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รวมพลังคนรุ่นใหม่ ใส่ใจการประเมนิ 
การสร้างเครอืข่ายเพื่อการติดตามและประเมินผล 

การจัดการศกึษาตามแผนการศึกษาแห่งชาต ิ 
พ.ศ. 2560-2579 

 

ก่ิงกาญจน์  เมฆา   
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 
 “OECD ได้วิเคราะห์ผลการสอบ PISA (Program for International 
Student Assessment) ในปี 2015 พบว่านักเรียนที่ยากจนที่สุด 25% 
ของแต่ละประเทศ สามารถทําคะแนนสอบได้เป็นกลุ่มสูงที่สุด 25%  
ของโลก หากเยาวชนกลุ่มน้ีมีสถานะ 
ทางเศรษฐกิจสังคมเทียบเท่าค่าเฉล่ียทั่วไป
ของนักเรียนที่เข้าสอบจากทั่วโลกแล้ว 
จะทํ า ให้ประ เทศมีจํ านวนเ ด็กกลุ่ ม
ช้างเผือกเพ่ิมขึ้นเป็น 30,300 คน หรือ 
18.4% โดยนักเรียนกลุ่มน้ีมีภูมิลําเนาส่วนใหญ่อยู่ในเมืองขนาดปานกลาง
ถึงเล็กและมี พ้ืนฐานมาจากครอบครัวที่ บิดามารดาได้รับการศึกษา 
เฉลี่ย 6 ปี”1 
                                                            
1 สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ถอดรหัสผล “PISA 2015” พบเด็ก 
“ด้อยโอกาส-ยากจนไทย” มีคะแนนสูงระดับโลก สสค.ชี้ยุทธศาสตร์สู่ประเทศไทย 4.0 ต้องปลดล็อก
ศักยภาพคนกลุ่ม “Bottom 40%”  สืบค้นจากhttp://www.qlf.or.th/Home/Contents/1195    
เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2560. 
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 จากงานวิจัยและข้อค้นพบใหม่ของ OECD ทําให้มีนักวิชาการ 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการศึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์ และแสดง
ความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ เพ่ือให้สังคม และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาตระหนักถึงความเสี่ยงจากการสูญเสียคนเก่งระดับ 
หัวกะทิของประเทศกว่า 3 หมื่นคนไปสู่ตลาดแรงงานไร้คุณภาพ รวมทั้ง 
ได้ช้ีแนวทาง และยุทธศาสตร์ที่จะนําไปสู่เป้าหมายของประเทศไทย  
การร่วมกันคิดและหาทางออกร่วมกัน จึงเป็นแนวทางการสร้างพันธกิจ
ร่วมกันระหว่างบุคคล หน่วยงาน  
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นองค์กรหลักหน่ึงในห้า 
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการจัดทํานโยบาย แผน และ
มาตรฐานด้านการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือจัดทําและ
พัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษา ดําเนินการเก่ียวกับ
กฎหมายด้านการศึกษา ตลอดจนดําเนินงานติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ซึ่งปัจจุบันพบว่าภารกิจหลักของสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาในด้านการประเมินผลยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมในการตอบปัญหาเร่งด่วน เน่ืองจากข้อมูลในเรื่องเดียวกัน
ต้องรวบรวมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน เพราะไม่มีระบบ
ฐานข้อมูลที่สอดคล้องกัน หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ ต้องดําเนินการ
จัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเอง นอกจากน้ีการที่สํานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้ขาดความอิสระ
ทางวิชาการ โดยเฉพาะเรื่องการประเมินผลที่จะมีผลกระทบเชิงลบ 
ต่อหน่วยงานอ่ืน ในกระทรวงศึกษาธิการ ย่ิงกว่าน้ันสํานักงานเลขาธิการ
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สภาการศึกษาไม่มี อํานาจสั่ งการให้หน่วยงานท้ังในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ตลอดจนกําหนด
เป้าหมายตัวช้ีวัดในแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ และ
แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องระดับต่างๆ  
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติที่วางไว้ 
 สิ่งที่เป็นปัญหาซึ่งต้องเร่งดําเนินการแก้ไขคือสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาไม่มีหน่วยงานเครือข่ายในส่วนภูมิภาค ส่งผล
ให้ไม่สามารถสร้างเครือข่ายเพ่ือการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาได้ ขาดการบูรณการการทํางานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง ระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร (องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานราชการอ่ืน) ในด้านการเช่ือมโยงและบริหารจัดการข้อมูล 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นอกจากน้ียังขาด
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการติดตามและประเมินผล ไม่มี 
การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) ภายในสํานักประเมินผล
การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนและสร้างคนให้มีทักษะกว้างขึ้น พร้อม
จะเติบโตในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนขาดการถ่ายทอดประสบการณ์ 
การทํางานระหว่างรุ่น ซึ่งทําให้บุคลากรรุ่นหลังขาดทักษะท่ีจําเป็น 
ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสนใจใฝ่เรียนรู้ในหลักวิชาการ 
ด้านการติดตามและประเมินผล  และการสั่ งสมประสบการณ์ 
ในการทํางานที่สนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร ดังน้ัน สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา จึงต้องสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การดําเนินงาน 
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ด้านการติดตามและประเมินผลตอบสนองความต้องการของสังคมได้
อย่างถูกต้อง และทันเวลา 
 การดําเนินการสร้างเครือข่ายเพ่ือการติดตามและประเมินผล 
จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนค่านิยม สกศ. 
(OEC Way) ที่มุ่งให้เกิดองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) พันธะผูกพัน (Obligation) 
ของ สกศ. ตามบทบาทภารกิจในด้านประเมินผลการจัดการศึกษา ระหว่าง
สํา นักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับเครือข่ายทุกภาคส่วน  
และระหว่างบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาด้วยกัน  
2)  ความมุ่งมั่นในการสร้าง เส ริมความเป็นเลิศในองค์ความรู้ 
ด้านการประเมินผลการศึกษา (Excellence) และ 3) การทํางาน 
แบบรวมพลังความร่วมมือเชิงรุกจากทุกภาคส่วน (Collaboration) 
 การสร้างเครือข่ายเพ่ือบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงาน
ทุกสังกัดที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา และหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง  
เป็นการรวมพลัง ความร่วมมือจากคนรุ่นเก่า
แ ล ะ รุ่ น ใ ห ม่ ใ น แ ต่ ล ะ ห น่ ว ย ง า น 
ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ ส ร้ า ง พั น ธ กิ จ 
ด้ า น ก า ร ติ ด ต าม แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล 
การจัดการศึกษาร่วมกัน และขับเคลื่อน
การ ดํ า เ นินงานใ ห้บรรลุ เ ป้ าหมาย 
ที่กําหนดไว้ การก้าวไปสู่ความสําเร็จไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องอาศัย
องค์ประกอบที่สําคัญ 3 ด้าน คือ 1) การตัดสินใจ (Decision Making) 
ของผู้บริหารองค์กร ว่าจะมีความตระหนักถึงความสําคัญ/ความจําเป็น
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เร่งด่วนในการดําเนินการแก้ปัญหานี้หรือไม่ อย่างไร 2) การสื่อสาร 
(Communication) มีการช้ีแจง สร้างการรับรู้และเข้าใจให้แก่บุคลากร
ภายในองค์กรเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหา  
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคล หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน รวมทั้งนําเสนอผลการดําเนินงาน 
เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน และ 3) ความร่วมมือ (Collaboration) 
เปิดโอกาสให้บุคลากร หน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผน 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
การติดตามและประเมินผล การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพ่ือการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนจัดทําระบบ 
การรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมระดับประเทศ 
 การสร้างเครือข่ายเพ่ือบูรณาการการทํางานระหว่าง
หน่วยงานทุกสังกัดที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จึ งเป็นทางเลือกที่ท้ าทาย สิ่ งสํ าคัญคือ ต้องเน้นการมีส่ วนร่วม  
จากหน่วยงานทุกสังกัดที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและหน่วยงาน 
ที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง  โดยกํ าหนดแผน 
การดําเนินงานใน 4 กิจกรรม ได้แก่ 
 1) แต่งต้ังคณะทํางาน
ติดตามและประเมินผลการจัด
ก า ร ศึ ก ษ าต าม แผนการจั ด
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
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ให้มีอํานาจหน้าที่ในการเสนอบทบาทของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถ
เช่ือมโยงระบบติดตามและประเมินผล การประกันคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอก ส่งเสริมให้มีการทํางานร่วมกันในการออกแบบ
ระบบการติดตามและประเมินผล พัฒนาระบบสารสนเทศกลาง 
เพ่ือการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาที่ บูรณาการ 
และเช่ือมโยงข้อมูลและสารสนเทศกับหน่วยงานด้านการศึกษา 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนจัดทําระบบการรายงานผล 
การดําเนินงานในภาพรวมระดับประเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การตัดสินใจเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการ 
 2) จัด เวทีทาง วิชาการ เ พ่ือ เ ปิดโอกาสใ ห้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นําเสนอผลการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
การดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ตลอดจน
ประเด็นความเคล่ือนไหวทางด้านการประเมินผลทางการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของประเทศไทย 
โดยผู้ร่วมเสวนามีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ ความคิดเห็น  
และประสบการณ์ที่มี ต่อประเด็นการติดตามและประเมินผล  
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างอิสระ 
 3) จั ด ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ 
ด้านการติดตามและประเมินผลให้ กับหน่วยงานที่ รับผิดชอบ 
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การจัดการศึกษา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เช่น 
การวิจัยเชิงลึกเพ่ือประเมินผลเชิงคุณภาพในประเด็นที่ไม่สามารถ
สะท้อนได้ด้วยตัวช้ีวัด การวิจัยเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาในเชิงลึก 
ที่สะท้อนโดยตัว ช้ี วัด เ ป็นต้น เ พ่ือเ พ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการทํางาน ตลอดจนมี เจตคติที่ ดี ต่องานและ 
เพ่ือนร่วมงาน นอกจากน้ีต้องมีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร โดยการนําความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ทํางานมาใช้ 
ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานให้มากที่สุด 
ซึ่งต้องอาศัยประบวนการสรรหา ถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ให้แก่ 
ผู้ที่ รับผิดชอบ/ไ ด้รับมอบหมาย  หรือผู้ที่ สนใจใช้เ ป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน 
 4) การจัดทําความร่วมมือการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสเปลี่ยนงานที่ทําอยู่ประจํา และเข้าไปมีส่วนร่วม
ทํางานในหน่วยงานภายนอกเป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางานตามสภาพจริง ซึ่งจะทํา
ให้บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการทํางาน และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้ที่มีความเช่ียวชาญโดยตรง รวมทั้งได้ฝึกทักษะที่จําเป็น 
ในการทํางาน เช่น การแก้ปัญหาและตัดสินใจ การปรับตัว การอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน การสื่อสาร เป็นต้น  
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 หลังจากการดําเนินงานตามแผนงาน หรือกิจกรรมต่างๆ  
ที่กําหนดไว้ ควรมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เช่น ผลการประชุม
คณะทํางาน ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  
ผลการจัดฝึกอบรม ผลการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น 
เพ่ือทบทวนว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้
หรือไม่ นอกจากน้ีต้องมีการติดตามการบูรณาการการทํางานร่วมกัน
ระห ว่ า งห น่วย ง านทุ กสั ง กั ดที่ รั บผิ ดชอบการ จัดการศึ กษา  
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หากพบปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน
จะได้หาแนวทางและวางมาตรการในการแก้ไข โดยมีข้อเสนอแนะ 
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดําเนินงาน เพ่ือนําไปใช้ 
ในการวางแผนการดําเนินงานและบริหารงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นในปีต่อไป 
 หากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้ความสําคัญ 
กับการดําเนินงานทั้ง 4 กิจกรรมที่กล่าวมา โดยเน้นการใช้กระบวนการ 
PDCA ในการพัฒนาคุณภาพการทํางานอย่างต่อเน่ืองทุกปี จะทําให้
บรรลุเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายการทํางานแบบบูรณาการ 
การทํางานจากทุกภาคส่วนได้สําเร็จ จนกลายเป็นมาตรฐานในการทํางาน
ขององค์กรต่อไป สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงจําเป็น 
ต้องวางแผนและดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้หน่วยงาน
ที่ เ ก่ียวข้องใช้แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับน้ี เป็นกรอบแนวทาง 
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ในการพัฒนาการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือรายงานผลการประเมินให้สาธารณชน
รับรู้และเข้าใจ โดยต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินจาก
หน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัด เพ่ือให้ผลการประเมินมีความชัดเจน 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และตอบสนองความต้องการของสังคม 
ได้อย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอการเสริมสร้างความร่วมมือและการส่ือสาร 
อย่างมีประสทิธิภาพเพื่อนําไปสู่การตดัสินใจ 

เชิงนโยบายในการปฏิบตัิตามอนุสญัญา 
มินามาตะว่าด้วยปรอท 

ธีราพร  วิริวุฒิกร 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 

สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย 
กรมควบคุมมลพิษ 

1. ความเป็นมา 
 1.1  อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ได้ถือกําเนิดขึ้น 
ตามมติคณะมนตรีประศาสน์การของหน่วยงานส่ิงแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ ในคราวการประชุมสมัยที่ 25 เน่ืองจากผลการประเมิน
พบว่า ปรอทมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชากรโลก ดังน้ัน  
อนุสัญญาฯ จึงได้รับการจัดทําขึ้น โดยมีสาระสําคัญมุ่งเน้นการควบคุม 
ลด และเลิก สําหรับการผลิต การนําเข้าและส่งออก การใช้ การ
ปลดปล่อยปรอทจากแหล่งกําเนิดที่เป็นปัญหาสําคัญระดับโลก โดยมี
ประเทศร่วมลงนาม 128 ประเทศ ปัจจุบันมีภาคีสมาชิกจํานวน 71 
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย (ข้อมูลเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560) ซึ่ง
รัฐบาลไทย ตระหนักถึงปัญหาพิษภัยของปรอทและสารประกอบปรอท 
ได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยได้ย่ืนภาคยานุวัติสารต่อผู้เก็บรักษา 
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(เลขาธิการสหประชาชาติ) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ทําให้เป็นภาคี
สมาชิกของอนุสัญญาฯ ลําดับที่ 66 ของโลก ทั้งน้ี อนุสัญญาฯ จะมีผล
บังคับใช้ในประเทศไทยต้ังแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งจะ 
มีผลทําให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งทั้งด้านเทคนิควิชาการและ
กฎระเบียบต่างๆ ในการบริหารจัดการปรอทและสารประกอบปรอท
ตลอดวงจรชีวิต ต้ังแต่ การนําเข้า การเก็บกัก การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 
หรือการใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิต จนกระทั่งกลายเป็น
ของเสียหรือปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการจัดการพื้นที่
ปนเป้ือนปรอทและสารประกอบปรอทอีกด้วย 
 1.2 ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ดังกล่าว 
คณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
อนุสัญญาฯ และในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาฯ กระทรวงทรัพยากรฯ โดยกรมฯ ได้เสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะ 
ว่าด้วยปรอท ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ เป็นประธานอนุกรรมการ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ รวม ท่าน ร่วมเป็นอนุกรรมการ 
โดยสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย สังกัดกรมฯ ปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายเลขานุการของอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุม
ประมาณ 3-4 ครั้งต่อปี รวมท้ังที่ผ่านมา กรมฯ มีการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการ และสัมมนา เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับอนุสัญญา
ประมาณ 2-3 ครั้งต่อปี และมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับ
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การเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา เมื่อปี 2556 จํานวน 3 ครั้ง ซึ่งกลุ่ม 
เป้าหมายทั้งผู้ประกอบการและภาคประชาสังคมที่ได้รับทราบเก่ียวกับ
อนุสัญญาฯ ยังมีจํานวนจํากัด  
 1.3 ดังน้ันการจะปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ควรต้องมีการเพ่ิมจัดทําสื่อต่างๆ และเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร
และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐด้วยกันเองและระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือสร้างความ
ตระหนักในมลพิษของสารปรอทและสารประกอบปรอท พันธกรณีและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับอนุสัญญาฯ รวมทั้งการบรูณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ และการสร้างระบบ 
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ เพ่ือให้ 
การปฏิบัติตามอนุสัญญาครบถ้วนและบรรลุในแต่ละเป้าหมายของ
อนุสัญญาฯ สําหรับอนาคตของสังคมไทยที่ปราศจากปรอทและ
สารประกอบปรอท 

2. เป้าหมาย 
  “สังคมไทยที่ปราศจากปรอทและสารประกอบปรอท” 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างความตระหนักในมลพิษของสารปรอทและ
สารประกอบปรอท พันธกรณีและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับอนุสัญญาฯ 
  3.2 เพ่ือให้มีการบรูณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วน 
ในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ  
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  3.3 เพ่ือให้มีการสร้างระบบการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ที่เข้มแข็ง 

4. มาตรการการดําเนินงาน 
  4.1  การจัดทําสื่อและสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
   4.1.1 การสร้าง Platform การติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้ social media ก่อนอนุสัญญามีผลบังคับใช้ 
   4.1.2 การส่ือสารเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและประชาชนทั่วไปรับทราบเพ่ือการเตรียม
ความพร้อมและขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ก่อนระยะเวลาที่กม.
จะใช้บังคับ 
  4.2  การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาฯ 
   4.2.1 การสร้ างทีมงานเฉพาะกิจ  (Adhoc Team)  
ในแต่ละเรื่อง ภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการฯ เช่น เรื่องกฎหมาย 
เรื่องการจัดการของเสียปรอท เรื่องการปลดปล่อยปรอทสู่อากาศ  
เรื่องการร้ือแท่นขุดเจาะนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ก่อนอนุสัญญาฯ  
มีผลใช้บังคับ  
   4.2.2 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ อย่างต่อเน่ือง 
  4.3 การส ร้ า ง ระบบการ ตัดสิ น ใ จที่ มี ป ระสิ ท ธิภาพ 
ในการปฏิบัติตามอนุสัญญา  
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   4.3.1 การจัดประชุมทีมงานเฉพาะกิจ เพ่ือตัดสินใจ 
ในแต่ละเรื่อง  
   4.3.2 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในแต่ละเรื่อง ปี 2561 
   4.3.3 การสอบถามความเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ปี 2561 
   5.3.4 การรวบรวมความเห็นจากทีมงานเฉพาะกิจ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มาพิจารณาโดยกลไก
คณะอนุกรรมการฯ ตามกําหนดเวลาการบังคับใช้แต่ละหัวข้อเรื่อง 
   5.3.5 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่างน้อย  
4 ครั้งต่อปี  

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  5.1 มี Platform การติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(Baseline = 0 Target = 1) 
  5.2 มีการจัดต้ังทีมงานเฉพาะกิจ (Adhoc Team) ในแต่ละ
เรื่องเพ่ิมขึ้น (Baseline = 1 Target > 1)  
  5.3 รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง เช่น รายงานการประชุม
คณะทํางานเฉพาะกิจ (Baseline = 0 ครั้ง Target > 3 ครั้งต่อเรื่อง) 
รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Baseline = 0 ครั้ง Target > 1 
ครั้งต่อเรื่อง) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ (Baseline = 4 
ครั้งต่อปี Target   4 ครั้งต่อปี) 
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  5.4 ข้อมูลความเห็นจากทีมงานเฉพาะกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในแต่ละเรื่อง เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาตัดสินใจ (Baseline = 0 Target  4)  

6. งบประมาณ 
  งบประมาณประจําปีของสํานักจัดการกากของเสียและ 
สารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ในการดําเนินงานศูนย์ประสานงาน
อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  การปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท 
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การพัฒนาระบบการสื่อสารภายใน  
เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายองค์กร 4.0 

นัยนา  ใช้เทียมวงศ์  
นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการพิเศษ  

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย 

1. Background 
 กระทรวงสาธารณสุขได้ทบทวนจุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ค่านิยม และยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการทํางาน
ของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศในอนาคต และกําหนดยุทธศาสตร์  
ที่จะพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน (4 Excellence) คือ 1) Prevention 
& Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและความป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
2) Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 3) People Excellence 
(บุคลากรเป็นเลิศ) และ 4) Governance Excellence (บริหารจัดการ 
เป็นเลิศ) ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  
ที่เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีเป้าหมาย (Intention) 
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืนและค่านิยม 
(Core value) MOPH : Mastery , Originality , People-Centered 
Approach, Humility เพ่ือขับเคลื่อนทุกหน่วยงานไปสู่เป้าหมาย  
โดยนํากรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0" สร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้าม 
กับดักรายได้ปานกลาง เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals – SDGs by 2030) ประเด็นปฏิรูปคณะรักษา
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ความสงบแห่งชาติ 11 ด้าน นโยบายรัฐบาล 10 ข้อ (นายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
2559 ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) การบูรณาการ
ระดับชาติ การปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
มากําหนดนโยบายทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวางแผนในระยะยาว
ในด้านสาธารณสุข 
 จากการต้ังเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเป็น
องค์กร 4.0 ทําให้ทุกหน่วยงานภายในกระทรวง ต้องปรับตัวให้ทัน 
กับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน  
การจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่
ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว มีความสําคัญที่จะทําให้บุคลากรในองค์กรต้องรับทราบข้อมูล
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือการเรียนรู้ และเตรียมการปรับตัวให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ แต่ปัจจุบันยังมี
ปัญหาด้านการสื่อสารข้อมูล การรับรู้ข้อมูลและความเข้าใจในการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรของบุคลากรภายในหน่วยงาน ขณะเดียวกันก็มี 
การกําหนดนโยบาย และมอบหมายให้หน่วยงานในองค์กรดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งที่บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจน 
ในการดําเนินงาน และปฏิบัติงานเพ่ือการมุ่งสู่เป้าหมายองค์กร 4.0  

2. Cause Analysis 
  “การสื่อสาร”1 เป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเคร่ืองมือ
ที่มีความสําคัญที่สุดต่อองค์กรในการบริหารที่จะทําให้งานขององค์กร
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ดําเนินต่อไปและช่วยในการประสานงานของหน่วยงาน ในแง่ของ 
การบริหารองค์กรการส่ือสารทําให้เกิดความหมาย และนําไปสู่การรับรู้ 
เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
ต้ังแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทําให้สามารถกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ร่วมกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
และจะต้องนํามาใช้ใ ห้สอดคล้องกับพ้ืนฐานขององค์กรทั้ ง ใน 
ด้านโครงสร้าง ระบบการบริหาร ทัศนคติ และค่านิยม รวมทั้ง
วัฒนธรรมของบุคลากรในองค์กรจึงจะทําให้องค์กรไปสู่ความสําเร็จ
ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างมีทิศทาง ลักษณะของการสื่อสารในองค์กร
อาจพิจารณาในฐานะที่เป็นระบบรวม คือ การใช้การสื่อสารติดตาม
รายงานและวิเคราะห์ข้อมูล การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร รวมท้ังการติดต่อกับองค์กรอ่ืนๆ ในฐานะ 
ที่เป็นระบบย่อยการสื่อสารเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม 
การฝึกอบรมการสร้างบรรยากาศการทํางาน การควบคุมสั่งงานและ
การสร้างความพอใจในฐานะที่เป็นระบบเฉพาะบุคคลอาจพิจารณา 
การส่ือสารในแง่ของพฤติกรรมทางการสื่อสารในเรื่องต่างๆ เช่น การร่วม
ประชุมการเขียนคู่มือ การร่างจดหมาย การพูดคุยในกลุ่มคนท่ีทํางาน
ด้วยกัน และการโต้แย้ง เป็นต้น 
  การส่ือสารในองค์กรจึงต้องกระทําเพ่ือหาข้อมูลที่จําเป็นต้องรู้
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยต้องเป็นข้อมูล 
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร และใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรและกับบุคคลและสถาบันอ่ืน
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ที่อยู่นอกองค์กรด้วย ดังน้ัน การสื่อสารจึงมีบทบาทสําคัญที่ทําให้
หน้าที่ต่างๆ ในองค์กรดําเนินการต่อเน่ืองกันและเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างหน้าที่ต่างๆ ภายในองค์กร การสื่อสารในองค์กรจะมี
ลักษณะเป็นกระบวนการ (process) อย่างหน่ึง2  ซึ่งเป็นการผ่านข้อมูล
ข่าวสารและความเข้าใจเพ่ือที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ กระบวนการสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ
ได้ดีเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการทําหน้าที่ของส่วนประกอบที่สําคัญ ได้แก่ 
ผู้ ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  (sender) ผู้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  (receiver)  
ช่องทางการสื่อสาร (communication channel) และสัญลักษณ์ต่างๆ 
(symbols) นอกจากน้ีการสื่อสารจําเป็นจะต้องเข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เมื่อบุคคลมีความแตกต่างกันการสื่อสารที่ดีจะต้องใช้
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีควบคู่กันไปด้วยจึงจะทําให้การส่ือสารน้ัน
ประสบผลสําเร็จ3 

3. Current situation  
  การสื่อสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ไม่ครอบคลุม
ทั่วถึง ทั้งการสื่อสารที่เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ การสื่อสารจากบนลงล่าง 
และการสื่อสารในระนาบเดียวกัน ทําให้บุคลากรไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน 
ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงและการมุ่งเป้า 
ขององค์กร ทําใหบุ้คลากรไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วได้ และไม่สามารถนําข้อมูลไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  
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4. Goals  
- พัฒนารูปแบบ/ระบบการสื่อสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลง 

(นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการดําเนินงาน) ภายในองค์กร เพ่ือเพ่ิมความรู้ 
ความเข้าใจของบุคลากรและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ขององค์กร   

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในองค์กร 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายองค์กร 4.0 

