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คำนำ 

  สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
ทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. และสถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึ งประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ  

ที่สูงขึ้น ภายใต้กรอบการเรียนรู้ 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) Digital Transformation (2) การวิเคราะห์และ 

การใชข้้อมูล (Data Analytics) และ (3) การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ซึ่งหลักสูตร
ดังกล่าวจะประกอบด้วย 5 โมดูล ได้แก่ (1) การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน (Professional Skills)  

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

  หนังสือติดปีกความคิด HiPPS รุ่น 14 เล่ม 1 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้เข้าอบรมกลุ่มที ่ 1  
เพื่อนำเสนอแนวคิดและองค์ความรู้ที่ได้รับในการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 สำนักงาน 
ก.พ.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการต่อไป 

 

* หมายเหตุ บทความทั้งหมดนี้เขียนขึ ้นจากประสบการณ์ผู ้รั บทุน ซึ ่งมีวัตถุประสงค์เพื ่อถ่ายทอดความรู ้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม เนื้อหาในบทความเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่ผูกพันกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดและสำนักงาน ก.พ. แต่อย่างใด 
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เทคโนโลยีกับข้าราชการ 4.0 

 

กมลพรรณ สุดโททอง 
นักวิชาการสถิติปฏิบัติ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 

ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปไกลมากขนาดที่ใครหลาย ๆ คนก้าวตามไม่ทัน 
ในขณะที่คนกำลังศึกษาเทคโนโลยีตัวหนึ่งอยู่ ขณะเดียวกันก็มีเทคโนโลยีใหม่อีกนับสิบที่ถูกพัฒนาและเปิดให้ทุกคน  

ได้ทดลองใช้ เปรียบกับการเรียนก็เหมือนเรายังจดโน้ตไม่เสร็จ อาจารย์ก็ลบกระดานแล้วเริ่มเรื่องถัดไป ทิ้งให้เราคว้าง
กับเทคโนโลยีเดิม ๆ ที่ใครต่อใครก็บอกว่ามันล้าสมัยไปแล้ว ทำไมไม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ดีกว่าเดิมและรวดเร็วกกว่าเดิม 

หลาย ๆ คนอาจจะลืมสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยรากฐานของมันแล้ว เทคโนโลยีก็คือ  

การนำความรู้ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการไปใช้ในการทำงาน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้น
มากมายแค่ไหน รากฐานเดิมของเทคโนโลยีเหล่านี้ก็คือความรู้ และการนำความรู้นั ้นไปใช้ในการทำงานให้สำเร็จ
นั่นเอง  

เพราะฉะนั้น การตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ทันไปเสียทุกอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเทคโนโลยีบางอย่าง 

ถูกสร้างขึ ้นมาเพื ่อใช้ในการทำงานหรือการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งเท่านั ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหาอ่ืน 
เทคโนโลยีตัวที่ว่านี้จะไม่สามารถนำไปใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหานั้นไม่ได้เลย แต่ผู้ใช้อาจจะต้องประยุกต์หรือเพ่ิม
ข้อกำหนดบางอย่างเพื่อให้เทคโนโลยีนั้นสามารถใช้แก้ปัญหาอื่นได้ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า การเพิ่มข้อกำหนดหรือการนำ
เทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งอย่างมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อนำไปปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาอื่น ก็ ถือเป็นการสร้าง
เทคโนโลยีใหม่ข้ึนมานั่นเอง 

ต ัวอย ่างเทคโนโลย ี ใหม ่ท ี ่ เข ้ามาช ่วยในแก ้ป ัญหาในช ีว ิตประจำว ัน เช ่น การใช ้แอปพล ิ เคชัน  

บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเรียกรถสำหรับเดินทาง หลาย ๆ คนที่ต้องใช้รถสาธารณะในการเดินทางต่างรับรู้ถึงปัญหา
และความยากลำบากในการเดินทางในกรุงเทพมหานครด้วยขนส่งสาธารณะเป็นอย่างดี โดยเฉพาะรถแท็ กซี่ที่เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งนอกเหนือไปจากการใช้รถประจำทางหรือรถไฟฟ้า แต่ขณะเดียวกัน ปัญหารถแท็กซ่ีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ หรือการปฏิเสธผู้โดยสารก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะออกกฎหมายลงโทษแท็กซี่ที่มี  
การปฏิเสธผู้โดยสาร แต่ในทางปฏิบัติผู้ที่ต้องแบกรับค่าปรับ ซึ่งผู้ขับแท็กซี่เป็นผู้ก่อขึ้นกลับเป็นเจ้าของสหกรณ์แท็กซี่
ที่ให้เช่ารถ เนื่องจากถ้าเกิดค่าปรับเนื่องจากกรณีปฏิเสธผู้โดยสาร รถแท็กซี่ที่ถูกแจ้งหมายเลขทะเบียนจะไม่สามารถ
ให้บริการได้ นั่นเป็นจุดหนึ่งที่ก่อให้เกิดแอปพลิเคชันบริการการเรียกรถแท็กซี่ โดยให้ผู้ใช้ระบุตำแหน่งเริ่มต้นจุดหมาย
ปลายทาง เพื ่อลดปัญหาในการปฏิเสธผู ้โดยสาร รวมไปถึงเป็นการจับคู ่อุปสงค์กับอุปทานเข้าด้วยกันโดยตรง 

เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งผู้โดยสารและผู้ให้บริการ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนี้มีจุดเริ ่มต้นจากการต้องการ
แก้ปัญหาเล็ก ๆ นั่นก็คือ การที่รถไม่เพียงพอต่อความต้องการและปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร นอกจากนี้เทคโนโลยีนี้ 
ก็สามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้บริการในด้านอื่น เช่น การส่งเอกสาร จะเห็นได้ว่า ไม่ใช่เพียงแต่เทคโนโลยีที่ช่วย 

ในการทำงานที่จะมีการพัฒนาต่อยอดไปจากเดิม เทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันก็มีลักษณะ 

แบบเดียวกัน 
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ข้อดีของเทคโนโลยีก็คือการอำนวยความสะดวกในการทำงานหรือช่วยในการแก้ปัญหา อาจจะเป็น 

การสนับสนุนในลักษณะของการลดระยะเวลาทำงาน ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำ ๆ ลดความผิดพลาดในการทำงาน 

ด้วยการปรับให้กระบวนการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ เป็นต้น เราอาจกล่าวได้ว่าข้อดีของเทคโนโลยีมีมากจนเกินกว่า
จะนำมากล่าวได้ทั้งหมด แต่ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็มีข้อเสียทั้งที่เห็นได้ชัดและเป็นข้อเสียในลักษณะแอบแฝง  

ที่ผู้ใช้ไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีนั้น เช่น การใช้เทคโนโลยีในการทำงานโดยปราศจาก
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดปัญหาเฉพาะ และเทคโนโลยีที่ใช้อยู่นั้น  

ไม่สามารถใช้งานหรือแก้ปัญหาที ่เก ิดขึ ้นได้ ผ ู ้ใช ้ก ็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้ เพราะฉะนั้น 
นอกเหนือไปจากเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ผู้ใช้งานต้องการศึกษาแล้ว ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติก็เป็นสิ่ง
สำคัญที่จะละเลยไม่ได้ 

สำหรับประเทศไทยที่ “ต้อง” เข้าสู่ยุค 4.0 คนไทยทุกคนต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองเพื่อให้  
เท่าทันกับโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในหน่วยงานราชการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด
และลักษณะการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดถือเป็นสิ่งที่ สำคญัที่สุด 
ดังนั้น ข้าราชการในยุคใหม่จะต้องมีการพัฒนาตนเอง รู้จักการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานลดลง หรือลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจาก  

ในปัจจุบันนี้ ความต้องการใช้ของผู้ใช้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะความต้องการใช้ข้อมูลเพ่ือนำไปวิเคราะห์ ผู้ใช้ต้องการ
รายละเอียดมากกว่าที่เคยเป็น และต้องการใช้อย่างเร่งด่วน ดังนั้น การปฏิบัติงานในรูปแบบที่ทำอยู่แบบเดิมอาจจะไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างทันท่วงที และอาจก่อให้เกิดความเสียหายในกรณีที่ผลของงาน 

ชิ้นนั้นต้องนำไปใช้ในการวางนโยบายหรือแก้ปัญหาเร่งด่วนอื่น ๆ ต่อไป ดังนั้น ข้าราชการในปัจจุบันจะต้องมีการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

จากปริมาณของข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานอาจมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด  

ความรวดเร็วและลดความผิดพลาด แต่ขณะเดียวกัน ความต้องการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ก็เพิ่มมากขึ้น และมีมิติของข้อมูล  

ที่ต้องการมากขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมอาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ที่ เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งปัญหานี้
เกิดขึ้นในหลาย ๆ องค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน แต่การพัฒนา
เทคโนโลยีขึ้นมา ต้องใช้ทั้งระยะเวลา และงบประมาณ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้ หรือการที่เทคโนโลยี
ที ่ใช้อยู ่เดิมเกิดปัญหาในด้านของความสมบูรณ์และความทันสมัยของเทคโนโลยี และก่อให้เกิดปัญหาระหว่าง 

การปฏิบัติงานจนไม่สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้ ส่งผลให้ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ต่อไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไปได้ และก่อให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงานอื่นหรืองานอื่น ๆ ข้อจำกัดดังกล่าวจึงถือเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดและแก้ 
ได้ยากท่ีสุด เนื่องจากทั้งงบประมาณและระยะเวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดท้ังคู่ 

แนวคิดหนึ่งของการแก้ปัญหาดังกล่าวก็คือ การนำเทคโนโลยีที่ใช้อยู่มาปรับปรุงเพิ่มเติม  หรือแม้กระทั่ง 
การสร้างเทคโนโลยีขึ ้นใหม่โดยใช้เครื ่องมือที่ มีอยู ่เดิม เพื ่อให้สามารถแก้ปัญหาหรือปฏิบัติงานได้ตามแผน 

การปฏิบัติงานต่อไป โดยใช้เครื่องมือจากสิ่งที่หน่วยงานนั้นมีอยู่แล้ว และไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม เพียงแต่ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการปรับแก้เทคโนโลยีนั้น รวมทั้งใช้ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานมาเป็นแนวคิดในการปรับปรุง
เทคโนโลยีเพื่อให้ใช้งานได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการปฏิบัติงานได้สำเร็จแล้ว ยังช่วยลด
ค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย 
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ทั้งนี้ ในการจะพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่เดิมนั้น จะต้องมีส่วนประกอบสำคัญดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำเป็นอย่างดี สามารถระบุปัญหา หรือสาเหตุของปัญหา 

และระบุวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขเทคโนโลยี  
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

2. ผู ้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับเทคโนโลยีที ่ใช้อยู ่ รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานเสริม  

ที่เทคโนโลยีนั้นมีให้ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลที่มีฟังก์ชั ่นการเขียนโปรแกรมและแบบฟอร์มเพื่อให้ผู ้ใช้
พัฒนาการเก็บข้อมูลผ่านแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลได้ 

ซึ่งส่วนประกอบทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้ และจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการผู้รับผิดชอบงานเหล่านี้  
ให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบทั้ง 2 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นภายในหน่วยงานราชการ 
โดยการที่จะพัฒนาข้าราชการนั้น สามารถทำได้ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดองค์ความรู ้เกี ่ยวกับงานที ่ปฏิบัติ โดยผู ้ที ่ม ีประสบการณ์หรือหัวหน้างาน รวมไปถึง  

การจัดเตรียมคู ่มือการปฏิบัติงานเพื ่อให้ผู ้ปฏิบัติงานคนใหม่ใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงในการศึกษาและปฏิบัติงาน 
นอกเหนือไปจากการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้ว การประเมินเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ก็เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์  
ในการวัดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่กำหนด และมีความถูกต้องหรือไม่  และการวัดผลนั้น 

ควรจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

2. การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็นการศึกษาจากหน่วยงานราชการอ่ืน 
สถาบันหรือองค์การการศึกษาอื่นที่มีการเปิดสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว โดยหน่วยงานราชการอาจจะสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษา หรือการจ้างวิทยากรมาอบรมในหน่วยงาน 

ดังนั้น หนึ่งในวิธีการก้าวสู่ความเป็นราชการ 4.0 ก็คือ การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี และมีความรู้ในเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติ งาน เพื่อให้สามารถนำความรู้ทั ้งสองส่วน 

มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนอง  

ต่อภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงาน และความต้องการของผู้ใช้งานภายนอกหน่วยงาน  โดยใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
ราชการที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 
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พัฒนาระบบการทำงานของนักตรวจสอบภาษี ด้วยกรอบแนวคิด  
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

กรรักษ์  ศิลานุกิจ 

นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ 

กรมสรรพากร 

 

สังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล (Digital Age) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ หน่วยงาน
รัฐและเอกชนต่างเร่งปรับตัวเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กร เพ่ือตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนไป สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ ที่ เราเรียกกันว่าประเทศจีน เป็นอีกประเทศหนึ่ ง 
ที่ได้พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนำการพัฒนาวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data Analytic) 

ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อไปแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ Social Credit ในการประเมินพฤติกรรมประชาชนจีน 
ซึ่งใครมีคะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ เดินทางออกนอกพ้ืนที่หรือซื้อตั๋วเดินทางต่าง ๆ  ได้   
  การวิเคราะห์พฤติกรรมการทานอาหารของนักเรียนและนำมาวางแผนการซื้อวัตถุดิบ และการทำอาหาร 

เพ่ือลดปริมาณขยะ เป็นต้น สาธารณรัฐประชาชนจีนได้วางแผนพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายมาอย่างยาวนาน  
โดยตั้งเป้าหมาย Key Top Priority 3 ประการ  1) ลดความยากจน โดยมีนโยบายลดภาษีจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
เพ่ือกระตุ้นการบริโภค และเคลื่อนย้ายคนจนออกจากพ้ืนที่ไปอยู่ในที่สามารถพัฒนาประกอบอาชีพได้ หรือสร้างอาชีพ
ผ่านการฝึกอบรม ให้โอกาสแหล่งเงินกู้ และสนับสนุน micro SME 2) การรักษาสิ่งแวดล้อม รัฐบาลมีนโยบาย clear 

water, blue sky เพ่ือลดปัญหามลภาวะอย่างจริงจัง โดยยกเลิกการขายน้ำมันดีเซลในวงแหวนชั้นใน ทำให้ประชาชน
ต้องปรับเปลี่ยนมาใช้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ มีการจัดโซนสร้างพ้ืนที่สำหรับชาร์จไฟของรถยนต์
ซึ่งขยายตัวมากขึ้น และจำกัดประชากรในกรุงปักกิ่ง 3) สร้างเสถียรภาพทางการเงิน มุ่งเน้นปฏิรูประบบจัดเก็บภาษี 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ดูแลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัว และสนับสนุนสังคมไร้เงินสด  

สาธารณรัฐประชาชนจีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเศรษฐกิจระดับโลกและเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีได้ เนื่องจาก 

มีการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือยกระดับความสามารถประชาชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
โดยสามารถนำมาวิเคราะห์ วางแผน การเจริญเติบโตของประชาชนและรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากภาครัฐที่มีความแข็งแกร่งแล้วภาคเอกชนก็มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเช่นกันโดยเฉพาะ 
ธุรกิจ Digital Platform และ E-commerce ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้บริษัทประเภท Technology 

ของสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำของโลก เช่น Alibab JD และ DiDi เป็นต้น  
อีกหนึ่งความโดดเด่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน คือการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  

การเชื่อมต่อข้อมูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาดูงานที่บริษัท DiDi ซึ่งเป็น platform ในการเชื่อมต่อผู้ขับรถ
รับจ้างกับผู้โดยสาร หรือที่เรียกว่า on-demand lead business บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีการใช้ Big Data 

Analytic อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำข้อมูลความต้องการการใช้รถของประชากรในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในช่วงเวลาต่าง ๆ มาวิเคราะห์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการวางแผนเส้นทาง
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การจราจรในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้ตอบรับกับความต้องการการโดยสารบนท้องถนน จากการวิจัยร่วมกับภาครัฐทำให้
ปัญหาการจราจรในมหานครปักกิ่งลดลงได้กว่า 20% ซ่ึงนอกจากจะสามารถลดปัญหาความหนาแน่นทางการจราจร
ในประเทศแล้ว บริษัท DiDi ร่วมกับรัฐบาลฯ นำ model การแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปเสนอขายให้กับประเทศต่าง ๆ 
ให้นำ platform และ model ดังกล่าวไปใช้กับประเทศของตนเอง ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากหลาย ๆ ประเทศ  

สภาพปัญหา 
กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีขนาดใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีจำนวนกว่า 5,000 

ตำแหน่ ง ซึ่ งถือได้ว่ าเป็นการดำเนินการหลักของกรมสรรพากร เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบต้องปฏิบัติหน้ าที่  
บนระบบปฏิบัติการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล ระบบคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม ระบบออกหมายเรียก ระบบเรียกดูข้อมูล 

ผู้เสียภาษี ระบบรับงานของหน่วยงาน และระบบอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งแต่ละระบบมีความซ้ำซ้อน ไม่มีความเชื่อมโยง
ของข้อมูล และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น ระบบการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เจ้าหน้าที่ต้องลงรับงานในระบบของหน่วยงานนั้น ๆ และยังต้องเข้าระบบของส่วนกลางเพ่ือลงบันทึกรับงานอีก 2 
ระบบ ถึงจะลงบันทึกยุติเรื่องได้ นอกจากการบันทึกในระบบแล้ว เจ้าหน้าที่ยังต้องทำรายงานในกระดาษเพ่ือส่งให้
ส่วนที่ดูเรื่องการวางแผนงาน และหากมีเม็ดเงินที่คืนผู้เสียภาษี ต้องทำรายงานไปยังหน่วยงานคืนภาษีอีก 1 ฉบับ 
ระบบงานดังกล่าวทำให้การทำงานของหน่วยงานตรวจสอบประสบปัญหาต่อไปนี้ 

1. ความล่าช้าในการทำงาน 

นักตรวจสอบต้องใช้ระบบกว่า 10 ระบบในการทำงาน และงานหนึ่งชิ้นต้องใช้ระบบมากกว่า 3 ระบบ 

ถึงจะสามารถยุติเรื่องได้ นอกจากการทำระบบแล้วยังต้องทำรายงานกระดาษด้วย  ทำให้การทำงาน 

ล่าช้ามาก 

2. การขาดการประเมินผลที่เที่ยงตรง 
เนื่องจากส่วนกลางมีระบบบันทึกงาน 1 ระบบ และระบบภายในหน่วยตรวจสอบมีระบบอีก 1 ระบบ  
ซึ่งวิธีการนับอาจมีความคลาดเคลื่อนและทั้ง 2 ระบบนี้ไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลกัน 

3. การขาดความรับผิดชอบ 

เนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลใด ๆ ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลการโอนย้ายงาน ทำให้การติดตามงาน 

จากระบบคลาดเคลื่อน และทำให้เจ้าหน้าทีไ่ม่ได้มีชื่ออยู่ในระบบขาดความรับผิดชอบ 

4. การบริหารจัดการความรู้ 
เนื่องจากการจัดเก็บเอกสารไม่ได้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดอาจเกิดการสูญหาย และเมื่อมี 
การโอนย้ายงานหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งจึงมีปัญหาการถ่ายทอดความรู้ เช่น หากตรวจอุตสาหกรรม 

สิ่งทอ ควรต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง หากตรวจธุรกิจโรงแรมต้องดูเรื่องอะไรบ้าง เป็นต้น  
5. การขาดประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูล 

เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลที่ ไม่ เป็นระบบการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อยอด (Data Utilization) 

จึงไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค ์

1. สร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้กับหน่วยงานตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร โดยมุ่งเน้นการวาง
โครงสร้างของระบบการตรวจสอบให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้งาน 

2. เชื่อมโยงข้อมูลของระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้เหลือระบบในการทำงานน้อยที่สุดแต่สามารถ 

สร้างประสิทธิผลได้สูงสุด 

3. นำระบบที่มีประสิทธิภาพนำเสนอขายต่อภาคเอกชน หรือภาครัฐในประเทศอ่ืน ๆ 

 

กรอบแนวคิดข้อเสนอ 

จากกรอบแนวคิดของการสร้างระบบแอปพลิเคชันขนส่ง DiDi ที่ได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลจีน สามารถนำมา
เป็นแนวคิดการทำความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับบริษัทพัฒนาโปรแกรมในประเทศไทยได้ โดยการปรับเปลี่ยน
ระบบการทำงานให้อยู่ในระบบออนไลน์โดยมีการจัดเรียงโครงสร้างระบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1. เขียน flow การทำงานบนระบบในปัจจุบันของนักตรวจสอบภาษีโดยแบ่งเป็นประเภทของงาน เช่น  
งานคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล, งานคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม, งานออกหมายเรียก และงานตรวจแนะนำ เป็นต้น 

2. เขียน flow การทำงานบนระบบที่นักตรวจสอบภาษีต้องการตามประเภทงานต่าง ๆ ตามข้อ 1 

3. นำเสนอแก้ไขให้กับกองเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทพัฒนาโปรแกรมเพ่ือทำการแก้ไขหรือ 

สร้างระบบใหม่ 
4. นำข้อมูลในระบบต่อยอดทำ Big Data Analytic เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อไป 

5. นำระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไปเสนอขายให้กับภาคเอกชนหรือภาครัฐในประเทศ
อ่ืน ๆ เพ่ือลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการทำงานและเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานตรวจสอบ 

 

ผลสำเร็จที่ควาดว่าจะได้รับ 

1. ลดขั้นตอน ระยะเวลาและความซ้ำซ้อนในการทำงาน 

2. แก้ปัญหาเอกสารสูญหายและการถ่ายโอนความรู้ในหน่วยงาน 

3. การติดตามงานและการประเมินผลงานอย่างถูกต้องแม่นยำ 
4. กรมสรรพากรและบริษัทที่ร่วมพัฒนาสามารถหารายได้จากการพัฒนาระบบเพ่ือนักตรวจสอบภาษี  

ต่อไปได ้
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“แนวทางการพัฒนากระบวนงานการบันทึกข้อมูลเงินช่วยเหลือ 

ผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทลั” 
 

กำธร มงคลสาร 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานระดับกรมที่จัดตั้งขึ้น 

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยแบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ราชการบริหารส่วนกลาง (หน่วยงานระดับกอง/ศูนย์หรือเทียบเท่าสังกัดส่วนกลาง และสำนักงาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1 – 12) และราชการบริหารส่วนภูมิภาค (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76
จังหวัด) โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้น ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ได้มอบอำนาจการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด อันมีภารกิจการดำเนินงาน  

ด้านการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม รวมทั้งส่งเสริม ประสานและบูรณาการ
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่
ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย โดยส่วนหนึ่งของภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมนั้น เป็นการเบิกจ่าย 

เงินอุดหนุนประเภทต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจของหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดกระทรวง 
พม. พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ประสบปัญหา 

ทางสังคมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ระบบ ดังนี้ 
  1. ระบบฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

1.1 เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณี ฉุกเฉิน  (ภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

1.2 เงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภารกิจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ) 
  2. ระบบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก (ภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ) 
  3. ระบบเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ) 
  4. ระบบผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประกอบด้วย 

   4.1 เงินสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับภูมิลำเนาเดิม (ภารกิจของกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 
   4.2 เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง (ภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 
  5. ระบบบริการทางสังคม ประกอบด้วย 

   5.1 เงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ (ภารกิจของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน) 
   5.2 เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน (ภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน) 
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 โดยการให้ความช่วยเหลือและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ และสนับสนุนความโปร่งใสในการ เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณการให้เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งจำนวนเงินการให้ความช่วยเหลือที่บันทึกลงในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องสอดคล้องกับจำนวนเงินที่เบิกจ่ายในระบบ GFMIS โดยกระบวนงานการให้ความช่วยเหลือและ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 
  1. หน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น องค์การบริหาร
ส่วนตำบล (อบต.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (สายด่วน 1300) เป็นต้น 

  2. เจ ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบ ัต ิงานสังคมสงเคราะห์ลงพื ้นที ่  เพื ่อสอบข้อเท็จจริงรายกรณีจำแนก 

ตามประเภทเงินอุดหนุน โดยบันทึกลงในแบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริงของเงินอุดหนุนแต่ละประเภท 

  3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนำข้อมูลการสอบข้อเท็จจริงรายกรณี เสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแล
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นประธาน และผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วยงานสังก ัด  พม.  
เป็นกรรมการ เพ่ือร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและวงเงินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่สมควร
ได้รับการช่วยเหลือ 

  4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำรายงานการประชุมและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแต่ละประเภท 
เฉพาะรายที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยเหลือ พร้อมทั้งส่งต่อบันทึกขออนุมัติดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชีตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

  5. เจ้าหน้าที ่การเงินและบัญชีดำเนินการโอนเงินอุดหนุนแต่ละประเภทเข้าบัญชีของ  

ผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านระบบ KTB Cooperate Online 

  6. เจ้าหน้าที ่การเงินและบัญชีจัดส่งเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบ ัติงานสังคมสงเคราะห์   
เพ่ือบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแต่ละประเภท พร้อมทั้งข้อมูลจากแบบฟอร์มการสอบ
ข้อเท็จจริงรายกรณีเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ละระบบ 

 ซึ่งจากการศึกษากระบวนงานและขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม พบประเด็นปัญหาที่อาจเป็นอุปสรรค ทำให้การให้ความช่วยเหลือและเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนเกิดความซ้ำซ้อนและล่าช้า ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1. การสอบข้อเท็จจริงรายกรณีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการลงพ้ืนที่สอบสวนและบันทึกข้อมูล
การสอบสวนลงในแบบฟอร์มการสอบข้อเท็จจริงฯ ซึ ่งแบบฟอร์มดังกล่าวมีความยาวประมาณ  10 – 15
หน้ากระดาษ A4 และเมื่อกระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำข้อมูลจากแบบ
สอบข้อเท็จจริงดังกล่าวมาบันทึกลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งหนึ่ง ประกอบกับปริมาณผู้ขอรับการช่วยเหลือ 

เงินอุดหนุนที่มีจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างทันท่วงที แสดงให้เห็น 

ถึงความซ้ำซ้อนของกระบวนการบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยหากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถบันทึก
ข้อมูลได้เสร็จสิ้น อาจส่งผลให้จำนวนเงินที่บันทึกเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์และผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ 
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GFMIS ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนไปแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันตามกำหนดเวลา 
  2. หน่วยงานได้กำหนดและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบันทึกข้อมูลการให้ความ
ช่วยเหลือและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมหลายระบบ โดยแต่ละระบบจำเป็นจะต้องเข้าใช้งาน
ด้วยรหัสการเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่แตกต่างกัน อีกทั้ง ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลจึงถูกแยกส่วนออกจากกันไปตามเงินอุดหนุนแต่ละประเภท ทำให้หน่วยงานอาจไม่สามารถนำข้อมูล 

การให้ความช่วยเหลือภาพรวมของทุกประเภทเงินอุดหนุนมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื ่อประโยชน์ต่อการ
จัดรูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือการจัดสรรงบประมาณที ่เหมาะสม ในแต่ละพื ้นที ่ อ ีกทั ้ง 
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้การกำหนดรหัสการเข้าใช้งาน  

และรหัสผ่านจำนวนมาก อาจทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการใช้งานได้อีกด้วย 

จากการเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั ้นหลักสูตรการเสริมสร้า งคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะ 

การทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักงาน ก.พ. กำหนดให้
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้ารับการฝึกอบรมกับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาความรู้ พร้อมทั้งโอกาส 

ในการศึกษาดูงานภายในประเทศ (จังหวัดสระบุรี) และต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ทำให้เล็งเห็น
ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และประโยชน์ของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics) ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในกระบวนงานการให้ความช่วยเหลือและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่  
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามรายละเอียดข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 1. สป.พม. ควรดำเนินการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดกระทรวง พม. 
ผู้รับผิดชอบเงินอุดหนุนแต่ละประเภท เพ่ือรวบรวมข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม สภาพปัญหาหรือข้อมูลพ้ืนฐาน 

ที่จำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริงรายกรณี พร้อมทั้งร่วมกันหาข้อสรุปของรูปแบบ
ข้อมูลที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานต้องการจากการสอบข้อเท็จจริง และนำไปใช้ในการจัดทำ/ยุบรวมระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้เป็นระบบที่มีมาตรฐานเพียงระบบเดียว 

 ๒. สป.พม. จัดทำ/ออกแบบโปรแกรมที่ใช้ในการสอบข้อเท็จจริงรายกรณีของประเภทเงินอุดหนุน 

แต่ละประเภท พร้อมทั้งแอปพลิเคชันที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเลต เพื่อบันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ โดยยกเลิกการบันทึกข้อมูลการสอบข้อเท็จจริงด้วยแบบฟอร์ม ซึ่งโปรแกรม
ที่ ใช้งานนั้นจะต้องจำแนกตามประเภทเงินอุดหนุน/เงินช่วยเหลือ และสามารถบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานที่จำเป็น 

ตามรายละเอียดแบบสอบข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วน อีกท้ัง สามารถเชื่อมโยง/เรียกดูและสั่งพิมพ์ข้อมูลของผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมรายบุคคล เพ่ือนำข้อมูลนั้นไปใช้ประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ 

 3. จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบข้อเท็จจริงรายกรณี หรือผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุนแต่ละประเภท เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
รวมถึงการปรับทัศนคติสำหรับผู้ปฏิบัติงานบางรายที่ยังคงยึดติดกับการสอบข้อเท็จจริงด้วยแบบฟอร์ม  
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จากรายละเอียดข้อเสนอข้างต้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะสามารถ
ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมภายใต้
กระบวนงานและข้ันตอน ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. หน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น องค์การบริหาร
ส่วนตำบล (อบต.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (สายด่วน 1300) เป็นต้น 

  2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ลงพ้ืนที่เพ่ือสอบข้อเท็จจริงรายกรณี โดยใช้โปรแกรมระบบ
บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเลิกการบันทึกข้อมูลด้วยแบบฟอร์ม) ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
เข้าใช้งานโปรแกรมผ่านแอปพลิเคชันด้วยโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเลต เลือกประเภทเงินอุดหนุนและบันทึก
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประสบปัญหาตามหัวข้อของระบบ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลการสอบ
ข้อเท็จจริงเข้าสู่ฐานจัดเก็บข้อมูล  
  3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนำเสนอข้อมูลในรูปแบบไฟล์รายงาน ซึ่งสามารถดึงข้อมูลรายงานดังกล่าว
ได้จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ เสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเป็นประธาน 
และผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วยงานสังกัด พม. เป็นกรรมการ เพื่อร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและ
วงเงินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ  

ทั้งนี้ กรณีที่คณะกรรมการเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการสอบสวนข้อเท็จจริงบางประเด็น หรือ
ต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติมจากรายงาน เจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูหรือสั่งพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวรายประเด็นได้ เนื่องจาก 

มีการบันทึกเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขั้นตอนของการสอบข้อเท็จจริง 
  4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำรายงานการประชุมและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน แต่ละ
ประเภท เฉพาะรายที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยเหลือ พร้อมทั้งส่งต่อบันทึกขออนุมัติดังกล่าว ให้แก่เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

  5. เจ้าหน้าที ่การเงินและบัญชีดำเนินการโอนเงินอุดหนุนแต่ละประเภทเข้า สู ่บัญชีของ 

ผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านระบบ KTB Cooperate Online 

  6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจัดส่งเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์  เพ่ือเข้าสู่
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และยืนยันการโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยถือว่าระบบการให้ความ
ช่วยเหลือและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว 

ซึ่งรายละเอียดกระบวนงานและขั้นตอนข้างต้น จะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  

การลดความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งการบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์นั้น  
จะสามารถก่อให้เกิดความรวดเร็วและลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ไม่จำเป็น
จะต้องบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบอีกครั้ง เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดปรากฏอยู่ในระบบตั้งแต่กระบวนการสอบข้อเท็จจริง
จากการลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าสู่ระบบ เพ่ือยืนยันข้อมูลกรณีที่ผู้ประสบปัญหา 

ทางสังคมผ่านการพิจารณาเพ่ือรับเงินอุดหนุนแต่ละประเภทเท่านั้น ดังนั้น  กระบวนการนี้จะสามารถลดขั้นตอน 

การบันทึกข้อมูลการสอบข้อเท็จจริง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มโอกาสที่จำนวน
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เงินที่บันทึกเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์และจำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ GFMIS มีความสอดคล้องกัน เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมไดอ้ย่างทันท่วงท ี

นอกจากนี้การบันทึกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานกลางเพียงระบบเดียว จะทำให้หน่วยงาน
สามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำไปใช้ในการบริหารจัดการ /การจัดทำ
แผนปฏิบัติงาน/การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ ทำให้หน่วยงานสามารถแก้ไข
ปัญหาของผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้อย่างตรงประเด็นและเบิกจ่ายงบประมาณของประเทศชาติได้อย่างคุ้มค่า
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการขนส่งทางถนนของประเทศไทย 

 

ฐิติมา  แสงงาม 

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

กรมการขนส่งทางบก 

 

จากที่ข้าพเจ้าได้เข้ารับการฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน 

สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ 2562 และได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงาน ณ เมืองปักกิ่ง  
และเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลจีนที่มี 
การวางเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาและการแก้ปัญหาของประเทศ เพื ่อนำมากำหนดกลยุทธ์ และวางแผน 

ในการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยในการกำหนดกลยุทธ์รัฐบาลจะพิจารณาตั้งแต่เริ ่มต้น
วางแผนดำเนินงานจนถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการว่าจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น 
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ในเมืองปักกิ่ง รัฐบาลจีนได้ตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  
ซ่ึงอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาวหากไม่รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และสาเหตุหนึ่ง
ที่รัฐบาลจีนพิจารณาแล้วว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในเมืองปักกิ่งก็คือ การใช้ยานพาหนะ 

ที่ใช้น้ำมันดีเซลในเขตเมือง รัฐบาลจีนจึงได้กำหนดกลยุทธ์เพื ่อลดปริมาณการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันดีเซล 

ด้วยการให้ปั๊มน้ำมันที่มีขายน้ำมันดีเซลไปตั้งอยู่บริเวณขอบเมืองปักกิ่ง ซึ่งห่างออกไปจากตัวเมืองปักก่ิงประมาณ 25 - 
40 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนรู้สึกลำบากในการเติมน้ำมันดีเซลและลดปริมาณการใช้ ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันดีเซล 

ไปโดยปริยาย และรัฐบาลจีนยังได้สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยการให้คนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
สามารถจดทะเบียนรถและได้รับป้ายทะเบียนรถทันที ต่างจากรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปกติที่ประชาชนจะต้องรอ 

ให้ได้สิทธิ์ในการจดทะเบียนรถจากการจับสลากรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับป้ายทะเบียนรถจากภาครัฐก่อน จึงจะสามารถ
ซื้อรถได้ เพราะรัฐบาลจีนกำหนดให้ 1 คน มีรถได้เพียง 1 คัน เพื่อจำกัดจำนวนรถที่วิ่งในเมือง ซึ่งการดำเนินการ
เหล่านี้รัฐบาลจีนได้มีการวางกลยุทธ์เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแทนการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิล เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และนอกจากการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้ว รัฐบาลจีน 

ยังสนับสนุนให้ประชาชนใช้รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในการเดินทางแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่เป็น
สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด โดยการใช้รถใช้ถนนในเมืองปักกิ่งจะมีช่องทางเดินรถสำหรับรถจักรยาน 
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กอยู่ทั้ง 2 ฝั่งของถนน บริเวณริมทางเดิน ซึ่งช่องทางเดินรถจักรยาน
จะแยกออกจากช่องทางเดินรถของรถยนต์ และรถโดยสารสาธารณะอย่างชัดเจน และจะไม่มีรถจักรยาน 
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กคันใด เข้าไปวิ่งในช่องทางเดินรถปกติ จากการบริหารช่องทาง 
การเดินรถดังกล่าวข้างต้นทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งานรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้า
ขนาดเล็ก  
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รูปภาพ
ทางเดิน

จักรยาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

นอกจากรัฐบาลจีนจะให้ความสำคัญในเรื ่องของการแก้ปัญหาฝุ ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แล้ว อีกประเด็นหนึ่ง 
ที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่
จำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิ ทัลที่จะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ทุกองค์กรต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรต่าง ๆ จะต้องมีการปรับตัวและพัฒนา
ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วและ
เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะข้อมูลการดำเนินงานในองค์กรที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในภาครัฐ ที่ยังไม่ได้นำมา
จัดเก็บอย่างมีระบบและสร้างโครงสร้างเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันของข้อมูลและมีการวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ ซึ ่งข้อมูลเหล่านี้มีจำนวนมหาศาลและมากขึ ้นทุกวินาที หรือที่เรียกว่า "Big Data" ซึ ่ง Big Data  

เป็นพัฒนาการที่ต่อยอดมาจากคลังข้อมูลซึ่งองค์การธุรกิจขนาดใหญ่ต่างก็ให้ความสนใจ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้อง 

กับการเพิ่มผลกำไรและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่ธุรกิจในอนาคต "Big Data" หรือข้อมูลปริมาณ
มหาศาลที่องค์การได้รับจากช่องทางต่าง ๆ สามารถนำมาวิเคราะห์ (Data Analytic) ซึ่งเป็นการนำเทคนิคจากศาสตร์
ต่าง ๆ เช่น สถิติ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น มาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลให้กลายเป็นความรู้ที่องค์การ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ ่งหากหน่วยงานภาครัฐมีการนำ Big Data มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน จะทำให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี ทำให้หน่วยงานมีข้อมูลมาใช้ต่อยอดในการพัฒนางานบริการ
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

บริษัท Didi Chuxing บริษัทผู ้ให้บริการแอปพลิเคชันสำหรับเร ียกรถแท็กซี ่รายใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
เป็นตัวอย่างองค์กรธุรกิจที ่ม ีการนำข้อมูลจำนวนมาก หรือ Big data จากการให้บริการแอปลิเคชันมาใช้  
ในการพัฒนาการให้บริการรถแท็กซี่ในประเทศจีนและมีแนวคิดที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการระบบการขนส่งในเมืองต่าง ๆ บริษัท DiDi Chuxing เริ่มต้นมาจากความต้องการแก้ไขปัญหาการเรียกรถแท็กซี่
ยากในประเทศจีน และจัดทำแอปลิเคชันขึ ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ให้มีความ
สะดวกสบาย เมื่อมีคนขับแท็กซี่เข้ามาร่วมงานกับ DiDi จำนวนมาก ประกอบกับประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคชัน และเรียกใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันของ DiDi มากขึ้น ทำให้ DiDi มีข้อมูล 

การขนส่งและการจราจรจำนวนมาก หรือ Big data อยู่ในระบบ และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาต่อยอดวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data analytics) เพ่ือนำข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลมาใช้ในการพัฒนาระบบการขนส่งของประเทศจีน ดังนี้ 
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1. สภาพการจราจรในแต่ละเส้นทาง แต่ละช่วงเวลา 
2. ระยะเวลาการเดินทางในแต่ละเส้นทาง 
3. จำนวนคนที่ต้องการใช้แท็กซี่ในแต่ละเส้นทาง แต่ละช่วงเวลา 

4. พ้ืนที่ที่มีแท็กซี่เกินความต้องการ หรือ น้อยกว่าความต้องการ 
 

 DiDi ได้นำข้อมูลที ่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มาใช้ในการบริหารจัดการรถแท็กซี่  
ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในแต่ละพื้นที่ เช่น การจัดการให้บริการรถแท็กซี่ที ่สนามบิน     
จะมีการวิเคราะห์ตั้งแต่ จะมีผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการรถแท็กซี่จำนวนกี่คนในแต่ละเที่ยวบิน ในบริเวณโดยรอบ  

มีสภาพการจราจรเป็นอย่างไร รถติดหรือไม่ คนขับแท็กซี่ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางเท่าไหร่เพ่ือที่จะไปถึงสนามบิน
ได้ทันในเวลาที่ประชาชนต้องการใช้บริการ และ DiDi ยังมีระบบประเมินรถแท็กซี่ที่อยู่ในระบบในการให้บริการ
ประชาชน เพื่อนำผลการประเมินกลับไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป และคนขับที่ให้บริการดีก็จะมีรายได้
เพิ่มขึ้น ซึ่งการให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่ของ DiDi นั้น มีประชาชนจีนใช้บริการจำนวนมาก ทำให้ DiDi  

มีข้อมูลจำนวนมากเพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ และยังสร้างความพึงพอใจให้กับคนขับแท็กซ่ี เนื่องจากทำให้คนขับรถแท็กซี่
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนที่ เสียไปกับการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากคนขับรถแท็กซี่  
จะสามารถวางแผนการเดินทางเพื่อไปรับผู้โดยสารที่สถานที่นัดหมายได้ โดยไม่ต้องขับรถไปเรื่อย  ๆ เพื่อหาผู้โดยสาร 
และจากการที่ DiDi มีข้อมูลสภาพการจราจรในเมืองต่าง ๆ จำนวนมาก จึงไดม้ีการต่อยอดนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนา
เพื่อสร้าง Smart City โดยใช้ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการการเดินรถของรถโดยสารสาธารณะ และอาจจะนำมาใช้ในการ
กำหนดตารางการเดินรถของรถโดยสารตามเวลาที่มีประชาชนต้องการใช้บริการจำนวนมาก เนื่องจากการเดินรถ  

ในปัจจุบันไม่ตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้บริการ การจัดตารางการเดินรถให้ตรงกับความต้องการในเวลา 

ที่เหมาะสมจะทำให้การให้บริการรถโดยสารสาธารณะมีความคุ้มค่ามากขึ้น และข้อมูลเหล่านี้ก็อาจจะนำมาใช้               
ในการจัดการจราจรได้อีกด้วย เช่น ในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือถนนที่มีการจราจรหนาแน่น ก็จะใช้ข้อมูลของ DiDi 

ประกอบการพิจารณาว่าควรจะมีการขยายช่องทางการจราจรในช่วงเวลาใด เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากถนนได้สูงสุด 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

1. สร้างช่องทางการเดินรถสำหรับรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ แยกออกจากทางเดินรถปกติ  
ในทุกเส้นทาง เพราะประเทศไทยมีอุบัติเหตุที ่เกิดจากรถจักรยานยนต์จำนวนมาก เนื ่องจากรถจักรยานยนต์  
วิ ่งอยู ่บนถนนช่องทางเดินรถเดียวกับรถยนต์ และรถบรรทุก ทำให้เกิดอุบัติเหตุการเฉี ่ยวชนรถจักรยานยนต์จำนวนมาก  

การสร้างช่องทางการเดินรถสำหรับรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ ข้าพเจ้าคิดว่าจะสามารถทำให้อุบัติเหตุที่เกิดกับ  

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีจำนวนน้อยลง และประชาชนอาจจะหันไปใช้รถจักรยานในการเดินทางเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
มีความสะดวกในการเดินทางและปลอดภัยในการใช้งาน โดยในระยะแรกการสร้างช่องทางการเดินรถพิเศษนี้  รัฐบาล
อาจจะกำหนดให้สิทธิพิเศษแก่รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเท่านั ้นที ่สามารถใช้ช่องทางเดินรถนี ้ได้  
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นก็ให้ใช้ช่องทางเดินรถปกติ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ในรถขนาดเล็ก และเพ่ือความปลอดภัย
แก่ตัวผู้ขับขี่เองที่จะไม่ต้องใช้ทางเดินรถรวมกับรถชนิดอื่นบนถนนหลัก  



15 
 

2. การสร้างทางเดินเท้าที ่แข็งแรงและมีความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนในทุกเส้นทาง   
เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์  ลดการใช้พลังงานจากยานพาหนะและเป็นการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร ข้าพเจ้าคิดว่าสาเหตุที่คนไทย
ไม่ชอบเดินและมักจะใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะในการเดินทางระยะสั ้นเนื ่องจากหลาย ๆ  พื ้นที ่ในประเทศไทย  
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ยังไม่มีการสร้างทางเดินเท้าให้กับประชาชนชน หรือในบางแห่งมีทางเดินเท้า 

แต่มีการชำรุดเสียหาย อาจเป็นอันตรายต่อการเดินทางของประชาชน ด้วยเหตุนี้ หากมีการสร้างทางเดินเท้าที่แข็งแรง
และมีความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนในทุกเส้นทาง  อาจจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน 

ให้หันมาใช้วิธีการเดินในการเดินทางมากขึ้น 

3. การบริหารจัดการการให้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน โดยการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรม 

การขนส่งทางบก และบูรณาการข้อมูลอื่น ๆ ที่มีประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กรมการขนส่งทางบก มีข้อมูลการเดินรถอยู่เป็นจำนวนมากจากระบบ GPS เนื่องจากรถโดยสารสาธารณะ 

รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถแท็กซี่ที ่จดทะเบียนตั ้งแต่วันที ่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีกฎหมายบังคับว่าจะต้อง 
ทำการติดตั้ง GPS เพื่อควบคุมความเร็วในการใช้งาน เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งหากนำข้อมูล 

การเดินทางของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS มาผ่านการวิเคราะห์และประมวลผล จะสามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลเพื่อพยากรณ์สภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครได้ ประกอบกับการที่กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนา  

แอปพลิเคช ัน Taxi OK ขึ ้นมาเพื ่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการเรียก รถแท็กซี ่แก่ประชาชน กรมการขนส่งทางบก 

สามารถพัฒนาระบบให้สามารถจัดเก็บข้อมูลความต้องการการใช้บริการรถแท็กซ่ีของประชาชนในแต่ช่วงเวลา แต่ละ
พื้นที่ได้จากการใช้งานแอปพลิเคชัน สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ความต้องการใช้บริการรถแท็กซี่ในแต่ละ
พื้นที่ แต่ละช่วงเวลา และพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันให้สามารถจัดทำสถิติเพื่อแจ้งข้อมูลแก่คนขับรถแท็กซี่ได้ว่า  
ในแต่ละวัน แต่ละช่วงเวลาพื้นที่ใด มีความต้องการใช้บริการรถแท็กซี่จำนวนมากเพื่อให้คนขับรถแท็กซี่ไปให้บริการ
ประชาชนที่บริเวณนั้น แทนที่จะวิ่งไปอย่างไร้จุดหมาย เพื่อหาผู้โดยสาร หรือจอดรถอยู่ริมถนนเพื่อรอผู้โดยสาร  
ทั้ง ๆ ที่เส้นทางนั้นไม่ค่อยมีผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการรถแท็กซี่ และการจอดรถริมถนนอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิด
การจราจรติดขัดด้วย 

4. การบริหารจัดการการเดินรถของรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบกสามารถ
นำข้อมูลการวิเคราะห์สภาพการจราจรมาวิเคราะห์ระยะเวลาในการเดินทาง เพื่อแนะนำตารางการเดินรถโดยสาร
สาธารณะให้แก่ ขสมก. เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาเร่งด่วน ประกอบกับหากมี การพัฒนาระบบ 
Taxi OK ให้สามารถจัดเก็บความต้องการการเดินทางของประชาชนว่ามีความต้องการเดินทางจากจุดเรียกรถไปยัง
จุดหมายปลายทางใดบ้าง และหากมีข้อมูลเช่นนี้จำนวนมาก ๆ จะสามารถนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลความต้องการ
เดินทางในแต่ละเส้นทาง และจะมีประโยชน์ในการกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานคร 

ในอนาคต และการกำหนดตารางเดินรถ เพื่อตอบสนองความต้องการการเดินทางของประชาชน ให้มีความเพียงพอ  

ต่อความต้องการในช่วงเวลาเร่งด่วนและทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
นอกจากนี้การบริหารจัดการระบบการขนส่งสาธารณะที ่ด ีจะส่งผลให้การใช้รถยนต์ส ่วนบุคคลลดน้อยลง  
เป็นการแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ลดมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร และเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย 
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สรุป 

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เป็นไป
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากรัฐบาลจีนมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน และดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างจริงจัง สามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและ
การเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมดิจิทัล จีนมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมากที่เรียกว่า Big data ในการพัฒนาระบบ
การขนส่งทางถนนในเมือง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น และจากแนวทางที่จีน
ดำเนินการนั้น ข้าพเจ้าคิดว่ากรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง 
อยู่เป็นจำนวนมาก ควรจะเริ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่  เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาผ่าน
กระบวนการประมวลผลและวิเคราะห์ เพื่อศึกษาลักษณะและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของประชาชน และต่อยอด
ด้วยการพัฒนาเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการกำกับดูแลการใช้รถในภาคการขนส่งทางถนนต่อไป 

 

แหล่งอ้างอิง 
           สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2559). Big Data ในภาครัฐ. สืบค้น 18 กรกฎาคม 
2562 จาก https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2559/dec2559-4.pdf 

 

 

 

 

 

       
  

  



17 
 

ส.ป.ก. กับการปฏิรูปองคก์รด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล  
(ALRO and Digital Transformation) 

 

ฐิติยา พาณิชยเวชสันติ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
บทนำ 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 มีวัตถุประสงค์เพ่ือดำเนินการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงเก่ียวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยการ
จัดหาที่ดินเพ่ือนำมาจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ และสถาบัน
เกษตรกร โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่าย
เพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปีที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ยึดถือเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์กรเป็นหลักในการ
ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเสมอมา โดยมีพัฒนาการในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายในระดับ
กระทรวง ระดับประเทศ และระดับสากล ทั้งการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
การเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งได้จัดทำขึ้นบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2560 -2580) รวมถึงการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) เป็นต้น นอกจากนี้  ส.ป.ก. ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินการภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยี เห็นได้จากการกำหนดให้ “การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย” เป็นหนึ่งในภารกิจหลักขององค์กร ด้วยวิสัยทัศน์ 
การเป็นองค์การด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน เพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกร สู่ความผาสุก  

อย่างไรก็ตาม การนำประโยชน์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการดำเนินการขององค์กรในปัจจุบัน 
ยังจำกัดอยู่ เพียงบางภารกิจด้านเทคนิค เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านข้อมูลที่ดินและแผนที่  รวมถึง 
บางกิจกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในระดับประเทศ เช่น 
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล เป็นต้น มิได้ทั่วถึงและครอบคลุมภารกิจของ
องค์กรในภาพรวม โดยเฉพาะภารกิจในการให้บริการเกษตรกร ผู้เขียนจึงได้จัดทำบทความฉบับนี้ขึ้นเพ่ือเป็น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้  
ในการดำเนินการและการให้บริการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมของ  
ส.ป.ก. ในอนาคต 

เรียนรู้จากแดนมังกร : การพัฒนาแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

จากการเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน
สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ประจำปี 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้เขียนได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์
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การพัฒนาของประเทศจีน ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านดิจิทัล (Digital transformation) โดยประเทศ
จีนได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นผู้นำของโลกด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม “A big 

technological innovation power by 2050” ทั้งยังให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้เพ่ือสื่อสารเป้าหมายนั้น 

ไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ส่งผลให้การดำเนินการของทุกภาคส่วนเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  

ในระดับองค์กร พบว่าองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ เน้นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน  
ลดต้นทุน และสร้างคุณภาพของสินค้าและบริการด้วย หลายองค์กรใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (Data 

analytics) เข้ามาช่วยในการพัฒนาการบริการ โดยนำข้อมูลต ่าง ๆ มาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า หรือ
คาดการณ์โอกาสและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนด้วย 

