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จอมใจ กุลธานี 
นักการข่าวช านาญการพิเศษ 

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
 

 ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ  (สขช.) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรปฏิบัติงำน 

ข่ำวกรองในประเทศและต่ำงประเทศ กำรต่อต้ำนข่ำวกรองในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ข่ำวกรองทำงกำรสื่อสำร กำรรักษำควำมปลอดภัยหน่วยงำน
รัฐฝ่ำยพลเรือน และกำรเป็นศูนย์กลำงบูรณำกำรงำนข่ำวกรองแห่งชำติ  
ท ำหน้ำที่ติดตำม ประเมิน และแจ้งเตือน สถำนกำรณ์ในประเทศและ
ต่ำงประเทศที่จะมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงแห่งชำติ หรือแนวทำง 

กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ และกระจำยข่ำวกรองไปยัง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ นอกจำกนี้ยังท ำหน้ำที่เสนอแนะ  
ให้ข้อคิดเห็น และให้ค ำปรึกษำด้ำนข่ำวกรอง กำรต่อต้ำนข่ำวกรอง และ
กำรรักษำควำมปลอดภัยฝ่ำยพลเรือนต่อนำยกรัฐมนตรี สภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดตำมที่
นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

 สภาวการณ์ปัจจุบัน ของข่ าวต่ างประ เทศมีกำรน ำ เสนอ 

อย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้อย่ำงแพร่หลำยผ่ำนทำงสื่อสำร 
ออนไลน์ซึ่งมีควำมก้ำวหน้ำและมีโปรแกรมกำรแปลภำษำในเบื้องต้น 

1 



ประกอบกับประชำชนสนใจข่ำวต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้นอย่ำงมำก และต้องกำรทรำบ
ข่ำวสำรต่ำงประเทศอันเป็นผลประโยชน์หรือผลกระทบที่มำถึงตน 

ทั้งในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ กำรทหำร สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และอ่ืน  ๆ
ขณะที่ข่ำวต่ำงประเทศที่น ำเสนอผ่ำนสื่อสำรออนไลน์ทั้งในรูปของสื่อปิด 
สื่อเปิด สื่อกึ่งปิด (ต้องเป็นสมำชิก หรือเสียค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำเป็น
สมำชิก) บำงชิ้นข่ำวมีลักษณะที่เป็นข่ำวลวง กำรโฆษณำชวนเชื่อ และ 

กำรบิดเบือนข่ำวสำรเพ่ือวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ทั้งด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม หรือเ พ่ือท ำลำยภำพลักษณ์ของเป้ำหมำยอยู่อย่ำงมำก ทั้งนี้  
กำรควบคุมด้ำนกำรรับรู้ข่ำวสำรอย่ำงถูกต้องเหมำะสมยังเป็นสิ่งที่ด ำเนินกำร 
ได้ยำก   
 จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรประสำนงำนและกำรตรวจสอบ
ข่ำวสำรทั้งกับหน่วยข่ำวภำยในและภำยนอกประเทศให้มำกยิ่งขึ้น เพ่ือให้
ได้ข่ำวกรองต่ำงประเทศที่ถูกต้อง แม่นย ำ รวดเร็วส ำหรับผู้มีอ ำนำจ
ตัดสินใจก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินกำร หน่วยงำนต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และลงไปถึงภำคประชำชน ตำมกำรปฏิรูประบบรำชกำร 4.0 
ก ำหนดให้ ข้ ำรำชกำร เป็นกล ไกหนึ่ งที่ ส ำคัญของกำรขับ เคลื่ อน 

กำรเปลี่ยนแปลงตำมแผนปฏิรูปประเทศสู่กำรเป็นประเทศไทย 4.0 โดยมี
กำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยกำรให้
ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนจัดสรรทุนฝึกอบรม
ส ำหรับกำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ หลักสูตร
ทักษะทำงดิจิทัล (Digital Literacy) กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม (Innovation)  
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และกำรประสำนกำรท ำงำนร่วมกัน (Collaboration) เพ่ือกำรท ำงำน 

ในระบบรำชกำร 4.0 ที่ข้ำรำชกำรต้องกล้ำที่จะเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติด
กรอบเดิม ๆ หรือรูปแบบกำรท ำงำนแบบเดิม ท้ำทำยและเปิดกว้ำงรับสิ่ง
ใหม่ ๆ มุ่งเป้ำหมำยกำรท ำงำนร่วมกัน โดยท ำอย่ำงร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปัน
ทรัพยำกรเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพ มีกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำน
ผ่ำนระบบดิจิทัล ท ำงำนเชิงรุก มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และสร้ำงนวัตกรรม
จำกสิ่งที่มีอยู่ เดิม หรือสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมำก่อน ปฏิบัติงำนโดยเน้นให้
ประชำชนเป็นศูนย์กลำง และยึดหลักธรรมำภิบำล เพ่ือให้ภำครัฐเป็นที่พ่ึง
ของประชำชน ได้รับควำมเชื่อถือและไว้วำงใจจำกประชำชน  
 ผลกำรฝึกอบรมจำกกำรเรียนและดูงำนที่ไทย (สวนสำมพรำนโมเดล) 
กำรเรียนและกำรดูงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนที่ญี่ปุ่น (มหำวิทยำลัย
โตเกียว กระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำและอุตสำหกรรมญี่ปุ่น บริษัท IBM  

เมืองโยโกฮำมำ และบริษัท Withfluence ซึ่งท ำกำรตลำดเชิงอิทธิพลผ่ำนสื่อ 

สังคมออนไลน์) และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งระหว่ำงผู้เข้ำอบรมจำก
ทั้ง 14 หน่วยงำน และจำกอำจำรย์คนไทยและคนญี่ปุ่นผู้มีประสบกำรณ์สูง 
เพ่ือส่งเสริมให้มีแนวคิดในกำรน ำมำประยุกต์ใช้กับองค์กร  
 การวิเคราะห์ปัญหาด้านข่าวกรองต่างประเทศใน สขช. สำมำรถ
แยกได้ดังนี้  
 1. กำรใช้ทรัพยำกรร่วม (เช่น ฐำนข้อมูล) และกำรเชื่อมโยง หรือ
กำรสร้ำงเครือข่ำยกับทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกยังไม่มำกพอ และ
ยังไม่ได้น ำจุดเด่นของหน่วยข่ำวต่ำง ๆ มำร่วมกันบูรณำกำรทำงกำรข่ำว 

ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
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 2. กำรมีกฎระเบียบและขั้นตอนยุ่งยำกซับซ้อนของรำชกำร (Red 

Tape) ซึ่งคล้ำยกับหลำยหน่วยงำนภำครัฐของไทย ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ 

ในกำรแจกจ่ำยผลผลิตข่ำวกรองในลักษณะที่เป็นประจ ำไปยังหน่วยงำน 

ที่เก่ียวข้อง   
 3. กำรเป็นหน่วยงำนที่น ำเสนอข่ำวสำรเฉพำะผู้มีอ ำนำจตัดสินใจ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำตลอด ท ำให้ไม่มีประสบกำรณ์ในกำรเผยแพร่
ควำมรู้ข่ำวกรองต่ำงประเทศแก่ประชำชน โดยเฉพำะในลักษณะที่เป็น
ประเด็นที่น่ำสนใจ หรือข้อมูลที่น่ำติดตำม เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแก่
ประชำชน และเพ่ือให้ประชำชนได้รับข่ำวกรองต่ำงประเทศที่ เป็น
ประโยชน์อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และรวดเร็ว  
 ข้อเสนอและแผนปฏิบัติงานในการเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรอง
ต่างประเทศในการเชื่อมโยง สร้างเครือข่าย เพื่อชาติและประชาชน  
มีดังนี้  
 1. กำรเสริมสร้ำงทัศนคติกำรร่วมแรงร่วมใจท ำงำน (Collaboration)  

และแบ่งปันข้อมูลเพ่ือสร้ำงผลประโยชน์ร่วมกัน (win-win solution)  

ในกำรเสนอข่ำวกรองต่ำงประเทศให้มีประสิทธิภำพทั้งในด้ำนเนื้อหำ 

ที่ลุ่มลึก แม่นย ำ รวดเร็ว รอบด้ำน แต่เป็นกำรท ำงำนเพ่ือชำติและ
ประชำชน และต้องใช้กำรอ้ำงอิงแหล่งข่ำวที่ได้มำตำมควำมเหมำะสม  
 2. กำรเร่งบูรณำกำรทำงกำรข่ำวทั้งภำยในหน่วยงำน และกับหน่วยข่ำว 
อ่ืน ๆ โดยอำจจะเชื่อมโยงฐำนข้อมูลข่ำวสำร กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ
กำรจัดประชุมระดมสมองร่วมกันในประเด็นข่ำวต่ำงประเทศที่จ ำต้องมี 
องค์ควำมรู้จำกหน่วยนโยบำยและหน่วยปฏิบัติในส่วนกลำงหรือในส่วน
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ภูมิภำค เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้ำน สำมำรถปฏิบัติได้จริง และเพ่ิมกำรปรับ
ระบบท ำงำนเป็นดิจิทัลมำกข้ึน เพ่ือให้รวดเร็ว และลดกำรใช้กระดำษ  
 3. กำรรับ - ส่ง ข่ำวสำร และกำรแลกเปลี่ยนข่ำวกรองต่ำงประเทศ
ในลักษณะที่เป็นประจ ำทั้งภำยใน สขช. และกับหน่วยงำนอ่ืน ผ่ำนช่อง 
ทำงสื่อสำรออนไลน์ที่เป็นของรัฐ เช่น ระบบ G-Chat ในกำรผลิตและ
ก ำกับตรวจสอบ    
 4. กำรเสนอข่ำวกรองต่ำงประเทศในลักษณะที่ เป็นประเด็น 

ที่น่ำสนใจ หรือข้อมูลที่น่ำติดตำม และเป็นประโยชน์ให้แก่ประชำชน  
ตำมระบบรำชกำร 4.0 ที่ เน้นให้ประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen-centric)  

อันจะเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรยอมรับจำกประชำชน ด้วยกำรจัดท ำลิงค์ 
ในเว็บไซต์ของ สขช. ในด้ำนข่ำวกรองต่ำงประเทศ ซึ่งอำจมีกำรน ำเสนอ 

ในลักษณะของกำรเล่ำข่ำวให้ควำมรู้ กำรสัมภำษณ์อำจำรย์ นักวิชำกำร  
ในประเด็นที่น่ำสนใจผ่ำนเว็บไซต์ของ สขช. หรือช่องทำงสื่อสำรออนไลน์อ่ืน  ๆ 
และมีช่องทำงให้ประชำชนแสดงควำมเห็นเพ่ือจะได้ทรำบถึงควำมต้องกำร 
และกระแสทิศทำงกำรน ำเสนอข่ำวกรองต่ำงประเทศเชิงรุกในลักษณะ
ดังกล่ำว ซึ่งจะท ำให้ สขช. มีส่วนเป็นผู้ประกอบกำรสำธำรณะ (Public 

Entrepreneurship) 

 5. กำรเพ่ิมบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำร หรือกำรน ำ outsource 

มำใช้ในกำรช่วยดูแล ควบคุม และตรวจสอบระบบฐำนข้อมูลข่ำวกรอง
ต่ำงประเทศในกำรเชื่อมโยงและสร้ำงเครือข่ำย กำรสร้ำงช่องทำงสื่อสำร
ออนไลน์ต่ำง ๆ กับหน่วยงำนภำครัฐอ่ืน ๆ และกับประชำชน รวมถึง 
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กำรติดตำมดูกำรตอบสนองกำรสื่อสำรของประชำชนที่มี feedback  
ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นเรื่องกำรรักษำควำมปลอดภัยเป็นส ำคัญยิ่งยวด 

 ในส่วนของการติดตามผล พิจำรณำว่ำข่ำวกรองต่ำงประเทศ 

มีประสิทธิภำพมำกขึ้นในด้ำนควำมลุ่มลึก แม่นย ำ รวดเร็ว ให้แก่ผู้มีอ ำนำจ
ตัดสินใจและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง ให้แก่ภำคประชำชน โดยจะมี 
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของหน่วยต่ำง ๆ และพิจำรณำจำกประชำชน 

ที่เข้ำดูและใช้ประโยชน์จำกข่ำวกรองต่ำงประเทศจำกลิงค์ของเว็บไซต์ของ 
สขช. และดูจำก feedback ของประชำชนที่ได้รับมำด้วย  
 กำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนและกำรแบ่งปันทรัพยำกร
ร่วมกัน เ พ่ือมุ่ งประโยชน์สู งสุดในกำรเ พ่ิมประสิทธิภำพข่ำวกรอง
ต่ำงประเทศ เป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงมำก นอกจำกนี้ กำรประสำนและบูรณำกำร
กับภำคส่วนอ่ืน ๆ กำรร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration) ระหว่ำงหน่วยข่ำว
โดยยึดมั่นผลประโยชน์ร่วมกันเพ่ือชำติและประชำชน ก็มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง 
ในกำรท ำให้ข่ำวกรองต่ำงประเทศเป็นที่น่ำเชื่อถือ แม่นย ำ และมีควำม 

ลุ่มลึก สำมำรถน ำไปใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
รวมถึงสะท้อนกำรบูรณำกำรทำงกำรข่ำวที่ได้ประโยชน์โดยดึงจุดเด่น 

ของแต่ละหน่วยมำร่วมกันท ำงำน สิ่งเหล่ำนี้เป็นควำมยำกที่ต้องสร้ำง 

กำรพึงตระหนักรู้จำกทุกระดับของคนในองค์กร 
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ปจัจัยสู่ความส าเร็จของระบบราชการ 4.0 

 

จิตติมา รอดสวาสดิ์ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

กรมอนามัย  
 

 บทน า  

 นโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ภายใต้การน าของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เป็นกระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะน าไปสู่
การรับมือกับพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 211 หน่วยงานภาครัฐในระบบ
บริหารราชการแผ่นดินซึ่งถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญในการ
ตอบสนองและขับเคลื่อนภารกิจของราชการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปเพ่ือปรับบทบาทให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนา
ท่ามกลางความท้าทายใหม่  
 ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลใช้โมเดลการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืน ท าให้ระบบราชการแบบเดิม ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดระบบ
วิธีการท างานใหม่สู่ระบบราชการ 4.0 เพ่ือพลิกโฉม (transform) การท างาน 

                                                           
1 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์เขียว Thailand 4,0 โมเดลขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ความมั่นคง มัง่คั่ง และยั่งยืน. [ออนไลน์]. จากเวปไซต์ 
https://www.opdc.go.th/uploads/files/2559/01Doc141259.pdf. (สืบค้นข้อมูล: 26 กรกฎาคม 2561). 
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ที่ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นพ่ึงของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government)  
ตามกรอบแนวทางที่มีองค์ประกอบใน 3 ด้าน คือ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  
(Open and Connected Government) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen – Centric and Service – Oriented และมีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมั ย  (Smart & High Performance Government)2 ท่ ามกลา ง 
ความท้าทายใหม่ของการพัฒนาภาครัฐที่จะต้องตอบโจทย์ตามความต้องการ 
ของประชาชนที่เป็นระดับบุคคลมากขึ้น มุ่งเน้นการท างานบูรณาการร่วมกัน 

ให้ได้แบบไร้รอยต่อ (Seamless) และสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาปรับใช้ในการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใส 
ข้าราชการในระบบราชการ 4.0 จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ 

ทางความคิด (Mindset) เพ่ิมทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในยุคสังคมดิจิทัล ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
(กพร.) ได้ก าหนดปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาระบบราชการ 
4.0 ไว้สามประการ ดังนี้ 
 ปัจจัยที่หนึ่ง : การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคอ่ืน ๆ ในสังคม 
(Collaboration) การปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของกลไกภาครัฐที่ให้
ความส าคัญกับประเด็นภารกิจ (Area based) มากกว่าการด าเนินงาน 

                                                           
2
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0. 

[ออนไลน์]. จากเวปไซต์ https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/ document/thai-gov-system-

context-thailand-4-0.pdf. (สืบค้นข้อมูล: 29 กรกฎาคม 2561). 
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โดยยึดอ านาจหน้าที่ (Functional Based) จะเสริมหนุนให้เกิดการด าเนินงาน 

ร่วมกันเป็นเครือข่ายของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม แนวนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันได้น าแนวคิด “สานพลัง
ประชารัฐ” ที่น าเอาจุดเด่นของแต่ละภาคส่วนมารวมกันในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาคุณภาพคน และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งท างานแบบบูรณาการให้เกิด
ความเชื่อมโยงประสานสอดคล้องกัน 

 ปัจจัยที่สอง : การสร้างนวัตกรรม (Innovation) การคิดใหม่ท าใหม่ 
การประดิษฐ์คิดค้นวิธีการท างาน หรือเครื่องมือใหม่ เพ่ือน ามาทดแทน 

การแก้ไขปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้น เป็นสิ่งจ าเป็นของการ
บริหารองค์กรภาครัฐในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกไร้พรมแดน ที่ท าให้การติดต่อสื่อสารของ 
ประเทศต่าง ๆ เชื่อมถึงกันได้สะดวกมากขึ้นและมีความสลับซับซ้อนเพ่ิมขึ้น 
การเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางสู่ความมั่งคั่ งได้  จ าเป็นต้อง เน้นการใช้องค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าและความได้เปรียบในการแข่งขัน  
ในขณะเดียวกันระบบราชการและกลไกภาครัฐจะต้องมีประสิทธิภาพ 

โดยการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมการบริหาร 
เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าของภาคเอกชน และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ และ
การส่งต่อบริการให้ประชาชนที่ดีกว่าเดิม การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
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ท างานโดยการสร้างกรอบความคิดเบื้องต้น เช่น กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม 
(Innovative Thinking) กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
และกระบวนการคิดเชิงระบบ (System Thinking) เป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ส าหรับการสร้างเสริมสมรรถนะของข้าราชการ รวมถึงการสร้าง
สภาพแวดล้อมต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่องค์กรนวัตกรรม  
 ปัจจัยที่สาม : การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization)  
สิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 

ได้บุคลากรภาครัฐไม่เพียงแต่มีความพร้อมที่สามารถปรับตัวในบริบทของ
การเปลี่ยนผ่าน แต่จะต้องตอบสนองต่อการเป็นภาครัฐอัจฉริยะที่มีขีด
สมรรถนะสูงและทันสมัย ทั้งการใช้ข้อมูลเชิงลึกในการก าหนดนโยบาย  
มีการท างานผ่ านระบบดิจิทัลอย่ างสมบูรณ์แบบตั้ งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ และสามารถท างาน ณ สถานที่ใดก็ได้ในทั่วทุกมุมโลก  
เป็นต้น3  
 กรณีศึกษา : แนวทางปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 

 อย่างไรก็ตามการผลักดันองค์กรภาครัฐไปสู่ระบบราชการ 4.0  

ต้องเผชิญกับความท้าทายค่อนข้างมาก เนื่องจากในระบบราชการเดิมยังขาด 

ความเชื่อมโยงของเครือข่ายสารสนเทศอย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมทั้งไม่ได้มาตรฐานและลงทุนซ้ าซ้อนกัน อีกทั้งการบริหาร
จัดการภาครัฐพบว่ามีประสิทธิภาพต่ า ระบบการให้บริการประชาชน 

                                                           
3
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน. ระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน [ออนไลน์]. จากเวปไซต์ 
https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/ThaiGov4.0_3.pdf.  (สืบค้นข้อมูล: 26 กรกฎาคม 2561). 
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ยังไม่ได้มาตรฐานสากล และกฎระเบียบของประเทศไทยไม่เอ้ือต่อการ 

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน การพัฒนาสมรรรถนะส าหรับข้าราชการ
ในแต่ละระดับเพ่ือรองรับการปฏิรูปจึงมีความส าคัญในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ และยกระดับคุณภาพการท างานให้มีประสิทธิภาพ การพาไป
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ท าให้เห็นตัวแบบหรือแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ที่เป็นรูปธรรม และเปิดโลกทัศน์และมุมมอง
ใหม่ให้กับข้าราชการ เพ่ือน าไปประยุกต์ในการพัฒนาองค์กรและตนเอง  
ในที่นี้จะเสนอกรณีศึกษาจากการศึกษาดูงานในหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะส าหรับข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ ประจ าปี 2561 ดังนี้ 
 “สามพรานโมเดล” นับเป็นตัวแบบความส าเร็จของการสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างธุรกิจโรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์  กับกลุ่มเกษตรกร 
ที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยไปจนถึงเกษตรอินทรีย์  โดยมีภาควิชาการ 

เป็นพ่ีเลี้ยงท าให้เกษตรกรมีรายได้และมีช่องทางการตลาดมากขึ้น4 โดยมี
จุดเริ่มต้นจากการมองเห็นห่วงโซ่คุณค่า เกิดแนวคิด “ระบบอาหารที่
สมดุล” ที่จะลดการใช้สารเคมีเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร การตื่น
รู้ เรื่องสุขภาพของผู้บริ โภค และกระแสการดูแลให้ความส าคัญกับ
สิ่งแวดล้อมบนความสัมพันธ์แบบเครือข่ายที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน 
ปัจจุบันได้ขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มเกษตรกรทั้งในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียง  
ซึ่งแต่ละกลุ่มมีระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee 

                                                           
4
 ส านักกองทุนสนบัสนุนการวิจัย. “สามพรานโมเดล” มุ่งพัฒนาไทยเป็นสังคม “เกษตรอินทรีย์
ที่ยั่งยืน”. [ออนไลน์]. จากเวปไซต์ https://www.trf.or.th/component/attachments/download/3212. 

