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  ส ำนักงำน ก.พ. เดຌออกบบละจัดอบรมหลักสูตร “กำรสริมสรຌำงคุณลักษณะ 

สวนบุคคลละทักษะกำรท ำงำนส ำหรับขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS Capability Development 

Program) ฿นชวงดือนพฤศจิกำยน ถึง ธันวำคม โ55้ พืไอพัฒนำคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ ทักษะ 
องค์ควำมรูຌ ละประสบกำรณ์ทีไจ ำป็น฿หຌพรຌอมกับกำรปฏิบัติงำน฿นระดับทีไสูงขึๅนละระดับสำกล 

อีกทัๅงยังพืไอชวยขับคลืไอนประทศเทย ไ.เ 

 หลักสูตรกำรสริมสรຌำงคุณลักษณะสวนบุคคลละทักษะกำรท ำงำนส ำหรับขຌำรำชกำร 

ผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนทีไ แโ นีๅ ป็นหลักสูตรตอนืไองทีไมีกำรบูรณำกำรหลักสูตรกำรรียนรูຌตำง โ ตำมกรอบ
กำรฝຄกอบรมละพัฒนำ (Training and Development Roadmap) ส ำหรับขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง
฿นระดับพืๅนฐำนละระดับตอยอดอยำงป็นระบบ มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง 
รุน฿หมเดຌรับกำรพัฒนำทักษะทีไจ ำป็นสอดคลຌองกับภำระหนຌำทีไ ควำมรับผิดชอบ฿นกำรปฏิบัติงำน 

฿นปัจจุบันละ฿นอนำคต฿นระดับทีไสูงขึๅน ละ฿นบริบทสำกล ดยบงออกป็นทัๅงหมด 5 Modules 

ประกอบดຌวย กำรสริมสรຌำงองค์ควำมรูຌพืๅนฐำน คุณลักษณะสวนบุคคล คือกำรมีทัศนคติชิงบวกละ
สรຌำงสรรค์ ทักษะกำรตัดสิน฿จละกຌปัญหำ ประสบกำรณ์จำกกำรศึกษำดูงำน฿นสำธำรณรัฐกำหลี ละ
กำรบูรณำกำรองค์ควำมรูຌละประสบกำรณ์พืไอท ำครงกำรทีไสงสริมละสนับสนุนนยบำยขับคลืไอน
ประทศเปสูประทศเทย ไ.เ ทีไสอดคลຌองกับทิศทำงของรัฐบำลซึไงมุงนຌนทีไจะปฏิรูปครงสรຌำงศรษฐกิจ 
เปสู “”alue–Based Economy หรือ “ศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม 

ผูຌรับทุนทัๅง ๆ้ คน เดຌบูรณำกำรองค์ควำมรูຌละประสบกำรณ์ทีไเดຌจำกกำรศึกษำดูงำน
ละกำรรียนรูຌผำนผูຌชีไยวชำญ พรຌอมทัๅงประมวลออกมำเดຌป็นบทวิครำะห์ทีไสะทຌอน฿หຌหในถึงงมุม 

ตำง โ ละขຌอสนอพืไอพัฒนำงำนทีไจะกอ฿หຌกิดกำรพัฒนำ ตอยอด รวมทัๅงประยุกต์฿ชຌกับสวนรำชกำร
ตຌนสังกัดของผูຌรับทุนละสนับสนุนกำรขับคลืไอนประทศเทย ไ.เ ตอเป  

 

ึหมายหตุ บทความทัๅงหมดนีๅขียนขึๅนจากประสบการณ์ผูຌรับทุน ซึไงมีวัตถุประสงค์พืไอถายทอดความรูຌละ
ลกปลีไยนประสบการณ์ทีไเดຌรับจากการฝึกอบรม นืๅอหา฿นบทความป็นความคิดหในสวนตัวของผูຌขียน  

ซึไงเมผูกพันกับหนวยงานตຌนสังกัดละส านักงาน ก.พ. ตอยาง฿ด 

 

 



ค ำนิยม 

  หำกกลำวถึงยุทธศำสตร์ประทศเทย 20 ป ทีไทุกภำคสวน฿หຌควำมส ำคัญ ละถือป็นป้ำหมำย
รวมกัน฿นกำรพัฒนำประทศเทย฿หຌป็นประทศทีไมีระบบศรษฐกิจสรຌำงสรรค์ตอยอดดຌวยนวัตกรรม฿หม โ ผลักดัน
฿หຌประทศเทยกຌำวเปสูประทศพัฒนำตอเป พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยดังกลำว ขຌำรำชกำรละระบบรำชกำร  
จ ำป็นอยำงยิไงทีไตຌองเดຌรับกำรพัฒนำ ปรับปรุงละปลีไยนปลง฿หຌทำทันพลวัตรทีไรวดรใวของระบบศรษฐกิจ  

ละสังคม ละทคนลยีของลก 

ส ำนักงำน ก.พ. ฿หຌควำมส ำคัญตอขຌำรำชกำร ซึไงป็นสมือนฟันฟองลใก โ ทีไมีควำมส ำคัญ 

ตอระบบรำชกำร ละเดຌมีกำรพัฒนำขຌำรำชกำรทีไดีละกงจำกหลำยสวนรำชกำร รวบรวมป็นกลุมก ำลังคน
คุณภำพ ิTalent group) ซึไงกลุมขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูงทีไจะป็นก ำลังหลักส ำคัญ฿นกำรผลักดันละ
ปรับปลีไยนระบบรำชกำร฿หຌสำมำรถป็นครืไองยนต์หลักส ำคัญ฿นกำรน ำพำประทศเทยเปสูป้ำหมำยทีไตัๅงเวຌ  
เดຌอยำงรวดรใวละมีทิศทำงทีไชัดจน 

ส ำนักงำน ก.พ. จึงเดຌด ำนินกำรพัฒนำขຌำรำชกำรอยำงตอนืไอง ดยฉพำะขຌำรำชกำรรุน฿หม 
ทีไมีศักยภำพสูง มีควำมรูຌควำมสำมำรถละป็นควำมหวัง฿หมของสวนรำชกำรตำง โ ดังชนกำรจัดสรรทุนรัฐบำล
พืไอฝຄกอบรมระยะสัๅน฿หຌกขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูงรุน฿หม ิรุนทีไ  12ี  ซึไงประกอบดຌวยขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง  
จ ำนวน 69 รำย จำก 45 สวนรำชกำร ซึไงจัดกำรอบรมภำย฿ตຌหลักสูตร “กำรสริมสรຌำงคุณลักษณะสวนบุคคลละ
ทักษะกำรท ำงำนส ำหรับขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ดยมีวัตถุประสงค์฿หຌขຌำรำชกำรเดຌรียนรูຌบทรียน นวทำง 

฿นกำรพัฒนำละพิไมสมรรถนะของตนองละประทศ ผำนกำรรียนรูຌ 5 Modules ฿นรูปบบผสมผสำน  
เมวำจะป็นกำรรียนรูຌ฿นหຌองรียน กำรศึกษำดูงำนจำกหนวยงำนชัๅนน ำ ณ สำธำรณรัฐกำหลี กำรเดຌรับอกำส  

จำกผูຌชีไยวชำญผำนกำร Mentoring ละ Coaching ทัๅงยังมีกำรน ำสนอครงกำรดยบูรณำกำรควำมรูຌตลอด
หลักสูตร ละปຂดอกำส฿หຌขຌำรำชกำรถอดบทรียน รวบรวมนวควำมคิด ประกอบกับประสบกำรณ์ทีไเดຌรับ  

จำกกำรอบรม฿นรูปบบบทควำม พรຌอมขຌอสนอนะพืไอพัฒนำสวนรำชกำร ทัๅงสิๅน 69 บทควำม ทีไมีคุณคำ 

ตอกำรพัฒนำระบบรำชกำรเทย  

  ส ำนักงำน ก.พ. หวังป็นอยำงยิไงวำหนังสือรวมลมบทควำมนีๅ จะป็นประยชน์อยำงยิไง 

ตอขຌำรำชกำร ผูຌบริหำร หรือมຌกระทัไงนิสิตนักศึกษำทีไมีควำมสน฿จจะขຌำรับรำชกำร฿นอนำคต ทัๅงยังป็นกำรสรຌำง
รงบันดำล฿จกขຌำรำชกำร ปຂดอกำส฿หຌขຌำรำชกำรรุน฿หมเดຌมีชองทำง฿นกำรสนอนะนวทำง฿นกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพ฿นระบบรำชกำร อันจะป็นประยชน์ตอกำรพัฒนำตนอง พัฒนำหนวยงำน พัฒนำระบบรำชกำร 
ละผลักดันประทศเทย฿หຌขຌำสูสังคมทีไมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืไน ตอเป    
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การตรียมความพรຌอมภาย฿นองค์กรพืไอขຌาสู Thailand 4.0 
 

นางสาวกศราภรณ์ ตชะพิชฐวนิช 

นักวิชาการคอมพิวตอร์ช านาญการ 

กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 ฿นรำวทศวรรษ แ้ๆเ ประทศกำหลี฿ตຌเดຌประสบปัญหำวิกฤติศรษฐกิจทีไกิดจำกสงครำม           
สภำวะกำรขำดรงงำนนืไองจำกประชำกรสวน฿หญยังมีอำยุนຌอยกประทศพึไงพำกษตรกรรม           
พียงอยำงดียว ท ำ฿หຌประทศกำหลี฿ตຌริไมวำงผนกำรปฏิรูปศรษฐกิจอยำงจริงจัง หำกศึกษำจำก
ประวัติศำสตร์ กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ละกำรวำงนยบำยกำรท ำ R&Dกทีไชัดจนถือป็นสวนหนึไง
ของกำรปฏิรูปศรษฐกิจของประทศกำหลี฿ตຌตำมทศวรรษตำง โ จะหในเดຌวำ ชวงริไมตຌนทศวรรษ
ของกำรวำงนยบำยนัๅนเดຌมีกำรวำงพืๅนฐำนก(Infrastructure)d฿นกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ละทคนลยี                  
ดยกำรจัดตัๅงสถำบันวิทยำศำสตร์ละทคนลยี กำรสรຌำงมืองวิทยำศำสตร์ พืไอรองรับทคนลยีทีไ
เดຌพัฒนำขึๅนภำย฿นประทศชวงยุคก1980dกำรสรຌำงควำมติบตอยำงยัไงยืน ดยสงสริม฿หຌ                 
มีกำรท ำ R&Dก฿นประทศ พิไมควำมสำมำรถ฿นกำรท ำ R&Dก฿หຌกับหนวยงำนภำคอกชน ละ฿หຌ
กำรศึกษำระดับสูงกนักวิทยำศำสตร์ละวิศวกร ทศวรรษ 1990 เดຌจัดท ำนยบำยปฏิรูประบบ R&D 

ดยสนับสนุน฿หຌมีกำรท ำกR&Dก฿นมหำวิทยำลัย ทศวรรษทีไ 2000 มีนยบำยสรຌำงวิทยำศำสตร์ละ
ทคนลยีทีไขຌมขใงพืไอปรับปรุงคุณภำพชีวิตของประชำกรภำย฿นประทศ ดยกำรสรຌำงยุทธศำสตร์
ระยะยำวส ำหรับกำรท ำกR&Dกระดับประทศ ดยน ำนยบำยมำป็นกรอบพืไอสรຌำงนวัตกรรมทำง
ทคนลยี ซึไง฿นชวง 20 ปรกของกำรปฏิรูปนัๅนเดຌมีกำรวำงนยบำยละผนทำงดຌำน ICT ดยมี
ป้ำหมำย฿นกำรส งออกละสรຌำงอุตสำหกรรมทำงดຌำนอิลใคทรอนิกส์  semiconductor 

คอมพิวตอร์ละ digital switching system พืไอยกระดับควำมป็นผูຌน ำทำงดຌำนอุตสำหกรรม ละ
เดຌมีกำรวำงนยบำยละผน฿นอีก 10dปถัดเปดຌวยกำรวำงครือขำยบรอดบนด์  สรຌำงธุรกิจสืไอสำร
คลืไอนทีไ พืไอยกระดับควำมป็นผูຌน ำทำงดຌำน smart phone ดย฿นป 2002 ริไมมีกำรด ำนินกำร
ตำมผน IT839 (8 services, 3 infrastructures, and 9 Cash Cow Biz) ทีไวำงเวຌ ละ฿นป 2008                   
มีวิสัยทัศน์฿นกำรท ำ Cyber Korea 21 ดยมีป้ำหมำย฿นกำรป็น Smart Living, Smart 

Government ละ Smart Economyกพืไอปรับคุณภำพสังคม ละวัฒนธรรม ดยกำรปฏิรูป              
มีนวนຌม฿นกำรพัฒนำป็น 4thกIndustrial Revolution (Smart society/city) ฿นอนำคต                  



4 
 

ซึไงพืๅนฐำนกำรปฏิรูปของประทศกำหลีริไมจำก 1st Industrial Revolution สังคมกษตรกรรม 
(Agriculture society) ผำน  2nd Industrial Revolution ิสังคมอุตสำหรรม: Industrial society) 
ละขຌำสู 3th Industrial Revolution (Knowledge Information society หรือ Digital society)  
ดย฿นป 2013 เดຌมีกำรวำงผนสรຌำง Creative Economy ดຌวยกำรน ำ ICT มำประยุกต์฿ชຌพืไอควำม
ป็นลิศ฿นกำรติบตรวมถึงสนับสนุนกำรท ำ R&D รวมกัน 

 ประทศกำหลี฿ตຌเดຌมีกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนมำจนกระทัไงป็น Government 3.0  
ละ CreativedEconomydดยมี ป้ ำหมำย คือควำมสุขของประชำชน ยุทธศำสตร์ของ 
Government 3.0 ประกอบดຌวย ใ สวน฿หญ โ คือ 

 1. Competent : ก ำจัดสิไงทีไป็นอุปสรรคตอกำรประสำนงำนระหวำงหนวยงำนรัฐ สงสริม
ควำมรวมมือระหวำงหนวยงำนภำครัฐ ท ำ Big Data 

 2. Transparent : ฿หຌภำครัฐผยพรขຌอมูลกับภำคอกชน ภำคอกชนน ำขຌอมูลเป฿ชຌสงสริม
ควำมรวมมือระหวำงภำครัฐละอกชน 

 3. Service Oriented : ท ำ฿หຌกิด public services ดย฿ชຌ IT ป็นครืไองมือ พืไอ฿หຌบริกำร
ทีไดีขึๅน  
 ประทศเทย ไ.เ (Thailand 4.0) ละยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป 
 ฿นอดีตประทศเทยเดຌมีกำรสรຌำงมดล฿นกำรพัฒนำศรษฐกิจริไมจำก ประทศเทย แ.เ            
ทีไนຌนภำคกำรกษตรเปสูประทศเทย โ.เ ทีไนຌนกำรท ำอุตสำหกรรมบำละมดลประทศเทย ใ.เ 
฿นปัจจุบันทีไนຌนอุตสำหกรรมหนัก ตนืไองจำกติดปัญหำกับดักประทศรำยเดຌปำนกลำง ิMiddle 

income trapี ละปัญหำอืไน โdจึงท ำ฿หຌเมสำมำรถพัฒนำประทศเปเดຌมำกกวำทำทีไป็นอยู฿น
ปัจจุบัน ซึไงรัฐบำลเดຌมอบนยบำยละรงสรຌำงมดลประทศเทย ไ.เ ทีไนຌน Value-Based 

Economy หรือศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม พืไอปฏิรูปศรษฐกิจของประทศดยค ำนึงถึง           
กำรปลีไยนปลง฿น ใ มิติ คือ แ. ผลิตสินคຌำชิงนวัตกรรมทนสินคຌำภคภัณฑ์  โ. ขับคลืไอน
ประทศดຌวยทคนลยี ควำมคิดสรຌำงสรรค์ละนวัตกรรมทนกำรขับคลืไอนดຌวยภำคอุตสำหกรรม 
ใ. นຌนภำคบริกำร มำกขึๅน ดยนຌนเปยัง 5 กลุมป้ำหมำย คือ แ. กลุมอำหำร กษตรละ
ทคนลยีชีวภำพ โ. กลุมสำธำรณสุข สุขภำพละทคนลยีกำรพทย์ ใ. กลุมครืไองมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ หุนยนต์ละระบบครืไองกลทีไ฿ชຌระบบอิลใกทรอนิคส์ควบคุม ไ. กลุมดิจิตอล ทคนลยี
อินตอร์นใตทีไชืไอมตอละบังคับอุปกรณ์ตำง โ ปัญญำประดิษฐ์ละทคนลยยีสมองกลฝังตัว            
5. กลุมอุตสำหกรรมสรຌำงสรรค์ วัฒนธรรมละบริกำรทีไมีมูลคำสูง ประทศเทย ไ.เ จึงป็นจุดริไมตຌน
฿นกำรท ำยุทธศำสตร์ชำติ โเ ป ของกำรขับคลืไอนประทศ 
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 ประทศเทยเดຌมีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปขึๅนดยครอบคลุมจนถึงป พ.ศ. โ5็้ พืไอ฿หຌ
ป็นเปตำมวิสัยทัศน์ “ประทศ มีควำมมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ป็นประทศพัฒนำลຌว ดຌวยกำรพัฒนำ
ตำมปรัชญำศรษฐกิจพอพียง ดยมีป้ำหมำยน ำเปสูกำรพัฒนำ฿หຌคนเทยมีควำมสุขละตอบสนอง
ตอกำรบรรลุซึไงผลประยชน์หงชำติ ฿นกำรทีไจะพัฒนำคุณภำพชีวิต สรຌำงรำยเดຌระดับสูงป็น
ประทศทีไพัฒนำลຌว ละสรຌำงควำมสุขของคนเทย สังคมมีควำมมัไนคง สมอภำคละป็นธรรม 
ประทศสำมำรถขงขันเดຌ฿นระบบศรษฐกิจ 

 การพัฒนาหรือขับคลืไอนประทศเทยจากหนวยงานภาครัฐดยอຌางอิงจากบทรียนทีไผาน
มาของประทศเทยละบทรียนของประทศกาหลี฿ตຌ  
 หนวยงำนภำครัฐมีสวนส ำคัญ ฿นกำรขับคลืไอนละปฏิรูปศรษฐกิจของประทศป็นอยำงมำก 
วำระรงดวนทีไหนวยงำนภำครัฐควรรีบด ำนินกำรป็นอยำงนຌอยคือ 

 แ.  สรຌำงวิสัยทัศน์ ก ำหนดยุทธศำสตร์ นยบำยละผนด ำนินงำนทีไชัดจน สอดคลຌองกันเดຌ
อยำงหมำะสม 

 โ. กำรปฏิรูปกำรศึกษำเทย นืไองจำกป็นปัญหำทีไคຌำงคำมำนำน ละยังเมเดຌรับกำรกຌเข
อยำงหมำะสมละตอนืไองท ำ฿หຌกิดผลกระทบ฿นดຌำนตำง โ มำกมำย 

 ใ. หนวยงำนภำครัฐควรมีนยบำยสงสริมละสรຌำงรงจูง฿จ฿หຌหนวยงำนภำคอกชน 
สถำบันกำรศึกษำ หันมำสน฿จ฿นกำรท ำงำนวิจัยละพัฒนำมำกยิไงขึๅน รวมถึงกำรท ำวิจัยละพัฒนำ
รวมกัน พืไอ฿หຌหนวยงำนภำคอกชนเดຌมีบุ คลำกรทีไมีควำมรูຌ  ควำมช ำนำญสำมำรถพัฒนำ
อุตสำหกรรมทีไตนองด ำนินอยูพืไอกำรขงขันทำงธุรกิจกำรตัๅงป้ำหมำยดຌำนกำรลงทุน฿นกำรวิจัย
ละพัฒนำภำย฿นประทศ฿หຌมำกขึๅน อยำงตอนืไองทຌจริง ซึไงป็นสิไงส ำคัญทีไจะท ำ฿หຌศรษฐกิจของ
ประทศสำมำรถพัฒนำเดຌอยำงยัไงยืน 

 ไ. สงสริม สนับสนุน ฿หຌมีควำมรวมมือ (Collaboration) ระหวำงหนวยงำนภำครัฐเดຌอยำง
ถูกตຌองละหมำะสมdป็นสิไงส ำคัญทีไท ำ฿หຌกำรชร์ Informationdละ Knowledge ระหวำง
หนวยงำนภำครัฐ มีประสิทธิภำพละประสิทธิผลออกมำเดຌอยำงทຌจริงรวมถึงกำรลดกำรซๅ ำซຌอน
ของงำนระหวำงหนวยงำนภำครัฐ 

 5. สงสริมกำร฿ชຌ ICTd฿นหนวยงำนภำครัฐละกำรท ำ E-governmentdอยำงจริงจัง            
ดยกำรวำงพืๅนฐำนทีไหมำะสมถูกตຌอง฿หຌกับหนวยงำนภำครัฐตำง โ 

 ๆ. สงสริม฿หຌมีกำรท ำ Knowledge transfer ระหวำงหนวยงำนของภำครัฐ หนวยงำนของ
ภำครัฐละอกชนรวมถึงสถำบันกำรศึกษำ 
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 การขับคลืไอนองค์กรดຌวยทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 

 กำรพัฒนำองค์กร พืไอ฿หຌขຌำสูยุคดิจิทัลจ ำป็นทีไจะตຌองน ำทคนลยีสำรสนทศละ               
กำรสืไอสำรขຌำมำป็นสวนประกอบทีไส ำคัญ฿นกำรพัฒนำองค์กร กำรขำดคลนบุคลำกรทีไมีทักษะ 
ควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงดຌำนทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำรป็นอุปสรรคทีไส ำคัญ฿นกำร
พัฒนำกระบวนงำนของตนองละองค์กรทัๅงกำรพิไมประสิทธิภำพ ลดควำมซๅ ำซຌอน ลดขัๅนตอน฿น
กำรท ำงำนละกำรน ำมำประยุกต์฿ชຌงำนเดຌอยำงถูกตຌองละหมำะสม  
 

นวทำงกำรกຌเขปัญหำละตรียมพรຌอมบุคลำกร฿นองค์กรขຌำสูยุค Thailand 4.0 

 กรมอุตุนิยมวิทยำป็นหนวยงำน ทีไ฿หຌบริกำรประชำชนพืไอ฿หຌเดຌรับขำวสำรขຌอมูลสภำพอำกำศ
ละผนดินเหว ดังนัๅน  จึงมีควำมจ ำป็นอยำงยิไงทีไจะตຌองพัฒนำควำมสำมำรถ฿นกำรพยำกรณ์
อำกำศละตือนภัย฿หຌมีควำมถูกตຌองมนย ำรวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพขຌอมูลสำรสนทศ
อุตุนิยมวิทยำพืไอ฿หຌตอบสนองตอควำมตຌองกำรของประชำชนผูຌรับบริกำร 
 กำรน ำทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำรมำประยุกต์฿ชຌกับงำนตำง โ ภำย฿นองค์กรจ ำป็น
ทีไจะตຌองพิไมสมรรถนะ฿หຌกับบุคลำกร฿นองค์กร ดยกำร฿หຌควำมรูຌดຌำนทคนลยีสำรสนทศละ          
กำรสืไอสำร พืไอสริมสรຌำง digitaldliteracydละddigitaldskillsd฿หຌกับบุคลกร฿นองค์กร ตัๅงต
ระดับพืๅนฐำน ชน กำร฿ชຌงำนคอมพิวตอร์ อุปกรณ์ดิจิทัล฿นกำรชืไอมตออินทอร์นใต ควำมสำมำรถ
฿นกำร฿ชຌปรกรมตำง โ  อยำงปลอดภัย กำรสรຌำงสภำพวดลຌอม฿นกำรท ำงำนดຌวยนวัตกรรมทำง
ทคนิคหรือกำรสรຌำงวัฒนธรรมดิจิทัล฿นองค์กร จนถึงควำมรูຌทคนลยีระดับสูง ชน กำรพัฒนำ
ซอฟต์วร์ละระบบงำนสำรสนทศตำง โ รวมถึงกำรกຌเขปัญหำทีไกิดขึๅน กำรวำงผนงำน              
กำรวิครำะห์ กำรบูรณำกำรละสรຌำงนวัตกรรม ป็นตຌน ซึไงป็นสิไงส ำคัญอันดับตຌน โ ฿นกำร
วำงรำกฐำน กำรพัฒนำองค์กรอยำงยัไงยืนควบคูเปกับงำนพัฒนำดຌำนอืไน โ พืไอ฿หຌบุคลำกรมีควำมรูຌ
ควำมขຌำ฿จ฿นกำรน ำทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำรมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนอยำงมี
ประสิทธิภำพละตระหนักถึงควำมส ำคัญละประยชน์ของกำรประยุกต์฿ชຌทคนลยีสำรสนทศ
ละกำรสืไอสำร฿นกำรด ำนินงำนขององค์กรพืไอเม฿หຌกิดผล฿นชิงลบตอตนอง ละสรຌำงควำม
สียหำย฿หຌกองค์กรเดຌ ซึไงกำร฿หຌควำมรูຌดຌำนทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำรสำมำรถบงเดຌ   
ป็นสองสวน฿หญตำมทักษะควำมช ำนำญละพืๅนฐำนควำมรูຌ คือ ควำมรูຌ฿นสวนทีไจัด฿หຌกับบุคลำกร
ทัไวเปทีไเมมีควำมรูຌทำงดຌำนทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำรละสวนทีไจัด฿หຌกับบุคลำกร               
ทีไท ำงำนทำงดຌำนทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำ
ตนองละพัฒนำองค์กร฿หຌทำทันกับกำรปลีไยนปลงทคนลยีระดับสำกลเดຌอยำงยัไงยืนละ          
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พืไอตรียมควำมพรຌอม฿หຌบุคลำกรมีควำมสำมำรถ฿นกำรขับคลืไอนองค์กรขຌำสู Thailand 4.0 ละ
ป็น E-Governmentdดยสมบูรณ์ละพืไอตรียมควำมพรຌอม฿นกำรพิไมประสิทธิภำพของ
กระบวนงำนทีไสำมำรถน ำทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำรมำสนับสนุน฿นอนำคตเดຌ             
ดยสำมำรถจ ำนกเดຌป็น โ สำยงำนหลัก฿หญ โ คือ  
 แ.  กำรประยุกต์฿ชຌทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำรพืไอพิไมประสิทธิภำพละสงสริ ม
ละสนับสนุนงำน฿นกำรพยำกรณ์อำกำศละตือนภัย 

  -  กำรท ำ Big Data พืไอกใบรวบรวมขຌอมูลจำกรดำห์ ดำวทียมละซนซอร์ครืไองมือ
ตรวจวัดตำง โ 

  - กำรสรຌำงระบบวิครำะห์ขຌอมูล ิData Analyticsี ละระบบสนับสนุน กำรตัดสิน฿จ 
ิDecision Making System) พืไอป็นครืไองมือชวยนักพยำกรณ์อำกำศวิครำะห์ผลกำรพยำกรณ์
ละสนับสนุนกำรตัดสิน฿จดຌวยควำมมนย ำละ฿หຌบริกำรประชำชนผูຌรับบริกำรเดຌอยำงถูกตຌอง               
มำกขึๅน 

 โ. กำรประยุกต์฿ชຌทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำรพืไอพิไมประสิทธิภำพละสนับสนุน
งำนบริหำรกำรจัดกำรละงำนตำง โ ทีไกีไยวขຌองภำย฿นองค์กร 
  - กำรท ำฐำนขຌอมูล฿นตละสวนงำนภำย฿ตຌมำตรฐำนละหลักกณฑ์ดียวกันรวมถึง            
กำรชืไอมตอฐำนขຌอมูลตำง โ ดຌวยระบบทคนลยีสำรสนทศละ กำรสืไอสำรพืไอกำรขຌำถึงละ
กำร฿ชຌขຌอมูลทีไมีประสิทธิภำพ สะดวกรวดรใวละปลอดภัย ลดควำมซๅ ำซຌอนของกำรท ำงำนละ           
กำรกใบขຌอมูล 

  -  สรຌำงระบบสำรสนทศตำง โ รวมถึงระบบชวยสนับสนุนกำรตัดสิน฿จส ำหรับผูຌบริหำร
ละบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง  พืไอควำมรวดรใว฿นกำร฿ชຌขຌอมูลทีไถูกตຌองอยำงมีประสิทธิภำพซึไงถือเดຌวำ
ป็นกำรท ำ Digital Transformation พืไอขຌำสู E-Government อยำงทຌจริง 
 จำกตัวอยำง กำรปฏิรูปประทศของกำหลี฿ตຌทีไสำมำรถท ำ฿หຌศรษฐกิจของประทศพัฒนำเดຌ
อยำงตอนืไองนัๅนจะหในเดຌวำมีกำรวำงยุทธศำสตร์ป้ำหมำย ละกำรก ำหนดนยบำยรวมถึงผนงำน
ทีไชัดจน ดยมีวิสัยทัศน์ทีไกวຌำงเกลประกอบกับกำรมองหในจุดออนทีไจ ำป็นตຌองเดຌรับกำรกຌเขละ
พัฒนำอยำงตอนืไองพืไอป็นพืๅนฐำน฿นกำรพัฒนำองค์กรละประทศอยำงยัไงยืน ควำมสำมำรถสรຌำง
นวัตกรรม฿หม โ  อยำงสรຌำงสรรค์ดยอำศัยรำกฐำนทีไเดຌวำงเวຌอยำงป็นรูปธรรม พืไอ฿หຌประทศเทย
ละหนวยงำนภำครัฐตำง โ สำมำรถพัฒนำละกຌำวขຌำมขีดจ ำกัดเดຌอยำงทຌจริง กำรปฏิรูปละ
ขับคลืไอนประทศภำย฿ตຌกThailandก4.0กละยุทธศำสตร์ชำติก20กปนัๅนกจ ำป็นตຌองอำศัย              
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ควำมรวมมือของทุก โ ฝຆำย ดยฉพำะหนวยงำนภำครัฐจ ำทีไตຌองผลักดันละสนับสนุนนยบำย              
ผนกำรด ำนินงำนตำง โ อยำงชัดจน฿หຌสอดคลຌองละประสบผลส ำรใจตำมป้ำหมำยทีไเดຌวำงเวຌ 

--------------------------------------------- 

 

 อຌางอิง 
 1. Slides จำกบทรียน 

 โ. ประทศเทย ไ.เ http://www.dla.go.th/upload/document/typeแไ/โเแๆ/ 
แเ/แ็โ็เ_แ_แไ็5ๆใ5้โ่ใใ5.pdf?time=แไ็5็5แเเแ็็โ 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dla.go.th/upload/document/type14/2016/
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สกศ....สนาธิการดຌานการศึกษาของชาติ 
 

นางสาวจอมหทยาสนิท พงษ์สฐียร 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ส านักงานลขาธิการสภาการศึกษา 

 บทน า 
 กำรศึกษำทีไมีคุณภำพป็นพืๅนฐำนส ำคัญของกำรพัฒนำคน สังคมละประทศ กำรก ำหนด
นยบำยทีไมีคุณภำพละกำรขับคลืไอนนยบำยกำรศึกษำเปสูกำรปฏิบัติอยำงป็นรูปธรรม            
มีควำมส ำคัญยิไง ฿นกำรท ำ฿หຌคนเทยเดຌรับอกำสกำรพัฒนำตใมตำมศักยภำพอยำงสมอภำคละ
ทำทียม อีกทัๅงยังประยชน์฿นกำรสริมสรຌำงควำมมัไนคงทำงศรษฐกิจละสังคมของประทศเดຌ
ป็นอยำงดี ส ำนักงำนลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ มีหนຌำทีไดยตรง฿นกำรก ำหนดนยบำยละ
ผนกำรศึกษำของชำติ จึงจ ำป็นตຌองมีควำมชีไยวชำญละสำมำรถพัฒนำกลเกทีไจะน ำ
ควำมส ำรใจมำสูกำรด ำนินงำนตำมนยบำยละผนกำรศึกษำ ฿หຌคนเทยเดຌรับกำรศึกษำทีไมี
คุณภำพละป็นก ำลังส ำคัญ฿นกำรพัฒนำประทศ฿หຌจริญกຌำวหนຌำทัดทียมนำนำประทศเดຌ
ตอเป  
 KDI vs สกศ.  
 กำรขຌำอบรมหลักสูตรกำรสริมสรຌำงคุณลักษณะสวนบุคคลละทักษะกำรท ำงำนส ำหรับ
ขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สู งdิHiPPSdCapabilitydDevelopmentdProgram)dดยฉพำะ             
กำรทัศนศึกษำ ณ สถำบันกำรพัฒนำหงสำธำรณรัฐกำหลี ิKorean Development Institute 

:กKDI)กทีไมีบทบำทคลຌำยคลึงกับส ำนักงำนลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ิสกศ.ี ป็นอยำงมำกนัๅน 
สะทຌอน฿หຌตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปรับบทบำท ละสรຌำงควำมชืไอมัไนของสกศ.             
฿นกำรป็น “สนำธิกำร ดຌำนกำรศึกษำ ผูຌชีๅน ำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ส ำหรับกำรพัฒนำชำติ
เปสูควำมมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน 
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 KDI ละ สกศ. มีวัตถุประสงค์ของกำรจัดตัๅงทีไคลຌำยคลึงกัน อีกทัๅงยังก ำนิดขึๅน฿นชวงวลำ
฿กลຌคียงกัน ฿นยุคทีไทัไวลกตำง฿หຌควำมส ำคัญกับกำรจัดตัๅงคลังสมอง ิThink-Tank) ขึๅนป็นทีไ
ปรึกษำ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำชิงนยบำยตอรัฐบำล KDIdขับคลืไอนกำรท ำงำนดຌวยกำร฿หຌ
ขຌอสนอนะชิงนยบำยดຌำนศรษฐกิจละสังคมบนฐำนของกำรวิจัยตอรัฐบำลองค์ควำมรูຌของ
งำนวิจัยตลอดระยะวลำกวำ ไ ทศวรรษถูกกใบรวบรวมเวຌป็นระบบคลังควำมรูຌทีไรียกวำ             
K-developediadซึไงมีลักษณะพิศษตกตำงจำกฐำนควำมรูຌอืไน โ คือ นอกจำกจะป็นคลังกใบ
รวบรวมงำนวิจัยลຌว ยังมีกำรจัดกระท ำละสังครำะห์งำนวิจัยป็นหมวดหมู (Categories) ละ
จ ำนกป็นประดในส ำคัญ ิTheme)กดยนักวิครำะห์นยบำยดຌำนตำง โ ทีไส ำรใจกำรศึกษำ
ระดับดุษฎีบัณฑิตจำกมหำวิทยำลัยชัๅนน ำของลกอีกทัๅงกำรวิจัยของ KDI ฿นตละประดใน มຌจะ
ป็นกำรวิจัยระยะสัๅน ตมีกำรท ำวิจัยติดตำมอยำงตอนืไองป็นระยะ ท ำ฿หຌสำมำรถน ำองค์ควำมรูຌ
ดังกลำวมำวิครำะห์นวนຌมของศรษฐกิจละสังคมเดຌ ซึไงป็นประยชน์ตอกำรก ำหนดนยบำย
ละกำรวำงผนทัๅงชิงรุกละชิงรับของกำรพัฒนำประทศ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ แ https://www.kdevelopedia.org/ 

รูปภาพ โ http://www.thaiedresearch.org/ 
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 สกศ. เดຌรับกำรจัดตัๅงขึๅนดຌวยจตนำรมณ์฿หຌท ำหนຌำทีไ “ก ำหนดทิศทำงของกำรจัด
กำรศึกษำ฿หຌมีประสิทธิภำพสูงสุด พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับกำรศึกษำอยำงทัไวถึง ละป็นก ำลัง           
฿นกำรพัฒนำประทศ฿หຌจริญกຌำวหนຌำทัดทียมนำนำอำรยประทศdดยมีพันธกิจส ำคัญคือ             
กำรด ำนินงำนดຌำนนยบำยละผนกำรศึกษำทุกระดับ ชนดียวกันกับ KDI  

 สกศ. มีฐำนขຌอมูลงำนวิจัยทีไ รียกวำdThaiEdResearchdละศูนย์สำรสนทศละ                 
องค์ควำมรูຌ ิOEC Knowledge & Data Center) ตสิไงทีไ สกศ. ยังขำดคือ กำรจัดกระท ำละ
สังครำะห์งำนวิจัย ติดตำมควำมคืบหนຌำ฿นตละประดในกำรศึกษำ ละท ำองค์ควำมรูຌ฿หຌป็น
ปัจจุบันพืไอประยชน์ส ำหรับกำรวิครำะห์นวนຌมทำงกำรศึกษำ 
 นักวิคราะห์นยบายคือหัว฿จของ สกศ. 
 ดຌวยหนຌำทีไหลักของสกศ. คือ กำรก ำหนดนยบำยละวำงผนกำรศึกษำหงชำติ ซึไงมี
รำยละอียดละขัๅนตอนทีไตຌอง฿ชຌขຌอมูลกำรประมินละติดตำมผลของนยบำยทีไผำนมำ 
สภำวกำรณ์ทำงศรษฐกิจละสังคม ตลอดจนกำรวิครำะห์นวนຌมทีไคำดวำจะกิดขึๅนทีไสงผลตอ
กำรศึกษำของคนทุกชวงวัย พืไอ฿หຌเดຌมำซึไงนยบำยกำรศึกษำทีไมีคุณภำพ สนองตอบ                
ควำมตຌองกำรละสอดรับกับกำรปลีไยนปลง ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌจริง ฐำนขຌอมูลงำนวิจัย
ชิงนยบำยทีไมีประสิทธิภำพทีไสำมำรถน ำเป฿ชຌประยชน์ส ำหรับกำรวิครำะห์นวนຌมทำง
กำรศึกษำป็นพียงผลผลิตส ำหรับขับคลืไอนกำรน ำนยบำยเปสูกำรปฏิบัติทำนัๅน นืไองจำก
ฐำนขຌอมูลทีไมีประสิทธิภำพละสำมำรถขຌำถึงละ฿ชຌประยชน์เดຌส ำหรับคน฿นวงกวຌำงดยฉพำะ
อยำงยิไงผูຌปฏิบัติทีไเมจ ำกัดพียงนักวิชำกำร ป็นตัวอยำงกรณีศึกษำ ฿หຌผูຌปฏิบัติ฿นระดับตำง โ เดຌ
รียนรูຌ ท ำควำมขຌำ฿จละตีควำมนยบำยเดຌงำยละป็นรูปธรรมมำกขึๅน ตสิไงส ำคัญทีไสุด
ส ำหรับกำรยกระดับสกศ. คือ นักวิครำะห์นยบำย ิPolicy Analyst)  ผูຌป็นก ำลังส ำคัญ฿นกำร
เดຌมำซึไงขຌอมูลทีไรวบรวมป็นฐำนขຌอมูลงำนวิจัยทีไผำนกำรจัดกระท ำ วิครำะห์ละสังครำะห์ 
ตลอดจนน ำสนอป็นกรณีศึกษำส ำหรับผูຌปฏิบัติดังทีไเดຌกลำวเปลຌวขຌำงตຌน  
 

 

 

 

 

 รูปภาพ ใ กระบวนการนยบายของสกศ. 
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 ฿นกำรนีๅ องค์ควำมรูຌส ำคัญส ำหรับนักวิครำะห์นยบำย เดຌก นยบำยกำรวัดละ
ประมินผล ละสถิติ องค์ควำมรูຌทัๅง 3 ดຌำนจะท ำ฿หຌกระบวนกำรจัดท ำนยบำยมีควำมถูกตຌอง
ละชัดจน กำรก ำหนดตัวชีๅวัดมีคุณภำพละสำมำรถวัดเดຌจริงอีกทัๅงผลของกำรประมินทีไเดຌจำก
ระบบ กำรประมินทีไมีประสิทธิภำพจะท ำ฿หຌเดຌขຌอมูลส ำหรับกำรวิครำะห์ทีไมีคุณภำพตอเป 
นอกจำกนีๅ องค์ควำมรูຌดຌำนสถิติดยฉพำะสถิติพยำกรณ์จะสำมำรถป็นหลักฐำนอຌำงอิงทีไส ำคัญ
ตอกำรวิครำะห์นวนຌมละสังครำะห์ขຌอสนอชิงนยบำย อยำงเรกใดี มืไอพิจำรณำอัตรำก ำลัง
ของสกศ. ลຌวพบวำ จำกอัตรำก ำลังทัๅงหมด 168 คน มีบุคลำกรส ำรใจกำรศึกษำ฿นสำขำนยบำย
กำรศึกษำพียง 2 คน สำขำกำรวัดละประมินผลกำรศึกษำ 5 คน ละสำขำสถิติ/สถิติ
กำรศึกษำ 3 คนซึไงเมพียงพอละสอดคลຌองกับพันธกิจของส ำนักงำนฯ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ขຌอสนอ การพัฒนานักวิคราะห์นยบายของสกศ. 

 นักวิครำะห์นยบำยคือหัว฿จส ำคัญของกำรยกระดับสกศ. เปสูกำรป็นสนาธิการดຌาน
การศึกษาของชาติ ผูຌชีๅน ำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ผำนกำรศึกษำทุกชวงวัยพืไอป็นก ำลังส ำคัญ
ของกำรพัฒนำประทศเทยเปสูควำมมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืนดຌวยหตุดังกลำว กำรพัฒนำ
นักวิครำะห์นยบำยจึงมีควำมส ำคัญอยำงยิไง ทฤษฎี กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล1 เดຌกลำวเวຌวำ
กำรเดຌมำซึไงผูຌชีไยวชำญมี โ บบ คือ สรຌำง ิBuildี ละซืๅอ ิBuyี ซึไงกำรจะลือกวิธีกำร฿ดหรือ
วำงผนกำรพัฒนำอยำงเร สำมำรถ฿ชຌวิธีกำรดียวหรือทัๅงสองวิธีรวมกันเดຌ  ขึๅนอยูกับ          
ควำมตຌองกำรของหนวยงำน ระยะวลำของกำรพัฒนำ ละควำมคุຌมคำ฿นกำรลงทุนกำรพัฒนำ          

                                                           
1 อกสำรประกอบกำรประชุมสภำกำรศึกษำสวนำ ิOEC Forum) ครัๅงทีไ แไ รืไอง กำรพัฒนำก ำลังคนพืไอสนองควำมตຌองกำร
ของประทศเทยยุคเทยลนด์ ไ.เ ฿นวนัอังคำรทีไ แ็ มกรำคม โ5ๆเ วลำ เ่.ใเ – แใ.ใเ น. ณ หຌองประชุมก ำหง พลำงกูร 
อำคำร 5ๆ ป ส ำนักงำนลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

รูปภาพ ไ ก าลังคน฿นสาขาทีไตຌองการของสกศ. 
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฿นบริบทของกสกศ. กำรพัฒนำผูຌชีไยวชำญนัๅนควรจะ฿ชຌทัๅง โ วิธีกำร นืไองจำกนักวิครำะห์
นยบำยป็นสำขำทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌควำมสำมำรถ฿นระดับสูง อีกทัๅงผูຌวิครำะห์จ ำป็นตຌองมี
ประสบกำรณ์ซึไงเดຌมำจำกกำรสัไงสมป็นระยะวลำนำน บทควำมฉบับนีๅ จึงขอน ำสนอขຌอสนอ 
“กำรพัฒนำนักวิครำะห์นยบำย ิPolicy Analyst) ของ สกศ. ทีไจะชวยสงสริมกำรท ำงำนละ
ยกระดับภำพลักษณ์ของ สกศ. ฿หຌชัดจนยิไงขึๅน ดังนีๅ 
 สงสริม฿หຌบุคลากรศึกษาตอ ฿นสาขาวิชาทีไหนวยงานตຌองการ กลุมบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ละกลุมพัฒนำบุคลำกร ส ำนักอ ำนวยกำรตຌองท ำกำรวิครำะห์ควำมตຌองกำรดຌำนก ำลังคนของ
ส ำนักงำนฯ พืไอ฿หຌสำมำรถระบุตัวบุคคลทีไควรสงสริมกำรพัฒนำทีไสอดรับกับผนยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนฯ ละสຌนทำงอำชีพd(CareerdPath)dละผนพัฒนำรำยบุคคลdิ Individual 

Development Plan: IDP) ฿นกำรนีๅ วิธีกำรสงสริม฿หຌบุคลำกรศึกษำตอป็นวิธีกำรทีไงำยทีไสุด 
ตตຌองผำนกำรวำงผนทีไรัดกุมทีไสุด นืไองจำกจะท ำ฿หຌสูญสียก ำลังคนศักยภำพสูงเปจ ำนวนมำก
ละป็นระยะวลำนำน จึงตຌองประมินวำจะคุຌมคำกับกำรลงทุนหรือเม 
 การลกปลีไยนบุคลากรระยะสัๅนก(ExchangeกProgram)กสืบนืไองจำกกำรสงสริม฿หຌ
บุคลำกรศึกษำตอกำรลกปลีไยนบุคลำกรควรป็นครงกำรคูขนำนรวมกันเปกับผนกำรสงสริม
กำรศึกษำตอของบุคลำกร ดยกำรลกปลีไยน บุคลำกรเปยังหนวยงำนทีไมีควำมชีไยวชำญดຌำน
นยบำย หรือครงกำรศึกษำระยะสัๅน฿นมหำวิทยำลัยชัๅนน ำทัๅง฿น ละตำงประทศ อำทิ KDI 

School สำธำรณรัฐกำหลี National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) 
ป ร ะ  ท ศ ญีไ ปุຆ น ก  ล ะ ก Potsdamก Centerก forก Policyก andก Managementก (PCPM)                     
สหพันธ์สำธำรณรัฐยอรมนี ป็นตຌนนัๅน พืไอรียนรูຌงำนละสัไงสมองค์ควำมรูຌละประสบกำรณ์          
ผำนกำรประมินผลของครงกำรวิจัยบนฐำนของงำนดຌำนนยบำยของส ำนักงำนฯ พืไอ฿หຌสำมำรถ
ชืไอมยงองค์ควำมรูຌกับบริบทจริงเดຌ  
 ครงการวิจัยรวมระหวางสกศ.ละครือขาย/ภาคีหุຌนสวน กำรลกปลีไยนองค์ควำมรูຌผำน
ครงกำรวิจัยรวมกับครือขำยละภำคีหุຌนสวนดຌำนนยบำย อำทิ World Bank UNESCO ADB 

ละ OECD มีควำมส ำคัญละมีผลกระทบสูงตอกำรพัฒนำนักวิครำะห์นยบำยละส ำนักงำนฯ 
พรำะเมพียงป็นกำรลกปลีไยนองค์ควำมรูຌละประสบกำรณ์กำรวิจัยชิงนยบำยระหวำง
นักวิจัยลຌว ยังป็นประยชน์ตอกำรยกระดับภำพลักษณ์ละป็นกระบอกสียง฿หຌกับ สกศ .     
อีกดຌวย 
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 วทีลกปลีไยน/ผยพร องค์ความรูຌ จำก The Learning Pyramid ของ Bethel Maine 
กำรรียนรูຌทีไดีทีไสุด คือ กำรสอนผูຌอืไนหรือ฿ชຌควำมรูຌนัๅนทันที ิTeach Others/Immediate Use) 
ดังนัๅน กำรทีไ สกศ. จะลงทุนพัฒนำนักวิครำะห์นยบำยผำนขຌอสนอทัๅง ใ วิธีกำรขຌำงตຌนลຌว          
สิไงส ำคัญคือ ผูຌทีไเดຌอกำสเปศึกษำ/ลกปลีไยน/วิจัยรวม จะตຌองผยพรลกปลีไยนองค์ควำมรูຌ
฿หຌกับคนอืไน โ  ฿นส ำนักงำนดຌวย ป็นกำรลกปลีไยนรียนรูຌบบเดຌประยชน์รวมกัน วที
ลกปลีไยน/ผยพรองค์ควำมรูຌ ป็นรูปบบหนึไ งของกำรจัดกำรควำมรูຌ  ิKnowledge 

Management : KM) ซึไงจะสำมำรถจัด฿นรูปบบของวทีลกปลีไยน ชน Mini-OEC Forum 
ภำย฿นของส ำนักงำน กำรผยพร฿นรูปของบทควำมบนวำรสำรละวใบเซต์ หรือกำรพัฒนำ
ระบบ KM ฐำนดิจิทัลพืไอ฿หຌกิดกำรลกปลีไยน กำรรวบรวมละจัดกำรองค์ควำมรูຌทีไป็นระบบ 

  

 

 

 

 

 

 

 บทสรุป 

 ขຌอสนอชิงนยบายของสกศ.นัๅน มีความทีไยงตรง ดังนัๅน เมตຌองกรง฿จ฿ด โ ทัๅงสิๅน฿น
การท างาน พราะป็นงานทีไยึดหลักวิชาการ ภาย฿ตຌงานบูรณาการกับทุกภาคสวนราชการดຌวย
ผลงานการพัฒนาการศึกษาของชาติอยางภาคภูมิ฿จ 

หม่อมหลวงปนดด  ดศกุล 

รฐมนตรช่วยว่ ก รกร ทรวงศกษ ธก ร 

 ค ำชมชยของหมอมหลวงปนัดดำ ดิศกุล รัฐมนตรีชวยวำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร                     
ณ อกำสกำรยีไยมชมส ำนักงำนฯ ละมอบนยบำย ฿นวันพฤหัสบดีทีไ แโ มกรำคม โ5ๆเ ทีไผำนมำ 
ป็นก ำลัง฿จส ำคัญตอกำรปฏิบัติละพัฒนำงำนของ สกศ. ฿หຌดียิไงขึๅน กำรพัฒนำนักวิครำะห์
นยบำยป็นหัว฿จส ำคัญตอกำรยกระดับคุณภำพผลงำน บุคลำกร ละภำพลักษณ์ของส ำนักงำน
ลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ พืไอกำรป็น สนาธิการดຌานการศึกษา ผูຌชีๅน ำกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ทีไจะป็นก ำลังส ำคัญของกำรพัฒนำประทศเดຌอยำงภำคภูมิ  

รูปภาพ 5 The Learning Pyramid 
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Strategic Implication of Thai Public Organization 

Development: The Reflection on the Learning 
 

นางสาวทิพย์สุดา  อิไม฿จ 

นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 การสรຌางภาพลักษณ์ประทศเทย 

 ประทศกำหลี฿ตຌป็นประทศทีไมีกำรพัฒนำตนองจำกประทศทีไยำกจนป็นประทศทีไมี
รำยเดຌสูง ละถือวำประสบควำมส ำรใจ฿นกำรสรຌำงภำพลักษณ์ประทศ พรำะประทศทีไมี
ภำพลักษณ์ทีไดี฿นระดับตຌนของลก อันกิดจำกกำรมีป้ำหมำย฿นกำรพัฒนำประทศทีไชัดจน        
มีวิสัยทัศน์มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ละนยบำย ละมีผูຌน ำทีไยอดยีไยม ประทศกำหลี฿ตຌจึงป็น
บทรียนทีไดี฿นกำรพัฒนำประทศเทย 

 กำหลี฿ตຌตຌองผชิญกับภำวะศรษฐกิจละสังคมยไ ำยภำยหลังสงครำมกำหลี฿นชวงป 
ค.ศ.กแ้5เ–แ้5ใกกำรวำงผนพืไอกำรพัฒนำศรษฐกิจ ครัๅงส ำคัญของประทศกำหลี฿ตຌ            
฿นศตวรรษทีไ แ้ๆเกจึงกิดขึๅนละสงผลท ำ฿หຌประทศกำหลี฿ตຌสำมำรถปลีไยนผำนป็นประทศ         
ทีไมีรำยเดຌสูง฿นวลำตอมำ ฿นปัจจุบันกำหลี฿ตຌ เดຌ฿ชຌนวคิดกำรขับคลืไอนศรษฐกิจบบ
สรຌำงสรรค์ ดยกำรพัฒนำสินคຌำละบริหำร฿หม โ หลีกลีไยงกำรพัฒนำสินคຌำทีไตຌองสูຌ ดຌวยรำคำ 
มุงนຌนกำรขยำยนวคิดนีๅขຌำสูอุตสำหกรรมสืไอภำพยนตร์ ทรทัศน์ กำหลี฿ตຌเดຌก ำลังพัฒนำ
ศรษฐกิจ ดยกำรขยำยวัฒนธรรมของประทศผำนสืไอพืไอท ำ฿หຌสินคຌำละบริกำรของประทศ
กิดกำรยอมรับละป็นทีไรูຌจักทัไวลก ตลอดจนกิดควำมรูຌสึกทีไดีตอกระสวัฒนธรรมกำหลี            
ิK-waveี ชน กำรทองทีไยว อำหำร ผูຌบริภคจะเดຌรับอิทธิพลของวัฒนธรรมผำนทำงภำพยนตร์ 
ละคร กระสวัฒนธรรมกำหลีนีๅ กิดจำกกำรทีไรัฐบำลกำหลี฿ตຌวำงนยบำยดຌำนวัฒนธรรมของป 
ค.ศ. แ้ไ5–แ้่เ ดยตຌองกำร฿หຌสรຌำงวัฒนธรรมของตนองขึๅนพืไอลดกำรทรกซงของ
วัฒนธรรมอมริกัน สงสริมทำงศิลปะทัๅงบบดัๅงดิมละรวมสมัย วำงผนนยบำยนำน แเ ป 
หลังป ค.ศ. แ้้ใ ปลีไยนบทบำทดยกำรสงสริม฿หຌกิดมูลคำทำงศรษฐกิจ ละ฿นป ค.ศ. แ้้่ 

ริไม฿หຌควำมส ำคัญกับวัฒนธรรมมำกขึๅน ดยรียกวำ “อุตสำหกรรมวัฒนธรรม ประกอบดຌวย
อุตสำหกรรมภำพยนตร์ พลง สิไงพิมพ์ กำรออกบบ นอกจำกนีๅกระทรวงวัฒนธรรมกำหลี฿ตຌ            
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เดຌก ำหนดผนชืไอวำ Korea โเแเ : Culture Creativity and Content สงสริมอุตสำหกรรม
วัฒนธรรม ดยขณะนีๅภำพยนตร์กำหลี฿ตຌป็น แ ฿น แเ ของอุตสำหกรรมหลักของประทศ สงผล
฿หຌอุตสำหกรรมดຌำนอืไน โ ติบตขึๅนดຌวย ชน อุตสำหกรรมกำรทองทีไยว 

 ควำมส ำรใจของประทศกำหลี฿ตຌ฿นกำรพัฒนำประทศผำนกระบวนกำรปฏิบัติงำนมำจนป็น 
Government ใ.เ ละ Creative Economy ดยมีป้ำหมำยคือควำมสุขของประชำชน 

 แ.  Transparent Government ดยนຌนชืไอมยงควำมรวมมือระหวำงหนวยงำนภำครัฐ
ดຌำนขຌอมูล  ละสนับสนุน฿หຌกิดควำมรวมมือระหวำงหนวยงำนภำครัฐละอกชนดຌวยกำรน ำ
ขຌอมูลภำครัฐมำตอยอดทำงธุรกิจdิPublicdData)dตลอดจนสนับสนุนกำรรวมลงทุนระหวำง
ภำครัฐละภำคอกชน ิPrivate - Public Partnership : PPPี 
 2. Competent Government ลดขຌอจ ำกัดทีไป็นอุปสรรคตอกำรประสำนงำนระหวำง
หนวยงำนภำครัฐ ละสงสริมกำรสืไอสำรละกำรบูรณำกำรรวมกันระหวำงองค์กรภำครัฐ 
Iิnformation and Communication Technology : ICT) ตลอดจนกำรสงสริมรวมมือภำครัฐ        
ผำนขຌอมูลดียวกันทัๅงระบบ ิBig Data)  
 3. Service Oriented สงสริมกำรบริกำรทำงสำธำรณะดย฿ชຌทคนลยีดຌำน IT ท ำ฿หຌ
กำรบริกำรดีขึๅน ดยนຌนกำรบริกำรบบ One-Stop Service ลดขัๅนตอนกำรด ำนินงำนดຌวย
ทคนลยี 
 ภาพลักษณ์ประทศเทย฿นมุมมองของวัฒนธรรม 

 ประทศเทยถือวำป็นประทศทีไมีทุนทำงวัฒนธรรมมำกมำย ทุนทำงวัฒนธรรมทีไถือเดຌวำ
ป็นมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของเทย เดຌก วรรณกรรมพืๅนบຌำนละภำษำ ชน ภำษำพวน 
นิทำนขุนชຌำงขุนผน  ผญำ ป็นตຌน ศิลปะกำรสดง ชน อีซว ลิก มนรำ ป็นตຌน ดนตรี
พืๅนบຌำน ชน วงสะลຌอซอปຂน วงปດจุม ระนำด ป็นตຌน ประพณี ทศกำลตำง โ  ชน สงกรำนต์ 
ประพณียกธง ลอยกระทง ขงรือ วิไงควำย ป็นตຌน ควำมรูຌละกำรปฏิบัติกีไยวกับธรรมชำติ
ละจักรวำล ชน หรำศำสตร์เทย ป็นตຌน งำนชำงฝมือดัๅงดิม ชน ผຌำทอพืๅนมือง ผຌำเหมเทย 
งำนจักรสำน ป็นตຌน กำรลนพืๅนบຌำน กีฬำพืๅนบຌำน ศิลปะ  กำรตอสูຌป้องกันตัว ชน มวยเทย 
กระบีไกระบอง ป็นตຌน 

 งำนของกระทรวงวัฒนธรรมมีบทบำทดຌำนกำรอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม            
จึงเดຌรวมกับองค์กำรยูนสก ิUNESCOี ออกอนุสัญญำวำดຌวยกำรสงวนรักษำมรดกวัฒนธรรมทีไ
จับตຌองเมเดຌ ค.ศ. โเเใ ขึๅน ละปัจจุบันรัฐบำลเทยกใเดຌตรำพระรำชบัญญัติสงสริมละรักษำ
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มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 ละขຌำรวมป็นภำคีอนุสัญญำวำดຌวยกำรสงวนรักษำ
มรดกวัฒนธรรมทีไจับตຌองเมเดຌ ค.ศ. โเเใ พืไอป็นกำรสงสริมละรักษำมรดกภูมิปัญญำทำง
วัฒนธรรมของชำติทัๅง฿นระดับประทศละระดับสำกล พืไอเม฿หຌวัฒนธรรมเทยดัๅงดิมอันป็น
รำกฐำนของวัฒนธรรมเทย ละป็นองค์ประกอบอันส ำคัญยิไง฿นอกลักษณ์ของชำติเทย                
สูญหำย นอกจำกนีๅยังป็นทุนทีไส ำคัญของชุมชน ทຌองถิไน ละสังคมเทย กระทรวงวัฒนธรรมจึงเดຌ
อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติสงสริมละรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม พ.ศ. โ55  ้
ด ำนินงำนรวมกับชุมชน ส ำรวจละจัดกใบขຌอมูลมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของเทย                   
ทีไส ำคัญทัไวประทศ พืไอขึๅนบัญชีรำยกำรมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ดังนัๅนวัฒนธรรมดัๅงดิม
ของเทยกระทรวงวัฒนธรรมรำมีมำตรกำรทีไจะรักษำเวຌเม฿หຌสูญหำยลຌว  
 ปัจจุบัน ภำพลักษณ์ของวัฒนธรรมเทย฿นสำยตำของคนเทยคือสิไงทีไชย วัฒนธรรมขัๅนสูงทีไ
อยูบนหิๅง อยำง ขน กำรรำยร ำ นำฏศิลปຊบรำณ บรำณคดีบรำณสถำน ประวัติศำสตร์ทีไยำกจะ
ขຌำ฿จ ซึไงขຌำถึงยำก ท ำ฿หຌมຌตคนเทยยังเมขຌำถึงวัฒนธรรมเทยเดຌอยำงทຌจริง จำกขຌอมูล
ดังกลำวขຌำงตຌน สำมำรถวิครำะห์สถำนกำรณ์฿น กำรสรຌำงภำพลักษณ์ประทศเทย ดังนีๅ 
 

 

 

 

 

 

 

 ประทศเทย ไ.เ สูภาพลักษณ์฿หมของประทศเทย 

 กำรกຌำวสูประทศเทย ไ.เกอำศัยกำรขับคลืไอนดຌวยปัญญำ อันเดຌก นวัตกรรม             
องค์ควำมรูຌ ละกำรบริหำรจัดกำร ฿นทิศทำงทีไน ำสิไงทีไมี “คุณคำ เปสรຌำง฿หຌกิด “มูลคำ ละตຌอง              
รักษำควำมสมดุลระหวำงกำรสรຌำงมูลคำละกำรรักษำคุณคำ ทีไผำนมำศรษฐกิจเทยขับคลืไอน
ผำนระบอบทุนนิยมทีไนຌนทำงวัตถุ ต฿นวันนีๅมนุษย์ริไมรียกหำทุนนิยมทีไนຌน฿นควำมป็นมนุษย์ 
เมวำจะอยู฿นบริบทของปัจจกบุคคล หรือ฿นบริบทของกำรอยูรวมกัน฿นสังคม ซึไงทัๅงหมดจะอยู
เดຌกใดຌวยวัฒนธรรม วัฒนธรรมจึงป็นรืไองทีไยิไง฿หญ หนຌำทีไของกระทรวงวัฒนธรรมมีบทบำท             
ส ำคัญ฿นศรษฐกิจ ไ.เ พรำะเม฿ชคงำนอนุรักษ์ละตอยอดทุนทำงวัฒนธรรมออกมำป็นมูลคำ          
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ตยังหมำยรวมถึงกำรพัฒนำคนสรຌำงวัฒนธรรม ตຌองสรຌำงคนเทยทีไมีควำมภำคภูมิ฿จ฿นควำมป็นชำติ 
ละมีควำมป็นสำกล สรຌำงคนเทยทีไควำมภำคภูมิ฿จ ฿นควำมป็นคนเทยละอยู฿นบริบทของลกเดຌ  
 

 

 

 

 

 

 

 การสรຌางมูลคาพิไม ละบทบาทกระทรวงวัฒนธรรมบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 ควำมทຌำทำยของกำรสรຌำงภำพลักษณ์ประทศเทย เมพียงคกำรท ำ฿หຌวัฒนธรรมของเทย
ดูงำย นำสน฿จ ตยังหมำยถึงกำรสรຌำงคำนิยมของชำติ ลักษณะนิสัยของคนเทยอันพึงประสงค์
ดຌวย นอกจำกจะท ำ฿หຌมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม หรือทุนทำงวัฒนธรรมดูขຌำถึงงำย ตท ำ฿หຌ
คนเทยกิดควำมภำคภูมิ฿จ฿นควำมป็นเทย รวมถึงป็นคนเทยทีไสำมำรถอยู฿นบริบทลก เม฿ชคน
เทยทีไดูชยลຌำสมัยตป็นคนเทยทีไนำหลง฿หล นอกจำกจะป็นคนดีคนกงป็นตัวของตัวอง 
จิต฿จดี  ซึไงสำมำรถสรຌำงภำพลักษณ์คนเทยเดຌผำนตัวละคร฿นภำพยนตร์เทย ซึไงนนอนวำจะตำง
เปจำกละครนๅ ำนำบบดิม หรือภำพยนตร์ทีไนຌนตลกปกฮำดยเมเดຌ฿สสำระหรือกนรืไองทีไนำสน฿จ
ขຌำเป นีไคือควำมทຌำทำย฿นกำรสรຌำงรืไองรำว฿นบทภำพยนตร์ ทีไตอเปจะเม฿ชคผูຌอ ำนวยกำรสรຌำง 
นำยทุน หรือผูຌก ำกับจะป็นผูຌก ำหนดรืไองรำว ตจะดีทีไสุดถຌำหนวยงำนภำครัฐ ภำคอกชน 
ตลอดจนหนวยงำนดຌำนกำรศึกษำวิจัย เดຌมีอกำสก ำหนดบทภำพยนตร์รวมกันพืไอสรຌำง
ภำพลักษณ์ประทศเทย กลุมป้ำหมำย฿นกำรด ำนินยุทธศำสตร์สริมสรຌำงภำพลักษณ์ประทศ
เทย ควำมหลำกหลำยของกลุมป้ำหมำยสรຌำงควำมตຌองกำรทีไตกตำงกันเป ตกำรสรຌำง
ภำพลักษณ์ประทศเทย คือกำรตอบสนองควำมคำดหวังรวมของทุกกลุม เมวำจะป็น
นักทองทีไยว นักลงทุน คนเทย ชำวตำงชำติ สืไอเทย ละสืไอตำงประทศ 

 5 F Model Creative Economy  ทีไกระทรวงวัฒนธรรมพยำยำมผลักดัน฿นรืไองดังตอเปนีๅ 
แี ศิลปะกำรตอสูຌ ชน มวยเทย ป็นวัฒนธรรมของเทยทຌ โ ปัจจุบันมีคำยมวยทัไวลก โี ทศกำล
ทีไสนุกสนำน พรำะคนเทยมีควำมสนุก รำจึงมีทศกำลตำง โ ชน สงกรำนต์ ลอยกระทง            
ใี อำหำรเทย รำมีต ำรับอำหำรเทยกับอำหำรทีไมีกำรน ำอำควำมคิดสรຌำงสรรค์ ตลอดจนส ำรับ
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เทยถือป็นวิถีอันป็นอกลักษณ์ของเทย ไี สืๅอผຌำ ครืไองตงกำย ครืไอง ประดับ ของตกตง
ละสิไงอ ำนำยควำมสะดวกอืไน โ ซึไงยังตຌองกำรควำมคิดสรຌำงสรรค์ละกำรออกบบ ตลอดจน
กำรคิดคຌน กำรตลำด฿หม โ พรຌอม โ กับ฿สควำมป็นเทยขຌำเป อำทิ ฟชัไนผຌำขำวมຌำ ป็นตຌน                
5ี ภำพยนตร์  ซึไ งสำมำรถ฿สควำมคิดสรຌำงสรรค์ลงเปละสำมำรถสอดทรกนืๅอหำ                  
ดຌำนวัฒนธรรมทีไพึงประสงค์เดຌ  
 สำมำรถสดง฿หຌหในถึงควำมมีชืไอสียงป็นทีไนิยม฿นระดับนำนำชำติ ละกำรน ำมำตอยอด
พืไอ฿หຌกิดภำพลักษณ์ทีไดีของประทศเทย ดังมดล 5 Fs นีๅ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การพัฒนา ละขับคลืไอนกลยุทธ์สรຌางภาพลักษณ์ประทศ฿นบริบทประทศเทย             
ผานบทรียนของประทศกาหลี฿ตຌ 
 หนวยงำนภำครัฐมีสวนส ำคัญ฿นกำรขับคลืไอนกลยุทธ์กำรสรຌำงภำพลักษณ์ประทศเทย
ป็นอยำงมำก วำระรงดวนทีไหนวยงำนภำครัฐควรรีบด ำนินกำรป็นอยำงนຌอยคือ 
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- กำรสรຌำงภำพลักษณ์ประทศเทยผำนภำพยนตร์เทย ดยหนวยงำนภำครัฐรวมกันวำง
ภำพลักษณ์ประทศรวมกับหนวยงำนภำคอกชน  เมวำจะป็นผูຌสรຌำง ภำพยนตร์ ผูຌอ ำนวยกำร
สรຌำง ผูຌก ำกับ  ป็นตຌน 

 - สงสริม สนับสนุน ฿หຌมีควำมรวมมือ ิCollaborationี ระหวำงหนวยงำนภำครัฐ ละ
ขຌำ฿จ฿นบทบำทหนຌำทีไของตนองอยำงถูกตຌองละหมำะสม 

 -   กำร฿หຌขຌอมูลองค์ควำมรูຌดຌำนวัฒนธรรมพืไอสนับสนุนหนวยงำนภำคอกชนทีไท ำ
ภำพยนตร์ 
 - หนวยงำนภำครัฐควรนยบำยสงสริมละสรຌำงรงจูง฿จ฿หຌหนวยงำนภำคอกชน 
สถำบันกำรศึกษำ หันมำสน฿จ฿นกำรท ำงำนวิจัยละพัฒนำ ตลอดจนกำรท ำวิจัยละพัฒนำ
รวมกัน พืไอ฿หຌหนวยงำนภำคอกชนมีควำมรูຌ฿นทิศทำงทีไสนับสนุนนยบำยละป้ำหมำยของ
ประทศ 

 -  กำรสนับสนุนงบประมำณจำกหนวยงำนภำครัฐ฿นกำรลงทุน ละก ำหนดจ ำนวนรืไอง 
รืไองรำว ระยะวลำ฿นกำรปลอยภำพยนตร์ ตลอดจนทิศทำงกำรก ำหนดคำนิยมละวัฒนธรรมทีไ
ตຌองกำรรณรงค์฿นตละชวง 
 -   กำรสนับสนุนงบประมำณ฿นกำรสรຌำงรงถำยภำพยนตร์  
 -   กำรสนับสนุนกำรศึกษำดຌำนทคนลยี ดิจิตอล ศิลปกรรม ละภำพยนตร์ 
 - สนับสนุนงบประมำณหรือทุนส ำหรับนักศึกษำ฿นกำรสรຌำงสืไอสรຌำงสรรค์ภำพลักษณ์
ประทศเทย 
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 -   กำรสรຌำงครงสรຌำงพืๅนฐำนกีไยวกับสืไอสมัย฿หม ชน อินตอร์นใตบอร์ดบนด์  
 -   กำรสนับสนุนกำรสงผลงำนภำพยนตร์ขຌำประกวด฿นระดับนำนำชำติ 

--------------------------------------------- 
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จากประสบการณ์สูการพัฒนาองค์กร: ถอดบทรียนกาหลี฿ตຌสือหงอชีย 
 

นางสาวพิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ 

ภสัชกรปฏิบัติการ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา 

 

 กำรอบรมหลักสูตรกำรสริมสรຌำงคุณลักษณะสวนบุคคลละทักษะกำรท ำงำนส ำหรับ
ขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ิHigh Performance and Potential System: HiPPS) รุน 12 
ปงบประมำณ พ.ศ.2560 ป็นกำรอบรมตอนืไองทีไบูรณำกำรหลักสูตรกำรรียนรูຌตำง โ ตำมกรอบ
กำรฝຄกอบรมละพัฒนำส ำหรับขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง฿นระดับพืๅนฐำน ละระดับตอยอด
อยำงป็นระบบ นຌนกำรสริมสรຌำงคุณลักษณะ ทักษะทีไจ ำป็น องค์ควำมรูຌ ละประสบกำรณ์ทีไ
สอดคลຌองกับภำระหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรปฏิบัติงำนละ฿นบริบทสำกล หลักสูตรกำร
อบรมประกอบดຌวยกำรปฐมนิทศหลักสูตรกำรอบรม ละกำรรียนรูຌ  5 Module จัดขึๅนทัๅง            
฿นประทศละตำงประทศ ระหวำงดือนพฤศจิกำยน - ธันวำคม 2559 รวม 15 วัน ดังนีๅ 
 1. กำรปฐมนิทศหลักสูตรกำรอบรม วันทีไ 15 พฤศจิกำยน 2559 ณ รงรมมนดำริน 
กรุงทพมหำนคร 
 2. กำรรียนรูຌ Moduled1 กีไยวกับกำรสริมสรຌำงองค์ควำมรูຌทีไจ ำป็น ิKnowledge-

basedกDevelopment)กวันทีไ  16 พฤศจิกำยน 2559 ณ รงรมกรนซในตอร์พอยท์ 
กรุงทพมหำนคร 
 3. กำรรียนรูຌ Moduled2 กีไยวกับกำรสริมสรຌำงคุณลักษณะสวนบุคคล ิCharacter 

Building) วันทีไ 21พฤศจิกำยน 2559  ณ รงรมมนดำริน  กรุงทพมหำนคร 
 4. กำรรียนรูຌdModuled3dกีไยวกับกำรสริมสรຌำงทักษะทีไจ ำป็นตอกำรปฏิบัติงำน                          
ส ำหรับขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูงdิSkill-baseddDevelopment)dระหวำงวันทีไ 22d–d24 
พฤศจิกำยน 2559 ณ รงรมอมบำสดอร์ กรุงทพมหำนคร 

 5. กำร รี ยนรูຌ  Moduled4dกีไ ยวกับกำร สริ มสรຌ ำ งประสบกำรณ์ทีไ จ ำ ป็นต อ             
กำรปฏิบัติงำน฿นบริบทกำรปลีไยนปลง ิExperience-based Management) ระหวำงวันทีไ  
17 – 21 ธันวำคม 2559 ณ สำธำรณรัฐกำหลี 
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 6. กำรรียนรูຌ Moduled5 กีไยวกับกำรสริมสรຌำงกำรบูรณำกำรองค์ควำมรูຌ ิProject-

based Development) ระหวำงวันทีไ 22 – 23 ธันวำคม 2559 ณ รงรมกรนซในตอร์พอยท์ 
กรุงทพมหำนคร 
 ส ำหรับ Module ทีไ 4 ป็นกำรรียนรูຌ  ดูงำน ละกำรสริมสรຌำงประสบกำรณ์ทีไจ ำป็นตอ
กำรปฏิบัติงำน฿นบริบทกำรปลีไยนปลง ระหวำงวันทีไ 17 – 21 ธันวำคม 2559 ณ สำธำรณรัฐ
กำหลี บงป็นกำรรียนรูຌประสบกำรณ์ชิงวัฒนธรรม ิCultural Experience) ทีไหอคอยอใน
ซล ิN-Seoul Tower) ละพระรำชวังคียงบก ิKyeongbok Palace) ละกำรศึกษำดูงำนทีไ
นຌนกำรน ำนวคิดกำรพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์ นวคิดชิงนวัตกรรมละทคนลยี ิInnovation 

and Technology) ครงสรຌำงพืๅนฐำนทำงทคนลยีสำรสนทศ ิICT Infrastructure) ศรษฐกิจ
ชิงสรຌำงสรรค์ ิCreative Economy) ฿นกำรน ำเปขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศ ทีไ฿ชຌรำกฐำน
จำกทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร฿นกำรสรຌำงคุณคำละพิไมศักยภำพกำรขงขันของ
ประทศ฿นระดับสำกล หรือทีไรียกวำ ศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล ิDigital Economy) ดยรียนรูຌ
ดูงำนรวม 4 หง เดຌก 
 1.  ศูนย์ศรษฐกิจสรຌำงสรรค์ละนวัตกรรมคยองกี ิGyeonggi Center for Creative 

Economy & Innovation : GCCEI) 

 2.  รงงำนผลิตรถยนต์ บริษัท KIA Motors Hwa-seong 

 3.  พิพิธภัณฑ์ชิงนวัตกรรมของบริษัทซัมซุง ิSamsung Innovation Museum : SIM) 

 4.  สถำบันพืไอกำรพัฒนำหงสำธำรณรัฐกำหลี Korea Development Institute : KDI 

School of Public Policy and Management 

 บทควำมฉบับนีๅ ป็นกำรน ำสนอนวคิดกีไยวกับกำรสงสริมวิทยำศำสตร์ ทคนลยี ละ
นวัตกรรมกผูຌประกอบกำร฿หม ฿นกำรริริไมธุรกิจขนำดกลำงละขนำดยอม กิSMEs)                   
ผำนกำรจัดตัๅงศูนย์ศรษฐกิจสรຌำงสรรค์ละนวัตกรรมคยองกีละกำรพัฒนำฐำนขຌอมูลออนเลน์ทำง               
ศรษฐกิจละสังคมของสถำบันพืไอกำรพัฒนำหงสำธำรณรัฐกำหลี ดยรียบรียงจำกควำมรูຌ
ละประสบกำรณ์ทีไเดຌรับจำกกำรรียนรูຌดูงำนหลักสูตรกำรสริมสรຌำงคุณลักษณะสวนบุคคลละ
ทักษะกำรท ำงำนส ำหรับขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง พืไอน ำมำป็นนวทำงกำรวำงผนพัฒนำ 
พิไมศักยภำพกำรด ำนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรละยำ ฿นฐำนะหนวยงำนหลัก
ของประทศ ทีไมีหนຌำทีไก ำกับดูลผลิตภัณฑ์สุขภำพตำง โ  เดຌก ยำ อำหำร วัตถุสพติด 
ครืไองส ำอำง ครืไองมือพทย์ ละวัตถุอันตรำยทีไ฿ช฿นบຌำนรือนหรือทำงสำธำรณสุขตอเป 
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 ศูนย์ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ละนวัตกรรมคยองกี 
 ศูนย์ศรษฐกิจสรຌำงสรรค์ละนวัตกรรมคยองกี หรือ Gyeonggi Center for Creative 

Economy & Innovation : GCCEI สังกัด Gyeonggi Institute of Science & Technology 

Promotiond(GSTEP)dป็นศูนย์฿หຌบริกำรจุดดียวบบบใดสรใจ หรือทีไรียกวำ OnedStop 

Service Center พันธกิจหลักของศูนย์ คือdิ1)dสนับสนุน฿หຌอกำสกผูຌประกอบกำรรำย฿หม฿น
กำรริริไมท ำธุรกิจ฿หม฿หຌสำมำรถด ำนินกำรตอเปอยำงมีประสิทธิภำพละติบตเปอยำงยัไงยืน 
ิ2) พัฒนำควำมรูຌทำงวิทยำศำสตร์ คิดคຌนนวัตกรรมกำรพัฒนำอุตสำหกรรม พืไอพิไมอกำสละ
ขีดควำมสำมำรถกำรขงขันออกสูตลำดสำกล ดยเดຌรับงบประมำณสนับสนุนจำกรัฐบำลกำหลี
พืไอป็นวทีรวบรวมควำมคิดริริไมสรຌำงสรรค์ ควำมรวมมือระหวำงภำคอุตสำหกรรมละ
มหำวิทยำลัยสรຌำงผูຌประกอบกำร฿หม ิStartups Campus) อ ำนวยควำมสะดวกละ฿หຌบริกำร
ตำง โ ทีไจ ำป็นตอกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หมอยำงยัไงยืน ตัๅงตพืๅนทีไกำรท ำงำน พืๅนทีไพักผอน
มีผูຌชีไยวชำญ฿หຌค ำปรึกษำดຌำนกำรงิน กำรวิจัยละกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์บนพืๅนฐำน ICTdละ
ทคนลยี฿หม ชน อุปกรณ์สืไอสำร ละครืไองพิมพ์สำมมิติ  ป็นตຌน 

 ส ำหรับกลุมผูຌประกอบกำร฿หม หรือ Startups ทีไสน฿จ จะตຌองมีรูปบบทำงธุรกิจทีไผำน
กระบวนกำรคัดลือก  ซึไงศูนย์หงนีๅ ป็นตัวอยำงทีไดีทีไประทศเทย ควรน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿น          
กำรพัฒนำศักยภำพผูຌประกอบกำร฿หม฿นประทศ ละน ำมำประยุกต์฿ชຌกับผูຌประกอบกำร฿หม          
ทีไกีไยวขຌองกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ฿นกำรก ำกับดูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรละยำ         
ทัๅง อำหำร ยำ ครืไองส ำอำง ครืไองมือพทย์ วัตถุอันตรำยทีไ฿ชຌ฿นบຌำนรือนหรือทำงสำธำรณสุข 
ละวัตถุสพติด ทีไ฿ชຌ฿นทำงกำรพทย์ วิทยำศำสตร์ละอุตสำหกรรม พืไอสงสริมละพัฒนำ
ผูຌประกอบกำรกลุมดังกลำว฿นประทศ฿หຌน ำองค์ควำมรูຌละนวัตกรรมมำประยุกต์฿ชຌจริง฿น
กระบวนกำรผลิตพืไอสรຌำงผลิตภัณฑ์สุขภำพ฿หຌมีคุณภำพมำตรฐำน ปลอดภัยตำมกณฑ์
มำตรฐำนสำกล พิไมมูลคำผลิตภัณฑ์ ิValue-added) ควำมนำชืไอถือ ละขีดควำมสำมำรถ             
กำรขงขันของประทศ฿นวทีภูมิภำค ละวทีลก 

 ปัจจุบัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรละยำ มีศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพบใดสรใจ 
หรือ OneกStopกServiceกCenterกทีไจัดตัๅ งป็นวลำเมนຌอยกวำก20กปกพืไอ฿หຌบริกำร
ผูຌประกอบกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพ฿นกำรยืไนขออนุญำตตอส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรละยำเดຌ
อยำงถูกตຌอง รวดรใวละปรง฿ส หรือขอค ำปรึกษำกีไยวกับกำรด ำนินกำรกีไยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภำพ 6 ประภททีไถูกตຌอง เดก ยำ วัตถุทีไออกฤทธิ์ตอจิตประสำทละยำสพติด฿หຌทษ 
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อำหำร ครืไองมือพทย์ ครืไองส ำอำง วัตถุอันตรำยทีไ฿ชຌ฿นบຌำนรือนละทำงสำธำรณสุข ศูนย์ฯ 
ดังกลำว จะมีจຌำหนຌำทีไทีไมีควำมรูຌควำมสำมำรถ มำกดຌวยประสบกำรณ์฿นตละดຌำนหมุนวียนลง
มำปฏิบัติ หนำทีไ฿หຌบริกำรละ฿หຌค ำปรึกษำผูຌทีไมำขอ฿ชຌบริกำรซึไงมีจ ำนวนมำก ฉลีไยวันละ 400 คน               
กำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไของศูนย์ ครอบคลุมทัๅงงำนดຌำนกำรก ำกับดูลผลิตภัณฑ์กอนออกสู
ตลำดกิPre-marketingกControl)กงำนดຌำนกำรก ำกับดูลผลิตภัณฑ์หลั งออกสูตลำด                   
ิPost-marketingกControl)กงำนรับปรึกษำวินิจฉัยจัดประภทผลิตภัณฑ์สุขภำพ รวมทัๅงงำน
ออกหนังสืออนุญำตน ำขຌำ/ผลิต ช ำระคำธรรมนียมตออำยุ฿บอนุญำต อนุญำตสถำน
ประกอบกำร ป็นตຌน 
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 นวทางการน าประสบการณ์จากการรียนรูຌมาประยุกต์฿ชຌกับหนวยงาน 

 จำกประสบกำรณ์฿นดูงำนของศูนย์ศรษฐกิจสรຌำงสรรค์ละนวัตกรรมคยองกี สำมำรถ
น ำมำ฿ชຌป็นนวทำงกำรพัฒนำพืไอยกระดับกำร฿หຌบริกำรของศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพ
บใดสรใจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรละยำ฿หຌมีศักยภำพ ละมีประสิทธิภำพพิไมสูงขึๅน 
ดังนีๅ 
 แ.  ฿หຌค ำปรึกษำผูຌประกอบกำรดຌำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ ทัๅงผูຌประกอบกำรดิมละ
ผูຌประกอบกำรรำย฿หม ฿หຌน ำองค์ควำมรูຌทำงวิทยำศำสตร์ละทคนลยีสุขภำพมำประยุกต์฿ชຌ฿น
กำรผลิต พืไอพิไมมูลคำสินคຌำ฿หຌมีควำมตกตำงละดดดน พืไอ฿หຌธุรกิจดังกลำวมีควำมขຌมขใง
ละติบตอยำงยัไงยืน ดยฉพำะผูຌประกอบธุรกิจขนำดกลำงละขนำดยอม หรือวิสำหกิจชุมชน 
ิOTOP) 

 โ. ขยำยขอบขตกำรด ำนินงำนของ อย. Quality Award ดยนຌนสงสริมผูຌประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์สุขภำพทีไมีคุณธรรมละจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบผลิตผลิตภัณฑ์สุขภำพทีไดีละ
ปลอดภัยตอผูຌบริภค รวมทัๅงป็นวที฿หຌผูຌประกอบกำรทีไประสบควำมส ำรใจน ำ Best Practice 

฿หຌบงบันพืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละน ำเปประยุกต์฿ชຌ   
 ใ. สรຌ ำงร วมมือกับหนวยงำนตำง โ ทีไ กีไ ยวขຌอง ชน กระทรวงอุตสำหกรรม                 
กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงกำรคลัง ละกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี มหำวิทยำลัยภำครัฐ                   
ละอกชน ฿นกำรสงสริมละสนับสนุน฿หຌงำนวิจัยละพัฒนำงำนวิชำกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพถูก
น ำเป฿ชຌ฿นกำรชิงพำณิชย์   
 การศึกษาดูงานกณกสถาบันพืไอการพัฒนาหงสาธารณรัฐกาหลี กิKorea 

DevelopmentกInstituteก(KDI)กSchoolกofกPublicกPolicyกandกManagement) 

 สถำบันพืไอกำรพัฒนำหงสำธำรณรัฐกำหลี เดຌน ำสนอคลังขຌอมูลออนเลน์ ทีไมีชืไอวำ          
K–Developediadซึไง KdมำจำกdKoreadละdDevelopediadมำจำกdDevelopmentdละ 
Encyclopediadป็นระบบสำรสนทศทีไรวบรวมขຌอมูลส ำคัญกีไยวกับพัฒนำกำรทำงศรษฐกิจ
ละสังคมทีไผำนมำของสำธำรณรัฐกำหลี ปรียบสมือนป็นสำรำนุกรมของประทศ ฐำนขຌอมูล 
K–Developediadผยพรครัๅ งรก฿นดือนพฤศจิกำยนป โ555 ป็น SingleกPlatform                
ทีไรวบรวมขຌอมูลจำกหลงขຌอมูลตำง โ ทัไวลกมำกกวำ ใ5ุเเเ หลงขຌอมูล ดย฿หຌบริกำรบบ
เมสียคำ฿ชຌจำยพรำะป็นนยบำยของประทศทีไจะป็นผูຌน ำทำงดຌำนคลังขຌอมูลควำมรูຌ              
ิThinkกTank)กภำย฿ตຌกระทรวงยุทธศำสตร์ละกำรงินdิMinistrydofdStrategydanddFinance)      
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กลุมป้ำหมำยของศูนย์ คือ นักวิจัยละผูຌก ำหนดนยบำยทัไวลก ฿นกำรบงปันขຌอมูลควำมรูຌละ
ชวย฿นกำรก ำหนดนยบำยหรือกลยุทธ์ของประทศ ขຌอมูลทีไถูกคัดลือกน ำมำผยพรจะมี              
กำรปรับปรุง฿หຌป็นปัจจุบันตลอดวลำ ดยคณะกรรมกำรทีไปรึกษำประกอบดຌวยนักวิชำกำรละ
ผูຌชีไยวชำญดຌำนกำรพัฒนำประทศ  นอกจำกนีๅศูนย์ฯ ดังกลำวมีควำมรวมมือกับหนวยงำนระดับ
สำกลละสถำบันวิจัยกวำ แแเ หงทัไวลก 

 ฐำนขຌอมูลdK–Developediad฿หຌบริกำรขຌอมูล฿นรูปบบสถิติชิงวิครำะห์ บทควำม
วิชำกำร กรณีศึกษำผลกำรศึกษำปรียบทียบสืไอภำพละสียงครอบคลุมขຌอมูล ๆ ดຌำน เดຌก 
ศรษฐกิจ อุตสำหกรรมละทคนลยี พัฒนำกำรดຌำนอำณำขต พัฒนำกำรดຌำนสังคม รัฐบำล
ละกฎหมำย ละควำมชวยหลืออยำงป็นทำงกำร ผูຌขຌำ฿ชຌวใบเซต์สำมำรถลือกขຌอมูลสถิติ           
ทำงศรษฐกิจทีไสน฿จตำมชวงวลำทีไตຌองกำรเดຌ ละสำมำรถสดง฿นรูปบบกรำฟสຌน ชน 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ ิGross Domestic Product : GDP) กำร฿ชຌงบประมำณของ
รัฐบำลสำธำรณรัฐกำหลี ละสำมำรถดำวน์หลดขຌอมูลเดຌ 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรละยำ฿นฐำนะหนวยงำนทีไปฏิบัติหนຌำทีไ ป็นฝຆำย
ลขำนุกำรคณะกรรมกำรหงชำติวำดຌวย กำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรจัดกำรสำรคมี ซึไงมีหนຌำทีไ
ก ำหนดนยบำยละผน กำรจัดกำรสำรคมีของประทศ ดยมีศูนย์พัฒนำนยบำยหงชำติ     
ดຌำนสำรคมี กองผนงำนละวิชำกำร ป็นหนวยประสำนงำนทีไผำนมำรวมกับทุกกระทรวงละ
หนวยงำนทีไ กีไ ยวขຌองจัดท ำผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรสำรคมีห งชำติ  ฉบับทีไ  4                    

(พ.ศ.2555-2564)กทีไผำนควำมหในชอบจำกคณะรัฐมนตรี มืไอ 12 มษำยน 2554 ฿ชຌ฿น             
กำรจัดกำรสำรคมีของประทศอยำงตอนืไอง฿นระยะ 10 ปขຌำงหนຌำ ผนฯ ดังกลำวก ำหนด
ป้ำประสงค์เวຌวำ “ภำย฿นป 2564 สังคมละสิไงวดลຌอมปลอดภัยบนพืๅนฐำนของกำรจัดกำร
สำรคมีทีไมีประสิทธิภำพ มีสวนรวมจำกทุกภำคสวนสอดคลຌองกับกำรพัฒนำประทศก             
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วำงยุทธศำสตร์เวຌ 3 ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ทีไ 1 พัฒนำฐำนขຌอมูล กลเกละครืไองมือ            
฿นกำรจัดกำรสำรคมีอยำงป็นระบบครบวงจร ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำศักยภำพละบทบำท            
฿นกำรบริหำรจัดกำรสำรคมีของทุกภำคสวน ละยุทธศำสตร์ทีไ 3 ลดควำมสีไยงอันตรำยจำก
สำรคมีละบงกำรด ำนินงำนป็น 3 ชวง คือ ระยะตຌนกิพ.ศ.2555-2558) ระยะกลำง ิพ.ศ. 
2559-2561) ละระยะปลำย ิพ.ศ.2562-2564) พรຌอมก ำหนดหลักควำมส ำรใจละตัวชีๅวัดเวຌ
รวม 10 ตัวชีๅวัดหลัก ละ 20 ตัวชีๅวัดยอย ภำย฿ตຌกลุมสังคมปลอดภัย กลุมสิไงวดลຌอมปลอดภัย 
ละกลุมกำรท ำงำนทีไมีประสิทธิภำพละกำรมีสวนรวมจำกทุกภำคสวน  
 ทีไผำนมำจำกกำรประมินผลควำมส ำรใจ฿นกำรด ำนินงำนตำมผนปฏิบัติกำรระยะตຌน 
ิพ.ศ.2555-2558) ตำมตัวชีๅวัด ปัญหำอุปสรรคหนึไงคือ พบวำประทศเทยยังเมมีระบบฐำนขຌอมูล
สำรคมีกลำงของประทศdตละหนวยงำนจะมีรูปบบกำรกใบขຌอมูลตกตำงกันตำม
วัตถุประสงค์กำรน ำเป฿ชຌ ท ำ฿หຌกำรรวบรวมขຌอมูลตຌอง฿ชຌระยะวลำมำก ขຌอมูลผลกำรด ำนินงำน
ทีไเดຌจำกตละหนวยงำนเมตอนืไอง หรือมຌจะป็นงำนทีไป็นภำรกิจของหนวยงำนกใเมสำมำรถ
ปຂดผยขຌอมูลเดຌ หรือสถิติขຌอมูลบำงอยำงมีกำรรำยงำนตไ ำกวำควำมจริง ชน ฐำนขຌอมูล              
กำรจใบปຆวยละสียชีวิตอันนืไองจำกผลกระทบทีไกิดขึๅนจำกสำรคมีตำง โ ดยฉพำะสำรคมีทำง                 
กำรกษตร สถิติกำรปนป้อนของสำรคมี฿นสิไงวดลຌอม ชน ฿นนๅ ำละดิน ฿นพืๅนทีไสีไยงตำง โ  
รวมทัๅงสถิติกำรลักลอบทิๅงสำรคมีละกำกของสียอันตรำยทีไยังเมมีกำรรวบรวมอยำงป็นระบบ  
 

 

 

 

 

 

 นวทางการน าประสบการณ์จากการรียนรูຌมาประยุกต์฿ชຌกับหนวยงาน 

 จำกประสบกำรณ์฿นกำรดูงำนของสถำบันพืไอกำรพัฒนำหงสำธำรณรัฐกำหลี กีไยวกับ
ฐำนขຌ อมู ลdK–Developediadสำมำรถน ำมำ ป็ นตຌนบบ฿นกำร พัฒนำระบบปฏิบั ติ               
กำร ิPlatform)กฐำนขຌอมูลกลำงสำรคมีของประทศ ทีไป็น DigitalกGovernmentกชืไอมยงขຌอมูล                 
ระหวำงกระทรวงตำง โ พืไอน ำทคนลยีดิจิทัลเป฿ชຌประยชน์เดຌอยำงตใมศักยภำพ฿น          
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กำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน นวัตกรรม ละระบบขຌอมูล พืไอกำรตัดสิน฿จชิงนยบำยของ
ผูຌบริหำร ระบบปฏิบัติกำร ิPlatform) ฐำนขຌอมูลกลำงสำรคมี ควรมีลักษณะดังนีๅ 
 1.  ป็นฐำนขຌอมูลทีไ฿ชຌอຌำงอิงของผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปของรัฐบำล รวมทัๅงผนอืไน โ ดຌำนกำรจัดกำรสำรคมี ฐำนขຌอมูลดังกลำวตຌองออกบบ฿หຌ
สำมำรถชืไอมยงกับฐำนขຌอมูลของตกระทรวงทีไกีไยวขຌองอยำงป็นระบบ พืไอ฿หຌสำมำรถ
ประมวลผลน ำเป฿ชຌกຌเขปัญหำทำงภำคอุตสำหกรรม ภำคกษตรกรรม ภำคกำรขนสง             
ภำคผูຌบริภค ละภำคสำธำรณสุข  
 2. ป็นฐำนขຌอมูลทีไรวบรวมขຌอมูลทำงระบำดวิทยำกีไยวกับสำรคมีพืไอ฿ชຌ฿นกำรฝ้ำระวัง
ผลกระทบละกำรประมินควำมสีไยงตอสุขภำพละสิไงวดลຌอม ชน ฝ้ำระวังสำรคมีก ำจัด
ศัตรูพืชทำงกำรกษตรทีไตกคຌำง฿นพืชผักผลเมຌสด รวมทัๅงกำรลักลอบทิๅงสำรคมีละของสีย
อันตรำย สถิติอุบัติภัยจำกสำรคมี  
 3. ป็นฐำนขຌอมูลทีไสำมำรถ฿ชຌ฿นกำรติดตำมสຌนทำงของสำรคมี฿นประทศทัๅ งระบบ         
ครบวงจรตัๅงตน ำขຌำ ผลิต฿ชຌ มีเวຌ฿นครอบครอง ก ำจัด บ ำบัด ละท ำลำย  
 4. ป็นฐำนขຌอมูลทีไรวบรวมงำนวิจัย ขຌอมูลวิชำกำร ขຌอมูลควำมปลอดภัยสำรคมีละ
พิษวิทยำ ละท ำนียบผูຌชีไยวชำญดຌำนสำรคมีของประทศ 
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ขຌอสนอนะ฿นการพัฒนางานของกรมทรัพยากรน  าบาดาล 

พืไอสงสริมการกຌาวสูมดลประทศเทย 4.0  
 

นางสาววรางคณา ลาภกิจ  
นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ  

กรมทรัพยากรน  าบาดาล 

 องค์ความรูຌ  ละประสบการณ์การศึกษาดูงานจากการขຌารวมอบรมหลักสูตร                
การสริมสรຌางคุณลักษณะสวนบุคคลละทักษะการท างานส าหรับขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ56เ 

 กำรอบรมหลักสูตรกำรสริมสรຌำงคุณลักษณะสวนบุคคลละทักษะกำรท ำงำนส ำหรับ
ขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆเกเดຌพัฒนำมุมมองของผูຌขຌำรวม
อบรมกีไยวกับบริบทของกำรกຌำวขຌำมควำมป็นภูมิภำคอำซียนพืไอเปสู ระดับสำกล                 
ผำนกำรสริมสรຌำงองค์ควำมรูຌพืๅนฐำนกีไยวกับกำรสรຌำงอัตลักษณ์ของประทศ (National 

Branding)กศรษฐกิจสรຌำงสรรค์ (Creative Economy)dระบบกำรจัดกำรมืองรูปบบ฿หม 
(SmartdCitydPlatform)dรัฐบำลดิจิทัลd(DigitaldGovernment)dรั ฐบำล อิ ลใ กทรอนิกส์            
(E-government)dละกำรสริมสรຌำงขีดควำมสำมำรถขององค์กรดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
(Good Governance) ซึไงป็นสวนส ำคัญ฿นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศรษฐกิจละสังคม ตลอดจน
กำรลกปลีไยนประสบกำรณ์ละศึกษำดูงำน ณ สำธำรณรัฐกำหลี โ ฿นดຌำนตำง  โ เดຌก                  
แ) กำร฿ชຌระบบกำรขนสงละจรำจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) พืไอลด
ปัญหำกำรจรำจรติดขัด อุบัติหตุบนถนนละกำรปลอยมลพิษจำกยำนพำหนะ ดยระบบ
ดังกลำวจะสดงขຌอมูลกำรขนสงบบทันกำล (Real Time Transport Information) ซึไงเดຌจำก
กำร฿ชຌทคนลยีดຌำนสำรสนทศละกำรสืไอสำร ละระบบควบคุมดຌำนอิลใกทรอนิกส์อัตนมัติ 
(Automated Electronic Control Systems) กำร฿ชຌทคนลยีทีไอุปกรณ์ละครืไองมือตำง โ 
ชืไอมกับอินตอร์นใตพืไอกำรพัฒนำสูควำมป็นมืองอัจฉริยะ (Internet of Things : IoT) ชน 
พัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนของมืองพิไมประสิทธิภำพของรัฐ฿นกำร฿หຌบริกำรประชำชน อ ำนวย
ควำมสะดวก฿นกำรขนสงลดปัญหำกำรจรำจรติดขัด ละรักษำควำมปลอดภัยของประชำชน             
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2)dกำรด ำนินงำนภำย฿ตຌ ครงกำรกอสรຌำงมืองนิ วศ ละพลังงำน฿นขตนครหลวง 
(Metropolitan Eco - Energy Town) ชน สถำนทีไฝังกลบขยะมูลฝอย ซูดกวอน (Sudokwon 

Landfill Site) ซึไงป็นควำมรวมมือระหวำงภำครัฐ ละอกชน฿นกำรจัดกำรขยะมูลฝอยมีกำรน ำ
กຍำซชีวภำพทีไกิดจำกกำรฝังกลบขยะมูลฝอยเปผลิตพลังงำนเฟฟ้ำ ละพัฒนำพืๅนทีไฝังกลบขยะ
มูลฝอยป็นสนำมกีฬำทีไมีชืไอสียงของประทศ ป็นตຌนd3)dกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนของ
ประทศ ชน ทำรืออินชอนd(IncheondPort)dซึไงป็นทำรือนๅ ำลึกขนำด฿หญทีไสุด฿นชำยฝัດง
ตะวันตกของสำธำรณรัฐกำหลี มีกำรพัฒนำดຌำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก ระบบกำรบริหำร
จัดกำรละกำรท ำงำนของครืไองมืออุปกรณ์ทีไมีประสิทธิภำพ ละป็นมิตรตอสิไงวดลຌอมของ 
ป็นตຌน ละ 4) กำรปรับปรุงคุณภำพนๅ ำละกำรบริกำรประชำชน ชน Amsa Arisu Water 

Purification Center ซึไงป็นบริษัทผลิตนๅ ำประปำดืไมเดຌ ดยมีมนๅ ำฮัน (Han river) ป็นหลง
นๅ ำส ำคัญมีระบบปรับปรุงคุณภำพนๅ ำขัๅนสูงละป็นมิตรตอสิไงวดลຌอมซึไง฿ชຌอซน (ozone) ละ
ถำนกัมมันต์บบกลใด (Granular Activated Carbon, GCA) มีกำรสนับสนุนงบประมำณ฿หຌ
ประชำชน฿นกำรปลีไยนทอสงนๅ ำพืไอ฿หຌเดຌรับนๅ ำประปำจำกทอนๅ ำทีไมีควำมสะอำดอยำงทຌจริง         
มีระบบสังกตกำรณ์คุณภำพนๅ ำบบอัตนมัติละสดงคำคุณภำพนๅ ำของหลงนๅ ำทีไ฿ชຌผลิต
นๅ ำประปำบบทันกำลผำนระบบออนเลน์ดยด ำนินกำรรวมกับบริษัทผลิตนๅ ำประปำอืไน โ 
พืไอ฿หຌประชำชนสำมำรถขຌำถึงขຌอมูลเดຌสะดวกละรวดรใว ป็นตຌน 

 หตุผลละความจ าปຓน฿นการ฿ชຌองค์ความรูຌ  ละประสบการณ์การศึกษาดูงาน             
พืไอการพัฒนางานของกรมทรัพยากรน  าบาดาล 

 ประทศเทย฿นอดีตทีไผำนมำมีกำรพัฒนำศรษฐกิจอยำงตอนืไอง ตัๅงตมดลประทศเทย 
1.0 ซึไงนຌนภำคกำรกษตร ประทศเทย 2.0 ซึไงนຌนอุตสำหกรรมบำ ละประทศเทย 3.0 ซึไงนຌน
อุตสำหกรรมหนัก อยำงเรกใตำม ภำย฿ตຌมดลประทศเทย 3.0 ซึไง฿ชຌกันอยู฿นปัจจุบัน ประทศ
เทยยังคงติดอยู฿นกับดักประทศรำยเดຌปำนกลำง รัฐบำล ฯพณฯ ทำนพลอก ประยุทธ์ 
จันทร์อชำ นำยกรัฐมนตรี จึงเดຌก ำหนดมดลประทศเทย 4.0 ศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวย
นวัตกรรมมีวัตถุประสงค์ พืไอปรับปลีไยนครงสรຌำงศรษฐกิจของประทศเทยเปสูศรษฐกิจทีไ
ขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมd(Value - BaseddEconomy)dกลำวคือ ฿นปัจจุบันประทศเทยยังติดอยู
฿นมดลศรษฐกิจบบท ำมำก เดຌนຌอย มดลประทศเทย 4.0 จึงมีวัตถุประสงค์พืไอปรับปลีไยน
ป็นท ำนຌอยเดຌมำก ผำนกำรพัฒนำวิทยำกำร ควำมคิดสรຌำงสรรค์ นวัตกรรม กำรศึกษำ              
กำรทองทีไยว ละกำรสงออกดยขับคลืไอน฿หຌกิดกำรปลีไยนปลงก4กองค์ประกอบส ำคัญ คือ             
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1) ปลีไยนจำกกำรกษตรบบดัๅงดิม ิTraditional Farming) เปสูกำรกษตรสมัย฿หมทีไนຌน          
กำรบริหำรจัดกำรละทคนลยี ิSmart Farming) 2) ปลีไยนจำกวิสำหกิจขนำดกลำงละ         
ขนำดยอมบบดัๅงดิม (Traditional SMEs) หรือ SMEs ทีไภำครัฐตຌอง฿หຌควำมชวยหลืออยูตลอดวลำ                    
เปสูกำรป็นผูຌประกอบกำรมืออำชีพ (Smart Enterprises) ละธุรกิจกิด฿หม (Startups) ทีไมี
ศักยภำพสูง 3) ปลีไยนจำกบริกำรบบดัๅงดิม (Traditional Services) ซึไงมีกำรสรຌำงมูลคำ
คอนขຌำงตไ ำ เปสูกำรสรຌำงบริกำรทีไมีมูลคำสูง (HighdValuedServices)dละd4)dปลีไยนจำก
รงงำนทักษะตไ ำเปสูรงงำนทีไมีควำมรูຌ ควำมชีไยวชำญ ละทักษะสูง  
  กรมทรัพยำกรนๅ ำบำดำลมีบทบำทหนຌำทีไ฿นกำรบริหำรจัดกำรองค์กรละทรัพยำกรนๅ ำ
บำดำลภำย฿ตຌหลักธรรมำภิบำล พืไอคุณภำพชีวิตทีไดีขึๅนของประชำชน  จัดท ำนยบำย ผนงำน 
ละมำตรกำรทีไกีไยวขຌองกับทรัพยำกรนๅ ำบำดำล ส ำรวจ บริหำรจัดกำร พัฒนำ อนุรักษ์ ฟ้นฟู 
รวมทัๅงควบคุม ดูล ก ำกับ ประสำน ติดตำม ประมินผล ละกຌเขปัญหำกีไยวกับทรัพยำกรนๅ ำ
บำดำล พัฒนำวิชำกำร ก ำหนดมำตรฐำนละถำยทอดทคนลยีดຌำนทรัพยำกรนๅ ำบำดำล             
พืไอกำรจัดกำรทรัพยำกรนๅ ำทีไ ป็นอกภำพละยัไงยืน ดยประชำชนมีสวนรวม กกำรนีๅ            
กรมทรัพยำกรนๅ ำบำดำลมีบทบำท฿นกำรสงสริมกำรกຌำวสูมดลประทศเทย 4.0 ผำนกำรจัดหำ
นๅ ำบำดำล฿หຌพียงพอทัๅงดຌำนปริมำณ คุณภำพ ละระยะวลำทีไหมำะสม พืไอรองรับกำรพัฒนำ
ภำคกำรกษตร อุตสำหกรรม กำรทองทีไยวละกำรบริกำร ละกำรศึกษำ ตลอดจนอนุรักษ์ละ
ฟ้นฟูทรัพยำกรนๅ ำบำดำลทีไมีอยู฿หຌกิดควำมยัไงยืน ละพัฒนำกำรบริหำรงำนละบุคลำกรภำย฿น
องค์กร฿หຌรองรับกำรปลีไยนปลงดังกลำว 

 กำรด ำนินงำนทีไผำนมำ กรมทรัพยำกรนๅ ำบำดำล เดຌจัดหำนๅ ำบำดำลพืไอสงสริม
กำรกษตร฿นพืๅนทีไนอกขตชลประทำน ละพืๅนทีไประสบภัยลຌงรวมกับหนวยงำนอืไน โ จัดหำ 
นๅ ำบำดำลพืไอกำรอุปภคบริภคของประชำชนละนักรียนทัไวประทศ สงสริมกำรมีสวนรวมของ                
ประชำชน ละสงสริมกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรนๅ ำบำดำลสูองค์กรปกครอง                 
สวนทຌองถิไนdซึไงยังประสบปัญหำละอุปสรรคบำงประกำรอยู  ทัๅงนีๅ กรมทรัพยำกรนๅ ำบำดำลมี               
กำรพัฒนำ฿ชຌทคนลยีละนวัตกรรม฿นกำรขับคลืไอนกำรด ำนินงำน เดຌก กำรพัฒนำ
ครงสรຌำงพืๅนฐำนละระบบงำนพืไอรองรับกลเก ละกระบวนกำรท ำงำน฿หมทัๅงดຌำนกำรบริกำร
ประชำชน กำรบริหำรจัดกำรนๅ ำบำดำล ละกำรบริหำรงำนภำย฿นองค์กร ชน ระบบ Video 

Conference ระบบ E-Tracking ละ Digital BADAL ป็นตຌน ตลอดจนกำรพัฒนำครงกำร
ตຌนบบทีไป็นนวัตกรรม ชน ครืไองสูบนๅ ำบำดำลพลังงำนสงอำทิตย์ ระบบสูบนๅ ำผสมผสำน
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ระหวำงนๅ ำบำดำลละนๅ ำจำกมนๅ ำ฿นบริวณ฿กลຌคียง (Riverbank Filtration System : RBF) 

ละศึกษำวิจัยรวมกับสถำบัน กำรศึกษำทัๅง฿นละนอกประทศ ละหนวยงำนอืไนโ ฿นกำรน ำ
ควำมรຌอน฿ตຌพิภพมำพัฒนำป็นพลังงำนทำงลือกป็นตຌน 

 ขຌอสนอนะการประยุกต์ ฿ชຌองค์ความรูຌ  ละประสบการณ์การศึกษาดูงาน               
พืไอการพัฒนางานของกรมทรัพยากรน  าบาดาล (ขຌอสนอการปลีไยนปลง) 
 จำกองค์ควำมรูຌละประสบกำรณ์กำรศึกษำดูงำนจำกกำรขຌำรวมอบรมหลักสูตร             
กำรสริมสรຌำงคุณลักษณะสวนบุคคลละทักษะกำรท ำงำนส ำหรับขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง 
ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆเ ผูຌขียนมีควำมหในวำกำรสรຌำงอัตลักษณ์ของประทศ กำรน ำ
ทคนลยีละนวัตกรรมมำ฿ชຌ ละกำรสงสริมละพัฒนำงำนวิจัยป็นนยบำยหลัก  โ             
ทีไสำธำรณรัฐกำหลีละอีกหลำยประทศน ำมำ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นกำรพัฒนำละพิไมขีด
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของประทศตน รวมถึงกำรท ำงำนรวมกันระหวำงหนวยงำนภำครัฐ 
ภำคอกชน ละประชำชน กำร฿หຌควำมส ำคัญกับกำรขຌำถึงขຌอมูลเดຌละกำรมีสวนรวมของ
ประชำชน กำรพัฒนำองค์ควำมรูຌของขຌำรำชกำรละกำรสริมสรຌำงสิไงวดลຌอมทีไดี฿นกำรท ำงำน 
ตลอดจนกำรด ำนินครงกำรตำง โ ทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม ละหในควรน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿น          
กำรพัฒนำงำนของกรมทรัพยำกรนๅ ำบำดำลพืไอสงสริมกำรกຌำวสู มดลประทศเทย 4.0 ดยบงป็น                    
3 ดຌำน ดังนีๅ 
 แ. ก ำหนดนยบำยละสริมสรຌำงภำพลักษณ์ควำมป็นองค์กรทีไสงสริมกำรพัฒนำละ  
฿ชຌนวัตกรรมพืไอกำรพัฒนำงำนดຌำนนๅ ำบำดำล 

    แ.แ  ก ำหนดวิสัยทัศน์ นยบำย ละภำรกิจขององค์กรทีไสงสริมกำรพัฒนำละ฿ชຌ
นวัตกรรมพืไอกำรพัฒนำงำนดຌำนนๅ ำบำดำลซึไงรวมถึงกำรบริกำรประชำชน ละกำรบริหำรงำน
ภำย฿นองค์กรออกมำ฿นรูปบบ฿หม    
  แ.โ สริมสรຌำงภำพลักษณ์ควำมป็นองค์กรทีไสงสริมกำรพัฒนำละ฿ชຌนวัตกรรมพืไอ
กำรพัฒนำงำนดຌำนนๅ ำบำดำล ผำนกำรสนับสนุนกิจกรรมตำง โ ระดับประทศ ฆษณำ ละ
ประชำสัมพันธ์    
 โ. กำรสงสริมกำรพัฒนำละ฿ชຌนวัตกรรม 

  โ.แ กำรส ำรวจ ประมินศักยภำพ กำรอนุรักษ์ ละกำรขุดจำะบอบำดำล 

   แ)  วิจัยละพัฒนำนวัตกรรมพืไองำนดຌำนนๅ ำบำดำล ละกำรถำยทอดองค์ควำมรูຌ 
ผำนกำรจัดตัๅงหนวยงำนทีไท ำหนຌำทีไดยตรง฿นดຌำนดังกลำว ดยกรมทรัพยำกรนๅ ำบำดำลป็น
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หนวยงำนกลำง฿นกำรศึกษำวิจัยละประสำนงำนกับหนวยงำนภำครัฐอืไน โ ภำคธุรกิจละ
อุตสำหกรรม ละสถำบันกำรศึกษำ สงสริมกำรจัดท ำครงกำรตຌนบบ มีระบบผยพรละ
สืบคຌนผลงำนวิจัยดຌำนนๅ ำบำดำลทีไนักวิจัยสำมำรถดำวน์หลดผลงำนของตนองพืไอผยพรเดຌอง 
ทุกภำคสวนสำมำรถขຌำมำสดงขຌอคิดหในขຌอสนอนะ ละติดตอขอน ำผลงำนวิจัยเปตอยอด
ละ฿ชຌประยชน์เดຌดยตรง 
   โ) ฿ชຌนวัตกรรม฿นกำรส ำรวจ สังกตกำรณ์ ละติดตำมทรัพยำกรนๅ ำบำดำล
พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลดຌำนนๅ ำบำดำลทีไถูกตຌอง มนย ำ รวดรใว ละลดควำมผิดพลำดทีไกิดจำกมนุษย์  
รวมถึง฿ชຌนวัตกรรม฿นกำรฟ้นฟูคุณภำพนๅ ำบำดำล  
   ใ) รถจำะบอบำดำลละยำนพำหนะขององค์กร฿ชຌพลังงำนทีไป็นมิตรตอ
สิไงวดลຌอม 

  โ.2  กำร฿หຌบริกำรประชำชน กำรสงสริมธรรมำภิบำลละกำรมีสวนรวมของ
ประชำชน 

   1)  ฿ชຌ ร ะบบ VideoeConferenced พืไ อ ฿หຌ ผูຌ บ ริ หำรละจຌ ำหนຌ ำทีไ ของ                 
กรมทรัพยำกรนๅ ำบำดำลตอบขຌอซักถำมกับประชำชน ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌดยตรง 
   2)  มีระบบติดตำมตรวจสอบละจัดท ำฐำนขຌอมูลทรัพยำกรนๅ ำบำดำลบบ         
ทันกำล ชน ระดับนๅ ำบำดำล คุณภำพนๅ ำบำดำล ปริมำณนๅ ำบำดำลทีไถูกสูบออกจำกบอบำดำล 
ละต ำหนงของบอนๅ ำบำดำล ป็นตຌน ละ฿หຌประชำชนสำมำรถขຌำถึงขຌอมูลดังกลำวเดຌบบ           
ทันกำลผำนสมำร์ทอพลิคชัไน ดยชืไอมยงกับฐำนขຌอมูลของหนวยงำนอืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับ     
กำรพัฒนำศรษฐกิจ ชน กองทัพบก กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรนๅ ำ กำรประปำ กรมป้องกัน
ละบรรทำสำธำรณภัย กระทรวงกษตรละสหกรณ์กระทรวงศึกษำธิกำร ละองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน ป็นตຌน ละประชำชนหรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน สำมำรถขอรับบริกำรจำก
กรมทรัพยำกรนๅ ำบำดำล ชน ขออนุญำตจำะบอบำดำล ขอ฿หຌจัดหำนๅ ำบำดำล฿หຌ ขอขຌำรวม
อบรมชำงจำะบอนๅ ำบำดำล ป็นตຌน รวมถึงกำร฿หຌ ขຌอสนอนะตอกำรด ำนินงำนผำน              
อพลิคชัไนดังกลำวเดຌดຌวย 

  โ.ใ  กำรติตตอสืไอสำรภำย฿นองค์กร  ฿ชຌ ระบบกลุ มมฆก (Cloudกsystem)ก             
พืไอลกปลีไยนขຌอมูล฿นกำรท ำงำนมีกำรพูดคุยลกปลีไยนขำวสำรระหวำงบุคลำกร฿นองค์กร 
ผำนระบบ Intranet Bulletin Board ละมีระบบทีไอ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนทีไ 
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ชน ระบบทีไท ำ฿หຌกิดควำมคลองตัว฿นกำรดึงขຌอมูลจำกหนวยงำนตำง โ ภำย฿นองค์กรมำ฿ชຌมืไอ
ตຌองปฏิบัติงำนนอกสถำนทีไ 
 ใ. กำรตรียมควำมพรຌอมของจຌำหนຌำทีไพืไอรองรับกำรปลีไยนปลง  
  3.1  กำรฝຄกอบรม  
   แ)  สงสริม฿หຌบุคลำกร฿นองค์กรขຌำรวมฝຄกอบรมกับสถำบันพัฒนำบุคลำกร 
ดຌำนดิจิทัลภำครัฐ หรือ “Thailand Digital Government Academy ิTDGAี ซึไงรัฐบำลจัดตัๅง
ขึๅน พืไอป็นศูนย์กลำง฿นกำรพัฒนำสริมสรຌำงขีดควำมรูຌ ควำมสำมำรถดຌำนดิจิทัลของบุคลำกร
ภำครัฐทุกระดับอยำงป็นระบบ สอดคลຌองกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของประทศละป็นเปตำม
มำตรฐำนกำรฝຄกสำกล  
   2) สงสริม฿หຌบุคลำกร฿นองค์กรขຌำรับกำรฝຄกอบรมพืไอพัฒนำควำมคิด
สรຌำงสรรค์ กำรวำงผนละตัดสิน฿จอยำงป็นระบบ  
  3.2  สงสริมกำรสรຌำงสมดุลระหวำงกำรท ำงำนละกำร฿ชຌชีวิตดຌำนอืไน ชน 
ครอบครัว สังคม หรือตัวอง (Work - Life Balance) สภำพวดลຌอมของสถำนทีไท ำงำน ละ 
กำรประมินผลกำรปฏิบัติงำน 

   1)  ฿หຌบุคลำกร฿นองค์กรลือกวันท ำงำนทีไตຌองลิกงำนตรงตำมก ำหนดวลำ
รำชกำร พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌวลำทีไหลือของวันส ำหรับดຌำนอืไนนอกหนือจำกกำรท ำงำนเดຌ 2 วัน/

สัปดำห์ ละ฿ชຌวลำระหวำง 10.00 ถึง 11.00 น. ของทุกวัน พืไอสะสำงงำนทีไเดຌรับมอบหมำย฿หຌ
สรใจรียบรຌอย 

   2) จัดต ำหนงตຍะท ำงำน฿นรูปบบทีไผูຌปฏิบัติงำนสำมำรถติดตอสืไอสำรกันเดຌ
สะดวก  
   ใ)  ประมินผลกำรปฏิบัติงำน พืไอกำรลืไอนขัๅนบบ 360 องศำ ดยประมินผล
กำรปฏิบัติงำนจำกบุคคลทีไกีไยวขຌองรอบดຌำน ชน ผูຌบังคับบัญชำ ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ ละ
ผูຌรับบริกำรจำกผูຌรับกำรประมินผลกำรปฏิบัติงำน ป็นตຌน 

 ทัๅงนีๅ กำรประยุกต์฿ชຌองค์ควำมรูຌละประสบกำรณ์กำรศึกษำดูงำนพืไอกำรพัฒนำงำนของ
กรมทรัพยำกรนๅ ำบำดำล จะชวยสงสริมกำรกຌำวสู มดลประทศเทย 4.0 ส ำรใจเดຌนัๅน             
กรมทรัพยำกรนๅ ำบำดำลละหนวยงำนอืไน โ ทีไกีไยวขຌองจ ำป็นตຌองพูดคุยหำรือกันพืไอ฿หຌ              
กำรด ำนินงำนสอดคลຌองกันทัๅงดຌำนนยบำย ละดຌำนนวัตกรรมซึไงจะพัฒนำละน ำเป฿ชຌตอเป  
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การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศพืไอพัฒนาการท างานของกรมทาอากาศยาน 

 
นางสาววันวิสาข์ อภิหรรษากร 

นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ 

กรมทาอากาศยาน 

 

 จำกกำรเดຌขຌำรวมฝຄกอบรมระยะสัๅน หลักสูตรกำรสริมสรຌำงคุณลักษณะสวนบุคคลละ
ทักษะกำรท ำงำนส ำหรับขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ ำปงบประมำณ โ5ๆเ ดยบงป็น           
กำรฝຄกอบรม฿นประทศเทยละตำงประทศ ณ สำธำรณรัฐกำหลี ิRepublic of Koreaี หรือ
กำหลี฿ตຌ ิSouth Koreaี ซึไงป็นประทศชัๅนน ำทำงดຌำนวิทยำศำสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม 
฿นภูมิภำคอชียละของลก ถือป็นตัวอยำงของกำรพัฒนำดຌำนวิทยำศำสตร์ทคนลยีละ
นวัตกรรมบบกຌำวกระดด อีกทัๅงยัง฿ชຌศรษฐกิจสรຌำงสรรค์ ิCreative Economyี ป็นนยบำย
฿นกำรขงขัน จนประสบควำมส ำรใจ฿นตลำดลกซึไงนับเดຌวำป็นอกำสอันดีทีไเดຌสัมผัส          
กับประทศทคนลยีอยำง฿กลຌชิดละเดຌรียนรูຌวิวัฒนำกำรของกำรพัฒนำสิไงตำง โ ฿นประทศ
กำหลี฿ตຌอีกดຌวย 

  กำรฝຄกอบรมครัๅงนีๅท ำ฿หຌมีอกำสเดຌรับฟังกำรบรรยำยกีไยวกับนยบำยละนวทำง
บริหำรจัดกำรของรัฐบำลกำหลี฿นกำรขับคลืไอนประทศ อันเดຌก นยบำยสงสริมวิทยำศำสตร์ 
ทคนลยี ละนวัตกรรมนยบำยสงสริมกำรศึกษำละกำรวิจัย ละกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ตำมหลักธรรมำภิบำลจำกคณำจำรย์ของ KDI School of Public Policy and Management 
ซึไงป็นมหำวิทยำลัยทีไผลิตบุคลำกรดຌำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐทีไมีชืไอสียงของกำหลี฿ตຌ 
นอกจำกนีๅยังเดຌมีอกำสเปยีไยมชมพิพิธภัณฑ์ชิงนวัตกรรมของบริษัท ซัมซุง ิSamsung 

Innovation Museum: SIMี ซึไงป็นบริษัททคนลยีชัๅนน ำระดับลก, Gyeonggi Institute of 

Science & Technology Promotionุ Kia Motors Hwa-seong Plant ละรับฟังกำรบรรยำย
รืไองกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ณ KDI School of Public Policy and Management 

 กำรเดຌมีอกำสดินทำงเปศึกษำดูงำนจำกสถำนทีไจริง เดຌลกปลีไยนควำมคิดหในกับ
วิทยำกรระหวำงกำรฟังบรรยำยละซักถำมขຌอมูลกีไยวกับนยบำยตำง โ ของกำหลี ท ำ฿หຌเดຌรับ
ควำมรูຌละปຂดมุมมอง ฿หม โ อีกทัๅงยังเดຌหในถึงควำมจริญกຌำวหนຌำทำงทคนลยีละกำรคิด
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สรຌำงสรรค์นวัตกรรม฿หม โ ของกำหลี฿ตຌ ซึไงมีบทบำทส ำคัญตอกำรพัฒนำศรษฐกิจของประทศ 
จนสำมำรถขงขันกบัประทศอืไน โ เดຌ ซึไงหลักกำรส ำคัญทีไท ำ฿หຌประสบควำมส ำรใจคือ กำหลีมี
กำรวำงป้ำหมำยทีไชัดจนวำตຌองกำร฿หຌประทศมุงเปสูจุดเหน ลຌวจึงจัดกำรวำงผนพัฒนำ
บุคคลำกร พัฒนำกำรศึกษำ ละพัฒนำรำชกำรอยำงป็นระบบ ดยมุงนຌนสนับสนุนภำรกิจทีไจะ
น ำเปสูป้ำหมำยทีไวำงเวຌ พรຌอมทัๅงมีกำรสนับสนุนกำรศึกษำละวิจัย กำรวำงผนกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ละทคนลยีควบคูเปกับกำรวำงผนทำงศรษฐกิจ พืไอ฿หຌวิทยำศำสตร์ละ
ทคนลยีป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำประทศทีไยัไงยืน 

 คนกำหลี฿หຌควำมส ำคัญกับกำร฿ชຌทคนลยีคอนขຌำงมำกละสิไงทีไท ำ฿หຌประทศกำหลี
จริญกຌำวหนຌำละพัฒนำอยำงรวดรใวนัๅนมีปัจจัยส ำคัญประกำรหนึไงคือกำร฿ชຌ e-Government 
ของรัฐบำลกำหลี ดยรัฐบำลกำหลีเดຌมีนวคิดริริไม฿นรืไอง e-Government มำตัๅงตสมัย
คอมพิวตอร์ริไมขຌำมำมีบทบำท฿นยุครก โ ละเดຌมีกำรพัฒนำกันอยำงตอนืไองท ำ฿หຌประชำชน
สำมำรถติดตอรัฐดยอำศัยชองทำงทีไสะดวกละรวดรใว ซึไงจะสงสริม฿หຌประชำชนกิดกำรมี  
สวนรวม฿นภำครัฐ ผำนระบบหรือชองทำงทีไปลอดภัยซึไงรัฐบำลเดຌจัด฿หຌมีขึๅน นอกจำกนีๅภำครัฐ  
ยังตຌองปຂดผยขຌอมูลทีไจ ำป็นตอสำธำรณะ พืไอ฿หຌประชำชนสำมำรถขຌำถึงขຌอมูลละตรวจสอบ
ภำครัฐเดຌ ซึไงจะน ำเปสูกำรลดปัญหำกำรคอร์รัปชัไน฿นภำครัฐเดຌอีกดຌวย 

 ส ำหรับอุตสำหกรรมกำรบิน ซึไงป็นอุตสำหกรรมนำนำชำติทีไมีกำรพัฒนำปลีไยนปลง          
อยูตลอดวลำ ดยฉพำะทคนลยีทีไปลีไยนปลงเปอยำงรวดรใวท ำ฿หຌกฎ ระบียบ มำตรฐำนสำกล 
ปลีไยนปลงตำมเปดຌวย ดังนัๅนกำรพัฒนำดຌำนตำง โ จึงมีกำรปรับตัว พืไอกຌำวตำม฿หຌทันควำม
ปลีไยนปลงของทคนลยี ละปรับตัวอง฿หຌเดຌมำตรฐำนสำกล ดังนัๅน ทคนลยีสำรสนทศจะ
ป็นตัวชวยสนับสนุน฿หຌประชำชนสำมำรถขຌำถึงขຌอมูล กำรปลีไยนปลงตำง โ ควำมกຌำวหนຌำ
ทำงทคนลยีตำง โ ละยังสำมำรถตรวจสอบภำครัฐเดຌอีกดຌวย  
 e-Governmentกหรือรัฐบำลอิลใกทรอนิกส์ป็นวิธีกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัย฿หม           
ดยกำร฿ชຌทคนลยีคอมพิวตอร์ละครือขำยสืไอสำรพืไอพิไมประสิทธิภำพกำรด ำนินงำน
ภำครัฐ ปรับปรุงกำรบริกำรกประชำชน กำรบริกำรดຌำนขຌอมูลละสำรสนทศ พืไอสงสริม          
กำรพัฒนำศรษฐกิจละสังคม ประชำชนมีควำม฿กลຌชิดกับภำครัฐมำกขึๅน ดยสืไออิลใกทรอนิกส์         
จะป็นครืไองมือทีไส ำคัญ฿นกำรขຌำถึงบริกำรภำครัฐ ซึไงสิไงจ ำป็นประกำรส ำคัญคือตຌองมี              
ควำมรวมมืออยำงตใม฿จจำกทัๅง ใ ฝຆำย เดຌก ภำครัฐ ภำคธุรกิจ ละประชำชน ผลพลอยเดຌทีไส ำคัญทีไ                   
จะเดຌรับคือธรรมำภิบำล ละควำมปรง฿สทีไมีมำกขึๅน฿นกระบวนกำรท ำงำนของระบบรำชกำร 
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อันนืไองมำจำกกำรปຂดผยขຌอมูล ละประชำชนสำมำรถขຌำมำตรวจสอบเดຌตลอดวลำ ซึไงจะ
น ำเปสูกำรลดคอร์รัปชัไนเดຌ฿นทีไสุด 

 รัฐบำลกำหลี฿ตຌเดຌมุงนຌนเปทีไสำมป้ำหมำยหลักพืไอสรຌำง e-Government คือ  
 แ. กำรขยำยขอบขตกำรบริกำรของรัฐ พืไอยกระดับกำรบริกำร฿หຌกับประชำชน เมวำจะป็น
คนผูຌ฿ด ทีไ฿ด สำมำรถ฿ชຌพียง “คลิๆก ดียวดยกำรสรຌำงหนຌำวใบเซต์บบ “Single Window          

e-Government ซึไงท ำ฿หຌประชำชนสำมำรถยืไนค ำรຌองขอรับบริกำรละขຌำถึงขຌอมูลกำรบริกำร
ผำนระบบทีไงำยตอกำร฿ชຌงำน ละประชำชนยังมีทำงลือกกับกำรรับอกสำรทีไฝຆำยรำชกำรออก
฿หຌ฿นรูปบบของอกสำรอิลใกทรอนิกส์ ละภำย฿นหนຌำวใบเซต์ดียวกันนัๅนอง รัฐหรือหนวยงำน
อืไนกใจะขຌำ฿ชຌขຌอมูลรวมดยผำนระบบครือขำยระหวำงกัน ซึไงจะท ำ฿หຌลดขัๅนตอนทีไเมจ ำป็น       
ลงเดຌ ชน ระบียบ฿นกำรยืไนอกสำร ซึไงอำจจะตຌองยืไนอกสำรชนิดดียวกันหลำยครัๅงกับ
หนวยงำนรัฐนัๅน โ 

 โ.  กำรสรຌำงระบบกำรบริหำรรำชกำรฐำนกำรตลำดทีไสงสริมภำคธุรกิจ ดยขยำย               
กำรพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ิe-Commerce)กระหวำงภำครัฐละภำคอกชน ฿นขณะดียวกัน 
ควำมปลอดภัยของระบบอินตอร์นใตกใตຌองเดຌรับกำรปรับปรุงดຌวยชนกันดังนัๅน จึงตຌองมี            
กำรรวบรวมระบบกำรจัดซืๅอจัดจຌำงของรัฐละระบบกำรบริกำรตำง โ ทำงอินตอร์นใตขຌำเวຌ฿น
หนຌำวใบพจดียวกันดຌวย ซึไงวิธีกำรนีๅจะท ำ฿หຌกำรด ำนินงำนของรัฐมีควำมปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ
฿หຌกคูสัญญำหรือภำคธุรกิจ  
 ใ.  มีกำรบริหำรงำนทีไมีประสิทธิภำพ ปรง฿สละสรีมำกขึๅน กำร฿ชຌอ ำนำจหนຌำทีไของรัฐ
ตຌองป็นเปพืไอพิไมประสิทธิภำพของภำครำชกำร กำรบริกำรบบทันที ิreal-time)กละ            
กำรติดตอ สืไอสำรกันระหวำงจຌำหนຌำทีไรัฐละประชำชนผำนระบบอินตอร์นใตจะท ำ฿หຌ               
ภำครำชกำรป็นหนวยงำนทีไมีควำมปรง฿สละสรีมำกขึๅน พืไอกำรนีๅจะตຌองรวมครงขำยระหวำง                      
หนวยงำนดຌำนกำรงินของรัฐ กำรฝຄกอบรมจຌำหนຌำทีไงำนฝຆำยบุคลำกร ละกระบวนกำรท ำงำน
หลักภำย฿นขຌำดຌวยกัน ตຌองมีกำรสนับสนุน฿หຌมีกำรท ำงำนบบส ำนักงำนเรຌกระดำษ ิPaperless 
Office) ดยกำรประยุกต์฿ชຌกำรรับรองอิลใกทรอนิกส์ ิe-Approval) ละอกสำรอิลใกทรอนิกส์ 
ิe-Document)กละกำรขยำยฐำนกำร฿ชຌงำนอิลใกทรอนิกส์อืไน โ ฿หຌมำกขึๅน  
 จะหในเดຌวำกำรสรຌำง e-Government ของกำหลี฿ตຌนัๅนมุงนຌนพืไอ฿หຌประชำชน฿ชຌงำน
งำยมีกำรบริกำรบบทันที ก ิRealกTime)กละสนับสนุนกำรพำณิชย์ อิ ลใกทรอนิกส์               
ิe-Commerceีกซึไงหำกกรมทำอำกำศยำนสำมำรถน ำทคนลยีละทคนิคกำรพัฒนำของ
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กำหลี฿ตຌน ำมำปรับ฿ชຌ฿นหนวยงำน พืไอชวยลดขัๅนตอนกำรท ำงำน ละชวย฿หຌกำรท ำงำนหลำย โ 
อยำงป็นเปอยำงมีระบบละรวดรใวเดຌอยำงประสบควำมส ำรใจลຌว กรมกใจะสำมำรถสงสริม
ละพัฒนำ฿หຌบุคลำกรสำมำรถศึกษำหำควำมรูຌ฿นดຌำนทีไป็นประยชน์ตอกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจเดຌอีกทำงหนึไงดຌวย นืไองจำกกำรพัฒนำดຌำนทคนลยีสำมำรถลดขึๅนตอนกำรปฏิบัติงำน
หลักเดຌ จึงท ำ฿หຌบุคลำกรมีวลำฝຄกฝนพัฒนำตนองเดຌอยำงจริงจังมำกขึๅน ซึไงกำรพัฒนำคุณภำพ
บุคลำกรนัๅนป็นสิไงทีไกำหลี฿ตຌ฿หຌควำมส ำคัญอยำงมำก พรำะกำรลงทุน฿นกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ถือป็นรำกฐำนทีไส ำคัญทีไสุดของกำรพัฒนำอยำงยัไงยืน กำรฝຄกอบรมบุคลำกรจึงป็น            
สิไงส ำคัญ พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำน฿นสภำพวดลຌอมทีไ฿ชຌทคนลยีป็นกนหลักของกำรท ำงำน
฿หຌเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ดยริไมจำกผูຌปฏิบัติงำนจ ำป็นตຌองขຌำ฿จละยอมรับวำกระบวนกำร
ท ำงำนหลำยอยำงของหนวยงำนสำมำรถออกบบ฿หຌป็นกระบวนงำนอัตนมัติเดຌ ละสำมำรถ
น ำอำทคนลยีกำรจัดกำรขຌอมูลอยำงป็นระบบดຌวยคอมพิวตอร์ขຌำมำ฿ชຌอยำงจริงจัง พืไอ฿หຌ
กำรท ำงำนมีควำมรวดรใว ถูกตຌองมนย ำ ปรง฿ส สำมำรถชืไอมยงถึงกันเดຌ ละป็นเปตำม
กรอบมำตรฐำนดียวกัน ละดຌวยทคนลยีตำง โ มีกำรปลีไยนปลงอยูตลอดวลำกำรรับอำ
ทคนลยีมำ฿ชຌนัๅน ทำงกรมจึงจ ำป็นตຌองมีกำรฝຄกฝนละพัฒนำอยำงสมไ ำสมอควบคูกันเปกับ
กำรพัฒนำระบบกำรท ำงำน ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌทัๅงระบบละผูຌ฿ชຌงำนระบบสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำง
ตใมประสิทธิภำพ 

 ปัจจุบันสนำมบินภำย฿ตຌกำรก ำกับดูลของกรมทำอำกำศยำน มีจ ำนวน โ่ หง ดย            
กำรด ำนินงำนของจຌำหนຌำทีไพียงเมกีไคน กำรน ำทคนลยีมำ฿ชຌพืไอชวยลดขัๅนตอน฿นกำรท ำงำน         
ดຌำนกำรชำพืๅนทีไ฿นทำอำกำศยำนจะท ำ฿หຌมีประยชน์ป็นอยำงมำก ซึไงปัจจุบันมีขัๅนตอน            
กำรพิจำรณำทีไซับซຌอนละ฿ชຌวลำนำน฿นกำรสงตอขຌอมูลหรืออกสำร฿หຌหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง
พิจำรณำ ละอำจท ำ฿หຌอกสำรสูญหำยหรือกิดปัญหำรืไองคุณภำพอกสำรตำง โ เดຌ ชน 
หนังสือสัญญำ ภำพถำย บบปลนสถำนทีไ หรือบบปลนเฟฟ้ำ เมคมชัด มองหในเดຌยำก ป็นตຌน              
กำรพัฒนำ Platform ส ำหรับกำร฿หຌบริกำรกำร฿ชຌสนำมบิน ดยสำมำรถออกบบ฿หຌมีขຌอมูล
กีไยวกับตละสนำมบิน รวมถึงกำรประกำศพืๅนทีไ฿หຌชำ กำรรับ฿บค ำขอผำนทำง Platform                
กำรตรวจสอบค ำขอละอกสำรตำง โ กอนยืนยันกำรรับค ำขอ จำกนัๅนระบบสำมำรถสงขຌอมูลเป
฿หຌหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพิจำรณำละ฿หຌควำมหในพิไมติมกอนสงขຌอมูลทัๅงหมดมำ฿หຌหนวยงำน
ผูຌรับผิดชอบ พืไอรวบรวม วิครำะห์ ละน ำสนอเดຌ฿นล ำดับตอเป จะหในเดຌวำหำกขัๅนตอน            
ทุกอยำงป็นเปอยำงมีระบบลຌว กำรท ำงำนจะสะดวก รวดรใว ถูกตຌองมนย ำ ละสำมำรถ
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ตรวจสอบเดຌ นืไองจำกขຌอมูลกำรท ำงำนจะถูกบันทึกป็นสถิติ จึงงำยตอกำรดึงขຌอมูลมำ฿ชຌงำน 
ละหนวยงำนอืไนสำมำรถน ำขຌอมูลเปศึกษำละวิจัยพืไอพัฒนำตอเปเดຌอีกดຌวย 

 ฿นลกยุคดิจิตอล คงเมมีชองทำงกำรสืไอสำร฿ดทีไจะขຌำถึงประชำชนเดຌอยำงหลำกหลำย 
ผยพรขຌอมูลเดຌอยำงรวดรใว ละประชำชนทัไวเปสำมำรถขຌำถึงเดຌอยำงงำยดำย สะดวก ละ
รวดรใว ทำกับกำรสืไอสำรผำนชองทำงบนลกออนเลน์ สำธำรณรัฐกำหลีองกใมีกำรพัฒนำ            
K-Developedia ซึไงป็นระบบสำรสนทศทีไรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับสำธำรณรัฐกำหลี
ทัๅงหมดเวຌขຌำดຌวยกัน ดยฉพำะขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับกำรพัฒนำประทศ ขຌอมูลครงกำรส ำคัญ 
พืไอป็นหลงขຌอมูล฿หຌกับประชำชนละป็นหลงคຌนควຌำศึกษำขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับสำธำรณรัฐ
กำหลี ปรียบสมือนป็น Encyclopediadของประทศ ซึไงส ำหรับกรมทำอำกำศยำนนัๅนกใ
สำมำรถปรับปรุงวใปเซด์ของกรม ดย฿ชຌdK-Developediadป็นตัวอยำง฿นกำรออกบบ
ครงสรຌำงวใบ พืไอ฿หຌขຌอมูลทุกสวนทีไกีไยวขຌอง สำมำรถรวมอยู฿นวใบเซด์พียงวใบดียวเดຌ เมวำ
จะป็นผูຌดยสำร ผูຌประกอบกำรรຌำนคຌำ สำยกำรบิน หรือมຌกระทัไ งหนวยงำนอืไน โ กใสำมำรถ
ขຌำถึงขຌอมูลเดຌอยำงงำยดำย  
 กำรชืไอมยงขຌอมูลละกำรสรຌำงครือขำยพืไอรองรับกำรท ำงำนระหวำงหนวยงำนภำย฿น  
กรมทำอำกำศยำนนัๅน สำมำรถน ำนวัตกรรมของ Cloud computing ขຌำมำพัฒนำกำรท ำงำน 
ดยจຌำหนຌำทีไสำมำรถขຌำถึงขຌอมูลระหวำงหนวยงำน ลกปลีไยนควำมคิดหใน กำร฿ชຌ Video 

Conference ฿นกำรสืไอสำรระหวำงหนวยงำนสวนกลำงละภูมิภำค ปฏิทินตำรำงนัดหมำย ละ
ก ำหนดตำรำงกำรท ำงำนรวมกัน พืไอสนับสนุนกำรท ำงำนป็นทีม ท ำ฿หຌกำรท ำงำนของทุกฝຆำย
ชืไอมยงกันผำนทำงระบบ ลดปัญหำอกสำรสูญหำย ลดกำรสิๅนปลืองกระดำษ อีกทัๅงยังชวยลด
กระบวนกำรท ำงำน ละประหยัดวลำอีกดຌวย 
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 บทสรุป 

 กำหลี฿ตຌประสบควำมส ำรใจเดຌนืไองจำกมีระบบครงสรຌำงพืๅนฐำนทีไดีมีประสิทธิภำพ           
อันป็นผลมำจำกกำรมีนยบำย฿นรืไองของทคนลยีสำรสนทศทีไชัดจน มีกำรทุมทงินละ
พัฒนำอยำงตอนืไองมีกำรประชำสัมพันธ์ละฝຄกอบรมผูຌ฿ชຌงำน ซึไงกำหลีเมเดຌปลีไยนปลง
รูปบบครงสรຌำงองค์กร หรือวิธีปฏิบัติรำชกำรทีไมีอยูดิมมำกนัก ตป็นกำรน ำอำทคนลยี
สำรสนทศมำประยุกต์กับกำรบริกำรของรำชกำร ซึไงถือป็นตัวอยำงทีไดีกับประทศเทย             
ดยสำมำรถน ำอำทคนลยีละนวควำมคิด฿นกำรกำรสรຌำงde-Governmentdมำปรับ฿ชຌ 
พืไอพัฒนำdPlatformdส ำหรับกำร฿หຌบริกำรกำร฿ชຌสนำมบิน พืไอป็นประยชน์กับผูຌดยสำร 
ผูຌประกอบกำร ละสำยกำรบิน ซึไงถือป็นกำรสรຌำงอกำสละควำมทำทียมกันเปพรຌอม โ            
กับกำรพัฒนำบุคลำกร฿หຌมีควำมรูຌกຌำวทันทคนลยีพืไอ฿หຌทัๅงระบบละผูຌ฿ชຌงำนระบบสำมำรถ
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงตใมประสิทธิภำพ 
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นวทางการการสงสรมิภาพลักษณ์ดใกละยาวชนสถานพินิจ 

พืไออกาสทางการศึกษา ละวิชาชีพทีไทันสมัยตอบจทย์การพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมของประทศ 

 

นางสาวอัญชลี อรามรุญ 

นักวิชาการอบรมละฝຄกวิชาชีพช านาญการ  
กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน 

 

ปพุทธศักรำช โ55้ กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชนเดຌมีกำรประกำศวิสัยทัศน์฿หม
ทีไวำ “ป็นองค์กรทีไจะท ำ฿หຌกิดกำรปลีไยนปลงทีไดีกดใกละยำวชนภำย฿ตຌกระบวน           
กำรยุติธรรม ซึไงถือป็นสิไงทຌำทำยของกรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชนวำอะเรคือสิไงทีไจะ
สรຌำงควำมปลีไยนปลงทีไดี฿หຌดใกละยำวชน ทีไจะชวย฿หຌดใกละยำวชนกลับคืนสูสังคม             
อยำงปกติสุขดยเดຌมีกำรก ำหนดนยบำยละยุทธศำสตร์ทีไส ำคัญ ไ ดຌำน ดยหนึไง฿นยุทธศำสตร์
ทีไส ำคัญถือป็นภำรกิจหลักของกรม เดຌก ยุทธศำสตร์กำรบ ำบัด กຌเข ฟ้นฟูดใกละยำวชน
กลับคืนสูสังคม ซึไงมองวำกำรบ ำบัด กຌเข ฟ้นฟูดใกละยำวชนจะมีประสิทธิภำพ มืไอสอดรับ
กับปัญหำละสำหตุหงกำรกระท ำผิด ท ำ฿หຌดใกละยำวชนเมกลับมำกระท ำผิดซๅ ำ ซึไงถือป็น 
ป้ำหมำยหลัก฿นกำรดูลดใกละยำวชนทีไขຌำสูกระบวนกำรยุติธรรม ดยหนึไง฿นครืไองมือกຌเข  
บ ำบัดฟ้นฟู ทีไนำจะมีประสิทธิภำพ฿นกำรสรຌำงควำมปลีไยนปลงทีไดี฿หຌกิดขึๅนเดຌ  คือ กำร฿หຌ
กำรศึกษำทีไหมำะสมละฝຄกวิชำชีพทีไตรงตำมควำมตຌองกำรของตลำด   
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 กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชน เดຌลงนำมควำมรวมมือกับหนวยงำนกระทรวงศึกษำ 
เดຌก ส ำนักงำนสงสริมกำรศึกษำนอกระบบละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ิกศน.ี พืไอจัดกำรศึกษำ
หลักสูตรกำรศึกษำ นอกระบบระดับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ิประถม มัธยมศึกษำตอนตຌน มัธยมศึกษำ
ตอนปลำยี ฿หຌกับดใกละยำวชนทุกคนทีไยังเมจบกำรศึกษำภำคบังคับ ละส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ิสกศ.ี พืไอจัดกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ิปวช.ี 
ละหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง ิปวส.ี รวมถึงลงนำมควำมรวมมือกับกรมพัฒนำฝมือ
รงงำนพืไอฝຄกวิชำชีพทีไตรงกับควำมตຌองกำรของตลำดรงงำน฿หຌกับดใ ก ละยำวชนซึไง฿น            
กำรด ำนินงำนทีไผำนมำเดຌสงสริม฿หຌยำวชนเดຌรับกำรศึกษำตำมทีไกฎหมำยก ำหนดเวຌป็นอยำงดี  
ตยังมีหลำยสวนทีไตຌองรวมมือกันพัฒนำ เดຌก หลักสูตรกำรศึกษำทีไหมำะสมกับดใกละยำวชน 
฿นกระบวนกำรยุติธรรมทีไนຌนกำรพัฒนำทัๅงควำมรูຌวิชำกำร ละควำมรูຌ฿นวิชำชีวิตพืไอเม฿หຌดใกละ
ยำวชน กลับมำกระท ำผิดซๅ ำบุคลำกรครูทีไตຌองเดຌรับกำรสนับสนุนจำกสถำบันกำรศึกษำตำง โ หรือ
สงสริมกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ฿นศูนย์ฝຄกละอบรมดใกละยำวชนละสถำนพินิจละ
คุຌมครองดใกละยำวชนพืไอ฿หຌมีทคนิคกำรสอนทีไทันสมัย รวมถึงทคนลยีทำงกำรศึกษำพืไอ
สงสริมกำรรียนรูຌของดใกละยำวชน฿นสถำนทีไควบคุม ทัๅงนีๅ ขຌอทຌำทำยทีไส ำคัญทีไกรมพินิจละ
คุຌมครองดใกละยำวชนยังตຌองด ำนินกำร฿หຌป็นรูปธรรม เดຌก กำรน ำบุคลำกรครูภำยนอกขຌำมำ
สอนภำย฿นสถำนทีไควบคุม นืไองจำกปัจจุบันมีบุคลำกรครูภำยนอกขຌำมำสอนหนังสือดใกละ
ยำวชนภำย฿นศูนย์ฝຄกละอบรมดใกละยำวชนซึไงจัดกำรศึกษำระดับ กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนพียง
รຌอยละ ใเ ของศูนย์ฝຄกละอบรมดใกละยำวชนทัไวประทศ ดยกรมพินิจละคุຌมครองดใกละ
ยำวชนเดຌพยำยำมสนับสนุนหนวยงำน฿นพืๅนทีไ฿หຌน ำบุคลำกรครูภำยนอกทีไมีควำมป็นมืออำชีพละ
มีทคนิคกำรสอนทีไทันสมัยขຌำมำสอนดใกละยำวชนภำย฿น ตยังมีปัญหำทีไเมสำมำรถน ำบุคลำกร
ครูภำยนอกขຌำมำสอนเดຌอยำงตใมทีไ จำกกำรสอบถำมปัญหำจำกจຌำหนຌำทีไ฿นสถำนทีไควบคุมพบวำ 
สำหตุส ำคัญทีไครูภำยนอกเมขຌำมำสอนภำย฿นสถำนทีไควบคุมเดຌก กำรกังวลรืไองควำมปลอดภัย
ควำมพฤติกรรมของดใกละยำวชน ทัศนคติทีไวำดใกละยำวชนสถำนพินิจยำกทีไจะปรับปลีไยน
พฤติกรรม นืไองจำกปัจจุบันภำพขำวของดใกละยำวชนศูนย์ฝຄกฯ ละสถำนพินิจฯ ตำมสืไอ
หนังสือพิมพ์หรือสืไอออนเลน์ พบวำสวนมำกจะออกเป฿นทำงดຌำนลบ ช น ดใกสถำนพินิจ             
หลบหนีออกจำกสถำนทีไควบคุมดใกศูนย์ฝຄก ยกพวกตีกันท ำลำยสิไงของทำงรำชกำร ดังนัๅนกำรพัฒนำ 
อัตลักษณ์ ภำพลักษณ์หรือชืไอสียงของดใกละยำวชน ทีไอยู฿นควำมดูลของกรมพินิจละคุຌมครอง
ดใกละยำวชนขึๅนมำ฿หม ละสืไอสำรภำพลักษณ์ทีไดีออกเป อยำงชัดจนละสรຌำงควำมขຌำ฿จทีไ
ถูกตຌอง฿หຌกับบุคคลภำยนอก  จะท ำ฿หຌดใกละยำวชนป็นทีไรูຌจัก฿นภำพลักษณ์ชิงบวกละเดຌรับ  
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กำรยอมรับ฿นสังคมละชวยยกระดับอกำส฿นกำรเดຌรับกำรจຌำงงำน หรือสรຌำง ธุรกิจสวนตัวพืไอ    
กำรยังชีพเดຌดียิไงขึๅน รวมถึงกำรขຌำมำของบุคลำกรครูทีไมีคุณภำพพืไอสอนหนังสือภำย฿นสถำนทีไ
ควบคุม 

 กำรพัฒนำอัตลักษณ์ ภำพลักษณ์ของดใกละยำวชนทีไอยู฿นควำมดูลของกรมพินิจละ
คุຌมครองดใกละยำวชน หรือทีไคนทัไวเปรูຌจัก฿นนำมก“ดใกสถำนพินิจกนำจะชวย฿หຌสังคมมี              
ควำมขຌำ฿จดใกละยำวชนทีไกระท ำผิดเดຌมำกขึๅน รวมถึงกระบวนกำร฿นกำรกຌเขบ ำบัดฟ้นฟูละ            
กำรพัฒนำพฤตินิสัยดใกละยำวชน  สถำนพินิจพืไอ฿หຌมีควำมพรຌอม฿นกำรกกลับสูสังคม ดยฉพำะ
กำรสงสริม฿หຌดใกละยำวชนเดຌรับกำรศึกษำทีไดี สรຌำงอกำสทำงกำรศึกษำทีไหลำกหลำย กำรฝຄก
วิชำชีพทีไทันสมัยตำมควำมตຌองกำรของตลำดรงงำน ดยมีงำนวิจัยทีไสนับสนุนนวทำงดังกลำวจำก 
The RAND Corporation ซึไงป็นหนวยงำนทีไท ำวิจัยกีไยวกับกำรท ำ฿หຌสังคมมัไนคงละปลอดภัย         
เดຌน ำสนอผลงำนวิจัยทีไสดง฿หຌหในวำกำรสงสริมกำรศึกษำ฿หຌดใกละยำวชนทีไอยู฿นสถำนทีไ
ควบคุมละผูຌตຌองขังทีไอยู฿นรือนจ ำชวยลดกำรกระท ำผิดซๅ ำเดຌถึงรຌอยละ ไเ  
 ประทศเทยเดຌมีกำรวำงผนยุทธศำสตร์ประทศพืไอกำรพัฒนำประทศเปสูประทศเทย 4.0 
หรือ Thailand 4.0 ดยกำรพัฒนำศรษฐกิจละสังคมทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม ซึไงตຌองกิดจำก
ประชำกร฿นประทศมีควำมรูຌ มีทักษะกำรคิดวิครำะห์ละควำมคิดสรຌำงสรรค์ พืไอสรຌำงสร รค์
นวัตกรรมหรือทคนลยี฿หม โ พืไอพัฒนำประทศ ดังนัๅน กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชน 
ตຌองริไมสรຌำงอัตลักษณ์ ภำพลักษณ์ของดใกสถำนพินิจพืไอ฿หຌหมำะสมละป็นทีไตຌองกำรของ
ตลำดรงงำนทีไอำศัยควำมรูຌทีไทันสมัย ทักษะควำมคิด สรຌำงสรรค์ป็นฐำน ซึไงตลำดรงงำนทีไตຌองกำร
รงงำนทักษะควำมคิดสรຌำงสรรค์จะป็นป้ำหมำย฿นกำรพัฒนำ ละสงสริมภำพลักษณ์ทีไดีของดใก
ละยำวชนทีไอยู฿นควำมดูลของกรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชน ทัๅงนีๅ กรมพินิจละคุຌมครอง
ดใกละยำวชนจะสรຌำงภำพลักษณ์ของดใกละยำวชนอยำงป็นระบบดยอำศัยนวทำงกำรสรຌำง
ภำพลักษณ์ประทศจำก Nation-Branding Mechanism Model (Lee, 2009) ซึไงมี ไ ขัๅนตอน 

ดังนีๅ  
 แ. สรຌางวิสัยทัศน์ส าหรับภาพลักษณ์ 
วิสั ยทัศน์ตຌอง ป็นสิไ งทีไ น ำดึ งดูด ฿จ กิดจำก           
ควำมขຌำ฿จ฿นสถำนะของหนวยงำนอยำงทຌจริง  
พืไอก ำหนดทิศทำงภำพลักษณ์ดใกละยำวชน฿น
อนำคต ดยตຌองสอดคลຌองกับวิสัยทัศน์หลักของ
หนวยงำนทีไ สะทຌอนพันธกิจหลักของคน฿น
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หนวยงำน ชน กำรประกำศวิสัยทัศน์  ฿หมของกรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชนวำ               
“ป็นองค์กรทีไจะท ำ฿หຌกิดกำรปลีไยนปลงทีไดีกดใก ละยำวชนภำย฿ตຌกระบวนกำรยุติธรรม 
ดังนัๅน วิสัยทัศน์ส ำหรับภำพลักษณ์ควรสืไอสำรเปยังสังคม พืไอ฿หຌหในภำพดใกละยำวชนทีไชัดจนขึๅน                  
ชน กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชนป็นองค์กรทีไมุงมัไนชวยหลือดใกละยำวชน฿น
กระบวนกำรยุติธรรม฿หຌมีควำมรูຌละทักษะกำรท ำงำนทีไทันสมัยตอบสนองประทศเทย 4.0 ป็นตຌน    
 โ. ก าหนดปງาหมายส าหรับภาพลักษณ์ ผูຌมีสวนเดຌสียทุกฝຆำยรวมก ำหนดป้ำหมำย ดยริไม
จำกป้ำหมำยภำพรวม ชน ตຌองกำรสริมสรຌำงควำมรูຌละทักษะทีไจ ำป็นพืไออกำสทำงสังคมของ
ดใกละยำวชน สถำนพินิจจำกนัๅนก ำหนดวัตถุประสงค์฿หຌชัดจนยิไงขึๅน ชน พืไอ฿หຌดใกละยำวชน
เดຌ฿ชຌควำมรูຌทักษะ พืไอกำรจຌำงงำนหรือศึกษำตอดยเมหวนกลับมำกระท ำควำมผิดซๅ ำหรือสรຌำง
ภำระ฿หຌกับสังคม ทຌำยสุดก ำหนดป้ำหมำยทีไจำะจง ชน พืไอ฿หຌบรรลุกำรสรຌำงควำมปลีไยนปลงทีไ
ดีกดใกละยำวชน กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชนตຌองพัฒนำรูปบบกำรจัดกำรศึกษำละ
ฝຄกวิชำชีพ รูปบบกำรรียนกำรสอนภำย฿นสถำนทีไ ควบคุม ละสงสริมกำรออกเปศึกษำละฝຄก
วิชำชีพภำยนอก ณ สถำนศึกษำทีไมีควำมพรຌอม฿นรืไองบุคลำกรครู อุปกรณ์ ละสภำพวดลຌอมทีไ
สงสริมกำรรียนรูຌ ละตัๅงป้ำเวຌวำดใกละยำวชนทุกคนจะตຌองเดຌรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนตำมทีไ
กฎหมำยก ำหนด ป็นตຌน อีกทัๅง มีกำรก ำหนดบุคลิกภำพ฿หຌดนชัด ชน ดใกละยำวชน สถำนพินิจ
ป็นคนชำงคิดอยำงสรຌำงสรรค์ มีควำมสุภำพรียบรຌอย ระบียบวินัยป็นลิศ ป็นตຌน   
 ใ. การพัฒนากลยุทธ์ส าหรับการสรຌางภาพลักษณ์  หนวยงำนตຌองตัดสิน฿จวำจะจัดสรร
งบประมำณ฿นสวนทีไ กีไยวขຌอง ฿ชຌจุดออนจุดขใ งทีไมีสืไอสำรกนสำรของภำพลักษณ์เปยัง
กลุมป้ำหมำย รวมถึงกำรก ำหนดต ำหนงของหนวยงำนวำอยู฿นจุด฿ดของสังคม จะชูกิจกรรมอะเร
฿นตลำดเหน ป็นตຌน ซึไงกลยุทธ์ทีไออกมำจะตຌองสอดคลຌองกับผนพัฒนำประทศ฿นภำพรวมดຌวย  
฿นกรณีกรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชนควร฿ชຌกลยุทธ์กำรรงจัดระบบกำรจัดกำรศึกษำละฝຄก
วิชำชีพทีไมีควำมทันสมัยส ำหรับดใกละยำวชน฿หຌป็นรูปธรรมทีไชัดจนมำกขึๅน ชน รูปบบ          
กำรรียนกำรสอนทีไนຌน฿หຌดใกละยำวชนเดຌสดงออกทำงควำมคิดสรຌำงสรรค์นຌน฿หຌดใกละ
ยำวชนสดงควำมคิดหใน฿นทำงทีไถูกตຌองหมำะสม ประสำนภำคอกชนพืไอสนับสนุนทคนลยี 
กำรศึกษำทีไทันสมัย ทัๅงนีๅ กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชนควรสงสริมกำรท ำกิจกรรมจิตอำสำ
ดยดใกละยำวชน ส ำหรับภำคอกชนทีไมีกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พืไอกำรศึกษำมำดยตลอด
พืไอ฿หຌภำคอกชนเดຌหในถึง ควำมปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนกับดใกละยำวชนจำกกำรสนับสนุนของ
ภำคอกชนนัๅน ชน กำรจัดท ำกำร์ดอวยพร นืไอง฿นทศกำลส ำคัญตำง โ ฿หຌกับบริษัท ซในทรัล
พัฒนำ จ ำกัด ิมหำชนี หรือ CPN ทีไมีกำรมอบละติดตัๅงดำวทียมละทรทัศน์฿หຌกับสถำนพินิจ
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ละคุຌมครองดใกละยำวชนละศูนย์ฝຄกละอบรมดใกละยำวชนทัไวประทศภำย฿ตຌครงกำร CPN 

พำะกลຌำปัญญำเทย ครูดำวทียม พัฒนำควำมรูຌ  สูนຌอง฿นกรมพินิจฯ ป็นตຌน   
 ไ. การน ากลยุทธ์การสรຌางภาพลักษณ์ เปปฏิบัติกำรน ำกลยุทธ์เปปฏิบัติ฿นรืไองกำรสรຌำง
ภำพลักษณ์อำจท ำเดຌหลำยชองทำง ชน กำรฆษณำ กำรท ำประชำสัมพันธ์ ิPR)กชนดียวกับ              
กำรด ำนินงำนขององค์กร฿นภำคธุรกิจ ป็นตຌน ฿นกรณีของกรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชนทีไ
จะพิไมอกำสทำงสังคม฿นรืไองกำรท ำงำนหรือกำรศึกษำ฿หຌกับดใกละยำวชนสถำนพินิจจึง฿ชຌ             
กำรประชำสัมพันธ์ควำมรูຌควำมสำมำรถของดใกละยำวชน ดยกรมพินิจละคุຌมครองดใกละ
ยำวชนมีกิจกรรม฿นกำรกำรประชำสัมพันธ์ควำมสำมำรถดใกละยำวชนหลำยครงกำร               
ตกิจกรรมทีไครอบคลุมควำมสำมำรถดใกละยำวชนมำกทีไสุด เดຌก กิจกรรมกำรขงขัน ใ ทักษะ 
เดຌก แ. ทักษะวิชำกำรทัไวเปนຌน฿นกำรสงสริม฿หຌดใกละยำวชนเดຌสดงควำมรูຌ ควำมสำมำรถ
ทำงดຌำนทักษะกำรคิดวิครำะห์ ควำมคิดสรຌำงสรรค์ กำรพูด ละกำรขียน โ. ทักษะวิชำชีพนຌน           
฿นกำรสงสริมทักษะพืไอกำรประกอบอำชีพ ละป็นวทีส ำหรับผูຌประกอบกำร฿นกำรวำจຌำงงำนดใก
ละยำวชน฿นอนำคต ละ ใ. ทักษะกีฬำนຌน฿หຌดใกละยำวชนทีไมีควำมสำมำรถเดຌมีสนำม฿น          
กำรทดสอบควำมขใงกรงของรำงกำยผำนกำรกีฬำทีไเดຌรับควำมนิยม ชน ฟุตบอล ทบิลทนนิส                     
ป็นตຌน ละหำกดใกละยำวชนทีไมีพรสวรรค์ควรสงสริม฿หຌเดຌออกเปสดงควำมสำมำรถภำยนอก
ดຌวย พืไอ฿หຌประชำชนทัไวเปเดຌหในศักยภำพชิงบวก ละป็นกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ทีไดี 
นอกจำกกำรประชำสัมพันธ์ผำนกิจกรรมขงขันทักษะ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ผำนชองทำงสืไอ  
หลักละสืไอสังคมออนเลน์ พืไอ฿หຌประชำชนขຌำถึงเดຌทุกระดับ ดยเมนຌนกำรประชำสัมพันธ์พืไอ฿หຌ
หในถึงควำมนำสงสำร ตควรนຌนประชำสัมพันธ์฿หຌควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ฿นรืไองดใกละยำวชน            
ทีไขຌำสูกระบวนกำรยุติธรรม รวมถึงวิธีกำรชวยหลือดใกละยำวชน มืไอกลับคืนสูสังคมพืไอ฿หຌสังคม
มีควำมตระหนักละขຌำ฿จ ละมีวิธีกำรรับมือทีไหมำะสมมืไอมีดใกละยำวชนอยู฿นควำมดูล    
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 กำรสรຌำงภำพลักษณ์พืไอ฿หຌบรรลุวิสัยทัศน์ของหนวยงำนทีไวำงเวຌป็นนวทำงทีไเมสำมำรถ
ด ำนินกำร฿หຌส ำรใจภำย฿นระยะวลำอันสัๅนตຌองอำศัยระยะวลำกำรท ำงำนอยำงตอนืไองละ             
ควำมคงสຌนคงวำสอดคลຌองกันทัๅงระบบ ดังนัๅนกำรสรຌำงองค์ควำมรูຌทีไถูกตຌองหมำะสม ละทันสมัย
฿หຌกับบุคลำกรกใป็นสวนส ำคัญทีไจะชวย฿หຌบุคลำกรมองหในป้ำหมำยเป฿นทำงดียวกัน ละรวมมือ
กับผูຌบริหำรพืไอวำงผนระยะยำว฿หຌกับหนวยงำน ยิไงถຌำหำกหนวยงำนเดຌผูຌบริหำรทีไมีวิสัยทัศน์จะยิไง
ท ำ฿หຌหนวยงำนดินเปยังป้ำหมำยเดຌรใวขึๅน ดยฉพำะป้ำหมำย฿นกำรกຌปัญหำกำรน ำบุคลำกรครู
คุณภำพภำยนอกขຌำมำสอนหนังสือภำย฿นสถำนทีไควบคุมพืไอ฿หຌดใกละยำวชนเดຌรับควำมรูຌ 
พัฒนำทักษะอำชีพอยำงหมำะสมละมีประสิทธิภำพ ทีไส ำคัญตอบจทย์กำรพัฒนำประทศดຌวย          
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์฿หຌมีควำมรูຌละทักษะพืไอขับคลืไอนศรษฐกิจทีไมีควำมรูຌละควำมคิด
สรຌำงสรรค์ป็นฐำนเดຌอยำงชัดจน   

--------------------------------------------- 
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การปฏิรูปองค์กรภาครัฐสูลกดิจิทลั (Digital Transformation)  
ของส านักงานปรมาณูพืไอสันติ รอยตอส าคัญ฿นการก ากับดูลความปลอดภัย

ทางนิวคลียร์ละรังสขีองประทศเทย 

 
นายชลกานต์ อีไยมส าอางค์ 
วิศวกรนิวคลียร์ปฏิบัติการ 
ส านักงานปรมาณูพืไอสันติ

 

 ฿นปัจจุบัน กำรท ำงำนของทัๅงภำครัฐละอกชนเดຌมีกำรน ำทคนลยีตำง โ ขຌำมำชวย             
พืไอปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำนินงำนป็นอยำงมำก ตจำกกำรปลีไยนปลงดຌำนทคนลยี
สำรสนทศทีไกิดขึๅนอยำงรวดรใว ประกอบกับปัจจัยหลำยอยำงของกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของเทย
ท ำ฿หຌกำรปฏิรูปองค์กรภำครัฐสูลกดิจิทัล ิDigital Transformation) ตำมหลังภำคอกชนอยำงหใน
เดຌชัด สวนหนึไงนนอนวำมำจำกควำมลำชຌำของกำรปรับปรุงกฎระบียบ฿หຌทันสมัยละกำรพัฒนำ
ศักยภำพของขຌำรำชกำร ตสิไงทีไส ำคัญทีไสุดคือองค์กรภำครัฐสวนมำก ยังพียงน ำทคนลยี฿หม โ 
มำ฿ชຌพืไออ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรท ำงำนบำงสวน ตเมขຌำ฿จถึงควำมส ำคัญของกำรปรับปลีไยนสู
ลกดิจิทัลอยำงทຌจริง ซึไงคือกำรน ำทคนลยีมำสรຌำงนวัตกรรมกำรด ำนินงำนบบ฿หม พืไอยก        
ขีดระดับกำรท ำงำนละ฿หຌกำรบริกำรตอประชำชน 

 กำรฝຄกอบรมระยะสัๅนละกำรศึกษำดูงำน ณ สำธำรณรัฐกำหลี ภำย฿ตຌครงกำรพัฒนำ
ขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ิHiPPS) รุนทีไ 12 ของส ำนักงำน ก.พ. เดຌรับควำมรวมมือจำกสถำบันพืไอ
กำรพัฒนำหงกำหลี ิKorea Development Institute; KDI) พืไอ฿หຌควำมรูຌละประสบกำรณ์ถึง
กำรพัฒนำปรับปลีไยนประทศของสำธำรณรัฐกำหลีอยำงมำก฿นระยะวลำอันสัๅนดຌ วยนยบำย       
กำรพัฒนำศรษฐกิจสรຌำงสรรค์ (Creative Economy) กำรพัฒนำดຌำนวิทยำศำสตร์ทคนลยีก(Science                     

and Technology) ละกำรสรຌำงนวัตกรรมของตนอง (Innovation) อยำงมีประสิทธิภำพ ดยจัด
฿หຌมีกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนดຌำนทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร (Informationกand 

Communications Technology; ICT) กำรพัฒนำบุคลำกร (Human Resource Development) 

กำรขับคลืไอนศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ละกำร฿หຌบริกำรทำงอิลใกทรอนิกส์ของภำครัฐ 

(Electronics Government) ทีไดี ซึไงชวยอ ำนวยควำมสะดวก สรຌำงควำมชืไอมัไน ละสงสริมกำรมี
สวนรวมของประชำชนตอภำครัฐ 
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 ตัวอยำงกำรปรับปลีไยนกำร฿หຌบริกำรภำครัฐสูลกดิจิทัลของรัฐบำลสำธำรณรัฐกำหลี คือ   
กำรจัด฿หຌมีวใบเซท์ศูนย์กลำงส ำหรับรัฐบำลละหนวยงำนปกครองสวนทຌองถิไน (Central and Local 

Government Web Portal) ทีไ korea.go.kr พืไอ฿หຌบริกำรประชำชน฿นกำรติดตอทุกรืไองเดຌอยำง
สะดวกรวดรใว ตลอดวลำ ละพียงทีไจุดดียว ซึไงวใบเซต์นีๅจะรวบรวมขຌอมูลทัๅงหมด พืไอ฿หຌสำมำรถ
คຌนหำเดຌดยงำยละปຂดชองทำง฿หຌประชำชนสำมำรถติดตอสอบถำมหรือสดงควำมคิดหใน 

 ฿นสวนของกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เดຌมีกำรจัดตัๅงคณะกรรมกำรพิศษพืไอกำรสงสริมกำร฿ชຌ
รัฐบำลอิลใกทรอนิกส์ (E-Government) ทีไบงกลุมงำนอยำงชัดจนออกป็นสีไกลุม คือ กลุมสงสริม
กำร฿ชຌงำนรัฐบำลอิลใกทรอนิกส์ (E-Gov.dPromotion) กลุมจัดกำรครงสรຌำงพืๅนฐำนd(E-Gov. 