5. Implementation and Future plan  
  5.1 โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์ กร ( Internal Communication Development Project)  
โดยมีการจัดต้ังคณะทํางานด้านการสื่อสารโดยมีหน่วยงานหลัก 
ด้านการสื่อสารเป็นผู้ขับเคลื่อน และมีบุคลากรตัวแทนหน่วยงานต่างๆ 
เข้าร่วม จัดทําเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยในแผนปฏิบัติ
การต้องมีการกําหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจน และครอบคลุมเรื่องราว
ต่างๆ ดังน้ี 
   - กําหนดแผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา และขั้นตอน
การดําเนินงานที่ชัดเจน 
   - พัฒนา-ปรับปรุงระบบ/ช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ภายในหน่วยงาน 
   - ทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนารูปแบบสื่อประเภทต่างๆ 
และช่องทาง (ออนไลน์ และออฟไลน์) การสื่อสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือปรับให้เหมาะสม และเข้าใจได้ง่าย  
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   - จัดทําแผนการติดตามประเมินผลระบบการสื่อสาร
ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้น  
ระยะเวลาดําเนินการ : กันยายน 2560 – สิงหาคม 2561 
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารภายในองค์กร  
และหน่วยงานด้านบริหารยุทธศาสตร์ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ระบบการสื่อสารภายในองค์กรได้รับการพัฒนา 
และมีการส่ือสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรในองค์กร 
  5.2 โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสาร (Personnel 
Communication Development Project) โดยการจัดการอบรม  
ให้ความรู้ด้านเทคนิคการสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสม 
   -  คัดเลือกบุคลากรท่ีเป็นผู้แทนการสื่อสารข้อมูล 
การเปลี่ยนแปลงองค์กรจากหน่วยงานต่างๆ  
   -  จัดอบรมหลักสูตรบุคลากรกลยุทธ์การสื่อสาร  
และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับเทคนิค/แนวทางการสื่อสาร เพ่ือนํามาปรับใช้ในสื่อสารข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ
บุคลากรอ่ืนในองค์กรได้ 
   -  ประเมินผลการฝึกอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดําเนินการ : กันยายน 2560 – สิงหาคม 2561 
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารภายในองค์กร  
และหน่วยงานด้านบริหารยุทธศาสตร์ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการอบรม/ร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการสื่อสาร และ
สามารถสื่อสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้กับบุคลากรในองค์กรได้ 

6. Check results and impact  
  การส่ือสารที่ ดีเป็นกลยุทธ์ที่จะสามารถกระตุ้นให้เกิด 
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จแก่องค์กร การสื่อสาร 
ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การส่ือสารที่เข้าใจง่าย ใช้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
ในการกระตุ้นพลังในการทํางานและเพ่ิมประสิทธิผลของบุคลากร 
ในองค์กรเพ่ือให้สามารถร่วมกันนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 
ตามเป้าหมายได้อย่างสูงสุด การประเมินผลการดําเนินงานและผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบการสื่อสารทําได้ดังน้ี  
  6.1 ประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูล 
การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ทั้งด้านการจัดการระบบการสื่อสาร  
ช่องทางการสื่อสาร รูปแบบสื่อต่างๆ และการติดตามผลและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (follow–up and feedback) เป็นวิธีการท่ีใช้ในการตรวจสอบ
ความเข้าใจของข้อมูลที่สื่อสาร หรือหากเป็นการใช้เอกสารติดตามผล 
และข้อมูลย้อนกลับอาจตรวจสอบได้จากการโต้ตอบ การแสดงออก
ของผู้รับสารจะทําไห้เราทราบว่า การสื่อสารมีความถูกต้องเพียงไร 
  6.2 ประเมินผลโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสาร 
โดยประเมินผลการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการจากความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารของผู้ได้รับการอบรม และผู้ที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงจากผู้ผ่านการอบรมในแต่ละองค์กร 



 
 

 

 

23 

References  
1เสนาะ ติเยาว์. (2538). การสื่อสารในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
2ระวีวรรณ ประกอบผล. (2540). “องค์ประกอบและกระบวนการของ
การส่ือสาร” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หลักและทฤษฎีการส่ือสาร 
หน่วยที่ 1 – 8. หน้า 134 – 140. พิมพ์ครั้งที่ 13. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช. 
3วิโรจน์ โสวัณณะ. (2545). คู่มือสู่ความสําเร็จอันไร้ขอบเขต. กรุงเทพฯ : 
สํานักงานนิตยสารโลกทิพย์.            
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



  24 

งานเข้าเป้า เรา (นักกฎหมายกฤษฎีกา) มีสุข 

นิภาพรรรณ  แสงอินทร ์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ข้อมูลทั่วไป 
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เป็นหน่วยงาน
ระดับกรมในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่มีหัวหน้าส่วนส่วนราชการคือ
เลขาธิการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเก่ียวกับการจัดทํากฎหมาย 
การใช้กฎหมายและการพัฒนากฎหมายให้ถูกต้อง สร้างความเป็นธรรม 
และส่งเสริมการพัฒนาประเทศและประโยชน์สุขของประชาชน 
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย2 โดยมี
วิสัยทัศน์และค่านิยมองค์การ3ดังน้ี 
 วิสัยทัศน์ 
 “ดํารงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศ 
มีอิสระทางวิชาการ และการได้รับการยอมรับเช่ือถือในการจัดทํากฎหมาย 
การให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมายโดยถูกต้อง 
ตามหลักนิติธรรม”  
 ค่านิยมองค์การ 

“มุ่งมั่น สร้างสรรค์ กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ” 

                                                            
2 ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2556 
3 รายงานประจําปี 2558 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หน้า 28 
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 สคก . มีบุคลากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ณ วันที่ 17 
กรกฎาคม 2560 มีข้าราชการท้ังสิ้น จํานวน 344 คน โดยแยกเป็น 
สายงานกฎหมายจํานวน 238 คน และสายงานสนับสนุนจํานวน 106 คน4  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ สคก. มีผลงานตามนโยบายยุทธศาสตร์อันนําไปสู่
ประโยชน์ต่อประชาชนอันเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่ก็ต้องถูกต้องตามหลัก
นิติธรรม 
 2. การท่ี สคก. จะบรรลุเป้าหมายได้ มีนักกฎหมายกฤษฎีกา  
เป็นทุนหรือทรัพยากรที่สําคัญที่สุด โดยจะต้องมีนักกฎหมายกฤษฎีกา
ที่มีสมรรถนะ ขวัญ กําลังใจ และมีแรงจูงใจในการทํางาน 

สถานการณ์ 
 1. ภารกิจของ สคก. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2556  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุดโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น สํานักงานเลขาธิการ และกองที่มีภารกิจ
ด้านเก่ียวกับกฎหมายอีก 14 กอง ซึ่งในจํานวนกองดังกล่าว ก็แยกลักษณะ
ภารกิจได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

                                                            

 4 ข้อมูล ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 จากส่วนการเจ้าหน้าท่ี สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
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 (ก) กองกฎหมายตามความเช่ียวชาญในกฎหมายด้านต่างๆ 
จํานวน 8 กอง5 ซึ่งมีภารกิจหลักเช่นเดียวกันทุกกองในการจัดทํา 
ร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกฎหมายในความรับผิดชอบ และให้ความเห็น
ทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ หรือตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ เ ก่ียวข้องกับกฎหมายในความรับผิดชอบ เ ช่น  
กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม กองกฎหมายการศึกษาและ
วัฒนธรรม เป็นต้น   
 (ข) ส่วนราชการอีก 6 กอง6 มีภารกิจที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย
แต่มีภารกิจหลักแตกต่างไปจากกองกฎหมายตาม (ก) ในด้านต่างๆ  
                                                            

 5 ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังต่อไปน้ี  
  ฯลฯ  ฯลฯ 
 (2) กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม 
 (3) กองกฎหมายการเงินการคลัง 
 (4) กองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน  
 (5) กองกฎหมายการพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
 (6) กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
   ฯลฯ  ฯลฯ 
 (8) กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (9) กองกฎหมายเทคโนโลยีและการคมนาคม 
   ฯลฯ  ฯลฯ 
 (12) กองกฎหมายสวัสดิการสังคม 
   ฯลฯ  ฯลฯ 
 6 ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังต่อไปน้ี  
 ฯลฯ  ฯลฯ 
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อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ สคก. ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการกับประชาชน
หรือหน่วยงานภายนอก อันได้แก่ การดําเนินงานเกี่ยวกับงานวิชาการ
ของสํานักงาน การจัดทําฐานข้อมูลกฎหมาย การดําเนินการเก่ียวกับ
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การดําเนินการเก่ียวกับงานแปล
และงานกฎหมายต่างประเทศ การตรวจสอบและวิเคราะห์กฎหมาย
เพ่ือกําหนดรูปแบบให้เป็นมาตรฐานกลาง การประสานงานด้าน 
การนิติบัญญัติ การวิจัยและพัฒนากฎหมาย รวมทั้งการฝึกอบรม
บุคลากรทางกฎหมาย  
 2. จากลักษณะงานของสายงานนักกฎหมายท่ีมีความ
แตกต่างกัน แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนในการหมุนเวียนงานของบุคลากร
ในกลุ่มของกองกฎหมาย 8 กอง ซึ่งก็ยังอาจแบ่งตามเน้ือหาของ
กฎหมายได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มกฎหมายบริหาร
ราชการแผ่นดิน กลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ กลุ่มกฎหมายสังคม และกลุ่ม

                                                                                                                       

 (7) กองกฎหมายต่างประเทศ 
    ฯลฯ  ฯลฯ 
 (10) กองกฎหมายไทย 
 (11) กองกฎหมายปกครอง  
   ฯลฯ  ฯลฯ 
 (13) กองพัฒนากฎหมาย 
 (14) กองหลักนิติบัญญัติ 
 (15) สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน 
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กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ หรือว่าในระหว่างบุคลากรของกอง
กฎหมายทั้ง 8 กับกองอีก 6 กองที่มีภารกิจกฎหมายแตกต่างกันไป 
 3. ในสายงานนักกฎหมาย ก็ยังมีประเภทของบุคลากร 
ที่แตกต่างกันคือวิชาการ และอํานวยการ บุคลากรก็จะมีเส้นทาง
เริ่มต้นจากประเภทวิชาการท่ีจากนักกฎหมายกฤษฎีการะดับปฏิบัติการ 
ชํานาญการ ไปจนถึงชํานาญการพิเศษ ซึ่งในระดับชํานาญการพิเศษ 
ก็จะมีผู้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมายอีกกองละสอง 
ถึงสามคนด้วย หลังจากนั้นแล้ว เส้นทางของบุคลากรทางวิชาการ 
ก็จะมีนักกฎหมายกฤษฎีกาในระดับเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิ ส่วนอีก
เส้นทางก็จะเป็นอํานวยการที่เป็นผู้อํานวยการกอง ที่เป็นตําแหน่ง
อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ในระดับอํานวยการต้นและอํานวยการสูง
ต่อไป ซึ่งอาจก้าวหน้าไปสู่การเป็นประเภทบริหารต่อไป แต่ในช่วงต้น
บุคลากรยังไม่ชัดเจนในเส้นทางความก้าวหน้าเพ่ือเตรียมตัวก่อน 
ที่จะแยกเป็นวิชาการในระดับเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิและอํานวยการ
รวมท้ังบริหาร ซึ่งมีลักษณะงาน ทักษะและประสบการณ์ของแต่ละ
ประเภทแตกต่างกัน 
 4. จากรายงานเบ้ืองต้นผลการสํารวจความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐ7 ของ สคก . ที่ ดําเนินการสํารวจโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ระหว่างวันที่                

                                                            

 7 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ท่ี นร 1205.3/904  
ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2560 ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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8-26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการได้ทราบถึง
ระดับความผูกพันในภาพรวม ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบ
ของความผูกพัน และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร 
สาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี (1) บุคลากร สคก. มีระดับความผูกพันต่อ
หน่วยงานในระดับปานกลางคือ อยู่ที่ร้อยละ 70.96 (2) ในส่วนของ
องค์ประกอบต่อความผูกพันบุคลากร (ก) มีความเช่ือมั่นในทิศทาง 
การดําเนินงานของหน่วยงานที่สังกัด (Trust) สูงสุดในระดับค่อนข้างจริง
อยู่ที่ร้อยละ 52.45 และในระดับจริงอย่างที่สุดร้อยละ 29.41 (ข)  
มีความกระตือรือร้นในการทํางาน (Alertness) สูงสุดในระดับค่อนข้างจริง 
อยู่ที่ร้อยละ 36.27 ระดับจริงและไม่จริงพอๆ กัน ร้อยละ 28.92 และ
ระดับจริงอย่างที่สุด ร้อยละ 20.10 และ (ค) มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
หน่วยงานท้ังการปฏิบัติงานและกิจกรรมอ่ืนๆ (Participation) สูงสุด
ในระดับค่อนข้างจริงอยู่ที่ร้อยละ 46.08 และระดับจริงอย่างที่สุด  
ร้อยละ 26.96 และ (3) ในส่วนของความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง 
บุคลากรของ สคก . (ก) ได้พยายามปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้น 
อย่างต่อเน่ือง สูงสุดอยู่ที่ระดับค่อนข้างจริง อยู่ที่ร้อยละ 47.55 และ
ระดับจริงอย่างที่สุด ร้อยละ 39.22 และ (ข) พร้อมสนับสนุนหน่วยงาน
ในทุกด้านเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น แม้ว่าจะมีภาระงานที่มาก
กว่าเดิม สูงสุดอยู่ที่ระดับค่อนข้างจริง อยู่ที่ร้อยละ 44.12 และระดับ
จริงอย่างที่สุด ร้อยละ 41.67  
 จากผลการสํารวจจะเห็นได้ว่า บุคลากรของ สคก. มีความ
ผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลาง มีความพร้อมในการเปล่ียนแปลง
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ทั้งในด้านการปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้นและการสนับสนุนหน่วยงาน
เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีภาระงานมากขึ้น รวมทั้งมีความ
เช่ือมั่นในทิศทางขององค์กรและเข้าร่วมในกิจกรรม แต่มีความ
กระตือรือร้นในการทํางานในระดับที่ตํ่ากว่าผลการสํารวจด้านอ่ืน  

ปัญหา 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวมาข้างต้นในเรื่องของลักษณะงาน
ของสายงานกฎหมายที่แตกต่างกัน การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน เส้นทาง
ของการทํางาน และผลการสํารวจความผูกพันต่อองค์กรที่มีพร้อมต่อ
ภารกิจของ สคก. แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้มีภารกิจมากขึ้น 
แต่ก็มีความกระตือรือร้นตํ่ากว่าด้านอ่ืนๆ เมื่อวิเคราะห์แล้วจะเห็นว่า 
สคก. จะปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่ได้เคยปฏิบัติอยู่
แล้วรวมทั้งภารกิจต่างๆ ที่จะเพ่ิมขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปตามยุทธศาสตร์
ต่างๆ ของรัฐบาล ก็มีบุคลากรสายกฎหมายคือ นักกฎหมายกฤษฎีกา
เป็นส่วนสําคัญที่สุดในการไปสู่เป้าหมาย นอกเหนือไปจากปัจจัย
ทางด้านกายภาพด้านอุปกรณ์ ข้อมูล อาคารสถานที่ ซึ่งจากข้อมูล
งบประมาณค่าใช้จ่ายของ สคก. ค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 55.01 
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด8 ก็เป็นส่วนหน่ึงที่ยืนยันได้ถึงความสําคัญของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงานของ สคก. จึงเห็นว่ามีปัญหาที่สมควรได้รับ
การแก้ไขดังน้ี  
 1. จากลักษณะงานท่ีแตกต่างกันของบุคลากรสายกฎหมาย
ในกองกฎหมายท้ัง 8 และกองอ่ืนๆ อีก 6 แต่เกณฑ์การประเมิน 
                                                            

 8 รายงานประจําปี 2558 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หน้า 82 
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เลื่อนช้ันของนักกฎหมายกฤษฎีกาที่จะทําให้ได้รับเงินเพ่ิมค่าตอบแทน 
ที่สูงขึ้น ไม่สอดคล้องกับลักษณะงานท้ังหมดของทั้งสองกลุ่ม กล่าวคือ 
เกณฑ์ของการประเมินเลื่อนช้ันของนักกฎหมายกฤษฎีกาจะสอดคล้อง
กับลักษณะงานของกองกฎหมายแต่ไม่สอดคล้องกับงานของกองอ่ืนๆ 
ถึงแม้ว่าจะมีการเกลี่ยงานกฎหมายให้บุคลากรในกองเหล่าน้ันบ้าง  
ก็ยังไม่ทําให้มีปริมาณและคุณภาพงานพอท่ีจะประเมินได้เมื่อเทียบกับ
ในกองกฎหมาย  
 2. เมื่อไม่มีการหมุนเวียนงานอย่างสม่ําเสมอก็อาจทําให้
บุคลากรสายกฎหมายในกองอีก 6 กองไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนงานในกอง
กฎหมายที่เป็นภารกิจหลักส่วนหน่ึงของ สคก. และขาดโอกาสในการมี
ผลงานเพ่ือประเมินเลื่อนช้ันนักกฎหมายได้ นอกจากน้ียังอาจทําให้เกิด
ความเบ่ือหน่ายไม่กระตือรือร้นในการทํางานเพราะทํางานในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึงที่ถึงแม้จะมีความท้าทายและใช้ความสามารถแต่หาก
นานเกินไปก็ทําให้เกิดความเบ่ือหน่ายได้ แม้แต่ในกองกฎหมายทั้ง  
8 เอง ก็อาจเกิดความเบ่ือหน่ายไม่กระตือรือร้นในการทํางานขึ้นได้  
ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาความเหน่ือยล้า ประสิทธิภาพในการทํางาน
ลดลงได้ ถึงแม้ว่าบุคลากรจะมีความผูกพันต่อหน่วยงานและมีความ
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปกับภารกิจของหน่วยงานก็ตาม  
 3. แนวทางของ เส้ นทาง ในการ ทํา งานที่ ไ ม่ ชั ด เจน  
ว่ามีเส้นทางใด หากจะไปเป็นเติบโตในไปเป็นประเภทอํานวยการควร
จะได้เรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะ หรืออบรมด้านใด หรือเป็นประเภทวิชาการ
จะสร้างความชํานาญเฉพาะด้านอย่างไร จึงอาจเป็นปัญหาในการขาด
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แรงจูงใจในการทํางาน และสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมในเส้นทางของ
การทํางานที่เหมาะสม  

แนวทางแก้ไข  
 1. แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนช้ันนักกฎหมาย
กฤษฎีกาให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงาน 
ที่แตกต่างกันในกองกฎหมายและกองอ่ืนๆ  
 2. จะต้องมีเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career 
Path) ที่ชัดเจน ทั้งในประเภทวิชาการและอํานวยการ ว่าจะต้อง
ระยะเวลาเท่าใด มีประสบการณ์การทํางานในกองใดบ้างมีความสามารถ 
สมรรถนะในทางใด มีการสร้างและสะสมองค์ความรู้ มีกลไกการแสดง
ความจํานงเลือกเส้นทาง เพ่ือให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
และกระตือรือร้นในการทํางานเพ่ือปฏิบัติภารกิจของ สคก. ให้บรรลุผล  
 จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น พบว่า 
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ใช้กลไกของเส้นทางสั่งสมประสบการณ์
และผลงานเพ่ือให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นและต้ังใจในการทํางาน
เน่ืองจากมีความชัดเจนของเส้นทางในการทํางาน อันได้แก่ National 
Personnel Authority ที่เป็นหน่วยงานบริหารงานบุคคลภาครัฐของญี่ปุ่น 
ที่ใช้แนวทาง late promotion for motivation กล่าวคือ การกําหนด
ระยะเวลาที่เข้าสู่ตําแหน่งบริหารเมื่อมีระยะเวลาทํางานสูง อันจะมี
ระยะเวลาอยู่ในตําแหน่งน้ันไม่นาน ก็จะมีผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมาแทน 
นอกจากน้ี ผู้ที่จะดํารงตําแหน่งบริหารก็จะต้องมีประสบการณ์ 
การทํางานในหน่วยงานอ่ืนมาก่อนอีกด้วย ทั้งน้ี ก็เพ่ือที่จะทําให้
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บุคลากรส่วนใหญ่มีความต้ังใจกระตือรือร้นในการทํางานอยู่เสมอ 
เป็นเวลานานเพราะว่ามีโอกาสมากที่จะได้เป็นผู้บริหาร และจะต้องมี
ความรู้ความสามารถอยู่เสมอและพร้อมที่จะเรียนรู้งานในหน่วยงาน
อ่ืนๆ ด้วย ส่วนในบริษัทเอกชนคือ Mitsubishi Group ซึ่งมีกลุ่มธุรกิจ
ที่แตกต่างหลากหลายมากท้ังในและต่างประเทศ ขั้นตอนการดํารง
ตําแหน่งในธุรกิจต่างๆ และในต่างประเทศเป็นแนวทางในการที่ทํางาน
บุคลากรจะต้องศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดและไม่เบ่ือหน่ายในการที่อยู่ใน
องค์กรเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทํางานอยู่เสมอ  
 3. การหมุนเวียนงานควรกําหนดไว้เป็นส่วนหน่ึงของ
เส้นทางสั่ งสมประสบการณ์และผลงาน  ซึ่ งจะ ต้องพิจารณา 
ให้สอดคล้องว่า เส้นทางของบุคลากรประเภทวิชาการจะต้อง
หมุนเวียนในกลุ่มกองกฎหมายทั้ ง 8 ซึ่ งมีกลุ่ม ย่อยอีก 4 กลุ่ม  
ตามลักษณะของกฎหมาย หรือในระหว่างกองอื่นๆ อีก 6 หรือว่าเฉพาะ 
ผู้ที่ประสงค์จะเป็นบุคลากรประเภทอํานวยการต้องมีประสบการณ์
ทํางานจากกองทั้ง 8 และกองอ่ืนๆ ด้วย หรือว่าเมื่อภารกิจส่วนใหญ่
ของ สคก. อยู่ที่กองกฎหมายทั้ง 8 ก็จะต้องกําหนดให้มีการหมุนเวียน
มาทํางานในกองเหล่าน้ีเพ่ือเรียนรู้ภารกิจหลักของ สคก. นอกจากน้ี  
ก็จะมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าระยะเวลาควรเป็นเมื่อไร มีการเหลื่อม
เวลาในการหมุนเวียนเพ่ือไม่ให้ภารกิจของ สคก. หยุดชะงักหรือไม่  
ซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปในการกําหนดกฎเกณฑ์เหล่าน้ี  
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แผนการปฏิบัติงาน 
 1. ในการที่ทําให้แนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นผลในการทางปฏิบัติ 
ก็จะต้องเร่ิมต้นจากการส่ือสาร (Communication) กับบุคลากร 
สายกฎหมายว่า มีปัญหาที่คับข้องใจในการทํางานประการใดบ้าง  
มีแนวทางใดจะแก้ไขปัญหาน้ันได้บ้าง หากจะทําเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์และผลงานและการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน หรือแก้ไข
หลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนช้ันนักกฎหมายกฤษฎีกาจะเป็นแนวทาง 
ที่แก้ไขปัญหาได้ไหม  
 2. ขอความร่วมมือ (Collaboration) จากบุคลากรสายกฎหมาย
ในการช่วยกันยกร่าง เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานและ 
การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน หรือแก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนช้ัน
นักกฎหมายกฤษฎีกา โดยอาจให้แสดงความคิดเห็นในระบบข้อมูลของ
สํานักงานฯ กรอกแบบสอบถาม รวมท้ังร่วมกันดําเนินการในรูปแบบ
คณะทํางานกับหน่วยงานของ สคก. ที่รับผิดชอบโดยตรง  
 3. รายงานความคืบหน้าต่อผู้ บังคับบัญชาที่มี อํานาจ 
สั่งบรรจุ คือ เลขาธิการ และผู้บริหารในแต่ละขั้นตอน เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ (Decision Making) ในการกําหนดกฎเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้อง  
 4. จัดทําเป็นกฎเกณฑ์ในสํานักงานฯ เพ่ือความย่ังยืนของ
การเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานและหมุนเวียนงาน และ
กฎเกณฑ์เก่ียวกับการเลื่อนช้ันนักกฎหมายกฤษฎีกา ซึ่งลดความคับ
ข้องใจและมีแรงจู งใจในการทํางาน  สร้างองค์ความ รู้ อันเป็น 
การเตรียมพร้อมสําหรับยุทธศาสตร์และนโยบายประเทศอันจะนําไปสู่ 
“งานเข้าเป้า และเรา (นักกฎหมายกฤษฎีกา) เป็นสุข” 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน 
เพื่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร : 

ประเภทรถจกัรยานยนตร์ับจ้างโครงการ  
“เสื้อก๊ัก รัก (คน) ซ้อน” 

       พิสิษฐ์  วงศ์เธียรธนา 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหน่ึงซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับ 
การพัฒนาตนเองเพื่อความสําเร็จในการทํางาน มีอยู่ประโยคหน่ึง 
ที่สร้างความประทับใจให้แก่ผมอย่างมาก ผู้เขียนหนังสือท่านน้ีกล่าวไว้
ว่า... “มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค 
ในการทํางานที่คนทํางานทุกคนควรรับฟัง คือ “หากเราไม่รู้ ให้ดูหลักสากล
ที่ผู้อ่ืนดําเนินการอยู่ (Based on the Universal Principle) หากเรามี 
แต่คิดว่ายังไม่ดีและอยากทําให้มันดีขึ้น ให้ดูแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) เพื่อใช้เป็นเข็มทิศเสาะหาเส้นทางสู่ความสําเร็จ 
ที่แท้จริง” ฉันใดฉันน้ัน การที่ สํานักงาน ก.พ. เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่น
ต้ั ง ใจและได้มอบโอกาสอันมีค่ า ย่ิ ง ให้ผมมาเ รียนรู้น วัตกรรม 
ทางความคิด วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และวิทยาการใหม่ๆ ทั้งในภาคทฤษฎี
และฝึกปฏิบัติจากการศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
ผ่านการฝึกอบรมครั้งน้ี ก็ถือเป็นแนวทางที่จะช่วยสร้างสมรรถนะ 
ที่จําเป็นในการทํางานให้ดีย่ิงขึ้น เปรียบได้กับเข็มทิศสู่เป้าหมาย
ความสําเร็จได้เช่นเดียวกัน  



  36 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายช้ินน้ี ถือเป็นผลผลิตที่เกิดจากการ 
ได้เก็บเก่ียวสิ่งละอันพันละน้อยตลอดห้วงระยะเวลาที่ผมได้เข้าอบรม  
ผมเขียนขึ้นเพราะต้องการสะท้อนแนวคิดและมุมมองจากการ 
นําความรู้ที่เก่ียวข้องและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมทุน
รัฐบาล (ก.พ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะสําหรับข้าราชการระดับชํานาญการพิเศษ และนํามา
ประยุกต์ใช้กับภารกิจของส่วนราชการต้นสังกัด รวมท้ังเพ่ือสนองตอบ
วัตถุประสงค์หลักของการฝึกอบรม คือ การพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็น
ในการปฏิบัติงานอันประกอบด้วย ทักษะการสื่อสาร (Communication) 
การประสานบูรณาการ (Collaboration) และการตัดสินใจ (Decision 
making) ในรูปแบบของบทความกึ่งวิชาการที่ภาครัฐสามารถผลักดัน
ให้เป็นรูปธรรมและนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาการให้บริการภาค
ขนส่งโดยสารแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง ภายใต้ช่ือโครงการ “เสื้อก๊ัก 
รัก (คน) ซ้อน”   
 

“เสื้อก๊ัก รัก (คน) ซ้อน” ต้องการสื่อสารอะไร ? ต้องประสานกับ
ใคร ? เก่ียวขอ้งกับการตัดสนิใจอย่างไร ? 