(สืบค้นข้อมูล: 26 กรกฎาคม 2561). 
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System (PGS) ของตัวเอง พร้อมที่จะพัฒนาไปสู่มาตรฐานอินทรีย์สากล 
และยังขยายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
การเปิดศูนย์กระจายสินค้าอินทรีย์ร่วมกัน กรมการค้าภายใน และร่วมกับ
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในการสนับสนุน
การซื้อข้าวอินทรีย์จากเกษตรกรตรงสู่โรงแรมและศูนย์ประชุม ซึ่งถือเป็น 

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนแบบประชารัฐบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง5

 

 ตัวอย่างองค์กรเทคโนโลยีชั้นน าของโลกอย่างเช่น บริษัท IBM ได้คิดค้น
นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ล้ าหน้า มีการพัฒนาปัญญา 
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ที่มีความสามารถคล้ายกับมนุษย์
หรือเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์  ท าสิ่ งที่ซับซ้อนได้และมีความ 

ชาญฉลาด โดยสถาบันการวิจัยของบริษัท IBM ในกรุงโตเกียว ได้เร่งพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ และจัดให้มีศูนย์ Think Lab6 ที่เป็นพ้ืนที่ส าหรับเครือข่าย
ผู้ เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากสาขาทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์โครงการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในเชิงธุรกิจ รวมไปถึงเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความส าคัญต่อมวล
มนุษยชาติ 

                                                           
5
 มูลนิธิสงัคมสุขใจ. “โครงการสามพรานโมเดล”. [ออนไลน์]. จากเวปไซต์ 

http://sampranmodel.com/. (สืบค้นข้อมูล: 26 กรกฎาคม 2561). 
6
 IBM Research Think Lab. [ออนไลน์]. จากเวปไซต์ 

http://www.research.ibm.com/thinklab/#overview. (สืบคน้ข้อมูล: 26 กรกฎาคม 2561). 
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 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy,  

Trade and Industry: METI) ของประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวอย่างหน่วยงาน
ภาครัฐที่ขับเคลื่อนนโยบาย “Connected Industries” ซ่ึงเป็นการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ที่มีแนวคิดในการสานพลังระหว่างคน เครื่องจักร และ
เทคโนโลยีเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างไร้พรมแดน เพ่ือสร้างมูลค่าใหม่ ๆ และ
ขับเคลื่อนไปสู่ถึงเป้าหมายของการเป็นสังคมยุคใหม่ หรือ Society 5.0 

นอกจากนี้กระทรวงเศรษฐกิจฯ ยังมีบทบาทส าคัญในการเป็นโซ่ข้อกลาง 

ในการเชื่อมประสานเพ่ือลดช่องว่างของระบบข้อมูลระหว่างภาครัฐกับ
เอกชน เอกชนกับเอกชน ระดับองค์กรกับระดับบุคคล รวมทั้งคิดค้น
มาตรการต่าง ๆ ขึ้นมารองรับเป็นระบบและรอบด้านเพ่ือขับเคลื่อนไป
พร้อม ๆ กัน  
 โครงการ Yokohama Smart City Project เป็นการน าร่องแนวคิด
การ พัฒนา เมื อ งที่ ส่ ง เ สริ มการ ใช้พลั ง ง านหมุน เ วี ยนที่ เ ป็ นมิ ตร 

กับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบส ารองพลังงานไฟฟ้าด้วยการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบบนความร่วมมือของ Yokohama Smart Business 

Association ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public 

Private Partnership : PPP) แนวคิดนี้ท าให้ เห็นความส าคัญของความม่ันคง  
ของการส ารองพลังงานไฟฟ้าทั้งภาวะปกติและเมื่อเกิดภัยพิบัติ เพ่ือให้
ระบบทางเศรษฐกิจด าเนินต่อไปได ้
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 ข้อเสนอต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ  
 กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ได้มีการปฏิ รูปองค์กร  
“กรมอนามัย 4.0” เพ่ือรองรับระบบราชการยุคปัจจุบัน โดยปรับบทบาท
หน้าที่ภารกิจใหม่ในการเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี  
โดยท าหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ ดูภาพรวม เพ่ือก าหนดนโยบาย
แ ล ะ การออกแบบระบบส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามั ยสิ่ งแวดล้ อม  
โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือ และก ากับดูแลเพ่ือให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อการด าเนินงาน ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมาย โดยการอภิบาล
ระบบฯ ด้วยเครื่องมือ วิ ธีการ แนวทางและกลไกส าคัญ 4 ด้ าน 
ประกอบด้วย 

 1. Governance by Law หมายถึง การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ 
โดยการบริหารและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. Governance by Policy หมายถึง การใช้นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ  
เป็นเครื่องมือ ซึ่งการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์บนพ้ืนฐานของการ
ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ / เทคโนโลยี /มาตรฐาน ที่มีหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ชัดเจนและเชื่อถือได้ (Evidence Based) 

 3. Governance by Partnership and Networking หมายถึง 
การใช้ระบบและประสานความร่วมมือกลไกภาคีเครือข่าย ทั้งการเฝ้าระวัง
สถานะทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสภาพแวดล้อม รวมทั้ง 

14 



 
 

การพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระดับชาติ ระดับพ้ืนที่  
และระดับท้องถิ่น 

 4. Governance by Social Marketing หมายถึง การวางระบบ
การสร้างกระแสสังคม การเพิ่มพ้ืนที่เคลื่อนไหวให้พลเมือง เพื่อให้เกิดความ
เคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) โดยการสร้างความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สู่ประชาชนและสังคมอย่างกว้างขวาง 
 การขับเคลื่อนองค์กร “กรมอนามัย 4.0” ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

ได้นั้น มีข้อเสนอต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรดังนี้ 
 1. พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ “ข้าราชการ 4.0” ตามแนวทางการพัฒนา
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่มีความสามารถ
ใน 4 มิติ7 ประกอบด้วย 1) รู้ เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น 2) เข้าใจ
นโยบายกฎหมายและมาตรฐาน 3) ใช้ดิจิทัลเพ่ือการประยุกต์และพัฒนา 
4) ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการและน าองค์กร และ 5) ใช้ดิจิทัล
เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ 
 2. วางระบบการท างานขององค์กรให้เชื่อมโยงเปิดกว้างอย่างมี 
ส่วนร่วมในทุกระดับ และทุกภาคส่วน บนความหลากหลายทางปัญญา 
(Intelligence Diversity) โดยเฉพาะความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มี
เป้าหมายเดียวกันในการน าพาสังคมสู่การมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี  

                                                           
7
 ข้าราชการ 4.0 ต้นทางการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล. [ออนไลน์]. จากเวปไซต์ 

http://www.forbesthailand.com/commentaries-detail.php?did=2181. (สืบค้นข้อมูล: 26 กรกฎาคม 
2561). 
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 3. คิดค้น Disruptive Technology และแสวงหาวิธีการ แนวทาง
ใหม่  ๆ ทั้ ง  Product Innovation, Process Innovation และ Social 

innovation เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคของคนไทย 

 4. มีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและ 

มีเอกภาพ มีการใช้ประโยชน์จาก Big Data ในการวิเคราะห์แนวโน้ม 

ด้านสุขภาพ และประมวลผลเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสุขภาพ 

ไดอ้ย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ  
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การพัฒนาขั้นตอนการจัดท ายุทธศาสตร์การค้า 

ตามแนวทางระบบราชการ 4.0 

 

ณัฏฐวุฒิ วังกานนท์ 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

 

 ด้วยการเปลี่ยนทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในปัจจุบัน หรือ 
หรือการเข้าสู่ยุค The Fourth Industrial Revolution : 4IR ที่เทคโนโลยี 
ดิจิทัลถูกน ามาผนวกรวมเข้ากับสินค้าบริการที่จับต้องได้ ท าให้รูปแบบ 

การใช้ชีวิตของคนทั่วไป การท ามาค้าขาย ไปจนถึงระดับเศรษฐกิจและ
สังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทุกภาคส่วนจึงต้องมีการปรับตัว
และเตรียมการรองรับความท้าทายที่รวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรง 
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่ ให้ความส าคัญต่อการปรับตัวเ พ่ือรองรับ 

ความต้องการของผู้รับบริการในโลกยุคใหม่ โดยการพัฒนาระบบราชการ
ปัจจุบันให้ก้าวไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 นั่นคือ การยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง การเปิดกว้างและการสร้างความร่วมมื อระหว่างภาครัฐ  
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน (ประชารัฐ) และการใช้เทคโนโลยีเพ่ิม
ประสิทธิภาพทั้งในการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรที่ศักยภาพสูงและการเพ่ิม
คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน  
 การเรี ยนรู้ และวิ เคราะห์ องค์ความรู้ จากผู้ ที่ ประสบความส าเร็ จ 

และน ากลับมาประยุกต์ใช้ หรือ Best Practice เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา 
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องค์ ก ร ให้ เ ป็ น อ งค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง  (High Performance 

Organization) และก้าวไปสู่ราชการ 4.0 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจากการเรียนรู้และศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล นวัตกรรม 
และการประสานความร่วมมือ สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับในแต่ละ
ประเด็น ดังนี้ 
 1. ทักษะด้านดิจิทัล 

  ความรู้ด้านดิจิทัล หรือ Digital Literacy เป็นความรู้ขั้นพ้ืนฐาน
ของบุคลากรที่อยู่ ในหน่วยงานที่สามารถสร้างนวัตกรรม เนื่องจาก
ความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้การพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว หรือแม้แต่องค์กรทั่วไป การใช้เทคโนโลยีระดับพ้ืนฐานกลายเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะท าให้สามารถท างานร่วมกับองค์กรอ่ืนได้ ซึ่ งการพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะดิจิทัลนั้น ยังรวมถึงการพัฒนาวุฒิภาวะของบุคคล 

ในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมด้วย ซึ่งการขาดทักษะดังกล่าว อาจจะ
ท าให้เกิดผลเสียโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และส่งผลกระทบทางลบต่อทั้งตนเอง 
และเกิดความเสียหายของหน่วยงานได้ 
 2. ทักษะด้านนวัตกรรม  
  จากการศึกษาดูงานพบว่า นวัตกรรมที่น าไปสู่การเกิดธุรกิจ 

ที่ประสบความส าเร็จอาจจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 
นวัตกรรมที่เป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีขั้นสูง มีลักษณะเป็นการสั่งสม
องค์ความรู้เป็นระยะเวลานาน บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการบริหารจัดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ  
โดยลักษณะความส าเร็จอยู่ในรูปแบบของสิทธิบัตร ประเภทที่ 2 นวัตกรรมที่มี
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ลักษณะเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในเชิงการบริหารจัดการ  
ที่มีจุดเด่นส าคัญคือสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ หรือ 
แก้ ไขความไม่ พึงพอใจของผู้ รับบริการ (Pain-point)  ได้  บุคลากร 

ในหน่วยงานต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นเดียวกัน  
โดยลักษณะความส าเร็จคือการเป็นบริษัทกลุ่มสตาร์ทอัพที่สามารถอยู่รอด
ในการแข่งขันได้ ทั้งนี้ องค์ประกอบพ้ืนฐานของหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ  
ในด้านนวัตกรรมจะมีการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินการ 

 3. ทักษะด้านการประสานความร่วมมือ 

  การสร้างความร่วมมือ หรือการท างานร่วมกันในภาคราชการ
ของไทย เป็นประเด็นที่ เกิดขึ้นมานานแล้วในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น  
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (PPP) ในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ หรือ 
นโยบายการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการในระดับต่าง ๆ หรือ แนวคิด 

การจัดท างบประมาณเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ ที่มุ่งหวังให้ส่วน
ราชการเกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดท า 

ค าของบประมาณประจ าปี ซึ่งจากตัวอย่างความส าเร็จจากการศึกษาดูงาน 
ทั้ง Yokohama City หรือ สวนสามพราน พบว่าปัจจัยความส าเร็จของ
ความร่วมมือ (Collaboration) รวมทั้งแนวคิด New Public Service 

เกี่ยวกับปัจจัยส าเร็จที่จะต้องมี Collective Impact นั่นคือทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องมีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการเข้ามามีส่วนร่วมเดียวกัน 
และในแต่ละภาคส่วนจะอุทิศความสามารถ ความรู้ และทรัพยากรของตัวเอง  
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เพ่ือประโยชน์ของการบรรลุเป้าหมาย และที่ส าคัญคือทุกกลุ่มจะได้รับ
ประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ กัน  
 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ
หลักในด้านการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการจัดท ายุทธศาสตร์
การค้า โดยยุทธศาสตร์การค้าที่จัดท าขึ้นจะถูกน าไปปฏิบัติโดยหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน ซึ่งจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ใช้ยุทธศาสตร์โดยตรง 
คือ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ไปจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น
กลุ่มธุรกิจหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
ซึ่งหากพิจารณาจากความส าเร็จของการจัดท ายุทธศาสตร์ของหลาย
หน่วยงานที่ผ่านมา จะพบว่ายุทธศาสตร์ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้ ทั้งจากการที่ไม่สามารถน ายุทธศาสตร์ไปสู่ 
การปฏิบัติซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจของหน่วยงานปฏิบัติ หรือเป้าหมาย 
ของหน่วยงานไม่ได้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ถูกน ามาใช้ รวมถึง
การด าเนินการอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบในทางลบจากการด าเนินงาน 

 ดั ง นั้ น  จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า แน ว คิ ด ขอ งก า รส ร้ า ง ค ว าม ร่ ว มมื อ 
(Collaboration) จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะเป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของยุทธศาสตร์ ในแง่ของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างนวัตกรรมในการท างาน ในแง่ของการเรียนรู้
ความต้องการ หรือความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถน า
ปัญหาเหล่านั้นมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ หรือนโยบายที่สามารถแก้ปัญหา
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เรื้อรังที่เกิดขึ้นได้ โดยแนวทางที่อาจน ามาใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์ใน
เบื้องต้น คือ  
 1. ในการจัดท ายุทธศาสตร์ทุกครั้งจะต้องก าหนดให้มีกระบวนการ 

มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ความต้องการและเป้าหมาย
ของกลุ่มต่าง ๆ โดยการด าเนินการที่ส าคัญคือการท าให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างความร่วมมือ โดยอาจใช้เครื่องมือ เช่น 
Design Thinking มาใช้ในการเรียนรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นต่าง ๆ 

 2. การจัดรูปแบบการท างานที่มีความคล่องตัว (Agile Organization)  
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จาก Design Thinking โดยการน าผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมเป็นทีมงานเพ่ือให้ข้อคิดเหหรือเสนอแนะ
ประเด็นที่ส าคัญต่อการด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ท าให้ยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดขึ้นถูกพิจารณาอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ ลักษณะการท างานแบบ 
Agile ยังสามารถเร่งกระบวนการของการสร้างนวัตกรรมในการท างานได้
อีกด้วย 

 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

ในการท างานในส่วนที่เป็นงานประจ า มีรูปแบบที่แน่นอน และมีการตัดสินใจ 

ที่ไม่ซับซ้อน สร้างระบบรองรับการท างาน เช่น การวิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐกิจ 
ที่ไม่ซับซ้อน แต่ต้องด าเนินการอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถเตือนภัยเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

 4. การวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน ทั้งด้านการสร้างทักษะความรู้เพ่ือให้สามารถ
ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ของหน่วยงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการสร้างหรือพัฒนา
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ความรู้ ใหม่  ๆ เ พ่ือรองรับการท างานที่ถูกเทคโนโลยีมาใช้ทดแทน  
ซึ่งหากการเตรียมการดังกล่าว อาจจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงในระยะ
ยาว เมื่อเทคโนโลยีสามารถท างานบางประเภทได้อย่างสมบูรณ์ จะท าให้
เกิดปัญหาบุคลากรขาดทักษะความรู้ในการท างานอ่ืน ๆ และไม่สามารถ
สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้ในที่สุด 
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การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ส าหรับบุคลากรของกรมสรรพสามิต 

เพ่ือรองรับรัฐบาลดิจิทัล 

 

ทินกร อ่องแสงคุณ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 

กรมสรรพสามิต 
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ในและ/หรือต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ทุนส าหรับข้าราชการ
ระดับช านาญการพิเศษ) ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมในหลักสูตร  
“การพัฒนาสมรรถนะส าหรับข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ”  
การฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ผู้เขียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะในด้าน 
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หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Withfluence, The 

University of Tokyo Edge Capital (UTEC), The Ministry of Economy,  
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 ข้อมูลทั่วไป 

 กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง  

มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี  การตรวจสอบ ป้องกัน 
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เป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อเสถียรภาพทางการคลัง 
 2. ขับเคลื่อนนโยบายภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

 3.  พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน ทันสมัย โปร่งใสและเป็นธรรม  

 4.  เสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.  การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

 2. การใช้นโยบายภาษีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ 

ที่ดีข้ึนของประชาชน  

 3.  การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  

 4.  การเสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี     
 ค่านิยม 

 S = Standardization (ความมีมาตรฐาน)  
 T = Transparency (ความโปร่งใส)  
 A = Accountability (จิตส านึกความรับผิดชอบ)  
 R = Rapid & Simplicity (ความรวดเร็วและเรียบง่าย)  
 S = Satisfaction (ความพึงพอใจ) 
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 วัฒนธรรมองค์กร 

 1.  ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม 

 2.  พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง บูรณาการงานเครือข่าย  
และหมั่นศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

 3.  ยึดมั่นในมาตรฐานการบริการ โดยค านึงถึงความพอใจที่เกินกว่า
ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

 4.  กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย โดยค านึงผลกระทบ 

อย่างครบถ้วน 

 5.  มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รับฟังความคิดเห็นจากเพ่ือน
ร่วมงาน 

 6.  เคารพผู้ อาวุ โสและเ พ่ือนร่ วมงาน รวมไปถึ งประชาชน
ผู้รับบริการ 
 แนวคิดเกี่ยวกับ Digital Literacy  

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีแนวทาง
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เ พ่ือ 

การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ 

และบุคลากรภาครัฐ ในมิติการรู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital 

Literacy) ได้แก่ การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ทั้ง 4 มิติ คือ การใช้ (Use) การเข้าใจ (Understand) การสร้าง (Create) 

และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Access) ซึ่งจะท า
ให้บุคลากรของรัฐมีศักยภาพในการท างานที่มีมูลค่าสูง (High Value Job) 

มากขึ้น สามารถบริหารจัดการเวลาและงานในความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น 
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และช่วยสร้างสมดุลในชีวิตและการท างาน อีกทั้งได้แบ่งประเภทของทักษะ
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น 9 ด้าน ได้แก่ การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมประมวลค า การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 
การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การท างานร่วมกัน
แบบออนไลน์ การใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย การใช้โปรแกรม 

การน าเสนอผลงาน และการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย  

 แนวคิดการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับส าหรับบุคลากรของกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัลหรือ
ระบบราชการ 4.0  

 ผู้เขียนได้วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของกรมสรรพสามิตพบว่า 
กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ท างานภายใน การจดทะเบียน การอนุญาต การรับช าระภาษี การ 

ตรวจสอบภาษี การตรวจสอบภายใน และการป้องกันปราบปรามผู้กระท าผิด  
เป็นการท างานผ่านระบบงานคอมพิวเตอร์บนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และผ่านแอพพลิเคชั่นบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ เพ่ือก้าวไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม องค์กรแห่งการให้บริการ องค์กรไร้กระดาษ และ
องค์กรไร้เงินสด ประกอบกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และนโยบายของผู้บริหารกรมสรรพสามิต 
มุ่งเน้นขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตไปสู่รัฐบาลดิจิทัลหรือระบบราชการ 4.0  

 ด้วยเป้าหมายนี้ส่งผลให้บุคลากรทุกคนของกรมสรรพสามิตจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ใน
ระดับดีถึงดีมาก ทั้งบุคลากรในสายงานคอมพิวเตอร์ อ านวยการ กฎหมาย 
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จัดเก็บภาษี และปราบปราม ซึ่งต่อแต่นี้ เป็นต้นไป พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน 

ของกรมสรรพสามิตจะต้องปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศของกรม
สรรพสามิต ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิตที่ใช้งาน 

บนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่นที่ ใช้งานบนหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือ มีสองรูปแบบ คือมีไว้ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม
สรรพสามิตใช้งาน และให้ผู้ประกอบการหรือผู้เสียภาษีใช้งาน แต่บุคลากร
ของกรมสรรพสามิตจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานได้เป็น
อย่างดีทั้งสองรูปแบบ คือเพ่ือใช้งานเอง และสามารถให้ค าแนะน า 

แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ช าระภาษีให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  

 ดังนั้นเพ่ือให้กรมสรรพสามิตสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วง 

ตามภารกิจ และมีความพร้อมในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลหรือระบบราชการ 4.0  
จึงขอเสนอแนวคิดในการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับบุคลากรของกรมสรรพสามิต ดังต่อไปนี้ 
 1. พัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตให้มีความรู้ความสามารถ
ด้าน Digital Literacy ตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ได้ก าหนดแนวทางไว้ 
 2. เพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้วิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 3.  เตรียมบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ให้มีความรู้ทางด้าน 
Digital Literacy และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ในอนาคต 

 4.  สร้างบุคลากรของกรมสรรพสามิตในระดับดาวเด่น ให้สามารถ
ท างานในสังคมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
หรือระบบราชการ 4.0 ให้ประสบความส าเร็จ  

 5.  ส่งเสริมบุคลากรของกรมสรรพสามิตให้สามารถใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยี เพ่ือมีส่วนร่วม และสนับสนุนวิถีชีวิตสมัยใหม่ทั้งในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

 6. สนับสนุนให้บุคลากรของกรมสรรพสามิตสามารถคิดค้นและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) 

 7.  เปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมสรรพสามิตประสานการท างาน
ร่วมกัน (Collaboration) ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมสรรพสามิต 

 บทสรุป 

 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
บุคลากรของกรมสรรพสามิต เป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่ง ในโลกปัจจุบันที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุคอนาล็อกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อการท างาน การด าเนินชีวิต และ
การท าธุรกรรมต่าง ๆ  

 บุคลากรในทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของกรมสรรพสามิต 
จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
ทักษะความเข้าใจและการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Literacy)  
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การเพ่ิมพูนแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) การประสาน
การท างานร่วมกัน (Collaboration) เป็นสิ่งที่บุคลากรของกรมสรรพสามิต
ต้องศึกษาเรียนรู้ เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
ภายใตร้ัฐบาลดิจิทัลหรือระบบราชการ 4.0 
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“Smart Medical Specimen Logistics 4.0” 

 

นพพร โต๊ะมี  
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  

กรมปศุสัตว์ 
 

 ภารกิจการรับ - ส่งตัวอย่างทางการแพทย์ของห้องปฏิบัติการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลัก
ด้านการควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินชีวิต และสุขภาพของทั้งคนและสัตว์  (สุขภาพหนึ่งเดียว : One 

Health) การพัฒนาปรับปรุงระบบการรับ – ส่งตัวอย่างทางการแพทย์ 
ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้ผู้ เกี่ยวข้อง 
(Steakholders) โดยยึดหลักพ้ืนฐานด้านความมั่นคงและความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (Biosafety and Biosecurity) ร่วมกับการน าหลักการ 

ทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literazy) ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(Collarborat ion) และนวัตกรรม ( Innovation) มาผสมผสาน
แนวความคิดให้เกิดชิ้นงานใหม่เพ่ือมุ่งสู่ Thailand 4.0 

 ภารกิจหลักด้านการควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ของกรม
ปศุสัตว์ตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ ปีพ.ศ. 2558 มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

การควบคุม ป้องกัน เชื้อโรค หรือโรคอันตรายจ านวนมากที่มีผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์และคน ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดซึ่งกันและกัน  
ไม่ว่าจะเป็นการท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภค อาชีพช าแหละ/ขาย
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ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การเกษตรที่ต้องใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ สัตว์พาหนะ สัตว์เลี้ยง
สวยงาม สัตว์ในธรรมชาติ สัตว์ป่า หรือแม้แต่สัตว์น้ าฯ ล้วนแล้วแต่ที่จะมี
โอกาสได้สัมผัสกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือที่เรียกว่า
สุขภาพหนึ่งเดียว  
 เดิมเกษตรกร หรือผู้ที่พบเห็นสัตว์ป่วยมักจะจัดการกับสัตว์นั้น
กันเอง ช าแหละซากน ามาท าเป็นอาหารทั้งสุก ดิบ เนื่องจากเกิดความ
เสียดายและไม่มีความรู้เรื่องโรค บ่อยครั้งที่โรคเกิดขึ้นกับคนแล้วเจ็บป่วย 
หรือเสียชีวิต ถึงจะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ในรายที่มีความรู้บ้างก็จะ
น าสัตว์ป่วย หรือซากสัตว์ที่ตายนั้นใส่ถุงหรือกระสอบยกใส่ท้ายรถแล้ว
น าไปส่งที่ห้องปฏิบัติการเอง อาจเกิดการหก ตก หล่น ไปตามทาง 
เนื่องจากการบรรจุในภาชนะที่ไม่ได้มารตฐาน กว่าจะถึงห้องปฏิบัติการ 

เชื้อโรคอาจแพร่กระจายไปทั่ว  
 บางรายอาจไปถึงห้องปฏิบัติการที่ใกล้ที่สุดแล้ว แต่ห้องปฏิบัติการ
ไม่มีความพร้อม หรือไม่มีความเชี่ยวชาญพอส าหรับการตรวจวินิจฉัยโรค
นั้น ท าให้ต้องเกิดการส่งต่อ หรือเปลี่ยนที่ส่งใหม่ บางรายเสียเวลาในการ
ค้นหาหรือหลงทาง หรือแวะท าธุระของตนก่อน ท าให้ตัวอย่างที่มีอยู่นั้น 

ไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวแทนของตัวอย่างที่ดีได้  
 ซากสัตว์ใหญ่ - เล็กจะสร้างปัญหาให้กับห้องปฏิบัติการ มีซากสัตว์
เป็นจ านวนมากที่ไม่สามารถท าการเผาท าลายซากได้ทันและล้นห้องเย็น 
สิ้นเปลืองงบประมาณในการเก็บรักษา การซื้อเชื้อเพลิงเพ่ือน ามาเผาซาก 
ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการจ้างบริษัทก าจัดซาก  
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 บางรายจัดส่งทางรถโดยสาร เครื่องบิน รถไฟ หรือบริษัทรับส่งพัสดุ 
มักไม่ได้รับการคุ้มครองในสินค้าที่ส่ง และมักได้รับการปฏิเสธเนื่องจาก 

เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร ผู้ส่งต้องหลีกเลี่ยงการแจ้งว่าเป็นซากสัตว์ 
ส่งตรวจโรค ใช้วิธีซุกซ่อนปนมากับสินค้าประเภทอ่ืน หรือเป็นการแจ้งเท็จ
นั่นเอง หากเกิดอุบัติเหตุจะมีอันตรายต่อผู้โดยสารได้  
 บางรายเจ้าของสัตว์และคนส่งตัวอย่างเป็นคนละคนกันท าให้มีการ
สื่อสารที่ผิดพลาด หลายครั้งที่คนส่งไม่ทราบประวัติอะไรเลย บอกได้แค่ว่า
เขาให้มาส่ง จากเหตุผลที่กล่าวมาผลการตรวจที่ได้อาจผิดพลาด ตอบผล
การชันสูตรล่าช้า หรือผลการชันสูตรที่ตอบไปไม่ถึง สัตว์หรือผู้ป่วย 

อาจเสียชีวิตแล้ว เกษตรกรหรือเจ้าของสัตว์บางรายแปลผลการชันสูตรเอง 
อาจท าให้ผิดพลาด หรือจัดหาซื้อยามารักษาเองไม่ผ่านสัตวแพทย์ประจ าฟาร์ม 
นอกจากจะท าให้เกิดการสิ้นเปลืองแล้ว ยังอาจพบยาหรือสารตกค้าง 
ในเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หรือเชื้อดื้อยาตามมา ที่ก าลังเป็นปัญหา
ระดับชาติในปัจจุบัน 

 ดังนั้น การพัฒนาระบบการรับ – ส่งตัวอย่างทางการแพทย์ 
ที่ทันสมัย ปลอดภัย มีมาตรฐานเป็นสากลและได้รับการยอมรับจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องภายในและต่างประเทศนั้นจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย การน าเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาใช้อ านวยความสะดวก 
และการคิดค้นนวัตกรรมในอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้ให้ได้ผลที่รวดเร็ว 
ถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น จะน าไปสู่การมีชีวิตที่ดีข้ึน 

 เริ่มจากการที่กรมปศุสัตว์ ได้ พัฒนาแอพพลิเคชั่น DLD 4.0  
ให้สามารถเชื่อมโยงกับเกษตรกร สัตวแพทย์ประจ าฟาร์ม เจ้าหน้าที่ปศุ
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สัตว์ในพ้ืนที่ ผู้ที่ต้องการส่งข้อมูลเมื่อพบเห็นสัตว์ป่วยหรือถูกทารุณกรรม 
ห้องปฏิบัติการหลักและสาขา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมอุทยาน
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นต้น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาการเลี้ยง 
หรือการดูแลสัตว์ที่ถูกต้อง ความรู้เรื่องโรคและแนวทางการปฏิบัติเมื่อพบ
สัตว์ป่วย สามารถส่งข้อมูลผ่านแอพฯ นี้ให้หมอเจ้าของไข้ หรือสัตวแพทย์
ประจ าฟาร์มหรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ ได้รับทราบ ขอค าปรึกษา  
และเตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 หลังจากได้รับการแจ้ง สัตวแพทย์สามารถเข้ามาท าการเก็บตัวอย่าง
ได้อย่างถูกต้องตามขนาดและจ านวนที่ เหมาะสม รวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือแพทย์ กล่องบรรจุตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมชุด
ป้องกันอันตรายจากการติดเชื้อและรถรับ – ส่งตัวอย่างอัจฉะริยะ 

ที่มีระบบท าความเย็นเพ่ือรักษาสภาพตัวอย่าง มีการบันทึกข้อมูลทั้งหมดผ่านแอพฯ 
ระหว่างรอการประมวลผลเบื้องต้นจากฝ่ายระบาดวิทยาที่ประจ าการ 

อยู่ที่ส่วนกลาง สัตวแพทย์ได้ท าการก าจัดซากสัตว์อย่างถูกวิธีและให้
ค าปรึกษากับเกษตรกรในเรื่องการฆ่าเชื้อบริเวณที่ท าการผ่าซากเก็บ
ตัวอย่าง จากนั้นบรรจุตัวอย่างอย่างถูกวิธีในกล่องชีวนิรภัย  
 เมื่อผลการวินิจฉัยเบื้องต้นจากฝ่ายระบาดวิทยาถูกส่งไปที่รถรับ - ส่ง
ตัวอย่างอัจฉะริยะ เครื่องจะพิมพ์ออกมาเป็น QR code ส าหรับติดบน
กล่องชีวนิรภัย และมีจอแสดงภาพแผนที่น าทางไปยังห้องปฏิบัติการที่ใกล้
และเหมาะสมที่สุด เพ่ือย่นระยะเวลาในการน าทางแอพฯ นี้ยังสามารถ 

ส่งข้อมูลไปยังสถานีต ารวจที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตใช้สัญญานไฟฉุกเฉิน 

เป็นใบเบิกทางในกรณีเร่งด่วน เช่น สถานะการณ์โรคไข้หวัดนกระบาด 
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หรือพิษสุนัขบ้าที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เป็นต้น นอกจากนี้ภายในตัวรถยัง
มีชุด Spill kit เตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ท าให้เกิดการรั่วไหล
ของเชื้อที่มากกับตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  

 พร้อมกันนี้ข้อมูลที่สัตวแพทย์เป็นผู้บันทึกทั้งหมดก็จะถูกส่งไปยัง
ห้องปฏิบัติการพร้อมกันทุกแห่ง เพ่ือเตรียมความพร้อมในทุกสถานะการณ์ 
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจวินิจฉัย
ตัวอย่างสามารถคาดคะเนเวลาที่ตัวอย่างจะมาถึงห้องปฏิบัติการได้  
เมื่อการขนส่งตัวอย่างมาถึงห้องปฏิบัติการผู้ส่งเพียงยกกล่องตัวอย่างใส่ใน 
Pass Box อัจฉริยะ กล่องนี้ก็จะท าการอ่านข้อมูลจาก QR code แล้วส่ง
สัญญาณให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมารับตัวอย่างไปท าการตรวจวินิจฉัย เป็นการลด 

จ านวนบุคลากรในการับตัวอย่าง และสามารถรับตัวอย่างได้โดยไม่จ ากัด
เวลา 
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะได้รับข้อมูลตั้งแต่ครั้งแรก มีการเตรียม
ความพร้อม เมื่อตัวอย่างมาถึงสามารถด าเนินการได้ทันที ใช้เวลาในการตรวจ 

ตามที่ก าหนดไว้ สามารถตอบผลได้เร็วผ่านทางแอพฯ แจ้งเตือนให้สัตว
แพทย์เจ้าของไข้ทราบแล้วแปลผลให้เกษตรกร หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ และ
สามารถน าไปด าเนินการควบคุม ป้องกัน หรือรักษาโรคได้ทันที เช่นกรณีที่
โรคระบาดเกิดจากภัยพิบัติ เกษตรกรก็จะได้รับสินไหมทดแทนจาก 

การสูญเสียสัตว์เลี้ยง มีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขมาดูแลสุขภาพพร้อม 

กรมสุขภาพจิต กรมส่งเสริมการเกษตรมา แนะน าการเกษตรที่เหมาะสม 
หรือมีเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมฯ และท้องถิ่นมาให้ค าปรึกษา เป็นต้น  

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาการรับ - ส่งตัวอย่างทางการแพทย์ที่ดี ทันสมัยและ
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เป็นที่ ยอมรับนั้นจ า เป็นต้องอาศัยความรู้ หลายด้านประกอบกัน 

จึงจะประสบผลส าเร็จได้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. พัฒนา Application DLD 4.0 ให้สามารถเชื่อมโยงกับเกษตรกร 
โดยเริ่มจาก Smart Farmer และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น สัตวแพทย์ 
เจ้าของไข้ จนท.ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือ
กระทรวงสาธารณะสุข เป็นต้น 

 2. พัฒนาบุคลากรด้านสัตวแพทย์ให้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน 

ความปลอดภัยในการเก็บ - ส่งตัวอย่าง และการท าลายซากสัตว์ป่วย 

 3. จัดให้มีกล่องชีวนิรภัยส าหรับบรรจุตัวอย่างที่ได้มาตรฐาน 

และเพียงพอ 

 4. จัดให้มียานพาหนะรับ-ส่งตัวอย่างอัจฉะริยะ ประเภทมีคนขับ  
ที่มีห้องโดยสารพร้อมสัญญาณ WiFi เครื่ อง  GPS ส าหรับน าทาง 
เครื่องพิมพ์เครื่องหมาย QR code อัตโนมัติ mobile phone ประจ ารถที่
ใช้ส าหรับส่งข้อมูล นอกจากนี้ยังมีห้องรักษาอุณหภูมิป้องกันตัวอย่าง
เสียหาย มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน และเครื่องหมายบริเวณตัวรถที่แสดงถึง
ประเภทของรถที่ใช้ขนส่งตัวอย่างอันตราย 

 5. จัดให้มีกล่อง Pass box อัจฉริยะ ที่สามารถอ่านข้อมูลจาก
เครื่องหมาย QR code บนกล่องส่งตัวอย่าง และท าความสะอาดภายนอก
ของกล่องกันการปนเปื้อนได้ 
 6. จัดให้มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่สามารถตรวจจากตัวอย่าง 

ได้โดยตรงไม่ต้องรอวิธี conventional 
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 7. ฝึกอบรมการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ และการน าไปใช้ให้กับ
สัตวแพทย์เจ้าของไข้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 8. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์การใช้ Application DLD 4.0 ให้เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป 

 9. ท า MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในลักษณะ win win 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 20 ปี 
จังหวัดบุรีรัมย ์

        

                ปิยนาฏ  เสงี่ยมศักดิ์               
นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 ที่มา สถานการณ์ และภาพรวม 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ในช่วง 3 - 4 ทศวรรษที่ผ่านมาท าให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย  

(Ageing Society) ตั้งแต่ประมาณปี 2543 - 2544 คือ มีประชากรอายุ 60 ปี  
คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ10 ของประชากรทั้งหมด และคาดการณ์ว่า
ในอีก 7 - 8 ปี ข้างหน้าจ านวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 20 และจะท า
ให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวการณ์เป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ (Aged 

Society) ในที่สุด จังหวัดบุรีรัมย์ก็ไม่อาจหลีกหนีความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ 
ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์มีจ านวนผู้สูงอายุ 223,999 คน คิดเป็นร้อยละ  
14.11 ของประชากรทั้งหมด การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้น 

ของประชากรกลุ่มนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จะต้องให้ความส าคัญและร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการ
รองรับ และร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพ่ือให้เป็นทรัพยากร 

ที่มีคุณภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ให้เป็นกลุ่มประชากรที่ “สูงวัย
อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี” ต่อไป 
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 อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า ในความเป็นจริงยังมี
ผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยที่ตกอยู่ในภาวะยากล าบาก ทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม อาทิ 
 - ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง มีรายได้น้อย อยู่ใต้เส้นความยากจน รายได้
ไม่พอยังชีพ และมีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพเท่านั้น 

 - ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อการหกล้ม และน าไปสู่
สภาวะความพิการ และเป็นผู้ป่วยติดเตียงต่อไป 

 - ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเอง ดูแล 

คนพิการ และเด็ก ในครอบครัว 

 - ผู้สูงอายุไม่มีอาชีพรองรับหลังเกษียณ ไม่สามารถพ่ึงพาตนเอง
ทางเศรษฐกิจได้ ส านักงานสถิติแห่งชาติประเมินว่า มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ  
60 ที่ไม่มีอาชีพและไม่มีงานท า ซึ่งส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตตามมา 
 - ผู้สูงอายุมีสุขภาพไม่แข็งแรง ขาดความรู้ในการดูแลตนเอง  
และการป้องกันโรค 

 - ผู้สูงอายุขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ส่งผลต่อภาวะ
โดดเดี่ยว แยกตัว และภาวะซึมเศร้า 
 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในปัจจุบันของจังหวัด
บุรีรัมย์ 

 1. จังหวัดยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้สูงอายุที่ชัดเจน
และยั่งยืน การท างานยังเป็นลักษณะต่างคนต่างท า แต่ละหน่วยงานยึดถือ
แผนงานของตนเอง ขาดการบูรณาการและความร่วมมือ ทั้งในระดับ
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หน่วยงานและในระดับท้องที่ หน่วยงานที่ไม่มีภารกิจโดยตรงด้านผู้สูงอายุ
ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ 
 2. จังหวัดขาดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถตอบโจทย ์

ได้ว่าสถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดอยู่ในสภาวะใดมีความจ าเป็นเร่งด่วน
เรื่องใด และกลุ่มเป้าหมายที่จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออยู่ที่ใด  
ขาดการแชร์ข้อมูลร่วมกัน  
 3. จังหวัดขาดการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ในการจัดการปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐยัง
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดสรรทรัพยากรและก าหนดแผนงาน/โครงการ 
ลงไปในพ้ืนที่ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ยังมีบทบาทไม่มากนัก 

ในการเข้ามามีส่วนร่วม 

 4. จังหวัดยังขาดนวัตกรรมใหม่ ๆ และรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม 

กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม และเข้าถึงสภาพปัญหาความต้องการ 

ที่แท้จริงของผู้สูงอายุ  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จังหวัดบุรีรัมย ์วิสัยทัศน์ “สูงวัยไม่ไร้ค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี สร้างสังคม
รมย์บุรี ทุกชีวีล้วนเท่าเทียม” 

 มาตรการแก้ไขปัญหา 

 การจัดท ายุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ 20 ปี เพ่ือวางแผนรองรับการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ (AgedSociety) ในอีก 7 - 8 ปี ข้างหน้า  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม ไม่แยกส่วน และระดมความร่วมมือ 

จากทุกภาคส่วน โดยเน้นการน าเทคโนโลยีมาใช้และพัฒนานวัตกรรม 
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ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ 
อย่างแท้จริง 
 แผนการปฏิบัติงาน 

 1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 20 ปี (แบ่งเป็น 4 ระยะ 5 10 15 
และ 20 ปี )  เ พ่ือก าหนดทิศทางและเป้าหมายของจังหวัดบุรี รัมย์ 
ในการสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยก าหนดให้ทุกอ าเภอ และต าบล 
มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นของตนเอง เพ่ือสามารถคาดการณ์
ปัญหาและจัดระบบสวัสดิการรองรับได้อย่างเป็นระบบ และสามารถ
ก าหนดเป้าประสงค์ได้ว่าแต่ละพ้ืนที่ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ของตนเองไว้อย่างไร และท าอย่างไรถึงจะไปถึงเป้าหมาย 
นั้นได้ โดยตั้งเป้าให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ถูกบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดในระยะยาวต่อไป (Innovation) 

 2. มีการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ (Big Data)  

มีการส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุแบบเต็มพ้ืนที่ในทุกมิติ เพ่ือทราบสถานการณ์
ปัญหาและความต้องการ เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ในแต่ละพ้ืนที่ต่อไป มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางที่ทุกหน่วยสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลผู้สูงอายุทุกรายมีการก าหนดพิกัด (GPS) 

เพ่ือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถน าบริการไปสู่ผู้สูงอายุแต่ละรายได้
ง่ายขึ้น มีการแชร์ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Digitalization) 

 3. ส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้แก่ผู้สูงอายุ โดยร่วมกับ 

ทุกภาคส่วนในการซ่อม สร้าง ให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ลดอัตรา
การบาดเจ็บและพิการ โดยระดมทรัพยากรทั้งจากงบประมาณปกติของ
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ทางราชการ องค์กรภาคธุรกิจ (CSR) และภาคประชาสังคม (Volunteer) 

ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ โดยตั้งเป้าหมายว่าใน 20 ปี
ข้างหน้า ผู้สูงอายุทุกคนในบุรีรัมย์จะมีที่อยู่อาศัยที่ เหมาะสม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (Collaboration) 

 4. สนับสนุนการจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  
โดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ และภาคราชการ ในการจ้างงาน
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงให้สามารถมีงานท า มีรายได้ มีการเพ่ิมพูน
ทักษะความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุหลังเกษียณ เพ่ือให้มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ และสนับสนุนเงินกู้ ไม่มีดอกเบี้ยในกรณีที่ผู้สู งอายุประสงค์ 
จะประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ (Branding) ตลอดจนขอความร่วมมือภาคธุรกิจ 

ในการเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุได้วางจ าหน่าย มีการยกย่อง 

เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ เพ่ือเป็น
ขวัญก าลังใจในการด าเนินการต่อไป ตลอดจนจัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 
ที่ประสงค์จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเลือก
ผู้สูงอายุที่มีความเหมาะสมเข้าท างานได้ (Innovation Collaboration 

and Digitalization) 

 5. การสนับสนุนการออกก าลังกายและการกีฬาที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ ตามนโยบายของจังหวัดที่ตั้งเป้าเป็น Sport City โดยส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง  
โดยพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายที่ทุกคนสามารถกระท าได้ มีการจัด
กีฬาผู้สูงอายุในทุกต าบล อ าเภอ และมหกรรมกีฬาผู้สูงอายุในระดับจังหวัด
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ต่อไป ตลอดจนสนับสนุนให้มีสถานที่ออกก าลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
อย่างเพียงพอ (Innovation)  

 6. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบบริการทางสุขภาพที่ผู้สูงอายุ
สามารถเข้าถึงได้ง่ าย ทั้ งระบบ Mobile Unit และการพัฒนา Application  

ที่ผู้สูงอายุสามารถเข้ามาหาข้อมูล และขอค าปรึกษาเรื่องสุขภาพ และเรื่อง
อ่ืน ๆ ได้ มีระบบ Referral ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีระบบการ
ติดตามผู้สูงอายุเฉพาะรายที่ประสบปัญหา เช่นผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพัง โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
และอาสาสมัครในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ (Digitalization and Innovation) 

 7. พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน  
เชื่อมประสานข้อมูลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ) เพ่ือก าหนดแผนการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน  
และประสานความร่ วมมื อและทรั พยากรจากทุ กภาคส่ วนทั้ งภาครั ฐ  
เอกชน และประชาสังคมในรูปแบบประชารัฐ และ CSR (Cooperate 

Social Responsibility) รวมถึงการจัดตั้งกองทุนส าหรับผู้สูงอายุยากไร้
และถูกทอดทิ้งในทุกพ้ืนที่ เพ่ือที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
ในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที (Collaboration) 

 8. ส่งเสริมให้ทุกต าบลด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทักษะ วิทยาการใหม่ ๆ และการเข้าสังคม ลดปัญหาผู้สูงอายุติดบ้าน 
และภาวะซึมเศร้า ส่งเสริมให้ทุกพ้ืนที่จัดกิจกรรมสันทนาการ และทัศนศึกษา  
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ให้แก่ผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ มีบริการรถรับส่งให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
เดินทางด้วยตนเองได้ (Collaboration) 

 9. แสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ  
เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละราย อาทิ 
การมีบริการ Home Visit เพ่ือเยี่ยมและติดตามผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพัง บริการ 
เตือนความจ าส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องทานยาหรือพบแพทย์สม่ าเสมอ  
การจัดบริการอาหารปรุงสดแก่ผู้สูงอายุติดเตียงที่ยากจน (Meal on Wheel)  
บริการจ่ายตลาดให้แก่ผู้สูงอายุ บริการตัดเล็บ อาบน้ าให้แก่ผู้สูงอายุ 
บริการพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ตามนัด เป็นต้น (Innovation) 

 10. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างปลอดภัย 

และมีความสุขตามอัตภาพ ลดอัตราการส่งผู้สูงอายุเข้าสถานสงเคราะห์ 
โดยมอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งท าแผนรองรับกรณี
ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง โดยพัฒนาระบบการดูแลทางสังคมของชุมชน และ
เสริมบทบาทอาสาสมัคร และ Care Giver ให้มีบทบาทที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงผู้สูงอายุช่วงกลางวัน 
แบบไปเช้า เย็นกลับ ส าหรับครอบครัวชนชั้นกลาง ที่ไม่สามารถดูแล
ผู้สูงอายุได้เนื่องจากภาระหน้าที่การงาน (Collaboration) 

 บทสรุป 

 ประสบการณ์การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ในหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ ปี 2018 
ท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นตัวอย่างที่มีค่าในการน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนด
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์  
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ความคิดสร้างสรรค์ (Innovation) การใช้เทคโนโลยีและการจัดการฐานข้อมูล 

ขนาดใหญ่ (Digitalization) และการประสานความร่วมมือ (Collaboration)  

เป็น 3 องค์ประกอบหลักส าคัญที่จะท าให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุเกิดผลเป็นรูปธรรมได้ โดยให้ความส าคัญกับการจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่  (New Public Service) และการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปัญหาสังคม (Public Private 

Partnership) โดยก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายร่วมกัน ตลอดจนแชร์
ความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขา เพ่ือเตรียมความพร้อมของจังหวัดบุรีรัมย์
เขา้สู่สังคมสูงวัยแบบเต็มขั้นในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้านี้ต่อไป 
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เรียนรู้ เข้าใจ ปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของคนพิการ 

 

ภัชราภรณ์  กองเกิด 

นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ 

กรมการแพทย์  
 

 การดูแลด้านสุขภาพของผู้ป่วยและคนพิการในประเทศไทย รวมถึง
ระบบสวัสดิการด้านบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ อยู่ในระยะที่มี 
การพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ จากหลายกระทรวง 
มีการจัดระบบบริการและให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยเพ่ือตอบสนอง  
การด าเนินชีวิตของผู้มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ และคนพิการ อย่างไรก็ตาม  
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารยังมีข้อจ ากัด และฐานข้อมูลบริการของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ยังไม่เชื่อมโยงกัน ส่งผลคนพิการที่ต้องการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย  
ไม่สามารถเข้าถึงบริการได ้และเสียโอกาสที่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 กรมการแพทย์  โดยสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ทางการแพทย์แห่งชาติ มีพันธกิจหลักทั้งในด้านการพัฒนาบริการด้านการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมเพ่ือให้งาน 

บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีบทบาทในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากร 

ทางการแพทย์และบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้องในด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ ดังนั้นบุคลากรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ 
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ด้านดิจิทัล ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ให้งานที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งด้านบริการ วิชาการ และนโยบายมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
โดยมีเป้าประสงค์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งผู้ป่วยและคนพิการ 

ในประเทศไทย 

 งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เป็นหน่วยงานย่อยของ
สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ซึ่งมีหน้าที่หลัก 

ในการให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น   
รถนั่งคนพิการ อุปกรณ์ช่วยเดิน เบาะรองนั่ง เป็นต้น และอุปกรณ์
เครื่องช่วยส าหรับคนพิการทางการเห็น เช่น ไม้เท้าคนตาบอด เครื่องช่วย
ทางการเห็น เป็นต้น การพัฒนารูปแบบบริการและความคิดสร้างสรรค์ 
ในการออกแบบ ค้นหา จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยที่เหมาะสมและตอบสนอง
ต่อการใช้งานและวิถีชีวิตของผู้รับบริการแต่ละรายมีความจ าเป็นและเป็น
เป้าหมายหลักของหน่วยบริการ ดังนั้นบุคลากรในหน่วยงานจึงมีความ
พยายามอย่างต่อเนื่องในการวิเคราะห์กระบวนการท างานและปัจจัย 

ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้บริการทั้ งหมดแล้วพบโอกาสพัฒนา 

ในหลายด้าน ได้แก่  
 - การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ   
 - ระบบการนัดหมายและการเข้าถึงบริการ   
 - ข้อมูลด้านความต้องการจ าเป็น (needs) ของผู้รับบริการ  
 - การจัดการข้อมูลสถิติการให้บริการ   
 - การบริหารงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วย   
 - รูปแบบโปรแกรมการฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์   
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 - การประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 ประเด็นต่าง  ๆ เหล่านี้ล้ วนเป็นโอกาสการพัฒนาที่ท้าทาย 
หน่วยงานจึงได้หยิบยกบางประเด็นมาริเริ่มร่วมกันกระตุ้นคิดสร้างสรรค์ 
กันก่อนดังต่อไปนี้ 
 การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล โดยการปรับใช้ Google form 