Infrastructure) กลุมคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคล (Privacy Protection and Security) ละกลุม
กฎหมำย (Legal) ดยกำรด ำนินงำนภำย฿น เดຌมีกำรพัฒนำระบบศูนย์กลำง฿หมทีไรียกวำ On-Nara 

BPS พืไอ฿ชຌ฿นกำรวำงผนชิงนยบำยกำรจัดท ำอกสำรรำยงำน ละกำรอนุมัติของกำรบริหำร
จัดกำรงำนภำครัฐทัๅงประทศ 

 นอกจำกนีๅยังมีกำรจัดท ำวใบเซท์พืไอกำรผยพรขຌอมูลออกสูสำธำรณะ (OpenกData 

Platform) ทีไ data.go.kr พืไอป็นประยชน์฿นกำรน ำขຌอมูลเปสรຌำงนวัตกรรม฿หม โ มีกำรจัดท ำชุด
ขຌอมูล (DataกSet)กละบริกำรลกปลีไยนขຌอมูล (API)กนอกจำกนีๅยังมีตัวอยำงกำร฿ชຌงำน               
(Use Cases) พืไอรียนรูຌละอำจน ำเปพัฒนำตอยอดจำกทีไมีอยูซึไงขຌอมูลหลำนีๅป็นสวนส ำคัญทีไสุด
฿นกำรสดง฿หຌหในถึงผลลัพธ์กำรท ำงำนของภำครัฐ สรຌำงควำมมัไน฿จ฿หຌประชำชนเดຌวำงินภำษี            
ถูกน ำมำ฿ชຌอยำงมีคุณคำละกิดประยชน์อยำงทຌจริง 
 การปฏิรูปสูลกดิจิทัล (Digital Transformation) 

 ทีไผำนมำกำรน ำกICTกขຌำมำ฿ชຌ฿นหนวยงำนภำครัฐของประทศเทยสวนมำกยังป็นพียง            
กำรน ำทคนลยีมำปรับ฿ชຌตำมกระบวนกำรกำรท ำงำนดิมทีไคยท ำกันมำตกอน พืไอ฿หຌสำมำรถ
ลกปลีไยน กใบรักษำ ละน ำขຌอมูลมำ฿ชຌเดຌสะดวกขึๅน ตเมเดຌมีกำรปรับปรุงขัๅนตอนละวิธี              
กำรท ำงำนอยำงทຌจริงซึไงทคนลยีสมัย฿หมทีไขຌำมำ เดຌปຂดอกำส฿หຌสำมำรถมีกำรสรຌำงนวัตกรรม            
กำรท ำงำนภำครัฐพืไอพิไมประสิทธิภำพกำรท ำงำนเดຌป็นอยำงมำก ตจะตຌองมีกำรวิครำะห์
ปลีไยนปลงกระบวนกำรท ำงำนทัๅงหมดอยำงบูรณำกำรละครอบคลุม มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ 
ละลดขัๅนตอนทีไเมจ ำป็น 

 รูปบบกำรน ำกICTกมำ฿ชຌ฿นหนวยงำนภำครัฐ บงออกป็นสองสวน สวนรก คือ กำร฿ชຌ
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนภำย฿น พืไอลดขัๅนตอนกำรท ำงำนทีไซๅ ำซຌอน ลดคำ฿ชຌจำย฿น              
กำรด ำนินกำร พิไมประสิทธิภำพ พัฒนำกำรติดตอสืไอสำรลกปลีไยนขຌอมูล สรຌำงควำมปรง฿ส ละ
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พัฒนำกำรดูลควำมมัไนคงปลอดภัยของขຌอมูลสวนทีไสอง  คือกำร฿ชຌปรับปรุงกำร฿หຌบริกำร                 
ตอประชำชน พืไอพิไมประสิทธิภำพกำรบริกำร฿หຌสะดวกรวดรใวปรับปลีไยนเดຌงำย สรຌำงนวัตกรรม
฿หม ละสงสริม฿หຌมีสวนรวม฿นกำร฿หຌควำมคิดหในหรือสนอนวทำงพัฒนำกຌเข฿หຌดีขึๅน               
ดยป้ำหมำยหลักกคือกกำรกอ฿หຌ กิดกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล                     
ิGood Governance) สรุปเดຌดังผนภำพ฿นรูปทีไ 1 

 

 

 

 

 
รูปทีไ 1 การ฿ชຌ ICT พืไอการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 

 

กำรท ำ Digital Transformation คือ กำรปฏิรูปกำร฿หຌบริกำรละบริหำรจัดกำรภำครัฐสู
ลกดิจิทัลซึไงจะป็นกำรปรับปลีไยนกำรท ำงำน฿หมทัๅงหมดดย฿ชຌ ICT ป็นจุดศูนย์กลำงดยหลัก โ 
ลຌวประกอบเปดຌวย 

1. Digitization of Data : กำรปลงขຌอมูลทีไมีอยูทัๅงหมดจำกขຌอมูลกระดำษป็นขຌอมูล
ดิจิทัล ดยจัด฿หຌมีฐำนขຌอมูลทีไสำมำรถบริหำรจัดกำรละคຌนหำขຌอมูลเดຌดยงำย 

2. Information and Knowledge : กำรรวบรวมนืๅอหำควำมรูຌทัๅงหมดทีไจ ำป็นพืไอ฿ชຌ฿น
กำรปฏิบัติภำรกิจของหนวยงำนเวຌทีไจุดดียว พืไอควบคุมประสิทธิภำพของงำน ละพิไมควำมสะดวก
฿นกำรถำยทอดละกใบรักษำควำมรูຌประสบกำรณ์เม฿หຌสูญหำยเป 

3. Business Process Reengineering (BPR) : กำรมีผนบริหำรจัดกำรทีไมุงนຌน฿หຌมี          
กำรคิดวิครำะห์ออกบบกระบวนกำรด ำนินกำรขัๅนพืๅนฐำน฿หม ทีไจะท ำ฿หຌประสิทธิภำพกำรท ำงำนละ                
กำร฿หຌบริกำรพิไมขึๅนอยำงหในเดຌชัด 

4. Interoperability : กำรจัดกำรท ำงำนรวมกันทัๅงระหวำงกลุมงำนภำย฿นหนวยงำนละ
ระหวำงหนวยงำนตำง โ ฿นภำครัฐ ฿หຌสำมำรถลกปลีไยนขຌอมูลละท ำงำนรวมกันบบบูรณำกำร 

5. Security : กำรรักษำควำมมัไนคงปลอดภัยของขຌอมูล เม฿หຌสูญหำยหรือถูกขຌำถึงเดຌดย
เมเดຌรับกำรอนุญำต ดยฉพำะขຌอมูลสวนตัวหรือขຌอมูลทีไอำจมีผลกระทบตอควำมมัไนคงของประทศ 

ซึไงขัๅนตอนส ำคัญ฿นกำรปรับปลีไยนกำรท ำงำน฿หมขຌำงตຌน คือ กำรวิครำะห์ละรวบรวม
ขຌอมูลพืๅนฐำนหลัก (Data Analysis) ของหนวยงำน ประกอบเปดຌวย กำรศึกษำละวิครำะห์สถำนะ
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ของขຌอมูลทีไส ำคัญของหนวยงำน (Data Assessment) กำรกใบรวบรวมขຌอมูลทีไส ำคัญของหนวยงำนเวຌ
ดຌวยกัน (Data Repository) กำรจัดท ำครงสรຌำงของขຌอมูลทีไงำยกำรบริหำร ฿ชຌงำน ละดูล฿หຌป็น
ปัจจุบันอยูสมอ (Data Framework) กำรสรຌำงควำมขຌำ฿จภำย฿นหนวยงำน฿นกำรกใบละ฿ชຌขຌอมูล
ทีไมีอยูอยำงมีประสิทธิภำพ (Data Comprehension)  กำรพัฒนำจัดท ำอุปกรณ์หรือครืไองมือทีไ฿ชຌ
สดงขຌอมูลทีไสะดวก฿นกำรติดตอสืไอสำรละ฿ชຌ฿นกำรตัดสิน฿จ (Data Visualization) กำรออกบบ
จัดท ำระบบทีไสำมำรถลกปลีไยนขຌอมูลกับหนวยงำนอืไน ภำย฿นภำครัฐ อกชน ละประชำชนทัไวเป 

(Data Sharing) ดยจุดประสงค์หลักคือกำรน ำขຌอมูลทีไผำนกำรวิครำะห์มำชวย฿นกำรตัดสิน฿จของ
ผูຌบริหำรเดຌทันที ดยฉพำะกำร฿ชຌขຌอมูลพืไอพิไมประสิทธิภำพละประสิทธิผลของงำน฿หຌเดຌมำกทีไสุด 

กำรท ำกDigitalกTransformationกขององค์กรภำครัฐป็นสิไงทีไส ำคัญมำก฿นกำรพัฒนำ
ภำครัฐ฿หຌกຌำวทันยุคตอสมัย฿หม ดยจ ำป็นจะตຌองมีกำรวำงผนทีไดี ครอบคลุม ละจัดท ำดยผูຌทีไมี
ควำมรูຌควำมสำมำรถจริง พรำะถຌำด ำนินกำรอยำงเมป็นระบบ จะท ำ฿หຌกิดปัญหำกำรมีฐำนขຌอมูล
ทีไกระจัดกระจำย เมครบถຌวน ขຌำถึงหรือปรับปลีไยนเดຌยำก เมสำมำรถลกปลีไยนขຌอมูลกับ
หนวยงำนอืไนเดຌ ละเมมีกำรรักษำควำมปลอดภัยของชุดขຌอมูลทีไดี ท ำ฿หຌอำจถูกจมตีหรือจรกรรม 
สงผล฿หຌ กิดกำรสูญสียทีไ เมสำมำรถกูຌกลับคืนเดຌ  ดังนัๅน ภำครัฐจึงควรมีครงกำร dDigital 

Transformation ทีไชัดจนพืไอ฿หຌกิดรัฐบำลอิลใกทรอนิกส์ทีไมีประสิทธิภำพสมบูรณ์ซึไงอำจจัดท ำเดຌ
ดยกำรท ำครงกำรรวมลงทุนภำครัฐ-อกชน ิPublicกPrivateกPartnershipก–กPPP)กพืไอน ำ              
ควำมชีไยวชำญ฿นทุกสวนมำผลักดัน฿หຌกิดควำมส ำรใจ 

 นวัตกรรมการก ากับดูลความปลอดภัยทางนิวคลียร์ละรังสี 

 ปัจจุบันกำรท ำงำนของส ำนักงำนปรมำณูพืไอสันติ฿นกำรก ำกับดูละควำมปลอดภัยของ           
กำร฿ชຌประยชน์จำกนิวคลียร์ละรังสี รวมทัๅงกำรบริหำรจัดกำรภำย฿นสวน฿หญยังคง฿ชຌ
กระบวนกำรดิมทีไท ำกันมำป็นวลำนำน ซึไงdICTdสำมำรถขຌำมำมีบทบำทส ำคัญพืไอชวย฿หຌ              
กำรท ำงำนรวดรใว มีประสิทธิภำพ ละถูกตຌองยิไงขึๅน ดย฿นอดีตทีไผำนมำ หลำยกลุมงำนเดຌพยำยำม
ทีไจะจัดท ำฐำนขຌอมูลอิลใกทรอนิกส์ ตนืไองจำกตำงคนตำงด ำนินกำร เมมีผนภำพรวมทีไชัดจน 
ท ำ฿หຌขຌอมูลทีไมีอยูเมสำมำรถน ำมำ฿ชຌรวมกันเดຌ ขำดกำรดูลละพัฒนำอยำงตอนืไอง ระบบทีไเดຌรับ
กำรพัฒนำจึงเมสำมำรถรองรับกระบวนกำรท ำงำนมีกำรปลีไยนปลงอยูสมอ 

 ดังนัๅน ส ำนักงำนปรมำณูพืไอสันติจึงควรมีกำรจัดท ำกDigitalกTransformationกบบ               
บูรณำกำรพืไอสรຌำงระบบฐำนขຌอมูลกลำงดຌำนนิวคลียร์ละรังสี ดยจะป็นศูนย์กลำงหลัก฿นกำรกใบ
ขຌอมูลพืๅนฐำน 9 ชนิด คือ วัสดุนิวคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี ครืไองก ำนิดรังสี สถำนประกอบกำร 
ครืไองปฏิกรณ์ ผูຌปฏิบัติงำนทำงรังสี อุปกรณ์วัดกัมมันตภำพรังสี ขຌอมูลปริมำณรังสี฿นสิไงวดลຌอม 
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ละองค์ควำมรูຌดຌำนนิวคลียร์ละรังสี ซึไงมืไอมีกำร฿ชຌ ICT ขຌำมำบริหำรจัดกำรขຌอมูลชุดนีๅลຌวจะ
สำมำรถสรຌำงนวัตกรรมกำร฿หຌบริกำรละนวัตกรรมกำรท ำงำนดย฿ชຌกICTกป็นจุดศูนย์กลำง                
฿นสวนงำน ดังตอนีๅ 
 แ. กำรพิจำรณำออก฿บอนุญำตผลิต ครอบครอง หรือน ำขຌำสงออกd:dพืไออ ำนวย               
ควำมสะดวกตอผูຌขอรับ฿บอนุญำตละพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรตรวจสอบกำร฿ชຌงำนวัสดุนิวคลียร์ 
วัสดุกัมมันตรังสี ละครืไองก ำนิดรังสี กระบวนกำรออก฿บอนุญำตจะปลีไยนปลงจำกกำรทีไ฿หຌ
ผูຌประกอบกำรยืไนขอ฿บอนุญำตทุกครัๅงทีไตຌองกำร฿ชຌ ป็นกำรขึๅนทะบียนสถำนประกอบกำรตำม
รูปบบกำร฿ชຌงำน ละประภทของวัสดุหรือครืไองก ำนิดรังสี ดยมีงืไอนเขวำ ทุกครัๅงทีไสถำน
ประกอบกำรมีกำรปลีไยนปลงปริมำณวัสดุ ฿หຌมีกำรรำยงำนพืไอปรับปรุงบัญชีขຌอมูลทุกครัๅง              
ดยผูຌประกอบกำรสำมำรถด ำนินกำรบนระบบออนเลน์เดຌตลอดวลำนอกจำกนีๅส ำนักงำนปรมำณู
พืไอสันติจะสำมำรถลกปลีไยนขຌอมูลของผูຌประกอบกำรกับหนวยงำนอืไน฿นภำครัฐ ทนกำร฿หຌยืไน
ส ำนำอกสำรตำง โ พืไอลดควำมซๅ ำซຌอน พรຌอมทัๅงยืนยันควำมถูกตຌองของขຌอมูล 

 โ. กำรออกตรวจสถำนประกอบกำร : จຌำหนຌำทีไออกตรวจสถำนประกอบกำรควรมีอุปกรณ์
ขຌอมูล ชน smart phone หรือ tablet พืไอสำมำรถ฿ชຌ฿นกำรตรวจชใคขຌอมูลทีไป็นปัจจุบัน ละ
สำมำรถพิไมขຌอมูลกำรตรวจเดຌ ณ สถำนประกอบกำร พรຌอมทัๅงบันทึกรูปภำพละวิดีอเวຌป็น
หลักฐำน ซึไงนอกจำกจะป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรท ำงำนลຌว ยังป็นกำรตรวจสอบคุณภำพ
ละป้องกันกำรท ำกำรทุจริต 

 ใ. กำรตรวจติดตำมสถำนะของวัสดุนิวคลียร์ละวัสดุกัมมันตรังสีd:dกำรก ำกับดูลทีไมี
ประสิทธิภำพทีไสุดคือกำรทรำบสถำนะของวัสดุอันตรำยอยูตลอดวลำ ซึไงสำมำรถท ำเดຌดยกำรจัด฿หຌ
มีอุปกรณ์ติดตำมdิTrackingdDevice)dพืไอตรวจสอบต ำหนงละสถำนะติดอยูกับพำชนะหรือ
ยำนพำหนะ ดยอุปกรณ์นีๅอำจประกอบเปดຌวย GPS RFID tag หัววัด gamma/neutron กลຌอง
ถำยภำพ accelerometers ละ sensor ส ำหรับวัดอุณหภูมิ ควำมชืๅน สำรคมี ละกำรสัไนสะทือน 
ดยขຌอมูลนีๅจะถูกสงผำนอินทอร์นใตหรือสัญญำณดำวทียวมำยังศูนย์ก ำกับดูลควำมปลอดภัยของ
ส ำนักงำนปรมำณูพืไอสันติตลอด 24 ชัไวมง 
 ไ. กำรบริหำรจัดกำร฿นกรณีหตุฉุกฉินทำงรังสี : ระบบอิลใกทรอนิกส์จะพิไมชองทำงละ
ควำมรวดรใวตอผูຌประกอบกำรละประชำชน฿นกำรจຌงหตุฉุกฉินทำงรังสี ฿นสวนของภำครัฐกใจะมี
ระบบติดตอสืไอสำรทีไทันสมัยระหวำงหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง ฿หຌสำมำรถเดຌรับขຌอมูลทีไส ำคัญพืไอ฿ชຌ
ประกอบกำรตัดสิน฿จ  ดยขຌอมูลนีๅรวมถึงขຌอมูลจำก องค์กรระหวำงประทศ ผูຌสืไอขำว ละจำก
บุคคลทัไวเปผำนชองทำงกำรสืไอสำรอืไน โ ทีไรียกวำ Crowd Sourcing 
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 5. กำร฿หຌบริกำรขຌอมูลละควำมรูຌดຌำนนิวคลียร์ละรังสี : ประชำชนจะสำมำรถขຌำดูขຌอมูล
กีไยวกับปริมำณรังสี฿นสิไงวดลຌอม ละปริมำณรังสีทีไตนองเดຌรับ฿นชีวิตประจ ำวันรวมทัๅงขຌอมูล             
กำร฿ชຌประยชน์จำกนิวคลียร์ละรังสี฿นภำพรวม บนวใบเซท์ของส ำนักงำนปรมำณูพืไอสันติ             
เมวำจะอยู฿นพืๅนทีไ฿ดของประทศเทย พืไอสรຌำงควำมมัไน฿จวำกำรก ำกับดูลควำมปลอดภัยป็นเป
อยำงมีประสิทธิภำพ กำรรวบรวมองค์ควำมรูຌเวຌครบถຌวนสมบูรณ์ ป็นกำรสริมสรຌำง฿หຌทุกภำคสวนมี
ควำมรูຌควำมขຌำ฿จอยำงทຌจริง ละสงสริมกำรมีสวนรวมของบุคคลทัไวเป 

 สิไงส ำคัญทีไสุด฿นกำรจัดท ำกDigitalกTransformationกขຌำงตຌนกคือกกำรมีระบบรักษำ               
ควำมมัไนคงปลอดภัยของขຌอมูลทีไเดຌมำตรฐำนสำกล นืไองจำกขຌอมูลชุดนีๅอำจมีผลกระทบตอควำมมัไนคง                    
ของประทศหำกตกเปอยู฿นกำรครอบครองของผูຌเมประสงค์ดี ดังนัๅน จึงควรเดຌรับกำรด ำนิน               
กำรดยบริษัททีไมีควำมชีไยวชำญ ละประสบกำรณ์฿นกำรพัฒนำระบบทีไตຌองกำรควำมปลอดภัยสูง 
ละมีกำรจัดสรรบุคลำกรละงบประมำณทีไพียงพอตอกำรบริหำรดูลระบบนีๅ฿หຌป็นเปอยำงมี
ประสิทธิภำพ 

 รูปทีไ 2 สดงรูปบบกำรปฏิรูปกำรก ำกับดูลควำมปลอดภัยทำงนิวคลียร์  ละรังสี             
สูลกดิจิทัล฿นภำพรวมทีไน ำกICTกมำป็นจะศูนย์กลำง ฿นกำรสรຌำงนวัตกรรม฿หม ดยส ำนักงำน
ปรมำณูพืไอสันติจะพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรก ำกับดูลควำมปลอดภัยทำงนิวคลียร์ละรังสีของ
ชำติ สรຌำงควำมมัไน฿จ฿หຌกับประชำชน ฿นขณะดียวกันอ ำนวยควำมสะดวกตอผูຌประกอบกำรทีไ฿ชຌ
ประยชน์จำกนิวคลียร์ละรังสี 
 

 

 

 

 
รูปทีไ โ รูปบบการปฏิรูปการก ากับดูลความปลอดภัยทางนิวคลียร์ละรังสีสูลกดิจิทัล 
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นวคิดชิงสรຌางสรรค์ กับการพัฒนาองค์ความรูຌราชการเทย 

 
นายฐิติดช ตุลารักษ์ 

วิศวกรนิวคลียร์ช านาญการ 

ส านักงานปรมาณูพืไอสันติ
 

 ยุคศรษฐกิจลกถูกพัฒนำมำตัๅงต ศรษฐกิจทีไมี พียงภำคกษตรกรรมศรษฐกิจชิง
อุตสำหกรรมละศรษฐกิจทีไพึไงพำทคนลยี ตปัจจุบันนัๅนระบบศรษฐกิจเมสำมำรถพึไงพำพียง
ทคนลยีทีไทันสมัยเดຌถึงมຌทคนลยีหลำนีๅจะพัฒนำเปอยำงรวดรใว รองรับควำมตຌองกำรของ
สังคมลຌวกใตำม ปัจจัยส ำคัญอีกประกำรหนึไงทีไสรຌำงควำมส ำรใจ฿หຌกับระบบศรษฐกิจละองค์กร
ตำง โ เดຌกคือ ศรษฐกิจชิงสรຌำงสรรค์ หรือdCreativedEconomydซึไงถือป็นนวคิด฿หมทีไน ำ
คุณสมบัติละจุดดนของสภำพวดลຌอมละปัจจัยทุกดຌำนขຌำมำประยุกต์รวมกัน พืไอสรຌำงสรรค์
นวทำง฿หมทีไน ำเปสูกำรปลีไยนปลงละกำรพัฒนำเดຌ 
 Creative Economy ป็นมุมมองระดับมหัพภำคทีไชืไอมยงนวคิดสังคมทีไปรับปลีไยนเดຌ
ตำมสภำพกำรณ์ (Customizable) ระบบพืๅนฐำนกำรผลิต (Manufacturing Basis) ควำมพรຌอมทำง
ทคนลยี  (TechnologicaldReadiness)dควำมรวมมือละกำรมีสวนรวมd(Partnershipd& 

Collaboration) ขຌำเวຌดຌวยกัน พืไอน ำเปสูศรษฐกิจละสังคมคุณภำพทีไมีควำมพรຌอมทำงกำรขงขัน 
(Competitiveness) ละระบบศรษฐกิจทีไยัไงยืน (Sustainable Economy) ดยมีประดในทีไตຌอง฿หຌ
ควำมส ำคัญป็นพิศษ เดຌก 
 แ. ควำมสุขของประชำชน (People Happiness) 

 โ. ควำมสัมพันธ์ระหวำงประทศละลกำภิวัฒน์ก(InternationalกCooperationก&กGlobalization) 

 ใ. ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร ซอฟท์วร์ ละขຌอมูลนืๅอหำd(Softwareก& กContents) 

 ไ. กำรวิจัย พัฒนำ ละนวัตกรรม (Research, Development and Innovation) 

 5. สภำพวดลຌอมทีไอืๅอตอระบบศรษฐกิจชงิสรຌำงสรรค์ (CreativedEconomy Ecosystem) 

 กุญจส ำคัญอีกชิๅนหนึไงทีไจะขำดเปเมเดຌ คือ นวคิดชิงสรຌำงสรรค์ (Creativity) ซึไงกำรผนวก 
Creativityกขຌำกับประดในตำง โ ทัๅงระดับนยบำย กำรจัดกำร ละระดับปฏิบัตินัๅน ลຌวน             
มีควำมส ำคัญชน ดียวกัน  ภำระจึงตกเปอยู ที ไต ัวบ ุคคลที ไจะตຌองคิด ฿น ช ิงสร ຌำ งสรรค์           
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กับกำรสรຌำงสภำพวดลຌอมละองค์ประกอบพืๅนฐำนทีไรองรับละอืๅออ ำนวยตอกำร฿ชຌควำมคิด฿น
ชิงสรຌำงสรรค์ดຌวย 

 นวคิดชิงสรຌางสรรค์ 
 นวคิดชิ งสรຌ ำงสรรค์ทีไ ดี ตัๅ งอยู บนพืๅนฐำนd3Td(Tech.,dTalentdanddTolerance)dคือ              

กำรประยุกต์฿ชຌควำมคิด฿หຌทันสมัย ทันตอทคนลยี หรือกระทัไงคิดผืไออนำคต ดยอำศัยพรสวรรค์ 
ควำมสำมำรถ ละควำมถนัดฉพำะตัวป็นรงกระตุຌนควำมคิด ละนวคิดชิงสรຌำงสรรค์นัๅนจะตຌองทัน
ตอกำรปลีไยนปลง ละควำมเมนนอนของสภำพสังคมสิไงวดลຌอมเดຌดຌวย 

 ปัจจัยของกำรสรຌำงนวคิดชิงสรຌำงสรรค์ทีไมีประสิทธิภำพ มี ็ ประกำร เดຌก 
 แ. กำรระดมควำมคิด (Brainstorm) ซึไงป็นกระบวนกำรพืๅนฐำน฿นกำรคิดคຌนสิไง฿หม โ 
หรือกำรสรຌำงนวัตกรรมอยูลຌว นวคิดชิงสรຌำงสรรค์องกใจ ำป็นตຌองกิดขึๅนจำกกำรระดมควำมคิด
ชนดียวกัน พรำะกำรระดมควำมคิดจะน ำมำซึไงมุมมองทีไหลำกหลำย มีหตุผลปัจจัยรองรับ เดຌรับ
กำรขบคิด฿นงมุมตำง โ ละลดอคติจำกควำมคิดหในสวนบุคคลลงเดຌ จึงถือวำนวคิดจำก             
กำรระดมควำมคิดนัๅน เดຌรับกำรขัดกลำ฿หຌมีคุณภำพละมีควำมป็นเปเดຌสูง 
 โ. นวคิดชิงสรຌำงสรรค์ตຌองกำรจำกกำรสรຌำง มิ฿ชสิ ไงทีไมีหรือสิ ไงทีไป็น (Built,กNot 

Born)กทัๅงศักยภำพ฿นกำร฿ชຌควำมคิดสรຌำงสรรค์ของบุคคลองกใกิดจำกกำรบมพำะ ขัดกลำ 
มำกกวำพรสวรรค์ทีไมีมำตัๅงตกิด รวมถึงตัวนวคิดชิงสรຌำงสรรค์ทีไทຌจริง ตຌองป็นนวคิดทีไกิดขึๅน
฿หมจึงตຌองกิดจำกกำรสรຌำงขึๅน฿หม หรือกำรพัฒนำตอยอดจำกสิไงทีไมีอยูดຌวยนวคิด฿หมทีไตกตำงเป
จำกดิม 

 ใ. อิสระ฿นกำร฿ชຌควำมคิด ดยเมยึดถือยศ ศักดิ์ ต ำหนง วัยวุฒิ คุณวุฒิ หรือสิไงอืไน฿ดทีไป็น
กำรกีดกันควำมคิดหรือบงยกชนชัๅน (Rankless)กจะท ำ฿หຌกำร฿ชຌนวคิดชิงสรຌำงสรรค์ปรำศจำก
อคติ ปຂดมุมมอง฿หม โ ทีไธรรมชำติควำมคิดของมนุษย์อำจปຂดกัๅนเวຌละท ำ฿หຌมองขຌำมประดใน
หลำนีๅเป 

 ไ. กำรรียนรูຌจำกควำมส ำรใจ฿นอดีต อำจน ำเปสูนวคิด฿หมเดຌ (Learn from Success. 

Why?) ทัๅงนีๅ เม฿ชกำรน ำวิธีกำรทีไสรຌำงควำมส ำรใจมำประยุกต์฿ชຌกับกิจกรรมทีไตำงออกเป ตป็น
กำรรียนรูຌ วิครำะห์ พืไอ฿หຌขຌำ฿จถึงหตุผลละกลเกของวิธีกำรหลำนัๅน พรำะนัไนคือกำรรียนรูຌ
ธรรมชำติของมนุษย์ สังคม ละสิไงวดลຌอม หตุผลละกลเกนัๅนองอำจป็นหตุผลรองรับกำรสรຌำง
วิธีกำร฿หม โ ขึๅนมำเดຌ 
 5. กำรทดลอง฿นระดับบืๅองตຌนd(Prototypes)dหรืออำจรียกป็นสิไงอืไน฿ดกใตำม ชน 
บบจ ำลอง กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ หรือกำรวิครำะห์ คำดกำรณ์ ประมำณกำร ป็นตຌน นวทำงชิง
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วิทยำศำสตร์นีๅ สำมำรถพิสูจน์ละวิครำะห์นวนຌมควำมส ำรใจของนวคิดชิงสรຌำงสรรค์เดຌดຌวย 
Prototypesกนื ไองจำกจะสำมำรถสังกตกำรณ์ กใบขຌอมูล ละทดลองปรับปลีไยนสิไงตำง โ ฿หຌมี             
ควำมหมำะสม ก ำจัดปัญหำ จุดออนตำง โ กอนทีไจะตຌองลงทุนจริง ฿ชຌวลำ รงงำน ละผำนงืไอนเข 
ขัๅนตอนตำง โ ฿หຌเดຌ นอกจำกนีๅลຌวกระบวนกำรนีๅยังถือป็นกระบวนกำรวิจัย ซึไงป็นกำรสรຌำงองค์
ควำมรูຌพิไมติมเดຌอีกดຌวย 

 ๆ. มืไอนวคิดละรำยละอียดผำนกระบวนกำรมำหลำยขัๅนตอน ถึงจุดหนึไงมีควำมจ ำป็น          
ตຌองร วมก ันต ัดส ิน฿จดยผู ຌม ีอ ำนำจหร ือผู ຌร ับ ผ ิดชอบ ซึ ไงต ຌองต ัดส ิน ฿จบนหต ุผล ข ຌอม ูล            
ดยเมน ำอคติของตนองขຌำมำประกอบจึงจะป็นกำรตัดสิน฿จทีไดีเดຌ 
 ็. มืไอนวคิดถูกน ำเปประยุกต์หรือ฿ชຌงำนจริง กใจะตຌองมีกำรติดตำมทีไดี (Follow-ups)             
มีกำรก ำหนดควำมคำดหวัง ป้ำหมำย ตัวชีๅวัด ทีไชัดจน มีกำรติดตำมละกใบขຌอมูลประกอบตำง โ 
พืไอน ำมำพัฒนำอยำงยัไงยืนตอเป 

 นอกจำกนีๅ ครงขำยทีไชืไอมยงละกืๅอกูลตอควำมส ำรใจของนวคิดชิงสรຌำงสรรค์
ประกอบดຌวยกำรพัฒนำดຌำนวิทยำศำสตร์ ทคนลยี นวัตกรรม ละกำรศึกษำก(STIกand 

EducationกDevelopment) ทีไป็นครงสรຌำงพืๅนฐำน฿หຌกับนวคิดชิงสรຌำงสรรค์ กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรบุคคล (HRM) ทีไชวยสรຌำงรงจูง฿จละผลักดันกลุมบุคคลทีไ฿ชຌนวคิดชิงสรຌำงสรรค์ 
ละกำรสรຌำงภำพลักษณ์รูปฉมองค์กร (Branding)กทีไจัดสภำพวดลຌอมทีไอืๅอตอกำร฿ชຌนวคิด          
ชิงสรຌำงสรรค์฿นองค์กร 

 องค์ความรูຌราชการเทย 

 รำชกำรเทยมีขຌอจ ำกัดอยู มำกมำย ทัๅงระบียบทีไรัดกุม งบประมำณทีไมีกรอบชัดจน 
บุคลำกรทีไจ ำกัด฿นงตำง โ รวมถึงวัฒนธรรมทีไกิดจำกกำรท ำตำมกันมำ จึงอำจถูกมองวำ
ปลีไยนปลงเดຌยำก ตสิไงหนึไงทีไนักวิชำกำรละบุคลำกร ฿นระบบรำชกำรเทยองชืไอมัไนวำมีอยูจริง 
คือองค์ควำมรูຌของหนวยงำนรำชกำร ดยฉพำะอยำงยิไง องค์ควำมรูຌทีไฝังอยูกับตัวบุคคล ผูຌมีสวนเดຌ
สวนสีย ขຌอมูลขององค์กร หรือกระทัไงกระบวนกำรตำง โ ฿นองค์กรองกใตำม หำกเมสำมำรถดึง
องค์ควำมรู ຌหลำนี ๅออกมำสรຌำง฿หຌป็นรูปธรรม฿ชຌประยชน์ หรือถำยทอด฿หຌยั ไงยืนตอเปเดຌ             
องค์ควำมรูຌทีไมีคำหลำนีๅกใจะสูญหำยเปตำมกำลวลำ กำรพัฒนำ฿นดຌำนตำง โ กใจะติดขัด หยุดชะงัก 
มຌเมกิดผลกระทบทันทีหมือนกับปัญหำอืไน โ ทัไวเป ตกใปรียบสมือนผลทีไกิดขึๅนจำกภำย฿นทีไมี
ตจะฝังรำกลึกลงเปรืไอย โ จนกลำยป็นวัฒนธรรม หำกจะพยำยำมปรับปลีไยน กຌเข กใจะท ำเดຌ
ยำก 
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 ดຌวยนวคิดดิมทีไมีอยู฿นระบบรำชกำรเทย กำรจัดกำรองค์ควำมรูຌขององค์กรสวน฿หญ จะป็น
พียงกำรรวบรวมผลงำนวิจัย อกสำรวิชำกำร คูมือกำรปฏิบัติงำน คูมือประชำชน ละอกสำร
ผยพร สืไอ สิไงพิมพ์ ทำนัๅน ทຌจริงลຌวสิไงหลำนีๅป็นองค์ควำมรูຌ฿นทีไปຂดผยลຌว จึงคຌนหำบท
บันทึกเดຌดยงำยละมักมีหนวยงำนภำย฿นรับผิดชอบจัดกใบรวบรวมอยูลຌว ชน ฝຆำยผยพรละ
ประชำสัมพันธ์ ฝຆำยวิจัยละพัฒนำ งำนหຌองสมุด ป็นตຌน 

 ควำมทຌำทำยของกำรจัดกำรองค์ควำมรูຌนัๅน อยูทีไกำรสำะหำองค์ควำมรูຌทีไฝังอยูดังทีไเดຌกลำวมำ
ขຌำงตຌน ละกำรพัฒนำ฿หຌองค์ควำมรูຌตำง โ เดຌรับกำรประยุกต์฿ชຌหรือตอยอดสรຌำงองค์ควำมรูຌ฿หม
พิไมขึๅนอีก ป็นกำรพิไมศักยภำพ฿หຌกับองค์กรละป็นพืๅนฐำนกำรพัฒนำองค์กรตอเปอยำงยัไงยืน 
น ำเปสูรำชกำรเทยยุค฿หมทีไ ป็นสังคมหงกำรรียนรูຌ  มีประสิทธิภำพ ทันตอทคนลยีละ              
กำรปลีไยนปลง 
 การประยุกต์฿ชຌนวคิดชิงสรຌางสรรค์ 
 ควำมรูຌ ประสบกำรณ์ ละหลักคิดทีไเดຌรับจำกหลักสูตร ฮกำรสริมสรຌำงคุณลักษณะสวนบุคคล
ละทักษะกำรท ำงำนส ำหรับขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPSdCapabilitydDevelopment 

Program)ฮ ดยฉพำะ฿นประดในนวคิดชิงสรຌำงสรรค์จำก Creative Economy นัๅน หำกน ำมำ
ประยุกต์฿ชຌกับกำรพัฒนำองค์ควำมรูຌรำชกำรเทยนัๅน สำมำรถบงออกป็น 4 สวน เดຌดังนีๅ 
 แ. กำรยกระดับระบบทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร รวมทัๅงครืไองมือ อุปกรณ์ ละ
ฐำนขຌ อมู ลต ำ ง  โ  ิ ICTdanddInstrumentationsีd พืไ อ ป็ นกำรสนับสนุนทำง ทคนลยี 
(Technological Supports) ฿หຌกับองค์กร ท ำ฿หຌบุคลำกรมีควำมสะดวก฿นกำรคຌนหำละสรຌำงสรรค์
องค์ควำมรูຌ สำมำรถระดมควำมคิด สืบคຌนสำะหำขຌอมูลตำง โ เดຌดยสะดวก รวดรใว ขຌอมูลมีควำม
ถูกตຌอง ป็นปัจจุบัน ดังค ำกลำวของอัลบิร์ต เอน์สเตน์ ทีไวำ "Computers are incredibly fast, 

accurate, and stupid. Human beings are incredibly slow, inaccurate, and brilliant. 

Together they are powerful beyond imagination". ซึไงตระหนัก฿นประดในทีไวำคอมพิวตอร์
หรือทคนลยี สำมำรถกืๅอกูลละติมตใม฿หຌกับมนุษย์เดຌ ดยมนุษย์มีศักยภำพทีไยิไง฿หญทีไสุด  คือ
ควำมคิด ควำมคิดนีๅจะถูกผลักดัน฿หຌน ำเปสรຌำง฿หຌป็นรูปธรรมเดຌจริงนัๅน จ ำป็นตຌองพึไงพำทคนลยี         
ทีไดีดຌวย 

 โ. หลักกำรบริหำรจัดกำรละนวทำงกำรปฏิบัติงำนทีไดี ิManagement and Exercisesี 
สงผล฿หຌกำรพัฒนำองค์ควำมรูຌมีคุณภำพ สอดคลຌองกับกำรท ำงำน฿นภำครำชกำร กำรบริหำรจัดกำร
ดยหลักธรรมำภิบำลนัๅน ค ำนึงถึงควำมคุຌมคำคุຌมทุน ควำมปรง฿สของกระบวนงำน คุณภำพ                 
กำรบริกำร ละกำรมีสวนรวมของภำคประชำชน ซึไงป็นปัจจัยบืๅองตຌนทีไก ำหนดขอบขตละ        
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ควำมป็นอิสระ฿หຌกับกำรจัดกำรละพัฒนำองค์ควำมรูຌเดຌ ดยอำจลดขัๅนตอน ควำมซๅ ำซຌอน ควำมยุงยำก               
หรือล ำดับชัๅนบังคับบัญชำ (Shortened Process) ก ำหนดชัไวมงกำรด ำนินงำนทีไยืดหยุน (Flexible 

Hours)กประยุกต์฿ชຌระบบออนเลน์ (OnlineกPlatform)กหรือสนับสนุนกำรบงวลำอยำงสมดุล 
(Work-Life Balance) 

 ใ. กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ิHRMี ฿หຌสำมำรถ฿ชຌประยชน์จำกก ำลังคน
เดຌอยำงตใมทีไมีประสิทธิภำพ ป็นอีกปัจจัยทีไส ำคัญ ซึไงประกอบดຌวยกำรสรรหำบุคลำกรทีไมีคุณภำพ            
มีควำมคิดสรຌำงสรรค์ มีควำมคิดทีไหลำกหลำย มีคุณธรรม ฿ฝຆรียนรูຌ ละมีนวนຌมทีไจะรักองค์กร      
ตัวองค์กรองจะตຌองมีระบบทีไติดตำมละวัดผลกำรปฏิบัติงำน ลຌวสรຌำงรงจูง฿จ฿หຌกับบุคลำกร          
พืไอมิ฿หຌกิดสมองเหลเดຌ มีกำรสัไงสมควำมชีไยวชำญ฿หຌมีทักษะควำมรูຌ ฉพำะทำง d(Depth)                   
มีกำรหมุนวียนงำน฿หຌมีประสบกำรณ์ชิงกวຌำง (Breadth) พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติหนຌำทีไเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ ละมีควำมพรຌอม฿นกำรติบตกຌำวหนຌำตอเปเดຌ สิไงหลำนีๅมีผลตอกำรสรຌำงละ
ถำยทอดองค์ควำมรูຌเดຌอยำงชัดจน 

 ไ.dกำรปรับปลีไยนสภำพ วดลຌอมละปัจจัยวดลຌอม ิEcosystemี มีอิทธิพลตอกำรพัฒนำ
องค์วำมรูຌ฿นหลำยงมุม ตัๅงตนยบำยของผูຌบริหำรทีไตຌอง฿หຌควำมส ำคัญอยำงชัดจน งบประมำณ          
ทีไพียงพอละหมำะสมตอกำรลงทุนดຌำนตำง โ สภำพวดลຌอมทำงกำยภำพ ชน อำคำรสถำนทีไ             
สิไงอ ำนวยควำมสะดวก สิไงวดลຌอม ละบรรยำกำศทีไอืๅอตอกำร฿ชຌจินตนำกำรละควำมคิดสรຌำงสรรค์ 
จนถึงวัฒนธรรมขององค์กรองทีไสอดคลຌองกับกำรสรຌำงองค์กรรียนรูຌ 
 ขຌอสนอผนงาน 

 ส ำนักงำนปรมำณูพืไอสันติ ิปส.ี ป็นหนวยงำนก ำกับดูลควำมปลอดภัยทำงนิวคลียร์ละ
รังสี ละป็นหนวยงำนหลัก฿นกำรประสำนงำนกับองค์กรระหวำงประทศ พืไอกำรด ำนินงำนตำมหลัก
มำตรฐำนสำกล หนวยปฏิบัติทัๅงหมดของ ปส. จึงจ ำป็นตຌองมีมำตรฐำน กำรท ำงำน ละนวปฏิบัติทีไ
ป็นรูปธรรมชัดจน ผูຌปฏิบัติงำน฿หมตຌองสำมำรถขຌำมำรียนรูຌระบบปัจจุบัน ละริไมปฏิบัติงำนตำม
ระบบเดຌ฿นระยะวลำสัๅน หลักกณฑ์ละกระบวนกำรท ำงำนจะตຌองขึๅนอยูกับองค์กรละระบบ มิ฿ช
ตัวบุคคล หำกขำดผูຌปฏิบัติงำน หัวหนຌำงำน หรือกระทัไงผูຌบริหำรเป กำรด ำนินงำนจะตຌอง           
เมหยุดชะงักลง ระบบจะตຌองดึงควำมรูຌ ควำมชีไยวชำญ ละประสบกำรณ์ของผูຌช ำนำญกำร฿นดຌำน          
ตำง โ ภำย฿นองค์กรมำกใบรวบรวมเวຌ พืไอถำยทอดสูจຌำหนຌำทีไรุนหลังตอเป มิ฿หຌสูญสียควำมรูຌเป
มืไอบุคลำกรกษียณหรือลำออก ซึไงนับป็นปัญหำหนึไงทีไก ำลังกิดขึๅนอยู฿นปัจจุบัน นอกจำกนีๅระบบ
ดังกลำวจะตຌองอืๅอประยชน์฿หຌผูຌ฿ฝຆศึกษำรียนรูຌ พืไอน ำเปสูสังคมหงกำรรียนรูຌอีกดຌวย 

 ระบบจัดกำรองค์ควำมรูຌจึงควรเดຌรับกำรพัฒนำดยบงออกป็นนวทำงตำง โ ดังนีๅ 
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 แ. มุงนຌนกำร฿ชຌทคนลยี ดยยึดหลักควำมคุຌมคำคุຌมทุน ละประสิทธิภำพ ประกอบกับ             
กำรลือก฿ชຌทคนลยีทีไทันตอยุคสมัย เม฿ชพียงคกำรจัดซืๅอจัดหำ หรือจัดจຌำง ตตຌองสำมำรถ
ด ำนินกำรละพัฒนำตอยอดเดຌองอยำงยัไงยืน ดย฿หຌควำมส ำคัญกับกำรถำยทอดทคนลยีดຌวย 
นวทำงทีไหในเดຌอยำงชัดจน เดຌก ระบบฐำนขຌอมูลทีไขຌำถึงเดຌดยสะดวก มีขຌอมูลทีไถูกตຌอง             
ป็นปัจจุบัน ดยอำศัยหลักกำร Data Mining ทีไปรกรมหรือจัดกำรระบบ฿หຌสำมำรถสำะหำหรือ
วิครำะห์ขຌอมูลเดຌอง ป็นกำรประหยัดวลำละรงงำนลงเดຌทำงหนึไง นอกจำกนีๅระบบทีไรองรับ             
กำรท ำงำนรวมกันเดຌ (Collaborative Platform) กใจะชวยสนับสนุน฿หຌท ำงำนเดຌดยสะดวก รวดรใว 
ประหยัดวลำ ละงบประมำณลงเดຌชนกัน 

 โ. ก ำหนดกระบวนกำรท ำงำน฿หຌอืๅอตอกำรรียนรูຌ กำรพัฒนำคูมือควำมรูຌส ำนักงำนฯ พืไอ฿หຌ
ผูຌปฏิบัติงำน฿หมสำมำรถรียนรูຌ งำนเดຌอยำงรวดรใวทัๅง฿นดຌำนฉพำะทำงละ฿นชิงกวຌำง                      
ดยจะตຌองพัฒนำละปรับปรุงคูมืออยำงสมไ ำสมอ ฿หຌมีควำมทันสมัย ทันตอหตุกำรณ์ ละ             
กำรปลีไยนปลงตำง โ สำมำรถ฿ชຌป็นป็นหลงขຌอมูลส ำหรับ฿ชຌประยชน์ทีไ กีไยวขຌองกับ                  
กำรปฏิบัติงำน รวมถึงสนับสนุนดຌำนหลงอຌำงอิงขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับกำรปฏิบัติงำน฿นทุกสวนของ
องค์กร ละสนับสนุนกำรรียนรูຌละกำรคิดรวมกันภำย฿นองค์กรดຌวย 

 ใ. พัฒนำสຌนทำงควำมกຌำวหนຌำ฿นสำยอำชีพ  (Career Path) ฿หຌมีควำมชัดจน รองรับ
บุคลำกร฿นทุกสำขำ พืไอสรຌำงรงจูง฿จ฿นกำรท ำงำนละสงสริม฿หຌบุคลำกรตระหนักทีไจะพัฒนำ
ตนองละรียนรูຌดຌวยตนอง มีผนกำรพัฒนำบุคลำกรทีไหมำะสม ฿หຌมีคุณภำพมีควำมพรຌอม฿น             
กำรติบตกຌำวหนຌำตอเปเดຌ นอกจำกนีๅยังตຌองค ำนึงถึงกำร฿หຌรำงวัล฿นรูปบบตำง โ ทัๅงค ำยกยอง
ชมชย รำงวัลประกำศ กำรขึๅนงินดือน ละกำรลืไอนระดับปรับปลีไยนต ำหนง รวมถึงประยชน์
สวนรวมทีไจะเดຌรับรวมกันทัๅงองค์กรจำกควำมสำมัคคี รูຌจักหนຌำทีไของตนดຌวย 

 ไ. จัดมุมรียนรูຌทีไสรຌำงบรรยำกำศ฿หຌมีควำมหมำะสมตอกำรรียนรูຌ มีระบบทคนลยีทีไอืๅอ
ตอกำรรียนรูຌละพัฒนำองค์ควำมรูຌ รวมถึงกำรจัดพืๅนทีไ ทีไนัไง ตຍะประชุม กระดำน อำชีวอนำมัย 
ละสิไงอ ำนวยควำมสะดวกตำง โ ฿หຌหมำะตอกำร ฿ชຌควำมคิด ละระดมควำมคิดกำรจัด
สภำพวดลຌอมกใมีควำมส ำคัญชนดียวกัน สงสวำง อุณหภูมิ สียง ละบรรยำกำศตຌองมี                   
ควำมหมำะสมดຌวย 

   นวทำงกำรพัฒนำขຌำงตຌน จะชวยยกระดับกำรจัดกำรองค์ควำมรูຌ฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน   
มีควำมครอบคลุมละตอนืไองกันทุกสวนงำน ป็นกำรยຌำยศูนย์กลำงควำมรูຌจำกตัวบุคลำกรมำอยูทีไ
หนวยงำน ดยมีหลักนวคิดส ำคัญบนพืๅนฐำนของประยชน์สวนรวม กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
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ควำมคุຌมคำคุຌมทุน ละควำมยัไงยืน กำรรวบรวมละวิครำะห์นวคิดนีๅสำมำรถสรุปเดຌตำมผัง              
ควำมชืไอมยงดังรูปทีไ แ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีไ แ ผังความชืไอมยงนวคิดวิคราะห์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1  ผงัความเช่ือมโยงแนวคิดวิเคราะห์



62 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

กับดักระบบราชการเทย 
 

นายองอาจ  นิไมปຉา 

นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
 

 กำรพัฒนำประทศละกำรสรຌำงชำติป็นป้ำหมำยทีไจะเปสูควำมยัไงยืน฿นระยะยำว อยำงเรกใตำม             
สຌนทำงสูควำมส ำรใจ อันยิไ ง ฿หญมิเดຌ รยดຌวยกลีบกุหลำบ กลับตใมเปดຌวยควำมทຌำทำย              
ควำมคำดหวัง หรือควำมขัดสน฿นขຌอจ ำกัดหลำยประกำร ทัๅงนีๅ ประทศเทยกใยังคงติดกำรพัฒนำอยู
กับทีไ ดຌวยวิธีคิด วิธีกำรท ำงำน฿นบบดิม ดຌวยกำรผชิญกับภัยคุกคำมหรือควำมทຌำทำย  ทีไตຌองมี                
กำรวำงผนละควำมกลຌำทีไจะเปสูสิไง฿หม โ หรือดຌวยภำครัฐทีไคงอยู฿นระบบดิม ต฿ชຌกับบริบท
สังคมทีไมีควำมซับซຌอนละรวดรใวมำก฿นปัจจุบัน จำกทีไกลำวมำป็นพียงบำงปัจจัยทีไท ำ฿หຌเทยยังเม
สำมำรถกຌำวขຌำมเปสูประทศทีไพัฒนำลຌวเดຌ 
 ระบบรำชกำรเทยก ำลังถูกทຌำทำย฿นลกปัจจุบันทีไมีควำมซับซຌอน ควำมรวดรใว ละ             
ควำมคำดหวังทีไสูงขึๅน ปัญหำส ำคัญ จำกมุมมองของผูຌปฏิบัติทีไกิดขึๅน฿นกระบวนกำรท ำงำน อำทิ               
ขำดขຌอมูลกำรตัดสิน฿จชิงนยบำยละชิงปฏิบัติมีขัๅนตอนกำรท ำงำนยำวละ฿ชຌวลำมำก ขำดระบบ
กำรบริหำรจัดกำรขຌอมูลขนำด฿หญ ิBig data) ขำดกำรน ำระบบทคนลยีสำรสนทศมำประยุกต์฿ชຌ
อยำงจริงจัง อีกประกำรส ำคัญ คือ ขຌอจ ำกัด฿นกำรบูรณำกำรขຌำมหนวยงำน ทัๅงคนละระบบติดอยู฿น                 
กับดักทีไสรຌำงขึๅนมำอง ระบบรำชกำรเทยมีควำมขใงตัวมำกมืไอ ทียบกับประทศทีไพัฒนำลຌว 
ยกตัวอยำง ชน สำธำรณรัฐกำหลี ละสิงคปร์ ป็นตຌน  
 กำหลี฿ตຌ฿หຌควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ป็นอยำงมำก ละมีกำรปรับปรุง
ปลีไยนปลงอยำงเมหยุดยัๅง กำรพัฒนำคนป็นกำรพิไมคุณคำของพนักงำนละองค์กร พืไอ฿หຌป็น
มืออำชีพ ดยภำครัฐของกำหลี฿ตຌป็นกนน ำหลัก฿นกำรพัฒนำละรวมมือกับภำคอกชน รวมถึง
ชุมชน฿นกำรพัฒนำควำมสำมำรถ฿นกำรรียนรูຌตลอดชีวิต พัฒนำสมรรถนะละคุณลักษณะทีไจ ำป็น
ตอกำรพัฒนำตนอง สังคม ละประทศชำติ อันน ำเปสูกำรสรຌำงบรรทัดฐำนของสังคม ละ             
กำรสรຌำงครือขำยกำรรียนรูຌระหวำงรัฐบำล ภำครำชกำร สถำบันกำรศึกษำบริษัทอกชน ละ
หนวยงำนอืไน โ สงผล฿หຌองค์กรหรือบริษัททุกหง฿นกำหลี฿ตຌมีคนทีไมีคุณภำพมีมำตรฐำน฿น             
กำรปฏิบัติงำนสูง ละมีศักยภำพ฿นกำรขงขันมำกยิไงขึๅน 



64 
 

 จำกบทรียน ประสบกำรณ์ทัๅง฿หຌหຌองรียน ละกำรทัศนศึกษำของจริง฿นกำหลี฿ตຌ เมมีสิไง฿ด
ลยทีไกินควำมสำมำรถของคนทีไจะปลีไยนจำกฝันสูควำมป็นจริง กำรวำงผนทีไมีขอบขตป้ำหมำย 
ผลลัพธ์อยำงป็นรูปธรรม กำรวัดผลควำมส ำรใจทีไชัดจน กำรมีพืๅนทีไ฿นกำรคิดสรຌำงสรรค์                
กำรมีสภำพวดลຌอมทีไทันสมัย กำรมีคนกงทีไรวมคิด รวมท ำพืไอสวนรวม ละยิไงเปกวำนัๅนคือกำร
สรຌำงคนทีไมีควำมสำมำรถ ชีไยวชำญ฿นระดับมืออำชีพ ิProfessional)dกำรสรຌำงวัฒนธรรมทีไเดຌ
สดงออกถึงกำรรียนรูຌ ปຂด฿จรับฟังควำมหในตำงกำรรียนรูຌละพัฒนำตนองอยำงตอนืไอง มุงนຌน
กำรพัฒนำตนอง กำรเมหยุดนิไงทีไจะพัฒนำนวัตกรรม ละกำรกลຌำทຌำทำยตอกำรปลีไยนปลง 
 บทรียนของระบบราชการเทยปรียบทียบกับของกาหลี฿ตຌ 
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 สิไงทีไกลำวเวຌชิงปรียบทียบ฿นคุณลักษณะของระบบคนละระบบงำนทัๅงบบดัๅงดิม ละ
บบ฿หม ท ำ฿หຌหในวำระบบรำชกำรเทยยังคงติดอยูกับกระบวนทัศน์ดิม โ วิธีกำรดิม โ ซึไงน ำเปสู
ผลลัพธ์ ละควำมส ำรใจ฿นบบดิม โ หำกรำน ำบริบททำงสังคม฿นปัจจุบันบนลกหง             
ลกำภิวัตน์ ลຌว฿ชຌกรอบนวทำง฿นบบดิม ชืไอเดຌลยวำจะป็นกำรตอบจทย์ควำมส ำรใจ฿นบบ
อดีต เมสำมำรถตอบจทย์฿นปัจจุบันหรืออนำคต ตอยำง฿ด ควำมทຌำทำยส ำคัญของระบบรำชกำร
อยูทีไคน นัไนคือขຌำรำชกำร ซึไงหมำยรวมถึงทุกระดับตัๅงตผูຌก ำหนดนยบำย เปจนถึงผูຌปฏิบัติงำน 
อนำคตของรำชกำรยุค฿หม จ ำป็นอยำงยิไงทีไตຌองมีกำรปรับปรุงปลีไยนปลง ท ำอยำงเร฿หຌงำนภำครัฐ
มีกลเกกำรบริหำรงำน กลเกกำรท ำงำน กลเกกำรพัฒนำทีไตอบสนองตอบริบทของประทศ          
฿นปัจจุบันละอนำคต  
 ระบบรำชกำรเทยป็นองค์กำรขนำด฿หญมีกำรบริหำรทีไยึดหลักล ำดับขัๅน นຌนกำรบริหำร          
ตำมกฎหมำย ระบียบ ขຌอบังคับ ทีไมีรูปบบครงสรຌำงทีไชัดจนละบงงำนกันท ำตำมควำมช ำนำญ
ฉพำะดຌำน ฿นชวงกวำทศวรรษทีไผำนมำเดຌมีควำมพยำยำม฿นกำรบริหำรงำนบบบูรณำกำรพืไอป็น            
กำรสรຌำงประสิทธิภำพละประสิทธิผลขององค์กำรรำชกำร อยำงเรกใตำมกลับพบวำนวคิดละ  
กำรท ำงำนยังคงติดอยูกับรูปบบของกำรบริหำรบบดิมซึไงป็นรืไองของกำรบงงำนกันท ำ หรือกลำว                            
เดຌวำป็นกำรตำงคนตำงท ำ ตำงรับผิดชอบฉพำะอ ำนำจหนຌำทีไของหนวยงำนตนอง ท ำ฿หຌเมกิด
กำรบูรณำกำรของงำน฿นภำรกิจทีไตຌองท ำกำรบริหำรงำนสำธำรณะขับคลืไอนดยภำครัฐป็นหลัก 
กำรประสำนงำน฿นนวระนำบทีไป็นลักษณะบบบูรณำกำรกิดขึๅนเดຌยำกล ำบำก นืไองจำกตละ
หนวยงำนเดຌมีอ ำนำจ งบประมำณ ละผลประยชน์ผูกอยูกับอ ำนำจหนຌำทีไของหนวยงำนตน หรือ
อำจกลำวเดຌวำ ป็น “กำรมือง฿นระบบรำชกำร ทีไเดຌสรຌำง “กับดักทำงควำมคิดละกำรปฏิบัติ            
ทีไมีควำมขใงตัวละยำกตอกำรปลีไยนปลง 
 ควำมส ำรใจของสำธำรณรัฐกำหลีทีไดนชัด คือ ครงกำรรัฐบำลอิลใกทรอนิกส์น ำมำซึไง             
ควำมปลีไยนปลงกำรท ำงำนของรัฐบำลทีไกิดผลดีตอประชำชนละภำคธุรกิจ กำรบริหำรงำนรำชกำรทีไมี
ประสิทธิภำพนีๅท ำ฿หຌควำมสำมำรถ฿นกำรผลิตของภำคอกชนพิไมสูงขึๅน ลดภำระทีไเมจ ำป็นก
ประชำชนละขຌำรำชกำรผูຌปฏิบัติงำน ยกระดับควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของชำติพิไมสูงขึๅน฿น
ระยะยำว ซึไงกำหลี฿ตຌเดຌพิสูจน์฿หຌหในเดຌวำ  “จะท ำ฿หຌกำรบริกำรของรัฐดีขึๅนเดຌอยำงเร ดยผูຌขียน
เดຌหใน 3 สิไงทีไท ำ฿หຌกิดกำรพัฒนำอยำงกຌำวกระดดของกำหลี฿ตຌ คือ ชร์ ชวย ชาติ ชร์ คือ 
กำรบูรณำกำร฿นกำรท ำงำนทัๅง฿นละระหวำงหนวยงำนเดຌอยำงทຌจริง ชวย คือ กำรชวยกันคิด 
ชวยกันท ำ ละสรຌำงนวัตกรรมสิไงสรຌำงสรรค์อยำงตอนืไอง พืไอสิไงดียวทีไป็นป้ำหมำยรวมกัน นัไนคือ 
“ชำติ ซึไงป็นค ำตอบทีไส ำคัญกวำองค์กร หรือผลประยชน์สวนตน  
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 กำรปฏิรูประบบรำชกำรเทย ป็นสิไงทีไเดຌมีควำมพยำยำมมำดยตลอดละมีรงตຌำนจำกคน฿น
ระบบคอนขຌำงมำก จำกบทรียนของควำมส ำรใจ฿นประทศทีไพัฒนำลຌว อำทิ สิงคปร์ละกำหลี฿ตຌ 
เดຌ฿ชຌกลยุทธ์฿นกำรริไมกำรปลีไยนปลงจำกจุดทีไลใกทีไสุด นัไนคือ “คน ซึไงตຌองริไมจำก “ตัวอง 
ลຌวคอยขยำยผลเปสูวงกวຌำงขึๅน฿นระดับองค์กร ระดับกระทรวง ละระดับประทศ จำกมุมมองของ
ตัวผูຌขียน ทีไมีควำมฝันละควำมกระตือรือรຌนทีไจะกลຌำปลีไยนปลงตัวอง฿นวันนีๅ  พืไอตຌองกำรหใน
องค์กรสมรรถนะสูงของรำชกำรเทยทีไสำมำรถรับมือกับควำมทຌำทำยตำง โ ฿นอนำคต จึงมีขຌอสนอ
฿นระดับองค์กร ละระดับนยบำย ดังตอเปนีๅ 
 ขຌอสนอ฿นระดับองค์กร 

 1) กำรปรับปลีไยนวิธีกำรปฏิบัติรำชกำร ฿หຌมีควำมกระชับ สัๅน คลองตัว ละมีประสิทธิภำพ
สูงสุด ดยกำรท ำ 2 ลด ละ 2 ลิก กลำวคือ “ลดควำมป็นทำงกำร ลดขัๅนตอน ละ “ลิกสรຌำง
คุณคำทียม ฿นกำรท ำงำน ลิกสรຌำงขຌอมูลขยะ กำรท ำงำนรำชกำรควร฿หຌขຌำรำชกำรสรຌำง
ผลสัมฤทธิ์ของงำน พืไอ฿หຌสำมำรถตอบสนองตอควำมตຌองกำรของประชำชนป็นหลัก 

 2)  กำรสรຌำงวัฒนธรรมองค์กรทีไรองรับกำรปลีไยนปลง นืไองจำกองค์กรรัฐของเทยสวน฿หญ
อำจมีนวคิดทีไวำ“ปรับตัวอยูกับปัญหำ มำกกวำ “กำรกຌเขปัญหำ กลำวเดຌวำ องค์กรขใงตัว
พรำะทัๅงผูຌปฏิบัติงำนละหนวยงำน ถຌำหำกคนป็นผูຌสรຌำงระบบ ผูຌขียนชืไอวำ คนทัๅง฿นละนอก
ระบบรำชกำรกใสำมำรถกຌเขปัญหำรืๅอรังทีไสะสมำนำน ละพัฒนำ฿หຌป็นองค์กรทีไมีประสิทธิภำพ
มำกยิไง โ ขึๅนเปอยำงตอนืไองเดຌ 
 ขຌอสนอ฿นระดับนยบาย 

 1)  กำรยกระดับกำรท ำงำนขององค์กรดຌวยรัฐบำลอิลใกทรอนิกส์ กิe-Government)                 
ป็นกำรน ำทคนลยีสำรสนทศมำ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นกำรบริหำรจัดกำรละพัฒนำองค์กรของรัฐ          
ดยกำรท ำงำน฿นหนวยงำน กำร฿หຌบริกำรประชำชนผำนระบบอิลใกทรอนิกส์ พืไอพัฒนำศักยภำพ
กำรด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพสูงสุด อีกทัๅงยังป็นกำรปรับปรุงกำร฿หຌบริกำรกประชำชนท ำ฿หຌ
ประชำชนเดຌรับบริกำรจำกรัฐทีไดีขึๅนละมีควำม฿กลຌชิดกันมำกขึๅน อีกทัๅงยังป็นกำรพิไมขีด
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของประทศเดຌอีกดຌวย ทัๅงนีๅ ตຌองริไมจำกจำกกำรมีนยบำย฿นรืไองของ
ทคนลยีสำรสนทศทีไชัดจน มีกำรทุมทงบประมำณละกำรพัฒนำอยำงตอนืไอง มีกำรประชำสัมพันธ์                  
ละกำรฝຄกอบรมผูຌ ฿ชຌงำน ละกำรปฏิรูประบบกำร฿หຌบริกำรของภำครำชกำรมิจ ำป็นตຌอง
ปลีไยนปลงรูปบบครงสรຌำงขององค์กรหรือวิธีปฏิบัติรำชกำรทีไมีอยูดิมมำกนัก ตป็นกำรน ำอำ
ทคนลยีสำรสนทศมำประยุกต์กับกำร฿หຌบริกำรของทำงรำชกำรอยำงป็นรูปธรรม 
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 2) กำรปฏิรูปกำรระบบงบประมำณละกำรคลังกกำรจัดสรรงบประมำณของภำครัฐควรนຌน                
฿นสิไงทีไจะสำมำรถกຌเขปัญหำละพัฒนำเดຌอยำงทຌจริง ดยกำร “ลดรำยจำยประจ ำพิไมงบลงทุน
พืไอสรຌำงนวัตกรรม฿นอนำคต ริไมจำกกำรลดขนำดภำครัฐ “ควรลดขนำดครงสรຌำง ขนำด อ ำนำจ
หนຌำทีไ ระบบกำรบริหำรงำน จ ำนวนบุคลำกรภำครัฐ ป็นกำรปรับครงสรຌำงของสวนรำชกำร฿หຌมี
ขนำดลใกลงกิDownsizing)กดยฉพำะอยำงยิไงรำชกำรสวนกลำง ซึไงป็นศูนย์รวมของอ ำนำจละ
งบประมำณ ลຌวมุงสูกำรจัดสรรงบประมำณทีไสอดคลຌองละจ ำป็นตอกำรกຌเขละพัฒนำ฿นพืๅนทีไ
เดຌอยำงทຌจริง 
 จำกปัญหำลใก โ ทีไหลำยคน฿นระบบรำชกำรอำจจะคิดวำเมเดຌป็นรืไอง฿หญ กลับสงผลตอคน
สวน฿หญนอกระบบรำชกำร หรือกลำว฿หຌชัดคือ ประชำชน ผูຌ รับบริกำรจำกภำครัฐตัๅงต กิดจนตำย                
ยุคของลกปัจจุบันเดຌมีค ำกลำวทีไวำ “รัฐลใกกินเปส ำหรับปัญหำ฿หญ โ ละกใ฿หญกินเปส ำหรับ
ปัญหำลใก โ ซึไงหมำยควำมวำ ภำครัฐเมจ ำป็นตຌองท ำทุกรืไองละกใเมสำมำรถกຌปัญหำเดຌทุก
รืไองชนกัน ดังนัๅน ผูຌขียนจึงขอยๅ ำวำระบบรำชกำรเทยควรปรับตัวออกจำกกับดักทีไนຌน “รัฐป็น
ศูนย์กลำง เปสูกำรสรຌำงควำมรวมมือกับภำคอกชน ละภำคประชำชน พืไอป็นกำรปรับปลีไยน  
ทัๅงนวคิด รูปบบ ละวิธีปฏิบัติทีไออกนอกกรอบอยำงสรຌำงสรรค์สูกำรพัฒนำประทศเทยทีไริไมตຌน
จำกตนอง ระดับองค์กร ละผลกระทบจะกิดขึๅน฿นระดับชำติ ทีไควำมส ำรใจมำจำกควำมรวมมือ
จำกทุกภำคสวนอยำงทຌจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

มุงสูบทบาท฿นอนาคตของส านักงานสถิติหงชาติดຌวยการ฿ชຌ ICT 
 

นายฐิติวัฒน์ กຌวอ าดี  
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  

ส านักงานสถิติหงชาติ
   

 บทน า (Introduction

 ภำยหลังสงครำมกำหลี ิค.ศ.แ้5เ – แ้5ใี สำธำรณรัฐกำหลีผชิญกับควำมยไ ำยทัๅงทำง
ศรษฐกิจละสังคม จนถือเดຌวำป็นหนึไง฿นประทศทีไยำกจนทีไสุด฿นลกตปัจจุบัน สำธำรณรัฐ
กำหลีสำมำรถพัฒนำตนองจนป็นประทศทีไมีรำยเดຌสูง ซึไง฿นระยะรกหงกำรพัฒนำนัๅน เดຌมี         
กำรจัดตัๅงกระทรวงคณะกรรมกำรวำงผนศรษฐกิจ ิMinistry of Economic Planning Board) 
ขึๅนมำ฿หຌมีอ ำนำจหนือกระทรวงอืไนโละวำงบทบำท฿หຌป็นหัวหอกน ำกำรพัฒนำ ดยมีกำรดึง
ส ำนักงำนสถิติหงชำติกำหลี (Korea National Statistical Officeี จำกกระทรวงมหำดเทย ละ
ส ำนักงบประมำณ จำกกระทรวงกำรคลัง ขຌำมำรวมกับกรมกำรวำงผนภูมิภำค จำกกระทรวงฟ้นฟู
บูรณะประทศพืไอท ำหนຌำทีไรำงผนพัฒนำประทศละควบคุมกำร฿ชຌจำยงินงบประมำณ฿หຌ
สอดคลຌองกับผนพัฒนำประทศทัๅงนีๅ ส ำนักงำนสถิติหงชำติกำหลีท ำหนຌำทีไป้อนขຌอมูลพืไอ               
กำรวำงผนนยบำยละจัดสรรงินงบประมำณซึไงท ำ฿หຌกระทรวงคณะกรรมกำรวำงผนศรษฐกิจ
เดຌรับควำมนำชืไอถือละยอมรับมำกขึๅน฿นกำรวำงผนนยบำยละจัดสรรงินงบประมำณ  
 กำรพัฒนำของสำธำรณรัฐกำหลีป็นตัวอยำงหนึไงซึไงสดง฿หຌหในวำ ขຌอมูลสถิติทีไดี               
มีสวนส ำคัญอยำงมำก฿นกำรพัฒนำศรษฐกิจละสังคม นอกจำกนีๅ งำนวิจัยรืไอง “Official 

Statistics and Monitoring and Evaluation Systems in Developing Countries Friends or 

Foes?dขององค์กร PARISโแ ซึไ ง ป็นองค์กรภำย฿ตຌคณะมนตรี ศรษฐกิจละสังคมห ง
สหประชำชำติ  ิThedUniteddNationsdEconomicdanddSocialdCouncil)dทีไ จั ดตัๅ ง ขึๅ นมำ                 
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอสงสริมวัฒนธรรมของกำร฿ชຌขຌอมูล฿นกำรก ำหนดนยบำยละติดตำม 
ิEvidence-Based Policy Making and Monitoring) เดຌชีๅ฿หຌหในชนกันวำ ระบบกำรติดตำมละ
ประมินผลของประทศ ิNational M&E System) มีควำมสัมพันธ์อยำง฿กลຌชิดกับระบบสถิติของ
ประทศ ิNational Statistical System) หรืออำจกลำวเดຌวำระบบกำรติดตำมละประมินผลกใคือ
ระบบขຌอมูลสถิติละสำรสนทศ ิStatistics and Information System) ทีไ฿ชຌวัดควำมกຌำวหนຌำ          
วัดกำรด ำนินงำนละวัดผลส ำรใจทีไก ำหนดเวຌ฿นตละล ำดับชัๅนของวัตถุประสงค์  
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ดังนัๅน พืไอสนับสนุนกำรพัฒนำประทศเทยผำนกำร฿ชຌขຌอมูล฿นกำรก ำหนด ติดตำมละ
ประมินผลนยบำยส ำนักงำนสถิติหงชำติ ิ National Statistical Office : NSO) จึงควรวำงบทบำท                 

(Positioning) ของตนอง฿น ิปัจจุบันละี อนำคต ดังนีๅ  
   แ.  ปຓนหนวยงานผลิตขຌอมูลทีไมีคุณภาพละทันตอการ฿ชຌงาน กำรผลิตขຌอมูลสถิติพืๅนฐำน
ดຌำนศรษฐกิจละสังคมดยกำรท ำส ำรวจ/ส ำมะนควรมีควำมรวดรใวมำกยิไงขึๅน ฿หຌทันตอ           
กำรน ำเป฿ชຌก ำหนด ติดตำมละประมินผลนยบำย ควรมีกำรน ำขຌอมูลทะบียน ิRegistration-

based)กมำ฿ชຌรวมกับกำรส ำรวจ/ส ำมะน พืไอลดภำระกำรด ำนินครงกำรบำงครงกำรหรือ              
ขຌอค ำถำมบำงสวนลง ดยส ำนักงำนสถิติหงชำติจะเดຌมุงนຌนกำร฿ชຌทรัพยำกรทีไมีอยูเปผลิตขຌอมูล
สถิติ฿นประดในอืไนทีไงำนทะบียนเมมีหรือขຌอมูลสถิติอืไนตำมควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌเดຌมำกขึๅน ควรมี
กำรศึกษำละผลิตขຌอมูลสถิติดย฿ชຌ BigกDatadจำกหลงขຌอมูล digital ชน Log file,dSocial 

Media and Network Data ป็นตຌน ซึไงอำจน ำเป฿ชຌรวมกับกำรผลิตขຌอมูลดยกำรส ำรวจ/ส ำมะน
หรือขຌอมูลทะบียนเดຌ ทัๅงนีๅ กำรผลิตขຌอมูลสถิติยังคงตຌองป็นเปตำมมำตรฐำน มีคุณภำพ ละถูกตຌอง
ตำมหลักวิชำกำร 
 โ.  ปຓนคลังขຌอมูลละศูนย์กลางการ฿หຌบริการขຌอมูลของประทศ฿นทุกระดับ  ระบบสถิติ
ของประทศเทยป็นบบกระจำยงำน ิDecentralized Statistical System) กลำวคือ นอกจำก
ส ำนักงำนสถิติหงชำติซึไงป็นหนวยงำนกลำงทำงดຌำนสถิติของประทศเทย มีหนຌำทีไผลิตสถิติทีไส ำคัญ
฿นระดับมหภำคลຌว หนวยงำนตำง โ กใผลิตละน ำสนอสถิติจำกกำรด ำนินงำนตำมภำรกิจ ชน 
กำรจัดท ำทะบียนละรำยงำนตำง โ ป็นตຌน ซึไงตำม พ.ร.บ.สถิติลຌว ส ำนักงำนสถิติหงชำติมี
หนຌำทีไ฿นกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติของประทศส ำนักงำนสถิติหงชำติจึงควรป็นคลังขຌอมูลของ
ประทศ ิNational Data Center) ละท ำหนຌำทีไป็น Clearing House ขຌอมูลของประทศ 
ิกลำวคือ ป็นผูຌประสำนงำน ฿นกรณีทีไยังเมมีกำรผลิตขຌอมูลซึไงมีควำมตຌองกำร฿ชຌ รวมทัๅง                    
ลดควำมซๅ ำซຌอนของกำรผลิตขຌอมูลสถิติระหวำงหนวยสถิติตำง โ ี รวมเปถึงป็นศูนย์กลำง                
กำร฿หຌบริกำรขຌอมูลของประทศซึไงบริกำรกผูຌ฿ชຌ฿นประทศ เมวำจะป็นหนวยงำนภำครัฐ
สถำบันกำรศึกษำ หรือภำคอกชน ละป็นหนวยงำนกลำงของประทศทีไสงขຌอมูล฿หຌกองค์กร
ระหวำงประทศพืไอน ำขຌอมูลเปจัดอันดับประทศตำมตัวชีๅวัดนำนำชำติตำง โ นอกจำกนีๅ ควรนຌน฿หຌ
กิดกำรผยพร Open Data มำกยิไงขึๅน พืไอ฿หຌกิดกำรน ำขຌอมูลเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด อันจะ
ยังผล฿หຌกิด Open Idea and Innovation มำกขึๅนดຌวย 
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 ใ. ปຓนหนวยงานวิคราะห์ขຌอมูลของประทศ มืไอป็นคลังขຌอมูลของประทศ ิNational 

Data Center) ลຌว ควรตຌองน ำขຌอมูลมำ฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดดยกำรวิครำะห์ขຌอมูลทีไมีอยู 
ส ำนักงำนสถิติหงชำติจึงควรป็นหนวยงำนวิครำะห์ขຌอมูลของประทศ ควรป็น Think Tank ของ
รัฐบำลมีหนຌำทีไสนับสนุนละคัดคຌำนรัฐบำลอยำงตรงเปตรงมำละป็นกลำง ดย฿ชຌขຌอมูลสถิติป็น
หลักฐำนชิงประจักษ์฿นกำรติดตำมประมินผลนยบำย ิevidence-based policymaking and 

monitoringี ทัๅงนีๅ กำรวิครำะห์ขຌอมูลควรด ำนินกำร฿นประดในทีไตรงกับควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌดຌวย 

 พืไอ฿หຌบรรลุเปสูบทบำททัๅง ใ ขຌอทีไวำงอำเวຌ ส ำนักงำนสถิติหงชำติควรวำงกลยุทธ์หลัก          
ใ ดຌำน ดังนีๅ  
 แ.  CostกLeadership นຌนกำรลดตຌนทุน฿นกำรผลิตสถิติชนศึกษำระบียบวิธีหรือทคนิค฿หม โ                 
฿นกำรก ำหนดขนำดตัวอยำง ลดควำมผิดพลำด฿นครงกำรส ำรวจ/ส ำมะน ลดกระบวนกำรทีไเม
จ ำป็น ป็นตຌน ซึไงจะสงผล฿นกำรลดระยะวลำ฿นกระบวนกำรผลิตสถิติดຌวย 

 โ.  Innovation สรຌำงนวัตกรรม฿หมโ ฿นกำรผลิตสถิติละกำร฿หຌบริกำรสถิติ 
 ใ. CustomerdIntimacy สรຌำงควำมพอ฿จ฿หຌกับลูกคຌำละควำมสัมพันธ์ทีไดีกับลูกคຌำ           
ซึไงลูกคຌำของส ำนักงำนสถิติหงชำติ กใคือ ผูຌ฿ชຌขຌอมูล กลำวคือ ส ำนักงำนสถิติหงชำติตຌองรับฟัง
ควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌ ิDemand-side) ผลิตขຌอมูล฿หຌตรงกับควำมตຌองกำร ิทีไหลำกหลำยี ฿หຌมำก
ทีไสุด ดยตຌองท ำกำรวิครำะห์ควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌ 
 ฿นบทควำมนีๅ จะน ำสนอบบจ ำลองทำงควำมคิด (ConceptualdModel)d฿นกำรน ำ 
Information and Communications Technology (ICT) มำ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต
ขຌอมูลสถิติ฿หຌมีประสิทธิภำพละรวดรใวยิไงขึๅนดยบบจ ำลองทำงควำมคิด (Conceptual Model) 
นีๅมีสวนชวยผลักดัน฿หຌส ำนักงำนสถิติหงชำติประสบควำมส ำรใจ฿นบทบำทขຌำงตຌนทัๅง ใ ขຌอเดຌ 
 บบจ าลองทางความคิด ิConceptual Model): น า ICT มา฿ชຌพัฒนากระบวนการผลิต
ขຌอมูลสถิต ิ

 ดยทัไวเปลຌว ครงกำรส ำรวจ/ ส ำมะนของส ำนักงำนสถิติหงชำติ฿ชຌบบสอบถำมทีไป็น
กระดำษ฿นกำรจัดกใบขຌอมูลตป พ.ศ. โ555 ป็นตຌนมำส ำนักงำนสถิติหงชำติเดຌมีกำรน ำ Tablet 

มำ฿ชຌ฿นกำรจัดกใบขຌอมูล฿นบำงครงกำรซึไงกำรน ำมำ฿ชຌดังกลำวนัๅน มีจุดประสงค์หลักพืไอกำรลด
ขัๅนตอนบรรณำธิกรละลงรหัสป็นส ำคัญ 

 บบจ ำลองทำงควำมคิด (Conceptual Model) ตอเปนีๅป็นกำรน ำ Tabletdมำ฿ชຌ฿น
กระบวนกำรผลิตขຌอมูลสถิติ ดย฿ชຌประยชน์จำก Tablet ละ Connectivity ฿หຌมำกขึๅนกวำดิมซึไง
นอกจำกจะลดขัๅนตอนทีไเมจ ำป็นลຌว ยังพิไมควำมนำชืไอถือของขຌอมูลทีไจัดกใบ รวมถึง พิไมขีด
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ควำมสำมำรถ฿นกำรบริหำรครงกำรส ำรวจ/ส ำมะนอีกดຌวยดยบบจ ำลองทำงควำมคิดนีๅสำมำรถ
บงป็นขัๅน/ระยะเดຌดังนีๅ ิผนภำพทีไ แี 

1. ขั นตรียมการกอนกใบขຌอมูลภาคสนาม 

  ขียนปรกรมบบสอบถำม ส ำหรับ฿ชຌกับ Tablet ดย ก ำหนด฿หຌชืไอมตอกับฐำนขຌอมูลของ
กรมกำรปกครอง ิผำน ใG ไG 5G หรือ WiFi) พืไอตรวจสอบวำพนักงำนจัดกใบขຌอมูลเดຌสอบถำม
ขຌอมูลจำกบุคคลทีไมีตัวตนจริง ดยกอนริไมกำรสอบถำม ฿หຌผูຌถูกสอบถำมกรอกรหัสประชำชน แใ 
หลักละลขรหัสหลังบัตรประชำชนหรือลขประจ ำบຌำน฿นทะบียนบຌำน ิเม฿ชบຌำนลขทีไี หรือ฿ชຌ
ครืไองอำนบัตรประชำชน พืไอยืนยันตัวตน ถຌำยืนยันเดຌถูกตຌอง จึงจะริไมกำรสอบถำมเดຌ ทัๅงนีๅ ป็นลด
กำรถำมขຌอมูลพืๅนฐำนทีไกรมกำรปกครองมีดຌวย ชน พศ อำยุ ทีไอยู ิ฿นกรณีทีไทีไอยู฿นทะบียนบຌำน
ตรงกับทีไอยูปัจจุบันี ป็นตຌน อันถือเดຌวำป็นกำร฿ชຌขຌอมูลทะบียนมำชวย฿นกำรปฏิบัติงำน 
นอกจำกนีๅยังป็นกำรยืนยันวำขຌอมูลทีไจัดกใบนัๅน มำจำกกำรสอบถำมบุคคลทีไมีตัวตนจริงซึไงป็นกำร
พิไมควำมนำชืไอถือ฿นขຌอมูลทีไจัดกใบดยตรงอีกทัๅง หำกขຌอมูลทีไสอบถำมมำเมสมบูรณ์ หรือ             
มีกำรตรวจสอบกำรสอบถำม กใจะสำมำรถเปสอบถำมพิไมติม ิถำมซอมี หรือตรวจสอบอีกครัๅงเดຌ
นืไองจำกทรำบบุคคลผูຌ฿หຌขຌอมูลละพิกัด 

 ก ำหนด฿หຌมีกำรตรวจสอบควำมนบนัยหรือควำมสอดคลຌอง ิConsistency Check) ของ
ค ำตอบถຌำตอบค ำถำมลຌวเมนบนัย จะเมสำมำรถตอบขຌอถัดเปเดຌ ละเมสำมำรถกด upload 

ขຌอมูลเดຌ 
 ก ำหนด฿หຌมีกำรจัดกใบขຌอมูล฿นตัว Tablet ิมีพืๅนทีไพียงพอส ำหรับขຌอมูลจ ำนวนหนึไงี ละ
ก ำหนด฿หຌมีกำร upload ขຌอมูลทีไจัดกใบป็นระยะ โ พืไอป้องกันเม฿หຌขຌอมูลสูญหำย 

 ก ำหนด฿หຌมีกำรจัดกใบขຌอมูลพิกัดของกำรสอบถำมตละครัๅง สຌนทำงกำรท ำงำนของพนักงำน
จัดกใบผำน GPS รวมทัๅง วัน วลำ ดยก ำหนด฿หຌ upload ขຌอมูลดังกลำวอัตนมัติ พืไอน ำขຌำเปสู
ระบบค ำนวณคำจຌำง ิWagedCalculationdSystem)dของพนักงำนจัดกใบขຌอมูล (คำ฿ชຌจำย฿น             
กำรดินทำงบีๅยลีๅยง ละคำตอบทนตำมจ ำนวนบบสอบถำมทีไจัดกใบเดຌี 
 ก ำหนด฿หຌมีระบบกำรตรวจสอบของผูຌตรวจสอบ มืไอพนักงำนจัดกใบ upload ขຌอมูลเปยัง 
ClouddDatabasedละผูຌตรวจสอบdapprovedลຌวขຌอมูลสวนนีๅจะคงอยู฿น Cloud Database          

พืไอถูกสงเป฿นระบบประมวลผลบืๅองตຌน (Preliminary Result) ตหำกผูຌตรวจสอบท ำกำร reject 

ขຌอมูลสวนนีๅจะถูกสงกลับเปยังพนักงำนจัดกใบ ซึไงจะตຌองลงสนำมเปสอบถำมพิไมติม ิถำมซอมี 
ละกด upload ฿หมอีกครัๅง 
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 ทดสอบกำร฿ชຌปรกรมจริง฿นภำคสนำม ิPilot Testing and Field Testing) 

 โ.  ขั นกใบขຌอมูลภาคสนาม 

 พนักงำนจัด กใบขຌอมูลลงสนำมกใบขຌอมูลพรຌอมกันทัไ วประทศ ตำมขตส ำรวจ 
ิEnumerationdArea : EA) ทีไเดຌรับมอบหมำยกำรสง upload ขຌอมูลจะท ำ฿หຌผูຌบริหำรครงกำร
ส ำรวจหในควำมกຌำวหนຌำ฿นตละพืๅนทีไละถຌำพืๅนทีไ฿ดมีปัญหำจัดกใบเมเดຌตำมก ำหนด กใสำมำรถ
กຌเขปัญหำเดຌทันทวงที ชน พิไมคนลงพืๅนทีไทีไจัดกใบเดຌนຌอยกวำป้ำหมำย 

 ขຌอมูลทีไจัดกใบลຌว สำมำรถสงเปยังระบบประมวลผลบืๅองตຌน (Preliminary Result) พืไอ
น ำสนอขຌอมูลสถิติ฿นบำงระดับกอนเดຌ ชน ครงกำรส ำรวจทีไตຌองกำรน ำสนอผลระดับจังหวัด ซึไง
ก ำหนดจ ำนวนตัวอยำงจ ำนวนมำก ตมืไอด ำนินกำรส ำรวจเดຌระยะหนึไง จนมีจ ำนวนตัวอยำง
พียงพอตำมหลักวิชำกำรส ำหรับกำรน ำสนอผลระดับประทศ กใจะสำมำรถน ำสนอผลบืๅองตຌน 
(Preliminary Result) ฿นระดับประทศกอน พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไรวดรใวทันตอกำรตัดสิน฿จของผูຌ฿ชຌ
ขຌอมูล ดยผลสถิติบืๅองตຌนนีๅ อำจน ำสนอ฿นวงคบกอน ิชน รัฐบำล หนวยงำนภำครัฐ ป็นตຌนี
ทัๅงนีๅ ขึๅนอยูกับควำม sensitive ของขຌอมูล 

 ใ. ขั นน าสนอ ิประมวลผลละวิครำะห์ี 
 มืไอเดຌขຌอมูลจำกกำรจัดกใบครบถຌวนลຌว จะถูกสงเปประมวลผลพืไอน ำสนอผลสถิติ ิFinal 

Result) ดยกำรประมวลผล฿นขัๅนนีๅ สำมำรถตรียมกำรลวงหนຌำเดຌตัๅงตบบสอบถำมสรใจ ซึไงท ำ฿หຌ
กำรออกผลลัพธ์รวดรใวขึๅน นอกจำกนีๅยังมีระบบกำรพยำกรณ์ (ForecastingกSystem)กดย฿ชຌ 
Model ทำงคณิตศำสตร์ละสถิติรวมเปถึงกำร฿ชຌทคนิคกำรประมำณคำ฿นพืๅนทีไขนำดลใก ิSmall 

Area Estimation) ดຌวย ดยน ำสนอ฿นหลำกหลำยรูปบบ ชน ตำรำง Infographics GIS ป็นตຌน
ทัๅงนีๅผลลัพธ์ทีไเดຌทัๅงหมดจะถูกน ำสนอกผูຌ฿ชຌผำน Web-based หรือ Mobile Application 

 ขຌอมูลทีไ เดຌจำกกำรจัด กใบครบถຌ วนลຌว  จะถูกลบขຌอมูลส วนบุคคลออกเป กชน                      
ลขประชำชน EAdบຌำนลขทีไ หมูบຌำน ต ำบล อ ำภอ ป็นตຌน พืไอจัดท ำdOpendMicrodData            
฿นกำรผยพรตอเปดยdOpendMicrodDatadนีๅ  อำจถูกท ำเวຌ ฿นหลำกหลำยรูปบบ ชน 
MicroData100%dส ำหรับนักวิจัย MicroDataก50%กส ำหรับนักศึกษำละประชำชนทัไวเป 
MicroData20%dส ำหรับผูຌฝຄกหัด฿ชຌปรกรมทำงสถิติ  ป็นตຌนดยผูຌ ฿ชຌสำมำรถรຌองขอละ
download ผำน Web-based หรือ Mobile Application เดຌ 
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 ไ. ระยะตอเปิมืไอกิด National Data Centerี 
 มืไอกิดกNationalกDataกCenter ขึๅนมำ จะกิดกำรวิครำะห์ละพยำกรณ์ขຌอมูลจำก
หลำกหลำยหนวยงำนขຌำดຌวยกัน ซึไง Model ทีไ฿ชຌจะมีควำมสลับซับซຌอนมำกยิไงขึๅนละสำมำรถตอ
ยอดสูระบบสำรสนทศพืไอกำรบริหำร ิManagement Information System : MIS) เดຌ 
 National Data Center จะป็นจุดศูนย์กลำงกำร฿หຌบริกำรขຌอมูลของทุกหนวยงำน฿นประทศ
เทยรวมทัๅง กำร฿หຌบริกำร Open Micro Data ดຌวย  
 การท า฿หຌกิดผล ิImplementation) 

 กำรด ำนินกำร฿หຌกิดผลป็นรูปธรรม อำจบงออกเดຌป็น โ ระยะ คือ  
 แ. ระยะทีไ แ ิPhasedI) เดຌก ขัๅนตรียมกำรกอนกใบขຌอมูลภำคสนำมขัๅนกใบขຌอมูล
ภำคสนำม ละขัๅนน ำสนอ ิประมวลผลละวิครำะห์ี ซึไงป็นขัๅนตอนภำย฿นของส ำนักงำนสถิติ
หงชำติ กำรด ำนินกำรอำจริไมจำกครงกำรส ำรวจทีไมีขนำดลใกกอนพรำะกำรลงทุนทำงดຌำน ICT 

มีตຌนทุนคอนขຌำงสูง ละทรัพยำกรทำงดຌำน IT อำจเมพียงพอกับกำรจัดกำรครงกำรทีไมีขนำด฿หญ 
นอกจำกนีๅ มืไอพบอุปสรรคหรือปัญหำ฿นครงกำรขนำดลใก สำมำรถกຌเขเดຌงำยละมีผลกระทบ
นຌอยกวำ อีกทัๅง ยังป็นบทรียน฿หຌน ำเปปรับกຌ฿นครงกำรตอ โ เปเดຌ อนึไง กำรด ำนินกำร฿นระยะ
ทีไ แ ิPhase I) นัๅน หนวยสถิติอืไน โ ทีไมีกำรจัดท ำกำรส ำรวจ/ส ำมะนอำจน ำเปปรับประยุกต์฿ชຌเดຌ
ชนกัน 

 โ.  ระยะทีไ โ ิPhase II) เดຌก กำรจัดตัๅง National Data Center ซึไงจะส ำรใจป็นรูปธรรม
เดຌตຌองอำศัยควำมรวมมือจำกหนวยสถิติทุกหนวย฿นประทศเทย พืไอ฿หຌกิดกำรลกปลีไยนชืไอมยง
ขຌอมูลกัน฿หຌเดຌ ทัๅงนีๅ อำจมีปัญหำ/อุปสรรคหลำยประกำร ชน ระบบกำรจัดกใบขຌอมูลของตละ
หนวยสถิติตกตำงกันเมสำมำรถลกปลีไยนชืไอมยงกันเดຌทันที ส ำหรับบำงหนวยสถิติ อำจมีปัญหำ
ทำงดຌำนกฎหมำยทีไหຌำมสงตอขຌอมูลบำงประภทเปยังหนวยงำนอืไน ป็นตຌน นอกจำกนีๅกำรวิครำะห์
ละพยำกรณ์ขຌอมูลจำกหลำกหลำยหนวยงำนขຌำดຌวยกัน ดย฿ชຌ Model ทีไมีควำมสลับซับซຌอนนัๅน 
ตຌองอำศัยผูຌชีไยวชำญหลำกหลำยสำขำ ชน ศรษฐศำสตร์ ประชำกรศำสตร์ สิไงวดลຌอม สำธำรณสุข 
สถิติขัๅนสูง ป็นตຌน ซึไงส ำนักงำนสถิติหงชำติตຌองวำงผน฿หຌมีบุคลำกรผูຌชีไยวชำญหลำนีๅ฿นอนำคต 
รวมถึงนักสถิติ (Statistician) ฿นปัจจุบัน กใตຌองพัฒนำตนอง฿หຌป็นนักวิครำะห์ขຌอมูล ิData 

Analyst) ละนักวิทยำศำสตร์ขຌอมูล ิData Scientist) ดຌวย 

 ทัๅงนีๅ ฿นอนำคตวิธีกำรจัดกใบขຌอมูลจะตຌองมีกำรกำรปรับปลีไยน จำกกำร฿หຌพนักงำนจัดกใบ
ป็นผูຌ เปสอบถำมขຌอมูล฿นพืๅนทีไ  ปลีไยนป็น฿หຌประชำชนป็นผูຌกรอกขຌอมูลดຌวยตนองผำน 
Application ซึไงครงสรຌำงตำมผนภำพทีไ แ ยังคงประยุกต์฿ชຌเดຌชนดิม ทัๅงนีๅ อำจตຌองปลีไยนระบบ
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ค ำนวณคำจຌำงของพนักงำนดินสนำม ป็นระบบค ำนวณคำตอบทนจูง฿จ ิ incentive) ของ
ประชำชน นอกจำกนีๅ ระบบตำมบบจ ำลองทำงควำมคิดนีๅอำจน ำเปประยุกต์฿ชຌป็นระบบกำร฿หຌ
ขຌอมูล฿นสถำนกำรณ์เมปกติ ฿หຌประชำชนทีไตกอยู฿นสถำนกำรณ์เมปกติ ชน นๅ ำทวม สำมำรถ             
สงขຌอมูลผำน Application บนอุปกรณ์ของตนองเปยังหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอสะทຌอนปัญหำหรือ
ควำมตຌองกำรเดຌอยำงรวดรใว  
 สรุป ิConclusion) 

 บทควำมนีๅเดຌกลำวถึงควำมส ำคัญของสถิติ฿นกำรพัฒนำศรษฐกิจละสังคม ดยมองเปยัง
บทบำท฿นอนำคตของส ำนักงำนสถิติหงชำติ฿นฐำนะหนวยงำนกลำงทำงดຌำนสถิติของประทศเทย 
ละน ำสนอบบจ ำลองทำงควำมคิด (ConceptualdModel)d฿นกำรน ำdInformation and 

CommunicationsdTechnologyd(ICT)dมำ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตขຌอมูลสถิติ฿หຌมี
ประสิทธิภำพละรวดรใวยิไงขึๅน ตลอดจน พัฒนำกำร฿หຌบริกำรทำงดຌำนสถิติ฿หຌสะดวกละ
หลำกหลำยมำกขึๅนดຌวย 

--------------------------------------------- 
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หม ยเหตุบทความนีๅขียนขึๅนจากประสบการณ์ของผูຌรับทุน ซึไงมีวัตถุประสงค์พืไอถายทอดความรูຌละลกปลีไยน
ประสบการณ์ทีไเดຌรับจากการฝึกอบรม฿นการประยุกต์฿ชຌกับงาน฿นสวนราชการ นืๅอหาละบบจ าลองทางความคิด 
ิConceptual Model) ฿นบทความนีๅป็นความคิดหในสวนตัวของผูຌขียนเมผูกพันกับส านักงานสถิติหงชาติ ละ
ส านักงาน ก.พ. ตอยาง฿ด 
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ส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ  
สูการปຓน Smart Office  

 

นายศุภชค วุฒิศักดิ์ศิลปຊ 
นักวิคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 

ส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ 

 

 บทน า  
 ดຌวยนยบำยภำครัฐ฿นกำรน ำพำประทศขຌำสูมดล “เทยลนด์ ไ.เ ซึไงหลักคิดของมดล
ดังกลำว จะป็นกำรปรับปลีไยนครงสรຌำงศรษฐกิจของประทศเปสู “Value-based Economy
หรือ “ศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม หรือป็นกำรปรับปลีไยนจำก “ท ำมำก เดຌนຌอย ิMore for 

Lessี ป็น “ท ำนຌอย เดຌมำก ิLess for Moreี ดยป็นกำรขับคลืไอนประทศดຌวยนวัตกรรม 
ทคนลยีสำรสนทศควำมคิดสรຌำงสรรค์มำกขึๅนนอกจำกนีๅ รัฐยังเดຌมุงนຌน฿หຌกิดกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐสมัย฿หม฿นลักษณะของ E-Government ซึไงป็นนวทำงทีไริไมพรหลำยทัไวลก ดยกำร฿ชຌ
ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ กำรสืไอสำรละครือขำยอินทอร์นใต พืไอพิไมควำมรวดรใวประสิทธิภำพ
ละควำมปรง฿ส฿นกำรด ำนินงำนภำครัฐ สงผล฿หຌทุกองค์กรตຌองปรับตัว฿หຌขຌำกับกำรปลีไยนปลง
ดังกลำว ทัๅงนีๅ กำรน ำระบบทคนลยีสำรสนทศมำปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนขององค์กร ถือเดຌวำป็นตัว
ขับคลืไอนทีไส ำคัญซึไงจะชวย฿หຌหนวยงำนสำมำรถมีฐำน฿นกำรกใบรวบรวมขຌอมูลกำรประมวลผล 
รวมถึงชวย฿หຌกำรวิครำะห์ขຌอมูลท ำเดຌงำยขึๅน พิไมคุณคำละประยชน์฿นกำร฿ชຌงำนขຌอมูล฿น
ขณะดียวกันทคนลยียังสำมำรถชวย฿หຌกิดกำรพัฒนำละปรับปรุงกระบวนกำร฿นกำรท ำงำนละ
กำรท ำงำน฿หຌมีตຌนทุนทีไตไ ำลง ฿ชຌวลำ฿นกำรท ำงำนทีไลดลง ละเดຌผลลัพธ์ทีไมีคุณภำพมำกยิไงขึๅน           
กำรน ำระบบทคนลยีสำรสนทศมำ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนจึงมีควำมส ำคัญตอกำรพัฒนำองค์กรป็น        
อยำงยิไง 

 ฿นบทควำมนีๅจะกลำวถึง กำรน ำระบบทคนลยีสำรสนทศ รวมถึงประสบกำรณ์ทีไเดຌรับจำก
กำรขຌำรวมครงกำร Hipps Capability Development Program มำประยุกต์฿ชຌพืไอพัฒนำละ
ปรับปรุงระบบละกระบวนกำรท ำงำนของหนวยงำน เดຌก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำย
รัฐวิสำหกิจ ิสคร.ี กระทรวงกำรคลัง฿หຌมีประสิทธิภำพ มีควำมทันสมัย ละสนับสนุนกำรท ำงำน 
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ชิงรุกขององค์กร พืไอสนับสนุนกำรพัฒนำองค์กรสูกำรป็น Smart Office ตำมผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำองค์กรตอเป  
 ภาพรวมละสถานการณ์ขององค์กร 

 สคร .  มีภำรกิจหลัก฿นกำรบริหำรละพัฒนำรั ฐวิสำหกิจละหลักทรัพย์ ของรั ฐ                       
ดยกำรสนอนะนยบำยละมำตรกำรก ำกับดูล กำรประมินผล ละกำรพัฒนำรัฐวิสำหกิจ               
พืไอพิไมประสิทธิภำพรัฐวิสำหกิจ ละสรຌำงมูลคำพิไม฿หຌกทรัพย์สินของรัฐ พรຌอมทัๅง สงสริม฿หຌอกชน
รวมลงทุน฿นกิจกำรของรัฐซึไงจะพบวำ สคร. ป็นองค์กรมีภำรกิจทีไส ำคัญหลำยดຌำนละนืไองดຌวย
ลักษณะงำนทีไดยสวน฿หญป็นงำน฿นชิงนยบำย ชน กำร฿หຌควำมหในละขຌอสนอนะชิง
นยบำย กำร฿หຌค ำปรึกษำกรัฐวิสำหกิจ กำรวำงนยบำยละออกหลักกณฑ์พืไอ ก ำกับดูล             
กำรด ำนินกำรตำง โ ป็นตຌน ซึไง฿นกำรปฏิบัติงำนจริงบุคลำกรของ สคร. จึงจ ำป็นตຌองมีกำรศึกษำ 
รวบรวม วิครำะห์ขຌอมูลทีไจ ำป็นจ ำนวนมำก฿นหลำยดຌำน ทัๅงดຌำนกำรงิน กฎหมำยละระบียบ          
ตำง โ ทีไ กีไยวขຌองพืไอ฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์ ก ำหนดผนงำนละนวทำงกຌเขปัญหำ หรือ
ประกอบกำรตัดสิน฿จเดຌอยำงถูกตຌอง ครบถຌวนภำย฿นระยะวลำทีไรวดรใว นอกจำกนีๅ งำนของ สคร. 
ยังป็นงำนทีไกีไยวขຌองกับหลำยหนวยงำน ผูຌมีสวนเดຌสีย ิStakeholders) ตำง โ ชน กระทรวง           
จຌำสังกัด รัฐวิสำหกิจ ซึไงจ ำป็นทีไจะตຌองมีกำรลกปลีไยนขຌอมูล ติดตอประสำนงำน ละกำรประชุม
รวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกองค์กรป็นประจ ำอยำงตอนืไอง 
  ทัๅงนีๅ ฿นรืไองของกำรพัฒนำองค์กร ฿นป โ5ๆเ – โ5ๆไ สคร. เดຌมีกำรวำงนยบำยสคร. ไ.เื 
ิSEPO ไ.เืี ป็นยุทธศำสตร์หลักทีไ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำองค์กร ดยมุงนຌนกำรพัฒนำ฿น ไ ดຌำนหลัก ดังนีๅ 
 1.  Strategy  

 ก ำหนด฿หຌมียุทธศำสตร์ดຌำนรัฐวิสำหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ ละกำรรวมลงทุน฿นกิจกำรของรัฐ
ิPublicdPrivatedPartnershipsd:dPPP) ทีไชัดจนละสอดคลຌองกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 
โเ ป ผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ฉบับทีไ แโ ละนยบำย “เทยลนด์ ไ.เ 

 2.  Efficiency  

 -  มุงนຌนกำรพิไมประสิทธิภำพละประสิทธิผล฿นกำรบริหำรจัดกำร  
 -   กำรพัฒนำระบบกำรก ำกับดูลรัฐวิสำหกิจ ดยนຌนธรรมำภบิำล  
 -   มีกระบวนกำรดຌำนหลักทรัพย์ของรัฐละ PPP ทีไชัดจนละกระชับ  
 -  ขับคลืไอนดຌวยทคนลยีสำรสนทศ ิIT) ละนวัตกรรมสอดรับกับนยบำย “เทยลนด์ ไ.เ 
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 3. Partnership  

 กำรท ำงำนรวมกับทุกภำคสวนนຌนกลเกประชำรัฐ สรຌำงควำมรวมมือระหวำงรัฐ อกชน ละ
ประชำชน  
 4. Organization  

 -  มุงนຌนกำรพัฒนำบุคลำกร สคร. ละมีควำมสุข฿นกำรท ำงำน   

 -   ปรับปรุงกระบวนงำน฿หຌกระชบัสอดรับกับภำรกิจ ดยนຌนผลลพัธ์ ิDo Less for More)  

 -  ขับคลืไอนดຌวยทคนลยีสำรสนทศละนวัตกรรม  
 นอกจำกนีๅ กำรขับคลืไอน สคร. ฿หຌป็นองค์กรคุณธรรม ป็นอีกหนึไง฿นนวทำงของกำรพัฒนำ
องค์กรดຌวย อยำงเรกใดีมืไอพิจำรณำกำรด ำนินงำนของ สคร. ฿นปัจจุบัน พบวำ องค์กรยังเมเดຌน ำ
ระบบทคนลยีสำรสนทศขຌำมำพัฒนำกำรท ำงำนขององค์กร฿หຌกิดประยชน์สูงสุด สงผล฿หຌกิดสภำพ
ปัญหำ฿นกำรท ำงำน ดังนีๅ  
 -  กำรด ำนินงำนยังขำดควำมกระชับ กำรท ำงำนมีควำมซๅ ำซຌอน 

 -  กำรด ำนินงำนของตละสวนงำนขำดกำรบูรณำกำรละกำรประสำนงำนอยำงมีอกภำพ 
ฐำนขຌอมูลตำง โ มีควำมกระจัดกระจำย ละอยูฉพำะ฿นสวนงำนนัๅน โ   
 -  กำรสืไอสำรระหวำงหนวยงำน หรือกำรสนองำน ยังด ำนินกำรผำนกำรสงอกสำรหรือหนังสือ
ป็นหลัก ท ำ฿หຌขำดควำมคลองตัว฿นกำรท ำงำน  
 หลักการละหตุผล  
 จำกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรตำมนยบำย สคร. ไ.เื ขຌำงตຌนทีไมุงนຌนกำรขับคลืไอน
องค์กรดຌวยทคนลยีละนวัตกรรมประกอบกับสภำพปัญหำ฿นกำรท ำงำนขຌำงตຌน กำรน ำระบบ
ทคนลยีสำรสนทศขຌำมำพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนของ สคร. จึงป็นหนึไง฿นนวทำงกำรพัฒนำ
องค์กรทีไมีควำมส ำคัญยิไง ดังนัๅน พืไอ฿หຌสำมำรถพัฒนำงำนของ สคร. ผำนกำรประยุกต์฿ชຌทคนลยี
ละสำรสนทศป็นระบบละมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำองค์กรสูกำรป็น Smart 

Office บนหลักกำรส ำคัญ ดังนีๅ 
  แ. พืไอลดระยะวลำละขัๅนตอน฿นกำรท ำงำน รวมถึงมีกำร฿ชຌทรัพยำกรทีไคุຌมคำ ชน 
กระดำษอกสำร ละวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนตำง โ ป็นตຌน 

 โ.  พืไอพิไมควำมสะดวก฿หຌกบุคลำกรของ สคร. ฿นกำรปฏิบัติงำนทัๅง฿นละนอกสถำนทีไ 
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 ใ.  พืไอชวย฿หຌกำรจัดกใบขຌอมูลป็นระบบละสำมำรถขຌำถึงขຌอมูลเดຌสะดวก รวดรใว  ละ
พืไอ฿หຌหในถึงภำพรวมกำรท ำงำนผำนกำร฿ชຌระบบทคนลยีสำรสนทศจึงขอสนอผนภำพสดง
กรอบนวคิดกำรพัฒนำ สคร. สูกำรป็น Smart Office ดังนีๅ 

  

 ทัๅงนีๅ กำรด ำนินกำรตำมกรอบนวคิดขຌำงตຌน ฿หຌประสบผลส ำรใจ จ ำป็นตຌองมีกำรวำงระบบ
ครือขำยอินทอร์นใตควำมรใวสูงทีไมีควำมชืไอมยง ละมีระบบกำรจัดกใบขຌอมูลทีไพียงพอตอ
กระบวนกำรท ำงำน฿นลักษณะดังกลำวดຌวย 

 แ. นวทางด านินการ  
 จำกกรอบนวคิดขຌำงตຌนพืไอสนับสนุน฿หຌ สคร. ขຌำสูกำรป็น SmartdOffice สำมำรถสรุป
ผนกำรด ำนินงำน ป็น ใ ดຌำนหลัก พืไอ฿หຌกิดผล฿นทำงปฏิบัติเดຌก  
 แี  กำรพัฒนำระบบ E–Office พืไอลดระยะวลำละขัๅนตอน฿นกำรท ำงำน  
 โี  กำรพัฒนำระบบฐำนขຌอมูล ิDatabase Platform) พืไอพิไมควำมสะดวก฿นกำรขຌำถึง
ขຌอมูล  
 ใี  กำรวำงครงขำยชืไอมยงระบบสืไอสำรละสำรสนทศทีไชืไอมตอถึงกัน ดยสำมำรถสดง
รำยละอียดของตละผนงำน ดังนีๅ  
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 นอกจำกนีๅ กำร฿ชຌทคนลยีขຌำเปชวยจัดกำรฐำนขຌอมูล ยอมสำมำรถสรຌำงองค์ควำมรูຌ           
฿หม โ ฿นองค์กรเดຌอยำงตอนืไอง ซึไงหำกมีกำรจัดกำรองค์ควำมรูຌ ิKnowledge Management) 
อยำงป็นระบบลຌว จะสงสริม฿หຌกิดกำรถำยทอดควำมรูຌระหวำงกันของบุคลำกรขององค์กร
ตลอดวลำดຌวย    

 บทสรุป  
 ฿นบทควำมฉบับนีๅ เดຌกลำวถึงกำรพัฒนำองค์กร ดຌวยกำร฿ชຌทคนลยีสำรสนทศละ           
กำรสืไอสำรพืไอท ำ฿หຌ สคร. ป็น Smart Office ผำนกำรพัฒนำระบบ E–Office กำรสรຌำงระบบ
ฐำนขຌอมูล รวมถึง กำรวำงครงขำยชืไอมยงระบบสืไอสำรละสำรสนทศทีไชืไอมตอถึงกันซึไงจะชวย฿หຌ           
กำรด ำนินงำนของ สคร. มีประสิทธิภำพ มีควำมทันสมัย สำมำรถสรຌำงมูลคำพิไม฿หຌกทัๅงตัวองค์กร 
รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทัๅงระบบ ละยังสงสริม฿หຌ สคร. ป็น SMART Organization 
หมำยถึง บุคลำกรมีควำมพรຌอมละมีศักยภำพ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงตใมควำมสำมำรถ              
ดยมีระบบงำน กระบวนกำรท ำงำนทีไอืๅออ ำนวยตอกำรปฏิบัติงำนละป็นองค์กรทีไขับคลืไอน 
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การ฿ชຌนวัตกรรมจากสาธารณรัฐกาหลมีาปรบั฿ชຌกับบริบทของเทย: 
ทคนลยีสารสนทศกบั Smart Office 

 

นายรอม  อรุณวิสุทธิ์ 
ศรษฐกรปฏิบัติการ 

ส านักงานศรษฐกิจการคลัง 
 

 จำกกำรอบรมขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ขຌำพจຌำเดຌรียนรูຌถึงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
สำธำรณรัฐกำหลี  ดยเดຌรียนรูຌถึงผนกำรพัฒนำรัฐบำล฿หຌป็น Government 3.0 ทีไมุงนຌน         
กำร฿หຌบริกำรมุงผลสัมฤทธิ์฿นกำรด ำนินกำร ละสงสริมควำมปรง฿ส ซึไงจะน ำเปสูควำมสุขของ
ประชำชนซึไงกำรมุงสูผลสัมฤทธิ์฿นกำรด ำนินกำร ิCompetent Governmentี จะตຌองสงสริม            
กำรประสำนงำนระหวำงหนวยงำนภำครัฐ฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ละสงสริมกำรบริหำรของ
ภำครัฐผำนกำรบงปันขຌอมูล ิBig Dataี  
 ฿นกำรบริหำรงำนทีไมีประสิทธิภำพ สำธำรณรัฐกำหลีเดຌบงนวัตกรรมทีไสงสริมกำรท ำงำนอยำง
มีประสิทธิภำพออกป็นก4กประภท ซึไงป็นองค์ประกอบของส ำนักงำนยุค฿หมกิSmartกOfficeี            
ตำมตำรำงกำรสดงประภทละป้ำประสงค์ของนวัตกรรม ดังนีๅ 

 

ตารางการสดงประภทละปງาประสงค์ของนวัตกรรม 
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 กำรอบรม วิทยำกรเดຌนะน ำนวัตกรรมทีไลดกระบวนกำรท ำงำนดຌวยกำร฿ชຌระบบ Cloud 

Computing ดยชืไอมยงตละหนวยงำนขຌำดຌวยกัน ท ำ฿หຌสำมำรถคຌนหำอกสำรขຌำมหนวยงำน           
มีกำรบงปันควำมรูຌระหวำงกัน มีกำรลกปลีไยนควำมคิดหใน ดยน ำอำ “Like ละ “Reply    
ทีไมี฿น Facebookกมำปรับ฿ชຌกับกำร฿หຌควำมหใน฿นกำรด ำนินกำร กำร฿ชຌตำรำงนัดสวนรวมกัน          
ผำนกำร฿ชຌ Calendar กำร฿ชຌ Video Conference ฿นกำรสืไอสำร รวมถึงกำรพัฒนำระบบ Intranet 

ทีไมีกระดำนขำว พืไอสงสริมกำร฿หຌควำมหใน฿นครงกำรทีไมีผลกระทบตอหนวยงำน ซึไงสงสริม             
กำรบงปันขຌอมูล ชวยลดกระบวนกำรท ำงำนดຌวยกำรลดอกสำรทีไ฿ชຌ฿นกำรขอขຌอมูล ขอควำมหใน 
รวมถึงลดกระบวนกำรกำรจัดประชุมหนวยงำน ซึไงชวยประหยัดวลำ 

  

 

 

 
 

 
ภาพทีไ 1 การชืไอมยงบบ Cloud Computing 

 

฿นกำรสงสริมสิไงวดลຌอมทีไดี฿นกำรท ำงำน วิทยำกรเดຌ฿ชຌตัวอยำงของกระทรวงมหำดเทย
สำธำรณรัฐกำหลี ซึไงมุงนຌนกำร฿ชຌพืๅนทีไทีไมีอยู฿หຌกิดประยชน์สูงสุดดຌวยกำรเม฿ชຌ Partition               

฿นกำรบงพืๅนทีไกำรเม฿ชຌ Partitionก฿นกำรบงระหวำงผูຌบังคับบัญชำละผูຌ ฿ตຌบังคับบัญชำ            
พิไมควำมรใว฿นกำรรำยงำนรืไอง ซึไงท ำ฿หຌมีพืๅนทีไ฿นกำรพบปะมำกขึๅน นอกจำกนีๅ ยังสนับสนุน฿หຌมี
กำรประชุมบบยืน ิStanding Meetingี ละตຍะบบยืน  ซึไงจะท ำ฿หຌมีสมำธิมำกขึๅน มีกำรสืไอสำร
มำกขึๅน ละจใบเหล จใบหลังนຌอยลง รวมถึงน ำอำก ำพงทีไกัๅนสวนงำนออก พืไอพิไมพืๅนทีไวำง           
ของส ำนักงำน 
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ภาพทีไ 2 Standing Meeting 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพทีไ 3 Standing Desk 

 

 นอกจำกนีๅ ยังเดຌสนอปรกรม Work-Life Balance ซึไงสนับสนุนกำร฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ
สำมำรถบริหำรวลำท ำงำนรวมกับวลำสวนตัว ดยลดควำมขัดยຌงระหวำงสองสวนนีๅเดຌ ดยผลของ 
Work-Life Balance จะท ำ฿หຌมีควำมพึงพอ฿จกับอำชีพมำกขึๅน มีควำมผูกพันกับองค์กร รวมถึง
พิไมประสิทธิผล฿นกำรท ำงำน ซึไงอำจจัด฿หຌมีกำรท ำงำนบบยืดหยุน ิจ ำนวนชัไวมงี กำรสัมมนำทีไ
กีไยวกับกำรผอนคลำยควำมครียด กำรรับประทำนอำหำรทีไมีสำรอำหำรครบถຌวน รวมถึง         
กำรสืไอสำรทีไมีประสิทธิภำพ  
 กำรด ำนินกำร Work-Life Balance มีหลำยวิธี เดຌก กำรท ำงำนจำกบຌำน กำรบงปันงำน
ระหวำงขຌำรำชกำรมำกกวำ 2 คน สงสริมกำรท ำงำนป็นทีม กำรท ำงำนบบ Compressed 

Work Week คือ กำรท ำงำน฿นวันหนึไงยำวกวำปกติ พืไอ฿หຌมีวันหยุดหนึไงวัน ยกตัวอยำง  ชน          
หำกก ำหนด฿หຌ 1 สัปดำห์ตຌองท ำงำน 40 ชัไวมง อำจลือกท ำงำน 10 ชัไวมง ฿น 1 วัน ป็นวลำ           
4 วัน สงผล฿หຌมีวันหยุด 1 วัน กำรท ำงำนบบชัไวมงยืดหยุน ิFlexible Hoursี คือ ขຌำรำชกำร
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สำมำรถก ำหนดวลำริไมละวลำจบ฿นกำรท ำงำนดຌวยตัวอง ตตຌองท ำป็นประจ ำจนผูຌรวมงำน
มีควำมคุຌนชินกับตำรำงกำรท ำงำน 

 

 

 

 

 

ภาพทีไ 4 Compressed Work Week 

 

 ขຌอสนอส าหรับการปรับขຌากับบริบทขององค์กร : Smart Office 

 หนึไง฿นบทรียนทีไเดຌจำกกำรอบรม คือ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลดຌวยกำร฿ชຌ Smart Office 

ซึไ งขຌำพจຌำคิดวำมีหลำยประดในทีไ ป็นประยชน์  ละสำมำรถน ำมำปรับ฿ชຌกับองค์กรเดຌ              
ดยมีขຌอสนอดังนีๅ 
 1ี  ปัญหำ : จ ำนวนชัไวมงเมมีควำมยืดหยุน ทุกคนตຌองดินทำงเปท ำงำน฿นวลำดียวกัน 
฿นชวงวลำทีไมีกำรจรำจรติดขัด ท ำ฿หຌดินทำงมำท ำงำนลำชຌำ  
   ขຌอสนอนะ : ประสบกำรณ์ทีไเดຌจำกกำรอบรมทีไสำธำรณรัฐกำหลี คือ องค์กรมีกำร฿ชຌ 
Flexible Hours ฿นกำรขຌำมำท ำงำน จึงสนอ฿หຌสนับสนุน฿หຌมี Flexible Hours ดยก ำหนดจ ำนวน
ชัไวมงทีไจะตຌองท ำงำน ิ7กชัไวมงครึไงี ซึไงสำมำรถริไมวลำ฿ดกใเดຌ ชน ริไมท ำงำน 10.30กน.        
ลิก 18.00 น. ตหำกมีภำรกิจ฿นวลำกอนหนຌำกใขอ฿หຌมำท ำงำนกอนวลำ ทัๅงนีๅ กำรท ำ Flexible 

Hours จะชวยลดปัญหำรถติด นืไองจำก฿นปัจจุบัน ยังคง฿ชຌวลำริไมท ำงำนป็นวลำดียวกัน สงผล
฿หຌผูຌคนตຌองรีบออกเปท ำงำน฿นวลำดียวกัน อีกทัๅงยังชวยพิไม Work-Life Balance นืไองจำกพิไม
ควำมยืดหยุน฿นกำรจัดสรรวลำ฿น 1 วันดยสำมำรถปรับปรุงระบบกำรขຌำงำน฿หຌมีควำมยืดหยุน
พิไมขึๅนเดຌ 
 

 

 

 

 

ภาพทีไ 5 ระบบ Flexible Hours 
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 2ี  ปัญหำ : เดຌรับอกสำรลำชຌำ กระบวนกำรกຌเขทีไ฿ชຌทรัพยำกรกระดำษป็นจ ำนวนมำก 
ละอกสำรสูญหำยจำกกำรยຌำยออฟฟຂศ  
  ขຌอสนอนะ : สนับสนุน฿หຌ฿ชຌสำรบรรณอิลใกทรอนิกส์ผำน Cloud Computing ซึไงจะ 
ท ำ฿หຌพิไมควำมรวดรใว฿นกำรด ำนินกำรของสำรบรรณ 8 กระบวนกำรตำมภำพขຌำงลำง ท ำ฿หຌ      
เมปลืองทรัพยำกรทีไกิดจำกกำรกຌเข พิไมควำมรวดรใว฿นกำรสนองำน ละมีควำมมนย ำ     
฿นกำรจัดกใบอกสำร฿นรูปอิลใกทรอนิกส์ ทัๅงนีๅ สำรบรรณอิลใกทรอนิกส์มีกำรด ำนินกำร฿ชຌทัๅง฿น
กระทรวงกำรตำงประทศ ละส ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์ละตลำดหลักทรัพย์ดຌวยลຌว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพทีไ 6 ขั นตอนการท างานของสารบรรณ 

 

 ดยมีกำรด ำนินกำรพิไมติม ดังนีๅ 
  2.1ี   สนับสนุน฿หຌสวนงำนมีครืไองสกนประจ ำสวน 1 ครืไอง พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿น              
กำรจัดกใบขຌอมูลละชวยยืดวลำกำรท ำงำนของครืไองสกน  
  2.2ี  ฿หຌธุรกำรประจ ำสวนงำนสกนงำนทีไเดຌรับมอบหมำยลຌว กอนจะน ำสง฿หຌกับ
ขຌำรำชกำรทุกคน  พืไอป้องกันอกสำรเม฿หຌสูญหำย อีกทัๅงลดปริมำณอกสำร฿นรูปของกระดำษ              
ลดฝุຆน฿นส ำนักงำน ประหยัดพืๅนทีไของส ำนักงำนละสงสริม฿หຌคนมีสุขภำพดีขึๅนเดຌ 
  2.3ี  จัดงำนอบรมกำร฿ชຌสำรบรรณอิลใกทรอนิกส์ พืไอพิไมควำมคลองคลว฿นกำร฿ชຌ
ระบบดยเมจ ำกัดพียงจຌำหนຌำทีไธุรกำร ตรวมถึงผูຌบริหำร ละขຌำรำชกำรทัไวเปดຌวย  
 3ี ปัญหำ : ตละส ำนักมีขຌอมูลเมทำทียมกัน สงผล฿หຌกำรท ำงำนขำดกำรชืไอมยง  
กำร฿ชຌบันทึกขอควำมอนุครำะห์ขຌอมูลมีควำมลำชຌำ ละเดຌขຌอมูลเมตรงกับควำมตຌองกำรของ
หนวยงำน 
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  ขຌอสนอนะ : สนอ฿หຌศูนย์ ITกมีกำรปรับปรุงหนຌำวใบเซต์ของส ำนักงำนศรษฐกิจ          
กำรคลัง฿หຌมีควำมสะดวก฿นกำร฿ชຌงำน ละมีระบบ Intranet ทีไสำมำรถ฿หຌขຌำรำชกำรส ำนักตำง โ 
สำมำรถชร์ขຌอมูลทีไป็นประยชน์ลงเปเดຌ ละสงสริม฿หຌ฿ชຌ Drive ของส ำนักงำนรวมกัน พืไอ฿หຌ 
กำรขอขຌอมูลมีควำมสะดวก สงสริมหลักกำร Open Data อยำงเรกใดี หำกขຌอมูลป็นควำมลับหรือ
ป็นขຌอมูลทีไอำจมีผลตอศรษฐกิจ อำจจะตຌองท ำ Folder ยกทีไตຌองรอกำรอนุมัติจำกผูຌบังคับบัญชำ
พืไอปຂดขຌำ฿ชຌงำน 

 บทสรุป 

 ประสบกำรณ์ของสำธำรณรัฐกำหลี ฿นฐำนะประทศทีไขำดคลนทรัพยำกรธรรมชำติ 
ป็นตัวอยำงทีไดีส ำหรับประทศเทย฿นกำร฿ชຌอกำสทีไมีอยู฿นกำรด ำนินงำนทีไมีประสิทธิภำพ 
ส ำหรับกำรน ำมำปรับ฿ชຌกับสวนรำชกำรเทย ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสำธำรณรัฐ
กำหลีทีไมีควำมยืดหยุน ละมีประสิทธิภำพ สำมำรถน ำมำปรับ฿ชຌกับระบบรำชกำรเทยเดຌ อำทิ 
ระบบdFlexibledHoursdทีไจะสงสริม฿หຌบุคลำกรสำมำรถขຌำมำท ำงำน฿นองค์กร฿นชวงวลำทีไ
ตกตำงกัน ลดปัญหำกำรจรำจรติดขัด ระบบสำรบรรณอิลใกทรอนิกส์ทีไอ ำนวยควำมสะดวก฿น
กำรจัดกใบขຌอมูลดยเมตຌอง฿ชຌกระดำษป็นจ ำนวนมำก รวมถึงกำรชร์ขຌอมูลระหวำงส ำนักตำม
หลักกำร Open Data จะชวย฿หຌกำรรับรูຌขຌอมูลมีควำมสมอภำคกัน฿นส ำนักงำน ชวยลดภำระของ           
ผูຌถือขຌอมูลอีกดຌวย ทัๅงนีๅ ระบบตำง โ หลำนีๅริไมน ำมำปรับ฿ชຌกับองค์กร฿นประทศเทยป็นบำงสวน
บຌำงลຌว ตหำกสำมำรถน ำมำปรับ฿ชຌกับสวนรำชกำรอืไนเดຌกใจะป็นประยชน์กประทศชำติเดຌป็น
อยำงมำก 
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Strategic Implication of Thai Public Organization Development:  

The Reflection on the Learning 

การพัฒนาหนวยงานเปสู E-Government 
 

นายสุมธ  ดชะตันตระกูล 

นักวิชาการปຆาเมຌช านาญการ 

กรมอุทยานหงชาติ สัตว์ปຆา ละพันธุ์พืช
  

 ปัจจุบันสังคมลกเดຌก ำลังขຌำสูกำรปลีไยนผำนสูยุคดิจิตอล (Digital Transformation) ทีไม ี
พลวัตรกำรปลีไยนปลงเปอยำงรวดรใว หนวยงำนตำง โ ตຌองรงสริมศักยภำพละควำมยืดหยุน   
฿นกำรปรับปลีไยนรูปบบกำรบริหำรหนวยงำน พืไอตอบสนองตอบริบททีไปลีไยนเป สำธำรณรัฐ
กำหลี หรือกำหลี฿ตຌป็นอีกประทศหนึไงทีไมีกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ฿นกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ดยอำศัยระบบทคนลยีสำรสนทศ ทัๅงนีๅ สำธำรณรัฐกำหลีเดຌวำงยุทธศำสตร์ละนยบำยมำอยำง
ยำวนำน ตัๅงตหลังจำกภำวะสงครำมภำย฿นประทศซึไงสงผล฿หຌสภำวะศรษฐกิจตกตไ ำ สำธำรณรัฐ
กำหลีเดຌมุงนຌนกำรวิจัยละพัฒนำศักยภำพทำงทคนลยี฿หຌมีประสิทธิภำพสูง มีกำรพัฒนำ
ครงสรຌำงพืๅนฐำนทำงดຌำนทคนลยี฿หຌครอบคลุมทัๅงประทศละยังรวมถึงมีกำรก ำหนดนยบำย
สงสริม฿หຌอกชนขຌำมำมีสวนรวม฿นกำรพัฒนำประทศเปพรຌอม โ กับกำรด ำนินกำรของภำครัฐ 
ิPublic – Private Partnership : PPP) ซึไงป็นจุดส ำคัญทีไสงสริมควำมขຌมขใงซึไงกันละกันเดຌป็น
อยำงดี อีกทัๅงมีกำรสรຌำงภำพลักษณ์ ิBrandingี ของประทศ฿หຌประชำชน฿นประทศเดຌรับรูຌถึง
นวทำง฿นกำรขับคลืไอนประทศอยำงชัดจนละตอนืไอง  
 สำธำรณรัฐกำหลีเดຌกຌำวขึๅนมำป็นผูຌน ำทำงดຌำนทคนลยีกำรสืไอสำร฿นระดับลกเดຌ นอกจำก
กำรก ำหนดนยบำย PPPdลຌวยังมีกำรสงสริมดຌำนกำรศึกษำพืไอยกระดับควำมสำมำรถของ
ประชำชน฿นประทศ฿หຌมีคุณภำพรองรับตอกำรพัฒนำประทศ ละยัง฿ชຌประยชน์จำกทคนลยี
สำรสนทศ฿นกำรพัฒนำรูปบบของกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐเปสูกำรป็น e-Governmentdละ 
Good Governance ดยกำรปรับปรุงกำรด ำนินงำน฿หຌอยู฿นรูปบบอิลใกทรอนิกส์ มีควำมรวดรใว 
ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ งำยตอกำรขຌำถึง สำมำรถรองรับควำมตຌองกำรของประชำชนอยำงมี
ประสิทธิภำพ สรຌำงมืองอัจฉริยะ ิSmart City) ทีไมีควำมทันสมัย สำมำรถชืไอมยงฐำนขຌอมูลทีไมีอยู
ละวำงผนกำรรองรับกำรจริญติบตของสังคมละประทศเดຌ ทัๅงนีๅ กระบวนกำรพัฒนำหนวยงำน
ภำครัฐของสำธำรณรัฐกำหลีมีกระบวนกำรละกำรชืไอมยงกันของตละกระบวนกำรดังภำพทีไ แ 
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 สภาพปัญหา 

 กระบวนกำร฿หຌบริกำรประชำชนของภำครัฐมักมีปัญหำควำมลำชຌำ นืไองจำกกระบวนกำร
ท ำงำนทีไมีหลำยขัๅนตอน กีไยวขຌองกับกฎระบียบทีไซับซຌอน฿ชຌอกสำรจ ำนวนมำก วิธีกำรท ำงำน         
เมทันสมัย รวมทัๅงกระบวนกำรท ำงำนตละขัๅนตอนเมมีกำรก ำหนดระยะวลำหรือตัวชีๅวัดเวຌอยำง
ชัดจน อีกทัๅง ภำครัฐยังขำดกำรบูรณำกำรฐำนขຌอมูล เมวำจะป็นกำรผยพรขຌอมูลทีไจ ำป็น฿หຌก
ประชำชนหรือภำคอกชนทีไ฿ชຌบริกำร หรือกำรพัฒนำฐำนขຌอมูลพืไอ฿ชຌประยชน์รวมกันของภำครัฐ
อง จำกสภำพปัญหำดังกลำวท ำ฿หຌกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐเมสำมำรถตอบสนองตอ            
ควำมตຌองกำรของประชำชนหรือภำคอกชนเดຌอยำงทันทวงที สงผล฿หຌภำครัฐมีตຌนทุนกำร฿หຌบริกำรทีไ
พิไมขึๅน กระบวนกำรท ำงำนขำดประสิทธิภำพละสงผลตอนืไองถึงกำรขยำยตัวทำงศรษฐกิจหรือ
กำรพัฒนำสังคมเดຌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 วัตถุประสงค์ 
 จำกสภำพปัญหำขຌำงตຌนประทศเทยภำย฿ตຌกำรบริหำรงำนของคณะรักษำควำมมัไนคงหงชำติ 
ิคสช.ี เดຌมีนวคิดทีไจะปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนของรัฐบำลเปสูกำรบริหำรภำครัฐบบดิจิตอล 
ซึไงมีวัตถุประสงค์พืไอสรຌำงรูปบบกำรบริหำรจัดกำรบบบูรณำกำร ดย฿ชຌทคนลยีสำรสนทศขຌำ
มำมีบทบำท฿นกำรด ำนินงำนของภำครัฐ สงสริม฿หຌตละหนวยงำนปลีไยนปลงกำรด ำนินงำน฿หຌ
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ป็น e-Governmentdทีไมีควำมทันสมัยละพิไมประสิทธิภำพ ตอบสนองตอควำมตຌองกำรของ
ประชำชนดຌวยควำมรวดรใว บนพืๅนฐำนทรัพยำกรทีไมีจ ำกัด ปรับปรุงกระบวนกำรด ำนินงำน฿หຌ
กระชับลดขัๅนตอนกระบวนกำรทีไซๅ ำซຌอน  พืไอยกระดับขีดควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำประทศ฿หຌ
สำมำรถขงขันกับสังคมลก฿นยุคทีไเรຌพรมดนเดຌอยำงมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน สอดคลຌองกับกຌำวขຌำ
สูยุค Thailandd4.0 ดังนัๅน กำรศึกษำนีๅมีวัตถุประสงค์ พืไอสนอนะนวทำงกำรปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนของรัฐบำลเปสู กำรบริหำรภำครัฐบบดิจิตอล หรือ e-Government ดยอำศัย
องค์ควำมรูຌจำกนวทำงกำรพัฒนำหนวยงำนภำครัฐของสำธำรณรัฐกำหลีน ำมำประยุกต์฿หຌ
สอดคลຌองกับบริบทของประทศเทย 

 กรอบนวความคิด 

 “รัฐบำลอิลใกทรอนิกส์ หรือ e-Government คือ กำรน ำทคนลยีสำรสนทศมำประยุกต์
฿หຌป็นสวนหนึไงของระบบกำรท ำงำน ละปรับปลีไยนระบบองค์กร฿หຌมีควำมคลองตัวละตรวจสอบ
เดຌรวดรใวยิไงขึๅน พืไอขจัดปัญหำชิงครงสรຌำงระบบรำชกำรบบดิมทีไมีกำรด ำนินงำนหลำยขัๅนตอน 
มีทะบียนอกสำรจ ำนวนมำกกิดควำมซๅ ำซຌอนละ฿ชຌวลำ฿นกำรด ำนินกำรมำกกินเป 

 กำรพัฒนำทคนลยีสำรสนทศ฿นภำวะทีไตຌองขงขันทำงศรษฐกิจกับประทศตำง โ ท ำ฿หຌ
ประทศเทยตຌองปรับตัวขนำน฿หญดยฉพำะ฿นหนวยงำนภำครัฐ ทัๅงนีๅผนพัฒนำศรษฐกิจละ
สังคมหงชำติฉบับทีไ 9 เดຌบงระดับกำรพัฒนำรัฐบำลอิลใกทรอนิกส์พืไอป็นตัวชีๅวัดควำมกຌำวหนຌำ
฿นกำรพฒันำระบบรัฐบำลอิลใกทรอนิกส์เวຌ 5 ระดับ ดังนีๅ  
 ขัๅนทีไ 1 ขัๅน฿หຌขຌอมูล ิInformation) ป็นระยะริไมรก ดยทุกสวนรำชกำรตຌองจัดท ำวใบเซต์ 
พืไอ฿หຌบริกำรขຌอมูลตำง โ กประชำชนหรือผูຌ฿ชຌบริกำร 
 ขัๅนทีไ 2 ฿หຌบริการตຌตอบกับประชาชน ิInteraction) ป็นกำรพัฒนำระบบตอจำกระยะรก 
ดยขัๅนทีไ 2กนีๅ นอกจำกจะมีกำรบริกำรขຌอมูลลຌว ผูຌ฿ชຌยังสำมำรถท ำกำรคຌนหำขຌอมูลละ฿หຌบริกำร
สอบถำมขຌอมูลควบคูเปดຌวย 

 ขัๅนทีไ 3 ท าธุรกรรมผานวใบเซต์เดຌ (Interchange Transaction) ป็นขัๅนทีไผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถ
ด ำนินธุรกรรมผำนทำงวใบเซต์ทีไเดຌจัดท ำขึๅน 

 ขัๅนทีไ 4 การบูรณาการ (Integration) ป็นกำรน ำขຌอมูลของตละหนวยงำนมำรวมกันละ
จัดท ำฐำนขຌอมูลกลำง พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถท ำธุรกรรมเดຌภำย฿นหนຌำตำงดียว 

 ขัๅนทีไ 5 ระดับการท างานทีไชาญฉลาด ิIntelligence) ป็นขัๅนตอนสุดทຌำย ดยป็นกำรพัฒนำ
ซอฟต์วร์ทีไจะสำมำรถรียนรูຌพฤติกรรมของผูຌ฿ชຌบริกำร ละสำมำรถดึงขຌอมูลเดຌทันทีมืไอกิด           
กำรปลีไยนปลง 
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 นวทางการพัฒนา฿หຌหนวยงานเปสู E-Government 

 นวทำงกำรพัฒนำหนวยงำนเปสู E-Governmentกพืไอ฿หຌสำมำรถด ำนินกำรป็นเปตำม
ขัๅนตอนกำรพัฒนำทีไก ำหนดเวຌ มีนวทำงกำรด ำนินงำน 2 สวน เดຌก 
 แ.  การตรวจสอบความพรຌอมทางทคนลยีสารสนทศพืๅนฐานของหนวยงาน฿นปัจจุบัน 

 โ.  กำรตรวจสอบควำมพรຌอมทำงทคนลยีสำรสนทศพืๅนฐำนของหนวยงำน ปรียบสมือน
กำรตรวจสอบ ละสวงหำวัตถุดิบทีไมีคุณภำพละปริมำณทีไพียงพอส ำหรับน ำเป฿ชຌ฿นกระบวน            
กำรผลิตพืไอทีไจะ฿หຌเดຌผลลัพธ์ทีไตຌองกำร ดยมีปัจจัย ดังนีๅ 
  แี  ควำมพรຌอมของบุคลำกรทำงดຌำนทคนลยีสำรสนทศ หนวยงำนตຌองจัด฿หຌมีบุคลำกร
ทีไมีควำมรูຌทำงดຌำนทคนลยีสำรสนทศ ละบุคลำกรผูຌชีไยวชำญ฿นกำร฿ชຌครืไองมืออุปกรณ์
คอมพิวตอร์ละระบบมขำย หมำะสมกับขนำดของหนวยงำน ซึไงป็นองค์ประกอบทีไส ำคัญของ
กำรพัฒนำทำงทคนลยีสำรสนทศ 

  โี  ควำมพรຌอมของประชำชนผูຌทีไขຌำมำติดตอกับหนวยงำน นืไองจำกประชำชนหรือภำค
ธุรกิจสวน฿หญยังคงยึดติดคยชินกับกำรติดตอกับทำงรำชกำรดຌวยวิธีบบดิม คือกำรติดตอดยตรง
กับพนักงำน ิFace to Face) หรือผำนทำงทรศัพท์ พรำะผูຌติดตอสำมำรถพูดคุยละสอบถำมมืไอมี
ขຌอสงสัยเดຌทันที ดังนัๅน มืไอมีกำรพัฒนำระบบหรือปรกรม฿ด โ ขึๅนมำลຌวควรมีกำรสงสริม          
หรือกระตุຌน฿หຌกิด฿ชຌระบบอยำงตอนืไองพืไอสรຌำงควำมคุຌนคย฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริกำรดຌวย 

  ใี  ครงสรຌำงพืๅนฐำนระบบครือขำยสำรสนทศ หนวยงำนตຌองมีกำรวำงผน กำรพัฒนำ
ครงสรຌำงทำงทคนลยีทีไหมำะสมกับขนำดกำร฿ชຌงำนภำย฿นของหนวยงำนอง หรือพิไมขนำด            
พืไอรองรับกำร฿ชຌงำนจำกภำยนอก พืไอ฿หຌสำมำรถด ำนินงำนเดຌอยำงมีสถียรภำพมืไอมี กำรดิน
ระบบงำนหรือระบบ฿หຌบริกำรตำง  โ 

  ไี  ควำมปลอดภัยของระบบละขຌอมูล หนวยงำนจ ำป็นจะตຌองตรียมพรຌอม฿นกำรจัดหำ
อุปกรณ์ทีไมีมำตรฐำน฿นกำรป้องกันขຌอมูลสูญหำย นຌนระบบรักษำควำมปลอดภัย ดยจัด
งบประมำณ฿หຌพียงพอ วำงกรอบ ละรูปบบกำรบริกำร฿นตละหนวยงำน฿หຌชัดจน จัด฿หຌท ำคูมือ
กำรปฏิบัติ ละ฿หຌมีกำรปฏิบัติอยำงจริงจังกีไยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบสำรสนทศ 

ประมินสถำนะควำมปลอดภัย จัด฿หຌมีกำร฿หຌควำมรูຌกผูຌบริหำรละจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติกำร           
พืไอสรຌำงควำมมัไน฿จ฿หຌกับประชำชน รวมทัๅงก ำหนดกฎระบียบทีไครงครัด มีลงทษกจຌำหนຌำทีไ           
ทีไกระท ำควำมผิด฿นกรณีทีไกิดกำรรัไวเหลของขຌอมูลดຌวย 
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  5ี  นืๅอหำละควำมพรຌอมทำงทคนิค หนวยงำนจะตຌองจัดตรียมขຌอมูล฿หຌมีควำมชัดจน 
ป็นระบบ เมซับซຌอน สำมำรถสืบคຌนเดຌงำย รวมถึงกำรตรียมควำมพรຌอมทำงทคนิคส ำหรับรองรับ
ปัญหำทีไจะกิดขึๅน฿นอนำคตมืไอมีกำรด ำนินงำนบนระบบ E-Government    
 โ.  การปลีไยนปลงหนวยงานเปสูระบบดิจิตอล 

  หนวยงำนจะตຌองมีกำรก ำหนดนวทำงกำรปลีไยนปลงหนวยงำน฿หຌเปสูระบบดิจิตอล           
อย ำงชัดจน พืไอ฿หຌบุคลำกรทัๅ งหมด฿นหนวยงำนมีควำมพรຌอมทีไจะด ำนินงำนบนระบบ                        
E-Government ดยมีขัๅนตอนดังนีๅ 
  แี  กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ทีไชัดจน฿หຌกหนวยงำน พืไอสำมำรถสืไอสำร
฿หຌกบุคลำกร฿นหนวยงำนละประชำชนทีไกีไยวขຌองเดຌอยำงชัดจน 

  โี  กำรก ำหนดนยบำยละป้ำประสงค์฿นกำร฿หຌบริกำร พืไอก ำหนดป้ำหมำย฿นกำร
ด ำนินงำน กลุมผูຌรับบริกำร ละตัวชีๅวัดทีไสำมำรถวัดผลเดຌ฿นตละบริกำร  
  ใี  กำรปรับครงสรຌำงหนวยงำน฿หຌมีควำมสอดคลຌองกับกำร฿หຌบริกำร E-government 

ดยอำจรวมหนวยทีไซๅ ำซຌอนขຌำดຌวยกัน ลดระดับชัๅนของหนวยงำนd(Hierarchy)dพืไอพิไมควำม
รวดรใว฿นกำรด ำนินงำน รวมถึงกำรบูรณำกำรขຌอมูลกันระหวำงหนวยงำน 

  ไี  กำรพัฒนำระบบกำร฿หຌบริกำรเปสูระบบอิลใกทรอนิกส์ ดยระบบตำง โ จะตຌอง
สำมำรถชืไอมตอกับผูຌ฿ชຌงำนเดຌทุกทีไ ทุกวลำ ละรองรับผำนกำร฿ชຌงำนทุกอุปกรณ์ 
  5ี  กำร฿ชຌทคนลยีสำรสนทศ฿นกำรสนับสนุนกำรด ำนินงำนของหนวยงำนพืไอ฿หຌกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ดยกำรรวมอำระบบตำง โ ทีไกีไยวขຌองกันเวຌดຌวยกัน รียกวำพลตฟอร์ม 
(Platform) พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถขຌำถึงทุก โ กำร฿หຌบริกำรเดຌดยงำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

94 
 

 กำรด ำนินงำนตำมขัๅนตอนตอนทีไถูกก ำหนดเวຌตำมตัวชีๅวัดควำมกຌำวหนຌำ฿นกำรพัฒนำระบบ
รัฐบำลอิลใกทรอนิกส์ ปรียบสมือนขัๅนบันเดทีไก ำหนดเวຌ฿หຌเดຌด ำนินกำรละตรวจสอบควำมพรຌอม
ของหนวยงำนเปทีละขัๅน ตละหนวยงำนอำจจะ฿ชຌวลำตกตำงกัน฿นกำรด ำนินงำน฿นตละ
ขัๅนตอน ซึไงขึๅนอยูกับขนำดของหนวยงำน ควำมควำมซับซຌอนของกระบวนงำน หรือควำมพรຌอมของ
หนวยงำน  

 ผลส ารใจทีไคาดวาจะเดຌรับ 

 หนวยงำนสำมำรถน ำระบบทคนลยีสำรสนทศมำพัฒนำกระบวนกำร฿หຌบริกำรของภำครัฐ 
กิดป็นระบบ E-Government ฿นกำร฿หຌบริกำรขຌอมูลกับประชำชนหรือผูຌทีไกีไยวขຌอง รองรับระบบ
กำรคຌนหำขຌอมูลหรือสอบถำมขຌอมูลทีไจ ำป็นเดຌ กิดกำรบูรณำกำรฐำนขຌอมูลของตละหนวยงำนกิด
ป็นฐำนขຌอมูลกลำงพืไอ฿ชຌประยชน์รวมกันละลดตຌนทุน฿นกระบวนกำรท ำงำน  สงผล฿หຌกิดกำร
พัฒนำระบบทีไสำมำรถรียนรูຌพฤติกรรมของผูຌ฿ชຌบริกำรพืไอน ำเปปรับปรุงกระบวนกำร฿หຌบริกำร         
มีควำมพรຌอม฿นกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ทีไปลีไยนปลง฿นอนำคตเดຌอยำงมีประสิทธิภำพตอเป 
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หมวดทีไ โ 
 

การปฏิรูประบบฐานขຌอมูลละ Big Data ดย฿ชຌ ICT 

ิDatabase enabled by ICT) 
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การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลงานวิจัยสมุนเพร 
 

นางสาวฐิติพร ทับทิมทอง 
นักวิทยาศาสตร์การพทย์ช านาญการ 

กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ 

 

 ความป็นมา  
 การดินทางเปศึกษาดูงาน ณ ประทศสาธารณรัฐกาหลีนัๅน ถือปຓนขัๅนตอนการรียนรูຌ         
ทีไส าคัญของหลักสูตรการอบรม การสริมสรຌางคุณลักษณะสวนบุคคลละทักษะการท างาน
ส าหรับขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ พราะท า฿หຌเดຌมีอกาส
รียนรูຌการด านินงานของหนวยงานชัๅนน าตาง โ ของกาหลี฿ตຌ ซึไงถือเดຌวาปຓนประทศผูຌน าระดับ
นวหนຌาดຌานทคนลยีประทศหนึไงของอชีย ตัๅงตกระบวนการวางครงสรຌางการบริหารงาน
อยางปຓนระบบขององค์กร ละการก าหนดขัๅนตอนการด านินงานทีไมีประสิทธิภาพ ซึไงสงผล          
฿หຌองค์กรหลานัๅนประสบความส ารใจอยางยัไงยืน 

 การพัฒนาทคนลยี ละการบริหารจัดการองค์กรทีไกีไยวขຌองกับงานดຌานการพัฒนา
สังคมอยางยัไงยืน (Social Sustainable Development) ของสาธารณรัฐกาหลี 
 แ. การจัดการพืๅนทีไฝังกลบขยะ฿นขตมือง Sudokwon ดยการด านินงานของบริษัท  
SLกCorp.กปຓนหนึไง฿นการด านินงานพืไอการพัฒนาสังคมอยางยัไงยืนกดยจัดตัๅงขึๅนตัๅงตป             
ค.ศ. โเเเ พืไอวัตถุประสงค์฿นการจัดการก าจัดขยะ฿นขตมืองหลวงกละพัฒนาพืๅนทีไนัๅน฿หຌสามารถ               
฿ชຌประยชน์฿นดຌานอืไนตอเดຌ ชน การท าปຓนสวนสาธารณะ การน าขยะบางสวนมา฿ชຌปຓนหลง
พลังงาน การบริหารงานพืไอ฿หຌประสบผลส ารใจนัๅน นอกจากจะตຌอง฿ชຌทคนลยีละองค์ความรูຌ
ทีไกีไยวขຌองอยางถูกตຌองลຌว ยังตຌองอาศัยการประชาสัมพันธ์ ละชีๅจง฿หຌประชาชนทีไอาศัยอยู฿น
พืๅนทีไดยรอบ฿หຌมีความขຌา฿จ ยอมรับละชืไอมัไน฿นความปลอดภัยของพืๅนทีไทีไพวกขาอยูอาศัย 
ท า฿หຌเมมีปัญหาการตอตຌานจากประชาชน฿นพืๅนทีไ 
 โ.  การบริหารทารือ Incheon (Incheon Port Authority : IPA) ดยริไมด านินงาน         
มาตัๅงตป ค.ศ. โเเ5 ถือปຓนทารือทีไมีความส าคัญของชายฝัດงตะวันตกของประทศ มีขนาด฿หญ
ปຓนอันดับ โ รองจากทารือมือง Busan ปຓนหลงขนสงสินคຌาทีไส าคัญดยฉพาะรถยนต์มือ โ 
ทารือหงนีๅยังปຓนทารือส าคัญส าหรับประชาชนทีไตຌองการดินทางดยรือเปยังมืองตา ง โ                    
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ทางชายฝัດงตะวันตกของประทศ รวมทัๅงประทศจีน นอกจากนีๅยังมีการสนับสนุน฿หຌรือขนสงละ
รือดยสาร ฿ชຌพลังงานจาก CNG (Compressed Natural Gas) ซึไง฿ชຌกຍาซมีทน (methane) 

ปຓนองค์ประกอบหลักกຍาซ CNG ถือปຓนพลังงานสะอาดละปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม 

 3. ศูนย์ผลิตนๅ าประปา Amsa Arisu (Amsa Arisu Water Purification Center)             

ปຓนรงงานผลิตนๅ าประปา แ ฿น ๆ หงทีไจัดตัๅงดยรัฐบาลมือง Seoul พืไอผลิตนๅ าประปา฿หຌพียงพอ           
ตอความตຌองการของประชาชนจ านวนกวา แเ ลຌานคนของมืองนีๅ ดยรงงาน฿ชຌคอมพิวตอร์฿น
การควบคุมระบบปฏิบัติการทุกขัๅนตอนของรงงาน นอกจากนีๅรงงานยังมีการสนับสนุนการ฿ชຌ
หลงพลังงานสะอาด ดย฿ชຌพลังงานสงอาทิตย์ปຓนหลงก านิดเฟฟງาหลัก฿หຌกับรงงาน 

 ความส าคัญของการพัฒนางานวิจัย  ดຌานวิทยาศาสตร์สุขภาพละสมุนเพร 

 ฿นปัจจุบัน กระสความสน฿จ฿นรืไองการดูลสุขภาพของประชาชนพิไมมากขึๅน ดยหันมา
฿หຌความสน฿จ฿นรืไองการออกก าลังกาย ละคุณคาทางภชนาการของอาหารทีไรับประทาน 
ประกอบชองทาง฿นการขຌาถึงหลงขຌอมูลดຌานสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์ตาง โ ทีไมีการกลาวอຌางถึง
สรรพคุณ฿นการสริมสุขภาพนัๅนมีมากขึๅน หากประชาชนเดຌรับขຌอมูลขาวสารทีไเมถูกตຌอง           
อาจกอ฿หຌกิดทษตอผูຌ฿ชຌเดຌ ดังนัๅน หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับงานดຌานวิทยาศาสตร์สุขภาพ             
ทัๅงภาครัฐละอกชน จึงตຌองมีสวน฿นการชวยหลือประชาชน ดยการผยพรขຌอมูลดຌานสุขภาพ 
ซึไงมีทีไมาจากการวิจัยทีไถูกตຌองตามหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์฿หຌกับประชาชน 

 สมุนเพรปຓนอีกทางลือกหนึไง฿นการ฿ชຌพืไอสริมสุขภาพ ทัๅง฿นการรักษารค หรือ฿ชຌปຓน
ผลิตภัณฑ์สริมอาหารพืไอบ ารุงรางกาย รัฐบาลปัจจุบันมีนยบาย฿นการสงสริมการพัฒนา
สมุนเพร ดยก าหนด฿หຌมีผนมบทหงชาติวาดຌวยการพัฒนาสมุนเพรเทย ฉบับทีไ 1กพ.ศ.      
2560 - 2564 ดังนัๅน การจัดระบบขຌอมูลงานวิจัยจึงปຓนสิไงทีไตຌองรงพัฒนา฿หຌมีประสิทธิภาพ  

พืไอปຓนการชืไอมยงนักวิจัยกับผูຌ฿ชຌงานวิจัย ละอ านวยความสะดวก฿หຌกับนักวิจัย฿นสาขาอืไน โ 
รวมถึงภาคธุรกิจทีไจะน าองค์ความรูຌทีไมีการวิจัยเวຌลຌวเปพัฒนาตอยอด฿หຌครบวงจรละ
ครอบคลุม฿นทุก โ ดຌาน ตัๅงตการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบทีไมีคุณภาพ การศึกษาประสิทธิผล           
การรักษาความปลอดภัย฿นการ฿ชຌ ละการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอการผลิต฿นระดับอุตสาหกรรม 
การสงสริมดຌานธุรกิจดยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนเพร฿หຌตรงตามความตຌองการของตลาด ทัๅง฿นละ
ตางประทศ นอกจากนีๅ การมีระบบฐานขຌอมูลงานวิจัยสมุนเพรทีไมีประสิทธิภาพละมีความปຓน
อกภาพจะชวย฿หຌการก าหนดผนละทิศทางการวิจัย฿หຌมีความหมาะสมกับสภาพการณ์฿น
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ปัจจุบันของประทศ สามารถตอบสนองความตຌองการของภาคอุตสาหกรรม ละลดความซๅ าซຌอน                   
฿นการท างานวิจัยปຓนการ฿ชຌงินงบประมาณผนดินอยางคุຌมคา 
 การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ฿นการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลงานวิจัยสมุนเพร 

 กระบวนการ฿นการผยพรขຌอมูลงานวิจัย฿นปัจจุบัน วิธีทีไสะดวกละรวดรใวส าหรับ
ประชาชน฿นการคຌนควຌาขຌอมูลดຌานตาง โ กใคือผานระบบอินทอร์นใต ดังนัๅน การพัฒนาระบบ
ฐานขຌอมูลงานวิจัยสมุนเพรจึงปຓนสิไงทีไควรด านินการ฿หຌมีประสิทธิภาพ ละสะดวกตอการ฿ชຌงาน 
ดยอาจจัดตัๅงปຓนวใบเซต์กลางของประทศทีไปຓนหลงรวบรวมขຌอมูลจากหนวยงานวิจัยตาง โ 
ภาย฿นประทศ หรือสรຌางปຓน Application ส าหรับ฿ชຌงานกับระบบปฏิบัติการตาง โ บนอุปกรณ์
คอมพิวตอร์ อยางเรกใตาม ประทศเทยยังคงประสบปัญหา฿นการพัฒนาระบบฐานขຌอมูล
งานวิจัย นืไองมาจากสาหตุตอเปนีๅ 
 แ.  ปัญหา฿นการขาดคลนงบประมาณ฿นการลงทุนท าวิจัยละพัฒนาทคนลยีระบบ
สารสนทศ ละครงสรຌางพืๅนฐานอืไน โ ทีไจะมารองรับการท างานของทคนลยีดังกลาว 

 โ.  การขาดคลนบุคลากรทีไชีไยวชาญดຌานทคนลยีสารสนทศ 

 ใ.  การขาดจຌาภาพหลัก฿นการปຓนผูຌรับผิดชอบ ประสานงาน ละดูลระบบ฿นระยะยาว 

 ขຌอสนอนะนวทางการปลีไยนปลง 
 การกຌปัญหา฿นการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลงานวิจัยสมุนเพร ดยการน าองค์ความรูຌละ
ประสบการณ์ทีไเดຌรับจากการศึกษาดูงาน ณ ประทศสาธารณรัฐกาหลีมาประยุกต์฿ชຌนัๅน 
หนวยงานของรัฐบาลควรปຓนกนน าหลัก฿นการพิไมการพัฒนา฿นดຌานตาง โ ดังตอเปนีๅ 
 แ.   การพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานทคนลยีสารสนทศ ดยฉพาะการพัฒนา
ทคนลยีการสงขຌอมูลความรใวสูงผานครือขายอินทอร์นใต ิBroadbands)กของประทศ             

ซึไงควรปຓนนยบายหลักทีไเดຌรับการพัฒนาปຓนอันดับรก จากการศึกษาดูงานท า฿หຌเดຌทราบวา 
สาธารณรัฐกาหลี฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาดຌานทคนลยีสารสนทศปຓนอยางมาก ดย฿น
ระยะวลากวา แเ ปทีไผานมา กาหลี฿ตຌมีนยบาย Digital Economy หรือการพัฒนาศรษฐกิจ 
ทีไอาศัยทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ปຓนพืๅนฐาน฿นการด านินกิจกรรมทางศรษฐกิจ 
ตาง โ ซึไงเทยสามารถน าหลักการพัฒนาดังกลาว รวมทัๅงนวทางการบริหารจัดการทคนลยี 
มาปรับ฿ชຌกับการวางระบบการจัดการฐานขຌอมูลงานวิจัยดຌานสมุนเพร ละการสงสริมการขຌาถึง
ขຌอมูลของประชาชน฿นภาคสวนตาง โ  ดังนีๅ 
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 แ. มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไมีการรียนการสอน                
ดຌานทคนลยีสารสนทศ  ฿หຌสามารถสรຌางบุคลากรทีไมีความรูຌความสามารถตรงความตຌองการ
ของตลาด 

 โ. สงสริมการวิจัยละพัฒนาระบบสารสนทศทัๅง฿นภาครัฐละอกชน ดยอาจมี           
การชิญชวนนักลงทุนดຌานวิจัยละพัฒนาจากตางประทศ฿หຌขຌามาลงทุน฿นประทศเทยมากขึๅน 
พืไอจะเดຌมีการพัฒนาทคนลยี฿หม โ ฿หຌมีความหลากหลาย ตรงตามความตຌองการของผูຌ฿ชຌงาน 
ละมีราคาทีไถูกลง ท า฿หຌผูຌ฿ชຌงานทุกระดับรายเดຌสามารถขຌาถึงเดຌ 
 3. สงสริม฿หຌมีการสรຌางความรวมมือกันระหวางหนวยงานวิจัยดຌานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทัๅง฿นประทศละตางประทศ พืไอกอ฿หຌ กิดการสนับสนุนทางดຌานทคนลยี  ละ             
การลกปลีไยนประสบการณ์฿นการวางระบบฐานขຌอมูลงานวิจัย 

 ไ.  มีการปฏิรูปสนับสนุนทุนการวิจัย฿หຌปຓนอกภาพ สามารถชืไอมยงความคิด ละ
นยบายของหนวยงานวิจัยตละหนวยงาน ตลอดจนการจัดล าดับความส าคัญของงานวิจัยละ
การพัฒนา฿หຌปຓนระบบละเมกิดการซๅ าซຌอนกัน 

 5. การสงสริม฿หຌประชาชนหในความส าคัญของการศึกษา ละการคຌนควຌาขຌอมูลจาก
หลงขຌอมูลทีไชืไอถือเดຌ ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการ฿ชຌผลิตภัณฑ์สุขภาพตาง โ มีความปลอดภัย ละ                
กิดประยชน์สูงสุด 

 6. สงสริมการ฿หຌความรูຌดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารกประชาชนทุกกลุม 
ดยน าสนอ฿หຌมีนืๅอหาทีไขຌา฿จเดຌงายเมซับซຌอน ซึไงควรถือปຓนนยบายส าคัญอีกอันหนึไงทีไตຌอง
ด านินการเปพรຌอมกับการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานสารสนทศละการสืไอสาร  
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การบูรณาการฐานขຌอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ 

พืไอพัฒนาระบบบริหารการจัดกใบภาษ ี
 

นางสาวณัฐ  ค าพิรุฬ 

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 
กรมสรรพากร 

 บทน า 
 หากจะพูดถึงประทศทีไนาจะปຓนตัวอยางส าหรับประทศก าลังพัฒนา ิdeveloping 

countries) ฿นรืไองของการพัฒนาตัวอง จากทีไปຓนประทศยากจน ประสบกับความสูญสียจาก
ภาวะสงคราม สามารถพลิกตัวกลับมาปຓนประทศทีไประสบความส ารใจทางศรษฐกิจอยางมาก
฿นชวงระยะวลาพียง ใเ – ไเ ปทีไผานมานีๅ สาธารณรัฐกาหลีหรือประทศกาหลี฿ตຌ ปຓนประทศ
หนึไงทีไมีความนาสน฿จหมาะส าหรับการศึกษาดูงานพืไอน ามาพัฒนาประยุกต์฿ชຌกับประทศเทย 

 หลังสงครามกาหลี฿นชวงป ค.ศ.แ้5เ – แ้5ใ ประทศกาหลี฿ตຌตຌองประสบกับภาวะ
ศรษฐกิจทีไยไ ายปຓนอยางมาก ตหลังจากนัๅน ฿นชวงคริสต์ทศวรรษทีไ แ้ๆเ - แ้็เ ประทศ
กาหลี฿ตຌริไมฟຕนฟูภาย฿นประทศหลังสงคราม ตนืไองจากประทศกาหลี฿ตຌ ปຓนประทศทีไเมมี
ทรัพยากรทางธรรมชาติ฿ด โ ดังนัๅน ทรัพยากรทีไส าคัญทีไสุดของประทศ คือ ประชาชน ประทศ
กาหลี฿ตຌ จึงริไมจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดຌวยการปฏิรูปการศึกษา รวมถึงสงคนเปศึกษา
ตางประทศ ดยนຌนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ละทคนลยี พืไอ฿หຌคนหลานัๅน น าวิทยาการตาง โ           
มาพัฒนาประทศ นอกจากนีๅ ประทศกาหลี฿ตຌ ยังริไมพัฒนาขีดความสามารถทางศรษฐกิจ  
ดຌวยการสงสริมอุตสาหกรรมการสงออก ปฏิสังสรรค์อยางมีพลวัต ิdynamicกinterplay) 

ระหวางภาครัฐละภาคอกชน กลาวคือภาครัฐละภาคอกชน ฿หຌความรวมมือกัน฿นการพัฒนา
ประทศ ละ฿นชวงคริสต์ทศวรรษทีไ  แ้้เ ประทศกาหลี฿ตຌเดຌออก พ.ร.บ. สงสริมอุตสาหกรรม                     
วัฒนธรรม ท า฿หຌกิดการขงขันมากขึๅน ซึไงการทีไประทศกาหลี฿ตຌสามารถพัฒนาประทศเดຌอยาง
รวดรใว มຌจะปຓนประทศทีไมีอุปสรรค฿นการพัฒนามาก ตกลับมีความจริญกຌาวหนຌาอยางมาก 
หลังจากกิดสงครามระหวางกาหลีหนือละกาหลี฿ตຌ ท า฿หຌประทศกาหลี฿ตຌกิดความตืไนตัว 
มุงมัไนทีไจะพัฒนาประทศ ดังนัๅน การศึกษานวทางการพัฒนาประทศของกาหลี฿ตຌนับปຓนรืไอง         
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ทีไนาสน฿จ ละมีหลายนยบายทีไประทศเทยสามารถน ามาประยุกต์฿ชຌเดຌทันที ละหลายนยบาย             
ทีไสามารถน ามา฿ชຌปຓนนยบายตຌนบบละพัฒนา฿หຌสอดคลຌองกับบริบทของประทศเทยเดຌ 
 สิไงทีไเดຌรียนรูຌจากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐกาหลี 
 Smart City 

 ฿นอดีตนัๅน ระบบครงสรຌางพืๅนฐาน฿นประทศกาหลี฿ตຌนัๅน ถูกบริหารจัดการยกออก 
จากกัน กลาวคือ ประปา เฟฟງา การคมนาคมขนสง การ฿หຌบริการสาธารณะของมือง จะถูก
บริหารจัดการบบตางคนตางท า ซึไง฿นบางครัๅงการด านินการอาจมีความซๅ าซຌอนกัน เมมี               
การจัดล าดับความส าคัญของการด านินการ ท า฿หຌการบริหารบຌานมืองเมมีประสิทธิภาพ ละ           
เมยัไงยืน 

 นวคิด SmartกCityกจึงถูกพัฒนาขึๅนพืไอ฿หຌกิดมืองทีไนาอยูอาศัย สามารถอ านวย         
ความสะดวก฿หຌผูຌทีไอยูอาศัยนัๅนมีคุณภาพชีวิต ิQuality of Life) ทีไดีขึๅน ดยทัไวเปมืองทีไปຓน 
Smart City ลຌวนัๅน จะท าการชืไอมยงระบบครงสรຌางพืๅนฐานของมืองขຌาดຌวยกันดย฿ชຌ
ทคนลยีขຌามาชวย พืไอ฿หຌการบริหารจัดการบຌานมืองปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ ละคุຌมคา
กับการลงทุน฿นปัจจุบัน ประทศกาหลี฿ตຌมีผนทีไจะพัฒนามืองภาย฿นประทศ฿หຌปຓน Smart 

city จ านวน ไ้ มือง ดยมีซล ิSeoul) อินชอน ิIncheon) ละปูซาน ิBusanี ปຓนมือง
ครงการน ารอง 
 SmartกCityกปຓนรูปบบของการน าทคนลยีมาชวย฿นการจัดการบຌานมือง฿หຌมี
ประสิทธิภาพ หลักการทีไส าคัญของนวคิดกSmartกCityกคือวิคราะห์ปัญหาทีไกิดขึๅน฿นมือง 
จากนัๅนศึกษาตอวามีทคนลยี฿ดทีไสามารถกຌปัญหานัๅนเดຌบຌาง รวมถึงมีอุปกรณ์อะเรทีไจะปຓน           
ตัวชวยทีไส าคัญ฿นการกຌปัญหานัๅน โ ดังนัๅน หากปรียบกSmartกCityกปຓนครืไองคอมพิวตอร์ 
Technology ละ IoT กใปรียบสมือน Software ละ Hardware ของ Smart City ซึไงตัว
ขับคลืไอนส าคัญ฿หຌคอมพิวตอร์ครืไองนีๅ สามารถท างานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

  Technology : Software of Smart City  

 การพัฒนาทางดຌานทคนลยีของประทศกาหลี฿ตຌ ถือปຓนจุดขใงส าคัญทีไท า฿หຌประทศ
กาหลี฿ตຌกຌาวหนຌาเดຌอยางรวดรใว ละตัวปรส าคัญทีไชวยสนับสนุน฿หຌ IoT สามารถท างานเดຌ คือ 
ทคนลยีการสืไอสารบบเรຌสาย  
 LoRaWANก(LowกPowerกWideกAreaกNetwork) ปຓนนวัตกรรมดຌานครงขายทีไปຓน
จุดปลีไยนส าคัญของประทศกาหลี฿ตຌ ดย LoRaWAN ปຓนครือขายทีไครอบคลุมอุปกรณ์ IoT           
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เดຌทัไวประทศปຓนรายรกของลก ดยท าหนຌาทีไควบคุมสัไงการ ละชืไอมยงการสืไอสารระหวาง
อุปกรณ์ ผาน LoRaWANกดย฿นอดีต อุปกรณ์ IoT ตละตัวจะชืไอมยงกันผาน Mobile Data 

ซึไงมีความสามารถ฿นการชืไอมตอระยะเกล ตมีคา฿ชຌจายคอนขຌางสูง หรือชืไอมยงกันผาน WiFi 

ละ Bluetooth ซึไงมีขຌอจ ากัด฿นรืไองของระยะทาง ต LoRaWAN สามารถกຌปัญหาทัๅงหมดนีๅ
เดຌดยสามารถชืไอมยงอุปกรณ์ IoTกทีไอยูหางกันเดຌ ฿ชຌพลังงานนຌอย คา฿ชຌจายตไ า ละสามารถ
ชืไอมยงอุปกรณ์ IoTกพรຌอมกันเดຌหลายตัว นับวาปຓนครงสรຌางพืๅนฐานทีไปຓนประยชน์ละ
คุຌมคากับการลงทุนปຓนอยางมาก 

 

ตารางทีไ แ : ตารางปรียบทียบคุณลักษณะของครือขายประภทตาง โ 

 IoT : Hardware of Smart City 

 IoT (Internet of Things) คือ สรรพสิไงตาง โ ทีไสามารถสืไอสาร ชืไอมยงขຌอมูลกันเดຌทัไวถึง 
ระบุตัวตนสิไง โ นัๅนเดຌ รวมถึงมีความสามารถ฿นการปฏิสัมพันธ์ละท างานรวมกัน ซึไงทคนลยี
ปຓนปัจจัยส าคัญทีไท า฿หຌสรรพสิไงทัๅงหมดนีๅสามารถติดตอสืไอสารกันเดຌ 
 IoTกขຌามามีบทบาทส าคัญ฿นการปลีไยนปลงรูปบบการท างานของสิไงตาง โ ชน            
฿นอดีตรา฿ชຌคอมพิวตอร์฿นการท างาน คຌนหาขຌอมูล สัไงพิมพ์รายงาน฿หຌออกมาอยู฿นรูปของ
กระดาษ ฿นขณะทีไทรศัพท์นัๅน รา฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสารกันดຌวยสียง ต฿นปัจจุบัน ราสามารถ 
฿ชຌทรศัพท์ท างาน คຌนหาขຌอมูล รวมถึงสัไงพิมพ์รายงาน฿หຌออกมาอยู฿นรูปของกระดาษผาน
ทคนลยีการสืไอสารบบเรຌสาย ตัวอยาง IoTกทีไประสบความส ารใจ฿นประทศกาหลี฿ตຌ ชน 
ระบบขนสงมวลชน ระบบครงสรຌางพืๅนฐาน ละครืไองมือสืไอสารของประทศกาหลี 
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 Information Integration 

 จากการศึกษารืไองทคนลยีละ IoTก฿นหัวขຌอทีไผานมานัๅน พบวา มืไอมีทคนลยี              
ทีไสามารถชืไอมตออุปกรณ์สืไอสารทุกชิๅน฿หຌท างานรวมกันเดຌลຌวกการลกปลีไยนขຌอมูล                
บนฐานขຌอมูลรวมกัน กใปຓนตัวปรส าคัญทีไขาดเมเดຌ ทีไท า฿หຌการท างานรวมกันนัๅนมีประสิทธิภาพ 
ดังนัๅน หนึไง฿นองค์ประกอบหลักของนวคิด Smart City ทีไประทศกาหลี฿ตຌเดຌ฿หຌความส าคัญคือ 
Urban Openness 

 Urban Openness ปຓนนวคิดหนึไง฿นการพัฒนามือง฿หຌปຓน Smartกcityกดยมีหลักการวา                      
ทุกคนควรขຌาถึงฐานขຌอมูลระหวางหนวยงานเดຌอยางอิสระ พืไอทีไจะสามารถน าเปพัฒนาตอ           
พืไอพิไมมูลคา฿หຌกับการบริการเดຌสูงสุด ดังนัๅน มืองทีไปຓน Smart city หลาย โ มือง จึงมุงนຌน
จ านวนขຌอมูลทีไสามารถขຌาถึงเดຌ กลาวคือ ขຌาถึงขຌอมูลเดຌจ านวนมากทีไสุด กใจะกิดประยชน์
สูงสุด ตอยางเรกใตาม ประทศกาหลี฿ตຌเดຌลใงหในอีกประดในทีไส าคัญเมพຌกัน คือ คุณภาพของ
ขຌอมูล ซึไงปຓนประดในทีไกSmartกCityกควร฿หຌความส าคัญ นืไองจากจะมีผลตอความถูกตຌอง             
฿นการประมวลผลขຌอมูล  
 จากประสบการณ์การยีไยมชมศูนย์ขຌอมูลดຌานการจราจรบนทางดวน ิTrafficกInformation                 

Center, Korea Expressway Corporation) ขຌาพจຌาขอตัวอยางของการขຌาถึงขຌอมูล ศูนย์
ขຌอมูลดังกล าว ปຓนหนวยงานของภาครัฐ  ซึไ ง เดຌ พัฒนาระบบทีไส าคัญ คือ Intelligent 

Transportation Systems (ITS) ดย฿หຌค านะน า ดຌานการจราจรตาง โ ชน บอกสถานทีไ
ปัຖมนๅ ามัน จุดพักรถ ขຌอมูลส าหรับการทองทีไยว ปຓนตຌน กรณีทีไมีรถกิดอุบัติหตุ ระบบเมพียงต
รายงานสถานการณ์การจราจรบนทางดวนบบ real-timeกผานกapplication บนทรศัพท์ 
คลืไอนทีไ จຌง฿หຌผูຌ฿ชຌรถปลีไยนชองทางการวิไงของรถ หรือมຌตจຌง฿หຌผูຌ฿ชຌรถลงจากทางดวนลຌว 
ตยังสงขຌอมูล฿หຌต ารวจขຌาเปทีไจุดกิดหตุเดຌภาย฿น โ นาที ปรียบทียบกับ฿นอดีต มืไอกิด
อุบัติหตุ ผูຌ฿ชຌรถจะตຌองทรหาบริษัทประกันภัย ละจຌงต ารวจ ซึไ ง฿ชຌวลามาก จะหในเดຌวา           
การทีไศูนย์ขຌอมูลดังกลาว สามารถขຌาถึงขຌอมูลละชืไอมยงการท างานกับหนวยงานของต ารวจ 
ท า฿หຌการจัดการการจราจร฿นประทศกาหลี฿ตຌมีประสิทธิภาพปຓนอยางมาก 

 ขຌอสนอนะส าหรับการประยุกต์฿ชຌละพัฒนาประทศเทย 

 ปัญหาทีไพบ฿นประทศเทยคือ ระบบตาง โ ถูกพัฒนา฿นลักษณะตางคนตางท า ท า฿หຌเมมี
มาตรฐานทีไสามารถชืไอมยงขຌอมูล ละ฿ชຌงานรวมกันเดຌ นอกจากนีๅ งบประมาณกใปຓนอีกปัญหาหนึไง                
ทีไท า฿หຌการพัฒนาฐานขຌอมูลกลาง ซึไงมีขนาด฿หญมาก เมประสบความส ารใจ อีกทัๅงยั งเมมี
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กฎหมายรองรับ฿หຌหนวยงานสามารถด านินการชืไอมยงขຌอมูลกัน ท า฿หຌบางหนวยงานเมกลຌาทีไ
จะด านินการนืไองจากกลัวความผิดทางวินัย 

 จากการรียนรูຌละประสบการณ์ทีไเดຌรับจากการยีไยมชมนวัตกรรม฿นประทศกาหลี฿ตຌ          
สิไงส าคัญทีไประทศกาหลี฿ตຌ฿หຌความส าคัญมากคือ การกຌปัญหาทีไตຌนหตุ ประทศกาหลี฿ตຌเมเดຌ
฿หຌความส าคัญ฿นระดับของบริการทานัๅน ต฿หຌความส าคัญ฿นการพัฒนาลงลึกเปถึงระดับ
ครงสรຌาง นืไองจากประทศกาหลี฿ตຌมีความคิดวา การจะท าบริการ฿หຌดีละมีประสิทธิภาพนัๅน 
ตຌองริไมจากการกຌปัญหาตัๅงตพืๅนฐาน 

 ประทศเทย จึงควรกຌปัญหาตัๅงตพืๅนฐาน พืไอ฿หຌรากของการพัฒนาประทศขใงรง 
ดยริไมจากการชืไอมยงฐานขຌอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ ซึไงปຓนปัญหาทีไส าคัญทีไควรกຌเข
ปຓนอันดับรก ดยจัด฿หຌมีหนวยงานจຌาภาพ ทีไสามารถควบคุมสิทธิการขຌาถึงขຌอมูล฿หຌปຓนเป
ตามอ านาจหนຌาทีไของหนวยงานตาง โ พืไอรักษาความปลอดภัย฿นการ฿ชຌงานระบบสารสนทศ 
ขຌาพจຌาชืไอวา หากหนวยงานภาครัฐมีการบูรณาการฐานขຌอมูลรวมกัน จะท า฿หຌหในถึงปัญหา            
ทีไทຌจริงมากขึๅน สามารถกຌเขปัญหาเดຌตรงจุดมากยิไงขึๅน  
 ส าหรับกรมสรรพากร ฿นฐานะนักตรวจสอบภาษีอากร ขຌาพจຌาลใงหในถึงปัญหา               
฿นการรงรัดภาษีอากรคຌาง ดยทุกครัๅงทีไมีการรงรัดภาษีอากร หากผูຌ สียภาษีเมยินยอมช าระภาษี              
จຌาหนຌาทีไกรมสรรพากร จ าปຓนตຌองด านินการจัดท าหนังสือถึงหนวยงานราชการ฿ด โ ทีไมีสวน
กีไยวขຌองกับการควบคุมทะบียนทรัพย์สินประภทอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ละ             
ขอความรวมมือ฿หຌระงับการท านิติกรรม฿ด โ กีไยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ดังกลาว 
พืไอปຓนประยชน์฿นการรงรัดภาษีอากร ซึไง฿นบางครัๅงการจัดท าหนังสือเปทีไหนวยราชการ฿ด โ 
ตຌอง฿ชຌวลาด านินการพอสมควร อาจเมทันกาล ผูຌสียภาษีอาจขายหรืออนทรัพย์สินดังกลาว  
เปลຌว ดังนัๅน หากมีการบูรณาการฐานขຌอมูลระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง จะชวยลดระยะวลา
฿นการสงขຌอมูล฿หຌหนวยราชการด านินการระงับการท านิติกรรม฿ด โ กับทรัพย์สินของผูຌสียภาษี 
ซึไงจะมีประยชน์ตอการบริหารการจัดกใบภาษีของประทศเทยมากยิไงขึๅน 

 

 

 

 

 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารรวมกัน 

ระหวางหนวยงานพืไอบริหารจัดการระบบวิจยัของประทศ 

ิUbiquitous for Research Eco-System) 
 

นางสาวทัณฑิมา สด฿ส 

นักวิทศสัมพันธ์ช านาญการ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ  
  

 ICT : ปัจจัยหลักของยุค ไ.เ 

 ตัๅงตป ค.ศ. โเแใ ลกเดຌมีนวทาง฿นการปรับตัวพืไอพัฒนาอุตสาหกรรมอยางปຓน
รูปธรรมดยนยบายอุตสาหกรรมหงชาติของประทศยอรมันทีไมีปງาหมายวา ค .ศ. โเใเ           
ปຓนตຌนเป ยอรมันจะขຌาสูยุคอุตสาหกรรมอัจฉริยะอยางตใมรูปบบ ซึไงจะปຓนการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครัๅงทีไ ไ ของลก รียกวายุค Industry ไ.เ หรือ อุตสาหกรรม ไ.เ ทีไมีปัจจัยส าคัญ
฿นการขับคลืไอนอุตสาหกรรม ศรษฐกิจ รวมถึงสังคม ปຓนทคนลยีทีไมีระบบชืไอมยงกับ
ครือขายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ิ InformationกandกCommunication 

Technology :กICT)ก ดยขຌามาปຓนตัวกลาง ฿นการสืไอสารระหวางคนกับครืไองจักร รวมถึง
หุนยนต์ ละระหวางครืไองจักรละหุนยนต์ดຌวยกันอง ลักษณะดนของอุตสาหกรรม ไ.เ คือ 
การผลิตจะมีความรวดรใว ดຌวยตຌนทุนตไ า ละมีความปลอดภัย มีความสามารถ฿นการกใบขຌอมูล
จ านวนมากเดຌ สามารถ฿ชຌขຌอมูลเดຌทุกทีไทุกวลานืไองจากมีการชืไอมยงกันบนครือขาย ICT อาทิ 
การชืไอมยงระหวางฐานการผลิต หลงวัตถุดิบ รวมถึงการชืไอมยงระหวางผูຌผลิตกับผูຌซืๅอสินคຌา
฿หຌสามารถคุยกันเดຌ ดยเมจ าปຓนตຌองดินทางมาพบกัน 

 Thailand ไ.เ หรือประทศเทย ไ.เ ปຓนค าทีไกิดขึๅนหลังจากนวคิดอุตสาหกรรม ไ.เ 
ดยปຓนสวนหนึไง฿นปງาหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ โเ ป ิพ.ศ.โ5ๆเ - โ5็้ี ซึไงประทศ
เทย ไ.เ ปຓนการปฏิรูปนวทางการพัฒนาประทศ฿หຌมีครงสรຌางทางศรษฐกิจ฿นรูปบบ
ศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมกิValue-Based Economy)กดยภาครัฐมีการตรียมพรຌอม
฿นการขຌาสูยุคดังกลาวดຌวยการสงสริมการขยายครงสรຌางพืๅนฐานดຌานดิจิตอล ละครือขาย
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อินตอร์นใต฿หຌครอบคลุมทัไวประทศ ซึไงจะมีความสอดคลຌองกับอุตสาหกรรมรูปบบ฿หม฿น           
โเ ปขຌางหนຌา 
 การ฿ชຌประยชน์ดຌานดิจิตอลละ ICT จะชวย฿หຌการขับคลืไอนภาคการผลิต ละศรษฐกิจ
ของประทศมีประสิทธิภาพ฿นการผลิตทีไสูงขึๅนดยการน าระบบซในซอร์ละอุปกรณ์ ICT            
มาชืไอมตอขຌากับครืไองจักร หุนยนต์ ละอุปกรณ์อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับการผลิต นอกจากนีๅ            
การน าระบบดิจิตอลละ ICT มา฿ชຌ฿นภาครัฐกใจะสามารถชวย฿หຌประชาชนขຌาถึงการบริการ          
ตาง โ ของรัฐทีไ ปຓนระบบดิจิตอลเดຌทุกพืๅนทีไทัไวประทศ ดังนัๅน ICTดจึงปຓนปัจจัยหลัก                
฿นครงสรຌางพืๅนฐานของการพัฒนาประทศ ทัๅงดຌานศรษฐกิจละดຌานการบริหารจัดการตาง โ 
ของภาครัฐ 

 กาหลี฿ตຌพัฒนาประทศดຌวย ICT 

 ICT ปຓนปัจจัยส าคัญ฿นครงสรຌางพืๅนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศของกาหลี฿ตຌ
ทีไน าประทศเปสูประทศพัฒนาลຌว กาหลี฿ตຌสรຌางระบบครงสรຌางพืๅนฐานทรคมนาคม            
บรอดบนด์คุณภาพละครอบคลุมพืๅนทีไทุกภาคสวนทัๅงภาครัฐ ภาคอกชน รวมถึงภาคประชาชน 
ปຓนสิไงทีไพิสูจน์อยางชัดจนวา ICTกปຓนครงสรຌางพืๅนฐานทีไชวยขับคลืไอนศรษฐกิจละสังคม
ของประทศอยางทຌจริง 
 นยบายการพัฒนา ICT ของกาหลี฿ตຌ เดຌก ความสามารถ฿นการชวย฿หຌการสืไอสารของ
สวนตาง โ ฿นสังคมปຓนเปอยางเรຌขຌอจ ากัด รวมถึงการขຌาถึงขຌอมูลสารสนทศทีไหลากหลายอยาง
สะดวกสบาย กาหลี฿ตຌเดຌก าหนดบทบาทของ ICTกเวຌอยางชัดจน ดยจะตຌองชวย฿หຌกิด              
การบริหารจัดการนยบายอยางปຓนอกภาพจากหนวยงานตาง โ ทีไกีไยวขຌอง ทัๅงภาครัฐ 
ภาคอกชน ละภาคประชาชน ซึไงภาครัฐมีนยบายสรຌางความตระหนักกประชาชน฿นการ฿ชຌ
งาน ละ฿หຌประชาชนมีความสามารถ฿นการ฿ชຌงาน ดยจัดอบรมละ฿หຌความรูຌกีไยวกับการ฿ชຌงาน 
ICT กประชาชนทัไวเป รวมทัๅงผูຌสูงอายุ กษตรกร มบຌาน สามารถ฿ชຌ ICTก฿นการสืไอสารเดຌ 
นืไองจากมุงนຌน฿นการลดชองวาง฿นการขຌาถึงละ฿ชຌงาน฿หຌกับกลุมคนดຌอยอกาส ดยฉพาะ
กลุมคนพิการ นอกจากนีๅกาหลี฿ตຌมีการน า ICT ขຌาเปประยุกต์฿ชຌ฿นการพัฒนาประทศทีไดนชัด
ละเดຌผลลัพธ์ทีไนาพอ฿จ ชน ฿นการบริหารจัดการมืองอัจฉริยะ Smart City ฿นครงสรຌาง
พืๅนฐานดຌานการคมนาคมขนสง฿นภาครัฐบาล ิE-government) 
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 การบริหารจัดการมืองอัจฉริยะ 

 Incheon Free Economic Zone (IFEZ) ปຓนมืองทีไมีการบริหารจัดการทีไมีครงสรຌาง
พืๅนฐานดຌาน ICTกปຓนปัจจัยหลัก฿นการด านินการ ดยภาครัฐละภาคอกชนเดຌรวมมือกัน          
สรຌางมืองทีไมีนวัตกรรม฿หຌปຓนขตธุรกิจส าหรับนานาชาติ ดยมีสิไงอ านวยความสะดวก พืๅนทีไ
ประกอบการ รวมถึงทีไ พักอาศัย จุดดนของก IFEZกคือ การอยูอาศัยบบกSmartกCity                  

ซึไงประกอบดຌวยมือง ใ มือง เดຌก Songdo ปຓนขตธุรกิจนานาชาติ ละนຌนการศึกษา วิจัย 
ละทคนลยีชีวภาพกYeongjongกปຓนมืองทีไประกอบธุรกิจดຌานการบินทาทียบรือ            
การทองทีไยว ละการพักผอน Cheongna ปຓนศูนย์รวมทางดຌานธุรกิจการงิน ทคนลยี
หุนยนต์ การคຌา ละการทองทีไยว 

 IFEZ มีการบริหารจัดการทีไบูรณาการครงสรຌางพืๅนฐานละการบริการตาง โ เวຌดຌวยกัน
อยางลงตัว เมวาจะปຓนการจัดระบียบคมนาคม การรักษาสิไงวดลຌอม การปງองกันอาชญากรรม 
การปງองกันภัยพิบัติ รวมถึงการจัดการสาธารณูปภค ดยระบบคอมพิวตอร์ควบคุมระบบตาง โ 
จากการปฏิบัติการละสังกตการณ์ภาย฿นหຌองดียวกัน ดยมีจຌาหนຌาทีไควบคุมระบบประจ าการ
อยูทีไหຌองปฏิบัติการ ิUbiquitous Computing from Single Control Room) ชน ดຌานการ         
รักษาความปลอดภัยดยการติดตัๅง CCTV การบริการ ทีไจอดรถยนต์เฟฟງาพรຌอมอุปกรณ์ชาร์ตเฟ 
ระบบประหยัดนๅ าละหมุนวียนนๅ าทิๅงจากอาคารมา฿ชຌ฿หม การบริหารจัดการขยะผานระบบ          
การกใบขยะบบสงตรงจากทีไพักเปยังจุดยกขยะของมือง ระบบการน ากຍสจากขยะมาผลิต
ปຓนพลังงาน ฯลฯ 

 ครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการคมนาคมขนสง 
 กาหลี฿ตຌมีระบบการคมนาคมขนสงอัจฉริยะ ซึไงมีจุดดนดຌานประสิทธิภาพละ             
ดຌานความปลอดภัย ดຌานประสิทธิภาพ คือประหยัดคาขนสง ลดการ฿ชຌพลังงาน ซึไงท า฿หຌลด              
การปลอยกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ ดຌานความปลอดภัย  คือการปງองกันอุบัติ หตุ  ละ
ความสามารถ฿นการกูຌภัยเดຌทันวลา  มืไอมีอุบัติหตุกิดขึๅน ดยระบบทีไ กาหลี฿ตຌ฿ชຌ฿น              
การคมนาคมขนสงอัจฉริยะนีๅรียกวากIntelligentกTransportกSystemก:กITSกดย฿ชຌระบบ
คอมพิวตอร์ควบคุมระบบปຓน สวน฿หญ ระบบดังกลาวมีการรายงานสภาพการจราจรบบ 
Real-time ทีไมีความมนย า฿นการควบคุมสภาพการจราจร฿หຌลืไนเหลเดຌมຌอยู฿นขตมืองละ
ปຓนชัไวมงรงดวน นอกจากระบบการควบคุมการจราจรลຌว กาหลี฿ตຌยังเดຌน า ICT ขຌามา฿ชຌ฿น
ระบบบริหารจัดการรถดยสารประจ าทาง ิBus Management System: BMS) ภาย฿นระบบจะ
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มีการชืไอมยงขຌอมูลจากหลงตาง โ ทีไกีไยวขຌอง฿นกระบวนการขนสงสาธารณะ ซึไงเดຌกขຌอมูลทีไ
สงมาจากพนักงานขับรถ ขຌอมูลจากอุปกรณ์รับสงขຌอมูล฿นรถ ขຌอมูลทีไสงมาจากสถานีจอดรถ  
ดยขຌอมูลตาง โ จะถูกน าเปวิคราะห์ละสงขຌอมูลทีไปຓนประยชน์ผานครือขายอินตอร์นใตเป
ยังผูຌรับบริการ ฿นระบบคมนาคมขนสงมีการน าทคนลยี Smart Card (฿นกาหลีรียกวาบัตร 
T-Money)กมา฿ชຌ฿นการจายคาบริการ ซึไงมีการชืไอมยงขຌอมูลจากภาคสวนตาง โ ทีไกีไยวขຌอง 
อาทิ ธนาคาร การบริการสาธารณะ การซืๅอของผานบัตร การรักษาพยาบาล T-Money จะกใบ
ขຌอมูลตัๅงตการริไมตຌนจนสิๅนสุดการ฿ชຌบริการ ชน ขຌอมูลวัน วลา ละสถานทีไ ระยะวลา 
ระยะทาง คาธรรมนียม คาบริการ ฯลฯ 

 รัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิE-government) 

 ฿นการสรຌาง E-government ของกาหลี฿ตຌ มีปງาหมายหลัก เดຌก การขยายขอบขต
การบริการของภาครัฐ ละการบริหารงานทีไมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละมี ความยืดหยุน               
฿นการพิไมขอบขต การบริการของรัฐ พืไอความพึงพอ฿จสูงสุด฿นงคุณภาพการบริการ 
฿หຌบริการรูปบบวใบเซต์รียกวา Single Window E-government ประชาชนสามารถยืไนค า
รຌองละสอบถามขຌอมูลเดຌ ดยผานระบบทีไ฿ชຌงานงาย มีอกสาร฿นรูปบบอิลใกทรอนิกส์ออก฿หຌ
ประชาชนทนการ฿ชຌกระดาษ หนวยงานบริการของรัฐสามารถ฿ชຌขຌอมูลรวมกันดยผานครือขาย             
ระหวางกันปຓนการลดขัๅนตอนทีไจะตຌองยืไนอกสารชนิดดียวกันเดຌ ฿นสวนของการบริหารงานทีไมี
ประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละมีความยืดหยุน ปຓนการพิไมประสิทธิภาพ฿นการบริหาร ภาคราชการ
฿หຌปຓนการบริการทีไมีความรวดรใว ประชาชนสามารถติดตอสืไอสารกับจຌาหนຌาทีไของรัฐเดຌบบ
ทันที ิreal-time) ผานครือขายอินตอร์นใต ซึไงหนวยงานของรัฐจะตຌองสรຌางความรวมมือกับ
ภาคสวนตาง โ ทีไกีไยวขຌอง อาทิ การคลัง การฝຄกอบรมทรัพยากรบุคคล ละกระบวนงานภาย฿น
อืไน โ ดยประยุกต์฿ชຌการสนองานตอผูຌบริหารผานระบบอิลใกทรอนิกส์ 
 กาหลี฿ตຌก าลังพัฒนารัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ เปสู Government ใ.เ ทีไมีหลักการทีไส าคัญ
คือ สามารถปຂดผยละมีการบงปันดยผานการสืไอสารละความรวมมือ ิOpenness, 

Sharing,กCommunicationกandกCollaboration)กซึไ งประกอบดຌ วย  ใกกลยุทธ์  เดຌ ก               
ความปรง฿ส ประสิทธิภาพ ละนຌนการบริการกิTransparent,กCompetentกandกService- 

oriented)กซึไงกใคือการสรຌางความขຌา฿จดຌวยการ฿หຌขຌอมูลกประชาชน การปຂดผยขຌอมูล ละ
การมีสวนรวมของประชาชน ดยการท างานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐทีไอยูบนฐานขຌอมูล 
ิBigกdata)กฐานดียวกัน฿นการพัฒนา การ฿หຌบริการประชาชนบบ฿หม ดຌวยทคนลยี
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สารสนทศ ปัจจุบันกาหลี฿ตຌ฿ชຌกCloudกOn-naraกปຓนระบบทีไสามารถพิไมประสิทธิภาพ          
ความปรง฿ส ละความรับผิดชอบของรัฐบาล฿หຌมีระบบบบผนมากยิไงขึๅน ซึไง On-nara 

สามารถอ านวยความสะดวก฿นการบริหารจัดการอกสารบบ Online ฿หຌกหนวยงานภาครัฐ                   
ทีไขຌารวม฿นระบบจ านวนกวา 5เ หนวยงาน On-nara ประกอบดຌวย โ สวนหลัก เดຌก ระบบ
จัดการงาน ละระบบจัดการอกสาร ซึไงจะชวยสนับสนุนกระบวนการตัดสิน฿จ รวมถึง         
การวางผน การด านินงานการประมินผล ละขຌอสนอนะ ขຌอดีของ On-nara คือ฿ชຌงานงาย 
ระบบมีชองทางการสืไอสารทีไมีประสิทธิภาพ มีขຌอมูลทีไชืไอถือเดຌซึไงสงตรงมาจากหนวยงานจຌาของ
ขຌอมูล฿นระบบ ท า฿หຌเดຌขຌอมูลทีไมีความทันสมัย 

  การน า ICT มาประยุกต์ขຌากับการบริหารจัดการระบบวิจัย 

 การขับคลืไอนการพัฒนาประทศเปสูการปຓนประทศทีไมีความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน 
จ าปຓนตຌองมีการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน ดยอาศัยองค์ความรูຌดຌานการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ละองค์ความรูຌดຌานสังคมศาสตร์ละมนุษยศาสตร์        
ปຓนพืๅนฐาน฿หຌทุกภาคสวนปรับตัว฿หຌกຌาวทันตอการปลีไยนปลงของลก อีกทัๅงปัญหาทีไประทศ
ติดอยูทีไกับดักรายเดຌปานกลาง รัฐบาลจึงเดຌมีความพยายาม฿นการปฏิรูประบบวิจัยของประทศ 
฿หຌวิทยาศาสตร์ วิจัย ละนวัตกรรมของประทศมีความสอดคลຌอง  ละชืไอมยงกับนยบาย
ระดับประทศ   ดยการชืไอมยงผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกภาคสวน ทัๅงทีไปຓนครือขายของหนวยงาน
ตาง โ ทีไมีปฏิสัมพันธ์ระหวางกัน ระบบวิจัย มีความหมาย ครอบคลุมระบบการก าหนดนยบาย          
การบริหารจัดการ ละการพัฒนาบุคลากร การถายทอดทคนลยีละความรูຌ ละการน า
ผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์ ระบบวิจัยของเทยมีหนวยงานหลักบงออกปຓน ๆ กลุม เดຌก             
หนวยก าหนดนยบาย หนวยสนับสนุนทุนวิจัยละประมินผลงานวิจัย หนวยด านินการวิจัย 
หนวยบริหารจัดการงานวิจัย หนวยทดสอบมาตรฐาน ละหนวยผูຌ฿ชຌประยชน์จากงานวิจัย  
 ปัจจุบันประทศเทยมีทรัพยากร ดຌานการวิจัย฿นรูปบบงินทุนวิจัย บุคลากรวิจัย 
ครงสรຌางพืๅนฐาน ละสิไงอ านวยความสะดวกพืไอการวิจัยอยู฿นกณฑ์ตไ า สงผล฿หຌผลผลิต฿นรูป
ของผลงานตีพิมพ์ละสิทธิบัตรทีไจะเดຌจากการวิจัยละพัฒนามีคอนขຌางนຌอยลงตามเปดຌวย          
จึงกลาวเดຌวา ระบบวิจัยของประทศยังมีปัญหา฿นชิงครงสรຌางละระบบ ละปัญหา฿นชิงกลเก            
การยกระดับขีดความสามารถดຌานการวิจัยของประทศ เมอืๅอ฿หຌกิดการสรຌางสรรค์สิไง฿หม        
การบูรณาการ ตลอดจนการกระจายความรูຌ 
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 ปัญหาชิงครงสรຌาง ละระบบกิดจากความซๅ าซຌอนของคณะกรรมการระดับชาติ          
ทีไกีไยวขຌองกับนยบายการวิจัยละการพัฒนานวัตกรรมของประทศกความซๅ าซຌอนของ
หนวยงานสนับสนุนทุนวิจัยทีไเมมีการบูรณาการละขาดอกภาพ กฎระบียบทีไเมอืๅอ฿หຌ             
การด านินงานของหนวยงานสนับสนุนการวิจัยมีประสิทธิภาพ การขาดความชืไอมยงขຌอมูล
ระหวางหนวยงาน฿นระบบวิจัยการจัดสรรงบประมาณเมสอดคลຌองกับการวิจัยทีไตอนืไอง             
การจัดสรรงบประมาณ เมสอดคลຌองกับการตอยอดผลงานวิจัยเปสูการ฿ชຌประยชน์ ปຓนตຌน 