เรามาหาคําตอบของเรื่องนีกั้นครับ ! 

1. ที่มาและความสําคญัของปญัหา 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ได้เห็นชอบ

ตามกรอบปฏิญญามอสโก (Moscow Decoration) ซึ่งถือเป็นพันธสัญญา
ที่ประเทศไทยได้ให้คํามั่นไว้ในเวทีโลกในคราวประชุมผู้บริหารระดับสูง 
เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน” (First Global Ministerial Conference 
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on Road Safety : Time for action) ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 
เมื่อวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2552 เพื่อพิจารณาหาหนทางป้องกัน
ปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีทั่วโลกต่างให้ความสําคัญ 
เหตุเพราะในแต่ละปีทุกประเทศต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคล 
ที่มีคุณค่า ตลอดถึงทรัพย์สินมูลค่ามหาศาล ส่งผลกระทบต่อ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยทุกประเทศ 
ที่ เข้าร่วมประชุมได้ประกาศรับรองเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโก  
พร้อมกําหนดให้ ปี ค.ศ. 2011–2020 (พ.ศ. 2554 -2563) เป็นทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนน และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกมีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งให้กําหนดเป้าหมายลดการสูญเสียชีวิต
ในระดับที่ท้าทายให้เหมาะสมกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของแต่ละ
ประเทศเมื่อสิ้นสุดทศวรรษ  

ในส่วนของประเทศไทยน้ัน ได้ปฏิบัติตามปฏิญญามอสโก
ด้วยการกําหนดให้ “ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)” เช่นกัน  
โดยมอบหมายให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  
ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการจัดทํา
แผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนซึ่งกําหนด
เป้าหมายดําเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนให้บรรลุเป้าประสงค์
ตามพันธสัญญาท่ีให้ไว้ต่อประชาคมโลก คือ การลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ตํ่ากว่า 10 คนต่อประชากร 
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หนึ่งแสนคน ในปี พ.ศ. 2563 โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ 
ของผู้ใช้รถใช้ถนน (Road users) ให้มีความปลอดภัยและตระหนักรู้
เก่ียวกับวินัยและกฎระเบียบจราจรมากขึ้น เพราะพฤติกรรมของผู้ขับขี่ 
คือ ตัวแปรสําคัญที่สุดในการที่จะเพิ่มหรือลดปัญหาการจราจร  

2. สถานการณ์ปัจจุบัน 
2.1 สถิติที่น่าสนใจจากงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน 

(Road Safety) ที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : 
WHO) ได้สํารวจพบว่า   

 ตลอดหลายปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุจราจรยังเป็น
สาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนท่ัวโลกปีละ 1 ล้านคน (เป็นสาเหตุ
อันดับที่ 2 รองจากการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง) โดยมีผู้รอดชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน แต่กลับต้องบาดเจ็บหรือพิการอีกกว่า 10 ล้านคน  

 สําหรับประเทศไทยเองนับว่าเป็นประเทศท่ีสูญเสีย 
จากอุบัติเหตุจราจรมากท่ีสุดในโลก โดยอัตราการเสียชีวิตสูงถึงปีละ 
25,000 คน ซ่ึงหมายความว่าในแต่ละวันจะมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 
36–50 คน หรือชั่วโมงละ 2 คน โดย 1 ใน 3 ของอุบัติเหตุเกิดกับ
วัยรุ่นอายุ ระหว่าง 15–24 ปี สาเหตุจากการเมาสุรา หรือแข่งขันโดย
ใช้ความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม  
 2.2 นอกจากน้ี ยังมีสถิติที่น่าสนใจที่หน่วยงานในประเทศ
ไทยได้ทําการสํารวจไว้ อาทิเช่น 
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 “จักรยานยนต์” คือ ยานพาหนะที่คนไทยใช้งาน
มากที่สุด จากสถิติของกระทรวงคมนาคมอยู่ที่ 20 ล้านคัน  

 ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก เม่ือปี พ.ศ. 2558  
มีผู้มาลงทะเบียนจักรยานยนต์รับจ้าง (มอเตอร์ไซค์วิน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังสิ้น 105,894 คน 

 ผู้ใช้จักรยานยนต์ ถือเป็น กลุ่มที่ มีอัตราการ
เสียชีวิตสูงสุดถึงร้อยละ 74 และสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากการ
ขับขี่ด้วยความเร็ว ถือเป็นสาเหตุอันดับ 1  
 ดังน้ัน การสร้างจิตสํานึกการขับขี่ปลอดภัยให้เกิดขึ้น 
ในบรรดาผู้ขับขี่ทุกคนจึงเป็นปราการท่ีสําคัญที่สุด ในการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงของตัวผู้ขับขี่เอง 
โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือคนขับมอเตอร์ไซค์ที่เรานิยมเรียก
กันโดยทั่วไป  
 ข้อเสนอเชิงนโยบายช้ินน้ี ต้องการท่ีจะช่วยลดปริมาณ
อุบัติเหตุทางถนนและขานรับเป้าประสงค์ของปฏิญญามอสโก 
ที่ต้องการลดการเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนน โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่ม  
“ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง” หรือ “คนขับมอเตอร์ไซค์วิน” โดยใช้ 
“เสื้อก๊ัก” เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายและสร้างความจดจําได้ง่าย  
ส่วนคําว่า “รัก (คน) ซ้อน”หมายถึง การมีใจรักงานบริการ (Service 
Mind) ด้วยการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
(คนนั่งซ้อนท้าย) และให้ความสําคัญกับการขับขี่ยานพาหนะ 
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บนพ้ืนฐานความปลอดภัยซึ่งจะถูกนําเข้าสู่ระบบการประเมินความพึง
พอใจโดยผู้ใช้บริการต่อไป 

3. ความท้าทายในการดําเนินโครงการ “เสื้อก๊ัก รัก (คน) ซ้อน” 
  จากสถิติด้านความปลอดภัยทางถนนท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ช้ีให้เห็นว่า พฤติกรรมของผู้ขับขี่ คือ ตัวแปรสําคัญที่สุดในการที่จะเพ่ิม
หรือลดปัญหาการจราจร ดังน้ัน ความท้าทายของเรื่องนี้ คือ เราจะมี
วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่เหล่านี้อย่างไร (How to change 
Driver Behavior ?)   
  ผู้เขียนได้ต้ังสมการทางความคิดเพ่ือนําไปสู่การเสนอคําตอบ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง  
ไว้ 2 สมการ ดังน้ี 

 จะทําอย่างไรให้ ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง = ผู้ให้บริการ
ขนส่ง 2 ล้อที่มีคุณภาพ + ปลอดภัย 

 การให้บริการที่ดีของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง = 
ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน + คนซ้อนพึงพอใจ 
ทั้งน้ี สมการความคิดทั้ง 2 ข้อ จําเป็นต้องถูกนํามาออกแบบเป็น
มาตรการท่ีแสดงหรือบ่งช้ีให้เห็นถึงความสําเร็จเมื่อต้องแปลงสู่ 
การปฏิบัติ ได้แก่ 

 เป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้สูง (Possible) + สะดวก 
(Facilitate) + มีประสิทธิภาพ (Effectiveness) + ได้ผลลัพธ์ที่ ดี 
(Good Impact)  

 ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจเห็นชอบโครงการได้ง่ายภายใต้
หลักการเหตุผล และข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ  



 
 

 

 

41 

 ต้องเป็นข้อเสนอท่ีสามารถขับเคลื่อนสู่แผนปฏิบัติการ 
และตอบสนองวัตถุประสงค์ของนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. มาตรการท่ีนํามาใช้เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ 
 มาตรการที่ 1 : สื่อสาร (Communication) เรื่องความ
ปลอดภัยและผลกระทบจากอุบัติเหตุ และให้ความรู้ด้านการบริการ
แบบมืออาชีพแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ใช้รถใช้ถนน (Road users) ให้มีความปลอดภัย โดยแปลงสู่
แผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
 1.1 จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และทบทวนกฎจราจร 
ในรูปแบบกิจกรรมเสริมแรงเชิงบวกเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์อํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนทําหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ (โค้ช) ตรวจเย่ียม 
ไปตามวินรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพ่ือให้ข้อมูลและกระตุ้นเตือน 
ในประเด็นสําคัญด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ได้แก่  

 การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยใช้ความเร็วที่เหมาะสม
 ตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 การสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย

 รถจักรยานยนต์  
 ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริ โภคเคร่ืองด่ืม

 แอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ 
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 ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณหรือป้ายจราจร เช่น ไม่ขับฝ่าไฟแดง 
 ไม่จอดรถทับทางม้าลาย ไม่ขับย้อนศร  
 บอกกล่าวปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่ต้องเพ่ิม

 ความระมัดระวังในการขับขี่   
 ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย  

 โดยการตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 การกําหนดราคาในการให้บริการที่ เป็นธรรม  

 และตรวจสอบได้  
 1.2 จัดให้มีการติดตามผลการให้ความรู้ ผ่านกิจกรรม 
“ห้องเรียนเคลื่อนที่เพ่ือพ่ีมอเตอร์ไซค์วินคนดี” เพ่ือให้ทราบว่าได้มีการ
นําความรู้ไปใช้ในการให้บริการมากน้อยเพียงใด โดยอาจจัดให้มีการทํา
แบบสอบถามหรือแบบทดสอบทัศนคติง่ายๆ โดยให้กลุ่มเป้าหมาย
เลือกข้อที่เห็นว่าถูกต้อง ตัวอย่างคําถามเช่น  
 ถาม : เมื่อท่านเห็นสัญญาณไฟจราจรสีเหลือง ท่านควร
ปฏิบัติอย่างไร ก. บิดคันเร่งให้สุดก่อนสัญญาณไฟแดงจะขึ้น หรือ ข.
ชะลอความเร็วเพ่ือรอสัญญาณไฟเขียว (การวัดผลทางทัศนคติ คือ  
ถ้าเลือก ก. แสดงว่ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ถ้าเลือก ข. 
แสดงว่าเริ่มตระหนักในความปลอดภัย เป็นต้น)   
 มาตรการที่ 2 : ประสาน (Collaboration) ขอความร่วมมือ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างเป็นผู้สะท้อนความคิดเห็น
และประเมินความพึงพอใจจากการใช้บริการ เพ่ือสร้างมาตรฐานและ
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ยกระดับในการขับขี่เพ่ือความปลอดภัยใส่ใจผู้ใช้บริการ โดยแปลงสู่
แผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
 2.1 จัดทํ า  Application “ เสื้ อ ก๊ัก  รัก  (คน )  ซ้อน”  
ให้ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์มือถือ (Smart phone) 
โดยให้พัฒนาเป็นโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับผู้ให้บริการขนส่ง
ผู้โดยสารประเภทจักรยานยนต์รับจ้างทุกคนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งต้องมีข้อมูล 

 ประวัติส่วนบุคคล ได้แก่ ช่ือ-สกุล เลขประจําตัว
 ประชาชน 13 หลัก อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลข
 โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้ 
 ข้อมูลยานพาหนะท่ีให้บริการ ได้แก่ เลขทะเบียนรถ 

 และสังกัดวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง  
 กําหนด QR Code (Quick Response) เป็นสัญลักษณ์

 แสดงตัวผู้ขับขี่ ติดไว้ที่ เสื้อ ก๊ักบริ เวณป้ายช่ือ
 ด้านหลังผู้ขับเพ่ือให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อมูล
 ก่อนหรือขณะใช้บริการ เพ่ือสร้างหลักประกัน
 ความปลอดภัยและมีความมั่นใจในการเดินทางไป
 กับผู้ให้บริการรายน้ัน  
 มีระบบการประเมินผลความพึงพอใจภายหลัง 

 การบริการ โดยออกแบบระบบให้มีการส่งแบบ
 ประเมินภายหลังจากที่ได้ใช้บริการเสร็จเรียบร้อย
 แล้วประมาณ 5-10 นาที ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
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สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและแสดงความ
พึงพอใจตามความเป็นจริง (กดปุ่มให้คะแนน พอใจ
มากกด 5/ พอใจกด 4/ เฉยๆ กด 3/ ควรปรับปรุงกด 
2/ ไม่พอใจกด 1) 

 2.2 ในอนาคตอาจพัฒนา Application “เสื้อก๊ัก รัก (คน) 
ซ้อน” ไปสู่การสื่อสารแบบ 2 ทาง (TWO WAYS COMMUNICATION) 
โดยเพ่ิมช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านระบบเพ่ือเรียกใช้บริการจากผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ผู้โดยสารมีความพึงพอใจท่ีจะเลือกใช้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจงได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการได้อย่างเสรี   
 มาตรการท่ี 3 : ตัดสินใจ (Decision Making) โดยภาครัฐ
เห็ นชอบผลั ก ดัน ใน เ กิดการสร้ า งแรงจู ง ใ จส นับส นุนผู้ ขั บขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้าง ด้วยการยกระดับคุณภาพการบริการและให้
รางวัลแก่ผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร 2 ล้อที่ได้รับการประเมินคุณภาพ
การให้บริการท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเด่น (คะแนน 4 = Good) และยอดเยี่ยม 
(คะแนน 5 = Excellent) อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี โดยแปลงสู่
แผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
 3.1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรชมเชยผู้ให้บริการขนส่งโดยสาร
ประเภทรถ 2 ล้อ ดี เ ด่นและยอดเ ย่ียม  โดยศูนย์อํานวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงคมนาคม 
(กรมการขนส่งทางบก) และภาคเอกชนที่เก่ียวข้องร่วมสนับสนุน 
การมอบรางวัลเ พ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการยกระดับคุณภาพ 
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การให้บริการและเป็นตัวอย่างที่ดีในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ เช่น เสื้อก๊ักชมเชย 1 ตัว หมวกนิรภัยคุณภาพสูง
จํานวน 2 ใบ และอุปกรณ์นิรภัยที่จําเป็นในการขับขี่ในเวลากลางคืน 
เป็นต้น 
 3.2 ให้การสนับสนุนด้านการตรวจเช็คสภาพรถแบบ 
ให้เปล่าและเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง  
โดยไม่คิดค่าบริการแก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่ได้รับการประเมินผล
การให้บริการดีเด่นและยอดเย่ียมประจําปี โดยอาจให้เป็นบัตรกํานัล
ตรวจเช็คสภาพรถทุก 3 เดือนในรอบปีน้ันๆ   

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  สามารถนํามาใช้เป็นแผนปฏิบัติการซึ่งจะช่วยลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มคนที่ใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจําวัน 
ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยให้เกิดการบูรณาการและประสานพลังประชารัฐ 
โดยช่วยกันยกระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างให้ดีย่ิงขึ้นสอดรับกับหลักการของปฏิญาณมอสโกเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่เพ่ือลดปัญหาด้านการจราจรอย่างเป็น
รูปธรรม 
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บทสรุปผู้บริหาร : โครงการ “เสื้อก๊ัก รัก (คน) ซ้อน”  
1. ที่มาและความสําคญั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 มติคณะรัฐมนตรี  (ไทย )  เมื่อ วันที่  29 มิถุนายน  2553  
ได้เห็นชอบตามกรอบปฏิญญามอสโกกําหนดให้ “ปี พ.ศ. 2554 - 
2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade 
of Action for Road Safety)”   

 มอบศูนย์ อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  (ศปถ . ) 
กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนซึ่งกําหนดเป้าหมาย
ดําเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน  

 เป้าประสงค์ตามพันธสัญญาที่ให้ไว้ต่อประชาคมโลก คือ  
การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตํ่ากว่า 10 คน
ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปี พ.ศ. 2563 โดยให้ความสําคัญ 
กับการพัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนน (Road users) ให้มี
ความปลอดภัยและตระหนักรู้เก่ียวกับวินัยและกฎระเบียบ
จราจรมากขึ้น เพราะพฤติกรรมของผู้ขับขี่ คือ ตัวแปรสําคัญ
ที่สุดในการที่จะเพิ่มหรือลดปัญหาการจราจร  
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2. สถานการณ ์
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. ความท้าทาย 
 
 
 
 
 

สถิติที่น่าสนใจจากงานวิจัยด้าน Road Safety ขององค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization) พบว่า 
 อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนบน

โลกใบนี้ ปีละ 1,000,000 คน (รองจากมะเร็ง) 
 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉล่ีย 25,000 คน/ปี 

(วันละ 36 – 50 ศพ หรือ 2 ศพ/ชม.)  
 1 ใน 3 ของอุบัติเหตุเกิดกับวัยรุ่น อายุ ระหว่าง 15 –24 ปี 

สาเหตุจากความเร็วและความมึนเมา  
 จักรยานยนต์ คือ ยานพาหนะที่คนไทยใช้งานมากที่สุด  

จากสถิติของกระทรวงคมนาคมอยู่ที่ 20 ล้านคัน  
 ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก ปี 2558 มผีู้มาลงทะเบียน

จักรยานยนต์รับจ้างในเขต กทม. 105,894 คน   
 ผู้ใช้จักรยานยนต์ ถือเป็น กลุม่ที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดถึง

ร้อยละ 74 (สาเหตุจากความเร็ว เป็นอันดับ 1) 

 จะทําอย่างไรให้ จักรยานยนต์รับจ้าง = ผู้ให้บริการขนส่ง  
2 ล้อที่มีคุณภาพ + ปลอดภัย 

 การให้บริการที่ดีของจักรยานยนต์รบัจ้าง = ช่วยลดอุบติัเหตุ
ทางถนน + คนซ้อนพึงพอใจ 
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4. มาตรการ  
 
 
 
 

 
 
5. แผนปฏิบัติการ 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อสารเรื่องความ
ปลอดภัยและ
ผลกระทบจาก
อุบัติเหตุ + ใหค้วามรู้
ด้านการบริการ จยย.
แบบมืออาชีพ  

ประสานความ
ร่วมมือผูใ้ช้บรกิาร 
(คนซ้อนท้าย) เพ่ือ
ยกระดับการ
ให้บริการด้านขนส่ง 
จยย. WIN 

ภาครัฐตัดสินใจ
ในการสร้างแรงจูงใจ
สนับสนุนผูใ้หบ้ริการ
ขนส่งผู้โดยสาร 2 ล้อ
ที่มีคุณภาพ  
อย่างต่อเน่ือง   

- จัดโครงการ
ฝึกอบรมตามวิน จยย.
เช่น โครงการโค้ชเดิน
เท้ามุ่งสู่วิน ห้องเรียน
เคลื่อนที่เพ่ือพ่ีวินคนดี) 
โดยสอดแทรกนโยบาย
ด้านความปลอดภัย
ต่างๆ ของรฐับาล
ควบคู่กัน 
 

- Application 
ที่ส่งเสริมให้การ
ปรับเปลี่ยนไปสู่
พฤติกรรมการ
ให้บริการที่
ประทับใจ  
เรียกใช้ง่าย 
- มีระบบการ
ประเมินผล
ภายหลังการ
ให้บริการ (กด
คะแนน 1 - 5) 

 - จัดหาเคร่ืองมือ/
อุปกรณ์นริภัย 
ในการขับขี่ที่จาํเป็น
แบบให้เปล่า สําหรบั
ผู้ให้บริการที่ได้รับ
การประเมินผลจาก
ผู้ใช้บริการในระดับ 
“ดีเด่น” หรือ  
“ยอดเย่ียม”  
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ข้อเสนอการสื่อสารเพื่อการประสานงาน 
อย่างมีประสทิธิภาพ 

     รสรนิ  อมรพทิักษ์พันธ ์
    สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความสาํคญัของการสื่อสาร 
  การส่ือสารเป็นกลยุทธ์ที่กําหนดแนวทางในการส่ือสาร 
ว่าควรใช้รูปแบบการสื่อสารอย่างไรเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด การสื่อสารภายใน
องค์กรที่ดีจะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่ง
ที่ เ ช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ รวมท้ังเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อองค์กร การส่ือสารภายในองค์กร จึงเป็นสิ่งจําเป็น
อย่างย่ิงสําหรับการดําเนินงานในองค์กร ทั้งน้ี หากการสื่อสารภายใน
องค์กรชัดเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจ
นโยบายได้อย่างชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน  
 การใช้กลยุทธ์การสื่อสารในองค์กรเพ่ือให้ประสบผลสําเร็จ
ในการดําเนินงานน้ัน จะต้องใช้การสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สอดคล้องกับสิ่งที่จะ
สื่อสาร และบุคคลที่จะสื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสื่อสาร
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ตามท่ีต้องการได้อย่างแท้จริงการติดต่อสื่อสารขององค์กรประกอบด้วย 
2 กลุ่ม คือ การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร และการติดต่อสื่อสาร
ภายนอกองค์กรการสื่อสารภายในองค์กร มี 4 ลักษณะ คือ จากบนลงล่าง 
(Downward Communication) จากล่างขึ้นบน (Upward Communication) 
การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) และการสื่อสาร
แบบต่างหน่วยงาน และต่างระดับ (Diagonal Communication) 

บทบาทของข้าราชการระดับชํานาญการพิเศษ  
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีอัตรากําลัง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 482 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 282 คน ลูกจ้างประจํา 17 คน 
พนักงานราชการ 159 คน พนักงานกองทุน จํานวน 24 คน โดยมีการ
แบ่งส่วนราชการตามภารกิจออกเป็น 14 สํานัก/กอง 4 หน่วยงานอิสระ 
(ที่มา : แผนยุทธศาสตร์บุคคลสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปี 2560 – 2564) ในจํานวนข้าราชการ 282 คน  
มีข้าราชการระดับชํานาญการพิเศษที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 63 คน 
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้อํานวยการกลุ่มงาน ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความชํานาญ ทักษะ ประสบการณ์ และต้องตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ที่ยุ่งยาก รวมทั้ง ต้องกํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้งานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งน้ี ก.พ. ได้กําหนด
มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
ตํ า แ หน ่ ง ข ้ า ร า ช ก า รพล เ รื อ น ส า มั ญ ห รื อ ส ม ร ร ถน ะหลั ก  
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(Core Competency : CC) ซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณากําหนดสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กําหนด  
5 สมรรถนะ นอกจากน้ัน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้กําหนดสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional 
Competency : FC) 3 สมรรถนะ และสมรรถนะตามโครงสร้างองค์กร 
(Organization Competency: OC) 2 สมรรถนะ ดังน้ี 
 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) ได้แก่ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
บริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในการงานอาชีพ การยึดมั่นใน
ความถูกต้อง และการทํางานเป็นทีม 
 2. สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency: 
FC) ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม และความยืดหยุ่น 
ผ่อนปรน 
 3. สมรรถนะตามโครงสร้างองค์กร (Organization Competency: 
OC) ได้แก่ ความเข้าใจองค์กร และจิตสํานึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ข้อเท็จจริงและปัญหาท่ีพบ 
 ข้าราชการระดับชํานาญการพิเศษส่วนใหญ่จะปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะผู้อํานวยการกลุ่มงาน ซึ่งในการปฏิบัติงานจะต้องรับนโยบาย
จาก ผู้ บั งคั บ บัญชามาถ่ า ยทอด ใ ห้ กับผู้ ร่ ว ม ง าน ในกลุ่ ม ง าน  
ร่วมปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานในกลุ่มงาน รวมทั้งนําเสนอผลงาน 
ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะมีการสื่อสารทั้ง 4 ลักษณะดังกล่าวข้างต้น  
ในระยะที่ผ่านมา พบว่าการปฏิบัติงานยังมี ปัญหาในเรื่องของ 
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การสื่อสาร ทําให้การทํางานไม่มีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จาก 
ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อการดําเนินงานการสร้างความผาสุกและ
สร้างความผูกพันต่อการปฏิบัติงาน ในหัวข้อความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การส่ือสารในองค์กรของข้าราชการประเภทวิชาการ อยู่ในระดับ 
ปานกลาง (ที่มา : แผนยุทธศาสตร์บุคคลสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่ งแวดล้อม  ปี  2560 – 2564)  ทั้ ง น้ี  
อาจเน่ืองมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 
 1. ขาดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 
ภายในกลุ่มงาน ระหว่างกลุ่มงาน และระหว่างสํานัก/กอง 
 2. การป ฏิ บั ติ ง านของ บุคลากรมี ความแตก ต่าง กัน 
ในเร่ืองของวัย ทําให้การสื่อสารร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
ผู้ อํานวยการกลุ่มงานและระดับบริหาร ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม 
Generation X (เกิด พ.ศ. 2508 – 2522) ซึ่งมีลักษณะชอบอะไรง่ายๆ  
ไม่ต้องเป็นทางการ เป็นตัวของตัวเองสูง และมีความคิดสร้างสรรค์ 
ในขณะที่ผู้ร่วมงานในกลุ่มงาน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Generation Y 
(เกิด พ.ศ. 2523 – 2540) ซึ่งมีลักษณะชอบเทคโนโลยี มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถทําอะไรหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน มองโลก
ในแง่ดี แต่ไม่มีความอดทน  

วัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา 
 เมื่อพิจารณาจากประเด็นปัญหาการขาดการส่ือสารเพ่ือการ
ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เสนอวัตถุประสงค์ในการแก้ไข
ปัญหา ดังน้ี 
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 1. เ พ่ือให้ข้าราชการระดับชํานาญการพิเศษมีเทคนิค 
การสื่อสารและการทํางานร่วมกัน 
 2. เพ่ือให้การสื่อสารในแต่ละระดับ (3 ระดับ ได้แก่ ภายใน
กลุ่มงาน ระหว่างกลุ่มงาน และระหว่างสํานัก/กอง) เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 
 1. เพ่ือให้ข้าราชการระดับชํานาญการพิเศษมีเทคนิคการ
สื่อสารและการทํางานร่วมกันในกลุ่มงานได้อย่างไม่มีอุปสรรค และมี
ประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น จึงเสนอให้การทํางานร่วมกัน
ควรจะต้องใช้หลักการดังน้ี      
  1.1 ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เมื่อต้องร่วมกันทํางาน 
เป็นทีม เพ่ือนร่วมงานในทีมทุกคนควรได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
การช่วยกันแสดงความคิดเห็นจะช่วยให้ทีมสามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ
มากขึ้น แม้ว่าจะมีคนหลาย Generation อยู่ร่วมกันเป็นจํานวนมาก 
แต่ก็จะไม่เกิดอุปสรรคในการทํางาน หากทุกคนได้ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น แล้วลงความเห็นว่าการทํางานควรเป็นไปในทิศทางใด 
  1.2 รู้หน้าที่ของตัวเอง การทํางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นด้วยการรู้จักหน้าที่ของตัวเอง การที่มีผู้ที่อาวุโสกว่าอยู่ในทีม
ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าจะต้องทํางานมากกว่า ทุกคน
ต้องช่วยกันทํางาน โดยแบ่งงานกันอย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในหน้าที่ของแต่ละคนเป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกัน ทุกคนก็ต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของกันและกัน ผู้ที่อาวุโสกว่าควรช่วยแสดงความคิดเห็น 
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และรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่อาวุโสน้อยกว่า การเปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม ความเสมอภาคและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอ่ืน จะทําให้คนทํางานต่าง Generation อยู่ร่วมกัน 
ได้อย่างไม่มีปัญหาในการทํางาน 
  1.3 ตักเตือนอย่างเป็นเหตุเป็นผล เมื่อผู้ที่อาวุโสน้อยกว่า
ทําความผิดแล้วถูกผู้ที่อาวุโสกว่าตักเตือน ควรรับฟังอย่างเปิดใจกว้าง 
และผู้ที่อาวุโสกว่าก็ควรตักเตือนอย่างเป็นเหตุเป็นผล อย่าใช้อารมณ์
หรือความรู้สึก 
  1.4 เคารพความแตกต่าง การยอมรับในความแตกต่าง 
จะช่วยให้คนหลาย Generation สามารถทํางานร่วมกันได้ โดยเราต้อง
ยอมรับว่าความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ได้ทําให้เราทํางานร่วมกันไม่ได้  
แต่การไม่ยอมรับความหลากหลายทางความคิดต่างหากที่จะทําให้เกิด
ปัญหาในการทํางาน คนที่เคยทํางานมาก่อนต้องยอมรับความคิดเห็น
ของรุ่นน้อง โดยที่รุ่นน้องเองก็ต้องไม่คิดว่าความคิดของรุ่นพ่ีเก่า 
หรือล้าสมัย แต่ต้องยอมรับในประสบการณ์ในการทํางานที่มีมากกว่า 
  1.5 การใช้เวลาให้คุ้มค่า เมื่อมีประชุมหารือร่วมกัน  
ต้องยอมรับว่าความอดทนและการให้ความสนใจต่อที่ประชุม ระหว่าง
คนต่าง Generation จะมีความแตกต่างกัน ดังน้ัน การประชุมหารือ
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม และเพ่ือให้ได้ข้อสรุป 
ที่ชัดเจนมีความสําคัญมาก 
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 2. เพ่ือให้การสื่อสารในแต่ละระดับ (3 ระดับ ได้แก่ ภายใน
กลุ่มงาน ระหว่างกลุ่มงาน และระหว่างสํานัก/กอง) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเสนอให้มีกิจกรรม ดังน้ี 
  2.1 ประชุมหารือร่วมกัน   
   2.1.1 ภายในกลุ่มงาน : ประชุม Weekly Meeting 
เป็นการประชุมภายในกลุ่มงานประจําสัปดาห์ เพ่ือวางแผนการทํางาน
ประจําสัปดาห์ และสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา โดยใช้เวลาช่วงเช้า
วันจันทร์ของสัปดาห์ ประมาณ 15 นาที  
   2.2.2 ระหว่างกลุ่มงาน : ประชุม Monthly Meeting 
เป็นการประชุมระหว่างกลุ่มงานประจําเดือน เ พ่ือเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
   2.2.3 ระหว่างสํานัก/กอง : ประชุม Quarterly Meeting 
เป็นการประชุมระหว่างสํานัก/กอง ทุกไตรมาส เพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน โดยใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง 
  2.2 อบรม/ดูงาน เทคนิคการสื่อสารและการทํางาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเขียน A3 Report หรือการ
ทําข้อมูลทั้งหมดอยู่บนหน้ากระดาษเดียว A3 Report สามารถประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับบริบทต่างๆ ได้ เช่น การสรุปการประชุม การนําเสนอวาระ
การประชุม และการเขียนเอกสารบทความ เป็นต้น โดยใน A3 Report  
จะมีเน้ือหาต้ังแต่การระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา เป้าประสงค์ 
ที่ต้องการบรรลุ รวมถึงการตัดสินใจ การวางแผน ข้อเสนอ และวิธีการ
แก้ไขปัญหา ทั้งน้ี ในการประชุมหารือควรกําหนดระยะเวลาการ
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ประชุมให้ชัดเจน และพิจารณานําการเขียน A3 Report มาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือทําให้การนําเสนอและการสรุปประเด็นในการประชุมได้ชัดเจน
ย่ิงขึ้น 

บทสรุป 
 การสื่อสารนับเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  
การแจ้งผู้อ่ืนให้รับทราบและเข้าใจถึงแนวคิด ความเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
เป็นต้น ทั้งน้ี ในส่วนของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม บทบาทของข้าราชการระดับชํานาญการพิเศษ 
ส่วนใหญ่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อํานวยการกลุ่มงาน ซึ่งในการปฏิบัติงาน
จะต้องรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชามาถ่ายทอดให้กับผู้ร่วมงาน 
ในกลุ่มงาน ร่วมปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานในกลุ่มงาน รวมทั้งนําเสนอ
ผลงานต่อผู้บังคับบัญชา ดังน้ัน การสื่อสารและการทํางานร่วมกันจึงมี
ความสําคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการส่ือสารระหว่างกลุ่มคนที่ต่าง 
Generation จะต้องอยู่บนหลักการร่วมกันแสดงความคิดเห็น การรู้หน้าที่
ของตัวเอง การตักเตือนอย่างเป็นเหตุเป็นผล การเคารพความแตกต่าง 
และการใช้เวลาให้คุ้มค่า โดยนําเทคนิค A3 Report มาประยุกต์ใช้ใน
การนําเสนอและสรุปการประชุม เพ่ือให้การประชุมใช้เวลาที่กระชับ
และตรงประเด็น นอกจากน้ัน เพ่ือให้การสื่อสารในทุกระดับเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงควรมีการประชุมหารือ
ร่วมกันใน 3 ระดับ คือ 1) ภายในกลุ่มงาน (Weekly Meeting) เพ่ือ
วางแผนการทํางานประจําสัปดาห์ และสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
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2) การประชุมหารือร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน (Monthly Meeting) 
เป็นการประชุมระหว่างกลุ่มงานประจําเดือน เ พ่ือเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และ 3) การประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างสํานัก/กอง (Quarterly Meeting) เป็นการประชุมระหว่าง
สํานัก/กอง ทุกไตรมาส เพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน โดยใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ทั้งน้ี การสื่อสารกันในองค์กร
จะช่วยทําให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของแต่ละคน และทําให้
หน่วยงานในองค์กรมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน รวมทั้งเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารนํามาใช้ในการตัดสินใจ การติดตามงาน 
การแก้ไขงาน และนําองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงย่ิงขึ้น 
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โครงการนําเทคโนโลยดีิจทัิลมาช่วยในการอํานวยการและ 

สนับสนุนการตัดสินใจเชงินโยบายของนายกรัฐมนตร ี

ลลิตา  เพ็ชรท์องคํา 

เหตุผลความเป็นมา 
  “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
และย่ังยืนเป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคล่ือน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นโดยมีเรื่องที่ ต้องการ 
เน้นพัฒนา 5 เรื่อง ได้แก่ 1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3.กลุ่มเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม 4.กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ  
5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  
ในส่วนที่เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลน้ัน รัฐบาลได้มองเห็นถึงความสําคัญ 
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โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติให้
ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ 
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) และ
กําหนดให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเดิม โดยในส่วนของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี มีส่วนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 คือยุทธศาสตร์ที่ 4 
การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการ
และยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล ดังภาพ 

 

 

 

 

- 
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  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับในปัจจุบัน เทคโนโลยี
มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และยังเข้ามามีบทบาทกับ
การดําเนินชีวิตของคนมากขึ้น รวมไปถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
กิจกรรมทางสังคม มีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเช่ือมโยง
ระหว่างบุคคลและทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ความก้าวหน้าและความ
เปลี่ยนแปลงนี้ จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของ
สังคมในด้านการส่ือสารการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการใช้บริการของ 
ทั้ งภาครั ฐและภาคเอกชน โดยเทคโนโลยี ดิจิทั ลที่ เ ก่ี ยวข้องกับ 
การปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาท
สําคัญในการผลักดันประเทศไทยไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน่ืองจาก
นายกรัฐมนตรีมีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงาน 
ที่อํานวยการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน มีภารกิจในการ
อํานวยการ บูรณาการ ประสาน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ 
เ พ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินของ
นายกรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้ง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรี และสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน บ่อยคร้ังที่นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการหรือ
นโยบายใหม่ๆ เพ่ือจะแก้ปัญหาให้ประชาชน ก็เป็นหน้าที่ของสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการเสนอแนะและเร่งรัดการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ กํากับ ติดตาม และ
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวมท้ังรับฟังความเห็นและประสาน 



 
 

 

 

61 

การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามท่ีได้รับมอบหมาย ในการปฏิบัติ
ภารกิจเช่นน้ี หากมีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนในการดําเนินงาน  
ก็จะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมเช่น 
ในเร่ืองของการเบิกจ่ายงบประมาณ หากมีการรายงานติดตาม 
การเบิกจ่ายงบประมาณด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จะทําให้นายกรัฐมนตรี
ทราบสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณแบบ real-time หรือในเรื่อง
ของการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หากมีระบบ
ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย ก็จะช่วยในการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เป็น
อย่างดี 

สภาพการณ์ปัจจุบัน 
ปัจจุบันสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความต้องการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของผู้บริหารสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆ 
ซึ่งประมวลมาจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจัดขึ้น 3 ครั้ง ดังน้ี 
  1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําคําขอเพ่ิม
อัตราข้าราชการตั้งใหม่” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ ชวาลันรีสอร์ท 
จังหวัดนครปฐม จัดโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเลขาธิการ 
  2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพ
และคุณภาพการบริหารงานของ สลน.” เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
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  3) การสอบถามความต้องการด้านเทคโนโลยีของผู้บริหาร
และหน่วยงานในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระหว่างเดือนเมษายน –
พฤษภาคม 2560 โดยกลุ่มแผนงานและงบประมาณ สํานักงานเลขาธิการ  
  ทั้งน้ีความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือมาช่วยการปฏิบัติงาน 
จําแนกได้ดังน้ี 
  1. ความต้องการด้านนโยบาย หมายถึง การกําหนดนโยบาย
ของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 
   1.1 การจัดการระบบรายงานตามความก้าวหน้า 
การติดตามผลการดําเนินงานจากหน่วยงานภายใน สลน. และหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และตัดสินใจเชิงนโยบาย 
   1.2 การสนับสนุนให้มีระบบการจัดการฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย ข้อมูลองค์ความรู้และข้อมูลที่สําคัญซึ่ งสามารถ 
ใช้ประกอบการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารทุกระดับ ซึ่งสามารถบูรณา
การข้อมูลได้ นอกจากน้ียังสามารถเรียกดูข้อมูลได้จาก อุปกรณ์ 
Smartphone 
   1.3 การ กํ าหนดนโยบายสํ าหรั บการ ดํ า เ นินงาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล  
  2. ความต้องการด้านระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 
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   2.1 การจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี 
   2.2 การวางแผนการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมที่ล้าสมัย และใช้ประกอบการเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี 
   2.3 การจัดหาซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  3. ความต้องการด้านระบบเครือข่ายและความม่ันคง
ปลอดภัย หมายถึง การพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
ในการรับ – ส่ง ข้อมูล มีความเสถียรและมั่นคง ปลอดภัยประกอบด้วย 
   3.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายให้มี
ความเสถียร มีความสะดวก รวดเร็วในการรับ – ส่งข้อมูล 
   3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือป้องกันภัยคุกคาม หรือการ
โจมตีข้อมูลจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี    
  4. ความต้องการด้านระบบงานและฐานข้อมูล หมายถึง 
การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้แบบบูรณาการ และลดความ
ซ้ําซ้อนในการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูล ประกอบด้วย 
   4.1 การบูรณาการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงานของ สลน. เช่น ระบบฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บทะเบียน
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ประวัติของข้าราชการ ระบบงานบุคคล ระบบงานบริการข้อมูล 
ด้านเงินเดือน ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ ระบบติดตาม
ความก้าวหน้า การติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ระบบการ
บริการรถยนต์ส่วนกลางออนไลน์ ระบบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
จัดทํา E - Book เป็นต้น เพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลร่วมกันได้อย่าง
สะดวก ลดภาระและความซ้ําซ้อนในการกรอกข้อมูล และมีการพัฒนา
ระบบในส่วนต่อขยายให้สามารถเรียกใช้งานระบบต่างๆ ได้ทาง 
Application โดยผ่านอุปกรณ์ Smartphone 
   4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้
งานในปัจจุบัน โดยปรับปรุงให้มีความทันสมัย เพ่ือรองรับเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  
  5. ความต้องการด้านบุคลากรและการฝึกอบรม หมายถึง
การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรทุกระดับ  
เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็น
เครื่องมือสําคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  
มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
  เมื่อพิจารณาระดับความต้องการท้ัง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น 
สามารถเรียงลําดับได้ดังน้ี 
  - ความต้องการด้านนโยบาย และความต้องการด้าน
ระบบงานและฐานข้อมูล มีความต้องการในระดับ 4 (มากที่สุด) 
  - ความต้องการด้านระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น  
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   1) ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีความต้องการ
ระดับ 1 (น้อยที่สุด) 
   2) ด้านซอฟท์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความ
ต้องการระดับ 4 (มากถึงมากที่สุด) 
    - ความต้องการด้านระบบเครือข่ายและความมั่นคง
ปลอดภัย และความต้องการด้านบุคลากรและการฝึกอบรม มีความ
ต้องการในระดับ 2 (น้อย)  
  จะเห็นได้ว่าในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลน้ัน ความต้องการด้าน
นโยบาย ความต้องการด้านระบบงานและฐานข้อมูล และความ
ต้องการด้านระบบคอมพิวเตอร์ในด้านซอฟท์แวร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีมากในระดับ 4 (มากที่สุด)    

สภาพปัญหาท่ีพบในปัจจุบัน 
  ปัจจุบัน สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยังไม่มีระบบงาน 
ในการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแบบ real-time ซึ่งจะทําให้
ทราบรายการงบประมาณและจํานวนเงินที่ได้รับจัดสรรประจําปี 
รายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยาย
ระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ความคืบหน้าของการ
ดําเนินการแต่ละรายการ รวมทั้งยังไม่มีระบบงานในการติดตาม 
การดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ (Strategy and Policy 
Coordinate System : SPC) เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนํามาประยุกต์ใช้ในการประสานและติดตามการดําเนินงาน 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ เช่ือมโยงการดําเนินการกับ
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หน่วยงานภายนอกและจัดเก็บองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และยกระดับประสิทธิภาพดําเนินงานของหน่วยงาน  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสามารถตอบสนอง 
การดําเนินงานในภารกิจของนายกรัฐมนตรีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง  
  2. เพ่ือให้นายกรัฐมนตรีและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องได้ทราบ
การเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทแบบ  real-time และช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจสั่งการของนายกรัฐมนตรีตามนโยบาย/ข้อสั่งการ
พิเศษต่างๆ  
  3. เพ่ือให้มีการดําเนินการสอดคล้องกับความต้องการด้าน
เทคโนโลยีของหน่วยงาน 

กิจกรรมที่ดําเนินงาน  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564) 
  - จัดให้มีระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ทันสมัย (งบประมาณ 5,000,000 บาท) 
  - จัดให้มีระบบติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ (งบประมาณ 5,000,000 บาท) 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Output) 
  หากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีระบบการติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่ทันสมัยและระบบติดตามการดําเนินงาน 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ จะทําให้นายกรัฐมนตรีมีข้อมูลด้านต่างๆ 
ที่ทันต่อเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลที่สามารถบูรณาการ
เช่ือมโยงกันได้ทุกหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
  - นายกรัฐมนตรีสามารถตัดสินใจสั่งการได้ถูกต้อง ทันเวลา 
ทันต่อสถานการณ์ 
  - มีการนําข้อมูลต่างๆ ที่บูรณาการมาใช้ประโยชน์ในการ 
ตัดสินใจสั่งการ 
  - สามารถเชื่อมโยงการดําเนินการกับหน่วยงานภายนอก
และจัดเก็บองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบและสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  

ผลกระทบ (Impact) 
  การดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการ
บริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีจะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ความช่วยเหลือต่างๆ  จากภาครัฐถึงประชาชนในสถานการณ์ 
ที่เหมาะสม ทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มที่ 
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การประเมินผล  
  การติดตามและการประเมินผล เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการ
ขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุผลสําเ ร็จตามเป้าหมายท่ี กําหนด 
ในโครงการซึ่ง ก็คือการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ โดยมีการ
ประเมินผล 2 ประเภทคือ  
  1) การประเมินผลระหว่างดําเนินโครงการ เ ป็นการ
ประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการระหว่างที่โครงการยังไม่สําเร็จ  
โดยพิจารณาว่ามีการจัดการกระบวนการในโครงการด้วยการนํา 
การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร (PMQA) มาพิจารณา 
ในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตามหลัก ADLI หรือไม่ อย่างไร กล่าวคือ  
   A = Approach ส่วนราชการมีแนวทางหรือระบบต่างๆ
ที่ตอบสนองความต้องการตามโครงการ 
   D = Deployment ส่วนราชการนําแนวทางหรือระบบ
ต่างๆ ไปปฏิบัติในโครงการจนเป็นที่เข้าใจและยอมรับ 
   L = Learning ส่วนราชการมีการปรับปรุงแนวทางหรือ
ระบบให้มีความเหมาะสม มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ
ในโครงการและมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
   I = Integration ส่วนราชการมีกระบวนการที่เก่ียวกับ
โครงการน้ีสอดรับ และสนับสนุนกิจกรรมระดับสําคัญขององค์กร 
  2) การประ เมิ นผลสั มฤท ธ์ิ โครงการ  ประกอบด้วย 
การประเมินผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) 
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   - ประเมินผลผลิต (output) โดยการกําหนดตัวช้ีวัดผลผลิต 
และนําผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
   - ประเมินผลลัพธ์ (outcome) โดยการพิจารณาผลกระทบ 
(impact) ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังประชาชนทั่วไป ผลประโยชน์
ทางสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและอ่ืนๆ ด้วยการทําวิจัยเชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
   - ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ โดยกําหนด
เป็น 5 ระดับ คือ  
    ระดับ 1 ดําเนินการได้ ร้อยละ 65 
    ระดับ 2 ดําเนินการได้ ร้อยละ 70 
    ระดับ 3 ดําเนินการได้ ร้อยละ 75 
    ระดับ 4 ดําเนินการได้ ร้อยละ 80 
    ระดับ 5 ดําเนินการได้ ร้อยละ 85 
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“ปัญหายาเสพตดิ ชุมชนช่วยได้” 

ลักขณา  กลางคาร 

 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกหน่วยงานเร่งหา
แนวทางการแก้ไข แต่ปัญหายาเสพติดก็มิใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่ง
หากแต่เป็นปัญหาของคนทั้งชาติ เน่ืองจากมีผลกระทบทั้งต่อตัวผู้เสพ 
ครอบครัวของผู้เสพ คนในชุมชนที่ผู้เสพอาศัยอยู่ และยังกระทบไปถึง
เศรษฐกิจของประเทศที่ต้องระดมทุนทั้งกําลังทรัพย์และกําลังคน 
ในการแก้ปัญหาเหล่าน้ี 
 ในปี 2545 ประเทศไทยเคยประกาศสงครามยาเสพติดเพ่ือ
ปราบปรามผู้ที่ลักลอบค้ายาเสพติดอย่างจริงจังอีกทั้งยังประกาศใช้
พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพในปี 2545 เพ่ือให้การรักษาผู้ติดยา
เสพติดและมีการระบุอย่างชัดเจนว่า “ผู้ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วย” เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนที่เคยมองว่าผู้ติดยาเสพติดเป็น
อาชญากร มีการพัฒนารูปแบบการบําบัดที่หลากหลายเพ่ือให้รองรับ
กับผู้ป่วย เช่น การพัฒนาการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แบบผู้ป่วยในแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST model), การบําบัดฟ้ืนฟูฯ
แบบผู้ป่วยนอก (Matrix program), การบําบัดฟ้ืนฟูฯโดยใช้รูปแบบค่าย, 
การบําบัดฟ้ืนฟูฯ ในโรงเรียนวิวัฒน์ซึ่งมีการดําเนินงานโดยทหารบก 
ทหารอากาศและทหารเรือ ฯลฯ และแม้เวลาจะผ่านมาเกือบ ๒๐ ปี
หลังจากการประกาศสงครามยาเสพติดและการใช้พระราชบัญญัติ
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด แต่ปัญหายาเสพติดยังคงอยู่ จํานวนผู้ติดยาเสพติด
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รายใหม่ก็ยังคงเพ่ิมขึ้นและยังมีการใช้สารเสพติดที่หลากหลายมากขึ้น
อีกด้วย  
 คําถามคืออะไรยังคงทําให้ปัญหายาเสพติดยังคงอยู่ น่ันเป็น
เพราะการปราบปรามยาเสพติดยังคงไม่เข้มแข็ง แต่ถ้าหากเราได้เห็น
ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์เราก็จะพบว่ามีข่าวการปราบปรามผู้ค้า 
ยาเสพติดอยู่เนืองๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็พยายาม 
ที่จะทําหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ หรือจะเป็นที่การบําบัดที่ยังคงด้อย
ประสิทธิภาพ แต่ในการประชุมยาเสพติดแห่งชาติทุกๆ ปีเราก็จะพบว่ามี
การพัฒนาการบําบัดผู้ป่วยยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง แต่ผู้ป่วยยาเสพติด 
ก็ยังคงเวียนและเข้า-ออกสถานบําบัดหรือสถานกักกันหรือแม้แต่ค่าย
บําบัดรักษายาเสพติดอยู่น่ันเอง 
 ซึ่ งหากพิจารณาตามหลักวิชาการทางการแพทย์แล้ว  
“ยาเสพติดถือเป็นโรคเร้ือรัง” น่ันคือการรักษาอาจไม่ได้ยืนยันว่า 
การบําบัดรักษาจะทําให้โรคน้ีหายขาดหรือไม่เป็นอีก แต่สิ่งที่จะช่วยให้
ผู้ป่วยยาเสพติดสามารถกลับมาดํารงชีวิตได้โดยพึ่งพายาเสพติด 
ให้น้อยที่สุดหรือมีปัญหาการใช้ยาเสพติดน้อยที่สุดน้ันการบําบัดรักษา 
ในศูนย์ฯ บําบัดอาจไม่เพียงพอเพราะส่วนที่จะทําให้ผู้ติดยาเสพติด 
มีชีวิตที่ดีขึ้นได้คือชุมชนท่ีพวกเค้าจะต้องกลับไปและน่ันคือชีวิตจริงๆ 
ที่ผู้ป่วยจะต้องดําเนิน NIDA (2007) บอกไว้ว่า การที่จะช่วยให้ผู้ป่วย
ยาเสพติดไม่กลับไปติดซ้ําหรือลดปัญหาการติดซ้ําได้ น่ันคือ  
 1. การท่ีผู้ป่วยจะไม่ต้องถูกตีตราจากสังคม ไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติทางการแพทย์ น่ันคือ มีความเท่าเทียมในการบําบัดรักษา 



