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คำนำ 

 สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
ทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. และสถาบันบัณฑิตพัฒน - 
บริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ละทักษะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูงขึ้น  
ภายใต้กรอบการเรียนรู้ 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) Digital Transformation (2) การวิเคราะห์และการใช้ขอ้มูล 
(Data Analytics) และ (3) การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะ
ประกอบด้วย 5 โมด ูล ได ้แก ่ (1) การเสร ิมสร ้างท ักษะการปฏ ิบ ัต ิงาน (Professional Skills)  

(2) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development) (3) การสร้างความตระหนักรู ้ในการเป็น
ข้าราชการและผู้นำทางสังคมที่ดี (Public Service Attitudes) (4) การเสริมสร้างมุมมองและประสบการณ์
ปฏิบัติงานที่เป็นสากล (Global Mindset) และ (5) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการนำเสนอโครงการ 
(Knowledge Sharing and Project Presentation) 

 หนังสือติดปีกความคิด HiPPS รุ่น 14 เล่ม 4 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ณ นครเฉิงตูและเมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้เข้าอบรม
กลุ่มที่ 4 เพื่อนำเสนอแนวคิดและองค์ความรู้ที่ได้รับในการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 
สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการต่อไป 

 

* หมายเหตุ บทความทั้งหมดนี้เขียนขึ ้นจากประสบการณ์ผู ้รั บทุน ซึ ่งมีวัตถุประสงค์เพื ่อถ่ายทอดความรู ้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม เนื้อหาในบทความเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่ผูกพันกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดและสำนักงาน ก.พ. แต่อย่างใด 
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บทนำ 

สืบเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและประชากรที่โลกที่เพิ่มขึ้นอย!างต!อเนื่อง ส!งผลให'เกิดความเจริญเติบโต
ของเมืองอย!างรวดเร็วควบคู!กับการย'ายถิ่นของประชากรจากชนบทสู!เมือง ทำให'เกิดการขยายของเมืองขนาดใหญ! 
โดยทั่วโลก ในป0 2557 มีเมืองขนาดใหญ!กว!า 28 เมืองทั่วโลกมีประชากรกว!า 10 ล'านคน และแนวโน'มในป0 2573 
เศรษฐกิจโลกกว!าร'อยละ 61 จะมาจากกิจกรรมในเมืองใหญ! 750 เมือง หรือร'อยละ 22 ของจำนวนเมืองในโลก  
ซ่ึงเป:นป;จจัยสำคัญหนึ่งท่ีทำให'ประชาชนย'ายถ่ินเข'ามาอยู!ในเมืองมากข้ึนจากร'อยละ 50 เป:นร'อยละ 72 หรือกว!า 2.4 
พันล'านคน ในป0 2593 (ธนาคารแห!งประเทศไทย,2561)  

แม'ว!าการขยายสู!ความเป:นเมืองถือเป:นโอกาสของการพัฒนาประเทศอันสืบเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ  
แต!ยังเป:นความท'าทายต!อการจัดการสิ ่งแวดล'อมและการสร'างสุขภาพที่ดีด'วย เนื ่องจากหากการพัฒนาเมือง 
อย!างรวดเร็วแบบไร'ทิศทาง จะส!งผลให'เกิดการกระจุกตัวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ป;ญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
ความยากจน เกิดป;ญหาด'านสิ ่งแวดล'อม และมิต ิส ุขภาพ ซึ ่งผลกระทบเหล!านี ้ล 'วนแต!ส !งผลต!อเศรษฐกิจ 
และภาพลักษณGของประเทศ  

ประเทศไทยเป:นประเทศที่กำลังพัฒนาและกำลังเผชิญกับความท'าทายในการพัฒนาเมือง ร!วมกับการเข'าสู!
สังคมผู'สูงอายุ การแข!งขันทางเศรษฐกิจอย!างรุนแรงในตลาดโลก ป;ญหาสิ่งแวดล'อมและคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัย
อยู !ในสังคมเมือง ซึ ่งเป:นป;จจัยท่ีกระตุ 'นให'ประเทศไทยต'องเตรียมการรองรับการพัฒนาเมืองให'เป:นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ   

ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนากรอบและแนวทางการพัฒนาเมืองของประเทศไทยอย!างบูรณาการและยั่งยืน 
พัฒนาความพร'อมของหน!วยงานระดับพื ้นที ่ให'เข'าใจทิศทางและนำแนวทางนี้ไปจัดทำแผนการพัฒนา รวมท้ัง 
เสริมสร'างความเข'มแข็งของภาคประชาชน โดยสร'างความรู' ความเข'าใจและการมีส!วนร!วมของประชาชน เพื่อให'เกิด
การพัฒนาเมืองอย!างยั่งยืน  อันนำไปสู!การมีสิ่งแวดล'อมดี คนมีสุขภาพชีวิตท่ีดี ภายใต'การบริหารจัดการบ'านเมืองท่ีดี
ควบคู!ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 
1. แนวคิดการพัฒนาเมืองท่ีย่ังยืนเพ่ือคุณภาพชีวิตสุขภาพท่ียืนยืน 

ความเป:นเมือง หมายถึง กระบวนการท่ีชุมชนกลายเป:นเมือง หรือการเคลื่อนย'ายของผู'คนหรือการดำเนินงาน
เพื่อเข'าสู!บริเวณเมืองหรือการขยายตัวของเมืองออกไปทางพื้นที่ การเพิ่มจำนวนประชากร หรือในการดำเนินกิจการ
งานต!าง ๆ มากขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524) ซึ่งเป:นผลมาจากการเพิ่มของประชากรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   



2 

ซึ่งแนวโน'มการขยายสู!ความเป:นเมืองมีแนวโน'มเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะทวีปเอเชียและแอฟริกา ซึ่งคาดว!า 
จะมีอัตราการขยายตัวสู!ความเป:นเมืองมากท่ีสุด (สำนักงานบริหารและพัฒนาองคGความรู' องคGการมหาชน)   

จากแนวโน'มข'างต'น นโยบายระดับโลกได'ให'ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอย!างยั ่งยืน ทั ้งเปLาหมาย 
การพัฒนาที ่ยั ่งยืน (Sustainable development Goals, SDG) ขององคGการสหประชาชาติ ในเปLาหมายที ่ 11  
ได'มุ!งเน'นเปLาหมายเมืองในป0 2573 ที่มีความครอบคลุมมิติคุณภาพมากขึ้น โดยสนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล'อมในทางบวก เพื่อเสริมความแข็งแกร!งของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค 
(องคGการสหประชาชาติ) นอกจากนี้ แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งเป:นแนวทางการบริหาร 
จัดการเมืองยุคใหม!ที่มีประสิทธิภาพแก'ไขป;ญหาได'อย!างรวดเร็ว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให'เข'าถึงบริการมากข้ึน 
ปลอดภัยและรวดเร็ว ด'วยการใช'เทคโนโลยีเข'ามาเพื่อตอบสนองต!อความต'องการของประชาชน และ Shanghai 
Declaration ได'กำหนดให'การจัดการเมืองเป:น 1 ใน 3 องคGประกอบสำคัญ ร!วมกับการบริหารจัดการบ'านเมืองที่ดี 
(Good Governance) และการสร'างความรอบรู 'ด 'านสุขภาพให'แก!ประชาชน (Health Literacy) ที ่จะนำไปสู! 
การส!งเสริมสุขภาพ สร'างสุขภาพท่ีดีของประชาชน อันเป:นหัวใจสำคัญของการพัฒนา (องคGการอนามัยโลก)   

จะเห็นว!า หลักการการพัฒนาเมืองมีความสัมพันธGกับเศรษฐกิจ สิ่งแวดล'อม คุณภาพชีวิตและสร'างเสริม
สุขภาพที่ดีของประชาชนอย!างเชื่อมต!อแนบแน!น ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ส!งผลให'เกิดการพัฒนาเมือง
ทั้งเชิงบวกทางเชิงลบ ในมิติเชิงบวก นอกจากจะช!วยให'เกิดการกระจายรายได' เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในเมืองแล'ว 
ยังช!วยบรรเทาความแออัดในเมืองใหญ! พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมขนส!ง สถานศึกษาและระบบ
บริการสาธารณสุข ทำให'คนคุณภาพชีวิตที่ดี แต!ในทางตรงกันข'าม หากมีการบริหารจัดการเมืองที่ไม!มีประสิทธิภาพ
อันไม!สอดคล'องกับการเติบโตและการขยายเมือง จะก!อให'เกิดผลกระทบทางลบต!อสังคม สิ่งแวดล'อมและสุขภาพ
ตามมา (โยธิน แสวงดี) ดังเช!นเกิดตัวอย!างในหลายพื้นที่ที่ประชาชนต'องเผชิญกับมลภาวะทางสิ่งแวดล'อม ทั้งเสียง 
อากาศ น้ำ และป;ญหาการจราจร ชุมชนแออัด อาชญากรรม และการจราจรติดขัด เป:นต'น องคGการอนามัยโลกได'ระบุ
การพัฒนาเมืองเป:นความท'าทายหนึ่งของระบบสุขภาพ เนื่องจากหากมีการจัดการที่ไม!ดีจะส!งผลกระทบต!อสุขภาพ
ตามมาได' โดยเฉพาะโรคไม!ติดต!อ (Non Communicable Diseases; NCDs) อันเป:นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญ 
ในระดับโลก ทั้งจากพฤติกรรมเนือยนิ่ง ไม!ออกกำลังกาย และโรคอ'วน โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคระบบ
ทางเดินหายใจอันเนื ่องมาจากป;ญหามลพิษทางอากาศและโรคหอบหืดจากมลพิษทางอากาศในอาคาร และ 
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนื่องจากการจัดการเมืองท่ีไม!ดี (องคGการอนามัยโลก) ซ่ึงปรากฏการณGและผลกระทบทางลบ
เหล!านี้ สามารถปLองกัน จัดการได'ด'วยการวางแผนบริการเมืองท่ีดี รอบด'านและมีส!วนร!วมของทุกภาคส!วน 

ตัวอย!างเช!น สาธารณรัฐประชาชนจีนได'มีการวางแผนการพัฒนาเมืองอย!างรอบด'าน โดยพบว!า ประเทศ 
มีการเติบโตอย!างรวดเร็วเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางผังเมืองจึงมีความสำคัญอย!างยิ่ง ซึ่งนอกจากการวาง 
ผังเมืองเพื ่อการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจที ่กระจายเมืองหลักไว'ทั ่วประเทศเพื ่อไม!ให'เกิดการกระจุกตัวในเมืองหลวงแล'ว  
ยังคำนึงถึงมิติทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของท'องถิ่นนั้น มิติด'านสิ่งแวดล'อม เช!น การกำหนดพื้นที่สีเขียว การใช'รถยนตG 
ที่ปล!อยคารGบอนต่ำ การจำกัดเขตอุตสาหกรรม และมิติด'านสุขภาพ เช!น การสร'างพื้นที่สาธารณะเพื่อทำกิจกรรม
นันทนาการและการออกกำลังกาย เป:นต'น นอกจากนี้ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ได'มีนโยบายการขยายเมืองหลัก 
ในแต!ละเมืองเพื่อไม!ให'เกิดการกระจุดตัวของการพัฒนา เน'นการพัฒนาเมืองสู! low carbon society การเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวในเมือง ซ่ึงเป:นตัวอย!างท่ีดีในการพัฒนาเมืองสำหรับประเทศต!าง ๆ 
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ความท2าทายของประเทศไทย 
จากการประกาศใช'แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ท่ีมุ!งกระจายความเจริญไปยังเมืองหลักในภูมิภาค

ต!าง ๆ ทั้งศูนยGกลางราชการ การศึกษา สาธารณสุข โลจิสติกสG ทำให'เมืองต!าง ๆ มีการพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน และ
ทำให'เกิดการย'ายถิ่นฐานจากชนบทเข'ามาอาศัยอยู!ในเมืองมากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตน ทำให'ประเทศไทย 
มีอัตราส!วนความเป:นเมืองมากขึ้นและแนวโน'มการเติบโตจะทำให'เข'าสู!สังคมเมืองเพิ่มขึ้นอย!างรวดเร็ว โดยเฉพาะ 
ในเมืองขนาดใหญ!และเมืองอุตสาหกรรม โดยคาดการณGว!าในอีก 20 ป0ข'างหน'า ประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นอีกกว!า 11 
ล'านคน และกว!าร'อยละ 73 จะอยู!ในเมือง (สำนักงานบริหารและพัฒนาองคGความรู' องคGการมหาชน) นอกจากนี้  
ยังมีแรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งการเข'าสู!สังคมผู'สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของประชากร การแข!งขันทางเศรษฐกิจ
อย!างรุนแรงในตลาดโลก ป;ญหาสิ่งแวดล'อมและคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยอยู!ในสังคมเมือง ซึ่งเป:นป;จจัยท่ีท'าทาย 
ต!อประเทศไทย ที ่ต 'องกำหนดมาตรการรองรับการพัฒนาเมืองที ่จะเติบโตอย!างรวดเร ็วให'เป:นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  ปLองกันไม!ให'เกิดผลกระทบทางลบดังท่ีกล!าวมาให'ข'างต'น  

ถึงแม'ว!าในป;จจุบัน จะมีนโยบายเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง สิ่งแวดล'อมและคุณภาพชีวิตและสุขภาพ 
อยู!แล'วในหน!วยงานต!าง ๆ แต!ยังขาดการบูรณาการกันอย!างแท'จริง ซึ่งหากส!วนใดส!วนหนึ่งเกิดป;ญหา ก็จะกระทรวง
กับอีกมิติหนึ ่งเป:นลูกโซ! ส!งให'การจัดการเป:นไปได'ยาก และส!งผลกระทบต!อการบรรลุเปLาหมายของประเทศ 
ตามยุทธศาสตรGชาติ 20 ป0 ท่ีได'กำหนดไว' ดังนั้น หน!วยงานระดับชาติและองคGกรปกครองส!วนท'องถ่ินต'องมีการเตรียม
ความพร'อม วางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณGอย!างบูรณาการ เพื่อรองรับสถานการณGที่จะเกิดขึ้น อันเป:นหน'าท่ี
พื้นฐานของหน!วยงานรัฐที่จะสร'างหลักประกันให'ประชาชนในพื้นที่ได'รับบริการที่เหมาะสม ปลอดภัยและเป:นธรรม 
โดยการมีส!วนร!วมของชุมชนและใช'เทคโนโลยีให'เกิดประโยชนGเพื ่อให'เกิดการใช'ทรัพยากรที ่ด ิน ทรัพยากร 
ทางธรรมชาติอย!างมีประสิทธิภาพ สร'างสภาพแวดล'อมที่ดี ซึ่งจะช!วยยกระดับคุณภาพชีวิตและนำไปสู!การมีสุขภาพ 
ท่ีดีของประชาชน อันเป:นพ้ืนฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย!างยั่งยืน 

ดังนั ้น ประเทศไทยควรมีแนวทางสำหรับการพัฒนาเมืองของประเทศไทยอย!างบูรณาการ เป:นกรอบ 
การพัฒนาเมืองที่เป:นมาตรฐานกลาง สำหรับองคGกรปกครองส!วนท'องถิ่นในการนำไปใช'จัดการเมือง และสำหรับ
หน!วยงานส!วนกลางเพื ่อกำหนดนโยบายการพัฒนาอย!างรอบด'าน และกำกับ ดูแล เพื ่อให'เกิดการจัดการ 
ที ่มีประสิทธิภาพ สร'างสุขภาพที ่ดีของประชาชนและมีส!วนร!วมของทุกภาคส!วน ท้ังนี ้ ตามหลัก Shanghai 
Declaration ในการจะสร'างสุขภาพของประชาชน ควรประกอบด'วย 3 ส!วน โดยทั ้ง 3 ส!วนต'องดำเนินการ 
อย!างสมดุล ดังรูป 
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รูปท่ี 1 หลักการพัฒนาเมืองท่ียั่งยืน เพ่ือคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ียนืยาว 
 

รายละเอียดแต!ละองคGประกอบ ดังนี้  
1) การบริการจัดการบ'านเมืองท่ีดี เช!น การจัดหาและควบคุม กำกับระบบบริการท่ีได'มาตรฐาน เป:นธรรม  
2) การพัฒนาเมืองที ่ดี เช!น การจัดการสิ ่งแวดล'อม (อากาศ น้ำ ขยะ อาหาร) การจัดพื้นที ่สาธารณะ 

นันทนาการ สถานที่สำหรับออกกำลังกายและพื้นที่สีเขียว การจัดการโครงสร'างพื้นฐาน (ประปา ไฟฟLา 
ถนน อินเทอรGเน็ต ระบบบริการสาธารณสุข) ที่เข'าถึง สะดวก และปลอดภัย และขับเคลื่อนโดยใช'
เทคโนโลยีและเน'นการปล!อยคารGบอนต่ำ 

3) การสร'างความเข'มแข็งภาคประชาชน เช!น การสร'างความรอบรู 'ด'านสุขภาพ สร'างการมีส!วนร!วม 
ของประชาชนในการดูแล จัดการและติดตาม ตรวจสอบ โดยการสร'างระบบให'ประชาชนติดตาม และ
แจ'งเหตุได' 

นอกจากนี้ ในทุกองคGประกอบต'องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาร!วมกับพัฒนาเมืองในทุกด'าน  
ให'เกิดการต!อยอดการดำเนินงาน และทุกภาคส!วนต'องร!วมกันดำเนินการ เพื่อประชาชนอยู!ในเมืองที่มีคุณภาพ 
สิ่งแวดล'อมมีความสะอาด ปลอดภัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี ควบคู!ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมท้ัง สร'างภาคลักษณGท่ีดีของประเทศด'วย 

 
 
 
 

ภาครัฐ  

(การบริหารบ2านเมืองท่ีดี) 

เมือง 

(Smart City) 
ประชาชน 

(Smart Citizen) 
จัดระบบบริการพ้ืนฐาน ระบบบริการด2านอนามัยสิ่งแวดล2อม 

และระบบริการด2านส?งเสริมสขุภาพและระบบสาธารณสุข 

Health 

QOL 

Technology & Innovation  
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4. ข2อเสนอต?อการพัฒนา 

กรมอนามัยในฐานะหน!วยงานหลักในการอภิบาลระบบส!งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล'อม ควรเป:น
หน!วยงานหลักในการผลักดันนโยบายดังกล!าว โดย 

1) พัฒนาดัชนีสำหรับเมืองที่ยั่งยืนร!วมกับหน!วยงานที่เกี่ยวข'อง และผลักดันเป:นนโยบายสำคัญของประเทศ 
เพ่ือคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ียืนยาว  

2) เสริมสร'างความเข'มแข็งขององคGกรปกครองส!วนท'องถิ ่นให'มีความพร'อมในการจัดการบริหารเมือง 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  

3) พัฒนาฐานข'อมูล องคGความรู' เครื่องมือท่ีจำเป:นสำหรับองคGกรปกครองส!วนท'องถ่ิน 
4) ผลักดัน ส!งเสริม ยกย!อง เชิดชูหน!วยงานท่ีมีการปฏิบัติได'ดี เป:นตัวอย!างให'พ้ืนท่ีอ่ืนต!อไป 
 

5. เอกสารอ2างอิง  
ธนาคารแห!งประเทศไทย.2561. ความเปHนเมือง (Urbanization) และนัยเชิงนโยบายของไทย.สืบค'นจาก

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_128.pdf 
โยธิน แสวงดี และคณะ. การเติบโตของเมืองชุมทาง: กรณีวิเคราะหMอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยM. สืบค'นจาก 

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/annualconference/conferenceiii/Articles/Download/Articl
e03.pdf 

สำนักงานบริหารและพัฒนาองคGความรู' (องคGการมหาชน).Urbanization การขยายตัวของความเปHนเมือง สืบค'น
จาก http://www.okmd.or.th/okmd-opportunity/urbanization/256/ 

องคGการสหประชาชาติ.The Global goals for Sustainable Development. สืบค'นจาก 
https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/ 

องคGการอนามัยโลก. Health impacts. Urban health. From https://www.who.int/sustainable-
development/cities/health-risks/about/en/s 



6 

Agile Methodology ในหน�วยงานราชการ 

 

กฤษณี  ศรีลางค   

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ  

 
บทนำ 

ในเวลานี้คงไม�มีใครหรือองค�การไหนจะปฏิเสธได�ว�า โลกป จจุบันกำลังเปลี่ยนไปเป'นโลกยุคดิจิทัล 
ท่ีเต็มไปด�วยการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลมาช�วยให�การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือทำให�การดำเนินชีวิต
สะดวกสบายและรวดเร็วมากข้ึน ยกตัวอย�างเทคโนโลยี เช�น ระบบ Cloud Computing, Big Data, Internet of Things 
(IoT), Smart Phone และ Social Media ซ่ึงปรากฏการณ� Digital Disruption นี้ ส�งผลกระทบให�องค�การต�าง ๆ 
ต�องปรับเปลี่ยนองค�การให�ทันกับเทคโนโลยีท่ีก�าวหน�า และพฤติกรรมของผู�บริโภคท่ีชอบความสะดวกสบายและรวดเร็ว 
เพ่ือให�องค�การสามารถอยู�รอดและเติบโตอย�างยั่งยืน เพราะในยุคนี้การแข�งขันทางธุรกิจไม�ได�วัดท่ีขนาดขององค�การ 
อีกต�อไป แต�จะวัดกันท่ีความเร็วในการตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงของโลก หมดยุค “ปลาใหญ�กินปลาเล็ก” เข�าสู�
ยุค “ปลาเร็วกินปลาช�า” ดังนั้นหลาย ๆ องค�การจึงให�ความสนใจกับการปรับเปลี่ยนองค�การให�เข�าสู�ยุคดิจิทัล หรือ 
Digital Transformation ซ่ึงการปรับเปลี่ยนองค�การให�อยู�ได�ในโลกดิจิทัลนั้นข้ึนอยู�กับหลายป จจัย เช�น วัฒนธรรม
ขององค�การ การพัฒนาบุคลากร การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช� และการเข�าถึงความต�องการของลูกค�า  

เม่ือองค�การต�าง ๆ เริ่มมองหาวิธีการในการปรับ เปลี่ ยนองค�การให�คงอยู� ในโลกดิจิ ทัล แนวคิด 
การทำงานแบบ Agile ก็เป'นหนึ่งในวิธีการหนึ่งท่ีหลากหลายองค�การนำไปใช�เพ่ือทำให�การดำเนินงานขององค�การ
รวดเร็วมากข้ึน เหมือนกับความหมายของ Agile ท่ีแปลว�า กระฉับกระเฉง ว�องไว ในขณะท่ีหลากหลายองค�การพูดถึง
แนวคิด Agile กันอย�างแพร�หลาย แต�ยังคงมีคนอีกหลายกลุ�มท่ียังไม�เคยได�ยินคำนี้ อย�างเช�นข�าพเจ�าท่ีได�ยินคำว�า
Agile ครั้งแรกในการเรียนรู�หัวข�อวิชา Data Transformation ขณะเข�ารับการฝ[กอบรม หลักสูตรการเสริมสร�าง
คุณลักษณะส�วนบุคคล และทักษะการทำงานสำหรับข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำป̂งบประมาณ 2562 บทความ
นี้จึงจะอธิบายเก่ียวกับ Agile Methodology และการประยุกต�ใช�แนวคิดนี้ในหน�วยงานราชการ 

 
Agile คืออะไร 

แนวคิด Agile มาจากการประชุมของนักพัฒนาซอฟต�แวร� 17 ท�าน เม่ือป̂ ค.ศ. 2001 ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับเรื่อง Lightweight Software Development หรือการพัฒนา
ซอฟต�แวร�แบบไม�ยุ�งยาก หลังจากการประชุมได�มีการประกาศอุดมการณ�แห�ง Agile Software Development และ
หลักการ 12 ประการ ซ่ึงอุดมการณ�นี้ให�ความสำคัญกับ 

1. คนและการมีปฏิสัมพันธ�กัน มากกว�าการทำตามข้ันตอนและเครื่องมือ 
2. ซอฟต�แวร�ท่ีนำไปใช�งานได�จริง มากกว�าเอกสารท่ีครบถ�วนสมบูรณ� 
3. ร�วมมือทำงานกับลูกค�า มากกว�าการต�อรองให�เป'นไปตามสัญญา 
4. การตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง มากกว�าการทำตามแผนท่ีวางไว�  
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หลักการ 12 ประการเบ้ืองหลังอุดมการณ� มีดังนี้ 
1. ความสำคัญสูงสุดของพวกเราคือความพึงพอใจของลูกค�าท่ีมีต�อการส�งมอบซอฟท�แวร�ท่ีมีคุณค�า 

ต�อลูกค�า ต้ังแต�ต�นอย�างต�อเนื่อง 
2. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความต�องการของลูกค�าแม�ในช�วงท�ายของการพัฒนาเพราะ Agile สามารถ 

แปรเอาความเปลี่ยนแปลง มาเป'นความได�เปรียบในการแข�งขันของลูกค�า 
3. ส�งมอบซอฟท�แวร�ท่ีใช�งานได�จริงอย�างสม่ำเสมออาจเป'นทุกสองถึงสามสัปดาห�หรือทุกสองถึงสามเดือน 

โดยควรทำให�ระยะเวลาระหว�างการส�งมอบนั้นสั้นท่ีสุดเท�าท่ีเป'นไปได� 
4. ตัวแทนจากฝnายธุรกิจและนักพัฒนาจะต�องทำงานร�วมกันเป'นประจำทุกวันตลอดโครงการ 
5. ทำให�แน�ใจว�าสมาชิกโครงการเข�าใจและมีจุดมุ�งหมายของโครงการร�วมกันสร�างสภาวะแวดล�อมและให�การ

สนับสนุนในสิ่งท่ีพวกเขาต�องการและให�ความไว�วางใจแก�พวกเขาในการท่ีจะทำงานให�บรรลุเปoาหมายนั้น 
6. วิธีท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการถ�ายทอดข�อมูลต�าง ๆ ไปสู�ทีมพัฒนาและภายในทีมพัฒนา

เองคือการพูดคุยแบบซ่ึงหน�า 
7. ซอฟท�แวร�ท่ีใช�งานได�จริงเป'นตัวหลักในการวัดความก�าวหน�าของโครงการ 
8. กระบวนการ Agile สนับสนุนให�เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน กล�าวคือผู�สนับสนุนนักพัฒนา และตัวแทนผู�ใช� 

ควรจะสามารถรักษาอัตราเร็วในการทำงานร�วมกันให�คงท่ีได�ตลอดไป 
9. การใส�ใจในความเป'นเลิศทางเทคนิคและงานออกแบบท่ีดีอย�างต�อเนื่องจะช�วยเพ่ิมความเป'น Agile 
10. ความเรียบง�าย หรือศิลปะในการทำงานอย�างพอเพียง นั้นสำคัญยิ่ง 
11. สถาป ตยกรรมซอฟต�แวร� ความต�องการของลูกค�า และงานออกแบบท่ีดีท่ีสุด เกิดจากทีมท่ีบริหารจัดการ

ตัวเองได� 
12. ทุกช�วงเวลาหนึ่งเป'นประจำ ทีมจะต�องย�อนกลับไปตรองดูสิ่งท่ีผ�านมาเพ่ือหาทางท่ีจะพัฒนาความ 

มีประสิทธิผลของทีมแล�วนำสิ่งเหล�านั้นมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทีม 
หรืออาจสรุปได�ว�า Agile เป'นแนวคิดการทำงานท่ีจะช�วยให�ทำงานได� เร็ว ข้ึน โดยลดการทำงาน 

ท่ีเป'นข้ันตอนและงานด�านเอกสารลง และมุ�งเน�นเรื่องการสื่อสารกันในทีมให�มากข้ึน มีการทำงานร�วมกันระหว�างฝnาย
ธุรกิจหลักขององค�การและฝnายพัฒนาซอฟต�แวร� พร�อมนำผลิตภัณฑ�มาทดสอบ และเก็บผลตอบรับต�าง ๆ  
จากผู�ใช�งานและผู�ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือแก�ไขปรับปรุงส�งผลให�สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ�ได�รวดเร็วและตอบโจทย�ผู�ใช�งาน
มากข้ึนนั่นเอง 

 
การใช� Agile Methodology ในองค�การต�าง ๆ 

ก�อนหน�านี้องค�การด�านเทคโนโลยีส�วนใหญ�มีรูปแบบการทำงานแบบ Waterfall Process คือ มีการ 
วางแผนการทำงานต้ังแต�ต�นจนจบโครงการครั้งเดียว ซ่ึงวิธีการทำงานดังกล�าวทำให�องค�การต�องประสบกับป ญหาหลัก
คือ กว�าจะเจอความผิดพลาดก็อาจจะสายไปเสียแล�ว นอกจากนี้การทำงานแบบเดิม ๆ ขององค�การใหญ�ยังมีลักษณะ
ของการทำงานแยกส�วนตามสายงาน ท่ีเรียกว�า Silo หรือ Function ทำให�การประสานงานระหว�างกันเป'นไปได�
ลำบาก ดังนั้นหลายองค�การจึงนำแนวคิด Agile Methodology มาใช� ซ่ึงเน�นการทำงานในทีมท่ีประกอบไปด�วย
บุคลากรจากหลายสายงาน (Cross-functional Team) ท่ีเรียกว�า Agile Squad และเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการ
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กำหนดเปoาหมายแบบมุ�งไปครั้งเดียวเป'นการวางแผนและส�งมอบงานทีละชิ้นเล็ก ๆ เพ่ือให�สามารถรับมือกับป ญหา
หรือข�อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเล็ก ๆ น�อย ๆ ได� และสามารถแก�ไขได�ทันท�วงที 

Agile Methodology มีหลายกรอบการทำงาน (Framework) ซ่ึง Scrum เป'น Framework ท่ีได�รับความ
นิยมอย�างมากในองค�การท่ีทำธุรกิจเทคโนโลยีหรือการพัฒนาซอฟต�แวร� กระบวนการของ Scrum ท่ีน�าสนใจมีดังนี้ 

1. Backlog: เป'นบอร�ดท่ีรวบรวม Task หรืองานท่ีต�องทำท้ังหมดในการพัฒนาผลิตภัณฑ� ท้ังท่ีมาจากความ
ต�องการ (Requirement) ของลูกค�าและมาจากทีม โดยจะมีคนท่ีมีหน�าท่ีเป'น Product Owner เป'นคนตัดสินใจนำ 
Task ต�าง ๆ เหล�านี้เข�าไปใน Sprint ตามลำดับความสำคัญ 

2. Sprint Phase: อย�างท่ีทราบว�า Agile นั้น เน�นการส�งงานให� เร็วและบ�อย ซ่ึงรอบการดำเนินงาน 
ในระยะเวลาสั้น ๆ จะเรียกว�า Sprint โดยมีกำหนดประมาณ 2-4 สัปดาห� โดยเปoาหมายของ Sprint คือการส�งมอบ
งานแต�ละรอบให�สำเร็จ ซ่ึงเม่ือจบ Sprint ก็จะมีการทบทวนผลงาน (Sprint Review) ให�กับคนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องอาจจะ
เป'นทีมฝnายขาย ผู�ใช�งาน หรือลูกค�า เพ่ือให�รับทราบถึงความคืบหน�าของโครงการ (Project) เป'นระยะ 

3. Daily Scrum Meeting : ใน ทุก ๆ เช� าทีมจะมีการประชุมสั้ น  ๆ  10-15 นาที  เพ่ื อบอกว�าใคร 
ทำอะไรไปแล�ว มีแผนจะทำอะไรต�อ และพบป ญหาอะไรบ�าง เพ่ือให�การทำงานในทุก ๆ วันเป'นไปอย�างราบรื่น  
ทำให�ทุกคนทราบว�าทีมกำลังเดินไปในทิศทางท่ีถูกต�องหรือไม� และมีการแก�ไขป ญหาอย�างต�อเนื่อง 

แม�ว�าแนวคิด Agile จะเริ่มมาจากการพัฒนาซอฟต�แวร� หรือธุรกิจเทคโนโลยี แต�แนวคิดนี้ก็สามารถนำไป
ประยุกต� ใช� กับธุรกิจด� าน อ่ืน ๆ ได�  โดยนำแนวคิดและหลักการของ Agile ไปใช�  เช�นการให�ความสำคัญ 
ในการสื่อสารกับบุคลากรในทีมและผู�เก่ียวข�องทุกฝnาย การทำงานร�วมกันระหว�างบุคคลจากหลากหลายสายงาน  
การแบ�งป นข�อมูลให�กับบุคลากรในองค�การ และการรับฟ งผลตอบรับเพ่ือนำมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ�   
มุ�งไปสู�การตอบสนองความต�องการของลูกค�าให�ดียิ่งข้ึน  

 

ข�อเสนอเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ในยุคดิจิทัลนี้  องค�การทุกรูปแบบต�างสร�างสรรค�นวัตกรรมมาเพ่ือให�บริการแก�ลูกค�า และเพ่ือทำให� 

การดำเนินงานขององค�การมีประสิทธิภาพและรวดเร็วข้ึน ไม� เว�นแม�แต�องค�การภาครัฐ ท่ีสร�างนวัตกรรม 
เพ่ือให�บริการแก�ประชาชน ยกตัวอย�างเช�น Application ต�าง ๆ ขององค�การในภาครัฐ หรือการบริการเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว (One Stop Service) ซ่ึงการพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐนั้น พัฒนาเพ่ือตอบสนองความต�องการของ
ประชาชน ซ่ึงในยุคป จจุบันนี้ความต�องการของประชาชนอาจเปลี่ยนแปลงได�ง�ายตาม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในยุคดิจิทัล ดังนั้น หากหน�วยงานราชการประยุกต�แนวคิด Agile Methodology ไปใช�ในการพัฒนานวัตกรรมอาจจะ
ส�งผลให�นวัตกรรมนั้นมีประโยชน� มีคุณค�า และตอบสนองต�อความต�องการของประชาชนได�ดีมากยิ่งข้ึน 

โดยข�อเสนอของข�าพเจ�าในการประยุกต�ใช� Agile Methodology ในหน�วยงานราชการ คือให�เริ่มจากกลุ�ม
งานขนาดเล็ก ท่ีมีความพร�อมและเป'นหน�วยงานท่ีมีโครงการสร�างผลิตภัณฑ�หรือนวัตกรรมเพ่ือให�บริการประชาชน 
หรือนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานของหน�วยงานให�ดีข้ึน โดยขอยกกรณีศึกษาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ� 
ซ่ึงเป'นหน�วยงานต�นสังกัดของข�าพเจ�าในการนำแนวคิด Agile มาประยุกต�ใช� มีข�อเสนอดังต�อไปนี้ 

1. ประยุกต�ใช� Agile Methodology กับกลุ�มงานในศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับกลุ�ม
งานท่ีมีโครงการพัฒนาซอฟต�แวร�หรือแอปพลิเคชัน เพ่ือให�บริการประชาชนหรือบุคลากรในหน�วยงาน ซ่ึงมักจะ
ประสบป ญหาการเปลี่ยนแปลงของความต�องการผู�ใช�งาน หรือ Requirement 
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2. นำกรอบการทำงานแบบ Scrum มาประยุกต�ใช�ให�เหมาะสมกับหน�วยงาน เช�น มีการแบ�งงานของโครงการ
เป'นหลาย ๆ Sprint เพ่ือสามารถส�งมอบงานให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องได�รวดเร็วและสม่ำเสมอ เป'นประโยชน�ในการปรับปรุง
แก�ไขให�ตรงกับความต�องการของผู�ใช�งานมากข้ึน 

3. จัดประชุมสั้น ๆ ในแต�ละวันเพ่ือทราบถึงความคืบหน�าและป ญหาในการพัฒนานวัตกรรม พร�อมหา 
แนวทางแก�ไขป ญหานั้น ๆ เพ่ือให�งานสามารถดำเนินต�อได� และส�งเสริมการสื่อสารระหว�างทีม 

4. นำเทคโนโลยีต�าง ๆ มาใช� ในการทำงานหรือการพัฒนาซอฟต�แวร� สำหรับ ข้ันตอนท่ีสามารถ 
ใช�เทคโนโลยีช�วยได�เพ่ือทำให�คนมีเวลาทำงานอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญมากข้ึน เช�น การใช�เครื่องมือช�วยในการทดสอบ หรือ 
Automation Testing Tool มาช�วยทดสอบระบบเพ่ือลดเวลาการทดสอบระบบในป ญหาท่ีเกิดข้ึนซ้ำ ๆ 

5. สำหรับการจัดบุคลากรในทีมอาจไม�สามารถทำแบบรวมหลายสายงานอยู� ในทีมเดียวกัน หรือ  
Cross-functional ท่ีเป'นหลักการของ Agile ได�ท้ังหมด เนื่องด�วยในระบบราชการเป'นการแบ�งส�วนงานแบบตาม 
สายงาน Function หรือ Silo และมีสายบังคับบัญชาเป'นลำดับข้ัน ดังนั้นจึงอาจประยุกต�แนวคิดของ Agile มาใช�ได�
โดยในการสร�างนวัตกรรมหนึ่ง ๆ นั้น ต�องมีการประชุมหารือกันระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการใช�นวัตกรรมนั้น ๆ 
และทีมพัฒนาซอฟต�แวร� เช�น การประชุมระหว�างสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ซ่ึงเป'นหน�วยงานภารกิจ
หลักของกรมและศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต�ข้ันตอนการเก็บข�อมูลความต�องการ การออกแบบ 
การให�ผลตอบรับงานแต�ละ Sprint หรืออาจจะช�วยในข้ันตอนทดสอบบางส�วน เพราะหน�วยงานภารกิจหลักจะทราบ
ถึงมาตรฐานและหลักการการทำงานตามภารกิจของกรมมากกว�า และบางครั้งอาจเป'นผู�สื่อสารนวัตกรรมให�กับ
บุคลากรของกรมในส�วนภูมิภาคและพ้ืนท่ี รวมท้ังตอบคำถามกับประชาชน 

6. จัดประชุมเพ่ือทบทวนงานของแต�ละ Sprint ร�วมกับผู�เก่ียวข�องทุกฝnาย เพ่ือให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องได�ทราบถึง
ความก�าวหน�าของโครงการ ได�ทดลองใช�ผลงานชิ้นนั้น และมีผลตอบรับให� กับทีมพัฒนา ทำให� ทีมพัฒนา 
ได�ทราบถึงป ญหา ข�อบกพร�องต�าง ๆ และสามารถนำมาแก�ไขปรับเปลี่ยนแผนโครงการได�ทันท�วงที 

7. ผู�บริหารในทุกระดับของกรมต�องเข�าใจถึงเปoาหมายของโครงการอย�างชัดเจน และสื่อสารให�ทุกคนทราบว�า
ทำไปเพ่ืออะไร ทำให�บุคลากรในทีมและผู�ท่ีเก่ียวข�องปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน มุ�งสู�เปoาหมาย 

8. ให�อำนาจในการตัดสินใจตามความขอบเขตงานอย�างเหมาะสมกับเจ�าหน�าท่ีระดับปฏิบัติการ ให�สามารถ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโครงการได�ด�วยตัวเอง ไม�ต�องรอให�ผู�บริหารตัดสินใจท้ังหมด ในกรณีของการพัฒนาซอฟต�แวร� 
เจ�าหน�าท่ีระดับปฏิบัติการก็คือศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน�วยงานท่ีต�องใช�หรือเก่ียวข�องกับ
ซอฟต�แวร�นั้น ๆ ทำให�การพัฒนาซอฟต�แวร�หรือนวัตกรรมรวดเร็วคล�องตัวมากข้ึน 

9. แบ�งป นข�อมูลระหว�างกลุ�มงาน เพ่ือให�กลุ�มงาน อ่ืนทราบถึงเทคโนโลยี ท่ีช�วยในการปฏิ บั ติงาน  
การแก�ไขป ญหาในการทำงาน ซ่ึงอาจจะมีรูปแบบคล�าย ๆ กัน เพราะเป'นการพัฒนานวัตกรรมด�านเทคโนโลยี
เหมือนกัน และแบ�งป นข�อมูลให�บุคลากรท้ังกรมหากมีเทคโนโลยีท่ีช�วยให�การทำงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ในช�วงแรกท่ีเริ่มประยุกต�แนวคิด Agile มาใช�ในการทำงานอาจจะไม�ได�เห็นผลงานเร็วอย�างท่ีคิด เพราะอยู�
ในช�วงปรับตัว ต�องรอให�ทุกคนในทีมและหน�วยงานคุ�นชินกับการทำงานแบบใหม�ก�อนถึงจะเห็นผลของการใช� Agile 
Methodology จึงอาจกล�าวได�ว�าการประยุกต�ใช�แนวคิด Agile เป'นการลงทุนระยะยาวท่ีต�องใช�เวลาก�อนจะได�
ผลตอบแทน แต�ถึงอย�างไรก็ตามประโยชน�ของการใช�ประยุกต�ใช�แนวคิด Agile ก็มีมากมาย เช�น การท่ีค�อย ๆ ส�งมอบ
งานทีละนิดทำให�มีความยืดหยุ�นในการทำงานสูง สามารถปรับเปลี่ยนให�ตรงตามความต�องการของผู�ใช�งานมากข้ึน 
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บุคลากรของหน�วยงานได�เรียนรู�ท่ีจะทำงานร�วมกันกับคนในฝnายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับนวัตกรรมนั้น ๆ ซ่ึงมาจากคนละ 
สายงาน ได�รับฟ งความคิดและมุมใหม� ๆ แลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ�กัน ส�งผลให�หน�วยงานสามารถให�บริการ
ประชาชนได�ดีมากข้ึนและหน�วยงานเติบโตอย�างยั่งยืน 

 
แหล�งอ�างอิง 

https://blog.ourgreenfish.com/th/what-is-digital-transformation-business-world 
http://agilemanifesto.org/ 
http://www.riverpark.co.th/blog/agilesdlc.html 
https://medium.com/fastwork-engineering/scrum-คืออะไร-เริ่มใช�งานอย�างไร-2483e761a47e 
http://www.notaboutcode.com/post/25-advices-for-adopting-agile/ 
https://brandinside.asia/agile-and-scrum-for-new-business/ 
https://www.marketingoops.com/news/agile-working/ 
https://www.g-able.com/digital-review/agile-ใช�อย�างไรให�สำเร็จ/ 
https://forbesthailand.com/commentaries/insights/สร�างองค�กร-การทำงานแบบ.html 
https://www.brandbuffet.in.th/2018/09/sansiri-agile-transformation-to-dream-place-to-work/ 
https://web.facebook.com/ETDA.Thailand/posts/2720756517937907/?_rdc=1&_rdr 
https://www.prachachat.net/facebook-instant-article/news-182372 
https://www.scbeic.com/th/detail/product/4327 
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กรมวิทย� with you 4.0 

 

กอบบุญ บุญเย็น 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร�การแพทย� 
 

ในป�จจุบันปฏิเสธไม�ได�ว�าอินเทอร�เน็ต เข�ามามีบทบาทสำคัญ ดั ่งป�จจัยที ่ 6  ของประชากรในสมัยนี้ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งคนไทย ท่ีใช�อินเทอร�เน็ตเฉลี่ย  วันละ 9 ชั่วโมง 11 นาที  เป/นอันดับ 3 ของโลก รองจากฟ2ลิปป2นส�
และบราซิล และใช�เวลาไปกับสื่อสังคมออนไลน� 3 ชั่วโมง 30 นาที โดยเฉลี่ยต�อวัน ซึ่งอินเทอร�เน็ตเป/นหนึ่งใน
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ภายใน 40 ป; จากยุค 1G มาถึงป�จจุบันที่กำลังจะก�าวเข�าสู�ยุค 5G ทำให�
การติดต�อสื่อสาร และการเผยแพร�ข�าวสาร ความรู� สามารถกระจายไปได�อย�างรวดเร็ว พร�อมกับการมาของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม� ๆ ดังนั้น รัฐบาลจึงต�องปรับตัวให�ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เข�าสู�ยุครัฐบาลดิจิทัล 
ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ประกอบไปด�วย 1.การบูรณาการเชื่อมโยงข�อมูลและ
การดำเนินงานระหว�างหน�วยงาน 2.การนำเทคโนโลยีและอุปกรณ�ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานที ่มีการใช�
เทคโนโลยีดิจิทัลอย�างเหมาะสม 3.การยกระดับบริการภาครัฐให�ตรงกับความต�องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลง 
อยู�ตลอดเวลา 4.ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู�รัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ และมีความเชื่อมโยง 
กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยใช�เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน นวัตกรรม มนุษย� 
และสังคม เพ่ือขับเคลื่อนการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู�ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

กรมวิทยาศาสตร�การแพทย� สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป/นองค�กรชั้นนำด�านวิทยาศาสตร�การแพทย�และ
สาธารณสุข หนึ่งในพันธกิจสำคัญ คือการเฝKาระวัง ประเมิน สื่อสารแจ�งเตือนภัย และกำหนดมาตรการ การจัดการ
ความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ ณ ป�จจุบัน กรมวิทยาศาสตร�การแพทย�ได�จัดทำ "กรมวิทย� with you" มาตั้งแต� 
พ.ศ. 2552 (เดิมชื่อว�า Single window) เป/นฐานข�อมูลท่ีรวบรวมเก่ียวกับการแจ�งเตือนภัยผลิตภัณฑ�อันตราย ความรู� 
ข�อมูล และข�าวสารต�าง ๆ ที ่เกี ่ยวกับเรื ่องสุขภาพและผลิตภัณฑ�สุขภาพ เป/นต�น เผยแพร�ผ�านทางเว็บไซต� 
http://alert.dmsc.moph.go.th/ และยังมีการประชาสัมพันธ�ผ�านช�องทางสื่อสังคมออนไลน�อื่น ๆ เช�น Facebook 
Youtube และ twitter ในชื่อบัญชีว�า กรมวิทย� with you อีกด�วย ซึ่งโครงการนี้ สอดคล�องกับการเป/นรัฐบาลดิจิทัล 
ที่มีการเชื่อมโยงข�อมูลดิจิทัลจากศูนย�วิทยาศาสตร�การแพทย�ทั่วประเทศ เกี่ยวกับข�อมูลผลการตรวจวิเคราะห�
ผลิตภัณฑ�สุขภาพต�าง ๆ และการรับเรื่องแจ�งเตือนภัยผลิตภัณฑ�สุขภาพจากเจ�าหน�าที่โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ
ตำบล ที่ทำการลงทะเบียนกับกรมวิทยศาสตร�การแพทย� เป/นต�น เพื่อเป/นเครื่องมือหนึ่งในการคุ�มครองผู�บริโภค 
ยุคป�จจุบัน ซึ่งกลุ�มคนท่ีใช�งานกรมวิทย� with you หลัก ๆ คือเจ�าหน�าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ�าน และ
เจ�าหน�าที่โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตำบลที่ผ�านการอบรมเกี่ยวกับโครงการนี้ ดังนั้นจึงอยากเสนอแนะ เพื่อพัฒนา
กรมวิทย� with you ให� เป/นที่รู �จักแพร�หลายมากขึ้น และเป/นเครื่องมือให�ความรู� และช�วยเหลือประชาชนไทย 
อย�างท่ังถึง ในการบริโภคผลิตภัณฑ�สุขภาพอย�างถูกต�องและเหมาะสม  

อย�างแรก ต�องทำให� กรมวิทย� with you ต�องเป/นที่รู�จักในวงกว�าง และมีการอัพเดทข�อมูลอย�างสม่ำเสมอ 
พบว�า ณ ป�จจุบัน ช�องทาง Facebook กรมวิทย� with you เป/นช�องทางเดียวที่มีการอัพเดทข�อมูลอย�างสม่ำเสมอ 
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ควรใช� Platform อ่ืน เช�น Hootsuit เข�ามาช�วยเหลือจัดการด�านสื่อสังคมออนไลน� เพ่ือเกิดความสะดวกรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพในการสื่อสารข�อมูล ซึ่งความสามารถของ Platform คือ การรวบรวมสื่อสังคมออนไลน�ต�าง ๆ เช�น  
Facebook YouTube และ Twitter ได�ในที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการข�อมูล ข�าวสาร  
การประชาสัมพันธ� นอกจากนี ้ Platform ยังสามารถตั ้งเวลาและความถี่ของข�าวสารที ่เราเตรียมไว�เพื ่อโพสต�  
การโฆษณาและประชาสัมพันธ�เพจกรมวิทย�ให�เป/นที่รู�จัก การวิเคราะห�ข�อมูลเกี่ยวกับโพสต�ของเราว�าได�รับความนยิม
หรือไม� รวมไปถึงการติดตามประเด็นที่น�าท่ีสนใจในสังคมออนไลน� เป/นต�น ซึ่งหากเป/นประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�
สุขภาพหรือการคุ�มครองผู�บริโภคเราจะได�เตรียมตัวรับมือได�อย�างรวดเร็ว  

อย�างที ่สอง การปรับปรุงเว็บไซต�ให�มีความเรียบง�าย เพื ่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช�งาน และ 
มี application ใน Play store และ App store เพื่อรองรับการใช�งานบนมือถือได�อย�างเหมาะสม ซึ่งจากการใช�งาน
เวปไซต�กรมวิทย� with you พบป�ญหาในขั้นตอนการค�นหาผลิตภัณฑ�อันตรายจากการพิมพ�ชื่อผลิตภัณฑ� หากเว�น
วรรคชื่อผิด หรือพิมพ�คำสำคัญไม�ถูกต�อง ระบบจะแจ�งเตือนว�าไม�พบผลิตภัณฑ� ทั้งที่จริงแล�วมีผลิตภัณฑ�อันตรายนี้
ปรากฏอยู�ในฐานข�อมูล จึงอยากให�ใช�เทคโนโลยี การค�นหาโดยรูปภาพหรือการพิมพ�ด�วยเสียงร�วมด�วย เพื่อความ
สะดวกและแม�นยำในการค�นหา นอกจากนี้ ข�อมูลที่ประชาชนนำมาค�นหาในกรมวิทย� with you สามารถเก็บไว�เป/น
ฐานข�อมูล ยิ่งประชาค�นหามากเท�าไหร� ปริมาณข�อมูลในฐานข�อมูลก็มีมากเท�านั้น ข�อมูลเหล�านี้เราสามารถนำมา
วิเคราะห�ว�า ผลิตภัณฑ�สุขภาพประเภทใด กำลังได�รับความสนใจและเป/นที่ต�องสงสัยของประชาชน เพื่อทำการ
ตรวจสอบเบื้องต�น หากเป/นผลิตภัณฑ�ที่อันตรายต�อสุขภาพประชาชน เราจะได�ทำการแจ�งเตือนไปยังองค�การอาหาร
และยา เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการปKองกันและคุ�มครองประชาชน พร�อมกับการแจ�งเตือนไปยังประชาชน 
ผ�านช�องทางสื่อสังคมออนไลน� กรมวิทย� with you อีกด�วย 

อย�างที ่สาม ผู �ด ูแลเว็บไซต�และสื ่อสังคมออนไลน� กรมวิทย� with you มีหน�าที ่ผลัดเปลี ่ยนกันดูแล 
ความเรียบร�อยของระบบ การอัพเดทข�อมูล ความรู � ข�าวสาร และการรับเรื ่องจากประชาชนทั ่วไปโดยตรง  
ผ�านช�องทางสื่อสังคมออนไลน� ทำการคัดกรองและตรวจสอบเบื้องต�น พร�อมให�ความรู�และความช�วยเหลือ โดยคนท่ี
รับหน�าที่ตรงนี้ ต�องเป/นคนที่มีความละเอียดรอบคอบ เป2ดกว�างต�อข�อคิดเห็นทั้งในแง�บวกและแง�ลบ และมีจิต
สาธารณะในการบริการประชาชน เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา  

อย�างท่ีสี่ อยากให�มีการทำงานร�วมกันกับต�างหน�วยงาน ท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดเป/นคณะทำงาน 
มีการแบ�งป�นฐานข�อมูล และข�าวสารประชาสัมพันธ�ซ ึ ่งเช ื ่อมโยงผ�านทางสังคมออนไลน� เช �น ฐานข�อมูล 
เก่ียวกับการค�นหาเลขท่ีผลิตภัณฑ� ข�าวสารจากอย.เช็คชัวร�แชร� เป/นต�น ช�วยประชาสัมพันธ�หน�วยงานอ่ืน ๆ ไปในตัว  

ซึ่งแต�ละหน�วยงานต�างมีข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับโครงการในการดูแลสุขภาพประชาชน หากเรานำข�อมูลทั้งหมด
มารวมกัน จะกลายเป/นข�อมูลจำนวนมหาศาล (Big data) เราสามารถนำข�อมูลเหล�ามาใช�ได�เพื่อเกิดประโยชน�ได�  
แต�การจะนำข�อมูลมาใช�ได�นั้น จะต�องอาศัยบุคคลที่มีความสามารถในการจัดการข�อมูล การวิเคราะห� และสังเคราะห�
ข�อมูล ออกมาในแง�มุมใหม� ๆ ซึ่งนักวิจัยผู�รับผิดชอบโครงการอาจจะยังมองไม�เห็น ตำแหน�งที่ว�า คือ นักวิทยาศาสตร�
ข�อมูล (Data scientist) มีหน�าที่นำข�อมูลจากหลาย ๆ แหล�ง มาผ�านวิธีการต�าง ๆ เช�น Data Mining, Machine 
Learning, Optimization เพื่อหามุมมอง และคำตอบใหม� ๆ หรือทางออกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เกิดเป/น 
องค�ความรู� นำไปพัฒนาต�อยอด เป/นนวัตกรรมท่ีตอบสนองความต�องการของประชาชน นักวิทยาศาสตร�ข�อมูล จะต�อง
ทำงานร�วมกับนักวิชาการคอมพิวเตอร� ผู�ซึ่งออกแบบวิธีการจัดเก็บและเรียกใช�งานข�อมูล และนักวิจัย ผู�ที่นำข�อมูล 
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ไปใช�ให�เห็นเป/นรูปธรรมในโครงการ นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร�ข�อมูล ยังมีความเชื่อมโยงเก่ียวกับป�ญญาประดิษฐ� (AI) 
และสมองป�ญญาประดิษฐ� (Machine learning) โดยนักว ิทยาศาสตร�ข �อมูล เขียนชุดคำสั ่งการเรียนรู �แก�
ป�ญญาประดิษฐ� เพื ่อให�สมองป�ญญาประดิษฐ�เรียนรู �จากข�อมูลที่ปKอนให� จะได�ข�อมูลคาดการณ�สิ ่งที่จะเกิดข้ึน 
ยกตัวอย�างเช�น ให�ข�อมูลป�ญญาประดิษฐ�เกี่ยวกับการระบาดของโรคไข�หวัดนก ได�แก� พื้นที่ที่เกิดการระบาด จำนวน
ผู�ปwวย สายพันธุ�ที่ระบาด ชนิดของสัตว�ที่เป/นพาหะ จำนวนสัตว�ป;กที่เสียชีวิต ป�ญญาประดิษฐ�วิเคราะห�ข�อมูลออกมา 
เกี่ยวกับความเป/นไปได�ของอุบัติการณ�ที่จะเกิดการระบาดซ้ำ พื้นที่การระบาดใหม� และโรคระบาดชนิดอื่นที่จะเกิด
ตามมาจากสัตว�พาหะ เป/นต�น ยิ่งปKอนข�อมูลมากเท�าไหร�ผลการคาดคะเนก็ยิ่งแม�นยำมากขึ้นเท�านั้น ดังนั้น รัฐบาล
สามารถวางแผนปKองกันก�อนที่จะเกิดอุบัติการการระบาดซ้ำของไข�หวัดนก และมีความพร�อมในการรับมือหากเกิด 
การระบาดได� และยังสามารถนำมาประยุกต�ในงานคุ�มครองผู�บริโภคได�ด�วย เช�น ป�ญญาประดิษฐ�ออกแบบกลยุทธ� 
บนสื่อสังคมออนไลน� เพ่ือชักจูงหญิงสาววัยรุ�นให�หันมาออกกำลังกาย แทนท่ีจะซ้ืออาหารเสริมลดน้ำหนัก เป/นต�น  

จะเห็นได�ว�านักวิทยาศาสตร�ข�อมูลมีความสำคัญในยุคดิจิทัลอย�างมาก ณ ป�จจุบัน ยังไม�มีการเป2ดบรรจุ
ตำแหน�งนักวิทยาศาสตร�ข�อมูลในระบบราชการ แต�เทคโนโลยีนั้นไม�เคยหยุดพัฒนา ทางหน�วยงานราชการควรส�งเสริม
ให�กลุ�มบุคลากรในหน�วยงานซึ่งมีความสนใจในและมีความสามารถในด�านนี ้ ได�เรียนรู�เกี ่ยวกับศาสตร�ในแขนง
วิทยาศาสตร�ข�อมูลไม�ว�าจะเป/นภาษา python ภาษา R คณิตศาสตร� สถิติ และความน�าจะเป/น การจัดการข�อมูล  
เป/นต�น ผ�านหลักสูตรอบรมระยะสั้น จากนั้นเข�าไปมีส�วนร�วมในโครงการหรืองานวิจัยขนาดเล็ก ทำงานร�วมนักวิจัย
และนักวิชาการคอมพิวเตอร� เพื่อประมวลผลข�อมูลออกมา ประเมินผลงานว�าเป/นที่พึงพอใจหรือไม� ต�องปรับปรุง
หลักสูตร/การทำงานในเรื ่องใดบ�าง เพื ่อนำกลับไปพัฒนาต�อไป เมื ่อประสบความสำเร็จ จะได�ทำการส�งเสริม 
กลุ�มบุคลากร รูปแบบทุนการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถนำความรู�ทีี่ได�
รับมาจัดการกับข�อมูลงานวิจัยที่มีในหน�วยงาน ข�อมูลระหว�างหน�วยงาน หรือแม�กระทั่งข�อมูลมหาศาลของภาครัฐ   
นำต�อยอดเป/นองค�ความรู� เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือดูแลประชาชนไทยให�มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีต�อไป   
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จากประสบการณ
สู�การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย : ถอดบทเรียนนโยบายการพัฒนามหานครฉงช่ิง  
ศูนย
กลางการพัฒนาจีนตะวันตก (Go West Policy) 

 
จันทิมา ยาเก้ิน 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
การเข	ารับการฝกอบรมหลักสูตรการเสริมสร	างคุณลักษณะส�วนบุคคล และทักษะการทำงานสำหรับ

ข	าราชการผู	มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System : HiPPS) รุ�นที่ 14 ประจำปAงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เปHนการอบรมหลักสูตรการเรียนรู	ต�อเนื่อง โดยมีกรอบการเรียนรู	เพื ่อเพิ่มทักษะ 2 ทักษะหลัก ได	แก�  
1) ทักษะการปฏิบัติงานและการพัฒนาสมรรถนะส�วนบุคคล และ 2) ทักษะสำหรับการทำงาน ผ�านการลงพื้นที่และ
ศึกษาดูงาน ซึ่งจากการศึกษาดูงานสถานที่ต�าง ๆ ณ นครเฉิงตูและเมืองฉงชิ ่ง ทำให	เห็นว�า จีนให	ความสำคัญ 
กับการกำหนดเปYาหมายหรือยุทธศาสตรZในการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน ทั้งในเชิงนโยบายและกรอบระยะเวลา 
 โดยหนึ่งในนโยบายท่ีสำคัญ คือ “นโยบาย Made in China 2025 (MiC 2025) หรือ Industry 4.0” ซ่ึงเน	นการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตโดยการนำเทคโนโลยีมาสร	างนวัตกรรมใหม� ๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข�งขันของประเทศให	ทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจ โดยจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของจีน อาจจะส�งผล
ต�อการค	าและการลงทุนในห�วงโซ�อุปทานในภูมิภาค สำหรับไทย ซึ่งเปHนหนึ่งในห�วงโซ�อุปทานของจีน ควรปรับตัวต�อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล�าวอย�างไร... 

 
ถอดบทเรียนนโยบายการพัฒนาจีนตะวันตก (Go West Policy) 

นโยบาย Made in China 2025 (MiC 2025) หรือ Industry 4.0 ภายใต	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ฉบับที ่ 12 ระยะ 5 ปA (2554-2558) ท่ีมุ �งปรับเปลี ่ยนภาพลักษณZของสินค	าจีนให	ได	ร ับการยอมรับ 
ด	านคุณภาพจากผู	บริโภคท่ัวโลก และพัฒนาจีนจากประเทศการผลิตยักษZใหญ� หรือ “โรงงานของโลก” ท่ีเน	นการผลิต
เชิงปริมาณสู�การเปHน “แหล�งผลิตสินค	านวัตกรรมของโลก” ที่เน	นการผลิตเชิงคุณภาพ โดยใช	เทคโนโลยีชั ้นสูง 
ในการผลิต ซึ่งเปHนเทคโนโลยีที่เกิดจากการสร	างนวัตกรรมภายในประเทศทดแทนการนำเทคโนโลยีจากต�างประเทศ 
เพื่อยกระดับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและส�งเสริมการพึ่งตนเอง รวมทั้งยังเปHนการปูทางให	เทคโนโลยีของบริษัท
จีนก	าวสู�ตลาดโลก โดยเน	นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการต�อยอดในอนาคต 10 อุตสาหกรรม ได	แก� 1) 
สารสนเทศ 2) หุ�นยนตZควบคุมด	วยระบบดิจิทัล 3) การผลิตอุปกรณZอากาศยาน 4) การต�อเรือไฮเทค 5) การผลิตรถไฟ 
6) การผลิตรถยนตZใช	พลังงานรูปแบบใหม� 7) การผลิตอุปกรณZพลังงาน 8) การผลิตเครื่องมือ/อุปกรณZสำหรับผลิต
วัตถุดิบใหม� 9) ยาและอุปกรณZการผลิตยา และ 10) เครื่องมือทางการเกษตร และมีหน�วยงานภาครัฐเปHน Facilitator 
ให	กับผู	ประกอบการให	สามารถก	าวเข	าสู�อุตสาหกรรมแห�งอนาคตได	อย�างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห�งอนาคตของจีน จะเน	นกลยุทธZการรวมกันในแนวดิ่ง (Vertical integration) ด	วยการสร	างห�วงโซ� 
การผลิต ซึ่งจะช�วยพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน เพื่อสร	างความเข็มแข็งให	ห�วงโซ�การผลิตด	วย รวมถึงภายใต	
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 13 ระยะ 5 ปA (2559-2564) จีนได	ประกาศนโยบายปฏิรูปโครงสร	าง
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เศรษฐกิจด	านอุปทาน (Supply-Side Structural Reform) เพื่อแก	ปpญหาอุปทานส�วนเกิน ปล�อยให	ธุรกิจที่ไม�มี
ประสิทธิภาพ (Zombies Companies) ปsดกิจการ และยกระดับภาคการผลิต โดยการให	ความสำคัญกับการสร	าง
นวัตกรรมและผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช	เทคโนโลยีก	าวหน	า เพื่อสนับสนุนนโยบาย Made in China 2025 
เพ่ิมเติมอีกด	วย 

อย�างไรก็ตาม จากนโยบาย Made in China 2025 ได	แบ�งการพัฒนาประเทศเชิงพื้นที ่เปHน 2 ช�วง  
โดยช�วงแรกจะพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกให	รุ�งเรือง จากนั้น (2544) จะพัฒนาภาคตะวันตกที่สภาพเศรษฐกิจ 
ยังล	าหลังอยู �ให	มีความเจริญก	าวหน	า เพื ่อกระจายความเจริญและยกระดับการพัฒนาพื ้นที ่ทางภาคตะวันตก 
ให	ทัดเทียมกับภาคอื่น ๆ ของประเทศ หรือนโยบาย “Go West Policy” ซึ่งภาคตะวันตกของจีน ประกอบด	วย 
1 มหานคร (นครฉงชิ่ง) 6 มณฑล (กานซู� กุ	ยโจว ชิงไห� ส�านซี เสฉวน ยูนนาน) และ 5 เขตปกครองตนเอง (กว�างซี 
มองโกเลียใน หนิงเซียหุย ทิเบต และซินเจียง) โดยภายใต	นโยบาย “Go West Policy” รัฐบาลจีนจะเข	าไปลงทุน
พัฒนาโครงสร	างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคต�าง ๆ เช�น ระบบคมนาคมขนส�งและโลจิสติกสZ พลังงาน เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรZ และการศึกษาเพ่ือจูงใจนักลงทุน และให	สิทธิประโยชนZด	านภาษีต�าง ๆ ในการกระตุ	นให	นักลงทุนจากท้ัง
ในและต�างประเทศเข	ามาลงทุนเพ่ิมข้ึน รวมถึงอนุญาตนักลงทุนต�างชาติเข	ามาลงทุนหรือร�วมทุนในธุรกิจบางประเภท
ที่ภูมิภาคอื่น ๆ ของจีนอนุญาตให	นักลงทุนต�างชาติเข	าไปลงทุนได	บางเขตเท�านั้น เช�น ธนาคาร การประกันภัย  
การท�องเท่ียว การบัญชี การออกแบบด	านวิศวกรรม เปHนต	น 

ดังนั้น เพ่ือให	สอดรับกับนโยบายพัฒนาจีนตะวันตก (Go West Policy) รัฐบาลกลางของจีนจึงได	ยกระดับ
เมือง “ฉงชิ่ง” เปHน “มหานคร” (Municipality) เพื่อเปHนศูนยZกลางและต	นแบบการพัฒนาจีนตะวันตก โดยมหานคร 
ฉงชิ่งเปHน 1 ใน 4 มหานครของจีน (ปpกกิ่ง เซี่ยงไฮ	 เทียนจิน และฉงชิ่ง) รวมถึงเปHนมหานครเพียงแห�งเดียวที่อยู �ฝpwง
ตะวันตกและอยู�ในภูมิภาคจีนตอนใน ไม�มีพ้ืนท่ีติดกับทะเล (Landlocked) แต�ก็ไม�เปHนอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เนื่องจากมีทรัพยากรอุดมสมบูรณZ เช�น ถ�านหินและน้ำมันดิบ และมีภูมิประเทศที่มีแม�น้ำ 2 สายไหล�ผ�าน ได	แก� แม�น้ำ
แยงซีเกียงและแม�น้ำเจียหลิง ทำให	เอ้ือประโยชนZในการคมนาคมขนส�งทางน้ำ ประกอบกับมีท�าเรือท่ีมีความทันสมัยและ
มีความสำคัญของพื้นที่ตอนใน (Inland Port) ซึ่งเปHนท�าเรือน้ำลึกปลอดภาษี “เหลี่ยงลู�ชุ�นทาน” ที่ใหญ�ที่สุดในจีน 
สามารถลำเลียงสินค	าไปตามแม�น้ำแยงซีเกียงไปออกทะเลที่ปากแม�น้ำในมหานครเซี่ยงไฮ	 และขนส�งทางทะเลไปยัง
ประเทศปลายทาง เช�น อิหร�าน แอฟริกา และมีเขตสินค	าทัณฑZบน (Cuntan Bonded Port Zone) ภายในท�าเรือ  
ซ่ึงถือเปHนเขตสินค	าทัณฑZบนภายในประเทศแห�งแรกของจีน จนได	รับการขนานนามว�าเปHนศูนยZกลางเขตเศรษฐกิจแม�น้ำ
แยงซีเกียง หรือ “เซี่ยงไฮ	ตะวันตก” (มูลค�าทางเศรษฐกิจ 40% ของมูลค�าเศรษฐกิจของจีนทั้งหมด) อีกทั้งยังมีเส	นทาง
คมนาคมทางบกเชื่อมโยงภายในประเทศจากตะวันตกไปสู�ตอนใต	ของจีน และเชื่อมโยงสู�ต�างประเทศผ�านเส	นทางรถไฟ
ขนส�งสินค	าฉงชิ่งไปสู�ยุโรป ซึ่งเส	นทางรถไฟสายนี้ถือเปHนระบบรางสายแรกที่เชื่อมโยงการค	าระหว�างจีนและประเทศ 
ในทวีปยุโรป ภายใต	นโยบาย Belt and Road Initiative “มหานครฉงชิ่งจึงเปHนเมืองยุทธศาสตรZที่เชื่อมโยง Belt and 
Road Initiative และเขตเศรษฐกิจแม�น้ำแยงซีเกียงเข	าไว	ด	วยกัน” 

นอกจากนี้มหานครฉงชิ่งยังได	รับการวางแผนให	เปHน “มหานครแห�งอุตสาหกรรมแบบเข	มข	น” ภายใต	
นโยบายเขตเศรษฐกิจใหม�เหลี่ยงเจียง โดยเปHนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหนักท่ีมีสำคัญ 1 ใน 6 ของจีนมาตั้งแต�อดีต 
เช�น อุตสาหกรรมยานยนตZและชิ้นส�วน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสZ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑZ อุตสาหกรรมพลังงาน  
เปHนต	น (รูปที่ 1) สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสZ ได	ก�อตั้งสวนอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกสZซีหย�งฉงชิ่ง  
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เขตปลอดภาษีสำหรับสินค	าอิเล็กทรอนิกสZ เพื่อดึงดูดบริษัท IT ชั้นนำให	เข	ามาลงทุน และยังเปHนฐานการผลิต
คอมพิวเตอรZโน	ตบุ~คที่สำคัญ 1 ใน 3 ของโลกด	วย ส�วนอุตสาหกรรมยานยนตZและชิ้นส�วน ฉงชิ่งเปHนฐานการผลิต
อุตสาหกรรมยานยนตZระดับประเทศที่มีความทันสมัย ทั้งในด	านการผลิตรถยนตZ จักรยานยนตZ และชิ้นส�วนยานยนตZ 
โดยเฉพาะกลุ�มฉางอัน (Changan Automotive Crop) ซึ่งเปHนบริษัทผลิตรถยนตZอันดับ 4 ของจีน และผลิตมินิแวน 
ที่ใหญ�ที ่สุดในจีนด	วย นอกจากนโยบายด	านการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตแล	ว ยังมีนโยบายด	านการพัฒนา
นวัตกรรม โดยการจัดตั้ง 3 สถาบันนวัตกรรมหลัก ได	แก� ศูนยZวิจัยและพัฒนาแห�งชาติ ฐานวิจัยด	านวิทยาศาสตรZ
ระดับสูง และศูนยZสำรองข	อมูลอิเล็กทรอนิกสZ 

 
รูปท่ี 1 อุตสาหกรรมหลักบนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในมหานครฉงช่ิง 

 
ในอดีตที่ผ�านมา มหานครฉงชิ่งใช	รูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการเรียนรู	และพัฒนาผลิตภัณฑZ

ตามแบบเทคโนโลยีของบริษัทต�างประเทศ (Reverse Engineering) แต�ในปpจจุบันให	ความสำคัญอย�างยิ่งต�อการวิจัย
และพัฒนา (R&D) เพื่อคิดค	นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม�ทางอุตสาหกรรม ทำให	บริษัทในพื้นท่ีสามารถพึ ่งพา
เทคโนโลยีของตนเองได	มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการเสริมสร	างรากฐานที่แข็งแกร�งด	านต�าง ๆ ให	กับอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมตลอดห�วงโซ�อุปทาน ซึ่งเปHนการวางนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด	านอุตสาหกรรม 
อย�างยั่งยืน ภายใต	นโยบาย Made in China 2025 ซ่ึงเปHนยุทธศาสตรZสำคัญของจีน 

 

Go West Policy กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรม

ของประเทศสู�ความยั่งยืน ได	กำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โดยกำหนดกลุ�มอุตสาหกรรมเปYาหมาย 
ผ�านข	อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเปYาหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) หรือ 
Thailand 4.0 ซ่ึงมีเปYาหมายเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมใหม�ท่ีมีรากฐานจากการต�อยอดอุตสาหกรรมปpจจุบันท่ีมีศักยภาพ 
(First S-Curve) 5 อุตสาหกรรม และพัฒนาอุตสาหกรรมแห�งอนาคต (New S-Curve) 5 อุตสาหกรรม ได	แก�  
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1) ยานยนตZสมัยใหม� 2) อิเล็กทรอนิกสZอัจฉริยะ 3) การท�องเที ่ยวกลุ �มรายได	ดีและการท�องเที ่ยวเชิงสุขภาพ  
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5) การเกษตรและแปรรูปอาหาร 6) หุ�นยนตZและระบบอัตโนมัติ 7) การบิน
และโลจิสติกสZ 8) อุตสาหกรรมชีวภาพ 9) ดิจิทัล และ 10) การแพทยZครบวงจร โดยมุ�งเน	นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ด	วยเทคโนโลยี ความคิดสร	างสรรคZ และนวัตกรรม ผ�านการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมใหม� ๆ เพื่อให	เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย�างเข	มแข็งและยั่งยืน ซ่ึงเปHนไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจีน ท่ีเน	นการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมผ�านการสร	างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช�นกัน ซึ่งถือว�าเปHนจุดร�วมทางยุทธศาสตรZเชิงนโยบาย 
ท่ีสำคัญ นอกจากไทยและจีนจะมีจุดร�วมเชิงนโยบายแล	ว ยังมีความเชื่อมโยงด	านอุตสาหกรรม คือ มีกลุ�มอุตสาหกรรม
ในอนาคตท่ีจะพัฒนาสอดคล	องกันหลายอุตสาหกรรม ได	แก� อุตสาหกรรมยานยนตZสมัยใหม� หุ�นยนตZดิจิทัล เกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ การบิน และการแพทยZ (รูปที่ 2) ดังนั้น เพื่อให	ภาคอุตสาหกรรมไทยได	รับประโยชนZจากนโยบาย
ของจีนในด	านต�าง ๆ เช�น การนำเข	า-การส�งออก การลงทุน เปHนต	น ภาคส�วนต�าง ๆ ที่เกี ่ยวข	อง ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ควรมีการปรับตัวเพ่ือรับความเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมโอกาสในการเปHนส�วนหนึ่งของการเชื่อมโลกของจีน 