ในการออกแบบการจัดเก็บข้อมูล ผู้มารับบริการอุปกรณ์เครื่องช่วย 

คนพิการ ทดแทนวิธีการเดิมที่ใช้แบบฟอร์มที่เป็นกระดาษประมาณ 3 - 5 แผ่น 

ต่อผู้รับบริการหนึ่งราย แบบฟอร์มนี้ ได้รับการกรอกโดยนักวิชาชีพ  
(นักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด) และต้องน าไปพิมพ์บันทึกใน
โปรแกรม Excel อีกครั้งหนึ่ง ท าให้วิธีการเดิมทั้งสิ้นเปลืองกระดาษและ
สิ้นเปลืองเวลาในการบันทึกเก็บข้อมูลหลายครั้ง หน่วยงานจึงได้ร่วมกันหาแนวทาง 
การพัฒนาและได้ตกลงกันใช้ Google form ทดแทนกระดาษ โดยนัก
วิชาชีพกรอกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ใช้เวลา
กรอกประมาณ 3 - 5 นาที  ข้อมูลที่กรอกจะไปรวมอยู่ในรูป Excel และ
สามารถวิเคราะห์ผลทางสถิติพ้ืนฐานได้โดยง่าย โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ าอีก   
ช่วยให้ลดการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลง บุคลากรมีเวลา
ดูแลผู้รับบริการได้มากขึ้น 

 นอกจากนี้ การเลือกใช้แอพพลิเคชั่น Line มาช่วยในการติดตามผล
จากผู้รับบริการ จะช่วยให้สามารถสื่อสารกับผู้รับบริการได้โดยสะดวก และ
ได้เห็นสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตที่แท้จริงของผู้รับบริการได้โดย
ไม่ต้องเดินทางลงพ้ืนที่ไปเยี่ยมบ้าน ดังนั้นหน่วยงานจึงเริ่มใช้การติดตามผล 

ด้วยแอพพลิเคชั่น Line และส่งแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบ 
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Google form ให้ผู้รับบริการกรอก โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้กรอก ท าให้ได้รับ
ข้อมูลรวดเร็วขึ้น และผู้รับบริการสามารถสอบถามปรึกษาปัญหา 

ที่เก่ียวข้องได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นดังกล่าวข้างต้นได้ตลอดเวลา 
 ตัวอย่างการพัฒนาที่หน่วยงานได้เริ่มด าเนินการในเดือนกรฎาคม 
พ.ศ. 2561 นี้นั้น เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้กระบวนการกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

ในหน่วยงาน โดยใช้ทั้งเทคนิค Break the rules (เช่นใช้ค าถามว่า หากไม่
มีกระดาษแบบฟอร์มประเมินแรกรับ จะกรอกผลการประเมินและจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างไร?) และเทคนิค Task unification โดยการเขียนสิ่งต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้บริการนั้น และสุ่มเลือกขึ้นมาทีละอย่า ง 
เพ่ือร่วมกันคิดว่าจะน าสิ่งที่สุ่มมาได้นั้นช่วยให้งานดีขึ้นได้อย่างไร โดยระดมสมอง 
คิดสิ่งที่อาจเป็นไปได้ให้มากท่ีสุดแล้วจึงร่วมกันคัดเลือกทางเลือกที่ง่ายที่สุด
มาด าเนินการก่อน  อาจใช้วิธีเสริมพลัง (empower) สิ่งที่เลือกนั้น ปรับเปลี่ยน 
หน้าที่ของสิ่งเหล่านั้น (inside out) หรือหาสิ่งภายนอกมาช่วยให้งาน 

ง่ายขึ้น (outsourcing) ด้วยเทคนิคง่าย ๆ เหล่านี้ ช่วยให้บุคลากรคิดนอกกรอบ 

และสร้างสรรค์ได้มากขึ้น  เน้นการระดมความคิดลงในบัตรค า และลด 

การอภิปรายที่เป็นการตีกรอบความคิด และลดการสื่อสารเชิงอ านาจที่อาจ
ก่อให้ เกิดความกลัวที่จะเสนอความคิดของตนเอง จากการทดลอง 
ใช้เทคนิควิธีการดังกล่าวพบว่าสามารถคิดสิ่งใหม่ร่วมกันด้วยการออกแบบ
และน าเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ท าให้การท างาน 

ง่ายขึ้นส าหรับทุกคน 
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 แม้ว่างานบริการผู้ป่วย/คนพิการยังจ าเป็นต้องอาศัยการด าเนินงาน
ด้วยมนุษย์ เป็นหลัก แต่สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ ได้ ในทุกระดับ 
ตัวอย่างเช่น 

 - การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/คนพิการลงจากรถยนต์บริเวณงานบริการ
ผู้ป่วยนอก  หากปรับเปลี่ยนใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย/เทคโนโลยีช่วยยกย้าย
แทนแรงเจ้าหน้าที่ จะช่วยให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว
และปลอดภัย อีกท้ังเจ้าหน้าที่มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยจากการท างาน 

 -   บริเวณจุดให้ข้อมูล สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูล
ส าหรับค าถามที่พบบ่อย หรือระบบนัดหมาย  คิวตรวจสามารถส ารองได้
ผ่านหน้าเว็บไซต์สถาบันฯ โดยไม่ต้องเดินทางมาแต่เช้า เพ่ือมารอรับ
บริการเป็นเวลานานและแออัด แม้แต่การใช้หุ่นยนต์ AI มาช่วยให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐานก็อาจเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้ 
 -   กรณี คนพิการต้องการรับบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ  
สามารถลงทะเบียนความต้องการ และสื่อสารกับเจ้าหน้างานศูนย์สาธิต
อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ได้ตั้งแต่อยู่ที่บ้าน เพ่ือสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับการมารับบริการ โดยใช้การสื่อสารผ่าน Line ตามเวลา 
ที่นัดหมายไว้ จะช่วยให้ผู้รับบริการวางแผนการเดินทางมารับบริการได้
อย่างเหมาะสม ไม่ต้องเสียเวลามารอนาน 

 การประสานความร่วมมือ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความส าคัญ 

ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาเครือข่ายบริการด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งในรูปแบบความร่วมมือ 

เพ่ือแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการด าเนินงาน  และการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
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ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน ทั้งนี้แนวคิด Public-Private Partnership 

(PPP) หากมีการประสานความร่วมมือและให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในงาน
บางอย่างของภาครัฐ จะช่วยให้รัฐบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น 
การหาแนวร่วมในการกระจายหน่วยซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 

ในระดับภูมิภาค โดยหาภาคเอกชนที่มีศักยภาพช่วย เช่นร้านซ่อมจักรยาน/ 
มอเตอร์ไซต์ โดยภาครัฐหรือองค์กรเอกชนสนับสนุนอะไหล่ และทุกฝ่าย 

ได้ประโยชน์ร่วมกัน ทุกฝ่ายแลกเปลี่ยน แบ่งปันทรัพยกรบางอย่างร่วมกัน 
เป็นต้น 

 เทคโนโลยีและดิจิทั ล  มีความส าคัญทั้ ง ในการด า เนินชี วิ ต 

และการท างานในโลกปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐเริ่มมีการน าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการปฏิบัติ งานภาครัฐเ พ่ือให้บริการประชาชน เพ่ือให้งาน 

มีประสิทธิภาพขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนต่าง ๆ ควรท าอย่างมีส่วนร่วม 

โดยพิจารณาให้รอบด้าน เนื่องจากในองค์กรต่าง ๆ มีบุคลากรที่มีศักยภาพ
แตกต่างกันการเปลี่ยนแปลงอาจถูกต่อต้านจากบุคลากรที่มีความกลัว 

ต่อการเปลี่ยนแปลง และน าไปสู่ความขัดแย้งที่ เป็นหลุมพรางของ 

การพัฒนาได้ การพัฒนาด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์จะช่วยให้เกิด 

การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐทุกระดับ (ตั้งแต่
หน่วยงาน/แผนก) ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน โดยเริ่มจาก
เรื่องง่าย ๆ ก่อนเพ่ือให้บุคลากรทุกวัยสามารถปรับตัวได้ และไม่ต่อต้าน
การใช้เทคโนโลยี   
 สิ่งส าคัญประเด็นหนึ่งที่จะส่งเสริมให้การเปลี่ยนแปลงสิ่ งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานประสบความส าเร็จได้คือ การสร้างบรรยายกาศการท างาน 
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ที่ส่งเสริมความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking) วัฒนธรรมที่ไม่มี
การว่ากล่าวต าหนิติเตียนหรือโทษกัน (No blame culture) จะส่งเสริมให้
บุคลากรคิดสร้างสรรค์โดยไม่ติดกรอบค าว่า “เป็นไปไม่ได้” บรรยากาศ
ของการให้ก าลังใจกันและกันจะสร้างสรรค์ให้แต่ละคนอยากท าสิ่งที่คิด 

ให้มันเป็นไปได้  และช่วยกันค้นหาออกแบบวิธีการท างานร่วมกัน    
ซึ่งบรรยากาศเหล่านี้อาจจะพบเห็นได้มากมายในหน่วยงานเอกชน องค์กร
ด้านธุรกิจที่มีการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ ตลอดเวลา ดังนั้น
องค์กรภาครัฐทุกระดับควรให้ความส าคัญกับการสร้าง วัฒนธรรม 

การท างานที่ไม่วิพากษ์วิจารณ์เชิงลบ และส่งเสริมความคิดเชิงนวัตกรรม  
ด้วยการใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการประชุมและกระตุ้น
การร่วมคิดร่วมท างานในหน่วยงานทุกระดับ 

 การส่งเสริมความคิดเชิงนวัตกรรม เป็นกลยุทธ์ที่ท้าทายส าหรับผู้น า
ทุกระดับ การสร้างบรรยากาศแบบนี้ ผู้น าหน่วยงาน อาจเป็นผู้ที่พูดน้อย
ที่สุดและรับฟังให้มากที่สุดกระตุ้นส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้กล้าสื่อสาร
ผ่านเครื่องมือ/กลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ทุกคนในหน่วยงานต้องฝึก
ทักษะการชื่นชมยินดีกับทุกความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน และงด 

การวิพากษ์วิจารณ์ความคิดของกันและกัน แต่ร่วมกันพูดคุยด้วยเหตุผลที่
จะท าให้มันเป็นไปได้ร่วมกัน เพียงสิ่งเล็ก ๆ เหล่านี้ นวัตกรรมใหม่ ๆ  
ก็เป็นไปได้เสมอ รวมถึงการพัฒนาด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการเพ่ือมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของ 

คนพิการในประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
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การพัฒนาการจัดการข้อมูล (Big Data) 

ของส านักงานประกันสังคม 

 

รัชนีกร ปิ่นแก้ว                                                                                
นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ                                                                                

ส านักงานประกันสังคม 

 

 บทน า/ สภาพปัจจุบัน/สภาพปัญหา 

 ในยุคสมัยที่โลกก้าวสู่สังคมดิจิทัล ทิศทางในการพัฒนาเป็นไปอย่าง
รวดเร็วแบบก้าวกระโดด ส านักงานประกันสังคมมีภารกิจในการให้ความ
คุ้มครองด้านการประกันสังคมแก่ลูกจ้างผู้ประกันตน โดยมุ่งเน้นพัฒนา
เพ่ือให้ก าลังแรงงานของประเทศมีความมั่นคงในการด าเนินชีวิตทั้งในช่วงที่
ท างานอยู่และไม่ได้ท างานแล้ว ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 
ที่ดูแลลูกจ้างกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน และ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2 พ.ศ. 2537  
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ที่คุ้มครองผู้ประกันตนในสิทธิ
ประโยชน์ 7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย อันไม่ใช่
เนื่องจากการท างาน กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน  
โดยมีนายจ้างที่ขึ้นทะเบียน จ านวนกว่า 459,068 ราย และผู้ประกันตน 

ที่ได้รับการคุ้มครอง(ทั้งภาคบังคับและสมัครใจ) จ านวน 15,336,556 คน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561) นอกจากนั้น ยังมีภารกิจพัฒนาสิทธิประโยชน์ 
ให้มีความเหมาะสม และบริหารเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุน 
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เงินทดแทนให้มีเสถียรภาพ โดยด าเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์และ
นโยบายต่าง ๆ อาทิ เช่น 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) คือสังคมไทย
เป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย ระบบการบริหารภาครัฐ 

มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชน 

มีส่วนร่วม  
 2. แผน พัฒ นา เ ศ รษ ฐกิ จ แล ะสั ง ค มแ ห่ ง ช าติ  ฉ บั บ ที่  12  
(พ.ศ.2560 – 2564) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 3. นโยบายรัฐบาล คือ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส 

ในประชาคมอาเซียนโดยการส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนา
แรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 4. นโยบายกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วยนโยบายทั่วไป เช่น การแก้ไข 
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และการบริหารจัดการแรงงาน  
การปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย พัฒนาระบบการตรวจติดตามและบังคับใช้
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น และนโยบายเฉพาะที่ต้องเร่ ง
ด าเนินการ เช่นการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านแรงงาน 
พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนา  ความร่วมมือ
ด้านแรงงานระหว่างประเทศ ยกระดับการด าเนินงานด้านแรงงานของไทย
ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เป็นต้น  
 ในการสร้างสรรค์เพ่ือมุ่งสู่บริการที่ทันสมัย และตามวิสัยทัศน์ของ
ส านักงานที่มุ่งเป็นองค์กรชั้นน าด้านการประกันสังคมในภูมิภาคอาเซียน 
ส านักงานประกันสังคมด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม 
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ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) โดยเน้นการพัฒนาด้านการให้บริการ
ควบคู่กับสร้างการรับรู้ การรื้อปรับและยกระดับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ : IT และการบริหารสารสนเทศ : MIT การพัฒนาการบริหาร
จัดการ “ทุนมนุษย”์ การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) 

โดยสอดรับกับ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการจัดท า
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของส านั กงาน
ประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2559 - 2563)  
 ประเด็นความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมที่น ามาใช้
เพื่อแก้ไขปัญหา 
 การเรียนรู้จากการอบรม การร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
จากคณาจารย์สถาบันบัณฑิต  พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) การศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ (โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม)  และ
การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น (The University of Tokyo/ Withfluence, Inc   
/The University of Tokyo Edge Capital (UTEC) / The Ministry of 

Economy, Trade and Industry (METI) /IBM Japan, Ltd/ The City 

of Yokohama) ท าให้ได้เรียนรู้ ตามประเด็น ดังนี้ 
 ความรู้เกี่ยวกับทักษะทางดิจิทัล (Digital Literacy)   

 ดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่หน่วยงานต่าง ๆ จ าเป็นต้องน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การท างานร่วมกัน หรือใช้
เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงต้องมีความสามารถใช้งานได้อย่างน้อย 
ในเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อีเมล เป็นต้น  
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มีทักษะความเข้าใจเพ่ือประเมินสื่อดิจิทัลในการตัดสินใจ ตลอดจนมีทักษะ
การสร้างสื่อดิจิทัลส าหรับใช้งาน ซึ่งทุกองค์กรมีการน าดิจิทัลมาใช้ ตัวอย่าง
ที่ชัดเจนจากการศึกษาดูงานองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ 

 1. Withfluence , Inc องค์กรซึ่งสนับสนุนให้ค าแนะน าแก่บริษัท
ต่าง ๆ เพ่ือสร้างโอกาสในการขยายตลาดทางธุรกิจออนไลน์ให้มากขึ้น 
(Lean startup model) โดยขับเคลื่อนข้อมูลด้านการตลาดจาก Search 

Engine Optimization น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า  
เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ วางกลยุทธ์ เป้าหมาย สร้างแคมเปญ หรือสร้างแบรนด์ 
ผ่านกลุ่มผู้เป็นไอดอลบนโลกออนไลน์ ขยายการตลาดไปยังต่างประเทศ  
สร้างทีมงานที่มีศักยภาพเพ่ือร่วมมือกัน  มีการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล 

มีการพัฒนาข้อมูลให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  
 2. IBM Japan, Ltd (IBM Think Lab) องค์กรที่ใช้ดิจิทัลในการ
ด าเนินธุรกิจเป็นหลัก  
 3. The Ministry of Economy ,Trade and Industry (METI) 

องค์กรภาครัฐซึ่งใช้ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้ Digital เทคโนโลยีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือช่วยสร้างสังคมที่มีคุณภาพและลดช่องว่างทางสังคม เป็นต้น 

 การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) 

 การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) เป็นการพัฒนาความคิด
เริ่มต้นจากการตั้งค าถามแล้วคิด มีการหล่อหลอมความคิด ขยายและน าไป
ประยุกต์ใช้ การเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขพัฒนาองค์กรต้องคิดเป็นระบบ ศึกษา
โครงสร้างและผลลัพธ์ ดูภาพรวม และคิดเชื่อมโยง มีการย้อนกลับ
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(Feedback Loops) และสามารถวิเคราะห์ปัญหาโดยการใช้ Diagram 

รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งแต่ละองค์กรมีระดับความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา
แตกต่างกัน นวัตกรรมไม่ใช่แค่เป็นสิ่งใหม่แต่ต้องมีคุณค่าด้วย ซึ่งระดับของ
การสร้างคุณค่าของนวัตกรรม มีตั้งแต่ค่อย ๆ ปรับ ( Incremental)  

ขั้นแตกต่างจากเดิม (Differentiated) และขั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิง (Radical)  

การสร้างนวัตกรรมองค์กรภาครัฐต้องดูบริบทขององค์กร ที่เป็นปัจจัยส าคัญ
ได้แก่  ค่ าใช้จ่ าย บุคลากรที่ เชี่ ยวชาญด้านดิจิทัลการเพ่ิมประสบการณ์ 
ที่ดีแก่ผู้ใช้งาน โดยมีกุญแจแห่งความส าเร็จ ได้แก่ ความตั้งใจที่จะท า
ภายในช่วงเวลานั้น ๆ ข้อคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมคือคิดสิ่งใหม่  
ไร้การวิจารณ์มีการคัดสรร ให้ก าลังใจ มีเทคนิค ไม่อยู่ในกรอบ เพ่ิมงาน
ให้กับสิ่งที่มีอยู่เดิม เพ่ิมคุณค่าของสิ่งของด้วยการเติม ปรับปรุงให้ใช้ 
ท าอย่างอ่ืนได้ด้วย ซึ่งการท าให้เกิดนวัตกรรมควรมีผู้เกี่ยวข้องร่วมกันคิด 
นอกจากนั้น สิ่งที่ได้จากการท ากิจกรรมกลุ่ม ที่ The University of Tokyo  
โดย Dr. Masahiro Kawai และ Mr. Takashi Kumon ท าให้เข้าใจว่า  
การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ต้องท านายอนาคต ค้นหาเพ่ือท าสิ่งที่เป็นไปได้  
อาจมีปัจจัยที่ เปรียบเสมือนเป็นคลื่นใต้น้ าเช่น ความหวัง ความกลัว  
ความขัดแย้งของผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลลัพธ์ทั้งด้านบวกและด้านลบ 

ซึ่งต้องน ามาพิจารณาด้วยเช่นกัน มิใช่เพียงแค่ความต้องการเ พื่อ ให้ เกิด
นวัตกรรมเท่านั้น   
 โดยองค์กรที่เป็นตัวอย่างองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ชัดเจน ได้แก่ IBM 

Japan, Ltd (IBM Think Lab) ซึ่งขยายขอบข่ายธุรกิจออกไปอย่างกว้างขวาง  
โดยใช้การวิจัยเป็นหัวใจในการพัฒนาองค์กร สร้างสรรค์นวัตกรรม 
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ทางเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
เพ่ือช่วยเหลือมนุษย์ได้ เช่น ด้านการธนาคาร การแพทย์ การช่วยเหลือกรณี
เกิดภัยพิบัติ ด้านอาหาร ภาพยนตร์ ศิลปะ เป็นต้น 

 การประสานการท างานร่วมกัน( Collaboration) เพื่อการท างานในระบบ
ราชการ 4.0 ณ ประเทศไทย และต่างประเทศ 

 จากแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ แบบดั้งเดิม (Old Public 

Management) ที่ เน้นกฎระเบียบ การบริหารจัดการแบบใหม่ (New 

Public Management) ทีเ่น้นผลการปฏิบัติงานเป็นหลักและแบบค านึงถึง
ผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก (New Public Service) องค์กร 

ที่สามารถอยู่ ในสถานการณ์ต่ าง ๆ ได้อย่างยั่ งยืนจ าเป็นต้องปรับ 

ยุทธศาสตร์  โดยใช้หลักของการประสานการท างานร่วมกัน (Collaboration)   
ซึ่งให้ความส าคัญกับการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร มีการสร้างเป้าหมาย
ใหม่ มีโครงการรองรับเพ่ือผลในระยะยาวร่วมกันวางแผน ก าหนดตัวชี้วัด
และสร้างช่องทางการสื่อสาร โดยวัตถุประสงค์ในการประสานความร่วมมือ
เพ่ือระดมทรัพยากร แบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ เพ่ิมการยอมรับ 
เพ่ิมประสิทธิภาพและการเพ่ิมทุน ค้นหาค าตอบต่าง ๆ ถ่ายทอดทักษะ 
ตลอดจนสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน การประสานความร่วมมือแบบใหม่
ที่น่าสนใจเช่น การท างานร่วมกันแบบรัฐร่วมมือกับเอกชน (Public 

Private Partnership) ในการบริหารทรัพยากรที่รัฐเป็นเจ้าของแล้ว 

แบ่งผลก าไรเป็นต้น ซึ่งมีหลักในการยกระดับให้ความร่วมมือดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพ (Collective impact) ได้แก่ การก าหนดวาระของความ ส าคัญ 

ร่วมกัน การสนับสนุนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
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การจัดล าดับความส าคัญ การสื่อสารท าความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง และ 

การมีหน่วยงานหลักประสานงาน ซึ่งหากมีปัญหาใช้วิธีการแก้ปัญหา 
อย่างง่าย ๆเพ่ือให้เกิดการสื่อสารที่สร้างสรรค์ คือการพูดคุยกัน ส าหรับ
ตัวอย่างเกี่ยวกับการประสานการท างานร่วมกัน (Collaboration) ที่มีผล
ให้องค์กรมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน ได้แก่  
 1. “สามพรานโมเด็ล” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มโดยโรงแรมสามพราน 

ริเวอร์ไซด์เป็นผู้น า มีการประสานความร่วมมือกับเกษตรกรในพ้ืนที่ 
เป็นเครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตรเพ่ือพัฒนาสู่สังคม 

เกษตรอินทรีย์ ยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน มีกระบวนการประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายในหลายภาคส่วน 
เพ่ือสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ต่อยอดสินค้าเป็นนวัตกรรม เพ่ือให้ถูกใจและ
เป็นที่นิยมแก่ผู้บริโภค โดยมี “ตลาดสุขใจ” เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย
สินค้าออร์แกนิกของเกษตรกรในพ้ืนที่ และขยายตลาดผ่านช่องทางของ
เว็บไซด์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน 

 2. The University of Tokyo Edge Capital (UTEC) ที่ขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจ โดยสนับสนุนเงินทุนให้บริษัทที่เป็น new start up มีการประสาน 

ความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนและสร้างโอกาส 

ทางธุรกิจได้แบบก้าวกระโดดและต่อยอดถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคม โดยร่วมลงทุนในภาคการดูแลสุขภาพ หรือด้านอ่ืน ๆ เช่น  
Manufacturing, Engineer, Bio Technology, Information Technology,  

Artificial Intelligence, Financial technology เป็นต้น  
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 3. The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)  

มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศโดยเน้นการเชื่อม
ประสานและลดช่องว่ างระหว่างคน เครื่องจักร และเทคโนโลยี 
(Connected industries) เน้นความร่วมมือที่หลากหลาย มีการท า MOU 

กับต่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างผลประโยชน์ร่วมกัน  พัฒนา
ทรัพยากรมนุษยส์ู่สังคม 5.0 โดยกระทรวงท าหน้าที่สนับสนุนในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาประเทศสู่สังคมสมัยใหม่ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง  (Human 

centric and solution – oriented)  

 4. Yokohama Smart City ที่มีการด าเนินโครงการ Yokohama 

Smart City Project  เป็นการก าหนดพ้ืนที่ตัวอย่างในการพัฒนาเมือง 

ที่ใช้พลังงานสะอาด ( Next-Generation Energy and Social System 

Demonstration Area) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และกักเก็บพลังงานไว้ใช้
ในกรณีจ าเป็น (Energy Storage) เป็นตัวอย่างการประสบความส าเร็จ
ด้านการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  
( Public-Private Partnership) เป็นตัวอย่างการวางเป้าหมาย ก าหนด
ทิศทาง และปฏิบัติร่วมกันของชุมชนทุกภาคส่วนเพ่ือเอาชนะการขาดแคลน 

