
HIPPS
14

High
Performance
and Potential
System

ติดป�ก
ความคิด

2



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 2 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้และเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้เข้า
อบรมกลุ่มที่ 2 เพื่อนำเสนอแนวคิดและองค์ความรู้ที่ได้รับในการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 
4.0 สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการต่อไป 

 

* หมายเหตุ บทความทั้งหมดนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ผู้รับทุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม เนื้อหาในบทความเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่ผูกพันกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดและสำนักงาน ก.พ. แต่อย่างใด 
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การกำจัดขยะบนเกาะล�าน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  

โดยเตาเผาขยะ ERCM (Earth Resource Ceramic Machine) 
 

ก�องเกียรติ  กิตติคุณ 
                                                                                             นักวิชาการพลังงานชำนาญการ 

                                                                                             สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน 
 

1. ท่ีมาและความสำคัญป6ญหา 

เกาะล�านจังหวัดชลบุรีบุรี อยู�ทางทิศตะวันตกของเมืองพัทยา โดยอยู�ห�างจากฝ#$งออกไปประมาณ 7.5 
กิโลเมตร เกาะล�านมีพ้ืนท่ี 4.07 ตารางกิโลเมตร นอกจากหาดทรายและชายทะเลแล�ว ภูมิประเทศส�วนใหญ�ร�อยละ 
90 เป5นภูเขา ท้ังนี้ ณ ป6 พ.ศ. 2559 เกาะล�านมีจำนวนประชากรท้ังสิ้น 2,869 คน เป5นเพศชาย 1,428 คน เพศหญิง 
1,441 คน มีจำนวนหลังคาเรือน 1,307 หลังคาเรือน ความหนาแน�นประชากรเฉลี่ย 705 คนต�อตารางกิโลเมตร          
โดยมีจำนวนประชากรแฝงอีกประมาณ 2,000 คน  (สำนักทะเบียนท�องถ่ินเมืองพัทยา, 2560)  

ป#จจุบัน เกาะล�านมีนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างประเทศเข�ามาท�องเท่ียวเฉลี่ย 10,000 - 20000 คน       
ต�อวัน เป5นสถานท่ีสร�างรายได�จากการท�องเท่ียวหลักแห�งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี เป5นเหตุให� เกาะล�านมีปริมาณขยะ 
มูลฝอยในพ้ืนท่ีเฉลี่ยถึงประมาณ 20 ตันต�อวัน (สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล�าน, 2560) 

การจัดการขยะมูลฝอยของเกาะล�าน ในอดีตมีการจัดการโดยวิธีจัดเก็บด�วยรถขนถ�ายขยะมูลฝอย และนำส�ง
จากเกาะมาพักถ�ายท่ีสถานีพักถ�าย ถนนสุขุมวิท พัทยาซอย 3 ด�วยเรือบรรทุกขยะขนาดความจุ 20 ตัน วันละ 1 เท่ียว 
ก�อนนำส�งไปกำจัดท่ีจังหวัดสระบุรี แต�เนื่องด�วยเรือบรรทุกขยะดังกล�าวชำรุดจนไม�สามารถซ�อมแซมได� อีกท้ังยังติด 
ข�อกฎหมาย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ท่ีจะต�องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจังหวัดหรือคณะกรรมการกลาง เพ่ือขอทำข�อตกลงกับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย หรือผู�ท่ีได�รับ
มอบหมายก�อนการดำเนินการขนส�งขยะเพ่ือไปกำจัดข�ามจังหวัด จึงไม�สามารถขนขยะออกไปกำจัดนอกพ้ืนท่ี         
นอกเกาะได� แต�อย�างไรก็ตาม การขนส�งขยะไปกำจัดท่ีจังหวัดสระบุรีก็มีค�าใช�จ�ายในการกำจัดท่ีสูงมากจนอาจเป5น
ป#ญหาด�านงบประมาณการกำจัดขยะในระยะยาวได� 

 ป#จจุบันเกาะล�านมีการจัดเก็บขยะปริมาณเฉลี่ยประมาณ 20 ตันต�อวัน ด�วยรถบรรทุกขยะมูลฝอย         
แบบปJคอัพ ความจุ 2.5 ตัน เก็บขนมูลฝอยวันละ 8 – 9 เท่ียวต�อวัน และรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาดใหญ� ความจุ 2.5 ตัน               
เก็บขนมูลฝอยวันละ 4 – 5 เท่ียวต�อวัน จากนั้นจะ นำไปจัดการโดยเทกองบนพ้ืนท่ีลานเทกองขยะ บริเวณใกล�     
หาดแสม ขนาดกว�างประมาณ 3 ไร� ความลึกลงใต�ดินประมาณ 20 เมตร กองขยะสูงจากพ้ืนดินประมาณ 2 เมตร    
โดยมีขยะตกค�างสะสมบนเกาะกว�า 50,000 ตัน ซ่ึงจากท่ีทำการศึกษาลงพ้ืนท่ีในขณะนี้ พบว�าพ้ืนท่ีบ�อขยะในป#จจุบัน
เหลือพ้ืนท่ีน�อยไม�เพียงพอต�อการกำจัดต�อไปได�อีก เทศบาลเมืองพัทยาจึงจัดให�มีการทำประชาพิจารณMในเรื่อง       
ขอวิธีการกำจัดขยะบนเกาะล�าน ปรากฏว�าป#จจุบันประชาชนได�มีความเห็นตรงกันท่ีจะใช�วิธีติดต้ังเตาเผาขยะ         
ท่ีเป5นไปตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล�อยท้ิง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2553 ซ่ึงขณะนี้ยังอยู�ในข้ันตอนการศึกษาวิจัยผลกระทบ และยังไม�มีการเลือก
เทคโนโลยีท่ีจะใช�ในการกำจัดขยะ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้อาจะเป5นหนทางหนึ่งท่ีจะช�วยในการแก�ป#ญหาขยะ          
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บนเกาะล�านได� ซ่ึงจากข�างต�นท่ีกล�าวมาชี้ให�เห็นว�า ป#ญหาขยะบนเกาะล�านจำเป5นท่ีต�องรีบแก�ไขโดยเร�งด�วน          
ด�วยพ้ืนท่ีของบ�อขยะท่ีมีจำกัด และกลิ่นของขยะท่ีส�งผลกระทบต�อชุมชน ซ่ึงอาจจะส�งผลให�สุขภาพและรายได�            
ของชุมชนท่ีมาจากการท�องเท่ียวลดลงได�  
2. ข�อเสนอโครงการ  

จากการสอบถาม และปรึกษาหารือกับทางบริษัท DOS GREENOVATION จำกัด ซ่ึงเป5นบริษัทที่มีการดำเนิน         
ธุรกิจการเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน ได�พบว�าประเทศญี่ปุZนมีการใช�เตา เผาขยะ          
ที่เรียกว�า ERCM (Earth Resource Ceramic Machine) ซ่ึงสามารถกำจัดขยะที่มีลักษณะแบบเดียว กับทางประเทศไทยคือ
ขยะที่มีความชื้นสูง (มีปริมาณเศษอาหารหรือขยะเป6ยกปนอยู�ในขยะมูลฝอยเป5นปริมาณมาก) ซ่ึงข�อดี และการปลดปล�อย
มลพิษของเตาเผาขยะชนิดนี้ มีดังนี้ 

ข�อดี 
 - มีค�าการติดตั้ งที่ ไม�สู งมากเนื่ องจากไม�จำเป5นต�องมีการใช�วัสดุที่ทนไฟ ใช� เพี ยงเหล็ก carbon steel                  
ในการก�อสร�าง 
 - ไม�จำเป5นต�องใช�เชื้อเพลิงในการเผาขยะเนื่องจะใช�ขยะเป5นเชื้อเพลิงในการเผาไหม�ตัวมันเอง 
 - ใช�ไฟฟlาน�อยมากในการเดินเคร่ืองเผาเนื่องจากใช�เพียง blower อย�างเดียวในการช�วยการเผาไหม� 
 - ค�าจ�างแรงงานที่ไม�สูงเนื่องจากไม�จำเป5นต�องมีคนงานที่มีทักษะสูงในการเดินเคร่ือง และไม�จำเป5นต�องมีคน             
คุมเตาเผาในตอนกลางคืน 

- การสึกหรอของท�อเหล็กมีน�อยมากเนื่องจากมีอุณภูมิในระบบไม�สูง และมีการปล�อยกnาซไฮโดรเจนคลอไรดM 
- มีความสามารถในการลดอัตราส�วนของขยะได�ถึง 1 ต�อ 500 กิโลกรัม โดยกระบวนการทางความร�อน 
- ไม�ต�องการใช�น้ำในการหล�อเย็นระบบเนื่องจากอุณหภูมิในกระบวนการเผาไหม�ไม�สูงมาก 

  การกำจัดปลดปล9อยมลพิษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         อ�างอิง ERCM System DOS Greenovation, Thammasorn Group 

 

- สารไดออกซินจะถูกปlองกันโดยมีการลดอุณหภูมิย�างรวดเร็ว ท่ีบริเวณ carbonization และ drying 
จาก 500 องศาเซลเซียส ไปเป5น 100 องศาเซลเซียส เพ่ือปlองกันการเกิดไดออกซินซ่ึงจะเกิดท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ 300 องศาเซลเซียส 
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- กnาซไฮโดรครอริกบางส�วนจะถูกจับด�วยปริมาณความชื้นในขยะ และตกลงด�านล�างของเตา   
- ปริมาณ NOX จะถูกปlองกันโดยการลดอุณหภูมิอย�างรวดเร็วท่ี Decomposition Zone 
- ปริมาณละอองฝุZนมีไม�มากเนื่องจากในกระบวนการเปZามีความเร็วลมไม�สูงอีกท้ังยังมีถุงขยะท่ีช�วยให�

ฝุZนไม�กระจาย 
         ตารางเปรียบเทียบปริมาณมลพิษระหว�าง ท่ีถูกปล�อยออกจากเตา ERCM และ มาตรฐานของ

ประเทศญ่ีปุZนท่ีมีปริมาณสูญเสียออกซิเจนท่ี 12 เปอรMเซ็นตM 

 
             อ�างอิง ERCM System DOS Greenovation, Thammasorn Group 

 

3. แผนการบริหารจัดการขยะและวิเคราะหHความคุ�มค9าโครงการ  

 

3.1 แผนการบริหารจัดการขยะบนเกาะล�านจังหวัดชลบุรี  
 การกำจัดขยะบนเกาะล�านจะดำเนินการโดยติดต้ังเตาเตาเผาขยะ ERCM (Earth Resource Ceramic 
Machine) ขนาดความจุ 20 ตัน/วัน  จำนวน 2 เครื่อง โดยเครื่องท่ี 1 ใช�ในการกำจัดขยะ ท่ีเกิดข้ึนในป#จจุบันท่ีมี         
การเกิดปริมาณเฉลี่ย 20 ตัน/วัน และเครื่องท่ี 2 ใช�การกำจัดขยะคงค�าง ท่ีมีปริมาณ 50000 ตัน/วัน ซ่ึงจะใช�เวลา          
ในการกำจัดขยะคงค�างท้ังหมด ประมาณ 7 ป6  
 3.2 การวิเคราะหMความคุ�มค�าโครงการ 
   สำหรับในกรณีท่ีเทศบาลเมืองพัทยาลงทุนในการดำเนินโครงการเองโดยใช�งบประมาณในการติดต้ัง
เตาเผาขยะ ERCM 2 เครื่องเป5นเงิน 80 ล�านบาทหากเปรียบเทียบกับการดำเนินการกำจัดขยะแบบเดิมท่ีมีการขนย�าย
ขยะไปกำจัดบนฝ#$งโดยไปท้ิงท่ีบ�อฝ#งกลบคิดอัตราการกำจัด 1,300 บาทต�อตัน (ค�าท้ิงแบบ landfill รวมกับค�าขนส�ง) 
พบว�าเทศบาลจะสามารถประหยัดงบประมาณได� ถึง 15,835,300 บาท/ป6  ซ่ึงมีมูลค�าป#จจุบันสุทธิ (NPV) 
45,301,521.92 บาท ระยะเวลาคืนทุน (payback period) 6 ป6 3 เดือน อัตราคืนทุนภายใน(Internal rate of 
return เท�ากับ 15% และ คิดเป5นเงินงบประมาณท่ีใช�ในการกำจัดขยะตลอดอายุโครงการเวลา 20 ป6โดยไม�คิดอัตรา
ถดถอย เท�ากับ 149,544,000 บาท    
 สำหรับในกรณีท่ีเทศบาลเมืองพัทยาให�เอกชนมาลงทุนโดยจ�ายค�ากำจัดขยะโดยติดต้ังเตาเผาขยะ ERCM 2 
เครื่อง พบว�าโครงการมีมูลค�าป#จจุบันสุทธิเท�ากับ 47,188,835.20 บาท ระยะเวลาคืนทุน (payback period) 6 ป6 6 เดือน             
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อัตราคืนทุนภายใน (Internal rate of return เท�ากับ 14% และ คิดเป5นเงินงบประมาณท่ีใช�ในการกำจัดขยะ             
ตลอดอายุโครงการเวลา 20 ป6โดยไม�คิดอัตราถดถอยเท�ากับ 385,930,000.00 บาท 
 จากการวิเคราะหMโครงการสำหรับการกำจัดขยะโดยเทศบาลเมืองพัทยา และกำจัดโดยจ�างบริษัทเอกชนมี
ความเป5นไปได�ท้ังสองโครงการข้ึนอยู�กับการพิจารณาตามความเหมาะสมของผู�บริหาร 
(รายละเอียดการคำนวณสามารถศึกษาได�จากเอกสารแนบท�าย) 
4. ข�อเสนอแนะ 

จากการศึกษาในครั้งนี้พบว�าการกำจัดขยะโดยใช�เตาเผา ERCM มีความน�าสนใจและมีความเป5นไปได�  
ในด�านการทางเศรษฐศาสตรM และทางสิ่งแวดล�อม แต�เนื่องจากการสอบถามจากบริษัท DOS Greenovation จำกัด 
พบว�าเทคโนโลยีนี้ยังไม�ได�นำมาใช�ในประเทศไทย จึงเห็นควรให�มีการจัดการให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องประสานงาน          
ไปท่ีบริษัท DOS Greenovation จำกัด เพ่ือให�บริษัทฯ ประสานงานไปท่ีเจ�าของสิทธิบัตรของเตา ERCM และ             
ไปศึกษาดูงานท่ีสถานท่ีจริง เพ่ือใช�ในการประกอบการพิจารณาในการกำจัดขยะในประเทศไทยต�อไป  
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เทศบาลเมอืงพทัยาลงทุนเอง เอกชนลงทุน 

1. fixed cost  
จํานวนเงนิ 
(บาท) 

1.fixed cost  
  

จํานวนเงนิ (บาท) 

1.1 ค่าตดิตั (งเตาเผาขยะ ERCM ประสทิธภิาพการกําจดัขยะขนาด 20 
ตนั/วนั จํานวน 2เครื8อง 

 80,000,000  1.1 ค่าตดิตั (งเตาเผาขยะ ERCM ประสทิธภิาพการกําจดัขยะขนาด 20 ตนั/วนั จํานวน 2 เครื8อง 
เครื8องละ 40 ลา้นบาท                                    1.2 ค่าแมค็โคร 2350000 บาท 1 คนั            
1.3 รถขนส่งขยะ 3 ตนั 6ลอ้ กําลงัเครื8องไม่ตํ8ากว่า 80 กโิลวตัต์ 1075000 บาท/คนั จํานวน 4 
คนั รวม 4300000 บาท 