 
รูปท่ี 2 ความเชื่อมโยงระหว�างอุตสาหกรรมท่ีมุ�งเน	นพัฒนาของจีนและไทย (Economic Intelligence Center, SCB) 

 

ขHอเสนอการเปล่ียนแปลง 
1. ด	านความร�วมมือ : นโยบาย Thailand 4.0 มุ�งเน	นการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเปHนหลัก 

เพื่อปลดล็อกภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบเดิมที่รับจ	างผลิตเปHนหลัก ด	วยการนำวิทยาศาสตรZและเทคโนโลยีมาใช	 
ส�วนการพัฒนามหานครฉงชิ่ง ซึ่งเปHนนโยบายพัฒนาจีนตะวันตก (Go West Policy) ภายใต	นโยบายหลัก (MiC 2025) 
และนโยบาย Belt and Road Initiative ที่มุ�งเน	นการผลิตสินค	าด	วยการใช	เทคโนโลยีและนวัตกรรม และยังมุ�งเน	น 
การเชื่อมต�อ (Connecting) เส	นทางโลจิสติกสZของโลก ทั้งทางบกและทางทะเล ระหว�างภูมิภาคเอเชีย ทวีปเอเชีย 
แอฟริกา และยุโรป รวมกว�า 65 ประเทศ หรือคิดเปHน 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงจะก�อให	เกิดความสะดวกทางการค	า
และการลงทุน ดังนั้น ไทยควรเพ่ิมความร�วมมือกับจีนในด	านต�าง ๆ ท้ังระดับนโยบายและระดับอุตสาหกรรมให	มากข้ึน 
เพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะร�วมกัน เช�น 1) ความร�วมมือด	านยุทธศาสตรZการพัฒนาอุตสาหกรรม เนื่องจากไทย 
และจีน มีกลุ�มอุตสาหกรรมในอนาคตท่ีจะพัฒนาสอดคล	องกันถึง 5 ใน 10 อุตสาหกรรม 2) ความร�วมมือด	านการลงทุน
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เพ่ือพัฒนาโครงสร	างพ้ืนฐาน เช�น รถไฟ ระบบราง 3) ความร�วมมือด	านการศึกษาวิจัยด	านเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล	อม 
เปHนต	น ซ่ึงจะทำให	ไทยได	รับผลประโยชนZจากการเชื่อมโลกของจีนด	วย 

2. ด	านการส�งออก-การนำเข	า-การลงทุน : เนื่องจากในอนาคตจีนจะมุ�งเน	นด	านการผลิตสินค	าคุณภาพสูง
โดยใช	เทคโนโลยีมากขึ้น และไทยก็เปHนคู�ค	าลำดับต	น ๆ ของจีน ดังนั้น การส�งออกสินค	าไทยไปยังจีน เช�น ชิ้นส�วน 
ยานยนตZ ชิ้นส�วนอิเล็กทรอนิกสZ หรือพลาสติก ผู	ประกอบการไทยต	องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อผลิตชิ้นส�วนที่มี
ความซับซ	อนและใช	นวัตกรรมมากขึ้น เพื่อเชื่อมโยงกับห�วงโซ�อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมแห�งอนาคต
ของจีน เช�น เปลี่ยนจากการผลิตชิ้นส�วนแผงวงจรไฟฟYามาเปHนชิ้นส�วนอิเล็กทรอนิกสZอัจฉริยะ เปลี่ยนจากการส�งออก
เม็ดพลาสติกกึ ่งว ัตถุดิบเปHนพลาสติกชีวภาพย�อยสลายได	 (Bioplastic) แทน เปHนต	น สำหรับด	านการนำเข	า 
อุตสาหกรรมไทยสามารถประยุกตZใช	เทคโนโลยีจากจีนด	วยการนำเข	าหุ�นยนตZจากจีน ซึ่งมีราคาไม�สูงเกินไปมาใช	 
เพื่อเปลี่ยนจากโรงงานดั้งเดิมให	เปHนโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ด	วยระบบออโตเมชั่น ซึ่งจะช�วยยกระดับ
ภาคอุตสาหกรรมไทยด	วยต	นทุนที่ไม�สูงเกินไปเหมือนกับการใช	เทคโนโลยีจากยุโรปจนผู	ประกอบการไทยไม�สามารถ
แบกรับภาระต	นทุนได	 หรือนำเข	าอุปกรณZ Smart Agriculture เพื่อใช	เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เปHนต	น และด	าน 
การลงทุน เนื่องจากนโยบาย Belt and Road Initiative ของจีนที่เชื่อมโยงเส	นทางผ�านไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC  
ซึ่งเปHนพื้นที่นำร�องด	านการพัฒนาอุตสาหกรรมแห�งอนาคต ไทยน�าจะใช	โอกาสนี้ดึงดูดนักลงทุนชั้นนำจากจีนมาลงทุน
ในพ้ืนท่ี EEC และทำบันทึกข	อตกลงร�วมกันเพ่ือถ�ายทอดเทคโนโลยีให	แรงงานในภาคอุตสาหกรรมของไทย ซ่ึงจะช�วยให	
ภาคอุตสาหกรรมไทยได	รับการถ�ายทอดเทคโนโลยี และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทยได	รับการพัฒนาทักษะฝAมือ
ทางอ	อมอีกด	วย นอกจากนี้เพื่อให	เกิดประโยชนZทางด	านเศรษฐกิจ การค	า หรือการรวมกลุ�มเพิ่มขึ้น ไทยควรเชื่อมโยง
หรือใช	ประโยชนZจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) ระหว�างไทยและจีนในพื้นที่เส	นทาง 
Belt and Road Initiative เพ่ิมเติม เช�น ใช	เปHนช�องทางในการกระจายสินค	าไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 
เปHนต	น 

3. ด	านการอำนวยความสะดวก เช�น การจัดต้ังสำนักงานภูมิภาค (Regional Headquarter) ซ่ึงจากท่ีได	
กล�าวมาแล	วข	างต	นว�า ไทยเปHนเส	นทางเชื่อมโยงภายใต	นโยบาย Belt and Road Initiative อีกทั้งยังมีความสัมพันธZ
ใกล	ชิดกับทั้งเมียนมา ลาว กัมพูชา ดังนั้น หากไทยเปsดโอกาสให	จีนเข	ามาตั้งสำนักงานภูมิภาค เพื่อบริหาร Supply 
Chain และเปHนแหล�งสินค	าหรือวัตถุดิบ (Sourcing Center) ซึ่งเดิมแหล�งสินค	าหรือวัตถุดิบอยู�ที ่จีน จะทำให	ไทย
กลายเปHนศูนยZกระจายสินค	าของอาเซียน (Distribution Hub) ซ่ึงจะส�งผลทางอ	อมให	เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีและโครงสร	าง
พื้นฐานได	อย�างรวดเร็ว ทำให	เกิดการจ	างงานของคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น และในระยะยาวจะทำให	ไทยกลายเปHนประตูสู�จีน
ตะวันตกได	ง�ายข้ึน และน�าจะเพ่ิมโอกาสหรือความร�วมมือทางธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข	องตามมาในอนาคต 

4. ด	านการกำหนดนโยบายเชิงพื ้นที ่ : จีนให	ความสำคัญกับกำหนดนโยบายเชิงพื ้นท่ีเทียบเท�ากับ 
การกำหนดนโยบายหลักของประเทศ เนื่องจากจีนมองว�าการที่ประเทศจะพัฒนาไปได	นั ้น ต	องเกิดจากการพัฒนา 
ทุกพื้นที่ไปพร	อมกัน อาศัยหลักการกระจายความเจริญไปในทุกทิศทางของพื้นที่ ทั ้งฝp wงเหนือ ใต	 ตะวันออก และ
ตะวันตก (ตามนโยบาย Urbanization หรือนโยบายการสร	างความเปHนเมืองให	ชนบท) แทนการพัฒนาความเจริญ 
สู�มหานครขนาดใหญ�เพียงที่เดียว กล�าวคือ การกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่จะถูกกำหนดมาจากนโยบายหลักของประเทศแล	ว  
ให	รัฐบาลท	องถิ่นออกแบบการนำไปปฏิบัติให	เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการรักษา
เอกลักษณZเดิมของพื ้นที ่ และไม�ลืมให	ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด	านต�าง ๆ เช�น 
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สาธารณูปโภค บ	านพัก พื้นที่สีเขียว เปHนต	น ควบคู�ไปด	วย ซึ่งการให	ความสำคัญกับภูมิประเทศน�าจะเปHนปpจจัย 
แห�งความสำเร็จปpจจัยหนึ่งในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจีน นอกเหนือจากการมีผู	นำที่มีวิสัยทัศนZยาวไกลและมีความ
ต�อเนื่องในการบริหารประเทศภายใต	การกำกับดูแลของพรรคคอมมิวนิสตZ และการสร	างแรงจูงใจให	กับธุรกิจภาคเอกชน
และประชาชนได	มีส�วนร�วมในกระบวนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจโดยมีเปYาหมายอยู�ที่ผลประโยชนZส�วนรวมของประเทศ 
ดังนั้น ไทยอาจนำเอารูปแบบในการให	ภาคส�วนต�าง ๆ ในพื้นที่เข	ามามีส�วนร�วมในการนำเสนอและกำหนดนโยบาย 
เชิงพื้นที่ จะทำให	นโยบายที่ถูกกำหนดขึ้นมามีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ สามารถนำไปปฏิบัติได	จริงอย�างเปHน
รูปธรรม นอกจากนี้นโยบายท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีมีส�วนร�วมกำหนด จะมีผลต�อความร�วมมือในเชิงปฏิบัติมากข้ึน 
 
อHางอิง 

1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง Commitment to Learning, Holistic View, Data Analytics, Strategic 
Management และ Digital Transformation 

2. การศึกษาดูงานสถานกงสุลใหญ� ณ นครเฉิงตู, Chengdu Hi-tech Industrial Development Zone, 
Sichuan University, Grandall Law Firm และ Chengdu Planning Exhibition นครเฉิงตูและเมืองฉงชิ่ง 
ประเทศจีน 

3. ศูนยZข	อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู ภายใต	การกำกับดูแลของกระทรวงการต�างประเทศ สถานทูต 
และสถานกงสุลใหญ� : https://www.thaibizchina.com/ 

4. รายงานศึกษาเศรษฐกิจมณฑลจีน ของ รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสZน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรZ : 
https://www.thaipublica.org 
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การปฏิรูปการทำงาน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงาน 
ด�านการตรวจพิสูจน"ทางนิติวิทยาศาสตร"และตอบสนองด�านการอำนวยความยุติธรรม 

Work at Anywhere : W@AW 
ฐิติมา สรรเพชุดาญาณ 

นักนิติวิทยาศาสตร�ชำนาญการ 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร�  

บทนำ 
สถาบันนิติว ิทยาศาสตร� เป�นหน�วยงานภาครัฐภายใต�กระทรวงยุต ิธรรม มีบทบาทในการใช�ความรู�   

ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร� เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม และอำนวยความยุติธรรมให�กับประชาชนและ
สังคม การทำงานในยุคป-จจุบันซึ่งเป�นยุคแห�งเทคโนโลยี ที่พัฒนาก�าวไกล สถาบันนิติวิทยาศาสตร�ให�ความสำคัญ 
ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข�ามาช�วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน เพื่อให�เกิด
ความถูกต�องตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพราะ“ความยุติธรรมที่ล�าช�า คือ ความอยุติธรรม (justice 
delayed is justice denied)” ห�องปฏิบัติการการตรวจพิสูจน�ของสถาบันนิต ิว ิทยาศาสตร� ใช�เครื ่องมือทาง
วิทยาศาสตร�ที่ทันสมัย และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการและควบคุมการทำงานห�องปฏิบัติการ (LIMS) 
เพื่อความปลอดภัยของข�อมูลทางคดี การปฏิบัติงานจึงดำเนินงานภายใต�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป�นระบบปLด 
หรือจำกัดการเข�าถึง การทำงานทุกขั้นตอนต�องทำงานกับคอมพิวเตอร�และระบบที่ติดตั้งภายในสถานที่ตั ้งของ
หน�วยงาน ทำให�การทำงานในส�วนของการสืบค�นข�อมูลจากระบบ รวมทั้งการวิเคราะห�ข�อมูลด�วยโปรแกรมเฉพาะ  
การตรวจเปรียบเทียบ และการออกรายงานผลถูกจำกัดด�วยสถานท่ีและเวลา 

จากการได�มีโอกาสเข�าร�วมฝQกอบรมหลักสูตรการเสริมสร�างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงาน
สำหรับข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยสำนักงาน ก.พ. ทั้งจากบทเรียน และการศึกษาดูงานภายในประเทศ และ
ต�างประเทศ หรือแม�กระทั ่งนโยบายของสำนักงาน ก.พ. เองที ่มุ �งเน�นส�งเสริมประสิทธิภาพบุคคลากรภาครัฐ  
ทำให�ตระหนักได�ว�าการพัฒนาที่สำคัญที่สุด คือการพัฒนาคน ซึ่งเป�นส�วนหนึ่งในยุทธศาสตร�ชาติด�านการพัฒนาและ
เสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� และด�านการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
ในสถานการณ�ยุคป-จจุบันที่โลกเข�าสู�ยุคดิจิทัล การเรียนรู�ไม�ได�ถูกจำกัดอยู�แต�เพียงในห�องเรียน การเป�นคนเก�งต�องไม�
ถูกจำกัดกับการเรียนรู �หรือเชี่ยวชาญในด�านเดียว การทำงานอย�างใดอย�างหนึ ่งให�สำเร็จอย�างมีประสิทธิภาพ  
ต�องอาศัยการรู �รอบด�าน บุคลากรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร�มีความรู �ความเชี ่ยวชาญในงานการตรวจพิสูจน� 
ทางนิติวิทยาศาสตร�เฉพาะสาขา แต�ยังขาดความรู�ความเชี่ยวชาญและทักษะที่จำเป�นในด�านอื่น ๆ อีกหลายด�าน เช�น 
ด�านกฎหมาย ด�านภาษาต�างประเทศ ด�านการนำเสนอในรูปแบบ Infographic การวางแผนกลยุทธ� การบริหาร หรือ
ความรู�ในด�านเทคโนโลยีอย�าง Data Visualization, Data Analytic การใช�โปรแกรมการทำงานต�าง ๆ การเขียน
โปรแกรม AI เป�นต�น เหล�านี้จะเป�นส�วนเสริมศักยภาพของบุคคลากร และเป�นส�วนสำคัญที่จะสร�างองค�กรที่เข�มแข็ง 
หรือแม�ความรู�เฉพาะทางท่ีเคยมีความเชี่ยวชาญ หากไม�ได�เรียนรู�เพ่ิมเติมความเชี่ยวชาญก็จะหายไป 

ด�วยเหตุดังกล�าวทั้ง 2 ประการข�างต�น จึงนำเสนอแนวคิด Work at Anywhere : W@AW “การปฏิรูป 
การทำงาน เพื ่อการพัฒนาคุณภาพบุคคลากรในงานด�านการตรวจพิสูจน�ทางนิติวิทยาศาสตร� และตอบสนอง 
ด�านการอำนวยความยุติธรรม” พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให�มาพัฒนาศักยภาพของงานและสร�างองค�กรที่มี
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ประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็วในกระบวนการตรวจพิสูจน� มีมาตรฐาน อำนวยความยุติธรรม เป�นประโยชน�สูงสุด 
ต�อประชาชนและสังคมโดยรวม 

 
กรอบแนวคิดท่ีนำเสนอ 
 แนวคิด Work at Anywhere : W@AW คือแนวคิดที่จะให�บุคคลากรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร� สามารถ
ทำการสืบค�นข�อมูล ตรวจวิเคราะห�ข�อมูล การตรวจเปรียบเทียบข�อมูลในฐานข�อมูล รวมทั้งการออกรายงานและ 
การรับรองรายงาน หรือกระบวนงานที่ไม�เกี่ยวข�องกับวัตถุพยานหรือตัวอย�าง ผ�านระบบดิจิทัลออนไลน�ที่มีระดับ 
ความปลอดภัยสูง โดยมุ�งเน�นให�การทำงานของผู�ปฏิบัติงานยังคงรูปแบบเดิม เพิ่มเติมเพียงให�เกิดความสะดวก 
และความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยลดข�อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ปฏิบัติงาน เกิดประโยชน�ในด�านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และตอบสนองด�านการอำนวยความยุติธรรม สอดรับกับยุทธศาสตร�ชาติ ดังนี้ 

1. การตรวจพิส ูจน�ว ัตถุพยานในส�วนของการสืบค�นข�อมูลจากระบบ รวมทั ้งการวิเคราะห�ข�อมูล 
ด�วยโปรแกรมเฉพาะ การตรวจเปรียบเทียบ และการออกรายงานจะสามารถดำเนินการได�รวดเร็วขึ้น ในกรณีคดีที่มี
ความเร6งด6วน ต�องการข�อมูลในช�วงเวลานอกราชการ Work at Anywhere : W@AW ผู �ตรวจพิสูจน�สามารถ
ออนไลน�เข�าระบบเพื่อสืบค�นข�อมูลและแจ�งได�ทันทีโดยไม�ต�องเสียเวลาเดินทางมายังที่ตั้ง หรือในกรณีคดีที่ต�องการ 
ผลการตรวจพิสูจน�เร�งด�วนในช�วงก�อนวันหยุดราชการ เมื ่อกระบวนการตรวจพิสูจน�ที ่เกี ่ยวข�องกับวัตถุพยาน 
ในห�องปฏิบัติการโดยนักนิติวิทยาศาสตร�ระดับปฏิบัติการนำตัวอย�างเข�าเครื่องมือตรวจวัดเสร็จสิ้น กระบวนการตรวจ
วิเคราะห�ข�อมูล การตรวจเปรียบเทียบข�อมูลในฐานข�อมูล รวมทั้งการออกรายงานและการรับรองรายงาน สามารถ 
ทำต�อเนื่องได�ทางออนไลน� โดยนักนิติวิทยาศาสตร�ระดับผู�วิเคราะห�ไม�ต�องอยู�รอผลจากเครื่องมือตรวจวัด หรือเดินทาง
มายังห�องปฏิบัติการในวันหยุดราชการ สามารถแจ�งผลการตรวจพิสูจน"ได�อย6างรวดเร็ว อำนวยความยุติธรรม 
แก6ประชาชนและสังคมโดยรวม 

2. แม�จะเป�นการการตรวจพิส ูจน�ว ัตถุพยานในคดีที ่ไม �ม ีความเร �งด�วน แต�หากสามารถ Work at 
Anywhere : W@AW นักนิติวิทยาศาสตร�ระดับผู �วิเคราะห�สามารถออนไลน�เข�าระบบเพื่อวิเคราะห�ข�อมูลด�วย
โปรแกรมเฉพาะ ตรวจเปรียบเทียบ และออกรายงานผลได� แม�ติดภาระกิจประชุมหรืออบรมสัมมนานอกสถานที่ต้ัง 
ลดป<ญหาการบริหารกำลังคนในระดับผู�วิเคราะห"ลงได� และผลการตรวจพิสูจน"สามารถออกได�รวดเร็วยิ่งข้ึน 

3. เมื่อแนวทางการทำงาน Work at Anywhere : W@AW เอื้อให�กับกระบวนงานที่ไม�เกี่ยวข�องกับวัตถุ
พยานหรือตัวอย�าง จะเป�นอีกแรงผลักดันที่มีส�วนกระตุ�นให�บุคลากรระดับปฏิบัติการมีการพัฒนาตนเอง เพื่อสอบ
เลื่อนระดับเป�นผู�วิเคราะห�มีความก�าวหน�าในสายงาน 

4. เมื่อแนวทางการทำงาน Work at Anywhere : W@AW ทำให�นักนิติวิทยาศาสตร�ระดับผู�วิเคราะห�
สามารถออนไลน�เข�าระบบวิเคราะห�ข�อมูลด�วยโปรแกรมเฉพาะ ตรวจเปรียบเทียบ และออกรายงานผลได�  
จึงลดข�อจำกัดเรื่องเวลาในการเข�าร�วมอบรม สัมมนา หรือการลงเรียนเพื่อเสริมความรู�ความเชี่ยวชาญและทักษะ 
ที่จำเป�นในด�านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร สอดรับกับยุทธศาสตร"ชาติด�านที่ 6 ด�านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

5. เมื ่อแนวทางการทำงาน Work at Anywhere : W@AW สามารถลดช6วงเวลาในการปฏิบัติงาน 
ในสถานที่ตั้งลงได� จะทำให�บุคคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร�มีช�วงเวลาที่สมดุล Work Life Balance มีเวลาอยู�กับ
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ครอบครัว มีเวลาท�องเที่ยวไปยังต�างประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ�และเรียนรู�จากการออกไปเห็นจริง มีเวลา 
ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร�างความแข็งแรง และสามารถปฏิบัติงานได�อย�างเต็มที่ มีส�วนช�วยลดอัตราการเบิกจ�าย 
ค�ารักษาพยาบาลของภาครัฐที่แนวโน�มสูงขึ้นในทุกปh เป�นส�วนช�วยพัฒนาคุณภาพบุคคลากร สอดรับกับยุทธศาสตร"
ชาติด�านที่ 3 ด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� การสร�างเสริมให�คนมีสุขภาวะที่ดี การสร�าง
ความอยู�ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

6. เม่ือแนวทางการทำงาน Work at Anywhere : W@AW สามารถลดช�วงเวลาในการปฏิบัติงานในสถาน
ท่ีตั้งลงได� ในอนาคตอาจจะสามารถให�บุคคลากรทำงานในสถานท่ีตั้งด�วยจำนวนช่ัวโมงต6อวันท่ีน�อยลง หรือประชุม 
สัมมนาผ�านระบบออนไลน� หลีกเลี ่ยงสภาพการจราจรที ่ต ิดขัด ใช�รถยนต"ส6วนตัวเท6าที ่จำเปKน สอดรับกับ
ยุทธศาสตร"ชาติด�านที่ 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม การพัฒนาและการใช�
พลังงาน การร�วมลดป-ญหาโลกร�อนและปรับตัวให�พร�อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

การศึกษาความเปKนไปได� 
 ป-จจุบันสถาบันนิติวิทยาศาสตร�ให�ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารมาใช�  
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด�านการบริหารจัดการงานด�านนิติวิทยาศาสตร� มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการ
งานด�านนิติวิทยาศาสตร� (MIS) ซ่ึงจะมีการเชื่อมโยงส�งข�อมูลวัตถุพยานส�งตรวจพิสูจน�ด�านนิติวิทยาศาสตร�ไปยังระบบ
ต�าง ๆ ได�แก� ระบบบริหารจัดการและควบคุมการทำงานห�องปฏิบัติการ (LIMS) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
ฐานข�อมูลพันธุกรรม (DNA) และระบบติดตามคนหายและพิสูจน�ศพนิรนาม การทำงาน Work at Anywhere : 
W@AW ที่นำเสนอมุ�งเน�นให�การทำงานของผู�ปฏิบัติงานยังคงรูปแบบเดิมให�มากที่สุด เพิ่มเติมเพียงให�เกิดความ
สะดวกและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยลดข�อจำกัดเรื ่องเวลา และสถานที่ปฏิบัติงาน ที่เดิมทำได�เพียง
คอมพิวเตอร�ในระบบห�องปฏิบัติการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร� ได�ทำการศึกษาความเป�นไปได� 2 ระบบ ดังนี้ 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการงานด�านนิติวิทยาศาสตร� (MIS) ป-จจุบันมีการเชื่อมโยงส�งข�อมูลวัตถุ
พยานส�งตรวจพิสูจน�ด�านนิติวิทยาศาสตร�ไปยังระบบต�าง ๆ เป�นการทำงานแบบออนไลน�อยู�แล�ว หากจะปรับเปลี่ยน
ไปสู�การทำงาน Work at Anywhere : W@AW เพื่อการสืบค�นข�อมูลจากระบบ และการประสานงานที่รวดเร็ว 
สิ่งที่ต�องเพิ่มเติมคือระดับความปลอดภัย วิธีการเข�าถึงระบบ และระดับการเข�าถึงข�อมูล เสนอการจำกัดการเข�าถึง 
เป�น 3 ชั้น ดังนี้ 1) เสนอให�มีการติดตั้ง ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข�ายคอมพิวเตอร� (Firewall) เพิ่มเติม  
ผู�ใช�ต�องมีชื่อผู�เข�าใช� (user name) และรหัสผ�าน (password) โดยต�องยื่นเรื่องลงทะเบียนขอไปยังกองสารสนเทศ 
นิติวิทยาศาสตร� เป�นการกรองชั้นแรก เมื่อผ�านได�แล�วจึงเข�าสู�การกรองขั้นที่ 2) ผู�ใช�ต�องมีชื่อผู�เข�าใช� (user name) 
และรหัสผ�าน (password) เพ่ือผ�านเข�าสู�ระบบ MIS ซ่ึงต�องยื่นเรื่องลงทะเบียนขอสิทธิ์การเข�าถึงไปยังกองสารสนเทศ
นิติวิทยาศาสตร� และ 3) กำหนดให�มีสิทธิ์การเข�าถึง (Authority) เฉพาะงานหรือส�วนงานที่ผู�ลงทะเบียนได�รับสิทธิ์
เท�านั้น ซ่ึงระดับความปลอดภัยชั้นท่ี 2 และ 3 เป�นระดับความปลอดภัยท่ีมีอยู�เดิม 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับฐานข�อมูลพันธุกรรม (DNA) ทางนิติวิทยาศาสตร� ซึ ่งเป�นระบบปLด  
มีระบบห�องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย (Data Center) เฉพาะระบบ แยกออกไปไม�เชื ่อมต�อออนไลน� ซึ ่งสิ ่งที่ต�องระวัง 
มากที ่ส ุดคือ ความปลอดภัยของข�อมูล หากจะปรับเปลี ่ยนไปสู �การทำงาน Work at Anywhere : W@AW  
เพื่อการสืบค�นข�อมูลจากระบบ รวมทั้งการวิเคราะห�สารพันธุกรรมด�วยโปรแกรมเฉพาะ การตรวจเปรียบเทียบ และ
การออกรายงานผล จากคอมพิวเตอร�เครื่องใดก็ได� จากท่ีใดก็ได� เวลาใดก็ได� เสนอการทำงานแบบ Chrome Remote 
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Desktop เป�นการเข�าถึงคอมพิวเตอร�จากระยะไกล เสมือนนั่งทำงานอยู�หน�าจอคอมพิวเตอร�ที่ห�องปฏิบัติการ และ 
เพื่อความปลอดภัยของข�อมูลระดับสูง การจำกัดการเข�าถึงเป�น 5 ชั้น ดังนี้ 1) เสนอให�มีการติดตั้ง ระบบรักษา 
ความปลอดภัยของเครือข�ายคอมพิวเตอร� (Firewall) เพิ่มเติม ผู�ใช�ต�องมีชื ่อผู�เข�าใช� (user name) และรหัสผ�าน 
(password) โดยต�องยื่นเรื่องลงทะเบียนขอไปยังกองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร� เป�นการกรองชั้นแรก เม่ือผ�านได�แล�ว
จึงเข�าสู�การกรองข้ันท่ี  2) Chrome Remote Desktop ผู�ใช�ต�องได�รับสิทธิ์การเชื่อมต�อกับเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีต้ังอยู�
ที่ห�องปฏิบัติการจึงจะสามารถเข�าถึงคอมพิวเตอร�จากระยะไกล 3) ผู�ใช�ต�องมีชื่อผู�เข�าใช� (user name) และรหัสผ�าน 
(password) เพ่ือ log in window ซ่ึงมีให�เฉพาะเจ�าหน�าท่ีห�องปฏิบัติการสารพันธุกรรม 4) หากผู�ใช�ต�องการเข�าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับฐานข�อมูลพันธุกรรม (DNA) ทางนิติวิทยาศาสตร� เพ่ือการสืบค�นข�อมูลจากระบบฯ 
รวมทั้งทำการตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรม (Matching) และออกรายงานผล ผู�ใช�ต�องมีชื่อผู�เข�าใช� (user 
name) และรหัสผ�าน (password) เพื ่อผ�านเข�าสู �ระบบฯ มีให�เฉพาะเจ�าหน�าที ่ห�องปฏิบัติการสารพันธุกรรม  
ซ่ึงต�องยื่นเรื่องลงทะเบียนขอสิทธิ์การเข�าถึงเป�นลายลักษณ�อักษร และได�รับอนุมัติจากผู�อำนวยการกองสารพันธุกรรม
หรือผู�แทนท่ีทำหน�าท่ีดูแลระบบฯ และ 5) กำหนดให�มีสิทธิ์การเข�าถึง (Authority) เฉพาะงานหรือส�วนงาน (Module) 
ในระบบฯ ที่ผู�ลงทะเบียนได�รับสิทธิ์เท�านั้น และหากผู�ใช�ต�องการเข�าโปรแกรมฉพาะเพื่อการวิเคราะห�สารพันธุกรรม
ต�องเข�าโดยผ�านการเข�าถึงคอมพิวเตอร�จากระยะไกล สามารถทำได�ตามขั้นที่ 1-3 แล�วจึงใส�ชื่อผู�เข�าใช� (user name) 
และรหัสผ�าน (password) ที่มีการตั้งค�าไว�ในโปรแกรมฉพาะสำหรับเจ�าที่ห�องปฏิบัติการที่มีหน�าที่เกี ่ยวข�องกับ 
การวิเคราะห�สารพันธุกรรมเท�านั้น 
 
อ�างอิง 
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันนิติวิทยาศาสตร� ประจำปh
งบประมาณ 2559: http://www.cifs.moj.go.th/main/index.php/th/cio/ict-report 
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันนิติวิทยาศาสตร� ประจำปh
งบประมาณ 2560: http://www.cifs.moj.go.th/main/index.php/th/cio/ict-report 
 ราชกิจจานุเบกษา เล�มท่ี 135 ตอนท่ี 82 ประกาศเรื่อง ยุทธศาสตร�ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 13 ตุลาคม 
2561: www.ratchakitcha.soc.go.th 
 ยุทธศาสตร�ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย�อ) สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร�ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ: https://www.nesdb.go.th 
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การวิเคราะห
ข�อมูล (Data Analytics) เพ่ือการปฏิรูปเขตควบคุมมลพิษ 
 

ณัฏฐินีพร สร�อยสูงเนิน  
นักวิชาการสิ่งแวดล�อมชำนาญการ  

กรมควบคุมมลพิษ 
 

1. บทนำ 
เขตควบคุมมลพิษ เป �นเคร ื ่องม ือหนึ ่งในการบร ิหารจ ัดการมลพิษเช ิงพื ้น ท่ี ตามมาตรา 59  

แห'งพระราชบัญญัติส'งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล-อมแห'งชาติ พ.ศ. 2535 “ในกรณีที่ปรากฏว'าท-องที่ใดมีป3ญหา
มลพิษซึ่งมีแนวโน-มที่จะร-ายแรงถึงขนาดเป�นอันตรายต'อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก'อให-เกิดผลกระทบ
เสียหายต'อคุณภาพสิ่งแวดล-อม ให-คณะกรรมการสิ่งแวดล-อมแห'งชาติมีอำนาจประกาศกำหนดให-ท-องที่นั้น เป�นเขต
ควบคุมมลพิษเพื ่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได-” โดยให-เจ-าพนักงานท-องถิ ่นจัดทำแผนปฏิบัติการ 
เพื ่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ประกอบด-วย สำรวจและจัดทำบัญชีแหล'งกำเนิดมลพิษ ประเมิน
สถานภาพมลพิษ ขอบเขตความรุนแรง ผลกระทบต'อคุณภาพสิ่งแวดล-อม เพ่ือกำหนดมาตรการท่ีเหมาะสมและจำเป�น
สำหรับการลดและขจัดมลพิษ และเสนอคำขอจัดสรรงบประมาณสำหรับก'อสร-างหรือดำเนินการเพื่อให-มีระบบบำบัด
น้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวม นอกจากนี ้ ในกรณีที ่เห็นสมควรให-คณะกรรมการสิ ่งแวดล-อมแห'งชาติ 
หรือผู-ว'าราชการจังหวัดมีอำนาจกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล-อม หรือมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล'งกำเนิด 
สูงกว'ามาตรฐานท่ีกำหนดไว-ในกรณีปกติ ตามมาตรา 33 และ 58 ตามลำดับ เป�นต-น  

ต้ังแต'ป@ 2535 ได-มีการประกาศเขตควบคุมมลพิษเพ่ือดำเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษ ใน 18 พ้ืนท่ี 
13 จังหวัด และมีการเรียกร-องจากภาคประชาชนให-ประกาศเขตควบคุมมลพิษเพิ่มเติมเพื่อแก-ไขป3ญหามลพิษ 
ในบางพื้นที่ ดังนั้น การประกาศเขตควบคุมมลพิษยังมีความจำเป�นสำหรับพื้นที่ที่มีป3ญหามลพิษที่มีความรุนแรง 
เนื่องจากเป�นเครื่องมือให-องคBกรปกครองส'วนท-องถิ่นมีช'องทางให-หน'วยงานที่เกี่ยวข-องได-เข-ามาร'วมกันแก-ไขป3ญหา
มลพิษในพื้นที่ แม-การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ยังไม'อาจนำไปสู'การลด 
และขจัดมลพิษที่เป�นป3ญหาหลักของพื้นที่ และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล-อมให-อยู'ในเกณฑBมาตรฐานตามเจตนารมณB
ของการประกาศเขตควบคุมมลพิษท่ีตั้งไว-ได-  

แผนการปฏิรูปประเทศ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560
ด-านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม ประเด็นปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ1 มีเปGาหมาย 
เพื่อปรับปรุงแก-ไขป3ญหาสิ่งแวดล-อมของเขตควบคุมมลพิษ ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษซึ่งเป�นผลจากการแก-ไขป3ญหา
คุณภาพสิ ่งแวดล-อม ไม'น-อยกว'า 3 พื ้นที ่ และกำหนดมาตรการจัดการสิ ่งแวดล-อมที ่ยั ่งยืนแทน การประกาศ 
เขตควบคุมมลพิษ โดยมีกรอบระยะเวลา 5 ป@ (ป@ 2561-2565) เพื ่อให-เป�นไปตามแผนปฏิรูปประเทศดังกล'าว  
กรมควบคุมมลพิษได-วางแผนการดำเนินงาน พร-อมกับเสนอปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมลพิษดังกล'าว 
ไว-ในร'างพระราชบัญญัติส'งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล-อมแห'งชาติ พ.ศ. .... ที่อยู'ระหว'างปรับปรุง สำหรับบทความนี้ 
ขอนำเสนอแนวคิดการวิเคราะหBข-อมูล (Data Analytics) เพ่ือการปฏิรูปเขตควบคุมมลพิษ จากองคBความรู-และประสบการณB
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ที่ได-รับภายใต-โครงการฝVกอบรมสำหรับข-าราชการผู-มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ 'นที่ 14 และการเรียนรู-งานจากหน'วยงาน 
ท่ีเก่ียวข-องตามกรอบสั่งสมประสบการณB 

 

2. ภาพรวมผลการดำเนินงานท่ีผ2านมา 
ในป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษได-ดำเนินโครงการติดตามและประเมินผล 

การดำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ2 ผลการประเมินในภาพรวมพบว'า ทุกพื้นที่มีแนวโน-มในทิศทางเดียวกัน คือ  
ผลการประเมินด-านป3จจัยนำเข-าและกระบวนการอยู'ในระดับพอใช--ดี ผลการประเมินด-านผลผลิตและผลลัพธB 
อยู'ในระดับควรปรับปรุง-พอใช- 
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รูปท่ี 1 พ้ืนท่ีเขตควบคุมมลพิษและผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานลดและขจัดมลพิษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การดำเนินงานที ่ผ 'านมา ได-ม ีการพัฒนาหลักเกณฑBการประกาศและยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ  

โดยมีกรอบการพิจารณา ได-แก' การประเมินแนวโน-มระดับความร-ายแรงของมลพิษ การแพร'กระจายและการได-รับ
มลพิษ รวมถึงการบริหารจัดการมลพิษ เพ่ือเป�นการประเมินเบ้ืองต-นเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล-อมแห'งชาติพิจารณา
ต'อไป อย'างไรก็ตาม เปGาหมายการประกาศเขตควบคุมมลพิษ คือ การยกระดับคุณภาพสิ ่งแวดล-อมของพื ้นท่ี 
เขตควบคุมมลพิษให-อยู'ในเกณฑBมาตรฐานไม'ส'งผลกระทบต'อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล-อม ซึ่งนอกจาก
คุณภาพสิ่งแวดล-อมของพื้นที่เขตควบคุมมลพิษทั้ง 13 จังหวัดยังไม'อยู'ในเกณฑBมาตรฐานแล-ว ในบางพื้นท่ียังมี 
การระบายมลพิษเกินศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นท่ี อาทิ พื้นที่ลุ'มน้ำเจ-าพระยาและท'าจีน มีการระบายมลพิษ
สูงเกินกว'าศักยภาพการฟอกตัวโดยธรรมชาติของแหล'งน้ำ การฟ[\นฟูคุณภาพน้ำให-ได-มาตรฐานจะต-องลดการระบาย
มลพิษลงสู'แหล'งน้ำให-ได-ร-อยละ 44 ในลุ'มน้ำเจ-าพระยา และร-อยละ 31 ในลุ'มน้ำท'าจีน3 เป�นต-น ดังนั้น นอกจาก 
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล-อม บัญชีแหล'งกำเนิดมลพิษ ระบบบำบัดและกำจัดมลพิษแล-ว การวิเคราะหBและ
เชื่อมโยงข-อมูลท่ีเก่ียวข-องท้ังระบบ จึงมีความสำคัญท่ีจะนำไปสู'การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพต'อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ระบบบำบัดมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
• ระบบการเก็บขน กำจัดขยะถูกหลกัวิชาการ 
• การเก็บและกำจัดของเสียอันตรายถูกหลักวิชาการ  
• การลดผลกระทบด)านฝุ+นละออง เสียง และสาร VOCs  
• แผนป0องกันอุบัติภัยฉุกเฉิน 

ผลลัพธ
 (D) 
• คุณภาพน้ำอยู3ในเกณฑ6มาตรฐาน 
• ขยะมูลฝอยได)รับการจัดการถูกต)อง       
• ของเสียอันตรายได)รับการจัดการ 
• ฝุ+นละออง เสยีง สาร VOCs อยู3ใน

เกณฑ6มาตรฐาน 
• มีการรับมือกับอุบัติภยัฉุกเฉิน 

กระบวนการ (B) 
• การดำเนนิงาน 
• การมสี3วนร3วม 
• การกำกบัตดิตาม 

ผลผลิต (C) 

• แผนปฏิบัติการฯ 

• หน3วยงานรับผดิชอบ 

• งบประมาณ 

     ป7จจัยนำเข�า (A) A 

B 

C 

D 
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3. กรอบการปฏิรูประบบบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2561 2562 2563 2564 2565 
          
 
 
 
 

4. การวิเคราะห
ข�อมูล (Data Analytics) เพ่ือการปฏิรูปเขตควบคุมมลพิษ 
4.1 ระดับความสามารถในการวิเคราะหBข-อมูล  

ข-อมูลที่นำมาใช-ในการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล-อมในป3จจุบันจัดเป�น Big data ประกอบด-วย
คุณสมบัติ 3 ประการ (3V) คือ มีขนาดใหญ' (Volume) เปลี ่ยนแปลงรวดเร็ว (Velocity) และมีโครงสร-างหลาย
รูปแบบ (Variety) การใช-ประโยชนBข-อมูลดังกล'าวจึงจำเป�นต-องมีการวิเคราะหBข-อมูล ประมวลผล แปลความหมาย 
และสรุปข-อเท็จจริงเพ่ือใช-ในการตัดสินใจ โดยนำข-อมูลท่ีผ'านการวิเคราะหBแล-วมาจัดรูปแบบ ดังนี้ 

1) การวิเคราะหBเชิงพรรณนา (Descriptive Analytics) วิเคราะหBสิ ่งที ่เกิดขึ ้นด-วยเทคนิคประเภทสถิติ 
เชิงพรรณนาในรูปแบบรายงานต'าง ๆ มีตัวแปรเดียว (Univariate Analysis) เช'น ค'าเฉลี่ย ผลรวม เป�นต-น  

2) การวิเคราะหBแบบวินิจฉัย (Diagnostics Analytics) วิเคราะหBสาเหตุการเกิดผลที่เป�นอยู' โดยหา
ความสัมพันธBของตัวแปรตั้งแต'สองตัวขึ้นไป (Multivariate Analysis) เช'น การวิเคราะหBสหสัมพันธB (Correlation 
Analysis) หรือ การวิเคราะหBข-อมูลเชิงหลายมิติ (Multidimensional Analysis) การวิเคราะหBข-อมูลในขั้นตอนนี้ 
จะเป�นการวิเคราะหBเพ่ือประเมินว'าตัวแปรแต'ละตัวนั้นมีผลต'อกันหรือไม' 

3. เพิ่มกลไกผู -ว 'าราชการจังหวัดกำกับดูแล
ตามมาตรา 60 (เพิ ่มร ูปแบบและวิธ ีส ั ่งการ
เจ-าหน-าท่ีรัฐส'วนภูมิภาค) 

2. ทบทวน จัดลำดับ
ความสำคัญ
ผลกระทบสิ่งแวดล-อม 
Carrying Capacity 
และผลกระทบด-าน
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

4. กำหนดว ิ ธี /ข ั ้ น ต อ น   
การตั้งงบประมาณลดและ
ขจัดมลพิษ 

5. ออกกฎระเบียบลงโทษ/เก็บ
ค'าใช-จ'ายเพื่อปGองกันและฟ[\นฟู
สิ ่งแวดล-อมจาก  ผู -ก'อมลพิษ 
และนำมาลดและขจัดมลพิษใน
พ้ืนท่ี เขตควบคุมมลพิษนั้น 

7. ติดตามการดำเนินการท่ีได-ปรับปรุงในแต'ละเขตควบคุมมลพิษ 

9. กำหนดมาตรการอ่ืนท่ี
เหมาะสม  

10. เพ่ิมการทำรายงาน 
EIA/EHIA ในเขตควบคุม
มลพิษ 

6. สร-างความชัดเจนของมาตรการ 
ลงโทษและเปรียบเทียบปรับกรณี  
ไม'ปฏิบัต ิตามกฎหมายจนนำไปสู'  
การก'อมลพิษต'อส'วนรวม 

8.ประกาศ
ยกเลิกเขต
ควบคุมลพิษ 

1. จัดทำ
เกณฑB
ทบทวน
ภาพรวม
ของพ้ืนท่ี 
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3) การวิเคราะหBแบบพยากรณB หรือทำนาย (Predictive Analytics) วิเคราะหBเพื่อพยากรณBสิ่งที่กำลัง 
จะเกิดข้ึนหรือน'าจะเกิดข้ึน โดยใช-ข-อมูลท่ีได-เกิดข้ึนแล-วกับแบบจำลองทางสถิติ หรือเทคโนโลยีป3ญญาประดิษฐBต'าง ๆ 
(Artificial intelligence) เพื ่อสร-างโมเดลเพื ่อสกัดรูปแบบความสัมพันธBที ่สามารถนำไปใช-กับเหตุการณBที ่ย ังไม'เกิดขึ ้นได-  
เทคนิคการวิเคราะหBจะเป�นกลุ'มเทคนิคการทำเหมืองข-อมูล (Data Mining) หรือ การเรียนรู-ของเครื่องจักร (Machine 
Learning) 

4) การวิเคราะหBแบบให-คำแนะนำทางเลือก (Prescriptive Analytics) การวิเคราะหBแบบให-คำแนะนำ 
เป�นการวิเคราะหBข-อมูลท่ีมีความซับซ-อนท้ังการพยากรณBสิ่งต'าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ข-อดี ข-อเสีย สาเหตุ และระยะเวลาของ
สิ่งที่จะเกิดขึ้น และการให-คำแนะนำทางเลือกต'าง ๆ ที่มีอยู' และผลของแต'ละทางเลือก เพื่อให-ได-ผลลัพธBที่ดีที่สุด
ภายใต-เง่ือนไขท่ีจำกัด โดยเทคนิคท่ีใช- ก็คือ Optimization 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 ระดับความสามารถในการวิเคราะหBข-อมูล (Data Analytics)4 และ 5 
 
4.2 การวิเคราะหBข-อมูล (Data Analytics) เพ่ือการปฏิรูปเขตควบคุมมลพิษ 

ส'วนใหญ'การดำเนินงานที่ผ'านมา จะวิเคราะหBข-อมูลในลักษณะเชิงพรรณนา (Descriptive Analytics) 
และมีบางส'วนท่ีทำการวิเคราะหBข-อมูลในแบบทำนายโดยใช-แบบจำลองทางคณิตศาสตรBเป�นเครื่องมือในการวิเคราะหB
ข-อมูล บทความนี้ จึงขอนำเสนอแนวความคิดในเพ่ิมระดับความสามารถและเชื่อมโยงการบริหารจัดการข-อมูล เพ่ือหา
สาเหตุการเกิดผลที่เป�นอยู' พยากรณBสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือน'าจะเกิดขึ้น และนำไปสู'การให-คำแนะนำทางเลือก
เพ่ือให-ได-ผลลัพธBท่ีดีท่ีสุดภายใต-เง่ือนไขท่ีจำกัด โดยสามารถยกตัวอย'างกลุ'มข-อมูลท่ีเก่ียวข-องได-ดังนี้ 
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รูปท่ี 3 ตัวอย'างกลุ'มข-อมูลท่ีเก่ียวข-องเพ่ือวิเคราะหBข-อมูล (Data Analytics) 
 
โดยมีกระบวนการวิเคราะหB ประกอบด-วย 5 ข้ันตอนหลัก4 ดังนี้ 
1) กำหนดเปGาหมาย วัตถุประสงคBและผลลัพธBท่ีชัดเจนและเป�นไปตามลำดับความสำคัญ 
2) ระบุมาตรวัด ตัวชี้วัด เมตริกซBท่ีสอดคล-องกับการตอบคำถามและเปGาหมาย 
3) วิเคราะหBแบ'งกลุ'ม/จัดกลุ'มข-อมูล วิเคราะหBด-วยแบบจำลองโดยใช-หลักการ Analytics 
4) ระบุรูปแบบ (Patterns) จุดผิดปกติต'าง ๆ ที่ไม'สอดคล-องกับเปGาหมายและนำเสนอเป�นข-อค-นพบ 

ระบุผลลัพธB เพ่ือการตัดสินใจ 
5) นำข-อค-นพบไปพิจารณาถึงแนวทางดำเนินการเพ่ือปรับปรุงและนำไปสู'ผลลัพธB 
 
 
 
 

กฎหมาย/มาตรการ/เคร่ืองมือ 
• การป0องกันมลพิษ (Pollution Prevention) 
• พ.ร.บ.สิ ่งแวดล)อม พ.ร.บ.สาธารณะสุข 

พ.ร.บ.รักษาความสะอาด ...เทศบัญญัติ 
(มาตรฐาน/ระเบียบ/หลักเกณฑ6) .... 

• มาตรการตามรายงาน IEE/EIA/EHIA 
• ระบบเฝ0าระวังมลพิษ 
• ระบบบำบัด/กำจัดมลพิษ 
• ระบบคาดการณ6มลพิษ 
• การอนุญาตการระบายมลพิษ (Permit 

System) 
• โควตาการระบายมลพิษ (Emission 

Trade) 
• กำหนดประเภทและขนาดกิจการ 
• ..... 
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ทั ้งนี ้  การวิเคราะหBข-อมูลในแบบวินิจฉ ัย (Diagnostics Analytics) แบบพยากรณB หรือทำนาย 
(Predictive Analytics) จนถึงแบบให-คำแนะนำทางเลือก (Prescriptive Analytics) ที่ต-องนำเข-า Big data จำเป�น 
ที่จะต-องมีแบบจำลองทางสถิติ หรือเทคโนโลยีป3ญญาประดิษฐBต'าง ๆ (Artificial intelligence) เพื่อสร-างโมเดล 
หารูปแบบความสัมพันธB เทคนิคการวิเคราะหBการทำเหมืองข-อมูล (Data Mining) ตลอดจน Software และเทคโนโลยี
การวิเคราะหBในรูปแบบต'าง ๆ6-9 ดังนั้น บทความนี้ จึงเป�นการเสนอแนวคิดในภาพกว-างเพื่อนำไปสู 'การศึกษา 
ในการวิเคราะหBข-อมูล (Data analytics) ในระดับพื้นที่เขตควบคุมมลพิษในอนาคต เพื่อให-สอดคลองกับเปGาหมาย
แผนปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ  
 
เอกสารอ�างอิง 
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ห�ามรัฐแข
งขันกับเอกชน : หรือประเทศไทยกำลังหลงทาง 
 

ณัฐพัชร ทวีวรรณบูลย� 
นิติกรชำนาญการ 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

“ลึก ๆ แล
ว อยากมีเงินเยอะ ๆ หรือมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” การฝ%กอบรมในหลักสูตรการเสริมสร
างคุณลักษณะ 
ส,วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) ประจำป;งบประมาณ 2562 ทำให
ผู
เข
ารับ 
การอบรมตระหนักได
ว,าเป@าหมายของทุกคนท้ังในระดับชุมชน และระดับประเทศ คือ อยากให
เศรษฐกิจดี ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี การได
ไปอบรมท่ีประเทศจีนก็ยิ่งทำให
พบว,า กลไกการนำพาประเทศให�มีเศรษฐกิจดีและประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีของแต
ละประเทศมีความแตกต
างกัน และไม
มีสูตรสำเร็จ ซ่ึงสิ่งหนึ่งท่ีชัดเจนมากข้ึนเรื่อย ๆ ก็คือ 
บทบาทสำคัญในการนำพาประเทศให�มีเศรษฐกิจดีและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป/นของภาครัฐ 

ประเทศจีนเริ่มดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจให
เปHนไปตามกลไกตลาดมากข้ึนในสมัยของรัฐบาลเต้ิงเสี่ยวผิง  
ในป; 2522 (1979) โดยได
ดำเนินยุทธศาสตรKต,าง ๆ ทางเศรษฐกิจผ
านการใช�รัฐวิสาหกิจเป/นหลักตลอดมา แม
จะได
เปLดให
มี
ภาคเอกชนเพ่ิมมากข้ึนในสาขาท่ีใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม แต,ในอุตสาหกรรมหนักท่ีต
องใช
เงินทุนจำนวนมาก  
และกิจการสถาบันการเงินก็ยั งคงถือครองโดยรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ,  เห็นได
จากการขยายเมืองและการพัฒนา 
อุตสาหกรรมหนักในพ้ืนท่ีทางด
านตะวันตกเพ่ือให
ตอบโจทยKกับ Belt & Road Initiative โดยแม
จะเกิดข
อกังขาเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนเกิดความได
เปรียบเสียเปรียบในการเข
าถึงแหล,งเงินทุนและ 
การสนับสนุนจากภาครัฐ เม่ือเปรียบเทียบกับภาคเอกชน ประเทศจีนก็ยังเลือกการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจให�มีการบริหารจัดการ
ให�ดีข้ึน เป4ดให�เอกชนมีส
วนร
วมมากข้ึน ควบรวมและยุบเลิกรัฐวิสาหกิจท่ีไม
จำเป/น เพ่ือแก�ไขผลเสียของการใช�
รัฐวิสาหกิจดำเนินการแทนภาคเอกชน เพ่ือให
สามารถดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจอย,างมีทิศทาง และส,งผลดีต,อการรักษา
เสถียรภาพทางการเมือง จวบจนป\จจุ บันมีบริษัทท่ีอยู, ในรายชื่อของ Fortune Global 500จำนวน 109 บริษัท  
ซ่ึงประกอบด
วยบริษัทเอกชนเพียงร
อยละ 15 เท,านั้น  

สหรัฐอเมริกามีความเชื่อในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีเปHนพ้ืนฐานและเปHนผู
 เผยแพร,ลัทธิความเชื่อในระบบ 
เศรษฐกิจแบบเสรีไปสู,ทุกประเทศในโลก ระบบกฎหมายและการเข
าถึงแหล,งเงินทุนของสหรัฐฯ สนับสนุนให
การจัดต้ัง
บริษัทเกิดข้ึนได
โดยง,าย เม่ือผนวกรวมกับประสบการณKของรัฐบาลในการจัดต้ังบริษัทของรัฐเพ่ือดำเนินการกิจการ
ไปรษณียKโทรเลข เรือจักรไอน้ำขนส,ง และพลังงาน เปHนต
น ในช,วงยุคแรกแล
วพบว,าขาดทุนและบริหารจัดการได
 
ไม,ดี เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทเอกชนในกิจการเดียวกัน การสนับสนุนให
ภาคเอกชนดำเนินการจึงเฟfgองฟู (ยุค Gilded 
Age) และเกิดบริษัทขนาดใหญ,จำนวนมาก อย,างไรก็ดี สหรัฐฯ ก็ยังได�ออกกฎหมายเพ่ือจัดตั้งบริษัทเพ่ือดำเนิน
กิจการบางอย
างในกลุ
มสถาบันการเงินและโครงสร�างพ้ืนฐาน เพ่ือให�ไม
สูญเสียต�นทุนและทรัพยากรท่ีมาก
จนเกินไปไปกับการแข
งขัน และออกกฎหมายเพ่ือกำกับดูแลตลาดในยุคท่ีบริษัทเอกชนได
ดำเนินธุรกิจจนเริ่มผูกขาด 
จนถึงป9จจุ บันก็ยังคงมี ท้ังรัฐวิสาหกิจดำเนินการอยู,  ท้ังท่ีได�จัดตั้ งข้ึน เองตั้งแต
แรกและท่ีไปซ้ือกิจการ 
จากภาคเอกชนเพ่ือให�ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะได�อย
างต
อเนื่องในช
วงท่ีจะล�มละลายหรือเกิดวิกฤต
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เศรษฐกิจ เช,น National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK), U.S. Postal Service, The Federal Deposit 
Insurance Corporation, Freddie Mac และ Fannie Mae, และ Tennessee Valley Authority เปHนต
น 

 

ประเทศสิงคโปร=เปHนประเทศท่ีได�รับการยอมรับเช
นเดียวกับสหรัฐฯ ว,ากำกับดูแลตลาดจนเกิดการแข,งขัน 
และเอ้ืออำนวยต,อการลงทุนมากท่ีสุดแห,งหนึ่งในโลก แต,วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจของสิงคโปรKเติบโตอย
างก�าวกระโดด 
ด
วยการดำเนินนโยบายแบบรัฐนำ ผ
านกลไกของรัฐและรัฐวิสาหกิจคล�ายกับจีน ในขณะท่ีสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลง 
จากการจัดต้ังบริษัทของรัฐเปHนให
ภาคเอกชนทำ เพียงเพราะเห็นว,าการให
เอกชนทำจะมีแรงกระตุ
นให
ทำได
ดีข้ึน 
อันเนื่องมาจากทุนท่ีจำกัดและระบบโบนัส (incentive) สิงคโปร=เล็งเห็นถึงผลลัพธ=ท่ีเกิดจากความรวดเร็วในการให
รัฐ
ดำเนินการ และคุณภาพการจ�างงานท่ีเปHนการสร
างงานให
กับชาวสิงคโปรKได
โดยตรง จึงจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ (Government 
Linked Company) ข้ึนมาดำเนินการในกิจการต,าง ๆ และกองทุนเทมาเส็ก (Government of Singapore Investment 
Corporation – GIC และ Temasek Holdings) ข้ึนมาลงทุนท้ังในและต,างประเทศ และแก�ไขการบริหารจัดการท่ีไม
 มี
ประสิทธิภาพด�วยระบบคุณธรรมความสามารถ (Meritocracy) และการปรับตัว (Pragmatism) ปฏิรูประบบราชการ 
โดยให�ค
าตอบแทนเพ่ิมในระดับท่ีสามารถแข
งขันกับภาคเอกชนได� ซ่ึงเปHนนโยบายของพรรค People’s Action 
Party จนรัฐเป/นกลไกสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว
าภาคเอกชนอย,างเห็นได
ชัดและเปHนระบบ
เศรษฐกิจก่ึงเสรี (Semi-Capitalist Economy) ท่ีมีโครงสร
างพ้ืนฐาน โครงสร
างภาษี คุณภาพบุคลากร และความพร
อม 
ในการรับนวัตกรรมใหม, ๆ ท่ีได�รับการยอมรับจากท้ังประชาชนเองและนานาประเทศ และยังคงมีบริษัทเหล,านั้น 
อยู,ในป\จจุบันเปHนจำนวนมาก เช,น Changi Airport Group (Singapore) Pte. Ltd และ Singapore Airlines เปHนต
น 

 

ประเทศญ่ีปุNนเปHนประเทศหนึ่งท่ีมีเสถียรภาพทางการเมืองสูงเนื่องจากบริหารประเทศโดยพรรคเดียวมาตลอด  
มีระบบราชการท่ีเข
มแข็ง แม
จะมีการคอรัปชั่นในเชิงโครงสร
าง แต
ก็เป/นหนึ่งในประเทศท่ีได�รับการยอมรับว
ามีระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมท่ีข้ึนอยู
กับภาคเอกชนเป/นหลักคล�ายสหรัฐฯ แต
มีความแตกต
างกันอย
างมีนัยสำคัญเนื่องจาก
ภาครัฐแทรกแซงและปกปOองอุตสาหกรรมของตนเองมาตั้งแต
ในยุคปฏิรูปเศรษฐกิจท่ีให�การอุดหนุนเอกชน 
ในอุตสาหกรรมหนัก และสนับสนุนมีการร,วมมือพ่ึงพากัน แลกเปลี่ยนข
อมูลระหว,างกันในอุตสาหกรรม และมีระบบสหภาพ
แรงงานท่ีเข
มแข็ง จึงเป/นทุนนิยมแบบตลาดประสานงาน (Coordinated market economy) ซ่ึงมีเยอรมันเปHนต
นแบบ  
แต
ข�อเท็จจริงหนึ่งท่ีไม
ได�รับการเป4ดเผยมากนักก็คือ ญ่ีปุNนเองก็ได�จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและเข�าไปถือหุ�นในบริษัทเอกชน
หลายแห
งก
อนจะมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือลดหนี้สาธารณะ เช,น Japan National Railway (JNR), the Nippon 
Telegraph and Telephone Public Corporation (NTT), and the Japan Tobacco and Salt Public Corporation 
(JTS) เปHนต
น ป9จจุบันรัฐบาลญ่ีปุNนก็ยังถือหุ�นในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย=ของญ่ีปุNนมากท่ีสุด ผ
านกองทุน
บำนาญและธนาคารกลาง และยังคงมีรัฐวิสาหกิจหลงเหลืออยู
  เช
น Japan Post Holdings, Tokyo Metro 
Company, และกลุ
มบริษัทท่ีจัดทำ expressway เป/นต�น และยังมีกฎหมายกำหนดให�รัฐบาลถือหุ�นใน NTT  
และ Japan Tobacco จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนหุ�นท้ังหมดด�วย 

จะเห็นได#ว$าไม$ว$าจะระบอบการเมืองหรือระบบเศรษฐกิจแบบใดก็ล#วนมีเป,าหมายในการจัดสรรป-นส$วน
อำนาจและทรัพยากรของรัฐ เพ่ือประสิทธิภาพการผลิตสำหรับความต#องการของคนในประเทศท้ังสิ้น รัฐจึงมีบทบาท
สำคัญในฐานะผู#ทำหน#าท่ีในการวางยุทธศาสตร� ดำเนินการ ประกอบกิจการ และกำกับดูแลให#ระบบเศรษฐกิจเป6นไป
ในทิศทางท่ีเหมาะสม 
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เม่ือหันกลับมาพิจารณาแนวนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีกำหนดในรัฐธรรมนูญแห
งราชอาณาจักรไทย เน
นสนับสนุน 
ให
เอกชนมีส,วนร,วมในทางเศรษฐกิจ และปรากฏการกำหนดให�เอกชนเป/นผู�นำ และรัฐเป/นผู�ตามอย,างชัดเจนเปHนครั้งแรก 
ในรัฐธรรมนูญแห,งราชอาณาจักรไทยป; 2534 มาตรา 77 ว,า รัฐจะสนับสนุนให�เอกชนมีบทบาทในทางเศรษฐกิจ  
และรัฐจะไม
ประกอบกิจการอันมีลักษณะเป/นธุรกิจหรือเป/นการแข
งขันกับเอกชน เว
นแต,จะเข
าข
อยกเว
น 3 ประการ 
ได
แก,  ความจำเปHนเพ่ือประโยชนKในการรักษาความม่ันคงของรัฐ การรักษาประโยชนKส,วนรวม หรือการจัดให
 มี 
การสาธารณูปโภค ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห,งราชอาณาจักรไทยป; 2540 2550 และฉบับป\จจุบัน ก็ได
รองรับหลักการดังกล,าว 
ต,างกันเพียงฉบับป; 2540 มาตรา 87 ฉบับป; 2550 มาตรา 84 (1) และฉบับป; 2560 มาตรา 75 กำหนดหลักการให
 “รัฐต�อง
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด” โดยยังคงห�ามรัฐประกอบกิจการแข
งขันกับเอกชน และปรากฏ
ข
อยกเว
นเพ่ิมเติมจากเดิมอีก 1 ประการ คือ การจัดทำบริการสาธารณะ การกำหนดแนวนโยบายดังกล,าวส
งผลให�เกิดป9ญหา
ท้ังในเชิงข�อความคิดทฤษฎี บทบาทของรัฐ และป9ญหาในทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ด�านการเศรษฐกิจและสังคม 
เม่ือพิจารณาการพัฒนาและการปฏิรูปประเทศของนานาประเทศข
างต
น พบว
า ทุกประเทศได�หรือได�เคยดำเนิน

นโยบายอย
างมี ทิศทางโดยภาครัฐท่ี เข�มแข็งท้ั งส้ิน และไม
ห� ามรัฐดำเนินการแข
งขันกับเอกชน เนื่ องจาก 
เป/นนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีต�องเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย ในขณะท่ี รัฐธรรมนูญแห,งราชอาณาจักรไทยในหมวด 16  
การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ฉ. ด
านเศรษฐกิจ (1) กำหนดให
ขจัดอุปสรรคและเสริมสร�างความสามารถในการแข
งขัน 
ของประเทศ ป\จจัยสำคัญประการหนึ่งท่ีเปHนพ้ืนฐานของขีดความสามารถในการแข,งขันของประเทศ คือ โครงสร�างพ้ืนฐาน
และบริการสาธารณะ โดยเฉพาะกิจการขนส
งท่ีเป/นป9จจัยพ้ืนฐานของทุกอุตสาหกรรมอันรวมถึงอุตสาหกรรมท
องเท่ียวท่ีมี
ความสำคัญต,อเศรษฐกิจของไทย ล�วนแล�วแต
อยู
ในภารกิจและหน�าท่ีและอำนาจของรัฐวิสาหกิจท้ังส้ิน การตรารัฐธรรมนูญ
ห
 ามมิ ให
 รั ฐประกอบกิจการใด ๆ ท่ี เปH นการแข, งขันกับเอกชนจึ งเปH นการป4 ดก้ันโอกาสในการเจริญ เติ บโต 
ของประเทศทางหนึ่ง เพราะแทบจะไม,ปรากฏว,ามีสินค
าหรือบริการใดในป\จจุบันแล
วท่ีเอกชนไม,ได
ทำหรือทำไม,ได
  
เม่ือเอกชนทำได� รัฐทำด�วย จึงเข�าข
ายเป/นการแข
งขันกับเอกชนซ่ึงรัฐธรรมนูญกำหนดห�ามไว�ได�โดยง
าย ท้ังท่ีเหตุผล 
ในการต
องมีรัฐวิสาหกิจในกิจการท่ีมีภาคเอกชนดำเนินการอยู, เกิดข้ึนโดยหลายป\จจัย ซ่ึงรวมถึงความจำเปHนในการจัดทำ
สินค
าหรือบริการสำหรับคนทุกคนท้ังประเทศด
วย ไม,ว,าจะมีภาคเอกชนดำเนินการในธุรกิจดังกล,าวหรือไม, ในหลายกรณี 
จึงยังคงมีความจำเปHนอย,างยิ่งยวดท่ีจะต
องมีรัฐวิสาหกิจดำเนินการดังกล,าว โดยเฉพาะในช,วงท่ีประเทศไทยต
องการจะปฏิรูป
โครงสร
างทางเศรษฐกิจและสังคมอย,างรวดเร็ว เช,นกรณีของสิงคโปรKท่ีในป; 2561 เพ่ิงมีการจัดต้ัง Enterprise Singapore  
เพ่ือให
ความช,วยเหลือบริษัทในสิงคโปรKในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพและการใช
นวัตกรรม เพ่ือขยายการส,งออก 
และตอบโจทยKความพยายามในการเปHนศูนยKกลางนวัตกรรมทางธุรกิจและการลงทุน ของภูมิภาค และ The Hong Kong  
Trade Development Council (HKTDC) ของฮ,องกงท่ีจัด ต้ังข้ึนตามกฎหมายเพ่ือสนับสนุน ช,วยเหลือ และ 
พัฒนาการค
า เปHนต
น 

การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและใช
รัฐวิสาหกิจเปHนเครื่องมือควบคู,ไปกับภาคเอกชน จึงเปHนอีกหนทางหนึ่งในการ 
เพ่ิมความสามารถและคุณภาพในการผลิตตลอดจนพัฒนาสังคมในภาพรวมท่ีทำได
และทำได
ทันที 
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2) ด�านการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติตามแนวนโยบายแห
งรัฐ 
บทบัญญัติดังกล
าวทำให�เม่ือจะมีการกำหนดนโยบาย การพัฒนา การผลิต หรือการจัดทำบริการ

สาธารณะ ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจหรือกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือการแก�ไขกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจเพ่ือกำหนด
ขอบวัตถุประสงคKในการดำเนินการและอำนาจหน
าท่ีของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการจัดต้ังบริษัทหรือองคKกรใหม, 
ในประเทศไทย เป/นไปอย
างไร�ทิศทาง และหลายมาตรฐาน หลายครั้งท่ีผู
กำหนดนโยบายไม,อนุญาตให
รัฐวิสาหกิจ 
ทำกิจการบางประเภทซ่ึงมีภาคเอกชนทำ เพราะขัดแย
งกับบทบัญญัติดังกล,าว แต,ครั้นจะกำหนดให
ภาคเอกชนทำ  
ก็ไม,อาจกระทำได
เพราะไม,มีกฎหมายให
อำนาจ จะกำหนดให
เอกชนบางรายทำก็อาจเปHนการเอ้ือประโยชนKขัดแย
ง 
กับหลักการสนับสนุนให
เกิดการแข,งขันอย,างเสรี และเปHนธรรม กลายเปHนสภาวะท่ีติดกับ deadlock ท่ีกำหนดข้ึน 
มาเอง และส,งผลให
ภารกิจขององคKกรของรัฐหลายแห,ง รวมท้ังรัฐวิสาหกิจ เหลือเพียงการปฏิบัติงานท่ีมีในแต,ละวัน 
ให
ดีข้ึน โดยไม
อาจขยายการดำเนินงานได�ตามสภาวการณ=ท่ีเปล่ียนแปลงไปและต�องรอการหารือระหว
าง
หน
วยงานหรือแก�ไขกฎหมายท่ีมี ให�เกิดความชัดเจนก
อนว
ากระทำได� ซ่ึงสร�างความล
าช�าให�กับการพัฒนา
ประเทศ และโดยท่ีบทบัญญัติมาตรานี้ไม,ได
รับการแก
ไขมาเปHนระยะเวลามากกว,าสิบป; ประเทศไทยจึงไม
อาจมีระบบ
เศรษฐกิจท่ีดีอันเป/นเจตนารมณ=ท่ีแท�จริงของบทบัญญัตินี้ไปได� 

3) ด�านทฤษฎีและหลักกฎหมาย 
(1) หน
าท่ีในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในการจัดทำบริการสาธารณะเป/นหน�าท่ีพ้ืนฐาน

ของรัฐ รัฐจึงมีหน
าท่ีต
องทำให
บรรลุผล (เหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลตามกาลเวลา) ให
ทุกคนเข
าถึง และต,อเนื่อง  
ไม,ว,าโดยการจัดทำเอง หรือการต้ังองคKกรกำกับดูแลมากำกับตลาดและกำหนดเป@าหมายให
ภาคเอกชนทำตาม  
รัฐจึงเป/นหลักในการดำเนินการโดยควรส
งเสริมหรือกำกับให�เอกชนมีส
วนร
วมในการดำเนินการ การตรา
รัฐธรรมนูญในลักษณะตรงกันข�ามโดยให
เอกชนทำได
ทุกอย,างตามกลไกตลาด และให
รัฐทำได
เพียงเท,าท่ีกำหนด 
ในข
อยกเว
น จึงไม
ถูกต�องตามหลักการและทฤษฎีในการจัดทำบริการสาธารณะ และอาจส,งผลให
เกิดผลเสีย 
ของกลไกตลาดมากกว,าผลดี 

(2) กฎหมายการแข,งขันทางการค
า (2560) ได
รองรับหลักการของรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล,าว แต,กำหนด 
บทยกเว
นต,างจากรัฐธรรมนูญแห,งราชอาณาจักรไทย โดยกำหนดบทยกเว
นการบังคับใช
กฎหมายด
วยลักษณะ 
ขององคKกร กับกรณีท่ีเปHนองคKกรของรัฐแท
 ๆ คือ ไม,ใช
บังคับกฎหมายการแข,งขันทางการค
ากับการกระทำของส,วน
ราชการและองคKการปกครองส,วนท
องถ่ิน แต,ใช
บังคับกับการกระทำของรัฐวิสาหกิจเว
นแต,เปHนกรณีท่ีเปHน 
การดำเนินการตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือประโยชนKในการรักษาความม่ันคง ประโยชนKสาธารณะ 
ผลประโยชนKส,วนรวม หรือจัดให
 มีสาธารณูปโภค จะเห็นได
ว,าไม, มีคำว,า “บริการสาธารณะ” เช,นเดียวกับ 
ในรัฐธรรมนูญ และอาจส,งผลให
มีการพิจารณาดำเนินการท่ีแตกต,างกัน ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได
เคยพิจารณา
และตีความให
หน,วยงานของรัฐไม,สามารถประกอบกิจการท่ีแข,งขันกับเอกชนได
ในหลายกรณี เช,น บันทึกความเห็น
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 95/2555, 696/2553, 156/2550 และ 321/2549 เปHนต
น  

(3) โครงสร�างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะจำนวนมากอยู
ในอำนาจหน�าท่ีและภารกิจดั้งเดิม 
ของรัฐวิสาหกิจ จึงย
อมส
งผลให�ต�องยุบเลิกรัฐวิสาหกิจในทันทีจึงจะเป/นไปตามบทบัญญัติดังกล
าว ในทาง
กฎหมายมีหลักการตีความว,า หากบทบัญญัติใดเม่ือตีความโดยตรงตามถ
อยคำแล
ว ให
ผลในทางปฏิบัติท่ีอาจก
อให�เกิด
ผลวิปลาศ (Absurdity) นักกฎหมายก็อาจตีความกฎหมายให
แตกต,างจากถ
อยคำได
 วิธีการตีความนี้พัฒนาข้ึน 
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ในระบบกฎหมายแบบ Common Law เพ่ือหลีกเลี่ยงผลวิปลาศท่ีจะเกิดข้ึนจากการตีความตามตัวอักษรนั้น  
ซ่ึงสอดคล
องกับหลักการตีความของนักกฎหมายในระบบ Civil Law ท่ีมุ,งหาเจตนารมณKในการบังคับใช
กฎหมาย
ควบคู,ไปกับถ
อยคำในกฎหมาย ไม,พิจารณาแต,เพียงความหมายของถ
อยคำเท,านั้น ในระยะส้ัน จึงอาจมีความจำเปHน 
ท่ีจะต
องตีความให
รัฐวิสาหกิจและเอกชนยังสามารถดำเนินการได
ภายใต
กฎระเบียบท่ีเปHนธรรมและเอ้ือต,อการแข,งขัน
อย,างเท,าเทียม ซ่ึงเปHนหลักการท่ีได
รับการรองรับในระดับสากล และต�องมีการแก�ไขบทบัญญัตินี้อย
างเร
งด
วน 
เพ่ือให�รัฐสามารถดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได�อย
างรวดเร็ว 
และสอดคล�องกับสภาพความเป/นจริง 
 