 ปัญหาชิงกลเก กิดจากการขาดกลเกการขຌาถึงความรูຌละทคนลยี ครงสรຌางพืๅนฐาน
เมพียงพอตอการพัฒนา การวิจัยพืไอขับคลืไอนประทศ การขาดการก าหนดจทย์วิจัยทีไตรงตาม
ความตຌองการของผูຌ฿ชຌ ละการขาดความชืไอมยงของขຌอมูล 

 การขับคลืไอนละการปฏิรูประบบวิจัยบบบูรณาการของประทศ มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌ
หนวยงานตาง โ ทีไกีไยวขຌอง฿นระบบวิจัยมีการด านินงานทีไปຓนอกภาพลดความซๅ าซຌอน           
มีความชัดจน ละสงสริม฿หຌระบบวิจัยของประทศปຓนกลเก฿นการขับคลืไอนระบบศรษฐกิจ
ละสังคมของประทศ฿หຌมีความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน ดยตละหนวยงานจะมีบทบาทหนຌาทีไ
ละความรับผิดชอบทีไชัดจนมีทิศทางทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ ละผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ ประดในปัญหาสวน฿หญทีไพบ฿นการบริหารระบบวิจัยของประทศทีไผานมา             
สวนหนึไงกิดจากการขาดความชืไอมยงกันระหวางหนวยงาน฿นระบบวิจัย ขาดการติดตอสืไอสาร 
ละขาดขຌอมูลทีไปຓนประยชน์ ท า฿หຌตละหนวยงานมีสภาพตางคนตางท างาน เมมีศูนย์กลาง
การบริหารงานภาย฿นระบบ วิธีการทีไจะท า฿หຌระบบวิจัยมีความปຓนอกภาพนอกจาก           
การปรับปรุงกฎหมายลຌว การน าทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร หรือ ICTกมาปຓน
ครงสรຌางพืๅนฐานหลัก฿นการปฏิรูประบบวิจัย฿หຌปຓนอกภาพมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 
ละมีความสอดคลຌองกับการปลีไยนปลงของลกทีไมีการบริหารจัดการตาง โ ปຓนระบบดิจิตอล
ละ ICT ดังตัวอยางระบบการบริหารจัดการทีไประสบความส ารใจมาลຌวขຌางตຌน  
 การปรับระบบวิจัยของประทศ฿หຌมีรูปบบทีไมีการผนวกดิจิตอลละ ICTdขຌาเป
จ าปຓนตຌองมีการออกบบกระบวนการท างานของหนวยงาน฿นระบบวิจัย฿หຌสอดคลຌองละอยู            
฿นขอบขตการท างานของหนวยงาน ดังนีๅ 
 แี หนวยงาน฿นระบบวิจัยจะตຌองรวมกันสรຌาง ICT Platform กลางส าหรับการบริหาร
จัดการรวมกัน 



113 
 

 โี ภาย฿น ICTกPlatformกจะตຌองมีชองทางส าหรับการลกปลีไยนขຌอมูลสารสนทศ
ระหวางหนวยงาน 

 ใี หนวยงาน฿นระบบวิจัยจะตຌองอัพดทขຌอมูลของหนวยงานตนอง฿นระบบอยูสมอ 

 นอกจากขຌอสนอนะขຌางตຌนลຌว ดຌานบุคลากรวิจัยของตละหนวยงานจะตຌองเดຌรับ            
การพัฒนาทักษะ฿นการ฿ชຌ ICTกPlatformกดังกลาว ฿หຌสามารถจัดตรียมอกสาร฿นรูปบบ
อิลใกทรอนิกส์ ตลอดจนติดตามประมินผลการด านินงานจากระบบ ละวิ คราะห์ขຌอมูล             
จากระบบ พืไอการน าเป฿ชຌประยชน์฿นการท างานเดຌ 

--------------------------------------------- 

 ขຌอมูลอຌางอิง 
 -  ดร.สุวิทย์ มษินทรีย์. นวคิดกีไยวกับประทศเทย ไ.เ.  
 -  พลอากาศอก ประจิน จัไนตอง. ผนการขับคลืไอนละปฏิรูประบบวิจัยบบบูรณา
การของประทศ 
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การ฿ชຌ Big Data พืไอสรຌางการมสีวนรวมของประชาชน  
ดຌานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 

นางสาวพรพิมล  สมนึก 

นักวิชาการสิไงวดลຌอมช านาญการ 
กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม  

 

 การรณรงค์หลากหลายรูปบบของภาครัฐ  พืไอสรຌางจิตส านึกละความตระหนัก          
฿หຌประชาชน฿นสังคมเทยมีสวนรวมกับการอนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
ดยฉพาะดຌานขยะมูลฝอยนัๅนกิดขึๅนมาอยางตอนืไอง ผานชองทางสืไอสิไงพิมพ์ วิทยุ ทรทัศน์ 
การอบรมสัมมนา นิทรรศการ ละสืไอสังคมออนเลน์ อาทิ การรณรงค์พืไอ฿หຌลดการผลิตขยะ
ตัๅงต฿นครัวรือน การรูຌจักคัดยกขยะขายเดຌละขยะทีไตຌองน าเปท าลายออกจากกัน การลด฿ชຌ
ถุงพลาสติก การลด฿ชຌฟมละหันมา฿ชຌสินคຌาละบรรจุภัณฑ์ทีไยอยสลายเดຌตามธรรมชาติ             
ตกิจกรรมหลานีๅเมสามารถท า฿หຌปริมาณขยะมูลฝอยของทัๅงประทศลดลงเดຌ อาจกิดจากปัจจัย
หลายดຌานทัๅงขຌอจ ากัดดຌานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ ประสิทธิภาพของการด านินกิจกรรม        
ชองทางการสืไอสาร ระบบติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการขຌอมูล นยบายทางการมือง หรือ
มຌกระทัไงจิตส านึกดຌานสิไงวดลຌอมของคนเทย 

 สถิติการผลิตขยะมูลฝอยของคนเทยตอคนพิไมขึๅนทุกป ดยป พ.ศ. 2558 ประทศเทย          
มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 26.85 ลຌานตัน หรือฉลีไย 73,560 ตันตอวัน ฉลีไยอัตราการกิด
ขยะมูลฝอย 1.13 กิลกรัม/คน/วัน ซึไงมากกวาป 2557 คิดปຓน 0.02 กิลกรัม/คน/วัน           
ทวาปริมาณการกิดขยะมูลฝอยตอวันเมส าคัญทากับปริมาณการก าจัดทีไถูกวิธี ปຓนทีไนากังวล฿จ
วาปริมาณขยะมูลฝอยทีไกิดขึๅน฿นป 2558 ถูกก าจัดอยางถูกวิธี 8.34 ลຌานตันหรือคิดปຓนรຌอยละ 
31 ของปริมาณขยะมูลฝอยทีไกิดขึๅนละอีก 4.94 ลຌานตันหรือรຌอยละ 18 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยทีไกิดขึๅนทีไถูกน าเป฿ชຌประยชน์ ขณะทีไสถานทีไก าจัดขยะมูลฝอยทีได านินการอยางถูกตຌอง
กลับมีจ านวนลดลงพราะมีการปลีไยนจากการทกองบบทีไมีการควบคุม ิControlled Dump) 

มาปຓนการก าจัดบบทกอง ิOpen Dump) ทนสาหตุกิดจากรัฐละอกชนประสบปัญหา
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ดຌานตาง โ ชน งบประมาณ การจัดหาดินฝังกลบ การขาดพนักงานควบคุมละดูลระบบ          
การปຂดตัวนืไองจากประชาชนรຌองรียน 

สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทีไมา: ดร.วิจารย์ สมิาฉายา, 2559. ผนมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประทศ  

ิพ.ศ. 2559 - 2564) 

 

 ชนนีๅลຌว จะท าอยางเรจึงจะท า฿หຌการรณรงค์ตาง โกของทุกภาคสวนมีประสิทธิภาพ
มากขึๅน สามารถป็นสวนหนึไงทีไจะชวยลดปัญหาขยะเดຌ 
 กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม มีภารกิจ
ดຌานการสรຌางจิตส านึก ละการมีสวนรวม฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม พิไมศักยภาพละขีดความสามารถของครือขายภาคี รวมถึง฿หຌบริการสารสนทศ
ละวิจัยพัฒนาทคนลยีดຌานสิไงวดลຌอม  กิจกรรมส าคัญตัๅงตป 2559 ทีไหนวยงานด านินการ
คือ กิจกรรมสนองตอบนยบายรงดวนของรัฐบาล รืไองการลดขยะมูลฝอย ดยท าหนຌาทีไสืไอสาร
ประชาสัมพันธ์ ละสรຌางจิตส านึก฿หຌประชาชนทัไวประทศกิดความตระหนักถึงปัญหาขยะ           
ลຌนมือง ซึไงปฏิสธเมเดຌวาสงผลตอสิไงวดลຌอมทีไอยูรายรอบตัว ละนຌมนຌาว฿จ฿หຌประชาชน
ปรับปลีไยนพฤติกรรม฿นชีวิตประจ าวัน฿หຌปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมมากขึๅน   
 สังกตหในเดຌวา฿นชวงเมกีไปทีไ ผานมาการปฏิวัติทางทคนลยีสารสนทศท า฿หຌ
ชีวิตประจ าวันของราผูกติดกับอุปกรณ์ดิจิตอลมากขึๅน ิInternet of Things) ชน การอยูกับ
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สมาร์ทฟนทีไมีสัญญาณอินทอร์นใตตัๅงตนอน ทานอาหาร ท างาน พักผอน ออกก าลังกาย หรือ
นอนหลับเปพรຌอม โ กับการนอนฟังพลงผาน YouTubeกจะหในเดຌวาชีวิตด านินเปภาย฿ตຌ      
การชืไอมตอเรຌสาย ิWireless Connectivity) ดยภาครัฐจัดสรรครงสรຌางพืๅนฐานทางเฟบอร์
ออบติก บรอดบนด์อินทอร์นใต ิBroadband Internet) หรือวายฟาย ิWi-Fi) ฿หຌประชาชน 
฿ชຌถายอนเฟล์อกสารหรือรูปภาพเปยัง Cloud Computing สัไงซืๅอสินคຌาดຌวยทรศัพท์มือถือ 
ิSmart Phone) ผานฟสบุຍค ทวิตตอร์ ช าระคาสินคຌาหรือบริการผานอพลิคชันมากมาย           
สวนภาคอุตสาหกรรมหันมา฿ชຌหุนยนต์ละครืไองจักรทนทีไรงงานมนุษย์มากขึๅน รียกเดຌวาทุก
อยางรายรอบตัวมนุษย์กิดขึๅนเดຌพียงปลายนิๅวสัมผั สกับลกหงการชืไอมตอ ิHyper-

Connected World) ดังนัๅน การ฿ชຌประยชน์จากความจริญกຌาวหนຌาทางทคนลยีปຓน
ทางลือกหนึไงทีไจะชวยสืไอสารขຌอมูลละขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌอยางชัดจนละครอบคลุม          
มากขึๅน 

 ฟสบุຍค วใบเซต์ หຌองสมุดอิลใกทรอนิกส์ปຓนรูปบบของสารสนทศทีไกรมสงสริมคุณภาพ
สิไงวดลຌอม฿ชຌสืไอสารขຌอมูล ขาวสาร พืไอ฿หຌประชาชนรูຌจักการคัดยกขยะตัๅงตตຌนทาง              
฿นครัวรือน ส านักงาน สถานทีไราชการ สถานประกอบดຌวยหลักการ 3Rsกคือการลด฿ชຌ 
ิReduce) ฿ชຌซๅ า ิReuse) ละน ากลับมา฿ชຌ฿หม ิRecycle) พรຌอมมีอพลิคชัไนจຌงพิกัดหลง
ก าจัดขยะทัไวประทศเวຌบริการ฿หຌดาวน์หลดฟรี ซึไงสารสนทศทัๅงหมดยังเมปຓนทีไรูຌจักอยาง
พรหลายทา฿ดนัก สังกตเดຌจากยอดการ฿ชຌ ยอดผูຌสน฿จขຌาดู หรือยอดผูຌชร์ ิshare) ขຌอมูล฿น
จ านวนทีไเมมากนัก สาหตุอาจปຓนพราะการสรຌางจิตส านึกละความตระหนักดຌานสิไงวดลຌอม
ผานชองทางการสืไอสารทีไเมสามารถคัดลือกสาร ิmessage) จาะจงสูกลุมปງาหมายทีไตຌองการ
เดຌ นืไองจากพศ อายุ การศึกษา หรือสถานะทางศรษฐกิจทีไตกตางกันยอมท า฿หຌการรับรูຌสาร
ละการ฿หຌความสน฿จประดในปัญหาดຌานขยะหรือสิไงวดลຌอมตกตางกันเปดຌวย อีกทัๅงชอง
ทางการสืไอสารดังกลาวปຓนการสืไอสารทางดียว ิOne-way Communication) จากหนวยงาน 
ภาครัฐทีไยังเมสะทຌอนถึงความตຌองการทีไทຌจริงของประชาชน ดังนัๅน หากหนวยงานสามารถสรຌาง
ฐานขຌอมูลทีไกิดจากความรวมมือจากภาคประชาชน ภาคอกชน ละภาครัฐ ิPublic-Private 

Partnership)กจนกิดปຓนฐานขຌอมูล฿หญหงดียว ิBig Data) ทีไมีการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ ยอมท า฿หຌสามารถภาคีครือขายทีไกีไยวขຌองกับการบริหารจัดการขยะรับทราบ
ขຌอมูลทีไปຓนปัจจุบันผลการด านินงาน ละวิธีการกຌเขปัญหาทีไตรงจุด 
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 ขຌอมูลขนาด฿หญ ิBig Data) คือค าตอบทีไจะกอ฿หຌกิดการรวมรงรวม฿จกันจากพลมือง
เทยบงปันขຌอมูลละรวมกันกຌเขปัญหา กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอมจะปຓนผูຌอ านวย          
ความสะดวกกิFacilitator)กละสงสริมสนับสนุน฿หຌกิดการปรึกษาหารือละวางผน            
การด านินงาน ภาคอกชน฿ชຌความชีไยวชาญของตนดຌานการวางระบบครงขายละซอฟต์วร์             
ทีไตຌองครอบคลุมทุกพืๅนทีไ ปງอนขຌอมูลเดຌงาย สะดวก ละมีระบบพืๅนฐาน฿หຌหมือนกันทัไวประทศ 
ภาคประชาชนท าหนຌาทีไปງอนขຌอมูลทีไมีนืๅอหารอบดຌานละปຓนประยชน์ตอการจัดการขยะมู ล
ฝอย ดยมีจຌาหนຌาทีไของกรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอมคอยวิคราะห์ละน าสนอนวทางกຌเข
฿หຌทุกภาคสวนรับรูຌละมีสวนรวมตัดสิน฿จ  
 การทีไภาคประชาชนรวมปງอนขຌอมูล สงขาวสาร ละสะทຌอนปัญหาขยะมูลฝอยทีไกิดขึๅน  
฿นพืๅนทีไขຌาสูระบบฐานขຌอมูลหลักยอมปຓนการสงสริม฿หຌชาวบຌานมีสวนรวมสอดสองดูล
ทรัพยากรละสิไงวดลຌอม฿นชุมชนของตน มืไอชาวบຌานรูຌสึกหวงหนเมอยาก฿หຌชุมชนของตนกิด
ปัญหาขยะมูลฝอย ยอมท า฿หຌกิดความกระตือรือรຌนทีไจะรวมมือหาหนทางกຌเขปัญหากับสมาชิก
฿นชุมชน จຌาหนຌาทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละบุคลากรหนวย งานจากสวนกลาง                  
ทีไครอบคลุมหลายกระทรวง อันจะสงผล฿หຌกิดความรวมมือทีไปຓนรูปธรรม ชัดจน ละตอนืไอง
฿นระยะยาว ดยประยชน์ทีไชุมชนจะเดຌรับคือปริมาณขยะมูลฝอยทีไจะขຌาสูระบบการจัดการ
ลดลง ชวยประหยัดทรัพยากร฿นการจัดการขยะ ละชวยพิไมมูลคา฿หຌกับขยะมูลฝอย กิดปຓน
รายเดຌ ฿หຌชาวบຌาน ละมืไอน ามารวมกับระบบสารสนทศทีไรวบรวมขຌอมูลอยางปຓนปัจจุบัน 
น าเปวางผนบริหารจัดการเดຌหมาะสมกับพืๅนทีไ กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอมทราบ
พฤติกรรมทีไทຌจริงของประชาชน฿นการทิๅงขยะหรือลือกซืๅอสินคຌาละบริการทีไปຓนมิต รกับ
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สิไงวดลຌอม ยอมท า฿หຌน าสนอขຌอมูลละมาตรการทีไปຓนเปเดຌ฿หຌรัฐบาลน าเป฿ชຌสงสริม
ภาคอกชน฿หຌท าการผลิตละสรຌางสรรค์บริการรูปบบ฿หม โ ทีไตอบสนองความตຌองการของ
ลูกคຌา อันจะสงผลตอความสามารถทางการขงขันของประทศดຌานทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมละดຌานความขຌมขใงของภาคประชาชน น าเปปรียบทียบกับประทศอืไนกโ                
เดຌอยางภาคภูมิ ละน าเปสูการพัฒนาฐานขຌอมูลหรือสารสนทศอืไน โ ทีไจะ฿ชຌปฏิบัติงานรวมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานระหวางประทศ฿นอนาคตตอเป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประยชน์ชิงศรษฐศาสตร์ คือชวยลดคาด านินการ คาดูลรักษาจากการมีฐานขຌอมูล
กระจัดกระจาย หลายหง หลายบบ ละท า฿หຌกิดการ฿ชຌประยชน์จากทรัพย์สินทีไทุกภาคสวน
รวมกันลงทุนละจัดท าอยางคุຌมคา อยางเรกใตาม การจะดึงดูด฿จ฿หຌภาคอกชนลงทุนรวมกับ 
กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอมหรือ฿หຌความรวมมือกับการจัดวางระบบขຌอมูลยอมตຌองมี
ผลตอบทนหรือสิไงกระตุຌนกิIncentive)กทีไคุຌมคาทัๅง฿นงศรษฐศาสตร์ การงิน หรือ฿นง            
การสดงความรับผิดชอบตอสังคม ิCSR) 

 ความทຌาทายของการจัดท าขຌอมูลขนาด฿หญจากความรวมมือบบกPPPกคือการบริหาร
จัดการระบบ ิBig Data Management) ฿หຌมีคุณภาพละประสิทธิภาพ นัไนคือ ประทศเทย 
ตຌองมีความพรຌอมทัๅงดຌานทคนลยีทีไจะรองรับขຌอมูลขนาด฿หญ ิTechnology) ท าอยางเร            
฿หຌขຌอมูลทีไสงขຌาฐานขຌอมูลปຓนขຌอมูลจริง เม฿ชตัวลขตงติม ท าอยางเร฿หຌเดຌมาซึไงขຌอมูลทีไปຓน
ปัจจุบัน ทันหตุการณ์ ิReal time) สามารถน าเป฿ชຌพืไอการตัดสิน฿จละกຌเขปัญหาเดຌจริง            
มีการวิคราะห์ สังคราะห์ขຌอมูล ละน าเป฿ชຌประยชน์เดຌอยางทຌจริง ดຌานความรูຌความขຌา฿จ            
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฿นชิงทคนิคของบุคลากร ิTechnic) กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอมจะมีระบบคัดกรองขຌอมูล
ละระบบรักษาความปลอดภัยของฐานขຌอมูลละของผูຌ฿หຌขຌอมูลทีไอาจกระทบกระทือนตอบุคคล
อืไนเดຌอยางเร ละดຌานทักษะ฿นการคิดวิคราะห์ขຌอมูลพืไอน ามา฿ชຌงานกิHumanกResources)         

จะจัดสรรบุคลากร฿หຌดูลระบบเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากนຌอยพียง฿ด รวมถึงความรวมมือ
ด านินการกิจกรรมนีๅจะตอนืไองพียง฿ด 

--------------------------------------------- 

 อกสารอຌางอิง 
 หนังสือกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไนละกรมควบคุมมลพิษ. โ55้.  
 ผนปฏิบัติการ ประทศเทย เรຌขยะ ตามนวทาง ประชารัฐ  ระยะ แ ป ิพ.ศ. โ55้-

โ5ๆเี.  
 ส านักจัดการกากของสียละสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ. โ55้.  
 มติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวขຌองกับการจัดการขยะมูลฝอยละของสียอันตราย. 
 อกสารบรรยาย 

 วิจารย์ สิมาฉายา, โ55้. ผนมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประทศ ิพ.ศ. 
โ55้-โ5ๆไี.  
 อกสารบรรยายการฝຄกอบรมหลักสูตร ทคนลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยบบกึไง฿ชຌ
อากาศ ิFukuoka Method) .  
 วใบเซต์ 
 Big Data ความส าคัญทีไ฿หญกวาชืไอ. http://www.telecomjournalthailand.com/big-

data (ออนเลน์ี ขຌาถึงมืไอวันอาทิตย์ทีไ ่ มกราคม โ5ๆเ. 
 Big Data คืออะเร. http://www.้experttraining.com/articles/big-data (ออนเลน์ี. 
ขຌาถึงมืไอวันอาทิตย์ทีไ ่ มกราคม โ5ๆเ.  
 BigกData :กพืๅนฐานมันส าคัญมากนะ.กhttp://www.somkiat.cc/big-data-back-to-

basic (ออนเลน์ี. ขຌาถึงมืไอวันอาทิตย์ทีไ ่ มกราคม โ5ๆเ. 
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การบูรณาการฐานขຌอมูลภาษีพืไอพัฒนาระบบ 

Individual Taxpayer Portal 

 
นางสาววทัญญุตา ชวงศรี  
นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 

กรมสรรพากร 

 

 บทน า 
 ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารก(Information and Communications Technology)                          
หรือรียกสัๅน โ วากICTกนัๅนเดຌขຌามามีบทบาทอยางสูงตอชีวิตประจ าวันของคนทัไวลก฿นยุค
ปัจจุบัน รวมถึงคนเทย เมวาจะปຓน฿นรืไองของการท างานทีไ ดิมปຓนอกสารกระดาษ          
กลับกลายปຓนอกสารอิลใกทรอนิกส์ การสืไอสารจากรูปบบของจดหมายหรือการพูดคุยตอหนຌา
กลับกลายปຓนรูปบบของ Chat Messaging ชน Line WhatsApp Facebook หรือ e-Mail 
ผานมือถือ Smart Phone  การดินทางจากการ฿ชຌผนทีไหรือจดจ าสຌนทางกลับกลายปຓนการ฿ชຌ
ครืไอง GPS หรือ Google Map การซืๅอสินคຌาจากรຌานคຌาตามหຌางสรรพสินคຌาหรือตลาดกลับ
กลายปຓนรຌานคຌาออนเลน์ มຌกระทัไงการคຌนหาขຌอมูลกใเมจ าปຓนตຌองพึไงหຌองสมุดอีกตอเปกลับ
สามารถคຌนควຌาจากหຌองสมุดออนเลน์หรือ Search Engine เดຌ ท า฿หຌหในเดຌอยางชัดจนวาการ฿ชຌ
ชีวิตประจ าวันของคนราเดຌถูกปรับปลีไยนดยมีการผสมผสานทคนลยีขຌามา พืไออ านวย           
ความสะดวกอยางกลมกลืน จึงคงเมสามารถปฏิสธเดຌวาลกของราละประทศเทยนัๅนก าลังขຌาสูยุค            
ของทคนลยี นวัตกรรมอันสรຌางสรรค์ ละขຌอมูลดิจิทัลอยางตใมรูปบบ  ดยฉพาะการมุงสู
การปຓนประทศเทย 4.0 (Thailand 4.0) จึงท า฿หຌกิดค าถามส าคัญทีไวาประทศเทยจะปรับตัว
อยางเร฿หຌสามารถพัฒนาละน า ICT มา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอทัๅงภาครัฐ ภาคอกชนละ
ภาคประชาชนเดຌ 
 ความส าคัญของขຌอมูล฿นยุคของ ICT 

 สิไงส าคัญทีไขาดเมเดຌของ ICTกคือ ขຌอมูล ขຌอมูลปรียบสมือนขุมทรัพย์ทีไมีมูลคามหาศาล
ส าหรับยุค 4.0 เมวาจะน ามา฿ชຌ฿นรืไองของการตลาดหรือการตัดสิน฿จทางธุรกิจผานการท า Big 

Data Analytics ฿หຌเดຌมาซึไงผลลัพธ์ทีไนาชืไอถือดยอาศัยการศึกษารูปบบ (Patterns)               
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ความกีไยวขຌอง (Correlations)กนวนຌมตลาด (MarketกTrends)กความตຌองการของลูกคຌา 
(CustomerกPreferences)กหรือขຌอมูลทางธุรกิจทีไส าคัญอืไน โ จากขຌอมูลจ านวนมากทีไกใบ
รวบรวมมา พืไอคຌนหาอกาสหรือพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของธุรกิจ หในเดຌจาก                
มีการซืๅอขายขຌอมูลระหวางกันพืไอตอยอดธุรกิจ ภาครัฐองชนดียวกัน สามารถน าหลักการนีๅ            
มา฿ชຌ฿นการบริหารจัดการขຌอมูลของภาครัฐ ซึไงปຓนสวนส าคัญทีไจะชวยพิไมขีดความสามารถ฿น
การ฿หຌบริการกประชาชน รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภาย฿นประทศเดຌ 
ดยฉพาะการลกปลีไยนขຌอมูลระหวางองค์กร ซึไงจะท า฿หຌสามารถอ านวยความสะดวกก
ประชาชน฿นหลายมิติ ครอบคลุมบริการตาง โ เดຌมากขึๅน ชน ขຌอมูลทางดຌานภาษีกับการ฿หຌ
สวัสดิการจากรัฐ ขຌอมูลประชาชนกับการ฿หຌบริการทางดຌานสาธารณสุข ปຓนตຌน 

 กรมสรรพากรกับยุคของ ICT 

 กรมสรรพากรจัดปຓนองค์กรภาครัฐทีไมีความปຓนอิลใกทรอนิกส์มากปຓนอันดับตຌน โ          
ของประทศ ดยเดຌมีการด านินการทีไกีไยวขຌองกับภาษี฿หຌรองรับการปຓนอิลใกทรอนิกส์฿นยุคของ 
ICT ชน ระบบยืไนบบสดงรายการภาษีทางอิลใกทรอนิกส์ (e-Filing) ส าหรับผูຌสียภาษีทัๅง
บุคคลธรรมดาละนิติบุคคล การช าระภาษีผานชองทางอิลใกทรอนิกส์ ชน ช าระผานบัตรดบิต 
บัตรครดิต หรือช าระทีไธนาคารพาณิชย์ การอ านวยความสะดวก฿หຌผูຌประกอบการสามารถ           
ออก฿บก ากับภาษี฿นรูปบบอิลใกทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) อันจะชวยลดตຌนทุน฿นการท าธุรกิจ 
นอกจากนัๅน กรมสรรพากรเดຌมีการจัดท า Mobile Application พืไอ฿หຌความรูຌทางดຌานภาษีละ
อ านวยความสะดวก฿หຌผูຌสียภาษีสามารถจัดการรืไองภาษีผาน Smart Phone ของตนองเดຌ ละ
อยูระหวางการด านินงานพิไมติมพืไอกຌาวสูการปຓนดิจิทัลอยางสมบูรณ์ อาทิชน ครงการ 
National e-Payment ซึไงจะท า฿หຌระบบภาษีละการท าอกสารธุรกรรมภาษีตาง โ ปຓน฿น
รูปบบของอิลใกทรอนิกส์มากขึๅน มีการผสานรืไองภาษีขຌากับการช าระงิน ซึไงคยถูกมองละ
ด านินการยกกันมาตลอด อันจะชวยลดความซๅ าซຌอน ลดความยุงยากละลดตຌนทุนการท างาน 
ดยฉพาะตอภาคธุรกิจละประชาชนผูຌสียภาษี 
 ประทศทีไมีการผสมผสานทคนลยีขຌากับการบริหารจัดการภาครัฐเดຌดี ยีไยม ประทศหนึไง                   
เดຌก สาธารณรัฐกาหลี฿ตຌ ดยฉพาะ฿นรืไองของการท ากSmartกCityกหรือมืองอัจฉริยะ               
ซึไงปัจจัยส าคัญของความส ารใจนีๅ คือ การสืไอสาร (Communication)กการชืไอมยงผสมผสาน 
(Integration)กละการรวมมือกันของหลายภาคสวน (Collaboration)กพืไอสรຌางมือง            
ทีไปลอดภัย สะดวกสบาย ละมีการบริหารจัดการทีไมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับคุณภาพ
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ชีวิตของประชากรเดຌผานครงสรຌางพืๅนฐานกSmartกCityกInfraกซึไงจะมีการกใบขຌอมูลจาก
หลากหลายชองทาง (CollectionกofกInformation) ชน ขຌอมูลการจราจร ขຌอมูลจากกลຌองวงจรปຂด             
ขຌอมูลจากการ฿ชຌสาธารณูปภค ขຌอมูลการ฿หຌบริการภาครัฐตาง โ ปຓนตຌน ดยจะมีการน าขຌอมูล
หลานีๅมาท าการวิคราะห์ (Analysis and Manufacture) หารูปบบ ความกีไยวขຌอง ดยตຌองอาศัย
การลกปลีไยนขຌอมูลระหวางหนวยงาน การชืไอมยงถึงกันปຓนส าคัญ พืไอ฿หຌสามารถกระจายผล
การวิ คราะห์ขຌอมูลทีไมีความส าคัญตอการ฿ชຌชีวิตของประชากร฿นมืองเดຌ  (Providing 

Information)กปຓนการอ านวยความสะดวกประชาชน฿นการ฿ชຌชีวิต฿นมือง฿หຌมีความราบรืไน
สะดวกสบายละปลอดภัย ซึไงผลการวิคราะห์หลานีๅกอ฿หຌกิดการ฿หຌบริการภาครัฐทีไปຓน Smart 

Servicesกเดຌก การจราจรทีไสามารถรายงานสภาพทຌองถนนเดຌบบ Real-time การปງองกัน
อาชญากรรมจากการตรวจสอบละติดตามผานกลຌองวงจรปຂดตามสถานทีไ สาธารณะตาง โ ทัไว
มือง การ฿ชຌทคนลยี RFIDกละซนซอร์฿นการบริหารจัดการทຌองถนน อาคาร สถานทีไตาง โ            
การตรวจหาละรวบรวมขຌอมูลภัยพิบัติ พืไอปງองกันละตอบสนองตอภัยพิบัติอยางทันทวงที 
การ฿ชຌซนซอร์พืไอตรวจสอบการปลีไยนปลงของสภาพอากาศบบ Real-timeกละ                    
การปຂดผย฿หຌขຌอมูลความรูຌกสาธารณะผานหลากหลายชองทาง ซึไงประชากรจะสามารถขຌาถึง
ขຌอมูลทีไส าคัญเดຌทุกทีไทุกวลา  
 ตຌนบบมืองอัจฉริยะของกาหลี฿ตຌ ซึไงเดຌน าทคนลยีขຌามาชวยบริหารจัดการบริการของ
ภาครัฐตาง โ ฿นมือง฿หຌมีความปลอดภัย สะดวกสบาย ละมีประสิทธิภาพสูง สามารถสดง
ผลตาง โ เดຌบบ Real-time รวมถึงสามารถวิคราะห์ขຌอมูลทีไเดຌรับมา฿หຌเดຌผลลัพธ์ ซึไงสามารถ
น าเป฿ชຌงานตอเดຌจริง ละสามารถ฿หຌประชากรทุกคน฿นมืองขຌาถึงขຌอมูลหลานีๅเดຌทุกทีไทุกวลา 
ปຓนบบอยางทีไประทศเทยของราสามารถน ามาประยุกต์ พัฒนา ละตอยอด฿หຌขຌากับบริบท
ของสังคมเทยเดຌ เมฉพาะการท ามืองอัจฉริยะ ตรวมถึงบริการภาครัฐตาง โ ทีไจะสนับสนุน฿หຌ
สังคมเทยปຓนสังคมดิจิทัลทีไมีคุณภาพเดຌ ซึไงครอบคลุมถึงดຌานภาษีทีไจะสามารถพัฒนา฿หຌมี
ประสิทธิภาพมากขึๅน ละงายตอการด านินการของผูຌสียภาษีดย฿ชຌทคนลยีขຌามาชวยหลือ 

 การน าทคนลยีขຌามาชวย฿นรืไองของการยืไนบบสดงรายการภาษีงินเดຌบุคคลธรรมดา
ของ ภ.ง.ด.90 ละ ภ.ง.ด.91 ผานระบบ e-Filing ประสบความส ารใจอยางมาก ดยปัจจุบัน             
ผูຌสียภาษีมากถึงรຌอยละ 80 เดຌหันมา฿ชຌบริการยืไนบบฯ e-Filing ทนการยืไนบบฯ กระดาษ 
นืไองจากมีความสะดวก สามารถด านินการเดຌทุกทีไทุกวลาทีไมีการชืไอมยงอินทอร์นใต ชวยลด
ความผิดพลาด฿นการค านวณภาษี ดย฿ชຌปรกรมคอมพิวตอร์ชวยทนการค านวณดຌวยมือ ละ
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ยังรวดรใวมืไอกดยืนยันกใสมือนจຌาหนຌาทีไเดຌรับอกสาร นอกจากนัๅน ผูຌสียภาษีสามารถช าระภาษี
เดຌหลากหลายชองทาง อยางเรกใตาม ผูຌสียภาษียังคงตຌองมีการกใบอกสารหลักฐานปຓนกระดาษ
พืไอยืนยันหากมีการรียกตรวจสอบ ละยังคงตຌองมีการกรอกขຌอมูลตาง โ ชน งินเดຌ คาซืๅอ
ประกัน คาซืๅอหนวยลงทุน LTF/RMF ดอกบีๅย งินปันผล ปຓนตຌน ลง฿นระบบ e-Filing ซึไงอาจ
กิดความผิดพลาด฿นการกรอกทัๅงเมครบถຌวนหรือผิดเดຌ ดังนัๅน การพัฒนาระบบ Individual 

TaxpayerกPortalกดยอาศัยการลกปลีไยนละประมวลผลขຌอมูลจากหลายหนวยงาน            
พืไอน าเปสูการ Pre-filing บบสดงรายการภาษีหรือกรอกขຌอมูลลวงหนຌาดຌวยขຌอมูล฿นระบบ 
จะสามารถชวยขจัดความซๅ าซຌอน฿นการกรอกขຌอมูล ความยุงยาก฿นการกใบอกสารละลดความ
ผิดพลาดตาง โ อันจะชวยอ านวยความสะดวกกประชาชนผูຌสียภาษี รวมถึงจຌาหนຌาทีไสรรพากร
ดຌวย฿หຌสามารถท างานเดຌรวดรใว ละสามารถนຌนทรัพยากรทีไจ ากัด฿หຌกับงานทีไตຌอง฿ชຌทักษะ
ความสามารถ ซึไงจะสามารถพิไมมูลคาละกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกับงาน องค์กร ละสังคม
ประทศชาติ 
 การพัฒนาระบบ Individual Taxpayer Portal 

 ระบบ IndividualกTaxpayerกPortalกจะตຌองอาศัยการชืไอมยงลกปลีไยนขຌอมูล            
ของหลายหนวยงาน ดยฉพาะภาคอกชนกับภาครัฐ พืไอรวมรวมละประมวลผลขຌอมูลตาง โ            
ทีไกีไยวขຌองกับผูຌสียภาษีตละราย฿หຌอยู฿นรูปบบทีไมีประยชน์ สามารถอ านวยความสะดวก
฿หຌกผูຌสียภาษีเดຌ ิชน การกรอกขຌอมูลบบอัตนมัติลวงหนຌา฿หຌกับผูຌสียภาษี฿นบบสดงรายการ
ภาษีอิลใกทรอนิกส์ หรือรียกวา Pre-filing ปຓนตຌน) รวมถึง฿หຌผูຌสียภาษีสามารถขຌาถึงขຌอมูลของ
ตนองเดຌทุกทีไทุกวลา ตามหลักการของ Smart City มืองอัจฉริยะของกาหลี฿ตຌทีไ฿หຌความส าคัญ
กับการสืไอสาร (Communication) การชืไอมยงผสมผสาน (Integration) ละการรวมมือกัน
ของหลายภาคสวน (Collaboration) พืไอสรຌางมืองทีไปลอดภัย สะดวกสบาย ละมีการบริหาร
จัดการทีไมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรเดຌ ชนดียวกับดຌานภาษี          
ซึไงระบบก IndividualกTaxpayerกPortalกจะท า฿หຌ รืไองภาษีเม฿ช รืไองทีไยุ งยากอีกตอเป               
มีความปลอดภัย สะดวกสบาย ละมีประสิทธิภาพรวดรใว น าเปสูการบริหารจัดการภาครัฐทีไจะ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร฿นประทศเทยเดຌ 
 อาทิชน กรณีมนุษย์งินดือนซึไงมีรายเดຌหลักปຓนงินดือน มีการซืๅอประกันชีวิต ลงทุน            
฿นกองทุนรวมระยะยาว ิLTF)ดละรับงินปันผลจากการลงทุน฿นบริษัททีไจดทะบียน฿นตลาด
หลักทรัพย์หงประทศเทย ิSET) ดยขຌอมูลขຌางตຌนหลานีๅ ซึไงตละหนวยงานอันเดຌก บริษัท
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นายจຌาง บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม ละตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย
มักจะมีการจัดท าละจัดกใบขຌอมูลธุรกรรม฿นรูปบบของอิลใกทรอนิกส์อยูลຌว หากมี          
การชืไอมยงขຌอมูลดยตรงมาสูกรมสรรพากร พืไอประยชน์ของผูຌสียภาษีซึไงปຓนลูกคຌาของตละ
หนวยงานกรมสรรพากรจะสามารถรับ รวบรวม ละคัดยกขຌอมูลตามรายผูຌสียภาษี ท า฿หຌ
สามารถสดงขຌอมูลงินเดຌละคาลดหยอนตาง โ ของผูຌสียภาษี  เดຌบบอัตนมัติ ดยฉพาะ฿น
บบสดงรายการภาษีอิลใกทรอนิกส์ (Pre-filingดTaxด Information)กเมจ าปຓนตຌองรอ              
การกรอกขຌอมูลอีกครัๅงหนึไง อันจะชวยผูຌสียภาษีลดความผิดพลาด฿นการกรอกขຌอมูลละการกใบ
อกสารเมครบถຌวน ซึไงชวยผูຌ สียภาษีตรียมความพรຌอม฿นการด านินการดຌานภาษีเดຌ฿นระดับหนึไง      
นอกจากนัๅน ผูຌสียภาษีสามารถขຌาถึงขຌอมูลของตนองเดຌทุกทีไทุกวลาละสามารถท าการกຌเข
ขຌอมูลของตนอง฿นระบบเดຌหากมีขຌอมูลอืไนทีไตຌองการพิไมติม฿นบบฯ ท า฿หຌสามารถช าระภาษีเดຌ
อยางถูกตຌองครบถຌวนละรวดรใวมากขึๅน  
 นอกหนือจากหลักการของ SmartกCityกมืองอัจฉริยะของกาหลี฿ตຌทีไประทศเทย             
จะสามารถน ามาประยุกต์฿ชຌกับบริบทของประทศเทยเดຌลຌว อีกตัวอยางหนึไงทีไประทศเทย 
ดยฉพาะกรมสรรพากรสามารถถือปຓนนวทางปฏิบัติเดຌ คือ องค์กรจัดกใบภาษี Swedish Tax 

Agencyด(STA)กของประทศสวีดน ซึไงเดຌน านวทางการลกปลีไยนขຌอมูลระหวางหนวยงาน           
พืไอบูรณาการฐานขຌอมูลภาษี อันน าเปสูการอ านวยความสะดวกผูຌสียภาษี฿นการกรอกบบฯ 
ละช าระภาษีทีไถูกตຌองมาปฏิบัติ ดยกSTAกเดຌจัดตัๅง ProductionกDepartment ซึไงปຓน
หนวยงาน฿นสวนกลางทีไท าหนຌาทีไดูลกีไยวกับบบสดงรายการ กระบวนงาน ละระบบ             
การบริการทคนลยีสารสนทศดยฉพาะละเดຌมีการจัดท าระบบตาง โ ทีไท า฿หຌผูຌสียภาษี
สามารถช าระภาษีเดຌสะดวกขึๅน ชน การ฿ชຌระบบ e-Filingกการ฿ชຌระบบ Pre-fillกส าหรับ             
บบสดงรายการภาษีงินเดຌบุคคลธรรมดา ท า฿หຌผูຌสียภาษีสวนมากเมตຌองกรอกขຌอมูลพิไมติม 
พียงตลงลายมือชืไอการยืไนบบฯ  กใสรใจสมบูรณ์เดຌทันที ละการ฿หຌความส าคัญกับผูຌสียภาษี
ปຓนหลัก สรຌางความชืไอมัไนระหวางหนวยงานจัดกใบภาษีละผูຌสียภาษีน านวคิด Right from 

the Start ทีไมีวัตถุประสงค์฿หຌผูຌสียภาษีปฏิบัติหนຌาทีไทางภาษีเดຌงาย ละถูกตຌองตัๅงตริไมตຌนมา
฿ชຌท า฿หຌการหลีกลีไยงภาษีปຓนเปเดຌยาก 

 การด านินงานของกรมสรรพากร 

 ปัจจัยหลักของระบบ Individual Taxpayer Portal คือ การชืไอมยงลกปลีไยนขຌอมูล
ของหลายหนวยงาน ดยฉพาะภาคอกชนกับภาครัฐ ซึไงการปฏิบัติ฿หຌเดຌจริงจะตຌองอาศัย
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สิไงวดลຌอมทีไอ านวยตอการชืไอมยงลกปลีไยนขຌอมูล ทัๅงทคนลยีทีไหมาะสม มีความปลอดภัย 
พียงพอทีไจะสง รับ จัด กใบ ละประมวลผลขຌอมูลจ านวนมาก บุคลากรทีไมีทักษะ งินทุน                
ทีไพียงพอ กฎหมายทีไสนับสนุนการลกปลีไยนขຌอมูลระหวางหนวยงาน ละทัศนคติทีไดีตอการ
ปຂดผยขຌอมูลทัๅงภาคอกชนผูຌจัดท าขຌอมูล ผูຌสียภาษี ละหนวยงานภาครัฐ รวมถึงความพรຌอม
ของผูຌ฿ชຌบริการทีไจะตຌองกีไยวขຌองกับทคนลยีปຓนอยางมาก ซึไงจะเมสามารถขาดสิไง฿ดสิไงหนึไง    
เปเดຌ ดยปัจจุบันสวนประกอบทีไส าคัญขຌางตຌนเดຌมีการพัฒนามาปຓนอยางมากตยังมีขຌอจ ากัด          
บางประการทีไยังคงตຌองเดຌรับการอา฿จ฿สพัฒนาตอเป ดังนีๅ 
 1.  ดຌานทคนลยี เดຌมีการพัฒนามาถึงจุดทีไอืๅออ านวยตอการจัดการขຌอมูลจ านวนมากเดຌ
ผานครืไองมือ ชน Big Data Analytics ดยมีความหมาะสม ปลอดภัย ละพียงพอทีไจะสง รับ
จัด กใบ ละประมวลผลขຌอมูลจ านวนมาก อยางเรกใดี ภาครัฐตຌองรียนรูຌทีไจะประยุกต์ทคนลยี
มา฿ชຌกับขຌอมูลภาครัฐ พืไอ฿หຌเดຌระบบทีไปลอดภัย หมาะสม ละมีประสิทธิภาพ สามารถพิไม
ศักยภาพการ฿หຌบริการของภาครัฐกประชาชนเดຌ   
 2.  ดຌานบุคลากร  
  ิ1) ตຌองมีการอาศัยบุคลากรทีไมีความรูຌความชีไยวชาญ พืไอพัฒนาตอยอดระบบ฿หຌมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึไงประทศเทยยังขาดคลนบุคลากรทางดຌานนีๅอยูปຓนจ านวนมาก ดยฉพาะ
฿นดຌานการจัดการขຌอมูลจ านวนมากซึไงปຓนปัจจัยหลักของยุคดิจิทัลกใวาเดຌ จึงจ าปຓนตຌองมีการรง
พัฒนาบุคลากร฿หຌมีทักษะทีไหมาะสมละพียงพอตอความตຌองการ  
  (2) ตຌองมีการปลูกฝังคานิยม ความคิด พฤติกรรม ละวิธีการท างานบบ฿หม฿หຌกคน
฿นองค์กรพืไอ฿หຌสามารถรับมือกับการปลีไยนปลงทีไมีการผสมผสานทคนลยี฿หม โ ขຌามาเดຌ 
ดยตຌองมีการตรียมพรຌอมองค์ความรูຌ การยกยຌายคน฿หຌหมาะสมกับงาน รวมถึงมีการปลีไยนปลง 
รูปบบวิธีการท างาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน฿ชຌระบบ฿หຌปຓนประยชน์มากทีไสุดละ                   
มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลทีไจ ากัด฿หຌกงานทีไพิไมมูลคา อาศัยทักษะ฿นการท า  
 3. ดຌานงินทุนกรัฐบาลตຌอง฿หຌความส าคัญกับการน าทคนลยีมาประยุกต์฿ชຌ ดยมี            
การจัดหาละจัดสรรงินทุนสนับสนุน฿นระดับทีไพียงพอ หมาะสม 

 4.  ดຌานกฎหมาย ตຌองมีการปรับปรุง฿หຌรองรับการขຌาสูยุคดิจิทัล ดยกฎหมายสวน฿หญของ
ประทศเทยเดຌมีการบัญญัติมาปຓนระยะวลานาน จึงจ าปຓนตຌองเดຌรับการทบทวนละกຌเข            
฿นบางสวน฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ปัจจุบัน อืๅอตอการปลีไยนปลง การลกปลีไยนขຌอมูล 
ละรองรับสนับสนุนนวทางการกຌาวดินเป฿นอนาคตของประทศ 
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 5.  ดຌานทัศนคติ ตຌองมีการปลูกฝังความคิด คานิยม ฿หຌพรຌอมรับการปลีไยนปลง อยาง
รวดรใวของทคนลยีทีไจะสงผลกระทบตอวิธีการท างาน ดยจะตຌองมีทัศนคติทีไปຂดกวຌาง ยอมรับ
สิไง฿หม โ มีความยืดหยุนตอการปลีไยนปลง รวมถึงตຌองปลีไยนนวความคิดของคน฿นองค์กร 
จากการคิดวาตละสิไงทีไจะปลีไยนปลงจะปຓนเปเดຌหรือเม กลายปຓนการคิดวาจะท าอยางเร฿หຌ
ตละสิไงทีไจะปลีไยนปลงกิดขึๅนเดຌ ละกิดขึๅน฿นนวทางทีไดี หมาะสมทีไสุด  
 6.  ดຌานผูຌ฿ชຌบริการ กรมสรรพากรเมพียงตຌองมีการตรียมความพรຌอม฿นรืไองของระบบ
ละจຌาหนຌาทีไ฿หຌบริการ ตจ าปຓนตຌองตรียมความพรຌอม฿หຌกับผูຌสียภาษีทีไปຓนผูຌ฿ชຌบริการตัวจริงดຌวย                
฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌอยางงาย ถูกตຌอง รวดรใว สะดวกสบาย ดยน านวคิดทีไมีวัตถุประสงค์฿หຌผูຌสีย
ภาษีปฏิบัติหนຌาทีไทางภาษีเดຌงายละถูกตຌองตัๅงตริไมตຌนมา฿ชຌ รวมถึงตຌองมีการสรຌางความชืไอมัไน
ระหวางหนวยงานจัดกใบภาษีละผูຌสียภาษี 
 บทสรุป 

 การบูรณาการฐานขຌอมูลภาษีพืไอพัฒนาระบบ IndividualกTaxpayerกPortalกจะชวย
อ านวย฿หຌกรมสรรพากรซึไงมีบทบาทหลัก฿นการจัดกใบภาษี พืไอน าเป฿ชຌ฿นการบริหารละพัฒนา
ประทศ รวมถึงประชาชนผูຌมีหนຌาทีไทางภาษีมีความสะดวกสบายมากขึๅน สามารถตอบรับกับ          
การมุงสูปຓนประทศเทย 4.0 เดຌผานสิไงวดลຌอมทีไอืๅอตอการสืไอสารการชืไอมยงผสมผสาน ละ
การรวมมือกันของหลายภาคสวน รวมถึงมีความยืดหยุนตอการปลีไยนปลง ดยการผสมผสาน
ทคนลยีขຌามาปรับปรุงกระบวนการภาษี฿หຌงาย ปลอดภัย รวดรใว ละลดความผิดพลาดจะ
ชวยสงสริม฿หຌคนเทยมี฿จทีไจะรวมชวยสียภาษีทีไถูกตຌองมากขึๅน ฿หຌคนเทยเดຌมีสวนรวม฿น          
การพัฒนาประทศละมีความรับผิดชอบตอประทศอยางทຌจริง อันจะสนับสนุน฿หຌประทศเทย
สามารถพัฒนาละกຌาวดินเปขຌางหนຌาเดຌอยางมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน 
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การพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสงสริมการมสีวนรวมของสถานประกอบการ
ภาคบริการ฿นการจัดการสิไงวดลຌอม 

 

นางสาวอัจฉรา ภูประสริฐ 

วิศวกรช านาญการ 

กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม 

  
 บทน า 
 รงรมปຓนสถานประกอบการทีไ฿หຌบริการกผูຌมาพักหรือผูຌ ฿ชຌบริการ มุงนຌน฿หຌความ
สะดวกสบายละสรຌางความพึงพอ฿จกผูຌ฿ชຌบริการ ดຌวยการบริการทีไพัก หຌองอาหาร งานซักรีดละ 
ท าความสะอาด สถานบันทิง หຌองออกก าลังกาย สระวายนๅ า สวนหยอม ปຓนตຌน ซึไงลຌวนตຌอง฿ชຌ
ทรัพยากร พลังงาน ละกอ฿หຌกิดมลภาวะทัๅงขยะละนๅ าสีย ดังนัๅน รงรมจึงมีสวน฿นการปลอยกຍาซ
รือนกระจกสูชัๅนบรรยากาศอันปຓนสาหตุหลักของการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละ
ปรากฏการณ์ลกรຌอนทีไก าลั งกลายปຓนวิกฤตดຌานสิไ งวดลຌอมทีไส าคัญ  ละสงผลกระทบ                
อยางกวຌางขวางทัๅง฿นประทศละทัไวลก ประกอบกับกระส การติบตของการทองทีไยวชิง
อนุรักษ์ (Ecotourism หรือ Green Travelี  การทองทีไยวอยางยัไงยืน (sustainable tourism) 
ละการบริการสีขียว ิGreen Service) ซึไง฿หຌความส าคัญกับการ฿ชຌทุนธรรมชาติ พลังงาน               
อยางมัธยัสถ์฿หຌมีความมัไนคง ยัไงยืน ควบคูกับมาตรฐานการบริการทีไดี ละค านึงถึงการคืนประยชน์          
ตอชุมชนวดลຌอม 

 จากอกสารประกอบการบรรยายหัวขຌอ IoT Solutions for Smart City Part I : Global 

Perspectivesกของการอบรม HiPPSกCapacityกProgramก2016กนัๅน SmartกCityกคือ วที
นวัตกรรม ิ innovationกplatform)กหรือระบบทีไ฿ชຌ฿นการคຌนพบละพัฒนาการจริญติบต             
บบ฿หม พืไอรับมือกับประดในตาง โ ของมืองทีไกีไยวขຌองกับประชาชน จຌาหนຌาทีไของมือง
บริษัทอกชน ปຓนตຌน ดຌวยการจัดการทีไอัจฉริยะละมีประสิทธิภาพ ทัๅงดຌานการจัดการสิไงวดลຌอม 
พลังงาน ครงสรຌางพืๅนฐานของมืองละอาคาร ดย฿ชຌทคนลยีสารสนทศขัๅนสูง ิJung Hoon 

Lee,2015) ส าหรับประทศเทย ครงการสนับสนุนการออกบบมืองอัจฉริยะ ดยสถาบันอาคาร
ขียวเทย เดຌ฿หຌค าจ ากัดความ Smart City คือ มืองทีไเดຌรับการออกบบ ดย฿หຌความส าคัญ฿นสาม
องค์ประกอบหลัก คือ 1) การพัฒนารูปบบละครงสรຌางของมืองทีไสอดรับกับนวคิดของมือง
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อัจฉริยะ 2) การสงสริมการอนุรักษ์พลังงานละสิไงวดลຌอม ละ 3) การสงสริมการ฿ชຌพลังงาน
ทดทน ประกอบกับการน าทคนลยีสารสนทศ ละขຌอมูลมาชวย฿นการบริหารจัดการทรัพยากร
ของมืองพืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ชน ระบบบริหารจัดการครือขายพลังงานอัจฉริยะทีไรียกวา 
Smart Grid ระบบมิตอร์อัตนมัติ ระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะ ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ 
ละระบบตรวจวัดมลภาวะ (สถาบันอาคารขียวเทย 2559) 

 กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอมปຓนหนวยงานภาครัฐทีไสนับสนุน ละสงสริมการด านินงาน
ดຌานการดูลรักษาสิไงวดลຌอม เดຌลใงหในถึงความส าคัญของการจัดการสิไงวดลຌอมทีไดีของสถาน
ประกอบการทีไพักดยฉพาะกลุมรงรมซึไงมีการ฿ชຌพลังงาน ทรัพยากร กิดนๅ าสียละขยะ จากการ
อ านวยความสะดวกละ฿หຌบริการกลูกคຌา฿นปริมาณคอนขຌางมาก ด านินครงการสงสริมการมีสวน
รวมของสถานประกอบการ฿นการบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ประภทรงรม (Green Hotel) 
พืไอสงสริมศักยภาพสถานประกอบการ฿หຌ กิดการ฿ชຌทรัพยากรพลังงาน อยางคุຌมคาละ                 
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิไงวดลຌอมทีไดี ละพืไอยกระดับมาตรฐานการบริการพรຌอม
ขยายจ านวนครือขายสถานประกอบการ฿นการบริการ฿หຌปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมมากขึๅน อันจะท า฿หຌ
กิดการพัฒนาละสงสริมการทองทีไยวของประทศอยางยัไงยืน ละลดการปลอยกຍาซรือนกระจก 
ละพืไอรองรับการจัดซืๅอ จัดจຌางสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมของหนวยงานภาครัฐ 
ิGreen Procurement) ดยขัๅนตอนการด านินงานประกอบดຌวย การพัฒนากณฑ์การบริการทีไปຓน
มิตรกับสิไงวดลຌอมของสถานประกอบการ ประภทรงรม ดยคณะกรรมการจากภาคราชการ 
สถาบัน การศึกษา สมาคมทีไกีไยวขຌอง ละผูຌทรงคุณวุฒิ การรับสมัครขຌารวมครงการ การประมิน
รงรมทีไสมัครขຌารวมครงการ การมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G ฿หຌกับรงรมทีไผานกณฑ์ฯ 

 ซึไงครงการดังกลาว ด านินการตัๅงต ป โ55็ รวมจ านวน ใ ป มีรงรมขຌารวมครงการฯ 
ประมาณ แ5เ หง ทีไผานมามีการจัดกใบขຌอมูล ตยังขาดความชืไอมยงขຌอมูล฿นลักษณะบูรณาการ
ขาดการน าขຌอมูลมาวิคราะห์  พืไอ฿ชຌสืไอสารกับผูຌบริภคถึงการจัดการสิไงวดลຌอมของรงรม           
ทีไขຌารวมครงการ ชน ปริมาณการ฿ชຌทรัพยากร ปริมาณการปลอยกຍาซรือนกระจก ถຌาน านวัตกรรม
ดຌานทคนลยีสารสนทศ ิInformation Communication Technology, ICT) มาปຓนครืไองมือ
฿นการสนับสนุนการด านินครงการ Green Hotel ฿หຌกวຌางขวางขึๅน ละพืไอประชาสัมพันธ์
ครือขายรงรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม฿หຌปຓนทีไรูຌจัก พรหลาย กวຌางขวาง กับประชาชนทัไวเป 
ละองค์กรตาง โ พืไอปຓนทางลือก฿นการลือก฿ชຌสินคຌา ละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
รวมทัๅงสนับสนุนการด านินการจัดซืๅอจัดจຌางทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมของหนวยงานภาครัฐ ิGreen 

Procurement) ซึไ งฐานขຌอมูลสารสนทศจะพัฒนาขึๅนทัๅ ง฿นรูปบบ Webกbasedก (ภาย฿ตຌ 
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www.deqp.go.th)กละ MobileกApplicationก(ภาย฿ตຌ GREEN4THAI)กดังกรอบนวคิดตาม
ผนภาพทีไ 1 ละการพัฒนาฐานขຌอมูลสารสนทศดังกลาวยังสอดคลຌองกับทิศทางของหนวยงานทีไ
จะกຌาวสู Smart Office ละ สอดคลຌองตามหลัก Smart City 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิธีการด านินการพัฒนาระบบสารสนทศ  พืไอสงสริมการมีสวนรวมของสถาน
ประกอบการภาคบริการ฿นการจัดการสิไงวดลຌอม 

 จากปัญหาทีไพบดังทีไเดຌกลาวขຌางตຌน รืไองขาดความชืไอมยงขຌอมูล฿นลักษณะบูรณาการขาด
การน าขຌอมูลมาวิคราะห์ พืไอ฿ชຌสืไอสารกับผูຌบริภคถึงการจัดการสิไงวดลຌอมของรงรมทีไขຌารวม
ครงการ ชน ปริมาณการ฿ชຌทรัพยากร ปริมาณการปลอยกຍาซรือนกระจก จะน าทคนลยี
สารสนทศ ิInformation Communication Technology, ICT) มาชวย฿นการพัฒนาฐานขຌอมูล
ครงการ พืไอ฿หຌมีการจัดการขຌอมูลอยางปຓนระบบมากขึๅน ละพัฒนากwebsiteกละกmobile 

application พืไอ฿หຌผูຌบริภคละหนวยงานภาครัฐขຌาถึงขຌอมูล ขຌา฿จเดຌงายขึๅนดยมีขัๅนตอนตาง โ 
ดังนีๅ 
 การด านินงานรก คือ การศึกษาวิคราะห์ความตຌองการของผูຌ฿ชຌงาน วามีกลุม฿ดบຌาง ชน 
รงรมทีไขຌารวมครงการฯ ลຌว รงรมทีไสน฿จขຌารวมครงการฯ ประชาชนทัไวเป นักทองทีไยว 
ละขຌอมูล฿ดบຌางทีไตຌองด านินการจัดกใบ ซึไงขัๅนตอนตอเป คือ การจัดกใบขຌอมูลทีไกีไยวขຌองวามี
อะเรบຌาง ผูຌ ฿ดจะปຓนผูຌ ฿หຌขຌอมูล ชน รายละอียดครงการทัๅง฿นรูปบบอกสาร ผนพับ
ประชาสัมพันธ์ ความปຓนมาของครงการ รายชืไอรงรมทีไเดຌรับรางวัลทีไสมัครชຌารวมครงการฯ 
ตัๅงตป 2557  

 

 

http://www.deqp.go.th/
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 ดยระบบฐานขຌอมูลทีไจะพัฒนาขึๅน จะสดงขຌอมูลดังตอเปนีๅ  
 1)  รายละอียดครงการสงสริมการมีสวนรวมของสถานประกอบการ฿นการบริการทีไปຓนมิตร
กับสิไงวดลຌอม ประภทรงรม วิธีการสมัคร กณฑ์การประมิน การสมัครขຌารวมครงการ  การมอบ
รางวัลส าหรับรงรมทีไผานกณฑ์ฯ การขอลงทะบียนขอรับการประมินรงรมทีไ ปຓนมิตร                    
กับสิไงวดลຌอม 

 2)  รายชืไอรงรมทีไผานกณฑ์การบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ต าหนง ทีไอยู พิกัดระดับ
ของการประมิน ิดียีไยม ดีมาก ดีี ระยะวลาการรับรอง ขຌอดนของรงรมดังกลาว การ฿ชຌนๅ า            
ตอหຌอง การ฿ชຌเฟฟງาตอหຌอง การระบายกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ทียบทาตอหຌอง ิCO2 equivalent 

emission) 

 3)  คูมือละหรือนวปฏิบัติทีไดี (good practice) ฿นการสงสริมการบริการทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม 

 4)  ฟังก์ชันการคຌนหาขຌอมูลรงรมจากชืไอ ทีไตัๅง ปทีไเดຌรับรางวัล ละประภทของรางวัล             
ทีไเดຌรับ 

 ทัๅงนีๅ หลังจากพัฒนาฐานขຌอมูลของครงการฯ ฿นรูปบบกWebกbasedกลຌวจะพัฒนา 

MobileกApplication พืไอปຓนการสืไอสาร฿หຌกับผูຌทีไสน฿จ฿นการลือก฿ชຌรงรมทีไ ปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม อีกทัๅง การปรับปรุงฐานขຌอมูล เดຌก วิคราะห์ผลจากการคຌนหาขຌอมูล ความพึงพอ฿จ
ของผูຌ฿ชຌงาน ละการ update ขຌอมูล฿หຌมีความทันสมัยตลอดวลากใปຓนรืไองทีไควรด านินการอยาง
ตอนืไอง ซึไงวิธีการด านินงานทัๅงหมดสดงดังผนภาพทีไ 2 
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 สรุป 

 การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลสารสนทศดังขຌางตຌน จะท า฿หຌมีฐานขຌอมูลของครงการสงสริม        
การมีสวนรวมของสถานประกอบการ฿นการบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ประภทรงรม                 
ทัๅงรายละอียดครงการ วิธีการสมัคร กณฑ์การประมินรงรม รงรมทีไผานกณฑ์พิกัด ต าหนง 
ทีไอยูของรงรม ระดับของการประมิน ิดียีไยม ดีมาก ดีี ขຌอดนของรงรมทีไผานกณฑ์ฯ การ฿ชຌ
นๅ าตอหຌอง การ฿ชຌเฟฟງาตอหຌอง การระบายกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ทียบทาตอหຌองกิCOโ 

equivalent emission) ซึไงรงรมทีไสน฿จสมัครขຌารวมครงการฯ สามารถสมัครผานทางออนเลน์ 
ซึไงปຓนการประหยัดทรัพยากร เดຌก ลดการ฿ชຌกระดาษ ลดการดินทาง ลดการ฿ชຌทรศัพท์ รวมทัๅง
ระยะวลา฿นการสมัครขຌารวมครงการท าเดຌรวดรใวขึๅนอีกทัๅงยังปຓนชองทาง฿หຌมีการลือก฿ชຌสินคຌา 
ละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมทีไพิไมขึๅน 

 พืไอประมินระบบฐานขຌอมูลสารสนทศทีไพัฒนา สามารถวัดผลจากตัวชีๅวัด ดังตอเปนีๅ  
 แี จ านวนผูຌ฿ชຌงาน  
 โี ความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌงาน  
 ใี จ านวนรงรมทีไสมัครขຌารวมครงการผานทางออนเลน์  
 ไี ปริมาณการ฿ชຌทรัพยากรของรงรมทีไลดลงมืไอทียบกับกอนด านินครงการ  
 5ี จ านวนหรือรຌอยละของการจัดซืๅอจัดจຌางทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมทีไพิไมขึๅน 

 อยางเรกใตามการพัฒนาฐานขຌอมูลสารสนทศครงการ Green Hotel จะเมประสบผลส ารใจ 
หากเมเดຌรับความรวมมือจากรงรมทีไขຌารวมครงการ฿นการจัดสงขຌอมูล ชน ปริมาณการ฿ชຌ
ทรัพยากร ปริมาณขยะทีไกิดขึๅน ปຓนตຌน 

--------------------------------------------- 

 อกสารอຌางอิง 
 Jung Hoon Lee (โเแ5ี, อกสารประกอบการบรรยายหัวขຌอIoT Solutions for Smart 

City Part I: Global Perspectives,การอบรม HiPPS Capacity Program โเแๆ, แ็ December 

โเแๆ, KDI School 

 สถาบันอาคารขียวเทย,ครงการสนับสนุนการออกบบมืองอัจฉริยะ Smart City คือ           
อะเร ,กสืบคຌน โ้ ธันวาคม โ55้http://www.thailandsmartcities.com/info/smart-city-

%EเัB่ั่ไัEเัB่ัB็ัEเัB่ัAD%EเัB่ัAD%EเัB่ัBเัEเัB้ั่ไัEเ
ัB่ัAใ 
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การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ิICT)              
กับยุทธศาสตร์ความมัไนคงละความปลอดภยัทางอาหารของประทศ 

 

นายคณศ ตใมเตรรัตน์ 
นักวิทยาศาสตร์การพทย์ปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ 

 

 Strategic Goal  

 ประทศเทยภาย฿ตຌการบริหารงานของรัฐบาลพลอกประยุทธ์ จันทร์อชา เดຌจัดท ารางกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ โเ ป ขึๅนพืไอปຓนกรอบ฿นการจัดท าผนตาง โ ฿นการพัฒนาประทศ                  
ดยมีวิสัยทัศน์฿นการขับคลืไอนประทศ฿หຌมีความ มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ปຓนประทศพัฒนาลຌว            
ดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดย฿นรางกรอบยุทธศาสตร์ชาตินัๅนมีการกลาวถึง
ความมัไนคงของชาติดຌานฐานทรัพยากร ละสิไงวดลຌอมทีไมีความมัไนคงของอาหาร พลังงาน ละนๅ า 
ความมัไงคัไงของประทศทีไศรษฐกิจมีความสามารถ฿นการขงขันสูง ละความยัไงยืนของสังคมทีไมี  
การพัฒนาทีไสามารถสรຌางความจริญละมีการบริภคปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

 ปຓนทีไทราบกันดีวาประทศเทยปຓนประทศทีไมีความอุดมสมบูรณ์฿นทรัพยากรธรรมชาติ          
ปຓนหลงผลิตอาหารทีไมีศักยภาพ฿นการผลิตสินคຌาทางการกษตร ละอาหารพืไอลีๅยงพลมืองลก 
รัฐบาลจึงมีนยบายสนับสนุน฿หຌประทศเทยปຓนครัวของลก ิKitchen of the World)ก฿นป พ.ศ. 
โ55่ มูลคาสินคຌาอาหารสงออกของประทศเทยมีมูลคาสูงถึง ่้็ ,5โ้ ลຌานบาท ละมี                 
การคาดการณ์วา฿นป พ.ศ. โ55้ การสงออกสินคຌาอาหารเทยจะมีการขยายตัวพิไมขึๅนรຌอยละ 5.่ 
ตอยางเรกใตามดຌวยการปลีไยนปลง฿นลกปัจจุบันทัๅงมิติดຌานสังคมละศรษฐกิจ มิติดຌานธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม ประทศเทยจึงหลีกลีไยงเมเดຌกับความสีไยงจากภาวะคุกคาม ซึไงบัไนทอนความมัไนคง
ดຌานอาหารของประทศ พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารหงชาติ พ.ศ. โ55แ เดຌก าหนดนิยาม
ความมัไนคงดຌานอาหารเวຌวา การขຌาถึงอาหารทีไมีอยางพียงพอส าหรับการบริภคของประชาชน           
฿นประทศ อาหารมีความปลอดภัยละมีคุณคาทางภชนาการหมาะสมตามความตຌองการตามวัย  
พืไอการมีสุขภาวะทีไดี รวมทัๅงการมีระบบการผลิตทีไกืๅอหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิวศวิทยา 
ละความคงอยูของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประทศ ทัๅง฿นภาวะปกติหรือกิดภัยพิบัติ
สาธารณภัยหรือการกอการรຌายอันกีไยวนืไองจากอาหาร กละก าหนดนิยามความปลอดภัย              
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ดຌานอาหารเวຌวา การจัดการ฿หຌอาหาร ละสินคຌากษตรทีไน ามาปຓนอาหารบริภคส าหรับมนุษย์มี
ความปลอดภัย   พืไอจัดท าผนมบท฿นการสริมสรຌางการจัดการอาหาร ฿นประทศอยางปຓน
รูปธรรมคณะกรรมการอาหารหงชาติ จึงเดຌจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การจัดการดຌานอาหารของ
ประทศเทยขึๅน ซึไง฿นกรอบยุทธศาสตร์นัๅนเดຌมีการกลาวถึงสถานการณ์ดຌานอาหารของเทย ทัๅงมิติ
ดຌานความมัไนคงทางอาหาร มิติดຌานคุณภาพละความปลอดภัยอาหาร มิติดຌานอาหารศึกษา ละมิติ
ดຌานบริหารจัดการ จากทีไกลาวมาลຌวจะหในเดຌวา ยุทธศาสตร์พืไอ฿หຌประทศเทยมีความมัไนคงดຌาน
อาหารอยางยัไงยืน มีการบริหารจัดการทรัพยากร พืไอการผลิตอาหารอยางมีประสิทธิภาพดยการมี                        
สวนรวมของทุกภาคสวน ละยุทธศาสตร์พืไอดูลคุณภาพละความปลอดภัยอาหารตลอดหวงซ 
อาหารพืไอการคุຌมครองผูຌบริภคละการคຌาทัๅง฿นละตางประทศนัๅนปຓนยุทธศาสตร์ทีไส าคัญยิไง             
฿นการตอบสนองตอวิสัยทัศน์ มัไนคง  มัไงคัไง ยัไงยืน ฿นการพัฒนาประทศของรัฐบาล   
 Problem Statement   

 ลกยุคปัจจุบัน มีการขงขันทางการคຌาทีไรุนรงขึๅน มาตรการหนึไงทีไประทศตาง โ น ามา฿ชຌ
฿นการกีดกันทางการคຌา คือ มาตรการทีไมิ฿ชภาษี ิNon-Tariff Barriers) ดยสวน฿หญจะอຌางถึงความ
ปลอดภัยของผูຌบริภคปຓนส าคัญ฿นภาคสินคຌาอุตสาหกรรมกษตรละอาหารนัๅน ปัญหาการปนปຕอน
ของสารพิษ฿นสินคຌาอาหารละปัญหากีไยวกับความปลอดภัยของ อาหารละสินคຌากษตร เดຌถูก
หยิบยกขึๅนมา฿ชຌ฿นการขงขันละกีดกันทางการคຌา฿นวทีลก ดยฉพาะอยางยิไงกลุมสหภาพยุรป
นัๅน มีความขຌมงวดปຓนอยางมากกีไยวกับรืไองความปลอดภัยทางอาหาร สหภาพยุรปเดຌออก
มาตรการภาย฿ตຌ สมุดปกขาววาดຌวยความปลอดภัยดຌานอาหาร ิEUกWhiteกPaperกonกFood 

Safety) ขึๅนดย฿หຌความส าคัญกับความปลอดภัยของอาหารจากฟาร์มสูตຍะอาหาร ิFrom Farm to 

Table) มีการก าหนด฿หຌอาหารตຌองมีความปลอดภัยทุกขัๅนตอนตลอดหวงซการผลิตอาหาร ตัๅงต
ขัๅนตอนการผลิต฿นฟาร์ม ขัๅนตอนการขนสง จนถึงตຍะอาหารของผูຌบริภค ก าหนด฿หຌมีการจัดท า
ระบบทวนสอบยຌอนกลับ ิTraceability System) พืไอสืบหลงทีไมาละขຌอมูลทีไกีไยวขຌองตลอด  
หวงซการผลิตอาหารนัๅน โ ทัๅงนีๅกใพืไอสรຌางความมัไน฿จละความชืไอมัไน฿หຌกับผูຌบริภค ละปຓน
มาตรการส าคัญ฿นการคຌาสินคຌา อุตสาหกรรมกษตรละอาหาร 

 ฿นประทศเทย การดูลความมัไนคงรวมถึงคุณภาพละความปลอดภัยของอาหารนัๅนมี
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง มากกวา ใเ หนวยงาน อาทิชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกษตรละ
สหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงตางประทศ กระทรวงมหาดเทย ฯลฯ 
ละมีกฎหมายทีไกีไยวขຌองมากกวา ใเ ฉบับ ตอยางเรกใตามปัญหาอยางหนึไง฿นการดูลความมัไนคง
รวมถึงคุณภาพละความปลอดภัยของอาหารของประทศเทยทีไมีกลาวเวຌ฿นรายงานตาง โ อาทิชน 
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ครงการพัฒนาขຌอสนอกีไยวกับระบบละครงสรຌางการคุຌมครองผูຌบริภคดຌานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ของประทศเทย฿นอนาคต ิโ55้ี Desk Analysis for Thailand Food Safety Programme 

External Review (โ55โี ละกรอบยุทธศาสตร์การจัดการดຌานอาหารของประทศเทย ิโ55ๆี คือ 
การขาดความปຓนอกภาพ฿นการด านินงาน ขาดการบูรณาการ  ละชืไอมยงขຌอมูลขาวสาร                
ทีไกีไยวขຌองจากหนวยงานตาง โ ท า฿หຌการด านินงานขาดประสิทธิภาพ ปຓนอุปสรรคตอการขຌาถึง
อาหารทีไมีคุณภาพละความปลอดภัย ละสงผลกระทบถึงศรษฐกิจของชาติ ดยฉพาะการคຌาของ
อุตสาหกรรมอาหารทัๅงภาย฿นละระหวางประทศ฿นการกຌปัญหาดังกลาวมาขຌางตຌนนัๅน การน า
ระบบทวนสอบยຌอนกลับ ิTraceabilityกSystem)กมา฿ชຌ฿นระบบหวงซการผลิตอาหารจึงมี
ความส าคัญยิไง ระบบทวนสอบยຌอนกลับนัๅนหลายประทศเดຌริไมบังคับ฿ชຌกฎหมายลຌว อาทิชน EU 
GeneralกFoodกLaw Regulationกแ็่/โเเโ ทีไก าหนด฿หຌอาหารตຌองตรวจสอบยຌอนกลับเปหนึไง
ขัๅนเดຌ฿นระบบหวงซ  การผลิต ดยริไมบังคับ฿ชຌตัๅงตดือนมกราคม โ55ไ ดังนัๅนประทศเทยจึงมี
ความจ าปຓนอยางรงดวน฿นการพัฒนา ละริไมด านินการ฿ชຌระบบทวนสอบยຌอนกลับเป฿นทุก
ขัๅนตอนของหวงซการผลิตอาหาร พืไอ฿ชຌตรวจสอบละควบคุมคุณภาพละความปลอดภัยของ
อาหาร พิไมความมัไน฿จละความชืไอมัไนตออาหารของผูຌบริภคละสงสริมการคຌาของสินคຌา฿นกลุม
อุตสาหกรรมอาหาร   
 SolutionกObjectiveก 

 ประทศเทย฿นปัจจุบัน รัฐบาลก าลังผลักดันการปฏิรูปครงสรຌางศรษฐกิจ ดย฿ชຌมดล 
ประทศเทย ไ.เ กซึไงปຓนการปรับครงสรຌางศรษฐกิจเปสูศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม 

ประทศเทยจะมีการปลีไยนผานจากกษตรบบ ดัๅงดิมเปสูการกษตรสมัย฿หม ทีไมีการ฿ชຌทคนลยี
มาชวย฿น การบริหารจัดการ มีการปลีไยนจากกTraditionalกServicesกซึไงมีมูลคาตไ าเปสู High 

ValueกServicesกดยอุตสาหกรรมกลุมอาหารกษตร ละทคนลยีชีวภาพ ปຓนหนึไง฿นกลุม
อุตสาหกรรมปງาหมายหลักของประทศเทยทีไรัฐบาล฿หຌความส าคัญ฿นการติมตใมดຌวยวิทยาการ 
ความคิดสรຌางสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละการวิจัยละพัฒนา พืไอสรຌางความ
เดຌปรียบ฿นชิงขงขัน฿หຌกับประทศ ทัๅงนีๅ ทัๅงนัๅนสิไงส าคัญยิไงทีไจะท า฿หຌมดลละนวคิด฿นการ
ขับคลืไอนศรษฐกิจนีๅส ารใจคือ ครงสรຌางพืๅนฐานทคนลยีสารสนทศ ละการสืไอสาร ิICT 
Infrastructure)กละการน ากICT มา฿ชຌ ฿นการผลักดันละสงสริมกลุมอุตสาหกรรมอาหารละ
การกษตรภาย฿ตຌมดลก ประทศเทย ไ.เ ดนัๅน มีความจ าปຓนอยางมากทีไตຌอง฿ชຌทคนลยี              
มาพัฒนาระบบทวนสอบยຌอนกลับ฿นหวงซการผลิตอาหารสิไงส าคัญคือระบบฐานขຌอมูล ิDatabase 

System)กทีไ ชืไอมยงกันระหวางผูຌ กีไยวขຌองทุกฝຆาย฿นหวงซการผลิตอาหารละ Platform             
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฿นการขຌาถึงขຌอมูลทีไผูຌกีไยวขຌองสามารถขຌาถึงละน าเป฿ชຌประยชน์เดຌ ทัๅงนีๅพืไอปຓนการประกัน
คุณภาพ สรຌางความมัไน฿จละความชืไอมัไน อันจะน าเปสูการสรຌางความขใงกรง฿หຌกับกลุม
อุตสาหกรรมอาหารละการกษตรของประทศ  ซึไงจะปຓนครืไองยนต์พืไอขับคลืไอนการติบตทาง
ศรษฐกิจทีไทรงประสิทธิภาพของประทศตอเป   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ActionกPlans ประทศเทยภาย฿ตຌมดลก ประทศเทย ไ.เ กนัๅนตຌองรียนรูຌทีไจะ
ปลีไยนปลงละพัฒนาเปสูสังคมอิลใกทรอนิกส์ ิe-society)กดย฿ชຌกUbiquitousกtechnology                      
ซึไงจะท า฿หຌราสามารถขຌาถึงคอมพิวตอร์เดຌทุกหนทุกหง ทุกสภาพวดลຌอมทีไสามารถ฿ชຌ
คอมพิวตอร์ชืไอมตอกับครือขาย เมวาจะอยู฿นทีไหง฿ด ทคนลยีนีๅจะ฿ชຌทคนลยีชืไอมยงกับ
ผลิตภัณฑ์พืไอ฿หຌขຌาถึงกลุมปງาหมาย ิหรือกลุมผูຌบริภคี พืไอตอบสนองความตຌองการ฿นการ฿ชຌงาน                
ตามวัตถุประสงคต์าง โ  
 การพัฒนาระบบทวนสอบยຌอนกลับ฿นหวงซการผลิตอาหารกใมีความจ า ปຓนทีไจะตຌองพัฒนา
ระบบคลาวด์ ิCloud Computing) ขึๅนมาส าหรับ฿ชຌ฿นระบบทวนสอบยຌอนกลับ฿นหวงซการผลิต
อาหาร ดย฿ชຌ฿นลักษณะ Platform-as-aServiceก(PaaS)กซึไงจะปຓนระบบประมวลผลกลางส าหรับ
ผูຌทีไกีไยวขຌองทุกภาคสวน฿นหวงซการผลิตอาหารทัๅงภาครัฐละอกชน ดยผูຌ฿ชຌงานสามารถ฿ชຌงาน
ผานวใบอพพลิคชัไน จากอุปกรณ์ตาง โ ภาย฿ตຌการควบคุมทีไมีความปลอดภัยสูง ละ฿ชຌ             
฿นลักษณะ Data-as-a-Service (DaaS) ซึไง฿หຌบริการขຌอมูลละปຓนหลงกใบขຌอมูลดิบหรือขຌอมูล              
ทีไ฿ชຌชืไอมยงพืไอการวิคราะห์ตลอดหวงซการผลิตอาหาร ระบบคลาวด์ส าหรับระบบทวนสอบ
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ยຌอนกลับนีๅจะปຓนระบบฐานขຌอมูลละปຓน Platformก฿นการขຌาถึงขຌอมูล ฿หຌกับผูຌทีไกีไยวขຌองทุก
ภาคสวน฿นหวงซการผลิตอาหาร ซึไงจะท า฿หຌกิดความปຓนอกภาพ฿นการดูลความมัไนคงรวมถึง
คุณภาพละความปลอดภัยของอาหาร ปຓนตัวชวยบูรณาการละชืไอมยงขຌอมูลขาวสารทีไกีไยวขຌอง
จากหนวยงานภาครัฐกวา ใเ หนวยงานละภาคอกชนทีไกีไยวขຌอง฿นขัๅนตอน ตาง โ ตลอดหวงซ
จนถึงมือผูຌบริภค  
 กรณีตัวอยางบทบาทของส านักคุณภาพละความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข  
 นืไองดຌวยระบบทวนสอบยຌอนกลับ฿นหวงซการผลิตอาหารนัๅนมีความซับซຌอนละกีไยวขຌอง
ชืไอมยงกับหลายภาคสวน จึงขอยกตัวอยางบทบาทของส านักคุณภาพละความปลอดภัยอาหาร฿น
ระบบทวนสอบยຌอนกลับขึๅนมา พืไอ฿หຌหในภาพละกิดความขຌา฿จ 

 ส านักคุณภาพละความปลอดภัยอาหารปຓนหนวยงานภาย฿ตຌกรมวิทยาศาสตร์การพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข พืไอตอบสนองตอนยบายของรัฐบาล฿นกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ โเ ป ละ
กรอบยุทธศาสตร์ การจัดการดຌานอาหาร กระทรวงสาธารณสุขจึงเดຌจัดท าผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
โเ ป ดຌานสาธารณสุขขึๅน พืไอพัฒนา฿หຌปຓนองค์กรหลัก ดຌานสุขภาพทีไรวมพลังสังคม พืไอประชาชน
สุขภาพดี ดยการด านินการผาน ไ Excellence Strategies (แๆ ผนงาน ไ่ ครงการี ดยหนึไง
฿นผนงานดຌาน P & P Excellence คือความปลอดภัยดຌานอาหารละลดปัจจัยสีไยงตอรคเมติดตอ 
รืๅอรัง ซึไงมีครงการประกอบอยู ใ ครงการคือ แี ครงการสงสริมละพัฒนาความมัไนคงดຌาน
อาหาร โี ครงการสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตละความปลอดภัยจากปัจจัยสีไยงตอรค ละ 
ใี ครงการสงสริมการจัดการองค์ความรูຌดຌานอาหารศึกษา  ส านักคุณภาพละความปลอดภัย
อาหารมีบทบาท฿นการท า฿หຌประชาชนละหนวยงานทีไกีไยวขຌองเดຌรับบริการขຌอมูลอຌางอิง ทาง
หຌองปฏิบัติการดຌานอาหารละมีหนຌาทีไ฿นการก าหนดมาตรฐานของอาหาร วิธีมาตรฐาน฿นการตรวจ
วิคราะห์อาหารละการพัฒนาศักยภาพครือขายหຌองปฏิบัติการตรวจวิคราะห์ทางอาหาร   
 ครงการหนึไงทีไส านักคุณภาพละความปลอดภัยอาหารก าลังด านินการคือ การสรຌาง
ครือขายหຌองปฏิบัติการ ตรวจวิคราะห์ยาฆามลงละสารก าจัดศัตรูพืช พืไอการจัดการผักผลเมຌ
ปลอดภัยตลอดหวงซการผลิตจนถึงมือผูຌบริภค ระบบทวนสอบยຌอนกลับดังกลาวขຌางตຌนจะชวย฿หຌ
ส านักฯ ละหຌองปฏิบัติการครือขายสามารถขຌาถึงขຌอมูลของกษตรกร ละผูຌผลิตกีไยวกับขຌอมูล 
การ฿ชຌสารคมีของกษตรกร การเดຌรับ฿บรับรอง GAPกการขึๅนทะบียนตาง โ ตามกฎหมายของ 
กษตรกรละผูຌผลิต ฿นขัๅนการจัดสงละการกระจายสินคຌา ส านักฯ ละหຌองปฏิบัติการครือขาย
สามารถขຌาถึงขຌอมูลการสุมตรวจ การตัดตงบรรจุพืไอจ าหนายการตรวจสอบคุณภาพละ               
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ความปลอดภัย ฐานขຌอมูลรงคัดบรรจุละหลงรับซืๅอ จนถึงขัๅนปลายนๅ าหรือถึงมือผูຌบริภคทีไ
สามารถ฿ชຌอพพลิคชัไน จากอุปกรณ์฿กลຌตัวชน มือถือทใบลใต ฿นการตรวจสอบ ยຌอนกลับถึงขຌอมูล
กีไยวกับคุณภาพละความปลอดภัยของสินคຌานัๅน โ ฿นทุกขัๅนตอนของระบบหวงซการผลิตนัๅนจะ
หในเดຌวาขຌอมูลทีไส าคัญมากอยางหนึไงคือ ขຌอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์฿นการตรวจวิคราะห์            
ซึไงส านักคุณภาพละความปลอดภัยอาหารทีไมีบทบาทปຓนผูຌสนับสนุน ิsupporter) นัๅนกใจะสามารถ
ขຌาถึงขຌอมูลดังกลาวขຌางตຌนพืไอน ามา฿ชຌ฿นการวางผนฝງาระวังละตรวจสอบการปนปຕอนละ
ความปลอดภัย฿นทุกขัๅนตอนการผลิต ละขຌอมูลกีไยวกับผลการวิคราะห์นีๅ หนวยงานตาง  โ                
ทีไกีไยวขຌองชน กรมวิชาการกษตร กรมรงงานอุตสาหกรรม กใสามารถน า อาขຌอมูลหลานีๅจาก
ระบบ ฐานขຌอมูลเป฿ชຌ฿นการจัดการกับปัญหามืไอสินคຌามีความสีไยงทีไกอ฿หຌกิดอันตรายตอผูຌบริภค                 
พืไอผลักดันละสงสริม นยบายผักผลเมຌปลอดภัย฿นระดับประทศ ละสงสริมการสงออก การคຌา
ระหวางประทศเดຌ  
 ระบบทวนสอบยຌอนกลับ฿นหวงซการผลิตอาหารนัๅนสะทຌอน฿หຌหในถึงการ฿ชຌทคนลยี 
นวัตกรรม ละความคิดสรຌางสรรค์ มา฿ชຌขับคลืไอนประทศเทยภาย฿ตຌมดล ประทศเทย ไ.เ
กซึไงสามารถมีตวัชีๅวัดทีไปຓนรูปธรรมมา฿ชຌ฿นการประมินละติดตามเดຌ ชน จ านวนการน าขຌา/การ฿ชຌ
สารก าจัดศัตรูพืชละยาฆามลง จ านวนกษตรกร/ผูຌผลิตทีไลงทะบียน฿นการตรวจสอบ จ านวนสินคຌา/
ผลิตภัณฑ์ทีไมีการปนปຕอน ปຓนตຌน ระบบทวนสอบยຌอนกลับ฿นหวงซการผลิตอาหารนีๅ นอกจาก
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ความมัไนคงละความปลอดภัยของอาหารลຌว  ยังมีสวนชวย                 
฿นการสริมสรຌางความสามารถ฿นการขงขันของผูຌประกอบการ ซึไงจะมาขับคลืไอนศรษฐกิจ             
ปຓนการสงสริมการผลิต ละการบริภคทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมสอดคลຌองกับกฎระบียบ                 
ของประชาคมลก ละทีไ ส า คัญคื อการสดง ฿หຌ หใ นว า ร ะบบ บริหา รจั ดการภาครั ฐ                          
ดຌานความมัไนคง คุณภาพละความปลอดภัยอาหารนัๅนมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส 
ตรวจสอบเดຌ ละประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการจัดการ อันจะน าประทศเทยเปสูความ
มัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ โเ ป   
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ระบบจัดกใบขຌอมลูครงการทีไคณะกรรมการบริหารละจดัหาระบบ
คอมพิวตอร์ของกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกจิละสังคมพิจารณา 

ิDatabased Management System of Projects for MDES’s Computer 
System Administration and Procurement Committee) 

 

นายชิษณุพงศ์ ธนูทอง 
นักวิชาการคอมพิวตอร์ปฏิบัติการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 
 

  บทน า 
 ตามทีไคณะรัฐมนตรีเดຌมีมติมืไอวันทีไ โใ มีนาคม โ5ไ็ หในชอบหลักกณฑ์ละนวทาง
ปฏิบัติ฿นการจัดหาระบบคอมพิวตอร์ของรัฐ ตามทีไกระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
สนอ ิปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ี ละ฿หຌตละกระทรวงตงตัๅ ง  
คณะกรรมการบริหารละจัดหาระบบคอมพิวตอร์ขึๅนคณะหนึไง พืไอท าหนຌาทีไพิจารณาบูรณาการละ
฿หຌความหในชอบงาน/ผนงาน/ครงการของหนวยงาน฿นสังกัด ละกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ
ละสังคมมีค าสัไงกระทรวงดิจิทัล พืไอศรษฐกิจละสังคมทีไ ท.โไ/โ55้ ลงวันทีไ แ5 ธันวาคม โ55้ 
รืไอง ตงตัๅงคณะกรรมการบริหารละจัดหาระบบคอมพิวตอร์ของกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละ
สังคมี พืไอพิจารณาบูรณาการละ฿หຌความหในชอบงาน/ผนงาน/ครงการ ของหนวยงาน฿นสังกัด นัๅน 

 ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม฿นฐานะฝຆายลขานุการคณะ
กรรมการบริหารละจัดหาระบบคอมพิวตอร์ของกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมท าหนຌาทีไ
พิจารณา วินิจฉัย กลัไนกรอง สนอนะนวทางปฏิบัติ฿นการจัดหาระบบคอมพิวตอร์บูรณาการ
ครงการจัดหาระบบคอมพิวตอร์ของหนวยงาน฿นภาพรวมของกระทรวงฯ ดย฿นตละป                       
มีครงการจากหนวยงานตาง โ สนอขຌามาจ านวนมาก ละหนวยงานตาง โ  มีการลงทุน                 
ดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารมากขึๅนรืไอย โ ดยตละหนวยงานมีการด านินการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ ซอฟต์วร์ ละระบบปรกรมประยุกต์ตาง โ พืไอสนับสนุนการท างานของ
หนวยงานอง ซึไง฿นปัจจุบันเมมีการจัดกใบขຌอมูลครงการละสินทรัพย์ ดຌานทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสารของกระทรวงฯ อยางปຓนระบบ฿นรูปบบอิลใกทรอนิกส์ทีไงายตอการสืบคຌน จึงสงผล
฿หຌฝຆายลขานุการคณะกรรมการบริหารละจัดหาระบบคอมพิวตอร์ของกระทรวงดิจิทัล                  
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พืไอศรษฐกิจละสังคมตຌอง฿ชຌวลา฿นการคຌนหาอกสารหลักฐานตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับครงการ อีกทัๅง                           
ยังสิๅนปลืองงบประมาณ฿นการจัดกใบอกสาร฿นรูปบบกระดาษ ิPaperี รวมทัๅงเมมีระบบทีไชวย      
฿นการจัดกใบละตรวจสอบขຌอสนอครงการระบบคอมพิวตอร์ของกระทรวงฯ ทีไเดຌรับการจัดสรร
งบประมาณเปลຌว จึงท า฿หຌคณะกรรมการบริหารละจัดหาระบบคอมพิวตอร์ของกระทรวงฯ เมมี
ขຌอมูลสนับสนุนการพิจารณา กลัไนกรองความหมาะสมการจัดหาสินทรัพย์ดຌานทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสารของหนวยงานตาง โ ทีไสนอขຌามาวามีความซๅ าซຌอนกันหรือเม 
 ผูຌจัดท าจึงเดຌมีนวคิด฿นการจัดท าระบบจัดกใบข้อมูลครงการทีไคณะกรรมการบริหารละ
จัดหาระบบคอมพิวตอร์ของกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมพิจารณา ิDatabased 
Management System of Projects for MDES’s Computer System Administration and 
ProcurementกCommitteeีกพืไอ฿หຌการจัดกใบขຌอมูลครงการตาง โ ปຓนระบบ฿นรูปบบ
อิลใกทรอนิกส์ทีไงายตอการสืบคຌนละกิดการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ ซอฟต์วร์ ละระบบ
ปรกรมประยุกต์ตาง โ ของกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมมีการลงทุนทีไคุຌมคา ละ
สามารถ฿ชຌงานทรัพยากรดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
คณะกรรมการบริหารละจัดหาระบบคอมพิวตอร์ของกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม เดຌมี
ขຌอมูลสนับสนุนการพิจารณากลัไนกรองความหมาะสมการจัดหาสินทรัพย์ดຌานทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสารของหนวยงาน กอ฿หຌกิดการบูรณาการ฿ชຌงานทรัพยากรดຌานทคนลยีสารสนทศ
รวมกันเดຌอยางตใมประสิทธิภาพ ลดความซๅ าซຌอน฿นการลงทุนดຌานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 
ซอฟต์วร์ ละระบบปรกรมประยุกต์ของหนวยงาน ละสามารถติดตามครงการจัดหาระบบ
คอมพิวตอร์ของรัฐเดຌอยางมีประสิทธิภาพ สะดวกละรวดรใว฿นการคຌนหา ประหยัดงบประมาณ            
฿นการ฿ชຌระบบอิลใกทรอนิกส์ทดทนกระดาษ ทัๅงนีๅยังปຓนการสงสริมละสนับสนุนการน าเอซีทีเป฿ชຌ                       
฿นการบริหารจัดการละบริการทุกภาคสวนอยางมีธรรมาภิบาล 

 บบจ าลองทางความคิด ิConceptual Modelี 
 บงปຓน ใ  สวน ดังนีๅ 
 แ.  หลักการออกบบดยค านึงถึงผูຌ฿ชຌ (User-Centered Designี 
 ขัๅนตอนทีไ แ : วิคราะห์ความตຌองการผูຌ฿ชຌ ิUser Requirement Analysis)  

 ปຓนขัๅนตอนการกใบขຌอมูลละวิคราะห์ผูຌ฿ชຌ ดยการท าความขຌา฿จผูຌ฿ชຌอยางละอียด ชน 
ผูຌ฿ชຌปຓน฿คร ตຌองการ฿ชຌงานระบบพืไออะเร ลักษณะงานทีไตຌองท า พฤติกรรมการ฿ชຌงานระบบ 
ทัศนคติทีไมีตอการ฿ชຌงานระบบคอมพิวตอร์ ละอืไน โ  
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 ขัๅนตอนทีไ โ  : ออกบบละสรຌางระบบตຌนบบ ิDesign and Prototyping) 

 ปຓนการออกบบละสรຌางระบบตຌนบบ ิPrototypeี พืไอ฿หຌหในลักษณะของระบบอยาง
รวดรใว ดย Prototype นีๅ ปຓนสิไงทีไสดงถึงความคิดของนักออกบบระบบ หรือผลิตภัณฑ์          
ทีไก าลังจะพัฒนาขึๅน ดยสามารถปຓนเดຌตัๅงตการขียนภาพการออกบบหนຌาจอบนกระดาษ               
ิPaper-basedกoutlineกofกaกScreenีกการขียนขัๅนตอนภาพ ิStoryboardี พัฒนาระบบ
ซอฟวรห์รือวใบเซต์ทีไผูຌ฿ชຌสามารถ฿ชຌงานเดຌ 
 ขัๅนตอนทีไ ใ  : ประมินผล ิEvaluation) 

 ปຓนการประมินวัดผล ความพึงพอ฿จ฿นการออกบบหรือประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงาน 
Prototype ของผูຌ฿ชຌ พืไอการวิคราะห์ถึงปัญหาพืไอน ากลับเปปลีไยนปลงกຌเขตอเป 

 โ. การวิคราะห์ละออกบบระบบ 

 การศึกษาวิคราะห์ละออกบบระบบตามนวทางของวงจรการพัฒนาระบบ ิSystem 

Development Life Cycle : SDLC  ีระบบจัดกใบขຌอมูลครงการทีไคณะกรรมการบริหารละจัดหา
ระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทั ล  พืไอ ศรษฐกิจละสั งคมพิจารณา ิDatabased 

Management System of Projects for MDES’s Computer System Administration and 
Procurement Committeeี ปຓนขัๅนตอนทีไน าขຌอมูลละผนทีไวางเวຌเปปฏิบัติ ดยการวิคราะห์
ลักษณะของขຌอมูล ก าหนดการชืไอมยงละคุณลักษณะอืไนทีไตຌอง฿ชຌ฿นวใบ การออกบบจะนຌนทีไ
การจัดหนຌาจอของวใบ฿หຌสอดคลຌองกันละระมัดระวังปัญหาตาง โ ฿นการออกบบดยเดຌสรຌาง
ผนภาพครงสรຌางวใบเซต์ (Web Site Structure) ซึไงประกอบดຌวย 5 ระยะดังนีๅ     

 ระยะทีไ 1 : การวางผนครงการ ิProject Planning Phase) ปຓนขัๅนตอนการวางผนงาน
ดยก าหนดรูปบบของซอฟต์วร์ ชน ประมาณการตຌนทุน฿นการพัฒนาระบบ ก าหนดนวทางของ
การพัฒนาระบบ ก าหนดระยะวลา ปຓนตຌน 

 ระยะทีไ 2 : การวิคราะห์ระบบ ิAnalysis Phase) ปຓนขัๅนตอนของการคຌนหาความตຌองการ
ของระบบ ละวิคราะห์ความตຌองการนัๅน พืไอ฿หຌขຌา฿จภาพรวมละหนຌาทีไการท างานของระบบ 

 ระยะทีไ 3 : การออกบบ ิDesign Phase) ปຓนขัๅนตอนการออกบบสวนประกอบตาง โ 
ของซอฟต์วร์ พืไอ฿หຌตรงกับความตຌองการทีไเดຌวิคราะห์มาลຌว 

 ระยะทีไ 4 : การน าเป฿ชຌ ิImplementation Phase) ปຓนขัๅนตอนการสรຌางระบบดยการขียน
ปรกรมตามนวทางการออกบบจากขัๅนตอนทีไผานมา 
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 ระยะทีไ 5 : การบ ารุงรักษา ิMaintenance Phase) ปຓนขัๅนตอนสุดทຌายหลังจากระบบเดຌริไม
ด านินการ ผูຌ฿ชຌจะพบกับปัญหาทีไกิดขึๅนนืไองจากความเมคุຌนคยกับระบบ฿หม ละคຌนหาวิธีการ
กຌเขปัญหานัๅนพืไอ฿หຌตรงกับความตຌองการของผูຌ฿ชຌองเดຌ 
 ใ. การพัฒนาระบบละทดสอบระบบ 

 การพัฒนาระบบละทดสอบระบบดย฿ชຌพีอชพี ิPersonal Home Page : PHP) ซึไงปຓน
ภาษาคอมพิวตอร์฿นลักษณะซิร์ฟวอร์เซด์ สคริปต์ ิServer-SideกScript) ดยลิขสิทธิ์อยู฿น
ลักษณะอพนซอร์สละสดงผลออกมา฿นรูปบบ HTML ซึไงจะเมสดงค าสัไงทีไผูຌ฿ชຌขียน ซึไงปຓน
ลักษณะดนทีไ PHP ตกตางจากภาษา฿นลักษณะเคลอนต์ เซด์ สคริปต์ ิClient-Side Script) ชน 
ภาษาจาวาคริปต์กิJavaกScript)กทีไผูຌชมวใบเซต์สามารถอาน ดูละคัดลอกค าสัไงเป฿ชຌองเดຌ 
ความสามารถ฿นการประมวลผลหลักของ PHP เดຌก การสรຌางนืๅอหาอัตนมัติจัดการค าสัไง การอาน
ขຌอมูลจากผูຌ฿ชຌละประมวลผล การอานขຌอมูลจากดาตຌาบส  ิDatabase) ความสามารถ฿น                   
การจัดการกับคุกกีๅ ิCookie) ซึไงท างานชนดียวกับปรกรม฿นลักษณะ Computer-Generated 

Imagery บรรทัดค าสัไงตามประมวลผล ิCommand Line Scripting) ท า฿หຌสามารถขียนปรกรม
สรຌางสคริปต์ PHPกท างานผานพีอชพี พาร์ซอร์ ิPHPกParser) ดยเมตຌองผานซิร์ฟวอร์หรือ
บราว์ ซอร์  ซึไ งมีลักษณะหมือนกับกCronก฿น Unixกหรือ LinuxกหรือกTaskกScheduler                 
฿น Microsoft Windowsกดยสคริปต์หลานีๅสามารถน าเป฿ชຌ฿นบบ SimpleกText Processing 

Task เดຌ 
 การพัฒนาซอฟต์วร์ส าหรับปຂด฿หຌบริการซิร์ฟวอร์บนพรทคอล HTTP ดย฿ชຌ Apache 

ซึไงปຓนซอฟต์วร์ทีไอยู฿นลักษณะของอพนซอร์ส ิOpen Sourceี ปຓนการ฿ชຌ Apache ฿นการปຂด
฿หຌบริการซิร์ฟวอร์บนพรตคอลกHTTP พืไอตรียมการชืไอมยงกับการพัฒนาละทดสอบระบบ
ดย฿ชຌ PHP 

 การพัฒนาระบบจัดการฐานขຌอมูลชิงสัมพันธ์กิRelationalกDatabaseกManagement 

Systemีกดย฿ชຌภาษากSQLก฿นรูปบบปรกรม MySQL ซึไงปຓนซอฟต์วร์บบอพนซอร์ส 
ิOpen Sourceี ดยมีประภทของการจัดกใบขຌอมูล ิDatabase Storage Engineี ผูຌท าการพัฒนา
ระบบจะตຌอง฿ชຌครืไองคอมพิวตอร์สวนบุคคลลงปรกรมกApache Web Server ละ MySQL           
พืไอปลงสภาพคอมพิวตอร์สวนตัวปຓนครืไองมขาย ิSerิerี ฿นชวงการพัฒนาระบบ จะตຌองท า
การทดสอบระบบอยางตอนืไองบนสภาพวดลຌอมจ าลอง จนเดຌระบบทีไสามารถท างานเดຌตามทีไ
ออกบบเวຌ ลຌวจึงเดຌติดตัๅ งระบบวใบเซต์ฯ บนสภาพวดลຌอมการ฿ชຌงานจริง (WebกHost)                    
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ดยชืไอมตอกับครืไองมขายของกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ดยสถาปัตยกรรมของ
ระบบสดงดังผนภาพทีไ แ ตัวอยางการจัดท าฐานขຌอมูล ิDatabaseี สดงดังผนภาพทีไ โ  
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 การน าเป฿ชຌประยชน์ 
 แี ปຓนครืไองมือหลัก฿นการจัดกใบละบริหารขຌอมูลอยางปຓนระบบท า฿หຌกระทรวงหนวยงาน
ละบุคคลอืไน โ สามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌอยางรวดรใว฿นรูปบบทีไหมาะสมละสามารถน าขຌอมูลมา
฿ชຌประยชน์ทันตอความตຌองการ 
 โี  คณะกรรมการบริหารละจัดหาระบบคอมพิวตอร์ของกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละ
สังคมละบุคคลทีไกีไยวขຌอง สามารถน าขຌอมูลทีไเดຌมาชวย฿นการวางผนละก าหนดประดใน               
฿นการด านินงานนืไองจากการทีไมีประวัติของขຌอมูลอยางตอนืไอง สามารถทีไจะบงชีๅนวนຌมของ          
การด านินงานวานาจะปຓนเป฿นลักษณะ฿ด 

 ใี ชวย฿หຌกิดหลงความรูຌ฿นองค์กรทีไสามารถรียก฿ชຌประยชน์เดຌอยางรวดรใว ละผยพร
฿หຌหนวยงานอืไนเดຌรับรูຌละคຌนควຌาตอเป 

 ไี  ชวยพิไมขีดความสามารถ฿นการตัดสิน฿จละวางผนด านินงาน฿หຌรวดรใว ละดีขึๅน 
พราะมีสารสนทศ หรือหลงความรูຌฉพาะทีไมีหลักการ หตุผล ละนาชืไอถือชวยสนับสนุน             
การตัดสิน฿จ  
 5ี ชวยพิไมประสิทธิภาพขององค์กร  
 ๆี ระบบฐานขຌอมูลกิDatabasedกSystemีกปຓนประยชน์฿นการจัดกใบละการคຌนหา
อกสาร ดยจะชวยลดปริมาณกระดาษ การจัดกใบละการสืบคຌนอกสารมีประสิทธิภาพ รวมเปถึง
การปງองกันการสูญหายของอกสารละรักษาคุณภาพของอกสาร฿หຌอยู฿นสภาพดิม 
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ฐานขຌอมูลอิลใกทรอนกิส์รวมระหวางหนวยงานฉพาะทีไรับผิดชอบงาน
ป้องกันละปราบปรามการคຌามนุษย์ พืไอลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารระหวาง

ประทศ฿นอนุภูมิภาคลุมมนๅ าขง 
 

นายฐาปน ภาสะฐิติ สนยะบุตร 

จຌาหนຌาทีไคดีพิศษปฏิบัติการ 
กรมสอบสวนคดีพิศษ  

 บทน า 
 รัฐบาลเดຌ฿หຌความส าคัญกับประดในการปງองกันละปราบปรามการคຌามนุษย์ ดยจัดปຓนวาระ 
หงชาติ1 ซึไงประกอบขึๅนดຌวยการบูรณาการของหลากหลายหนวยงาน นืไองจากประดในดังกลาว
ปຓนปัญหา ซึไงสงผลตอภาพลักษณ์฿นวทีระหวางประทศ ทัๅงดຌานสิทธิมนุษยชน ิHuman Rights) 

ดຌานการบังคับ฿ชຌกฎหมาย ิLaw Enforcement) ดຌานการคุຌมครองรงงาน ิLabour Protection) 

หรือดຌานอืไน฿ด อันปຓนหตุซึไงน าเปสูปัญหาดຌานตาง โ ชน ความสัมพันธ์ทางการทูต ิInternational 

Relations) การพัฒนาศรษฐกิจ ิEconomics Development) หรือการคຌาระหวางประทศ 
ิInternational Trading) ปຓนตຌน ดยขบวนการคຌามนุษย์นับปຓนธุรกิจอีกประภทหนึไงทีไจัดอยู฿น
รูปบบธุรกิจนอกระบบทีไผิดกฎหมาย ละมีครือขายชืไอมยงกับอาชญากรรมขຌามชาติ                        
฿นรูปบบอืไน โ ละยังมีความคิดหในวา อาชญากรรมการคຌามนุษย์ เดຌถือก านิดละจริญติบต
ภาย฿ตຌการปลุกรຌากระสบริภคนิยม2 ละขยายชองวางความตกตาง ทางศรษฐกิจระหวาง
ประทศ หรือระหวางภูมิภาคของลก฿หຌพิไมสูงมากขึๅน ดຌวยสถานภาพของคนระดับลาง฿นสังคม           
ตาง โ อันรวมเปถึงสถานภาพของผูຌหญิงละดใก หรือมຌกระทัๅงรงงานทีไถูกอารัดอาปรียบ 
ประกอบกับสภาวะทีไเรຌทางลือกหรือการมีทางลือกอันจ ากัดยิไงของชนชัๅน฿นสังคม เดຌผลักดัน฿หຌกิด
การสวงหาคุณภาพชีวิตทีไดีกวา฿นอีกประทศหนึไง ละกลุมบุคคลจ านวนหนึไงกใเดຌกลายปຓนหยืไอ 
ของวงจรการคຌามนุษย์  
 การปງองกันละปราบปรามการคຌามนุษย์อยางมีประสิทธิภาพนัๅน จ าปຓนตຌองด านินการอยาง
บูรณาการระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌองตาง โ นืไองดຌวยการปງองกันละปราบปรามการคຌามนุษย์ 
                                                           
1 การปງองกันปราบปรามการคຌามนุษย์ : วาระหงชาติ ุโ55่ 
2 Chalamwong & Prugsamatz, โเเ้. 
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อยางมีประสิทธิภาพนัๅนปຓนการปฏิบัติงานทีไจ าปຓนตຌองกຌปัญหาอยางปຓนระบบ ละ฿ชຌความรูຌ
ความสามารถ ฉพาะดຌานอยางหลากหลาย พืไอน าศักยภาพละความชีไยวชาญของตละหนวยงาน
มารวมกันปฏิบัติหนຌาทีไ พืไอปกปງองคุຌมครองศักดิ์ศรีความปຓนมนุษย์ อันปຓนภารกิจส าคัญประการ
หนึไงของกระบวนการยุติธรรมตอเป   
 การคຌามนุษย์กับความป็นอาชญากรรมขຌามชาติ 
 นืไองจากประทศเทยปຓนหนึไง฿นประทศทีไประสบปัญหาศูนย์กลางการคຌามนุษย์฿นระดับ 
ภูมิภาค3 กลาวคือ ปຓนทัๅงประทศตຌนทาง ิOrigin) ประทศทางผาน ิPassage way) ละประทศ
ปลายทาง ิDestination) ของขบวนการการคຌามนุษย์฿นรูปบบตาง โ ชน การอาคนลงปຓนทาส 
ขอทานดใก  การบังคับ คຌาประวณี ละการบังคับ฿ชຌรงงาน ปຓนตຌน ดยสวน฿หญลຌวปัญหา
หลานีๅมืไอมีการด านินการสืบสวน สอบสวน เดຌปรากฏขຌอทใจจริงวา อาจขຌาขายปຓนการกระท า
ความผิดตามกฎหมายวาดຌวยการปງองกันละ ปราบปรามการคຌามนุษย์ซึไงมีลักษณะปຓนความผิด
ภาย฿นละภายนอกราชอาณาจักรกีไยวนืไองกันกหรือปຓนเป฿นลักษณะอาชญากรรมขຌามชาติ              
ซึไงการปງองกันละปราบปรามขบวนการคຌามนุษย์ดังกลาว อยางมีประสิทธิภาพนัๅน จ าปຓนอยางยิไงทีไ
กระบวนการสืบสวน กระบวนการสอบสวน กระบวนการคุຌมครองผูຌสียหายจากการคຌามนุษย์ หรือ
การสืบสวนขยายผล จะตຌอง฿ชຌทรัพยากรดຌานขຌอมูลขาวสารทีไมีการบงปัน ละลกปลีไยนกัน            
อยางปຓนระบบระหวางหนวยงานของประทศตาง โ  ซึไงการตระตรียมกระท าความผิด  หรือการกระท า                 
ความผิดเดຌกิดขึๅน ดยการด านินการบูรณาการอยางปຓนระบบระหวางหนวยงาน ภาย฿นประทศ
ทานัๅนยอมเมพียงพอทีไจะท า฿หຌการปฏิบัติงานปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ ตความรวมมือระหวาง
ประทศ฿นระดับพหุภาคี ิMultilateral)กหรืออยางนຌอยทีไสุดปຓนรูปบบทวิภาคี ิBilateral) กับ
ประทศพืไอนบຌานซึไงมีพรมดนติดตอหรือตอนืไองมีความจ าปຓนยิไง  
 ภูมิภาคส าคัญทีไสงอิทธิพลตอการปງองกันละปราบปรามการคຌามนุษย์ของประทศเทยอยางมี 
นัยส าคัญ4 คือ อนุภูมิภาคลุมมนๅ าขง ิGreater Mekong Sub-Regional : GMS) ซึไงปຓนกรอบ
ความรวมมือ ระหวางประทศอันประกอบดຌวย สาธารณรัฐหงสหภาพมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปเตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมวียดนาม มณฑล ยูนนาน
หงสาธารณรัฐประชาชนจีน  ละประทศเทย ปຓนกรอบความรวมมือระหวางประทศกลุมหนึไง          
ทีไประทศเทยปຓนภาคีสมาชิก ละลຌวนประสบปัญหากีไยวกับประสิทธิภาพดຌานการปງองกันละ

                                                           
ใ Servaes, โเแ5. 
4
 UNODC, โเแใ. 
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ปราบปรามการคຌามนุษย์ชนดียวกัน5 นืไองจากยังอยู฿นกลุมประทศก าลังพัฒนา ซึไงจากการสืบสวน
สอบสวนคดีความผิดกีไยวกับการปງองกัน ละปราบปรามการคຌามนุษย์ของประทศเทยซึไงมีลักษณะ
ปຓนความผิด฿นราชอาณาจักรกับนอกราชอาณาจักร กีไยวนืไองกันนัๅน 6 พบวา หลายกรณีปຓนกรณีทีไ
การกระท าความผิดกิดขึๅนดยกีไยวนืไอง฿นบริวณพรมดน หรือ฿นพืๅนทีไของประทศเทยกับ
ประทศ฿นอนุภูมิภาคลุมมนๅ าขงดังกลาว ซึไงการสืบสวน การสอบสวน  ละการคุຌมครองผูຌสียหาย 
ตลอดจนกระบวนการปງองกันละปราบปรามการคຌามนุษย์ประสบปัญหา ดຌานการลกปลีไยนขຌอมูล
ขาวสารอันปຓนปัจจัยจ าปຓนอยางยิไง฿นการปฏิบัติงานตามภารกิจ฿หຌปຓนเปอยางตใมประสิทธิภาพ  
 ปัจจุบันขบวนการคຌามนุษย์มักมีลักษณะปຓนขบวนการขຌามชาติ ละจะมีครือขาย฿น             
การจัดหาหยืไอ7 ชน ครือขายนายหนຌา ปຓนตຌน ดยทีไครือขายยง฿ยของขบวนการคຌารงงานขຌาม
ชาติทัไวเปจะริไมตຌนจากนายหนຌารายยอย฿นประทศตຌนทาง ดยมักชืไอมยงถึงนายหนຌาราย฿หญอีก
ทอดหนึไงพืไอจัดการน าสงรงงานจนถึงสถานทีไท างานทีไตัๅงอยู฿นประทศเทย หรือประทศปลายทาง
ดยอาจจะขຌาเปติดตอทาบทามกับกลุมปງาหมายอง มืไอกระบวนการริไมรกส า รใจลຌวกใจะมาถึง
ขัๅนตอนตอเปดยนายหนຌาหลักทีไน าพารงงานมายังชายดนดยนายหนຌาหลักจะท าหนຌาทีไจัดการ
การดินทางผานขຌามดน ซึไงมีการชืไอมยง อยางปຓนระบบดຌวยการประสานงานของครือขายขนาด
฿หญทีได านินการสงรงงานจากบริวณชายดนเปยังสถานประกอบการตาง โ ดังนีๅ จากการทีไมี
ครือขายนายหนຌาทีไกวຌางขวางตัๅงตระดับหมูบຌานจนถึง ระดับภูมิภาค ท า ฿หຌผูຌตຌองการสวงหา
ประยชน์จากการคຌามนุษย์เมจ าปຓนตຌองหาหยืไอดຌวยตนอง   
 รงงานตางดຌาวทีไดินทางขຌามประทศพืไอหางานท า฿นอนุภูมิภาคลุมมนๅ าขงนัๅน มักจะปຓน 
รงงานตางดຌาวทีไลักลอบดินทางดยผิดกฎหมาย8 ละการทีไรงงานตางดຌาวหลานัๅนลือกทีไจะ
ดินทางขຌามพรมดนดยผิดกฎหมาย ยอมทากับวารงงานตางดຌาวหลานัๅนตຌองลักลอบท างาน
อยางหลบซอน  หลีกรຌนตัวอง฿หຌพຌนจากสายตาของจຌาหนຌาทีไรัฐปลายทาง มิชนนัๅนลຌวกใอาจจะ
ตຌองถูกสงกลับประทศตຌนทาง ซึไงจะกลายปຓนการหมดหนทาง฿นการประกอบอาชีพ ตการท างาน
บบหลบซอนของรงงานตางดຌาวนีๅกลับกลายปຓนอกาส ส าหรับฝຆายนายจຌาง฿นการกดขีไขมหง  
อารัดอาปรียบ จนตຌองตกปຓนหยืไอจากขบวนการคຌามนุษย์เป฿นทีไสุด  

                                                           
5 World Vision Australia, 2014. 
6 Wanchai Roujanavong, 2012. 
7 Zimmerman, Kiss, & Pocock, 2014. 
8 Courtland Robinson, 2016. 
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 การสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม  ทีไมีลักษณะปຓนอาชญากรรมขຌามชาตินัๅน ตกตางจาก 
การปฏิบัติหนຌาทีไดຌานการสืบสวนหรือการสอบสวนดยทัไวเป กลาวคือ ธรรมชาติของอาชญากรรม
ขຌามชาติ มีความสลับซับซຌอนละยุงยาก฿นการปງองกันละปราบปราม หากจຌาหนຌาทีไผูຌบังคับ฿ชຌ
กฎหมายขาดความรูຌ หรือความขຌา฿จ฿นธรรมชาติของลักษณะการกระท าความผิด อาชญาวิทยา 
ประวัติความปຓนมา ภูมิศาสตร์ดน ความกีไยวพันของชุมชนตัวบุคคล องค์กรอาชญากรรม ผูຌตຌอง
สงสัย สภาพศรษฐกิจ หรืออืไน฿ดทีไกีไยวขຌองกับการกระท าความผิด ยอมสงผล฿หຌการปฏิบัติหนຌาทีไ
ขาดประสิทธิภาพหรือเมบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามอ านาจ หนຌาทีไ นืไองจากอาจปຓนการด านินการ
ทีไเรຌทิศทางหรือเรຌการชืไอมยงอยางปຓนระบบ หรือเมขຌา฿จตຌนสาย ปลายหตุ อันจะน าเปสูการเมมี
ประสิทธิภาพ฿นการคຌนหาตัวบุคคลหรือกลุมบุคคลทีไกีไยวขຌองกับการกระท าความผิดทีไทຌจริงเดຌ  
 นอกจากนีๅ มืไอจຌาหนຌาทีไของรัฐเมสามารถประสานขຌอมูลทีไกีไยวขຌองอันสุมสีไยงตอการละมิด 
กฎหมายวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการคຌามนุษย์ การด านินการตามกระบวนการ                 
ทางกฎหมาย ดຌานการยียวยาหรือคุຌมครองผูຌสียหายอยางมีประสิทธิภาพอาจด านินเปอยางชืไองชຌาหรือ                        
เรຌผล นืไองจากปัจจัยส าคัญประการหนึไง฿นการชวยหลือหรือยียวยาผูຌสียหาย การปງองกัน               
การกระท าความผิดซๅ าของผูຌตຌองหาหรือองค์กรอาชญากรรม ละการสืบสวนหรือการสอบสวน
พฤติการณ์อันน าเปสู การด านินการตามกฎหมาย ลຌวนลຌวตปຓนกระบวนการทีไจ าปຓนตຌองอาศัย
ขຌอมูลอยางบูรณาการระหวางหนวยงาน ละรัฐชายดนทีไกีไยวขຌอง      
 ระบบ Real-Time Monitoring กับความป็นอยูของประชาชน  
 ปัจจุบันรัฐบาลของประทศตางโ ดยฉพาะประทศทีไพัฒนาลຌว เดຌพยายามพัฒนาสังคม 
เปสูความปຓน สังคมสารสนทศ  (Information Society) ดยมีการน าทคนลยีสารสนทศ            
มาประยุกต์฿หຌปຓนประยชน์฿นการจัดการบริการสาธารณะ ทัๅงดຌานภารกิจหลัก คือ ความปลอดภัย
ภาย฿นการศึกษา  การสาธารณสุข การสาธารณูปภคพืๅนฐาน หรือดຌานภารกิจรอง คือ              
การกลาหม การพัฒนาศรษฐกิจ ปຓนตຌน   
 สาธารณรัฐกาหลี ิกาหลี฿ตຌี ปຓนประทศหนึไงทีไมีฐานความคิดดຌานการน า ทคนลยี
สารสนทศมาปรับ฿ชຌ พืไอพัฒนาบริการสาธารณะพืไอความปຓนอยูทีไดีละความปลอดภัยของ
ประชาชน ดยการน ามาปรับ฿ชຌตัๅงตการ฿หຌบริการพืๅนฐาน ระบบการบริหารงาน จนถึงระบบ             
ดຌานความปลอดภัย฿นการด านินชีวิตประจ าวัน ชน ระบบการจราจร การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ความปลอดภัยจากอาชญากรรม  ละการ฿หຌบริการสาธารณูปภคขัๅนพืๅนฐาน ปຓนตຌน  
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 การประปาหงกรุงซล9 ิSeoul Tap Water : Arisu) หรือ Arisu ปຓนตัวอยางหนึไงของ             
การน าทคนลยีสารสนทศมาปรับ฿ชຌ฿นการ฿หຌบริการสาธารณูปภคขัๅนพืๅนฐานอยางมีประสิทธิภาพ  
ดยนຌนความปลอดภัยละการตรวจสอบเดຌของภาคประชาชน ผานระบบฐานขຌอมูลบบ Real-

TimeกUpdatingกซึไ ง ปຓนการตรวจสอบคุณภาพนๅ า ประปาทีไ จ าย฿หຌกภาคธุ รกิจบริการ 
ภาคอุตสาหกรรม  หรือภาคประชาชนดย฿ชຌทคนลยีสารสนทศขຌามาปຓนครืไองมือส าคัญ ซึไงท า
฿หຌผูຌมีสวนกีไยวขຌอง อันเดຌก ผูຌ฿ชຌบริการ Arisu สามารถตรวจสอบคุณภาพนๅ าประปา ผาน Water 

quality monitoring system พืไอทราบวา นๅ าประปาทีไตนอง฿ชຌ฿นการอุปภคบริภคเดຌอยาง
ทันทีทัน฿ด ดຌวยขຌอมูลทีไปຓนปัจจุบันละทันทวงที  ซึไงกีไยวพันกับความปຓนอยูขัๅนพืๅนฐานของ
ประชาชน ตลอดจนหากตรวจพบปัญหากใสามารถยับยัๅง  ปງองกัน กຌเข หรือด า นินการอืไนเดຌอยาง
ทันทวงที ซึไงน าเปสูการรับประกันคุณภาพบืๅองตຌนวา การ฿หຌบริการ Arisu ของกรุงซลกภาคสวน
ตาง โ จะสามารถด านินเปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ  
 ระบบสารานุกรมออนเลน์ 
 การรวบรวมวิทยาการหรือความรูຌอยางปຓนระบบหรืออยู฿นรูปบบของฐานขຌอมูล ดยฉพาะ 
ฐานขຌอมูลอิลใกทรอนิกส์ซึไงงายตอการสืบคຌน ถือวาปຓนกระสส าคัญ ิTrendy) ฿นยุคลกาภิวัตน์             
ทีไขຌอมูลมีความปຓนพลวัตรละจ าปຓนตຌองขຌาถึงเดຌอยางทันทวงที ดยการจัดหมวดหมูละระบบ
ความส าคัญปຓนปัจจัย จ าปຓน฿นการน าขຌอมูลอันปຓนประยชน์มาประยุกต์฿ชຌหรืออຌางอิงทัๅง฿นดຌาน
งานวิชาการ งานภาคปฏิบัติ  หรือมຌตงานบริหาร   
 วิทยาลัยนยบายสาธารณะละการจัดการคดีเอ ิKDI School of Public Policy and 

Management) ซึไงปຓนหนวยงานภาย฿ตຌสถาบันการพัฒนาหงกาหลี ิKorea Development 

InstituteกหรือกKDI)กเดຌ พัฒนา K-Developedia10 ขึๅน ปຓนฐานขຌอมูลสารสนทศออนเลน์                  
พืไอรวบรวมความรูຌสาธารณะ ซึไงปຓนทรัพยากรส าคัญดຌานองค์ความรูຌทีไ฿ชຌ฿นการพัฒนาทางศรษฐกิจ
ละสังคม ดยมีจุดหมายประการส าคัญทีไจะผยพร บงปัน ละลกปลีไยน ความรูຌละความ
ชีไยวชาญทีไ฿ชຌ฿นการพัฒนาสาธารณรัฐกาหลี สูการจริญติบตทางศรษฐกิจกับประทศก าลัง
พัฒนาอืไน โ  ฿นรูปบบการขຌาถึงเดຌดยสาธารณะ ิPublic Access) ดยฐานขຌอมูลสารสนทศ
ดังกลาวครอบคลุมหมวดหมูขององค์ความรูຌของสาธารณรัฐกาหลี ฿นชวง ๆเ ปรกของการพัฒนา 
ซึไงฐานขຌอมูลดังกลาวถือปຓนคลังสรรพาวุธทางปัญญาทีไยิไง฿หญทีไสุดหงหนึไง ของภูมิภาคอชีย ละ

                                                           
9 Seoul-Tap-Water-Arisu-English, 2014. 
10 KDI, โเแๆ ิReal-time Updating) 
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ถือเดຌวาปຓนตัวอยางของการน าทคนลยีสารสนทศมายอลกทัศน์ทางวิชาการอันปຓน บอกิดละ
ครืไองมือส าคัญ฿นการอຌางอิงละพิไมพูนศักยภาพ฿นการท างานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  
 การลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารดຌานการป้องกันละปราบปรามการคຌามนุษย์  
 การกຌเขปัญหาขบวนการคຌามนุษย์฿หຌประสบความส ารใจหรืออยางนຌอยทีไสุด฿หຌอยู฿นระดับทีไ
บรรทาบาบางลงเปเดຌนัๅน จะตຌองกຌเขปัญหาดยบูรณาการขຌอมูลขาวสารทัๅงดຌานการปງองกัน           
การปราบปราม ละการคุຌมครองผูຌสียหายจากการคຌามนุษย์หรือพยาน ระหวางหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง ทัๅง฿นพืๅนทีไประทศตຌนทาง ประทศทางผาน ละประทศปลายทางของการคຌามนุษย์ 
กลาวคือ การจัดท า ฐานขຌอมูลอิลใกทรอนิกส์พืไอลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารดຌานการปງองกันละ
ปราบปรามการคຌามนุษย์ระหวาง หนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นภาคีสมาชิกอนุภูมิภาคลุมมนๅ า ขง จึงมี
ความจ าปຓนอยางยิไงส าหรับการพัฒนา ประสิทธิภาพดยถือเดຌวา ปຓนการพัฒนาครืไองมือ 
ิMaterial) อันปຓนทรัพยากร ิResource) ส าคัญอยางยิไง ประภทหนึไง ซึไงปຓนประยชน์อยางยิไง         
ตอการพัฒนางานดຌานการสืบสวน การสอบสวน การคุຌมครองผูຌสียหาย ละพยานจากการคຌามนุษย์  
อันจะน าเปสูประสิทธิภาพของการปງองกันละปราบปรามการคຌามนุษย์ ตามภารกิจละอ านาจ
หนຌาทีไของหนวยงานภาคี  
 การด านินอยางเมหยุดนิไงของกระบวนการคຌามนุษย์ ซึไงปรับตัวปຓนพลวัตรตลอดวลา           
พืไอหลีกหนีการปງองกันละปราบปรามของฝຆายกฎหมาย สงผล฿หຌฐานขຌอมูลพืไอลกปลีไยนขຌอมูล
ขาวสาร ดຌานการปງองกันละปราบปรามการคຌามนุษย์ระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ดยฉพาะ
ฐานขຌอมูลระหวาง หนวยงานระหวางรัฐนัๅน จ า ปຓนตຌองอยู฿นรูปบบทันทีทัน฿ด ิReal-time) 

นืไองจากชีวิต จิต฿จ ทรัพย์สิน  ละสรีภาพของมนุษย์ปຓนสิไงส าคัญ ซึไงจัดอยู฿นภารกิจหลักทีไบริการ
สาธารณะดยภาครัฐจ าปຓนจะตຌองยึดถือ กอนสิไงอืไนสมอ ดังนัๅน ขຌอมูลส าคัญตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับ
กระบวนการคຌามนุษย์จึงจ าปຓนตຌองเดຌรับความอา฿จ฿สทีไจะฝງาระวังอยางทันทีทัน฿ด ิReal-time 

monitoring)กละมีการคลืไอนเหวขຌอมูลอยางปຓนปัจจุบัน ทัๅงนีๅ  การขຌาถึงระบบฐานขຌอมูล             
ดยจຌาหนຌาทีไผานการฝຄกฝนการวิคราะห์ สังคราะห์  รียบรียง ละบรรจุขຌอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ ถือปຓนปัจจัยส าคัญประการหนึไง฿นการด านินฐานขຌอมูล ดังกลาว  
 บืๅองตຌนขຌอมูลขาวสารทีไควรจัด฿หຌมีการลกปลีไยนระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ  
 แ. ผูຌตຌองหาตามหมายจับตามกฎหมายวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการคຌามนุษย์  
 โ. จ าลยหลบหนีการประกันตัวตามกฎหมายวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการคຌามนุษย์  
 ใ. พฤติการณ์อันปຓนสาระส าคัญ฿นการกระท าความผิดตามกฎหมายวาดຌวยการปງองกัน ละ
ปราบปรามการคຌามนุษย์  
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 ไ. บุคคล ชุมชน องค์กรอาชญากรรม สถานประกอบการ สถานบริการ ละผูຌทีไคาดวา หรือ              
ผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการกระท าความผิดตามกฎหมายวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการคຌา
มนุษย์  
 ขຌอควรพิจารณา  
 การขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร฿นฐานขຌอมูลอิลใกทรอนิกส์รวมระหวางหนวยงานฉพาะทีไรับผิดชอบ 
งานปງองกันละปราบปรามการคຌามนุษย์฿นอนุภูมิภาคลุมมนๅ าขงพืไอลกปลีไยนขຌอมูลขาวสาร
ดังกลาวมีความสุมสีไยงทีไจะกระทบตอสิทธิ฿นความปຓนสวนตัว ิRight to Privacy) ละความมัไนคง
หงรัฐ ิNational Security) จึงจ าปຓนอยางยิไงทีไจะตຌองก าหนดงืไอนเข฿นการขຌาถึงฐานขຌอมูลอยาง
ระมัดระวัง ชน แ.ดการขຌาถึงฐานขຌอมูลจ าปຓนตຌองบงล าดับชัๅนความลับตามต าหนงหนຌาทีไของ         
ผูຌขຌาถึงฐานขຌอมูลดยพิจารณาปຓนรายบุคคลกโ.กการขຌาถึงฐานขຌอมูลจ าปຓนตຌองมีการยืนยันตัว
บุคคลอยางนຌอย ใ ระดับ ชน รหัสผาน ิPassword)กรหัสผานบบ฿ชຌครัๅงดียว ิOneกTime 

Password) ลายนิๅวมือ ิFinger Print) ละบัตรอิลใกทรอนิกส์ ิElectronics Card) ปຓนตຌน  ใ. 
หนวยงานซึไงปຓนสมาชิกฐานขຌอมูลตຌองก าหนด฿หຌมีนายทะบียนกิRegistrar)กพืไอควบคุมบุคคล            
ซึไงสามารถขຌาถึงฐานขຌอมูลเดຌ ปຓนตຌน  
 บทสรุป  
 ขบวนการคຌามนุษย์ เม฿ชพียงสภาพปัญหาระดับภาย฿นประทศทีไจะสามารถด า นินการ
ปງองกัน ละปราบปรามเดຌดยหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไงภาย฿นรัฐ฿ดรัฐหนึไง ตปຓนสภาพปัญหา         
ทีไมีความปຓนสากล ิBasic Universal Problem) ละมีความกีไยวนืไองกับองค์กรอาชญากรรมหรือ
ภาคสวนตาง โ ฿นรัฐชายดนทีไกีไยวขຌอง ทัๅงยังกีไยวพันอยางลึกซึๅงกับความมัไนคงของสิทธิมนุษยชน
ละศักดิ์ศรีความปຓนมนุษย์  ดยจ าตຌองพึงระลึกวา ทุกภาคสวนจ าปຓนทีไจะตຌอง฿หຌความสน฿จละ
ด านินการอยางฝງาระวัง ดยทคนลยีสารสนทศ ถือปຓนครืไองมือส าคัญประการหนึไงซึไงสามารถ
น ามาปรับ฿ชຌปຓนทรัพยากรส าคัญ฿นการกຌเขปัญหาดังกลาวเดຌอยางมีประสิทธิภาพ การจรจา             
฿นระดับพหุภาคีระหวางหนวยงานบังคับ฿ชຌกฎหมายละหนวยงาน ดຌานการปງองกันละปราบปราม
การคຌามนุษย์฿นอนุภูมิภาคลุมมนๅ าขง พืไอจัดท าฐานขຌอมูลอิลใกทรอนิกส์ ส าหรับลกปลีไยนขຌอมูล
ขาวสารระหวางประทศ ดยการจัดท าฐานขຌอมูลอิลใกทรอนิกส์รวมระหวาง หนวยงานฉพาะทีไ
รับผิดชอบงานปງองกันละปราบปรามการคຌามนุษย์฿นอนุภูมิภาคลุมมนๅ า ขงดังกลาว  อาจน าเปสู
นวทางส าคัญ฿นการปฏิบัติงานปງองกันละปราบปรามพืไอกຌเขละบรรทาปัญหาการคຌามนุษย์  
฿นลักษณะของอาชญากรรมขຌามชาติ฿นระดับอนุภูมิภาคลุมมนๅ าขง ตอเป 
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Creative Economy ฿นกาหลี฿ตຌ  
สูการจัดการ Big Data ดຌานขาวสาร฿นประทศเทย 

 
ส.กรกช  ยอดเชย  

      นักทรัพยากรบุคคลระดับช านาญการ 
        กรมประชาสัมพันธ์ 

 

 ฿นอดีตชวงหลังสงครามลกครัๅงทีไ โ ละสงครามกาหลี สาธารณรัฐกาหลีตຌองตกอยู฿นสภาวะ
การประสบปัญหาดຌานศรษฐกิจ ซึไ ง฿นขณะนัๅนผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศกิGDP)กตกตไ ามาก                        
ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติกใ มี เมมากนัก รัฐบาล฿นขณะนัๅนจึ งพยายามหารูปบบ              
การพัฒนาประทศทีไสามารถลดปัญหาความยากเรຌภาย฿นประทศ ละสามารถขับคลืไอนประทศ
น าพาประทศเปสูการพัฒนา จากทรัพยากรทีไมีอยูอยางจ ากัดเดຌ 
 ดังนัๅน ฿นมืไอทรัพยากรธรรมชาติของสาธารณรัฐกาหลีมีอยูอยางจ ากัด รัฐบาลลยพงลใงมา
ทีไทรัพยากรมนุษย์ ซึไงหากสามารถ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรมนุษย์เดຌ จะปຓนการเดຌรับประยชน์฿น
ระยะยาว จึงปຓนทีไมาของการพัฒนาประทศดย฿ชຌ Creative Economy ซึไงปຓนระบบศรษฐกิจทีไ
หมาะ฿นการสรຌางอ านาจการติบต฿หม โ ฿หຌประทศดຌวยการผสมผสานระหวางความคิดสรຌางสรรค์ 
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี รวมถึงทคนลยีสารสนทศ ิITี ท า฿หຌกิดสิไง฿หมทีไพิไมมูลคา ละมี
อกลักษณ์ฉพาะตัวเดຌ  
 

 

 

 

 

 

 

 
นวทางการลือกรูปบบการพัฒนาศรษฐกิจของสาธารณรัฐกาหลี 
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 จากการลือกรูปบบการพัฒนาศรษฐกิจบบ Creative Economy ของสาธารณรัฐกาหลี 
ประกอบกับความขຌมขใงของรัฐบาลกลาง฿นการบังคับ฿ชຌกฎ ระบียบ ละนยบายตาง  โ                    
฿นการปกครองประทศ จึงเดຌมีการก าหนดนวทาง฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจทีไสอดคลຌองกัน ดังนีๅ 
 Science and Technology Innovation Policy 

 รัฐบาลกาหลีนຌนการพัฒนาอยางยัไงยืนดยการสงสริมอุตสาหกรรมชิงสรຌางสรรค์ทีไ฿ชຌ
วิทยาศาสตร์ละทคนลยีปຓนหลัก ประกอบกับการสงสริมความนิยมวัฒนธรรมบันทิงกาหลี           
ิK-POP) ทีไปຓนตัวขับส าคัญ฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจ ดยฉพาะดຌานภาพลักษณ์ของประทศ 
นอกจากนัๅนรัฐบาลยังคงมีการกระตุຌน฿หຌมกีารขงขันของภาคการผลิต ละการสงสริม฿หຌมีครือขาย
฿นการท างานรวมกันของหนวยงานดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีทีไส าคัญ ชน มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ละหนวยงานอกชนตาง โ   
 ICT Infrastructure for Creative Economy in Korea 

 สาธารณรัฐกาหลีเดຌสริมความขใงกรงของครงสรຌางพืๅนฐาน พืไอรองรับ Creative 

Economy ดຌวยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยี รวมถึงกICTกทัๅงดຌาน การจัดกใบขຌอมูล 
การกใบรักษาขຌอมูล ิBig Dataี ละความชืไอมยงละการน าขຌอมูลมา฿ชຌประยชน์ ิinternet of 

thingsี 
 Human Capital Management on Creative Economy 

 ดຌานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นืไองจากรัฐบาลสาธารณรัฐกาหลีลใงหในวามนุษย์           
ปຓนทรัพยากรทีไส าคัญทีไสุด รัฐบาลจึงเดຌมีผนพัฒนาทีไปຓนกลยุทธ์ทีไชัดจน ละปลงปຓนผนปฏิบัติ                  
ทีไ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ฿นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึไงนຌนดຌานความคิดสรຌางสรรค์ ละสงสริม
฿หຌ฿ชຌ Knowledge-based economy ปຓนนวทาง฿นการพัฒนาประทศ 

 Smart City Platform 

 สาธารณรัฐกาหลี เดຌพยายามสรຌางรูปบบของ Smart City ซึไงนຌนการออกบบมืองทีไนาอยู
อาศัย มีสถาปัตยกรรมทีไรวมสมัย ละปຓนสังคมทีไมีการชืไอมยงกันของขຌอมูลตาง โ ทัๅงภาย฿นมือง
ละภายนอกมือง ดยมีศูนย์ขຌอมูลกลางปຓนผูຌวิคราะห์ขຌอมูล   
 Digital Economy & Media Communication 

 ปัจจุบัน Digital Economy เดຌทรกซึมเปทัไวลก ซึไงเดຌสงผลกระทบตอรูปบบของศรษฐกิจ
ทีไปลีไยนปลงเปทัๅงระบบ฿หญละระบบยอยซึไงประทศกาหลีเดຌตรียมความพรຌอมทัๅงครงสรຌาง
พืๅนฐาน ละทรัพยากรมนุษย์พืไอรองรับความปลีไยนปลงดังกลาวลຌว  
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 สวนทคนลยีดຌาน Information and Communication กใมีการปลีไยนปลงอยางรวดรใว 
ทัๅง฿นดຌานการสืไอสารกับกลุมคน ละการสืไอสารระหวางบุคคลทีไจะสามารถสืไอสารกันเดຌอยางปຓน
อิสระ฿นรูปบบ internet of things 

 E-government and Good Governance 

 รัฐบาลกาหลีเดຌปรับรูปบบการ฿หຌบริการของรัฐบาล฿นรูปบบของกE-government            
ซึไง฿หຌบริการผานทาง Internet ละ Internet-based activity อืไน โ ซึไงจะนຌนการมีสวนรวมของ
ประชาชน฿นดຌานการวางผนละด านินการตามนยบายตาง โ ของภาครัฐ รวมถึงการก ากับดูล            
ทีไดีจากภาครัฐ ซึไงทุกอยางจะชืไอมยงกัน 

 จากภาพรวมการด า นิน ศรษฐกิจบบ 
Creative Economy ของสาธารณรัฐกาหลี ซึไงเดຌ
รียนรูຌจากการอบรม฿นครัๅงนีๅ ท า฿หຌหในนวทาง           
฿นการบริหารประทศดยรัฐบาลเดຌมุงเปทีไการยกระดับ 
ความปຓนอยู ละศรษฐกิจของคน฿นชาติปຓนหลัก 
ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยีปຓนครืไองมือ         
฿นการชืไอมยงทุกอยางเวຌ฿นระบบดียวกัน ซึไงจะ
สามารถบริหารจัดการขຌอมูลทุกอยางเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ จนท า฿หຌระบบศรษฐกิจของประทศมี

ความขใมขใง ละมีอกลักษณ์ปຓนของตัวอง อีกทัๅงรัฐบาลสาธารณรัฐกาหลียังเดຌสืไอสารความปຓน
กาหลี฿นรูปบบตางกโกเมวาจะปຓนวัฒนธรรม วิถีชีวิต คานิยม ฯลฯ ออกเปยังประชาชน              
฿นประทศ พืไอ฿หຌรับรูຌวาตัวตนของตนองอยู฿นสถานะเหน ละมีนวทาง฿นอนาคตปຓนอยางเร 
รวมทัๅงยังสืไอสารเปยังบุคคลภายนอก พืไอ฿หຌลกเดຌรับรูຌละยอมรับกาหลี฿นบบทีไกาหลีตຌองการ
จะปຓน  
 ดังนัๅน จะหในเดຌวาสวนส าคัญ฿นระบบ Creative Economy คือ การจัดการกับฐานขຌอมูล 
ิBig Dataี ละสามารถน าสนอขຌอมูลนัๅนออกมา฿นรูปบบทีไตรงกับกลุมปງาหมาย ซึไงจากการอบรม
สามารถหในภาพการด านินงานดຌานการจัดกใบ ละจัดการกับ Big Dataเดຌชัดจนมากขึๅน อีกทัๅง 
มืไอเดຌขຌาเปศึกษาดูงานทีไ Traffic Info. Center ของบริษัท Korea Expressway Corporation            

ซึไงปຓนศูนย์ขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการจัดกใบขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับการจราจรบนทางพิศษ ผานครืไองมือทีไ
ทันสมัยหลายประภท มารวบรวมเวຌ฿นคลังขຌอมูล ิBig Dataี ซึไงจะมีบุคลากร ละทคนลยีทีไจะ
จัดการกับขຌอมูลดิบพืไอปลีไยน฿หຌออกมาปຓนขຌอมูลทีไสามารถ฿ชຌประยชน์เดຌ ทัๅง฿นการฝງาระวัง
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ปัญหาตาง โ ทีไอาจจะกิดขึๅน การกຌปัญหาตาง โ ละการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารเปยัง
กลุมปງาหมายทีไปຓนผูຌ฿ชຌบริการทางพิศษ   
  ดยกTrafficกInfo.กCenterกจะ฿หຌความส าคัญกับการน าสนอ ละประชาสัมพันธ์ขຌอมูล
ขาวสารเปยังกลุมปງาหมายซึไงมีการก าหนดกลุมปງาหมายอยางชัดจน พราะหากกลุมปງาหมาย             
ซึไงกใคือ ผูຌ฿ชຌบริการทางพิศษรับรูຌขຌอมูลการจราจรละขຌอมูลกีไยวขຌอง จะสงผล฿หຌการจราจรบนทาง
พิศษมีประสิทธิภาพมากขึๅน อันจะปຓนประยชน์ทัๅงตอตัวผูຌ฿ชຌบริการละผูຌ฿หຌบริการ ดยชองทาง                   
฿นการน าสนอละประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารนัๅนกTrafficกInfo.กCenter เดຌ฿หຌความส าคัญกับ 
ApplicationกบนกSmartกPhoneกซึไงกApplicationกดังกลาวสามารถสดงสภาพการจราจร  
การค านวณหาสຌนทางทีไดีทีไสุด การจຌงหตุ ละขาวสารประชาสัมพันธ์ตาง โ นอกจากนัๅนยังมี           
การ฿ชຌพิธีกรซึไงปຓนบุคคลจริง฿นการรายงานขาวสารตาง โ ผานระบบ  LIVE ซึไงปຓนสวนหนึไงของ 
Applicationกดยวิทยากรเดຌ฿หຌขຌอมูลวาเดຌรับผลตอบรับทีไดี นืไองจากตรงกับความตຌองการของ
กลุมปງาหมายจริง โ  
 ภายหลังการดูงานทีไ Traffic Info.Center ของบริษัท Korea Expressway Corporation  
ท า฿หຌหในรูปบบของการน าอาขຌอมูลทีไมีมาน าสนอ฿นรูปบบทีไกลุมปງาหมายสน฿จ ละตรงกับ
ความตຌองการของกลุมปງาหมายจริง โ อันจะปຓนประยชน์กับการน าอา นวคิด ดังกลาว              
มาประยุกต์฿ชຌ฿นกรมประชาสัมพันธ์เดຌ฿น โ ดຌานดຌวยกัน ประกอบดຌวย  
 แ.  การปรับตัว฿หຌพรຌอมรับการปลีไยนปลงรูปบบของสืไอ  
 กรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจหลัก คือ การท าหนຌาทีไปຓนสืไอกลาง฿นการสริมสรຌางความขຌา฿จ
อันดีระหวางรัฐบาล ละหนวยงานของรัฐบาลกับประชาชน ตลอดจนระหวางประชาชนดຌวยกัน 
ดังนัๅน การลือก฿ชຌสืไอละรูปบบการน าสนอ จึงปຓนรืไองส าคัญมาก฿นสภาพสังคมปัจจุบัน พืไอ฿หຌ
สามารถด านินงานเดຌตามภารกิจหลักนืไองจากรูปบบของสืไอ฿นปัจจุบันมีการปลีไยนปลงเป             
จากดิม ดยสืไอหลัก฿นอดีต ชน ทรทัศน์ วิทยุ ปງายฆษณา ฯลฯ จะคอย โ ลดบทบาทลง ละจะ
ปลีไยนรูปบบ฿นการน าสนอ ชน จากดิมสถานีวิทยุทรทัศน์หงประทศเทย หรือ NBT 

ออกอากาศผานทางชองทางคลืไนความถีไ฿นระบบอนาลใอกกิAnalogกTVีกมาสูการออกอากาศ            
ผ านทางระบบดิ จิ ตอลก ิDigitalกTVีกซึไ งนั บ ปຓ นการ ปลีไ ยนปลง  อย างรวด รใ วละ                       
ปຓนการปลีไยนปลงครัๅง฿หญ ทัๅง฿นรืไองของระบบการออกอากาศ ละรืไองของการวางผน               
การท างาน วัสดุอุปกรณ์ รูปบบการน าสนอ ซึไงตຌองมีการรียนรูຌ฿หมทัๅงหมด พืไอ฿หຌสามารถท างาน
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ  
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 ขณะทีไการปลีไยนปลงขຌาสูຌระบบดิจิตอล พืไอออกอากาศทางทรทัศน์ ยังเมทันจะสมบูรณ์
ทัๅงระบบการปลีไยนปลงของสืไอ฿นกระสสังคมกใยังคงปลีไยนรูปบบเปรืไอย โ ดย฿นปัจจุบัน          
การปຂดทรทัศน์พืไอดูรายการปกติของประชาชนกใลดลง ซึไงประชาชนกใปลีไยนรูปบบการรับชม  
มาปຓนผานชองทาง Smart Phone มากขึๅน ดังนัๅนรูปบบการน าสนอของสืไอจึงตຌองปรับตัว พืไอ฿หຌ
ขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌมากขึๅนชนกัน ดังนัๅน การคิดพัฒนารูปบบการน าสนอพืไอ฿หຌหมาะกับ
ชองทางน าสนอ ละความยืดหยุนของการปรับ฿ชຌการน าสนอขຌอมูลชุดดียวกัน ผานสืไอเดຌหลาย โ 
ประภท อันจะปຓนการลดคา฿ชຌจาย ตยังคงประสิทธิภาพ฿นการสืไอสารเปยังกลุมปງาหมายเดຌ
ชนดิม ซึไง฿นปัจจุบันรูปบบการปลีไยนปลงกใยังเมมีทีทาวาจะหยุดลง ดังนัๅนจึงตຌองมีการรียนรูຌ
ละพรຌอมทีไจะปรับตัว฿หຌทันกับสืไอ฿หຌเดຌรใวละดีทีไสุด 

 โ. การท าหมืองขຌอมูล ิData Miningี ดຌานขาวสาร 
 ทามกลางการปลีไยนปลง ละการพิไมมากขึๅนของสืไอ฿นหลายรูปบบ฿นปัจจุบัน              
ตกรมประชาสัมพันธ์ กใยังคงเดຌรับความชืไอมัไนจากประชาชน ฿นดຌานความถูกตຌองละชืไอถือเดຌ
ของขຌอมูล ดังนัๅน หนຌาทีไตอเปของกรมประชาสัมพันธ์ คือตຌองมีการด านินการ฿นชิงรุกมากขึๅน฿นการ
ตอบค าถามของประชาชน พืไอลดปัญหาละขຌอสงสัยของสังคม ดยการท าหมืองขຌอมูล ิData 

Miningี จากขຌอมูลขาวสารทีไมีอยูดิม เดຌก ขาวสารจากผูຌสืไอขาว ทัๅงวิทยุ ทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์
จังหวัด ปຓนตຌน จากนัๅนน ามาจัดกใบ฿นรูปบบฐานขຌอมูลทีไสามารถดึงมาวิคราะห์ละประมวลผล 
ผานบบจ าลองละความสัมพันธ์ทางสถิติ จนสามารถน ามา฿ชຌประยชน์เดຌมากขึๅน ชน กรณีหตุ        
นๅ าทวม กรมประชาสัมพันธ์ กใตຌองคอยตรวจสอบขຌอมูล ขาวลือตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับนๅ าทวม ฿น
กระสสังคมละกSocialกMediaกพืไอตรียมหาขຌอมูลมาสดง฿หຌประชาชนเดຌทราบขຌอทใจจริง               
ดยการวิคราะห์ขຌอมูลนๅ าทวมจากฐานขຌอมูลนๅ าทวมทีไกรมมีอยู ประกอบกับขຌอยืนยันประภทอืไน           
ซึไงการวิคราะห์ขຌอมูลจะท าเดຌกใตอมืไอ มีการจัดกใบฐานขຌอมูลนๅ าทวม฿นประทศเทยอยางสมไ าสมอ
ละหลากหลายประภท มากใบเวຌ฿นรูปบบดียวกัน หรือรูปบบบบทีไสามารถ฿ชຌงานดຌวยกันเดຌ 
ิBigกDataีกจากนัๅน มืไอตຌองการขຌอมูลทีไ กีไยวขຌองกับนๅ าทวม เมวาจะปຓน สถิติ  ผนภูมิ                    
การคาดการณ์ ฯลฯ กใสามารถท าเดຌอยางรวดรใว อันจะท า฿หຌประชาชนเดຌทราบขຌอมูลทีไถูกตຌอง 
รวดรใวละปຓนประยชน์กับประชาชน฿นประทศมากทีไสุด  
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การพัฒนาระบบขຌอมูลขนาด฿หญ ิBig Data)  

พืไอสนับสนุนการวิคราะห์  รืไองสนอคณะรัฐมนตรี 
 

นายสกล  สันสุริยะ 
นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 

ส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

 หลักสูตรอบรมครงการระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ิHiPPS) รุนทีไ แโ ฿นปงบประมาณ 
โ55้ บงปຓนหลักสูตรยอยทัๅงหมด 5 Module คือ Module แ การสริมสรຌางองค์ความรูຌพืๅนฐาน 
Module โกการสริมสรຌางคุณลักษณะบุคคล Module ใ การสริมสรຌางทักษะทีไจ าปຓน Module ไ 
การสริมสรຌางประสบการณ์ ละ Module 5 การสริมสรຌางบูรณาการ ละจากการทีไขຌาพจຌาเดຌมี
อกาสขຌาฝຄกอบรมทัๅง 5 Module ดังกลาว ท า฿หຌเดຌพัฒนาคุณลักษณะทีไสามารถน าเปตอยอด               
฿นการท างาน พัฒนากระบวนการคิด฿หຌปຓนระบบมากยิไงขึๅน รวมทัๅงเดຌรียนรูຌละมีความขຌา฿จ
กีไยวกับการด านินนยบายตาง โ สาธารณรัฐกาหลี ทัๅง฿นอดีตทีไผานมาละ฿นปัจจุบัน เดຌก  
 แ. ปัจจัย฿นการพัฒนาสาธารณรัฐกาหลี  ตัๅงตป โ5เใ ิค.ศ. แ้ๆเี จากประทศ                
ทีไมีรายเดຌตไ า [รายเดຌมวลรวมประชาชาติตอหัว฿นขณะนัๅน ิGDP per Capitaี อยูทีไ แ55.5้็ 
ดอลลาร์สหรัฐ]11 นຌนการประกอบอาชีพกษตรกรรมปຓนหลัก ปຓนประทศทีไพัฒนาลຌวมีรายเดຌ
ประชากรตอหัวสูง ิGDP per Capita ฿นป โ55่ อยูทีไ โ็ุโโแ.5โไ ดอลลาร์สหรัฐี ชน การพัฒนา
อุตสาหกรรมทีไ฿ชຌทคนลยีขຌมขຌน การสรຌางนวัตกรรมทางทคนลยีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
นวคิดการขับคลืไอนศรษฐกิจบบสรຌางสรรค์  
 โ. นยบายการพัฒนารัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิe-Government) ประกอบดຌวยการปຂดผย
ขຌอมูล฿หຌกประชาชนละการมีสวนรวมกับประชาชน ิTransparent Governmentี การบูรณาการ             
การท างานรวมกันของหนวยงานภาครัฐ นຌนการท างาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน ละอยูบนพืๅนฐาน
ของขຌอมูลขนาด฿หญ ิBig Data) ิCompetent Governmentี ละการพัฒนาบริการ฿หมก
ประชาชน ิService-Oriented Governmentี 
 ใ. การป็นตຌนบบการพัฒนามืองอัจฉริยะ ิSmart Cityี ดยการน าทคนลยีสารสนทศ             
มาปรับ฿ชຌ฿หຌคุณภาพชีวิตของประชาชน฿นมืองดีขึๅน ประชาชนขຌาถึงการบริการสาธารณะเดຌอยาง
                                                           
11 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=KR สืบคຌนมืไอวันทีไ โๆ ธันวาคม โ55้ 



164 
 

รวดรใว ลดผลกระทบทีไมีตอสิไงวดลຌอม ละลดการ฿ชຌพลังงานลง ปัจจุบันสาธารณรัฐกาหลี                   
เดຌปຂดตัวครือขายส าหรับอุปกรณ์ IoT ิInternet of Thingsี ครอบคลุมทัไวประทศปຓนรายรก
ของลก ดยการ฿หຌบริการ LoRaWAN ิLowกPowerกWideกAreaกNetworkก :กLPWAN)                  

ซึไงออกบบมาพืไอควบคุม สัไงการ ละชืไอมยงการสืไอสารระหวางอุปกรณ์ ฿นระยะเกลเดຌ ฿ชຌ
พลังงานนຌอย มีคา฿ชຌจายตไ า ละสามารถสืไอสารพรຌอมกันเดຌหลายอุปกรณ์ 
 ไ. การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลของ Korea Development Institute School of Public and 
Management ิKDIี ทีไมีชืไอวา K-Developedia ซึไงมีรากฐานมากจากค าวา K ิKoreaี  ุDevelopment  

ิการพัฒนาี  ละ Encyclopedia ิสารานุกรมี ระบบฐานขຌอมูลดังกลาว฿ชຌ฿นการคຌนควຌาวิจัยกีไยวกับ
สาธารณรัฐกาหลีครอบคลุมทุกมิติ ประกอบดຌวย ิแี Development Overview ิการรวบรวม
การศึกษาสาธารณรัฐกาหลี ฿นภาพรวม ชน ดຌานศรษฐกิจ ดຌานอุตสาหกรรมละทคนลยี                  
ดຌานการพัฒนาสังคม ดຌานการบริหารราชการผนดินละกระบวนการยุติธรรม ดยบงปຓน ไ ชวงวลา คือ 
ค.ศ. แ้ไ5-แ้5้ ค.ศ. แ้ๆเ-แ้็้ ค.ศ. แ้่เ-แ้็้ ละ ค.ศ. แ้้่ จนถึงปัจจุบันี ิโี Resources              
ิการรวบรวมงานวิจัยหรือผลการประชุมกีไยวกับบทรียนหรือประสบการณ์การพัฒนาของ
สาธารณรัฐกาหลีี ิใี KSP ิKorea’s knowledge sharing programsี  ิการรวบรวมขຌอมูลฉพาะ
ดຌานทีไเดຌจากความรวมมือของสาธารณรัฐกาหลีกับหนวยงานตาง โี ิไี Events  ิการรวบรวม
ขຌอมูลครงการการ฿หຌความชวยหลือดຌานการพัฒนา฿นสาธารณรัฐกาหลี ี ละ ิ5ี Statistics            
ิการรวบรวมขຌอมูลทางดຌานสถิติทัๅงดຌานศรษฐกิจละสังคมของสาธารณรัฐกาหลีี 
 ฿นสวนของประทศเทย รัฐบาลปัจจุบันเดຌก าหนด฿หຌศรษฐกิจดิจิทัล ิDigital Economyี 
ปຓนหนึไง฿นนยบาย การพิไมขีดความสามารถของประทศ ดยนຌนการ฿ชຌระบบทคนลยีสารสนทศ 
ิIT) มาปຓนฐาน฿นทุกมิติ ทัๅงศรษฐกิจละสังคม พืไอปຓนการพิไมประสิทธิภาพละพิไมมูลคา฿หຌกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประทศ ละน าเปสูการหลุดพຌนจากกับดักรายเดຌปานกลาง ิMiddle 
Income Trap) ยกระดับปຓนประทศพัฒนาลຌว อีกทัๅง฿นผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
ฉบับทีไ แโ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี ทีไเดຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา มืไอวันทีไ ใเ ธันวาคม โ55้          
เดຌก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม ปຓนหนึไง฿น  แเ 
ยุทธศาสตร์หลักทีไส าคัญ ละมีหลักการการขับคลืไอนผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ แโ สูการปฏิบัติ รวมถึง
การพิไมการ฿ชຌองค์ความรูຌ ทคนลยี นวัตกรรม ละความคิดสรຌางสรรค์฿หຌปຓนครืไองมือหลัก              
฿นการขับคลืไอนการพัฒนา฿นทุกภาคสวน฿นระดับพืๅนทีไ ทຌองถิไน ละชุมชน 

 ส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ฿นฐานะทีไปຓนกลเกหลัก฿นการสนับสนุนการบริหารราชการ
ผนดินของคณะรัฐมนตรี฿หຌมีประสิทธิภาพ มุงผลสัมฤทธิ์ ละปຓนเปตามหลักการบริหารจัดการ
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บຌานมืองทีไดี ทัๅงการศึกษา วิคราะห์ขຌอมูล พืไอสนอความหใน฿นรืไองทีไกระทรวงตาง โ สนอตอ
คณะรัฐมนตรี พืไอประกอบการวินิจฉัยสัไงการของนายกรัฐมนตรี /คณะรัฐมนตรี ตลอดจน             
การประสานงานกับกระทรวงตาง โ ฿นการด านินการตามนยบายของรัฐบาลกจึงเดຌลใงหในถึง
ความส าคัญของระบบทคนลยีสารสนทศ ละน ามา฿ชຌ฿นการสนับสนุนภารกิจของคณะรัฐมนตรี 
พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการท างาน ชน ระบบจัดกใบละสืบคຌนขຌอมูลมติคณะรัฐมนตรี ระบบ             
สารบรรณอัตนมัติ พืไอ฿ชຌ฿นการติดตามสถานภาพรืไองสนอคณะรัฐมนตรี ระบบการประชุม
คณะรัฐมนตรีทางเกลผานจอภาพ ละระบบสารสนทศการประชุมคณะรัฐมนตรีบบอิลใกทรอนิกส์ 
ิCabinet Network : CABNETี ปຓนตຌน นอกจากนีๅ ฿นปงบประมาณ โ55้ ส านักลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเดຌก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ พืไอสนับสนุนการปฏิบัติ฿นภารกิจ
หลักปຓนหนึไง฿นยุทธศาสตร์ขององค์กร ดยมีกลยุทธ์฿นการปรับปรุงระบบทคนลยีสารสนทศ฿หຌ
ทันสมัย ละสนับสนุนการปฏิบัติงานเดຌ฿นทุกสถานการณ์ 
 พืไอปຓนการสนับสนุนการขับคลืไอนนยบายรัฐบาล฿หຌทันกระสความปลีไยนปลงของลก 
กຌาวเปสูศรษฐกิจดิจิทัล ิDigital Economyี รวมทัๅง Thailand ไ.เ อยางปຓนรูปธรรม ละปຓน
กลเกพิไมศักยภาพ฿นการขงขันกับนานาประทศ การน าระบบทคนลยีสารสนทศทีไทันสมัย           
฿นการบริหารจัดการ ติดตาม ละสนับสนุนการตัดสิน฿จของคณะรัฐมนตรีตามมาตรฐานสากลมา฿ชຌ
กับส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงมีความจ าปຓนอยางยิไงยวด ฿นอกาสนีๅขຌาพจຌาขอสนอนะ               
฿นการพัฒนาระบบขຌอมูลขนาด฿หญกิBigกDataีกพืไอสนับสนุนการวิคราะห์รืไองสนอ
คณะรัฐมนตรี ดยการน าความรูຌทีไเดຌจากการขຌาอบรมครงการระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง 
ิHiPPS) รุนทีไ แโ ขຌางตຌนมาประยุกต์฿ชຌ  
 Big Data หมายถึง ขຌอมูลขนาด฿หญทีไรัฐบาลถือครองอยู ซึไงเดຌมาจาการรวบรวมขຌอมูลจาก
หลงขຌอมูลตาง โ ละ฿นยุคปัจจุบันทีไคอมพิวตอร์มีความสามารถสูงขึๅน สามารถประมวลผลละ
วิคราะห์ขຌอมูล Big Data ออกมาเดຌมากละหลากหลายขึๅนท า฿หຌรัฐบาลหรือหนวยงานรัฐ สามารถ
น าขຌอมูลมาวิคราะห์ละคาดการณ์ตาง โ พืไอ฿หຌเดຌประยชน์มากยิไงขึๅน12 ทีไผานมาส านักลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเดຌพัฒนาระบบจัดกใบ ละสืบคຌนขຌอมูลมติคณะรัฐมนตรี ิรวมถึงขຌอสัไงการของ
นายกรัฐมนตรีี อยางตอนืไอง ฿นการสนับสนุนขຌอมูลพืๅนฐาน฿นการจัดท าปຓนบันทึกสรุปรืไองสนอ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌก ากับบริหารราชการสวนราชการ หรืออาจ
สนอทางลือกอืไนพืไอสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌก ากับบริหาร

                                                           
12 https://www.appdisqus.com/2014/10/27/big-data-to-open-data.html สืบคຌนมืไอวันทีไ โๆ ธนัวาคม โ55  ้
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ราชการสวนราชการทีไสนอพิจารณาอนุมัติ  ดยจຌาหนຌาทีไของส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถ
สืบคຌนมติคณะรัฐมนตรี ความหในของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง อกสารของสวนราชการตาง โ ตัๅงตป 
โ5เแ ถึงปัจจุบันเดຌทุกสถานการณ์ มຌสถานการณ์บຌานมืองทีไเมปกติ ซึไงปຓนการสนับสนุน                 
การท างานของจຌาหนຌาทีไส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรีเดຌปຓนอยางดี อยางเรกใตาม พืไอปຓนการยกระดับ               
คุณภาพ การวิคราะห์รืไองสนอคณะรัฐมนตรีซึไงปຓนภารกิจหลักของคณะรัฐมนตรี จึงมีความ
จ าปຓนตຌองระบบขຌอมูลขนาด฿หญหรือ Big Data ดยการน าขຌอมูล/องค์ความรูຌ฿นชิงลึก฿นมิติตาง โ           
ทีไมีความจ าปຓนตอการวิคราะห์รืไองสนอคณะรัฐมนตรี ชน กฎหมายละระบียบทีไกีไยวขຌอง       
ผลการด านินครงการตามทีไคณะรัฐมนตรีเดຌมีมติอนุมัติหรือ฿หຌความหในชอบมารวบรวมละ
ประมวลผลอยางปຓนระบบ ท า฿หຌจຌาหนຌาทีไของส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถขຌาถึงละท าความ
ขຌา฿จขຌอมูล/องค์ความรูຌทีไหลากหลายเดຌอยางทันทวงที ิVolume, Velocity and Varietyี สามารถ
น าเปสรຌางมูลคาพิไม ดยการวิคราะห์ละจัดท าบันทึกสรุปรืไอง พืไอสนอคณะรัฐมนตรี฿นรืไอง          
ทีไสวนราชการสนอมีรายละอียดทีไครบถຌวนละมีความสมบูรณ์มากยิไงขึๅน  รวมทัๅงสามารถ฿หຌ
ขຌอสนอนะชิงนยบายละขຌอควรระวัง฿นการด านินนยบายตาง โ ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี สงผล฿หຌการพิจารณาวินิจฉัยสัไงการของคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพ ฿ชຌจาย
งบประมาณผนดินอยางคุຌมคา นอกจากนีๅ ยังสามารถน าขຌอมูล฿นระบบกBigกDataกมาประมิน
สถานการณ์หรือคาดการณ์สถานการณ์ทีไอาจจะกิดขึๅน฿นอนาคต พืไอ฿หຌสวนราชการสามารถตรียม
มาตรการพืไอกຌเขหรือรองรับสถานการณ์ทีไกิดขึๅนเดຌทัน ละสามารถบรรทาปัญหาความดือดรຌอน
ของกษตรกร฿หຌเดຌมากทีไสุด ทัๅงนีๅ ขຌอมูลดังกลาวอาจน ามาประมวลผลละน าสนออยู฿นรูปบบของ
อินฟกราฟฟຂค พืไอท าความขຌา฿จเดຌงายขึๅน  
 ขຌาพจຌาขอยกตัวอยางขຌอมูล/องค์ความรูຌกีไยวกับดຌานกษตรกรรมทีไจ าปຓน฿นการจัดท าปຓน
ระบบ Big Data นอกหนือจากขຌอมูลมติคณะรัฐมนตรีทีไมีระบบทคนลยีสารสนทศรองรับ             
฿นการจัดกใบละคຌนหาลຌว พรຌอมทัๅงสดงหตุผล นืไองจากอาชีพกษตรกรรมปຓนอาชีพพืๅนฐานของ                 
สังคมเทย฿นทุกยุคสมัยต฿นชวงหลายปทีไผานมา  สถานการณ์ภาคการกษตรของเทยเดຌ
ปลีไยนปลงเป ชน รงงานภาคกษตรมีนวนຌมลดลงละขຌาสูวัยสูงอายุ กษตรกรสวน฿หญพึไงพา
ปัจจัยการผลิตจากภายนอกดยฉพาะปุ๋ยคมีละสารก าจัดศัตรูพืช ท า฿หຌตຌนทุนการผลิตสูงละ        
มีความสีไยงจากการปลีไยนปลงราคามากขึๅน กษตรกรมีนวนຌมสูญสียการปຓนจຌาของทีไ ดินละ
กลายปຓนผูຌชามากขึๅน อันจะสงผล฿หຌกษตรกรมีความสามารถ฿นการช าระหนีๅลดลง นอกจากนัๅน
ปัญหาการปลีไยนปลงทางสภาพภูมิอากาศ ิClimate Changeี สงผลกระทบดยตรงตอการผลิต
สินคຌากษตรประภทตาง โ ละกีไยวนืไองตอความมัไนคงทางดຌานอาหารของประทศ ซึไงปัญหา 
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ภาคการกษตรดังกลาวปຓนปัญหาทีไกิดขึๅนปຓนประจ าละมีลักษณะปຓนวัฏจักร ซึไงทุกรัฐบาลตຌอง
ขຌามารับผิดชอบ฿นการกຌเขปัญหาอยางหลีกลีไยงเมเดຌ  
 แ. กฎหมายละระบียบทีไกีไยวขຌอง ฿ชຌ฿นการตรวจสอบวา รืไองทีไสวนราชการสนอมายัง
ส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรีนัๅน ปຓนอ านาจของคณะรัฐมนตรีทีไจะพิจารณาอนุมัติหรือ฿หຌความ
หในชอบหรือเม ถຌาเม ปຓนอ านาจของหนวยงาน/คณะกรรมการ฿ดทีไจะพิจารณา นอกจากนีๅ        
การด านินการปຓนเปตามขัๅนตอนของกฎหมายละระบียบทีไกีไยวขຌอง หรือเม มีความสอดคลຌองกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดຌวยการสนอรืไองละการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. โ5ไ่ ละระบียบ               
ทีไกีไยวขຌองหรือเม 
 โ. สถานการณ์ศรษฐกิจ฿นภาพรวม ส านักลขาธิการมีความจ าปຓนตຌองมีขຌอมูลรายงาน
สถานการณ์ศรษฐกิจของประทศเทย฿นภาพรวม ทัๅงการผลิตภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคกษตร 
การบริภคภาคอกชน ละการลงทุนภาครัฐ ตลอดจนสถานการณ์ศรษฐกิจของลก ซึไงจะสงผล฿หຌ
จຌาหนຌาทีไของส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความขຌา฿จถึงสถานการณ์ศรษฐกิจ฿นปัจจุบัน 
สามารถ฿หຌความหในละขຌอสนอนะตอคณะรัฐมนตรีพืไอ฿หຌการด านินนยบายปຓนเป฿นทิศทาง        
ทีไถูกตຌอง 
 ใ. พยากรณ์อากาศ/สถานการณ์นๅ า ฿ชຌ฿นการฝງาระวัง ติดตามพยากรณ์อากาศ/สถานการณ์นๅ า 
ทีไมีความผันผวนอยางรุนรง฿นปัจจุบัน ละจຌงตือนภัยธรรมชาติ฿หຌประชาชนละหนวยงาน          
ทีไกีไยวขຌองทราบพืไอการตรียมพรຌอมปງองกันภัยละพืไอการวางผนบริหารจัดการภัยพิบัติละ        
การบริหารจัดการทรัพยากรนๅ า ซึไงสงผลตอภาคการกษตรดยตรง ฿หຌทันสถานการณ์ ลดความสียหาย                
ทีไกิดขึๅนกับประชาชน  
 ไ. ราคาสินคຌากษตร฿นอดีตละปัจจุบัน ฿ชຌ฿นการฝງาระวัง ติดตามราคาสินคຌากษตร        
฿นปัจจุบัน ละจຌงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿หຌทราบละตรียมมาตรการพืไอปງองกันหากราคาสินคຌา
กษตรชนิดนัๅนมีนวนຌมตกตไ าลง รวมทัๅงมาตรการพืไอกຌเขหากราคาสินคຌากษตรชนิดนัๅนตกตไ า           
จนกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน ละท าการชืไอมยงราคาสินคຌากษตรกร฿นอดีตกับผล     
การด านินนยบายของรัฐบาลตาง โ ทีไน ามากຌเขปัญหากรวมทัๅงปัญหาอุปสรรค พืไอ฿หຌคณะรัฐมนตรี                    
ชุดปัจจุบันมีขຌอมูลทีไพียงพอ฿นการพิจารณาตัดสิน฿จ 

 5. พืๅนทีไกษตรกรรม ปຓนการรวบรวมขຌอมูลจ านวนพืๅนทีไพาะปลูกของสินคຌากษตรตละชนิด 
พืไอคาดการณ์ปริมาณนๅ าทีไตຌอง฿ชຌ ตลอดจนผลผลิตทีไจะออกสูตลาด ละ฿หຌสวนราชการตรียม
มาตรการพืไอรองรับเดຌทันสถานการณ์ ชน การบริหารจัดการทรัพยากรนๅ า การกຌเขปัญหาผลผลิต             
ทีไเมสมดุลกับความตຌองการของตลาด การตลาดละลจิสติกส์ 
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 ๆ. ปฏิทินการพาะปลูก ปຓนขຌอมูลประกอบการศึกษา ท าความขຌา฿จ ละวิคราะห์รืไอง         
ทีไสวนราชการสนอ กอนจัดท าสรุปบันทึกรืไองสนอคณะรัฐมนตรี หากเมสอดคลຌองหรือเมสามารถ
ด านินการ฿หຌทันชวงระยะวลาตามปฏิทินการพาะปลูก อาจจะกิดผลกระทบตามมา ชน หากกิด         
การขาดคลนสินคຌากษตร฿นชวงวลา฿ดวลาหนึไง หรือบางชวงอาจจะมีผลผลิตทางการกษตรออกมา
ลຌนตลาด ปຓนตຌน ท า฿หຌรัฐบาลตຌองขຌาเปชวยหลือ รวมทัๅงสามารถติดตามละรงรัดรืไองจากสวน
ราชการ฿หຌจัดท ารืไองสนอขຌาสูกระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นืไองจากสวนราชการ          
มีความจ าปຓนตຌองสนอครงการ/มาตรการ฿หຌทันกอนชวงระยะวลา฿ดวลาหนึไงของการพาะปลูก 
ตามปฏิทินการผลิตของสินคຌากษตรประภทนัๅน โ 

 ็. นยบายรัฐบาลทีไผานมาละผลของการด านินนยบาย ปຓนการรวบรวมนยบายของ
รัฐบาลทีไผานมาทีไคณะรัฐมนตรีเดຌคยมีมติอนุมัติหรือ฿หຌความหในชอบ รวมทัๅงผลจากการด านินนยบาย
ดังกลาวปัญหาอุปสรรค พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไของส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความรูຌความชีไยวชาญ
กีไยวกับการด านินนยบายตาง โ ของรัฐบาลทีไผานมา ละสามารถวิคราะห์รืไองทีไสวนราชการ
สนอมายังส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรีเดຌ฿นชิงลึก฿นหลายหลายงมุม ฿หຌความหในละ
ขຌอสนอนะ รวมทัๅงจัดท าบันทึกสรุปรืไองพืไอสนอคณะรัฐมนตรีทีไมีรายละอียดทีไครบถຌวนละ          
มีความสมบูรณ์มากยิไงขึๅน  
 ่. ขຌอสนอนะขององค์กรอิสระละภาควิชาการตาง โ  ปຓนการรวบรวมมาตรการ 
รายงาน ความหใน ละขຌอสนอนะขององค์กรอิสระทีไมีตอนยบายตาง โ ชน ผูຌตรวจการผนดิน 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทัๅงภาควิชาการตาง โ ทัๅง฿นภาย฿นประทศละตางประทศ ชน 
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย สถาบันวิจัยพืไอการพัฒนาประทศเทย ิTDRIี ธนาคารลก ิWorld 

Bankี พืไอ฿หຌคณะรัฐมนตรีทราบถึงขຌอควรระวัง/ขຌอคิดหในทีไมีตอการด านินนยบาย 
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การทีไเดຌขຌอมูลขຌางตຌนดังกลาว ส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจตຌองพิจารณาจัดท าความ
รวมมือกับหนวยงานกีไยวขຌอง ชน กระทรวงกษตรละสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลศรษฐกิจละสังคม 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
ปຓนตຌน ละตຌองมีการพัฒนา IOT ิInternet of Thingsี หรือครงขายชืไอมตออินตอร์นใต ละ
ระบบ Cloud Computing ซึไงปຓนระบบการประมวลผลบนอินตอร์นใตละจัดสรรทรัพยากร฿หຌตรง
ตามความตຌองการของผูຌ฿ชຌ พืไอพิไมความรวดรใว฿นการ฿ชຌงานเดຌทุกสถานการณ์ ละมีความถูกตຌอง
มนย าสูง อยางเรกใตาม นืไองจากระบบทคนลยีสารสนทศ฿นดຌานนีๅมีการลงทุนทีไคอนขຌางสูง 
รัฐบาลควรจะสงสริม฿หຌมีการ฿ชຌทรัพยากรรวมกัน หรืออาจตຌองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง             
ชน ส านักงานรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ พืไอ฿หຌส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรีทีไปຓนหนวยงานขนาดลใก
สามารถ฿ชຌงานระบบนีๅเดຌดยมีคา฿ชຌจายทีไถูกลง นอกจากนีๅ ตຌองท าการพัฒนาบุคลากร฿หຌมีความ
ชีไยวชาญ สามารถน าขຌอมูลเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์มากทีไสุด หลังจากนัๅน ตຌองพิจารณาขຌอมูลทีไจะ฿ชຌ

รูปทีไ แ กระบวนการการ฿ชຌระบบขຌอมูลขนาด฿หญ ิBig Data) 

         ฿นการท างานของส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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฿นการจัดท าปຓนระบบ Big Data ฿นดຌานอืไน โ ตอเป ชน ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ดຌานระบบ
สาธารณสุข ดຌานการศึกษา ดຌานความมัไนคงละการตางประทศ ดຌานการบริหารราชการผนดิน            

฿นระยะตอเป ส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจพิไมผลตอบรับ ิFeedbackี จากประชาชน           
มาพิจารณารวมดຌวย ดยการคຌนหา ค า ทีไตຌองการ  ฿นปรกรมทีไชวย฿นการสืบคຌนหาขຌอมูล 
(Search Engine) ละน ามาวิ คราะห์ประมินผล ิData Miningี ละมืไอส านักลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีสามารถรวบรวมขຌอมูล องค์ความรูຌ ละผลตอบรับ ิFeedbackี จากประชาชน         
ทีไจ าปຓนตอ การวิคราะห์รืไองสนอคณะรัฐมนตรีครบถຌวน฿นหลาย โ ดຌาน ละสามารถน ามา
ประยุกต์฿ชຌ฿นการสนับสนุนการบริหารราชการผนดินของรัฐบาล฿หຌปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพละ
มุงผลสัมฤทธิ์ จากนัๅนอาจน าขຌอมูลบางสวนจากระบบ Big Data ดังกลาว ฿หຌกลายปຓน Open Data 
ปຓนขຌอมูลกลางทีไปຂดกวຌาง฿หຌสวนราชการอืไน โ สามารถน าเป฿ชຌปຓนประยชน์เดຌ ทัๅงนีๅ  อาจมี           
การก าจัดสิทธิของผูຌ฿ชຌงาน฿นการขຌาถึงขຌอมูลบางประภท ชน มติคณะรัฐมนตรีหรือขຌอมูลทีไมี          
ชัๅนความลับ ละ฿นระยะสุดทຌาย อาจปຂดกวຌาง฿หຌประชาชน นักศึกษาทัไวเป ละอกชน น าระบบ
ขຌอมูลเปบูรณาการ พืไอปຓนพืๅนฐานของการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมยุค฿หม พรຌอมทัๅงปຓนการพิไม
ความปรง฿สละธรรมาภิบาลของหนวยงานราชการ จากการทีไประชาชนสามารถตรวจสอบ           
การท างานของภาครัฐเดຌพิไมมากขึๅน 

  การพัฒนารัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ปຓนหนึไง฿นปัจจัยของความส ารใจ฿นการกຌาวเปสูศรษฐกิจ
ดิจิทัลกิDigitalกEconomyีกของประทศเทย หนวยงานราชการรวมทัๅงส านักลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตຌองตระหนักละสรຌางความพรຌอม฿นการปลีไยนปลง฿หຌทันตอสถานการณ์ ดย          
การพัฒนาละน าระบบทคนลยีสารสนทศมาประยุกต์฿ชຌอยางปຓนระบบ พืไอปຓนการลดภารกิจ
ละขัๅนตอนทีไเมจ าปຓน พิไมประสิทธิภาพละความปรง฿ส฿นการท างาน ซึไงจะปຓนรากฐานทีไส าคัญ
฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ตอภาครัฐ ละพืไอประยชน์สุขของประชาชน ซึไง ปຓนเปตามหลักการบริหาร
กิจการบຌานมืองทีไ ดี อันจะหในเดຌจากบทรียนจากสาธารณรัฐกาหลีทีไประสบความส ารใจ                  
฿นการพัฒนาตนอง฿นปัจจุบัน 
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การพัฒนาระบบคลังขຌอมูลพืไอประกอบการพิจารณา 
ของส านักลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

 

นายสราวุธ ติณณจิรางกูร 
นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ 

ส านักลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 ภาย฿ตຌบริบทการปลีไยนปลง฿นยุคปัจจุบันทีไทคนลยีละนวัตกรรมเดຌถูกหยิบยกน ามาปຓน
สวนส าคัญทีไ฿ชຌ฿นการพัฒนาศักยภาพ฿นดຌานตาง โ ชน ดຌานสังคมดຌานศรษฐกิจ ดຌานบริหารจัดการ
ทัๅง฿นภาครัฐละอกชน ปຓนตຌน การขຌาสูยุคการ฿ชຌทคนลยีละนวัตกรรม฿นการขับคลืไอน            
การด านินการ฿นดຌานตาง โ เดຌอยางมีประสิทธิภาพนัๅน จ าปຓนตຌองอาศัยองค์ความรูຌละความคิด
สรຌางสรรค์ปຓนพลัง฿นการผลักดัน฿หຌกิดการขับคลืไอน 

 สาธารณรัฐกาหลีปຓนอีกประทศหนึไงทีไปຓนตຌนบบความส ารใจ฿นการพัฒนาทคนลยีละ
นวัตกรรม จากประทศทีไผลิตสินคຌาดยอาศัยองค์ความรูຌทางดຌานทคนลยีจากตางประทศเปสู
ประทศผูຌคิดคຌนละสรຌางสรรค์นวัตกรรม฿หม โ หรือการกຌาวเปสูการสรຌางศรษฐกิจสรຌางสรรค์ 
(Creative Economy) อยางสมบูรณ์บบละยัไงยืน ซึไงความส ารใจนีๅริไมตຌนมาจากการทีไรัฐบาลของ
สาธารณรัฐกาหลีลใงหในถึงความส าคัญของทคนลยีละนวัตกรรมทีไจะขຌามามีบทบาทอยางมาก
฿นอนาคต จึงเดຌมีการก าหนดยุทธศาสตร์฿นการพัฒนา ทีไรียกวา Science and Technology 