 86,650,000 

2. operation cost  
จํานวนเงนิ (บาท/
ปี) 

2. operation cost  
จํานวนเงนิ (บาท/
ปี) 

2.1 ค่าไฟฟ้าประจําสถานนีกําจดัขยะ 20000 บาท/เดอืน  240,000.00  2.1 ค่าไฟฟ้าประจําสถานนีกําจดัขยะ 20000 บาท/เดอืน  240,000 
2.2 ค่านํ(ามนัแมค็โคร ที8ใชต้กัขยะ จํานวน 1 คนั อตัรานํ(ามนั 18 ลติร/วนั 
คดิเฉลยีนํ(ามนัดเีซล ที8ลติรละ 30 บาท/วนั* 18ลติร/วนั*8ชั 8วโมง*335วนั/
ปี* (คดิวนัหยุดและซอ้มบํารุง 30 วนั/ปี) เฉลี8ย 120600บาท/เดอืน 

 1,447,200.00  

2.2 ค่านํ(ามนัแมค็โคร ที8ใชต้กัขยะ จํานวน 1 คนั อตัรานํ(ามนั 18 ลติร/วนั คดิเฉลยีนํ(ามนัดเีซล      
ที8ลติรละ 30 บาท/วนั* 18ลติร/วนั*8ชั 8วโมง*335วนั/ปี* (คดิวนัหยุดและซอ้มบํารุง 30 วนั/ปี) 
เฉลี8ย 120600บาท/เดอืน 

 1,447,200 

2.3 ค่านํ(ามนัรถขยะขนาด 2.5 ตนั  อตัราสิ(นเปลอืง 4 กโิลเมตร/ลติร เกาะ
ชา้งมคีวามยาวสงูสุดจากเหนือไปใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร ไปกลบั 10 
กโิลเมตร ดงันั (น นํ(ามนัที8 ใชต้อ่วนั 10/4= 2.5 ลติร/วนัตอ่คนั  ม ี4 คนัใช้
นํ(ามนั 10 ลติร/วนั คดินํ(ามนัดเีซล 30 บาทต่อลติร เสยีค่านํ(ามนั เฉลี8ย 
9120 บาท/เดอืน 

 109,500.00  

2.3 ค่านํ(ามนัรถขยะขนาด 2.5 ตนั  อตัราสิ(นเปลอืง 4 กโิลเมตร/ลติร เกาะชา้งมคีวามยาวสงูสุด
จากเหนือไปใตป้ระมาณ  5 กโิลเมตร ไปกลบั 10 กโิลเมตร ดงันั (น นํ(ามนัที8 ใชต้่อวนั 10/4= 2.5 
ลติร/วนัตอ่คนั  ม ี4 คนัใชนํ้(ามนั 10 ลติร/วนั คดินํ(ามนัดเีซล 30 บาทต่อลติร เสยีค่านํ(ามนั เฉลี8ย 
9120 บาท/เดอืน 

 109,500 

2.4 ค่าจา้งแรงงาน                                                                       
2.4.1 คนขบัแมค็โคร 1 อตัรา เงนิเดอืนอตัราละ 12000 บาท/เดอืน            
2.4.2 คนขบัรถขยะและคนเกบ็ขยะ 8 อตัรา เงนิเดอืนอตัราละ 10000 
บาท/เดอืน รวม 80000 บาท/เดอืน                                                   
2.4.3 พนักงานเอกสาร 1 อตัรา เงนิเดอืนอตัราละ 12000 บาท/เดอืน          
 รวมค่าจา้ง/เดอืน 104000 

 1,248,000.00  

2.4 ค่าจา้งแรงงาน                                                                                                 
2.4.1 คนขบัแมค็โคร 1 อตัรา เงนิเดอืนอตัราละ 15000 บาท/เดอืน                                       
2.4.2 คนขบัรถขยะและคนเกบ็ขยะ 8 อตัรา เงนิเดอืนอตัราละ 12000 บาท/เดอืน รวม 98000 
บาท/เดอืน                                                                                          2.4.3 
พนักงานเอกสาร 1 อตัรา เงนิเดอืนอตัราละ 13000 บาท/เดอืน                                            
รวมค่าจา้ง/เดอืน 138000 

 1,656,000 

3.mentainance cost   3.mentainance cost   

3.1 ค่าจา้งบรษิทัมาทําการซอ้มบํารุง  100,000.00  3.1 ค่าจา้งบรษิทัมาทําการซอ้มบํารุง  100,000 
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ตารางแสงค9าใช�จ9ายและผลประหยัดจากการกำจัดขยะโดยวิธี ERCM 
 กําจดัขยะแบบเดมิโดยใชว้ธิ ีERCM 

   

ค่าใชจ้่ายในการกําจดัขยะ   

 ค่าทิ(งบ่อขยะแบบ land 
fill(บาท/ตนั)  

 ค่าเกบ็และขนส่งมาทิ(งบนฝั 8ง (บาท/
ตนั)  

 รวม (บาท/ตนั)  
 ปรมิาณขยะที8ตอ้งกําจดั 

ตนั/ปี   รวม ตนั/
ปี  

 ค่าใชจ้่ายการกําจดัขยะต่อปี  
 เก่า   ใหม่  

 500.00   800.00   1,300.00   7,300.00   7,300.00  
 
14,600.00 

 18,980,000.00  

           

EMCR (Earth Resource Ceramic Machine)    

ค่าใชจ้่ายในการกําจดัขยะ 
operation cost (ไฟฟ้า + 

เชื(อเพลงิ)บาท/ปี 

 Labour cost 10000 บาทต่อคน 10 
คน บาท/ปี 

  

maintenance cost    
บาท/ปี 

รวมค่าใชจ้่ายในการกําจดัขยะ ต่อปี (ปรมิาณ 14600 ตนั/ปี เทา่กนั 

 1,796,700.00   1,248,000.00   100,000.00   3,144,700.00  

           

รายรบั/ปี ที8เกดิจากผลการ
ประหยดั 

รายจ่ายวธิเีดมิ/ปี รายจ่าย ERCM /ปี ผลประหยดั     

 18,980,000.00   3,144,700.00   15,835,300.00      

 
    
        
 
 
 



7 

ตารางแสดงการวิเคราะหHโครงการเทศบาลเมืองลงทนเอง 

 รายการ 
   

 ปีที8ดาํเนินการ  
 เริ8ม
ลงทุน  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 รายรบั จากผลประหยดั   -    
 
15,835,300 

 
15,835,300 

 
15,835,300 

 
15,835,300 

 
15,835,300 

 
15,835,300 

 
15,835,300 

 
15,835,300 

 
15,835,300 

 
15,835,300 

 
15,835,300 

 
15,835,300 

 
15,835,300 

 
15,835,300 

 
15,835,300 

 
15,835,300 

 
15,835,300 

 
15,835,300 

 
15,835,300 

 20,835,300  

 รายจ่าย                       

 fixed cost    80,000,000            6,650,000            

 operation cost     1,796,700  1,796,700   1,796,700  1,796,700   1,796,700  1,796,700   1,796,700  1,796,700   1,796,700  1,796,700   1,796,700  1,796,700   1,796,700  1,796,700   1,796,700  1,796,700   1,796,700  1,796,700   1,796,700  1,796,700  

 labour cost     1,248,000   1,248,000   1,248,000   1,248,000   1,248,000   1,248,000   1,248,000   1,248,000   1,248,000   1,248,000   1,248,000   1,248,000   1,248,000   1,248,000   1,248,000   1,248,000   1,248,000   1,248,000   1,248,000   1,248,000  

 maintenance cost     100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  

 กําไรสุทธ ิ -80,000,000  
 
12,690,600 

 
12,690,600 

 
12,690,600 

 
12,690,600 

 
12,690,600 

 
12,690,600 

 
12,690,600 

 
12,690,600 

 
12,690,600 

 6,040,600  
 
12,690,600 

 
12,690,600 

 
12,690,600 

 
12,690,600 

 
12,690,600 

 
12,690,600 

 
12,690,600 

 
12,690,600 

 
12,690,600 

 17,690,600  

 กําไรสะสม  -80,000,000  
-
67,309,400 

-
54,618,800 

-
41,928,200 

-
29,237,600 

-
16,547,000 

-3,856,400   8,834,200  
 
21,524,800 

 
34,215,400 

 
40,256,000 

 
52,946,600 

 
65,637,200 

 
78,327,800 

 
91,018,400 

 
103,709,00
0  

 
116,399,60
0  

 
129,090,20
0  

 
141,780,80
0  

 
154,471,40
0  

 172,162,000 

 มูลค่าปัจจุบนัของกําไร
สุทธ ิ 

-80,000,000  
 
11,782,193 

 
10,938,811 

 
10,155,799 

 9,428,835   8,753,909   8,127,295   7,545,534   7,005,416   6,503,961   2,874,219   5,606,165   5,204,869   4,832,299   4,486,398   4,165,257   3,867,103   3,590,292   3,333,295   3,094,694   4,005,180  

 NPV    45,301,521.92             

 pay back period     6.30  
 หรอื 6 ปี 
3 เดอืน  

           

 IRR    15%            

 discounted rate = (1+real interrest rate)*(1+inflation rate)-1   7.71                  

 อ�างอิง เว็บ ธนาคารแห�งประเทศไทย     real interrest rate = อัตราดอกพันธบัตรไทย= 3.05 %   
 http://tradingeconomics.com     inflation rate = 1.15%           
 ค�ากำจัดขยะ 1300 บาท/ตัน  รัฐจ�ายเงินไม�คิดอัตราถดถอยสำหรับการกำจัดขยะตลอด 20 ป6 149,544,000.00  

 หมายเหตุ  อัตราการกำจัดขยะของเคร่ือง EMCR เท�ากับ 20 ตันต�อวัน เราจะติดต้ัง 2 เคร่ือง เคร่ืองท่ี 1 ใช�กำจัดขยะใหม� เคร่ืองท่ี 2 ใช�กำจัดขยะเก�าและใช�รองรับปริมาณขยะท่ีเพิ่มขึ้นหลังป6ท่ี 7 (เน่ืองจากขยะเกาะมีบริมาณ 
50000 ตัน กำจัดวันละ 20 ตัน จะใช�เวลาประมาณ 7 ป6 ในการกำจัดขยะเก�า) และ มี Fixed cost เคร่ือง ละ 40 ล�านบาท รวม 2 เคร่ือง 80 ล�านบาท และคาดว�าจะขายคืนซากได� 5 ล�านบาทในป6ท่ี 20 และคาดว�าจะขายมูลค�าซากเตาเผา 
5 ล�านบาทในป6สุดท�าย ในป6 ท่ี 10 มีการจัดซ้ือรถแม็คโคร 1 คัน และ รถขนขยะใหม� 4 คัน ราคา 6,650,000 บาท   
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 ตารางแสดงการวิเคราะหMโครงการเอกชนลงทุนเอง 

 รายการ 
   

 ปีที8ดําเนินการ  

 เริ8มลงทุน  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 รายรบั จากเทศบาลใหใ้น
การกําจดัขยะ  

 -     18,980,000.0 
 
18,980,000.0 

 
18,980,000.0 

 
18,980,000.0 

 
18,980,000.0 

 
18,980,000.0 

 
18,980,000.0 

 18,980,000.0  18,980,000.0 
 
19,645,000.0 

 
18,980,000.0 

 
18,980,000.0 

 
18,980,000.0 

 
18,980,000.0 

 18,980,000.0   18,980,000.0   18,980,000.0   18,980,000.0   18,980,000.00   24,645,000.00  

 รายจ่าย                       

 fixed cost   
 
86,650,000.0 

          6,650,000.0            

 operation cost     1,796,700.0   1,796,700.0   1,796,700.0   1,796,700.0   1,796,700.0   1,796,700.0   1,796,700.0   1,796,700.0   1,796,700.0   1,796,700.0   1,796,700.0   1,796,700.0   1,796,700.0   1,796,700.0   1,796,700.0   1,796,700.0   1,796,700.0   1,796,700.0   1,796,700.00   1,796,700.00  

 labour cost     1,656,000.0   1,656,000.0   1,656,000.0   1,656,000.0   1,656,000.0   1,656,000.0   1,656,000.0   1,656,000.0   1,656,000.0   1,656,000.0   1,656,000.0   1,656,000.0   1,656,000.0   1,656,000.0   1,656,000.0   1,656,000.0   1,656,000.0   1,656,000.0   1,656,000.00   1,656,000.00  

 maintenance cost     100,000.0   100,000.0   100,000.0   100,000.0   100,000.0   100,000.0   100,000.0   100,000.0   100,000.0   100,000.0   100,000.0   100,000.0   100,000.0   100,000.0   100,000.0   100,000.0   100,000.0   100,000.0   100,000.00   100,000.00  

 depreciation    4,348,000.0   4,348,000.0   4,348,000.0   4,348,000.0   4,348,000.0   4,348,000.0   4,348,000.0   4,348,000.0   4,348,000.0   4,348,000.0   4,348,000.0   4,348,000.0   4,348,000.0   4,348,000.0   4,348,000.0   4,348,000.0   4,348,000.0   4,348,000.0   4,348,000.00   4,348,000.00  

 กําไรก่อนหกัภาษี    11,079,300.0 
 
11,079,300.0 

 
11,079,300.0 

 
11,079,300.0 

 
11,079,300.0 

 
11,079,300.0 

 
11,079,300.0 

 11,079,300.0  11,079,300.0 
 
11,744,300.0 

 
11,079,300.0 

 
11,079,300.0 

 
11,079,300.0 

 
11,079,300.0 

 11,079,300.0   11,079,300.0   11,079,300.0   11,079,300.0   11,079,300.00   16,744,300.00  

 ภาษี 20 %    2,215,860.0   2,215,860.0   2,215,860.0   2,215,860.0   2,215,860.0   2,215,860.0   2,215,860.0   2,215,860.0   2,215,860.0   2,348,860.0   2,215,860.0   2,215,860.0   2,215,860.0   2,215,860.0   2,215,860.0   2,215,860.0   2,215,860.0   2,215,860.0   2,215,860.00   3,348,860.00  

 กําไรสุทธ+ิค่าเสื8อมคนื  
-
86,650,000.0 

 13,211,440.0 
 
13,211,440.0 

 
13,211,440.0 

 
13,211,440.0 

 
13,211,440.0 

 
13,211,440.0 

 
13,211,440.0 

 13,211,440.0  13,211,440.0 
 
13,743,440.0 

 
13,211,440.0 

 
13,211,440.0 

 
13,211,440.0 

 
13,211,440.0 

 13,211,440.0   13,211,440.0   13,211,440.0   13,211,440.0   13,211,440.00   17,743,440.00  

 กําไรสะสม  
-
86,650,000.0 

-73,438,560.0 
-
60,227,120.0 

-
47,015,680.0 

-
33,804,240.0 

-
20,592,800.0 

-7,381,360.0   5,830,080.0   19,041,520.0  32,252,960.0 
 
45,996,400.0 

 
59,207,840.0 

 
72,419,280.0 

 
85,630,720.0 

 
98,842,160.0 

 112,053,600.0 
 
125,265,040.0 

 
138,476,480.0 

 
151,687,920.0 

 
164,899,360.00  

 
182,642,800.00 

 มูลค่าปัจจุบนัของกําไร
สุทธ ิ 

-
86,650,000.0 

 12,265,750.6  
11,387,754.7 

 
10,572,606.8 

 9,815,808.0   9,113,181.7   8,460,850.1   7,855,213.2   7,292,928.4   6,770,892.6   6,539,359.2   5,836,249.8   5,418,484.6   5,030,623.6   4,670,526.0   4,336,204.6   4,025,814.3   3,737,642.1   3,470,097.6   3,221,704.21   4,017,143.12  