ข�อมูลอ�างอิง 
รวม 
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/SymposiumDocument/Paper5_2556.pdf  
https://www.the101.world/capitalism-and-grand-strategy/  
จีน 
https://www.the101.world/deng-xiaoping/  
https://thaipublica.org/2017/09/arm-tungnirun-10/ (การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจีน) 
https://www.weforum.org/agenda/2019/05/why-chinas-state-owned-companies-still-have-a-key-role-to-play/ 
https://www.china-briefing.com/news/economic-reform-china-opening-up-future-prospects/  
http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/22/WS5c46ba93a3106c65c34e5d6e.html  
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/82155.htm  
https://www.weforum.org/agenda/2019/05/why-chinas-state-owned-companies-still-have-a-key-role-to-play/ 
https://www.weforum.org/agenda/2019/05/why-chinas-state-owned-companies-still-have-a-key-role-to-play/ 
https://www.china-briefing.com/news/economic-reform-china-opening-up-future-prospects/  
สหรัฐอเมริกา 
https://www.investopedia.com/articles/economics/08/free-market-regulation.asp  
https://fas.org/sgp/crs/misc/RL30365.pdf  
https://www.investopedia.com/ask/answers/031815/united-states-considered-market-economy-or-mixed-
economy.asp  
https://www.scribd.com/doc/25148356/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0
%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B
8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2 
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สิงคโปร= 
http://www.polsci-law.buu.ac.th/pegjournal/document/2-2/2.pdf  
http://www.dtn.go.th/files/60/ASIA/Singapore_cpx_0361.pdf  
https://www.aseantoday.com/2017/11/singapores-government-linked-companies-need-to-face-up-to-
disruptioninstead-of-always-relying-on-possible-privileges-and-support-from-temasek-holdings-government-linked-
companies-should-face/ 
ญ่ีปุNน 
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/645003  
https://asia.nikkei.com/Markets/Tokyo-Market/Japan-s-public-sector-is-top-shareholder-in-a-quarter-of-Tokyo-
stocks 
http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2017/02/526.pdf  
ไทย 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/146/1.PDF  
https://www.the101.world/developing-countries/ 
https://www.the101.world/capitalism-and-grand-strategy/  
http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/50802/1/5586027034.pdf (หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการ
แข,งขัน ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ) 
http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/50802/1/5586027034.pdf  
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/645597 
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สรุปการเรียนรู�จากการอบรมหลักสตูรข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง  
 

ดวงตา ทองสกุล 
 

การได	เข	าร�วมโครงการพัฒนาข	าราชการผ�านระบบข	าราชการผู 	มีผลสัมฤทธิ ์ส ูง หรือ HiPPS  
ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ก.พ เพื่อสร	างความพร	อมให	กับข	าราชการผู	มีศักยภาพสูงอย�างเป5นระบบ โดยเน	นการเรียนรู	 
ผ�านการปฏิบัติจริงนั้น นับเป5นโอกาสดีที่ได	เรียนรู	และพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังเป5นการสร	างเครือข�ายและเรียนรู	 
ในการทำงานร�วมกับบุคคลท่ีมาจากต�างสายงาน โดยประสบการณ<ท่ีได	รับสามารถสรุปเป5นแต�ละประเด็นได	 ดังนี้ 

 

1. ความรู�ท่ีได�จากการอบรม    
การอบรมเน	นการพัฒนาสมรรถนะในการคิดวิเคราะห<แบบองค<รวม (Holistic view) บนพื้นฐาน 

ของเหตุและผลและข	อเท็จจริง การจัดการองค<ความรู	ให	เอื้อต�อการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน และการทำงาน 
เป5นทีม สมรรถนะและองค<ความรู	ที่ได	รับการพัฒนาได	ถูกตกผลึกและนำไปประยุกต<ใช	ในการจัดทำข	อเสนอโครงการ
ในหัวข	อ “ยุทธศาสตร<ชาติด	านการสร	างขีดความสามารถในการแข�งขัน” โดยทางกลุ�มได	นำเสนอในหัวข	อ “Green 
Palm Oil Industry : Traditional to World Class” และได	รับรางวัลการนำเสนอโครงการยอดเยี่ยมจากกลุ�มภายใต	
ยุทธศาสตร<เดียวกัน 
2. ประสบการณ)ท่ีได�จากการลงพ้ืนท่ีในต.างจังหวัดและต.างประเทศ 

การลงพื้นที่ ณ จังหวัดสมุทสงคราม เป5นการนำองค<ความรู	ที่ได	เรียนมาสู�การปฏิบัติจริง โดยการลง
สำรวจพื้นที่จริง การรับฟ[งความเห็น และป[ญหาของชุมชน ตลอดจนประสบการณ<ในการพัฒนาชุมชนจากปราชญ<
ชาวบ	าน ผู	นำชุมชน และราชการส�วนภูมิภาค ผนึกเข	ากับหลักการคิดอย�างเป5นระบบท่ีได	เรียนมาในภาคทฤษฎีนำไปสู�
กระบวนการคิดเพื ่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาชุมชนตามโจทย<ที ่ได	ร ับอย�างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน 
ของข	อเท็จจริง โดยการแก	ป[ญหาต�าง ๆ หากมีการเริ่มต	นจาก “Pain Point” จะนำไปสู�การแก	ไขป[ญหาท่ีตรงประเด็น
และเกิดประโยชน<สูงสุด 

การศึกษาดูงาน ณ เมืองฉงฉิ ่งและเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เป5นการเปaดโลกทัศน<ให	เห็น 
การพัฒนาเมืองและภาคธุรกิจแบบก	าวกระโดดของประเทศจีน ได	เห็นศักยภาพในการบริหารเมืองโดยการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศเข	ามาประยุกต<ใช	ได	กับทุกภาคส�วน เช�น การนำเทคโนโลยีการจดจำใบหน	ามาใช	กับกล	องวงจรปaดที่ติดต้ัง 
ในพื้นที่สาธารณะเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและปbองปรามให	ประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะมากขึ้น การวางกลยุทธ< 
ให	มีการใช	รถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมเมืองเศรษฐกิจเข	าด	วยกัน และการวางผังเมืองใหม�อย�างเป5นระบบ เป5นต	น  
3. ประสบการณ)ท่ีได�จากการหมุนเวียนงานตามกรอบส่ัมประสบการณ)และการทำงานกลุ.ม 

การได	รับโอกาสให	ได	หมุนเวียนงานภายในหน�วยงานตามกรอบสั่งสมประการณ< ถือเป5นโอกาสที่ดี
มากท่ีข	าราชการจะได	เรียนรู	 พัฒนา และปฏิบัติหน	าท่ีในบริบทของงานท่ีต�างไปจากเดิมในหลายมิติ กล�าวคือ 

1) มิต ิของภารกิจงาน การหมุนเว ียนงานช�วยให	ข 	าราชการได	เห็นมุมมองและบทหน	าท่ี 
ของหน�วยงานในหน	างานท่ีต�างออกไป ทำให	มีมุมมองในการทำงานท่ีกว	างข้ึน สามารถเชื่อมโยง
ภารกิจของหน�วยงานผ�านหน	าท่ีความรับผิดชอบของแต�ละกลุ�มงานได	ดีข้ึนและเป5นระบบ  
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2) มิติของบุคลากรและการประสานความร�วมมือ การย	ายกลุ�มงานส�งเสริมให	ข	าราชการมีความ
กระตือรือร	นในการพัฒนาตนเองเพื่อเรียนรู	งานใหม�ให	ได	อย�างรวดเร็วตามกรอบของเวลา  
เกิดการประสานงานและเรียนรู	ซึ ่งกันและกันในทีม ก�อให	เกิดการสร	างศักยภาพเพื่อบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงในการทำงานในสิ่งแวดล	อมใหม� และเกิดการสร	างเครือข�ายท่ีเอ้ือต�อการทำงาน
ร�วมกันในภาพของหน�วยงาน 

 
 การทำงานกลุ�มตลอดหลักสูตรการฝgกอบรมมีการหมุนเวียนกลุ�มงานเป5นกลุ�มย�อยอยู�เสมอ ซึ่งเป5น
ข	อดีที่ช�วยให	ข	าราชการในหลักสูตร HiPPS ได	รู	จักกันมากขึ้นอย�างทั่วถึง การทำงานตามโจทย<ใหม�ที่ได	รับกับเพื่อร�วม
กลุ�มที่หมุนเวียนอยู�เสมอถือเป5นประเด็นท	าทายที่สุดในการอบรมในครั้งที่ ประเด็นสำคัญที่ได	เรียนรู	จากเรื ่องนี้ 
คือการทำงานเป5นทีม การถ	อยทีถ	อยอาศัยกันในการระดมความเห็นจากทีมที่สมาชิกมาจากต�างหน�วยงาน มีความ
ถนัดและองค<ความรู	ท่ีแตกต�างกัน เพ่ือตกผลึกผลลัพธ<ซ่ึงตอบโจทย<ท่ีได	รับให	ได	ตามกำหนดเวลา 
4. บทสรุปจากการเรียนรู�และข�อเสนอแนะต.อหน.วยงาน 

ประสบการณ<จากการเรียนรู	ในหลักสูตร HiPPS และการเวียนงานตามกรอบสั่งสมประสบการณ< 
แสดงให	เห็นถึงประโยชน<ของการพัฒนาบุคลากรทั้งในมิติของการพัฒนาบุคคลกร การจัดการองค<ความรู	 และ 
การพัฒนางานและองค<กร ดังนี้ 

1) มิติของการพัฒนาบุคลการ การจัดทำกรอบหมุนเวียนงานเพื่อสั่งสมประสบการณ<อย�างเป5น
ระบบให	กับบุคลากรตามระยะเวลาที่เหมาะสม เป5นแนวที่มีประสิทธิภาพสูงในการสนับสนุน 
ให	บุคลากรมีความกระตือร	นในการพัฒนาตนเอง รู	จักปรับตัวและบริหารการเปลี่ยนแปลง และ
เข	าใจบริบทการทำงานของบุคลากรต�างกลุ�มมากขึ้น นำไปสู�การประสานงานและการร�วมมือ 
ในการทำงานท่ีดี 

2) มิติของการพัฒนาองค<ความรู	 การสอนงานแบบมีพี่เลี้ยงนอกจากจะช�วยให	ผู	เรียนงานสามารถ
เข	าใจบริบทงานได	ในอย�างรวดเร็ว ยังช�วยให	พี่เลี้ยงได	ทบทวนและจัดการองค<ความรู	อย�างเป5น
ระบบ  

3) มิติของการพัฒนางานและองค<กร ลักษณะงานของแต�ละกลุ�ม/กอง/ศูนย< มีความแตกต�างกัน 
แต�จะสนับสนุนซึ่งกันและกันและสอดประสานกันเป5นภารกิจขององค<กร ดังนั้น การหมุนเวียน
งานช�วยเปaดมุมมองใหม�ในการทำงานให	กับบุคลากร ช�วยสร	างความเข	าใจในภารกิจขององค<กร
ที่กว	างขึ้นในเชิงปฏิบัติ สามารถบูรณาการการทำงานระหว�างกลุ�มงานได	 นำไปสู�การพัฒนา 
การคิดว ิเคราะห<แบบองค<รวม เป5นผลดีกับองค<กรในการจัดทำหรือเสนอแนะนโยบาย 
หรือแนวทางในการแก	ป[ญหาใหม� ๆ ท่ีได	คำนึงถึงบริบทโดยรอบบนพ้ืนฐานของข	อเท็จจริง  
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แนวทางการพัฒนาระบบฐานข�อมูลการดำเนินความร�วมมือระหว�างประเทศ 
ด�านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร& วิจัยและนวัตกรรม 

 
ตรัญ รักร�วม  

นักวิเทศสัมพันธ�ปฏิบัติการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม 

 
บทนำ 

ระบบการจัดการขอมูลท่ีมีคุณภาพ ถูกตองและแม�นยำถือเป%นส�วนหนึ่งในการพัฒนาองค,กรใหมีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานใหบรรลุเป/าหมาย ซึ่งจะเป%นส�วนหนึ่งท่ีช�วยสนับสนุนใหผูบริหารหรือผูนำองค,กร
สามารถนำขอมูลไปใชวิเคราะห,ประกอบการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาหรือวางแผนกลยุทธ,ในการคนหา
โอกาสและความไดเปรียบทางการแข�งขัน (Competitive Advantage) การแกปEญหาหรือการเผชิญหนากับปEญหา
สำคัญขององค,กร (Disturbance Handler) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator) ไดอย�างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้ง การเจรจาต�อรอง (Negotiation) ใหเกิดประโยชน,สูงสุด ในยุคของการเปลี่ยนแปลงไปสู�สังคมดิจิทัล ดังนั้น 
เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป%นตัวแปรสำคัญท่ีองค,กรต�าง ๆ จะนำมาใชเป%นเครื ่องมือในการพัฒนาระบบขอมูลใหมี 
ความพรอมต�อการใชงานที่ตรงตามภารกิจหรือแผนกลยุทธ,ขององค,กร และมีมาตรฐานเป%นที่ยอมรับลดความซ้ำซอน
และสะดวกต�อการใชงานของผูท่ีมีส�วนเก่ียวของ  

ปEจจุบัน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร, วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อยู�ในช�วงการปฏิรูปโครงสราง 
การดำเนินงานโดยการควบรวมบางส�วนงานเพื ่อใหเกิดความเชื ่อมโยงและใหทุกภาคส�วนสามารถดำเนินการ 
ไดสอดคลองตามภารกิจของกระทรวงฯ ทั้งดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร, วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ตั้งแต�ระดับ
นโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ เพื่อส�งเสริมการสรางขีดความสามารถทางดานนวัตกรรมของประเทศ และขับเคลื่อน
งานดาน อววน. ใหสามารถสรางผลกระทบเชิงบวกต�อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอย�างต�อเนื ่อง ทั ้งนี้  
การดำเนินภารกิจดังกล�าว ตองอาศัยการสนับสนุนจากหลายฝYายที่เกี ่ยวของ ซึ่งการดำเนินภารกิจความร�วมมือ
ระหว�างประเทศถือเป%นองค,ประกอบหนึ ่งในการสรางโอกาสและความทาทายต�าง ๆ ใหแก�บุคลากรรุ �นใหม� 
ของประเทศในการเรียนรูและเพ่ิมพูนประสบการณ,เก่ียวกับการบริหารจัดการดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของไทย
จากประเทศที่มีความเจริญกาวหนาท่ัวโลก รวมทั้ง ยังเป%นส�วนช�วยในการรวมกลุ�มความร�วมมือระหว�างประเทศ 
เพื่อพัฒนางานวิจัยสำหรับการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจในแต�ละภูมิภาคของโลก อย�างไรก็ตาม    
การใชประโยชน,จากงานความร�วมมือระหว�างประเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานดาน อววน. ของไทย จำเป%น
จะตองอาศัยความร�วมมือจากหน�วยงานในสังกัด โดยเฉพาะการบูรณาการดานขอมูลเพ่ือจัดทำฐานขอมูลกลางสำหรับ
ผู บริหารหรือเจาหนาที ่ ท่ีมีส�วนเกี ่ยวของใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอย�างรวดเร็วและสามารถนำขอมูลไปใช 
เพื่อวิเคราะห,ทิศทางการพัฒนางานทางดานวิชาการและการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย,ร�วมกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ไดอย�างมีประสิทธิภาพต�อไป 

ในการนี ้ แนวทางการพัฒนาระบบฐานขอมูลการดำเนินความร�วมมือระหว�างประเทศดาน อววน.  
เป%นแนวทางท่ีตองอาศัยความร�วมมืออย�างเป%นทางการจากหน�วยงานในสังกัดที่เกี ่ยวของสำหรับการเก็บรวบรวม
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ขอมูลเพ่ือใชในการกำหนดรูปแบบเป%นฐานขอมูลกลางสำหรับนำไปใชประโยชน,ในการกำหนดแผนกลยุทธ,การดำเนิน
ความร�วมมือระหว�างประเทศดาน อววน. ของไทย ในมิติต�าง ๆ เช�น สาขาและศักยภาพในการดำเนินความร�วมมือ 
กับต�างประเทศของหน�วยงานไทยในรูปแบบความช�วยเหลือดานวิชาการ การสนับสนุนดานงบประมาณและหน�วยงาน
พันธมิตรในประเทศต�าง ๆ ฯลฯ  ซึ่งจะเป%นประโยชน,ในการปฏิบัติภารกิจงานต�างประเทศของผูบริหารและเจาหนาท่ี 
ที่เกี่ยวของ เพื่อสามารถนำขอมูลไปใชประโยชน,ในการวิเคราะห,แนวทางและแผนการดำเนินงานเชิงรุกของประเทศ 
ใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใชเป%นฐานขอมูลกลางท่ีซ่ึงทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวของและผูมีส�วนไดส�วนเสียสามารถ
เขาถึงแหล�งขอมูลที่จำเป%นอันจะนำไปสู�การเตรียมความพรอมขององค,กรเพื่อรองรับต�อการเปลี่ยนแปลงไปสู�สังคม
แห�งยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ไดอย�างสมบูรณ,แบบ ทั ้งนี ้ แนวทางดังกล�าว ยังทำเป%นการลดปEญหา 
ดานความซ้ำซอนของการปฏิบัติงานดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเป%นเครื่องมือในการวิเคราะห,สาขาและประเทศ
เป/าหมายแก�หน�วยงานต�าง ๆ สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินความร�วมมือกับต�างประเทศ ต�อไปอีกดวย  

 

สถานการณ&การดำเนินงานด�านการบูรณาการข�อมูลความร�วมมือระหว�างประเทศของ อว. ในป,จจุบัน 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร, วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยสำนักความร�วมมือ

ระหว�างประเทศและวิเทศสัมพันธ, (สม.สป.) ร�วมกับศูนย,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ศท.สป.) ไดพัฒนา
ระบบจัดเก็บขอมูลความร�วมมือระหว�างประเทศของ อว. (http://intercoop.most.go.th) ซึ่งประกอบไปดวยระบบ
ย�อยต�าง ๆ เช�น ฐานขอมูล MOU ของหน�วยงานในสังกัดกับหน�วยงานในต�างประเทศ ฐานขอมูลเครือข�ายวิเทศ
สัมพันธ, ขอมูลเผยแพร�ประชาสัมพันธ, ขอมูลเอกสารรายงาน ปฏิทินกิจกรรม เป%นตน  

นอกจากนี้ ระบบฐานขอมูลดังกล�าวฯ ไดมีการแสดงผลในรูปแบบความสัมพันธ,ระหว�างจำนวนความตกลงฯ 
ที่ไดมีการลงนามแลวกับพื้นที่จำแนกตามรายประเทศและระยะเวลาของการดำเนินความร�วมมือตามที่ปรากฏในร�าง
เอกสารความตกลงแต�ละฉบับ ทั้งนี้ ไดมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหขอมูลแก�เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจาก
หน�วยงานในสังกัดสำหรับการปรับปรุงขอมูลในระบบซึ่งจะทำใหไดขอมูลที่มีเป%นปEจจุบันสำหรับการดำเนินงานดาน
ต�างประเทศของ อว. ในระดับหนึ่ง แต�อย�างไรก็ตาม การดำเนินงานในการพัฒนาระบบฐานขอมูลความตกลงฯ  
ของ อว. ท่ีผ�านมายังขาดความร�วมมือเพ่ือการพัฒนาอย�างเป%นทางการ กล�าวคือ การปรับปรุงขอมูลขาดความต�อเนื่อง
และขาดความร�วมมือดานวิชาการจากหน�วยงานสำหรับการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหสอดคลองกับภารกิจหลักของ 
อว. จึงเป%นผลใหการใชงานของเครือข�ายฐานขอมูลดังกล�าว ไม�ถูกนำไปใชอย�างกวางขวางและขอมูลท่ีปรากฏในระบบ
ฐานขอมูลยังขาดความน�าสนใจที่ผูใชจะสามารถนำเอาขอมูลไปใชประโยชน,ไดอย�างแทจริงและไม�สามารถตอบสนอง
ต�อความตองการของผูใชงานในหน�วยงานในสังกัดที่เกี่ยวของไดเท�าที่ควร ซึ่งสาเหตุดังกล�าว อาจมีปEจจัยที่เกี่ยวของ 
ดังนี้  

(1) ปEจจัยดานบุคลากร โดยที่ผ�านมา ถึงแมว�า สม.สป. จะเป%นผูร ับผิดชอบหลักในการปรับปรุงขอมูล 
ใหทันสมัย รวมไปถึง ร�วมพัฒนาระบบฐานขอมูลใหพรอมต�อการใชงานของหน�วยงานในสังกัดโดยคำนึงถึงความ
แม�นยำและความปลอดภัยของขอมูลของเป%นหลัก แต�การปรับปรุงขอมูลในระบบใหทันสมัยจำเป%นจะตองอาศัย 
ความร�วมมือจากหน�วยงานในสังกัดเพื่อใหการสนับสนุนขอมูลที่เป%นปEจจุบันและหลายฝYายสามารถนำไปใชประโยชน,
ไดจริง รวมไปถึง ในการออกแบบฐานขอมูลดานต�างประเทศจำเป%นจะตองกำหนดผูรับผิดชอบที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในการออกแบบฐานขอมูลที่เหมาะสมกับขอมูล ซึ่งที่ผ�านมา อว. ยังขาดผูเชี ่ยวชาญที่สามารถใหคำปรึกษาต�อ 
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แนวทางการบริหารจัดการฐานขอมูลและการออกแบบระบบฐานขอมูลความร�วมมือระหว�างประเทศท่ีมีความ
เหมาะสมต�อภารกิจงานดานต�างประเทศของ อว.  

(2) ปEจจัยดานเทคนิค จะเห็นไดว �าระบบฐานขอมูลความตกลงฯ ของ อว. ยังขาดการแสดงผลลัพธ, 
ที่จะสามารถวิเคราะห,ขอมูลที่มีอยู�และนำไปใชไดอย�างเหมาะสมตรงตามภารกิจของหน�วยงาน เนื่องจากขาดความ
ร�วมมือทางดานวิชาการโดยเฉพาะการคัดเลือกเทคโนโลยีหรือโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการขอมูล
เพื่อนำมาออกแบบการแสดงผลและการจัดเก็บขอมูลที่ถูกตอง ทั้งนี้ ปEจจัยดังกล�าว จำเป%นจะตองอาศัยความร�วมมือ
จากหน�วยงานที่มีความรูและทักษะหรือประสบการณ,ในการออกแบบแพลตฟอร,มที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา 
ระบบฐานขอมูลสำหรับการดำเนินความร�วมมือระหว�างประเทศดาน อววน. ของไทย  

(3) ปEจจัยดานงบประมาณ ถือเป%นปEจจัยที่สำคัญอย�างหนึ่งในการสนับสนุนใหการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
มีประสิทธิภาพเนื่องจากการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหน�าสนใจและดึงดูดผูใชจำเป%นจะตองใชงบประมาณสำหรับ 
การว�าจางบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง เช�น ผูบริหารระบบ นักวิเคราะห,ระบบ นักเขียนโปรแกรม  
รวมถึงบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรค,ในการออกแบบวิธีการจัดเก็บขอมูลการดำเนินความร�วมมือระหว�างประเทศ 
ท่ีกระจัดกระจายในหลายหน�วยงานใหสามารถนำไปใชประโยชน,ต�อการสรางคุณค�าใหกับระบบฐานขอมูลดาน อววน. 
สำหรับการพัฒนาความร�วมมือระหว�างประเทศท้ังในดานวิทยาศาสตร, สังคมและมนุษยศาสตร,ต�อไป  

(4) ปEจจัยดานคุณภาพของระบบฐานขอมูลเป%นสิ่งจำเป%นที่ตองคำนึงไปพรอม ๆ กับการคัดเลือกเทคโนโลยี
หรือออกแบบโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับนำมาใชใหเหมาะสมกับการจัดการฐานขอมูลการดำเนินความร�วมมือระหว�าง
ประเทศ ท้ังในดานความปลอดภัยของขอมูลและจำกัดสิทธิ์ของผูดูแลระบบและผูใชระบบ   

 

แนวคิดท่ีได�จากการเข�าร�วมหลักสูตรการเสริมสร�างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข�าราชการ
ผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ�นท่ี 14  

จากการเขาร�วมโครงการฝkกอบรมหลักสูตรฯ และการศึกษาดูงาน ณ เมืองเฉิงตูและนครฉงชิ่งทำใหเห็นถึง
ความสำคัญของการพัฒนาเชิงระบบดวยมุมมองแบบองค,รวม โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำขอมูล 
มาใชประโยชน,ในการขับเคลื่อนประเทศหรือองค,กร โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ตัวอย�างของการบูรณาการขอมูลระหว�าง 
ทุกภาคส�วนของสาธารณรัฐประชาชนจีนดวยการนำเทคโนโลยีปEญญาประดิษฐ, (AI) มาใชประโยชน,สำหรับเชื่อมโยง
ขอมูลต�าง ๆ เขาสู�ระบบเพื่อสนับสนุนภาครัฐหรือภาคส�วนที่เกี่ยวของ ในการนำขอมูลมาใชเพื่อการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของประเทศ เช�น การพัฒนาระบบขนส�ง การรักษาความปลอดภัย การให Social Credit เป%นตน ในการนี้  
จึงเห็นว�าการบูรณาการขอมูลการดำเนินความร�วมมือระหว�างประเทศของหน�วยงานในสังกัด อว. จะมีส�วนช�วยให
ผู บริหารหรือเจาหนาท่ีที่เกี ่ยวของมองเห็นถึงภาพรวมของการดำเนินงานดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
ทั้งในระดับพื้นที่ (Area Base) และลักษณะของการดำเนินความร�วมมือ (Function Base) รวมไปถึง การนำงานวิจัย
ไปใชประโยชน,เพ่ือต�อยอดทางเศรษฐกิจของประเทศได  
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แนวทางการพัฒนาระบบฐานข�อมูลความร�วมมือระหว�างประเทศของ อว.  
หน�วยงานที ่เกี ่ยวของ จำเป%นจะตองกำหนดหลักการสำหรับแนวทางการพัฒนาระบบ วัตถุประสงค, 

การดำเนินงาน รวมไปถึง ขั้นตอนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จและปEจจัยความสำเร็จของแนวทางการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลร�วมกัน ดังนี้  

หลักการ การพัฒนาระบบฐานขอมูลความร�วมมือระหว�างประเทศของ อว. ยึดหลักการมีส�วนร�วม
จากทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวของ ในการรวบรวมขอมูล เพ่ือสรางฐานระบบขอมูลท่ีมีความถูกตอง 
ชัดเจน และเป%นปEจจุบัน 

วัตถุประสงค& เพื่อใชเป%นแบบปฏิบัติในการดำเนินการขององค,กรดานการสืบคนขอมูลประกอบการ
กำหนดแผนกลยุทธ,ในการดำเนินความร�วมมือระหว�างประเทศดาน อววน. 

 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 

 (1) การวางแผนงาน เป%นขั้นตอนแรกสำหรับการพัฒนาฐานขอมูลความร�วมมือระหว�างประเทศดาน อววน. 
ซึ่งฐานขอมูลใหม�ในระบบจำเป%นจะตองสัมพันธ,กับภารกิจและแผนกลยุทธ,ขององค,กรเพื่อสนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมต�าง ๆ ภายใตแผนการดำเนินงานดานความร�วมมือระหว�างประเทศของ อว. ทั ้งนี ้ อาจจะตองคำนึง 
ถึงบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู�ว�ามีศักยภาพหรือมีความเป%นไปไดในการพัฒนาระบบฐานขอมูลดังกล�าว ไดอย�างมี
ประสิทธิภาพหรือไม�  

(2) การรวบรวมและวิเคราะห&ความต�องการ จะเป%นตัวกำหนดปEญหาและเงื่อนไขของผูใชงานเพื่อใหทราบ
ถึงปEญหาของระบบงานเดิมและความตองการใหเกิดการพัฒนาระบบฐานขอมูลฯ อย�างแทจริง โดยจะตองวิเคราะห,
จากปEญหาความตองการที ่จะพัฒนาฐานขอมูลฯ ไดแก� วัตถุประสงค,ของการพัฒนาระบบฐานขอมูลฯ ผู ใช/
กลุ�มเป/าหมาย ความตองการในการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบฐานขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู�ท้ังในและนอกองค,กร เป%นตน ท้ังนี้ 
การรวบรวมและวิเคราะห,รายละเอียดต�าง ๆ อาจจะตองอาศัยการสัมภาษณ,ผ ู บร ิหารและผู ปฏ ิบ ัต ิงาน 
ดานการต�างประเทศของ อว. การตอบแบบสอบถาม การพิจารณาจากระบบฐานขอมูลเดิม เป%นตน  

(3) การออกแบบฐานข�อมูลและการออกแบบระบบงานประยุกต& โดยพิจารณาจากลักษณะงานของแต�ละ
หน�วยงานซึ่งตามปกติหน�วยงานในสังกัดของ อว. ย�อมมีรายละเอียดการดำเนินงานและความซับซอนที่แตกต�างกัน 
ดังนั้น รูปแบบของฐานขอมูลที่ดีควรเกิดจากการรวบรวมขอดีของขอมูลและ/หรือโปรแกรมต�าง ๆ ที่มีการใชงาน 
อยู�แลวภายในหน�วยงานต�าง ๆ มาจัดทำเป%นรูปแบบฐานขอมูลขององค,กร ยกตัวอย�างเช�น การใชงานในระบบ
ฐานขอมูลของ “SciVal” (https://www.scival.com/customer/authenticate/loginfull) ซ่ึงเป%นระบบฐานขอมูล
เครือข�ายงานวิจัยจากท่ัวโลกท่ีผูใชสามารถศึกษาขอมูลการดำเนินงานวิจัยและสาขาความเชี่ยวชาญของแต�ละประเทศ 
โดยผูใชสามารถเลือกการแสดงผลของขอมูลการดำเนินงานวิจัยในภาพรวมของหน�วยงานตนเองหรือเปรียบเทียบ 
ผลการดำเนินงานวิจัยขององค,กรกับหน�วยงานหรือองค,กรในต�างประเทศ พรอมทั้ง แสดงผลขอมูลการดำเนิน 
ความร�วมมือดานการวิจัยและการพัฒนาร�วมกับประเทศต�าง ๆ โดยศึกษาจากแนวโนมการดำเนินงานดานการวิจัย
และพัฒนาจากในระบบฐานขอมูล รวมไปถึง ฐานขอมูลจากแหล�งดังกล�าว ยังเก็บรวบรวมงานวิจัยและแหล�งอางอิง
จากทั่วโลก เพื่อใหผูใชไดสามารถใชขอมูลดังกล�าว ในการศึกษาและเจรจาต�อรองสำหรับการดำเนินความร�วมมือ
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ระหว�างประเทศกับประเทศเป/าหมายไดอย�างมีประสิทธิภาพ แต�อย�างไรก็ตามแหล�งขอมูลดังกล�าว มีการจำกัดผูใช
และมีการเก็บค�าลงทะเบียนท่ีมีราคาสูงมากสำหรับการเขาใชงานในระบบ 

(4) การพัฒนาต�นแบบของโปรแกรมและการทดสอบระบบเป%นขั้นตอนหลังจากที่ไดมีการคัดเลือกรูปแบบ
ของระบบฐานขอมูลแลว ดังนั้น การพัฒนาระบบฐานขอมูลความร�วมมือระหว�างประเทศมีความจำเป%นที่ตองเลือก
โปรแกรมประยุกต,ที่เหมาะสมกับขอมูลซึ่งอาจจะมาจากการคัดเลือกประเภทของขอมูลเพื่อนำมาออกแบบตาราง 
การเก็บขอมูล ดังนั้น จึงมีความจำเป%นท่ีผูรับผิดชอบการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองศึกษาและวิเคราะห,จากการทำ
แบบสอบถาม การจัดทำรายงาน เพื ่อจะใหไดข อมูลที ่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมประยุกต,ที ่จะมาใชในการพัฒนาระบบฯ  
ทั้งนี้ ควรจะมีการทดสอบระบบเพื่อหาขอผิดพลาด รวมทั้งประเมินความสามารถของระบบฐานขอมูลและโปรแกรม
เพื ่อนำไปใชในแนวทางการปรับปรุงระบบฐานขอมูลที ่พัฒนาขึ ้นใหสามารถรองรับต�อความตองการของผู ใช 
ในดานต�าง ๆ ไดอย�างถูกตองและครบถวน   

(5) การบำรุงรักษาฐานข�อมูลเป%นแนวทางหนึ่งที่มีความจำเป%นอย�างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ฐานขอมูลฯ ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความตองการของผูใชที่จะส�งผลกระทบต�อฐานขอมูลในระบบ  
โดยอาจจะตองคำนึงถึงเรื่องของการจำกัดสิทธิ์ของผูใช เพ่ือการรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลดวย  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. องค,กรมีฐานขอมูลกลางดานวิทยาศาสตร, วิจัยและนวัตกรรมและมีระบบการบริหารจัดการที่ถูกตอง 

แม�นยำและทันสมัย 
2. ฐานขอมูลกลางในระบบเป%นประโยชน,ต�อการจัดทำแผนกลยุทธ,และแผนพัฒนาขององค,กร 
3. รอยละ 80 ของขอมูลท่ีบุคลากรดานการต�างประเทศของ อว. สามารถนำไปใชเพื่อการพัฒนางาน 

ดานต�างประเทศไดอย�างต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ป,จจัยความสำเร็จ 
1. ทุกภาคส�วนตระหนักถึงความสำคัญและใหความร�วมมือในการดำเนินการ รวมทั ้งใหขอมูลที ่เป%น

ประโยชน, ถูกตอง แม�นยำและเป%นปEจจุบัน 
2. หน�วยงานในสังกัดตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาฐานขอมูล และใหการสนับสนุนปEจจัยในการ

ดำเนินการท้ังดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุ อุปกรณ, และการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. ทุกภาคส�วนเห็นความสำคัญต�อการพัฒนาฐานขอมูลกลางในระบบเพื่อนำไปใชประโยชน,ในการพัฒนา

ความร�วมมือระหว�างประเทศของ อว.  
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บทสรุปและข�อเสนอแนะ 
นอกจากการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลความร�วมมือระหว�างประเทศแลว ควรส�งเสริมการพัฒนา

รูปแบบขอมูลใหหน�วยงานสามารถนำไปใชประโยชน,ในการพัฒนางานความร�วมมือระหว�างประเทศดาน อววน. ในมิติ
อื่น ๆ ได ยกตัวอย�าง เช�น การใชระบบฐานขอมูลฯ เป%นแหล�งคนหาขอมูลทั่วไปของแต�ละประเทศ การใชระบบ
ฐานขอมูลฯ เป%นแหล�งประกาศรับสมัครทุนการศึกษาดาน อววน. หรือการมอบรางวัลในสาขาดานวิทยาศาสตร, 
สังคมศาสตร,และมนุษยศาสตร,จากทั่วโลก การใชระบบฐานขอมูลฯ เป%นแหล�งเสนอแนวคิด/บทความการวิเคราะห,
แนวทางการดำเนินงานระหว�างประเทศดาน อววน. จากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ เป%นตน ท้ังนี้ การปรับปรุงขอมูล
ในระบบใหมีความทันสมัยก็มีความจำเป%นและจะตองอาศัยการบูรณาการการทำงานร�วมกับหน�วยงานในสังกัด 
ที ่เกี ่ยวของสำหรับการกรอกขอมูลที ่มีความเป%นปEจจุบัน ดังนั ้น จึงมีความจำเป%นท่ีจะตองกำหนดระยะเวลา 
ในการปรับปรุงขอมูลความร�วมมือฯ ร�วมกัน อย�างนอย 3 เดือนต�อครั้ง สำหรับปรับปรุงขอมูลในระบบใหมีความ
ทันสมัยและเป%นปEจจุบัน 

อนึ่ง ขอมูลการดำเนินงานความร�วมมือระหว�างประเทศจำเป%นที่จะตองมีการจำกัดสิทธิ์ของผูใช เนื่องจาก
การดำเนินความร�วมมือดาน อววน. กับบางประเทศยังเป%นเรื ่องที ่มีความละเอียดอ�อนและไม�สามารถเปuดเผย 
ใหประชาชนทั่วไปทราบได ดังนั้น การจัดทำระบบของฐานขอมูลความร�วมมือระหว�างประเทศที่ดีจำเป%นจะตองมี
กลไกการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และไดรับคำแนะนำที่ถูกตองสำหรับแนวทางการดำเนินความร�วมมือ
ระหว�างประเทศจากผูเชี่ยวชาญเพ่ือจะไดขอมูลท่ีมีความถูกตองและมีความน�าเชื่อถือในระบบมากข้ึน   
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จีน : ต�นแบบการพัฒนาประเทศและทรัพยากรบุคคล 
 

เตชธรรม วัศรากิจกุล 
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 

กรมศุลกากร 
บทนำ 

การอบรมหลักสูตรการเสริมสร�างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข�าราชการผู� มีผลสัมฤทธิ์สูง  
(High Performance and Potential System: HiPPS) รุ�นท่ี 14 ป?งบประมาณ พ.ศ.2562 เปEนการอบรมต�อเนื่อง 
ท่ีบูรณาการหลักสูตรการเรียนรู�ต�าง ๆ ตามกรอบการฝJกอบรมและพัฒนาสำหรับข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ในระดับพ้ืนฐานและระดับต�อยอดอย�างเปEนระบบ เน�นการเสริมสร�างคุณลักษณะ ทักษะท่ีจำเปEน องคQความรู� และ
ประสบการณQท่ีสอดคล�องกับภาระหน�าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ท้ังในบริบทระดับประเทศและสากล 
ประกอบด�วย การปฐมนิเทศหลักสูตรการอบรมและการเรียนรู� 5 Modules ท่ีจัดข้ึนท้ังในประเทศและต�างประเทศ 
ระหว�างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2562 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 17 วัน ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศหลักสูตรการอบรม ระหว�างวันท่ี 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า และ โรงแรมรอยัลฮิลสQ กอลQฟ รีสอรQท แอนดQ สปา จังหวัดนครนายก 

2. การเรียนรู� Module 1 เก่ียวกับการเสริมสร�างทักษะการปฏิบัติงาน (Professional Skills) และการเรียนรู� 
Module 2 เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development) ระหว�างวันท่ี 13 – 16 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร 

4. การเรียนรู� Module 3 เก่ียวกับการสร�างความตระหนักรู�ในการเปEนข�าราชการท่ีดี (Public Service 
Attitude) ระหว�างวันท่ี 17 – 19 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 

5. การเรียนรู� Module 4 เก่ียวกับการเสริมสร�างมุมมองและประสบการณQท่ีเปEนสากล (Global mindset) 
ระหว�างวันท่ี 27 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

6. การเรียนรู� Module 5 เก่ียวกับการสรุปองคQความรู�และการนำเสนอการเรียนรู� (Knowledge Sharing 
and Presentation) ระหว�างวันท่ี 27 – 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร 

 

องค�ความรู� 
 จากการลงพ้ืนท่ี ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ข�าพเจ�าได�ศึกษาดูงานกระบวนการจัดการน้ำในคลองตำบลแพรก
หนามแดง อำเภออัมพวา ทำให�ได�รับทราบถึงปmญหาของชุมชนดังกล�าวว�า จากการท่ีภาครัฐมีโครงสร�างการบริหาร 
ท่ีใหญ�ทำให�เกิดความไม�คล�องตัว การดำเนินการจัดการกับปmญหาจึงมักมองในภาพรวมระดับประเทศมากกว�าท่ีจะมอง
ปmญหาในระดับท�องถ่ิน รวมกับในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีท่ีมีความรับผิดชอบในการแก�ปmญหาดังกล�าวในบางกรณีไม�ได�เปEน 
ผู�ท่ีรู�และศึกษาถึงต�นเหตุของปmญหาท่ีแท�จริง ทำให�การจัดการปmญหาไม�สามารถแก�ไขได�อย�างทันท�วงทีและตรงกับ
ความต�องการของชาวบ�านในพ้ืนท่ี ในท่ีสุดแล�วชาวบ�านก็จะไม�เชื่อในประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ ซ่ึงในกรณี 
ท่ีชุมชนมีผู�นำชุมชนท่ีมีความสามารถ คนในชุมชนก็สามารถท่ีจะร�วมกันหาแนวทางการแก�ไขในวิธีการของตัวเอง 
จากนั้นประสานงานเจ�าหน�าท่ีเพ่ือมาช�วยในเรื่องการติดตามผลการดำเนินการต�อไป แต�ในกรณีท่ีชุมชนนั้น 
ไม�ได�เปEนชุมชนท่ีเข�มแข็ง ก็จะทำให�ปmญหาไม�ได�รับการแก�ไขและกลายเปEนปmญหาเรื้อรังได�  
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 ในส�วนการดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ข�าพเจ�าได�เรียนรู�ในภาพรวมของประเทศท่ีว�าประเทศจีน 
เปqดประเทศในป? ค.ศ. 1978 จนถึงปmจจุบันก็ผ�านมาประมาณ 40 ป? โดยภายในระยะเวลาเพียง 40 ป? ประเทศจีนได�
กลายเปEนประเทศท่ีปmจจุบันมีประชากรมากท่ีสุดในโลกถึง 1.3 พันล�านคน และมีการคาดการณQจากสถาบัน 
ด�านเศรษฐกิจระดับโลกหลายสำนักว�าประเทศจีนจะมีขนาด GDP (ผลิตภัณฑQมวลรวมภายในประเทศ) แซงหน�า
อเมริการะหว�างป? ค.ศ. 2020 - 2030 ท้ังนี้ยังไม�นับรวมความก�าวหน�าในด�านอ่ืน ๆ โดยจะเห็นความเติบโตทาง GDP 
ดังตารางนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เม่ือพิจารณาในมุมมองท่ีเฉพาะมากข้ึน ข�าพเจ�าได�ดูงาน ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ทำให�ข�าพเจ�า  ได�ทราบ
สาเหตุหลักท่ีทำให� เมืองเฉิงตูพัฒนาจนเปEน 1 ในเมืองชั้นหนึ่ งของประเทศจีนนั้น มาจากนโยบาย การพัฒนาภู มิภาคจีน 
ตะวันตกของรัฐบาลกลางท่ีได�ดำเนินการมาต้ังแต�ป? 2543 ท่ีถือว�าเปEนยุทธศาสตรQสำคัญในการกระจายความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจและยกระดับความเปEนสากลเข�าสู�พ้ืนท่ีของประเทศจีนตอนในเพ่ือสร�างความทัดเทียมกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
แถบภูมิภาคชายทะเลฝmtงตะวันออก และต้ังเปuาผลักดันให�ภูมิภาคจีนตะวันตกกลายเปEนแหล�งการลงทุนแห�งใหม� 
ท่ีมีศักยภาพการแข�งขันในเวทีระดับสากล โดยมีนครเฉิงตู มณฑลเสฉวนเปEนจุดศูนยQกลางของการพัฒนาดังกล�าว  
จะเห็นได�ว�ารัฐบาลจีนมีการพัฒนาโดยเปEนระบบมีการมองภาพรวมการพัฒนาประเทศ ทำให�การพัฒนาประเทศ
เปEนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล�องกัน โดยมีการใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข�ามาช�วยทำให�การพัฒนาประเทศ
ให�ง�ายมากข้ึน นอกจากนั้น การพัฒนาด�านทรัพยากรบุคคลของประเทศจีนก็เปEนจุดสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
ของประเทศจีนเช�นเดียวกัน โดยประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบการเกษตรมาเปEนระบบ
เศรษฐกิจท่ีเน�นในเรื่องอุตสาหกรรม ทำให�รัฐบาลจีนต�องให�ความสำคัญกับการศึกษามากข้ึน นอกจากนั้นก็มีในเรื่อง
ของการเลือกใช�คนให�ตรงกับเปuาหมายในการพัฒนาของประเทศ เม่ือมีการพัฒนาด�านใด ๆ ท่ีต�องการคนท่ีมีความรู� 
ในด�านนั้น รัฐบาลจีนก็จะส�งเสริมให�ประชากรศึกษาในด�านดังกล�าว โดยแลกเปลี่ยนเปลี่ยนกับการได�สิทธิพิเศษต�าง ๆ 
เช�น การได�รับทุนการศึกษา เปEนต�น รวมท้ังในปmจจุบันนี้นโยบายท่ีรัฐบาลจีนนำมาใช�และเปEนหนึ่งในปmจจัยท่ีสำคัญ 
ในการเติบโตของประเทศจีน ก็คือ การจ�างคนจีนท่ีจบการศึกษาและทำงานในต�างประเทศให�กลับมาทำงาน 
ในประเทศ ซ่ึงส�วนใหญ�บุคคลกลุ�มนี้ก็จะมีความรู�และประสบการณQต�าง ๆ ท่ีได�รับจากการทำงานในต�างประเทศ 
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มาเปEนระยะเวลาท่ียาวนาน ซ่ึงความรู�และประสบการณQเหล�านี้สามารถท่ีจะนำมาปรับใช�ในการพัฒนาประเทศ 
ได�อย�างรวดเร็ว การพัฒนาของประเทศจีนก็จะเปEนไปอย�างต�อเนื่องและมีมาตรฐานการทำงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 เม่ือข�าพเจ�าทบทวนจากการอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติท่ีได�ลงพ้ืนท่ีท้ังภายในและต�างประเทศแล�วนั้น 
เม่ือมองในภาพรวมแบบ Holistic View จะเห็นได�ว�าปmจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให�ก�าวหน�านั้น สิ่งสำคัญ 
คือคน ถึงแม�ว�าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นจะเปEนเรื่องท่ีสำคัญ แต�การเลือกคนมาใช�ให�ตรงกับความต�องการ 
ในด�านนั้น ๆ ก็เปEนเรื่องท่ีสำคัญไม�น�อยไปกว�ากัน เนื่องจากถ�าเรามีการพัฒนาแล�วแต�กลับไม�เลือกมาใช�ประโยชนQ 
ให�ถูกท่ีและถูกเวลา คนท่ีเก�งในด�านหนึ่ง ๆ ไปทำงานในอีกด�านหนึ่ง ๆ ท่ีไม�มีความรู�และความเข�าใจ สุดท�าย 
การพัฒนาก็จะเปEนไปอย�างล�าช�าและไม�ต�อเนื่อง 
 

การประยุกต�ใช�องค�ความรู�กับกรมศุลกากร 
 กรมศุลกากรเปEนหน�วยงานท่ีความหลากหลายทางภารกิจ มีด�านท้ัง ทางบก อากาศ และน้ำ รวมท้ัง  มีสำนัก
วิชาการท่ีมีความหลากหลายในการปฏิบัติหน�าท่ี ซ่ึงในแต�หน�วยงานก็จะมีระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีแตกต�างกันในแต�ละ
หน�วยงาน ทำให�เม่ือมีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติหน�าท่ีราชการในแต�ละด�านหรือสำนักนั้น จะต�องมีการเรียนรู�เพ่ิมเติม
ในระเบียบปฏิบั ติและกฎหมายศุลกากร อีกท้ัง การสอบบรรจุบุคลากรของกรมศุลกากรมีการรับบรรจุผู� มี
ความสามารถจากหลากหลายสาขาวิชา เช�น นิติศาสตรQ รัฐศาสตรQ หรือเศรษฐศาสตรQ เปEนต�น ทำให�ข�าราชการในกรม
ศุลกากรนั้น มีความรู�จากการศึกษาและสายงานท่ีเคยปฏิบัติแตกต�างกัน ในบางกรณี เช�น การต�องมีการต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือดำเนินการเร�งด�วนเพ่ือแก�ไขปmญหาใดปmญหาหนึ่ง การท่ีจะรอให�เจ�าหน�าท่ีคนหนึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงไม�สามารถตอบสนองต�อปmญหาได�ทัน ประกอบกับในปmจจุบัน เปEนยุค Thailand 4.0 ท่ีรัฐบาล
ได�ต้ังเปuาหมายให�สังคมขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม การทำงานของภาครัฐก็ควรสอดคล�องไปกับเปuาหมายดังกล�าว โดยมี
การนำเทคโนโลยีเข�ามาปรับใช�ง�ายเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเพ่ิมข้ึน 
 ดังนั้น จากความรู�และประสบการณQท่ีได�รับจากการอบรมในครั้งนี้ ข�าพเจ�าจึงขอเสนอระบบท่ีมีประวัติ 
การศึกษา ประสบการณQทำงาน การอบรม และความสามารถพิเศษของข�าราชการ ซ่ึงข�าพเจ�า ขอเรียกระบบนี้ว�า 
Customs Officer Mobility หรือ COM เพ่ือท่ีจะทำให�การเคลื่อนไหวของบุคลากรมีลักษณะท่ียืดหยุ�น ตอบสนอง 
ต�อความต�องการของกรมศุลกากรและประชาชน สามารถเลือกบุคลากรเพ่ือจะเข�าไปแก�ไขปmญหาได�อย�างตรงประเด็น 
โดยระบบดังกล�าวนี้ สามารถเข�าผ�าน Smart Card ของกรมศุลกากร หรือจะทำในรูปแบบ application ก็สามารถ 
ทำได� เนื่องจากข�อมูลประวัติดังกล�าวท่ีแสดงในระบบไม�ได� เปEนความลับทางราชการ แต�เพ่ือความปลอดภัยจะให�มี 
การเข�าระบบโดยกรอกเลขบุคลากรของกรมศุลกากร ก็สามารถทำได� ซ่ึงระบบดังกล�าวนี้จะสะดวกต�อเจ�าหน�าท่ี 
ของกรมท่ีต�องการเรียกดูข�อมูลบุคลากรในกรณีท่ีมีเหตุเร�งด�วนท่ีจะต�องให�มีการโยกย�ายเจ�าหน�าท่ี เพ่ือให�เข�ามาปฏิบัติ
หน�าท่ีได�อย�างทันท�วงที รวมท้ังในกรณี ท่ีจะมีการโยกย�ายท่ัวไปและต�องการบุคคลท่ีมีประสบการณQด�านนี้  
โดยตรง ผู�อำนวยการส�วนหรือกองก็สามารถท่ีจะใช�ระบบนี้เพ่ือท่ีจะศึกษาข�อมูลของเจ�าหน�าท่ีท่ีมีความสนใจต�องการ
ให�มาช�วยปฏิบัติราชการได� ยกตัวอย�างเช�น ในกรณีท่ีกรมต�องการให�เจ�าหน�าท่ีของกรมท่ีสามารถพูดภาษาญ่ีปุzนได� 
เพ่ือมาช�วยในการแปลภาษาและต�อนรับให�กับเจ�าหน�าท่ีจากศุลกากรประเทศญ่ีปุzน เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องก็สามารถใช�
ระบบดังกล�าวเพ่ือท่ีจะค�นหาเจ�าหน�าท่ีผู�ท่ีมีความสามารถดังกล�าวมาช�วยปฏิบัติหน�าท่ีได� นอกจากกรมจะได�ประโยชนQ
จากการท่ีมีข�าราชการท่ีมีความรู�ความสามารถในด�านดังกล�าวมาปฏิบัติหน�าท่ีช�วยเหลืองานในราชการของกรม 
เจ�าหน�าท่ีก็จะได�ประโยชนQจากการได�นำเสนอทักษะความสามารถของตน หรือในกรณีท่ีมีทุนอบรมจากหน�วยงาน
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ต�างประเทศท่ีระบุว�าต�องการเจ�าหน�าท่ีท่ีพูดภาษาท่ีสามของประเทศนั้นได� กรมก็จะมีฐานข�อมูลท่ีสามารถเข�าค�นหา
รายชื่อเจ�าหน�าท่ี ท่ี มี ศักยภาพในด�านนั้น ๆ โดยสามารถค�นหาจาก Key Words ในระบบได�  อย�างไรก็ตาม  
กรมก็จะต�องได�รับความร�วมมือจากเจ�าหน�าท่ีเพ่ือปรับปรุงข�อมูลให�เปEนข�อมูลท่ีล�าสุดมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะได�ใช�ระบบ
ดังกล�าวได�อย�างมีประสิทธิภาพอย�างแท�จริง โดยระบบดังกล�าวจะมีรูปแบบท่ีไม�ซับซ�อน เพ่ือท่ีจะสามารถใช�งานได� 
ไม�ยากจนเกินไป ดังรูปตัวอย�างข�างล�างต�อไปนี้ 
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Project Made in China 2025 สู� Thailand 4.0 
 

ทรรศนันทน�  จำปา 

                                                                                                    นักวชิาการสรรพากรชำนาญการ 

                                                                                             กรมสรรพากร 

 
 แผนพัฒนาเชิงรุกด�านเทคโนโลยี (Made in China 2025) เป(นการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากเน�นปริมาณ
เป(นการผลิตท่ีเน�นคุณภาพ มีการใช�เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต ให�ความสำคัญกับ การสร�างสรรค8อุตสาหกรรมใหม: 
ผลิตสินค�าอัจฉริยะ สร�างสิ่งอำนวยความสะดวกด�านการพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตแบบสีเขียว ซ่ึงจากแผนดังกล:าว
ทำให�จีนก�าวข้ึนมาเป(นผู�นำด�านเศรษฐกิจนวัตกรรมในลำดับต�นของโลก ท้ังนี้เม่ือวิเคราะห8จากธุรกิจ นวัตกรรมของจีน 
มีการเจริญเติบโตแบบก�าวกระโดด โดยพบว:าจีนมีจุดแข็งท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 1. จีนมีประชากรจำนวนมาก ทำให�มีฐานผู�ใช�งานจำนวนมาก เช:น จีนผลิตเครื่องบินใช�เองสำหรับ 
สายการบินในประเทศ เนื่องจากมีผู�บริโภครองรับการใช�งานจำนวนมาก ทำให�เกิดสายการบินต:าง ๆ ในเมืองสำคัญ
ของจีน เช:น Chengdu Airlines นอกจากนี้จีนยังพัฒนาด�านอุตสาหกรรมการบินอย:างต:อเนื่อง 
 2. จีนเข)มงวดกับธุรกิจท่ีเข)ามาในประเทศ จีนเป(นประเทศท่ีเข�มงวดกับบริษัทต:างชาติท่ีต�องการทำธุรกิจ 
ในประเทศจีนอย:างมาก โดยเฉพาะธุรกิจเทคโนโลยี หลายบริษัทติดเง่ือนไขด�านกฎหมายหลายประการจนไม:สามารถ
เข�าดำเนินธุรกิจในจีนได�เต็มท่ีนัก  จึงทำให�จีนผลักดันบริการรูปแบบเดียวกันในประเทศจีนได�ง:าย  
 3. จีนลงทุนในโครงสร)างพ้ืนฐานเป=นจำนวนมาก เพ่ือรองรับเศรษฐกิจท่ีกำลังขยายตัว เช:น สร�างระบบ
สาธารณูปโภคประเภทรางและรถไฟความเร็วสูง สร�างสนามบินท่ีทันสมัย มีการวางแผนท่ีจะเป(น International 
Avitation Hub รวมถึงระบบถนนท่ีมีลักษณะเป(นวงแหวนเป(นชั้น โดยในเมืองท่ีมีขนาดใหญ: เช:น นครเฉิงตู พบว:า 
มีการสร�างวงแหวนถนนถึง 7 ชั้น เพ่ือรองรับการคมนาคมขนส:ง 
 

                                  
      `  ความเชื่อมโยงของระบบรางในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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 ในช:วงหลายปYท่ีผ:านมา ประเทศจีนเป(นประเทศท่ีรับผลิตอุปกรณ8ให�หลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี ทำให�จีนมีความรู�จากการผลิตตามต�นแบบท่ีสามารถนำไปต:อยอดได� หรือการปรับเปลี่ยนต�นแบบเพ่ือผลิตเอง  
เม่ือได�ความรู�และรูปแบบการผลิต การสร�างผลิตภัณฑ8จึงสามารถทำได�ง:ายข้ึนรวมถึงการผลิตเอง นำไปสู:การคิดค�น
นวัตกรรมใหม: ๆ การต:อยอดจากสิ่งท่ีมีโดยสร�างสิ่งใหม:ท่ีดีกว:า นับเป(นจุดเริ่มต�นของการเติบโตทางเทคโนโลยี  
เห็นได�จากป[จจุบันท่ีมีเทคโนโลยีใหม:เกิดข้ึนเป(นจำนวนมากในประเทศจีน เช:น การพัฒนาระบบ AI มาต:อยอด 
ในหลายธุรกิจ  
 นอกจากนี้จีนยังให�ความสำคัญกับการพัฒนาด�านอ่ืน ๆ เช:น การพัฒนา Big Data รวมถึงป[จจุบันภาครัฐได� 
ให�การสนับสนุนและดำเนินการให�เป(นรูปธรรมมากข้ึน เช:น การก:อต้ังกองทุนรัฐบาลเพ่ือลงทุนในอุตสาหกรรมเกิดใหม: 
รัฐบาลให�การสนับสนุนยกเว�นค:าเช:าสถานประกอบการ หรือการจัดหาทำเลท่ีเหมาะสมสำหรับการประกอบกิจการ 
การสนับสนุนด�านการเงินและสินเชื่อแก:โครงการท่ีเป(นมิตรกับสิ่งแวดล�อม การช:วยเหลือด�านจดสิทธิบัตรสำหรับ
เทคโนโลยีท่ีคิดค�น ทำให�บริษัท Start up ในประเทศจีนเกิดข้ึนอย:างรวดเร็ว  มีคนรุ:นใหม:ท่ีประสบความสำเร็จ 
กับธุรกิจ Start up เป(นจำนวนมาก เป(นต�น จากยุทธศาสตร8 Made in China 2025 ของจีน ทำให�เราได�เรียนรู�ว:าจีน
มีการวางแผนอย:างรอบด�านและมีความเชื่อมโยงกันท้ังภาครัฐและเอกชน  
 ประเทศไทยมีนโยบายประเทศไทย 4.0 ซ่ึงรัฐบาลมีจุดมุ:งหมายต�องการขับเคลื่อนประเทศด�วยวิธีการบริหาร
จัดการท่ีเน�นการใช�เทคโนโลยีเข�ามาในกระบวนการทำงานทุกภาคส:วน เพ่ือให�การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ 
ลดต�นทุนค:าใช�จ:าย มีระบบฐานข�อมูลขนาดใหญ:เพ่ือใช�นำข�อมูลมาประมวลผลหารูปแบบความสัมพันธ8 ความเชื่อมโยง
ของข�อมูล นำไปสู:การตัดสินใจ หรือการดำเนินนโยบายต:าง ๆ   
 

 ข)อเสนอ 
 จากแนวคิดการพัฒนาประเทศของจีน เราจะพบว:าจีนมีการวางแผนอย:างรอบด�านและมีความเชื่อมโยง 
กันท้ังภาครัฐและเอกชน มีการนำข�อมูลขนาดใหญ:มาใช�วิเคราะห8และนำไปสู:การกำหนดนโยบาย ซ่ึงเป(นวิธีท่ีได�ผลดี 
ในจีน เนื่องจากจีนเป(นประเทศท่ีมีประชากรมาก นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป(นฐานการผลิตในหลายประเภท
อุตสาหกรรมคล�ายคลึงกับจีนในระยะแรกท่ีเน�นปริมาณ ดังนั้น ในขณะท่ีประเทศไทยเป(นฐานการผลิตท่ีสำคัญ 
ของอุตสาหกรรมต:าง ๆ จึงควรเรียนรู�นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือนำไปสู:การผลิตท่ีเน�นคุณภาพ หรือพิจารณา 
ให�มีกระบวนการถ:ายทอดเทคโนโลยีร:วมกันระหว:างหน:วยงาน โดยมีรัฐบาลให�การสนับสนุนในอุตสาหกรรมท่ีมี 
การถ:ายทอดเทคโนโลยีระหว:างกันในรูปของนโยบายท่ีเป(นรูปธรรม เช:น มาตรการทางภาษีสำหรับผู�ประกอบการ 
ท่ีมาลงทุนในประเทศไทยและมีการถ:ายทอดเทคโนโลยีระหว:างกัน รวมถึงเข�มงวดกับบางอุตสาหกรรมนำเข�าท่ีอาจมี
ผลกระทบต:ออุตสาหกรรมภายในประเทศ 
 ในป[จจุบัน กรมสรรพากร มีการนำระบบฐานข�อมูลขนาดใหญ: (Big Data) มาใช�ในกระบวนการวิเคราะห8
ข�อมูลภาษี ประกอบกับกรมสรรพากรเป(นหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องกับท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในแง:ของการให�บริการ
ด�านภาษี การกำกับดูแล และการเชื่อมโยงข�อมูลระหว:างหน:วยงานภาครัฐ โดยกรมสรรพากรได�มีการดำเนินการ 
เพ่ือสอดคล�องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ดังนี้ 
 1. มีการนำระบบฐานข�อมูลขนาดใหญ: (Big Data) มาวิเคราะห8รูปแบบการปฏิบัติและการดำเนินการทางภาษี    
ทำให�เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บมากยิ่งข้ึน  
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 2. กรมสรรพากรมีนโยบายจูงใจและสนับสนุนให�ผู�ประกอบการเข�าระบบภาษีให�ถูกต�อง เช:น พระราชบัญญัติ
ยกเว�นเบ้ียปรับ เงินเพ่ิมภาษีอากรและความรับผิดทางอาญา เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากร 
ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 รวมถึงให�สิทธิประโยชน8ทางภาษีแก:ผู�ประกอบการ Start up และ SMEs 
 3. กรมสรรพากรมีความเชื่อมโยงข�อมูลระหว:างหน:วยงานภาครัฐ โดยนำเทคโนโลยีเข�ามาดำเนินการ  
ทำให�ลดการดำเนินงานซ้ำซ�อนระหว:างหน:วยงานรัฐ ลดค:าใช�จ:ายการเดินทางของประชาชนผู�มาติดต:อ 
 ดังนั้นข�อเสนอสำหรับทิศทางกรมสรรพากร จากแนวคิด Made in China 2025 เพ่ือนำไปสู: Thailand 4.0 
ดังนี้ 
 1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการทางภาษีไปสู:รูปแบบการใช� digital เช:น กระบวนการยื่นแบบแสดง
รายการ กระบวนการคืนเงินภาษีอากร จะทำให�มีข�อมูลนำเข�าท่ีรวดเร็ว โปร:งใสง:ายต:อการตรวจสอบและวิเคราะห8 
 2. ดำเนินนโยบายสนับสนุนผู�ประกอบการท่ีมีการถ:ายทอดเทคโนโลยีระหว:างกันในรูปแบบมาตรการทางภาษี 
เพ่ือให�อุตสาหกรรมมีความเข�มแข็งในการแข:งขัน หรือพัฒนาไปสู:ผู�ประกอบการท่ีเน�นการผลิตเชิงคุณภาพ  
เกิดนวัตกรรมใหม: ๆ 
 3. ดำเนินการให�มีความเชื่อมโยงระหว:างข�อมูลหน:วยงานรัฐหรือหน:วยงานเอกชนท่ีเก่ียวข�อง  
 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�เทคโนโลยีท่ีทำให�งานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ระหว:างหน:วยงาน  
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แอปพลิเคชัน “ONE DLT” 

 

ทิพย�วัลย� พิศาลปติ 

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 

กรมการขนส�งทางบก 

 
ส่ิงท่ีได�จากการอบรม  

การเข	าสู�ระบบข	าราชการผู	มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ�นที่ 14 ทำให	ข	าพเจ	าได	รับโอกาสในการเรียนรู	และพัฒนา
ตนเอง ท้ังจากการเข	าร�วมอบรมตามหลักสูตรของสำนักงาน ก.พ. และจากการเรียนรู	งานภายในกรมการขนส�งทางบก
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ3รายบุคคลของข	าราชการผู	มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยได	เรียนรู	แนวคิดต�าง ๆ ที่สำคัญต�อ
การทำงาน ดังนี้ 

• การมองภาพแบบองค3รวม (Holistic view) ซ่ึงจะต	องมองให	รอบด	าน คำนึงถึงข	อดี-ข	อเสีย ผลที่จะ
เกิดข้ึนกับทุกส�วนท่ีเก่ียวข	อง ก�อนท่ีจะลงมือปฏิบัติ 

• การใฝ J เร ียนร ู 	  (Commitment to learn) เสร ิมสร 	างอ ุปน ิส ัยในการเร ียนร ู 	ส ิ ่ งใหม �ๆ และ 
เปPดกว	างพร	อมเรียนรู	ตลอดเวลา 

• การวางยุทธศาสตร3ในการปฏิบัติงาน (Strategy execution) โดยมุ�งเน	นให	เห็นถึงความสำคัญของ
การวางแผน การต้ังคำถามท่ีดีท่ีจะนำไปสู�เปXาหมาย พันธกิจ และ วิสัยทัศน3 ท่ีแท	จริงขององค3กร  

• การวิเคราะห3ข	อมูล (Data Analytic) โดยใช	สถิติเป[นตัวทำนายแนวโน	มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการตัดสินใจด	วยความคิดเห็น (Opinion-driven decision) เป[นการตัดสินใจโดยใช	ข	อมูล 
(Data-driven decision) เพ่ือสามารถระบุเปXาหมายได	ชัดเจน 

• การพร	อมรับการเปลี ่ยนสู �ส ังคมดิจ ิตอล (Digital transformation) โดยมุ �นเน	นการสร	างทีม 
ที ่เข	มแข็งเพื ่อนำไปสู �การเปลี ่ยนแปลง สร	างวัฒนธรรมของทีม (Core value) และกำหนดเปXาหมายเพื ่อให	 
ทุกคนในทีมมุ�งสู�จุดหมายเดียวกัน 

• การม ีจ ิตสาธารณะ (Public service attitude) และการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐท ี ่ด ี  (Good 
Governance) มุ�งเน	นการมีส�วนร�วมของประชาชน ใส�ใจแก	ปdญหาอย�างแท	จริง (เก็บข	อมูลจากพื้นที ่จริง) และ
สนับสนุนให	เกิดการบูรณาการทุกภาคส�วน 

• การบูรณาการกันระหว�างหน�วยงาน (Integration) ถือเป[นสิ ่งทำสำคัญอย�างยิ ่งแต�หาได	ยาก 
ในการทำงานของภาคราชการ ทั้งระหว�างหน�วยงาน หรือแม	กระทั่งภายในหน�วยงานเดียวกัน ทำให	การทำงาน 
ขาดความเชื่อมโยงและต�อเนื่องกัน และในบางครั้งอาจเกิดความซ้ำซ	อนในการปฏิบัติงานและสิ้นเปลืองงบประมาณ 
อีกด	วย ทุกหน�วยงานจึงควรมีการบูรณาการระหว�างกัน แบ�งปdนข	อมูลระหว�างกันเพ่ือให	สามารถนำข	อมูลมาวิเคราะห3
ปdญหาและนำไปสู�การแก	ปdญหาท่ีเหมาะสมต�อทุกฝJายได	 
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ข�อเสนอแนะการพัฒนางานของกรมการขนส&งทางบก 

“เป[นองค3กรแห�งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส�งทางถนน ให	มีคุณภาพและปลอดภัย 
พ.ศ.2559-2564” คือวิสัยทัศน3ของกรมการขนส�งทางบก ที่ทุกคนยึดถือในการปฏิบัติงาน โดยจะเห็นได	จากผลงาน
ต�าง ๆ ของกรมการขนส�งทางบกที่มุ�งเน	นการนำเทคโนโลยีเข	ามาประยุกต3ใช	 เพื่อให	สามารถดำเนินงานได	อย�างมี
ประสิทธิภาพและเป[นการอำนวยความสะดวกให	แก�ประชาชนผู	มารับบริการ สิ่งหนึ่งท่ีเห็นได	ชัดเจนคือการออก 
แอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองรูปแบบการใช	ชีวิตในปdจจุบัน ตัวอย�างเช�น DLT eForm iFound, DLT Smart Queue, 
DLT QR License, DLT Smart Bus Terminal, DLT Smart Service, DLT GPS, DLT Notification, DLT Taxi OK, 
DLT Check in Plus, DLT-Inspection,   รวมทั ้งระบบออนไลน3ต�าง ๆ เช�น ระบบร	องเรียน ระบบจองทะเบียน  
หรือระบบชำระภาษี เป[นต	น   

อย�างไรก็ตาม เนื่องจากแอปพลิเคชัน และระบบออนไลน3ต�าง ๆ เป[นโครงการที่ดำเนินการโดยหน�วยงาน 
ที ่หลากหลาย และโดยผู 	พัฒนาระบบที ่แตกต�างกัน ทำให	พบว�าภายหลังจากการเปPดให	ประชาชนใช	บริการ  
ผลตอบรับที่ได	ไม�เป[นไปตามที่กรมการขนส�งทางบกมุ�งหวัง การให	คะแนนแอปพลิเคชันโดยผู	ใช	งานเป[นภาพสะท	อน 
ที่ชัดเจนว�าแอปพลิเคชันต�าง ๆ ของกรมการขนส�งทางบก ยังไม�สามารถตอบสนองต�อความต	องการของผู	ใช	งานได	 
โดยหากพิจารณาจะพบว�าสาเหตุเกิดจากการท่ีแอปพลิเคชันไม�สามารถใช	งานได	 อันเนื่องมาจากขาดการอัพเดท 
หรือบำรุงรักษา กล�าวคือ โครงการได	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล	ว และไม�ได	มีการเตรียมงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษา
ระบบไว	 รวมท้ังหน�วยงานเจ	าของโครงการขาดความเชี่ยวชาญในด	านเทคโนโลยี ทำให	ไม�สามารถแก	ไขปdญหาท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังจบโครงการเองได	 นอกจากนี ้ หากประชาชนต	องการใช	บริการต�าง ๆ ของกรมการขนส�งทางบกผ�าน 
แอปพลิเคชัน จะต	องดาวน3โหลดแอปพลิเคชันจำนวนมากไว	ในเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ3 หมายความว�าจะต	องมี
การล็อคอินเข	าใช	งานในทุกแอปพลิเคชัน ซ่ึงอาจก�อให	เกิดความไม�สะดวกสบายในการใช	งานได	  

หากลองจำแนกประเภทของแอปพลิเคชัน และระบบออนไลน3 ของกรมการขนส�งทางบกจะพบว�าสามารถ 
จัดกลุ�มตามประเภทการใช	งานได	 ดังนี้  

1. แสดงข	อมูลส�วนบุคคล 
2. แจ	งข	อมูลข�าวสารของกรมการขนส�งทางบก รวมทั้งข	อมูลเอกสาร แบบฟอร3มที่ต	องใช	 และช�องทาง 

การติดต�อกับหน�วยงานภายใน 
3. กฎหมาย ระเบียบ ข	อกำหนดต�าง ๆ ของกรมการขนส�งทางบก 
4. จองคิวเพ่ือทำธุรกรรมกับกรมการขนส�งทางบก รวมท้ังการทำธุรกรรมออนไลน3 
5. ตรวจสอบข	อมูลรถสาธารณะ และ 
6. ร	องเรียนเรื่องต�าง ๆ 
จากกรณีที่กล�าวมาข	างต	น ข	าพเจ	าจึงขอเสนอโครงการรวมแอปพลิเคชันต�าง ๆ ของกรมการขนส�งทางบก 

ไว	ในแอปพลิเคชันเดียว ภายใต	ชื่อ “ONE DLT” โดยขอเสนอแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 
1. จัดต้ังคณะทำงานเพ่ือรวมแอปพลิเคชัน และระบบออนไลน3ต�าง ๆ มาไว	ในแอปพลิเคชัน “ONE DLT” โดยให	

ศูนย3เทคโนโลยีสารสนเทศเป[นหน�วยงานเจ	าภาพ และให	หน�วยงานเจ	าของแอปพลิเคชัน และระบบออนไลน3ต�าง ๆ 
เป[นกรรมการเพื่อสนับสนุนข	อมูลที่จำเป[นในการรวมแอปพลิเคชัน (ประสานผู	จัดทำแอปพลิเคชันเพื่อส�งมอบข	อมูล 
การสร	างและสถาปdตยกรรมของแอปพลิเคชันต�อเจ	าหน	าท่ีของศูนย3เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง) 
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2. คณะทำงานศึกษาและกำหนดแนวทางและรูปแบบการสร	างแอปพลิเคชันของกรมการขนส�งทางบก  
เพื่อใช	สร	างแอปพลิเคชัน “ONE DLT” และเพื่อใช	เป[นหลักเกณฑ3ให	กับหน�วยงานที่ต	องการเพิ่มเติมฟdงก3ชันอื่น ๆ  
ภายในแอปพลิเคชัน “ONE DLT” ในอนาคต 

3. ศูนย3เทคโนโลยีเป[นผู	ดูแลแอปพลิเคชัน “ONE DLT” ซ่ึงจะสามารถอัพเดทแอปพลิเคชัน ปรับปรุงรูปแบบ
และเนื้อหาให	มีความเป[นปdจจุบัน (ตามการร	องขอของหน�วยงานผู	ให	ข	อมูล) รวมท้ังแก	ไขปdญหาต�าง ๆ ท่ีพบระหว�างใช	
งานแอปพลิเคชัน 