Innovation (STI) Policy and Development ดยมุงนຌนละสนับสนุน฿หຌกิดการลกปลีไยน
รียนรูຌดຌานทคนลยีรวมเปถึงการสรຌางความรวมมือระหวางสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ละ
ผูຌประกอบการ พืไอรวมกันวิจัยละพัฒนาองค์ความรูຌ฿หม โ ทีไจ าปຓน฿นการสรຌางนวัตกรรม ละ
มอบหมาย฿หຌ Ministry of Science, ICT and Future Planning (MSIP) ปຓนหนวยงานหลัก                
฿นการก ากับดูล 
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 ภาย฿ตຌวิสัยทัศน์ Creative Economy and People’s Happiness Through Science, 
Technology and ICT นัๅน MSIP เดຌก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 5 ยุทธศาสตร์ พืไอปຓนนวทาง              
การด านินการของทัๅงภาครัฐละภาคอกชน ซึไง฿นสวนของภาคธุรกิจจะด านินการขับคลืไอน            
ดยบริษัทอกชนขนาด฿หญ ชน LG Samsung ปຓนผูຌน า฿นการขับคลืไอนตามยุทธศาสตร์ ดยน า
วัฒนธรรมของประทศมาปຓนกรอบ฿นการคิดสรຌางสรรค์ละ฿ชຌทคนลยีสารสนทศปຓนสมือน
ครืไองมือส าคัญ฿นการสรຌางผลิตภัณฑ์ การบริการ การสรຌางวิธีทางการตลาดนว฿หม การสรຌาง          
การบริหารจัดการองค์การ หรือการสรຌางความสัมพันธ์ภายนอก ปຓนตຌน ละ฿นสวนของภาครัฐ MSIP                       
เดຌค านึงถึงปัญหาทีไมีมา฿นอดีต ชน การขาดธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ระบบการบริหาร
จัดการองค์การทีไ ชืไองชຌาละเมสามารถตอบสนองความตຌองการของประชาชนเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงเดຌมีการปลีไยนปลงระบบการบริหารจัดการ฿นภาครัฐเปสู E-Government ซึไงเดຌ
น าทคนลยีสารสนทศขຌามาชวย฿นการบริหารจัดการระบบการท างานภาย฿นองค์การอันจะปຓน
การพิไมประสิทธิภาพการท างานของหนวยงานภาครัฐ฿หຌมีความปรง฿ส รวดรใว ลดความซๅ าซຌอน
ละลดตຌนทุน฿นการด านินงาน ละพิไมศักยภาพ฿นการ฿หຌบริการกประชาชน 
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 จากบทรียนความส ารใจของสาธารณรัฐกาหลี฿นการสรຌางสังคมศรษฐกิจสรຌางสรรค์สะทຌอน
฿หຌหในถึงความรวมมือละความขຌา฿จ฿นบทบาทหนຌาทีไตนองของภาครัฐ ภาคอกชนละภาค
ประชาชน ละยุทธศาสตร์ของประทศ฿นการสรຌางสังคมทีไอุดมเปดຌวยองค์ความรูຌดย฿หຌภาคอกชน
ละประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการสดงออกถึงความคิดสรຌางสรรค์ละองค์ความรูຌทีไหลากหลาย 
ดยรัฐปຓนผูຌสนับสนุนทางดຌานครงสรຌางพืๅนฐานทีไจ าปຓนละบงปันขຌอมูลพืๅนฐานทีไจ าปຓนตอ              
การพัฒนาตอยอดความรูຌทีไจ าปຓนทางดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรม รวมถึง                 
การปลีไยนปลงระบบการบริหารจัดการ฿นภาครัฐเปสู E-Government หรือ Gov 3.0 ทีไสามารถ
ตอบสนองความตຌองการของประชาชนเดຌอยางรวดรใวละปรง฿ส ซึไงความส ารใจ฿นครัๅงนีๅมีพืๅนฐาน
มาจากการสรຌางสังคมฐานความรูຌ (Knowledge Base Society) ดยอาศัยทคนลยีละนวัตกรรม
ดยฉพาะอยางยิไง฿นการบริหารจัดการของภาครัฐทีไปຓนหนวยงานตຌนบบ฿นการสรຌางนวัตกรรม              
ทีไชวย฿หຌการด านินงานของรัฐละการ฿หຌบริการประชาชนปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปัจจุบันรัฐบาลเทยมีนวคิด฿นการปฏิรูปประทศเทย฿นทุกมิติดยการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลมา
฿ชຌปຓนครืไองมือ฿นการยกระดับประทศเปสู Thailandก4.0กดยก าหนดนวคิด฿นการสรຌาง 
InnovativeกValueกCreation ฿หຌกับภาคการผลิตละภาคบริการ ภาย฿ตຌอาศัยกลเกทีไ นຌน              
ความรวมมือรวม฿จของทุกภาคสวน เมวาจะปຓนภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ ละภาคธุรกิจ
อกชน พราะฉะนัๅน฿นมิติของการสรຌางสังคมฐานความรูຌทางดຌานตาง โ ละการบงปันความรูຌ                
฿หຌพรหลายจึงปຓนสิไงทีไส าคัญ฿นการขับคลืไอนน าพาประทศเปพรຌอมกัน ดยฉพาะอยางยิไงภาครัฐ
ทีไตຌองมีการสรຌางองค์ความรูຌทีไทันสมัยละนาชืไอถือ พรຌอมทัๅงสามารถจัดสรรชองทาง฿นการบงปัน
ขຌอมูลความรูຌพืไอ฿หຌหนวยงานภาครัฐดຌวยกันสามารถ฿ชຌประกอบ การตัดสิน฿จก าหนดนยบาย฿น   
การบริหารจัดการ พรຌอมกันนีๅ฿นมิติของการ฿หຌบริการประชาชนกใตຌองมีการยกระดับการ฿หຌบริการ
สาธารณะพืไออ านวยความสะดวก฿หຌกับประชาชนมากยิไงขึๅน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกั บผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ ิพ.ศ.โ5ๆเ – โ5ๆไี ฿นยุทธศาสตร์ทีไ ๆ การบริหารจัดการ
฿นภาครัฐ การปງองกันการทุจริตประพฤติมิชอบละธรรมาภิบาล฿นสังคมเทยทีไเดຌก าหนดนวทาง           
฿นการพัฒนาดยการพิไมประสิทธิภาพ ละยกระดับการ฿หຌบริการสาธารณะ฿หຌเดຌมาตรฐานสากล      
ซึไงทีไผานมาเดຌมีการก าหนดนยบายการด านินการเปลຌว ชน ระบบบริการคลัง ไ.เ GovConnect, 

National E-Payment ละ NationalSingle Window ปຓนตຌน 

 ส านักลขาธิการนายกรัฐมนตรี฿นฐานะหนวยงานระดับกรม฿นสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึไงมี
บทบาทส าคัญ฿นการอ านวยการการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี ดยมีภารกิจตามกฎกระทรวง 
บงสวนราชการส านักลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. โ55้ ฿หຌมีอ านาจหนຌาทีไ
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฿นการปຓนศูนย์สารสนทศ พืไอการบริหารราชการผนดินของนายกรัฐมนตรี รวมทัๅงปຓนศูนย์กลาง
ประสานขຌอสนทศ฿นระดับรัฐบาล ละรวบรวมขຌอมูล วิคราะห์ ละสนอความหในพืไอการสัไงการ
ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีละรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีตทวา฿นปัจจุบัน
ส านักลขาธิการนายกรัฐมนตรียังเมมีการน าทคนลยีดิจิทัลทีไมีประสิทธิภาพมา฿ชຌ฿นการสรຌางคลัง
ความรูຌส าหรับจຌาหนຌาทีไ หรือการสรຌาง Think Tank ภาย฿นหนวยงานส าหรับ฿ชຌ฿นการประกอบ          
การพิจารณาสัไงการของผูຌบริหารประทศ ดังนัๅน พืไอพัฒนาระบบการบริหารราชการของหนวยงาน
฿นดຌานการบริหารจัดการขຌอมูลทีไจ าปຓนตอการพิจารณาสัไงการของผูຌบริหาร฿หຌ ปຓนเปอยางมี
ประสิทธิภาพนัๅน จึงตຌองมีการสรຌางนวัตกรรมระบบคลังขຌอมูลภาย฿นหนวยงาน พืไอ฿หຌผูຌบริหารละ
จຌาหนຌาทีไสามารถขຌาถึงละ฿ชຌประยชน์จากขຌอมูลตาง โ เดຌอยางทัไวถึง 
 จากการรียนรูຌระบบการบริหารจัดการดຌานระบบคลังขຌอมูลของกKoreaกDevelopment 

Institute (KDI) ทีไรียกวา K-developedia ปຓนคลังขຌอมูล฿นระบบออนเลน์ขนาด฿หญ พบวาปຓน
ระบบฐานขຌอมูลทีไมีขຌอมูลทีไทันสมัยมีความถูกตຌองมนย า มีระบบคຌนหาขຌอมูลจากค าส าคัญละ฿ชຌ
งานงาย ซึไงถือปຓนพลตฟอร์มการบงปันขຌอมูลขนาด฿หญทีไมีขຌอมูลกวา 30,000 หนวย ละมีจัด
หมวดหมูขຌอมูลออกปຓน ๆ หมวด เดຌก Economy , Industry and Technology , Territorial 

Development , Social Development , Government and Law ละ Official Aid. ทัๅงนีๅ
พืไอ฿หຌงายตอการสืบคຌนขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง 
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 ส านักลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงควรค านึงถึงการสรຌางระบบคลังทีไมีประสิทธิภาพละ
สามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌ฿ชຌงานทุกระดับเดຌ ดยพัฒนาปຓนระบบปຂดภาย฿ตຌ
พลตฟอร์มทีไ฿ชຌงานเดຌงาย พืไอ฿หຌหนวยงานของรัฐประชาชนสถาบันการศึกษาละสถาบันวิชาการ
สามารถขຌาถึงละพิไมติมขຌอมูลส าคัญของหนวยงานตนองเดຌ ชน ยุทธศาสตร์ ผนปฏิบัติราชการ 
ผนมบทของหนวยงาน ความคืบหนຌาการด านินงาน บทความทางวิชาการ หรือบทวิคราะห์            
ตาง โ พืไอ฿หຌหนวยงานของรัฐสามารถด านินงานอยูภาย฿ตຌขຌอมูลชุดดียวกัน สามารถลดวลา          
การท างาน฿นการคຌนหาขຌอมูลทีไกระจัดกระจาย อีกทัๅงยังปຓนชองทาง฿นการติดตามความคืบหนຌา 
การด านินงานการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐ ละสรຌางความปรง฿ส฿นการด านินงานหนวยงาน
ของภาครัฐ ซึไงอาจบงระยะวลาการด านินครงการพัฒนาระบบดังกลาวออกปຓน ใ ระยะ ดังนีๅ 
 ระยะทีไหนึไง ก าหนดปຓนครงการน ารองภาย฿นส านักลขาธิการนายกรัฐมนตรีกอน ดยขอ
ความรวมมือหนวยงานราชการอืไน โ ตงตัๅงจຌาหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการสงตอขຌอมูลทีไจ าปຓนพืๅนฐาน 
ชน ผนการปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ของหนวยงาน ความคืบหนຌาการด านินการครงการส าคัญ
ตามนยบายของรัฐบาลพรຌอมทัๅงรวบรวมจากฐานขຌอมูลทีไมีอยู฿นส านักลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
พืไอท าการจัดหมวดหมูขຌอมูล฿หຌงายตอการ฿ชຌงานละปรับปรุงขຌอผิดพลาดทีไอาจจะกิดขึๅนจาก          
การพัฒนาระบบ   
 ระยะทีไสอง ก าหนด฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายจากหนวยงานอืไนของรัฐขຌามามีสวนรวม 
฿นการพิไมติมขຌอมูลทีไส าคัญตามหมวดหมูทีไก าหนดเวຌ พืไอ฿หຌขຌอมูลมีความถูกตຌองสมบูรณ์มากละ 
มีความทันสมัยมากยิไงขึๅน 

 ระยะทีไสาม ก าหนด฿หຌสถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันทางวิชาการหรือประชาชนทัไวเป 

ทีไลงทะบียนเวຌสามารถขຌาศึกษาขຌอมูลตาง โ เดຌรวมทัๅงสามารถสงบทความวิชาการทีไปຓนประยชน์ 
พืไอสามารถน ามา฿ชຌปຓนขຌอมูลประกอบการพิจารณา 
 ดยประยชน์ทีไจะเดຌรับจากครงการ คือ  การ฿ชຌนวัตกรรม฿นการสรຌางคลังความรูຌทีไมีขຌอมูลทีไ
฿ชຌ฿นการพิไมศักยภาพการวิคราะห์กลัไนกรองงานอยางปຓนระบบ ลดวลา฿นการท างาน สริมสรຌาง
ความปຓนธรรมาภิบาล฿หຌกิดขึๅน฿นหนวยงานภาครัฐ ละสรຌางรากฐานการปຓนสังคมฐานความรูຌ            
฿หຌกิดขึๅน฿นสังคม ละสามารถตอบสนองนยบายของรัฐบาล฿นการกຌาวขຌาสู Thailandก4.0            

ดยการสรຌางกE-ServicesดละกE-Participationก฿หຌทุกภาคสวนสามารถขຌามามีสวนรวม                    
฿นการบงปันขຌอมูลทีไปຓนประยชน์ตอเป 

 

 



176 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

Information sharing กับการพัฒนาคุณภาพสมุนเพร 
 

นายสกรชตกร บัวบา 

ภสัชกรปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การพทย์  

 

 ประทศเทยตัๅ งอยู ฿นบริ วณ฿กลຌศูนย์สูตรขตรຌอน ท า฿หຌมีความอุดมสมบูรณ์ละ                        
มีความหลากหลาย฿นรืไองของทรัพยากรพันธุ์พืชสมุนเพร สมุนเพรจัดปຓนทรัพยากรธรรมชาติทีไส าคัญของ             
ประทศ อีกทัๅงประทศเทยมีภูมิปัญญาดຌานการพทย์ผนเทยทีไมีการสัไงสม ละสืบทอด฿นการ฿ชຌ
กันมานานจากบรรพบุรุษถึงปัจจุบัน ฿นการ฿ชຌปຓนยาสมุนเพร฿นขณะดียวกันกใมีการปรรูปสมุนเพร
ปຓนผลิตภัณฑ์ชนิดตาง โ ทัๅงทีไปຓนครืไองส าอาง อาหาร ครืไองดืไม ฿นทຌองถิไนตามนยบายหนึไงต าบล
หนึไงผลิตภัณฑ์ ิOTOP) ดยผลิตภัณฑ์หลานีๅลຌวนปຓนผลิตภัณฑ์ทีไ฿ชຌสมุนเพรพืๅนบຌาน ละปຓนทีไนิยม
ของทຌองถิไนนัๅน โ จนกลายปຓนสินคຌาทีไสรຌางรายเดຌ฿หຌกับชุมชนผูຌผลิต อุตสาหกรรมสมุนเพรมีมูลคา
การตลาดรวมประมาณ ไุ่เเเ ลຌานบาท มีอัตราการติบตรຌอยละกแ5-โเกตอป ละยังมี
ความส าคัญ฿นการสรຌางความดดดน ละอัตลักษณ์ทีไชัดจนของเทย สอดคลຌองกับภูมิปัญญา
การพทย์ผนเทย ละปຓนการสนับสนุนการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมเทย 

 รัฐบาลเดຌ฿หຌความส าคัญ฿นการพัฒนาสินคຌาจากสมุนเพร฿หຌปຓนหนึไง฿นสินคຌาทีไสรຌางรายเดຌ
฿หຌกับประทศ จึงกิดปຓนผนมบทหงชาติวาดຌวยการพัฒนาสมุนเพรเทย ฉบับทีไ แ พ.ศ. โ5ๆเ– 

โ5ๆไ ทีไ฿หຌหนวยงานทุก โ ภาคสวนทีไกีไยวขຌองกับท างานรวมกัน฿นการพัฒนาพืชสมุนเพรเทย          
฿หຌสามารถ฿ชຌประยชน์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌปຓนทีไยอมรับละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌก
ผลิตภัณฑ์ปรรูปจากสมุนเพรดยผนมบทหงชาติวาดຌวยการพัฒนาสมุนเพรเทย ฉบับทีไ แ พ.ศ. 
โ5ๆเ–โ5ๆไ ประกอบดຌวย ไ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ทีไ แ สงสริมผลิตผลของสมุนเพรเทยทีไมี
ศักยภาพตามความตຌองการของตลาด ทัๅง฿นละตางประทศยุทธศาสตร์ทีไ โ พัฒนาอุตสาหกรรม
ละการตลาดสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพระดับสากลยุทธศาสตร์ทีไ ใ สงสริมการ฿ชຌสมุนเพรพืไอการรักษา
รคละการสรຌางสริมสุขภาพยุทธศาสตร์ทีไ ไ สรຌางความขຌมขใงของการบริหารละนยบายของรัฐ 
พืไอการขับคลืไอนอยางยัไงยืน ซึไงทัๅง ไ ยุทธศาสตร์ครอบคลุมทัๅงการปลูกพืชสมุนเพร การปรรูป
สมุนเพรการวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ การน ายาจากสมุนเพรเป฿ชຌ฿นระบบบริการสุขภาพ ดยผาน
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การผลักดันยาจากสมุนเพรขຌาสูบัญชียาหลักหงชาติ รวมถึงสรຌางการพัฒนาสมุนเพรอยางยัไงยืน
ดຌวย  
 ทัๅงนีๅ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนเพรนัๅนกกใมีความทຌาทายมากมาย จากอุปสรรคหลาย โ 
ดຌานรออยู ชน ความเมชัดจนของขຌอกฎหมาย ความเมชัดจนของกระบวนการขึๅนทะบียนยาละ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนเพร การเมก าหนดปງาหมายสมุนเพรทีไมีศักยภาพท า฿หຌการพัฒนาเมมีทิศทาง 
ขาดการสงสริมการลงทุน฿นอุตสาหกรรมกขาดการจัดการหวงซ อุปทาน ิSupplyกChain)            
ทีไหมาะสม ขาดการสืไอสารละสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับประชาชน ขาดรูปธรรม฿นการน าผนสู          
การปฏิบัติ฿นระดับพืๅนทีไปຓนตຌน ละอุปสรรคทีไมีผลกระทบตอผูຌบริภค ละการสงออกผลิตภัณฑ์
จากสมุนเพรมากทีไสุดกใคือ ปัญหาดຌานคุณภาพของสมุนเพร 

 คุณภาพของสมุนเพร มีปัญหาอยางเร?กมืไอวิคราะห์ตามกระบวนการขัๅนตอนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ตัๅงตการปลูกเปจนถึงการปรรูปปຓนผลิตภัณฑ์ส ารใจรูป ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จะหในเดຌวา สมุนเพรกีไยวขຌองกับมาตรฐานดຌานคุณภาพทีไหลากหลาย  ชน  
 1) GAP/GACPก(GoodกAgriculturalกPractice/GoodกAgriculturalกandกCollection Practices)                  

ซึไงปຓนมาตรฐานดຌานการพาะปลูกละการกใบกีไยวรับผิดชอบดยกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
 โี  GLP (Good Laboratory Practice) ซึไงปຓนนวทาง฿นการปฏิบัติทีไดีของหຌองปฏิบัติการ 
ดย฿ชຌหลักกณฑ์ของ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)              
ซึไงมีความปຓนสากลทีไสุด OECD – GLP จะกีไยวขຌองกับการศึกษา฿นระยะกอนคลินิก ิPre-clinic) 
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ชน การทดสอบฤทธิ์ทางภสัชวิทยาของสมุนเพร หรือทดสอบความปຓนพิษของสมุนเพร ปຓนตຌน 
ปัจจุบันหนวยงานภาครัฐละภาคมหาวิทยาลัยเดຌจับมือกัน พืไอผลักดัน฿หຌประทศเทยเดຌขຌารวม
ปຓนภาคีของ OECD 

 ใี  GMPก(GoodกManufacturingกPractice)กปຓนหลักกณฑ์ละวิธีการทีไดี฿นการผลิต          
ดยผลิตภัณฑ์ยา อาหาร ละครืไองส าอาง จะมีหลักกณฑ์ของ GMPกทีไตกตาง ซึไงทัๅงหมด
รับผิดชอบดยส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี ความส ารใจกຌาวหนึไงของประทศเทย 
คือ การทีไประทศเทยเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌารวมปຓนภาคีสมาชิก PIC/S (The Pharmaceutical 

Inspection Co-operation Scheme) ล าดับทีไ ไ้ ตัๅงตวันทีไ แ สิงหาคม พ.ศ.โ55้ ท า฿หຌสามารถ
ยกระดับมาตรฐานการตรวจประมินสถานประกอบการดຌานยา ซึไงรวมทัๅงยาผนปัจจุบันละยาจาก
สมุนเพร฿หຌทัดทียมกับมาตรฐานสากล 

 ไี  ISO/IEC 17025 : 2005 ปຓนมาตรฐานวาดຌวยความสามารถของหຌองปฏิบัติการทดสอบ
ละหຌองปฏิบัติการสอบทียบ ิGeneral Requirement for the Competence of Testing and 

Calibration Laboratories) ซึไงกรมวิทยาศาสตร์การพทย์ กระทรวงสาธารณสุขมีหຌองปฏิบัติการ
ดຌานการควบคุมคุณภาพสมุนเพร ทีไเดຌรับรองมาตรฐาน ISO/IECแ็เโ5 : โเเ5 ละยังมีมาตรฐาน 
อืไน โ ทีไมากีไยวขຌองอีกมากการพัฒนาคุณภาพสมุนเพรนัๅนกีไยวขຌองกับหลายระบบมาตรฐานละ
หลายหนวยงานท า฿หຌทิศทางการพัฒนา฿นอดีตปຓนบบตางคนตางท าเมกิดมูลคาอยางทຌจริงจึง
ควรจะหานวทาง฿นการกຌเขดยน า ICT มาประยุกต์฿ชຌ 

Informationกsharingกหรือการบงปันขຌอมูล ปຓนสิไงทีไ กิดขึๅนมายาวนาน฿นรืไ องของ
ทคนลยีสารสนทศ ดยการบงปันขຌอมูลนัๅน มีหลายรูปบบ ชน one-to-one จากหนึไงบุคคล           
สูหนึไงบุคคลกone-to-many จากหนึไงบุคคลสูหลายบุคคล  many-to-many จากหลายบุคคลสู
หลายบุคคล ละ many-to-one จากหลายบุคคลสูหนึไงบุคคล รูปบบของการบงปันขຌอมูลนัๅนท า
฿หຌกิดการพัฒนาปຓนระบบตาง โ มากมาย ชน บลใอก ิblogs) วิกิ ิwikis) ทใก ิtagging)dการ
สนทนา ิchat) วใบเซต์ ิwebsite) ฐานขຌอมูล ิdatabase) ซอฟต์วร์ ิsoftware) ปຓนตຌนหาก
สามารถน าขຌอมูลดຌานมาตรฐานของสมุนเพรทัๅงหมดมาจัดการ฿นฐานขຌอมูลดียวกันเดຌ จะท า฿หຌทราบ
วา พืๅนทีไปลูกสมุนเพรบริวณเหนบຌางทีไเดຌรับการรับรองกGAPกผูຌผลิต฿ดบຌางทีไเดຌรับรองมาตรฐาน 
GMPกวัตถุดิบละผลิตภัณฑ์฿ดบຌางทีไผานการรับรองจากหຌองปฏิบัติการทีไเดຌรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 : 2005 ซึไงขຌอมูลทัๅงหมดมืไอน ามารຌอยรียงกันจะท า฿หຌหในภาพรวมของระบบการ
ควบคุมคุณภาพสมุนเพรละชองทาง฿นการพิไมมูลคา฿หຌกับสมุนเพรเทยเดຌ ดยอาจจะพัฒนา฿น
รูปบบของวใบเซต์ฐานขຌอมูล applicationกหรือซอฟต์วร์ทีไ฿ชຌรวมกัน ปัจจัยทีไสามารถผลักดัน฿หຌ
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กิดการท างานรวมกันนัๅนจ าปຓนตຌองอาศัยปัจจัยหลายประการ เดຌก  ความเวຌ฿จซึไงกันละกัน
คุณภาพของขຌอมูลทีไ฿ชຌรวมกันละทคนลยีสารสนทศ ซึไงจากประสบการณ์การฝຄกอบรมระยะสัๅน
ละการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐกาหลี  ท า฿หຌหในถึงความขຌมขใงของหนวยงานภาครัฐทีไมี           
การท างานชืไอมตอกันอยางนนฟງน ิHyper connectionี การบงปันขຌอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
ละการควบคุมงานบบ Real-timeกซึไงปຓนบบอยางทีไดีทีไควรน ากลับมาประยุกต์฿ชຌกับหนวยงาน
ของประทศเทย 

 ขณะนีๅ ถือปຓนอกาสอันดีทีไรัฐบาลลใงหในความส าคัญ฿นการพัฒนาสมุนเพร฿หຌปຓนสินคຌา
ศรษฐกิจของประทศ คุณภาพของสมุนเพรนัๅนถือปຓนกุญจส าคัญ฿นการสรຌางความส ารใจ              
ตทัๅงหมดคงกิดขึๅนเมเดຌหากหนวยงานทีไกีไยวขຌองเมมีการบงปันขຌอมูลอยางมีประสิทธิภาพละ
ท างานเปดຌวยกัน 

--------------------------------------------- 

 อกสารอຌางอิง 
 แี  ผนมบทหงชาติ วาดຌวยการพัฒนาสมุนเพรเทย ฉบับทีไ 1 พ.ศ. 2560–2564 

 โี  รายงานการประชุมชิงปฏิบัติการรืไอง การพัฒนาหลักกณฑ์การขึๅนทะบียนผลิตภัณฑ์
สมุนเพร ระหวางวันทีไ โโ – โใ กรกฎาคม พ.ศ. โ55้ ณ รงรมคนทารี บย์ จังหวัดระยอง              
จัดดย ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา 
 ใี https://en.wikipedia.org/wiki/Information_sharing 

 4) http://prathip511341054.blogspot.com/2009/11/scm.html 
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ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ิICT) 

พืไอสนับสนุนภารกิจดຌานการก ากับดูล 
 

นายอนุชิต สุขจริญพงษ์ 
วิศวกรปฏิบัติการ 

กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร  
 

 บทน า 
 จากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐกาหลี เดຌสดง฿หຌหในถึงการน าทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสารขຌาปຓนกลเกส าคัญ฿นการผลักดันพัฒนาประทศ ทัๅงดຌานงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี การพัฒนาสังคมละชุมชน฿หຌกิดการมีสวนรวม ละการวางครงสรຌางพืๅนฐานพืไอรองรับ
นวัตกรรมตาง โ ดยพืๅนฐานของการพัฒนาทัๅงหมด ริไมจากการกระตุຌน฿หຌประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญละประยชน์ของ ICT ละการผลักดันหลักสูตร฿นระดับวัยยาว์ พืไอพัฒนาความรอบรูຌ
ดຌานการ฿ชຌงานสืไอละขຌอมูลดิจิทัล ิDigital literacyี จากการพิจารณานวทางการ฿ชຌทคนลยี
สารสนทศละการสืไอสาร฿นภาครัฐของประทศเทย พบวาหลายสวนราชการเดຌ฿หຌความส าคัญ        
฿นการ฿ชຌ ICT ส าหรับงานดຌานติดตอสืไอสารละ฿หຌบริการประชาชน ชน การช าระภาษีงินเดຌบุคคล
ธรรมดาผานระบบอินทอร์นใต ระบบลืไอนลຌอตอภาษีปງายทะบียนรถยนต์ -รถจักรยานยนต์ ละ    
การช าระคานๅ า-คาเฟผานรຌานสะดวกซืๅอ ทวา฿นสวนของการ฿ชຌ ICTกพืไอการสงผานขຌอมูลสวน
บืๅองหลัง ิBack officeี ภาย฿นองค์กรหรือระหวางหนวยงานราชการดຌวยกัน ยังขาดความชืไอมยง
ละมีความจ าปຓนตຌองเดຌรับการพัฒนากดยครงการกThailandกOneกMap13 ซึไงมีปງาหมาย                    
฿นการกຌปัญหาสຌนบงขตผนทีไทีไเมตรงกันของหนวยงานรัฐ ฿หຌถูกจัดกใบละสงผานขຌอมูล฿น
ระบบดียวกัน พืไอกຌปัญหาความขัดยຌงรืไองทีไดินทับซຌอน การทุจริต ผลประยชน์ ละการ฿ชຌพืๅนทีไ
ผิดวัตถุประสงค์ นับเดຌวาปຓนหนึไ ง฿นความพยายามพืไอผลักดัน  ละพัฒนาความรวมมือ                        
฿นการสงผานละบงปันขຌอมูลระหวางหนวยงานราชการดຌวยกัน 

 

 

 

                                                           
13 http://www.pacc.go.th/pacc_2015/onemap/index.html 
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 ICT ละภารกิจดຌานการก ากับดูลของกรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร 
 กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร ิกพร.ี มีภารกิจทีไส าคัญอยางหนึไง คือ ภารกิจ
ดຌานการก ากับดูล การประกอบการอุตสาหกรรมหมืองรละอุตสาหกรรมพืๅนฐาน฿หຌปຓนเปตาม
กฎหมายมีความปลอดภัยละเมสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอม ตการด านินการดังกลาว ยังมี
ขຌอจ ากัดดຌานงบประมาณ ละบุคลากร฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตรวจสอบการประกอบการหมืองร          
ท า฿หຌการตรวจสอบควบคุมดูลยังเมสามารถด านินการเดຌอยางทัไวถึง ละมีประสิทธิภาพทาทีไควร  
ทัๅง฿นสวนของการท าหมือง฿หຌถูกตຌองตามงืไอนเขทีไก าหนดเวຌ฿น฿บอนุญาต การช าระคาภาคหลวง      
฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ละการลักลอบท าหมืองดยผิดกฎหมาย฿นปัจจุบัน กพร. เดຌสงสริมละผลักดัน               
การ฿ชຌทคนลยีกICTกส าหรับงานดຌานการก ากับดูลพืไอลดขัๅนตอนการจัดท าอกสารชวย฿หຌ         
การจัดกใบละสงผานขຌอมูลสามารถท าเดຌอยางมีประสิทธิภาพ พิไมประสิทธิภาพ฿นการตรวจสอบ
สถานประกอบการตาง โ ฿หຌสามารถท าเดຌอยางทัไวถึง นอกจากนีๅ การลกปลีไยนละผยพรขຌอมูล
ดຌานตาง โ ของสถานประกอบการหมืองรจะชวยสรຌางความปรง฿ส฿นการก ากับตรวจสอบจากต
ละสวนงาน ละสามารถพิไมความนาชืไอถือขององค์กรจากภาคประชาชน รวมทัๅงจากหนวยงาน
ภาครัฐละอกชนเดຌปຓนอยางดี 
 มืไอพิจารณาถึงความทຌาทาย฿น การน า ICTกพืไอ฿ชຌสนับสนุนภารกิจของหนวยงานภาครัฐ 
หนึไง฿นความทຌาทายส าคัญ คือการสงสริม฿หຌบุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการ฿ชຌทคนลยี 
ICTกพืไอพัฒนากระบวนงาน นืไองดຌวยการน าทคนลยีสมัย฿หมขຌามา฿ชຌพืไอทนทีไหรือพัฒนา         
นวทางการปฏิบัติงาน หมายถึง การลงทุน฿หຌกิดการปลีไยนปลงวิธีการปฏิบัติงาน จึงมักจะเมเดຌรับ                     
ความรวมมือจากผูຌปฏิบัติงาน พราะตຌองมีการรียนรูຌขัๅนตอนการปฏิบัติงาน฿หม  รวมทัๅงคา฿ชຌจาย
ส าหรับการจัดอบรม จึงปຓนผล฿หຌ฿นหลายครัๅงทีไมีการพัฒนาระบบตาง โ ลຌวเมเดຌถูก฿ชຌงาน        
อยางตอนืไอง นอกจากนีๅ การน าทคนลยีกICTกขຌามา฿ชຌ มีผล฿หຌการท างานขึๅนตรงกับระบบ
คอมพิวตอร์หรืออุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์พกพามากยิไงขึๅน ดังนัๅน ผูຌปฏิบัติงานตຌองมีการปรับตัว฿หຌมี
ทักษะความสามารถ฿นการ฿ชຌคอมพิวตอร์฿นระดับหนึไง จึงอาจท า฿หຌกิดขຌอจ ากัดส าหรับผูຌปฏิบัติงาน           
฿นกลุมทีไเมคยเดຌรับการพัฒนาทางดຌานคอมพิวตอร์ละภาษาอังกฤษ ปຓนตຌน 
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 ขຌอสนอนะนวทางการพัฒนา การด านินงานดຌานการก ากับดูลอุตสาหกรรมหมืองร 
 หลักของการพัฒนากระบวนงานตาง โ ฿นดຌานการก ากับดูล ควรริไมจากการสรຌางพืๅนฐาน
ครงสรຌางของระบบฐานขຌอมูล฿หຌมีความปຓนมาตรฐานละมีความถูกตຌองสูง รวมถึงการผลักดัน฿หຌ
บุคลากร฿นหนวยงานกิดความตระหนักละสรຌางความพรຌ อมตอการปลีไยนปลง ซึไงมี ICT            
ปຓนกลเกขับคลืไอน พืไอสนับสนุนภารกิจทางดຌานการก ากับดูลอุตสาหกรรมหมืองร ดยนวทาง
การพัฒนาการด านินงานดຌานการก ากับดูลอุตสาหกรรมหมืองร สามารถบงองค์ประกอบเดຌปຓน 
โ สวนหลัก คือ ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาระบบฐานขຌอมูล ละ฿นสวนการด านินการชิง           
กลยุทธ์ พืไอสรຌางวัฒนธรรมองค์กร฿หຌพรຌอมส าหรับการปลีไยนปลงดังกลาว 

 การพัฒนาระบบฐานขຌอมูล  ละการ฿ชຌ ทคนลยี พืไอสนับสนุนการจัดกใบขຌอมูล               
ดຌานการก ากับดูล 

 ฿นปัจจุบัน ระบบฐานขຌอมูลของกรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร ถือวามีความ
สมบูรณ์ของขຌอมูลพืๅนฐานทางดຌานระบบภูมิสารสนทศ ิGISี คอนขຌางสูง ดยขຌอมูลตาง โ เดຌถูก             
ถายอนปຓนขຌอมูลชิงลข ิDigitalี ลຌวกือบทัๅงสิๅน ฿นทางกลับกันขຌอมูลส าหรับการตรวจสอบ         
ดຌานอืไน โ ชน รายงานการท าหมือง หรือขຌอมูลการตรวจวัดคุณภาพทางสิไงวดลຌอม ซึไงถูกจัดกใบ
ยกออกตามตละสวนงาน ยังเมเดຌรับการชืไอมยงขຌากับฐานขຌอมูลกลาง นอกจากนีๅขຌอมูลพืๅนฐาน
ทีไจ าปຓนบางสวนมีความจ าปຓนตຌองท าการประสานขอความรวมมือกับหนวยงานภายนอกพืไอ฿ชຌ
ประกอบการพิจารณาทางดຌานตาง โ ชน ขຌอมูลนวขตปຆาตละประภทของกรมปຆาเมຌ ละขຌอมูล
ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาของกรมอุทยานหงชาติฯ ปຓนตຌน ดังนัๅน จึงมีความจ าปຓนตຌองท าการปลง
ขຌอมูลทีไเดຌจากการตรวจวัดตาง โ ฿หຌอยู฿นรูปบบขຌอมูลชิงลขลຌวจึงท าการชืไอมตอขຌอมูลทัๅงหมด
ขຌาสูระบบภูมิสารสนทศ พืไอ฿หຌสามารถท าการจัดกใบขຌอมูลเวຌ฿นระบบฐานขຌอมูลดียวกัน ละขຌา
สูกระบวนการตรวจสอบความถูกตຌองชิงพิกัดของขຌอมูล พืไอ฿หຌขຌอมูลบนระบบภูมิสารสนทศของ 
กพร. สามารถน าเป฿ชຌงานรวมกับขຌอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐอืไน โ ทีไมีความกีไยวขຌอง 
 นอกจากนีๅ ฿นสวนของการพัฒนาระบบตาง โ พืไอ฿ชຌปຓนครืไองมือสนับสนุนภารกิจดຌาน            
การก ากับดูล ควรด านินการดย฿ชຌ ICTกปຓนพลตฟอร์มหลัก฿น การรับสงละบันทึกขຌอมูล          
การตรวจสอบละการตรวจวัดตามภารกิจดຌานการก ากับดูล ชน  การ฿ชຌครืไองคอมพิวตอร์ขนาด
พกพา พืไอชืไอมตอขຌากับระบบฐานขຌอมูลสวนกลาง พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌงานสามารถรับ-สงขຌอมูลเดຌขณะ
ปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไประกอบการหมืองร  ดย฿นขัๅนตอนการพัฒนาระบบนัๅนมีความจ าปຓนตຌอง           
ท าการรวบรวมขຌอมูลวิธีการละนวทางการปฏิบัติงานทีได านินการอยู฿นปัจจุบัน รวมทัๅงรวบรวม
ความคาดหวังตอระบบทีไจะท าการพัฒนา จากผูຌปฏิบัติงานละผูຌ฿ชຌงาน฿นตละภาคสวน ซึไงทีไผานมา
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การพัฒนาหรือลงทุนจัดซืๅอระบบทีไกีไยวขຌองกับทคนลยี ICTกตาง โ มักขาดการจัดประชุม          
พืไอรวบรวมขຌอมูลหลานีๅดยจะปຓนการตัๅงครงการจัดซืๅอ/พัฒนาระบบจากฝຆายงานสารสนทศกอน 
มืไอเดຌผูຌรับจຌางลຌว จึงท าการรวบรวมขຌอมูลความตຌองการจากผูຌ฿ชຌงาน ซึไงปัญหาทีไพบคือ ผูຌรับจຌาง
พัฒนาระบบตละราย จะมีขຌอจ ากัดทางดຌานผลิตภัณฑ์ของตนองอยูลຌวละเมสามารถสรຌางระบบ
ทีไตอบสนองความตຌองการของผูຌ฿ชຌเดຌอยางตใมความตຌองการ จึงปຓนผล฿หຌระบบนัๅน โ เมเดຌรับการ฿ชຌ
งานอยางคุຌมคา  
 การด านินการชิงกลยุทธ์พืไอสรຌางวัฒนธรรมองค์กร฿หຌพรຌอมส าหรับการปลีไยนปลง 
 การด านินการดຌานกลยุทธ์พืไอสงสริมการ฿ชຌงาน ICTก฿นภารกิจดຌานการก ากับดูลนัๅน                
นับเดຌวามีความส าคัญเมยิไ งหยอนเปกวาการลงทุนละพัฒนาระบบตาง  โ ดยนวทาง                
การวัฒนธรรมองค์กร฿หຌพรຌอมส าหรับนวัตกรรม฿หมประกอบดຌวย 

 การก าหนดป้าหมายขององค์กรรวมกัน  
นืไองจากการก าหนดปງาหมายการเดຌรับความรวมมือจากทุกสวนฝຆาย ละการบริหารจัดการ

ทีไดี จะชวยสนับสนุนการ฿ชຌประยชน์ละการพัฒนาครงการ฿หຌกิดความตอนืไองละปຓนรูปธรรม 
นอกจากนีๅ การด านินการดຌานทรัพยากรบุคคลทีไกีไยวนืไองกับการจัดการองค์ความรูຌ กในับเดຌวา             
มีความจ าปຓนอยางมากส าหรับการพัฒนาอยางบูรณาการ ทัๅงนีๅ ฿นการด านินการชิงกลยุทธ์นัๅน             
มีความจ าปຓนตຌองเดຌรับความรวมมือจากทุกฝຆาย 

 สรຌางความตระหนักในความส าคัญของการใชຌ ICT พ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

 มืไอพิจารณาครงสรຌางบุคลากรผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวนืไองกับภารกิจดຌานการก ากับดูลของ 
กพร. จะพบวาบุคลากรจ านวนมากประจ าอยู฿นสวนภูมิภาค ชน ส านักงานอุตสาหกรรมพืๅนฐานละ
การหมืองร ขต 1 – 7 ละฝຆายอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนัๅน นวทางการด านินการชิงกลยุทธ์พืไอสรຌางวัฒนธรรมองค์กร
฿หຌกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการ฿ชຌทคนลยีสมัย฿หม฿นการพัฒนากระบวนการ
ด านินงาน ควร฿ชຌกลยุทธ์ปຆาลຌอมมือง กลาวคือ การสงสริม฿หຌกิดการมีสวนรวมตัๅงต฿นระดับ
ผูຌปฏิบัติงาน ดยฝຆายบริหารปຓนผูຌสนับสนุนดຌานนยบายดຌานครงสรຌาง฿หຌกิดความพรຌอมส าหรับการ
พัฒนาความรวมมือดຌานขຌอมูลกับหนวยงานภาครัฐ ละสนับสนุนการสรຌางวที฿หຌผูຌปฏิบัติงานเดຌมี
อกาสสดงความสามารถละความคิดสรຌางสรรค์฿นการ฿ชຌ ICT พืไอพัฒนาขัๅนตอนกระบวนงานตาง โ 
ดยครงการพชรวายุภักษ์ของกระทรวงการคลัง14 ละรางวัลกThailandกICTกExcellence 

                                                           
14 http://innovation.mof.go.th/ 
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Awards15 ของสมาคมการจัดการธุรกิจหงประทศเทย ปຓนตัวอยางของการสรຌางวที                    
พืไอสนับสนุนการ฿ชຌ ICT พืไอพัฒนายกระดับขีดความสามารถของบุคลากรละสรຌางวัฒนธรรมการ
รียนรูຌ พืไอปรับ฿ชຌทคนลยีสมัย฿หม฿หຌขຌากับบริบทของ การท างาน฿นตละสวนงาน 

 สรຌาง องค์กรหงการรียนรูຌ ิLearning Organization) 

 การสรຌาง องค์กรหงการรียนรูຌ ิLearningกOrganization)กคือ นวทางการพัฒนา
บุคลากร฿นหนวยงาน฿หຌกิดการรียนรูຌอยางปຓนระบบละมีความตอนืไอง ซึไงปຓนกุญจส าคัญ             
฿นการรวบรวมละถายทอดองค์ความรูຌ ดยนวทางการสรຌางวัฒนธรรมหงการรียนรูຌนัๅน นอกจาก
การสรຌางความตระหนักถึงความส าคัญของการรียนรูຌพัฒนาตนองลຌว การเดຌรับการสนับสนุนอยาง
ตอนืไองทางดຌานงบประมาณ฿นการจัดอบรมทัๅง฿นการ฿ชຌทคนลยี ละการฝຄกพัฒนาทางดຌานภาษา 
นับปຓนสวนส าคัญส าหรับการสรຌางความพรຌอมทางดຌานบุคลากร พืไอรองรับการติบตอยางมี
ศักยภาพขององค์กรตอเป฿นอนาคต 

 สรุปละขຌอสนอนะ 

 การน า ICT มาพืไอ฿ชຌพัฒนาระบบฐานขຌอมูล ดยมุงนຌนความปຓนอกภาพละการชืไอมยง
ขຌอมูลจากหนวยงานทีไกีไยวขຌองทุกภาคสวน ละการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร฿นภาครัฐ  ทัๅงดຌาน
ภาษาละการ฿ชຌทคนลยี พืไอ฿หຌกิดความทัดทียมกับภาคอกชนทัๅง฿นละตางประทศ จึงมี
ความส าคัญอยางยิไงตอภารกิจดຌานการก ากับดูล ของกรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร 
นืไองจากปຓนภารกิจทีไกีไยวขຌองกับความมัไนคงทางทรัพยากรของชาติละสิไงวดลຌอม  อันจะสงผล 
ตอคุณภาพชีวิตของประชากร฿นประทศ 

 ทัๅงนีๅ การพัฒนาดังกลาวจะประสบความส ารใจเดຌ ผูຌบริหารตຌองลใงหในความส าคัญละ            
การก าหนดกรอบนวทางปฏิบัติ (Framework)กรวมทัๅงผลักดัน฿หຌปฏิบัติเดຌจริงจังดยการตงตัๅง
ผูຌรับผิดชอบ฿นการจัดท า การตัๅงงบประมาณส าหรับการพัฒนา ละการมีขอบขตระยะวลา฿น       
การจัดท าทีไชัดจน 

 

 

 

 

 

                                                           
15 http://www.tma.or.th/2016/awards_detail.php?id=16127 
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การปฏิรูปอุตสาหกรรม ดຌวย Big Data 

 
นายอุษิณ วิรจน์ตชะ 

นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ  
ส านักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 ปัจจุบันทคนลยีการสืไอสารละทรคมนาคม (ICT : Information and Communication 

Technology) ริไมมีบทบาทส าคัญ฿นการด านินชีวิตมากขึๅน ชน ทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ (Smart 

Phone) นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart watch) ซึไงปຓนอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ทีไสามารถตอบสนองการ฿ชຌ
งานทีไหลากหลายละชืไอมตออินตอร์นใตเปยังอุปกรณ์อืไน โ หรืออุปกรณ์ครือขายเดຌอยางสะดวก
รวดรใว ท า฿หຌปຓนทีไนิยมละ฿ชຌงานอยางพรหลาย ทัๅงนีๅสิไงส าคัญทีไอยูภาย฿ตຌความส ารใจ คือ              
การท างานทีไตอบสนองความตຌองการของผูຌ฿ชຌ จากการบริหารจัดการขຌอมูล (Data) จากการสงตอ
ขຌอมูลของอุปกรณ์ทีไชืไอมตอ พืไอวัตถุประสงค์ตาง โ ชน ฿นธุรกิจ Facebook หรือ Uber ตาง฿ชຌ
ประยชน์ละสรຌางมูลคาพิไมจากการบริหารจัดการขຌอมูลขนาด฿หญ หรือ Big Data ทีไกใบขຌอมูลของ
ผูຌ฿ชຌตัๅงต พศ อายุ เปจนถึงกิจกรรมทีไสน฿จ ละน าขຌอมูลเป฿ชຌ฿นการวิคราะห์ จ านกพฤติกรรม 
ละวางผนบริหารจัดการพืไอพัฒนาการบริการทีไตอบสนองตอความตຌองการของผูຌ฿ชຌงาน 

 ประทศกาหลี฿ตຌปຓนกรณีศึกษากีไยวกับการวางกลยุทธ์ละ฿ชຌประยชน์จาก ICT ละ          
การบริหารจัดการขຌอมูลทีไปຓนระบบ ดย฿หຌความส าคัญกับการวางครงสรຌางพืๅนฐาน ICTกพืไอ฿หຌ
ประชาชนขຌาถึงละ฿ชຌประยชน์จาก ICTกตัๅงตการปຓนสืไอกลางชืไอมยงความคิดสรຌางสรรค์ 
พัฒนาทคนลยีละสรຌางนวัตกรรม  เปจนถึงการพัฒนาเปสูการปຓนมืองอัจฉริยะ (Smart City)  

ทีไ฿ชຌการพัฒนาระบบบริหารจัดการดຌวย ICT ดยฉพาะการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกBigกData             
ทีไสามารถน าเป฿ชຌ฿นการวางผน ละตอบสนองผูຌ฿ชຌบริการเดຌอยางรวดรใวละมีประสิทธิภาพ  

ตัวอยางชน การพัฒนาศูนย์ขຌอมูลการจราจรทางหลวงของกาหลี฿ตຌทีไสามารถ฿ชຌบริหารจัดการ
วางผนการจราจร บริการขຌอมูล฿หຌประชาชน ละชืไอมตอขຌอมูลกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ชน 
ต ารวจทางหลวง กูຌภัย ฿นกรณีทีไตຌองการตรวจสอบการกระท าผิดกฎจราจร หรือกิดหตุฉุกฉิน           
ถือปຓนตຌนบบการจัดการขຌอมูล Big Data ทีไสามารถน ามาประยุกต์฿ชຌกับการวางผนละขับคลืไอน
การพัฒนาอุตสาหกรรมของเทย 
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ภาพทีไ แ : ศูนย์ขຌอมูลการจราจรทางหลวงของกาหลี฿ตຌ  

(Traffic Info. Center Korea Expressway Corporation)16 

 

 บทบาทของ ICT ละ Big Data ฿นการพัฒนาศรษฐกิจของประทศกาหลี฿ตຌ  
 กาหลี฿ตຌปຓนประทศทีไ฿ชຌวลา฿นการพัฒนาพียง แเ ป17 สามารถกຌาวขຌามจากประทศทีไมี
รายเดຌปานกลางเปสูประทศทีไอยู฿นกลุมดียวกับประทศ Advanced Economies ชน สหรัฐ 
อมริกา ละปຓนประทศทีไขับคลืไอนศรษฐกิจดຌวยภาคอุตสาหกรรมละบริการทีไผลผลิตกวาครึไง
สงออกเปตางประทศ หากยຌอนเป฿นชวงป ค.ศ.1960-1980กกาหลี฿ตຌจัดอยู฿นกลุมประทศ              
ทีไยากจนทีไสุด฿นลก พราะเดຌรับผลกระทบจากสงครามกาหลี รัฐบาลเดຌวางผนการปฏิรูป
ศรษฐกจิเวຌ฿นผนพัฒนาศรษฐกิจฉบับทีไ 1 ซึไงนຌนการพัฒนาประทศดຌวยการดึงอาทรัพยากรจาก
ตางประทศ เดຌก งินทุน ละทคนลยี พืไอมาพัฒนาประทศ รวมทัๅงเดຌวางผนสงสริมการวิจัย
ละพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿นภาคอกชน18 ดยฉพาะ฿นดຌาน ICT จนสามารถพัฒนา
ทคนลยีปຓนของตนอง ละสรຌางตราสินคຌาก(Branding)กทีไตอบสนองตลาดลก ซึไงปัจจุบันกาหลี฿ตຌ                           
เดຌวางรากฐานการพัฒนาประทศดยมุงนຌนเปทีไการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละบุคลากรดຌาน ICT 

ิตามตารางทีไ แี ดຌวยลใงหในวาปຓนพืๅนฐานทีไส าคัญส าหรับการพัฒนาประทศ฿นดຌานตาง โ เปสู

                                                           
16 HiPPS Capability Development Program 17-21 December 2016 , Organized by Korea Development Institute 

School (KDI School) 
17 MAKING THE TRANSITION From Middle-Income to Advanced Economies ุ Alejandro Foxley and Fernando 

Sossdorf : 2011 
18 STI Policy and Development Korean Experience , Sungchul Chung : Korea Development Institute (KDI) 
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ศรษฐกิจชิงสรຌางสรรค์ (CreativeกEconomy) ทัๅงนีๅ  รัฐบาลกาหลี฿ตຌเดຌสงสริมการพัฒนา          
การบริหารจัดการภาครัฐดຌวย Big Data ทีไ฿ชຌประยชน์จาก ICT ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล วิคราะห์ 
ละวางผน พืไอ฿หຌบริการประชาชน ดยฉพาะการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ ละพัฒนา            
การ฿หຌบริการทีไตอบสนองความตຌองการของผูຌประกอบการเดຌอยางรวดรใวละมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางทีไ แ ตัวชีๅวัดความขຌมขຌนการ฿ชຌ ICT ของกลุมอาซียนบวก ๆ19 

 

 Big Data20กคือ การพัฒนาทคนลยีละระบบตาง โ ท า฿หຌองค์กรมีการกใบขຌอมูลตาง โ 
อยางมากมายมหาศาล ละน าขຌอมูลมา฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จ พืไอ฿หຌกิดประยชน์ตอองค์กร ซึไงมี
งานวิจัยชีๅวาองค์กรทีไ฿หຌความส าคัญกับขຌอมูล฿นการตัดสิน฿จ หรือปຓนองค์กรทีไมีลักษณะ Data-

Driven นัๅนจะมีผลการด านินงานทีไดีกวาองค์กรทีไเมเดຌ฿หຌความส าคัญกับขຌอมูล  ซึไงขຌอมูลทีไองค์กร           
ทุกหงกใบปຓนปกติอยูลຌว ชน ขຌอมูลดຌานการงิน ขຌอมูลความตຌองการลูกคຌา฿นตละชวงวลา ขຌอมูล
กีไยวกับพนักงาน ซึไงฐานขຌอมูลขนาด฿หญหลานีๅ คือ Big Data ทีไจะน าเปสูการวิคราะห์ตัดสิน฿จ 

                                                           
19 Thailand Science & Technology Indicators 2015 , National Science Technology and Innovation Policy Office 
20 บทความ Big Data หรือ อภิมหาขຌอมูล ุ รศ.ดร.พสุ ดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์ละการบัญช ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ชน ระบบวางผนการผลิต (ERP : Enterprise resource planning) ระบบ Warehouse ทีไส าคัญ 
คือ ปริมาณของขຌอมูลหลานีๅกลับทวีปริมาณมากขึๅนทุกขณะ ฿นป ค .ศ. โเแโ ขຌอมูลจ านวน โ.5 
Exabytes ถูกสรຌางขึๅนมา฿นตละวัน ิหนึไง Exabyte ทียบทากับ แ พันลຌาน Gigabytes) 

 ทัๅงนีๅ สิไงส าคัญ฿นการขับคลืไอนกBigกDataกเปสูการปฏิบัติของกาหลี฿ตຌ คือกการปรับ
ครงสรຌางภาครัฐ ดยการชืไอมยงละ฿ชຌประยชน์จากกICTก(ICTกCoverageกandกUsage)             
ซึไงจ าปຓนตຌองมีการปฏิรูปกรอบนวคิด฿นการบริหารจัดการของรัฐบบ฿หมขຌาสู Government 3.0           
พืไอ฿หຌบริการประชาชนทีไมีความตຌองการหลากหลาย (Customized Public Services) ควบคูกับ
การพัฒนาทุนมนุษย์ ดยฉพาะทักษะ ICT ทีไน าเปสูความคิดสรຌางสรรค์ ดยปัจจัยทีไส าคัญ฿นการขຌา
สู Government 3.0 คือ การปຂดขຌอมูลละปຂดอกาส฿หຌสามารถขຌาถึงขຌอมูล พืไอการวางผน 
ละสรຌาง฿หຌกิดการสืไอสารลกปลีไยนละรวมมือระหวางหนวยงาน ทัๅงนีๅ฿นการปฏิรูปการบริการ
จัดการของรัฐบบ฿หม (Governmentก3.0)กปຓนนวคิดยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ             
ดຌวยการยกระดับการบูรณาการ ความสามารถ ละความปรง฿ส พืไอสรຌางความสุข฿หຌกับประชาชน 
ซึไงพัฒนาจากการบริหารจัดการภาครัฐ Governmentก1.0กละ Governmentก2.0กดยมี
รายละอียด ดังภาพทีไ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ภาพทีไ โ การพัฒนากรอบนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐของกาหลี฿ตຌ21 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Human Capital Management in Creative Economy ุ Sangyub Ryu Hankuk University of Foreign Studies 
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 การขับคลืไอน Big Data พืไอการพัฒนาศรษฐกิจอุตสาหกรรมเทย 

 ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญ฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจเทยดยมีสัดสวนประมาณรຌอยละ 
30 ฿นผลิตภัณฑ์มวลรวมของประทศ ละมีสัดสวน฿นการสงออกมากกวารຌอยละ 80 ซึไงมีหลาย
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการสงสริม ละพัฒนาผูຌประกอบการ฿นภาคอุตสาหกรรม ชน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน กระทรวงรงงาน 
กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ละกระทรวงมหาดเทย อยางเรกใตาม             
การด านินงานของรัฐยังปຓนบบยกสวนตามภารกิจทีไกฎหมายก าหนดคลຌายกับเซล (Silo)                    
ซึไ ง ปຓน อุปสรรคส าคัญตอการขຌ าถึ งขຌอมูล   พืไอการส ง สริมละพัฒนาผูຌประกอบการ                           
฿นภาคอุตสาหกรรม ละ฿นขณะดียวกันกใปຓนอุปสรรค฿นการด านินการติดตาม ตรวจสอบ             
การด านินกิจการของผูຌประกอบการทีไกระท าผิด รวมถึงการ฿ชຌขຌอมูลตาง  โ พืไอการวางผนละ
กຌปัญหา฿นการพัฒนาอุตสาหกรรม ดยฉพาะการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมปງาหมาย22 ทีไปຓนกลเก
ขับคลืไอนศรษฐกิจพืไออนาคต  
 หนวยงานภาครัฐ ดยฉพาะหนวยงานดຌานยุทธศาสตร์ มีหนຌาทีไจัดกใบขຌอมูล ละ฿ชຌขຌอมูล฿น
การวางผนละควบคุมการด านินงานตามภารกิจทีไกฎหมายก าหนด ซึไงตละหนวยงานจะมีขຌอมูล
ทีไกีไยวขຌองกับการ฿หຌบริการประชาชนละผูຌประกอบการหลายรูปบบ รวมทัๅงมีระบบการกใบขຌอมูล
ละจัดประภทขຌอมูลทีไตกตางกัน ท า฿หຌตຌอง฿ชຌทรัพยากรละวลา฿นการรวบรวม พืไอน าเปสู          
การวิคราะห์ ละก าหนดผนงานของสวนราชการ ดังนัๅน พืไอ฿หຌการขຌาถึงฐานขຌอมูลชิงลึกของ
หนวยงานอืไนปຓนเปดຌวยความสะดวกรวดรใวมากขึๅน จึงปຓนทีไมาของการน า Big Data ละ ICT               

มาประยุกต์฿ชຌ฿นการพัฒนาละปรับปรุงบริการของรัฐ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอประชาชน ละ
ผูຌประกอบการ  ดยวางนวทางเวຌ ดังนีๅ 
 แ. การกใบขຌอมูลทีไส าคัญทางสถิติมากมาย ดยฉพาะขຌอมูลตัวชีๅวัดทางศรษฐกิจ ชน 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ (GDP)กการน าขຌา-สงออกละดุลการคຌา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
มูลคาการลงทุน อัตราการจຌางงาน การจดทะบียนรงงาน การจดทะบียนกิจการ  ซึไงตละสวน
ราชการมีหนຌาทีไจัดกใบขຌอมูลตามภารกิจทีไกฎหมายก าหนด ท า฿หຌเมสามารถบริการขຌอมูลดຌานอืไน  โ 
เดຌครบถຌวน จ าปຓนตຌองติดตอประสานกับสวนราชการอืไน รวมถึงการปลงขຌอมูลทีไมีรูปบบตกตาง

                                                           
22 คณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบขຌอสนอ 10 อุตสาหกรรมปງาหมาย กลเกขบัคลืไอนศรษฐกิจพืไออนาคต ิNew Engine of Growthี 
มืไอวันทีไ ็ พฤศจิกายน พ.ศ.2558  
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กัน฿หຌอยู฿นรูปบบดียวกัน ิชน ขຌอมูลการสงออกทีไอยู฿นรูปบบ HS Code ขณะทีไขຌอมูลการผลิต
อยู฿นรูปบบ ISICี หรือ฿หຌอยู฿นรูปบบทีไสามารถน ามา฿ชຌรวมกันเดຌ พืไอ฿ชຌ฿นการวางผนงานละ
รองรับการ฿ชຌงาน฿นตละวาระ ดังนัๅน การพัฒนาระบบ Big Data ชืไอมยงขຌอมูลตาง โ ละจัด฿หຌ
อยู฿นรูปบบดียวกันจะชวย฿หຌการขຌาถึงขຌอมูลปຓนเปเดຌอยางสะดวกละรวดรใวยิไงขึๅน ละท า฿หຌ
สามารถน าขຌอมูลทีไกีไยวขຌองมาประมวลผลเปสูการวางผน ละการขับคลืไอนยุทธศาสตร์฿หຌปຓนเป
ตามปງาหมาย 

 โ. การ฿หຌบริการประชาชนละผูຌประกอบการบบบใดสรใจ฿นทีไดียว  ซึไง฿นทางปฏิบัติ
กฎหมายก าหนด฿หຌอ านาจหนຌาทีไสวนราชการคนละสวน฿นการด านินงาน ชน การประกอบธุรกิจ
ผลิตครืไองมือพทย์ ิปຓนหนึไง฿น แเ อุตสาหกรรมปງาหมาย หรือ S-Curveี ผูຌประกอบการมีความ
ยุงยาก นืไองจากตຌองจดทะบียนประกอบกิจการทีไกระทรวงพาณิชย์ จดทะบียนรงงานทีไกรมรงงาน                     
อุตสาหกรรม ขอ฿บอนุญาตผลิตครืไองมือพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข ละขอบัตรสงสริม           
การลงทุน ิกรณีขอรับการสงสริมจากส านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน หรือ BOI) ซึไงมี
ความกีไยวขຌองกับกฎหมายหลายฉบับ ละตຌองติดตอกับหนวยงานราชการหลายหง ดังนัๅน            
การพัฒนาระบบ Big Data ละการชืไอมยงขຌอมูลจะชวยอ านวยความสะดวก ละลดขัๅนตอน฿น
การติดตอราชการ อีกทัๅงยังปຓนการชวยพิไมความคลองตัว฿นการด านินธุรกิจ (Ease of Doing 

Business) ฿หຌกับผูຌประกอบการ ดยฉพาะผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดยอม (SMEsก:ก
Smallกand Medium Enterprises) 

 การขับคลืไอน 10 อุตสาหกรรมศักยภาพ จ าปຓนตຌองอาศัยการปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐดຌวยกBigกDataกดยริไมจากการสรຌางความรวมมือระหวางภาครัฐ พืไอชืไอมยงขຌอมูล
ศรษฐกิจชิงลึกทีไ฿ชຌส าหรับการขับคลืไอนการพัฒนาผูຌประกอบการตลอดหวงซการผลิต ตัๅงต
การศึกษาความตຌองการของตลาด พืไอก าหนดนวทาง฿นการสงสริมการวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์
เปจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตปຓนผลิตภัณฑ์ รวมเปถึงการหาชองทางการตลาด ซึไงตຌองอาศัย
ความรวมมือจากสวนราชการทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลชิงลึกทีไมีความหลากหลาย ละชืไอม ยง
เปสูการวิคราะห์ ประมินผล พืไอก าหนดผนการด านินงานละมาตรการกຌเขปัญหาเดຌ           
อยางถูกตຌองละมีประสิทธิภาพ นอกจากการสรຌางฐานขຌอมูลชิงลึก  พืไอ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ละ
ก าหนดนยบายทีไหมาะสมลຌว การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐดຌวย Big Data ยังสามารถ
ชืไอมยงขຌอมูลพืไอพัฒนาการ฿หຌบริการทีไรวดรใวละปรง฿ส ดຌวยการลกปลีไยนขຌอมูลระหวางสวน
ราชการพืไอการ฿หຌบริการประชาชน฿นการจดทะบียนกิจการ จดทะบียนรงงาน หรือการขอ
฿บอนุญาตตาง โ นืไองจากการชืไอมยงระหวางสวนราชการจะท า฿หຌหนวยงาน฿นครือขายสามารถ
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฿ชຌขຌอมูลรวมกัน ละลกปลีไยนขຌอมูล พืไออ านวยความสะดวก฿นการตรวจสอบ ละติดตามความ
คืบหนຌาเดຌจากหลายหนวยงานพรຌอมกัน ซึไงจะชวยลดระยะวลา฿นการ฿หຌบริการ ละพิไมความ
สะดวกสบาย฿นการติดตอราชการเดຌบใดสรใจ฿นทีไดียวก(One-StopกService)กปຓนการพิไม
ประสิทธิภาพการด านินงานจากปัจจุบันทีไปຓนพียงการ฿หຌบริการรับ – สงรืไอง฿หຌหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองด านินงานตอทานัๅน 

 ทัๅงนีๅ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐดຌวยกBigกDataกพืไอขับคลืไอน 10 อุตสาหกรรม
ปງาหมาย จ าปຓนตຌองมีจຌาภาพ฿นการขับคลืไอน ซึไงอาจ฿ชຌกลเกของคณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมหงชาติ ิกอช.ี ทีไปຓนคณะกรรมการระดับชาติมีนายกรัฐมนตรีปຓนประธาน รัฐมนตรี
ละผูຌบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐละภาคอกชน ชน กระทรวงวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงรงงาน สภาอุตสาหกรรมหงประทศ
เทย ปຓนกรรมการ ละมีผูຌอ านวยการส านักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม ิสศอ.ี ปຓนฝຆายลขานุการ  
มีหนຌาทีไบูรณาการผนงานอุตสาหกรรมของประทศทัๅง฿นภาพรวมละรายสาขา รวมทัๅงติดตาม 
ละประมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม฿หຌสามารถติบตอยางขຌมขใง สมดุล ละยัไงยืน 

 นวทางการปฏิรูปอุตสาหกรรมเทย ดຌวย Big Data 

 จากทีไกลาวมาลຌวขຌางตຌน จะหในวาการขับคลืไอนการด านินงานเปสูการปฏิบัติดຌวยกลเก
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมหงชาติ ิกอช.ี ดยการตัๅงคณะท างานภาย฿ตຌ สศอ. พืไอท า
หนຌาทีไขับคลืไอนการด านินงาน ละน าสนอผนงานครงการตาง โ พรຌอมก าหนดกรอบวงงิน
งบประมาณทีไหมาะสม  ิซึไง฿นชวงปรกปຓนการจຌางทีไปรึกษา ละการสรຌาง Platform ตຌนบบ 
฿นชวง 3-5 ป ปຓนการขยายผล Platform ละ฿นชวง 5-10 ป ปຓนการปรับปรุงกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
ละขยายผลเปสูการปຓนศูนย์ Big Data พืไอการผลิต การคຌา ละการลงทุน) ฿หຌคณะกรรมการ 
กอช. พิจารณา฿หຌความหในชอบ กอนน าสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดยมีรายละอียดของผน 
การด านินงาน ผลลัพธ์ ละผลสัมฤทธิ์เวຌ฿นบืๅองตຌนดังตารางทีไ โ 
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ผนการด านินงาน แ-โ 
ปี 

ใ-5 
ปี 

5-แเ 
ปี 

แ. จัดท าผนปฏิรูปอุตสาหกรรมดຌวย Big Data ิการวาง Platform ผนพัฒนาบุคลากร 
ละการประชาสัมพันธ์ครงการี 

   

โ. จัดท า MOU พืไอวางละชืไอมยงขຌอมูลรวมกันระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง    

ใ. วางตຌนบบ Platform ฐานขຌอมลูศรษฐกิจ ละ Platform การชืไอมยงขຌอมลู฿นการ
฿หຌ฿บอนุญาต/รับรองดຌานอุตสาหกรรม 

   

ไ. ทดสอบ Platform กับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย กอนน าเป฿ชຌงานจริง    

5. สรຌาง ละพัฒนา นักยุทธศาสตร์ ละนักพัฒนาระบบ IT / Software พืไอการ
คาดการณ์ วิคราะห์ หรือวางผนจาก Big Data 

   

6. จัดตัๅงศูนย์ Big Data ละชืไอมยงขຌอมูล฿นสวนภูมิภาค พืไอขยายผล฿หຌครอบคลุม฿น
พืๅนทีไส าคัญทางศรษฐกิจ 

   

็. พัฒนาครงสรຌาง Platform ละพัฒนาปรกรมอัจฉริยะ (Artificial Intelligent : AI) 
ทีไชวยวิคราะหข์ຌอมูล ละวางผน  

   

่. ปฏิรูปกฎหมายพืไอการบูรณาการ ชน การปรับครงสรຌางสวนราชการ การสงสริม
การ฿ชຌดิจิทัลพืไอการบริหารจัดการภาครัฐ 

   

ผนการด านินงาน ตัวชีๅวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ ์ ผลสัมฤทธิ์  

ระยะสัๅน แ-โ ป 
- ก าหนดผนการปฏิรูปการบริหารจัดการอุตสาหกรรม ดຌวย Big Data ละ
ผนการวาง Platform ชืไอมยงขຌอมูลขຌามกระทรวง พืไอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปງาหมาย ละผนพัฒนาบุคลากรรองรับการปຓนหนวยงาน Big Data 

- ท า MOU พืไอวางละชืไอมยงระบบฐานขຌอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน ินร./
อก./พณ./รง./พน./กค./ICT/สธ./ศธ./ทส.ี 
- พัฒนา Platform ตຌนบบ ชืไอมยงการ฿หຌบริการขຌอมูลละการออก฿บอนุญาต/
฿บรับรองทีไกีไยวขຌองกับ 10 อุตสาหกรรม 

- ทดสอบระบบฐานขຌอมูล ฿นหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียพืไอ
น ามาปรับปรุงละพัฒนากอนน าเป฿ชຌงานจริง  

- MOU 

หนวยงานทีไ
กีไยวขຌองเม
นຌอยกวา ่ 
หนวยงาน
หลัก 

- มีผูຌ฿ชຌงาน
ระบบ
ฐานขຌอมูล 
สศอ. พิไมขึๅน
เมนຌอยกวา
รຌอยละ 5เ  

- ผน
ปฏิรูป Big 

Data 

- ระบบ
ฐานขຌอมูล
ตຌนบบ 

- MOU 

ระหวาง
หนวยงาน
ทีไ
กีไยวขຌอง 

การขຌาสู E-

Gov ทีไ
ชืไอมยงการ
฿หຌบริการ
ขຌอมูลละ
การ฿หຌบริการ 
ขอ
฿บอนุญาต/
฿บรับรอง
อุตสาหกรรม 

ระยะกลาง ใ-5 ป - มีผน/ - ศูนย์ Big E-Gov ทีไ
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23 ปัจจุบันเทยอยู฿นอันดับทีไ 26 จาก 189 ประทศทัไวลก , ทีไมา World Bank ป 2015 

- จัดตัๅงศูนย์ Big Data ละชืไอมยงขຌอมูล฿นสวนภูมิภาค พืไอขยายผล฿หຌ
ครอบคลุม฿นพืๅนทีไส าคัญทางศรษฐกิจ 
- สรຌาง/พัฒนาบุคลากร นักยุทธศาสตร์ ละนักพัฒนาระบบ IT / Software ฿หຌ
สามารถการบรหิารจัดการขຌอมูล พืไอการคาดการณ์ วิคราะห์ หรือวางผนจาก 
Big Data ทัๅง฿นระยะสัๅน ชน ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบ
จากการมือง ระยะกลาง ชน ผนปฏบิัติการ ไ ป ระยะยาว ชน ผน
ยุทธศาสตร์ โเ ป 

งบประมาณ
ขับคลืไอน฿น
ทุก
อุตสาหกรรม
ปງาหมาย 

- มี
ผูຌ฿ชຌบริการ
พิไมขึๅนรຌอย
ละ 5เ ละมี
ความพึง
พอ฿จ฿น
ระดับสูงสุด  

Data  

- บุคลากร
มีคุณภาพ
ละ
พียงพอ
กับความ
ตຌองการ 

ชืไอมยงเปสู
การพัฒนา 
Industry 

4.0 

ระยะยาว 5-แเ ป 
- ขยายผลการ฿หຌบริการเปสูการปຓนศูนย์ Big Data พืไอการพัฒนาการผลิต 
การคຌา ละการลงทุน  
- ปฏิรูปกฎหมายพืไอสงสริมการบูรณาการขຌอมูลพืไอการบริหารจัดการ ชน การ
ปฏิรูปครงสรຌางกระทรวง กฎหมายสงสริมการ฿ชຌดิจิทัล฿นการบริหารจัดการ
หนวยงานภาครัฐ ิสิทธิสรีภาพละความรับผิดชอบ฿นการลกปลีไยนขຌอมูลี 

- ขຌอ
รຌองรียนการ
฿หຌบริการทีไ
กีไยวขຌองกับ
ธุรกิจลดลง
รຌอยละ ้เ 

- ศูนย์ Big 

Data 

ิการผลิต 
การคຌา 
ละการ
ลงทุนี 

ดัชนี Ease 

of Doing 

Business 

อยู฿น แเ 
อันดับรก23 

ตารางทีไ 2 ผนการด านินงาน ตัวชีๅวัด ผลลัพธ์ ละผลสัมฤทธิ์ 
 



196 
 

 

 

 

 



197 
 

ชืไอมยงพืไอพัฒนาสู National Health Database 
 

นางสาวสุธนา เพสิน  
ภสัชกรปฏิบัติการ  

กรมวิทยาศาสตร์การพทย์  
 

 หลักสูตรการสริมสรຌางคุณลักษณะสวนบุคคลละทักษะการท างานส าหรับขຌาราชการผูຌมี
ผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560ก(HiPPSกCapabilityกDevelopment Program)           
ปຓนหลักสูตรอบรมระยะสัๅนทีไส านักงาน ก.พ. จัดขึๅนพืไอพัฒนาขຌาราชการ฿นครงการขຌาราชการผูຌ
มีผลสัมฤทธิ์สูง ิHigh Performance and Potential System) ฿หຌมีทักษะทีไจ าปຓน องค์ความรูຌ
ละประสบการณ์ส าหรับประยุกต์฿ชຌ฿นการท างานละ฿นบริบทสากล  ดยบงหลักสูตรอบรม
พัฒนาปຓนก5กModule ด านินการฝຄกอบรม฿นประทศเทยละฝຄกอบรม ณ สาธารณรัฐกาหลี 
฿นชวงดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม 2559 ปຓนระยะวลารวมทัๅงสิๅน 15 วัน  

 สาธารณรัฐกาหลี หรือประทศกาหลี฿ตຌ ปຓนประทศทีไคยเดຌรับผลกระทบจากสงคราม
กาหลี฿นชวงป พ.ศ. 2493-2496 ท า฿หຌสาธารณรัฐกาหลีตຌองผชิญวิกฤตการณ์ทางศรษฐกิจ
ละสังคม กลายปຓนประทศทีไยากจน ขาดคลนทรัพยากร ต฿นวิกฤตการณ์ครัๅงนัๅน               
ท า฿หຌสาธารณรัฐกาหลีรงฟຕนฟูพัฒนาประทศ ลงทุน฿นดຌานตาง โกเดຌก ดຌานการพัฒนาทรัพยากร                
มนุษย์ละการศึกษา ซึไงปຓนปัจจัยส าคัญทีไจะพัฒนาประทศ  สนับสนุนการวิจัยละพัฒนาดຌาน
ทคนลยีอุตสาหกรรม  ดยมีนยบายนวคิด การบริหารประทศทีไนาสน฿จ฿นหลายดຌาน ละ
฿นชวงวลาพียงจใดทศวรรษ สาธารณรัฐกาหลีกใสามารถพัฒนาประทศดยมีการจริญติบต
ทางศรษฐกิจทีไรวดรใวบบกຌาวกระดด จนกຌาวขຌามหลุดพຌนจากการปຓนประทศยากจนทีไสุด฿น
ลกมาปຓนประทศชัๅนน าทางศรษฐกิจ฿นอชียละศรษฐกิจลก ซึไงจากกรณีขຌางตຌน การศึกษา
ดูงาน ณ สาธารณรัฐกาหลีจึงปຓนอกาสดีทีไ จะเดຌศึกษารียนรูຌนยบายนวทางการพัฒนา
ประทศของสาธารณรัฐกาหลีพืไอน ามาปรับประยุกต์฿ชຌ฿นการพัฒนาศรษฐกิจละสังคม              
฿นบริบทของประทศเทย พืไอ฿หຌประทศเทยสามารถกຌาวขຌามความปຓนภูมิภาคอาซียนเปสู
ระดับสากล   

 จากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐกาหลี  ฿นสวนของนยบายการขับคลืไอนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมของสาธารณรัฐกาหลีนัๅน รัฐบาลเดຌมีการวางนยบายระยะยาวทีไชัดจน           
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ดยนຌนการพัฒนาศรษฐกิจบนพืๅนฐานความรูຌทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  ความคิด
สรຌางสรรค์ การสรຌางนวัตกรรม ซึไงปຓนนวคิดศรษฐกิจสรຌางสรรค์ก(CreativeกEconomy)                    
มีการวางครงพืๅนฐานทางดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ิ Informationกand 

CommunicationกTechnology; ICT) พืไอการชืไอมยงสนับสนุนนยบายศรษฐกิจสรຌางสรรค์ 
ทัๅ ง ยั ง น า  ทค น ลยี ส า ร สน ทศ  ขຌ า มาบริ ห า ร จั ด กา รดຌ านกา รบริ ก า ร ขຌ อมู ล ขอ ง
ภาครัฐ หรือ ระบบ E-Government พืไอ฿หຌมีการชืไอมยงขຌอมูล สงผลตอการด านินงานเดຌอยาง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนีๅ สาธารณรัฐกาหลีนัๅ นมีการบริหารประทศตามหลักธรรมาภิบาล                     

(Goodกgovernance) กลาวคือ มีการบริหารจัดการทีไดี อยูบนศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม             
มีความปรง฿ส นຌนการมีสวนรวม ตรวจสอบเดຌ ซึไงปຓนหลักส าคัญ฿นการบริหารอันจะกอ฿หຌกิด
ความจริญกຌาวหนຌา฿นองค์กรละงานราชการ 
 ส าหรับการเปฝຄกอบรม฿นครัๅงนีๅ เดຌมีอกาสเปศึกษาดูงานทีไกKDIกSchoolกofกPublic 

Policy and Management ดยปຓนสถาบันการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐกาหลี กอตัๅงขึๅน
มืไอป พ.ศ. 2540 มีบทบาทหนຌาทีไหลัก฿นการออกบบละวางนยบายผนพัฒนาศรษฐกิจ 
ของสาธารณรัฐกาหลี ละท าหนຌาทีไปຓนหนวยงานส าหรับบงปันขຌอมูลประสบการณ์กีไยวกับ
การพัฒนาศรษฐกิจของประทศ ดยทีไสถาบันดังกลาวเดຌมีการจัดท าคลังขຌอมูลออนเลน์ทีไมี             
ชืไอวา K-Developedia  ปຓนฐานขຌอมูลคุณภาพทีไท าการรวบรวมขຌอมูล ผลงานการศึกษา 
บทความ ขຌอมูลสถิติชิงปริมาณละคุณภาพทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาทางศรษฐกิจละสังคม
ของสาธารณรัฐกาหลีตลอด 70 ปทีไผานมา ดย฿หຌขຌอมูลจัดบงปຓนประภทครอบคลุม
ทัๅง 6 ดຌาน เดຌก ดຌานศรษฐกิจ ดຌานอุตสาหกรรมละทคนลยี ดຌานพัฒนาการ ดຌานดินดน
อาณาขต ดຌานพัฒนาการทางสังคม ดຌานรัฐบาลละกฎหมาย ละดຌานความชวยหลืออยางปຓน
ทางการ  ละต ละดຌ านบ งขຌ อมู ลตามช ว ง  วลา ปຓ น  4 ช ว ง  ปຂ ด ผยพร ตัๅ ง ต ป 
พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึไงปัจจุบันมีขຌอมูลกวา 35,000 รายการ ปຂด฿หຌดาวน์หลดเดຌดยเมมี
คา฿ชຌจาย ดยกลุมปງาหมายหลัก คือ ผูຌก าหนดนยบายของประทศก าลังพัฒนาตาง  โ                  
ทัไวลก นักวิจัย หรือผูຌทีไท างานกีไยวขຌอง฿นดຌานก าหนดนยบายภาครัฐ  ดยสามารถขຌาถึง
ฐานขຌอมูลนีๅเดຌ ปຓนการบงปันลกปลีไยนขຌอมูล ดยขຌอมูล฿นฐานขຌอมูลนีๅมีความนาชืไอถือ
นืไองจากมีการคัดลือกหลงขຌอมูลดยคณะกรรมการทีไปรึกษา ประกอบดຌวยผูຌชีไยวชาญ฿นดຌาน
การพัฒนาประทศ  มีการปรับปรุ งขຌอมูล ฿หຌ ปຓนปัจจุบันอยู  สมอ฿นทุก  โ เตรมาส                            
ซึไงกK-Developedia ฐานขຌอมูล Knowledgeกsharingกplatform ดยปຓนการบริการของ
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ภาครัฐผานครือขายอิลใกทรอนิกส์ หรือ E-Government ซึไงปຓนความรวมมือระหวางหนวยงาน                
฿นระดับตางโ฿นการบงปันลกปลีไยนขຌอมูล ท า฿หຌ กิดปຓนฐานขຌอมูลทีไ฿หญชืไอมยงกัน (Big 

data) กิดประยชน์ตอหนวยงานอืไน ซึไงรัฐบาลของสาธารณรัฐกาหลีประสบความส ารใจ               
฿นการพัฒนาระบบ E-Government อยางสูง ทีไน าทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริหาร
จัดการละการบริการของภาครัฐ   

 ส านักยาละวัตถุสพติด ปຓนหนวยงานหนึไงของกรมวิทยาศาสตร์การพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข มีพันธกิจหลัก฿นการวิจัยละพัฒนา พืไอสรຌางองค์ความรูຌละนวัตกรรม พืไอ฿ชຌ฿น
การตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ยาละพัฒนาระบบการประมินความสีไยง            
จຌงตือนภัยสุขภาพดຌานยา ฿หຌบริการวิชาการละการตรวจวิคราะห์ทางหຌองปฏิบัติการดຌานยา
ละวัตถุสพติด฿นฐานะปຓนหຌองปฏิบัติการอຌางอิงระดับชาติ   ท าหนຌาทีไ฿นการก ากับดูล
ตรวจสอบละท าการวิคราะห์คุณภาพยาตาง โ เดຌก ภสัชภัณฑ์ ยาชีวภสัชภัณฑ์ ยาผน
บราณ มีการพัฒนาชุดทดสอบบืๅองตຌนส าหรับตรวจสตอรอยด์฿นยาผนบราณ ละตรวจ
พิสูจน์ยาของกลางละยาคดี ดยส านักยาละวัตถุสพติดเดຌท างานประสานความรวมมือกับ
หลายหนวยงานทีไกีไยวขຌอง เดຌก หຌองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การพทย์สวนภูมิภาค 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ครือขายรงพยาบาลกลุม
สถาบันพทยศาสตร์หงประทศเทย (UHOSNET) รงพยาบาลรัฐทัๅง฿นละนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข   

 ส านักยาละวัตถุสพติดมีการด านินการครงการประกันคุณภาพยา พืไอสรຌางความมัไน฿จ
฿หຌกับประชาชนผูຌรับบริการ฿นระบบประกันสุขภาพ ด านินการ฿นลักษณะชิงรุก ท าการสุม
ตัวอยางผลิตภัณฑ์ยาทีไ฿ชຌ฿นรงพยาบาลรัฐทัไวประทศ  ผานวใบเซต์ฐานขຌอมูลคุณภาพ              
ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ พืไอการคุຌมครองผูຌบริภคก(SingleกWindow)กของกรม 
วิทยาศาสตร์การพทย์ ดยปຓนยาทีไเดຌรับภายหลังจากการจัดซืๅอละสงมอบยา พืไอประกัน
คุณภาพยากอนสงมอบถึงผูຌปຆวย ส าหรับกณฑ์การคัดลือกยาจะพิจารณายาทีไอยู฿นบัญชียาหลัก
หงชาติปຓนหลัก หรือยาทีไมีปริมาณการ฿ชຌหรือมูลคาสูงทีไมีปัญหารืไองความเมคงสภาพ              
ของยากส านักยาละวัตถุสพติดจะด านินการตรวจวิคราะห์ละสงรายงานผลการวิคราะห์฿หຌผูຌ
สงตัวอยาง รวบรวมประมินผลละสรุปรายงานทัๅงหมด ดยมีการจัดท าปຓนสารสนทศ                   
ดຌานคุณภาพยา ผยพรขຌอมูลปຓนหนังสือรายชืไอผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพละผูຌผลิต  หรือ Green 
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Book ฿หຌรงพยาบาลรัฐทัไวประทศ พืไอ฿ชຌประยชน์ปຓนขຌอมูล฿นการจัดซืๅอยา ดยจัดท าขึๅนทุกป 
ปละ 1 ลม  

 นอกหนือจากครงการประกันคุณภาพยาลຌวนัๅน ส านักยาละวัตถุสพติดยังรับตรวจ
วิคราะห์ยาปຓนกรณีพิศษจากหนวยงานอืไน ชน องค์การภสัชกรรม กรมควบคุมรค กระทรวง
สาธารณสุข ปຓนตຌน ฿นกรณีพบยามีปัญหาหรือสงสัย฿นคุณภาพยา ซึไงภายหลังการด านินการ
วิคราะห์จะสงรายงานผลวิคราะห์เปยังหนวยงานนัๅน โ  ดยปัญหาทีไพบคือ ตละหนวยงาน         
จะมีการกใบขຌอมูลยกปຓนฐานขຌอมูลฉพาะของหนวยงาน ตละหนวยงาน฿ชຌปรกรมกใบขຌอมูล                            
ทีไตกตางกัน เมมีฐานขຌอมูลกลาง ขຌอมูลจึงกระจัดกระจาย เมชืไอมยงกันปຓนระบบ ซึไงอาจมี
ความซๅ าซຌอนของขຌอมูล เมเดຌมีการบงปันขຌอมูลลกปลีไยนกันระหวางหนวยงาน ซึไงท า฿หຌเมกิด
การ฿ชຌประยชน์จากขຌอมูลทีไมีอยู นืไองจากขຌอมูลปຓนสิไงส าคัญ ซึไงบางครัๅงการเดຌมาซึไงขຌอมูล              
กใตຌอง฿ชຌงินงบประมาณ฿นการด านินการวิคราะห์วิจัย หากกใบขຌอมูลนัๅนเวຌ฿นฐานขຌอมูลฉพาะ
พียงหนวยงานดียวกใปຓนทีไนาสียดาย   

 จากการถอดบทรียนประสบการณ์ทีไเดຌรับจากการฝຄกอบรม ณ สาธารณรัฐกาหลีนัๅน
รั ฐบ าลขอ งส าธ ารณรั ฐ  ก าหลี  มี น  ยบ ายการบริ ห า ร ง านประ ทศ ดย ฿ ชຌ ร ะบบ                                  

E-Government ปຓนการน าทคนลยีสารสนทศ (ICT) มา฿ชຌ฿นการบริหารละงานบริการท า฿หຌ
กิจการของรัฐมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ดยจากการส ารวจขององค์การสหประชาชาติ
฿นป 2014 พบวาสาธารณรัฐกาหลีมีคา  E-GovernmentdDevelopmentก Indexกทากับ 
0.9462 ซึไงสูงทีไสุด฿นลกปຓนอันดับ 1 น าหนຌาประทศออสตรลีย สิงคปร์ ฝรัไงศส ญีไปุຆนละ
สหรัฐอมริกา จึงหในวาควรน านวคิดระบบ E-Government มาปรับประยุกต์฿ชຌ฿นหนวยงาน 
พืไอปຓนการชวยพิไมประสิทธิภาพการบริหารงานละการบริการมากยิไงขึๅนสอดคลຌองกับพันธกิจ
ของส านักยาละวัตถุสพติด  ควรรวมผลักดันพัฒนาระบบ E-Government ส าหรับระบบยา
ละสาธารณสุขของประทศเทย ดย฿ชຌทคนลยีสารสนทศมา฿นกระบวนการบริการ               
พืไอความสะดวกรวดรใว ลดขัๅนตอนกระบวนการลดการ฿ชຌอกสาร หลีกลีไยงความซๅ าซຌอนของ
ขຌอมูล ท า฿หຌกิดการสืไอสาร การบงปันขຌอมูล ละสรຌางคลังฐานขຌอมูลกลางชืไอมยงขຌอมูลกัน
ระหวางหนวยงานพืไอ฿หຌกิดปຓน Big data ซึไงตຌองอาศัยความรวมมือระหวางหนวยงาน การมี
สวนรวมระหวางภาครัฐละอกชน ประชาชนมีสวนรวม สามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌ ิInformation 

sharingกbetweenกagencies)กกิดความปร ง ฿ส ฿นการบริหารงาน กิTransparency)                    

พืไอประยชน์ตอหนวยงานทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌองละประชาชนผูຌบริภค  ทัๅงนีๅจะตຌองมีระบบ
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การจัดการละรักษาความปลอดภัยของขຌอมูล ดยก าหนดจ ากัดขอบขตความสามารถ฿น             
การขຌาถึงของตละหนวยงาน ปຓนการรักษาความลับของลูกคຌา ิConfidentiality)   

 ส าหรับรูปบบการพัฒนาระบบ E-Government ของระบบสาธารณสุขทีไชืไอมยงกับ
หนวยงาน ท าดย฿หຌกรมวิทยาศาสตร์การพทย์ปຓนหนวยงานกลางทีไท าฐานขຌอมูลกลาง (Single 

platform)  ชืไ อม  ย งขຌ อมู ล ของทุ กหน ว ย ง านทีไ  กีไ ย ว ขຌ อ งกับย า ฿หຌ อยู ฿ น ฐ านขຌ อมู ล
ดียวกัน ปຓน Knowledgeกsharingกplatform ดຌานยาละสุขภาพ ดยรวบรวมขຌอมูล฿หຌ
ครบถຌวนครอบคลุมทุกดຌานพืไอปຓนก Thai NationalกHealthกDatabase  ส าหรับ฿ชຌปຓน
ฐานขຌอมูลหลงอຌางอิงหลักดຌานผลิตภัณฑ์สุขภาพของประทศเทย ซึไงจากการด านินงาน฿น
ปัจจุบัน กรมวิทยาศาสตร์การพทย์เดຌมีการน าทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นงานบริการ               
ดยจัดท าปຓนวใบเซด์ฐานขຌอมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ พืไอการคุຌมครอง
ผูຌบริภค (Single Window) www.tumdee.org/alert ดยมีการจຌงตือนขຌอมูลผลิตภัณฑ์
สุขภาพทีไเมปลอดภัย ซึไง฿นวใบเซด์จะมีขຌอมูลจຌงตือนฝງาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ บทความ
ความรูຌกีไยวกับยาละสุขภาพ ละรายชืไอผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพละผูຌผลิตดิGreenดbook)                 
ซึไงขຌอมูล฿นวใบเซด์ยังเมครอบคลุมทุกดຌานทีไกีไยวกับยา นอกจากนีๅส านักยาละวัตถุสพติดยังมี
ฐานขຌอมูล฿นดຌานการวิคราะห์ยา ซึไงยังถือวาปຓนฐานขຌอมูลฉพาะของหนวยงานทานัๅน ยังเมมี
การชืไอมยงขຌอมูลกับหนวยงานอืไน ดังนัๅนจึงควรผลักดันสงสริมท า฿หຌกิดการสืไอสารละความ
รวมมือกัน฿นการบงปันขຌอมูลระหวางหนวยงาน ดย฿นฐานขຌอมูลกลาง  Thai National 

Health Database ตຌนบบนีๅจะผยพรบนวใบเซด์ละ Mobile application ประกอบเปดຌวย
ฐานขຌอมูลตางโทีไชืไอมยงกีไยวกับยาละผลิตภัณฑ์สุขภาพ 8 ดຌาน ดังนีๅ  
 1. Green Book Database ส านักยาละวัตถุสพติดเดຌจัดท าครงการประกันคุณภาพ
ยา พืไอการคุຌมครองผูຌบริ ภค ดยสุมตรวจวิคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาทีไมี฿ชຌ฿นรงพยาบาลรัฐ                      
ดยปัจจุบันมีการรวบรวมขຌอมูลผลการวิคราะห์ประมินผลละรายงานจัดท าปຓนหนังสือรายชืไอ
ผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพละผูຌผลิต฿นตละปงบประมาณ ปละ 1 ลม ซึไงปัจจุบันมีถึงลมทีไ 12 ต
จะพัฒนาท าปຓนฐานขຌอมูลรวมรายชืไอผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพละผูຌผลิต  ทีไสามารถสืบคຌนเดຌงาย 
ปຓนขຌอมูลส าหรับรงพยาบาลตาง โ พืไอ฿ชຌประกอบการพิจารณาจัดซืๅอยาทีไมีคุณภาพพืไอ฿ชຌ฿น
รงพยาบาลละลาสุดเดຌรวมกับส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา฿นการสุมตัวอยางยาจาก
ผูຌผลิตละผูຌน าขຌา พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลผลิตภัณฑ์ทีไครอบคลุมมากขึๅน   
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 2. ThaiกHerbalกPharmacopoeiaกส านักยาละวัตถุ  สพติดเดຌมีการจัดท าต ารา
มาตรฐานยาสมุนเพรเทย ซึไงมีรายละอียดขຌอมูลกีไยวกับการควบคุมคุณภาพยาสมุนเพรทีไมี฿ชຌ฿น
ประทศเทย ซึไงต าราดังกลาวจัดท าขึๅนพืไอปຓนประยชน์ส าหรับหนวยงานทีไมีหนຌาทีไ฿นการตรวจ
ก ากับดูลควบคุมคุณภาพยาสมุนเพร ตลอดจนผูຌผลิตยาสมุนเพร฿นประทศเทย ดยสามารถ
สืบคຌนขຌอมูลเดຌจากฐานขຌอมูลนีๅ  
 3. Journal บทความทางวิชาการ ซึไงจะปຓนฐานขຌอมูลส าหรับสืบคຌนบทวิคราะห์คุณภาพ
ยา รวบรวมงานวิจัยดຌานยาตาง โ ฿นประทศเทย พืไอปຓนประยชน์ส าหรับนิสิต นักศึกษา 
นักวิจัย หรือบุคลากรทางการพทย์ ฿นการรียนรูຌพิไมติมองค์ความรูຌ฿หม  
 4.  Drugกinformationกdatabase ฐานขຌอมูลยาส าหรับสืบคຌนขຌอมูล ชืไอสามัญทางยา 
(Generic name) ชืไอการคຌา (Trade name) กลุมยา (Pharmacologic category)กขຌอมูลยา
ทางภสัชวิทยา (Pharmacology) ภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic) อาการเมพึงประสงค์
ต า งกโก (Adverse drug reaction) ขຌ อควรระวั ง ละขຌ อหຌ ามการ ฿ชຌ ย า  (Warningกand 

Contraindication) ขຌอมูลอันตรกิริยาระหวางยา (Drug interaction) ขຌอมูลชีว สมมูลของยา
ส าหรับยาสามัญ฿หม ขຌอมูลตางโทีไกีไยวขຌองกับการ฿ชຌยา  
 5. Drug identification database ปຓนฐานขຌอมูลส าหรับสืบคຌนพิสูจน์อกลักษณ์ภสัช
ภัณฑ์ทีไมี฿ชຌ฿นประทศเทย ซึไงหมาะกบุคลากรทางการพทย์ ละประชาชน ฿นการสืบคຌนจาก
ลักษณะบรรยายของยา ละรูปภาพประกอบ ดยจะตຌองมีการท าฐานขຌอมูล฿หຌปຓนปัจจุบัน
สมไ าสมอ นืไองจากมีการขอขึๅนทะบียนยาทีไ฿ชຌ฿นประทศพิไมขึๅน นอกจากนีๅผูຌ฿ชຌงานยังสามารถ
สงขຌอมูลภสัชภัณฑ์฿หมมายังฐานขຌอมูลนีๅปຓนการบงปันลกปลีไยนขຌอมูลเดຌดยตรง  
 6. ADRกspontaneous report database ปຓนฐานขຌอมูลทีไ  กใบรวบรวมรายงาน
หตุการณ์เมพึงประสงค์ทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌผลิตภัณฑ์สุขภาพ รายงานหตุการณ์ เมพึงประสงค์ 
ิAdverseกeventก:กAE) อาการเมพึงประสงค์จากการ฿ชຌยา ิAdverseกdrugกreactionก : 

ADR) ปຓนปฏิกิริยาทีไกิดขึๅนดยมิตัๅง฿จละปຓนอันตรายตอรางกายมนุษย์ หรือการพຌยา  ซึไง฿น
ปัจจุบันบบฟอร์มรายงานนีๅจะถูกสงเปยังศูนย์ฝງาระวังความปลอดภัยดຌานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา  ซึไงหากสามารถบงปันขຌอมูลสวนนีๅ฿นฐานขຌอมูล
กลาง พืไอปຓนขຌอมูลจຌงตือนฝງาระวัง ดยสามารถรายงานหตุการณ์เมพึงประสงค์จากการ฿ชຌ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเดຌดยตรง ละบุคลากรทางการพทย์สามารถ฿ชຌประยชน์จากขຌอมูลนีๅเดຌ฿น
การปງองกันละ฿หຌการรักษา  
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 7. E-consultation ปຓนสวนทีไ฿หຌค าปรึกษากรงพยาบาล  ผูຌประกอบการ ประชาชน 
กีไยวกับรืไองยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ละการตรวจวิคราะห์ยา ดยสามารถซักถามขຌอสงสัยตาง โ
ออนเลน์เดຌดยตรงกับผูຌชีไยวชาญ฿นดຌานนัๅน โ ของตละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  
 8.  E-form ปຓนระบบส าหรับรับขຌอรຌองรียนละฝງาระวังคุณภาพความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผานระบบออนเลน์ ดย฿หຌประชาชนละหนวยงานสาธารณสุขสามารถ
รຌองรียนกรณีพบปัญหากีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระบบสามารถบันทึกขຌอมูลลง฿นฐานขຌอมูลเดຌ
ดยตรง พืไอลดการ฿ชຌอกสาร ซึไงปຓนพัฒนาจากระบบจຌงตือนภัยฐานขຌอมูลคุณภาพความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของกรมวิทยาศาสตร์การพทย์ (Single Window)   

 ฿นปัจจุบันซึไงปຓนยุคหงทคนลยีดิจิทัล คนสวน฿หญ฿ชຌอุปกรณ์สมาร์ทฟน฿นการรับรูຌ
ขຌอมูลขาวสาร ละสืบคຌนขຌอมูลตาง โ  ดยจากฐานขຌอมูลกลางทีไพัฒนานีๅ จะท า฿หຌสะดวกตอการ
฿ชຌงานมากยิไงขึๅน พืไอ฿หຌหนวยงานตาง โ ผูຌทีไกีไยวขຌอง ประชาชนทัไวเปขຌาถึงฐานขຌอมูลเดຌงาย 
สามารถสืบคຌนหาขຌอมูลกีไยวกับยาละผลิตภัณฑ์สุขภาพเดຌครบครอบคลุมทุกดຌาน฿นฐานขຌอมูล
คุณภาพฐานขຌอมูลดียว ละสามารถ฿ชຌขຌอมูลหลานีๅ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด  

ตอยางเรกใตามระบบ E-Government ละฐานขຌอมูลกลางนีๅจะเมสามารถกิดขึๅนเดຌหาก
ขาดความรวมมือระหวางหนวยงานตาง โ ฿นการปຂดผยขຌอมูลพืไอการชืไอมยงฐานขຌอมูล ดังนัๅน
จึงตຌองรวมกันผลักดันการพัฒนาระบบ E-Government ละฐานขຌอมูลThai National Health 

Database พืไอการพัฒนาปຓนสังคมสุขภาพดียุคดิจิทัลชวยกຌเขปัญหาละพัฒนาระบบ
สาธารณสุขของประทศเทย    
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การปฏิรูปชิงยุทธศาสตร์ 
ิStrategy Transformation) 
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กรณีศึกษาประทศกาหลี฿ตຌ : 
การวางผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากรพืไอการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

นางสาวชวิกา ชติวิทยธานินทร์ 
นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 

กรมสรรพากร 

  
 ฿นชวง โ-ใ ทศวรรษทีไมา ประทศกาหลี฿ตຌปຓนหนึไง฿นประทศทีไมีการจริญติบตกຌาวหนຌา
ทางศรษฐกิจละสังคมทีไรุกหนຌาเปอยางรวดรใว ผขยายอิทธิพลเปทัไวลก กลายปຓนประทศชัๅนน า
ของอชีย ดยฉลีไยอัตราการติบตของศรษฐกิจของกาหลี฿ตຌอยูทีไรຌอยละ แเ ตอป ฿นระยะวลา 
ใเ ปทีไผานมา มืองหลวงอยางกรุงซลเดຌรับการจัด฿หຌปຓนอันดับ ไ ของมืองทีไสรຌาง GDP มากทีไสุด
฿นลก สามารถดึงดูดนักลงทุนตางชาติขຌามาลงทุนปຓนจ านวนมาก ปຓนหลงผลิตอุตสาหกรรม
สมัย฿หม สงออกทคนลยี ครืไอง฿ชຌเฟฟງา ละรถยนต์ราย฿หญของลก ธุรกิจบันทิง ดนตรี 
ภาพยนตร์กาหลีทีไกอ฿หຌกิดกระสกาหลีฟวอร์ หรือdKoreaกWaveกละยังปຓนหนึไง฿น
ศูนย์กลางการคຌนควຌา วิจัย ละพัฒนานวัตกรรมทีไมีมาตรฐานระดับลก  
 ประทศกาหลี฿ตຌ ยังปຓนอีกประทศทีไมีความดดดน฿นการวางครงสรຌางพืๅนฐานก 
ประชาชนอยางดียีไยม ดยฉพาะการขຌาถึงดิจิทัลทคนลยี ิDigital Technology)กกาหลี฿ตຌปຓน   
แ ฿น แเ ของประทศทีไมีอัตราการ฿ชຌอินทอร์นใตสูงทีไสุด฿นลก ประชาชนกวารຌอยละ ้่ สามารถ
ขຌาถึงอินทอร์นใตความรใวสูง ท า฿หຌตลาดอินทอร์นใต฿นประทศกาหลี฿ตຌมีขนาด฿หญปຓนอันดับ           
5 ของลก มีจ านวนผูຌ฿ชຌบริการอินทอร์นใตมากกวา โๆ ลຌานคน น าเปสูการตอยอดการพัฒนาระบบ
การ฿หຌบริการดຌานอืไน โ ชน การติบตของธุรกิจผูຌ฿หຌบริการ บรอดบนด์ ิBroadband)กการซืๅอ-

ขายสินคຌาออนเลน์หรือธุรกิจอีคอมมิร์ส ิe-commerce)กระบบการช าระงินผานมือถือ ิMobile 

payment)กปຓนตຌน ดຌวยหตุนีๅท า฿หຌประชาชนชาวกาหลีสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌอยาง
งายดาย รวดรใว ละปลอดภัย การลกปลีไยนความรูຌสามารถท าเดຌงาย มืไอมีครงสรຌางพืๅนฐานดຌาน
ดิจิทัลทคนลยีทีไดีลຌว เมพียงตภาคอกชนจะสามารถพัฒนาธุรกิจจากฐานขຌอมูลสารสนทศทีไมี
ละอียดละครงสรຌางอินทอร์นใตความรใวสูง ภาครัฐองกใสามารถตอยอดละชืไอมยงฐานขຌอมูล
กับระบบการบริหารจัดการอืไน โ ของมืองเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ชน ระบบการบริหารจัดการ
นๅ าประปา - เฟฟງา ระบบการควบคุมจราจร ปຓนตຌน  
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 ครงสรຌางพืๅนฐานทีไดีของกาหลี฿ตຌอีกประการหนึไง คือ ระบบคมนาคมขนสงสาธารณะของ
ประทศกาหลี฿ตຌมีความสะดวกสบาย รวดรใว หลากหลาย ละมีครือขายครอบคลุมทัไวประทศ   
ทัๅงรถประจ าทาง รถเฟ฿ตຌดิน รถเฟความรใวสูง ครืไองบิน ท า฿หຌกิดการกระจายรายเดຌเปยังมือง 
ตาง โ สงผล฿หຌกิดตลาด฿หม ละการขยายตัวของมืองนอกกรุงซล การวางผนมืองอยางอินชอน
ยังถูกออกบบมา฿หຌปຓน มืองอัจริยะ หรือ SmartกCityกทีไกลายปຓนตຌนบบของการพัฒนา
มืองอัจริยะ฿หຌกประทศอืไน โ  
 นอกหนือจากการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานลຌว รากฐาน฿นการพัฒนาประทศกาหลี฿ตຌ               
ทีไส าคัญกิดจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ิHumanกCapital)กจากประทศทีไคยมีอัตราผูຌรูຌหนังสือตไ า               
ปัจจุบันประทศกาหลี฿ตຌมีผูຌรูຌหนังสือถึง รຌอยละ ้็.้ รัฐบาลเดຌทุมงินจ านวนมาก฿นการปฎิรูป
การศึกษาพืไอสรຌางรากฐานความปຓนลิศ฿นสังคมฐานความรูຌ มุงพัฒนาประทศสูการปຓนสังคมหง
ความรูຌ ิKnowledge-Based Society) ดຌวยการสรຌางสภาวะวดลຌอมทีไกระตุຌน฿หຌกิดการรียนรูຌ
อยางตอนืไอง พืไอ฿หຌคนกาหลี฿ตຌมีความรูຌ ทักษะความสามารถ ทันตอยุคสมัย มีความคิดสรຌางสรรค์ 
ละเดຌรับ ความปຓนลิศดຌานการศึกษา ฿นขณะดียวกันกาหลี฿ตຌมีนวคิดสงสริมการรียนรูຌทีไ           
ชาญฉลาด ิsmartกlearning)กดยการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศทีไทันสมัย ซึไงเมจ ากัดทีไรงรียน
ทานัๅนตมุงนຌนเปทีไการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชนกาหลีทัๅงหมด  
 ดຌวยหตุนีๅ จึงสามารถสรุปเดຌวาความส ารใจของประทศกาหลี฿ตຌ บบกຌาวกระดดกิดจาก
หลายสาหตุปัจจัยดຌวยกัน เมวาจะปຓนการพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานทีไดี  ดยฉพาะ               
ดຌานทคนลยีทีไสามารถลดชองวาง฿นการขຌาถึงละสรຌางความทาทียม฿นการ฿ชຌงาน ระบบ          
การขนสงสาธารณะทีไดี คน฿นประทศมีการศึกษา มีความรับผิดชอบสูง คารพตอกฎระบียบ  
 ตทัๅงนีๅ บืๅองหลังความส ารใจทัๅงหมดทัๅงมวล฿นการพัฒนาชาติของประทศกาหลี฿ตຌ คือ           
การวางผนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลประทศกาหลี฿ตຌ ดยฉพาะอยางยิไงการพัฒนาระบบ          
การบริหารจัดการภาครัฐทีไเมพียงตมีความชัดจน ครอบคลุม ตยังสามารถน ามาปฏิบัติเดຌจริง 
ละกอ฿หຌกิดการพัฒนาประทศอยางปຓนรูปธรรม ซึไงสามารถสรุปปຓนปัจจัยหงความส ารใจของ
ประทศกาหลี฿ตຌ฿นการวางผนยุทธศาสตร์ พืไอการบริหารจัดการภาครัฐ 5 ประการ ประกอบเปดຌวย                   
แ. การวางผนยุทธศาสตร์ โ. การมีสวนรวมของภาคประชาชน อกชนละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย             
ใ. การบริหารจัดการขຌอมูลสารสนทศ ไ. นวัตกรรม  5. การมีธรรมาภิบาลละความปรง฿ส             
฿นการบริหารงาน ซึไงมีรายละอียดดังตอเปนีๅ 
  

 



209 
 

 แ.  การวางผนยุทธศาสตร์ ิStrategic planning)  

 ดยทัไวเปผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือนวทางปฏิบัติตามพันธกิจละภารกิจ 
ิMission) ฿หຌสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ ิVision) ละปງาประสงค์ขององค์กร ิGoal) ซึไงกระบวนการ
วางผนยุทธศาตร์ทีไดีมีความตกตางกับการวางผนทัไวเป คือ การวางผนยุทธศาสตร์                
ปຓนการวางผนพืไอ฿หຌบรรลุวิสัยทัศน์ทีไวางเวຌ ปຓนการขับคลืไอนองค์การ฿นภาพรวม ฿นขณะทีไ           
การวางผนทัไวเปปຓนการวางผนพืไอกຌปัญหาหรือการปງองกันปัญหา จึงปຓนการมองภาพทีไคบ 
กวาการวางผนยุทธศาสตร์  
 ตัวอยางทีไ 1 ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสรຌางสรรค์ ิKorea Creative Economic Strategy) 

 รัฐบาลกาหลี฿ตຌมีนวคิด฿นการผลักดันการพัฒนาศรษฐกิจบบสรຌางสรรค์ หรือ Creative 

Economyกความนิยม฿นกระสกK-Popกเมวาจะปຓนภาพยนตร์ ซีรีย์ พลง อาหาร ฟชัไน            
ความงาม การทองทีไยวของประทศกาหลีกิดขึๅนจากความตัๅง฿จของรัฐบาล฿นการวางผนละ
พัฒนากลยุทธ์การถายทอดกความปຓนกาหลีก (KoreaกContent)กการสรຌางอกลักษณ์               
ทางวัฒนธรรมผานชองทางละนืๅอหาสมัย฿หมท า฿หຌกิดความตกตางอยางรวมสมัย ดยเมตຌอง
ขงขันทางราคา พรຌอมกันนัๅนกใพัฒนาความรวมมือกับนานาประทศ ฿หຌมีการลกปลีไยนขຌอมูล          
ดຌานธุรกิจวัฒนธรรมพืไอสรຌางความขຌมขใง฿หຌกับอุตสาหกรรมศรษฐกิจสรຌางสรรค์ 
 ทัๅงนีๅ รัฐบาลกาหลี฿ตຌมีนวทางทีไชัดจนละวางผนการท างานอยางปຓนระบบ ดยประทศ
กาหลี฿ตຌเดຌท าการศึกษาชิงลึกจากประทศทีไพัฒนาลຌว ชน ประทศญีไปุຆน ลຌวน ามาพัฒนาตอ฿หຌมี
ความดดดนละหมาะสมกับบริบทของตน  ดยกลยุทธ์ดังกลาวรียกวา Copy to Innovation 
ซึไงบริษัทชัๅนน าของลกอยางบริษัทซัมซุง ิSamsung) กใ฿ชຌวิธีการนีๅชนกัน  
 ตัวอยางทีไ โ องค์การบริหารจัดการพืๅนทีไฝังกลบขยะซูดกวอน ิSudokwon landfill site 

management) 

 องค์ การบริ หารจั ดการพืๅ นทีไ ฝั งกลบขยะซู ดกวอนกิ Sudokwonก Landfillก site 

management) ณ มืองอินชอน ประทศกาหลี฿ตຌ ถือปຓนหนึไง฿นตัวอยางการวางผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรระยะยาวอยางดี พืไอบริหารจัดการขยะจ านวนมาก฿นกรุงซล ซึไงมีปริมาณการจัดกใบ
ขยะถึงวันละ แุ่เเเ ตัน ดยมีการจัดสรรทรัพยากรละพืๅนทีไขนาด โเ ลຌานตารางมตร            
พืไอรองรับการฝังกลบขยะ฿นอนาคตระยะยาวเดຌอีก โเ ป ดยบงปຓนพืๅนทีไสันทนาการ 
สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ รงยกกຍาซพืไอน าเปผลิตเฟฟງาละบ าบัดนๅ าสีย คืนสูมนๅ าล าคลอง
ละยังสามารถสรຌางรายเดຌกลับคืนสูรัฐจากการขายเฟฟງา  
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 จากทัๅงสองกรณีศึกษารัฐบาลกาหลี฿ตຌมีการวางผนยุทธศาสตร์เดຌตรงตามคุณสมบัติของ           
การวางผนทีไดีละน าเปปฏิบัติเดຌจริง ดยริไมตຌนจากการศึกษา วิคราะห์ความตຌองการละวาง
ผนการด านินงานทีไรางขึๅนมาอยางปຓนระบบ พรຌอมกับการก าหนดหนวยงานผูຌรับผิดชอบอยาง
ชัดจน รียกเดຌวา ปຓนการวางผนยุทธศาสตร์อยางครบวงจร ดยค านึงถึงปງาหมายระยะสัๅน – ยาว  
มีการวางผนจัดการทัๅงงบประมาณ บุคลากร ท า฿หຌการบริหารงานมีความชืไอมยง กิดความ
ตอนืไองของผนฯ  
 โ.  การมีสวนรวมของภาคประชาชน อกชนละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ิCitizen Participation) 

 การวางผนยุทธศาสตร์ของประทศกาหลี ฿ตຌ  มีรูปบบทีไสนับสนุนตามหลักการ
ประชาธิปเตย฿นงของการมีสวนรวมของประชาชนกิParticipation)กละการกระจายอ านาจ 
ิDecentralization) รัฐบาลกาหลี฿ตຌด านินการจัดท านยบายตาง โ ดยมีประชาชนปຓนศูนย์กลาง 
ิcitizen-centric) ค านึงถึงความตຌองการ ความคาดหวังของประชาชน ภาคอกชน ดยการรับฟัง
ความคิดหใน ละขอความรวมมือจากหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา ภาคอกชน ขຌามารวม
กันก าหนดยุทธศาสตร์ ชนกระบบกe-Governmentกของประทศกาหลี฿ตຌมุงทีไจะ฿หຌบริการ
ประชาชน฿นระบบออนเลน์ การจัดงานบริการ฿หຌกประชาชนดຌวยความสะดวกละงาย พิไม             
การบริหารทีไมีประสิทธิภาพดยการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ ปຓนตຌน  
 ใ. การบริหารจัดการขຌอมูลสารสนทศ ิInformation Technology) 

 รัฐบาลกาหลี฿ตຌมีการสงสริม ละมีการวางผนการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศขຌามาพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการท างานของภาครัฐ ละยกระดับการ฿หຌบริการกประชาชน ชน นๅ าประปา ซล 
อาริซู ิSeoul Tap Water : Arisu) มีหนຌาทีไ฿นการผลิตนๅ าประปาละตรวจสอบคุณภาพนๅ าทีไจาย
฿หຌกผูຌ฿ชຌบริการ฿นกรุงซล เดຌ฿ชຌระบบการตรวจสอบคุณภาพนๅ าทีไรียกวาระบบ Real-Time 

Monitoring system ประชาชนสามารถตรวจสอบคาคุณภาพนๅ าประปาทีไ฿ชຌดຌวยขຌอมูลทีไปຓนปัจจุบัน
ตลอด โไ ชัไวมง ซึไงชวยสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับผูຌบริภค หากกิดปัญหาจຌาหนຌาทีไละประชาชน
สามารถทราบละกຌเขปัญหาเดຌทันที  
 ไ.  นวัตกรรม ิInnovation) 

 นวัตกรรมมีบทบาทส าคัญ฿นการพัฒนาประทศกาหลี฿ตຌ฿หຌขຌาสูประทศศรษฐกิจชัๅนน าของ
อชีย ประทศกาหลี฿ตຌมีกระบวนการถายทอดทคนลยีดຌวยการวิจัย พัฒนา ศึกษาจากประทศ
ตัวอยางทีไมีความชีไยวชาญ฿นดຌานนัๅน โ พรຌอมกับการฝຄกอบรม พัฒนาบุคลากร฿นประทศ฿หຌมีทักษะ
ดังกลาวละน าความรูຌมาปรับ฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับประทศตนอง  ซึไงวิธีการดังกลาวชวยลดระยะวลา
฿นการท าการวิจัยละงบประมาณ฿นการศึกษา คຌนควຌา ชน การถายทอดทคนลยีรถเฟความรใวสูง                      
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จากประทศฝรัไงศส ภายหลังจากการเดຌรับการถายทอดทคนลยี ประทศกาหลี฿ตຌ฿ชຌวลา
คຌนควຌาวิจัยจนเดຌรถเฟฟງาทีไมีความรใวสูงขึๅน ดຌวยตຌนทุนทีไตไ า กอนสามารถท าการผลิตละส งออก
ทคนลยี฿หຌกประทศอืไน  
 ประทศกาหลียังมีสภาพวดลຌอมทีไหมาะสมกับการสรຌางนวัตกรรม กลาวคือ มีการรวมมือ 
ลกปลีไยนความรูຌระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌองทุกภาคสวน การผลิตบุคลากร฿หຌมีความรูຌ
ความสามารถตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาลมีนยบายทีไชัดจน฿นการสนับสนุนการสรຌางนวัตกรรม 
ประชาชนมีวัฒนธรรมหงการรียนรูຌ คือ ปຂดรับสิไง฿หม โ ทีไสรຌางสรรค์ 
 5. การมีธรรมาภิบาลละความปรง฿ส฿นการบริหารงานกิGoodกgovernanceกand 

Transparency) 

 ปัจจุบัน นวคิดกีไยวกับธรรมาภิบาลเดຌรับความสน฿จอยางกวຌางขวาง ชนดียวกันกับรัฐบาล
กาหลี฿ตຌทีไมีบทบาทส าคัญ฿นการวางรากฐานละรักษากฎระบียบตาง โ ดยการสรຌางธรรมาภิบาล
ของรัฐนัๅน จ าปຓนตຌองอาศัยระบบการจัดการภาครัฐทีไมีประสิทธิภาพมีนยบายทีไปรง฿สตรวจสอบเดຌ 
ประทศกาหลี฿ตຌยัง฿หຌความส าคัญกับการสรຌางวัฒนธรรมละจิตส านึกตัๅงต฿นระดับยาวชน  
 กรมสรรพากรกับการวางผนยุทธศาสตร์พืไอการบริหารจัดการภาครัฐ 

 กรมสรรพากรปຓนหนวยงานรัฐทีไมีบทบาทภารกิจส าคัญ฿นการจัดกใบภาษีอากร฿หຌเดຌตาม
ประมาณการ฿หຌบริการประชาชน สรຌางความสมัคร฿จ฿นการสียภาษี ละปຓนสวนหนึไ ง                   
฿นการสนับสนุนศรษฐกิจ สังคมละการขงขันของประทศ ซึไงกวารຌอยละ ็เ ของรายเดຌรัฐบาล               
มาจากการจัดกใบของกรมสรรพากร ตดຌวยสภาพศรษฐกิจทีไชะลอตัวทัๅงจากสภาวะวิกฤตละ
ความผันผวนทัไวลก สถานการณ์ราคานๅ ามันตกตไ า การปลีไยนปลงทางการมือง ผนวกกับความ
ตຌองการ฿นการ฿ชຌงบประมาณของรัฐบาลมีสูงมากขึๅน ซึไงลຌวนตสงผลกระทบตอการจัดกใบ ท า฿หຌ
กรมสรรพากรมีความจ าปຓนทีไจะตຌองปรับตัว ทบทวน ละวางผนยุทธศาสตร์อยางรอบคอบ 
พืไอทีไจะตอบสนองตอบทบาทละสภาวะศรษฐกิจ สังคมทีไปลีไยนปลงเปอยางยัไงยืน 

 จากการศึกษาปัจจัยหงความส ารใจ฿นการวางผนยุทธศาสตร์ชาติของประทศกาหลี฿ตຌ 
กรมสรรพากรสามารถน ามาประยุกต์฿ชຌละพัฒนาการวางผนยุทธศาสตร์ พืไอการบริหารจัดการ
ภาครัฐเดຌดังนีๅ 
 แ.  การวางผนยุทธศาสตร์ ิStrategic planning) 

 ทีไผานมากรมสรรพากรจัดท าผนปฏิบัติราชการ แ ป ละผนระยะยาว ตปัจจุบันมีพิไม 
การจัดท าผนปฏิบัติราชการปຓนบบ โ พืไอก าหนดมาตรการละผนงาน฿หຌมีความตอนืไองภาย฿ตຌ
สภาวะทีไ฿กลຌคียงละคาดการณ์นวนຌมทิศทางทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคตอยางหมาะสม ซึไงจะ
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สอดคลຌองกับครงการทีไจะจัดท าค าของบประมาณทีไตຌองจัดท าลวงหนຌา ตพืไอ฿หຌผนงานกิดความ
ตอนืไอง฿นระยะยาว กรมสรรพากรควรจัดท าผนยุทธศาสตร์฿น 5 ป  แเ ป ละ โเ ป ฿หຌมีความ
สอดคลຌองกับนยบายชาติหรือยุทธศาสตร์ชาติระยะ โเ ป  กรมสรรพากรมีความจ าปຓน                
฿นการพัฒนาระบบ การวางผนละประมินผลยุทธศาสตร์ของหนวยงาน ดยอาจน าอาระบบ
อิลใกทรอนิกส์ขຌามาชวย฿นการติดตาม ประมินผลการจัดกใบละการปฏิบัติงานตามตัวชีๅวัด              
คาปງาหมาย ผนงาน/กิจกรรม/ครงงานทีไตละหนวยงานรับผิดชอบ  ซึไงจะชวย฿หຌการติดตามผล
ปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ สรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับกรมฯ เดຌวาผลการด านินงานทีไส าคัญปຓนเปตาม
ผนปฏิบัติราชการละจะบรรลุผลส ารใจตามวิสัยทัศน์ทีไก าหนดเวຌ ซึไงควรมีการบูรณาการ วิคราะห์
ขຌอมูลรวมกับฐานขຌอมูลตาง โ ภาย฿นกรม พืไอ฿หຌการจัดสรรทรัพยากรทัๅงดຌานงบประมาณ บุคลากร
฿หຌกิดผลสูงสุด  
 โ.  การมีสวนรวมของภาคประชาชน อกชน ละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ิCitizen Participation) 

 มຌ฿นปัจจุบันองกรมสรรพากรมีการวิคราะห์ความคาดหวังของผูຌรับบริการ ละผูຌมีสวนเดຌ
สวนสีย  ดยการรวบรวมความคิดหใน ขຌอสนอนะ ขຌอรຌองรียนจาก RDกCallกCenterกวใบเซต์
กรมสรรพากร  การประชุมสัมมนากับผูຌสียภาษี มาจัดท าปຓนผนยุทธศาสตร์ ตพืไอสนับสนุน          
การมีสวนรวมของภาคประชาชนละภาคอกชน฿หຌพิไมขึๅน กรมสรรพากรอาจมีการชิญผูຌมีสวนเดຌ
สวนสียขຌามาปຓนสวนหนึไง฿นคณะท างาน พรຌอมรับฟังความคิดหใน ดังชน฿นกรณีของประทศ
กาหลี ดยฉพาะ฿นชวงการปรับปลีไยนนวนยบาย หรือวิธีปฏิบัติทางภาษีของผูຌประกอบการ                   
การปรับปรุงกຌเขกฎหมาย฿นการประกอบธุรกิจการก าหนดนวทางปฏิบัติ฿หຌกับผูຌประกอบการ พืไอ
สรຌางความขຌา฿จทีไตรงกันกับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย รวมทัๅงปຓนการสรຌางความสัมพันธ์อันดีกับ
ผูຌประกอบการ  
 ใ. การบริหารจัดการขຌอมูลสารสนทศ ิIntegrated Information Technology) 

 จากกรณีศึกษาของนๅ าประปา ซล อาริซู การจัดการฐานขຌอมูลทีไดีสามารถยกระดับมาตรฐาน
การ฿หຌบริการกประชาชนชนดียวกันกับกรมสรรพากร ปัจจุบันกรมสรรพากรเดຌด านินการตาม
ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบการช าระงินบบอิลใกทรอนิกส์หงชาติ 
ิNationalกe-paymentกMasterกPlan)ก฿นครงการทีไ  ใ ครงการระบบภาษีละธุรกรรม
อิลใกทรอนิกส์ ซึไงครงการดังกลาวจะท า฿หຌกรมสรรพากรเดຌรับขຌอมูลจากผูຌสียภาษีจ านวนมาก 
ดังนัๅนการจัดการฐานขຌอมูลผูຌสียภาษีพืไอ฿ชຌ฿นการน าสงละตรวจสอบภาษีจึงมีความส าคัญ               
อยางมาก การพัฒนาฐานขຌอมูลของผูຌสียภาษีจ าปຓนตຌองเดຌรับความรวมมือ บูรณาการชืไอมยง
ขຌอมูลทัๅงจากภาย฿นละภายนอกองค์กร ชน ขຌอมูลทัไวเปของผูຌสียภาษี ขຌอมูลธุรกรรมการงิน            
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ปຓนตຌน ภาย฿ตຌการบริหารจัดการขຌอมูลทีไดี ประชาชนจะเดຌรับความสะดวก สบาย รวดรใวยิไงขึๅน฿น
การขຌาถึงขຌอมูลผานระบบอิลใกทรอนิกส์ของกรมสรรพากร        
 ไ.  นวัตกรรม ิInnovation) 

 ปัจจุบันกรมสรรพากรมีการพัฒนานวัตกรรมระบบงานละการ฿หຌบริการ ดยน าขຌอมูล
สารสนทศมาพัฒนาระบบงาน฿หຌครบถຌวน฿นทุกกระบวนการสรຌางคุณคาละกระบวนการสนับสนุน 
ชน  ระบบทะบียนคุมรายการละจัดท าบัญชีผูຌสียภาษี ระบบบริหารการจัดกใบภาษีอากรละ
ก ากับดูลละระบบฐานขຌอมูลครบทุกประภทภาษี ปຓนตຌน อยางเรกใดีกรมสรรพากรควรมุงนຌน      
การสรຌางสภาพวดลຌอม฿หຌมีความหมาะสมกับการสรຌางนวัตกรรมกชนกการสรຌางวัฒนธรรม              
การลกปลีไยนความรูຌเมวาจะปຓนระหวางจຌาหนຌาทีไดຌวยกัน หรือระหวางหนวยงานภายนอก การจัด
กิจกรรมครงการทีไสนับสนุนความคิดริริไมสรຌางสรรค์ของจຌาหนຌาทีไ ปຓนตຌน 

 5.  การมีธรรมาภิบาลละความปรง฿ส฿นการบริหารงาน ิGoodกgovernanceกand 

Transpanrency) 

 กรมสรรพากรเดຌน าหลักธรรมาภิบาลมา฿ชຌ฿นการบริหารจัดการอยางตอนืไอง พืไอ฿หຌ
กระบวนการ/ขัๅนตอนการด านินงานตาง โ มีความชัดจน ปรง฿ส ปຓนธรรม ละลดขຌอรຌองรียน 
ดยทีไผานมาเดຌมีผนการปรับปรุงระบียบ นวปฏิบัติตาง โ ทีไชัดจน รัดกุม พืไอปຓนนวทาง         
การปฏิบัติงาน ลดการ฿ชຌดุลพินิ จของจຌาหนຌาทีไพรຌอมทัๅงน าระบบก ITกปຓนครืไองมือชวย                       
฿นการปฏิบัติงานลดการผชิญหนຌาระหวางจຌาหนຌาทีไกับผูຌสียภาษี  
 จากความส ารใจของการวางผนยุทธศาสตร์  การบริหารงานของประทศกาหลี฿ตຌ                  
สูการวางผนยุทธศาสตร์ พืไอการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสรรพากรนัๅน จะน ามาซึไงความ
ปลีไยนปลงการท างานของรัฐบาลทีไเมพียงตกิดผลดีตอองค์กรรัฐอง ตยังสงผลถึงภาค
ประชาชนละภาคธุรกิจกประชาชนเดຌรับความสะดวกสบายสามารถขຌาถึงบริการตาง โ                 
อยางทาทียม ตลอดจนการบริหารงานราชการทีไมีประสิทธิภาพจะท า฿หຌความสามารถ฿นการ
ขงขันของภาคอกชนพิไมสูงขึๅน ลดภาระทีไเมจ าปຓนกประชาชนละขຌาราชการผูຌปฏิบัติงาน 
ยกระดับความสามารถ฿นการขงขันของประทศ฿นระยะยาว  
 สุดทຌาย การวางผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากรพืไอการบริหารจัดการภาครัฐนัๅนจ าปຓนตຌองมี
ความชัดจนละผนยุทธศาสตร์ตຌองมีความละอียดทาทีไจะท าเดຌ  พืไอ฿หຌหนวยงานละจຌาหนຌาทีไ
สามารถน าเปปฏิบัติตอเดຌอยางถูกตຌอง ตรงตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ทีไก าหนดเวຌ  ดยการจัดท า
ผนฯ นัๅนเมพียงตจ าปຓนตຌองพิจารณาถึงสภาพวดลຌอมละบริบท฿นปัจจุบันทานัๅน ตทิศทาง            
การบริหารจัดการ฿นอนาคตกใปຓนประดใน ทีไควรจะพิจารณาชนดียวกัน 
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นยบายรัฐบาลกาหลี฿ตຌ :  
พัฒนาละปลีไยนปลงพืไอสอดรับยุทธศาสตร์กรมหมอนเหม 

 

นางสาวบวรนัต นพปศักดิ์  
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  

กรมหมอนเหม  
  

 การกຌาวขຌามจากประทศยากจนของประทศกาหลี฿ตຌ  จนกลายปຓนประทศผูຌน า            
ดຌานศรษฐกิจละทคนลยี สดง฿หຌหในวานวทาง฿นการพัฒนาประทศของกาหลี฿ตຌนัๅนเมพียงต                     
จะกຌเขปัญหาฉพาะหนຌาทีไผชิญอยู฿นขณะนัๅน ตนยบายดังกลาวสงผล฿หຌกิดการพัฒนา฿นระยะยาว                  
เดຌ อีกดຌวย ปัจจัยหลักทีไ รัฐบาลกาหลี฿ตຌ฿หຌความส าคัญ฿นการพัฒนาประทศ  คือ การ฿หຌ                
ความส าคัญ฿นทุกภาคสวน ทัๅงภาครัฐ ประชาชน หนวยงานวิจัย ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดลใก ละ
ขนาด฿หญ ฿ชຌการวิจัยละพัฒนาดຌานวิทยาศาสตร์  ละทคนลยีมาชวย฿นการพัฒนา                   
ดຌานศรษฐกิจละสังคม รวมทัๅงการ฿ชຌทคนลยีดຌานสารสนทศมาชวย฿นการท างานของภาครัฐ฿หຌมี
ประสิทธิภาพมากขึๅน นอกจากนีๅเมพียงตการวางครงสรຌางพืๅนฐานของประทศ฿หຌมีความขຌมขใง 
การพัฒนาคน฿หຌมีความรูຌความสามารถ พรຌอมทัๅงมีจิตส านึกทีไดีเปพรຌอม โ กัน ยังมีสวนชวย          
การพัฒนาประทศกิดขึๅนเดຌอยางรวดรใวละยัไงยืน  
 นยบายการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศละครือขายสืไ อสาร พืไอ฿ชຌ฿นการบริหารจัดการ          
การท างานของภาครัฐของประทศกาหลี฿ตຌนัๅน รัฐบาลเดຌ฿หຌความส าคัญ฿นการวางครงสรຌางพืๅนฐาน
ดຌานทคนลยีสารสนทศ มีการชืไอมยงขຌอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ การ฿หຌบริการดຌานตาง โ 
ผานระบบอินทอร์นใต พืไอชวย฿หຌประชาชนเดຌรับการบริการตาง โ อยางรวดรใวละลดภาระ
คา฿ชຌจาย฿นการดินทาง พืไอติดตองานดຌานราชการ ประชาชนสามารถขຌาถึงขຌอมูลตางกโกเดຌอยาง
ทัไวถึง อีกทัๅงยังชวย฿หຌรัฐบาลสามารถท างานเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากขึๅน ลดการคอรัปชัไน                    
จากการ฿หຌบริการบบลือกปฏิบัติ พรຌอมทัๅงยังปຓนชองทางทีไประชาชน สามารถขຌามามีสวนรวม฿น
การก าหนดนยบายตาง โ ของรัฐบาลเดຌอีกดຌวย ฿นการน าทคนลยีสารสนทศมาปรับ฿ชຌนัๅน
สามารถท าเดຌหลายรูปบบ ยกตัวอยางชน อาชีพกษตรกร฿นประทศเทยสวน฿หญเมเดຌปลูกพืช
หลักพียงคชนิดดียว กษตรกรผูຌปลูกหมอนลีๅยงเหมนัๅน ดยสวน฿หญลຌวจะท าการปลูกขຌาวปຓน
หลัก ละปลูกหมอนหรือลีๅยงเหม พืไอปຓนอาชีพสริมทีไผานมาการกใบขຌอมูลกษตรกรนัๅน 
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หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ชน กรมการขຌาว ละกรมหมอนเหม ตางกใจะท าการลงพืๅนทีไพืไอกใบขຌอมูล 
ตเมมีการท างานรวมกัน ท า฿หຌกิดความซๅ าซຌอน฿นการท างาน สิๅนปลืองงบประมาณ ขຌอมูลทีไเดຌอาจ
เมถูกตຌองเมครบถຌวน นอกจากนีๅ ถึงมຌวา ปัจจุบันจะมีอาสาสมัครกษตรหมูบຌาน ิอกม.ี ชวย฿นการ
กใบขຌอมูลพืๅนฐานของกษตร฿นหมูบຌานอยูลຌว ตเมเดຌครอบคลุมพืชทุกชนิด ชน ดຌานหมอนเหม 
ท า฿หຌเมสามารถดึงขຌอมูลมา฿ชຌเดຌ หากน าอาทคนลยีสารสนทศขຌามา฿ชຌ฿นการชืไอมยงขຌอมูล
พืๅนฐานของกษตรกรจากหนวยงานตาง โ ชนดึงขຌอมูลพืๅนฐานของกษตรกรจากกระทรวงมหาดเทย              
พืไอชืไอมยง฿นฐานขຌอมูลกษตรกรของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ขຌาดຌวยกัน กใบขຌอมูล฿หຌ
ครอบคลุมทัๅงระบบ พรຌอมทัๅงประชาสัมพันธ์฿หຌกษตรกรเดຌทราบถึงขຌอดี฿นการ฿หຌขຌอมูลทีไถูกตຌอง 
หากรัฐบาลมีขຌอมูลทีไถูกตຌองมืไอมีการวางนยบายตาง โ จะชวย฿หຌการวางผนการท างานตาง โ เดຌ
งายขึๅน รวมทัๅงการชวยหลือกษตรกร฿นดຌานตาง โ ชน อุทกภัยกใจะสามารถช วยหลือเดຌอยาง
ทัไวถึง รัฐบาลลดคา฿ชຌจายจากการลงพืๅนทีไซๅ าซຌอน฿นการกใบขຌอมูลกรมตาง โ ภาย฿ตຌกระทรวง
สามารถน าขຌอมูลเปประกอบการท างาน ด านินงานตาง โ เดຌอยางมีประสิทธิภาพมากขึๅน นอกจากนีๅ
ภาคอกชน หนวยงาน หรือประชาชนทีไสน฿จ สามารถขຌาถึงขຌอมูลดังกลาวพืไอน าเปตอยอด ชน  
การท าวิจัยเดຌอีกดຌวย   
 ฿นดຌานบุคลากรภาครัฐนัๅน อาชีพขຌาราชการของเทยละกาหลี฿ตຌนัๅนมีความหมือน฿นงของ
การปຓนอาชีพทีไประชาชนทัไวเป฿หຌความสน฿จอยากขຌามาท างาน นืไองจากปຓนอาชีพทีไมี                    
ความมัไนคง อีกทัๅงการเดຌรับสวัสดิการตาง โ จากภาครัฐ หากตขຌอตกตางนัๅนปຓนทีไนาสน฿จตรงทีไระบบ                 
การคัดลือกบุคลากรพืไอบรรจุปຓนขຌาราชการ฿นระดับสูงบางต าหนงนัๅน รัฐบาลกาหลีปຂดอกาส
฿หຌอกชนเดຌขຌามามีอกาส฿นการสอบขงขันกับขຌาราชการ ดยมีรงจูง฿จ฿นงของงินดือนละ         
การปຓนทีไยอมรับละรูຌจักมากขึๅน฿นสังคม การ฿หຌบุคลากรจากภาคอกชนขຌามามีบทบาท฿นต าหนง
ระดับสูงเดຌนัๅน ปຓนตัวชีๅวัดหนึไงทีไสดง฿หຌหในวา หากขຌาราชการทีไอยู฿นระบบอยูลຌวนัๅนเมมีความรูຌ
ความสามารถหรือประสบการณ์การท างานอยางพียงพอกใจะเมสามารถด ารงต าหนงระดับสูงของ
องค์กรเดຌ สดง฿หຌหในวาขຌาราชการตຌองมีการพัฒนาตนอง฿นงของความรูຌละทักษะตาง โ         
ทีไจ าปຓนตอการท างานอยูสมอ การผลักดัน฿หຌตนองมีอกาส฿นการเดຌรับความรูຌหรือประสบการณ์
ตาง โ นัๅน จึงถือปຓนรืไองส าคัญทีไขຌาราชการเทยตຌองตระหนักถึงดຌานการพัฒนาบุคลากรของกรม
หมอนเหมนัๅน ยังเมมีการจัดท าสຌนทางการสัไงสมประสบการณ์ ิcareer path) ของตละต าหนง
อยางชัดจน จึงท า฿หຌเมสามารถทราบเดຌถึงอกาส฿นการติบต฿นสายงานของตนอง พรຌอมทัๅงเมทราบถึง                 
การอบรม฿นหลักสูตรตาง โ ทีไปຓนหลักสูตรบังคับ฿นตละระดับ รวมทัๅงหลักสูตรพัฒนาทักษะตาง โ 
฿นตละปจึงท า฿หຌบุคลากรเมมีอกาส฿นการพัฒนาตนอง รวมทัๅงรงจูง฿จ฿นการท างาน การน า
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ทคนลยีสารสนทศขຌามา฿ชຌ฿นการสรຌางระบบฐานขຌอมูลบุคลากรออนเลน์ จะชวย฿หຌกรมหมอนเหม                        
มีฐานขຌอมูลบุคลากรกลาง ซึไงจะปຓนประยชน์ทัๅงขຌาราชการกรมหมอนเหมละจຌาหนຌาทีไ          
ฝຆายพัฒนาบุคลากร ขຌาราชการกรมหมอนเหมสามารถขຌาถึงขຌอมูลตาง โ ของตนองเดຌ สามารถอัพดท               
ขຌอมูลสวนตัวตาง โ ฿หຌปຓนปัจจุบัน สามารถทราบสຌนทางการสัไงสมประสบการณ์ ิcareer path) 

ของตละต าหนง ซึไงตละต าหนงจะระบุตัวชีๅวัดตาง โ ทีไจะชวยท า฿หຌมีความกຌาวหนຌา฿นต าหนง
นัๅน โ สวนฝຆายทรัพยากรบุคคลจะมีฐานขຌอมูลทีไชวย฿นการวิคราะห์ครงสรຌางของกรม อัตราก าลัง        
฿หຌหมาะสมกับปริมาณงานละจ านวนคน วางผนการพัฒนารายบุคคลของขຌาราชการ฿นตละ
ต าหนงเดຌ สามารถดึงขຌอมูลตาง โ พืไอน ามา฿ชຌปຓนกณฑ์฿นการคัดลือกบุคลากร฿นการฝຄกอบรม 
ชน ระยะวลา฿นการท างาน ระดับการศึกษา ความรูຌความสามารถดຌานภาษา หลักสูตรทีไคยผาน
การฝຄกอบรม ปຓนตຌน ระบบฐานขຌอมูลกลางนีๅควรมีการอัพดทขาวสารการฝຄกอบรม฿นสวนทีไปຓนของ
ภาครัฐละภาคอกชนอยูสมอ พืไอ฿หຌขຌาราชการทุกคนเดຌรับรูຌ เม฿หຌกิดการสียอกาสจาก                  
การประสัมพันธ์ทีไเมทัไวถึงอีกดຌวย  
 การพัฒนาทีไส าคัญของประทศกาหลี฿ตຌอีกสิไงหนึไง คือ การทีไภาครัฐลงทุนเปกับการพัฒนา
ละวิจัยดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี จะหในเดຌจากการปลีไยนปลงประทศการปຓนผูຌถูกจຌางผลิต                   
ิOEM) กลายปຓนประทศทีไมีระบบวิจัยละพัฒนาปຓนของตนอง ิORM) กระทัไงสามารถผลิตสินคຌา
ละสรຌางบรนด์ปຓนของตนองเดຌกิOBM)กชนกรถยนต์กิHyundai,กKIA)กทรศัพท์มือถือ 
ิSamsung) ปຓนตຌน นยบายของรัฐบาล฿นการสนับสนุนการวิจัยนัๅน กอ฿หຌกิดนวัตกรรมหรือสินคຌา
฿หม โ ทีไกอ฿หຌกดิรายเดຌ นอกจากจะชวย฿หຌศรษฐกิจ฿นประทศกิดการจริญติบตลຌว นวัตกรรม
หรือสินคຌา฿หม โ หลานีๅยังสามารถสงออก น างินขຌาประทศเดຌปຓนจ านวนมากซึไงชวย฿หຌศรษฐกิจ
ของประทศกิดการจริญติบต ส าหรับงานวิจัยของกรมหมอนเหมนัๅน  ดยอัตราสวนถือวา                
มีปริมาณนຌอย฿นตละป นืไองจากบุคลากรตຌองท างานดຌานอกสารท า฿หຌเมมีความ฿ส฿จหรือมุงมัไน           
฿นการท างานวิจัยพียงอยางดียว งานวิจัยดຌานหมอนเหมของทัๅงประทศเมเดຌมีการบูรณาการพืไอ
ท างานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐอง หรือกับหนวยงานอกชนท า฿หຌงานวิจัยบางรืไองเมเดຌปຓน
ทีไผยพร หรืออาจกิดความซๅ าซຌอนเดຌ นอกจากนีๅงานวิจัยทีไท าขึๅนเมเดຌถูกน ามาประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิด
ประยชน์ ิงานวิจัยขึๅนหิๅงี ท า฿หຌสูญสียงบประมาณดยปลาประยชน์ ถึงมຌวาปัจจุบันกรมหมอน
เหมจะมีการผยพรงานวิจัยของกรมหมอนเหมผานอินทอร์นใตลຌว ตกใยังมีหนวยงานอืไนทีไ
ท างานวิจัยดຌานหมอนเหมชนดียวกัน  ตบางหนวยงานเมสามารถขຌาถึงพืไอดึงขຌอมูลงานวิจัยเดຌ 
หากน าทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นการสรຌางฐานขຌอมูลดຌานงานวิจัยหมอนเหมดยชืไอมยง
รวบรวมงานวิจัยทีไเดຌท าลຌวจากทุก โ หนวยงาน พืไอ฿หຌนักวิจัย หนวยงาน อกชน หรือประชาชน 
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สามารถขຌาถึงละน าเป฿ชຌประยชน์เดຌ พรຌอมกันนีๅหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาทีไท างานวิจัย               
ดຌานหมอนเหม ควรมีการบูรณาการพืไอสรຌางงานวิจัยดຌานหมอนเหม฿หຌตรงกับความตຌองการของผูຌทีไน า
ผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์ซึไงเดຌกหนวยงานอกชน กษตรกร ผูຌประกอบการดຌานหมอนเหม   
 จากการวิคราะห์นวทางการพัฒนาประทศของรัฐบาลกาหลี฿ตຌพืไอน ามาประยุกต์฿ชຌ             
฿นการกຌปัญหาของกรมหมอนเหมนัๅน การกຌเขปัญหาทีไทຌจริงนัๅนตຌองค านึงผูຌทีไมีสวนเดຌสวนสีย 
นยบายตຌองมีความตอนืไอง มีการบงหนຌาทีไของผูຌทีไรับผิดชอบ฿หຌชัดจน ทีไส าคัญกคือกการเดຌรับ        
ความรวมมือจากทุกภาคสวนกพืไอชวย฿นการกຌปัญหาทีไกิดขึๅน พืไอพัฒนาประทศ฿หຌกิด               
ความยัไงยืน 
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ขຌอสนอการขับคลืไอนนวัตกรรมพืไอสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขัน            
กภาคอุตสาหกรรม : ตัวอยางการพัฒนาของประทศกาหลี฿ตຌ 

 
นายธนวัฒน์ เทยกຌว  

นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 

ส านักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
 

 ปัจจุบัน ประทศเทยก าลังผชิญกับปัญหากับดักประทศรายเดຌปานกลาง ิMiddle Income 

Trap)กปัญหาความเมทาทียมกันหรือความหลืไอมลๅ าของการกระจายรายเดຌ ิInequalityกTrap) 

ละปัญหากับดักความเมสมดุลของการพัฒนา ิImbalance Trap) อีกทัๅงยังมีขีดความสามารถ          
฿นการขงขันตไ า ดยจากผลการจัดอันดับความสามารถ฿นการขงขันของสถาบันระหวางประทศ 
ชน IMDกWEFกละ WorldกBankกพบวา ปัจจัยทีไมีผลตอความส ารใจ฿นการพัฒนาของเทยหลายดຌาน                      
ยังอยู฿นระดับตไ า ทัๅงดຌานการลงทุนพืไอการวิจัยละพัฒนา ศักยภาพของครงสรຌางพืๅนฐาน          
ดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ผลิตภาพละประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงประสิทธิภาพของภาครัฐ 
ละหากพิจารณาผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึไ งปຓนกลเกส าคัญ฿นการขับคลืไ อนศรษฐกิจ                           
ของประทศ ฿นชวง แเ ปทีไผานมา พบวาการติบตของ GDPกภาคอุตสาหกรรมฉลีไยพียงรຌอยละ ใ ตอป                
การลงทุนติบตฉลีไยพียงรຌอยละ โ ตอป มูลคาการสงออกภาคอุตสาหกรรมขยายตัวฉลีไยรຌอยละ 
5.ไ ตอป ละผลิตภาพรวม ิTotal Factor Productivity : TFP) ภาคอุตสาหกรรมพิไมขึๅนฉลีไย
พียงรຌอยละ เ.็ ตอปซึไงถือวายังอยู฿นระดับตไ าละยังเมมากพอทีไจะน าเปสูการขับคลืไอนประทศ
฿หຌกຌาวสูการปຓนประทศรายเดຌสูงภาย฿นป โ5็้ เดຌตามปງาหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ โเ ป 
ดังนัๅน ฿นการทีไจะกຌาวขຌามปัญหาจากการปฏิรูปครงสรຌางอุตสาหกรรมดิมทีไก าลังจะถึงจุดอิไมตัว จึง
จ าปຓนตຌองมีการปฏิรูปประทศดຌวยความรวมมือจากทุกภาคสวน ดย฿ชຌมดล ประทศเทย ไ.เ 
ปຓนครืไองมือ฿นการน าประทศ฿หຌกຌาวเปสูการปຓนประทศ฿นลกทีไหนึไ งทีไมีความมัไงคัไงละยัไงยืน 
พัฒนาจากประทศรายเดຌปานกลางเปสูประทศรายเดຌสูง ดยจะตຌองมีการปรับปลีไยนครงสรຌาง
ศรษฐกิจจากดิมทีไขับคลืไอนดຌวยการพัฒนาประสิทธิภาพ฿นการผลิต เปสูศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวย
ทคนลยีละนวัตกรรม ิInnovation Drive Economy)  
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ภาพทีไ แ ทิศทางการพัฒนาประทศเทยสูมดลประทศเทย ไ.เ 

 

 ค าถามทีไส าคัญ คือ เทยจะกຌาวเปสูมดลประทศเทย ไ.เ เดຌอยางเร มีประทศเหนทีไอาจปຓน
ตຌนบบของการพัฒนา฿นรูปบบดังกลาวเดຌ ละการพัฒนา฿นดຌานศรษฐกิจอุตสาหกรรมควรมีการ
ด านินการ฿นรูปบบ฿ด ซึไงจากการศึกษา฿นชัๅนตຌนประกอบกับการศึกษา฿นพืๅนทีไ พบวามีรูปบบ
บางอยางทีไเทยสามารถน าประสบการณ์การพัฒนาของประทศกาหลี฿ตຌ ทีไขับคลืไอนประทศ฿หຌ
พัฒนาจากประทศหลังสงครามกาหลีมาสูประทศทีไพัฒนาลຌวละปຓนประทศทีไลงทุน฿นการวิจัย
ละพัฒนาอันดับ ๆ ของลก ละอันดับ ใ ของอชียมาประยุกต์฿ชຌเดຌ  
 ตัวอยางการพัฒนาอุตสาหกรรมดຌวยนวัตกรรมของประเทศเกาหลี฿ตຌ 
 ประทศกาหลี฿ตຌเดຌมีการปลีไยนผานครงสรຌางอุตสาหกรรมมาปຓนระยะ โ จาก                      
การขับคลืไอนชิงนยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคูกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยี   
ขึๅนภาย฿นประทศ ดยมีการก าหนดสาขาอุตสาหกรรมปງาหมายละทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
อยางนชัดละสงสริมกลุมธุรกิจ฿หญทีไรียกวา กลุมชบล (ช หมายถึงความรไ ารวยหรือ           
ความมัไงคัไง บล หมายถึง กลุมหรือพวก) ปຓนหัวหอก฿นการลงทุน฿นอุตสาหกรรม ปງาหมายตัๅงต
ชวงริไมตຌนของการพัฒนาศรษฐกิจด านินการน าขຌาสินคຌาทุน (CapitalกGoods)กละกอตัๅง
สายการผลิตทีไส าคัญก(Turn-keyกPlants)ก฿นอุตสาหกรรมส าคัญทีไน าเปสูการรียนรูຌละพัฒนา
ทคนลยี฿นรูปบบ reverse-engineeringกภาย฿นประทศละ/หรือการรียนรูຌการผลิตจาก           
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การปຓน OriginalกEquipmentกManufacturerก(OEM) ละยกระดับนยบายการพัฒนาเปสู            
การพัฒนาทคนลยี (Technology Development) ขึๅนภาย฿นประทศ฿นวลาตอมาท า฿หຌ
ประทศกาหลี฿ตຌพัฒนา มาปຓนประทศทีไมีรายเดຌระดับสูง ตัๅงตทศวรรษทีไ ้เ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีไ โ ทิศทางของการพัฒนานยบายดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
สูการพัฒนาอุตสาหกรรมของประทศกาหลี฿ตຌ 

 

 อยางเรกใตามมຌวาการด านินการดังกลาวจะท า฿หຌประทศกาหลี฿ตຌสามารถพัฒนาทคนลยี
ปຓนของตัวองจากนยบายทีไเมพึไงพิงทคนลยีทีไกิดจากการลงทุนของบริษัทตางชาติ ละมีการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีทีไมีประสิทธิภาพสูงจากการ฿หຌบริษัทขนาด฿หญหรือกลุมชบล
ปຓนผูຌน า ตกใเดຌกอ฿หຌกิดปัญหาการกระจุกตัวของศักยภาพดຌานทคนลยีอยูทีไบริษัทขนาด฿หญ          
ซึไงขาดการกระจายขีดความสามารถ฿นการขงขันดຌานทคนลยีเปสูธุรกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม (SMEs) อันจะสงผลตอคุณภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรม฿นระยะยาว ดย฿นป ค.ศ. โเแเ 
คา฿ชຌจายทางการวิจัยละพัฒนาภาคอกชนของประทศกาหลี฿ตຌมากกวารຌอยละ 74 ปຓนของบริษัท
ขนาด฿หญ ดยสวน฿หญปຓนงานวิจัยละพัฒนา฿นชิงประยุกต์ ิApplied Research) ฿นขณะทีไ 
SMEs ละ Venture firms  มีสัดสวนคิดปຓนพียงรຌอยละ แใ ละ แแ ตามล าดับ ทัๅงนีๅ ศรษฐกิจ
กาหลี฿ตຌ฿นปัจจุบันถูกขับคลืไอนดຌวยกลุม SMEs ทีไมีจ านวนถึงรຌอยละ ้้ ของธุรกิจกาหลี฿ตຌละ
สรຌางการจຌางงานถึงประมาณรຌอยละ ้เ หากตปຓนภาคสวนทีไมีผลิตภาพตไ าละขาดการพัฒนา 

ประกอบกับมืไอถึงจุดทีไการพัฒนาประทศกาหลี฿ตຌริไมมีอัตราการติบตของศรษฐกิจลดตไ าลงละ
เมสามารถท าเดຌพียงการรียนรูຌหรือวิไงตามทคนลยีจากตางชาติเดຌอีก ประทศกาหลี฿ตຌจึง
จ าปຓนตຌองหาจุดปลีไยนทางศรษฐกิจ฿หมอีกครัๅง น ามาสูการผลักดันนยบาย Creative Economy 
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ทีไจะขับคลืไอนประทศสู First Mover ดຌานนวัตกรรม พืไอปຂดศักราช฿หมของการพัฒนาศรษฐกิจ
ของประทศ  
 ขຌอสนอนยบายการขับคลืไอนนวัตกรรมส าหรับภาคอุตสาหกรรมเทย 

 กระทรวงอุตสาหกรรมดยส านักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม สามารถน าบทรียนจากประทศ
กาหลี฿ตຌขຌางตຌนมาประยุกต์฿ชຌ฿นการออกบบละผลักดันนยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมทีไกีไยวขຌอง 
มຌวาประทศเทยมีจุดริไมตຌนของการติบตทางศรษฐกิจตกตางจากประทศกาหลี฿ตຌ จากการ              
ทีไเทยเดຌรับประยชน์อยางยิไงจากการลงทุนทางตรงของตางชาติ ตัๅงตการพัฒนาพืๅนทีไชายฝัດงทะล
ตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program) พ.ศ. โ5โ5 ละการเหลบาของงินทุน
จากปรากฏการณ์ Plaza Accord ของญีไปุຆน ตกใชนดียวกับประทศก าลังพัฒนาอืไน โ ฿นอาซียน 
ทีไเทยยังตຌองพึไงพิงทคนลยีจากตางชาติทัๅงญีไปุຆน กาหลี฿ตຌ สหรัฐอมริกา ละยุรป ละมีความ
ความสามารถ฿นการขงขันดຌานนวัตกรรมตไ าจากการจัดอันดับของสถาบันนานาชาติ ทางหนึไงเทยเดຌ
รียนรูຌทคนลยีตาง โ ผานการปຓนผูຌผลิต OEM ฿หຌกับบริษัทขຌามชาติของประทศหลานัๅนจนปຓน
ประทศหนึไงทีไมีความช านาญละมีฝมือรงงาน฿นระดับสูง ละมีบางสวนของภาคธุรกิจเดຌปรับตัว
องเปสู OBMกดยมีสวนนຌอยทีไมีศักยภาพ฿นการกຌาวเปปຓนบรนด์ระดับภูมิภาคละระดับลก 
อยางชนบริษัท฿นครือจริญภคภัณฑ์ บริษัท฿นครืออสซีจี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท 
มิตรผล จ ากัด บริษัท สิงห์ คอร์ปอรชัน จ ากัด หรือกลุม฿นครือธุรกิจซในทรัล ปຓนตຌน ทีไสามารถ
ปຓนกลเก฿นชิงครือขายพืไอการพัฒนาอุตสาหกรรม อยางเรกใตาม การกຌาวตอเปสูประทศ         
ทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมชนประทศพัฒนาลຌวอาจมีนวทางทีไสามารถด านินการดยประยุกต์฿ชຌ
วิธีการพัฒนาศรษฐกิจของประทศกาหลี฿ตຌเดຌ฿นหลาย โ งมุม ประกอบดຌวย 

 ประดในทีไหนึไง การพัฒนาศรษฐกิจอุตสาหกรรมดยทัไวเปสามารถด านินการเดຌ โ นวทาง 
คือ การพัฒนาบบการลือก ทีไมีการก าหนดสาขาอุตสาหกรรมปງาหมายละทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมอยางนชัด ละการพัฒนาบบตลาดสรีทีไ ปຓนการสรຌางสภาพวดลຌอม฿หຌกิด                
การขงขันละหมาะสมตอการประกอบการ ผานการพัฒนาตลาดทุนละตลาดภาคการผลิตละ                          
บริการอยางหมาะสม ซึไงความส ารใจจะขึๅนอยูกับสภาพปัจจัยวดลຌอมของตละประทศกอาทิ 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติกรูปบบการมืองการปกครอง รวมถึงลักษณะละ
ครงสรຌางทางศรษฐกิจ ปຓนตຌน ดยจากบทรียนของประทศกาหลี฿ตຌ การขຌาเปด านินการของ
รัฐบาลตอการพัฒนาวิทยาศาตร์ละทคนลยีดຌวยการก าหนดสาขาอุตสาหกรรมปງาหมาย฿นชวงตຌน
อาจปຓนการด านินการทีไมีประสิทธิภาพ ชนดียวกับการริริไมก าหนด แเ อุตสาหกรรมปງาหมาย             
ของเทย฿นการขับคลืไอนสูมดลประทศเทย ไ.เ หากตการทีไจะ฿หຌกิดประสิทธิผลอยางยัไงยืนนัๅน 
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บทบาทของรัฐบาลทีไจะปรับปลีไยนตามสภาพวดลຌอมทางนยบายนัๅนเม฿ชรืไองงาย จึงควรมีการศึกษา
ชิงนยบายทีไขຌมขຌนพืไอ฿หຌมีการด านินนยบาย฿นทิศทางทีไหมาะสม฿นตละชวงของการพัฒนา
ศรษฐกิจ 

 ประดในทีไสอง นยบายวิทยาศาสตร์ละทคนลยีมีความชืไอมยงอยาง฿กลຌชิดกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ดังนัๅน นยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมควรมีการบูรณาการ
การท า งาน  ละ ชืไ อม ยงอย าง ฿กลຌ ชิ ดกับน ยบายวิทยาศาสตร์ ละทคน ลยี ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี พืไอ฿หຌกิดการรวมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประทศมีการจัดสรรทรัพยากรการวิจัยละพัฒนาเดຌอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงชวยระบุละ
จัดล าดับความส าคัญของหัวขຌอละสาขาการวิจัยละพัฒนาทีไจะสงผลดยตรงตอยุทธศาสตร์              
การพัฒนาอุตสาหกรรมรวมกับการด านินนยบายส าคัญอยางตอนืไอง พืไอการพัฒนาศรษฐกิจของ
ประทศ 

 ประดในทีไสาม การพัฒนาระบบการศึกษาละสถาบันการศึกษาของประทศ฿หຌมีคุณภาพ฿น
ระดับนานาชาติ จะปຓนการชวยบมพาะก าลังคนดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละบุคลากรหรือ
รงงาน฿นภาคอุตสาหกรรม฿หຌมีความชีไยวชาญ สามารถตอบสนองตอความตຌองการ฿นการปฏิรูป
ครงสรຌางภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมทีไมีนวัตกรรมละมูลคาสูง ละปຓนปัจจัยส าคัญ฿นการ
พัฒนานวัตกรรมทางทคนลยีละธุรกิจ รวมทัๅงปຓนการสรຌางความสามารถ฿นการรียนรูຌองค์ความรูຌ
ละทคนลยีจากบรรษัทขຌามชาติทีไขຌามาลงทุน฿นเทย ิStrong Absorptive Capacity)  

 ประดในทีไสีไ การพึไงพิงทคนลยีจากการลงทุนทางตรงจากตางชาติมีประยชน์฿นการขຌาถึง
ทคนลยีอยางรวดรใว฿นชวงตຌน ตอาจท า฿หຌการพัฒนาอุตสาหกรรมของประทศ฿นระยะยาว
หยุดชะงักละองค์ความรูຌถูกควบคุมดยบรรษัทขຌามชาติ ดยการพัฒนาอุตสาหกรรมทีไหมาะสม            
จะกิดขึๅนเดຌนัๅนจะขึๅนอยูกับ (1)กความสามารถ฿นการรียนรูຌองค์ความรูຌละทคนลยีของประทศ           
ทีไ กิดขึๅนจากก าลังคนภาย฿นประทศทีไมีคุณภาพละการจัดการมาตรการสนับสนุน฿หຌกิด           
การถายทอดทคนลยีอยางหมาะสม (2) การสรຌาง฿หຌกิดครือขายการผลิต฿นอุตสาหกรรมส าคัญ
ของประทศ ดยกระตุຌน/สนับสนุนบริษัทภาย฿นชาติ฿หຌน าขຌาสินคຌาทุน (Capital Goods) ละกอตัๅง
สายการผลิตส าคัญ (Turn-keyกPlants) พืไอรียนรูຌละพัฒนาทคนลยี฿นรูปบบ reverse-

engineering ทนการพึไงพิงทคนลยี฿นทิศทางดียวปຓนหลัก ละ (3) การสรຌางกลเกทีไสงสริม฿หຌ
บรรษัทขຌามชาติละ/หรือบริษัทขนาด฿หญ ท างานรวมกับ Startups, Innovation-driven SMEs, 

ละสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย ฿นการพัฒนานวัตกรรมละนวัตกร฿นภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
การน านวคิดทางธุรกิจละทคนลยีขององค์กรหลานีๅมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ชิงพาณิชย์ ดยมี
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บริษัทขนาด฿หญ฿หຌการสนับสนุนกีไยวกับองค์ความรูຌละความชีไยวชาญ รวมถึงจัดหานักลงทุนจน
เปสูการท าการตลาดละการขายผลิตภัณฑ์ละบริการทัๅงภาย฿นละตางประทศ 

 ละประดในหຌา การขับคลืไอนนวัตกรรมพืไอสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันก
ภาคอุตสาหกรรม สามารถท าเดຌหลายระดับตัๅงตระดับการรียนรูຌทคนลยี ระดับการปຓนผูຌตามดຌาน
การวิจัยละพัฒนา หรือระดับการปຓนผูຌน าดຌานทคนลยี ดยจากกรณีศึกษาของประทศกาหลี฿ตຌ 
พบวา การทีไประทศเทยจะกຌาวขຌาสูอุตสาหกรรมทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมเดຌนัๅน ปัจจัยส าคัญจะอยู
ทีไการพัฒนาครือขายการผลิตของประทศ฿หຌมีทคนลยีของตัวองกอน ลຌวคอยขยับเปสูสวนของซ
การผลิตทีไมีมูลคามากขึๅน หรือยกระดับเปสูสายซการผลิตทีไมีมูลคาสูงขึๅน ดຌวยการด านินการ฿น ใ 
สวน ดังนีๅ 
 (แ) อุตสาหกรรมฐานดิม ชน ยานยนต์ละชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ อาหารละกษตรปรรูป 
ละ ปຂตรคมี เทยท าเดຌดี฿นระดับหนึไงอยูลຌวจากการปຓนบริษัท OEMกหากตยังขาดการรียนรูຌ
จากการอบรมชิงทคนิค (Technical Training) ละการผลิตองค์ความรูຌจากการวิจัยละพัฒนา 
ดังนัๅน จึงควรด านินมาตรการสงสริมการพัฒนาทคนลยี ดยริริไมครงการการวิจัยละพัฒนา฿น
ระยะยาวพืไอพัฒนาทคนลยีปງาหมายทีไจะปลีไยนปลงรูปบบอุตสาหกรรมเปสูการกใบกีไยว
มูลคาทางศรษฐกิจทีไสูงขึๅน พรຌอม โ กับการสงสริมการวิจัยละพัฒนา฿นภาคอกชนดຌวยการ฿หຌการ
สนับสนุนทางการงิน ภาษี ละรงจูง฿จอืไน โ อาทิ  การ฿หຌความชวยหลือดຌานการจัดการ (ชน 
การผอนคลายกฎระบียบกีไยวกับการกอสรຌางศูนย์พืไอการวิจัยละพัฒนา )กการชวยหลือ                
ดຌานทคนิค ปຓนตຌน นอกจากนัๅน ควรมีการจัดตัๅงหนวยงาน฿หมหรือปรับปลีไยนบทบาทของหนวยงาน
ดิม฿หຌด านินงาน฿นรูปบบของ Technology Transfer Office (TTO) พืไอท าหนຌาทีไ฿นการจัดการ
การถายอนสิทธิบัตรของสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยสูบริษัทอกชน (SMEs ละ LEs) หรือสู
ธุรกิจรูปบบ฿หม (Startup) ละด านินการจัดสรรการ฿ชຌประยชน์สิทธิบัตรชิงพาณิชย์ รวมถึงการ
รวบรวมละซืๅอขายสิทธิบัตรทีไจะปຓนประยชน์ตอการขับคลืไอนการพัฒนาอุตสาหกรรมละมีความ
คุຌมคา฿นการลงทุน  
 (2) อุตสาหกรรม฿หม ชน หุนยนต์ อากาศยานละชิๅนสวน ครืไองมือละวัสดุอุปกรณ์ทาง
การพทย์ ซึไงตຌองพึไงพิงการลงทุนละทคนลยีจากตางชาติยังจ าปຓนตຌองอาศัยการพัฒนา
ความสามารถ฿นการรียนรูຌของบุคลากร ดยฉพาะการจัดตัๅงหนวยงานสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม฿น
ชิงทคนิค ทีไท าหนຌาทีไ฿นการระบุทคนลยีปງาหมาย รวมถึงสรຌางกระบวนการการดูดซับ ประยุกต์฿ชຌ 
ละปรับปรุงทคนลยี฿หຌหมาะกับความตຌองการ฿ชຌ฿นพืๅนทีไ  ละยกระดับครือขายการผลิตของ
ประทศ฿หຌชืไอมยง฿นซการผลิตลกเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  
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 (3) การพัฒนาอุตสาหกรรมปງาหมาย฿นภาพรวม จ าปຓนตຌองวางกลเกประชาคมการวิจัย            
ทีไกิดจากครือขายภาคอกชนละภาครัฐรวมมือกัน฿นการพัฒนาทคนลยีทีไมีนวนຌม฿นการพัฒนา
ชิงพาณิชย์ก(Pre-commercial Stage : Strategic Selection from the Shelf) จากการซืๅอ
สิทธิบัตรหรือรวมวิจัยละพัฒนากับบริษัทจຌาของสิทธิบัตร พืไอถายทอดองค์ความรูຌสูการพัฒนาการ
ผลิต฿นชิงอุตสาหกรรมละพาณิชย์ ประสานกับการยกระดับความรวมมือระหวางบริษัทขนาด฿หญ
กับ SMEsกละกStartupsกดยมีครือขายภาครัฐ ละสถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา ท าหนຌาทีไ
สนับสนุน฿นสวนทีไกีไยวขຌอง (ภาพทีไ ใ)กพืไอขับคลืไอนนวัตกรรม฿หຌกิดขึๅน฿นพืๅนทีไประกอบการ
ปງาหมายทีไมีความพรຌอมของครือขายอุตสาหกรรม ดยฉพาะ฿นภาคกลางละขตพัฒนาศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก  

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพทีไ ใ ตัวอยางการด านินการ฿นรูปบบ Private-public R&D Consortium ฿นการพัฒนา CDMA-based 

cellular mobile communication system ของประทศกาหลี฿ตຌ 
 

 ทัๅงนีๅ ส าหรับการกຌาวขຌาสูการพัฒนาอุตสาหกรรมดยปลีไยนผานจากฐานอุตสาหกรรมดัๅงดิม
฿นประทศเทยกใ.เกสูประทศเทย ไ.เ ควรก าหนดปຓนปງาหมาย฿นระยะยาวละผลักดัน฿หຌมี             
การด านินการอยางตอนืไอง พืไอ฿หຌกิดรากฐานดຌานนวัตกรรมละคลัสตอร์อุตสาหกรรมทีไขຌมขใง 

อันจะปຓนกลเกส าคัญ฿นการขับคลืไอนการพัฒนาประทศ฿หຌติบตเดຌอยางมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน  
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การฝึกอบรม ณ ประทศกาหลี฿ตຌ การบริหารจัดการน  า 
฿นรายปลงละการพัฒนารวมกับกษตรกร 

 

นายสิทธา กตุประทุม 

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

กรมชลประทาน  
  
 สิไงทีไนาสน฿จจากการฝึกอบรม ณ ประทศกาหลี฿ตຌ 
 สาธารณรัฐกาหลี หรือประทศกาหลี฿ตຌมีสຌนทางการพัฒนาดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
ทีไรวดรใวจนหลายคนสน฿จวาพวกขาพัฒนาประทศอยางเรภาย฿ตຌขຌอจ ากัดทีไคอนขຌางชัดจน  คือ
การมีทรัพยากรธรรมชาตินຌอย ละการมีทรัพยากรส าหรับการกษตรเม อุดมสมบูรณ์นัก                 
สิไงทีไสามารถสังกตเดຌ คือ ประทศกาหลี฿ตຌมีการจัดตัๅงนยบายพืไอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงทาง
ศรษฐกิจละวิทยาศาสตร์ละทคนลยีทีไชัดจน ประทศกาหลีเดຌริไมการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ตัๅงตชวงป แ้ๆเsก฿นชวงรกปຓนชวงปลีไยนปลงจากยุคการกษตรบบดัๅงดิมมาสูยุค
อุตสาหกรรม ประทศกาหลี฿ตຌมีนยบายดูดซับละรียนรูຌทคนลยี จากตางประทศ ดยมีนวคิด
วาประทศจะตຌองสามารถพึไงพาตนองเดຌ฿นดຌานทคนลยี ท า฿หຌกาหลี฿ตຌมีกลยุทธ์฿นชิงรุก฿นการ
รียนรูຌทคนลยี อาจกลาวเดຌวาปຓนการอาทคนลยีจากตางประทศมารียนรูຌลຌวผลิต ตอมาชวง
ป แ้่เsกประทศกาหลี฿ตຌจึงริไมมีการปลีไยนปลงมาท าอุตสาหกรรมทีไปຓนทคนลยีระดับสูง 
หรือคือการรียนรูຌลຌวสรຌางสรรค์ มีการน าขຌาทรัพยากรจากตางประทศมาพืไอผลิตละสงออก            
มากขึๅน 

 จนกระทัไงป โเเเsกประทศกาหลี฿ตຌก าหนดนวทางการพัฒนาขัๅนตอเป คือ creative 

economy หรือการพยายามสรຌางสรรค์สิไง฿หม โ ขึๅนมา ฿นการนีๅประทศกาหลี฿ตຌเดຌก าหนด฿หຌ ICT 

ปຓนหัว฿จหลักของยุทธศาสตร์ชาติ ตัวอยางทีไส าคัญอันหนึไงคือการทีไรัฐบาลกาหลี฿ตຌผลักดันนวคิด 
E-government มา฿ชຌ฿นการ฿หຌบริการประชาชนผานทางอินทอร์นใต ดยก าหนด฿หຌมีการรียน           
การสอนรืไอง ICTก฿หຌกดใกนักรียน฿นรงรียน พืไอสรຌางขีดความสามารถกประชาชน฿นการ
รองรับการปลีไยนปลงทีไจะกิดขึๅน นวทางหลัก โ ของ E-governmentกคือ แ. การท างานละ         
การ฿หຌบริการประชาชนผานอินทอร์นใตกโ. การรวบรวมขຌอมูลกิจกรรมทุกอยาง฿นทุกงมุมของรัฐ
฿หຌอยูบนอินทอร์นใตละ฿หຌขຌาถึงเดຌ ทัๅงสองอยางนีๅปຓนการปลีไยนปลงการท างานของภาครัฐอยาง
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สิๅนชิงตัๅงตจຌาหนຌาทีไระดับลางสุด ละยังสรຌางสภาวะวดลຌอมทีไหมาะสมตอการกิดความคิด
สรຌางสรรค์฿นภาคอกชน ปัจจุบันประทศกาหลี฿ตຌมีผลผลิตหลายอยางทีไปฏิสธเมเดຌวาปຓนผลมา
จากการมีครงสรຌางพืๅนฐานดຌานกICTกทีไขຌมขใงกชนกสินคຌาทีไมีกdigitalกconvergenceกหรือ                  
การดิจิเทซ์ขຌอมูลลง฿นอุปกรณ์ตาง โ ละกระส K-cultureกทีไสงออกเปทัไวลก รวมถึงการมี
ศรษฐกิจชิงสรຌางสรรค์จากการขຌาถึงขຌอมูล 

 ประทศกาหลี฿ตຌมีการตัๅ งศูนย์ศรษฐกิจชิงสรຌางสรรค์ละนวัตกรรม ิCenterกfor                

Creative Economy & Innovation, CCEI) ขึๅนตามพืๅนทีไตาง โ ปຓนจ านวน แ่ ศูนย์ทัไวประทศ 
ดยตัๅงปງาปຓนศูนย์กลาง Startup ระดับลก ตละศูนย์จะมุงนຌนหัวขຌอการพัฒนาตามอุตสาหกรรม
ทีไปຓนจุดดนของตละทຌองทีไ ดยริไมตัๅงตการสรຌางสภาวะวดลຌอมทีไดีทีไสุดส าหรับสงสริม Startup 

มีการปຂดรับขຌอสนอเอดียตาง โ ขຌามาพิจารณาหานวคิดทีไสามารถน าเปปลงปຓนธุรกิจ จากนัๅน
฿หຌการสนับสนุนจຌาของเอดีย฿นการกอตัๅง Startup เมวาจะปຓนการ฿หຌขຌอมูล การฝຄกอบรม การ฿หຌ
ค านะน า฿นการกอตัๅงธุรกิจ การสนับสนุนดຌานสถานทีไ ทรัพยากรละทคนลยี  
 ประทศกาหลี฿ตຌปຓนตัวอยางทีไนาประทับ฿จ฿นการพัฒนาประทศอยางรวดรใว ฿นสวนของ
ประทศเทยราถึงมຌจะหในวาราเมเดຌมีสຌนทางการพัฒนาดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
ชนดียวกันกับประทศกาหลี฿ตຌ อยางเรกใตามการพัฒนาประทศเปสูยุคดิจิทัลปຓนสิไงทีไประทศเทย
หลีกลีไยงเมเดຌ พราะปຓนทิศทางทีไตละประทศทัไวลกตางกใก าลังมุงหนຌาเป ยังมีอกาสละการ
ขงขันรออยูอีกมากจนท า฿หຌการตกรถดยสารการพัฒนาขบวนนีๅปຓนสิไงทีไปลอย฿หຌกิดขึๅนเมเดຌ 
 มืไอมองกลับมาทีไประทศเทย 

 จากการอบรมทีไประทศกาหลี฿ตຌ มืไอมองกลับมาทีไประทศเทยจะพบวาประทศเทยยังมี
หลายสวนทีไสามารถเดຌรับการพัฒนา฿หຌทัดทียมกับนานาประทศ ผมชืไอวาประทศเทยมีศักยภาพ
พียงพอละราทุกคนสามารถชวยกันท าประทศเทย฿หຌดีกวานีๅเดຌ หลายปทีไผานมาหลายฝຆาย มี          
ความพยายามอยางหนัก฿นการพัฒนาการกษตรของประทศรวมกัน ริไมตัๅงตระดับทีไท าการ
ก าหนด Strategicกdirectionsกมาสูระดับหนวยงานทีไรับนวทางมาท าหนຌาทีไตามภารกิจ ละ
กอ฿หຌกิดปຓนครงการตาง โ ทีไสงผลดยตรงตอระดับกษตรกร จะหในวาการกຌปัญหาละ              
การพัฒนา฿นระดับชาติมีขัๅนตอนละระดับการท างานหลายระดับ จากความรูຌทางวิชาการมาสู
ภาคปฏิบัติ ผูຌมีสวนเดຌสวนสียมีหลายกลุม฿นตละระดับซึไงตละฝຆายจะตຌองท างานประสานกันเดຌ
อยางตอนืไองละถูกตຌอง ดยมีปງาหมายสูงสุดรวมกันคือ การท าสิไงตาง โ ฿หຌดีขึๅน  
 เมกีไปมานีๅประทศเทยมีความพยายาม฿นการผลักดันการด านินงานทีไน าความรูຌทางวิชาการ
มาชวยกษตรกรท าการกษตร฿หຌประสบผลส ารใจ ชน การท ากษตรปลง฿หญละการท า zoning 



229 
 

นวคิดหลานีๅชวยหลือกษตรกรอยางมาก฿นการบริหารจัดการปลงพาะปลูกซึไงรวมตัๅงตขัๅนตอน
การวางผน การลงมือพาะปลูก ละการหาตลาดพืไอระบายสินคຌา ฿นสวนของ ICT ประทศเทยเดຌ
มีความพยายาม฿นการอาทคนลยี ICTกมา฿ชຌกับการกษตรตัๅงตขัๅนตอนการผลิตเปจนถึง          
การกระจายสินคຌา ทีไดดดนคือรืไองการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿นการจ าหนายสินคຌาสวนทคนลยี฿น
ดຌานการผลิต ชน precision agriculture ละ smart farmer นัๅน อาจกลาวเดຌวากษตรกรยังขาด
การขຌาถึง ICTกทาทีไควร จึงยังเมท า฿หຌกิดการปลีไยนปลง฿นวงกวຌาง ละจะตຌองหานวทาง฿หຌ
กษตรกรขຌาถึง ICT ฿หຌมากกวานีๅ ิกันยารัตน์, โ55ไี นอกจากนีๅยังตຌองมีการกระตุຌนจากหนวยงานทีไ
ท าหนຌาทีไตามภารกิจพืไอ฿หຌกิดการพัฒนา฿นระดับกษตรกร 
 กรมชลประทานมีการน าทคนลยี ICT มา฿ชຌ฿นการท างานหลายดຌาน ทัๅง฿นรืไองวิชาการ ชน 
การบริการขຌอมูลปริมาณนๅ าฝน ขຌอมูลปริมาณนๅ า฿นขืไอน การส ารวจปริมาณนๅ าทา ละ฿นรืไ อง            
การบริหาร ชน ฐานขຌอมูลการจัดการความรูຌภาย฿นองค์กร รวมเปถึงการ฿ชຌ ICTกนอกจากนีๅ฿น
ภารกิจงานตาง โ กใมีการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลมาชวย ชน งานดຌานการส ารวจ สิไงทีไสังกตเดຌอยางหนึไง
คือถึงมຌจะมีการ฿ชຌทคนลยี ICT อยางพรหลาย฿นงานชลประทาน ตสวน฿หญลຌวปຓนงานทีไอยู
฿นระดับผูຌ฿หຌบริการ คือ กรมชลประทาน สวนผูຌรับบริการหรือกษตรกรนัๅนอาจจะยังตຌองการ              
การขຌาถึงทคนลยีกICTกทีไมากกวานีๅ ละยังตຌองการรูปบบทีไฉพาะจาะจงหมาะสมกับการ            
฿ชຌงาน฿นระดับกษตรกร ซึไงจะชวยพัฒนาการบริหารจัดการนๅ า฿นรายปลงของกษตรกร ละ
ยกระดับปลงกษตร฿หຌปຓนสมัย฿หม ิmodernization)กประดในการบริหารจัดการนๅ า฿นรายปลง
อันหนึไงทีไคอย โ  มีความส าคัญขึๅนอยางตอนืไองคือรืไองของ climate smart farming 

 การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละการบริหารจัดการน  า฿นรายปลง 
 การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบอยางยิไงตอการกษตร฿นปัจจุบัน องค์การ
อาหารละการกษตรหงสหประชาชาติ ิFAO)ก฿หຌความส าคัญสถานการณ์ดังกลาว จึงเดຌมีการ
จัดตัๅงนวทางการท าการกษตร พืไอรับมือการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ิClimate-smart 

agriculture,กCSA)กดยมีหัว฿จหลักอยูทีไการวางระบบหรือกลยุทธ์ทีไจะชวย฿หຌการผลิตของ             
ภาคการกษตรสามารถด านินเปเดຌอยางยัไงยืนภาย฿ตຌสภาพภูมิอากาศปลีไยนปลง ิFAO, โเแ็ี 
จากสถานการณ์การกษตร฿นตละปทีไผานมาของประทศเทย พบวากษตรกรมักจะตຌองผชิญกับ
ปัญหาสภาพอากาศสุดตง เมวาจะปຓนอุทกภัยหรือภัยลຌง ท า฿หຌผลผลิตเมปຓนเปตามทีไตຌองการ            
ซึไงท า฿หຌกิดการขาดทุนละกิดปัญหาอืไน โ อีกมากตามมา ดังนัๅนประทศเทยองกใจ าปຓนทีไจะตຌอง
มีกลยุทธ์ตรียมพรຌอมส าหรับรับมือปัญหาจากสภาพภูมิอากาศทีไอาจจะกิดขึๅน นวทางหนึไงทีไจะ
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สงผลตอกษตรกรดยตรงละประทศเทยควรมีกลยุทธ์ทีไจะ฿หຌการดูล คือรืไองการบริหารจัดการ
นๅ า฿นรายปลง 
 การบริหารจัดการนๅ าพืไอการกษตร฿นประทศเทยเมวาจะปຓน฿นพืๅนทีไกษตรชลประทาน
หรือ฿นพืๅนทีไกษตรนๅ าฝน ลຌวนเดຌรับผลกระทบอยางรุนรงตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ           
฿นสถานการณ์ทีไสภาพภูมิอากาศสุดตง กษตรกรจ าปຓนทีไตຌองมีภูมิคุຌมกันละมีขีดความสามารถ฿น
การปรับปลีไยนวิธีการ฿ชຌนๅ าพืไอ฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ ชน การท าการกษตรบบนๅ า                
ขาดคลนกิdeficitกirrigation)ก฿นขณะดียวกันกษตรกรจ าปຓนทีไจะตຌองขຌาถึงกICTก฿หຌมากขึๅน 
พืไอทีไจะปฏิรูปการ฿ชຌนๅ า฿นปลงกษตรเปสูระบบ precision irrigation ซึไงตຌอง฿ชຌทคนลยี ICT 

ประกอบกับทคนลยีซนซอร์อีกหลายชนิด ชน การวัด soil moisture, canopy temperature, 

wind speed, light exposure การ฿ชຌทคนลยี ICTกอยางพรหลาย฿นการบริหารจัดการนๅ า฿น
ระดับปลงของกษตรกรจะชวยพิไมความยืดหยุนกกษตรกร฿นการรับมือกับสภาวะอากาศ
ปลีไยนปลง นอกจากนีๅการบริหารจัดการนๅ าทีไหมาะสม฿นรายปลงยังมีบทบาทส าคัญ฿นรืไอง
ตຌนทุน฿นการท าการกษตรของกษตรกร ชน การควบคุมการสูญสียธาตุเนตรจนละสารฟอสฟต
฿นดิน ิFAO, โเแแี นอกหนือเปจากการบริหารจัดการนๅ า กษตรกรจ าปຓนทีไจะตຌองเดຌรับการ
ตรียมความพรຌอม฿นดຌานอืไน โ ตัๅงตระบบการพาะปลูก การดูลรักษาดิน  ชนิดของพืช รคละ
มลง  ซึไงปัจจัยหลานีๅลຌวนเดຌรับผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ทคนลยีตาง โ 
ทีไกลาวมาขຌางตຌนบางสวนจะตຌองอาศัยการวิจัยละพัฒนา ประทศเทยจ าปຓนตຌองมีความพรຌอม฿น
ดຌานทคนลยี พืไอ฿หຌสามารถน ามาพัฒนาการกษตรเดຌ 
 ขຌอจ ากัดทางทคนลยี 