 NPV    47,188,835.20             

 pay back period     6.56  
 หรอื 6ปี 6
เดอืน  

           

 IRR    14%            

อ�างอิง เว็บ ธนาคารแห�งประเทศไทย     real interrest rate = อัตราดอกพันธบัตรไทย= 3.05 %   
http://tradingeconomics.com     inflation rate = 1.15%           
ค�ากำจัดขยะ 1300 บาท/ตัน  รัฐจ�ายเงินไม�คิดอัตราถดถอยสำหรับการกำจัดขยะตลอด 20 ป6 385,930,000.00 บาท 
 หมายเหตุ อัตราการกำจัดขยะของเครื่อง EMCR เท�ากับ 20 ตันต�อวัน เราจะตดิตั้ง 2 เครื่อง เครื่องท่ี 1 ใช�กำจัดขยะใหม� เครื่องท่ี 2 ใช�กำจัดขยะเก�าและใช�รองรับปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนหลังป6ท่ี 7 
(เน่ืองจากขยะเกาะมีบริมาณ 50000 ตัน กำจัดวันละ 20 ตัน จะใช�เวลาประมาณ 7 ป6 ในการกำจัดขยะเก�า) และ มี Fixed cost เครื่อง ละ 40 ล�านบาท รวม 2 เครื่อง 80 ล�านบาท และคาดว�าจะขายคืน
ซากได� 5 ล�านบาทในป6ท่ี 20 และคาดว�าจะขายมูลค�าซากเตาเผา 5 ล�านบาทในป6สุดท�าย ในป6 ท่ี 10 มีการจัดซ้ือรถแม็คโคร 1 คัน และ รถขนขยะใหม� 4 คัน ราคา 6,650,000 บาท    
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ตารางสรุปผลการวิเคราะหHความเปNนไปได�ของโครงการ 

  

ตารางสรุปผบ Project Feasibility บนเกาะลา้น อายุโครงการ 20 ปี discounted rate = 7.71 % 

ผูร้บัผดิชอบ NPV Payback IRR 
ค่ากําจดัขยะแบบไม่คดิอตัราถดถอยที8เทศบาลเมอืงพทัยาตอ้งจา่ยตลอดอายุ

โครงการ 20 ปี (บาท) 

เทศบาลตําบล 
 

45,301,521.92 
 6.30  15%  149,544,000.00  

เอกชล เรยีก ค่า
กําจดั 1300 บาท/
ตนั 

 
47,188,835.20 

6.56 14%  385,930,000.00  
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Give for Children Online Platform  
 

กัญตสร เมธาสกุลวงศ์  
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  
กรมกิจการเด็กและเยาวชน  

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา  
สถานรองรับเด็กในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีทั้งสิ้น 30 แห่ง ซึ่งสถานรองรับฯ แต่ละแห่งล้วนมี

หน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานรองรับ กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ให้
การสนับสนุนสถานรองรับดังกล่าว ทั ้งในเรื ่องของงบประมาณและวิชาการ แต่ละสถานรองรับเองก็มี การเปิด 

ให้ประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของหรือจัดกิจกรรมให้กับเด็กในสถานฯ เพื่อเป็นการแบ่งปันสิ่งดี ๆ   
เช่น การเลี้ยงอาหาร การจัดกิจกรรมนันทนาการ รวมไปถึงการรับบริจาคสิ่งของต่าง  ๆ ที่ผ่านมาสถานฯ ได้รับ 

การแบ่งปันสิ่งของ เงิน ความรู้ กิจกรรม หรือเวลา ตามความพร้อมและกำลังที่มีของผู้ให้ โดยได้รับการสนับสนุน 

จากทั้งหน่วยงานและบุคคลทั่วไป 

ข้อท้าทายอย่างหนึ่งจากการที่สถานฯ ต่าง ๆ เปิดรับบริจาคนั้น คือการบริหารจัดการสิ่งของที่ได้รับบริจาค 
เนื่องจากอาจจะเป็นเรื่องของการให้ที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับ ทำให้สิ่งของบริจาคจำนวนมากไม่ได้ถูกใช้งาน
หรือใช้ไม่ทัน นอกจากนี้มุมมองของการให้ยังถูกจำกัดรูปแบบเป็นสิ่งของหรือเงินเท่านั้น ทั้งที่ความเป็นจริง สถาน
รองรับหลายแห่ง มีความประสงค์ให้บุคคลภายนอกได้มาใช้เวลากับเด็กในสถานฯ เช่น การจัดกิจกรรมนันทนาการ 
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวิชาการ หรือการมาเป็นอาสาสมัครช่วยเลี้ยงเด็กอย่างต่อเนื่อง   

ความท้าทายดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดความเข้าใจระหว่างผู้ให้และผู้รับ วิธีการแก้ปัญหาโดยทั่วไป            
ที่ผู้ให้สามารถทำได้ คือ การโทรสอบถามความต้องการโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หรือการค้นหาข้อมูล            
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ ่งก็มีสถานฯ บางแห่งได้แจ้งความประสงค์ไว้ในเว ็บไซต์ ขณะเดียวกันผู ้ร ับผิดชอบหลัก 

อย่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดการปัญหาเรื่องการบริจาคให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ให้และผู้รับด้วยการยกระดับศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด 
"การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” (Better living through Giving) โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาค ตลอดจน
บริหารจัดการสิ่งของและเงินจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน บริษัท ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ เพ่ือนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั่วประเทศ วิธีการบริจาคสามารถทำได้หลายช่องทาง
ดังนี้ 1) บริจาคโดยตรงที่ศูนย์บริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 2) โอนเงินเข้าบัญชีศูนย์รับบริจาค
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์  3) บริจาคเงินผ่านการสแกน Krungthai QR Code และ  
4) บริจาคผ่านแอปพพลิเคชัน TrueMoney Wallet นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนบางส่วนที่เข้ามาเป็นพันธมิตร เช่น 
เทสโก้ โลตัส ได้จัดโครงการยกขบวนของขวัญปันสุขในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ จุดเด่นของโครงการนี้คือพนักงาน  

ของเทสโก้ โลตัสจะลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้รับหรือมูลนิธิในพื้นที่ใกล้กับสาขา ซึ่งมีจำนวน 170 แห่ง  
แล้วนำความต้องการมาจัดทำเป็นรายการที่มีชื ่อว่า WISHLIST หากผู้บริจาคต้องการบริจาคสิ่งของกับโครงการ 
สามารถทำได้โดยการซื้อสิ่งของตามท่ีระบุไว้ใน WISHLIST ทำให้ผู้รับได้สิ่งของบริจาคที่ตรงใจ  
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ถึงแม้ว่าหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความพยายามในการแก้ปัญหาด้วยการเป็นตัวกลางเชื่อมโยง
ระหว่างความต้องการของผู้รับและผู้ให้ แต่ก็ยังพบว่าการสื่อสารระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบและผู้ให้ รวมถึง  

การสื่อสารโดยตรงจากผู้รับถึงผู้ให้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากข้อมูลที่ต้องการสื่อสารไม่ได้ปรากฏ 

ในหน้าสื่อกระแสหลักที่คนทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้การรับทราบถึงโครงการไม่เกิดการแพร่กระจายในวงกวา้ง 
จากประเด ็นด ังกล ่าวจ ึงเป ็นท ี ่มาของแนวค ิดในการแก ้ป ัญหาเพ ื ่อเช ื ่อมโยงความเข ้าใจระหว่ างผ ู ้ ให้  
และผู ้ร ับด้วยการสร้าง Give for Children Online Platform ร ่วมกับแพลตฟอร์ม (Platform) รายใหญ่ เช ่น Line 

Application เป็นต้น 
 

แนวคิดและกลุ่มเป้าหมาย 

Give for Children Online Platform เป ็นแพลตฟอร์มที ่จ ับค ู ่ผ ู ้ ให ้และผ ู ้ร ับที ่ม ีความต้องการตรงกัน 

ให้มาเจอกัน รูปแบบของแพลตฟอร์มแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนของผู้รับ (Taker) ซึ่งสามารถเข้ามาแจ้ง 
สิ่งที่ต้องการผ่านทางแพลตฟอร์ม และส่วนของผู้ให้ (Giver) ที่เข้ามาแจ้งสิ่งที่ต้องการบริจาค จากนั้นแพลตฟอร์ม 

จะจับคู่ผู้ให้และผู้รับที่มีความต้องการที่ตรงกัน จุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้ ได้แก่  
1) การสร้างแพลตฟอร์มภายใต้แพลตฟอร์มรายใหญ่ เช่น Line Application ทำให้การสื่อสารระหว่างผู้ให้และ

ผู้รับเกิดข้ึนในสื่อกระแสหลัก ส่งผลให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ เกิดการรับรู้ในวงกว้าง  
2) เป็นการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ให้และผู้รับ ทำให้ผู้ให้และผู้รับมีความเข้าใจตรงกัน 

3) สิ่งที่ต้องการบริจาคมีความหลากหลาย ทั้งสิ่งของ เงิน หรือเวลา  
กลุ่มเป้าหมายของผู้ให้ ได้แก่ เด็กและเยาวชนในสถานรองรับในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน สำหรับผู้ให้

กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะบริจาค 
 

บทบาทของ Give for Children Online Platform 

 Give for Children Online Platform เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
การสื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับ โดยมีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ 

 1) การสร้างความเข้าใจของผู ้ให้และผู ้ร ับให้ตรงกัน (Need Translating) เป็นตัวช ่วยในการแปล 

ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับ เพื่อที่ผู้ให้จะได้มีความเข้าใจในความต้องการของผู้รับว่า อะไรคือความต้องการ  

ที่แท้จริงของผู้รับ ระบบจะแสดงข้อมูลความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับว่า ใครมีความต้องการให้/รับ อะไร ที่ไหน 
เมื่อไหร่ และอย่างไรในแบบระบบแสดงข้อมูลเวลาจริง (Real Time Data) 
 2) จับคู่ความต้องการของผู้ให้และผู้รับ (Need Matching)  
 

รูปแบบ (Feature) ของ Give for Children Online Platform 

Give for Children Online Platform เป็นการสร้างระบบการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์และใช้เทคโนโลยี  
ในการจับคู่ระหว่างผู้ให้ (Giver) และผู้รับ (Taker) แบบ Real-Time โดยมีรูปแบบของแอพพลิเคชั่น ดังภาพที่แสดง
ด้านล่าง  
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กลยุทธ์ที่ใช ้

 Give for Children Online Platform ใช้กลยุทธ์ Platformization ซึ่งเป็นการสร้างระบบการเข้าถึงข้อมูล
ออนไลน์และใช้เทคโนโลยีในการจับคู ่ระหว่างผู ้ให้ (Giver) และผู ้ร ับ (Taker) แบบ Real-Time เช่นเดียวกับ 

แอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น Uber Grab Airbnb เป็นต้น ในส่วนของหน้าบ้าน (Front-end) ของ Social Giving Online 

Platform จะใช้กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement Strategy) โดยจะเชื่อมโยง Give 

for Children Online Platform เข ้ าก ับ  Line Application และใช ้ช ื ่ อว ่ า  “Line Giving” เน ื ่ องจาก Line  

เป็นแอปพลิเคชันที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในประเทศไทยโดยมีผู้ใช้งานถึง 44 ล้านคน (ณ เดือนมกราคม 
2562) ปัจจุบัน Line ไม่ได้เป็นเพียงแอปพลิเคชันสำหรับการสนทนา (Chat Application) เท่านั้น แต่ยังคงขยาย
ธุรกิจของ Line เพ่ือยกระดับเป็นศูนย์รวมบริการ ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคในหลายหมวดหมู่ เช่น ข่าว (Line Today) 
บริการส่งอาหาร (Line Man) บริการจัดหารถแท็กซี่ (Line Taxi) บริการจัดหางาน (Line Jobs) เป็นต้น แต่ Line 

ยังคงไม่มีหมวดหมู่ของการบริการเพื่อสังคม (Social Responsibility) ซึ่ง Line Giving ถือว่าเป็นการดำเนินการ 

ในลักษณะส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือ Win-Win Situation ระหว่าง Give for Children Online Platform และ Line 

อีกด้วย   
 นอกจากนี ้ กลยุทธ์ที ่ใช้ในการดึงดูดให้ผู ้ให ้เข้าใช้ Line Giving อย่างต่อเนื ่องคือการสะสมแต้มบุญ  
(Giving Point)  หร ือคะแนนท ี ่ผ ู ้ ให ้ ได ้ร ับจากการเ ข ้าร ่วมก ิจกรรมการให ้ผ ่าน Line Giving โดยคะแนน 

ที่สะสมได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถใช้เป็นสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริการสาธารณะ (Fast Track Privilege in 

Public Services)  เช่น การใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐโดยไม่ต้องเข้าคิว เป็นต้น  
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Big Data กับแนวทางการพัฒนาองค�กร 
 

กิตติยา แก�วมี 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร 

 
ป�จจุบัน Data เข�ามามีบทบาทในแต�ละองค�กรมากขึ้น โดยเฉพาะการใช�ประโยชน�จากข�อมูลจำนวนมากที่มีอยู�  

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข�งขัน จนมีคำกล�าวว�า การมี Data ก็เหมือนมีน้ำมันอยู�ในมือไม�ต�างกับการมีสมบัติล้ำค�า 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งหากมีความสามารถในการวิเคราะห�ข�อมูลเพื่อนำมาต�อยอดในมิติต�าง ๆ ก็เหมือนกับการค�นพบ 
สิ่งใหม�ที่ เกิดขึ้นอยู�ตลอดเวลา และที่สำคัญกว�านั้นคือ หากสามารถต�อยอดหรือใช�ประโยชน�จากข�อมูล 
จำนวนมากที่มีอยู� เพื่อสร�างประโยชน�หรือแก�ป�ญหาต�าง ๆ ที่นำไปสู�การพัฒนาในภาพรวม มากกว�าแค�การนำมาใช� 
เพื่อสร�างแต�มต�อให�เกิดประโยชน�แก�องค�กรของตัวเองเท�านั้น ก็จะยิ่งทำให�คุณค�าของข�อมูลต�าง ๆ ที่มีอยู�ในมือ 
ทวีความสำคัญเพ่ิมมากยิ่งข้ึนไปอีก ซ่ึงข�อมูลขนาดใหญ�เหล�านี้จะเรียกว�า Big Data  