ไฟฟ้าและการก้าวเข้าสู่พลังงานทางเลือกที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
การใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน โดยรัฐบาลรับผิดชอบ
เรื่องระบบการผลิตและเก็บกักพลังงาน ส่วนชุมชน (ครัวเรือน โรงงาน 
อาคารใหญ่) รับผิดชอบเรื่องการให้ใช้สถานที่ในการผลิตพลังงานและร่วม
ลงทุนในอุปกรณ์การผลิตและกักเก็บพลังงาน เป็นการแสดงถึงความตั้งใจ 

ที่จะร่วมพัฒนาเมืองไปด้วยกันของทุกภาคส่วน 
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 การวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้ประเด็นความรู้ประสบการณ์ 
จากการฝึกอบรมที่น ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนวทาง 

การจัดการกับปัญหาหรือการปรับเปลี่ยน             
 จากการเรียนรู้และศึกษาดูงาน หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จได้น า
ความรู้เกี่ยวกับทักษะทางดิจิทัล (Digital Literacy) และการประสาน 

การท างานร่วมกัน ( Collaboration) มาใช้ในการด าเนินงานตามบริบท
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ซึ่งแต่ละหน่วยงานขับเคลื่อนองค์กร 

ด้วยการจัดการข้อมูลเป็นสารสนเทศเพ่ือการขยายขอบข่ายของธุรกิจ 
พัฒนาการให้บริการ พัฒนาความเป็นอยู่ในระดับชุมชน หรือในระดับเมือง 
หรือการน าสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ ซึ่งในส่วนของส านักงาน
ประกันสังคมมีข้อมูลที่จัดเก็บไว้ ในระบบคอมพิวเตอร์กลางได้แก่ 
ฐานข้อมูลผู้ประกันตน ฐานข้อมูลนายจ้าง ฐานข้อมูลเงินสมทบ และอ่ืน ๆ 
เป็นจ านวนมาก ข้อมูลมีความหลากหลาย และเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ซ่ึงมีการจัดเก็บส ารองข้อมูลไว้เพ่ือรองรับในกรณีฉุกเฉินด้วย อย่างไรก็ตาม  
ในสถานการณ์ที่แต่ละหน่วยงานต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ทันสมัยและปลอดภัยเข้ามา ใช้ ในระบบการให้บริการ  เ พ่ือเป็น 

การขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ส านักงานประกันสังคม ต้องด าเนินการ
ให้องค์กรมีความทันสมัยเข้าสู่ Digital SSO รองรับบริการ e-self Service 

อย่างครบวงจร และเป็นองค์กรตัวอย่างในภูมิภาคอาเซียนตามวิสัยทัศน์ 
ทีว่างไว้ ซ่ึงจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ สามารถน าความรู้เกี่ยวกับทักษะ
ทางดิจิทัล (Digital Literacy) มาใช้ร่วมกับการประสานการท างานร่วมกัน 
( Collaboration) ระหว่างหน่วยงานได้ เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์
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ปัจจุบัน ส านักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการ
ข้อมูล โดยเริ่มจัดอบรมเจ้าหน้าที่บางส่วนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data  

จึงถือเป็นโอกาสในการน าเสนอเพ่ือพัฒนางานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 
(Big Data) ของส านักงานประกันสังคม ดังนี้ 
 1. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาหรือ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดระเบียบข้อมูล แก้ไขปรับปรุงข้อมูล การจัดหา
ข้อมูล การเลือก การจัดกลุ่ม หรือก าหนดความต้องการในการใช้ข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้ งภายในและภายนอก เช่น อาจจ าแนกข้อมูล 

เป็นด้านต่าง ๆ และร่วมกันตัดสินใจว่า ในแต่ละด้านต้องการทราบเรื่องอะไร  
เพ่ือออกแบบข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและจัดท ารายงานให้ตรงตาม 

ความต้องการ  
 2. ค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล  (Big data analytics) 
ด้วยการวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งสามารถน าไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์
ต่าง ๆ ใช้ในการพัฒนาการให้บริการที่ทันสมัย เช่น การเชื่อมโยงข้อมูล
ข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกับส านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย 

อยู่แล้ว ส านักงานประกันสังคมสามารถน ามาใช้ในการอนุมัติเพ่ือจ่ายสิทธิ
ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมให้ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องใช้เอกสาร 

เพ่ือยืนยันการจดทะเบียนสมรส การมีบุตรเพ่ือขอรับประโยชน์ทดแทน
กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร หรือยืนยันการตาย การเป็นทายาท 
ในการเบิกกรณีตาย เป็นต้น นอกจากนั้นสามารถใช้ในการเฝ้าระวัง เช่น 

ดูแนวโน้มของการรับหรือจ่ายเงินสมทบของสถานประกอบการ/ผู้ประกันตน  
เ พ่ือการตรวจสอบหรือให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สถานประกอบการ   
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หรือเรื่องร้องเรียนในกรณีต่างๆ เพ่ือป้องกันหรือแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องได้
อย่างรวดเร็ว 

 3. การประสานความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลของ
หน่วยงานภายนอกที่ยังไม่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน ซึ่งข้อมูลที่แต่ละ
หน่วยงานมี หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้ เช่น  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีฐานข้อมูลการจดทะเบียน
นิติบุคคลของสถานประกอบการที่ส านักงานประกันสังคมสามารถน าไปใช้
ในการติดตามประสานงานนายจ้างได้ ในขณะที่ส านักงานประกันสังคม 

มีข้อมูลของสถานประกอบการที่ค่อนข้างเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานอ่ืน
สามารถประสานขอข้อมูลเพื่อน าไปใช้ได้เช่นกัน   
 4. การประมวลผลข้อมูลที่แม่นย าจากฐานข้อมูลกลางและส่ง
สัญญาณบนอุปกรณ์ที่ เชื่อมต่อแบบ Internet of Things (IoT) เช่น 
โทรศัพท์มือถือ /คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ของผู้เกี่ยวข้องได้ในหลายระดับ เช่น     
ในระดับของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการแก้ไข วางแผน 
พัฒนางานในระดับผู้บริหาร เพ่ือการติดตามความก้าวหน้า ควบคุมหรือ
ก ากับในเชิงนโยบาย และในระดับภาคประชาชนผู้ใช้บริการ เพ่ือการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

 5. การ มี ระบบรักษาความปลอดภั ยของข้ อมู ล  (Security)  

ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันการสูญหายหรือการจารกรรมข้อมูล  
มีการจัดการเมื่อเกิดภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ต่อระบบฐานข้อมูล
ทั้งหมด   
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 ในการด าเนินการยังมีปัจจัยที่ต้องค านึงถึง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
เช่น การจ้างผู้ เชี่ ยวชาญที่มีประสบการณ์ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล  
การเชื่อมต่อระหว่างซอฟท์แวร์กับระบบการจัดเก็บข้อมูล (Data 

warehouses) การมีมาตรการที่ดีในการรองรับภาวะฉุกเฉิน ซึ่งส านักงาน
ประกันสังคมต้องก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ท าหน้าที่ เป็น
แกนกลางในการประสานงาน โดยยึดหลักของการประสานการท างาน
ร่วมกัน (Collaboration) โดยแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมประชุม
ก าหนดวาระความส าคัญของข้อมูล ก าหนดการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ความส า เร็ จ  จัดล าดับความส าคัญ  มีการสื่ อสารท าความเข้า ใจ 

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเกิดการร่วมแรงร่วมใจกันทั้งภายในองค์กร ระหว่างองค์กร 
และสิ่งส าคัญคือ ทุกองค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยกัน (Win-win situation) 

 บทสรุป 

 การพัฒนาการจัดการข้อมูล(Big Data) ของส านักงานประกันสังคม 
โดยการน าทักษะทางดิ จิทั ล  (Digital Literacy) มาผสานแนวคิด 

การประสานการท างานร่วมกัน (Collaboration) เพ่ือการท างานในระบบ
ราชการ 4.0 มาใช้ในการบูรณาการเพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน น าข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน  
สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน
ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศมีผลสัมฤทธิ์สอดรับกับ
ความต้องการของลูกจ้าง นายจ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักของส านักงานประกันสังคม รวมถึงกลุ่มเป้าหมายหลักของส่วน
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ราชการที่มาร่วมมือกัน การประสานความร่วมมือดังกล่าวสามารถพัฒนา
เพ่ือสร้างนวัตกรรม น าเสนอคุณค่าใหม่ ๆ ของการบริการภาครัฐ ในระดับ
เฉพาะองค์กร และสามารถพัฒนาต่อยอดออกไปยังภาคเอกชน และภาค
สาธารณะ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและไว้วางใจให้แก่ประชาชนในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 ข้อมูลอ้างอิง 
 กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม 

 http://minister.mol.go.th  

 http://bigdataexperience.org/what-is-big-data-analytics/   
 http://sawaidee1.blogspot.com/                      
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รณรงค์ ลดมลพิษทางดิน 

 

รุ่งนภา ศิริรักษ์   
กรมพัฒนาที่ดิน   

 

 บทน า/สภาพการณ์ปัจจุบัน 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน  
“งานวันดินโลก” อย่างเป็นทางการ ควบคู่มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน การขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี 2561 (World Soil Day) โดยกรมพัฒนาที่ดิน 
นับตั้งแต่มีการประกาศรับรองวันดินโลก 5 ธันวาคม เมื่อปี 2557 เป็นต้นมา  
โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Global Soil Partnership :  
GSP ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้เป็นวาระส าคัญ 

ในการสื่อความส าคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง  
โดยประเทศสมาชิกกว่า 200 ประเทศ จะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวัน
ดินโลกพร้อมกัน และจะก าหนดหัวข้อหลักการจัดงานแต่ละปี โดยคัดเลือก
ประเด็นส าคัญที่ ต้ องการผลักดันให้ เกิดข้อสรุป  หรื อผลกระทบ 

เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลก และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

จะมีกิจกรรมรณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากร
ดินในวันดินโลก 5 ธันวาคม 

 ส าหรับปี 2561 จะเป็นการจัดงานวันดินโลก ครั้งที่ 7 และ GSP  

ได้ก าหนดหัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution” เน้นความส าคัญ 

ของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคลในการแก้ปัญหามลพิษทางดิน  
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ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารเพ่ือให้ตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 การขจัดความอดอยากและ
หิวโหย หรือ Zero Hunger ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573  

 ประเด็นความรู้/ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

 จากการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่องทักษะทางดิจิตอล (Digital literacy) 
การสร้างสรรค์งาน นวัตกรรม (Innovation) และการประสานการท างาน
ร่วมกัน (Collaboration)   ได้เรียนรู้และกรณีศึกษาต่าง ๆ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ เป็นเครื่องมือช่วยการสร้างเครือข่าย การสื่อสารท าความเข้าใจ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการสื่อสารในองค์กร ระหว่างองค์กร และสื่อสาร 

เพ่ือรายงานความก้าวหน้าและการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ ในการ
ขับเคลื่อนวาระความส าคัญของทรัพยากรดิน งานวันดินโลก ปี 2561  
ในหัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution” การแก้ไขมลพิษทางดินนี้  
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนผ่านคณะกรรมการวันดินโลก  
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรฯ บูรณาการการท างานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน 
เกษตรกร เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และสร้างความตระหนัก
เรื่องความส าคัญของทรัพยากรดิน โดยมีแผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว วางเป้าหมายไปสู่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน 
ชุมชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างประเทศ จึงจะส าเร็จ
ลุล่วง และบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์ร่วมกันได ้  
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 การวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้ประเด็นความรู้ /ข้อเสนอแนวทาง
การจัดการหรือปรับเปลี่ยน 

 การขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี  2561 ได้การก าหนดวาระ
ความส าคัญของทรัพยากรดิน  ด้านการแก้ไขมลพิษทางดิน ซึ่งสอดคล้อง
กับสภาวะสิ่งแวดล้อมโลกปัจจุบันอยู่นี้  กรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานหลัก 
พร้อมขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีฐานข้อมูลทรัพยากรดิน และ
นวัตกรรมต่างๆ ประสานการท างานกับร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน เพ่ือให้
สามารถใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้อย่างยั่งยืน และการน าเศษวัสดุไปท าปุ๋ยหมัก  
และการน ากลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) จะช่วยลดจ านวนขยะที่ต้องน าไปฝังกลบ  
และช่วยลดผลกระทบของการก าจัดขยะอย่างไม่เหมาะสมได้ เป็นอีกวิธี
หนึ่งที่ช่วยลดมลพิษทางดิน      
 ข้อเสนอแนวทางการการจัดการ  

 จัดท าโมบายแอพลิเคชั่น      
 - เป็นเครื่องมือช่วยการประสานเครือข่าย ด้วย social media  

เพ่ือการสื่อสารท าความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสื่อสารในองค์กร 
ระหว่างองค์กร และสื่อสารเพ่ือรายงานความก้าวหน้าและการสร้างความ
เข้าใจต่อสาธารณะ   
 -    เป็นสื่อสร้างสรรค์องค์กรจิตอาสา สร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะ
มาร่วมด้วยช่วยกัน 

 -   ช่วยก ากับ ติดตามผลด าเนินงาน ติดตามสถานการณ์กระตุ้น
เตือนโดยส่งข้อความออนไลน์เตือนบอก เป็นระยะเวลา สัปดาห์ หรือเดือน 
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ให้ปฏิบัติตามแผนงานและรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติตามแผน 
พร้อมฝึกวินัยปฏิบัติให้สมาชิกองค์กร 

 -   เป็นเครื่องมือใช้ร่วมกับโครงการรณรงค์ ต่าง ๆ การลดการใช้
ถุงพลาสติก ธนาคารขยะ รับสมุดเงินฝาก เป็นข้อมูลบัญชีสะสมเงิน 

หรือคะแนน เพ่ือแลกเป็นรางวัล ที่ง่ายสะดวก และเป็นก าลังใจในการท า
ตามโครงการ  
 การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร อบรมและสาธิตปฏิบัติให้ความรู้ การใช้
สารอินทรีย์ ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร และการบริหารจัดการกลุ่ม
ใหเ้ข้มแขง็ รวมทัง้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงาน   

 การท าปุ๋ยอินทรีย์น้ าจากสารเร่ง พด.2 และ พด.7 พร้อมฝึกปฏิบัติ
ทันที เมื่อหมักเสร็จแล้วให้ทิ้งไว้ 21 วัน  เตรียมไว้เพ่ือแจกจ่ายให้สมาชิก
น าไปใช้ในการอบรมครัง้ที ่2 (หรือขายเป็นเงินทุนของกลุ่มในราคาถูกมาก) 
 การใช้ปุ๋ยพืชสด และวิธีการท าธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

 อบรมวิธีการบริหารจัดการกลุ่มและเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วม เช่น 
วัสดุที่ใช้หมัก ได้แก่ เศษผัก หอยเชอรี่ เป็นต้น โดยให้เกษตรกรในกลุ่ม  
หามาคนละ 2 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่อาจสนับสนุนบ้างเฉพาะกลุ่มที่จัดหามา
เองไม่ได้ หลังจากอบรม 2 ครั้งแล้ว สมาชิกควรมีการประชุมปรึกษาหารือ
เพ่ือใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ า ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ผลิตขึ้นของกลุ่ม ได้รับการขยายผล
และเกิดมีเงินทุนหมุนเวียนขึ้นในกลุ่ม เช่น อาจให้ขายในกลุ่มสมาชิกราคาถูกมาก 
เพ่ือให้กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนใช้ซื้อกากน้ าตาลและสมุนไพร หรือถ้า
ประสงค์จะเพ่ิมถังหมักก็ให้สมาชิกกลุ่มรวบรวมจัดหามาเองในครั้งต่อไป 
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 อบรมและสาธิตการปฏิบัติเพ่ิมเติม ในเรื่องการท าปุ๋ยหมัก การไถกลบ 

ฟางและตอซังพืช การใช้วัสดุปรับปรุงดิน การปลูกหญ้าแฝก การขยาย 
เชื้อจุลินทรีย์ ส าหรับท าปุ๋ยอินทรีย์น้ า/สารป้องกันแมลงศัตรูพืช   
 สนับสนุนโครงการด้วยกิจกรรมพัฒนาที่ดินอ่ืน ๆ  เช่น แหล่งน้ าขนาดเล็ก  
สระน้ าในไร่นา โรงปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มมีกิจกรรมต่อเนื่อง และ
กลุ่มมีความเข้มแข็งเป็นตัวแทนของเกษตรกรในพื้นที่ 
 จัดท าธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากวัสดุ
เหลือใช้มาผลิตปุ๋ยหมัก โดย 

 การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ให้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดิน 

เข้าไปพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ไว้และมีความเข้มแข็ง ซึ่งมีความสนใจ 
ที่จะด าเนินการ โดยกลุ่มเกษตรกรที่จะด าเนินการควรมีจ านวนสมาชิก
จ าแนกได้ดังนี้ กลุ่มขนาดใหญ่ (สมาชิกตั้งแต่ 30 – 50 คน) กลุ่มขนาดกลาง  
(สมาชิกตั้งแต่ 20 – 30 คน) และกลุ่มขนาดเล็ก (ควรมีสมาชิกตั้งแต่  
10 – 20 คน)  
 การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
 ธนาคารน้ าหมักชีวภาพ    

 ธนาคารปุ๋ยหมัก (สูตรพระราชทาน) 
 ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  

 ธนาคารน้ าหมักชีวภาพ กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มต้องด าเนินการ 

ในเรื่องของธนาคารน้ าหมักชีวภาพเป็นหลัก โดยกลุ่มขนาดใหญ่ กลุ่มขนาดกลาง  
และขนาดเล็ก จะต้องผลิตน้ าหมักชีวภาพตั้งต้นประมาณ 10,000 ลิตร 

7,000 ลิตร และ 5,000 ลิตรตามล าดับ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุน
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กากน้ าตาล ถังหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และสารเร่งซุปเปอร์พด.7 ให้
ตามจ านวนเป้าหมายที่จะผลิต ส าหรับเศษวัสดุให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกมี
ส่วนร่วมในการจัดหา 
 ธนาคารปุ๋ยหมัก ควรด าเนินการในพ้ืนที่ที่กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพปลูก
ผักหรือไม้ผล โดยกลุ่มเกษตรกรต้องด าเนินการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน  
ซึ่งกรมฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเศษวัสดุและสารเร่งซุปเปอร์
พด.1 ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่ กลุ่มขนาดกลาง และกลุ่มขนาดเล็ก 
จะต้องด าเนินการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานตั้งต้น จ านวน 100 ตัน  
70 ตัน และ 50 ตัน ตามล าดับ 

 ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ควรด าเนินการในพ้ืนที่ที่กลุ่มเกษตรกร
มีอาชีพท านา ท าไร่ เป็นส่วนใหญ่ โดยกรมฯ จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  
ให้กลุ่มขนาดใหญ่ กลุ่มขนาดกลาง และขนาดเล็ก ประมาณ 10 ตัน 7 ตัน 
และ 5 ตันตามล าดับ ซึ่งในส่วนนี้หากเกษตรกรน าไปปลูกเพ่ือไถกลบแล้ว
ต้องกันพ้ืนที่ส่วนหนึ่งไว้ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ต้นทุนคืน พร้อมดอกเบี้ย 

ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์เช่นเดียวกัน โดยมีสัญญาการใช้คืนไม่เกิน 6 เดือน 

 ทั้งนี้ ในการจัดตั้ งธนาคารปุ๋ย อินทรีย์นี้กลุ่มเกษตรกรอาจจะ
ด าเนินการได้ทั้ง 3 ธนาคาร ขึ้นอยู่กับความพร้อม ความต้องการของ
เกษตรกรและพ้ืนที่เพาะปลูก แต่จะต้องจัดตั้งธนาคารน้ าหมักชีวภาพ  

เป็นหลัก ส่วนธนาคารปุ๋ยหมักและธนาคารปุ๋ยพืชสดอาจเลือกจัดตั้งอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 
 การบริหารงานธนาคารปุ๋ยอินทรีย์  โดยคณะกรรมการบริหารงาน 
ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานให้สมาชิกทราบในที่ประชุม 
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ทุกเดือนและจัดท าบัญชีรับฝาก ถอน การให้กู้ยืมการส่งใช้คืนต้นและดอกเบี้ย  

ให้หมอดินและเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินตรวจสอบการท างาน 

ของคณะกรรมการทุกเดือน ประสานให้องค์การบริการส่วนท้องถิ่น 

ให้การสนับสนุนการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน เรื่องของตลาด
เพ่ือรองรับผลผลิตที่ได้ 
 สนับสนุนให้ เกษตรกรสามารถใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสม  
ด้วยโปรแกรมหรือแอพลิเคชั่น Agri Map สามารถคัดเลือกพ้ืนที่ ไม่
เหมาะสม มาปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสม โดยการ
น านวัตกรรมและองค์ความรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน ลงในพ้ืนที่เกษตรกร เช่น 
การใช้แอพลิเคชั่นต่าง ๆ ในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

ในพ้ืนที่เกษตรกร เป็นต้น 

 รณรงค์ลดขยะพลาสติก โฟม สภาพการณ์ปัจจุบัน วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 

ของคนไทยท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงพลาสติก
และโฟม ซึ่งผลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
คือตั้งแต่ปี 2552 - 2556 ปริมาณโฟมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากวันละ 34 ล้านใบ  
เป็นวันละ 61 ล้านใบ หรือโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยสร้างขยะประเภทโฟม
เพ่ิมขึ้นวันละ 1 ใบ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีขยะพลาสติก 1,920,294.1 ตัน   
เฉลี่ยต่อคนสร้างขยะพลาสติก 1 คน/1กิโลกรัม/วัน การจัดการขยะ 

ไม่สมดุลกับปริมาณขยะ จะท าให้เกิดขยะล้น เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
ขอเสนอแนวทางการรณรงค์ 
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 - จัดแคมเปญ รณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก แลกอะไรได้บ้าง ไม่รับถุง 
= ท าบุญ 0.2 บาท เป็นคะแนน ใช้เป็นส่วนลด เป็นคูปอง เช่น ซื้อน้ า  
น าแก้วน้ ามาเอง หรือภาชนะใส่อาหารมาเอง ลดราคาให้ให้ใช้ถุงผ้าทดแทน
ถุงพลาสติก น าถุงผ้าติดตัวออกมาด้วยทุกครั้ง หรือน าถุงพลาสติกใช้แล้วน า
กลับมาใช้ซ้ าอีกใช้วัสดุธรรมชาติแทนบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร เช่น ใบตอง ใบบัว   
ซึ่งย่อยสลายได้เร็ว น าปิ่นโตมาใส่อาหาร แก้วน้ า การหมุนเวียนน ามาใช้   
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Packaging) ภาชนะบรรจุ
อาหารจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เห็ด ชานอ้อย ใบตอง  
มันส าปะหลัง     
 - จัดท าโครงการธนาคารขยะสร้างรายได้ สร้างชุมชนธนาคารขยะ 
ประกอบด้วย การคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น ขวดน้ าดื่มใส กระป๋อง
อลูมิเนียม กระดาษขาว หนังสือนิตยสาร หนังสือพิมพ์  และรับสมุด 

เงินฝากทางธนาคารจะออกสมุดเงินฝาก พร้อมเงินในบัญชีให้ โดยจะมี 
การเทียบราคาเป็นจ านวนเงิน (บาท)/ กก. ประโยชน์ที่ได้รับจากการน า
ขยะไปฝาก ช่วยสร้างรายได้เสริม  สร้างวินัยให้กับคนในชุมชน เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ ช่วยให้รู้จักการฝากออม 