  72 

เน่ืองจากภาวะแทรกซ้อนทางกายและทางจิตล้วนเป็นปัญหาทาง
การแพทย์ที่ผู้ป่วยควรได้รับเฉกเช่นผู้ป่วยโรคอ่ืนๆ 
 2. การมีที่อ ยู่ที่ปลอดภัยหรือมีสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัย  
สิ่งสําคัญคือความอบอุ่นในบ้านที่คนในบ้านอ้าแขนรับผู้ป่วยเข้าบ้าน
และให้การดูแลอย่างใกล้ชิดที่เหมาะสมกับสภาวะ ณ ปัจจุบัน  
 3. การที่ผู้ป่วยเป้าหมายในชีวิต ถ้ายังอยู่ในวัยเรียนก็ได้กลับ
เข้าเรียนหนังสือ ถ้าอยู่ในวัยทํางานก็ได้ทํางานตามศักยภาพที่ตนเองทําได้ 
มีแบบแผนในชีวิตที่มีความสมดุลและมีความหมาย 
 4. การมีเครือข่ายทางสังคม เช่น กิจกรรมทางศาสนา 
กิจกรรมช่วยเหลือกันเอง ชมรมต่างๆ ที่ให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองมีตัวตน
ในสังคมและชุมชน มีความสามารถในการทําประโยชน์และค้นหา
สถานที่ที่จะช่วยเยียวยาทางด้านจิตใจหากมีปัญหาเกิดขึ้น 
 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่า การทํางานด้านยาเสพติด
จะต้องเป็นการบูรณาการหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาเก่ียวข้อง  
ซึ่งจะต้องมีการศึกษาข้อมูลที่แท้จริงในแต่ละบริบทที่จะให้ได้ข้อมูลที่มี
ความชัดเจนและสามารถหาประเด็นที่จะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข 
หากพบว่ายังมีช่องโหว่ที่ต้องปิดรอบรั่ว และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ NIDA ได้กล่าวไว้ ซึ่งชุมชนจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก
ทีเดียวในการช่วยให้ผู้ป่วยกลับเข้าไปอยู่ในสังคมโดยไม่มีการตีตราและ 
ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการเช่นเดียวกับคนปกติอ่ืนๆ 
ที่ไม่ได้มีปัญหายาเสพติด 
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 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการจึงมี
ความสําคัญมาก เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาการยาเสพติดที่ จะช่วยให้เราค้นหาปัจจัยที่จะเ อ้ือให้ เ กิด
ประสิทธิผลของการบําบัดรักษาได้จากงานวิจัยและงานวิชาการ
ทางด้านยาเสพติดหลายสํานักได้พูดถึง community based services 
และ continuum of care ซึ่งความสําคัญจะอยู่ที่ชุมชนจะต้องร่วมมือ
ในการช่วยเหลือคนในชุมชนของตน ซึ่งการที่จะขอความร่วมมือเพ่ือให้
เกิดการบูรณาการและการประสานความร่วมมือได้น้ันจะต้องมี 
การส่ือสารให้กับชุมชนได้มองเห็นถึงความสําคัญในการช่วยผู้ป่วย 
ยาเสพติดรวมไปถึงบทบาทของชุมชนด้วย โดยอาจมีการทําแคมเปญ 
รณรงค์ กิจกรรมท่ีจะช่วยทําให้ชุมชนได้เห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็น
ของทุกคนที่ต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยซึ่งกันและกัน อาจจะต้องมีการ
นําเสนอตัวอย่างบุคคลที่มีความสําเร็จเพ่ือปรับทัศนคติของชุมชน 
ว่าผู้ติดยาเสพติดไม่ใช่อาชญากรและสามารถกลับมาเป็นคนดีของ
สังคมได้หากได้รับโอกาส ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการปรับกระแสทาง
สังคมบ้าง อีกทั้งขอความร่วมมือจาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐ
และเอกชน เช่น โรงเรียน สถานพยาบาล ศาสนสถาน สถานประกอบ 
หรือที่ อ่ืนๆ ที่อยู่ในชุมชนน้ันๆ อาจมีการทําคลิปวีดีโอเก่ียวกับ 
การดําเนินงานด้านยาเสพติด การบําบัดรักษา และตัวอย่างชีวิตคนที่มี
ปัญหายาเสพติดและคนที่สามารถเลิกได้และมีอาชีพเพ่ือเรียกร้อง 
ให้ชุมชนเห็นความสําคัญในการให้ร่วมมือและเกิดความเข้าใจมากขึ้น 
ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจําเป็นต้องใช้ทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมและที่จะทําให้
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ประชาชนในชุมชนเกิดความเข้าใจ ควรมีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความ
ร่วมมือในแต่ละชุมชนโดยอาจเริ่มทําในชุมชนต้นแบบที่มีการวางแผน 
ในเชิงกลยุทธ์เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินงานช่วยผู้ป่วยยาเสพติด 
กําหนดกฎกติกาที่ใช้ร่วมกันในการสอดส่องดูแลและกํากับพฤติกรรม
ของผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชนรวมท้ังคนที่ใกล้ชิด ซึ่งแต่ละชุมชนอาจ 
มีมาตรการท่ีแตกต่างกันหรือคล้ายกันขึ้นอยู่กับบริบทที่แท้จริง  
เพ่ือกําหนดเป็นแผนปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
 จากแผนปฏิบัติการดังกล่าวเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดีจึงควรมีการนําไปทดลองใช้ในชุมชน มีการเก็บข้อมูล
เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการได้ ที่สําคัญ คือ การประสาน
ความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์จริง 
รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในชุมชน  
 รูปแบบที่ น่าจะเป็นต้นแบบที่ นําไปสู่การทดลองตาม
หลักการของ community based treatment ซึ่งต้องเร่ิมจากการ
ประเมินคัดกรองโดยหน่วยงานทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิด้วยแบบ
ประเมิน V 2 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งบุคลากรที่จะทํางานด้านน้ี
จะต้องได้รับการอบรมเพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพในการคัดกรองและ 
การช่วยเหลืออาการเบ้ืองต้น อีกทั้งระบบท่ีสามารถส่งต่อผู้ป่วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อนหรือมีภาวะฉุก เฉินที่ สอดคล้อง กับบริบทที่มี 
ความครอบคลุมในการให้บริการ เน่ืองจากข้อมูลมีความสําคัญมาก 
ในการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเน่ืองจากผู้ป่วยบางรายอาจไป
ใช้บริการหลายหน่วยงานซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหากไม่มีระบบ 
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การส่งต่อข้อมูลที่ดี ส่วนในกรณีที่ความรุนแรงไม่มากนักอาจมีการนํา
ครอบครัวหรือโรงเรียนเข้ามาให้การดูแลและประคับประคองให้ผู้ป่วย
ได้มีการดําเนินชีวิตตามแบบแผนที่จะช่วยลดปัญหาการใช้ยาเสพติด
ของผู้ป่วยได้ และหากพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาในระดับปานกลางอาจใช้
ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือ มีการวางมาตรการทางสังคมที่จะช่วยปรับ
พฤติกรรมของผู้ป่วยได้ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสังคมเพ่ิมขึ้น อาจมี
การนัดพบแพทย์หรือพบนักบําบัดเป็นระยะๆ ตามสภาพปัญหาของผู้ป่วย 
แต่หากเป็นกรณีที่มีปัญหายาเสพติดที่รุนแรงอาจจะต้องมีการส่งต่อ
สถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการบําบัดและฟ้ืนฟูฯผู้ป่วยเหล่าน้ี เช่น 
ในศูนย์บําบัดยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งอาจมีทางเลือกในการบําบัด 
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้ป่วย การบําบัดสําหรับคนกลุ่มน้ี 
อาจต้องใช้เวลานานแต่การปรับตัวของพวกเค้าจะเป็นบทพิสูจน์หน่ึงว่า
พวกเค้าจะทําได้ไหม แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการที่พวกเค้าจะได้กลับบ้าน 
หากมองตามความจริงผู้ป่วยน่าจะดีใจที่จะได้กลับบ้าน แต่มีผู้ป่วย 
กลุ่มหน่ึงที่มีทั้งความดีใจและความกังวลไปพร้อมๆ กัน เพราะการอยู่ใน 
ศูนย์บําบัดเป็นระยะเวลาหนึ่งอาจทําให้เค้าไม่มั่นใจว่าหากเค้ากลับไป
แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไร ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าศูนย์บําบัดจะมีส่วน
เก่ียวข้องอย่างไรในการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนออกจาก 
ศูนย์บําบัด ซึ่งคงไม่ใช่แค่การประสานงานกับองค์กรในการหาอาชีพ
หรือการศึกษาต่อเพียงอย่างเดียวแต่หน่วยงานของรัฐจําเป็นต้องช่วย
ประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับครอบครัวและคนในชุมชน  
การเป็นกระบอกเสียงที่ยืนยันว่าผู้ป่วยสามารถกลับมาเป็นปกติแล้ว
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อาจไม่เพียงพอ แต่ต้องมีรูปแบบหรือแนวปฏิบัติที่จะทําให้ผู้ป่วย 
ได้พิสูจน์ตนเองว่าเค้าสามารถทํางานหรือเรียนได้เหมือนคนปกติทั่วไป 
และควรมีสถานที่ที่ผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเค้าต้องการ  
ซึ่งอาจเป็นปัญหาทั่วๆ ไป เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล หรือความโกรธ 
ที่อยากจะประชดเมื่อมีปัญหากับคนในครอบครัว เป็นต้น ผู้ป่วย
สามารถมีที่ที่เค้าจะได้รับคําปรึกษาหรือการเยียวยาทางจิตใจก่อนที่จะ
ตัดสินใจเลือกทางเดินแบบเดิม ซึ่งหน่วยงานต้องพิจารณาว่าแยกจาก
ศูนย์บําบัดหรือไม่เน่ืองจากงานที่ทําจะมีความแตกต่างกันในเน้ืองาน 
ซึ่งคงต้องนําไปสู่การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เ พ่ือหารูปแบบ 
ที่ เหมาะสมกับบริบทในแต่ละที่ แต่หลักการสําคัญคือการสร้าง 
ความรับผิดชอบของคนในชุมชนท่ีให้นึกถึงประโยชน์ส่วนร่วมที่พร้อมใจ 
จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่าการนึกถึงประโยชน์ส่วนตน ซึ่งการ
ประสานความร่วมมือจนเกิดเป็นการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องมีแนวทางในการสื่อสารที่ ดีที่จะสร้าง 
ความเข้าใจร่วมกันเพ่ือจะนําไปสู่ความร่วมมือที่ทุกภาคส่วนมีบทบาท 
ที่สําคัญตามศักยภาพของตน จนเกิดแนวทางที่ดีเป็นต้นแบบในการ
นําไปใช้ได้จริงในบริบทแต่ละที่ของประเทศไทย  
 การดําเนินงานทั้งหมดข้างต้นน้ีจะต้องมาจากการค้นหา
ข้อมูลที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ต้องมีทั้งหลักวิชาการและประสบการณ์
ที่ควบคู่กัน ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างออกไปจากเดิม 
การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับคนในชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
โดยใช้ทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมจะทําให้เกิดความร่วมมือที่ ดี  
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และการกล้าตัดสินใจที่มีกระบวนอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน 
ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน น่าจะนําไปสู่รูปแบบการบําบัดฟ้ืนฟูฯ และ
การดูแลต่อเน่ืองโดยมีพ้ืนฐานจากชุมชน 
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การพัฒนางานด้านวชิาการ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 

วรท  ลําไย 
นายแพทย์ชํานาญการพเิศษ 

 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 

 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงสาธารณสุขให้ดําเนินการพร้อมทั้งได้รับงบประมาณก่อสร้าง
ในปีงบประมาณ 2534 ด้วยเหตุผล คือ กระทรวงสาธารณสุขต้องการ
ขยายบริการสุขภาพจิตให้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศโดยเฉพาะ
ประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมาโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ได้มีการพัฒนางาน
ด้านวิชาการเพ่ือความเป็นเลิศในด้านโรคร่วมจิตเวชสารเสพติด ถึงแม้
ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นผู้รับผิดชอบในงานน้ี ได้ทํางานวิจัยที่ส่งประเมิน 
ผ่านจากคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.) หลายเรื่องซึ่งประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายในระดับหน่วยงานที่ต้ังไว้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แต่จากการ
ได้ฝึกอบรมในครั้งน้ีได้เปลี่ยนความคิดและมุมมองการทําวิจัยที่ผ่านมา
ของผู้เขียนอย่างสิ้นเชิง 
 ในวันแรกของการเดินทางไปญี่ ปุ่นคณะได้เดินทางจาก
สนามบินสุวรรณภูมิไปถึงสนามบินนาริตะในตอนเช้าและได้เข้าอบรมท่ี
มหาวิทยาลัยโตเกียว อาจารย์มาซาฮิโร่ คาคูวะ ได้สอนเก่ียวกับ 
scenario plan โดยเป็น workshop ให้มองภาพของประเทศไทย 



 
 

 

 

79 

ในอนาคต และวางแผนถ้าเกิดปัญหาไม่สามารถเป็นไปตามแผน 
จะทําอย่างไร โดยอาจารย์มาซาฮิโร่ คาคูวะ เคยมีประสบการณ์ทํา 

scenario plan ในประเทศไทยมาก่อน อาจารย์ทาคาชิ คุมง และ
อาจารย์ท่านอ่ืนได้พูดถึงภาพรวมของปัญหาในประเทศญี่ปุ่น และ
นโยบายในการแก้ไขด้วยนโยบายอาเบะโนมิก ทําให้ย้อนกลับมาคิคถึง
ปัญหาในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ แนวโน้ม และ Scenario plan ของ โรคร่วม 
จิตเวชสารเสพติด ที่มองใน 10 ปี ข้างหน้าจากระบบการดูแลรักษา
ผู้ป่วยสารเสพติดที่หลายๆ หน่วยงานร่วมกันดูแล ปัญหารุนแรง 
ทางสุขภาพจิตลดลงและดีขึ้น แต่จากตัวเลขของผู้ที่มีปัญหารุนแรง 
ทางสุขภาพจิตที่เกินความสามารถโรงพยาบาลชุมชนจัดการได้ส่งตัวมา
โรงพยาบาลจิตเวช พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560  
มีจํานวนสูงขึ้น เป็นจํานวนผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดอยู่ที่ร้อยละ 
42 และ 44 เป็นกลุ่มเมทแอมเฟตามีนร้อยละ 47 และ 57 ตามลําดับ 
เป็นผู้ป่วยเก่าร้อยละ 57 และ 77 ตามลําดับ ปัญหารุนแรงทางสุขภาพจิต 
ที่คาดการณ์ไว้ใน 10 ปีข้างหน้าที่หวังไว้ว่า ลดลงและดีขึ้น อาจจะกลับ
เปลี่ยนเป็นรุนแรงและมากข้ึนเร่ือยๆ ไปก็ได้ หลังจากฝึกอบรม 
อาจารย์โตชิโร่ นิชิซาว่า Project professor ของ Graduate School 
of Public Policy ก็พาคณะเย่ียมชมรอบๆ มหาวิทยาลัยโตเกียว 
 ในช่วงเช้าของวันที่สองคณะได้เข้าไปศึกษาดูงานของ
บริษัทบริดจสโตน บริษัทบริดจสโตนเร่ิมจากกิจการทํารองเท้ายาง 
หลังจากได้พัฒนาสินค้า (innovation) เป็น Socks Tyre ทาบิ ก็ได้รับ
ความนิยมอย่างมากจนทําให้บริษัทได้กําไรจนมั่นคง แต่พอบริษัท 
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มีเทคโนโลยีถึงที่จะสามารถผลิตยางรถยนต์ได้ ท่านโชะจิโร อิชิบะชิ 
ผู้ก่อต้ังมีความคิดที่จะผลิตยางรถยนต์ก็ได้รับการคัดค้านจากญาติและ
คนส่วนใหญ่ เน่ืองจากธุรกิจที่มีอยู่เดิมดีอยู่มากไม่จําเป็นเสี่ยงกับธุรกิจ
ใหม่ แต่ท่านผู้ก่อต้ังเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ก็ตัดสินใจ (ภายใต้เหตุผลของ
เทคโนโลยีเพียงพอ) ทํายางรถยนต์จนเป็นบริษัทบริดจสโตนที่ย่ิงใหญ่
ในปัจจุบัน บริษัทบริดจสโตนเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดของ 
การขายผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์เป็นอันดับหน่ึงของโลก ถึงแม้ในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจที่ผ่านมาทางบริษัทก็ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ภายใน 1 ปี  
ก็สามารถฟ้ืนฟูกลับมาได้ เน่ืองจากการที่บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสังคม เช่น การพัฒนาแผ่นยางซึมซับ 
แรงแผ่นดินไหว ล้อรถท่ีไม่ต้องเติมลม และพัฒนาการให้ Solution  
แก่ผู้บริโภค แทนการขายแต่ผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว เช่น ศูนย์ให้บริการ
รถยนต์ (ค็อกพิท ออโต้บอย แอค เป็นต้น) ผู้เขียนก็มานึกถึง scenario 
plan ที่คิดไว้เมื่อวาน ว่าในปัจจุบันระบบสาธารณสุขไทยเรามีเทคโนโลยี 
ในการดูแลผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดในผู้เสพเมทแอมเฟตามีน
อะไรบ้าง ถ้ามีจะนํามาวิจัยรูปแบบใด ผู้เขียนก็นึกถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติ
ที่ผู้เขียนเคยได้ยินตอนผู้ทรงคุณวิพากษ์ต้องเสนอข้อเสนอวิจัยกับ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปีก่อนว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติเป็นความพยายาม 
ในการหาความรู้เพ่ือแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ ด้วยการนําความรู้ที่มีอยู่ 
ไปใช้ปฏิบัติจริงในบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยต้ังอยู่บน 
พ้ืนฐานความเช่ือที่ว่า ความรู้สามารถเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นร่วมใจ 
ที่จะปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน 
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(planning) การปฏิ บั ติ  (acting) การสั งเกตผล  (observing) และ 
การประเมินสะท้อนกลับ (reflecting) หรือ PAOR ถ้าเทียบกับงานวิจัย 
ที่ทํามาซึ่งเป็นการวิจัยพ้ืนฐานจะยากกว่าเพราะต้องใช้กําลังคน 
และเวลามากขึ้น ซึ่งเกิด conflict ในใจผู้เขียนว่าถ้าทําจะหาคนมาร่วม
ช่วยงานน้ีได้อย่างไรเพราะงานวิจัยในคนทํางานประจํามองว่าเป็น
ภาระเน่ืองจากทุกคนก็มีงานประจําทําอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ทําก็อาจจะไม่
สามารถสร้าง solution ให้กับปัญหาพ้ืนที่ได้ อยากรู้เหมือนกันว่าท่าน
ผู้ก่อต้ังตอนที่ตัดสินใจทํายางรถยนต์จะเกิด conflict แบบน้ีไหม ระหว่างน้ัน
คณะดูงานก็เป็นคนไทยกลุ่มแรกๆ ที่ได้ขี่จักรยานที่ไม่ต้องเติมลม  
ก่อนวางขายจริงในปี พ .ศ . 2562 ในช่วงบ่ายของวันที่สองคณะ 
ได้เข้าไปดูงานในบริษัทมิตซูบิชิ โดยภาพรวมเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่                  
(ไซบัสสึ) มีการทําธุรกิจหลายด้าน เช่น เหมือง, ต่อเรือ, โทรคมนาคม, 
บริการทางการเงิน, ประกัน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ยานยนต์, ก่อสร้าง, อากาศยาน, 
อวกาศยาน, อาวุธ, เครื่องด่ืม, เคมีภัณฑ์, นํ้ามัน, เหล็ก, การบิน  
บริษัททั้งในและต่างประเทศมีพนักงานรวมกัน 350,000 คน (พ.ศ. 2553) 
ดังน้ันสิ่งสําคัญของบริษัทคือการให้พนักงานทั่วโลกมีหลักความคิด 
ค่านิยมที่เหมือนกัน พนักงานในญี่ ปุ่นสามารถย้ายไปทํางานและ 
เลื่อนขั้นในต่างประเทศ และพนักงานในต่างประเทศสามารถย้ายไปทํางาน
และเลื่อนขั้นในประเทศญี่ปุ่น (บริษัทแม่) ได้เช่นเดียวกัน มิตซูบิชิ 
ให้ความสําคัญกับการสื่อสารมีหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโดยตรง 
และท่ีสําคัญไม่ใช่สื่อสารภายในและภายนอกเท่าน้ัน มีการตรวจสอบ
ว่าเข้าใจถูกและให้ภายนอกเข้าใจในองค์กรที่ ดี เช่นในส่วนของ
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พิพิธภัณฑ์ก็จะเห็นด้านความรับผิดชอบและช่วยเหลือต่อสังคม  
ซึ่งอาจารย์นุ่นก็เสริมด้วยว่า นอกจากจะให้ประชาชนเห็นแล้ว ก็มีผล
ทําให้คนมาสนใจอยากมาร่วมงานและทํางานในองค์กรด้วย หลังจากน้ัน
ช่วงเย็นก็ต่อด้วย working dinner คุยกับอาจารย์โยอิจิ นิอิยะ จาก 
NPA (National Personnel Authority) ของประเทศญี่ปุ่นโดยทาน
อาหารง่ายๆ เป็นแซนวิทและเครื่องด่ืมชาเขียว ซึ่งประเด็นที่คุยเป็นที่สนใจ
ของคณะดูงานอย่างมาก เช่น การ Rotation งานของระบบข้าราชการ 
ในญี่ปุ่น ระบบการทํางานของข้าราชการประเทศญี่ปุ่นไม่มี Job description 
การย้ายงานสามารถย้ายได้ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเหมาะสม การ promotion 
ของระบบญี่ ปุ่นจะค่อยเป็นค่อยไป ไม่เหมือนระบบของตะวันตก 
ที่ให้ผลเร็วต้ังแต่ต้นแต่แผ่วตอนปลายทาง แต่อัตราการลาออกของ
ข้าราชการท่ีมีความสามารถก็น้อยมากๆ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดําเนินเกือบถึงสามทุ่ม วันน้ีทําให้เกิดความคิดว่า
การสื่อสารไม่ใช่แค่การติดต่อสื่อสารเท่าน้ันแต่ยังต้องให้ผู้รับสาร 
เห็นภาพที่ดีจึงจะมีคนสนใจอยากมาร่วมงาน เพราะท่ีแล้วมาอาจจะอาศัย
แค่การติดต่อสื่อสารยังไม่สามารถให้บุคลากรเห็นภาพที่ ดีของ 
การทําวิจัยได้จึงเป็นสิ่งที่ต้องนํากลับไปพัฒนาต่อไป ส่วนอีกเรื่องหน่ึง 
ในภาพรวมของระบบข้าราชการสาธารณสุข ซึ่งมุมมองของผู้เขียนมอง
ว่าระบบข้าราชการมีอะไรดีๆมากมาย คล้ายกับมิตซูบิชิที่ต้องมีการ
ตรวจสอบว่าคนภายนอกเข้าใจองค์กรได้ถูกต้องและให้ภายนอกเข้าใจ
ในองค์กรที่ดี จึงจะมีคนมาสนใจอยากมาร่วมงานและทํางานในองค์กรด้วย 
พอวกกลับมาคิดเรื่องการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ บางครั้งก็คิดว่าเป็นเรื่อง 
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ที่ยากแล้วรู้สึกท้อแท้ไม่อยากทํา ซึ่งความคิดเหล่าน้ีมันแทบจะหมดไปเลย
หลังจากคณะได้ไปดูงานที่ไซโตะโคโบะในวันที่สามของการดูงาน 
คุณโช ไซโต้ ผู้มีความต้องการที่โดดเด่นจากผู้อ่ืนรอบๆ ตัวเขาต้ังแต่เด็ก 
ในช่วงวัยรุ่นขับรถแข่งทําลายสถิติของญี่ ปุ่น และในต่างประเทศ 
ในช่วงวัยหนุ่มเค้าได้สร้างบริษัทออกแบบและขายอุปกรณ์เครื่องยนต์               
จนประสบความสําเร็จ มูลค่าบริษัทเพ่ิมจากเดิมเป็นร้อยเท่า ซึ่งจริงๆ 
ก็ควรเรียกว่าถึงจุดสูงสุดของทุกสิ่งทุกอย่างที่วางแผนไว้ แต่ในใจลึกๆ
คุณไซโต้ก็ครุ่นคิดว่า “มันดีจริงๆ เหรอที่มันเป็นแบบน้ี” วันหน่ึงคุณไซโต้
ได้มีโอกาสนําทาง เด็กหญิงอายุ 18 ปี ซึ่งไขสันหลังบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
รถยนต์ถึงอัมพาตคร่ึงล่างของร่างกาย ระหว่างเย่ียมชมวัดเซนโซจิ  
ที่อาซากุซะ เด็กผู้หญิงคนน้ีพูดว่า “ฉันอยากเข้าไปดูห้องโถงหลักของวัด” 
ซึ่งสูงจากระดับที่อยู่ประมาณ 2-3 เมตรคุณไซโต้คิดในใจว่าเด็กคนน้ี 
ขึ้นบันไดหินน้ีได้อย่างไร พ่อของเด็กและคุณไซโต้คงจะต้องยกรถเข็นขึ้น 
(ผู้เขียนมีประสบการณ์ตรงเพราะในคณะดูงานมีพ่ีที่บาดเจ็บที่ข้อเท้า
ต้องน่ังรถเข็น ซึ่งโรงแรมท่ีพักใกล้วัดเซนโซจิ จึงได้มีโอกาสเข็นพ่ีท่านน้ัน
ขณะอยู่ที่วัดซึ่งพ่ีก็อยากขึ้นไปห้องโถงหลักซึ่งเข็นรถขึ้นบันไดหินไม่ได้) 
แต่ในวันน้ันเป็นวันสิ้นปีจึงมีคนมาหนาแน่นมาก ด้วยความไม่ระวังเด็กคนน้ัน
หมุนตกหล่นการรถเข็นและพยายามช่วยตัวเองโดยพยายามใช้ศอกข้างซ้าย
ดันตัวปีนบันได้หิน ภาพที่คุณไซโต้มองไปที่เด็กผู้หญิงคนน้ัน ก็เกิดแรงระเบิด 
ภายในใจลึกๆ “ฉันต้องการท่ีจะสนับสนุนคนที่มีปัญหาแบบนี้”(Your 
Best for a New Era) 
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ในวันที่สามคณะได้ไปดูงานที่ บริษัทไซโต้โคโบะซึ่งเป็นสถานที่ดูงาน 
ที่อาจารย์โตชิโน่แนะนํา ซึ่งได้เล่าที่มาและการทํางานในปัจจุบัน 
ผู้ เขียนได้ถามคุณไซโต้ ว่าเพราะอะไรคุณจะต้องเปิดบริษัททํา 
wheelchair robot ทั้งที่ ก็สามารถสนับสนุนคนท่ีมีปัญหาแบบน้ี 
โดยการบริจาคเงินหรืออุปกรณ์ก็ได้ โดยที่ต้องมาเสี่ยงเปิดเป็นบริษัท 
(เน่ืองจากผู้เขียนทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าตอนแรกนั้นคุณไซโตะยังไม่มี
ประสบการณ์ทําและทุนก็มาจากขายบริษัทที่เคยประสบความสําเร็จ
แก่เพ่ือนร่วมงานไป) คุณไซโต้บอกว่า การบริจาคเงินหรืออุปกรณ์                   
ได้ความสุขเดียวไม่ได้กระจายไป แต่ที่คุณไซโต้ทําความสุขมันแผ่
กระจายไปได้มาก ซึ่งคําตอบมันกินใจผู้เขียนมาก เพราะผู้เขียนเพ่ิง 
เคยเห็นเป็นการต้ังบริษัทแบบนี้เป็นคร้ังแรกซึ่งการต้ังเป็นบริษัท 
มันต้องมีภาระทั้งงบของพนักงาน การประสานงานติดต่อมีพันธมิตร 
ในการทํางาน (คุณไซโต้ประสานกับคนในเขตสุเมดะ) การค้นคว้า
พัฒนาวิจัยให้ wheelchair robot ต้นทุนถูกมากขึ้น,ประสิทธิภาพดี
ขึ้นและท้ายที่สุดบริษัทต้องอยู่ได้ หลังจากซักถาม ทางคณะได้มีโอกาส
ได้น่ังรถ wheelchair robot ทดสอบการเอนนอน ยืนขึ้น ขึ้นลงที่ลาดชัน 
เคลื่อนย้ายสะดวกมากต่างจากของยุโรปหรืออเมริกาที่หนักกว่าและ 
ที่สําคัญถูกกว่าด้วย และไซโต้โคโบะก็ทําร่วมกับการบริจาคและ 
การสอนทํา wheelchair ในต่างประเทศ เช่น ปากีสถาน ท้ายที่สุด
ก่อนคณะจะกลับก็มีอีกสองคําถามที่ผู้เขียนจําได้แม่น หน่ึงถ้าไซโต้เกิด
ไม่อยู่ที่น้ีจะเป็นอย่างไร คุณไซโต้ก็ตอบแบบไม่เสียเวลาคิดเลยว่ามีคน
สานงานเค้าต่อได้ สองบริษัทน้ีได้กําไรมากไหม คุณไซโต้ก็ตอบและ 
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ย้ิมไปว่า อยากให้บริษัทมีกําไรมากเพราะพนักงานบริษัทน้ีได้เงินเดือน
น้อยกว่าที่อ่ืน อยากให้ได้มากขึ้น หลังจากดูงานก็ได้กําลังในการทํางาน
ที่เหน่ือยได้มากขึ้นแต่การที่จะขอพันธมิตรในการทํางานจะทํายังไงล่ะ 
จากชวนเค้ ามา ร่วมงานยั ง ไ ง ก็ ยั ง เ ป็นคํ าถามอยู่ ใน ใจ วันที่ สี่ 
เป็นวันสุดท้ายของการดูงานของคณะเพราะพรุ่งน้ีเป็นวันเดินทางกลับ  
คณะออกเดินทางต้ังแต่เช้าตรู่เพ่ือไปหมู่บ้านโคสุเกะซึ่งเป็นหมู่บ้าน 
ที่อยู่บริ เวณป่าต้นนํ้าของแม่ นํ้าสุ เมดะที่หล่อเลี้ยงเมืองโตเกียว              
เมื่อไปถึงก็พบผู้ประสานงานที่หน้าตาเหมือนคนไทยมาก (ทราบ
ภายหลังเค้ามีเช้ือสายลาว) ได้พาเข้าไปเล่าถึงโครงการของ NPO 
kosuge ซึ่งทําเกิดความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับองค์กรรอบข้างเพ่ือได้
ความร่วมมือและพัฒนาสินค้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้ท้องถิ่น ซึ่งกว่าจะเป็น
โครงการที่สนับสนุนจากท้องถิ่นน้ี ทางมหาวิทยาลัยได้มีการทํา
โครงการวิจัยหลายคร้ังจนในที่สุดท้องถิ่นจึงสนับสนุนดําเนินการเอง
กล่าวคือต้ังแต่ปี 2543-2551 สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือมีการทํางาน
ร่วมกันของคนหลายวัยเช่นหัวหน้าที่อายุจะหกสิบปีกับคนทํางาน 
วัยไม่ถึงสามสิบปี แต่สามารถทํางานร่วมกันได้ดีและประสบความสําเร็จ 
เช่นจากช่วงที่ผ่านมาในอดีตประชากรในหมู่บ้านมีแต่ลดลง แต่ในปีน้ี
ประชากรในหมู่บ้านน้ีเพ่ิมขึ้น หมู่ บ้านน้ีได้รับเงินสนับสนุนจาก
โครงการรัฐบาลมากเมื่อเทียบกับที่อ่ืนๆ ถ้าดูจากปัจจัยที่ทําให้ NPO 
kosuge ประสบความสําเร็จ น่าจะมาจากปัจจัยการทํางานอย่างมี             
ส่วนร่วม ก็คือ 1. จุดมุ่งหมายร่วมกัน (Purpose) 2. กําหนดความเช่ือ
พ้ืนฐานร่วมกัน (Principle) 3. กําหนดความสามารถที่ต้องมีร่วมกัน 
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(Capability) 4. กําหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายและความสัมพันธ์ 
ที่มีต่อกันความรับผิดชอบต่อกัน (Concept) 5. กําหนดกฎระเบียบ 
ที่ยึดโยงความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน (Structure) 6. กําหนดโครงการ
กิจกรรมที่ควรทําร่วมกัน (Practice) ซึ่งนํามาใช้ในการพัฒนาการ
ทํางานร่วมกันในพ้ืนที่มีปัญหาได้ หลังจากที่ผู้นําหมู่บ้านได้แจกริโค่โร่ 
กันคนละกล่องเล็กๆ ซึ่งคนไทยน้อยคนนัก (ยกเว้ณคณะดูงานน้ี) ที่จะรู้
ว่ามันแอบแฝงคํามั่นสัญญาว่าจะเอาลูกริโคโร่ที่ขัดจนกลมแล้วนํามา 
ที่หมู่บ้านน้ีอีกครั้ง ทั้งคณะก็เดินกลับและระหว่างทาง คุณดาว ยามาชิตะ 
สุดยอดมัคคุเทศก์สายวิชาการที่ดูแลคณะตลอดการเดินทางก็ยังได้สรุป
เรื่องวัฒนธรรมการทํางานของโตโยต้าที่คุณดาวทําเป็นวิทยานิพนธ์ 
ให้ฟังอีกด้วย จนกระทั่งถึงเมืองโตเกียวประมาณ 1 ทุ่ม วันที่ห้า 
ของการดูงานเป็นวันเดินทางกลับในช่วงเช้าอาจารย์อาสดาที่น่ารัก  
ได้ทําการสรุปการดูงานคร้ังน้ีจากรูปที่ทุกคนเลือกส่งมา และมีการแจก 
ของที่ระลึกซึ่งเป็นแบรนด์ของมหาวิทยาลัยโตเกียวที่คนไทยรู้จักกันดี 
ก็คือผลิตภัณฑ์ดอยตุง ซึ่งเกิดการสร้างแบรนด์ร่วมระหว่างดอยตุงและ
มหาวิทยาลัยโตเกียว อาจารย์โตชิโร่ นิชิซาว่า พาไปเลี้ยงส่งที่ร้านอาหาร
ตรงข้ามกับมหาลัยโตเกียว และยืนส่งตามธรรมเนียมญี่ปุ่นจนแขกลับตาไป 
แม้เวลาสี่วันอาจดูไม่นานสําหรับบางคน แต่สําหรับผู้เขียนมันอัดแน่นไปด้วย
ประสบการณ์ความรู้และประทับใจในพี่ร่วมคณะ และประทับใจทีมอาจารย์ 
ที่สอนและดูแลการดูงานคร้ังน้ีให้ไหลลื่นไม่มีสะดุดและปัญหาเลย  
สิ่ งที่คิดไ ว้ระหว่างการศึกษาดูงานก็จะคิดว่าจะสามารถทําได้  
เมื่อกลับไปถึงเมืองไทยก็จะนําเอาประสบการณ์ครั้งน้ีมาใช้ประโยชน์
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เพ่ือตัวเอง เพ่ือหน่วยงาน และประเทศชาติต่อไปสุดท้ายน้ีต้อง
ขอขอบคุณ ก.พ. ที่เป็นผู้ให้ทุนในการอบรมแก่ข้าราชการกลุ่มเน้นแต่
ทํางานกลุ่มน้ี ขอขอบคุณกรมสุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวช
นครพนมราชนครินทร์ที่อนุมัติให้มาฝึกอบรมและขอขอบคุณคณะ
อาจารย์ทั้งทางเมืองไทยและญี่ ปุ่น ผู้ประสานงานท่ีทุ่มเทจัดทํา
หลักสูตรน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ คณะผู้ฝึกอบรมทุกคนครับ 
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สื่อสารอาหารปลอดภัย สร้างความม่ันใจผู้บริโภค 
SURE-SHARE-CARE ถูกต้อง ตรงประเด็น เชื่อถือได้  