Big Data ก็คือการจัดการ กรองหรือคัดเลือกข�อมูล พร�อมวิเคราะห�ข�อมูล ที่มีปริมาณมหาศาลเหล�านั้น 
นำมาทำให�มาเกิดประโยชน�ต�อไป ซึ่งปริมาณข�อมูลเหล�านี้มีจำนวนมาก แต�มักจะไม�นำมาวิเคราะห�รวมกัน 
หรือนำมาทำให�เป>น Digital แล�วดูความสัมพันธ�เพื่อให�เกิดประโยชน� ซึ่งปริมาณข�อมูลนั้นมีจำนวนมาก 
ตามลักษณะของ Big Data คือมีปริมาณมากกว�าหลัก Terabytes ข้ึนไป ซ่ึงเม่ือมีข�อมูลจำนวนมาก ทำให�ระบบ
การจัดการข�อมูลแบบเก�านั้นไม�สามารถรองรับได� ทำให�ต�องมีการพัฒนาระบบจัดการข�อมูลลักษณะนี้ออกมาในระดับ
ท่ีสูงข้ึน และรองรับต�อปริมาณข�อมูลได�มากข้ึน ซ่ึงมักจะเก่ียวกับเรื่อง Cloud Computing และอ่ืน ๆ  

Big Data ได�เข�ามามีบทบาทสำคัญอย�างมากต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จนกลายเป>นกลไกสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนให�เศรษฐกิจและสังคมเติบโตก�าวหน�าขึ้น จะเห็นได�ว�า ระบบบริหารข�อมูล Big Data เข�ามามี
บทบาทในการพัฒนาและขับเคลื่อนสภาพเศรษฐกิจและสังคม ส�งเสริมการพัฒนาของอินเทอร�เน็ต ป�ญญาประดิษฐ� 
และการมีส�วนร�วมวิเคราะห�และประมวลผลตัวเลขเศรษฐกิจในเชิงลึก รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา 
ห�วงโซ�อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมขีดข้ันความสามารถในการแข�งขัน 
 Big Data นั้นจำเป>นต�อการวางรากฐานที่มั ่นคงเพื่อเตรียมการใช�เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI)  
ซึ่งข�อมูลเป>นหัวใจสำคัญในการพัฒนา เพราะ AI ต�องเรียนรู�จากข�อมูลต�าง ๆ ที่ผู�พัฒนาปWอนเข�าไปเพื่อให�เกิดการเรียนรู�
และฝYกฝนอย�างไม�รู�จบ เมื่อ AI ผ�านการเห็นตัวอย�างและรูปแบบข�อมูลที่มากพอก็จะทำให�สามารถทำหน�าที่นั้นได�ดี
และสมบูรณ�กว�ามนุษย� เช�น การแยกภาพถ�ายว�าเป>นสุนัขหรือแมว การตรวจจับพฤติกรรมฉ�อโกง ไปจนถึง 
การพิจารณาให�สินเชื่อภายในครึ่งนาที ล�วนแล�วแต�ต�องมีวัตถุดิบเป>นข�อมูลให� AI เรียนรู�ท้ังสิ้น 

1. ความรู�และประสบการณ�จากการฝ#กอบรม 
องค�กรจำเป>นต�องปรับตัวเพ่ือรองรับระบบการทำงานแบบอัตโนมัติท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต และข�อมูลคือ

สิ ่งสำคัญ แนวโน�มการเติบโตของ AI เพิ ่มสูงขึ ้น เนื ่องเพราะ AI มีศักยภาพในการเพิ ่มขีดความสามารถ 
ของบุคลากรได�อย�างมาก มีการพัฒนาอย�างรวดเร็วและต�อเนื่อง และสามารถนำไปประยุกต�ใช�งานเพิ่มเติมได� 



 

 

14 

ในหลายด�าน เช�น ด�านการเกษตร ด�านสาธารณสุข ด�านการคมนาคม เป>นต�น ทุกอย�างล�วนต�องใช� Big Data  
ดังจะเห็นได�จากตัวอย�างดังต�อไปนี้ 

1) การนำ Big data มาใช�ในการวิเคราะห�เส�นทางของบริษัท UPS ซึ่งเป>นบริษัทขนส�งสินค�าที่ใหญ�ที่สุดในโลก 
โดยบริษัท UPS ได�ใช �ระบบที ่ เร ียกว�า Orion หรือ On-Road Integrated Optimization and navigation  
โดยระบบจะนำข�อมูลจากลูกค�า, คนขับรถ และ ยานพาหนะ มาทำการวิเคราะห�เส�นทางท่ีมีความเป>นไปได�มากกว�า 200,000 
เส�นทางในรูปแบบเวลาจริง การวิเคราะห�นี้ทำให�บริษัทสามารถเข�าถึงป�ญหาการขนส�งทั้งหมดของบริษัทได� 
ป�ญหาใหญ�ป�ญหาหนึ่งที่ UPS พบจากการใช� Orion ในการวิเคราะห� คือ ป�ญหาในการเลี้ยวซ�าย เนื่องจากยานพาหนะ 
จะเสียเวลาและเชื้อเพลิงจากการหยุดรอ ทำให� UPS ออกกฎให�พยายามหลีกเลี่ยงการเลี้ยวซ�ายให�ได�มากที่สุด ซึ่งผล 
ที่ได�จากการวิ่งรถวนทางขวาช�วยให�สามารถส�งของได�เร็วมากขึ้น โดยจากปh 2004-2012 UPS สามารถประหยัด
การใช�เชื ้อเพลิงได�กว�า 10 ล�านแกลลอน และลดปริมาณกiาซคาร�บอนไดออกไซด�ที่เกิดจากการเผาไหม�เชื ้อเพลิง 
100,000 เมตริกตัน ช�วยประหยัดค�าได�จ�าย 25 ล�านเหรียญสหรัฐ ส�งผลให�ได�กำไรมากขึ้น ตอบสนองความต�องการ
ของลูกค�าได�มากข้ึน และลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมได�มากข้ึน 

2) แกร็บได�ร�วมกับจังหวัดบุรีรัมย� ในการเป>นส�วนหนึ่งของระบบขนส�งอัจฉริยะนำร�องที่นำเอาบริการ 
เรียกรถมาช�วยเสริมความพร�อมในการลำเลียงนักท�องเที่ยวและผู�มาเยือนในช�วงการแข�งขันโมโตจีพี สนามที่ 15 ซึ่งเป>น 
การแข�งขันมอเตอร�ไซค�ทางเรียบที่ยิ ่งใหญ�ที่สุดในโลก ระหว�างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2561 และล�าสุดแกร็บยังได�
ประกาศร�วมมือกับการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทยเพื่อเปnดตัวแคมเปญส�งเสริมการท�องเที่ยวในประเทศ 
ที่ครอบคลุมสถานที่ท�องเที่ยวชุมชน 25 แห�งใน 5 จังหวัด ได�แก� กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร�ธานี 
(สมุย) และยังมีการพูดคุยถึงโครงการอ่ืน ๆ เพ่ือต�อยอดในอนาคตอีกด�วย 

3) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน ) หรือ GC ผู�นำนวัตกรรมและธุรกิจเคมีภัณฑ�  
เพื่อสร�างสรรค�ชีวิตที่ดี ซึ่งดำเนินโครงการ 'AI for Road Safety' โดยความร�วมมือกับบริษัท ฟรอนทิส จำกัด บริษัท 
ที ่ปรึกษาชั ้นนำด�านการวางแผนกลยุทธ�และการนำนวัตกรรมมาประยุกต�ใช�ในองค�กรที ่นำเทคโนโลยี AI  
ของไมโครซอฟท�มาสร�างความปลอดภัยบนท�องถนนให�กับพนักงานของ GC ที่ต�องเดินทางไป-กลับจากสำนักงาน
กรุงเทพฯ และโรงงานที่จังหวัดระยองด�วยรถตู�ของบริษัท โดยเทคโนโลยีดังกล�าวเป>นการผสมผสานระบบการจดจำใบหน�า  
เข�ากับระบบการวิเคราะห�ภาพวิดีโอและข�อมูลเพื่อสังเกตการณ�พฤติกรรมของผู�ขับขี่แบบเรียลไทม� ซึ่งการทำงาน 
ของระบบดังกล�าวโดยใช�กล�องจับภาพคนขับพร�อมระบบจีพีเอส แล�วส�งข�อมูลความเคลื่อนไหวไปยังระบบคลาวด�  
เพื่อประมวลผลด�วย Machine Learning หากพบสัญญาณเสี่ยงผู�ขับขี่จะได�รับการแจ�งเตือน หรือได�รับการติดต�อ 
จากผู�ดูแลระบบรถโดยสาร นอกจากนี้ผู�ดูแลระบบยังสามารถประเมินผลผู�ขับขี่ในระยะยาวได�ผ�านหน�าจอแสดงข�อมูล 
ท่ีมีระบบวิเคราะห�ข�อมูล Power BI ของไมโครซอฟท�ในทุกแง�มุมท่ีจะสามารถพัฒนาให�ดีข้ึนในการฝYกอบรมผู�ขับข่ี 

4) การนำ Big Data มาช�วยในการวางแผนระบบขนส�งสาธารณะของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
โดยทดลองใช�กับรถบัสสีชมพูที่วิ่งรับส�งนิสิตและบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย รถบัสแต�ละคันมีระบบเซ็นเซอร�
ติดต้ังไว�เพ่ือสื่อสารกันเองและสื่อสารกับสถานีฐาน (base station) ท่ีอยู�ตามบริเวณต�าง ๆ และเม่ือเชื่อมโยงเซ็นเซอร�
เข�ากับแอปพลิเคชันเช็คตำแหน�งรถ ผู�โดยสารก็จะสามารถเห็นได�ว�ารถกำลังวิ่งถึงไหน และจะใช�เวลาอีกนานเท�าใด
กว�ารถจะมาถึงจุดรับส�งท่ีตนยืนอยู� 
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5) ฟอร�เวิร�ด อิเล็กทรอนิกส� ผู�พัฒนาเทคโนโลยี “วีทูเอ็กซ� ดีเอสอาร�ซี โซลูชั่น” (V2X DSRC Solution) 
ซ่ึงเป>นระบบการสื่อสารทางใกล� ใช�การวิเคราะห� Big Data ยานพาหนะท่ีติดต้ังเทคโนโลยีนี้จะเชื่อมต�อกับยานพาหนะ
อื่น ๆ สัญญาณไฟจราจร และสัญญาณให�ทางคนข�ามถนน เพื่อเตือนผู�ขับขี่ให�ระวังสิ่งกีดขวางต�าง ๆ ช�วยลดอุบัตเิหตุ
บนท�องถนน 

6) TSquare Traffic Information Service (TSquare) เป>นแอปพลิเคชันของบริษัท Toyota Tsusho 
Electronics (Thailand) Co., Ltd. (TTET) ซึ ่งเป>นผู �นำทางด�านซอฟต�แวร�ฝ�งตัวสำหรับรถยนต� และสนับสนุน
ทางด�านซอฟต�แวร�แก� Toyota Group แอปพลิเคชัน TSquare เป>นบริการให�ข�อมูลการจราจรท่ีละเอียด และ
คุณภาพสูงแบบ Real Time เพ่ือรองรับกับการจราจรท่ีแออัดในเมืองหลวงของแต�ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมท้ัง
กรุงเทพมหานคร ซึ่ง TSquare จะวิเคราะห�จากแท็กซี่ที ่ติดเซ็นเซอร�ของแอปพลิเคชันที่ เข�าร�วมโครงการ 
หม่ืนแท็กซ่ี GPS ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงจะส�งข�อมูลกลับมายังเซิร�ฟเวอร�ของ TSquare ทุก  ๆ3 - 5 วินาที 
จากข�อมูลจำนวนมากที ่ได�ทำให�ไม�เพียงแต�ทำให�ข�อมูลจราจรของ TSquare แม�นยำในระดับความถูกต�อง 70% ขึ ้นไป  
ซึ่งเหนือกว�าคู�แข�งเกือบเท�าตัว และยังครอบคลุมทั้งถนนสายหลัก สายรอง และเส�นทางลัดสำคัญ ๆ ของกรุงเทพ
มากกว�า 25,000 สาย ป�จจุบันบริการของ TSquare มีให�บริการท้ังแอปพลิเคชันบนสมาร�ทโฟนท่ีใช�ระบบปฏิบัติการณ� 
Android และ iOS รวมถึงสมาร�ททีวีของซัมซุงก็สามารถใช�งานได�เช�นกัน 

2. การประยุกต�ใช�เทคโนโลยี Big Data ภายในสำนักงานนโยบายและแผนการขนส<งและจราจร (สนข.)  
การประยุกต�ใช�เทคโนโลยี Big Data ภายในภาครัฐนั้น จะช�วยให�การทำงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น การใช�เงินงบประมาณและเงินรายได�ต�าง ๆ ของภาครัฐจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ Big Data  
จะช�วยคาดการณ�และวิเคราะห�ได�แม�นยำมากขึ้น ภาครัฐสามารถที่จะตรวจสอบข�อมูลการใช�งบประมาณได�อย�างถูกต�อง 
และโปร�งใส รวมถึงการมีรายได�มากขึ้นด�วยการใช� Big Data ในการวิเคราะห�ข�อมูลการเสียภาษีด�านต�าง ๆ 
ว�ามีความถูกต�องเพียงใด และการคำนวณเงินภาษีที่ถูกต�องและตรงเวลา รวมถึงประชาชนจะได�รับการบริการที่ดีขึ้น เช�น 
การแก�ป�ญหาจราจร การให�บริการสาธารณสุข การให�บริการสาธารณูปโภคต�าง ๆ ทำให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ 
เกิดการสร�างความร�วมมือกับภาคเอกชนมากขึ ้น จากการเปnดเผยและแบ�งป�นข�อมูลร�วมกัน ทำให�ได�ข�อมูลใหม� ๆ  
จากประชาชน (Crowdsourcing) หรือข�อมูลจากอุปกรณ� Internet of Things (IoT) เป>นการสร�างทักษะ 
และผู�เชี่ยวชาญด�านข�อมูลมากข้ึน  

เมื่อนำการประยุกต�ใช�เทคโนโลยี Big Data มาใช�ภายใน สนข. จะช�วยทำให�เกิดแนวทางในการวางแนวนโยบายและ
การปฏิบัติเพื ่อพัฒนาการจราจรและขนส�งให�มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น ยกตัวอย�างเช�น แนวทางการใช�ข�อมูล
โทรศัพท�เคลื่อนที่ (Mobile Data) เพื่อการวางแผนการขนส�งและจราจร ซึ่งที่ผ�านมา สนข. ได�ดำเนินการสำรวจ 
การเดินทางโดยใช�แบบสอบถามและการสัมภาษณ�เกี่ยวกับการเดินทางในครัวเรือน (Household Travel Survey : 
HTS) และสำรวจการเลือกรูปแบบการเดินทาง (Mode Choice) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
จึงมีข�อจำกัดของจำนวนกลุ�มตัวอย�าง และใช�ระยะเวลาและงบประมาณสำรวจค�อนข�างมาก ซึ่งการประยุกต�ใช�ข�อมูล
จากโทรศัพท�เคลื ่อนที ่จึงถือเป>นอีกหนึ ่งแนวทางในการสำรวจเกี ่ยวกับการเดินทางโดยเก็บข�อมูลจากการใช�
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีของบุคคลเป>นหลัก โดยได�เปรียบเทียบข�อดีและข�อเสีย สรุปดังตารางดังนี้ 
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ข�อดี ข�อปรับปรุง 

� ปริมาณตัวอย�างข�อมูลจำนวนมาก เหมาะกับ 
งานวางแผนระดับเมืองและระดับประเทศ  

� ความแม�นยำของตำแหน�งการเดินทาง 

- ข�อมูล Cell Site Data จากตำแหน�งเสาสัญญาณ  
มีความแม�นยำระดับตำบล รับข�อมูลจาก 
ผู�ให�บริการเครือข�ายโดยตรง ไม�ติดป�ญหาความ
เป>นส�วนตัวของข�อมูลผู�ใช�บริการ ส�งผลให�จำนวน
ข�อมูลตัวอย�างมาก  