 อยางเรกใตามงานวิจัย฿นประทศเทยมีขຌอจ ากัดทีไปຓนทีไทราบกันดีวา งานวิจัยสวน฿หญยังขาด
การอาเป฿ชຌประยชน์หรือเมสามารถอาเป฿ชຌเดຌจริง หากลองดูตัวอยางของประทศทีไประสบ
ความส ารใจ฿นดຌานงานวิจัย ชน ประทศกาหลี฿ตຌ ละประทศทีไก าลังพัฒนา฿นดຌานงานวิจัยอยาง
รวดรใวชนประทศจีน สิไงทีไหในเดຌชัดคือประทศหลานีๅน าอาพืๅนฐานทคนลยีจากนานาชาติมา฿ชຌ
ละพัฒนาจนทัดทียมกับนานาประทศ ิbenchmarking)กพราะมีการลองผิดลองถูกนຌอยกวา 
จากนัๅนจึงตอยอดการวิจัยจากพืๅนฐานทีไขຌมขใงจนกลายปຓนหนึไง฿นผูຌน าดຌานทคนลยี ฿นทาง
กลับกันประทศเทยขาดพืๅนฐานทีไขຌมขใงคอยสนับสนุน ผลงานวิจัยทีไเดຌจึงมักเม฿ช breakthrough 

ทีไสรຌางมูลคาพิไมจากสถานการณ์ดังกลาว ผมมีความหในวาภาคราชการเทยจ าปຓนทีไจะตຌองเดຌรับ  
การก าหนดทิศทาง฿นการยกระดับทคนลยี฿หຌทัดทียมกับนานาประทศ ละราควรจะท างาน
รวมกับอกชนซึไง฿นทีไนีๅคือกษตรกร ฿นการสนับสนุนการท างานวิจัยของกษตรกรซึไงจะปຓนงาน             
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ทีไ฿ชຌเดຌจริง ท าการพัฒนางานของกษตรกรทีไสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ละยกผลงานวิจัยทีไเดຌ฿หຌ
อกชน/กษตรกรน าเป฿ชຌประยชน์ 
 บทสรุป 

 ประทศกาหลี฿ตຌปຓนตัวอยางละรงบันดาล฿จทีไดี฿นการพัฒนาประทศมຌวาจะตຌองผชิญ
กับขຌอจ ากัดหลายประการ สิไงส าคัญทีไหในเดຌจากการพัฒนาของประทศกาหลี฿ตຌคือการท าหนຌาทีไ
อยางจริงจังของบุคคลทุกฝຆายละทุกระดับภาย฿ตຌการก าหนดทิศทางทีไชัดจนประทศเทยมีงาน 
ดຌานการกษตรอีกมากทีไมีศักยภาพ฿นการปลีไยนปลง฿หຌดีขึๅน ประดในหนึไงทีไควรเดຌรับความสน฿จ
คือ รืไองการบริหารจัดการนๅ ารายปลงพืไอรับมือกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ผมมี
ความหในวาหนวยงานราชการควรท าหนຌาทีไปຓนตัวกระตุຌน฿หຌอกชน/กษตรกรกิดการวิจัยละ
พัฒนา ละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌพวกขาติบตตอเป จะหในเดຌวาปຓนการ฿ชຌวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี฿นการผลักดันศรษฐกิจตามมดล ประทศเทย ไ.เ 
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Strategic Implication Development  

for Thai Meteorological Department 
  

นายณัฐกิตติ์ สิงหพชร 
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 

กรมอุตุนิยมวิทยา  
 

 สืบนืไองจากภายหลังการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง 
ิHiPPS Capability Development Program) มานัๅน เดຌหในนวคิด Smart City ของสาธารณรัฐ
กาหลี น าดยสถาบันพัฒนาหงชาติ ิKDI, Korea Development Institute) ซึไงน านวัตกรรม             
ดຌานเอซีที ิ ICT, Information Communication Technology) มาบูรณาการ฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน  
อันมีสิไงทีไนาสน฿จยิไง ภาย฿นหนวยงานกาหลีทีไสามารถน ามาประยุกต์฿ชຌกับหนวยงานของขຌาพจຌาเดຌนัๅน                    
ปຓนสวนหนึไงของนวคิดดຌาน E-Governmentกเดຌกกการรวมขຌอมูลสูศูนย์กลางการบูรณาการ           
ดຌานอกสารทางราชการภาย฿นหนวยงาน ละระบบอัตนมัติทางสาธารณะ  
 มืไอทคนลยีปัจจุบันนีๅมีการพัฒนาเปอยางรวดรใวบบกຌาวกระดดปຓนหตุ฿หຌภาครัฐ  

อกชนละประชาชน จ าปຓนตຌองพึไงพาขຌอมูลขาวสารทีไตอบสนองละทันตอหตุการณ์ปัจจุบัน          
ทีไปลีไยนปลงอยางตอนืไอง กอ฿หຌกิดหตุอันจ าปຓนทีไตຌองน าบบผนหลานีๅมาประยุกต์฿ชຌ พืไอทีไ
การน าบบผนมาบูรณาการนีๅสามารถพิไมขีดความสามารถละศักยภาพของหนวยงาน อีกทัๅง
สามารถชวยลดระยะวลา฿นการประสานงานระหวางหนวยงานทัๅงภาย฿นละภายนอก สงผล฿หຌกิด
การตอบสนองเดຌอยางทันทวงทีตอหตุการณ์ตาง โ จากทัๅงหนวยงานภาครัฐกอกชนหรือประชาชน           
ดยจะกลาวอธิบายถึงบบผนหลานีๅปຓนรายผนเป 

 บบผนทีไ แ การรวมขຌอมูลสูศูนย์กลาง ปຓนการบูรณาการพิไมประสิทธิภาพดຌานขຌอมูล
ขาวสารดยการน าขຌอมูลทีไมีอยู฿นตละหนวยงานทัๅงภาครัฐละภาคอกชนมารวมปຓนศูนย์ขຌอมูล
ชิงดีไยวละบงยกระดับการขຌาถึงตามความส าคัญของขຌอมูลละความจ าปຓนตอหนวยงานพืไอ
ตอบสนองตอความตຌองการดຌานขຌอมูลขาวสารทีไพิไมมากขึๅน จากตดิมทีไขຌอมูลจะยกกันผลิตละ฿ชຌ
ตามตภาย฿นหนวยงานนัๅน โ ซึไงขຌอมูลบางประภทปຓนขຌอมูลทีไผลิตออกมา฿หຌผลบบดียวละปຓน
ประภทดียวกัน ิขຌอมูล แี สงผล฿หຌกิดความลาชຌา฿นการประสานงานละสรຌางความสับสนตอ
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ภาคอกชนหรือประชาชนทีไ฿ชຌบริการจากหนวยงานนัๅน โ อีกทัๅงกระทบตอความนาชืไอถือของ
หนวยงานภาครัฐ ดังรูปทีไ แ. ทนวิธีการบบดิม กับรูปทีไ โ. ทนวิธีการทีไบูรณาการขຌอมูลชิงดีไยว  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บบผนทีไ โ การบูรณาการดຌานอกสารทางราชการ ปຓนการปรับปรุงการด านินการจาก         
รูปบบดิมทีไ฿ชຌกระดาษปຓนจ านวนมากอีกทัๅงตຌองผานขัๅนตอนการกຌเขหลายขัๅนตอนกอนทีไจะถึงมือ
ผูຌทีไมีอ านาจ฿นการลงนาม อันกอ฿หຌกิดความลาชຌา฿นการด านินงานประสานงานละการตรียมการ
฿นกรณีทีไปຓนค าสัไงดวน ปรปลีไยนปຓนการสงอกสารทางอิลใกทรอนิกส์  ดยสามารถกຌเขเดຌจาก
ตัวอกสารจากคอมพิวตอร์฿นขณะทีไอยู฿นระหวางขัๅนตอนการกຌเข มืไอถึงขัๅนตอนการลงนามดยผูຌ
ทีไมีอ านาจ฿นการลงนามนัๅน หลังจากทีไผูຌลงนามเดຌพิจารณานืๅอหาของอกสารละหในชอบพืไอ
อนุมัติ จะท าเดຌดຌวยระบบยืนยันขຌอมูลลายนิๅวมือจากทางผูຌลงนามพียงผูຌดียว หลังจากยืนยันขຌอมูล
ลายนิๅวมือลຌว จึงสามารถท าการถายอกสารออกมาพืไอท าการลงนาม฿หຌอกสารมีผลละปຓน
หลักฐานชิงประจักษ์ ดย รูปทีไ ใ. ทนล าดับขัๅนตอนดຌานอกสารบบดิม กับรูปทีไ ไ. ทนขัๅนตอน
บบ฿หม  
 

 

 

 

 

 

รูปทีไ แ รูปทีไ โ 

รูปทีไ ใ รูปทีไ ไ 
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 บบผนทีไ ใ ระบบอัตนมัติทางสาธารณะ ซึไงชองทางการออกขาวพยากรณ์อากาศจาก          
รูปบบดิมทีไ฿ชຌพียงชองทางสืไอทรทัศน์ตาง โ ครือขายวิทยุออกอากาศละวใบเซต์ของหนวยงาน  
ดยพิไมรูปบบสริมปຓนการออกประกาศผานจอมอนิตอร์สาธารณะทีไติดตัๅงดยหนวยงานของ
ภาครัฐ ฿นจุดทีไมองหในเดຌงายละมีผูຌคนหนานน อาทิ บริวณตลาด  หຌางสรรพสินคຌา สถานทีไ
ราชการ สถานีขนสงทางบก ทางอากาศ ละทางรือ ปຓนตຌน ดังรูปทีไ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดยบืๅองตຌน บบผนทีไ แ ริริไมทดลอง฿ชຌระหวางหนวยงานทีไมีการ฿หຌบริการขຌอมูลก
ประชาชน ซึไงมีการน าขຌอมูลตัวดียวกันหรือคลຌายคลึงมา฿ชຌ ดย฿ชຌตัวชีๅวัดดຌานประสิทธิภาพของ
ผลงานระหวางหนวยงานกอนทีไจะน ามา฿ชຌกับประชาชนละน าตัวชีๅวัดดຌานความพึงพอ฿จ                  
ของประชาชน  

 บบผนทีไ โ จะน ามาปรับ฿ชຌกับหนวยงานระดับส านัก ดยมีตัวชีๅวัดปຓนความรวดรใวละ
ความพึงพอ฿จของบุคลากรภาย฿นสวนตาง โ ของส านักกอนน ามาปรับ฿ชຌจริง฿นระดับกรม                  
ชิงระยะยาว   
 ขณะทีไบบผนสุดทຌาย จ าปຓนตຌอง฿ชຌความรวมมือระหวางหนวยงานหลายสวน พืไอทีไจะ
สามารถกอ฿หຌกิดปຓนรูปธรรมละน ามา฿หຌบริการกประชาชนเดຌ ดย฿ชຌตัวชีๅวัดความพึงพอ฿จของ
ประชาชนปຓนตัวก าหนดทิศของบบผนระยะยาวนีๅ 
 หากบบผนหลานีไสามารถกอก านิดปຓนรูปธรรมเดຌ จะสามารถพิไมขีดความสามารถละ
ศักยภาพของหนวยงานภาครัฐเดຌเมมากกในຌอย รวมถึงสรຌางความนาชืไอถือของหนวยงาน฿นดຌาน
บริการกภาคอกชนละประชาชนผูຌ฿ชຌขຌอมูลชิงบริการตาง โ ทัๅงยังพิไมสถียรภาพของหนวยงาน
ตอบรับกระส Thailand ไ.เ ทีไจะขຌามามีบทบาทมากยิไงขึๅน฿นอนาคตอัน฿กลຌนีๅ 
 

 

รูปทีไ 5 
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กรมพัฒนาสังคมละสวัสดิการ  
  
 มืไอพูดถึงประทศกาหลี฿ตຌ คนเทยสวน฿หญมักจะนึกถึงกกังนัมสเตล์กิKangnamก
Styleีุกกิมจิ ิKimchiี ละครซีรีย์กาหลี ิKoreanกdrama series)กทรศัพท์มือถือซัมซุง  
ิSamsungีกปຓนตຌน หรือมຌตกบะหมีไผใดกาหลีกสิไงลใก โกทีไขຌามาสรຌางกระสความ           
คลัไงเคลຌ฿หຌกับคนเทยดຌวยยอดขายถลมทลายตามหຌางสรรพสินคຌา กิดกระสวิดีอคลิปรีวิวบนลก
อินทอร์นใตยอดผูຌ ขຌาชมจ านวนหลายลຌานคนกจนลาสุดศิลปຂนตลกหนกระสหในนวทาง              
การหอบงินกลับประทศ  ลงทุนปຂดฟรนเชส์ขายบะหมีไกาหลี฿นหຌางสรรพสินคຌาของเทย หอบงิน
กลับประทศบຌานกิดจ านวนมหาศาล   
 ปรากฏการณ์ความส ารใจ฿นดຌานตาง โ ของประทศกาหลี฿ตຌ ประทศกาะลใก โ ทีไคย          
บอบชๅ าอยางหนักทัๅงจากสงครามลกครัๅงทีไ โ ละสงครามกับประทศรวมชาติกาหลีหนือ              
ิพ.ศ. โไ้ใ ถึง โไ้ๆี กลายปຓนทีไมาของการตัๅ งค าถามของประทศตาง โ ทัไวลก อะเรคือปัจจัยหลัก                           
ทีไท า฿หຌกาหลี฿ตຌสามารถฟຕนฟูประทศเดຌอยางรวดรใวภาย฿นระยะวลาพียง 5เ ป กลายปຓน
ประทศมหาอ านาจทางศรษฐกิจทัๅง฿นภูมิภาคอชียละระดับลก฿นปัจจุบัน ิรายเดຌมวลรวมของ
ประทศ  ิGDP) สูงปຓนอันดับทีไ แโ ของลก฿นป พ.ศ.โ555ี  
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รูปทีไ แ ตัวอยางกระสการคลัไงเคลຌวัฒนธรรมกาหลี฿ตຌ฿นประทศเทย 

 

 นวัตกรรม หรือ Innovation คือค าตอบของค าถาม  อะเรคือปัจจัยหลักของความส ารใจ
฿นการพัฒนาประทศกาหลี฿ตຌ  ิkey factorsี   
 ความหมายของค าวา นวัตกรรม มีผูຌ฿หຌค านิยามเวຌหลากหลาย ทัๅงนีๅ Mulgan ละคณะ  
ิโเเ็ี  เดຌนิยามความหมายของนวัตกรรมเวຌอยางนาสน฿จ  หมายถึง  ความคิดหรือนวคิด฿หม โ  
ของรืไอง฿ดกใตามทีไสามารถน าเป฿ชຌประยชน์เดຌ ิInnovation is new ideas that workี          
จากนิยามของ Mulganดท า฿หຌสามารถสรุปเดຌวา ดังนัๅน฿นดຌานการพัฒนาสังคมการสรຌางสรรค์
นวัตกรรมจึงมิเดຌหมายถึงการพึไงพาวิทยาศาสตร์หรือทคนลยีทานัๅน  ตหมายรวมถึงนวคิด           
฿หม โ  พืไอการน าเป฿ชຌประยชน์฿นการพัฒนาสังคมเดຌดຌวยชนกัน   
 John Bessant ละ Joe Tidd (โเเ็ี นวัตกรรม สามารถบงออกเดຌปຓน ไ ประภท  
เดຌก  
 ิแี  Product innovation คือ การปลีไยนปลง฿น ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ชน การพัฒนา
ทรศัพท์คลืไอนทีไจากระบบกดปุຆม ปຓนทรศัพท์บบสัมผัส หรือ smart phone ทีไสามารถชืไอมยง
ทุกคนทัไวลก฿หຌสามารถสืไอสารถึงกันเดຌตลอดวลาทัไวลก 

 (2) Process Innovation คือ การปลีไยนปลงกระบวนการผลิต กระบวนการน าสนอ
ผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการสงสินคຌาพืไอ฿หຌมีความรวดรใวขึๅน  สะดวกขึๅน  หรือประหยัดมากขึๅน  
ชน  การซืๅอขายสินคຌาผานระบบการคຌาอิลใกทรอนิกส์  ิe-commerce)กหรือการสัไงซืๅอหนังสือ
พียงปลายนิๅวคลิกดียวบนวใบอะมซอนดอทคอมกิwww.amazon.com)กลูกคຌากใสามารถปຓน
จຌาของหนังสือทีไตຌองการเดຌ  ปຓนตຌน 
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 ิใี  PositionกInnovationกคือกการปลีไยนความขຌา฿จดิม โ ิperceptions)กตอบริบท  
ิcontext)dของสินคຌาหรือบริการกหรือการปลีไยนทิศทางการท าตลาดของสินคຌาละบริการ ชน  
อิทธิพลจากการขงขันของตลาดสืๅอผຌาทีไพิไมสูงขึๅนท า฿หຌกางกงยีนส์ลีวายส์ ิLevi’sกStrauss)           

ตຌองปลีไยนทิศทางการผลิตดิม คือ กางกงยีนส์ทีไนຌนกลุมผูຌ฿ชຌรงงานปຓนหลักมาสูทิศทางตลาด
สินคຌาฟชัไนดຌวยกปຓนตຌน 

 ิไี   Paradigm Innovation คือ นวัตกรรมทีไมุงนຌนการปลีไยนปลงกระบวนทัศน์ดิมของ
องค์กร ซึไงปຓนผลมาจากกระสการปลีไยนปลงตาง โ ฿นสังคมทีไสงผลกระทบตอความคิดของ
ประชาชนกชนกกระสทคนลยีพืไอการสืไอสารบนอินตอร์นใตสงผล฿หຌบริษัทตาง โ ตຌองปรับ
กระบวนทัศน์ทางธุรกิจ฿นรูปบบออนเลน์มากขึๅน ิonline services) ปຓนตຌน 

 ส าหรับประทศกาหลี฿ตຌมีการมุงนຌนการสรຌางกนวัตกรรมdทีไหลากหลายพืไอปຓนกลเก 
หลักของการพัฒนาประทศเปสูความยัไงยืน ซึไงปรากฏ฿หຌหใน฿น ใ กลุมหลัก เดຌก ิแี ภาครัฐ                
ิโีกภาคอกชนละ ิใี ภาคประชาชนกิPrivate)กหรือทีไรียกวา นวัตกรรมทางสังคม ิSocial  

Innovationี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีไ โ สรุปนวทางการสรຌางนวัตกรรม฿นภาคสวนตาง โ ของประทศกาหลี฿ตຌ 
 

 การพัฒนาชิงนวัตกรรม฿นภาครัฐ ิInnovativeกdevelopment in public sector)            

ของประทศกาหลี฿ตຌปຓนการสรຌางนวัตกรรม฿นองค์ภรภาครัฐละดยองค์กรภาครัฐ฿นหลากหลาย
มิติ เดຌก ิแี การพัฒนาระบบรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิE-government) ปຓนสรຌางความสะดวกสบาย
฿นการติดตอประสานงานระหวางภาครัฐ  ภาคประชาชน  ละภาคอกชน฿หຌกิดความสะดวกมาก
ยิไงขึๅน สรຌางความปรง฿ส ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของภาครัฐเดຌตลอดวลาทัๅงจาก
ขຌอมูลบบรียลเทม ์ิreal time) ละขຌอมูลอืไน โ ทีไรัฐบาลลใงหในความจ าปຓนของการสืไอสาร฿หຌกับ
ประชาชนเดຌรับรูຌ฿นวลาดียวกัน พืไอปຓนการสรຌางประยชน์฿หຌกหนวยงานทัๅงภาครัฐละภาคธุรกิจ



240 
 

ทีไสามารถน าขຌอมูลหลานัๅนเปประกอบการวางผนงานหรือวางผนธุรกิจ ปຓนตຌน ิโี การทุม
งบประมาณพืไอการพัฒนาความรูຌดຌานสารสนทศของบุคลากรภาครัฐ พืไอ฿หຌสามารถปรับตัวขຌากับ
กระสการปลีไยนปลงของประทศละกระสลก ิใี การสรຌางความพรຌอมของระบบครงสรຌาง
พืๅนฐานพืไอรองรับการพัฒนาศรษฐกิจ฿นอนาคต หรือ ศรษฐกิจดิจิทัล ิdigital economy) ชน  
นวัตกรรม฿นระบบขนสงละระบบการจราจร ปຓนตຌน ซึไงปຓนปัจจัยหลัก฿นการสรຌางบรรยากาศ        
การลงทุนของภาคอกชนทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ ละ ิไี การสรຌางสถาบันวิจัยละพัฒนา  
ิresearchกandกdevelopmentกinstitutesกorกR&D)กกระจายอยูตามขตตาง โ ทัไวประทศ           
ซึไงประทศกาหลี฿ตຌ฿หຌความส าคัญกับการวิจัยละพัฒนา฿นอันดับตຌน โ ดย฿นป พ.ศ. โ55ใ  
ประทศกาหลี฿ตຌเดຌรับการจัดอันดับปຓนประทศทีไ฿ชຌงบประมาณดຌานการวิจัยละพัฒนา ิR&D)   
สูงปຓนอันดับทีไ ใ  ของลก  ใ่  พันลຌานหรียญสหรัฐ หรือประมาณ  ใๆุเเเ ลຌานบาท   
 

 

 

 

 

 

 
 

รูปทีไ ใ สรุปภาพรวมการพัฒนาชิงนวัตกรรมของภาครัฐ 

 

 การพัฒนาชิงนวัตกรรม฿นภาคอกชน ิInnovativeกdevelopmentกinกprivateกsector)                  

การพัฒนาชิงนวัตกรรม฿นภาคอกชน หรือภาคธุรกิจของประทศกาหลี฿ตຌคืออีกหนึไงกลเกหลักของ
ปัจจัยความส ารใจ฿นการพัฒนาประทศ ประทศกาหลี ฿ตຌมุ ง นຌนการพัฒนานวัตกรรม                     
ดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีปຓนหลัก  พืไอปูทางเปสูรากฐานทางศรษฐกิจทีไขຌมขใง฿นระดับ
นานาชาติ  ดยรัฐบาลกาหลี฿ตຌเดຌทุมงบประมาณพืไอการวิจัยละพัฒนาของภาครัฐกภาคอกชน
อยางตใมทีไ ท า฿หຌประทศกาหลี฿ตຌมีสถาบันพืไอการวิจัยละพัฒนารวมกับภาคอกชนมากกวา             
โ หมืไนหงทัไวประทศ 
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 การพัฒนาชิงนวัตกรรม฿นภาคประชาชน หรือนวัตกรรมทางสังคม ิSocialกInnovation)                  

ของประทศดังกลาว คือ การพัฒนานวัตกรรมพืไอสงสริมคุณภาพชีวิตละความปຓนอยูทีไดีของภาค
ประชาชน฿นประทศ สะทຌอนเดຌจาก วิสัยทัศน์ละกลยุทธ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์กเอซีทีกละ
การวางผนอนาคตกิMinistryกofกScience,ก ICT,กandกFutureกPlanning)กกับนวคิด  
ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ละความสุขของประชาชนกิCreativeกEconomyกandกPeople’s  
Happinessี  ดยก าหนด  5  ยุทธศาสตร์พืไอน าพาประทศเปสูนวคิดดังกลาว  ดย  โ  ฿น  5  
ยุทธศาสตร์ ทีไมีนยบายทีไมุงนຌนการน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีมาสรຌางประชากร
คุณภาพละสรຌางความสุข฿หຌกประชาชน฿นประทศ เดຌก  ยุทธศาสตร์ทีไ  แ  :  กาหลี฿ตຌสังคม
ห ง ศรษฐกิจสรຌ า งสรรค์ ก ิPromisingกKoreaกwithกCreativeกEconomyกEcosystemี
นวนยบายทีไนาสน฿จประกอบดຌวยนวัตกรรมทางการศึกษาพืไอการสรຌางอัจฉริยะบุคคลละ
ผูຌชีไยวชาญทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละเอซีที การพัฒนานวัตกรรมดยการตอยอดละ
สรຌางมูลคาพิไมกทรัพย์สินทางปัญญา การสงสริมความรูຌรืไองซอฟต์วร์ตัๅงต฿นดใกระดับ           
ชัๅนอนุบาลละสงสริมการรียนรูຌ฿นภาคสนามจริง฿นระดับมหาวิทยาลัยการสงสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชน฿หຌปຓนชุมชนหงการวิจัยละพัฒนาการสงสริมการตอยอดนวคิดสรຌางสรรค์
ของนักศึกษา฿นมหาวิทยาลัยเปสูชิงพาณิชย์ ปຓนตຌน ละ ยุทธศาสตร์ทีไ  5  :  กาหลี฿ตຌประทศทีไ
มีความสุขพิไมมากขึๅนจากการ฿ชຌเอซีทีทีไพิไมมากขึๅน ิHappier Korea with wider use of  ICTี  
ประกอบดຌวยนยบายการ฿ชຌเอซีทีพืไอปຓนครืไองมือ฿นการกຌปัญหาสังคม ชน พืไอการปງองกัน
ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยทางอาหาร ปัญหาดใกติดกมส์ออนเลน์ ปัญหาการเมเดຌรับ          
การคุຌมครองทางสังคม  ปຓนตຌน   
 อยางเรกใตาม ภาย฿ตຌบริบทของประทศเทย ซึไงปຓนประทศก าลังพัฒนา ิdeveloping 

country)  มีขຌอจ ากัดทางดຌานงบประมาณ การสรຌางนวัตกรรมทางสังคมตามค าจ ากัดความขຌางตຌน  
ทีไมิเดຌหมายถึงการพึไงพาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีพียงอยางดียว  ตนวัตกรรมทางสังคม             
ทีไประทศกาหลี฿ตຌละประทศทีไพัฒนาลຌว฿นหลาย โ ประทศทัไวลกยอมรับวาปຓนปัจจัยหนึไงของ
การพัฒนาประทศทีไยัไงยืน ิSustainable  Development  : SD) คือการสรຌางนวัตกรรมทางสังคม
ดยผานกระบวนการ ความรวมมือของภาครัฐละภาคอกชน หรือ Public Private Partnership 

: PPP)   

 Gabi  Zedlmayer (โเแแี จຌาของบนความ How The Private Sector Can Drive 

Social Innovation หรือ  ภาคอกชนสามารถขับคลืไอนนวัตกรรมทางสังคมเดຌอยางเร บนวใบ
นิตยสารทางธุรกิจระดับลก www.forbes.comกกลาววากจากการส ารวจความคิดหในบริษัท               
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ยักษ์฿หญทัไวลกกวา แเเ หง ประมาณรຌอยละ 5เ ของบริษัทหลานัๅน ตางตระหนักถึงความส าคัญ
ของการรับผิดชอบตอสังคม ดยมองวาการกຌปัญหาตาง โ ทางสังคมทีไมีความยากล าบากละ
ซับซຌอนมากขึๅนเมควรกຌดยภาครัฐหรือองค์กรอกชนพียงล าพัง ทัๅงนีๅ นวความคิดดังกลาวปຓนผล
มาจากการปรับปลีไยนรูปบบ  ิmodel) ของการ฿หຌพืไอสังคม ิphilanthropy) เปสูรูปบบ฿หมทีไ
มิ฿ชพียงการบริจาคงินหรือนวคิดทีไรียกวา การสรຌางคุณคารวมกัน  ิshared value modelี           
ซึไงจะสง฿หຌภาคอกชนยินดีขຌามารวมมือภาครัฐ ภาคประชาชน฿นการรวมพัฒนาประทศมากยิไงขึๅน  
พราะปຓนการสรຌางประยชน์ทัๅงสองฝຆาย ิmutual benefitsีกประยชน์ตอชุมชนคือการเดຌรับ
สวัสดิการสังคมพิไมมากขึๅน฿นขณะทีไภาคอกชนมองวาปຓนการพัฒนาทรัพย์สิน ิassets) ของบริษัท
฿นหลาย โ ดຌาน ชน การพัฒนาทักษะของบุคลากร การพัฒนาชองทางธุรกิจ ละการพัฒนา
ครือขายทางธุรกิจ  ปຓนตຌน  
 ส าหรับกรมพัฒนาสังคมละสวัสดิการ ซึไงปຓนหนวยงานทีไมีหนຌาทีไ฿นการจัดสวัสดิการละ
สงสริมการจัดสวัสดิการจากภาคสวนตาง โ ิตามพรบ. คุຌมครองคนเรຌทีไพึไง พ.ศ. โ55็ี ซึไงมี
นยบาย฿หຌศูนย์คุຌมครองคนเรຌทีไพึไงทัไวประทศส ารวจผูຌดຌอยอกาส฿นตละพืๅนทีไทีไปຓนกลุ มปງาหมาย
ของกรมฯ  ประกอบดຌวยคนขอทานละคนเรຌทีไพึไงนัๅน พบวาจ านวนผูຌดຌอยอกาส฿นสังคมยังมีจ านวน
มาก ละบางรายมีสภาพปัญหาทีไซับซຌอน ชน ปัญหาทีไอยูอาศัยเมมัไนคง ความพิการ สูงอายุถูก
ทอดทิๅง เมมีอาชีพทีไมัไงคง ละรายเดຌเมพียงพอ ปຓนตຌน การสรຌางนวคิดดsharedดvalue 

model ระหวางภาครัฐละภาคอกชน สามารถน าเปปรับ฿ชຌกับกิจกรรม CSR ฿นตละจังหวัดเดຌ 
พืไอดึงภาคอกชนทีไสามารถปຓนครือขายความรวมมือ฿นอนาคต ิPerspective partnerships) ฿หຌ
ขຌามามีสวนรวม฿นการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมปງาหมายของกรมฯ พืไอรวมสงสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมทีไหลากหลาย ปຓนการลงทุนของภาครัฐทีไมิตຌอง฿ชຌงบประมาณ ฿นขณะทีไประยชน์ของ
ภาคอกชนทีไจะเดຌรับอาจจะปຓนอกาส฿นการสรຌางความส ารใจทางธุรกิจทีไกิดจากการสรຌาง
นวัตกรรมทางสังคม฿หຌกับประทศเทยตอยอดเปสูการพัฒนานวัตกรรมทางสินคຌา  ละธุรกิจ                
฿นอนาคตเดຌ฿นวลาดียวกัน   
 ทัๅงนีๅ  ภาครัฐจะตຌองปຓนผูຌจุดประกายนวคิด฿หมตอสังคมกอนทีไจะน าเปสูความรวมมือ฿น
รูปบบกsharedกvalueกmodelกดังกลาวdGabyกกลาววา ภาครัฐตຌองปลีไยนนวคิดพืๅนฐาน 
ทีไมัก฿ชຌค าวากความรับผิดชอบกิresponsibilityีกปຓนค าวากอกาสกิopportunityี           
พืไอกระตุຌน฿หຌกิดรูปบบความรวมมือบบ฿หมดังกลาวขຌางตຌนกอน กลาวคือ มืไอภาคอกชนขຌา฿จ
ถึงความปรารถนาดีของภาครัฐทีไตຌองการ฿หຌภาคอกชนมีสวนรวมตอสังคมละความปรารถนาดีตอ
ภาคอกชนทีไจะเดຌจากการรวมมือกับภาครัฐความรวมมือตาง โ พืไอการสรຌางสรรค์นวัตกรรมทาง
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สังคมตาง โ จักตามมา ซึไงประดใน  การสรຌางนวัตกรรม  ละ  ความรวมมือระหวางภาครัฐละ
ภาคอกชน  คือปัจจัยของ  การพัฒนาประทศทีไยัไงยืน  ปัจจัยหนึไงของประทศกาหลี฿ตຌ ละ
ประทศทีไพัฒนาลຌวหลาย โ ประทศ การขຌามามีสวนรวม฿นการพัฒนาสังคมของภาคอกชนมืไอ
พิไมมากขึๅน จะสามารถลดการพึไงพางบประมาณภาครัฐ ปຓนการคืนทรัพยากรมนุษย์ทีไมีคุณภาพ  
ละสรຌางสังคมทีไมีคุณภาพ ท า฿หຌประทศสามารถดินหนຌาการพัฒนาเปเดຌดຌวยความคลองตัวมาก
ยิไงขึๅน ละคือนิยามของค าวา การพัฒนาทีไยัไงยืน ของประทศเทยเดຌชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปทีไ ไ สรุปนวคิดนวัตกรรมทางสังคม : PPP พืไอเปสูการพัฒนาทีไยัไงยืน ิSD) 
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ถอดบทรียนการพัฒนาดຌานศรษฐกิจ สังคม ละบทบาทของภาครฐั : 
กรณีศึกษาประทศกาหลี฿ตຌ 

 

นางสาวกัลย์ธีรา  ชุมปัญญา   
 นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
 

  ฿นบทความนีๅจะน าสนอปัจจัยหงความส ารใจของการพัฒนา฿น ใ ดຌาน เดຌก ศรษฐกิจ 
สังคม ละบทบาทของภาครัฐ  พืไอสะทຌอน฿หຌหในถึงการปຓนบบอยาง฿นการพัฒนาทีไดี ิGood 

practice) ของกาหลี฿ตຌ ดยฉพาะการศึกษาบทบาทของภาครัฐทีไมีสวนส าคัญ฿นการขับคลืไอน
ประทศ ดยปรียบทียบจากการประกาศ฿ชຌผนพัฒนาศรษฐกิจ  ซึไงอยู฿นชวงระยะวลาดียวกัน 
ละปัจจัยหงความส ารใจทีไน ามา฿หຌกาหลี฿ตຌสามารถปลีไยนปลงจากประทศทีไครัๅงหนึไงคยปຓน
ประทศยากจนทีไสุด฿หຌสามารถกຌาวขຌามสูการปຓนประทศชัๅนน า฿นดຌานทคนลยีของลก ทัๅงนีๅ 
ขຌอสรุปทีไเดຌจากการรียนรูຌตามหลักสูตรการสริมสรຌางคุณลักษณะสวนบุคคลละทักษะการท างาน
ส าหรับขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูงจะน ามาประยุกต์฿ชຌ พืไอพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน พืไอ฿หຌ
ปຓนองค์กรทีไบทบาทส าคัญ฿นการขับคลืไอนประทศตอเป 

 จากทีไกลาวมาขຌางตຌน ฿นชวงป แ้ๆเ ประทศเทยละประทศกาหลี฿ตຌมีขนาดศรษฐกิจ           
ทีไ฿กลຌคียงกัน ดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ ิGDP)กของเทยอยูทีไกโ.็ๆกพันลຌานดอลลาร์ 
สหรัฐละกาหลี฿ตຌมีมูลคา GDPกใ.่้ พันลຌานดอลลาร์สหรัฐ ซึไงวลานัๅนกาหลี฿ตຌอยู฿นสภาวะ
ยากจนนืไองจากสงครามภาย฿นประทศ ขณะทีไประทศเทยกิดความปลีไยนปลงทางการมืองอยู
บอยครัๅง ซึไงสงผลตอการด านินนยบายของประทศ ดຌวยหตุนีๅการฟຕนฟูศรษฐกิจปຓนกุญจส าคัญ
฿นการพลิกฟຕนประทศจากสภาวะดังกลาว จึงกิดการริริไม฿ชຌผนพัฒนาศรษฐกิจหงชาติ ดยมี
วัตถุประสงค์พืไอ฿หຌกิดการลงทุน฿นปัจจัยพืๅนฐานทางศรษฐกิจ ดยประทศกาหลี฿ตຌเดຌประกาศ฿ชຌ
ผนพัฒนาศรษฐกิจหงชาติ ฉบับทีไ แ ิThe แst Five-Year Economic Development Plan : 

แ้ๆโ-แ้ๆๆี ดยนຌนการมุงนຌนการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานพืไอวางรากฐานการพัฒนาประทศ 
ชน เฟฟງา ถานหิน ควบคูเปกับการสงสริมการผลิตภาคอุตสาหกรรมละภาคกษตรกรรม      
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 ขณะทีไประทศเทยเดຌประกาศ฿ชຌผนพัฒนาศรษฐกิจหงชาติ ฉบับทีไ  แ ิพ.ศ. โ5เไ-โ5เ้ี 
ดย฿หຌความส าคัญกับการวางครงสรຌางพืๅนฐาน เดຌก ระบบคมนาคมขนสง ขืไอนอนกประสงค์ 
รงเฟฟງา ตลอดจนการสงสริมการศึกษาขัๅนอุดมศึกษา฿นสวนภูมิภาคพิไมติมอีกดຌวย       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อยางเรกใดี ภายหลังจากการประกาศ฿ชຌผนพัฒนาศรษฐกิจหงชาติของทัๅงสองประทศ 
กาหลี฿ตຌกิดการขยายตัวของมูลคาศรษฐกิจมากกวาประทศเทย จากการด านินนยบายทีไมี
ลักษณะส าคัญ฿น ใ ระยะ เดຌก 
 ระยะผนพัฒนาศรษฐกิจหงชาติ ฉบับทีไ แ–ใ ิแ้ๆโ–แ้็ๆี กาหลี฿ตຌมีนยบายทีไชัดจน                       
฿นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก ิHeavy Industries) ชน หลใกกลຌาละปຂตรคมี 
ตลอดจนอุตสาหกรรมคมีอยางตอนืไอง รวมทัๅงสงสริมพัฒนาศรษฐกิจ พืไอการสงออก ละการ
พัฒนาทางหลวงชืไอมมือง ซึไงการพัฒนา฿นระยะนีๅปຓนการสงสริมศรษฐกิจขนาดลใก ละสรຌาง
ปัจจัยพืๅนฐาน พืไอ฿หຌกิดการลงทุนละการกระจายทรัพยากรภาย฿นภาคการผลิตละอุตสาหกรรม
ของประทศ  
 ระยะผนพัฒนาศรษฐกิจหงชาติ ฉบับทีไ ไ – ๆ ิแ้็็–แ้้แี รัฐบาล฿หຌความส าคัญกับ
บทบาทของภาคอกชน฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจมากยิไงขึๅน  ดยสงสริมการผลิตพืไอการสงออก
อยางตอนืไอง ดยฉพาะอุตสาหกรรมคมีละอุตสาหกรรมหนักขนาด฿หญ อาทิ หลใกละหลใกกลຌา 
ปຂตรคมี ตลอดจนสงสริมอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌทคนลยีละรงงานมีฝมือ ทัๅงนีๅ จุดปลีไยนทีไส าคัญ฿น
ระยะนีๅ  คือ การปลีไยนปງาหมายจากอุตสาหกรรมหนักปຓนอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌทคนลยีชัๅนสูง อาทิ 
อิลใกทรอนิกส์ ละงานดຌานขຌอมูลขาวสาร รวมทัๅงสงสริมการวิจัยละพัฒนา ดยพิไมคา฿ชຌจาย
ภาครัฐตอ GDP มากขึๅน ซึไงสงผล฿หຌกิดการติบตของศรษฐกิจอยางตอนืไองละมูลคา GDP ของ
กาหลี฿ตຌริไมติบตสูงกวาของประทศเทยทาตัว  
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 ระยะผนพัฒนาศรษฐกิจหงชาติ ฉบับทีไ ็ ิแ้้โ – แ้้ๆี ศรษฐกิจของกาหลี฿ตຌติบต
อยู฿นระดับนวหนຌาของอชีย ดยรัฐบาลด านินนยบายตอนืไอง฿นการสงสริมอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌ
ทคนลยีชัๅนสูง อาทิ เมครอิลใกทรอนิกส์ พันธุวิศวกรรม ละอากาศยาน พรຌอมกับวางผนพัฒนา
พืๅนทีไ ็ หงทัไวประทศ พืไอ฿หຌปຓนนิคมอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌทคนลยีชัๅนสูงอีกดຌวย  
 ภายหลังการด านินนยบายตามผนพัฒนาฯ ทัๅง ็ ฉบับ ของกาหลี฿ตຌ สะทຌอน฿หຌหในการ
ด านินการตามผนพัฒนาฯ พืไอพลิกฟຕนศรษฐกิจละน าประทศกຌาวสูประทศทีไมีรายเดຌสูงละ
ปຓนประทศผูຌน าดຌานทคนลยีของลก฿นปัจจุบัน 

 จะหในเดຌวา นวทางการพัฒนาของกาหลี฿ตຌมีทิศทางทีไชัดจน มีการก าหนดปງาหมาย฿น
อุตสาหกรรมทีไมีศักยภาพละสงสริมการพัฒนาตอยอดเปยังอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌทคนลยีขัๅนสูง            
ซึไ งตกตางจากผนพัฒนาฯ ของประทศเทยทีไมีลักษณะ ปຓนผนชีๅน าบบครอบคลุม 
ิComprehensive development plan) ทีไก าหนดประดในทางศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม 
ตลอดจนการพัฒนาคน฿หຌอยูภาย฿ตຌผนพัฒนาฯ ฉบับดียวกันการขับคลืไอนผนพัฒนาฯ ลักษณะ
ดังกลาวจึงปຓนเปอยางเรຌทิศทางละขาดความตอนืไอง ดຌวยหตุนีๅ การประกาศ฿ชຌผนพัฒนาฯ          
ทัๅง แแ ฉบับ อาจเมสัมฤทธิ์ผลทาทีไควร ดຌวยหตุนีๅการรียนรูຌความส ารใจของกาหลี฿ตຌอาจปຓน
บบอยางของการพัฒนาของประทศเทย฿นดຌานศรษฐกิจ สังคม ละบทบาทของภาครัฐ ดังตอเปนีๅ 
 แ.  การขยายตัวทางศรษฐกิจอยางรวดรใวปຓนผลจากการก าหนดทิศทางทีไชัดจนของการ
สงสริมอุตสาหกรรมศักยภาพละการผลิตสินคຌาอุตสาหกรรม พืไอการสงออก ดย฿นวลาตอมาปຓน
พืๅนฐานทีไส าคัญของอุตสาหกรรมทีไอาศัยทคนลยีระดับสูง ละน าเปสูการปຓนศรษฐกิจ                  
ทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม ทคนลยีละสารสนทศ฿นระดับชัๅนน า จากปัจจัยสนับสนุนของ
ภาคอกชนขนาด฿หญ ละการจัดสรรงบประมาณพืไอการวิจัยละพัฒนาทีไสงผล฿หຌกิดการตอยอด
องค์ความรูຌ ดย฿นป โเแ5 ครงสรຌางการผลิตของกาหลี฿ตຌมีสัดสวนของภาคบริการมากทีไสุดทีไ            
รຌอยละ 5้.็ ภาคอุตสาหกรรมรຌอยละ ใ่.เ ละ ภาคกษตรละการประมงรຌอยละ โ.ใ ซึไง
ปลีไยนปลงเปสูการขยายตัวของภาคบริการ ดยประยุกต์฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿นมิติตาง  
โ มากยิไงขึๅน ชน ระบบคมนาคม Smart city การพัฒนาดຌานการศึกษา ปຓนตຌน  
 โ. มຌวามูลคาการติบตของศรษฐกิจจะสงผลตอการปลีไยนผานจากประทศรายเดຌปาน
กลาง ิMiddle income country) เปสูประทศทีไมีรายเดຌสูง ิHigh income country) ต
ครงสรຌางประชากรทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใวละผลกระทบจากภาวะศรษฐกิจ สงผลกระทบ
ดยตรงตอกลุมผูຌมีรายเดຌตไ า รัฐบาลจึงประกาศมาตรการ  พืไอสริมสรຌางมาตรฐานคุณภาพชีวิต หรือ
฿นชืไอวา National Basic Livelihood Security System (NBLSS) ดย฿หຌความชวยหลือ ชน          
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คาครองชีพ ทีไอยูอาศัย คารักษาพยาล รวมถึงทุนการศึกษา ปຓนตຌน นอกจากนีๅ ยังมีครงการบ านาญ
ส าหรับผูຌสูงอายุซึไงมีพิไมมากขึๅนจากการปลีไยนปลงครงสรຌางประชากร ละมักประสบปัญหาความ
ยากจนอีกดຌวย ขณะดียวกันการพัฒนาระบบครงสรຌางสาธารณะละบริการของสาธารณะ               
ถูกออกบบ฿หຌประชาชนทุกคนสามารถขຌาถึงเดຌอยางสะดวกละทาทียม ชน การจัดการระบบ
นๅ าประปาทีไสะอาด ปลอดภัยละราคาถูก การชืไอมยงครือขายคมนาคมทีไมีประสิทธิภาพ ละมี
ราคาหมาะสมมืไอปรียบทียบกับคาครองชีพ 

 ใ. ฿หຌความส าคัญกับธรรมาภิบาล ิGovernance)ก฿นฐานะปຓนกลเกการขับคลืไอนของ
ภาครัฐ นຌนความสัมพันธ์ระหวางรัฐละประชาชน ดยสรຌางระบบราชการทีไมีประสิทธิภาพ สรຌาง
ความนาชืไอถือพืไอ฿หຌประชาชนสามารถมีสวนรวมเดຌอยางทຌจริง จึงกิดระบบ E-Government  

ซึไงปຓนครือขายสารสนทศความรใวสูงทีไชืไอมยงขຌอมูลของหนวยงานภาครัฐต าง โ ฿หຌสามารถ
ขຌาถึงบริการออนเลน์เดຌอยางสะดวก รวดรใว พรຌอมกันนีๅยังจัดตัๅงคณะท างานดຌาน E-Government               

พืไอยกระดับดຌาน ICTก฿นอนาคต นอกจากนีๅ ฿นสวนของขຌาราชการถือปຓนปัจจัยส าคัญ                
฿นการขับคลืไอนประทศ ฿นป โเเ5 จึงเดຌด านินการปฏิรูประบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดย฿หຌ
ความส าคัญกับพืๅนฐานของระบบคุณธรรม ิMerited-based) ระบบการศึกษา ละความปຓนผูຌน า 
ดยสงสริม฿หຌการคัดลือกบุคลากรขຌาสูระบบราชการมีความปรง฿ส ละตຌองเมกีไยวขຌองกับ
ผลประยชน์ตาง โ อีกทัๅงจะตຌองดึงดูดผูຌทีไมีความสามารถ฿หຌ ขຌาสูระบบราชการมากยิไงขึๅน ทัๅง฿น
ระดับปฏิบัติการละ฿นระดับอ านวยการ ซึไงปຂดอกาส฿หຌกิดการขงขันกับบุคคลภายนอกหรือจาก
ภาคอกชน ละสงสริม฿หຌขຌาราชการพัฒนาตนอง฿หຌหมาะสมกับต าหนงภาย฿ตຌระบบ 
Performance appraisal หรือการประมิน ผลการท างานบบ ใๆเ องศา จากทุกภาคสวนพืไอ฿หຌ
สะทຌอนศักยภาพทีไทຌจริง นอกจากนีๅ ขຌาราชการของรัฐบาลกาหลี฿ตຌจะตຌองเดຌรับการฝຄกอบรม
พืไอ฿หຌสามารถ฿ชຌงานดຌาน IT ละ E-Government ตลอดจนขยายผลเปสูประชาชน฿นสาขาอาชีพ
อืไน โ ฿หຌมีความตระหนักรูຌกีไยวกับทคนลยีอยางปຓนวงกวຌาง 
 มืไอปรียบทียบกับผลการพัฒนาทัๅง ใ ดຌานกับบริบทการพัฒนาของประทศเทยจะพบวา
ลักษณะการขับคลืไอนของกาหลี฿ตຌ อาศัยกลเกภาครัฐหรือราชการปຓนปัจจัยส าคัญ ดยด านินการ
ตามผนละนยบายจากรัฐบาล฿นลักษณะบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานตาง โ อยางมี
ประสิทธิภาพ ละสามารถสรຌางผลสัมฤทธิ์เดຌตรงตามปງาหมาย นอกจากนีๅ ปัจจัยสริมอืไน โ เดຌก 
ศักยภาพของภาคอกชน คานิยมทางสังคม ละประวัติศาสตร์฿นอดีต ลຌวนปຓนรงผลักดัน฿หຌกิด
การพัฒนาดຌานศรษฐกิจทีไรุดหนຌาอยางรวดรใว นอกจากนีๅการ฿หຌความส าคัญดຌานการศึกษา ละ 
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การสรຌางระบบสวัสดิการรัฐทีไครอบคลุม ท า฿หຌคุณภาพชีวิตของประชากรอยู฿นระดับทีไดี ละปຓนเป
ตามนวทางการพัฒนาทีไยัไงยืนดຌวย 

 ฿นงของหนวยงานภาครัฐทีได านินการจัดท าผนละนยบายดຌานศรษฐกิจละสังคมของ
ประทศ สศช. มีบทบาทส าคัญ฿นการชืไอมยงประดในการพัฒนาดຌานตาง โ ของประทศ                
ผานการประกาศ฿ชຌผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติซึไ งมีสวน฿นการวางรากฐาน                 
การพัฒนาของประทศ฿นปัจจุบัน 

 อยางเรกใดี กวาหกทศวรรษของการประกาศ฿ชຌผนพัฒนาฯ ประทศเทยยังคงอยู฿นกลุม
ประทศก าลังพัฒนาละติดกับดักรายเดຌปานกลาง ซึไงประชากรสวนหนึไงมีรายเดຌตไ าละมีฐานะ
ยากจน ซึไงเมปຓนเปตามปງาหมายของผนพัฒนาฯ สาหตุทีไกิดขึๅนอาจนืไองมาจากขาดการ
จัดล าดับความส าคัญทีไชัดจน ดยการบรรจุวาระ฿นลักษณะทีไปຓนระนาบดียวกันเมอาจสะทຌอน
ความรงดวนละความตระหนักถึงความจ าปຓนของนยบายทาทีไควร อีกทัๅง การก าหนด฿หຌ
ผนพัฒนาฯ ปรียบสมือนรวมนยบายของประทศ ซึไงกีไยวขຌองกับการจัดท าค าของบประมาณ           
฿นตละป ท า฿หຌหนวยงานตาง โ ฿หຌความส าคัญฉพาะภารกิจทีไกีไยวขຌองมากกวาการบูรณาการ
ชืไอมยงซึไงปຓนสิไงทีไจ าปຓนส าหรับการบรรลุปງาหมายของผนพัฒนาฯ ทัๅงนีๅ การมีสวนรวมของภาค
ประชาชน ผูຌมีสวนเดຌสวนสียละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง จะตຌองอยู฿นทุกกระบวนการจัดท าผนฯ 
ตัๅงตการก าหนดทิศทาง การด านินครงการ/ผนงาน ตลอดจนการติดตามละประมิน                 
฿นทຌายทีไสุดดຌวย 

 ขณะทีไการพัฒนาทีไส าคัญทีไสุด คือ การพัฒนาบุคลากร ซึไงปรียบสมือนทรัพย์สิน ิasset) 

ส าคัญของหนวยงานการพัฒนาบุคลากรดยฉพาะ฿นหนวยงานราชการจะตຌองตระหนักถึง
ความส าคัญของทคนลยีละความรูຌทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใว การขຌาถึงขຌอมูลตาง โ สามารถ
ท าเดຌสะดวก ท า฿หຌ฿นปัจจุบันกิดการติบตของหนวยงานวิคราะห์ทีไพิไมมากขึๅนทัๅง฿นสวนของ
ภาครัฐละภาคอกชน  ซึไงตกตางจาก฿นอดีตทีไผานมา ดຌวยหตุนีๅ การพัฒนาความรูຌความสามารถ
ของบุคลากรจึงปຓนสิไงทีไตຌองพัฒนาอยางรงดวน พืไอ฿หຌมีบุคลากรมีศักยภาพ฿นการวิคราะห์ 
ผลักดัน ละตัดสิน฿จนยบายตาง โ บนพืๅนฐานของการคิดวิคราะห์อยางมีระบบ ละสามารถ
จัดท าผนพัฒนาฯ ทีไสามารถน าประทศเปสูอนาคตทีไดีละปຓนรูปธรรมมีระบบ ละสามารถจัดท า
ผนพัฒนาฯ ทีไสามารถขึๅนเดຌ 



250 
 

 จากปัญหาละอุปสรรคทีไ กิดขึๅน สศช . จึงควรมีนวทางการปฏิบัติทีไ ปຓนรูปธรรม                 
พืไอสงสริม฿หຌกิดการปลีไยนปลงทีไดี ปรับปรุงการท างาน฿หຌมีประสิทธิภาพ พืไอยกระดับปຓน
หนวยงานชัๅนน าของประทศ฿นการก าหนดทิศทางการพัฒนา ซึไงเดຌก าหนดผนงาน/ครงการ               
ทีไกีไยวขຌอง ดังตอเปนีๅ 

  นวทางการด านินการตามผนงานละครงการทีไเดຌน าสนอนัๅน นຌนความส าคัญ฿นดຌาน 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร฿นหนวยงานราชการละการปรับบทบาท฿หຌสอดคลຌองกับบริบท          
ทีไปลีไยนปลงอยูสมอ ซึไงปຓนปัจจัยความส ารใจทีไส าคัญของการพัฒนาประทศกาหลี฿ตຌ ดยมี
กลเกภาครัฐทีไขับคลืไอนประทศตลอดหลายทศวรรษ จะหในเดຌวาการสรຌางก าลังคนคุณภาพ฿หຌ
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กิดขึๅน฿นทุกภาคสวนปຓนรงผลักดันทีไส าคัญ฿หຌกิดการปลีไยนปลงเปสูอนาคตทีไดียิไ งขึๅน ทัๅง฿นง
ของคุณภาพชีวิตละสภาพวดลຌอม฿นมิติทางศรษฐกิจละสังคม   
 ดຌวยหตุนีๅ สศช. ฿นฐานะทีไปຓนหนวยงานส าคัญ฿นการก าหนดทิศทางการพัฒนาของประทศ 
จึงมีความจ าปຓนตຌองสรຌางองค์ความรูຌจากการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ละประสบการณ์           
การท างานทีไหลากหลาย รวมทัๅงสรຌางครือขายรวมกับผูຌชีไยวชาญ฿นสาขาตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับ
ภารกิจของหนวยงาน พืไอ฿หຌกิดการตอยอด ความรูຌละนวัตกรรม฿หม โ พิไมมากขึๅน ตลอดจน
สรຌางความขຌมขใง สรຌางความรวมมือกับทุกภาคสวนพืไอ฿หຌปຓนหนวยงานราชการชัๅนน าของประทศ
ตอเป 

------------------------------------------------- 
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ยือนดนสม : บทรียนรูຌ ... กຌาวอยางเรสูประทศเทยทีไดีกวา 
 

นางสาวกิตติยา  ศรีวรพล 

นักวิชาการภาษีช านาญการ 
กรมสรรพากร 

 

 บทน า 
 สาธารณรัฐกาหลี ิTheกRepublicกofกKoreaีกหรือกกาหลี฿ตຌกิSouthกKoreaีกปຓน
ประทศทีไตัๅงอยูทางตอน฿ตຌของคาบสมุทรกาหลี มีพรมดนทางหนือติดกับประทศกาหลีหนือ 
ละตัๅงอยู฿กลຌกับประทศทีไมีความจริญติบตทางศรษฐกิจอยางประทศญีไปุຆนละประทศจีน           
ซึไงอยูทางทิศตะวันออกฉียง฿ตຌละทิศตะวันตกของสาธารณรัฐกาหลี ตามล าดับ 

 หากยຌอนวลากลับเปราวป ค.ศ. 1950 สาธารณรัฐกาหลีตຌองผชิญกับการปลีไยนปลงทาง
ศรษฐกิจอยูบอยครัๅง นับจากการทีไประทศตຌองขຌารวม฿นสงครามลกครัๅงทีไ 2กรืไอยมาจนขຌาสู
ชวงสงครามกาหลี฿นระหวางป ค.ศ. 1950 - 1953 อันปຓนผล฿หຌบຌานรือนเดຌรับความสียหายปຓน
อยางมากละประชาชนตกอยู ฿นภาวะยากจนมีรายเดຌตอหัวประชากรตไ ากละผลจากการทีไ
สาธารณรัฐกาหลีขຌารวม฿นสงครามยังท า฿หຌวัฒนธรรมกาหลีริ ไมถูกทรกซงจากวัฒนธรรม
ตะวันตก ดยนับตหตุการณ์ส าคัญทัๅงสองครัๅงนัๅน รัฐบาลกาหลี฿ตຌเดຌ฿หຌความส าคัญ฿นการฟຕนฟู
ประทศ฿หຌมัไนคงละมัไงคั ไงอีกครัๅง ริ ไมจากการวางรากฐานทางดຌานการศึกษา กฎหมาย ละ
ปลูกฝังวัฒนธรรมกาหลี฿หຌขใงกรงละปຓนทีไยอมรับกับคนรุน฿หม ควบคูกับการปลีไยนปลง  
ทางศรษฐกิจจากประทศกษตรกรรมสูการปฏิรูปอุตสาหกรรมดย฿ชຌทคนลยีขຌามามีสวนรวม 
(Industrial Revolution) 

 มຌวาสาธารณรัฐกาหลีจะเดຌรับงินชวยหลือจากประทศมหาอ านาจอยางสหรัฐอมริกา พืไอ
ฟຕนฟูประทศ ตรัฐบาลกาหลีกลับมีวิสัยทัศน์฿หຌประทศพึไงพาตนองอันจะน าเปสูการจริญติบต
ทางศรษฐกิจอยางมีสถียรภาพ นืไองจากรัฐบาลกาหลี฿ตຌมองหในปัจจัยบวกทางดຌานรงงานทีไมี
มาก฿นประทศละมีอัตราคารงทีไตไ าจากภาวะหลังสงคราม รัฐบาลจึงก าหนดนยบายปลีไยน
ประทศ฿หຌปຓนประทศอุตสาหกรรมดยอาศัยความเดຌปรียบดຌานรงงานปຓนหลัก ดยนຌน
อุตสาหกรรมผลิตพืไอสงออกปຓนหลักพืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกประทศ ทัๅงนีๅ สินคຌาสงออกเปยัง
ตางประทศ฿นระยะรก เดຌก สินคຌาประภทวัตถุดิบหรือสินคຌาทีไ฿ชຌครืไองจักรละก าลังคนเมมากนัก                   
ตอมาเดຌขยายการผลิตมาสูอุตสาหกรรมหนัก ชน คมีภัณฑ์ ครืไองจักรกล รถยนต์ ละรือกปຓนตຌน 
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ท า฿หຌ฿นระยะวลาเมนาน สาธารณรัฐกาหลีสามารถปลีไยนประทศจากประทศทีไทบจะสิๅนหวัง
กลายปຓนศูนย์กลางทางดຌานศรษฐกิจทีไ ฿ชຌ ทคนลยีขัๅนสูงปຓนฐานการด านิน ศรษฐกิจ                    
จนหตุการณ์ดังกลาวเดຌรับการขนานนามวาปຓน ปาฏิหาริย์หงมนๅ าฮัน1 ิMiracle of the Han Riverี          
อยางทຌจริง 

จากภาพสดง฿หຌหในวา ผลิตภณัฑ์มวลรวมตอประชากรของสาธารณรัฐกาหลีพิไมสูงขึๅน              
อยางตอนืไองตัๅงตป ค.ศ. แ้็5 ซึไงปຓนชวงหลังสงครามลกครัๅงทีไ โ ละสงครามกาหลี    

 

 สาระส าคัญจากการรียนรูຌทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมละพัฒนาทคนลยีดิจิทัล ละ         
การสนับสนุนผูຌประกอบการราย฿หม ิNew Start-up) 

 การปลีไยนปลงทางศรษฐกิจของสาธารณรัฐกาหลีชวงหลังสงครามจนพัฒนาปຓนประทศ
อุตสาหกรรมละกຌาวมาปຓนหนึไง฿นกลุมประทศศรษฐกิจขนาด฿หญ หรือกลุม G โเ ปຓนผลจาก
การทีไรัฐบาลกาหลี฿ตຌเดຌก าหนดปງาหมายการพัฒนาประทศเวຌอยางชัดจนผานผนพัฒนา        
ทางศรษฐกิจหຌาปทีไมียุทธศาสตร์สอดคลຌองกับสถานการณ์ทางศรษฐกิจละสังคม ดยนวความคิด
หลักที ไรัฐบาลกาหลี฿ตຌเดຌมีนยบายผลักดัน เดຌก การท า฿หຌสาธารณรัฐกาหลีปຓนศ รษฐกิจ
สรຌางสรรค์ขับคลืไอนประทศ ดຌวยความรูຌทคนลยี การสรຌางนวัตกรรม ละผสมผสานกับความมี
อกลักษณ์ของวัฒนธรรม จึงเมปຓนที ไปลก฿จวาหตุ฿ดสาธารณรัฐกาหลีจึงถือวาปຓนหนึไง฿น
ประทศผูຌน าทางดຌานทคนลยีของลกอันสะทຌอนเดຌจากการทีไครืไองมือสืไอสารละรถยนต์ขอ ง
บริษัทสัญชาติกาหลีปຓนทีไนิยมละรูຌจักเปทัไวลก รวมถึงกรณีกระสความนิยมวัฒนธรรมกาหลี
                                                           
1ปาฏิหาริย์หงมนๅ าฮัน ปຓนค ารียก การปลีไยนปลงครัๅงยิไง฿หญของสาธารณรัฐกาหลีจากประทศกษตรกรรมปຓนประทศ
อุตสาหกรรม นืไองจากซลทีไปຓนมืองหลวงของประทศปຓนสถานทีไทีไมนๅ าฮันเหลผาน 
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อยางพลง ละคร กลุมศิลปຂนนักรຌอง หรือภาษากาหลี เดຌขຌามามีอิทธิพล฿นกลุมวัยรุนทัไวอชีย 
ละยังปຓนทีไรูຌจัก฿นประทศถบตะวันตก  
 การขຌารวมหลักสูตรการฝຄกอบรมระยะสัๅนทีไสาธารณรัฐกาหลีภาย฿ตຌหลักสูตรการสริมสรຌาง
คุณลักษณะสวนบุคคลละลักษณะการท างานของขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง รุน แโ ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. 256เ ิHigh Performance and Potential System : HiPPs) ระหวางวันทีไ  
แ็-โใ ธันวาคม โ55้ ท า฿หຌขຌาพจຌา เดຌตระหนักวารัฐบาลกาหลีเดຌมุงนຌนความส าคัญของการกิด 
CreativeกIndustryกซึไงปຓนการ฿ชຌพืๅนฐานทางความคิดของศรษฐกิจชิงสรຌางสรรค์ 2 ิCreative 

Economyี จากทักษะทคนลยีละความช านาญของรงงานดຌานทคนลยีสูการสรຌางนวัตกรรม 
ทีไทันสมัยละมีอกลักษณ์อันกอ฿หຌกิดมูลคาพิไมละมใดงิน฿หຌกับศรษฐกิจเดຌอยางมหาศาล ฿นการนีๅ               
ส านักงาน ก.พ. รวมกับ Korea Development Institute (KDI) & The KDI School of Public 

PolicyกandกManagementกจึงเดຌจัด฿หຌขຌาพจຌาละผูຌขຌารวมสัมมนาเดຌมีอกาสเปทัศนศึกษา         
ยังหนวยงานส าคัญทีไกีไยวขຌองกับวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ซึไงปຓนรงขับคลืไอน฿หຌกิด
ศรษฐกิจดิจิทัล฿นสาธารณรัฐกาหลีพืไอปຓนการปຂดมุมมองการรียนรูຌละกຌาวทันทคนลยี
สมัย฿หม฿หຌก HiPPs 12 ดยเดຌมีอกาสเปยีไยมชมพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมหงซัมซุง ิSamsung 

Innovation Museum : SIMี ศูนย์ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ละนวัตกรรม ิCenter for Creative 

Economy and Innovation : CCEI) ละ KDI School  ทีไกอตัๅงดยรัฐบาลกาหลี ขຌาพจຌาจึงขอสรุป
สาระส าคัญทีไเดຌจากการรียนรูຌ ดังนีๅ 
 แ.  พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมหงซัมซุง ิSamsung Innovation Museum : SIMี 
 พิพิธภัณฑ์ฯ ตัๅงอยู฿นมือง Suwon ปຓนหนึไง฿นอาคารทีไตัๅงอยูบริวณอาณาจักรซัมซุง ซึไงบริวณ
฿กลຌคียงประกอบดຌวย ขตพืๅนทีไส านักงานศูนย์วิจัยละพัฒนาของ Samsung ิR&Dี ละพิพิธภัณฑ์
นวัตกรรมหงซัมซุง  ดยพิพิธภัณฑ์ฯ จัดขึๅนพืไอสดงถึงความปຓนมาตัๅงตรกริไมของการ฿ชຌทคนลยี 
ประวัติความปຓนมาอุตสาหกรรมครืไอง฿ชຌเฟฟງา รวมถึงจัดสดงผลงานนวัตกรรมละความปຓนมา
ของธุรกิจอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ของบริษัท ซึไงขຌาพจຌาหในวา พิพิธภัณฑ์ฯ นอกจากจะปຓนศูนย์          
การรียนรูຌดຌานทคนลยีลຌวตพิพิธภัณฑ์ฯ หงนีๅยังปຓนสิไงสะทຌอน฿หຌหในถึงความส ารใจของบริษัท
ซัมซุงทางดຌานอุตสาหกรรมเอทีอีกดຌวย 

                                                           
โ ศรษฐกิจชิงสรຌางสรรค์ หมายถึง การ฿ชຌความคิดทีไกิดจากจินตนาการละพรสวรรค์ของบุคคล฿นการสรຌางมูลคาทีไกิดจากความคิด
ของมนุษย์ พืไอ฿หຌกิดสินคຌาละบริการอันจะน ามาซึไงการพิไมขึๅนของ GDP 
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 โ. ศูนย์ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ละนวัตกรรม ิCenter for Creative Economy and  Innovation : 

CCEI) 

 ศูนย์ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ละนวัตกรรมจัดตัๅงขึๅนดยความรวมมือระหวางรัฐบาลดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยีกับบริษัท KT จ ากัด ซึไงปຓนบริษัท ผูຌ฿หຌบริการดຌานทรคมนาคม
ชัๅนน าของสาธารณรัฐกาหลี ดยปัจจุบันมีศูนย์ศรษฐกิจฯ จ านวนกวา แ่ หงทัไวประทศ 

 ศูนย์ศรษฐกิจฯ จัดตัๅงขึๅนดยมีวัตถุประสงค์หลัก พืไอ฿หຌความชวยหลือกบริษัท฿หຌน า
ทคนลยีขຌามามีสวนชวย฿นการท าธุรกิจพืไอ฿หຌสามารถพัฒนาปຓนผลงานหรือนวัตกรรมทีไสรຌาง
มูลคาทางศรษฐกิจ฿หຌกประทศเดຌ ละ฿นกรณีทีไผูຌประกอบการราย฿หมทีไยังเมมีความขຌา฿จดຌาน
ธุรกิจพียงพอ ศูนย์ศรษฐกิจฯ จะท าหนຌาทีไสมือนพีไลีๅยงทีไ฿หຌการสนับสนุนดຌานความรูຌการวิจัยละ
พัฒนา ดຌานการตลาด ละการขยายฐานลูกคຌาเปยังตางประทศ 

 ทัๅงนีๅ ศูนย์ศรษฐกิจฯ ทีไขຌาพจຌาละผูຌขຌารวมสัมมนาเดຌมีอกาสขຌาศึกษาดูงานปຓนศูนย์
ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ละนวัตกรรมหงทีไ 8 ตัๅงอยู฿น Pan-Gyo Techno Valley อันปรียบสมือน 
Silicon Valley ของสหรัฐอมริกา นืไองจากบริวณดังกลาวมีบริษัทชัๅนน าดຌานทคนลยีละ       
การสืไอสารตัๅงอยูจ านวนมาก ละรัฐบาลกาหลี฿ตຌยัง฿หຌการสนับสนุนผูຌประกอบการราย฿หม ิNew 

Start-upี ละผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSmall and Medium Enterprises : 

SMEsี ทีไริไมตຌนท าธุรกิจตยังเมมีสถานทีไปฏิบัติงานสามารถ฿ชຌอาคารทีไรัฐบาลสรຌางขึๅน฿นบริวณ 
Pan-Gyo Techno Valley ซึไงกลาวเดຌอีกนัยหนึไงวา ศูนย์ศรษฐกิจฯ ท าหนຌาทีไปຓนศูนย์กลาง           
การวิจัยละพัฒนา฿นตละภูมิภาคของสาธารณรัฐกาหลีพืไอ฿หຌครอบคลุมกับการริไมตຌนการท า
ธุรกิจของผูຌประกอบการราย฿หมละผูຌประกอบการ SMEs ดຌวยหตุนีๅ รัฐบาลกาหลี฿ตຌเดຌมีนยบาย
สนับสนุน฿หຌขต Pan-Gyo Techno Valley ปຓนปງาหมายหลัก฿นการดึงดูดบริษัทชัๅนน าดຌานทคนลยี
จากตางประทศขຌามาลงทุนดຌานวิจัยละพัฒนา ตลอดจนมีการสงผูຌชีไยวชาญจากตางประทศพืไอ
คอย฿หຌค านะน า ฝຄกอบรมละลกปลีไยนทคนลยีขัๅนสูงกกัน ซึไงปัจจุบันมีบริษัททีไตัๅงอยู฿น
บริวณดังกลาวประมาณ แุแโแ บริษัท ละมีการจຌางงาน ็โุ่โเ คน 

 ส าหรับผูຌประกอบการราย฿หมละผูຌประกอบการ SMEsกศูนย์ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ละ
นวัตกรรมเดຌมีนวทางสนับสนุนหลัก โ ประการ เดຌก การสนับสนุน฿นระยะริไมตຌนธุรกิจ ละ         
การสนับสนุนพืไอตอยอดธุรกิจ 

 ิแี  การสนับสนุน฿นระยะริไมตຌนธุรกิจ 

 ศูนย์ศรษฐกิจฯ มีลักษณะปຓนศูนย์บริการบใดสรใจ ณ จุดดียว ิOne Stop Service) ฿หຌ
ผูຌประกอบการราย฿หมสามารถขຌามาขอค าปรึกษาการริไมตຌนท าธุรกิจเดຌตัๅงตขัๅนตอนรก ดย
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ภาย฿นศูนย์ศรษฐกิจฯ มีส านักงานยอยของหนวยงานรัฐตาง  โ ทีไคอย฿หຌค าปรึกษากีไยวกับ           
การด านินธุรกิจ ชน การปลีไยนความคิดชิงสรຌางสรรค์ของผูຌประกอบการ฿หຌปຓนผนธุรกิจทีไ
สมบูรณ์ หรือการจัด฿หຌมีจຌาหนຌาทีไผูຌชีไยวชาญดຌานทคนลยี฿หຌค าปรึกษาพืไอ฿หຌผนธุรกิจทีไวางเวຌ
ปຓนนวัตกรรมทีไกิดขึๅนจริง ดยเมสียคา฿ชຌจาย฿ด โ ปຓนตຌน นอกจากนีๅศูนย์ศรษฐกิจฯ ยังปຓนศูนย์
สนับสนุนผูຌประกอบการราย฿หมท าหนຌาทีไอ านวยความสะดวก฿หຌกผูຌประกอบการ฿นการริไมตຌน        
ท าธุรกิจ ชน การ฿หຌ฿ชຌสถานทีไท างานหรือริไมตຌนท าวิจัยละพัฒนา หรือ฿นกรณีทีไผูຌประกอบการ  
ขาดคลนครืไองมือบางรายการทีไ฿ชຌทคนลยีขัๅนสูงละมีราคาพงสามารถยืมครืไองมือละ
อุปกรณ์ดังกลาวเดຌจากศูนย์ศรษฐกิจฯ ชนดียวกัน รวมทัๅง ยังจัด฿หຌมีการฝຄกอบรมทักษะทางธุรกิจ
ละการ฿หຌการสนับสนุนงินทุน ดยรวมกับธนาคารพาณิชย์หลายหงอีกดຌวย  
 ิโี การสนับสนุนพืไอตอยอดธุรกิจ  
 ส าหรับผูຌ ประกอบการทีไ เดຌ ริไ มท าธุ รกิจ ฿นระยะหนึไ งละมีนวัตกรรมหรือผลงาน                 
ปຓนของตนองลຌว ละหากมีนวความคิดชิงสรຌางสรรค์ทีไจะตอยอดนวัตกรรมของตน฿นรูปบบ
อืไน โ ผูຌประกอบการสามารถขอ฿หຌศูนย์ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ละนวัตกรรมชวยหลือดຌานการวิจัย
ละพัฒนาเดຌ ซึไงรูปบบการ฿หຌค าปรึกษาปຓนลักษณะการ฿หຌความรวมมือกันระหวางผูຌประกอบการ
ราย฿หม มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย คຌนควຌาละท าการพัฒนานวัตกรรมรวมกัน 

 KDI School 

 Korea Development Institute (KDI) and The KDI School of Public Policy and 

Management กอตัๅงดยรัฐบาลสาธารณรัฐกาหลี จัดตัๅงขึๅนดยมีวัตถุประสงค์  พืไอด านินการวิจัยละ
วิคราะห์นยบายทางศรษฐกิจ ละตอมา KDI เดຌมีการกอตัๅง KDI School พืไอปຓนศูนย์การวิจัยพัฒนา
ละรียนรูຌการปลีไยนปลงทางดຌานยบายทางศรษฐกิจ ดยเดຌมีการจัดฝຄกอบรมละเดຌชิญผูຌชีไยวชาญ
จากตางประทศขຌารวมลกปลีไยนประสบการณ์ละความคิดหในกีไยวกับนยบายละประดในส าคัญ          
ทีไนาจับตามององค์กรอืไน โ กับผูຌน าองค์กรตาง โ  ฿นสาธารณรัฐกาหลี ทัๅงนีๅ  รัฐบาลกาหลี฿ตຌ                      
เดຌมุงหวังวาการลงทุนงินจัดอบรมสัมมนาจะปຓนการปຂดมุมมองทางความคิด฿หຌกผูຌขຌารวมสัมมนา          
ซึไงประกอบดຌวยผูຌน าจากองค์กร฿นสาธารณรัฐกาหลีหลายหง พืไอพิไมพลังทางความคิดละพรຌอมทีไจะ
สรຌางสรรค์นยบายทีไปຓนประยชน์ตอประทศ 

 ขຌอคิดหในละขຌอสนอนะพืไอการปลีไยนปลงประทศเทย 

 สืบนืไองจากรัฐบาลพลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา เดຌมีนยบายขับคลืไอน฿หຌประทศเทยขຌาสู 
Digital Economy ดยการผลักดัน฿หຌทุกภาคสวนทัๅงภาครัฐละภาคอกชนน าทคนลยีมา฿ชຌ฿หຌ
กิดประยชน์สูงสุด  ซึไงสอดคลຌองกับองค์ความรูຌทีไผูຌขຌารวมสัมมนาเดຌรับจากการขຌารวมฝຄกอบรม
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ละดูงาน ณ สาธารณรัฐกาหลี ขຌาพจຌาจึงเดຌจัดท าขຌอคิดหในละขຌอสนอนะทีไจะปຓนประยชน์ตอ
สวนราชการเทยส าหรับการก าหนดนยบายละผนการบริหารประทศ รายละอียด ดังนีๅ 
 1. การจัดตั งมืองหงการวิจัยละพัฒนาพืไอการพัฒนาทางทคนลยี 

 ศูนย์ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ละนวัตกรรม ณ Pan-GyoกTechnoกValleyกมีลักษณะปຓน           
มืองหงการวิจัยละพัฒนาทีไบริวณดยรอบประกอบดຌวยอาคารบริษัททางดຌานทคนลยีละ
อาคารส าหรับผูຌประกอบการราย฿หม ซึไงปຓนประยชน์ตอการบริหารจัดการละก าหนดนยบายของ
รัฐบาล ขຌาพจຌาจึ งมีนวคิดสนับสนุน฿หຌรัฐบาลเทยจัดตัๅ ง มืองหงการวิจัยละพัฒนา                    
ดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ดย฿นพืๅนทีไดังกลาวจะประกอบดຌวยหนวยงานวิจัย ศูนย์การรียนรูຌ
พืไอยาวชนละมีสิไงอ านวยความสะดวกอยางครบครัน ชน หอพักนักวิจัย sportกclubกละ
สวนสาธารณะ ปຓนตຌน พืไอสรຌางสภาพวดลຌอมการท างานทีไหมาะสมละพืไอ฿หຌรัฐบาลเทยสามารถ
ก าหนดนยบายการบริหารจัดการละมาตรการสนับสนุน฿หຌกิดการวิจัยละพัฒนาเดຌอยางชัดจน 
ชน การก าหนดสิทธิประยชน์ทางภาษีส าหรับผูຌประกอบการทีไตัๅงอยู฿นบริวณมืองหงการวิจัยละ
พัฒนา ซึไงมีลักษณะหมือนกับการ฿หຌสิทธิประยชน์ทางภาษีกผูຌประกอบการ฿น Silicon Valley          
฿นสหรัฐอมริกา นอกจากนีๅ การจัดตัๅงมืองหงการวิจัยละพัฒนายังสนับสนุน฿หຌมีการรวมกลุมกัน
ของผูຌทีไมีปງาหมายละมีทักษะการท างาน฿กลຌคียงกัน ซึไงจะสริมสรຌางบรรยากาศการท างาน฿หຌมี
การลกปลีไยนความคิดหในละถายทอดความรูຌระหวางกันซึไงจะกิดปຓนองค์ความรูຌทางทคนลยี
ละพัฒนาปຓนนวัตกรรมตอเป 

 โ. การจัดตั ง Start-up Complex 

 สาธารณรัฐกาหลีปຓนหนึไง฿นประทศทีไ฿หຌความส าคัญตอการสนับสนุน฿หຌมีผูຌประกอบการ 
ราย฿หม฿นประทศ นืไองจากผูຌประกอบการตละรายยอมมีองค์ความรูຌหรือนวคิดสรຌางสรรค์         
ขัๅนพืๅนฐานทีไตกตางกันละมืไอน ามาผสมผสานกับทคนลยีสมัย฿หมกจะกอ฿หຌกิดผลงานหรือ
นวัตกรรมทีไสรຌางมูลคาทางศรษฐกิจ฿หຌกประทศเดຌซึไงชนดียวกับรัฐบาลเทยทีไตระหนักวา
ผูຌประกอบการราย฿หมจะปຓนรงขับคลืไอนประทศเทย฿หຌติบตเดຌอยางตอนืไอง รัฐบาลจึงเดຌมี
มาตรการสนับสนุน฿หຌกิดผูຌประกอบการราย฿หม฿นประทศ ชน มาตรการทางภาษีหรือมาตรการ
ชวยหลือดຌานสินชืไอ ปຓนตຌน 

 จากการศึกษาดูงานทีไสาธารณรัฐกาหลีท า฿หຌขຌาพจຌามีนวคิดวา ประทศเทยควรจัดตัๅง 
Start-upกComplexกซึไงมีลักษณะปຓนศูนย์กลางสนับสนุนการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ          
ราย฿หมอยางครบวงจร นืไองจากถึงมຌวา฿นปัจจุบันสวนราชการเทยจะบูรณาการท างานระหวาง
หนวยงานดังชนกรณีการท างานรวมกันพืไอสนับสนุน฿หຌกิดผูຌประกอบการราย฿หม฿นประทศ               
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ตปัจจุบันประทศเทยยังเมมีศูนย์กลางการสนับสนุนผูຌประกอบการราย฿หมอยางปຓนรูปธรรม 
ขຌาพจຌาจึงขอสนอนวความคิดวา รัฐบาลควรจัดตั ๅง Start-upกComplexกที ไมีลักษณะ฿หຌ
ผู ຌประกอบการราย฿หมสามารถ walkก inกรับค าปรึกษาจากจຌาหนຌาทีไผูຌชีไยวชาญทัๅงทีไปຓน
จຌาหนຌาทีไจากหนวยงานราชการละผูຌชีไยวชาญจากขนงตาง โ ทีไจะคอย฿หຌค านะน า รวมถึง         
การจัด฿หຌมีพีไลีๅยงผูຌประกอบการราย฿หมทีไปຓนทีไปรึกษา฿นการด านินรืไ อง ยืไนค าขอจัดตัๅงธุรกิจ
ตลอดจน฿หຌความรูຌรืไองการจัดท าผนธุรกิจ นอกจากนีๅ ภาย฿น Start-up complex ควรจัด฿หຌมี
สถานทีไส าหรับผูຌประกอบการราย฿หม฿นการท าวิจัยละพัฒนาละปຂดอกาส฿หຌผูຌประกอบการ            
ราย฿หมสามารถยืมครืไองมือละอุปกรณ์ การท าวิจัยละพัฒนาเดຌ รวมทัๅงจัด฿หຌมีผูຌชีไยวชาญ
ฝຄกอบรม฿หຌกผูຌประกอบการราย฿หม฿หຌสอดคลຌองกับนวทางการท าธุรกิจ 

----------------------------------------- 

 

 หลงทีไมาของขຌอมูล 

 http://www.worldbank.org/ 

 http://www.korea.net/AboutKorea/Economy/The-Miracle-on-The-Hangang 

 http://www.pangyotechnovalley.org/eng/companies/sub_3.asp 
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การพัฒนาประทศ : ศรษฐกิจฐานความรูຌ สูศรษฐกิจสรຌางสรรค์ 
 

นางสาวกุสุมา  คงฤทธิ์ 
ศรษฐกรปฏิบัติการ 

ส านักงานศรษฐกิจการคลัง 
 

 บทน า 

 ฿นศตวรรษทีไ 21กประทศตาง โ เดຌกຌาวขຌาสู ศรษฐกิจกระส฿หมอันกิดจากการทีไ
ศรษฐกิจลกเดຌคลืไอนขຌาสูศรษฐกิจบบฐานความรูຌ หรือทีไรียกกันวา Knowledge-based 

economy ซึไงปຓนศรษฐกิจทีไ฿ชຌการจัดการความรูຌมาชวยสรຌางผลผลิตละมูลคาพิไม฿หຌกับ
ศรษฐกิจ3กดยความรูຌถือปຓนปัจจัยหนึไง฿นการผลิตการกระจายสินคຌา ละการบริการทีไสรຌาง
ความติบตทางศรษฐกิจละสรຌางงาน฿หຌกับทุกภาคสวน นอกจากนีๅ ตัวความรูຌละทคนลยี
องถือปຓนสินคຌาอยางหนึไงเดຌชนกัน ดยทีไผูຌคຌนพบหรือผูຌทีไลงทุนท าวิจัยจนท า฿หຌกิดความรูຌ ละ
นวัตกรรมสามารถตอรองคຌาขายหรือสงวนสิทธิ์องค์ความรูຌ นวัตกรรม ละทคนลยีทีไคຌนพบดย
การจดสิทธิบัตร ละองค์ความรูຌนัๅนปຓนสิทธิทางปัญญา ความรูຌจึงปรียบสมือนปຓนสินทรัพย์ทีไ
กอ฿หຌกิดรายเดຌ ิProductive assetี ดຌวยหตุดังกลาวการจริญติบตทางดຌานศรษฐกิจทีไมี
พืๅนฐานมาจากความรูຌ จึงปຓนทีไยอมรับกันวาชวยขับคลืไอนการจริญติบตทางศรษฐกิจละพิไม
ขีดความสามารถทางการผลิต ิProductivityี  
 บทความนีๅมุงชีๅ฿หຌหในความส าคัญของศรษฐกิจฐานความรูຌ อันจะน าเปสูศรษฐกิจ
สรຌางสรรค์ ิCreative economyี ซึไงปຓนนวนยบายการพัฒนาทีไส าคัญของหลายประทศ฿น
ปัจจุบัน รวมทัๅงประทศเทย ดยท าการศึกษาถอดบทรียนจากพัฒนาการศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐกาหลีทีไมีการ฿ชຌปัจจัยความรูຌ฿นภาคอุตสาหกรรมมาอยางตอนืไอง พรຌอมทัๅงวิคราะห์
ผลของการพัฒนาศรษฐกิจสรຌางสรรค์ตอการขยายตัวทางศรษฐกิจละน าสนอนวนยบาย               
พืไอการพัฒนาประทศเทยสูศรษฐกิจสรຌางสรรค ์

 

 

 

                                                           
3 Drucker, P. ิ1969ี, The Age of Discontinuity; Guidelines to Our Changing Society. New York: Harper and Row. 
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 1. กรณีศึกษาจากสาธารณรัฐกาหลี : ศรษฐกิจฐานความรูຌ สูศรษฐกิจสรຌางสรรค์ 
 ฿นอดีตสาธารณรัฐกาหลีหรือประทศกาหลี฿ตຌปຓนหนึไง฿นประทศก าลังพัฒนา          
ตปัจจุบันสาธารณรัฐกาหลีเดຌกຌาวปຓนประทศทีไพัฒนาลຌว ทัๅงนีๅ การติบตทางศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐกาหลีมีความดดดนจากการทีไศรษฐกิจของประทศถูกยกระดับจากอุตสาหกรรม
การผลิตละการสงออก สูอุตสาหกรรมกลุมคมีภัณฑ์ ครืไองจักรกลละอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์             
จนปัจจุบันผลผลิตละบริการทางดຌานความรูຌละสารสนทศมีบทบาทส าคัญตอศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐกาหลีปຓนอยางมาก   ดยการสงออกผลิตภัณฑ์ดຌานทคนลยีสารสนทศละ           
การสืไอสาร อาทิ ชุดอุปกรณ์ทรทัศน์ สารกึไงตัวน าทีไ฿ชຌท าอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ ผงหนຌาจอ            
เมครชิป คอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ รวมถึงทรศัพท์มือถือคิดปຓนหนึไง฿นสามของปริมาณสินคຌา         
ทีไสงออกทัๅงหมดของประทศ ท า฿หຌสาธารณรัฐกาหลีนຌนความขใงกรงของประทศผาน
ยุทธศาสตร์ดຌานการสงออกทคนลยี ดยรัฐบาลเดຌมุงนຌน ิ1ี การลงทุน฿นดຌานการศึกษา หรือ
การวิจัยละพัฒนา ละ ิ2ี การลงทุน฿นครงสรຌางพืๅนฐานดຌานทคนลยีทรคมนาคมละ           
การสืไอสาร ิICTี ซึไงทัๅงการศึกษา วิจัยละพัฒนา บวกกับทคนลยีทรคมนาคมละการสืไอสาร 
ถือปຓนปัจจัยส าคัญ฿นการสรຌางศรษฐกิจฐานความรูຌ อันน าเปสูระบบศรษฐกิจทีไมีการสรຌางสรรค์ 
ผยพรความรูຌละน าความรูຌมา฿ชຌอยางมีประสิทธิภาพ  ฿นการสรຌางความจริญติบตทาง
ศรษฐกิจ ละกิดนวัตกรรมการรียนรูຌ ิภาพทีไ 1ี 

 

ทีไมา: Kozma, Robert B. ิ2008ี. ICT, Education Reform, and Economic Growth: A Conceptual 

Framework 
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 มืไอวิคราะห์ปัจจัยทีไท า฿หຌสาธารณรัฐกาหลีประสบความส ารใจจากการสรຌางศรษฐกิจ
ฐานความรูຌ สูศรษฐกิจชิงสรຌางสรรค์ พบวา มีปัจจัยพืๅนฐานสนับสนุนส าคัญ 4 ประการ เดຌก 
ิแี การมีระบบนวัตกรรมทีไมีประสิทธิภาพ฿นทุกระดับของประทศทัๅง฿นระดับกิจการผลิต 
ศูนย์วิจัยละมหาวิทยาลัย กลุมคนทีไมีความรูຌ รวมถึงองค์กรภาครัฐละอกชนทีไมีความสามารถ         
฿นการจัดหาผยพร ลกปลีไยนละรับอาความรูຌมาปรับ฿ชຌอยางหมาะสม ิInnovation 

system and technological adoptionี ิโี การสนับสนุนของรัฐบาลตอการลงทุน฿นดຌาน
การศึกษา หรือการวิจัยละพัฒนา ท า฿หຌกิดการยกระดับของประชากรทีไมีการศึกษาละ
รงงานทีไมีความรูຌ/มีฝมือ ซึไงจะปຓนตัวกลาง฿นการสรຌาง การ฿ชຌ ละการกระจายความรูຌ สูระบบ
ศรษฐกิจละสังคม ิใี ทคนลยีสารสนทศละทรคมนาคม  ิ Informationกand 

communication technologiesี ทีไท า฿หຌประชาชนละธุรกิจสามารถขຌาถึงขຌอมูลสารสนทศ
จากทัไวทุกมุมลก4 ละน าขຌอมูลนัๅนมาสังคราะห์ กลัไนกรอง฿หຌปຓนความรูຌทีไสามารถน ามา
ประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ตอศรษฐกิจละสังคมดยรวมอยางมีประสิทธิภาพละหมาะสม 
ละ ิไี สภาพวดลຌอม เดຌก กฎระบียบขຌอบังคับ ทุนทางสังคม ิSocialกcapitalีกหรือความ
ชืไอ฿จเวຌวาง฿จ ิTrustี ละการสืไอสารอยางปຂดกวຌางระหวางรัฐ อกชน ละประชาชนปຓน
ตัวกระตุຌนสงสริม฿หຌภาครัฐละอกชนรวมมือกัน฿นการสรຌางละลกปลีไยนความรูຌระหวางกัน 

 2. ความส าคัญของศรษฐกิจสรຌางสรรค์ตอการจริญติบตทางศรษฐกิจของเทย 

 มืไอพิจารณาบริบททางศรษฐกิจของประทศเทยพบวา ครงสรຌางการผลิตของเทย฿น
ปัจจุบันมีภาคอุตสาหกรรมละบริการปຓนภาคหลัก฿นผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ ิGDPี ของเทย 
ดยภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนรຌอยละ โ่ ละภาคบริการมีสัดสวนประมาณรຌอยละ ๆ5 ขณะทีไ
กษตรกรรมมีสัดสวนอยูทีไรຌอยละ ็ ซึไงนຌอยกวาภาคการคຌาปลีก คຌาสง ภาคการขนสง ตลอดจน
ภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึไงมีสัดสวนประมาณรຌอยละ แ4 แเ ละ ่ ของ GDP ตามล าดับ ิภาพทีไ 2ี 
ขຌอ ทใจจริ งดั งกล าวชีๅ ฿หຌ หในว า  การจริญ ติบตทางศรษฐกิจของเทยมีการพึไ ง พิ ง                    
ภาคอุตสาหกรรมละภาคบริการปຓนหลัก อยางเรกใดีสินคຌาอุตสาหกรรมหลัก โ ของเทยมีลักษณะ              
ปຓนสวนประกอบของผลิตภัณฑ์ส ารใจ หรือการรับจຌางผลิตสินคຌา หรือทีไ รียกวา OEM ิOriginal 

Equipment Manufacturerี ซึไงตຌองผชิญกับการขงขันทางศรษฐกิจทีไพิไมขึๅนจากการปຂดสรี
ทางการคຌาละการลงทุนระหวางกัน กอปรกับความกຌาวหนຌาทางทคนลยี ดยฉพาะทคนลยี
                                                           
4
 สาธารณรัฐกาหลี฿ตຌมีครัวรือนทีไชืไอมตออินทอร์นใต฿นอัตราทีไสูงประมาณรຌอยละ ้่.5 ซึไงหมายความวา กือบทุกครัวรือน          

มีการชืไอมตออินทอร์นใต 
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สารสนทศละการสืไอสารท า฿หຌผูຌบริภคสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌกวຌางขวาง รวดรใว ละ
หลายชองทาง ท า฿หຌผูຌบริภคมีขຌอมูลละทางลือก฿นการตัดสิน฿จซืๅอมากขึๅน การขงขันทีไ                  
มากขึๅนนีๅท า฿หຌประทศเทยตຌองปรับปลีไยนจากศรษฐกิจฐานการผลิต ิProduction - based 

economyี สูการปຓนศรษฐกิจทีไพิไมคุณคาสินคຌาละบริการ ิValued – driven economyี ผาน
การสรຌางศรษฐกิจฐานความรูຌ ละศรษฐกิจฐานความคิดสรຌางสรรค์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศรษฐกิจสรຌางสรรค์มีบทบาทส าคัญตอศรษฐกิจมหภาคดยรวมของเทย5 ดยมีสัดสวน
คงทีไอยูทีไประมาณรຌอยละ ่ – แเ ของ GDPกทัๅงนีๅ ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ขยายตัวมาก฿นชวงทีไ
ศรษฐกิจมีการจริญติบตสูง ดยฉพาะ฿นชวงป พ.ศ. โ5ใใ - โ5ใ่ ซึไงปຓนชวงทีไเดຌรับ
ประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางดຌานทรคมนาคมละสารสนทศ ชน อินทอร์ นใต 
ทรศัพท์มือถือ ละระบบซอฟต์วร์ มืไอพิจารณาผลของการกระจายรายเดຌของอุตสาหกรรม
สรຌางสรรค์สวน฿หญ พบวา สวนบงรายเดຌจะตกอยูกับรงงานมากกวาสวนบงของ
ผูຌประกอบการ ิสวนบงทุนี ดยรຌอยละ 56 ของรายเดຌจากผลผลิตจะตกอยูกับรงงาน ขณะทีไ
รຌอยละ 44กจะตกอยูกับจຌาของปัจจัยการผลิตทุน ิหรือผูຌประกอบการี จะหในเดຌวา การสรຌาง
มูลคาพิไม฿นศรษฐกิจสรຌางสรรค์เมพียงตท า฿หຌศรษฐกิจขยายตัวทานัๅน ตยังสงผลตอ            
การจຌางงานละสรຌางผลตอบทน฿นรูปบบของก าเรกผูຌประกอบการ 

                                                           
5 พิริยะ ผลพิรุฬห์. ิโ55ๆีุ ศรษฐกิจสรຌางสรรค์กับการพัฒนาประทศ; วารสารศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ สถาบันพัฒนศาสตร์.            
ปทีไ ็ ฉบับทีไ แ มกราคม โ55ๆ.  
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 ใ.  นยบายศรษฐกิจภาย฿ตຌบริบทของศรษฐกิจสรຌางสรรค์ 
 การพัฒนาประทศ฿หຌกຌาวสู ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ จ าปຓนตຌองมีการปฏิรูปศรษฐกิจ
ภาย฿นประทศ พืไอสริมสรຌางระบบศรษฐกิจ฿หຌมีความขใงกรงพรຌอมรองรับการปลีไยนปลง
จากปัจจัยตาง โ ดยฉพาะอยางยิไงการปลีไยนปลงทคนลยีละนวัตกรรม ิTechnology 

and innovation changeี ซึไงตຌองอาศัยความรวมมือจากทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ดย฿นสวน
ของนยบายศรษฐกิจทีไจะชวยสนับสนุนศรษฐกิจสรຌางสรรค์เดຌ จะตຌองสงสริมศรษฐกิจ฿น            
3 ดຌาน ดังนีๅ  
 ิ1ี การสรຌางความชืไอมยงทางศรษฐกิจ ิConnectivityด–ดbased economyี ดย             
การยกระดับครงสรຌางพืๅนฐานดຌานลจิสติกส์พืไอปຓนศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคละ
สนับสนุนการกระจายสินคຌาละบริการ ซึไงปัจจุบันรัฐบาลเดຌรงด านินการตามผนพัฒนา
ครงสรຌางพืๅนฐานดຌานคมนาคมขนสงของเทยระยะ 8 ป ิพ.ศ. โ559 - โ5ๆ6ี นอกหนือเปจาก 
การพัฒนาดຌานลจิสติกส์ลຌว  ฿นอนาคตควรมีการสงสริมการชืไอมยงทางศรษฐกิจ                   
ดยการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานครือขายรวมดຌวยพืไอสงสริม InternetกofกThingsกิIoTี               
ซึไงปัจจุบันสาธารณรัฐกาหลีมีการ฿ชຌครือขายทีไรียกวา LoRaWAN ซึไงยอมาจาก Low Power 

Wide Area Network ิLPWANี ทีไควบคุม สัไงการ ละชืไอมยงการสืไอสารระหวางอุปกรณ์          
ผานกLoRaกprotocolกซึไ งจากดิมการชืไอมอุปกรณ์จะมีความยุ งยากละซับซຌอนผาน          
การชืไอมยงรูปบบตาง โ ชน Mobile Data ิชืไอมตอระยะเกลเดຌ ตมีปัญหารืไองคา฿ชຌจาย
สูงี, WiFi, Bluetooth ิมีขຌอจ ากัดดຌานระยะทางี ละทัๅง 3 อยาง฿ชຌพลังงานสูง฿นการขับคลืไอน
อุปกรณ์อยูตลอด ต LoraWAN กຌปัญหาดังกลาวเดຌ ดย LoraWAN สามารถชืไอมยง฿น
ระยะเกลเดຌ ฿ชຌพลังงานนຌอย คา฿ชຌจายตไ า ละสืไอสารพรຌอม โ กันเดຌหลายตัว 

 ิ2ี  การสรຌ างศรษฐกิจฐานดิจิทั ล  ิDigital– basedดeconomyี  ดยการลงทุน                 
฿นดSoftด infrastructureดพืไอรองรับศรษฐกิจดิจิทัลดิDigitalดeconomyีดดย฿นสวน        
ทีไกีไยวขຌองกับกระทรวงการคลังป็นรืไองของ Financial Infrastructure พืไอพิไมประสิทธิภาพ
ทางการงินของประทศ ซึไงปัจจุบันเดຌรงด านินการครงการ National e-Payment จะชวย
ยกระดับครงสรຌางพืๅนฐานทางการงินของเทย ละปຓนการอ านวยความสะดวก฿หຌการด านิน
ธุรกรรมทางการงินละกิจกรรมทางศรษฐกิจดยรวม ลดตຌนทุนการด านินธุรกิจ ดยฉพาะ
ตຌนทุนการบริหารจัดการงินสด ฿นสวนของประชาชนทัไวเป National e-Payment จะขยายการ
ขຌาถึงบริการทางการงินทีไมีคา฿ชຌจายหมาะสม สะดวก ปลอดภัยละงาย  
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 ิ3ี  ก า ร ส ง  ส ริ ม  ศ ร ษ ฐ กิ จ ฐ า นค ว า ม รูຌ ก ิ Knowledgeก –ก basedก economyี                        
ดยการสงสริมการวิจัยละพัฒนา ละการพัฒนาทคนลยีพืไอพิไมมูลคา฿หຌกับสินคຌาละ
บริการ การวิจัยละพัฒนารวมถึงนวัตกรรมปຓนกุญจส าคัญของการติบตละพิไมผลิตภาพ          
฿นระยะยาวส าหรับกลุมประทศทีไปຓนตลาดกิด฿หม ิEmerging countriesี ละประทศกลุม
รายเดຌปานกลาง ิMiddle-incomeกcountriesี การปรับปลีไยนจากการผลิตทีไนຌน฿ชຌรงงานสู              
การขับคลืไอนศรษฐกิจผานการผลิตทีไ฿ชຌทคนลยี มีความคิดสรຌางสรรค์ละนวัตกรรมจะปຓน 
บันเดส าคัญทีไท า฿หຌประทศกຌาวผานกับดักรายเดຌปานกลาง ฿นสวนของส านักงานศรษฐกิจ           
การคลังเดຌมีการสนับสนุนการปฏิรูปศรษฐกิจเปสูการขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมดຌวยมาตรการ  
ดຌานการงินการคลังตาง โ ฿หຌกธุรกิจกSMEsกธุรกิจกStartupกตลอดจนคลัสตอร์ละ
อุตสาหกรรมปງาหมายตาง โ อาทิ ิแี มาตรการการงินการคลังพืไอสงสริมผูຌประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSMEsี ละธุรกิจ Startup ิโี มาตรการภาษีพืไอสงสริม
การลงทุน ิใี การกระตุຌน฿หຌอกชนลงทุน฿นอุตสาหกรรมอนาคตหรือ แเ อุตสาหกรรมปງาหมาย
ของเทย ิไี การสงสริมการวิจัยละพัฒนา฿นอุตสาหกรรมยานยนต์ ิ5ี หักคา฿ชຌจายพิศษ ใ ทา 
ส าหรับการวิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรม ิๆี สิทธิประยชน์ทางภาษีส าหรับธุรกิจ 
SMEs Startup ดຌานทคนลยี ิพรฎ. ๆเโี ิ็ี มาตรการยกระดับการจัดอันดับความยากงาย฿น
การประกอบธุรกิจ ิEase of Doing Businessี ละ ิ่ี การพัฒนาศรษฐกิจดิจิทัล ปຓนตຌน 

ภาพทีไ ใ นวทางประชารัฐ฿นการสงสริมศรษฐกิจสรຌางสรรค์ 
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ทัๅงนีๅ นอกหนือเปจากการสงสริมธุรกิจภาคอกชน฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจสรຌางสรรค์
ลຌว ฿นอนาคตควรมีการสนับสนุนความชืไอมยงระหวางรัฐละสถาบันการศึกษา ละความ
ชืไ อมยงระหวางภาคอกชนละสถาบันการศึกษารวมดຌวย  ิภาพทีไ  ใ ี  นืไ องจาก
สถาบันการศึกษาถือปຓนหลงผลิตยาวชนรุน฿หมทีไมีความคิดสรຌางสรรค์ จึงควรสงสริม฿หຌ
นักศึกษาเดຌมีอกาสขຌามารวม฿นการพัฒนาศรษฐกิจสรຌางสรรค์ดຌวย ชน การสนับสนุนคาจຌาง
นักศึกษาจบ฿หม หรือการสงสริม฿หຌภาคธุรกิจน านักศึกษาทีไจบการศึกษาลຌวมาฝຄกงานกับบริษัท
ทีไตຌองการขยายการวิจัย ละพัฒนาผลิตภัณฑ์ดຌานนวัตกรรมละความสามารถ฿นการท าการคຌา
พาณิชย์6 

บทสรุป 

 ศรษฐกิจสรຌางสรรค์สรຌางความจริญติบตอยางยัไงยืน ิSustainable growthี นืไองจาก
ปຓนระบบศรษฐกิจทีไพึไงพาการผลิตทีไ฿ชຌความรูຌปຓนพืๅนฐานส าคัญพืไอตอยอดตอการสรຌาง
มูลคาพิไม ิValueกaddedี ผานความคิดสรຌางสรรค์ละนวัตกรรม นอกจากนีๅ ศรษฐกิจ
สรຌางสรรค์สามารถพิไมศักยภาพละผลิตภาพของรงงานเดຌดยตรงดยการถายทอดความรูຌ 
ิKnowledgeก–กtransferี อยางเรกใดี มืไอปรียบทียบระหวางนวัตกรรมจากศรษฐกิจ
สรຌางสรรค์ทีไกีไยวขຌองกับการออกบบวัฒนธรรม ละความรูຌทຌองถิไนกับการลงทุน฿นทคนลยี
ขัๅนสูง อยางการลงทุนทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีลຌว การลงทุน฿นวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยีจะชวยสรຌางการจริญติบตอยางยัไงยืนมากกวา ราจึงควร฿หຌความส าคัญกับการปรับ
ครงสรຌางศรษฐกิจเปสูศรษฐกิจฐานความรูຌ ดยสนับสนุนการวิจัยละพัฒนา การยกระดับ
อุตสาหกรรมจากการผลิตตามค าสัไงเปสูการออกบบละการวิจัยละพัฒนามากขึๅน ละ                  
การสงสริมการลงทุนควรคัดลือกการลงทุนทีไมีมูลคาพิไมสูงละมีนวัตกรรมมากขึๅน   
 

 

 

                                                           
6ตัวอยางชน Ministry of Science and Innovation ของนิวซีลนด์ เดຌสนับสนุนคาจຌางนักศึกษาจบ฿หมปຓนจ านวนครึไงหนึไง
ของคาจຌางตเมกิน 60,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตอป ประทศเทยอาจมีการประยุกต์฿ชຌมาตรการดังกลาวดยฉพาะการสงสริม
การท างานของนักศึกษา฿น SMEs ินืไองจากบริษัทขนาด฿หญดยมากมีความสามารถ฿นการสนับสนุนละสงสริมการท างานของ
นักศึกษาจบ฿หมอยูลຌวี พืไอ฿หຌนักศึกษาเดຌมีอกาส฿นการปฏิบัติงานจริง ละรูຌจักการ฿ชຌความคิดสรຌางสรรค์ทีไมีอยู พืไอสรຌาง฿หຌ
กิดนวัตกรรมละทคนลยี฿หมพืไอพิไมศักยภาพ฿นการขงขันของ SMEs 
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 The Korean Miracle 

กะรอยกาหลี สูวิถีหงความส ารใจ 
 

นางสาวณัฐิณี ปัณฑรสูตร 

นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการ 
กรมสงสริมอุตสาหกรรม  

 

 ปຓนวลากวา 5กทศวรรษทีไสาธารณรัฐกาหลี หรือทีไรูຌจักกัน฿นชืไอ กาหลี฿ตຌ เดຌพัฒนา
ประทศ฿หຌสามารถกຌาวขຌาม กับดักรายเดຌปานกลาง กับดักความหลืไอมลๅ าของความมัไงคัไง ละ           
กับดักความเมสมดุล฿นการพัฒนา  จนกลายปຓนประทศทีไมีรายเดຌตอหัวประชากรมากถึง 
ใ5,โ็็ ดอลลาร์สหรัฐ ละมีภาพรวมมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ ิGDP) กวา แ.ใ ลຌาน
ลຌานดอลลาร์สหรัฐ ฿นขณะทีไประทศเทยนัๅน ปัจจุบันมีรายเดຌตอหัวประชากรอยูทีไ แไ,ใ5ไ ดอลลาร์
สหรัฐ ละมีภาพรวมมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ ิGDP) ทีไราว ใ่็ พันลຌานดอลลาร์
สหรัฐ7 ซึไงมืไอปรียบทียบกับสาธารณรัฐกาหลีลຌว ท า฿หຌหในเดຌชัดถึงความตกตางกันมากถึงกวา
รຌอยละ 50กจึงปຓนทีไนาสน฿จอยางยิไงวาสาธารณรัฐกาหลีมีนวทาง฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจ
อยางเร฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์อยางปຓนรูปธรรม ละถือปຓนบทรียนทีไนารียนรูຌปຓนอยางยิไง฿หຌกับประทศ
เทย฿นการกระตุຌน฿นกิดการพัฒนาประทศเปสู ความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน 

 หากจะกลาวถึงจุดริไมตຌนของความส ารใจ฿นการพัฒนาประทศอยางกຌาวกระดดของ
สาธารณรัฐกาหลี จ าปຓนตຌองนับถอยหลังเป฿นชวงหลังสงครามกาหลีป ค.ศ. 1961 ซึไงปຓนชวง            
ทีไสภาวะศรษฐกิจละสังคมของสาธารณรัฐกาหลีก าลังอยู฿นชวงฟຕนตัวจากสงครามทีไกิดขึๅน
ตอนืไองมาอยางยาวนาน ภายหลังการยึดอ านาจของทหาร รัฐบาลภาย฿ตຌการน าของนายพลปาร์ค 
จุงฮี เดຌริไมด านินการนยบายภาครัฐตามผนพัฒนาศรษฐกิจระยะก5กป พืไอฟຕนฟูประทศ ฿หຌกຌาว
ขຌาสูระบบทุนนิยมสมัย฿หม ดยรับบทปຓนผูຌน า฿นการพัฒนา฿นหลาย โ ดຌาน ทัๅงการปฏิรูปทีไดินละ
สรຌางครงสรຌางพืๅนฐาน฿นการคมนาคม การสนับสนุนการปฏิรูประบบการศึกษาของประชาชน฿หຌมี
ความสามารถทัดทียมกับนานาอารยประทศ ดยนยบายส าคัญทีไมีสวนท า฿หຌกิดการจริญติบต
ทางศรษฐกิจบบกຌาวกระดดของสาธารณรัฐกาหลี คือกนยบายการมองออกเปสูภายนอก 
ิOutward-lookingกpolicy)กหรือนยบายการผลิตพืไอการสงออกสินคຌาอุตสาหกรรมทีไ ปຓน              

                                                           
7 ขຌอมูลจาก นิตยสารนิวส์ อนด์วลิด์ รีพอรต์ ิU.S. News & World Report) ประจ าป 2016 
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การสงสริมความสามารถ฿นการผลิตของประทศ฿หຌจริญกຌาวหนຌา พืไอปຂดประทศ สูการคຌาระหวาง
ประทศอยางตใมรูปบบ ดยนຌนการผลิตสินคຌาประภทอุตสาหกรรมหนักละคมีภัณฑ์พืไอ              
การสงออก เดຌก รือดินสมุทร รถยนต์ ครืไองจักร ปຓนตຌน 

 นอกจากนีๅ รัฐบาลยังเดຌทุมงบประมาณอุดหนุน ละการ฿หຌงินกูຌดอกบีๅยตไ า พืไอผลักดัน฿หຌ
ภาคอกชนลงทุน฿นสินคຌาอุตสาหกรรมทีไภาครัฐตัๅงปງาเวຌ รวมถึงสิทธิประยชน์ดຌานภาษีอากร ละ
การจัดหาทรัพยากรตาง โ ตามทีไภาคอกชนตຌองการกซึไงการด านินนยบายดังกลาวท า฿หຌ
ผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมทีไเดຌรับการสนับสนุนดยรัฐบาลสามารถสรຌางนืๅอสรຌางตัวเดຌ                
อยางขใงกรงจนกิดกลุมธุรกิจขนาด฿หญทีไรียกวา ชบล ิChaebol) ซึไงเดຌรับสิทธิประยชน์ทาง
การคຌา ละอ านาจผูกขาดตลาด฿นประทศปຓนอยางมาก ดย฿นขณะดียวกันหากบริษัท฿ดเม
ตอบสนองนยบายหลักของรัฐจะถูกบีบบังคับทางอຌอม฿หຌลงทุน฿นภาคอุตสาหกรรมทีไรัฐก าหนดผาน
มาตรการตาง โ อาทิ การตรวจสอบบัญชีดยกรมสรรพากร ปຓนตຌน 

 ทัๅงนีๅ นอกจากการผลักดัน฿หຌภาคอกชนผลิตสินคຌาพืไอการสงออก ตามทีไรัฐตัๅงปງาหมาย            
เวຌลຌว รัฐบาลยังเดຌด านินนยบายทีไปຓนการสนับสนุนปัจจัยทีไท า฿หຌกิดการพัฒนาทางศรษฐกิจ            
฿นระยะยาว นัไนกใคือ การพัฒนาทางดຌานทรัพยากรมนุษย์ละงานวิจัย ซึไงถือเดຌวาปຓนรากฐานส าคัญ
฿นการพัฒนาทคนลยี ละรงงานทีไมีคุณภาพส าหรับภาคอุตสาหกรรม฿นสาธารณรัฐกาหลี           
ดยรัฐบาลเดຌริไมปฏิรูประบบการศึกษา฿นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ละอุดมศึกษาอยาง           
คอยปຓนคอยเป อีกทัๅงยังดึงภาคอกชน฿หຌขຌามามีบทบาท฿นการก าหนดหลักสูตร฿นระดับอุดมศึกษา 
พืไอ฿หຌเดຌรงงานทีไมีตอบสนองตอความตຌองการของภาคอุตสาหกรรมหนักละคมีภัณฑ์
ภาย฿นประทศ ละมีทักษะรวมถึงความสามารถทีไดีพรຌอมส าหรับการท างานหลังส ารใจการศึกษา 
฿นอนาคต 

 ฿นชวงป ค.ศ. 1980 – 2000 นยบายภาครัฐของสาธารณรัฐกาหลีเดຌริไมปรับปลีไยนตาม
บริบทของลกทีไมุงนຌนพืๅนฐานทางศรษฐกิจทีไมีนวัตกรรม ิInnovation-based Economyี ละ
จากการขยายตัวทางศรษฐกิจทีไมีนวนຌมลดลงจากการมุงนຌนภาคอุตสาหกรรมหนัก ละการพึไงพา
ทคนลยีจากตางประทศ ดังนัๅน พืไอการปลีไยนปลงทางดຌานศรษฐสังคม ิSocio-economicี 
การพัฒนาทางดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละ ICT จึงริไมขຌามามีบทบาทส าคัญอยางยิไงยวด
฿นชวงดังกลาว ดยรัฐบาลกาหลีเดຌริไมก าหนดผนยุทธศาสตร์ทางศรษฐกิจทีไปลีไยนปลงจากการ
ปຓนกIndustrialกEconomyกซึไงมุงนຌนอุตสาหกรรมหนักละคมีภัณฑ์ผานการรียนรูຌทคนลยี     
การผลิตจากตางชาติละท าการผลิตสินคຌาบบรับจຌางผลิต (Original Equipment Manufacturer 

-กOEM) สูการปຓนประทศทีไมีลักษณะฉพาะทางดຌานศรษฐกิจบบ High-technology and High 
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value-added Industriesกดยภาครัฐทุมงบประมาณจ านวนมาก฿นการสงสริมการท าวิจัยละ
พัฒนา ิR&D) ฿หຌกภาคอกชน พืไอสงสริมละสนับสนุน฿หຌกิดทคนลยี ละสินคຌารูปบบ฿หมทีไ
มีนวัตกรรมปຓนลักษณะของตนอง รวมถึงการ฿ชຌทคนลยีชัๅนสูง฿นการผลิต พืไอสรຌางความตกตาง
ของสินคຌา฿หຌ ปຓนรูปบบ OriginalกDesignกManufacturerกิODMีกละกOriginalกBrand 

Manufacturer ิOBMี มากกวาการรับจຌางผลิตอยางคย สงผล฿หຌสาธารณรัฐกาหลีกิดความ
เดຌปรียบชิงขงขัน฿นตลาดลก ยิไงเปกวานัๅน พืไอตอบสนองนยบายดังกลาว รัฐบาลยังเดຌ
ด านินการปรับครงสรຌางการด านินงานของภาครัฐจากการถือหางสือ฿นการก าหนดนยบายตาง โ 
บบผดใจการ ปຓนการกระจายอ านาจสูภาคอกชน฿นการรวมกันก าหนดนยบายตาง โ มากขึๅน ซึไง
ถือเดຌวาการปรับปลีไยน฿นครัๅงนีๅ ปຓนจุดปลีไยนครัๅงทีไสอง ทีไกระตุຌน฿หຌศรษฐกิจของประทศ
สาธารณรัฐกาหลีกลับมามีการขยายตัวอยางรวดรใวอีกครัๅง  จากการรวมรงผลักดันของกลุมธุรกิจ
ขนาด฿หญ หรือ ชบล ิChaebol) ชน ซัมซุง ิSamsung) ฮุนเด (Hyundai) ละ ลัคกีๅกลด์สตาร์ 
(luckyกgoldstar-LG)กละภาครัฐทีไเดຌริริไมการ฿ชຌผลจากการวิจัยพัฒนามาสูผลิตจริงดย฿ชຌ
ทคนลยีระดับสูง ดยสาธารณรัฐกาหลีเดຌ฿ชຌงบประมาณเปกวารຌอยละ 4 ของมูลคาผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาย฿นประทศ ิGDP) พืไอการวิจัยละพัฒนา ิR&Dี ดยฉพาะ ซึไงถือเดຌวาปຓนหนึไง฿นประทศ
ทีไ฿ชຌงบประมาณพืไอการวิจัยมากทีไสุดปຓนอันดับทีไ 6 ของลก  
 อยางเรกใตาม ส าหรับสาธารณรัฐกาหลี฿นศตวรรษทีไ 21 ระบบศรษฐกิจเดຌกลายปຓนระบบ
ศรษฐกิจทีไมีรากฐานความรูຌปຓนรงผลักส าคัญ฿นการพิไมมูลคาของผลผลิต฿หຌสูงขึๅน ดยภายหลังป 
ค.ศ. 2000ดปຓนตຌนมา รัฐบาลกาหลีเดຌก าหนดนยบาย฿หຌกิดการกระจายรายเดຌทีไปຓนธรรม         
ลดการหลืไอมลๅ าทางสังคม ละมุงนຌนการ฿ชຌนวัตกรรมทคนลยีอยางสรຌางสรรค์ ผานการปຓน
สังคมหงความรูຌ ิknowledge-based societyี ดยนຌนอุตสาหกรรมหลัก เดຌก อุตสาหกรรม
เฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์ อุตสาหกรรมซอฟท์วร์ละฮาร์ดวร์  อุตสาหกรรมทีไกีไยวขຌองกับ
สิไงวดลຌอมละพลังงาน รวมถึงอุตสาหกรรมทีไกีไยวขຌองกับการติดตอสืไอสารทีไกีไยวกับขຌอมูลขาวสาร
ดย฿ชຌทคนลยี หรือ ICTกิInformationกCommunicationกTechnology) ทีไริไมขຌามามีบทบาท
ส าคัญ฿นสังคมลกมากยิไงขึๅน นอกหนือเปจากการสรຌางนวัตกรรมทางทคนลยีอยางทีไผานมา         

ดยรัฐบาลเดຌลใงหในถึงประยชน์ทีไเดຌรับจากการพัฒนาทางดຌานกICTกจึงเดຌริไมด านินนยบาย          
ทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนาระบบ ICTกของประทศ฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌา ดยการวางรากฐาน
ทางดຌานทรคมนาคมทีไขใงกรง พืไอ฿หຌกิดการ฿ชຌ ICTก฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจละสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมเปถึงการสงสริมนยบาย ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ ิCreativeกEconomy) ทีไมุงสรຌาง                 
มูลค า  พิไ มจากตຌนทุนทางวัฒนธรรมทีไ มี อยู ของ กาหลี  ดยการผลักดันความสามารถ                   
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฿นการขงขันของผูຌประกอบการภาย฿นประทศ ฿หຌสามารถตอบสนองตอนวนຌมกระสสังคม           
฿นดຌานตาง โ เมวาจะปຓนการผสมผสานทางวัฒนธรรม การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ อัตราการกิดของ
ประชากรทีไมีลดลง การหดตัวทางดຌานศรษฐกิจผานการ฿ชຌระบบ ICTก฿นประมวลผลขຌอมูลตาง โ 
ของผูຌบริภค พืไอ฿หຌสามารถตอบจทย์ความตຌองการทีไมีความฉพาะจาะจงมากยิไงขึๅน ละพัฒนา
รูปบบสินคຌาละบริการดຌวยทคนลยี ละนวัตกรรมซึไงปຓนหลงชืๅอพลิง฿นการตอยอด              
ความมัไงคัไง ทางศรษฐกิจ฿หຌกับสาธารณรัฐกาหลีเดຌอยางยัไงยืน  

 นอกหนือเปจากการพัฒนาทางดຌานศรษฐกิจดยการ฿ชຌ ICTกลຌว นยบาย ศรษฐกิจ
สรຌางสรรค์ ิCreative Economy) ยังเดຌรวมเปถึงการสงออกทางวัฒนธรรม ิK-Cultureี ทีไปຓน
การผยพรวิถีชีวิตของชาวกาหลี฿ตຌ฿หຌทัไวลกเดຌรูຌจักมากยิไงขึๅน ผานภาพยนตร์ ละครทรทัศน์ ละ
นักรຌอง - ดารา ทีไปຓนสมือนตัวทนของประทศ฿นการประชาสัมพันธ์สถานทีไทองทีไยว อาหาร ละ
สินคຌา/บริการของสาธารณรัฐกาหลี฿หຌกิดปຓนกระสนิยม฿นหมูชาวตางชาติ สงผล฿หຌประทศกิด
รายเดຌจากการทองทีไยว ละการขายสินคຌา/บริการตาง โ ดยยุทธศาสตร์ทีไส าคัญ฿นการสงออกทาง
วัฒนธรรมของสาธารณรัฐกาหลี คือ การ฿ชຌสืไอดิจิทัลอยางชาญฉลาด นืไองจากลก฿นปัจจุบัน             
ทีไเรຌพรมดนจากการขຌามาของระบบอินทอร์นใต ทีไท า฿หຌกิดการกระจายของขຌอมูลขาวสาร              
ทีไปຓนเปอยางสะดวกรวดรใว รวมถึงการชืไอมตอกันระหวางอุปกรณ์ละทคนลยีตาง โ ผานระบบ
อินตอร์นใตท า฿หຌนยบาย ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ ิCreative Economy) ของสาธารณรัฐกาหลี
สามารถกิดขึๅนเดຌอยางมีศักยภาพ จากการผลักดันของรัฐบาล ความรวมมือของภาคอกชน ละ
ความรวมรงรวมกันกันของคน฿นชาติ  
 ดย฿นปัจจุบัน การขับคลืไอนนยบายดังกลาว เมอาจท าเดຌครัฐบาลทีไปຓนผูຌ฿หຌการสนับสนุน 
อ านวยความสะดวก ละรวบรวมปัจจัย฿นการด านินงานตามนยบายตาง โ ละกลุมธุรกิจ
ขนาด฿หญ หรือ ชบล ิChaebol) ทีไปຓนผูຌน า฿นการจຌางงาน การรวมลงทุน ละการมุงสูตลาดลก 
พียงทานัๅน ตยังรวมเปถึงภาคสวนอืไน โ ฿นสังคม เดຌก ประชาชนทีไตใมปດยมเปดຌวยความคิด
ริริไม ละความรูຌ฿นการ฿ชຌงานทคนลยีสมัย฿หม พืไอ฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน ผูຌประกอบการราย฿หมทีไมี
จิตวิญญาณของความปຓนผูຌประกอบการ ละนวัตกรรมความคิดสรຌางสรรค์ หนวยงานภาคอกชน               
ทีไท าหนຌาทีไวิจัยละพัฒนาทคนลยีหงอนาคต รวมถึงกลุมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
หรือ SMEs (Small and Medium Enterprises) ทีไปรียบสมือนผูຌลนหลัก฿นการพัฒนาตาม
จตนารมณ์ของนยบาย ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ กิCreativeกEconomy)กซึไ งจ าปຓนตຌองผาน
กระบวนการพัฒนา฿นดຌานตาง โ พืไอ฿หຌกิดปຓนธุรกิจ฿นรูปบบ฿หม โ ฿หຌสงผลตอระบบศรษฐกิจ
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ของประทศมากยิไงขึๅน ดยฉพาะกลุม Startups ทีไ฿ชຌนวัตกรรมความคิดสรຌางสรรค์ ผนวกรวมกับ
การ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 ส าหรับประทศเทย ทีไมุงนຌนการพัฒนาประทศสู ความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืนกนัๅน          
การปฏิรูปครงสรຌางทางศรษฐกิจของประทศ฿หຌปຓน ประทศเทย ไ.เ หรือ Thailand ไ.เ        
กใปຓนอีกหนึไงนยบายพืไอ฿หຌประทศเทยสามารถกຌาวขຌามกับดักรายเดຌปานกลางเปสู ประทศทีไมี
รายเดຌสูงกฉกชนดียวกับสาธารณรัฐกาหลีกดยการปรับปลีไยนครงสรຌางทางศรษฐกิจเปสู 
”alue-BasedกEconomyกหรือศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมกซึไ ง ปຓนหัว฿จหลัก                    
฿นการพัฒนาพืไอกิดการขับคลืไอน฿น ใ มิติส าคัญ คือ ิแี ปลีไยนจากการผลิตสินคຌา ภคภัณฑ์
เปสูสินคຌาชิง นวัตกรรมก(โี ปลีไยนจากการขับคลืไอนประทศดຌวยภาคอุตสาหกรรมเปสู          
การขับคลืไอนดຌวยทคนลยี ความคิดสรຌางสรรค์ ละนวัตกรรม ิใี ปลีไยนจากการนຌนภาค           
การผลิตสินคຌา เปสูการนຌนภาคบริการมากขึๅน ดຌวยหตุผลดังกลาว การขับคลืไอนศรษฐกิจดຌวย
นวัตกรรม จากนยบาย ประทศเทย ไ.เ จึงปຓนการพัฒนาครืไองยนต์พืไอขับคลืไอนการติบต          
ทางศรษฐกิจชุด฿หม ิNew Engines of Growth) ดย฿นสวนของวิสาหกิจขนาดกลางละ             
ขนาดยอม หรือ SMEs ิSmall and Medium Enterprisesี ทีไกรมสงสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึไงปຓนหนึไง฿นหนวยงานหลักของภาครัฐทีไรับผิดชอบ฿นการสรຌาง สงสริม ละ
สนับสนุน฿หຌกิดการพัฒนานัๅน จะปຓนการปลีไยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ทีไมีอยูทีไรัฐตຌอง
฿หຌความชวยหลืออยูตลอดวลา เปสูการปຓน SmartกEnterprisesกละ Startupsกทีไมีศักยภาพสูง                          
ดยการติมตใมดຌวยวิทยาการ ความคิดสรຌางสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละ           
การวิจัยละพัฒนา ลຌวตอยอดความเดຌปรียบชิงปรียบทียบ ละชืไอมยงทคนลยีหลักทีไตຌนนๅ า 
พืไอสรຌางความขใงกรง฿หຌกับอุตสาหกรรมปງาหมายทีไอยูกลางนๅ า ละ Startups ตาง โ ทีไอยูปลายนๅ า                
ดย฿ชຌพลัง ประชารัฐ ฿นการขับคลืไอน ซึไงประกอบดຌวยภาคอกชน ภาคการงิน การธนาคาร 
มหาวิทยาลัย ละสถาบันวิจัยตาง โ  ดยนຌนตามความถนัดละจุดดนของตละองค์กร ละมี
ภาครัฐปຓนตัวสนับสนุน฿นการปลีไยนปัญหาละความทຌาทาย ฿หຌปຓนศักยภาพละอกาส ซึไงปຓน
ปຓนจุดริไมตຌนของยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป ฿นการสรຌางความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน฿หຌกับประทศ
อยางปຓนรูปธรรม 

 ดังนัๅน นวทางการผลักดัน฿หຌกิดการยกระดับอุตสาหกรรมเทย พืไอมุงสู  Thailand 

Industry ไ.เ ทีไปຓนการประยุกต์จากบทรียนนวทางการพัฒนาทางศรษฐกิจตัๅงตอดีตถึงปัจจุบัน
ของสาธารณรัฐกาหลี ละอยู ฿นขอบขตความรับผิดชอบของกรมสงสริมอุตสาหกรรม                
฿นการพัฒนา SMEs จึงครอบคลุมหัวขຌอตามกิจกรรม ดังตอเปนีๅ 
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 1. กิจกรรมบมพาะผูຌประกอบการราย฿หม ปຓนการ฿หຌองค์ความรูຌภาคทฤษฎี พืไอสรຌาง
รงจูง฿จ฿นการปຓนผูຌประกอบการ ดยการผสมผสานองค์ความรูຌ฿นดຌานตาง โ ทัๅงการจัดการธุรกิจ
บืๅองตຌน การพัฒนาความคิดชิงสรຌางสรรค์ ละการประยุกต์฿ชຌทคนลยีดิจิทัลขຌากับธุรกิจ ฿หຌก
นิสิต นักศึกษา฿นระดับชัๅนปสุดทຌาย ดยประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัย฿นการบรรจุกิจกรรมนีๅ
฿นหลักสูตร วิชาลือก ส าหรับการรียนการสอน฿นสถาบันการศึกษา 
 2. กิจกรรมตรียมความพรຌอมผูຌประกอบการบุคลากร ฿นการขຌาสูอุตสาหกรรมหงอนาคต 

(Future Industry) ทีไปຓนอุตสาหกรรมปງาหมาย ซึไงตัๅงตຌนจากอุตสาหกรรมดิม 5 อุตสาหกรรม 
ิFirst S-Curve) ซึไงปຓนการลงทุน฿นกลุมอุตสาหกรรมทีไมีศักยภาพ พืไอพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌ
ปัจจัยการผลิต เดຌก อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิลใกทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการทองทีไยว 
อุตสาหกรรมการกษตรละทคนลยีชีวภาพ ละอุตสาหกรรมอาหารปรรูป เปสูอุตสาหกรรม
฿หม 5 อุตสาหกรรม ิNew S-Curve) ทีไปຓนการปรับปลีไยนรูปบบผลิตภัณฑ์ละทคนลยี           
พืไอปຓนกลเก฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจ เดຌก อุตสาหกรรมหุนยนต์ อุตสาหกรรมการพทย์ครบ
วงจร อุตสาหกรรมขนสงละการบิน อุตสาหกรรมชืๅอพลิงละคมีชีวภาพ ละอุตสาหกรรมดิจิทัล 

ดยการสงสริมการถายทอดองค์ความรูຌดຌานทคนลยีนวัตกรรม ละระบบดิจิทัล฿หຌกับบุคลากร           
฿นสาขาอุตสาหกรรมปງาหมาย พืไอ฿หຌตระหนักถึงความส าคัญ฿นการประยุกต์฿ชຌทคนลยีนวัตกรรม 
ละระบบดิจิทัล฿นการด านินธุรกิจ ฿นรูปบบการจัดสัมมนาลกปลีไยนรียนรูຌ 
 3. กิจกรรมสงสริม SMEs ฿หຌมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยางสรຌางสรรค์ดยการ฿หຌค าปรึกษา
นะน าชิงลึก฿นสถานประกอบการ พืไอปຓนการสงสริม฿หຌ SMEs มีความสามารถ฿นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อยางสรຌางสรรค์ ละมีนวัตกรรมดຌวยการน าทคนลยีดิ จิทัล ิDigital)กมา฿ชຌ฿น
กระบวนการผลิตละบริหารจัดการ฿นดຌานตาง โ พืไอสรຌางความเดຌปรียบชิงขงขัน฿หຌกับธุรกิจ 
SMEs 

 4. กิจกรรมสนับสนุนดຌานปัจจัยอืๅอ ิฐานขຌอมูล/งินทุน/บริการภาครัฐี พืไอสงสริมการ฿ชຌ
ระบบอัตนมัติ฿นกระบวนการผลิต ละระบบบริหารจัดการ พืไอสรຌางรงจูง฿จ฿นการปรับปลีไยน
กระบวนการตาง โ มา฿ชຌระบบอัตนมัติ ละระบบดิจิทัล ดยออกคมปญรวมกันระหวาง
หนวยงานสงสริม SMEsดตาง โก฿นการวิคราะห์ วินิจฉัย จับคูทคนลยีละความตຌองการ
ปรับปรุงของสถานประกอบการ ิกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยีี การสนับสนุนดຌานงินทุน 
ิสถาบันการงินี การปรับปรุงกระบวนการผลิตดຌวยทคนลยีตาง โ ิกรมสงสริมอุตสาหกรรมี 
ละการพัฒนาทักษะบุคลากร ิมหาวิทยาลัยี ปຓนตຌน ดยปຓนการด านินงานบบบูรณาการรวมกัน 
ละสงตอบริการระหวางหนวยงานตาง โ พืไอ฿หຌกิดการพัฒนา SMEs ทีไมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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 5. กิจกรรมสรຌางครือขาย ละชืไอมยงหวงซอุปทานระหวางกลุมทคนลยีละ
อุตสาหกรรมปງาหมาย พืไอสรຌางความมัไนคง฿นสຌนทางธุรกิจตัๅงตตຌนนๅ า ิวัตถุดิบี จนถึงปลายนๅ า 
ิผูຌ฿ชຌี ดยการชืไอมยงครือขายอุตสาหกรรม 5 กลุมอุตสาหกรรมพืๅนฐาน กับกลุมอุตสาหกรรม          
หงอนาคตตามผนผังหวงซอุปทาน รวมกับหนวยงานสงสริม SMEsกทีไกีไยวขຌอง อาทิ สถาบัน
การงิน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยละพัฒนาองค์กรภาครัฐ ละสมาคมอกชนทีไกีไยวขຌอง                   
฿หຌปຓนครือขาย ิNetwork) พืไอสนับสนุนการขับคลืไอนของครือขายหวงซอุปทาน ดยมุงนຌน 
การผลิตตามความตຌองการของผูຌ฿ชຌ฿นระดับสูง ซึไงอาจปຓนวัตถุดิบทีไมีลักษณะฉพาะ หรือการผลิต  
฿นจ านวนมาก ดยการกระจายการผลิต฿หຌวิสาหกิจภาย฿นครือขายทีไผลิตวัตถุดิบ ิตຌนนๅ าี ฿หຌกับ
วิสาหกิจทีไตຌองการ฿ชຌวัตถุดิบ ิปลายนๅ าี ซึไงตຌองพัฒนา฿หຌกิดการชืไอมยงขຌอมูลผานระบบออนเลน์ 
ทีไนอกจากจะมีความถูกตຌองละรวดรใวลຌว ระบบฐานขຌอมูลกลางของครือขาย ิDataกCenter) 

จ าปຓนตຌองมีการรักษาความปลอดภัยของขຌอมูล ิCybersecurity)กทีไนาชืไอถือ ซึไงการด านิน
กิจกรรม฿นขัๅนตอนนีๅ จะปຓนการกระตุຌน฿หຌผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSMEs) 

กิดความตระหนักละหในความส าคัญของการรวมกลุมปຓนพันธมิตร ละสริมสรຌาง฿หຌมี                    
การลกปลีไยนละถายทอดความรูຌ ประสบการณ์฿นการด านินงาน ฿นรูปบบการจัดสัมมนาชิง
ปฏิบัติการ จ านวนปละเมนຌอยกวา ๆ ครัๅง พืไอผลักดัน฿หຌกิดการจัดท าระบบฐานขຌอมูลกลางของ
ครือขาย ิData Center) รวมกัน ดยมีหนวยงานภาครัฐปຓนสืไอกลาง฿นการสนับสนุน ละการจัด
ฝຄกอบรมบุคลากร  พืไอ฿ชຌระบบจ านวนปละเมนຌอยกวา ไ ครัๅง อันจะสงผลตอประสิทธิภาพดยรวม
ของกลุมอุตสาหกรรม 
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จากมน  าฮันสูจຌาพระยา ถอดบทรียนการพัฒนาสูการประยุกต์฿ชຌ         
ดຌานการกษตร 

 
นายสกนธ์ วนาศรษฐี 

ศรษฐกรปฏิบัติการ 

ส านักงานศรษฐกิจการกษตร
 

 บทน า 
 ภายหลังสงครามกาหลีสิๅนสุดลง฿นป 1953 สาธารณรัฐกาหลี ิกาหลี฿ตຌี ฿ชຌวลาพียงเมกีไป
฿นการพลิกฟຕนประทศจากประทศทีไยากจน฿นล าดับตຌน โ ของลกจนกลายเปสูประทศทีไมีรายเดຌสูง                    
ขຌอมูลจากธนาคารลกชีๅ฿หຌหในวา฿นป 1962 กาหลี฿ตຌมีรายเดຌตอหัว ิGNI per capita) พียง 110 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ตพิไมขึๅนปຓน  27,450 ดอลลาร์สหรัฐฯ ฿นป 2015 หรือพิไมขึๅน 250 ทา฿นชวง 
50 กวาปทีผานมา ดังนัๅนจึงเมปຓนทีไนาสงสัยลยวานยบายการพัฒนาประทศของกาหลี฿ตຌทีไถูก
ขนานนามวา ปาฏิหาริย์หงมนๅ าฮัน ิMiracle of Han riverี จะปຓนทีไจับตามองจากสายตา
ประชาคมลก  
 หากยຌอนวลากลับเป฿นอดีตตัๅงตสงครามกาหลีสิๅนสุดลง กาหลี฿ตຌเดຌผชิญการปลีไยนผาน
การพัฒนาทางศรษฐกิจมาลຌว 3 ชวง เดຌก 1) ชวงปลีไยนผานจากสังคมกษตรกรรมเปสูสังคม
อุตสาหกรรม ิป 1960–1980) กาหลี฿ตຌซึมซับทคนลยีผานการรับจຌางผลิต ิOEM) ภาย฿ตຌกลยุทธ์
มองเปขຌางนอก ิOutward-lookingdTechnologydStrategy)ก2)กชวงปลีไยนผานจากสังคม
อุตสาหกรรมเปสูสังคมอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌทคนลยีระดับสูง ิป 1981 – 2000) รัฐบาลสนับสนุน฿หຌมี
การวิจัยละพัฒนาทคนลยีของตัวอง จนน ามาสูการผลิตทีไ฿ชຌดีเซน์ของตัวอง ิODM) ซึไงภายหลัง
พัฒนาปຓนการผลิตภาย฿ตຌยีไหຌอของตัวอง ิOBM) ดย฿หຌความส าคัญกับสาขา ICT ละสาขาส าคัญ
ชิงยุทธศาสตร์ ละ 3) ชวงปลีไยนผานจากสังคมอุตสาหกรรมเปสูสังคมทีไขับคลืไอนดຌวยศรษฐกิจ
สรຌางสรรค์ ิป 2001– ปัจจุบันี รัฐบาลก าหนด฿หຌทคนลยีสารสนทศ ิICT) ปຓนหนึไง฿นยุทธศาสตร์
หลักของประทศ  
 จะหในเดຌวานยบายการพัฒนาประทศของกาหลี฿ตຌเมเดຌมุงนຌนการพัฒนาภาคกษตร ทัๅงนีๅ
นืไองจากกาหลี฿ตຌมีขนาดพืๅนทีไเมกวຌางนักมืไอทียบกับจ านวนประชากร ละมีพืๅนทีไท าการกษตร
พียงรຌอยละ 20 ของประทศทานัๅน นวทางการพัฒนาประทศของกาหลี฿ตຌดูหมือนจะออกหาง
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จากการพัฒนาของประทศเทยทีไเดຌชืไอวาปຓนประทศกษตรกรรมดຌวยงืไอนเขความหมาะสมของ
ท าลทีไตัๅงละขຌอทใจจริงทีไวาปัจจุบันประชากรจ านวนเมนຌอยยังคงอยู฿นภาคกษตร อยางเรกใตาม
นวนยบายลาสุดของกาหลี฿ตຌทีไ฿ชຌศรษฐกิจสรຌางสรรค์ปຓนตัวขับคลืไอนดูคลຌายจะมีความปຓนเปเดຌ
ทีไจะดินมาจอกับการพัฒนาภาคกษตร ดังนัๅนจึงปຓนอกาสอันดีทีไจะ฿ชຌประยชน์จาก ขຌอดีของ             
ผูຌมาทีหลัง ิLatecomer’sdAdvantageีก฿นการถอดบทรียนการพัฒนาประทศมาปรับ฿ชຌ 
ิCustomization) กับบริบทของประทศเทย 

 นิยามละความจ าป็นของศรษฐกิจสรຌางสรรค์ ิCreative Economy : CEี ตอกาหลี฿ตຌ 
 องค์การพืไอความรวมมือทางการคຌาละพัฒนา ิUNCTADี เดຌ฿หຌค านิยามของศรษฐกิจ
สรຌางสรรค์เวຌวา นวคิด฿นการสรຌางการจริญติบตทางศรษฐกิจละสังคมดย฿ชຌสินทรัพย์ทีไกิด
จากการ฿ชຌความคิดสรຌางสรรค์ ซึไงสามารถสรຌางรายเดຌ สรຌางงาน กอ฿หຌกิดการสงออก ละยังปຓน
การสงสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดยศรษฐกิจสรຌางสรรค์  
ท าหนຌาทีไชืไอมยงมิติดຌานศรษฐกิจ วัฒนธรรม ละสังคม ควบคูเปกับทคนลยีละการทองทีไยว 
ขณะทีไ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ทคนลยีสารสนทศ ละการวางผนอนาคต ิMinistryกof 

Science, ICT and Future Planning : MSIPี ซึไงปຓนหนวยงานรับผิดชอบดຌานศรษฐกิจสรຌางสรรค์
ของกาหลี฿ตຌ เดຌก ากับค านิยามเวຌวา นวคิดหรือกิจกรรมชิงสรຌางสรรค์ทีไจะชวยสรຌางมูลคา ดยมี
อุตสาหกรรมสรຌางสรรค์ปຓนตัวขับคลืไอน ละอยูบนพืๅนฐานของการ฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
สารสนทศ  
 หตุผลทีไกาหลี฿ตຌลือกศรษฐกิจสรຌางสรรค์ปຓนตัวขับคลืไอนประทศสามารถจ านกออกปຓน 
โ ประภท กลาวคือ หตุผลดຌานอุปสงค์ละหตุผลดຌานอุปทาน หตุผลดຌานอุปสงค์ เดຌก 
ความสามารถ฿นการขงขันของอุตสาหกรรมดิมริไมลดลง ครงสรຌางประชากรมีอายุสูงขึๅน อัตรา
กิดของประชากรกาหลีตไ าทีไสุด฿นกลุมประทศ OECD อัตราติบตทางศรษฐกิจของกาหลี฿ตຌริไม
ชะลอตัว ละการติบตบบดิมเมมีการสรຌางงาน฿หม ขณะทีไหตุผลดຌานอุปทาน เดຌก นวคิดชิง
นวัตกรรมกลายปຓนจุดริไมตຌนของการติบตทางศรษฐกิจ ความพรຌอมของระบบสาธารณูปภค           
ดຌานดิจิทัล ความนิยมทีไพิไมขึๅนของวัฒนธรรมกาหลี ความขຌมขใงของอุตสาหกรรมการผลิตสินคຌา
ละบริการดิจิทัล ละความพรຌอมของทรัพยากรมนุษย์ จึงปຓนทีไมา฿หຌกาหลี฿ตຌมองศรษฐกิจ
สรຌางสรรค์ปຓนดังครืไองยนต์฿นการรงพัฒนาศรษฐกิจละสังคมขึๅนเปอีกระดับหนึไง 
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 องคาพยพของการขับคลืไอนศรษฐกิจสรຌางสรรค์ของกาหลี฿ตຌ  
 จากการศึกษาผานบทรียนละการดูงานสถานทีไจริงพบวา ปัจจัยทีไปຓนตัวขับคลืไอนศรษฐกิจ
สรຌางสรรค์ของกาหลี฿ตຌมี ๆ มิติ ประกอบเปดຌวย 

 แ.  ภาครัฐ ิGovernmentี ท าหนຌาทีไก าหนดนยบาย฿หຌการสนับสนุน ละควบคุมดูล                  
การขับคลืไอน฿นระดับประทศ รัฐบาลกาหลี฿ตຌมอบหมาย฿หຌ MSIPกปຓนหนวยงานหลัก                      
฿นการขับคลืไอนละก าหนดยุทธศาสตร์  CE ภาย฿ตຌวิสัยทัศน์ ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ละความสุขของ                      
ประชาชนผานวิทยาศาสตร์ละ ICT ประกอบเปดຌวย 5 ยุทธศาสตร์ยอย เดຌก การสรຌางระบบ
นิวศทางศรษฐกิจส าหรับศรษฐกิจสรຌางสรรค์ การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาละนวัตกรรมหงชาติ 
การผลักดัน฿หຌซอฟต์วร์ละนืๅอหา ิContentี ปຓนกนหลักของศรษฐกิจ การสรຌางความรวมมือ
ระหวางประทศละลภาภิวัฒน์ ละการสรຌางสังคมกาหลี฿ตຌ฿หຌมีความสุขดຌวยการ฿ชຌ ICT 

 โ. ครงสรຌางพื นฐาน ิHard Infrastructureี รัฐบาลกาหลี฿ตຌ฿หຌความส าคัญกับการลงทุน
฿นการสรຌางสาธารณูปภคดຌานครือขายละ ICT ดย฿นป 1995 รัฐบาลเดຌประกาศ฿ชຌผนการ
สงสริมการ฿ชຌขຌอมูลสารสนทศ ิInformatization Promotion Master Planี ตอมา฿นป 1996 
กาหลี฿ตຌกลายปຓนประทศรกทีไสามารถ฿หຌบริการ CDMAก฿นชิงพาณิชย์ ฿นป โ002 รัฐบาล
ประกาศ฿ชຌ IT839 ละประกาศวิสัยทัศน์ดຌาน ICT ของประทศ ิCyber Korea 21 ICT Visionี             
฿นป โ008 พืไอสรຌางระบบครือขายขຌอมูลความรใวสูงละพิไมประสิทธิภาพของครือขายส าหรับผูຌ฿ชຌ
ชองสัญญาณความรใวสูง 
 ใ. ระบบละกระบวนการท างาน (Soft Infrastructure) ระบบ E-government ทีไน าอา 
ICT มาผนวกขຌากับการ฿หຌบริการประชาชนบนระบบออนเลน์ถูกน ามา฿ชຌ฿นพืไอพิไมประสิทธิภาพ 
฿นการท างาน ลดคาด านินการ ละอ านวยความสะดวก฿หຌประชาชนสามารถขຌาถึงบริการเดຌรวดรใว
ละงายขึๅน ตลอดจนสามารถพิไมความปรง฿ส฿นกระบวนการพิไมความปลอดภัยของขຌอมูล ละ
พิไมการมีสวนรวมของประชาชน  
 ไ. พื นทีได านินการ ิSite) มืองอัจฉริยะ ิSmart Cityี คือ วทีนวัตกรรมหรือระบบ            
฿นระดับพืๅนทีไทีไ฿ชຌ ICT ระดับสูง฿นการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดละมีประสิทธิภาพ พืไอรับมือ
กับปัญหาของมืองทีไอยูอาศัย ดยรวมมือกับผูຌอยูอาศัย จຌาหนຌาทีไของรัฐ ละภาคอกชน ปัจจุบัน             
กรุงซล จัดปຓนมืองอัจฉริยะทีไมีความกຌาวหนຌาปຓนล าดับตຌน โ ของลก ปัจจัยพืๅนฐานตอการพัฒนา
มืองอัจฉริยะ คือ การรวบรวมทาง ICT (ICT Convergence) IoT ละ Big Data 

 5. ทรัพยากรบุคคล ิHuman Resources) ชาวกาหลี฿ตຌ฿หຌความส าคัญกับการศึกษาปຓน
อันดับรก สงผล฿หຌกาหลี฿ตຌมีทรัพยากรบุคคลทีไมีคุณภาพ ประกอบกับภาครัฐมีการคัดลือกบุคคลทีไ
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มีความรูຌความสามารถผานระบบ Merit-based Recruitment and Hiring ิNational Civil 

Service Act 1963) นอกจากนีๅกาหลี฿ตຌยังมีระบบสงสริม฿หຌบุคลากรขຌารับการอบรมพืไอพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการท างาน ดยผนวกขຌาปຓนสวนหนึไงกับการประมินผลการปฏิบัติงาน ิPublic 

Officers Training Act 1973ี ละ฿นชวงหลัง พืไอปຓนการกระตุຌน฿หຌบุคลากรภาครัฐกิดความ
ตืไนตัวพิไมประสิทธิภาพ฿นการท างาน กาหลี฿ตຌเดຌอนุญาต฿หຌภาครัฐสามารถปຂดรับบุคลากรจาก
ภาคอกชนทีไมีความรูຌความสามารถขຌามาสูภาคราชการ฿นระดับช านาญการเดຌ  
 ๆ.  ตัวกระตุຌน ิCatalystี กาหลี฿ตຌประสบความส ารใจ฿นการสืไอสารถึงอัตลักษณ์ละ
ภาพพจน์ ิBrandingี ของประทศ ซึไงกลายปຓนตัวกระตุຌนอุปสงค์ภาย฿ตຌศรษฐกิจสรຌางสรรค์               
ดย฿นชวงป โ002 - โ015 ประดในตางโ ิContentี อาทิ K-pop ละ K-wave ถูกหยิบยกขึๅนมา
น าสนอภาย฿ตຌหัวขຌอหลัก Dynamic Korea การก าหนดหัวขຌอดังกลาวชวยท าหนຌาทีไปຓนตัวสริม
กับยุทธศาสตร์ทีไรัฐบาลประกาศ฿นการก าหนดทิศทาง฿นการดินหนຌาของศรษฐกิจละสังคม  
 ถอดบทรียนศรษฐกิจสรຌางสรรค์ สูการก าหนดนวทางการพัฒนาภาคกษตรเทย฿นยุค
เทยลนด์ ไ.เ 

 ปัจจุบันพืไอ฿หຌประทศเทยหลุดพຌนจากกับดักรายเดຌปานกลาง รัฐบาลอยูระหวางผลักดัน
นยบายเทยลนด์ ไ.เ หรือศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม ซึไงนับปຓนสิไงทຌาทายส าหรับ             
ภาคกษตรทีไตຌองปลีไยนฉมจากการท าการกษตรบบดัๅงดิมปຓนการท าการกษตรดย฿ชຌนวัตกรรมละ                 
ทคนลยี ถึงมຌวาองคาพยพ฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจสรຌางสรรค์ของกาหลี฿ตຌตามทีไกลาวขຌางตຌน
จะปຓนการมองภาพ฿นภาพรวมของประทศ ตสามารถน ามาประยุกต์ดัดปลงกับบริบทการพัฒนา
ภาคกษตรของประทศเทยภาย฿ตຌนวคิดเทยลนด์ 4.0 ดยการทียบคียงกับปัจจัยขับคลืไอน     
ทัๅง  ๆ มิติ  
 แ.  ภาครัฐ ิGovernmentี หัว฿จส าคัญของการพัฒนาภาคกษตรเทย฿นยุคเทยลนด์ ไ.เ 
คือ การขับคลืไอนภาคกษตรดຌวยนวัตกรรม ภาครัฐควรบูรณาการการท างานรวมกันระหวาง
หนวยงานทีไรับผิดชอบ เดຌก กระทรวงกษตรละสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี กระทรวงอุตสาหกรรม ละกระทรวงพาณิชย์ ซึไงปัจจุบัน
รัฐบาล฿หຌความส าคัญกับการท างาน฿นชิง Agenda Base มีการก าหนดผนงานบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคกษตร฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆแ พืไอ฿หຌหนวยงานรวมบูรณาการภาย฿ตຌ
ปງาหมายดียวกัน นอกจากนีๅ การรงสรຌางครือขายกับระหวางภาครัฐภาคอกชน มหาวิทยาลัย 
ละภาคประชาชน พืไอสรຌางกระบวนการถายอนทคนลยีจากนักวิจัยสูผูຌประกอบการละ
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กษตรกร รวมถึงการชืไอมยงตลาด ปຓนสิไงส าคัญทีไขาดเมเดຌ ซึไงสอดคลຌองกับนวทางประชารัฐ              
ทีได านินการอยู฿นปัจจุบัน  
 โ.  ครงสรຌางพื นฐาน (HardกInfrastructureีกชนดียวกับการขับคลืไอนศรษฐกิจ
สรຌางสรรค์฿นกาหลี฿ตຌ การวางครงสรຌางพื นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง฿หຌครอบคลุมทัไวประทศ ฿หຌ
กษตรกรสามารถขຌาถึงอินทอร์นใตความรใวสูงเดຌอยางทัไวถึงปຓนภารกิจส าคัญรงดวนละปຓนพืๅนฐาน
฿นการน าทคนลยีละนวัตกรรมมา฿ชຌยกระดับภาคกษตร ดยถูกก าหนดปຓนหนึไง฿นยุทธศาสตร์
ภาย฿ตຌผนดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ิDigital Economy ี  ทีไจัดท าดย กระทรวงดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม นอกจากนีๅ เทยควร฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาระบบลจิสติกส์สินคຌากษตร 
ตัๅงตกระบวนการกใบกีไยว การปรรูปการขนสง ฿หຌมีประสิทธิภาพ มีตຌนทุนทีไสามารถขงขันกับ
ประทศอืไนเดຌ  
 ใ.  ระบบละกระบวนการท างาน (SoftกInfrastructure) นวัตกรรมละทคนลยี
สารสนทศสามารถปลีไยนวิถีการท ากษตรจากกษตรกรรมบบดัๅงดิม ิTraditional Agricultureี 
เปสูการกษตรสมัย฿หมดยการ฿ชຌขຌอมูล฿นการบริหารจัดการตลอดซอุปทาน  ทีไผานการ
ประมวลผลขຌอมูลทีไกระจัดกระจายตามหลงตาง โ ละน ามาวิคราะห์ (BigกDataกAnalytics) 
ปัจจุบันกระทรวงกษตรละสหกรณ์เดຌจัดท าผนทีไกษตรพืไอการบริหารจัดการชิงรุก ิAgri-Mapี 
ดยกใบรวบรวมขຌอมูลทีไ กีไ ยวขຌองกับการท า กษตร  ซึไ งจัด กใบดยหนวยงาน฿นสั งกัด 

ทีไกีไยวขຌอง ชน ขຌอมูลหลงนๅ า ความหมาะสมของดิน สภาพภูมิอากาศ ละพิกัดทีไตัๅงหลงรับซืๅอ 
ลຌวสดงผลบนพืๅนทีไ นับปຓนกຌาวรกของจัดการขຌอมูลดຌวยทคนลยีละน าสนอขຌอมูล฿หຌถึงมือ
ผูຌ฿ชຌ ส าหรับดຌานการตลาด ICT สามารถปลีไยนวิธีการตลาดสินคຌากษตรเป฿นทางทีไอืๅอตอกษตรกร
เดຌ การจัดท าตลาดออนเลน์ สามารถยอหวงซอุปทาน฿หຌสัๅนลง ดยอาจชืไอมกษตรกรกับผูຌบริภค
ดยตรง ซึไงหมายความวา กษตรกรมีอกาสทีไจะผันตัวองปຓนผูຌประกอบการจ าหนายสินคຌากษตร
เดຌดยตรง 
 ไ.  พื นทีได านินการ ิSiteี พื นทีไกษตรปลง฿หญ คือ พืๅนทีไทีไ กิดจากการรวมกลุมของ
กษตรกรทีไผลิตสินคຌากษตรดียวกัน ละอยู฿นบริวณพืๅนทีไดียวกัน พืไอ฿หຌมีกษตรกรรวมกลุม              
฿นการผลิตรวมกันจัดหาปัจจัยการผลิตทีไมีคุณภาพดี ราคาถูก ละ฿ชຌทคนลยีการกษตร                  
ทีไหมาะสมการน านวัตกรรมทคนลยีมา฿ชຌ฿นการผลิต฿นปลงขนาดลใกอาจเมคุຌมคากับมูลคา              
การลงทุน หรือเดຌผลลัพธ์ทีไเมตใมศักยภาพของทคนลยีหรือนวัตกรรมนัๅน โ ซึไงปຓนเปตาม
หลักการประหยัดตอขนาด ิEconomy of Scale) ดังนัๅน ภาครัฐควรสงสริมละสรຌางความขຌมขใง
฿หຌกับพืๅนทีไปลง฿หญ 
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 5. ทรัพยากรบุคคลก (HumanกResources)กกษตรกรตຌองปຓนกSmartกFarmer             
ทีไสามารถขຌาถึงหลงขຌอมูลผานทางระบบทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารอืไน โ มีการบริหาร
จัดการผลผลิตละการตลาด พรຌอมรับกับการปลีไยนปลงละทคนลยีการผลิต฿หม โ ทีไขຌามา
นอกจากนีๅ กษตรกรสามารถขยายบทบาทของตัวองจากพียงผูຌผลิต ปຓนผูຌปรรูป ละผูຌจ าหนายเดຌ 
ซึไงจะท า฿หຌลดการผานพอคຌาคนกลาง ท า฿หຌอกาสทีไจะถูกอาปรียบลดลง ขณะทีไขຌาราชการตຌองปຓน 
SmartกOfficerกทีไมีความรูຌ ทันตอกระสลก ละทีไส าคัญจะตຌองสามารถ฿ชຌทคนลยีเดຌปຓนอยางดี                   
หนวยงานทีไกีไยวขຌองควรจัด฿หຌมีการอบรมพัฒนาศักยภาพของทัๅงกษตรกรละขຌาราชการ ดึงดูด          
คนรุน฿หมทีไสน฿จขຌาสูภาคกษตร ละจัดตัๅ งศูนย์บมพาะผูຌประกอบการดຌานการกษตร 

(Incubation Center) ท าหนຌาทีไ฿หຌค าปรึกษาละสนับสนุนกษตรกรทางดຌานธุรกิจ 

 ๆ. ตัวกระตุຌนกิCatalystีกความตืไนตัวดຌานความปลอดภัยอาหารจะกระตุຌน฿หຌมีการน า
นวัตกรรมทคนลยีขຌามา฿ชຌ฿นการผลิตพิไมมากขึๅน ทุกวันนีๅผูຌบริภคริไม฿ส฿จกับคุณภาพละความ
ปลอดภัยของอาหารพิไมขึๅน การขຌาถึงขຌอมูลกีไยวกับหลงผลิตละการผลิตตลอดจนกระบวนการ 
ทีไสามารถตรวจสอบเดຌปຓนสิไงทีไสรຌางความมัไน฿จ฿นการบริภคอาหารปลอดภัย ความนิยม฿นบรนด์
ของสินคຌากษตรละสินคຌาสิไงบงชี ทางภูมิศาสตร์ ิGIี ปຓนอีกตัวหนึไงทีไจะชวยกระตุຌนอุปสงค์หรือ
ความตຌองการ฿นสินคຌากษตรจากกระบวนการผลิตทีไมีคุณภาพละมีมาตรฐาน หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
ควรรงพัฒนาระบบตรวจสอบยຌอนกลับ (Traceability System) ฿นสินคຌากษตร จัดท าครงการ
อาหารศึกษากิFoodกEducationีก฿หຌกับยาวชน฿นสถานศึกษา จัดท ามาตรฐานสินคຌากษตร฿หຌ
ครอบคลุม ละประชาสัมพันธ์ สรຌางการรับรูຌลักษณะฉพาะของสินคຌากษตรตละทຌองถิไน  
 บทสรุป 

 ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ปຓนครืไองมือหนึไงทีไจะชวยยกระดับภาคกษตรของเทยจากการกษตร
บบดัๅงดิมเปสูการกษตรทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละทคนลยี สอดคลຌองกับนวคิดเทยลนด์ 
ไ.เ ทีไตຌองการ฿หຌประทศเทยหลุดพຌนจากกับดักรายเดຌปานกลาง ถึงมຌวาบริบทของเทยละกาหลี฿ตຌ                     
ละบริบทของการมองศรษฐกิจ฿นภาพรวมกับการมองภาคกษตรพียงอยางดียวจะคอนขຌางมี
ความตกตางกัน ตบทรียนทีไเดຌจากประสบการณ์฿นการพัฒนาของกาหลี฿ตຌดຌวยศรษฐกิจ
สรຌางสรรค์สามารถน ามาทียบคียง ละปรับ฿ชຌกับนวคิดการพัฒนาภาคกษตรของเทยเดຌ              
จะหในเดຌวามืไอพิจารณาตละองคาพยพ฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจสรຌางสรรค์ลຌวพบวา ฿นหลาย
ปัจจัยขับคลืไอนเดຌมีการด านินการเปลຌวหรือริไมด านินการ฿นชิงนยบายละ/หรือชิงปฏิบัติ             
ซึไงอาจปຓนสัญญาณทีไดี฿นการพลิกฉมภาคกษตรของเทย อยางเรกใตามพืไอ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด               
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ตัวขับคลืไอนทัๅง ๆ มิติ ควรจะเดຌรับการผลักดันเปพรຌอมกัน ละจุดออนทีไพึงระวังของเทย คือ                  
ความเมตอนืไองของนยบายจากอิทธิพลทางการมือง 
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The Smart DMH Training center 
 

นางวีณา บุญสง 
ส านักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต 

 

 บทน า 
 ภาย฿ตຌกรอบยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป ละผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ แโ 

การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน ปຓนยุทธศาสตร์หนึไงทีไรัฐบาล฿หຌความส าคัญ ดยมุงหวัง฿หຌ
คนเทยปຓนพลังส าคัญ฿นการพัฒนาประทศ สริมจุดขใงละกຌเขจุดออน ฿หຌมีลักษณะส าคัญ           
5 ประการ เดຌก มีความชีไยวชาญฉพาะดຌาน มีทักษะ ฿นการคิดชิงสังคราะห์  มีความคิดสรຌางสรรค์                 
มีความคารพ฿นความตกตางละมีจุดยืนทางจริยธรรม พืไอรองรับการปลีไยนทางศรษฐกิจละ
สังคม การขงขัน฿นตลาดลกทีไรุนรงขึๅน ตลอดจนการปลีไยนปลงดຌานทคนลยีอยางรวดรใ วทีไ
จะมีผลกระทบอยางมาก ตอการ฿ชຌชีวิตของผูຌคนพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ชาติ กโเกป 
กระทรวงสาธารณสุขจึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานกPeopleกExcellenceกStrategies             
ซึไงมีผนงานการผลิตละพัฒนาก าลังคนดຌานสุขภาพสูความปຓนมืออาชีพ ละผนงานพัฒนา
ครือขายก าลังคนดຌานสุขภาพปຓนตัวขับคลืไอน นอกจากนีๅกระทรวงสาธารณสุขยังมีนยบาย฿หຌมี  
การปฏิรูประบบสุขภาพทัๅงระบบทัไวประทศ พืไอกຌปัญหาทัๅง฿นรืไองระบบสุขภาพทีไปຓนอยูละปຓน            
การปรับตัวรองรับการปลีไยนปลงตาง โ ฿นอนาคต สงผล฿หຌทุกหนวยงาน฿นกระทรวงสาธารณสุข
ตางตຌองปรับครงสรຌางองค์กรละบทบาทภารกิจพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ ละ
ยุทธศาสตร์ดຌานสาธารณสุข โเ ป ของกระทรวงสาธารณสุขดຌวย ทัๅงนีๅ  กรมสุขภาพจิต฿นฐานะ         
กรมวิชาการทีไมีบทบาทหลัก฿นการดูลสุขภาพจิตคนเทยทุกมิติทัๅงดຌานสงสริมปງองกัน บ าบัดรักษาละ             
ฟຕนฟูสมรรถภาพกใตຌองปรับบทบาทภารกิจพืไอรองรับการปลีไยนปลงดังกลาวชนกัน ปัจจุบัน          
กรมสุขภาพจิตมีหนวยงาน฿นสังกัดทีไอยูสวนกลาง ดยท าหนຌาทีไปຓนหนวยพัฒนาวิชาการละหนวยงาน                
สนับสนุนกิBackdOffice)dแแdหง มีรงพยาบาล/สถาบันทีไมีหนຌาทีไ฿หຌการบ าบัดรักษาผูຌมีปัญหา
สุขภาพจิตละจิตวช ซึไงกระจายอยูทัไวทุกขตสุขภาพรวม แ้ หงละมีศูนย์สุขภาพจิตทีไท าหนຌาทีไ
ประสานละสนับสนุนทางวิชาการดຌานสุขภาพจิต ละจิตวช฿หຌกหนวยงานสาธารณสุขทีไกีไยวขຌอง
฿นพืๅนทีไขตสุขภาพละกรุงทพมหานคร รวม แใ หง    
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 ฿นดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพบุคลากร กรมสุขภาพจิตตระหนัก฿นความส าคัญ
ละก าหนดเวຌ฿นผนยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิตประดในยุทธศาสตร์ทีไ ไ กลยุทธ์ทีไ ไ.แ.ใ พัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล พืไอรองรับผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตละสรຌางความยัไงยืนของ
องค์กร ดยมีนวทางหนึไงระบุ฿หຌพัฒนาบุคลากร฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการปฏิบัติงานตามผน
ยุทธศาสตร์ความทຌาทายขององค์กรละรองรับการปຓนประชาคมอาซียน ทัๅงนีๅบทบาท฿นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของกรมสุขภาพจิต มีกองการจຌาหนຌาทีไปຓนหนวยงานหลักทีไรับผิดชอบดูลดຌานนีๅ
฿นภาพรวม ตนืไองจากจ านวนบุคลากรทีไมีมาก มีความหลากหลายทัๅงระดับต าหนงละวิชาชีพ 
฿นขณะทีไทรัพยากร฿นการพัฒนาบุคลากรมีจ ากัด จึงเมสามารถพัฒนา฿หຌครอบคลุมเดຌทุกคน  
หนวยงานตาง โ จึงตຌองมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาย฿นของตละหนวยงานองควบคูเปดຌวย 
ซึไงรูปบบการพัฒนาบุคลากรมีวิธีการทีไหลากหลาย ชน การฝຄกอบรมระหวางการท างาน ิOn The 

JobกTraining)กการหมุนวียนงานกิRotation)กจัดระบบ฿หຌมีพีไลีๅยงกิMentor)กจับคูการท างาน 
ิBuddy) การจัดฝຄกอบรมอง ิInhouse Training) สนับสนุนบุคลากรเปขຌารับการอบรม ศึกษา           
ดูงานทีไหนวยงานอืไน หรือการศึกษาตอทัๅง฿นละตางประทศ ปຓนตຌน การทีไตละหนวยงานตางกใ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงานองมีขຌอดีทีไเมตຌองรอการพัฒนาจากสวนกลางทางดี ยว           
ซึไงอาจเมทันกับความตຌองการ  หนวยงานสามารถพัฒนา฿หຌครอบคลุมเดຌทัๅงองค์กรละท าเดຌรวดรใว
ตอบสนองความตຌองการของหนวยงานเดຌทันวลาทีไจะ฿ชຌประยชน์  ตมีขຌอดຌอยหนึไงทีไส าคัญกใคือ 
กรมสุขภาพจิตขาดขຌอมูลกีไยวกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร฿นภาพรวมวา฿ครมีทุนความรูຌละ
ประสบการณ์ ตลอดจนความชีไยวชาญดຌาน฿ด อยูทีไ฿ดบຌาง ดยฉพาะอยางยิไงหากเมมีการบันทึก
จัดกใบขຌอมูลเวຌอยางปຓนระบบทัๅงบบรายบุคคล รายหนวยงานละบูรณาการชืไอมยงขຌอมูลกันเดຌ
ทัๅงกรม ซึไงสงผลกระทบตอการก าหนดนยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางผนพัฒนา
ศักยภาพ ตลอดจนการ฿ชຌประยชน์จากประสบการณ์ ละความชีไยวชาญของบุคลากรเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 นอกหนือจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาย฿นกรมสุขภาพจิตองลຌว หนวยงานสังกัด
กรมสุขภาพจิตทัๅงสวนกลางละสวนภูมิภาคยังมีภารกิจทีไส าคัญ  คือ การสริมสรຌางศักยภาพ 
ิCapacityกBuilding)ก฿หຌกบุคลากรของหนวยงานสาธารณสุข ฿นขตสุขภาพทีไรับผิดชอบทัไว
ประทศ พืไอ฿หຌมีความรูຌละศักยภาพ฿นการ฿หຌบริการดຌานสุขภาพจิตละจิตวชอยางมีประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผลดຌวย พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับการปฏิรูประบบสุขภาพทีไมุงหวัง฿หຌประชาชนสามารถรับ
บริการสุขภาพกายละจิต ทัๅงทีไจใบปຆวย฿นระดับลใกนຌอยจนถึงระดับรุนรงเดຌบใดสรใจ฿นขต
สุขภาพ฿กลຌบຌานพืไอลดวลาละคา฿ชຌจายตาง โ ทีไกิดจากการดินทางเปรับการรักษานอกขต
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สุขภาพตนองซึไงการสริมสรຌางศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข฿นขตสุขภาพกใพบปัญหาชนดียวกัน 
กลาวคือ ขຌอมูลการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร฿นขตยังเมครบถຌวน  เมปຓนปัจจุบัน ขาดความ
ครอบคลุมประดในทีไจะน าเป฿ชຌประยชน์ ตลอดจนขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานละ             
การชืไอมยงภาพ฿หญ ทัๅง฿นระดับขต ระดับภาคหรือระดับประทศ พืไอ฿ชຌปຓนขຌอมูลส าหรับ
ผูຌบริหาร฿นการก าหนดนยบายการพัฒนาบุคลากร฿นภาพรวม ซึไงผลของการมีขຌอมูลดຌานการพัฒนา
บุคลากรดຌานสุขภาพทีไยังเมครอบคลุม เมปຓนปัจจุบัน ละขาดการบูรณาการ ชืไอมยงอยางปຓนระบบ 
ตลอดจนขาดการวางผนพัฒนาทีไสอดคลຌองกับบทบาทภารกิจองค์กรนีๅ หากยังคงมีลักษณะชนนีๅ
ตอเป ยอมสงผลกระทบ฿หຌการพัฒนาคน พัฒนางาน ละพัฒนาองค์กรขาดประสิทธิผลตามทีไคาดเวຌ 
สูญสียงบประมาณละทรัพยากรอืไนหโdทีไมีอยูจ ากัดเปอยางเมคุຌมคา ละหในผลลัพธ์การปลีไยนปลง           
ชຌาเมทันตอการปลีไยนปลงของสภาพสังคม฿นอนาคต ปัจจุบันกรมสุขภาพจิตยังเมมีหนวยงานกลาง
ทีไท าหนຌาทีไดูลภาพรวมรืไองนีๅ ทัๅง฿นระดับกรมละระดับประทศ 

 พืไอกຌปัญหาดังกลาวละตรียมการส าหรับรองรับสถานการณ์ทางสังคมทุกดຌาน฿นอนาคต 
ดยฉพาะ Digital Organization ฿นบทความนีๅจึงมีขຌอสนอนวคิด฿นการปลีไยนปลง ดังนีๅ 
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 ขຌอสนอนวทางการพัฒนา 

 1. การจัดตัๅงศูนย์ฝຄกอบรมอัจฉริยะกรมสุขภาพจิต ิSmart DMH, Department of Mental 

Health,กTrainingกCenter)กพืไอ฿หຌปຓนหนวยงานหลักทีไรับผิดชอบ฿นรืไองของการพัฒนาละ
สริมสรຌางศักยภาพบุคลากรทัๅง฿นสังกัดกรมสุขภาพจิต ละบุคลากร฿นขตสุขภาพทีไปฏิบัติงาน   
ดຌานสุขภาพจิตละจิตวช ดยท าหนຌาทีไวางผน อ านวยการ บริหารจัดการ฿นภาพรวมครอบคลุม
ดຌานตาง โ ดังนีๅ ดย฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ิDigital Technologies) มาชวยงาน 

  1.1  ดຌานนยบาย เดຌก การจัดท าขຌอสนอชิงนยบาย ตลอดจนวางผนดຌานการพัฒนา
ละสริมสรຌางศักยภาพบุคลากร ทัๅง฿นสังกัดกรมสุขภาพจิตละ฿นขตสุขภาพ฿หຌสอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประทศ ตลอดจนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌสามารถ
ปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไปัจจุบันเดຌอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  คนท างานมีความสุข ละพัฒนาชิง
รุก฿หຌมีสมรรถนะดຌานตาง โ พืไอรองรับการปลีไยนปลงทุกดຌาน฿นอนาคต                   
  1.2 ดຌานวิชาการ เดຌก การออกบบระบบการพัฒนาบุคลากร฿หຌปຓนกDigitalกHRD  

(Digital Human Reseouse Development) ออกบบกิจกรรมพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพ
บุคลากรทัๅง฿นรูปบบดิมทีไยังมีประสิทธิภาพตอยอด หรือพัฒนารูปบบ฿หม โ พืไอ฿หຌสอดคลຌอง 
กับการปลีไยนปลง ทัๅง฿นดຌานทคนลยีละความตกตางของกลุมคนวัยท างานการส ารวจ               
ความตຌองการ฿นการพัฒนาศักยภาพ ิNeedกAssessment)กทัๅง฿นรูปบบ onlineกละกoffline                
การสงสริมสนับสนุน฿หຌมีการพัฒนาหลักสูตรอบรมบบนຌนผลลัพธ์ ิOutcome-Based Training 

Curriculum) การทดลอง฿ชຌละปรับปรุงหลักสูตรอบรม การก าหนดมาตรฐาน พืไอควบคุมคุณภาพ
ของหลักสูตรละกระบวนการฝຄกอบรมกการรับรองหลักสูตรอบรมกการติดตามประมินผลหลักสูตร
ละผูຌทีไผานอบรม/พัฒนาศักยภาพการศึกษาวิจัย การจัดการความรูຌ สงสริมสนับสนุน฿หຌบุคลากร          
มีการรียนรูຌตอนืไอง ตลอดจนการประสานความรวมมือทางวิชาการกับครือขายตาง โ ทัๅงภาครัฐ
ละอกชนทัๅง฿นละตางประทศพืไอลกปลีไยนวิชาการละพิไมความชีไยวชาญ฿หຌกับบุคลากร 
กรมสุขภาพจิตสูความปຓนลิศตามประดในทีไตຌองการของตละหนวยงานตลอดจนสอดคลຌองกับ
ปัญหาความตຌองการหรือนวนຌมสถานการณ์ของสังคมเทย 

  1.3 การบริหารจัดการ เดຌก การน าทคนลยีดิจิทัล ิDigital Technologies) ขຌามามี
บทบาทส าคัญ฿นการจัดกใบละวิคราะห์ขຌอมูล การพัฒนาศักยภาพรายบุคคลกิซึไงจะกลาวถึง
รายละอียด฿นหัวขຌอถัดเปี การรวบรวมขຌอมูลการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพบุคลากรทีไ
ปฏิบัติงานดຌานสุขภาพจิตทัๅงระบบทัไวประทศ วิคราะห์สังคราะห์ ิพืไอจัดท าปຓนขຌอสนอชิง
นยบายละวางผนการพัฒนาี  การจัดท าค าของบประมาณ การบริหารครงการฝຄกอบรม หรือจัด
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กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ฿นภาพรวม฿หຌกบุคลากรทัๅง฿นกรมสุขภาพจิตละ฿นขตสุขภาพ  
ดยฉพาะ฿นประดในทีไส าคัญละนอกหนือจากทีไกองการจຌาหนຌาทีได านินการอยูลຌว  การจัดท า
คูมือรายชืไอหลักสูตรอบรมของหนวยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต฿หຌผูຌ฿ชຌสามารถลือกเดຌตามความสน฿จ 
ปฏิทินการพัฒนาศักยภาพประจ าป การผลิตสืไอทคนลยีตาง โ ทีไ฿ชຌ฿นการรียนรูຌ /ฝຄกอบรม             
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเปยังครือขายตาง โ ฿หຌขຌาถึงขຌอมูลการออก฿บรับรองหลักสูตรตอ
ยอดการพัฒนา฿หຌปຓนศูนย์ฝຄกอบรม พืไอการรียนรูຌตลอดชีวิต 

 2. การพัฒนาระบบสารสนทศดຌานการพัฒนาบุคลากร ดยน าทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿น              
การจัดท าฐานขຌอมูลอัจฉริยะ ิSmartกPlatform)กของบุคลากรกรมสุขภาพจิตละบุคลากร฿นขต
สุขภาพทีไปฏิบัติงานดຌานสุขภาพจิตละจิต ทัๅงประทศอยางปຓนระบบ ดยออกบบ฿หຌระบบ
ฐานขຌอมูลมีลักษณะละด านินการเดຌดังนีๅ 
  2.1 ขຌอมูลของบุคลากรรายบุคคลทีไครอบคลุมตัๅงต ขຌอมูลทัไวเป ประวัติการศึกษา  
ต าหนงงาน ลักษณะงานทีไรับผิดชอบการฝຄกอบรม/ดูงานทัๅง฿นละตางประทศ การศึกษาตอนืไอง 
ความชีไยวชาญ ความสามารถพิศษ ความสน฿จ หรือขຌอมูลอืไน โ ชน ขຌารวมครงการพัฒนากลุม
ศักยภาพสูง ปຓนตຌน ดยบุคลากรสามารถกรอกขຌอมูลการพัฒนาศักยภาพเดຌองจากทัๅงคอมพิวตอร์
ส านักงาน  Smart Phone  หรือ Tablet  ดย฿ชຌลขประจ าตัวประชาชน การขຌาถึงฐานขຌอมูลนีๅท า
เดຌสะดวก  ทีไเหน วลา฿ดกใเดຌ ิAny place, any time) ซึไงจะชวย฿หຌขຌอมูลทันสมัยปຓนปัจจุบัน 
ิReal-time) นอกจากนีๅบุคลากรยังสามารถระบุความตຌองการประดในการฝຄกอบรมขຌามา฿นระบบ
เดຌดຌวย  ฿นขณะทีไระบบฐานขຌอมูลนีๅสามารถประมวลขຌอมูล Profile ของบุคลากรละสัไงพิมพ์ส าหรับ
น าเป฿ชຌประยชน์ทีไตຌองการเดຌ ชน ประวัติวิทยากร 
  2.2 ระบบสามารถวิคราะห์ขຌอมูลรายบุคคล ดยมีการประมวลผลวิคราะห์ละท า 
trainingกroadmapกรายบุคคลเดຌ ทัๅง฿นสวนของการพัฒนาศักยภาพทัไวเปตอยอด หรือปຂด gap 

สมรรถนะ ระบบสามารถ฿หຌขຌอสนอนะบืๅองตຌน฿นการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลเดຌวาควรพัฒนา
หรือสริมสรຌางศักยภาพ฿นดຌาน฿ดพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับภารกิจของหนวยงานละ/หรือหนຌางานทีไ
ปฏิบัติอยู฿นปัจจุบัน พืไอน าขຌอมูลเปประกอบ฿ชຌ฿นการท าผนการพัฒนารายบุคคล ิIndividual 

Development Plan)  

  2.3 หากผนการพัฒนารายบุคคล ก าหนดวันดือนปทีไจะอบรมทีไนนอนเวຌ มืไอถึงวลา
การอบรมระบบจะจຌงเปยังอีมล์ของบุคลากรนัๅน พืไอตือน฿หຌบันทึกขຌอมูลการพัฒนาศักยภาพขຌา
มา฿นระบบฐานขຌอมูลดຌวย 
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  2.4 ขຌอมูลการอบรม/พัฒนาศักยภาพ บุคลากรสามารถขຌาถึงรายการหลักสูตรทีไสน฿จ 
พืไอสมัครขຌาอบรมเดຌ ดยระบบสามารถชืไอมยงเปทีไหนวยงานทีไจัดอบรมเดຌลย นอกจากนีๅยังมี
ระบบสมัครสมาชิกทีไจะ tracking ผูຌ฿ชຌวาสน฿จหลักสูตรดຌาน฿ด ระบบจะสงอีมล์ขาวสารหลักสูตร 
฿หม โ เป฿หຌ 
 ระบบสามารถวิคราะห์ประมวลผลจัดการขຌอมูลขนาด฿หญ ิBig Data) สดงผลภาพรวมของ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเดຌทัๅงบบรายบุคคล รายหนวยงาน ทัๅงระดับจังหวัด ระดับขตละ
ระดับ ประทศ ชน มีบุคลากรทีไผานการพัฒนาศักยภาพดຌาน การ฿หຌค าปรึกษาลຌวกีไคนอยูทีไ฿ดบຌาง 
หรือ฿ครมีความชีไยวชาญดຌานรคซึมศรຌากีไคนละอยูทีไ฿ด ปຓนตຌน ดยระบบท า mapping ฿หຌหใน
ภาพเดຌทุกระดับทัไวประทศ พืไอ฿ชຌปຓนขຌอมูลทัๅง฿นดຌานการพัฒนาสรຌางสริมศักยภาพละการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล฿นภาพรวมเดຌ  
  2.5  ผูຌบริหารระดับสูงของกรมสุขภาพจิต ผูຌบริหารหนวยงาน฿นสังกัดกรมสุขภาพจิต
ตลอดจนบุคลากรศูนย์ฝຄกอบรมอัจฉริยะ สามารถขຌาถึงฐานขຌอมูลพัฒนาศักยภาพบุคลากรนีๅเดຌ พืไอ
฿ชຌปຓนขຌอมูล฿นการก าหนดนยบายดຌานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  2.6 มีระบบติดตามประมินผลการอบรม หากปຓนการจัดอบรมดยศูนย์ฝຄกอบรม
อัจฉริยะ ระบบสามารถสงบบประมินผลการอบรมบบติดตามผล หลังการอบรม เปยังอีมล์ของ
บุคลากรทีไผานการอบรมหลักสูตรนัๅนเดຌ ละจຌงตือน฿หຌตอบกลับภาย฿นวันทีไก าหนดเดຌดย฿ชຌ 
Mobile Application 

  2.7 ระบบสามารถวิคราะห์ประมวลผล จากขຌอมูลบุคลากรลຌวจัดท าท านียบรายชืไอ
ผูຌชีไยวชาญตละรืไองเดຌ ดยมีกณฑ์การรับรองความชีไยวชาญตามทีไกรมสุขภาพจิตก าหนด  พืไอ
ปຓนขຌอมูลส าหรับการสนับสนุนทางวิชาการ฿หຌกหนวยงานตาง โ ฿นละ/นอกสังกัดกรมสุขภาพจิต 
ดยสามารถพัฒนาตอยอด฿หຌจัดท าปຓน Profile ทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ รองรับการสนับสนุน
ลกปลีไยน ทางวิชาการ฿นระดับนานาชาติเดຌ 
 3. ฿ชຌ Social Technology บบผสมผสาน ขຌามามีบทบาท฿นการสืไอสารสรຌางการรียนรูຌ
ระหวางองค์กร ระหวางบุคคล  ระหวางกลุม  สามารถลกปลีไยนประสบการณ์กันเดຌ ละการ
กระตุຌนสงสริมจูง฿จ฿หຌบุคลากรมีการรียนรูຌตอนืไองตลอดชีวิต ชน  ระบบรียนรูຌผาน E-learning   

การลกปลีไยนรียนรูຌผาน facebookกหรือ Line การพัฒนาตอยอด฿หຌปຓน Mobile Application  

ทีไสามารถ฿ชຌงานเดຌสะดวก ทีไ เหน มืไอเรกใเดຌ  หรือการสืไอสารผานมฆครือขาย ิCloud 

Networking) การสรຌางกลุมชุมชนออนเลน์ ฿ชຌ social media พืไอพูดคุยรืไองทีไสน฿จหลักสูตรทีไ
สน฿จ  หรือเปอบรมทีไเหนมาลຌวหลักสูตรนาสน฿จมาบงปันความรูຌ  พืไอสรຌางความสัมพันธ์ก          
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สรຌางวัฒนธรรมการรียนรูຌตลอดชีวิต หรือการจัดกิจกรรมสนุก โ ชิงรางวัลตาง โ ชน สิทธิขຌารับ
การอบรมฟรีของทีไระลึก/รางวัล ฯลฯ พืไอตอบสนองรูปบบการ฿ชຌชีวิตของคน฿นปัจจุบันละ
อนาคต ตลอดจนสรຌางความยัไงยืนของระบบตอเป ิSustainable Development) 

 บทสรุป 

 ฿นอนาคตทคนลยีดิจิทัลจะขຌามีบทบาทมากขึๅน฿นองค์กรภาครัฐ หลายหนวยงานอาจตຌอง
ปรับตัว฿หຌปຓน Digital Organization ตอยางเรกใตามบุคลากร฿นองค์กรกใยังคงปຓนทรัพยากรทีไมีคา
มากทีไสุด ควรคากการลงทุนพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพอยางปຓนระบบมีปງาหมายละทิศทาง 
พืไอ฿หຌปຓน SmartกPersonกทีไ฿ชຌชีวิตละท างานอยางมีความสุข สามารถสรຌางผลงานทีไมี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล สอดคลຌองกับปງาหมายละภารกิจขององค์กร สรຌางคุณประยชน์฿หຌ
กิดกสังคมละประทศชาติ ละปຓนกลเกส าคัญ฿นการขับคลืไอนประทศเทย฿หຌกຌาวสู Thailand ไ.เ 
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มดลการจัดการน  าสยีชุมชนดຌวยทคนลยีสารสนทศ                                      
พืไอพัฒนาสูมอืงสิไงวดลຌอมยัไงยืน 

 

นางสาวจิตติมา จารุดชา 

นักวิชาการสิไงวดลຌอมช านาญการ 

กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม 

 

 นๅ าสียชุมชนสวน฿หญมีหลงก านิดจาก บຌานรือนทีไอยูอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสูงจาก
รงรมละอะพาร์ตมนต์  รຌานอาหาร ปຓนตຌน การจัดการนๅ าสียชุมชนจากหลงก านิดมี
หลากหลายรูปบบ รูปบบ ทีไมีการ฿ชຌงานมากทีไสุดคือ นๅ าสียจากการ฿ชຌลຌวจะถูกปลอยลงสู           
ทอระบายนๅ าสาธารณะดยตรง สวนนๅ าสียจากสຌวมออกจะถูกสงเปยังบอกรอะ บอซึม ลຌวปลอยลงดิน              
ตามล าดับ รูปบบทีไมีการ฿ชຌงานปานกลาง คือมีการรวบรวมนๅ าสียจากการ฿ชຌนๅ าละจากสຌวมมายัง
บอกรอะ ยังบอซึมละลงดินตอเป จะหในเดຌวาทัๅง 2 รูปบบนีๅ จะกอ฿หຌกิดมลพิษละสงผล
กระทบตอสิไงวดลຌอมปຓนอยางมาก ฿นสวนหลงก านิดทีไถูกควบคุมตามกฎหมาย ชน อะพาร์ต
มนต ์คอนดมีนียม จะมีรวบรวมนๅ าสียจากการ฿ชຌนๅ าละจากสຌวมเปยังบอกรอะลຌวสงเปยังระบบ
บ าบัดนๅ าสียบบติดกับทีไ ิOnsite treatment) กอนปลอยลงสูหลงนๅ า สวนชุมชนทีไอยู฿นพืๅนทีไ 
การบริการระบบบ าบัดนๅ าสียรวมของชุมชน บຌานรือนจะท าการยกนๅ าสียจากการ฿ชຌเปยกเขมัน
ทีไบอดักเขมัน กอนสงเประบบรวบรวมนๅ าสีย สวนนๅ าสียจากสຌวมกใจะสงเปบอกรอะกอนสงขຌาสู
ระบบรวบรวมตอเป จากระบบรวบรวมนๅ าสียจะสงเประบบบ าบัดนๅ าสียรวมชุมชนกอนปลอยลงสู
ทอระบายนๅ าสาธารณะตอเป ซึไงระบบบ าบัดนๅ าสียทัๅง 2 รูปบบ สามารถลดมลพิษ฿นนๅ าสียละ
ผลกระทบตอสิไงวดลຌอมเดຌ ิผนการจัดการนๅ าสียชุมชนกกรมควบคุมมลพิษี จะหในเดຌวาถຌามี
มาตรการทางกฎหมายขຌามาบริหารจัดการจะสามารถลดมลพิษจากนๅ าสียเดຌ ซึไงมาตรการทาง
กฎหมายทีไมีการ฿ชຌงาน ฿นปัจจุบัน ิwww.pcd.go.th กรมควบคุมมลพิษี เดຌก 
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 • มาตรฐานควบคุมการระบายนๅ าทิๅงจากทีไดินจัดสรร 

 • มาตรฐานควบคุมการระบายนๅ าทิๅงจากอาคารบางประภทละบางขนาด 

 • มาตรฐานควบคุมการระบายนๅ าทิๅงจากระบบบ าบัดนๅ าสียรวมของชุมชน 

 • ก าหนด฿หຌระบบบ าบัดนๅ าสียรวมของชุมชนปຓนหลงก านิดมลพิษทีไจะตຌองถูกควบคุม           
การปลอยนๅ าสียลงสูหลงนๅ าสาธารณะ หรือออกสูสิไงวดลຌอม 

 • มาตรฐานควบคุมการระบายนๅ าทิๅงจากสถานีบริการนๅ ามันชืๅอพลิง 
 • ก าหนด฿หຌสถานีบริการนๅ ามันชืๅอพลิงปຓนหลงก านิดมลพิษทีไจะตຌองถูกควบคุมการปลอย
นๅ าสียลงสูหลงนๅ าสาธารณะ หรือออกสูสิไงวดลຌอม 

 ตปัญหามลพิษทางนๅ ากใยังคงทวีความรุนรงอยูนืไองจากการขาดความขຌมงวด฿นการบังคับ
฿ชຌกฎหมาย ท า฿หຌเมสามารถควบคุม ก ากับ ดูล฿หຌปฏิบัติตามกฎหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนีๅจ านวนระบบบ าบัดนๅ าสียรวมของชุมชน  ทัไวประทศเทยมีจ านวนพียง 101 หง 
ิรายงานการด านินงานส านักจัดการคุณภาพนๅ า 2556) ตจากขຌอมูลของกรมสงสริมการปกครอง
สวนทຌองถิไน พบวาจ านวนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนของประทศเทยมีจ านวนรวมทัๅงสิๅน 7,853 
หง  ิwww.dla.go.thกกรมสงสริมการปกครองสวนทຌองถิไนี จะหในเดຌวาจ านวนระบบบ าบัดนๅ า
สียรวมชุมชนมีปริมาณนຌอยมากมืไอทียบกับจ านวนองค์การปกครองสวนทຌองถิไนทัไวประทศ         
อีกประดในทีไส าคัญการขาดการประชาสัมพันธ์฿หຌความรูຌละขຌอทใจจริงกชุมชนละประชาชน 
รวมทัๅงการรับฟังความคิดหในของประชาชนละรวมตัดสิน฿จ฿นการด านินการจัดการนๅ าสีย 
ตลอดจนการสรຌางการมีสวนรวมด านินการทัๅงภาครัฐ อกชน ละประชาชน  
 จากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐกาหลี พบวามีการน าทคนลยีทางดຌานเอทีมา฿ชຌ             
฿นการพัฒนามืองตาง โ ฿หຌปຓนมืองตຌนบบอัจฉริยะ ิSmart city) ดยมีการจัดวางครือขาย
ส าหรับอุปกรณ์ IoTก(InternetกofกThings)กครอบคลุมทัไวประทศรายรกของลกอีกดຌวย กับ
บริการ LoRaWAN (Low Power Wide Area Network : LPWAN) ทีไ฿ชຌควบคุม สัไงการ ละ
ชืไอมยงการสืไอสารระหวางอุปกรณ์มีจุดดนทีไการชืไอมยง฿นระยะเกลเดຌ ฿ชຌพลังงานนຌอย คา฿ชຌจาย
ตไ า สืไอสารพรຌอม โ กันเดຌหลายตัว  ดย฿นกาหลี฿ตຌ เดຌมีการจัดท ามืองตຌนบบอัจฉริยะ฿น หลาย โ 
มือง ชน อินชอนละซองด ละปูซาน นอกจากนีๅยังมีผนพัฒนามืองอัจฉริยะพิไมขึๅนทัไวประทศ 
ตัวอยางมืองอัจฉริยะของกาหลี฿ตຌ คือ ซงด หรือ นิวซงด ทีไมีนวคิดทีไจะปຓนมืองหงการ
ชืไอมตอ ิConnected Community) ดยมีการพัฒนาทคนลยีครือขาย฿หຌทัๅงมืองสามารถ
ชืไอมยงขຌอมูลสารสนทศ ถือปຓนมืองทดลองของชุมชนตຌนบบทีไขຌอมูลทุกอยางชืไอมตอกันปຓน
ครือขายดียวกัน฿นอินตอร์นใต ชน ประปา เฟฟງา ทรศัพท์ การจราจร ฯลฯ นอกจากนีๅ ยังมี         
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การออกบบภาย฿ตຌนวคิดการพัฒนาทีไยัไงยืน ดยนຌนการชืไอมตอพืๅนทีไ฿กลຌคียงพืไอการขຌาถึง฿น
การขนสง การออกบบประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน฿นอาคารการออกบบครงสรຌางพืๅนฐานทีไมี
ประสิทธิภาพพืๅนทีไลงละทีไอยูอาศัยทีไค านึงถึงความปลอดภัยละปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม ตลอดจน
การพิไมพืๅนทีไสีขียวภาย฿นมือง฿หຌมีมากกือบครึไงของพืๅนทีไทัๅงหมด ดยสวนสาธารณะหลักของซงด
มีชืไอวา central park ทีไมีตຌนบบมาจากสวนสาธารณะชืไอดียวกัน฿นนครนิวยอร์คกcentralกpark 

ถือปຓนปอดของมืองซงดปຓนสวนสาธารณะขนาด฿หญ฿จกลางมือง มีนืๅอทีไราว 101 อคอร์ หรือ
ประมาณ 10% ของพืๅนทีไมืองซงด 

 Thailandก4.0 มดลขับคลืไอนสูความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน เดຌก าหนดปງาหมายของ
จ านวนมืองอัจฉริยะ 5 มือง ภาย฿น 10 ป ดยเดຌมีการก าหนดมืองอัจฉริยะ฿น 5 ดຌาน ิ4) ดังนีๅ 
 1. Smart Service การ฿หຌบริการภาครัฐทีไจ าปຓน 

 2. Smart Venue การพัฒนาละวิคราะห์ตຌนทุน ชนครงสรຌางทางกายภาพ สถานทีไ ละ
สิไงกอสรຌางตาง โ ฿นตัวมือง ดยผสมผสานทัๅงดຌานกายภาพ ศิลปะ วัฒนธรรมการทองทีไยว สังคม
ละชุมชนผูຌอยูอาศัย 

 3. Smart Mobility นຌนการกຌ ปัญหากีไยวกับการดินทาง ละการสัญจร฿นตัวมือง 
 4. Smart Energy การวิคราะห์ ละวางผนการ฿ชຌทรัพยากร 

 5. Smart Living สรรหานวทางพืไอตอบจทย์การอยูอาศัย฿นสังคมมืองมืองอัจฉริยะ฿น
ประทศเทยทีไคาดวาด านินการปຓนหงรกคือจังหวัดภูกใตปຓนครงการสงสริมพืๅนทีไพิศษส าหรับ
ศรษฐกิจดิจิตอล จังหวัดภูกใต หรือ Phuket Smart City ภาย฿ตຌนวคิด 

 จากปัญหาการจัดการนๅ าสียชุมชน เมนับวันยิไงทวีความรุนรงละการจัดการทีไมีอยูเม
พียงพอตอปริมาณมลพิษทีไกิดขึๅน ตลอดจนประชาชนเมมีความรูຌ ความขຌา฿จ ละความตระหนัก
ถึงมลพิษดຌานนๅ าทีไกิดขึๅน พืไอตรียมความพรຌอม฿หຌกับหนวยงานภาครัฐละองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนพืไอการกຌาวขຌาสูมืองสิไงวดลຌอมยัไงยืน ิGreen city) ทีไตຌองมีการพัฒนาชุมชนอยางสมดุล
ทัๅงดຌานศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอมเปพรຌอมกัน ละพืไอพัฒนาสูมืองอัจฉริยะดຌานสิไงวดลຌอม 
ทีไสอดรับกับ Thailandก4.0 ทีไเดຌมีการน าทคนลยี เอที มา฿ชຌ฿นการพัฒนาประทศ องค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนจึงตຌองมีการน าทคนลยีสารสนทศมาประยุกต์฿ชຌ฿นการบริหารจัดการ
สิไงวดลຌอมมากยิไ งขึๅน พืไอรูຌสถานการณ์สิไ งวดลຌอม฿นปัจจุบัน  ิStateกofกEnvironment)          
พิไมชองทาง฿หຌกับประชาชนรับรูຌขຌอมูล รวมกันกຌเขปัญหาละบริหารจัดการสิไงวดลຌอมชุมชนอยาง
มีสวนรวม ผูຌขียนจึงขอน าสนอมดลการจัดการนๅ าสียชุมชนดຌวยทคนลยีสารสนทศ พืไอพัฒนา
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สูมืองสิไงวดลຌอมยัไงยืนดຌวยการจัดท าขຌอมูล ละปรผลขຌอมูลคุณภาพนๅ า฿นชุมชน฿นรูปบบ               
สารสนทศภูมิศาสตร์อยางมีสวนรวมของประชาชน  
 ดยมีหลักคิดดังนีๅ  
 1. ปຓนการบูรณาการการท างานของหนวยงานสวนกลางละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน          
฿นการจัดการสิไงวดลຌอมภาย฿นชุมชนรวมกัน   

 • หนวยงานสวนกลาง มีหนຌาทีไ฿นการก าหนดนยบาย มาตรฐานนๅ าทิๅง จัดสรร/สนับสนุน
งบประมาณ ละถายทอดองค์ความรูຌ฿นชิงวิชาการละทคนิค฿หຌกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ิระบบพีไลีๅยง ชน การจัดตัๅงหຌองปฏิบัติการวิคราะห์ ฿นสถาบันการศึกษา฿นทຌองถิไน ละสอน         
การวิคราะห์ตัวอยางสิไงวดลຌอมปຓนตຌนี 
 • องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มีหนຌาทีไ฿นการก ากับ จัดท าระบบบ าบัดนๅ าสีย ฿หຌความรูຌก
ประชาชน ละวางผนการจัดการนๅ าสียภาย฿นชุมชน 

 2. ปຓนการจัดการนๅ าสียชุมชนอยางมีสวนรวม ระหวางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
สถาบันการศึกษา ละประชาชน฿นชุมชน ชน  
 • องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มีมาตรการ มีผนงาน ปງาหมายทีไชัดจน จัดตรียมระบบ   
การจัดการนๅ าสียละทคนลยีสารสนทศ 

 • สถาบันการศึกษา ปຓนผูຌพัฒนางานวิจัยพืไอกຌปัญหา฿นทຌองถิไนละปຓนผูຌกใบตัวอยางละ
ตรวจวัดคุณภาพนๅ าสียจากหลงก านิด ละมนๅ า฿นทຌองถิไน฿นชิงทคนิคละระดับหຌองปฏิบัติการ  
 • ประชาชน ท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพนๅ าอยางงาย฿นหลงนๅ า คู คลอง มนๅ าภาย฿น
ชุมชน 
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 3.  จากนัๅนน าขຌอมูลจากทุกภาคสวนลงบนสารสนทศภูมิศาสตร์ทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ 
ชน Googleกmapsกดยมีหนวยจัดกใบขຌอมูลออนเลน์กิCloudกDatabase)กพืไอน าสนอขຌอมูล
ขาวสารคุณภาพนๅ าของชุมชนอยางตอนืไอง ทัๅงทางวใบเซด์ ฟสบุຍค เลน์ กประชาชนละผูຌบริหาร
฿นการบริหารจัดการ  
 ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ  

 1. สามารถ฿ชຌปຓนขຌอมูล฿นการบริหารจัดการละวางผนการจัดการนๅ าสียของชุมชนอยางมี
สวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 

 2. ปຓนการ฿หຌขຌอมูลประชาชน ประชาสัมพันธ์ พืไอการตระหนักรูຌละสรຌางจิตส านึกตอ         
การจัดการสิไงวดลຌอมทีไยัไงยืน฿นทຌองทีไ 
 3.  สามารถปຓนขຌอมูล฿นการศึกษาวิจัยของสถาบันการศึกษา฿นพืๅนทีไพืไอการกຌเขปัญหานๅ า
สียชุมชน 

 4.  ปຓนตຌนบบ฿นการจัดการนๅ าสียชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. พัฒนาตอยอดสูการจัดการมลพิษทางสิไงวดลຌอมดຌานอืไน โ พืไอพัฒนา฿หຌปຓนมือง
สิไงวดลຌอมยัไงยืน ละมืองอัจฉริยะดຌานการจัดการสิไงวดลຌอมตอเป 

 อกสารอຌางอิง 
 (1) กรมควบคุมมลพิษ : ผนการจัดการน  าสียชุมชน 

 (2ี กรมควบคุมมลพิษ : มาตรฐานคุณภาพน  าทิ ง 
 (3) กรมสงสริมการปกครองสวนทຌองถิไน, จ านวนองค์กรสวนทຌองถิไนของประทศเทย 

  (4) กาหลี฿ตຌปຂดตัวครือขาย IoT ครอบคลุมทัๅงประทศปຓนรายรก, 

http://techsauce.co/news/world-first-nationwide-lorawan-network-in-korea-by-sk-

telecom/, accessed on 24 Dec 2016 

  (5) พิมพ์ขียว Thailand 4.0.  