นอกจากนี้ พบว่าชีวิตประจำวันของคนจีนในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก การจับจ่ายสินค้าทั้งในโลก
ออนไลน์และร้านค้าทั่วไปไม่ต้องมีการใช้เงินสดแต่เป็นการใช้จ่ายผ่าน QR Code และระบบสแกนใบหน้า (Face 

detection) แม้แต่การเดินทางด้วยการแอปพพลิเคชันในการเรียกรถยนต์ และการใช้รถจักรยานสาธารณะก็ใช้วิธีการ
เสียค่าบริการผ่าน QR Code นับได้ว่า ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบของสังคมไร้เงินสด (Cashless 

Society) จะเห็นได้ว่า ประเทศจีนจึงได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตคนจีน
อย่างสิ้นเชิง และทำให้ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี 
การปฏิรูปองค์กรด้วยเทคโลโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ในประเทศไทย 

ในส่วนของประเทศไทยนั้น รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล และให้ความสำคัญในการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ซึ่งมุ่งปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ ‘เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม’ (Value–Based Economy) เพ่ือก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยได้ปฏิรูปองค์กรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็น ‘กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม’ และได้มีการกำหนดนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายใต้  “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
พ.ศ. 2560” เพ่ือเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก 
หนึ่งในนั้น คือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการทำงาน
และข้ันตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของภาครัฐ
ที่มีธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ สำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้น  
เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการบริหารจัดการ
ภายในและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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ส.ป.ก. กับการปฏิรูปองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

จากแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินการและ 

การให้บริการของภาครัฐ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำเนินการและการให้บริการต่าง ๆ จำนวน 3 เรื่อง ซึ่งได้แนวคิดมาจาก
การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาการดำเนินการในปัจจุบัน เชื่อมโยงกับการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน  
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ 

1. การพัฒนาโมบายแอปพพลิเคชัน (Mobile Application) เพื่อให้บริการประชาชนและเกษตรกร 

ในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด จากการศึกษาการให้บริการประชาชนและเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) ใน 72 จังหวัด พบว่า การให้บริการ ณ ศูนย์บริการ
ประชาชน ของ ส.ป.ก.จังหวัด ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การให้บริการตามกระบวนการจัดที่ดินในที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน การให้บริการด้านการเงินและสินเชื่อ และการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ เช่น การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดที่ดิน การรับข้อร้องเรียนในกระบวนการจัดที่ดิน เป็นต้น ซึ่งในการขอรับบริการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
เกษตรกรต้องเดินทางมาติดต่อ ณ ส.ป.ก.จังหวัดด้วยตนเอง และบางกรณีเกษตรกรต้องเข้ามาติดต่อหลายครั้งกว่าจะ
เสร็จสิ้นกระบวนการ ส่งผลให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งยังเสียโอกาสในการทำการเกษตรและ 

การสร้างรายได้จากการขายผลผลิต  
ในยุคปั จจุบัน  แนวโน้มการใช้ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและการใช้บริการแอปพพลิ เคชัน 

บนโทรศัพท์มือถือมีเพ่ิมขึ้น ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของ ส.ป.ก.จังหวัด ตามแนวทางการพัฒนา 
เป็นหน่วยงานราชการ 4.0 และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ ในการพัฒนาบริการภาครัฐ
แบบดิจิทัลที่ผู้รับบริการสามารถเลือกใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย เป็นการสร้างนวัตกรรมการบริการในรูปแบบใหม่  
โดยไม่ต้องยึดติดกับขั้นตอนการให้บริการรูปแบบเดิม เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
ลดขั้นตอน และประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้น ส.ป.ก.จังหวัดจึงควรมีการนำโมบายแอปพพลิเคชัน (Mobile Application) 

มาใช้ในการบริการประชาชนและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันดังกล่าว เป็นการเพ่ิมช่องทางการขอรับบริการผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์

สมาร์ทโฟน ซึ่งควรให้บริการที่ครอบคลุมการขอรับบริการด้านการจัดที่ดิน ด้านการเงิน และด้านข้อมูลสารสนเทศ  
เพ่ือการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยเกษตรกรสามารถเลือกเมนูการขอรับบริการที่ต้องการ ทั้งด้าน 

การจัดที่ดินและการขอสินเชื่อ โดยระบบต้องให้ข้อมูลขั้นตอนและเอกสารที่ต้องการในการดำเนินการนั้น ๆ ทั้งนี้  
เมื่อเกษตรกรนำเข้าข้อมูลที่จำเป็นของผู้ขอรับบริการเข้าสู่ระบบตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะส่งตรง
มายังสำนักงานฯ เพ่ือคัดกรองและส่งต่อคำขอพร้อมข้อมูลดังกล่าวไปยังกลุ่มงานที่รับผิดชอบ หากขาดเอกสารใด  
ทางเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อไปยังเกษตรกรเพ่ือแจ้งให้นำเข้าข้อมูลเอกสารเพ่ิมเติม หรือให้นำเอกสารมาด้วยในวันเวลา
ที่นัดหมาย และเมื่อดำเนินการถึงขั้นตอนที่ต้องให้เกษตรกรเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง ทางเจ้าหน้าที่จึงติดต่อเพ่ือนัดหมาย
เวลาดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการเดินทางมายังสำนักงานของเกษตรกร เป็นการประหยัดทั้งเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาติดต่อ โดยระหว่างการดำเนินการ แอปพลิเคชันควรมีระบบการตรวจสอบสถานะ 
(Tracking system) ให้เกษตรกรเข้ามาตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด หรือมีปัญหาขัดข้องอย่างไร 
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นอกจากนี้  การให้บริการของแอปพลิเคชันในด้านการบริการข้อมูลสารสนเทศ ควรมีช่องทางสื่อสาร 

ให้ผู้รับบริการหรือเกษตรกรสามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำเข้ามายังสำนักงานได้ ข้อมูลที่ควรให้เกษตรกรสื่อสาร
กลับมายังหน่วยงานได้ ได้แก่ ความพึงพอในในการให้บริการผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการให้บริการ การรับเรื่องร้องเรียนหรือกรณีพิพาทต่าง ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ความต้องการในการได้รับการพัฒนา
หรือการสนับสนุนต่าง ๆ จาก ส.ป.ก. เช่น การพัฒนาอาชีพ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นต้น 

2. การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
เพื่อให้บริการด้านข้อมูลและเพิ่มช่องทางการชำระเงินกู้ หรือค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ กับกองทุนฯ จากการศึกษาดูงาน 

ได้เรียนรู้การพัฒนาสังคมสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด ซึ่งช่วยเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและบริการ และข้อมูลการทำ
ธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ยังได้ถูกเก็บรวบรวมอัตโนมัติเพ่ือใช้ในการนำมาวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ ทั้งด้านส่งเสริม
การตลาด และการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

เมื่อได้ศึกษาภารกิจการดำเนินงานของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พบว่า ในปัจจุบัน การชำระค่าเช่า  
ค่าเช่าซื้อ และการชำระหนี้กองทุนฯ ส.ป.ก. มีหน้าที่จัดเก็บหนี้จากเกษตรกรที่ค้างชำระ โดยจะต้องทำหนังสือแจ้งหนี้
ก่อนครบชำระเวลาตามสัญญาล่วงหน้า 30 วัน ในทางปฏิบัตินั้น เกษตรกรจะเดินทางมาชำระหนี้ด้วยตนเองที่ ส.ป.ก.
จังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะดำเนินการติดตามหนี้จากเกษตรกร ในปัจจุบัน ส.ป.ก. ได้เพ่ิมช่องทาง 
การชำระหนี้เงินกู้ ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรกร (ธกส.) และกำลังพัฒนาสู่การชำระค่าเช่า 
ค่าเช่าซื้อด้วย จะเห็นได้ว่าช่องทางการชำระหนี้สินกองทุนฯ มีเพียงไม่กี่ช่องทาง ซึ่งในแต่ละช่องทางเกษตรกรจะต้อง
ชำระด้วยเงินสด และอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระหนี้ด้วย อีกทั้งการส่งจดหมายแจ้งเตือนทางไปรษณีย์
เพียงอย่างเดียว อาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่ง ปัญหาเอกสารไม่ถึงมือผู้รับ เป็นต้น ดังนั้น ส.ป.ก.จังหวัดร่วมกับสำนัก
บริหารกองทุนจึงควรมีการนำโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) มาใช้ในบริหารจัดการหนี้สินกองทุนฯ  
ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) กองทุนฯ นี้ มีแนวคิดคล้ายกับการสร้างแอปพลิเคชันของ
ธนาคารสำหรับบริการให้ข้อมูลบัตรเครดิตส่วนบุคคล โดยเกษตรกรที่มีการทำสัญญาเช่า เช่าซื้อ หรือเกษตรกรที่มี  
การกู้ยืมเงินกองทุนฯ จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ และข้อมูลสัญญากู้ยืมส่วนบุคคล 
เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดหนี้คงค้าง วันครบกำหนดชำระหนี้ และจำนวดเงินงวดที่ต้องชำระ โดยระบบ 

อาจมีการส่งข้อมูลแจ้งเตือนอัตโนมัติทางแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเลือกช่องทางการชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็น
ค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ หรือเงินกู้ ได้หลายช่องทาง เช่น การโอนเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟน หรืออาจดูยอดค่าใช้จ่ายและนำ QR Code ในแอปพลิเคชันไปชำระที่ธนาคารพาณิชย์ที่ ส.ป.ก. ได้ประสาน
ความร่วมมือไว้ หรือตามจุดบริการรับชำระเงินทั่วไป หรือเคาเตอร์เซอร์วิสได้ แม้เกษตรกรจะยังเดินทางมาชำระเงิน 

ที่ ส.ป.ก.จังหวัดด้วยตนเอง ข้อมูลการชำระเงินก็ควรเชื่อโยงกับระบบโมบายแอปพลิเคชันดังกล่าว เพ่ือลดข้อมูลยอดหนี้
คงค้างในระบบด้วย  

การดำเนินการในลักษณะนี้จะช่วยเพ่ิมความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการเดินทางมาชำระหนี้ 
ที่ ส.ป.ก.จังหวัด หรือที่ ธกส. และลดความความผิดพลาด รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจ้งเตือนก่อนครบ
กำหนดชำระหนี้ด้วย นับเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชน เพ่ิมประสิทธิภาพ 

การดำเนินงานภาครัฐ ให้สะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกท้ัง ข้อมูลการชำระหนี้ของเกษตรกรในระบบ



 
 

21 
 

จะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการ
หนี้สินกองทุนฯ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรรายบุคคล  
เป็นประโยชน์ในการพิจารณาการให้สินเชื่อของกองทุนฯ ในอนาคตได้ด้วย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ข้อเสนอแนะนี้ได้มาจากแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ (Data analytics) โดยเมื่อทำการศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ ทั้งข้อมูลภายในองค์กร และข้อมูลภายนอกองค์กรมีความเชื่อมโยงกัน พบว่ามีข้อมูลที่สัมพันธ์กัน และสามารถ
นำมาใช้วิเคราะห์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรได้ ได้แก่  

❖ ข้อมูลแปลงที่ดินและเกษตรกรที่ได้รับสิทธิในการเข้าทำประโยชน์  จากฐานข้อมูลการจัดที่ดิน  
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อสกุลและเลขบัตรประชาชนของเกษตรกร เลขแปลง ระวาง ที่ตั้งที่ดิน ขนาดพ้ืนที่ เลขที่สัญญาเช่า/
เช่าซื้อ หรือ เลขที่ใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ ส.ป.ก.4-01 รวมถึงข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายของที่ดิน  

❖ ข้อมูลการติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งสามารถรวบรวมได้จากการสำรวจภาคสนามเพ่ือติดตาม
ประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร่วมกับการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม ประกอบด้วย ข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ชนิดของพืชที่ปลูกและการเลี้ยงสัตว์) รูปแบบการทำการเกษตร เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เกษตรกรผสมผสาน เป็นต้น รวมถึงข้อมูลเชิงลึกของครัวเรือนเกษตรกร เช่น จำนวนสมาชิกครัวเรือน รายได้/รายจ่าย 
ทั้งในและนอกภาคเกษตรของครัวเรือน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการได้รับการสนับสนุนของเกษตรกร เป็นต้น 

❖ ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร จากการรวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดิน และการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย ชื่อสกุลและที่อยู่ของเกษตรกร องค์ความรู้ที่มี   
และหลักสูตรที่เกษตรได้รับการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมในหลักสูตรซึ่งจัดโดย ส.ป.ก. และจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ  
เป็นต้น 

❖ ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่และความเหมาะสมในการทำการเกษตรกรของพ้ืนที่ เช่น ข้อมูล  

ชุดดิน ข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลประเภทและชนิดของการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งสามารถบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูลชุดดิน ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ เชิงรุก (Agri-Map) 
ของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น จากฐานข้อมูลของกรมชลประทาน เป็นต้น 

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ (Data analytics) เพ่ือใช้
ในการวางแผนการพัฒนาองค์ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิเคราะห์
จากสภาพความเหมาะสมของพ้ืนที่ องค์ความรู้ที่เกษตรกรมี และข้อมูลประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมของเกษตรกร 
เพ่ือให้การพัฒนาและสนับสนุนเกษตรกร เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร ความเหมาะสมกับพื้นที่ และสามารถ
กระจายการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น เป็นการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลทั้งภายในและภายนอก  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาเกษตรกรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ  

ความต้องการของเกษตรกร ให้มีศักยภาพในการทำการเกษตร เพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดสินค้าเกษตร สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีพด้วยการเกษตรได้อย่างยั่งยืนและมีความผาสุกบนพ้ืนที่ ส.ป.ก. 

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย การให้
ความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระดับนโยบายแผนงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
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ทั้งภายในและภายนอกองค์กร แหล่งงบประมาณในการพัฒนา การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคลในองค์กร  

ทั้งในส่วนของผู้พัฒนาเทคโนโลยีและผู้ใช้เทคโนโลยี การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและผู้ใช้บริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประสิทธิภาพในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและความพร้อม  

ในการปรับตัวของบุคลากรในองค์กร 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อบริบทของโลก ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ได้เข้ามามีส่วน

เกี่ยวข้องในแทบทุกมิติ ไม่เว้นแม้แต่มิติการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องมี
การปรับเปลี่ยนปฏิรูปองค์กร ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการ
ภาครัฐ การกำหนดนโยบายต่าง ๆ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนและความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต 
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รายงานการเรียนรู้โครงการฝกึอบรมสำหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน 

สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ฑิตฐิตา อังกาบสี 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

สำนักงานสถิติแห่งชาติ  
 

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือนำเสนอสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ตลอดการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับ  

การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยสังเขป ตลอดจนนำเสนอข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนางานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  
ผ่านการนำความรู้ มุมมอง แนวคิดท่ีข้าพเจ้าได้รับตลอดการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้และต่อยอดเพ่ิมเติม 

สิ่งท่ีข้าพเจ้าได้เรียนรู้ 
ตามที่ข้าพเจ้าได้ไปศึกษาดูงานที่เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่าประเทศจีน  

ในปัจจุบัน ไม่เหมือนประเทศจีนในอดีต ความล้าหลัง ความอดอยาก ความยากจนแทบไม่มีให้เห็นเลยในปักกิ่ง ซึ่งต่าง
จากที่ข้าพเจ้าจินตนาการภาพไว้ อย่างไรก็ดีประเทศจีนในปัจจุบันก้าวหน้าอย่างมาก ทั้งด้านธุรกิจ เทคโนโลยี การใช้
ข้อมูล สารสนเทศ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเกิดจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเมืองการปกครอง ผู้นำประเทศจีนมีความเด็ดขาด การบริการประเทศมีการกำหนดเป้าหมาย วิธีการ 

ในการบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจน บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารมีความจริงใจที่จะพัฒนาประเทศ  

อย่างแท้จริง  
สำหรับสิ่งที่ข้าพเจ้าไปศึกษาดูงานและคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของสำนักงานสถิติแห่ งชาติ 

ได้แก่ 

1. การศึกษาดูงานที่  Tsinghua University Science Park หรือ TUS Park มหาวิทยาลัยชิงหวา  
กรุงปักกิ่ง  
 TUS Park ก่อตั้ งโดย มหาวิทยาลัย Tsinghua สาธารณรัฐประชาชนจีน Tus Park ประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงานเป็น Incubation Center ให้กับบริษัท Start up ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ โดย TUS 

Park  มีแนวคิดหลักคือการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนองค์ความรู้จากงานวิจัย 
การดำเนินธุรกิจจากกรณีศึกษาของบริษัทลักษณะเดียวกันที่ประสบความสำเร็จ ภาคธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท
ขนาดใหญ่และนักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนกลุ่มสื่อสารมวลชน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่ดี  
ในการประกอบธุรกิจของ Startup/ Entrepreneur ชาวจีน ด้วยการอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายในการบ่มเพาะ 
(Incubate) ให้สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจที่ขนาดใหญ่ขึ้น (Scale Up) และบางธุรกิจสามารถพัฒนาไปถึงการเป็นบริษัท
ข้ามชาติ (Scale Out) ได้เลยทีเดียว 
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รูปที่ 1 TUS Park Model 

 จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงโมเดลการดำเนินงานของ TUS Park กล่าวคือ TUS Park จะเป็นผู้สร้าง
สิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจที่ Start up นั้น ๆ ต้องการ เช่น การดำเนินธุรกิจ Start-up 

ของบริษัทนายหน้าค้าประกันภัยออนไลน์ TUS Park จะสร้างเครือข่ายให้กับบริษัทต่าง ๆ โดย TUS Park จะร่วมกับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 
   1. มหาวิทยาลัย Tsinghua ในการศึกษา Case Study การดำเนินงานของบริษัทนายหน้า
ค้าประกันภัยออนไลน์ ทฤษฎีการดำเนินงานการค้าประกัน สำหรับการดำเนินงานในส่วนของภาครัฐนั้น TUS Park 

จะประสานงานกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าประกัน เพ่ือให้การดำเนินงานของบริษัท Start up ถูกต้องตามข้อ
กฎหมาย หลักปฏิบัติในตลาดการค้าประกันของเมืองไทย  
   2. ภาครัฐ เนื่องจากเป็นผู้กำหนดกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สำหรับนายหน้า 

ค้าประกัน ซึ่งบริษัท Start-up ที่จะมาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ  
อย่างเคร่งครัด 

   3. หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง TUS Park จะเป็นผู้เชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงาน 

ทางธุรกิจให้กับบริษัท Start-up กล่าวคือ TUS Park จะใช้เครือข่ายของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย Tsinghua ที่ดำเนิน
ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ start-up และจัดการพบปะแลกเปลี่ยนแนวความคิดทางธุรกิจเพ่ือให้ start-up มีโอกาส 

ในการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม 

   4. Start-up ทั้งนี้บริษัท Start-up เป็นผู้เข้ามาขอความช่วยเหลือจาก TUS Park ในฐานะ
เป็น Incubation Center เพ่ือที่จะให้ความช่วยเหลือในการบ่มเพาะธุรกิจ โดย Start-up จะต้องเป็นผู้ถ่ายทอด
แผนการดำเนินงาน งบประมาณ แนวความคิดต่าง ๆ ให้ TUS Park ทราบ เพ่ือที่จะพัฒนาแผนธุรกิจที่สอดรับ 

กับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้ 
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 หลังจากแต่ละฝ่ายได้ร่วมหารือกันแล้วนั้น TUS Park จะรวบรวมแนวความคิด ข้อเสนอแนะ และ
จัดทำแผนธุรกิจที่เหมาะสม เช่น แผนการดำเนินธุรกิจ การจัดทำบัญชี การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป็นต้น ให้กับ Start-up และ TUS Park จะเข้าร่วมในการดำเนินงานของ start-up ด้วย เนื่องจาก TUS Park  

มีหุ้นส่วนในการดำเนินงานของ Start-up ซึ่งการแบ่งหุ้นส่วนให้ TUS Park นั้น เป็นการยืนยันให้ Start-up มั่นใจว่า 
คำแนะนำต่าง ๆ ทางธุรกิจ และแนวทางการดำเนินงานนั้น TUS Park ได้คัดสรรมาอย่างถี่ถ้วนดีแล้ว ไม่ใช่การแนะนำ
แต่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเหมือนการจ้างบริษัทที่ปรึกษามาดำเนินธุรกิจ 

 ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากสำนักงานสถิติแห่งชาติกำลังเผชิญกับความท้าทายในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะความ  

ท้าทายทางด้านพฤติกรรมผู้ให้ข้อมูล และด้านเทคโนโลยี กล่าวคือ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีหน้าที่หลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถิติ โดยในปัจจุบันรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลยังเป็นการส่งพนักงานแจงนับไปเก็บข้อมูล  

ตามครัวเรือน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามน้อยลงกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก นอกจากนี้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยังส่งผลให้เกิดความต้องการข้อมูลในสาขาใหม่ๆ เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งรูปแบบในการเก็บ
ข้อมูลจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของประชาชน 

 ด้วยเหตุนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการพัฒนางาน และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ 
แต่ก็ยังไม่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ ทั้งนี้ สาเหตุอาจมาจาก 

การดำเนินงานขาดความร่วมมือกันของผู้ปฏิบัติงาน ความล่าช้าของระบบราชการ ทั้งการจัดตั้งงบประมาณ การจัดทำ
แผนงาน การจัดหาผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

  ในการนี้การนำแนวคิดการดำเนินงานเป็น Incubation Center ของ TUS Park มาปรับใช้ในการ
พัฒนางานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ อาจเกิดผลที่เป็นรูปธรรมเนื่องจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงเท่านั้น ไม่ใช่ตั้งในรูปแบบคณะทำงาน โดยสามารถยกตัวอย่างการดำเนินงานในกรณีที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จะจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจาการใช้ Artificial Intelligence (AI) โดยนำเสนอแนวความคิดดังกล่าว มาสู่ 
Incubation Center ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตามรูปที่ 2  
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รูปที่ 2 การนำ Incubation Center ของ TUS Park มาปรับใช้กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 ในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะมีอยู่ด้วยกัน 5 ส่วน ได้แก่  
 1. กองสถิติพยากรณ ์

  กองสถิติพยากรณ์เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะ Start-up กล่าวคือ เป็นเจ้าของโครงการเนื่องจาก
เป็นเจ้าของภารกิจการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ซึ่งต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ทั้งหมดของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยกองสถิติพยากรณ์จะต้องเป็นผู้ให้รายละเอียดข้อมูลสถิติที่เป็นที่ต้องการของ
แต่ละภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพ่ือให้สำนักงานสถิติแห่งชาติรู้ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลและ
จัดการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 
  2. กองสถิติสังคม หรือกองสถิติเศรษฐกิจ หรือกองสถิติสาธารณมติ  
  Subject Matter ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ผลิตข้อมูลสถิติ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการใช้
ข้อมูลของผู้ใช้ ซึ่งจะส่งผลต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผนการจัดทำแบบสอบถาม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนการเก็บข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในอนาคต 

 3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ดูแลระบบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ AI เนื่องจากสำนักงานสถิติ
แห่งชาติอาจมีการซื้อระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูปจากบริษัทเอกชน ซึ่งหลังจากที่บริษัทเอกชนได้ติดตั้งระบบ  

ให้แล้วนั้น การบำรุงรักษา การแก้ปัญหาทางด้านระบบต่าง ๆ จะอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร อีกทั้งการเข้าร่วมใน Incubation Center จะช่วยให้สำนักงานสถิติแห่งชาติมีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ระบบคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ตในการหารือทางด้านเทคนิคกับบริษัทเอกชนอีกด้วย 

 4. กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

  กลุ่ มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมในฐานะผู้ จั ดทำยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
การดำเนินงาน การที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมตั้งแต่การเริ่มต้นนั้นจะส่งผลให้ผู้จัดทำแผนและงบประมาณเล็งเห็น
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ความสำคัญ และจำเป็นของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ AI ซ่ึงจะส่งผลต่อการแปลงงบประมาณ (ในกรณีที่ไม่มีการ
ตั้งงบประมาณไว้) ในการจัดซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล AI มาใช้ในการดำเนินโครงการ หากผู้บริหารของสำนักงานฯ 
เห็นชอบ 

 5. หน่วยงานเอกชน (บริษัทที่จะทำการจัดซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล AI)  

  การนำหน่วยงานเอกชนเข้ามาร่วมตั้งแต่ต้นนั้นเพ่ือให้บริษัททราบถึงความต้องการ ปัญหา 
ข้อจำกัดของสำนักงานฯ ซึ่งจะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจะเสนอขายเพ่ือประหยัดเวลา และลดความซ้ำซ้อน  

ในการตรวจรับ ทั้งนี้ การหารือต่าง ๆ ต้องจัดทำด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 ทั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงมีโอกาสได้หารือในการใช้ระบบ 

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย AI นั้น ได้แก่ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (ถ้ามี) 
รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม AI ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล งบประมาณที่จะใช้  IT Platform การตรวจสอบ 

ความถูกต้อง การพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ได ้

 ในการนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติควรพิจารณาการนำ Incubation Center มาปรับใช้ในการทำงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานที่มีความท้าทาย บริบทการทำงานมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ทัน  

ต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ซึ่งการใช้ Incubation Center เป็นการบ่มเพาะไอเดียใหม่ ๆ ผสานกับผู้ที่มี
ความชำนาญในด้านต่าง ๆ ของสำนักงานฯ ซึ่งสามารถมองภาพความต้องการในอนาคต และเชื่อมโยงกับงาน 

ในปัจจุบันเพ่ือนำเสนอแนวความคิด และมิติการดำเนินงานแบบใหม่ที่รอบด้านให้ผู้บริหารเห็นชอบ และนำมาปรับ
ใช้ได้ โดยเร็ว  
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การสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรของประเทศไทย 

ด้วย Digital Transformation 

 

ณิชาภา วงษ์สมบูรณ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร มีรูปแบบการปกครองแบบสังคมนิยม
หรือคอมมิวนิสต์ มีประชากร 1.4 พันล้านคน แบ่งการปกครองออกเป็น 23 มณฑล 5 เขตการปกครอง และ 4 มหานคร 

ที่เป็นส่วนกลาง ได้แก่ ปักกิ่ง เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ และฉงชิ่ง และเขตบริหารพิเศษ ได้แก่ ฮ่องกง และมาเก๊า  
 ในอดีต ประเทศจีนได้ประสบปัญหาจากสงครามปฏิวัติวัฒนธรรมจนนำไปสู่การปกครองของประธานาธิบดีเหมาเจอ๋ตุง 
ซึ่งกล่าวได้ว่าจีนเป็นประเทศที่ติดอันดับความยากจนเพราะปกครองแบบสังคมนิยมทำให้เศรษฐกิจของจีนตกต่ำและ
ถูกจัดอยู่ในประเทศโลกที่ 3 หรือประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนา ในช่วงการปกครองของประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิง  
ได้เน้นการพัฒนาประเทศใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร การศึกษา อุตสาหกรรม (เทคโนโลยี) และการทหาร อีกทั้ง 
เติ้งเสี่ยวผิง ยังเพ่ิมบทบาทของรัฐวิสาหกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ จนนำไปสู่การขยายและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่อย่างมากมาย เช่น ระบบขนส่ง ระบบโทรคมนาคม พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น จนกระท่ังประธานาธิบดีสีจิ้นผิง 
ผู้นำจีนคนปัจจุบัน ได้มีการปรับรูปแบบการปกครองและเริ่มเปิดประเทศให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศจีน 

มากขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาประเทศของจีนรุดหน้าไปอย่างมาก โดยในปัจจุบัน ได้มีบริษัทผลิตเครื่องบินแอร์บัส  
ได้มาเปิดโรงงานประกอบชิ้นส่วนเครื่องบินที่เมืองเทียนจิน (Tianjin) ซึ่งเป็นแห่งเดียวของทวีปเอเชีย 

รัฐบาลจีนโดยการนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ตั้งเป้าหมายของประเทศ (Key top priority) ไว้ 3 ประการ 
คือ  
 1. การลดความยากจน รัฐบาลมีนโยบายต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการบริโภคด้วยการลดภาษี สนับสนุนแหล่งเงินทุน
ให้กู ้ และสนับสนุน Micro SMEs นำคนจนออกไปอยู่นอกพื้นที่ เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพให้ประกอบอาชีพได้  
โดยการนำเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนาสิ่งที่เป็นความโดดเด่นของพื้นที่นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น
อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว หรือเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสินค้า หาช่องทางระบายสินค้าเพิ่มเติมใน e-commerce 
ซึ่งรัฐบาลจีนได้นำเทคโนโลยีของบริษัท IT เช่น Alibaba, Tencent หรือ JD.com เข้าไปช่วยให้คนชนบทขายสินค้า
เกษตรแบบออนไลน์ เมื่อมีการขายสินค้าออนไลน์ได้จำนวนมาก ก็จะมีระบบ logistics เพื่อส่งสินค้าตามบ้าน จึงเป็น
ที่มาของการจ้างงานมากข้ึนในชนบท 

 2. การรักษาสิ่งแวดล้อม รัฐบาลมีนโยบาย clear water, blue sky เพ่ือลดปัญหามลภาวะอย่างจริงจัง โดยยกเลิก
การขายน้ำมันดีเซลในวงแหวนชั้นใน เพื่อให้ประชาชนปรับพฤติกรรมมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น รวมทั้งมีการจัด 
Zoning รถจักรยานยนต์ สนับสนุนการขี่จักรยาน และจำกัดประชากรในกรุงปักกิ่ง 
 3. การสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ดูแลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวโดยการสนับสนุนให้มี internal consumption 
มากยิ่งขึ้น รวมถึงสนับสนุนสังคมไร้เงินสด  
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 รัฐบาลจีนยังพยายามผันตัวเองจาก world factory ไปสู่ High-end production เพราะจีนเชื่อว่าคนอ่ืนทำได้ 
จีนก็ทำได้ และทำได้ในแบบที่ใหญ่ขึ ้น/มากขึ้นด้วย โดยการพัฒนาเทคโนโลยี มีการใช้ big data, data analytics, 

artificial intelligent (AI) และ machine learning ส ่งผลให้จ ีนเก ิดการวิว ัฒน์ข ึ ้นในส ังคมกลายเป็นผู ้นำ 

ด้านเทคโนโลยีของโลก โดยล่าสุดจีนสามารถนำยานอวกาศลงดวงจันทร์ในด้านมืดได้เป็นประเทศแรก อีกทั้ง รัฐบาล 

ได้สนับสนุนให้ภาคประชาชนทำธุรกิจภายใต้ความช่วยเหลือของภาครัฐ โดยบริษัทชั ้นนำของจีนหลายแห่งได้นำ
เทคโนโลยีมาใช้และรัฐสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศต่อไปได้ ตลอดระยะเวลา 20 ปี 
ที่ผ่านมา จากการที่รัฐบาลจีนสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ จึงทำให้ประเทศจีนสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ของตนเองให้ก้าวกระโดดและก้าวล้ำนำประเทศต่าง ๆ จนขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้ในที่สุด  
  

 มองเขา (จีน) แล้วย้อนมองเรา (ไทย) 
 ตั้งแต่ พ.ศ.2504 ประเทศไทยได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการ
สร้างโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจเริ่มจาก ประเทศไทย 1.0 ที่เน้นการลงทุนภาคเกษตรกรรมและส่งออกสินค้าเกษตร
เป็นหลัก ประเทศไทย 2.0 มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเบาที่เป็นพื้นฐานของประเทศและอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานคน 

เป็นหลัก ประเทศไทย 3.0 เป็นยุคของอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น 

ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น เน้นเรื ่องชิ้นส่วนยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้าที ่ซับซ้อนยิ่งขึ ้น อีกทั้ง มีการขยับขยายการลงทุน 

ในต่างประเทศ จนกระทั่ง พ.ศ. 2549 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ประเทศไทยเข้าสู่ความขัดแย้งทางการเมือง
อย่างยาวนาน ซึ่งทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัว GDP ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3-4 ต่อปี ทำให้ติดกับดัก
รายได้ปานกลาง ปัจจุบัน รัฐบาลได้เร่งสร้างโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เน้น Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ประเทศไทย 4.0 จึงมีการยกระดับ 4 องค์ประกอบสำคัญ 
ได้แก่ 1. การทำการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยี 2. SMEs แบบเดิม 
ไปสู่ Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 3. การบริการแบบเดิมที่มีมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่การบริการ    
ที่มีมูลค่าสูง 4. แรงงานทักษะต่ำ ไปสู่แรงงานที่มคีวามรู้และทักษะสูง โดยเน้นไปยัง 5 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1. กลุ่มอาหาร 
เกษตร และเทคโนโลยี ชีวภาพ 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล 4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ และ 5. กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี เพื่อเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ 

 ประเทศไทยได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2561- 2580 เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศคือการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
และในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนาประเทศในช่วง
ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
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การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ภาคการเกษตรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งในด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการเกษตร  
โดยกำหนดเป็นแนวทางในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สามารถต่อยอด
เป็นธุรกิจการเกษตร ดังนั้น จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพ  ในการผลิตในภาคการเกษตร โดยมี
การพัฒนาสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือนำไปสู่
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางกรอบการดำเนินงานในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้ สามารถ
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยได้จัดทำยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะนำไปสู่การพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

การใช้ Digital Transformation ปฏิรูปภาคการเกษตรไทย 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภาคการเกษตรสามารถ
สร้างงานให้ประชากรของประเทศกว่าหนึ่งในสาม แต่ภาคการเกษตรขยายตัวเพียงร้อยละ 9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ในขณะเดียวกันเมื ่อพิจารณาถึงกำลังคนภาคการเกษตรพบว่าประเทศไทยยังสามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพในการใช้แรงงาน เพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตรได้อีกมากในยุค Digital หากมีการปรับใช้เทคโนโลยี 
ให้เกิดประโยชน์  
 ภาคการเกษตรไทยเผชิญปัญหาในหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาแรงงานภาคการเกษตรขาดแคลน ปัญหาการเพ่ิม
ผลผลิตต่อไร่ เกษตรกรขาดการเข้าถึงองค์ความรู้ในเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง
เนื่องจากขาดการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และปัญหาขาดความรู้ด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่าย
สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาค
เกษตรและมีความต้องการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร อย่างจริงจัง จึงมีแนวทางการขับเคลื่อน digital transformation 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การพัฒนาต่อยอดระบบเมืองอัจฉริยะ การปรับเปลี่ยน SMEs ภาคการเกษตร 
สู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยี IOT มาประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มแม่นยำ การเพ่ิม
ช่องทางการขายสินค้าเกษตรออนไลน์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากมีการนำแนวทางดังกล่าว  มาปฏิรูปภาคการเกษตรของไทยได้อย่างจริงจัง จะทำให้ช่วย
ยกระดับคุณภาพของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น และสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรได้มากขึ้น การพัฒนา
ภาคการเกษตรของไทยด้วย digital transformation สามารถทำได้โดย 

 1. Big data Analytics หรือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับการบริหารจัดการการจัดทำนโยบาย 
มาตรการ และวางแผนภาคการเกษตร รัฐบาลโดยการนำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรมีการบูรณาการร่วมกับ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และภาคเอกชน ในการดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร 

ทุกด้าน เช่น ข้อมูลการเพาะปลูกพืช ข้อมูลด้านปศุสัตว์ ข้อมูลด้านประมง สภาพอากาศ ดิน น้ำ สภาพช่องทาง 
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การจำหน่ายสินค้า ฯลฯ นำเข้าสู่การเชื่อมต่อผ่านระบบ cloud โดยการใช้ search engine ด้านการเกษตร ที่เป็นระบบ
เปิดให้คนทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลได้การเกษตรได้ เป็นระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ  
เพ่ือให้ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้เข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ 
 2. IOT for Agriculture หรือ internet of thing for agriculture เป็นการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ (Devices) และเครื่องมือ (Appliances) ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น 
ฯลฯ เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งการนำ IOT มาประยุกต์ใช้จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ดีขึ้น โดยการติดตั้งเซนเซอร์ IoT  

ในแปลงเกษตรเพื่อติดตามอุณหภูมิดิน ปริมาณแสง ความชื้นในพื้นที่แปลง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการ
ออกแบบระบบการให้น้ำอัตโนมัติได้ เป็นการทำ Data Analytics และนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI)  
มาใช้ อันจะทำให้เกิดเป็นการเกษตรแบบ precision agriculture หรือการเกษตรแม่นยำสูง เพื ่อให้เกษตรกร 

ได้บริหารจัดการและพัฒนากระบวนการทำการเกษตรของตนเองและใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถแบ่งเบาภาระของเกษตรกรในการทำงาน เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตและปริมาณผลผลิตได้เป็นอย่างดี ดังนั้น รัฐบาลควรมีการสนับสนุนองค์ความรู้ในการนำ IOT มาใช้ในด้าน
การเกษตร เพ่ือนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นครัวของโลก 

 3. Smart Farmer to Smart digital farmer รัฐบาลควรมีการพัฒนา smart farmer ที่มีอยู่ให้เป็น smart 

digital farmer ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทักษะ (Skill) ในการนำ digital มาใช้ในการเกษตร ซึ่งการพัฒนาคนให้มีทักษะและ 

มีองค์ความรู้ เป็นหนึ่งในวิธีที่รัฐบาลจีนนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ดังนั้น การพัฒนาเกษตรกร หรือแรงงาน
ด้านการเกษตร จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภาคการเกษตรเติบโตขึ้น และสามารถสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี การพัฒนา smart farmer ให้กลายเป็น Smart digital farmer สามารถทำได้
โดย การบูรณาการหลายกระทรวง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันจัดตั้ง platform ที่ให้องค์ความรู้ด้านการเกษตร จาก Influencer 

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรดิจิทัลหลากหลายแขนง เช่น การปลูกข้าว การเลี้ยงปลา การทำฟาร์มปศุสัตว์ สภาพดิน 
สภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่ง Smart farmer สามารถศึกษาหาความรู้และนำไปใช้พัฒนาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. Digital Distribution เป็นการกระจายสินค้าการเกษตรด้วยเครื่องมือ digital เช่น การทำการตลาดออนไลน์ 
การพัฒนาเกษตรกรรายย่อยเพื่อยกระดับเป็น startup ด้านสินค้าเกษตร ดังนั้น ภาครัฐควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน
องค์ความรู ้ด้านการตลาดออนไลน์ มีการจัดทำ e-commerce platform ที่เป็นระบบศูนย์กลางการกระจายสินค้า 

ทางการเกษตรของประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกรสามารถกระจายผลผลิตของตนเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้ง  
หากเกษตรกรรายใดมีสมรรถนะสูง อาจสามารถต่อยอดไปสู ่ การทำ Startup ด้านการเกษตรได้ ทั ้งนี ้ ร ัฐบาล 

ควรสนับสนุนให้มีการยกระดับการขายสินค้าเกษตรออกสู่ต่างประเทศจากการตลาดออนไลน์หรือ Startup ให้มากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ควรจัดทำระบบที่สามารถตรวจสอบสินค้าย้อนกลับได้ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา ด้วยระบบ QR code หรือ 
RFID เพื่อพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ของห่วงโซ่คุณค่า ให้สินค้ามีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้ 
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิทัล 

 

ตวงทอง สังข์แก้ว 

นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ท่ามกลางบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน ที่เรียกว่า ยุคดิจิทัล 4.0 (WICE 

Logistics Public Company Limited, n.d.) หรือโลกที่เทคโนโลยีคุยกันได้ (Machine-to-Machine) แตกต่างจาก
ยุคที่ผ่านมาที่เทคโนโลยีมีหน้าที่ช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ เปรียบเสมือนแขนขา แต่ไม่มีสมอง
เป็นของตัวเอง หากแต่ในยุคดิจิทัล 4.0 นี้ เป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาลดบทบาทของมนุษย์ เพิ่มความฉลาดให้กับ
เทคโนโลยี เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สื่อสารและทำงานกันเองได้อย่างอัตโนมัติ เช่น Cloud Computing, Simulation, 

Autonomous Systems, Cyber Security, Augmented Reality และ Internet of Things เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
เทคโนโลยีเหล่านั้นไม่เพียงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ แต่ยังนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ที่มีปริมาณและ
ความซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย อาทิ ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาความสัมพันธ์ของคน 

ในสังคมที่ลดน้อยลง ปัญหาการละเมิดสิทธิบุคคลอื่น อัตราการว่างงานของแรงงานไร้ฝีมือ และปัญหาสังคมอื่น ๆ  
อีกมากมาย ที่ทำให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง  

ประเทศไทยเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงกำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศไทย ที่ว่า “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำหนด  

ยุทธศาตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน เพื่อปรับตัวและเตรียมการรองรับให้ทัน 

ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ด้วยการเร่งพัฒนาและสร้างความเจริญเพื่อไปสู่การเป็นประเทศไทย 
4.0 (Thailand 4.0) ที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการเปลี่ยนจาก 

การผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมเป็นขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตไปสู่ การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
นอกจากนี้ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีนโยบายหลัก 12 ด้าน และ  
1 ในนั้น เป็นด้านการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย
ในการบริการของภาครัฐ และบูรณาการการทำงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่ ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น ตลอดจน 
การจัดอัตรากำลังและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถ
รองรับบริบทการเปลี ่ยนแปลงและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที และเพื่อให้สอดรับกับ
เป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ระบบราชการ 
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ก็ต้องปรับตัวให้เป็น 4.0 เช่นกัน โดยต้องยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุข 

ของประชาชน (Good Governance for Better Life) กล่าวคือ ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ
ทำงานใหม่เพื่อพลิกโฉม (Transform) ให้สามารถเป็นที่ไว้เนื ้อเชื่อใจและเป็นที่พึ ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
ซึ่งต้องมีลักษณะ 3 ประการ คือ 1) การเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ 

ได้ตลอดเวลา ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานของภาครัฐด้วยกัน (Open & Connected Government)  2)  
การยึดปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยไม่ต้องรอให้ร้องขอ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก 

โดยให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว และมีช่องทางที่หลากหลายตามความต้องการ อาทิ การติดต่อมาด้วยตนเอง 
เว ็บไซต์ โซเช ียลมีเด ีย หรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น (Citizen-Centric Government) และ  
3) การพัฒนาให้ข ้าราชการมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย เพื ่อให้สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างทันเวลา (Smart & High Performance Government)  

 ด้วยสังคมไทย ได้เปลี่ยนไปสู่สังคมที่ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ (Social Media) เป็นช่องทางในการเรียนรู้
และส่งต่อความคิดเห็นมากขึ้น ภาครัฐจึงจำเป็นต้องเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการมากขึ้น ตั้งแต่การที่ภาครัฐให้ข้อมูล (Inform) แก่ภาคประชาสังคม ภาครัฐรับฟังความคิดเห็น (Consult)  
จากภาคประชาสังคมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ การเปิดโอกาส 

ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม (Involve) ในการทำงาน ตลอดจนกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ การสร้าง
ความร่วมมือ (Collaborate) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในการกำหนดแนวทาง และรวบรวมข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ไปจนถึงการเสริมอำนาจให้แก่ภาคประชาชน 
(Empower) ที่ภาครัฐและภาคประชาสังคมร่วมกันตัดสินใจ (Joint Decision) (Open Government Partnership, 

2017: p.14) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งข้ันตอนการริเริ่มนโยบาย 
การจัดทำแผน โครงการ หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลตามนโยบาย 
แผนงานโครงการ หรือกิจกรรมนั้น (สถาบันพระปกเกล้า, 2552)  โดยที่ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนให้การขับเคลื่อนเกิดผล
ที่เป็นรูปธรรม มีความทันสมัย มีความคล่องตัว มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพื่อส่งมอบบริการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้กับประชาชน สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง 
 ที่ผ่านมามีงานวิจัยจำนวนไม่น้อยที่พบว่า การดำเนินโครงการตามนโยบายลงไปสู่พื้นที่ (Top-down) ถึงแม้
จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก็ตาม ยังเกิดปัญหาที่ไม่สามารถหาข้อสรุปและวิธีการแก้ไขปัญหาได้ ส่งผลให้
เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับภาครัฐ ทำให้การดำเนินโครงการของภาครัฐ ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ (พรรณิลัย 
นิติโรจน์, 2557; อรทัย พระทัก, 2558) จึงมีข้อเสนอแนะให้เริ่มจากการกำหนดนโยบายจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) 
ซึ่งควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและวางแผนดำเนินการของภาครัฐ (อรทัย พระทัก,  
2558) และต้องส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและให้ข้อมูล
กับภาครัฐได้ตลอดเวลา ในช่องทางที ่สะดวก (Girish; Christine; and David, 2014) เพื ่อให้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง   
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ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ
ในยุคดิจิทัล ดังนี้ 

1. การให้ประชาชน เข้ามามีส ่วนร่วมในการดำเนินการของภาครัฐ ตั ้งแต่การให้ข ้อมูล การรับฟัง 

ความคิดเห็น การร่วมดำเนินการ ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ได้มุมมองที่รอบด้านจากกลุ่มต่าง ๆ 
ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการของภาครัฐ จะสอดคล้องกับความต้องการประชาชนได้อย่างแท้จริง  

2. การค้นหาความเจ็บปวด (Pain Point) ความคาดหวัง และความต้องการของประชาชน โดยอาจเป็นการ
ค้นหาจาก Social Media ซึ่งเป็นช่องทางที่คนในยุคปัจจุบันใช้ในการเรียนรู้ ตลอดจนแสดงความคิดเห็น ทำให้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ถูกส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การส่งความช่วยเหลือสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นด้วยเช่นกันนั่นเอง  หรือ
แม้แต่การที่ประชาชนโพสความคิดเห็นลงใน Social Media เกี่ยวกับการทำงานของภาครัฐ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการ
ร้องเรียนอย่างเป็นทางการก็ตาม ซึ่งหลังจากได้ข้อมูลแล้ว จะต้องมีการทบทวนหารือ เพ่ือดำเนินการต่าง ๆ เช่น ชี้แจง
ข้อเท็จจริง การประสานขอข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้ แสดงให้
เห็นว่าภาครัฐมีความมุ่งม่ันที่จะทำงานให้สามารถตอบสนองความต้องการได้เกินความคาดหวังของประชาชน  

3. การจัดหาช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เข้ามามี  
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการตามความถนัด และวิถีชีวิตของตัวเอง ถึงแม้ว่าในยุคดิจิทัลจะมีการนำเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการสื่อสาร แต่ในบริบทของประเทศไทยก็ยังคงมีคนจำนานไม่น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเหล่านั้น 
จึงต้องจัดให้มีช่องทางทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way 

Communication) และการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เช่น จดหมายข่าว เอกสารข้อเท็จจริง 
การแถลงข่าว การพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นการจัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสำรวจความคิดเห็น เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ไม่ได้การันตีถึงความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบราชการ หากแต่อยู่ที ่การที่ภาครัฐรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และมุ่งมั่นนำความคิดเห็น
ดังกล่าวมาดำเนินการอย่างจริงใจ ย่อมส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการทำงาน  

ของรัฐด้านอื ่น ๆ เพื ่อการพัฒนาระบบราชการที ่มีธรรมาภิบาล ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการ  

ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที และพร้อมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุคดิจิทัลนี้ได้ 
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การประกันสุขภาพโดยอัตโนมัติแก่นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
 

ทัตติ ตั้งจิตเจริญ 

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

สำนักงานประกันสังคม 

 

ที่มาของโครงการ 
ประเทศไทยมีปัจจัยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด คือ การส่งออก (Export-led 

growth) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจำนวนประชากรของประเทศไทยยังมีจำนวนน้อยและกำลังซื้อ  (Purchasing 

Power) ยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้การขยายตัวทางกำลังซื้อต้องพ่ึงพาความต้องการซื้อจากภายนอกประเทศ (External 

Demand) เพ่ือเกื้อหนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ความต้องการซื้อจากภายนอกประเทศ ได้แก่ 
การส่งออกสินค้าและบริการ (Goods and Services) และการท่องเที่ยว (Tourism) โดยทั้งสองปัจจัยล้วนขึ้นอยู่กับ
รายได้ของประชากรโลก  

การท่องเที่ยวในประเทศไทย จัดเป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะในช่วงปี 2561 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงขึ้นเป็นจำนวน 38.27 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดเท่าที่เคย
บันทึกมา1 คิดเป็นอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 7.5 และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 2.007 ล้านล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 12 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) ของประเทศไทย  

เหตุใดประชากรไทยจึงมองไม่เห็นการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยวและรายได้เหล่านี้ สาเหตุเกิดจาก 
Leakage Effect หรือการรั่วไหลของรายได้ ทั้งนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คาดการณ์ว่าประเทศไทย 

เสียรายได้จากการท่องเที่ยวถึงร้อยละ 702 นั่นหมายความว่า รายได้จากนักท่องเที่ยวมาถึงคนไทยจริงแค่ร้อยละ 30 
เท่านั้น โดยรายได้ที่รั่วไหลออกไปส่วนใหญ่ถูกนำออกไปโดยทัวร์ต่างชาติ สายการบินต่างชาติ โรงแรมที่เป็นเครือข่าย
ต่างชาติ และสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีนำเข้ามาเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน สิ่งเหล่านี้
บ่งชี้ว่าประเทศไทยสามารถสร้างรายได้เพ่ิมมหาศาลจากการท่องเที่ยว โดยผู้เกี่ยวข้องที่มีความสามารถมากที่สุด 

ในการแก้ไขปัญหาคือ รัฐบาล นโยบายการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญเป็นหนึ่งในนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 

 

 

 

1 Record 38.27m tourists in 2018; 41m expected in 2019.  (2562). [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : 
https://www.bangkokpost.com/business/1619182/record-38-27m-tourists-in-2018-41m-expected-in-

2019 (วันที่สืบค้นข้อมูล : 9 กรกฎาคม 2562). 
2  Kona, Patrick.  (2559).  The study of the impact Tourism Affluence on the Thai Economy. 
[ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://www.researchpublish.com/download.php?file=The%20Study%20 

of%20the%20Impact%20Tourism-2977.pdf&act=book (วันที่สืบค้นข้อมูล : 9 กรกฎาคม 2562). 
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ข้อเสนอแนะโครงการ 
การท่องเที่ยวเมืองไทยในรูปแบบ Medical Tourism กำลังเข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้นตามความ

ต้องการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้น ทว่า ประเทศไทยมีภาพลบในด้านการบริหารจัดการอุบัติภัยต่าง ๆ แก่
นักท่องเที่ยว อุบัติเหตุทางท้องถนนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตหลายราย ภาพลักษณ์ด้านลบจากคดีอาชญากรรม  

ที่อุกอาจและการเข้าถึงระบบรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินที่ล่าช้าส่งผลให้มีภาพลบแก่การท่องเที่ยวเมืองไทย  
โดยภาครัฐ ฯ อาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนเนื่องจากขาดการติดต่อประสานงานระหว่างภาครัฐและนักท่องเที่ยว  
หลายกรณีนักท่องเที่ยวเข้ารับการช่วยเหลือจากประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance) ซึ่งนักท่องเที่ยวได้ทำไว้
ก่อนหน้า ในหลายกรณี นักท่องเที่ยวอาจเลือกไม่รายงานเหตุร้ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเข้าขอรับความช่วยเหลือ
โดยตรงผ่านสถานทูตหรือบริษัททัวร์หรือบริษัทประกันภัยที่รับผิดชอบแผนประกันการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มีค่าใช้จ่ายพยาบาลสูง เช่น ประเทศอังกฤษ นักท่องเที่ยว 

ที่ไม่ได้พำนักในเขตเศรษฐกิจพิเศษยุโรปต้องทำประกันสุขภาพครอบคลุม 3 โดยต้องจ่ายเงินค่าประกันสุขภาพ 