                   
ปdจจุบัน vs ข	อเสนอ 

 
ตัวอย�างรูปแบบแอปพลิเคชัน “ONE DLT”   

 
 
 
 

   NE 

DLT 
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โดยแต�ละส�วนมีข	อมูลหรือฟdงก3ชันการทำงาน ดังนี้ 
1. Personal Information - ข	อมูลส�วนบุคคล เช�น ใบอนุญาตขับรถ ข	อมูลการครอบครองรถ เป[นต	น 
2. News - แจ	งข�าวประชาสัมพันธ3 
3. Form - แบบฟอร3มใบคำขอต�าง ๆ  
4. Contact - ข	อมูลช�องทางการติดต�อหน�วยงานภายใน 
5. Law - ข	อมูลกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข	อกำหนดต�าง ๆ 
6. Queue - จองคิวทำธุรกรรมต�าง ๆ 
7. Payment - ชำระเงินในการทำธุรกรรมต�าง ๆ 
8. Tracking – ติดตามรถโดยสารสาธารณะ 
9. Complaint - ร	องเรียนเรื่องต�าง ๆ 

การรวมแอปพลิเคชันเป[น “ONE DLT” จะทำให	เกิดประโยชน3 ดังนี้ 
1. ประชาชนผู 	 ใช 	งานสามารถเข 	าถ ึงข 	อม ูลข �าวสารและบริการต�าง ๆ ของกรมการขนส�งทางบก 

ผ�านแอปพลิเคชันเดียว หมายความว�าประชาชนแต�ละรายจะมีเพียง 1 รหัสผู 	ใช	งาน ซึ ่งจะเป[นประโยชน3 
ในด	านฐานข	อมูลผู	ใช	งานของกรมการขนส�งทางบก  

2.  กรมการขนส�งทางบกเป[นเจ	าของแอปพลิเคชันที่แท	จริง หมายความว�าเจ	าหน	าที่สามารถปรับปรุงเนื้อหา
และรูปแบบ อัพเดทข	อมูล รวมทั ้งแก	ไขปdญหาที ่เกิดขึ ้นได	ทันท�วงที สามารถตอบสนองต�อความต	องการของประชาชนได	  
(ปdจจุบันไม�สามารถแก	ไขได	เอง ต	องแจ	งให	ผู 	สร	างแอปพลิเคชันเป[นผู 	แก	ไข ซึ ่งควบคุมได	ยากและต	องใช	เวลา 
ในการประสานงาน) 

3. บุคลากรของกรมการขนส�งทางบกได	พัฒนาทักษะในด	านที่เกี่ยวข	อง ซึ่งจะกลายเป[นองค3ความรู	สำคัญ 
ของกรมการขนส�งทางบกต�อไปในอนาคต 

4. กรมการขนส�งทางบกสามารถยกระดับความปลอดภัยในการเข	าใช	งานให	สูงขึ้น เพื่อทำให	แอปพลิเคชัน 
มีความน�าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และสามารถระบุตัวตนของผู	ใช	งานได	อย�างชัดเจน เพื่อสร	างความเชื่อมั่นให	กับผู	ใช	งาน
และเป[นท่ียอมรับของหน�วยงานอ่ืน ๆ  

5. งบประมาณที ่ใช	ไปก�อให	เกิดคุณค�าอย�างแท	จริง ไม�ใช�เป[นเพียงแค�การสร	างแอปพลิเคชันหรือ 
ระบบต�าง ๆ ให	สอดคล	องกับวิสัยทัศน3 แต�ไม�สามารถใช	งานได	  

ภายหลังจากที่สร	างแอปพลิเคชัน “ONE DLT” แล	วเสร็จ กรมการขนส�งทางบกยังสามารถต�อยอดเพื่อขยาย
ขอบเขตการใช	งานของแอปพลิเคชันให	ครอบคลุมการบริการและธุรกรรมทั้งหมดของกรมการขนส�งทางบก เช�น การชำระ
ภาษีประจำป~ (โดยกรมการขนส�งทางบกทำการเชื่อมโยงข	อมูลผลการตรวจสภาพจาก ตรอ. โดยตรง) ซึ่งจะช�วยลด
ความแออัดของประชาชนที่ต	องมาติดต�อที่สำนักงานขนส�ง การบริการมีความรวดเร็วและตอบสนองต�อความต	องการ
ของประชาชน  

การพัฒนาแอปพลิเคชัน “ONE DLT” นอกจากจะทำให	ประชาชนได	รับความสะดวกสบาย และกรมการ
ขนส�งทางบกได	พัฒนาคุณภาพการให	บริการ รวมทั้งเสริมสร	างการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส�วนแล	ว แอปพลิเคชัน 
ดังกล�าว ยังถือเป[นภาพสะท	อนที ่ดีของค�านิยมของกรมการขนส�งทางบกที่ว�า “ONE DLT" เปXาหมายชัดเจน  
มีบูรณาการ งานโดดเด�น เน	นนวัตกรรม กำกับตามกฎหมาย โปร�งใส เป[นธรรม” อีกด	วย 
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การใช�เทคโนโลยีสร�างระบบจัดเกบ็และเช่ือมโยงข�อมูลบุคลากร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

 
ธัญลักษณ�  ฮ่ันตระกูล 

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
  การเข	ารับการฝกอบรมตามหลักสูตรการเสริมสร	างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงาน
สำหรับข	าราชการผู	 มีผลสัมฤทธิ์สูงประจำป*งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ทำให	ผู	 เขียนได	ฝกฝนพัฒนาทักษะ 
ท่ีเป6นประโยชน8 และได	เรียนรู	องค8ความรู	ใหม� ๆ ในประเด็นท่ีน�าสนใจต�าง ๆ ดังนี้ (1) การพัฒนาและสร	างองค8ความรู	 
ความเข	าใจ ทักษะ และประสบการณ8ด	านดิจิทัล (Digital Transformation) (2) การวิเคราะห8และการใช	ข	อมูล (Data 
Analytics) (3) การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ8 (Strategic Management) (4) การเสริมสร	างและพัฒนาสมรรถนะ 
ด	านการมุ�งม่ันในการเรียนรู	และพัฒนาตนเอง (Commitment to Learning) (5) การมองในภาพรวม (Holistic 
View) (6) การเสริมสร	างความตระหนักรู	ในการเป6นข	าราชการท่ีดี ด	วยการสร	างเสริมประสบการณ8การปฏิบัติงาน 
ในชุมชน (Public Service Attitude) และ (7) การเปaดมุมมองประสบการณ8 ท่ี เป6นสากล (Global Mindset)  
ซ่ึงจากการเรียนรู	ดังกล�าวทำให	ผู	เขียนตระหนักว�า ในปeจจุบันนี้ ข	อมูล (Data) ถือได	ว�าเป6นปeจจัยสำคัญอย�างหนึ่ง 
ท่ีช�วยให	องค8กรสามารถขับเคลื่อนไปข	างหน	าได	อย�างมีทิศทางรวดเร็วทันต�อเหตุการณ8 และเป6นตัวแปรสำคัญท่ีช�วย
สร	างความเจริญก	าวหน	าและความสำเร็จแก�แก�องค8กร ดังคำกล�าวท่ีว�า “Data is the new oil” คำกล�าวนี้ชี้ให	เห็น 
ถึงความสำคัญของข	อมูลในโลกยุคปeจจุบันท่ีเปรียบเสมือนขุมทรัพย8แห�งใหม�ท่ีมีมูลค�ามหาศาลอย�างน้ำมัน ผู	เขียน 
เห็นว�าหากองค8กรใดมองเห็นความสำคัญของข	อมูล (Data) บริหารจัดการข	อมูลอย�างเป6นระบบ และเรียนรู	ในการนำ
ข	อมูลมาใช	ให	เกิดประโยชน8แก�องค8กรแล	ว ย�อมส�งผลให	เกิดการพัฒนาและเป6นผลดีต�อองค8กรอย�างแน�นอน โดยเฉพาะ
อย�างยิ่ง หากนำเทคโนโลยีมาปรับใช	เข	ากับข	อมูลด	วยแล	ว ยิ่งทำให	การพัฒนาเป6นไปได	อย�างรวดเร็วข้ึนเป6นเท�าทวีคูณ              
ด	วยเหตุนี้ ผู	เขียน จึงขอเสนอแนวคิดและวิธีการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ           
ในประเด็นเก่ียวกับการใช	เทคโนโลยีในการจัดการเก่ียวกับข	อมูล 
  เม่ือกล�าวถึงประเด็นเก่ียวกับข	อมูล (Data) หลายๆ คน คงนึกถึงคำว�า “Big Data” หรือ “ข	อมูล
จำนวนมากมหาศาล” ซ่ึงปeจจุบันกำลังได	รับความสนใจจากทุกภาคส�วน “ข	อมูลจำนวนมากมหาศาล” หรือ Big Data นั้น  
มีคุณลักษณะสำคัญอยู� 4 ประการ คือ เป6นข	อมูลท่ีมีจำนวนมากขนาดมหาศาล (Volume) มีความซับซ	อนหลากหลาย 
(Variety) มักจะเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วอยู�ตลอดเวลา (Velocity) และยังไม�สามารถนำมาใช	เป6นข	อมูลท่ีสมบูรณ8
เพ่ือนำมาใช	ในการประกอบการพิจารณาได	 (Veracity) จะเห็นได	ว�า ในช�วงเวลานี้มีการต่ืนตัวและเริ่มมีการใช	
ประโยชน8จาก Big Data ท่ีแพร�หลายมากข้ึน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ อาทิเช�น Netflix, YouTube, Facebook, 
Twitter, Google, Walmart, Starbucks เป6นต	น ซ่ึงหนึ่งในเทคโนโลยีท่ีทำให	บริษัทเหล�านี้ประสบความสำเร็จ คือ 
Big Data โดยธุรกิจเหล�านี้มีการใช	เทคโนโลยีในการจัดเก็บข	อมูล ทำให	มีข	อมูลอยู�ในมือจำนวนมหาศาล และสามารถ
นำข	อมูลท่ีมีอยู�มาใช	วิเคราะห8เพ่ือหาโอกาสทางธุรกิจและตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ๆ ผ�านการประมวลผลโดยใช	
เทคโนโลยี  AI (Artificial Intelligence) และ Machine Learning เป6นเครื่องช�วย ซ่ึงสำหรับภาคราชการแล	ว  
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การจะไปให	ถึงจุดของการใช	ประโยชน8จากเทคโนโลยี Big Data ได	อย�างสมบูรณ8นั้น ผู	เขียนมองว�ายังเป6นเรื่องท่ีต	อง
อาศัยระยะเวลาในการพัฒนาและมีความซับซ	อนอยู�พอสมควร แต� เห็นว�าภาคราชการควรให	ความสำคัญกับเทคโนโลยีนี้  
และเริ่มให	เร็วท่ีสุด โดยอาจเริ่มต	นจากจุดเล็ก ๆ ท่ีไม�ซับซ	อนจนเกินไปก�อน แล	วค�อย ๆ พัฒนาไปจนสามารถ 
ใช	ประโยชน8จากเทคโนโลยี Big Data หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีเป6นประโยชน8ต�อหน�วยงานได	ต�อไป  
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป6นหน�วยงานบังคับใช	กฎหมายสังกัดกระทรวงยุติธรรม ก�อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 3 
ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใช	ชื่อภาษาอังกฤษว�า “DEPARTMENT 
OF SPECIAL INVESTIGATION” มีชื่อย�อว�า “DSI” มีภารกิจเก่ียวกับการปyองกัน ปราบปราม การสืบสวนและ 
การสอบสวนคดีความผิดทางอาญาท่ีต	องดำเนินการสืบสวนโดยใช	วิธีการพิเศษตามกฎหมายว�าด	วยการสอบสวนคดี
พิเศษ และมีพันธกิจ (Mission) ในการปyองกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวน และดำเนินคดีพิเศษอย�างมี
ประสิทธิภาพด	วยความเป6นธรรม  
  ตามกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 ได	มี 
การกำหนดอำนาจหน	าท่ีของกองต�าง ๆ ตามโครงสร	างของกรมไว	 ซ่ึงแต�ละกองก็จะมีอำนาจหน	าท่ีและภารกิจหลัก ๆ 
ท่ีต	องรับผิดชอบแตกต�างกันไป เช�น กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ มีอำนาจหน	าท่ีและภารกิจหลักในการสืบสวน
สอบสวนคดีความผิดทางอาญาเก่ียวกับการกู	ยืมเงินท่ีเป6นการฉ	อโกงประชาชน กองคดีทรัพย8สินทางปeญญา มีอำนาจ
หน	าท่ีและภารกิจหลักในการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญาเก่ียวกับการละเมิดทรัพย8สินทางปeญญา กองคดี
ภาษีอากร มีอำนาจหน	าท่ีและภารกิจหลักในการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญาเก่ียวกับภาษีอากร กองคดี
การเงินการธนาคารและการฟอกเงิน มีอำนาจหน	าท่ีและภารกิจหลักในการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญา
เก่ียวกับการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กองกิจการต�างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว�างประเทศ มีอำนาจ
หน	าท่ีและภารกิจหลักในการเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางความร�วมมือระหว�างประเทศด	านคดีพิเศษ ประสาน
ความร�วมมือ เสริมสร	างความสัมพันธ8กับองค8กรระหว�างประเทศและหน�วยงานต�างประเทศท่ีอยู�ในอำนาจหน	าท่ี 
ของกรม กองกฎหมาย มีอำนาจหน	าท่ีและภารกิจหลักเก่ียวกับเสนอแนะและให	คำปรึกษาเก่ียวกับข	อกฎหมายและ
ระเบียบต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข	องในกิจการของกรม เป6นต	น ซ่ึงในแต�ละกองแต�ละกลุ�มงานก็จะมีบุคลากรสังกัดและ 
ปฏิบัติหน	าท่ีอยู� โดยบุคลากรแต�ละคน ก็จะมีภาระงานหรือหน	าท่ีความรับผิดชอบตามหน�วยงานท่ีตนสังกัดอยู�เท�านั้น 
ซ่ึงตามปกติแล	วจะไม�มีการทำงานข	ามสังกัดกัน เว	นแต�เป6นกรณีท่ีมีเหตุผลและความจำเป6น และได	รับความเห็นชอบ
จากผู	บังคับบัญชาหรือผู	บริหารแล	วแต�กรณี    
  ต้ังแต� เริ่มก�อต้ังกรม เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 จนถึงปeจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได	มี           
การรับโอนบุคลากรมาจากหลายหน�วยงาน อาทิเช�น สำนักงานตำรวจแห�งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม 
กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมบังคับคดี กรมท่ีดิน สำนักงานปyองกันและปราบปราม การฟอกเงิน สำนักงาน
คณะกรรมการปyองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ องค8กรปกครองส�วนท	องถ่ินต�าง ๆ เป6นต	น รวมท้ังได	มี 
การรับสมัครและบรรจุข	าราชการใหม�ด	วยอีกจำนวนหนึ่ง ซ่ึงจะเห็นได	ว�าบุคลากร แต�ละคนนั้นย�อมมีทักษะความรู	
ความสามารถท่ีแตกต�างกันอยู�แล	ว โดยเฉพาะอย�างยิ่งเม่ือบุคลากรเหล�านั้น มีท่ีมาจากหลากหลายหน�วยงาน จึงเชื่อ 
ได	ว�าย�อมมีทักษะ ความรู	 ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ8การทำงาน ท่ีแตกต�างกันอย�างแน�นอน จะเห็นได	ว�า  
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจหน	าท่ีหรือภาระงานท่ีค�อนข	างหลากหลาย แต�ขณะเดียวกันก็มีบุคลากรท่ีมีทักษะ 
ความชำนาญท่ีหลากหลาย มีความเป6นสหวิชาชีพค�อนข	างสูงอยู�ด	วยเช�นกัน  
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  ผู	เขียนมองว�าความหลากหลายดังกล�าวนี้ถือเป6นจุดแข็งประการหนึ่งของหน�วยงาน และเห็นว�า 
หากบุคลากรซ่ึงมีทักษะความรู	ความสามารถท่ีหลากหลายเหล�านี้ได	รับการพัฒนาอย�างถูกทาง ก็จะทำให	มีศักยภาพ 
ในการทำงานเพ่ิมสูงข้ึนและสามารถปฏิบัติงานได	ดีข้ึน อีกท้ัง หากได	รับโอกาสในการนำความรู	ความสามารถ 
หรือทักษะท่ีตนเองมีความถนัดมาใช	ในการทำงานหรือช�วยสนับสนุนงานด	านต�าง ๆ ของกรม ได	ทันต�อสถานการณ8 
ท่ีเกิดข้ึนตามช�วงเวลาต�าง ๆ ด	วยแล	ว ก็น�าจะช�วยให	การทำงานเป6นไปได	อย�างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ส�งผลให	กรมสามารถบรรลุเปyาหมายตามพันธกิจ คือ เป6นท่ีเชื่อถือศรัทธาของสังคมในการปyองกันปราบปรามสืบสวน
และดำเนินคดีพิเศษได	ดียิ่งข้ึน แต�การท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเลือกนำจุดแข็งในเรื่องท่ีกรมมีบุคลากรท่ีมีทักษะ
ความชำนาญ ท่ีหลากหลาย มีความเป6นสหวิชาชีพค�อนข	างสูงมาปรับใช	ให	เกิดประโยชน8ได	นั้น ผู	เขียนเห็นว�า 
กรมจำเป6นต	องมีข	อมูล (Data) ท่ีเก่ียวข	องในเรื่องนี้อย�างเพียงพอเสียก�อน ซ่ึงข	อมูลท่ีกล�าวถึงในประเด็นนี้ก็คือข	อมูล 
ท่ีเก่ียวกับทักษะความรู	ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ8การทำงาน หรือคุณลักษณะพิเศษของบุคลากร 
รวมถึงข	อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป เช�น ภูมิลำเนา พ้ืนท่ี ๆ เคยพักอาศัยอยู�เป6นเวลานาน ความสนใจ งานอดิเรก และข	อมูล
สำหรับการติดต�อ เป6นต	น  
  จากสภาพการณ8ปeจจุบันผู	เขียนพบว�า กรมสอบสวนคดีพิเศษมีระบบการจัดเก็บข	อมูลบุคลากร 
ในลักษณะท่ีเป6นเพียงข	อมูลพ้ืนฐานตามทะเบียนประวัติข	าราชการ (กพ.7) ส�วนการจัดเก็บข	อมูลของบุคลากร  
ในลักษณะท่ีสื่อให	เห็นถึงทักษะ ความชำนาญ ประสบการณ8 หรือคุณลักษณะพิเศษบางประการของบุคลากร นั้น  
แม	จะมีการจัดเก็บข	อมูลในลักษณะนี้อยู�บ	างแต�ก็ยังไม�ครบถ	วน และพบปeญหาว�าบุคลากรในกรมยังไม�ใส�ใจ 
และไม�ค�อยให	ความร�วมมือในการให	ข	อมูลของตนเองเท�าท่ีควร อีกท้ัง กรมได	เปaดให	เฉพาะผู	ปฏิบัติงานบางส�วน 
เพียงไม� ก่ีคนเท�านั้นท่ีสามารถเข	าถึงข	อมูลเหล�านี้ ได	  และขณะนี้ยังไม� มีการเชื่อมโยงข	อมูลบุคลากรดังกล�าว          
อย�างเป6นระบบแต�อย�างใด ทำให	ผู	ปฏิบัติงานส�วนใหญ�ภายในกรมไม�สามารถทราบได	แน�ชัดว�าภายในกรมสอบสวนคดี
พิเศษนั้น มีบุคลากร ท่ีมีทักษะ ความรู	 ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ8 หรือ มีความสามารถพิเศษด	านใด อยู�ท่ีใดบ	าง 
และไม�สามารถเข	าถึงข	อมูลใด ๆ ของบุคลากรในหน�วยงานได	เลย กรณีดังกล�าวทำให	กรมเสียโอกาสในการใช	ศักยภาพ
ของบุคลากรแต�ละคนอย�างเต็มท่ี ผู	เขียนจึงขอเสนอให	ใช	เทคโนโลยีสร	างระบบจัดเก็บข	อมูลบุคลากรข้ึนบนระบบ
เครือข�ายคอมพิวเตอร8ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Intranet) โดยจัดเก็บข	อมูลในลักษณะท่ีแสดงให	เห็นถึงทักษะ 
ความรู	ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ8 และข	อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป รวมท้ังข	อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเป6นประโยชน8 
ในทุกมิติ ซ่ึงข	อมูลท่ีจัดเก็บนั้นต	องเป6นข	อมูลท่ีถูกต	องและแท	จริง เป6นข	อมูลท่ีผู	ปฏิบัติงานต	องการรู	เพ่ือนำมาใช	
ประโยชน8ในการทำงาน เป6นข	อมูลท่ีพร	อมใช	งาน หรือเรียกว�า เป6น The right data ของหน�วยงาน โดยอาจแบ�ง 
การจัดเก็บข	อมูลออกเป6น 2 ส�วน ดังนี้ ส�วนท่ี 1 คือ ข	อมูลส�วนบุคคลท่ีไม�เปaดเผยเป6นการท่ัวไป ได	แก� เลขบัตร
ประชาชน ท่ีอยู� เงินเดือน อายุราชการ หมายเลขโทรศัพท8มือถือ เป6นต	น ซ่ึงจำกัดให	เปaดให	เฉพาะผู	บริหารระดับสูง
และผู	ท่ีมีหน	าท่ีโดยตรงเก่ียวกับบุคลากรเท�านั้นท่ีสามารถเข	าถึงข	อมูลในส�วนนี้ได	 ส�วนท่ี 2 ข	อมูลท่ีสามารถเปaดให	
ข	าราชการทุกคนในหน�วยงานสามารถแบ�งปeน เข	าถึง และใช	ประโยชน8ได	 ได	แก� ข	อมูลในลักษณะท่ีแสดงให	เห็นถึง
ทักษะ ความรู	ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ8 ความสนใจ ความสามารถพิเศษ ข	อมูลพ้ืนฐานอ่ืน ๆ  
ท่ีเป6นประโยชน8 และหมายเลขโทรศัพท8ท่ีติดต�อได	ภายในหน�วยงาน  เป6นต	น โดยควรหาวิธีสร	างแรงจูงใจเพ่ือโน	มน	าว
ให	บุคลากรในหน�วยงานสมัครใจให	ความร�วมมือในการจัดเก็บข	อมูลดังกล�าวข	างต	นด	วยวิธีการต�าง ๆ อาทิเช�น กำหนด
เป6นนโยบายหรือตัวชี้วัดให	ทุกคนปฏิบัติ หรือนำประเด็นดังกล�าวมาเป6นส�วนหนึ่งในการพิจารณาประเมินผล 
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ในการเลื่อนข้ันเงินเดือนให	แก�ผู	ท่ีให	ความร�วมมือ หรือ กำหนดช�วงเวลาให	มีการให	รางวัลแก�ผู	ท่ีให	ความร�วมมือ   
เป6นต	น เม่ือจัดเก็บข	อมูลได	อย�างครบถ	วนเพียงพอแล	ว ก็ควรสร	างระบบและช�องทางท่ีสามารถเข	าถึงข	อมูลได	อย�าง
สะดวก สามารถค	นหาข	อมูลได	อย�างรวดเร็ว โดยเปaดกว	างให	บุคลากรท้ังหน�วยงานมีส�วนร�วมในการแบ�งปeนข	อมูล 
รวมท้ังสามารถเข	าถึง และใช	ประโยชน8จากข	อมูลได	เฉพาะข	อมูลในส�วนท่ี 2 ท่ีสามารถเปaดเผยได	 เพ่ือให	ผู	ปฏิบัติงาน
แต�ละส�วนงานภายในกรมสามารถนำข	อมูลดังกล�าวไปวิเคราะห8และนำไปใช	ประโยชน8ในการทำงานตามภาระงาน 
ท่ีตนรับผิดชอบได	อย�างสะดวก อาทิเช�น กองคดีต�าง ๆ อาจนำข	อมูลมาใช	ได	ในกรณีท่ีต	องการใช	ทักษะ หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางบางประการเพ่ือประโยชน8ในการสืบสวนสอบสวน ระบบดังกล�าวจะช�วยทำให	ค	นหาข	อมูล 
ได	อย�างสะดวกว�าภายในหน�วยงานมีบุคลากรท่ีมีความรู	 ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญ ตามท่ีต	องการ หรือไม� อย�างไร 
อยู�ท่ีใด ทำให	สามารถติดต�อประสานเพ่ือขอความร�วมมือจากบุคลากรคนนั้น ๆ ให	มาร�วมดำเนินการในการสืบสวน
สอบสวนคดีเรื่องนั้น ๆ ได	อย�างสะดวกรวดเร็วข้ึน กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ อาจนำข	อมูลมาใช	วิเคราะห8 
เพ่ือออกแบบหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเป6นรายบุคคล หรือจัดกลุ�มในการฝกอบรมให	สอดคล	องกับสมรรถนะ
ของบุคลากรและความจำเป6นของหน�วยงานมากยิ่งข้ึน กองกฎหมาย อาจนำข	อมูลมาใช	ประโยชน8ในการประสาน 
ขอคำปรึกษาหรือความเห็นจาก ผู	ท่ีมีความรู	เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ในกรณีท่ีต	องการทราบข	อเท็จจริงหรือข	อมูล 
ท่ีเป6นเรื่องเฉพาะทาง เพ่ือประกอบการพิจารณาทำความเห็นทางกฎหมาย กลุ�มบริหารทรัพยากรบุคคล อาจนำข	อมูล
มาใช	เป6นส�วนหนึ่งในการวิเคราะห8เก่ียวกับการบริหารบุคลากรด	านต�าง ๆ เช�น กรณีการวางแผนจัดกำลังคนภายใน
หน�วยงาน การโยกย	าย หรือกรณีการแต�งต้ังคณะทำงานในเรื่องต�าง ๆ เป6นต	น  
  แนวคิดในการใช	เทคโนโลยีสร	างระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงข	อมูลบุคลากรดังกล�าวข	างต	น           
เป6นเพียงข	อเสนอแนะหนึ่งในการใช	เทคโนโลยีและข	อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานภายในกรมสอบสวนคดี
พิเศษเท�านั้น โดยผู	เขียนเพียงต	องการชี้ให	เห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล�าว เนื่องจากเห็นว�าหากมีการปรับใช	
เทคโนโลยีและเชื่อมโยงข	อมูลให	เหมาะสมกับบริบทของการทำงานในแง�มุมต�าง ๆ แล	วก็ย�อมจะก�อให	เกิดประโยชน8 
ท้ังต�อตัวผู	ปฏิบัติงานและต�อหน�วยงานไม�มากก็น	อย ท้ังนี้ เชื่อว�าหากผู	ปฏิบัติงานได	เข	าใจและเห็นถึงความสำคัญ 
ในเรื่องนี้แล	วก็จะสามารถคิดวิเคราะห8ต�อยอดหาแนวทางใหม� ๆ ในการนำเทคโนโลยี และข	อมูลมาปรับใช	เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงานของตนเองได	ต�อไป 
 

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

 
เอกสารอ�างอิง 
Matana Wiboonyasake. คุณลักษณะสำคัญ 4 อย�างของ Big Data. สืบค	นจาก :  https://www.aware.co.th/
คุณลักษณะ-big-data. 
 
 



60 

แนวทางการรักษาองคความรู�การใช�ประโยชนข�อมูลขนาดใหญ�ให�อยู�ในองคกร 
 

นัทธมน มยุระสาคร  
นักวิชาการสถิติชำนาญการ 

สำนักงานสถิติแห�งชาติ  
 

นิยามศัพท 
ข�อมูลขนาดใหญ� (Big Data) ได�ให�ความหมายตามลักษณะของข�อมูลคือ 3 วี (3Vs) คือ 1) Volume ข�อมูล 

ในการดำเนินธุรกิจมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย�างต�อเนื่องและจะยังคงเป<นเช�นนี้ตราบใดที่องค@การยังคงทำธุรกิจอยู�   
2) Velocity ข�อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วเนื่องจากช�องทางในการติดต�อสื่อสารที่หลากหลายมากข้ึน  
เช�น ข�อมูลการซื้อขาย ข�อมูลการเงิน ข�อมูลจากอุปกรณ@เซ็นเซอร@ต�าง ๆ การใช�โทรศัพท@จึงทำให�ข�อมูลที่เกิดข้ึน
เปลี่ยนแปลงได�อย�างรวดเร็ว 3) Variety ข�อมูลมีความหลากหลายมากข้ึน ข�อมูลท่ีเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจมีท้ังข�อมูล
ที่มีโครงสร�าง เช�น ข�อมูลการสั่งซื้อสินค�า ข�อมูลสินค�าคงคลัง เป<นต�น และข�อมูลไม�มีโครงสร�าง เช�น ข�อมูลที่ลูกค�า
แสดงความคิดเห็นบน Facebook และ Twitter เป<นต�น 

 

บทนำ 
ไม�อาจจะปฏิเสธได�ว�า ประเทศจีนเป<นประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ของโลก ซึ่งการก�าวสู�การเป<นประเทศมหาอำนาจนั้นเกิดจากความสำเร็จในการปฏิรูปประเทศจีน ทำให�มีความ
ทันสมัย สามารถเปลี่ยนแปลงจากประเทศด�อยพัฒนามาได� ภายใต�การนำของประธานาธิบดีสี จิ ้นผิง ได�พัฒนา
เศรษฐกิจโดยมุ�งเนินการปรับโครงสร�างเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือให�เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืน โดยมีจุดเริ่มต�นจากการ
ปฏิร ูปภายในประเทศตามนโยบายสี ่ท ันสมัย (Four Modernization) ของเติ ้ง เส ี ่ยวผิง ซึ ่งเน�นการพัฒนา 
ด�านการเกษตร อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี และการทหาร รวมทั้งการนำวิทยาการตะวันตกเข�ามา
สร�างสรรค@ความทันสมัยให�กับประเทศ 

 

ส่ิงท่ีได�เรียนรู�จากการอบรมและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จากหลักสูตรการเสริมสร�างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ประจำป\งบประมาณ 2562 พบว�า ข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงควรจะต�องมีการพัฒนาสมรรถนะ (Competency 
Development) คือ การมุ�งมั่นในการเรียนรู� (Commitment to learning) การมององค@รวม (Holistic view) และ
การวิเคราะห@ข�อมูล (Data analytics) และเสริมสร�างทักษะการปฏิบัต ิงาน (Professional Skills) ในทักษะ 
การบร ิหารจ ัดการเช ิ งกลย ุทธ @  (Strategic management) และท ักษะการเปล ี ่ยนผ �านส ู �ด ิจ ิท ัล (Digital 
transformation) รวมถึงมีความตระหนักรู�ในการเป<นข�าราชการที่ดี ได�แก� การมีธรรมภิบาล (Good governance) 
และเรียนรู�ชุมชน (Community study) 

และเพื่อเสริมสร�างมุมมองและประสบการณ@ที่เป<นสากล (Global Mindset) จึงจำเป<นต�องมีการศึกษาดูงาน
ในต�างประเทศ ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เป<นประเทศที่น�าสนใจเนื่องจากเป<นประเทศที่ประสบความสำเร็จ 
ในการปฏิรูปประเทศอย�างรวดเร็วและเป<นรูปธรรม  โดยเฉพาะการกลายเป<นผู�นำด�านเทคโนโลยีของโลก จากนโยบาย
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ภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย�างยิ่งการใช� Artificial Intelligence (AI) ในทั ้งภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือการวิเคราะห@และใช�ประโยชน@ข�อมูล (ขนาดใหญ�)  

 

ข�อเสนอแนะสำหรับการประยุกตใช�และพัฒนาประเทศไทย 
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายกรัฐมนตรีได�มอบหมายให�รองนายกรัฐมนตรี 

(พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) กำกับการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการจัดการข�อมูลขนาดใหญ� (Big Data)  
โดยให�เชิญผู�ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนหรือจากต�างประเทศมาเป<นที่ปรึกษาในการดำเนินการ จึงเห็นสมควรแต�งต้ัง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช�ประโยชน@ข�อมูลขนาดใหญ� (Big Data) ศูนย@ข�อมูล (Data Center) 
และคลาวด@คอมพิวต้ิง (Cloud Computing) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีท่ี 55/2561 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ@ 2561 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป<นประธาน รัฐมนตรีว�าการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป<นรองประธาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป<นเลขานุการ และ
ผู �อำนวยการสำนักงานสถิติแห�งชาติเป<นผู �ช�วยเลขานุการ โดยอำนาจหน�าที ่หลักคือ การกำหนดยุทธศาสตร@ 
ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อใช�ประโยชน@ข�อมูลขนาดใหญ� (Big Data) ศูนย@ข�อมูล (Data Center) และ
คลาวด@คอมพิวติ ้ง (Cloud Computing) เพื ่อใช�ในการบริหาร วางแผน และแก�ไขปjญหาของประเทศได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให�เกิดการใช�ประโยชน@ข�อมูลอย�างกว�างขวาง คณะกรรมการขับเคลื ่อนการดำเนินนโยบายเพื ่อใช�
ประโยชน@ข�อมูลขนาดใหญ� (Big Data) ศูนย@ข�อมูล (Data Center) และคลาวด@คอมพิวต้ิง (Cloud Computing) จึงได�
กำหนดกรอบการวิเคราะห@ข�อมูลขนาดใหญ�ภาครัฐท่ีนำเสนอส�วนประกอบท่ีจะสร�างให�เกิดระบบนิเวศข�อมูลท่ีสามารถ
ใช�ประโยชน@ร�วมกันระหว�างส�วนราชการต�าง ๆ ได�อย�างเป<นระบบ โดยหนึ่งในส�วนประกอบที่สำคัญของระบบนิเวศ 
คือ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให�สามารถทำการวิเคราะห@และใช�ประโยชน@จากข�อมูลขนาดใหญ�เพื่อการประกอบ 
การตัดสินใจ การดำเนินงาน และการให�บริการ ได�อย�างเป<นรูปธรรม สำหรับการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได�สร�างความร�วมมือกับเครือข�ายมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เพื่อระดม
ผู�เชี่ยวชาญมาฝlกอบรมให�กับบุคลากรภาครัฐ ซึ่งผู�ที่ผ�านการอบรมภายใต�ความร�วมมือของเครือข�ายยังสามารถสะสม
ผลการเรียนรู�ในรูปแบบของ Micro-credential สำหรับใช�เป<นส�วนหนึ่งของการได�หนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตร 
และ/หรือเพ่ือใช�เป<นส�วนหนึ่งของปริญญาระดับมหาบัณฑิตในภายหลัง 

อย�างไรก็ดีเนื่องจากบุคลากรท่ีมีองค@ความรู�เรื่องวิทยาศาสตร@ข�อมูล (Data science) หรือการวิเคราะห@ข�อมูล
ขนาดใหญ�ในประเทศนั้นมีจำนวนจำกัด และเป<นที่ต�องการของตลาดแรงงานในปjจจุบัน ประกอบกับผลตอบแทน 
ของหน�วยงานราชการน�อยกว�าหน�วยงานเอกชน จึงเป<นไปได�ว�าบุคคลที่มีองค@ความรู�ด�านวิทยาศาสตร@ข�อมูล (Data 
science) นั้นอาจจะถูกชักชวนหรือจูงใจให�ไปทำงานในภาคเอกชน  

ในฐานะขององค@กรภาครัฐ จึงจำเป<นต�องมีการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่จะสามารถทำให�องค@ความรู�
วิทยาศาสตร@ข�อมูลยังคงอยู�ในองค@กร โดยไม�จำเป<นต�องยึดท่ีตัวบุคคล ข�าพเจ�าจึงจะเสนอให�จัดทำศูนย@กลางในการร�วม
แบ�งปjนองค@ความรู� (Knowledge sharing center) เพ่ือการแลกเปลี่ยนองค@ความรู�การวิเคราะห@และการใช�ประโยชน@
ข�อมูลขนาดใหญ� ซึ่งเป<นกระบวนการที่ทำให�ความรู�ที่พัฒนานั้นมีการแพร�กระจายไปสู�บุคลากรเปqาหมาย ได�อย�าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ�านการจัดการความรู �  (Knowledge management) ซึ ่งเป<นกระบวนการ 
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ในการค�นหา รวบรวม แลกเปลี่ยน ใช�ประโยชน@ และสร�างความรู� โดยมีการจัดเก็บอย�างเป<นระบบ ทำให�องค@ความรู�
ยังคงอยู�ในองค@กร 

จากการศึกษาพบว�า กระบวนการจัดการความรู�จะต�องมีข้ันตอนดังต�อไปนี้ 
1)  การกำหนดองค@ความรู� หมายถึง การระบุว�าข�าราชการแต�ละหน�าที่หรือแต�ละกลุ�มต�องมีความรู�หลัก 

และทักษะหลักเรื่องใดบ�างท่ีช�วยให�บรรลุเปqาหมายผลการปฏิบัติงาน และช�วยสร�างทักษะชีวิตท่ีดีในการทำงาน 
2) การแสวงหาความรู� หมายถึง การกำหนดแหล�งความรู�กลั่นกรองความรู�พ้ืนฐาน และความรู�เฉพาะทางแล�ว

ดำเนินการรวบรวม 
3) การพัฒนาองค@ความรู� หมายถึงการพัฒนาความรู �หมายถึง กระบวนการที ่ข�าราชการแต�ละคนหรือ 

แต�ละกลุ�มนำเอาข�อมูลสารสนเทศและความรู�ที ่รวบรวมไว�มาวิเคราะห@สังเคราะห@ประเมิน ทำให�เกิดความเข�าใจ 
อย�างลึกซ้ึง เพ่ือใช�ประโยชน@ในการปฏิบัติงานหรือต�อยอดสร�างความรู� เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม� 

4) การใช�ประโยชน@จากความรู� หมายถึง การนำความรู�ที่พัฒนาแล�วที่มีอยู�ในตัวคนหรือที่จัดเก็บไว�มาให�
ข�าราชการสืบค�นตามความต�องการที่จำเป<น ได�ทันทีที่ต�องการ และสามารถนำความรู�ไปใช�ในการวิเคราะห@ วินิจฉัย 
กระบวนการทำงาน การวางแผน หรือการตัดสินใจ 

5) การแบ�งปjนความรู� หมายถึง การแบ�งปjนความรู � หมายถึง การถ�ายโอน (transfer) หรือแบ�งปjน 
(share) ความรู�ระหว�างข�าราชการแต�ละคนหรือแต�ละกลุ�มด�วยกิจกรรมต�าง ๆ และสนับสนุนให�ข�าราชการมีโอกาส 
ได�แลกเปลี่ยนความรู� ต�อยอดความรู�และเพิ่มทักษะซึ่งกันและกัน ทำให�สามารถนำความรู�และทักษะนั้นไปปฏิบัติ 
ตามได�ทันทีและมีคุณค�ามาก 

6) การรักษาความรู� หมายถึง การเก็บรักษาความรู�ให�คงอยู�ในองค@กร เพื่อให�ข�าราชการแต�ละคน แต�ละกลุ�ม
สามารถเข�าถึงความรู�ได�ตลอดเวลา รวมท้ังการทำให�ความรู�เป<นปjจจุบันหรือทันสมัยอยู�เสมอ 

ดังนั้น ศูนย@กลางในการร�วมแบ�งปjนองค@ความรู� (Knowledge sharing center) จำเป<นต�องอยู�ในรูปแบบ 
ที่สามารถนำไปใช�ประโยชน@ต�อไปได�โดยง�าย จึงเป<นการไม�เหมาะสมหากจัดเก็บความรู�ในรูปแบบของ PDF เนื่องจาก
วิธีการจัดเก็บความรู�หรือข�อมูลในรูปแบบ PDF เป<นการเปลี่ยนผ�านสู�ดิจิทัล (Digital Transformation) ท่ียากสำหรับ
การนำไปใช�ประโยชน@ได�ยาก นอกจากนี ้ศูนย@นี ้จะเน�นให�เกิดการแบ�งปjนข�อมูล code สำหรับการประมวลผล 
การวิเคราะห@ข�อมูลในภาษาต�าง ๆ เช�น R Python Spark ข�อมูลที่จัดเก็บและแบ�งปjนจึงควรอยู�ในรูปแบบของ Text 
file หรือ Word file ซึ่งผู�ที่จะนำไปใช�ต�อสามารถคัดลอกจากไฟล@ดังกล�าวได�โดยตรงและเป<นการอำนวยความสะดวก
ให�ผู�ใช�งาน และในศูนย@นี้ยังมีช�องทางการค�นหา (Search engine) ที่ง�ายและสามารถค�นหาได�ตรงตามความต�องการ 
เพ่ือให�เกิดการแบ�งปjนข�อมูลได�อย�างเป<นรูปธรรม  

นอกเหนือจากการจัดทำศูนย@กลางในการร�วมแบ�งปjนองค@ความรู� (Knowledge sharing center) ยังสามารถ
ใช�แนวทางการดำเนินการตามทฤษฎีเกลียวความรู� (Knowledge Spiral : SECI Model) ซึ่งเป<นทฤษฎีการจัดการ
ความรู�ของ Nonaka & Takeuchi ที่สามารถเข�าใจได�ง�าย เหมาะสมกับบริบทของคนไทยที่นิยมการถ�ายทอดความรู�
จากคน สู �คน และสามารถอธิบายจากมุมมองของความรู �  Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge สลับไปมาได�  
จนเกิดองค@ความรู�ใหม� ๆ ไม�หยุดนิ่ง เป<นวงจรหมุนเวียนตลอดเวลา SECI Model แบ�งการแลกเปลี่ยนความรู� ออกเป<น 
4 วิธีคือ 
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1) Socialization เป<นการแบ�งปjน แลกเปลี่ยนความรู �จาก Tacit Knowledge สู� Tacit Knowledge คือ 
จากคนไปสู�คน โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ@ตรงของผู�สื่อสารระหว�างกันอาจอยู�ในรูปการพูดคุยระหว�างกันอย�างไม�
เป<นทางการ รูปแบบการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ@ วิธีแก�ปjญหาในงาน การสอนงาน ระหว�างหัวหน�าและ
ลูกน�อง 

2) Externalization เป <นการดึงความร ู �จาก Tacit Knowledge ออกมาเป<น Explicit Knowledge คือ  
ดึงความรู�จากภายในตัวคนถ�ายทอดออกมาเป<นลายลักษณ@อักษร เช�น ตํารา คู�มือปฏิบัติงาน 

3)  Combination เป<น การรวบรวมความรู �ท ี ่ได �จาก Explicit Knowledge ออกมาเป<น Explicit Knowledge  
คือ รวบรวมความรู�จากหนังสือ ตํารา Explicit Knowledge มาสร�างเป<นความรู�ประเภท Explicit Knowledge ใหม� ๆ  

4) Internalization เป<นการนําความรู�จาก Explicit Knowledge กลับเข�าไปเป<นความรู� Tacit Knowledge 
คือการนําความรู�ที่เรียนรู�มาไปปฏิบัติจริง เช�น หัวหน�างานเขียนคู�มือการปฏิบัติงาน (เป<น Explicit) เมื่อลูกน�อง 
อ�านแล�วสามารถทํางานได� จะเกิดเป<นความรู�ประสบการณ@อยู�ในตัวลูกน�อง หรือเกิดการสร�าง นวัตกรรมใหม� ๆ  
จากการใช�ความรู�นั้น 
 
เอกสารอ�างอิง 
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร@. “จีนกับการเป<นมหาอำนาจในศตวรรษที่ 21”. (ออนไลน@). 

เข�าถึงได�จาก :  https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2560/apr2560-2.pdf 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร. เอกสารวิชาการ Academic Focus  “Big Data ในภาครัฐ”. (ออนไลน@). 

เข�าถึงได�จาก : http://www.parliment.go.th/library. 
กรมชลประทาน .  “การจ ัดการความร ู �  (Knowledge Management)” .  (ออนไลน @ ) .  เข � าถ ึ ง ได � จ าก : 

http://kmcenter.rid.go.th/kcoppp/2013/images/pdf/knowleadgeinside.pdf 
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ถนนไร�หลุมบ�อไม�ได�แค�ฝ�นไป ! หากช�วยกันใช�แอพพลิเคช่ัน  

“iRoadMaintenance” 
 

นันทวุฒิ บุญอินทร   
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

 กรมทางหลวง 
 

 กรมทางหลวงมีภารกิจหลักสำคัญคืองานก�อสร�างและงานบำรุงรักษาถนนทางหลวงแผ�นดิน ทางหลวงพิเศษ
และทางหลวงสัมปทาน โดยสำหรับงานบำรุงรักษาถนนนั้นจะถูกกำกับดูแลโดยหน�วยงานภูมิภาคตามแต�ละท�องท่ี
ดังเช�นหมวดทางหลวงและแขวงทางหลวงเป/นต�น โดยข�อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 กรมทางหลวงมีระยะทาง
ในความรับผิดชอบคิดต�อ 2 ช�องจราจร รวมท้ังสิ้น 71,349.019 กิโลเมตร  
 เนื่องจากพ้ืนท่ีบางแห�งในป<จจุบัน มีการพัฒนาเป/นไปอย�างรวดเร็วด�วยนโยบายกระตุ�นเศรษกิจของภาครัฐ 
ส�งผลให�ปริมาณการจราจรเพ่ิมข้ึนมากกว�าท่ีคาดการในอดีต เพ่ือรองรับการสัญจรดังกล�าว ประกอบกับมีการเพ่ิม
ปริมาณรถบรรทุกหนักในพ้ืนท่ี ป<จจัยเหล�านี้เป/นต�นเหตุให�ถนนเกิดความเสียหายข้ึน หรือในกรณีท่ีถนนเกิดความ
เสียหายข้ึนจากภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีท่ีอยู�ห�างไกล มีปริมาณจราจรสัญจรน�อย สามารถเข�าถึงได�ลำบากและเจ�าหน�าท่ี 
ไม�ทราบถึงเหตุการณCท่ีเกิดข้ึน ณ เวลานั้นอย�างทันท�วงที ก็ทำให�เป/นอุปสรรคต�อการประสานงานเพ่ือซ�อมแซมถนน 
ด�วยเหตุนี้  จึงเป/นความท�าทายขององคCกรท่ีจะแก�ป<ญหาดังกล�าว เพ่ือให�การบำรุงรักษาถนนเป/นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดป<ญหาการร�องเรียนจากประชาชนท่ีประสบป<ญหาจากการใช�ถนนท่ีชำรุด ซ่ึงอาจเป/นต�นเหตุ
ท่ีทำให�เกิดอันตรายและความสูญเสียในอนาคตได� 
  ผู�จัดทำได�นำแนวคิดการใช�เทคโนโลยีท่ีสามารถเข�าถึงและใช�งานได�ง�ายมาประยุกตCปรับใช�งานกับภารกิจหลัก
ของส�วนราชการต�นสังกัดด�วยการนำเสนอแอพพลิเคชั่น “iRoadMaintenance” โดยมีหลักการคือ เปQดช�องทาง 
ให�ผู�สัญจรถนนสามารถแจ�งป<ญหาการชำรุด ท้ังในส�วนของตัวถนนเองและอุปกรณCอำนวยความปลอดภัยของกรม 
ทางหลวง โดยให�ผู�สัญจรดังกล�าวแจ�งตำแหน�งท่ีต้ังด�วยการระบุตำแหน�งป<จจุบันพร�อมถ�ายรูปการเสียหายเบ้ืองต�น 
เพ่ือแจ�งเข�ามาในระบบ หลังจากนั้นระบบส�วนกลางจะรับคำร�องดังกล�าวและส�งต�อไปยังหน�วยงานภูมิภาคในพ้ืนท่ี 
ให�รับทราบเพ่ือลงพ้ืนท่ีตรวจสอบและวางแผนดำเนินงานบำรุงรักษาต�อไป 
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รูปท่ี 1 ตัวอย�างหน�าจอแสดงผลของ iRoadMaintenance 

 
 การทำงานของแอปพลิเคชั่น “iRoadMaintenance” จะใช�หลักการตรวจจับตำแหน�งป<จจุบันจากสัญญาณ 
จีพีเอส ผู�ใช�งานสามารถแบ�งป<นตำแหน�งท่ีต้ังได�อย�างง�ายคล�ายกับการใช�แอปพลิเคชันไลนC และเม่ือเข�าไปยังหน�า
ฟ<งกCชันดังกล�าว ก็จะมีข�อมูลของหน�วยงานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบพร�อมตำแหน�งท่ีอยู�และเบอรCโทรศัพทCติดต�อ 
แสดงข้ึนมาให�ผู�ใช�งานทราบ และในส�วนของฟ<งกCชันระบุลักษณะการชำรุดนั้น ผู�ใช�งานสามารถกดเลือกจากรายการ 
ท่ีถูกจัดให�เป/นหมวดหมู�ตามลักษณะการเสียหายอยู�แล�วในระบบ จึงทำให�แอปพลิเคชันมีความสะดวกในการใช�งาน
มากยิ่งข้ึน อีกท้ังลดป<ญหาความคลาดเคลื่อนหรือความเข�าใจไม�ตรงกันระหว�างผู�ใช�งานและเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
อีกด�วย 

 
รูปท่ี 2 ตัวอย�างหน�าจอแสดงผลการทำงานในฟ<งกCชันท่ีแตกต�างกัน 
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  บริเวณพ้ืนท่ีท่ีอยู�ระหว�างการดำเนินงานบำรุงรักษาจะปรากฏอยู�ในฟ<งกCชันแผนท่ีของแอปพลิเคชัน ผู�สัญจร 
ท่ีใช�แอปพลิเคชันดังกล�าวสามารถติดตามความคืบหน�าของการดำเนินงานบำรุงรักษาได�ว�า ณ ป<จจุบันถนนตำแหน�งนี้
อยู�ในข้ันตอนใดของการบำรุงรักษาและมีกำหนดการแล�วเสร็จเม่ือใด เพ่ือให�ผู�ใช�ทางสามารถวางแผนการเดินทางได�
อย�างปลอดภัย ส�งผลให�การสัญจรในพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้แล�วยังสามารถใช�แอปพลิเคชันนี้ให�เป/น

สื่อกลางในการแจ�งเตือนข�าวสารจากกรมทางหลวง
ดังเช�นหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติดินถล�ม น้ำปTา
ไหลหลากและไฟไหม�ปTาเป/นต�น โดยจะแจ�งให�ผู�สัญจร
หลีก เลี่ ย งการเข� าใกล� พ้ื น ท่ี เสี่ ย งภั ย  โดยอ� างอิ ง 
จากตำแหน�งป<จจุบันของผู�สัญจรท่ีอยู�ใกล�กับบริเวณ 
ท่ีเกิดภัยพิบัติดังกล�าว 
 
  ผู�จัดทำคาดหวังว�าแอพพลิเคชั่นดังกล�าวนี้จะ
ช�วยให�เจ�าหน�าท่ีรับทราบป<ญหาจากผู�สัญจรได�อย�าง

ทันท�วงทีและเป/นระบบมากข้ึน หน�วยงานส�วนกลางสามารถนำข�อมูลท่ีอยู�ในระบบมาเป/นเกณฑCใช�ประเมิณผลสัมฤทธิ์
ของหน�วยงานภูมิภาคท่ีรับผิดชอบได� ดังเช�น ความรวดเร็วในการซ�อมบำรุง อัตราท่ีลดลงของจำนวนการร�องเรียน 
และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกตCใช� กับงานก�อสร�างป<จจุบันท่ียังอยู� ในช�วงดำเนินการอยู�  เพ่ือให�เกิด 
การพัฒนาการจัดการภายในองคCกรให�มีประสิทธิภาพให�มากยิ่งข้ึนและตอบโจทยCกับความท�าทายทางด�านทรัพยากร
บุคคลท่ีลดลงของภาครัฐท่ีจะต�องเผชิญในอนาคตอันใกล�นี้  
  อนึ่งการนำเทคโนโลยีท่ีสะดวกต�อการเข�าถึงของประชาชนมาใช�งานนั้น นอกจากจะทำให�ภาพลักษณC 
ขององคCกรดูทันสมัยข้ึนแล�วยังเป/นการส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมต�อการดำเนินงานของภาครัฐอีกด�วย 
   
 

 

 

รูปท่ี 3 ตัวอย�างหน�าจอแสดงการเตือนฉุกเฉิน 
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ข�อเสนอในการพัฒนางานชั่งตวงวัด 
จากการถอดบทเรียนจากโครงการข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

 
เบญจมาส  วิญญา   

นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ   

  

1. การจัดตั้งคณะอนุกรรมการช่ังตวงวัดเพ่ือแก�ไขป/ญหาที่สำคัญของประเทศในด�านต4าง ๆ 
การดำเนินงานของส�วนราชการส�วนใหญ� หรือเกือบท้ังหมดเป�นการดำเนินงานตามนโยบาย ซ่ึงนโยบายดังกล�าว 

เป�นแผนการดำเนินงานท่ีมีการจัดทำข้ึนจากป)ญหาท่ีเกิดข้ึนมาแล*วในอดีต และยังไม�ได*รับการบริหารจัดการจนมาถึง
ป)จจุบัน ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้เป�นการทำงานแบบต้ังรับเพียงอย�างเดียว ทำให*เกิดความล�าช*าและทำให*เกษตรกร 
เบ่ือหน�ายเน่ืองจากได*รับผลกระทบเป�นเวลานาน ในขณะเดียวกัน อุบัติการณ3ที่เกิดข้ึนโดยส�วนใหญ�เป�นอุบัติการณ3 
ที่เกิดข้ึนแบบทันทีทันใด และอาจไม�มีสัญญาณการเตือนล�วงหน*า มักทำให*เกิดความสูญเสียอย�างใหญ�หลวงทั้งในหลาย
ประเภททรัพยากร ไม�ว�าจะเป�นบุคลากร ชีวิต ทรัพย3สินและเวลาในการบริหารจัดการกับป)ญหา จำเป�นอย�างยิ่งท่ีในแต�ละ
ส�วนราชการต*องมีหน�วยงานในการจัดการกับป)ญหาท้ังเฉพาะหน*า และพยากรณ3ความเสี่ยงของป)ญหาที่อาจจะเกิดข้ึน 
เพ่ือวางแผนป7องกันกับป)ญหา 

เน่ืองจากเครื่องชั่งตวงวัดเก่ียวข*องกับวิถีชีวิตของประชาชนในแทบจะทุกด*าน ป)ญหาท่ีสำคัญของประเทศในด*าน
ต�าง ๆ หลาย ๆ ครั้งอาจจะสามารถแก*ไขด*วยเครื่องช่ังตวงวัด การจัดตั้งคณะอนุกรรมการชั่งตวงวัดเพื่อแก*ไขป)ญหา 
ที่สำคัญของประเทศ นอกจากจะทำให*ประเทศสามารถบริหารจัดการป)ญหาเหล�านั้นได*อย�างทันท�วงทีแล*ว ยังเป�น 
การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการของภาครัฐให*เป�นเชิงรุก เพ่ือต้ังรับและบริหารจัดการป)ญหาดังกล�าวได*อย�างรวดเร็วข้ึน 
ซึ่งเป�นการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ3 (Strategic management) ท้ังนี้คณะกรรมการชุดนี้จำเป�นอย�างยิ่งท่ีจะต*องมี
องค3ประกอบจากหลากหลายหน�วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ข้ึนอยู�กับสถานการณ3หรือป)ญหาเฉพาะนั้น ๆ  
โดยมีภารกิจหลักในการรับฟ)งข�าวสารรอบด*านเพื่อนำข�าวสารน้ันมาจัดการความเสี่ยง โดยจำแนกประเภทและระดับ 
ของความเสี่ยงท่ีอาจก�อให*เกิดป)ญหากับประเทศไทย ท้ังในด*านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
เพ่ือพยากรณ3ความเป�นไปของสถานการณ3ความรุนแรงและผลกระทบของป)ญหาในอนาคต เพื่อที่จะเสนอแนะวิธีป7องกัน
และแก*ไขป)ญหา หรือรายงานความเป�นไปได*สำหรับให*เจ*าหน*าท่ีชั่งตวงวัดหาแนวทางในการบริหารจัดการกับป)ญหา 
อย�างมีประสิทธิภาพ โดยตัวช้ีวัดและผลลัพธ3ที่คาดว�าจะได*รับคือ ความตระหนักรู*ถึงความสำคัญในงานชั่งตวงวัด 
จากภาคประชาชน และรวดเร็วในการบริหารจัดการป)ญหาซึ่งนอกจากจะยับย้ังไม�ให*ป)ญหาดังกล�าวลุกลามใหญ�โตแล*ว  
ยังสร*างความเช่ือม่ันต�อภาคประชาชนในความใส�ใจและการบริหารจัดการป)ญหาของภาครัฐอีกด*วย 
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2. การนำเครื่องชั่งตวงวัดมาใช�ในการเพ่ิมมูลค4าสินค�าเกษตรทั้งระบบ 
สถานการณ3ป)ญหาผลผลิตทางการเกษตรในป)จจุบันส�วนใหญ�เกิดจากคุณภาพของผลผลิตท่ีด*อยคุณภาพ  

ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากตั้งแต�เริ่มกระบวนการเพาะปลูก ไม�ว�าจะเป�นพ้ืนที่เพาะปลูก ปุKยและเมล็ดพันธุ3 ซ่ึงบ�อยครั้ง 
ไม�มีคุณภาพและไม�เหมาะสม ส�งผลให*แม*จะสามารถผลิตผลผลิตได*เป�นจำนวนมาก แต�ก็ไม�เป�นท่ีต*องการของตลาด  
อันเน่ืองมาจากผลผลิตไม�เป�นไปตามมาตรฐาน ท้ังสำหรับบริโภคในประเทศและส�งออกไปยังต�างประเทศ ซ่ึงขณะนี้ 
ภาครัฐได*แต�ต้ังรับและจัดการป)ญหาไม�ถูกจุดและทำเฉพาะในส�วนท่ีหน�วยงานตัวเองรับผิดชอบเท�าน้ัน ซึ่งในภาพรวม 
(Holistic view) นอกจากจะไม�สามารถแก*ไขป)ญหาในระยะยาวได*แล*ว ยังอาจทำให*เกิดป)ญหาซ้ำซ*อนตามมาอีกด*วย  
ทั้งน้ีการเพ่ิมมูลค�าสินค*าเกษตรท้ังระบบ นอกจากจำเป�นอย�างยิ่งที่ต*องเกิดจากการประสานความร�วมมือของท้ังหน�วยงาน
ภาครัฐและเอกชนแล*ว เครื่องไม*เครื่องมือต�าง ๆ รวมทั้งภูมิป)ญญาของชาวบ*านก็เป�นป)จจัยหลักในการวัดคุณภาพ 
ของผลผลิตทางการเกษตรได*เป�นอย�างดี 

เครื่องช่ังตวงวัดสามารถนำมาใช*ประโยชน3ในการเพิ่มมูลค�าสินค*าเกษตรได*ตั้งแต�การวัดปริมาณสสารในดิน  
เพ่ือแสดงความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับแต�ละชนิดของผลผลิต โดยรัฐบาลต*องเป�นหน�วยงานหลักในการลงพ้ืนที่สำรวจ
พื้นที่เพาะปลูก ใช*เคร่ืองมือวัดท่ีมีความเท่ียงตรงเป�นมาตรฐาน เพื่อให*ผลการวัดมีความน�าเช่ือถือในการวัดคุณภาพ 
ของพื้น ท่ีเพาะปลูกท่ัวประเทศไทย เพ่ือสามารถจำแนกได*ว�าพ้ืนที่ แหล�งใดมีจำนวนสสารท่ีมีความเหมาะสม 
ในการเจริญเติบโตสำหรับพืชผลทางการเกษตรนั้น ๆ แล*วจึงจัดเขตพ้ืนที่เพาะปลูก (Zoning) ก�อนประชาสัมพันธ3ให*
ประชาชนในพื้นที่หันมาปลูกพืชชนิดนั้น ๆ แล*วเข*าช�วยเหลือในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ3ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือแจกจ�าย โดยใช*
เครื่องคัดขนาดเมล็ดพันธุ3 และวัดคุณภาพเมล็ดพันธ3 ในกระบวนการเพาะปลูก ภาครัฐควรประชาสัมพันธ3ให*เกษตรกร 
หันมาใช*เครื่องชั่งตวงวัดท่ีมีความเที่ยงตรงในการวัดปริมาณปุKยและน้ำให*มีความเหมาะสม เน่ืองจากท้ังปุKยและน้ำ 
เป�นป)จจัยสำคัญในการช�วยเร�งการเจริญเติบโต และช�วยให*ผลผลิตเจริญเติบโตได*อย�างมีคุณภาพ ในกระบวนการเก็บเก่ียว 
เครื่องวัดคุณภาพผลผลิตท้ังก�อนและหลังเก็บเก่ียวก็เป�นเครื่องมือที่สำคัญท่ีนอกจากจะลดความเสียหายจากการได*ผลผลิต
ที่ไม�มีคุณภาพเป�นจำนวนมากแล*ว ยังช�วยทำให*เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการเพาะปลูกให*มีประสิทธิภาพ 
มากข้ึนโดยลดความเส่ียงในการสูญเสียทรัพยากรในการเพาะปลูกจำนวนมากได*อีกด*วย 

 

3. การประกวดนวัตกรรมในการพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
ในอดีตถึงป)จจุบันเกษตรกรเพาะปลูกสินค*าเกษตรเป�นบุคคลท่ีรู*จักและคุ*นเคยกับผลผลิตดังกล�าวเป�นอย�างดี  

มีภูมิป)ญญาชาวบ*านในการบริหารจัดการทั้งทรัพยากรในการเพาะปลูกและวิธีการเพาะปลูก รัฐบาลควรส�งเสริม 
ให*เกษตรกรนำภูมิป)ญญาเหล�าน้ันมาพัฒนาเป�นเครื่องวัดคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและมีกระบวนการในการอุ*มชู 
ในการผลิตเครื่องมือดังกล�าวให*ประสบความสำเร็จ เฉกเช�นกระบวนการ Incubator เหล�าบรรดาธุรกิจ SME ของประเทศจีน  
ที่นอกจากรัฐบาลจะโอบอุ*มให*สามารถประสบความสำเร็จในระยะแรกแล*ว ยังมีการคัดเลือกธุรกิจที่มีแนวโน*มท่ีจะประสบ
ความสำเร็จอย�างมาก ท่ีเรียกว�า Unicorn ในการที่รัฐบาลจะเป�นหุ*นส�วนในการดำเนินธุรกิจต�อเนื่องไปในระยะยาว  
ซึ่งนอกจากจะทำให*ธุรกิจมีความมั่นคงในการดำเนินงานแล*ว รัฐบาลยังสามารถนำผลกำไรจากการลงทุน หรือรายได* 
ในส�วนที่เป�นผู*ถือหุ*น มาบริหารประเทศได* นอกจากการนำภาษีมาทำให*เป�นรายได*เพียงอย�างเดียว  
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ประเทศไทยสามารถนำแนวคิด Incubator มาใช*เพื่อก�อให*เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร โดยรัฐบาลสนับสนุนทรัพยากรท้ังบุคลากร เครื่องไม*เครื่องมือและเงินลงทุน โดยอาจมีการประชาสัมพันธ3
ให*ภาคเอกชนที่มีส�วนเก่ียวข*องเข*าร�วมให*เงินทุน เพ่ือให*เกษตรกรหรือปราชญ3ชาวบ*านมีแรงจูงใจในการพัฒนาเครื่องวัด
คุณภาพสินค*าเกษตรชนิดใหม� ๆ เช�น เครื่องวัดความเป�นเนื้อแก*วของมังคุด เครื่องวัดความหวานของมะละกอ เป�นต*น 
ทั้งน้ี เกษตรกรต*องได*รับการสนับสนุนให*การพัฒนาประสบความสำเร็จ ก�อนที่รัฐบาลเองจะสนับสนุนและประชาสัมพันธ3
ให*เกษตรกรสำหรับพืชผลน้ัน ๆ นำไปทดลองใช*จริง โดยติดตามประเมินผล ความพึงพอใจในการใช*งาน เพ่ือเฟ7นหา 
Unicorn สำหรับเครื่องวัดคุณภาพผลผลิตนั้น ๆ ก�อนที่จะพิจารณาต�อยอดให*มีการผลิตเคร่ืองวัดดังกล�าวโดยรัฐบาล 
อาจเป�นผู*ลงทุนเอง เข*าร�วมเป�นผู*ถือหุ*น หรือส�งเสริมให*ภาคเอกชนเป�นผู*ลงทุน โดยในระยะยาวรัฐบาลต*องร�วมสนับสนุน
ให*เกิดการพัฒนาให*มีความเป�นมาตรฐานเพื่อสามารถกำหนดใช*เป�นมาตรฐานสากล หรือแม*กระท่ังเป�นสินค*าส�งออกได* 
โดยตัวชี้วัดหรือผลลัพธ3ท่ีคาดว�าจะได*รับ คือ นอกจากจะทำให*เกษตรกรสามารถผลิตผลผลิตท่ีมีคุณภาพได*แล*ว ยังจูงใจ 
ให*เกษตรกรเกิดแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเป�น Smart farmer ได*ในอนาคต ซึ่งเป�นส�วนหนึ่งท่ีทำให*
เกษตรกรเป\ดใจในการเรียนรู* (Commitment to learn) เพื่อให*เกิดนวัตกรรมและเป�นการสร*างสังคมแห�งการเรียนรู* 
สิ่งใหม� ๆ เพ่ือการพัฒนา 

 

4. การใช�ประโยชน;จากเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบงานช่ังตวงวัดอัจฉริยะ 
ป)จจุบันประเทศไทยมีความพยายามอย�างย่ิงในการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให*มีความ Smart มากข้ึน 

โดยการนำระบบเทคโนโลยีในหลาย ๆ รูปแบบเข*ามาช�วย มีโครงการรณรงค3ให*มีการใช*ระบบเทคโนโลยีในการสื่อสาร
มากกว�าใช*กระดาษซ่ึงนอกจะทำลายทรัพยากรธรรมเป�นอย�างย่ิงแล*ว ยังก�อให*เกิดมลพิษและทำให*การทำงานล�าช*า 
อย�างย่ิง แต�ความพยายามดังกล�าว ประสบความสำเร็จเฉพาะในกลุ�มเล็ก ๆ หรือในระดับปฏิบัติงานที่มีความคุ*นเคยและ 
มีการสื่อสารกันอยู�แล*วเท�าน้ัน ในระดับที่สูงข้ึน ผู*บริหารยังคงต*องอ�านรายงานที่มาจากกระดาษอยู�ดี ซึ่งทำให*การทำงาน
ตามแนวทางให*มีความ Smart น้ัน ไม�ประสบความสำเร็จอย�างยิ่งยวดและในหลาย ๆ ภาคส�วน เกิดการทำงานท่ีมีความ
ซ้ำซ*อน เนื่องจากต*องมีทั้งกระดาษและไฟล3อิเล็กทรอนิกส3เพื่อส�งให*คนสองกลุ�ม คือ ระดับปฏิบัติงานและผู*บริหารระดับสูง 
การสนับสนุนให*มีการใช*เทคโนโลยีในหารดำเนินงาน และพัฒนางานเป�นส่ิงสำคัญอย�างย่ิง ที่นอกจากจะทำให*ได*บุคลากร 
ที่มีความ Smart แล*ว ยังสร*างความน�าเชื่อถือให*กับหน�วยงานภาครัฐได*มากข้ึนอีกด*วย 

แม*ว�าในขณะน้ีจะยังไม�สามารถนำเทคโนโลยีเข*ามาช�วยได*มากนักในกระบวนงานทางชั่งตวงวัด เน่ืองจากเป�นงาน
ตรวจสอบให*การรับรอง สุ�มตรวจสอบหรือจับปรับดำเนินคดี ซึ่งจำเป�นที่ต*องเป�นเจ*าหน*าท่ีของรัฐในการดำเนินการ  
เน่ืองด*วยมีความข*องเก่ียวโดยตรงกับการพิจารณาข*อกฎหมาย แต�การพัฒนางานชั่งตวงวัดในระยะยาวจำเป�นอย�างยิ่ง 
ที่บุคลากรทางชั่งตวงวัดต*องมีความเชี่ยวชาญและเท�าทันในการใช*เทคโนโลยี เนื่องด*วยเครื่องช่ังตวงวัดมีการพัฒนา 
ให*มีความซับซ*อนมากยิ่งข้ึน และมีกระบวนการประมวลผลโดยใช*ระบบเทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน ซ่ึงทำให*เกษตรกรถูกฉ*อโกง
โดยเทคโนโลยีมากข้ึนเช�นเดียวกัน อีกท้ังระบบงานชั่งตวงวัดในป)จจุบัน ควรได*รับการปรับปรุงให*มีความแม�นยำ และตอบ
โจทย3การทำงานของเจ*าหน*าที่ได*มากข้ึน ทั้งนี้ เจ*าหน*าที่ ช่ังตวงวัดเอง ต*องมีความรู*ความเข*าใจในการใช*งานระบบ 
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อย�างถูกต*อง เพ่ือให*สามารถนำเข*าข*อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความแม�นยำและถูกต*อง สำหรับการนำข*อมูล
ดังกล�าวไปพัฒนาเพ่ือให*เกิดระบบงานชั่งตวงวัดอัจฉริยะสำหรับรองรับเคร่ืองชั่งตวงวัดชนิดใหม� ๆ ในอนาคต 

 

5. การประสานงานกันระหว4างหน4วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
การประสานงานกันระหว�างหน�วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เป�นส่ิงสำคัญที่สุดท่ีได*เรียนรู*จากการเข*าร�วม

โครงการข*าราชการผู*มีผลสัมฤทธิ์สูงในครั้งน้ี จากประสบการณ3การทำงานของผู*เข*าร�วมแต�ละคนพบว�า แม*ผู*เข*าร�วม 
แต�ละคนจะอยู�ในระบบราชการมานานเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม�รู*จักหน�วยงานอ่ืนในระบบราชการโดยส�วนใหญ� และเม่ือ 
มีการแลกเปลี่ยนกัน ก็ย่ิงพบว�า ในหลาย ๆ กระทรวงหรือกรมต�าง ๆ ก็มีหน�วยงานในสังกัดท่ีมีความเก่ียวข*อง หรือบางที่
ทำงานซ้ำซ*อนกันก็มี ในโจทย3ของการแก*ป)ญหาในแต�ละด*าน หลังจากท่ีได*มีการพูดคุยและค*นคว*าหาความรู*เพ่ือให*ได*มา 
ซึ่งแนวทางในการแก*ไขป)ญหา ก็ยิ่งพบว�าป)ญญาหรือสถานการณ3เหล�านั้น ข*องเก่ียวกับหลากหลายหน�วยงานที่มีภารกิจ
รับผิดชอบอยู� แต�หน�วยงานเหล�าน้ัน กลับไม�มีการคุยกันหรือทำงานร�วมกัน เว*นแต�จะมีคำสั่งหรือนโยบายเฉพาะกิจ 
เพ่ือแต�งต้ังคณะทำงานร�วมกันทำงานเท�าน้ัน ซ่ึงคณะทำงานดังกล�าวสมาชิกก็เป�นในระดับผู*บริหารเท�าน้ัน ไม�ใช�ในระดับ
ปฏิบัติงานแต�อย�างใด ทำให*นอกจากแต�ละหน�วยงานจะไม�รู*จักซึ่งกันและกันแล*ว ยังไม�มีโอกาสทำงานสอดประสาน 
หรือให*ข*อมูลกับภาคประชาชนที่ถูกต*องได*อีกด*วย ซ่ึงส�งผลกระทบต�อภาพลักษณ3ของหน�วยงานราชการองค3รวม 

รัฐบาลควรเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และปลูกฝ)งให*เจ*าหน*าที่ภาครัฐมีการทำงานท่ีสอดประสานและสอดรับกัน 
รู*จักบทบาทภาระหน*าท่ีของแต�ละหน�วยงานเป�นอย�างดี ซึ่งนอกจากจะทำให*การทำงานไม�ซ้ำซ*อนแล*ว ยังเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานได*เป�นอย�างดีอีกด*วย โดยอาจจะทำได*โดยมีการปฐมนิเทศข*าราชการใหม�
ร�วมกันในทุกส�วนราชการ ไม�เฉพาะแต�หน�วยงานตัวเองเท�าน้ัน การทำงานร�วมกันถือเป�นแนวทางการดำเนินงานที่ทำให*
ได*มาซ่ึงผลลัพธ3ท่ีรวดเร็วและเป�นระบบยิ่งข้ึน เจ*าหน*าท่ีเองมีส�วนช�วยในการพัฒนาเน่ืองจากรับรู*ถึงความสำคัญในงาน 
ของตัวเอง มีโอกาสในการสร*างเครือข�าย และส�งเสริมภาพลักษณ3ของภาครัฐในสายตาประชาชนท่ีมีการทำงานร�วมกัน 
และไม�มีความแตกแยกกันระหว�างหน�วยงาน อีกท้ังยังสามารถแนะนำให*ประชาชนปรึกษาและประสานงานกับหน�วยงาน
ภาครัฐได*อย�างถูกต*อง ซ่ึงเป�นลักษณะของการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี (Good government) และสร*างภาพพจน3ในเรื่อง
ของการเต็มใจให*บริการ (Public service attitude) เพื่อปรับทัศนคติของภาคประชาชนต�อหน�วยงานราชการให*เป�นไป
ตามเป7าประสงค3ของรัฐบาล 