- ข�อมูล GPS Data มีความแม�นยำระดับหมู�บ�าน 
แต�ต�องได�รับความยินยอมจากผู�ใช�บริการ  
ส�งผลให�จำนวนข�อมูลตัวอย�างน�อย 

� รับรายละเอียดข�อมูลการเดินทางรายวัน  
(วันทำงาน/ วันหยุด/ วันเทศกาล) 

� ประหยัดเวลาและงบประมาณการสำรวจข�อมูล  
โดยรับข�อมูลจากผู�ให�บริการเครือข�าย  
(Service Provider) ได�โดยตรง 

� เพิ่มความถี่การรวบรวมข�อมูล สำหรับตรวจสอบ
และปรับปรุงรูปแบบและพฤติกรรมการเดินทาง 
ท่ีปรับเปลี่ยนไปตามเวลา 

� การขนส�งสินค�าระหว�างเมือง สามารถประยุกต�ใช�
ข�อมูลร�วมกับข�อมูล GPS รถบรรทุกของ 
กรมการขนส�งทางบก (ขบ.) ได� 

� ไม�สามารถแยกประเภทรูปแบบการเดินทางได�
โดยตรงต�องการข้ันตอน (Algorithm) ประกอบการ
วิเคราะห�รูปแบบการเดินทาง เช�น รถยนต� รถไฟฟWา 
รถโดยสารประจำทาง รถไฟ เป>นต�น 

� ขาดรายละเอียดส�วนบุคคล (เนื่องจากข�อกำหนด
ของ กสทช.) อาจต�องสำรวจรายละเอียดเพิ่มเติม
ในรูปแบบเดิม หรือนำข�อมูลสำรวจล�าสุดมาใช�
ตรวจสอบและปรับเทียบข�อมูล 

� ไม�สามารถแยกประเภทสินค�าและปริมาณสินค�า 
ได�โดยตรง ต�องการข�อมูลประกอบและการสำรวจ
ข�อมูลภาคสนามเพิ ่มเติม โดยเฉพาะการขนส�ง
สินค�าในเขตเมือง 

 
อย�างไรก็ตาม ความท�าทายของการประยุกต�ใช� เทคโนโลยี Big Data ยังคงอยู�ที ่ความร�วมมือ 

ของหน�วยงานต�าง ๆ วัฒนธรรมของหน�วยงานจำนวนมากที่ยังคงรู�สึกหรือคิดว�าข�อมูลเป>นของหน�วยงานตนเอง 
โดยไม�มีการเปnดเผยข�อมูลให�กับหน�วยงานภายนอกหรือหน�วยงานอื่นในองค�กรเดียวกัน คุณภาพของข�อมูลที่อาจไม�สมบูรณ�
หรือขาดความถูกต�อง และป�ญหาเรื่องข�อมูลที่เป>นสิทธิส�วนบุคคล หรือความเท�าเทียมกันของการเข�าถึงข�อมูล 
ของภาคประชาชน รวมถึงการขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด�านเทคโนโลยี Big Data จึงทำให�ภาครัฐ 
ยังไม�สามารถใช�งาน Big Data ได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ  
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3. ข�อเสนอการเปล่ียนแปลง 
สิ่งที่ภาครัฐควรจะต�องเร�งทำเพื่อให�มีการประยุกต�ใช� Big Data ในองค�กรคือ การพัฒนาความรู�และ 

ความเข�าใจในการประยุกต�ใช�เทคโนโลยี Big Data และสร�างวัฒนธรรมการร�วมมือการแบ�งป�นและเปnดเผยข�อมูล  
ออกกฎหมายหรือกฎระเบียบเพื่อให�เกิดการเปnดข�อมูลของภาครัฐ (Open Data) พัฒนาทักษะบุคลากรให�มีความรู�
ด�านเทคโนโลยี Big Data และมีหน�วยงานกลางที่ให�บริการเทคโนโลยี Big Data เพื่อไม�ให�เกิดการลงทุนซ้ำซ�อน  
และไม�ควรให�ทุกหน�วยงานลงทุนซ้ือเทคโนโลยีมากเกินไป 

ถึงแม�ว�ากระแสของเทคโนโลยีหุ�นยนต� ระบบงานอัตโนมัติ  รวมถึงระบบซอฟต�แวร�อัตโนมัติ 
จะก�อให�เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ� แต�การทำงานของทุกภาคส�วนก็ยังคงต�องคำนึงถึง Citizen Centric  
เป>นสำคัญ เพราะบุคลากรเป>นหัวใจสำคัญของการทำงาน เทคโนโลยีจะถูกนำมาใช�เพื่อช�วยในงานที่ถูกทำซ้ำ ๆ 
(highly repetitive tasks) และงานที่ต�องใช�แรง เพื่อให�บุคลากรสามารถทุ�มเทให�กับงานที่สำคัญกว�า ซึ่งต�องอาศัย
ความสามารถในการจัดการ การวิเคราะห� และการสร�างสรรค�นวัตกรรม ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรควบคู� 
ไปด�วยกันกับการพัฒนาเทคโนโลยีจึงเป>นสิ่งสำคัญ มนุษย�จำเป>นต�องเรียนรู�ระบบใหม� ยอมรับ และเปลี่ยนแปลง 
ให�ทันต�อสิ่งที่ เกิดขึ้น รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป>นโดยเฉพาะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร� แต�สุดท�ายองค�กร 
จะขับเคลื่อนไปได�หรือไม� สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การกำหนดเปWาหมายที่แน�ชัดในระดับองค�กรว�าจะใช�ประโยชน�
จาก Big Data ไปในทางใด และการสร�างความพร�อมด�าน data analysis ในองค�กรทั้งเครื่องมือและบุคลากร เพื่อให�
สามารถเป>นองค�กรดิจิทัลได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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CDD Talent Inventory Management 

การบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพกรมการพัฒนาชุมชน 
 

กิตติศักด์ิ อยู�สบาย  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

กรมการพัฒนาชุมชน  
 

 Talent Management คือ การบริหารจัดการคนเก�ง เป�นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
อย�างหนึ่ง ซึ่งป)จจุบันหลายองค*กรได,ให,ความสนใจเป�นอย�างมากกับการจัดการคนเก�งที่มีอยู�ในองค*กร เมื่อเราพูดถึง 
“คนเก�ง” แต�ละองค*กรจะให, คํานิยามของคําว�า “คนเก�ง” แตกต�างกัน เพราะแต�ละองค*กรมีความต,องการคนเก�ง 
ในลักษณะท่ีแตกต�างกันไปตามลักษณะของธุรกิจ แผนกลยุทธ* ความเชื่อ ค�านิยมและวัฒนธรรมขององค*กร “คนเก�ง” 
คือ บุคลากรที่มีความสําคัญต�องาน ซึ่งมีแนวความคิดเชิงกลยุทธ*ที่แหลมคม มีความสามารถในการเป�นผู,นํา มีทักษะ 
ในการสื่อสาร มีความสามารถในการจูงใจ และให,คําแนะนําผู,อื ่นได, มีสัญชาตญาณของความเป�นเจ,าของกิจการ  
มีทักษะในงานท่ีทําและมีมุ�งม่ันท่ีจะทํางานจนสําเร็จ ในการบริหารจัดการคนดีคนเก�งนั้น องค*กรควรคํานึงถึงสิ่งต�าง ๆ 
ต�อไปนี้ 
 – ผู,บริหารระดับสูงต,องให,ความสำคัญ ให,การสนับสนุนและผลักดันอย�างจริงจัง 
 – การบริหารจัดการคนดีคนเก�งเป�นกระบวนการท่ีต,องทําอย�างต�อเนื่องและมีการทบทวนเป�นระยะ ๆ 
 – การออกแบบ HRM Activities ต,องออกแบบให,แตกต�างจากบุคลากรอ่ืน 
 – การค,นหาคนดีคนเก�งต,องมีการกําหนดเกณฑ*ในการประเมินท่ีชัดเจนและเป�นธรรม 
 – การทบทวนคุณสมบัติของคนดีคนเก�งต,องทําเป�นระยะ ๆ เพ่ือให,คนดีคนเก�งมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
 – ผู,บริหารต,องทําการสื่อสารให,บุคลากรในองค*กรได,เข,าใจในหลักการบริหารจัดการคนดีคนเก�ง (Talent 
Management) เพ่ือจะได,ไม�เกิดป)ญหากับบุคลากรอ่ืน 
 – การพัฒนาคนดีคนเก�งต,องครอบคลุมด,านคุณธรรมและจริยธรรมด,วย 
 จะเห็นได,ว�าการพัฒนาคนดีคนเก�งนั้น พัฒนาไม�ยาก แต�การที่องค*กรจะเก็บรักษาคนดีคนเก�งให,อยู�กับ
องค*กรนั้นยากยิ่งกว�า ดังนั้น องค*กรควรต,องหาแนวทางหรือปรับเปลี่ยนวิธีการที่จะสามารถสร,างคนดีคนเก�งและ
สามารถเก็บรักษาคนดีคนเก�งไว,ให,อยู�กับองค*กรต�อไป 
 จากการที่ไปศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ, สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากเซี่ยงไฮ,จะเป�นศูนย*กลาง 
ทางเศรษฐกิจแล,วของจีนแล,ว เซี ่ยงไฮ,ยังเป�นแหล�งผลิตบุคลากรชั ้นนำของประเทศจีนด,วยการวางรากฐาน 
ทางการศึกษาที่เข,มข,นในทุกระดับ โดยเฉพาะการผลิตบุคลากรด,านวิทยาศาสตร*ในมหาวิทยาลัยต�าง ๆ นอกจากนี้ 
เซี่ยงไฮ,ยังเป�นเมืองที่ผู,คนเก�งภาษาอังกฤษที่สุดในประเทศจีน จากการวัดมาตรฐานโดย EF English Proficiency 
Index 2017 สถาบันการศึกษาในเซี่ยงไฮ,จึงเป�นแหล�งผลิต talent ในด,านต�าง ๆ ที่พร,อมจะสนับสนุน Startup  
ในธุรกิจต�าง ๆ โดยเมื ่อปg 2015 จีนได,ประกาศนโยบายผลักดันนวัตกรรมระดับชาติเป�นผลให,มหาวิทยาลัย 
พัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู,ประกอบการมากขึ้น จนป)จจุบันนักศึกษาในมหาวิทยาลัยส�วนใหญ�จะทำ Startup Project 
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ของตัวเอง โดยรับการสนับสนุนทรัพยากรต�าง ๆ จากมหาวิทยาลัยรวมถึงยังสามารถนำ Project มายื่นแทนหน�วยกิต
เพ่ือจบหลักสูตรได,ด,วย ซ่ึงมหาวิทยาลัยท่ีน�าสนใจในเมืองเซ่ียงไฮ, มีดังนี้ 
 - Fudan University มหาวิทยาลัยเก�าแก�ของเมืองเซ่ียงไฮ, มีโครงการ Science Park ท่ีดำเนินการมาต้ังแต�
ปg 2000 โดดเด�นด,านเทคโนโลยี Cloud and Data, Education Technology และ Mobile Technology เป�นแหล�ง
ผลิตบริษัทเทคโนโลยีมากถึง 800 แห�ง และยังมี Student Entrepreneur Center จัดทั้งพื้นที่ อุปกรณ* Mentor 
รวมถึงลงทุนกับ Startup ของนักเรียนด,วย โดยในปg 2016 ศูนย*นี้ลงทุนกับ Startup ไป 152 ราย เป�นเงินกว�า 2.7 
ล,านดอลลาร*สหรัฐฯ 
 - Shanghai Jiao Tong University อีกหนึ ่งมหาวิทยาล ัยที ่สน ับสนุนการสร,างผู ,ประกอบการด,วย 
ความร�วมมือกับ Shanghai Human Resource and Social Security Bureau และ Bank of China เมื่อปg 2016 
โดยมีเปwาหมายเพ่ือบ�มเพาะการสร,างนวัตกรรมในเชิงคุณภาพให,กับ Ecosystem ในเมืองเซ่ียงไฮ, 
 - East China University of Science and Technology สำหรับมหาวิทยาลัยนี้ได,จัดตั้ง Science Park 
เช�นกัน โดยเน,นไปยังอุตสาหกรรมเกมและสื ่อบันเทิง นอกจากนี ้ ยังสนับสนุนการ R&D Deep Technology  
ท่ีน�าสนใจอย�าง Bio Tech และ Material อีกด,วย 
 จะเห็นได,ว�านครเซี่ยงไฮ,ได,ให,ความสำคัญกับการบริหารจัดการและสนับสนุน Talent เป�นอย�างมาก  
เพื่อเป�นกำลังสำคัญการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองและของประเทศจีน โดยเฉพาะ Startup ซึ่งสร,างงาน สร,างรายได,
มหาศาลให,กับนครเซี่ยงไฮ,และประเทศจีน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป�นหน�วยงานที่สนับการสร,าง
เศรษฐกิจฐานรากให,มั ่นคง และส�งเสริมให,ชุมชนพึ่งตนเองได, ซึ ่งเป�นกระบวนการที ่ต,องใช,ความคิดสร,างสรรค*  
ใช,นวัตกรรมใหม� ๆ ความรู,วิทยาการต�าง ๆ ในด,านการพัฒนาชุมชนท่ีทันสมัยมาช�วยพัฒนา จากคนเก�ง คนดีมีความรู, 
และคนมีความคิดสร,างสรรค* ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมีกลุ�ม talent นักเรียนทุนรัฐบาลที่เป�นกำลังหลักและหัวสมอง 
ในการพัฒนางานของกรมฯ แต�ระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพยังไม�เป�นระบบเท�าท่ีควร ผู,ท่ีเก่ียวข,องจะต,อง
สร,างระบบท่ีจะบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพให,เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว�านี้ เริ่มต้ังแต�การการสรรหา
และคัดเลือกกำลังคนคุณภาพเชิงรุก การพัฒนากำลังคนคุณภาพ การใช,ประโยชน*และศักยภาพจากกำลังคนคุณภาพ 
และการรักษากำลังคนคุณภาพ  
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CDD Talent Inventory Management SWOT analysis 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดุแข็ง 

- กรมการพัฒนาชุมชนมีนักเรียนทุน

รัฐบาล (ก.พ.), นักเรียนทุน UIS, 

นักเรียนทุน ODOS และข าราชการ 

ผู มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) และมีแผนท่ี

จะรับนักเรียนทุนรัฐบาลเข ารับราชการท่ี

กรมการพัฒนาชุมชนอย/างต/อเนื่อง  

 

จุดอ�อน 

- การบริหารกำลังคนคุณภาพของกรมการ

พัฒนาชุมชน ยังไม/เป9นระบบ 

- ขาดความต/อเนื่องในการบริหารจัดการ

และพัฒนากำลังคน 

- การใช ประโยชน>จากกำลังคนคุณภาพ  

ยังไม/เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โอกาส 

- โอกาสท่ีจะใช ความรู ความสามารถ  

ของกำลังคนคุณภาพในการคิด        

และสร างสรรค>นวัตกรรมใหม/ ๆ สำหรับ

งานและนโยบายใหม/ ๆ ไม/ว/าจะเป9น    

จากทางรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 

และหน/วยงานภายนอก 

- โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ระหว/างเครือข/ายข าราชการทุนรัฐบาล

ระหว/างหน/วยงาน 

 

 

อุปสรรค 

- อุปสรรคในการสนับสนุนข	าราชการ     

ผู	มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เพ่ือประเมิน 
เข าสู/ระดับชำนาญการพิเศษตามกรอบ 

สั่งสมประสบการณ>ท่ีได ทำข อตกลงร/วมกัน

ระหว/างข าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน 

และสำนักงาน ก.พ. 
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Talent 
Recruitment

• การสรรหาและคัดเลือกเชิงรุกเพ่ือให ได กําลงัคนคุณภาพท่ีเหมาะกับงาน โดยกรมการพัฒนาชุมชนออกแบบลักษณะ talent เอง เพ่ือให ได คนท่ีใช/ รวมถึงการหา source 
of recruit ท่ีหลากหลายในการสรรหาและคัดเลือกนักเรยีนทุน

• สร าง Carrer Path ให เหมาะสมของแต/ละคน

Talent 
Development

• 1) การพัฒนากําลังคนคุณภาพโดยระบบ HiPPS ของสํานักงาน ก.พ. (สําหรับผู ท่ีผ/านการคัดเลือกเข าสู/ระบบ HiPPS ของสํานักงาน ก.พ.)