ซึ่งให้สิทธิเข้ารับการรักษาในกรณีอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วยเฉียบพลัน ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูง ในขณะเดียวกัน การทำ
ประกันดังกล่าวยังเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการทำประกันเดินทางได้ 

ประกันเดินทางสำหรับการท่องเที่ยวประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกเพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทย แม้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่จัดว่ามีค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นที่ราคาถูก แต่การรักษาพยาบาล
นักท่องเที่ยวซึ่งต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่า เนื่องจาก
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวในอนาคต  

ทั้งนี้ การทำประกันเดินทางเพ่ือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพำนักในประเทศไทย จะเริ่มต้นจากการเข้ารับ 

วีซ่าเดินทางเข้าประเทศไทย รัฐบาลสามารถเก็บค่าประกันดังกล่าวกับนักท่องเที่ยวเพ่ือออกวีซ่าได้ โดยราคาประกัน  

จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาพำนักอาศัยในประเทศไทย ทั้ งนี้  การเก็บเบี้ยประกันดังกล่าวควรมีจำนวนวันขั้นต่ำ เช่น 3 – 5 วัน  
เพ่ือใช้ในกรณีนักท่องเที่ยวไม่ทราบจำนวนวันพำนักอาศัยที่ชัดเจน 

ในระยะเริ่มต้น รัฐบาลควรจัดตั้งหน่วยงานเข้ามาดูและประกันเดินทางดังกล่าวโดยตรง โดยอาจให้
สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้ดูแลแผนประกันดังกล่าว เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมมีสำนักงานครอบคลุม 

ในแต่ละจังหวัด อีกทั้งสำนักงานมีกลุ่มงานที่ประสบการณ์ด้านการลงทุน และกลุ่มงานที่วิจัยรายจ่ายในกรณีบาดเจ็บ
และเสียชีวิตแล้ว การดูแลประกันดังกล่าวจึงสามารถพัฒนาโดยสำนักงานประกันสังคมได้ชัดเจนกว่าหน่วยงาน
ราชการอื่น ทั้งนี้ ในระยะยาวควรมีการอนุญาตให้ภาคเอกชนเข้ามาประมูลเพ่ือออกแผนประกันการท่องเที่ยวเพ่ือให้
เกิดการแข่งขันซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาของแผนประกันดังกล่าว 

ทัง้นี้ ความครอบคลุมของแผนประกันสุขภาพ ควรครอบคลุมเหตุการณ์ขั้นต่ำ ดังนี้ 
1. อุบัติเหตุ 
2. โรคที่มีอาการฉับพลัน 

3. อาชญากรรมที่มีการประทุษร้ายทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน 

 

3 NHS – Visitors from outside the European Economic Area (EEA).  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : 
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/visiting-or-moving-to-england/visitors-from-outside-

the-european-economic-area-eea/ (วันที่สืบค้นข้อมูล : 19 กรกฎาคม 2562). 
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นอกจากการทำประกันสุขภาพจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ิมภาพลักษณ์ให้แก่การท่องเที่ยวไทยแล้ว การทำประกันสุขภาพจะช่วยให้รัฐบาลเห็นข้อมูล
ปัญหาที่นักท่องเที่ยวเผชิญจากการท่องเที่ยวในประเทศและสามารถเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลส่วนกลาง ซึ่งหากมีการ
พัฒนาระบบอาจช่วยให้รัฐบาลเห็นถึงปัญหาที่กำลังพัฒนาขึ้นในระยะยาวได้ง่ายขึ้น 

 

บทสรุป 

การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยการเจริญเติบโตสำคัญของประเทศไทย ทว่า การรั่วไหลทางเศรษฐกิจ
ทำให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวไม่ไปถึงประชากรไทย การบังคับสมัครประกันการเดินทางในไทยกับภาครัฐสามารถ
ช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งด้านพัฒนาภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจ Medical 

Tourism จากการนำเบี้ยประกันมาพัฒนา วิจัย เพ่ิมขีดความสามรถทางด้านสาธารณสุข และสามารถช่วยเก็บข้อมูล
ปัญหาที่นักท่องเที่ยวพบได้มากกว่าในปัจจุบัน ทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาการท่องเที่ยวได้ทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลก ซึ่งจะช่วยพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวไทยขึ้นอีกระดับหนึ่ง 
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กุญแจในการสื่อสารระหว่าง ‘รัฐ’ กับ ‘ประชาชน’ ในยุคดิจิทัล 

 

ธนเวศม์ สัญญานุจิต 

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
กรมประชาสัมพันธ์ 

 

 หากเราเปรียบบริษัทหรือหน่วยงาน ไม่ว่าจะเอกชน หรือของรัฐ เป็นร่างกายมนุษย์ ตามรากศัพท์ของมัน 
บริษัท หรือ Corporate มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน Corpus ที่แปลว่า ร่างกาย (Body) บางครั้งเราจะเห็นการใช้
คำว่า Body เรียกแทน หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอีกด้วย 

 หากผู้บริหาร หรือผู้นำที่มีลำดับบังคับบัญชาสูงสุด ผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ เราคงเทียบได้ว่าเขาเป็นสมอง  

ที่คอยควบคุมสั ่งการทุกส่วนให้ร่างกายได้เคลื ่อนไหว ขยับ หน่วยงานสื ่อสารก็คือปาก ภาพลักษณ์คือใบหน้า 
ผู้ปฏิบัติงานก็คงเป็นแขนขาที่ต้องออกแรง แล้วอะไรคือ หูตาของหน่วยงานรัฐ? ผู้เขียนคงต้องบอกว่า “ข้อมูล” ยิ่งรัฐ
ถือครองข้อมูลของปลายทาง (ประชาชน) มากเท่าใด เรายิ่งได้ยินปลายทางชัดขึ้น เรายิ่งเห็นปลายทางชัดขึ้น 

 แต่กลับกัน หากเราไม่มีข้อมูล ไม่นำข้อมูลเข้ามาร่วมประมวลแผน นโยบายต่าง ๆ ร่างกายนี้ไม่ต่างอะไร  

กับคนหูหนวก ตาบอด นำมาซึ่งการเดินผิดทาง และเสี่ยงอันตราย 

 ในศตวรรษที่ 21 โลกดิจิทัลสร้างสิ่งที่เรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์ขึ้น มอบอำนาจของสื่อ ให้อยู่ในมือปัจเจกชน 
ทุกหน่วยงาน ทุกคน โทรศัพท์ทุกเครื่อง มีอำนาจของสื่ออยู่ในตัวเอง สื่อสังคมออนไลน์นี้เอง ทำให้การบริการข้อมูล
กลายเป็นสิ ่งสำคัญของธุรกิจแทบทุกประเภทบนโลก Facebook ไม่จำเป็นต้องมี content ของตัวเองเลย  
เพราะผู้ใช้บริการจะสร้าง content หมุนเวียนในแพลตฟอร์มเอง Facebook ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่จำเป็น และส่งให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจบน Facebook อีกต่อ หรือส่งต่อข้อมูลให้บริษัทท่ีต้องการวิจัยการตลาด นั่นจึงเป็นแหล่งรายได้สำคัญ 
ปัจจุบันมีหลายบริษัท ที่นอกจากสื่อสังคมออนไลน์พัฒนาตัวเองจากการบริการด้านอื่น ๆ ไปสู่การบริการด้านการ
บริหารข้อมูล เช่น บริษัท Ridesharing (การเช่า-จ้างรถส่วนตัวแทนแท็กซี่) เมื่อมีข้อมูลการจราจรและการคมนาคม
ขนาดใหญ่อยู่ในฐานข้อมูล พวกเขาจะรู้ว่า สถานที่ไหน เวลาใดการจราจรจะติดขัด ความต้องการรถรับจ้างจะมีเยอะ  

ที่ไหนบ้าง ทำให้การขายข้อมูลเหล่านี้ สามารถนำไปสู่การสร้าง Smart City ได้ในอนาคต หรือแม้แต่ร้านค้าบางแห่ง
สามารถล่วงรู้ได้ว่า ลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของ กำลังตั้งครรภ์ จากการที่ร้านค้านำรายการสินค้าที่เธอเลือกซื้อ  

มาประมวลและวิเคราะห์ ทำให้สามารถเดินหน้าโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าสำหรับแม่และเด็กแก่ลูกค้าที่กำลัง
ตั้งครรภ์ได้ 
 สิ่งเหล่านี้คือการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ นำมา “วิเคราะห์” (Analytic) เพื่อหาคำตอบในอดีต ตลอดจน
นำไปคาดการณ์อนาคต 

 ปัจจุบันการเข้ามาของสื่อดิจิทัลเปิดประตูให้กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐแทบทุกหน่วย ที่จะมีสำนัก
ประชาสัมพันธ์ ของตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาสื่อมวลชนทั่วไปตามแบบเดิม ทุกหน่วยงานสามารถเข้าไปมีพื้นที่
ประชาสัมพันธ์ในโลกดิจิทัลได้โดยใช้บุคลากรไม่มาก และเงินทุนไม่มาก ใช้เพียงคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และ
กล้องระดับผู้บริโภค ก็สามารถผลิตและเผยแพร่สื่อได้ด้วยตนเอง 
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 แต่ด้วยธรรมชาติของ “ความเป็นรัฐ” ทำให้แนวคิดของการประชาสัมพันธ์ถอยห่างไปจาก “การแข่งขัน”  
ในตลาดสื่อ เราขาดความต้องการช่วงชิงฐานผู้ชม เราขาดความเข้าใจธรรมชาติของสื่อดิจิทัล และปฏิบัติกับมัน
เหมือนกับว่า มันคือสื่อสารมวลชนรูปแบบเดิม เพียงแค่ไปอยู่ในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอันใด 
หากเราพบว่าสื่อดิจิทัลของรัฐ มีตัวเลขผู้ชม ผู้ติดตาม และผู้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เป็นจำนวนที่น้อยมาก  
 สำนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐจึงเต็มไปด้วย การนำข่าวสารขนาดยาว ราว 1 -2 หน้ากระดาษ 
แปะเข้าไปในโพสต์พร้อมรูปภาพในหน้าเพจประชาสัมพันธ์  การออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ที่รกรุงรัง ไม่เชิญชวนให้กด
เข้าไปอ่านอะไรต่อหรือไม่มี data visualization ดึงดูดผู้ชมหรือให้ข้อมูลจำนวนมากให้เข้าใจง่าย หน้าเว็บไซต์ 
ไม่รองรับบราวเซอร์ที่คนส่วนมากนิยมใช้ หรือการนำการถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ประจำวันขนาดยาวราว 1-2 
ชั่วโมง โยนเข้าไปในเพจประชาสัมพันธ์ แม้จะพยายามเพิ่มยอดผู้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะด้วยการใช้บัญชีผู ้ใช้
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คอยเผยแพร่ กระจายโพสต์เข้าไปตามกลุ่มต่าง ๆ หน้า Feed ต่าง ๆ เราก็จะพบกับ 
ยอดผู้ชมที่สูง แต่ยอดปฏิสัมพันธ์ที่น้อยสวนทางกัน อาจจะมาจากแนวทางที่ต้องการการโยนจำนวนเนื้อหาเข้าไปใน
พ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ให้มากเข้าไว้ แต่ในความเป็นจริง อัลกอริทึ่มของสื่อสังคมออนไลน์ ยิ่งมีเนื้อหาที่ผู้ชม “เลื่อนหนี” 
มากเท่าใด อัลกอริทึ่มจะยิ่งนำเนื้อหาอื่นของเพจนั้นไปซ่อน ลักษณะแนวทางปฏิบัติเช่นนี้สวนทางกับพฤติกรรมของ
สำนักข่าวตามปกติที่เข้ามาในการแข่งขันตลาดดิจิทัล ที่ไม่ได้เน้นรายการวีดีโอขนาดยาว แต่เน้นไปที่ วีดีโอขนาดสั้น 
หรือบางครั้งเป็นเพียง ภาพวีดีโอขนาดสั้นประกอบตัวอักษรที่ไม่มีคำบรรยาย เพื่อให้สามารถดูได้โดยไม่ต้องเปิดเสยีง 

ก็สามารถเข้าใจได้ เพราะหลายครั้ง ประชาชนเสพสื่อดิจิทัลในสถานที่สาธารณะด้วยโทรศัพท์มือถือที่ไม่ต้องการ  

การใช้อินเตอร์เน็ตที่มากเกินไป และไม่ต้องการเปิดเสียงรบกวน เช่น ในรถไฟฟ้า รถขนส่งสาธารณะ ร้านกาแฟ หรือ
ร้านอาหาร คงไม่มีใครอยากเปิดการถ่ายทอดสดเสียงดังในสถานที่เหล่านั้นนานนับ 10-15 นาท ี

 แม้เราจะคอยบอกว่า สื่อของรัฐไม่จำเป็นต้องแข่งขัน แต่เราจะวัดได้อย่างไรว่าการประชาสัมพันธ์ของเรา
ประสบผลสำเร็จ หาก ผู้รับสาร มีจำนวนน้อยเหลือเกิน? อย่างเช่น ตัวอย่างจากจำนวนผู้เข้ามาปฏิสัมพันธ์ในเนื้อหา
ทางสื่อดิจิทัลของเพจประชาสัมพันธ์ 
 ภาคร ัฐอาจจะไม่ได ้ม ีการส ่งข ้อมูลที ่ เร ียกว ่า Insight กล ับส ู ่ เจ ้าหน้าที ่ท ี ่ม ีหน ้าที ่ ในการวางแผน 

การประชาสัมพันธ์ หรือวางแผนการเผยแพร่สื่อดิจิทัลอย่างจริงจังเท่าที่ควร ตามสื่อสังคมออนไลน์บางแห่งจะมีบริการ 
“ข้อมูล” ให้แก่เจ้าของเพจ ที่เรียกว่า Insight หน้าต่างนี้จะให้ข้อมูลจำนวนมากแต่ถูกจัดเรียงและแปลงเป็นภาพ  

ให้เข้าใจง่ายแล้ว (Data Visualization) ซึ่งมีท้ังข้อมูลเชิงประชากร และข้อมูลเชิงพฤติกรรม เช่น ผู้ชมที่เข้ามาดูมีช่วง
อายุใดบ้าง เข้ามาดูช่วงเวลาใดเยอะ ช่วงเวลาใดน้อย วันใดที่มียอดผู้ชมเยอะหรือน้อย ทำให้สามารถนำมาวิเคราะห์ 
และวางแผนการประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล 

 เนื ่องจากโลกเคลื ่อนที ่ไปข้างหน้าทุกวินาที สื ่อเก่าเริ ่มลดบทบาทลง เนื ้อที ่ของการมีปฏิสัมพันธ์และการเสพสื่อ  
ถูกถ่ายเทไปยังสื่อใหม่ สื่อดิจิทัล จะกลายเป็นสื่อหลักที่คนทั่วไปเสพในชีวิตประจำวันในที่สุด หรืออาจเป็นไปแล้ว  
และจะกำลังกลายเป็นส ื ่อท ี ่คนทุกเพศทุกวัยเข ้าถ ึงในเวลาไม่นานในอนาคต ซึ ่งภาคการประชาสัมพันธ์  
ของทุกหน่วยงานภาครัฐ ควรมองเห็นสิ่งนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องการแผนการประชาสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้น และเข้าไปหา
ผู้ชมมากข้ึน 

 การจะทำเช่นนั้นได้ หน่วยงานภาครัฐควรเพิ่ม “ตัวแปร” ( input) หนึ่งเข้าไปในสมการของการวางแผน
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ คือ “ปลายทางต้องการดู , ฟังอะไร” การจะทำเช่นนั ้นได้เราต้องมี “ข้อมูล” ของผู ้ชม 
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พฤติกรรมของผู้ชม เพื่อวิเคราะห์วางแผน เพื่อให้แผนการประชาสัมพันธ์ตอบโจทย์ของผู้ชม มิใช่จะใช้ “เราต้องการ
บอกอะไร” เพียงอย่างเดียว 

 กล่าวโดยสรุป หน่วยงานภาครัฐควรหันมาให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นแบบการวางแผนจากส่วนกลาง หรือให้อิสระแก่หน่วยงานในการออกแบบเนื ้อหาให้หลากหลาย การจะทำเช่นนั ้นได้   
ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการเก็บและนำข้อมูลเชิงประชากรและเชิงพฤติกรรมมาประกอบการวางแผนอย่างจริงจัง 
และหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผู้ชมอยากจะรับฟัง รับชมให้มากขึ้น เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ภาครัฐในยุคปัจจุบัน
และอนาคต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อสารเชื่อมต่อไปถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

 ยิ่งภาครัฐกับประชาชนเชื่อมต่อถึงกันได้มากเท่าใด การขับเคลื่อนนโยบาย การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน
จะยิ่งทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แนวทางสู่ความสำเร็จของสตาร์ทอัพ 

กรณศีึกษากลยุทธ์ของสตาร์ทอัพช้ันนำ ณ นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

ธนัฐ  ลีลาอนันตวงษ์  
วิศวกรปฏิบัติการ  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 

 ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562 ผมและเพื่อน ๆ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร HiPPs รุ่นที่ 14 กว่า 40 ชีวิต  
ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่นครปักกิ่งและนครเทียนจิน ซึ่งผู้จัดหลักสูตรได้กำหนดให้ผู้เข้าอบรมเข้าเยี่ยมชมสถานที่
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความน่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่กำลังคนคุณภาพของภาครัฐจากหลาย ๆ หน่วยงานที่มีโอกาสได้เข้าอบรมหลักสูตรในรุ่นนี้ โดยการไปศึกษา 

ดูงานครั้งนี้ ผมและคณะผู้เข้าอบรมได้เข้าเยี่ยมเยียนสถานเอกอัครราชทูตไทยในนครปักกิ่งเป็นอันดับแรก ซึ่งก็ได้รับ
การต้อนรับจากคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตดังกล่าวอย่างอบอุ่น และที่สำคัญที่สุดคือการที่ท่านมงคล  
วิศิษฏ์สตัมภ์ อัครราชทูตไทยประจำนครปักกิ่ง ได้ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่าของท่านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ ไทย-จีน ในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และสภาพของสังคม
ความเป็นอยู่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งแก่คณะผู้เข้าอบรม ข้อมูลจากการบรรยายของท่าน ทำให้ผมได้รับทราบถึง
นโยบายที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศจีนเติบโตได้อย่างรวดเร็วจนเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกโดยใช้เวลา 

ไม่ก ี ่ทศวรรษ ตลอดจนทำให้ผมได้ปรับเปลี ่ยนทัศนคติต ่อสภาพสังคมและประชาชนชาวจีนของผมให้ดีขึ ้น ยิ ่งไปกว่านั้น  
ผมและคณะผู้เข้าอบรมยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทเทคโนโลยีชั ้นนำระดับโลกที่คงจะหาโอกาสได้ยากมาก 

หากไม่ได้ร ับการประสานงานจากคณะผู ้จัดหลักสูตรและสถานเอกอัครราชทูตไทยในนคร ปักกิ ่ง ซึ ่งผมใคร่
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย สถานที่ผมประทับใจเป็นการส่วนตัว เนื่องเป็นองค์กรที่ควรจะศึกษาแนวคิดในการ
ดำเนินธุรกิจเพื่อที่จะนำไปส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการไทยให้แข็งแกร่งตามภาระหน้าที่ของหน่วยงานที่ผมเอง
สังกัดอยู่นั้น ได้แก่ 1. บริษัท ตีตี ชูฉิง เทคโนโลยี (Didi Chuxing Technology Company) ที่ให้บริการร่วมเดินทาง
หรือเรียกรถรับจ้าง (Ridesharing หรือ Ride Hailing) โดยมีสัดส่วนการใช้บริการอันดับหนึ่งในประเทศจีน 2. เจดี
ดอทคอม (JD.com) ผู้ให้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (eCommerce) ยักษ์ใหญ่อันดับสองของประเทศจีนรองจาก 
Alibaba.com และ 3. บริษัท เสี่ยวหมี่ (Xiaomi Corporation) ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ 
โทรทัศน์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านอื่น ๆ ที่มีการออกแบบที่มีความโดดเด่น คุณภาพดีและคุ้มค่ากับราคา  

ซ่ึงจะขอสรุปสาระสำคัญของการศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ กล่าวถึงข้างต้นในลำดับถัดไป 

ตีตี ซูฉิง : เครือข่ายการขนส่งยักษ์ใหญ่ ผู้ถือข้อมูลการเดินทางของคนในชาติ 
 สำหรับสถานที่ดูงานที่แรกที่ผมจะขอกล่าวถึงนั้น เป็นบริษัทผู้ให้บริการแพลทฟอร์มเรียกรถยนต์รับจ้างหรือ
รถแท็กซ่ีทีค่รองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนที่มีชื่อว่า ตีตี (Didi) ของบริษัท ตีตี ชูฉิง เทคโนโลยี ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี ค.ศ. 2012 โดยนายเจิ้ง เหว่ย (Cheng Wei) อดีตพนักงานของ อาลีเปย์ (Alipay) ในเครืออาลี
บาบา (Alibaba) หลังจากที่เขาลาออกจากงานประจำก็ได้ไปเปิดบริษัทของตัวเองที่ชื่อว่า บริษัท Beijing Orange 

Technology และผู้พัฒนาแพลทฟอร์มเรียกรถแท็กซี่ชื่อว่า ตีตีไคว่ตี (Didi Kuaidi) ซึ่งในระยะแรก โปรแกรมเมอร์ 
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ในบริษัทของเหว่ย ก็ไม่ได้เป็นพนักงานประจำเป็นแค่เพียงโปรแกรมเมอร์รับจ้างเท่านั้น หลังจากท่ีไดเ้ปิดให้สาธารณะ
ชนใช้งานแพลทฟอร์มได้ไม่นาน กลับได้รับเสียงตอบรับที่ไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควร กล่าวคือ  ไม่สามารถดึงดูดผู้ขับรถ
แท็กซี่ใหเ้ข้าสูแ่พลทฟอร์มได้เพราะว่าพวกเขากไ็ม่ม่ันใจว่าจะมีคนใช้งานแพลทฟอร์มนี้หรือไม่ เป็นเหตุให้ตีตีถึงกับต้อง
จัดหาผู้โดยสารให้เรียกแท็กซี่ผ่านช่องทางของตนเองเพื่อดึงดูดแท็กซี่ให้เข้ามาเป็นผู้ให้บริการในระบบ แต่แล้ว 

เมื่อปลายปี ค.ศ. 2012 ก็เกิดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญกับตีตี จากการที่ประเทศจีนประสบปัญหาวาตภัย เกิดพายุหิมะ 

ในหลายพื้นที่ ผู้เดินทางไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นเพื่อยืนรอเรียกแท็กซี่ได้ ส่งผลให้มีการใช้งานตีตี 
เพ่ิมมากขึ้นจนมากกว่า 1,000 ครั้งต่อวันเป็นครั้งแรก ต่อมา ในปี ค.ศ. 2013 เทน็เซ็นต์ (Tencent) ยักษ์ใหญ่เจ้าของ 
WeChat เห็นถึงศักยภาพการเติบโตจึงได้ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนเงินลงทุนให้แก่ตีตีด้วยการสนับสนุนเงินลงทุน
กว่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านเงินทุนดังกล่าว เท็นเซ็นต์ย ังได้ช ่วย
ประชาสัมพันธ์ตีตีให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางเครือข่ายของตน จนทำให้ตีตีเติบโตอย่างรวดเร็วอีกด้วย ถัดมาในปี ค.ศ. 
2015 ตีตีได้ควบรวมกับแพลทฟอร์มคู ่แข่งที่ชื ่อว่า ไคว่ตี ต่าเชอ (Kuaidi Dache) ของกลุ ่มอาลีบาบา และได้เปลี ่ยนชื ่อใหม่ 
เป็น ตีตี ไคว่ตี (Didi Kuaidi) โดยที่นายเหว่ยยังรับหน้าที่เป็น CEO ของบริษัทอยู่เช่นเดิม และในปีเดียวกัน อูเบอร์ 
แพลทฟอร์มให้เรียกรถยนต์ร่วมเดินทางจากสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มเข้ามาทำตลาดในประเทศจีนอย่างจริงจัง จนทำให้
ตลาดเกิดการแข่งขันที ่รุนแรง แพลทฟอร์มทั ้งสองต้องลงทุนอย่างหนักเพื ่อแย่งชิงทั ้งคนขับรถและผู ้โดยสาร 

อย่างดุเดือดจนบางวันอาจขาดทุนสูงสุดถึงกว่า 200 ล้านบาทต่อวัน กระทั่งในปีถัดมา ค.ศ. 2016 อูเบอรก์็ได้ตัดสินใจ
ยุติการลงทุนในประเทศจีน และยุติการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมา จากเหตุการณ์ดังกลา่ว 
อูเบอร์จึงได้ขายกิจการในประเทศจีนทั้งหมดให้กับตีตี และทำให้ตีตีเป็นแพลทฟอร์มเรียกรถแท็กซี่ที่มีส่วนแบ่ง
การตลาดมากที่สุดในประเทศจีนถึงกว่าร้อยละ 90 ซึ่งในปัจจุบัน ตีตี มีผู ้ใช้งานอยู่ราว 550 ล้านราย มีผู ้ขับรถ
ให้บริการในระบบกว่า 20 ล้านราย ในกว่า 400 เมืองทั่วประเทศจีน มีการเดินทางเกิดขึ้นจากแพลทฟอร์มนี้กว่า 20 
ล้านเที่ยวต่อวัน อย่างไรก็ตาม ตีตียังไม่สามารถทำกำไรจากธุรกิจบริการเรียกรถแท็กซี่ที่เป็นแนวคิดการดำเนินธุรกิจ
ดั้งเดิมของบริษัทได้ แต่นั่นถือว่าไม่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับตีตี สิ่งที่ตีตีให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้กลับไม่ใช่ผลกำไร 
จากธุรกิจโดยตรง หากแต่เป็นข้อมูลมหาศาลที่เกิดจากการเดินทางของคนทั้งประเทศจีนในแต่ละวัน ตีตีประมวลผล
ข้อมูลการเดินทางเป็นจำนวนกว่า 4,500 เทราไบต์ต่อวัน และเก็บข้อมูลการติดตามตำแหน่งผ่านจีพีเอส กว่า 70 เทรา
ไบต์ต่อวัน ข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย 
และพัฒนา เป็นผลให้ตีตีสามารถเปลี่ยนไปประกอบธุรกิจที่มีความหลากหลายในอนาคตได้ อาทิเช่น การพัฒนาระบบ
ขนส่ง การวางผังเมือง การจราจร รวมไปถึงการพัฒนายานยนต์อัตโนมัติได้ ซึ ่งในขณะนี ้ ตีตีได้เป็นพันธมิตรกับหลาย  ๆ 
องค์กรเพื่อคิดค้นนวัตกรรมด้านการขนส่งและการจราจรนอกเหนือไปจากธุรกิจแพลทฟอร์มเรียกรถแท็กซี่  เช่น  
การเป็นพันธมิตรกับเทศบาลนครปักกิ่งในการพัฒนาระบบจราจรภายในเมือง เป็นต้น กรณีนี้ เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ข้อมูลมีความสำคัญมากกว่าผลกำไรจากการประกอบธุรกิจอย่างที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ 

เจดีดอทคอม : สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 

 ลำดับต่อมาที่ผมจะขอกล่าวถึง เป็นผู้ค้าปลีกสินค้า (B2C) ผ่านระบบออนไลน์ นามว่า เจดีดอทคอม ประวัติ
โดยสังเขปของเจดีดอทคอมคือ ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1998 โดยนายริชาร์ด หลิว แรกเริ่มเดิมทีนั้น เจดีดอทคอมนั้น
เป็นแค่เพียงร้านค้าปลีกขายสื่อบันทึกข้อมูล (Recording media, i.e. CD-R, Floppy disk, Optical Magneto disk, 

etc.) ที่ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งนามว่า Jing Dong Century Trading หลังจากที่นาย หลิวได้ดำเนินธุรกิจมาสักพักหนึ่ง  
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ในปี ค.ศ. 2003 ประเทศจีนได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรค SARS ส่งผลให้คนจีนไม่อยากที่จะ
ออกไปจับจ่ายใช้สอยสินค้านอกบ้าน ดังนั้น เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไป ในปี ค.ศ. 2004 นายหลิว 

จึงมองเห็นโอกาสของการประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศจีนและได้เปิดแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซให้ผู้ซื้อได้สั่งซื้อ
สินค้าจากร้านของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์และให้บริการส่งถึงที่บ้าน ต่อมาไม่นานเมื่อกิจการของเขาได้รับความ
นิยมและเติบโตขึ้น นายหลิวจึงได้ขยายประเภทสินค้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2007 นายหลิวได้เปลี่ยนชื่อแพลทฟอร์มร้านค้าของเขาเป็น 360buy.com 
เพื่อขยายตลาดไปทั่วโลก และต่อมาในปี ค.ศ. 2013 ก็ได้เปลี่ยนชื่อแพลทฟอร์มอีกครั้งหนึ่งเป็น jd.com และใช้มา
จนถึงปัจจุบัน อนึ่ง เนื่องจากแพลทฟอร์มออนไลน์ของเจดีนั้นเกิดขึ้นหลังจากแพลทฟอร์มเต๋าเป่า (Taobao mall)  
ในเครืออาลีบาบา ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 มาร่วม ๆ 1 ปี เจดีจึงจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างจากแพลทฟอร์ม
อีคอมเมิร์ซคู่แข่งด้วยแนวคิดสองประการ ประการแรก เจดีดอทคอมรับประกันว่าสินค้าที่ขายในแพลทฟอร์มเป็นของ
แท้เท่านั ้น ทั ้งนี ้ เหตุผลเนื ่องมาจากการที ่ประเทศจีนเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ของสินค้าปลอมแปลงและ
ลอกเลียนแบบ และมีสินค้าปลอมแปลงวางขายอยู่ในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกที่ไม่
เชื่อมั่นที่จะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพราะไม่ได้เห็นและจับต้องตัวสินค้าด้วยตนเอง ซึ่งการรับประกันว่าสินค้าที่จำหน่าย
นั้นเป็นของแท้ ทำให้เจดีดอทคอมสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ได้อย่างชัดเจน และความแตกต่างนี้ส่งผลให้เจดี
สามารถสร้างความเชื่อใจให้กับผู้บริโภคในที่สุด ความแตกต่างประการต่อมาคือ การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการรับ
บริการของผู้บริโภคซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่หน้าร้านค้าไปถึงขั้นตอนการรับสินค้าด้วยระบบลอจิสติกส์ของตัวเอง ซึ่งการที่เจดี
ดอทคอม ลงทุนบริหารจัดการระบบลอจิสติกส์ด้วยตัวเองนั้น ก็เป็นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งสำคัญรายอื่น ๆ 
อย่างเห็นได้ชัด (เช่น อาลีบาบาที่ใช้บริการลอจิสติกส์ภายนอก) กล่าวคือ เจดีดอทคอมสามารถพัฒนาคลังสินค้า 

โดยนำระบบไอทีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น การใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติในคลังสินค้า ส่งผลให้
สามารถลดต้นทุนและสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วในขณะที่มีความผิดพลาดต่ำ ยิ่งไปกว่านั้น ยังทำให้เกิด  

การพัฒนาระบบขนส่งซึ่งทำให้เกิดบริการขนส่งสินค้าในรูปแบบใหม่ ๆ ทีแ่ตกต่างจากผู้ให้บริการรายอ่ืน เช่น รถยนต์
ส่งของอัตโนมัติไร้คนขับ หรือการส่งสินค้าสู่พื้นที่ห่างไกลผ่านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เป็นต้น  นอกจากนี้ การที่ 
เจดีเป็นเจ้าของระบบลอจิสติกส์ด้วยตนเอง ยังทำให้เกิดการพัฒนาช่องทางการค้าโดยใช้นวัตกรรมในรูปแบบอื่น ๆ  
อีกด้วย ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ผู้แทนของเจดีดอทคอมยังได้นำคณะผู้เข้าอบรมไปเยี่ยมชมนวัตกรรมดังกล่าว  
ได้แก่ ซุปเปอร์มาเก็ตไร้พนักงาน (X-mart) และตู้เย็นอัจฉริยะเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
ในการวิเคราะห์ได้ว่า สินค้าชนิดใดยังมีเหลือ หรือไม่มี เหลืออยู่ในตู้เย็น หรือหมดอายุแล้ว และรายงานให้ผู้บริโภค
สามารถสั่งซื้อสินค้ามาเติมให้เต็มตู้ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส  อันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในด้านการ 

ไม่จำเป็นต้องออกไปจับจ่ายซื้อสินค้า และลดความสิ้นเปลืองที่จะซื้อสินค้ามาเก็บไว้มากจนเหลือใช้ เป็นต้น 

เสี่ยวหม่ี : คุณภาพกับราคา ยังเป็นมนตราตรึงใจ 

 สถานที่ที่ผมได้ไปศึกษาดูงานแห่งสุดท้ายที่จะกล่าวถึงนี้เป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ ไฟฟ้า
ภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้า Mi ของบริษัท เสี่ยวหมี่ (Xiaomi Corporation) ที่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน
เมษายน ปี ค.ศ. 2010 โดยนายเหลย จุน (Lei Jun) อดีตวิศวกรและผู้บริหารบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มี
ชื่อว่าคิงซอฟต์ (Kingsoft) และยังเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ขายหนังสือและซอฟต์แวร์ออนไลน์ชื่อว่า joyo.com ที่สามารถ
ดำเนินธุรกิจได้อย่างโดดเด่นจนถูกซื ้อและถูกควบรวมไปเป็นสาขาหนึ ่งของ amazon ย ักษ์ใหญ่ในวงการ 



46 
 

eCommerce จากสหรัฐอเมริกาที่ให้บริการภายในประเทศจีนอยู่ในขณะนี้ แรกเริ่มนั้นเสี่ยวหมี่ ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ 
เป็นของตัวเองแต่อย่างใด เป็นแค่เพียงผู้พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface: UI) บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
ในชื่อว่า MiUI เท่านั้น (พ้องเสียงกับคำว่า “Me-You-I”) ซ่ึงจุดเด่นของ MiUI ทีเ่สี่ยวหมี่พัฒนาคือมีส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 
(User Interface : UI) ที่ดูเรียบง่าย มีความหรูหราและดูดี คล้ายกับระบบปฏิบัติการ iOS ในสมาร์ทโฟน iPhone 

ของ Apple ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนชื่อดัง อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าปัจจุบันเสี่ยวหมี่จะปรับเปลี่ยนการดำเนิน
ธุรกิจโดยมีผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นจำนวนมากแล้ว แต่เสี่ยวหมี่ยังคงพัฒนา MiUI ของตนเองอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งเพ่ือ
ใช้งานกับสมาร์ทโฟนของบริษัทเอง และสามารถนำไปใช้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ผลิตรายอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย ต่อมา
ในปี ค.ศ. 2011 เสี่ยวหมี่เริ่มลงมือทำสมาร์ทโฟนของตัวเอง ด้วยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Mi One ซึ่งสามารถสร้าง
ยอดขายได้กว่า 7 ล้านเครื่อง มากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้เพียงแค่หลักแสนเครื่องเท่านั้น และในปีต่อมา เสี่ยวหมี่ก็ได้
วางขาย Mi 2 ซึ่งก็ประสบความเสร็จตามรอยรุ่นพี่ได้เป็นอย่างดี กลยุทธ์ที่เสี่ยวหมี่ใช้ในการทำตลาดสินค้าที่มีความ
คุ้มค่ากับราคาได้ก็คือการใช้ช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์ของตนเองเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้สามารถลดต้นทุน 

การบริหารจัดการสินค้าลงได้ และในปัจจุบัน เสี่ยวหมี่มิได้ให้ความสำคัญเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารเช่น สมาร์ทโฟน หรือ 
แท็บเล็ต แค่เพียงเท่านั้น หากแต่ยังได้ต่อยอดความสำเร็จโดยการขยายประเภทของผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกับ 
Digital lifestyle ด้วยการผนวก IOT เข้ากับผลิตภัณฑ์ผ่านสภาพแวดล้อม MiUI ของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น ผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ของเสี่ยวหมี่ยังเน้นไปที่การออกแบบที่มีความสวยงามและราคาไม่สูงเกินไป ตรงกับแนวคิดทางการตลาดของ
เสี่ยวหมี่ที่ว่า “ของที่ดี ไม่จำเป็นต้องมีราคาที่แพง” และ “ค้าขายสินค้าที่มีผลกำไรแค่พออยู่ได้” ประกอบกับการให้
ความใส่ใจพัฒนาสภาพแวดล้อม MiUI ที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนจำนวนมากจนเกิดฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ ส่งผลให้สามารถ
พัฒนาบริการต่าง ๆ ของตัวเองบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เช่นเดียวกับที่ Google ไดส้ร้างฐานผู้ใช้งานบนสมาร์ท
โฟนแอนดรอยด์ทั่วโลกได้นั้น ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีความสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้มีความไว้วางใจและภัคดีต่อแบรนด์ อีกทั้ง
ยังเป็นแรงส่งให้เสี่ยวหมี่เติบโตได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่เฉพาะตลาดในประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังสามารถเติบโตไปสู่
ตลาดโลกไดอี้กด้วย 

สรุปส่งท้าย 

 จากการศึกษาดูงาน ณ สตาร์ทอัพต่าง ๆ ณ กรุงปักกิ่ง ทำให้ผมได้เรียนรู้กลยุทธ์ที่พวกเขาใช้ในการนำองค์กร
ไปสู่ความสำเร็จ ซ่ึงผมจะขอเสนอแนะแนวทางท่ีพิจารณาแล้วว่าน่าจะเหมาะกับการปรับใช้ภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
 1. จากภารกิจของกรมฯ ที่ต้องให้บริการกับผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งเป็นจำนวนมาก กรมฯ จึงควรให้
ความสำคัญกับ Big data analytics เพื่อใช้ในการวางนโยบายและกระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายในทุก ๆ พื้นที่ทั ่วประเทศ ซึ่งในเบื้องต้น กรมฯ อาจจะต้องออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลผู้รับบริการใหม่ 
ให้เหมาะสมกับการที ่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไปในรูปแบบ Big data ได้ ซึ ่งข้อมูลเหล่านั ้นจะต้องมีความผิดพลาดน้อย  
ขจัดความซ้ำซ้อน และเป็นมาตรฐาน ยิ ่งไปกว่านั ้น นอกจากการใช้ข ้อมูล Big data เพื ่อประโยชน์สำหรับ 

การบริหารงานภายในแล้ว ในฐานะที่ กรมฯ เป็นหน่วยงานราชการ จึงควรทีเ่ปิดเผยข้อมูลทางด้านสถิติเหล่านั้นเท่าที่
จำเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงสำหรับบุคคลภายนอก เช่น นักวิชาการ นักศึกษา นักวิจัยต่าง ๆ ประชาชน
ทั่วไป อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและศึกษาทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพ่ือแสดงความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ของการบริหารงานราชการ ตามหลักการของการบริหารงานแผ่นดินที่ดีอีกด้วย 
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 2. ควรสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการด้วยการสร้างประสบการณ์ในการรับบริการที่ดี ตั้งแต่ขั ้นตอน
แรกจนบรรลุเป้าหมาย อาทิเช่น การขอรับบริการจากกรมฯ ผู้ขอรับบริการจะต้องมีภาระเกี่ยวกับแบบฟอร์มของ 
กรมฯ ให้น้อยที ่สุด ซึ ่งจะต้องปรับเปลี ่ยนวิธ ีการกรอกแบบฟอร์มกระดาษเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ และให้ มี 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลราษฎร ฐานข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ฐานข้อมูลโรงงาน หรืออย่างน้อยก็ต้องสามารถ
อ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนได้ เพื่อลดภาระและความซ้ำซ้อนในการกรอกข้อมูลให้กับผู้ขอรับบริการ   
ยิ่งไปกว่านั้น หากกรมฯ จะต้องพัฒนาแพลทฟอร์มสำหรับให้บริการแก่บุคคลภายนอก กรมฯ ก็ควรมีหน้าที่สร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานแพลทฟอร์มมากกว่าจะเป็นแค่เพียงผู้พัฒนาและประชาสัมพันธ์แพลทฟอร์มหน้าที่เดียวเท่านั้น 
ตัวอย่างเช่น หากกรมฯ ได้จัดทำแพลทฟอร์มจับคู ่ธุรกิจ กรมฯ ควรรับรองความถูกต้องและแท้จริงของข้อมูล
ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทะเบียนในแพลทฟอร์มของกรมฯ เพื่อเป็นการรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ 
และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการหลอกลวงระหว่างสมาชิกด้วยกันในภายหลังอีกด้วย  
 3. ปัญหาในระดับผู้ปฏิบัติโครงการพบอยู่บ่อยครั้งก็คือ การที่ผู้ขอรับบริการสมัครเข้ารับบริการโดยมีความ
คาดหวังไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ เปรียบเสมือนการซื้อสินค้าไปแล้วไม่สามารถใช้งานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ผลที่ตามมาคือเกิดความไม่พึงพอใจหลังจากการรับบริการ ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าว เกิดจากผู้ขอรับบริการ 

ไม่มีโอกาสได้พิจารณาเลือกจากโครงการฯ ทั้งหมด จากทุก ๆ หน่วยงานภายใต้กรม ดังนั้น กรมฯ ควรที่จะพัฒนา 

Portal หรือ Marketplace ที่รวบรวมรายละเอียดของทุกโครงการของกรมในแห่งเดียวเพื่อให้ผู้รับบริการมีโอกาส 

ได้คัดเลือกโครงการที่เหมาะสมกับตนเอง และควรจะพัฒนา Call Center ที่สามารถช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำ 
แก่ผู้ที่สนใจขอรับบริการ ในการเลือกเข้าโครงการตามเป้าประสงค์ที่แท้จริงของตนได้อีกด้วย อันเป็นการช่วยให้ผู้
ขอรับบริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของกรมฯ มากขึ้น และเป็นผลให้งบประมาณแผ่นดินที่นำมาใช้ 
ในโครงการมีความคุ้มค่า และถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากขึ้น  
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ข้อมูลที่ใช้อ้างอิง 
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http://d20forum.org/wp-content/uploads/2017/12/11.50_Didi_Transforming-mobility_FINAL.pdf, 
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การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในพ้ืนที่ชุมชนศักยภาพ 

(Development of Business Incubation Center in Communities) 
 

ธีระพันธุ์ พืชผล   
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

1. ที่มาและความสำคัญ  

จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในเดือนมิถุนายน พ .ศ. 2562 พบว่า ปัจจุบันประเทศไทย 

มีประชากรทั้งสิ ้น 67.87 ล้านคน โดยเป็นอยู่ในกำลังแรงงาน 38.82 ล้านคน หรือร้อยละ 57.19 อย่างไรก็ตาม 

มีแรงงานเพียง 16 ล้านคนที่เป็นแรงงานนอกระบบ และอีกกว่า 22 ล้านคนเป็นแรงงานนอกระบบในภาคเกษตร 
รวมทั้งแรงงานอิสระกลุ่มอ่ืน ๆ ซึ่งมีการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี  
 รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมุ่งหวังที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
มีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง และยั ่งยืน ทั ้งนี ้ ได้กำหนดให้การเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจโดยตรงในการบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม เพื ่อเตรียมความพร้อม 

ด้านแรงงานรองรับการเปลี ่ยนแปลงและความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึง 

การบริหารจัดการที่ลดต้นทุน ลดเวลา และสร้างมูลค่าเพิ่มมาใช้ในการผลิต ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา  
ซึ่งที่ผ่านมาสามารถส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการประมาณ 200 แห่งต่อปี ครอบคลุมแรงงาน
กว่า 15,000 คน  

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบที่อยู่ในชุมชนต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มของผู้สูงอายุ และ
เยาวชน พร้อมทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพในท้องถิ่นให้แก่ชุมชน โดยการนำทรัพยากรที่มีคุณค่าในชุมชน  

มาพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจ โดยการบริหารจัดการองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
จึงควรมีการต่อยอดโครงการเพิ ่มผลิตภาพแรงงานสู ่ Thailand 4.0 ไปสู ่ช ุมชนในรูปแบบของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ (Business Incubation Center) โดยพัฒนาศักยภาพของนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ให้เป็นผู้ให้
คำแนะนำและผู้บริหารโครงการร่วมกับชุมชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่คนในท้องถิ่น   

ให้สามารถประกอบธุรกิจและโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างงานในพื้นที ่ได้อย่างยั ่งยืน  

ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ 8 ที่มุ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม ควบคู่กับการจ้างงานเต็มที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน (Decent Work for All) 
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2. รูปแบบการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

 ปัจจุบันศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการมีการจัดตั้งขึ้นแพร่หลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบ่มเพาะ
ธุรกิจ Startup ทั้งนี้ สามารถนำรูปแบบการดำเนินงานมาปรับใช้เพ่ือขยายขอบเขตการดำเนินงานในการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาผู ้ประกอบการในชุมชน โดยกรอบการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการนั้นจะครอบคลุมการพัฒนาธุรกิจตั้งแต่การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ การพัฒนาทักษะการ เป็น
ผู้ประกอบการทั้งการบริหารจัดการ การเงินและบัญชี และทรัพยากรบุคคล ให้แก่กลุ่มของชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และ
ประชาชนที่สนใจจะเสนอโครงการให้ศูนย์พิจารณาเพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุน และเป็นที่ปรึกษาการดำเนินงาน  

จนสามารถที่จะมีรายได้และกำไรเพื่อต่อยอดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยตัวอย่างศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

ที่ประสบความสำเร็จคือ TUS Park ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชิงหัวของจีนกับเครือข่ายภาคเอกชนและ
หน่วยงานภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือผู้ที ่มีความคิดริเริ่มและต้องการสร้าง startup ให้เกิดขึ้นในประเทศจีน 
สอดคล้องกับนโยบาย Made in China และความริเริ่มเส้นแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ในส่วนของ
รูปแบบการดำเนินงานที่จะนำมาใช้ในประเทศไทย จะเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ภายใต้โครงการผลิตภาพแรงงานและนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ โดยมุ่งเน้นการนำจุดแข็งของแต่ละฝ่าย
มาร่วมกันเพื่อพัฒนาการดำเนินโครงการและกิจกรรมในระดับชุมชนให้สอดคล้องกับหลักการทางธุรกิจและสามารถ
สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว 
 

3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการทับกวางจะมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ใน 2 ด้านด้วยกันคือ ผลกำไร 

จากการประกอบธุรกิจ และผลตอบแทนของสังคม ในเรื่องของการลดจำนวนเยาวชนที่ไม่อยู่ทั้งในระบบการศึกษาและ
การจ้างงาน (Neither in Education and Training : NIET) รวมถึงจำนวนงานที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งนี้ การขับเคลื่อน
แผนงานจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที ่จะร่วมกันกำหนดขึ ้นระหว่างหุ ้นส่วนทุกฝ่าย ดังที ่กล่าวมาแล้ว โดยแบ่ง 
การดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะสั้น (6 เดือน ถึง 1 ปี) มุ่งเน้นการสร้างความรับรู้ และสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนกับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ รวมทั้งจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นในการทำธุรกิจเบื้องต้นให้แก่ผู้ที ่เกี่ยวข้อง  

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ และตำแหน่งงานอื่น ๆ ในการประกอบธุรกิจ ทั้งด้านการเงินและ
บัญชีพื้นฐาน การตลาด และการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเขียนโครงการและแผนธุรกิจที่มีความ
ถูกต้องตามหลักการของธุรกิจ รวมทั ้งมีการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของโครงการ และความเป็นไปได้ที ่จะเติบโตในระยะยาว  
โดยในระยะแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จะมุ่งเน้นในโครงการที่ไม่ต้องลงทุนสูง และชุมชนสามารถดำเนินการ
ได้ทันที เช่น การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันควบคู่กับการพัฒนา Homestay ทั้งนี้ จะเริ ่มนำร่อง 
ในชุมชนศักยภาพภาคละ 1 ชุมชน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสม และขยายผล
ต่อไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป 

ระยะกลาง (2 ถึง 5 ปี) จะเป็นระยะเวลาของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวก 
และดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว อาทิ การพัฒนาทางเดินศึกษาธรรมชาติภายในถ้ำ ระบบขนส่งที่เชื่อมโยง
กับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง รวมทั้งการส่งเสริมร้านค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อนำวัตถุดิบและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
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พัฒนาเป็นสินค้าเพื่อขายแก่นักท่องเที่ยว และขายตลาดไปสู่ผู ้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศบน platform 

ออนไลน์  
ระยะยาว (6 ถึง 10 ปี) ขยายแนวทางการพัฒนาศูนย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพ โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการทับกวางเป็นต้นแบบ และให้ชุมชนเป็นวิทยาการตัวคูณเพ่ือส่งต่อองค์ความรู้ไปยังชุมชนอ่ืน ๆ เป็นการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนจากภายใน นำเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้แก้ไขปัญหาชุมชน
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องพ่ึงพางบประมาณจากภาครัฐ 

การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (People 

Centric) โดยมุ ่งเน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู ้ในการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Skills) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ ยนแปลงไป 
และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 



 

52 
 

การพัฒนานวัตกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์แบบองค์รวมเพ่ือคุ้มครองสังคม 

 

นงนุช บุญเดิม  
นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
 

 งานตรวจพิสูจน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เป็นงานตรวจพิสูจน์ที่มีความเฉพาะ มีหลากหลายสาขาย่อย ทั้งที่
เป็นการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และการตรวจพิสูจน์ที ่ต้องใช้ความเชี ่ยวชาญเฉพาะตัว แต่ทั ้งนี ้ทั ้งนั้น  

การปฏิบัติงานจนกระทั่งเกิดความเชี ่ยวชาญในสาขานั ้นเกิดจากการสั ่งสมประสบการณ์ แต่เมื ่อทำงานอยู ่ใน
กระบวนการยุติธรรมประกอบกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ ้นทุกวัน รูปแบบของอาชญากรรมก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อย  ๆ  
จนเทคนิคและเทคโนโลยีเดิมไม่เพียงพอต่อการตรวจพิสูจน์หลักฐาน จึงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้เท่าทันหรือก้าวหน้ากว่าอาชญากร ในบางคดีจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์
หลายสาขาเพ่ือตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการวิจัยพัฒนาควรทำแบบบูรณาการหลายสาขาเพ่ือสุดท้าย
จะได้เป็นเทคนิควิธีการ กระบวนงาน หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพราะคำตอบสุดท้าย
ของผลการตรวจพิสูจน์คืออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม 

การได้เข้าร่วมในระบบข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูงนั้น ได้มีโอกาสเข้าอบรม “หลักสูตรการเสริมสร้างลักษณะ
ส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14” เป็นหลักสูตรที่มุ่งเสริมสร้างและพัฒนา
ความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงใน 5 ทักษะ ดังนี้  

1. Professional skills เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล และ 

   2. Competency Development พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดสมรรถนะที่จะเป็นในเรื ่อง  

การมุ่งมั่นในการเรียนรู้ หัวข้อที่เรียนมีดังนี ้  

    - การพัฒนาทักษะ “Commitment to learning”และ“Holistic View 

  - การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน “Data Analytic”  
  - การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน “Strategic management”  
  - การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน “Digital Transformation”  
 การเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ รวมถึงมีการมอบหมายงานรายบุคคลของแต่ละหัวข้อ 
ซึ ่งได้เรียนรู ้และปรับเปลี ่ยนแนวความคิดหรือ mindset เป็นผู ้ที ่เปิดใจพร้อมเรียนรู ้สิ ่งใหม่ทั ้งเทคโนโลยีและ
แนวความคิดเพ่ือนำมาปรับใช้ในการพัฒนางาน ตามแนวทางของรัฐบาลเพ่ือเป็นข้าราชการยุค 4.0 จำเป็นต้องเรียนรู้
เรื่อง Digital Transformation และ Data Analytic เพื่อให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและยิ่งไปกว่านั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของระบบราชการให้ทันสมัย เป็นระบบ และผู้บริหารสามารถดึงข้อมูลขององค์กรมาใช้ในการช่วยตัดสินใจ  
 3. Public Service Attitude การสร้างความตะหนักรู ้ในการเป็นราชการที่ดี เดินทางไปดูงานที่จังหวัด
สระบุรี โดยเข้าพบนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ดูการทำเหมืองแบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 