 สรุป 

 จากสถานการณ์สิ่ งแวดล้อมโลกปัจจุบัน สู่การก าหนดวาระ
ความส าคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบร่วมกัน  สร้างสรรค์กิจกรรม
รณรงค์ กระตุ้นความตระหนักรู้ถึงผลกระทบ สร้างความเข้าใจ และเข้าถึง 
ให้ทุกคนมีส่วนร่วม เริ่มจากตัวเรา ประชาชน เกษตรกร ชุมชน เอกชน 
ภาครัฐ เครือข่ายทุกภาคส่วน ผสมผสานองค์ความรู้ทางดิจิตอล (Digital 
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Literacy) มาช่วยสร้างสรรค์สื่อ การสื่อสารท าความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งการสื่อสารในองค์กร ระหว่างองค์กร และสื่อสารเพ่ือรายงานความก้าวหน้า 
และการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ รวมถึง การก ากับ ดูแล ประเมิน 
ติดตามผล แนวโน้ม ทิศทางการด าเนินงาน เชื่อมโยงถึงการประสาน
ร่วมมือกัน (Collaboration) สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) 
 ให้ขับเคลื่อน ผลักดัน แก้ปัญหามลพิษทางดิน ส่งผลถึงความมั่นคง 
ปลอดภัยทางอาหาร เพ่ือให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 2 การขจัดความอดอยากหิวโหย หรือ Zero Hunger ให้ได้
ภายในปี 2573 
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การปรับตัวเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล (Digitalization) 

การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)  
และการประสานการท างานร่วมกัน (Collaboration)  

ในการจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0 

 

รุจิรา  จริยพันธ์                                                                                
นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ                                                                                   
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะหน่วยงานกลาง 
ของรัฐ ในการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น 
สร้างความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย 

ที่สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยและเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ทางเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้
เตรียมความพร้อมองค์กรรองรับการจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0 มุ่งสู่ 
การเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการท างานทั้งระบบ (Digital 
Culture) เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ปรับตัวเท่าทันต่อเทคโนโลยี และ
พร้อมจัดการสาธารณภัยทุกรูปแบบ การวางแผนรับมือกับสาธารณภัย 

เชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือให้องค์กรเติบโตภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง
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เทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัล และมีศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 

เชิงรุกอย่างยั่งยืน  
 การเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรทักษะทางดิจิทัล (Digital Literacy) 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) และการประสานการท างาน
ร่ วมกัน  (Collaboration)  เ พ่ื อการท า ง าน ในระบบราชการ  4 . 0     
ผู้เขียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 - 15 
มิถุนายน 2561 โดยศึกษาดูงานนโยบายระดับประเทศในการสร้าง
นวัตกรรม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประสานความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมนวัตกรรม ตัวอย่างนวัตกรรม 

ในภาครัฐและเอกชน และการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในภาครัฐและ
เอกชน สถานที่ศึกษาดูงาน ได้แก่  Withfluence, The University of 

Tokyo Edge Capital (UTEC), The Ministry of Economy Trade and 

Industry (METI), IBM Japan และ The City of Yokohama สรุป
ประเด็นความรู้และแนวคิดส าคัญที่ได้รับจากการอบรมและการศึกษาดูงาน 
มีดังนี้ 
 Withfluence และ The University of Tokyo Edge Capital 

(UTEC) 

 Withfluence เป็นบริษัท Start - ups (บริษัทเปิดใหม่) ของญี่ปุ่น 

ที่พัฒนา Platfrom ประมวลผลข้อมูลให้บริการเทคโนโลยีระบบท าการตลาด 

ออนไลน์ และสร้างฺ Brand ผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนโลกออนไลน์ 
(influencer) ซึ่งจะวิเคราะห์แนวโน้มตลาดโดยใช้และเก็บข้อมูลจาก 
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Search Engine Optimization (SEO) มาวิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้าและสร้างแคมเปญการตลาดออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ทั่วเอเชีย                 
 The University of Tokyo Edge Capital (UTEC)  

 UTEC เป็นหน่วยงานที่เน้นร่วมมือกับกลุ่มทุน (Venture Capital) 

และสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยโตเกียว รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
จากทั่วโลก โดยสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ Start - ups ที่ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทีม่ีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพ่ือมวลมนุษยชาติ ทั้งนี้ ได้ให้
ความส าคัญถึงความร่วมมือระหว่าง Start - ups อุตสาหกรรมและสถาบัน 
การศึกษา 
 The Ministry of Economy Trade and Industry (METI)  
 METI  การศึกษาดูงานที่กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
ของประเทศญี่ปุ่น ท าให้เห็นถึงนโยบายการน าแนวคิดการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมและสังคมเข้าด้วยกัน หรือที่เรียกว่า Connected Industries 
และ Society 4.0 โดยการน าเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence (AI)) และข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data มาประยุกต์ใช้
เพ่ื อพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่ งมี การพัฒนาครอบคลุ มในอุ ตสาหกรรม 

ด้านต่าง ๆ  ทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ 1. Automated Driving 2. Manufacturing  

or robotics 3. Bio tech or health care 4. Plant and Infra - 
maintenance และ 5. Smart life เพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพและ
เนื่องจากญี่ปุ่นก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แนวทาง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมจึงเชื่อมโยงกับสังคมผู้สูงอายุเพ่ือสร้างมูลค่า (Value) 

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้
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เทคโนโลยีมาช่วยดูแลสุขภาพ ภาครัฐเป็นผู้มีบทบาทในการวางแนวทาง 
ระบบต่าง ๆ ด้านกฎหมายการจัดเตรียมข้อมูล การให้ค าแนะน าปรึกษา 
รวมทั้งการประสานงานกับภาคเอกชน เช่น การขอรับการสนับสนุน   
บริษัทใหญ่ ๆ ในการเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ Start - ups มีการแบ่งปันข้อมูล 

โดยใช้ข้อมูลร่วมกัน (Data sharing and utilizing) มีงบประมาณสนับสนุน 

การท างานที่ชัดเจน  
 IBM Japan และ The City of Yokohama 

 IBM Japan เป็นบริษัทที่ผลิตระบบประมวลผลข้อมูลและระบบ 

การสื่อสาร การพัฒนาซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, Workstation 

Computer, เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ บริษัทยังมีธุรกิจบริการอีกหลากหลายประเภท 
เช่น Innovation service, IT service, Technical support, Application 

implementation เป็นต้น และมี IBM Research Think Lab ในการสร้าง
นวัตกรรมใหม ่ๆ โดยมีแนวคิดที่ว่า “Technology can help the people” 
อีกทั้งมีการเปิดใช้ข้อมูลบางส่วนแบบ Open source ใน IBM Cloud  
ให้บุคคลทั่วไป นักวิชาการ โปรแกรมเมอร์มาใช้ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน และ IBM ได้น าความรู้มาพัฒนาเทคโนโลยีซอฟแวร์ ผลิตภัณฑ์และ
บริการในส่วนของงานด้านสาธารณภัย IBM ได้มี Disaster Recovery 

Centre มีรายงานสถานการณ์ปัจจุบันซึ่ งจัด เก็บในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเป็นแบบเรียลไทม์ (Real - time) เกี่ยวกับสภาพ
การจราจร สภาพอากาศ ปริมาณน้ าในพ้ืนที่ โตเกียวและพ้ืนที่ อ่ืน ๆ  
ในประเทศญี่ปุ่น หากเกิดฝนตกหนัก หรือน้ าท่วมสามารถแจ้งเตือนเพ่ือ
น าไปสู่การอพยพได้อย่างทันท่วงที 
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 The City of Yokohama 

 Yokohama เป็น 1 ใน 4 เมืองของประเทศญี่ปุ่นที่ถูกเลือกให้เป็น 
Smart City จากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI)  

เป็นเมืองสาธิตในเรื่องของการลดการใช้พลังงาน (Next - Generation 

Energy and Social system demonstration area) การน าพลังงาน
กลับมาใช้ใหม ่(Renewable energy) การใช้พลังงานสะอาด (Green City) 

และมีการเก็บรักษาพลังงานส ารอง (Energy Storage) ไว้ใช้ทั้งในยามปกติ 
และกรณีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งแนวคิดเตรียมความพร้อมในเรื่อง 
พลังงานส ารองนี้  มาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และสึนามิที่ภูมิภาค 
Tohoku ในปี 2011 นอกจากนี้ เมือง Yokohama ยังได้มีโครงการสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ในยาม
ปกติใช้เป็นสถานที่ท างาน หากเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นจะใช้เป็นสถานที่ 
ในการอพยพ (Evacuation Centre) และศูนย์ พัก พิ ง ผู้ ป ระสบภั ย 
(Shelter) ซึ่งอาคารเอนกประสงค์นี้ มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
พลังงานส ารอง เตรียมพร้อมไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี ้ การเป็น Smart 
City ของเมือง Yokohama เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน (Public Private Partnership (PPP)) 
ซึ่งรัฐบาลกลางได้ให้งบประมาณในการสนับสนุนหนึ่ งส่วน รัฐบาล 

ส่วนท้องถิ่น (Local government) ด าเนินการเองอีกหนึ่งส่วน การบูรณา
การดังกล่าวถือเป็นรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือที่ประสบ
ความส าเร็จ และสามารถน ามาเป็นแนวทางในการบูรณาการโครงการ
ใหญ่ๆระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนของประเทศไทยได ้ 
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 ผู้เขียนได้น าเอาประเด็นความรู้และแนวคิดส าคัญที่ได้รับจากการ
อบรมและการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้เป็นข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลง
ของ ปภ.ซึ่งได้ปรับกลไกในการจัดการสาธารณภัยโดยน าเสนอโมเดล  
“การจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0 (พ.ศ.2560 - 2579) ให้รองรับ 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัลมุ่งจัดการสาธารณภัย
อย่ า ง ยั่ ง ยื น  โ ด ยประส านพลั ง  “ประชา รั ฐ” เ ป็ นกล ไกส า คั ญ 

ในการขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยเชิงรุกที่เชื่อมโยงทุกมิติ พร้อมน้อม
น าแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นรากฐานในการพัฒนางาน
ด้านการจัดการสาธารณภัยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ ปัจจัยที่จะท า
ให้การจัดการสาธารณภัย : ปภ.4.0 ประสบความส าเร็จมี 3 ประการ ดังนี้ 
 การปรับตัวเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล (Digitalization)  

 ปภ.ได้มีแนวทางมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน
การท างานทั้งระบบ (Digital Culture) อย่างไรก็ตาม การที่ ปภ.จะปรับตัว
เข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนนั้น สิ่งที่จะต้องผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงก็คือ “คน” ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจาก
บุคลากรทุกคนในองค์กรสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการ
ท างานแบบใหมใ่นอนาคตโดยบุคลากร ปภ.จะต้องได้รับการพัฒนาปรับตัว
ให้เท่าทันต่อเทคโนโลยี เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ความคิด วิสัยทัศน์ และความเชื่อมั่น (Mindset) ในการท างาน บุคลากร 
ปภ.จ าเป็นที่จะต้องรู้ เข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
(Digital Skills) รวมถึงจะต้องติดตามทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่องพร้อมรับและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนารูปแบบ 
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วิธีคิด (Design Thinking) และวิธีการท างานให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
สารสนเทศ และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) ได้อย่างปลอดภัย 
(Security/Privacy) ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญทางดิจิทัล (Digital literacy) 
เ พ่ือพร้อมในการจัดการสาธารณภัยเชิงรุกทุกรูปแบบภายใต้บริบท 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัล และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อประเทศชาติและประชาชน 

 การเปลี่ยนแปลงองค์กรในด้านขั้นตอนการท างาน เทคโนโลยี และ
กฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีการปรับกระบวนการท างานและระบบงาน
ต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการท างาน 

ทั้งระบบ มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน 

ในการจัดเก็บ ข้อมูลต่างๆจะไม่ถูกจัดเก็บแบบต่างคนต่างเก็บ ต่างคนต่างใช้ 
แต่จะต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบระบบฐานข้อมูลกลาง บุคลากรทุกคน
สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์กรเพ่ือการท างานร่วมกัน (Data sharing and 

utilizing) ซึ่งจะท าให้เห็นภาพรวมเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์
มากขึ้น 

 การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการสาธารณภัย 

 ปภ. เป็นองค์กรที่ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
สาธารณภัย (Digital Government) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร
จัดการสาธารณภัย ทั้งอ านวยการ สั่งการ และแก้ไข ได้แก่ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(E-Volunteer) ระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดการสิ่ งของส ารองจ่าย  
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(E-Stock) การพัฒนาแอปพลิเคชั่น “DPM Reporter”การใช้โปรแกรม 
Lineเพ่ิมช่องทางการสื่อสารข้อมูลสาธารณภัย และการวางระบบแจ้งเตือน
ภัยล่วงหน้าที่แม่นย าและเข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยอย่างรวดเร็ว 
พร้อมน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการตรวจสอบพ้ืนที่
เสี่ยงภัยและพ้ืนที่ประสบภัย โดยเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณภัยระหว่าง
ส่วนกลางและพ้ืนที่ 
 ผู้เขียนขอเสนอข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Innovation) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการสาธารณภัย
เพ่ิมเติม ดังนี ้
 ระบบข้อมูลสารสนเทศของ ปภ. ในยุคดิจิทัล 

 - ในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลนี้ ปภ.ควรน าเอาเทคโนโลยี
จัดเก็บ วิ เคราะห์  และประมวลผลข้อมูลแบบองค์รวม (Cloud Computing)  
มาใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งจะท า
ให้เห็นภาพรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ และการเชื่อมโยงกันมากขึ้น น าไปสู่ 
การวิเคราะห์ที่สามารถขับเคลื ่อนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ 

สาธารณภัยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 -  ปภ. ควรเปิดใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณภัยบางส่วนออกสู่
สาธารณะ เช่น ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ น้ าท่วม ภัยแล้ง 
ดินโคลนถล่ม ไฟป่า เป็นต้น เนื่องจากในยุคดิจิทัลข้อมูลเป็นทรัพยากร 

ที่ส าคัญส าหรับสร้างนวัตกรรม การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐเป็น
แหล่งข้อมูลหนึ่งที่ช่วยผลักดันการสร้างนวัตกรรมและบริการใหม่  ๆ  
ซึ่งจะน ามาพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณภัยให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็น
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การสนับสนุนเพ่ือให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สนับสนุนการสร้างรัฐบาล 

แบบเปิด (Open Government) ในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ
ท างานใหม่ตามแนวทางของระบบราชการ 4.0 อีกด้วย  
 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการลดความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัย 

 -  การป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation) 

และการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ (Preparedness) ปภ. 
สามารถน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) และ
ข้อมูลขนาดใหญ ่Big Data มาสร้างโมเดลจ าลองสถานการณ์เพ่ือพยากรณ์
การเกิดภัยต่าง ๆ ได้ (Forecasting/Predictive Modeling) เพ่ือให้ทราบ
ถึงผู้ ได้รับผลกระทบและความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจน
เตรียมพร้อมรับมือและหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับแต่ละ
สถานการณ์แต่ละพ้ืนที่อย่างแม่นย าและมีประสิทธิภาพ เช่น การพยากรณ์
การเกิดพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมกรณีมีพายุโซนร้อนเข้ามาพร้อมกันหลายลูก 
หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าปริมาณจราจรและพ้ืนที่จุดเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น รวมถึงการให้ข้อมูลการเตรียม
ความพร้อมสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องรายบุคคลผ่านช่องทางส่วนตัว 

ของประชาชน ได้แก่ การแจ้งข้อมูลในลักษณะข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ 
(SMS Alert) แอปพลิเคชั่นหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค  
เป็นต้น 

 -  การเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ (Response and Relief) และ
การฟ้ืนฟู (Recovery) สามารถน าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วย 
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ในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่    
1) กระบวนการการบริหารจัดการ – พัฒนาระบบปฏิบัติการแบบออนไลน์
ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถปฏิบัติงาน 

ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 2) การแจ้งเตือน – มีการแจ้งเตือนสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง
รายบุคคลผ่านช่องทางส่วนตัวของประชาชนโดยการแจ้งข้อมูลในลักษณะ
ข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS Alert) แอปพลิเคชั่น หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค เป็นต้น 3) การค้นหาผู้ประสบภัยช่วยในการ
ค้นหาผู้ประสบภัย - ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการกู้ภัยมาใช้เพื่อให้
การช่วยเหลือได้อย่างแม่นย า 4) การลงทะเบียนต่าง ๆ – ท าให้เจ้าหน้าที่
สามารถเดินทางเข้าพ้ืนที่และท างานเชิงรุกได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที 5) การ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย – ได้รับความช่วยเหลือไม่ซ้ าซ้อนและ
เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 6) การฟ้ืนฟู – สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
สถานการณ์เพ่ือเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมและปลอดภัยที่สุด 

 การประสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration)  

 ปภ .  มี แน วทา งการด า เนิ นการประสานพลั งทุ กภาคส่ วน 
(Collaboration) เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 

(Connected Government) การสานพลัง “ประชารัฐ” ขับเคลื่อนกลไก 

ในการจัดการสาธารณภัย โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen – 
Centric Government) ในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย พร้อมส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนร่วมลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้หลักการ “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา”และเชื่อมโยงเครือข่ายให้พร้อมรับมือและจัดการสาธารณภัย
อย่างเข้มแข็ง รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วน

83 



 

 

 

ร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผู้เขียนขอเสนอข้อเสนอ 

การเปลี่ยนแปลงในการประสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) เพ่ิมเติม  
ดังนี้ 
 ปภ.ควรเพ่ิมการบูรณาการความร่วมมือ (Collaboration) กับภาคเอกชน 

ในด้านการจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0 มากขึ้น เช่น บริษัท IBM  

มีการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายงานสถานการณ์ปัจจุบันแบบเรียลไทม์
เกี่ยวกับสภาพอากาศและน้ าท่วม ปภ. สามารถบูรณาการความร่วมมือ 

น าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัยได้ และยังสามารถขอรับ
การสนับสนุน IBM เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ ในด้านสาธารณภัย ซึ่ง IBM 
ได้มีการวิจัยและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  
 ปภ. อาจใช้รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน  
โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership (PPP))  
เพ่ือจัดท าโครงการขนาดใหญ่ มอบหมายหน้าที่ให้ภาคเอกชนด าเนินการจัดท า
โครงการดังกล่าวแทนผ่านสัญญาร่วมลงทุน โดยด าเนินการภายใต้การ
ก ากับดูแลของ ปภ. เช่น โครงการจัดตั้งสถาบันดับเพลิง ซึ่ง ปภ. มีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ ทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น กรณีดังกล่าว
ยังสามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ปภ. และสถาบันการศึกษา รวมทั้ง
ภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 

 นโยบายเกี่ยวกับมาตรการเชิงโครงสร้าง (Structural measure)  
ในการจัดการสาธารณภัย ปภ. : 4.0 หน่วยงานราชการใดในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

มีโครงการจะสร้างอาคารขนาดใหญ่ ควรมีการวางแผนเชิงนโยบาย 

ในภาพรวมของประเทศในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยก าหนดให้อาคาร 
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ที่จะสร้างใหม่มีลักษณะเป็นอาคารเอนกประสงค์ สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้หลากหลาย โดยการจัดเตรียมพ้ืนที่ อุปกรณ์ การส ารองพลังงาน
ฯ ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หากเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ก็สามารถใช้อาคารดังกล่าว
เป็นสถานที่อพยพ (Evacuation Centre) หรือเป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 
(Shelter) รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวได้   
 บทสรุป 

 จะเห็นได้ว่าการที่โมเดล “การจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0”  
จะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น มีปัจจัยแห่งความส าเร็จ 3 ประการ ได้แก่ 
การปรับตัวเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล (Digitalization) การสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Innovation) และการประสานการท างานร่วมกัน (Collaboration)  
ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมีกลไกการจัดการสาธารณภัยที่ เป็นระบบ 

ตามมาตรฐานสากล และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศของ
รัฐบาล ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพ่ือน าพา
ประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
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การจัดท าฐานข้อมูลการประมงต่างประเทศ 

        

 ลักขณา บุญส่งศรีกุล 

    นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 

กรมประมง 
 

 บทน า 
 กองประมงต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักของกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ความร่วมมือด้านการประมงกับต่างประเทศทั่วโลก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 

ระหว่างกันซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการประมงของทั้งสอง
ประเทศ (ทวิภาคี) หรือ พหุภาคี (ตั้งแต่ 3 ประเทศขึ้นไป) กรมประมง
ด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ ครอบคลุมทุกด้าน โดยส่วนใหญ่
เป็นความร่วมมือทางวิชาการประมงสาขาต่าง  ๆ รวมทั้ง ด้านความ
ปลอดภัยอาหารและมาตรฐานสินค้า และความร่วมมือทางด้านการค้า
สินค้าประมง นอกจากนั้น ยังมีความร่วมมือในกรอบองค์การระหว่าง
ประเทศ ซึ่งท าให้ไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ และทิศทางการ
พัฒนาการประมงของโลก เช่น ภายใต้ความร่วมมือกับองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations: FAO) ความร่วมมือด้านการประมงอยู่ ภายใต้
คณะกรรมาธิการประมง (Committee on Fisheries:  COFI)  ท าให้
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนปฏิบัติสากลในการอนุรักษ์ 
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และบริหารจัดการฉลาม  (  nt nnltatnla naln ta oitatn tn 
rtnn nsltatn ln  nlnlan nt ta nolnan ) และแผนปฏิบัติการสากล

ในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (International Plan of Action to Prevent, Deter 

and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: 
IPOA-IUU) เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยยังสามารถปกป้องผลประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการประมงของไทยโดยการน าเสนอข้อมูลในการ
ประชุม ได้รับทราบความเคลื่อนไหว แนวโน้มการพัฒนาและปัญหา 

ด้านการประมงของโลกและข้อมูลอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดทิศทางการพัฒนาการประมงของประเทศไทย 

ให้ ทันต่อสถานการณ์  ร วมทั้ ง  ได้ รั บการสนับสนุนทางวิ ช าการ  
และงบประมาณในการพัฒนาการประมงของประเทศไทย องค์การระหว่าง
ประเทศและความร่วมมือพหุภาคีที่เกี่ยวข้องกับการประมงอ่ืน ๆ และสาขา
ความร่วมมือที่ด าเนินการ เช่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: 
ASEAN) ด าเนินการความร่วมมือภายใต้การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 

ด้านการเกษตรและป่าไม้ ผ่านกรอบการประชุมคณะท างานประมงอาเซียน 
(ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries) ครอบคลุมความร่วมมือ  
ด้านการประมงทุกสาขา โดยโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประมงของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนา 

การประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast 

Asian Fisheries Development Center: SEAFDEC) ความร่วมมือ
ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล เทคโนโลยีการท า
ประมงอย่างรับผิดชอบ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีประมงภายหลัง
การจับสัตว์น้ า และการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ า  
 ศูนย์เครือข่ายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแห่งเอเชียแปซิฟิก (Network 

of Aquaculture Centres in Asia-Pacific :  NACA)  ด า เ นิ น ง า น 

ความร่วมมือเพ่ือมุ่งหวังพัฒนาชนบทผ่านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
อย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
 คณะกรรมาธิการทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna 

Commission: IOTC) ส่งเสริมการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ปลาทูน่า 
และปลาชนิดที่คล้ายกับปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียอย่างยั่งยืน   
 สภาพปัจจุบัน  
 บุคลากรกองประมงต่างประเทศรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ 

ความร่วมมือโดยการเก็บเอกสาร รวบรวมไว้ในแฟ้มเอกสาร และรวมไว้
เป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และมีข้อมูล
บางส่วนเผยแพร่ในเว็บไซต์กองประมงต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้เว็บไซต์
หลักของกรมประมง ข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
ข้อมูลการอนุมัติตัวบุคคลข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว  
เพ่ือเข้าร่วมการประชุมหรือร่วมด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือ
ด้านการประมงต่างประเทศ ข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศต่าง ๆ เอกสาร
ประกอบการประชุม รายงานผลการประชุมและการดูงาน การแลกเปลี่ยน
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ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้การค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการเตรียมท่าทีของประเทศไทย
ในการเข้าร่วมการประชุม การสรุปงาน หรือค้นหาข้อมูล ในกรณีที่
ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ จะไม่สะดวกเท่าที่ควร ดังนั้น หากสามารถรวบรวม
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานความร่วมมือด้านการประมง
ต่างประเทศ ไว้ในจุดที่ผู้ เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย คือ เว็บไซต์ 
ผู้ เกี่ยวข้องจะสามารถค้นหาข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงานและ
ท าให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่หลากหลายสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น    
 ข้อเสนอ 