• 2) การพัฒนาข าราชการโดยระบบของกรมการพัฒนาชุมชน โดยการจัดโปรแกรมและหลักสูตรการพัฒนากําลังคนคุณภาพโดยเฉพาะ 

• 3) การพัฒนาข าราชการจากแหล/งทุนภายนอก โดยทําแผนการขอทุนจากจากแหล/งทุนภายนอก เช/น สํานักงาน ก.พ., JICA, TICA เป9นต น

• 4) จัดเวทีสัมนาแลกเปลียนเรียนรู ระหว/างข าราชการท่ีได รับทุนอบรมหรือข าราชการท่ีเข าอบรมในหลักสตูรต/าง ๆ  และนําความรู ท่ีได จากเวทีสัมมนา
ไปขยายผลต/อไป

Talent 
Utilization

• 1) ลดงาน Routine ลง 50% และเพ่ิมงานท่ี Challenge มากข้ึน เพ่ือเป9นการกระตุ นให กําลังคนคุณภาพได คิดงานหรอืนวัตกรรมใหม/ ๆ

• 2) ต้ังเป9นคณะทํางานในเร่ืองต/าง ๆ ที่สําคัญ ๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให กําลังคนคุณภาพได ออกความเห็น และมุมมองใหม/ ๆ ซ่ึงจะเป9นประโยชน>ต/อกรมการพัฒนา
ชุมชน

• 3) เข าร/วมประชุม Morning Brief ทุก ๆ เช าวันจันทร> และประชุมระดมความคิดเห็นในประเด็นต/าง ๆ ระหว/างข าราชการกําลังคนคุณภาพด วยกันเองในบ/ายวันจันทร>

• 4) สร างผลงานท่ีเป9น Idea ใหม/ ๆ หรือนวัตกรรมใหม/ ๆ ท่ีเป9นประโยชน>ต/อกรมการพัฒนาชุมชน ปgละ 1 ช้ินงาน

• 5) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร>กรมการพัฒนาชุมชนโดยใช สรรพกําลังกลุ/มกําลังคนคุณภาพ

Talent 
Retention

• 1) เพ่ิมการประเมินเงินเดอืนในแต/ละรอบ 0.5 – 1.0 % โดยวัดจากผลงานท่ีเป9น Idea หรือนวัตกรรมใหม/ ๆ เพ่ือเป9นขวัญและกําลังใจให กับกําลังคนคุณภาพ

• 2) ปรับตําแหน/งข้ึนชํานาญการพิเศษ เมื่อครบตามกรอบสั่งสมประสบการณ> จากระบบ HiPPS ของสํานักงาน ก.พ. (ประเมินผลงาน)

• 3) มีคะแนนเพ่ิมพิเศษสําหรับข าราชการในระบบ Talent ในการสอบเลื่อนระดับชํานาญการพิเศษ  
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ความจำเป	นและประโยชน�ของการเสนอโครงการสถานบริการสาธารณสุข 
เพ่ือการพัฒนากำลังคนสุขภาพด&วยนักเรียนอาสาสมัครโรงพยาบาล และการเป	นพ่ีเล้ียง 
ในการแนะแนวการศึกษาสหวิชาชีพสุขภาพท่ีใช/และเป	นประโยชน�ต/อท้ังระบบสุขภาพ 

และการพัฒนาการศึกษาของไทย 
Needs and Benefits of Hospital Volunteering Program Proposal for Health Workforce 

Development : a Health Career Path Explorer, Pre-requisite Program for Prospective Health 
Professional Students and Health Professional Mentors, a Win-Win Solution for Thai Health 

System and Education Development 
 

คณาพร ตันศรีประภาศิริ   
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

ขอให�ถือประโยชน�ส�วนตนเป�นที่สอง            ประโยชน�ของเพ่ือนมนุษย�เป�นกิจท่ีหน่ึง 
ลาภ ทรัพย� และเกียรติยศ จะตกแก�ท�านเอง        ถ�าท�านทรงธรรมมะแห�งอาชีพไว�ให�บริสุทธิ์ 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
 

การสร�างความตระหนักถึงคุณประโยชน�ของการเป�นอาสาสมัครเพื่อช�วยเหลือสังคมควรดำเนินการต้ังแต�บุคคล 
อยู�ในวันเยาว�เพราะเยาวชนอยู�ในช�วงวัยที่ มีความอยากรู�อยากเห็นและควรได�รับโอกาสในการสร�างความเช่ือม่ัน 
ในการส่ือสารกับผู� อ่ืนและการเข�าสังคม อีกทั้ งเยาวชนไทยในป7จจุ บันยังมีโอกาสเข�าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารด�วยสมาร�ตโฟน 
ที่สามารถสัมผัสได�ด�วยปลายน้ิวในทุกท่ีทุกเวลาซึ่งมักจะเบียดบังและจำกัดเวลาและลดทอนโอกาสในการเรียนรู� 
จากประสบการณ�จริงผ�านการปฏิสัมพันธ�กับโลกภายนอก การเตรียมความพร�อมให�เยาวชนเติบโตข้ึนเป�นกำลังสำคัญ 
ของชาติจึงไม�ควรละเลยการสร�างโอกาสในการเรียนรู�จากผู�คนจากหลากหลายวัย ต�างวัฒนธรรม ต�างอาชีพและต�างวิถีชีวิต  
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในช�วงป>ดภาคเรียนหรือในคาบบำเพ็ญประโยชน�ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเดิม 
จำกัดอยู�แต�เฉพาะในโรงเรียนหรือชุมชน ขาดความต�อเน่ืองและการมีส�วนร�วมจากภาครัฐหรือเอกชนซึ่งเป�นตลาด 
แรงงานหลักท่ีผู�สำเร็จการศึกษาจะเป�นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค�กรและสังคมต�อไปในอนาคต ส่ิงสำคัญท่ีจะทำให�งาน
อาสาสมัครมีคุณค�าและเกิดประโยชน�อย�างแท�จริงคือการสร�างโอกาสให�เยาวชนได�เป�นอาสาสมัครในสถานบริการ 
อย�างเป�นระบบตามความสนใจของนักเรียนและความต�องการขององค�กร เช�น การได�จับคู�สังเกตการณ�และช�วยงาน
บุคลากรพี่เล้ียงในโรงพยาบาลท่ีมีระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคล�องกับเป@าหมายในการพัฒนามนุษย�ของประเทศและ 
สร�างเจตคติที่ดีต�อการประกอบอาชีพที่โดยเฉพาะอาชีพที่ต�องอาศัยความเสียสละและการอุทิศตนในการทำงานเพ่ือสังคม 
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เช�น บุคลากรทางการแพทย�และสาธารณสุข เพ่ือสร�างความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองและจิตสำนึก 
ในการบริการของทั้งอาสาสมัครและบุคลากรสุขภาพเพื่อให�เกิดการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน 

สถิติการออกกลางคันในระดับอุดมศึกษาเป�นป7ญหาท่ีต�องเร�งให�ความสนใจและแก�ไขเพราะนอกจากจะเป�น 
ความสูญเปล�าทางการศึกษาแล�วยังเป�นเป�นการเสียเวลาและทรัพยากรทางการเงินของประเทศเป�นจำนวนเงินมหาศาล 
ซึ่งการสำรวจพบว�า ในแต�ละปBมีนักศึกษาจำนวนหลายหมื่นคนต้ังใจลาออกเพื่อสมัครสอบและไปเข�าศึกษาใหม� 
ในสาขาวิชาที่นักศึกษามีความสนใจและมีความพร�อมมากกว�าเนื่องจากนักศึกษาเหล�านั้นเมื่อยังเป�นนักเรียนไม�รู�จักตนเอง
ดีพอ มีป7ญหาสุขภาพ ประสบอุบัติเหตุ หรือครอบครัวมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจโดยนักศึกษาที่สอบเข�าศึกษาตามโครงการ
ต�าง ๆ มีร�อยละของลาออกกลางคันมากท่ีสุด คือ ร�อยละ 7.65 [1] อีกท้ังยังมีการสำรวจพบว�า 4 ใน 10 ของคณะ 
ที่มีนักศึกษาลาออกกลางคันมากท่ีสุด ได�แก� คณะวิทยาศาสตร� คณะเทคนิคการแพทย� คณะเภสัชศาสตร� และคณะ
พยาบาลศาสตร� นอกจากน้ียังพบร�อยละของแพทย�จบใหม�ท่ีมีแผนลาออก ณ วันท่ีเริ่มทำงานเพิ่มมากข้ึนถึงร�อยละ 3  
ซึ่งนับเป�นการสูญเปล�าของงบลงทุนทางการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาด�านสุขภาพ [2] ทว�าป7ญหาการสูญเสียงบประมาณ
ของประเทศมิได�จำกัดอยู�เพียงงบประมาณด�านการศึกษาเท�าน้ัน มากกว�าร�อยละ 70 ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีเงินบำรุงติดลบเน่ืองจากโรงพยาบาลส�วนใหญ�มีผู�มารับบริการเป�นจำนวนมากไม�สัมพันธ�กับค�ารักษาพยาบาล
ที่สามารถเรียกเก็บและชดเชยจากกองทุนต�าง ๆ [3] อีกท้ังการบริหารจัดการให�เกิดประสิทธิภาพยังทำได�ยากและ 
ช�าเน่ืองจากโรงพยาบาลมีกำลังคนไม�เพียงพอ และยังพบป7ญหาทางจริยธรรมโดยพบว�า แนวโน�มการฟ@องร�อง 
ทางการแพทย�สูงข้ึนเรื่อย ๆ [4] เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย�กระทำการผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การเสนอโครงการสถานบริการสาธารณสุขเพื่อพัฒนากำลังคนสุขภาพด�วยนักเรียนอาสาสมัครในโรงพยาบาล
นอกจากจะช�วยแนะแนวการศึกษาด�านสหวิชาชีพสุขภาพท่ีใช�ให�กับนักเรียนแล�วยังมีประโยชน�อีกหลายด�าน โดยสถาน
บริการสาธารณสุขจะได�ประโยชน�จากแรงงานของเยาวชนท่ีมีเป@าหมายทางการศึกษาและมีการจัดการอย�างเป�นระบบและ
ต�อเน่ือง สถานบริการแต�ละแห�งยังจะได�พัฒนาทรัพยากรบุคคลในการเป�นพ่ีเลี้ยงของอาสาสมัครให�กับเยาวชน ประโยชน�
ของการเรียนรู�จากการสอนเป�นที่ประจักษ�จากการศึกษาวิจัยหลายฉบับ [5] องค�กรท่ีต�องการพัฒนาทักษะความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรจึงควรสนับสนุนการใช�การสอนหรืออนุญาตให�นักเรียนได�สังเกตการณ�การปฏิบัติงาน 
ของเจ�าหน�าท่ีเพราะผู�ท่ีสอนหรือสาธิตจะสามารถอธิบายและเกิดความเข�าใจในเน้ือหาท่ีลุ�มลึกและอยู�คงทนมากกว�า 
การทบทวนเน้ือหาตามข�อกำหนดของสภาวิชาชีพเพียงอย�างเดียวโดยเฉพาะเรื่องท่ียังเป�นป7ญหาและทำให�เกิดความเข�าใจ
ผิดโดยเรื่องเหล�านั้นจะถูกย�อยให�ง�ายข้ึนเพ่ือทำการถ�ายทอดให�กับนักเรียน นอกจากน้ีผู�สอนยังมีโอกาสได�แนวคิดใหม� 
จากมุมมองของเยาวชนจากการสะท�อนคิดอย�างตรงไปตรงมา ทั้งยังอาจช�วยในการสร�างสรรค�นวัตกรรมในการทำงานบน
พื้นฐานของเทคโนโลยีใหม�ที่เกิดจากจินตนาการท่ีไม�มีขีดจำกัดของเยาวชนได�อีกด�วย โดยกิจกรรมท่ีจะกำหนดให�นักเรียน
อาสาโรงพยาบาลทำนั้นต�องมีการกำหนดระยะเวลาต�อสัปดาห� ต�อเดือน และช�วงเวลาท่ีแน�นอน มีการคัดเลือกและระบบ
การจับคู�นักเรียนกับพี่เล้ียงโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรมร�วมกับกระทรวงสาธารณสุข  
โดยใช�แนวทางอ�างอิงจากโครงการท่ีประสบความสำเร็จของภาคเอกชน คือ โครงการทำก�อนฝ7น (The Dream Explorers)  
ที่ เป> ดโอกาสให� นั กเรี ยนได� ทดลองค� นหาความถนั ดและอาชีพท่ี ชอบผ� านการเวิ ร� กช็ อปก� อนไปสั งเกตและฝ\ กงานจริ ง 
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ในสถานประกอบการก�อนการสมัครเข�าศึกษาต�อ [6] นอกจากนี้ยังควรมีการปฐมนิเทศ บันทึกการปฏิบัติงาน  
การตรวจสอบและติดตาม การประเมินผลและสรุปผล และการนำไปใช�ในการสอบเข�าเรียนต�อคณะวิชาทางสุขภาพ 
ในระดับอุดมศึกษาอย�างเป�นระบบ โดยอาจเริ่มจากการเพิ่มคะแนนในส�วนของการสัมภาษณ�หรือบันทึกประสบการณ� 
ของนักเรียนที่จะสมัครเข�าศึกษาต�อในหลักสูตรของวิทยาลัยในสังกัดของสถาบันพระบรมราชชนกท่ีผ�านการเป�น
อาสาสมัครในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป�นการนำร�อง ทั้งนี้กิจกรรม 
ที่นักเรียนสามารถช�วยงานในโรงพยาบาลได� ได�แก� งานต�อนรับ งานนำทาง งานธุรการ งานสแกนหนังสือ งานจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ�และเอกสารแผ�นพับ รวมทั้งส่ือท่ีใช�ให�ข�อมูลแก�ผู�มารับบริการ งานทำความสะอาดอุปกรณ� งานแสดงดนตรี 
งานจัดการสิ่งของหรือหนังสือท่ีได�รับบริจาค งานครัว งานดูแลผู�บริจาคโลหิต งานเดินเอกสารและจัดเตรียมอุปกรณ�
สำนักงาน งานบันทึกข�อมูล งานพิมพ� งานอ�านหนังสือ ออกกำลังกายหรือกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก ผู�สูงอายุหรือ 
ผู�พิการ งานห�องสมุด งานแจกแบบสำรวจ งานจัดเรียงหรือรวบรวมเอกสาร งานช�วยดาวน�โหลดแอปพลิเคชัน งานพัสดุ 
งานหน�วยจ�ายกลาง งานให�คำแนะนำเก่ียวกับที่ต้ังของแผนกต�าง ๆ การช�วยกรอกเอกสาร การช�วยแปลภาษา การอยู� 
เป�นเพ่ือนเด็กหรือผู�สูงอายุระหว�างที่ไม�มีญาติหรือญาติไปทำธุระ เป�นต�น 