ที่บริษัท ซิเมนต์ไทยแก่งคอย จากนั้นลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ณ สถานที่ท่องเที่ยววัดถ้ำพระโพธิสัตว์ หมู่ 10 ตำบล 
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ทับกวาง เพื่อนำเสนอแนวทางหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย สุดท้ายร่วมกันบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ทาสีกำแพง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงทับกวาง จังหวัดสระบุรี 
 มีโอกาสได้ดูงาน 3 ภาคส่วน ทั้งส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำให้เห็นระบบ วิธีคิด ทัศนคติ
ของแต่ละภาพส่วน ประกอบรวมกันเป็นสังคม ก่อนหน้าที่จะไปดูงานถ้านึกถึงจังหวัดสระบุรีจะนึกถึงโรงงานปูนและ
ฝุ่นขาวคลุมทั่วพื้นที่ แต่การได้ฟังบรรยายจากผู้ว่าราชการจังหวัดวิธีการทำงาน การแก้ปัญหา และข้อจำกัดของส่วน
ราชการจังหวัด ก็ได้ร ับฟังมุมมองแบบราชการ ต่อจากนั ้นเมื ่อเข้าดูงานที ่ภาคเอกชน ซึ ่งมีข้อจำกัดด้านทำงานที่น้อยกว่า  
แต่ก็พยายามที่จะทำเหมืองแบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และทำโครงการด้านสังคมเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การทำเหมืองปูน สุดท้ายได้เข้าพื้นที่ตำบลทับกวางที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการทำเหมืองปูน 
ซึ่งภายนอกอาจดูเหมือนประชาชนในบริเวณนี้จะประสบปัญหาจากฝุ่น เสียง มลพิษ จากการทำเหมือง และจำเป็น  

ที่กลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง คิดค้นโครงการต้นแบบเพื่อช่วยแก้ปัญหาสำหรับชุมชน แต่ในความเป็นจริงแล้ว
ชาวบ้านแถวนั้นพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งบริษัทผลิตปูนและเคมีภัณฑ์เกี่ยวข้องสนับสนุนกองทุนให้ชุมชนสำหรับ
การช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ การได้ดูงานทุกภาคส่วนรอบด้านสนับสนุนการมอง
และคิดวิเคราะห์แบบ Holistic View นอกจากนั้นหลักสูตรยังมอบหมายให้คิดโครงการพัฒนาชุมชนทับกวาง 

ตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายด้วย 

 4. Global Mindset การเสริมสร้างมุมมองและประสบการณ์ที่เป็นสากล เดินทางไปศึกษาดูงานที่กรุงปักก่ิง 
และเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พิพิธภัณฑ์ผังเมืองปักกิ่ง บริษัท 
Didi Chuxing บริษัท Airbus Tianjin บริษัท iFLYTEK Tianjin พิพิธภัณฑ์ Science and Technology Museum 
สถาบัน TUS Park, Tsinghua University Science Park บริษัท JD.com และ บริษัท Xiaomi 

 ปัจจุบันนี้ คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงและกำลังก้าวขึ้นมา
เป็นประเทศแถวหน้าในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสำคัญที่สุดด้านเทคโนโลยี 
นับเป็นโอกาสดีที่ได้ไปศึกษาดูงานที่กรุงปักกิ่ง และเมืองเทียนจิน ซึ่งหน่วยงานหรือบริษัทที่ได้เข้าเยี่ยมชมและฟัง
บรรยายนั้นสนับสนุนหลักสูตรที่เรียนมาทั้ง Holistic View, Data Analytic, Strategic management และ Digital 

Transformation ซึ่งจากการนำเสนอของตัวแทนสถานทูตและพิพิธภัณฑ์ผังเมืองทำให้เห็นว่ารัฐบาลจีนมีการวางแผน 
กำหนดเป้าหมาย และระยะเวลาวัดผลอย่างชัดเจน เช่น กำหนดปี 2020 เป็นปีบรรลุการขจัดความยากจนให้หมด 

ก็มีการกำหนดเป้าหมาย แต่ละปีว่าต้องเหลือคนยากจนกี่เปอร์เซ็น และมีการติดตามวัดผลพร้อมรายงานผลแต่ละปี 
เป็นต้น  
 การแก้ปัญหามลพิษของกรุงปักกิ่ง ก็นับเป็นกรณีศึกษาที่เรียนรู้  จากเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้วปักกิ่งมีฝุ่น PM 2.5 
หนาแน่น ขนาดมองไม่เห็นลายมือ แต่ปีนี ้ในช่วงเดือนเมษายน 2562 ที่ได้เดินทางไปนั้น อากาศอยู่ในระดับดี 
บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบ เห็นได้ว่ารัฐบาลจีนมีการวางแผน และกลยุทธ์ในมุมมองแบบ Holistic View ในทุกมิติ 
โดยวิเคราะห์จากลักษณะภูมิประเทศของปักกิ่งที่เป็นที่ราบ อากาศแห้ง ฝนน้อย ฝุ่นเยอะ ประกอบกับปักกิ่งเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจผู ้คนจากภูมิภาคอื ่นอพยพมาอยู ่มากกว่าสาธารณูปโภคที่ปักกิ ่งจะรองรับได้ และการเจริญเติบโตทางอุตสหากรรม 

ทำให้มีโรงงานอยู่ในปักกิ่ง รวมถึงระบบทำความร้อนที่ใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เมื่อวิเคราะห์จากรากฐานของ
ปัญหาทั้งหมด รัฐบาลจึงออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดมลพิษ เช่น การย้ายโรงงานออกไปนอกกรุงปักกิ่ง การลดจำนวน
ประชากรโดยผลักดันให้ประชาชนกลับไปยังถิ่นฐานเดิมโดยสร้างอาชีพรองรับที่บ้านเกิด การจำกัดการออกทะเบียน
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รถยนต์ การให้สิทธิพิเศษในการออกทะเบียนรถยนต์ใช้ไฟฟ้า สนับสนุนการใช้จักรยานและจักรยานไฟฟ้า  

ย้ายปั๊มน้ำมันออกไปเขตรอบนอกเมือง และการปลูกต้นไม้ที่ใบมีขนเล็ก ๆ ช่วยดักจับฝุ่นบนถนนทุกสาย เป็นต้น 

 ด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลจีนกำหนดเป้าหมาย กำหนดเวลาสำเร็จ แล้วจึงวางกลยุทธ์รองรับ เพื่อผลักดันให้แผน
สำเร็จ เช่น การกำหนดเป้าหมายให้เมืองเทียนจินเป็นเมืองเทคโนโลยีขนส่งทางอากาศและอวกาศ จึงส่งเสริม  

การลงทุนสร้างเครื่องบิน โดยให้บริษัท Airbus มาสร้างโรงงานประกอบเครื่องบิน เป็น Airbus Tianjin พร้อมสิทธิ
ประโยชน์ด้านการลงทุน นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ Science and Technology Museum ที่มีการจัดนิทรรศการ
หลักด้านการบินและอวกาศ เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายเทียนจินคือเมืองเทคโนโลยีขนส่งทางอากาศและอวกาศ 

 5. Knowledge & Presentation การสร ุปองค์ความร ู ้และการนำเสนอการเร ียนรู้  เพ ื ่อนำความรู้  
ประสบการณ์จากชั้นเรียน การลงพ้ืนที่ และการศึกษาดูงานประเทศจีน มาจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อนำเสนอกับสำนักงาน ก.พ. คณะกรรมการ คณะอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และสมาชิกข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 14 ทุกคน 

การเข้าร่วมระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น 14 นอกจากหลักสูตรของสำนักงาน ก.พ. ที่จัดขึ้นแล้ว  
ยังมีการหมุนเวียนงานตามกรอบสั่งสมประสบการณ์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จากเดิมปฏิบัติงานด้านตรวจพิสูจน์
สารพันธุกรรม เป็นงานห้องปฏิบัติการเพียงด้านเดียว เมื่อเข้าระบบฯ ต้องไปเวียนงานตามกรอบฯ ทำให้ได้เรียนรู้  
การทำงานด้านอื่น ๆ เช่น การร่วมงานกับหน่วยนิติคลินิคที่มีงานการตรวจพิสูจน์เพื่อให้สัญชาติโดยตรวจความสัมพันธ์
ทางสายโลหิตจากสารพันธุกรรม เป็นงานที่ได้พบปะประชาชนอย่างแท้จริง ทำให้ได้เห็นความเดือดร้อนจำเป็นของ
ประชาชนที่ไร้สัญชาติ ความยากลำบากในการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของรัฐ และได้รับรู้ว่าการตรวจสารพันธุกรรม
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนที่เดือดร้อนเหล่านั้นได้รับสัญชาติไทยเพ่ือได้สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนไทย จากนั้น 
หมุนเวียนมาเรียนรู้ที่กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ได้มีโอกาสเรียนรู้และปฏิบัติงาน
ด้านตรวจพิสูจน์กระดูก การวิเคราะห์กระดูก และระบบการจัดเก็บข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ซึ่งการ
ตรวจสารพันธุกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของการพิสูจน์บุคคลสูญหาย เมื่อมาเรียนรู้งานตรงนี้ ก็ได้เห็นภาพทั้งหมดของ  

การทำงานพิสูจน์ร่างนิรนามและคนนิรนาม เป็นอีกหนึ่งงานที่เข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสูญหาย
ของญาติและคนใกล้ชิด 

จากทั้งหมดที่กล่าวมา นำไปสู่ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง “การพัฒนานวัตกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์แบบองค์รวม 

เพื่อคุ้มครองสังคม” ซึ่งเป็นการพัฒนาการบริการแบบบูรณาการ ทลายกรอบความคิดว่าการวิจัยหรือการพัฒนา 

ต้องทำเพียงด้านใดด้านหนึ่ง มาเป็นการพัฒนาควรเป็นแบบองค์รวม งานวิจัยหนึ่งเรื ่องสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สนับสนุนงานมากกว่าหนึ่งด้าน แนวทางพัฒนาที่ขอนำเสนอดังนี้ 

1. พัฒนาฐานข้อมูลด้านวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
(อาจเริ่มต้นที่กองสารพันธุกรรม หรือหน่วยงานที่พร้อมจะร่วมนำร่อง)  เมื่อมีฐานข้อมูลฯ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้วิจัย และ
ผู้บริหาร ได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน งานวิจัยมักเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานพบปัญหาในการทำงาน และหาวิธีการในการแก้ปัญหา 
ปัจจุบัน การสืบค้นจากงานวิจัยที่มีอยู่แล้วก็เป็นวิธีการหนึ่งในการหาวิธีการแก้ปัญหา หากค้นคว้าแล้วไม่พบก็จะ
นำไปสู่การคิดค้นวิธี และสุดท้ายก็ต้องมีการทำวิจัย หากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีฐานข้อมูลฯ ดังกล่าวก็จะช่วย
สนับสนุนการวางแผนงานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการนำไปพัฒนางานที่แท้จริง ลดความซ้ำซ้อน 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สุดท้ายตอบโจทย์ด้านอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม 



 

55 
 

2. ทำนายผลเพศและเชื้อชาติของกระดูกที่พบอัติโนมัติ เนื่องจากปัจจุบันการวิเคราะห์กระดูกต้องทำโด ย
ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการเรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 9 ปี และตรวจคดีมาตลอดระยะเวลา 

สั่งสมประสบการณ์ แต่การที่จะบอกข้อมูลได้ว่ากระดูกที่พบนั้น เพศอะไร เชื้อชาติอะไร รวมถึงอายุ หรือส่วนสูงได้
ทันทีนั้น ต้องมีประสบการณ์มากกว่านั้น ดังนั้นการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ต้องใช้เวลานาน แต่ในการออก
ตรวจสถานที่เกิดเหตุที่พบโครงกระดูกนั้น บางคดีมีความจำเป็นต้องอาศัยความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งนอกจากมีน้อยแล้ว 

บางครั้งโครงกระดูกก็พบในพื้นที่ห่างไกล ยากต่อการ เข้าถึง จึงควรมีเครื่องมือช่วยเจ้าหน้าที ่ที ่ออกที่เกิดเหตุ  
ใช้วิเคราะห์เบื้องต้นเมื่อโครงกระดูกในสถานที่เกิดเหตุ เพื่อส่งต่อหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต่อไป ดังนั้น จึงขอเสนอ
แนวความคิดในการพัฒนาเครื ่องมือช่วยทำนายเพศและเชื ้อชาติ จากภาพถ่ายโครงกระดูกที ่พบในที่เกิ ดเหตุ  
(ในอนาคตอาจต่อยอดสู่การทำนายอายุ ความสูง และการบาดเจ็บ) เบื้องต้นสร้างระบบ Artificial Intelligence (AI) 

และ machine learning มาเรียนรู้ภาพถ่ายหรือ CT scan ของกระดูกส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในการบ่งบอก เพศ เชื้อชาติ 
(อายุ ส่วนสูง และการบาดเจ็บ) เก็บเป็นข้อมูลในการทำนาย และผลผลิตสุดท้ายเป็น application ทำนายกระดูก 

โดยถ่ายภาพบนมือถือ และทำนายเพศ เชื ้อชาติ อายุ และส่วนสูง พร้อมทั ้งบอกเปอร์เซ็ นต์ความน่าเชื ่อถือ  
เพ่ือเจ้าหน้าที่ตำรวจ มูลนิธิ หรือผู้ที่พบเห็น นำไปใช้ในการทำนายโครงกระดูกเบื้องต้น และสามารถส่งต่อเพ่ือปรึกษา
กับผู้เชี่ยวชาญได้ 

เห็นได้ว่าการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงนั้น เป็นช่องทางให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ สั่งสม
ประสบการณ์ท่ีแตกต่าง นำไปสู่แนวความคิดท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาการทำงานต่อไปในอนาคต 
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แนวทางการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล 

 

นวธิ์ฬส พุฒเมือง 
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  

กรมสรรพสามิต 

 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 76 กำหนดให้รัฐต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติ
หน้าที ่อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ชาติที ่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ที่เน้นการให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว ภาครัฐ
มีการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค มีการเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ 
ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และเชื่อมโยงบูรณาการในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพื้นที่   
มีความทันสมัย โปร่งใส และคล่องตัว จะเห็นได้ว่าการให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญ และ
พยายามผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นมาโดยตลอด โดยมีการออกกฎหมายหลายฉบับ
ที่กำหนดให้การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ประชาชนต้องได้รับการอำนวย      

ความสะดวกและได้รับการตอบสนอง และความต้องการ เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่มุ่งเน้น
การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระทำโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง
ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) กำหนด โดย สพร. ออกพระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มีกลไกที่สำคัญคือ ให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำข้อมูลและบริการ 

ในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล (Open Government Data) แลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน (Integration) และมีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัล  
ให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)  ได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย โดยได้กำหนดเป้าประสงค์หลักในด้านการบริการประชาชน คือ พัฒนาคุณภาพ  การให้บริการ
ประชาชนที่ดีขึ ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  
ถึงปัจจุบัน มีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติทำให้หน่วยงาน
ราชการได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ทบทวนปรับโครงสร้าง บทบาท และภารกิจ เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) กำหนดให้
การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนางานบริการของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน   
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การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเ สริมสร้าง
วัฒนธรรม การบริการที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ที่เน้นความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen centric Government)  การเป ็นภาคร ัฐท ี ่ เป ิดกว ้างและเช ื ่ อมโยงถ ึ งก ัน ( Open and Connected 

Government) และภาครัฐอัจฉริยะ (Smart and High Performance government) โดยมีเป้าหมายให้ภาครัฐ 

ต้องเป็นที่พ่ึงของประชาชนและเชื่อถือไว้วางใจได้ (Credible & Trusted Government) เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานชัดเจน มีมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ จึงได้มีมติทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) ได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง จัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center :GECC) เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก 

แก่ประชาชนให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ  

กับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ระบบราชการ 4.0 และการนำ
นวัตกรรมมาใช้ระดับการให้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามกรอบ Sustainable Development 

Goals (SDGs) ซ่ึงในปี  2559 – 2561 มีหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวกรวมทั้งสิ้น 682 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการให้บริการประชาชน  

ปัจจุบันรูปแบบการให้บริการภาครัฐดำเนินการตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที ่ ๒  
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558 ตามที่ สำนักงาน 
ก.พ.ร. ได้ดำเนินการบูรณาการกับสำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนงานที่สำคัญ 5 แผนงานได้แก่  

1. การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน โดยลดรายการเอกสารหลักฐานประกอบ ลดระยะเวลาที่ใช้ในการ
จัดเตรียมเอกสาร ลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จตามคู่มือประชาชน ปรับปรุงรูปแบบของคู่มือให้อ่านและเข้าใจง่าย 
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อลดขั้นตอนการให้บริการโดยการจัดทำ One Stop Service ปรับปรุงทบทวน
กฎหมายให้มีความทันสมัย 

2. การจัดทำแบบฟอร์มเอกสาร 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) 
3. การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการ (Tracking System) ปรับปรุงกฎระเบียบ ขั้นตอนการปฎิบัติงาน 

โดยให้หน่วยงานผู้อนุญาตแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าแก่ผู ้ยื่นคำขอเป็นหนังสือ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
รายงานการพิจารณาที่ล่าช้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการรับคำขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตทุกขั้นตอนได้ทันที รวมถึงมีระบบแจ้งเตือนผู้ยื่นคำขอและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเมื่อใกล้ครบกำหนดระยะเวลา ตามคู่มือประชาชน 

4. การอำนวยความสะดวกในการจองคิวกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชนต่อการบริการ 
(Citizen Feedback Survey) ม ีระบบจองคิวกลาง ในร ูปแบบจองคิวออนไลน์ผ ่านทางระบบอิเล ็กทรอนิกส์  
แบบศูนย์กลางของภาครัฐ และระบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการของภาครัฐ (Citizen 

Feedback) เพ่ือนำความคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
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5. การทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จำเป็น โดยปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ ในการจัดทำคู่มือ
ประชาชน ให้คงเหลือเฉพาะคู่มือกลาง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา/ภูมิภาค และการพิจารณาทบทวน
กฎหมายในกระบวนงานประเภทที่เหลือให้เหลือเฉพาะเท่าท่ีจำเป็น 

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. มีการบูรณาการกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริม และยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการของทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั ้งรัฐวิสาหกิจที ่เกี ่ยวข้องมีมาตรฐานเดียวกัน   
ใช้มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ซึ่งเป็นมาตรฐานการให้บริการประชาชน ในระดับประเทศ  

กระบวนการปรับเปลี ่ยนหน่วยงานภาครัฐให้กลายเป็นองค์กรที ่ขับเคลื ่อนด้วยระบบดิจิทัล (Digital 

Transformation) สิ่งสำคัญท่ีสุดคือการปรับเปลี่ยนแนวคิด (Mindset) ของคนในองค์กรให้ให้มีความยืดหยุ่น พร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับรูปแบบหรือกระบวนการทำงานแบบเดิม รวมทั้งองค์กรต้องมีการกำหนดทิศทางของ
องคก์ร และเป้าหมายขับเคลื่อนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ บูรณาการเชื่องโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานมีการจัดระบบมาตรฐานการให้บริการในลักษณะของ Ecosystem หรือรูปแบบ 
Blockchain เพื่อลดหน่วยงานกลางลง ทำให้การเชื่อมโยงเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว  ซึ่งปัจจัยที่สำคัญในการ
ยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือรองรับรัฐบาลดิจิทัลประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1 หัวใจของการ
ให้บริการ โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้เทคโนโลยีเพ่ื อตอบสนอง
ความต้องการนั้น ๆ 2. เทคโนโลยี การที่หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินการไปสู่ดิจิทัลได้ ดีนั้น 
หน่วยงานต้องมีความพร้อมในโครงสร้างพ้ืนที่ฐานทางเทคโนโลยี มีระบบที่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์สำนักงานเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ และให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ มีระบบการจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม เชื ่อมต่อบูรณาการ  
ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ข้อมูลที่ใช้มีความทันสมัย สามารถนำมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Big Data) หน่วยงานภาครัฐต้องสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บได้เหล่านี้มาออกแบบ
รูปแบบบริการใหม่ ๆ ให้แก่ประชาชน ตลอดจนพัฒนาการให้บริการไปสู่การให้บริการที ่ตอบสนองรายบุคคล 
(Personalized service) และต้องคำนึงถึงมาตรการและความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล  3. วัฒนธรรม
องค์กร หน่วยงานภาครัฐต้องมีการทบทวนวัฒนธรรมทำงาน ค่านิยมองค์กร รวมทั้งแนวคิดของคนในองค์กร ให้มีความ
ตื่นตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ 
รวมทั้งส่งเสริมให้คนในองค์กรเป็นนวัตกร คิดค้นนวัตกรรมใหม่  ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการรวมทั้งช่วยขับเคลื่อน
องค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ Sustainable Development Goals (SDGs)  
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นโยบายบริหารกำลังคนภาครัฐ : พร้อมรับมือกับ Disruptive Technology 

 

น้องใหม่ ส่งเสริมรัตน์ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

สำนักงาน ก.พ. 
การเปลี่ยนผ่านนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเห็นได้จาก
ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของประเทศ
จีนในปี 2018 ที่เติบโตจากปี 2010 เป็นเท่าตัวกว่าร้อยละ 120 ในขณะที่การเติบโตของ GDP เฉลี่ยรวมทั่วโลก 

ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 30 เท่านั้น๑ โดยในอดีตกลไกขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจจีนขึ้นอยู่กับภาคการผลิต
เป็นสำคัญซึ ่งเป็นผลมาจากการมีแรงงานในระบบเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้ค่า จ้างแรงงานอยู ่ในระดับต่ำ 
เมื่อเทียบกับหลายประเทศ ทำให้จีนเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่สำคัญของโลก (World Factory) ต่อมารัฐบาลจีน 

ได้เล็งเห็นถึงข้อจำกัดในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจที่พึ่งพิงเพียงแค่ภาคการผลิตที่เน้นการใช้แรงงานเป็นหลัก 
(Labour Intensive) จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนจากสถานะการเป็นโรงงานผลิตของโลกมาเป็นประเทศที่เน้นใช้นวัตกรรม
มาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับระบบเศรษฐกิจ นับแต่นั้นมา ประเทศจีนจึงมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศผ่านการพัฒนานวัตกรรม
และนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งแนวทางการพัฒนาประเทศดังกล่าวถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (The 13th five - year Plan for Economic and Social Development of the People’s 
Republic of China) ๒2016 - 2020๒ ซึ่งแม้จะเป็นแผนที่มีระยะเวลาการใช้บังคับเพียง 5 ปี แต่กลับมีวัตถุประสงค์ 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในกว่า 20 ด้าน เช่น การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนประเทศ 
(Innovation - driven development) การพัฒนาเกษตรกรรมกรรมรูปแบบใหม่ (Agricultural Modernization)  

การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรม (Cyber Economy) การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและสังคมเมือง (Modern Infrastructure Networks) เป็นต้น นอกจากการพัฒนาโครงสร้างเชิงรูปธรรมแล้ว  
ประเทศจีนยังเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนประเทศที่สำคัญที่สุด  นั่นคือ ทุนมนุษย์  
จึงได้บรรจุแผนเรื่องการพัฒนาคนลงไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวเช่นกัน  
ผลลัพธ์จากการพัฒนาที่โดดเด่น 

แม้ว ่าสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีแผนที ่มุ ่งเน้นการพัฒนาหลาย ๆ ด้านไปพร้อมกันจนอาจดู  
ราวกับว่า ไม่มีเป้าหมายหลักที่ชัดเจน แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าจีน
สามารถพัฒนาอย่างก้าวกระโดดไปพร้อมกันในทุก ๆ ด้านได้ โดยมีผลลัพธ์ที่โดดเด่น ดังนี้ 
1. การพัฒนาด้านเทคโนโลยี  
                ประเทศจีนมุ่งเน้นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยภาครัฐสนับสนุน 

ให้มหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชนหลายแห่งพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใช้ใน
หลายอุตสาหกรรม เช่น ในวงการสื่อได้มีการนำ AI มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าว ซึ่ง AI ดังกล่าวได้รับการพัฒนา 

จนมีน้ำเสียง ท่าทางใกล้เคียงกับมนุษย์ในระดับที่หลายคนไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย 

ชิงหัวยังได้ร่วมมือกับบริษัท iFlytek ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำของจีนพัฒนาหุ่นยนต์ AI ที่สามารถสอบใบ
ประกอบวิชาชีพแพทย์ได้สำเร็จ โดยมีการป้อนข้อมูลหนังสือและเอกสารทางการแพทย์ที่เกี ่ยวข้องเข้าไป ซึ่ง AI 
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สามารถประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวและใช้เวลาในการตอบคำถามข้อที่ยากที่สุดเพียงแค่ 2 - 3 นาทีเท่านั้น 
ในขณะที่มนุษย์ต้องใช้เวลาทำถึง 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีการนำ AI มาใช้ในทุกวงการ เช่น หุ่นยนต์ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
พนักงานรักษาความปลอดภัย ล่ามในการประชุมระหว่างประเทศ เป็นต้น 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพ้ืนที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของโลก โดยใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 19
เท่า๓ ทำให้การเดินทางภายในประเทศเป็นไปด้วยความยากลำยากและใช้ระยะเวลานาน รัฐบาลจีนได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและดึงดูด  

นักลงทุนจากต่างประเทศ จึงได้พัฒนารถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการขนส่งคนและสินค้าที่มีประสิทธิภาพ  
โดยปัจจุบันประเทศจีนมีรถไฟความเร็วสูงเป็นระยะทางรวมกว่า 29,000 กิโลเมตร นับเป็นระยะทางกว่า 2 ใน 3 ของ
ระยะทางรวมของรถไฟความเร็วสูงทั่วโลก๔ ซึ่งช่วยยกระดับการคมนาคมให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
3. การพัฒนารูปแบบสังคมไร้เงินสด  

การทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเทศจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจาก
การเกิดขึ้นของบริษัทออนไลน์ยักษ์ใหญ่ ได้แก่ อาลีบาบา JD.com เทนเซนต์ เป็นต้น ซึ่งได้เข้ามาเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค และได้ขยายผลไปสู่การขับเคลื่อนประเทศจีนให้เป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดย
ปัจจุบันชาวจีนโดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการซื้อสินค้าจากเดิมที่เป็นการใช้เงินสดมา
เป็นการจ่ายผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนวิถีของประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบาย
มากขึ้น สามารถออกจากบ้านได้โดยไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์ เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ  
ได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทหลายแห่งยังได้พัฒนาระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่ให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น เช่น ระบบการตรวจจับใบหน้าเพื่อยืนยันการชำระเงิน เป็นต้น  
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ประเทศจีนประสบปัญหามลพิษอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ ่งในเขตอุตสาหกรรม ซึ ่งกรุงปักกิ่ง 
ที่ล ้อมรอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งเคยมีค่า PM 2.5 สูงในระดับที ่เป็นอันตราย โดยควันจาก 

ท่อไอเสียรถยนต์ถือเป็นหนึ ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนได้วางมาตรการ  

อย่างจริงจังในการลดมลภาวะ เช่น การกำหนดวันใช้งานสำหรับรถยนต์แต่ละคัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการ 
จูงใจเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยประชาชนที่เลือกใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะมีสิทธิได้รับ  

การจัดสรรป้ายทะเบียนก่อน ตลอดจนสามารถใช้งานรถยนต์ได้ทุกวันโดยไม่ถูกจำกัด ซึ่งมาตรการดังกล่าวประสบ
ผลสำเร็จในการกระตุ้นให้ชาวจีนหันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น 

 

5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
                รัฐบาลจีนตระหนักถึงความสำคัญของคนซึ ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื ่อนประเทศ  

ให้ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ความตั้งใจในการเปลี่ยนผ่านประเทศจากการเป็นฐานการผลิตของโลกมาเป็น
ประเทศท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบในเชิงลบที่สำคัญที่เกิดขึ้นได้ นั่นคือ ภาวะการว่างงาน 
แต่เดิมการผลิตของจีนใช้จำนวนแรงงานต่อการผลิตค่อนข้างสูง แต่ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี หุ่นยนต์ หรือ AI มาใช้
ในกระบวนการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ เช่น โรงงานผลิตเครื่องบินโบอิ้งที่ตั้งอยู่ในเมืองเทียนจินใช้แรงงานจำนวนเพียง  

แค่ 100 คน ในการผลิตเครื ่องบิน 1 ลำ เท่านั ้น จากการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้น ทำให้ แรงงานจากภาคการผลิตจำนวนหนึ่ง 
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ต้องออกจากระบบซึ่งส่งผลให้อัตราการว่างงานสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนได้เล็งเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจึงได้
วางแผนรองรับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ โดยได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันและส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม 

ทางวิชาชีพ โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนและศูนย์ฝึกวิชาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้แรงงานสามารถปฏิบัติงาน 

ที่ใช้ทักษะที่ซับซ้อนได้หรือฝึกฝนทักษะจำเป็นใหม่ ๆ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ รัฐบาลจีนมุ่งเน้น 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงได้นำระบบการตรวจจับใบหน้ามาเชื่อมต่อ
กับระบบการให้คะแนน (Social Credit Score) ซึ่งเมื่อกล้องตรวจจับได้ว่าบุคคลใดกระทำผิดกฎระเบียบ เช่น ทิ้งขยะ
หรือสูบบุหรี ่ในที่สาธารณะ กล้องจะสแกนใบหน้าและส่งผลไปที่ศูนย์ข้อมูลกลางและบุคคลนั้นจะถูกหักคะแนน  
ซึ่งคะแนนดังกล่าวจะส่งผลต่อการถูกลดทอนสิทธิต่าง ๆ เช่น การเดินทางออกนอกประเทศ เป็นต้น  
สถานการณ์กำลังคนภาครัฐและแนวทางการรับมือกับปัญหา 

ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา กระแส Disruptive Technology ทำให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและกังวลกับผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นตามมาว่า ในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยีจะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ในงานบางประเภทอย่างสมบูรณ์  
ไม่เฉพาะเพียงงานที่มีลักษณะของการทำซ้ำต่อเนื่องซึ่งหุ่นยนต์สามารถทำได้ดีกว่าและมีข้อผิดพลาดน้อยกว่ามนุษย์
เท่านั้น แต่ปัจจุบันงานที่ต้องใช้การตัดสินใจในเชิงลึก เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือแม้แต่งานบริการต่าง ๆ ก็เริ่มมี
การนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ความต้องการแรงงานในลักษณะงานบางประเภทลดลง และมีแนวโน้มที่ 
บางอาชีพมีความเสี่ยงที่จะสูญหายไปด้วย โดย World Economic Forum๕ ได้เปิดเผยอาชีพหรือลักษณะงานที่มี
แนวโน้มจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีหรือ AI มากขึ้น ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ นักบัญชี นักกฎหมาย พนักงานขาย 
นักข่าว สถาปนิก วิศวกรโยธา ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า เป็นต้น โดยปัจจุบันภาครัฐมีจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประมาณ 384,653 คน๖ จาก 247สายงาน๗ โดยมีข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหน่งที่มีความเสี่ยงที่จะถูก
แทนที่ด้วยเทคโนโลยีจำนวนมาก ดังตาราง 
ตารางที่ 1 : จำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญจำแนกตามตำแหน่งและสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ๖ 

ตำแหน่ง จำนวน (คน) ร้อยละ 

เจ้าพนักงานธุรการ 15,961 4.15 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 8,470 2.20 

นักจัดการงานทั่วไป 5,431 1.41 

นิติกร 4,984 1.30 

นักวิชาการเงินและบัญชี 4,364 1.13 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งที่มีแนวโน้มจะต้องถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี  
ในลำดับต้น ๆ คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 10.19 ของจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

ในอนาคต คือ หากเทคโนโลยีหรือ AI สามารถเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ได้ จะส่งผลให้งานบางประเภทในภาค
ราชการหายไป เช่น การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่ง AI สามารถเข้ามาแทนที่ได้ ดังจะเห็นได้
จากตัวอย่างของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถตอบข้อสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ได้อยา่ง
ถูกต้องโดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ระบบราชการจะทำอย่างไรกับข้าราชการ
กลุ่มนี้ เนื่องจากระบบราชการไทยเป็นรูปแบบการจ้างงานตลอดชีพ (Lifetime Employment) การให้ข้าราชการ
ออกจากระบบจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก และหากข้าราชการกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนไปปฏิบัติงานในด้านอื่น
แทนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ จะส่งผลให้ภาครัฐต้องแบกรับต้นทุนบุคลากรซึ่งภาครัฐมีค่าใช้จ่ายด้ านเงินเดอืน 
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ค่าตอบแทนอื่น ๆ สวัสดิการ และบำนาญ ตลอดช่วงชีวิตของข้าราชการ  1 คน จำนวนหลายล้านบาท ซึ่งสวนทาง 
กับผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) ในภาคราชการที่จะลดน้อยลง ดังนั้น ภาครัฐควรจะต้องเตรียมการ 

เพ่ือรองรับกับสถานการณ์ท่ีกำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้  
สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐจะต้องตระหนักถึง

ความสำคัญและเร่งด่วนของปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น และมีมาตรการรองรับ โดยควรดำเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาและคาดการณ์ถึงแนวโน้มของลักษณะงานในอนาคตเพื่อสามารถวางแผนการสรรหาบุคลากร

ได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาปรับลดการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งงานที่มีแนวโน้มจะถูกแทนที่ได้ด้วยเทคโนโลยี
ในอนาคตอันใกล้ และเพิ่มกรอบอัตรากำลังสำหรับตำแหน่งงานที่จำเป็นในอนาคตหรือจัดสรรทุน รัฐบาลเพื่อผลิต
บุคลากรเพื ่อรองรับตำแหน่งงานที่จะมีความสำคัญในอนาคตมากขึ ้น เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data analyst) 

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientist) ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยของข้อมูล ( Information security analyst)  

ผู้ควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น  
2. วางแผนและดำเนินการจัดหลักสูตรหรือแนวทางการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลก

อนาคต (Reskill) เพื ่อให้ข้าราชการที ่ยังคงอยู ่ในระบบ โดยเฉพาะกลุ ่มที ่จะถูกเทคโนโลยีเข้ามาทำงานแทนที่  
ให้สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้ นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุงกระบวนการเปลี่ยนแปลง
สายงานให้สามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้นเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การปรับปรุงมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งโดยอาจปรับให้การดำรงตำแหน่งในบางสายงานไม่ต้องอิงกับวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น  
แต่อาจใช้มาตรฐานอ่ืนประกอบในการประเมินความเหมาะสม เช่น ประกาศนียบัตรการผ่านหลักสูตรต่าง ๆ เป็นต้น  

นอกจากนี้ ระบบราชการควรสนับสนุนให้มีระบบการจ้างงานจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) สำหรับ
ลักษณะงานที่ไม่ใช่งานสำคัญขององค์กร (Non - core business) หรืองานบริหารจัดการทั่วไป (Administration) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อลดภาระงบประมาณด้านบุคลากรในระยะยาว และเพื ่อให้หน่วยงานภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เข้ามารับผิดชอบงานดังกล่าวแทนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการ  
บทสรุป 

สิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนจากการศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน คือ ความก้าวหน้า 
ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื ่อนำมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ สามารถเติบโตได้อย่าง 
ก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม การพัฒนาย่อมนำมาซึ่งผลกระทบสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือ การที่เทคโนโลยีเข้ามา
แทนที่และลดบทบาทของแรงงานมนุษย์ลง ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ย่อมกระทบกับภาครัฐเช่นกัน ดังนั้น ภาคราชการ  

จึงควรวางมาตรการรองรับสิ่งที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคต โดยการวางแผนกำลังคนที่เหมาะสม รวมถึงวางแนวทาง  

ในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ (Reskill) ให้กับข้าราชการเพื ่อให้สามารถปฏิบัติงานในด้านอื ่น ๆ ต่อไปได้ นอกจากนี้   
ภาคร ัฐอาจพ ิจารณาจ ้างหน ่วยงานภายนอก (Outsourcing) เพ ื ่ อดำเน ินการในงานท ี ่ ไม ่ ใช ่ภารก ิจหลัก 

เพ่ือลดจำนวนข้าราชการและภาระงบประมาณด้านบุคลากรในระยะยาว 
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ลอกเลียนหรือเรียนรูจ้นมาเป็นเจ้าของเทคโนโลยี 
 

ปรกฉัตร อุดมสิทธิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 ผู้ เขียนได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งระหว่างการศึกษาดูงานได้มีโอกาส 

ใช้บริการรถไฟความเร็วสู งระหว่าง เมืองโดยเดินทางระหว่างกรุงปักกิ่ งกับ เมืองเทียนจินหรือ เทียนสิน  
โดยระยะทางประมาณ 120 กิ โลเมตร ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางเพียง 35 นาที  และในราคาเริ่มต้น 

เพียง 55 หยวน หรือ 270 บาทต่อเที่ยว เท่านั้น ทำให้ผู้เขียนเริ่มมีความสนใจในเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของ
ประเทศจีนว่า เหตุใดประเทศจีนจึงสามารถพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของตนเองได้ แล้วประเทศไทยจะทำ
อย่างไรให้สามารถมีเทคโนโลยีความเร็วสูงเป็นของตนเองจากโอกาสการลงทุนรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน 

ที่จะสร้างในประเทศไทย 

 

        
รูปภาพ 1: รถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงปักก่ิงกับเมืองเทียนจิน     รูปภาพ 2: โรงงานผลิตรถไฟความเร็วสูง 

 

 ระหว่างการศึกษาดูงานผู้ เขียนได้รับโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายยุทธศาสตร์ประเทศจีนจากสถาน
เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน จากการศึกษาพบว่า ประเทศจีนมียุทธศาสตร์ Made in China 

2025 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาประเทศจีนจากประเทศที่มุ่งเน้นการผลิตด้านปริมาณสู่การผลิตที่เน้นด้านคุณภาพ
ที่มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตโดยให้ความสำคัญกับ 1) การสร้างศูนย์สร้างสรรค์อุตสาหกรรมใหม่ 2) การผลิต
สินค้าอัจฉริยะ 3) การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 4) การผลิตแบบสีเขียว และ 5) ความ
สร้างสรรค์ในอุปกรณ์ระดับสูง ซึ่งมีแนวคิดและหลักการของ Made in China 2025 คือ 1) การขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 2) การผลิตที่มุ่งคุณภาพ 3) การผลิตมุ่งเน้นและพัฒนาไปสู่การผลิตสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

4) การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตที่ เน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ แก้ปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าและตราสินค้าของจีน และ 5) การพัฒนาบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และ
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การสร้างนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสำคัญที่มีศักยภาพและเน้นพัฒนาในอนาคตตามยุทธศาสตร์ Made 

in China 2025 ประกอบด้วย 

 1. อุตสาหกรรมสารสนเทศ (technology/information network)  

 2. Numerical Control Robot เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องสอนงาน 

 3. อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อากาศยาน (aerospace and aviation equipment) 

 4. อุตสาหกรรมการต่อเรือไฮเทค (high-end vessels and ocean engineering equipment)  

 5. อุตสาหกรรมการผลิตรถไฟ (rail transit equipment) 

 6. อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ (new energy vehicles) 

 7. อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์พลังงาน new energy 

 8. อุปกรณ์การผลิตวัตถุดิบใหม่ (new materials) 

 9. อุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ การผลิตยา (bio medicine, high-end medical appliances and 

medicines) 

 10. อุตสาหกรรมเครื่องมือทางการเกษตร (modern agricultural machinery) 

 จากยุทธศาสตร์ข้างต้นจะเห็นว่า หนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศจีนต้องการพัฒนา คือ อุตสาหกรรม  

การผลิตรถไฟ โดยใช้รถไฟความเร็วสูงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในประเทศ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของการเดินทางของประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว และเพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมทั้งห่วงโซ่อุปทาน อาทิ งานวิศวกรรมโยธา งานโลหะ งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ งานเครื่องจักรกล  
งานภาคการผลิต เป็นต้น ทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนางานให้กับประชาชน โดยในช่วงแรกประมาณปี พ.ศ. 2523 

(ค.ศ. 1980) ประเทศจีนได้วิจัยและพัฒนาด้านขนส่งระบบราง ซึ่งพยายามพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเป็นของ
ตัวเองโดยค่อย ๆ เพ่ิมความเร็วของรถไฟปกติ แต่เกิดข้อจำกัดด้านขีดความสามารถในประเทศ  ดังนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2546 (ค.ศ. 2003) ประเทศจีนจึงได้เปลี่ยนแนวคิดเป็น ‘นำเข้าองค์ความรู้จากต่างประเทศ’ โดยเปิดการประมูล 

ให้บริษัทต่างประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงมาขายเทคโนโลยีให้ประเทศจีน ซึ่งกำหนดเงื่อนไข 

ไว้ชัดเจนให้บริษัทต่างประเทศในทุกโครงการจะต้องจับคู่กับบริษัทจีนและต้องถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตรถไฟ
ความเร็วสูงให้กับบริษัทจีน ตั้งแต่กระบวนการผลิตชิ้นส่วน การประกอบและปรับแต่งให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  

ของประเทศจีน การทดสอบ การกำหนดมาตรฐาน และการตราสินค้าเป็น “CRH: China Rail High-Speed”  
ของประเทศจีนเอง โดย 4 บริษัทชั้นนำของโลกด้านการผลิตรถไฟความเร็วสูงได้พัฒนารถไฟความเร็วสูงร่วมกับ
ประเทศจีน ดังนี้ บริษัท BOMBARDIER ของประเทศแคนนาดาได้พัฒนารถไฟความเร็วสูงร่วมทุนกับประเทศจีน 

เป็น CRH1 บริษัท KAWASAKI ของประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนารถไฟความเร็วสูงร่วมทุนกับประเทศจีนเป็น CRH2  

บริษั ท  SIEMENTS ขอประ เทศ เยอรมั น ได้ พัฒ นารถไฟความ เร็ วสู งร่ วมทุ นกั บ ประเทศจี น เป็ น  CRH3  

และบริษัท  ALSTOM ของประเทศฝรั่ งเศสได้ พัฒนารถไฟความเร็วสู งร่วมทุนกับประเทศจีน เป็น  CRH5  
แ ล ะ ใน ปี  พ .ศ . 2550 (ค .ศ . 2007) จ น ก ร ะ ทั่ ง ปี  พ .ศ . 2561 (ค .ศ . 2018) ป ร ะ เท ศ จี น มี ร ะ ย ะ ท า ง 
ของรถไฟความเร็วสูงรวมประมาณ 29,000 กิโลเมตร  
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 ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ ได้แก่ 

1. การมยีุทธศาสตร์ เป้าหมาย การวางแผนที่เชื่อมโยงและชัดเจน  
2. การวิจัยศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง  
4. การประมูลเพ่ือใช้เป็นอำนาจต่อรองและกำหนดเงื่อนไขท่ีชัดเจน 

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศจีน 

6. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา 
แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีเส้นทางรถไฟฟ้าใหญ่เท่าประเทศจีน ทำให้มีอำนาจต่อรองในการถ่ายทอด

เทคโนโลยีได้ไม่เท่ากับประเทศจีน แต่มีบทเรียนหลายข้อที่ประเทศไทยสามารถเรียนรู้ได้จากของประเทศจีน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมียุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนที่เชื่อมโยง และมีความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมถึงการใช้เครื่องมือของสัญญาในการกำหนดเงื่อนไขเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี จากที่กล่าวข้างต้นผู้เขียนมิใช่ต้องการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะรถไฟความเร็วสูง 3 สนามบิน 

ที่กำลังจะเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ต้องการเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ จากการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บริการสาธารณะของประเทศไทยจำนวนมากในอนาคต ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดทางเทคโนโลยีผ่าน 

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) อันถือเป็นเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของประเทศ (Infrastructure) ได้เป็นอย่างมาก  

ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  ปี 2556 โดยมีหลักการมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรของรัฐ  การยึดถือวินัยการเงินการคลัง 
ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจจากการดำเนินโครงการ ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจที่เก่ียวข้อง การจัดสรร
ความเสี่ยงที่ เหมาะสมของโครงการระหว่างรัฐกับเอกชน สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ  
และการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างเอกชนที่ประสงค์จะร่วมลงทุน และตามมาตรา 34 ของกฎหมายว่า
ด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รวมทั้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
เรื่อง รายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือกของ
คณะกรรมการคัดเลือก การกำหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา พ.ศ. 2558 มิได้กล่าวถึงการถ่ายทอด
ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างใด ซึ่งได้มีการดำเนินการโครงการร่วมลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐใน หลายโครงการ เช่น โครงการ 

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการรถไฟฟ้ า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว 

เป็นกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ปี 2562 โดยมุ่งเน้นการบรรลุเป้าประสงค์ของการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน คือ ความสอดคล้องกับแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและ
เอกชน ซึ่งต้องมีการจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์ ตอบแทนให้แก่เอกชนอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความสำเร็จ
ของโครงการร่วมลงทุนและความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการร่วมลงทุน การรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ การใช้
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริการสาธารณะของโครงการร่วมลงทุน 
และการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ ความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ในการจัดทำและดำเนินโครงการร่วมลงทุน รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องสิทธิและประโยชน์
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ของผู้รับบริการจากโครงการร่วมลงทุน จะเห็นว่าการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในปัจจุบันมุ่งเน้นการใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริการสาธารณะของโครงการร่วมลงทุน และ  

การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ มากขึ้น ดังนั้น 
สาระสำคัญของร่างสัญญาร่วมลงทุนควรคำนึงถึงการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญไปยัง
หน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน 

นอกเหนือจากกฎหมายที่จะเอ้ือต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว การกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย  

ที่ชัดเจน และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศจากผู้ซื้อ
เทคโนโลยีหรือผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเอง เช่น การตั้งเป้าผลิตชิ้นส่วนในประเทศร้อยละเท่าไหร่ 
ภายในปีอะไร เป็นต้น มิเช่นนั้น ก็จะไม่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาประเทศเพ่ือก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งทั้ง First S-curve และ New S-curve ไม่มีการกำหนดอุตสาหกรรรมรถไฟฟ้าแล้ว
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้อย่างไร หรือจะเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนเท่านั้น ดังนั้น มิใช่เพียง 
การลอกเลียนหรือเรียนรู้ แต่ต้องลอกเลียนจากเจ้าของเทคโนโลยีและเรียนรู้ที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ลอกเลียนจนมาเป็น
เจ้าของเทคโนโลยีของประเทศเอง 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาไปสู่กรมอุตุนิยมวิทยา 4.0 

 

ปวภทร ภัณฑิราวุฒิ 
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 

กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

อย่างที่ทราบกันดีว่านโยบาย Thailand 4.0 นั้นมีบทบาทสำคัญและส่งผลกระทบทั้งในระดับบุคคล และ
องค์กร การพัฒนาแบบก้าวกระโดด เช่น การเชื่อมต่อแบบไร้สาย การพัฒนา IoT (Internet of Things) การมีสมองกล  
(AI) การพัฒนาเครื่องจักรเรียนรู้ (Machine Learning) ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นในสังคม องค์กรทั้งหลาย 

จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด  คำนี้ฟังดูแล้ว
เหมือนว่าบทบาทของมนุษย์จะลดลง และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเข้ามามีบทบาทแทน แต่ในความเป็นจริงแล้ว บทบาท
ของมนุษย์ไม่ได้ลดลง เพียงแต่ต้องได้รับการเพ่ิมพูนศักยภาพให้สูงขึ้น ต้องสามารถวางแผน ออกแบบ ควบคุม และ
ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได ้ 

การขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าในยุคดิจิทัลนั้น บุคลากรในองค์กรถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญมาก เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่จัดซื้อเข้ามาจะไร้ประโยชน์หากไม่มีใครในองค์กรที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนั้นได้อย่าง  

เต็มประสิทธิภาพ องค์กรจึงควรต้องมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ตอบรับต่อยุค 4.0 นี้ด้วย นอกจากนั้น mindset  

ก็เป็นพ้ืนฐานสำคัญในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร คือ ของบุคลากรต้องพร้อมในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปกับ
องค์กร ซึ่งองค์กรเองก็จะต้องสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีทีมงานที่ช่วยในการผลักดันและส่งเสริม ทำให้คน
ในองค์กรสามารถผสมผสานทักษะ ประสบการณ์ ร่วมกับการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างลงตัว  

ในบทความนี้จะเป็นการนำความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการฝึกอบรมภายในประเทศและการดูงานที่เมืองปักก่ิง
และเมืองเทียนจิน ประเทศจีน มาเป็นข้อเสนอแนะ เพ่ือให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถพัฒนากลายเป็นกรม
อุตุนิยมวิทยา 4.0 ไดด้ังนี้ 

1. Digital Transformation  

   เนื่องจากสิ่งสำคัญของการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลนั้นไม่ได้มุ่งเน้นที่การผลิตเทคโนโลยีดิจิทัลเพียงอย่างเดียว 
แต่คือการปรับ mindset และการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ด้วย การที่จะปรับให้เกิด digital transformation สำหรับ
ธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ นั้นสามารถปรับได้ตั้งแต่กิจกรรม วิธีการทำงาน สมรรถนะ เพ่ือยกระดับการเปลี่ยนแปลงและ
เปิดโอกาสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย กระบวนการทำงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยาบางอย่าง
สามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของดิจิทัลได้ เช่น การเขียนคำร้องขอข้อมูล ทางหน่วยงานสามารถทำเป็น QR CODE 

เพ่ือให้ผู้รับบริการเข้ามากรอกข้อมูลด้วยตนเองในฐานระบบได้ ข่าวพยากรณ์อากาศในแต่ละวัน ก็สามารถบันทึก 

ในรูปแบบดิจิทัลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิเคราะห์ภายหลังได้ การพยายามปรับเปลี่ยนข้อมูลทุกอย่างภายในกรม 

ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ไม่ใช่แค่ word, pdf หรือไฟล์ภาพ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนเรื่องของการใช้กระดาษแล้ว 

ยังช่วยให้องค์กรสามารถประเมินผลงานที่ผ่านมาได้ด้วยข้อมูลตนเอง ทำให้องค์กรสามารถลดจุดอ่อนและเสริมสร้าง
จุดแข็งของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลของกรมทั้งหลายนี้ควรเก็บให้อยู่บน cloud เพ่ือให้ง่ายต่อการ
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ใช้งานร่วมกันของส่วนงานต่าง ๆ ภายในองค์กร และลดงบประมาณด้านการซื้อฮาร์ดแวร์เพ่ือเก็บข้อมูลจำนวน
มหาศาลได ้