 

 

 
 

http://techsauce.co/news/world-first-nationwide-lorawan-network-in-korea-by-sk-telecom/
http://techsauce.co/news/world-first-nationwide-lorawan-network-in-korea-by-sk-telecom/
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จากบทรียนกาหลี฿ตຌ สูการพัฒนาภาคกษตร : 
พียงหนึไงคลิก พลิกชีวิตกษตรกร 

 

นางสาวณัฐยาพัชญ์  ศรอนันต์กุล 

นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ 

ส านักงานมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหารหงชาติ 
 

 คงเมมี฿ครปฏิสธเดຌลยวา ทุกวันนีๅทคนลยีกลายปຓนสวนหนึไง฿นชีวิต ประจ าวันของมนุษย์ 
ทีไชวย฿หຌการติดตอ สืไอสารระหวางกันงายขึๅนพียงคปลายนิๅวสัมผัส การคຌนหาขຌอมูลสะดวกพียงค
คลิกดียวรากใเดຌขຌอมูลจ านวนมากดยเมตຌองดินทางเปขຌาหຌองสมุดหมือน฿นสมัยกอน หรืออาจ
กลาวเดຌวา ทคนลยีละนวัตกรรมชวยลดตຌนทุน฿หຌการ฿ชຌชีวิตปຓนรืไองงาย รวดรใวละ
สะดวกสบายมากขึๅน ละ฿นปัจจุบันทคนลยีถูกน ามา฿ชຌปຓนครืไองมือส าคัญ฿นการขับคลืไอน
ประทศ ดยจะหในเดຌจากนยบายของหลายประทศทีไมุงนຌนการพัฒนาประทศผานการ฿ชຌ
ทคนลยี ชน กาหลี฿ตຌ หรือมຌตประทศเทยองทีไมีการจัดท าผนพัฒนาดิจิทัล พืไอศรษฐกิจ
ละสังคม ละบรรจุรืไองการ฿ชຌทคนลยีพืไอการพัฒนาประทศ฿นยุทธศาสตร์ ชาติ โเ ป ละ
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ แโ  
 นอกจากนีๅการพัฒนาดຌานทคนลยีกลายปຓนตัวชีๅวัดส าคัญทีไบงบอกถึงระดับการพัฒนาของ
ประทศ ซึไงหากมองประทศทีไพัฒนาลຌวอยางกาหลี฿ตຌ จะหในวาระดับการพัฒนาทคนลยีของ
กาหลี฿ตຌนัๅนมีการติบตเปพรຌอมโกับการขยายตัวทางศรษฐกิจของประทศ สิไงนีๅสะทຌอน฿หຌหในถึง
ความส าคัญของทคนลยี฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศ  อยางเรกใดีปัจจุบันทคนลยีเดຌ
ถูกน ามา฿ชຌ฿นการด านินงานของภาครัฐ฿นหลายรูปบบ เดຌก การชืไอมยงครือขายระหวาง
หนวยงานภาครัฐละระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชน การเดຌมาซึไงขຌอมูลขาวสารทีไปຓน
ประยชน์ตอการด านินนยบายของภาครัฐ  การจัดการขຌอมูล฿หຌมีประสิทธิภาพละชืไอมยงขຌอมูล
ระหวางผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ปຓนตຌน ละการน าอาทคนลยีมาชวย฿นการท างานของภาครัฐนีไอง 
สงผล฿หຌการขับคลืไอนประทศปຓนเปอยางงายดายยิไงขึๅน 
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 คิดอยางกาหลี฿ตຌ… 

ครัๅงหนึไง กาหลี฿ตຌคยปຓนประทศทีไยากจนทีไสุดละมี GDPกตไ าทีไสุด฿นลกจากสงคราม
กาหลีมืไอป แ้5เ นับจากวันนัๅนจนถึงวันนีๅพียง ๆเ กวาป กาหลี฿ตຌกลายปຓนประทศ฿นภูมิภาค
อชียทีไนาจับตามองจากการพัฒนาประทศทีไรวดรใวจน฿นป โเแๆ มี GDP อยู฿นอันดับ แแ ของลก 
ละกลายปຓนประทศ฿นกลุมพัฒนาลຌว ซึไงปຓนทีไนาคิดวา อะเรคือปัจจัยหงความส ารใจ (Key 

Success Factor) ของการพัฒนาของกาหลี฿ตຌ? จากการดินทางขຌารวมการอบรม ณ กาหลี฿ตຌมืไอ
ดือนธันวาคมทีไผานมาภาย฿ตຌหลักสูตรการสริมสรຌางคุณลักษณะสวนบุคคลละทักษะการท างาน 
ส าหรับขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ิ HiPPS Capability Development Program) ท า฿หຌปຂดมุมมอง
ความคิดละขຌา฿จนวทางการพัฒนาของกาหลี฿ตຌ จนเมนาปลก฿จลยวา หตุ฿ดกาหลี฿ตຌพัฒนา
เดຌจนถึงทุกวันนีๅ?กกาหลี฿ตຌริไมพัฒนาประทศละศรษฐกิจบนพืๅนฐานของวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยีนับตัๅงตป แ้ๆเ (ภาพทีไ แ) ดยริริไมการศึกษารียนรูຌทคนลยีจากประทศทีไพัฒนาลຌว
อยางญีไปุຆนดยถอดบทรียนจากญีไปุຆนละสนับสนุน฿หຌคน฿นประทศรียนรูຌรืไองทคนลยี ละ        
คอย โ น าอาทคนลยีมา฿ชຌ฿นการพัฒนาศรษฐกิจของประทศจนถึงปัจจุบันทีไกาหลีมุงนຌน         
การพัฒนาศรษฐกิจบนพืๅนฐาน ความรูຌทีไ฿ชຌนวัตกรรมละทคนลยี฿นการพัฒนาประทศ 
(Knowledge based Economy) 

ภาพทีไ แ ล าดับการพัฒนาศรษฐกิจของกาหลี฿ตຌบนพื นฐานของทคนลยี 
 

 นอกหนือจากนยบายทีไมุงนຌนการพัฒนาประทศดຌวยทคนลยีลຌว กาหลี฿ตຌมุงนຌน          
การบริหารจัดการขຌอมูลภาครัฐ ผานการน าอาทคนลยีมา฿ชຌ฿นการจัดกใบขຌอมูลทีไมีประสิทธิภาพ          
การผยพรขຌอมูลขาวสารเปยังประชาชนอยางรวดรใว พืไอ฿หຌสามารถกຌาวทันบริบทของลกทีไ
ปลีไยนปลงเปเดຌ ซึไงการจัดการขຌอมูลจ านวนมากมีประยชน์ตอการรวบรวมปຓนขຌอมู ล฿น                       
การประกอบการตัดสิน฿จดຌานนยบายของผูຌบริหาร ละท า฿หຌหในนวนຌมความตຌองการของ
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ประชาชน สงผล฿หຌกิดการท างานทีไรวดรใวละตอบสนองความตຌองการของประชาชน ชน          
การจัดท าฐานขຌอมูลขนาด฿หญ (Big Data) ทีไรวบรวมขຌอมูลของภาครัฐละสามารถชืไอมยงขຌอมูล
เปยังวใบเซต์ พืไอปຂด฿หຌประชาชนเดຌสามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌอยางงายดาย฿นขณะดียวกันกใจะมี
ระบบสารสนทศทีไชวย฿หຌภาคประชาชนติดตอกับภาครัฐเดຌอยางสะดวกพรຌอมทัๅงสามารถรวมขຌอมูล
หรือความคิดหในจากภาคอกชนละประชนชนลง฿นฐานขຌอมูลดຌวย ปຓนตຌน 

 จากมุมมองกาหลี฿ตຌ สูการปรับ฿ชຌ฿นนยบายภาคการกษตรของประทศเทย... 
 จากนวคิดการจัดการฐานขຌอมูลทีไมีประสิทธิภาพละการ฿ชຌประยชน์จากการชืไอมยง
ครือขายกับผูຌมีสวนกีไยวขຌองสามารถปรับมา฿ชຌพืไอพัฒนาการจัดการขຌอมูลของประทศเทยละ
สงสริม฿หຌกิดการชืไอมยงครือขายระหวางภาครัฐ กษตรกรละผูຌบริภค กลาวดยสรุปสามารถ
น าเปปรับ฿ชຌตลอดการพัฒนาหวงซคุณคา (Value Chain) นับตัๅงตการผลิตสินคຌากษตรเปจนถึง
การชืไอมยงตลาดระหวางผูຌผลิตละผูຌบริภค 

 กระทรวงกษตรละสหกรณ์ก าหนด฿หຌป 2560 ปຓนปหงการยกระดับมาตรฐานการกษตรสู
ความยัไงยืน ซึไงส านักงานมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหารหงชาติละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง มุงมัไน
ทีไจะยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคຌากษตรละอาหารเทยทัๅงระบบ ตัๅงตตຌนนๅ าถึงปลายนๅ าหรือ
ตัๅงตฟาร์มผูຌผลิตถึงผูຌบริภค (From farm to table) พืไอพิไมอกาสทางการคຌาละพิไมศักยภาพ         
การขงขัน฿นตลาดลก ซึไงจากมุมมองของผูຌขียนสามารถทีไจะน าอาประดในทีไเดຌศึกษารียนรูຌจาก
กาหลีมาพัฒนาการด านินงานของหนวยงาน฿นภาพกวຌางเดຌ ดังนีๅ 
 แ.  การพัฒนาฐานขຌอมูลผนทีไกษตรพืไอการบริหารจัดการชิงรุก (Agrimap) ปัจจุบันผนทีไ 
Agrimapกของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ นຌนการรวบรวมขຌอมูลรายจั งหวัดกีไ ยวกับ              
การบริหารพืๅนทีไการกษตร฿นดຌานความมัไนคงอาหาร ซึไงจากระบบดังกลาว ปຓนระบบทีไประสิทธิภาพ
ซึไง฿นอนาคตสามารถตอยอดฐานขຌอมูลดังกลาว฿หຌชืไอมยงกับขຌอมูลดຌานความปลอดภัยของอาหาร 
ซึไงปัจจุบันส านักงานมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหารเดຌมีการจัดท า Applicationกทีไรวบรวม
มาตรฐานสินคຌากษตร฿นชืไอวา TA’โGOกจะท า฿หຌผูຌ฿ชຌงานผนทีไกษตรเดຌหในขຌอมูล฿นการผลิต
สินคຌากษตร฿หຌเดຌมาตรฐานละอาจชืไอมยงกับฐานขຌอมูลกฎระบียบของประทศคูคຌ าพืไอ             
การสงออกสินคຌากษตร นอกจากนีๅพืไอ฿หຌกิดการจัดท าฐานขຌอมูลบบครบวงจร ควรรวบรวม
รายชืไอผูຌซืๅอสินคຌากษตรพรຌอมสถานทีไติดตอ พรຌอมทัๅงสຌนทางการดินทางพืไอ฿หຌผูຌผลิตสามารถ
ติดตอตลาดซืๅอขายสินคຌาเดຌดยตรง   
 แ. การพัฒนาระบบการชีๅน า ตือนภัย ครือขายกษตรกร 
 โ. การพัฒนาฐานขຌอมูลส าหรับ การจรจาระหวางประทศ 
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ครงการพัฒนา ICT Platform  

พืไอชืไอมยงการน าผลงานวิจัยเปสูการ฿ชຌประยชน์ 

Research to Utilization ICT Platform 
 

นางสาวดารินพร  จียมประดิษฐ์กุล   
นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ  

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ 
 

 บทน า ิIntroduction) 

 การปรับครงสรຌางศรษฐกิจของเทย฿หຌพຌนจากกับดักรายเดຌปานกลาง ิMiddle Income 

trap) ละการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน฿นวทีลก ปຓนยุทธศาสตร์ส าคัญของประทศมา
ตัๅงตการ฿ชຌผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ 11 ละยังคงปຓนประดในส าคัญ฿น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ละ
ปຓนหนึไ ง ฿นกรอบกลเกประชารัฐทีไ ปຓนกลเกส าคัญ฿นการขับคลืไอนประทศ฿นปัจจุบัน                      
ซึไงภาคอุตสาหกรรมยังคงปຓนภาคสวนส าคัญ฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศ การพัฒนา
อุตสาหกรรมของประทศจ าปຓนตຌองสงสริมการวิจัยละพัฒนา พืไอยกระดับการขับคลืไอน
ศรษฐกิจ฿หຌตบนฐานนวัตกรรม ดยทัๅงภาครัฐละอกชนควรมีการลงทุน฿นการท าวิจัยละพัฒนา
พิไมมากขึๅน พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมาย 1.5% ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ ิGDP) ฿นป 2564 หรือ
มืไอสิๅนระยะวลาตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ 12 ซึไงนับปຓนการกຌาวกระดดทีไ           
ทຌาทายหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการวิจัยละพัฒนาปຓนอยางยิไงตຌองนຌนการพัฒนาพืไอสรຌางมูลคา
ละศรษฐกิจฐานราก ลดความหลืไอมลๅ าทัๅง฿นดຌานศรษฐกิจละสังคมท า฿หຌกิดการกระจายรายเดຌ
เปสูประชาชน กษตรกร สรຌางชุมชนสังคมขຌมขใง ความมัไนคงทางพลังงานละอาหาร รวมทัๅงภาวะ
ลกรຌอนทีไสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพละระบบนิวศ ซึไงปຓนปัจจัยส าคัญตอ             
การด ารงชีวิตของชุมชน หากตงานวิจัยของประทศเมสามารถน าเปตอยอดชิงอุตสาหกรรม หรือ
การถายทอดองค์ความรูຌเป฿ชຌ฿นการพัฒนา ละกຌปัญหาของประทศเดຌ  
 ประทศเทย ไ.เ ปຓนนวนยบายของทีไตຌองการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ
ดยอาศัยทคนลยีทีไสามารถสรຌางมูลคาทีไสูงกวาตกอน ทนทีไจะนຌนการสรຌางศรษฐกิจจาก
รงงานละทรัพยากรธรรมชาติหมือน฿นอดีต รัฐบาลตຌองการหในประทศเทยมีศักยภาพ฿นการ฿ชຌ
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ทคนลยีพืไอสรຌางมูลคาพิไมทัๅง฿นภาคกษตรกรรม ภาคการผลิต ละภาคบริการ ดยอาศัยทักษะ
฿นดຌานนวัตกรรมละการสรຌางสรรค์บนพืๅนฐานของทคนลยีสมัย฿หม ทุกภาคสวนตຌองปรับตัวทัๅง
ภาคอุตสาหกรรมจ าปຓนตຌองมีการสรຌางละน าความรูຌจาก  การวิจัยพืๅนฐานมาชวยปรับกระบวนการ
การผลิต฿นภาคอุตสาหกรรม  ดยปลีไยนจากการรับจຌางผลิตซึไง฿ชຌทคนลยีทีไน าขຌามาปຓนการผลิต
ทีไ฿ชຌทคนลยีซึไงสรຌางขึๅนอง หนวยงานวิจัยหรือภาคสถาบัน การศึกษาตຌองท าการศึกษาวิจัยทีไตรง
กับความตຌองการของภาคอุตสาหกรรมปຓนประดในปัญหาทีไตຌองการกຌเขหรือปรับกระบวนการผลิต
฿นนวทาง฿หมของภาคอุตสาหกรรม ซึไงถือปຓนหุຌนสวนยุทธศาสตร์฿นการสวงหาความรูຌ ทคนลยี 
ละนวัตกรรมพืไอปຓนฐานส าหรับอุตสาหกรรม นอกจากนัๅนหนวยงานภาครัฐจ าปຓนตຌองสรຌางกลเก
ชืไอมตอ ชืไอมยงขຌอมูล หรือการสงผานองค์ความรูຌ ทคนลยี ละนวัตกรรมทีไตรงกับอุปสงค์ละ
อุปทาน ของนักวิจัย ละผูຌน าผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์ทัๅงทางดຌานศรษฐกิจ ละการพัฒนา
ประทศ฿นดຌานตาง โ อยางปຓนรูปธรรม 

 บบจ าลองความคิด ิConceptual model) 

 การกຌปัญหาพืไอ฿หຌกิดการชืไอมยง หรือชืไอมตอขຌอมูล หนวยงานตาง  โ ตามทีไเดຌกลาว
มาลຌวขຌางตຌน การออกบบระบบสนับสนุนการท างานบบครบวงจร จะปຓนการด านินการทีไสรຌาง
คุณคาอยางทຌจริง  ซึไงปຓนลักษณะระบบ Front office ทีไรองรับ Value co-creation จึงมีลักษณะ
ตกตางจากระบบ Backกofficeกซึไงมีผูຌกีไยวขຌองเมพียงคผูຌ฿หຌบริการละผูຌรับบริการสองตอสอง
ทานัๅน ตยังตຌองมีหนวยงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌองดຌวย ผลลัพธ์หรือความคุຌมคาจึงขึๅนอยูกับผลของ                    
การปฏิสัมพันธ์ ดຌวยหตุนีๅระบบ Research to Utilization ICT Platform จึงควรปຓนระบบ
ซอฟต์วร์ทีไท างานบบ Multi-levelsกinteractionกจึงเมสามารถถูกออกบบ฿หຌปຓน Business 

processesกทีไท างานภาย฿นกรอบคงทีไ พราะเมสามารถก าหนดการด านินงานลวงหนຌาเดຌทุก
ขัๅนตอน   
 ระบบ Research to Utilization ICT Platform ทีไมีวัตถุประสงค์พืไอปຓนตัวกลาง ิMedian) 

ส าหรับพบปะประสานงานขຌอมูล หนวยงาน ผูຌชีไยวชาญ ผูຌประกอบการ ทัๅ งขนาดลใก ขนาดกลาง 
ิSMEs) ละภาคอุตสาหกรรมขนาด฿หญทีไสามารถปຂดกวຌางทัๅง฿นประทศ ภูมิภาค ละนานาชาติเดຌ 
พืไอ฿หຌกิดความรวมมือ฿นดຌานตาง โ ทีไท างาน฿นชิงปฏิสัมพันธ์ ิInteractional) ซึไงมีองค์ประกอบ
ดังนีๅ 
 แ. ศูนย์ชืไอมยงขຌอมูล ดังผนภาพทีไ แ 

 a. ขຌอมูลการวิจัย สิไงประดิษฐ์ละนวัตกรรมทีไมีศักยภาพ฿นการศึกษาตอยอด หรือ                
การผลักดันสูการ฿ชຌประยชน์เดຌจริงทัๅง 
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 b. ขຌอมูลนักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ทัๅงภาครัฐละอกชน รวมถึงขຌอมูลกลุมอุตสาหกรรม  
 c. ขຌอมูลคลัสตอร์อุตสาหกรรมขนาดกลางละขนาดยอย ิSME) 

 d. ขຌอมูลการสนับสนุนครงการตาง โ ของภาครัฐ สิทธิประยชน์ภาครัฐ หรือสิไงอ านวย
ความสะดวกตอการสรຌางงานวิจัย สิไงประดิษฐ์ ทคนลยี นวัตกรรม ละการพัฒนาอุตสาหกรรมกับ
การลงทุน อาทิชน ครงการคูปองนวัตกรรม  
 e. ขຌอมูลการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ศูนย์บริหารจัดการละประสานงานหนวยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา หนวยงานสนับสนุน
ทุนวิ จั ย  หนวยงานงานสนับสนุนการลงทุน นักวิจั ย  ละหนวยงานอืไน  โ  ทีไ  กีไ ยวขຌอง                  
฿นการผลักดันงานวิจัยสูการ฿ชຌประยชน์อยางปຓนรูปธรรม   
 3. ศูนย์บริหารจัดละประสานงานหนวยงานบริหาร สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนจังหวัด 
สวนทຌองถิไน ละหนวยด านินงานอืไน฿นพืๅนทีไตาง โ 

 4. ระบบการท างานบบสามประสาน ิTriple helix models) ดังผนภาพทีไ 2 ดยปຓน
การท างานรวมกันของหนวยงานหลักทางดຌานการวิจัยละนวัตกรรม 3 ภาคสวนหลัก นักวิจัย 
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หนวยงานภาครัฐ ละภาคอุตสาหกรรม 
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 5.  หลักระบบสืไอสารบบกVDOกConferenceกภาย฿ตຌความปลอดภัยเซบอร์กิCyber 

Security)กพืไอการตกลงการลงทุน หรือการคຌา ิonline Pitching) 

 .ๆ ผูຌปลงภาษา (Core Translator) ปຓนผูຌสืไอสารระหวางนักวิจัย ละผูຌน าเป฿ชຌประยชน์ 
นืไองจากธรรมชาติของนักวิจัยจะท างานชิงวิชาการ การปลงภาษาชิงความรูຌ฿หຌงาย พืไอ฿หຌ
ผูຌรับบริการ ทุกระดับสามารถทีไจะขຌาถึง ละขຌา฿จเดຌงายสามารถสืไอสารกันอยางขຌา฿จปຓนภาษา
สังคมซึไงจะสามารถตอบจทย์ความตຌองการของทุกภาคสวนเดຌอยางทຌจริง  
 .็ ครือขาย Internet ระบบ ICT ภาครัฐ ภาคอกชน หรือ Social Media ตาง โ พืไอ฿หຌผูຌ
มีสวนเดຌสวนสียสามารถลดคา฿ชຌจาย ละพิไมความสะดวกตอการขຌาถึงบริการ 
 กระบวนการพัฒนาละท า฿หຌกิดผล ิDevelopment and Implementation) 

 ระบบ ICTกชนกInternetกหรือระบบกcloudกมีอิทธิพลอยางมากตอการบริการ ซึไงหาก
สามารถพัฒนาระบบ฿หຌสามารถชืไอมตอ ละท างานรวมกับอุปกรณ์พกพา จะกิดประยชน์มหาศาล
฿นชิงสรຌางสรรค์นวคิด฿หมพืไอการปฏิสัมพันธ์ละการบริการ ทัๅงการ฿หຌบริการ ผูຌรับบริการ           
ทัๅงหนวยงานของรัฐ ภาคอกชน หนวยงาน฿นพืๅนทีไประชาชน ชุมชน ละภาคสวนอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 
ซึไงสามารถสรຌางนวัตกรรม฿นชิงกระบวนการทีไพัฒนาจากการคปຓนการรวมรวมขຌอมูล ิData 

base) ตพิไมติมระบบการประมวลผล ละระบบสืไอสารขຌอมูลระหวางผูຌ฿หຌบริการ ละผูຌรับบริการ 
สวนระบบ Platform มีบทบาทส าคัญทีไจะ฿หຌบริการเดຌงาย รวดรใว ละประหยัด  มืไอรวมทัๅงหมด
ขຌาดຌวยกันจะสนับสนุน฿หຌการด านินงานอยางครบวงจร ดยนຌนการบริการบบกOneกStop 

Service ิผนภาพทีไ ใี ซึไงสามารถน ามาพัฒนาเดຌดังนีๅ 
 แ.  สรຌางความรวมมือหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับระบบ เม฿ชการรวมขຌอมูลมาพืไอมาดูล฿น
ระบบ Data Center ตปຓนขຌอมูลทีไปຓนลักษณะชืไอมยง ดูลขຌอมูลดยหนวยงานหลัก ซึไงมี             
การปรับปรุงขຌอมูลของหนวยงาน฿หຌทันสมัยตลอดวลา  
 โ. ฿หຌมีระบบบริการลูกคຌา฿นลักษณะ Self-service ดຌวยวิธีรับขาวสาร ละคຌนหาขຌอมูล 
ตลอดจนติดตอสืไอสารกับหนวยงานผูຌดูลระบบเดຌอยาง฿กลຌชิด สามารถสอบถามขຌอมูลดຌวยตัวอง
ผาน cloud เดຌดยตรง  
 ใ. สรຌางฐานขຌอมูลทีไมีความนาสน฿จ ฿หຌมีลักษณะหมือนชว์รูม ออนเลน์ทีไผูຌ฿ชຌบริการ
สามารถนะน า หรือจຌงความตຌองการ฿นลักษณะ two way communication ผานระบบเดຌอยาง
งาย ละสะดวก 
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 ไ. พัฒนาระบบทีไปຓนการ฿ชຌ Cloud สนับสนุนการด านินงาน ดยมุงนຌนการบริการขຌอมูลทีไ
สะดวกละมีประสิทธิภาพ ดຌวยการปรับปรุงกระบวนการท างานทัๅงระบบดຌวยระบบเอซีทีทีไมีความ
คลองตัว ละท างานบบรวมกัน อยางมีบูรณาการ 

 5. ฿ชຌระบบกCloudกปຓนระบบหลักพืไอชืไอมยงกับผูຌรับบริการหรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย      
฿นการพัฒนา ดยนຌนการชืไอมยงผูຌรับบริการทัๅง฿นประทศ ละนานาชาติ  
 ๆ. ปรับหรือพัฒนา฿ชຌระบบกVDOกConference พืไอสนับสนุนกรณีทีไตຌองมีการหารือรวม 
หรือมีการจรจาธุรกิจ หรือการหารือปรึกษานวทางการน าผลงานวิจัยเป฿ชຌกຌปัญหาหรือพัฒนา฿น
พืๅนทีไตาง โ 

 ็. ฿หຌมีผูຌชีไยวชาญ฿นการน างานวิจัยเป฿ชຌประยชน์ปຓนบุคคลกลาง฿นการสืไอสาร ิCore 

Translator) พืไอสรຌางความขຌา฿จของผูຌมาขอ฿ชຌบริการ฿นทุกระดับทุกหนวยงานซึไงมีความขຌา฿จ฿น
รืไองของการวิจัย ทคนลยี ละนวัตกรรมตกตางกัน 
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 สรุป (Conclusion) 

 ดยสรุป ResearchกtoกUtilizationกICTกPlatformกปຓนชองทางการสงสริม การน า
ผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์ ดยอาศัย Internet of Things พืไอชืไอมยง ขຌอมูล ละหนวยงาน              
ตาง โ ฿หຌกิดภาพความชืไอมยงทัๅงระบบ พืไอ฿หຌสามารถสรຌางคุณคา฿หຌกทัๅงระบบการวิจัย               
การชืไอมยงน าเปสูการพัฒนาสินคຌาละบริการ฿หม โ ทีไสรຌางคุณคา ละสงผลตอการพัฒนาสังคม
ฐานความรูຌ พัฒนาศรษฐกิจฐานนวัตกรรมพืไอน าประทศสูความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน เดຌอยาง
ทຌจริง ดยถอดบทรียน฿นหลักสูตร HiPPS Capability Development Program นวคิด รืไอง 
ICT Platform มาปຓนนวคิด฿นการด านินการดังกลาว 

------------------------------------------- 

  

 ขຌอมูลอຌางอิง 
 -   ดร.มนู อรดีดลชษฐ์ุ ธุรกิจ฿นศตวรรษทีไ โแ ปຓนรูปบบ Cyber-Physical Systems,  

 - พล.อ.อ ประจิน  จัไนตอง ละคณะ, ผนการขับคลืไอนละปฏิรูประบบวิจัยบบบูรณา
การของประทศ ละกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยหงชาติ โเ ปุ  มิถุนายน โ55้. 

 - ฝຆายอุตสาหกรรม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ิสกว.ีุ ครงการพัฒนานักวิจัยละ
งานวิจัยพืไออุตสาหกรรม ิพวอ.ีุ พฤษภาคม โ55
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อนาคตขຌาวละชาวนาเทย กับทคนลยีละการปรับตัว พืไอชีวิตทีไดีกวา 
(ICT for Better rice - Better life) 

 

นางสาวฟืດองลดา  ธนะชติ 
นักวิชาการกษตรปฏิบัติการ 

กรมการขຌาว 

 

 มองยຌอน 

 ฿นชวงปกพ.ศ.2557-2559กทีไผานมา฿นสมัยรัฐบาลพลอกประยุทธ์กจันทร์อชากเดຌน า
นยบายการปรับตัวดຌานการผลิตขຌาว ดยอาศัยนวคิดละการด านินงานอันนืไองมาจากปัญหา          
฿นอดีตการขับคลืไอนภาย฿ตຌนยบายละมาตรการส าคัญตาง โ ของรัฐบาลปัจจุบัน เดຌกกนยบาย
ขຌาวครบวงจร นยบายลดตຌนทุนละพิไมผลผลิตครงการนาปลง฿หญ การลดพืๅนทีไปรังพืไอรองรับ
ละกຌปัญหาภัยลຌง  การจัดขตศักยภาพการผลิตขຌาวละการบริหารจัดการพืๅนทีไกษตรกรรม ละ
ลาสุด นยบายการก าหนดพืๅนทีไปรับปลีไยนสินคຌากษตรจากพืๅนทีไเมหมาะสม ิZoning by Agri-

map) พืไอการปรับสมดุลของอุปสงค์อุปทานขຌาว ยกระดับศักยภาพละพิไมขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันของภาคการผลิตละการสงออกขຌาว ควบคุมการผลิตขຌาวเม฿หຌกินก27.17กลຌานตัน/ป                
ดยการลดพืๅนทีไท านาจากปละ 69 ลຌานเร หลือพียง 55 ลຌานเร 
 วิคราะห์ปัญหา 

 นยบาย Zoning by Agri-map฿นชวงการด านินงานทีไผานมาเดຌมีการตัๅงขຌอสังกตจากหลาย
ภาคสวนทีไกีไยวขຌองวา การผลักดันการด านินการดังกลาวจะสามารถกຌเขปัญหาราคาขຌาวตกตไ า 
ความเมสอดคลຌองกันระหวางอุปสงค์อุปทาน กຌเขปัญหาความยากจนตลอดจนสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตกษตรกรเดຌอยางสัมฤทธิ์ผลละยัไงยืนจริงหรือเม รวมถึงรัฐบาลจะประสบความส ารใจ
มากนຌอยพียงเร฿นการขับคลืไอนพืไอสรຌางความยอมรับละความรวมมือจากกษตรกร฿นการ
ด านินงาน ดยผลการสัมภาษณ์ชาวนา฿นวทีตาง โ พบวามีทัๅงชาวนาทีไหในดຌวยละเมหในดຌวยกับ
นยบายฯ ดังกลาว นืไองจากยังเมมัไน฿จ฿นทิศทางละผลทีไจะกิดขึๅนกับกลุมชาวนา฿นอนาคต 
รวมถึงชาวนายังเมหในความชัดจน฿นนวปฏิบัติของนยบาย อีกทัๅงการด านินการดังกลาวพึไงริไม
ลงมือปฏิบัติ จึงยังเมสามารถประมินผลสัมฤทธิ์เดຌ  หากตการด านินการดังกลาว จะสงผลกระทบ
ละการปลีไยนปลงตอภาคการผลิตขຌาว ซึไงถือปຓนความมัไนคงทางอาหารละปราะบางของ
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ตลาดลกอยางมหาศาล จึงกลาวเดຌวา ปຓนการขยับองศาทีไมีผลชีๅชะตาตอชาวนาเทยละผูຌบริภค
ขຌาวเทยทัไวทุกมุมลก 

 ขຌอสังกตทีไนาหวง฿ยอีกประการหนึไงตอการปรับตัวของชาวนาตอนยบายของรัฐทีไผานมาคือ 
ปຓนการปรับตัวพืไอขຌาถึงประยชน์ทีไเดຌรับจากนยบาย฿หຌมากทีไสุด ดຌวยวิธีการตาง โ เม฿ชการ
ปรับตัว พืไอประยชน์฿นดຌานการพัฒนา กระบวนการผลิต ยกระดับคุณภาพขຌาว รวมทัๅงคุณภาพ
ชีวิตชาวนาตามปງาประสงค์ทีไทีไรัฐบาลคาดหวังเวຌ ละนยบายดังกลาวยังพบวามีจุดออนอยูหลาย
ประการ ทีไท า฿หຌเมสามารถด านินการเดຌอยางตใมประสิทธิภาพ ชน 

 - มาตรการสวน฿หญออกบบจากผูຌก าหนดนยบายสวนกลาง ดยขาดการมีสวนรวมของ
จຌาหนຌาทีไภูมิภาค ผูຌน ากษตรกร ละภาคอกชน 

 - ดัชนีชีๅวัดผลงานหรือความส ารใจของงานfิKey PerformanceกIndicator : KPI)กมุงนຌน
ทีไ inputs ละ output ชน จ านวนงบประมาณกษตรกรทีไขຌารวมครงการขนาดพืๅนทีไ จ านวน
ต าบล อ าภอ เมเดຌนຌนทีไ outcomeกชน ผลผลิต/เร หรือรายเดຌสุทธิ ละระบบรงจูง฿จของ
ขຌาราชการขึๅนกับกoutputกเม฿ชกoutcomeกจึงท า฿หຌคาความส ารใจของงานเมปຓนเป฿นทิศทาง
ดียวกับปງาประสงค์หลักของงาน 

 - ปຓนนยบายทีไคอนขຌางปราะบาง นืไองจากสงผลกระทบตอวิถีชีวิต ภูมินิวศ ละ
วัฒนธรรมของชาวนา ทีไสืบทอดกันมาต฿นอดีต ดยฉพาะอยางยิไงนาภาคอีสานทีไปลูกขຌาวหนียว 
ขຌาวสี ขຌาวหอม ละขຌาว GIกซึไงถือปຓนสิไงบงชีๅทางภูมิศาสตร์ ทีไอาจเมหมาะสมตามลักษณะภูมิ
ประทศ ตปຓนลักษณะพิศษฉพาะถิไนทีไเมสามารถทดทนเดຌ 
 - ขาดการพิจารณาความสีไยงของกษตรกรทีไขຌารวมครงการ ตอกลเกทางการตลาดทีไ
ปลีไยนปลง ชน มืไอปรับปลีไยนเปประกอบอาชีพอืไน ชน ปลูกขຌาวพด ลีๅยงวัว ตราคาตกตไ าจะ
ท าอยางเร หรือหากราคามวัวพงขึๅน นืไองจากคนขຌาครงการจ านวนมากจะท าอยางเร 

 - การ฿ชຌสินชืไอดอกบีๅยตไ าจูง฿จ฿หຌกษตรกรขຌารวมครงการ ดยปราศจากกรรมวิธีการสรรหา                  
คัดลือกทีไขຌมงวด อาจกอปัญหาดึงดูดคนทีไเมตัๅงเดຌ฿จปรับตัว หรือผูຌทีไหวังผลประยชน์ทีไเดຌรับจาก
นยบายฯ ขຌามาอยู฿นครงการ 

 - ขาดมาตรการฝງาติดตามกษตรกรทีไขຌารวมครงการ ละบทลงทษ ฿นกรณีทีไชาวนา
เดຌรับงินอุดหนุนจาการลดพืๅนทีไนา ลຌวกลับมาประกอบอาชีพดิม คือท านา฿หมมืไอสินคຌาขຌาวมี
ราคาสูงขึๅน  
 - จຌาหนຌาทีไรัฐฯ เมเดຌมีความรูຌ ประสบการณ์ละความชีไยวชาญมากเปกวากษตรกร อีกทัๅง
เมสามารถพยากรณ์ตลาด ละสรຌางความชืไอมัไนกกษตรกรถึงผลกระทบ฿นอนาคตเดຌ 
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 - นยบายรัฐบาลยังมีมาตรการระยะสัๅนทีไขัดยຌงกับปງาหมายระยะยาวชน ลดพืๅนทีไการ
ปลูกขຌาว ต฿หຌงินอุดหนุนการท านา 
 กຌาวผานวิกฤต 

 จากจุดออนขຌางตຌน ท า฿หຌราตຌองฉุกคิดถึงมาตรการรองรับ฿นชิงรุกบบอืไน โ ซึไงหนึไง฿น          
กลยุทธ์ทีไส าคัญ คือ การยอมรับ ละติมตใมจุดออนทีไภาคสวนส าคัญยังขาดการพัฒนาละบูรณา
การรวมกับสวนงานอืไนอยางปຓนรูปธรรม พืไอสวงหาความรวมมือ฿นการก าหนดทิศทางละสรຌาง
ยุทธศาสตร์฿นการปรับสมดุลครงสรຌางของภาคการผลิตขຌาวละชาวนาเทย อันจะน าเปสูการพัฒนา
ศรษฐกิจขຌาวละชาวนาเทย฿หຌขงขันเดຌละกຌาวทันกับความปຓนพลวัตของปัญหา฿นดຌานตาง  โ   
ทัๅงดຌานการผลิต การตลาด ละการคຌา ดยภาครัฐตຌองปຂดอกาส฿หຌกษตรกรมีสวนรวมคิด ละมี
บทบาทตอการปรับตัว ดยรัฐตຌองคอยสนับสนุนฐานขຌอมูล ละองค์ความรูຌทีไจ าปຓน ชน ทคนลยี 
ละวิธีการผลิตสินคຌาชนิด฿หม ตลาด ละ ความสีไยงดຌานตาง โ ฯลฯ พืไอ฿หຌสามารถรองรับงาน
ดังกลาวเดຌอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ซึไงหนึไง฿นนวคิดนัๅนคือ การพัฒนาขีดความสามารถของครืไองมือส าหรับการบริหารจัดการ
การผลิตขຌาว ดย฿ชຌนวัตกรรมดຌานทคนลยีสารสนทศละ การสืไอสาร ิInformationกand 

CommunicationsกTechnologyก :ก ICT)ก฿นรูปบบของปรกรมคอมพิวตอร์  มา฿ชຌ พิไม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตัๅงตกระบวนการผลิต การพัฒนากระบวนการสรຌางความขຌมขใง
ของกลุมกษตรกรละสหกรณ์ ส าหรับน าเป฿ชຌ฿นการวางผนพืไอสรຌางความสมดุลของปริมาณ
ผลผลิต฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการ฿ชຌสินคຌากษตร ละการประมินผลอยางปຓนรูปธรรมพืไอ฿ชຌ
ประกอบการตัดสิน฿จ฿นการด านินการครงการส าคัญละการก าหนดนยบายของผูຌบริหารตอเป 
รวมถึงการพิไมประสิทธิภาพละขยายชองทางการตลาด สงสริม฿หຌกษตรกรขຌาถึงละ฿ชຌสืไอสาร
สนทศมาชืไอมยงกับกลุมลูกคຌาตาง โ รวมทัๅงปຓนการ฿ชຌทคนลยีมาพิไมชองทางการตลาดละ
อกาสทางธุรกิจ฿นรูปบบพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ิE-commerce) ตอเป฿นอนาคต 

บบจ าลองทางความคิด ปรกรมคอมพิวตอร์บริหารจัดการการผลิตขຌาวชิงพื นทีไ 
 ปຓนการน าทคนลยีสารสนทศ ิInformationกtechnology)กมา฿ชຌพิไมประสิทธิภาพ          
การบริหารละการบริการ ตัๅงตกระบวนการผลิต การพัฒนากระบวนการสรຌางความขຌมขใงของกลุม               
กษตรกร/สหกรณ์ รวมทัๅงการปຓนทีไปรึกษาทางการงินกภาคชุมชน ซึไงปຓนการวางผน              
การท างานอยางปຓนระบบกสามารถสรຌางกลเกการชืไอมยงการผลิตสูการตลาดเดຌปຓนอยางดี น าเป฿ชຌ                   
พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันทางธุรกิจ฿หຌกับชุมชนเดຌ ตัๅงตการผลิต การปรรูป  การรับรอง
คุณภาพ ละการจัดจ าหนายตลอดหวงซอุปทาน นับวาปຓนระบบบริหารจัดการขຌอมูลทีไถูกตຌองละ
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มนย า น าเป฿ชຌ฿นการวางผนพืไอสรຌางความสมดุลของปริมาณผลผลิต฿หຌสอดคลຌองกับ                 
ความตຌองการ฿ชຌสินคຌากษตร ท า฿หຌควบคุมปริมาณผลผลิตทีไจะออกสูตลาดเม฿หຌกระจุกตัวจนราคา
ตกตไ าเดຌ 
 การพัฒนาปรกรมคอมพิวตอร์฿นการรวบรวมฐานขຌอมูลของพืๅนทีไ ิGPS อ าภอ จังหวัดี 
ฐานขຌอมูลกษตรกร ฐานขຌอมูลการปฏิบัติ฿นการจัดการพาะปลูก ิพันธุ์ขຌาว ดิน วิธีปลูกฯี ดยมี
ลักษณะของปรกรมปຓน Web-based ผูຌ฿ชຌงานขຌา฿ชຌปรกรมรวบรวมขຌอมูลละวิคราะห์ขຌอมูล
เดຌจากทุกสถานทีไ ิAny location) สามารถขຌา฿ชຌระบบจากปรกรม Web-browser Application 

software พัฒนาดຌวยภาษาจาวา ฿ชຌงานผานครือขาย Internet ละผานปรตคอลความปลอดภัย
บบ Secure socket layer (SSL) ขຌอมูลทีไบันทึกถูกจัดกใบอยู฿นฐานขຌอมูล MySQL ทีไออกบบ฿หຌ
รองรับชุดขຌอมูลหลัก ิMasterกdata)กตาง โ ละ การรียกดูรายงานเดຌ ทัๅง฿นภาพรวมละตาม
งืไอนเขการดูขຌอมูลตามสิทธิ์ทีไเดຌรับอนุญาตดยมีรายละอียด Module ดังนีๅ 
 1) สวนของการจัดการ :  
  1.1  ระบบการตรวจสอบสิทธิ์ การขຌาสูระบบ  

  1.2  ระบบการจัดการสิทธิ์ผูຌ฿ชຌงาน 

  1.3  ระบบการจัดการระดับภาค    

  1.4  ระบบการจัดการระดับจังหวัด 

  1.5  ระบบการจัดการระดับอ าภอ  

  1.6  ระบบการจัดการระดับต าบล 

  1.7  ระบบการจัดการกลุมกษตรกร/สหกรณ/์รงสี  

  1.8  ระบบจัดการขຌอมูลพันธุ์ขຌาว 

  1.9  ระบบการจัดการขຌอมูล การตรียมปลง/ตรียมดิน  

  1.10 ระบบการจัดการวิธีปลูก 

 2) สวนของการผลิต : ิระบบจัดการขຌอมูลของกษตรกรี 
  2.1  ขຌอมูลพืๅนฐานของกษตรกร ิสถานภาพี เดຌก ชืไอ ทีไอยู บอร์ติดตอ 

  2.2  ขຌอมูลพืๅนทีไพาะปลูก เดຌก พิกัด ประภทอกสารสิทธิ์ จ านวนพืๅนทีไ สภาพทีไดิน 
ชนิดของดิน ขຌอมูลชลประทาน 

  2.3  ขຌอมูลสมาชิกครัวรือน 

  2.4  ขຌอมูลพันธุ์ขຌาวทีไปลูก เดຌก ชืไอพันธุ์ หลงมลใดพันธุ์ การคัดมลใดพันธุ์ 
  2.5  ขຌอมูลวิธีปลูก เดຌก ปักด า หวาน หยอด 
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  2.6  ขຌอมูลวัตถุประสงค์ของการปลูก หรือการ฿ชຌประยชน์ผลผลิต 

  2.7  ขຌอมูลการตรียมพืๅนทีไ/ตรียมดิน 

  2.8  ขຌอมูลระยะวลาการพาะปลูก เดຌก วันริไมพาะปลูก วันทีไคาดวาจะกใบกีไยว 

  2.9 ขຌอมูลผลผลิต เดຌก ผลผลิตทีไคาดวาจะเดຌ ผลผลิตทีไเดຌจริง 
 3) สวนของการตรวจสอบปลงนา 7 ระยะ ประกอบดຌวย 

  3.1  ระยะทีไ 1 (ระยะตรียมดินี : ประภทของดิน หลงนๅ าทีไ฿ชຌ การเถพรวนตรียมดิน 

  3.2  ระยะทีไ 2 (ระยะปลูกขຌาวี : วิธีปลูกขຌาว ประภท/ชัๅนมลใดพันธุ์ ชืไอพันธุ์ขຌาว 

หลงทีไมาของมลใดพันธุ์ วันปลูกขຌาว อัตรามลใดพันธุ์ทีไ฿ชຌ 
  3.3  ระยะทีไ 3 (ระยะขຌาวตกกอี : การ฿ชຌปุຉย การก าจัดพันธุ์ปน การระบาดท าลายของ
รคละมลงศัตรูขຌาว การก าจัดวัชพืช 

  3.4  ระยะทีไ 4 (ระยะขຌาวตัๅงทຌองี : การ฿ชຌปุຉย การก าจัดพันธุ์ปน การระบาดท าลายของ
รคละมลงศัตรูขຌาว การก าจัดวัชพืช 

  3.5  ระยะทีไ 5 (ระยะขຌาวนຌมรวงี : การก าจัดพันธุ์ปน การระบาดท าลายของรคละ
มลงศัตรูขຌาว 

  3.6  ระยะทีไ 6 (ระยะขຌาวสุกกี  : การก าจัดพันธุ์ปน การท าลายของศัตรูขຌาว 

  3.7  ระยะทีไ 7 (ระยะกใบกีไยวี : การระบายนๅ าออกจากปลงนา ลักษณะของรวงขຌาวทีไ
กใบกีไยว สภาพนา วิธีกใบกีไยวขຌาว เดຌก รถกีไยว/ครืไองนวดขຌาว รถกีไยวนวดขຌาว 

 4)  สวนของการตรวจวัดคุณภาพ : 
  4.1  ผลการตรวจวัดความชืๅน 

  4.2  ผลการตรวจวัดสิไงจือปน 

  4.3  ผลการตรวจวัดขຌาวมลใดดง 
  4.4  ผลการตรวจวัดกรัมขຌาว ิคุณภาพการสีี 
  4.5  ระบบจัดการค านวณรายเดຌส าหรับกษตรกรผูຌขายขຌาว เดຌก รายเดຌขัๅนตຌน รายเดຌ
สวนพิไม 

 5)  สวนของการงิน : 
  5.1  ระบบการจัดท า฿บรับสินคຌา ิของสหกรณ์ี 
  5.2  ระบบการจัดท า฿บส าคัญจายงิน 

 6)  สวนของสินคຌาคงคลัง : 
  6.1  ระบบการจัดท า฿บรับสินคຌา ิของสหกรณ์ี 
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  6.2  ระบบจัดท า฿บสงสินคຌา ิของสหกรณ์ี 
  6.3  ระบบการจัดท า฿บรับสินคຌา ิของรงสีี 
  6.4  ระบบบริหารจัดการขຌาวปลือก เดຌก ปริมาณขຌาวปลือกกอน ละหลังลดความชืๅน 

 สวนการรายงานผล ิOutput data) นัๅน สามารถรียกดูรายงานผลทัๅง฿นภาพรวม ละตาม
งืไอนเขการดูขຌอมูลตามสิทธิ์ทีไเดຌรับอนุญาต 

 ระบบการท างานของปรกรมฯ ฿นสวนของ Input data สดง฿นภาพทีไ 1 ละ Output 

data สดง฿นภาพทีไ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีไ แ สดงการน าขຌาขຌอมูลจากกระบวนงานตาง โ ละการจัดกใบฐานขຌอมลู (Database) 
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ภาพทีไ 2  สดงฐานขຌอมูล ิDatabase) การประมวลผล ิProcess) ละการสดงผล ิOutput data)  

บบตาง โ 

 

 ดยวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาปรกรมฯ ละปງาหมาย฿นการน าเป฿ชຌประยชน์ คือ 

 แ. พืไอรวบรวมขຌอมูลดຌานการผลิตของกษตรกร คา฿ชຌจายของกษตรกร ดยความครบถຌวน
ถูกตຌองของขຌอมูลจะพิไมมากขึๅนตามจ านวนรอบการพาะปลูก ละการขยายพืๅนทีไส ารวจขຌอมูล               
ทีไมากขึๅน 

 โ. พืไอน าผลการวิ คราะห์ขຌอมูลทีไ เดຌ  มา฿ชຌประกอบการตัดสิน฿นก าหนดนยบาย                 
การพาะปลูกวางผนการผลิต฿หຌหมาะสมกับความตຌองการของตลาด สอดคลຌองกับการ฿หຌสินชืไอ
ละค านะน าการ฿ชຌปัจจัยการผลิต 

 ใ. พืไอ฿หຌกษตรกร฿ชຌปรียบทียบตຌนทุนการผลิตกับรายเดຌจากการขายพืชผล ลຌวน าเป
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพสินคຌา ควบคุมตຌนคา฿ชຌจายละสริมสรຌาง
ความสามารถทางการบัญชี ซึไงจะปຓนการชีๅวัดประสิทธิภาพ฿นการพิไมผลผลิตหรือผลิตภาพ 
(Productivity) ของกษตรกรเดຌ 
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 ไ. ปຓนการน าสืไอสารสนทศมาพิไมประสิทธิภาพละขยายชองทางการตลาด สงสริม฿หຌ
กษตรกรขຌาถึงละ฿ชຌสืไอสารสนทศมาชืไอมยงกับกลุมลูกคຌาตาง โ รวมทัๅงปຓนการ฿ชຌทคนลยีมา
พิไมชองทางการตลาดละอกาสทางธุรกิจ฿นรูปบบพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ (E-commerce)  

 บทสรุปผูຌบริหาร 

 สถานการณ์ของการขงขันทางการคຌามีความรุนรงละปຓนพลวัตมากขึๅน นืไองจากประทศ
เทยเดຌกຌาวขຌาสูการคຌาสรีทัๅง฿นระดับภูมิภาคละระหวางภูมิภาคซึไงปຓนเปตามขຌอตกลงทีไเทย฿หຌเวຌ
กับประชาคมการคຌาตาง โ รวมทัๅงองค์การการคຌาลก สถานการณ์ดังกลาวเดຌสงผล฿หຌความสามารถ
฿นการขงขันทางการคຌาขຌาวเทย฿นตลาดการคຌาขຌาวลกลดลงอยางมาก การทีไขຌาวเทยมีตຌนทุน
ผลผลิตขຌาวสูงท า฿หຌการปรับตัวของราคาขຌาวสงออกของเทยท าเดຌยาก ละมีผลตอการทีไตຌอง฿ชຌ
ทรัพยากรจ านวนมาก฿นการบริหารจัดการอุปทานขຌาวสวนกินจากความตຌองการ฿ชຌภาย฿นประทศ
พืไอรักษาเวຌซึไงระดับราคาขຌาวปลือกภาย฿นประทศเม฿หຌตกตไ ารวมถึงการพยุงเวຌซึไงระดับรายเดຌละ
ชีวิตความปຓนอยูของชาวนา รัฐบาลจึงเดຌมีนยบายละมาตรการกຌเขปัญหาพืไอรองรับละปรับตัว
ตาง โ หากตครงการฯ ดังกลาว ยังขาดครืไองมือ ิTools) ทีไส าคัญ ฿นกระบวนการบริหารจัดการ 
จึงเดຌมีนวคิดการน าปรกรมคอมพิวตอร์มารวบรวมละพัฒนาฐานขຌอมูลกษตรกรละวิคราะห์
ผลผลิตขຌาวมา฿ชຌปຓนครืไองส าหรับการบริหารจัดการ฿นครงการ ดยน ามา฿ชຌ ปຓนครืไองรวบรวมผล 
ประมวลผล วิคราะห์ผล ละรายงานผล ปຓนขຌอมูล ิInformation) ทีไส าคัญ ส าหรับการประมินผล
อยางปຓนรูปธรรม ฿ชຌประกอบตัดสิน฿จด านินการครงการ ละพืไอการปรับปรุงพัฒนาตอเปเดຌ
อยางรอบดຌาน  
 การน าทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌพิไมประสิทธิภาพการบริหารละการบริการ ตัๅงต
กระบวนการผลิต การพัฒนากระบวนการสรຌางความขຌมขใงของกลุมกษตรกรละสหกรณ์ รวมทัๅง
การปຓนทีไปรึกษาทางการงินกภาคชุมชน ซึไงปຓน การวางผนการท างานอยางปຓนระบบ 
สามารถสรຌางกลเกการชืไอมยงการผลิตสูการตลาดเดຌปຓนอยางดี น าเป฿ชຌพิไมขีดความสามารถ฿น
การขงขันทางธุรกิจ฿หຌกับชุมชนเดຌ ตัๅงตการผลิต การปรรูปการรับรองคุณภาพ ละการจัด
จ าหนายตลอดหวงซอุปทาน นับวาปຓนระบบบริหารจัดการขຌอมูลทีไถูกตຌองละมนย า น าเป฿ชຌ฿น
การวางผนพืไอสรຌางความสมดุลของปริมาณผลผลิต฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการ฿ชຌสินคຌากษตร 
ท า฿หຌควบคุมปริมาณผลผลิตทีไจะออกสูตลาดเม฿หຌกระจุกตัวจนราคาตกตไ าเดຌ 
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ประทศกาหลี฿ตຌ สูการพัฒนากระบวนการ฿หຌความหในชอบ 

ปริมาณการคຌาน  ามันชื อพลิงของเทย 
 

นางสาวสุทัศษา  สังข์ส าราญ  
 นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ 

กรมธุรกิจพลังงาน  
 

 บทน า ิIntroduction) 

 จากการฝຄกอบรมละศึกษาดูงานภาย฿ตຌหลักสูตรการสริมสรຌางคุณลักษณะสวนบุคคลละ
ทักษะการท างานส าหรับขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ิHiPPSี รุนทีไ แโ ซึไงมุงนຌนเปทีไการรียนรูຌจาก
การพัฒนาของประทศกาหลี฿ตຌ ดยเดຌรับฟังการบรรยายจากอาจารย์ผูຌทรงคุณวุฒิของ Korea 

Development Institute (KDIี School of Public Policy and Management ละศึกษาดูงาน
นอกสถานทีไ อาทิ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมซัมซุง ิSamsung Innovation Museumี ศูนย์วิจัยละ           
บมพาะวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSMEs Start upี บริษัท กียร์ มอตอร์ ิKIA Motors) 
ละสถาบัน KDI School of Public Policy and Management พบวา ปัจจัยส าคัญทีไท า฿หຌ
ประทศกาหลี฿ตຌประสบความส ารใจบบกຌาวกระดด คือ การสวงหาอกาสส าหรับประทศ฿นการ
พัฒนาทางศรษฐกิจตามบบประทศทีไพัฒนาลຌวอยางประทศญีไปุຆน ผานการขับคลืไอนทาง
นยบายจากรัฐทีไปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ มีจุดมุงหมายระยะยาวทีไชัดจน ละท าเดຌจริง ประกอบ
กับการลงทุนทางการศึกษาละงานวิจัยละพัฒนาซึไงปຓนรากฐานส าคัญ฿นการพัฒนาทคนลยีละ
รงงานทีไมีคุณภาพส าหรับภาคอุตสาหกรรม฿นประทศกาหลี฿ตຌ ตลอดจนการน า Information 

and Communications Technology (ICT) มาประยุกต์฿ชຌ฿นดຌานตาง โ พืไอพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคม อ านวยความสะดวกกประชาชน ละมุงนຌนการบริหารจัดการภาครัฐสมัย฿หมพืไอพิไม
ประสิทธิภาพการด านินงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริการกภาคธุรกิจ  พืไอ฿หຌ กิดปຓน                  
E-government ซึไงบงปຓน ภาครัฐสูภาครัฐ ภาครัฐสูประชาชน ภาครัฐสูภาคธุรกิจ ละภาครัฐสู
ภาคขຌาราชการละพนักงานของรัฐ  
 จากองค์ความรูຌละบทรียนของประทศกาหลี฿ตຌ฿นประดในดังกลาว จึงมีความจ าปຓนอยาง
ยิไงทีไประทศเทยจะน าทคนลยีละนวัตกรรมมาประยุกต์฿ชຌพืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการบริหาร
จัดการดຌานพลังงานของประทศ  
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 ความส าคัญของปัญหา ิStatement of the problems) 

 มืไอมองยຌอนกลับมา฿นชิงของความมัไนคงทางพลังงานของประทศ พบวา พลังงานรูปบบ
หนึไงทีไถือเดຌวามีความส าคัญตอวิถีชีวิตมนุษย์มากทีไสุดคือ น  ามัน” พราะนอกจากมีอรรถประยชน์
หลากหลาย ทัๅง฿นดຌานการคมนาคมขนสงละการบริภคของภาคครัวรือนลຌว นๅ ามันยังปຓนปัจจัย
หลัก฿นการหลอลีๅยงศรษฐกิจของประทศอีกดຌวย นืไองจากอุตสาหกรรมหลายชนิดจ าปຓนตຌอง
พึไงพานๅ ามัน ิOil-intensiveกindustry) ดังนัๅน นๅ ามันจึงปຓนทรัพยากรส าคัญทางยุทธศาสตร์ของ
ประทศ  
 อยางเรกใตาม มຌการตืไนตัว฿นพลังงานทางลือกจะพิไมขึๅน฿นชวงทีไผานมา ตประสิทธิภาพ 
ปริมาณ ละความสะดวก฿นการ฿ชຌพลังงานทางลือกหลานัๅนกลับเมสามารถทนทีไนๅ ามันเดຌ 
ประกอบกับประทศเทยเมสามารถผลิตนๅ ามันเดຌพียงพอกับความตຌองการ฿ชຌ฿นประทศจึง
จ าปຓนตຌองพึไงพาการน าขຌาถึงรຌอยละ 55 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีไ แ : ปริมาณการน าขຌาพลังงานสุทธิ ณ ป โ55่ 

 

 การพึไงพาการน าขຌานๅ ามัน฿นสัดสวนทีไสูงนัๅน สงผล฿หຌสถานการณ์พลังงาน฿นประทศเทย    
ยังคงอยู฿นความสีไยงตอการขาดคลน ดังนัๅน พืไอ฿หຌกิดสถียรภาพละความมัไนคงทางพลังงาน 
ภาครัฐจึงจ าปຓนตຌองมีกระบวนการก ากับดูลปริมาณการคຌานๅ ามันชืๅอพลิงอยาง฿กลຌชิด พืไอน า
ขຌอมูลดังกลาวมาจัดท านยบายพืไอปງองกันภาวะขาดคลนนๅ ามันชืๅอพลิง รวมทัๅง฿ชຌปຓนครืไองมือ฿น
การติดตามสถานการณ์ละทิศทางพลังงาน฿นประทศ  
 กระทรวงพลังงาน ดยกรมธุรกิจพลังงานจึงปຓนหนวยงานทีไมีความส าคัญตอความมัไนคง          
ทางพลังงานดังกลาวนืไองจากมีหนຌาทีไก ากับดูลผูຌคຌานๅ ามันตามมาตรา ็ หรือผูຌคຌานๅ ามันทีไมีปริมาณ
การคຌาตละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปละตัๅงตหนึไงสนมตริกตันขึๅนเป หรือปຓนผูຌคຌานๅ ามันชนิด
กຍาซปຂตรลียมหลวตพียงชนิดดียวทีไมีปริมาณการคຌาปละตัๅงตหຌาหมืไนมตริกตันขึๅนเป ฿หຌปฏิบัติ
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ตามพระราชบัญญัติการคຌานๅ ามันชืๅอพลิง พ.ศ. โ5ไใ อยางครงครัด ซึไงครืไองมือทีไอืๅอ฿หຌภาครัฐ
สามารถติดตามสถานการณ์ละก าหนดทิศทางของพลังงานพืไอความมีสถียรภาพคือการก าหนด฿หຌ
ผูຌคຌานๅ ามันตามมาตรา ็ ยืไนปริมาณการคຌาประจ าปพืไอขอความหในชอบจากอธิบดีกอนทีไจะท า
การคຌา ดยกระบวนการพิจารณา฿หຌความหในชอบก าหนด/ปลีไยนปลงปริมาณการคຌานๅ ามัน
ชืๅอพลิงประจ าป ประกอบดຌวย ไ ขัๅนตอนหลัก โ ดังนีๅ 
 แ.  การยืไนขอความหในชอบ : ผูຌคຌานๅ ามันตามมาตรา ็ สามารถยืไนขอความหในชอบก าหนด/
ปลีไยนปลงปริมาณการคຌาประจ าปเดຌ โ วิธีคือ 

   -  ยืไนดຌวยตัวองทีไศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ละ 

  -   ยืไนทางเปรษณีย์  
 โ.  การค านวณปริมาณการคຌาน  ามันชื อพลิงประจ าป : จຌาหนຌาทีไจะพิจารณาความปຓนเป
เดຌของผนการคຌานๅ ามันชืๅอพลิงประจ าปดยปรียบทียบกับสถิติการคຌายຌอนหลัง แโ ดือนนับต
ดือนกอนดือนทีไยืไนค าขอของผูຌคຌานๅ ามันตามมาตรา ็ ตละราย ละสรุปภาพรวมของอุปทาน
นๅ ามันชืๅอพลิง พืไอ฿ชຌติดตามสถานการณ์ทางพลังงานละปຓนขຌอมูลสนับสนุน฿นการจัดท านยบาย
ของภาครัฐ ซึไงพบวาปัจจุบันยังคง฿ชຌการค านวณดຌวยมือ ิManual Methods) ละบันทึกผลลัพธ์
ของตละรายดຌวยปรกรม Excel  

 ใ.  การ฿หຌความหในชอบปริมาณการคຌาน  ามันชื อพลิงประจ าป : อธิบดีพิจารณา฿หຌความ
หในชอบปริมาณการคຌาละ฿หຌถือวาปริมาณทีไอธิบดี฿หຌความหในชอบหรือก าหนดนัๅนปຓนปริมาณ
การคຌาประจ าปของผูຌคຌานๅ ามันรายดังกลาว   
 ไ.  การจຌงผลการพิจารณา : มืไออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพิจารณา฿หຌความหในชอบปริมาณ
การคຌานๅ ามันชืๅอพลิงของผูຌคຌาตละรายลຌว ผูຌคຌานๅ ามันตามมาตรา ็ จะตຌองรับผลการพิจารณาดຌวย
ตนองหรือจຌงความจ านง฿หຌกรมธุรกิจพลังงานสงผลการพิจารณาทางเปรษณีย์ลงทะบียน   

 

 

 

 

 

รูปทีไ โ : กระบวนการพิจารณา฿หຌความหในชอบก าหนด/ปลีไยนปลงปริมาณการคຌาน  ามันชื อพลิงประจ าป 
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 จากกระบวนการพิจารณา฿หຌความหในชอบขຌางตຌนจะพบวา ขัๅนตอนทีไ โ ละ ขัๅนตอนทีไ ไ 
อาจกอ฿หຌกิดความลาชຌา฿นการ฿หຌความหในชอบปริมาณการคຌานๅ ามันชืๅอพลิงประจ าปเดຌ ซึไงจะ
สงผลกระทบตอภาครัฐละผูຌคຌานๅ ามันตามมาตรา ็ ดังนีๅ 
 ภาครัฐ : ขຌอมูลทีไ฿ชຌติดตามสถานการณ์นๅ ามันชืๅอพลิงละก าหนดนยบายลาชຌา เมทันการ  
 ผูຌคຌานๅ ามันตามมาตรา ็ : ขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการวางผนบริหารจัดการนๅ ามันชืๅอพลิง 
 ทัๅงดຌานการคຌาละการกใบส ารองนๅ ามันตามกฎหมายมีความลาชຌา ละสีไยงตอการท าผิด
กฎหมาย  
 3.  การพัฒนาระบบงาน ิDevelopment) 

  จากปัญหาดังกลาว จึงมีความจ าปຓน฿นการน านวัตกรรม ICTกละองค์ความรูຌทีไเดຌจาก              
การฝຄกอบรมละศึกษาดูงานภาย฿ตຌหลักสูตรการสริมสรຌางคุณลักษณะสวนบุคคลละทักษะการ
ท างานส าหรับขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ิHiPPSี รุนทีไ แโ บทรียนจากการพัฒนาของประทศ
กาหลี฿ตຌมาพัฒนาละปรับปรุงขัๅนตอนการพิจารณา฿หຌความหในชอบก าหนด/ปลีไยนปลงปริมาณ
การคຌานๅ ามันชืๅอพลิงประจ าปพืไอพิไมประสิทธิภาพการด านินงาน ิworkกprocess)กละ               
การ฿หຌบริการ ิservice delivery) ภาครัฐ ดังนีๅ 
 แ. การปรับปรุงละพัฒนาปรกรมการค านวณปริมาณการคຌาน  ามันชื อพลิงประจ าป 
ดยการ฿ชຌซอฟวร์ประยุกต์ฉพาะงาน  ิapplicationกsoftwareกforกspecificกpurpose)                 

ซึไงพัฒนาขึๅน พืไอค านวณปริมาณการคຌาประจ าปตามงืไอนเขฉพาะของผูຌคຌานๅ ามันตามมาตรา ็  
พืไอความรวดรใวละความมนย า฿นการค านวณ ดยภาพรวมของขัๅนตอนการท างานยังคงดิม ต
ปรับปลีไยนระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นตละขัๅนตอน฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน กลาวคือ จຌาหนຌาทีไสามารถ            
พิไมความส าคัญ฿นการก ากับติดตามละตรวจสอบ ตัๅงตขัๅนตอนการพิจารณาวาผูຌลงนามมีอ านาจ
ผูกพันบริษัท ละปริมาณการคຌาประจ าปปຓนปริมาณทีไสอดคลຌองกับสภาวการณ์ทีไกิดขึๅนจริงหรือเม 
รวมทัๅง หากปริมาณการคຌาสุทธิทีไน าเปค านวณปริมาณส ารองตามกฎหมายนຌอยกวาสถิติยຌอนหลัง แโ 
ดือนนับตดือนทีไยืไนค าขอ ระบบจะมีการจຌงตือน ิWarningี ละปรับปริมาณการคຌานๅ ามันชนิด
ดังกลาว฿หຌปຓนเปตามงืไอนเข฿นประกาศกรมธุรกิจพลังงาน รืไอง ก าหนดนวทางการพิจารณา฿หຌ
ความหในชอบปริมาณการคຌาประจ าป พ.ศ.โ55้กดยอัตนมัติ ละปรกรมดังกลาวจะถูกอัพ
หลดขึๅนบนหนຌาวใบเซต์ของกรมธุรกิจพลังงาน พืไอ฿หຌผูຌคຌานๅ ามันตามมาตรา ็ สามารถทดลอง
ค านวณปริมาณการคຌานๅ ามันชืๅอพลิงประจ าปละหนຌาทีไส ารองตามกฎหมายของตน พืไออืๅอ
ประยชน์ตอการวางผนบริหารจัดการนๅ ามันชืๅอพลิง฿หຌพียงพอตอความตຌองการ฿ชຌละการส ารอง



325 

 

พืไอความมัไนคงทางพลังงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ิสมือนปรกรมทดลองค านวณภาษีงินเดຌ
บุคคลธรรมดาออนเลน์ี 
 โ. การปรับปรุงละพัฒนาระบบการจຌงผลการพิจารณา  ดยการจัดท าระบบ DOEB 

SmartกClickกพืไอ฿หຌผูຌคຌานๅ ามันตามมาตรา ็ สามารถตรวจสอบปริมาณการคຌานๅ ามันชืๅอพลิง
ประจ าปของตนเดຌทันทีละตลอด โไ ชัไวมง หลังจากเดຌรับความหในชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงานผานระบบออนเลน์ ซึไงระบบดังกลาวจะมีฟังก์ชันการ฿ชຌงานละความปลอดภัยสมือนระบบ
ขຌอมูลบัตรครดิตออนเลน์ นืไองจากปริมาณการคຌานๅ ามันชืๅอพลิงประจ าปปຓนขຌอมูลฉพาะของผูຌคຌา
นๅ ามันตามมาตรา ็ ตละราย ดังนัๅน ผูຌคຌานๅ ามันตามมาตรา ็ ตຌองลงทะบียนดຌวย การตัๅงรหัสผูຌ฿ชຌ 
ิUser ID) ละตัๅงรหัสผาน ิPassword) รวมทัๅงตຌองกรอกชุดรหัสผาน฿ชຌครัๅงดียว ิOTP หรือ One 

Time Passwordี จ านวน ๆ หลัก ทีไผูกกับหมายลขทรศัพท์คลืไอนทีไทุกครัๅงทีไขຌาสูระบบ ิLog inี 
พืไอความปลอดภัย฿นการขຌาถึงขຌอมูล  
 

 

 

 

 

 

 
รูปทีไ ใ : กลยุทธ์฿นการพิไมประสิทธิภาพการ฿หຌความหในชอบก าหนด/ปลีไยนปลงปริมาณการคຌา  

น  ามันชื อพลิงประจ าป 

 
 

 

 

 
 

รูปทีไ ไ : ปรียบทียบระยะวลาการค านวณปริมาณการคຌาน  ามันชื อพลิงประจ าปดຌวยมือ  
ิManual Methods) ละการ฿ชຌซอฟวร์ประยุกต์ 
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รูปทีไ 5 : ปรียบทียบระยะวลา฿นการจຌงผลการพิจารณาปริมาณการคຌาน  ามันชื อพลิงประจ าป 
 

 จากรูปทีไ ไ ละรูปทีไ 5 พบวา การน านวัตกรรมดຌาน ICTกมาประยุกต์฿ชຌ฿นการพัฒนาละ
ปรับปรุงกระบวนการด านินงาน ิworkกprocess)กละการ฿หຌบริการ ิserviceกdelivery)                  
฿นการพิจารณา฿หຌความหในชอบก าหนด/ปลีไยนปลงปริมาณการคຌานๅ ามันชืๅอพลิงประจ าป
สามารถลดวลา฿นขัๅนตอนการค านวณละขัๅนตอนกการจຌงผลการพิจารณาปริมาณการคຌานๅ ามัน
ชืๅอพลิงประจ าปเดຌมากกวารຌอยละ ้เ มืไอทียบกับวิธีการทีไ฿ชຌอยู฿นปัจจุบัน  

 สรุป ิConclusionsี 
 การประยุกต์฿ชຌนวัตกรรมดຌาน ICTกจากการถอดบทรียน฿นหลักสูตรการสริมสรຌาง
คุณลักษณะสวนบุคคลละทักษะการท างานส าหรับขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ิHiPPSี รุนทีไ แโ  
มาสูการบริหารจัดการภาครัฐของเทย จะชวยพิไมประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณา฿หຌความ
หในชอบก าหนด/ปลีไยนปลงปริมาณการคຌานๅ ามันชืๅอพลิงประจ าปเดຌปຓนอยางดี ดยท า฿หຌการ
ด านินงานละการ฿หຌบริการ มีความสะดวก รวดรใว ละลดวลา฿นการปฏิบัติงานเดຌอยางมี
นัยส าคัญ สงผล฿หຌกรมธุรกิจพลังงานทราบถึงนวนຌมอุปทานนๅ ามันชืๅอพลิงของประทศ ละ
สามารถก าหนดนยบายพืไอก ากับดูล฿หຌกิดผลลัพธ์ ิOutcome) ตามยุทธศาสตร์ คือ สถียรภาพ
ละความมัไนคงทางพลังงานเดຌทันตอสถานการณ์ รวมทัๅง สามารถ฿ชຌปຓนตຌนบบการด านินการ฿น
ลักษณะ E-government กกรมธุรกิจพลังงานเดຌ  
 ทัๅงนีๅ การปรับปรุงละพัฒนาระบบดังกลาวจะประสบความส ารใจเดຌนัๅน ผูຌบริหารของกรมตຌอง
ลใงหในความส าคัญละก าหนดกรอบนวทางปฏิบัติ ิFramework) หรือผนทีไน าทาง ิRoadmap)           

ทีไท า฿หຌกิดขอบขตทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสารละถายทอดจากกรอบนวทางปฏิบัติลงเปสูขัๅนตอนการ
ปฏิบัติจริงดยการตงตัๅงผูຌรับผิดชอบ฿นการจัดท า การตัๅงงบประมาณส าหรับการพัฒนา ละมี
ขอบขตระยะวลา฿นการจัดท าทีไชัดจน พืไอประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌบริการตอเป 
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นวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาวเทย 

 

นางสาวอสมาภรณ์ จัตตุพรพงษ์  
นักวิชาการกษตรปฏิบัติการ 

กรมการขຌาว 

 

 สาธารณรัฐกาหลีปຓนประทศทีไพัฒนาดยเดຌมีการวางผนการบริหารประทศอยางมี
ประสิทธิภาพละมีการวางปງาหมายทีไชัดจนวาตຌองการ฿หຌประทศมุงพัฒนาเป฿นทิศทาง฿ด รวมทัๅง
มีการวางผนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการศึกษา ละการปฏิรูปการท างานของภาครัฐละ
ขຌาราชการอยางปຓนระบบ นอกจากนีๅ ยังมีการวางผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละ           
การสรຌางนวัตกรรมดยมุงนຌน฿หຌมีการวิจัยละพัฒนาอยางตอนืไองเปพรຌอมกับการสนับสนุนการบูรณาการ               
การท างานรวมกันของหนวยงานภาครัฐละภาคอกชน  
 อยางเรกใตาม สาธารณรัฐกาหลีเม฿ชประทศทีไมีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายมืไอทียบ
กับประทศเทย ตสิไงส าคัญทีไท า฿หຌสินคຌาจากสาธารณรัฐกาหลีมีมูลคาการสงออกพิไมขึๅนอยาง
ตอนืไองกใคือ การรูຌจักพิไมมูลคาของสินคຌา การลงทุนดຌานการวิจัยละพัฒนา ละการมุงนຌน
ความคิดสรຌางสรรค์฿หม โ ลงเป฿นผลิตภัณฑ์หรือทีไรียกวาการสรຌาง Creative Industry ซึไงท า฿หຌ
สินคຌาตละชนิดมีมูลคาพิไมขึๅนเดຌหลายทาตัว ดยฉพาะอยางยิไงสินคຌาประภทอิลใกทรนิกส์ 
 ส าหรับประทศเทยปຓนประทศผูຌผลิตละสงออกขຌาวราย฿หญของลก ขຌาวปຓนพืชศรษฐกิจ
ทีไมีความส าคัญตอประทศ นืไองจากปຓนอาหารหลักของคนเทย กวา 60 ลຌานคน ละยังปຓนอาชีพ
หลักของกษตรกร฿นหลายพืๅนทีไ อยางเรกใตาม กษตรกรผูຌปลูกขຌาวกลับประสบปัญหาราคาขຌาว
ตกตไ า ละราคาปัจจัยการผลิตทีไมีนวนຌมสูงขึๅน ชน ยาก าจัดศัตรูพืช ยาฆามลง ปุຉย ครืไองจักร
การกษตร ละนๅ ามัน ปຓนตຌน สงผล฿หຌรายเดຌของกษตรกรเมพียงพอตอการครองชีพทีไสูงขึๅน ละ
น าเปสูการคลืไอนยຌายรงงานสวนหนึไงขຌามาท างาน฿นมืองชวงหลังฤดูกใบกีไยวละท า฿หຌกิด
ปัญหาดຌานอืไน โ ตามขึๅนมา ดั งนัๅน รัฐบาลจึงหานวทางการกຌเขปัญหาราคาขຌาวตกตไ า                    
พืไอชวยหลือกษตรกร ชน การประกันราคา การสรຌางเซลพืไอกใบขຌาว การสรຌางรงสี ละรงอบขຌาว              
฿นทຌองถิไน ปຓนตຌน นอกจากนีๅ กษตรกรยังประสบปัญหาของการปลีไยนปลงสภาพอากาศ 
ิclimate change) ชน ปัญหาการขาดคลนนๅ ารุนรงขึๅน การปลีไยนปลงภูมิอากาศ฿นอีก 25 ป
ขຌางหนຌาจะสรຌางความปรปรวน฿หຌกับผลผลิตขຌาว฿นประทศละราคาขຌาว฿นตลาดลก ิRosegrantุ 
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โเเ่ี ดังนัๅน มีการหานวทาง฿นการพัฒนาการปลูกขຌาว฿หຌมีคุณภาพละมีผลผลิตสูง รวมทัๅงการ
ปรับปรุงพันธุ์ขຌาว฿หຌสามารถทนตอการปลีไยนปลงสภาพวดลຌอมทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต ชน ขຌาวทีไ
สามารถทนรຌอน ทนหนาว ละทนทานตอรคละมลงศัตรูพืช ปຓนตຌน รวมทัๅงปรับปรุงขຌาว฿หຌมี
คุณสมบัติทางคมีหรือ/ละคุณภาพทางกายทีไดีขึๅน ขຌาวทีไมีคุณคาทางภชนาการสูง ละขຌาวทีไมีกลิไน
หอม ซึไงการพัฒนาละการปรับปรุงพันธุ์ขຌาวถือปຓนหนຌาทีไทีไส าคัญของกรมการขຌาว ละหนวยงาน฿น
สังกัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ทีไมีภารกิจดยตรงกีไยวกับขຌาว กรมการขຌาวจึงตระหนักวา               
การพัฒนาระบบการปลูกขຌาว ฿หຌมีผลผลิตสูงขึๅนตຌองอาศัยการวิจัยละพัฒนาดຌานพันธุ์ขຌาว ทคนลยี                  
การผลิตขຌาว รวมถึงวิทยาการหลังการกใบกีไยวพืไอพิไมประสิทธิภาพ฿หຌกระบวนการผลิต ละ           
การผลิตขຌาว฿หຌปຓนเปตามมาตรฐานทีไก าหนดเวຌละปຓนมาตรฐาน สากลดยการน าทคนลยีสมัย฿หม                 
มาชวย฿นการคัดลือกพันธุกรรมทีมีลักษณะทีไดี สามารถทนตอการปลีไยนปลงของสภาพภูมิอากาศ 
สามารถ฿หຌผลผลิตทีไมีคุณภาพ ละปຓนเปตามมาตรฐานทีไก าหนดเวຌละมาตรฐานสากล  
 หนึไง฿นปัญหาทีไส าคัญทีไประทศเทยก าลังผชิญอยู คือ ปัญหาราคาขຌาวทีไตกตไ า ดยประทศ
เทยประสบกับปัญหาราคาขຌาวทีไเมมีสถียรภาพ ท า฿หຌราคาขຌาวปลีไยนปลงเปตามกลเกราคาตลาด 
ดังนัๅน การกຌปัญหาทีไกิดขึๅนควรหานวทางทีไจะน ามา฿ชຌพืไอปຓนการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับขຌาวดย
การปรรูปปຓนผลิตภัณฑ์ตาง โ จึงปຓนการพิไมทางลือก฿หຌกับกษตรกรอีกทางหนึไง นอกจากการ
จ าหนายขຌาวพืไอการบริภคดยตรงพียงอยางดียว ละปຓนการพิไมการจຌางงาน ละกระจาย
รายเดຌ฿นทຌองถิไนอีกดຌวย ซึไงจะสอดคลຌองกับนยบายการพัฒนาประทศ฿นการบริหารงานของรัฐบาล
ปัจจุบัน เดຌก าหนดวิสัยทัศน์เวຌวา ประทศเทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ปຓนประทศพัฒนาลຌว 
ดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง หรือปຓนคติพจน์ประจ าชาติวา มัไนคง มัไง
คัไง ยัไงยืน ดยจะน าเปสูการพัฒนา฿หຌคนเทยมีความสุขละตอบสนองตอการบรรลุซึไงผลประยชน์
หงชาติ฿นการทีไจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรຌางรายเดຌระดับสูงปຓนประทศพัฒนาลຌว ละสรຌาง
ความสุขของคนเทย สังคมมีความมัไนคง สมอภาคละปຓนธรรม ประทศสามารถขงขันเดຌ฿นระบบ
ศรษฐกิจ 

 การสงสริมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขຌาว  
 ฿นความปຓนจริงลຌว ขຌาวของประทศเทยมีจุดขใงทีไจะสามารถขงขันกับขຌาวของประทศ
คูขง เดຌกความหลากหลายทางพันธุกรรมซึไงสามารถตอบสนองความตຌองการตลาดเดຌอยางครบ
วงจร ละขຌาวเทยเดຌรับการยอมรับ฿นดຌานคุณภาพปຓนมาตรฐานสากล ตอยางเรกใตามกษตรกร฿น
ประทศยังเมขຌมขใง ขาดการสังคราะห์ความรูຌอยางครบถຌวนตลอดหวงซอุปทาน ละการปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทีไสรຌางมูลคาพิไมเดຌยังมีนຌอย ดังนัๅนจึงควรมีการหานวทาง฿นการสงสริมความขຌมขใง
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฿หຌกับกษตรกร การพัฒนาทคนลยีการผลิตขຌาว฿หຌเดຌมาตรฐานละ ละการวิจัยละพัฒนา
ทคนลยีการปรรูปผลิตภัณฑ์จากขຌาว ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการบริภคของขຌาวของลกทีไมี
นวนຌมพิไมสูงขึๅน  
 ฿นอดีตคนสวน฿หญอาจมองขຌาวปຓนพียงอาหารจานหลักทานัๅน ตมีพียงบางสวนทานัๅนต
ทราบวาขຌาวสามารถท าปຓนผลิตภัณฑ์ตาง โ เดຌ อยางเรกใตาม ตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบันขຌาวเทย              
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาง โ พืไอ฿หຌตอบสนองความตຌองการของชีวิตยังคงกิดขึๅนอยางสมไ าสมอ
จากภูมิปัญญาพืๅนบຌานทีไสัไงสมมาปຓนวลาอันยาวนาน เปสูการน าอาทคนลยีนวัตกรรมมา฿ชຌ
พัฒนา฿นกระบวนการผลิตบบครบวงจร ดยฉพาะอยางยิไง฿นมิติของการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอ฿หຌ
ผูຌบริภค     ยุค฿หมทีไมีนวนຌมหันมา฿ส฿จสุขภาพมากขึๅน ท า฿หຌขຌาวเมเดຌถูกจ ากัดอยูคพียงมนู
จานหลักบนตຍะอาหารอีกตอเป 

 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ปรรูปจากขຌาวมีความหลากหลายของชนิดผลิตภัณฑ์พิไมพืไอตอบสนอง
ความตຌองการของผูຌบริภค ดยตัวอยางผลิตภัณฑ์ขຌาวมีมากมาย ดังภาพทีไ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพทีไ 1 ตัวอยางผลิตภัณฑ์ปรรูปจากขຌาว 

 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขຌาวยังคงประสบปัญหาทัๅง฿นตัวผลิตภัณฑ์ละทางดຌานการตลาด  
ซึไงท า฿หຌผลิตภัณฑ์จากขຌาวยังเมคอยเดຌรับความนิยม อาจนืไองจากปัญหาดຌานตาง โ ชน วัฒนธรรม
การบริภค รูปลักษณะละรสชาติของผลิต ราคาของผลิตภัณฑ์ ละรูปบบบรรจุภัณฑ์เมสามารถ
จูง฿จผูຌบริภคมากทาทีไควร ปຓนตຌน ตหากพิจารณาตามปริมาณความตຌองการอาหาร฿น
ชีวิตประจ าวันพิไมมากขึๅนซึไงปຓนเปตามอัตราการขยายตัวของผูຌบริภค ท า฿หຌนวนຌมการผลิต
ผลิตภัณฑ์ปรรูปขຌาวของเทย฿นอนาคตอาจพิไมตามเปดຌวย ประกอบกับความนิยม ฿นตลาด
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ตางประทศทีไคาดวาจะมีพิไมขึๅนทัๅงจากคนอชียทีไเปท างาน฿นตางประทศละคนตางประทศทีไหัน
มาบริภคผลิตภัณฑ์จากขຌาวมากขึๅน ดังนัๅน จึงควรจะ฿หຌความส าคัญ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ปรรูปขຌาว 
นืไองจากประทศเทยมีความเดຌปรียบ฿นชิงวัตถุดิบทีไมีศักยภาพการผลิตทัๅง฿นชิงปริมาณละ
คุณภาพอีกดຌวย  
 การกຌปัญหาของการพัฒนาของผลิตภัณฑ์จากขຌาวนัๅน ริไมตຌนจากตัวผลิตภัณฑ์ทีไควรพัฒนา
฿หຌตรงตามความตຌองการของผูຌบริภค รูปบบบรรจุภัณฑ์฿หຌสามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์฿หຌคง
คุณภาพทีไดีตลอดอายุของผลิตภัณฑ์ สิไงทีไถูกมาปຓนครืไองมือ฿นการกຌปัญหาละปรับปรุง คือ
งานวิจัยละพัฒนาทีไน าอาทคนลยี ละนวัตกรรม ซึไงขຌาวของประทศเทยมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ิBio-diversity) ท า฿หຌขຌาวเทยมีความเดຌปรียบ฿นการขงขัน ละมีการสงสริมการคิดริริไม
สรຌ า งผลิตภัณฑ์ ฿หม  หรื อปรับปรุ ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไ มี อยู ฿หຌ ดียิไ งขึๅ น  ดยการส ง สริม
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์เปพรຌอมกับการสรຌางตลาดทีไ รียกวา                    
Co-Creation ซึไงปนรูปบบของกลยุทธ์ทีไนຌนการสรຌางคุณคา ิValue creation) ทีไ฿หຌประยชน์ก
ทัๅงผู฿หຌบริการหรือผูຌผลิต ละผูຌรับบริการหรือผูຌบริภค พืไอ฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการของ
ผูຌรับบริการหรือผูຌบริภคเดຌมากยิไงขึๅน  
 ทัๅงนีๅ มนู ิโ55ๆี อธิบายกีไยวกับนวทาง Co-Creationกเวຌวา ปຓนรืไองของนวคิด฿หม หรือ
ตรรกะ฿หมของธุรกิจทีไนຌนบริการปຓนพืๅนฐานของธุรกิจ พืไอ฿หຌกิดคุณคา ิValue) กผูຌบริภค ดย
ผูຌบริภคมีฐานะปຓนผูຌรวมสรຌางคุณคา ิValue Co-creation) ซึไงปຓนรืไองธรรมดาของการบริการ
ทัไวเปทีไลูกคຌาตຌองมีสวนรวม หตุผลส าคัญ พราะลกราอยู฿นระหวางการปลีไยนปลงทีไปຓนผลจาก
การพัฒนาทางทคนลยีละสภาพการชืไอมยงกันของคน฿นสังคมทัไวทัๅงลกสืบนืไองมาจาก
อินทอร์นใตละสืไอสังคม ดังนัๅน การปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนท า฿หຌธุรกิจริไม หันมาสน฿จยุทธศาสตร์ทีไ
กีไยวกับการสรຌางคุณคา ตการสรຌางคุณคาดຌวยบริการนัๅนปຓนรืไองการสรຌางคุณคาตามบริบทของ
ผูຌรับบริการ ซึไงมีความเมนนอนสูง ละการมีสวนรวม฿นกระบวนการสรຌางคุณคาของลูกคຌาท า฿หຌ
กระบวนการท างานของบริการมีความสลับซับซຌอน มีพลวัตสูงมาก ละตຌองพึไงพาทรัพยากรจาก
ภาย฿นละภายนอกองค์กร จ าปຓนตຌองอาศัยทคนลยีสารสนทศขຌาชวยหลือ 

 ขัๅนตอนการท า Co-creation  (ผูຌจัดการ 360° รายสัปดาห์, 2553) 

 ริไมตຌนจากการระบุถึงผูຌมีสวนกีไยวขຌองทีไส าคัญตางโของกระบวนการทีไก าลังจะมุงนຌน ชน 
หากตຌองการปรับปรุงกระบวนการ฿นการพัฒนาสินคຌาหรือบริการของบริษัทควรจะตຌองดูวามีกลุม฿ด
ปຓนผูຌมีสวนกีไยวขຌองกับกระบวนการดังกลาว ชน ลูกคຌา พนักงาน Supplier ผูຌจัดสงหรือชุมชน  
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 จากนัๅนองค์กรกใตຌองท าความขຌา฿จตอความกีไยวขຌองละความสัมพันธ์ระหวางตละกลุมหรือ
ตละภาคสวน ชน ฿นการพัฒนาสินคຌานัๅน Supplier ละผูຌจัดสงมีความสัมพันธ์หรือกีไยวขຌองกัน
อยางเร ละมืไอหาความสัมพันธ์ระหวางตละกลุมเดຌลຌว องค์กรกใตຌองจัด฿หຌมีกิจกรรมทีไชิญผูຌมี
สวนกีไยวขຌองหลานัๅนมาประชุมพืไอลกปลีไยนประสบการณ์ ความคิดหใน ละนวทาง฿นการ
ปรับปรุงกระบวนการดังกลาว  
 สุดทຌายองค์กรกใตຌองสรຌางระบบ฿นการท า฿หຌความคิดหในทีไเดຌเปท า฿หຌกิดผล฿นทางปฏิบัติ 
รวมทัๅง ตຌองสรຌางกระบวนการทีไท า฿หຌกิดการลกปลีไยนความคิดหในละประสบการณ์ระหวางผูຌมี
สวนกีไยวขຌอง฿นกลุมตางโ ตอเป วากระบวนการ Co-Creation นัๅนจะกอ฿หຌกิดประยชน์กทัๅงตัว
องค์กรองละตอผูຌมีสวนกีไยวขຌอง฿นภาคสวนตาง โ ดยองค์กรจะเดຌรับมุมมอง฿หม โ รวมทัๅง
อาจจะเดຌชองทาง฿หม โ ฿นการติบต ละนวทาง฿นการลดตຌนทุน ส าหรับผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองกับ
องค์กรกใจะสามารถพัฒนาหรือยกระดับประสบการณ์ทีไเดຌรับละรูຌสึกถึงคุณคา หรือความส าคัญของ
ตนองตอองค์กรมากยิไงขึๅนดຌวย  

 การด านินงานพิไมติม 

 หนวยงานภาครัฐควรขຌามามีสวนรวม฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับภาคอกชน ิภาคอุตสาหกรรมี 
ละผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดยอม (SME) ซึไงการขຌามามีสวนรวมของภาครัฐ เดຌก  
 1) การมีนยบายการด านินงานความรวมมือทีไชัดจนละปຓนปຓนรูปธรรม ชน การ
สนับสนุนดຌานการงินละภาษี การสนับสนุนดຌานหลงงินทุนกกิจการทีไ฿ชຌทคนลยีการผลิตขัๅน
สูงหรือกิจการ฿หมทีไมีผนธุรกิจ฿นการออกบบผลิตภัณฑ์สรຌางสรรค์ รวมทัๅง การ฿หຌงินสนับสนุน
ครงการทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ตลอดจนการ฿หຌงินอุดหนุนพืไอการวิจัย
ละพัฒนาพืไอพิไมรงจูง฿จ฿หຌภาคอกชนดยฉพาะผูຌประกอบการมามีสวนรวม฿นการสงสริม
นวัตกรรมของประทศมากขึๅน 

 2)  ภาครัฐตຌอง฿หຌการผลักดัน฿หຌมีการกอตัๅงศูนย์กลางทีไอืๅอตอการวิจัยละพัฒนา ชน 
สถาบันสนับสนุนการพัฒนาความกຌาวหนຌาทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีพืไอปຓนตัวกลางชืไอมยงกับ
รัฐบาลละสรຌางความรวมมือระหวางบริษัทอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาละสถาบันวิจัย                  
฿นการพัฒนาขับคลืไอนความกຌาวหนຌาทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยี หรือการสรຌางศูนย์การรียนรูຌ            
ชิงปฏิบัติการบบครบวงจร มีสิไงอ านวยความสะดวก฿หຌผูຌประกอบการหรือประชาชนทัไวเปขຌามา฿ชຌ
บริการหຌองปฏิบัติการเดຌกซึไงจะปຓนการปຂดอกาส฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌขຌามาท าการทดลองผลิตภัณฑ์
ออกบบผลิตภัณฑ์ คิดคຌนสิไงประดิษฐ์฿หม โ หรือมຌต฿ชຌปຓนสถานทีไท างาน การประชุมพืไอคิดคຌน 
วิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ดยเมตຌองมีลงทุนทีไสูงมากนัก฿นชวงริไมกอตัๅงกิจการกอีกทัๅง หนวยงาน
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หลานีๅจะปຓนสถานทีไรวบรวมขຌอมูลงานวิจัย ทคนลยีละนวัตกรรมมีอยูมากกมาย ิbig data) ฿หຌ
สะดวกตอการคຌนหาละการน ามา฿ชຌงาน  

 3.  สรຌางระบบครงสรຌางพืๅนฐานดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรมดยฉพาะการ
พัฒนาระบบการศึกษาละสถาบันวิจัยซึไงจะชวยสงสริมการวิจัยละพัฒนา (Researchกand 

Development)กรวมทัๅงการตรียมความพรຌอม฿นดຌานบุคลากร฿หຌมีความชีไยวชาญ฿นดຌาน
วิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม฿นขนงตาง โ พืไอรองรับกับความตຌองการของภาคธุรกิจทีไ
มีนวนຌมทีไตຌองการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน  นอกจากนีๅ ยังสามารถสงสริมความคิด
ริริไมสรຌางสรรค์ผานสถานการศึกษา พืไอสนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการรุน฿หมมีความคิดชิงนวัตกรรม
อยางสรຌางสรรค์ ซึงจะน าเปสูสังคมหงการรียนรูຌ (Knowledge-Based Society) 

 สรุป  
 ขຌาวปຓนพืชทีไส าคัญอยางหนึไงของเทย หากมีการสนับสนุน฿หຌมีการวิจัยละพัฒนาเปรวมกับ 
การสรຌางตลาดบบกco-creationกพรຌอมกับมีนยบายของภาครัฐทีไขຌามามีสวนรวม฿น฿หຌความ
ชวยหลือ฿นดຌานตาง โ ลຌว กใสงผล฿หຌกิดผลิตภัณฑ์฿หมทีไเดຌรับความนิยมจากผูຌบริภค มีการน าขຌาว
มา฿ชຌ฿นการบริภคละปรรูปผลิตภัณฑ์มากขึๅน ละสงผล฿หຌมีความตຌองการขຌาว฿นการผลิตมากขึๅน          
ท า฿หຌราคาขຌาวสูงขึๅนตามเปดຌวย นอกจากนีๅ ยังท า฿หຌกษตรกรมีรายเดຌทีไสูงขึๅน รวมทัๅงมีทคนลยี           
฿นการผลิตขຌาวทีไทันสมัยละท า฿หຌขຌาวมีคุณภาพละมีปริมาณทีไมากขึๅน พืไอตอบสนองความตຌองการ
ของตลาดอีกดຌวย 

------------------------------------------------- 

  

 อกสารอຌางอิง 
 ผูຌจัดการ ใๆเ° รายสัปดาห์. 2553. Co-Creation กับผูຌมีสวนกีไยวขຌองทัๅงหมด.  

Available source: 

http://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9530000155635,  

4 พฤศจิกายน 2553 

 มนู อรดีดลชษฐ.2556. Collaborative pedagogical implication of e-learning. 

Available source: http://www.spu.ac.th/informatics/project/B่ั่ไัEเัB้ั่โ. 
Rosegrant, M. W. โเเ่. Biofuels and Grain Prices: Impacts and Policy Responses. 

International Food Policy Research Institute. 
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R&D ขึ นหิ ง สูสินคຌากษตรขึ นหຌาง 
 

นางสาวอันติมา สงสุพรรณ 

ศรษฐกรปฏิบัติการ 

ส านักงานศรษฐกิจการกษตร
 บทน า 
 ประทศเทยผชิญหนຌากับความผันผวนทางศรษฐกิจปຓนระยะ โ สงผลกระทบตอภาคกษตร
ของเทย เมวาจะปຓนความผันผวน฿นดຌานของราคาของสินคຌากษตรทีไกระทบเปยังสภาพความ
ปຓนอยูของกษตรกร นอกจากนีๅ ศรษฐกิจเทยยังคงติดกับดักรายเดຌปานกลาง  ซึไงปຓนผลมาจาก
ความวิตกกังวลกับปัญหาศรษฐกิจระยะสัๅน กຌปัญหาเมตรงสาหตุ จึงเมสามารถกຌเขปัญหา
ศรษฐกิจ฿นระยะยาวเดຌ  
 ฿นชวงหลายปทีไผานมานักวิชาการละหนวยงานของภาครัฐ เดຌพัฒนานวคิดละบบจ าลอง
ทีไทันสมัย พืไอพัฒนาละขับคลืไอนศรษฐกิจอยูสมอ ตลอดจนนยบายพืไอยกระดับภาคกษตร 
กษตรกรละสถาบันกษตรกร ดยมุงนຌนการพัฒนา฿หຌปຓนเป฿นนวทางของ Creative 
Economy หรือ ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ ซึไงปຓนนวคิด฿หมของการพัฒนาศรษฐกิจดยมี
อุตสาหกรรมสรຌางสรรค์ปຓนรงผลักดัน พืไอการสรຌางงานละรายเดຌ฿หຌสังคมละประทศ ทัๅงยังปຓน
การรวมมิติดຌานศรษฐกิจสังคม ละวัฒนธรรมทีไมีผลกระทบตอทคนลยี ทรัพย์สินทางปัญญา ละ
การทองทีไยว   
 ประทศเทยเดຌมุงนຌนการพัฒนาภาคกษตร ดย฿หຌกษตรกรหันมา฿ชຌทคนลยีละ
นวัตกรรม฿นขัๅนตอนการผลิตละปรรูป฿หຌกิดมูลคาพิไมมากขึๅน ละพยายามสนับสนุน฿หຌภาค
กษตรมีการพัฒนาอยางยัไงยืนควบคูกัน ตสินคຌากษตรทีไสงออกของประทศเทย สวน฿หญปຓน
วัตถุดิบขัๅนตຌน ขาดการท าการตลาดละการสงสริมการขายสินคຌา ชน การปรรูปผลิตภัณฑ์           
ท าบรนด์สินคຌา ละบรรจุภัณฑ์ ปຓนตຌน จึงปຓนสาหตุทีไท า฿หຌกษตรกรยังเมสามารถยกระดับรายเดຌ              
ครัวรือน อีกทัๅง การปรรูปหรือการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌผลิตภัณฑ์ยังคงปຓนจทย์ทีไทຌาทาย฿นปัจจุบัน  
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 การพัฒนาศรษฐกิจของสาธารณรัฐกาหลี  
 การพัฒนาทางศรษฐกิจละอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐกาหลี฿ตຌมีการปลีไยนปลงอยาง
หในเดຌชัด หลังสงคราม ลกครัๅงทีไ โ ซึไงสิไงทีไสามารถสังกตเดຌ คือ กาหลี฿ตຌมองการณ์เกลละมี
ปງาหมาย฿นการพัฒนาพืไอยกระดับทคนลยีทีไชัดจน จากการท าอุตสาหกรรมหนัก ชน การตอ
รือ การผลิตครืไองยนต์ของรถยนต์ จนสามารถขยายการผลิตออกมาสูการผลิตอุตสาหกรรมบา 
ชน ครืไอง฿ชຌเฟฟງา ปຓนตຌน นอกจากนีๅ กาหลี฿ตຌยังมีการลงทุนดຌานการวิจัยละพัฒนา ิResearch 

and Development : R&Dี อยูทีไรຌอยละ 4 ของ GDP ขณะทีไประทศเทยมีลงทุนพียงรຌอยละ เ.ไ 

ของ GDP ซึไงมีความตกตางถึง แเ ทา นอกจากนีๅ กาหลี฿ตຌมีการน าวัฒนธรรมของประทศขຌามามี
สวนรวม฿นการขับคลืไอนการพัฒนา สดง฿หຌหในถึงอกลักษณ์ละอัตลักษณ์ของประทศ ชน             
การผยพรวัฒนธรรมผานสืไอทรทัศน์ละละคร ละ ค-ปຈอบก(K-Popี ซึไงปຓนวงการดนตรีของ
ประทศทีไปຓนทีไรูຌจักทัไวลก สิไงหลานีๅสามารถดึงดูดนักทองทีไยวขຌาประทศ สรຌางมูลคาละรายเดຌ
฿หຌประทศปละมหาศาล ซึไงถือเดຌวาปຓนอุตสาหกรรมทางสืไอ ิMedia)กทีไปຓนปรากฏการณ์อันนา
อัศจรรย์  
 สิไงหลานีๅปຓนสวนหนึไงทีไผลักดัน฿หຌประทศกิดการปลีไยนปลงละสามารถขงขันกับ
ประทศพัฒนาลຌวเดຌ เมวาจะปຓนการพัฒนา฿หຌกรุงซลกลายปຓน Smart city หรือการลงทุน฿น
อุตสาหกรรมละสรຌางผลิตภัณฑ์ตาง โ ซึไงขณะนีๅปຓนบรนด์ทีไติดตลาดลกละสรຌางรายเดຌ฿หຌอยาง
มากมาย นอกจากนีๅ รัฐบาลของสาธารณรัฐกาหลีเดຌวางนยบายขับคลืไอน ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ 
เวຌพืไอ฿หຌกิดธุรกิจละนวัตกรรม ดย 1 ฿นกลเกทีไชวย฿หຌศรษฐกิจละอุตสาหกรรมของกาหลี฿ตຌ
ขับคลืไอนมาเดຌจนถึงปัจจุบัน คือ การทีไภาครัฐมีความรวมมือกับภาคอกชน หรือทีไรารียกอีกอยาง
หนึไงวา Public-Private Partnership (PPP)  

 ดຌวยนยบายดังกลาว จึงกิดปຓนศูนย์พัฒนานวัตกรรมละศรษฐกิจสรຌางสรรค์ ิCenter for 
Creative Economy & Innovationี กระจายอยูทัไวประทศ ดยปຓนความรวมมือกันระหวาง
ภาครัฐละบริษัทจากกลุม Pangyo Techno Valley ซึไงถือปຓนกลุมอุตสาหกรรม IT ทีไ฿หญทีไสุด฿น
ประทศ ปัจจุบันมีศูนย์ดังกลาวทัๅงหมด แ่ ศูนย์฿นประทศ ละ ใ ศูนย์฿นตางประทศ ตามทีไสดง
฿นภาพทีไ แ ซึไงตละศูนย์มีธีม ิThemeี ฿นการพัฒนาทีไตกตางกัน ชน วัฒนธรรม พลังงาน
ทดทน สาธารณสุข การทองทีไยว ละการกษตร ปຓนตຌน  
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 ผูຌขียนเดຌมีอกาสเปศึกษาดูงานทีไศูนย์ Gyeonggi Center Creative Economy and 

Innovation (G-CCEI) ทีไตัๅงอยู฿นขตจังหวัด Gyeonggi ซึไงดูลดยบริษัท KT ิKorea Telecom) 

มุงนຌน฿นการปຓนศูนย์บมพาะทางธุรกิจกิด฿หม ิStartup Companyี ดยพัฒนาดຌานทคนลยี
ละนวัตกรรม พืไอสงออกสูตลาดลก ละมุงหวังจะปຓนจุดศูนย์กลางดຌานนวัตกรรม ฿นดຌาน
ผลิตภัณฑ์พืไอสุขภาพละระบบรักษาความปลอดภัย กมส์ ทคนลยีพืไอการสืไอสาร IoT 

(Internet of Thing) ละ 5G ปຓนตຌน ซึไงมีครือขายกับตางประทศ เดຌก สหรัฐอมริกา สหราช
อาณาจักร ฝรัไงศส สปน ละประทศ฿นซนอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ  
 ศูนย์  G-CCEI หงนีๅ  ท างาน฿นลักษณะ ฟูมฟักกิ Incubationี ละ ขับคลืไอน 
ิAccelerationี นืไองจาก บริษัท Startup ปຓนบริษัทขนาดลใกละยังเมมีก ำลังมำกพอทีไจะขงขัน
฿นระบบศรษฐกิจ ตการทีไจะมีสินคຌาหลานีๅผลิตออกมานัๅนตຌองมี พีไลีๅยง ฿หຌความชวยหลือ ดูล 
ละสนับสนุนปัจจัยตาง โ ซึไงศูนย์ดังกลาว ท างานรวมกับภาครัฐบาล ละ Gyonggi Institute of 

Science & Technology Promotion ดยการท า R&D ฿หຌค าปรึกษาตัๅงตดຌานการออกบบ
นวัตกรรม พืไอ฿หຌมีการผลิตสินคຌาลักษณะตาง  โกทีไปลก฿หมนาสน฿จละมีความทันสมัย            
ดยผลิตภัณฑ์ทีไออกมาลຌวนัๅน มีลักษณะการ฿ชຌงานทีไหมาะกับรูปบบพฤติกรรมของมนุษย์                   
฿นปัจจุบัน นอกจากนีๅ ยังชวยหลือ฿นดຌานการผลิต ดຌานการงินละกฎหมาย ดຌานการจัดตรียม

ภาพทีไ แ ผังสดงทีไตั งศูนย์ CCEI ของกาหลี฿ตຌ 
ทีไมา: Ministry of Science, ICT and Future Planning, Korea 
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อุปกรณ์หรือครืไองมือทีไเมเดຌ฿ชຌงานลຌว พืไอน ามาขายตอ฿หຌกับบริษัท฿นราคาเมพง พืไอลดตຌนทุน
ของบริษัท ตลอดจนหຌองลใป ฿นการทดสอบ ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทีไคิดคຌนขึๅน 

 จะหในเดຌวา กาหลี฿ตຌมีการลงทุนดຌาน R&D มาก ซึไงการจัดรูปบบการด านินงานทีไครบวงจร
ชนนีๅจะท า฿หຌบริษัท Startup ทัๅงหลายมีความชืไอมัไนทีไจะประกอบธุรกิจของตนอง ละขຌาสูระบบ
ศรษฐกิจเดຌอยางมัไนคงตอเป  
 การพัฒนาละขับคลืไอนภาคกษตรเทย฿นปัจจุบัน 

 มืไอยຌอนกลับมามองดู R&D ของประทศเทย พบวา มีการท า R&Dก฿นระดับหนึไงทานัๅน ละ
ยังเมปຓนระบบทาทีไควร สิไงทีไนักวิจัยของเทยทราบกัน คือ งานวิจัยมักมีปัญหา ขึๅนหิๅง นืไองจาก
ปຓนการวิจัย฿นรืไองพืๅนฐานมากกวาสิไงทีไจับตຌองเดຌ ผลลัพธ์กใคือเมสามารถพัฒนาตอยอดหัวขຌอวิจัย
หลานีๅออกเปเดຌ ละสิไงส าคัญทีไจะสงสริม฿หຌ R&Dกมีประสิทธิภาพพิไมขึๅนละกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
ทีไตຌองการ คือ งบประมาณทีไลงทุน฿นดຌานนีๅ ละความรวมมือจากทุกภาคสวน เมวาจะปຓนภาครัฐ 
ภาคอกชน ภาคการศึกษา ซึไงยังด านินเปเมดีนัก นืไองมาจากความลาชຌา฿นการด านินการ ละ
ความตกตางของวัฒนธรรมการปฏิบัติงานละนวความคิดของบุคลากร฿นตละภาคสวน มຌจะมี
ทรัพยากรบุคคลทีไมีความรูຌพรຌอมทีไจะท างานอยูมากมายกใตาม มຌ฿นความปຓนจริง จะมีการท า R&D 

ละคิดคຌนนวัตกรรมส าหรับการกษตรทีไนาสน฿จอยู฿นปัจจุบันนีๅ ตมืไอผลิตเดຌกใจะถูกน าเปขาย
฿หຌกับบริษัท฿หญ โ หรือบริษัทตางประทศทนทีไจะถูกน ามา฿ชຌอยางพรหลาย฿นสังคม  

 ปัจจุบัน ประทศเทยมีการด านินการพัฒนาประทศ ดย฿ชຌกลเก PPPกภาย฿ตຌครงการ 
สานพลังประชารัฐ ปຓนการพัฒนา฿นบริบทตาง โ ซึไงมีทัๅงหมด แโ กลุม ชวยขับคลืไอนบบบูรณา
การรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาชน-ประชาสังคม พืไอผลักดัน฿หຌศรษฐกิจ
เทยมีความกຌาวหนຌาอยางมัไนคงละยัไงยืน บรรลุปງาหมายการยกระดับรายเดຌของประทศ กลุมทีไ
รับผิดชอบรืไองของภาคกษตร คือ กลุม D6 ซึไงปຓนการพัฒนา การกษตรสมัย฿หม ดยกระทรวง
กษตรละสหกรณ์รวมมือกับหนวยงานจากภาคอกชน ชน สภาหอการคຌาเทย บริษัทนๅ าตาล           
มิตรผลคูบตຌา ดรีไฮม ละบทากร ปຓนตຌน  
 ภาคอกชนเดຌขຌามามีบทบาท฿นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตละทคนลยี ความรูຌละ
ทักษะทีไจ าปຓนส าหรับกษตรกร฿นการผลิต รวมถึงการจัดท าละพัฒนา Application ส าหรับภาค
การกษตร อยางเรกใตามผลลัพธ์ทีไปรากฏมีนวนຌมทีไดี ดยกษตรกรสามารถลดตຌนทุนละพิไม
รายเดຌเดຌจริง ตผูຌทีไกีไยวขຌองจากภาคสวนตางโ ยังเมมีความขຌา฿จชิงลึก จึงท า฿หຌการลงพืๅนทีไปฏิบัติ
ปຓนการด านินการ฿นภาพกวຌางทัๅงหวงซอุปทาน สงผล฿หຌมีความยาก฿นการด านินการ ละอาจ
สงผล฿หຌการพัฒนาเมยัไงยืน฿นระยะยาว  
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 กຌาวพืไอปลีไยน R&D ขึ นหิ ง ปຓน ผลิตภัณฑ์กษตรขึ นหຌาง 
 หากนวทาง สานพลังประชารัฐ ยังด านินการตอละมีระบบการจัดการทีไมีประสิทธิภาพ
ยิไงขึๅน จนสามารถตอบจทย์ของนยบายทีไลงมาจากภาครัฐ มีการขับคลืไอนนยบายดยลงเปสู
ภาคปฏิบัติจริงพิไมขึๅน ภาพทีไราวาดฝันเวຌวาภาคกษตรเทยจะพัฒนาปຓน Smart Agriculture ละ
ปຓนหลงผลิตอาหารทีไส าคัญ ตลอดจนครัวของลก คงเมเกลกินเปอีกตอเป  ตจากกลเก PPP ทีไ
รา฿ชຌอยูนัๅน อาจยังเมพียงพอตอการมุงเปสูปງาหมาย นอกจากภาครัฐตຌองรวมมือกับภาคอกชน
ลຌว ยังตຌองมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา อีกนัยหนึไง คือ ปลีไยนจากการ฿ชຌ PPPกมาปຓน 
Triple Helix Approach พรຌอมกับ฿ชຌหลักการพึไงพาอาศัยละลกปลีไยนรียนรูຌซึไงกันละกัน ฿น
รืไองของ R&D ละ Startup Incubator Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพทีไ โ Triple Helix Approach สดง฿หຌหในถึงบทบาททีไตกตางกันของตละภาค
สวน ซึไงสนับสนุนซึไงกันละกัน ดยบงหัวขຌอการท า R&D ฿หຌกับตละภาคสวน ชน ภาครัฐซึไงมี
นยบายละงานวิจัยชิงนยบายสาธารณะ อาจเดຌรับมอบหมาย฿หຌท าการศึกษาวิจัย฿นรืไองพืๅนฐาน 
สวนภาคอกชนทีไมีงินทุนละทคนลยีทีไทันสมัยกวา อาจเดຌรับมอบหมายการน างานวิจัยจาก
ภาครัฐมาพัฒนาตอยอดหรือขยายขอบขตเปดยชืไอมยงกับธุรกิจของตัวอง สวนสถาบันการศึกษา
ซึไงมีความพรຌอมดຌานบุคลากรทีไมีความรูຌละพรຌอมทีไจะท างานวิจัยสนับสนุน฿หຌภาครัฐละอกชน 
พืไอน าเปสูการวิคราะห์จุดดนของสิไงทีไราจะพัฒนาปຓนอันดับรก ละสิไงทีไส าคัญ฿นการท า R&D 

คือ ควรปຓนสิไงทีไสามารถน าเป฿ชຌเดຌจริงหรือน าเปประยุกต์ทีไอาเป฿ชຌเดຌงายขึๅน เมวาจะปຓนสิไง฿หมทีไ

ภาพทีไ โ Triple Helix Model 

ทีไมา: Etzkowitz & and Zhou (2006) 
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เมคยมีมากอนกใดี หรือตอยอดงานวิจัยทีไมีอยูลຌวกใดี พืไอ฿หຌกิดความชืไอมัไนวาสิไงทีไศึกษาวิจัยออก
มาลຌว สามารถปຓนของจริงทีไจับตຌองเดຌ หมือนอยางทีไญีไปุຆน กาหลี฿ตຌ ละเตຌหวันท า  
 ฿นขณะดียวกัน ภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคสถาบันการศึกษา  ควร฿หຌความส าคัญกับการลง
เปปฏิบัติรวมกับกษตรกรหรือสหกรณ์ ดย฿ชຌนวคิดของการสรຌาง Startup Incubator Center 
ดຌวย ดยถือปຓนฟันฟองอีกหนึไงอันทีไจะชวยยกระดับดຌานการผลิตสินคຌากษตร ดຌานความคิด
สรຌางสรรค์฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ละพิไมอัตราการขงขัน฿นตลาด ดยดึงสหกรณ์การกษตรทีไมี
อยูลຌว มาปรับปรุงละพัฒนาระบบการบริหารจัดการ฿หຌปຓน Incubator Center ทีไครบวงจร
ส าหรับกษตรกร฿นพืๅนทีไ คลຌายกับ Center for Creative Economy & Innovation ของกาหลี฿ตຌ 
ตนຌนท าส าหรับภาคกษตรดยฉพาะ ปຓนศูนย์บริการ฿หຌความรูຌละค าปรึกษา฿นทุกดຌาน ริไมจาก
กษตรกรทีไพรຌอมอาผลผลิตเปขาย มืไอกิดปัญหาตรงเหน ตຌองชวยกันกຌเขปัญหา฿หຌตรงจุด จาก
การน า R&D ทีไท ามาลຌว ปຓนครืไองมือ฿นการพัฒนาปรับปรุง ชน สินคຌา OTOP บางสินคຌาทีไยังเม
คอยเดຌรับความนิยมมาปຓนสินคຌาน ารองพืไอตอยอดพัฒนารูปบบผลิตภัณฑ์ตอเป จนปຓนทีไยอมรับ 
สามารถพัฒนาชุมชน฿หຌติบต฿นระบบศรษฐกิจเดຌดຌวยตัวอง ขณะดียวกัน ภาครัฐ อกชน ละ
สถาบันการศึกษาตຌองพัฒนาบุคลากร฿หຌมีความรูຌมากขึๅนละมีความขຌา฿จทีไตรงกัน พรຌอม฿หຌบริการ
กษตรกรอยางตอนืไอง 
 ดังนัๅน สิไงส าคัญทีไตຌองท า฿นขัๅนรก คือ การท า฿หຌพวกขาชืไอวา สิไงทีไครงการประชารัฐก าลัง
ลงมาชวยปຓนสิไงทีไสามารถท า฿หຌพวกขาสามารถตอยอดผลผลิตทางการกษตร ปรรู ปละกิด
มูลคาพิไม ขายเดຌจริง ละมีคนสน฿จ ละสิไงทีไควรค านึงถึงพิไมติม ประกอบดຌวย  
 1)  ก าหนดปງาหมายการพัฒนาวาจะท าสินคຌากษตรชนิด฿ด นืไองจากมีสินคຌากษตรหลาย
ชนิดทีไมีอกาสติบตเดຌ ดยมองทัๅงจุดดนละอกาสของพืชตละชนิด รวมทัๅง การวางผน
การตลาดวาสินคຌาดังกลาวออกสูตลาดบบ฿ด ชน การตลาดรวม ิMassกMarketingี หรือ 
การตลาดฉพาะกลุม (Niche Market)  
 2) ท าอยางเร฿หຌกษตรกรพรຌอมรับการปลีไยนปลงละพัฒนา ผูຌกีไยวขຌองตຌองพยายามท า
ความขຌา฿จกับธรรมชาติของกษตรกร ลงเปคลุกคลีละ คุย กับขา พืไอสอบถามความตຌองการ
ดยตรง  
 ใี  ท าอยางเร฿หຌปຓนบรนด์ของประทศ ติดหูลูกคຌาละติดตลาด ตลอดจนการออกบบ
บรรจุภัณฑ์ทีไดึงดูดสายตาของผูຌบริภค ซึไงตຌองอาศัยความคิดสรຌางสรรค์ละความทันสมัย ดยควร
จะมีการสรຌางรืไองราว ิStoryี ของผลิตภัณฑ์฿หຌป็นบรนด์ของตัวองทีไสะทຌอนถึงวัฒนธรรมละ
อกลักษณ์ควำมป็นเทย ฿หຌประจักษ์กสำยตำของลก ซึไงอำจนຌนทีไกลุมกษตรกรรุน฿หม ซึไงมี
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ทักษะละควำมรูຌดຌำนกำรตลำดหรือระบบออนเลน์ละมีอกำสพัฒนำมำกกวำ หรือหำกทำงภำครัฐ
หรือภำคอกชนเมมีบุคลำกรทีไกงดຌำนนีๅ อำจหำนักขียนหรือนักวำดออกบบทีไมีฝีมือ ซึไงสำมำรถ
คຌนหำเดຌบนลกออนเลน์ ละดึงพวกขำขຌำมำมีสวนรวม ฿หຌผลงำนของขำละผลิตภัณฑ์ของเทย
ออกเปสูสำยตำชำวลกรวมกัน 
 ดยภาพรวมลຌว ประทศเทยถือวามีทรัพยากรละตຌนทุนทีไคอนขຌางพรຌอม ตยังมีจุดออน
ดຌานการบริหารจัดการ ซึไงปຓนการจัดการดยรวม กลาวคือยังเมน฿จวาควรจะปรับปรุงจากตรงเหน
กอน ฿นชวงวลาทีไผานมา ภาครัฐมีการจัดท านยบายละก าหนดทิศทางการขับคลืไอนละพัฒนา
ภาคกษตรของเทยออกมาหลายนยบาย ตยังพบปัญหาละอุปสรรคทีไเมตรงกับความตຌองการของ
ประชาชน฿นขณะนัๅน มຌจะมีนยบายทีไดีละปຓนเปเดຌลຌว กอกิดกระสตอตຌาน ท า฿หຌตຌองยกลิก
ละหันเปผลักดัน฿นสิไงทีไประชาชนมีความพอ฿จมากกวา ท า฿หຌการพัฒนาเมมีความยัไงยืน  
 ปัจจุบัน ภาคกษตรของเทยขับคลืไอนดຌวยนยบายละยุทธศาสตร์ตาง โ ทีไกระทรวงกษตร
ละสหกรณ์เดຌจัดท าขึๅนผนวกกับการมีครงการสานพลังประชารัฐ จึงท า฿หຌกิดผลลัพธ์ทีไปຓนรูปธรรม
ยิไงขึๅน ดังนัๅน มืไอฟันฟองทัๅงหลายก าลังริไมหมุนละท างานเปอยางสอดคลຌอง ภาครัฐ ภาคอกชน 
สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชน ยิไงตຌองรวมมือกันกຌเขปัญหา฿หຌตรงจุด พืไอพัฒนา฿หຌภาค
กษตรของเทย กຌาวเปสูระดับลก฿หຌเดຌ 
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การประยุกต์฿ชຌทคนลยีพืไอพิไมประสิทธิภาพงานส ารวจละ 

ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางของกรมทางหลวงชนบท 
 

นายกวิน  สายประสริฐกิจ 

วิศวกรยธาช านาญการ 
กรมทางหลวงชนบท 

บทน า 

 กรมทางหลวงชนบทมีภารกิจหลัก฿นการพัฒนาละบูรณาการครงสรຌางพืๅนฐานดຌานทางหลวง 
ดยครอบคลุมถึงการกอสรຌาง การอ านวยความปลอดภัยละการบ ารุงรักษาทางหลวงชนบท           
การสนับสนุน ละการท างานรวมกับหนวยงานอืไน โ อาทิ กรมทางหลวงละองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาละบูรณาการของระบบครงขายสายทางละระบบสนับสนุนอืไน  โ 
ดยมีวัตถุประสงค์หลักพืไอ฿หຌประชาชนละผูຌ฿ชຌบริการเดຌรับความสะดวก รวดรใว ละปลอดภัย฿น
การดินทางละสนองตอบตอการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของประทศ฿นดຌานตาง โ ทีไกีไยวขຌอง 
 ฿นปัจจุบัน ภาย฿ตຌบริบทการปลีไยนปลง ของหตุการณ์สงผล฿หຌกรมทางหลวงชนบทตຌองมี
การปรับพิไมบทบาทละภารกิจองค์กรพืไอรองรับละขับคลืไอนยุทธศาสตร์ตามกรอบนยบายของ
รัฐบาลละศรษฐกิจของประทศ หนึไง฿นบทบาทภารกิจทีไกรมทางหลวงชนบทเดຌรับมอบหมาย คือ
การลดจ านวนผูຌ สียชีวิต ลดความรุนรงรวมถึงจ านวนครัๅงของการกิดอุบัติ หตุ ทีไผานมา                    
กรมทางหลวงชนบทเดຌมีการศึกษาวิคราะห์การปลีไยนปลงสภาพวดลຌอมทัๅงภาย฿นละภายนอก 
ทีไจะสงผลกระทบตอภารกิจ฿นอนาคตของกรมทางหลวงชนบท฿นระยะ 5–10 ป ดยสามารถสรุปผล
การวิคราะห์เดຌวา฿นอนาคตกรมทางหลวงชนบทก าลังผชิญปัญหาบุคลากรสูงวัย นืไองจากมีสัดสวน
ขຌาราชการจ านวนมากทีไจะกษียณละจะถูกทดทนดยขຌาราชการบรรจุ฿หม ซึไงตຌอง฿ชຌวลา                 
฿นการสัไงสมประสบการณ์รียนรูຌงาน ละนวนຌมปริมาณงานของกรมทางหลวงชนบททีไมีปริมาณ
พิไมขึๅนตจ านวนบุคลากรมีนวนຌมทีไจะนຌอยลงจึงกิดความเมสอดคลຌองกันระหวางปริมาณงานกับ
จ านวนคน ซึไงอาจท า฿หຌการปฏิบัติงาน ของกรมทางหลวงชนบทเมอาจตอบสนองตอทิศทาง             
฿นการบริหารงานของประทศ สงผล฿หຌงานเมปຓนเปตามปງาหมาย 
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 ดยทัไวเปอาจ฿ชຌกระดาษ฿นการกใบขຌอมูลละน าเปบันทึกลง฿นฐานขຌอมูลบนคอมพิวตอร์ ซึไง
ตຌอง฿ชຌวลาละขัๅนตอนมากมาย นอกจากนีๅ ขຌอมูลทีไเดຌเมสามารถท าการพิสูจน์วาปຓนขຌอมูลทีไ
ทีไยงตรงนืไองจากเมมีหลักฐานยืนยันทีไชัดจน ชนรูปถายหรือพิกัดของต าหนงทรัพย์สินงานทางต
ละชนิด ซึไงการกใบขຌอมูล฿หຌเดຌความถูกตຌองมนย าสูง จะตຌองด านินการดยชุดส ารวจทีไผานการ
อบรมขัๅนตอนการส ารวจจนมีความช านาญพียงพอ ดยอาศัยกลຌองกTotalกStationกละอุปกรณ์
ส ารวจอืไน โ พืไอจะปฏิบัติงาน ซึไงวิธีนีๅจะ฿ชຌวลาด านินการมาก 

 ดຌวยสาหตุหลักดังกลาว การน าทคนลยีการส ารวจละกใบขຌอมูลทรัพย์สินงานทางมา
ประยุกต์฿ชຌกับงานของกรมทางหลวงชนบท จะสามารถลดภาระการท างานของคนดยอาศัยอุปกรณ์
ชวยหลือ฿นการกใบขຌอมูลทรัพย์สินงานทางตาง โ ริไมจากการกใบขຌอมูลภาพถายดยอาศัยการวิไง
ของรถยนต์ ดยมีการติดครืไองมือวัดระยะทางพืไอกใบพิกัดของภาพถายละอุปกรณ์ตาง  โ มา฿ชຌ
ควบคูกับระบบจัดกใบขຌอมูลบบคลืไอนทีไ ิMobile Mapping System : MMS) ซึไงสงผล฿หຌจัดกใบ
ขຌอมูลเดຌรวดรใว พิไมปริมาณขຌอมูลทีไสามารถรวบรวม ละเมจ าปຓนตຌองปຂดการจร าจร1 
นอกหนือจากนัๅนขຌอมูลทีไเดຌยังมีความมนย าพียงพอทีไจะน ามาประยุกต์฿ชຌกับงานตรวจสอบความ
ปลอดภัย2 พืไอ฿หຌการด านินงานของกรมทางหลวงชนบทมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลยิไงขึๅน 

 ครงขายทางหลวงของประทศ 

 การคมนาคมขนสงทางบกของประทศ ปຓนระบบครงสรຌางพืๅนฐานทีไปຓนบทบาทภารกิจทีไ
ส าคัญของภาครัฐ พืไอ฿หຌการดินทางละขนสงภาย฿นปຓนเปเดຌสะดวกดยสຌนทางถนน฿นประทศ
รียกวา ทางหลวง฿นประทศ มีระยะทางรวมทัๅงสิๅนประมาณ ไ็เ,000 กิลมตร ดังรูปทีไ 1 ซึไงมี
หนวยงานทีไรับผิดชอบงานทาง จ านวน ใ หนวยงาน คือ  
 แ. กรมทางหลวง รับผิดชอบดูลทางหลวงสายหลัก ระยะทางประมาณ ็เ,0เเ กิลมตร 
จ านวน ใ ประภท คือ ทางหลวงพิศษ (Motorway) ทางหลวงผนดิน (Arterials) ละทางหลวง
สัมปทาน (Highway concession) ซึไงมีลักษณะปຓนถนนทีไชืไอมยงระหวางสวนกลางเปภูมิภาค 
หรือภูมิภาคสูภูมิภาค หรือถนนระหวางจังหวัด  
 โ. กรมทางหลวงชนบท รับผิดชอบทางหลวงสายรอง คือ ทางหลวงชนบท (Collector 

Road) ระยะทางประมาณ ไ็,500 กิลมตร ซึไงปຓนถนนทีไชืไอมยงกับทางหลวงพิศษ หรือทาง

                                                           

1
 Findley, D. J., Cunningham, C. M. & Hummer, J. E., 2011. Comparison of mobile and manual data collection for roadway components. 

Transportation Research Part C, Volume 19, p. 521–540. 
2
 Tao, C. V., แ้้่. Mobile Mapping Technology for Road Network Data Acquisition. Journal of Geospatial Engineering, โิโี, pp. แ-แใ. 
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หลวงผนดิน หรือทางหลวงสัมปทาน หรือทางหลวงชนบท ละชืไอมยงระหวาง ภูมิภาคสูจังหวัด 
หรือจังหวัดสูจังหวัด หรือถนนทีไชืไอมตอภาย฿นจังหวัดละชืไอมตอระหวางจังหวัด พืไอสนับสนุน
การคมนาคมขนสงละการทองทีไยว การพัฒนาชายดน การพัฒนามืองอยางบูรณาการละยัไงยืน 
กຌเขปัญหาจราจรดยสรຌางทางชืไอม (Missing Link) ทางลีไยง (By-pass) ละทางลัด (Short Cut) 

รวมทัๅงกรมทางหลวงชนบทยังมีความรับผิดชอบ฿นการปຓนพีไลีๅยงดຌานการพัฒนาทางหลวงทຌองถิไน 

 ใ. องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน รับผิดชอบทางหลวงทຌองถิไน (LocalกRoad)กระยะทาง
ประมาณ ใ5โ,500 กิลมตร ซึไงปຓนถนนทีไชืไอมยงภาย฿นพืๅนทีไชุมชน หรือถนนระหวางหมูบຌาน 
ต าบล ละอ าภอ มีลักษณะปຓนถนนขนาดลใกทีไมีปริมาณจราจรเมสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปทีไ แ ประภททางหลวงของประทศ 

 

 การกใบขຌอมูลดยครืไองมือ MMS  

 การกใบขຌอมูลดยครืไองมือ MMSกปຓนการส ารวจชนิดคลืไอนทีไเดຌ มีกระบวนการท างานทีไ
ส าคัญ 3 ขัๅนตอนคือ  
 แ. กระบวนการรวบรวมขຌอมูล 

 ปຓนกระบวนการทีไ฿ชຌ฿นการรวบรวมขຌอมูลผานอุปกรณ์ตรวจรับขຌอมูล ิSensor) ชนิดตาง โ 
ทีไติดตัๅงอยูบนระบบ MMS ซึไงประกอบเปดຌวยการติดตัๅงสถานีฐาน ิBase Station) พืไอก าหนดพิกัด
ตลอดจนการปรับทียบ ิCalibrate)กอุปกรณ์ตาง โ ละการวิไงรถทีไติดตัๅงกลຌองบันทึกภาพละ
อุปกรณ์ก าหนดพิกัดพืไอกใบขຌอมูล ซึไงขຌอมูลทีไเดຌปຓนขຌอมูลดิบซึไงประกอบเปดຌวยขຌอมูลรูปภาพละ
ขຌอมูลพิกัด 
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 โ. กระบวนการวิคราะห์ขຌอมูล 

 ปຓนกระบวนการทีไ฿ชຌ฿นการประมวลผลขຌอมูลดิบทัๅงพิกัดละรูปภาพขຌาดຌวยกัน ขຌอมูลรูปภาพ
จะถูกน ามาประกอบตอกันส าหรับสดงผลพรຌอมพิกัดทีไระบุอยางชัดจน ละ/หรือ สามารถสดง
ผลเดຌ฿นบืๅองตຌนบนซอฟต์วร์ทีไทางผูຌขายตละราย฿หຌมา 
 ใ. กระบวนการสดงผลละการคัดยกขຌอมูลทีไตຌองการ 

ปຓนกระบวนการทีไน าขຌอมูลทีไภาพทีไเดຌระบุพิกัดมาสดงผลผานซอฟต์วร์ประภท CAD หรือ 
GIS ซึไงขຌอมูลทีไสดงผลนีๅจ าปຓนตຌองน ามาประมวลผลอีกรอบ฿หຌปຓนขຌอมูล฿นรูปบบ CAD หรือ GIS 

ลຌว฿ชຌจຌาหนຌาทีไคัดยกฉพาะขຌอมูลทรัพย์สินบนทางหลวงทีไจ าปຓนพืไอบันทึกเวຌ ซึไงดยปกติจะ฿ชຌ
วลาดยประมาณทากับวลา฿นการกระบวนการวิคราะห์ขຌอมูล 

 

รูปทีไ 2 ตัวอยางระบบการท างานของ MMS ละ ขຌอมูลพิกัดสามมิติทีไเดຌจากการสกน 

 

 ประยชน์ของขຌอมูลของครืไองมือ MMS 

1. ขຌอมูลต าหนงพิกัดละภาพถายทีไอยูบริวณรอบสายทาง 
 ขณะดินทางรถยนต์ทีไติดตัๅงกลຌองบันทึกต าหนงพิกัดของรถยนต์จาก GPS พืไอ฿หຌเดຌจุดทีไ฿ชຌ
อຌางอิงส าหรับการวิคราะห์ ซึไงขຌอมูลดังกลาวรียกวา CameraกVectorก(CV)กพรຌอมกับจะ               
ท าการถายภาพ (Image) ทีไอยูรอบ โ จ านวน ๆ ภาพ (รูปทีไ ใ) มืไอกใบขຌอมูลสรใจระบบจะค านวณ
ต าหนงพิกัดของวัตถุสิไงของตาง โ ฿นภาพถายจากขຌอมูล CV ละภาพถายทีไเดຌ (รูปทีไ 4) ซึไงท า฿หຌเดຌ
ขຌอมูลทีไมีความถูกตຌองละละอียดมนย าสูง 
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        รูปทีไ ใ ตัวอยางภาพถายทีไเดຌจากระบบ MMS               รูปทีไ 4 การค านวณต าหนงวัตถุ฿นสายทาง 

 

 โ. การชืไอมตอระหวางภาพถายกับผนทีไ GIS 

 ระบบกMMSกสามารถชืไอมตอภาพถายทีไเดຌจากสถานทีไจริงกับผนทีไภูมิสารสนทศ (GIS) 
หรือภาพถายทางอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปทีไ 5 การชืไอมตอผนทีไ GIS กับ ภาพถาย฿นระบบ MMS 

 

 ใ. การระบุต าหนงละวัดพิกัดของวัตถุ฿นภาพถาย 

 ระบบ MMS สามารถระบุละวัดต าหนงพิกัดของวัตถุ฿ด โ ทีไเดຌบันทึก฿นภาพถายทัๅง฿นกน 
x, y ละ z (latitude, Longitude ละ Altitude) ซึไงท าเดຌดยก าหนดจุดทีไตຌองการบนภาพขຌอมูล
ต าหนงพิกัดจะสดงขึๅนมา฿นบริวณ฿กลຌคียงทันที 
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รูปทีไ ๆ การระบุต าหนงพิกัดละวัดขนาดของวัตถ ุ

 

 การประยุกต์฿ชຌขຌอมูลของระบบ MMS พืไอตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

1. การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ิRoad Safety Audit) 

 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ิRoadกSafetyกAuditี หมายถึง การตรวจสอบ
ครงการดຌานถนนหรือการจราจรอยางปຓนทางการ ดยผูຌตรวจสอบอิสระทีไทรงคุณวุฒิ ซึไงการตรวจ 
สอบนีๅจะครอบคลุมถึงครงการหรือถนนทีไมีอยูลຌว ครงการทีไก าลังกอสรຌาง หรืออยูระหวาง              
การออกบบ ดยผูຌตรวจสอบจะรายงานถึงศักยภาพ฿นการกิดอุบัติหตุละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌ
งานของครงการละถนนดังกลาว3 

 ดยปกติขัๅนตอนการตรวจสอบจะริไมจากตัๅงทีมผูຌตรวจสอบ ท าการลงพืๅนทีไ ละรายงานสรุป
ขຌอมูลจากการตรวจสอบ ซึไง฿นการตรวจสอบตละขัๅนตอนจะมีความยากงายตกตางกัน ละมี
องค์ประกอบตาง โ ทีไตຌองพิจารณาดังนีๅ 

1.1 ขัๅนตอนการศึกษาความหมาะสมครงการ 

1.2 ขัๅนตอนการออกบบบืๅองตຌน 

1.3 ขัๅนตอนการออกบบกอสรຌาง 
1.4 ขัๅนตอนระหวางการกอสรຌาง 
1.5 ขัๅนตอนกอนปຂดจราจร 

1.6 การตรวจสอบถนนทีไปຂด฿หຌบริการลຌว 

 

 
                                                           
3พิชัย ธานีรณานนท์ุ ยอดพล ธนาบริบูรณ์ ละ ล าดวน ศรีศักดา. ิ2547ี คูมือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนส าหรับ
ประทศเทย 
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 โ. การ฿ชຌขຌอมูลจากระบบ MMS พืไอพิจารณาจุดสีไยง 
 นืไองจากขຌอมูลจากระบบ MMSกประกอบเปดຌวยภาพถาย ละขຌอมูลพืๅนฐานของสายทาง 
ชน นวสຌนกึไงกลางถนน คาระดับของถนน ต าหนงของทางยก ทางชืไอม อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกตาง โ ดังนัๅนผูຌตรวจสอบจึงสามารถด านินการตรวจสอบสายทางสวน฿หญเดຌดยตรงจาก
ระบบ MMSกดยทีไเมตຌองลงพืๅนทีไส ารวจขຌอมูล นอกหนือจากนัๅนคณะผูຌตรวจสอบสามารถตัๅง
หลักกณฑ์ทีไพิจารณาลຌววากอ฿หຌกิดอันตรายตอผูຌ฿ชຌถนน ลຌว฿หຌระบบท าการคัดลือกพรຌอม
จัดล าดับจุดตาง โ บนสายทางทีไปຓนอันตรายออกมาปຓนบัญชีจุดสียงอันตรายเดຌ 
 ใ. ตัวอยางการประยุกต์฿ชຌขຌอมูล 

  3.1) การตรวจหาความกวຌางของเหลทาง ดยสรຌางสຌนขอบถนน ละสຌนเหลทาง          
ลຌวท าการวัดระยะออกเปจากสຌนกึไงกลางถนนพืไอหาผลตางของระยะหางระหวางสองสຌน 

 

 

 

 

 

 

 
รูปทีไ 7 การตรวจสอบหาความกวຌางเหลทาง 

 

  3.2) การตรวจหาคຌงอันตราย ดยค านวณรัศมีความคຌงจากนวสຌนกึไงกลางถนน 
(Centerline) ละตรวจหาบริวณทีไมีรัศมีความคຌงนຌอยกวา โเเ มตร 
 

 

 

 

 
รูปทีไ 8 การตรวจหาคຌงอันตราย 
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  3.3) การตรวจหาจุดตัดทางรถเฟ ดยระบุบริวณทีไสายทางตัดกับทางรถเฟ ละประมิน
ความปลอดภัยดยพิจารณาความพอพียงของอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 

 

 

 

 

 
รูปทีไ 9 จุดตัดทางรถเฟ 

 

 สรุป 

 ฿นปัจจุบันการด านินการตรวจ สอบความปลอดภัยทางถนนทีได านินการดยชุดส ารวจจะมี
ขຌอจ ากัดดຌานตຌนทุน การลงพืๅนทีไ กใบขຌอมูล ระยะวลาละความถูกตຌองของขຌอมูล ดังนัๅน               
การประยุกต์฿ชຌขຌอมูลจากระบบ MMSกซึไงมีขຌอมูลทรัพย์สิน฿นขตทางหลวงละพืๅนทีไรอบขຌาง ชน 
ปງายจราจร ครืไองหมายจราจรบนผิวทางละครืไองหมายน าทาง เฟฟງาสองสวางละเฟจราจร 
รวมถึง สภาพผิวทาง มาตอยอด฿นการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนจึงชวยประหยัดระยะวลา 
ก าลังคนงบประมาณ฿นการตรวจสอบความปลอดภัย ละชวยพิไมประสิทธิภาพ฿นการพัฒนา          
ความปลอดภัย฿นการดินทางพรຌอมสนอนะนวทาง฿นการขจัดความสีไยง ละอันตรายทีไอาจกิด
กับผูຌ฿ชຌถนนทุกกลุมอยางมีประสิทธิภาพ นอกหนือจากนัๅนระบบดังกลาวยังสามารถน าเปปรับ฿ชຌกับ
ทางหลวงทีไหลืออีกกวา ไเเุเเเ กม. พืไอด านินการปรับปรุงความปลอดภัย฿นการ฿ชຌถนนของ
ประชาชนเดຌ ขຌอมูลจากระบบจะปຓนหลักฐานชิงประจักษ์  ซึไงจะท า฿หຌรัฐบาลสามารถบริหาร
งบประมาณเดຌอยางมีประสิทธิภาพละจัดสรรงินเป฿นพืๅนทีไ โ มีความจ าปຓนสูงสุดเดຌ 
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Smart City System in Customs Department” 

 

นายพงษ์สิริ ตาอินทร์ 
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 

กรมศุลกากร 
 

 สาธารณรัฐกาหลี” หรือทีไรารูຌจักกัน฿นนาม ประทศกาหลี฿ตຌ” ปຓนประทศทีไกิดขึๅน
มาบนความตกยกของลัทธิทางการมือง ระหวาง ลัทธิคอมมิวนิสต์” ิCommunist) ซึไงน าดย
สหภาพซวียต” ิSoviet Union) กับ ลัทธิสรีนิยมประชาธิปเตย” ิLiberal Democracy)               
ซึไงน าทีมดย สหรัฐอมริกาละกลุมประทศยุรปตะวันตก” ิUnited State of America and 

West – European States Group)  

 ตดิม ประทศกาหลี฿ตຌ” เดຌผนึกรวมปຓนประทศดียวกันกับ ประทศกาหลีหนือ” 
ต฿นป พ.ศ. โไ้ใ ประทศกาหลี” เดຌถูก฿ชຌปຓนสมรภูมิรบกันระหวางคายลัทธิทางการมืองทัๅง
สองคาย ทีไรารูຌจักกัน฿นนาม สงครามกาหลี” ิKorean War) ดยสมรภูมิรบดังกลาวเดຌถูก฿ชຌมา
ปຓนระยะวลากวา ใ ป จนมาสิๅนสุดสงคราม฿นป พ.ศ. โไ้ๆ ซึไงสงครามดังกลาว ท า฿หຌกประทศ
กาหลี”กถูกบงตามสຌนขนานทีไ ใ่ ออกปຓน โ ประทศ เดຌก ประทศกาหลีหนือ” หรือทีไ
รียกวา สาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนกาหลี” (The Democratic People's Republic of 

Korea) ซึไงถูกปกครองดยระบอบคอมมิวนิสต์ ละ ประทศกาหลี฿ตຌ” หรือทีไรียกวา สาธารณรัฐ
กาหล”ี ิThe Republic of Korea) ซึไงถูกปกครองดยระบอบสรีนิยมประชาธิปเตย 

 ภายหลังทีไสงครามกาหลีสิๅนสุดลง ความสียหายดังกลาวเดຌสงผลกระทบเปยังสภาพบຌานมือง
ของทัๅงสองกาหลี รวมทัๅงระบบการกษตร การอุตสาหกรรม สิไงวดลຌอม วัฒนธรรม ละประพณี
ของคนทัๅงสองประทศ ดยฉพาะ ประทศกาหลี฿ตຌ” ซึไงปຓนสมรภูมิหลัก฿นการท าสงครามกาหลี 
เดຌรับความสียหายอยางหนัก ละตຌองเดຌรับความชวยหลือจากประทศตาง โ ฿นการฟຕนฟูประทศ 
ดยฉพาะประทศผูຌน าของลัทธิสรีนิยมประชาธิปเตยอยางชน สหรัฐอมริกา” 

 สิไงทีไ ประทศกาหลี฿ตຌ” รงพัฒนาปຓนอันดับรกหลังจากกิดสงครามคือ ระบบ
ครงสรຌางพื นฐาน” ิInfrastructure System) ซึไงทางสถาบัน KDI School of Public Policy 

andกManagementกเดຌมีหัวขຌอการรียนรูຌ กีไยวกับระบบมืองหรือระบบครงสรຌางพืๅนฐาน                   
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฿นชืไอหัวขຌอวา SMART CITY” หรือ มืองอัจฉริยะ” ซึไงปຓนหัวขຌอทีไขຌาพจຌาสน฿จศึกษารียนรูຌ 
นืไองจากหมาะสมกับสภาพวดลຌอมของประทศเทย 

 ประทศกาหลี฿ตຌ” เดຌปຂดรับทุนการพัฒนาประทศจากประทศตาง โ มากมาย ดยฉพาะ 
สหรัฐอมริกาละกลุมประทศยุรปตะวันตก” ซึไงจากทีไกลาวเวຌขຌางตຌน ประทศกาหลี฿ตຌเดຌรง
การพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานของประทศ นืไองจากสงครามดังกลาว ท า฿หຌการคมนาคมของ
ประทศปຓนเปดຌวยความยากล าบาก ระบบการขนสงถูกท าลาย ประชาชนสามารถสัญจรเดຌพียงทาง
กวียนหรือถนนลใก โ ทานัๅน กอปรกับประทศกาหลี฿ตຌมีสภาพภูมิประทศปຓนภูขาสลับซับซຌอน 
ท า฿หຌยากตอการคมนาคมสัญจร อีกประการหนึไง คือ ประทศกาหลี฿ตຌปຓนประทศทีไมีมนๅ าอยูปຓน
จ านวนมาก หนึไง฿นมนๅ าสายส าคัญของประทศ เดຌก มน  าฮัน” ิHan River) ซึไงเหลพาดผาน
พืๅนทีไของกรุงซลจากตะวันออกเปตะวันตกมีความยาวประมาณ ไ้็ กิลมตรกิลมตร ละมีขนาด
ความกวຌางของมนๅ าดยฉลีไยประมาณ แ็5 มตร 
 นืไองจากประทศกาหลีปຓนประทศทีไมีสภาพภูมิประทศทีไสลับซับซຌอนละมีมนๅ าขนาด
฿หญหลายสายดังทีไกลาวมาขຌางตຌน ประทศกาหลี฿ตຌ” จึงรงสรຌางระบบครงสรຌางพืๅนฐาน อัน
เดຌก ถนนหลวง ทางพิศษ ละสะพานขຌามมนๅ า กลาวเดຌดังนีๅ คือ  
 แ. การสรຌางถนนหลวงละทางพิศษ  
 ประทศกาหลี฿ตຌ” เดຌทุมงบประมาณ฿นการสรຌางครงขายถนนหลวงละทางพิศษ            
พืไอชืไอมยงตละภูมิภาคของประทศ ดยถนนสายหลักของประทศทีไชืไอมยงระหวางภูมิภาค          
มีจ านวนชองการจราจรดยฉลีไยประมาณ แๆ ชองการจราจร ซึไงท า฿หຌการคมนาคมสัญจรปຓนเป
ดຌวยความสะดวก รวดรใว บรรทาการจราจรทีไออัด ละสามารถท า฿หຌสินคຌา฿นภูมิภาคตาง  โ 
ขนสงเปคຌาขายเดຌ  อันปຓนการริไมตຌนการพัฒนาระบบศรษฐกิจของประทศกาหลี฿ตຌ฿หຌ
จริญกຌาวหนຌา 
 โ. การสรຌางสะพานขຌามมน  า  
 ประทศกาหลี฿ตຌ” เดຌทุมงบประมาณ฿นการสรຌางสะพานขຌามมนๅ า พืไอ฿หຌประชาชน              
ทัๅงสองฝัດงของมนๅ าสามารถสัญจรเปมาเดຌซึไงลักษณะสะพานของประทศกาหลี฿ตຌดยฉลีไยจะมี
ขนาด฿หญ มีชองทางการจราจรมาก ละมีชองทางทีไ฿หຌรถเฟฟງาขนสงมวลชนวิไงเดຌ ท า฿หຌประชาชน
สามารถสัญจรเปมาเดຌอยางสะดวก รวดรใว ละปຓนการพัฒนาระบบ ลจิสติกส์ทีไคูขนานเปกับการ
สรຌางถนนหลวงละทางพิศษ฿นขຌอทีไ แ  
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 ใ. การสรຌางรถเฟฟ้าขนสงมวลชน 

 ประทศกาหลี฿ตຌ” เดຌทุมงบประมาณ฿นการสรຌางระบบรถเฟฟງาขนสงมวลชน พืไอชืไอมยง
พืๅนทีไตาง โ ฿นมืองขຌาดຌวยกัน ดยประทศกาหลี฿ตຌเดຌทุมงบประมาณ฿นการพัฒนา฿นสวนดังกลาว
มากทีไสุด นืไองจากประชาชนสวน฿หญ฿นประทศอาศัยอยู฿นมือง การจราจรขนสงทางรางจึงปຓนสิไง
ส าคัญทีไประทศกาหลี฿ตຌเดຌรงพัฒนาละ฿หຌความส าคัญมากกวาระบบการขนสงอืไน โ 

 ทัๅงนีๅ ประทศกาหลี฿ตຌเดຌปຂดอกาส฿หຌประชาชนขຌามาลงทุน฿นระบบการขนสงทางราง            
ดย฿หຌภาคอกชนขຌารวมประมูลการปຓนจຌาของสัมปทานสายรถเฟฟງาขนสงมวลชนสายตาง  โ          
ดยรัฐบาลของประทศจะ฿หຌการสนับสนุนงินทุน฿นการกอสรຌางละงินทุน฿นการด านินธุรกิ จ             
ซึไงการอุดหนุนดังกลาว ท า฿หຌภาคอกชนกลຌาทีไจะขຌามาลงทุน฿นระบบการขนสงทางราง ละปຓน
การพิไมจ านวนครงขายการขนสงทางรางของประทศ฿หຌพิไมมากยิไงขึๅน 

 มืไอ ประทศกาหลี฿ตຌ” เดຌด านินการพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานครอบคลุมทุกภาคสวน
ลຌว จึงเดຌรงการพัฒนาระบบทีไสอดรับกับครงสรຌางพืๅนฐานของประทศ อันปຓนสวนหนึไงทีไขຌาพจຌา
เดຌเปศึกษาดูงาน เดຌก ระบบมืองอัจฉริยะ” หรือทีไรียกวา Smart CitySystem” 

 Smart City System” หรือ ระบบมืองอัจฉริยะ” หมายถึง การวางระบบมืองทีไน าอา
ทคนลยี” ิTechnology)กหรือ นวัตกรรม” ิInnovation)กทีไกิดจากการพัฒนาระบบ
ทคนลยีทัๅง฿นประทศละตางประทศ ขຌามาปรับปรุงหรือปลีไยนปลง฿หຌขຌากับความปຓนอยูของ
คน฿นประทศ ดยระบบดังกลาวเดຌขຌามาอยู฿นทัไวทุกมืองของประทศ ท า฿หຌกิดความสะดวกสบาย
ละความปลอดภัยทัๅง฿นดຌานของการดินทาง การคมนาคมสัญจร ละการ฿ชຌชีวิตของพลมือง฿น
ประทศ ซึไงตัวอยางของ SmartกCitySystem” หรือ ระบบมืองอัจฉริยะ” สามารถอธิบายเดຌ 
ดังนีๅ 
 แ. ระบบสาสัญญาณเฟอัจฉริยะ 

 ระบบการท างานของสาสัญญาณเฟอัจฉริยะ คือ ฿นกรณีมีประชาชนยืนรอขຌามถนนทีไทาง         
มຌาลาย สัญญาณเฟขียวจะปรากฏขึๅนดยอัตนมัติภายหลังจากทีไมีคนยืนรอประมาณ แเ วินาที ละ
฿นปງายสัญญาณเฟจะระบุวลาทีไสามารถดินขຌามถนน ละ฿นสวนของสาสัญญาณขຌามถนน จะมีปุຆม
สัญญาณติดตัๅงบริวณขຌางสา ซึไงมีเวຌพืไอติดตอจຌาหนຌาทีไต ารวจพืไอสอบถามหรือขอความชวยหลือ 
กรณีมีหตุรຌายตาง โ ดยจຌาหนຌาทีไต ารวจจะสอบถามผานทางระบบสียงทีไติดตัๅงอยูบริวณ          
สาสัญญาณ ท า฿หຌสามารถบริการประชาชนเดຌอยางทันทวงทีกรณีกิดหตุตาง โ 
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 โ. ระบบจัดการจราจรละตรวจจับความรใวของรถยนต์  
 ระบบการท างานของการจัดการจราจรละตรวจจับความรใวของรถยนต์ คือ  ฿นบริวณทาง
หลวงละทางพิศษ จะมีการติดตัๅงกลຌองวงจรปຂดละระบบซนซอร์เวຌทุกจุดของถนน ปຓนระยะ โ 
ดยกลเกการท างานของระบบดังกลาวจะสงสัญญาณคลืไนซนาร์ ิSonar Wave) ทีไ฿ชຌ฿นระบบรือด า
นๅ า เปยังรถทุกคันทีไอยูบนถนน ละมืไอสัญญาณดังกลาวกระทบกับรถยนต์ กใจะสะทຌอนกลับมายัง
ตัวรับสัญญาณ ละสงตอเปยังตัวประมวลผลสัญญาณ ประมวลออกมาปຓนคาฉลีไยความรใวของ
รถยนต์ทุกคันทีไวิไงอยูบนทางหลวงละทางพิศษดยความรใวดังกลาวทีไปรากฏ฿นจอสดงผล มีอยู   
ใ สี คือ สีขียว สีหลือง สีดง ซึไงตละสีมีความหมาย ดังนีๅ 
 สีขียว สดงถึง ระดับความรใวทีไรถสามารถขับเดຌคลองตัว  
 สีหลือง สดงถึง ระดับความรใวทีไรถมีการชะลอตัว  
 สีดง สดงถึง ระดับความรใวทีไรถมีการชะลอตัวอยางมาก อาจจะกิดปัญหาการจราจร หรือ
อุบัติหตุกิดขึๅนบริวณดังกลาว 

 มืไอสัญญาณสีดงปรากฏยังจอภาพรับของจຌาหนຌาทีไควบคุมการจราจร จຌาหนຌาทีไจะ
ด านินการตรวจภาพจากกลຌองวงจรปຂดทีไอยู฿นบริวณดังกลาว พืไอตรวจสอบวามีปัญหาอะเรทีไสงผล
กระทบตอการจราจร ชน ปัญหาอุบัติหตุบนทຌองถนน ปຓนตຌน มืไอตรวจสอบวาปຓนหตุฉุกฉิน 
จຌาหนຌาทีไควบคุมการจราจรกใจะสงขຌอมูลดังกลาวเปยังหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ชน ต ารวจจราจร หรือ
สถานพยาบาล พืไอด านินการตอเป 

 ใ. ระบบกลຌองวงจรปຂดทีไติดตั งทุกยกการจราจร  

 ระบบการท างานของกลຌองวงจรปຂดทีไติดอยูทุกยกการจราจร คือ ทุกบริวณจุดตัดของถนน 
ทางดินทຌา รวมถึงจุดส าคัญบนถนน จะมีการตัๅงกลຌองวงจรปຂดเวຌ ละจะมีหนวยงานท าหนຌาทีไ           
ตรวจตราความปลอดภัยบริวณถนนละทางดินทຌาตาง โ ท า฿หຌจຌาหนຌาทีไสามารถดูลความ
ปลอดภัยของประชาชนทีไสัญจรอยูบริวณขຌางทาง หรือบริวณทางจุดตัดของถนน เดຌอยางทัไวถึง  
ดย฿นขณะริไม฿ชຌระบบดังกลาว ประชาชนบางสวนมีความตระหนักถึงการละมิดสิทธิสวนบุคคล 
ของรัฐ ตอยางเรกใตาม มืไอประทศกาหลี฿ตຌเดຌ฿ชຌระบบดังกลาวมาระยะหนึไง ประชาชนสวน฿หญมี
ความพึงพอ฿จกับระบบกลຌองวงจรปຂดทีไติดตัๅงทุกยกการจราจร นืไองจากประชาชนเดຌรับ            
ความปลอดภัย฿นการ฿ชຌชีวิตมากขึๅน ละจุดทีไติดตัๅงกลຌองวงจรปຂดดังกลาว มิเดຌอยู฿นจุดทีไกอ฿หຌกิด
การละมิดสิทธิสวนบุคคล 
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 ไ. ระบบตรวจชใครถคอนทนนอร์ทีไบริวณทางขຌา – ออกทารือ” 

 ระบบการท างานของการตรวจชใครถคอนทนนอร์ทีไบริวณทางขຌา – ออกทารือ คือ การ
ตรวจชใครถคอนทนนอร์ทีไ ขຌ าละออกทารือ ดย฿ชຌระบบ กระบบ RFID”ก (Radio 

FrequencyIdentification)กซึไงปຓนระบบทีไ฿ชຌครืไองสงสัญญาณวิทยุ สงสัญญาณเปยังผงวงจรทีไ 
รับกับระบบ RFID ละสะทຌอนกลับมายังตัวรับสัญญาณ ดยระบบดังกลาวเดຌถูกติดตัๅงอยูบริวณ
ประตูทางขຌา – ออกของ ทารืออินชอน”กิIncheonกPort) มืองอินชอน ประทศกาหลี฿ตຌ  

 ดยสัญลักษณ์ RFID ดังกลาว จะถูกติดตัๅงบริวณกระจกหนຌารถของคอนทนนอร์ตละคัน 
มืไอรถขຌามาบริวณประตูขຌา – ออก ระบบสัญญาณ RFID กใจะท างาน ละสงขຌอมูลเปยังจຌาหนຌาทีไ
ควบคุมการจราจรทีไทารือ ดยจຌาหนຌาทีไจะทราบวา มีรถคอนทนนอร์ขຌามา฿นขตทารือ ละมืไอ
ถึงคิวทีไรถคอนทนนอร์ดังกลาวรับตูຌ คนขับรถกใจะรับทราบผานทางระบบเดຌวา ตนตຌองเปรับหรือสง
ตูຌคอนทนนอร์ทีไจุด฿ด วลา฿ด ท า฿หຌลดระยะวลาการขนสงงายตอการควบคุม ดยผูຌขับรถคอนทน
นอร์มีหนຌาทีไขับรถละปลดตูຌหรือลใอคตูຌทานัๅน สวนกระบวนการอืไน ระบบจะปຓนตัวชวย               
฿นการท างาน฿หຌมีประสิทธิภาพ 

 จากการทีไขຌาพจຌาเดຌเปศึกษาดูงาน ตามหลักสูตรการสริมสรຌางคุณลักษณะสวนบุคคล
ละทักษะการท างานส าหรับขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ิHiPPSกCapabilityกDevelopment 

Program) ณ ประทศกาหลี฿ตຌ ขຌาพจຌาเดຌลใงหในนวคิด฿นการน าอานวัตกรรมดังกลาวมาปรับ฿ชຌ
฿หຌกิดประยชน์฿นประทศเทย ดยฉพาะกับ กรมศุลกากร” ซึไงอาจจะปຓนนวทางทีไอาจกิดขึๅน
เดຌ หรือปຓนนวทางทีไสามารถน าเปจุดประกายความคิดของบุคคลอืไน พืไอตอยอดนวทางทีไขຌาพจຌา
สนอเดຌ ดยมีรายละอียด ดังนีๅ  
 แ. การน าอา ระบบสาสัญญาณเฟอัจฉริยะ” มาประยุกต์฿ชຌกับ ระบบระฆัง
ศุลกากร” 

 ระบบระฆังศุลกากร”ปຓนระบบทีไมีเวຌพืไอ฿หຌประชาชนทีไมาติดตอราชการกับกรมศุลกากร
สามารถติดตอกับจຌาหนຌาทีไระดับสูง฿นดานศุลกากรหรือส านักงานศุลกากรทีไตนองเปติดตอเดຌ ฿น
กรณีทีไกิดปัญหากีไยวกับกระบวนการทางศุลกากร ดยฉพาะการเมเดຌรับความปຓนธรรมจาก
จຌาหนຌาทีไศุลกากร หรือการพบความผิดปกติ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไศุลกากร ดยผูຌทีไ
ตຌองการติดตอจຌาหนຌาทีไระดับสูงจะด านินการลัไนระฆังศุลกากร พืไอสงสัญญาณเปยังจຌาหนຌาทีไ
ระดับสูงของหนวยงาน ฿หຌมารับทราบละกຌเขปัญหาดังกลาว   

 มืไอประยุกต์กับระบบ Smart City” ทีไเดຌเปศึกษาดูงาน นวทางทีไขຌาพจຌาคิดหในกีไยวกับ
การน าอาทคนลยี ระบบสาสัญญาณเฟอัจฉริยะ” มาปรับ฿ชຌ คือ การจัดสรรพืๅนทีไเวຌส าหรับ
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การขอความชวยหลือ฿นทางศุลกากร ดยมีระบบตอบรับอัตนมัติละสงสัญญาณเปยังจຌาหนຌาทีไ
ระดับสูง ละสามารถสอบถามจຌาหนຌาทีไระดับสูงเดຌดย฿ชຌระบบสียง ซึไงกรมศุลกากรสามารถจัด
พืๅนทีไ฿หຌความชวยหลือเดຌทัๅงพืๅนทีไบบปຂดลงละพืๅนทีไบบปຂด ชน พืๅนทีไ฿นลักษณะตูຌ ทรศัพท์         
฿นกรณีทีไประสงค์จะสอบถามปຓนการสวนตัวพืไอจຌงปัญหากีไยวกับกรณีจຌาหนຌาทีไประพฤติมิชอบ 
ดย฿นปัจจุบัน มีฟังก์ชัไนของ ซชียลมีดีย” ิSocialกMedia)กทีไสามารถประยุกต์฿ชຌวิธีการ
ติดตอสืไอสารจຌาหนຌาทีไดยหในหนຌากันมຌวาจะอยูคนละทีไ ชน Facetime”ของ Facebook” 
หรือ LineกVideo” ของ Line” ซึไงประหยัดงิน เมตຌองสียวลา฿นการวางระบบ ละพิไม
ชองทาง฿หຌประชาชนติดตอจຌาหนຌาทีไเดຌงายขึๅนมืไอกิดปัญหาตาง โ 

 โ. การน าอา ระบบกลຌองวงจรปຂด” ละกRFID”กมา฿ชຌ฿นการควบคุมดานศุลกากร 
คลังสินคຌาทัณฑ์บน ขตปลอดอากร ขตทา หรือทางอนุมัติ  
 มืไอประยุกต์กับระบบ Smart City” ทีไเดຌเปศึกษาดูงาน นวทางทีไขຌาพจຌาคิดหในกีไยวกับ
การน าอาทคนลยี ระบบกลຌองวงจรปຂด” ละ RFID” มา฿ชຌ฿นการควบคุมดานศุลกากร 
คลังสินคຌาทัณฑ์บน ขตปลอดอากร ขตทา หรือทางอนุมัติ คือ การน าอา RFID เปติดบริวณรถ
คอนทนนอร์ ณ จุดผานขຌา – ออก ดานศุลกากร คลังสินคຌาทัณฑ์บน ขตปลอดอากร ขตทา หรือ
ทางอนุมัติพืไอตรวจสอบการขຌา – ออก ของรถคอนทนนอร์ทีไอยู฿นขตดังกลาว รวมทัๅง฿นอนาคต
อาจจะพัฒนาทคนลยี฿นการควบคุมการจราจร การขนยຌายสินคຌา฿นขตดังกลาว พืไอ฿หຌการ
ควบคุมปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ ดยสามารถศึกษาดูงานเดຌจากทารืออินชอน ประทศกาหลี฿ตຌ 
 สวน฿นกรณีของกRFID”ก (RadioกFrequencyก Identification) ละระบบกGPS” 
(Global Positioning System) สามารถประยุกต์฿ชຌ฿น สຌนทางอนุมัติ” เดຌ คือ กรณีของกRFIDก 
กรมศุลกากรสามารถประสานงานกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิศษหงประทศ
เทย หรือหนวยราชการ฿นจังหวัดนัๅน โ ดยการตัๅงสาสัญญาณรับคลืไนวิทยุ RFID ปຓนระยะ โ ตัๅงต
บริวณดานพรมดนจนถึงดานศุลกากร ละตัๅงบริวณพืๅนทีไทีไมีความสีไยงพรຌอมกับตัๅงกลຌอง              
วงจรปຂดเวຌ พืไอตรวจสอบรถคอนทนนอร์ทีไผานบริวณดังกลาว ดยสามารถตรวจสอบวารถคอน
ทนนอร์ทีไผานขຌามาบริวณดานพรมดน เดຌ฿ชຌสຌนทางขนสงตามทางอนุมัติ หรือเม อยางเร             
ละระบบ RFIDกจะสามารถค านวณระยะวลา฿นการขนสงสินคຌาจากดานพรมดนเปยังดาน
ศุลกากรของรถคอนทนนอร์ตละคันเดຌ ดยค านวณจากจุด RFIDกCheckกPoint” ฿นตละจุด
วา รถคอนทนนอร์ดังกลาวผานจุด Check Point ฿นวลา฿ด ละ฿ชຌวลาทาเหรจากจุด Check 

Point ตละจุด ละ฿นกรณีทีไรถคอนทนนอร์คันดังกลาว฿ชຌวลานานกินสมควร ระบบกใอาจจะ
จຌงตือนเปยังดานศุลกากร฿หຌติดกProfile”กของรถคันดังกลาวปຓนกRed”กหรือทีไรียกวา 
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สัญญาณ฿นการปຂดตรวจสินคຌา นืไองจากรถคันดังกลาวอาจลักลอบขนยຌายสินคຌาออกเป฿นระหวาง
การขนสงสินคຌามาจากดานพรมดนเดຌ ซึไงระบบ RFID อาจจะ฿ชຌรวมกับระบบ GPS พืไอตรวจสอบ
สຌนทางรถยนต์อยาง฿กลຌชิด หรืออาจจะ฿ชຌระบบ RFID พียงระบบดียว฿นการน ารองเดຌ นืไองจากมี
คา฿ชຌจายทีไตไ ากวาระบบ GPS นืไองจากเมตຌอง฿ชຌเฟฟງา฿นการคงระบบคลืไนสัญญาณ หมือนระบบ 
GPS 

 จากทีไกลาวมาทัๅงหมดจะหในเดຌวา ระบบนวัตกรรมละทคนลยีมีความส าคัญตอการพัฒนา
ประทศละหนวยงานราชการตาง โ ปຓนอยางมาก ซึไงการเดຌรับอกาสเปศึกษาดูงานทีไประทศ
กาหลี฿ตຌ สามารถจุดประกาย฿หຌกิดความคิด฿นการตอยอดละพัฒนาองค์กร ดยการน าอา
นวัตกรรมตาง โ มาประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ หรือมຌตการน าอาทคนลยีดังกลาวมากຌเข
ปัญหาทีไมีอยู฿นปัจจุบัน ชน ปัญหาการคอรัปชัไน ปัญหาการควบคุมทางศุลกากร หรือปัญหา฿นการ
฿หຌบริการ ปຓนตຌนละการศึกษา รวมทัๅงการพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมปຓนสิไงทีไจะตຌอง
ด านินการอยางตอนืไอง฿นปัจจุบัน ละการปຂดอกาส฿หຌบุคลากรของรัฐเปศึกษาดูงานยัง
ตางประทศ ปຓนอีกหนทางหนึไง฿นการน าอาประสบการณ์ทีไเดຌรับมาปรับ฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์กับ
หนวยงานละองค์กร ดังชนนวทางทีไขຌาพจຌาเดຌสนอนะเวຌทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌระบบราชการของประทศ
กຌาวเปสูยุค Thailand ไ.เ” ตอเป 
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ทคนลยีสารสนทศกบัการจัดการสารคมี฿นหຌองปฏิบัติการ 
 