บุคลากรทางการแพทย�ในโรงพยาบาลจำเป�นต�องได�รับการศึกษาต�อเนื่องและมีการเรียนรู�ตลอดชีวิต การสร�าง
โอกาสให�บุคลากรเป�นพ่ีเลี้ยงจะช�วยให�บุคลากรได�ทบทวนและเพิ่มเติมความรู�ให�ทันสมัย อีกท้ังยังช�วยพัฒนาทักษะ 
การส่ือสารและแนวทางสอนงานกับบุคลากรใหม�และผู�ใต�บังคับบัญชาท่ีมีคุณวุฒิและวัยวุฒิน�อยกว�าซึ่งสามารถนำไป 
ปรับใช�กับกลุ�มผู�รับบริการเฉพาะกลุ�มเยาวชน เช�น คุณแม�วัยใส หรือวัยรุ�นสายแว�น เป�นต�น นอกจากน้ีนักเรียนและพ่ีเลี้ยง
ยังมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การช�วยงานเจ�าหน�าท่ีที่มีบทบาทและหน�าที่หลากหลายจะทำให�
นักเรียนเกิดความเข�าใจถึงความสำคัญของการตระหนักในหน�าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรต�างวิชาชีพ เข�าใจ
บทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบของคนในสังคม และมีเจตคติที่ดีต�อการให�บริการการรักษาพยาบาลเพราะการช�วยเหลือ 
ผู�มีป7ญหาทางสุขภาพในทุกช�วงวัยและการให�โอกาสผู�ด�อยโอกาสทางสังคม เช�น ผู�พิการและทุพพลภาพ จะทำให�นักเรียน 
มีความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการดูแลสุขภาพเบ้ืองต�นและมีทางเลือกและความม่ันใจในการศึกษาต�อมากข้ึน
จากการช�วยหรือสังเกตการปฏิบัติงานในสิ่งแวดล�อมและบริบทที่มีความคล�ายคลึงกับสิ่งแวดล�อมและบริบทที่บุคลากร
ทางการแพทย�และบุคลากรสนับสนุนในแต�ละสาขาจะต�องไปปฏิบัติงานจริงเม่ือสำเร็จการศึกษาและเห็นความสำคัญ 
ของการทำงานร�วมกันของสหวิชาชีพทางการแพทย� เน่ืองจากนักเรียนจะได�มีโอกาสในการสังเกตการณ�การใช�เทคนิค 
การส่ือสารและการทำงานร�วมกันของบุคลากรหลายฝ]ายในโรงพยาบาล รวมท้ังเห็นความสำคัญของการส่ือสารและ 
การแสดงความเอ้ืออาทรกับผู�ป]วยที่มีความหลากหลายด�วยวิธีการท่ีเหมาะสม ที่สำคัญคือการตระหนักถึงอันตรายและ
ผลเสียของความเจ็บป]วยและอุบัติเหตุและความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการป@องกันการเกิดอุบัติ เหตุ   
เห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต�อหน�าที่ การเอาใจเขามาใส�ใจเรา และการเคารพสิทธิของผู�มารับบริการ มีโอกาส 
ได�ฝ\กฝนมารยาทในการสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานร�วมกับผู�อ่ืน รวมท้ังเป>ดประสบการณ�และเพิ่มทางเลือก
ในการศึกษาต�อในสาขาท่ีเก่ียวข�องการให�บริการสุขภาพท่ีไม�จำกัดแต�เพียงการให�บริการทางคลินิกหรือการให�บริการ 
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การรักษาพยาบาล เช�น การส�งเสริมสุขภาพ การป@องกันโรค การให�สุขศึกษา และสายงานสนับสนุนอ่ืน ๆ เช�น  
งานสารสนเทศ งานโภชนาการ งานพัสดุ เป�นต�น 
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Digital Transformation : การปฏิรูปการดำเนินงานให�เป�นรูปแบบดิจิทัล 
 

ณาขวัญ สีดาราษฏร�  
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 

กรมคุมประพฤติ  
 

       ป�จจุบันแนวคิดเรื่อง Digitalization หรือการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีท่ีก)าวกระโดดและเป+นไป 
อย-างรวดเร็วด)วยทักษะด)านดิจิทัล เป+นการช-วยส-งเสริมและทำให)วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย-างมากและมีความ
แตกต-าง หลากหลาย ซ่ึงหากองค9กรหรือหน-วยงานใดมีการนำทักษะและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช)และมีการวาง
ยุทธศาสตร9ท้ังระยะสั้น ระยะยาว มีการสร)างแนวคิดการมีส-วนร-วมของบุคลากรในองค9กรรวมถึงวิสัยทัศน9ของผู)นำ
ท่ีพร)อมจะมีการรับสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง การมีและใช)นวัตกรรมให)เกิดประโยชน9 และการเก็บรวบรวมข)อมูลต-าง ๆ 
เพ่ือนำมาวิเคราะห9 ก็จะเป+นการพัฒนาองค9กรหรือหน-วยงานแบบ Digital Transformation ซ่ึงจะช-วยให)องค9กร
สามารถรับมือกับแรงกดดันในการปรับปรุงประสิทธิภาพ เปGดกว)าง มีความโปร-งใส ประหยัดค-าใช)จ-าย และ
ตอบสนองความต)องการของประชาชนได)ดียิ่งข้ึน  

 ประเทศไทยได)มีการเตรียมความพร)อมในการก)าวเข)าสู- Thailand 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
ให)เป+นรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้  
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2.การประยุกต,ใช�ในงาน  

Move workplace onto innovative work environment cultures. การท่ีกรมคุมประพฤติซ่ึงเป+น
หน-วยงานภาครัฐท่ีมีการดำเนินงานมายาวนานจะสามารถปรับเปลี่ยนองค9กรในรูปแบบ Digital Transformation  
ได)นั้นต)องเริ่มจากการปรับ Mindset ของบุคลากรก-อน เนื่องจากหน-วยงานท่ีดำเนินงานมายาวนานนั้น บุคลากร 
จะมีทัศนคติหรือพฤติกรรม ท่ีมาจากจากความเคยชินหรือคุ)นเคย ทำกันมานานและอาจไม-พร)อมต-อการเปลี่ยนแปลง
ซ่ึงจะนำไปสู-การไม-ยอมรับหรือต-อต)านการเปลี่ยนแปลงได)  

ในการปรับ mindset นั้นเป+นเรื่องยากและต)องดำเนินการอย-างค-อยเป+นค-อยไป โดย 5 ป�จจัยหลัก 
ท่ีจะสามารถทำให) เกิดการปรับ Mindset ได)  คือ 1.Core Values 2.Purpose 
3.Mission 4.Strategy และ 5.OKRs ซ่ึงองค9กรจะต)องมีการวางแผนการดำเนินการ
ในภาพรวมขององค9กรและดำเนินการไปพร)อมกันทุกส-วนงาน มีการฝ`กอบรม 
ให)ความรู) พัฒนาบุคลากรของ HR ภายในองค9กร มีการสอนงาน หรือมอบหมายงาน
จากหัวหน)างานหรือผู)อำนวยการ มีการจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จ เพ่ือไม-ให)เกิด
ช-องว-างในระหว-างการเปลี่ยนผ-านองค9กรใน รูปแบบ Digital Transformation   
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3. ข�อเสนอเพ่ือพัฒนางาน  
 Innovation Management (Transformation) For Probation 4.0 หรือ นวัตกรรมการจัดการ 
เพ่ือก�าวสูH Probation 4.0 
แนวคิด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Probation 4.0 หมายถึง การเป+นองค9กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ทำงานอย-างเปGดกว)างให)ทุกภาคส-วน 

มีส-วนร-วมสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับหน-วยงานอ่ืน ๆ ท้ังในระดับพ้ืนท่ีและสากล และใช)เทคโนโลยีในการทำงาน
เพ่ือตอบสนองความต)องการของประชาชน การขับเคลื่อนไปสู-การเป+น Probation 4.0 เน)นท่ีการทำงานแบบ Smart 
Probation ซ่ึงเป+นการทำงานและให)บริการในภารกิจของกรมคุมประพฤติให)เป+นไปตามมาตรฐาน ด)วยการใช)
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และนำระบบสารสนเทศมาใช)ให)เกิดประโยชน9 ลดภาระงานโดยใช)เทคโนโลยีมาช-วย  
หรือบูรณาการกับหน-วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือทรัพยากรเพียงพอมาร-วมดำเนินการ ดังนั้นการท่ีกรม 
คุมประพฤติมีความต)องการขับเคลื่อนองค9กรไปสู-เปfาหมายและประสบความสำเร็จในระยะยาวได)นั้น บุคลากรต)องมี
ความพร)อมท่ีจะเรียนรู) ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติตนเอง หรือ Mindset (ความเชื่อท่ีส-งผลต-อพฤติกรรม)  
ให)มีความกล)าคิด กล)าฝ�นและกล)าท่ีจะทำในสิ่งท่ีแตกต-างไปจากเดิมและเป+นท่ียอมรับ เพ่ือให)เกิดวัฒนธรรมองค9กรใหม- 
ท่ี บุคคลากรพร)อมท่ีจะเรียนรู) ได)อย-างต-อเนื่อง มีการนำความรู)มาประยุกต9ใช) เพ่ือการสร)างความรู)หรือการขับเคลื่อนงาน 
ได)ทันต-อสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

นวัตกรรมการจัดการ (Innovation Management หรือ IM) คือการบริหารงานไม-ใช-การสร)าง
นวัตกรรมใหม- แต-เป+นระบบการทำงานใหม- วิธีการทำงานใหม- การผสมผสานการทำงานใหม- การสร)างสิ่งใหม-  
ในการบริหารจัดการ และสิ่งท่ีเป+นประโยชน9 ได)รับการยอมรับ ซ่ึง IM จะมี 2 แบบ คือ Innovation Management 
System การพัฒนาระบบงานใหม-ในองค9กรท่ีก-อให)เกิดการพัฒนาและปรับปรุงแบบก)าวกระโดด และ Innovation 
Management Standard มาตรฐานท่ีจะมากำหนดแนวทางและวิธีการ (guideline) เพ่ือให)แน-ใจว-าระบบการจัดการนั้น 
ดำเนินการได)อย-างครบถ)วนรอบด)านมากพอ ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามภารกิจกรมประพฤติแล)วการจะก�าวไปสู  
(Transformation) Probation 4 .0  อาจ เริ่ ม ต) น จาก  Innovation Management Standard เพ่ื อ ให) เกิ ดการ
ปรับเปลี่ยน mindset ของบุคลากรในระยะเริ่มแรกจนนำไปสู-การเป+นวัฒนธรรมองค9กรท่ีขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนผ-าน
ไปสู- Probation 4.0 โดยมีกระบวนการดังนี้  
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1. การเป+นองค9การแห-งการเรียนรู) Organizational Learning and Organizational Memory  
   หมายถึง ศักยภาพในการเรียนรู)ขององค9กรจากประสบการณ9ท่ีผ-านมา (past experience) และบุคลากร

สามารถนำองค9ความรู)ท่ีเก็บสะสมไว)หรือท่ีมีอยู-มาใช)อย-างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให)เกิดการสร)างองค9ความรู)ใหม- 
ท่ีสามารถปฏิบัติได) จากนั้นจะมีการจัดเก็บองค9ความรู)ในรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสามารถเข)าถึง access ได) ซ่ึงจะช-วยให)  

- แก)ป�ญหาได)อย-างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- เกิดการเรียนรู)อย-างไม-หยุดนิ่ง 
- ช-วยในการวางแผนด)านกลยุทธ9 
-   ช-วยในการตัดสินใจ  

2. มีการปรับปรุงเล็ก ๆ น)อย ๆ แบบค-อยเป+นค-อยไป แต-ต-อเนื่อง Continuous improvement (Kaizen Idea) 
วัฒนธรรมการคิดสร)างสรรค9 ช-วยสร)างการมีส-วนร-วมให)กับบุคลากรในการท่ีจะผลักดันให)บุคลากรได)ใช)

เวลาในการคิดสิ่งใหม- ไม-ใช-แค-ทำงานซ้ำ ๆ ตามหน)าท่ีอย-างเดียว วัฒนธรรมนี้พบเห็นได)ท่ัวไปในบริษัทญ่ีปุoนในชื่อ  
“ไคเซ็น (Kaizen)” หรือ การปรับปรุงเล็ก ๆ น)อย ๆ แต-ดำเนินการอย-างต-อเนื่อง บนพ้ืนฐานความเชื่อท่ีว-า  
“คนมีคุณค-าและความสามารถมากกว-าเครื่องจักร” การลงทุนในเครื่องจักรท่ัวไปแม)ว-าจะได)ผลผลิตจำนวนมาก 
ในเวลาท่ีรวดเร็ว แต-เครื่องจักรก็มีการเสื่อมถอยด)อยค-า แต-การลงทุนในคนก-อให)เกิดการพัฒนาและแสวงหาสิ่งใหม- ๆ
ท่ีดีกว-าเดิม  

3. การพัฒนานวัตกรรมในป�จจุบันเพ่ือแนวโน)มในอนาคต (Future Trend) หรือ Future Innovation โดยองค9กร
ควรมีการคิดวิเคราะห9เพ่ือหาแนวโน)ม (Trend) ของอนาคตเพ่ือการวางแผนกลยุทธ9ในการทำงาน โดยการใช)ประโยชน9
จากข)อมูล Big Data มีการแลกเปลี่ยนและบูรณการข)อมูล (Data Sharing and Integration) มีการออกแบบ
วิเคราะห9ข)อมูลท่ีเหมาะสมกับภารกิจ (Data Analytic) ซ่ึงการนำสถิติมาวิเคราะห9นั้นจะมี 2 ข้ันตอน คือ Frist stage   
วิเคราะห9และตอบสนองสถานกาณณ9ในป�จจุบัน เช-น จำนวนการปล-อยตัวผู)ได)รับการอภัยโทษเพ่ือเตรียมการรองรับ 
และ Second stage คือ การพยากรณ9อนาคต (forecast) หรือสถานการณ9ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช-น การวิเคราะห9
สถิติ ปริมาณคดี พฤติกรรมการกระทำผิดซ้ำ ฐานความผิดครั้งแรกและฐานความผิดท่ีกระทำผิดซ้ำ เพ่ือหาความ
เชื่อมโยงและใช)องค9ความรู)ท่ีมีอยู-หรือมีการจัดทำองค9ความรู)ใหม-เพ่ือการพัฒนางานตามภารกิจกรมคุมประพฤติ 
ให)สอดคล)องกับสภาพป�ญหาและสภาวการณ9 เป+นต)น นอกจากนี้ Future Innovation อาจส-งผลให)มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบงานในลักษณะพลิกโฉมเพ่ือให)เกิดความทันสมัย เป+นไปตามสภาวการณ9 ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และมีผล 
การดำเนินการ (Impact) ท่ีสามารถตอบสนองหรือเกิดประโยชน9ในวงกว)าง 
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การเช่ือมโยงข�อมูล กับการพัฒนางานตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 
 