 

6. การปรับระบบและวิธีการทำงานให�มีประสิทธิภาพ 
แผนงานและการดำเนินงานของหน�วยราชการจำเป�นต*องมีการปรับเปลี่ยนโดยมุ� งเน*นให* เกิดผลลัพธ3 

ตามที่ ต้ังเป7าไว* การแข�งขันกันในการสร*างผลผลิตให*สามารถบรรลุเป7าหมายอย�างรวดเร็วท่ีสุด และมีประสิทธิภาพ 
มากที่สุด เป�นสิ่งที่สำคัญกว�าวิธีการที่ทำให*ได*มาซึ่งผลลัพธ3 กระบวนการจัดทำโครงการปgต�อปgของหน�วยงานราชการ 
ในป)จจุบัน ค�อนข*างมีความเสี่ยงมาก เน่ืองจากมีเพียงกระบวนการเดียว โดยใช*เงินลงทุนท้ังหมด หากสามารถปรับเปลี่ยน
ให*เหมือนรูปแบบของบริษัทเอกชนท่ีสามารถแข�งขันกันผลิตผลลัพธ3ท่ีดีท่ีสุด นอกจากจะได*ผลลัพธ3ท่ีคุ*มค�าเงินลงทุนแล*ว 
ยังเป�นการพัฒนาบุคลากรให*มีความกระตือรือร*นในการพัฒนางาน โดยอาจให*มีการแข�งขันในการให*ได*มาซึ่งผลลัพธ3 
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แต�คนละกระบวนการหรือวิธีการ โดยแบ�งงบประมาณให*เท�าเทียมกัน ซึ่งนอกจากจะทำให*ได*ผลลัพธ3 ท่ีดีที่ สุด 
ในงบประมาณที่น*อยลงไปแล*ว ความเสี่ยงในการไม�ได*รับผลลัพธ3ตามที่ต*องการยังน*อยลงตามไปอีกด*วย 

 การทำงานให*มีประสิทธิภาพจำเป�นต*องประกอบด*วยวิธีการทั้งแบบ Top down และ Bottom up ดังนี้   
การทำงานแบบ Top down ผู*บริหารเป�นผู*ออกคำสั่งหรือนโยบายให*ระดับปฏิบัติงานดำเนินการ แต�คำสั่งหรือนโยบาย
ดังกล�าวนั้น ต*องมาจากระดับล�าง คือระดับปฏิบัติงาน (Bottom up) ซ่ึงระดับปฏิบัติงานต*องรับเอาแนวคิดหรือ 
ความต*องการจากภาคประชาชนมาเพ่ือกำหนดเป�นนโยบาย เน่ืองจากนโยบายหรือการดำเนินงานของหน�วยราชการส�วน
ใหญ�ในป)จจุบันเป�นลักษณะท่ีคิดแทนประชาชน คิดว�าตนเองเลือกสิ่งดีที่สุดให*ประชาชน แต�ในความเป�นจริง เป�นสิ่ง 
ที่ไม�เหมาะสมกับประชาชนและเป�นส่ิงที่ประชาชนไม�ต*องการ ซ่ึงสุดท*าย เป�นการดำเนินงานที่สูญเปล�า ส้ินเปลืองท้ังเวลา 
และเงินงบประมาณ ซึ่งก�อให*เกิดภาพลักษณ3ท่ีไม�ดีกับหน�วยงานราชการ ภาครัฐจำเป�นอย�างยิ่งท่ีต*องเป\ดกว*างเพ่ือมองโลก
ให*กว*างข้ึน (Global mindset) รับท้ังความคิดเพื่อพัฒนาตามมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกัน ก็จะต*องรับฟ)งความคิด
และข*อเสนอแนะจากภาคประชาชนเป�นอย�างยิ่ง 

 



72 

ข�อเสนอต�อการพัฒนางานและองค�กรจากกรณีตัวอย�าง 
การพัฒนานโยบายแรงงานบนเศรษฐกิจ Platform 

 
ปรวัน จันทรังษี  

 
จากการเข
าร�วมอบรมโครงการข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ�นที่ 14 มีข
อเสนอจากการฝ%กอบรมมาประยุกต* 

ในการพัฒนาการทำงานและองค*กรผ�านกรณีตัวอย�างการพัฒนานโยบายแรงงานบนเศรษฐกิจ Platform ได
ดังนี้   
ILO (2018) ระบุว�าการจ
างงานภาคบริการจะเปGนตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตของการจ
างงานในอนาคต

ยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล
วจะมีสัดส�วนใน GDP ถึงร
อยละ 70-80  สำหรับประเทศไทยตั้งแต�ปO พ.ศ. 2556 เปGนต
นมา 
สัดส�วนของผู
มีงานทำ  ในภาคบริการเพิ่มขึ้น คิดเปGนสัดส�วนเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู
มีงานทำทั้งหมด สาเหตุ
เนื ่องจากทัศนคติของแรงงานที ่ชอบทำงานในภาคบริการ อีกทั ้งสามารถเคลื ่อนย
ายเข
าออกได
ง�าย โดยสาขา 
ภาคบริการที่ได
รับความนิยม คือ การท�องเที่ยว การค
าปลีก สุขภาพ การสื่อสาร การขนส�ง และวิชาชีพ แต�สาขา
ดังกล�าวมีผลิตภาพต่ำซึ ่งจ
างแรงงานทักษะต่ำ (อาชนัน เกาะไพบูลย*, ม.ป.ป.) ปUจจุบันแนวโน
มการทำงาน 
ในภาคบริการได
เริ ่มเปลี่ยนแปลงไปสู�การทำงานบนระบบ Platform อันเนื่องมาจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความครอบคลุมของเครือข�ายอินเทอร*เน็ต ทำให
รูปแบบการจ
างงานมีความยืดหยุ�น มีทั ้งการทำงาน 
ตามความต
องการเฉพาะจ
างจบเปGนครั้งคราว (gig economy) หรือผ�านหน
านายออนไลน*ทำงานจากที่ใดก็ได
 (Crowd 
work) ซึ่งลักษณะกิจกรรมดังกล�าว ในฝUbงของผู
ว�าจ
าง มีส�วนทำให
งานที่เคยเปGนการจ
างประจำกลายเปGนรับจ
างไปทำแทน 
(outsourcing)  อีกทั้ง การจ
างงานเปGนรายชิ้นหรือรายชั่วโมง เพื่อลดภาระกับบริษัทที่จ
างงาน ในส�วนของลูกจ
าง 
ที ่ต 
องการความยืดหยุ �น มีค�านิยมทำงานอิสระและเทคโนโลยีช�วยให
ทำงานได
หลากหลาย ใช
เวลาน
อยลง 
จึงทำให
ได
งานมากขึ ้น รวมทั ้งมีส�วนในการสร
างโอกาสให
คนกลุ �มต�าง ๆ ในสังคมที ่จะมีอาชีพและรายได
  
แต�อย�างไรก็ตามระบบเศรษฐกิจดังกล�าวยังคงมีประเด ็นถกเถียงในแง�ของความเปGนธรรมในการจ
างงาน  
เช�น อัตราค�าจ
างที ่เปGนธรรม ชั ่วโมงการทำงานที ่เหมาะสม ความไม�มั ่นคงในการทำงาน เพราะลักษณะงาน 
ถูกทำให
กลายเปGนงานชั ่วคราว และมีความไม�เปGนทางการ (informalization) ความไม�ต�อเนื ่องในการจ
างงาน  
ซึ ่งส �งผลต�อความมั ่นคงทางด
านรายได 
 อีกทั ้งแรงงานไม�ได
ร ับการคุ 
มครอง จากการศึกษาของอรรคณัฐ  
จันทนะสมบัติ และ เกรียงศักด์ิ ธีระโกวิทขจร (2561) พบว�าในต�างประเทศยังคงมีแนวคิดในการการกำลับดูแล 
ที่เปGนทางการหรือมีการแก
ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะหน
า สำหรับส�วนด
านแรงงานยังไม�สามารถหาข
อสรุปว�า
คนงานในระบบplatform ควรจะเปGนลูกจ
างหรือผู
ประกอบการอิสระซึ่งเปGนอุปสรรคต�อการใช
กฎหมายแรงงาน 
ในทุกประเทศ อาทิ ในสหภาพยุโรปท่ียังไม�มีฉันทามติและแนวคิดในการกำกับดูแล   

จากสถานการณ *ด ั งกล � าว  กระทรวงแรงงานม ีส � วนเก ี ่ ยวข 
องโดยตรงในการกำหนดนโยบาย 
และการดำเนินการเพื ่อส�งเสริมให
แรงงานมีศักยภาพสูงและคุณภาพชีว ิตที ่ด ี  ถ
าจะดำเนินการเพื ่อจัดการ 
กับปUญหาและรองรับกับประเด็นที ่ท
าทายด
านแรงงานที ่มีแนวโน
มเปลี ่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว จึงมีข
อเสนอ 
ในการพัฒนางานควบคู�กับการพัฒนาองค*กรดังนี้   
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1) กระบวนการจัดทำนโยบาย (Strategy management and execution)  
 ข
อสังเกตจากการกำหนดนโยบายมักให
สอดคล
องกับงานประจำแต�มีสัดส�วนของนโยบายหรือ

ยุทธศาสตร*ใหม�จำกัด ทั้งนี้ในกระบวนการได
มาซึ่งนโยบาย/ยุทธศาสตร*เพื่อให
เกิดการแก
ไขปUญหาจำเปGนต
อง
ต้ังเปlาหมายท่ีท
าทาย ช�วงเวลาและวิธีการท่ีต
องอาศัยวิธีคิดแบบสร
างสรรค* (Creativity) เพ่ือให
เกิดการระดมสมองหา
แนวทางให
ได
มากที ่สุดเท�าที ่จะทำได
 โดยไม�สนใจว�าจะเปGนไปได
หรือไม� จากนั ้นจึงนำมาจัดหมวดหมู �ข
อมูล 
เพื่อพิจารณาแนวทางที่เปGนไปได
และไม�ได
 การพิจารณาผลลัพธ* ผลกระทบ รวมทั้งเงื่อนไขที่มีเปGนประโยชน*อุปสรรค
ในปUจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการคิดเปGนเชิงระบบ (Systematic Thinking) โดยพิจารณาความสัมพันธ*ของปUญหา เช�น 
แรงงานท่ีเข
าสู�ระบบ platform เปGนแรงงานรุ�นใหม�ท่ีไม�สนใจเรื่องการคุ
มครองเพราะมีความสามารถในการหารายได

และมีทางเลือกในการสร
างหลักประกันด
วยตนเอง หรือมีรายได
ท่ียังไม�ม่ันคงจึงไม�สามารถจ�ายเงินสมทบประกันสังคม
ได
ต�อเนื่อง ซึ่งอาจจะออกแบบนโยบายให
มีแนวทางการสมทบเงินประกันสังคมแบบเปqด-ปqดเหมือนระบบประกันภัย 
ซ่ึงจำเปGนต
องอาศัยความรู
ทางด
านกฎหมายและคณิตศาสตร*ประกันภัยมาคำนวณความเปGนไปได
  

ทั้งนี้ เพื่อให
การพัฒนางานด
านนโยบายบรรลุเปlาหมายควรจัดการเบื้องต
นในหน�วยยุทธศาสตร*  
คือ 1) ผู
ทำหน
าที่ในการจัดทำแผนที่ต
องมีแนวคิดเปGนไปได
 ยอมรับและปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทำนโยบายใน
รูปแบบใหม� ๆ เพื่อได
ข
อแนวทางที่หลากหลาย โดยเจ
าหน
าที่ที่เกี่ยวข
องต
องมีความรู
ในกระบวนการทำแผนสามารถ
เปGน Facilitator เพื่อให
คำแนะนำผู
เข
าร�วม 2) ผู
ที่เปGน Moderator ต
องมีคุณสมบัติและกลุ�มคนเข
าร�วมให
ชัดเจน 
เนื่องจากจำเปGนต
องมีผู
ที่มีความรู
และเชี่ยวชาญแท
จริงมาร�วมระดมความคิดเห็น รวมทั้งแบ�งกลุ�มผู
ใหญ�และเด็ก 
เพื่อลดอุปสรรคต�อการไม�แสดงความคิดเห็น อีกทั้งต
องสร
างสภาพแวดล
อมที่เอ้ือต�อการระดมความคิดเห็น เช�น การ
กระตุ
นให
ผู
เข
าร�วมใช
ความคิดนำเสนอ การสร
างความรู
สึกปลอดภัยในการเสนอความคิดเห็นโดยเฉพาะจากผู
ที่เปGน 
ผู
ใต
การบังคับบัญชา เปGนต
น  

2) กระบวนการจัดทำข�อมูลเพ่ือสนับสนุนนโยบาย  
 การพัฒนานโยบายแรงงานบนเศรษฐกิจ platform จำเปGนต
องอาศัยการวิเคราะห*ข
อมูลเพื่อให
ระบุ

ถึงปUญหาที่แท
จริง เพื่อมากำหนดนโยบายอย�างเปGนระบบและองค*รวมที่มีความเหมาะสม ปUจจุบันมีการวิเคราะห*
ข
อมูลจากหน�วยงานภายในและภายนอกกระทรวง อาทิ จากสำนักงานสถิติแห�งชาติ ธนาคารแห�งประเทศไทย 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ เปGนต
น แม
ว�าข
อมูลที่ได
รับเปGนสถานการณ*ปUญหาที่เกิดเฉพาะ
หน
ายังไม�มีการติดตามอย�างต�อเนื ่องเปGนระบบ อาทิ ไม�สามารถระบุได
ชัดเจนว�าแรงงานบนระบบ platform  
เปGนแรงงานนอกระบบท่ีไม�มีหลักประกันทางสังคม หรือเปGนแรงงานในระบบท่ีต
องการทำงานเสริม แรงงานได
ทำงาน
ด
วยความเปGนธรรม มีเงื่อนไขการทำงานที่ปลอดภัยหรือไม� ซึ่งกระบวนการที่เกี่ยวข
องกับข
อมูลจะนำมาสู�การเสนอ 
ต�อการแก
ไขปUญหา รวมทั้งการขยายศักยภาพการทำงานขององค*กรในมิติการส�งเสริมการมีงานทำและการคุ
มครอง 
ให
เปGนไปในเชิงรุกและตอบสนองต�อประชาชน จึงมีข
อเสนอแนะดังนี้  

2.1.1) การสนับสนุนให�เกิดระบบการตัดสินใจจากข�อมูลรวมทั้งการวิเคราะห$ Data analytic  
ซึ ่งปUจจุบันมีความท
าทายในการบรรลุเปlาหมาย คือ ข
อมูลดิบที่เข
าข�ายนำมาวิเคราะห*ขาดความเชื่อมโยงกันท้ัง 
ที่มาจากความแตกต�างของหน�วยงาน ความไม�สามารถในการเข
าถึงข
อมูล รวมทั้งหน�วยกลางที่ทำหน
าที่ประมวลผล
กับหน�วยที่ใช
ข
อมูลยังไม�มีการทำงานด
านการพัฒนาระบบข
อมูลควบคู�กันต�อเนื่องทำให
ความต
องการใช
ข
อมูล 
ที ่มักเปGนประเด็นใหม�และเร�งด�วน แต�ไม�สอดคล
องกับระบบสนับสนุน ดังนั ้นจำเปGนต
องแก
ไขปUญหาเบื ้องต
น 



74 

โดยการสร
างบุคลากรให
มีความสามารถในการวิเคราะห*ตั้งแต�ระดับต
นสำหรับผู
ทำหน
าท่ีสนับสนุน และความสามารถ
ระดับกลาง-สูงสำหรับเจ
าหน
าที่ผู 
รับผิดชอบหลัก ทั้งนี้จะเปGนการอบรมภายในองค*กรจากบุคลากรที ่มีความรู
 
หรือวิทยากรภายนอกขึ้นกับความเหมาะสมของเวลา งบประมาณ และความพร
อม รวมทั้งการฝ%กจากการเรียนรู
 
ด
วยตนเองซึ่งน�าจะเปGนประเด็นที่มีความยั่งยืนที่สุดของการพัฒนาคน โดยองค*กรอาจจะต
องมีแรงจูงใจบางอย�าง
เพ่ือให
คนเห็นความสำคัญของการเรียนรู
 (commitment to learn) อาทิ สิทธิในการเข
าร�วมอบรมหรือเรียนระยะสั้น
ในหลักสูตรท่ีรับจำนวนจำกัดและเปGนท่ียอมรับในสังคมท่ีจะมีผลต�อความก
าวหน
าในสายอาชีพ เปGนต
น 

2.1.2) การพัฒนา sand box สำหรับการทดลองใช�นโยบายที่เกี ่ยวข�องกับแรงงานบนเศรษฐกิจ 
platform โดยเสนอให
มีการวิเคราะห*ข
อมูลจากระบบ platform ออนไลน*ท่ีหน�วยงานสร
างขึ้นมา โดยอาจะทำเปGน
ระดับเล็กและไม�ซับซ
อนมาก1 ทั้งนี้ platformที่สร
างขึ้น ควรมีกิจกรรมสำคัญ คือ การจ
างงานจากระบบออนไลน*
กลางสำหรับการเชื่อมโยงคน 2 กลุ�มจากคนที่ต
องการใช
แรงงาน และกลุ�มคนที่ต
องการทำงาน และมีช�องทาง 
ในการทดลองใช
นโยบายด
านแรงงานสำหรับผู
ที ่เข
ามาใช
 ซึ ่งผลที่คาดว�าจะได
รับ คือ ผู
กำหนดนโยบายรวมท้ัง
เจ
าหน
าที่ผู
ปฏิบัติได
วิเคราะห*สถานการณ*แรงงาน platform เพื่อความเข
าใจก�อนการบังคับใช
นโยบาย รวมทั้งได

พัฒนานโยบายด
านแรงงานที่เหมาะสมกับนายจ
าง ลูกจ
าง และหน�วยงานภาครัฐ อีกทั้งทำให
กระทรวงมีพื้นที่ในการ
ทดลองการใช
นโยบายเพื่อประเมินผลดีผลเสียก�อนการนำมาใช
จริง ซึ่งผลกระทบที่สำคัญคือช�วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการทำงานของภาครัฐในการตอบสนองความต
องการของประชาชน ทั้งนี้เปGนเพียงข
อเสนอที่จำเปGนต
องมีการ
พิจารณาความเปGนไปได
และเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง  

อย�างไรก็ตาม ทุกกระบวนการที่เปGนข
อเสนอในการพัฒนางานและองค*กรควรมีพื้นฐานมาจากเกิดการใช

ทรัพยากรบุคคลในองค*กรให
เกิดประโยชน*สูงสุด ซึ่งช�วยลดเวลาและงบประมาณในการพัฒนาคน ควรใช
ระบบ
ฐานข
อมูลบุคคลในองค*กรโดยจำแนกจากสาขาท่ีจบการศึกษาหรือกลุ�มข
าราชการท่ีเคยได
รับการพัฒนาจากหลักสูตร/
โครงการต�าง ๆ เพื ่อให
เกิดการใช
คนได
เต็มศักยภาพ อีกทั ้งควรสนับสนุนให
มีการทำงานเปGน Project based  
ในประเด็นต�าง ๆ อันนำมาสู�การทำงานร�วมกันระหว�างกอง/สำนัก/กรม โดยใช
เครื่องมือดิจิทัลทั้งทางด
านเอกสาร 
และการสื่อสารในการจัดการกับ project รวมท้ังผู
บังคับบัญชาอำนวยความสะดวกให
เกิดการทำงานลักษณะดังกล�าว 
ซึ ่งคาดว�าจะเปGนการกระตุ 
นให
เกิดการทำงานในเชิงรุก เกิดการพัฒนาคนได
ตรงศักยภาพอันจะช�วยให
องค*กร
ตอบสนองต�อปUญหาท่ีท
าทายเข
ามาได
อย�างต�อเนื่อง มีภาพลักษณ*ท่ีดีและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ  

 
 
 
 
 
 

 

1 ต ัวอย�างที ่เห ็นจากการเข 
าร �วมอบรม คือ platform จาก www.ZBJ.com สามารถเทียบได
ก ับการให
บร ิการของ Shopee Lazada  

ในไทยที ่ให
ผู 
ประกอบการมาใช
พื ้นที ่ออนไลน*ขายสินค
า แต�ทาง ZBJ ได
คิดครบวงจรที ่จะจ
างคนทำงานอิสระที ่สามารถช�วยผู 
ประกอบการร
านค
า 

ในด
านต�างๆ อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ* การพัฒนาสินค
า การติดต�อเอกสาร การจัดการด
านกฎหมาย เปGนต
น ต�อมาก็มีส�วนในการขยายไปสู�การเปGนแหล�ง

กลางในการบริการจัดหางานออนไลน* ซ่ึงบริษัทจะมีข
อมูลท้ังฝUbงผู
ว�าจ
างและผู
รับจ
างสำหรับการกำหนดเปlาหมายทางธุรกิจ 
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ข�อคิดจากการพัฒนาประเทศของจีนและแนวทางการพัฒนาเพ่ือรองรับ Energy 4.0 

 

ปวีณ�ธิดา  ยันต�ทองอยู� 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
 

จากการท่ีผูเขียนมีโอกาสเขาร�วมโครงการพัฒนาระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HiPPS เพ่ือรับทุน
รัฐบาลไปฝ0กอบรมหลักสูตรการเสริมสรางคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับขาราชการผู มีผลสัมฤทธิ์สูง  
ประจำป6 พ.ศ. 2562 จากสำนักงาน ก.พ. ระหว�างวันท่ี 13 – 19 พฤษภาคม 2562 ในประเทศไทย และระหว�างวันท่ี 
27 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน บทความนี้เปCนการสรุปความรูท่ีไดรับ แนวคิดและ
มุมมองของผูเขียน ตลอดจนการนำความรูและประสบการณEท่ีไดรับจากการฝ0กอบรมมาประยุกตEใชในงานราชการ 
โดยจากการเขาร�วมการอบรมฯ ไดรับฟHงการบรรยายเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการในการขับเคลื่อน
ประเทศของจีนแลวนั้นทำใหทราบว�าประเทศจีนมีแนวทางขับเคลื่อนและการบริหารโดยการมองแบบองคEรวม  
(Holistic view) จึงทำใหมองเห็นแนวทางการพัฒนาประเทศในภาพใหญ�ซ่ึงช�วยใหสามารถกำหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรEต�าง ๆ ท่ีเหมาะสมท้ังต�อภาพรวม และเหมาะสมในแต�ละพ้ืนท่ี (มณฑล) ของประเทศไดอย�างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีเปZาหมายในการแเข�งขันระดับโลกโดยผลักดันยุทธศาสตรE “One Belt One Road”
และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานต�าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข�งขันไม�ว�าจะเปCนการพัฒนาระบบโลจิสติกสE ระบบ
รถไฟความเร็วสูง รวมถึงการใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรมนุษยE ซ่ึงรัฐบาลไดใหการสนับสนุน
ดานการศึกษาโดยเฉพาะสายอาชีพ อีกท้ังยังส�งเสริม สนับสนุนกลุ�มคนท่ีเปCน talent โดยการใหทุนการศึกษา 
ในต�างประเทศเพ่ือใหกลับมาพัฒนาประเทศและพัฒนางานวิจัย 

นครเฉิงตู เปCนเมืองเปcดเสรีทางการคาบนแผ�นดินใหญ�และเปCนเมืองทดลองรุ�นแรก ๆ ของงานปฏิรูปเศรษฐกิจ
ระบบตลาดแบบสังคมนิยมท่ีรัฐบาลจีนมีนโยบายผลักดันใหนครเฉิงตูเปCนศูนยEกลางการคมนาคม สื่อสาร การเงิน 
การคา และวิทยาศาสตรEแหล�งใหญ�ในภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศ เพ่ือต�อยอดการเปCนเมืองเศรษฐกิจแนวใหม� 
ท่ีศักยภาพสูงสุดในจีนตะวันตก โดยในปHจจุบันนครเฉิงตูไดมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตรEเทคโนโลยีเปCนแกนหลัก 
จนกลายเปCนแนวหนาของกิจกรรมดังกล�าวของภูมิภาคเปCนแหล�งรวมหัวกะทิดานเทคโนโลยีชั้นสูงกว�า 5 แสนคน  
อาจเปCนสัดส�วนมากท่ีสุดในจำนวนประชากรมีงานทำท้ังหมดในเมืองก็ว�าได นอกจากนี้ ยังเปCนฐานทดลองและ
ศูนยEวิจัยดานวิทยาศาสตรEโครงการใหญ� ๆ ระดับประเทศถึง 8 แห�ง ยังรวมไปถึง สถาบันพัฒนาและสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีรับผิดชอบงานวิจัยศึกษาดานวิทยาศาสตรE อิเล็กทรอนิกสE ชีววิทยา นวัตกรรม รังสีวิทยา พันธุกรรม เทคโนโลยีแกน 
(Core Technology ) ฯลฯ รวมกว�า 2,500 แห�งท่ัวเมือง  

อย�างไรก็ตาม จากการท่ีประเทศจีนพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศอย�างรวดเร็วในระยะเวลา 30 ป6 
ท่ีผ�านมาโดยเร�งการลงทุนและใชทรัพยากรธรรมชาติอย�างหนัก ทำใหประเทศจีนประสบกับปHญหาสภาพแวดลอม 
ท่ีรุนแรงในหลาย ๆ พ้ืนท่ี ซ่ึงรัฐบาลจีนไม�ไดนิ่งนอนใจและใหความสำคัญกับการแกไขปHญหาสภาพแวดลอม ตลอดจน
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาอย�างยั่งยืน ประกอบกับในปHจจุบันประเทศจีน 
ใหความสำคัญกับการมีบทบาทท่ีสรางสรรคEในเวทีระหว�างประเทศ ซ่ึงประเด็นการแกไขปHญหาภาวะโลกรอน 
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ก็เปCนประเด็นท่ีนานาประเทศรวมท้ังประเทศจีนท่ีใหความสนใจและพยายามมีบทบาทท่ีสรางสรรคE ดังนั้น การส�งเสริม
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน/ พลังงานทางเลือกจึงเปCนนโยบายท่ีรัฐบาลจีนใหความสนใจ และจากความพยายาม 
ท่ีจะเติบโตอย�างมีคุณภาพและเปCนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทำใหประเทศจีนไดประกาศท่ีจะควบคุมปริมาณการบริโภค 
ถ�านหินและเพ่ิมสัดส�วนการใชพลังงานทดแทนใหมากข้ึน  

หนึ่งในนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนควบคู�ไปกับการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและการบริโภค 
ของประเทศจีน คือ การสรางแรงจูงใจใหประชาชนลดการใชพลังงานจากถ�านหินและน้ำมันและหันมาใชพลังงานใหม�
ภายในประเทศใหมากยิ่งข้ึน โดยปHจจุบันผูใชไฟฟZาทุกรายจะถูกเก็บค�าธรรมเนียมพลังงานเพ่ือนำมาพัฒนาพลังงาน
ชนิดใหม�ในเขตท่ีอยู�อาศัยเพ่ิมจาก 0.25 เปCน 0.4 % เขตโรงงานข้ึนค�าธรรมเนียมประมาณ 0.8 % เงินส�วนนี้จะนำส�ง
ใหแก�บริษัทผลิตไฟฟZา เพ่ือใหเปCนเงินสนับสนุนในการเปลี่ยนจากการผลิตไฟฟZาจากถ�านหินเปCนพลังงานชนิดใหม� อาทิ 
พลังงานไฟฟZาจากมูลสัตวE พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตยE ปHจจุบันประเทศจีนยังกำลังพยายามผันตัวเอง 
มาเปCนผูส�งออกรายใหญ�ท่ีสุดในธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะอย�างยิ่งพลังงานทดแทนชนิดใหม�และพลังงานสะอาด เช�น 
กังหันลม การเปCนผูผลิตแผงโซลารEเซลรายใหญ�ท่ีสุดในโลก และความพยายามในการพัฒนาเพ่ือเปCนผูผลิตโรงงาน
พลังงานไฟฟZานิวเคลียรEเพ่ือส�งออกไปประเทศอ่ืน รวมท้ังพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจะจัดสรางโรงไฟฟZาถ�านหินท่ีมี
ประสิทธิภาพและลดมลภาวะมากยิ่งข้ึน และเนื่องจากค�าแรงในประเทศจีนนั้นมีราคาถูกทำใหเปCนขอไดเปรียบคู�แข�ง
ตลอดจนนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ของรัฐบาลในการใหเงินกูดอกเบ้ียต่ำก็เปCนขอไดเปรียบเพ่ิมเติมของผูผลิตจีน
อีกดวย นอกจากนี้รัฐบาลยังมีมาตรการสนับสนุนท้ังดานการเงิน (งบประมาณระดับประเทศ เงินลงทุน เงินสนับสนุน 
ค�าชดเชยค�าธรรมเนียม ฯลฯ) และนโยบาย รวมท้ังมาตรการสนับสนุนดานภาษี (การลด/ยกเวนภาษีนำเขาวัสดุ/
อุปกรณEท่ีเก่ียวของ) ท้ังระดับประเทศและระดับมณฑล ท้ังหมดนี้ก็เพ่ือใหประเทศจีนสามารถกาวข้ึนเปCนประเทศ
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย�างสง�างามโดยไม�มีขอครหาจากประเทศต�าง ๆ เรื่องการทำลายสภาพแวดลอม  

 

Energy 4.0 
ประเทศไทยกับการขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 จะเนน 

การใชนวัตกรรมเพ่ือท่ีจะพัฒนาพลังงานของประเทศ โดยเปCน 2 สายดานพลังงาน คือ สายพลังงานท่ีเก่ียวของกับ 
Smart Technology คือการนำ ICT เขามาบริหารจัดการพลังงานมากข้ึน ระบบนี้จะเก่ียวของกับ Smart Gird, Smart City,  
Energy Storage, ยานยนตEไฟฟZา และพลังงานดานชีวภาพเปCนการต�อยอดนำนวัตกรรมใหม� ๆ มาทำใหพืชพลังงาน
สามารถท่ีจะมีมูลค�าเพ่ิมได นอกเหนือจากการเปCนเพียงแค�ส�วนผสมของน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล โดยในอนาคต
สามารถท่ีจะสรางอุตสาหกรรมต�อเนื่องสำหรับพืชพลังงานนี้ต�อไปได ในปHจจุบันประเทศไทยนำเขาน้ำมันมากกว�า 
85% เพ่ือใชในภาคขนส�งในสัดส�วนท่ีมากสุด อีกท้ังเชื้อเพลิงท่ีนำมาผลิตไฟฟZาในประเทศยังไม�มีความสมดุล ทำใหตอง
พ่ึงพาการใชกuาซธรรมชาติในปริมาณท่ีมากถึง 60% ในขณะท่ีใชเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ ในปริมาณท่ีเล็กนอย ฉะนั้น 
หัวใจสำคัญส�วนหนึ่งในเชิงไฟฟZาส�วนกลางคือตองกระจายความเสี่ยง ลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงใดเชื้อเพลิงหนึ่ง 
มากเกิน ลดการพ่ึงพากuาซธรรมชาติ โดยในอนาคตเชื้อเพลิงฟอสซิลจะลดบทบาทลงแต�ยังคงมีอยู�ในระบบเพ่ือใหไฟฟZา
จากพลังงานทดแทนมีสัดส�วนท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต�อย�างไรก็ตามการเพ่ิมสัดส�วนพลังงานทดแทนนั้น ยังคงมีขอจำกัด  
ดวยพลังงานทดแทนยังมีจุดอ�อนในเรื่องความเสถียร Energy 4.0 จึงมีบทบาทสำคัญท่ีจะแกปHญหา ดวยการใชระบบ 
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Energy Storage เขามาช�วยเสริมใหพลังงานทดแทนกลายเปCนพลังงานหลักของประเทศ ภายใตเปZาหมายในการเพ่ิม
พลังงานทดแทนใหได 20% ภายในป6 2579 

ท้ังนี้ การพัฒนาพลังงานของประเทศท่ีผ�านมาประสบปHญหาการบริหารจัดการพลังงานท่ีขาดประสิทธิภาพ
นำไปสู�ความไม�ไววางใจซ่ึงกันและกันระหว�างผูท่ีมีบทบาทในการพัฒนาท้ังภาครัฐ ประชาชนและผูประกอบการ  
โดยภาครัฐถูกมองจากภาคสังคมว�าไม�มีความโปร�งใส ความน�าเชื่อถือในการออกนโยบายและการลงทุนของประเทศ 
ผูประกอบการก็ถูกมองว�าดำเนินการลงทุนโดยขาดธรรมาภิบาลและยึดถือผลประโยชนEทางธุรกิจเปCนหลัก ในขณะ 
ท่ีภาคสังคมรวมถึงองคEกรพัฒนาเอกชนก็เรียกรองการมีส�วนร�วมในการพัฒนาต้ังแต�การกำหนดนโยบายและ 
การพัฒนาโครงการ และขอใหมีการตรวจสอบภาครัฐและผูประกอบการผ�านการดำเนินกิจกรรมต�าง ๆ ซ่ึงผลจาก
ความไม�ไววางใจดังกล�าวนำไปสู�ปHญหาความขัดแยงในสังคม การหยุดชะงักของการพัฒนาและการลงทุนดานพลังงาน
ส�งผลใหเกิดความเสียหายต�อประเทศเปCนอย�างยิ่ง และอีกหนึ่งในปHญหาสำคัญคือ ระบบขอมูลสารสนเทศดานพลังงาน
ขาดการบูรณาการและไม�ไดรับความเชื่อถือส�งผลกระทบต�อการตัดสินใจเชิงนโยบาย ซ่ึงจำเปCนอย�างยิ่งท่ีตองมี 
การพัฒนาบุคลากรทางดานพลังงานและระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานรวมถึงการเผยแพร�ขอมูล 
ใหเปCนไปตามมาตรฐานสากลเพ่ือสรางความเขาใจประชาชนและสามารถนำไปใชในการตัดสินใจดานนโยบาย 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรEการพัฒนาประเทศ  

 

แนวทางการพัฒนาเพ่ือรองรับรองรับ Energy 4.0 
 1. สภาพปHญหาในปHจจุบันประชาชนไดรับขอมูลและองคEความรูดานพลังงานจากหลากหลายแห�ง  
ซ่ึงบางแห�งเปCนแหล�งท่ีเผยแพร�ขอมูลท่ีมีความคลาดเคลื่อน บิดเบือน ส�งผลใหเกิดความเขาใจผิดในสังคม รวมถึง 
ยังขาดบทวิเคราะหEสถานการณEพลังงานท่ีเผยแพร�ใหประชาชนไดรับทราบอย�างสม่ำเสมอ และดวยความกาวหนา 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปHจจุบันทำใหทุกภาคส�วนสามารถท่ีจะสืบคนและเขาถึงขอมูลพลังงานจากแหล�งต�าง ๆ  
ไดง�ายรวมถึงขอมูลของหน�วยงานภาครัฐและขอมูลใน Social Media ต�าง ๆ ในขณะท่ีหน�วยงานภาครัฐมีการนำเสนอ
ขอมูลพลังงานส�วนใหญ�เปCนการนำเสนอขอมูลอย�างเปCนทางการในเชิงวิชาการและเชิงสถิติซ่ึงยากแก�ประชาชนท่ัวไป 
ท่ีจะทำความเขาใจกับขอมูลและตัวเลขต�าง ๆ ทำใหไม�เปCนท่ีน�าสนใจผิดกับสื่ออ่ืน ๆ ใน Social Media ฉะนั้น 
หน�วยงานรัฐจึงควรปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารขอมูลในรูปแบบท่ีไม�เปCนทางการง�ายต�อการเขาใจดวยบุคลากร 
ท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับดานพลังงานและขอมูลพลังงานเปCนอย�างดี และตองมีการวิเคราะหE ความตองการและ
สภาพของกลุ�มเปZาหมาย เพ่ือใหสามารถออกแบบการสื่อสารท่ีเหมาะกับประชาชนแต�ละกลุ�มเพ่ือสรางความเขาใจ 
ในเชิงลึกของประเด็นดานพลังงานใหแก�สาธารณะ  
  2. การพัฒนารูปแบบและปรับระบบวิธีการปฏิบัติงานใหทันสมัย โดยมีการกำหนดนโยบายและ 
การบริหารจัดการท่ีต้ังอยู�บนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษEมุ�งผลสัมฤทธิ์มีความโปร�งใส ยืดหยุ�นและคล�องตัวสูง 
มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ� (Big data) ระบบการทำงานท่ีเปCนดิจิทัลมาใชในการบริหารและ 
การตัดสินใจ รวมท้ังนำองคEความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตEใชเพ่ือสรางคุณค�าและแนวทางปฏิบัติท่ีเปCนเลิศ
ในการตอบสนองกับสถานการณEต�าง ๆ ไดอย�างทันเวลา พรอมท้ังจัดการความรูและถ�ายทอดความรูอย�างเปCนระบบ
เพ่ือพัฒนาภาครัฐใหเปCนองคEกรแห�งการเรียนรู รวมถึงการเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถานการณE
พลังงานของประเทศไทยใหแก�เจาหนาท่ีรัฐและบุคลากรดานพลังงาน ซ่ึงควรมีความรูความเขาใจในเรื่องของพลังงาน
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อย�างลึกซ้ึง สามารถอธิบายและตอบขอของใจของประชาชนไดอย�างถูกตองรวดเร็วและเขาใจไดง�าย โดยเจาหนาท่ีรัฐ
และบุคคลากรดานพลังงานควรไดรับการฝ0กอบรมพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและทักษะการเจรจาต�อรอง
การลดความขัดแยงและการแกไขขอพิพาทตลอดจนสามารถทำงานเชิงบูรณาการระหว�างหน�วยงานดานพลังงานได  
 3. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศพลังงานถือเปCนยุทธศาสตรEท่ีสำคัญสำหรับการเสริมสราง
ศักยภาพการแข�งขันของประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและคาดการณEไดยากในปHจจุบัน 
ขอมูลดานพลังงานของประเทศควรมีการปรับปรุงใหทันต�อสถานการณEและทุกภาคส�วนสามารถเขาถึงไดง�าย 
เพ่ือตอบสนองกับความตองการในดานต�าง ๆ ไม�ว�าจะเปCนการกำกับดูแลและกำหนดนโยบายของภาครัฐ 
การวางแผนธุรกิจ ของภาคเอกชน การศึกษาวิจัยของหน�วยงานต�าง ๆ รวมถึงการสรางความรูความเขาใจในเรื่อง
พลังงานของสังคม การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสEในการบริหารจัดการขอมูลพลังงานเพ่ือใหบริการแก�ทุกภาคส�วน
ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขอมูล บูรณาการเชื่อมโยงขอมูลจากทุกหน�วยงานท่ีมีการจัดเก็บขอมูล 
ท่ีเก่ียวของกับดานพลังงานภายใตระบบเดียวกัน เพ่ือใหมีการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานพลังงานรวมถึงการเผยแพร�ขอมูลพลังงานใหเปCนไปตามหรือเทียบเท�ามาตรฐานสากล สรางความเชื่อม่ันในขอมูล
สามารถเอาไปใชประโยชนEได  
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การปรับตัวของผู�ปฏิบัติงานสู�การพัฒนาองค�กรอย�างย่ังยืน 
 

พรภัทรา ตันตยานนท� 
นิติกรชำนาญการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

 ในป�จจุบันท่ีประเทศไทยกำลังก�าวสู�การเปลี่ยนแปลงอย�างเต็มรูปแบบภายใต�การดำเนินการตามนโยบาย 
“Thailand 4.0” และการดำเนินการตามยุทธศาสตร4ชาติ 20 ป7 (พ.ศ. 2561 - 2580) ท่ีได�มีการกำหนด “ยุทธศาสตร4
ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” ท่ีมีเปCาหมายสำคัญคือ การปรับเปลี่ยนสู�การเปFน  
“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน4ส�วนรวม”๑ โดยให�หน�วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจ แยกแยะบทบาทในการทำหน�าท่ีกำกับหรือการให�บริการท่ีมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การทำงานให�มุ�งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน4ส�วนรวม มีความทันสมัย และพร�อมท่ีจะปรับตัวให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู�ตลอดเวลา โดยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข�อมูลขนาดใหญ� ระบบการทำงานท่ีเปFนดิจิทัลเข�ามาประยุกต4ใช�
อย�างคุ�มค�า และปฏิบัติงานเทียบได�กับมาตรฐานสากล รวมท้ัง มีลักษณะเปRดกว�าง เชื่อมโยงถึงกัน และเปRดโอกาส 
ให�ทุกภาคส�วนเข�ามามีส�วนร�วมเพ่ือตอบสนองความต�องการของประชนได�อย�างสะดวก รวดเร็ว และโปร�งใส โดยทุกภาคส�วน 
ในสังคมต�องร�วมกันปลูกฝ�งค�านิยมความซ่ือสัตย4สุจริต ความมัธยัสถ4 และสร�างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม�ยอมรับ 
การทุจริตประพฤติมิชอบอย�างสิ้นเชิง  
 หน�วยงานภาครัฐทุกแห�งจึงไม�อาจละเลยต�อการปรับเปลี่ยนบทบาทและวัฒนธรรมการทำงานภายในองค4กร
เพ่ือตอบสนองต�อแนวนโยบายและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได� และป�จจัยท่ีสำคัญต�อการปรับเปลี่ยนหน�วยงานภาครัฐ
ให�สอดรับกับแนวนโยบายดังกล�าว คือ ความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของผู� ท่ีปฏิบัติงาน 
อยู�ในหน�วยงานของรัฐ เนื่องจากการขับเคลื่อนภารกิจของหน�วยงานย�อมเกิดข้ึนได�จากการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในหน�วยงานนั้น ๆ และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรย�อมข้ึนอยู�กับความรู�ความสามารถและ
วัฒนธรรมการทำงานของบุคคลนั้น ๆ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนหน�วยงานภาครัฐสู�การเปFนภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและประโยชน4ส�วนรวม จึงจำเปFนต�องให�ความสำคัญกับการสร�างความสามารถในการปรับตัว 
ของผู�ปฏิบัติงาน ให�มีการพัฒนาขีดความสามารถและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน4ในการทำงานให�สอดคล�องกับ 
การเปลี่ยนแปลงไปสู�การเปFนภาครัฐท่ีเปRดกว�างและเชื่อมโยงกัน โดยมีประชาชนเปFนศูนย4กลางและสามารถตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนได�ในระดับป�จเจก รวมท้ังเปFนองค4กรอัจฉริยะท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ท้ังนี้  
จากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว�า นับต้ังแต�สาธารณรัฐประชาชนจีนเปลีย่นแปลงนโยบายการพัฒนา
ประเทศเม่ือประมาณ 40 ป7ท่ีผ�านมา โดยมีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจการเกษตรเปFนเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ท่ีให�ความสำคัญต�อการพัฒนาด�านเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกรรมต�าง ๆ สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงได�
ให�ความสำคัญกับการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย4มาโดยตลอด จากแนวคิดท่ีว�าทรัพยากรมนุษย4 
เปFนหลักในการพัฒนาประเทศและเปFนป�จจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู�การเปลี่ยนแปลง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จึงให�การสนับสนุนงบประมาณด�านการศึกษาให�กับประชาชน โดยการสร�างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพและ

 

1 “ประกาศ เร่ือง ยุทธศาสตร4ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)” (2561, 8 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา เล�ม 185 ตอนท่ี 82 ก หน�า 10. 
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มีมาตรฐานระดับสากลในแต�ละภูมิภาคของประเทศ เพ่ือให�ประชาชนสามารถเข�าถึงการศึกษาได�โดยง�าย รวมท้ัง 
ให�การสนับสนุนด�านการศึกษาค�นคว�าวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาอย�างต�อเนื่อง จนเกิดเปFน 
Startup Business ท่ี โดดเด�นมากมาย ส�งผลให� ในป�จจุ บันสาธารณรัฐประชาชนจีน เปFนประเทศท่ี มี อัตรา 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างก�าวกระโดด 
 ดังนั้น ในการสร�างความสามารถในการปรับตัวของผู�ปฏิ บั ติงานให� มีการพัฒนาขีดความสามารถ 
และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน4ในการทำงานให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู�การเปFนภาครัฐตามนโยบาย 
Thailand 4.0 และยุทธศาสตร4ชาติด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จึงจำเปFน 
ท่ีหน�วยงานภาครัฐจะต�องสร�างการตระหนักรู�ถึงความสำคัญของสิ่งท่ีกำลังเผชิญอยู� เพ่ือนำไปสู�การเปลี่ยนแปลง 
ขององค4กรท่ีต�องขับเคลื่อนโดยผู�ปฏิบัติงาน โดยการสร�างเปCาหมายการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงาน 
ในทุกภาคส�วนมองเห็นภาพองค4รวมท่ีเปFนภาพเดียวกันท้ังองค4กร รวมถึงต�องสร�างการรับรู�ในบทบาทหน�าท่ีของตน  
รู�ว�าภารกิจท่ีตนได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบนั้น มีความสำคัญต�อการขับเคลื่อนองค4กรอย�างไร ซ่ึงจะก�อให�เกิด 
ความภาคภูมิใจในการทำงานของตนเอง 
 กระทรวงยุติธรรมเปFนส�วนราชการท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม เสริมสร�างและ
อำนวยความยุติธรรมในสังคม๒ โดยมีภารกิจสำคัญ 4 ประการ๓ คือ การพัฒนาระบบการให�บริการประชาชนเพ่ือให�เข�าถึง
ความยุติธรรมอย�างเท�าเทียม การพัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช�กฎหมายให�เปFนไปตามหลักสากล  
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความยุติธรรมและการบังคับใช�กฎหมายให�มีธรรมาภิบาล และการพัฒนาระบบ
ปCองกันอาชญากรรมเพ่ือสร�างความปลอดภัยในสังคม โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเปFนหน�วยงานในสังกัด๔ 
ท่ี มีภารกิจประการหนึ่ ง๕ คือ การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรและเสริมสร�างคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือสร�างคุณค�าให�แก�องค4กร ดังนั้น ภายใต�การปรับเปลี่ยนองค4กรสู�การเปFนองค4กรภาครัฐ 
เพ่ือประชาชนและประโยชน4ส�วนรวม การกิจดังกล�าวจึงเปFนภารกิจสำคัญท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะต�อง
ดำเนินการให�เกิดผลอย�างเปFนรูปธรรม  
 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมควรเสริมสร�างการพัฒนาบุคลากรให�สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงไปสู�องค4กรภาครัฐยุคใหม� โดยมุ�งเน�นการพัฒนาใน 3 ด�าน ได�แก� การเพ่ิมขีดความสามารถของ
ผู�ปฏิบัติงานในด�านต�าง ๆ ให�พร�อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสู�ระบบดิจิทัลท่ีมุ�งเน�นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สร�างสรรค4 การปรับกระบวนทัศน4ในการทำงานของผู�ปฏิบัติงานสู�เปCาหมายเพ่ือประชาชนและประโยชน4ส�วนรวม และ 
การเสริมสร�างคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีเปFนสุขของผู�ปฏิบัติงานในองค4กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให�พร�อมรับมือกับความเปล่ียนแปลงสู�ระบบดิจิทัล  
 จากแนวคิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการองค4กรภาครัฐสู�การเปFน “องค4กรอัจฉริยะ” ท่ีมีขีด
สมรรถนะสูงและทันสมัย โดยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข�อมูลขนาดใหญ� และระบบการทำงานท่ีเปFนดิจิทัลเข�ามา
ประยุกต4ใช� ด�วยเหตุดังกล�าวจึงมีความจำเปFนอย�างยิ่งท่ีผู�ปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะต�องตระหนัก 
ถึงความสำคัญและปรับตัวเข�าสู�การเปลี่ยนแปลงดังกล�าว โดยผ�านกระบวนการดังต�อไปนี้ 

 

๒ พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และท่ีแก�ไขเพิ่มเติม มาตรา 32. 
๓ “พันธกิจกระทรวงยุติธรรม” สืบค�นจาก https://www.moj.go.th/view/7536. เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562. 
๔ พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และท่ีแก�ไขเพิ่มเติม มาตรา 33 (2). 
๕ “พันธกิจสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม” สืบค�นจาก https://www.moj.go.th/view/7538. เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562. 
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 1.1  การประเมินความรู�ความสามารถและสมรรถนะเฉพาะบุคคลเพ่ือกำหนดรูปแบบการพัฒนา 
ท่ีเหมาะสมกับผู�ปฏิบัติงานแต�ละราย 
 เนื่องจากผู�ปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีหลายช�วงวัยและมีความรู�ความสามารถ 
ท่ีแตกต�างกัน จึงจำเปFนต�องให�ความสำคัญต�อการพัฒนาขีดความสามารถระดับบุคคลเพ่ือให�เกิดความเหมาะสมและ
สามารถพัฒนาให�เกิดผลอย�างเปFนรูปธรรม โดยไม�อาจกำหนดรูปแบบการพัฒนาเพียงรูปแบบเดียวมาใช�กับผู�ปฏิบัติ 
ทุกคนได� ดังนั้น จึงจำเปFนต�องมีการประเมินความรู�ความสามารถและสมรรถนะเฉพาะบุคคลเพ่ือนำมาใช�กำหนดรูปแบบ
การพัฒนาท่ีเหมาะสมกับผู�ปฏิบัติงานแต�ละราย และเพ่ือให�ทราบถึงขีดความสามารถท่ีแท�จริงหรือสมรรถนะท่ีเด�นชัด
ของแต�ละบุคคล เพ่ือท่ีจะนำไปวางแผนการบริหารจัดการบุคลากรได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยท่ีสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมต�องสนับสนุนการพัฒนาความรู�และสมรรถนะท่ีจำเปFนต�อการทำงานในระบบดิจิทัล และต�องกระทำอย�างจริงจัง
ต�อเนื่อง รวมถึงต�องกระตุ�นให�ผู�ปฏิบัติงานเห็นความสำคัญและเข�าใจในเปCาหมายการเปลี่ยนแปลงขององค4กร จนเกิด 
การตระหนักรู�ว�าตนไม�อาจอยู�นิ่งเฉยโดยไม�ปรับตัวเปลี่ยนแปลงได� เพราะตนจะกลายเปFนคนท่ีสูญสิ้นคุณค�าต�อองค4กร 
เพ่ือให�การพัฒนาเกิดผลต�อผู�ปฏิบัติงานอย�างเปFนรูปธรรม  
 1.2  การนำวิธีการ OKRs มาใช�ในการวัดผลการพัฒนาความรู�และสมรรถนะของผู�ปฏิบัติงาน 
 “OKRs” คือ Objective and Key Results ซ่ึ งเปFนเครื่องมือต้ังเปC าหมาย (Objectives) และกำหนด 
ตัววัดผลท่ีทำให�เปCาหมายเปFนจริง (Key Results) โดยเปFนวิธีการท่ีมีความยืดหยุ�น เปRดโอกาสให�เกิดการเรียนรู� 
เกิดการพัฒนาความคิดสร�างสรรค4 และทำให�กล�าก�าวข�ามขีดความสามารถและความเปFนไปได�เดิม ๆ จึงเปFนวิธีการ 
ท่ีเหมาะสมสำหรับให�ผู�ปฏิบัติงานได�นำมาใช� เพ่ือกำหนดวัตถุประสงค4การเรียนรู�ท่ีท�าทาย ให�ผู�ปฏิบัติงานก�าวข�าม 
ขีดจำกัดในการเรียนรู�และสร�างผลลัพธ4ใหม� ๆ ท่ีจะเปFนประโยชน4ต�อองค4กรต�อไป  

1.3 การสร�างสังคมแห�งการเรียนรู�และพัฒนาตนเองด�วย “Sharing Space” 
 การส�งเสริมให�ผู�ปฏิ บั ติงานพัฒนาตนเองไม�อาจสำเร็จด�วยวิธีการบังคับ แต�จะสำเร็จได�ด�วยความ 
เต็มใจและมุ�งม่ันในการพัฒนาของตัวผู�ปฏิบัติงานเอง ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงควรสร�างสังคม 
แห�งการเรียนรู�และพัฒนาตนเองให�กับผู�ปฏิบัติงาน ด�วยการจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือเปFน “Sharing Space” ให�กับบุคลากร
เพ่ือใช�เปFนสถานท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในด�านต�าง ๆ เช�น ความรู� ทักษะ หรือประสบการณ4ท่ีจำเปFนต�อการทำงาน 
หรือเปFนพ้ืนท่ีสำหรับการทดลองหรือการริเริ่มสร�างสรรค4นวัตกรรมเพ่ือการทำงานร�วมกันของบุคลากร ในลักษณะไม�เปFน
ทางการ เพ่ือสร�างโอกาสในการเรียนรู�และพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค4กร  
 2. การปรับกระบวนทัศน�ในการทำงานสู�เปAาหมายเพ่ือประชาชนและประโยชน�ส�วนรวม 
 การปรับตัวของผู�ปฏิ บั ติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงยุ ติธรรมท่ีต�องปฏิ บั ติงานตามภารกิจ 
ในการอำนวยความยุติธรรมในกับประชาชน นั้น จำเปFนต�องอาศัยการปรับกระบวนทัศน4ในการทำงานของผู�ปฏิบัติงาน
ให�เห็นถึงคุณค�าและความสำคัญของงานท่ีปฏิบัติ โดยผ�านกระบวนการดังต�อไปนี้ 
 2.1  การปรับเปล่ียน “วัฒนธรรมการทำงาน” ให�กับผู�ปฏิบัติงาน  
 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมควรให�ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานของ
ผู�ปฏิบัติงานในทุกระดับ ต้ังแต�สร�างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีจะต�องเปFนไปอย�างเปRดเผย โปร�งใส 
ตรวจสอบได� มีการแบ�งป�นข�อมูลซ่ึงกันและกัน ให�ส�วนงานอ่ืนเข�ามามีส�วนร�วมตามความเหมาะสม รวมท้ังต�องมีการ
ปรับโครงสร�างให�สอดรับกับการทำงานในแนวระนาบในลักษณะเครือข�าย ท้ังยังต�องมุ�งเน�นการปฏิบัติงานเชิงรุก 
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เพ่ือ “ประโยชน4ของประชาชน” เปFนสำคัญ โดยมีการวางแผนการทำงานล�วงหน�าและมีการวิเคราะห4ความเสี่ยง 
เพ่ือปCองกันป�ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน และใช�ประโยชน4จากระบบข�อมูลขนาดใหญ�ร�วมกับระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการ 
รวมถึงต�องทำให�ผู�ปฏิบัติงานเข�าใจในบทบาทหน�าท่ีของตนอย�างชัดเจน 
 2.2  การส�งเสริม “วัฒนธรรมองค�กร” ของหน�วยงาน 
 วัฒนธรรมองค4กรถือเปFนเครื่องมือในการวางกรอบแนวคิดและพฤติกรรมของบุคลากร ดังเช�น 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได�กำหนดค�านิยมวัฒนธรรมองค4กร๖ ไว�ว�า “สุจริต จิตบริการ สานงานยุติธรรม”  
ซ่ึงมีความสอดคล�องกับพันธกิจของหน�วยงานและวัฒนธรรมการทำงาน และยังได�กำหนดวัฒนธรรมองค4กรด�วยคำว�า 
“JUSTICE”  อัน มีความหมายมาจากคำว� า  “ Justify”  ยื ด ถือความ ถูกต� อ งและ ซ่ือสั ตย4 สุ จ ริ ต  “Unity”  
มีความเปFนหนึ่งเดียวกัน สามัคคี มุ�งม่ัน อดทน และอุทิศตน “Service Mind” มีจิตบริการ “Trust” ยอมรับนับถือ
และไว�วางใจซ่ึงกันและกัน “Innovation” สร�างนวัตกรรมในการพัฒนางานให�ก�าวหน�า “Challenge & Change”  
ไม�กลัวความท�าทายพร�อมกับการเปลี่ยนแปลง และ “Encourage” ส�งเสริมสนับสนุนให�กำลังใจซ่ึงกันและกัน  
เพ่ือเปFนแนวทางให�บุคลากรในสังกัดนำไปปรับใช�กับงานทำงาน ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมควรกำหนด
กลไกการส�งเสริมวัฒนธรรมองค4กรอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให�บุคลากรรับรู� เข�าถึง และนำไปปฏิบัติ ผ�านกิจกรรมเชิงปฏิบัติ 
หรือการสร�างชุดความรู�ต�าง ๆ โดยให�บุคลากรเข�ามามีส�วนร�วมในการดำเนินการในรูปทีมงานขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค4กร และจัดให�มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร�วมกิจกรรม เพ่ือสร�างการรับรู�อย�างท่ัวถึง รวมท้ังอาจกำหนดบุคคล
ต�นแบบด�านวัฒนธรรมเพ่ือเปFนแบบอย�างให�กับบุคลากรท่ัวไป 
 2.3  การสร�างความตระหนักรู�ในสำนึกหน�าท่ีและส�งเสริมมาตรฐานจริยธรรม 
 สำนักงานปลัดกระทรวงยุ ติธรรมจำเปFนต�องมีกลไกในการสร�างความตระหนักรู� ในสำนึกหน�าท่ี  
และส�งเสริมมาตรฐานจริยธรรมให�กับบุคลากร เพ่ือให�บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรมและ
เปFนไปตามจรรยา มาตรฐานจริยธรรม และการรักษาวินัยของข�าราชการท่ีดี เพ่ือปCองกันการกระทำผิดวินัยและสร�าง
ค�านิยมความซ่ือสัตย4สุจริตและจิตสำนึกในการปฏิเสธทุจริตประพฤติมิชอบ ซ่ึงต�องดำเนินการโดยอาศัยการถ�ายทอด
ความรู� สร�างความเข�าใจท่ีถูกต�อง และส�งเสริมให�มีการนำความรู�ท่ีได�มาปรับใช�อย�างจริงจัง รวมท้ังต�องมีบุคคลท่ีเปFน
แบบอย�างท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติตน ซ่ึงในการส�งเสริมความตระหนักรู�ในเรื่องนี้จะต�องกระทำอย�างต�อเนื่อง ไม�ขาดตอน 
ให�บุคลากรค�อย ๆ ซึมซับและพัฒนาความรู�ความเข�าใจ จนนำไปสู�การปฏิบัติด�วยความสำนึกในหน�าท่ีและเปFนไปด�วยความ
เต็มใจ โดยอาศัยกระบวนการเผยแพร�ความรู�ผ�านช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ  ได�แก� การจัดทำแผ�นพับ ภาพอินโฟกราฟฟRก 
(Infographic) การเขียนบทความ เพ่ือเผยแพร�ความรู�ในโปรแกรมไลน4 (Line) โปรแกรมเฟสบุ�ค (Facebook) เว็บไซต4ของ
หน�วยงาน วารสารของหน�วยงาน เปFนต�น หรือการจัดกิจกรรมต�าง ๆ เช�น กิจกรรม KM (KnowledgeManagement) 
การพบปะพูดคุยอย�างไม�เปFนทางการ การแสดงบทบาทสมมุติ การแข�งขันตอบป�ญหา เปFนต�น 
 3. การเสริมสร�างคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีเปGนสุขของผู�ปฏิบัติงานในองค�กร 

 ผู�ปฏิบัติงานถือเปFนหัวใจขององค4กรท่ีมีผลในการกำหนดปริมาณผลผลิตของานให�เปFนไปอย�าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเสริมสร�างคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีจะทำให�ผู�ปฏิบัติงานสามารถทำงานอย�างมี
ความสุข มีความพึงพอใจ และมีความรู�สึกม่ันคงในชีวิต จึงเปFนจุดสำคัญท่ีองค4กรจะต�องค�นหารูปแบบและวิธีการท่ีจะ

 

๖ คู�มือวัฒนธรรมองค�กร สำนักงานปลดักระทรวงยุตธิรรม. สืบค�นจาก https://www.moj.go.th/attachments/20190228180359_03562.pdf  
เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562. 
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ทำให�ท้ังองค4กรและผู�ปฏิบัติงานต�างสามารถเติบโต บรรลุเปCาหมาย และสนองตอบความต�องการระหว�างกันได�๗  
ซ่ึงสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีแนวคิดว�า คุณภาพชีวิตของคนทำงานจะเกิดข้ึนได� เม่ือมีสามส�วนท่ีสมดุลกัน คือ 
ชีวิตส�วนตัว ชีวิตการทำงาน และเรื่องของสังคม เพราะแม�ว�าเราจะอยู�ท่ีทำงานก็ตาม แต�สิ่งเหล�านี้ยังเปFนส�วนผสม 
ท่ีเก่ียวพันอย�างแยกไม�ออก ฉะนั้น สามสิ่งจึงต�องได�สัดส�วนท่ีลงตัว หากเสียสมดุลด�านใดด�านหนึ่งไป คุณภาพชีวิต 
การทำงานก็เกิดข้ึนไม�ได�๘ ดังนั้น ในการปรับตัวของผู�ปฏิบัติงานท้ังการเพ่ิมขีดความสามารถและการปรับกระบวน
ทัศน4ในการทำงานเพ่ือการพัฒนาองค4กรจึงต�องต้ังอยู�บนฐานความสมดุลท่ีจะทำให�ผู�ปฏิบัติงานยังสามารถทำงาน 
ได�อย�างมีความสุข มีความพึงพอใจในการทำงาน และสามารถดำรงชีวิตส�วนตัวของตนได�อย�างรู�สึกม่ันคง องค4กร 
จึงต�องมีส�วนร�วมในการเสริมสร�างคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดีให�กับผู�ปฏิบัติงาน ไม�ว�าจะเปFนการจัดหาสถานท่ีทำงาน
และอุปกรณ4ท่ีจำเปFนต�อการทำงานให�มีความเหมาะสมและเพียงพอ สร�างบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการทำงาน สนับสนุน 
สิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเปFนต�อการทำงานให�เหมาะสม และควรสร�างแรงจูงใจให�ผู�ปฏิบัติงานพัฒนาตนเอง 
หรือปรับตัวให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุดป�จจุบัน รวมท้ังควรส�งเสริมสวัสดิการท่ีจำเปFนต�อการดำรงชีวิต
ให�กับผู�ปฏิบัติงานอย�างท่ัวถึง เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดีและสามารถปฏิบัติงานให�เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือขับเคลื่อนองค4กรได�อย�างยั่งยืน  
 จากท่ีกล�าวมาข�างต�นจะเห็นได�ว�า องค4กรภาครัฐไม�อาจนิ่งเฉยอยู�ได�ภายใต�กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ป�จจุบัน การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงกลายเปFนป�จจัยสำคัญท่ีทุกองค4กรต�องให�ความสำคัญ การพัฒนา
องค4กรท่ียั่งยืนจึงจำเปFนต�องอาศัยความร�วมมือร�วมใจกันของทุกภาคส�วน ท้ังองค4กร ผู�บริหารองค4กร และผู�ปฏิบัติงาน
ในองค4กร ท่ีต�องมีการปรับตัวในทุก ๆ ด�าน โดยอาศัยการมองภาพแบบองค4รวม การวิเคราะห4ข�อมูล การกำหนดแผนท่ี
ชัดเจน รวมถึงการกำหนดวิธีการเหมาะสม เพ่ือให�สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญนี้ได�อย�างไม�สูญสิ้นคุณค�า 
หรืออาจกล�าวได�ว�า ทุกภาคส�วนในองค4กรจำเปFนต�องร�วมมือกันในการ “รู�ให�ทัน ก�าวให�ไว ไปให�เร็ว” ดังนั้น สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะองค4กรภาครัฐภายใต�นโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร4ชาติด�านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จึงจำเปFนต�องปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยการส�งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู�ปฏิบัติงานในด�านต�าง ๆ ผ�านกระบวนการท่ีสำคัญคือ การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให�พร�อม
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงสู�ระบบดิจิทัล การปรับกระบวนทัศน4ในการทำงานสู�เปCาหมายเพ่ือประชาชนและประโยชน4
ส�วนรวม และการเสริมสร�างคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีเปFนสุขของผู�ปฏิบัติงานในองค4กร เพ่ือให�สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเปFนองค4กรของรัฐท่ีขับเคลื่อนด�วยบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ มีความต�อเนื่อง  
และเปFนกำลังสำคัญในการพัฒนาองค4กรได�อย�างยั่งยืน  

 

๗ ศิริเชษฐ4 สังขะมาน (บรรณาธิการ). (2560). คุณภาพชีวิตการทำงาน : เรื่องเล�าจากผู�บริหารองค�กรภาครัฐ. (พิมพ4คร้ังท่ี 2). แผนงานสนับสนุนการเสริมสร�าง
คุณภาพชีวิตการทำงานองค4กรภาครัฐ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย. หน�า 49. 
๘ เร่ืองเดียวกัน. หน�า 46. 
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การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรเพ่ือเกษตรกรของไทย 
 

พรรษกร  แก�วงามพรรณ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
เทคโนโลยีกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

จากการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเสฉวน เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
และรับฟ0งหัวข2อการบรรยายเรื่อง “การเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร5 และการพัฒนาเทคโนโลยีของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตั้งแต8ป9 พ.ศ. 2521 จนถึงป0จจุบัน” โดยอาจารย5คณะเศรษฐศาสตร5 มหาวิทยาลัยเสฉวน ทำให2ได2ทราบว8าจีน  
ใช2การปฏิร ูประบบเศรษฐกิจของตนเองแบบค8อยเปBนค8อยไป (Gradualist Approach) ด2วยการลดอุปสรรค 
ทางการค2า และเปSดเสรีทางการค2ามากขึ้น จากการเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศตนเอง ทำให2จีน 
มีการเติบโตอย8างรวดเร็ว โดยใช2เวลาในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพียง 40 ป9 จากประเทศที่มีรายได2ต่ำ 
กลายเปBนประเทศที่มีรายได2ปานกลางระดับสูง (upper middle income) ส8งผลให2ในป9 2561 จีนมี GDP สูงเปBน
อันดับสองของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา  

จีนใช2การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู 2ที ่ใช 2นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ 
(Knowledge Based Economy) รัฐบาลจีนได2ใช2งบประมาณจำนวนมาก เพื่อให2การส8งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาให2เกิดการเติบโตอย8างรวดเร็ว โดยใช2สิ่งจูงใจที่เอื้อให2เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ได2แก8 การลดหย8อน
ภาษี การอุดหนุนทางด2านสินเชื่อ การอำนวยความสะดวกในการจัดซ้ือจัดจ2าง ออกข2อกำหนดในการกำกับดูแลกิจการ 
และการจัดการด2านมาตรฐานเทคโนโลยี รวมทั้งให2ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ด2วย ทั้งนี้ เทคโนโลยีนั้น ๆ  
ต2องสามารถนำไปปรับใช2ให2เกิดประโยชน5ได2จริง นอกจากนี ้ ที ่เมืองเฉิงตูยังมีการจัดตั้งเขตส8งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเปBนโครงการที่รัฐบาลเฉินตูผลักดันให2กลุ8มผู2ริเริ่มทำธุรกิจที่มีความคิดสร2างสรรค5 
มาร8วมกันผลิตอุตสาหกรรมในสาขาต8าง ๆ เพื่อกระตุ2นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลได2สร2างสิ่งอำนวย
ความสะดวกต8าง ๆ แบบครบวงจร อาทิ ระบบการคมนาคมขนส8ง โครงสร2างพื้นฐาน และพัฒนาสภาพสิ่งแวดล2อม 
เปBนต2น เพ่ือเปBนการดึงดูดนักลงทุนให2เข2ามาลงทุนในเขตส8งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแห8งนี้ 

 จากการส8งเสริมของรัฐบาลจีน ทำให2ในป9 2560 ประเทศจีนมี บริษัท High-Tech Startups ที่เปBนยูนิคอร5น
จำนวนมากเปBนอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ดังที่แสดงในภาพที่ 1 (ยูนิคอร5น หมายถึง ธุรกิจ Startup  
ท่ีมีมูลค8าบริษัทมากกว8า 1 พันล2านเหรียญสหรัฐฯ)  
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ภาพท่ี 1 บริษัทยูนิคอร&นของโลกป' 2560 

 
ป0จจุบัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมต8าง ๆ มีบทบาทต8อประเทศจีนเปBนอย8างมาก จีนมีการนำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมต8าง ๆ มาใช2ประโยชน5ในทุกภาคส8วนเพื่อพัฒนาและแก2ไขป0ญหาต8าง ๆ เช8น ป0ญหามลพิษทางอากาศ  
รัฐบาลจีนได2ออกนโยบายที่สนับสนุนให2ประชากรหันมาใช2รถพลังงานไฟฟkามากขึ้น เพราะเปBนมิตรต8อสิ่งแวดล2อม  
ลดการปล8อยมลพิษทางอากาศจากรถยนต5ที่ใช2น้ำมัน โดยการดำเนินการของจีนจะเปBนการปรับเปลี่ยนแบบค8อยเปBน
ค8อยไป มีการออกมาตรการต8าง ๆ ที่ทำให2ประชากรหันไปใช2รถประเภทนี้เพิ ่มขึ้น เช8น การอำนวยความสะดวก 
ด2านที ่จอดรถสำหรับรถพลังงานไฟฟkาโดยเฉพาะ การเพิ ่มจุดบริการเติมไฟฟkา เปBนต2น จะเห็นได2ว8าในป0จจุบัน
รถจักรยานยนต5และรถยนต5บนท2องถนนในประเทศจีนเปBนยานพาหนะท่ีใช2ไฟฟkาในการขับเคลื่อนจำนวนมากแล2ว  

รัฐบาลจีนให2ความสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร โดยเน2นการพัฒนาป0จจัยการผลิต 3 ชนิด ได2แก8  
การปรับปรุงเมล็ดพันธุ 5 การผลิตปุ mยเคมี และควบคุมคุณภาพและบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะปุ mยและน้ำ 
ท่ีต2องตอบสนองต8อเมล็ดพันธุ5ท่ีหลากหลาย 

 

เทคโนโลยีกับภาคการเกษตรของประเทศไทย 
ภาคการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทย โดยในป9 2561 มีสัดส8วน GDP ในภาคการเกษตรคิดเปBน  

ร2อยละ 4.6 ของ GDP ทั ้งหมด จากสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมิถุนายน 2562        
โดยสำนักงานสถิติแห8งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว8ามีจำนวนผู2มีงานทำทั้งสิ้น 38.38 ล2านคน 
ทั ้งนี ้  ประชากรส8วนใหญ8อยู 8ในภาคเกษตรกรรมจำนวน 13.18 ล2านคน หรือคิดเปBนร2อยละ 34.34 ของจำนวนผู 2ม ีงานทำ 
ท้ังหมด สำหรับด2านการค2าสินค2าเกษตรระหว8างประเทศ ประเทศไทยเปBนประเทศท่ีพ่ึงพาการส8งออก ซ่ึงการค2าสินค2า
เกษตรของไทยมีการเกินดุลมาโดยตลอด โดยในป9 2561 มีมูลค8าการส8งออก 1.62 ล2านล2านบาท และมูลค8าการนำเข2า 0.57 
ล2านล2านบาท แต8เกษตรกรไทยต2องเผชิญกับป0ญหาราคาสินค2าเกษตรตกต่ำทำให2รายได2ของเกษตรกรไม8เพียงพอ 
ต8อการเลี้ยงชีพ และไม8ดึงดูดให2คนรุ8นใหม8เข2ามาทำงานในภาคการเกษตร  
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ป0จจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมต8าง ๆ เข2ามามีบทบาทมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข2ามาปรับใช2 
ในทุกภาคส8วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแก2ไขป0ญหาต8าง ๆ  
แต8เทคโนโลยีบางอย8างก็อาจมีราคาแพง มีความซับซ2อนอย8างมากในการใช2งาน หรือการนำเอาเทคโนโลยี 
จากต8างประเทศบางอย8างเข2ามาใช2 ก็อาจไม8เหมาะสมกับบริบทของภาคการเกษตรไทย ดังนั ้น สำหรับในภาค
การเกษตรของประเทศไทยนั้น รัฐบาลควรให2การส8งเสริมและสนับสนุน การทำวิจัยและพัฒนา อย8างเต็มกำลัง
ความสามารถ ตามยุทธศาสตร5เกษตรและสหกรณ5 ระยะ 20 ป9 (พ.ศ. 2560 – 2579) ในประเด็นยุทธศาสตร5ที่ 3  
คือ เพ่ิมความสามารถในการแข8งขันภาคการเกษตรด2วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงประกอบไปด2วย 