ด้วยความใส่ใจ จากกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
 

วิชาดา  จงมีวาสนา  

สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
บทนํา 

 ข่าวการเสียชีวิตจากการบริโภคอาหารเสริมยังคงเกิดขึ้น 
เป็นระยะในแต่ละปี แต่ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง
และเห็นการสื่อโฆษณาชักชวนผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย จากรายงาน
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วงปี 2556-2559 พบว่ามีการนํา
ยาแผนปัจจุบันหลายกลุ่มหลายชนิดผสมปนปลอมในอาหาร ซึ่งอาจ
ส่งผลอันตรายจนถึงการเสียชีวิตจากบริโภคอาหารไม่บริสุทธ์ิเหล่าน้ี 
และในปี พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งสถิติ
การจับกุมผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย จํานวน 101 ครั้ง มูลค่ามากกว่า 
185 ล้านบาท ซึ่งเป็นอาหารผิดมาตรฐาน อาหารไม่บริสุทธ์ิ อาหารปลอม  
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
นอกจากน้ันในสังคมออนไลน์มีการแชร์ข่าวสารรายวันที่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดหรือต่ืนตระหนกเกินควร เช่น นํ้าผึ้งสีเขียว หมูหยอง 
ทําจากสําลี เป็นต้น และมีการส่งต่อกระจายขยายวงกว้างออกไป  
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จนบ้างคร้ังอาจส่งผลกระทบถึงความน่าเช่ือถือของสินค้าไทย เช่น 
กรณีข่าวสารรมในข้าว ปี 2557 ซึ่งสร้างความตระหนกแก่ผู้บริโภคเป็น
อย่างย่ิง ซึ่งในทุกภาคส่วนและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมมือ
บูรณาการแก้ปัญหาและสร้างความมั่นใจว่าข้าวไทยมีคุณภาพปลอดภัย
รวมทั้งมีการเฝ้าระวังคุณภาพอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน แต่ยังพบว่ามี
การนําเรื่องเดิมมาเผยแพร่ซ้ํา  

สภาพปัญหา 
 จากเร่ืองดังกล่าวข้างต้นเป็นการสะท้อนให้เห็นปัญหาทั้งใน
ส่วนของผู้บริโภคท่ีตกเป็นเหย่ือโฆษณาสรรพคุณอาหารเกินจริงได้ง่าย 
มีความเข้าใจผิดหรือต่ืนตระหนกเกินควรเมื่อได้รับข่าวสารเก่ียวกับ
ความไม่ปลอดภัยของอาหาร และเผยแพร่ข่าวสารด้านอาหารในเครือข่าย
ออนไลน์โดยไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือตระหนักถึงความน่าเช่ือได้ 
ของข้อมูล ในส่วนของผู้ผลิตอาหาร มีบางรายที่ไม่มีความรับผิดชอบ 
ละเมิด พ.ร.บ อาหาร 2522 ในการผลิตอาหารไม่บริสุทธ์ิหรืออาหารปลอม 
และในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่กํากับดูแลด้านอาหารท่ีการขาด
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ
ผู้บริโภคและผู้ผลิตขาดประสิทธิภาพในการตอบสนองในข้อสงสัยหรือ
ช้ีแจงร้องเรียนได้อย่างทันเวลา ขาดการรวบรวมและบูรณาการข้อมูล
อย่างเป็นระบบจึงไม่สามารถนํามาวิเคราะห์เพ่ือมองแนวโน้มและ
สภาพปัญหาในระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การนําเสนอการเปลี่ยนแปลง  
 การจัดต้ัง Intelligent Unit ศูนย์ข้อมูลรวมอาหารปลอดภัย
ของประเทศ ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนนโยบาย ตอบสนองประเทศไทย 4.0 
ที่สร้างความเข้มแข็งการคุ้มครองผู้บริโภค ความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ และการเป็นผู้นําใน ASEAN ด้านอาหารปลอดภัย 
โดยมีวัตถุประสงค์ พัฒนาระบบการสื่อสารอาหารปลอดภัยและ 
มีข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาหารของประเทศ 

1. รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลรวมด้านอาหารของประเทศ 
เพ่ือใช้วางแผนเชิงนโยบาย 

2. มีระบบแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนและสถานการณ์อาหาร
ปลอดภัยของประเทศ 

3. ให้ข้อมูลสื่อสารความรู้พ้ืนฐานอาหารและการสุขาภิบาล
อาหารท่ีผู้บริโภคควรทราบเพ่ือดูแลและป้องกันตนเอง 

4. ให้ข้อมูลสื่อสารความรู้ผู้ผลิตอาหารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานต่างๆ และตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

5. สร้างความเข้าใจ อธิบาย และตอบข้อสงสัย ด้วยข้อเท็จจริง 
ที่น่าเช่ือถือให้แก่ผู้บริโภคและผู้ผลิตได้อย่างรวดเร็วทันเวลา 

แผนปฏิบัติงาน 
ระดับ 1 | การเก็บรวมรวมข้อมูลตลอดห่วงโซ่อาหาร| จัดหมวดหมู่ 
ความรู้ด้านอาหาร/ ผลงานวิจัย / กฎหมาย และ ข้อกําหนดมาตรฐาน
ทั้งในและระหว่างประเทศ /สถิติ/ข่าวสาร 
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ระดับ 2 | การวิเคราะห์ สังเคราะห์ | เรียงความสําคัญหาสาเหตุ / 
ทราบแนวโน้ม / การประเมินความเสี่ยง /เช่ือมโยงข้อมูล 

ระดับ 3 | การจัดทําสื่อ | คํานึงถึงวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 
เข้าใจง่าย / ง่ายในการเข้าถึง / คํานึงถึงเน้ือหาที่มีคุณภาพเหมาะสม 

ระดับ 4 | การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | เรียงความสําคัญแผนนําเสนอ
ปกติ / แผนฉุกเฉินเร่งด่วน / วิธีการเลือกใช้สื่อในการเผยแพร่ 
ระดับ 5 | การติดตามประเมินผล | ทุกสื่อที่ใช้จากทุกกลุ่มเป้าหมาย
คะแนนความพึงพอใจจากกลุ่มผู้เก่ียวข้อง / สํารวจจํานวนผู้เข้าถึง
ข้อมูล 

ระดับ 6 | การปรับปรุงบริการ | เร่งทําจากเรื่องง่ายไปยาก 

 ในเบ้ืองต้นจึงขอเสนอโครงการในช่ือเรื่อง “สื่อสารอาหาร
ปลอดภัย สร้างความมั่นใจผู้บริโภค SURE-SHARE-CARE” เพ่ือสื่อสาร
และให้ความรู้ โดยเน้นให้ความรู้กับผู้บริโภคและผู้ผลิตเก่ียวกับความรู้
พ้ืนฐานอาหารและการสุขาภิบาลอาหารที่ควรทราบเพ่ือดูแลและ
ป้องกันตนเองและผลิตอาหารที่ปลอดภัยในโรงเรียน ร้านตลาดและ 
โรงอาหาร โดยจัดเตรียมสื่อแบบ infographic presentation และ
วิธีการนําเสนอท่ีน่าสนใจให้เข้าใจง่าย ง่ายในการเข้าถึงและเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น แผ่นพบ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ website และ BQSF 
Application เป็นต้น นอกจากน้ันจะจัดให้มีส่วนการสื่อสาร 2 ทาง  
ทั้งให้และรับข้อมูลจากผู้บริโภคโดยการใช้โทรศัพท์และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เปิดรับข้อสงสัย ร้องเรียนและแจ้งข่าวความไม่ปลอดภัย
ของอาหาร เพ่ือนําข้อมูลมาทวนสอบ จัดกลุ่มประเด็นความสําคัญ 
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วิเคราะห์ประเมินผลกระทบ และหาแนวทางแก้ไขหรือส่งต่อข้อมูลให้
ผู้ เ ก่ียวข้องเพ่ือแก้ไข รวมทั้งการประเมินผลการสื่อสารเพื่อการ
ปรับปรุงและการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และ
ชุมชนท้องถิ่นให้มีความรู้และความตระหนักในความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคมท้ังในฐานะที่เป็นผู้บริโภคและผู้ผลิตที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องอาหารปลอดภัย 

เอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัติอาหาร พ. ศ. 2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554)  
2. ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
www.dmsc.moph.go.th/dmscnew/ 

3. หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ www.tumdee.org/alert/ 
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เทคนิคการสื่อสารในองคก์ร 

ศศพิร  ช่อลาํไย   
กรมปศุสัตว์ 

 ในการทํางานให้ประสบความสําเร็จน้ัน นอกจากความรู้ 
ในสายงานที่ปฏิบัติแล้ว สมรรถนะในตัวบุคคลก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับ
การดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย สมรรถนะ 
ความหมายอย่างหน่ึง หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บุคคล
จําเป็นต้องมีในการปฏิบัติงานในตําแหน่งน้ันๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ความรับผิดชอบประสบความสําเร็จ สมรรถนะที่ข้าพเจ้าคิดว่า
มีความจําเป็นสําหรับข้าราชการคือในเรื่องการสื่อสาร   
 การส่ือสารภายในองค์กร นับว่ามีความสําคัญต่อการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างย่ิง ไม่ว่าจะเป็นในหน่วยเล็กๆ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ประจํา ขยับขึ้นมาก็จะเป็นระดับหัวหน้างาน/กลุ่ม/ฝ่าย ระดับผู้อํานวยการ 
หรือระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับชํานาญการพิเศษท่ีเป็นระดับ
หัวหน้างาน ซึ่งจะเป็นคนกลางที่รับแนวทางนโยบายการปฏิบัติมาจาก
ระดับผู้อํานวยการ และต้องมาสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติ จึงจําเป็นต้องทํา
ให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ สูงสุดน่ันเอง 
 แม้ว่าในปัจจุบันจะเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มีการสื่อสาร
ถึงกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางการพูด การเขียน แต่หลายคร้ัง 
ก็พบว่าทักษะการสื่อสารเหล่าน้ีกลับไม่สัมฤทธ์ิผลอย่างที่ เราคาดหวัง  
หลายคร้ังการสื่อสารทําให้เกิดปัญหาระหว่างกัน เกิดความไม่เข้าใจ 
ซึ่งกันและกัน บางครั้งเราบอกเพ่ือนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
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ให้ปฏิบัติงานแล้ว แต่กลับได้ผลสัมฤทธ์ิของงานไม่เป็นไปตามที่คาดไว้  
หรือหัวหน้าเราเองสั่งงานเรา แต่เราก็ปฏิบัติไม่ได้ตรงตามความ
ต้องการของหัวหน้างาน ทั้งๆ ที่เราก็คิดว่าเรามีความเข้าใจถูกต้องแล้ว
ก่อนลงมือปฏิบัติช้ินงานน้ัน การส่ือสารในองค์กรจึงมีความสําคัญ 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการนําเทคนิคการสื่อสาร
ทางกลุ่มไลน์ (Line) มาเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารภายในองค์กร 
คิดว่าไม่มีองค์กรใดที่ไม่มีกลุ่มไลน์ขององค์กร ดังน้ันจึงควรคํานึงถึง
ปัจจัยสําคัญอันสามารถช่วยให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ผลตามความคาดหมาย ป้องกันความเข้าใจ
ผิดพลาด เพ่ือไม่ให้เสียเวลา เปลืองแรงในการนับหน่ึงใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งงานจะไม่ได้ลงมือปฏิบัติเอง มีหน้าที่ในเรื่อง
การคิด วางแผน และสื่อสารแผนงานไปสู่คนอ่ืนเพ่ือลงมือปฏิบัติทําให้
เกิดผลตามที่คิด ซึ่งการสื่อสารในองค์กรมีหลายแบบ เช่น การสื่อสาร
โดยพบปะพูดจา การสื่อสารโดยการนําเสนอภาพประกอบ เทคนิคการ
สื่อสารจากฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน อาจยกตัวอย่าง 
บางเทคนิคดังน้ี 

เทคนิคสรุปทุกอย่างบนกระดาษแผ่นเดียว 
 การส่ือสารโดยนําเสนอภาพประกอบ หรือโดยใช้โปรแกรม 
power point น่ันเป็นเทคนิคที่ใช้กันมานาน สามารถสื่อสารได้ด้วย
ภาพและตัวอักษร ซึ่งบางครั้งผู้สื่อสารมีการให้ข้อมูลรายละเอียดมาก
จนลืมไปว่าทําให้การส่ือสารน้ันมีความเยินเย้อ ไม่ตรงประเด็น   
เทคนิคการสื่อสารหรือการนําเสนองานอีกวิธีการหน่ึงที่ทําให้การ
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สื่อสารมีประสิทธิภาพ คือเทคนิคสรุปทุกอย่างบนกระดาษแผ่นเดียว 
หรือ One page summary เป็นเทคนิคแบบหน่ึงที่สามารถนํามา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรได้เป็นอย่างดี การนําเสนอ
จะประกอบด้วย กระดาษ A4 หน่ึงแผ่น ซึ่งสรุปหัวข้อต่างๆ ไว้ โดยที่
อย่างน้อยควรประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ดังน้ี ช่ือหัวข้อหรือประเด็น
นําเสนอ ผู้นําเสนอ วันที่ ใครเป็นผู้รับฟัง ที่มาของประเด็นที่นําเสนอ 
ซึ่งอาจมาจากการเกิดปัญหา จากนโยบายของผู้บริหาร สถานการณ์
ของประเด็นน้ันๆ ว่าดําเนินไปอย่างไรแล้ว การวิเคราะห์ประเด็น  
แนวทางการดําเนินงาน กรอบระยะเวลา หากสามารถประเมิน
งบประมาณ และ ผลสําเร็จ (output) ได้ด้วยจะเป็นการดี สามารถ
นําเสนอเป็นรูปภาพ กราฟ หรือข้อความก็ได้ โดยเฉพาะหากเป็นรูป 
ที่สะดุดตา จะมีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น และที่สําคัญคือในแต่ละหัวข้อ
จะต้องอยู่ในกรอบพ้ืนที่ที่ชัดเจน  
 จะเห็นว่าเทคนิค  One page summary น้ัน  ในหัวข้อ 
ที่จําเป็นต้องมีน้ันก็คือประเด็นหลักๆ ในการนําเสนอด้วย power 
point น่ันเอง เพียงแต่ต้องนํามาสรุปให้อยู่ได้ในกระดาษ A4 แผ่นเดียว 
ดังน้ันผู้นําเสนอจึงจําเป็นต้องเข้าใจในประเด็นที่จะนําเสนออย่างดี  
จนสามารถสรุปประเด็นสําคัญๆ ไว้สําหรับนําเสนอเท่าน้ัน ในส่วน
รายละเอียด ผู้นําเสนอสามารถเสนอด้วยการอธิบาย 
 ข้อดีของเทคนิค One page summary อาจสรุปได้ดังน้ี  
 1. รู้เรื่องได้ในกระดาษแผ่นเดียว การสรุปประเด็นปัญหา 
สถานการณ์ความเป็นไป ให้อยู่ภายในกระดาษแผ่นเดียวจะทําให้เข้าใจง่าย 
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มองครั้งเดียวเข้าใจได้ ว่าภาพรวมคือเรื่องอะไร ที่ไหน อย่างไร ไม่เสียเวลา
อ่านเอกสารที่ยืดยาว โดยเฉพาะหากมีรูปภาพสวยๆ ประกอบ จะดึง
ความสนใจของผู้รับฟังได้ดี 
 2. ทําให้ผู้นําเสนอต้องทําความเข้าใจในประเด็นที่นําเสนอ 
เพ่ือที่จะสรุปประเด็นให้ได้อยู่ในพ้ืนที่กระดาษ A4 จึงจําเป็นต้องเข้าใจ
ข้อมูลรายละเอียด เป็นการพัฒนาบุคลากรได้อีกวิธีหน่ึงด้วย 
 3. การกําหนดกรอบพ้ืนที่ในแต่ละหัวข้อ เป็นการบังคับ  
ให้ผู้ฟังต้ังใจและมีสมาธิกับหัวข้อที่นําเสนอมากข้ึน บางครั้งอาจใช้
กรอบที่เว้นพ้ืนที่ว่างไว้ เพ่ือเป็นการให้ผู้ฟัง ช่วยกันออกความคิดเห็น 
เติมเต็มหัวข้อน้ันๆ เช่นหากหัวข้อที่นําเสนอเป็นประเด็นปัญหา ที่ต้องหา
ทางออกให้กับองค์กร สามารถให้การเว้นพ้ืนที่ว่างเพ่ือการระดมสมอง
แก้ไขปัญหาประเด็นน้ันๆ ได้ 
 4. หัวข้อชัดเจนประจํากรอบ จะช่วยดึงทุกคนกลับเข้ามา 
ในประเด็นได้ เหมาะสําหรับกรณีที่ในการประชุม มักชอบออกนอกเร่ือง 
คุยกันไม่ตรงประเด็น ซึ่งพบบ่อยๆ จนไม่สามารสรุปประเด็นหลักๆ ได้  
สามารถใช้ช่ือหัวข้อที่ชัดเจนน้ัน มาช่วยตัดเรื่องไม่จําเป็นออก พูดคุย
กันเฉพาะเรื่องสําคัญ เร่งด่วน ตรงประเด็น ดังน้ันกระดาษแผ่นเดียว 
ทําให้สิ่งที่ ต้องทํา และสิ่งที่ ต้องคิด ชัดเจนข้ึน ความคิดที่กระจัด
กระจายก็กลับมารวม ทําให้งานเสร็จเร็วขึ้น 
 5. หากเป็นการประชุม สามารถใช้กระดาษแผ่นเดียว  
น้ันเป็นสรุปการประชุมได้เลย ไม่จําเป็นต้องทํารายงานการประชุมอีก 
นอกจากน้ีกระดาษแผ่นเดียวทําให้ทุกคนในที่ประชุมเห็นข้อมูลทั้งหมด 
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เวลาปรึกษาหารือก็คุยได้ครอบคลุมมากขึ้น และลงรายละเอียดได้ลึก
กว่าเดิม โดยที่ใช้เวลาประชุมลดลง 