นายภาณุพันธ์ ปัญญา฿จ 

นักวิทยาศาสตร์การพทย์ปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ 

 

 สาธารณรัฐกาหลี ปຓนประทศหนึไงทีไพัฒนาศรษฐกิจเดຌอยางรวดรใว มຌสงครามกาหลีจะ
คยท า฿หຌตຌองกลายปຓนหนึไง฿นประทศทีไยากจนทีไสุด ตสาธารณรัฐกาหลีกใสามารถฟຕนตัว  ละ
พัฒนาขึๅนจนกลายปຓนประทศทีไมีความจริญกຌาวหนຌาทางศรษฐกิจระดับนวหนຌาของอชียเดຌ  
สาธารณรัฐกาหลีปຓนประทศ฿นอชียตะวันออก  ตัๅงอยูทางตอน฿ตຌของคาบสมุทร  พืๅนทีไสวน฿หญ
ปຓนภูขา  จึงมีพืๅนทีไท ากษตรกรรมพียงลใกนຌอย ทัๅงยังมีทรัพยากรจ ากัด  ท า฿หຌเมสามารถน า
ทรัพยากรหลานัๅนมาสรຌาง฿หຌปຓนรายเดຌหลักของประทศเดຌ  รัฐบาลจึงประกาศผนพัฒนาศรษฐกิจ
หงชาติอยางตอนืไอง  ดยมุงนຌนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  ละนืไองจากรัฐบาลกาหลีลใงหใน
ถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  จึงสนับสนุนงบประมาณจ านวนมาก฿นการวิจัยละ
พัฒนา  มีการจัดตัๅงสถาบัน การศึกษา สถาบันวิจัย พืไอผยพรความรูຌ  พัฒนาบุคลากร฿หຌมีความรูຌ
ความสามารถ  มีการจัดตัๅงกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยีขึๅน  พืไอก าหนดละด านินการ
นยบายดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี   มีการสนับสนุนภาคอกชน฿นการพัฒนาผลิตสินคຌา       
จนสาธารณรัฐกาหลีสามารถยกระดับจากสังคมกษตรกรรมปຓนสังคมอุตสาหกรรมเดຌส ารใจ  ตอมา 
รฐับาลกาหลีเดຌหันมาสงสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทคนลยีสารสนทศละทคนลยีระดับสูง  
กอสรຌางปัจจัยพืๅนฐานของอุตสาหกรรมทคนลยีสารสนทศ  สนับสนุนการรียนบบ e-learning  
ทัๅงยังน าทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริหารจัดการภาครัฐ  ผลจึงท า฿หຌปัจจุบัน  สาธารณรัฐ
กาหลีสามารถยกระดับขຌาเปอยู฿นกลุมประทศทีไพัฒนาลຌว  มีรายเดຌตอหัวประชากรสูง 
 จะหในเดຌวาการขับคลืไอนทางศรษฐกิจละสังคมของสาธารณรัฐกาหลีกิดขึๅนเดຌพราะ         
การสงสริมกระบวนการวิจัยละพัฒนาพืไอสรຌางนวัตกรรม  ตกระบวนการวิจัยละพัฒนาจะดีเดຌ  
กใตຌองมีระบบบริหารจัดการทีไมีประสิทธิภาพ ซึไงระบบจัดการสารคมี฿นหຌองปฏิบัติการกใปຓนอีกรืไอง
ทีไหนวยงานควร฿หຌความส าคัญ  ระบบการจัดการสารคมี฿นหຌองปฏิบัติการทีไดีนัๅน  ควรประกอบดຌวย 

 แ.  การจัดการขຌอมูลสารคมีละอกสารขຌอมูลความปลอดภัย ิMSDS : Material Safety 

Data Sheet)  มีการจัดท าบัญชีขຌอมูลสารคมี  บันทึกขຌอมูล  ละปริมาณการ฿ชຌ  ชืไอมยงกับขຌอมูล
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ความปลอดภัย  มีการตรวจสอบความถูกตຌองละปรับขຌอมูล฿หຌทันสมัย  จัดกใบอกสาร฿นต าหนงทีไ
ผูຌปฏิบัติงานสามารถน าเป฿ชຌเดຌทันที 
 โ. การจัดซืๅอสารคมี  มีการค านึงถึงความจ าปຓน ความปຓนอันตราย ลือกซืๅอจากผูຌขายทีไมี
คุณภาพ  มีระบบบันทึกขຌอมูลการจัดซืๅอละตรวจรับพืไอสะดวกตอการสืบคຌนละติดตาม 

 ใ. การจัดกใบสารคมี  มีการค านึง ถึงความปลอดภัย  จัดรียงอยางปຓนระบบ  จัดกใบ
ตามล าดับกอนหลัง  มีต าหนงการกใบทีไนนอน  สะดวกตอการน าเป฿ชຌ  ละยกกใบตามประภท 
ชน ยกกใบตามสถานะ ความปຓนอันตราย ความขຌากันเดຌ/เมเดຌ ปຓนตຌน 

 ไ. การส ารวจละการคัดออกของสารคมีทีไหมดอายุละลิก฿ชຌ  ก าจัดสารคมีทีไเมตຌองการ
฿ชຌหรือ฿ชຌเมเดຌ  พืไอลดความสีไยงอันตรายจากสารคมีทีไเมจ าปຓน 

 5. การคลืไอนยຌายสารคมี  มีการปฏิบัติตามขຌอก าหนดความปลอดภัยของสารคมีนัๅนกโ               
ผูຌคลืไอนยຌายตຌอง฿ชຌอุปกรณ์ปງองกันสวนบุคคล  ละตຌองคลืไอนยຌายดຌวยวิธีทีไหมาะสมกับลักษณะ
ละคุณสมบัติของสาร 

 ๆ. การจัดการของสีย  ระมัดระวังเม฿หຌกิดของสียหรือท า฿หຌกิดนຌอยทีไสุด  พืไอลดคา฿ชຌจาย
ละผลกระทบตอสิไงวดลຌอม  นอกจากนีๅ  ยังควรมีการส ารวจละจัดการขຌอมูลสารคมีละของสีย
พืไอการบริหารจัดการ  จ านกประภทของสีย พืไอรวบรวมลຌวน าเปบ าบัดหรือก าจัดดຌวยวิธีทีไ
หมาะสมละปลอดภัย 

 ็. การตรวจติดตามละประมินผลการด านินการ  พืไอ฿ชຌ฿นการปรับปรุงพัฒนาระบบตอเป 

 ต฿นทางปฏิบัติกลับพบวาหຌองปฏิบัติการหลายหงเมสามารถจัดการสารคมีเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพทาทีไควร ท า฿หຌกิดปัญหาหลายประการ ชน 

 แี  การจัดซืๅอซๅ าซຌอน  นืไองจากผูຌปฏิบัติงาน฿นหຌองปฏิบัติการยกกันซืๅอสารคมี เมมีระบบ
ตรวจสอบขຌอมูลสารคมี฿นหຌองปฏิบัติการ ท า฿หຌกิดการจัดซืๅอซๅ าซຌอน จนมีสารคมีหลือกใบ฿น
หຌองปฏิบัติการมากกินจ าปຓน สงผล฿หຌเมสามารถ฿ชຌเดຌหมดกอนวันหมดอายุ  หนวยงานจึงตຌอง
สูญสียงบประมาณดยปลาประยชน์ 
 โี  สารคมีเมมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน  นืไองจากหมดอายุหรือสืไอมสภาพ  สาหตุอาจกิด
จากการจัดซืๅอซๅ าซຌอน หรือการจัดกใบทีไเมปຓนล าดับ  ผูຌปฏิบัติงานเมน าสารคมีทีไ฿กลຌจะหมดอายุ
กอนมา฿ชຌกอน  สารคมีบางสวนจึงหมดอายุ  นอกจากนีๅยังอาจกิดจากการจัดกใบ฿นทีไทีไเมหมาะสม
จนท า฿หຌสารคมีสืไอมสภาพ 

 ใี  ความสีไยงจากการจัดกใบสารคมีหรือจัดการของสียทีไเมถูกวิธี  สารคมีหลายชนิดปຓน
อันตราย จึงควรจัดกใบ฿นทีไทีไหมาะสม ละบ าบัดหรือก าจัดดຌวยวิธีทีไถูกตຌอง พืไอเม฿หຌปຓนอันตราย
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ตอผูຌปฏิบัติงานละสิไงวดลຌอม  ตผูຌปฏิบัติงานบางสวนกลับละลย เม฿ส฿จ หรือเมปฏิบัติอยาง
ครงครัด ละนืไองจากตละหนวยงานมีหຌองปฏิบัติการอยูปຓนจ านวนมาก จึงยากตอการตรวจสอบ 

 จากปัญหาขຌางตຌน  อาจกลาวเดຌวาสาหตุทีไทຌจริงของปัญหาทัๅงหมดคือการเมมีการจัดการ
อยางปຓนระบบ  กอปรกับผูຌปฏิบัติงานเมตระหนักถึงความส าคัญ เมขຌา฿จถึงประยชน์ทีไทຌจริงของ          
การจัดการสารคมี฿นหຌองปฏิบัติการ หในปຓนรืไองยุงยาก  ปຓนภาระ  จึงเม฿ส฿จทาทีไควร  การน า
ทคนลยีสารสนทศขຌามาปຓนตัวชวย฿นการพัฒนาระบบ ชน การพัฒนาระบบบันทึกขຌอมูล
สารคมีอิลใกทรอนิกส์ จึงอาจปຓนทางลือกหนึไงทีไจะชวย฿นการตรวจสอบระบบการจัดการสารคมี
฿นหຌองปฏิบัติการของหนวยงานเดຌ  กลาวคือ  หนวยงานควรจัดท าระบบบันทึกขຌอมูลสารคมี
อิลใกทรอนิกส์  ละ฿หຌหຌองปฏิบัติการตละหงบันทึกขຌอมูลสารคมี ดังนีๅ 

1. ชืไอสารคมี 

2. Chemical abstract service number (CAS No.) 

3. วันทีไรับสารคมี/วันทีไปຂด฿ชຌ/วันหมดอายุ 
4. ราคา/ผูຌผลิต/ผูຌจ าหนาย 

5. ประภทความปຓนอันตราย 

6. การจัดกใบ/การ฿ชຌ/การทิๅง 
7. สถานทีไ/ต าหนงทีไจัดกใบ 

8. ปริมาณทีไ฿ชຌ/ปริมาณคงหลือ 

9. กรด (Grade) 

 การจัดท าระบบบันทึกขຌอมูลสารคมีอิลใกทรอนิกส์฿หຌหมือนกันทัๅงหนวยงาน  จะปຓน
ประยชน์ตอทัๅงตัวผูຌปฏิบัติงานละหนวยงาน  คือ 

 แ. ประหยัดงบประมาณละทรัพยากร  การจัดท าระบบบันทึกขຌอมูลสารคมีอิลใกทรอนิกส์
จะชวยปງองกันการจัดซืๅอซๅ าซຌอนละการจัดซืๅอสารคมีทีไมากกินความจ าปຓน  ผูຌปฏิบัติงานสามารถ
ตรวจสอบเดຌวาหຌองปฏิบัติการมีสารคมีหลือมากนຌอยคเหน  ประมาณการณ์เดຌวาควรจัดซืๅ อ
สารคมีชนิดเหน ปริมาณทา฿ด คาดการณ์งบประมาณลวงหนຌาเดຌอยางถูกตຌอง  นอกจากนีๅ             
การตรวจสอบเดຌทัๅงหนวยงานยังจะชวย฿หຌกิดการบงปันสารคมีระหวางหຌองปฏิบัติการ฿นกรณีทีไ
หຌองปฏิบัติการ฿ดเม฿ชຌสารคมี฿ดลຌว กใสามารถน าเป฿หຌหຌองปฏิบัติการอืไนเดຌ   ฿นกรณีทีไ
หຌองปฏิบัติการ฿ดตຌองการ฿ชຌสารคมี฿ดพียงลใกนຌอย กใสามารถขอบงเดຌจากหຌองปฏิบัติการทีไมี 

 โ. ยกระดับมาตรฐานของสารคมี฿นหຌองปฏิบัติการ ขຌอมูลสารคมี฿นระบบบันทึก
อิลใกทรอนิกส์จะชวย฿หຌผูຌปฏิบัติงานทราบวันทีไปຂด฿ชຌ/วันหมดอายุ  ท า฿หຌสามารถลือก฿ชຌสารคมีทีไ
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฿กลຌจะหมดอายุกอน ลดปัญหาสารคมีหมดอายุ  นอกจากนีๅหนวยงานยังสามารถตรวจสอบเดຌวา
สารคมีเดຌถูกจัดกใบ฿นทีไทีไหมาะสมหรือเม  ลดปัญหาสารคมีสืไอมสภาพพราะการจัดกใบทีไเมถูก
วิธี 
 ใ. ลดปัญหาสิไงวดลຌอม  ระบบบันทึกขຌอมูลอิลใกทรอนิกส์สามารถชวยลดการจัดซืๅอสารคมี
ทีไมากกินความจ าปຓน  ลดปัญหาสารคมีหมดอายุ  จึงชวยลดของสียจากหຌองปฏิบัติการ  
ผลกระทบตอสิไงวดลຌอมจึงลดลงดຌวย 

 ไ. ลดความสีไยงอันตรายจากการจัดกใบสารคมีหรือจัดการของสียทีไเมถูกวิธี หนวยงาน
สามารถตรวจสอบละติดตามเดຌวาหຌองปฏิบัติการจัดกใบสารคมีหรือจัดการของสียเดຌหมาะสม
หรือเม มีการยกประภทตามความปຓนอันตรายหรือเมมีสารคมีอันตรายมากนຌอยคเหน  ชวยลด
ความสีไยงทีไผูຌปฏิบัติงานจะจัดกใบหรือก าจัดสารคมีเมถูกวิธี 
 5. พิไมประสิทธิภาพการจัดการ฿นหຌองปฏิบัติการ หนวยงานสามารถน าขຌอมูลจากระบบ
อิลใกทรอนิกส์เป฿ชຌประมินความสีไยงละความปลอดภัย  พืไอพัฒนาระบบการจัดการ฿น
หຌองปฏิบัติการ฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน ยิไงเปกวานัๅน  ยังสามารถน าระบบเปตอยอดกับการจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ตรวจสอบละติดตามการบ ารุงรักษาครืไองมือ฿น
หຌองปฏิบัติการเดຌ 
 การจัดท าระบบบันทึกขຌอมูลสารคมีอิลใกทรอนิกส์ขຌางตຌนจะส ารใจเดຌ  จ าปຓนตຌองมี
ผูຌชีไยวชาญดຌานการควบคุมละจัดการสารคมี฿นหຌองปฏิบัติการ  ละผูຌดูลระบบละวิคราะห์
ขຌอมูล พืไอจะเดຌคอยตรวจสอบวาหຌองปฏิบัติการตละหงจัดการสารคมีเดຌถูกตຌองหมาะสมหรือเม  
ละระบบอิลใกทรอนิกส์ดังกลาวจะส ารใจเมเดຌ  หากขาดความรวมมือจากผูຌปฏิบัติงาน นืไองจาก
ระบบการจัดการสารคมี฿นหຌองปฏิบัติการทีไดีนัๅน  จะตຌองมีความถูกตຌอง  ละปรับปรุงขຌอมูล฿หຌปຓน
ปัจจุบันสมอ  หຌองปฏิบัติการตละหงจึงจ าปຓนตຌองหในความส าคัญของระบบคอยบันทึกขຌอมูล
น าขຌา จายออก ละปริมาณการ฿ชຌสารคมี฿หຌปຓนปัจจุบัน ภาระงานทีไพิไมขึๅนจึงอาจกลายปຓน
อุปสรรค ท า฿หຌระบบดังกลาวเมประสบความส ารใจ  ยิไงเปกวานัๅน หຌองปฏิบัติการตละหงยังมี
ระบบจัดการสารคมีทีไตกตางกัน ทัๅงการจัดท าฐานขຌอมูลสารคมีทัๅงหมดทีไมี฿นหนวยงานยังตຌอง฿ชຌ
วลา การจะปรับ฿หຌปຓนระบบดียวกันจึงปຓนรืไองยาก  หนวยงานจึ งตຌองสรຌางรงจูง฿จ฿หຌก
ผูຌปฏิบัติงานสียกอน คือ  

 แ. ออกบบระบบ฿หຌ฿ชຌงานงายเมซับซຌอนมีความปຓนมิตรตอผูຌ฿ชຌ  
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 โ. ริไม฿ชຌระบบกับหนวยงาน฿นระดับกลุม /ฝຆายหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไงสียกอน  
นืไองจากมีขนาดลใก  สามารถจัดการขຌอมูลละปรับปลีไยนระบบภาย฿นดยงาย  หากระบบ
ดังกลาวประสบความส ารใจ  กใจะท า฿หຌหนวยงานอืไนหันมาสน฿จละตระหนักถึงความส าคัญยิไงขึๅน 

 ใ. ออกบบตัวชีๅวัดทีไนຌนผลสัมฤทธิ์ของการ฿ชຌระบบอิลใกทรอนิกส์ ชน งบประมาณการ
จัดซืๅอสารคมีทีไลดลง  สัดสวนสารคมีทีไตຌองก าจัดทิๅงพราะหมดอายุหรือสืไอมสภาพ ความถูกตຌอง
หมาะสม฿น การจัดกใบสารคมี  พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงานหันมา฿ชຌระบบอิลใกทรอนิกส์ทีไพัฒนาขึๅน 

 การน าทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นการพัฒนาระบบจัดการสารคมี฿นหຌองปฏิบัติการ ตัๅงต
กระบวนการจัดท าฐานขຌอมูล จัดซืๅอ จัดกใบ คลืไอนยຌาย ละก าจัดสารคมี จะชวย฿หຌประหยัด
งบประมาณละทรัพยากร ยกระดับมาตรฐานสารคมี฿นหຌองปฏิบัติการ ทัๅงยังชวย฿หຌสามารถ
ตรวจสอบละติดตามระบบจัดการสารคมี฿นหຌองปฏิบัติการตละหง฿นหนวยงานเดຌ  ระบบจัดการ
฿นหຌองปฏิบัติการทีไดีจะชวยพิไมประสิทธิภาพกกระบวนการวิจัยละพัฒนา อันจะอืๅอหนุน฿หຌกิด
นวัตกรรม ซึไงจะกลายปຓนปัจจัยส าคัญทีไจะชวยผลักดันศรษฐกิจ฿หຌกประทศตอเป 

----------------------------------------------------- 

  

 อຌางอิง 
 แ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ. ิโ55่ี. การจ านก การกใบรักษา ละการขนยຌายสารคมี ุ 
คูมือปฏิบัติดຌานความปลอดภัย หຌองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการุ แ่-โ่. 
 โ. นพกຌา อกอุน. ิโ55็ี. ความส าคัญของการเดຌรับการรับรองความสามารถบุคลากรสาขา
การควบคุมละจัดการสารคมี฿นหຌองปฏิบัติการุ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการุ ๆโ ิแ้ไีุ            
โเ-โโ. 
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การน าความรูຌละบทรียนการพัฒนาภาครัฐของสาธารณรัฐกาหลี 
สูการพัฒนาการขนสงทางทะลของเทย 

 

     นายวัชระ  จียมอนุกูลกิจ 

นักวิทศสัมพันธ์ช านาญการ 

กรมจຌาทา 

 

 หลักสูตรฝຄกอบรมละพัฒนาขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูงทีไประกอบดຌวย 5 Modules เดຌก  
 แี  การสริมสรຌางองค์ความรูຌทีไจ าปຓน (Knowledge-based Development)  

 โี  การสริมสรຌางคุณลักษณะสวนบุคคล (Character Building)  

 ใี  การสริมสรຌางทักษะทีไจ าปຓนตอการปฏิบัติงานส าหรับขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง  
 ไี  การสริมสรຌางประสบการณ์ทีไจ าปຓนตอการปฏิบัติงาน฿นบริบทการปลีไยนปลง ละ  
 5ี  การสริมสรຌางการบูรณาการองค์ความรูຌ  
   ผูຌขຌาฝຄกอบรมเดຌมีอกาสรียนรูຌพัฒนาการทางศรษฐกิจของสาธารณรัฐกาหลี การก าหนด
นยบายพืไอกอ฿หຌกิดการคຌนควຌาวิจัยทีไน าเปสูการพัฒนาศรษฐกิจดย฿ชຌนวัตกรรมทีไกิ ดขึๅน
ภาย฿นประทศ การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศพืไอการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงการปลีไยนนวคิด
การด านินงานของรัฐพืไอขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศ฿นมดลศรษฐกิจสรຌางสรรค์ (Creative 

Economy) ซึไงปຓนองค์ความรูຌละนวคิดส าคัญส าหรับการด านินงานตามนยบายรัฐบาลทีไตຌองการ
พัฒนาศรษฐกิจของประทศตามมดล Thailand 4.0 ดຌวยการสรຌางความขຌมขใงจากภาย฿นดຌวย 
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ผานกลเก ประชารัฐ ทีไปรับปลีไยนศรษฐกิจสู ”alue-based 

Economy หรือศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม ซึไงผูຌมีสวนรวมหลักจะประกอบดຌวย
ภาคอกชนภาคการงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยละสถาบันวิจัยตาง โ ดยนຌนตามความถนัด
ละจุดดนของตละองค์กร ละมีภาครัฐปຓนผูຌสนับสนุน ซึไงผูຌขຌาอบรมฯ หในวามีองค์ความรูຌทีไ
ส าคัญส าหรับการพัฒนานวคิด฿นภาคราชการ ดังนีๅ  
 การรียนรูຌนวคิดละการขับคลืไอนศรษฐกิจสรຌางสรรค์ (Creative Economy)  

 ศรษฐกิจสรຌางสรรค์กิดขึๅนมืไอมีการ฿ชຌความคิดผลิตสินคຌาละบริการทีไนาสน฿จละ           
มีคุณคา สงผล฿หຌมีการพิไมมูลคาของสินคຌาละบริการ สาธารณรัฐกาหลี ดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
ทคนลยีสารสนทศ ละการวางผนส าหรับอนาคต ิMinistry of Science, ICT and Future 
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Planning) เดຌก าหนดวิสัยทัศน์พืไอสรຌางศรษฐกิจสรຌางสรรค์วา ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ ละความสุข
ของประชาชน ดยอาศัยวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละทคนลยีสารสนทศ (Creative Economy 

and Peoples Happiness Through ’cienceุ Technology and ICTี  ละก าหนดยุทธศาสตร์
เวຌ 5 ประการ เดຌก แี การสรຌางระบบนิวศน์ของศรษฐกิจสรຌางสรรค์฿หຌประทศกาหลี                
โี ท าประทศกาหลี฿หຌตืไนตัวดຌวยความสามารถดຌานนวัตกรรมทีไขຌมขใงละการพัฒนาดຌาน
วิทยาศาสตร์ของประทศพืไอน ามาซึไงการคຌนควຌาวิจัย ใี สงสริม Software ละ Content ฿นฐานะ
ทีไปຓนกนหลักศรษฐกิจ ไี ประทศกาหลีขຌมขใงดຌวยสภาพวดลຌอมส าหรับการคຌนควຌาวิจัยทีไ
ทันสมัยละหุຌนสวนการวิจัยทีไทຌาทาย ละ 5ี ประทศกาหลีมีความสุขดຌวยการ฿ชຌทคนลยี
สารสนทศทีไมากขึๅน   
 วิสัยทัศน์ละยุทธศาสตร์ของหนวยงานระดับกระทรวงสดง฿หຌหในภาพปງาหมายของ
ประทศทีไชัดจน ซึไงตละมิติของยุทธศาสตร์มีความชืไอมยงกับกิจกรรมทีไสงผลตอความส ารใจละ
กระตุຌน฿หຌกิดพลวัตรทีไจะขับคลืไอนศรษฐกิจสรຌางสรรค์เป฿นทิศทางทีไก าหนดเวຌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 การรียนรูຌดຌานการปลีไยนปลงทางศรษฐกิจ 
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 สาธารณรัฐกาหลี฿ชຌวลาสองทศวรรษพัฒนาศรษฐกิจประทศการจากสังคมกษตรกรรม 
(Tradition agrarian society) สูสังคมศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economy) ดยอาศัย
การรียนรูຌ ทคนลยีจากตางประทศดຌวยวิธีลียนบบ ละการพัฒนาความรูຌบุคคล฿นดຌาน
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละ฿ชຌวลาอีกประมาณสองทศวรรษพัฒนาสูประทศอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌ
ทคนลยีขัๅนสูง ดยนຌนการวิจัยละพัฒนา฿นทຌองถิไนละลียนบบความคิดสรຌางสรรค์ ซึไงปຓนผล
฿หຌกิดทคนลยี฿หมละการคຌนควຌาวิจัย฿นประทศ ละการพัฒนาขององค์กรตาง โ 

 จากปัจจัยการพัฒนาดຌานการคຌนควຌาวิจัยท า฿หຌสาธารณรัฐกาหลีขຌาสูประทศศรษฐกิจ
ความรูຌสรຌางสรรค์ (Creative Knowledge Economy) ทีไมีการคิดคຌนนวัตกรรมสรຌางสรรค์ทีไปຓน
ครืไองจักรขับคลืไอนการพัฒนาละการคຌนควຌาวิจัยตอยอด รวมถึงการศึกษาละองค์ความรูຌ฿นชิง
สรຌางสรรค ์

 ผูຌขຌาอบรมเดຌสอบถามผูຌบรรยายถึงหตุการณ์มืไอประมาณสามทศวรรษทีไผานมาทีไเทยละ
กาหลีประกาศตัวจะปຓนประทศอุตสาหกรรม฿หม ตประทศเทยเมประสบความส ารใจละ
ประสบปัญหาวิกฤติศรษฐกิจ อะเรปຓนปัจจัยทีไตกตางระหวางสองประทศทีไท า฿หຌสาธารณรัฐ
กาหลีสามารถพัฒนาประทศเดຌปຓนผลส ารใจ ซึไงเดຌรับค าตอบ ใ ประการ เดຌก  
 แ. Sense of Urgency ผูຌบรรยายเดຌชีๅจงวา฿นขณะนัๅนประทศกาหลีมีความยากจนมาก มี
ความจ าปຓนอยางยิไงทีไจะตຌองน าพาประทศหลุดพຌนจากความยากล าบากทัๅงปวง ตประทศเทยปຓน
ประทศทีไอุดมสมบูรณ์จึงท า฿หຌการ฿หຌความส าคัญ฿นระดับทีไเมทากับประทศกาหลี  
 โ.  ความยากของการมีอกฉันท์ส าหรับการด านินนยบายทีไตกตางกันระหวางสองประทศ 
ซึไงประทศเทยท าเดຌยากกวาประทศกาหลี ละ  
 ใ.  ระดับการศึกษาทีไหากวัดระดับการศึกษาดยฉลีไยลຌว ประทศเทยละกาหลีอาจมีระดับ
ทีไ฿กลຌคียงกัน ตประทศเทยมีความหลืไอมลๅ าของการศึกษาคอนขຌางมาก ตกาหลีมีระดับความ
ตกตางนຌอยกวา  
 มุมมองการด านินงานภาครัฐทีไสงสริม฿หຌภาคอกชนมีความขຌมขใง ละชวยด านินนยบาย
ภาครัฐ 

 การบริหารกิจการภาครัฐของสาธารณรัฐกาหลีมุงนຌนธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ดังชนรัฐบาลอืไน โ ฿นลก ลักษณะพิศษทีไรัฐบาลกาหลีจ าปຓนตຌองมีพืไอสนองตอความตຌองการละ
สรຌางความเวຌวาง฿จของประชาชนทีไมีตอรัฐบาล คือ ความปรง฿สละความมีประสิทธิภาพ฿นการ
จัดการภาครัฐ  
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 การวิคราะห์ปัจจัยตาง โ ทีไมีความหลากหลาย ซับซຌอน ฿นบริบททีไตกตางกัน ชน 
ศรษฐกิจการมือง ระดับของการพึไงพาระหวางรัฐกับอกชน ความตຌองการละความคาดหวังของ
ประชาชน บริบทละความทຌาทาย฿นระดับทຌองถิไน ประทศละระดับลก ท า฿หຌ รัฐบาลกาหลี
ก าหนดนวทางการขับคลืไอนประทศของภาครัฐมุงนຌนสรຌางคุณคากสาธารณะละการมีสวนรวม
ของประชาชน การสรຌางนวัตกรรม พืไอการพัฒนาอยางยัไงยืนละความอยูดีกินดีของประชาชน 
สงสริมความรวมมือละการปຓนหุຌนสวนระหวางรัฐกับอกชน ผูຌบริหาร฿นภาครัฐตຌองมีความมุงมัไน
ละด านินนยบาย฿นระยะยาวพืไอ฿หຌมีความตอนืไองของการด านินงาน ซึไงรัฐบาลกาหลีหในวา
การพัฒนาบุคลากรปຓนสิไงทีไส าคัญยิไงยวด ดังนัๅน การพัฒนาความรูຌ ทักษะ ละความสามารถของ
ผูຌน า฿นภาคราชการจ าปຓนตຌองยึดหลักธรรมาภิบาลทีไมุงนຌนความซืไอสัตย์สุจริ ต ความปรง฿ส        
เปพรຌอมกับความปຓนมืออาชีพของงาน฿นตละสาขา  
 ฿นอดีต รัฐบาลจะปຓนผูຌรวบรวมละ฿ชຌขຌอมูลพืไอการก าหนดนยบายละทิศทางศรษฐกิจ
ของประทศ ตปัจจุบันทีไปຓนลกของขຌอมูลขาวสารละการชวงชิงความเดຌปรียบทางดຌานศรษฐกิจ 
รัฐบาลกาหลีตระหนักวา รัฐเมเดຌปຓนผูຌรูຌทุกอยางอีกตอเป ภาคอกชนทีไท าธุรกิจ฿นประทศละ
ระหวางประทศปຓนหนวยทีไมีองค์ความรูຌละขຌอมูลตาง โ อยางมากมายมหาศาล รัฐบาลกาหลีจึง
ตຌองปรับปลีไยนนวคิดการขับคลืไอนประทศดยมุงนຌนการสรຌางความขຌมขใง฿หຌกับอกชนพืไอ
ดินหนຌาศรษฐกิจของประทศ จากนวคิดนีๅ กอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงชิงยุทธศาสตร์฿นหลายดຌาน 
ชน นวทางการท างานของภาครัฐ การจัดตัๅงละปรับปรุงสถาบันตาง โ พืไอการคຌนควຌาวิจัย 
รวมถึงการก าหนดนยบายละทิศทางการบริหารประทศ กิดการวิคราะห์ประยชน์ละบทบาท
ของประทศ฿นระดับประทศละวทีลกพืไอสรຌางความส าคัญละชวงชิงความเดຌปรียบทาง
ศรษฐกิจละการมือง ปຓนตຌน 

 ผูຌบรรยายชาวกาหลีเดຌยกตัวอยางกรณีรือดยสารลม ิรือซวอลอับปางมืไอวันทีไ แๆ 
มษายน ค.ศ. โเแไี ละมีผูຌสียชีวิตจ านวนมาก กอ฿หຌกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนตอ            
การท างานของหนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌอง฿นดຌานมาตรฐานการ฿หຌบริการสาธารณะ ความปຓน            
มืออาชีพ ละการตัดสิน฿จกຌเขปัญหา฿นวลารงดวน สงผล฿หຌกิดการปลีไยนปลงละพัฒนาการ
ท างานของภาครัฐอยางมาก ซึไงปຓนตัวอยางของการปรับปรุงงาน฿นภาคราชการจากขຌอผิดพลาดตาม
ความตຌองการของประชาชน ละสดง฿หຌหในวารัฐบาล฿ส฿จตอความหในละขຌอกังวลของผูຌมีสวนเดຌ
สวนสีย  
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 การ฿ชຌทคนลยีพืไอการจัดการขຌอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 การรียนรูຌ กีไยวกับมืองอัจฉริยะกิSmartกCity)กท า฿หຌเดຌรียนรูຌหลักการพัฒนาละ
ประยุกต์฿ชຌทคนลยีสารสนทศทีไทันสมัยพืไอ฿หຌบริการสาธารณะดຌานตาง โ ทีไจ าปຓนตอ
ชีวิตประจ าวันของคนมือง ซึไงการจะ฿หຌบริการ฿นรูปบบของ Smart City จ าปຓนตຌองประกอบดຌวย 
อุปกรณ์ ิDevice)กครือขายกิNetwork)กฐานรองรับก (Platform)กละนืๅอหาของบริการ 
(Contents) ซึไงความส ารใจของการ฿หຌบริการ นอกจากจะตຌองพึไงพาทคนลยีลຌว จ าปຓนตຌองมีการ
ปຂดผยละผยพรขຌอมูล ซึไงการเดຌมาของขຌอมูลตຌองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวนของหวง
ซการบริการตัๅงตผูຌ฿หຌบริการจนถึงผูຌ฿ชຌบริการ ซึไงขຌอมูลหลานีๅปຓนขຌอมูลทีไมีคุณคา ตตຌองเมคิด
มูลคาหรือคา฿ชຌจาย ละปຓนหนຌาทีไของภาครัฐทีไจะตຌองจัด฿หຌมี Platformกทีไมีขีดความสามารถ
รองรับ การสงผานละประมวลขຌอมูลขนาด฿หญ นอกจากนีๅ รัฐอาจจ าปຓนตຌองท าหนຌาทีไจัดการขຌอมูล
พืไอ฿หຌขຌอมูลมีความนาชืไอถือ ถูกตຌองละมนย า ตทัๅงนีๅ รัฐเมจ าปຓนตຌองปຓนผูຌลงทุนละ
ด านินการอง ตอาจอาศัยความรวมมือกับภาคอกชนพืไอขຌามาด านินการ ดยรัฐปຓนผูຌก าหนด
นยบาย ละออกกฎก ากับดูล฿หຌกิดการพัฒนาอยางปຓนระบียบรียบรຌอย 

 การน าความรูຌสูนวคิดการพัฒนาการขนสงทางนๅ าของเทย 

 ดຌวยการขนสงทางทะลยังปຓนวิธีการขนสงหลัก฿นการน าขຌาสงออกพืไอขับคลืไอนศรษฐกิจ
ของประทศ การพิไมประสิทธิภาพ ความคลองตัว ละความสามารถรองรับการขนสงสินคຌาจึงปຓน
ปัจจัยพืๅนฐานส าหรับศรษฐกิจเทยละสงผลตอการติบตของ GDP กรมจຌาทาซึไงปຓนหนวยงาน          
ทีไผูຌขຌาอบรมสังกัดอยูมีภารกิจ฿นการก ากับดูลการขนสงทางนๅ า สงสริมครือขายละกิจการ
พาณิชยนาวี รวมถึงการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการขนสงทางนๅ า จึงปຓนหนวยงานยุทธศาสตร์  
ทีไมีสวนส าคัญตอการพัฒนา การขนสงทางทะลทัๅง฿นละระหวางประทศ 
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 จากประดในความรูຌทีไยกขึๅน฿นชวงตຌนละนวทางการพัฒนาประทศตามมดล Thailand 

4.0 นัๅน ผูຌขຌาอบรมฯ หในวาสามารถน ามาปรับ฿ชຌกับการพัฒนาการกรมจຌาทาละการขนสงทางนๅ า
ของเทย฿หຌมีความพรຌอมตอการพัฒนาประทศละศรษฐกิจเทย ดังนีๅ  
 แ. การก าหนดนยบายดຌานการขนส งทางนๅ าของประทศ ฿หຌสอดรับกับทิศทาง               
การปลีไยนปลงละการพัฒนาของอุตสาหกรรมการดินรือ฿นทุกระดับ ิระดับภาย฿นประทศ 
ภูมิภาค ละระหวางประทศี มีความชัดจน฿นปງาหมาย ละสิไงทีไตຌองด านินการพืไอ฿หຌบรรลุ
ปງาประสงค์ ซึไงจะท า฿หຌการด านินงานละการลงทุน฿นครงสรຌางพืๅนฐานมีประสิทธิภาพละสอดรับ
กับความตຌองการ฿ชຌงานของภาคอกชนมากขึๅน 

 โ. การก าหนดมาตรการละออกกฎระบียบทีไ  พิไมการมีสวนรวมของภาคอกชน 
(Engagement of Private Sector) ฿นการก ากับดูลมาตรฐานการ฿หຌบริการดຌานการขนสงทาง
ทะล พืไอ฿หຌกิดระบบนิวศน์ก(Ecosystem)กทีไอืๅอตอการท าธุรกิจ ละกิดการขงขันของ              
การ฿หຌบริการ ซึไงการขงขัน฿นลักษณะนีๅจะสงผล฿หຌกิดการคัดกรองผูຌประกอบการ฿นการขนสงทาง
ทะลทีไมีมาตรฐาน 

 ใ. พิไมการ฿ชຌ PPP ิPublic Private Partnership) ขับคลืไอน ยุทธศาสตร์ละพันธกิจของ
กรมจຌาทา นืไองจากขຌอจ ากัดดຌานทรัพยากรทีไจะขับคลืไอนภารกิจ ละรัฐบาลมีนยบายทีไจะสริม
ความขຌมขใงของภาคอกชน ฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจ กรมจຌาทาจ าปຓนตຌองทบทวนนวทาง
ด านินงาน฿หຌอกชนขຌามามีสวนรวม฿นการ฿หຌบริการสาธารณะมากขึๅน ชน งานบ ารุงรักษารองนๅ า
ศรษฐกิจ การบริหารจัดการทารือทีไอยู฿นความดูลของกรมจຌาทา การ฿หຌบริการดินรือ฿นสຌนทาง
ตาง โ รวมถึงงานบริการทีไเมตຌอง฿ชຌอ านาจตามกฎหมายของจຌาหนຌาทีไ พืไอสรຌางความปຓนมืออาชีพ
฿หຌกับภาคอกชน สรຌางรายเดຌ บงบาภารกิจกรมจຌาทา ซึไ งจะท า฿หຌกรมจຌาทาสามารถบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีไมีอยูอยางจ ากัดเป฿ชຌ฿นภารกิจก ากับดูลตามกฎหมายเดຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน 
ควบคูเปกับการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการขนสงทางนๅ าพืไอขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศ  
 ไ. การสรຌางความรวมมือ (Collaboration) กับสถาบัน การศึกษาละองค์กรอกชน พืไอ฿หຌ
กิดการบงปันขຌอมูลสถิติ ละกิดการน าความรูຌจากการคຌนควຌาวิจัยหรือนวคิด การท าธุรกิจดຌาน
การขนสง฿หม โ มา฿ชຌพืไอการพัฒนาธุรกิจหรือกฎระบียบดຌานการขนสงทางทะล การขนสง
ตอนืไองหลายรูปบบ ละลจิสติกส์ของประทศ  
 5.  การสรຌางการปຂดผยขຌอมูล (Open Data) ละจัด฿หຌมีระบบละ Platform รองรับละ
ชืไอมยงขຌอมูลดຌานการขนสงทางนๅ า พืไอ฿ชຌปຓนฐานขຌอมูลชิงสถิติพืไอการตัดสิน฿จ ละ฿ชຌส าหรับ
อ านวยความสะดวกตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นภาคการขนสงทางนๅ า 
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 ๆ. การสรຌางความปรง฿สละการปຂดผยขຌอมูลด านินการของรัฐ ปຓนจุดริไมส าคัญของ          
การชืไอมยงละปຂดผยขຌอมูล฿นภาคการขนสงทางนๅ า หนวยงานรัฐจ าปຓนตຌองปຂดผยขຌอมูลสถิติ 
การด านินงานการก ากับดูลสຌนทางดินรือ กฎระบียบละขัๅนตอนพิจารณาทางราชการตาง โ ฿หຌ
อยู฿นระบบสารสนทศทีไผูຌประกอบการละประชาชนทัไวเปสามารถขຌาถึงละน าเป฿ชຌประยชน์เดຌ 
ซึไงนวทางนีๅจะชวย฿หຌกิดการมีสวนรวมของภาคประชาชน ิCivic engagement) ฿นกิจการของ
ภาครัฐ ท า฿หຌกิดความเวຌวาง฿จละมัไน฿จ฿นการด านินงานของรัฐมากขึๅน 

 นอกจากนวทางทีไเดຌกลาวมาลຌวนัๅน การพัฒนาประทศเมวาจะปຓนชวงวลา฿ด จ าปຓนตຌอง
อาศัยการน าการปลีไยนปลงของผูຌบริหารทีไมีวิสัยทัศน์ละมุงมัไนพัฒนา฿นระยะยาว พืไอน าพา
องค์กร ละด านินนยบายสูการปฏิบัติ฿นชวงระยะวลาการปลีไยนผานทีไจะตຌองผชิญกับอุปสรรค
ละรงตຌานตาง โ ละยังตຌองมีการด านินงานทีไตอนืไอง ซึไงปຓนปัจจัยขับคลืไอนทีไส าคัญยิไงทีไเดຌ
รียนรูຌจากตัวอยางของรัฐบาลกาหลี 
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เทยลนด์ ไ.เ กับภาคการกษตร 
 

นายศรัณย์   บุพศิริ 
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 

ส านักงานศรษฐกิจการกษตร 

 

 บทน า 
 ปัจจุบันทคนลยีสารสนทศขຌามามีบทบาท฿นชีวิตประจ าวันมากยิไงขึๅน สงผล฿หຌคุณภาพ
ชีวิตดีขึๅน ละกิดความสะดวกสบาย฿นหลาย โ ดຌานดຌวยกัน ตัวอยางทีไหในเดຌชัด คือ ทรศัพท์มือถือ 
ซึไงปຓนสิไงทีไขาดเมเดຌ฿นชีวิตประจ าวัน รกริไมนัๅนมนุษย์฿ชຌทรศัพท์มือถือพืไอติดตอสืไอสารพียง
อยางดียวตมืไอทคนลยีริไมมีการพัฒนาขึๅนรืไอย โ ทรศัพท์มือถือจึงมีความสามารถมากขึๅน
ตามล าดับ  ทัๅงสามารถดูหนัง ฟังพลง ท างาน ละลนกมเดຌ฿นครืไองดียว  จากขຌอมูลของ
ส านักงานสถิติหงชาติ ฿นป โ55่ คนเทย฿ชຌงานอินตอร์นใต จ านวน โไุ5้โุโ้้ คน พิไมขึๅนจาก
ป โ55เ ประมาณ โไ ทา ซึไงสวน฿หญอยู฿นชวงอายุ แ5 – แ้ ป จะหในเดຌวาคนเทยประมาณ แ  
฿น ใ ของประทศ฿ชຌอินตอร์นใตละมีทิศทางพิไมขึๅนอยางรวดรใว 

 ฿นประทศทีไพัฒนาลຌวจะ฿หຌความส าคัญกับการ฿ชຌอินตอร์นใตมาก พืไอพัฒนาประทศของ
ตนอง ดยมีค าศัพท์ค าหนึไงทีไรูຌจักกัน฿นชืไอของก InternetกofกThingก(IoT)กคือ ทคนลยี
อินตอร์นใตทีไชืไอมทุก โ อยางเวຌดຌวยกัน พืไอชวยกຌปัญหาตาง โ ชน ปัญหาการจราจร ปัญหา
สุขภาพ ละปัญหาดຌานสิไงวดลຌอมปຓนตຌนกประทศกาหลีปຓนอีกหนึไงประทศทีไเดຌ฿ชຌ IoT               

พืไอพัฒนามืองปูซาน฿หຌปຓน SmartกCityกจากปัญหาการจราจรติดขัด ซึไงรวบรวมภาพถายจาก
กลຌอง CCTV พืไอน ามาวิคราะห์ปริมาณของรถ฿นตละชวงวลาละยังชวยนะน าสຌนทางอืไน  โ
ส าหรับการดินทางพืไอลดระยะวลาการดินทางละลือกระยะทางทีไสัๅนทีไสุด 

 พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์อชา นายกรัฐมนตรี ตຌองการปรับปลีไยนครงสรຌางทางศรษฐกิจของ
ประทศเปสูศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌานนวัตกรรม (Value-Based Economy) ซึไงนຌนดຌานทคนลยี 
ความคิดสรຌางสรรค์ละนวัตกรรม ละปลีไยนจากการนຌนการผลิตสินคຌาเปสูการบริการมากยิไงขึๅน 
สิไงนีๅจะยกระดับรายเดຌของคนเทยสูงขึๅนละกຌาวขຌามกับดักรายเดຌปานกลาง ประทศเทยจะกຌาวขຌาสู
ประทศทีไพัฒนาลຌว 
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 การพัฒนาดຌานการกษตร 
  ประทศเทยถือเดຌวาปຓนประทศทีไมีความอุดมสมบูรณ์ ทัๅงภูมิประทศ สภาพอากาศ ดินละ
นๅ า สามารถปลูกเดຌทัๅงพืชอาหาร พืชผัก ผลเมຌ ลีๅยงสัตว์ ละท าประมง จะหในเดຌวาคนเทยสวน฿หญ
ประกอบอาชีพกษตรกรรม ตคุณภาพชีวิตยังเมดีทาทีไควรนืไองจากปัญหา฿นดຌานราคาสินคຌา
กษตรละผลผลิตตกตไ า  ปัญหาดຌานทีไดินท ากิน การปลีไยนปลงรัฐบาลท า฿หຌ นยบาย                   
ดຌานการกษตรปลีไยน ปัญหาหลานีๅสงผลกระทบผลตอรายเดຌของกษตรกรละความยัไงยืน฿นดຌาน
การประกอบอาชีพกษตรกรรมปัจจุบันนีๅกระทรวงกษตรละสหกรณ์มีนยบายตาง  โ                    
พืไอพัฒนาการกษตร฿หຌดีขึๅน ชน การขับคลืไอนศูนย์รียนรูຌการพิไมประสิทธิภาพการผลิตสินคຌา
กษตร ิศพก.ี ฿หຌปຓนหลงรียนรูຌดຌานการผลิตสินคຌากษตรพรຌอมทัๅงปຓนศูนย์กลางการบริการละ
ลกปลีไยนความรูຌของกษตรกร ละปຓนทีไจัดอบรมถายทอดความรูຌ฿หຌกกษตรกร฿นพืๅนทีไ  ดยมี
อ าภอละ แ ศูนย์ รวมทัๅงหมด ่่โ ศูนย์ทัไวประทศภาย฿นศูนย์มีฐานรียนรูຌ ปลงรียนรูຌละ
กษตรกรตຌนบบทีไมีความสามารถ ซึไงประสบความส ารใจดຌานการกษตร  นอกจากนีๅระบบสงสริม
การกษตรบบปลง฿หญปຓนการรวมปลงของกษตรกรขຌาเวຌดຌวยกัน พืไอรวมกันคิด รวมการ
จัดหาปัจจัยการผลิต ละรวมกันขาย พืไอลดตຌนทุนการผลิต พิไมผลผลิตละพิไมรายเดຌ฿หຌก
กษตรกร การพัฒนาทางดຌานการกษตรควรพัฒนาดังนีๅ 
 แ. พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ขณะนีๅกรมตาง โ ฿นกระทรวงกษตรละสหกรณ์ เดຌพัฒนา          
อปพลิคชันทีไปຓนประยชน์ตอกษตรกร ตกษตรกรสวน฿หญยังเมสามารถขຌ าถึงองค์ความรูຌ
ดังกลาวเดຌ นืไองจากการ฿ชຌอินตอร์นใตจะมีคา฿ชຌจาย ดังนัๅนการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดยการ
ติดตัๅงอินตอร์นใตทีไศูนย์รียนรูຌฯ จ านวน ่่โ ศูนย์นัๅนจึงจะปຓนประยชน์ตอกษตรกร฿นการขຌาถึง
องค์ความรูຌจากอปพลิคชันละวใบเซต์ ฿นการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานกิดจากกระทรวงกษตร
ละสหกรณ์บูรณาการรวมกับกระทรวงดิจิตอลพืไอศรษฐกิจละสังคม฿นการติดตัๅงอินตอร์นใต
ความรใวสูง ล าดับตอมาควรจัดสรรบุคคลากรตละหนวยงานนะน าวิธีการติดตัๅงละวิธีการ฿ชຌงาน
อปพลิคชัน฿หຌกับกษตรกรดยฉพาะกษตรกรตຌนบบ กษตรกรรุน฿หม ละกษตรกรทีไ฿ชຌ
สมาร์ทฟนพืไอถายทอดองค์ความรูຌดังกลาว฿หຌกับกษตรกรรายอืไน฿นพืๅนทีไนัๅน โ 

 โ.  สรຌางระบบจຌงตือนดຌานศรษฐกิจการกษตร ระบบนีๅจะชวยตือนภัย฿นรืไองราคาสินคຌา
กษตร มืไอราคาสินคຌากษตรลดตไ ากวากณฑ์ทีไก าหนด นอกจากนีๅยังชวยนะน าหลงรับซืๅอสินคຌา
กษตรทีไ฿หຌราคาดีละคุຌมคากับการขนสงละพยากรณ์ราคาสินคຌาการกษตรบบรียลเทม์ระบบนีๅ
จะ฿ชຌความรูຌ฿นดຌาน Big Data ฿นการรวบรวม จัดกใบขຌอมูล ประมวลผล วิคราะห์ผลละรายงานผล
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บบรียลเทม์ดยรายงานผานทางวใบเซต์ละอปพลิคชัน ระบบจะชวยสนับสนุนผูຌบริหารละ
กษตรกร฿นการก าหนดมาตรการปງองกันละชวยหลือกษตรกรขณะทีไราคาสินคຌากษตรตกตไ า 
 ใ.  สรຌางระบบสนับสนุนการตัดสิน฿จ฿นการปลูกพืช/ลีๅยงสัตว์  ระบบนีๅกิดจากการบูรณาการ
ขຌอมูลของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ กระทรวงดิจิตอลพืไอศรษฐกิจละสังคมละ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ซึไงประกอบดຌวยขຌอมูลตຌนทุนการผลิตสินคຌากษตรขຌอมูลราคา
สินคຌากษตร ขຌอมูลปริมาณการผลิตพืช ปศุสัตว์ละประมง ทะบียนกษตรกร ขຌอมูลอุปสงค์ละ
อุปทาน ขຌอมูลปริมาณนๅ าฝน ขຌอมูลปริมาณนๅ าชลประทาน ขຌอมูลความสูงตไ าของพืๅนทีไ ขอบขตพืๅนทีไ
ความหมาะสมของการปลูกพืชละภาพถายดาวทียม น ามาจัดกใบ ประมวลผล วิคราะห์ผลดย฿ชຌ
MachineกLearningระบบนีๅจะสนับสนุนผูຌบริหาร฿นการวางนยบาย/มาตรการตาง โ ทัๅง฿น              
การสนับสนุนละชวยหลือกษตรกร ละกษตรกรมีขຌอมูล฿นการตัดสิน฿จ฿นการท าการกษตร 

 ไ.  สารานุกรมการกษตรออนเลน์กองค์ความรูຌดຌานการกษตรเดຌน าสนอขຌอมูลอยูบนวใบเซต์
ของตละกรม ซึไงองค์ความรูຌหลานัๅนเมเดຌรวบรวมอยู฿นทีไดียวกัน จึงสงผล฿หຌ฿ชຌวลานาน                 
฿นการคຌนหาความรูຌดังกลาว ดຌวยหตุนีๅจึงควรมีการจัดท าสารานุกรมออนเลน์ขึๅน ดยตຌองรวบรวม
องค์ความรูຌดຌานการกษตร สมุนเพรเทย การปรรูปสินคຌากษตร รวมทัๅงนยบายของกระทรวง
กษตรละสหกรณ์ทัๅง฿นละตางประทศตัๅงตอดีตเปจนถึงปัจจุบัน ละตลอดจนการพัฒนา            
ดຌานการกษตรของเทย ปຓนตຌน ส านักปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์รวบรวมขຌอมูลจากกรมตาง  
โ ภาย฿นกระทรวงกษตรละสหกรณ์ละจัดท าวใบเซต์ /อปพลิคชัน  
 5. การท า฿หຌกษตรกร฿นพืๅนทีไขຌาถึงขຌอมูลของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ กระทรวงกษตร
ละสหกรณ์เดຌจัดท ายุทธศาสตร์กษตรละสหกรณ์ ระยะ โเ ป ิพ.ศ. โ5ๆเ-โ5็้ี พืไอบรรลุ
วิสัยทัศน์ กษตรกรมัไนคง ภาคการกษตรมัไงคัไง ทรัพยากรการกษตรยัไงยืน ซึไงยุทธศาสตร์ทีไส าคัญ 
คือ สรຌางความขຌมขใง฿หຌกกษตรกรละสถาบันกษตรกร ละการพิไมประสิทธิภาพการผลิตละ
ยกระดับมาตรฐานสินคຌากษตร ยุทธศาสตร์หลานีๅ  หากจะท า฿หຌปຓนรูปธรรมขึๅนเดຌตຌอง฿ชຌ                 
การขับคลืไอนของกษตรกรตຌนบบพืๅนทีไ ดยอาศัยศูนย์รียนรูຌพืไอพิไมประสิทธิภาพการผลิตสินคຌา
กษตรทีไเดຌกลาวเปลຌวขຌางตຌน ปຓนกลเก฿นการขับคลืไอนยุทธศาสตร์฿นการรับขຌอมูลจากหนวยงาน
ภาครัฐละสงตอขຌอมูลเปยังกษตรกร ดย฿ชຌวิธีปฏิบัติ฿หຌดู฿นปลงทดลง หรือการอบรมถายทอด
ความรูຌดຌวยการปฏิบัติจริง ซึไงจะชวยสงผล฿หຌกระทรวงกษตรละสหกรณ์บรรลุวิสัยทัศน์เดຌ 
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 บทน า 
 ฿นชวง ๆ ปทีไผานมา นืๅอทีไปลูกยางพาราของลกพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ดย฿นป โ55โ มีนืๅอทีไ
พาะปลูกยางรวม ๆๆ.็เ ลຌานเร ละ฿นป โ55่ พิไมขึๅนปຓน ็็.ๆเ ลຌานเร หรือพิไมขึๅนรຌอยละ 
โ.็โ ตอป  ดຌานผลผลิตยางพาราของลก ฿นป โ55โ มีจ านวนผลผลิตรวม ้.ๆ้ ลຌานตัน ละ฿นป 
โ55่ พิไมขึๅนปຓน แโ ลຌานตัน หรือพิไมขึๅนรຌอยละ ใ.้็ ตอป จากความตຌองการ฿ชຌยางพาราของลก
ทีไมีนวนຌมพิไมขึๅน ดยฉพาะประทศจีนทีไมีการขยายตัวทางศรษฐกิจอยางรวดรใว฿นชวง
ระยะวลาทีไผานมา ท า฿หຌราคายางพาราอยู฿นระดับสูง ปຓนหตุจูง฿จ฿หຌมีการขยายนืๅอทีไปลูกยาง
พิไมขึๅน  
 จากสถานการณ์ยางพารา฿นปัจจุบัน ประทศผูຌผลิตยางพาราราย฿หญของลก ประกอบดຌวย 
ประทศเทย อินดนีซีย ละมาลซีย ซึไงมีนืๅอทีไปลูกยางพารารวมกัน คิดปຓนรຌอยละ ๆๆ.ใเ ของ
พืๅนทีไปลูกยางพารา ทัๅงลก มีผลผลิตยางรวมคิดปຓนรຌอยละ ๆ็.่5 ของผลผลิตยางทัๅงหมด ขณะทีไ              
การสงออกยางพารามีสัดสวนมากถึงรຌอยละ ่เ.ใๆ ของการสงออกยางพาราทัๅงหมด ซึไงสภาวะวิกฤติ
ทางศรษฐกิจของสหภาพยุรป สหรัฐอมริกา ละภาวะศรษฐกิจจีนชะลอตัว ท า฿หຌผูຌปลูกยางพารา
ประสบปัญหาราคาตกตไ า ภาคอุตสาหกรรมจึงตຌองขຌามามีบทบาท฿นการพิไมมูลคา฿หຌกับสินคຌาหรือ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยางพาราสงออกของเทย สวน฿หญปຓนผลิตภัณฑ์ขัๅนตຌน฿น
฿นรูปของยางผนรมควัน ยางทง ละนๅ ายางขຌน ปຓนหลัก การพิไมมูลคาละการพัฒนาผลิตภัณฑ์
฿หม โ ยังมีนຌอย อีกทัๅงมีตຌนทุนการผลิตสูง อาทิชน ถนนยางมะตอยผสมยางพารา ผนยางปูพืๅน
สระนๅ าหรือสนามฟุตซอล สนามกีฬา ปຓนตຌน 

 ประดในส าคัญ฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมยางละผลิตภัณฑ์ยาง฿หຌติบตอยางยัไงยืนเดຌนัๅน 
ควรมุงนຌนการปรรูปปຓนผลิตภัณฑ์มูลคาพิไม ท า฿หຌผูຌประกอบการสามารถพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์
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ยางพาราสงตอการพิไมรายเดຌ฿หຌกกษตรกร ละปຓนการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌก
ผูຌประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราอยางปຓนระบบตลอดหวงซอุปทาน  ซึไงสอดคลຌองกับ           
การก าหนดทิศทางละยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ฿นผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
ฉบับทีไ 11กพ.ศ. 2555-2559กดยมียุทธศาสตร์หลักทีไกีไยวขຌองกับดຌานอุตสาหกรรมยาง คือ 
ยุทธศาสตร์การปรับครงสรຌางศรษฐกิจสูการติบตอยางมีคุณภาพละยัไงยืน ซึไงมุงนຌนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ ทคนลยีวิจัย ละนวัตกรรม การพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขันทีไมี
ประสิทธิภาพ ทาทียมละปຓนธรรมการบริหารจัดการศรษฐกิจสวนรวมอยางมีสถียรภาพ ซึไง
สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564ด฿นดຌานการ฿หຌความส าคัญกับ
การสรຌางครงสรຌางพืๅนฐานละครงสรຌางสนับสนุนส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 ผูຌจัดท า จึงมีนวคิด฿นการน าองค์ความรูຌจากการอบรม HiPPSกCapabilityกProgram               
ทัๅงก5กModule ผนวกกับนวคิด฿นการน าองค์ความรูຌละประสบการณ์จากการปຓนนักพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตลอดระยะวลาหຌาป พืไอสนอนวทางการสรຌางนวัตกรรมของภาครัฐพืไออืๅอประยชน์
กผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมยางละผลิตภัณฑ์ยางส าหรับการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา
มูลคาพิไมอยางยัไงยืน 

 นวคิดละกระบวนการพัฒนา 

 บทบาทของภาครัฐ฿นดຌานการสงสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารามูลคาพิไมอยางยัไงยืนตาม
นวคิดของผูຌจัดท า ตຌองอาศัยการบูรณาการจากหลายหนวยงานทีไกีไยวขຌอง อยางเรกใดี ภาครัฐควรมี
บทบาทปຓนผูຌก าหนดนวทาง ทิศทาง ขัๅนตอนการด านินงานภาพรวมละผูຌอ านวยความสะดวก
(facilitator) ดยอาศัยความชีไยวชาญละความช านาญฉพาะสาขา฿นตละขัๅนตอนจากทีไปรึกษา           
ซึไงอาจปຓนอาจารย์ ผูຌชีไยวชาญจากภาคอกชนซึไงมีรายละอียดดังนีๅ 
 ระยะตรียมความพรຌอม ปຓนขัๅนตอนทีไหนวยงานทีไกีไยวขຌองทุกหนวยงาน รวมกันระดมความคิด
กีไยวกับนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารามูลคาพิไม ดยค านึงถึงความยัไงยืน฿นดຌานการ฿ชຌ
ทรัพยากร การติบตของธุรกิจ การพัฒนาทรัพยากรบุคล การพัฒนาระบบทีไอืๅอตอการติดตามละ
ประมินผลการด านินงานของทีไปรึกษา สามารถสรุปนวคิดเดຌดังนีๅ 
 แ. การศึกษาพฤติกรรมผูຌบริภค พืไอวิคราะห์วาผลิตภัณฑ์฿ดมีอกาสติบตเดຌ฿นอนาคต 
ชน นวนຌมการขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ (aging society) ฿นอนาคต สงผล฿หຌการพัฒนา฿นอนาคตควร
ตอบจทย์ผูຌบริภคทีไปຓนผูຌสูงอายุ ซึไงมีจ านวนพิไมสูงขึๅน อีกทัๅงมีอ านาจ฿นการซืๅอมาก  มีอกาสซืๅอซๅ า
สูง ปຓนตຌน 
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 โ. การวางผนการ฿ชຌทรัพยากร มืไอทราบนวนຌมของผลิตภัณฑ์ละอกาสทางการตลาด กใ
สามารถวางผนการ฿ชຌทรัพยากรจากผลิตภัณฑ์ทีไตຌองการพัฒนา ตัๅงตวัตถุดิบทีไ฿ชຌ พลังงานทีไสูญสีย฿น
ตละขัๅนตอน ของสียทีไกิดขึๅน฿นตละกระบวนการ พืไอวางผนการ฿ชຌทรัพยากรละมี  การสรຌาง
ทดทนถຌาจ าปຓน฿นอนาคต 

 ใ. การก าหนดปัจจัยทีไอื อตอผูຌประกอบการ฿นการขຌารวมครงการ ฿นการยกระดับ
ผูຌประกอบการจากการผลิตวัตถุดิบตຌนนๅ าละกลางนๅ า฿หຌกลายปຓนผูຌผลิตผลิตภัณฑ์฿นขัๅนปลายนๅ า  อาจ
ตຌองอาศัยความพรຌอมของผูຌประกอบการ฿นหลายมิติ อาทิ งินทุน องค์ความรูຌ ระบบทีไอืๅอตอการขຌา
รวมครงการ  ดังนัๅน จึงควรมีการตรียมความพรຌอมของผูຌประกอบการละปัจจัยทีไอืๅอตอการสนับสนุน 
การด านินครงการนอกจากปัจจัยทีไกลาวมาขຌางตຌนลຌว ฿นการมุงสูการปຓนประทศเทย 4.0 ละ SME 

4.0 รัฐควรค านึงถึงการสรຌางระบบทคนลยีสารสนทศซึไงถือปຓนระบบสาธารณูปภคขัๅนพืๅนฐาน (ICT 

Infrastructureี ทีไอืๅอตอการด านินงานของผูຌประกอบการอีกดຌวย  
 ระยะทีไ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ิระยะวลา 1 ปี 
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ มืไอเดຌนวนຌมของประภทผลิตภัณฑ์จากการศึกษา
พฤติกรรมผูຌบริภคลຌว กใน าขຌอมูลดังกลาวเปประชาสัมพันธ์พืไอคัดลือกผูຌประกอบการทีไมี               
ความสน฿จ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกลาว ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
  1.แ  วิคราะห์ธุรกิจละผลิตภัณฑ์ตຌนบบทีไจะน าเปสูการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดยมุงนຌน
การสรຌางมูลคาพิไม/ความตกตาง สูชิงพาณิชย์ตามนวนຌมความตຌองการของตลาดดยขัๅนตอน
ดังกลาวจะท า฿หຌพิไมอกาส฿นการปຂดตัวผลิตภัณฑ์฿หมสูทຌองตลาด ลดการขงขันกับผลิตภัณฑ์ดิม 
ละปຓนการสงสริม฿หຌมีการสรຌางนวัตกรรมกผลิตภัณฑ์ยิไงขึๅน ละทีไปรึกษาตຌองพิจารณา               
การติบตของตลาดผลิตภัณฑ์฿นระยะมากกวา ใ ป นืไองจากปຓนครงการตอนืไอง ทีไมุงนຌน             
การติบตอยางยัไงยืนของการลงทุน฿นการผลิต 

  1.โ  จัดท ารายละอียดผนการด านินงานดยละอียด พรຌอมทีมทีไปรึกษาทีไจะขຌาเป
ด านินงาน฿นตละกิจการ ดย฿หຌมีผลลัพธ์สอดคลຌองกับตัวชีๅวัดผลลัพธ์ของครงการดยขัๅนตอนนีๅ
ผูຌจัดท าตຌองการ฿หຌมีการวัดผลครงการทีไชัดจนผานตัวชีๅวัดทีไหมาะสม 

  1.ใ  ด านินการจัดตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ครืไองจักรทีไหมาะสมตอการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตຌนบบละด านินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์฿หม ซึไงสามารถน าเปผลิตเดຌจริง฿นชิง
พาณิชย์ ดยทดลองท าผลิตภัณฑ์ พรຌอมทัๅงจัดสงตຌนบบดຌวยสภาพทีไสมบูรณ์ พืไอน าเปผยพร
ประชาสัมพันธ์ตอเปซึไง฿นขัๅนตอนนีๅ ผูຌจัดท าตຌองการ฿หຌทีไปรึกษาพิจารณาถึงความหมาะสมของวัสดุ 
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อุปกรณ์ ละครืไองจักร ทีไเมตຌองมีการลงทุนมากนัก ตมุงนຌนการสรຌางมูลคาพิไมกผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม 

  แ.ไ  การน าสนอผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ การสรຌางตราสิ นคຌา฿หຌปຓนทีไจดจ า 
(Branding) การ฿ชຌพลังงานจากกระบวนการผลิต การท าลายมืไอผลิตภัณฑ์สิๅนอายุการ฿ชຌงาน รวมถึง
ผลกระทบตอสิไงวดลຌอม พืไอความยัไงยืนของผลิตภัณฑ์ 

 2.  การน าผลิตภัณฑ์ตຌนบบเปทดสอบกับผูຌบริภคกลุมป้าหมาย อาจปຓนกระบวนการ 
CentralกLocationกTestก(CLT) หรือ HomeกUseกTestก(HUT)กลຌวตความหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ ดย฿นขัๅนตอนนีๅ ผูຌจัดท าตຌองการ฿หຌทีไปรึกษาน าผลการทดสอบเปพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอ฿น
ระยะทีไ โ ชน หากผลการทดสอบพบวา สินคຌาทีไพัฒนาขึๅนมีนวนຌมทีไตຌองพัฒนาพืไอ฿หຌสอดคลຌอง
กับความตຌองการของผูຌบริภคพิไมติม กใควรน าผลทีไเดຌเปพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอ฿นระยะทีไ โกหรือหาก
ผลิตภัณฑ์ทีไพัฒนาขึๅนตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคดีมากลຌว กใอาจมีการพิจารณารืไอง การ
ลดตຌนทุนหรือพิไมยอดขาย฿นระยะทีไ โ 

 มืไอผานกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลคาพิไมจากยางพารา฿นระยะทีไ แ ลຌว จะท า฿หຌทราบ
วา฿นระยะทีไ โ ควรมีการพัฒนาตอนืไอง฿นดຌาน฿ดตอเป ดยมีการประมินความสีไยงกอน การ
ด านินการ฿นระยะทีไ โ หากผลิตภัณฑ์฿ดทีไมีนวนຌมลຌมหลว กใ฿หຌกลับเปพัฒนา฿นระยะทีไ แ ฿หมอีก
ครัๅงหนึไง  ฿นขณะดียวกันหากผลิตภัณฑ์฿ดทีไสามารถตอยอดตอเปเดຌ กใ฿หຌพัฒนาตอนืไอง฿นระยะทีไ โ
 ระยะทีไ โ การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ละ             
การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ิระยะวลา โ ปี  
 จากการทีไผูຌจัดท าเดຌด านินครงการพิไมมูลคายางละผลิตภัณฑ์ยางตลอดระยะวลา โ ป 
พบวาความตຌองการของผูຌประกอบการเมเดຌสิๅนสุดคพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตຌนบบทานัๅน ตยัง
ตຌองการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร รวมทัๅงการทดสอบจริง฿นตลาดอีกดຌวย 
อีกทัๅงกระสการด านินธุรกิจอยางยัไงยืน ซึไงปຓนสิไงทีไควรพิจารณา฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿นอนาคต
ผูຌจัดท าจึงมีนวคิด฿นการพัฒนาครงการจากดิมระยะวลาด านินครงการพียง แ ป ปຓนครงการ
ตอนืไองระยะวลา ใ ป ดยน าผูຌประกอบการทีไผานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ฿นระยะทีไ แ ละมี
อกาสติบตทางธุรกิจ เมมีความสีไยง฿นการลຌมหลว มาตอยอด฿นการพัฒนา฿นระยะทีไ โ ดยมี
รายละอียดดังนีๅ  
 แ. การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม/การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พืไอ฿หຌ
ผลิตภัณฑ์ทีไพัฒนาขึๅนมีมาตรฐานรองรับ สามารถน าเปขงขัน฿นตลาดสากลเดຌ฿นอนาคต ละปຓน
การปງองกันการลอกลียนบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทีไพัฒนาขึๅน฿นครงการอีกดຌวย 
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 2. การรวบรวมขຌอมูลจากการทดสอบตลาดมาพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌสอดคลຌองกับความ
ตຌองการทีไทຌจริงลຌวท าการทดสอบตลาดอีกครั งหนึไง ภายหลังจากการทดสอบตลาดบืๅองตຌน฿น
ระยะทีไ แ ฿หຌมีการทดสอบตลาด฿นระยะทีไ โ กอนการพัฒนาอีกครัๅงหนึไง ดย฿นครัๅงนีๅ อาจมี         
การวัดผลดยพิจารณาการซืๅอซๅ าดຌวยพืไอพิจารณาอกาส฿นการติบตของผลิตภัณฑ์฿นอนาคต ละ
ปຓนการยืนยันวา ผลิตภัณฑ์ทีไพัฒนาขึๅนจะเมมีความสีไยง฿นการลຌมหลว ซึไงจากประสบการณ์การ
ปຓนนักวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์฿นบริษัทอกชนของผูຌจัดท ากอนการรับราชการ พบวาสามารถน า
ผลการทดสอบตลาดเป฿ชຌประยชน์เดຌ โ ลักษณะ ดังนีๅ 
  โ.แ หากมียอดขายดีอยางตอนืไอง ฿หຌพิจารณาการลดตຌนทุนการผลิต (cost reduction)  

พิไมประสิทธิภาพการผลิต (process improvement/productivity improvement) หรือศึกษานวทาง
฿นการพิไมก าลังการผลิต (process expansion) พืไอตอบสนองตอยอดขาย฿นอนาคต 

  โ.โ  หากมียอดขายลดลง ฿หຌศึกษาสาหตุ วางนวทาง/กลยุทธ์฿นการกຌเขปัญหา
ดังกลาว พืไอ฿หຌกิดความยัไงยืน฿นการด านินธุรกิจ อาจมีการพิจารณาความสีไยงหากยอดขายยัง
ลดลงตอนืไอง วาควรด านินการผลิตตอหรือควรหยุดการผลิต พืไอปງองกันปัญหาทีไจะตามมา฿น
อนาคต 

 ใ.  การศึกษาปัญหาจากกระบวนการผลิต ละหานวทางกຌเขปัญหาพืไอความยัไงยืน
ของผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ชน การลดของสีย การพิไมประสิทธิภาพ การลดตຌนทุนการผลิต ปຓนตຌน 

 4. การทดสอบตลาดอีกครั ง ดยทีไปรึกษาตຌองสรุปผลการทดสอบตลาด พรຌอมวางนวทาง฿น
การพิไมยอดขาย฿นอนาคต พืไอปຓนการยืนยันวาการพัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ
ผลิต เมกระทบตอยอดขาย฿นอนาคต  
 5.  การสรุปความปຓนเปเดຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿นอนาคต ละวางผนธุรกิจ/กลยุทธ์
ส าหรับการพิไมยอดขายของผลิตภัณฑ์พืไอ฿หຌกิดความยัไงยืนของผลิตภัณฑ์มุงปງาชิงพาณิชย์อาจมี                 
การพิจารณาถึงความยัไงยืน฿นดຌานการจัดหาวัตถุดิบหรือทคนลยีส าหรับการผลิตการปฏิบัติ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานสากล ปຓนตຌน 

 การติดตามละประมินผลการด านินครงการ 

 ดังทีไกลาวมาขຌางตຌนวา ภาครัฐซึไงตຌองมีการบูรณาการหลายหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ควรมี
บทบาทปຓนผูຌก าหนดนวทาง ทิศทาง ขัๅนตอนการด านินงานภาพรวม ละผูຌอ านวยความสะดวก 
ิfacilitator)  ดยอาศัยความชีไยวชาญละความช านาญฉพาะสาขา฿นตละขัๅนตอนจากทีไปรึกษา
ซึไงอาจปຓนอาจารย์ ผูຌชีไยวชาญจากภาคอกชน  ภาครัฐจึงควรมีระบบติดตามละประมินผล          
การด านินงานของทีไปรึกษาทีไมีประสิทธิภาพ สามารถสะทຌอนศักยภาพของทีไปรึกษาเดຌอยางทຌจริง 
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ละสามารถติดตามความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการทีไบกรับความสีไยง  ฿นการลงทุนดຌาน               
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารามูลคาพิไม ภาครัฐจึงควรออกบบระบบทีไมีความหมาะสม               
฿นการติดตามละประมินผลการด านินครงการบบกRealกtimeกจะท า฿หຌการควบคุม                
การด านินงานครงการมีประสิทธิภาพ ละสามารถปງองกันปัญหาทีไจะกิดขึๅนตามมาเดຌ 
 ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 

 ิแี กิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารามูลคาพิไมพืไอมุงปງาชิงพาณิชย์อยางทຌจริง 
 ิโี สถานประกอบการหรือกลุมวิสาหกิจชุมชนทีไพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารามูลคาพิไม              
กิดความยัไงยืน฿นการด านินธุรกิจ 

 ตัวชี วัดความส ารใจ  
 ิแี กิดผลิตภัณฑ์ยางพารามูลคาพิไมทีไมียอดขายตามตัวชีๅวัดทีไก าหนด 

 ิโี ผลก าเรทีไพิไมขึๅนจากการขายตลอดระยะวลา โ ป ิครงการฯ ระยะทีไ โี 
 ิใี ความพึงพอ฿จของผูຌบริภคตอผลิตภัณฑ์ทีไพัฒนาขึๅน 

 บทสรุป 

 จากกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารามูลคาพิไมอยางยัไงยืน สามารถสรุปการสรຌาง
นวัตกรรมพืไอสนับสนุนกระบวนการท างานภาพรวม เดຌดังนีๅ 
 แ. การสรຌางระบบทคนลยีสารสนทศทีไมีสถียรภาพซึไงถือปຓนระบบสาธารณูปภค                
ขัๅนพืๅนฐาน ิICTdInfrastructure)กทีไอืๅอตอการด านินงานของผูຌประกอบการการติดตามละ
ประมินผลครงการบบ real time  

 โ. การสรຌาง Application ทีไสามารถท างานเดຌบบ real time ของภาครัฐ฿นการก ากับ 
ติดตาม ละประมินผลการด านินงานของทีไปรึกษา การตรวจสอบงบประมาณทีไทีไปรึกษา฿ชຌ การ
ส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ ละอาจปຓนหลงรวบรวมขຌอมูล ความคิดหใน พืไอ฿ชຌ฿น
การพัฒนาครงการ฿นอกาสตอเป 

 3. การสรຌาง Application ทีไสามารถตรวจสอบการ฿ชຌทรัพยากรของผลิตภัณฑ์การสูญสีย
พลังงานทีไ฿ชຌ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ การค านวณของสียทีไกิดจากผลิตภัณฑ์ รวมทัๅงการค านวณอายุ
การ฿ชຌงานผลิตภัณฑ์ ิจากการสืไอมคุณภาพบบ real time) 

 4. การสรຌาง Application การบูรณาการท างานของภาครัฐทีไกีไยวขຌอง฿หຌกิดความตอนืไอง
ของการด านินครงการ พืไอดูวาผูຌประกอบการเดຌพัฒนาผลิตภัณฑ์ถึงขัๅนตอนเหน มีหนวยงานเหน
ปຓนจຌาภาพ฿นขัๅนตอนนัๅน ละมีทีไปรึกษาทาน฿ดทีไดูละกระบวนการดังกลาว ปຓนตຌน 
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หมวดทีไ 5 

การปฏิรูประบบชิงนวัตกรรม 
ิInnovative System) 
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การ฿ชຌนวัตกรรมจากสาธารณรัฐกาหลมีาปรบั฿ชຌกับบริบทของเทย :       
นวทางการพัฒนาระบบการติดตามมาตรการรัฐบาล  

ดย฿ชຌระบบทคนลยีสารสนทศ 
 

 

นางสาวปຂยวัลย์ ศรีข า 

ศรษฐกรช านาญการ 
ส านักงานศรษฐกิจการคลัง 

 

 จำกกำรศึกษำนยบำยดຌำนศรษฐกิจ สังคม ละวัฒนธรรมของสำธำรณรัฐกำหลีสะทຌอน           
฿หຌหในวำสำธำรณรัฐกำหลีมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำประทศทีไชัดจน ละมีกำรก ำหนดป้ำหมำย
ระยะยำวทีไป็นรูปธรรม นอกจำกนีๅ สำธำรณรัฐกำหลียังมีกำรน ำระบบทคนลยีสำรสนทศละ          
มำ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำระบบตำง โ ของภำครัฐ ิe-Government)กดยกำรพัฒนำกe-Government   
ของสำธำรณรัฐกำหลี มีองค์ประกอบหลัก 3 สวนดຌวยกัน คือ กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนของ
ภำครัฐ กำรสืไอสำรละรับฟังควำมคิดหในจำกประชำชน ละกำรสรຌำงครือขำยของภำครัฐกับ
หนวยงำน ตำง โกทัๅงหนวยงำนของภำครัฐอง หนวยงำนภำคอกชน หรือองค์กรอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 
ดังนัๅนกe-Government ปรียบสมือนครืไองมือ฿นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของภำครัฐ 
รวมทัๅงสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือกันระหวำงภำคประชำชนละภำครัฐ ทัๅงนีๅ นวควำมคิด
รืไองกe-Governmentกสำมำรถน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿หຌหมำะสมกับบริบทของประทศเทยละ
สอดคลຌองกับบทบำทหนຌำทีไของงำนปัจจุบันเดຌ ดยกำรน ำระบบทคนลยีสำรสนทศมำ฿ชຌ              
฿นกำรพัฒนำ฿นกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนมำตรกำรตำง โ ของรัฐบำล พืไอประยชน์                    
฿นกำรติดตำม ก ำกับ ละประมินผลกำรด ำนินงำน รวมทัๅงท ำ฿หຌทรำบถึงปัญหำละอุปสรรค               
฿นกำรด ำนินมำตรกำรตำง โ พืไอน ำเปประกอบกำรสนอนะมำตรกำรของรัฐบำล฿นระยะตอเป 
ดยจัดท ำรำยงำนผลกกำรด ำนินงำนมำตรกำรรัฐบำลป็นกApplicationกซึไ งรำยงำนผล                 
กำรด ำนินงำน฿นรูปบบมำตรฐำนละขຌำ฿จงำย ปรับปรุงขຌอมูล฿หຌป็นปัจจุบันอยำงสมไ ำสมอ ละ
มีรำยละอียดทีไส ำคัญของตละมำตรกำร รวมทัๅงสำมำรถสืบคຌนรำยละอียดของมำตรกำรละสืบคຌน
ขຌอมูลยຌอนหลังเดຌ  
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 สภาพปัญหา  
 ฿นชวงทีไผำนมำรัฐบำลเทยเดຌมีมำตรกำร พืไอกระตุຌนศรษฐกิจละยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนมำอยำงตอนืไอง ซึไงมำตรกำรดังกลำวครอบคลุมกลุมป้ำหมำยทีไหลำกหลำย ด ำนินกำร
ดยหนวยงำนทีไตกตำงกัน ละด ำนินกำรภำย฿นชวงระยะวลำทีไตกตำงกัน ทัๅงนีๅ  กำรจัดท ำ
มำตรกำรตำง โ จ ำป็นตຌองศึกษำรำยละอียดของมำตรกำรทีไผำนมำ ผลกำรด ำนินงำน ปัญหำละ
อุปสรรคทีไกิดขึๅน พืไอป้องกันกำรจัดท ำมำตรกำรซๅ ำซຌอนละพืไอปรับปรุงมำตรกำร฿หຌมีประสิทธิภำพ                 
ละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของกลุมป้ำหมำยมำกขึๅน ดังนัๅน ฿นกำรจัดท ำมำตรกำรของภำครัฐ
จึงจ ำป็นตຌองมีกำรติดตำมละประมินผลกำรด ำนินงำน พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบกำรสนอนะ
มำตรกำร พืไอกระตุຌนศรษฐกิจ฿นระยะตอเป รวมทัๅงติดตำมผลกระทบจำกกำรด ำนินมำตรกำรตอ
กำรขยำยตัวของระบบศรษฐกิจ  
 อยำงเรกใดี ขຌอมูลผลกำรด ำนินงำนของมำตรกำรตำง โ ทีไภำครัฐเดຌขับคลืไอนออกเปนัๅน             
สวน฿หญยังกระจัดกระจำยอยูตำมหนวยงำนทีไป็นผูຌรับผิดชอบหลัก ยังเมมีกำรรวบรวมรำยละอียด
ทีไชัดจนหรือจัดท ำรำยงำนควำมคืบหนຌำกำรด ำนินกำรตำมมำตรกำร฿นรูปบบทีไขຌำ฿จงำย สงผล 
฿หຌยำกตอกำรน ำขຌอมูลเป฿ชຌละตຌอง฿ชຌวลำคอนขຌำงมำก฿นกำรรวบรวมขຌอมูล  
 ดังนัๅน จำกสภำพปัญหำทีไกลำวมำขຌำงตຌน จึงควรมีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำนินงำน
มำตรกำรของรัฐบำลทีได ำนินอยู฿นปัจจุบัน฿นรูปบบทีไขຌำ฿จงำย น ำทคนลยีสำรสนทศมำ฿ชຌ 
พืไอ฿หຌกำรรำยงำนผลกำรด ำนินกำรตำมมำตรกำร สำมำรถติดตำมเดຌตลอดวลำผำนทรศัพท์มือถือ 
รวมถึงสำมำรถสืบคຌนรำยละอียดควำมคืบหนຌำ ละปัญหำอุปสรรคทีไกิดขึๅนจำกกำรด ำนิน
มำตรกำร อีกทัๅงสำมำรถสืบคຌนรำยละอียดของมำตรกำรทีได ำนินกำรสิๅนสุดลຌว฿นชวงทีไผำนมำเดຌ  
 วัตถุประสงค์ 
 แ. รำยงำนผลกำรด ำนินมำตรกำร รัฐบำลทีได ำนินอยู฿นปัจจุบัน฿นรูปบบทีไมีมำตรฐำน 
ขຌำ฿จงำย รวมทัๅงสำมำรถสืบคຌนรำยละอียดของมำตรกำร ควำมคืบหนຌำของกำรด ำนินมำตรกำร 
ปัญหำละอุปสรรคทีไกิดขึๅนจำกกำรด ำนินมำตรกำร 

 โ. น ำทคนลยีสำรสนทศมำ฿ชຌ พืไอ฿หຌกำรรำยงำนผลกำรด ำนินมำตรกำร ดยจัดท ำป็น 
Application บน Smart Phone พืไอ฿หຌสำมำรถติดตำมเดຌตลอดวลำ  
 ใ. พัฒนำ Application ป็นชองทำง฿นกำรลกปลีไยนขຌอมูลขำวสำรระหวำงหนวยงำนของ
ภำครัฐ พืไอลกปลีไยนขຌอมูลควำมคืบหนຌำมำตรกำรตำง โ ของตละหนวยงำน ละ฿ชຌป็นชองทำง
฿นสืไอสำรละรับฟังควำมคิดหในจำกประชำชนเดຌ 
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 ไ. ติดตำม ก ำกับ ละประมินผลกำรด ำนินงำน รวมถึงปัญหำละอุปสรรค฿นกำรด ำนิน
มำตรกำรตำง โ ของรัฐบำล 

 5. จัดท ำระบบกำรสืบคຌนรำยละอียดของมำตรกำรทีได ำนินกำรสิๅนสุดลຌว฿นชวง                        
ทีไผำนมำเดຌพืไอป็นขຌอมูล฿หຌกหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอประกอบกำรสนอนะมำตรกำรของรัฐบำล
พืไอกระตุຌนศรษฐกิจ฿นระยะตอเป 

 กรอบนวคิดของผลงาน 

 E-Government หมำยถึง กำรน ำระบบทคนลยีสำรสนทศมำ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำระบบตำง โ 
ของภำครัฐ พืไอ฿หຌภำครัฐสำมำรถ฿หຌบริกำรกประชำชน ภำคอกชน หรือหนวยงำนของภำครัฐอง
เดຌอยำงมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน ทัๅงนีๅ e-Government มีองค์ประกอบหลักทีไส ำคัญ 3 สวนดຌวยกัน 
คือ  
 1. กำรน ำระบบทคนลยีสำรสนทศมำพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐ฿หຌมี
ประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน ดยกำรน ำระบบทคนลยีสำรสนทศมำ฿ชຌ฿นกำรบริหำรจัดกำร
กระบวนกำรท ำงำน  ทัๅงกำรวำงผนกำรท ำงำน กำรก ำกับติดตำม ละกำรประมินผลกำรท ำงำน 
พืไอลดระยะวลำหรือคำ฿ชຌจำยทีไกิดขึๅนจำกกระบวนกำรท ำงำน ละพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน         
งำน฿หຌมีประสิทธิภำพมำกยิไงขัๅน อีกทัๅง ระบบทคนลยีสำรสนทศยังสำมำรถน ำมำ฿ชຌ฿นกำรสรຌำง
ควำมชืไอมยงของนยบำยหรือยุทธศำสตร์ของตละหนวยงำน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกันละตอบสนอง
กับยุทธศำสตร์ของประทศ  
 โ. กำรสืไอสำรละรับฟังควำมคิดหในจำกประชำชน ป็นกำรสรຌำงครือขำยระหวำงภำครัฐ
กับประชำชน ิGovernment – to – Citizen : G2C) ดยกำรน ำระบบทคนลยีสำรสนทศมำ฿ชຌ 
พืไอสืไอสำรขຌอมูลทีไส ำคัญรวมทัๅงกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐ฿หຌกับประชำชน ซึไงหมำยรวมถึง          
กำรสรຌำงภำพลักษณ์ทีไนำชืไอถือของจຌำหนຌำทีไภำครัฐดຌวย พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับขຌอมูลทีไถูกตຌองละ
กิดควำมชืไอมัไน฿นกระบวนกำรท ำงำนละกระบวนกำรตัดสิน฿จของภำครัฐ นอกจำกนีๅ ควรมี
ชองทำง฿นกำรรับฟังควำมคิดหในของประชำชน ละสดง฿หຌประชำชนหในถึงกำรน ำควำมคิดหใน
ดังกลำวมำปรับปรุงหรือพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐ฿หຌตอบสนองตอควำมตຌองกำรของ
ประชำชนมำกขึๅน 

 ใ. กำรสรຌำงครือขำยของภำครัฐกับหนวยงำนตำง โ ทัๅงหนวยงำนของภำครัฐอง 
ิGovernment – to – Government : G2G)  หนวยงำนภำคอกชน หรือองค์กรอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง
ิGovernment – to – Business : G2B) ดยกำรน ำระบบทคนลยีสำรสนทศมำ฿ชຌ฿นกำรติดตอ
ประสำนงำนละลกปลีไยนขຌอมูลระหวำงหนวยงำนของภำครัฐอง หรือระหวำงภำครัฐละ
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ภำคอกชน ชน กำรผยพรกฎกณฑ์ขຌอบังคับผำนวใบเซต์ กำรจัดท ำอกสำรทำงอิลใกทรอนิกส์ 
ป็นตຌน พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรประสำนงำนระหวำงภำครัฐละอกชน รวมทัๅงลดระยะวลำ
ละพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐอีกดຌวย 

 กำรพัฒนำระบบ e-Governmentกนีๅกอ฿หຌกิดประยชน์ทัๅง฿นดຌำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของภำครัฐ ซึไงหมำยถึงกำรลดควำมผิดพลำด฿นกระบวนกำรท ำงำน กำรลดขัๅนตอนหรือ
คำ฿ชຌจำย฿นกำรท ำงำน ละกำรลดระยะวลำ฿นกำรท ำงำน ดຌำนกำรพัฒนำคุณภำพกำร฿หຌบริกำร          
ซึไงหมำยถึง กำรพัฒนำกำรบริกำรละกำรสงสริม฿หຌประชำชนขຌำถึงบริกำรเดຌมำกขึๅน สงสริมกำรมี
สวนรวมของประชำชน ซึไงกอ฿หຌ กิดกำรสืไอสำรระหวำงภำครัฐละประชำชน อีกทัๅงป็น                   
กำรสนับสนุน฿หຌกิดกำรลกปลีไยนขຌอมูลระหวำงประชำชนอีกดຌวย ละดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำง
พืๅนฐำนดຌำนขຌอมูลของภำครัฐ ท ำ฿หຌภำครัฐมีฐำนขຌอมูลซึไงสำมำรถน ำมำ฿ชຌประยชน์฿นกำรด ำนิน
นยบำยหรือพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนเดຌ฿นอนำคต อยำงเรกใดี กำรพัฒนำระบบ e-Government 

ยังคงตຌองค ำนึงถึงปัญหำทีไอำจจะกิดขึๅน฿นสวนของควำมปลอดภัยของระบบคอมพิวตอร์ ละ          
กำรขຌำถึงขຌอมูลสวนบุคคล ิPrivacy) ละควำมหลืไอมลๅ ำทีไอำจกิดขึๅนจำกกำรขຌำถึงทคนลยีทีไเม
ทำทียมกันของประชำชนอีกดຌวย   
 นวทางการพัฒนาระบบการติดตามมาตรการรัฐบาลดย฿ชຌทคนลยี ICT 

 จำกกรอบนวคิดรืไอง e-Government สำมำรถน ำมำปรับ฿ชຌป็นนวทำงกำรพัฒนำระบบ
กำรติดตำมมำตรกำรรัฐบำลเดຌดังนีๅ  
 1. กำรรวบรวมขຌอมูลละจัดท ำฐำนขຌอมูลมำตรกำรของรัฐบำล ดย฿นระยะรกริไมจำก            
กำรจัดท ำขຌอมูลมำตรกำรทีได ำนินกำรผำนหนวยงำนตำง โ ภำย฿ตຌกระทรวงกำรคลัง ละ฿นอนำคต
ฐำนขຌอมูลดังกลำวควรจะป็นกำรรวบรวมมำตรกำรของรัฐบำลทัๅงหมดทีไคยด ำนินกำรทีไผำนมำ 
ทัๅงนีๅ ฐำนขຌอมูลควรประกอบดຌวยรำยละอียดดังนีๅ 
 รำยละอียดของมำตรกำร วันทีไคณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบ วิธีกำรด ำนินครงกำร หนวยงำน
ทีได ำนินกำร ระยะวลำด ำนินครงกำร ป้ำหมำยของมำตรกำร ละงบประมำณทีไ฿ชຌซึไงรำยละอียด
ดังกลำวสำมำรถรวบรวมเดຌจำกส ำนักงำนลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ละหนวยงำนทีไสนอมำตรกำร 

 ควำมคืบหนຌำ฿นกำรด ำนินมำตรกำร ดยกใบรวมรวมขຌอมูลป็นรำยสัปดำห์฿ชຌตำรำง Excel 

พืไอ฿ชຌ฿นกำรติดตำมควำมคืบหนຌำละ฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์อัตรำรใว฿นกำรด ำนินกำรเดຌส ำรใจตำม
ป้ำหมำยทีไก ำหนด ซึไงขຌอมูลดังกลำวสำมำรถรวบรวมเดຌจำกหนวยงำนทีได ำนินมำตรกำร  
 ปัญหำละอุปสรรค ฿นกำรด ำนินมำตรกำร พืไอป็นขຌอมูลประกอบกำรสนอนะมำตรกำร
ของรัฐบำลพืไอกระตุຌนศรษฐกิจ฿นระยะตอเป ซึไงขຌอมูลดังกลำวสำมำรถรวบรวมเดຌจำกหนวยงำนทีไ
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ด ำนินมำตรกำรนีๅ กำรรวบรวมขຌอมูลรำยสัปดำห์จะ฿ชຌขຌอมูลผลกำรด ำนินงำนสะสมลำสุด ณ วัน
ศุกร์ของตละสัปดำห์ละก ำหนด฿หຌหนวยงำนทีไกีไยวขຌองรำยงำนขຌอมูลภำย฿นวันจันทร์ของสัปดำห์
ถัดเป พืไอ฿ชຌ฿นกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำนินงำนซึไงจะรำยงำนกอน 12.00 น. ของวันพุธ฿นตละ
สัปดำห์ 
 โ. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำนินงำนมำตรกำรของรัฐบำลทีได ำนินอยู ฿นปัจจุบัน            
฿นรูปบบทีไขຌำ฿จงำย ดยสดงวันทีไทีไรำยงำนขຌอมูลอยำงชัดจน บงมำตรกำรออกป็นหมวดหมู
ตำมกลุมป้ำหมำย ละสดงหมำยลขก ำหนดหมวดหมูทีไชัดจน กำรจัดท ำรำยงำนผล                     
กำรด ำนินงำนมำตรกำรของรัฐบำล฿ชຌ Microsoft Standard Format พืไอ฿หຌสำมำรถจัดรูปบบเดຌ
สวยงำมละงำยตอกำรปรับปรุงกຌเข ดยมีตัวอยำงรูปบบรำยงำนดังภำพทีไ 1 ทัๅงนีๅ ก ำหนด             
฿หຌจัดสงรำยงำน฿หຌผูຌบริหำรละผูຌทีไกีไยวขຌองทรำบพืไอน ำเป฿ชຌประยชน์ ป็นประจ ำทุกสัปดำห์
ภำย฿นวันพุธกอนวลำ 12.00 น. ของตละสัปดำห์ ดยจัดสงทัๅงรูปบบ Hard Copy ละ Soft 

Copy ผำนทำง E-mail ละทำง Line Application 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพทีไ แ ตัวอยางรายงานผลการด านินงานมาตรการรัฐบาล 

 

 ใ. กำรน ำทคนลยีมำ฿ชຌ พืไอ฿หຌกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนมำตรกำรรัฐบำล นืไองจำก
กำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนมำตรกำรรัฐบำลทีไรูปบบ Hard Copy หรือ Soft Copy ผำนทำง            
E-mail ละทำง Line Application นัๅน มีขຌอจ ำกัดดังนีๅ 
 นืๅอทีไทีไจ ำกัดของรำยงำนผลกำรด ำนินงำนมำตรกำรรัฐบำลซึไงมีพียง โ หนຌำ ท ำ฿หຌสำมำรถ
รำยงำนขຌอมูลฉพำะผลกำรด ำนินงำนมำตรกำรตำง โ ฿นตสัปดำห์ทำนัๅน ดยเมมีรำยละอียด
ของมำตรกำร วิธีกำรด ำนินครงกำร หนวยงำนทีได ำนินกำร ระยะวลำด ำนินครงกำร หรือ
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ป้ำหมำยของมำตรกำร ดังนัๅน หำกผูຌทีไกีไยวขຌองตຌองกำรทรำบขຌอมูลพิไมติมกีไยวกับมำตรกำร             
กใจ ำป็นตຌองสอบถำมขຌอมูลอีกครัๅงหนึไง 
 กำรรำยงำนขຌอมูลฉพำะผลกำรด ำนินงำนมำตรกำรตำง โ ฿นตละสัปดำห์ท ำ฿หຌเมสำมำรถ
ตรวจสอบผลกำรด ำนินงำนยຌอนหลังของตละมำตรกำรเดຌ หรือเมสำมำรถวิครำะห์ควำมรวดรใว     
฿นกำรด ำนินกำรตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเดຌ  
 มำตรกำรของรัฐบำลมีจ ำนวนมำก฿นขณะทีไกำรรำยงำนควำมคืบหนຌำมำตรกำรมีนืๅอทีไพีย ง  
โ หนຌำ ท ำ฿หຌรำยละอียดของรำยงำนอำนยำก บำงครัๅงขนำดของตัวอักษรลใกกินเป  
 กำรรำยงำนควำมคืบหนຌำสำมำรถรำยงำนผลเดຌฉพำะมำตรกำรของภำครัฐทีได ำนินกำรอยู฿น
ปัจจุบันทำนัๅน  เมสำมำรถสืบคຌนรำยละอียดของมำตรกำรทีไคยด ำนินกำรมำ฿นอดีตเดຌ 
 ดังนัๅน พืไอลดขຌอจ ำกัดขຌำงตຌนจึงควรน ำทคนลยีมำ฿ชຌ฿นกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำน
มำตรกำรรัฐบำล ดยจัดท ำป็น Applicationก฿นทรศัพท์มือถือพืไอ฿หຌสำมำรถติดตำมขຌอมูลเดຌ
ตลอดวลำ สำมำรถจัดรียงขຌอมูลป็นหลำยระดับ ิLayer) ซึไงจะท ำ฿หຌจัดกใบขຌอมูลเดຌจ ำนวนมำก
ละผูຌ ฿ชຌสำมำรถลือกดูรำยละอียดของขຌอมูลทีไตຌองกำรเดຌ ทัๅงนีๅ  ฿นบืๅองตຌน Application           
฿นทรศัพท์มือถือ พืไอรำยงำนผลกำรด ำนินงำนมำตรกำร รัฐบำลควรมีล ำดับกำรน ำสนอขຌอมูล 
ดังนีๅ 
 ระดับทีไ  1  กำรลือกหนวยงำนทีไรำยงำนผลกำรด ำนินงำนตำมมำตรกำรรัฐบำล 

 ระดับทีไ  2  กำรลือกหมวดอุตสำหกรรมหรือกลุมป้ำหมำยของมำตรกำร ชน ภำค
กษตรกรรม ภำคอสังหำริมทรัพย์ ภำคกำรทองทีไยวละบริกำร ผูຌประกอบกำร SMEs นิติบุคคล
ทัไวเป ป็นตຌน 

 ระดับทีไ  3  กำรลือกรำยกำรมำตรกำรของภำครัฐ ซึไงสำมำรถลือกตัวกรองระหวำงมำตรกำร
ทีได ำนินกำรอยู฿นปัจจุบันหรือมำตรกำรทีไคยด ำนินกำร฿นอดีตเดຌ 
 ระดับทีไ  4  กำรลือกรำยกำรทีไกีไยวขຌองกับตละมำตรกำรซึไงประกอบดຌวย รำยละอียดของ
มำตรกำร ผลกำรด ำนินงำน฿นปัจจุบัน ผลกำรด ำนินงำน฿นอดีต ปัญหำละอุปสรรค  
 ระดับทีไ  5  กำรลือกปรียบทียบควำมคืบหนຌำกำรด ำนินงำนของตละมำตรกำร 
 ผลส ารใจทีไคาดวาจะเดຌรับ 

 1. สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำนินงำนมำตรกำรรัฐบำล฿นรูปบบทีไป็นมำตรฐำน ขຌำ฿จ
งำย รวมทัๅงสำมำรถสืบคຌนรำยละอียดของมำตรกำร ควำมคืบหนຌำของกำรด ำนินมำตรกำร ปัญหำ
ละอุปสรรคทีไกิดขึๅนจำกกำรด ำนินมำตรกำร 
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 โ. สำมำรถ฿ชຌทคนลยีสำรสนทศมำ฿ชຌ฿นกำรรำยงำนผลกำรด ำนินมำตรกำรผำน 
ApplicationดบนกSmartกPhoneกเดຌตลอดวลำกละป็นกำรลดระยะวลำหรือขัๅนตอน            
฿นกระบวนกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำน 

 3. สำมำรถ฿ชຌ Application ป็นชองทำง฿นกำรลกปลีไยนขຌอมูลขำวสำรระหวำงหนวยงำน
ของภำครัฐ พืไอลกปลีไยนขຌอมูลควำมคืบหนຌำมำตรกำรตำง โ ของตละหนวยงำน ละอำจ฿ชຌป็น
ชองทำง฿นสืไอสำรละรับฟังควำมคิดหในจำกประชำชนเดຌ 
 4. สำมำรถติดตำมกก ำกับกละประมินผลกำรด ำนินงำนกรวมถึงปัญหำละอุปสรรค                 
฿นกำรด ำนินมำตรกำรตำง โ ของรัฐบำลเดຌอยำงตอนืไอง 
 5. สำมำรถสืบคຌนมำตรกำรทีได ำนินกำรสิๅนสุดลຌวเดຌ ส ำหรับ฿ชຌป็นขຌอมูล฿หຌกผูຌบริหำร          
พืไอประกอบกำรสนอนะมำตรกำรของรัฐบำล พืไอกระตุຌนศรษฐกิจ฿นระยะตอเป 
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การพัฒนาครงสรຌางพื นฐานดຌานการคมนาคมขนสง฿นอนาคต 
 

                                                                                   นางสาวภาศิริ มนสัวรกิจ 

นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 

 กำรขยำยตัวทำงศรษฐกิจ กำรคຌำ กำรลงทุน ละกำรทองทีไยวของประทศ฿นภูมิภำค
อำซียนจำกกำรรวมกลุมของประชำคมอำซียน ท ำ฿หຌปริมำณกำรขนสงสินคຌำละกำรดินทำง             
฿นภูมิภำคพิไมสูงขึๅน ซึไงประทศเทยมีควำมเดຌปรียบดຌำนพืๅนทีไตัๅงทำงภูมิศำสตร์ทีไป็นศูนย์กลำงของ
ภูมิภำคอำซียน จึงตຌองมีกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนดຌำนกำรขนสงทำงบก นๅ ำ อำกำศ ละรำง ละ
ครอบคลุมครงขำยระบบขนสงทัไวประทศ พืไออ ำนวยควำมสะดวกละควำมปลอดภัย                    
฿นกำรดินทำง ดยมีประดในทีไตຌองค ำนึงถึง฿นกำรปรับปรุงละพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนดຌำนกำร
คมนำคมขนสงอยู ็ ประกำร ดังนีๅ  
 แ.  ความคลองตัวละการขຌาถึงระบบการขนสงละจราจร ิMobilityกand Accessibility)                 
กำร฿หຌบริกำรขนสงสำธำรณะ฿นประทศเทยตຌองประสบกับปัญหำหลำยประกำรทีไสงผล฿หຌประชำชน
หันเป฿ชຌรถยนต์สวนตัว฿นกำรดินทำงมำกขึๅน ฿นขณะทีไจ ำนวนผูຌ฿ชຌบริกำรระบบขนสงสำธำรณะ       
กลับลดลงอยำงตอนืไอง พรำะปัญหำควำมรวดรใว฿นกำร฿หຌบริกำร ปัญหำดຌำนควำมปลอดภัย            
ของผูຌ฿ชຌบริกำร ปัญหำปริมำณของพำหนะเมพียงพอ ละปัญหำควำมตรงตอวลำของรถดยสำร
สำธำรณะ ดังนัๅน กำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนตำง โ ฿หຌมีกำรชืไอมยงทัๅงทำงบก นๅ ำ อำกำศ รำง 
ดยฉพำะระบบขนสงมวลชน฿หຌครอบคลุมพืๅนทีไ ฿นขตมืองละพืๅนทีไชนบท พืไอ฿หຌระบบขนสง
สำธำรณะมีควำมคลองตัว ชืไอถือเดຌ ขຌำถึงสะดวก ละรำคำทีไหมำะสม  ดยปรับปรุงครงสรຌำง
พืๅนฐำนทีไมีอยู ดิม ละพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนระบบขนสงสำธำรณะ฿นทุกสำขำกำรขนสง                
฿หຌมีประสิทธิภำพสำมำรถ฿ชຌงำนเดຌอยำงปลอดภัย ขຌำถึงกำรบริกำรเดຌสะดวก รวมถึงชืไอมตอกับ
ระบบขนสงสำธำรณะตำงรูปบบ ิPublic Transport Interchange) เมวำจะป็นกำรชืไอมตอดຌวย
ครงสรຌำงพืๅนฐำนหรือกำร฿ชຌทคนลยีสมัย฿หม ระบบตั็ว ดยสำร ิระบบตั็วตอตั็วรวมี พืไอ฿หຌ
ผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถขຌำถึงละปลีไยนรูปบบกำรดินทำงเดຌอยำงสะดวกรวดรใว 

 โ. ความปลอดภัยกิSafety)dอุบัติหตุสวน฿หญของประทศป็นอุบัติหตุจำกกำรขนสง            
ทำงถนน รองลงมำป็นอุบัติหตุจำกกำรขนสงทำงรถเฟ สำหตุหลักมำจำกพฤติกรรมของคนป็น



394 

 

หลัก ดยมืไอวิครำะห์ลຌวยังพบวำอีกสำหตุหนึไง คือ มำจำกสิไงวดลຌอม ซึไงหในเดຌจำกสถิติของ
ส ำนักงำนต ำรวจหงชำติ สวน฿หญมำจำกถนน ดังนัๅน ฿นกำรด ำนินกำรปรับปรุงหรือกอสรຌำงถนน 
ตຌองมีกระบวนกำร Road Safety Audit ดยริไมตຌนตัๅงตขัๅนตอนกำรออกบบจนถึงกำรกอสรຌำง
กอนปຂดกำร฿ชຌงำน รวมถึงพิจำรณำควำมปลอดภัยของผูຌ฿ชຌรถ฿ชຌถนนขณะท ำกำรกอสรຌำงถนนดຌวย 
ิWork Zone Safety) พรำะ฿นบำงชวงของสำยทำงทีไมีกำรกอสรຌำงอำจป็นอันตรำยกผูຌทีไสัญจร฿น
วลำกลำงคืน ดยควรมีกำรติดตัๅงอุปกรณ์อ ำนวยควำมปลอดภัย  ตลอดสຌนทำงทีไมีกำรกอสรຌำง ชน 
ป้ำยตือน เฟกระพริบ เฟบอกทำงบีไยง฿นวลำกลำงคืน ป็นตຌน พืไอป้องกันหรือลดควำมสีไยงทีไจะ
กิดอุบัติหตุจำกกำร฿ชຌรถ฿ชຌถนน       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.  การ฿ชຌพลังงาน฿นภาคการขนสงกิEnergyีกประทศเทยมีควำมพรຌอมของครงสรຌำง
พืๅนฐำนกำรขนสง ดยฉพำะทำงถนน ทีไมีครงขำยกำรบริกำรขนสงครอบคลุมทัไวประทศ ละเดຌรับ
กำรบ ำรุงรักษำทีไดี ตระบบกำรขนสงทำงรำงละทำงนๅ ำยังมีขຌอจ ำกัด ละเมมีประสิทธิภำพ
ทำทีไควรทัๅงทีไป็นกำรขนสงสินคຌำมวลมำกมีตຌนทุนกำรขนสงตอหนวยตไ ำ ละ฿ชຌพลังงำนนຌอย ดังนัๅน 
พืไอบริหำรจัดกำรระบบกำรขนสง฿หຌสำมำรถสนองควำมตຌองกำรของผูຌ ฿ชຌบริกำรเดຌอยำงมี
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ประสิทธิภำพละชวยลดตຌนทุนกำรขนสงจึงจ ำป็นตຌองสงสริม฿หຌกิดกำรปรับปลีไยนรูปบบ           
กำรขนสงสินคຌำทำงถนนมำสูกำรขนสงทำงรำง ละนๅ ำกิModalกShift)ก฿นสຌนทำงทีไหมำะสมละ            
ป็นเปเดຌ ละ฿หຌกำรขนสงทำงถนนละทำงอำกำศป็นกำรขนสงสนับสนุน 

 ไ.  ผลกระทบดຌานสิไงวดลຌอม ิEnvironment) ภำคกำรขนสงมีกำร฿ชຌพลังงำน฿นสัดสวน
ทีไสูง ฿นขณะทีไประทศเทยยังคงตຌองพึไงพิงกำรน ำขຌำนๅ ำมันชืๅอพลิงจำกตำงประทศ ซึไงมีควำม            
ผันผวนละมีนวนຌมรำคำสูงขึๅน ประกอบกับควำมตຌองกำร฿นกำรดินทำงทำงถนนพิไมสูงขึๅน  

ดยฉพำะ฿นชวงวลำรงดวน ตระบบกำรบริหำรจัดกำรจรำจรยังเมมีประสิทธิภำพ ท ำ฿หຌ
กำรจรำจรติดขัด กอ฿หຌกิดกำรผำผลำญนๅ ำมันชืๅอพลิงละกำรปลอยมลภำวะสูสิไงวดลຌอมเมวำจะ
ป็นมลพิษทำงสียง ละอำกำศ ละปริมำณกำรปลอยกຍำซคำร์บอนเดออกเซด์ ดยจะหในเดຌจำก
ตำรำงสถิติกำรปลอยกຍำซ CO2 ทีไพิไมขึๅนทุกป  
 ดังนัๅน ถຌำรำสำมำรถ฿ชຌทคนลยีขຌำมำชวย฿นระบบกำรบริหำรจัดกำรจรำจรเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน ยอมท ำ฿หຌกำรปลอยมลภำวะสูสิไงวดลຌอมลดลง ดยจัดสรร฿หຌกำร฿ชຌทรัพยำกร
ทีไมีอยู฿หຌกิดประสิทธิภำพสูงทีไสุด นຌนกำรสัญจรขนสงสำธำรณะมำกกวำรถยนต์สวนบุคคล พัฒนำ
ระบบขนสงสำธำรณะทัๅงบก นๅ ำ อำกำศ ละรำง฿หຌชืไอมยงกัน สำมำรถดินทำงเดຌอยำงสะดวก ละ
ป็นมิตรตอสิไงวดลຌอมดຌวย 

 

 

 

 

 

 

 

 5. ขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศกิCompetitiveness)กกำรบูรณำกำร        
ละกำรประสำนกำรด ำนินงำนระหวำงหนวยงำน พืไอกำรขับคลืไอนละปลงผนกำรพัฒนำ
ครงสรຌำงพืๅนฐำนดຌำนกำรคมนำคมขนสงเปสูกำรปฏิบัติยังเมกิดขึๅนป็นอยำงรูปธรรมมำกนัก             
กำรบงยกบทบำทของหนวยงำนดຌำนกำรขนสง ละกำรพัฒนำทคนลยีดຌำนกำรขนสงละ
จรำจรเมเดຌถูกน ำมำ฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด฿นกำรบริหำรจัดกำรกำรขนสง กฎหมำยละ
กฎระบียบทีไกีไยวขຌองบำงฉบับลຌำสมัยเมทันตอกำรปลีไยนปลง  ละเมอืๅอตอกำรพัฒนำ               
ภำคกำรขนสง รวมทัๅงบุคลำกรภำคกำรขนสงละจรำจรจ ำป็นตຌองเดຌรับกำรพัฒนำศักยภำพ฿นทุก โ 
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ดຌำน พืไอ฿หຌสำมำรถรองรับละปรับตัว฿หຌทำทันกำรปลีไยนปลงทำงศรษฐกิจ สังคม ละ
สิไงวดลຌอม รวมทัๅงทคนลยี นวัตกรรม ละควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌบริกำรภำคกำรขนสง  ท ำ฿หຌ
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของประทศยังเมมีประสิทธิภำพทำทีไควร 

 6. การปลีไ ยนปลงของ มืองละครงสรຌ างประชากร กิUrbanizationกand 

DemographicกChange)กประทศเทย฿นปัจจุบันก ำลังผชิญกับกำรพิไมจ ำนวนอยำงรวดรใวของ
ประชำกรผูຌสูงวัย ผูຌสูงวัยบำงสวนตຌองพึไงพำอำศัยตนองดยกำร฿ชຌบริกำรระบบขนสงสำธำรณะ          
พืไอท ำกิจวัตรประจ ำวัน ตผูຌสูงวัยตຌองประสบกับควำมยำกล ำบำก฿นกำร฿ชຌบริกำรระบบขนสง
สำธำรณะทีไเมสำมำรถตอบสนองควำมตຌองกำรของผูຌสูงวัย ละป็นอุปสรรคตอผูຌสูงวัย฿นกำรขຌำถึง
บริกำร ตลอดจนยังเมมีนยบำยทีไ฿หຌควำมส ำคัญกับกำรจัดบริกำรขนสงสำธำรณะส ำหรับผูຌสูงวัย          
ป็นกำรฉพำะ ปัญหำทีไ กิดขึๅน฿นกำร฿ชຌบริกำรรถดยสำรสำธำรณะหลำยประ กำร ชน 
ควำมสำมำรถ฿นกำรขຌำถึงปัญหำดຌำนควำมปลอดภัย ขำดสิไงอ ำนวยควำมสะดวก ควำมเมตรงวลำ 
ควำมถีไ฿นกำร฿หຌบริกำร ปัญหำดຌำนขຌอมูลขำวสำรกำร฿หຌบริกำรสຌนทำงเมครอบคลุม อุปสรรค               
฿นกำรขึๅน-ลงยำนพำหนะ ปริมำณผูຌดยสำรหนำนน เมชืไอมยงกับระบบขนสงสำธำรณะอืไน  โ 
ละปัญหำรืไองควำมสะอำด อยำงเรกใตำม หนวยงำนภำครัฐทีไกีไยวขຌองยังเม฿หຌควำมส ำคัญ               
กับกำรก ำหนดนยบำย ดຌำนกำรจัดสรรบริกำรรถดยสำรสำธำรณะกผูຌสูงวัยอยำงป็นรูปธรรม ทัๅงนีๅ
นืไองมำจำกหตุผลทีไส ำคัญ เดຌก กำรทีไประทศเทยประสบกับปัญหำอืไนทีไมีควำมส ำคัญละรงดวน
มำกกวำ ท ำ฿หຌมีควำมสน฿จ฿นประดในดังกลำวเมมำกนัก องค์กรทีไรับผิดชอบดຌำนกำรจัดบริกำรรถ
ดยสำรสำธำรณะขำดควำมขຌำ฿จกีไยวกับผูຌสูงวัย ละครือขำยของผูຌสูงวัยเมมีควำมขຌมขใง
พียงพอ฿นกำรผลักดันนยบำย฿หຌป็นรูปธรรมกนอกจำกนีๅ฿นอนำคตวิถีชีวิตจะปลีไยนเปกบำงคน
อำจจะท ำงำนทีไบຌำน ิWork from homeี ท ำ฿หຌทคนลยีป็นสิไงจ ำป็นมำก พืไอติดตอสืไอสำร           
฿นรูปบบตำง โ กำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนดຌำนคมนำคมขนสงยอมตຌองค ำนึงถึงวิถีชีวิตของคน            
฿นประทศดຌวย ดย฿ชຌทคนลยีป็นสืไอกลำงของขຌอมูล฿นกำรวำงผนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
ดຌำนตำง โ พรຌอมทัๅง฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นกำรตรวจตรำ ดูลรักษำ ครงสรຌำงพืๅนฐำนของชุมชน 
ละยังสำมำรถชวยประหยัดกำร฿ชຌพลังงำนตำง โ เดຌจำกควำมรวมมือนีๅดຌวย 

 7.  การปลีไยนปลงทคนลยี ิTechnology)กปัจจุบันกำรขຌำถึงละ฿ชຌประยชน์จำก
ทคนลยีดิจิทัลละขຌอมูลขำวสำร ป็นฐำนรำก฿นกำรพัฒนำกำรสรຌำงควำมจริญติบต             
ทำงศรษฐกิจ กำรพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน ละกำรพัฒนำทำงสังคม฿นดຌำนตำง โ ควบคู
กันเป ควำมกຌำวหนຌำละนวัตกรรมของทคนลยีดิจิทัล ยังสงผลตอกำรปลีไยนปลง รูปบบ  

กระบวนกำร ครงสรຌำงทำงดຌำนกิจกรรมทำงศรษฐกิจละสังคมอยำงหลีกลีไยงเมเดຌกกำรน ำ
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นวัตกรรมทคนลยีดิจิทัลเป฿ชຌ฿นวงกวຌำงนีๅป็นเปอยำงรวดรใวมำกจนมำถึงปัจจุบันทีไทคนลยี
ดิจิทัลหรือทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร ิICT)กกลำยป็นสวนหนึไงของระบบศรษฐกิจละ
สังคม฿นทุก โ มิต ิดยป็นกลเกส ำคัญ฿นกำรขับคลืไอนกำรปฏิรูปกระบวนกำรผลิต กำรด ำนินธุรกิจ 
กำรคຌำ กำรบริกำรกกำรศึกษำกกำรสำธำรณสุขกกำรบริหำรรำชกำรผนดิน รวมทัๅงกิจกรรม        
ทำงศรษฐกิจละสังคมอืไน โ สงผลตอกำรพัฒนำทำงศรษฐกิจกกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคน฿นสังคม                
ละกำรจຌำงงำนทีไพิไมขึๅน ท ำ฿หຌประชำชน ชุมชน ละธุรกิจ ขຌำถึงหลงขຌอมูล หลงรียนรูຌตลำด 
ละบริกำรตำง โ ฿นรูปบบ฿หม ละกิดกำรลกปลีไยนสินคຌำละบริกำรทัๅงภำย฿นประทศ ละ
ระหวำงประทศเดຌคลองตัวยิไงขึๅน ดังนัๅน ฿นกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนดຌำนคมนำคมขนสง               
ตຌองอำศัยทคนลยีดิจิทัลมำท ำ฿หຌกิดระบบทีไ฿ชຌขຌอมูลของผูຌ฿ชຌจริง พืไอสนองควำมตຌองกำรทัๅงภำค
ครัวรือนละภำคธุรกิจ ท ำ฿หຌสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรจรำจรเดຌ฿นบืๅองตຌน รวมทัๅงพัฒนำ
ครงสรຌำงพืๅนฐำนดຌำนคมนำคมขนสงเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ละน ำมำพัฒนำตอยอด฿นกำรชืไอมยง
ระบบครงสรຌำงพืๅนฐำนของมืองขຌำดຌวยกันตอเป 

 จำกประดในทีไกลำวถึงทัๅงหมด ผูຌขียนน ำมำสรุปป็นขຌอสนอนะเดຌวำ กำรพัฒนำครงสรຌำง
พืๅนฐำนดຌำนคมนำคมขนสง฿หຌมีประสิทธิภำพละยัไงยืนนัๅน ควรมีกำรชืไอมครงสรຌำงพืๅนฐำนตำง โ 
ขຌำดຌวยกัน นืไองจำกปัจจุบันระบบครงสรຌำงพืๅนฐำนทัๅง ประปำ เฟฟ้ำ คมนำคมขนสง บริกำร
สำธำรณะของมืองมักจะยกกันละด ำนินกำรบบตำงคนตำงท ำ ถึงมຌตละระบบจะท ำงำนเดຌ
อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุดลຌวนัๅน   ถຌำตละระบบท ำงำนรวมกันบบบูรณำกำร฿นบริบทของมือง 
พืไอสำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคัญ฿นงของกำรลงทุนละ฿ชຌ฿หຌกิดมูลคำสูงทีไสุด ดยผำนระบบ IT 

กอ฿หຌกิดประยชน์กประชำชน ทัๅง฿นดຌำนควำมสะดวกสบำย คุณภำพชีวิตทีไดีขึๅน นอกจำกนีๅ ฿นยุค
ของ Internet of Things (IOT) ซึไงป็นรำกฐำน฿นกำรชืไอมยงอุปกรณ์หรือสิไงของรอบ โ ตัวขຌำกับ
ครงขำยสืไอสำรบบอินตอร์นใต ท ำ฿หຌประชำชนสำมำรถขຌำถึงขຌอมูลขำวสำรตำง โ เดຌ สำมำรถ
รวมก ำหนดทิศทำง สดงควำมคิดหใน ฿นกำรบริหำรจัดกำรมือง ยกตัวอยำงชน ระบบจຌงควำม
สียหำยครงสรຌำงพืๅนฐำนดຌำนตำง โ เมวำจะป็นถนน สะพำน เฟฟ้ำ เฟจรำจร ฯลฯ ป็นระบบ 
Application ถຌำระบบดังกลำวมีกำร฿ชຌอยำงตอนืไอง มีกำรสดง฿หຌหในถึงขຌอมูลกิดผลลัพธ์ตอ           
กำรด ำนินงำนจริง กใจะท ำ฿หຌกิดควำมชัดจน฿นกำรวำงผนงำน฿นตละป รวมถึงงบประมำณพืไอ฿หຌ               
สอดคลຌองกับควำมสียหำยทีไกิดขึๅนจริง รวมเปถึงสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรจรำจรเดຌจำกกำรขຌำถึง
ขຌอมูลของประชำชน ดยกำร฿ชຌทคนลยี พืไอจัดสรรวลำ฿นกำรดินทำงละกำรขนสง ชืไอมตอกับ
ระบบขนสงสำธำรณะตำงรูปบบกิPublicกTransportกInterchange)กละพัฒนำระบบขนสง
สำธำรณะ฿หຌป็นบบ real time ตำมจ ำนวนผูຌดยสำร ละมีกำรก ำหนดวลำทีไนนอนเดຌ ดังนัๅน 
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ขຌอมูลยอมป็นสิไงส ำคัญทีไจะท ำ฿หຌกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนดຌำนคมนำคมขนสง฿นอนำคตป็นเป
อยำงตใมประสิทธิภำพ ดย฿ชຌทคนลยีมำสรຌำงควำมชืไอมยงระบบตำง โ พืไอผลักดัน฿หຌประทศ
เทยกຌำวขຌำมกับดักประทศรำยเดຌปำนกลำง ิMiddleกIncomeกTrap)กซึไงประชำชนกใตຌอง฿ชຌ
ทคนลยีอยำงสรຌำงสรรค์฿หຌป็น Smart user อยำงทຌจริงดຌวย พืไอ฿หຌกิดประยชน์ทัๅงตอประทศ
ละควำมป็นอยูของประชำชน฿นอนำคต 

 บรรณานุกรม 

 http://www.mot.go.th/ 

 http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries21.html 

 http://www.eppo.go.th/index.php/th 
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รูຌขา รูຌรา อุตสาหกรรมอาหารเทย รบอยางเรกใชนะ 
 

นางสาวภุมมรี ศรีวงศ์ 
นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ   

กรมสงสริมอุตสาหกรรม 

 

 ปัจจุบัน ประทศเทยมีผูຌประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรจ ำนวน แ.แ สนรำย คิดป็น
สัดสวนรຌอยละ โๆ ของอุตสำหกรรมกำรผลิตทัๅงหมด ดยผลิตสินคຌำอำหำรคิดป็นมูลคำประมำณ          
โ ลຌำนลຌำนบำท กอ฿หຌกิดกำรจຌำงงำนประมำณ แ.เๆ ลຌำนคนหรือรຌอยละ แๆ ของอุตสำหกรรม          
กำรผลิต ละสำมำรถสงออกสินคຌำเปจ ำหนำยมำกกวำ โเเ ประทศทัไวลก ผูຌประกอบกำร฿น
อุตสำหกรรมอำหำรเทย ป็นผูຌประกอบกำรรำย฿หญพียงรຌอยละ เ.5 ของจ ำนวนสถำนประกอบกำร
ทัๅงหมด ตป็นผูຌลนทีไมีบทบำทส ำคัญตอกำรจริญติบตของอุตสำหกรรมอำหำรป็นอยำงมำก        
ทัๅง฿นมิติของกำรสรຌำงมูลคำพิไม฿หຌกับระบบศรษฐกิจ กำรน ำรำยเดຌขຌำประทศจำกกำรสงออก 
รวมถึงกำรจຌำงงำน ทีไคิดป็นสัดสวนสูงถึงรຌอยละ ็เ ฿นขณะทีไกลุมผูຌประกอบกำรขนำดกลำงละ
ขนำดยอม รวมทัๅงกลุม Microกทีไมีสัดสวนสูงถึงรຌอยละ ้ .้5 ตมีบทบำท฿นมิติทัๅง ใ ดຌำนพียงรຌอยละ ใเ           
ดังนัๅน กำรสงสริม สนับสนุน ละผลักดันผูຌประกอบกำรกลุมหลังนีๅ จึงป็นภำรกิจส ำคัญของกรม
สงสริมอุตสำหกรรมทีไจะท ำ฿หຌวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม วิสำหกิจชุมชน ผูຌประกอบกำร 
ละผูຌ฿หຌบริกำรธุรกิจอุตสำหกรรม มีสมรรถนะละขีดควำมสำมำรถ฿นกำรประกอบกำรทีไป็นลิศ
ละมีควำมยัไงยืนสูสำกล ดຌวยกำรพิไมมูลคำกำรลงทุน กำรสรຌำงบรนด์ละพัฒนำผลิตภัณฑ์฿หม โ 
ขຌำสูตลำด กำรพิไมผลิตภำพละกำรพิไมกำร฿ชຌระบบดิจิทัล฿นกำรประกอบกำร 

 กำรจะสงสริมอุตสำหกรรมรำยสำขำ฿ด โ รำควรวิครำะห์พืไอประมินสถำนกำรณ์ละ
นวนຌมกำรปลีไยนปลง พืไอกำรสนับสนุนทีไมนย ำละตรงประดในมำกทีไสุด อุตสำหกรรมอำหำร          
กใชนกัน จำกกำรวิครำะห์ปัจจัยภำย฿น (จุดขใงละจุดออน)กละปัจจัยภำยนอก (อกำสละ
ขຌอจ ำกัด) ของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรของประทศเทย สำมำรถสรุปเดຌดังนีๅ 
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 แ. จุดขใง 
  แ.แ ประทศเทยมีพืๅนดิน ละทรัพยำกรธรรมชำติทีไอุดมสมบูรณ์ส ำหรับกษตรกรรม 
ประมง ละปศุสัตว์  สำมำรถผลิตวัตถุดิบทีไมีคุณภำพละมีควำมหลำกหลำย พืไอน ำเปปรรูป           
ป็นผลิตภัณฑ์อำหำรชนิดตำง โ เดຌมำกมำย จึงป็นทำงลือก฿หຌกับผูຌบริภคทัไวลก 

  แ.โ  อุตสำหกรรมอำหำรมีควำมส ำคัญตอศรษฐกิจ สังคม กำรมือง ละควำมมัไนคง          
ของประทศ 

  แ.ใ  ผูຌประกอบกำรเทย฿นตละภำคกำรผลิตมีควำมช ำนำญ฿นกำรผลิต  ละกำร฿ชຌ
ทคนลยีทีไดีกวำประทศคูขงอืไน โ ฿นภูมิภำคดียวกัน 

  แ.ไ  รงงำนทีไอยู฿นกระบวนกำรผลิตละบรรจุภัณฑ์มีทักษะละฝมือดี 
  แ.5  กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมอำหำรดยนักธุรกิจรุน฿หม ซึไงสวน฿หญจะป็นคนหนุม
สำวทีไขຌำมำรับชวงกิจกำรทนรุนพอม ละกลุมนักธุรกิจรุน฿หมทีไประสบควำมส ำรใจ฿นธุรกิจ          
จำกกำรป็น Startup ซึไงนักธุรกิจรุน฿หมจะมีขຌอเดຌปรียบดຌำนกำรศึกษำ มีควำมคิดนอกกรอบ ละ
มีควำมกลຌำ฿นกำรตัดสิน฿จ 

  แ.ๆ สินคຌำอำหำรเทยมีภำพลักษณ์ทีไดี฿นดຌำนคุณภำพ ละมำตรฐำนควำมปลอดภัย          
ป็นทีไยอมรับของประทศผูຌน ำขຌำ 
  แ.็  อำหำรเทยมีรสชำติดี ป็นทีไนิยมของผูຌบริภค฿นตำงประทศ 

  แ.่  อุตสำหกรรมละธุรกิจกืๅอหนุนมีกำรรวมกลุมกันอยำงชัดจน 

  แ.้  ประทศเทยมีท ำลทีไตัๅงทีไดี หมำะกกำรป็นศูนย์กลำงกำรคຌำกำรลงทุน฿นภูมิภำค  
 โ.  จุดออน 

  โ.แ วัตถุดิบมีนวนຌมลดลงจำกกำรสืไอมทรมของทุนทรัพยำกรธรรมชำติ 
  โ.โ  ผูຌประกอบกำร SMEs ขำดกำรพัฒนำทคนลยีละนวัตกรรม฿นกำรตอยอด 

  โ.ใ  นมนຌมกำรขำดคลนรงงำน฿นสำยกำรผลิตมำกขึๅน 

  โ.ไ ขำดกำรบูรณำกำร฿นกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรของประทศ มีหลำยหนวยงำน
หันมำมุงพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำร ท ำ฿หຌกิดกำรท ำงำนซๅ ำซຌอนละขำดกำรชืไอมยงทีไหมำะสม 

  โ.5 ผูຌประกอบกำร SMEs ขำดควำมสำมำรถ฿นกำรขຌำถึงหลงงินทุน฿นระบบ 

  โ.ๆ  ผลิตภำพกำรผลิตของเทยอยู฿นระดับตไ ำ สวนทำงกับตຌนทุนคำจຌำงทีไพิไมสูงขึๅน 
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 ใ.  อกาส 

  ใ.แ ภำครัฐ฿หຌควำมส ำคัญกับอุตสำหกรรมอำหำรมำกขึๅน ถือป็นอุตสำหกรรม แ ฿น 5 
ของอุตสำหกรรม฿นกลุม ExistingกS-curveกซึไงป็นอุตสำหกรรมหลักละมีอยู ดิม ท ำหนຌำทีไ
ขับคลืไอนศรษฐกิจเทย฿นชวงทีไผำนมำ 
  ใ.โ  ตลำดยังมีควำมตຌองกำร฿นผลิตภัณฑ์อำหำรทุกประภทพิไมขึๅน 

  ใ.ใ  กำรกิดประชำคมศรษฐกิจ พิไมอกำส฿นกำรขยำยกำรคຌำกำรลงทุนของประทศ
เทย 

  ใ.ไ  ผูຌบริภครุน฿หม฿หຌควำมส ำคัญกับกำรรักษำสุขภำพมำกขึๅน จึงป็นอกำส฿หຌผูຌผลิต
สำมำรถพัฒนำรูปบบสินคຌำ รวมถึงสรຌำงสรรค์นวัตกรรมอำหำรพืไอตอบสนองควำมตຌองกำรของ
ผูຌบริภคกลุมดังกลำว 

  ใ.5  กำรพัฒนำทคนลยีสมัย฿หมปຂดอกำส฿หຌผูຌประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำร
สำมำรถลือก฿ชຌทคนลยีเดຌหมำะสมกับควำมตຌองกำร 

  ใ.ๆ  อุปสรรคทำงกำรคຌำลดลงจำกกำรรวมกลุมประชำคมอำซียน ทัๅง฿นรืไองอัตรำภำษี
ละมำตรกำรทีไเม฿ชภำษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) 

 ไ.  ขຌอจ ากัด 

  ไ.แ กำรปลีไยนปลงกฎระบียบกำรน ำขຌำดຌำนสุขอนำมัยอยำงรวดรใว ท ำ฿หຌ
ผูຌประกอบกำรปรับตัวเมทัน 

  ไ.โ ประทศคูคຌำมีมำตรกำรทีไป็นอุปสรรคทำงกำรคຌำมำกขึๅน 

  ไ.ใ  มีคูขง฿นตลำดลกมำกขึๅน 

  ไ.ไ  กำรขยำยตัวของพลังงำนทดทน ท ำ฿หຌวัตถุดิบทำงกำรกษตรบำงชนิด ดยฉพำะ
อຌอยละมันส ำปะหลัง ถูกน ำเปป็นวัตถุดิบ฿นกำรผลิตพลังงำนทดทน 

  ไ.5 ภัยคุกคำม฿หม ชน กำรปลีไยนปลงของสภำวะอำกำศ (ClimatedChange)           
รคพืช/สัตว์อุบัติ฿หม 
  ไ.ๆ  ระบบกำรศึกษำเทยผลิตบุคลำกรเมสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของภำค 
อุตสำหกรรม ดยนຌนกำรสอน฿นหຌองรียนมำกกินเป ท ำ฿หຌนักศึกษำเมสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌทันที
มืไอจบกำรศึกษำ 
  จำกกำรวิครำะห์จุดขใง จุดออน อกำส ละขຌอจ ำกัดของอุตสำหกรรมอำหำรเทย 
ประกอบกับผลกำรด ำนินงำนดຌำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำร ซึไงมุงนຌนเปทีไผูຌประกอบกำร 
SMEsกของกรมสงสริมอุตสำหกรรมทีไผำนมำจะหในเดຌวำยังเมประสบควำมส ำรใจทำทีไควร 
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นืไองจำกกรมฯ พยำยำมจะชืไอมยงงำนวิจัยทีไมีอยูลຌว฿นภำคกำรศึกษำสูกำรผลิตชิงพำณิชย์หรือ
จัดจຌำงทีไปรึกษำพืไอเปกຌปัญหำ฿นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของผูຌประกอบกำร SMEs ซึไงเมเดຌมีผนก 
R&Dกหมือนผูຌประกอบกำรรำย฿หญ ตกำรด ำนินงำนถูกจ ำกัดดຌวยจ ำนวนงินงบประมำณละ
ระยะวลำกำรด ำนินงำน฿หຌลຌวสรใจ ท ำ฿หຌเดຌตผลผลิตชิงปริมำณตยังขำดคุณภำพหรือเม
สำมำรถออกจ ำหนำยเดຌจริง นืไองจำกเมมีกำรศึกษำดຌำนกำรตลำดอยำงลึกซึๅงละจริงจัง 
ผูຌประกอบกำร ซึไงป็นนักธุรกิจจึงเมกลຌำสีไยงทีไจะลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์จำกครงกำร พืไอออก
ทดสอบตลำดพรำะอำจจะเมคุຌมทุน 

 ดังนัๅน ดຌำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร กรมสงสริมอุตสำหกรรมควร฿หຌควำมส ำคัญกับ           
กำรพัฒนำบบตลำดน ำ พรำะนัไนจะกำรันตีวำผลิตภัณฑ์ทีไพัฒนำขึๅนมำสำมำรถจ ำหนำยเดຌจริง            
มีคนซืๅอ คุຌมคำกับกำรลงทุน฿นกระบวนกำรผลิต หำกผูຌประกอบกำรตຌองกำรขำยสินคຌำภำย฿น 
ประทศ ผลิตภัณฑ์ทีไพัฒนำขึๅนตำมควำมตຌองกำรของผูຌบริภคเทย อำจเม฿ชกำร฿ชຌทคนลยีขัๅนสูง 
งำนวิจัยทีไลิศลอ ตควรจะตอบจทย์ตลำดประภทมวลชน (Mass Market) มำกกวำ นืไองจำก
ก ำลังซืๅอของคน฿นประทศเมสูงทำประทศญีไปุຆนหรือประทศ฿นกลุมตะวันตก ซึไงสำมำรถผลิตสินคຌำ
ทีไป็นนวัตกรรมจำกกำร฿ชຌวิทยำศำสตร์ละทคนลยีขัๅนสูงพืไอจ ำหนำยเดຌงำย พรำะคน฿นประทศ
นัๅน โ มีก ำลังซืๅอสูงละมีควำมตระหนัก฿นคุณคำของผลิตภัณฑ์จึงยินยอมทีไจะจำยงินพงขึๅน         
พืไอลกกับควำมคุຌมคำทีไตำมมำ พรำะฉะนัๅน ควำมชวยหลือของกรมฯ กผูຌประกอบกำรกลุมนีๅ 
ควรมุงนຌนดຌำนกระบวนกำรผลิตมำกกวำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ อำจจะป็นกำรลดตຌนทุน ลดของสีย 
พิไมประสิทธิภำพกำรผลิต ตลอดจนกำรพัฒนำสถำนประกอบกำร฿หຌเดຌรับมำตรฐำนทีไจ ำป็นตอ          
กำรจ ำหนำย ตถຌำผูຌประกอบกำรมีกลุมป้ำหมำยป็นลูกคຌำตำงชำติหรือตຌองกำรขยำยกำรผลิตจำก
ตลำดมวลชนป็นตลำดฉพำะกลุม (Niche Market)ก(ทรนด์ทีไก ำลังมำรง฿นชวงนีๅ ชน อำหำร
ส ำหรับผูຌสูงอำยุ Functional Food  Wellness Food  Clean Food  ละ Halal Food ป็นตຌน) 

พืไอดีดตัวองออกจำก Red Ocean ซึไงมีคูขงสูงเปสู Blue Ocean ซึไงมีคูขงนຌอยหรือเมมีลย 
กรมฯ คอยท ำหนຌำทีไป็นคนกลำงหรือผูຌชวย฿นกำรจับคูนักวิจัยกับผูຌประกอบกำร฿หຌท ำงำนรวมกัน฿น
กำรสรรค์สรຌำงผลิตภัณฑ์ทีไมีนวัตกรรม ตตຌองเมลืมทีไจะ฿หຌควำมส ำคัญกับควำมสอดคลຌองกับควำม
ตຌองกำรของตลำดดຌวย ฿นรืไองควำมรูຌทำงกำรตลำด อำจเม฿ชควำมช ำนำญของกระทรวง
อุตสำหกรรม ซึไงสำมำรถท ำงำนบูรณำกำรรวมกับกระทรวงพำณิชย์ ชน ผูຌประกอบกำรควรเปขຌำ
ครงกำรวิครำะห์กำรตลำดกับกรมสงสริมกำรคຌำระหวำงประทศทีไมีควำมชีไยวชำญดຌำนนีๅกอน 
ลຌวคอยมำพัฒนำผลิตภัณฑ์กับกรมสงสริมอุตสำหกรรมทีไมีควำมชีไยวชำญดຌำนกำรผลิตกลำงนๅ ำ  
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ซึไงสุดทຌำยผูຌประกอบกำรจะเดຌรับประยชน์สูงสุดละหนวยงำนรำชกำรทัๅง โ หง กใจะ Win-Win              

กันทัๅงคู  
 จะหในเดຌวำกำรทีไสำธำรณรัฐกำหลีป็นประทศทีไจริญฉกชนทุกวันนีๅ กิดจำกกำร฿หຌ
ควำมส ำคัญ฿นกำรสรຌำงสำธำรณูปภคขัๅนพืๅนฐำนของรัฐบำล฿นอดีต ประกอบกับกำรคัดลือกธุรกิจ   
ทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำป็นตัวน ำรองขับคลืไอนประทศ ดยมีรัฐบำลขຌำเปคุຌมครอง฿หຌธุรกิจนัๅน โ 
มีสถียรภำพละสำมำรถจริญติบต พืไอสรຌำงควำมมัไนคง฿หຌกับประทศเดຌ฿นอนำคต ดยธุรกิจ 
รำย฿หญ฿นปัจจุบันของกำหลี฿ตຌลຌวนริไมตຌนมำจำกกำรป็นผูຌผลิต฿นอุตสำหกรรมอำหำร ยกตัวอยำง
ชน บริษัท Samsung ทีไดิฉันเดຌมีอกำสเปศึกษำดูงำน จะมีสักกีไคนทรำบวำบริษัทรำย฿หญระดับ
ลกดຌำนอุปกรณ์เฟฟ้ำละอิลใกทรอนิกส์รำยนีๅ จะมีจุดก ำนิดมำจำกกำรขำยป้ง นๅ ำตำล (ซึไง฿ชຌ฿น         
กำรประกอบอำหำร) ละฝ้ำย (ซึไง฿ชຌ฿นกำรผลิตครืไองนุงหม) จนขยำยละตกรำยกำรผลิตมำกมำย 
ยกป็นบริษัทลูกพืไอผลิตผลิตภัณฑ์รำยสำขำตำง โ ฿นปัจจุบัน บำงทำนอำจถียงวำทีไประทศ
กำหลี฿ตຌพัฒนำประทศเดຌรวดรใวพรำะสภำวะสงครำมทีไบีบบังคับ฿หຌรัฐบำลละประชำชนตຌอง
ชวยกันหำทำงยียวยำประทศ฿หຌกลับมำสูสภำวะปกติดยรใว ดิฉันคิดวำควำมคิดชนนีๅเมผิด             
ตประทศเทยกใเมควรปลอย฿หຌกำรมีควำมสุขบบเมดือดรຌอน฿น Comfort Zone มำท ำ฿หຌคน฿น
ประทศขำดกำรพัฒนำตัวอง จนตຌองมำสีย฿จ฿นภำยหลังวำมຌตอุตสำหกรรมอำหำรทีไรำมีจุดขใง
ละอกำสมำกมำยยังเมสำมำรถท ำ฿หຌจริญเดຌ กลับถูกตำงชำติ฿ชຌชองทำงนีๅ฿นกำรหำผลประยชน์
ขຌำประทศขำ 
 จำกกำรศึกษำกีไยวกับสำธำรณรัฐกำหลีละกำรดูงำน฿นหนวยงำนดຌำน Digital Economy 
ดิฉันคิดวำกรมสงสริมอุตสำหกรรมสำมำรถน ำตัวอยำงกำรพัฒนำประทศของกำหลี฿ตຌมำปรับ฿ชຌ
ประยชน์฿หຌขຌำกับวิถีควำมป็นเทยเดຌอีกหลำยอยำง นอกจำกกำรพัฒนำสถำนประกอบกำรละ
ผลิตภัณฑ์ทีไดิฉันเดຌกลำวขຌำงตຌนลຌว กำรพัฒนำทีไตัวผูຌประกอบกำรหรือบุคลำกร฿นสถำนประกอบกำร
ถือป็นรำกฐำนส ำคัญ฿นกำรขับคลืไอนอุตสำหกรรมทุกสำขำ เมฉพำะคอุตสำหกรรมอำหำร ดังนัๅน             
สิไงทีไสำมำรถตอยอดจำกทุนดิมทีไกรมฯ มีอยูลຌวคือ กำรพัฒนำ Business Service Center (BSC) 

ทีไกรมฯ เดຌจัดสรຌำงขึๅนทัๅงสวนกลำงละตำมศูนย์สงสริมอุตสำหกรรมภำคตำง โ ทัไวประทศ฿หຌป็น
หมือน Gyeonggi Center for Creative Economic & Innovation ทีไเดຌรับกำรสนับสนุน            
ดยรัฐบำลสวนกลำงละรัฐบำลทຌองถิไนซึไงมีครือขำยกับบริษัทอกชนรำย฿หญ โ ดยปຂดอกำส฿หຌ
ผูຌประกอบกำรมำ฿ชຌศูนย์฿นกำรรียนรูຌ ละท ำงำนพียงคกรอก฿บสมัครสงเป มีหຌองปฏิบัติกำรละ
ครืไองมืออุปกรณ์ตำง โ ฿หຌผูຌประกอบกำรน ำเอดียทีไตนองคิดคຌนมำทดลองปฏิบัติจริง หำกเอดีย฿ด
จຎง มีควำมดดดน กใจะถูกซืๅอเปตอยอดหรือผลิตจริงดยบริษัทอกชนทีไป็นครือขำยของศูนย์        
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จึงท ำ฿หຌประทศกำหลี฿ตຌมีผูຌประกอบกำร Startup ทีไประสบควำมส ำรใจถึงรຌอยละกแเกส ำหรับ
สถำนประกอบกำรเทยทีไรับจຌำงผลิต฿หຌบริษัทตำงชำติ (Original Equipment Manufacturer : OEM) 

กรมฯ สำมำรถสงสริม฿หຌบุคลำกร฿นภำคอุตสำหกรรมริไมตຌนจำกกำรรียนรูຌทคนลยีดຌวย               
กำรลอกลียนบบจำกสิไงทีไงำย โ กอน จนคอย โ น ำเปสูกำรสรຌำงมูลคำพิไม฿หຌกับผลิตภัณฑ์          
฿นอนำคต หมือนทีไกำหลี฿ตຌ฿ชຌทคนิคนีๅ฿นกำรรับจຌำงผลิต฿หຌประทศญีไปุຆนละพัฒนำตอยอดตนอง
ป็นผูຌออกบบ (OriginalกDesignกManufacturerก :กODM) ริไมรียนรูຌทีไจะ฿ชຌทักษะมำกขึๅน              
฿นกำรผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีรำยละอียดยอะขึๅนดຌวยกระบวนกำรทำงวิศวกรรมละทคนลยีกำรผลิต 
จนกระทัไงสำมำรถป็นจຌำของบรนด์อง (OwnกBrandกManufacturerก:กOBM)กทีไสำมำรถ
ประยุกต์฿ชຌ R&D พืไอพิไมมูลคำ กิดป็นนวัตกรรม฿หຌกผลิตภัณฑ์ของตน  
 นอกจำกนีๅ ภำครัฐควรมีหนวยงำนทีไกใบรวมรวมขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอกำรพัฒนำประทศ
ละจัดท ำป็นวใบเซต์ทำงกำรพียง แ วใบเซต์ทีไ฿ครตຌองกำรทรำบขຌอมูลอะเรสำมำรถ Click ขຌำเป
หำควำมรูຌเดຌอยำงสะดวกดังชน กำรจัดท ำวใบเซต์ K-Developedia (www.kdevelopedia.org) 

ของประทศกำหลี ฿ตຌทีไ ป็นกำรผสมผสำนระหว ำง Korea+Development+Encyclopedia                 
ดยงบประมำณรຌอยละ ๆเ มำจำกรัฐบำลละอีกรຌอยละ ไเ มำจำกกำรลงนำมสัญญำครงกำรตำง โ 
กับหนวยงำนภำยนอก ซึไงวใบเซต์นีๅจะน ำสนอขຌอมูลทีไนำชืไอถือละ฿ชຌอຌำงอิงเดຌจำกงำนวิจัย               
฿นกำหลี฿ตຌละประทศทีไก ำลังพัฒนำดย Korea Development Institute (KDI) จะมีกำรอัพดต
ขຌอมูลทุกวันละผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถขຌำ฿ชຌเดຌฟรี ดยเมตຌอง Loginกส ำหรับประทศเทย กระทรวง
อุตสำหกรรมดยกรมสงสริมอุตสำหกรรม อำจจะริไมตຌนจำกกำรป็นมงำน฿นกำรรวบรวมขຌอมูล
ภำย฿นองค์กร/หนวยงำน฿นกระทรวง พืไอสรຌำงป็นฐำนขຌอมูลทีไถูกตຌองละตรงกับควำมป็นจริงมำก
ทีไสุด พืไอป็นประยชน์฿นกำรพัฒนำสถำนประกอบกำรละผูຌประกอบกำรเดຌอยำงครอบคลุมละ
ทัไวถึง อีกทัๅง กำรรวบรวมองค์ควำมรูຌทีไเดຌจำกกำรจัดฝຄกอบรมบุคลำกร฿นสถำนประกอบกำรรวมถึง
กำรจัดจຌำงทีไปรึกษำเปพัฒนำผลิตภัณฑ์ ละสถำนประกอบกำรยังสำมำรถน ำมำถำยทอดตอ฿หຌกับ
บุคคลทีไสน฿จผำนวใบเซต์นีๅเดຌอีกดຌวย ถือวำป็นกำรลงทุนทีไ฿ชຌงินนຌอย ตกิดประยชน์ตอคน           
฿นจ ำนวนมำกละอยำงกวຌำงขวำง ซึไ งป็นกนทຌของกำร฿ชຌกICTก฿นกำรพัฒนำอุตสำหกรรม  

อยำงเรกใตำมจะตຌองมีระบบกำรจัดกำรวใบเซต์ทีไดี  มีกำรอัพดตขຌอมูลอยูตลอดวลำพืไอควำม
ทันสมัยของขຌอมูลละทันสถำนกำรณ์กำรปลีไยนปลงของลก   
 กำรพัฒนำกลุมป้ำหมำยของกรมสงสริมอุตสำหกรรมดຌวยวิธีกำรตำง โ นำนำทีไกลำวมำ
ขຌำงตຌน จะเมสำมำรถประสบควำมส ำรใจเดຌลย หำกผูຌบริหำรของกรมฯ ยังเม฿หຌควำมส ำคัญกับ           
กำรพัฒนำบุคลำกร฿นหนวยงำนตนอง ดยฉพำะกลุมก ำลังคนรุน฿หม ซึไงจะป็นก ำลังส ำคัญ          
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฿นกำรผลักดัน฿หຌกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของประทศ฿นอนำคต จะหในเดຌ ชัดจำกตัวอยำงกำร
ฟ้นฟูประทศหลังสงครำมของกำหลี฿ตຌ ถึงมຌวำประชำชนทบเมมีอันจะกิน ตรัฐบำลกใมีวิสัยทัศน์
กวຌำงเกลทีไ฿หຌควำมส ำคัญกับกำรศึกษำละทุมงบประมำณ฿นกำรพัฒนำคน฿หຌมีศักยภำพละ
สำมำรถพัฒนำประทศ฿หຌจริญรุงรืองเดຌดังทีไหใน฿นปัจจุบัน ละยังคง฿หຌควำมส ำคัญรืไองกำรพัฒนำ
คนอยำงตอนืไอง ดยกำรสอน฿หຌดใกรูຌจักกำร฿ชຌอุปกรณ์ ITกตัๅงตยังลใก พืไอวำงรำกฐำนกำรป็น
ประทศ฿นยุค Industry 4.0  ขຌำรำชกำรละบุคลำกรของรัฐองกใถูกบีบบังคับ฿หຌพัฒนำตนองดຌวย
กำรประมินผลกำรปฏิบัติงำนจำกกำรเปฝຄกอบรมละน ำควำมรูຌทีไเดຌมำพัฒนำองค์กรตนอง 
นอกจำกนีๅ ต ำหนงขຌำรำชกำรระดับอ ำนวยกำรขัๅนตຌน ยังปຂดอกำส฿หຌบุคคลภำยนอกขຌำมำรวม
สอบขงขันกับขຌำรำชกำร฿นระบบ พืไอป็นกำรกระตุຌน฿หຌขຌำรำชกำรเมหยุดนิไงทีไจะพัฒนำตนองละ
ฟ้นหำคนทีไหมำะสมทีไสุดมำพัฒนำองค์กร ส ำหรับระบบรำชกำรเทยทีไป็นเปเดຌ฿นทำงปฏิบัติ             
มำกทีไสุด ดิฉันคิดวำผูຌบริหำรควร฿หຌควำมส ำคัญกับกำรฝຄกอบรมคน฿นองค์กรอยำงจริงจัง หำกเมเดຌ
จัดคอร์สฝຄกอบรมขึๅนมำอง กใควรปຂดอกำส฿หຌทุกคนเดຌเปรียนรูຌ สริมทักษะควำมช ำนำญ฿นวิชำชีพ 
(ส ำหรับอุตสำหกรรมอำหำร จຌำหนຌำทีไควรมีควำมรูຌอยำงนຌอยรืไองวิทยำศำสตร์ละทคนลยี           
กำรอำหำร มำตรฐำนทีไจ ำป็นส ำหรับสถำนประกอบกำร นวนຌมของอุตสำหกรรมอำหำร ละ
กำรตลำดทีไตอบสนองควำมตຌองกำรของผูຌบริภค) เม฿ชอนุญำต฿หຌตคนวำงงำนเปอบรม คนท ำงำนดี 
ขຌำตำนำยตຌองนัไงท ำงำนอยูตทีไท ำงำน เมเดຌเปอบรมอะเรลย ทัๅงทีไกำร฿หຌควำมรูຌกคนทีไมีศักยภำพทีไ
จะเดຌรับกำรพัฒนำจะป็นกำรลงทุนทีไคุຌมคำมำกกวำ฿นงของกำรน ำเป฿ชຌประยชน์฿นกำรท ำงำน          
ซึไง฿นอนำคตอำจน ำกำรตอยอดกำรรียนรูຌ  พืไอ฿ชຌพัฒนำงำนทีไรับผิดชอบมำป็นหนึไง฿นตัวชีๅวัดของ        
กำรประมินผลกำรปฏิบัติงำนของขຌำรำชกำรคนนัๅน โ ละกำรปຂดอกำส฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำเป
ฝຄกอบรมป็นหนึไง฿นตัวชีๅวัดของกำรประมินผลกำรปฏิบัติงำนของผูຌบังคับบัญชำองค์กรดังกลำวเดຌ  
 กำรขับคลืไอนประทศพืไอเปสูควำมมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน ดຌวยนยบำย Thailand 4.0      
ของรัฐบำลละนยบำย Industry 4.0 ของกระทรวงอุตสำหกรรม สำมำรถริไมตຌนจำกอุตสำหกรรม
อำหำรทีไถือป็นจุดขใงละมีศักยภำพมำกทีไสุดของประทศเทยมำยำวนำน ดยกำรสงสริมละ
สนับสนุนทีไตรงกับควำมตຌองกำรของผูຌผลิตละผูຌซืๅอ ฿นขณะดียวกัน กรมสงสริมอุตสำหกรรม
จะตຌองตรียมก ำลังคน฿หຌพรຌอมส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำร ทัๅงบุคลำกร฿นหนวยงำน
รำชกำรองละบุคลำกร฿นสถำนประกอบกำร พืไอน ำพำประทศ฿หຌหลุดพຌนจำกกับดักรำยเดຌ          
ปำนกลำง กับดักควำมหลืไอมลๅ ำ ละกับดักควำมเมสมดุล฿นกำรพัฒนำ ดຌวยกำรสรຌำงควำมขຌมขใง
จำกภำย฿น ขับคลืไอนตำมนวคิดปรัชญำศรษฐกิจพอพียง ผำนกลเกประชำรัฐ มืไอรำสำมำรถ
ก ำจัดจุดออนละกຌำวผำนขຌอจ ำกัด฿นขณะดียวกัน เดຌสริมควำมขใมขใง฿หຌกับขຌอเดຌปรียบละ฿ชຌ
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อกำสทีไมี฿หຌป็นประยชน์ อุตสำหกรรมอำหำรเทย เมวำจะมีคูขงมำกพียง฿ด รบอยำงเรกใจะชนะ
อยูดี 
 หลงอຌางอิง 
 ส ำมะนอุตสำหกรรม ป พ.ศ. โ55ๆ ส ำนักงำนศรษฐกิจหงชำติ 
 มูลคำผลผลิต ณ รำคำหนຌำรงงำนก(Ex-factory)กซึไงประมำณกำรจำกขຌอมูลส ำมะน
อุตสำหกรรมปพ.ศ. โ55ๆ ส ำนักงำนศรษฐกิจหงชำติ 
 ฐำนขຌอมูลตือนภัยรงงำน กระทรวงรงงำนละสวัสดิกำรสังคม 

 รำงนยบำยละผนกำรสงสริมละพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรหงชำติฉบับทีไ ดแ                   
(พ.ศ. โ5ๆเ-โ5็้) สถำบันอำหำร กระทรวงอุตสำหกรรม 
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บทรียนการพัฒนาภาครัฐของสาธารณรัฐกาหลี 
กับการน านวคิด Smart City มา฿ชຌ฿นประทศเทย 

 

     นายกฤษดากร ปຂດนทอง 
นักวิทศสัมพันธ์ช านาญการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 

 

 หลักสูตรการฝຄกอบรมละพัฒนาขຌาราชการผูຌ มี ผลสัมฤทธิ์สูงกิHiPPSกCapability 

DevelopmentกProgramี 
 หลักสูตรกำรฝຄกอบรมละพัฒนำขຌำรำชกำรผูຌ มีผลสัมฤทธิ์ สู ง  ิHiPPSกCapability 

Development Programี ประกอบดຌวยหัวขຌอกำรรียนรูຌ 5 Modules ดังนีๅ  
 แี กำรสริมสรຌำงองค์ควำมรูຌทีไจ ำป็นก(Knowledge-basedกDevelopment) ป็นกำรรียนรูຌ                   
รูปบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำครัฐของสำธำรณรัฐกำหลี ครงสรຌำงอัตรำก ำลังละวิธีกำร  คัด
สรรบุคลำกร  
 โี กำรสริมสรຌำงคุณลักษณะสวนบุคคล (CharacterกBuilding)กป็นกำรรียนรูຌกีไยวกับ            
กำรพัฒนำลักษณะอุปนิสัยทีไพึงประสงค์ ละกำรสริมสรຌำงทัศนคติทีไดี฿นกำรท ำงำน พืไอสวนรวม
ละประทศชำติ 
 ใี กำรสริมสรຌำงทักษะทีไจ ำป็นตอกำรปฏิบัติงำนส ำหรับขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง               
ป็นกำรรียนรูຌกีไยวกับกำรกຌปัญหำละตัดสิน฿จอยำงป็นระบบ ชน กำรประมินสถำนกำรณ์          
กำรวิครำะห์ปัญหำ กำรวิครำะห์กำรตัดสิน฿จกำรวิครำะห์ปัญหำทีไอำจจะกิดขึๅน กำรวิครำะห์
อกำสทีไจะกิดขึๅน 

 ไี กำรสริมสรຌำงประสบกำรณ์ทีไจ ำป็นตอกำรปฏิบัติงำน฿นบริบทกำรปลีไยนปลง                
ป็นกำรรียนรูຌนวทำงกำรพัฒนำประทศของสำธำรณรัฐกำหลี ซึไงผูຌขຌำรับกำรฝຄกอบรมเดຌรียนรูຌ
นวคิด นยบำย฿นกำรน ำอำทคนลยีสำรสนทศมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรพัฒนำประทศ฿นดຌำนตำง โ 
อำทิชน ครงสรຌำงพืๅนฐำน กำรวิจัย พัฒนำละนวัตกรรม รวมถึงกำรบูรณำกำรควำมรวมมือละ
กำรลงทุนระหวำงภำครัฐ ภำคอกชน ละสถำบันวิจัยตำง โ ดย฿ชຌทคนลยีสำรสนทศ฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุด 
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 5ี  กำรสริมสรຌำงกำรบูรณำกำรองค์ควำมรูຌ ป็นกำรรียนรูຌกำรผสมผสำนชืไอมยงควำมรูຌละ
ประสบกำรณ์฿นหลำกหลำยมิติมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรพัฒนำองค์กร฿หຌมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน 

 จำกหัวขຌอกำรรียนรูຌดังกลำวขຌำงตຌน ผูຌขຌำรับกำรอบรมมีควำมหในวำ นวทำงกำรพัฒนำ
ประทศของสำธำรณรัฐกำหลี ฿นรืไองนวคิดมืองอัจฉริยะ (Smart City) ป็นนวคิดทีไนำสน฿จ      
ทีไสำมำรถน ำมำป็นตຌนบบ฿นกำรประยุกต์฿ชຌกับประทศเทยเดຌ ดยท ำกำรชืไอมยงระบบครงสรຌำง
พืๅนฐำนของมือง ขຌำดຌวยกันบบบูรณำกำรผำนระบบ IT พืไอ฿หຌกำรบริหำรจัดกำรมืองป็นเปอยำง
มีประสิทธิภำพ 

 นวคิดมืองอัจฉริยะ (Smart City)  

 นวคิดมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ถูกพัฒนำขึๅนพืไอ฿หຌกิดชุมชนมืองทีไอ ำนวยควำม
สะดวกกผูຌอยูอำศัยละเดຌรับคุณภำพ฿นกำร฿ชຌชีวิตทีไสูง ป็นมืองทีไนำอยูอำศัย ละมีกำร฿ชຌ
ทรัพยำกรทีไมีอยูนຌอยทีไสุดอยำงมีประสิทธิภำพ ดยท ำกำรชืไอมยงระบบครงสรຌำงพืๅนฐำนของมือง
ขຌำดຌวยกันบบบูรณำกำรผำนระบบทคนลยีสำรสนทศ ิIT) พืไอ฿หຌกำรบริหำรจัดกำรมืองป็นเป
อยำงมีประสิทธิภำพ ดยหตุผลทีไตຌองมีกำรชืไอมครงสรຌำงพืๅนฐำนขຌำดຌวยกันนืไองจำก฿นอดีตนัๅน
ระบบครงสรຌำงพืๅนฐำนทัๅงประปำ เฟฟ้ำ กຍำซ คมนำคมขนสง บริกำรสำธำรณะของมืองมักจะ
ยกกันละด ำนินกำรบบตำงคนตำงท ำ ดังนัๅน นอกจำกจะตຌองท ำ฿หຌตละระบบท ำงำนอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุดลຌวนัๅน ยังตຌองท ำ฿หຌตละระบบท ำงำนรวมกันบบบูรณำกำร฿นบริบทของมือง                        
พืไอสำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคัญ฿นงของกำรลงทุนละ฿ชຌ฿หຌกิดมูลคำสูงทีไสุด ดยนวคิดดังกลำว
ป็นกำรจุดประดใน฿นกำรกระจำยอ ำนำจ ละสรຌำงควำมสำมำรถ฿นกำรบริหำรจัดกำรมืองของ       
ตละทຌองถิไน อีกดຌำน คือป็นกำรสรຌำงอ ำนำจ฿หຌกับประชำชน ละชุมชน฿นกำรรวมก ำหนดทิศทำง  
กำรสดงควำมคิดหใน ละกำรขຌำถึงขຌอมูลตำง โ ฿นกำรบริหำรจัดกำรมือง ชน ระบบจຌงควำม
สียหำยของครงสรຌำงพืๅนฐำนมืองจำกประชำชนผำนระบบ application ถຌำหำกระบบดังกลำว             
มีกำร฿ชຌอยำงตอนืไอง มีกำรสดง฿หຌหในวำขຌอมูลมีผลลัพธ์ตอกำรด ำนินงำนจริง  โ จะกิดควำม
ชัดจน฿นกำรวำงผนงำน฿นตละปรวมถึงงบประมำณ฿หຌสอดคลຌองกับควำมสียหำยทีไจຌงขຌำมำ 
 นวคิด Smart City กิดขึๅนพรຌอมโ กับกำรพัฒนำอยำงกຌำวกระดดของทคนลยี Internet 

of Things (IoT) ซึไงป็นรำกฐำน฿นกำรชืไอมยงอุปกรณ์หรือสิไงของรอบโตัวรำขຌำกับครงขำย         
กำรสืไอสำรบบอินตอร์นใต ซึไง IoT จะป็นกำรกระตุຌนตลำดมหภำค (mass market) ฿นกำร฿ชຌ
ทคนลยีพืไอพิไมควำมสะดวกสบำย ประสิทธิภำพ฿นกำรด ำรงชีวิต รวมถึงกำรขຌำถึงขຌอมูลขำวสำร
ตำง โ ดยพวงขຌำกับกำร฿ชຌ application บนทรศัพท์มือถือ  
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 Smart City คือทิศทำง฿นกำรพัฒนำมือง฿หຌคน฿นพืๅนทีไมีคุณภำพชีวิตทีไดี จำกกำรกຌปัญหำ
ตำง โ ชวยสงสริมสิไงวดลຌอมละลดผลกระทบ฿หຌหลือนຌอยทีไสุด ซึไงกใเดຌก ำหนดหลักกำรส ำคัญ
อำเวຌ 4 ขຌอ ละป็นทีไยอมรับ฿นวงกวຌำงวำกำรจะป็นมืองอัจฉริยะเดຌจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
 1)  มีกำร฿ชຌระบบสำธำรณูปภค สำธำรณูปกำรถนน อำคำรละสิไงอ ำนวยควำมสะดวก฿นพืๅนทีไ
มืองอยำงตใมประสิทธิภำพ มีกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนทัๅงภำคกำรผลิต กำรสงจำยละกำร฿ชຌ
พลังงำน รวมทัๅงสงสริมกำร฿ชຌพลังงำนทดทนพืไอสนับสนุนสภำพทำงศรษฐกิจ สังคม ละ
วัฒนธรรม฿นมืองนัๅน฿หຌขຌมขใง 
 2)  มีควำมยืดหยุนสูง ฿ชຌทคนลยีสำรสนทศทีไงำยตอกำรรียนรูຌ งำยตอกำร฿ชຌงำน รวมทัๅง
งำยตอกำรประยุกต์ละปรับปลีไยน ละสำมำรถตอบสนองตอควำมตຌองกำรของมืองเดຌอยำง
รวดรใวละมีประสิทธิภำพ 

 3)  ทคนลยี ขำวสำรขຌอมูล ปຂดกวຌำงละสำมำรถขຌำถึงกผูຌ฿ชຌ฿นทุกระดับ ทุกพศ ทุกวัย  
ทุกสถำนภำพ ทัๅงยังสำมำรถกຌเข฿หຌหมำะสมกับควำมตຌองกำร฿นกำร฿ชຌงำนทีไตกตำงกันเดຌดຌวย 

 4)  ป็นมืองหงคุณภำพชีวิตทีไดี มีควำมสุข มีควำมปลอดภัย ป็นสังคมหงกำรรียนรูຌ           
บมพำะนักธุรกิจ นักพัฒนำพืไอสรຌำง฿หຌกิดกำรพัฒนำนวัตกรรมดຌำนตำง โ อยูตลอดวลำ 
 นวคิด Smart City กับสาธารณรัฐกาหลี 
 ผนพัฒนำมืองของสำธำรณรัฐกำหลี ฿นศตวรรษทีไ โเ เดຌรับรงผลักดันมำจำกนวนຌม 
กำรจริญติบตของมืองทีไพิไมสูงขึๅนอยำงรวดรใว กำรบริหำรจัดกำร฿นภำคธุรกิจ กำรกษตร             
ถูกควบคุมดยภำครัฐละภำคอกชนขนำด฿หญ หรือกลุมบริษัท ทีไรียกวำ Chaebols ซึไงนวทำง
นยบำยนีๅเดຌน ำเปสูปัญหำหลำยอยำง ชน ควำมออัดของมือง ควำมสืไอมทรมของอำคำร 
ครงสรຌำงพืๅนฐำนตำง โ กำรสืไอมสภำพของสิไงวดลຌอม ละภำคอุตสำหกรรมทีไจริญติบตอยำง
รวดรใวควบคูเปกับกำรพัฒนำมืองทีไเมสำมำรถควบคุมเดຌ 
 จำกปัญหำดังกลำว จึงป็นจุดริไมตຌนของกำรปลีไยนปลงกลยุทธ์ส ำหรับกำรพัฒนำประทศ  
ซึไงจะชวย฿นกำรกຌปัญหำทีไกิดขึๅน สำธำรณรัฐกำหลีเดຌน ำอำนวคิด U-cities (or e-cities) ขຌำมำ
ป็นครืไองมือ฿นกำรกຌปัญหำละรับมือกับกำรจริญติบตของมืองอยำงยัไงยืน ดยรัฐบำลกำหลี  
฿นทุกระดับทัๅง฿นสวนกลำงละ฿นระดับภูมิภำคป็นผูຌด ำนินกำร 
 สำธำรณรัฐกำหลีป็นหนึไง฿นผูຌน ำทีไ฿หຌควำมส ำคัญรืไองครงสรຌำงพืๅนฐำนดຌำนทคนลยี
สำรสนทศมำตลอด 20 ปทีไผำนมำ ละป็นประทศทีไมีควำมพยำยำม฿นกำรคิดคຌนนวัตกรรม฿หม โ 
อยำงตอนืไอง ละสรຌำงครือขำยส ำหรับอุปกรณ์กIoTก฿หຌครอบคลุมทัไวประทศ พืไอ฿ชຌควบคุม            



410 

 

สัไงกำร ละชืไอมยงกำรสืไอสำรระหวำงอุปกรณ์ผำนกำรชืไอมยงรูปบบตำง โ พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌสำมำรถ
ควบคุมอุปกรณ์ตำง โ เดຌสะดวกมำกยิไงขึๅน ละน ำมำชืไอมยงกับระบบ Smart City เดຌ 
 การน านวคิด Smart City มา฿ชຌ฿นประทศเทย 

 ดยทีไภำครัฐลใงหในถึงควำมส ำคัญของ Smart City ฿นกำรผลักดัน฿หຌประทศเทยกຌำวขຌำมกับ
ดักประทศรำยเดຌปำนกลำง ิMiddle Income Trap) ซึไงกำร฿หຌควำมส ำคัญกับ Smart City              
อำจสงผล฿หຌกิดลักษณะกำรรวมลงทุน฿นรูปบบ PPP (Public Private Partnership) ระหวำง
ภำครัฐละภำคธุรกิจพืไอเดຌรับสิทธิ์฿นกำรจัดกำรบริหำรครงสรຌำงพืๅนฐำนดຌำน ITกละระบบสืไอสำร
ทีไจ ำป็นส ำหรับกำร฿หຌบริกำรบบ Smart City หรือ IoT ดยจะกิดกระสกำรลงทุน฿นระดับมือง
ของภำคธุรกิจทีไอยู฿นอุตสำหกรรมอิลใกทรอนิกส์ ละสืไอสำรทรคมนำคมพืไอสรຌำงกำรลงทุน
ครงสรຌำงพืๅนฐำนรวมกับมืองส ำหรับกำรรองรับกำรจัดกำร฿นรูปบบ Smart City รวมทัๅงรองรับ
กำรขยำยตัวของ IOT ทีไจะขຌำเปถึงประชำชน฿นระดับชุมชน ซึไงประชำชนหรือผูຌบริภคจะตຌองมีกำร
ปรับตัวพืไอ฿ชຌประยชน์จำกทคนลยีหลำนีๅ 

 ดังนัๅน จำกกำรน ำนวคิด SmartกCityกเป฿ชຌพัฒนำมืองเดຌอยำงประสบควำมส ำรใจของ
สำธำรณรัฐกำหลี ผูຌขຌำรับกำรฝຄกอบรมหในวำกระทรวง วิทยำศำสตร์ละทคนลยี ฿นฐำนะ
หนวยงำนหลัก฿นกำรขับคลืไอนกำรพัฒนำประทศดຌำนกำรวิจัยละพัฒนำดຌำนทคนลยีละ
นวัตกรรมของประทศเทย สำมำรถน ำนวคิดดังกลำวมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรก ำหนดยุทธศำสตร์          
เดຌดังนีๅ  
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 แ. สรຌำงควำมตระหนักตอสำธำรณะละองค์กำรทຌองถิไน ฿หຌหนวยภำครัฐมีกำรจัดกิจกรรม
ประกวดกำรสรຌำงมืองอัจฉริยะ ตำมภำรกิจหลักของหนวยงำนนัๅน ดยจูง฿จ฿หຌผูຌทีไชนะกำรประกวด
ป็นจຌำภำพด ำนินกำรสรຌำงมืองอัจฉริยะ฿นพืๅนทีไน ำรอง ซึไงจะชวย฿หຌกิดนวคิด฿หม  โ                  
฿นกำรพัฒนำมืองพืไอรองรับอนำคตทีไเมยึดติดกับกรอบควำมคิดดิม 

โ.  สนับสนุน฿หຌมีหนวยงำนมืองอัจฉริยะ (Smart City Office) พืไอ฿หຌกำรสรຌำงละด ำนิน
กำรมืองอัจฉริยะมีหนวยงำนทีไรับผิดชอบดยตรงมีรูปบบกำรบริหำรงำนอยำงป็นระบบ ลดควำม
ซๅ ำซຌอน ละสำมำรถชืไอมยงกันเดຌทัๅงหนวยงำนภำย฿นดຌวยกันละหนวยงำนภำยนอกประทศ  

ใ.  ปฏิรูปกฎหมำยทีไกีไยวขຌองกับกำรพัฒนำมืองอัจฉริยะ บูรณำกำรกฎหมำยทัๅงระบบ          
ดຌวยกำรทบทวนกกฎหมำย กฎ ระบียบ ทีไมีอยู฿นปัจจุบัน จัดกลุมกฎหมำยทีไตຌองบัญญัติขึๅน฿หม  
ปรับปรุงกฎหมำยบำงฉบับยกลิกกฎหมำยทีไป็นอุปสรรค ดยมุงนຌน฿หຌกฎหมำยนัๅนมีนืๅอหำ               
ทีไสอดคลຌองกับนวปฏิบัติสำกล ตอบสนองตอควำมตຌองกำรของผูຌมีสวนกีไยวขຌอง พืไอสงสริมละ
สนับสนุน฿นกำรรวมทุน สรຌำงครงสรຌำงพืๅนฐำนส ำหรับมืองอัจฉริยะ 

ไ.  สงสริมกำรจัดกใบขຌอมูล ชืไอมยงขຌอมูล ละปຂดขຌอมูล (Open Data) สนับสนุน฿หຌกิด
กำรจัดกใบขຌอมูลของมืองรูปบบตำง โ ละก ำหนดหนวยงำนทีไรับผิดชอบ฿นกำรดูลละจัดกใบ
ขຌอมูล฿นระดับมืองละระดับประทศ ดยตຌองปຂดขຌอมูลละจัด฿หຌมีชองทำงกำร ขຌำถึงทีไสะดวก
฿หຌกหนวยงำนอืไนทัๅงภำครัฐละอกชน สำมำรถน ำขຌอมูล฿นสวนทีไเมป็นภัยตอควำมมัไนคงของ
ประทศเปสรຌำง฿หຌกิดประยชน์หรือตอยอดบริกำรตำง โ เดຌ      
  ทัๅงนีๅ กำรด ำนินกำรรืไอง Smart City จ ำป็นตຌองอำศัยควำมรวมมือ฿นกำรบูรณำกำรรวมกัน
ระหวำงภำครัฐ อกชนละประชำชน ละพัฒนำตอยอด฿หຌกิดควำมยัไงยืนตอเป พืไอ฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุดตอประทศชำติละประชำชน  
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Lessons learned from 

the On Nara BPS System and its application to Thai 

Administrative Process: 

บทรียนจากระบบ Nara BPS System ละนวทางการพัฒนาระบบราชการ 
 

นายศิรพล ฤทธิประศาสน์ 
ศรษฐกรช านาญการ 

ส านักงานศรษฐกิจการคลัง 
 

 สำธำรณรัฐกำหลีมีนวทำง฿นกำรพัฒนำประทศ ดยมุงนຌนกำร฿ชຌทคนลยีดຌำนขຌอมูลละ
กำรสืไอสำร ิInformation and Communication Technology : ICTี พืไอพิไมประสิทธิภำพของ
กำรท ำงำนละกำร฿หຌบริกำรของภำครัฐ รัฐบำลกำหลีมีกำรด ำนินงำนทีไส ำคัญ พืไอพัฒนำระบบ 

ICT ละ E government ดังตอเปนีๅ 
 1ี  ฿นป แ้่็ รัฐบำลกำหลีเดຌวำงรำกฐำนของ E government ดยเดຌจัดท ำระบบครือขำย
คอมพิวตอร์ National Basic Information System ิNBISี ป็นลักษณะริไมตຌน฿นกำรกใบขຌอมูล
ตำง โ ชน ทีไอยูอำศัย รถยนต์ละมีกำรปรับปรุงกฎหมำยตำง โ  
 2ี  ฿นป แ้้ๆ รัฐบำลกำหลีเดຌจัดท ำ Master Plan for National Informatization 

Promotion ซึไงมีควำมส ำคัญตอกำรวำงครงสรຌำงพืๅนฐำนครือขำย ิNetwork Infrastructureี ดย
เดຌมีกำรปรับปรุงระบบอินตอร์นใตควำมรใวสูง ละปรับปรุงขัๅนตอนกำรบริหำรงำนภำครัฐ           
฿หຌป็นระบบดิจิทอล 

 3ี  ฿นป โเเเ กำหลีเดຌน ำ e-government มำ฿ชຌอยำงจริงจัง ดยเดຌมีกำร฿หຌควำมส ำคัญ 
กับ แแ งำนหลัก นืไองจำกควำมตัๅง฿จ฿นกำรผลักดันนยบำย E-government ของรัฐบำลกำหลีจึง
สงผล฿หຌภำครัฐมีประสบควำมส ำรใจ฿นกำรบริหำรงำนภำครัฐดังตอเปนีๅ 1ี ประสิทธิภำพละควำม
ปรง฿สของกำรบริหำรงำนภำครัฐเดຌรับกำรพัฒนำอยำงกຌำวกระดดห2ีกกำรบริกำรของภำครัฐ            
เดຌรับกำรปรับปรุง 3ี ปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นกำรก ำหนดนยบำย 

 ปัจจัยหงความส ารใจของ E-government ฿นกาหล ี

 ภำวะผูຌน ำ ิLeadershipี ละกำรวำงยุทธศำสตร์ ิStrategic Approachี กำหลีสนับสนุน
฿หຌขຌำรำชกำรระดับสูงมีสวนรวม฿นครงกำรกElectronic ตำง โ ดยผูຌน ำประทศมีควำมมุงมัไน         
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อยำงจริงจัง฿นกำรผลักดัน฿น e-government มำสูกำรปฏิบัตินอกจำกนีๅ กำหลีมีกำรจัดท ำผน
ยุทธศำสตร์ดຌำนเอทีทีไชัดจนทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยำว  
 กำหลีลงทนุ฿นทคนลยีเอทีอยำงสมไ ำสมอพรຌอมทัๅงมีกำรจัดตัๅงกองทุนส ำหรับกำรสนับสนุน
ทคนลยีกITก฿หຌพรหลำย พืไอป็นกำรหลบลีไยงระบบกำรตัๅงงบประมำณ กำรตัๅงงบประมำณ 
ของกำหลีมีควำมยืดหยุนส ำหรับครงกำรทีไตຌอง฿ชຌระยะวลำหลำยป฿น ทัๅงนีๅ ตຌองมีกำรสนับสนุน
ดຌำน acceptanceกของคนดຌวย฿หຌขຌำ฿จละยอมรับกำร฿ชຌ technology ซึไงบุคลำกรภำครัฐบำล         
คนอำจจะเมยอมรับหรือเมอยำกรียนรูຌ  
 ควำมส ำรใจดຌำน ICT ของกำหลียังเดຌรับกำรยอมรับจำกองค์กรนำนำชำติ ชน 2010 UN 

Global E-government เดຌจัดอันดับ฿หຌกำหลีป็นอันดับ แ ดຌำนกำร฿หຌบริกำรทำงออนเลน์ ละ
ดัชนีกำรมีสวนรวม ิelectronic participation indexี 
 ระบบหลัก฿นกำรขับคลืไอน E government ของกำหลี เดຌก On Nara BPS System           
ป็นทคนลยีส ำคัญ฿นปลงกระบวนงำนรำชกำรทีไ฿ชຌระบบอกสำรป็นระบบออนเลน์พืไอพิไม
ประสิทธิภำพ ควำมปรง฿ส ละกำรมีสวนรวมของประชำชน 

 สภาพปัญหา  
 ปัจจุบัน ระบบรำชกำรมีควำมลำชຌำ฿นกำรตอบสนองควำมรวดรใวของลกทีไ ปลีไยนปลงเป             
฿นขณะทีไภำคอกชนมีกำรปลีไยนปลงละมีประสิทธิภำพสูงขึๅน พรำะสำมำรถน ำทคนลยีตำง โ 
มำประยุกต์฿ชຌ ชน กำร฿ชຌอีมล์ กำรประชุมดย฿ชຌวิดีอตำง โ กำร฿ชຌปรกรมอ ำนวยควำมสะดวก
฿นกำรท ำธุรกิจ ซึไงระบบรำชกำรเทยยังคงเมมีกำรปลีไยนปลงมำจำกยุคดิม ละสงผล฿หຌตຌอง
ประสบปัญหำดังตอเปนีๅ 
 แ. ควำมลำชຌำละควำมสิๅนปลืองทรัพยำกร 

 ระบบรำชกำรเทยยังตຌองด ำนินกำรผำนกำร฿ชຌกระดำษละระบบอกสำรดิม ซึไงสียวลำ           
฿นกำรรำง ละอกสำรสวนมำกกใสีไยงตอกำรสืไอมสลำยละสูญหำย นอกจำกนีๅ อำจท ำ฿หຌกิดกำร
เมมีกำรสำนตอดຌวย อกสำรสูญหำยเมสำมำรถเปตำมทีไ฿ครละรูຌวำ฿ครป็นผูຌรับผิดชอบ นอกจำกนีๅ         
ยังประสบปัญหำกับกำรตำมหำผูຌลงนำมซึไงบำงทีหำตัวเมเดຌกใลำชຌำเป สียวลำกับกำรวิไงตำม฿น
กระทรวงมำก 

 โ. กำรขำดรับผิดรับชอบ ิAccountabilityี 
 นืไองจำก มืไอวลำผำนเปนำน อกสำรมีกำรสูญหำยจึงท ำ฿หຌระบบรำชกำรขำดควำมปรง฿ส 
เมรูຌเดຌวำ฿ครป็นผูຌอนุมัติอะเรละผูຌ฿ดมีสวน฿น Decision making ของครงกำรตำง โ หรือ฿คร             
ป็นผูຌ฿หຌควำมหในทีไป็นประยชน์   
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 ใ. กำรขำดกำรประมินผลทีไทีไยงตรง 
 ระบบกำรบริหำรบบกำ โ ซึไงป็น Hierarchy ผูຌท ำเมเดຌรับ merit base สวนมำกกำรหำรือ
ระหวำงหนวยงำนหรือบุคลำกรป็นกำรพูดกัน฿นหຌองประชุมซึไงเมมีกำร record เวຌอยำงชัดจนท ำ฿หຌ
เมสมำรถรูຌเดຌวำ฿ครป็นผูຌรับผิดชอบจริง โ นอกจำกนีๅ กำรปรมทหรือลืไอนขัๅนขຌำรำชกำรกใยังเมมี
ควำมชัดจน฿นกำรด ำนินกำร นืไองจำกเมสำมำรถสืบทรำบเดຌว ำจริง โ ลຌว฿ครป็นคน฿หຌ idea           
ทีไดี โ กับกdecisionกmakingกผลกำรด ำนินงำนเมเดຌถูกน ำมำประมินอยำงทຌจริง ซึไงท ำ฿หຌระบบ
รำชกำรยิไงขำดคน 