1.) การส8งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด2านการเกษตร โดยควรส8งเสริมการวิจัย
และพัฒนาในหน8วยงานต8าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ผ8านการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล  
หรือการให2สิ่งจูงใจ เพื่อให2เกิดการวิจัยและพัฒนา คิดค2นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม8 ๆ ที่จะสามารถนำมาปรับใช2 
ในภาคการเกษตร ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ลดต2นทุนการผลิต ลดการใช2แรงงาน ควบคุมคุณภาพของผลผลิต
ทางการเกษตรให2ได2ตามเกณฑ5มาตรฐาน ช8วยปkองกันการเกิดโรคและแมลงศัตรู สร2างมูลค8าเพิ ่มให2แก8ผลผลิต  
หรือเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย8างอ่ืนท่ีสามารถส8งเสริมการทำการเกษตรของเกษตรกรให2ดีข้ึนได2 

2.) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข2อมูลอย8างเปBนระบบ ซ่ึงในข2อนี้มีความเก่ียวข2องกับ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปBนอย8างมาก เนื่องจากเปBนหน8วยงานที่มีพันธกิจในการจัดทำและบริการข2อมูล
สารสนเทศการเกษตร และมีประเด็นยุทธศาสตร5ในการเปBนศูนย5กลางข2อมูลสารสนเทศเพื ่อพัฒนาการเกษตร     
ของประเทศ จึงควรมีการสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข2อมูลทางการเกษตรให2ครอบคลุมทุกด2าน มีการจัดเก็บข2อมูล
อย8างเปBนระบบ พัฒนาระบบให2มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให2ผู2ใช2งานสามารถเข2าถึงข2อมูลต8าง ๆ  
ได2โดยง8าย และเลือกใช2ข2อมูลได2ตรงตามความต2องการ มีการตรวจสอบความถูกต2องของข2อมูล เพื่อให2ผู2ใช2งาน ได2รับ
ข2อมูลที่ถูกต2อง ตรงตามความเปBนจริง และมีการปรับปรุงข2อมูลให2เปBนป0จจุบันอยู8เสมอ เพื่อไม8ให2ข2อมูลเกิดความ 
ล2าหลัง  

3.) ส8งเสริมการนำงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช2ประโยชน5 ควรนำผลงานจากการวิจัยและพัฒนา  
ไปประยุกต5 ปรับปรุงหรือต8อยอด เพ่ือให2สามารถนำไปใช2ได2จริง ให2เกิดประโยชน5สูงสุดแก8ภาคการเกษตร 

ทั้งนี้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมนั้น ๆ ต2องเหมาะกับบริบทของภาคการเกษตรไทย เช8น ควรเปBนเทคโนโลยี  
ท่ีมีต2นทุนที่เหมาะสม ไม8ซับซ2อนมากเกินไป และมีการถ8ายทอดการใช2เทคโนโลยีและนวัตกรรมให2แก8กลุ8มเกษตรกร  
เพื่อให2เกษตรกรในประเทศสามารถเข2าถึงได2ง8าย สามารถใช2เทคโนโลยีและนวัตกรรมต8าง ๆ ได2อย8างถูกต2อง แม8นยำ 
จึงจะเกิดประโยชน5จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล8านั้นอย8างแท2จริง นอกจากนี้ รัฐบาลต2องมีการจัดสรรและบริหาร
จัดการทรัพยากร ป0จจัยการผลิต รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในด2านโครงสร2างพื้นฐานให2แก8เกษตรกร เมื่อภาค
การเกษตรของไทยได2รับการพัฒนา รายได2เกษตรกรสูงขึ้นและเพียงพอต8อการเลี้ยงชีพ ก็จะทำให2ชีวิต ความเปBนอยู8
ของเกษตรกรดีขึ ้น และสามารถดึงดูดให2คนรุ8นใหม8เข2ามาเข2ามาทำการเกษตรมากขึ้น เพื่อเปBนการสืบสานการทำ
การเกษตรของไทยให2คงอยู8ต8อไปในอนาคต 

การที่ประเทศจีนสามารถพัฒนาไปได2อย8างรวดเร็ว สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือประชาชนมีความเชื่อมั่นในการทำงาน 
ของรัฐบาล เชื่อมั่นว8าจะทำให2ประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนดีขึ้นได2 ดังนั้น รัฐบาลไทยควรทำให2
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในการดำเนินงานของภาครัฐ โดยการต้ังใจปฏิบัติหน2าท่ีอย8างเต็มกำลังความสามารถ และมี
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ความโปร8งใส เพื่อให2ประชาชนทุกคนได2รับประโยชน5 มีชีวิตความเปBนอยู8ที ่ดีขึ ้น และให2ผลงานเปBนที่ประจักษ5  
เมื่อประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของภาครัฐแล2ว ในอนาคตไม8ว8ารัฐบาลจะมีนโยบายหรือมาตรการใด ๆ 
ออกมา ประชาชนก็จะเกิดความพร2อมในการดำเนินการตามคำแนะนำของรัฐบาล ให2บรรลุผลตามเปkาหมายที่ตั ้งไว2
อย8างแน8นอน 
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“จากสมทุรสงคราม...สู�มหานครเฉิงตู” 
 

พัชนีวรรณ ร
องซ�อ 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
 

  นโยบายต
าง ๆ ท่ีกำหนดโดยภาครัฐ จะประสบความสำเร็จและเห็นผลเป$นรูปธรรมได(นั้น แน
นอนว
า
ประกอบด(วยหลายป+จจัย ซ่ึงหนึ่งในป+จจัยเหล
านั้นก็คือ การคำนึงถึงสภาพความเป$นจริงของแต
ละพ้ืนท่ี อันจะนำไปสู

แนวทางการพัฒนาและวิธีแก(ป+ญหาที่ถูกต(องเหมาะสม โดยต(องอาศัยการบูรณาการของทุกหน
วยงานที่เกี ่ยวข(อง  
มีการแบ
งป+นข(อมูลท่ีจำเป$นเพ่ือมาใช(ในการวิเคราะห:โดยเลือกใช(เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาเป$นเครื่องมือ ซ่ึงสารสนเทศ
ท่ีได(จะถูกนำมาใช(ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายอย
างรอบด(าน ลดความซ้ำซ(อนของการทำงาน ส
งผลให(
การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค:และมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได(อย
างแท(จริง  
ในการนี้ จะขอยกกรณีตัวอย
างความสำเร็จในการกำหนดนโยบายของภาครัฐและประชาชน เพ่ือแก(ไขป+ญหาในแต
ละ
พ้ืนท่ี ท้ังในบริบทของไทยและต
างประเทศ ดังนี้ 
 

เริ่มต�นการเดินทาง...สมุทรสงคราม 
  ชุมชนแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป$นพื้นที่ประสบป+ญหาความขัดแย(งของชุมชน 
ฝ+=งน้ำจืดกับฝ+=งน้ำเค็มมากว
า 20 ป@ จากป+ญหาการเปAด–ปAดประตูกั้นน้ำเค็ม ด(วยสภาพพื้นที่เป$นดินแดน 3 น้ำ (น้ำจืด 
น้ำกร
อย และน้ำเค็ม) การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลักษณะนี้จึงแตกต
างจากพื้นที่น้ำจืดทั่วไปเพราะต(องระวังไม
ให(
น้ำเค็มรุกล้ำเข(ามาไม
เช
นนั้นแปลงผัก นาข(าว ก็จะเสียหาย ขณะเดียวกันก็ต(องระวังไม
ให(น้ำจืดระบายลงเร็วและ 
มากเกินไปเพราะกระทบต
อสัตว:น้ำกร
อยอย
างกุ(งและปลาถึงข้ันน็อกน้ำตาย  
   หน
วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข(องจึงได(นำประตูน้ำที่ใช(กันโดยทั่วไปมาติดตั้ง คือ เป$นการเปAดทั้งบาน  
ซ่ึงไม
สามารถแก(ป+ญหาได( เนื่องจากยังไม
เข(าใจสภาพพ้ืนท่ี ชาวบ(านจึงแจ(งป+ญหาดังกล
าวไปยังหน
วยงานท่ีรับผิดชอบ 
จึงเกิดการร
วมมือกันระหว
างหน
วยงานภาครัฐและชาวบ(านในชุมชนเพื่อร
วมกันแก(ไขป+ญหา โดยมีการลงพื้นที่เก็บ
ข(อมูลจากปราชญ:ชาวบ(าน ถ
ายทอดวิถีชีวิต ภูมิป+ญญาท(องถิ่นจากชาวบ(านทั้งฝ+=งน้ำจืดและฝ+=งน้ำเค็มมาประชุมหารือ
ร
วมกันเพื่อหาแนวทางการจัดการน้ำ ทำให(ได(ข(อมูลที่สำคัญตั้งแต
ความเป$นมาของป+ญหาตั้งแต
อดีตจนถึงป+จจุบัน 
พฤติกรรมการใช(ประโยชน:จากลุ
มน้ำแม
กลองตั้งแต
ต(นน้ำจนถึงปลายน้ำการไหลขึ้นลงของน้ำเค็มและน้ำจืดในพื้นท่ี 
แล(วจัดทำเป$นงานวิจัยของชาวบ(านเพื่อพิสูจน:ว
าสามารถนำมาใช(แก(ป+ญหาได(จริง จนเกิดเป$นนวัตกรรมประตูระบายน้ำ  
“บานหับเผย” (บานสะวิง) สามารถระบายน้ำจากส
วนบนของบานประตูให(ไหลไปได( เมื่อน้ำทะเลขึ้นและลงประตนู้ำ
จะเปAด-ปAดเองตามปริมาณน้ำ โดยท่ีน้ำเสียจากก(นคลองไม
ได(ไหลลงไปช
วยแก(ไขป+ญหาน้ำในพ้ืนท่ีได(สำเร็จ 
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มุ�งหน�าสู�...มหานครเฉิงตู 
  มหานครเฉิงตู เป$นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน มีจำนวนประชากรราว 14 ล(านคน ป+จจุบันมหานคร
เฉิงตูเป$นทั้งศูนย:กลางด(านการเมือง การทหาร และด(านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต(ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จากการที่มหานครเฉิงตู เป$นเมืองใหญ
และมีประชากรจำนวนมาก มหานครเฉิงตูจึงมีการนำเทคโนโลยี
มาบริหารจัดการการดำเนินกิจกรรมต
าง ๆ ท่ีทำให(เกิดความสะดวกในการดูแลประชาชนของเจ(าหน(าท่ีภาครัฐ อาทิ 
   - ตามท(องถนนในมหานครเฉิงตูจะมีกล(อง CCTV บันทึกภาพการใช(รถใช(ถนน และมีคะแนน Social 
Credit (ป@ละ 12 คะแนน) เป$นกลยุทธ:ในการควบคุมนอกเหนือจากการบังคับใช(กฎหมาย หากทำผิดกฎจราจรก็จะถูก
หักคะแนนลงเรื ่อย ๆ และในที่สุดจะถูกตัดสิทธิ์การใช(บริการสาธารณะต
าง ๆ เช
น ไม
สามารถซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงได(  
เป$นต(น รวมถึงนำข(อมูลที่ได(จากกล(อง CCTV มาใช(ในการบริหารจัดการด(านบริการขนส
งสาธารณะให(เพียงพอ 
ต
อความต(องการของประชาชน หากช
วงเวลาใดพื้นที่ใด มีความต(องการใช(บริการรถสาธารณะสูงก็จะเพิ่มจำนวนรถ
และความถ่ีในการให(บริการมากข้ึนเพ่ืออำนวยความสะดวกให(แก
ประชาชน  
   - การวางผังเมืองของนครใหญ
ในสาธารณประชาชนจีน เช
น ป+กกิ่ง เซี่ยงไฮ( เทียนสิง รวมทั้งเฉิงตู  
จะแบ
งชั้นของเมืองโดยใช(การสร(างถนนวงแหวน ซึ่งจะมีการบริหารจัดการอย
างเป$นระบบ ตามสภาพของแต
ละพื้นท่ี 
เช
น ภายในพื้นที่วงแหวนที่ 1 คือ เขตตัวเมืองสภาพการจราจรที่แออัด จะให(มอเตอร:ไซต:ไฟฟaาวิ่งเท
านั้น เพื่อลด
มลภาวะทางเสียงและทางอากาศ และกำหนดให(มีทะเบียนรถต(องห(ามวันละ 2 หมายเลข โดยดูจากเลขท(าย  
   - มหานครเฉิงตูมีรถจักรยานจอดบริการอยู
ทั่วไป ซึ่งผู(ต(องใช(รถจักรยานสามารถใช(จักรยานที่จอดไว(
ได(โดยผ
านแอปพลิเคชันมือถือ หากต(องการใช(บริการก็ใช(แอปพลิเคชันปลดล็อก เม่ือถึงท่ีหมายก็ใช(แอปพลิเคชันล็อก
จักรยานคืน (ค
าบริการ 2 ชม./1 หยวน) วิธีการนี้ช
วยลดมลภาวะ ช
วยประหยัดค
าใช(จ
ายในการเดินทางและลดจำนวน
รถส
วนบุคคลบนท(องถนนได(  
   - การส
งเสริมการใช(รถ xEV โดยภาครัฐจะอำนวยความสะดวกให(แก
ประชาชนที่ต(องการซื้อรถ xEV 
โดยจะมีโควตาทะเบียนให(เลยไม
ต(องรอคิวเหมือนรถใช(น้ำมัน (ซึ่งในมหานครเฉิงตูจะต(องได(ทะเบียนรถก
อนถึงจะ
สามารถซื้อรถได( โดยรถใช(น้ำมันทะเบียนสีฟaา ส
วน xEV ทะเบียนสีเขียว) ไม
เสียค
าที่จอดรถ รวมถึงรัฐช
วยจ
ายภาษี 
เพ่ือจูงใจให(ประชาชนหันมาใช( xEV มากข้ึน  
   - ป+จจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนเป$นสังคมไร(เงินสดใช(ระบบการเงินการธนาคารออนไลน:ท่ีผูกเชื่อม
กับแอปพลิเคชันในโทรศัพท:มือถือ ทำให(ผู (คนใช(งานได(สะดวกและปลอดภัยมากขึ ้น ภาครัฐก็สามารถดึงข(อมูล 
ด(านการเงินเข(ามาอยู
ในระบบที่ตรวจสอบได( สถิติการปล(นในโดยเฉพาะในเมืองใหญ
 ๆ ลดน(อยลงไปมาก เพราะคนจีน
ไม
พกเงินสดทุกสิ่งทุกอย
างเก็บไว(ในบัญชีออนไลน:ที่ต
อเชื่อมกับแอปพลิเคชัน ซึ่งแม(แต
ขอทานยังใช( QR Code  
เพ่ือขอรับเงินบริจาค 
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   - รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนส
งเสริมการพัฒนาคนให(มีทักษะและความรู (รอบด(าน โดยให(
ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร(างนวัตกรรมใหม
 ๆ ทำให(จีนมีเกือบทุกอย
างที่ชาติตะวันตกมี และใช(งานได(
ไม
แพ(สิ่งที่คิดค(นโดยชาติตะวันตก เช
น สหรัฐอเมริกา มี Google จีนก็มี Baidu สหรัฐอเมริกา มี Facebook จีนก็มี 
WeChat และถึงแม( Huawei จะถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกา ไม
ให(ใช(ระบบปฏิบัติการ Android จีนก็มีการคิดค(น
ระบบปฏิบัติการของตนเอง คือ HongMeng OS มาตั้งแต
ป@ 2012 ซึ่งสะท(อนให(เห็นถึงความสามารถด(านเทคโนโลยี
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีศักยภาพพร(อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ   
   อย
างไรก็ตาม มีข(อสังเกตว
า การที่ทำให(สาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถพัฒนาประเทศได(อย
าง
รวดเร็วและทันสมัยนั้น ป+จจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต: ซึ่งปลูกฝ+งค
านิยม 
เชื่อผู(นำ ดังนั้น เมื่อรัฐบาลกลางมีนโยบายใด ๆ ออกมาใช(บังคับการดำเนินการก็จะมีผลเป$นรูปธรรมทันทีและเป$นไป
ในทิศทางเดียวกัน ไม
มีการคัดค(านจากประชาชน นอกจากนี้ตลาดภายในประเทศจีนเองก็มีกำลังซื ้อสูงอยู
แล(ว  
เนื่องด(วยจำนวนประชากรมากเป$นอันดับหนึ่งของโลก การซื้อ-ขายเพียงแค
ในประเทศก็สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ได(อย
างมหาศาล ประกอบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีโครงสร(างอุตสาหกรรมที่ครบทั้งห
วงโซ
อุปทานจึงเป$นป+จจัย
ช
วยเสริมให(เศรษฐกิจจีนเติบโตเป$นมหาอำนาจเฉกเช
นทุกวันนี้ 
 

ถอดบทเรียน…การเดินทาง 
   จากกรณีตัวอย
างในการดำเนินนโยบายของภาครัฐทั้งในบริบทของประเทศไทยและต
างประเทศ
ข(างต(น มีความเห็นว
า  
   1. การกำหนดนโยบายหรือมาตรการต
าง ๆ ของภาครัฐให(มีประสิทธิภาพ ควรคำนึงถึงสภาพความ
เป$นจริงของแต
ละพื้นที่ เช
น สภาพแวดล(อม วัฒนธรรม วิถีชีวิต มีการบูรณาการระหว
างหน
วยงานส
วนกลางและ
ภูมิภาคซึ่งเป$นคนในพื้นที่ จึงจะส
งผลให(การดำเนินงานเกิดผลเป$นรูปธรรม สามารถแก(ไขป+ญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนได(อย
างแท(จริง  
   2. ภาครัฐควรสร(างสภาพแวดล(อมและโครงสร(างพื ้นฐานต
าง ๆ ให(สอดคล(องกับนโยบายของ 
การพัฒนาประเทศ เช
น ระบบอินเทอร:เน็ตความเร็วสูงเพื่อสนองนโยบายสังคมดิจิทัล ระบบขนส
งสาธารณะที่มี
คุณภาพเพ่ือแก(ป+ญหาการจราจรในเมืองใหญ
และมลพิษ เป$นต(น  
   3. ภาครัฐควรพัฒนาบุคลากรให(มีความรู(และทักษะรอบด(าน เปลี ่ยน mind set การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย:จาก Top Score เป$น Full Score เพื่อสร(างคนให(พร(อมกับการเปลี่ยนแปลง สอดคล(องกับความ
ต(องการของตลาดแรงงาน เช
น ด(านการวิเคราะห:ข(อมูล (Data Scientist) ด(านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด(านระบบ
อัตโนมัติ (Automation) ซ่ึงมีแนวโน(มเป$นท่ีต(องการผู(ท่ีเชี่ยวชาญด(านเหล
านี้มากข้ึนเรื่อย ๆ  
   4. ภาครัฐต(องส
งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยควรเพิ ่มงบประมาณเพื ่อพัฒนาบุคลากรด(านนี้ 
ให(มากขึ้น ทั้งนี้ หัวข(องานวิจัยอาจนำมาจากประเด็นป+ญหาที่ประชาชนในแต
ละพื้นท่ีเผชิญ เพื่อให(งานวิจัยสามารถ
นำมาใช(ประโยชน:แก
ประเทศชาติได(จริง  
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บทสรุป...การเดินทาง 
   การใช(ประโยชน:จากข(อมูลที่มีมาวิเคราะห:อย
างเป$นระบบ (Data Analytics) ภายใต(การทำงาน
ร
วมกันของทุกภาคส
วนที่เกี่ยวข(อง (Holistic) ผ
านการเลือกใช(เครื่องมือที่เหมาะสม คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่ทันสมัยมาประยุกต:ใช(ในการดำเนินงานตามสภาพความเป$นจริงของบริบทในแต
ละพื้นท่ี เช
น สภาพแวดล(อม 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต โดยเน(นท่ีป+ญหาหรือความต(องการของประชาชนในพ้ืนท่ีเป$นหลัก เป$นอีกหนึ่งหนทางของประเทศ
ไทยในการพัฒนาสู
ความสำเร็จอย
างยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะแก(ป+ญหาได(ตรงจุดอย
างมีประสิทธิภาพแล(ว ยังช
วยลด 
ความขัดแย(งและได(รับความร
วมมือจากคนในพื้นที่ในการดำเนินงานเพราะชาวบ(านได(มีส
วนร
วมในการกำหนด
นโยบายนั้น ๆ ด(วย  
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การพัฒนาการให
บริการประชาชนของกรมการปกครองด
วยแนวคิด  
Data-Driven Organization และ Digital Transformation  

 
พันธยศ จันทร�ผง  

เจ�าพนักงานปกครองปฏิบัติการ  

กรมการปกครอง  

 
กรมการปกครองเปนหน�วยงานหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการส�วนภูมิภาค การรักษาความสงบ

เรียบร�อยและการอำนวยความเปนธรรม การปกครองท�องท่ี การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียนราษฎร ด�วยเหตุนี้
กรมการปกครองจึงมีฐานข�อมูลขนาดใหญ�ท่ีเก่ียวกับอำนาจหน�าท่ีเปนจำนวนมาก เช�น ฐานข�อมูลการทะเบียนราษฎร 
ฐานข�อมูลอาวุธป/น ฐานข�อมูลสถานบริการ มูลนิธิ สมาคม โรงแรม โรงรับจำนำ กิจการค�าของเก�า ฐานข�อมูลผู�ติดยา
เสพติด ฐานข�อมูลป4ญหาการร�องเรียนร�องทุกข5 ฯลฯ รวมท้ังข�อมูลท่ีรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ให�สำรวจและจัดเก็บ ผ�านกลไกของท่ีทำการปกครองอำเภอและท่ีทำการปกครองจังหวัดเปนการเฉพาะกิจ เช�น 
ฐานข�อมูลโครงการส�งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ฐานข�อมูลการเกษตร เปนต�น ซ่ึงฐานข�อมูลดังกล�าว ยังมิได�มี 
การวิเคราะห5ข้ันสูงให�สามารถนำข�อมูลท่ีมีมาใช�ให�เกิดประโยชน5สูงสุดต�อการบริหารราชการตามแนวคิดขององค5กร 
ท่ีขับเคลื่อนด�วยข�อมูล (Data-Driven Organization) นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของกรมการปกครองซ่ึงมีหน�าท่ี
ให�บริการประชาชนท้ังประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในด�านต�างๆ อย�างกว�างขวาง ยังสามารถนำระบบ
เทคโนโลยีมาใช�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความพึงพอใจของประชาชนได� ตามแนวคิดการเปลี่ยนผ�านเข�าสู�การเปน
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีได�รับการบรรจุไว�ในแผนยุทธศาสตร5ภาครัฐใน
ระดับต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องอีกด�วย  

 
แนวคิดพ้ืนฐาน และนโยบายของรัฐท่ีเก่ียวข
อง 
1. องค5กรท่ีขับเคลื่อนด�วยข�อมูล (Data-Driven Organization)  

แนวคิดองค5กรท่ีขับเคลื่อนด�วยข�อมูล (Data-Driven Organization) คือแนวคิดท่ีเชื่อว�าองค5กรสมัยใหม� 
ควรเปนองค5กรท่ีมีการขับเคลื่อนด�วยข�อมูล (Data-Driven Organization) เพ่ือนำไปสู�ผลลัพธ5คือการสร�างองค5กร 
หรือการทำงานท่ีชาญฉลาด มีการบริหารงานหรือตัดสินใจบนฐานของข�อมูล และนำข�อมูลมาใช�ให�เกิดประโยชน5สูงสุด
ต�อองค5กร ด�วยแนวคิดท่ีเชื่อว�าข�อมูลเปนทรัพยากรท่ีมีมูลค�าสูงเสมือนน้ำมันดิบแห�งยุคดิจิทัล (Data is The New 
Oil) และการตัดสินใจจากข�อมูลท่ีผ�านการวิเคราะห5จะไม�มีอคติ เพราะไม�เจือปนด�วยความคิดเห็น ทัศนคติ หรือความ
เชื่อของบุคลากรในองค5กร การตัดสินใจบนฐานของข�อมูลจึงน�าเชื่อถือและมีความเท่ียงตรง นำไปสู�การบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

ป4จจัยแห�งความสำเร็จ (success factors) ในการสร�างองค5กรท่ีมีการขับเคลื่อนท่ีด�วยข�อมูลให�เกิดข้ึนได�นั้น 
ประกอบด�วย 1) การสร�างความตระหนักร�วมกันในองค5กร ว�าการบริหารองค5กรต�องมาจากข�อมูล มากกว�าจะมาจาก
ความเชื่อหรือความคิดเห็นของบุคลากรในระดับต�าง ๆ 2) การวางรากฐานของข�อมูลท่ีดี คือมีระบบและวิธีการจัดเก็บ
ข�อมูลท่ีเชื่อถือได� มีการปรับปรุงหรือจัดเก็บข�อมูลให�เปนป4จจุบันตามห�วงเวลาท่ีเหมาะสม และควรมีข�อมูลท่ีจำเปน 
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ให�มากท่ีสุด เนื่องจากยิ่งมีข�อมูลมาก ย�อมจะช�วยทำนายสถานการณ5ท่ีจะเกิดข้ึนในองค5กรหรือสังคมได�ชัดเจน และ  
3) การวิเคราะห5ข�อมูลท่ีมีความซับซ�อนต�องอาศัยเทคโนโลยี คือเครื่องมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร5มาช�วยวิเคราะห5 
อย�างไรก็ตามองค5กรก็ยังต�องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู�ความเชี่ยวชาญในการใช�เครื่องมือในการวิเคราะห5และ 
จัดระเบียบฐานข�อมูล พร�อมท้ังออกแบบการนำเสนอผลการวิเคราะห5เพ่ือให�ผู�บริหารพิจารณา บุคลากรดังกล�าวถือ
เปนวิชาชีพใหม�ซ่ึงเปนท่ีต�องการในยุคดิจิทัล เรียกว�า “นักวิทยาศาสตร5ข�อมูล” (Data Scientist) 

ตามแผนยุทธศาสตร5ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นยุทธศาสตร5ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ได�มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร5ท่ีสอดคล�องกับแนวคิด Data-Driven Organization  
โดยหน�วยงานรัฐจะต�องกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่ี ต้ังอยู�บนข�อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ5   
โดยต�องมุ�งผลสัมฤทธิ์ มีความ นํานวัตกรรม เทคโนโลยีข�อมูลขนาดใหญ� ตลอดจนระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัล มาใช�
ในการบริหารและการตัดสินใจ 
2. การเปลี่ยนผ�านองค5กรตามแนวคิด Digital Transformation  

แนวคิด Digital Transformation คือการเปลี่ยนแปลงเข�าสู�ยุคดิจิทัลขององค5กรต�าง ๆ ซ่ึงในยุคดิจิทัล 
องค5กรท่ีไม�สามารถเปลี่ยนตนเองได�ก�อน ก็จะถูกบังคับให�เปลี่ยนแปลงตนเองจากสภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองรอบ ๆ องค5กรท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นองค5กรท้ังภาครัฐและเอกชนจึงควรใช�การเปลี่ยนแปลง 
ในยุคดิจิทัลเปนโอกาสท่ีจะแสวงหาช�องทางใหม�ในการเติบโตหรือสร�างความม่ันคงขององค5กร มากกว�าจะมองว�า 
การเปลี่ยนแปลงจะนำมาซ่ึงผลกระทบทางลบต�อองค5กร และทำให�องค5กรไม�ยอมปรับตัวจนกระท่ังถูกบังคับ 
ให�เปลี่ยนแปลงในรูปแบบท่ีไม�พึงประสงค5ในภายหลัง ดังนั้นจึงอาจกล�าวได�ว�า ป4จจัยสำคัญท่ีสุดในการเปลี่ยนผ�าน
องค5กรตามแนวคิด Digital Transformation คือทัศนคติ (mindset) ของผู�บริหารระดับสูงสุดจนถึงบุคลากรระดับ
ล�างสุด ท่ีเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและพร�อมท่ีจะสร�างการเปลี่ยนแปลงให�เกิดข้ึนนั่นเอง  

ในส�วนของภาครัฐ ประเทศไทยได�มีการประกาศบังคับใช�ยุทธศาสตร5ชาติระยะ 20 ปk (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ในประเด็นยุทธศาสตร5ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กำหนดให�ภาครัฐนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต5ใช�ในการบริการสาธารณะต้ังแต�ต�นจนจบกระบวนการ ภายใต�จุดมุ�งหมายให�ภาครัฐมีการบริการ
สาธารณะท่ีสะดวก ประหยัด รวดเร็ว  โปร�งใส และตรวจสอบได� ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิด Digital Transformation  

 
ข
อเสนอเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมการปกครอง 
 1. ควรมีการนำข�อมูลท่ีกรมการปกครองมีอยู� มาใช�ให�เกิดประโยชน5สูงสุดภายใต�จุดหมายในการเปนองค5กร 
ท่ีชาญฉลาด (Intelligence Organization) โดยกำหนดให�มีวิธีการจัดเก็บข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับภารกิจของกรมการปกครอง 
และภารกิจอ่ืนท่ีรัฐบาลมอบหมาย ให�มีความน�าเชื่อถือของข�อมูล และมีความเปนป4จจุบัน เพ่ือนำข�อมูลมาใช� 
ในการวิเคราะห5 (Data Analytics) สำหรับใช�ประกอบการตัดสินใจของผู�บริหารกรมการปกครองในสถานการณ5ต�าง ๆ  
และเพ่ือใช�ทำนายอนาคตของหน�วยงานและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การให�บริการ
ประชาชน เพ่ือการออกแบบนโยบายในระดับรัฐบาล หรือนโยบายระดับกระทรวง/กรม ท่ีสามารถตอบสนองความต�องการ
ของประชาชน ตลอดจนปpองกันหรือบรรเทาป4ญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับกรมการปกครองหรือสังคมไทยได� โดยในข้ันของ 
การวิ เคราะห5ข�อมูล (Analytics) และการออกแบบการนำเสนอผลการวิ เคราะห5  ควรจะต�องดำเนินการ 
โดย “นักวิทยาศาสตร5ข�อมูล” (Data Scientist) ท่ีมีหน�าท่ีตีความ วิเคราะห5 และจัดการข�อมูลขนาดใหญ� พร�อมท้ัง
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นำเสนอแนวทางการแก�ไขป4ญหาต�าง ๆ จากการวิเคราะห5ข�อมูลให�แก�ผู�บริหารของกรม ซ่ึงนักวิทยาศาสตร5ข�อมูลในท่ีนี้
อาจจะมีท่ีมาจากการสรรหาและบรรจุเข�าเปนบุคลากรประจำกรมตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง หรือมาจาก
การว�าจ�างท่ีปรึกษาภายนอกก็ได�  
2. ควรมีการนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมการปกครอง ซ่ึงแบ�งออกเปน 2 ส�วน ได�แก� 
การปฏิบัติงานท่ีเปนการให�บริการประชาชน (Front office) และการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจของกรม 
การปกครอง (Back office) โดยการปฏิบัติงานท่ีเปนการให�บริการประชาชน เช�น งานศูนย5ดำรงธรรม งานทะเบียน
ราษฎร งานทะเบียนอาวุธป/น โรงรับจำนำ ค�าของเก�า โรงแรม ฯลฯ ควรมีใช�เทคโนโลยีเข�ามาสนับสนุนให�ประชาชน
สามารถรับบริการได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนงานบริการใดท่ีสามารถดำเนินการในระบบออนไลน5ได�ท้ังหมด 
โดยไม�ขัดต�อระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ควรเพ่ิมช�องทางการให�บริการผ�านแอปลิเคชันเพ่ือเปtดโอกาสให�ประชาชน
สามารถรับบริการได�โดยไม�ต�องเดินทางมารับบริการด�วยตนเอง แต�ท้ังนี้การออกแบบแอปพลิเคชันใด ๆ จะต�อง
ตอบสนองต�อความต�องการใช�งานของผู�รับบริการ ให�มีความสะดวก และน�าใช�งาน เพ่ือให�ช�องทางการรับบริการ 
ท่ีสร�างข้ึนใหม�มีผู�สนใจใช�งานต�อไปในระยะยาว และในส�วนของการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจของกรม 
การปกครอง (Back office) ซ่ึงได�แก� การเสนอหนังสือราชการให�ผู�บังคับบัญชาอนุมัติ/อนุญาต ในเรื่องทางธุรการ
ท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนเปนประจำ เช�น การจัดซ้ือจัดจ�าง การขออนุญาตเดินทางไปราชการ การขออนุญาตลาพักผ�อน ฯลฯ 
ควรมีการพัฒนาระบบการเสนอหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส5โดยใช�แบบสำเร็จรูป (Template) เพ่ือความสะดวกของ
ผู�ปฏิบัติงาน และเพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานสามารถลดระยะเวลาในทางธุรการ เพ่ือทุ�มเทเวลาเพ่ือให�บริการประชาชนได�
อย�างมีประสิทธิภาพ  
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ข�อเสนอการปรับปรุงโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห�งรัฐ 
 

ภารดี  นาคสาย  

เศรษฐกรชำนาญการ 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 
รัฐบาลได�ออกนโยบายหลายอย�างเพ่ือเร�งพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร�างพ้ืนฐาน ช�วยเหลือ และให�สิทธิประโยชน)

แก�นักลงทุนและผู�ประกอบการ ด�วยความมุ�งหวังว�าจะทำให�เกิดการพัฒนา ช�วยให�เกิดการสร�างงาน สร�างรายได� และ
ทำให�ประชาชนของประเทศมีชีวิตความเป2นอยู�ที ่ขึ ้น พร�อมไปกับรายได�ภาษีที่จะจัดเก็บได�มากขึ้นเพื่อนำมาให�
หมุนเวียนก�อให�เกิดการพัฒนาต�อไป  

อย�างไรก็ดี ป6ญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และการขาดโอกาสในการเข�าถึงบริการและทรัพยากร 
ของภาครัฐที่มีมาตรฐานก็ยังสามารถพบเห็นได� และป6ญหาเหล�านี้ได�ถูกตอกย้ำให�ชัดเจนยิ่งขึ ้น เมื่อรัฐบาลและ
หน�วยงานราชการที่เกี ่ยวข�องได�ริเริ่มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห�งรัฐในป9 2559 ซึ่งเป2นการเป=ดโอกาส 
ให�ผู �มีรายได�น�อยท่ีต�องการความช�วยเหลือเข�ามาแสดงตัวเพื่อรับความช�วยเหลือจากภาครัฐผ�านการลงทะเบียน  
ณ หน�วยงานที่กำหนดพร�อมกันทั่วประเทศ ผลการลงทะเบียนพบว�า มีผู�มีรายได�น�อยเข�ามาลงทะเบียนแสดงตน 
เพ่ือรับความช�วยเหลือมากกว�า 8 ล�านคน หรือมากกว�าร�อยละ 11 ของประชากรไทยท้ังประเทศ และนับจากป9 2559 
เป2นต�นมา การดำเนินการเพื่อดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู�มีรายได�น�อยของรัฐบาลก็ได�เพิ่มระดับความเข�มข�น
มากยิ่งขึ้น ด�วยมุ�งหวังให�ประชาชนมีทักษะที่จำเป2นต�อการประกอบอาชีพ มีรายได�และอาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน และสามารถหลุดพ�นจากสภาวะความยากจนได�ในท่ีสุด  

ในป9 2559 โครงการลงทะเบียนเพื ่อสวัสดิการแห�งร ัฐเป=ดโอกาสให�ประชาชนที ่ม ีรายได �ระหว �าง  
0 – 100,000 บาท เข�ามาลงทะเบียนเพื่อรับการสนับสนุนเป2นเงินให�เปล�า (ครั้งเดียว) จำนวน 1,500 หรือ 3,000 บาท  
โดยใช�การตรวจสอบด�านรายได�เป2นหลักในการพิจารณาให�การช�วยเหลือ และผู�มีรายได�น�อยแต�ละรายจะได�รับเงิน
ช�วยเหลือโดยการโอนผ�านบัญชีธนาคาร 

ต �อมาในป 9 2560 ร ัฐบาลได � เป =ดโอกาสให �ผ ู �ม ีรายได �น �อยท ั ่วประเทศเข �ามาลงทะเบ ียนเพ ื ่อรับ 
ความช�วยเหลืออีกครั ้ง ภายใต�ชื ่อโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห�งรัฐ ป9 2560 ซึ่งเป2นโครงการท่ีพัฒนา 
ต�อยอดมาจากการดำเนินงานในป9 2559 โดยได�เพิ่มหลักเกณฑ)การพิจารณาผู�มีรายได�น�อยให�มีความเข�มข�นยิ่งข้ึน  
ด�วยใช�เกณฑ)เรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร ห�องชุด และทรัพย)สินทางการเงิน ร�วมไปกับหลักเกณฑ) 
เรื ่องรายได� ซึ ่งปรากฏว�ามีผู �มีรายได�น�อยเข�ามาลงทะเบียนเพื ่อรับความช�วยเหลือมากกว�า 14 ล�านคน และมี 
ผู�มีรายได�น�อยมากถึง 11.67 ล�านคนท่ีผ�านการพิจารณา  

ผู�ลงทะเบียนที ่ผ�านการพิจารณาในป9 2560 จะได�รับบัตรประจำตัว “บัตรสวัสดิการแห�งรัฐ” และเป2น  
“ผู�มีบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ” (ผู�มีบัตรฯ) ซ่ึงจะได�รับการช�วยเหลือด�วยการโอนเงินเป2นค�าช�วยเหลือการดำรงชีพประเภท
ต �าง ๆ เช �น ค �าน ้ำประปา (150 บาทต �อคนต �อเด ือน) ความช �วยเหล ือด �านพล ังงาน (200 บาทต �อคน 
ต�อเดือน) ค�าซื้อสินค�าอุปโภคบริโภคที่จำเป2น (200 หรือ 300 บาทต�อคนต�อเดือน) ค�าเดินทาง (500 บาทต�อคน 
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ต�อเดือน) เป2นต�น ไว�ในบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ และผู�ถือบัตรฯ สามารถนำบัตรสวัสดิการแห�งรัฐไปรูดชำระค�าสินค�า  
ณ สถานประกอบการท่ีรับชำระเงินผ�านบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ  

รูปภาพแสดงตัวอย�างบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ 
 

 
 

โครงการลงทะเบียนเพื ่อสว ัสด ิการแห�งร ัฐ ป 9 2559 และ 2560 ทำให�เก ิดคำถามและความเห็น 
ที ่หลากหลายเกี ่ยวกับการ “ให�ปลา” แก�ผ ู �ม ีรายได�น �อย ซึ ่งอาจทำให�ผู �ม ีรายได�น �อยไม�ร ู �จ ัก “ว ิธ ีหาปลา”  
และไม�สามารถอยู�รอดได�หากปลาที่ได�มานั้นหมดไป คำถามและความเห็นดังกล�าวได�นำมาซึ่งการพัฒนารูปแบบ 
การช�วยเหลือผู �มีรายได�น�อยในป9 2561 เกิดเป2น “มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู �มีบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ” 
(มาตรการฯ) โดยมีหลักคิดสำคัญว�า ผู�มีบัตรฯ ต�องมีชีวิตความเป2นอยู�ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น ผ�านการ
ช�วยเหลือด�านรายได� (วงเงินค�าซื้อสินค�าอุปโภคบริโภคที่จำเป2นผ�านบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ) พร�อมไปกับการพัฒนา
ทักษะท่ีจำเป2นเพ่ือการพัฒนาต�อยอดอาชีพให�ผู�มีบัตรฯ แต�ละรายสามารถมีรายได�เพ่ิมข้ึนในอนาคต  

สำหรับการดำเนินการนั้น ผู�มีบัตรฯ ในป9 2560 จะได�รับเงินช�วยเหลือเพิ่มเติมผ�านบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ  
โดยต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกำหนด คือ เข�าร�วมมาตรการฯ โดยเข�ารับการพัฒนาอาชีพหรือทักษะจากหน�วยงานพัฒนา 
ซึ ่งการดำเนินการในครั ้งนี ้จะไม�มีการเป=ดลงทะเบียนผู �ถือบัตรฯ รายใหม� แต�จะให�ผู �มีบัตรฯ รายเดิม จำนวน 11.67 ล�านคน  
เข�ามาติดต�อกับเจ�าหน�าท่ีรัฐและผู�ที ่ได�รับมอบหมาย เพื่อแสดงความประสงค)เข�าร�วมมาตรการฯ รับการสัมภาษณ)
เกี ่ยวกับรูปแบบการพัฒนาตนเองที ่ต �องการ และเข�ารับการอบรมพัฒนาอาชีพจากหน�วยงานพัฒนาหรือรับ 
ความช�วยเหลือด�านอ่ืน เช�น เงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพ ความรู�เรื่องภาษาต�างประเทศ เป2นต�น  

ผู�เขียนได�มีส�วนร�วมในมาตรการฯ โดยได�รับมอบหมายจากผู �บังคับบัญชาให�ลงพื ้นที ่จังหวัดศรีสะเกษ  
เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี และเพื่อรับทราบป6ญหาและข�อเท็จจริงต�าง ๆ จากการทำงานของหน�วยงาน
ในพื้นท่ี ทั้งในช�วงก�อนรับแจ�งความประสงค)เข�าร�วมมาตรการฯ การรับแจ�งความประสงค) การสัมภาษณ) ตลอดจน 
การพัฒนาผู�มีบัตรฯ ซ่ึงพบว�า สามารถจำแนกป6ญหาท่ีเกิดข้ึนแยกเป2น 2 กลุ�ม คือ  

1) ป6ญหาพื ้นฐาน ได�แก� ความเข�าใจในตัวมาตรการฯ ที ่คลาดเคลื ่อนระหว�างเจ�าหน�าที ่และผู �มีบัตรฯ  
ปริมาณงานที่ไม�สมดุลกับจำนวนเจ�าหน�าที่ ความสามารถในการรองรับของหน�วยงานพัฒนาที่ไม�สอดคล�องกับจำนวน
ผู�มีบัตรฯ  

2) ป6ญหาภาวะภัยทางศีลธรรม หรือจริยวิบัติ (Moral Hazard) 
 จากการสังเกต สัมภาษณ) และพูดคุยกับผู �มีบัตรฯ ในระหว�างการลงพื ้นที ่ พบว�า แม�มาตรการฯ  

จะออกแบบให�ผู�มีบัตรฯ ต�องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญ คือ การเข�ารับการพัฒนาอาชีพหรือทักษะจากหน�วยงานพัฒนา 
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แต�เนื่องจากภาครัฐได�เข�าไปให�ความช�วยเหลือผู�มีบัตรฯ ทุกคนในลักษณะการ “ปYอนถึงปาก” โดยให�เจ�าหน�าท่ีเข�าไปรับ
แจ�งความประสงค)และสัมภาษณ)ผู�มีบัตรฯ ในพื้นที่ และใช�เงินจูงใจให�ผู �มีบัตรฯ เข�าร�วมมาตรการฯ ซึ ่งผู �มีบัตรฯ  
ที่แจ�งความประสงค)จะได�รับวงเงินซื้อสินค�าอุปโภคบริโภคที่จำเป2นเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได�รับอยู�เดิม และวงเงิน
ช �วยเหล ือเพ ิ ่มเต ิมน ั ้นจะยังคงอย ู �ตลอดระยะเวลาท ี ่ เข �าร �วมมาตรการฯ ด ังน ั ้น จ ึงเสม ือนว �า ร ัฐใช � เงิน 
ให�เปล�าจูงใจให�ผู �ม ีบัตรฯ เข�าร�วมมาตรการฯ และบังคับให�เลือกการพัฒนาที ่ภาครัฐจัดไว�ซึ ่งอาจไม�ตรงกับ 
ความต�องการท่ีแท�จริงของประชาชน ส�งผลให� 

 1) ภาครัฐสูญเสียงบประมาณมากเกินความจำเป2น ขณะเดียวกันก็ทำให�ประชาชนเกิดการรับรู�เกี่ยวกับ 
การทำงานของภาครัฐในมุมท่ีไม�พึงประสงค) คือ “อย�างไรเสีย รัฐบาลก็จะต�องยื่นมาเข�ามาช�วยเหลือ”  

 2) ประชาชนได�รับสิ่งที่ไม�จำเป2น อาจมากเกินความต�องการ หรือไม�เกิดประโยชน) เกิดเป2นความฟุ[มเฟ\อย
และสิ่งท่ีมากเกินความจำเป2นจะนำมาซ่ึงการเสพติดการขอความช�วยเหลือ รอความช�วยเหลือ และท�ายท่ีสุด ประชาชน
จะขาดความกระตือรือร�นที่จะพัฒนาตนเองให�หลุดพ�นจากภาวะความยากจน มีชีวิตความเป2นอยู�ที่ดีขึ้น และเกิดเป2น 
จริยวิบัติ 

 3) รากเหง�าท่ีแท�จริงของป6ญหาไม�ได�รับการแก�ไข   
อนึ่ง จากการที่ผู�เขียนได�เข�าร�วมการอบรมในหลักสูตร “การเสริมสร�างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะ 

การทำงานสำหรับข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS Capacity Development Program)” (หลักสูตรฯ) ในช�วงเดือน
พฤษภาคมถึงมิถุนายน 2562 ที่ผ�านมา ทำให�ได�เรียนรู�ป6ญหาท่ีเกิดขึ้นในแต�ละพื้นที่ รับทราบกระบวนการทำงาน 
ของภาครัฐในพื้นที่ที่ควรจะเป2น (การลงพื้นท่ีอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) ตลอดจนเรียนรู�การวางโครงสร�าง 
การพัฒนาของภาครัฐในแบบที่ควรจะเป2น (การศึกษาดูงาน ณ เมืองเฉิงตูและฉงชิ ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน)  
ซึ่งผู�เขียนได�นำความรู�และประสบการณ)จากการอบรมมาวิเคราะห)และสังเคราะห)เกี่ยวกับมาตรการฯ จึงขอนำเสนอ
แนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินการของมาตรการฯ และปYองกันการเกิดจริยวิบัติ ดังนี้  

1) การออกแบบมาตรการช�วยเหลือผู�มีรายได�น�อย เกษตรกร ผู�พิการ เด็ก คนชรา ผู�ด�อยโอกาส ในระยะต�อไป 
ควรใช�ข �อมูลที ่ม ีการจ ัดเก็บและคัดกรองแล�วจากหน�วยงานในพื ้นท่ี เช �น กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ) กระทรวงแรงงาน เป2นต�น มาเป2นฐาน 
ในการออกแบบมาตรการช�วยเหลือ เนื่องจากข�อมูลประชาชนที่ต�องการความช�วยเหลือเหล�านี้ได�รับการตรวจสอบ
มาแล�วในระดับหนึ่ง และมีฐานะเสมือนเป2น “ลูกค�า” ของหน�วยงานในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีหน�าท่ีต�องเข�าไปดูแล ช�วยเหลือ และ
พัฒนาตามความจำเป2นตามวิธีการทำงานของหน�วยงานอยู�แล�ว  

 ขณะเดียวกัน หน�วยงานในพื้นที่เป2นผู�ที่อยู�ใกล�ชิดกับประชาชนที่ต�องการความช�วยเหลือ มีความเข�าใจ 
ในบริบทของพื้นท่ี และสามารถสะท�อนความต�องการของประชาชนที่ต�องการความช�วยเหลือได�มากกว�าหน�วยงาน
จากส�วนกลาง ดังนั้น การดำเนินมาตรการฯ ในระยะต�อไปจึงควรให�หน�วยงานในพื้นที่แจ�งข�อมูลและความสามารถ 
ในการรองรับการพัฒนาผู �มีบัตรฯ เพื ่อประโยชน)ในการวางแผน และจัดสรรงบประมาณให�เพียงพอกับจำนวน 
ผู�มีบัตรฯ ท่ีจะเข�าร�วมมาตรการฯ  
 ทั้งนี้ หนึ่งในตัวอย�างของกระบวนการทำงานของภาครัฐที่เริ ่มจากการรับฟ6งเสียงและความต�องการ 
ของประชาชน ได�แก� การแก�ป6ญหาน้ำเค็มเข�าพ้ืนท่ีทำการเกษตรของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยในอดีตท่ีผ�านมา ภาครัฐ
แก�ป6ญหาโดยขาดความเข�าใจในประชาชนและพื้นที ่ ทำให�การสร�างประตูกั ้นน้ำเค็มที ่ออกแบบโดยหน�วยงาน 



 

 

99 

จากส�วนกลางไม�สามารถใช�งานได� สูญเสียงบประมาณ ซ้ำยังก�อให�เกิดความขัดแย�งในพื้นที่ แต�เมื่อภาครัฐได�ปรับ
กระบวนการทำงาน โดยการบูรณาการข�อมูลและข�อเท็จจริงที่มีอยู�เดิมจากหน�วยงานในพื้นที่ ร�วมไปกับการสร�าง
กระบวนการเรียนรู� รับฟ6ง สืบค�นข�อมูลจากประชาชน หลังจากนั้น ภาครัฐจึงให�ความช�วยเหลือตามความจำเป2น 
และความต�องการของชุมชน ป6ญหาน้ำเค็มเข�าพื้นที่ทำการเกษตรของจังหวัดสมุทรสงครามจึงได�รับการแก�ไข และ
ประชาชนพอใจกับรูปแบบการแก�ป6ญหาท่ีมาจากการทำงานร�วมกันของรัฐและประชาชน ซ่ึงในท�ายท่ีสุด งบประมาณ
ท่ีใช�จึงเกิดความคุ�มค�า ชุมชนมีความเข�มแข็ง พ่ึงตนเองได� และจะเป2นกำลังสำคัญในการพัฒนาพ้ืนท่ีและประเทศต�อไป  

2) การสร�างระบบให�ผู �ที่ต�องการความช�วยเหลือ “ใช�ความพยายาม” เพื่อให�ได�มา มากกว�าการหยิบยื่น 
ความช�วยเหลือที่อาจไม�ตรงกับความต�องการ โดยสิ่งที่ภาครัฐต�องทำ คือ การออกแบบโครงสร�างพื้นฐานเกี่ยวกับ 
การให�ความช�วยเหลือให�มีช�องทางการเข�าถึงท่ีเพียงพอ หลากหลาย และกระจายอยู�ในทุกพื้นที่ของประเทศหรือ
สะดวกต�อการติดต�อ เพื ่อให�ประชาชนที่ต�องการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง เข�ามาติดต�อกับเจ�าหน�าท่ี 
เพื่อขอรับคำแนะนำและความช�วยเหลือที่ต�องการ ซึ่งการที่ผู �มีบัตรฯ เข�ามาติดต�อกับเจ�าหน�าที่ นั ่นย�อมแสดง 
ให�เห็นว�า ผู�มีบัตรฯ ตั้งใจและพร�อมที ่จะพัฒนาตัวเอง อันจะช�วยให�มาตรการฯ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของผู�มีบัตรฯ ได�อย�างแท�จริง  

 สาธารณรัฐประชาชนจีนเป2นตัวอย�างของการให�การสนับสนุนและช�วยเหลือประชาชนโดยภาครัฐ  
ผ�านการสร�างช�องทางให�ประชาชนสามารถเข�ามาติดต�อกับภาครัฐเพื ่อขอรับความช�วยเหลือ โดยมีการสร�าง 
สภาวะแวดล�อม (Platform) เพื่อให�การช�วยเหลือผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (Small and 
Medium Enterprise) หรือธุรกิจเกิดใหม� (Startup) โดย Platform เหล�านั้น ได�นำความก�าวหน�าทางวิทยาการ
เก่ียวกับเครื่องมือ อุปกรณ) และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู�ในป6จจุบันมาเป2นส�วนสำคัญในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และ
การทำงานร�วมกัน เพื ่อพัฒนากระบวนการทำงานให�มีความทันสมัย เข�าถึงได� และมีประสิทธิภาพมากยิ ่งข้ึน 
ขณะเดียวกัน สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได�นำเสนอสิทธิประโยชน)และความช�วยเหลือด�านอื ่น ๆ เพื่อสนับสนุน 
ให�ประชาชนและผู�ประกอบการเกิดการสร�างงานและสร�างธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได� เช�น ความช�วยเหลือเรื่องเงินทุน  
ความช�วยเหลือทางวิชาการ ความช�วยเหลือด�านการวิจัยพัฒนา การหาตลาดและต�อยอดทางธุรกิจ เป2นต�น  

3) จำกัดการให�ความช�วยเหลือในรูปของ “เงินให�เปล�า” เท�าที่จำเป2นเท�านั้น และไม�ควรให�ความช�วยเหลือ 
ในรูปของเงินให�เปล�าเป2นเงื่อนไขของการติดต�อหรือให�ข�อมูลกับภาครัฐ เนื่องจากการติดต�อหรือให�ข�อมูลแก�ภาครัฐ
ล�วนเป2นส�วนหนึ่งของกระบวนการเพื ่อช�วยเหลือและยกระดับภาพชีวิตของผู�ที ่ต�องการความช�วยเหลืออยู �แล�ว  
จึงไม�ควรให�เงินให�เปล�ามาเป2นเง่ือนไขของการติดต�อกับภาครัฐเพ่ือขอรับความช�วยเหลืออีก  

การออกแบบมาตรการช�วยเหลือที ่มีความเฉพาะเจาะจงและมีการใช�จ �ายงบประมาณอย�างคุ �มค�า 
ถือเป2นหน�าท่ีสำคัญของการทำงานภาครัฐ ดังนั้น จึงหวังว�าข�อเสนอดังกล�าวข�างต�นจะเป2นประโยชน)และมีส�วน
สนับสนุนให�เกิดการดำเนินการทั้งในเชิงรุก (การเข�าหาประชาชนเพื่อรับทราบความต�องการ) และเชิงรับ (การวาง
โครงสร�างการให�ความช�วยเหลือที ่ครอบคลุมและสะดวกต�อการติดต�อ) เพื ่อการสร�างสภาพแวดล�อมที ่ เ อ้ือ 
ให�ประชาชนทุกคนเข�าถึงป6จจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีอาชีพ มีรายได� สามารถดูแลตนเอง และสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตได�อย�างยั่งยืน  
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บทบาทและความท
าทายของกรมสรรพากรในการผลักดันประเทศไทยสู�เศรษฐกิจยุคดิจทิัล 
(The Role and Challenges of the Revenue Department in pushing Thailand  

toward Digital Economy) 
 

รวิสรา หทัยเสร ี
นักวิชาการภาษีชำนาญการ 

กรมสรรพากร 
บทนำ 

คงปฏิเสธไม�ได�ว�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข�ามามีบทบาทสำคัญต�อการดำเนินการทางธุรกิจ          
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซ่ึงช�วยให�กระบวนการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดต�นทุน  
การดำเนินงานและเพ่ิมขีดความสามารถของภาคธุรกิจในการแข�งขันระดับสากล ตอบสนองความต�องการของลูกค�า
หรือผู�รับบริการในยุคดิจิทัลได�อย�างรวดเร็ว ปEจจัยสำคัญท่ีทำให�ประเทศไทยเข�าสู�ยุค Digital Economy ได�อย�าง
รวดเร็ว คือแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส�แห*งชาติ (National e-
Payment Master Plan) ของรัฐบาล ท่ีได�วางโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสำคัญเพ่ือพัฒนาและผลักดัน ระบบการชำระเงิน
ของไทยให�เข�าสู�การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสG (Digital Payment) อย�างครบวงจร บูรณาการ และยั่งยืน สามารถ
รองรับธุรกรรมทางการเงิน เพ่ือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลให�ดำเนินไปได�อย�างสะดวกและรวดเร็ว และเปKนกลไก
สำคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข�งขันของภาคธุรกิจและของประเทศไทยในระดับนานาชาติ 

ภายใต�แผน National e-Payment Master Plan รัฐบาลได�มีการวางโครงสร�างพ้ืนฐานทางด�านการชำระเงิน    
แบบอิเล็กทรอนิกสG ตลอดจนมีการลดค�าธรรมเนียมการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสG ซ่ึงมีผลทำให�รูปแบบการชำระเงิน 
ของไทยในปEจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู�การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสGอย�างชัดเจน โดยการชำระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกสGของไทยมีการพัฒนาอย�างรวดเร็ว มีการใช�บริการชำระเงิน-โอนเงินผ�านโทรศัพทG มือถือ 
อย�างแพร�หลาย โดยมีการเติบโตเฉลี่ยร�อยละ 116 ต�อปSในช�วง 2 ปSท่ีผ�านมา ขณะท่ีการใช�พร�อมเพยGในการโอน  
ชำระเงิน มีผู�ลงทะเบียนใช�งานแล�ว 49 ล�านหมายเลข และมีการใช�งานเฉลี่ยสูงถึง 4.5 ล�านครั้งต�อวัน1 ซ่ึงการแข�งขัน
ของภาคธนาคารจะเปKนส�วนสำคัญในการสนับสนุนการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสGให�แพร�หลายมากข้ึน 

เพ่ือพัฒนาระบบการชำระเงินของไทยให�เปKน Digital Payment อย�างเต็มรูปแบบ ระบบภาษีอากรจะต�อง 
ไม�เปKนปEญหาและอุปสรรค รวมท้ังต�องเก้ือหนุนต�อระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสGด�วย กรมสรรพากรจึงได�
บูรณาการระบบภาษีอากรให�เปKนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสG (Electronic Tax Systems) และได�ออกพระราชบัญญัติ
แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 48) พ.ศ.2562 เพ่ือให�ทุกภาคส�วนใช�ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสGได�อย�าง 
เต็มประสิทธิภาพ โดยปEจจุบันกรมสรรพากรได�นำวิวัฒนาการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานอิเล็กทรอนิกสG
มาพัฒนากระบวนงานและเพ่ิมช�องทางท่ีหลากหลายเพ่ืออำนวยความสะดวกให�ผู�เสียภาษี ได�แก� ระบบการจัดทำ
ใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกสG (E-Tax Invoice & E-Receipt) ระบบการยื่นรายการหรือเอกสารเก่ียวกับภาษี

 

1 แผนกลยุทธGระบบการชำระเงิน ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2564) ธนาคารแห�งประเทศไทย 
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อากร (E-Filing) ระบบการหักและนำส�งภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย (E-Withholding Tax) และระบบการแลกเปลี่ยนข�อมูลเก่ียวกับ
บุคคลท่ีมีธุรกรรมลักษณะเฉพาะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

 
บทบาทของกรมสรรพากร 

บทบาทของกรมสรรพากรในการพัฒนาปรับปรุงให�ระบบภาษีอากรไม�เปKนปEญหาและอุปสรรค รวมท้ังเก้ือหนุน
ต�อระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสG อันจะช�วยผลักดันประเทศไทยไปสู�เศรษฐกิจยุคดิจิทัลได�อย�างม่ันคงนั้น 
เปKนไปตามการดำเนินงานของโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส�ภายใต�แผน National e-Payment 
Master Plan ดังนี้ 

1. ระบบการจัดทำและนำส�งข�อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกสGและใบรับอิเล็กทรอนิกสG (E-Tax Invoice & 
E-Receipt) ได�ช�วยอำนวยความสะดวกและลดข้ันตอนในการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกสGของผู�ประกอบการ โดยมี
ผู�ประกอบการสมัครใช�งานระบบดังกล�าวเพ่ิมข้ึนอย�างน�อย 2 เท�าทุกปS และผู�ประกอบการได�จัดทำ E-Tax Invoice & E-
Receipt เพ่ิมมากข้ึนอย�างต�อเนื่อง โดยในเดือนมกราคม 2562 มีผู�ประกอบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกสG จำนวน
ประมาณ 3.5 ล�านฉบับต�อเดือน เพ่ิมข้ึนจากปS 2561 ท่ีมีการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกสGจำนวนกว�า  2 ล�าน
ฉบับต�อเดือน และเพ่ิมข้ึนอย�างก�าวกระโดดจากปS 2560 ท่ีมีจำนวนประมาณ 9 แสนฉบับต�อเดือน 

2. ระบบการยื่นแบบผ�านระบบอิเล็กทรอนิกสG (E-filing) ได�พัฒนาให�ผู�ประกอบการสามารถยื่นแบบ    
ผ�านระบบอิเล็กทรอนิกสGได�ทุกประเภทภาษี มีเครื่องมือช�วยคำนวณรายการทางบัญชีเปKนรายการทางภาษี (Tax Spreadsheets) 
และผู�ประกอบการท่ีใช�ระบบ E-filing จะไม�ต�องนำส�งงบการเงินให�แก�กรมสรรพากรอีกต�อไปเนื่องจากกรมสรรพากร 
ได�เชื่อมโยงงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค�าเพ่ือลดภาระผู�ประกอบการในการนำส�งเอกสารต�อหน�วยงานภาครัฐ
เรียบร�อยแล�ว ทำให�ในปEจจุบันมีผู�ใช�งานระบบ E-Filing สำหรับบุคคลธรรมดามากกว�า 90% และมีผู�ประกอบการใช�
ระบบ E-Filing สำหรับภาษีเงินได�นิติบุคคลและภาษีมูลค�าเพ่ิมมากกว�า 60% 

3. การคืนภาษีเงินได�บุคคลธรรมดาผ�านระบบอิเล็กทรอนิกสGเปKน 100% แล�ว และมีเปjาหมายว�าจะสามารถ 
คืนภาษีเงินได�นิติบุคคลและภาษีมูลค�าเพ่ิมผ�านระบบอิเล็กทรอนิกสGเปKน 100% ได�ภายในปS 2564 

4. ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสGเพ่ือนำส�งภาษีเงินได�หัก ณ ท่ีจ�าย (e-Withholding Tax) จะช�วยอำนวยความสะดวก
ให�แก�ผู�ประกอบการโดยการเพ่ิมทางเลือกในการนำส�งเงินและข�อมูลภาษีผ�านตัวกลาง เช�น ธนาคาร ซ่ึงคาดว�าระบบ  
e-Withholding Tax จะเปkดใช�ภายในปS 2563 ซ่ึงจะมีผลทำให�การทำธุรกรรมระหว�างประชาชน ธุรกิจ และกรมสรรพากร 
เปKนไปอย�างสะดวก รวดเร็ว ลดภาระในการดำเนินการเก่ียวกับการรับส�งเอกสารและแบบฟอรGมต�าง ๆ 
 

ความท
าทายของกรมสรรพากร 
ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินการตามโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส�ภายใต�แผน National 

e-Payment Master Plan ได�ช�วยให�ระบบภาษีของไทยมีประสิทธิภาพ ม่ันคงปลอดภัย สอดคล�องกับมาตรฐานสากล
มากข้ึน อย�างไรก็ดี การพัฒนาระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสGจะต�องมีความต�อเนื่องเพ่ือให�ก�าวทันต�อ การเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี และมีส�วนสำคัญในการสนับสนุนให�ประเทศไทยก�าวไปสู�เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในฐานะท่ีข�าพเจ�า 
เปKนหนึ่งในทีมงานขับเคลื่อนโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส�ของกรมสรรพากร จึงได�รวบรวมและ
วิเคราะหGข�อมูลความก�าวหน�าและพัฒนาการด�านระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสGจากท้ังในและต�างประเทศ สำรวจพฤติกรรมและ 
Pain Point ของภาคธุรกิจท่ีมีต�อระบบภาษีของไทย ตลอดจนหารือกับผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�อง (Stakeholders) จากท้ังภาครัฐ 
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ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และผู�ให�บริการซอฟตGแวรG เพ่ือนำความเห็นและข�อเสนอแนะของ Stakeholders มาจัดทำ
ข�อเสนอและแผนดำเนินการ ท่ีสะท�อนความต�องการของ Stakeholders  รองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสG  
อย�างครบวงจรต้ังแต�ต�นจนจบกระบวนการ เปKนประโยชนGต�อการพัฒนาประเทศ และสามารถปฏิบัติได�จริง 

 
ข
อเสนอในการผลักดันประเทศไทยสู�เศรษฐกิจยุคดิจิทัล 

1. ระบบ E-Tax Invoice&E-Receipt: เม่ือปS  2560 กรมสรรพากรได�เปkดระบบ E-Tax Invoice&E-Receipt 
แบบ Web Upload โดยมีผู�ประกอบการสมัครใช�งานระบบเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง ทำให�ปEจจุบันมีผู�ประกอบการออก
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกสGจำนวนประมาณ 3.5 ล�านฉบับต�อเดือน อย�างไรก็ดี ระบบ E-Tax Invoice&E-Receipt  
แบบ Web Upload เปKนระบบท่ีรองรับผู�ประกอบการรายย�อย ซ่ึงกรมสรรพากรอยู�ระหว�างการพัฒนาระบบ E-Tax 
Invoice&E-Receipt ให�สามารถรองรับการนำส�งข�อมูลจำนวนมากด�วยระบบ Host to Host และระบบ Service 
Provider ได� โดยหากระบบดังกล�าวทำงานอย�างเต็มรูปแบบในปS 2563 คาดว�าผู�ประกอบการท้ังรายย�อยและรายใหญ�  
จะเข�าระบบ E-Tax Invoice&E - Receipt เพ่ิมข้ึนเปKนจำนวนมากและมีการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกสGเพ่ิมข้ึน 
ส�งผลให�ผู�ประกอบการท้ังระบบ Supply Chain มีต�นทุนด�านเอกสารภาษีลดลง และส�งเสริมการทำธุรกรรม    
แบบอิเล็กทรอนิกสGท้ังระบบ ในระยะต�อไปเม่ือกรมสรรพากรได�รับข�อมูลจากใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกสGครบถ�วนและ
ถูกต�อง จะได�เสนอให�กรมสรรพากรจัดทำรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขายให�ผู�ประกอบการสามารถตรวจสอบข�อมูล
ภาษีมูลค�าเพ่ิมได�จากเว็บไซตGของกรมสรรพากร 

2. ระบบ E-Filing: ในปEจจุบันพบว�าภาคเอกชนมีการพัฒนา Software ท่ีทันสมัยมากข้ึน โดยเฉพาะ 
Software ERP และ Software การบัญชี กรมสรรพากรจึงอยู�ระหว�างให�ภาคเอกชนเข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนา
ระบบและเชื่อมต�อการให�บริการไปยังระบบ Software ของภาคเอกชน โดยการเปkด Open API ในระบบ e-Filing 
ทำให�ผู�ประกอบการสามารถส�งข�อมูลทางการบัญชี รายงานทางการเงิน หรือข�อมูลอ่ืนจาก Software ข้ึนมาบนระบบ 
e-Fling ได�เลย ส�งผลให�ผู�ประกอบการรายย�อยสามารถคำนวณและยื่นแบบแสดงรายการภาษีได�ง�าย สะดวก รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล�องกับงบการเงิน ในระยะต�อไป กรมสรรพากรสามารถจัดทำ Pre-populated Tax 
Return หรือแบบแสดงรายการภาษีท่ีกรอกข�อมูลของผู�ประกอบการให�โดยอัตโนมัติ โดยกรมสรรพากรอาจนำข�อมูล 
ทางบัญชีจาก Software มาช�วยคำนวณรายการทางภาษีและกรอกในแบบแสดงรายการให�โดยอัตโนมัติ  

3. ระบบ E-Withholding Tax: กรมสรรพากรได�ประชุมหารือกับสถาบันการเงินอย�างต�อเนื่องเพ่ือกำหนด
รูปแบบและวิธีการส�งข�อมูลเพ่ืออำนวยความสะดวกให�แก�ผู�ประกอบการรายย�อยในการเพ่ิมทางเลือกในการนำส�งเงินและ
ข�อมูลภาษี โดยกฎหมายลำดับรองจะกำหนดให�ผู�ประกอบการท่ีใช�ระบบ E-Withholding Tax มีภาระด�านเอกสารลดลง
เนื่องจากไม�ต�องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ�าย รวมถึงไม�ต�องยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได�หัก ณ ท่ีจ�ายอีก
ต�อไป อย�างไรก็ดี เนื่องจากระบบ E-Withholding Tax ไม�ใช�ระบบบังคับ ผู�ประกอบการสามารถเลือกเข�าระบบ 
หรือไม�ก็ได� กรมสรรพากรจึงอาจกำหนดมาตรการภาษี เช�น การลดอัตราภาษีหัก ณ ท่ีจ�ายให�เหลืออัตราเดียว  
เพ่ือจูงใจให�ผู�ประกอบการเข�าระบบ ซ่ึงจะช�วยลดต�นทุนให�แก�ผู�ประกอบการท้ังระบบได�จริง 
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บทสรุป 
หัวใจสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู�เศรษฐกิจยุคดิจิทัล คือภาครัฐจะต�องสนับสนุนการชำระเงิน 

แบบอิเล็กทรอนิกสGเพ่ือให�ภาครัฐมีข�อมูลของภาคธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสGอย�างครบถ�วนและถูกต�อง โครงการ
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส�จะช�วยให�กรมสรรพากรมีข�อมูลในการวิเคราะหGเพ่ือจำแนกกลุ�มผู�เสีย
ภาษีเพ่ือให�การบริการท่ีดีและการแนะนำการเสียภาษีได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ สามารถสร�างฐานข�อมูลอิเล็กทรอนิกสG
เพ่ือยกระดับระบบการให�บริการผู�เสียภาษีและเพ่ือประโยชนGต�อการบริหารการจัดเก็บภาษี ซ่ึงการพัฒนาฐานข�อมูล
ทางการเงินของประเทศ จะเปKนประโยชนGในการจัดทำข�อมูลสถิติตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ส�งผลให�ฐานะการคลังของ
ประเทศม่ันคง และดำเนินนโยบายเพ่ือพัฒนาประเทศได�อย�างยั่งยืนต�อไป 

 
เอกสารอ
างอิง 

• แผนยุทธศาสตรGการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสGแห�งชาติ (National 
e-Payment Master Plan)  
http://www.epayment.go.th/home/app/home 

• แผนกลยุ ท ธG ระบ บการชำระ เงิน  ฉ บั บ ท่ี  4 (พ .ศ . 2562 - 2564) ธน าคารแห� งป ระ เท ศ ไท ย
https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/PolicyPS/Documents/PaymentRoadmap_2564.pdf 
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บุคลากรรัฐร
วมมือ หารือปวงประชา มุ
งพัฒนาไทยย่ังยืน 
 

วรรณมาศ น	อยสุวรรณ  
นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ   

สำนักงาน ก.พ.ร. 
 