 เพ่ือส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้านการประมงต่างประเทศ 

แก่บุคลากรของกรมประมงที่ปฏิบัติงานด้านการประมงต่างประเทศ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการประมงต่างประเทศ โดย
ค านึงถึงการประหยัดงบประมาณและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว จึงเสนอ 

ให้กองประมงต่างประเทศ กรมประมง จัดท า “ฐานข้อมูลการประมง
ต่างประเทศ” โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของ 
กรมประมงในการจัดท าฐานข้อมูล   
 ลักษณะส าคัญของฐานข้อมูลการประมงต่างประเทศ  
 1. เป็นฐานข้อมูลแบบปิด การเข้าถึงฐานข้อมูล โดยก าหนด  
ผู้ใช้ข้อมูล (username) และรหัสผ่าน (password) 

 2. บุคลากรของกรมประมงที่มี  username และ password 
เท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได ้
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 3. บคุลากรกองประมงต่างประเทศที่เก่ียวข้องท าหน้าที่เป็นผู้น าเข้า
ข้อมูล และดูแลระบบ 

 4. ฐานข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์กองประมงต่างประเทศ  
 5. ข้อมูลทีจ่ะบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล เช่น 

  - สรุปข้อมูลพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีรายละเอียดสภาพการผลิตและการค้าสินค้า
ประมงของประเทศนั้น ๆ ประเทศคู่ค้าสินค้าประมงที่ส าคัญ จุดเด่น 

ด้านการประมง เช่น พันธุ์สัตว์น้ า เทคโนโลยีการท าประมง เทคโนโลยี 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อุตสาหกรรมสัตว์น้ า การแปรรูปสัตว์น้ า  
  - ข้อมูลพ้ืนฐานองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมง และสรุปสถานการณ์ด าเนินงานความร่วมมือ 

  - สถิติการค้าสินค้าประมงระหว่างไทยกับต่างประเทศ 

  - รายงานผลการประชุมความร่วมมือการประมงต่างประเทศ 
เช่น การประชุมความร่วมมือด้านการประมงสองฝ่าย การประชุมประจ าปี
ขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการประมงซึ่งประเทศไทย 

เป็นสมาชิกหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  - บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมง และ
ข้อตกลงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
  - รายงานการเดินทางไปดูงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรอบ
ความร่วมมือการประมงต่างประเทศ  
  - แผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวประจ าปีของ
กรมประมง 
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 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือด้านการประมง
ต่างประเทศ ท าให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประมงต่างประเทศมีความ
รอบรู้และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเข้าประชุมในเวทีนานาชาติ หรือ
การปฏิบัติงาน 

 2. สามารถน าข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ
ก าหนดท่าทีต่อการด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
สะดวกขึ้น  
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองประมง
ต่างประเทศในการเสนอบุคลากรไปเข้าร่วมการประชุมต่างประเทศ 
เนื่องจากมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมครั้งที่ผ่านมา  
 4. กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม่อยู่ เจ้าหน้าที่อ่ืนสามารถค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการเร่งด่วนได้ 
 แผนการด าเนินงาน  
 1. ประชุมก าหนดประเภทข้อมูล กรอบเวลาในการน าเข้าข้อมูล 

แต่ละประเภท ชั้นความลับของข้อมูลแต่ละประเภท และสิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูล 

 2. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล  
 3. บุคลากรกองประมงต่างประเทศน าเข้าข้อมูล โดยหากข้อมูลใดที่
กองประมงต่ างประเทศไม่มี  จะขอให้หน่ วยงาน อ่ืนที่ เ กี่ ยวข้อ ง 
ช่วยสนับสนุนข้อมูล 
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 4. ก าหนด username และ password และแจ้งผู้ใช้งาน 

 การติดตามผล 

 ส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้ข้อมูล และน ามา
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้  
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ก้าวไปสู ่วศ. 4.0 กับนักวทิยาศาสตร์ 
 

สมภพ ลาภวิบูลย์สุข 

นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 

 การพัฒนาองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ให้ไปสู่สังคม 4.0 หรือก้าวไป 

ให้ไกลถึง 5.0 จะต้องอาศัยการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล (Digital Literacy) 

การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) และการประสานการท างาน
ร่วมกัน (Collaboration) บุคลากรขององค์กรจึงมีบทบาทส าคัญอย่างมาก
ต่อการพัฒนาองค์กร ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เป็นบุคลากรส่วนใหญ่ขององค์กร
อย่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) หรือ Department of Science 

Service (DSS) ที่เป็นหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ
โดยเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2434  ได้มีการน าหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้
ทั้งในการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร ด้วยความมีเหตุมีผลและการท างาน
อย่างเป็นระบบ แต่อย่างไรก็ตามจินตนาการเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะท าให้เกิด
การพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ดังนั้นการได้มีโอกาสเข้าร่วมหลักสูตรทุนฝึกอบรมข้าราชการประเภท
วิชาการระดับช านาญการพิเศษ ในปี พ.ศ. 2561 นั้นเป็นเครื่องมือที่ช่วย
สร้างสรรคท์ัศนคติและสร้างองค์ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ไทยให้สามารถ
ท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหรือแม้แต่
ประชาชนทั่วไปเพ่ือให้เกิดงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ในยุคของดิจิทัล  
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 ปัจจุบันปี พ.ศ. 2561 วศ. มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าในการ
ให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในระดับสากล และมีพันธกิจในการให้บริการตรวจสอบ
และรั บ รองสิ นค้ า และบริ ก า รด้ ว ย ระบบ การ ให้ บ ริ ก า ร เทคนิ ค 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MSTQ) ซึ่งแบ่งเป็น 4 หมวดหลัก ได้แก่ 
ระบบมาตรวิทยา (Metrology) การก าหนดมาตรฐาน (Standardization) 

การทดสอบ (Testing) และการรับรองคุณภาพ (Quality Assurance) 

รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ ในภาคการผลิตและบริการ 

ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ภารกิจหลักของ วศ. คือ 

การให้บริการทางวิทยาศาสตร์ โดยการด าเนินการก ากับดูแล ส่งเสริม วิจัย
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลาง
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

 การฝึกอบรมในครั้งนี้เรียนทั้งภาคทฤษฎี และฝึกฝนการน าทฤษฎี 
สู่การปฏิบัติจริงภายในห้องเรียน รวมทั้งการศึกษา ดูงานในประเทศไทย 

ที่โครงการ สามพรานโมเดล จังหวัดนครปฐม และประเทศญี่ปุ่น ได้แก ่ 

Ito International Research Center, The University of Tokyo, 

Withfluence, The University of Tokyo Edge Capital (UTEC),  

The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), IBM Japan 
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และ The City of Yokohama สามารถสรุปสาระส าคัญของหลักสูตรได้
ดังนี้ 
 1. ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) 
เป็นการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัลและการคิดเชิงระบบ (Digital literacy 

and system thinking) ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทักษะการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือน าไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และทักษะด้าน
ความคิดเชิงระบบเพ่ือการบริหารจัดการโครงการด้านดิจิทัลและช่วยส่วน
ราชการสร้างคุณค่า  (Value co-creation) และความคุ้มค่ าในการ
ด าเนินงาน (Economy of scale) เพ่ือการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 
4.0  

 2. การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ที่ เริ่มต้นจากกระบวนการ 
คิดสร้างสรรค์ (Creativity) จากสิ่งที่ “มี” หรือ “ไม่มี” แล้วน ามากระท า 
(Action) เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เทคนิค วิธี เครื่องมือที่
ใช้ในการออกแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับเป้าหมายขององค์กรรวมทั้งการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องความคิดเชิงนวัตกรรมในการสร้างสรรค์
เครื่องมือในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในแนวทางใหม่  ๆ และน า
ความคิดสร้างสรรค์มาปรับใช้กับการด าเนินงานภายในองค์กรเพ่ือให้เกิด
การใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ปัจจุบันประเทศไทยเกือบทุกหน่วยงานใช้หลักการของการพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ  (Public Sector Management 

Quality Award: PMQA) มาเป็นกรอบการบริหารจัดการองค์กรในการ
ประเมินองค์กรรวมถึงการพัฒนาความคิดเชิงระบบและนวัตกรรมส าหรับ
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องค์กรแห่งนวัตกรรม แต่บางหน่วยงานก็ยังไม่ประสบความส าเร็จดังนั้น 

จึงต้องอาศัยหลักการของกระบวนการอ่ืนควบคู่ไปด้วยเช่น 10 มิติของ
องค์กรแห่งนวัตกรรม โดยการบูรณาการความคิดด้วย systems thinking, 

systemic thinking และ systematic thinking ซึ่งจะต้องอาศัยกรอบ
ความคิด 7 แบบที่ก่อให้เกิดความคิดเชิงระบบ โดยจ าแนกรายละเอียด 

ดังตารางที่ 1 ดังนั้นหัวใจของความส าเร็จ (Key success) ในการคิด 

เชิงนวัตกรรมได้แก่ การลบความคิดในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับตัวเรา (Wipe out 

the not-inventing-here mindset) และการก าหนดเวลาแล้วเสร็จ
เพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้น (Adding time limitation) จึงเป็นสิ่งส าคัญที่
จะต้องท าควบคู่ไปกับการก าหนดขั้นตอนแต่ละขั้น (step by step task 

unification) ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 1 และการใช้เครื่องมือในการ
น าเสนอผลงาน เช่น A3 Report ในการเขียนรายงานสรุปเนื้อหาให้เกิด
ความกระชับ เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ bullet point และให้ภาพเล่า
เรื่อง ตัวอย่างหัวข้อของกรอบความคิดแสดงดังภาพที่ 2 
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 3.  การประสานการท างานร่วมกัน (Collaboration) เป็นความ 
สามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหรือท างานเป็นทีมโดยการมองเป้าหมาย
ของทีมร่วมกันแล้วทุกคนท าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการตัดสินใจ
ร่วมกันของทุกคนในทีม และรวมถึงการร่วมมือกับคนหลายคนที่อาจมี
พ้ืนฐานต่างกันทั้งแนวความคิด ความเชื่อ หรือความรู้ เพ่ือท างานหรือ 

ท ากิจกรรมใด ๆ ให้ประสบความส าเร็จได้ โดยสิ่งส าคัญคือการบรรลุวิสัยทัศน์ 
ของหน่วยงานให้มากที่สุด และต้องมีการสร้างเป้าหมายหรือตัวชี้วัดใหม่ 
โดยการก าหนดโครงการต่าง ๆ มารองรับเพ่ือผลในระยะยาว ดังนั้น 

การเรียนรู้ในการประสานสัมพันธ์เพ่ือการบูรณาการงานราชการต้องศึกษา
ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการประสานสัมพันธ์ เครื่องมือและ
เทคนิคในการประสานสัมพันธ์ โดยยึดหลักการที่ส าคัญของ Collective 

Impact ที่มี 5 ข้อดังนี้  1) การก าหนดวาระของความส าคัญร่วมกัน  
2) การชี้บ่งความส าเร็จของแผน 3) การจัดล าดับความส าคัญของการ
ด าเนินงาน 4) การสื่อสารท าความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง และ 5) การจัด
องค์กรแกนประสานงานเพ่ือสนับสนุน นอกจากนี้ยังมีทักษะที่จ าเป็นของ
ความส าเร็จได้แก่ 1) การเป็นคนเปิดกว้าง (Open mind) 2) การเป็นนัก
สื่อสารที่ดีและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดี 3) กลยุทธ์ในการจัดการ 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานร่วมกัน 4) การเป็นผู้ที่สามารถ
เข้าใจสถานการณ์โดยรวมได้เป็นอย่างดี และ 5) การมีองค์ความรู้ในเรื่อง
นั้นๆได้เปน็อย่างดีในทักษะบริหารโครงการและเวลา  
 จากองค์ความรู้ที่ได้ในชั้นเรียนและประสบการณ์จริงจากการศึกษา 

ดูงาน ณ ประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นดังที่กล่าวมาแล้วท าให้เห็นถึง 
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การประสานความร่วมมือในการส่งเสริมงานนวัตกรรม ตัวอย่างและมุมมอง
ของนวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ 

และเอกชน ซึ่งสามารถน ามาจัดท าเป็นข้อเสนอของโครงการที่มุ่งเน้น
ผลกระทบโดยตรงระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่มีต่อประชาชนทั่วไปหรือผู้ประกอบการ ซึ่งอาจส่งผล
ต่อเนื่องเป็นห่วงโซ่กับภาคราชการและเอกชนในภาพรวมของประเทศ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานอย่างเป็นระบบตอบรับแนวทางการพัฒนา
ประเทศให้มีความมั่นคง มั่ งคั่ งและยั่ งยืนในระยะยาวตามนัยของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 และแนวคิดประเทศ
ไทย 4.0 ซึ่งข้อเสนอโครงการนี้คือ โครงการ วศ. 4.0 เพ่ือบริการการทดสอบ/ 
สอบเทียบ แสดงดังภาพที่ 3 ซึ่งเน้นหัวใจหลักอยู่ที่นักวิทยาศาสตร์กับ
ประชาชนผู้ขอใช้บริการ ดังนี้ 
 นักวิทยาศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับการทดสอบจะมีการน า Internet of 

Things (IOT) โปรแกรมควบคุมการท างานของเครื่องมือทดสอบ/สอบเทียบ 

โดยสามารถท างานเชื่อมต่อกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์และควบคุมได้อย่าง
อัจฉริยะ ทั้งในและนอกสถานที่ท างานหรือนอกเวลาท างานผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และการสร้างหุ่นยนต์ AI 

(Smart Robotic) ในการหยิบจับตัวอย่างที่เป็นพิษเพ่ือป้องกันอันตราย 

ที่จะเกิดขึ้นกับนักวิทยาศาสตร์ โดย Smart Robotic ใช้แหล่งพลังงาน 
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จากแสงอาทิตย์เพ่ือประหยัดพลังงาน พร้อมมีระบบบ าบัดของเสียก่อนปล่อย 

สู่สิ่งแวดล้อม  
 ประชาชนผู้ ขอใช้บริ การ  คือการ พัฒนาต่อยอดจากระบบ 

การให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOST One Stop Service) ที่เน้น
การบริการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางด้านฟิสิกส์ เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์เชิงกล วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
ในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสอบเทียบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือและ
อุปกรณ์วัด ซึ่งจะมีการบูรณาการของการใช้เครื่องมือ เทคนิคการทดสอบ 

ที่มีอยู่ภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นระบบ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  
โดยจะพัฒนาให้เป็นระบบ Smart One Stop Service ได้แก่การท า 
Smart e-service ของหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความซ้ าซ้อนของงานในแต่ละหน่วยงานและมีขั้นตอนการ
ขอรับบริการที่ยุ่งยากรวมถึงช่วยลดความล่าช้าของการทดสอบ และท างาน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่หน่วยงานที่ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง และส่งเสริม เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ในการยื่นผลออนไลน์ 
ของผู้ใช้บริการ และกระทรวงการคลัง ธนาคาร ในการจ่ายเงิน รวมไปถึง
บริษัทขนส่งในการรับ - ส่งตัวอย่าง เพ่ือลดขั้นตอนในการขอรับบริการและ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล โดยหลักการที่ส าคัญคือการให้บริการ 
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กับประชาชนหรือผู้ใช้บริการผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน โดย Smart One Stop Service มีรายละเอียดและขั้นตอน
ดังนี้ 
 ค้นหารายการทดสอบตามผลิตภัณฑ์ : ผู้ใช้บริการสามารถเลือก
รายการทดสอบได้ด้วยตนเองตามหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ 

 ใบเสนอราคา/ช าระเงิน/พิมพ์ใบเสร็จ: ผู้ให้บริการจะออกใบเสนอราคา 
สรุปรายการที่ทดสอบพร้อมกับค่าธรรมเนียมการทดสอบทั้งหมด 

ตามรายการการที่ผู้ใช้บริการร้องขอ โดยผู้ใช้บริการสามารถจ่ายเงินผ่าน
เครดิตการ์ดหรือพร้อมเพย์พร้อมพิมพ์ใบเสร็จ 

 ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ : ผู้ใช้บริการสามารถนัดรับ-ส่ง
ตัวอย่างกับผู้ใหบ้ริการ 

 ผลทดสอบ/สอบเทียบ : ผู้ใช้บริการสามารถติดตามผลการทดสอบ 
วิธีการทดสอบ และระยะเวลาการทดสอบได้ตลอดเวลา รวมถึงสามารถ
พิมพ์รายงานผลการทดสอบได้ด้วยตนเอง หรือหากมีค าถามของผลการ
ทดสอบสามารถติดต่อได้โดยตรงกับนักวิทยาศาสตร์ 
 ยื่นผลออนไลน์ : ผู้ใช้บริการสามารถยื่นผลออนไลน์ให้กับหน่วยงาน
ที่ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และส่งเสริมผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง 
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คิด Innovation ยาก ??? 
 

สมลักษณ์  บุนนาค 

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
  ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมากจากพระราชด าริ 
 

 Innovation คืออะไร 
 เมื่อพูดถึง Innovation ศัพท์หรูที่แปลเป็นภาษาไทยว่า นวัตกรรม 
ฟังแล้วก็ต้องแปลค าไทยเป็นไทยอีกที คนทั่วไปมักเข้าใจว่าการเกิด
นวัตกรรมนั้นน่าจะไกลตัวหรือยากที่จะเข้าถึง ซึ่งก่อนที่ผู้เขียนจะเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรนี้ก็คิดว่า เรื่องนวัตกรรมยาก จึงต้องลงสมัครเรียน 
“เรื่องยาก ๆ นี่” และหลักสูตรนี้ก็ได้ เฉลยค าตอบที่น่าสนใจจึงอยากทบทวน
ความหมายของนวัตกรรมกันหน่อย  
 ค าว่า Innovation ตามรากศัพท์มาจากค าว่า innovare ในภาษา
ลาติน แปลว่า แหวกแนวหรือท าสิ่งใหม่ขึ้นมา ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมาย นวัตกรรม ว่า สิ่งที่ท าขึ้นใหม่
หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น 
และจากการค้นคว้าความหมายนี้จากเอกสารวิชาการอ่ืน ๆ เป็นการยืนยัน
ว่า นวัตกรรม ยังหมายความถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม 
โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่ง
ของเก่าให้ใหม่หรือดีขึ้น หรือพัฒนาการปฏิบัติบางอย่างให้ได้ผลดี ท าให้
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ก้าวไปสู่จุดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการน าสิ่งใหม่เข้ามา
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมจากวิธีการที่ท าอยู่เดิมเพ่ือให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น 

ไม่ว่ากิจการใด ๆ เมื่อมีการน าเอาความเปลี่ยนแปลงใหม่ เข้ามาใช้เพ่ือ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรม ฟังแล้วคงจะรู้สึก
นวัตกรรมไม่น่ายาก และในความเป็นจริงเราสัมผัสและได้รับข้อมูลข่าวสาร
หรือบริโภคสิ่งที่เป็นนวัตกรรมทุกวัน ยกตัวอย่างที่เห็นชัด เช่น โฆษณา
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางหรือเครื่องดื่มที่บอกสรรพคุณใหม่ ๆ อยู่เสมอ หรือ
การเพ่ิมความแปลกใหม่และประสิทธิภาพการท างานที่สูงขึ้นของเครื่องซัก
ผ้าหรือตู้เย็น หรือแม้แต่ในการท างานที่ปรับวิธีการใหม่เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นวัตกรรมจึงเป็นวิธีการใหม่ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลดีขึ้น 
ค าถามคือ “แล้วจะท าอย่างไรให้เกิดผลที่ดีข้ึน ?”  
 เมื่อจะสร้างนวัตกรรม 

 วิชานวัตกรรมได้สอนวิธีง่าย ๆ ในการสร้างนวัตกรรม โดยใช้เพียงค าว่า  
“เพ่ิมคุณค่า” การเพ่ิมคุณค่าสามารถใช้ได้กับสิ่งของทั้งที่กินไม่ได้ กินได้ 
และสามารถใช้กับความคิด วิธีการหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นอยู่เดิม เทคนิควิธี
หนึ่งที่ช่วยการเพ่ิมคุณค่าคือ การจ าแนกหรือแจกแจงรายละเอียดสิ่งของ 
ความคิดหรือวิธีการนั้นว่ามีองค์ประกอบที่ต้องใช้อะไรบ้าง พยายาม
แยกแยะให้ได้มากที่สุดแล้วคัดเลือกองค์ประกอบมา 1 อย่าง หรือจะ
พิจารณาส่วนที่เป็นอุปสรรคเพ่ือหาวิธีการปรับปรุง และน าส่วนที่คัดเลือก
หรือที่เป็นอุปสรรคมาวิเคราะห์ถึงหน้าที่ขององค์ประกอบนั้น พร้อมกับ
สร้างหน้าที่ใหม่หรือใส่บทบาทใหม่ หรือใส่เครื่องมือใหม่เข้าไปเพ่ือเปลี่ยน
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รูปแบบให้กับองค์ประกอบชิ้นนั้น ก็จะได้นวัตกรรมส าหรับสิ่งของ ขั้นตอน 
หรือวิธีการที่ต่างไปจากเดิม ค าถามต่อคือ “แล้วแค่นี้เองหรือ ?...” 