เทคนิคการสรุปความคิด  
 เป็นอีกเทคนิคหน่ึงที่มีประโยชน์ในการเรียบเรียงข้อมูล   
ในกรณีที่พบบ่อยในการประชุมคือ ในการประชุมทุกคนเสนอแนวคิด 
แนวทางเยอะแยะไปหมด ความคิดหลายหลาย ทุกคนต่างพูด แต่ไม่มี
ใครจับแนวคิดเหล่าน้ันมาเรียงให้เป็นระเบียบ มาเรียงให้เห็นกันชัดๆ 
ว่ามีตัวเลือกอะไร เวลาตัดสินใจ อาจพลาดมองข้ามแนวคิดดีๆ ไปได้
ง่ายๆ  เทคนิคการสรุปความคิดโดยทําเป็นตารางบนกระดาษแผ่นเดียว
และใช้เป็นตัวช่วยทําให้ตัดสินใจเรื่องต่างๆ จะทําได้ง่ายขึ้น วิธีการ
ง่ายๆ คือ 
 1. วาดตารางเรียบเรียงข้อมูล โดยหยิบปากกาสีเขียว (หรือ
สีอ่ืนที่มี) มาวาดตาราง 8 ช่องลงบนกระดาษ หากข้อมูลเยอะอาจเพ่ิม
จํานวนช่อง  และตารางช่องแรกให้ลงวันที่และหัวข้อไว้ 
 2. เขียนคําตอบลงในช่อง คือหากมีแนวความคิดใดๆ คิดได้ 
ให้ใช้ปากกาสีนํ้าเงิน (หรือสีอ่ืนที่มี) จดลงในช่องต่างๆ ไว้เลยจะได้ไม่ลืม  
บางคนชอบคิดในใจ แต่คิดแล้วไม่จดส่วนใหญ่เมื่อออกจากที่ประชุมก็
จะลืม 
 3. สรุปความคิด โดยใช้ปากกาสีแดงมาตรวจความคิด  
โดยขีดฆ่า กากบาทตัวโตๆ บนแนวคิดที่ไม่ถูกเลือก อย่าลืมใส่เหตุผล
สักนิด จะได้ทราบว่าไม่ถูกเลือกเพราะอะไร ขีดฆ่าไปเรื่อยๆ จนเหลือ
ตัวเลือกสุดท้ายที่ ใช่ 
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ตัวอย่าง เทคนิคการสรุปความคิดด้วยตาราง 8 ช่อง 
28 มิย 60 
เลือก
สถานท่ี
จัดประชุม
ประจําปี 

 
ลําปาง 
มี
ความ
พร้อม 

 
กาฬสินธ์ุ 
ไม่มี
ความ
พร้อม 

อุดรธานี 
อยากไป
ทาง
เหนือ
มากกว่า 

ปทุมธานี 
ค่า
สถานท่ี
แพง 

เพชรบูรณ์ 
ไม่มีความ
พร้อม 

สุราษฏร์ธานี
ไกล เสีย
ค่าใช้จ่าย
เดินทางมาก 

แพร่ 
ไม่มี
ความ
พร้อม 

   
 
 เทคนิคการสรุปกระบวนงานด้วย Mind Map 
 เทคนิคน้ีไม่ใช่เทคนิคใหม่ แต่ส่วนใหญ่จะถูกลืม ไม่นํามาใช้
ในการทํางาน เทคนิคน้ีคนส่วนใหญ่ในองค์กร ทุกคนจะทราบกันดี 
อยู่แล้ว แต่ผู้เขียนได้รับการสอบยํ้าจากการไปอบรมในครั้งน้ี จึงอยาก
นํามาสรุปเป็นประเด็นสําคัญอีกคร้ังหน่ึง เทคนิคการสรุปกระบวนงาน
ด้วย Mind Map มีประโยชน์ในการสรุปภาพรวมกระบวนต่างๆ  
ที่มีความเก่ียวเน่ืองกัน เป็นเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ ใช้ใน
การช่วยแก้ปัญหา และสร้างแนวทางการแก้ปัญหา เพราะเป็น
กระบวนการที่ต่อยอดความคิดออกไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้
เห็นภาพรวมของประเด็นทั้งหมดว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง จึงเป็น
เทคนิคที่เหมาะสมอีกเทคนิคหน่ึงในการนํามาพัฒนาองค์กร 
 นอกจากเทคนิคสําคัญบางประการท่ีใช้สื่อสารในองค์กร
ตามที่กล่าวมาแล้ว ยังมีประเด็นบางประการที่มีความสําคัญสําหรับ 
การปรับปรุงการสื่อสารในองค์กรในปัจจุบัน คือ 
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 1. เมื่อเริ่มต้นสื่อสารจําเป็นต้องมีความชัดเจนใน 2 ประเด็น
คือ ประเด็นแรก ทําไมจึงต้องสื่อสารเรื่องน้ีออกไป และรายละเอียด
อะไรที่ ต้องการสื่อสารออกไป  ประเด็นถัดมาคือ  ผู้ ฟังคือใคร  
มีความสามารถในการรับสาร ในการตีความ มีความรู้ความเข้าใจ 
มากพอที่จะเข้าใจสิ่งที่สื่อสารน้ันหรือไม่ การประเมินผู้รับสารแต่ละคน
จะทําให้ทราบว่า จะต้องสื่อสารอย่างไร ต้องให้รายละเอียด ต้องอธิบาย 
มากหรือน้อยเท่าไร เพ่ือให้สิ่งที่ต้องการสื่อสารออกไปบรรลุวัตถุประสงค์ 
ป้องกันการรับข่าวสารเดียวกันแต่ตีความได้แตกต่างกันทําให้เกิดความ
คลุมเครือ สับสน 
 2. การสื่อสารในกลุ่มไลน์ ควรมีความระมัดระวังในการสื่อสาร 
เน่ืองจากเป็นการสื่อสารด้วยตัวอักษร ดังน้ันผู้รับสารจะมีความเข้าใจดี 
หรือเข้าใจน้อย หรือแม้แต่อ่านแล้วอาจมีความขัดใจในคําพูดที่อ่านจากไลน์ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นตัวอักษร ไม่อาจสื่อได้ถึงอารมณ์ของผู้ส่งสาร และ
การรับสารก็ขึ้นกับอารมณ์ของผู้อ่านในขณะน้ัน  ดังน้ันการสื่อสารกับ
บุคคลในองค์กรด้วยทางไลน์ จึงจําเป็นต้องมีระวังเป็นอย่างย่ิง ทั้งน้ี
ผู้เขียนเห็นว่าการสื่อสารทางไลน์ ควรเป็นการสื่อสารแบบกลางๆ  
ใช้สําหรับการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารอย่างรวดเร็วเท่าน้ัน ระวังคําพูด
กํากวม  
 3. ผู้บริหารควรให้โอกาส และรับฟังบุคลากรทุกระดับใน
องค์กร ในบางครั้งผู้อํานวยการ หัวหน้างาน อาจมีภาระงานมากจนไม่มี 
โอกาสรับฟัง พบปะลูกน้องทําให้ขาดการสื่อสาร ขาดโอกาสท่ีจะทําให้
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร และเนื่องจากในปัจจุบันมีงาน
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นโยบายรัฐบาลเร่งด่วนหลายภารกิจ ย่ิงเป็นความจําเป็นที่จะต้อง
สื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและเป็น
ส่วนหน่ึงของงาน การส่ือสารอย่างต่อเน่ืองยังช่วยป้องกันการบิดเบือน
ข้อมูล จากการส่งข่าวสารผ่านกันเป็นทอดๆ ผ่านคนหลายคน จนทําให้
ข้อมูลที่แท้จริงตกหล่น หรือมีการปรุงแต่งข้อมูลโดยไม่ต้ังใจ จนทําให้
ข้อมูลเกิดการบิดเบือนไปจากความเป็นจริงได้ 
 ผู้เขียนขอสรุปปิดท้าย ด้วยตัวอย่างภาพ One page summary 
ไว้ ณ ที่น้ี 
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การพัฒนาและปรับปรุงงานจากประสบการณ์ 
ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 

สุชาดา  สุดตะคาน  
นักการข่าวชํานาญการพเิศษ  

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 

 การฝึกอบรมสําหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ประจําปี 2560 มีกรอบของหลักสูตรที่มุ่งสร้าง
สมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานอันประกอบด้วย การมีภาวะผู้นํา 
ทักษะในการสื่อสาร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยมีประเด็น 
ที่มุ่งเน้นสําคัญ ได้แก่ การส่ือสาร (Communication) ความร่วมมือ 
(Collaboration) และกระบวนการตัดสินใจ (Decision making) ทั้งน้ี 
จากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการเข้ารับการอบรม พบว่าการเป็น
องค์กรภาครัฐในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายไปสู่การเป็น Thailand 4.0 
น้ัน องค์กรภาครัฐมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง  
การเป็นองค์กรภาครัฐที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมและ
ตระหนักถึงความจําเป็นในการร่วมมือกันพัฒนาประเทศมากขึ้น      
 ในการจัดทําข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงการทํางานจากประสบการณ์ 
ที่ ได้ รับจากการฝึกอบรมน้ัน เมื่ อพิจารณาจากมิ ติของการทํางาน 
ด้านความมั่นคงของสํานักข่าวกรองแห่งชาติแล้ว เห็นว่าความตระหนัก
รู้ด้านความร่วมมือจากภาคประชาชนต่อความม่ันคงปลอดภัยยังคงมีน้อย 
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ประชาชนมีความรู้สึกหวาดระแวงและรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะให้ข้อมูล
หรือข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ แม้ว่าจะมีสถานการณ์
ความรุนแรงเกิดขึ้นในชุมชนและสร้างความหวาดกลัวต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมถึงการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนเองก็ตามที 
รวมท้ังการที่สํานักข่าวกรองแห่งชาติเป็นองค์กรด้านความมั่นคงที่มี
ภารกิจแตกต่างจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืนเช่นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านเศรษฐกิจหรือสังคม การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร 
มีลักษณะเฉพาะและส่วนใหญ่มีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานในทางลับ  
จึงทําให้มีความเป็นไปได้น้อยที่จะภาคประชาชนโดยทั่วไปจะสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเปิดเผย  
 ในปัจจุบันการตระหนักรู้ของภาคประชาชนต่อการเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคมเพ่ือร่วมกับภาครัฐในการสร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัย  
เป็นประเด็นที่สํานักข่าวกรองแห่งชาติอาจต้องพิจารณาริเริ่มสร้างให้เกิดขึ้น 
เน่ืองจากในปัจจุบันน้ีภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ  
มีความซับซ้อน และมีความเช่ือมโยงระดับองค์กรหรือบุคคลในระดับ 
ที่หลากหลายมากข้ึน กลุ่มบุคคลที่เป็นภัยต่อความม่ันคงมีการแฝงตัว
อยู่ในชุมชนที่กว้างขวาง เห็นได้จาก เหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นในห้วง
สามปีที่ผ่านมา ไม่ ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สถานีรถไฟฟ้าสยาม/  
เซนทรัลเฟสติวัล อ.เกาะสมุย/ สี่แยกราชประสงค์ และสะพานตากสิน 
(ปี 2558) เหตุการณ์ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์/ สถานที่จัดงานวันแม่ที่ 
จ.สุราษฎร์ธานี และ อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา (ปี 2559) เหตุการณ์ที่หน้า
กองสลากเก่า ถ .ราชดําเนินกลาง/หน้าโรงละครแห่งชาติ และ
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โรงพยาบาลพระมงกุฎ (ปี 2560) โดยมีความหลากหลายทั้งบุคคลผู้ก่อเหตุ
และมูลเหตจูงใจ ซึ่งเป็นการยากสําหรับสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
ที่จะปฏิบัติงานด้านการข่าวได้อย่างครอบคลุม ทั้งน้ี หากประชาชน 
ให้ความร่วมมือแจ้งเหตุที่ต้องสงสัย หรือบุคคลท่ีอาจเป็นพิรุธต่อ 
ความมั่นคงปลอดภัยโดยรวม และสํานักข่าวกรองแห่งชาติอาจพิจารณา 
ใช้เป็นเบาะแสเบ้ืองต้นเพ่ือปฏิบัติงานในขั้นตอนต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 มีข้อพิจารณาว่า ในยุคสมัยที่ประชาชนมีความใกล้ชิด 
และคุ้นเคยกับเทคโนโลยีการส่ือสารหรือสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
เพ่ิมมากขึ้น การจัดทําช่องทางส่ือออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพของ 
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ น่าจะเป็นช่องทางหน่ึงที่สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
อาจพิจารณาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังมากขึ้น อย่างไรก็ดี พบว่าเว็บไซต์หลัก
ของสํานักข่าวกรองแห่งชาติ (www.nia.go.th) อาจไม่ใช่ช่องทาง 
ที่มีประสิทธิภาพมากนัก กล่าวคือมีลักษณะของเว็บไซต์ที่ค่อนข้างมี
ความเป็นทางการ เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน และการนําเสนอ
รายงานสถานการณ์ข่าว ซึ่งแม้จะมี Template ที่ประชาชนสามารถ
สื่อสารกับหน่วยงานได้ แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ดี โดยประชาชน 
อาจมองว่าเน้ือหาในสื่อออนไลน์ดังกล่าวของสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
มีความเช่ือมโยงกับประชาชนน้อย หรืออาจมีความกังวลและหวาดกลัว
ในความปลอดภัยของตนเองเมื่อมีการติดต่อกับหน่วยงาน จึงทําให้
เว็บไซต์หลักของสํานักข่าวกรองแห่งชาติได้รับ Feedback จากประชาชน
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ผ่านสื่อดังกล่าวค่อนข้างน้อย และไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป (มีสถิติ 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 2513 ครั้ง) 
 อย่างไรก็ดี ตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติได้รับมอบหมายให้
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานขององค์การ
รักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน (Civil Security Organization)  
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2522 มีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย การสร้างความตระหนักรู้ให้เกิด
ความร่วมมือของประชาชนต่อการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
ของสํานักข่าวกรองแห่งชาติ อาจดําเนินการผ่านเว็บไซต์ www.secnia.go.th 
ขององค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีแนวโน้ม 
ว่าจะสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า 
 ทั้งน้ี มีข้อพิจารณาว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเว็บไซต์หลักของ
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ การนําเสนอข้อมูลของ www.secnia.go.th 
มีการนําเสนอบทความทั่วไปที่น่าสนใจเกี่ยวกับภัยด้านความมั่นคงใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งคอลัมน์ความรู้ อ่ืนๆ อาทิ สาระน่ารู้ เรียนรู้  
รปภ. จากหนัง และเรียนรู้ รปภ. จากรูปภาพ มีความน่าสนใจเน่ืองจาก 
มีลักษณะความเป็นทางการน้อยกว่า การส่ือสารและเนื้อหาดึงดูดใจ 
และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมมากกว่า (มีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
402,971 ครั้ง) ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่สํานักข่าวกรองแห่งชาติจะสามารถ 
ต่อยอดรูปแบบของการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงให้กับ
ประชาชนผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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 สําหรับแนวทางการดําเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวน้ี  
เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สํานักข่าว
กรองแห่งชาติอาจพิจารณาจัดทํา Template เพ่ิมเติมในเว็บไซต์ 
www.secnia.go.th ขององค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน  
ในลักษณะของกระดานพูดคุย เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง
ระหว่างผู้เข้าชมและผู้บริหารเว็บไซต์อย่างสม่ําเสมอ มีรูปแบบที่เป็น
มิตรกับผู้เข้าชมและจูงใจให้เกิดการสื่อสารผ่าน Template ใหม่น้ี  
ลดการใช้ภาษาที่มีความเป็นทางการ แต่ต้องแฝงไว้ด้วยการให้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
และความจําเป็นที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปกป้องผลประโยชน์
แห่งชาติร่วมกันกับภาครัฐ  
 นอกจากน้ี การที่สํานักข่าวกรองแห่งชาติมีภาพลักษณ์ของ
การเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง มีความเป็นไปได้ว่า ประชาชนอาจ
เกิดความหวาดระแวงและขาดความเชื่อมั่นในการให้ข่าวสาร หรือ
สนทนาผ่านเว็บไซต์ขององค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนได้ 
สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสํานักข่าวกรองแห่งชาติต้องจัดทํากระดานสนทนา 
ที่จูงใจ สร้างความไว้วางใจในการให้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน  
มีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าสนใจจากประชาชนอย่าง
เป็นระบบและปลอดภัยต่อผู้ให้ข่าวสาร ทั้งน้ี บุคลากรท่ีจะทําหน้าที่
รับผิดชอบต่อการดําเนินการดังกล่าวน้ี ต้องมีลักษณะเป็นมิตร  
เปิดกว้างในการรับฟังข่าวสาร มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความชํานาญ
ในเชิงวิชาชีพในการพิจารณาคัดกรองข่าวสารที่เป็นประโยชน์ หรืออาจ
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เป็นข่าวสารที่นําไปสู่การดําเนินการตามข้ันตอนการต่อต้านข่าวกรอง
ได้ ต่อไป  ย่ิ ง ไปกว่า น้ัน  ผู้ที่ทํ าหน้าที่ ดูแลกระดานข่าว น้ี ต้องมี 
ความเข้าใจในภารกิจอย่างถ่องแท้ มี วิ นัยในการปฏิบัติหน้าที่  
และสํานักข่าวกรองแห่งชาติต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบ
ที่เข้มแข็ง มีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการจัดทํากระดานข่าวน้ี
อย่างสม่ําเสมอ ทั้งในส่วนของการประเมินระบบ การประเมินความถูกต้อง 
แม่นยําของข่าวสาร และการใช้ประโยชน์ 
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ขยะ ขยะ ท่ีไม่น่าขยาด!!! 

สุทธาสณิี   กล่าวกิติกุล 
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ 

กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

1. ที่มาและความสําคัญ 
 เน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสูงขึ้น 
ประชาชนมีการบริโภคและอุปโภคมากขึ้น ก่อให้เกิดปริมาณขยะ 
เป็นจํานวนมาก ทั้งน้ีการกําจัดขยะในระยะแรกของประเทศนิยม
วิธีการฝังกลบ แต่ในปัจจุบันพ้ืนที่สําหรับฝังกลบขยะหายากขึ้น  
และบ่อฝังกลบขยะในระยะแรกน้ันไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการส่งผลให้
เกิดมลภาวะต่างๆ ตามมา เช่น ไฟไหม้บ่อขยะ กลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ  
นํ้าชะขยะปนเป้ือนลงสู่ดินและแหล่งนํ้าทําให้ไม่สามารถนํานํ้าทั้งจาก
บนดินและนํ้าใต้ดินมาบริโภคได้ ฯลฯ จากปัญหาวิกฤติขยะไทยที่ทั้ง
ตกค้างสะสมและการกําจัดไม่ถูกวิธีจนสร้างมลพิษและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมไปทั่วทั้งประเทศ จากปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีทําให้การจัดการ
ขยะเป็นปัญหาที่รัฐบาล (รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี) เห็นความสําคัญ จึงได้กําหนดเป็นวาระแห่งชาติ 
นอกจากน้ียังมีแนวความคิดที่จะนําขยะมาแปรสภาพเป็นพลังงาน 
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เน่ืองจากการขาดแคลนพลังงานเป็นปัญหา
ของประเทศ โดยได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและ
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ของเสียอันตรายร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการตาม Roadmap 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม
ดําเนินการและให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนหลัก โดย Roadmap 
การกําจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ต้องการให้มีการกําจัดขยะ
ค้างสะสม (ขยะเก่า) จํานวน 30.83 ล้านตัน มีการดําเนินการกําจัดขยะ  
3 วิธี ได้แก่ การฝังกลบช่ัวคราว การขนย้ายไปกําจัดอย่างถูกต้อง และ
การนําขยะไปผลิตเช้ือเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และมี
การกําจัดขยะใหม่โดยดําเนินการ 3 มาตรการ ได้แก่ การลดขยะและ
คัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม 
และการกําจัดขยะโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานที่เน้นการแปรรูปเป็น
พลังงาน โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน นอกจากน้ีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ พ.ศ. 2557 ซึ่งกําหนดให้มีแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2558-2562) เพ่ือให้มีการจัดการขยะ 
มูลฝอยอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จัดทํา ทั้งน้ีกระทรวงพลังงาน
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนดําเนินการภายใต้แผนแม่บทการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน และมีโครงการหรือ
แผนงานที่อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น โครงการนําร่อง
การจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรแบบกระจายศูนย์ โครงการศึกษา
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ออกแบบระบบบริหารจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นพลังงานทดแทน 
ระดับจังหวัด เป็นต้น  
 กระทรวงพลังงานได้กําหนดเป้าหมายการผลิตพลังงานจากขยะ 
ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 30%  
ในปี พ.ศ. 2558-2579 โดยมีเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากขยะทั้งจาก
ขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมภายในปี 2579 เท่ากับ 550 เมกะวัตต์ 
และผลิตความร้อน 495 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ (Ktoe) สําหรับภาค
การผลิตไฟฟ้าได้มาจากการเผาขยะในเตาเผาขยะ หรือจากการนําก๊าซ
จากหลุมฝังกลบขยะมาผลิตไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
จากการหมักขยะ ส่วนการผลิตความร้อนจากขยะ สามารถได้มาจาก
การใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนก๊าซหุงต้ม และการนําขยะไปใช้เป็นเช้ือเพลิง 
ในโรงงานปูนซีเมนต์เพ่ือทดแทนถ่านหิน  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานจากขยะเพ่ิมมากขึ้น 
กระทรวงพลังงานจึงได้มีมาตรการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ 
ทั้งในด้านของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป สําหรับมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนสําหรับผู้ประกอบการ ได้มีมาตรการสนับสนุนการนํา
ขยะมาผลิตพลังงาน ประกอบด้วยการสนับสนุนส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า 
(FiT) สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ โดยคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบ FiT เมือวันที่ 15 ธ.ค. 2557 สําหรับ
ขยะชุมชน และ FiT สําหรับขยะอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 
ตามลําดับ โดยอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน FiT สําหรับ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) 
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ผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนจากขยะจะได้อัตรารับซื้อไฟฟ้า 
จากการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าถึง 2.61-5.82 บาท นอกจากน้ียังมีการ
ส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
(ESCO Fund) โดยให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการแต่ขาดปัจจัยการลงทุน รวมทั้งยัง
ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการ
ยกเว้นอากรขาเข้า สําหรับเคร่ืองจักรและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับโครงการพลังงานทดแทน สําหรับมาตรการในด้านของประชาชน
ทั่วไป กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีการ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการนําขยะ 
มาผลิตพลังงาน โดยการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะเพ่ือนําขยะ 
ที่ไม่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้มาผลิตพลังงานและให้ความรู้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน ให้มีความเข้าใจในการจัดการ
ขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
 นอกจากน้ี พพ. ยังได้เร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาพลังงานขยะ โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ เช่น ขอความร่วมมือ
ในการแก้ไขผลักดันกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การขอ
ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และองค์การปกครองท้องถิ่น  
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความรู้ที่ถูกต้อง
ในการบริหารจัดการขยะและการผลิตพลังงานจากขยะ รวมถึงการ
สนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ให้ความสําคัญ 
กับการผลิตพลังงานจากขยะเป็นลําดับแรก 
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2. สถานการณ ์
 ในปัจจุบันขยะชุมชนในประเทศไทย (ในปี พ.ศ. 2559)  
มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 27.06 ล้านตัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 
ประมาณ 190,000 ตัน (ร้อยละ 0.7) โดยเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
กรุงเทพมหานคร 4.20 ล้านตัน และใน 76 จังหวัด 22.84 ล้านตัน  
โดย 5 จังหวัดที่มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร 
ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ ขอนแก่น โดยปัจจุบันคนไทย  
1 คน สร้างขยะโดยเฉลี่ย 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  
 โดยการจัดการในปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั่วประเทศ 7,777 แห่ง มี 4,545 แห่ง ที่ให้บริการเก็บขนนําไปกําจัด  
เป็นจํานวน 13.6 ล้านตัน (ร้อยละ 50 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น)  
โดยถูกกําจัดในสถานที่กําจัดอย่างถูกต้องจํานวน 9.59 ล้านตัน หรือ
ร้อยละ 36 และถูกกําจัดที่สถานที่กําจัดไม่ถูกต้อง (เผากลางแจ้ง เทกองทิ้ง
บ่อดินเก่า/ พ้ืนที่รกร้าง) จํานวน 11.69 ล้านตัน หรือร้อยละ 43  
ส่วนการคัดแยกเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์มีเพียง 5.76 ล้านตัน หรือร้อยละ 21 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่า การดําเนินการจัดการขยะ
มูลฝอย ทั้งกระบวนการคัดแยกการจัดเก็บ รวบรวมและการเก็บขน  
ยังไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง และวิกฤตปัญหาขยะ
มูลฝอยที่ เ กิดขึ้นจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แม้ว่า
กระทรวงพลังงานจะมีมาตรการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิต
พลังงานจากขยะ แต่การดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดขยะ 
หรือการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือผลิตพลังงานจากขยะไม่บรรลุถึงเป้าหมาย
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ตามแผนได้เน่ืองจากมีการต่อต้านจากประชาชน ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ประชาชนไม่เข้าใจและคิดว่าการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน ทั้งน้ีการนําขยะ 
มาผลิตเป็นพลังงาน ถือเป็นทางเลือกที่ได้ประโยชน์สูงสุด เพราะ
นอกจากจะเป็นการลดพ้ืนที่ฝังกลบซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อมแล้ว 
เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานจากขยะในปัจจุบันสามารถควบคุมมลพิษ 
ที่จะเกิดขึ้นได้ 
 ในปัจจุบัน สื่อออนไลน์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เป็นช่องทางที่เป็นสื่อเสรีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับทุกเร่ือง ซึ่งสามารถเช่ือมโยงแหล่งข้อมูล
เพ่ือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร้ขีดจํากัดบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งยังมีบทบาทต่อการดํารงชีวิตของผู้คน 
ในปัจจุบันอย่างมากเพราะเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการ
เรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน ดังน้ัน การใช้สื่อสังคมออนไลน์สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้เรื่อง “ขยะ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  
เมื่อประชาชนเข้าใจเรื่องการจัดการขยะมากขึ้น จะทําให้ลดการ
ต่อต้านจากประชาชนได้ และสําหรับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อ
ออนไลน์ได้ก็ยังคงใช้รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ผ่านการอบรมแบบ
วิทยากรบรรยาย โดยส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ 
ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
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3. ความท้าทาย 
 จะทําอย่างไรเพ่ือให้ประชาชนยอมรับโครงการการจัดการ
ขยะเพ่ือผลิตเป็นพลังงาน 