 จากการเข�ารวมหลักสูตรการเสริมสร�างคุณลักษณะสวนบุคคลและทักษะสวนบุคคลและทักษะการทำงาน
สำหรับข�าราชการผู �มีผลสัมฤทธิ ์สูง ของระบบข�าราชการผู �มีผลสัมฤทธิ ์สูง รุ นที ่ 14 (High Performance and 
Potential System – HiPPS) ซ่ึงเปCนกระบวนการพัฒนา และเรียนรู�ในระยะยาวอยางตอเนื่อง ผานหลักสูตรฝJกอบรม
ระยะตาง ๆ จากสำนักงาน ก.พ. และจากการปฏิบัติงานจริงซึ่งการอบรมระยะแรกมีหัวข�อการเรียนรู�ตามระยะเวลา 
ดังนี้  
 วันท่ี 13 – 16 พฤษภาคม 2562  Professional Skills and Competency Development โดยมีหัวข�อการ
เรียนรู�หลัก ๆ ดังนี้ data analytics, digital transformation, strategy execution, leadership, holistic views 
เปCนต�น 
 วันท่ี 17 –  19 พฤษภาคม 2562 Public Service Attitude ณ จังหวัดสมุทรสงคราม (พบผู�วาราชการ
จังหวัดฯ และชุมชนแพรกหนามแดงเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ำจืด น้ำกรอย น้ำเค็ม) 
 วันที ่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562  Global Mindset ณ เมืองเฉิงตู และมหานครฉงชิ ่ง มลฑลเสฉวน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (แนวคิดการสร�างและวางผังเมืองเฉิงตู ความสำคัญทางภูมิศาสตรlของเมืองฉงชิ่ง แนวคิดและ
ความสำเร็จของสาธารณรัฐประชาชนจีนบริษัทดิจิทัลหลายแหง รวมไปถึงสถานกงสุลใหญ ณ นครเฉิงตู และ
มหาวิทยาลัยเสฉวน)  
 และวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 เปCนการแลกเปลี่ยนความรู�กับข�าราชการ HiPPS รุน อีกราว 100 คน  
ที่ลงพื้นที่ในจังหวัด/เมืองอื่น ๆ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมไปถึงการนำเสนอโครงการของ 
กลุมยอย 24 กลุม/โครงการ 
 โดยเฉพาะการลงพื ้นที ่ช ุมชนแพรกหนามแดงพบผู �นำชุมชนและชาวบ�านเลาว าราว 40 ปqท ี ่แล�ว      
สวนราชการสร�างประตูกั ้นน้ำเค็ม (เริ ่ม 15 ประตูน้ำ ปrจจุบันมี 19 ประตูน้ำ) แล�วทำให�คนในพื ้นที ่ได �รับ    
ความเดือดร�อนและขัดแย�งกันระหวางชุมชน 3 น้ำ เนื่องจากการเปsดปsดประตูกั้นน้ำเค็ม ทำให�เกิดการพัดพาตะกอน
ดินชั้นลางและของเสียจากการทำการเกษตรเกิดปrญหาน้ำเนาเสีย แตเดิมชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม (ชุมชน 3 น้ำ) 
จะประกอบอาชีพตามลักษณะภูมิประเทศ เชน ชุมชนน้ำจืดปลูกข�าว ทำสวนผัก ชุมชนน้ำกรอยปลูกมะพร�าว  
เลี ้ยงปลาสลิด ชุมชนน้ำเค็มเลี ้ยงสัตวlทะเลแบบธรรมชาติ เปCนต�น โดยอาศัยหลักการน้ำขึ ้นน้ำลงตามปฏิทิน 
ทางจันทรคติ อาศัยภูมิปrญญาแบบชาวบ�าน การสังเกตและปรับตัวตามธรรมชาติ โดยน้ำเค็มและน้ำจืดอาจไหลไป 
และไหลกลับตลอดในรอบวัน หากใช�ประตูก้ันน้ำแบบปsดตาย (ใช�คนเปCนผู�เปsด-ปsด) เม่ือชุมชนแหลงน้ำใดต�องการเปsด-
ปsดประตูน้ำ ชุมชนอีกฟากหนึ่งของประตูน้ำ จะเกิดความเดือดร�อนเนื ่องจากผลผลิตเกิดความเสียหายทันที  
สงผลให�ทั้งชุมชนเกิดความไมพอใจ เกลียดชังกันถึงขั้นทำร�ายรางกายฝvายตรงขข�าม นอกจากนี้ ชุมชนยังมีทัศนคติ 
ในเชิงลบกับสวนราชการท่ีมีความตั้งใจ จะแก�ไขปrญหาในพื้นที่ แตกลับเพิ่มปrญหาให�ชุมชนมากยิ่งขึ้น แสดงให�เห็นวา
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การดำเนินงานของรัฐในบางครั้งอาจทำไปโดยมิได�คำนึงถึงลักษณะทางกายภาพเฉพาะของพื้นที่ รวมไปถึงความ
ต�องการและปrญหาท่ีแท�ทริงของคนในชุมชนนั้น ๆ ดังนั้น การบริหารราชการแบบบนลงลางและการออกกฎ ระเบียบ 
ข�อบังคับอาจทำให�ประชาชนเกิดความรู�สึกตอต�าน ไมเชื่อใจ ไมต�องการแสดงความคิดเห็นหรือบอกเลาถึงต�นตอของ
ปrญหา ท้ังเชิงกายภาพและเชิงจิตวิทยาของชุมชน จะเห็นวาเกิดความไมเข�าใจกันระหวางรัฐกับประชาชน 
 แกนนำชุมชนจึงเริ ่มคิดวาจะทำอยางไรจึงจะได�ประตูน้ำแบบใหมที ่เหมาะกับพื ้นที ่และแก�ไขปrญหา      
ความขัดแย�งของคนในชุมชนทั้ง 3 น้ำได� ราว 20 ปqที่แล�วจึงปรึกษากับหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะที่ถือวาเปCนองคlการมหาชน คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตรl วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในปrจจุบันและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรl วิทยาเขตกำแพงแสน  
ได�แนะนำให�ชุมชนเข�ารวมโครงการวิจัยเพื่อชุมชน โดย สกว. จะเปCนผู�สนับสนุนทุนวิจัยและเมื่องานวิจัยและประตนู้ำ
ต�นแบบสำเร็จ ใช�ได�ผล ชุมชนจะสามารถนำผลงานวิจัยไปของบประมาณแผนดินมาสร�างประตูน้ำแบบใหมทั้งหมดได� 
กระบวนการวิจัยทั้งหมดทำโดยคนในชุมชน เก็บข�อมูลจากชุมชนทั้ง 3 น้ำ ใช�เวลานานประมาณ 5 ปq จนในที่สุด
สามารถใช�ประตูกั ้นน้ำแบบใหม (ท่ีมีบานพับเล็ก ๆ ที ่สามารถเปsดปsดได�เองตามแรงดันและทิศทางของน้ำ)  
ตามผลงานวิจัยทดแทนประตูน้ำแบบเดิมได�สำเร็จ ซึ่งชุมชนและแกนนำชุมชนได�ให�ข�อมูลวา ชุมชนมีองคlความรู�ที ่มี
คุณคาและสามารถพ่ึงพาตัวเองได� และจะดีมากหากรัฐคอยให�คำแนะนำ ให�ความชวยเหลือ เกิดการ “ให�อยางมีคุณคา 
รับอยางมีศักดิ์ศรี” ประชาชนรู�สึกถึงความสำคัญของตัวเอง และมีทัศนคติที่ดีตอองคlกรของรัฐวามีความพร�อม 
เหมาะสมท่ีจะเปCนผู�นำพาประชาชนทุกคน ทุกกลุมในสังคมไปสูความอยูดี กินดีได� โดยไมทอดท้ิงใครไว�เบ้ืองหลัง 
 และในชวงระยะเวลาของการอบรมภาควิชาการ รวมถึงการทำโครงการ/รวมงาน และการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพ่ือนรวมรุน HiPPS 14 กลุมยอยท่ี 4 ท่ีเปCนข�าราชการจากหลายกระทรวง/กรม รวมถึงวิทยากรหลายทาน
ในชวงแรกราว 35 คน ถูกมอบหมายให�ทำงานตามยุทธศาสตรlชาติ 6 ยุทธศาสตรl ได�แก 1) ยุทธศาสตรlด�านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 2) ยุทธศาสตรlด�านการสร�างความสามารถทางการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรl
ด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตรlด�านการสร�างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปCนมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม 5) ยุทธศาสตรlด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม และ 6) ยุทธศาสตรl 
ด�านความมั่นคง จากการทำงานและการรวมกลุมทำให�เกิดการเรียนรู�วาข�อมูลที่คนเพียงหนึ่งคนรู�นั ้นอาจน�อย  
แตเมื่อรวบรวมความรู�และความเชี่ยวชาญเฉพาะของข�าราชการทั้งหมดในกลุมรวมถึงวิทยากรทุกคนแล�ว ข�อมูลท่ีได�
นั ้นสามารถเชื่อมโยง ความเกี ่ยวข�องกับแผนงาน/โครงการในมุมมองที ่ผู �ริเริ ่มโครงการมิได�นึกถึงในตอนต�นได�  
และสงผลให�มุมมองของคนท่ีรวมอภิปรายกว�างขวางและชัดเจนข้ึน เม่ือวิเคราะหlและสังเคราะหlข�อมูลจากแหลงตาง ๆ 
บนรากฐานของคำถาม ความสงสัย การลงพื้นท่ีและการเริ่มลงมือปฏิบัติและวางแผนจริง ทำให�แผนงาน/โครงการ        
รวมไปถึงกระบวนการหาคำตอบถูกปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางใหมบนพื้นฐานของข�อมูลเพิ่มเติมที่ได�  
การวัดผลลัพธlความสำเร็จของโครงการก็มีความสำคัญในกระบวนการทำงาน การเก็บรวบรวมข�อมูลหลาย ๆ  ตัวแปรนั้น  
ต�องหาตัวแปรสำคัญท่ีสร�างผลกระทบทางบวกตอผู�มีสวนได�สวนเสียมากท่ีสุดและกอให�เกิดผลกระทบทางลบน�อยท่ีสุด 
ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตามที่สถานการณlและเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไป จนทำให�เกิดภาวะ/ผลกระทบท่ีผิดปกติไปจากการดำเนิน
โครงการตามวิธีการเดิม คณะทำงานโครงการต�องเรงหาสาเหตุแท�จริงที่ทำให�เกิดความผิดปกตินั้น หาวิธีการแก�ไข
พร�อมทั้งดำเนินการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบนั้นอยางรวดเร็ว และสร�างความพึงพอใจให�กับ 
ผู�มีสวนได�สวนเสียให�ได�มากท่ีสุด จะเห็นได�วาการลงมือทำงานรวมกัน ความรวมแรงรวมใจท่ีจะทำงานเพ่ือแก�ไขปrญหา
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ความเดือดร�อน หรือเพื่อความเปCนอยูที่มีคุณภาพของคนในสังคมทำให�งานสำเร็จลุลวงได� การบริหารจัดการปrญหา
เกิดขึ้นจากการมองภาพรวม (Holistic Views) การเก็บรวบรวมข�อมูล การคาดคะเนผลที่อาจเกิดขึ ้นจากข�อมูล
มากมาย จากหลายแหลงข�อมูล (Big data, Data Analytics, Digital Technology-Transformation and Models 
for Predictive Scenarios) ทักษะความเปCนผู�นำ (Leadership) รวมไปถึงความตั้งใจใฝvรู� (Commitment to Learn 
– Self-Driven Learning) ของสมาชิกในกลุม HiPPS 14 ทุกคน 
 การจะทำให�เกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญของการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐนั้น ต�องอาศัยคนท่ีมีทักษะ (skill set) และความต�องการของคน (mindset) ท่ีอยากจะเปลี่ยนแปลง
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการให�บริการที่เปCนเลิศแกประชาชน และเนื่องจากความต�องการและความ
คาดหวังของประชาชนหรือผู�รับบริการจากรัฐสูงข้ึนกวาในอดีตท่ีผานมา เปCนผลจากการเข�าถึงข�อมูลขาวสารและความ
เจริญก�าวหน�าของเทคโนโลยี (disruptive technology) และทุกคนทราบดีวาการบูรณาการรวมกันของสวนราชการ
ตาง ๆ เปCนหนทางในการข�ามผานปrญหาการบริหารจัดการภาครัฐและนำไปสูการพัฒนาอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
แตทำอยางไรจึงจะทำให�คน/ข�าราชการมีความพร�อมและเต็มใจที่จะทำงานรวมกับสวนราชการอื่นหากเกิดประเด็น
ปrญหาหรือการพัฒนาบางอยางหยุดชะงักลง โดยไมคิดวาการบูรณาการนั ้นเปCนภาระและไมกอให�เกิดคุณคา 
หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีคุ�มคากับงบประมาณและกำลังคน คือ เปCนงานที่ผลลัพธlและผลกระทบตอเศรษฐกิจและ 
สังคมน�อย เปCนแตเพียงงานท่ีเพ่ิมเฉพาะกระบวนการทำงานให�ซับซ�อนข้ึน 
 ข�อเสนอแนวคิดที่อาจเปCนไปได�สำหรับระบบบริหารราชการและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ คือ การทำให�จุดประสงคlในการทำงานของบุคลากรภาครัฐเปCนอันหนึ่งอันเดียวกับเป~าประสงคlของระบบ
ราชการโดยรวม ข�าราชการรู�สึกวาการลงมือลงแรงของตนนั้นสร�างความเปลี่ยนแปลงอยางเปCนรูปธรรมตอการพัฒนา
ประเทศชาติทางใดทางหนึ่ง โดยในอีก 10 ปqข�างหน�า ระบบโครงสร�างของกระทรวง/กรมตาง ๆ อาจถูกเปลี่ยนแปลง
ไปให�เปCนระบบที่ยืดหยุ นมากขึ ้น (Entirely Agile Public Sector) โดยเน�นการทำงานรวมกันจากบุคลากรตาง
กระทรวง ตางกรมที่ทำงานเกี่ยวข�องเชื่อมโยงกัน มองงานเปCน 1 งาน โดยงานนั้นมุงแก�ไขปrญหาของประชาชน 
แตละปrญหาได�อยางมีประสิทธิผล อาจทำได� โดยการปรับปรุงระบบกฎหมายแบบใหมที่สนับสนุนให� ร�อยละ 60  
ของทั้งระบบราชการการทำงาน เปCนแบบโครงการ/งานรวมกันทุกกระทรวง ทุกกรม เปCนโครงการ/งานตามกำหนด
ระยะเวลาเพื่อแก�ไขปrญหาใดปrญหาหนึ่งโดยเฉพาะในระยะเวลา 1-3 ปq โดยสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนบุคลากร 
ในโครงการได�ภายหลัง แตให�คำนึงถึงความคุ�มคาเหมาะสมกับหลักการใช�งบประมาณ (โดยปรับปรุงกฎหมายวิธี
งบประมาณให�เหมาะสมด�วย อาจเปCนระบบการเบิกจายระหวางปqงบประมาณ และเปCนการเบิกจายในรอบระยะเวลา
สั้น ๆ เชน รายไตรมาส) การประเมินผลบุคคลในคณะทำงานอาจทำเปCนรายไตรมาส โดยอาจมีการประเมินแบบ 360 
องศา หากใครได�ผลประเมินต่ำกวาเกณฑlที ่พึงประสงคlหรือตามหลักเกณฑlตามกฎหมายที ่กำหนดไว� บุคลากร    
ผู �นั ้นจะหมดภารกิจในคณะทำงานทันที กำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการอาจกำหนดเปCนชวง (Phasing)         
หากปrญหานั้นยังไมสามารถแก�ไขให�เสร็จลุลวงไปได�ภายในระยะเวลาดังกลาว โดยคัดเลือกบุคลากร จากทุกภาคสวน 
ที่เกี่ยวข�องมารวมกันทำงานในสถานที่ที่จัดหาไว�ให� ลดลำดับชั้นของการทำงาน ให�ผู�บริหารประเทศหรือผู�ที่ได�รับ
มอบหมายให�รับผิดชอบปrญหาเปCนผู�ประเมินผลและวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานอยางใกล�ชิดกับคณะทำงาน
เฉพาะกิจดังกลาว โดยกำหนดให�การทำงานพิเศษนี้มีระบบแรงจูงใจที่เหมาะสมกับภารกิจ (incentives) ผลงาน 
ในการปฏิบัติภารกิจพิเศษนี้สามารถใช�เปCนผลงานเพ่ือนำเสนอเลื่อนระดับ/ตำแหนง ให�สูงข้ึนได� และผลงานถูกนำไปใช�
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เปCนแนวทางดำเนินการหลักอยางแท�จริง นอกจากนี้ ยังต�องมีการติดตาม ประเมินถึงความเปCนไปได�ที่โครงการจะถึง
ผลสัมฤทธิ์หรือผลลัพธlที่คาดหวังเปCนระยะอยางใกล�ชิด (ทุกเดือน) สวนอีกร�อยละ 40 ของโครงสร�างระบบราชการ 
และกำลังคนยังคงเปCนแบบเดิมเพ่ือให�บุคลากรภาครัฐสามารถเติบโตในสายงานตามต�นสังกัด และการพัฒนาประเทศ
แบบมุงหวังผลสัมฤทธิ์จะต�องไมใชเรื่องไกลตัวในความคิดของข�าราชการทุกคนอีกตอไป 
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Agile กับสำนักงานประกันสังคม 

 
  วิริยะ ยิ้มยิ่ง 

  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 

  สำนักงานประกันสังคม 

 

บทนำ (Introduction) 

 สำนักงานประกันสังคมเป�นหน�วยงานรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือดูแลกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
เพ่ือเป�นหลักประกันในการดำรงชีวิตแก�ลูกจ+างท่ัวประเทศ ท้ังแรงงานในระบบ และนอกระบบ ป.จจุบันมีจำนวน
ผู+ประกันตนประมาณ 16 ล+านคน และมีสถานประกอบการข้ึนทะเบียนประมาณ 4 แสนกิจการ (นับเฉพาะสำนักงาน
ใหญ�) ถือเป�นหน�วยงานท่ีมีภารกิจให+บริการดูแลประชาชนเป�นจำนวนมากหน�วยงานหนึ่ง 

ภารกิจของสำนักงานประกันสังคมนั้นมีความหลากหลายเป�นอย�างยิ่ง โดยมีต้ังแต�การข้ึนทะเบียนนายจ+าง  
ข้ึนทะเบียนลูกจ+าง การคำนวณอัตราเงินสมทบและการเก็บเงินสมทบ หลายกรณี ท่ีนายจ+างและลูกจ+าง 
ไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย เช�น นายจ+างไม�ข้ึนทะเบียนลูกจ+าง นายจ+างยื่นแบบรายงานค�าจ+างไม�ตรงกับข+อเท็จจริง  
มีนิติสัมพันธ?อันเป�นเท็จระหว�างลูกจ+างและนายจ+าง (นำบุคคลท่ีไม�ใช�ลูกจ+างมาข้ึนทะเบียนผู+ประกันตน) เป�นต+น 
สำนักงานประกันสังคมจึงมีการตรวจสอบนายจ+างเพ่ือคุ+มครองสิทธิของลูกจ+างและรักษาเสถียรภาพของกองทุน
ประกันสั งคมและกองทุน เงินทดแทน เม่ือลูกจ+ างอยู�ภ ายใต+หลั ก เกณฑ? เบิกสิทธิประโยชน?จากกองทุน 
ท้ังสองกองทุน สำนักงานประกันสังคมก็มีการวินิจฉัยประโยชน?ทดแทนเพ่ือจ�ายสิทธิประโยชน?ให+กับผู+ประกันตน  
ในกรณีท่ีผู+ประกันตนร+องเรียนจากการไปใช+สิทธิโรงพยาบาลตามบัตรประกันสังคมและไม�ได+รับการบริการ 
ตามมาตรฐาน สำนักงานประกันสังคมจึงต+องประสานการแพทย? เพ่ือควบคุมการให+บริการของโรงพยาบาล  

ภารกิจเหล�านี้ต�างเป�นภารกิจให+บริการภาคประชาชนของสำนักงานประกันสังคมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ภายใต+การสนับสนุนจากหน�วยงานส�วนกลาง ได+แก� สำนักเงินสมทบ สำนักสิทธิ
ประโยชน? สำนักตรวจสอบ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานเลขานุการกรม สำนักจัดระบบบริการ 
ทางการแพทย? สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเสริมสร+างความม่ันคงแรงงานนอกระบบ กองกฎหมาย  
กองคลัง กองนโยบายและแผนงาน กองบริหารการเงินและการบัญชี กองบริหารการลงทุน กองบริหารทรัพยากร
บุคคล กองฝCกอบรม กองวิจัยและพัฒนา ศูนย?สารนิเทศ และศูนย?ฟFGนฟูสมรรถภาพคนงานท้ัง 5 ภาค 

หน�วยงานส�วนกลางเหล�านี้ ถูกบริหารโดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู+ ท่ีได+รับมอบหมาย 
ให+ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ซ่ึงได+แก� ท่ีปรึกษาด+านประสิทธิภาพ รองเลขาธิการสำนักงาน
ประกันสังคม และผู+ตรวจราชการกรม และด+วยการท่ีหน�วยงานเหล�านี้ไม�ได+ถูกบริหารและควบคุมการทำงานด+วย
บุคคลเพียงคนเดียว หลายครั้งท่ีการนโยบายหรือโครงการของแต�ละหน�วยงานภายใน ไม�สัมพันธ?กัน มีการดำเนินการ 
ท่ีขัดแย+งกับข+อเท็จจริงของอีกหน�วยงาน หรือมีการปฏิบัติงานทับซ+อน ขาดการบูรณาการกันระหว�างหน�วยงาน ทำให+ 
การปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคมไม�มีประสิทธิภาพเท�าท่ีควร  
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ดังนั้ น เพ่ือให+สำนักงานประกันสังคมมีการปฏิ บั ติงานให+ มีประสิทธิภาพมากข้ึน ผู+จัดทำโครงการ 
จึงมีแนวคิดท่ีจะนำความรู+ท่ีได+รับจากหลักสูตรการเสริมสร+างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับ
ข+าราชการผู+มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปMงบประมาณ 2562 มาประยุกต?ใช+กับสำนักงานประกันสังคม 

 

Agile คือ อะไร (What is agile?) 

 เนื้อหาการอบรมในหลักสูตรการเสริมสร+างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข+าราชการ 
ผู+มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปMงบประมาณ 2562 มีประเด็นครอบคลุมต้ังแต� การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ? การวิเคราะห? 
และการใช+ข+อมูล ประสบการณ? ด+ านดิจิ ทัล การมองในภาพรวม ความมุ� งม่ันในการเรียนรู+และพัฒนาตนเอง  
ประสบการณ? ทำงานในชุมชน และมุมมองการทำงานของต� างประเทศ แต� มี เนื้ อหาสำคัญ ท่ีสอดคล+อง 
กับการแก+ป.ญหาการปฏิ บั ติงานไม� บูรณาการระหว�างองค?กรและหน�วยงานซ่ึงก็คือ Agile transformation  
โดยคำว� า  Agile ม าจาก  Agility ท่ี แปลว� าความคล� อ งตั ว  ห ลั กการเบ้ื องต+ น ของ Agile transformation  
คือทำโครงสร+างให+ เป�นระนาบเดียวกัน (Cross function) เนื่องจากโครงสร+างองค?กรแบบด้ังเดิมโดยท่ัวไป 
มีลักษณะแยกตามภารกิจงาน และมีการบังคับบัญชาเป�นลำดับชั้น (Waterfall หรือ Silo) ทำให+การตัดสินใจต�าง ๆ  
ใช+ระยะเวลาพิจารณาตัดสินใจในแต�ละภารกิจงาน (Function) เป�นลำดับข้ันเช�นเดียวกัน และหากมีโครงการ 
ท่ีมีผู+เก่ียวข+องมากกว�าหนึ่งภารกิจงาน ก็จะยิ่งเพ่ิมกระบวนการพิจารณาตัดสินใจเพราะต+องสื่อสารกลับไปมาระหว�าง
ภารกิจงานท่ีมีลักษณะเป�นไซโล (Silo)  
  จุดกำเนิดของ Agile เริ่มต+นมาจากแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโปรแกรมจากรูปแบบด้ังเดิม  
ให+มีความยืดหยุ�นมากข้ึน โดยมุ�งเน+น 4 ประเด็นสำคัญคือ ให+ความสำคัญกับการประสานงานของผู+เก่ียวข+อง 
กับโครงการ การมอบอำนาจการบริหารจัดการให+ผู+ปฏิบั ติงานชั้นต+น เน+นผลลัพธ? ท่ีใช+ได+จริงของโปรแกรม 
และท+ายท่ีสุดความยืดหยุ�นในการปรับเปลี่ยนแก+ไขตามสถานการณ? ภายหลังมีการใช+แนวคิด Agile มาประยุกต?ใช+งาน
กับองค?กรอ่ืน ๆ โดยท่ัวไป เพ่ือรองรับกับสภาพแวดล+อมของการแข�งขันในธุรกิจท่ีเปลี่ยนไปในป.จจุบันท่ีมีการแข�งขัน
รุนแรงข้ึน ให+สามารถตอบสนองความต+องการของผู+บริโภคได+ทันท�วงที โดยการรวบรวมผู+เชี่ยวชาญเฉพาะด+าน 
ในแต�ละภารกิจงาน (Function) ท่ีเก่ียวข+องกับโครงการนั้น ๆ ข้ึนมารวมเป�นกลุ�มทำงานเดียวกัน (Cross function 
team) และให+อำนาจการตัดสินใจกับกลุ�มทำงานนี้ สำหรับในประเทศไทยองค?กรท่ีเป�นตัวอย�างของการทำ Agile  
ท่ีถูกกล�าวถึงมากท่ีสุดคือบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) ภายใต+การทำงานร�วมกับเดอะ บอสตัน คอนซัลต้ิง กรุdป  
(The Boston Consulting Group) ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานขององค?กร โดยเริ่มจากการปฏิบัติงานในระดับ
โครงการจนต�อยอดขยายเป�นโครงสร+างองค?กร  

 
รูปภาพโครงสร+างองค?กรแบบ Agile ของบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)  

(ท่ีมา : The Boston Consulting Group (BCG) 
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การนำมาใช)กับสำนักงานประกันสังคม (Implement) 

การนำแบบจำลอง Agile มาประยุกต?ใช+กับหน�วยงานภาครัฐนั้นมีข+อจำกัดแตกต�างจากหน�วยงานภาคเอกชน 
เพราะโครงสร+างการบริหารของหน�วยงานภาครัฐถูกกำหนดตามข+อกฎหมายให+มีการแบ�งตามภารกิจงาน (กฎกระทรวง 
แบ�งส�วนราชการ) อีกท้ังวัฒนธรรมองค?กรท่ีมีสายบังคับบัญชาตามลำดับชั้น ดังนั้นการนำ Agile มาใช+งาน 
กับสำนักงานประกันสังคมซ่ึงเป�นหน�วยงานภาครัฐจึงควรเริ่มต+นในลักษณะสร+างต+นแบบการทำงานให+เห็น 
เป�นรูปธรรมก�อน หลังจากนั้นจึงขยายของเขตการใช+แบบจำลอง Agile ครอบคลุมไปสู�วงกว+างข้ึน โดยกระบวนการ 
นำแบบ Agile มาใช+งานกับสำนักงานประกันสังคมมีกระบวนการท่ีเหมาะสม ดังนี้ 

1. ข้ันเริ่มต+น 
ข้ันตอนนี้ จะเป� น ข้ัน ท่ี เริ่มนำ Agile มาใช+ กับสำนักงานประกันสั งคม โดยการสร+างต+นแบบ 

ให+ เห็น เป�นรูปธรรม และเพ่ือไม� ให+กระทบกับโครงสร+างการบริหารงานเดิมของสำนักงานประกันสังคม  
จึงควรใช+ลักษณะการต้ังคณะทำงานท่ีมีตัวแทนจากกองต�าง ๆ (หน�วยงานส�วนกลางของสำนักงานประกันสังคม) 
ภายใต+ประธานคณะทำงานคือเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเพ่ือให+คณะทำงานดังกล�าวมีอำนาจในการพิจารณา
ดำเนินการ ท้ังนี้ คณะทำงานควรเป�นข+าราชการระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ เพ่ือจำลองสถานการณ?จริง ท่ีสมาชิก
หน�วย Agile คือเจ+าหน+าท่ีระดับปฏิบัติการ และให+ระดับผู+อำนวยการในแต�ละกองเป�นผู+ให+คำปรึกษาสมาชิก
คณะทำงานตัวแทนในแต�ละกองนั้น 

สำหรับหน+าท่ีของหน�วย Agile ต้ังต+น (คณะทำงาน) จะมีหน+าท่ีในลักษณะคณะท่ีปรึกษาเลขาธิการ
สำนักงานประกันสังคมเพ่ือบรรลุภารกิจต�าง ๆ ตามท่ีเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมอบหมาย (ประธาน
คณะทำงาน) โดยหนึ่งในภารกิจท่ีคณะทำงานนี้ต+องดำเนินการคือวิเคราะห?ภารกิจงานของสำนักงานประกันสังคม 
เพ่ือระบุงานท่ีมีหน�วยงานภายในมีส�วนร�วมมากกว�า 1 หน�วยงาน (Cross Function) ก�อนนำมาจัดกลุ�ม (Cluster)  
ตามลักษณะงานหรือกลุ�มหน�วยงานท่ีเก่ียวข+องเพ่ือนำกลุ�มภารกิจงานดังกล�าวมาใช+ออกแบบเป�นโครงสร+างการทำงาน
ใหม�ของสำนักงานประกันสังคมในลักษณะ Agile  

2. ข้ันทดลอง 
ข้ันตอนนี้จะต+องคัดเลือกกลุ�มภารกิจงานท่ีถูกจัดกลุ�มแล+วออกมา 1 กลุ�ม และแต�งต้ังคณะทำงาน 

มาปฏิบัติงานและมอบหมายอำนาจหน+าท่ีท่ีเก่ียวข+องกับกลุ�มภารกิจงานดังกล�าว โดยคณะทำงานควรจะใช+คณะทำงาน
ชุดใหม�และมอบให+ผู+อาวุโสสุดในคณะทำงานเป�นประธานคณะทำงาน เนื่องจากกลุ�มภารกิจงานดังกล�าว อาจมีหน�วยงาน
ภายในเก่ียวข+องแค�บางส�วนจากคณะทำงานชุดเดิม แต�ท้ังนี้ก็อาจจะใช+รายชื่อเดียวกับ คณะทำงาน Agile ชุดแรกก็ได+  
โดยนำรายชื่อเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมออกจากคณะทำงาน 

3. ข้ันปฏิบัติงานจริง 
หลั งจากทดลองการปฏิ บั ติ งาน เป�น ท่ี เรียบร+อยแล+ว  หากทุกอย� างเป� น ไปด+วยความราบรื่น 

และผู+บริหารมีความประสงค?จะดำเนินการทำ Agile ของสำนักงานประกันสังคมต�อ ก็ควรท่ีจะต+องเพ่ิมคณะทำงาน 
Agile ตามจำนวนกลุ�มภารกิจท่ีได+ถูกวิเคราะห? และหลังจากนั้นอาจมีการออกกฎกระทรวงรับรองโครงสร+างรูปแบบ 
Agile แทนการใช+คำสั่งแต�งต้ังคณะทำงาน 
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ประโยชน.ท่ีคาดว3าจะได)รับ (Benefit) 

 แนวคิดหลักของ Agile เป�นการสร+างความคล�องตัวให+องค?กรเพ่ือบรรลุภารกิจได+อย�างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเม่ือประยุกต?ใช+ Agile กับสำนักงานประกันสังคม ย�อมท่ีจะเล็งเห็นผลได+ว�ากระบวนการ
ทำงานของสำนักงานประกันสังคมจะมีความคล�องตัวมากข้ึน ตอบสนองความต+องการของผู+ประกันตนและนายจ+างได+
อย�างทันท�วงที สามารถปรับการปฏิบัติงานภายใต+สภาพแวดล+อมท่ีเปลี่ยนไปท้ังทางด+านกฎหมายและเทคโนโลยี และ
ลดภารกิจงานท่ีไม�จำเป�นออกไป เช�น กระบวนการทางเอกสาร การจัดประชุม ทำให+เจ+าหน+าท่ีสำนักงานประกันสังคม
มีเวลาปฏิบัติงานท่ีสำคัญมากข้ึน หรือสำนักงานประกันสังคมสามารถลดจำนวนอัตรากำลังลงได+ 

นอกจากนี้ประโยชน?ท่ีกล�าวมาข+างต+นแล+ว หน�วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ยังสามารถนำกระบวนการทำ Agile  
ของสำนักงานประกันสังคม ไปเป�นต+นแบบในการปฏิรูปกระบวนการทำงานขององค?กรนั้น ๆ ได+อีกด+วย 

 

บทสรุป (conclusion) 

 จากป.ญหาหน�วยงานภายในของสำนักงานประกันสังคมท่ีมีภารกิจหลากหลาย ซ่ึงมีการปฏิบัติงาน 
ไม� บูรณาการกันนำไปสู�การศึกษาแนวคิดท่ีสามารถแก+ไขป.ญหาดังกล�าวได+ คือการนำ Agile organization 
ท่ีมีหลักการสำคัญคือทำองค?กรให+แบนราบ มาประยุกต?ใช+กับสำนักงานประกันสังคม โดยปกติการประยุกต?ใช+ Agile 
กับองค?กรภาคเอกชนก็ถือว�าสามารถกระทำได+โดยยากเพราะผู+บริหารและบุคลากรในองค?กรส�วนใหญ�โดยท่ัวไป 
ไม�เข+าใจว�ากระบวนการทำงานแบบ Agile คืออะไร แต�สำหรับการประยุกต?ใช+ Agile กับสำนักงานประกันสังคม 
ท่ีเป�นหน�วยงานภาครัฐยิ่งถือว�าเป�นความท+าทายท่ียากยิ่งกว�า เพราะนอกจากข+อจำกัดด+านความรู+ทางด+าน Agile  
ของผู+บริหารและเจ+าหน+าท่ีแล+ว ยังมีข+อจำกัดทางด+านกฎหมายและวัฒนธรรมองค?กรเพ่ิมเข+ามาอีกด+วย 
 ดังนั้ นการนำ Agile มาประยุกต? ใช+ กับสำนักงานประกันสั งคมจึ งต+องเริ่มจากการสร+างต+นแบบ 
ให+เห็นเป�นรูปธรรม และจะต+องไม�ขัดแย+งกับข+อกำกัดทางด+านกฎหมาย โดยวางแผนโครงสร+างขององค?กรใหม� 
ซ่ึงเริ่มจากระบุภารกิจท่ีมีการปฏิบัติงานร�วมกัน (Cross Function) และนำมาจัดกลุ�มตามผู+เก่ียวข+องหรือลักษณะ 
ของงาน หลังจากนั้นจะเริ่มสร+างคณะทำงานมาปฏิบัติงานทดลองตามกลุ�มท่ีกำหนดไว+ เม่ือคณะทำงานดังกล�าว
ประสบผลสำเร็จจึงเริ่มขยายจำนวนกลุ�มคณะทำงานให+ครอบคลุมกับกลุ�มภารกิจ แล+วจึงปรับข+อกฎหมายหรือระเบียบ
ท่ีเก่ียวข+องกับโครงสร+างการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคม ท้ังนี้หากการประยุกต?ใช+ Agile กับสำนักงาน
ประกันสังคมประสบความสำเร็จ ก็คาดได+ว�ากระบวนการทำงานของสำนักงานประกันสังคมจะมีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองความต+องการของผู+เก่ียวข+องและสภาพแวดล+อมได+อย�างทันท�วงที ตลอดจนเป�นต+นแบบในการปรับปรุง
องค?กรของหน�วยงานรัฐอ่ืน ๆ 
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ความท�าทายของการวิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาภาคการเกษตร 

 
ศศิพิมพ� ลิ่มมณี 

นักวิทยาศาสตร�ชำนาญการ 

กรมหม�อนไหม 

 
บทนำ 

ภาคการเกษตรเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย$างยาวนาน ท้ังในด(าน 
การเปนแหล$งผลิตสินค(าเกษตรและอาหารให(กับประเทศ สร(างความม่ันคงทางอาหาร เปนแหล$งสร(างงานท่ีสำคัญ 
และสร(างรายได(เข(าสู$ประเทศ จากข(อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว$าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป/  
พ.ศ. 2561 ขยายตัวร(อยละ 4.6 เม่ือเทียบกับป/ พ.ศ. 2560 แสดงให(เห็นถึงทิศทางการเติบโตของภาคการเกษตร 
ท่ีมีแนวโน(มท่ีดี อย$างไรก็ตาม ป:จจุบันภาคการเกษตรของไทยยังคงประสบป:ญหาหลายประการ เช$น ราคาผลผลิต 
ท่ีขาดเสถียรภาพ การใช(ป:จจัยการผลิตท่ีไม$เหมาะสม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ป:ญหาโครงสร(าง
แรงงานภาคเกษตรท่ีมีการเคลื่อนย(ายสู$ภาคอุตสาหกรรม และแรงงานภาคการเกษตรในป:จจุบันเริ่มเข(าสู$สังคม
ผู(สูงอายุ ป:ญหาหนี้สินครัวเรือนของเกษตรกร รวมไปถึงการแข$งขันของสินค(าเกษตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ในตลาดโลก จึงมีความจำเปนอย$างยิ่งท่ีจะต(องพัฒนาศักยภาพการผลิต รักษาเสถียรภาพสินค(า พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินค(าเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพ่ือรองรับสถานการณ? ท่ีจะส$งผลกระทบ 
ต$อภาคการเกษตร และพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรเชิงรุก 

จากแผนแม$บทภายใต(ยุทธศาสตร?ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นการเกษตร ได(มีการกำหนดทิศทาง 
การพัฒนาภาคการเกษตร ได(แก$ การยกระดับการผลิตภาคการเกษตรให(มีคุณภาพ มีมาตรฐานและความปลอดภัย 
การใช(ประโยชน?จากความโดดเด$นและเอกลักษณ?ของสินค(าเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพในแต$ละพ้ืนท่ี 
การพัฒนาสินค(าเกษตรและแปรรูปสินค(าเกษตรเพ่ือสร(างมูลค$า การประยุกต?ใช(เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม$ 
ในการผลิตและการจัดการฟาร?ม การสนับสนุนและส$งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร ท้ังนี้เพ่ือเปนการ
เสริมสร(างการพัฒนาภาคการเกษตรให(มีการเติบโตอย$างต$อเนื่องและเข(มแข็ง โดยแผนแม$บทดังกล$าวประกอบด(วย
แผนย$อย 6 แผน คือ เกษตรอัตลักษณ? เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบ
นิเวศการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสร(างการเจริญเติบโตอย$างมีเสถียรภาพ และกระจายรายได(ให(กับภาคเกษตร
ของไทยอย$างยั่งยืน 

กลไกสำคัญท่ีจะช$วยขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรตามแนวทางแผนแม$บทภายใต(ยุทธศาสตร?ชาติ คือ 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมุ$งเน(นการสร(างงานวิจัย และการนำนวัตกรรมไปประยุกต?ใช(กับภาคการเกษตร  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตท้ังในเชิงคุณภาพ ปริมาณ และความหลากหลายของสินค(าเกษตร โดยอาศัยการวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดโซ$อุปทานสินค(าเกษตร รวมท้ังขยายบทบาทสู$ภาคบริการ เพ่ือเพ่ิมมูลค$าให(กับสินค(า
เกษตร รวมถึงการยกระดับรายได( ลดรายจ$ายและลดป:จจัยเสี่ยงในการทำการเกษตรของเกษตรกร ตลอดจนการรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิป:ญญาท(องถ่ิน โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสำคัญ เช$น การพัฒนาพันธุ?พืชและสัตว? 
ท่ีให(ผลผลิตสูง ทนต$อสภาพแวดล(อมท่ีไม$เหมาะสม การลดต(นทุนแรงงานและป:จจัยการผลิต เทคโนโลยีการพยากรณ? 
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การพัฒนาเครื่องมือทุ$นแรงและเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ?ทางการเกษตร 
เปนต(น 

 

ท่ีมาของแนวคิด 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู"การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาประเทศ 
- กรณีศึกษา : ชุมชนแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
 ผู(นำชุมชนและคนในชุมชนแพรกหนามแดงร$วมกันแก(ไขป:ญหาการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนท่ีโดยใช(
กระบวนการวิจัย ศึกษาข(อมูล ประวัติความเปนมา องค?ความรู( ภูมิป:ญญาท(องถ่ิน นำไปสู$การแก(ไขป:ญหาในชุมชน 
ด(วยการพัฒนา" บานปรับระดับน้ำ" จากภูมิป:ญญาบานหับเผย แก(ป:ญหาความขัดแย(งในการ ปKด-เปKด ประตูระบายน้ำ
ของชุมชนพ้ืนท่ีน้ำจืด และชุมชนพ้ืนท่ีน้ำเค็ม ลักษณะเปนประตูท่ีมีบานสวิง เปKดเองอัตโนมัติเม่ือน้ำสูงเกินกว$าระดับ 
และปKดเองเม่ือน้ำเค็มข้ึนสูง มีบานเลื่อน ปรับระดับความสูงต่ำ ของระดับน้ำในฝ:Mงน้ำจืด และมีบานทึบ อยู$ด(านล$าง
เพ่ือกักตะกอนของเสียก(นคลอง ท้ังนี้ป:จจัยสำคัญท่ีทำให(ชุมชนสามารถแก(ไขป:ญหาและต$อยอดแผนพัฒนาของชุมชน  
คือ ความเข(มแข็งของผู(นำชุมชน ความเข(าใจในบริบทพ้ืนท่ี และความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู$ของคน 
ในชุมชน ซ่ึงการแก(ไขป:ญหาในชุมชนหรือท(องถ่ิน ภาครัฐควรมุ$งเน(นการมีส$วนร$วมของชุมชน โดยอาศัยกระบวนการ 
วิจัยเพ่ือท(องถ่ิน ท่ีมุ$งเน(นให(ชุมชนร$วมสร(างกระบวนการ ค(นหาข(อมูล ข(อเท็จจริง นำไปสู$องค?ความรู(การแก(ไขป:ญหา
ของชุมชนด(วยตัวชุมชนเอง โดยภาครัฐให(การสนับสนุนในด(านต$าง ๆ เช$น งบประมาณ การให(ความรู(ความเข(าใจ 
ในกระบวนการวิจัย เปนต(น  
- กรณีศึกษา : Chengdu Hi-Tech Industrial Development Zone นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 Chengdu Hi-Tech Industrial Development Zone ต้ังอยู$ ในนครเฉิงตู  มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เปนโครงการท่ีรัฐบาลจีนพัฒนาเขตอุตสาหกรรมตอนใต(และตอนตะวันตกของนครเฉิงตู ด(วยการ
สนับสนุนกลุ$มผู(ท่ีเริ่มต(นทำธุรกิจและนักธุรกิจท่ีมีความคิดสร(างสรรค? โดยการให(บริการและสนับสนุนผ$านนโยบาย
สร(างแรงจูงใจต$าง ๆ เช$น สิทธิประโยชน?ทางภาษี ค$าเช$าสำนักงานราคาพิเศษ และเงินสนับสนุนด(านบุคคลากรผลักดัน
ให(เกิดการสร(างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมในสาขาต$าง ๆ เช$น สาขาอิเล็กทรอนิกส? แผงวงจรไฟฟfา เวชภัณฑ? และ
อุตสาหกรรมการผลิตท่ีทันสมัย เปนต(น ซ่ึงล(วนแล(วแต$เปนการส$งเสริมและกระตุ(นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ในระดับภูมิภาค
จนถึงระดับประเทศของจีนได(อย$างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร?การพัฒนา Chengdu Hi-Tech Industrial 
Development Zone เกิดจากป:จจัยสนับสนุนหลายประการ ได(แก$ การกำหนดวิสัยทัศน? พันธกิจ และเปfาหมาย 
ท่ีชัดเจนของผู(นำ และการมองการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคแบบองค?รวม โดยพิจารณาป:จจัยท่ีจะสนับสนุน 
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม ท้ังในด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน ทรัพยากรท่ีใช( และคำนึงถึงผลประโยชน?ของประชาชน 
เปนท่ีต้ัง ไม$ว$าจะเปนการสร(างสมดุลระหว$างความเปนอยู$ของประชาชนกับเขตอุตสาหกรรม การวางระบบผังเมือง 
รองรับการเจริญ เติบโต และเปน พ้ืนท่ี ท่ี มีการใช(ประโยชน?สูงสุด ในด(านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนั้น  
มีการสนับสนุนให(มีการวิจัยและต$อยอดงานวิจัยนั้น ๆ ไปสู$การพัฒนาผลิตภัณฑ?ท่ีตอบสนองความต(องการใช(งานของ
ผู(บริโภค ลดการนำเข(า เช$น เครื่อง MRI สำหรับการวินิจฉัยโรค สมาร?ทวอทช? เปนต(น นอกจากนี้ยังใช(วิธีการดึง
นักวิจัยจีนท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ีทำงานอยู$ในต$างประเทศ เข(ามาเปนท่ีปรึกษาในการสร(างนวัตกรรม รวมไปถึงการระดม
ทุนจากการดึง Incubator หรือศูนย?บ$มเพาะธุรกิจ เข(ามาร$วมลงทุนกับผู(ประกอบการ ป:จจัยดังท่ีกล$าวมาข(างต(น 
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มีส$วนในการผลักดันให(  Chengdu Hi-Tech Industrial Development Zone เปนฟ:นเฟjองในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศจีนอย$างต$อเนื่อง 
 

ข�อเสนอการเปล่ียนแปลง 
การวิจัย พัฒนาองค?ความรู( เทคโนโลยี และนวัตกรรมด(านหม$อนไหม เปนหนึ่งในภารกิจหลักของกรมหม$อนไหม 

ท่ีมีความสำคัญและเปนส$วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนางานด(านหม$อนไหม โดยกรมหม$อนไหมได(ดำเนินการ
ส$งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด(านหม$อนไหม และผลักดันการนำงานวิจัยไปใช(ประโยชน? 
กับเกษตรกรและชุมชนท่ีประกอบอาชีพหม$อนไหมมาอย$างต$อเนื่อง อย$างไรก็ตามยังมีข(อจำกัดและความท(าทาย 
ของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด(านหม$อนไหมท่ีกรมหม$อนไหมต(องเผชิญ เช$น งานวิจัยท่ีเกิดข้ึนบางส$วนยังเปน
งานวิจัยท่ีอยู$ในระดับห(องปฏิบัติการ ยังไม$ได(ถูกนำมาต$อยอดให(เห็นผลลัพธ?ชัดเจนและใช(ได(จริง หรือท่ีเรียกว$า
งานวิจัยข้ึนหิ้ง เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากงานวิจัยบางส$วนไม$ได(ถูกปรับแต$งให(เหมาะสมกับผู(ใช(งานหรือบริบทพ้ืนท่ี 
เช$น กลุ$มวิสาหกิจชุมชนผู(แปรรูปผลิตภัณฑ?จากหม$อนและไหมไม$สามารถนำนวัตกรรมจากงานวิจัยท่ีใช(เทคโนโลยี 
ข้ันสูงและมีค$าใช(จ$ายสูงมาประยุกต?ใช(ได( และยังขาดการบูรณาการด(านการวิจัยกับผู(มีส$วนได(ส$วนเสีย ทำให(เกิด 
ความซ้ำซ(อนในประเด็นการวิจัย เปนต(น ซ่ึงอาจเสนอแนวทางการดำเนินงานด(านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ 
กรมหม$อนไหมเพ่ือผลักดันการพัฒนาภาคการเกษตรในกลุ$มสินค(าหม$อนไหมได(ดังนี้ 
 1. มุ$งเน(นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหม$อนไหมด(วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส$วนร$วม 
(Participatory Action Research) เพ่ือกำหนดโจทย?วิจัยร$วมกันกับกลุ$มเปfาหมายท้ังผู(ผลิต เช$น เกษตรกร 
ผู(ประกอบการ และผู(ใช(งาน เช$น ผู(บริโภค ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม การวิเคราะห?ข(อมูลทางการตลาดและ
โอกาสในการนำไปใช(ประโยชน? การวิเคราะห?กฎระเบียบและมาตรฐานท่ีเก่ียวข(อง เพ่ือให(งานวิจัยท่ีได(สามารถแก(ไข
ป:ญหา ตอบสนองความต(องการของทุกภาคส$วนและสามารถใช(ประโยชน?ได(จริง 
 2. สร(างเครือข$ายความร$วมมือด(านการวิจัย โดยการทำงานร$วมกันแบบบูรณาการ(integration) และ 
สร(างระบบการทำงานแบบสอดประสาน (alignment) ท้ังภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
เพ่ือพัฒนาองค?ความรู(และดำเนินงานวิจัยร$วมกันภายใต(ขอบเขตงานวิจัยท่ีกำหนดข้ึน เพ่ือให(ได(งานวิจัยท่ีตอบโจทย?
ความต(องการทุกภาคส$วน ลดความซ้ำซ(อนของงานวิจัย 
 3. ผลักดันให(มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยไปประยุกต?ใช(ในเชิงพาณิชย? โดยมีการปรับแต$ง
เทคโนโลยีให(เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี เช$น กลุ$มวิสาหกิจชุมชนท่ีต(องการใช(เทคโนโลยีท่ีมีต(นทุนไม$สูงมากนัก 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย$อม (Small and Medium Enterprises = SMEs) ท่ีต(องการเทคโนโลยีข้ันสูงสำหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ?มูลค$าสูง เปนต(น รวมถึงการประสานการทำงานร$วมกับของศูนย?บ$มเพาะธุรกิจ (Business 
Incubation) ท่ีมีอยู$ในประเทศไทย ในการสนับสนุนและผลักดันงานวิจัยและถ$ายทอดเทคโนโลยี สู$ผู(ใช(ประโยชน? 
อย$างเปนรูปธรรม 
 4. สนับสนุนการสร(างชุมชนวิทยาศาสตร?ท่ีมีกระบวนการเรียนรู(ตลอดชีวิต ด(วยการศึกษาวิจัย โดยใช(เหตุและ
ผลควบคู$กับการใช(ภูมิป:ญญาท(องถ่ินด(านหม$อนไหม สร(างความรู(เพ่ือการแก(ป:ญหาอย$างเหมาะสมกับสภาพสังคม 
และสิ่งแวดล(อม และเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองของท(องถ่ินอย$างยั่งยืน  

5. สนับสนุนโครงสร(างพ้ืนฐาน และป:จจัยเอ้ือต$อกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เช$น การจัดต้ังศูนย?
แห$งความเปนเลิศด(านหม$อนไหม เพ่ือให(บริการแก$เกษตรกร ผู(ประกอบการ และประชาชนท่ัวไป สนับสนุนให(มี
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ห(องปฏิบัติการกลาง สำหรับการวิจัย การวิเคราะห?ทดสอบด(านหม$อนไหมท่ีมีมาตรฐาน เช$น การตรวจวินิจฉัย 
โรคหม$อนและไหม การตรวจรับรองสินค(าหม$อนไหมตามมาตรฐาน เปนต(น สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัย 
ด(านหม$อนไหมในหลากหลายสาขา เช$น สาขาเกษตร วิทยาศาสตร? เศรษฐศาสตร? กฎหมาย การออกแบบ  
ท้ังในด(านการฝtกอบรมความรู(และการฝtกปฏิบัติ เปนต(น 

6. พัฒนาระบบคลั งข(อ มูลงานวิจัยด( านหม$อนไหม (Database Warehouse) ของกรมหม$อนไหม 
กับหน$วยงานภายนอก เพ่ือบูรณาการข(อมูลภาครัฐโดยเชื่อมโยงข(อมูลจากฐานข(อมูลออกไปสู$หน$วยงานภายนอกและ
นำข(อมูลกลับมาสู$กรมหม$อนไหม เปนการรวมรวมข(อมูลท่ีมีความซับซ(อนให(ง$ายต$อการจัดเก็บ สามารถนำข(อมูล 
มาใช(ได(อย$างถูกต(องรวดเร็ว เสริมสร(างความรู(ความเข(าใจด(านหม$อนไหมให(แก$บุคลากรของกรมหม$อนไหมและ
บุคคลภายนอก และยังเปนการสนับสนุนกระบวนการสร(างงานวิจัยอีกด(วย 

 
เอกสารอ�างอิง 
- ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ป/ 2561 และแนวโน(มป/ 2562 (Agricultural Economic Outlook) กองนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- แผนแม$บทภายใต(ยุทธศาสตร?ชาติ ประเด็นการเกษตร (พ.ศ. 2561 -2580) 
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เร่ืองเล�าจากจีนสู�ไทย…ก�าวใหม�ยุคดิจิทัล 
สราวุฒิ มูลสุข 

นักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ 
กรมธุรกิจพลังงาน 

 
 หากพูดถึงประเทศที่มีความโดดเด�นและเป�นที่จับตามองมากที่สุดในด&านของการพัฒนาประเทศทั้งด&าน
เศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงบทบาทการเป�นประเทศผู&นำทั ้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก “สาธารณรัฐประชาชนจีน"  
ก็เป�นประเทศที่ต&องถูกพูดถึงในอันดับต&น ๆ ด&วยเพราะในช�วง 30 ป;ที่ผ�านมานั้นจีนมีการดำเนินนโยบายปฏิรูปและ
เป=ดประเทศอย�างจริงจัง ส�งผลให&จีนเติบโตอย�างรวดเร็วและต�อเนื่อง  
 เมืองเฉิงตู คือหนึ ่งพัฒนาการอย�างก&าวกระโดดของจีน ที ่มุ �งเน&นในการยกระดับ ภูมิภาคจีนตะวันตก 
ให&ทัดเทียมกับจีนตะวันออก เฉิงตูมีฐานะเป�นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจมาต้ังแต�ในสมัยอดีต  
เป�นอู�ข&าวอู�น้ำทางตอนเหนือของแม�น้ำแยงซีเกียง บทบาทของเฉิงตูปCจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ด&วยนโยบาย 
หนึ่งแถบหนึ่งเส&นทาง (One Belt One Road) ของรัฐบาลจีนซึ่งให&แต�ละมณฑลกำหนดยุทธศาสตรPในการขับเคลื่อน
นโยบายดังกล�าว โดยมีรัฐบาลกลางเป�นผู&กำกับดูแลให&เป�นไปตามแนวทางการพัฒนาในภาพรวม เฉิงตูถูกกำหนด
บทบาทจากรัฐบาลกลางให&เป�นศูนยPกลางในการพัฒนาเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต�าง ๆ ในโลก ไม�ว�าจะเป�นยุโรปตามแนว
เส&นทางสายไหมเดิม หรือเชื่อมต�อลงมาทางภาคใต&ผ�านทางคุนหมิงลงมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต& รวมไปถึงการเชื่อม
ต�อไปยังรัสเซียซึ่งอยู�ทางตอนเหนือของจีนเอง ด&วยบทบาทดังกล�าวนี้ เฉิงตูจึงให&ความสำคัญกับโครงสร&างของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดนโยบายพัฒนาเทคโนโลยี และ Digital Transformation รวมไปถึงการใช& Big 
Data เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและพฤติกรรมของผู &คนภายในพื้นท่ี อันนำไปสู�การเชื ่อมโยง 
ไปยังภูมิภาคอ่ืน 
 Chengdu High Tech Zone คือ เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงท่ีรัฐบาลเฉิงตูพยายามผลักดัน
ตามนโยบาย โดยให&กลุ�มผู&ที่เริ่มต&นทำธุรกิจ (Start-up) และนักธุรกิจที่มีความคิดสร&างสรรคPจากทั่วโลก ช�วยกันสร&าง
นวัตกรรมทางอุตสาหกรรมในสาขาต�าง ๆ ทั้งด&านซอฟรPแวรP การเงิน การธนาคาร และวิทยาศาสตรP  ดังนั้น เฉิงตู 
จึงเป�นเมืองที่มีฐานข&อมูลขนาดใหญ� ฐานโครงสร&างของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ค�อนข&างเป�นระบบและอุตสาหกรรม
ด&านอิเล็กทรอนิกสPและสารสนเทศที่ทันสมัย ทั้งยังมีการบูรณาการของธุรกิจ ข&อมูล และการวิเคราะหPข&อมูล (Data 
Analysis) ท่ีสมบูรณP 
 ผลจากการพัฒนาอย�างก&าวกระโดดของเฉิงตูทำให&เห็นการใช&ชีวิตของคนในเฉิงตูเปลี ่ยนไป แม&กระท่ัง
พฤติกรรมการใช&จ�ายของประชาชน “สังคมไร&เงินสด” สะท&อนผ�านภาพของการใช&สมารPทโฟนเพื่อใช&จ�ายผ�านระบบ 
Mobile Payments ในการชำระค�าสินค&าและบริการ รวมทั้งการจ�ายค�าตั๋วรถโดยสาร รถไฟระหว�างเมือง และขนส�ง
มวลชนรูปแบบต�าง ๆ ผ�าน QR Code มีให&เห็นท่ัวไป ต้ังแต�ร&านค&าปลีกเล็ก ๆ ริมถนนไปจนถึงห&างสรรพสินค&า ไม�เว&น
แม&กระทั่งการบริจาคท่ี คนที่ต&องการให&ทาน สามารถจ�ายผ�านระบบ Mobile Payments อย�าง WeChat Pay หรือ 
Alipay ได&ทันที สังคมไร&เงินสดในจีนมีแนวโน&มในการใช&งานท่ีเพ่ิมมากข้ึนด&วยปCจจัยความง�ายในการเข&าถึงอินเทอรPเน็ต
และโทรศัพทPมือถือ รวมไปการพยายามออกนโยบายและข&อบังคับในการสนับสนุน ซึ่งปCจจุบันการใช&เงินสดในเฉิงตู
หรือในจีนนั้นยากลำบากกว�าการใช&จ�ายเงินผ�านระบบ Mobile Payments หลายเท�า  
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 ผลจากแนวคิดในการพัฒนาเชื ่อมโยงของจีนที ่เห็นชัดเจนคือการเดินทางของประชาชนที ่เปลี ่ยนไป 
ด&วยอิทธิพลจากการที่จีนสร&างรถไฟความเร็วสูง ประชาชนสามารถเข&าถึงบริการดังกล�าวด&วยราคาที่ไม�สูงมาก
เปรียบเทียบกับค�าต๋ัวเครื่องบิน ทำให&สายการบินในประเทศระหว�างเมืองถูกยกเลิก ด&วยเพราะประชาชนปรับรูปแบบ
การเดินทางเป�นรถไฟรถไฟความเร็วสูงแทน ทั้งยังมีความปลอดภัยสูง และไม�ต&องวางแผนการเดินทางล�วงหน&า 
หลายชั่วโมง รถไฟความเร็วสูงทำให&เกิดการกระจายของประชากร มีขยายตัวของความเจริญเขตเมืองไปสู�พื ้นท่ี
ทางผ�านของแนวรถไฟ การที่จีนลงทุนในระบบรางนี้ไม�เพียงแต�จากรองรับประชากรในประเทศแล&วยังสามารถ
เชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต�าง ๆ ในโลก 
 การพัฒนาประเทศของจีนกำลังก&าวเข&าสู�จีนยุคใหม� ท่ีเน&นการเชื ่อมโยงกับภูมิภาคอื ่น และใช& Digital 
Transformation นำเศรษฐกิจ ทำให&จีนพัฒนาไปอย�างรุดหน&า สอดคล&องกับประเทศไทยที ่กำลังก&าวเข&าสู �ยุค 
Thailand 4.0 สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักคือ ไทยควรเรียนรู&อะไรและไทยได&ประโยชนPอะไรจากการพัฒนาของจีน 
ในครั้งนี้ แน�นอนว�านโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส&นทาง (One Belt One Road) ของจีนและผลักดันเฉิงตูให&เป�นศูนยPกลาง
ในการพัฒนาเชื่อมโยงเชื่อมต�อลงมาทางใต&ผ�านทางคุนหมิงลงมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต& การดำเนินนโยบาย
ดังกล�าวนี้ทำให&ประเทศไทยซึ่งเป�นศูนยPกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต&ได&รับประโยชนPโดยตรงเพราะประเทศไทย 
เป�นจุดศูนยPกลางในการเชื่อมต�อกับกลุ�มเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย จากเหนือสู�ใต& ต้ังแต�จีนลงสู�อินโดนีเซีย จากตะวันออก
มายังตะวันตกตั้งแต�เวียดนามข&ามไปจนถึงเมียนมา และเป�นจุดยุทธศาสตรPของกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
AEC ในด&านการผลิต การค&า การส�งออกและการขนส�ง ทั้งยังอยู�กึ่งกลางระหว�างประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม ที่กำลังเติบโตอย�างรวดเร็ว ไทยจึงเป�นตำแหน�งที่ดีที ่สุดของการลงทุนในอาเซียน ซึ่งสอดรับสอดรับ 
กับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อันเป�นแผนยุทธศาสตรPภายใต& Thailand 4.0 มีเปqาหมาย 
ในการยกระดับการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ิมความสามารถในการแข�งขัน โดยมีแผนการพัฒนาท้ังในด&าน 
การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี จึงเป�นโอกาสที่จะร�วมมือด&านอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณPระหว�างกัน นอกจากนี้ยังไทยเองยังมีการจัดตั้งเขตส�งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital 
Park Thailand) ซึ่งมีเปqาหมายหลักในการเป�นศูนยPกลางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งจะช�วยให&เกิด
การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสินค&าหรือบริการดิจิทัลใหม� ๆ เป�นศูนยPกลางของการค&า การลงทุน การสร&างสรรคP
นวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) อีกด&วย 
 ในขณะที ่จ ีนกำลังปฏิว ัติตัวเองสู �จ ีนยุคใหม� พร&อม ๆ การเปลี ่ยนแปลงของไทยสู�ย ุค Thailand 4.0  
ท่ีขับเคลื่อนด&วยนวัตกรรม เน&นเทคโนโลยี ความคิดสร&างสรรคP การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป�นความท&าทายอย�างมาก
โดยเฉพาะกับในหน�วยงานภาครัฐเอง บทบาทของหน�วยงานภาครัฐในยุคใหม�จะไม�ใช�ผู&ทำหน&าที่ในการแก&ไขปCญหา
สังคมแต�จะเป�นผู&สร&างสภาพแวดล&อมให&เกิดการเปลี่ยนแปลงแก&ไขปCญหาดังกล�าว เน&นความร�วมมือในการที่จะดึง
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข&ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น หน�วยงานภาครัฐจะมีความกระชับ 
คล�องตัวและไม�เกิดความซ้ำซ&อน ตลอดจนการใช&ฐานข&อมูลขนาดใหญ� (Big Data) ช�วยในการตัดสินใจมากข้ึน  
และในอนาคตฐานข&อมูลขนาดใหญ� (Big Data) จะกลายเป�นขุมทรัพยPที่จะสร&างการเปลี่ยนแปลงและถูกนำมาใช&
ประโยชนPมากข้ึนท้ังนี้สาเหตุเพราะ 
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• ฐานข&อมูลขนาดใหญ�สามารถนำมาประมวลผลเพ่ือคาดคะเนสภาวะท่ีจะเกิดข้ึนได& ทำให&หน�วยงานรัฐ
สามารถเตรียมการรองรับและปqองกันอนาคตที่จะเกิดขึ้นได&ในเชิงลึกได&มากกว�าการวิเคราะหPข&อมูล
แบบด้ังเดิมในอดีต 

• ฐานข&อมูลขนาดใหญ�สามารถนำมาใช&เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคมไปสู�ทิศทางท่ีหน�วยงานรัฐ
ต&องการ และ 

• ฐานข&อมูลขนาดใหญ�สามารถนำมาประมวลผล ช�วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลและติดตาม
การทำงานอันจะทำให&หน�วยงานรัฐสามารถปรับกลยุทธิ์เพ่ือมุ�งไปสู�เปqาหมายท่ีต&องการได& 

 แต�ด&วยระบบราชการท่ีแต�เดิมถูกพัฒนาในลักษณะที่ต�างคนต�างทำ ทำให&ข&อมูลกระจายอยู�ในหลายส�วน  
ขาดความเชื่อมโยงและบูรณาการของข&อมูล ประกอบกับขีดความสามารถด&านงบประมาณยังต่ำ และข&อจำกัดด&าน
กฏหมายท่ียังไม�มีระเบียบรองรับครอบคลุม ขาดแรงขับเคลื่อนในระดับนโยบายท่ีทำให&หน�วยงานต�างๆเชื่อมโยงข&อมูล
ของตนเข&ากับส�วนงานอื่น รวมไปถึงการขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถขับเคลื่อนเทคโนโลยีภายใน
องคPกร ซ่ึงเหล�านี้ล&วนแต�เป�นกับดักทำให&ไทยไม�สามารถก&าวสู�ยุค Thailand 4.0 อย�างสมบูรณP  
 กรมธุรกิจพลังงานเป�นหน�วยงานของรัฐที่ีภารกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการพลังงานในด&านคุณภาพ 
ความปลอดภัย ความมั่นคง และผลกระทบต�อสิ่งแวดล&อม โดยเฉพาะการคุ&มครองผู&บริโภคได&ให&ใช&น้ำมันเชื้อเพลิงที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับการใช&งานของเครื่องยนตP และไม�ก�อให&เกิดมลพิษต�อสิ่งแวดล&อม ในการที่จะส�งเสริมให&มีการใช&
น้ำมันเชื้อเพลิงในเชิงพาณิชยP สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญคือ การสร&างความเชื่อมั่นในด&านคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงให&กับ
ผู&ใช&น้ำมัน โดยการออกประกาศกำหนดมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต�าง ๆ และตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง 
ท่ีจำหน�ายในประเทศ คือ ตั้งแต�ต&นทาง ระหว�างการขนส�ง จนถึงสถานีบริการปลายทาง เพื่อให&มั ่นใจว�าน้ำมัน 
ท่ีจำหน�ายให&แก�ผู&บริโภคมีคุณภาพถูกต&องเป�นไปตามมาตรฐานท่ีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด  
 ในตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีจำหน�ายภายในประเทศจะนั้น จะประกอบด&วย 

• หน�วยตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ (Mobile Lab) มีลักษณะเป�นรถที่ติดตั้งอุปกรณP
พร&อมเครื ่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื ้อเพลิงภาคสนาม ทำหน&าที ่ในการควบคุมคุณภาพ 
โดยตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานท่ีจำหน�าย ครอบคลุมทั ่วถึงในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ซ่ึงเป�นจุดหมายปลายทางก�อนถึงมือผู&บริโภค  

• ห&องปฏิบัติการตรวจวิเคราะหPน้ำมันเชื้อเพลิงแบบถาวร เป�นห&องปฏิบัติการในอาคารถาวรที ่มี
เครื่องมือสำหรับการทดสอบตามข&อกำหนดมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต�าง ๆ ท่ี ทันสมัย และ 
เป�นสากล โดยห&องปฏิบัติการตรวจวิเคราะหPน้ำมันเชื้อเพลิงแบบถาวรของกรมธุรกิจพลังงานนั้นได&
ผ �านการร ับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซ ึ ่ ง เป �นมาตรฐานที ่ร ับรองความสามารถของ
ห&องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบว�า มีการดำเนินงานด&านระบบคุณภาพ มีความสามารถทาง
วิชาการ ผลการทดสอบหรือสอบเทียบที่ออกโดยห&องปฏิบัติการเป�นที่เชื ่อถือได&ว�าถูกต&องตาม 
หลักวิชาการ 

 ปCจจุบันห&องปฏิบัติการตรวจวิเคราะหPน้ำมันเชื้อเพลิงได&เตรียมความพร&อมในการนำระบบบริหารจัดการข&อมูล
สารสนเทศของห&องปฏิบัติการ (Laboratory information management system : LIMS) มาใช&เพื ่อยกระดับ 
การควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย โดยเน&นระบบการจัดการข&อมูลขนาดใหญ� (Big Data) และระบบ
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วิเคราะหPข&อมูล (Analytics) ที่จะเข&ามาแทนที่การจัดการข&อมูลแบบเดิม ตั้งแต�กระบวนการในการจัดการตัวอย�าง  
การตรวจวิเคราะหPซึ่งสามารถเชื่อมต�อกับเครื่องมือทดสอบในห&องปฏิบัติการ  การควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ 
ตลอดจนการรายงานผลการทดสอบ ซึ่งจะช�วยลดความไม�แน�นอนจากการทำงานของผู&ปฏิบัติงาน ปรับกระบวนการ
ในการทำงาน ลดความซ้ำซ&อนและช�วยในการติดตาม ตรวจสอบการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงแบบทันทีทันใด 
อันจะช�วยให&การตัดสินใจเร็วข้ึนและ ดีข้ึน การนำระบบบริหารจัดการข&อมูลสารสนเทศมาใช&นี้ถือเป�นจุดเริ่มต&นในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสู� Thailand 4.0 และการเปลี่ยนผ�านสู�การเป�นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคต  
 ความท&าทายสำคัญในการนำระบบบริหารจัดการข&อมูลสารสนเทศของห&องปฏิบัติการมาใช&งานจริง              
ท่ีหน�วยงานต&องตระหนักคือ การทำอย�างไรให&ข&อมูลท่ีเกิดข้ึนสามารถนำมาใช&ให&เกิดประโยชนPและช�วยในการตัดสินใจ
มากที่สุด และทำอย�างไรในการจะสร&างความเข&าใจให&ผู &ปฏิบัติงานให&ความสำคัญกับการพัฒนาหรือการเตรียม 
ความพร&อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให&ทันสมัยและเท�าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึง 
การพัฒนาองคPความรู&และทักษะพ้ืนฐานด&านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน�วยงานเพ่ือต�อยอดการใช&งานเชิงลึกในอนาคต 
การก&าวผ�านความท&าทายนี้ไปได&จะทำให&ระบบบริหารจัดการข&อมูลสารสนเทศสามารถขับเคลื่อนภารกิจควบคุม
คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงได&อย�างเกิดประโยชนPสูงสุด 
 ข&อเสนอการเปลี ่ยนแปลงในอนาคตสำหรับระบบบริหารจัดการข&อมูลสารสนเทศที ่นำมาใช&งานนี้              
ควรท่ีจะพัฒนาให&สามารถวิเคราะหPข&อมูลเชิงลึกผ�านระบบที่ซับซ&อนมากขึ้นเพื่อช�วยในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ในห&องปฏิบัติการให&เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ช�วยประเมินความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับและปqองกันอนาคต 
ที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการวิเคราะหPบนพื้นฐานข&อมูลขนาดใหญ� (Big Data) เพื่อคาดคะเนแนวโน&มของคุณภาพน้ำมัน
เชื้อเพลิงและแนวโน&มในการกระทำความผิดในอนาคต อันจะส�งผลให&การควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเป�นไปอย�าง
มีประสิทธิภาพ ท้ังยังสนับสนุนการกำหนดและตัดสินใจด&านนโยบายเชิงรุกบนพ้ืนฐานของข&อมูลท่ีทันสมัย และก&าวทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกต�อไป 
 บนการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยี ทำให&หลายประเทศต&องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข�งขันของตัวเอง จีนคือตัวอย�างประเทศที่มีพัฒนาการอย�างก&าวกระโดดจนเป�นผู&นำทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก ท่ีเน&นการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น และใช& Digital Transformation นำการพัฒนา ท่ีไทยควรเรียนรู&และ
ปรับใช&ให&เข&ากับบริบทของประเทศ ท้ังในระดับนโยบายและระดับองคPกร เพ่ือท่ีจะก&าวต�อไปให&ไทยก&าวไกลกว�าเดิม  
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“การจัดทำแหลงรวมข�อมูลและบริการของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม” 
 

สลิตา ศิลปบดินทร� 
กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
  

1. หลักการและเหตุผล 
          กรมส	งเสริมอุตสาหกรรม มีภารกิจเพ่ือส	งเสริมและพัฒนา SMEs พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และส	งเสริม
สภาพแวดล'อมและป)จจัยสนับสนุนให'เอ้ือต	อการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกอบการ (Eco 
System) ซ่ึงกรมส	งเสริมอุตสาหกรรมมีโครงการต	าง ๆ ตามภารกิจเป?นจำนวนมาก ต้ังแต	ก	อต้ังกรมส	งเสริม
อุตสาหกรรมเม่ือปA พ.ศ. 2485 ซ่ึงป)จจุบัน กรมส	งเสริมอุตสาหกรรมได'มีการจัดทำระบบสารสนเทศท้ังภายในและ
ภายนอก เว็บไซตH แอปพลิเคชันต	าง ๆ เพ่ือรวบรวมข'อมูลและประชาสัมพันธHโครงการแก	ผู'ท่ีสนใจ แต	บางโครงการ 
จะมีเว็บไซตHเป?นของตนเอง หรือเป?นการประชาสัมพันธHรับสมัครจากท่ีปรึกษาโครงการ ซ่ึงแต	ละหน	วยงานจะจัดทำ
โครงการภายใต'ภารกิจของตน บางครั้งจะไม	ได'ประชาสัมพันธHผ	านระบบสารสนเทศกลางของกรมส	งเสริมอุตสาหกรรม 
ทำให'ผู'สนใจสืบค'นข'อมูลค	อนข'างยาก บางครั้งมีโครงการในหมวดหมู	ท่ีมีผู'สนใจสมัคร แต	ไม	ทราบช	วงระยะเวลา 
รับสมัครจงไม	สามารถเข'าร	วมโครงการได' อีกท้ังกรมส	งเสริมอุตสาหกรรมยังมีการส	งเสริมให'ผู'ประกอบการรับคำ
ปรึกษาแนะนำจากเครือข	ายผู' เชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาของกรมส	งเสริมอุตสาหกรรม หรือการสนับสนุนให'
ผู'ประกอบการทำการตลาดผ	านระบบ E-commerce ซ่ึงสามารถส	งเสริมผู'ท่ีสนใจผ	านระบบนี้ได' 
 