2. Internet of Things  

  สำหรับการสร้างสถานีตรวจอากาศอุตุนิยมวิทยา ที่ผ่านมาจะพบว่ามีข้อจำกัดอยู่มาก เช่น ใช้พ้ืนที่มาก 
อาศัยนักอุตุนิยมวิทยาจำนวนมาก บางพ้ืนที่จำเป็นต้องตั้งสถานีแต่ไม่สามารถขอเข้าใช้พ้ืนที่ได้ หลายพ้ืนที่ที่ถูกสร้าง
มาแล้วหลายปีหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่โดยรอบก็ไม่สามารถโยกย้ายสถานีได้ นอกจากนั้นยังมีเรื่อง
ของความปลอดภัยของเจ้าพนักงานและนักอุตุนิยมวิทยาที่ทำหน้าที่ประจำสถานี อีกด้วย การสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีประเภท IoT จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้มาก internet of things หรือ IoT เป็นระบบที่มีความเกี่ยวข้อง
กันระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือทั้งแบบเชิงกลและแบบดิจิทัล คน สัตว์ หรือสิ่งของ เพ่ือให้สามารถส่งต่อ
ข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์คอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยการทำงานระหว่างคนกับคน หรือคนกับคอมพิวเตอร์   IoT ที่ทางกรม
อุตุนิยมวิทยาควรนำมาใช้ทั่วทุกพ้ืนที่ในประเทศคือ AWS เนื่องจากมีราคาต้นทุนไม่สูงเมื่อเทียบกับการสร้างสถานี
ตรวจอากาศ ตัวอุปกรณ์สามารถวัดได้ละเอียดสูงสุดแบบ near-real-time สามารถตรวจสอบการไหลเข้าของข้อมูล
ผ่านระบบจากหน้าจอได้ตลอดเวลา สามารถย้ายเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ผู้บริหารสามารถ
มอบหมายงานอ่ืน ๆ ให้แก่นักอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนที่ได้เหมาะสมกับความสามารถมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ในด้าน 

การตรวจเช็คอุปกรณ์หรือซ่อมบำรุง ทางกรมอุตุนิยมวิทยายังสามารถสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 
ในการการดูแลรักษาเครื่องมือเหล่านี้เบื้องต้นได้ ถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรรัฐและ
ภาคประชาชนอีกด้วย 

 3.  Public Service Attitude  

  ตลอดการทำงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชนมักมีข้อวิจารณ์ข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรม
อุตุนิยมวิทยาอยู่เสมอ เช่นว่าควรจะสามารถฟันธงการพยากรณ์อากาศได้มากกว่านี้ ใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจได้
ในทันทีไมก่ำกวม และสามารถแสดงผลการตกของฝนในรูปของปริมาณน้ำฝนได้ เป็นต้น คำวิจารณ์ของประชาชนและ
กลุ่มผู้ใช้งานเหล่านี้จะยังคงมีอยู่ เรื่อย ๆ หากยังไม่ได้รับการตอบสนองที่พวกเขาพึงพอใจ สิ่งแรกที่ทางกรม
อุตุนิยมวิทยาต้องทำคือเดินออกจาก comfort zone ของตัวเอง มุ่งเน้นการตอบสนองสิ่งที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการเป็นหลัก 
ปรับ mindset เลิกคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่คือดีที่สุดแล้ว แต่ต้องคิดใหม่และหาทางว่าจะทำอย่างไรจึงจะแก้ไขปัญหาหรือ
ตอบโจทย์ประชาชนได้ นั่นคือวิธีการที่ใช้ลดข้อวิจารณ์และสร้างภาพลักษณ์ของกรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น 
ในยุคดิจิทัล นอกเหนือจากองค์ความรู้และความเข้าใจกลไกของระบบอากาศแล้ว อาจต้องอาศัยการพัฒนาข้อมูล
พยากรณ์ในด้านของแบบจำลองสภาพอากาศเพ่ิมเติม การทำ data assimilation นั้น อาจตอบโจทย์ตรงนี้ได้ 
เนื่องจากเป็นการใส่ข้อมูลเข้าไปในแบบจำลองเพ่ิมเติมนอกเหนือจากข้อมูลตั้งต้นที่ใช้อยู่ โดยข้อมูลที่สามารถนำมาทำ 
assimilation เพ่ิมเติมได้นั้น เช่น ข้อมูลตรวจอากาศจากดาวเทียม ข้อมูลจากเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)  
เป็นต้น กรมอุตุนิยมวิทยาจึงควรจะต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือศึกษาการทำ data assimilation ให้มาก 
อีกสิ่งที่ควรต้องคำนึงถึงคือการพยากรณ์อากาศระยะยาวที่จะส่งผลโดยตรงต่อการวางแผนบริหารจัดการประเทศและ
ธุรกิจ สำหรับรัฐบาล องค์กร และประชาชน ในปัจจุบันมีการแชร์ข้อมูลพยากรณ์อากาศระยะนาน ทั้งรูปแบบฟรีและ
เสียเงิน สิ่งที่กรมทำได้อันเนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณก็คือ การศึกษาวิธีการทำ downscaling และใช้
ข้อมูลฟรีมาทำการ downscaling เพ่ือให้ขอ้มูลพยากรณ์อากาศที่ได้สามารถลงรายละเอียดในเชิงพ้ืนที่ได้ดียิ่งขึ้น หรือ
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อาจจะศึกษาด้านการทำ statistic model เป็นต้น อย่างไรก็ตามในเรื่องของงบประมาณด้านข้อมูลอากาศนั้น  
อาจมีการทำวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพ่ือดูมูลค่าความเสียหายของประชาชนและ
ภาพรวมประเทศที่อาจลดลงได้ อันเนื่องจากการมีข้อมูลพยากรณ์อากาศที่มีคุณภาพ หากชั่งน้ำหนักดูแล้วพบว่า
งบประมาณท่ีเสียไปในส่วนนี้คุ้มค่าและส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการพัฒนาข้อมูลของกรมฯ ก็ควรจะต้องลงทุน  
 4.  Data Analytics 

   การทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลของกรมนั้นจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็น
การสำรวจความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ใช้งานข้อมูลจริง สำหรับในโลกดิจิทัลนั้นการทำสำรวจ
ที่ดีที่สุดคือการทำ data analytics จากการเก็บข้อมูล comments ต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ หรือจากข้อมูลสถิติ
เปรียบเทียบผลการพยากรณ์อากาศกับผลการตรวจอากาศจริง  data analytics เป็นวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลดิบเพ่ือที่จะสรุปข้อมูลทั้งหลายที่มีอยู่ในมือ เทคนิคและวิธีการทั้งหลายของการทำ data 

analytics จะอยู่ในรูปแบบของเครื่องจักรกลอัตโนมัติและอัลกอริทึมภายใน ทำหน้าที่จัดการกับข้อมูลดิบที่มีเพ่ือหา
ข้อสรุปทั้งหลายให้กับมนุษย์ กรมอุตุนิยมวิทยาจึงควรส่งเสริมบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการทำ data 

analytics เพ่ือที่ทางกรมจะสามารถมองเห็นปัญหา แก้ไขปัญหา และสำรวจความพึงพอใจในภายหลังได้ นอกจากนั้น
การทำ data analytics ยังช่วยให้เกิดการปรับปรุงกระบวนงานที่สะดวกขึ้นต่อผู้ใช้งานอีกด้วย เช่น การวิเคราะห์
ข้อมูลผู้ที่ walk-in เข้ามา ข้อมูลจะทำให้ทราบว่าข้อมูลชนิดใดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นวิธีการที่ส่งเสริม
การพัฒนาระบบดึงข้อมูลสำหรับบุคคลภายนอกที่เป็นประชาชนทั่วไป อาจมีการยืนยันตัวตนในการขอข้อมูลด้วยเลข
บัตรประชาชน และสามารถ log-in เข้ามาดึงข้อมูลในระบบได้ด้วยตนเอง ข้อมูลจากระบบที่ปล่อยออกสู่มือของบุคคล
ทั่วไปนั้นควรจะอยู่ในรูปแบบทีง่่ายต่อผู้ใช้งานด้วย 

 5.  Agility 

  ในยุคดิจิทัลที่อะไร ๆ ก็ดูจะรวดเร็วคล่องตัว แต่กระบวนการทำงานในองค์กรรัฐกลับค่อนข้างยากที่จะทำ
ให้คล่องตัวและรวดเร็วได้ดั่งใจ อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวนั้นแม้ทำได้ 
ไม่เต็มร้อยแต่ก็ควรต้องปรับปรุง การสื่อสารที่มีคุณภาพและการกระจายอำนาจการตัดสินใจเป็นเครื่องมือสำคัญ 

ในการส่งเสริมความรวดเร็วฉับไวในการทำงาน ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการอะไร  และสามารถ
สื่อสารทำความเข้าใจให้แก่ทีมงานได้ดี รวมถึงวิธีการต้องการให้ใช้ในการดำเนินงานก็ควรระบุให้ชัดเจนด้วย   
เพ่ือที่ผู้รับงานทุกคนจะสามารถเข้าใจในเนื้องานหรือโจทย์ที่ตรงกัน นอกจากนั้นควรมีผู้ที่สามารถตัดสินใจได้เบ็ดเสร็จ
ในทุกทีมการทำงาน หากมีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานระหว่างการดำเนินงาน ผู้ที่ ได้รับอำนาจดูแลงานชิ้นนั้น 

จะต้องสามารถชี้แจงให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจได้ ตรงนี้จะทำให้การทำงานคืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว ลดโอกาสในการ
ถูกรื้องานกรณีทำงานใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำให้การทำงานสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 6.  Foster Innovation  

  ก่อนจะสร้างนวัตกรรมนั้น สิ่งแรกที่บุคลากรทุกระดับในองค์กรต้องทำความเข้าใจให้ดีเสียก่อนก็คือ
ความหมายที่แท้จริงของคำว่านวัตกรรม นวัตกรรมแท้จริงแล้วเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ จะเป็นในลักษณะดิจิทัลหรือเป็นกลไกทั่วไป หรือแค่ใช้ไอเดียแบบบ้านๆก็ได้ ขอแค่ใช้แก้ปัญหาได้ 
ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแล้ว วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์หาปัญหาเพ่ือสร้างไอเดียด้านนวัตกรรมอาจมาจากการทำ data 

analytic ก็ได้ หรือจะมาจากการวิเคราะห์วิธีการทำงานแบบ step by step ก็ได้ การที่คนในองค์กรจะสามารถสร้าง
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นวัตกรรมหรือเกิดไอเดียในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้นั้น นอกจากความรู้ความเข้าใจแล้วยังต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานที่เอ้ือต่อการรังสรรค์สิ่งใหม่ แรงจูงใจในการทำงาน การมองให้เห็นปัญหา การมองการไกล และ 

การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน นักเขียนวิทยาศาสตร์ผู้โด่งดัง Steven Johnson 

ได้เคยกล่าวไว้ว่า “If you look at history, innovation doesn't come just from giving people incentives; it 

comes from creating environments where their ideas can connect.” การผลักดันภายในองค์กรเพ่ือให้เกิด
การสร้างนวัตกรรมต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น ผลตอบแทนพิเศษสำหรับทีมสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์องค์กร
อย่างชัดเจน หรือสนับสนุนงบประมาณที่ใช้เพื่อการสร้างงาน หรือสร้างบรรยากาศการแข่งขันภายในองค์กร เป็นต้น  
 

บทสรุป 

ข้อเสนอแนะที่ได้กล่าวไว้ทั้ง 6 ด้านนี้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็น 
4.0 การจะยกระดับองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนยังต้องอาศัยความต่อเนื่องในการพัฒนาคนและพัฒนางาน ความมุ่งม่ัน 
ผลักดันที่เป็นรูปธรรมของผู้บริหาร และบุคลากรในทุกระดับต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ เปิดใจยอมรับ และ
พัฒนากระบวนการทำงานของตนเองอยู่เสมอ หากทำได้ดังนี้ความเป็นกรมอุตุนิยมวิทยา 4.0 ก็จะสามารถเป็นจริงได้
อย่างแน่นอน 

 

  

 



 
 

72 
 

การส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
 

ปวีพล  ชินวงศ์ 
วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการ 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 

อุตสาหกรรมเหมืองแร่กับประเทศไทย 

อุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นหนึ ่งในอุตสาหกรรมที ่ม ีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และยังเป็น
อุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญของประเทศไทย การนำทรัพยากรแร่ในประเทศไทยมาใช้ประโยชน์ทำให้ประเทศไทยไม่
ต้องมีการนำเข้าแร่จากต่างประเทศที่จะทำให้เกิดการเสียดุลด้านการค้า และการนำเข้าแร่นั้ นจะมีราคาที่สูงกว่าแร่ 
ที่ผลิตได้ในประเทศไทย ทำให้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ต่อเนื ่องสูงขึ ้น และจะกระทบเป็นลูกโซ่  
ต่อราคาสินค้าที่ย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย การทำเหมืองแร่เพื่อผลิตแร่ที่สำคัญมาใช้ประโยชน์เป็นการทำให้ประเทศไทย 

มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรม และหากมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการนำทรัพยากรแร่ 
มาใช้ในการผลิตอย่างครบวงจร ก็จะเป็นการสร้างงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาลกว่าการนำแร่ดิบขายเป็นสินค้า
ส่งออก ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาครัฐควรให้การสนับสนุนให้เกิดขึ้น 

ประชาชนโดยทั ่วไปมักเข้าใจว่าการทำเหมืองแร ่เป็นการทำลายธรรมชาติที ่ก ่อให ้เกิดปัญหา  

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุนทรียภาพ แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำเหมืองที่มีการปฏิบัติตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม  
มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลั งการทำเหมือง รวมทั้ง คำนึงถึง
ความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์แร่ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้นเลย  นอกจากนี้ การทำ
เหมืองแร่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ผู้ประกอบการเหมืองแร่  
จึงต้องทำความเข้าใจและดูแลชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ทำเหมือง ทั้งก่อนการทำเหมืองและระหว่างการทำเหมือง 

การศึกษาดูงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 

สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลเพื่อฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการเสริม 
สร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ซึ่งในการเข้ารับฝึกอบรมได้ไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในการศึกษาดูงาน 

ที่จังหวัดสระบุรีนั้น ได้เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และได้ลงพื้นที่ตำบลทับกวางพบปะ
กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด เพื่อรับฟังข้อดี ข้อเสียที่ส่งผลกับชุมชนเพื่อนำ
ปัญหาที่พบดังกล่าวมาประมวลผลเพ่ือนำเสนอข้อมูลในพ้ืนที่ตำบลทับกวางทั้งหมด 

จากการลงพื ้นที ่ช ุมชนในตำบลทับกวางทำให้ทราบว่า ช ุมชนได้ร ับการดูแลจากการบริษัทฯ  
ไม่ว่าจะเป็นจากกองทุนพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านรอบโครงการ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ รวมถึงจากการที่บริษัทฯ เข้าร่วม
โครงการ CSR-DPIM และ โครงการ Green Mining ที่ทำให้บริษัทฯ ดูแลชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกับ
ชุมชนได้ โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างมีความคิดเห็นตรงกันว่าการที่บริษัทฯ มีการทำเหมืองแร่ที่ไม่ ส่งผล
กระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบพื้นที่โครงการ อีกทั้งยังมีการดูแลด้วยกองทุนต่าง  ๆ และโครงการ 

ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมตามที่หน่วยงานของรัฐได้จัดขึ้น ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจกับบริษัทฯ ในทางท่ีดี
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สำหรับการศึกษาดูงานที ่สาธารณรัฐประชาชนจีนในครั ้งนี ้ได้ไปศึกษาดูงานที ่เมืองปักกิ ่งซึ ่งเป็นเมืองหลวง  

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าปักกิ่งเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงติดอันดับโลก โดยใน
การศึกษาดูงานครั้งนี้สถานที่ศึกษาดูงานส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่อย่างไร 

ก็ตาม เมื่อได้รับฟังการบรรยายจากหน่วยงานต่าง ๆ จะพบได้ว่า ปัจจุบันรัฐบาลจีนมุ่งเน้นที่ให้บริษัทฯ ต่าง ๆ ดำเนิน
กิจการภายใต้แนวคิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งในการการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะได้เดินทางไปยังสถานทูตไทย 
ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อเข้าพบท่านเอกอัครราชทูตไทย โดยท่านได้มอบหมายให้ผู้แทนได้บรรยายภาพรวมของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งทำให้ทราบว่า ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มุ ่งเน้นที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  

แต่ก็ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

โครงการเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) 
เนื ่องจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื ้นฐานเป็นกิจการที ่ม ีภาพลักษณ์ในเชิงลบ  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงได้ปรับเปลี่ยนนโยบายโดยดำเนินการในเชิงรุกมากขึ้น จากการกำกับ
ดูแลเพียง อย่างเดียวเป็นการดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไป เพื่อทำให้ผู ้ประกอบการ 

มีมาตรฐานการประกอบการที่ดี ซึ ่งหากผู้ประกอบการดำเนินการได้อย่างมีมาตรฐาน จะแทบไม่มีความจำเป็น  

ต้องควบคุมกำกับดูแลอีกต่อไป จึงได้จัดทำโครงการกำหนดมาตรฐานสถานประกอบการชั ้นดีขึ ้นในปี 2547  
เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
โดยจำแนกเป็น 5 ประเภท ตามกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ สถานประกอบการเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ การประกอบ 

โลหกรรม โรงงานโม่ บด และย่อยหิน และโรงงานผลิตเกลือสินเธาว์ โดยรายละเอียดมาตรฐานทุกประเภท  

จะครอบคลุมใน 4 ด้านหลักของการประกอบการ ได้แก่ ด้านการจัดการและคุณภาพการประกอบการ ด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านการประสานความร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน 
โดยได้ทำการคัดเลือก ให้รางวัล และกำหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล นับตั้งแต่ ปี 2547 เป็นต้นมา 

ต่อมาในปี 2552 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานของสถาน
ประกอบการที่รับผิดชอบให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง โดยเน้นด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงได้ประกาศนโยบายเหมืองแร่  
สีเขียว (Green Mining Policy) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 โดยเน้นการทำงานเชิงรุก เพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ  
ทั้งทางด้านการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ พร้อม ๆ กับการสนับสนุนและผลักดันให้สถานประกอบการดำเนินธุรกิจ
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมมากที่สุด เพื่อให้การประกอบการ 

เหมืองแร่เป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป ความหมายของเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรแร่
ขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมโดยก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและเป็นการพัฒนา ทรัพยากรแร่  
อย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับทุก ๆ ด้านในการประกอบการเหมืองแร่และกิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีพื้นที่สีเขียว มีความโปร่ งใสในการดำเนิน
ธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่าและประหยัด 

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกลุ ่มอุตสาหกรรมแร่  

ได้เล ็งเห็นถึงความสำคัญของ CSR จึงจ ัดทำโครงการส ่งเสร ิมอุตสาหกรรมเหมืองแร ่ให้ม ีมาตรฐานสากล 
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เพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ขึ้นมา เมื่อปี พ.ศ.2553 โดยใช้กรอบของมาตรฐาน ISO 26000 Guidance 

on Social Responsibility และนำไปส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในการประยุกต์ใช้เพื่อเตรียม  

ความพร้อมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ให้มีการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางมาตรฐานสากล 
ซึ ่งมาตรฐาน ISO 26000 ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาจนประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื ่อ 1 พฤศจิกายน 2553  

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแร่จึงจำเป็นต้องรับทราบเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเชื่อมั่นและ
เป็นที่ยอมรับ โดยมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณะทำงานของสถานประกอบการรวมทั้ง
มอบโล่ให้แก่สถานประกอบการที่มีผลการทวนสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  

กองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ 
มาตรการป้องกันและแก ้ไขผลกระทบสิ ่ งแวดล้อมโครงการเหม ืองแร่ ท ี ่ ได ้ร ับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะมีการกำหนดกองทุน
จำนวน 2 กองทุน คือ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง ซึ่งเป็น เงื่อนไข
ตามที่ระบุไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ซึ ่งเป็นเอกสารแนบในการขออนุญาตประทานบัตร  
โดยกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จะใช้เพื ่อการเฝ้าระวังด้านสุขภาพของชุมชนที ่ต ั ้งอยู ่โดยรอบพื ้นที ่ เหมืองแร่  

และกองทุนพัฒนาหมู ่บ้านรอบพื ้นที ่เหมืองแร่ จะใช้ในการพัฒนาสาธารณประโยชน์ของชุมชนโดยรอบพื ้นที ่ประทานบัตร  
โดยการบริหารจัดการกองทุนได้ดำเนินตามระเบียบปฏิบัติที ่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนด  
พร้อมจัดตั ้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่เป็นผู ้บริหารจัดการกองทุน และมีองค์ประกอบ  

ของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้แทน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา พัฒนากรประจำท้องที่ ผู้แทนวัด และสถานศึกษาในพื้นที่ 

การส่งเสริมผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
การดำเนินการของผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในปัจจุบันนั้น มีผู้ประกอบการหลายราย  

ที่ดำเนินการตามกฎหมายและมีมาตรฐานสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมและทำประโยชน์  
ต่อสังคม อย่างเช่น ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว หรือรางวัล CSR-DPIM ผู้ประกอบการกลุ่มเหล่านี้
ควรได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินกิจการอย่างดี หรือได้รับสิทธิประโยชน์จากการดำเนินกิจการที่ผ่านมา การส่งเสริมหรือ
สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการ คือ ความรวดเร็วในการอนุมัติอนุญาตต่าง ๆ (Fast Track) หรือสิทธิ
ประโยชน์ในกรณทีี่มีการเปิดประมูลแหล่งแร่เพ่ือการทำเหมือง 

การขออนุญาตเพื ่อการทำเหมืองหรือการขอประทานบัตรนั ้น มีขั ้นตอนและเอกสารที ่ต ้องใช้ประกอบต่าง  ๆ 
มากมาย รวมทั้งยังต้องผ่านความเห็นของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น การจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่ากรณีท่ีการขอประทานบัตรนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้ 
การจัดทำรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการทำเหมืองซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการที่ใช้เพื่อการ
อนุญาตของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขั ้นตอนและเอกสารที่กล่าวถึงนั ้น ล้วนแล้วแต่ต้องใช้
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ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างยาวนานอันเนื่องมาจากรายละเอียดที่ผู้ประกอบการจะต้องประสานกับผู้จัดทำ
รายงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การดำเนินการตามที ่ได้กล่าวมาข้างต้น หากจะมีการส่งเสริมผู ้ประกอบการที ่รายที ่ดำเนินการ  

ตามกฎหมายและมีมาตรฐานสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งต้องมีหลักเกณฑ์ว่ารายใดที่จะผ่านเป็นผู้ประกอบการชั้นดี
เยี ่ยมนี้ ทางหน่วยงานราชการผู้อนุญาตคือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะดำเนินการในส่วนของ
รายงานต่าง ๆ พร้อมทั้งขออนุญาตในขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการชั้นดีเยี่ยมในการอนุมัติ
อนุญาตต่าง ๆ (Fast Track) แทนผู ้ประกอบการทั ้งหมด ซึ ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการรายอื ่น  ๆ  
ที่ต้องการเข้าสู่ระบบนี้จะได้พัฒนาตนเองให้ดำเนินการตามกฎหมายและมีมาตรฐานสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด 
เพ่ือที่จะทำให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่อยู่คู่กับประเทศไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
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ภาพสะท้อนจากจีน สู่การบริหารจัดการข้อมูลด้านนิวเคลียร์และรังสี 
 

ปิยวรรณ ศรีกงพาน 

นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 

หากเอ่ยคำว่า “ประเทศจีน” คนไทยเกินครึ ่งหนึ ่งยังคงนึกถึงภาพของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ ์ ความยากจน  
และความล้าหลัง แต่คงไม่ใช่ประเทศจีนในทศวรรษที่ 21 นี้อย่างแน่นอน ภาพลักษณ์ของประเทศจีนในวันนี้แตกต่าง 
จากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศจีน ชื่อที่คนไทยคุ้นเคยมาอย่างยาวนาน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 9,388,210 ตาราง
กิโลเมตร เป็นประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดลำดับที่ 4 ของโลก [1] มีประชากรทั้งสิ้น 1,420,173,015 คน [2] การเติบโต 

ทางเศรษฐกิจย้อนหลัง 5 ปี GPD ไม่ต่ำกว่า 6.4 % [3] รายได้ต่อหัวประชากรในปี 2018 สูงถึง 7,755 เหรียญสหรัฐ 

เพิ่มขึ้น 1.87 เท่า ภายใน 10 ปี จากปี 2008 ที่มีรายได้ต่อหัวประชากรเพียง 4,132.9 เหรียญสหรัฐ [4] การเติบโต 

ทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร อะไรคือกุญแจไขความลับการกลับมาผงาดเป็นมังกรเอเชียของจีน
อีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 กลุ่มที่ 1 ได้มีโอกาสเดินทางเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์  
และไขความลับของจีน ณ มหานครปักกิ่ง และเมืองเทียนจิน 

 

กรุงปักกิ่ง เมืองท่าเทียนจิน สองเมืองแห่งเทคโนโลยี 

 ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง เมืองหลวงของประเทศจีน เป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเพ่ือ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การค้า การลงทุน การศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ตามยุคสมัยในแต่ละเวลา ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหลียว ราชวงศ์จิน ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง รวม 5 
ราชวงศ์ และเมื่อมีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) ก็ได้ตั้งให้กรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวง
ของประเทศ ในขณะที่ผู ้คนต่างหลั่งไหลเข้าสู่ปักกิ่ง การขยายตัวเมืองอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ทำให้ปักกิ่งเผชิญหน้ากับปัญหามากมายที่ต้องเร่งแก้ไข การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ระเบียบ และ
วางแผน ทำให้ในที่สุดปักกิ่งก็สามารถปรับเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสได้ ที่กล่าวมาสามารถยืนยันได้จากสิ่งที่ได้พบ
เห็นและวิธีการต่าง ๆ ที่ประเทศจีนดำเนินการ ผ่านการเข้าเยี่ยม ศึกษาดูงาน ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 

• เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง แสดงให้เห็นถึงข้อมูลบางอย่างที่ไม่เคยทราบมาก่อนนั้น 

ก็คือ เป้าหมายที่ชัดเจนและความเข้มแข็งของจีนในปัจจุบัน รัฐบาลจีนตั ้งเป้า “Chinese Dream” เพื ่อยกระดับ 

อารยธรรมของจีน และมุ ่งฟื ้นฟูความเจริญรุ ่งเรืองและความมั ่งคั ่งของประเทศจีน ผ่านโครงการ Belt and Road 

Initiatives (BRI) หรือเส้นทางสายไหม (ทางบกและทางทะเล) ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดของโลก จีนตั้งเป้าขยาย
ความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรป โดยให้จีนกลับมาเป็นศูนย์กลาง  

ทางเศรษฐกิจของโลกอีกครั้ง นอกจากความพยายามกลับมาเป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลก จีนยังตั้งเป้าเป็น Green 

City ที่ริเริ่มแก้ไขปัญหามลพิษในเมืองอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการลด เลิก การใช้รถยนต์เชื้อเพลิงจากน้ำมัน เปลี่ยนมา
เป็นการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า การกำหนดพ้ืนที่ใช้รถจักรยานยนต์ในเขตเมืองที่ระบุให้ใช้แต่รถจักรยายนต์ไฟฟ้าเท่านั้น 
กำหนดความเร็วในการวิ่งในเขตตัวเมือง ย้ายปั๊มน้ำมันไปอยู่เขตนอกเมืองเพื่อปรับพฤติกรรมการใช้รถยนต์เชื้อเพลิง
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น้ำมันให้ลดลง เปลี่ยนมาเป็นการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า และการแก้ไขปัญหาลมพายุทรายที่เมืองปักกิ่งพบเจอมาตลอด
หลายสิบปีด้วยการปลูกต้นไม้ทำแนวกันลม ลดแรงปะทะจากลมพายุทราย ทั้งยังช่วยดูควันพิษที่เกิดในชุมชนเมือง  
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวนับว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่ง 

• ผังเมืองเชื่อมโยงผังชีวิต Beijing Planning Exhibition Hall สถานที่จัดแสดงผังเมืองของกรุงปักกิ่ง
ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน ผ่านการนำเสนอเรื่องราวที่น่าติดตามทั้งการใช้ แสง สี เสียง Visualize โมเดล 3 มิติ  
ทำให้ผู ้เข้าชมได้ทราบถึงที่มาและแนวคิดในการวางผังเมืองของกรุงปักกิ่งแห่งนี้ ผังเมืองกรุงปักกิ่งมีพระราชวัง
ต้องห้าม (Forbidden City) เป็นจุดศูนย์กลาง มีพื ้นที ่ช ุมชน พื ้นที ่เศรษฐกิจ พื ้นที ่หน่วยงานรัฐอยู ่โดยรอบ  
แต่เนื่องจากอัตราเร็วในการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ทำให้กรุงปักกิ่งวางผังเมืองทำถนนเป็นแนววงแหวน
เชื่อมต่อถึงกัน (Capital Region Ring Expressway) ขยายตัวออกจากจุดศูนย์กลางกระจายความแออัด ซึ่งในปัจจุบัน
มีวงแหวนทั้งสิ้น 6 วงแหวน และกำลังก่อสร้างวงแหวนที่ 7 และวงแหวนที่ 8 ซึ่งวงแหวนชั้นในจะเป็นย่านเศรษฐกิจ 
การค้า หน่วยงานราชการ ส่วนวงแหวนชั้นนอกจะเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นหลัก  

• กรุงปักกิ่งเป็นเมืองที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีตั้งบริษัทอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น บริษัท Didi 

Chuxing ผู้พัฒนา Application การบริการขนส่งมวลชน รถแท็กซี่ และรถสาธารณะ ที่ได้ช่วยเหลือภาคประชาชนและ
ภาครัฐบาลแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเป็นระบบ บริษัท JD.com ผู้นำด้านการค้าบนโลกออนไลน์ (ecommerce) และ
การกระจายสินค้า (logistic) บริษัท Xiaomi ผู้พัฒนา IOT (Internet of Things) ของอุปกรณ์ทุกชนิด ซึ่งผลิตภัณฑ์หลัก
ของบริษัท ได้แก่ สมาร์โฟน นาฬิกา เครื่องดูดฝุ่น เป็นต้น เมื่อปี 2018 Xiaomi เป็นผู้ครองสัดส่วนทางการตลาด 

เป็นอันดับที่ 4 ของโลก สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีมีเหมือนกัน คือ ปฏิญญาของบริษัท หลักการ
ดำเนินงาน การวางแผน การวิเคราะห์ พัฒนาในสิ่งที่ตนเองถนัด โดยให้คุณค่าของพนักงานทุกคนในบริษัทสามารถสร้าง
คุณค่าของงานในส่วนที ่ตนเองรับผิดชอบได้เอง ให้อิสระทางความคิด แต่ ยังคงมีจุดมุ ่งหมายเดียวกัน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนอย่างมหาวิทยาลัยชิงหวา ให้ความสำคัญกับการผลิตนักคิด นักสร้างสรรค์ นวัตกรรุ่นใหม่  
โดยจัดตั้งศูนย์ TusPark เป็น incubator ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ภาครัฐบาล และองค์กรระหว่าง
ประเทศ ทีมุ่่งเน้นบ่มเพาะความสามารถและสนับสนุนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ สร้างความพร้อม 
พัฒนาทักษะ พัฒนาคิดริเริ่ม พัฒนาความสร้างสรรค์ พร้อมการต่อยอด เพื่อที่จะออกไปสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ  
เป็น startup ที่มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้ในภาคธุรกิจต่อไป 

• เทียนจิน เมืองท่าทางเศรษฐกิจมีพื้นที่ติดมหาสมุทร มีสนามบินขนาดใหญ่ นับว่าเป็นพื้นที่ทำเลทอง
ของการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินขนาดใหญ่ของโลกอย่าง บริษัท Airbus 

เลือกเมืองเทียนจินและเปิดโรงงานต่อเครื่องบินที่ เมืองเทียนจินเป็นที่แรกของเอเชีย ซึ่งจากการลงทุนในครั้งนี้ทำให้
ประเทศจีนได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท Airbus ผลิตเครื่องบินโดยสารภายในประเทศจีน จำนวนทั้งสิ้น 300 ลำ ก่อนที่
บริษัท Airbus จะเปิดสายการผลิตให้กับลูกค้าทั ่วโลก ทำให้จีนได้เปรียบในอุตสาหกรรมการบินไปไม่น้อย นอกเหนือจากนี้   
เขตเศรษฐกิจเทียนจินยังประกอบไปด้วยกลุ ่มอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีอีกหลากหลายบริษัทที ่ยึดพื ้นที ่แห่งนี้  
เป็นสถานที่ที่ใช้ในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ และสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังเช่น บริษัท iFlytex ผู้ผลิตเทคโนโลยีด้าน AI 

ซึ่งขยายธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยี AI ผนวกเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การสั่งงานโทรทัศน์ด้วยเสียง ค้นหา สืบค้น บันทึก
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสอุปกรณ์ควบคุมใด ๆ หรือจะเป็นเครื ่องแปลเสียง 
แบบอัจฉริยะที่สามารถแปลภาษาเป็นภาษาท่ี 2 หรือภาษาท่ี 3 ได้ในเวลาเดียวกัน อุปกรณ์แปลภาษานี้เหมาะกับการ



78 

 

ประชุมสัมมนา พร้อมนำข้อความที่แปลขึ้นแสดงบนหน้าจอได้ทันที นอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์ช่วยเหลือทันตแพทย์ที่พร้อม
จดบันทึกรายละเอียดการตรวจรักษาผู้ป่วย และช่วยวิเคราะห์อาการของโรคได้อย่างแม่นยำ 

• สังเกตการณ์รอบ ๆ ตัว พบว่า ในวันนี้ประชาชนชาวจีนคุ้นเคยกับการใช้ WeChat ที่เป็นมากกว่า 
Application ที่ไว้ใช้พูดคุย WeChat ยังมีคุณสมบัติทำหน้าที่เป็นกระเป๋าสตางค์หรือ WeChat Pay ในขณะที่ Ali Pay 
อีกหนึ่ง Application ก็มียอดความนิยมไม่แพ้กัน เกิดอะไรขึ้นกันแน่ เมื่อคนจีนต่างไม่พกเงินสด นิยมใช้จ่ายผ่าน 
Application จนกลายเป็น Cashless Society ที่เกือบจะสมบูรณ์ ถึงขณะที่รัฐบาลประกาศว่าในปี 2020 ชนบทของจีน
จะเป็น Cashless Society เช่นเดียวกับเมืองใหญ่ ๆ การส่งเสิรมและผลักดัน Cashless Society ของรัฐบาลให้มากกว่า
ความสะดวกสบายในการใช้จ่าย ไม่ต้องกังวลว่าเงินสดในกระเป๋าสตางค์จะสูญหายหรือถูกขโมยไปเมื่อใด แต่ในเชิง 
นโยบาย Cashless Society เป็นระบบตรวจสอบอันดีเยี ่ยม ติดตามทุกขั้นตอนของการใช้จ่าย การโอนเงิน รู ้ผู ้ร ับ รู้ผู ้ส่งเงิน  
ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ สามารถตรวจสอบติดตามได้ 100% ลดอัตราการทุจริตได้
อย่างเห็นผล แถมยังได้ข้อมูลขนาดมหาศาล (Big Data) ด้านการใช้จ่ายไว้ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค 

ของประชาชน แนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ เรียกได้ว่าเป็นกำไรสองต่อ 
 

ก้าวใหญ่ของจีนที่ไทยต้องปรับตัวให้ทัน 

 ประเทศเทศจีนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุน ไปเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 
นอกจากความได้เปรียบด้านจำนวนประชาชากร พ้ืนที่ และความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่มีมากว่าประเทศไทย ความสำเร็จ
ของจีนในครั้งนี้ไม่ได้เกิดเพียงชั่วข้ามคืน แต่เกิดจากการวางแผนนโยบายระดับประเทศที่มีมากว่า 10 ปี จีนขีดเส้นทาง
ของตนเองพยายามหลีกหนีความยากจน ยกระดับคุณภาพประชากร เปิดประเทศให้ต่างชาติมาลงทุน เรียนรู้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ ถอดแบบ และพยายามสร้างเทคโนโลยีเหล่านั้นด้วยตัวของตัวเอง  
 หากประเทศไทยจะปรับตัวให้ทัน จำเป็นที ่จะต้องถอดบางบทเรียนของจีนมาใช้ ตกผลึกปัญหาที่สำคัญ 

ของประเทศ เลือกและคัดกรองจัดลำดับ วางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนตั ้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ   
พูดคุยสื่อสารให้ทุกคนรับทราบนโยบายเหล่านั้น และค่อย ๆ ผลักดัน พัฒนา เสริมสร้าง และรับฟังเสียงสะท้อนจากการ
ดำเนินงานในทุกจุด เพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุง มิใช่ริเริ่มดำเนินการแต่ไม่ติดตามรับทราบ 

ผลที่ตามมา เหนือสิ ่งอื ่นใดหน่วยงานภาครัฐของไทยจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำและยอมรับฟัง  

พร้อมที่จะแก้ปัญหา ของประชาชนโดยแท้จริง เพ่ือเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาประเทศ 
 

การประยุกต์ใช้กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และ
รังสี ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์และรังสีก้าวไกลไปมาก ในแต่ละปีจะมีการนำเข้าอุปกรณ์ เครื่องมือ  

ที่เก่ียวข้องกับนิวเคลียร์และรังสีจากต่างประเทศมาเพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัย ทางด้านการแพทย์ และด้านอุตสาหกรรม  
เป็นจำนวนมาก ดังนั้น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจำเป็นจะต้องปรับตัวในการบริหารจัดการข้อมูลเดิมที่มีอยู่และ
เตรียมความพร้อมรองรับข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ ร วดเร็ว 
ตรวจสอบได้ เพื ่อเป็นการสร้างความมั ่นใจในการดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีต่อ
ประชาชนคนไทยทั้งประเทศไทย 
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 การสร้างความพร้อมของหน่วยงานรองรับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล จำเป็นจะต้องเริ่ม
ตั้งแตร่ากฐาน ดังนี้ 

• การสร้างคน สร้างความพร้อมของคนในหน่วยงานให้มีความตระหนักรู้ เข้าใจ ถึงความเปลี่ยนแปลงจากการ
ดำเนินงานแบบเดิมเป็นการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ สร้างทักษะความเข้าใจและ 

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Literacy ที่จะมาเป็นฟันเฟืองพื้นฐานช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน 

การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
• การเลือกใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลที่จำเป็นและทรงประสิทธิภาพที่สุดเกิดขึ้นมา

จากการวางแผน และการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของหน่วยงาน (Pain Point) สิ่งใดที่จำเป็น
จะต้องใช้เทคโนโลยีก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมตามลักษณะงานแต่ละประเภท แต่หากนำเทคโนโลยี 
เป็นตัวตั้ง ขาดการวางแผนและการวิเคราะห์ที่ดีแล้ว เทคโนโลยีอาจเป็นดาบสองคมที่ทำให้เกิดปัญหา 

ไม่มีคนเข้าใจ ขาดการดูแล และถูกทิ้งร้างไปในที่สุด 

• การดูแลรักษา เทคโนโลยีไม่มีที่สิ้นสุด เทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ๆ ได้เสมอ ในขณะเดียวกัน
เทคโนโลยีเดิมที่เคยใช้อยู่ก็มีการปรับปรุงเสริมสมรรถนะได้ตลอดเวลา หน่วยงานต้องมีความเข้าใจและ 

ให้คุณค่าความสำคัญกับการดูแล บำรุงรักษา เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษารายปี 
แก้ไขปัญหาเชิงระบบ หรือการดูแลรักษาความมั่นคงในการดำเนินงานภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล ทุกอย่าง
จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลรักษาในรายละเอียดและไม่ทอดทิ้งเทคโนโลยีเหล่านี้ คอยเรียนรู้และปรับตัว 

ไปพร้อมกันทั้งคนและเทคโนโลยี 
• การวิเคราะห์ข้อมูลองค์รวม เพื่อตอบโจทย์ภาระหน้าที่ของหน่วยงานและการบริหารจัดการภาครัฐ การใช้

ข้อมูลเป็นความได้เปรียบของหน่วยงานที่มีข้อมูลอยู่ในมือ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีข้อมูลลักษณะจำเพาะ 
สามารถที่จะเชื่อมโยงความต้องการของข้อมูล วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง และทิศทางนโยบายที่สอดรับกับ
ข้อมูลที่มีอยู่ เพียงแต่จะต้องเข้าใจวิธีการดูแลข้อมูล การเก็บรักษา และการวิเคราะห์ข้อมูล หน่วยงานก็จะ
ได้ประโยชน์จากความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว แม่นยำ และน่าเชื่อถือ พร้อมที่จะนำข้อมูลไปใช้
ในการอภิปรายนำเสนอต่อประชาชนหรือฝ่ายบริหารได้อย่างทันท่วงท ี

และไม่ว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของหน่วยงานหรือประเทศเพียงใด หรือเพื่อที่จะก้าวไปเป็น  
Thailand 4.0 การพัฒนาหรือแผนนโยบายต่าง ๆ จะต้องเริ่มคิดด้วยกัน เริ่มทำด้วยกัน และสำเร็จด้วยกัน ด้วยความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงจะเป็นการพัฒนาหน่วยงานและพัฒนาประเทศไทยแบบองค์รวม 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2?locations=CN 

[2] https://www.worldometers.info/world-population/china-population/ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562) 
[3] https://tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual 

[4] https://tradingeconomics.com/china/gdp-per-capita 
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กล้าเปลี่ยนแปลง เพ่ืออากาศสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง PM2.5 

 

พิเชษฐ์ อธิภาคย์ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

กรมควบคุมมลพิษ 

 

1. บทนำ 

  การได้ไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่เรียกกันว่า ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 22 - 26 
เมษายน 2562 ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างมากมายในบริบทการพัฒนาของประเทศจีน โดยนายมงคล 
วิศิษฎ์สตัมภ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง1 บรรยายให้ฟังว่า ผู้นำประเทศจีนมีมุมมองแบบองค์รวม  
(Holistic view) และมีวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ชัดเจน ทำให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน 
เพ่ือพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพคน 

เป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นการเพ่ิมศักยภาพของประเทศ ดังนั้น แผนการพัฒนาประเทศปี ค.ศ. 2020 จึงเน้นใน  
3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ การขจัดความยากจน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการสร้างเสถียรภาพทางการเงิน 

  การพัฒนาแบบก้าวกระโดดและประสบความสำเร็จของประเทศจีนเกิดจากการวางแผนยุทธศาสตร์  
ที่ชัดเจน “Strong strategy” และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง (Strategic execution) โดยมีการกำหนด
เป้าประสงค์ที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น การเพ่ิมรายได้ประชากรต่อหัวในระยะ 10 ปี  
ให้ถึง 10,000 เหรียญสหรัฐ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิม (World factory)  

เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Innovative and creative economy) ซึ่งจะใช้แรงงานน้อยลง ทำให้
แรงงานบางส่วนต้องออกจากระบบ รัฐบาลจีนจึงส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองและมีทักษะใหม่ ๆ เช่น 
ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ การจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพ่ือผลิตแรงงานรุ่นใหม่ และสนับสนุนแรงงานที่อยู่ใน
ระบบอยู่แล้วให้มีทักษะเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนเองก็จำเป็นต้องหาความรู้/ทักษะใหม่ ๆ เพ่ือให้สอดรับกับบริบท
การพัฒนาประเทศตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ และปรับตัวให้เท่าทันกับสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  
เพ่ือมีงานรองรับ ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้น และสามารถดำรงชีพพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งยังส่งเสริมให้มีการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และนำมาวิเคราะห์ (Data analytic) เพ่ือใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการมุ่งพัฒนาประเทศแล้ว จีนยังมีความฝัน (Chinese dream) ในการสร้าง
สันติภาพและการอยู่ร่วมกันของประชาคมโลกอย่างมีสันติภาพภายใต้หลักการเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็น “New 

type of international cooperation in this era” อีกด้วย  
  สำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งมีแหล่งกำเนิดที่สำคัญคือ ไอเสีย
รถยนต์ดีเซล ประเทศจีนลดจำนวนรถยนต์ดีเซลด้วยการย้ายปั๊มน้ำมันดีเซลไปอยู่นอกเมืองปักกิ่ง (ประมาณ 25-40 

กิโลเมตรจากตัวเมือง) ทำให้ประชาชนรู้สึกยากลำบากในการเติมน้ำมันดีเซลซึ่งจะช่วยลดการใช้รถยนต์ดีเซล 

ไปโดยปริยาย รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจะได้ป้ายทะเบียนรถยนต์ทันที ในขณะที่
รัฐบาลจำกัดการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปกติ โดยประชาชนจะต้องรอคิว หรือจับฉลาก เพ่ือให้ได้ป้ายทะเบียน



81 

 

ก่อนจึงจะสามารถซื้อรถได้ ซึ่งเป็นการดำเนินกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 

2. การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศจีน 

  กว่า 40 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมตามมา เมืองใหญ่หลายเมืองมีคุณภาพอากาศย่ำแย่ และถูกจัดลำดับให้เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกสูงสุดของโลก2 

  ในปี ค.ศ. 1998 กรุงปักก่ิงประกาศทำสงครามกับมลพิษทางอากาศ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ
อากาศในเมืองที่มีขนาดใหญ่และเจริญเติบโตเร็วที่สุดเมืองหนึ่งของโลก ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาพบว่าการดำเนินงาน
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศประสบผลสำเร็จ คุณภาพอากาศดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และบทเรียนของกรุงปักกิ่ง 
จะเป็นโรดแมปให้กับเมืองอ่ืน ๆ ในการต่อสู้กับปัญหามลพิษทางอากาศต่อไป (รูปที่ 1) 

  คุณอากาศที่ดีขึ้นไม่ได้เกิดข้ึนโดยความไม่ตั้งใจ แต่มันเป็นผลจากการลงทุนอย่างมหาศาลทั้งเวลา ทรัพยากร 
และเจตจำนงทางการเมือง โดยคุณภาพอากาศในกรุงปักกิ่งดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องมาจากแผนปฏิบัติการอากาศ
สะอาดของกรุงปักก่ิง ค.ศ. 2013-20173 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 
  รูปที่ 1 กรุงปักก่ิงมีคุณภาพอากาศดีขึ้นเป็นลำดับในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา 
 

  ในปี ค.ศ. 1998 แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญในกรุงปักกิ่ง ได้แก่ การเผาไหม้ถ่านหิน และการใช้
รถยนต์ มลพิษทางอากาศที่สำคัญมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานของประเทศในช่วง 15 ปีต่อมา กรุงปักกิ่งได้ดำเนิน
มาตรการต่าง ๆ เป็นลำดับ โดยเน้นด้านการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม การควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้ถ่านหิน  
และควบคุมการระบายมลพิษจากรถยนต์ ส่งผลให้ในปี ค.ศ. 2013 มลพิษทางอากาศมีค่าลดต่ำลง (รูปที่ 2) และ
มลพิษบางชนิด เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

  แผนปฏิบัติการอากาศสะอาด นับเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิผลอย่างมากในรอบ 5 ปี  
เพราะทำให้จีนมีคุณภาพอากาศดีขึ้นอย่างชัดเจน ในปี  ค.ศ. 2013 กรุงปักกิ่งได้ดำเนินมาตรการที่เข้มข้นและ 

เป็นระบบมากขึ้นเพ่ือควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยการตั้งเป้าลดค่า PM2.5 ช่วงปี 2013-2017 สำหรับกรุงปักกิ่ง 
ไว้ที่ 33% ซึ่งตามเป้าหมายกรุงปักก่ิงต้องลดค่า PM2.5 จาก 89 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็น 60 ไมโครกรัม 



82 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    รูปที่ 2 แสดงค่ามลพิษทางอากาศในกรุงปักกิ่ง ระหว่างปี ค.ศ. 1998-2017 
 

ต่อลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงใช้วิธีการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินและห้ามประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเผาถ่านหินเพ่ือทำความ
ร้อน ซึ่งเป็นมาตรการที่มีต้นทุนสูงและประชาชนไม่เห็นด้วย แต่ก็ทำให้ประสบความสำเร็จโดยในสิ้นปี ค.ศ. 2017 ค่า
ฝุ่น PM2.5 ลดลงมาที่ 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือ 35% และลดลง 25% โดยรอบพ้ืนที่ ปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอ
เป่ย ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยรัฐบาลจีนได้ทุ่มเทและลงทุนหนักเพ่ือปรับปรุงคุณภาพอากาศในปักกิ่ง โดยใช้เงิน
ไปถึง 22 พันล้านหยวน ซึ่งนับว่าสูงมาก ส่งผลให้ปี ค.ศ. 2017 กรุงปักก่ิงมีวันที่คุณภาพอากาศดีหรือวันที่ค่า AQI ของ 
PM2.5 ไม่เกินระดับ 100 ถึง 226 วัน สูงกว่าปี 2013 ถึง 50 วัน ทั้งนี้การลดลงส่วนใหญ่มาจากมาตรการควบคุมหม้อ
ไอน้ำที่ใช้ถ่านหิน การจัดหาพลังงานสะอาดกว่า (cleaner fuel) ให้ประชาชน และการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม 
โดยได้ดำเนินมาตรการที่สำคัญ เช่น  
  1) เปิดโรงไฟฟ้าใช้ก๊าซใหม่ 4 แห่งเพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมทั้งรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนระบบทำ
ความร้อนที่ใช้ถ่านหินมาใช้พลังงานสะอาด ส่งผลให้เมืองรอบนอก 6 เมือง ที่ราบทางตอนใต้ และชุนอี ปจัจุบันมีระบบ
ปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาด และสัดส่วนพลังงานสะอาดเพ่ิมขึ้นเป็น 90% ในสิ้นปี ค.ศ. 2017 

  2) รีไซเคิลรถยนต์ 2.17 ล้านคันที่ปล่อยมลพิษสูงและติดตั้งเครื่องฟอกไอเสียแบบใหม่ที่ช่วยลดการระบาย
มลพิษในรถแท็กซีจ่ำนวน 50,000 คัน 

  3) บังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเข้มงวดขึ้น ลงโทษบริษัทที่ฝ่าฝืนหลายรายรวมทั้งสั่งให้ยุติการผลิต  
  4) นำรถเมลล์รุ่นใหม่ที่ใช้พลังงานสะอาดมาใช้งานจำนวน 200,000 คัน ทำให้สัดส่วนรถที่ช่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึนเป็น 72.1% ในปี ค.ศ. 2017  
  5) สั่งปิดโรงงานปูนซีเมนต์ 6 แห่ง สั่งปิดและปรับปรุงหรือสั่งปิดอุตสาหกรรมอ่ืนที่สร้างมลภาวะ รวมทั้ง
ตรวจสอบ 1,992 บริษัทในธุรกิจการพิมพ์ หล่อโลหะ และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งส่งผลในการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม
ให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

  6) ให้สิทธิประโยชน์จูงใจในเชิงเศรษฐกิจและเข้มงวดกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม รวมถึงศึกษาสาเหตุของ
มลพิษทางอากาศ ตลอดจนมีการกำกับดูและที่เข้มงวดขึ้น 
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3. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

    ในปี พ.ศ. 2561 ข้อมูลจากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศพบว่า พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ยังพบปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพ้ืนที่มาจากยานพาหนะ การจราจรหนาแน่น การเผาในที่โล่ง อากาศจมตัว 
ลมสงบ ความกดอากาศสูง เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ  จนเริ่มมีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เกิน
มาตรฐานในช่วงเดือนธันวาคม- มีนาคม ของทุกปี4 ดังแสดงในรูปที่ 3 และจากการศึกษาแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง 
PM2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ดินแดง) พบว่าฝุ่น PM2.5 มาจากไอเสียรถดีเซล 52% จากการเผาชีวมวล 35% ฝุ่น
ทุติยภูมิและอ่ืนๆ 13%5  

 

 
    รูปที่ 3 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพ้ืนที่ 
                 กรุงเทพมหานคร ปี 2559-2562 

  
  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง
เป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้เพ่ือ
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ ดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ จึงได้จัดทำ 
ร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” พ.ศ. 2562 – 25676 เพ่ือให้ทุก
ภาคส่วนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล เป็นรูปธรรมโดยเร็ว นำไปสู่เป้าหมายประเทศ "สร้างอากาศดี เพ่ือคนไทย และผู้มาเยือน" โดยมีมาตรการ
และแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละอองแบ่งเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ 