 ไ. กำรบริหำรจัดกำรควำมรูຌ ิKnowledge Management and Knowledge Sharingี 
 นอกจำกนีๅ รืไองปัญหำของกำรถำยทอดองควำมรูຌ นืไองจำกอกสำรหำยหรือหำยำก ละมืไอ
มีกำรปลีไยนต ำหนงจຌำหนຌำทีไคน฿หมกับคนกำกใเมมีกำรหำรือกัน จຌำหนຌำทีไ฿หมกใเมรูຌรืไอง             
กำรประสำนงำนรืไองดิมกใมีปัญหำหมือนกับตຌองมีริไมตຌนกัน฿หมซึไงสดงถึงประสิทธิภำพทีไตຌอง
เดຌรับกำรปรับปรุง ละกระทบตอควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของประทศเทยดຌวย กำรอนุญำตหรือ
รืไองตำง โ ทีไตຌองเดຌรับกำรอนุมัติตำง โ กใลำชຌำ ภำคอกชนเทยกใพຌตำงประทศ 

 วัตถุประสงค์ 
 แ. สรຌำงประสิทธิภำพละประสิทธิผล฿หຌกระบบรำชกำรของประทศเทย ดยมุงนຌ น              
ทีไกำรกຌ Administrative process หรือกระบวนงำนของระบบรำชกำร  
 โ. น ำทคนลยีสำรสนทศมำ฿ชຌสรຌำงมำตรฐำนของระบบละกระบวนกำรท ำงำนของ
รำชกำรเทย ชน กำรรำงหนังสือ กำรจัดท ำอกสำรละขຌอมูลตำง โ หรือกำรประชุม 

 ใ. ติดตำม ก ำกับ ละประมินผลกำรด ำนินงำน รวมถึงปัญหำละอุปสรรค฿นกำรด ำนิน
ของระบบรำชกำร 
 กรอบนวคิดของผลงาน 

 แ. ป้ำประสงค์ของระบบ On Nara BPS คือ กำรสรຌำงมำตรฐำนดียวกันของระบบงำนของ
ระบบรำชกำร กำรบริหำรกระบวนงำนดย฿ชຌหลักวิทยำศำสตร์ละป็นระบบ กำรบงปัน               
ควำมขຌอมูลควำมรูຌ ละกำรชืไอมยงกับงำนทีไเดຌรับมอบหมำย 

 กำรสรຌำงมำตรฐำนดียวกันดย฿ชຌระบบขຌอมูล ดยงำนรำชกำรตำง  โ จะตຌองขຌำรูຌ
กระบวนกำรตำง โ ชน กำรจัดกใบขຌอมูล กำรจัดท ำอกสำร กำรทบทวนอกสำรกำรกDecision 

making กำรจัดกใบผลกำรหำรือละกำรบริหำร กำรด ำนินงำนพวกนีๅจะถูกท ำ฿หຌป็นมำตรฐำนละ
ท ำป็นดิจิตอล ควำมคืบหนຌำตำง โ จะถูกบันทึกเวຌละจัดกใบพืไอ฿นเป฿ชຌ฿นกระบวนกำรตัดสิน฿จ
อืไน โ ทีไกีไยวขຌอง฿นอนำคต กำรจัดท ำผน ละกำรด ำนิน กำรประมินผล 
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 โ. มีกำรจัดบงหมวดละกระบวนงำนของภำครัฐทีไมีควำมซับซຌอน฿หຌป็นเปตำมลักษณะงำน 
ิFunctionี ละ Unit Assignment  

 ใ. จัดท ำกำรบริหำรกระบวนกำร฿หຌมีประสิทธิภำพ ตัๅงตขัๅนวำงผนจนเปถึงปฏิบัติดยมี  
กำรบริหำรจัดกำรจะถูกท ำดยพิจำรณำถึงป้ำหมำยนืๅอหำสำระ กฎระบียบ ละผนน ำเปสู            
กำรปฏิบัติ ละบันทึกรำยงำน นอกจำกนีๅ กำรจัดท ำผนจะถูกบงชัดป็นวันอำทิตย์ละดือนละ
จะมีกำรจัด Unit assignment ตำมผนอยำงชัดจนทัๅงนีๅ กำรบงยกหรือจัดกลุม฿หຌชัดจนจะท ำ
฿หຌสำมำรถตรวจสอบชใควำ฿ครลำชຌำหรือ฿ครท ำงำนดีเดຌ ดยสำมำรถชใคจำกกำร File Log หรือ
ประวัติกำรบริหำร฿นระบบ  
 ดยสรุปลຌวมีกำรบงขัๅนตอนด ำนินกำรออกป็น โ ขัๅนตอนดຌวยระบบออนเลน์ เดຌก  
 แ. กำรจัดท ำผนละกำรบงงำนจัดบงงำน ซึไงระบบจะมีกำรบงยกงำนออกป็น             
งำนทัไวเป ละงำนบริหำร ดยงำนทัไวเป ิAdministrative processี ละสวนงำนบริหำรป็นงำน             
ทีไจะสะทຌอนนยบำย ระบบจะมีกำรจัด Task Management Card ดยระบุหัวขຌองำน ซึไงรวมถึง             
ชืไอของงำน นืๅอหำสำระ ป้ำประสงค์ ประวัติของงำน ผูຌทีไกีไยวขຌองตำง โ ซึไงป็นประยชน์                
ตอกำรสืบหำผูຌรับผิดชอบละกำรประมินผลตอเป฿นอนำคตดຌวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โ. ภำยหลังมีกำรจัดท ำผนละบงงำนลຌว จะมีกำรด ำนินกำรจัดท ำบันทึกละอกสำร          
ทีไกีไยวขຌองออนเลน์ละท ำกำรกReviewกดยทัๅงหมดนีๅเมจ ำป็นจะตຌองมีกำรพบกันหนຌำตอหนຌำ 
ละสำมำรถสืบทรำบทีไมำของรืไองละผูຌรับผิดชอบเดຌชัดจน ซึไงจะท ำ฿หຌกิดประสิทธิภำพละ          
ประหยัดวลำมำกขึๅน ดยกfeedback สำมำรถระบุเดຌ฿น DocumentกCardกของระบบเดຌลย 
อกสำรตำง โ มຌจะถูกกຌเขลຌวกใจะยังถูกบันทึกเวຌจึงสำมำรถตรวจสอบเดຌสะดวกนอกจำกนีๅ 
ระยะวลำ฿นกำรท ำ Decision making กใมีระบุเวຌพืไอเม฿หຌงำนคຌำง 
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 นวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงานราชการ 

 จำกกรอบนวคิดรืไอง E- Governmentกของกำหลี สำมำรถน ำมำปรับปรุงประสิทธิภำพ
ของหนวยงำนภำครัฐเทยเดຌ ดยกำรปรับปลีไยนกระบวนกำรปฏิบัติรำชกำรของเทยป็นระบบ
ออนเลน์ ซึไงประกอบดຌวยปัจจัยทีไส ำคัญดังนีๅ 
 แ. กำรท ำบันทึกควำมตกลงควำมขຌำ฿จรืไองกำรน ำระบบกElectronic มำ฿ชຌ฿นหนวยงำน 
ระหวำงหนวยงำนละขຌำรำชกำร 

 โ. ตຌองมรีะบบทีไมีกำรจัดหมวดงำนทีไป็นมำตรฐำน ิStandardized Processี พืไอ฿หຌขຌำ฿จ
ถึงควำมหมำยของงำนทีไจะจัดบงอยำงชัดจน   
 ใ. ก ำหนดนิยำมของรูปบบงำน พืไอ฿ชຌส ำหรับระบบจึงป็นรืไองส ำคัญ นืไองจำกสงผล         
ตอกำรมอบหมำยงำนละกำรก ำหนดผูຌรับผิดชอบทีไหมำะสม 

 ไ. บงหมวดของรูปบบงำนออกป็น โ กลุม เดຌก หมวดงำนปฏิบัติละหมวดงำนบริหำร 
ดยหมวดงำนบริหำรสำมำรถขຌำถึงขຌอมูลละหในภำพรวมของครงกำรเดຌ พรຌอมทัๅงสำมำรถติดตำม
ควำมคืบหนຌำเดຌตลอดวลำ ตรวจสอบควำมสอดคลຌอง หมวดงำนปฏิบัติจะรับผิดชอบงำนทัไวเปทีไตຌอง
ปฏิบัติพืไอ฿หຌงำนบรรลุผล 

 การจัดท า Template ของบันทึกละหนังสือขຌาราชการ Electronic ทีไมีประสิทธิภาพ  
 1. พืไอลดวลำ฿นกำรปรับกຌบันทึกละฟอร์มทของอกสำรทีไเมป็นมำตรฐำนละ               
ลดกำร฿ชຌวิจำรญำณหนวยงำนตຌองมีกำรจัดท ำกTemplateกบันทึกออนเลน์฿หຌชัดจนพืไอสะดวก            
ตอกำรกรอกละท ำบันทึกรำยงำน 
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 โ. กำรจัดสงอกสำร Electronicกจะสะดวกตอกำรสงงำน฿หຌกับผูຌบังคับบัญชำกำร ละ          
ลดวลำวิไงอกสำรหรือตำมหำผูຌลงนำมตำง โ ส ำหรับงำนทีไเมกีไยวขຌองกับนยบำย฿หຌลดกำรท ำ
บันทึกละจัดท ำป็นระบบทีไสะดวกรวดรใว 

 การจัดท า Document Card พืไอระบุรายละอียดของงาน 

 บัตรดังกลำวจะระบุรำยละอียดของงำน กำรอนุมัติงำนละกำร฿หຌควำมหในตองำน สำมำรถ
อนุมัติผำนออนเลน์เดຌลย ละทุกกำรกຌงำนจะมีระบุเวຌ มีฐำนขຌอมูลของอกสำรทีไเดຌรับปรับกຌ 
 การ฿ชຌระบบการประชุมผาน E Meeting  

 นຌนกำรหำรือจำกระบบ E-Meeting พืไอบันทึกควำมคิดละควำมหในของผูຌขຌำรวมประชุม
พืไอจะหำควำมรับผิดรับชอบ ิAccountabilityี ละน ำมำ฿ชຌประมินผลกำรท ำงำนเดຌ 
 ผลส ารใจทีไคาดวาจะเดຌรับ 

 แ. ลดขัๅนตอนละระยะวลำ฿นกำรด ำนินครงกำร  
 โ. ลดกำรสูญหำยของขຌอมูลละอกสำร รวมทัๅงกຌปัญหำกำรขำดผูຌสำนตองำน นืไองจำก
อกสำรละขຌอมูลบุคคลทีไกีไยวขຌองถูกกใบบันทึกเวຌ฿นระบบออนเลน์ 
 ใ. ผูຌบริหำรสำมำรถระบุปัญหำละกຌเขสถำนกำรณ์เดຌอยำงทันถวงที นืไองจำกสำมำรถ
ตรวจสอบควำมคืบหนຌำของงำนละระยะวลำ฿นกำรด ำนินงำนของตละบุคลำกร 
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Strategic Implication of Thai Public Organization Development: 

An Integrated ICT Platform for Smart Renewable Energy 

Management System 

 
นางสาวจารุวรรณ พิพัฒน์พุทธพันธ์  

นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  

กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงาน 

 

 ทีไมาของนวคิด ิBackground Idea) 

 ศรษฐกิจสรຌำงสรรค์ ิCreative Economy) หรือนวคิดกำรขับคลืไอนศรษฐกิจบนพืๅนฐำน
ของกำร฿ชຌองค์ควำมรูຌ กำรศึกษำ กำรสรຌำงสรรค์งำน ละกำร฿ชຌทรัพย์สินทำงปัญญำทีไชืไอมยง           
กับรำกฐำนทำงวัฒนธรรม กำรสัไงสมควำมรูຌของสังคมละทคนลยี/นวัตกรรมสมัย฿หม ซึไงป็น          
ค ำจ ำกัดควำมทีไก ำหนดขึๅนดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ (สคช.) พืไอผลิต
สินคຌำละบริกำรทีไสรຌำงก“มูลคำทำงศรษฐกิจกละก“คุณคำทำงสังคมกพืไอตอบสนอง              
ควำมตຌองกำรของผูຌบริภค฿นตลำด 

 ทิศทำงนยบำยกำรพัฒนำศรษฐกิจของประทศเทยมีกำรก ำหนดกรอบอยำงตอนืไอง            
จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ดยยุครกหรือทีไรียกกันวำยุค “ประทศเทย แ.เ นຌนกำรพัฒนำกำรกษตร                   
กำรผลิตละขำยผลผลิตจำกพืชเร พืชสวนป็นหลัก ตอมำขຌำสูยุค โ หรือ “ประทศเทย โ.เ             

ทีไนຌนสงสริมธุรกิจกลุมอุตสำหกรรมบำ ชน รองทຌำ ครืไองหนัง ครืไองดืไม ครืไองประดับ ครืไอง
ขียน กระปຉำ ครืไองนุงหม จนถึง฿นปัจจุบันยุคทีไ ใ หรือ “ประทศเทย ใ.เ นຌนสงสริมธุรกิจ 
กลุมอุตสำหกรรมหนักละกำรสงออก ชน กำรผลิต ขำย ละสงออกปูนซีมนต์ หลใก รถยนต์              
กำรกลัไนนๅ ำมัน กำรยกกຍำซธรรมชำติ ซึไงตัๅงต ยุคทีไ แ ถึงยุคทีไ ใ ประทศเทยลืไอนระดับจำก
ประทศทีไมีรำยเดຌปำนกลำงระดับตไ ำ (lower-middle-income country) สูประทศทีไมีรำยเดຌ   
ปำนกลำงระดับสูง (upper-middle-income country มืไอ พ.ศ. โ55ไ ิป ค.ศ. 2011) ฿นขณะทีไ
บำงประทศ฿นถบอชีย ชน ญีไปุຆน กำหลีละเตຌหวัน สำมำรถพัฒนำศรษฐกิจจนหลุดพຌนจำก
ประทศกับดักรำยเดຌปำนกลำงลຌว ดังนัๅน กำรพยำยำมยกระดับประทศเทยดຌวยกำรสรຌำงมูลคำพิไม 
ิValue added) ฿หຌกับสินคຌำละบริกำร พืไอสรຌำงกำรจริญติบตของระบบศรษฐกิจละควำม         
กินดีอยูดีของคน฿นประทศจ ำป็นตຌองมีกำรปรับครงสรຌำงระบบศรษฐกิจ  ละสังคมเปสูระดับ  
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สูงขึๅนภำย฿ตຌ “ระบบศรษฐกิจทีไนຌนกำรพิไมประสิทธิภำพละสรຌำงนวัตกรรม ิEfficiency-driven 
and Innovation - driven Economy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรอบนวคิด ิConceptual Idea) 

 ปัจจุบันขຌอมูลจ ำนวนมำกมำยมหำศำล ิBigกData)กกระจัดกระจำยอยูทัไวเป ละเมมี          
กำรน ำมำ฿ชຌประยชน์อยำงตใมทีไ หำกน ำขຌอมูลทีไมีอยูมำกมำยมหำศำลมำจัดรูปบบ วิครำะห์ละ
ตอยอดดຌวยกระบวนควำมคิดหรือนวัตกรรม฿หมจะชวยพิไมมูลคำของขຌอมูล ิValued Data)         

ทีไมีอยู ภำครัฐจะเดຌน ำขຌอมูลดังกลำวมำวำงผน ก ำหนดนยบำยละทิศทำงของประทศ จำกนัๅน  
ทุกหนวยงำนองค์กรจะ฿ชຌป็นกรอบกำรด ำนินงำน พืไอน ำเปสูกำรพัฒนำอยำงกຌำวกระดด               
ดยอำศัยกำรสืไอสำรบบสองทำง (Two-way communication) ซึไงภำพรวมของกระบวนกำร
ทัๅงหมดจะอยูภำย฿ตຌระบบนิวศน์ ิEcosystem) ทีไหมำะสม ทีไอืๅอตอนวคิดทีไกลำวมำขຌำงตຌน฿หຌ
กิดขึๅนอยำงป็นรูปธรรมจ ำป็นตຌองพัฒนำปัจจัยพืๅนฐำนหลักส ำคัญทีไกีไยวขຌอง เดຌก กำรพัฒนำคน 
กำรพัฒนำทคนลยี ละกำรพัฒนำระบบครงสรຌำงพืๅนฐำน  

 

 

 

 

 

 

 

กีไยวขຌอง เดຌก กำรพัฒนำคน กำรพัฒนำทคนลยี ละกำรพัฒนำระบบครงสรຌำงพืๅนฐำน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การพัฒนา 

ทคนลยี 

การพัฒนาระบบ 

ครงสรຌางพื นฐาน 

การพัฒนาคน 

การศึกษา 

ทักษะฝมือรงงาน 

การลงทุน R&D  

อินทอร์นตความรใวสูง 

ขຌอมูลจ านวนมหาศาล (Big Data) 

ระบบนิวศน์ทีไหมาะสม 

Valued Data 

Data center 

Internet Gateway 

รัฐบาลดิจิตอล 

Two way communication 

การ฿หຌความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยีก SMEs 

สงสริมธุรกิจ฿หมดຌานทคนลย ี

(Tech-Startup) 

ปรับครงสรຌางระบบบริหารการวิจัย 
พัฒนา ละนวัตกรรม 

Platform 
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 กำรพัฒนำคน รงรัดปฏิรูประบบกำรศึกษำดยปลีไยนรูปบบกำรรียนรูຌจำกดิมทีไผูຌรียนป็น
ฝຆำยรับ (passive learning) ป็นรูปบบกำรรียนรูຌทีไผูຌรียนเดຌลงมือกระท ำละ฿ชຌกระบวนกำรคิด 
มุงนຌนฝຄกทักษะกำรคิดมำกกวำควำมจ ำ ควำมสำมำรถชิงคิดวิครำะห์ ิCriticalกThinking)         
พืไอกำรกຌปัญหำผชิญอยู ตอยอดควำมคิดเปสูกำรสรຌำงสรรค์จินตนำกำร฿หมทีไป็นจริง รวมถึ ง       
กำรสรຌำงอกำสทำงกำรศึกษำทีไมีคุณภำพ฿หຌทำทียมกัน ลดชองวำงทักษะขัๅนพืๅนฐำนระหวำงพืๅนทีไ
ชนบทละพืๅนทีไมือง อีกทัๅงกำรยกระดับกำรศึกษำ฿หຌมีคุณภำพ พัฒนำทักษะทีไตลำดรงงำนตຌองกำร            
฿นอนำคต ดยฉพำะลักษณะงำนทีไทคนลยีละหุนยนต์เมสำมำรถทนทีไเดຌ ชน Non-Routine 

Skills สรຌำงทักษะทีไหลำกหลำยทัๅงควำมรูຌ ละกำรสืไอสำร ชน ทักษะควำมคิดสรຌำงสรรค์ ละทักษะ
กำรคิดวิครำะห์ ป็นตຌน 

 กำรพัฒนำทคนลยี ปลีไยนนวคิดกำรสรຌำงงำนวิจัย฿หຌมุงนຌนกำรวิจัยทีไตรงตำมควำม
ตຌองกำร (Demand-Side Research) ของผูຌ฿ชຌประยชน์ดຌวยกำรบงปันควำมคิด ประสบกำรณ์ 
ละควำมร วมมือร วมกัน ฿นทุ กภำคส วนทีไ  กีไ ยวขຌอ ง ก ิCo-Creationก&กCollaboration)                  
ผำนนวัตกรรมละทคนลยีกิดป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ ละน ำเป฿ชຌงำนชิงพำณิชย์ของภำคธุรกิจ
ขนำด฿หญละ SMEs สำมำรถตอยอดพัฒนำเปสูอุตสำหกรรม ดิจิทัล ละอุตสำหกรรมทคนลยี
ขัๅนสูง฿นอนำคต 

 กำรพัฒนำระบบครงสรຌำงพืๅนฐำน สรຌำงควำมกຌำวหนຌำครงสรຌำงระบบทรคมนำคม พัฒนำ
พลตฟอร์มdิPlatform)กหรือศูนย์ขຌอมูล ิData center) พืไอกำรบริหำรจัดกำรขຌอมูลพิไมชอง
ทำงกำรขຌำถึงขຌอมูล ิInternet Gateway) ดຌวยอินตอร์นใตควำมรใวสูงผำนกำร฿ชຌอุปกรณ์ชืไอมตอ
ออนเลน์ดยเมตຌอง฿ชຌคน ิInternet of Thing ; IoT) ชวยพิไมประสิทธิภำพกำร฿ชຌละบริกำร 

(Service Enhancing) ท ำ฿หຌกิด Intelligence Things ละ Smart systems 

 อยำงเรกใตำม หนวยงำนภำครัฐตຌองปรับปลีไยนระบบกำรท ำงำน฿หຌป็นรัฐบำลดิจิตอล 
ิDigitalกGovernment)กปลีไยนรูปบบบริกำร฿หม฿นกำรท ำงำนละกำร฿หຌบริกำร฿นภำครัฐ 
สงสริมกำรกิดนวัตกรรมกำร฿หຌบริกำร ซึไงมีผูຌรับบริกำรทัๅงภำคประชำชนละภำคธุรกิจ พืไอรองรับ
กำรขຌำถึงขຌอมูลของภำครัฐ อืๅอตอกำรท ำงำนทีไมีควำมทันสมัยละรวดรใว ทันตอสถำนกำรณ์           
ดยน ำเปตอยอดพิไมมูลคำสรຌำงประยชน์฿หຌประทศ฿นอนำคตตอเป 
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 การตอยอดนวคิด ิCreative Idea) 

 ฿นมิติของกำรพัฒนำพลังงำนทดทน กำรขำด
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรวัตถุดิบป็นอุปสรรคส ำคัญ
อยำงหนึไงของกำรสงสริมกำร฿ชຌพลังงำนทดทน
ดย ฉพำะพลั ง ง ำนทดทนประ ภทชี วมวล 
ิBiomass) ชน ศษเมຌขนำดลใก ิWood chip) ศษ
วัสดุหลือ฿ชຌทำงกำรกษตร อัดทง ิWood pellet) 
ป็นตຌน ผูຌประกอบกำรทีไสน฿จ฿ชຌวัตถุดิบจำกพลังงำนทดทน พืไอทดทนกำร฿ชຌพลังงำนจำก
ชืๅอพลิงฟอสซิลมักประสบปัญหำขำดควำมมัไน฿จ฿นกำรลงทุนปรับปลีไยนครืไองจักรบำงชนิด          
ทีไหมำะสมกับกำร฿ชຌชืๅอพลิงพลังงำนทดทน ชน หมຌอตຌมเอนๅ ำ ิboiler)กนืไองมำจำกควำม            
เมสมไ ำสมอของปริมำณวัตถุดิบ฿นตละชวงวลำ ฿นขณะทีไกษตรกรหรือผูຌทีไสน฿จจะผลิตวัตถุดิบ          
เมกลຌำลงทุนประกอบกิจกำร นืไองจำกขำดขຌอมูลปริมำณควำมตຌองกำร฿ชຌทีไทຌจริง อีกทัๅงยังขำด
ควำมรูຌควำมขຌำ฿จทคนลยีกำรผลิตทีไหมำะสม จึงท ำ฿หຌกลเกตลำดจึงเมสำมำรถกิดขึๅนเดຌ            
กิดชองวำงของกำรซืๅอขำยระหวำงผูຌผลิตละผูຌ฿ชຌ ดังนัๅน ภำครัฐจ ำป็นตຌองท ำหนຌำทีไสรຌำงตลำดกลำง
ชืไอมยงผูຌซืๅอละผูຌขำย฿หຌพบจอกัน ิDemand-Supply matching) รวมทัๅงก ำกับดูลกระบวนกำร
ตำง โ ทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌกิดควำมนำชืไอถือ ถูกตຌอง ปรง฿ส ละผูຌซืๅอผูຌขำยเดຌรับควำมป็นธรรม 
มำกทีไสุด 

 ระบบบริหำรจัดกำรวัตถุดิบพลังงำนทดทนจะด ำนินกำรซืๅอขำยผำนระบบออนเลน์ 
จ ำป็นตຌองอำศัยระบบครงสรຌำงพืๅนฐำนทรคมนำคมมำชวยพิไมประสิทธิภำพกำรสดงผลขຌอมูล
บบทันที ิReal time) เมวำจะป็นขຌอมูลรำยชืไอผูຌซืๅอ ผูຌขำย ปริมำณละรำคำซืๅอขำยทีไกิดขึๅน             
ดยระบบบริหำรจัดกำรวัตถุดิบดังกลำวจะครอบคลุมรืไองทีไส ำคัญ ชน กำรก ำกับดูลกณฑ์
มำตรฐำนละคุณภำพ ขัๅนตอนกำรซืๅอขำย กฎระบียบละงืไอนเขตำง โ ฿นกำรซืๅอขำย  กำรก ำกับ
ดูลสมำชิก กำรตรวจสอบละติดตำมพฤติกรรมกำรซืๅอขำย พืไอ฿หຌสำมำรถรองรับปริมำณกำรซืๅอ
ขำยวัตถุดิบทีไจะพิไมขึๅน฿นอนำคต กำรผยพรขຌอมูลขำวสำรกีไยวกับกำรซืๅอขำย ป็นตຌน 
กระบวนกำรพัฒนำระบบฯ กำรซืๅอขำยผำนระบบออนเลน์ ประกอบดຌวย  
 1.  กำรตรียมควำมพรຌอมขຌอมูลส ำคัญตำง โ ิBig data) ชน  
 -  กำรก ำหนดคุณภำพวัตถุดิบพลังงำนทดทน จัดท ำคำมำตรฐำนตำง โ ชน คำพลังงำน
ควำมรຌอน คำควำมชืๅน  
 -  กำรก ำหนดระบียบ ขຌอบังคับ หรือขຌอก ำหนดกำรซืๅอขำย  
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 -  รูปบบกำรช ำระงินละกำรขนสงสินคຌำ 
 -  กำรก ำหนดครงสรຌำงกำรบริหำรงำน หรือหนวยงำนรับผิดชอบ  
 2.  กำรออกบบละจัดท ำระบบ ิplatform) ทีไชืไอมตอดຌวยอินตอร์นใตควำมรใวสูง ชน 

 -  กำรสรຌำงระบบฐำนขຌอมูล (Data center) 

 -  รูปบบกำรสดงผลขຌอมูล (Valued data) ทีไสะดวกละงำยตอกำร฿ชຌงำน  

 -  ชองทำงกำรสดงผลขຌอมูล ชน Web-based, Mobile application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กำรสรຌำงระบบกำรบริหำรจัดกำรวัตถุดิบ พลังงำนทดทน ดยซืๅอขำยผำนระบบออนเลน์ทีไมี
ประสิทธิภำพจะชวยลดควำมสีไยงจำกควำมเมนนอนของปริมำณวัตถุดิบ ลดควำมผันผวนของรำคำ
สรຌำงคุณภำพละมำตรฐำนวัตถุดิบพลังงำนทดทน ผูຌประกอบกำรสำมำรถบริหำรจัดกำรธุรกิจละ
ตຌนทุน กำรผลิตเดຌดีขึๅน ผูຌผลิตมีตลำดขำยสินคຌำทีไนนอน สรຌำงรำยเดຌภำย฿นประทศจำกกำรปรรูป
วัสดุหลือ฿ชຌมำป็นพลังงำน สงผล฿หຌควำมตຌองกำร฿ชຌพลังงำนทดทนพิไมสูงขึๅน ประทศลด             
กำรสูญสียงินตรำ฿หຌตำงประทศจำกกำรน ำขຌำพลังงำน นอกจำกนีๅยังชวยลดกำรปลดปลอยกຍำซ
คำร์บอนเดออกเซด์   
 ซึไงป็นสำหตุของภำวะลกรຌอน ิGlobal warming) ฿นอนำคตระบบกำรซืๅอขำยผำนระบบ
ออนเลน์นีๅอำจพัฒนำเปสูกำรป็นตลำดซืๅอขำยลวงหนຌำ ชนดียวกับตลำดสินคຌำกษตรลวงหนຌำ          
หงประทศเทย หรือ AFET  

 บทสรุปนวคิด ิConclusion Idea)  

 บทควำมนีๅมีวัตถุประสงค ์พืไอน ำสนอนวทำงกำรกຌปัญหำกำรขำดประสิทธิภำพกำรจัดกำร
วัตถุดิบนืไองมำจำกกำรกิดชองวำงของกลเกตลำดระหวำงผูຌซืๅอละผูຌขำย ดยน ำกำรประยุกต์฿ชຌ
นวัตกรรมดຌำนกInformationกCommunicationกTechnologyกภำย฿ตຌกรอบนวคิดศรษฐกิจ
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สรຌำงสรรค์ ิCreative Economy) จำกควำมรูຌทีไเดຌรับ฿นกำรฝຄกอบรมหลักสูตร HiPPS Capability 

Development Program  

 ฿นบืๅองตຌนประทศตຌองรงกำรพัฒนำปัจจัยพืๅนฐำนหลักส ำคัญ เดຌก กำรพัฒนำคน               
กำรพัฒนำทคนลยี ละกำรพัฒนำระบบครงสรຌำงพืๅนฐำน ภำย฿ตຌกำรปรับปลีไยนระบบนิวศน์ 
ิEcosystem)กทุกภำคสวนของประทศ รวมถึงกำรปรับปลีไยนระบบกำรท ำงำนของหนวยงำน
ภำครัฐ฿หຌป็นรัฐบำลดิจิตอล ิDigital Government) พืไอรองรับกำรด ำนินกำรทัๅง฿นรูปบบชิงรุก
ละชิงรับกับสถำนกำรณ์ 
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พัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา฿หຌทันสมัย 

ดຌวยองค์ความรูຌละบทรียนการพัฒนาภาครัฐของสาธารณรัฐกาหลี 
 

นางสาวมนชนก ธนสันติ  
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ  

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 Introduction 

 นับจำกกำรสิๅนสุดสงครำมกำหลี฿นชวงป ค .ศ.แ้5เ-แ้5ใกกำหลี฿ตຌผชิญกับสภำวะ
ศรษฐกิจละสังคมทีไยไ ำย ซึไงตรงกับประทศเทยชวงภำยหลังกำรปลีไยนปลงทำงปกครอง ละ
ภำยหลังสงครำมลกครัๅงทีไ โ ตมืไอทียบสภำวะระหวำง โ ประทศลຌวประทศเทยถือวำอยู฿น
สถำนะทีไชคดีกวำมำก ฿นขณะทีไกำหลี฿นยุคนัๅนบຌำนมืองเดຌรับควำมสียหำยอยำงมำก ผูຌคนมีต
ควำมอดอยำก  ตดຌวยนยบำยของประธำนำธิบดีปำร์คจุง ฮี ละกำรสนับสนุนทุนจำกประทศ
อมริกำกใประสบควำมส ำรใจ฿นกำรกຌปัญหำศรษฐกิจ  ละป็นผูຌสรຌำง฿หຌกิดพืๅนฐำนส ำคัญ            
฿นกำรพัฒนำกำหลี฿ตຌ฿นยุคตอ โ มำจนกลำยป็น แ ฿น ไ สืออชีย ทีไป็นประทศกิด฿หม              
ทำงอุตสำหกรรม จน฿นทีไสุดกลำยป็นประทศรไ ำรวยประทศหนึไง฿นลกปัจจุบัน ผนพืไอพัฒนำ
ศรษฐกิจครัๅงส ำคัญของกำหลี฿ตຌ฿นทศวรรษทีไ แ้ๆเ จึงกิดขึๅนละสงผลท ำ฿หຌประทศกำหลี฿ตຌ
สำมำรถปลีไยนผำนป็นประทศทีไมีรำยเดຌสูง฿นวลำตอมำ฿นป แ้้5 ิรำยเดຌฉลีไยตอหัวคือ แโ,ไเใ 
ดอลลำร์สหรัฐี สิไงทีไมีสวนส ำคัญอยำงมำก฿หຌกำรพลิกฟนชำติกำหลีนัๅนป็นพรำะกำหลี฿ตຌ                 
฿หຌควำมส ำคัญกับกำรศึกษำ กำรสรຌำงสริม “นยบำยศรษฐกิจ กำรมุงนຌนทีไ “ระบบรำชกำร             
ทีไป็นอิสระ พืไอ฿หຌสำมำรถท ำงำนเดຌอยำงตใมประสิทธิภำพ ละกระทัไงครงสรຌำงควำมสัมพันธ์
ระหวำงระบบรำชกำร ละชบอล ิchaebol) ซึไงป็นครือขำยบริษัทขนำด฿หญของกำหลี฿ตຌทีไมี
สวนส ำคัญ฿นกำรผลักดันดຌำนธุรกิจของประทศ฿หຌกิดควำมจริญกຌำวหนຌำจำกกำรผลักดัน฿หຌ
ภำคอกชนลงทุน฿นสินคຌำอุตสำหกรรมทีไรัฐตัๅงป้ำหมำยเวຌ ดยฉพำะอยำงยิไงสินคຌำพืไอกำรสงออก 
ทีไจะเดຌรับสินชืไอทีไมีชืไอวำ “Policy Loan ฿นอัตรำดอกบีๅยทีไตไ ำมำกซึไงคิดป็นรຌอยละ โ5-ใเ ของ
งินสินชืไอ฿นธนำคำรพำณิชย์สิทธิประยชน์ดຌำนภำษีอำกรละกำรจัดหำทรัพยำกรตำง โ ตำมทีไ
ภำคอกชนตຌองกำร ฿นขณะดียวกันหำกบริษัท฿ดเมตอบสนองนยบำยหลักของรัฐจะถูกบีบบังคับ
ทำงอຌอม฿หຌลงทุน฿นภำคอุตสำหกรรมทีไรัฐก ำหนดผำนมำตรกำรตำง โ อำทิ กำรตรวจสอบบัญชี         
ดยกรมสรรพำกร ป็นตຌน 
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 ดังจะหในเดຌวำกำรทีไประทศกำหลี฿ตຌเดຌมีพัฒนำกำรอยำงกຌำวกระดดนัๅน  ป็นพรำะ            
฿หຌควำมส ำคัญ฿นดຌำนกำรศึกษำป็นอยำงมำก ดยฉพำะกำรศึกษำทีไจะน ำทคนลยี฿หม โ มำ฿ชຌ
พืไอกำรพัฒนำกำรท ำงำนของหนวยงำนภำครัฐ฿หຌ “ระบบรำชกำร มีอิสระสำมำรถท ำงำนเดຌอยำง
ตใมประสิทธิภำพดยฉพำะทคนลยี ฿นดຌำน theก informationกandกcommunication 

technology (ICT) ซึไงถูกน ำมำ฿ชຌ฿นรูปบบกำรจัดท ำ Big Data กำรรวบรวมขຌอมูลของสวนงำนตำง 
โ ทัๅงองค์กร หรือป็นกำรน ำขຌอมูลของหลำย โ หนวยงำนมำรวบรวมเวຌทีไดียวกัน ซึไงท ำ฿หຌกำรขຌำถึง
ขຌอมูลตำง โ พืไอน ำมำวิครำะห์ละสะดวกตอกำรคลืไอนตัว฿นกำรด ำนินงำน ท ำ฿หຌหนวยงำน
สำมำรถด ำนินกำรเดຌอยำงตใมประสิทธิภำพ กຌเขปัญหำเดຌตรงจุดละสำมำรถด ำนินกำรเดຌอยำง
รวดรใว นอกหนือจำกนัๅนยังน ำทคนลยีขຌำมำสนับสนุน฿หຌกำรท ำงำนของขຌำรำชกำรขຌำถึงละ
฿กลຌชิดประชำชนมำกยิไงขึๅนดຌวยกำร฿หຌท ำกำรสอบถำมขຌอมูลผำน online conference ทนกำรทีไ
จะตຌอง฿หຌประชำชนดินทำงมำถึงส ำนักงำน รวมถึงกำร฿หຌระบบรำชกำรด ำนินงำนผำนระบบ ICT 

พืไอ฿หຌลดปัญหำกำรพบปะ฿กลຌชิดระหวำงขຌำรำชกำรละภำคอกชนพืไอลดอกำส฿นกำรกิดปัญหำ
คอรัปชัไน กำรลือก฿ชຌ technologyก฿หຌหมำะสมกับรูปบบของงำนกใป็นอีกสิไงหนึไงทีไกำหลี            
฿หຌควำมส ำคัญเปพรຌอม โ กับกำรพัฒนำ technology ขึๅนมำ฿หຌป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของตนอง 
ส งผล฿หຌกำรท ำงำนของหนวยงำนรำชกำรของกำหลี  สำมำรถพัฒนำเดຌอยำงตอนืไอง                  
ตใมประสิทธิภำพ ยิไงเปกวำนัๅนกำหลียัง฿หຌควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำกฎหมำย฿หຌทำทันกำรพัฒนำ
ของทคนลยีทีไกิดขึๅน พืไอ฿หຌกำร฿ชຌทคนลยีสำมำรถปฏิบัติเดຌจริงป็นทีไยอมรับ฿นวงกวຌำง               
ดยมีกฎหมำยรับรอง 
 มืไอพิจำรณำองค์ควำมรูຌ ละบทรียนกำรพัฒนำภำครัฐของสำธำรณรัฐกำหลีลຌว หนวยงำน
ภำครัฐของประทศเทยเมควรทีไจะยึดติดกับกำรท ำงำน฿นรูปบบดิม โ ตพียงอยำงดียว ตควร
ค ำนึงถึงผลลัพธ์ทีไมีประสิทธิภำพ ดยน ำทคนลยีสมัย฿หมขຌำมำสนับสนุนกำรท ำงำนของจຌำหนຌำทีไ
ภำครัฐดຌวย  
 Why 

 กรมทรัพย์สินทำงปัญญำป็นหนวยงำน฿หຌบริกำรดຌำนทรัพย์สินทำงปัญญำทีไมีป้ำหมำย               
ทีไจะพัฒนำบริกำร฿หຌสะดวกรวดรใวป็นมำตรฐำนสำกล พืไอพิไมควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน              
ของประทศ ซึไงมีภำรกิจหลัก฿นกำรจดทะบียนคุຌมครองทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรสงสริม฿หຌกิด         
กำรสรຌำงสรรค์ละ฿ชຌประยชน์ทรัพย์สินทำงปัญญำ฿นชิงพำณิชย์ รวมทัๅง฿หຌควำมคุຌมครอง ละ
ปกป้องสิทธิ฿นทรัพย์สินทำงปัญญำ พืไอสริมสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทำงกำรคຌำ ละ
กำรพัฒนำศรษฐกิจของประทศ ซึไงมี 2กยุทธศำสตร์฿หญ฿นกำรด ำนินกำรดຌวยกันก2กยุทธศำสตร์ 
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เดຌก  ิแี พัฒนำระบบคุຌมครองสิทธิ฿นทรัพย์สินทำงปัญญำ฿หຌสะดวก รวดรใว ละป็น
มำตรฐำนสำกล (2) สริมสรຌำงควำมรูຌละสงสริมกำร฿ชຌประยชน์ทรัพย์สินทำงปัญญำ฿นชิงพำณิชย์ 
พืไอพิไมควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน 

 ยุทธศำสตร์ทีไ แ พัฒนำระบบคุຌมครองสิทธิ฿นทรัพย์สินทำงปัญญำ฿หຌสะดวก รวดรใว ละ         
ป็นมำตรฐำนสำกล มีป้ำหมำยทีไส ำคัญ฿น 4 ดຌำน ิแี พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรจดทะบียน         
฿หຌรวดรใวละมีประสิทธิภำพ ิโี พืไอ฿หຌผูຌประกอบกำรขຌำสูระบบกำรคุຌมครองสิทธิ฿นทรัพย์สิน         
ทำงปัญญำทัๅง฿นประทศละตำงประทศ ิใี พืไอพิไมประสิทธิภำพกำรป้องกันละปรำบปรำม         
กำรละมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ิไี พืไอสรຌำงจิตส ำนึก฿นกำรคำรพสิทธิ฿นทรัพย์สินทำงปัญญำ           
ของผูຌอืไน 

 ยุทธศำสตร์ทีไก2กสริมสรຌำงควำมรูຌละสงสริมกำร฿ชຌประยชน์ทรัพย์สินทำงปัญญำ฿นชิง
พำณิชย์ พืไอพิไมควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน มีป้ำหมำยทีไส ำคัญ฿น 2 ดຌำน (1) คนเทยมีควำมรูຌละ
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของทรัพย์สินทำงปัญญำก(2)กผูຌประกอบกำรเดຌรับกำรพัฒนำศักยภำพ                
฿นกำร฿ชຌทรัพย์สินทำงปัญญำ฿นชิงพำณิชย์ 
 ซึไงจำกยุทธศำสตร์ทีไ แ รืไองกำรกำรจดทะบียนทรัพย์สินทำงปัญญำเมวำจะป็นกำรจด
ทะบียนครืไองหมำยกำรคຌำ กำรจดทะบียนสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ กำรจดทะบียนสิทธิบัตร
ออกบบ สิไงส ำคัญทีไสุดตำมยุทธศำสตร์  คือรวดรใวละมีประสิทธิภำพ ตมืไอพิจำรณำจำก
สถำนกำรณ์จริงทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบันปริมำณค ำขอทีไขຌำยืไนจดทะบียน฿นประทศเทยมีปริมำณทีไมำก
ละกินกวำจ ำนวนนำยทะบียนทีไมีอยูสงผล฿หຌกิดจ ำนวนค ำขຌอทีไตกคຌำง ละสะสม฿นตป มຌวำ
จຌำหนຌำทีไนำยทะบียนของประทศเทยจะสำมำรถมีคำฉลีไย฿นกำรตรวจสอบค ำขอมำกกวำคำฉลีไย
ของนำยทะบียน฿นตำงประทศนืไองจำกกำรท ำ OT ฿นวันธรรมดำละสำร์อำทิตย์กใยังคงมีค ำขอ
คຌำงสะสมอยูมำก สงผล฿หຌผูຌยืไนขอจดทะบียนครืไองหมำยกำรคຌำตຌองรอผลถึง 1 – 2 ป ฿นกำรทีไจะ
ทรำบผล ผูຌยืไนขอจดทะบียนสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ตຌองรอผลถึง 3 – 5 ป ละผูຌยืไนขอจดทะบียน
สิทธิบัตรกำรออกบบตຌองรอผลถึง 2 – 3 ป ซึไงจะหในเดຌจำกขຌอมูล฿นตำรำงดังตอเปนีๅ 
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ตารางขຌอมูลส ารวจดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรกฎาคม 2559 
 

 กรมทรัพย์สินทำงปัญญำเมเดຌนิไงนอน฿จตอปัญหำทีไกิดขึๅน จึงเดຌท ำกำรขอพิไมอัตรำก ำลังคน 
117 อัตรำ พืไอมำท ำหนຌำทีไนำยทะบียนครืไองหมำยกำรคຌำพิไม 20 อัตรำ นำยทะบียนสิทธิบัตร             
กำรประดิษฐ์ 74 อัตรำ ละผูຌนำยทะบียนสิทธิบัตรกำรออกบบ 10 อัตรำ จຌำหนຌำทีไ฿นต ำหนง 
อืไน โกทีไกีไยวขຌอง 13กอัตรำกซึไงจຌำหนຌำทีไ฿หมจะถูกทยอยบรรจุปงบประมำณ 25560–2562            
เปจนครบ สงผล฿หຌพืๅนทีไท ำงำนส ำหรับจຌำหนຌำทีไมีเมพียงพอตอกำรรองรับจຌำหนຌำทีไ฿หมบำงสวน
ละท ำ฿หຌพืๅนทีไกำรท ำงำนดิมกิดกำรออัด สงผล฿หຌมีสภำพวดลຌอม฿นกำรท ำงำนทีไเมหมำะสม 
พรำะพืๅนทีไของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำมีอยูอยำงจ ำกัด 

 นอกจำกนีๅ สืบนืไองจำกขຌอก ำหนด฿นกฎหมำยสงผล฿หຌค ำขอ฿นรูปบบฟ้มยังมีควำมส ำคัญ
อยูมำก มຌวำกรมทรัพย์สินทำงปัญญำจะพยำยำมด ำนินกำร฿หຌนำยทะบียนสำมำรถตรวจสอบ         
ค ำขอ฿นรูปบบ Paper less ตกใยังเมสำมำรถท ำ฿หຌสมบูรณ์เดຌ นำยทะบียนยังคงตຌองรียกฟ้ม 
ค ำขอมำดูพืไอตรวจสอบ จึงสงผล฿หຌปลืองพืๅนทีไพืไอจัดกใบฟ้มบริวณอำคำรของกรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำอีกดຌวย  

 มຌวำทีไกรมทรัพย์สินทำงปัญญำจะมีจຌำหนຌำทีไทีไรับผิดชอบ฿นสวนงำน ITกตขำดควำมรูຌ
ควำมสำมำรถทีไทันทวงทีกับทคนลยีทีไมีควำมปลีไยนปลงทุกวัน จึงมีควำมจะป็นทีไตຌองสงสริม



429 

 

สนับสนุน฿หຌจຌำหนຌำทีไทีไรับผิดชอบ฿นสวนงำน IT มีอกำส฿นกำรออกเปอบรมพืไอพัฒนำทักษะ ละ
ควำมสำมำรถ฿หຌสอดคลຌองกับ technology ทีไปลีไยนปลงเป 

 What & How 

 จำกลักษณะกำรท ำงำนของนำยทะบียน฿นปัจจุบัน฿ชຌตัวชีๅวัดป็นจ ำนวนค ำขอทีไนำยทะบียน
ตละคนตຌองสำมำรถตรวจเดຌ฿นตละดือน ดยกรณีท ำงำนปกติ ิเมมี OT)กนำยทะบียน
ครืไองหมำยกำรคຌำตຌองตรวจสอบค ำขอเดຌ แ5เ ค ำขอ/ดือน นำยทะบียนสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ตຌอง
ตรวจสอบค ำขอเดຌ แไ ค ำขอ/ดือน ละนำยทะบียนสิทธิบัตรกำรออกบบตຌองตรวจสอบค ำขอเดຌ 
ใ5 ค ำขอ/ดือน ซึไงจำกลักษณะกำรท ำงำนละตัวชีๅวัดกำรวัดสดง฿หຌหในวำลักษณะกำรท ำงำนของ
นำยทะบียนมีควำมยืดหยุนเมจ ำป็นตຌองยึดติดกับวลำละสถำนทีไ ดังนัๅนจึงป็นสวนงำนทีไสำมำรถ
พัฒนำ฿หຌกิดกำร WorkกatกHomeกเดຌ ซึไง฿นปัจจุบันกรมทรัพย์สินทำงปัญญำอยู฿นขัๅนตอน          
กำรพัฒนำระบบค ำขอตำง โ ฿หຌป็นระบบ paper less ทีไสำมำรถรียกดึงขຌอมูลเดຌจำกระบบ server  

เดຌดยตรงผำนกำร lock in ดยชืไอของนำยทะบียน ตขຌอกังวลทีไยังป็นอุปสรรค฿หญ฿นกำรท ำงำน
฿นสวนนีๅทีไยังเมสำมำรถ work at home เดຌนืไองจำก (1) ควำมลับของค ำขอทีไจะตຌองหຌำมรัไวเหล  
ิ2) ควำมกังวลของหัวหนຌำงำน฿นควำมสมไ ำสมอของกำรท ำงำนละกำรติดตำมงำน ิ3) ควำมพรຌอม
ของจຌำหนຌำทีไฝຆำย IT ของกรม  (4) รูปบบละกำรสนับสนุนงำนดຌำนฐำนขຌอมูล IT ิ5) ควำมพรຌอม
ของอุปกรณ์ของจຌำหนຌำทีไทีไตຌอง work at home 

 ส ำหรับขຌอกังวล฿นรืไองควำมลับของค ำขอทีไจะตຌองหຌำมรัไวเหลนัๅน กำรพัฒนำระบบควำม
ปลอดภัยของระบบป็นสิไงทีไส ำคัญ ดยนຌนทีไชัๅนควำมลับของอกสำรทีไจะถูก lock in ป็นล ำดับ
ขึๅนอยูกับหนຌำทีไกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ นอกเปจำกนัๅนระบบจะถูก lockกท ำ฿หຌเมสำมำรถ 
copy หรือ save หรือ print ขຌอมูลจำกระบบกำร work at home กำรกรอก password ของ
จຌำหนຌำทีไตละคนระบบจะบังคับ฿หຌท ำงำนตัๅง฿หมทุก โ 6 ดือน  ซึไงจะป็นสวนหนึไง฿นกำรป้องกัน 
passwordกรัไวเหล ทุกครัๅงทีไกิดกำร log inกขຌำสูระบบจะกิดกำรบันทึกภำพกำรท ำงำนของ
จຌำหนຌำทีไดยอัตนมัติ พืไอบันทึกกำรคลืไอนเหว฿นกำรท ำงำน ละป็นกำรสุมตรวจพืไอตรวจสอบ
ยຌอนกลับเดຌถึงพฤติกรรมระหวำงกำรท ำงำน ยิไงเปกวำนัๅนกำรท ำงำนอำจมอบ computer laptop 

฿หຌป็นอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน กจຌำหนຌำทีไทีไจะ work at home ซึไง program ทีไ฿ชຌ฿นกำรตรวจ          
ค ำขอละ Log in ผำนระบบ online นัๅน จะถูก fix ฿หຌถูกลงเดຌดຌวยจຌำหนຌำทีไ IT ของกรมทำนัๅน            
ซึไงกใจะสำมำรถท ำ฿หຌป้องกันระบบป้องกันควำมลับเดຌชัๅนหนึไง นอกจำกจะ฿ชระบบ IT ฿นกำรป้องกัน
ขຌอมูลรัไวเหลลຌว กำรออกกฎหมำย฿หຌมีบทลงทษตำมล ำดับควำมผิดทีไเดຌกระท ำกใจะป็นสวนส ำคัญ
อีกสวนหนึไงทีไจะชวยป้องกันกำรรัไวเหลของควำมลับเดຌ 
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 ฿นกรณีทีไหัวหนຌำงำนตຌองกำรทีไจะติดตำมควำมสมไ ำสมอของกำรท ำงำน จຌำหนຌำทีไ฿นระดับ
หัวหนຌำงำนระบบตຌองสำมำรถอนุญำต฿หຌขຌำเปตรวจสอบกำรท ำงำน ของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ              
ผำนกำรบันทึกกำรท ำงำน onlineกผำนกลຌองบบ realกtimeกหรือดูจำกกำรบันทึกทปเดຌ 
นอกหนือเปจำกกำรดูควำมคืบหนຌำจ ำนวนค ำขอทีไถูกตรวจสอบลຌวเดຌ ซึไงควำมส ำคัญคือต ำหนง
จຌำหนຌำทีไหัวหนຌำงำนป็นต ำหนงทีไ มีควำมส ำคัญ฿นกำรชืไอมยงงำน ประสำนงำนกับ
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำละผูຌบริหำร ดังนัๅน ต ำหนงงำนนีๅจึงมีควำมจะป็นจะตຌองขຌำมำท ำงำนทีไกรม           
฿หຌบอยกวำต ำหนงนำยทะบียนทัไวเปดยอำจก ำหนด฿หຌขຌำมำทีไกรมอยำงนຌอย 3กวัน/สัปดำห์            
นอกเปจำกนัๅน กำรติดตำมงำนทีไส ำคัญอีกอยำง คือ กำรจัดประชุมทัๅงทีมยอยประจ ำสัปดำห์ พืไอ฿หຌ
จຌำหนຌำทีไสำมำรถจຌงควำมคืบหนຌำของกำรท ำงำน จຌงปัญหำอุปสรรทีไกิดขึๅน พืไอ฿หຌกิด              
กำรลกปลีไยนควำมรูຌละเดຌรับค ำนะน ำจำกหัวหนຌำงำนเปพรຌอม โ กัน 

 ซึไงจะหในเดຌวำกำรด ำนินกำร฿นขัๅนตอนตำง โ ควำมพรຌอมของจຌำหนຌำทีไฝຆำย ITกของกรม 
ละรูปบบละกำรสนับสนุนงำนดຌำนฐำนขຌอมูล IT มีสวนส ำคัญ ดังนัๅน จึงมีควำมจ ำป็นทีไตຌองพิไม
ศักยภำพ ละวำงนวทำงกำรท ำงำน฿หຌจຌำหนຌำทีไกรม฿นสวนนีๅ ฿นประทศเทยกใมีสวนงำนรำชกำร       
ทีไจຌำหนຌำทีไ ITกของกรมสำมำรถเปดูงำนละขอนวทำง฿นกำรวำงระบบเดຌจำกกรมสืบสวนคดีพิศษ 
ิDSI) ทีไมีกำรท ำอกสำรำชกำรผำนระบบ online ละสำมำรถรักษำควำมลับ฿นกำรท ำคดีอำเวຌเดຌ 
ละมืไอจຌำหนຌำทีไ IT ของกรมสำมำรถขຌำ฿จกำรท ำงำนละกำรวำงระบบลຌว กใจัด฿หຌมีกำรจัดวำง
ระบบ฿หຌหมำะสมกับกำรท ำงำนของกรม  
 มืไอกรมวำงระบบ IT ฿หຌมีควำมพรຌอมลຌว ควำมพรຌอมของอุปกรณ์ของจຌำหนຌำทีไทีไตຌอง work 

at home กใป็นอีกสวนหนึไงทีไมีควำมส ำคัญเมพຌกัน ส ำหรับอุปกรณ์฿นกำรท ำงำนของนำยทะบียน
นัๅนควรมอบ฿หຌ฿นรูปบบของ computer laptop พืไอ฿หຌสะดวก฿นกำรยຌำยทีไท ำงำน สวนระบบ 
internet กรมอำจ฿หຌป็นงินสนับสนุน฿นกำรติดตัๅงระบบ wifi ทีไบຌำนดือนละ 500 บำท หรือ฿หຌ฿น
รูปบบ Aircard ดยกำรสนับสนุนของกรม 

 ขຌอสนอผนงานละตัวชี วัด 

 กำรวำงผนงำนอำจบงป็น 4กล ำดับ ดย฿ชຌวลำตละขัๅนดังนีๅก(1)กขัๅนตอนกำรศึกษำ           
กำรด ำนินงำนของผนก IT ละวำงระบบ฿ชຌวลำ 1 ป – 1 ปครึไง (2) กำรศึกษำละท ำควำมขຌำ฿จ
กำร฿ชຌระบบของจຌำหนຌำทีไ 6 ดือน (3) ชวงทดลองด ำนินกำรละพัฒนำระบบพิไมติม 1 ป                
ิ4)กกำรรำงกฎหมำยละกฎระบียบพืไอ฿หຌกำรด ำนินกำร work at home สำมำรถป็นเปเดຌอยำง
รำบรืไนละมีประสิทธิภำพ 
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 มืไอนำยทะบียนสำมำรถ work at home เดຌลຌวนัๅนจ ำนวนค ำขอทีไนำยทะบียนตละคน
สำมำรถตรวจสอบเดຌมำกขึๅน นืไองจำกเมตຌองดินทำงซึไงจะสงผล฿หຌตัวชีๅวัดพิไมเดຌสูงขึๅน ดย฿นกรณี 
ทีไท ำงำนดยเมมี OTกนำยทะบียนครืไองหมำยกำรคຌำตຌองตรวจสอบค ำขอเดຌ แ7เ ค ำขอ/ดือน  
นำยทะบียนสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ตຌองตรวจสอบค ำขอเดຌ แ7กค ำขอ/ดือนกละนำยทะบียน
สิทธิบัตรกำรออกบบตຌองตรวจสอบค ำขอเดຌ 40 ค ำขอ/ดือนกซึไงจะสงผล฿หຌกำร฿หຌบริกำร             
ดຌำนตรวจสอบค ำขอตำง โ เดຌรวดรใวละมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน รวมทัๅงกรมกใจะเมมีขຌอจ ำกัด         
฿นขนำดของพืๅนทีไกำรท ำงำนท ำ฿หຌสำมำรถรับจຌำหนຌำทีไขຌำมำป็นนำยทะบียนตรวจสอบค ำขอ            
เดຌมำกขึๅน พืไอ฿หຌพียงพอตอปริมำณค ำขอทีไถูกยืไนขຌำมำยังกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
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การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานหมอนเหม 

ดຌวยทคนลยีสารสนทศ 
 

นางสาวกนกวรรณ  คุณาธรรม  
ศรษฐกรปฏิบัติการ  

กรมหมอนเหม  
 

 ฿นปัจจุบันทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร ิInformationกandกCommunication 

Technology : ICT) ขຌำมำมีบทบำททีไส ำคัญ฿นกำรพัฒนำศรษฐกิจละสังคม฿นหลำยประทศ          
ทัไวลก สำธำรณรัฐกำหลีป็นตัวอยำงทีไดนชัดของผลลัพธ์ของกำรพัฒนำประทศอยำงกຌำวกระดด 
ดยกำร฿ชຌทคนลยีสำรสนทศ ละกำรสืไอสำร฿นกำรตอยอดกำรพัฒนำทำงดຌำนทคนลยีละ
วิทยำศำสตร์ ละ฿ชຌป็นกลเกพืๅนฐำน฿นกำรพัฒนำประชำชน ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ละ
ศรษฐกิจ สำธำรณรัฐกำหลีมีกำรวำงผนพัฒนำประทศทีไชัดจน฿นดຌำนทีไกีไยวขຌองกับทคนลยี
สำรสนทศละกำรสืไอสำรกดยริไมจำกกำรพัฒนำทีไทรัพยำกรมนุษย์ป็นหลัก ฿หຌตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของประยชน์ของทคนลยี กระตุຌนกำร฿ชຌงำนดยมีกำรฝຄกอบรมตัๅงตวัยยำว์ ละ฿ชຌ 
E-Learning ป็นครืไองมือ฿นกำรสอนของทุกระดับกำรศึกษำ ซึไง฿นสวนของหนวยงำนภำครัฐกำหลี
มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ดยกำร฿ชຌระบบปຂด ิOpenกCareerกSystem)กซึไงสำมำรถ
คัดลือกบุคคลภำยนอกทีไมีควำมสำมำรถฉพำะดຌำนขຌำมำพัฒนำงำนเดຌ อีกทัๅงมีกำรหมุนวียนงำน  
พืไอกระตุຌน฿หຌกิดกำรรียนรูຌ ละกำรลกปลีไยนควำมรูຌทักษะทีไหลำกหลำยมำกขึๅน นอกจำกนีๅ  
ยัง฿หຌควำมส ำคัญกับกำรสรຌำงนวัตกรรม฿นกระบวนกำรท ำงำน พืไอพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรท ำงำน 
ชน กำรลดกำรท ำงำนทีไเมจ ำป็น กำรออกบบวลำท ำงำนทีไยืดหยุน กำรสรຌำงบรรยำกำศทีไดี            
฿นกำรท ำงำนระหวำงพืไอนรวมงำน กำรจัดปรกรมกำรสรຌำงชีวิตทีไสมดุล฿นกำรท ำงำน ป็นตຌน 
หลังจำกมีกำรตรียมควำมพรຌอมของทรัพยำกรบุคคลลຌว กำหลียังนຌนกำรพัฒนำระบบครงสรຌำง
พืๅนฐำนสำรสนทศ พืไอพิไมอกำส฿นกำรขຌำถึงทคนลยีของทุกพืๅนทีไ ดยนຌนกำรรวมมือกัน
ระหวำงหนวยงำนภำครัฐ องค์กรภำคอกชน องค์กรวิชำกำร ซึไงท ำ฿หຌกิดกำรขยำยตัวของมำตรกำร
ละกำรจัดกำร฿นชิงกำรพัฒนำเดຌอยำงรวดรใว   
 ศรษฐกิจของสำธำรณรัฐกำหลีมีกำรติบตมำก จำกศรษฐกิจทีไพึไงพิงกษตรกรรมป็นหลัก
ลຌวมีกำรพัฒนำอยำงตอนืไองมำป็นศรษฐกิจดิจิทัลละสรຌำงสรรค์฿นปัจจุบัน ดยกำรท ำงำนของ
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ภำครัฐ฿นศรษฐกิจดิจิทัลหรือ Governmentกใ.เ นัๅน ป็นกำรท ำงำนทีไนຌนกำรปຂดผยขຌอมูล                
กำรบงปันขຌอมูล กำรสืไอสำร ละควำมรวมมือภำย฿ตຌหลักกำรทีไมุงนຌนควำมตຌองกำรของประชำชน 
กระทรวงกษตรละสหกรณ์ของประทศเทยอง เดຌริริไมกำรพัฒนำกำร฿หຌบริกำรบบดิจิทัล ดยเดຌ
พัฒนำกใ้กอพพลิคชัไนกตำมนยบำย DigitalกAgricultureกพืไออ ำนวยควำมสะดวก฿หຌก
ประชำชนละกษตรกร฿นกำรสืบคຌนขຌอมูลตำง โ ละขຌำถึงระบบกำร฿ชຌกำรชวยหลือกษตรกร
ของกระทรวงกษตรละสหกรณ์เดຌผำน Smart Devices ชน DOAE Smart Check plus ของกรม
สงสริมกำรกษตรกพืไอ฿ชຌตรวจสอบติดตำมสถำนะผลกำรปรับปรุง ทะบียนกษตรกร ละกำรขຌำ
รวมมำตรกำรชวยหลือของรัฐตำมนยบำย หรือ OAE Ag-Info ของส ำนักงำน ศรษฐกิจกำรกษตร 
ซึไ งป็นหลงรวมขຌอมูลสำรสนทศละขำวสำรศรษฐกิจกำรกษตร  พืไอป็นประยชน์                      
฿นกำรวำงผนท ำกำรกษตรละกำรตัดสิน฿จ หรือ SmartAccกปรกรมบัญชีรำยบุคคล฿ชຌ฿น             
กำรบันทึกบัญชี ฿หຌรูຌรำยรับ รำยจำย ละพืไอสรຌำงวินัยทำงกำรงิน ละสนับสนุนกำรออมอยำงป็น
ระบบ ป็นตຌน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรมหมอนเหม ป็นหนวยงำนหลัก฿นกระทรวงกษตรละสหกรณ์฿นกำรดูลกิจกรรม           
ปลูกหมอน ลีๅยงเหมทัๅงระบบ ดยนຌนกำรสงสริมพัฒนำกำรผลิตผຌำเหม฿หຌเดຌรับกำรรับรอง
มำตรฐำน กรมหมอนเหมเดຌริริไม฿หຌกำรรับรองตรำนกยูงพระรำชทำน  ซึไงป็นครืไองหมำย ตรำรับรอง
คุณภำพผลิตภัณฑ์ผຌำเหมทีไส ำคัญของประทศเทย วัตถุประสงค์หลัก฿นกำร฿หຌกำรรับรองตรำ
ดังกลำวนัๅน พืไอกຌปัญหำ฿นดຌำนมำตรฐำนของกำรผลิตผຌำเหมเทย อีกทัๅงลดกำรอบอຌำงน ำค ำวำ 
ฮเหมเทย ิThai silk)" เป฿ชຌพืไอกำรคຌำอยำงเมถูกตຌอง ละสรຌำงควำมชืไอมัไนกผูຌบริภค อยำงเร          
กใตำมกระบวนกำร฿หຌกำรรับรองผຌำเหมตรำนกยูงพระรำชทำน ฿นปัจจุบันมีควำมยุงยำกละ฿ชຌวลำ
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฿นกำรด ำนินกำรคอนขຌำงนำน จึงเมสำมำรถ฿หຌรับรองมำตรฐำนตรำนกยูง พระรำชทำนเดຌ              
อยำงครอบคลุมละทัไวถึง ท ำ฿หຌกษตรกรหรือผูຌประกอบกำรทีไเมอำจรอกำรขอรับรองเดຌ จ ำป็นตຌอง
จ ำหนำยผຌำเหมทีไเมเดຌรับรองมำตรฐำนเป฿นรำคำทีไถูกกวำ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มຌ฿นปัจจุบัน กรมหมอนเหมเดຌพัฒนำอพพลิคชัไนผຌำเหมเทยตรำนกยูงพระรำชทำน              
พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรขຌำถึงขຌอมูล ละขำวสำรเดຌอยำงรวดรใว จำกหนวยงำนภำครัฐ                        
ตอพพลิคชัไนดังกลำว ป็นพียงลักษณะของฐำนขຌอมูล ิdatabase) ทำนัๅน ซึไง฿หຌขຌอมูลกีไยวกับ
มำตรฐำนกำรผลิตผຌำเหม สຌนทำงกำรทองทีไยวทีไกีไยวขຌองกับผຌำเหมเทย ละขัๅนตอนกำรขอรับรอง
มำตรฐำนผຌำเหมตรำนกยูงพระรำชทำน รวมถึงกำรคຌนหำรຌำนคຌำทีไจัดจ ำ หนำยผลิตภัณฑ์                 
ผຌำเหมทีไเดຌรับกำรรับรองตำมประภทของสินคຌำเดຌดຌวย อีกทัๅงป็นครืไองมือ฿นกำรสืไอสำรทำงดียว
จำกทำงภำครัฐ ิone-way communication) ซึไงยังเมมี platform ทีไชวยพัฒนำกระบวนกำร฿หຌ
กำรรับรองตรำนกยูง฿หຌมีประสิทธิภำพ ละตอบสนองควำมตຌองกำรของประชำชนเดຌอยำงรวดรใว          
จึงหในควร฿หຌมีกำรปรับปรุงพัฒนำระบบดยกำร฿ชຌครืไองมือทคนลยีสำรสนทศ กิ ICT)                

฿นกำรพัฒนำ platform ส ำหรับลดขัๅนตอนละระยะวลำ฿นกำรท ำงำน ดังนีๅ 
  1. กำรท ำอกสำรออนเลน์ นืไองจำก ฿นปัจจุบันกำรด ำนินงำนกำรทุกขัๅนตอนของกำรขอ
รับรองตรำนกยูงพระรำชทำนยัง฿ชຌอกสำรทีไป็นระบบกระดำษ จึงท ำ ฿หຌขัๅนตอนกำรสงขຌอมูล             
พืไอกำรตรวจสอบ฿ชຌระยะวลำละสิๅนปลืองคำ฿ชຌจำย หำกมีกำรปลีไยนระบบกระดำษป็นอกสำร
ออนเลน์ ชน กำรลงทะบียนออนเลน์ของผูຌยืไนค ำขอกำรรับรอง กำรสงอกสำรพืไอกำรตรวจสอบ 
ระหวำงผูຌตรวจรับรองละคณะกรรรมกำรตรวจรับรองออนเลน์ จะสำมำรถชวยยนระยะวลำ              
฿นกำรขอรับรองละลดตຌนทุนงำนอกสำร ิpaperwork) เดຌ 
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 โ. กำรจัดท ำระบบกำรจอง กำรขอรับกำรตรวจออนเลน์ ิBooking Inspection Date) 

นืไองจำกจຌำหนຌำทีไผูຌตรวจรับรองมีจ ำนวนจ ำกัด ประกอบกับภำระควำมรับผิดชอบของงำน                 
ทีไหลำกหลำย จึงท ำ฿หຌบำงครัๅงกำรขຌำเป฿หຌกำรตรวจ฿ชຌระยะวลำ฿นกำรด ำนินกำรลำชຌำ นืไองจำก
กำรตรวจสินคຌำตຌอง฿ชຌวลำ ประมำณ โ-ใ รอบ ิตรวจประมิน สถำนทีไผลิต ครืไองมือ อุปกรณ์ 
วัตถุดิบ กระบวนทอผຌำละคุณภำพของผຌำี หำกผูຌขอรับกำรตรวจสำมำรถจองวันวลำ฿นกำรขอรับ
กำรตรวจลวงหนຌำเดຌ จຌำหนຌำทีไจะสำมำรถจัดสรรวลำ ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงหมำะสมละ              
มีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. กำร฿ชຌ QR Code พืไอป็นหลักฐำนบืๅองตຌน฿นกำรผำนกำรรับรอง นืไองจำก฿นปัจจุบัน          
ผูຌทีไผำนกำรรับรองตຌองรอ฿หຌจຌำหนຌำทีไจำกกรมหมอนเหมขຌำเปติดดวงตรำนกยูงบนผืนผຌำ ละ
บันทึกขຌอมูล฿นระบบตรวจสอบยຌอนกลับ ซึไงจะ฿ชຌวลำประมำณ 3-4 วัน หลังจำกเดຌรับกำรอนุมัติ         
฿หຌติดดวงตรำลຌว ซึไงท ำ฿หຌผูຌขอรับกำรรับรองตຌองชะลอกำรขำยสินคຌำ หรือตຌองขำยสินคຌำ฿นรำคำทีไถูก 
หำกมีระบบปฏิบัติกำรทีไสำมำรถสงหลักฐำนบืๅองตຌน฿นกำรผำนกำรรับรองผำน Smart devices 

พืไอ฿หຌผูຌขอกำรรับรองสำมำรถ฿ชຌยืนยันกำรผำนมำตรฐำน ชน QR Code ซึไงสดงรำยละอียดของ 
ผูຌขอรับรองลักษณะของผຌำเหมทีไขอกำรรับรอง ยอมสำมำรถสรຌำงควำมชืไอมัไน฿หຌกผูຌบริภค฿น           
กำรซืๅอสินคຌำผຌำเหมจำกผูຌผลิตทีไขอกำรรับรอง  
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 4. พิไมชองทำงกำรสืไอสำร ดยพิไมมนู Live Chat (กำรสนทนำกับบบ Real-Time) หรือ
มนู Video Conference ทีไผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถสอบถำมขຌอมูลพิไมติมจำกหนวยงำนภำครัฐเดຌดยตรง
ผำนซึไงผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถลือกหนวยงำน฿นพืๅนทีไทีไตຌองกำรประสำนเดຌ พืไอควำมรวดรใวละควำมมี
ประสิทธิภำพ฿นกำรตอบสนองควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌบริกำร อีกทัๅงประหยัดวลำละคำ฿ชຌจำย             
฿นกำรดินทำงของหนวยงำนภำครัฐละประชำชนอีกดຌวย  
 กำรพัฒนำกระบวนกำรรับรองมำตรฐำนถือป็นกุญจทีไส ำคัญ฿นกำรพิไมขีดควำมสำมำรถ          
฿นกำรขงขันทำงกำรคຌำ  ซึไงค ำนึงถึงสุขอนำมัย มำตรฐำนควำมปลอดภัยของผูຌผลิต ผูຌบริภคละ
สิไ งวดลຌอม พัฒนำสินคຌำกษตรของเทย฿หຌ ป็นทีไกำรยอมรับ฿นระดับสำกล ดຌวยหตุนีๅ              
กำรพัฒนำกำรผลิตสินคຌำกษตร฿หຌเดຌมำตรฐำน พรຌอมทัๅงสรຌำงมูลคำพิไมจึงป็นหนึไง฿นยุทธศำสตร์
กำรพิไมประสิทธิภำพกำรผลิต ละกำรยกระดับมำตรฐำนสินคຌำของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ทีไมี
ควำมสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ป ิพ.ศ. 2560 - 2579) พืไอกำรพัฒนำภำคกำรกษตร 
เปสูกำรขับคลืไอนดຌวยทคนลยีละนวัตกรรม ตำมนวทำงกำรพัฒนำประทศภำย฿ตຌมดล 
Thailand 4.0  ผຌำเหมองป็นหนึไง฿นสินคຌำกษตรทีไตຌองพึไงพิงกำรผลิตทีไเดຌกำรรับรองมำตรฐำนซึไงมี
ระบบทีไมีประสิทธิภำพละรวดรใว อ ำนวยควำมสะดวก ละลดตຌนทุน฿นกำรด ำนินงำน            
จึงจ ำป็นตຌองมีกำร฿ชຌทคนลยีทีไหมำะสม฿นกำรสนับสนุนกำรพิไมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของ
หนวยงำนภำครัฐกำรปลีไยนปลงกำรท ำงำนดย฿ชຌทคนลยีสำรสนทศป็นทัๅงอกำส ละควำม
ทຌำทำยของภำครัฐทีไจะปรับปรุงทิศทำงกำรด ำนินงำนสูยุคศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม 
อยำงเรกใตำมทรัพยำกรบุคคลยังถือป็นหัว฿จส ำคัญทีไจะป็นพลังผลักดัน ละขับคลืไอนกำรท ำงำน
ของภำครัฐ฿หຌประสบควำมส ำรใจ จึงควรเดຌรับกำรสนับสนุนละพัฒนำ฿หຌมีควำมขຌำ฿จ฿นกำร฿ชຌ
ทคนลยีสำรสนทศอยำงหมำะสม พืไอกำร฿ชຌทคนลยีสำรสนทศอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
นอกจำกนีๅ ภำครัฐยังควรตรียมรับมือ฿นกำรหำนวทำง฿นกำรลดชองวำงระหวำงผูຌทีไขຌำถึงละ             
฿ชຌประยชน์จำกทคนลยีสำรสนทศกับผูຌทีไขຌำเมถึง พืไอประยชน์สูงสุดของประชำชนผูຌรับบริกำร
จำกหนวยงำนภำครัฐละปฏิรูปประทศเทยเปสูควำมมัไงคัไงอยำงมัไนคง ละยัไงยืน 
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An Integrated ICT Platform for Better Air Quality 

Management: A Conceptual Model and Implementations 
 

นายศักดา  ตรีดช 

นักวิชาการสิไงวดลຌอมช านาญการ 

กรมควบคุมมลพิษ 

 

 บทน า (Introduction)  

 สืบนืไองจำก฿นชวง พ.ศ. 2556-2558 ส ำนักจัดกำรคุณภำพอำกำศละสียงกรมควบคุม
มลพิษ เดຌน ำบบจ ำลองคณิตศำสตร์ชนิดตำง โ อำทิชน AERMOD, WRF, WRF-chem ละ 
MATLAB มำ฿ชຌ฿นงำนวิครำะห์สถำนกำรณ์มลพิษ฿นขตพืๅนทีไส ำคัญ (พืๅนทีไมำบตำพุด จ.ระยอง ละ 
พืๅนทีไหนຌำพระลำน จ.สระบุรี ละพืๅนทีไ 9 จังหวัดภำคหนือ) เดຌก คณะท ำงำนด ำนินครงกำร
ส ำรวจละประมินหลงระบำยสำรบนซีน ละสำร 1,3-บิวทำเดอีน ฿นพืๅนทีไมำบตำพุด จังหวัด
ระยอง ละงำนก ำหนดมำตรฐำนควบคุม กำรระบำยมลพิษทำงอำกำศจำกอุตสำหกรรม เดຌก           
กำรจัดท ำรำงมำตรฐำนควบคุมกำรปลอยทิๅงสำรบนซีนละสำร 1,3-บิวทำเดอีน ฿นรูปอัตรำ            
กำรระบำย (Loading) จำกรงงำนอุตสำหกรรมคมี กำรปรับปรุงมำตรฐำนควบคุมกำรปลอยทิๅง
อำกำศสียจำกรงกลัไนนๅ ำมันปຂตรลียม ดย฿นชวงกำรด ำนินงำนทีไผำนมำเดຌมีกำรตัๅงขຌอสังกตวำ 
กำรประมวลผลดຌวยวิธีกำรดังกลำวยังเมอยู฿นรูปบบกำรบูรณำกำรควำมพรຌอมของระบบทีไจะ
สำมำรถรองรับตอภำระงำนภำย฿นส ำนักจัดกำรคุณภำพอำกำศละสียงตำมผนยุทธศำสตร์              
กำรจัดกำรมลพิษ โเ ปละผนกำรจัดกำรมลพิษ พ.ศ. โ5ๆเ-โ5ๆไ กรมควบคุมมลพิษเดຌอยำง
ยัไงยืน  
 ดยมืไอวิครำะห์จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันของส ำนักจัดกำรคุณภำพอำกำศละสียง              
กรมควบคุมมลพิษอຌำงอิงกับป้ำหมำยละตัวชีๅวัด พบวำคุณภำพอำกำศ฿นบรรยำกำศของประทศ
เทยมีกณฑ์ทีไดีขึๅนดังสดง฿นรูปทีไ 1 ซึไงปัจจัยส ำคัญทีไสงผลตอป้ำหมำยอยำงมีนัยส ำคัญคือ
ครืไองมือ/กลเก ทีไสำมำรถ฿ชຌประกอบกำรตัดสิน฿จ฿นกำรจัดกำรคุณภำพอำกำศทัๅง฿นรูปบบ             
ชิงป้องกันละกຌเข อยำงเรกใตำม฿นสถำนกำรณ์ปัจจุบันนัๅนยังมีปัญหำหลำยดຌำนทีไท ำ฿หຌกลเก
ดังกลำวยังเมสำมำรถด ำนินกำรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ อำทิชน กำรเมสำมำรถขຌำถึงหลงขຌอมูล
ส ำหรับกำรประมวลผลเดຌอยำงทันทวงที กำรเมมีฐำนขຌอมูลส ำรองมืไอกิดหตุกำรณ์ระบบลม ละ
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กำรเมสำมำรถสืไอสำร฿หຌประชำชนตระหนักถึงสถำนกำรณ์คุณภำพอำกำศเดຌอยำงทันทวงที               
ท ำ฿หຌกำรวำงผนชิงรุกก(กำรคำดกำรณ์ลวงหนຌำ)กละชิงรับก(กำรสืบหำสำหตุหตุกำรณ์ทีไ               
กิดขึๅนลຌว) ส ำหรับกำรจัดกำรคุณภำพอำกำศเมสำมำรถด ำนินกำรเดຌอยำงตใมประสิทธิภำพ ดังนัๅน
หนึไง฿นกลยุทธ์ทีไส ำคัญ คือ กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของครืไองมือส ำหรับกำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ 
ดย฿ชຌนวัตกรรมดຌำนทคนลยีกำรสืไอสำรขຌอมูล Information Communication Technology 

(ICT)กขຌำมำป็นสวนติมตใมรวมกับกำรพัฒนำระบบประมวลผลดຌวยบบจ ำลองคณิตศำสตร์  
ส ำหรับศึกษำกำรกระจำยตัวมลพิษอำกำศจึงมีควำมจ ำป็นอยำงยิไง พืไอ฿หຌสำมำรถรองรับงำนดังทีไเดຌ
กลำวมำอยำงมีประสิทธิภำพ 

 ฿นบทควำมฉบับนีๅ  จะกลำวถึงกำรสรຌำงบบจ ำลองทำงควำมคิด (ConceptualกModel)            

พืไอป็นกรอบนวคิดตຌนบบ ส ำหรับกำรพัฒนำกลเก฿นกำรสนับสนุนกำรจัดกำรคุณภำพอำกำศอยำง
มีประสิทธิภำพดยกำรผสมผสำนนวัตกรรมดຌำน ICTกขຌำกับบบจ ำลองคณิตศำสตร์ดยผลลัพธ์    
ทีไ เดຌจะน ำเปสูมิติ ฿หมของกำรบริหำรจัดกำรละกำรขຌำถึง ควำมตระหนักของประชำชน                   
ซึไงกำรด ำนินกำร฿นลักษณะนีๅยังสำมำรถอุปมำเดຌวำป็นตຌนก ำนิดนวปฏิบัติของ E-government 

฿หຌกับองค์กร ทัๅงนีๅยังกลำวถึงระบบตຌนบบละตัวอยำงของระบบปฏิบัติกำรทีไพัฒนำขึๅนตำมกรอบ
บบจ ำลองทำงควำมคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีไ 1 กลยุทธ์ดยสังขปส าหรับการจัดการปัญหาคุณภาพอากาศอยางมีประสิทธิภาพ 
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 บบจ าลองทางความคิดการจัดการคุณภาพอากาศอยางมีประสิทธิภาพ  (Conceptual 

Model)  

 ฿นกำรพัฒนำระบบฯ ฿นรูปบบจ ำลองทำงควำมคิด (Conceptual Model) สำมำรถบง
องค์ประกอบเดຌทัๅงหมด  สำมสวน คือ กำรประมวลผลขຌอมูลน ำขຌำส ำหรับบบจ ำลองคณิตศำสตร์  
กำรพยำกรณ์ กำรกระจำยตัวมลพิษอำกำศดຌวยบบจ ำลองคณิตศำสตร์ ละกำรปลผลพืไอ฿หຌผูຌบริหำร
฿ชຌประกอบกำรตัดสิน฿จละก ำหนดยุทธศำสตร์ ดยมีหนวยจัดกใบขຌอมูลออนเลน์ (Cloud Database) 

ท ำงำนควบคูกับระบบฐำนขຌอมูลส ำรอง (RedundantกServer)กป็นสืไอกลำงทีไสำมำรถชืไอมตอ
องค์ประกอบทัๅงสำมขຌำดຌวยกันบบเรຌขีดจ ำกัดซึไงผูຌบริหำร ละผูຌ฿ชຌงำนจะสำมำรถขຌำถึงขຌอมูลจำก            
ทีไ฿ดกใเดຌดังสดง฿นรูปทีไ 2กอยำงเรกใตำมขຌอมูลส ำหรับกำรประมวลผลดຌวยระบบพยำกรณ์คุณภำพ
อำกำศนัๅนมีลักษณะป็นตัวปรรูปบบพิศษละมีขนำด฿หญมำก (Big Data) ชน ขຌอมูลต ำหนงเฟ
เหมຌพืๅนทีไปຆำ จำกดำวทียม ขຌอมูลสภำพอุตุนิยมวิทยำจำกสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศ ละขຌอมูล
สภำพทำงภูมิศำสตร์ ป็นตຌน ระบบจึงมีควำมจ ำป็นทีไจะตຌองออกบบ฿หຌรองรับกับกำรชืไอมตอ             
บนครือขำยควำมรใวสูง (HyperดConnectivity)กซึไงจะท ำ฿หຌกำรประมวลผลของบบจ ำลอง
คณิตศำสตร์สำมำรถท ำเดຌ฿กลຌคียงสถำนกำรณ์ควำมป็นจริงละมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน 
ยกตัวอยำงชน หำกมีครือขำยควำมรใวสูงรองรับจะท ำ฿หຌระบบสำมำรถดึงขຌอมูลจำกดำวทียมเดຌ
ทุก 10 นำที ซึไงจะสำมำรถท ำ฿หຌกำรพยำกรณ์กำรกระจำยตัวมลพิษอำกำศมีควำมมนย ำมำกยิไงขึๅน
สอดคลຌองกับขຌอมูลทีไทันสมัยกับหตุกำรณ์ ดย฿นกำรพัฒนำระบบฯ นัๅน ส ำนักจัดกำรคุณภำพ
อำกำศละสียง กรมควบคุมมลพิษ เดຌน ำบบจ ำลอง Weather Research Forecast Model 

(WRF) มำ฿ชຌป็นหนวยประมวลผลหลักส ำหรับกำรพยำกรณ์สภำพอุตุนิยมวิทยำมำติดตัๅงละก ำหนด
คำพำรำมิตอร์ส ำหรับประมินสภำพอุตุนิยมวิทยำ ชัๅนบน (Upper air) ละชัๅนพืๅนผิว (Surface air) 

พืไอสนับสนุนกำรจัดกำรปัญหำหมอกควันภำคหนือละป็นขຌอมูลส ำหรับน ำขຌำบบจ ำลอง 
AERMOD พืไอประมินกำรกระจำยมลพิษอำกำศส ำหรับพืๅนทีไสระบุรีละระยอง ซึไงกระบวนกำร            
ทัๅงสองสวนดังกลำวจะสำมำรถปลผลเดຌดຌวยระบบ MATLAB ละ NCAR ดยกระบวนกำรดังกลำว
สำมำรถสรุปป็นผนผังรูปภำพดังสดง฿นรูปทีไ 3 ดยผลลัพธ์ทีไเดຌจำกระบบจะอยู฿นลักษณะ
รูปภำพชิงพืๅนทีไละขຌอมูลชิงตัวลขซึไงงำยตอกำรท ำควำมขຌำ฿จ ดยรูปภำพชิงพืๅนทีไนัๅนสำมำรถ
ป็นครืไองมือสนับสนุนกำรตัดสิน฿จ ละก ำหนดยุทธศำสตร์ส ำหรับผูຌบริหำร ละยังสำมำรถป็น
สืไอกลำงส ำหรับผยพรละท ำควำมขຌำ฿จระหวำงภำคประชำชน ละภำครัฐเดຌป็นอยำงดี฿น
รูปบบ Web-based 
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 กระบวนการพัฒนาละการท า฿หຌกิดผล (Development and Implementation)             
ณ ปัจจุบัน฿นกำรพัฒนำกำรพยำกรณ์ชิงตัวลข พืไอ฿ชຌ฿นกำรสนับสนุนกำรจัดกำรปัญหำหมอกควัน
฿นประทศเทย฿นภำคหนือละภำค฿ตຌนัๅน เดຌถูกออกบบดยกำร฿ชຌทคนิค Nesting Domain 

พืไอ฿หຌเดຌผลลัพธ์ทีไนำชืไอถือทีไสุด ดยขอบขตหลัก (Mother domain) จะครอบคลุมพืๅนทีไทัๅงหมด
ของประทศเทยดຌวยกริดขนำด ใเ กิลมตรก(็ไ xก73กกริด)ก฿นขณะทีไขอบขตทีไ฿ชຌส ำหรับ
ประมวลผลระดับบรรยำกำศชัๅนสูงจะครอบคลุมพืๅนทีไ ้ จังหวัดภำคหนือดຌวยกริดขนำด ใ.ใใ 



443 

 

กิลมตร (160 x 169 กริด) ซึไง฿นกำรพยำกรณ์ดຌวยระบบ WRFกพืไอจัดกำรปัญหำหมอกควันนัๅนเดຌ
ลือก฿ชຌคำพำรำมิตอร์สองคำคือ คำกำรกระจำยตัวฝุຆนละอองขนำดลใกขนำด 10กเมครอนละ 
ขนำด 2.5 เมครอน ดยกำรประมวลคำพำรำมิตอร์ทัๅงสองดังกลำวมืไอสดงผลดຌวย NCAR post-

processing ลຌวจะถูกน ำมำขຌำสูกระบวนกำรตัดตอพืไอซຌอนทับลงบนผนทีไของ Google Earth 

ซึไงคำกำรกระจำยตัวฝุຆนละอองขนำดลใกจะ฿ชຌฉดสีขียว-ดง ทนระดับคำทีไประมวลเดຌจำก WRF 

(ฉดสีขียวสดงถึงคำควำมขຌมขຌนฝุຆนละอองขนำดลใก฿นบรรยำกำศทีไตไ ำ ละฉดสีดงสดงถึงคำ
ควำมขຌมขຌนฝุຆนละอองขนำดลใก฿นบรรยำกำศทีไสูง) ดังสดง฿นรูปทีไ 4กตหำกมีกำรสนับสนุนจำก
กำรชืไอมตอดຌวย Hyper Connectivity Platform จะสำมำรถจัดกำรผลลัพธ์ทีไมีควำมละอียดสูง 

(BigกData)ก฿หຌน ำสนอออกมำเดຌอยำงทันทวงที฿นรูปบบกำรสดงผลชิงสำมมิติ (Post-

processing)กดังสดง฿นรูปทีไ 5 ซึไงจะหในเดຌชัดจนวำมืไอปรียบทียบกับรูปทีไ 4 (กำรสดงผล 
สองมิติ)กนัๅนสำมำรถสืไอสำร฿หຌขຌำ฿จเดຌดยงำยส ำหรับทุกภำคสวนละสำมำรถป็นครืไองมือ
ประกอบกำรตัดสิน฿จ฿นระดับนยบำยเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

 อยำงเรกใตำมผลงำนดังกลำวยังคงป็นพียงระบบตຌนบบ นืไองจำกระบบครือขำยของประทศ
เทย฿นปัจจุบันยังเมสำมำรถรองรับกำรชืไอมตอ฿นรูปบบ HyperกConnectivityกเดຌ  ดังนัๅน             
หำกตຌองกำรน ำสนอผลกำรประมิน฿นรูปบบสำมมิติจะตຌองท ำ฿นระบบ Manualกตหำกมี           
กำรสนับสนุนจำกครือขำยควำมรใวระดับ 10 Gigabitper second (5G) ฿นอนำคตอัน฿กลຌนีๅจะท ำ฿หຌ
ระบบดังกลำวท ำงำนเดຌอยำงอัตนมัติละตอบจทย์อยำงรวดรใว (Automatic Operating System) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีไ 4 การสดงผล 2 มิต ิ                                  รูปทีไ 5 การสดงผล 3 มิต ิ
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 ปัจจุบันกำรพยำกรณ์ดຌวยระบบ WRF ซึไงขณะนีๅอยูระหวำงกำรพัฒนำเดຌน ำเปสดงผล ป็นสวน
หนึไงของรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพอำกำศ฿นพืๅนทีไภำคหนือของประทศเทย฿นรูปบบรำยวัน              
ซึไงประชำชนทัไวเปสำมำรถดำวน์หลดเดຌทีไ www.air4thai.pcd.go.th ฿นสวนหัวขຌอสถำนกำรณ์หมอก
ควันดังสดง฿นรูปทีไ ๆกตอยำงเรกใตำมสืบนืไองจำกผลลัพธ์จำกกำรประมินดຌวยบบจ ำลองทำง
คณิตศำสตร์ทีไมีขนำด฿หญมำก กำรติดตัๅงฐำนขຌอมูลออนเลน์ (Cloud Database) จึงมีควำมจ ำป็น
อยำงยิไงทีไตຌองพัฒนำรวมกันพืไอลดพืๅนทีไ฿นกำรกใบขຌอมูล ณ กรมควบคุมมลพิษ ละมืไอกระบวนกำร
ทัๅงหมดด ำนินกำรสรใจสิๅนจะสำมำรถมีระบบสนับสนุนกำรตัดสิน฿จบบ Real Time ส ำหรับภำครัฐ
ละประชำชนทีไสำมำรถ฿ชຌงำนผำนทัๅง฿นรูปบบ Web-based ละ Mobile-applicatio 

รูปทีไ 6 สดงการขຌาถึงสถานการณ์หมอกควัน฿นวใบเซด์ Air4Thai 

 

 สรุป (Conclusions) 

 ฿นบทควำมวิชำกำรฉบับนีๅ เดຌกลำวถึงปัญหำของกำรจัดกำรปัญหำคุณภำพอำกำศ฿นประทศ
เทยอยำงมีประสิทธิภำพ ดยมุงนຌนทีไกำรประยุกต์นวัตกรรมดຌำน Information Communication 

Technology จำกกำรถอดบทรียน฿นหลักสูตร HiPPS Capability Development Program ขຌำกับ
บบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์พืไอกำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ ดยมีจุดประสงค์พืไอรองรับกำรด ำนินกำร
ทัๅง฿นรูปบบชิงรุกละชิงรับ ละป็นตຌนบบกำรด ำนินกำร฿นลักษณะ E-government ฿หຌกับกรม
ควบคุมมลพิษดยนืๅอหำวิชำหลักทีไ฿ชຌประกอบกำรขียนบทควำมวิชำกำรมีดังนีๅ 

(1) Hyper Connectivity (Smart City Platform) 

(2) Big Data 

(3) E-government  
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หมวดทีไ 6 

การขับคลืไอนศรษฐกิจดຌวยนวัตกรรม 

ผานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Development) 
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ก าลังคนภาครัฐพืไอการขຌาสูรัฐบาล ไ.เ 
 

นางสาวดลยา  ปດยมสุวรรณ์ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ส านักงาน ก.พ. 
 

 บทน า 
 นยบำยศรษฐกิจสรຌำงสรรค์ของสำธำรณรัฐกำหลีกิดขึๅนภำย฿ตຌป้ำหมำยทีไจะยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชน ดยอำศัยกำรสรຌำงสรรค์นวัตกรรม พืไอกຌปัญหำศรษฐกิจ สังคม ละ
สิไงวดลຌอม ละ฿หຌควำมส ำคัญกับกำรวิจัยละพัฒนำทีไผสมผสำนวิทยำกำรทำงดຌำนวิทยำศำสตร์ 
ทคนลยี ละทคนลยีสำรสนทศ (Science, Technologies, and ICT : STI) ซึไงถือป็นกลเก
ส ำคัญ฿นกำรขับคลืไอนนวัตกรรมของประทศ อยำงเรกใตำมควำมส ำรใจของสำธำรณรัฐกำหลี
เมเดຌป็นผลจำกควำมพยำยำม฿นกำรสรຌำงนวัตกรรมทำนัๅน ตมีรำกฐำนจำกกำรทีไผูຌน ำประทศ            
มีวิสัยทัศน์ละมีควำมสำมำรถ฿นกำรมองภำพองค์รวม สงผล฿หຌกิดกำรก ำหนดนยบำยบบองค์รวม 
(Holistic Approach Policy) ทีไครอบคลุมกำรปฏิรูปกลเกพืๅนฐำนส ำคัญ ชน นยบำยทำงกำรงิน
ละภำษี นยบำยดຌำนกำรศึกษำ นยบำยทีไกีไยวขຌองกับครงสรຌำงพืๅนฐำน ป็นตຌน รวมเปถึงกำรหใน
ควำมส ำคัญกับกำรสรຌำงกำรมีสวนรวมของภำคสวนอืไน เมวำจะป็นบริษัทอกชนขนำด฿หญ             
กลุม SMEs ประชำชน กลุมยำวชน สถำบันกำรศึกษำละวิจัยตำง โ ละภำครัฐ พืไอท ำงำนรวมกัน                         
฿นกำรสรຌำงกลเกชิงระบบทีไสนับสนุนศรษฐกิจสรຌำงสรรค์ ิCreative Economy Ecosystemี  
 หนวยงำนรำชกำรละขຌำรำชกำรของสำธำรณรัฐกำหลีกใ ถือป็นหนึไง฿นตัวปรส ำคัญ             
ทีไผลักดัน฿หຌนยบำยศรษฐกิจสรຌำงสรรค์กิดขึๅนป็นรูปธรรม฿นฐำนะผูຌอ ำนวยควำมสะดวก              
ผำนกำรปฏิรูปกฎหมำยละกฎระบียบ ละพัฒนำกำร฿หຌบริกำรกับภำคสวนอืไน โ ดังนัๅน สวนหนึไงของ                  
กำรขับคลืไอนนยบำยของสำธำรณรัฐกำหลีจึงครอบคลุมถึงกำรปฏิรูปภำครำชกำร฿หຌป็น 
“รัฐบำล ใ.เ ทีไมีขีดควำมสำมำรถ฿นกำรสนับสนุนภำคสวนตำง โ ฿นกำรสรຌำงนวัตกรรม ดยมุง
เปทีไกำรป็นรัฐบำลทีไมีควำมปรง฿ส ปຂดผยมีกำรสืไอสำรทีไมีประสิทธิภำพ ละมีกำรท ำงำนรวมกัน
ระหวำงหนวยงำน กำรด ำนินกำรทีไส ำคัญภำย฿ตຌนยบำยดังกลำว คือ กำรพัฒนำพลตฟอร์ม            
กำร฿หຌบริกำรออนเลน์บบรวมศูนย์ทีไรียกวำ “myGov ซึไงป็นศูนย์กลำงกำร฿หຌบริกำรภำครัฐละ
ป็นครืไองมือสรຌำงควำมรวมมือระหวำงภำครัฐ ประชำชน ละภำคสวนตำง โ (Front-office 
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Platformี ละป็นครืไองมือ พืไอปลีไยนบทบำทของประชำชนละภำคสวนตำง โ จำกกำรป็นพียง
ผูຌรับบริกำรสูกำรป็นผูຌรวมตัดสิน฿จ ฿หຌขຌอสนอนะ ละออกบบรูปบบกำร฿หຌบริกำรละ           
กำรท ำงำนของภำครัฐ  
 นอกจำกนีๅ ภำครัฐองกใพัฒนำพลตฟอร์มออนเลน์ภำย฿นทีไชืไอมยงกำรท ำงำนระหวำง
หนวยงำนภำครัฐ ิBack-officeกPlatform)กซึไงป็นสวนสนับสนุน฿หຌ Front-officeกPlatform 

ท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ตัวอยำงทีไหในเดຌชัดของระบบ Back-ofice คือ กำรพัฒนำระบบ 
Cloud ทีไรียกวำ “Cloud On-araก฿นกำรชืไอมยงขຌอมูลของสวนรำชกำร ตำง โ ขຌำดຌวยกัน 
ซึไงชวยลดระยะวลำ฿นกำรคຌนหำ ละรียก฿ชຌขຌอมูลทีไจ ำป็น฿นกำร฿หຌบริกำร จำกหนวยงำน            
ทีไกีไยวขຌองหรือกำร฿ชຌปรกรมออนเลน์อยำง Web Conference ละ Web Chat ฿นกำรท ำงำน
ซึไงชวย฿หຌบุคลำกรสำมำรถท ำงำนประสำนภำย฿น ละระหวำงหนวยงำนดยปรำศจำกขຌอจ ำกัด            
฿นรืไองสถำนทีไละวลำ  
 อยำงเรกใตำม กวำรัฐบำลสำธำรณรัฐกำหลีจะสำมำรถพัฒนำขຌำสูกำรป็นรัฐบำล ใ.เ อยำง
฿นปัจจุบันเดຌนัๅน รัฐบำลเดຌมีกำรปรับปรุงละพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนละกำร฿หຌบริกำรของ
ภำครัฐมำอยำงตอนืไองยำวนำน ตัๅงตกำรป็นรัฐบำล แ.เ ทีไริไมน ำอินทอร์นใตขຌำมำ฿ชຌละพัฒนำ
ระบบ E-Government พืไอชืไอมยงขຌอมูลภำย฿นหนวยงำนดียวกัน ละรัฐบำล โ.เ ทีไชืไอมยง
ขຌอมูลระหวำงหนวยงำนภำครัฐละกำรพัฒนำ One-stopดService นอกจำกกำรพัฒนำระบบ           
เอทีลຌว รัฐบำลยัง฿หຌควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงครงสรຌำงบทบำทภำรกิจงำนของสวนรำชกำรละ 
กำรปรับปรุงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล฿หຌมีควำมทันสมัย รวมเปถึงกำรยกระดับควำมรูຌละ           
ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐ฿หຌสอดรับกับนยบำยกำรพัฒนำประทศ 

 ประทศเทยกับการขຌาสูยุค ไ.เ 

 นวนຌมศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอมของลก รวมถึงกระสกำรพึไงพำกำรสรຌำงนวัตกรรม
พืไอกำรขับคลืไอนศรษฐกิจของนำนำประทศ สงผล฿หຌประทศเทยเมอำจนิไงฉยตอควำม
ปลีไยนปลงดังกลำว จนกิดป็นวิสัยทัศน์ชิงนยบำย฿นกำรกຌำวขຌำสูกำรป็นประทศเทย ไ.เ              
ทีไมุงนຌนกำรขับคลืไอนศรษฐกิจดຌวยนวัตกรรม พืไอ฿หຌประทศหลุดพຌนจำกกับดักรำยเดຌปำนกลำง 
นนอนวำกำรจะบรรลุวิสัยทัศน์ดังกลำวเดຌนัๅน หนวยงำนภำครัฐของประทศจ ำป็นจะตຌองปฏิรูป
ตนอง฿หຌสำมำรถสนับสนุน฿หຌกิดกิจกรรมตำมนวทำงดังกลำว ซึไงน ำมำสูนวคิดกำรกຌำวขຌำสูกำร
ป็นรัฐบำล ไ.เ 

 ขัๅนตอนส ำคัญทีไภำครัฐตຌองด ำนินกำร฿นกำรจะพัฒนำตนอง฿หຌป็นรัฐบำล ไ.เ คือ         
กำรประยุกต์฿ชຌทคนลยี พืไอพิไมประสิทธิภำพกำรท ำงำนละกำร฿หຌบริกำรประชำชน หรือทีไ
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รียกวำ “Digital Transformation ทัๅงนีๅ นวคิด Digital Transformation เมเดຌจ ำกัดอยูพียง
กำรพัฒนำระบบหรือพลตฟอร์มบริกำรประชำชนทำนัๅน ิFront-office Platform)กหนวยงำน
ภำครัฐยังจ ำป็นจะตຌองพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำย฿นภำครัฐ หรือ “Back-office Platform              
ทีไสนับสนุนกำรท ำงำนของ Front-office Platform ดยกำรน ำระบบสำรสนทศมำสนับสนุน            
กำรปฏิบัติงำนละกำรบริหำรงำนของหนวยงำน ละตຌองป็นระบบทีไสำมำรถชืไอมยงลกปลีไยน
ขຌอมูลระหวำงหนวยงำนเดຌ พืไอตอบจทย์ควำมจ ำป็น฿นกำรดึงละประมวลผลขຌอมูล฿นวลำอันสัๅน 
ซึไงป็นปัจจัยหลัก฿นกำร฿หຌบริกำรประชำชน฿นยุคดิจิทัล  
 อยำงเรกใตำม กำรด ำนินกำรตำมนวคิด Digital Transformation ถือป็นปัญหำทีไส ำคัญ           
฿นปัจจุบันของหนวยงำนภำครัฐ ละสงผล฿หຌเมสำมำรถกຌำวเปสูรัฐบำล ไ.เ เดຌอยำงทีไควรจะป็น 
มຌวำจะมีควำมพรຌอมชิงนยบำยดຌำนกำรยึดลูกคຌำป็นศูนย์กลำง฿นระดับสูง ิส ำนักงำนรัฐบำล
อิลใกทรอนิกส์,กโ55่ี ตภำครัฐยังขำดควำมพรຌอม฿นรืไองครงสรຌำงละกระบวนกำรท ำงำน 
ครงสรຌำงพืๅนฐำนดຌำนเอที ละปรกรมทีไรองรับกำรท ำงำนทัๅง Front-office ละ Back-office 

Platformกทัๅงนีๅ ควำมเมพรຌอมดังกลำวป็นผลมำจำกกำรทีไผูຌบริหำรดຌำนทคนลยีสำรสนทศ
ระดับสูง (ChiefกInformationกOfficerก:กCIO) เมเดຌรับกำรพัฒนำ฿นรืไองดิจิทัลอยำงพียงพอ            
ละกำรขำดบูรณำกำรนวคิดรืไองดิจิทัลกับนวทำงกำรบริหำรองค์กร฿นภำพรวม ยุทธศำสตร์
องค์กรภำครัฐสวน฿หญยังขำดกำรผสมผสำนกลยุทธ์ดຌำนเอที (ITกStrategicกAlignment)              

ดยกำรก ำหนดผนงำนดຌำนทคนลยีสำรสนทศป็นอกทศจำกผนยุทธศำสตร์องค์กร สงผล฿หຌ
ครงสรຌำงองค์กร งบประมำณ ละทรัพยำกรบุคคลทีไหมำะสมตอกำรขับคลืไอนกลยุทธ์ดຌำนเอที
เมเดຌรับควำมส ำคัญละเมเดຌรับกำรจัดสรรอยำงทีไควรจะป็น  
 นอกจำกนีๅ กำรทีไผนกลยุทธ์เอทีเมถูกบูรณำกำรขຌำกับผนกลยุทธ์องค์กรยังสงผล฿หຌกิด  
จุดบอด฿นกำรท ำงำนประสำนกันระหวำงบุคลำกรภำย฿น เมวำจะป็นบุคลำกรทีไรับผิดชอบรืไอง
ทคนิคละระบบเอที บุคลำกรทีไรับผิดชอบรืไองกฎหมำยละกฎระบียบ ละบุคลำกร ฿นสำยงำน
หลักตำมภำรกิจขององค์กร นืไองจำกเมมีครงกำรบูรณำกำรดຌำนเอทีละตัวชีๅวัดกำรด ำนินงำน
รวมกันทีไชัดจน อีกทัๅง ภำครัฐองกใยังขำดบุคลำกรทีไมีควำมพรຌอมดຌำนควำมรูຌละทักษะชิงบูรณำกำร                
ทีไจ ำป็น฿นกำรท ำงำนรวมกันพืไอสนับสนุน Digital Transformation  
 พืไอกຌปัญหำกำรเมบูรณำกำรดังกลำว จึงเดຌมีกำรน ำครืไองมือทีไรียกวำ “สถำปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture) มำ฿ชຌ฿นกำรจัดท ำผนผังชืไอมยงผนกลยุทธ์ละระบบ            
กำรท ำงำนตำง โ ขຌำดຌวยกัน ดยพิจำรณำสถำปัตยกรรม ไ ดຌำน ประกอบเปดຌวย แี สถำปัตยกรรม
ทำงธุรกิจ ิกลยุทธ์ขององค์กร กระบวนกำรทำงธุรกิจ ละครงสรຌำงองค์กรี โี สถำปัตยกรรม            
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ดຌำนขຌอมูล ิขຌอมูลของหนวยงำน ฐำนขຌอมูล ละกำรเหลของขຌอมูล ี ใี สถำปัตยกรรมระบบงำน 
ิระบบสำรสนทศ฿นหนวยงำนี ไี สถำปัตยกรรมทคนลยี ิระบบครงสรຌำงพืๅนฐำนดຌำนเอทีี 
อยำงเรกใตำม ยังมีหลำยสวนรำชกำรทีไยังเมเดຌน ำ EnterpriseกArchitecture มำ฿ชຌด ำนินกำร 
ิส ำนักงำนรัฐบำลอิลใกทรอนิกส์, โ55่ี นอกจำกนีๅ องค์ประกอบของ Enterprise Architecture 

ยังก ำหนดรืไอง “คน เวຌป็นพียงประดในยอยขององค์ประกอบหลักทำนัๅน ิธนชำติ นุมนนท์, 
โ55ๆี ฿นขณะทีไ “คน ถือป็นทรัพยำกรทีไส ำคัญ฿นกำรขับคลืไอนองค์กร฿นยุคศรษฐกิจฐำนควำมรูຌ  
 ทรัพยากรบุคคลกับการขับคลืไอน Digital Transformation 

 ถึงมຌวำหนวยงำนภำครัฐจะหในควำมส ำคัญของกำรด ำนินกำรตำมนวคิด Digital 

Transformation ละหลำยหนวยงำนเดຌมีควำมพยำยำม฿นกำรวำงระบบกำร฿หຌบริกำรทีไทันสมัย
ลຌวกใตำม ตกลับเมสำมำรถผลักดัน฿หຌกิดป็นรูปธรรมเดຌ ทัๅงนีๅ ปัญหำดังกลำวมีสำหตุ มำจำก          
กำรทีไบุคลำกร฿นฐำนะสมอง ละผูຌ฿ชຌงำนระบบขำดควำมรูຌละควำมขຌำ฿จ฿นรืไองกำรบริหำรจัดกำร
ระบบทคนลยีสำรสนทศชิงกลยุทธ์ ละกระบวนกำรทำงดຌำนทคนลยีสำรสนทศ ท ำ฿หຌ
หนวยงำนเมสำมำรถออกบบงำน กฎระบียบ ละระบบบริหำรจัดกำรภำย฿นที ไ อื ๅอต อ                
กำร฿หຌบริกำรตำมนวคิดดิจิทัล รวมเปถึงกำรทีไกระบวนกำรบริหำรละพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ             
฿นปัจจุบันยังเมสำมำรถตอบจทย์ดังกลำวเดຌ ส ำนักงำน ก.พ. ฿นฐำนะหนวยงำนกลำงดຌำนกำรบริหำร
ละพัฒนำทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ จึงจ ำป็นอยำงยิไงทีไจะตຌองรงด ำนินกำรสนับสนุนสวนรำชกำร   
฿นกำร “Transform บุคลำกรภำครัฐ฿หຌมีขีดควำมสำมำรถรองรับกำรป็นรัฐบำลดิจิทัล  
 ฿นกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ ส ำนักงำน ก.พ. ตຌองริไมจำกกำรออกบบกระบวนกำรพัฒนำ
บุคลำกรทีไ฿หຌควำมส ำคัญกับกำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์ ิForesight) กำรปลีไยนปลงละ
ควำมสี ไยงทีไอำจจะกิดขึๅน฿นอนำคตทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยำวกับสังคม ศรษฐกิจ ละ
สิไงวดลຌอม ตัๅงตระดับปัจจกบุคคลจนถึงระดับลก ละมีผลกระทบตอบทบำทของสวนรำชกำร
ละสมรรถนะทีไจ ำป็น฿นกำรท ำงำนของขຌำรำชกำรละบุคลำกรภำครัฐ ตั วอยำงชน ฿นอนำคต
ทคนลยีละอุปกรณ์อัจฉริยะจะเดຌรับกำรพัฒนำ฿หຌขຌำมำมีบทบำท฿นกำรชวย฿หຌประชำชน
สำมำรถขຌำถึงบริกำรทำงดຌำนสำธำรณะสุขเดຌดยเมจ ำป็นจะตຌองดินทำงเปทีไรงพยำบำล ิFuture 

Agenda, n.d.-aี หรือกำรขຌำมำของระบบขนสงอัจฉริยะอยำงรถยนต์หรืออำกำศยำนเรຌคนขับจะมี
บทบำท฿นชีวิตประจ ำวันของประชำชน ละกำรด ำนินธุรกิจของภำคอกชนมำกขึๅน ิFuture 

Agenda, n.d.-bี ป็นตຌน 

 กำรพยำกรณ์อนำคตมุง฿หຌกรอบนวคิดชิงกลยุทธ์ทีไ จะน ำเปสูกำรทบทวนยุทธศำสตร์ 
ครงสรຌำง ละบทบำทภำรกิจของภำครำชกำร พืไอ฿หຌมีควำมยืดหยุนพียงพอทีไจะรับมือกับ             
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ควำมเมนนอนละสำมำรถสนับสนุน฿หຌกิดกิจกรรมทีไป็นประยชน์กับประชำชน  ละสังคม
ดยรวมมำกทีไสุด ละน ำเปสูกำรทบทวนละออกบบกระบวนกำรบริหำรจัดกำรละกำรท ำงำน
ภำย฿นทีไจ ำป็น฿นอนำคต ดยภำครำชกำรจ ำป็นจะตຌองลดภำระงำนทีไเมมีควำมจ ำป็น พืไอคงเวຌ                    
ซึไงทรัพยำกรส ำหรับกระบวนกำรท ำงำนกิดขึๅนตำมบทบำทภำรกิจ฿หม นอกจำกนีๅ กกำรวิครำะห์
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรละกำรท ำงำนทีไจะปลีไยนปลงเปจะชวย฿หຌสำมำรถวิครำะห์ละ
ก ำหนดชุดควำมรูຌ ทักษะ คุณลักษณะ ละประสบกำรณ์ของขຌำรำชกำรละบุคลำกรภำครัฐ          
ทีไสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ละบทบำทภำรกิจมำกขึๅน  
 นอกจำกกำรออกบบกระบวนกำร พัฒนำบุคลำกรทีไ฿หຌควำมส ำคัญกับกระบวนกำรพยำกรณ์
อนำคตลຌว สิไงทีไส ำนักงำน ก.พ. ตຌองค ำนึงถึงคือกำรพัฒนำขຌำรำชกำรละบุคลำกรภำครัฐ฿หຌมี
ควำมรูຌละทักษะชิงบูรณำกำร ดย฿หຌมีควำมรูຌลึก฿นสำยงำนหลักละมีควำมรูຌกวຌำง฿นดຌำนอืไน โ 
ิT-Shapeี ชน บุคลำกรดຌำนทคนิคละเอที จ ำป็นจะตຌองมีควำมขຌำ฿จ฿นรืไองกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรละกระบวนกำรท ำงำนของบุคลำกร฿นสำยงำนอืไน พืไอที ไจะสำมำรถออกบบระบบ              
ทีไตอบสนองควำมตຌองกำร฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ รวมเปถึงกำรพัฒนำ฿หຌบุคลำกรทุก
กลุมละสำยงำนมีควำมรูຌทำงทคนิคพืๅนฐำน ละทักษะดຌำนดิจิทัล พืไอ฿หຌสำมำรถท ำงำนบนภำษำ
ละควำมขຌำ฿จรวมกัน ิCommon Language and Understanding) ฿นออกบบระบบ Front-

office ละ Back-office  ทีไชืไอมยงสนับสนุนกัน ยกตัวอยำงชน บุคลำกรทุกสำยงำนจ ำป็นจะตຌอง
มีควำมรูຌละทักษะพืๅนฐำน฿นรืไองระบบควำมปลอดภัยออนเลน์ ิCyberกSecurityี พืไอทีไจะ
สำมำรถวิครำะห์เดຌวำขຌอมูลละกระบวนกำรท ำงำนสวน฿ดทีไปรำะบำง ละสีไยงตอกำรถูกคุกคำม
จำกภำยนอก ป็นตຌน  
 บทสรุป 

 ควำมรูຌละขีดควำมสำมำรถของขຌำรำชกำรละบุคลำกรภำครัฐ ถือป็นกนกลำงของ
ฟันฟองอืไน โ ฿นกำรขับคลืไอนนยบำยประทศละสนับสนุนกำรด ำนินกำรของภำคสวน          
ตำงกโ ภำครัฐจึงควร฿หຌควำมส ำคัญกับกำรสรຌำง ละพัฒนำบุคลำกร฿หຌมีขีดควำมสำมำรถสอดคลຌอง
กับป้ำหมำยกำรพัฒนำศรษฐกิจของประทศ ทัๅงนีๅ กำรออกบบกระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
ทีไอำศัยกำรพยำกรณ์อนำคต ละกำร฿หຌควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำควำมรูຌละทักษะทีไจ ำป็น            
฿นยุคดิจิทัล฿หຌกับบุคลำกรทุกระดับ ละทุกสำยงำนจะชวย฿หຌผนกำรบริหำรละพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลภำครัฐมีควำมชืไอมยงสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประทศละกำรปลีไยนปลง          
ทีไจะกิดขึๅน฿นอนำคต สงผล฿หຌกำรท ำงำนของภำครัฐมีประสิทธิภำพตอบสนองทิศทำงของประทศ
มำกยิไงขึๅน 
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สะทຌอนความคิดการศึกษาดูงาน 

จากบริบทกาหลีสูเทย ฿นการวางผนการพัฒนาก าลังคน 
 

นางสาวพงษ์สุดา พอกพิไมดี 
นักวิทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ   

  กรมพัฒนาฝมือรงงาน 

 

 สำธำรณะรัฐกำหลีติบตอยำงกຌำวกระดดจำกประทศยำกจนรຌนคຌนอันป็นผล
นืไองมำจำกสงครำมกลำงกำหลี฿นชวงป  ค.ศ. แ้5เ – แ้5ใ มำป็นประทศผูຌน ำทำงศรษฐกิจละ
ทคนลยีของลก ดย฿ชຌวลำฟ้นฟูละพัฒนำประทศพียงหกทศวรรษ นืไองจำกสำธำรณะรัฐ
กำหลีป็นประทศหมูกำะ ละมีขຌอจ ำกัดทำงดຌำนทรัพยำกรธรรมชำติดยฉพำะอยำงยิไง ผืนดิน 
นๅ ำ ละปຆำเมຌ฿นกำรจะพัฒนำประทศ สำธำรณะรัฐกำหลีจึงจ ำป็นตຌองมุงนຌนเปทีไกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ป็นหลัก  ด ย ฿หຌควำมส ำคัญ฿นกำรพัฒนำละวิ จั ย ก ิ researchกand 

development)กดยฉพำะอยำงยิไงทำงดຌำนนวัตกรรมละทคนลยีทีไทันสมัย อยำงเรกใดี             
฿นชวงรกของกำรพัฒนำประทศนัๅนป็นกำรลอกลียนบบจำกประทศทีไจริญลຌวป็นหลัก 
ิinternational benchmark) จนคอย โ พัฒนำละปรับ฿หຌขຌำกับบริบทละควำมตຌองกำรของ
ประทศ ิcustomized)กจวบจนสำมำรถกลำยมำป็นประทศผูຌน ำทำงดຌำนทคนลยี ซึไงป็น
ตຌนบบ฿หຌอีกหลำย โ ประทศ฿นปัจจุบัน  
 กำรศึกษำดูงำน ณ สำธำรณรัฐกำหลี฿นครัๅงนีๅ หัวขຌอกำรบรรยำยละดูงำนมุงนຌนเปทีไกำร฿ชຌ
ทคนลยีสำรสนทศละนวัตกรรม ิICT and Innovation) ฿นกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำครัฐ 
ชน IoT Solutions for Smart City,กKorean Creative Economy, E-government พืไอน ำเปสู
ป้ำหมำยกำรพัฒนำทีไยัไงยืนกิSustainableกDevelopment)ก฿นสวนบริบทประทศเทยนัๅน            
฿นปัจจุบันรัฐบำล฿หຌควำมส ำคัญ฿นกำรตรียมกำรรองรับกำรปลีไยนผำนป็นประทศเทย ไ.เ           
ซึไงมุงนຌนเปทีไกำรปรับปลีไยนครงสรຌำงศรษฐกิจของประทศเปสูก“”alue–BasedกEconomy
หรือ “ศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม ดยมีฐำนคิดหลัก คือ 

 แ.  ปลีไยนจำกกำรผลิตสินคຌำภคภัณฑ์เปสูสินคຌำชิงนวัตกรรม 

 โ.  ปลีไยนจำกกำรขับคลืไอนประทศดຌวยภำคอุตสำหกรรมเปสูกำรขับคลืไอนดຌวยทคนลยี 
ควำมคิดสรຌำงสรรค์ ละนวัตกรรม 
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 ใ.  ปลีไยนจำกกำรนຌนภำคกำรผลิตสินคຌำ เปสูกำรนຌนภำคบริกำรมำกขึๅน 

 ฿นกำรน ำมำซึไงประทศเทย ไ.เ นีๅ  จ ำป็นตຌองอำศัยกำรบูรณำกำรของทุกภำคสวน              
กรมพัฒนำฝมือรงงำน กระทรวงรงงำนป็นหนวยงำนหลักทีไมีบทบำทส ำคัญตอกำรพัฒนำประทศ 
ทัๅงดຌำนศรษฐกิจ สังคม ละควำมมัไนคง พรำะมีหนຌำทีไดูลชีวิตควำมป็นอยูของผูຌ฿ชຌรงงำน           
ทัๅง฿นระบบละนอกระบบ ซึไงป็นตัวปรส ำคัญป็นตຌนทุน฿นกำรพัฒนำประทศ฿หຌมีควำมจริญ
รุดหนຌำ กรมพัฒนำฝมือรงงำนมีหนຌำดยตรง฿นกำรสนับสนุน฿หຌรงงำนมีทักษะฝมือมีงำนท ำ           
มีควำมรูຌควำมสำมำรถมีมำตรฐำนฝมือรงงำน ดยฉพำะอยำงยิไงกำรพัฒนำทักษะฝมือรงงำน฿หຌ
ทำทันควำมปลีไยนปลงทำงศรษฐกิจของประทศ ละของลกนยบำยประทศเทยกไ.เ         
กับภำรกิจกรมพัฒนำฝมือรงงำน 

 อยำงทีไเดຌกลำวมำขຌำงตຌนวำนยบำยประทศเทย ไ.เแ ป็นกำรขับคลืไอนระบบศรษฐกิจ          
ดยนวัตกรรม ซึไงมีจุดมุงหมำยทีไจะปลีไยนปลง฿น ไ ระบบ เดຌก 
 แ.  ภำคกษตร ดยมุงนຌนเปทีไกำรกษตรสมัย฿หม นຌนกำรบริหำรจัดกำรดຌวยทคนลยี 
ิsmart farming) 

 โ.  ภำครงงำน ปลีไยนจำกรงงำนทักษะตไ ำเปสูรงงำนทีไมีควำมรูຌ ควำมชีไยวชำญละ
ทักษะสูง 
 ใ.  ภำคบริกำร ดยมุงนຌน฿หຌภำคบริกำรป็น high value services 

 ไ. ปลีไยนจำก traditional SMEs ป็น Startups ละ smart enterprises ทีไมีศักยภำพสูง 
 นอกจำกกำรมุงปลีไยนระบบทัๅง ไ ลຌว นยบำยประทศเทย ไ.เ ยังมุงนຌนเปทีไ  5 
อุตสำหกรรมหงอนำคต ิnew engine of growth) โ ทีไประทศเทยมีควำมขຌมขใง ประกอบดຌวย 
core technology 5 กลุม ดังนีๅ 
 แ.  Food Agriculture and Bio Technology (กลุมอำหำร กษตร ละทคนลยีี 
 โ.  Health Wellness and Bio Medical (กลุมสำธำรณสุข สุขภำพ ละทคนลยีทำงกำร
พทย์ี  
 ใ.  Smart Devices Robotics and Mechatronics (กลุมครืไองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ 
หุนยนต์ ละระบบครืไองกลอิลใกทรอนิกส์ควบคุมี 
 ไ.  Digital IOT Artificial Intelligence and Embedded Technology (กลุมดิจิตอล 
ทคนลยีอินตอร์นใตทีไชืไอมตอละบังคับอุปกรณ์ตำง โ ปัญญำประดิษฐ์ ละทคนลยีสมองกล
ฝังตัวี 
 5. Creative Culture and High Value Services (กลุมอุตสำหกรรมสรຌำงสรรค์ี 
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 ซึไงกรมพัฒนำฝมือรงงำน฿นฐำนะทีไป็นหนวยงำนพัฒนำทักษะรงงำนรองรับควำมตຌองกำร
ของตลำดรงงำน จ ำป็นตຌองด ำนินกำรพัฒนำฝมือรงงำน฿หຌสอดคลຌองกับทิศทำงของอุตสำหกรรม
สมัย฿หมทัๅง 5 อุตสำหกรรมขຌำงตຌน ดยมุงนຌนเปทีไกำรพัฒนำฝมือรงงำน฿นสำขำอำชีพตำมกลุม
ธุรกิจทัๅง 5 รวมถึงกำรพัฒนำทักษะดຌำน IT กำรพัฒนำฝมือรงงำนรองรับระบบขนสงซึไงนำจะ             
มีกำรขยำยตัวอยำงมำกตำมมำ รวมถึงกำรพัฒนำทักษะทีไ กีไยวกับทคนลยี อัตนมัติ 
ิAutomation) ทนทีไศรษฐกิจทีไอำศัย labor intensive 

 ปัญหาละอุปสรรค 

 อยำงเรกใดีกำรจะวำงผนพัฒนำก ำลังคน฿นรำยอุตสำหกรรม฿ดนัๅน จ ำป็นตຌองค ำนึงถึง            
อุปสงค์ ละอุปทำนของตลำดรงงำนตำมสำขำอำชีพ฿นอุตสำหกรรมนัๅน โ ป็นส ำคัญ พืไอป้องกัน
รงงำนลຌนตลำดหรือขำดตลำด ซึไงกำรพัฒนำก ำลังรงงำนนัๅนจ ำป็นตຌอง฿ชຌวลำ฿นกำรวำงผน
รวมถึง฿ชຌวลำ฿นกำรฝຄกอบรมมำกนຌอย ขึๅนอยูกับสำขำอำชีพ อยำงเรกใดีกำรวำงผนพัฒนำก ำลังคน
เม฿ชภำรกิจของกระทรวงรงงำนพียงหงดียว ตยังมีควำมกีไยวนืไองกับกระทรวงตำง โ ชน
กระทรวงศึกษำธิกำร ดยฉพำะอยำงยิไงสำยอำชีวศึกษำทีไตຌองผลิตก ำลังรงงำน฿หຌ ตรงกับ              
ควำมตຌองกำรของตลำดรงงำน 

 ฿นปัจจุบันกรมพัฒนำฝมือรงงำน พัฒนำฝมือรงงำนผำนครงกำรกำรจัดฝຄกอบรมรงงำน 
ตละสำขำอำชีพดยก ำหนดป้ำกำรฝຄกอบรมจำก 

 แ.  ขຌอมูลทีไเดຌจำกรำยงำนกำรส ำรวจควำมตຌองกำรของตละพืๅนทีไรำยจังหวัดทีไเดຌรับ             
กำรรำยงำนขຌำมำจำกส ำนักงำนพัฒนำฝมือรงงำนทีไมีอยูทุกจังหวัดทัไวประทศเทย ดยตละ
จังหวัดสนอผนละป้ำกำรฝຄกอบรมของตนอง  
 โ.  นยบำยรงดวนของรัฐบำลทีไตຌองกำรสงสริมอุตสำหกรรม฿ดอุตสำหกรรมหนึไงตำมควำม
รงดวน ชนนยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรทองทีไยว มืไอปงบประมำณ โ55้  ป็นตຌน 

 ใ.  ตำมงบประมำณทีไเดຌรับกำรจัดสรร฿นตละป  
 ซึไง฿นบำงครัๅงมีค ำถำมวำป้ำหมำยกำรฝຄกอบรมสะทຌอนควำมตຌองกำรกำรฝຄกอบรมก ำลัง
รงงำน฿นตละสำขำทีไทຌจริงตำมควำมตຌองกำรของตลำดรงงำนหรือเม นืไองจำกประทศเทย           
ยังขำดระบบฐำนขຌอมูลดຌำนรงงำนทีไป็นประยชน์ตอกำรตัดสิน฿จ พืไอรองรับกำรพัฒนำก ำลังคน 
฿นประทศ รวมถึงขำดกำรบูรณำกำร฿นกำรชืไอมยงขຌอมูลรวมกันระหวำงหนวยงำนภำครัฐอืไน โ     
ทีไมีสวนกีไยวขຌอง฿นกำรจัดกำร ละพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ดຌวยหตุนีๅองจึงป็นอีกสำหตุหนึไงทีไ
สงผล฿หຌกำรพัฒนำก ำลังรงงำนของประทศเทยอำจเมมีประสิทธิผลทำทีไควร  ละเมสำมำรถ
รองรับควำมตຌองกำรรงงำนของตละภำคอุตสำหกรรมเดຌ 



458 

 

 นวคิดการกຌปัญหา 

 จำกปัญหำกำรพัฒนำฝมือรงงำนทีไขำดประสิทธิภำพขຌำงตຌน ตຌนหตุส ำคัญมำจำกกำรทีไ
ภำครัฐยังขำดระบบฐำนขຌอมูลสำรสนทศกลำงดຌำนรงงำนทีไชืไอถือเดຌ ซึไงขຌอมูลดຌำนรงงำนทีไมีอยู
฿นปัจจุบันยำกตอกำรน ำมำบูรณำกำรพรำะมีลักษณะ ดังตอเปนีๅ 
 แ.  ขຌอมูลทีไมีอยูยังกระจัดกระจำย นืไองจำกหนวยงำนภำครัฐตละหนวยมีระบบละ
ขอบขตกำรจัดกใบขຌอมูลทีไตำงกัน รวมทัๅงครงสรຌำงขຌอมูลละมำตรฐำนกำรจัดกใบซึไงหลงขຌอมูล
ดຌำนรงงำนมำจำกหลำยหนวยงำน ทัๅงทีไป็นขຌอมูลดຌำนอุปสงค์ ชน ขຌอมูลดัชนีอุตสำหกรรม ขຌอมูล
ส ำนักงำนสถิติหงชำติ ป็นตຌน ขຌอมูลอุปทำน ชน ขຌอมูลหลักสูตรกำรพัฒนำฝมือรงงำนจำก
กระทรวงรงงำน ขຌอมูลกำรฝຄกอบรมจำกหนวยงำนภำครัฐอืไน โ รวมถึงขຌอมูลทีไกีไยวขຌองอืไน โ ชน 
ขຌอมูลรงงำน฿นระบบ นอกระบบอຌำงอิงจำกสถำนศึกษำ 
 โ.  ขຌอมูลสวน฿หญป็นขຌอมูลทุติยภูมิทีไผำนกำรประมวลผลลຌว ซึไงมีขຌอจ ำกัดตอกำรน ำเป
ประยุกต์฿ชຌ 
 ใ.  ขຌอมูลเมมีควำมทันสมัย ขำดกำร update  

 นอกจำกปัญหำดຌำนตัวขຌอมูลองลຌว ปัญหำทำงดຌำนนยบำยกใส ำคัญชนกัน พรำะมืไอมี          
กำรปลีไยนผูຌบริหำรหรือจຌำหนຌำทีไทีได ำนินกำรรับผิดชอบ กใจะท ำ฿หຌกำรจัดกใบขຌอมูลลำชຌำ หรืออำจ
ลຌมลิกเปเดຌ 
 นวคิดกำรกຌปัญหำคือกำรสรຌำงระบบฐำนขຌอมูลรงงำนกลำงทีไ ชืไอมตอถึงกันของทุก
หนวยงำน ระหวำงขຌอมูลกำรผลิต กำรพัฒนำก ำลังคน ิsupply side) ละขຌอมูลควำมตຌองกำร 
ก ำลังคน ิdemand side) ซึไงป็น single open platform บบ real time ทีไสำมำรถขຌำถึงเดຌจำก
ทุกหนวยงำนรำชกำร ดยขຌอมูลทีไเดຌควรตอบจทย์ส ำหรับทุกกลุมป้ำหมำย   
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  ทัๅ งนีๅ ผูຌ ฿หຌ ขຌอมูลละผูຌ ฿ชຌขຌอมูลอำจป็นหนวยงำนดียวกันกใ เดຌ  ซึไ ง มืไ อขຌอมูลผ ำน                     
กำร Processing ลຌว ขຌอมูลทีไเดຌกใจะสำมำรถน ำเป฿ชຌเดຌดีขึๅน ตรงตำมป้ำประสงค์มำกยิไงขึๅน ละท ำ
฿หຌสำมำรถป็นผูຌ฿หຌขຌอมูลเดຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน  
 อยำงเรกใดี ถึงมຌกำรสรຌำงระบบฐำนขຌอมูลรงงำนกลำง จะป็นจุดริไมตຌนส ำคัญ฿นกำรชวย฿หຌ
กำรวำงผนพัฒนำก ำลังคนมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน ต฿นทำงปฏิบัติ ควรค ำนึงถึง Administrative 

operability ซึไงปัญหำหลักคือกำรหำหนวยงำนจຌำภำพหลัก฿นกำรรับผิดชอบครงกำรนีๅ รวมถึงอำจ
ตຌองมีกำรกຌกฎหมำย รวมถึงศึกษำควำมสีไยงถຌำตຌองกำรชืไอมยงขຌอมูลดຌำนกำรศึกษำ กำรฝຄกอบรม
ขຌำกับลขบัตรประชำชน ละสำมำรถขຌำถึงเดຌทัไวเป 

--------------------------------------------- 

  

 หลงทีไมา 
 1ทีไมำ: สรุปจำก ดร.สุวิทย มษินทรีย รัฐมนตรีชวยวำกำรกระทรวงพำณิชย  
 2ทีไมำ: สรปุจำก กระทรวงรงงำน กรอบยุทธศำสตรกำรพัฒนำก ำลังคนของประทศ฿นระยะ 
20 ป ิพ.ศ. 2560 – 2579) 
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การพัฒนาศักยภาพการท าธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์฿นหนวยงานภาครัฐ
ละอกชน 

นายกฤติน  สุขสด 

นักวิชาการคอมพิวตอร์ปฏิบัติการ 

กรมบังคับคดี 
 

 ฿นปัจจุบันปฏิสธเมเดຌลยวำทคนลยีเดຌมีกำรพัฒนำอยำงตอนืไองละทุก โ ดຌำน ชน            
ดຌำนกษตร ดຌำนอุตสำหกรรม รวมถึงดຌำนกำรท ำธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์ทีไมีกำรริไมกำรพัฒนำมำ
จำกกำรท ำธุรกรรมบบติดตอทีไคำตอร์ธนำคำรทีไจะตຌองดินทำงเปทีไธนำคำรถึงจะสำมำรถท ำ
ธุรกรรมทีไตຌองกำรเดຌ ตอมำมีกำรพัฒนำ฿หຌสำมำรถมีกำรท ำธุรกรรมผำนทำง Website ของธนำคำร 
หรือทีไรียกวำ Internet Banking ตอมำมีกำรพัฒนำ฿หຌสำมำรถท ำธุรกรรมดยติดตอธนำคำรผำน
ทำง Video Call ลำสุดทำงธนำคำรเดຌมีกำรพัฒนำกำรท ำธุรกรรม Mobile Application ซึไงป็น            
ทีไนิยมของประชำชนพรำะสำมำรถจัดกำรท ำธุรกรรมผำนทำงอิลใกทรอนิกส์หมือนกับเปติดตอทีไ
ธนำคำร 
 ตกำรท ำธุรกรรมบำงอยำงผูຌท ำธุรกรรม ซึไงสำมำรถป็นเดຌทัๅงประชำชนรวมถึงหนวยงำน
ภำครัฐละอกชนอำจจะตຌองสียคำ฿ชຌจำย฿นกำรด ำนินกำรหรือรียกอีกอยำงวำ คำธรรมนียม ชน
กำรอนงินตำงธนำคำร กำรช ำระคำบริกำร กำรกดงินสดขຌำมธนำคำร กำรกดงินขຌำมจังหวัด            
ป็นตຌน ซึไงสำหตุกำรสียคำธรรมนียมท ำ฿หຌประชำชนจะตຌองปຂดบัญชีธนำคำรหลำยธนำคำร           
พืไอเม฿หຌกำรสียคำธรรมนียม ละบำงครัๅงกิดกำรผูกมัดกับธนำคำรส ำหรับหนวยงำนภำครัฐละ
อกชน ท ำ฿หຌทัๅงประชำชนละหนวยงำนภำครัฐละอกชนสียอกำส฿นกำรลือกธนำคำรทีไมี
ผลตอบทนหรือกำร฿หຌบริกำรทีไดีกวำ ทัๅงนีๅหำกหนวยงำนภำครัฐละอกชนเดຌมีกำรพัฒนำกำรท ำ
ธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์กับธนำคำร A ลຌว ตຌองกำรปลีไยนกำรท ำธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์ กับ
ธนำคำรกBกหนวยงำนภำครัฐละอกชนจะตຌองลงทุน฿นกำรพัฒนำกำรท ำธุรกรรมท ำอิลใกทรอนิกส์฿หม                
ซึไงป็นหตุผลหลักทีไหนวยงำนภำครัฐละอกชนเมลงทุนพืไอปลีไยนธนำคำรดังกลำว ตัวอยำงดัง
ภำพทีไ แ 
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ภาพทีไ 1 สดงถึงหนวยงานภาครัฐละอกชนทีไพัฒนาการท าธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ 

ตละธนาคาร 
 

 หลังจำกทีไเดຌเปศึกษำ คຌนควຌำ ดูงำนละทดสอบกำรท ำธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์ทีไประทศ
สำธำรณรัฐกำหลีพบวำประทศสำธำรณรัฐกำหลีเดຌมีกำรสรຌำงมำตรฐำนกลำงขຌอควำมกำรท ำ
ธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์ละเดຌมีกำร฿ชຌทัๅงหนวยงำนภำครัฐละอกชน ซึไงผลทีไกิดขึๅนหลังจำกทีไ
หนวยงำนภำครัฐละอกชนท ำ฿หຌชวยพิไมกำรขงขันกำร฿หຌบริกำรทีไมำกขึๅนท ำ฿หຌหนวยงำนภำครัฐ
ละอกชนเดຌบริกำรทีไดีมำกขึๅนอยำงตอนืไอง พรຌอมทัๅงปรำศจำกคำธรรมนียม ชน กำรอนงินตำง
ธนำคำร กำรช ำระคำบริกำร กำรกดงินสดขຌำมธนำคำร กำรกดงินขຌำมจังหวัด พรำะสำหตุมำจำก
ทุกธนำคำรสำมำรถรับละสงกำรท ำธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์ ดยหนวยงำนภำครัฐละอกชน
ละธนำคำร เดຌ฿ชຌมำตรฐำนกำรท ำธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์ดียวกันทีไมีชืไอวำ ISO 20022 

UniversalกFinancialดIndustryกMessageกScheme ซึไงหลังจำกกำรพัฒนำกำรท ำธุรกรรมทำง
อิลใกทรอนิกส์ ดย฿ชຌมำตรฐำนกำรท ำธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์สำมำรถ฿ชຌเดຌกับทุกธนำคำร              
ซึไงชวย฿หຌหนวยงำนภำครัฐละอกชนลงทุนพียงครัๅงดียว ตัวอยำงดังภำพทีไ 2 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพทีไ 2 สดงถึงหนวยงานภาครัฐละอกชนทีไพัฒนาการท าธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ผานมาตรฐานฯ 
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 หลังจำกกำรทรำบถึงกำร฿ชຌมำตรฐำน ISO 20022 Universal Financial Industry Message 

Scheme จึงเดຌศึกษำพบวำ ISO 20022 คือ มำตรฐำนบบปຂดทีไ฿ชຌส ำหรับกำรสรຌำงภำษำพืๅนฐำน
ของกำรท ำธุรกรรมทำงกำรงิน ซึไงมีกำรสดงผลขຌอมูลป็นบบ XMLก(extensibleกMarkup 

Language) คือภำษำหนึไงทีไ฿ชຌ฿นกำรสดงผลขຌอมูล ทีไสำมำรถน ำอำขຌอมูลดังกลำวเป฿ชຌงำนเดຌทุก
ภำษำทำงคอมพิวตอร์ จำกกำรตรวจสอบประทศเทยทัๅงหนวยงำนภำครัฐละอกชน พบวำ
หนวยงำนภำครัฐละอกชนยังเมเดຌน ำอำมำตรฐำน ISO 20022 มำ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำพืไอพิไม
ศักยภำพกำรท ำธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์ ตเดຌมีหนวยงำนภำครัฐเดຌน ำมำศึกษำละพัฒนำจำก
มำตรฐำน ISO 20022 UniversalกFinancialกIndustryกMessageกSchemeกมำป็น National 

Payment Massage Standard (NPMS) หรือชืไอภำษำเทยชืไอวำ มำตรฐำนกลำงขຌอควำมกำรช ำระ
งินทำงอิลใกทรอนิกส์  ซึไงทำงส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์ ิองค์กำรมหำชนี รวมมือ
กับธนำคำรหงประทศเทย เดຌประกำศสงสริม฿หຌน ำมำตรฐำนกNPMSกมำ฿ชຌป็นนวทำง                  
฿นกำรกำรด ำนินงำนทีไกีไยวขຌองกับกำรช ำระงินทำงอิลใกทรอนิกส์ ซึไงประกอบดຌวยมำตรฐำนของ
ขຌอควำมกำรช ำระงินทำงอิลใกทรอนิกส์ 8 ขຌอควำม เดຌก  
 1. ขຌอควำมอนงินทำงอิลใกทรอนิกส์  ิCustomer Credit Transfer Initiation) 

 2. ขຌอควำมหักบัญชีงินฝำกอัตนมัติ  ิCustomer Direct Debit Initiation) 

 3. ขຌอควำมรำยงำนสถำนะค ำสัไงทีไกีไยวขຌองกับกำรช ำระงิน  ิCustomer Payment Status 

Report) 

 4. ขຌอควำมจຌงรำยกำรอนงินหรือหักงิน  ิBank-To-Customer Debit Credit 

Notification) 

 5. ขຌอควำมจຌงยอดคงหลือ฿นบัญชีงินฝำก ิBank-To-Customer Statement) 

 6. ขຌอควำมจຌงรำยกำรอนงินหรือหักงิน ิBank-To-Customer Debit Credit 

Notification) 

 7. ขຌอควำมอนคืนงินทีไเดຌหักบัญชีเปลຌว ิCustomer Payment Reversal) 

 8. ขຌอควำมขอยกลิกค ำสัไงอนงินหรือหักบัญชี  ิCustomer Payment Cancellation 

Request) 

 ทัๅงนีๅ ขຌอควำมทัๅง 8 สำมำรถน ำเป฿ชຌ฿นบริกำรช ำระงินทำงอิลใกทรอนิกส์ทัๅงหมด 6 ประภท 
เดຌก 
 1. บริกำรอนงินระหวำงบัญชีภำย฿นธนำคำร 

 2. บริกำรออกชใคพืไอช ำระคำสินคຌำละบริกำร 
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 3. บริกำรอนงินรำยยอยครัๅงละหลำยรำยกำร 

 4. บริกำรอนงินระหวำงบัญชีตำงธนำคำรผำนระบบบำทนต 

 5. บริกำรอนงินระหวำงประทศ 

 6. บริกำรหักบัญชีงินฝำกอัตนมัติ 
 นอกจำกนีๅ ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์เดຌรวมมือกับ ธนำคำรหงประทศเทย 
฿นกำรวำงผนกำรด ำนินงำนพืไอผลักดัน฿หຌมำตรฐำน NPMS ครอบคลุมกำรรับสงขຌอควำมระหวำง
ธนำคำรดຌวยกัน ซึไงปัจจุบันมำตรฐำน NPMS รองรับฉพำะกำรรับสงขຌอควำมระหวำงธนำคำรละ
ผูຌประกอบกำรทำนัๅน ดยจะสงผล฿หຌระบบกำรช ำระงินของประทศเทยป็นบบ Straight 

ThroughกProcessingกซึไงจะชวยลดควำมสีไยงทีไกิดขึๅนจำกควำมผิดพลำด฿นกำรด ำนินกำร 
ิOperational risk) ละลดตຌนทุนของธุรกรรมกำรช ำระงินทำงอิลใกทรอนิกส์ ดังภำพทีไ 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพทีไ 3 สดงการรับสงขຌอความของมาตรฐานกลางขຌอความช าระงินทางอิลใกทรอนิกส์ 
 

 ทัๅงนีๅ ทำงส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์ ิองค์มหำชนี รวมมือกับธนำคำร           
หงประทศเทย ละเดຌมีกำรประกำศพืไอสงสริมกำร฿ชຌมำตรฐำนกลำงขຌอควำมกำรช ำระงินทำง
อิลใกทรอนิกส์ ิNPMS) ลຌวทำง ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์ ิองค์มหำชนีกเดຌมี   
กำรพัฒนำระบบทดสอบควำมสอดคลຌองขຌอควำมตำมมำตรฐำนกิONOS)กดังภำพทีไ  ไ ขึๅน                
พืไอทดสอบขຌอควำมกิXMLกfile)กทีไ฿ชຌ฿นกำรลกปลีไยนขຌอมูลส ำหรับกำรทำงธุรกรรมทำง
อิลใกทรอนิกส์ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับมำตรฐำนทีไก ำหนด ชน บริกำรกำรตรวจสอบควำมสอดคลຌอง
ของขຌอควำมกำรช ำระงินทำงอิลใกทรอนิกส์ตำมมำตรฐำน NPMS ซึไงประกอบเปดຌวยก่กขຌอควำม
ขຌำงตຌน พืไอ฿ชຌตรวจสอบควำมถูกตຌองของขຌอควำมจำกหนวยงำนภำครัฐละอกชนทีไจะสงเปยัง
ธนำคำร ละธนำคำรสงกลับมำยังหนวยงำนภำครัฐละอกชน 
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ภาพทีไ ไ สดงวิธีการตรวจสอบของระบบทดสอบความสอดคลຌองขຌอความตามมาตรฐาน 

 

 ทຌำยนีๅ มืไอมีกำรพัฒนำระบบกำรท ำธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์ดย฿ชຌมำตรฐำนกลำงขຌอควำม
กำรช ำระงินทำงอิลใกทรอนิกส์ ิNPMS)กละมีกำรตรวจสอบขຌอควำม ดยระบบทดสอบควำม
สอดคลຌองขຌอควำมตำมมำตรฐำน ิONOS) ลຌว สิไงทีไขำดเมเดຌคือ มำตรฐำนรหัสธนำคำรละรหัส
สำขำธนำคำรซึไงธนำคำรหงประทศเทยป็นผูຌทีไมีขຌอมูลละเดຌผยพรผำนทำงวใบเซต์ของทำง
ธนำคำรหงประทศเทยตำมสมำชิกระบบกำรช ำระงินกซึไงป็นธนำคำรภำย฿นประทศเทย             
ดังภำพทีไ 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพทีไ 5 สดงถึงหลงขຌอมูลรหัสธนาคารละรหัสสาขาธนาคาร 
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 หลงขຌอมูลอຌางอิง 
 ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์ ิองค์กำรมหำชนี retrieved on December 

24, 2016 from www.etda.or.th 

 ธนำคำรหงประทศเทย retrieved on December 24, 2016 from www.bot.or.th 

 บทควำมผยพรรืไอง “มำตรฐำน NPMS กับกำรตรียมควำมพรຌอมขຌำสูประชำคมศรษฐกิจ
อำซียน ส ำนักมำตรฐำน ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์ ิองค์กำรมหำชนี retrieved 

on December 24, 2016 from http://standard.etda.or.th/wp/?p=1324 

 ISO 20022 Adoption: SWIFT From http://standard.etda.or.th/wp/wp-

content/uploads/2012/10/Session2_Swift-1-Presentation-26-Mar-2013.pdf 

 ระบบทดสอบควำมสอดคลຌองขຌอควำมตำมมำตรฐำน from 

http://standard.etda.or.th/wp/wp-

content/uploads/2012/10/Session3_20130327_Presentation_ONOS.v01-01.pdf 
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My CDP (My Career Development Plan) 

กับทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร ยุค THAILAND 4.0 
 

นายรัฐ  ค าภีรธัมม  

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
กรมศุลกากร 

 

 Introduction  
 ปัจจุบันลกเดຌขຌำสูยุคดิจิทัล ยุคทีไทคนลยีเมเดຌป็นพียงครืไองมือสนับสนุนกำรท ำงำน
อยำงทีไคยป็นมำ หำกตจะหลอมรวมขຌำกับกำรท ำงำนอยำงเมสำมำรถยกออกจำกกันเดຌ 
ประทศทีไพัฒนำลຌว ดยฉพำะประทศทีไมีพืๅนฐำนทำงสังคม฿กลຌคียงกับประทศเทยอยำง
สำธำรณรัฐกำหลีเดຌปรับปลีไยนครงสรຌำงทำงสังคมของตน฿หຌสอดคลຌองกับกำรปลีไยนปลงของลก
ทีไกิดขึๅนเมวำจะป็นรูปบบกิจกรรมทำงศรษฐกิจ กระบวนกำรผลิตกำรคຌำละกำรบริกำร          
รวมเปถึงปฏิสัมพันธ์ระหวำงบุคคล พืไอ฿หຌกำรพัฒนำประทศ฿นดຌำนตำง โ สำมำรถกຌำวดินเปเดຌ
อยำงสอดคลຌองตำมยุทธศำสตร์ทีไตัๅงเวຌ ดยอิงกับกระสของกำรปลีไยนปลงของลกทีไมีนวนຌมจะ
กิดขึๅน เดຌก กำรสรຌำงสรรค์นวัตกรรมพืไอขับคลืไอนศรษฐกิจ กำรขຌำสูสังคมผูຌสูงอำยุ รวมถึง             
กำรรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม 

 อยำงเรกใตำม รัฐบำลเดຌตัๅงป้ำหมำย฿นกำรน ำพำประทศขຌำสูมดลประทศเทย 4.0 

(THAILANDก4.0) ทีไมุงปรับปลีไยนครงสรຌำงทำงสังคมดຌวยกำรขับคลืไอนดยนวัตกรรม ซึไงนนอนวำ              
มืไอบริบท฿นกำรพัฒนำประทศปลีไยนปลงเป ทิศทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของภำครัฐองกใ
ตຌองปรับตัวตำมชนกัน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของภำครำชกำรสำมำรถรับมือกำรควำมปลีไยนปลงทีไ
จะกิดขึๅน ละตอบสนองตอควำมตຌองกำรของภำคอกชนเดຌอยำงขຌมขใงละมีประสิทธิภำพ  
 กรมศุลกำกร ฿นฐำนะทีไป็นหนึไง฿นหนวยงำนภำครัฐซึไงมีภำรกิจทีไหลำกหลำย ครอบคลุม          
ทัๅงดຌำนพัฒนำศรษฐกิจละปกป้องสังคม ซึไงสงผลดยตรงกับกำรพัฒนำของประทศ กรมศุลกำกร
จึงจ ำป็นตຌองมุงบริหำรจัดกำรควำมรูຌ ท ำกำรพัฒนำครือขำยละศูนย์กลำงกำรรียนรูຌ นຌนกำร฿ชຌ
วิธีกำรละทคนลยีทีไหมำะสม พืไอสรຌำง฿หຌบุคลำกรของกรมศุลกำกรป็นบุคลำกรทีไมีคุณภำพ
ผสมผสำนดຌวยกำร฿ชຌ ICT (Information Communication Technology) ละ IoT ิInternet of 

Thingsี ฿หຌสอดคลຌองกับควำมรูຌควำมสำมำรถทีไจ ำป็นของตละสำยงำน ตละระดับ ละควำมรูຌ
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ควำมสำมำรถหรือควำมถนัดของตละบุคคล ภำย฿ตຌกรอบของสຌนทำงควำมกຌำวหนຌำ฿นสำยอำชีพ 
ิCareer Pathี ของกรมศุลกำกร ทีไเดຌก ำหนดเวຌ 
 ตปัจจุบันปัญหำดຌำนกำรจัดกำรควำมรูຌทีไกิดขึๅนกับกรมศุลกำกร คือ บุคลำกรเมทรำบวำ฿น
ภำรกิจทีไตนเดຌรับมอบหมำย ละ฿นสຌนทำงควำมกຌำวหนຌำของตน จ ำป็นตຌองเดຌรับกำรรียนรูຌ฿นดຌำน
฿ดบຌำง รวมถึงหำกบุคลำกรทรำบลຌววำตนจ ำป็นตຌองเดຌรับกำรรียนรูຌอะเรจึงจะพิไมประสิทธิภำพ
฿นภำรกิจทีไตนเดຌรับมอบหมำยรวมถึงกำรฝຄกอบรม฿ดบຌำงทีไถือวำป็นหนึ ไง฿นขຌอก ำหนดของ
สຌนทำงควำมกຌำวหนຌำตนบุคลำกรหลำนัๅนกใเมสำมำรถวำงผนทีไจะขຌำรับกำรฝຄกอบรมลวงหนຌำ
เดຌอยูดี 
 Why? 

 งำนรำชกำรป็นงำนทีไสำมำรถเดຌรับกำรตงตัๅง ยกยຌำย ปลีไยนต ำหนง หรือปลีไยนสำยงำนเดຌ
ตลอดวลำตำมควำมหมำะสมหรือตำมควำมจ ำป็นของภำรกิจทีไเดຌรับมอบหมำย ขຌำรำชกำรทีไดีตຌอง
เมยึดติด ละพรຌอมรับควำมปลีไยนปลงทีไอำจกิดขึๅนเดຌ กำรวำงผนลวงหนຌำฉพำะบุคคลป็น
รืไองทีไคำดกำรณ์เดຌยำก หนวยงำนจึงจ ำป็นตຌองสรຌำงครืไองมือ฿นกำรชวยหลือกำรปฏิบัติหนຌำทีไ
รำชกำรของบุคลำกรทีไเดຌรับมอบหมำย฿นภำรกิจทีไตกตำงเปจำกดิม นอกหนือจำกกำรรียนรูຌ            
ผำนกำรปฏิบัติงำนจริง ละคูมือกำรปฏิบัติหนຌำทีไรำชกำรทีไป็นลักษณะภำพกวຌำง เมสอดคลຌองกับ
สถำนกำรณ์ทีไปลีไยนปลงเปอยำงรวดรใว 

  ดຌวยกรมศุลกำกร ป็นหนวยงำนทีไมีภำรกิจหนຌำทีไหลำกหลำย ครอบคลุมทัๅงทำงดຌำนกำร
พัฒนำศรษฐกิจละปกป้องสังคม กำรรียนรูຌจำกประสบกำรณ์฿นกำรท ำงำนพียงอยำงดียวอำจ
ลำชຌำกินกวำทีไควรจะป็น ละบุคลำกำรทีไเดຌรับกำรตงตัๅง ยกยຌำย เปปฏิบัติภำรกิจ ณ พืๅนทีไ฿หม
หรือลักษณะงำน฿หม ยอมยำกทีไจะทรำบวำองค์ควำมรูຌ฿ดบຌำงทีไตนควรศึกษำ พืไอตรียมพรຌอม
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรวมถึงลักษณะดຌำนพืๅนทีไตัๅงของหนวยงำนกรมศุลกำกร ทีไครอบคลุมตำมนว
ชำยดนทัไวประทศ สงผล฿หຌกำรดินทำงขຌำมำรับควำมรูຌจำกสวนกลำงป็นรืไองทีไกิดขึๅนเดຌล ำบำก 

 นอกจำกนีๅ กรมศุลกำกรยังเดຌมีกำรประกำศ฿ชຌสຌนทำงควำมกຌำวหนຌำ฿นสำยอำชีพ ิCareer 

Path) พืไอ฿หຌบุคลำกรเดຌรับทรำบสຌนทำงกำรติบตของตน รวมถึงพืไอสรຌำงรงจูง฿จ฿หຌกิด          
กำรพัฒนำตนอง ดยทีไ฿นสຌนทำงควำมกຌำวหนຌำนัๅน เดຌมีกำรประกำศหลักสูตรทีไตຌองผำน                
กำรฝຄกอบรมลຌว จึงจะมีสิทธิเดຌรับกำรตงตัๅง฿หຌด ำรงต ำหนงทีไสูงขึๅน ต฿นขณะดียวกัน กลับเมมี
กำรก ำหนดหรือจຌง฿หຌทรำบวำ หลักสูตรกำรฝຄกอบรม฿ด ทีไควรผำนกำรฝຄกอบรม พืไอทีไจะท ำ฿หຌ
ตนองมีควำมพรຌอมยิไงขึๅนส ำหรับกำรจริญติบต฿นอนำคต 
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 นนอนวำกำรฝຄกอบรมทีไดีละเดຌผลป็นทีไนำพอ฿จ กระบวนกำรหนึไงทีไป็นทีไยอมรับ คือ               
กำรสรຌำงผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล ิIndividualกDevelopmentกPlanก:ก IDPีกพืไอ฿หຌ             
กำรพัฒนำป็นเปอยำงตรงจุด พัฒนำ฿นสวนทีไป็นจุดออนละสริมสรຌำง฿นสวนทีไป็นจุดขใง              
ซึไงทีไผำนมำกรมศุลกำกรเดຌมีกำรน ำผนพัฒนำรำยบุคคลมำ฿ชຌลຌว ตป็นส ำหรับกลุมขຌำรำชกำรผูຌมี
ผลสัมฤทธิ์สูง ิHiPPSี ทำนัๅน เมเดຌครอบคลุมถึงบุคลำกรทุกคนของกรมศุลกำกร 

 

 

 

 

 

 

 

 What? 

 สิไงทีไจะตอบจทย์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรมศุลกำกรเดຌ จึงตຌองป็นสิไงทีไสำมำรถ
ขຌำถึงเดຌทุกทีไ ทุกวลำ เมจ ำป็นตຌอง฿ชຌ Smart Card หรือ คอมพิวตอร์ของสวนกลำง ฿ชຌพียง           
กำรขຌำรหัสจำกอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์สวนบุคคล พืไอตอบจทย์ลักษณะกำรท ำงำนของภำรกิจ  
ทีไอยูหำงเกลละมีวลำปฏิบัติงำนทีไเมนนอน 

 ลักษณะกำรท ำงำนภำย฿น ตຌองมีขຌอมูลครบถຌวนทุกองค์ควำมรูຌทีไจ ำป็นตอภำรกิจหนຌำทีไของกรม
ศุลกำกร ผำนกำรบรรจุอยู ฿นหลักสูตรกำรฝຄกอบรมทีไพรຌอมส ำหรับกำรลงทะบียนขຌำรับ            
กำรฝຄกอบรม ทัๅงกำรฝຄกอบรม ณ สวนกลำง ละ e-Learning รวมถึงตຌองสำมำรถวิครำะห์ละ
สรຌำงผนพัฒนำรำยบุคคลจำกขຌอมูลสวนตัวของผูຌ฿ชຌงำนเดຌ พืไอ฿หຌค ำนะน ำถึงหลักสูตรทีไ
จ ำป็นตຌองเดຌรับกำรรียนรูຌตำมควำมหมำะสมกับภำรกิจหนຌำทีไ ละองค์ควำมรูຌดิมหรือควำมถนัด
พิศษทีไผูຌขຌำรับกำรฝຄกอบรมมี ตอยำงเรกใตำม ตຌองเมปຂดกัๅนอกำสกำรลงทะบียนรียน฿น
หลักสูตรทีไเมเดຌรับกำรนะน ำพืไอปຂดอกำส฿หຌบุคลำกรสำมำรถรียนรูຌพืไอพิไมอกำสดຌำนตำง โ 
ของตนอง฿นอนำคต 

 นอกจำกนีๅ ตຌองมีกฎระบียบตำง โ ทีไกีไยวขຌองกับกำรติบต฿นสำยงำนเวຌอยำงครบถຌวน พรຌอมทัๅง
หลักสูตรทีไจ ำป็นตຌองเดຌรับกำรฝຄกอบรมพืไอ฿หຌเดຌรับสิทธิ฿นกำรพิจำรณำตงตัๅง฿นต ำหนงทีไสูงขึๅน 
ละหลักสูตรทีไควรเดຌรับกำรฝຄกอบรม พืไอพัฒนำ฿หຌกิดควำมพรຌอมตอกำรด ำรงต ำหนงนัๅน โ มำก
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ยิไงขึๅน พืไอ฿หຌบุคลำกรเดຌขຌำมำศึกษำ พืไอวำงผนกำรลงทะบียนฝຄกอบรมของตนอง รวมถึงตຌองมี
กำรวำงผนฝຄกอบรมทัๅงกำรจัดทีไสวนกลำง สวนภูมิภำค ละ E-Learning เวຌอยำงครบถຌวน ละ
ปຂด฿หຌลงทะบียนรียนลวงหนຌำป็นระยะวลำเมตไ ำกวำ ใ ดือน พืไอ฿หຌผูຌสมัครขຌำรับกำรฝຄกอบรมทีไ
อยู฿นสวนภูมิภำคสำมำรถวำงผนกำรฝຄกอบรมเดຌดยเมกระทบตอภำรกิจหลักของตนอง 
 How? 

 ดังนัๅน รูปบบของ My CDP (My Career Development Plan) จึงออกมำ฿นลักษณะ
ปรกรมทีไอยู฿นหนຌำวใบเซต์ทีไสำมำรถขຌำถึงเดຌจำกอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ทัไวเป ตตຌองผำน             
กำรขຌำรหัสทีไถูกก ำหนด฿หຌดยหนวยงำนทีไรับผิดชอบทำนัๅน บุคลำกรทีไขຌำ฿ชຌงำนสำมำรถคຌนหำ
ขຌอมูลสຌนทำงควำมกຌำวหนຌำ฿นสำยอำชีพของตน พรຌอมทัๅงระบียบขຌอก ำหนดทีไกีไยวขຌอง รวมถึง
ค ำนะน ำ฿นกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพเดຌอยำงครบถຌวน 

 นอกจำกนีๅ ยังสำมำรถ฿สขຌอมูลฉพำะบุคคล ชน ต ำหนง ตຌนสังกัด ภำรกิจหนຌำทีไวุฒิ
กำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ละ ควำมสำมำรถพิศษ ป็นตຌน พืไอสรຌำงผนพัฒนำรำยบุคคล฿หຌ
สอดคลຌองกับภำรกิจงำนทีไตนเดຌรับมอบหมำย ละสຌนทำงควำมกຌำวหนຌำ฿นสำยอำชีพทีไตนวำงผน 
รวมถึงตຌองเมปຂดกันอกำส฿นกำรรียนรูຌสำยงำนทีไเมตรงตำมภำรกิจของตน ณ ขณะนัๅนดຌวยละมืไอ
เดຌผนพัฒนำรำยบุคคลลຌว ผูຌ฿ชຌงำนระบบ สำมำรถลือกลงทะบียนตำรำงกำรฝຄกอบรมทีไระบุเวຌ
ลวงหนຌำเมตไ ำกวำ ใ ดือนเดຌจำก฿นหนຌำวใบเซต์ดียวกัน ดยจะระบุรำยละอียดของหลักสูตรเวຌ
อยำงครบถຌวน ทัๅงวัน วลำ สถำนทีไ ละวิทยำกร ละมืไอผูຌ฿ชຌงำนระบบลือกลงทะบียนลຌว ระบบ
จะสงตอ฿หຌผูຌบังคับบัญชำของผูຌ฿ชຌงำนป็นผูຌอนุมัติ ซึไงมืไอเดຌรับกำรอนุมัติตำมขัๅนตอนลຌว ระบบจะ
สงรำยละอียดกำรลงทะบียนเปยังผูຌดูลตอเป 

 รูปบบระบบ My CDP 
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  รูปบบการสรຌาง IDP 

 

 

 

 

 

 

 Suggestion  

 อยำงเรกใตำม กำรท ำ฿หຌระบบ My CDP สำมำรถกิดขึๅนละ฿ชຌงำนเดຌจริงนัๅน ตຌองอำศัยควำม
รวมมือจำกทุกภำคสวน ดยฉพำะอยำงยิไงควำมสำมำรถดຌำนทคนลยีสำรสนทศ ละ           
กำรสรຌำงหลักสูตรทีไรวบรวมองค์ควำมรูຌทีไจ ำป็นตอภำรกิจของกรมศุลกำกรเวຌอยำงครบถຌวน รวมทัๅง
ตຌองมีหนวยงำนทีไท ำ฿หຌขຌอมูลตำง โ ป็นปัจจุบันอยูสมอ ละพืไอ฿หຌกำรฝຄกอบรมเดຌผล อยำงทຌจริง 
กำรประมินผลหลังกำรฝຄกอบรมจึงตຌองป็นเป฿นชิงคุณภำพ ละด ำนินกำรทดสอบอยำงขຌมขຌน 
พืไอ฿หຌผลกำรประมินทีไออกมำสำมำรถน ำเปปรับปรุงกำรท ำงำนตอเปเดຌจริง 
 

ขอขอบคุณ กรมศุลกากร ละ ส านักงาน ก.พ. ทีไมอบอกาส฿นการศึกษาดูงาน ณ ประทศ
สาธารณรัฐกาหลี ละ บริษัท Samsung ส าหรับนวคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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นวทางการพัฒนาดใกปฐมวัยของประทศเทย  
จากประสบการณ์ ละความรูຌจากการขຌารวมอบรมหลักสูตรการสรมิสรຌาง
คุณลักษณะสวนบุคคลละทักษะการท างานส าหรับขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง 

 

นายวีระพงษ์ อูຎจริญ 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานลขาธิการสภาการศึกษา  

 
 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ป็นนยบำยทีไส ำคัญของประทศเทย฿นชวงหลำยปทีไผำนมำ  
กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ โเ ป ิพ.ศ. โ5ๆเ - โ5็้ี ละผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 
ฉบับทีไ แโ ิพ.ศ. โ55้ - โ5ๆเี กใมีป้ำหมำยทีไส ำคัญรวมกัน คือ กำรพัฒนำละสรຌำงสริมศักยภำพ
คนเทย ฿หຌคนเทยป็นศูนย์กลำง฿นกำรพัฒนำประทศเปสูป้ำหมำยทีไวำงเวຌ นอกจำกนีๅกำรทีไประทศ
เทยเดຌกຌำวขຌำสูสังคมผูຌสูงอำยุลຌว ท ำ฿หຌจ ำนวนรงงำน฿นกำรขับคลืไอนประทศมีนຌอยลง สงผล฿หຌ
อัตรำภำวะกำรพึไงพิงมีสูงขึๅนรืไอย โ รงงำนตຌองมีภำระทีไหนักพิไมมำกขึๅน฿นกำรขับคลืไอนศรษฐกิจ
ละสังคม ประทศเทยจึงจ ำป็นตຌองมีนยบำยละยุทธศำสตร์ทีไชัดจน฿นกำรพัฒนำคน พืไอรองรับ
กระสกำรปลีไยนปลงของลกละตรียมควำมพรຌอมขຌำสูสังคมสูงอำยุ 
 กำรพัฒนำคน฿หຌกิดประยชน์ละมีประสิทธิภำพสูงสุด ควรริไมตຌนพัฒนำตัๅงตชวงรก          
ของชีวิต นืไองจำกป็นชวงทีไสมองของมนุษย์มีกำรพัฒนำมำกทีไสุด ซึไงชวงดังกลำวคือชว งปฐมวัย 
ละจำกกำรวิจัยของ ศ.ดร.จมส์ อคมนกิJamesกJ.กHeckmanีกจำกมหำวิทยำลัยชิคำก              
นักศรษฐศำสตร์รำงวัลนบล ป โ5ไโ ระบุวำกำรลงทุนพัฒนำดใกปฐมวัยป็นกำรลงทุนทีไคุຌมคำ฿หຌ
ผลตอบทนกสังคมทีไดีทีไสุด฿นระยะยำว ดย฿หຌผลตอบทนกลับคืนมำ฿นอนำคต ็ – แเ ทำ1 

 ดใกปฐมวัยมีผูຌ฿หຌควำมหมำยทีไหลำกหลำย บำงประทศ ก ำหนด฿หຌดใกปฐมวัยมีอำยุจนถึง ่ 
ป บำงประทศก ำหนดอำยุเวຌ ๆ ป ขึๅนอยูกับบริบทของตละประทศ ส ำหรับประทศเทย           
ดใกปฐมวัยตำมระบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดຌวยกำรพัฒนำดใกปฐมวัย พ.ศ. โ55แ หมำยควำมวำ 
ดใกซึไงยังมีอำยุยังเมครบหกปบริบูรณ์ ละ฿หຌหมำยควำมรวมถึงทำรก฿นครรภ์มำรดำดຌวย ขณะทีไ 
กำรพัฒนำดใกปฐมวัย ตำมระบียบฉบับดียวกัน หมำยควำมวำ กระบวนกำร฿ด  โ อันน ำเปสู           

                                                           
1 พัฒนำกำรดใกปฐมวัย รำกกຌวหงชีวติ ิอกสำรอัดส ำนำีุ ส ำนักงำนสงสริมสังคมหงกำรรียนรูຌุ โ55็  
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กำรจัดกำร฿หຌพอม ผูຌปกครอง ครู ผูຌลีๅยงดู ละผูຌทีไกีไยวขຌองกับดใกปฐมวัย มีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ
ละตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรลีๅยงดู กำรสรຌำงประสบกำรณ์ กำรสงสริมละสนับสนุน฿หຌดใก
ปฐมวัยกิดกำรรียนรูຌละพัฒนำเดຌตใมตำมศักยภำพ ขณะทีไชวงปฐมวัย฿นทำงกำรพทย์นัๅน                  
ป็นชวงวลำทีไส ำคัญละหมำะสมทีไสุด฿นกำรพัฒนำ นืไองจำก กระบวนกำรพัฒนำสมองจะริไมตຌน
ตัๅงตกอนทำรกคลอดละพัฒนำเปรืไอย โ อยำงรวดรใว จนถึงอำยุประมำณ ใ ป สมองของดใกจะ
มีขนำดประมำณรຌอยละ ่เ ของสมองผูຌ฿หญ หลังจำกวัยนีๅลຌวจะเมมีกำรพิไมซลล์สมองอีก           
ตจะป็นพียงกำรพัฒนำของครงขำยสຌน฿ยประสำท สมองจะริไมถดถอยอยำงชຌำ  โ ฿นวัย แเ ป
ป็นตຌนเป ละจะเมมีกำรสรຌำงซลล์สมองมำทดทน฿หมอีก หำกสมองเมเดຌรับกำรกระตุຌน฿นชวง             
ใ ปรกนีๅกใจะกิดชองวำงของ฿ยประสำท สมองพัฒนำเดຌเมตใมทีไสงผล฿หຌศักยภำพกำรรียนรูຌลดลง 
พัฒนำกำรทำงสมองของดใกจะติบตอยำงรวดรใว฿น ใ ปรก ละยังพัฒนำตอเปจนถึง แโ ขวบ 
ตหลังจำกอำยุ แโ ปเปลຌว จะมีกำรพัฒนำอยำงชຌำ โ เปจนกระทัๅงตป็นผูຌ฿หญตใมทีไจนอำยุ โ5 
ป2 ชวงปฐมวัยป็นรำกฐำนของ กำรพัฒนำทัๅงปวง ป็นชวงวลำทีไส ำคัญละจ ำป็นทีไสุด                   
฿นกำรพัฒนำสมองป็นกำรพัฒนำคุณภำพมนุษย์ทีไยัไงยืน ละป้องกันปัญหำสังคม฿นระยะยำว            
ดย฿หຌครอบครัวป็นกนหลัก ละ฿หຌชุมชนละสังคมมีสวนรวม  
 ส ำนักงำนลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ หนวยงำนหลักของกระทรวงศึกษำธิกำรซึไงมีบทบำท
หนຌำทีไ฿นกำรจัดท ำผนกำรศึกษำหงชำติทีไบูรณำกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ละกีฬำกับ
กำรศึกษำทุกระดับ รวมทัๅง กำรสนอ นยบำย ละมำตรฐำนกำรศึกษำ พืไอพัฒนำกำรศึกษำของ
ประทศเทย ดຌวยภำรกิจหนຌำทีไหลำนีๅ ท ำ฿หຌบุคลำกรของส ำนักงำนลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ จึงตຌอง
รับหนຌำทีไป็นฝຆำยลขำนุกำรของคณะกรรมกำรทีไกีไยวขຌองกับกำรพัฒนำกำรศึกษำป็นจ ำนวนมำก 
ละคณะกรรมกำรมีบทบำทส ำคัญ฿นกำรพัฒนำดใกปฐมวัยของประทศเทย คือ คณะกรรมกำร
พัฒนำดใกปฐมวัยหงชำติ  
 คณะกรรมกำรพัฒนำดใกปฐมวัยหงชำติ จัดตัๅงขึๅนตำมระบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดຌวย  
กำรพัฒนำดใกปฐมวัย พ.ศ. โ55แ ซึไงมีท ำหนຌำทีไประสำนละบูรณำกำรกำรพัฒนำดใกปฐมวัย
ระหวำงกระทรวงละหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงสนอนะละ฿หຌค ำปรึกษำกคณะรัฐมนตรี         
฿นกำรพัฒนำดใกปฐมวัย กำรปรับปรุงกฎหมำย ระบียบ ขຌอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวขຌอง          
฿หຌสอดคลຌองกับกำรพัฒนำดใกปฐมวัย รวมทัๅงสงสริม สนับสนุนกำรวิจัย กำรพัฒนำองค์ควำมรูຌ 
นวัตกรรมกำรจัดกำรรียนรูຌ พืไอพัฒนำดใกปฐมวัย ดยประกอบดຌวย นำยกรัฐมนตรี หรือรอง

                                                           
2 คูมือเอคิวละอีคิว ควำมฉลำดสองดຌำนพืไอควำมสมบูรณ์ของมนุษย์ุ กรมสุขภำพจิต. กระทรวงสำธำรณสุขุ โ55ใ 
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นำยกรัฐมนตรีทีไนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย ป็นประธำน ละมีกรรมกำรดยต ำหนงละ
ผูຌทรงคุณวุฒิ รวมทัๅงสิๅน โ้ ทำน ดยมีส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำละพัฒนำกำรรียนรูຌ ส ำนักงำน
ลขำธิกำรสภำกำรศึกษำท ำหนຌำทีไป็นส ำนักงำนลขำนุกำร 
 กำรด ำนินงำนกีไยวกับกำรพัฒนำดใกปฐมวัยของประทศเทย พบปัญหำละอุปสรรค ดังนีๅ 
 แ. ดใกปฐมวัยมีพัฒนำกำรเมสมวัย จำกขຌอมูลของกรมอนำมัยพบวำ ฿นป พ.ศ. โ55่ มีดใก
ปฐมวัยทีไมีพัฒนำกำรสมวัยอยูรຌอยละ ็โ.5 ซึไงกิดจำกหลำยสำหตุ อำทิ ดใกปฐมวัยเมเดຌรับ
สำรอำหำรทีไครบถຌวนละพียงพอระหวำงอยู฿นครรภ์ละหลังคลอด กำรดูลดใกปฐมวัยของพอม 
ผูຌปกครองละผูຌดูลดใกเมสอดคลຌองกับพัฒนำกำรของดใกปฐมวัย 

 โ. พอม ผูຌปกครองสวน฿หญยังขำดอกำสรียนรูຌวิธีกำรลีๅยงดูดใก มีควำมขຌำ฿จผิด฿นรืไอง   
กำรลีๅยงดูบุตร กำรดูลบุตร กำรพัฒนำ ละกำร฿หຌกำรศึกษำกบุตร ดยสวน฿หญมุงนຌนวิชำกำร
ละพัฒนำทำงดຌำนสติปัญญำป็นหลัก ดยเม฿หຌควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะละพัฒนำกำร 
ดຌำนอืไน โ ท ำ฿หຌดใกเดຌรับกำรพัฒนำบบยกสวน นอกจำกนีๅกำรทีไพอม฿ชຌสืไอทคนลยีทีไทันสมัย
฿นกำรลีๅยงดูบุตรเมถูกวิธี  สงผล฿หຌดใกมีควำมมัไนคงทำงอำรมณ์ตไ ำ เมคอยมีควำมมุงมัไน                   
ขำดปฏิสัมพันธ์กับผูຌอืไน พัฒนำกำรดຌำนสังคมเมคอยเดຌรับกำรพัฒนำ ซึไงทัๅงหมดสงผล฿หຌดใกเทย 
ขำดควำมคิดสรຌำงสรรค์ เมคอยมีคุณธรรม จริยธรรม มีพัฒนำกำรลำชຌำดຌำนภำษำ ละ                   
กำรชวยหลือตนอง 
 ใ. กำรจัดกำรศึกษำ฿หຌกับดใกปฐมวัย ยังเมสอดคลຌองกับกำรท ำงำนของสมอง ซึไงสมองจะ
พัฒนำเดຌดี ถຌำดใกเดຌรียนรูຌอยำงมีควำมหมำย เดຌรับประสบกำรณ์ทีไหลำกหลำย เดຌลงมือปฏิบัติจริง       
฿นบรรยำกำศละสภำพวดลຌอมทีไดี ตกำรจัดกำรศึกษำของเทย สวน฿หญจะนຌนวิชำกำร กำรอำน 
กำรขียน กำรค ำนวณป็นหลัก ซึไงเมสอดคลຌองกับหลักกำรพัฒนำดใกปฐมวัยสมรรถนะอยำงสมดุล 
็ ดຌำน คือ แี กำรคลืไอนเหวละสุขภำวะทำงกำย โี พัฒนำกำรดຌำนสังคม ใี พัฒนำกำรดຌำน
อำรมณ์ ไี พัฒนำกำรดຌำนกำรคิดละสติปัญญำ 5ี พัฒนำกำรดຌำนภำษำ ๆี พัฒนำกำรดຌำน
จริยธรรมละ ็ี พัฒนำกำรดຌำนกำรสรຌำงสรรค์  
 ไ. กำรด ำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดใกปฐมวัย มຌประทศเทยจะมีนยบำย
ละผนกำรพัฒนำดใกปฐมวัยมำป็นวลำนำน ตกำรบริหำรจัดกำรยังขำดประสิทธิภำพ ประกอบ
กับบุคลำกรผูຌรับผิดชอบของตละหนวยงำนมีจ ำนวนนຌอย ขณะทีไกำรติดตำมประมินผลยังขำด
ควำมชัดจน กำรก ำกับดูลคุณภำพมำตรฐำนยังมีปัญหำ฿นระดับปฏิบัติ นืไองจำกมำตรฐำนคุณภำพ
มีควำมซๅ ำซຌอน เมสอดคลຌองกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
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 5. ระบบขຌอมูลสำรสนทศดຌำนดใกปฐมวัย฿นปัจจุบัน เมบูรณำกำรชืไอมยงกัน มี ควำม
ซๅ ำซຌอน เมป็นมำตรฐำนดียวกัน เมครอบคลุม ลຌำสมัย ละเมรองรับกำรพัฒนำดใกปฐมวัย           
พืไออนำคต ป็นระบบทีไ฿ชຌ฿นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติของหนวยงำนมำกกวำ฿ชຌป็นขຌอมูล                 
฿นกำรพัฒนำดใกปฐมวัย 

 ๆ. หนวยงำนทีไรับผิดชอบ฿นกำรพัฒนำกดใกปฐมวัยมีจ ำนวนมำก ิ่ กระทรวง ใ5 
หนวยงำนี อำทิ กระทรวงสำธำรณสุขรับผิดชอบดຌำนสุขภำพ กระทรวงศึกษำธิกำรรับผิดชอบ           
ดຌำนกำรศึกษำี กระทรวงพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์ ท ำหนຌำทีไ฿นกำรสงสริมสวัสดิภำพ
ละคุຌมครองสิทธิดใกปฐมวัย ท ำ฿หຌกำรด ำนินกำรตำง โ มีควำมสลับซับซຌอน เมเดຌประสิทธิภำพ
ทียบทำงบประมำณทีไรัฐจัดสรรลงเป 

 จำกกำรขຌำรวมอบรมหลักสูตรกำรสริมสรຌำงคุณลักษณะสวนบุคคล ละทักษะกำรท ำงำน
ส ำหรับขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ท ำ฿หຌเดຌควำมรูຌ ประสบกำรณ์ ทีไสำมำรถน ำมำปรับ฿ชຌกับ                
กำรพัฒนำดใกปฐมวัยของประทศเทย ดยปรียบทียบกรณีตัวอยำงของประทศสำธำรณรัฐกำหลี 
ซึไงปัจจุบันป็นประทศพัฒนำลຌว ประชำชนมีคุณภำพชีวิตทีไดี มีระบบสวัสดิกำรของรัฐทีไมีคุณภำพ 
ทัๅงทีไประมำณ โเ – ใเ ปทีไผำนมำ มีสภำพประทศเมตกตำงจำกประทศเทย ซึไงนวทำง              
กำรพัฒนำประทศของประทศสำธำรณรัฐกำหลี ฿นยุคริไมตຌนจะนຌนทีไ  กำรพัฒนำคนผำน              
กำรปฏิรูปกำรศึกษำ ขณะทีไ฿นปัจจุบันจะ฿หຌควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำละกำรประยุกต์฿ชຌทคนลยี 
ดยฉพำะอยำงยิไงดຌำนทคนลยีสำรสนทศ มีกำรพัฒนำมือง฿หຌป็น Smart City ดຌวยกำรน ำอำ 

ทคนลยีดิจิทัลมำ฿ชຌ พืไอชืไอมตอกับบริกำรสำธำรณะทีไรัฐจัด฿หຌกับประชำชน ท ำ฿หຌประชำชน
เดຌรับบริกำรทีไมีคุณภำพจำกรัฐอยำงมีคุณภำพ ทำทียม ละทัไวถึง  
 จำกปัญหำละอุปสรรคทีไกิดขึๅน฿นกำรพัฒนำดใกปฐมวัยของประทศเทย ประกอบกับ
 ควำมรูຌ ละประสบกำรณ์ทีไเดຌจำกกำรอบรมหลักสูตรกำรสริมสรຌำงคุณลักษณะสวนบุคคล
ละทักษะกำรท ำงำนส ำหรับขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง จึงเดຌนวทำง฿นกำรพัฒนำดใกปฐมวัย ดังนีๅ 
 แ.  น ำระบบทคนลยีสำรสนทศขຌำมำชวย฿นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำร฿หຌบริกำรก
ดใกปฐมวัย พืไอจัดท ำระบบฐำนขຌอมูลสำรสนทศของดใกปฐมวัยรำยบุคคลดย฿ชຌลขประจ ำตัว
ประชำชน แใ หลักป็นฐำน฿นกำรจัดท ำ฿หຌมีควำมชืไอมยง ละบูรณำกำรขຌอมูลครบถຌวน                 
ทุกกระทรวงทีไกีไยวขຌองกับกำรดูล ละกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย พืไอ฿หຌดใกปฐมวัยทุกคนเดຌรับ
บริกำร กำรรียนรูຌ อกำสทีไหมำะสม พืไอกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด ซึไงมืไอมีระบบฐำนขຌอมูลทีไ
ชืไอมยงกำรด ำนินงำนของทุกหนวยงำนลຌว จะท ำ฿หຌสำมำรถก ำหนดกลุมป้ำหมำยทีไจะจัดกำรเดຌ
อยำงถูกตຌอง ซึไงป็นประยชน์฿นกำรปลงนยบำยลงสูกำรปฏิบัติ ผลลัพธ์จำกนยบำยกิดขึๅนกับ
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กลุมป้ำหมำยของนยบำย รวมทัๅงสำมำรถตรวจสอบละประมินผลกำร฿ชຌงบประมำณเดຌ ท ำ฿หຌ
นยบำยทีไ฿ชຌมีประสิทธิภำพ ละสำมำรถปรับปลีไยนนยบำยเดຌอยำงรวดรใวตรงตำมสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน 

 โ. ผลสืบนืไองจำกมีระบบฐำนขຌอมูลทีไชืไอมยงกำรท ำงำนของทุกหนวยงำน จะน ำเปสู           
กำรสรຌำงมำตรฐำน ละคุณภำพกำร฿หຌบริกำรกดใกปฐมวัยทัๅงระบบ ละควรจัดท ำนยบำยละ
ยุทธศำสตร์ชำติทีไบูรณำกำร ละชืไอมยงกำรท ำงำนของทุกหนวยงำนขຌำดຌวยกันทัๅงนีๅ ฿นปัจจุบัน            
กำรด ำนินงำนของตละหนวยงำนจะมีมำตรฐำน฿นกำร฿หຌบริกำรทีไตกตำงกัน อำทิ กรณีของสถำน
พัฒนำดใกปฐมวัย ซึไงมีหนวยงำนทีไรับผิดชอบหลำยหนวยงำน หำกมีระบบกำรท ำงำน ละผน
ยุทธศำสตร์ทีไชืไอมยงขຌอมูลกันลຌว กอจะท ำ฿หຌสำมำรถสรຌำงคุณภำพละมำตรฐำนกำรพัฒนำดใก
ปฐมวัยทีไสอดคลຌองละป็นเป฿นทิศทำงดียวกันเดຌ อันจะสงผล฿หຌ ดใกปฐมวัยทุกสังกัดจ ำนวน 
ประมำณ 5.แ ลຌำนคนเดຌรับกำรพัฒนำ฿หຌตใมศักยภำพ สถำนศึกษำละสถำนพัฒนำดใกปฐมวัย                 
ทุกสังกัดประมำณ 5แุเเเ หง มีคุณภำพละมำตรฐำน฿นกำร฿หຌกำรศึกษำละกำรดูลดใกปฐมวัย 
ตลอดจนพอม ผูຌปกครอง ผูຌดูลดใกปฐมวัย ละครูผูຌสอนดใกปฐมวัย มีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จทีไ
ถูกตຌอง฿นกำรดูลละจัดกำรศึกษำกดใกปฐมวัย 