2. ท่ีมาของโครงการ 
 ป)จจุบันกรมส	งเสริมอุตสาหกรรมมีเว็บไซตHส	วนกลางของกรม คือ www.dip.go.th ซ่ึงมีการประชาสัมพันธH
หลักสูตรฝVกอบรม โครงการ success case ของผู'ประกอบการในหมวดหมู	ต	าง ๆ ท่ีได'รับการส	งเสริมจากกรมส	งเสริม
อุตสาหกรรม รวมถึงข	าวประชาสัมพันธHต	าง ๆ และปฏิทินฝVกอบรม และมีเว็บไซตHของหน	วยงาน โครงการ และอ่ืน ๆ 
เช	น ศูนยHสนับสนุนและช	วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC)  ซ่ึงเป?นเว็บไซตHให'ความ
ช	วยเหลือให'คำปรึกษาแก	ผู'ประกอบการ ประชาสัมพันธHและรับคำขอกองทุนต	าง ๆ ท่ีกรมส	งเสริมอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซตHและแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ เช	น เฟซบุ̀ก ท้ังของกรมส	งเสริมอุตสาหกรรม เฟซบุ̀กของ
ศูนยHส	งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1-11 เฟซบุ̀กของโครงการต	าง ๆ และมีแอปพลิเคชันของหลาย ๆ โครงการ เช	น 
โครงการหมู	บ'านอุตสาหกรรมสร'างสรรคH (Creative Industry Village : CIV) ของกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน  
ซ่ึงเป?นการประชาสัมพันธHหมู	บ'านอุตสาหกรรมสร'างสรรคHในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ มีแอปพลิเคชันชื่อ CIV like  
มีข'อมูลการท	องเท่ียวหมู	บ'าน เรื่องราวของแต	ละหมู	บ'าน CIV ร'านค'า สินค'าอุตสาหกรรมชุมชน แผนท่ีนำเท่ียว ข'อมูล
โฮมสเตยH และรูปภาพ รวมถึงเชื่อมโยงกับเครือข	ายอ่ืน ๆ เช	น แอปพลิเคชันการซ้ือขายออนไลนHของธนาคารต	าง ๆ 
แต	สินค'าในแอปพลิเคชันนี้ยังไม	สามารถซ้ือขายออนไลนHผ	านแอปพลิเคชันได' Thailand Industry Expo ซ่ึงเป?นงาน
นิทรรศการประจำปAของกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีเว็บไซตHและแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ ของกรมส	งเสริม
อุตสาหกรรมท่ีได'นำมาใช'อีกหลายอย	างท้ังท่ียังมีการใช'งานอยู	และใช'งานแล'ว และมีหลายโครงการท่ีให'ผู'สนใจสมัคร
กับหน	วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือท่ีปรึกษาโดยไม	ผ	านระบบออนไลนH 
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 3. ภาพรวมของโครงการ 
 จากการสำรวจ พบว	า แหล	งประชาสัมพันธHและรวบรวมข'อมูลของกรมส	งเสริมอุตสาหกรรมมีจำนวนมาก  
จนอาจทำให'ผู'ท่ีสนใจไม	สามารถหาข'อมูลท่ีต'องการได'ครบถ'วน หรือได'ข'อมูลไม	ตรงกับท่ีต'องการ และมีแนวคิด 
ท่ีจะเพ่ิมเติมบริการและการรวบรวมข'อมูลโครงการกิจกรรมต	าง ๆ ของกรมส	งเสริมอุตสาหกรรมให'ครบวงจร 
มากยิ่งข้ึน จึงได'มีข'อเสนอแนะท่ีจะจัดทำแหล	งรวมข'อมูลและบริการของกรมส	งเสริมอุตสาหกรรมให'สมบูรณHครบถ'วน
ครบวงจรมากยิ่งข้ึน  
 เริ่มต'นจากการสำรวจเว็บไซตHและแอปพลิเคชันต	าง ๆ ท่ีมีอยู	ของกรมส	งเสริมอุตสาหกรรมก	อน และ 
เก็บข'อมูลจากหน	วยงานต	าง ๆ ว	ามีโครงการหรือความต'องการใดบ'างท่ีควรจะอยู	ในแหล	งรวมข'อมูลนี้ เพ่ือเป?นการ
ประชาสัมพันธHและรับสมัครผู'ท่ีสนใจโครงการ รวมถึงเป?นการให'บริการท่ีสามารถทำผ	านระบบออนไลนHได' เช	น การให'
คำปรึกษาแนะนำ การซ้ือขายผ	านระบบออนไลนH หรือบทเรียนบทความต	าง ๆ ผ	านระบบ E-learning จากนั้น  
จึงออกแบบหมวดหมู	ของข'อมูลท่ีต'องการให'เพ่ิมเติมของเว็บไซตHกลางเดิมท่ีมีอยู	ของกรมส	งเสริมอุตสาหกรรม  
หรือมีการปรับปรุงให'มีข'อมูลท่ีทันสมัยเป?นป)จจุบันและครบถ'วนมากยิ่งข้ึน เช	น โครงการฝVกอบรม เดิมมีปฏิทิน
ฝVกอบรมในหน'าเว็บไซตHอยู	 ซ่ึงเป?นปฏิทินโครงการฝVกอบรมสัมมนาของทุกโครงการในกรมส	งเสริมอุตสาหกรรม  
ก็ควรจะมีการปรับเปลี่ยนให'สามารถค'นหาข'อมูลง	ายหรือจำแนกตามรายหน	วยงานเพ่ือให'ผู'สมัครทำการสืบค'นข'อมูล
หลักสูตรหรือหัวข'อท่ีสนใจได'ง	ายยิ่งข้ึน รวมไปถึงบทเรียนออนไลนHและโครงการให'คำปรึกษาแนะนำต	าง ๆ ด'วย
เช	นกัน ซ่ึงควรมีรายละเอียดท่ีครบถ'วน มีระบบรับสมัครออนไลนH รวมถึงสามารถตรวจสอบและประเมินผล 
ของผู'เข'าร	วมโครงการในระบบออนไลนHได'ด'วย 
 จากนั้น จึงทำการสำรวจในรายละเอียดของเว็บไซตHหรือแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ ของหน	วยงาน ซ่ึงมีความจำเพาะ 
หรือมีความจำเป?นต'องใช'แอปพลิเคชันหรือเว็บไซตHของตน เช	นระบบซ้ือขายออนไลนH ระบบให'คำปรึกษาแนะนำ
โดยรวมของกรมส	งเสริมอุตสาหกรรม ต'องมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซตHกลางของกรมส	งเสริมอุตสาหกรรม หากมีจำนวน
มากควรแยกหมวดหมู	ตามหน	วยงานท่ีรับผิดชอบ จากนั้น จึงตรวจสอบในรายละเอียดว	า ควรมีการเพ่ิมเติมใด ๆ  
ในแอปลิเคชันหรือไม	 เช	น แอปพลิเคชันของหมู	บ'านอุตสาหกรรม (CIV like) ก็ควรเชื่อมต	อให'สามารถซ้ือขายสินค'า
ออนไลนHได' รวมไปถึงสินค'าอ่ืน ๆ ท่ีผ	านการพัฒนาหรือคัดเลือกจากกรมส	งเสริมอุตสาหกรรม ก็ควรท่ีจะซ้ือขาย
ออนไลนHผ	านทางเว็บไซตHหรืแอปพลิเคชันของกรมส	งเสริมอุตสาหกรรมเช	นกัน 
 

4. วิธีการดำเนินงาน 

 1) สำรวจเว็บไซตHและแอปพลิเคชันต	าง ๆ ของกรมส	งเสริมอุตสาหกรรมท่ีมีอยู	เดิมท้ังหมด โดยสำรวจ
โครงสร'าง การจำแนกหมวดหมู	 และข'อมูลท่ีจัดเก็บอย	างละเอียด แล'วนำมาวิเคราะหHว	าจะออกแบบหรือปรับปรุง
อย	างไร เพ่ือให'การสืบค'นและใช'งานได'ง	ายและสะดวกยิ่งข้ึน 
 2) สำรวจความต'องการและข'อมูลโครงการรวมถึงภารกิจของหน	วยงานท้ังหมดของกรมส	งเสริมอุตสาหกรรม 
ว	าต'องมีข'อมูลโครงใดท่ีต'องรวบรวมเข'าระบบนี้บ'าง หรือโครงการใดท่ีมีความจำเพาะเจาะจงเหมาะสมท่ีจะต'องมี
เว็บไซตHหรือแอปพลิเคชันแยก รวมถึงความต'องการของแต	ละหน	วยงานว	าต'องการให'ระบบมีหน'าท่ีการทำงาน
อะไรบ'างเพ่ือตอบสนองความต'องการหรือการจัดเก็บข'อมูลท่ีสะดวกยิ่งข้ึนของเจ'าหน'าท่ี   
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 3) ออกแบบและจัดทำระบบดังกล	าวให'มีหมวดหมู	ตามท่ีต'องการ ใช'งานง	าย สืบค'นง	าย รวมท้ังประสานงาน
หน	วยงานหรือเว็บไซตHแอปพลิเคชันภายนอกท่ีจำเป?นต'องมีการเชื่อมโยง เช	น หน	วยงานท่ีเก่ียวข'องกับการซ้ือขาย
ออนไลนH การจัดส	งออนไลนH เป?นต'น 
 4) เก็บรวบรวมข'อมูลและนำใส	ระบบตามท่ีได'ออกแบบไว' รวมถึงปรับปรุงข'อมูลในรายละเอียดให'ครบถ'วน
ครบวงจรมากยิ่งข้ึน และให'เจ'าหน'าท่ีของแต	ละหน	วยงานลงรายละเอียดของตน ของโครงการต	าง ๆ ตามภารกิจของ
หน	วยงาน 
 5) ติดตามประเมินผลการใช'งานของระบบ โดยรับฟ)งความคิดเห็นของผู'รับบริการและเจ'าหน'าท่ี  
ของหน	วยงาน เพ่ือการปรับปรุงระบบให'ดียิ่งข้ึนต	อไปในอนาคต 
 

5. ผลท่ีคาดวาจะได�รับ 
 1) มีผู'เข'าใช'งานระบบเว็บไซตHของกรมส	งเสริมอุตสาหกรรมต	าง ๆ มากข้ึน เนื่องจากการประชาสัมพันธHและ
การรับสมัครโครงการสามารถเชื่อมโยงได'จากเว็บไซตHท่ีสามารถสืบค'นได'ง	าย 
 2) ผู'สมัครเข'าร	วมโครงการต	าง ๆ ของกรมส	งเสริมอุตสาหกรรมมากข้ึน เนื่องจากการสืบค'นข'อมูลและสมัคร
เข'าร	วมโครงการท่ีสะดวกข้ึน รวมท้ังผู'ท่ีสนใจสามารถวางแผนการเข'าร	วมโครงการได'ด'วย 
 3) ผู'ประกอบการและเจ'าหน'าท่ีของหน	วยงานต	าง ๆ ในกรมส	งเสริมอุตสาหกรรมพึงพอใจมากข้ึน จากความ
สะดวกในการใช'งาน การสืบค'นข'อมูล และการติดตามประเมินผล 
 4) เป?นการส	งเสริมเศรษฐกิจของผู'ประกอบการอย	างครบวงจร เช	นการซ้ือขายออนไลนH การให'คำปรึกษา
แนะนำตรงตามท่ีผู'ประกอบการต'องการ รวมไปถึงระบบกองทุนต	าง ๆ เพ่ือสนับสนุนผู'ประกอบการ 
 5) ข'อมูลเป?นระเบียบ สามารถสืบค'นง	าย 
 6) สามารถต	อยอดประชาสัมพันธHแก	ผู'ท่ีสนใจได'ในอนาคต 
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Information Technology : ด�านการท�องเที่ยวในพ้ืนที่อุทยานแห�งชาติ 
 

สัครินทธ	 อ�นประวัติ 
นักวิชาการป�าไม�ชำนาญการ 

กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว	ป�า และพันธุ	พืช 
 
บทนำ 

  ป�จจุบันการท�องเท่ียวในอุทยานแห�งชาติถือว�ามีบทบาทท่ีสำคัญในการเสริมสร%างรายได%และ 
ช�วยกระตุ%นเศรษฐกิจของประเทศ จะเห็นได%จากป/งบประมาณ 2561 กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว3ป4า และพันธุ3พืช  
สามารถจัดเก็บเงินรายได%อุทยานแห�งชาติท้ังสิ้นประมาณ 2,700 ล%านบาท จากสถิตินักท�องเท่ียวท้ังชาวไทย 
และชาวต�างชาติจำนวนกว�า 19 ล%านคน ท่ีเดินทางเข%าไปท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติท่ัวประเทศท่ีได%เป<ดให%บริการ
รวม 131 แห�ง และในอนาคตคาดการณ3ว�าพ้ืนท่ีเหล�านี้ยังคงเป=นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักของการท�องเท่ียว 
ทางธรรมชาติ ท่ี มีแนวโน%มได%รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ อย�างไรก็ตาม ผลสืบเนื่องจากการเพ่ิมข้ึน 
ของนักท�องเท่ียวดังกล�าว อาจก�อให%เกิดผลกระทบต�อระบบนิเวศและทรัพยากรการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติ
อย�างหลีกเลี่ยงไม�ได% ท้ังถ่ินอาศัยของสัตว3ป4าถูกคุกคาม ความเสื่อมโทรมของแหล�งทรัพยากร ป�ญหาขยะและแหล�งน้ำ
เน�าเสีย รวมถึงพืชพรรณด้ังเดิมถูกทำลาย เป=นต%น จึงมีความจำเป=นต%องกำหนดแนวทาง การบริหารจัดการพ้ืนท่ีอย�าง
รอบคอบและรัดกุมเพ่ือปCองกันผลกระทบและลดป�จจัยเสี่ยงต�าง ๆ รวมถึงสร%างจุดสมดุลระหว�างการอนุรักษ3และการใช%
ประโยชน3อย�างยั่งยืนตามเจตนารมณ3ของการจัดต้ังอุทยานแห�งชาติซ่ึงมีวัตถุประสงค3หลัก 3 ด%านได%แก� เพ่ือการอนุรักษ3
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพด้ังเดิมของพ้ืนท่ีให%คงอยู� เพ่ือเป=นแหล�งศึกษาเรียนรู% ค%นคว%าและวิจัยทางวิชาการ 
ด%านธรรมชาติวิทยาและระบบนิเวศ และเพ่ือเป=นแหล�งท�องเท่ียวและพักผ�อนหย�อนใจของประชาชนทั่วไป ดังนั้น  
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) มาประยุกต3ใช%หรือเพ่ิมเติมในงานท่ีเก่ียวข%องกับด%าน 
การท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติ ถือว�าเป=นแนวทางหนึ่ง ในการช�วยลดป�ญหาและปCองกันผลกระทบด%านต�าง ๆ  
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี รวมถึงเป=นการเสริมสร%างความตระหนักและการรับรู %ข %อมูล 
ที่เกี ่ยวข%องในพื้นที่อนุรักษ3แก�นักท�องเที่ยวเพื่อประกอบ การวางแผนหรือตัดสินใจต�อการเดินทางเข%าไปท�องเท่ียว 
ในพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติ ตลอดจนการอำนวยความสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ%าหน%าท่ีได%มาก
ยิ่งข้ึน อีกท้ังยังสอดคล%องตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร3ชาติ 20 ป/ ในการนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อน
ระบบการบริหารงานภาครัฐและพัฒนาระบบการให%บริการประชาชนให%มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนอีกด%วย  
 

ประเด็นการปรับปรุง 
  1. ข%อมูลเชิงพ้ืนท่ี ได%แก� สถานท่ีตั้ง ขนาดพ้ืนท่ี สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ประเภทป4า พืชพรรณ 
และสัตว3ป4า ฯลฯ ในหลายพ้ืนท่ีมีข%อมูลเหล�านี้ค�อนข%างสมบูรณ3และมีความชัดเจน แต�ข%อมูลบางส�วนยังไม�เป=นป�จจุบัน 
เช�น ช�องทางการติดต�อ แผนท่ีการเดินทาง เป=นต%น นอกจากนี้ รูปแบบการนำเสนอข%อมูลยังไม�มีความน�าสนใจ 
และไม�สามารถมองเห็นภาพในพ้ืนท่ีจริงได% เช�น ต%นสนสามใบมีลักษณะเช�นไร ข้ึนอยู�บริเวณใดของพ้ืนท่ี หรือปรากฏ 
อยู�ตรงจุดใดในแผนท่ี เป=นต%น  
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  2. ทรัพยากรการท�องเท่ียว ได%แก� ชายหาด เกาะแก�ง ถ้ำ น้ำตก ภูเขา จุดชมวิว ทุ�งหญ%า ป4าสน 
ทะเลสาบ ฯลฯ ข%อมูลเหล�านี้ยังไม�ครบถ%วนสมบูรณ3 ไม�เป=นป�จจุบันและไม�แสดงข%อมูลแบบทันท�วงที (Real time)  
เช�น สภาพป�จจุบันของน้ำตกเป=นอย�างไร มีนักท�องเท่ียวในบริเวณนั้นจำนวนเท�าใด หรือในแต�ละเดือนมีปริมาณน้ำ 
แตกต�างกันอย�างไร เป=นต%น 
  3. สิ่งอำนวยความสะดวก ได%แก� บ%านพักนักท�องเท่ียว ค�ายเยาวชน พ้ืนท่ีลานกางเต็นท3 ห%องน้ำ 
ร%านอาหาร ลานจอดรถ ปCายสื่อความหมาย สัญญาณ/เครือข�ายโทรศัพท3 ฯลฯ ข%อมูลเหล�านี้ยังไม�มีความชัดเจนและ 
ไม�เป=นป�จจุบัน เช�น ร%านอาหารมีจำนวนก่ีร%าน ต้ังอยู�บริเวณใดบ%าง หรือบริเวณใดมีสัญญาณโทรศัพท3 รวมถึงบ%านพัก
นักท�องเท่ียวในหลายพ้ืนท่ี ไม�มีภาพถ�ายท่ีแสดงให%เห็นถึงลักษณะของบ%านพักว�าเป=นแบบใด หรือสภาพห%องนอนและ
ห%องน้ำเป=นอย�างไร เป=นต%น  
  4. แหล�งท�องเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงและต�อเนื่อง ได%แก� อุทยานแห�งชาติท่ีอยู�ในบริเวณใกล%เคียง 
แหล�งท�องเท่ียวชุมชน/เชิงเกษตร หรือแหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศอ่ืน ๆ ฯลฯ ส�วนใหญ�ไม�มีการแสดงข%อมูลเหล�านี้ไว%  
ทำให%ในบางพ้ืนท่ีเกิดความแออัดและการกระจุกตัวของนักท�องเท่ียว เนื่องจากไม�มีการถ�ายเทนักท�องเท่ียว ไปยัง 
แหล�งท�องเท่ียวอ่ืนท่ีอยู�ในบริเวณใกล%เคียง 
  5. สถานการณ3และการแจ%งเตือนต�าง ๆ ได%แก� ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาวะการขาดแคลนน้ำ 
อันตรายจากสัตว3ป4า ป�ญหาหมอกควัน ฯลฯ ข%อมูลเหล�านี้ค�อนข%างชัดเจนในบางพ้ืนท่ี แต�ส�วนใหญ�ยังไม�มีการแสดงข%อมูล
เหล�านี้ไว% 
 

แนวทางการดำเนินการ  
  จากท่ีประเด็นการเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีได%กล�าวไปในข%างต%น มีความจำเป=นต%องเร�งดำเนินการในสอง
ส�วนหลักคือ การปรับปรุงและเพ่ิมเติมข%อมูลท้ังหมดให%ครบถ%วนสมบูรณ3และเป=นป�จจุบัน ถัดมาคือการนำข%อมูลท้ังหมด 
ท่ีได%รับการแก%ไขและปรับปรุงเรียบร%อยแล%ว ให%บริการนักท�องเท่ียวโดยการนำเสนอผ�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในรูปแบบและช�องทางต�าง ๆ ท่ีมีความเหมาะสมและเข%าใจง�าย ตัวอย�างเช�น  
  1. ข%อมูลเชิงพ้ืนท่ีเก่ียวข%องกับสภาพภูมิประเทศ ประเภทป4า สัตว3ป4า เป=นต%น ควรให%บริการข%อมูล
ดังกล�าวเชิงกราฟ<กแบบ 2 และ 3 มิติ ภาพถ�ายพร%อมคำบรรยาย ภาพเคลื่อนไหว (Animation) หรือวีดีโอ โดยผ�าน 
ทางเว็บไซต3หรือโปรแกรมประยุกต3 (Application)  
  2. กรณีของทรัพยากรการท�องเท่ียวและสิ่งอำนวยความสะดวก ควรมีการให%บริการข%อมูลแบบ
ทันท�วงที (Real time) ในรูปแบบของภาพถ�ายพร%อมคำบรรยาย หรือวีดีโอ และข%อมูลสถิติอื่น ๆ เช�น ป�จจุบันน้ำตก
มีปริมาณน้ำ 70% น้ำมีลักษณะใสและลงเล�นได% มีนักท�องเท่ียวในบริเวณน้ำตกจำนวน 90 คน จะรองรับนักท�องเท่ียว
ได%อีกประมาณ 20 – 30 คน แต�หลังจากนี้จะไม�มีท่ีว�างให%นั่งพักผ�อนหรือลงเล�นน้ำและพ้ืนท่ีเกิดความแออัด  
ส�วนท่ีจอดรถในขณะนี้เต็มแล%ว ขอให%ใช%บริการรถสาธารณะแทนรถยนต3ส�วนตัว หรือแนะนำให%คอยตรวจสอบข%อมูล
เป=นระยะ ๆ เป=นต%น 
  3. กรณีสถานการณ3และการแจ%งเตือนต�าง ๆ เช�น การเกิดดินถล�มหรือน้ำท�วม ควรมีการให%บริการ
ข%อมูลแจ%งเตือนหรือประกาศให%นักท�องเท่ียวและประชาชนท่ัวไปได%รับทราบถึงสภาวะการณ3ในป�จจุบันว�าเป=นอย�างไร  
มีความรุนแรงมากน%อยเพียงใด หรือมีแนวโน%มท่ีสถานการณ3ดังกล�าวจะคลี่คลายลงหรือเพ่ิมความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้
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อาจจะนำเสนอข%อมูลในรูแบบของวีดีโอ หรือภาพถ�ายพร%อมคำบบรยาย โดยชี้ให%เห็นว�าเหตุการณ3เหล�านี้เกิดข้ึน
บริเวณใดของพ้ืนท่ีหรือแผนท่ี เป=นต%น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1  แสดงตัวอย�างการนำเสนอและให%บริการข%อมูลผ�านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
บทสรุป  
  จากองค3ความรู%และประสบการณ3ท่ีได%รับจากการฝdกอบรมหลักสูตรการเสริมสร%างคุณลักษณะ 
ส�วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข%าราชการผู%มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำป/งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว�างวันที่  
27 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ นครเฉิงตูและเมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว�า ยุทธศาสตร3การพัฒนา
ประเทศของจีนในหลายด%านมีการนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต�าง ๆ มาปรับใช%รวมถึงพัฒนาต�อยอด 
ในการดำเนินงานแทบท้ังสิ้นท้ังระบบการศึกษา การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมการบินและรถไฟความเร็วสูง เป=นต%น 
ดังนั้น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต3ใช%หรือดำเนินการปรับปรุงในส�วนท่ีมีอยู�เดิมให%มีความเหมาะสมและ
สอดคล%องกับบริบทของประเทศไทยในการดำเนินงานด%านต�าง ๆ โดยเฉพาะด%านการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาตินั้น 
สามารถช�วยเสริมสร%างการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน3 (Paradigm shift) การทำงานของเจ%าหน%าท่ีและอำนวยความสะดวก
ในการบริหารจัดการและการบูรณาการข%อมูลท่ีมีอยู�อย�างกระจัดกระจายให%มีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเสนอและ
ให%บริการข%อมูลแก�นักท�องเท่ียวและผู%สนใจได%อย�างสะดวกและทันท�วงที ซ่ึงเป=นการตอบสนองต�อความต%องการ 
ของผู%ใช%บริการข%อมูลดังกล�าวอย�างแท%จริง อีกท้ังยังเป=นการเตรียมความพร%อมเพ่ือปรับตัวรองรับต�อการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเกิดจากเทคโนโลยี (Technological disruption) ในอนาคตอีกด%วย 
อ�างอิง 
 นิวัติ เรืองพานิช. 2556. การอนุรักษ	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม. กองทุนจัดพิมพ3ตำราป4าไม% คณะวน
ศาสตร3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3. กรุงเทพฯ. 400 หน%า 
 www.dnp.go.th 

วีดีโอแสดงน้ำตก 

ข�อความแจ�งสภาพอากาศและอุณหภมูิ 

ภาพเคลื่อนไหวแสดงสตัว>ป?า ภาพแบบ ๓ มิต ิแสดงพ้ืนที่ทั้งหมด 

วีดีโอแสดงลักษณะป?าสนสามใบ 

ภาพถ�ายแสดงสภาพทุ�งหญ�า
พร�อมคำบรรยาย 

ภาพถ�ายแสดงจุดชมวิว
พร�อมคำบรรยาย 

ข�อความแจ�งจำนวนนักท�องเที่ยวและที่จอดรถ 
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การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเป�นผู�ประกอบการธุรกิจ 
ในระบบพาณิชย#อิเล็กทรอนิกส# (e-Commerce) 

 
สุขวิทย� โตนาราง  

นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ 
สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 
 ประเทศไทยมีจำนวนผู�ใช�งานอินเทอร�เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย%างต%อเนื่อง จนในป'จจุบันมีผู�ใช�งานอินเทอร�เน็ต  
ในไทยกว%า 45 ล�านคน สะท�อนถึงการเข�าถึงเทคโนโลยีของประชาชน การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื ่อสาร 
ที ่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และราคาถูกลง ซึ ่งส%งผลให�พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� (e-Commerce) ของไทยเติบโต 
อย%างรวดเร็วตามไปด�วย ซึ่งมูลค%าพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ของไทยมีการเติบโตอย%างต%อเนื่องระหว%าง 8-10% ต%อปF 
โดยเฉพาะพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�แบบ B2C (Business to Consumer) ซึ่งมีมูลค%าในปF 2561 อยู%ที่ 8.65 แสนล�านบาท  
เติบโต 14.04% จากปF 2561 นับว%าเปOนอัตราการเติบโตของการดำเนินธุรกิจแบบ B2C สูงเปOนอันดับ 1 ของอาเซียน1  
 ดังที่กล%าวมาข�างต�น จะเห็นได�ว%าพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� เปOนการพาณิชย�รูปแบบใหม%ที่มีการเติบโตต%อเนื่อง 
แต%ในขณะเดียวกัน สินค�าที่จำหน%ายอยู%ในระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ไทย เปOนผู�ขายจากต%างประเทศกว%า 80%  
โดยส%วนใหญ%เปOนสินค�าประเภท เครื่องกีฬา, อัญมณี, นาSิกา, แว%นตา ฯลฯ2 สินค�าเกษตรของไทยยังไม%สามารถเข�าไป
มีบทบาทในพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ได� ดังนั้น แนวทางการส%งเสริม และพัฒนาช%องทางการจำหน%ายสินค�าเกษตรในยุคนี้ 
ควรปรับเปลี ่ยนไปใช�เทคโนโลยีดิจ ิทัล (Digital Transformation) และใช�ประโยชน� จากการเข�ามามีบทบาท 
ของเทคโนโลยีที่ส%งผลกระทบอย%างรุนแรง (Disruptive Technology) ต%อการค�าขายแบบผ%านคนกลาง (Indirect 
Selling) เปOนการค�าขายโดยตรงไม%ผ%านพ%อค�าคนกลาง หรือพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�แบบ B2C ซึ่งจะส%งผลให�เกษตรกร 
มีรายได�เพิ่มขึ้น ผู�บริโภคได�รับสินค�าที่มีคุณภาพ ในราคาสมเหตุสมผล (Reasonable Price) ทั้งนี้จากการเข�ารับ 
การฝgกอบรม และศึกษาดูงานทั้งในและต%างประเทศตามหลักสูตร การเสริมสร�างคุณลักษณะส%วนบุคคล และทักษะ
การทำงานสำหรับข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ%นท่ี 14 จึงขอเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน ดังนี้ 
 

 ช่ือโครงการ พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� (e-Commerce) ทางการเกษตรสำหรับเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
 

หลักการและเหตุผล ในป'จจุบันพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ในประเทศไทยเติบโตมากขึ้น และเข�ามามีบทบาท
สำคัญต%อการค�าการลงทุนของประเทศ ดังนั้นจึงเปOนโอกาสท่ีจะนำช%องทางพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ดังกล%าว มาเปOน
เครื่องมือในการช%วยให�เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีรายได�เพิ่มขึ้น จากการจำหน%ายสินค�าเกษตรโดยไม%ผ%านพ%อค�า 
คนกลาง และผู�บริโภคได�รับสินค�าท่ีมีคุณภาพโดยตรงจากเกษตรกร 
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 ข�อมูลท่ีน6าสนใจ3  
 

 

 
 

25% ของประชากรไทย 
หรือประมาณ 25 ล�านคน 
ทำงานในภาคเกษตรกรรม 

 

 
 

9% ของ GDP ไทย 
มาจากภาคเกษตรกรรม 

 

 

 
รายได�ประชากร 

นอกภาคเกษตรกรรม 
16,367 บาท/เดือน 

 

 
รายได�ประชากร 

ในภาคเกษตรกรรม 
5,227 บาท/เดือน 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงแพลตฟอร�มย%อยของ LINE ในประเทศไทย 
 

� ประชากรประเทศไทยท้ังหมด 69 ล�านคน จะมีผู�ใช�งาน LINE จำนวน 44 ล�านคน4 

� คนไทยใช�งานสมาร�ทโฟนเฉลี่ย 216 นาที/วัน จะใช�งาน LINE เฉลี่ย 63 นาที/วัน หรือใช�เวลากว%า 29% หรือ
มากกว%า 1/4 ของการใช�โทรศัพท�มือถือในแต%ละวันอยู%บนแพลตฟอร�มของ LINE 
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ภาพท่ี 2 แสดงผู�ให�บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส� (e-Marketplace) ท่ีมีส%วนแบ%งการตลาดสูงสุดในไทย 3 อันดับแรก 
ได�แก% Shopee, Lazada และ JD Central 

 
 

การวิเคราะห# SWOT 
 
จุดแข็ง (Strange) 
 
1. พฤติกรรมผู �บริโภคยุคใหม%มีแนวโน�มในการซ้ือ
สินค�าผ%านทางพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�มากข้ึน 
2. ผู �บริโภคยุคใหม%คุ �นชินกับการซื้อสินค�าผ%านทาง
พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� เนื่องจากมีการเปyดให�บริการ 
มาระยะหนึ่งแล�ว 
3. พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�แบบ B2C ทำให�ขายผลผลิต
ได�ราคาสูงข้ึน โดยไม%ต�องผ%านพ%อค�าคนกลาง 
4. ธนาคารพัฒนาระบบการชำระค%าใช�จ%ายออนไลน� 
(e-Payment) ทั ้งแอปพลิเคชัน และการแจ�งเตือน 
ผ%าน LINE หรือข�อความเข�ามายังสมาร�ทโฟน เมื่อมี
การเคลื่อนไหวของบัญชี 
5. ผู�ให�บริการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�เอกชน มีระบบ
การต ิดตามส ินค �า (Tracking) และการชำระเ งิน
ปลายทาง ทำให�ผู�บริโภคมีความเชื่อม่ันมากข้ึน 
6. การให�บริการเครือข%ายอินเทอร�เน็ตผ%านสมาร�ทโฟน 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบท่ัวประเทศ 

จุดอ%อน (Weak) 
 
1. เกษตรกร และข�าราชการขาดความรู�เรื่องพาณิชย�
อิเล็กทรอนิกส� แก�ไขโดยอบรมให�ความรู�เพ่ิมเติม 
2. พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�มักเปOนการขายปลีก สินค�า
บางชนิดอาจเสียหายระหว%างรอขาย หรืออาจไม%ทัน 
ต%อความต�องการขาย แก�ไขโดยแบ%งส%วนผลผลิต
สำหรับขายในแพลตฟอร�มอิเล็กทรอนิกส� และช%องทาง
ปกติอ่ืน ๆ ควบคู%กันไป 
3. พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ไม%เหมาะกับการขายสินค�า  
ที ่ เน %าเส ียง %าย แก�ไขโดยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ�    
ใช�เทคโนโลยีการยืดอายุผลผลิต หรือแปรรูปผลิตภัณฑ� 
4. เกษตรกรขาดความรู � เร ื ่องการชำระค%าใช �จ %าย
ออนไลน� (e-Payment) และการทำธุรกรรมออนไลน� 
แก�ไขโดยร%วมมือกับหน%วยงานด�านการเงินการธนาคาร    
ท่ีเก่ียวข�อง ในการให�ความรู� และฝgกปฏิบัติ 
5. เกษตรกรไม%มีสมาร�ทโฟนสำหรับใช�งาน แก�ไขโดย
การให�สินเชื่อจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ� 
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โอกาส (Opportunity) 
 
1. พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ในไทยเติบโตอย%างต%อเนื่อง 
2. สินค�าเกษตรยังไม%ได�เข�ามาในพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�
มากนัก ยังไม%มีเจ�าใหญ%มาผูกขาด 
3. เน�นเรื ่องมาตรฐานสินค�าที่ได�รับการรับรอง GAP 
และอ ินทร ีย �  จะเป Oนการกระต ุ �นการผล ิตส ินค�า    
ตามมาตรฐานดังกล%าวทางอ�อม 
4. นอกจากจะจำหน%ายในประเทศแล�ว ยังสามารถ
จำหน%ายให�ลูกค�าต%างประเทศได�ด�วย 
5. หากทำเปOนนโยบายสำคัญเร%งด%วน ภาครัฐสามารถ
ต%อรอง และขอความร%วมมือจากหน%วยงานต%าง ๆ ได� 
6. การร%วมมือกันในโครงการนี้ อยู%ในลักษณะท่ีทุกฝ�าย
ได �ประโยชน �  (Win-Win Situation)  เกษตรกร มี
ช%องทางการจำหน%าย และมีรายได�เพิ่มขึ้น ผู�บริโภค
ได � ร ับส ินค �าท ี ่ม ีค ุณภาพในราคาสมเหต ุสมผล    
และภาคเอกชนผู �ให�บริการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�    
มีผู�เข�าใช�งานเพ่ิมข้ึน 
 

อุปสรรค (Treat) 
 
1. สินค�าเสียหายจากการขนส%งล%าช�า หรือค%าขนส%งสูง 
แก�ไขโดยการทำข�อตกลง และกำหนดมาตรฐาน    
การขนส%งสินค�าเกษตรร%วมกับหน%วยงานรัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชนด�านการขนส%ง 
2. ผู�บริโภคไม%เชื่อถือในคุณภาพสินค�าของเกษตรกร 
แก�ไขโดยการรับรองมาตรฐานคุณภาพตราสินค�า 
3. ผู�บริโภคจะไม%ดาวน�โหลดแอปพลิเคชันใหม% แต%นิยม
ใช�งานแอปพลิเคชันเดิม หรือผู �ให�บริการพาณิชย�
อิเล็กทรอนิกส�รายเดิมที่มีอยู%ในตลาด แก�ไขโดยไม%ทำ
แอปพลิเคชันมาแข%งขันเพิ่ม แต%จะทำเปOนแพลตฟอร�ม
ต%อขยายเพิ่มเติมในผู�ให�บริการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�
รายเดิม 

เป<าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินกลุ%มวิสาหกิจชุมชน, ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และSmart Farmer 

 เชิงคุณภาพ เกษตรกรท่ีเข�าร%วมโครงการมีรายได�เพ่ิมจากการขายผ%านช%องทางพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� 
 

ตัวช้ีวัด ร�อยละ 80 ของเกษตรกรท่ีเข�าร%วมโครงการมีรายได�เพ่ิมข้ึน 
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 กระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
+ วางแผนงาน เห็นชอบนโยบาย 
+ ลงนามความร%วมมือ (MOU) 
+ เตรียมความพร�อมเกษตรกร 
และข�าราชการท่ีเก่ียวข�อง 
+ พัฒนาแพลตฟอร�มใหม%
เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการขาย
สินค�าเกษตร 
+ โฆษณาและประชาสัมพันธ� 
 

+ เกษตรกรจำหน%ายสินค�าในระบบ
พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� 
+ ผู�ให�บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส�  
( e-Marketplace)  จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม
ส%งเสริมการขาย โปรโมชั ่นต%างๆ
ฯลฯ 
+ หน%วยงานอื่นๆ ปฏิบัติหน�าที่ของ
ตน ตามที่ได�ลงนามความร%วมมือกัน
ไว� 

 + กำกับติดตาม 
(Monitoring) เปOนระยะๆ 
+ ประเมินผล (Evaluation)   
ท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
+ ขยายผลสู%เกษตรกรท่ัวไป  
นอกพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน 

1. ข้ันเตรียมการ  
+ วางแผนงาน ขอความเห็นชอบนโยบาย  
+ ต้ังคณะทำงาน ประชุมหารือ ลงนามความร%วมมือกับหน%วยงานต%าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
+ สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปOนหน%วยงานผู�รับผิดชอบหลักของโครงการ 
+ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� (องค�การมหาชน) เปOนวิทยากรฝgกอบรมข�าราชการ และ

เกษตรกร ให�มีความรู�ความเข�าใจในเรื่องพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� 
+ กรมพัฒนาธุรกิจการค�า เปOนวิทยากรฝgกอบรมข�าราชการ และเกษตรกร ให�มีความรู�ความเข�าใจ      

เรื่องการขาย และการตลาด 
+ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ� และธนาคารอื่น ๆ ให�ความรู�เรื่องระบบการชำระค%าใช�จ%ายออนไลน� 

(e-Payment) แก%ข�าราชการและเกษตรกร รวมท้ังพัฒนาแพลตฟอร�มให�ง%ายต%อการใช�งาน 
+ ผู�ให�บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส� (e-Marketplace) ที่มีส%วนแบ%งการตลาดสูงสุดในประเทศไทย 3 ราย 

ได�แก% Shopee, Lazada และ JD Central พัฒนาแพลตฟอร�มเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการจัดจำหน%ายสินค�าเกษตร 
+ ผู�ให�บริการเครือข%ายสังคมการค�าออนไลน� (Social Commerce) ในที่นี ้คือ LINE พัฒนาแพลตฟอร�ม

เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการจัดจำหน%ายสินค�าเกษตร 
+ หน%วยงานด�านโลจิสติกส� อาทิ ไปรษณีย�ไทย การรถไฟแห%งประเทศไทย บริษัท เคอร�รี่ เอกซ�เพรส ฯลฯ 

รับทราบข�อตกลง และลงนามร%วมกันในการรับส%งสินค�าเกษตร 
+ โฆษณา และประชาสัมพันธ�โครงการผ%านสื่อต%างๆ เพ่ือให�ผู�บริโภครับรู� 

ข้ันเตรียมการ 
(Preparation Stage) 

3 เดือน 

ข้ันดำเนินการ 
(Implementation Stage) 

6 เดือน 

ข้ันประเมินผล 
(Final & Evaluation Stage) 

1 เดือน 
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2. ข้ันดำเนินการ 
 + เกษตรกรทดลองจำหน%ายสินค�าในระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� ทั้งแพลตฟอร�มตลาดอิเล็กทรอนิกส�       
และเครือข%ายสังคมการค�าออนไลน� โดยมีข�าราชการ ส.ป.ก. เปOนพี่เลี้ยงอย%างใกล�ชิดจนกว%าเกษตรกรจะคุ�นเคย  กับ
ระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ดังกล%าว 
 + จัดกิจกรรมส%งเสริมการขายแพลตฟอร�ม เพ่ือกระตุ�นยอดขายสินค�าเกษตร 
 
 3. ข้ันประเมินผล 

+ ติดตามผลการดำเนินโครงการเปOนระยะ 
+ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
+ ขยายผลโครงการสู%เกษตรกรท่ัวไป ท่ีทำกินนอกพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
+ เกษตรกรท่ีสนใจเข�าร%วมโครงการต�องผลิตสินค�าท่ีได�มาตรฐานท่ีกำหนดไว� 
+ บูรณาการกับหน%วยงานที ่รับผิดชอบในประเด็นที ่เกี ่ยวข�องเพิ ่มเติม เช%น การยืดอายุสินค�าเกษตร       

การออกแบบบรรจุภัณฑ� ฯลฯ 
 

งบประมาณ 7,200,000 บาท (จังหวัดละ 100,000 บาท โดยประมาณ) 
 
ผลท่ีคาดว6าจะได�รับ 
1. เกษตรกรท่ีเข�าร%วมโครงการมีรายได�เพ่ิมข้ึน จากการขายผ%านระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� 
2. เกษตรกรที่เข�าร%วมโครงการมีความรู�ความเข�าใจ และสามารถจำหน%ายสินค�าเกษตรผ%านช%องทางพาณิชย�

อิเล็กทรอนิกส�ได� 
3. ผู�บริโภคพึงพอใจกับการซ้ือสินค�า และผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร ผ%านระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� 
  
ประเมินผล 
1. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการโดยการใช�แบบสอบถาม และสัมภาษณ�เกษตรกรผู�เข�าร%วมโครงการ 

 2. ประเมินผลความพึงพอใจขอลูกค�า โดยเก็บจากข�อมูลจากการให�คะแนนความพึงพอใจของผู�บริโภค   
ในแพลตฟอร�มพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ต%าง ๆ 
 

บรรณานุกรม 
 

1. https://www.prachachat.net/ict/news-285669 
2. https://contentshifu.com/ecommerce-trends-priceza/ 
3. เอกสารประกอบการฝgกอบรมหลักสูตร การเสริมสร�างคุณลักษณะส%วนบุคคล และทักษะการทำงานสำหรับ

ข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปFงบประมาณ 2562, เรื่อง LINE CROP, HiPPS 14 Batch 3 Group 5  
4. https://www.thumbsup.in.th/2019/04/line-th-stats-2019/ 
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การพัฒนาฐานข
อมูลระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล
อมของประเทศไทย (Big Data)  
และการใช
ประโยชน+ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล
อม (Data Analytics) 

 
สุชาธิษณ	 วิรุฬห	ภิญโญ 

นักวิชาการสิ่งแวดล�อมชำนาญการ 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

 

การปรับเปล่ียนระบบการบริหารงานและการให
บริการภาครัฐสู9รัฐบาลดิจิทัล 
นับต้ังแต� พ.ศ. 2559 ท่ีรัฐบาลภายใต�การนำของ พลเอกประยุทธ& จันทร&โอชา นายกรัฐมนตรี ได�กำหนด

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คือ “นโยบายไทยแลนด& 4.0” ซ่ึงเป9นวิสัยทัศน&เชิงนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู�การขับเคลื่อน
ประเทศด�วยนวัตกรรม เป9นต�นมา นั้น  

ป=จจุบัน ประเทศไทยได�มีการประกาศพระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให�บริการภาครัฐผ�านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล) เพ่ือยกระดับการบริหารงานและการให�บริการภาครัฐให�อยู�ในระบบดิจิทัล 
อันจะนำไปสู�การเป9นรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีระบบการทำงานและข
อมูลเช่ือมโยงกันระหว9างหน9วยงานของรัฐอย�างม่ันคง
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปDดเผยและโปร�งใส รวมท้ังประชาชนได�รับความสะดวกในการรับบริการและ
สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน�วยงานของรัฐได� เม่ือเกิดการเชื่อมโยงการทำงานระหว�างหน�วยงานของรัฐ 
จะทำให�เกิดการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน  

และหากมีการประกาศใช�แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล�ว หน�วยงานของรัฐจะต�องดำเนินการให�เป9นไป 
ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และต�องจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน�วยงานของรัฐ 
ให�สอดคล�องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงจะต�องเตรียมการหรือเริ่มดำเนินการให�เป9นไปตาม พรบ. ฉบับดังกล�าว  
ซ่ึงมีผลใช�บังคับต้ังแต� 23 พฤษภาคม 2562(1)  

 

การใช
ประโยชน+จากข
อมูลในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการขับเคล่ือนการพัฒนาองค+กร 
วัตถุประสงค&ของการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานและหน�วยงานไปสู�การเป9นรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือให�มี

การจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัล นั้น เพ่ือให�เกิดการอำนวยความสะดวกให�กับประชาชน 
ในการรับบริการ และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน�วยงานของรัฐได� 

สำหรับหน�วยงานภาครัฐสามารถนำข�อมูลในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ มาใช�ในการบริหารงานเพ่ือให�เกิด
การพัฒนาประเทศได� ซ่ึงข�อมูลในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ อาจมีคุณลักษณะสำคัญท่ีทำให�เป9นข�อมูลขนาดใหญ�และ
มีความซับซ�อน (Big Data) ได� คือ(2)  

1.  ข�อมูลท่ีมีจำนวนมากขนาดมหาศาล (Volume) 
2. มีความซับซ�อนหลากหลาย (Variety)  
3. มักเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วตลอดเวลา (Velocity)  
4. ยังไม�สามารถนำมาใช�เป9นข�อมูลท่ีสมบูรณ&เพ่ือประกอบการพิจารณาได� (Veracity)  
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ดังนั้น การนำข�อมูล big data ไปใช�ประโยชน&เพ่ือการประมวลผลให�เกิดการบริหารและจัดการข�อมูลสำหรับ
การพัฒนาการบริการข�อมูลของหน�วยงานภาครัฐได�นั้น จำเป9นต�องมีการวิเคราะห&ข�อมูล (Data Analytics) ท่ีเป9นการนำ
ข�อมูลมาเชื่อมโยงกันเพ่ือหาความสัมพันธ&ของข�อมูล สามารถแบ�งระดับความสามารถในการวิเคราะห&ข�อมูลได�ดังนี้(3)(4)  

1. การวิเคราะห&เพ่ือคุณภาพของข�อมูล 
2. การวิเคราะห&เชิงพรรณนา (Descriptive Analytics) เป9นการวิเคราะห&เพ่ือแสดงผลเหตุการณ&  

ท่ีเกิดข้ึนในลักษณะท่ีง�ายต�อการเข�าใจ 
3. การวิเคราะห&แบบวินิจฉัย (Diagnostic Analytics) เป9นการอธิบายถึงสาเหตุของสิ่งท่ีเกิดข้ึน ป=จจัย

ต�าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ&กับสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
4. การวิเคราะห&เพ่ือทำนาย (Predictive Analytics) เป9นการวิเคราะห&เพ่ือการทำนายสิ่งท่ีน�าจะเกิดข้ึน 

โดยใช�ข�อมูลท่ีได�เกิดข้ึนแล�วกับแบบจำลองทางสถิติ 
5. การวิเคราะห&เพ่ือชี้แนะ (Prescriptive Analytics) เป9นการวิเคราะห&เพ่ือพยากรณ&สิ่งท่ีจะเกิดข้ึน 

ข�อดี ข�อเสีย สาเหตุ และระยะเวลาของสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน และการให�คำแนะนำทางเลือกต�าง ๆ ท่ีมีอยู� 
และผลของแต�ละทางเลือก 

6. การวิเคราะห&คำและสัญลักษณ& 
 

การพัฒนาฐานข
อมูลระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล
อม 
นับต้ังแต�การกำหนดให�การพัฒนาโครงการท่ีมีผลกระทบสิ่งแวดล�อม ต�องจัดทำรายงานการประเมิน

กระทบสิ่งแวดล�อมในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม พ.ศ. 2535 เป9นต�นมา 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมท่ีได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู�ชำนาญการพิจารณารายงาน 
การวิเคราะห&ผลกระทบสิ่งแวดล�อม (คชก.) ได�กำหนดมาตรการปbองกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมให�โครงการต�องปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด โดยหน�วยงานผู�อนุญาตตามกฎหมาย
จะต�องนำมาตรการนั้นไปกำหนดเป9นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาต และจะต�องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต�อ
หน�วยงานผู�อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป9นประจำทุกปe นั้น 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในฐานะท่ีเป9นหน�วยงานหลักท่ีมีภารกิจ
รับผิดชอบระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมในประเทศไทย จะประกอบไปด�วยองค&ประกอบท่ีเก่ียวข�อง  
3องค&ประกอบ ได�แก� 

1. ผู
มีสิทธิ์จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล
อม ซ่ึงถูกกำหนดไว�ให�การจัดทำรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมต�องจัดทำโดยผู�รับใบอนุญาตเป9นผู�จัดทำรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล�อม 

2. รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล
อม ท่ีได�รับความเห็นชอบมากกว�า 7,000 ฉบับ โดยจะ
ประกอบไปด�วยการศึกษาครอบคลุมระบบสิ่งแวดล�อม คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
คุณค�าการใช�ประโยชน&ของมนุษย& คุณค�าต�อคุณภาพชีวิต นำมาใช�ในการประเมินผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล�อม และกำหนดมาตรการปbองกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม  
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3. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปDองกันและแก
ไขผลกระทบส่ิงแวดล
อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล
อม ซ่ึงถูกระบุไว�ให�หน�วยงานผู�อนุญาตตามกฎหมายจะต�องนำ
มาตรการนั้นไปกำหนดเป9นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาต และจะต�องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
เสนอต�อหน�วยงานผู�อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
เป9นประจำทุกปe ซ่ึงมีมากกว�า 4,000 ฉบับต�อปe 

 

ข�อมูลตามองค&ประกอบท่ีเก่ียวข�องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมท้ัง 3 ส�วน ข�างต�นนั้น  
ถือได�ว�าเป9นข�อมูล big data เนื่องจากเป9นข�อมูลท่ีมีจำนวนมาก มีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
ท่ีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจะต�องทำการจัดเก็บข�อมูลให�เป9นระบบเพ่ือพัฒนา 
ให�เป9นฐานข�อมูลระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม โดยมีวัตถุประสงค&เพ่ือให�ผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องสามารถ 
ใช�ประโยชน&จากข�อมูลได�เกิดประโยชน&มากท่ีสุด  

 

การพัฒนาระบบฐานข
อมูลในระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล
อม 
1. ฐานข
อมูลระบบผู
มีสิทธิ์จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล
อม จะประกอบด�วยรายชื่อ

นิติบุคคลท่ีข้ึนทะเบียนกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยจะแสดงข�อมูล 
ของความเชี่ยวชาญในประเภทโครงการ ผลงานหรือประสบการณ& ประวัติการถูกลงโทษหรือพักใบอนุญาต ข�อมูล 
การติดต�อ ซ่ึงการจัดเก็บข�อมูลให�อยู�ในรูปแบบข�อมูลดิจิทัล จะทำให�ผู� พัฒนาโครงการท่ีต�องจัดทำรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมสามารถตรวจสอบข�อมูลได�ด�วยตนเอง โดยระบบฐานข�อมูลจะต�องสามารถเชื่อมโยง
กับหน�วยงานอ่ืน ๆ ท่ีสามารถตรวจสอบความถูกต�องของฐานข�อมูลการเป9นนิติบุคคลได�ด�วย 

2. ฐานข
อมูลรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล
อม เนื่องจากในรายงานฯ จะประกอบด�วยข�อมูล
การศึกษาของระบบสิ่งแวดล�อม ท้ังข�อมูลด�านลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ อุทกวิทยา
และคุณภาพน้ำผิวดิน อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำใต�ดิน ทรัพยากรดิน ทรัพยากรปhาไม�และสัตว&ปhา สาธารณสุข 
เป9นต�น ซ่ึงมีท้ังข�อมูลท่ีเป9นประเภทปฐมภูมิ และข�อมูลทุติยภูมิ ท่ีเป9นข�อมูลในระดับพ้ืนท่ีท่ีทำการศึกษา ครอบคลุม
พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ข�อมูลในระบบจึงมีขนาดใหญ� การจัดเป9นระบบฐานข�อมูลดิจิทัล จะเป9นข�อมูลการสืบค�นท่ีสามารถใช�
ประโยชน&ได�ท้ังในระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม และการจัดการสิ่งแวดล�อมเชิงพ้ืนท่ีในระดับต�าง ๆ เช�น 
การวางแผน เฉพาะพ้ืนท่ี การวางแผนระดับจังหวัด และการวางแผนในระดับภาค เป9นต�น ป=จจุบันข�อมูลมีการจัดเก็บ
ท้ังในรูปแบบของเอกสารและรูปแบบดิจิทัลไฟล& การใช�ประโยชน&จากฐานข�อมูลจึงยังมีข�อจำกัดอยู�มาก 

3. ฐานข
อมูลคุณภาพส่ิงแวดล
อม เป9นข�อมูลท่ีปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปbองกัน
และแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ  
จึงทำให�มีข�อมูลคุณภาพสิ่งแวดล�อมทุกประเภทท่ีได�กำหนดให�โครงการติดตามตรวจสอบ เช�น คุณภาพอากาศ 
คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต�ดิน คุณภาพน้ำทะเล คุณภาพดิน เป9นจำนวนมาก พร�อมท้ังข�อมูลจุดติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล�อม กระจายอยู� ท่ัวท้ังประเทศ ตามจำนวนของการพัฒนาโครงการ การจัดเก็บข�อมูลคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมในป=จจุบันเป9นการเก็บข�อมูลในรูปแบบเอกสารและรูปแบบดิจิทัลไฟล& การใช�ประโยชน&จากฐานข�อมูลจึงยัง
มีข�อจำกัดอยู�มาก 
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ดังนั้น เพ่ือให�มีการใช�ประโยชน&จากฐานข�อมูลคุณภาพสิ่งแวดล�อมท่ีเก็บรวบรวมไว�ในรูปแบบเอกสาร
ได�นั้น จำเป9นต�องมีการพัฒนาให�เกิดการจัดการฐานข�อมูลคุณภาพสิ่งแวดล�อมจากรูปแบบเอกสารให�เป9นการจัดเก็บ
ข�อมูลในรูปแบบตัวเลขแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล
อม พร�อมท้ังแสดงตำแหน�งของจุดติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล�อม โดยท่ีจะต�องสามารถแสดงผลในรูปแบบออนไลน&ได� และให�ระบบสามารถแจ�งเตือนหากพบ
ตัวเลขแสดงคุณภาพสิ่งแวดล�อมเกินค�ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล�อมประเภทต�าง ๆ เพ่ือใช�ประโยชน&ในการเฝbาระวัง  

และหากสามารถพัฒนาให�ฐานข�อมูลคุณภาพสิ่งแวดล�อมท่ีได�จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อม ร�วมกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมท่ีเป9นภารกิจของหน�วยงาน
ภาครัฐอ่ืน ๆ เช�น กรมควบคุมมลพิษ ให�เป9นศูนย&ข�อมูลคุณภาพสิ่งแวดล�อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม (Data Center) ต�อไป โดยหน�วยงานของรัฐสามารถเข�าถึงข�อมูลดังกล�าวได� 

 

การใช
ประโยชน+ฐานข
อมูลระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล
อมในการบริหารจัดการคุณภาพส่ิงแวดล
อม 
การใช�ประโยชน&จากฐานข�อมูลท้ังสามองค&ประกอบดังกล�าวข�างต�น จำเป9นต�องใช�การวิเคราะห&ข�อมูล

(Data Analytics) เช�น รูปแบบการวิเคราะห&เพ่ือทำนาย (Predictive Analytics) ท่ีเป9นการนำข�อมูลมาเชื่อมโยงกัน
เพ่ือหาความสัมพันธ&ของข�อมูลท้ังระบบฐานข�อมูลย�อยท่ีต�องเชื่อมโยงกัน และการเชื่อมโยงข�อมูลกับหน�วยงานอนุญาต 
และหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง เช�น กรมควบคุมมลพิษ และระดับจังหวัด (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมจังหวัด) โดยท่ีจะต�องสามารถแสดงผลในรูปแบบออนไลน&ได� เพ่ือกำหนดแผนการพัฒนาและมาตรการ
จัดการสิ่งแวดล�อมท่ีสอดคล�องกับป=ญหาในเชิงพ้ืนท่ี เช�น การจัดการสิ่งแวดล�อมระดับจังหวัด หรือเชิงรายสาขา
ประเภทโครงการ เช�น การทำเหมืองแร� การพัฒนาปDโตรเลียม การประกอบกิจการอุตสาหกรรม เป9นต�น 

การใช�ประโยชน&จากฐานข�อมูลดังกล�าว นอกเหนือจากการใช�งานตามภารกิจของ สผ. และผู�ท่ีอยู�ในระบบ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมแล�ว หน�วยงานภาครัฐอ่ืนท่ีมีภารกิจเพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อม เช�น 
กรมควบคุมมลพิษ กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม และองค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เป9นต�น หน�วยงานท่ีกำกับดูแล
การพัฒนาโครงการ เช�น กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร� กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมทางหลวง เป9นต�น 
และหน�วยงานอ่ืน ๆ ท่ีจำเป9นต�องใช�ข�อมูลด�านสิ่งแวดล�อมเพ่ือประกอบการกำหนดนโยบาย หรือแผนการดำเนินการ
ของหน�วยงาน 

จากการใช�ประโยชน&ฐานข�อมูลระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมท่ีได�รับการพัฒนา ถือได�ว�าเป9น
การยกระดับการบริหารงานและการให�บริการภาครัฐให�อยู�ในระบบดิจิทัล อันจะนำไปสู�การเป9นรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีระบบ
การทำงานและข�อมูลเชื่อมโยงกันระหว�างหน�วยงานของรัฐอย�างม่ันคงปลอดภัยมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปDดเผยและ
โปร�งใส รวมท้ังประชาชนได�รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน�วยงานของ
รัฐได� เม่ือเกิดการเชื่อมโยงการทำงานระหว�างหน�วยงานของรัฐ จะทำให�เกิดการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน
เป9นการทำงานแบบบูรณาการระหว�างหน�วยงานภาครัฐตาม พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล 
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สรุป 
การพัฒนาระบบฐานข�อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมให�เป9นระบบฐานข�อมูลท่ีมีลักษณะ 

เป9นดิจิทัลไฟล& ทำให�สามารถสืบค�นและเข�าถึงข�อมูลเพ่ือประโยชน&ในการศึกษาเพ่ือจัดทำรายงาน การกำกับดูแล 
การปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนด การเฝbาระวังคุณภาพสิ่งแวดล�อมจากการดำเนินโครงการต�าง ๆ และการใช�
ประโยชน&เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม รวมถึงการใช�ประโยชน&ข�อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล�อมอ่ืน ๆ การดำเนินการดังกล�าวจะก�อให�เกิดการบริหารจัดการด�านสิ่งแวดล�อมของประเทศเป9นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอันจะเป9นประโยชน&ในการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมและสุขภาพของประชาชนและ
ประโยชน&สาธารณะ ซ่ึงเป9นไปตามเจตนารมณ&ตามพระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ พ.ศ. 
2535และการจัดการข�อมูลเพ่ือบูรณาการกับหน�วยงานต�าง ๆ จะสอดคล�องนโยบายของประเทศ คือ “นโยบาย 
ไทยแลนด& 4.0” ด�วย 
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นโยบายการพัฒนามุงไปทางภาคตะวันตกของประเทศจีน 
 

หฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ 
นักฟ�สิกส�รังสีชำนาญการ 

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

ป�จจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงได�รับการยอมรับในฐานะชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ การก�าวข้ึนมาเป,น
ผู�นำทางเศรษฐกิจของประเทศจีนอย/างก�าวกระโดดในช/วงระยะเวลา 40 ป4 หลังจากการเป5ดการค�ากับต/างประเทศ 
ในป4 2522 นั้น ทำให�หลายประเทศต�องจับตามองและมีความวิตกกังวลถึงสถานะความมั่นคงของประเทศตนเอง  
ทั้งประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรป รวมถึงสหรัฐอเมริกา ประเทศจีนมีพื้นท่ีขนาดกว�างขวางเทียบได�ประมาณ 19 เท/า 
ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศไทย และมีจำนวนประชากรมากถึง 1,434 ล�านคน เทียบเป,น 22 เท/าของประชากรไทย 
(ข�อมูลสถิติป4 2561) นอกจากนี้ ประเทศจีนยังมีวัฒนธรรมท่ียาวนานถึง 5,000 ป4 และระบอบการปกครองแบบสังคม
นิยมเผด็จการที่มุ/งเน�นไปทางทุนนิยม ทำให�ประเทศมีศักยภาพทั้งทางภูมิศาสตรE กำลังคน และการดำเนินนโยบาย 
เพ่ือพัฒนาประเทศผ/านการค�าขายและการลงทุนท้ังในประเทศและต/างประเทศ 

ประเทศจีนกำลังมุ/งเน�นนโยบายเพ่ือพัฒนาประเทศให�มีการขยายความเจริญจากฝ�Hงตะวันออกไปทางตะวันตก
ของประเทศ ภายใต� “นโยบายการพัฒนามุ/งไปทางภาคตะวันตก” หรือ “Go-West Policy” เนื่องจากพื้นที่ประเทศ 
ท่ีมีขนาดใหญ/ทำให�เกิดความเจริญกระจุกตัวเฉพาะในเขตเมืองใหญ/สำคัญเท/านั้น โดยเฉพาะฝ�Hงตะวันออกของประเทศ
ที่เป,นด/านสำคัญในการขนส/งสินค�า รัฐบาลจีนจึงจำเป,นต�องกระจายความเจริญและเร/งพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค
ตอนกลางและภูมิภาคตะวันตกของประเทศ ผ/านมหานครฉงชิ่ง และนครเฉิงตู ในมณฑลเสฉวนซึ่งตั ้งอยู/บริเวณ
ตะวันตกเฉียงใต�ของประเทศ นโยบายนี้ได�ดำเนินการอย/างจริงจังในช/วงต�นป4 2543 และคาดหวังที่จะช/วยลด 
ความเหลื่อมล้ำ แก�ป�ญหาความยากจน การเข�าถึงระบบสาธารณูประโภคขั้นพื้นฐาน แก�ป�ญหาเศรษฐกิจในภูมิภาค 
และการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศอย/างคุ�มค/า เป,นต�น  

นอกจากนี้ประเทศจีนยังให�ความสำคัญกับการสร�างความร/วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ โดยความ
พยายามเชื่อมต/อเส�นทางคมนาคมจากประเทศจีนแผ/นดินใหญ/ไปยังประเทศต/าง ๆ โดยต�องการเชื่อมต/อเส�นทาง
ระหว/างประเทศทั้งทางบกและทางน้ำจากทวีปเอเชีย ยุโรป ไปยังแอฟริกา ผ/านการก/อสร�างโครงสร�างพื้นฐานสำหรับ
การคมนาคม ภายใต�นโยบายเส�นทางสายไหมแห/งศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีชื่อว/า “หนึ่งแถบ หนึ่งเส�นทาง” หรือ “One Belt 
One Road” และภายหลังได�เปลี่ยนชื่อเป,น “Belt and Road Initiative” นโยบายนี้มุ/งเน�นส/งเสริมการค�าการลงทุน
ระหว/างประเทศ สร�างผลประโยชนEในทางเศรษฐกิจจากการขนส/งสินค�าของประเทศจีนไปยังประเทศต/าง ๆ พร�อมท้ัง
เผยแพร/วัฒนธรรม และการดำเนินบทบาทของประเทศเพื่อขยายอิทธิพลทางการค�า ประเทศไทยถือว/าเป,นประเทศ 
ที่อยู/ในเส�นทางสายไหมใหม/ โดยประเทศจีนมุ/งหวังที่จะเชื่อมต/อเส�นทางการขนส/งทางรถไฟตั้งแต/ประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต� ผ/านประเทศจีน ประเทศแถบเอเชียกลาง ไปยังทวีปยุโรป ดังนั้น การที่ประเทศไทยจะเข�าร/วมกับ
ประเทศจีนภายใต�เส�นทางสายไหมแห/งใหม/นี้ จะนำมาซึ่งวิกฤตหรือโอกาสของประเทศไทยต/อการขยายอิทธิพล 
ทางเศรษฐกิจของประเทศจีน  
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การเรงพัฒนาของประเทศจีนผานมุมมองจากมหานครฉงช่ิง และนครเฉิงตู 
 การเดินทางไปศึกษาดูงานที่มหานครฉงชิ่ง และนครเฉิงตู ในมณฑลเสฉวน ทำให�เรียนรู�ยุทธศาสตรEที่สำคัญ
ของจีนเพ่ือการพัฒนาประเทศอย/างก�าวกระโดด รัฐบาลจีนปกครองด�วยหลายระบอบการปกครอง ได�แก/ ระบอบการ
ปกครองส/วนกลางไปยังมณฑลต/าง ๆ เขตการปกครองตนเอง เขตบริหารพิเศษ และมหานครท่ีข้ึนตรงต/อรัฐบาลกลาง 
(ข�อมูลเม่ือ ตุลาคม 2561) ประเทศจีนแผ/นใหญ/นั้นแบ/งออกเป,น 31 มณฑล และในจำนวนมณฑลท้ังหมดนั้นมี 4 มหา
นครใหญ/ที่ขึ้นตรงต/อรัฐบาลโดยตรง เพื่อเพิ่มความคล/องตัวในการพัฒนาประเทศ ได�แก/ ป�กกิ่ง เซี่ยงไฮ� เทียนจิน 
และฉงชิ่ง  

มหานครฉงชิ่งได�รับการยกระดับและแยกตัวออกมาจากการปกครองของมณฑลเสฉวนในช/วงที่รัฐบาลจีน 
ได�เริ่มเดินตามนโยบาย Go-West Policy ถึงแม�ฉงชิ่งไม/ได�ตั้งอยู/ในแถบฝ�Hงตะวันออกของประเทศ แต/ถือว/าเป,นเมือง
หลักในการเป5ดประตูเพ่ือกระจายความเจริญสู/พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในภาคตะวันตกของประเทศจีน เนื่องจากมหานครฉงชิ่งนั้น
มีแม/น้ำสายหลักท่ีสำคัญไหลผ/าน คือ “แม/น้ำแยงซีเกียง” เพื่อขนส/งสินค�าเข�ามายังใจกลางของประเทศได� โดยมหา
นครฉงชิ่งได�ถูกขนานนามว/า “มหานครสำคัญทางอุตสาหกรรม” เพราะเป,นฐานผลิตยานยนตEขนาดใหญ/ แหล/งผลิต
ชิ้นส/วนคอมพิวเตอรEแบบพกพาท่ีสำคัญของโลก เป,นต�น 
 นครเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน เป,นเมืองสำคัญในการพัฒนาประเทศเช/นกัน โดยรัฐบาลได�จัดตั้งเขต
เศรษฐกิจกลุ/มเฉิงตู-ฉงชิ่งขึ้น ตามนโยบายพัฒนามุ/งไปทางภาคตะวันตก และเฉิงตูได�รับการยอมรับตั้งแต/อดีตว/าเป,น
เมืองสำคัญในการปกครองประเทศเนื่องจากชัยภูมิตอนกลางท่ีอุดมสมบูรณE ล�อมรอบด�วยแม/น้ำหลายสาย โดยป�จจุบัน
รัฐบาลจีนได�ทุ/มงบประมาณมหาศาลเพ่ือสร�างเฉิงตูให�เห็นเมืองแห/งอนาคต โดยการจัดวางผังเมืองในลักษณะวงแหวน
ที่บ/งบอกถึงการขยายความเจริญออกไปในวงกว�างจากจุดศูนยEกลางของเมือง มีการกำหนดบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรม 
เชิญชวนให�ผู�ประกอบการจากทั่วโลกมาลงทุน การกำหนดเขตการค�าเสรี และรัฐบาลวางแผนพาณิชยEอิเล็กทรอนิกสE 
นอกจากนี้ บ�านเมืองของนครเฉิงตูมีการจัดการที่เป,นระบบและเป,นมิตรต/อสิ่งแวดล�อม ท�องถนนที่หน/วยงานรัฐ
รับผิดชอบค/อนข�างสะอาด มีการตกแต/งถนนด�วยต�นไม�ขนาดใหญ/ ส/งเสริมการใช�จักรยานในการเดินทางโดยสามารถ
เลือกและจอดจักรยานตามจุดต/าง ๆ ทั่วเมืองได� จำกัดการใช�รถยนตEส/วนตัวในบางวันเพื่อลดความแออัดทางจราจร 
กำหนดพื้นที่ชั้นในสำหรับรถจักรยานยนตEไฟฟfาเท/านั้น รวมถึงจัดหาสถานที่จอดรถและสถานีชารEจไฟสำหรับรถยนตE
พลังงานไฟฟfา เป,นต�น 
 การพัฒนาประเทศในบริบทของเมืองเฉิงตู และฉงชิ่งที ่ได�กล/าวมานั้น รัฐบาลจีนได�นำเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเข�ามาใช�อย/างต/อเนื่อง สอดคล�องกับวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน ได�แก/ การปรับองคEกรด�วยดิจิทัล 
(Digital transformation) การวิเคราะหEข�อมูลขนาดใหญ/ (Big Data analytics) และป�ญญาประดิษฐE (Artificial 
intelligence) เพื่อพัฒนาต/อยอด การนำกลยุทธEเพื่อนำไปสู/การปฏิบัติ (Strategy execution) รวมถึงการวางแผน
รองรับการขยายตัวของเมือง และสังคมผู �ส ูงอายุในอนาคต การไปศึกษาดูงานท่ี Chengdu Hi-tech Industry 
Development Zone และ Chengdu Planning Exhibition สามารถเห็นได�ชัดเจนว/ารัฐบาลจีนให�ความสำคัญ 
ในการสนับสนุนผู�ประกอบการทั้งรายใหญ/และรายย/อย ทางด�านการวางกลยุทธEด�านการกำหนดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
และจัดต้ังศูนยEบ/มเพาะธุรกิจเพ่ือช/วยเหลือและนำทางให�ธุรกิจสามารถเติบโตประสบความสำเร็จ  
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ข'อเสนอแนะในการนำมาประยุกต+ใช'กับสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 การศึกษาดูงานหน/วยงานเอกชนที่ประเทศจีน ทำให�ตระหนักว/านอกจากนโยบายของรัฐบาลที่เน�นขยาย 
ความเจริญให�ประชาชนทุกภาคส/วนและทุกพื้นท่ี ให�สามารถเข�าถึงทรัพยากรและระบบสาธารณูประโภคขั้นพื้นฐานแล�ว  
ภาคเอกชนเองก็มีความเชื่อมั่นต/อการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเป,นอย/างมาก ความเชื่อมั่นของประชาชนเป,นป�จจัย
สำคัญในการเดินหน�าประเทศ หน/วยงานภาครัฐควรส/งเสริมนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) นั่น
คือ การบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร/งใส ตรวจสอบได� มีความรับผิดชอบ และเน�นการมีส/วนร/วมของทุกภาคส/วน  
เพ่ือสร�างความเชื่อม่ันในการให�บริการประชาชน ซ่ึงจะส/งผลให�ภาพรวมในการพัฒนาประเทศเป,นไปอย/างต/อเนื่อง  

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในฐานะหน/วยงานหลักในการกำกับดูแลการใช�พลังงานนิวเคลียรEในทางสันติ  
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล�อมจากการใช�ประโยชนEจากพลังงานนิวเคลียรE และเป,นหน/วยงาน 
ท่ีประสานกับประชาชน ผู�ประกอบการโดยตรง ดังนั้น สำนักงานฯ ควรให�ความสำคัญกับนโยบายเพ่ือเข�าถึงประชาชน
ในหลายพ้ืนท่ีต/าง ๆ ดังเช/น การจัดสรรงบประมาณและบุคลากรให�ส/วนงานภูมิภาค การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเข�าถึงป�ญหาของ
ผู�ประกอบการในลักษณะการทำงานในเชิงรุกมากข้ึน การรวบรวมและวิเคราะหEข�อมูลเพ่ือการปรับปรุงการทำงานและ
นโยบาย การนำเทคโนโลยีมาใช�เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน รวมถึงส/งเสริมกิจกรรมร/วมกับองคEกรปกครองท�องถ่ิน 
เพื่อให�ประชาชนเข�าใจถึงประโยชนEและโอกาสในการใช�พลังงานนิวเคลียรEเพื่อพัฒนาประเทศ ลดความเข�าใจเชิงลบ 
ต/อพลังงานนิวเคลียรE เป,นต�น 

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ควรสร�างความเชื่อม่ันองคEกร (Organization trust) เพ่ือให�ผู�ท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังนานา
ประเทศเชื่อมั่นว/าประเทศไทยมีหน/วยงานกำกับดูแลที่เข�มแข็ง สำนักงานฯ ควรให�ความสำคัญกับภารกิจหลักนั่นคือ 
การกำหนดมาตรฐานกำกับดูแลและออกเป,นกฎหมายที่ชัดเจน กระบวนการออกใบอนุญาตที่สะดวกรวดเร็ว และ
กระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักสากลในการกำกับดูแล “Regulate, License, and Inspection” 
ท้ังนี้ ในยุคประเทศไทย 4.0 หน/วยงานราชการต�องเป,นผู�นำริเริ่มในการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการทำงานให�มีความ
คล/องตัว ประชาชนสามารถเข�าถึงข�อมูลได� และจำเป,นต�องวิเคราะหEป�ญหาและข�อมูล เพื่อหาทางแก�ไขป�ญหา 
ในเชิงรูปธรรมท่ีจับต�องได� และส/งเสริมการแข/งขันเพ่ือเกิดนวัตกรรม เป,นต�น   

รัฐบาลจีนมุ/งเน�นการพัฒนาประเทศโดยใช�กลยุทธEด�านการเป,นผู�นำด�านการค�า โดยการใช�เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเข�ามาพัฒนาประเทศ และน/าจะส/งผลให�ในอนาคตประเทศจีนอาจจะเป,นผู�นำทางด�านเทคโนโลยี
เช/นกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด�านนิวเคลียรEที ่ตอนนี้ประเทศจีนได�เร/งพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟfานิวเคลียรE 
เพื่อส/งเสริมให�ประเทศใช�พลังงานสะอาด ลดผลกระทบต/อสิ่งแวดล�อมจากการใช�เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมุ/งหวังให�มี
สัดส/วนแหล/งพลังงานหลักมาจากพลังงานนิวเคลียรEและพลังงานทางเลือกอื่น ๆ นอกจากนี้ในอนาคตคาดการณEได�ว/า
ประเทศจีนจะยกระดับตนเองเป,นผู �ส/งออกเทคโนโลยีโรงไฟฟfานิวเคลียรEที ่สำคัญ สามารถแข/งขันกับประเทศ
มหาอำนาจ ซึ่งประเทศไทยควรเตรียมความพร�อมเพื่อดูแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงทางด�านพลังงานและเทคโนโลยี
นิวเคลียรEของประเทศจีนต/อไป 
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