    มาตรการที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ : มุ่งเน้นการบริหารจัดการ/ควบคุม
มลพิษจากแหล่งกำเนิดในเชิงพ้ืนที่โดยการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตสถานการณ์ รวมถึง
การดำเนินงานในระยะเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเพ่ือรองรับสถานการณ์ในช่วงวิกฤตในพ้ืนที่ ที่มี
ปัญหาและพ้ืนที่เสี่ยงปัญหาฝุ่นละออง  
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    มาตรการที่ 2 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) : มุ่งให้ความสาคัญในการควบคุม
และลดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด รวมถึงลดจำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วยมาตรการ
ระยะสั้นและระยะยาว โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
    1) มาตรการระยะสั้น (พ.ศ. 2562 - 2564) ประกอบด้วย 

       1.1) ควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ โดยส่งเสริมให้มีการนำน้ำมันเชื้อเพลิงมีกำมะถันไม่เกิน ๑๐ 
ppm มาจำหน่าย พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทั้งระบบหลักและระบบรองให้มี
ประสิทธิภาพ ควบคุมการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วในต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ปรับลดอายุรถที่จะเข้ารับการตรวจ
สภาพรถประจำปี พัฒนาระบบการตรวจสภาพรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ ใช้มาตรการจูงใจหรือมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า การใช้สิทธิประโยชน์และมาตรการจูงใจในการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้า ซื้อทดแทนรถราชการด้วยรถยนต์ไฟฟ้า  
      1.2)  ควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในที่โล่ง/ภาคการเกษตร โดยการจัดการเศษวัสดุจากการทำ
เกษตรประเภทต่างๆ โดยให้มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง และเผาขยะ  
      1.3) ควบคุมและลดมลพิษจากการกอ่สร้างและผังเมือง 
      1.4) ควบคุมและลดมลพิษจากอุตสาหกรรม โดยกำหนดมาตรฐานการระบายฝุ่นละอองในรูป Loading 

ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาฝุ่นละออง โดยคำนึงถึงความสามารถหรือศักยภาพในการรองรับมลพิษทางอากาศของพ้ืนที่ ให้มีการ
ติดตั้งระบบตรวจสอบการระบายมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติต่อเนื่องที่ปล่องของโรงงาน  
      1.5) ควบคุมและลดมลพิษจากภาคครัวเรือน โดยสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน พัฒนา
และส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มและเตาปิ้งย่างปลอดมลพิษ  
      1.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยสร้างความตระหนักและปรับพฤติกรรมของประชาชน ในการลดการ
ปล่อยมลพิษจากกิจกรรมต่างๆ 

    2) มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) ประกอบด้วย 

      2.1) ควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ โดยบังคับใช้มาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงมีกำมะถันไม่เกิน 10 
ppm และบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ ใหม่ Euro 6/VI สาหรับทั้งรถขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ ภายในปี พ.ศ. 2566 การใช้สิทธิประโยชน์และมาตรการจูงใจในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ซื้อทดแทนรถ
ราชการด้วยรถยนต์ไฟฟ้า เปลี่ยนรถโดยสารประจาทางของ ขสมก. ทั้งหมด ให้เป็นรถที่มีมลพิษต่ำ (รถไฟฟ้า/NGV/

มาตรฐาน Euro VI) ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และบริการระบบขนส่งสาธารณะ  
      2.2) ควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในที่โล่ง ควบคุมและลดมลพิษจากการก่อสร้างและ     ผังเมือง 
และควบคุมและลดมลพิษจากภาคครัวเรือน 

      2.3) ควบคุมและลดมลพิษจากอุตสาหกรรม โดยทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทาง
อากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใน
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า 

    มาตรการที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ : เป็นการพัฒนาระบบ เครื่องมือ กลไกในการ
บริหารจัดการ รวมถึงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและกำหนด
แนวทาง มาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต ประกอบด้วยมาตรการระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ การ
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พัฒนาเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ การทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ การส่งเสริมการวิจัย/พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบ การตรวจ
วิเคราะห์ และนวัตกรรมเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ การแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดน การจัดทำบัญชีการระบายมลพิษ
ทางอากาศจากแหล่งกาเนิดเป็นระยะๆ การพัฒนาพัฒนาระบบฐานข้อมูล เฝ้าระวังที่เป็นหนึ่งเดียว และการพัฒนา
ระบบคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 
 

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

    ร่าง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ดังกล่าวมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบด้วยมาตรการทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และหน่วยงานรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน โดยมีพ้ืนฐานที่จะไม่ให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตปกติมากเกินไป ทั้งนี้บทเรียนของประเทศจีนและ
ประเทศอ่ืนๆ และประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย ผู้ เขียนจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนให้การแก้ไขปัญหา pm2.5 ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ดังนี้ 
    1) กำหนดให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง  และควรมีการทบทวนกลางเทอม (Mid-term review) 

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าและเร่งรัดงานที่ยังล่าช้า  

    2) จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมเพราะงบประมาณมีจำกัด กิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องเร่งดำเนินการก่อน 

    3) การบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดในช่วงวิกฤติ PM2.5 : กรณีพยากรณ์คุณภาพอากาศร่วมกับข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาและพบว่าจะเกิดวิกฤติ PM2.5 การบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดอาจเป็นสิ่งจำเป็น เช่น ให้รถวิ่งวันคู่/วันคี่ 
(ลดการใช้รถยนต์ 50%) หรือกรณีสถานการณ์ไม่รุนแรงมากนักอาจเข้มงวดน้อยลง เช่น ห้ามรถยนต์ที่ป้ายทะเบียนลง
ท้ายด้วยเลข 1 ใช้งานในวันที่ลงท้ายด้วยเลข 1 เป็นต้น (ลดการใช้รถยนต์ 10%) ซึ่งเป็นมาตรการที่ชว่ยลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิดอย่างแท้จริง อาจเกิดความไม่สะดวกต่อประชาชนบ้างแต่จะเกิดประโยชน์อย่างมากในภาพรวม “ต้องกล้า
คิด กล้าทำ เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง” 

    4) จำกัดการซื้อรถยนต์ดีเซลใหม่ โดยการจำกัดแผ่นป้ายทะเบียน ทั้งนี้ประชาชนจะต้องรอคิว หรือจับ
ฉลาก เพ่ือให้ได้ป้ายทะเบียนรถยนต์ดีเซลก่อนจึงจะสามารถซื้อรถได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการป้องกันและลดการ
เกิดมลพิษท่ีแหล่งกำเนิด 

    5) มาตรการเก็บภาษีรถยนต์ดีเซล และการต่อทะเบียนรถยนต์ดีเซล ให้มีค่าสูงกว่ารถยนต์เชื้อเพลิง ชนิด
อ่ืนๆ เช่น 2-3 เท่าตัว กเ็ป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยให้ประชาชนปรับเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ที่เชื้อเพลิงสะอาดกว่า 
    6) การส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) รัฐบาลต้องมีมาตรการที่ดึงดูดอย่างมาก “wow” 
(อย่างเช่นกรณีโครงการรถคันแรก) เช่น ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตรถยนต์ EV 0% แถมด้วยบัตรโครงการ
ประชารัฐหัวใจสีเขียว (ชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ EV ฟรีมูลค่า 50,000 บาท) เป็นต้น รวมถึงติดตั้งสถานีชาร์ตไฟฟ้าให้
เพียงพอ (ปัจจุบันมีประมาณ 1,000 สถานีในพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑลซึ่งไม่เพียงพอ) นอกจากนั้นการประกาศ
มาตรการที่ชัดเจนในการซื้อทดแทนรถราชการ รถโดยสาร บขส. และ ขสมก. ด้วยรถยนต์ไฟฟ้า เช่น ซื้อทดแทนอย่าง
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น้อย 50% จะช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างไม่ยากนัก ราคารถยนต์ EV จะถูกลงมาก
และประชาชนสามารถเอ้ือมถึง  
    7) ในพ้ืนที่ปริมณฑล ยังพบว่ามีโรงงานที่ไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้อง (โรงงานเถื่อน)  ซ่ึงมี
การระบายมลพิษโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 จำนวนมากออกสู่สิ่งแวดล้อม จึงควรดำเนินการตรวจสอบ/ตรวจจับอย่างเข้มงวด 
รวมถึงในระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด ควรมีมาตรการที่เข้มงวดทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการประกอบ
กิจการอีกในระหว่างนั้น เช่น การควบคุมพ้ืนที่ หรือการตัดน้ำ/ตัดไฟ  
 
1 มงคล วิศิษฎ์สตัมภ์, ข้อมูลพื้นฐานและการพัฒนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน, การบรรยายต้อนรับการศึกษาดูงานต่างประเทศของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงรุ่นที่ 14 (HiPPS 14) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันท่ี 23 เมษายน 2562 ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

 
2 มาตรการแก้ไขมลพิษฝุ่น : (ตอน1) จีนทำแผนต่อเนื่องพร้อมมุ่งพลังงานสะอาด, 

https://thaipublica.org/2019/02/air-pollution-quality-improvement-01/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2562) 
3 United Nations Environment Programme, A Review of 20 Years’ of Air Pollution Control in Beijing, 

2019  
4 กรมควบคุมมลพิษ, รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561, กรกฎาคม 2562  
5 Kim Oanh, Improving air Quality in Asian Developing Countries (AIRPET), 2560 
6 กรมควบคุมมลพิษ, ร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” พ.ศ. 2562 

-  2567, กรกฎาคม 2562 
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กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านพลังงาน 

 

มินตรา ผู้วัฒนาวงศ์ 
วิศวกรปฏิบัติการ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
 

เมื ่อ พ.ศ. 2558 สหประชาชาติ ได้ประกาศใช้เป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable 

Development Goals; SDGs) โดยจะเป็นข้อผูกพันสำหรับชาติสมาชิกที่ได้ให้การรับรอง ซึ่งเป้าหมายการพัฒนา  

ที่ยั ่งยืนดังกล่าว จะถูกใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี  
ซึ่งจะสิ้นสุดใน พ.ศ. 2573 เป้าหมายในการพัฒนาประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ ครอบคลุมประเด็น
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุด 

เพื่อขจัดความยากจน สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ลดการทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญและ
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงพลังงาน คือเป้าหมายที่ 7 “พลังงานสะอาดที่ผู ้คนเข้าถึงได้” ซึ่งจะครอบคลุม 

ถึงการเข้าถึงพลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนที่มั่นคงเชื่อถือได้ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาพลังงานสะอาด 

ที่ราคาจับต้องได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ประเทศไทยได้ยื่นสัตยาบันสารเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลง
ปารีส (Paris Agreement) ในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน พ.ศ. 2573 ลงร้อยละ 20 .8 หรือ 115.6 MtCO2e จากกรณี
ดำเนินการปกติ ทั้งนี้ 113 MtCO2e จะมาจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่ง ดังนั้น 
การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานในการผลิตพลังงานสะอาด การเพิ ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในครัวเร ือน  
อาคาร อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และคมนาคม ผนวกกับการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างผลกระทบ  

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงต่อสภาพภูมิอากาศของโลก 

ในส่วนของภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศไทยนั้น ปัจจุบันประเทศไทยใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ประมาณ 83,000 พันตันน้ำมันดิบ และประมาณร้อยละ 15 มาจากพลังงานทดแทน การบริโภคพลังงานในประเทศ 

มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ปี โดยที่ประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ดังนั้น รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนในประเทศ
พร้อมกับส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดปัญหาการขาดเสถียรภาพด้านพลังงานและสามารถจัดหาพลังงาน 

ตามความต้องการได้ กระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan) และแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan) เพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหา
ด้านพลังงานพร้อมกับทำตามข้อตกลงที่ประเทศไทยได้ทำไว้ข้างต้น ภายใต้แผนดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ 
พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายรายปี โดยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นหน่วยงานหลัก 

ในการขับเคลื่อน ซึ่งต้องเริ่มจากการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ของทั้งภาคเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม คมนาคม และภาคครัวเรือน เพื่อนำมาสังเคราะห์หาแนวทางในการวางแผนนโยบาย
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สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการส่งเสริมให้มี การใช้พลังงานทดแทน 

ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อลดสัดส่วนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้า  

หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาพลังงานทดแทนและสนับสนุนการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ  
จากการที่ได้เข้ารับการอบรมโครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  (HiPPS) รุ่นที่ 14 ของสำนักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และได้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่จังหวัดสระบุรี และกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น  
ได้ช่วยพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การมองในภาพรวม และส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการของดิฉัน 

อย่างต่อเนื่อง ผ่านเนื้อหาการอบรมที่ ได้รับทั้งความรู้และแนวทางในการประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานราชการ  

พร้อมกับเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างมีขั ้นตอนและมีประสิทธิภาพ  
และยังทำให้ได้เรียนรู้ ถึงแนวทางในการขับเคลื ่อนนโยบายภาครัฐที ่ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการผสมผสานการใช้ Big Data และ Internet of Things ในการเก็บข้อมูล
ต่าง ๆ มาวิเคราะห์พฤติกรรมของประชาชน อันนำไปสู่การค้นหาสาเหตุของปัญหาและความมุ่งมั่นเด็ดขาดที่จะออก
นโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  

ในส่วนของการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้ออก
นโยบายสำคัญหลายมาตรการ เช่น การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (เครื่องอัด
ประจุไฟฟ้า) การเก็บภาษีจากอัตราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านระบบ Eco Sticker เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน 

เลือกซื ้อยานยนต์ที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม  (เครื ่องยนต์ที่ มีอัตราการปล่อย CO2 ต่ำจะเสียภาษีในอัตราที ่ต่ำ)  
และการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (เพื่อลดปริมาณ PM2.5 ในอากาศ) เป็นต้น อย่างไรก็ตามมาตรการต่าง ๆ 
เหล่านี้ไม่ได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปอย่างยั่งยืนเพราะปัจจัย 

หลายอย่าง อาทิ การเมืองที่ขาดเสถียรภาพเมื่อรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางทำให้นโยบายต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไปด้วย 
ความท้าทายของการทำงานระบบราชการ คือการรักษาสมดุลและความต่อเนื ่องในการดำเนินนโยบายเหล่านี้ 
ไม่ให้แปรผันไปตามความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง  

เพ่ือให้ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านพลังงาน
ตามเป้าหมายของสหประชาชาตินั้น ส่วนราชการต้องกำหนดทิศทางนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องควบคู่ไปกับ
แนวทางในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม และผู้ปฏิบัติงานต้องมีความแน่วแน่ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
พพ. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้นำและรับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สามารถที่จะใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  ในการดำเนินนโยบาย 

ด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการ  

ที่ตอบโจทย์กับบริบทของสังคม 

 ในการศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีข้อมูลที่ละเอียด
และรอบด้าน ครบทุกมิติ โดยรัฐบาลร่วมมือกับบริษัทเอกชนในหลายภาคส่วนในการเก็บข้อมูล เช่น การเก็บข้อมูล  

การเดินทางของประชาชนในเส้นทางต่าง ๆ เพ่ือสำรวจปริมาณความต้องการของการเดินทางโดยรัฐบาลได้ร่วมมือกับ
บริษัท Didi ผู้นำด้านการให้บริการด้านรถรับ-ส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำมาประกอบการ
ตัดสินใจวางแผนจัดบริการขนส่งมวลชนที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนซึ่งตัวอย่างของรัฐบาล
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สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นแนวปฏิบัต ิท ี ่ด ีของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการที่ พพ. จะก้าวไปถึงจุดนี้ได้ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์  
ถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องทำการสำรวจและจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์ และจัดทำแผนเพื่อพิจารณาถึงหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยต้องวางกลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยี Internet of Things เช่น กลุ่มอุปกรณ์
เซนเซอร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และวางแผนการบูรณาการด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือครบถ้วนตามที่ต้องการต้องคำนึงถึงหลักการบริหารจัดการ  
Big Data ที่ดี ซึ ่งต้องมีการวางแผนแนวทางในการวิเคราะห์ใช้ข้อมูล โดยที่คำนึงถึงความรวดเร็วในการเข้าถึง 
และประมวลผล ประสิทธ ิภาพของระบบฐานข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข ้อมูล และการใช ้พล ังงาน  

ในการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพซึ่งก็คือการใช้ระบบ Cloud Computing สำหรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
นั่นเอง 

 การขอรับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ 
ระดับความสำคัญ และสอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 ในภาพรวมของการดำเนินงานนั ้น ต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี ้ว ัดและ
เป้าหมายที ่แต่ละหน่วยงานต้องดำเนินการที ่เป ็นรูปธรรม เพื ่อจะเป็นแนวทางให้แต่ละหน่วยงานภายใต้  
พพ. ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื ่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานหรืองบประมาณแผ่นดิน 

ในการดำเนินงานต่อไป เนื่องจากปัจจุบันนั้นมีบริบทของสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงควร  

มีการประเมินผลสำเร็จในการดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพและมีแนวทางการวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทาง
และกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการยังคงช่วยสนับสนุนและส่งเสริม  

ให้ตอบโจทย์เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพื่อติดตามการดำเนินงานของ 
แต่ละหน่วยงานที ่ได้ร ับจัดสรรงบประมาณว่ามีการดำเนินการได้ตรงตามเป้าหมายและตัวชี ้ว ัดที ่เหมาะสม 

ตามยุทธศาสตร์กรมหรือไม่ ซึ่งจะต้องเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลที่มีรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่ายและ  

มีการประมวลผลการดำเนินโครงการที่น่าเชื่อถือทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Big Data ที่ประมวลผลสถิติ ตัวชี้วัด
เพื่อการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนต่าง ๆ ในกรณีที่พบว่าหน่วยงานใดยังดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายต้องมีกลยุทธ์  
ในการบริหารจัดการและผลักดันให้ในปีงบประมาณถัดไปหน่วยงานต้องทำงานให้มีประสิทธิผลมากขึ้น  เพ่ือให้ 
ทิศทางการพัฒนาของกรมเป็นไปตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปแบบการทำงานให้มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภายในมากขึ้น มีการนำผลการดำเนินโครงการมาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลงานส่วนบุคคลดว้ย
หลักเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นการช่วยผลักดันให้บุคคลากรมีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องหากพบว่า
ตนเองถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากผู้บริหาร 

 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรของ พพ. ให้มีความรู ้ กรอบแนวคิด และ 

การดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแผนงานโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เป็นการ
พัฒนาองค์ความรู้และหลักวิชาการที่ทันสมัยกับบริบทสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป มีระบบการเข้าถึงองค์ความรู้
ออนไลน์ที่บุคลากรสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีคณะทำงานในระดับที่จะต้องขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตร
และองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เหมาะสม ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พพ. ควรให้ความสำคัญในการเพิ่มทักษะในด้าน
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เทคนิคการทำงาน (Technical Skill) และทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill) ในด้านของเทคนิคการทำงาน 
บุคลากรควรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานที่ทำ รวมถึงรอบรู้ด้านวิชาการในงานอื่น ๆ ภายใต้พันธกิจของ พพ.  
และกระทรวงพลังงาน กฎระเบียบเกี่ยวกับพลังงาน และข้ันตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในส่วนของทักษะด้านความคิด 
การส่งเสริมให้บุคลากร พพ. พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม สามารถวิเคราะห์
และคาดการณผ์ลลัพธ์ในอนาคต และการคิดเชิงกลยุทธ์ ดังนั้น การที่บุคลากร พพ. มีทั้งทักษะเทคนิคการทำงานและ
ทักษะด้านความคิดจะทำให้บุคลากรผู้นั้นมีสมรรถนะอันจะทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ทั้งนี้ ในการประเมินขึ้นอัตราเงินเดือนข้าราชการและพนักงานราชการ ควรที่จะประเมิน
ตามภาระหน้าที่และความสามารถในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีความตื่นตัวและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
และจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการทำงานมากยิ่งข้ึน 

 สร้างความตระหนักรู้ให้ภาคประชาชนให้เข้าใจถึงการอนุรักษ์พลังงาน – มีการส่งเสริม
ความรู้ในการใช้พลังงานปลูกฝังให้แก่เด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ โดยต้องเริ่ม
จากการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และองค์ความรู้ที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ง่ายให้แก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างและ
ปลูกฝังแนวคิดด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่จะช่วยลด
การใช้พลังงาน การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานสะอาด สร้างความเข้าใจถึงนโยบายและเป้าหมาย
ด้านพลังงานยั่งยืนของประเทศ เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้ากับ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อและบริบทของสังคมเพื่อให้เข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสื่อ Social 

Media สื่อโทรทัศน์ การพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู ้  เช ่น นิทรรศการเผยแพร่ความรู ้ ตามสถานศึกษา กิจกรรม Workshop ด้านพลังงานกับชุมชน 

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองของประชาชน เป็นต้น เมื่อภาคประชาชนมีความตระหนักรู้  
และความเข้าใจถึงความสำคัญในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านพลังงานอย่างถ่องแท้ก็จะนำไปสู่การทำงานร่วมกัน
ขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐและภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  

 อีกหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั ่งยืนในบริบทของพลังงาน นั ่นคือ การพยายามลด 

ความเหลื่อมล้ำของประชาชน ทั้งในเชิงรายได้และการเข้าถึงทรัพยากร ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ พยายามส่งเสริม 

ในเรื ่องพลังงานทดแทนสำหรับประชาชน เช่น โซลาร์ประชาชน การส่งเสริมในภาคเกษตร Smart Farm หรือ 
พลังงานขยะจากชุมชน เป็นต้น เพื ่อให้พลังงานหรือรายได้จากพลังงานสามารถกระจายและเข้าถึงประชาชน 

ในทุกระดับได้ พพ. ควรผลักดันโครงการที่เข้าถึงประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือประชาชนที่ไฟฟ้ายังไม่สามารถเข้าถึงได้ 
เพราะพลังงานเป็นของทุกคน 
 

บรรณานุกรม  
- The United Nations Economic and Social Council. 2019. Special edition: Progress towards The Sustainable 

Development Goals. [ONLINE] Available at: https://undocs.org/E/2019/68. [Accessed 27 June 2019]. 

- The United Nations Economic and Social Council. 2018. Energy: Sustainable Development Knowledge 

Platform. [ONLINE] Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/topics /energy. [Accessed 27 June 2019]. 

- World Economic Forum 2019. Future of Jobs Report  

- ข้อมูลด้านพลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 



  

91 
 

“การพัฒนาระบบการทำงานภาครัฐเข้าสู่ระบบดิจิทัลด้วยระบบ ONE PLATFORM” 

 

รัฐสภา ทรัพย์เมือง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

  

การพัฒนาประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน ภาครัฐไทยกำลังจะไปทางไหน? 
การพัฒนาประเทศนั้นไม่สามารถมุ่งพัฒนาได้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง สำหรับประเทศไทยมีการตั้งเป้าหมาย 

การพัฒนาประเทศสู่การเป็น “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ภายในปี 2579 ในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายดังกล่าวให้ได้นั้น ย่อมจำเป็นต้องมี
การจัดทำแนวทางการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทบทวนสถานการณ์
ประเทศของไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีนั้น 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศที่สำคัญไว้ด้วยกัน 6 ด้าน ประกอบด้วย  
1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นหนึ่งในประเด็นการพัฒนาหลักของประเทศ เป็น
ที่ยอมรับว่าระบบการบริหารจัดการภาครัฐคือหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ประเทศพัฒนาแล้ว
หลายประเทศมีการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูง มีการเปลี่ยนผ่านระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

จากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สู่รัฐบาลดิจิ ทัลในหลายมุมของโลก อาทิ การประกาศตัวก้าวสู่ชาติอัจฉริยะ(SMART 

NATION) ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ การปรับตัวสู่รัฐบาลดิจิทัลของจีนไทเป รวมทั้งการปรับเข้าสู่ระบบรัฐบาลอัจฉริยะ
เช่นที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังดำเนินการ ปรากฏการณ์เหล่านี้เริ่มเกิดขึ้นเป็นปกติในทุกมุมโลก ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันยุคทันสมัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง 
สำหรับประเทศไทยเราได้ริเริ่มการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2560-2564 รวมถึงรัฐธรรมนูญปี 2560 

มาตราที่ 258 เกี่ยวกับการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้กำหนดให้มีการนําเทคโนโลยีที่ เหมาะสม 

มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดทําบริการสาธารณะ การบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน  
การปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมี กลไกในการป้องกัน 

การทุจริตทุกขั้นตอน ทั้งนี้ ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาบริการภาครัฐ ตัวอย่างเช่น กรณีของความ  

ยากง่ายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้มีการจัดทำ Doing Business Portal เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ผ่านระบบการให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ผ่านช่องทางออนไลน์ มีการเปิดเผยข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้และ  

การติดตามข้อมูลได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่การเริ่มต้นดำเนินธุรกิจไปจนถึงการแก้ปัญหาการล้มละลายของธุรกิจ   

โดยจากรายงานการจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจพบว่า อันดับของไทยขยับขึ้นมาจากอันดับที่  44  
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ในปี 2560 ขึ้นมาเป็นอันดับที่  26 ในปี 2561 นอกจากนี้ยังมีการบริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (E-Services)  

ซึ่งถือปัจจัยสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น อาทิ การนำระบบ  
e-Registration มาใช้ในขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ การนำ Biz Portal และ e-Filing มาใช้ในขั้นตอนการจดทะเบียน
ธุรกิจ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการร่นระยะเวลาในการจดทะเบียนให้สั้ นลงมาก และการนำระบบ e-Payment มาใช้ 
ในการชำระภาษีของธุรกิจและการจ่ายค่าประกันสังคมของนายจ้าง 

นอกจากนี้การริเริ่มดำเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมยังส่งผลให้ภาครัฐต้องมีการปรับตัวเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจนเกิดเป็น 
“ระบบราชการ 4.0” ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและการปรับตัวของภาครัฐต้องให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) ภาครัฐแบบเปิดและ
เชื่อมโยง (Open and Connected Government) มุ่งสู่การลดความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ 

เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการรับทราบและตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ ส่งผลให้การป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ เกิดธรรมาภิบาล มีการกํากับดูแลตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ 

ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส (2) ภาครัฐที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Government) เป็นการจัดการ
บริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยใช้การเข้าถึงความต้องการเหล่านั้นผ่านระบบดิจิทัล และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงเครือข่ายบริการของภาครัฐได้ในจุดเดียวและตลอดเวลา และ (3) ภาครัฐที่ชาญฉลาดและ 

มีศักยภาพสูง (Smart and High Performance Government) การสร้างนวัตกรรม การเตรียมความพร้อม และ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบราชการ เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้สนับสนุนการทำงานของรัฐบาล การเป็นผู้กำกับดูแล 
และการเป็นผู้ปฏิบัติที่มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ นอกจากนี้ ยังมีการออกพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและ
ภาคเอกชน โดยการลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการยื่นคําขออนุญาตในการดำเนินกิจการด้วย 

อย่างไรก็ตามแม้ในระดับนโยบายประเทศไทยจะมีการเตรียมความพร้อมและปรับแนวทางการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นโดยการพยายามปรับระบบการให้บริการภาครัฐให้เป็นระบบ
ดิจิทัล ระบบออนไลน์ต่าง ๆ ถูกนำมาใช้ในการอำนวยสะดวกต่อการใช้บริการของประชาชน  หากแต่เมื่อเรา 
หันกลับมาพิจารณากระบวนการทำงานภายในของภาครัฐแล้วอย่างแท้จริงแล้วเราจะพบว่าระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐหลายอย่างแท้จริงนั้นยังคงเป็นแบบอนาล็อก ยังคงเต็มไปด้วยขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความล่าช้า และยึดโยงกับ 

การปฏิบัติงานตามทำเนียมแบบดั่งเดิมมิได้มีการปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัลแต่อย่างใด ตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างมากคือ 
ระบบงานเอกสารราชการ เรายังคงมีการใช้การสั่งงานบนเอกสารนำส่งรูปแบบต่าง ๆ คำถามที่น่าสนใจคำถามหนึ่งคือ 
ระบบการทำงานภายในของภาครัฐจะสามารถก้าวข้ามสู่การเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัลได้หรือไม่ 
โลกของงานเอกสารราชการจะสามารถแปลงร่างเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลงาน
ต่าง ๆ จะมีประสิทธิภาพขึ้นได้มั้ยหากกระทำผ่านระบบออนไลน์กลาง  
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จากกระดาษสูอิ่เล็กทรอนิกส์ - จากใบนำส่งสู่ระบบออนไลน์ 
“ในหนึ่งปีระบบราชการของไทยมีความจำเป็นต้องใช้กระดาษในการดำเนินการด้านเอกสารจำนวนเท่าใด?” 

เชื่อได้ว่านี่คือหนึ่งคำถามที่หลายคนคงเคยนึกสงสัยอยู่บ้างเช่นกัน แม้ปัจจุบันเราจะมีช่องทางการสื่อสารและส่งข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และมีโปรแกรมดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงานจำนวนมาก อาทิ งานเอกสาร  
งานจดหมาย งานบัญชีการเงิน ฯลฯ แต่ท้ายที่สุดข้าราชการทุกท่านก็ยังคงต้องพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ออกมาเป็นฉบับ  

ตัวจริงพร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุดเพ่ือส่งผ่านสายงานการบังคับบัญชาต่าง ๆ และท้ายที่สุดกระดาษเหล่านั้นก็จะสิ้นสุด
ที่ระบบการจัดเก็บเอกสารที่ใดที่หนึ่งเสมอ อาจมีเอกสารบางชิ้นที่อาจมีการหยิบจับออกมาใช้งานเป็นประจำ  
แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับการหยิบมาใช้งานอีกเลย หากมีใครสักคนเริ่มตั้งคำถามเรื่องจำนวนกระดาษ 

ที่ข้าราชการอย่างเราต้องใช้งานในแต่ละปี และเทียบเคียงออกมาเป็นต้นทุนทางการเงินที่ภาครัฐต้องใช้จ่ายไปกับ 

ค่ากระดาษ น้ำหมึก รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์การพิมพ์ของสำนักงานที่หน่วยงานราชการหนึ่ง ๆ ใช้จ่ายไปกับ
ประสิทธิผลที่ได้ก็คงไม่แปลกนักหากจะมีคงตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าในการดำเนินงานรวมถึงหากเราวิเคราะห์ไปถึง
จำนวนกระดาษที่ถูกผลิตและทิ้งไปในระหว่างกระบวนการทำงานของระบบราชการที่ต้องมีการปรับแก้ ไข 

หลายขั้นตอน สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าในการบริหารจัดการภาครัฐแบบกึ่งดิจิทัลที่ประเทศไทยเป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น 
ระหว่างกระบวนการได้มาซึ่งผลผลิตแต่ละชิ้นเราต้องแบบต้นทุนทั้งทางตรงทางอ้อมจำนวนมาก 

ในห้วงยามที่ประเทศไทยพยายามตั้งเป้าหมายเพ่ือให้ เกิดการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐนั้น  
การยกระดับระบบการทำงานภาครัฐให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอที่น่าสนใจ 2 ประการคือ  
(1) การพัฒนาระบบงานเอกสารราชการจากแบบอนาล็อกสู่ดิจิทัล ด้วยระบบการทำงานเอกสารผ่านระบบออนไลน์
กลาง (One Platform) และ (2) การเสริมประสิทธิภาพในการสั่งการ ติดตามและประเมินผลการทำงานต่าง ๆ  
ผ่านระบบออนไลน์ โดยที่สองสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระบบการทำงานกลางระบบเดียวกัน และสิ่งเหล่านี้ คือ 

หนึ่งในภารกิจการปรับตัวของภาครัฐที่น่าสนใจยิ่งหากเราตั้งเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเป็นภาครัฐที่ชาญฉลาดและ 

มีศักยภาพสูง (Smart and High Performance Government) 

ส่วนที่ 1 เปลี่ยนจากกระดาษเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 ถือเป็นหนึ่งในระเบียบข้อบังคับที่ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องรักษาธรรมเนียมในการปฏิบัติงานโดยวิธีการ  

ด้ังเดิมไว้เนื่องจากมีการกำหนดแนวปฏิบัติด้านเอกสารไว้ ทั้งนี้หากปราศจากข้อจำกัดด้านกฎหมายดังกล่าวแล้ว 
ภายใต้บริบทการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นระบบราชการอาจมีทางเลือกในการเพ่ิมความคล่องตัว  

ในการดำเนินการด้านเอกสารของราชการได้หลายวิธี หนึ่งในนั้นคือการทำงานเอกสารบนระบบเอกสารกลาง (ONE 

PLATFORM) โดยเราอาจลองจินตนาการดูได้ว่าหากเจ้าหน้าที่ต้องยกร่างบันทึกข้อความรายงานความคืบหน้า  

การทำงานหรือผลการประชุมต่อรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง หากเราใช้ระบบเอกสารดั้งเดิม เชื่อได้ว่าในงานภารกิจเดียวนั้น
เราอาจสามารถผลิตขยะจากกระดาษที่เป็นชิ้นงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ไม่ต่ำกว่าสิบแผ่นทั้งจากการยกร่าง ตรวจทาน 
ปรับแก้ จนกว่าจะถึงข้ันตอนการลงนามเอกสารของหัวหน้าส่วนราชการ ในทางกลับกันหากระบบราชการไทยปรับตัว
สู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ หากเราใช้ระบบเอกสารออนไลน์ตั้งแต่ขั้นแรกที่เจ้าหน้าที่ยกร่างเอกสารและส่งต่อผลงาน
ตามขั้นตอน เสนอหัวหน้างานตามลำดับชั้นผ่านทางออนไลน์ มีการตรวจแก้ไข รับรอง และปรับปรุงบนระบบจนกว่า
จะจบขั้นตอนสุดท้ายแล้วจึงดำเนินการพิมพ์เอกสารฉบับสมบูรณ์ออกมาเพ่ือลงนามเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการ
ต่อไปตามระเบียบ เราอาจจะสามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อกระดาษเพ่ือการทำงานในระบบ
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ราชการได้จำนวนไม่น้อย ซึ่งอาจหมายถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในบริหารจัดการของทางราชการได้อีกไม่ต่ำกว่าปีละ
สิบล้านบาทนอกจากนี้การพัฒนาระบบงานเอกสารออนไลน์ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้เกิดความ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านสามารถเข้าถึงและติดตามความคืบหน้าของเอกสารได้จากทุกที่ 
รวมทั้งระบบดังกล่าวยังสามารถต่อยอดไปสู่ระบบการติดตามและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ด้วยเช่นกัน. 
และยังหมายรวมถึงการเชื่อมโยงสู่การเสริมสร้างการพัฒนาสู่ภารกิจการสร้างภาครัฐแบบเปิดและเชื่อมโยง (Open 

and Connected Government) ซึ่งมุ่งสู่การลดความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับทราบและตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐได้อีกด้วย 

ส่วนที่ 2 เปลี่ยนจากใบนำส่งสู่ระบบการสั่งงานผ่านระบบออนไลน์  
การพัฒนาระบบสนับสนุนการสั่งการ ติดตามและประเมินผลการทำงานด้วยฐานข้อมูลกลางโดยใช้ เทคโนโลยี

ไอทีที่มีอยู่ในท้องตลาดเข้ามาช่วยอาจเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถมีเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันในท้องตลาดมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเสริมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรขึ้นมากมาย หนึ่งในนั้นคือแอปพลิเคชัน 

เพ่ือการบริหารจัดการงานขององค์กร ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือช่วยงานการจัดการงาน การกระจายงาน รวมถึง 

การติดตามความก้าวหน้าของงานผ่านระบบ Task management ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยม อาทิ Clickup 

หนึ่งในแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราสามารถติดตามการทำงานของทีมและบุคคลได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว   
โดยระบบดังกล่าวสามารถแสดงผลและครอบคลุมระบบการทำงานได้ในหลายมิติ   อาทิ หัวหน้าต้องการดำเนิน
โครงการ ก. โดยสั่งการให้มีเจ้าหน้าที่รวมทีมทำโครงการ 5 คน มอบหมาย  A  เป็นหัวหน้าทีม และต้องเป้าหมาย 

ต้องแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานให้ทีมหน่วยงานอ่ืนในสามเดือน โดยปกติแล้วหลังจากสั่งการเช่นนี้ออกไปแล้วหัวหน้า 
ก็มักต้องไปรับผิดชอบงานอ่ืน ๆ และไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาร่วมติดตามการทำงานโครงการ ก. ได้มากนักโดยอาจต้องมี
ภารกิจที่ต้องไปดูแลงานอีกจำนวนมาก จะสามารถรับรู้ความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่เคยได้สั่งการไว้ก็ต่อเมื่อ 

มีการรายงานกลับมายังผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนเท่านั้นและเมื่อครบรอบการประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่  
การประเมินผลการทำงานก็ทำการได้ยาก แต่สำหรับกรณีการทำงานบนระบบบริหารจัดหารงานออนไลน์นั้น  
มีประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน อาทิ การสั่งงาน ติดตาม และประเมินผลนั้นสามารถรับรู้ได้อย่างง่ายดายเนื่องจาก
ข้อมูลทุกอย่างอยู่บนระบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยอาจมีข้อห่วงกังวลหลัก ๆ 2 ประเด็น คือ  
(1) ต้นทุนของระบบและการบำรุงรักษา และ (2) ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ  

อย่างไรก็ตาม เป็นที่เชื่อได้ว่าการพัฒนาระบบราชการดิจิทัลดังกล่าวข้างต้นหากสามารถนำมาปรับใช้งาน 

กับการบริหารจัดการภาครัฐของไทยได้โดยเร็วจะช่วยให้ภาครัฐพิชิตเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นภาครัฐที่ชาญฉลาด
และมีศักยภาพสูง (Smart and High Performance Government) ผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วย 

ในการทำงานเพ่ือให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลทำงานได้อย่างคล่องตัว ลดเวลา ลดความ
ซ้ำซ้อน ลดต้นทุนการบริหารจัดการ และหมายรวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการบริหารจัดการของภาครัฐอีกด้วย 
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แนวทางการดำเนินงานระยะต่อไป 

การพัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐเพ่ือนำไปสู่การมีภาครัฐที่มีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และ 

ได้มาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานเช่นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ภาครัฐจำเป็น 

ต้องดำเนินการดังนี้ 
ส่วนที่หนึ่ง การดำเนินการระยะเร่งด่วน 

 1. มอบหมาย EGA ร่วมกับกระทรวงดิจิทัล . กพร. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบกลางขึ้นใหม่  
หรือพิจารณาทำความร่วมมือ/เจรจาจัดซื้อบริการจากบริษัทที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้ว 

 2. มอบหมายสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเรื่องการทบทวนและปรับแก้ไขระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับการทำงานด้านงานเอกสารราชการ อาทิ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน 

สารบรรณ พ.ศ. 2526 

 

ส่วนที่สอง การดำเนินการระยะต่อไป 

 มอบหมายส่วนราชการต้นแบบในการนำร่องการใช้งานระบบ การทำงานภาครัฐดิจิทัลกลาง 
เป็นระยะเวลา 1 ปี และกำหนดให้มีการประเมินผลทั้งด้านประสิทธิภาพการทำงาน และความคุ้มค่างบประมาณ 
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ข้อคิดจากจีนในการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

วทานีย์  เมฆหมอก 

นิติกรชำนาญการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

  จีนนับเป็นตัวอย่างของประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นอย่างมาก และ 

ยังเป็นประเทศที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้มหาศาล แม้จีนจะใช้รูปแบบการปกครอง 
ด้วยระบอบสังคมนิยมแบบจีนแต่ก็มีนโยบายในการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจที่สร้างความเข้มแข็งให้จีนกลายเป็น
ประเทศที่มีอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างสูงทั้งในภูมิภาคและในระดับโลก  

  จากการได้ไปศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น๑  ทำให้ได้เห็นแง่มุมต่าง ๆ  
ของจีนมากขึ ้น และเห็นว่า จีนมีจุดเด่นหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการกำหนดนโยบายของรัฐบาลจีน  
ที่มีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและพยายามไปให้ถึงเป้าหมายด้วยแผนงาน กลยุทธ์ และวิธีการต่าง ๆ ที่วางไว้ รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีและ Big Data เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรมนุษย์ ตัวอย่างเช่น นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สร้างความกินดีอยู่ดีที่เท่าเทียมกับประเทศที่กำลังพัฒนาในระดับกลางภายในปี 2563 หรือยุทธศาสตร์ BRI (Belt and 
Road Initiative) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับนานาประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่งหากยุทธศาสตร์นี้สำเร็จ
จะทำให้จีนกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลก และยังมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาที ่จะเป็นอุปสรรค 

ต่อการพัฒนาและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น นโยบายแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงปักกิ่ง รัฐก็ได้ออกนโยบาย 

“BLUE WATER CLEAR SKY” รวมถึงการกระตุ ้นให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า ด้วยการลดภาษีต่าง ๆ หรือ
แม้กระทั่ง การจำกัดพื้นที่ในการตั้งปั๊มน้ำมัน การจำกัดการใช้รถยนต์ในกรุงปักกิ่งเพื่อลดปัญหาการจราจรและการใช้
น้ำมัน เพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมของประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ จีนยังเร่งแก้ไขปัญหา
สำคัญอย่างปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจังเพราะเห็นว่าปัญหาดังกล่าวจะเป็นตัวถ่วงกับการพัฒนาประเทศต่อไป
ในอนาคตอีกด้วย  

  จุดเด่นอีกประการของจีนก็คือ จีนให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก  
จีนได้ปฏิรูปอุดมศึกษาหลายครั ้งให้สอดคล้องกับความรู ้สมัยใหม่ เนื ่องจากเชื ่อว่าการพัฒนาด้านการศึกษา  

จะนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงให้แก่สังคม๒ และมีปรับเปลี่ยนหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา 

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และยังมีการให้ทุนการศึกษาจำนวนมากแก่นักศึกษาจีนไปศึกษายังต่างประเทศ 

 

๑ ๑. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ๒. พิพิธภัณฑ์ผังเมืองปักกิ่ง  ๓. บริษัท Didi Chuxing ๔. บริษัท แอร์บัส เทียนจิน  
๕. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสร์และเทคโนโลยีเทียนจิน (Tianjin Science and Technology Museum) ๖.บริษัท IFLYTEK  
๗. มหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) ๘. บริษัท JD.com ๙. บริษัท Xiaomi 

๒ วิเชียร ตันศิริคงคลและสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์. “นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาจีน: วิกฤตหรือโอกาสทางการศึกษา” , วารสารการเมือง การบรหิาร และ
กฎหมาย ปีที่ ๓ ฉบับที ่๒ หนา้ ๑๐๓ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.polsci-law.buu.ac.th/journal/document/๓-๒/๓.pdf 
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เพื่อนำความรู้มาช่วยกันพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และจีนก็ไม่ได้มุ่งแต่จะพัฒนาด้านความรู้แต่เพียงอย่างเดียว  
แต่มีการปรับพฤติกรรมและบุคลิกภาพของประชาชนจีนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วม เช่น 
ระบบ Social Credit System ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีในการสร้าง Platform และการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data โดยรัฐ
จะรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของประชาชนไว้ในระบบดิจิทัล เช่น พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน การเสียภาษี การรักษากฎ
จรจาจร ฯลฯ เพื่อใช้ในการให้คะแนนสะสม หรือการปรับให้ประชาชนใช้จ่ายเงินแบบไร้เงินสด (Cashless) มากขึ้น 
เพื ่อให้สอดคล้องกับการมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน และเมื ่อ จีนเปลี ่ยนระบบเศรษฐกิจ 

ของตนเองโดยมุ่งเป้าไปสู่ Innovative and Creative economy ซึ่งส่งผลต่อแรงงานในระบบเดิมของจีน จีนก็ได้เล็งเห็น
ถึงปัญหาดังกล่าว จึงให้แรงงานในระบบเดิมมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะตนเองให้สูงขึ้น หรือส่งเสริมให้คน
ทั่วไปมีการพัฒนาตนเองและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ รวมถึงการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการ เช่น 
ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) ที่นอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื ่อเสียงระดับโลก และมี
สาขาวิชาที่โด่นเด่นหลายสาขา เช่น วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ ฯลฯ และยังมีศูนย์ Business 

Incubator ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และสำหรับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น จีนยังคงพัฒนาไปข้างหน้า
อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจีนได้ออกแผนงานใหญ่ที่เน้นผลักดันเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับอนาคตเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาติภายใต้ชื่อว่า “โครงการนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งปี 
2030” ซึ่งจะเน้นให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอย่าง AI (Artificial Intelligence) และ Quantum Computer  

  จากตัวอย่างของจีนทำให้เห ็นว ่า จ ีนมีการวางแผนและมองภาพองค์รวมอย่างเป ็นระบบ  

และใช้ข้อมูล Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูลมาบริหารจัดการทั้งในการวางนโยบาย การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ จีนวางแผนสร้างระบบโลจิสติกขนาดใหญ่เพ่ือให้
การคมนาคมเชื่อมต่อกันสามารถขนส่ง “คน และ ของ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระจายไปทั่วประเทศและภูมิภาค 

ในที่สุด จีนมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองท่าเก่าอย่างเมืองเทียนจินให้เป็นเมืองท่าสำคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรม 

การบิน สามารถดึงบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว เช่น บริษัทแอร์บัสฯ ที่มีโรงงานประกอบ
เครื่องบินในพื้นที่ดังกล่าว และจีนยังได้มีการพัฒนาคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินโดยการสร้างวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การบินในพื้นที่เพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวได้ ซึ่งหากคาดการณ์ไปในอนาคตจีนอาจกลายเป็น
ผู้ผลิตเครื่องบินพาณิชย์สัญชาติจีนออกสู่ตลาดโลกได้ในที่สุด  

  ในส่วนของเอกชนจีนนั้นหลาย ๆ บริษัทเติบโตเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก นอกจากรัฐบาล 

จะสนับสนุนแล้ว บริษัทเหล่านั้นยังมีการวางแผนและใช้วิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์ตลาดในการพัฒนานโยบาย 
บริการ และผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง และขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงจับมือกับรัฐบาลจีนทั้งในระดับประเทศและ
ระดับท้องถิ่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การสร้าง smart city ด้วยความร่วมมือ 

ในการใช้ฐานข้อมูลการจราจรและคมนาคมของบริษัท Didi หรือการพัฒนาสร้าง AI และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ของ บริษัท IFLYTEK ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของรัฐดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว เมื่อพิจารณาจากความสำเร็จของจีนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐบาลเป็นผู้นำอย่างเดียว แต่เกิดจากความร่วมมือกัน
ตั้งแต่รัฐบาลในฐานะผู้วางนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ เจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนที่ร่วมมือกันเพื่อไป
ให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ เพ่ือนำจีนไปสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง  



 
 

98 
 

  เมื ่อกลับมามองประเทศไทย รัฐบาลต้องการเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ ่งด้านเศรษฐกิจที ่จะเปลี ่ยนแปลงไปสู ่เศรษฐกิจที ่ข ับเคลื ่อน  

ด้วยนวัตกรรรม ซึ่งการจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าว ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ๓  
ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดตั ้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นพลัง  

ในการขับเคลื่อนประเทศและระบบเศรษฐกิจ พัฒนากำลังคนให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อรัฐบาลมุ่งพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม นอกจากการพัฒนาและผลิต
กำลังคนที่เป็นสายงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศแล้ว การพัฒนากำลังคนของหน่วยงานภาครัฐเองก็มี
ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เพราะจากตัวอย่างของประเทศจีนเมื่อมองลึกลงไป ไม่ใช่แต่รัฐบาลออกนโยบายมาแล้วจะสามารถดำเนินการให้สำเร็จ
ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากข้าราชการหรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้นโยบายและยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่ของกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทักษะด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1.ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ เนื่องจาก Big Data จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ที่ข้าราชการจะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา จำนวนกำลังคนในแต่ละสาขาวิชา 
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  

2.ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) เพื ่อรองรับต่อการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน รวมถึง 

การพัฒนากระบวนการคิดในเชิงดิจิทัล ที่จะไม่ยึดติดกับการทำงานแบบเดิม  ๆ ลดขั้นตอนและกระบวนงานที่เป็น
ปัญหาอุปสรรค โดยการยกระดับในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ทั้งฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แวร์ เข้าปรับรูปแบบ 

การทำงานทั้งงานด้านเอกสารหรืองานด้านการสื่อสารต่าง ๆ  

3. ทักษะในการมองภาพอย่างเป็นองค์รวมและเป็นระบบ (Holistic View) จะช่วยข้าราชการเข้าใจ
ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้บรรลุภารกิจได้เร็วขึ้น เพราะข้าราชการบางส่วนมักจะทำงานตามหน้าที่ 
ที่ตนเองได้รับมอบหมาย แต่ไม่ได้มองว่าการทำงานนั้น ๆ จะตอบสนองต่อนโยบายในภาพรวมอย่างไร มีการสร้าง
ขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือไม่ มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นตรงไหน หรือจุดใดกลับเป็นอุปสรรคมากกว่าเป็นการช่วยให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งหากมีทักษะในการมองภาพอย่างป็นระบบก็จะทำให้มีความเข้าใจในแผนงาน โครงการต่าง  ๆ ทำให้
สามารถทำงานได้ตามเปา้หมายตามภารกิจของกระทรวง และเกิดความคุ้มค่าต่อทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน 

4. ทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาหรือสร้างแรงกระตุ้นให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง 
สนใจรับความรู้ใหม ่ๆ รู้จักตั้งข้อสงสัย และใฝ่รู้ ทั้งจากการทำงาน การสับเปลี่ยนงานเพื่อไปเรียนรู้ในหน่วยงานต่าง ๆ 

 

๓ สำนักงาน ก.พ.ร. (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑). “ การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วจิัย และนวัตกรรม”. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 
http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2561/9932900327.pdf 
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หรือแม้กระทั่งการแก้ไขข้อผิดพลาดก็นับเป็นการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่ง รวมทั้งการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สนับสนุน 

ให้ข้าราชการพัฒนาตนเองเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจของกระทรวง และการเปิดใจเรียนรู้งานตามภารกิจใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

ทั้งนี้ นอกจากการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานแล้ว ข้าราชการ 

ต้องรู้จักการบริหารความสมดุลในชีวิตในสัดส่วนที่เหมาะสมรู้จักแบ่งเวลา เพื่อให้ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
เป็นไปอย่างเหมาะสม และถือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานอีกทางหนึ่งด้วย  

      

อ้างอิง 
 สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง. “ภาพรวมประเทศจีน” (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaiembbeij.org/thaiembbeij/th/republic-of-china/overview-of-china/ 

 วิเชียร ตันศิริคงคลและสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ ์.  “นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาจีน: วิกฤตหรือโอกาสทาง
การศึกษา”.วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที ่ 3 ฉบับที ่ 2 หน้า 103 (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
http://www.polsci-law.buu.ac.th/journal/document/3-2/3.pdf 

 “Tech Scene in China เจาะลึกภาพรวมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของจีน” (ออนไลน์) 30 ตุลาคม 2561
เข้าถึงได้จาก http://dv.co.th/blog-th/Tech-Scene-china/ 

 สำนักงาน ก.พ.ร. (3 กรกฎาคม 2561). “ การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม”. 