4. มาตรการ 
 สื่อสาร โดยให้ความรู้เรื่อง “ขยะ” ได้แก่ การจัดการขยะ
ด้วยตัวเอง การคัดแยกขยะ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ 
มลพิษที่เกิดจากการผลิตพลังงานจากขยะและการควบคุมมลพิษ  
 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและประชาชน
ในท้องถิ่น เพ่ือเข้าร่วมการอบรมการให้ความรู้เรื่อง “ขยะ” 
 ภาครัฐและประชาชนร่วมกันตัดสินใจในการเลือกวิธีการ
จัดการขยะในแต่ละพ้ืนที่ 
5. แผนปฏิบัติการ 

5.1 จัดทําสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบ ไลน์ และเฟสบุคส์ 
เพื่อเป็นช่องทางในการให้ความรู้  

 เรื่อง “ขยะ” กับประชาชนทั่วไปที่สามารถเข้าถึง
สมาร์ทโฟน พร้อมทั้งมีกิจกรรมการตอบคําถาม และแจก
ของรางวัล อย่างต่อเนื่อง  
 เป้าหมาย ประชาชนทั่วไปที่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟน 
 งบประมาณ 1.5 ล้านบาท ต่อปี 
 ระยะเวลาดําเนินการ 2-3 ปี 
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 ประโยชน์ที่จะได้รับ  
- เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ เรื่อง “ขยะ” 

อย่างต่อเน่ือง  
- เพ่ือให้มีประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ เรื่อง 

“ขยะ” ซึ่งจะส่งผลให้โครงการการผลิตพลังงานจากขยะสามารถ
ดําเนินการได้และองค์กรสามารถบรรลุผลสําเร็จได้ตามเป้าหมายของ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก (AEDP) ที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้ 

- เพ่ือเป็นแนวทางการสื่อสาร ประสานงาน และการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถลดปัญหาอุปสรรค และการต่อต้าน 
การเกิดโครงการการผลิตพลังงานจากขยะ 

- ประเทศมีสิ่งแวดล้อมที่ ดีขึ้น เน่ืองจากลดการใช้
พลังงานจากฟอสซิล และเป็นการกําจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 จัดอบรมหลักสูตร ความเข้าใจด้านการจัดการขยะ
ด้วยตัวเอง การคัดแยกขยะ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ 
มลพิษที่เกิดจากการผลิตพลังงานจากขยะและการควบคุมมลพิษ  
 เป้าหมาย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟน และประชาชนในพ้ืนที่
ที่คาดว่าจะมีโครงการผลิตพลังงานจากขยะหรือพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 
ในการผลิตพลังงานจากขยะ 
 งบประมาณ 3 ล้านบาท ต่อปี 
 ระยะเวลาดําเนินการ 2-3 ปี 
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 ประโยชน์ที่จะได้รับ  
- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนทุกภาคส่วน 

มีความรู้ เรื่อง “ขยะ” อย่างต่อเน่ือง  
- เพ่ือให้มีประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ เรื่อง 

“ขยะ”ซึ่งจะส่งผลให้โครงการการผลิตพลังงานจากขยะสามารถ
ดําเนินการได้และองค์กรสามารถบรรลุผลสําเร็จได้ตามเป้าหมายของ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก (AEDP) ที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้ 

- เพ่ือเป็นแนวทางการสื่อสาร ประสานงาน และการ
ตัดสินใจท่ีถูกต้อง ซึ่งสามารถลดปัญหาอุปสรรค และการต่อต้านการ
เกิดโครงการการผลิตพลังงานจากขยะ 

- มีความสัมพันธ์ที่ ดี กับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 
ภาคเอกชน/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง/ประชาชน  

- ประเทศมีสิ่งแวดล้อมที่ ดีขึ้น เน่ืองจากลดการใช้
พลังงานจากฟอสซิล และเป็นการกําจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือผลักดัน 
ให้ภาคสหกรณ์โปร่งใสและเข้มแข็ง 

อณัศยา  ชาวเวียง 

 ปัจจุบันภาคสหกรณ์ถือว่าเป็นสถาบันทางการเงินประเภทหน่ึง
ที่มีความสําคัญอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกโดยมี 
เงินทุนหมุนเวียนมูลค่าสูงกว่า 2 ล้านล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ 
ให้ความช่วยเหลือกันเองระหว่างสมาชิก โดยมิได้มุ่งแสวงหากําไรจากการ
ดําเนินธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วง 10 ปี  
ที่ผ่านมามีข่าวการทุจริตในสหกรณ์และความล้มเหลวหรือความ
ผิดพลาดในการบริหารงานทําให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกอย่างมาก 
ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น อาจมาจากการขาดธรรมาภิบาลของฝ่ายจัดการหรือ
ฝ่ายบริหารสหกรณ์ และการกํากับดูแลที่ไม่เข้มแข็งโดยขาดความ
ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสมาชิกของสหกรณ์ที่ขาด 
ความตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในการตรวจสอบและรักษาสิทธิของ
ตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับดูแลการ
ทํางานของฝ่ายจัดการและฝ่ายบริหาร เช่น การไม่เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของสหกรณ์ การไม่เข้าร่วมประชุมใหญ่
เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี รวมทั้งอนุมัติแผนการดําเนินงาน ประมาณการรายรับ-
รายจ่าย และแผนการลงทุนในด้านต่างๆ ของสหกรณ์ในปีบัญชีถัดไป 
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อาจ ส่ งผลใ ห้ เ กิด ช่องทางความ เสี ยหายจากการทุ จริ ตห รือ 
ความผิดพลาดในการบริหารงาน ขาดธรรมาภิบาลที่ดี ทําให้ภาคสหกรณ์
อ่อนแอ และไม่โปร่งใส  
 ดังน้ันฝ่ายบริหารจัดการ และสมาชิกของสหกรณ์ควรมี
ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงหน้าที่ของตน และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
กํากับดูแลสหกรณ์ เพ่ือสร้างความร่วมมือ (Collaboration) กํากับ
ดูแลร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือให้
สหกรณ์มีความโปร่งใส และเข้มแข็ง เป็นที่พ่ึงของสมาชิก จึงมีความ
จําเป็นที่จะต้องมีการสื่อสาร (Communication) เพ่ือสร้างการรับรู้
ใ ห้แก่สมาชิกให้รับรู้และเข้าใจถึ งความเสียหายที่อาจเ กิดขึ้น  
เพ่ือป้องกันการทุจริตอันเน่ืองมาจากการขาดการตรวจสอบของสมาชิก 
เช่น กรณีการปลอมแปลงลายมือช่ือเพ่ือทําการถอนเงินรับฝากของ
สมาชิก ปลอมแปลงสัญญาเพ่ือกู้เงินในนามสมาชิก หรือกรณีขาดการ
ตรวจสอบการทําธุรกรรมทางการเงินของตนเองกับสหกรณ์ ทําให้เป็น
ช่องทางแก่ผู้ไม่สุจริตกระทําการให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์และ
สมาชิก นอกจากการน้ีการที่สมาชิกของสหกรณ์เข้าร่วมประชุมสมาชิก
เพ่ือตัดสินใจในเร่ืองที่สําคัญ หรือรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากรายงาน 
ผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือการปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายหรือ
ระเบียบกําหนด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตหรือความเสี่ยงที่จะเกิด
แก่สหกรณ์ในด้านการบริหารจัดการ หรือมีการบริหารจัดการที่ผิดพลาด
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โดยดําเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงทําให้เกิดความเสียหายแก่มวลสมาชิก 
ลงได้  
 เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นในภาคสหกรณ์ และเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคสหกรณ์ในปัจจุบัน จึงมีความจําเป็นต้องจัดทํา
โครงการส่ือสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
สมาชิกสหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการกํากับดูแล เพ่ือสร้างความร่วมมือ 
กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผลักดันให้สหกรณ์มีความโปร่งใส และเข้มแข็ง 
โดยการสื่อสารไปยังสมาชิกหรือผู้ที่ เ ก่ียวข้องในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการกํากับดูแลภาคสหกรณ์  มีแผนการดําเนินงานดังน้ี 
กําหนดเนื้อหาประชาสัมพันธ์โดยจําแนกแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. บทบาทและหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ 
  1.1 การให้คําปรึกษาแนะนําและให้ความรู้ด้านการ
บริหารการเงินและการบัญชี   
   - สหกรณ์จดทะเบียนจัดต้ังผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
จะดําเนินการเข้าวางระบบบัญชี สอนแนะการจัดทําบัญชีและงบการเงิน
ให้แก่พนักงานบัญชีของสหกรณ์  
   - จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและ 
การบัญชีแก่คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์  
   - ให้คําปรึกษาแนะนําการจัดทําบัญชีและงบการเงิน 
   - ส่งเสริมการจัดทําบัญชีให้แก่สมาชิกสหกรณ์  
เพ่ือสร้างวินัยทางการเงิน 
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  1.2 การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  
   - ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือ
แสดงความเห็นต่องบการเงินว่าสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรจัดทําบัญชี
และงบการเ งินเ ป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชีและระเบียบ 
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดหรือไม่ 
   - รายงานผลการตรวจสอบในแต่ละด้าน ประกอบด้วย 
การควบคุมภายใน การดําเนินธุรกิจในแต่ละด้าน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
หรือการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ หากมีสาระสําคัญ
ผู้สอบบัญชีจะดําเนินการแจ้งเป็นข้อสังเกตเพ่ือให้สหกรณ์ปรับปรุง 
และแจ้งไปยังนายทะเบียนสหกรณ์(กรมส่งเสริมสหกรณ์) เพ่ือรับทราบ
และพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  1.3 การกํากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน 
   - มอบหมายงานให้กับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ได้แก่ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้ชํานาญงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สําหรับสหกรณ์นอกภาคเกษตร 
ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน สหกรณ์ร้านค้า  
และสหกรณ์บริการ ที่มีทุนดําเนินงานต้ังแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป และมีช้ัน
คุณภาพการควบคุมภายในตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
อยู่ในระดับ ดี  
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   - จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 
ในด้านการตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบ 
   - ตรวจสอบคุณภาพผลงานผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
 2. บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ในการมีส่วนร่วม
กํากับดูแลสหกรณ์ 
  2.1 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขอยืนยัน
ยอดของสหกรณ์ เมื่อผู้สอบบัญชีส่งหนังสือเพ่ือขอยืนยันยอดคงเหลือ
ของจํานวนทุนเรือนหุ้น เงินให้กู้ หรือเงินรับฝากจะต้องทําการตรวจสอบ
และยืนยันความถูกต้อง หรือกรณีผู้สอบบัญชีขอยืนยันยอดโดยตรง
สมาชิกจะต้องให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีเพ่ือป้องกันมิได้เกิดความ
ผิดพลาดหรือทุจริตในยอดคงเหลือของเงินให้กู้ เงินรับฝาก หรือทุนเรือนหุ้น
ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ทั้งน้ียังเป็นการป้องกันการทุจริตได้อีกด้วย 
  2.2 การเข้าร่วมประชุมของสมาชิกที่สหกรณ์จัดขึ้นเพ่ือให้
รับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดําเนินงานของสหกรณ์ 
เช่น การประชุมกลุ่ม และการประชุมใหญ่ นอกเหนือจากการดูผลกําไร
หรือขาดทุนของสหกรณ์ ยังจะต้องให้ความสําคัญต่อการอ่านรายงานผล
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบในแต่ละเรื่อง 
คือ 1. ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ประกอบด้วย การควบคุมภายใน และ  
การขัดแย้งผลประโยชน์บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้อง 2. ความเส่ียงที่อาจ
เกิดขึ้น ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
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และความเสี่ยงด้านเงินลงทุนของสหกรณ์และ 3. เรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 
ที่กล่าวมาในเรื่องที่ 1 และ 2 
 3. เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนเพ่ือ 
นําช่วยให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการทางการด้านการเงินและ 
การบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างความโปร่งใส ธรรมาภิบาลท่ีดี 
  3.1 โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) ที่พัฒนา
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตรงตามลักษณะการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
รวมท้ังให้บริการแก่สมาชิก ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยํา และมีประสิทธิภาพ 
ในรูปแบบ One Stop Service ประกอบด้วย 
   - ระบบสมาชิกและหุ้นและระบบเงินให้กู้ เป็นเคร่ืองมือ
ในการบริหารจัดการหุ้น และสินเช่ือ เช่นทะเบียนทุนเรือนหุ้น 
ทะเบียนสัญญาเงินกู้ การคํานวณดอกเบ้ียตามมาตรฐานสากล  
เงินปันผลเฉลี่ยคืน วิเคราะห์อายุหน้ี รวมท้ังการพิมพ์ใบสําคัญจ่าย 
ใบเสร็จเสร็จรับเงิน สมุดคู่มือสมาชิก และรายงานเพื่อประกอบการ
บันทึกบัญชี 
   - ระบบเงินรับฝาก เป็นเคร่ืองมือในการดําเนิน
ธุรกรรมการรับฝาก–ถอน เปิดบัญชี และปิดบัญชี คํานวณดอกเบ้ียจ่าย 
และพิมพ์สมุดคู่ฝาก 
   - ระบบสินค้า เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินธุรกรรม
ซื้อ-ขายสินค้าของสหกรณ์ รองรับการขายสินค้า และการบริหารสินค้าคงคลัง 
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ทะเบียนลูกหน้ีการค้า-เจ้าหน้ีการค้า รวมทั้งการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี 
   - ระบบบัญชีแยกประเภท เป็นเคร่ืองมือในการ
จัดทําบัญชีและงบการเงิน ช่วยให้พนักงานบัญชีของสหกรณ์สามารถ
จัดทําและงบการเงินได้ 
  3.2 นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าของข้อมูลที่ได้รับจากโปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) เพ่ือสร้างความโปร่งใส และสร้าง
ธรรมาภิบาลที่ดีให้กับสหกรณ์ ประกอบด้วย 4 ระบบงาน หรือ เรียกว่า 
Smart 4M  
   - Smart Me เป็นเครื่องมือช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ 
เกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไปใช้บันทึกบัญชีครัวเรือน บัญชี
ต้นทุนอาชีพ ผ่าน Mobile Application เป็นแอพพลิเคชันที่ใช้งานง่าย  
ทําให้รู้ รับ-จ่ายครัวเรือน ภายใต้แนวคิดที่ว่า “รู้รายรับ รู้รายจ่าย  
รู้ฐานะตนเอง รู้ต้นทุน รู้กําไร” เพ่ือสร้างวินัยทางการเงิน และสามารถ
นําไปวางแผนการใช้จ่าย และการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - Smart Member เป็นเคร่ืองมือช่วยให้สําหรับ
สมาชิกสหกรณ์ใช้ตรวจสอบข้อมูลการทําธุรกรรมกับสหกรณ์ได้แบบ 
Real-Time ผ่าน Mobile Application ภายใต้แนวคิด “รู้ข้อมูลเคลื่อนไหว 
และรู้จํานวนคงเหลือ ของหุ้น เงินฝาก เงินกู้ ที่มีอยู่ในสหกรณ์ และ
ภาระการค้ําประกัน” นอกจากน้ีการเรียกดูข้อมูลของสมาชิกยังช่วย
ตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้องในการทํางานของฝ่ายจัดการด้วย 
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   - Smart Manage เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการ
งานสหกรณ์ ให้คณะกรรมการผู้บริหารสหกรณ์สามารถนําข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่มีคุณภาพมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 
ทันต่อเหตุการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ ตรวจสอบ 
การดําเนินงานของสหกรณ์ประจําวัน ได้อย่างรวดเร็วทุกที่ ทุกเวลา  
รู้การเคลื่อนไหวสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน นําไป
ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน สามารถกํากับดูแลฝ่ายจัดการสหกรณ์ได้
อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “รู้การเคล่ือนไหว  
รู้ฐานะการเงิน รู้ผลดําเนินงาน และรู้ความเสี่ยงของสหกรณ์”  
   - Smart Monitor เป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผู้สอบบัญชี
และผู้กํากับดูแลสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และความผิดปกติ
ทางการเงินของสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทําให้สามารถแก้ปัญหา หรือ
ยับย้ังการกระทําที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง หรือการทุจริตได้อย่าง
ทันเวลา โดยการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ แสดงรายงานบ่งช้ีความผิดปกติ
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้แนวคิด “รู้ความเสี่ยง รู้สถานะ รู้ทันการณ์ 
และรู้เท่าทันสหกรณ์”  
แผนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ 
 1) จัด ต้ั งที ม งานที่ เ ก่ี ยวข้ อ ง กับข้ อมู ล ในแ ต่ละ ด้ าน  
เพ่ือจัดเตรียมเน้ือหาประชาสัมพันธ์ตามหัวข้อที่กําหนดเพ่ือให้ได้
เน้ือหาการประชาสัมพันธ์ที่มีความถูกต้อง และชัดเจน 
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 2) พิจารณาคัดเลือกและออกแบบสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
การเลือกใช้ภาษาที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย หลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิค หากมีความจําเป็นจะต้องนํามาใช้จะต้อง
มีคําอธิบาย เพ่ือให้สามารถส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และประเภทของสื่อที่น่าสนใจเป็นสื่อในรูปแบบ 
Infographic หรือ Motion graphics ซึ่งจะช่วยทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 
และสามารถเผยแพร่ผ่าน Social Media ได้หลายช่องทาง 
 3) พิจารณาช่องทางในการเผยแพร่สื่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงเน้ือหาที่ส่งออกไป ซึ่งจากข้อมูลของ International 
Telecommunication Union (ITU) ณ มกราคม 2560 พบว่าประชากร 
ในประเทศไทยใช้งาน Internet สูงถึงร้อยละ 67 และจากข้อมูลสถิติ
สรุปจากงาน Thailand Zocial Awards 2017 ได้มีการสรุปสถิติ
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ประสบความสําเร็จ ได้แก่ 
Facebook มีผู้ใช้ 47 ล้านคน Line มีผู้ใช้ 41 ล้านคน และ Instagram  
11 ล้านคน ซึ่งจากการพิจารณาพบว่าสื่อสังคมออนไลน์มีความน่าสนใจ 
คือ Facebook และ Line@ สามารถกําหนดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ ต้องการได้อย่างครอบคลุมและใช้งบประมาณที่ค่อนข้าง ตํ่า  
เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางสื่อประเภทอ่ืน นอกจากน้ียังมี Youtube 
ซึ่งถือว่าเป็นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ประเภท VDO Sharing  
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าใช้งานจํานวนมาก และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างครอบคลุมโดยการนํามาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) อ่ืนได้อีกด้วย  
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การติดตามประเมินผลการรับรู้การประชาสัมพันธ์ในแต่ละช่องทาง 
 การติดตามผลการประชาสัมพันธ์ในแต่ละช่องทางสามารถ
เก็บข้อมูลสถิติการเข้าถึงจากทั้งสามช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งจะทําให้ทราบว่าสื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 
รวมทั้งรับทราบถึงความคิดเห็น (Feedback) จากผู้ที่เข้าถึงสื่อที่เผยแพร่ได้
อีกด้วย โดยวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละช่องทางดังน้ี 

- Facebook ตรวจสอบข้อมูลสถิติการเข้าถึงได้ที่แท็บ 
Facebook Insights ซึ่งจะแสดงข้อมูลของผู้ที่เข้าถึงข้อมูล จํานวนคร้ัง
ของการเข้าชม และกลุ่มผู้ เข้าชม รวมทั้งการแสดงความสนใจ 
โดยการกด  like และการเผยแพร่ ต่อโดยการ  Share รวมทั้ งมี 
การจัดเก็บจํานวนติดตามโดยการ Subscribe  

- Line@ ตรวจสอบข้อมูลสถิติการเข้าถึงได้ที่ หน้าหลักของ 
Line จะแสดงจํานวนผู้ติดตามจากหน้าจอหลักจะแสดงจํานวน Friend 
และสถานะการ Read ของข้อมูลที่โพสต์ รวมท้ังการแสดงความสนใจ
โดยการกดถูกใจ (like) และการเผยแพร่ต่อโดยการ Share 

- Youtube ตรวจสอบข้อมูลสถิติการเข้าถึงได้ที่ 
แท็บ Analytics ในบัญชี YouTube จํานวนผู้ เข้าชม และจํานวน 
ผู้แสดงความคิดเห็นต่อสื่อวีดีโอ (like/dislike) และการเผยแพร่ต่อ 
โดยการ Share รวมท้ังมีการจัดเก็บจํานวนติดตามโดยการ Subscribe 
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บทสรุป 
 จากปัญหาการทุจริตและการบริหารงานที่ผิดพลาดของ 
ฝ่ายจัดการและฝ่ายบริหารที่เกิดขึ้นในภาคสหกรณ์อย่างรุนแรง ส่งผลให้
เกิดความสงสัยถึงประสิทธิภาพในการกํากับดูแลของภาครัฐ แท้จริง
แล้วการกําลับดูแลสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและโปร่งใสไม่เพียงแต่
การกํากับดูแลโดยภาครัฐเท่าน้ัน แต่ยังจะต้องได้รับความร่วมมือจาก
สมาชิกสหกรณ์ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง รวมทั้งการใช้
เครื่องมือที่สามารถช่วยให้การกํากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะน้ัน 
เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์ในการมีส่วนร่วมกํากับดูแลสหกรณ์จึงต้องมีการ
สื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการกํากับดูแล และการใช้
เครื่องมือเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการกํากับดูแล เพ่ือให้เกิด 
ความเช่ือมั่นในการกํากับดูแลสหกรณ์ ทําให้สมาชิก และบุคคลทั่วไป 
มีความเช่ือมั่นในการดําเนินงานของสหกรณ์ รวมท้ังคลายความกังวล
สงสัยของสมาชิกในโอกาสที่จะเกิดปัญหาเหมือนสหกรณ์ต่างๆ ที่นําความ
เสียหายมาสู่สมาชิกสหกรณ์อย่างร้ายแรงหรือไม่ และรู้ วิธีในการ
ป้องกันและตรวจสอบเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น จึงได้จัดทํา
โครงการส่ือสารเพื่อสร้างความร่วมมือผลักดันให้ภาคสหกรณ์โปร่งใส
และเข้มแข็ง ซึ่งจะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกสหกรณ์และ
ตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วม
กํา กับ ดูแลสหกรณ์ เ ช่น เ ดียว กับเจ้ าหน้าที่ ภาค รัฐ เ พ่ือ ใ ห้ เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการกํากับดูแลสหกรณ์ต่อไป 
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