 ในยุคปัจจุบันนี้จะเห็นอย่างชัดเจนว่า ความใหม่จะมาพร้อมกับ
ความทันสมัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเสมอ เช่นเดียวกันการสร้าง
เครื่องมือใหม่ รูปแบบใหม่ หรือหน้าที่ใหม่ ย่อมตั้งอยู่บนฐานของ Digital 

literacy ดังนั้น ท่ามกลางสังคมดิจิทัล (Digital Society) และไอโอที  
(IoT : Internet of Things) นี้ การสร้างนวัตกรรมใด ๆ หรือการเพ่ิม
คุณค่าให้กับงานไม่อาจจะหลีกเลี่ยงความรู้ทักษะในการน าเครื่องมือ 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
แทบเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ในการสื่อสาร  
การปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนากระบวนการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เกิด
ประโยชน์ และได้ ผลลัพธ์ ที่ มี ป ระสิ ทธิภ าพทั้ งด้ านความรวด เร็ ว  
ด้านทรัพยากรและด้านบริหารจัดการ  
 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมในการบริหารจัดการ จึงเป็น
การสร้างนวัตกรรมอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงานให้การท างานรวดเร็วยิ่งขึ้น 
และเป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรด้านต่าง ๆ ได้ ไม่ใช่แค่
การพัฒนาผลงานใหม่เท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณภาพ ความประหยัด  
การบริหารความเสี่ยง การลดขั้นตอน การลดต้นทุน ระยะเวลา และ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรและประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิผล ขณะเดียวกันเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของคนในองค์กรด้วย ค าถามท้ายสุดคือ “ใครจะเป็นคนคิดนวัตกรรม...?” 
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 ความร่วมมือสร้างความคิดใหม่ 

 คน เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะท าให้เกิดการเพ่ิมคุณค่ารวมถึงการใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล ในหลักสูตรนี้สอนให้มองคุณค่าที่สามารถเกิด
วิธีการใหม่และเครื่องมือใหม่ได้จากความคิดที่หลากหลาย เพราะสิ่งที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือความคิดที่แปลกใหม่อาจมาจากจุดเล็ก ๆ หรือ
การรวมหลายจุดเข้าด้วยกัน ความร่วมมือจึงเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นที่จะ
ผลักดันให้เกิดมุมมองที่ต่างด้านและผลลัพธ์ปลายทางทีเ่ป็นนวัตกรรม 

 ความร่วมมือมีหลายระดับตั้งแต่ระดับสนทนา (Conversation) ระดับ
ประสานงาน (Coordination) ระดับร่วมงาน (Cooperation) จนถึงระดับ
ความร่วมมือ (Collaboration) ซึ่งระดับสุดท้ายนี้เป็นกุญแจส าคัญที่จะ
น าไปสู่ เป้าหมาย การวางแผนใช้ทรัพยากร พร้อมกับยอมรับผิดชอบ 

ในผลที่เกิดขึ้นร่วมกัน ดังนั้น สิ่งที่จะต้องท าคือการระดมความคิดจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นทั้งหมด และร่วมกันคิดสิ่งที่ต้องการเห็นขึ้นมา 
นอกจากนี้  สิ่งที่จะช่วยเสริมให้เกิดพลังความคิดคือ ข้อมูล การสร้าง
ฐานข้อมูลที่เป็นระบบ (Big Data) เป็นส่วนที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาในทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึงการบูรณาการข้อมูลในทุกระดับเป็นหนทางที่จะน าไปสู่ 
การพัฒนาที่ประสบผลส าเร็จได้  
 แนวทางการประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 

 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและความร่วมมือนี้ เมื่อน ามาสังเคราะห์
ร่วมกับบริบทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริแล้ว พบว่า  
แนวพระราชด าริและหลักการทรงงาน 23 ประการ ซึ่งพระบาทสมเด็จ 
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พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้นั้น 
ล้วนเป็นนวัตกรรมทางความคิด วิธีการและการบริหารจัดการทั้งสิ้น ทั้งนี้ 
ในการประยุกต์ใช้แนวคิดนวัตกรรมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สามารถกระท าได้หากจะมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดระบบ
แผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ งานและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ 4.0 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น 
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  (Royal 

Development Study Center : RDSC) เป็นต้น 

 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถือเป็น
หัวใจของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นโครงการที่ได้น าแนว
พระราชด าริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ให้เห็นผลในการปฏิบัติงาน 

เป็นรูปธรรมอย่างครบถ้วน เป็นต้นแบบของการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) ที่สมบูรณ์ 
ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด ารินี้ มีพระราชด าริให้
จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาวิจัย ทดลอง ค้นคว้าหาวิธีการที่เหมาะสม 

ในการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่ และเป็นพ้ืนที่ส่วนย่อของการพัฒนาในภูมิภาคนั้น 

 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของประชาชนให้มีผลผลิตที่ดี 
พร้อมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตและรายได้ให้สูงขึ้น โดย มี 

การจัดตั้งทั้งหมด 6 แห่ง คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษา
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การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ และ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทั้ง 6 ศูนย์ศึกษาฯ  
มีส่วนราชการระดับกรมที่รับผิดชอบด าเนินงานหลายหน่วยงาน มีการ
ด าเนินงานที่เหมือนกันใน 3 ด้าน คือ ด้านงานวิชาการ ด้านงานขยายผล 
และด้านงานบริหาร โดยมีส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานหลัก
ในการก ากับดูแลและสนับสนุนงบประมาณ  
 ด้านแผนงานและงบประมาณ ศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่ง จะเสนอ
โครงการทั้งด้านงานวิชาการ งานขยายผลและงานบริหารเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน กปร. เป็นประจ าทุกปี ๆ ละ 2 - 3 ครั้ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการศึกษา วิจัย ทดลอง ซึ่งมีจ านวนประมาณ  
30 โครงการต่อปี โดยในกระบวนการเสนอแผนงานและงบประมาณจะเสนอ 

มายังส านักงาน กปร. มีขั้นตอนการเสนอเรื่องผ่านกองที่รับผิดชอบในการรวบรวม  
การตรวจสอบและการวิเคราะห์โครงการหลายขั้นตอนก่อนที่จะเสนอ
โครงการให้ผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบและเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติ และในระหว่างปีศูนย์ศึกษาฯ จะต้องมีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานและรายงานการใช้เงินงบประมาณตามรายไตรมาสจนกว่าจะจบ
โครงการ นอกจากนี้ยังมีการท ารายงานผลส าเร็จเมื่อโครงการสิ้นสุด ซึ่งใน
กระบวนการจะต้องผ่านขั้นตอนการเสนอรายงานตามสายงานรูปแบบเดิม 
และในบางครั้งต้องส่งกลับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการปรับปรุง
จนกว่าจะถูกต้อง ทั้ งนี้  การน าส่ งเอกสารและการสื่อสารระหว่าง 
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ศูนย์ศึกษาฯ กับส านักงาน กปร.ยังเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว คือ  
การน าส่งเป็นหนังสือ ไปรษณีย์ แฟกซ์ ท าให้เสียเวลาในการจัดส่ง
พอสมควร หรือการสื่อสารแบบสองทาง เช่น โทรศัพท์ ไลน์ หรืออีเมลล์ 
เป็นต้น ซึ่งมีข้อสังเกตคือข้อมูลเป็นส่วนๆ ไม่สามารถจัดระบบได้เอง 
 ดังนั้น การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดระบบแผนงาน
โครงการศูนย์ศึกษาฯ จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
โครงการได้ โดยเป็นการลดขั้นตอนการเสนอโครงการระหว่างศูนย์ศึกษาฯ  
มายังส านักงาน กปร. และระหว่างกองต่าง ๆ ให้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถช่วยส านักงาน กปร. ในการตรวจสอบ วิเคราะห์
และติดตามผลโครงการ นอกจากนี้ การบันทึกข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
จะเพิ่มขีดความสามารถในการสืบค้นข้อมูลโครงการ แผนงาน 
งบประมาณ รวมถึงผลการด าเนินงานของโครงการ ตลอดจนผลงาน
ศึกษาวิจัย พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาข้อมูลของศูนย์ศึกษาฯ ให้เป็น
ปัจจุบัน ยิ่งกว่านั้นสามารถเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ 
พัฒนาเป็นฐานข้อมูลของโครงการศูนย์ศึกษาฯ (RDSC Big Data)  
ทั้ งการรวบรวมพระราชด าริ  แผนงาน งบประมาณ และผล 

การด าเนินงานทั้งหมดของศูนย์ศึกษาฯ ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุก
เวลาและทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้  ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
โครงการศูนย์ศึกษาฯ เพื่อการใช้ประโยชน์ได้ในจุดเดียว ดังนั้น การน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการจัดระบบแผนงานโครงการศูนย์ศึกษา 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริจะอ านวยประโยชน์ให้แก่ ส านักงาน กปร. 
และศูนย์ศึกษาฯ ให้มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น 
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ยิ่งกว่านั้นหากน าไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับโครงการอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริอ่ืน ๆ ด้วยก็จะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน การใช้งาน และการจัดเก็บข้อมูลโครงการที่เป็นระบบ
และเป็นฐานข้อมูลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (RDPs Big 

Data) ต่อไป  
 อย่างไรก็ตาม การจัดระบบแผนงานของโครงการศูนย์ศึกษาฯ  
ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุดนั้นต้องการความร่วมมือ
ระหว่างส านักงาน กปร. กับศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่ง  ในการก าหนด
เป้าหมายและวางแผนการพัฒนาดิจิทัลร่วมกัน การก าหนดรูปแบบข้อมูล 
สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านระบบดิจิทัล ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอ
โครงการ การวิเคราะห์ การอนุมัติ การรายงานผล จนถึงสิ้นสุดโครงการ 
ทั้งนี้ ข้อค านึงซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจเลี่ยงได้คือ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิรูปแบบการท างานเดิมหรือแบบพิมพ์แล้ว 

ปริ้นท์มาเป็นการท างานผ่านระบบดิจิทัล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติควรมีทัศนคติ 
ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนพฤติกรรมในการประสานงาน  
การจัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนส าหรับจัดท าโครงการต่าง ๆ ตลอดจน
ความกระตือรือร้นในพัฒนาทักษะตนเอง ในขณะเดียวกันผู้ที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัยขึ ้นด้วย 
นอกจากนี ้ ความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยังขึ ้นอยู ่กับ
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณและการตัดสินใจที่จะพัฒนาเครื่องมือ โปรแกรม 
และบุคลากร ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนให้หน่วยงานสนองตอบต่อระบบ
ราชการ 4.0 และสามารถก้าวเข้าสู่ยุคสังคมดิจทัิลต่อไป 
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 โลกได้เปลี่ยนแปลงไปตามความคิดที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง บทความนี้ 
มุ่งหมายเสนอมุมมองหนึ่งของนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เนื้อหาความรู้
ที่ได้รับจากการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Digital Literacy, Innovation 

and Collaboration  โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือจากทุกฝ่ายจะเป็นพลัง
สร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ เพียงแค่ผนวก 
3 สิ่งเข้าด้วยกัน นั่นคือ ความร่วมมือ เครื่องมือ และความคิด เพราะ 3 สิ่งนี้ 
เป็นพลังที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นนวัตกรรมอย่างที่ไม่เคย
ปรากฎได ้ 
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สานพลังข้าราชการ 4.0 เพ่ือเป้าหมายประเทศไทย 4.0 

 
สิริลักษณ์ คัคโนภาส  

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
ส านักงาน ก.พ. 

 

 การประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศไทย เป็นดั่งการ 
ส่งสัญญาณให้ทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ได้ทราบว่าสังคมไทยก าลังจะมีการเปลี่ยนผ่านจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ด้วยอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก ไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ด้วยนวัตกรรม มีการกล่าวถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมยุคดิจิทัล 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับและสนับสนุนนโยบาย
ดังกล่าว ซึ่งในส่วนของการบริหารจัดการภาครัฐ ได้มีการก าหนดนโยบาย
ราชการ 4.01 ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
และเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานสู่ 
ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) และ
การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration) 

และมีการก าหนดพันธกิจร่วมของข้าราชการ 4 ประการ กับการขับเคลื่อน 

                                                 
1  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศริิสัมพันธ์, “การพัฒนาระบบราชการในยุค 4.0”, 
ส านักงาน ก.พ.ร.  
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สู่ประเทศไทย 4.02 ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการท างานที่สอดคล้อง
เชื่อมโยง บูรณาการ และสร้างจิตส านึกรับผิดชอบร่วมกัน 2) การสร้าง
พันธมิตรและการส่งเสริมการท างานแบบประชารัฐ 3) การส่งเสริม 

ให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ และ 4) การปรับเปลี่ยนภาครัฐ 

เป็นรัฐบาลดิจิทัล  

 จากนโยบายราชการ 4.0 และพันธกิจร่วมกันของข้าราชการ 

ที่ก าหนดไว้ดังกล่าว อาจท าให้เกิดค าถามขึ้นมากมายในใจของข้าราชการ
หลายท่านในหลากหลายหน่วยงาน เช่น รัฐบาลดิจิทัลคืออะไร ?  
การสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาครัฐคืออะไร ? การท างานแบบสานพลังระหว่าง
ภาครัฐภาคส่วนอ่ืน ๆ คืออะไร ? ท าได้จริงหรือ ? ใครจะเป็นผู้ก าหนด
นโยบายหรือแนวทางการด าเนินการ ? ข้าราชการจะได้รับผลกระทบอะไร
จากแนวทางดังกล่าว ? ข้าราชการแต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร ? เป็นต้น  
ดังนั้น การจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรทักษะทางดิจิทัล (Digital 

Literacy) การสร้างสรรค์นวัตกรรม ( Innovation) และการประสาน 

การท างานร่วมกัน (Collaboration) เพ่ือการท างานในระบบราชการ 4.0 
ส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จึงเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการเกี่ยวกับนโยบาย
ราชการ 4.0 และพันธกิจร่วมของข้าราชการ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม 

                                                 
2  “ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0”, ส านักงาน ก.พ., พฤษภาคม 
2560 
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ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ตั้ง
ไว้ได้ 
 หลักสูตรฝึกอบรมนี้มีระยะเวลา รวม 10 วัน ประกอบด้วยการให้ความรู้
ภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปสิ่งที่
ได้รับจากการฝึกอบรมได้ดังนี้ 
 1. การประสานการท างานร่วมกัน (Collaboration) เป็นสภาวะ
การท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน หรือท างานกันเป็นทีม เพ่ืออาศัยความสามารถ
อันหลากหลายในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
และให้ทรัพยากรของตนมาสนับสนุน โดยลักษณะการท างานแบบ 
Collaboration ให้ความส าคัญกับการบรรลุวิสัยทัศน์ของทีม มีการก าหนด
โครงสร้ า งหน่วยงานมารองรับและก าหนดหน้าที่ ของแต่ละฝ่ าย 

อย่างชัดเจน มีการวางแผนพร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานร่วมกัน และสร้างช่องทางการท างานร่วมกัน  แต่เนื่องจาก 

การท างานในลักษณะนี้บุคลากรและทรัพยากรมาจากหลากหลาย
หน่วยงาน ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายและการมุ่งมั่นต่อผลส าเร็จของ
ทีมอาจจะได้รับความส าคัญน้อยกว่างานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ต้นสังกัด จึงอาจน าหลักการของ Collective Impact ซึ่งประกอบด้วย  

การก าหนดเป้าหมายของทีมร่วมกัน การก าหนดมาตรการก ากับการ
ด าเนินงานที่เป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละแผนงาน/โครงการ การ
จัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ การสื่อสารท าความ
เข้าใจอย่างต่อเนื่องทั้งภายในองค์กร ตามสายการบังคับบัญชาของแต่ละองค์กร 
และการรายงานความก้าวหน้าและการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ รวมทั้ง 
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การจัดตั้งฝ่ายประสานงานเพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกัน มาปรับใช้ใน
การท างานแบบ Collaboration ได ้

 ตัวอย่างการน าหลักการของ Collective Impact มาใช้  เช่น 
Yokohama Smart City เป็นการท างานร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองโยโกฮาม่า  
ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน โดยมีเป้าหมายการด าเนินการร่วมกันคือ 
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อม และ
การส ารองไฟฟ้าไว้ใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยมีเทศบาลเมืองโยโกฮาม่า 

เป็นฝ่ายประสานงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกัน มีการก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน ได้แก่ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
การลดการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือน/ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม/ 
ภาคขนส่ง การเพ่ิมปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือก การเพ่ิม
ปริมาณการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยครัวเรือน/อาคารส านักงาน/
อาคารที่พักอาศัย/โรงงานที่ เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและเทคนิคในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้า 
การติดตั้งแผงโซล่าเซลเพ่ือผลิตไฟฟ้า การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต
และใช้ไปในแต่ละเดือน และสามารถน าพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินขายให้กับ
เทศบาลได้ โดยเทศบาลจะมีการแจ้งปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้ในแต่ละ
เดือนให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ และหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะมี 

การหารือร่วมกันเพ่ือด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป  

 2. การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) เป็นการสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะเป็น แนวคิด วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ 
วัสดุ บริการ ฯลฯ รวมถึง การพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีคุณค่าเพ่ิมมากขึ้น  
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หลักในการคิดนวัตกรรมคือคิดให้ได้จ านวนมาก ๆ ยังไม่ต้องค านึงว่าจะถูก
หรือผิด เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ จากนั้นจึงน าความคิดทั้งหมดมากรอง
อีกครั้งก่อนน าเสนอจริง  
 เทคนิคที่ใช้ในการเป็นสื่อน าการคิด เช่น เทคนิค Break the Rules 

โดยการเขียนลักษณะของผลิตภัณฑ์/รูปแบบการท างานในปัจจุบันก่อน 
แล้วลองนึกว่าถ้าไม่มีสิ่งที่มีอยู่เดิม จะใช้อะไรแทนได้บ้าง ตัวอย่างการใช้
เทคนิคนี้ เช่น amazon go ที่ก าหนดตัวตนของลูกค้าผ่าน QR Code และ
ลูกค้าต้องมีบัญชีกับ amazon เมื่อลูกค้าเลือกซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อย 
ระบบจะตัดเงินค่าสินค้าจากบัญชีของลูกค้าเมื่อเดินผ่าน Sensor ตรงทางออก
โดยอัตโนมัติ  
 นอกจากนี้ยังมีเทคนิค Task Unification เป็นการเพ่ิมหน้าที่ให้กับ 

สิ่งที่มีอยู่ โดยการเขียนหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อน แล้วเลือก
สิ่งที่จะเพ่ิมหน้าที่ให้โดยเราต้องสามารถควบคุมได้ เพ่ิมหน้าที่ให้สิ่งนั้น  
เขียนกระบวนงานใหม่จากการเพ่ิมหน้าที่แล้ว พิจารณาถึงประโยชน์ของ
กระบวนงานใหม่ ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริง ตัวอย่าง 
การใช้เทคนิคนี้ เช่น The University of Tokyo Edge Capital (UTEC)  

เป็นการเพ่ิมหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยโตเกียว ที่นอกจากจะผลิตบัณฑิต 

ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศญี่ปุ่นแล้ว ได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็น Venture Capital เพ่ือร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ 
Startup ที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
ซึ่งการเพ่ิมหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยโตเกียวท าให้ผู้ประกอบการ Startup  

ที่ขาดเงินทุนได้รับการสนับสนุนเงินทุน และได้รับการพัฒนาและวางพ้ืนฐาน
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ด้านการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการสนับสนุนด้านวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยโตเกียว และเจ้าของเงินทุนมีความมั่นใจว่า Startup ที่ผ่าน
การคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยโตเกียวเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพจึงเป็นการ
ลงทุนที่ไม่สูญเปล่า และเป็นการจูงใจให้มหาวิทยาลัยโตเกียวเน้นการผลิต
บัณฑิตที่สมารถเติบโตเป็น Startup จ านวนมากขึ้นด้วย 

 รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)3 เป็นการน าดิจิทัลเทคโนโลยี
มาใช้เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการยกระดับการท างานภาครัฐให้มีความทันสมัย 
เพ่ือสร้างบริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชน ด้วยการท างานอย่างเป็นระบบและ
พ่ึงพาทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานอิสระ ภาคธุรกิจ  
ภาคประชาชนและปัจเจกบุคคลที่มีบทบาทในฐานะผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล 
รวมถึงร่วมสร้างสาระท่ีจ าเป็นและส าคัญต่อการให้บริการของภาครัฐ  

 การน าดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในภาครัฐถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ และ
บุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ยังมีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งในการ
ฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล
เทคโนโลยี เช่น  Withfluence Japan ซึ่งเป็นบริษัทท าการตลาดผ่าน
Social Media โดยให้บุคคลที่มีผู้ติดตามจ านวนมาก (Net Idol) เป็นผู้
แ น ะน า ผ ลิ ตภั ณ ฑ์  เ ป็ น ช่ อ งท า ง ใ หม่ ใ นก า ร เ ข้ า ถึ ง ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า 

และมีต้นทุนทางการตลาดต่ ากว่าช่องทางอ่ืน ๆ, IBM Research Tokyo 

                                                 
3 Recommendation of the Council on Digital Government 

Strategies, OECD, 2557, ส านักงาน 

  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
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ได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งก้าวไปไกลมาก เช่น เทคโนโลยี 
IBM Watson เป็นระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีการ
เรียนรู้  เข้าใจ และคิดวิ เคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่ด้ วยตัวของมันเอง 
(Cognitive Computing) โดยไม่จ ากัดรูปแบบข้อมูลว่าต้องเป็นข้อความ 
รูปภาพ เสียง หรือวีดิโอ Watson สามารถท าความเข้าใจ  ให้เหตุผล และ
สามารถเรียนรู้จากข้อมูล รวมถึงปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ สาเหตุที่ Cognitive 

Computing มีความส าคัญ เพราะในปัจจุบันเรามีข้อมูลจ านวนมหาศาล เช่น 
ข้อมูลที่ถูกโพสต์บนโลกโซเชียล ท าให้แนวทางการประมวลผลข้อมูล 

แบบเดิม ๆ ไม่สามารถตอบโจทย์ได้อีกต่อไป ตัวอย่างการน า Watson ไปใช้ 
เช่น การให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้าธนาคารในการจัดการทรัพย์สิน การช่วยลูกค้า
หาเสื้อแจ็กเก็ตที่ต้องการ ระบบค าแนะน าที่ช่วยให้แพทย์สามารถรักษาผู้ป่วย
ได้ดีขึ้น เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ในระดับนโยบาย Ministry of Economy, Trade and 

Industry (METI) ของญี่ปุ่นได้ก าหนดนโยบาย “Connected Industries” 
โดยมุ่งเน้น Manufacturing IoT โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานว่า มนุษย์เครื่องจักร 
และเทคโนโลยี มีการเชื่อมถึงกัน โดยไม่มีข้อจ ากัดทางพรมแดน (borders) 

และช่วงวัย (generations) เพ่ือสร้างคุณค่าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีเสาหลัก
แห่งการพัฒนา 3 ด้าน คือ 1) New Digital Society มนุษย์และเครื่องจักร
สามารถท างานร่วมกัน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเพ่ิมศักยภาพ
การท างานของมนุษย์ 2) การส่งเสริมความร่วมมือในหลากหลายมิติ เช่น 
คน/บริษัท/กลุ่มอุตสาหกรรม/ประเทศ เพ่ือร่วมกันสร้าง Solution  

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการให้ความรู้และสร้างทักษะที่ต้องใช้
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ในยุคดิจิทัล เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าวมีความพร้อม
และมีการท างานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน 

 ความรู้ และประสบการณ์ที่ ได้ รับจากการฝึกอบรมในครั้ งนี้ 
สามารถน ามาประยุกต์และพัฒนาการปฏิบัติงานในภาคราชการได้ดังนี้ 
 1. การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการจัดฝึกอบรมของ
ส านักงาน ก.พ. ได้ โดยรูปแบบการอบรมในแต่ละหัวข้อเน้นการแบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติโดยน าการปฏิบัติงานจริงของผู้ เข้าอบรมแต่ละหน่วยงาน 

มาใช้เป็นกรณีศึกษา ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และได้รับมุมมอง 

ที่หลากหลายเนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีวิธีปฏิบัติและแนวทางแก้ปัญหา 

ที่แตกต่างกันซึ่งหากคิดจากหน่วยงานเดียวอาจจะได้รูปแบบเดิม ๆ  และในทุกวัน 

จะมีการสรุปสิ่ งที่ ได้ เรียนรู้ ร่ วมกันท าให้ ได้รับความเข้าใจมากขึ้น 

ในบางประเด็นที่ตามไม่ทันหรือยังมีค าถามอยู่ 
 2. การแก้โจทย์ของประเทศที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกัน 

หลายหน่วยงาน หรือมีผู้ได้รับผลกระทบหลายกลุ่ม ควรมีการด าเนินการ 
โดยใช้แนวคิด Collaboration เพ่ือให้ได้มุมมอง แนวคิดและแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทั้งนี้ ต้องด าเนินการภายใต้
การก าหนดเป้าหมายร่วมกันของทีม การก าหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่าย  
การก าหนดผู้ประสานงานหลักของทีม การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่
ละโครงการ และการสื่อสารท าความเข้าใจอย่างต่อเนื่องกับทุกหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
 2. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในยุคดิจิทัล ต้องมี 
การศึกษาว่าเราจะน าเทคโนโลยีมาใช้ในส่วนใดได้บ้างและต้องเตรียมความพร้อม 
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ให้บุคลากรอย่ างไรเพ่ือให้ ใช้ เทคโนโลยีนั้ นได้  และจะน าบุคลากร 

ที่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีไปท างานในส่วนใดต่อไป ทั้งนี้  ในการจัดหา
เทคโนโลยีมาใช้อาจจะเปลี่ยนจากการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นการซื้อเทคโนโลยี
มาใช้ถ้าหากว่ามีต้นทุนที่ต่ ากว่าและสามารถด าเนินการได้เร็วกว่า 
 3. การขับเคลื่อนนโยบายต้องมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ 

เกี่ยวกับเป้าหมายและทิศทางการด าเนินการ บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่
ระดับผู้วางนโยบาย ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และผู้รับผลของนโยบายก่อน 
เพ่ือให้การท างานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เช่น กรณีนโยบาย Connected  

ของญี่ปุ่น ที่น าปัญหาสังคมคือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นตัวตั้ง เป้าหมายคือ
การดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลน า Big Data ข้อมูลคนไข้มาใช้ในการสร้าง
เทคโนโลยีการแจ้งเตือนพยาบาลว่าในแต่ละวันต้องไปตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุท่าน
ใดที่บ้านบ้างและเก็บข้อมูลป้อนกลับมาไว้ในคลังข้อมูลเพ่ือประมวล
ผลการรักษา/ตรวจเยี่ยมในครั้งต่อไป บริษัทผลิตรถยนต์สร้างรถยนต์ส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ท าให้มีการขับขี่ท่ีปลอดภัยมากขึ้น เป็นต้น 

 4. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐนอกจากด าเนินการโดย
หน่วยงานกลางแล้ว ควรต้องมีกลไกท่ีให้หน่วยงานที่จะได้รับผลกระทบจาก
การปฏิรูปทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชาชนที่รับบริการนั้น ๆ อยู่ มีโอกาส 

ในการแสดงความคิดเห็น และควรมีแผนรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น/ปัญหาใหม่ที่
จะเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านไว้ด้วย 
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