(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2561/9932900327.pdf 
 พิธุวรรณ กิติคุณ. “การปฏิรูประบบราชการ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรม” 
มกราคม 2562,สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 
https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2562/hi2562-002.pdf 



 

100 
 

Digital Transformation กับการให้บริการของภาครัฐ 

 

วรพงษ์ เจนธนกิจ 

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 

การนำเสนอแนวทาง Digital Transformation เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยความรู้ที่ได้รับจากการอบรมภายใต้หลักสูตรข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance and 

potential system, HiPPS) รุ่นที่ 14 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.  
Digital Transformation 

 Digital Transformation คือ กรอบแนวคิด (Mindset) ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานขององค์กร 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร รวมถึงการให้บริการประชาชน ในปัจจุบัน
หน่วยงานเอกชนหลายแห่งที่พ่ึงก่อตั้งขึ้นในยุค Digital ไม่มีปัญหาในการปรับใช้กรอบแนวคิดนี้เนื่องจากวัฒนธรรม
ขององค์กรเหล่านั้นจะถูกสร้างขึ้นบนกรอบแนวคิดใหม่นี้อยู่แล้ว ในขณะที่บริษัทหลายแห่งที่เติบโตมาจากยุค  
Analog ยังประสบปัญหาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรเพ่ือให้เกิด เป็นองค์กร Digital ตามแนวคิด Digital 

Transformation โดยมี 4 สาเหตุสำคัญที่ทำให้การปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์กรที่เติบโตในยุค Analog ไม่ประสบ
ความสำเร็จ ได้แก่  

1. ช่องว่างของทักษะ (Talent gap) กล่าวคือบุคลากรขององค์กรยังขาดทักษะ และองค์กรยังไม่มีการดูแล
จัดสรรในส่วนของการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 

2. การทำงานแบบแบ่งแยกส่วนกัน (Organizational silos) กล่าวคือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรยังมีการ
ทำงานแบบแบ่งแยกส่วนกัน โดยยังขาดการบูรณาการให้เกิดการสื่อสารและความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น ฝ่ายนโยบาย
กำหนดนโยบายแต่ไม่ไดส้ื่อสารและไม่ทำความเข้าใจการทำงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  

3. การมีส่วนร่วมน้อยของคนในองค์กร (Low employee engagement) กล่าวคือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ยังมีความคิดว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารเพียงอย่างเดียว ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ขาดความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปองค์กร 

4. ความคาดหวังที่สูงขึ้นตลอดเวลาของตลาด ลูกค้า และบุคลากรในองค์กร (Rising expectation) กล่าวคือ
เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในระบบตลาด ทำให้ลูกค้าและบุคลากรในองค์กรจะมีความคาดหวังที่สูงขึ้นต่อตัวองค์กร
อย่างสม่ำเสมอ ทำให้องค์กรต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่อยู่ตลอดเวลา 

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดแบบ Digital Transformation ได้นั้น จะต้อง
เข้าใจว่าผู้บริโภคขององค์กรเป็นใคร ตัวอย่างเช่น หน่วยงานราชการ โดยทั่ว ๆ ไป จะมีผู้บริโภคอยู่สองกลุ่มได้แก่ 
บุคคลภายนอกผู้มาขอรับการบริการ และบุคลากรภายในองค์กรเอง เมื่อหน่วยงานเข้าใจในตัวของผู้บริโภคแล้วนั้น  
ก็จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะสมเพ่ือตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคเหล่านั้นได้ โดยสิ่งสำคัญที่จะทำให้  
การประยุกต์ใช้ Digital Transformation เกิดความสำเร็จลุล่วงมีดังนี้ บุคลากรในองค์กรมีทักษะและความเชี่ยวชาญ
ที่ดี มีการสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กรที่ดี องค์กรและบุคลากรมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของตลาด
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สม่ำเสมอ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมของบุคลากรในองค์กร และที่สำคัญคือความโปร่งใสในการบริหารภายใน 

ขององค์กร เมื่อปัจจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้นได้รับการพัฒนาหรือสร้างขึ้น องค์กรที่เติบโตในยุคของ analog  

ก็จะสามารถพัฒนาเป็นองค์กรในยุค digital ไดส้ำเร็จ 

 

ประเทศจีนกับ Digital Transformation 

รัฐบาลจีนมีวิสัยทัศน์และมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมจาก World 

Factory เป็น Innovative and Creative Economy โดยอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยี ในเรื่องของ Big data และ 
Machine learning มาประยุกต์ ใช้  โดยเทคโนโลยีที่ เข้ามาแทนที่แรงงานบางส่วนนั้น ทำให้ เกิดการว่างงานเป็นจำนวนมาก   
รัฐบาลจีนจึงมีนโยบายนำแรงงานที่ว่างงานออกจากเมืองเพ่ือลดความแออัดและลดการใช้ทรัพยากร ในขณะเดียวกัน 

ก็มีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานดังกล่าวให้เป็นแรงงานรุ่นใหม่ รัฐบาลจีนยังมีนโยบายในเรื่องของ 
การปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น หลักสูตร Block Chain ในระดับอุดมศึกษา รวมถึงนโยบายการนำ  
Big Data ที่อาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
การแก้ปัญหาการจราจรอีกด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัท Didi Chuxing (บริษัทแอปพลิเคชันขนส่งลักษณะคล้ายกับบริษัท 
Uber และบริษัท Grab) ได้ทำความร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่น ในการจัดการบริหารระบบสัญญาณจราจร ระบบขนส่ง
มวลชน รวมถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาด้านกฎหมายและการต่อต้านจากผู้ให้บริการแท็กซี่ อีกหนึ่งตัวอย่างคือ 

การที่รัฐบาลจีนมีการผ่อนผันข้อบังคับในเรื่องภาษีเพ่ือเอ้ือประโยชน์กับบริษัทต่างชาติ เช่น บริษัท Airbus ในการเข้ามา
ลงทุนในประเทศ โดยการออกนโยบายต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดทำเขต
เศรษฐกิจพิเศษทางด้านการบินขึ้น 

Digital Transformation กับการให้บริการของภาครัฐ 

ปัญหาหนึ่งของหน่วยงานในภาครัฐที่ยังมีการบริหารงานแบบเดิม คือการทำงานแยกส่วนกันและขาดความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งขององค์กรในยุค Analog เช่น ในระบบ One stop service ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ยังมีการแยกช่องทางการติดต่อออกจากกัน โดยขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลขององค์กรตัวเอง ตัวอย่างเช่น 
การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่าง ๆ ฐานข้อมูล MOST one stop service ในเรื่องการให้บริการ
ทดสอบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อว. เดิม) ก็ยังไม่ครอบคลุมในทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล 

ของกระทรวงฯ โดยในบางรายการทดสอบ ข้อมูลการทดสอบของหน่วยงานบางแห่งก็ยังไม่ได้ถูกเก็บเข้าในระบบ
ฐานข้อมูลรวม อีกทั้งการทำงานที่แยกส่วนกันนี้ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบไม่ได้รับการปรับให้เป็นปัจจุบัน  ทำให้ 
ในหลาย ๆ ครั้ง ตัวผู้บริโภคเกิดความสับสนในเรื่องของการติดต่อของรับการบริการ อีกตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น 

กับผู้บริโภคที่เป็นบุคลากรภายในขององค์กร คือฐานข้อมูลเรื่องงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยภาครัฐยังมี 
ไม่ครอบคลุมทุกเรื่องและไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ทำให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทุน
วิจัยหลายแห่งมีการจัดสรรทุนวิจัยให้กับโครงการที่มีเนื้อเรื่องคล้ายกัน และงานวิจัยที่มีลักษณะซ้ำซ้อนกันเอง  
จึงนำไปสู่การสูญเสียทรัพยากรในเรื่องของเงินและเวลา  

หากแต่องค์กรภาครัฐที่ประสบความสำเร็จใน Digital Transformation แล้วนั้น จะทำให้องค์กรสามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการกับผู้บริโภคขององค์กรได้ 
ทั้งจากประชาชนผู้ขอรับบริการและบุคลากรในองค์กรเอง โดยความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
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จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 เนื่องด้วยในปัจจุบันระบบต่าง ๆ และองค์กร
หลายแห่งได้เข้าสู่ยุค Digital แล้ว ทำให้หน่วยงานภายในองค์กรของภาครัฐจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือจะได้สามารถ
สร้าง การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หากหน่วยงานยังมี 
การบริหารงานในรูปแบบ Analog หน่วยงานจะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสอดคล้อง 

กับการพัฒนาขององค์กรจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก อันสืบเนื่องมาจากกรอบความคิดของบุคลากรในหน่วยงาน  
ทักษะความสามารถของคนในองค์กรนั้น  ๆ และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรด้วย  
จึงเป็นเหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงแบบ Digital Transformation นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการให้บริการ   
ข้อเสนอความเปลี่ยนแปลง 

 
 

รูปที่ 1 แนวทางการปฏิรูปองค์กรเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามแนวทาง Digital Transformation 

 

สิ่งที่ภาครัฐควรจะทำเพ่ือให้เกิด Digital Transformation ได้สำเร็จภายในองค์กร คือ  
1. การพัฒนาทักษะการทำงานของบุคลากรเดิม กล่าวคือบุคลากรภายในองค์กรโดยเฉพาะในส่วนของ

บุคลากรที่ได้ทำงานในส่วนราชการมาเป็นระยะเวลานานแล้วเพ่ือจะช่วยลดปัญหาของช่องว่างของทักษะลง เช่น  
การจัดอบรมให้กับบุคลากรอาวุโส โดยอาจจะมีการออกเป็นการอบรมภาคบังคับข้ึนมา  

2. การลดความซับซ้อนของขั้นตอนการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน โดยการสนับสนุนให้สร้างวัฒนธรรม 

ในองค์กรเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และมีระบบที่เอ้ือให้บุคลากรติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์กรได้สะดวกขึ้น การจัดตั้งทีมกลางหรือหน่วยงานกลางที่มีสมาชิกมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
สามารถที่จะช่วยให้องค์กรลดภาระของปัญหาในเรื่องของการทำงานแยกส่วนกันได้ในระดับหนึ่ง  

3. การสร้างแรงจูงใจที่เป็นรูปธรรมให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน จะช่วยกระตุ้นให้
บุคลากรในทุกระดับอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ตัวอย่างในภาคเอกชนคือเงินโบนัสและสิทธิในการถือครองหุ้น 

ขององค์กร ซึ่งในส่วนราชการไม่สามารถทำตามแนวทางนี้ จึงอาจจะต้องมีนโยบายพิเศษอ่ืนมาทดแทน  
 4. การประเมินความสำเร็จของบุคลากรแบบ OKR (Objective Key Results) ความสำเร็จนี้ ถูกตั้ ง 
โดยบุคลากรในองค์กรเอง ที่มีความแตกต่างจาก KPI ที่ตั้งโดยผู้กำหนดนโยบาย อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร ซึ่งการที่บุคลากรในองค์กรเป็นผู้กำหนดนโยบายเองยังช่วยตอบสนอง  
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ให้องค์กรมีการพัฒนาต่อเนื่องสอดคล้องกับความคาดหวังที่สูงขึ้นตลอดเวลาของตลาด ลูกค้า และบุคลากรในองค์กร 
อีกท้ังยังช่วยในเรื่องความโปร่งใสในการบริหารภายในขององค์กรอีกด้วย  
 ด้วยเหตุนี้สิ่งสำคัญที่สุดในการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐให้เกิด Digital Transformation อย่างสมบูรณ์ คือ
การพัฒนากรอบแนวคิดของคนในองค์กร เพ่ือให้การจัดการองค์กรมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจนสามารถพัฒนา 

เป็นองค์กร Digital ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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การเพิ่มขีดความสามารถของไทย เพื่อการแข่งระดับโลก 

Thailand and Global Competitiveness 

 

ศิริพร  เจริญธรากุล  
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ  

กรมคุมประพฤติ  
 

  ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ในโลกที่แตกต่างกันไป 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม วิถีชีวิตหรือสภาพ
สังคม โดยจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายประเทศความสามารถที่ได้ก้าวขึ้นมาอยู่อันดับต้นของโลกในแง่ของการแข่งขัน 

เชิงธุรกิจ อาทิ การเปิดประเทศของจีนเป็นที ่น่าจับตามองทำให้เกิดเม็ดลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก  
เป็นฐานการผลิตให้แก่สินค้าชื่อดังต่าง ๆ การที่มีการลงทุนไหลสู่เวียดนามจำนวนมาก เพราะเนื่องจากค่าแรงงาน 
ต้นทุนในการผลิตสินค้า การพัฒนาของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจที่สร้างความได้เปรียบ  

ในการแข่งขัน เป็นต้น และอย่างไรก็ตามก็ยังมีบางประเทศที่ประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมา เช่น  

เวเนซูเอล่ามีทรัพยากรธรรมชาติน้ำมันปิโตเลียมจำนวนมาก แต่มีการบริหารจัดการที่ผิดพลาดทำให้ประสบปัญหา 

เงินเฟ้อจนไม่สามารถควบคุมได้ ตุรกีเป็นประเทศเปิดใหม่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และภาวะเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้น  

แต่คลังกลับขาดดุลทำให้เสียความเชื่อมั่นของนักลงทุน เป็นต้น  
ดังนั้น เมื่อเทียบกับประเทศอื ่น ๆ ในโลกก็พบว่า ประเทศไทยก็มีการเปลี ่ยนแปลงในหลากหลายด้าน

เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน อย่างเช่น ระบบรถรางท่ีมีการพัฒนา เพ่ือเสริมศักยภาพด้านการคมนาคม
หรือขนส่งสินค้าเพื ่อการค้าขาย กระตุ ้นให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการออกนโยบายดึงดูดผู ้ลงทุน 

ผ่านโครงการต่าง ๆ การออกนโยบายมาตรการการเงิน ซึ่งผลที่ได้ คือ รายได้เฉลี่ยต่อหัวภายในประเทศที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเกิดภาวะเงินเฟ้อภายในตลาดก็เป็นที่น่าเป็นห่วง และอัตราว่างงานที่ เกิดจากผลกระทบ 

ของหลักอุปสงค์อ ุปทานเพราะมาตรการกำหนดค่าแรงขั ้นต ่ำ เทคโนโลยีท ี ่นำเข ้าส ู ่ช ีว ิตประจำว ันที ่มากขึ้น 

หรือทดแทนแรงงานในบางอุตสาหกรรมทำให้ลดอัตราการจ ้างงาน มาตรการกระตุ ้นการอุปโภคบริโภค 

ในประเทศ อาทิ การลดหย่อนภาษีในรูปแบบต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่ส่งต่อค่าใช้จ่ายในขนาดเศรษฐกิจขนาดมหภาค รวมทั้ง
สภาพการกระจายตัวของประชากรที่อาศัยอยู่ที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองที่มากขึ้น เพราะความเจริญของสังคมเมือง 
ที่ไม่ทั่วถึง และนโยบายต่าง ๆ ที่ดูเหมือนว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ก็ยังส่งผลไม่เป็นที่น่าพอใจ จากการเปิดเผย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 1/2562 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) พบว่า ตัวเลข GDP ในประเทศไตรมาสแรกของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 
3.6 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากมีการใช้บริโภคของภาคเอกชนและการใช้จ่ายโครงการภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตาม 

การส ่งออกปรับตัวลดลง อุตสาหกรรมด้านการขาย อาหาร บร ิการ โรงแรมและก่อสร ้างมีการชะลอตัว   
(กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, 2562) 

เมื ่อเทียบในระดับโลกนั ้น การดึงดูดเงินทุนต่างประเทศในการลงทุน ประเทศไทยต้องมีความมั ่นคง 
ทางเศรษฐกิจและการเมือง และกำลังการบริโภคภายในประเทศที่เกิดจากรายได้ประชากรมวลรวมของประเทศไทยเอง 
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ก็ยังไม่เคยขึ้นอยู่ลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ซึ่งก็เป็นที่น่าสงสัยถึงศักยภาพของประเทศว่า “ประเทศไทยมีศักยภาพ
เพียงพอต่อการแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้หรือไม่” เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ที่ส่งผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจำกัดในการพัฒนาประเทศ อย่างไรตามประเทศไทยได้มีแนวทางการดำเนินงาน
พัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ให้ความสำคัญเรื่องของทิศทางในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงสิ่งที่สำคัญสำหรับ
ประเทศไทยตอนนี้ คือ ประเทศไทยต้องมีปรับตัวสำหรับการสนับสนุนในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ  
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย เรื่อง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 
การต่อยอดจากอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ เมื่อประเทศพัฒนาแล้ว 
ประชากรที่ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศนั้น ก็ควรที่จะได้รับความสำคัญด้วย  
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เน้นให้ประชากรในประเทศ
ได้รับการพัฒนาในทุกมิติและทุกช่วงวัย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๑)  
 ในมุมมองเรื่องของการพัฒนาความสามารถด้านเศรษฐกิจและสังคม จากผลสำรวจสถานการณ์การทำงาน
ของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (มิถุนายน , 
2561) จะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของไทยมากกว่า 13.36 ล้านคนจากจำนวนวัยทำงานทั้งหมด 38.37 คน  
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 34.81 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้ว่างงานอีก 4.26 แสนคน ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 อีก 1.1 หมื่นคน (สถิติปี พ.ศ. 2560 มีผู ้ว่างงาน จำนวน 4.26 แสนคน) แต่ไม่ได้ 
เป็นรายได้หลักของประเทศ ในแท้จริงแล้วนั้น พบว่าผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่การเกษตรของไทยมีลดน้อยลง เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที ่เสื ่อมโทรม สภาพแวดล้อมในภาพรวมและวิธีการเกษตรแบบเดิม ทำให้ผลผลิตต่อหน่วย 

ไม่สามารถเป็นไปได้เท่าที่ควร รวมถึงการปลูกสินค้าเกษตรของไทยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ มีการเพาะปลูกที่ไม่สอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาด มาตรสากลและสภาพภูมิอากาศ  

ดังนั ้น รัฐบาลควรมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วย เพื ่อให้มีปริมาณผลผลิตต่อไร่ที ่ส ูงขึ้น  

ทำให้คุณภาพสินค้าเป็นมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการต่อยอดจากอดีตที่ไทยเป็นสังคมเกษตร รวมถึงการกำหนดพื้นที่
เพาะปลูก ควบคุมจำนวนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การสร้ างเสริมให้เกษตรกรมีความรู้
ความสามารถในการทำให้ผลผลิตเป็นมาตรฐานสากล จะเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทำให้ตลาดผู้บริโภค 

ที่ใหญ่ข้ึน รวมถึงการสร้างคุณค่าสินค้าผ่านกระบวนการแปรรูปสินค้าให้เพ่ิมมูลค่าของสินค้าอีกทางหนึ่ง  
นอกจากนี้จากการที่ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีพบว่า ประชากรในพื้นที่ที ่เป็นวัยทำงาน มักจะมีอาชีพ 

เป็นพนักงานบริษัทในพื ้นที ่ส ัมปทาน ซึ ่งมีข้อกำหนดให้จ้างคนในพื ้นที ่ที ่ได้ร ับผลกระทบ แต่อย่างไรก็ตาม 

กลับพบว่า ผ ู ้ท ี ่ได ้ร ับการจ้างงาน มักจะเป็นตำแหน่งที ่ เน ้นการใช้แรงงานหรือไม่ต ้องมีทักษะเฉพาะด้าน  
ซึ่งส่งผลให้ค่าตอบแทนอยู่ในระดับรายได้ขั้นต่ำ และตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะมักเป็นบุคคลต่างถิ่นที่เข้ามาทำงาน  
หากในอนาคตบริษัทฯ ที่ได้รับสัมปทานย้ายฐานการผลิต กลุ่มแรงงานที่ไม่มีทักษะก็อาจจะตกงานและไม่เป็น 

ที่ต้องการของตลาด เมื่อสำรวจถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวพบว่า ไม่มีวิทยาลัยวิชาชีพหรือ
มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับประชากรในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ประชากรที่มีความสามารถในพื้นที่ดังกล่าวต้องเดินทางไป
ศึกษาหรือทำงานต่างถิ่น นอกจากการนี้การบริการทางด้านสาธารณสุขก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่เป็น
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสัมปทาน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าทำมือ แต่ไม่มี
ช่องทางการจำหน่ายสินค้า  
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เพื ่อการพัฒนาศักยภาพของประชากร ควรมุ ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคนเช ิงคุณภาพ ในทุกช ่วงวัย  
ไม่ว่าจะเป็นการบริการทางสาธารณสุขที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้ การปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กมีเป้าหมายในชีวิตและ 

ไม่ก่ออาชญากรรมให้ชุมชน การสร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ทั่วถึงครอบคลุม นอกจากนี้ควรให้รัฐ
สำรวจถึงความต้องการของตลาดแรงงานอย่างน้อย 10 ปีล่วงหน้า เพื่อเตรียมแผนการเรียนการสอน ให้สอดคล้อง 

กับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ตัวอย่างเช่น ในจีนที่มีการสำรวจความต้องการหรือตำแหน่งงาน 

ที ่ต้องการในอนาคต โดยมีปรับเปลี ่ยนหลักสูตรการเรียบการสอน โดยที ่ผ ่านมาได้เล็งเห็นถึงความต้องการ
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ จึงมีการปรับหลักสูตรโดยเพิ่มวิชาที่เกี ่ยวข้ องกับการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาอยู่ในแผนการเรียนตั้งแต่ชั้นประถม การเปลี่ยนสาขาวิชาการศึกษาคณะในมหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเช่นกัน รัฐบาลจึงต้องดำเนินการสำรวจความต้องการตลาดแรงงานในพื้นที่
และสามารถส่งเสริมด้านการศึกษา โดยให้คนที่มีภูมิลำเนามีทักษะเฉพาะที่จำเป็นกับตลาดแรงงานในพื้นที่ นั้น  
เพื่อลดการกระจุกตัวของประชากรในเขตเมือง และการผลิตสินค้าในชุมชนที่ขาดช่องทางการจัดจำหน่าย ควรต้อง
ส่งเสริมให้รู้จักวิธีการเข้าถึงหรือการค้าขายด้วยวิธีการใหม่ ๆ เช่น การผ่านตัวแทนจำหน่าย ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น  

ในปัจจุบันกระแสของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) ก็เป็นที่จับตามอง เพราะเกิดจาก 

การพัฒนาเทคโนโลยีบนเครือข่ายของอินเทอร์เน็ต ที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงสื่อสารอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทำให้
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น โดยรัฐบาลต้องดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจโดยผลักดันให้ผู้ผลิต
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม รวมถึงการวางเครือข่ายของโครงสร้างพื้นที่ฐานที่จำเป็น เช่น การวางโครงข่าย 

การสื่อสารเพื่อนำ IOT มาใช้ในควบคุมเครื่องจักร การผลิตสินค้าตามยอดการสั่งซื้อ ความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความต้องการของสินค้าผ่านระบบการซื้อขายและชำระเงินออนไลน์ การเกิดใหม่ของธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัว
ขับเคลื่อน การใช้ระบบเรียกรถโดยสาร การจองสินค้า การบริการหรือโรงแรมผ่านระบบแอปพลิเคชัน ถือว่าเป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถในอนาคตในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ตัวอย่างเช่น การที่ดูงานที่บริษัทที่ให้บ ริการรถโดยสาร 

ผ่านระบบแอปพลิเคชัน เป็นตัวอย่างของการที่นำปัญหาการเรียกรถแท็กซี่ในเมืองในช่วงหน้าหนาว รวมทั้งการต่อยอด 

ในเรื ่องของการเรียกรถโดยสารประเภทอื ่น ๆ  เช่น รถโดยสารประจำทาง รถส่งพัสดุ รถส่งอาหาร คนขับรถส่วนตัว เป็นต้น  
นอกจากจะเกิดอาชีพใหม่ๆ เกิดรูปแบบการจ้างงานแบบอ่ืนที่นอกเหนือจากงานประจำแล้ว ยังมีการนำข้อมูลเส้นทาง
การจราจรทำงานร่วมกับเมืองปักกิ่งในการพัฒนาระบบไฟจราจร รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางจราจรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ถนนอีกด้วย หรือในกรณีที่ทางผู้ผลิตมีแนวคิดในการสร้าง Start up แต่ยังขาดเงินทุนหรือ 

มีผู้ต้องการให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการแต่ขาดองค์ความรู้ มีหน่วยงานที่เป็นคนกลางในเชื่อมแหล่งเงินทุนและ 

ผู้มีความสามารถ ให้เกิดพัฒนาสินค้าและบริการ ถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ตอบสนอง  

ความต้องการของตลาด เป็นต้น โดยหากไทยสามารถพัฒนาให้ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื ่อนด้วยเทคโนโลยีได้  
ก็ทำให้ไทยสามารถที่สร้างรายได้จากภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามการที ่นำเทคโนโลยีมาใช้  
ในอุตสาหกรรมจะเกิดการแทนที่แรงงานด้วยเครื่องจักร ซึ่งรัฐบาลเองต้องมีนโยบายในการเตรียมความพร้อม  

ให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถที่ทำงานด้วยทักษะควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อรองรับ
ความต้องการด้านทักษะที่เปลี่ยนแปลงไป  

ในท้ายที ่สุดแล้ว การที่ไทยต้องเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เทียบเคียงกับประเทศอื ่นได้นั้น  
ประเทศไทยต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคเอกชน
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และภาครัฐในการพัฒนาประเทศร่วมกัน เพื่อให้ไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและมีความสามารถที่ เทียบเคียง
ประเทศอื ่นได้ โดยหลัก ๆ รัฐบาลเองก็ต้องมีให้สิทธิขั ้นพื้นฐานในการดูแลประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องพัฒนา 

ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขหรือด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศ โดยต้องมีนโยบาย 

ที่จำเป็นต่อมาตรการทางภาษีที ่เอื ้อต่อการลงทุน สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการลงทุน สร้างเสถียรภาพ 

ทางการเมือง รวมถึงผลักดันให้ประชาชนในประเทศมีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนา 
ให้ชุมชนมีความแข็งเป็นสังคมคุณภาพ และท้ายที่สุดรัฐต้องไม่อยู่นิ่งเฉย ควรเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วอยู่เสมอ  
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การจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Tables)  
ในระดับจังหวัด/ระดับภาค 

 

สาลินี บุญตน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
การเริ่มต้นวางแผนการพัฒนาประเทศในช่วงแรก ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองการปกครอง

แบบรวมศูนย์อำนาจอยู่ส่วนกลาง คนไทยส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เทคโนโลยีทางด้านการติดต่อสื่อสารยังไม่มี  
ความรวดเร็วและทั่วถึง ดังนั้น องค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาจึงอยู่ในกลุ่มนักวิชาการและข้าราชการ ด้วยสภาพ 
แวดล้อมดังกล่าว กระบวนการพัฒนาประเทศจึงอยู่ ในรูปแบบของการวางแผนจากข้างบนมาข้างล่าง (Top down) 

จนกระทั่งในช่วงปี 2540 ที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ  ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนา
ประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนและมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น เห็นได้ชัดจาก 

การปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 จากเดิมที่ให้ความสำคัญเฉพาะ 

จากหน่วยงานราชการในส่วนกลาง มาเป็นการจัดทำแผนฯ ที่ระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เน้นการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนทุกสาขาอาชีพ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นกระจายออกไปทั่วประเทศ (วงศ์ชะอุ่ม , 2554)  
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างก้าวกระโดด ท่ามกลางการพัฒนาเทคโนโลยี  
ที่ เข้าถึงคนได้ทั่วถึง ทำให้ในปัจจุบัน ความต้องการของคนมีความซับซ้อนและมีลักษณะเฉพาะมากยิ่งขึ้น 
(Personalized need) การวางแผนในการพัฒนาประเทศในองค์รวมเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมและภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ความต้องการและความขาดแคลนของแต่ละพ้ืนที่จึงมีความ
เฉพาะตัว การกำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศแบบองค์รวมจึงจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนา  

เชิงรุกในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กระบวนการออกแบบนโยบายที่ยึด “ความต้องการของคน” เป็นศูนย์กลาง (Human-

Centric Design) มาตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น  

ที่ผ่านมา ในการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม ผู้ออกแบบนโยบายต่างเผชิญกับข้อจำกัดทางด้าน
ฐานข้อมูลในระดับจุลภาค จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ภาครัฐไม่สามารถออกแบบนโยบายและประเมินผลกระทบ  

ในการวางนโยบายเฉพาะในระดับพ้ืนที่ได้อย่างตรงจุด ขณะที่หนึ่งในบทบาทของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คือการเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเครื่องมือพ้ืนฐาน
ในการวิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 

Input-Output Tables (ตาราง I-O) ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานฯ เป็นผู้จัดทำตาราง I-O ของประเทศไทยและเผยแพร่ 
ทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ ตาราง I-O เป็นฐานข้อมูลสำคัญที่นักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปใช้สำหรับการวิเคราะห์
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากแสดงถึงโครงสร้างและความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ข้อมูลจากตาราง I-O ยังสามารถนำมา
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คำนวณผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก เช่น การอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนในโครงการลงทุน 

ของภาครัฐ ได้อีกด้วย  
ปัจจุบัน การพัฒนาเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและมีผลกระทบต่อทั้ งสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ในวงกว้าง และจากที่ ได้ รับ โอกาสไปศึกษาดู งาน ในฐานะผู้ รับทุน ในระบบข้าราชการผู้ มีผลสัมฤทธิ์สู ง  
(High Performance and Potential System : HiPPS) รุ่นที่ 14 ที่ประเทศจีน ทำให้ได้เห็นแนวคิดของการออกแบบ
นโยบายภาครัฐของจีน ที่ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาสร้างฐานเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้  
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ (Big Data) เพ่ือใช้ประโยชน์สำหรับการออกแบบนโยบายภาครัฐ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างแม่นยำที่สุด และตรงกับพฤติกรรมของประชาชนมากที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดเป็น
แนวความคิดของการจัดทำตาราง I-O ในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ เพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านข้อมูล (Data 

Infrastructure) ของประเทศไทย ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการออกแบบนโยบายภาครัฐในระดับจุลภาคที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเฉพาะ
กลุ่มในระดับพ้ืนที่ได้ดีกว่าการออกแบบนโยบายในภาพรวมเพ่ือใช้กับทุกพ้ืนที่ในประเทศ (One-size-fit-all)  
ซึ่งจะสนับสนุนให้การดำเนินนโยบายภาครัฐในเชิงรุก สามารถดำเนินการได้อย่างตรงกับความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในแต่ละพ้ืนทีแ่ละสามารถประเมินผลกระทบได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น 

2. บทวิเคราะห์/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ตาราง  I-O เป็ น ต ารา งที่ แ ส ด งถึ ง กิ จ ก ร รม ท าง เศ รษ ฐกิ จ  (Economic Activity) ขอ งป ระ เท ศ  

โดยแบ่งกลุ่มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นหมวดหมู่ตามสาขาการผลิต (Sector or Industry) เช่น เกษตร เหมืองแร่  
อุตสาหกรรม ขนส่ง ก่อสร้าง บริการ เป็นต้น โดยทั่วไปการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตาราง I-O สำหรับประเทศต่าง ๆ  
มีหลักการเดียวกัน แต่มีโครงสร้างจำนวนและการจำแนกสาขาสินค้าที่แตกต่างกัน เช่น สหรัฐฯ ที่มีจำนวน 498 สาขา 
ขณะที่ประเทศไทยมี 180 สาขา ดังที่ปรากฏในแผนภาพด้านล่าง 

ตัวอย่างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตรูปแบบง่าย 

 การแจกแจงผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต 

  

 

โครงสร้างการผลิต 

ปัจจัยการผลิต/ผลผลิตขั้นกลาง 
 (A11)         (A12)        … (A1j) 

 (A21)         (A22)        … (A2j) 

    .                .               . 
    .                .               . 
    .                .               . 
 (Ai1)          (Ai2)         … (Aij) 

ความต้องการขั้นสุดท้าย 

F1 

F2 

. 

. 

. 

Fi 

ผลผลิตรวม 

X1 

X2 

. 

. 

. 

Xi 

 ปัจจัยการผลิตขั้นต้น 

 (V1)           (V2)          … (Vj) 

  

 ปัจจัยการผลิตรวม 

(X1)           (X2)           … (Xj) 
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สำหรับตาราง I-O นั้น ประกอบไปด้วยตารางแนวตั้งและแนวนอน ทางด้านแนวตั้ง (Column) ของตาราง 
จะแสดงถึงแสดงถึงปริมาณการผลิตสินค้าและบริการแต่ละชนิดว่าต้องใช้กิจกรรมใดบ้างในการผลิตสินค้า  

และบริการนั้น ๆ ซึ่งสะท้อนโครงสร้างการผลิต (Input Structure) ในระบบเศรษฐกิจ ขณะที่ทางด้านแนวนอน (Row)  
ในแต่ละแถวจะแสดงถึงปริมาณการกระจายสินค้าและบริการแต่ละชนิดว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ใช้สินค้าและบริการนั้น ๆ  
ซึ่ งสะท้อนให้ เห็นการแจกแจงผลผลิต (Output Distribution) ของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจ  
และเมื่อนำมาพิจารณาร่วมกันจะทำให้เห็นการหมุนเวียน (Flow) ของสินค้าและบริการระหว่างสาขา (Sectors)  
ต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาที่แน่นอน (โดยปกติกำหนดระยะเวลา 1 ปี)  

3. แนวความคิด 

เนื่องจากตาราง I-O เป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจหนึ่ง  ๆ ดังนั้น 
การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดทำตาราง I-O ในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ ระดับจังหวัดหรือระดับภาค จะทำให้เห็นโครงสร้าง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่นั้น ๆ ว่าพ่ึงพาภาคส่วนใดมากที่สุด หรือมีระดับความเชื่อมโยงกับ พ้ืนที่อ่ืนมากน้อย
เพียงใด ซึ่งจะทำให้ทราบว่าโครงการภาครัฐบางประเภทอาจไม่สามารถสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมบางประเภทได้  

4. ข้อเสนอและผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เสนอให้มีการจัดทำตาราง I-O ในระดับจังหวัดหรือในระดับภาค ทุก ๆ 5 ปี เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการจัดทำ
ตาราง I-O ในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ ตาราง I-O ที่จัดทำขึ้น จะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านข้อมูล (Data 

Infrastructure) ที่สำคัญของประเทศ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก เช่น 
ผลกระทบที่ เกิดจากการให้เงินสนับสนุนในจังหวัด เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์  
ต่อการออกแบบนโยบายภาครัฐเท่านั้น แต่ภาคเอกชนและนักลงทุน หรือแม้กระทั่งคนในจังหวัดเองยังสามารถ 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและการบริโภคได ้

5. เอกสารอ้างอิง 
− สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม. การวางแผนพัฒนาประเทศ.- กรุงเทพฯ :ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, 2554.  
− สยมภู ภูอุดม. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2553 
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ต้นไม้ริมถนน ให้คุณหรือโทษกันแน่? :  
ถอดบทเรียนจากจีน เชื่อมั่นใน Big Data แก้ปัญหาให้ตรงจุด 

 

สาวิตรี จงรักจิตต์ 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

กรมทางหลวง  
 

 หลายปีที ่ผ ่านมา การเติบโตทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร ุดหน้า 

ไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้ประเทศจีนประสบปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิต
ของประชาชนและอาจส่งผลร้ายต่อสังคมและเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้นด้วย หากไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ปัจจุบัน 
สภาพบ้านเมืองเสื่อมโทรมกับอากาศย่ำแย่ในอดีตได้สลายไป เมื่อจีนในปัจจุบันมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่   
ดังรูปที่ 1 โดยรัฐบาลจีนได้เริ่มโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มากมาย เช่น นโยบายการปรับเปลี่ยนการใช้
รถยนต์ดีเซลมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแทน การลดสถานีบริการน้ำมันในกรุงปักกิ่ง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การออกกฎหมาย 

ที่เข้มงวดเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ควบคู่กับการจัดเก็บคลังข้อมูลขนาดใหญ่ platform เพ่ือใช้พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี รวมถึงสามารถใช้เพื ่อแก้ปัญหาอื ่น ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างแอปพลิเคชัน 

เพ่ือใช้เป็นบริการเรียกรถแท็กซ่ีของบริษัท DiDi ChuXing โดยใช้พนักงานกว่าครึ่งบริษัททำหน้าที่วิเคราะห์ฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่เป็นหลัก จนมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาการจราจรและระบบขนส่งมวลชนด้านอ่ืน ๆ
ได้ด้วย ทำให้นอกจากจีนจะได้กลายมาเป็นประเทศต้นแบบของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำ
ทางด้านเทคโนโลยีอีกด้วย    

 

 

รูปที่ 1 สภาพบ้านเมืองกับอากาศสดใสในกรุงปักกิ่งและเมืองเทียนจิน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงการเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว การวางผังเมือง  
ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และลกัษณะตน้ไม้ที่สูงโปร่งที่บ่งบอกความเอาใจใส่ในการดูแลต้นไม้อย่างดี (ถา่ยเมื่อ 22-26 เมษายน 2562) 

 

ประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่พบปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปี 
ที่ผ่านมา ที่ประสบปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของรถยนต์ดีเซล  
การเผาป่า/ขยะ การปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง เป็นต้น  และยังไม่มีมาตรการการแก้ไขปัญหา
ที่ชัดเจนและปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังพบว่า พื้นที่ป่าไม้ในบางจังหวัดของประเทศไทย 

มีแนวโน้มลดลงมาเรื ่อย ๆ เพื ่อรองรับการเพิ ่มขึ ้นของจำนวนประชากรและการขยายตัวของพื ้นที ่เขตเมืองที ่ เพิ ่มมากขึ้น 
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ทุกวัน เช่น แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจังหวัดมีพื้นที่ป่ามากที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ป่าไม้ในปี 2560 ร้อยละ 86.50  

ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งลดลงจากปี 2551 ที่มีเนื้อที่ป่าร้อยละ 88.85 อยู่ร้อยละ 2.64 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด และ
อีก 54 จังหวัดในประเทศไทยก็มีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงเช่นกัน (กรมป่าไม้, 2561)  

กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที ่ในการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย แต่ละปีมีโครงการการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงที่ดำเนินการจำนวนไม่น้อย  

ซึ่งโครงการเหล่านั้นนอกจากจะคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความเป็นมิตร  

กับสิ่งแวดล้อมและสวยงาม เพราะมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ธรรมชาติและชุมชนผู้อยู่อาศัย โดยจะต้องดำเนินงาน 

ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติน้อยท่ีสุด รวมทั้งง่ายต่อการดูแลรักษาและมีผลดีต่อเขตชุมชนอีกด้วย 

 การดูแลต้นไม้ในเขตทางหลวง ก็เป็นหน้าที่ของกรมทางหลวง โดยเรามักจะได้รับข่าวสารอยู่บ่อยครั้งว่า 
ต้นไม้ในเขตทางหลวงได้สร้างปัญหาให้กับประชาชน ทั ้งชีวิตและทรัพย์สินอยู ่ไม่น้อย เนื ่องจากประเทศไทย  

เป็นประเทศในเขตร้อนชื้น มีมรสุมหรือพายุอยู่บ่อย ๆ ภัยธรรมชาติเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ทางเช่นกัน 
โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน ที่กรมทางหลวงจะต้องเฝ้าระวังเหตุกิ่งไม้ล้มขวางทางหลวงเป็นพิเศษ อันนำไปสู่การเกิด
ปัญหาจราจรติดขัดและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกิ่งไม้หักในช่วงหน้าฝน เกิดลม
กระโชกแรง มีพายุเข้า อีกทั้งกิ ่งไม้ขนาดใหญ่มีอายุเยอะ เปราะและหักง่ายขวางทางหลวง ซึ่งอาจเกิดจากการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ริมทางหลวงเติบโตได้ไม่ดี เท่ากับการเจริญเติบโตของต้นไม้ในพ้ืนที่ป่า และต้องใช้ความเอาใจใส่
ในการดูแลรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้ การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกับต้นไม้ริมทางหลวง ก็อาจเป็น
เพราะความประมาทของผู้สัญจรทางถนนเอง หรือข้อจำกัดของการออกแบบถนนในเรื่องของระยะการมองเห็น 

ของผู้ขับขี่ไม่ชัดเจนและระยะความปลอดภัยข้างทาง (Clear Zone) น้อย แสดงความสัมพันธ์ดังรูปที่ 2 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 2 แสดงปัจจยัสาเหตุที่ทำให้เกิดอบุัติเหตุกับผู้สัญจรทางถนน และผลกระทบที่เกิดขึ้น กรณีมีต้นไม้อยู่ในเขตทางหลวง 

 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมทางหลวง ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนเป็นขนาด 4 ช่องจราจรอยู่หลาย
โครงการ โดยในบางสายทางพบปัญหาในการสะสางพื้นที่สองข้างทาง ไม่สามารถตัดต้นไม้ได้ เนื่องจากบางแห่ง 
ก็ครอบคลุมไปด้วยพื้นที่ของเขตป่าสงวนจะต้องรายงานถึงผลกระทบทางสิ ่งแวดล้อมทุกครั้ง และในบางพื ้นที่ 
ต้องดำเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้เพื่อขอตัดต้นไม้ในเขตทางหลวงก่อน ซึ่งหากได้รับการอนุญาตให้ตัด ต้นไม้  
ก็จะต้องปลูกต้นไม้ทดแทน หรือทำการล้อมต้นไม้ย้ายไปปลูกในบริเวณใกล้เคียง แต่บางครั้งก็พบว่า ต้นไม้ที่ได้ทำการ
ล้อมย้ายไปแล้วนั้น ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้อีก หรือแม้แต่การปลูกทดแทนใหม่ก็ต้องใช้ระยะเวลานานกว่า
ต้นไม้จะโตเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทางกรมทางหลวงจึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการออกแบบแบบใหม่ของถนน  

ภูมิอากาศ
ภูมิประเทศ

ทรัพยากรพฤติกรรมผู้ขับข่ี
- ไม่คุ้นเคยเส้นทาง 
- ขับรถเร็วเกินกำหนด 

- หลับใน 

เสียชีวติ 

โทษต้นไม้ 

- อากาศร้อน ขาดแคลนน้ำ 
- ข้อจำกัดการเติบโตเมื่ออยู่ข้างทาง 
- พายุ ลมพัดแรง 
- ต้นไม้โตเองตามธรรมชาต ิ

ต้นไม้หักโค่น
ล้มขวางทาง

ถนน 
- ขาดกำลังคน ขาดความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการดูแลตัดต้นไม้ 
- ขาดขอ้มูล ระบบการวางแผน 

- งบประมาณและเวลาไม่เพียงพอ 

- ระยะการมองเห็นไม่ชัดเจน 

- ระยะปลอดภยัขา้งทางน้อย  

ตัดกิ่งไม้ผิดวธิ ี

ตัดเหลือแตต่อ 

ภาพลักษณ์องค์กรแย ่
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บางสาย เช่น กรณีการยกเลิกตัดต้นไม้พร้อมติดตั้งราวเหล็กเคลือบสังกะสี เพื่อทำเป็นอุโมงค์ต้นไม้ บริเวณทางหลวง
หมายเลข 12 (หล่มสัก-ชุมแพ) ช่วงแยกพ่อผาเมือง-ศูนย์หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (โพสต์ทูเดย์, 2559) การจัดตั้ง
ข้อแนะนำการปลูกต้นไม้ในเขตทางหลวงสำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การปรับปรุงวิธีการดูแล 

ตัดแต่งกิ่งไม้ เช่น ในเขตพื้นที่ของแขวงทางหลวงอยุธยา แต่ถึงกระนั้น ก็ยังไม่สามารถบริหารจัดการต้นไม้ในเขต 

ทางหลวงได้ทั้งหมดทั่วประเทศ  
 

 

 

 

 

 

 
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการเกิดอบุัติเหตุและค่าเสียหาย กรณีรถเสียหลักตกถนนสองข้างทางหลวง ทั้งทางตรงและทางโค้ง  

 

 ตารางข้างต้น เป็นสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงในประเทศไทยของปี พ.ศ. 2561 ที่ได้รวบรวมมาจาก
ระบบสารสนเทศ Highway Accident Information Management System หรือ HAIMS ของหน่วยงานภายใน
กรมทางหลวง พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการเสียหลักตกถนนทั้งสองข้างทาง แล้วชนกับถาวรวัตถุ 
เช่น ชนเสาไฟ ต้นไม้ ฯลฯ ทั้งที่เป็นทางตรงและทางโค้ง มีผู้ประสบเหตุถึงชีวิต 8.07% และ 7.09% เป็นสัดส่วนที่น้อย
กว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการเสียหลักตกถนนสองข้างทาง แล้วไม่ชนกับถาวรวัตถุใด  ๆ ทั้งทางตรงและ 

ทางโค้ง 19.13% และ 8.69% ตามลำดับ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความร้ายแรงของการถึงแก่ชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าว จะ
เสียหายมากหรือน้อยนั้น อาจมีนัยยะสำคัญบางประการที่เห็นสมควรศึกษาเพิ่มเติมต่อไป เพื่อหาความคุ้มค่าของ 

การปลูกต้นไม้บนทางหลวงว่า ต้นไม้ในเขตทางหลวงนั้นสามารถช่วยดูดซับมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน สร้างภูมิทัศน์  
ทางถนนที่สวยงาม หรือเป็นบ่อเกิดสร้างความรุนแรงให้กับผู้สัญจรทางถนน หรือจะเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่ดี 
ของผู้ขับขี่บนถนนเอง    
 จากความเป็นมาและเหตุผลดังกล่าวนั้น สามารถสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายและการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปใช้
ประยุกต์และปรับปรุงในหน่วยงานต้นสังกัด ดังแสดงข้อมูลต่อไปนี้และรูปที่ 3  

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
1. บริหารองค์กรแบบบูรณาการ โดยร่วมมือกันทำงานระหว่างสำนักงานอย่างเอาจริงเอาจัง  
2. สร้างความเชื่อม่ันของข้อมูล เมื่อมีข้อมูล Big Data แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์จริง โดยการวิเคราะห์ผลลัพธ์

ต่าง ๆ มองภาพรวมให้ชัดเจน เพ่ือแก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างแท้จริง และไร้ข้อกังขาใด ๆ  
3. ส่งเสริมงานวิเคราะห์ วิจัย และงานศึกษาต่าง ๆ เป็นภารกิจหลัก  
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไป

ปฏิบัติต่อได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ  
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5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึงอย่างชัดเจนว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเพราะความ
ประมาทของประชาชนเองหรือไม่ โดยพยายามกวดขันให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงข้อเสนอการเปลีย่นแปลงภายในกรมทางหลวง กรณีศึกษาต้นไม้ในเขตทางหลวง 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมป่าไม้, “เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทย แยกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2551 – 2560”, สำนักจัดการที่ดินป่าไม้  
        กรมป่าไม,้ http://forestinfo.forest.go.th/Content.aspx?id=80, 14 สิงหาคม 2561 

โพสต์ทูเดย์, “เลิกตัดต้นไม้ริมถนนหล่มสักสั่งทำอุโมงค์ต้นไม้แทน”, https://www.posttoday.com/social/  

        general/425517, 7 เมษายน 2559 

สผ. สป. 

สบ. 

สจ. 
สช. สถท. 

ส่วน
ภูมิภาค 

● จัดทำและศกึษาแผนพัฒนาทาง
หลวงโครงการก่อสร้างทางแนวใหม ่
ทดแทนสายทางหลวงที่ไม่สามารถ
ขยายช่องจราจร เนื่องจากติดปญัหา
เรื่องต้นไม้หรือ EIA เป็นต้น 

● จัดสรรงบประมาณด้านความ
ปลอดภัยทางถนนให้มปีระสิทธิภาพ
และทั่วถึง 

สำนักแผนงาน (สผ.) 

● กวดขนักับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใน
การบันทกึข้อมูลรายงานผล
อุบัติเหต ุ

● ร่วมมอืกับตำรวจทางหลวง 
โรงพยาบาล บริษัทประกนัภยัใน
การขอขอ้มูลอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือและความแมน่ยำ 

สำนักอำนวยความปลอดภยั (สป.) 

● ปรับปรุงและแก้ไขแบบ
มาตรฐาน  

สำนักสำรวจและออกแบบ (สบ.) 

● สร้างระบบเครือข่ายสายทางที่
อยู่ในเขตพื้นที่ควรพึงระวัง เช่น 
อยู่ใกล้เขตป่าสงวน อุทยาน
แห่งชาติ 

● จัดเก็บและส่งข้อมูลต่าง ๆ 
ร่วมกับสำนกัแผนงานและ
สำนักงานกฎหมาย 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (สช.) 

● จัดเก็บและส่งข้อมูลรายงานการเกิด
อุบัติเหตุ 

● จัดเก็บและส่งข้อมูลงานดูแลรักษา/
ตัดแต่งต้นไม้ เช่น บุคลากร 
งบประมาณในการดำเนินงานต่าง ๆ 

● ส่งเสริมบคุลากรให้มคีวามรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานต้นไม้อยา่งแท้จริง 

หน่วยงานในส่วนภูมภิาค  

● ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์
การปลูกต้นไม้ใหม ่

● ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติในการ
ดูแลรักษาต้นไม้ ด้วยการผลิต
แหล่งนวัตกรรมการเรยีนรู้ 
ทดแทนรูปเล่มคู่มือ  

สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง (สถท.) 

● ศึกษาความเส่ือมสภาพและ
ลักษณะการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ในเขตทางหลวง 

● ศึกษาความคุ้มค่าของการปลูก
ต้นไม้ในเขตทางหลวง 

● ศึกษาการปอ้งกันทางกายภาพ 
เพื่อลดความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุ เช่นการติดตั้ง 

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง (สจ.) 
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ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการต่อความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ 

จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน และการประยุกต์ใช้ในงานของส่วนราชการที่สังกัด 

 

สิรวิชญ์ ผลึกมณฑล 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

กรมสรรพากร 

 

การเดินทางไปกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ของ HiPPS 14 Batch 1 ในครั้งนี้ ได้ศึกษาดูงานทั้งสิ้น  
9 แห่ง เป็นองค์กรภาครัฐ 4 แห่ง และภาคเอกชน 5 แห่ง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กรมการผังเมือง
ปั ก กิ่ ง  Tianjin Science & Technology Museum Tsinghua University (TUS Park: Tsinghua University 

Science Park) บริษัท Airbus Tianjin บริษัท Iflytek บริษัท JD.com บริษัท Didi Chuxing และบริษัท Xiaomi 
โดยผู้เขียนจะไม่บรรยายถึงเนื้อหาที่ได้รับจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน แต่จะนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อสังเกต 

บางประการต่อความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้  ตลอดจนการนำมา
ประยุกต์ใช้ในงานของส่วนราชการที่สังกัด 

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความแตกต่างจากประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นระบอบการปกครอง โครงสร้าง 
การบริหาร ระบบราชการ ขนาดพ้ืนที่ จำนวนประชากร ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ คุณค่า แนวความคิด ฯลฯ  
มากเสียจนกระทั่งผู้เขียนเองไม่แน่ใจว่าการที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนนั้น จะเป็นตัวเลือก
ที่พอจะบอกได้ว่าเหมาะสม แม้จะบอกไม่ได้ว่าเหมาะสมที่สุดหรือไม่กับประเทศไทยในขณะนี้ เพราะระหว่างการอบรม 
module อ่ืน ๆ ก่อนหน้า ก็ยังไม่เคยได้มีการอภิปรายกันในหมู่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างจริงจังว่า สรุปแล้วประเด็น/
ปัญหาของระบบราชการไทยคืออะไร สถานการณ์จึงไม่ต่างจากการออกไปแสวงหายารักษาโรค ในสถานที่ที่ถูก
กำหนด ในขณะที่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นโรคอะไร แต่คาดหวังว่า ในสถานที่นั้นมียาที่ดี ราคาแพง เป็นที่รู้จัก 
ได้รับความนิยม มีชื่อเสียงมากขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะหลัง และได้รับความสนใจอยู่มาก คงจะบังเอิญมียาบางตำรับ
รักษาอาการที่เป็นอยู่ได้ ผู้เขียนเองเห็นด้วยว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีเรื่องที่ดี  
มีประโยชน์ที่ประเทศอ่ืน ๆ สามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้มากมายหลายเรื่อง แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ประการหนึ่ง 
คือ ไม่ได้หมายความว่าประเทศทุกประเทศ จะนำบทเรียนเรื่องเดียวกัน ไปปรับใช้ในทำนองเดียวกันกับที่ทำ 

ในประเทศจีนที่ประเทศของตัวเองได้ เพราะทุกประเทศมีบริบทต่างกัน ดังที่ การศึกษาเปรียบเทียบในทาง
สังคมศาสตร์จึงมีหลักการพ้ืนฐานว่าเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่มีความคล้ายหรือลักษณะร่วมกันบางประการที่ทำให้
พอที่จะเปรียบเทียบ และเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นผลของการศึกษาเปรียบเทียบนั้น ได้ ซึ่งเห็นได้ว่านี่คือประเด็นพ้ืนฐาน
สำคัญที่ขาดหายไปจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ คือ ข้าราชการส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่มั่นคงในระดับหนึ่งว่าปัญหา/
ประเด็นสำคัญของราชการไทยคืออะไร ไม่ได้รู้จักประเทศจีนมากเพียงพอ จึงนำมาสู่ความไม่รู้ถึงนัยสำคัญของสิ่งที่ได้
เรียนรู้ ศึกษาเปรียบเทียบ และจะนำมาปรับใช้ในที่สุด  
 ประเด็นต่อมา คือ ในการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน สิ่งที่ควรคาดหวังว่าจะได้รับคืออะไร เพราะสิ่งที่ได้จากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ น้ำหนักค่อนข้างจะเน้นไปทางเนื้อหา (What) มากกว่าวิธีการ (How) กล่าวคือ เรารู้
อะไรเพ่ิมน้อยกว่าที่ควรจะเป็นไปมาก มากอย่างมีนัยสำคัญ มากอย่างที่สำนักงาน ก .พ. ควรจะทบทวนถึงรูปแบบ 
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โครงสร้าง เนื้อหาหลักสูตร ตลอดจนผู้ที่จะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในอนาคตว่าควรจะเป็น
อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ได้จากการไปศึกษาดูงานที่อย่างดีที่สุดก็เป็นได้แค่ เนื้อหา (What) ที่ดี ซึ่งก็ไม่ได้ดี
เช่นนั้นเสียด้วยซ้ำ ส่วนใหญ่เป็นการบรรยาย (Descriptive) อย่างหยาบ ๆ คร่าว ๆ แต่มีสัดส่วนว่าด้วยเรื่องของ
วิธีการ (How) น้อยจนเกินไป ทำให้สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานจึงเป็นเพียง พอทราบว่าแต่ละองค์กรดำเนินการ
อะไรบ้าง แต่ก็ไม่ได้ทราบอย่างครบถ้วนเป็นระบบทั้งหมด เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นข้อจำกัดของระยะเวลาที่มีในการเข้า
ศึกษาดูงานในแต่ละสถานที่ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อสถานที่แต่ละแห่งเท่านั้น  
น้อยกว่าระยะเวลาเดินทางที่ต้องใช้ในการเดินทางไปแต่ละสถานที่ประมาณอย่างน้อยหนึ่งเท่า ดังนั้น การศึกษาดูงาน
จึงได้รับประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควร เพราะเมื่อตั้งคำถามว่าบรรดาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงไม่ทราบเลยหรืออย่างไร
ถึงความสำคัญ/จำเป็นของเรื่อง/ประเด็นที่ได้จากการศึกษาดูงาน เช่น Artificial Intelligence, Data Analytics, 

Strategic Management, Digital Transformation, City Planning ฯลฯ คำตอบ คือ ไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ข้าราชการ 
วิญญูชนทั่วไปก็ทราบกันดีถึงเรื่องเหล่านั้นว่าต้องให้ความสำคัญ แต่สิ่งที่เราต้องการทราบไม่ใช่ว่าเราควรทำ / 

ให้ความสำคัญกับอะไร แต่เป็นเราจะทำอย่างไร ให้สิ่งที่เรารู้ดีว่าต้องทำนั้น เกิดเป็นจริงขึ้นได้  
ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า เป็นที่น่าเสียดายว่า การไปศึกษาดูงานในครั้งนี้  แม้ในคู่มือการศึกษาดูงานต่างประเทศ 

โครงการฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะระบุว่าเป็นองค์กรภาครัฐของจีน 3 แห่ง แต่ทางคณะไม่มีโอกาสได้พบกับ
ข้าราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีนเลยแม้แต่คนเดียว กล่าวคือ คณะได้เข้าศึกษาดูงานที่ Beijing Planning 

Exhibition Hall ซึ่งเป็นสถานที่ที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้อยู่แล้วในลักษณะแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูลทั่วไป แทนที่ 
จะเป็น กรมการผังเมืองปักกิ่ง1 เช่นเดียวกับ Tianjin Science & Technology Museum และ TUS Park ซึ่งไม่ใช่
หน่วยงานราชการที่เป็นผู้กำกับดูแลนโยบาย/ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่เป็นหน่วยงานย่อยในระดับ
ปฏิบัติที่มีการแตกตัวออกมาเพ่ือความคล่องตัวในการดำเนินการเท่านั้น  ทำให้บอกได้แค่ว่ารัฐบาลจีนสนใจ 

ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เท่านั้น แต่ก็ไม่ได้ดีมากนักโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ซึ่งยังไม่ดีเท่าพิพิธภัณฑ์ในหลายประเทศ
ในสหภาพยุโรป ดังนั้น การระบุว่า Public Sector และคำว่า กรมการผังเมืองปักกิ่ง อาจมีลักษณะเป็นการ 
Misleading ได้ เพราะในข้อเท็จจริงทางคณะไม่ได้มีโอกาสศึกษาดูงานยังหน่วยงานราชการแม้แต่แห่งเดียว จึงนับว่า
เป็นการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีความแตกต่างไปจากมาตรฐานแนวทางเดิมของสำนักงาน ก.พ. เช่น เมื่อครั้งผู้เขียนได้รับ
ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ (HR Unit) ผู้เขียนได้มีโอกาส
ศึกษาดูงาน โดยรับฟังการบรรยายจากข้าราชการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง ณ หน่วยราชการของประเทศ
ญี่ปุ่นที่มีความรับผิดชอบโดยตรงอย่างแท้จริง เป็นต้น 

 จุดเด่นที่น่าสนใจในภาพรวมที่ทุกองค์กรที่ไปศึกษาดูงานมีร่วมกัน คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ ซึ่งเมื่อมาพิจารณาถึงการมาปรับใช้ในมุมของการบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว  
จะเห็นได้ว่า ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง ในการควบคุม กำกับดูแล ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ  
แต่ในปัจจุบัน ค่าตอบแทนของข้าราชการไทยนั้นต่ำจนเกินไปอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ไม่สามารถดึงดูดความสนใจ  

ของผู้มีศักยภาพสูงในสาขาที่เกี่ยวข้องข้างต้นได้ นอกจากนี้ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการสักหนึ่งตำแหน่ง 

 

1 ผู้เขียนเข้าใจว่า หมายถึง Beijing Municipal Commission of City Planning หรือหน่วยงานอื่นใดในทำนองเดียวกนั 
http://www.ebeijing.gov.cn/Government/Departments/ 
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จะต้องดำเนินการหลายขั้นตอน มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมาก ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน ไม่สอดคล้องกับ
บริบททีเ่ปลี่ยนแปลงไป  

สภาพปัจจุบันจึงสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ มากกว่า
ประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถที่แท้จริง ความจำเป็นและผลประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ อย่างไม่สมดุล กล่าวคือ 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่กำหนดถึงเรื่องคุณวุฒิไว้ไม่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และช่องทาง/กลไก  

ที่เพ่ิมเติมมาในภายหลังเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นก็ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ระบบราชการตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจแข่งขัน
กับภาคเอกชนได้ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร นอกจากนี้  การที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
เท่ากันหมดไม่ว่าจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศนั้น ก็เป็นการบ่อนทำลายระบบ
ราชการไปโดยปริยาย เพราะถ้าคุณภาพของการศึกษาในต่างประเทศไม่ได้ดีกว่าคุณภาพของการศึกษาในประเทศแล้ว 
ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องมอบทุนรัฐบาลไปศึกษา ณ ประเทศใด ๆ อีกต่อไป เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าหลายเท่า แต่เพราะ
สำนักงาน ก.พ. ทราบและตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่าการศึกษาในต่างประเทศมีคุณภาพสูงกว่าใช่หรือไม่ จึงยังมีการ
จัดสรรทุนรัฐบาลอยู่จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น สิ่งที่สำนักงาน ก.พ. ทำ จึงลักลั่นย้อนแย้งในตัวเองอย่างไม่อาจเข้าใจได้ และ
เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้ที่มีคุณสมบัติสูงกว่าอย่างไม่เป็นธรรม ซ้ำร้ายยังมักมีความพยายามจะอธิบายว่านักเรียนทุน
รัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ได้รับเงินเดือนเท่ากับผู้สำเร็จการศึกษาในประเทศก็ไม่ไ ด้เสียเปรียบ  
เพราะหากนำเงินทุนที่ได้รับมารวมคำนวณด้วย เมื่อเฉลี่ยออกมาก็จะพบว่าเป็นเงินได้รับต่อเดือนสูง การอธิบายเช่นนี้
เป็นการให้เหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลและไม่มีตรรกะ เพราะหากเป็นเช่นนั้นจริงผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

ด้วยทุนส่วนตัวก็ต้องได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าด้วยใช่หรือไม่ เหตุที่ต้องกล่าวถึงประเด็นนี้ เพราะต้องตั้งคำถามว่า  
ท่านเชื่อโดยสจุริตอย่างไม่มีคำถามเลยหรือว่า บริษัท Airbus Tianjin บริษัท Iflytek บริษัท JD.com บริษัท Didi 

Chuxing และบริษัท Xiaomi จ้างบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่อง Artificial Intelligence, Data Analytics, Strategic 

Management, Digital Transformation ด้วยเพียงค่าตอบแทนขั้นต่ำหรือใกล้เคียงขั้นต่ำเท่านั้น เช่นเดียวกับที่
สำนักงาน ก.พ. กำหนดในระบบราชการไทย  
 นอกจากประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับมหภาคที่เป็นความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.พ. 
ข้างต้นแล้ว ผู้เขียนเห็นว่า มีประเด็นที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานของส่วนราชการที่สังกัดได้ คือ ก่อนจะเริ่ม
ดำเนินการใด ๆ ต้องยอมรับและเรียนรู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตเสียก่อน เพ่ือไม่ให้เกิดคามผิดพลาดซ้ำอีก  

ในอนาคต หลังจากนั้นจึงประเมินสภาวการณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนเสนอเป็นแนวคิด/ข้อเสนอ และแปลงไปเป็น
นโยบายและนำไปปฏิบัติ แต่ในทางปฏิบัติ ผู้เสนอและผู้รับผิดชอบที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมดมักไม่ทราบว่าปัญหาที่มี
อยู่เดิมคืออะไรบ้าง มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง ซึ่งอาจเป็นได้ตั้งแต่กรอบแนวความคิดในระดับมหภาคจนถึงรูปแบบ
วิธีการปฏิบัติในระดับจุลภาค จึงไม่ได้หยุดดำเนินการสิ่งเหล่านั้นหรือปรับกรอบแนวความคิด วิธีการ/รูปแบบของการ
ดำเนินการสิ่งที่ทำอยู่เดิมก่อน ผลที่เกิดขึ้น คือ นอกจากจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว ปัญหาที่มีอยู่เดิมยังทวี  
ความรุนแรงทั้งในเชิงปริมาณ (ขอบเขต) และเชิงเนื้อหา (ความซับซ้อน) ซ้ำร้ายหลายครั้งยังก่อให้เกิดปัญหาใหม่  
เพ่ิมขึ้นมาอีกด้วย ดังข้อคิดที่ได้รับจากการรับฟังการบรรยาย ณ สถานเอกอัครราชทูต ที่มีเนื้อหาตอนหนึ่งความว่า 
สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ไม่ได้ถึงกับไม่เคยดำเนินนโยบายผิดพลาดเลย แต่รัฐบาลจีนมีความ เป็นนักปฏิบัติและ 

กล้าลองผิดลองถูกด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ หากเราพิจารณาบริบทของประเทศจีนจะเห็นได้ว่า การจัดลำดับ
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ความสำคัญของนโยบายต่าง ๆ และการยกเลิกสิ่งที่ไม่จำเป็น/ไม่เข้ากับยุคสมัยหรือดำเนินการปฏิรูป เป็นเรื่องพ้ืนฐาน
ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

 จากการที่ผู้เขียนได้รับฟังความคิดเห็นและการนำเสนอของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น 14 ผู้เขียนพบว่า 
คนจำนวนมากยังเสนอว่าควรมีมาตรการทางภาษีเพ่ือดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน โดยไม่ได้ให้คำอธิบายเพ่ิมเติมใดอีก  
ผู้เขียนเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงประเด็นนี้เนื่องจากมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบราชการและประเทศ 
ผู้เขียนเข้าใจว่าผู้ที่เสนอให้ดำเนินการเช่นนี้มีความปรารถนาดี แต่อาจไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านการคลังเพียงพอ  
การให้ความสนับสนุนด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงินโดยงบประมาณแผ่นดินและสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นหลักนั้น  
เป็นภาระทางการคลังต่อรัฐบาลอย่างมีนัยสำคัญ2 เพราะหมายถึงรายได้ที่จะหายไป ขณะที่รายจ่ายยังคงมีอยู่ และ
งบประมาณแผ่นดินก็ขาดดุลมาโดยตลอดอยู่แล้ว อีกทั้ง อาจไม่มีผลในการดึงดูดหรือช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากการดำเนินการเช่นนี้เป็นการแทรกแซงกลไกตลาดและทำให้การแข่งขัน
เป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์ ทำให้สุดท้ายแล้วประเทศและประชาชนนอกจากไม่ได้รับประโยชน์แล้วอาจได้รับผลกระทบด้วย  
อีกทั้งในทางการเมือง ไม่มีข้าราชการการเมืองคนใดอยากเป็นผู้ยกเลิกนโยบายหรือมาตรการที่มีลักษณะให้ประโยชน์
ไม่ว่าจะกับประชาชนกลุ่มใดเพราะอาจถูกนำไปโจมตีทางการเมืองได้ 
 สุดท้ายนี้ผู้เขียน เห็นว่า สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะ
การทำงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ การใช้วิจารณญาณในการพิจารณา  

สิ่งที่ได้พบเห็นอย่างละเอียดถี่ถ้วน อะไรก็ตามที่สำคัญ จำเป็นเข้ากับบริบท สามารถนำมาปรับใช้ได้ดีกับประเทศไทย 
ก็พึงนำมาปรับใช้โดยไม่ต้องไปอธิบายว่าดีและควรทำเพราะประเทศจีนทำ เพราะประเทศไทยกับประเทศจีนมีความ
แตกต่างกันพอสมควร ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิด confirmation bias หรือการที่คนเรามักจะมองหาแต่ข้อมูลที่รองรับ
ในสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้ว3 หรืออคติทางด้านความคิด (cognitive bias) อ่ืน ๆ เช่น information avoidance หรือการที่
คนเราหลีกเลี่ยงข้อมูลบางอย่างที่เราไม่อยากจะได้ยิน4 เพราะคนที่ตกเป็นเหยื่อของ confirmation bias ก็มักจะตก
เป็นเหยื่อของ information avoidance อยู่แล้ว เพราะการที่เราค้นหาแต่สิ่งที่ เราอยากได้ยิน ในเวลาเดียวกัน 

เราก็กำลังหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราไม่อยากจะได้ยินไปโดยปริยาย ประเทศจีนก็มีข้อเสีย/ข้อผิดพลาดเช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ  
ผู้เขียนหวังว่าผู้ที่กำลังจะเสนอข้อเสนอ/นโยบายใด ๆ จะไม่เสนอเพียงเพราะว่าเหมือนกับสิ่งที่ตนอยากจะทำหรือ
เพราะประเทศจีนได้ทำสิ่งนั้นเท่านั้น โดยหลีกเลี่ยงที่จะรับรู้ถึงข้อเสนอ/ข้อวิจารณ์ที่ขัดแย้งกับความคิดของตน  
เพราะการรับรู้ข้อมูลรอบด้าน ทั้งข้อมูลที่ เห็นด้วย/สอดคล้องและคัดค้าน/ขัดแย้งกับความคิดเห็นของเรา  
และพิจารณาด้วยใจเป็นธรรม นับว่าเป็นคุณสมบัติของผู้นำที่ดี 
 

 

2 https://www.ocsc.go.th/node/3515 

3 https://thaipublica.org/2016/11/nattavudh-53/ 
4 https://thaipublica.org/2019/07/nattavudh-97/ 
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แนวคิดในการประยุกต์ใช้ Data Analytics และระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)  
ในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

อนุศักดิ์ ประสมสิน                                                                                                                     
วิศวกรปฏิบัติการ                                                                                                                                                

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล            
 

  สิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศนั้น คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งสามารถเริ่มจากระดับเล็ก ๆ ได้  
เช่น การสร้าง legacy ระดับบุคคลเชื่อมต่อถึงการสร้างกลยุทธ์ (Strategy) และส่งต่อกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic 

Execution) เพื่อไปสู่เป้าหมาย นโยบายในการพัฒนาของสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้เน้นด้านการพัฒนาประเทศ 
เพียงอย่างเดียวแต่ได้แสดงให้เห็นความมี Global mindset ผ่าน Chinese Dream ในการสร้างสันติภาพและการอยู่
ร่วมกันของประชาคมโลกโดยเคารพซึ่งกันและกัน ให้เป็น New type of international cooperation in this era”  
  ต้องยอมรับว่าในช่วงสิบกว่าปีมานี้สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของ
ทวีปเอเชียไปเรียบร้อยแล้วด้วยความยิ่งใหญ่ของประเทศบวกกับการเอาจริงเอาจังของบรรดาผู้บริหารประเทศ  

หลาย ๆ คนทำให้พวกเขาได้เปรียบประเทศอื่นในเอเชียหลายด้าน การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของจีนส่วนหนึ่งเกิด
จากประชาชนมี “commitment to learn” การปรับตัวเรียนรู ้เทคโนโลยีใหม่ ๆ การเรียนรู ้จากประสบการณ์  
การแสวงหาแนวทางการปรับตัวในยุคสมัยที่สังคมเศรษฐกิจเปลี่ยนไป  

นอกจากจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว สาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีมาตรการในการขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมาย อาทิ การปรับพฤติกรรมของประชาชนโดยพัฒนาระบบการให้คะแนนทางสังคมกับประชาชน (social 

credit) การจำกัดการใช้รถจักยานยนต์และการซื้อรถยนต์ในเขตเมืองหลวง การลดการใช้น้ำมันดีเซลและผลักดัน 

การใช้รถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งการมุ ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยด้าน  Data Analytics และเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างต่อเนื ่อง ทั ้งในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันเพื ่อช่วยเสริมประสิทธิภาพ  

ในการทำงานด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน 

ปัญญาประดิษฐ์ หรือที ่ เร ียกกันว่า AI คือ โปรแกรมที ่ถ ูกเขียนและพัฒนาให้มีความฉลาด  
มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้ โดยการประมวลผลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มากไปกว่านั้น  

ยังสามารถดัดแปลงการประมวลผล ประยุกต์ให้เป็นไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น Amazon Alexa และ Siri ดังนั้น
งานประเภทใดก็ตามที่มีการทำงานเป็นรูปแบบ ก็สามารถถูกปัญญาประดิษฐ์แทนที่ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการขับรถ 
งานบัญชี หรือการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน และสินเชื่อ แม้แต่งานที่ซับซ้อน ต้องใช้การคิด วิเคราะห์ ก็สามารถ  

ถูกแทนที่ได้เช่นกัน โดยสำหรับวงการเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ก็มีการนำ AI มาใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่า 

จะเป็นธุรกิจการกู้ยืมเงิน ธุรกิจประกัน การเรียกเก็บหนี้ หรือการทำ Credit Scoring ซึ่งหากเรารู้จักนำเทคโนโลยี AI 

มาใช้ให้เป็นประโยชน์ และรู้จักปรับตัว พัฒนาความรู้ และทักษะของตนเองอยู่เสมอ 

ผลการศึกษาล่าสุดเรื่องการใช้ AI (ปัญญาประดิษฐ์) มาวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
Nature Medicine ซึ่งจัดทำโดยนักวิจัยชาวอเมริกันและจีนกว่า 50 คน พบว่า ในบางกรณี AI สามารถวินิจฉัยโรค 

ได้แม่นยำมากถึง 95% ผลวิจัยนี้ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบ Deep Learning (เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของ Machine 
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Learning) มาเก็บข้อมูลสูงถึง 101 ล้านชุดของผู้ป่วยกว่า 1.3 ล้านคนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์การแพทย์  
ที่กวางโจว นักวิจัยพบว่า AI สามารถวินิจฉัยโรคอย่างเช่น โรคหอบหืด โรคปอดบวม และโรคไซนัสอักเสบ ได้แม่นยำ
มากกว่าทีมแพทย์จบใหม่ที่ร่วมการศึกษา ถึง 2 ทีม จากงานศึกษายังพบว่า AI สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำ 90 – 
95% แต่ในบางกรณีวินิจฉัยโรคได้แม่นยำเพียง 79% แต่ก็ถือว่ายังสูงกว่าการวินิจฉัยของกลุ ่มแพทย์จบใหม่   
แต่อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยพบด้วยว่าหากรวมคะแนนการวินิจฉัยในภาพรวมของ AI ยังถือว่าแม่นยำน้อยกว่ากลุ่ม
แพทย์อาวุโส 

สำหรับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการน้ำบาดาล ในการจัดทำ
นโยบายแผนและมาตรการ รวมทั้งงาน สำรวจ พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กำกับ ประสานงาน ติดตาม
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาเกี ่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล สามารถประยุกต์ใช ้ Data Analytics และระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน ได้แก่ 

งานสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล   

ปัจจุบันกรมใช้วิธีสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ ( Electrical resistivity method) ซึ่งเป็นวิธีที่
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ความต้านทานไฟฟ้าของหินเป็นตัวจำกัดปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่จะไหลผ่าน  

ชั้นหินนั้น ๆ เมื่อเราให้ศักย์ไฟฟ้า ผ่านลงไปในชั้นหิน ปกติในทางปฏิบัติกระแสจะถูกส่งลงสู่ดิน ผ่านขั้วไฟฟ้าสองขั้ว
แล้ววัดค่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสอง ซึ่งอยู่แนวเส้นตรงนั้น จากขนาดของค่าความต่างศักย์ที่ลดลง  

เราสามารถคำนวณค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะของชั้นดินได้  ความต้านทานไฟฟ้าของหินแต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่างได้แก่ ชนิดของแร่ที่ประกอบขึ้นเป็นหิน คุณภาพของน้ำที่แทรกอยู่ในเนื้อหินและอุณหภูมิ โดยทั่วไป
ชั้นหินจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงหินร่วนที่มีขนาดตะกอนใหญ่กว่าจะมีความต้านทานไฟฟ้าสูงกว่าชนิดที่มีเม็ด
ตะกอน เล็กกว่า แต่ปริมาณน้ำที่แทรกและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของน้ำจะเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะทำให้ความต้านทาน
ไฟฟ้าของหินเปลี่ยนแปลงไป  

ในทางปฏิบัติ การแปลความข้อมูลที ่ได้กราฟ Electrical resistivity ยังคงใช้ประสบการณ์และ 

ความเชี่ยวชาญของผู้แปลข้อมูลอยู่มากในการกำหนดจุดเจาะน้ำบาดาล หลายครั้งที่ทำการเจาะแล้วไม่พบชั้นน้ำ 

ตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนของความคลาดเคลื่อนระหว่างผล resistivity และผลการเจาะบ่อน้ำ
บาดาล ซึ่งหากมีการจัดทำข้อมูลความแม่นยำของผลการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์และผลการเจาะไว้เปรียบเทียบ  

หาความสัมพันธ์กัน ถือว่าเป็นการทำ Data Analytics อย่างหนึ่งของงานสำรวจศักยภาพน้ำบาดาล นอกจากนี้  
กรมสามารถพัฒนา AI (ปัญญาประดิษฐ์) โดยใช้ระบบ Deep Learning เพื่อช่วยในการตัดสินใจกำหนดจุดเจาะน้ำ
บาดาลที่แม่นยำมากขึ้นซึ่งจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของกรม 

งานด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล   

ปี พ.ศ. 2553 กรมมีโครงการสำรวจประเมินสถานการณด้านคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ใกล้เคียง 

แหลงฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกรมสามารถต่อยอดโดยใช้ Internet of Things 

(IoT) ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านการใช้งานของเราได้มากขึ้น สาเหตุเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ มีราคาถูกลง กรมสามารถพัฒนาระบบแจ้งเตือนสถานการณ์คุณภาพน้ำบาดาลด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด 
(sensors) เพ่ือวัดปริมาณสารปนเปื้อนในบ่อสังเกตการณ์ ทั่วประเทศเพ่ือส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแสดงข้อมูล
สถานะให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ พร้อมทั้งแสดงการคาดการณ์ทิศทาง 
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การไหลและระยะเวลาที ่สารปนเปื ้อนจะเดินทางไปถึงพื ้นที ่อ ื ่นใกล้เคียงจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ระบบแจ้งเตือน 

ดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาลได้อีกด้วย  การมีระบบแจ้งเตือน
ดังกล่าวจะทำให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์และตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและไม่คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว 

อีกต่อไป 

งานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  

การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (maintenances) ของกรมต้องได้รับการยกระดับโดยการนำเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ให้เป็นแบบ smart aintenance  เนื่องจากแต่ละปีงบประมาณ กรมได้ดำเนินการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล
มากกว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศ เครื่องจักรมีการสึกหรอจากการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง ในระบบการบำรุงรักษา
แบบดั้งเดิม ยังคงอาศัยคนในการเข้าไปตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือแบบพกพา หรืออ่านค่าและจดบันทึกจากมิเตอร์ 
หรือเกจวัด เพื ่อนำมาวิเคราะห์ ประสิทธิภาพ (Efficiency) สมรรถนะ (Performance) และการเสื ่อมสภาพ 
(Condition) ของเครื่องจักร เพ่ือการวางแผนการซ่อม การบำรุงรักษา และระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ หรือที่รู้จัก
กันในชื่อ Predictive Maintenance (PdM) หรือ Condition Based Maintenance (CbM)  

ระบบการบำรุงรักษาแบบ Smart Maintenance เป็นระบบที่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบสภาพ 
สมรรถนะของเครื่องจักร โดยอาศัยเทคโนโลยีของอุปกรณ์ IoT การสื่อสาร สัญญาณและการวิเคราะห์ เข้ามาช่วย 

ทำให้สามารถติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล แจ้งเตือน วางแผน เข้าถึงรายงาน และการสั่งการได้สะดวกและรวดเร็ว  

ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์โน้ตบุค เพื่อนำมาวางแผนในการผลิตและบำรุงรักษา 
ซึ่งเป็นส่วนที ่มาช่วยปรับปรุงระบบงาน Predictive Maintenance หรือ Condition Based Maintenance ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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Digital Literacy เพ่ือพัฒนาการกำกับดูแลธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
 

อภิฤดี เข็มเงิน 

วิศวกรปฏิบัติการ 

กรมธุรกิจพลังงาน 

 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการพัฒนาเข้าสู่
ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ด้วยเหตุดังกล่าว กรมธุรกิจพลังงานในฐานะผู้กำกับดูแลด้านความปลอดภัย
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติจึงควรเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดระยะเวลาการปรับปรุงข้อกำหนดและ
กฎหมายให้ทันสมัย และสามารถให้คำแนะนำกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการพัฒนาการบริการ 

ด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการ  

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ให้ความรู้และพัฒนาการคิดที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์จากการฝึกอบรม ณ กรุงปักกิ่งและเทียนจิน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทำให้เห็นภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรมของการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งมีความเชื่อมโยงทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการบริหารของรัฐบาลจีนมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกลยุทธ์ที่มองรอบด้าน 
ซึ่งได้นำกลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ (Strategic Execution) ทีจ่ะไปสู่เป้าหมายนั้น 

 

กรณีศึกษาการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของรัฐบาลจีน 

รัฐบาลจีนมีนโยบายที่จะปรับเปลี ่ยนระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมจากโรงงานของโลก (World 
Factory) เป็นเศรษฐกิจใหม่และสร้างสรรค์ (Innovative and Creative Economy) ซึ่งได้เกิดนวัตกรรมขึ้นมา 
อย่างมากมายและรวดเร็ว ทำให้มีเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในบางส่วนกระทั่งเกิดการว่างงาน รัฐบาลจีน
จึงมีนโยบายนำแรงงานที่ว่างงานออกจากเมือง เพื ่อลดความแออัดและลดการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมให้มี  
การพัฒนาแรงงานดังกล่าวให้เป็นแรงงานรุ่นใหม่ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังมี 

การป้องกันการเกิดปัญหาการว่างงาน ด้วยการปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น หลักสูตร Block Chain  
ในระดับอุดมศึกษา และมีการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ที่ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน มาใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ระบบ Social Credit ที่เป็นการให้คะแนนความดี เพื่อดูความ
น่าเชื่อถือในการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกิจ และควบคุมพฤติกรรม 

ส่วนด้านการดำเนินงานเชิงรับ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Didi Chuxing ซึ ่งเป็นบริษัทก่อตั ้งขึ้น 

เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ภายในประเทศ ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่และรถ 

ส่วนบุคคลที่มีชื่อว่า Didi โดยในช่วงแรกบริษัทได้ประสบปัญหาด้านกฎหมายและการต่อต้านจากผู้ให้บริการแท็กซี่  
รูปแบบเดิมเช่นเดียวกับประเทศไทย (กรณีบริษัท Uber และ Grab) โดยรัฐบาลจีนได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย 
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พร้อมกับบริษัทได้เพิ่มระบบคัดกรองผู้สมัครเป็นผู้ขับแท็กซี่ และละเว้นค่าบริการกับผู้ขับแท็กซี่ทำให้ผู้ขับแท็กซี่ 
เข้ามาในระบบเกือบทั้งหมด ลดความขัดแย้งในสังคม และยกระดับความปลอดภัยการให้บริการรถสาธารณะ อีกทั้ง
บริษัทได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) และจัดเก็บ Big data มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ 

ด้านคมนาคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้บริการรถบัส การให้บริการซ่อมบำรุงรถ และการให้บริการยานยนต์ไร้คนขับ 
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้นำ Big data มาพัฒนาโครงการที่เกี ่ยวข้องกับรัฐบาล เช่น การปรับปรุงสัญญาณ 

ไฟจราจรด้วยข้อมูลการใช้รถ การจัดการคมนาคมจากสนามบินด้วยข้อมูลการใช้รถและตารางการบิน การจัดตั้ง
โรงเรียนด้วยข้อมูลผู้ใช้บริการ และเมืองอัจฉริยะ (Smart city) เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ 

การบริหารจัดการประเทศ ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และใช้ทรัพยากรได้อย่างเป็น
ประโยชน์สูงสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากกรณีศึกษาข้างต้น เห็นได้ว่าสิ่งสำคัญของการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือสู่การเป็น

ประเทศไทย 4.0 คือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ โดยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้เริ ่มนำมาใช้งานแล้วในการควบคุมปลอดภัยธุรกิจ 

ก๊าซธรรมชาติคือโครงข่ายของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) ซึ่งภาคเอกชนได้นำ IoT มาใช้ในกิจการระบบ 

การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ด้วยการติดตั ้งอุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor) ที ่ท่อขนส่ง เพื ่องานปฏิบัติการและ
บำร ุงร ักษาอย่างทันที (Real-time) ในการตรวจสอบระบบป้องกันการผ ุก ่อน (Cathodic Protection)  
ทำให้บำรุงรักษาระบบท่อขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินงานได้ตลอดเวลา 

IoT เป็นผลสืบเนื่องของการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ให้เป็นระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อ
อุปกรณท์ี่มีรูปแบบหลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพ่ือการทำงาน
ร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลายเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว ทำให้
สามารถประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร ดังรูปที่ 1 โดยเริ่มต้นจากการตรวจวัดของ sensor  

เพ่ือประมวลผลและสั่งการให้อุปกรณ์อ่ืนทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัดจะเก็บบันทึกเป็น Big data 

ไว้ที ่ระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud) สำหรับนำไปใช้ปฏิบัติงานอื ่น เช่น การพยากรณ์ การประมวลผล 

ของอุปกรณ์ปลายทาง (Edge analytics) และการสร้างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence, AI) และยังสามารถ
นำข้อมูลไปใช้เพ่ือการศึกษาพัฒนาต่อไปได้อีกด้วย 
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รูปที่ 1 โครงข่ายของสรรพสิ่งในภาคอุตสาหกรรม (Farzad Ebrahimi, 2017) 

 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยี IoT และเทคโนโลยีอื ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ 

เพื ่อยกระดับการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว  ดังนั ้น จึงควรวางแผน 

การพัฒนาด้านบุคลากรและกระบวนการทำงาน ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดก้าวหน้า มีความใฝ่เรียนรู้และ 

มีความเป็นโลกาภิวัตน์ (Global Mindset) และสนับสนุนสื่อความรู้กับบุคลากร เช่น การจัดสรรงบประมาณสำหรับ
สมัครสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดซื้อหนังสือและมาตรฐานสากลออนไลน์ 
(E-book) เพื่อสามารถให้คำแนะนำและปรึกษาแก่ผู้ประกอบกิจการและประชาชนทั่วไปได้ โดยปรับเปลี่ยนบทบาท
จากผู้ตามภาคเอกชน เป็นผู้นำที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เช่น การตรวจติดตามตำแหน่งเคลื่อนที่
ถังขนส่ง และการบำรุงรักษาท่อและถังตามสถานประกอบการ ทั้งนี้ หากได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการ
เข้าถึงข้อมูลและเชื ่อมต่อระบบ จะทำให้สามารถพัฒนากระบวนการทำงานที ่ต ้องทำเป็นประจำให้เป็นระบบอัตโนมัต ิได้   
เช่น การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ที่ต้องพิจารณาผลการทดสอบและตรวจสอบรายปี  
ซึ่งนอกจากการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วยังมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตได้อีกด้วย และจัดให้มีการฝึกอบรม
เพิ่มทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการทำงาน เช่น การประชุมทางไกล และการทำงานร่วมกัน 

บนระบบ Cloud ที่สามารถทำงานได้พร้อมกันแบบ Real-time ด้วยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และแท็บเล็ต ซึ่งช่วยลดปัญหา
ความล่าช้าในการทำงานเนื่องจากการเดินทางได้ อนึ่ง การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย Digital Literacy 

เพื่อการกำกับดูแลธุรกิจก๊าซธรรมชาติ สามารถขยายผลไปยังกิจการอื ่นและนำไปใช้ประโยชน์อื ่นได้  เพื่อส่งเสริม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป ดังแสดงดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของ Digital Literacy สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน  
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

เอกสารอ้างอิง 
Farzad Ebrahimi.  (2017) .  Internet of Things and the Future of Oil & Gas Industry.  IoT 

Academy of Iran. 

กิจการก๊าซธรรมชาติ 
(ประเภทที่ 3) 

เทคโนโลยีใหม่ 
- IoT 

- Big data 

- Machine learning 
- AI 

การกำกับดูแลธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เช่น  
- การออกใบอนุญาต 

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต 

- การต่ออายุใบอนุญาต 

New database platform 

Digital Literacy เพ่ือการกำกับดูแลธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ลดขั้นตอน ลดเอกสาร ลดระยะเวลา 
Competitiveness 
เพ่ิมความสามารถ 

ในการแข่งข่น 

Open access 
ข้อมูลเพื่อ 

การศึกษาวิจัย 

Flexible working 
การทำงานแบบ 

ยืดหยุ่น 

การพัฒนา 

คุณภาพชีวิต 

พัฒนาและปรับปรุง 
กระบวนการทำงาน 
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การได้รับโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน  

สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 และการศึกษาดูงานที่กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ทำให้ทราบ
ถึงทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน คือการมีทักษะด้าน Strategic Management ซึ่งเห็นได้ชัดจาก 

การกำหนดยุทธศาสตร์ที่ดี ภายใต้วิสัยทัศน์ Chinese Dreamก ของรัฐบาลจีน อันเป็นคำง่าย ๆ แต่สร้างการมี 

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่จะทำให้จีนกลับมายิ่งใหญ่เป็นแหล่งอารยธรรมของโลกเฉกเช่น 

เมื่อหลายพันปีก่อน (China’s Rejuvenation) ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจีน (Rise of Chinese 

Civilization) โดยเป็นการสร้างแผนกลยุทธ์ที่เข้าใจถึงศักยภาพของประเทศและสถานการณ์ของโลกยุค VUCAข  

ซึ่งจำเป็นต้องมีทักษะด้าน Digital Transformation และการรู้จักใช้ Data Analytics มาประกอบและเป็นสิ่งที่มี
บทบาทอย่างมากทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนของจีน อาทิเช่น การตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินโดยให้บันทึกข้อมูล
ด้วยตนเอง (Self Check) การติดกล้องบันทึกพฤติกรรมเพ่ือเชื่อมกับระบบควบคุมความประพฤติ (Social Credit 

System) การทำระบบสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ตลอดจนสร้างระบบปฏิบัติการ หรือหุ่นยนต์ต่าง ๆ ที่ช่วย
อำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องการสื่อสาร การดำรงชีวิต การค้า และระบบโลจิสติกของประเทศ รวมถึงการมี Global 

Mindset ดังเช่นโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ของรัฐบาลจีนที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ และ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศรูปแบบใหม่โดยการใช้สันติภาพ ปราศจากการแทรกแซง ไม่โดดเดี่ยวใคร ใช้การ
เชื่อมโยงทางอารยธรรมผ่านการแลกเปลี่ยนและมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้ ในฐานะ 

ของข้าราชการ สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือการมีจิตของการบริการ Public Service Attitude ควบคู่กับการใฝ่เรียนรู้ 
Commitment to Learn และการคิดแบบองค์รวม Holistic View เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร สังคมและ
ประเทศได้อย่างเป็นระบบเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน 

แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ของจีนมีความน่าสนใจหลายด้าน แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึง
ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ของรัฐบาลจีน ซึ่งได้รับการบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564) เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานที่ผู้เขียนสังกัด 

 

 

 

ก การบรรยายเร่ืองภาพรวมประเทศจีน โดยอัครราชทูต มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ วันที ่23 เมษายน 2562 สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงปักกิ่ง 
ข VUCA  คือสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยความเป็นคำย่อของ ความผันผวน (Volatility)  ความไม่แน่นอน (Uncertainty)  

ความสลับซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity)   
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ยุทธศาสตร์ Made in China 2025   

แม้ว่าประเทศจีนจะมีมูลค่าการผลิตรวมในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ที่ 13.28 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2561 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ด้วยจำนวนประชากรกว่า 1,300 ล้านคน มีรายได้เฉลี่ย 
9,019 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี ซึ่งสูงขึ้นสิบเท่าจาก 10 ปีที่ผ่านมาก็ตาม แต่ด้วยสภาพความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลกปัจจุบัน รัฐบาลจีนจึงเล็งเห็นว่าการบริโภคภายในประเทศจะช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต อย่างไร 

ก็ตามด้วยภาพลักษณ์ที่ติดลบของสินค้าจีนในอดีต ส่งผลให้คนจีนหันไปใช้สินค้าจากต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย
เพราะมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้ามากกว่าและเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตตน ดังนั้น เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าจีน 

แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ รัฐบาลจีนจึงได้เลือกใช้คำที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและปรับเปลี่ยนแนวคิด
ค่านิยมของจีนด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ที่มุ่งปรับเปลี่ยนทิศทางผลิตของจีน จากโรงงาน
ของโลกเป็นแหล่งผลิตนวัตกรรมของโลกภายใน 6 ปีข้างหน้า สำหรับ 10 อุตสาหกรรมสำคัญที่มีศักยภาพการพัฒนา
เพ่ืออนาคต โดยมีแนวคิดขับเคลื่อนการผลิตด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย 

การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตให้ใช้ทรัพยากรและพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการแก้ปัญหา
เรื่องภาพลักษณ์สินค้าของจีนควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม  ซึ่งปัจจุบัน
รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนากว่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 2.1ก  
ของ GDP และดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม อาทิเช่น จัดตั้งกองทุนรัฐบาลเพ่ือลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ กำหนด
ลักษณะการผลิตแต่ละมณฑล จัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์ สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม การสร้าง local brand ตลอดจนการช่วยเหลือด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตร ด้วยการพัฒนาที่ก้าวล้ำ
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของจีนนี้ ทำให้ผู้เขียนเกิดคำถามว่า แล้วทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทอย่างไรต่อการ
พัฒนานวัตกรรมของประเทศจีนในปัจจุบัน  

 

ทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Industrial Property) กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 เมื่อโลกทศวรรษนี้ สามารถส่งผ่านข้อมูลความรู้ ตลอดจนส่งสินค้าไปทั่วทุกมุมโลกได้สะดวกรวดเร็ว จึ งเป็น
การง่ายที่จะทำให้เกิดการลอกเลียนแบบ ดังนั้นการได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีบทบาทต่อการค้าขาย
สินค้าในทศวรรษนี้มากพอสมควร อีกทั้งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์ ตลอดจนมีนวัตกรรม 
ยังสามารถใช้เป็นแต้มต่อทางการค้าเพ่ือสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ได้อย่างดีอีกด้วย ดังนั้น บทความนี้ 
จะขอพิจารณาเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญา 3 ประเภท คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent) สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Design) และเครื่องหมายการค้า (Trademark) ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความใหม่หรือแตกต่างจากสิ่งที่มี
อยู่แล้วเท่านั้น ถึงจะได้รับการจดทะเบียนและให้ความคุ้มครอง โดยรวมเรียกทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ว่า ทรัพย์สิน
อุตสาหกรรม (Industrial Property) อันมีหลักการให้ความคุ้มครองต่างจากลิขสิทธิ์ (Copy Rights) ทีคุ่้มครองผลงาน
ของผู้สร้างสรรค์ทันทีที่สร้างสรรค์ โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน และไม่ต้องมีความใหม่แต่อย่างใด นอกจากนี้  
การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินอุตสาหกรรมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจประเทศนี้ จะเลือกใช้เฉพาะ
ข้อมูลจำนวนการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินอุตสาหกรรมโดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศ (Resident)ค  

 

ค อ้างอิงสถิติการยื่นคำขอโดยบุคคลที่มีถิน่ที่อยู่ภายในประเทศ (Resident) จาก https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country profile/ 
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เพ่ือสะท้อนถึงความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาของคนในประเทศ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาตรวจสอบ มาเทียบ
กับค่า GDP ของประเทศง   

จากสถิติข้อมูลพบว่า ประเทศจีนมีแนวโน้มการยื่นคำขอทุกประเภทเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี (รูปที่ 1) โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเครื่องหมายการค้าที่มีสูงกว่า 6.3 ล้านคำขอ ในปี 2560 โดยมีสัดส่วนคำขอในประเทศทั้ง 3 ประเภทมากกว่า
ร้อยละ 80 ขณะที่ไทยมีสัดส่วนคำขอในประเทศค่อนข้างคงที่ทั้ง 3 ประเภท (รูปที่ 2) โดยมีการยื่นคำขอสิทธิบัตร 

การประดิษฐ์ต่ำที่สุดเฉลี่ย 5 ปี เพียงร้อยละ 15 ซึ่งหากคิดต่อจำนวนประชากรทุกหนึ่งแสนคน จะมีคนจีนยื่นขอ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 88 คำขอ ขณะที่คนไทยจะยื่นเพียง 1 คำขอ นอกจากนี้เมื่อนำค่า GDP มาพิจารณาร่วมด้วย 
จะพบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนการยื่นคำขอกับค่า GDP แปรผันตามกัน (รูปที่ 3 - 8) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า 
ความตระหนักเรื่องทรัพย์สินอุตสาหกรรมของคนในประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้น มีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่เพ่ิมมากข้ึน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
ไทยนั้น มทีิศทางท่ีสอดคล้องการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง อ้างอิงสถิติมูลค่าการผลิตรวมในประเทศ (GDP) และจำนวนประชากร (Population) จาก https://www.worldometers.info/ 
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ศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศไทย 

 สิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอันถือเป็นจุดแข็งนั้น1 คือการเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารเพราะด้วย
ความหลากหลายของวัตถุดิบ เป็นจุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยว มีทำเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของอาเซียน 
เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์และการบริการทางการแพทย์ รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ประเภทยางมาก รัฐบาลจึงมีแผน 

ต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) คืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเพ่ืออนาคต แต่งบลงทุนเพ่ือการวิจัยของไทยในปี 2560 
ประมาณ 1.4 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 0.782 ต่อ GDP นั้นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งในการลงทุนวิจัยของ Facebook3  
และน้อยกว่าจีนราว 8.1 ล้านล้านบาท เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยี บุคลากรและเงินทุนนี้ การกำหนด
จุดเน้นให้ชัดเจนเจาะจงจะช่วยให้กรอบการวิจัยพัฒนานวัตกรรมแคบลง ส่งผลให้การวิจัยมีประสิทธิผลและบรรลุ
เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งนำมาสร้างเป็นภาพลักษณ์ของประเทศได้ง่ายขึ้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าไทย 

ควรเน้นพัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัยอย่างจริงจัง เพราะนอกจากจะเป็นจุดแข็งของไทยแล้ว  
ยังมีสถิติการยื่นคำขอสิทธิบัตรโดยคนไทยสูงที่สุด มีการลงทุนวิจัยพัฒนาแล้วกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งมาก 

เป็นอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยมีจำนวนผู้ประกอบการที่ทำวิจัยมากที่สุด2 อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยง
การวิจัยพัฒนาไปสู่ภาคเกษตรกรรมและภาคธุรกิจอ่ืน ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยไดเ้ป็นวงกว้าง 
 

รสนิยมไทย : Made in Thailand ก้าวสู่ Taste of Thailand  

 “รสนิยมไทย” เป็นเสมือนหนึ่งธุรกิจแบบครบวงจรของประเทศไทยที่ต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่
จดจำต่อสายตาประชาคมโลกในเรื่องนวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ (Safe & Healthy Food) โดยมุ่งหวังให้ทุก 

ภาคส่วนของไทยมาร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาอาหารไทยซึ่งมีรสชาติและวัตถุดิบอันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนั้น  
ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขบวนการผลิตวัตถุดิบ แปรรูป ขนส่ง จัดจำหน่าย จวบจนถึง 
มือผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้คำนึงถึงเรื่องนี้แล้ว หากแต่ขาดเป้าหมายที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรมเพียงพอที่จะบูรณาการความรู้และความร่วมมือร่วมกัน ในการนี้ผู้เขียนจึงขอเสนอให้มีการทำชุด
ผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตรจำนวน 100 รายการที่แตกต่างกันทั้ง 77 จังหวัด  
เพ่ือส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยใช้โครงสร้างบรรจุภัณฑ์แบบเดียวกันแต่แตกต่างที่เรื่องราวหรือลวดลาย 
เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ร่วม (Corporate Identity) ของสินค้ารสนิยมไทย ภายใต้เครื่องหมายรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indications : GI) และเป็นการลดต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งหากพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบและ
ราคาเหมาะกับการเป็นของที่ระลึก ก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง  
 โดยแนวทางการพัฒนาสินค้ารสนิยมไทยภายในระยะ 10 ปี ได้ร้อยเรียง 4 เรื่องเข้าด้วยกันดังนี้ (รูปที่ 9) 
 1. ร้อยแปลง ร้อยร่วมกรีนเทคโนโลยี คือ การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์โดยใช้นวัตกรรมร่วมกันในแต่ละ
พ้ืนที่ เพ่ือช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตในการทำเกษตรอินทรีย์ อาทิ การใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการและควบคุม
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ในแต่ละพ้ืนที่ร่วมกัน การพัฒนาหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

ที่ใช้ไบโอดีเซลอย่างจริงจัง เพ่ือช่วยแก้ปัญหาแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมเพ่ิมความมั่นคงในภาค
การเกษตร และช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เป็นต้น 
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 2. ร้อยเมือง ร้อยรสชาติ คือ การผลิตอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นจำนวน 100 ชนิดให้มี
รสชาติ รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันเพ่ือเป็นอาหารประจำจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ให้มีอัตลักษณ์ร่วมกัน โดยมีแนวทางการพัฒนาด้านนวัตกรรม อาทิ การรักษาความสดใหม่ของผลผลิตทางการเกษตร 
การแปรรูปเป็นอาหารแบบพร้อมทาน หรือการพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุอาหาร เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้เกี่ยวพัน 

กับโครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ และโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ทีไ่ดบ้รรจุในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

 3. ร้อยสายใย ร้อยเชื่อมโลก คือ การประชาสัมพันธ์ทำการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยสร้างความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการของไทย พร้อมสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือคุ้มครองสิทธิและป้องกันการปลอมแปลงสินค้ารสนิยมไทย ซึ่งดำเนินการร่วมกับโครงการธงฟ้า 
ประชารัฐของกรมการค้าภายใน หรืองาน THAIFEX ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ โดยมีแนวทางพัฒนา
นวัตกรรม อาทเิช่น ระบบ E-commerce เฉพาะสินค้าไทย ระบบหุ่นยนต์บริหารจัดการคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า  
 4. ร้อยเรื่อง ร้อยรสนิยม คือ การถ่ายทอดเรื่องราว กระบวนการ วิถีชีวิต ที่ได้ทำอาหารอันเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวทั้ง 77 จังหวัด ผ่านโครงการ Amazing Thai Taste ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีผ่านศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ หรือศูนย์ฝึกอาชีพในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ต่อยอดนวัตกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้า โดยมีแนวทางการพัฒนานวัตกรรม4 อาทิเช่น แอปพลิเคชันนำเสนอและสืบค้น
ข้อมูลท่องเที่ยวในไทย หรือใช้จัดสรรทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวให้เหมาะสม  
 โดยการพัฒนานวัตกรรมทั้ง 4 ส่วนนี้  ควรเป็นนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม  (Eco-Innovation)  
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ควบคู่กับการรักษาสมดุลธรรมชาติ นำไปสู่การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังไม่สายเกินไปที่จะวิจัยและพัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพ่ือสร้างโอกาสและความได้เปรียบ 

ทางการค้าระหว่างประเทศในอนาคตด้วย  
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อ้างอิง 
1 ศูนย์เพ่ือการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA), ประเทศไทยกับ

การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน, 2560, สืบค้นออนไลน์ 
http://thailandcompetitiveness.org/topic_detail.php?lang=Th&ps=89, เข้าถึงเมื่อ 25 กรกฎาคม 
2562 

2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), 2561, รายงานผลการ
สำรวจการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยประจำปี 2561, 
สืบค้นออนไลน์ http://stiic.sti.or.th/work/rdi-survey-report-2018/, เข้าถึงเม่ือ 25 กรกฎาคม 2562 

3 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, วีดิทัศน์ CEO Innovation 

Forum 2018: การลงทุน R&D ของประเทศ, 2561 สืบค้น
ออนไลน์https://www.youtube.com/watch?v=dOo5Dghu5co&feature=youtu.be, เข้าถึงเมื่อ 25 
กรกฎาคม 2562 

4 พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์, นวัตกรรมการสื่อสารกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคประเทศไทย 4.0, 2561,
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (12), สืบค้นออนไลน์ https://www.tci-

thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/169455, เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562   
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