ธนพร  รักความสุข  
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ  

กรมสรรพสามิต 
 

 เนื่องด�วยกรมสรรพสามิตมีวิสัยทัศน�ในการเป�นผู�นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล�อม และพลังงาน   
โดยมีพันธกิจด�านการสร�างความร,วมมือเพื ่อการจัดเก็บภาษีอย,างยั ่งยืน และด�านการนำนวัตกรรมมาใช�เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี ซ่ึงได�กำหนดเป�นยุทธศาสตร�ของกรมในการเชื่อมโยงข�อมูลและส,งเสริมความ
ร,วมมือเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย,างยั่งยืน และในการส,งเสริมการใช�นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บ
ภาษี จึงเห็นได�ว,ากรมสรรพสามิตให�ความสำคัญกับการเชื่อมโยงข�อมูลและบูรณาการข�อมูลระหว,างกัน  
 สำหรับงานด�านการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ซึ ่งมีบทบาทในการตรวจสอบความถูกต�องและครบถ�วน 
ในการชำระภาษีของผู �ประกอบการ โดยทำการตรวจสอบย�อนหลัง (Post Audit) และมีอำนาจประเมินภาษี  
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีลักษณะงานการตรวจสอบเก่ียวข�องกับข�อมูลและเอกสารหลักฐาน
อ�างอิง โดยเก็บรวบรวมข�อมูล วิ เคราะห�และเปรียบเทียบข�อมูล จากแหล,งข�อมูลทั ้งภายในและภายนอก  
ซ่ึงฐานข�อมูลมีความสำคัญและจำเป�นสำหรับงานด�านการตรวจสอบเป�นอย,างยิ่ง 
 ระบบสารสนเทศภายในของกรมสรรพสามิต ประกอบด�วยระบบงานด�านต,าง ๆ ได�แก, ระบบงานด�าน 
การจัดเก็บภาษี (ระบบงานทะเบียนสรรพสามิต, ระบบงานราคาเพื่อใช�เป�นฐานในการคำนวณภาษี, ระบบงานรับเงิน
รายได� และระบบงานวิเคราะห�รายการภาษี, ระบบงานขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ และไพ,, ระบบการขอคืน ยกเว�น และ
ลดหย,อนภาษี, ระบบงานงบเดือน), ระบบงานด�านการควบคุมโรงงาน (ระบบบัญชีรับ-จ,ายโรงงานสุราและเบียร�, 
ระบบควบคุมเอทานอล, ระบบควบคุมโรงกลั่นน้ำมัน) และระบบด�านการปราบปราม (ระบบงานผู �กระทำผิด
กฎหมายภาษีสรรพสามิต) เป�นต�น ซึ่งนอกจากระบบงานด�านการจัดเก็บภาษีและระบบงานด�านการควบคุม
โรงงานท่ีมีความเกี่ยวข�องกับงานด�านการตรวจสอบภาษีโดยตรงแล�ว ยังมีระบบงานด�านการปราบปรามท่ีอาจให�
ฐานข�อมูลเพ่ิมเติมกับทะเบียนการตรวจสอบภาษีได�  

ในด�านการเชื่อมโยงข�อมูลภายนอกของกรมสรรพสามิตนั้น ได�มีการเชื่อมโยงข�อมูลระหว,างหน,วยงานรัฐ
ด�วยกัน เช,น ระบบ Linkage Center เชื่อมโยงฐานข�อมูลประชาชนกับฐานทะเบียนราษฎร� โดยกระทรวงมหาดไทย 
และระบบ National Single Window เชื่อมโยงฐานข�อมูลทางภาษีจากการบูรณาการร,วมกันระหว,าง 3 กรมท่ีมีหน�าท่ี
ในการจัดเก็บภาษี (กรมศุลกากร, กรมสรรพสามิต, กรมสรรพากร) ซ่ึงข�อมูลท่ีได�จากระบบดังกล,าวมีความเก่ียวข�องและ
เป�นประโยชน�ต,องานตรวจสอบภาษีเช,นกัน ดังนั้น การเชื่อมโยงข�อมูลจากแต,ละระบบงานซึ่งมีลักษณะของข�อมูล 
ที่แตกต,างกัน ให�สามารถใช�งานร,วมกันได�และได�ข�อมูลที่น,าเชื่อถือถูกต�องครบถ�วน จึงเป�นสิ่งสำคัญที่จะทำให�
สามารถใช�ข�อมูลจากระบบงานต,าง ๆ ได�อย,างมีประสิทธิภาพตามท่ีต�องการได� 
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1. แนวคิดในการเชื่อมโยงข�อมูล 
จากแนวคิดในการเชื ่อมโยงข�อมูลภาครัฐ ซึ่งข�อมูลภาครัฐ (Open Data) หมายถึง ข�อมูลของภาครัฐ 

ที่สามารถนำมาใช�ได�โดยอิสระ สามารถนำกลับมาใช�ใหม,ได� และแจกจ,ายได�โดยใครก็ตาม แต,ต�องระบุแหล,งที่มาหรือ
เจ�าของงาน และต�องใช�สัญญาหรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ�าของงานกำหนด โดยในป\จจุบันมีข�อจำกัด 
ในการเชื ่อมโยงข�อมูลภาครัฐที ่ย ังไม,สามารถเชื ่อมโยงได�ครบทุกรายการ, รูปแบบข�อมูลของหน,วยงานมีความแตกต,างกัน,  
ความถูกต�องและความพร�อมใช�งานของข�อมูลยังไม,สมบูรณ� และระบบจัดเก็บข�อมูลไม,เพียงพอ ซึ่งทางสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค�การมหาชน) (สพร.) มีแนวทางในการบูรณาการข�อมูลภาครัฐ แบ,งได�เป�น 2 แนวทาง ได�แก, 
รูปแบบที่ 1 จัดทำคลังข�อมูลกลาง โดยให�หน,วยงานแลกเปลี่ยนข�อมูลกันผ,านคลังข�อมูลกลาง และเมื ่อข�อมูล 
มีการเปลี่ยนแปลงหน,วยงานต�องอัพเดทที่ฐานข�อมูลกลาง และรูปแบบที่ 2 แลกเปลี่ยนข�อมูลระหว,างหน,วยงานเอง  
ซ่ึงจะทำผ,านระบบเครือข,าย โดยท่ีระบบของแต,ละหน,วยงานจะต�องมีช,องทางให�หน,วยงานอ่ืนเข�าถึงข�อมูลได� 
 และจากแนวทางการดำเนินการเชื ่อมโยงข�อมูลจากระบบบูรณาการฐานข�อมูลประชาชนและ 
การบริการภาครัฐ (Linkage Center) กำหนดให�สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป�นหน,วยงานกลางในการ
เชื่อมโยงฐานข�อมูลประชาชนของส,วนราชการ และเป�นผู�ให�บริการข�อมูลตามที่ส,วนราชการร�องขอ โดยให�ส,วน
ราชการจัดทำฐานข�อมูลประชาชนของตนเองตามอำนาจหน�าที ่ โดยใช�เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป�นดัชนี 
ในการจัดเก็บข�อมูลและมีหน�าที่ปรับปรุงฐานข�อมูลให�ครบถ�วน ถูกต�อง เป�นป\จจุบัน และให�ส,วนราชการ 
ที่มีฐานข�อมูลประชาชนเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร�กับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง และจัดทำระบบ
ให�บริการตรวจสอบข�อมูลเพื ่อรองรับการอ,านข�อมูลประชาชนจากระบบคอมพิวเตอร�ของสำนักทะเบียนกลาง  
กรมการปกครอง สำหรับส,วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหน�าที่ให�บริการประชาชน ให�ปรับปรุงระบบการบริการ
ประชาชน เพื ่อรองรับการใช�บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค� (Smart Card) และเชื ่อมโยงระบบ
คอมพิวเตอร�กับระบบคอมพิวเตอร�ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อเรียกใช�ข�อมูลในการให�บริการ
ประชาชนจากระบบฐานข�อมูลประชาชนของหน,วยงานต,าง ๆ ผ,านระบบคอมพิวเตอร� ของสำนักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง ทดแทนการใช�สำเนาเอกสาร 
 ดังนั ้น ในการเชื ่อมโยงข�อมูลควรต�องมีการจัดการข�อมูลให�มีความถูกต�อง มีการแบ,งความรับผิดชอบ 
เป�นเจ�าของระบบอย,างชัดเจนเพื่อมีหน�าที่ตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูล และคำนึงการแลกเปลี่ยนข�อมูล 
ท่ีมีความเก่ียวข�องกันได� ให�ข�อมูลมีความทันสมัย ครบถ�วน ถูกต�องตรงกันในแต,ละระบบ โดยต�องทำความเข�าใจลักษณะ
งานของแต,ละระบบ  
2. แนวคิดท่ีได�รับจากการอบรม และการประยุกต�ใช�กับงานด�านการตรวจสอบ 
 2.1 จากการศึกษาดูงานที่ประเทศจีน ทำให�ทราบถึงการใช�ระบบความน,าเชื่อทางสังคม หรือ The Social 
Credit System (SCS) ซึ่งเป�นการจัดกลุ,มประชาชนจากการให�คะแนนความน,าเชื่อถือทางสังคม (Social Credit 
Score) จากที่ได�จัดเก็บข�อมูลประชาชนไว� แล�วนำมาทำการจัดเกรดให�ประชาชนแต,ละคน ซึ่งผู�มีคะแนนสังคม 
ในเกรดสูงจะได�ร ับรางวัลตอบแทน เช,น ไม,ต �องรอแถวนานในการใช �บริการสาธารณะ, ติดต,อทางราชการได�สะดวกขึ ้น,  
ได�รับการอนุมัติในเรื่องต,าง ๆ อย,างรวดเร็ว ซึ่งอาจนำการจัดเกรดดังกล,าวมาประยุกต�ใช�สำหรับผู�ประกอบการ 
ในระบบที่เสียภาษีถูกต�อง หากมีประวัติการชำระภาษีที่ดีจะได�รับสิทธิพิเศษในการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ 
เช,น ไม,ต�องรอคิวในการติดต,อกับหน,วยงานของรัฐ ได�รับการดูแลสิทธิประโยชน�ต,าง ๆ เป�นต�น แต,สำหรับ
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ผู�ประกอบการที่ถูกจัดเกรดให�อยู,ในกลุ,มที่มีความจงใจหลีกเลี่ยงภาษีหรือเป�นผู�กระทำผิดนั้น จะถูกจัดอยู,ในกลุ,ม
ผู�ประกอบการท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีจะชำระภาษีไม,ถูกต�อง และถูกดำเนินการตรวจสอบภาษีต,อไป  
 2.2 ระบบการบริหารจัดการข�อมูลของประเทศจีน มีการจัดเก็บข�อมูลของประชาชนในทุก ๆ ด�าน  
ทั้งข�อมูลด�านกายภาพ และด�านชีวภาพ โดยมีการรวบรวมข�อมูลจากหน,วยงานรัฐและเอกชน โดยมีการจัดการที ่ดี 
ในการตรวจสอบความน,าเชื่อถือของข�อมูล จากนั้น สามารถนำข�อมูลที่มีอยู,มาวิเคราะห�ต,อยอดให�เกิดเป�นประโยชน� 
ต,อการพัฒนาประเทศได�เป�นอย,างดี เช,น มีการรวบรวมข�อมูลด�านการบริหารจัดการน้ำของแต,ละพื้นที่ไว�โดยแสดงผล 
ในหน�าจอแสดงผลรวม (Dashboard) ซึ่งสามารถเห็นข�อมูลที่เกี ่ยวข�องทั้งหมดในการใช�ทรัพยากรต,าง ๆ ได�ทันที 
(Real time) โดยอาจนำมาประยุกต�ใช�กับการติดตามข�อมูลผู�เสียภาษี เช,น สถานะการชำระภาษี ตรวจสอบระยะเวลา
การยื่นชำระภาษี และวิเคราะห�ข�อมูลจากปริมาณยอดขายท่ีแจ�งในรายงานภาษีขายท่ีแจ�งกับกรมสรรพากร เป�นต�น   
 2.3 ประเทศจีนได�รับความร,วมมือจากหน,วยงานรัฐ และเอกชน โดยมีการแลกเปลี่ยนข�อมูลกัน และให�
คำปรึกษาแก,ผู �ประกอบการรายใหม, (Startup) ในการวิเคราะห�ข�อมูลเพื ่อนำไปใช�ประโยชน�ในการแก�ไขป\ญหาร,วมกันได�  
สามารถนำมาปรับใช�กับการร,วมมือกันแบ,งป\นข�อมูลภายในทีมเจ�าหน�าที่ออกตรวจ ด�วยการรวบรวมข�อมูลของ 
แต,ละทีมท่ีได�จากการออกตรวจสอบในแต,ละรายมาทำการแลกเปลี่ยนป\ญหาข�อหารือต,อกัน และเป�นการให�คำปรึกษา
ระหว,างกันได� รวมถึงเป�นแนวทางในการให�คำปรึกษาวางแผนภาษีให�แก,ผู�ประกอบการเพื่อให�ชำระภาษีได�ถูกต�อง 
ได�อีกด�วย ซึ่งเป�นการให�บริการที่ดีจากภาครัฐและสร�างความสัมพันธ�ที่ดีกับผู�ประกอบการ โดยอาจเป�นการเปลี่ยน
ทัศนคติของประชาชนที่มีต,อหน,วยงานจัดเก็บภาษีให�ดีขึ้นได�ว,า ประชาชนมีหน�าท่ีในการเสียภาษี ในขณะท่ีภาครัฐ 
ทำตามกฎหมายท่ีเป�นธรรม และหากมีกรณีท่ีภาคเอกชนเห็นว,ากฎหมายใดไม,เป�นธรรมและส,งผลกระทบต,อเศรษฐกิจ 
จะเป�นช,องทางที่รับฟ\ง และหาแนวทางร,วมกันในการปรับแก�ระเบียบเพื่อให�กฎหมายการจัดเก็บภาษีมีความโปร,งใส 
และไม,เอาเปรียบประชาชน 
 2.4 ประเทศจีนมีความก�าวหน�าในด�านเทคโนโลยีและนำมาปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมของประชาชน 
เพื่อนำไปสู,การเป�นสังคมไร�เงินสด (Cashless Society) เช,น การนำ QR code มาใช�บ,งบอกข�อมูลรายละเอียดของ
สินค�าต,าง ๆ โดยผู�ซ้ือสามารถทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑ�นั้นได�มากข้ึน เช,น เมืองท่ีผลิต การขนส,ง และมาตรฐาน
การตรวจคุณภาพของสินค�า เป�นต�น จึงอาจนำการใช�เทคโนโลยีดังกล,าวมาประยุกต�ใช�ในการออกตรวจพื้นท่ีได� เช,น 
QR code ที่กำกับบนสินค�าแสดงข�อมูลรายละเอียดโดยทั่วไปของสินค�า สำหรับภาครัฐ จะสามารถเข�าถึงข�อมูลของ
การชำระภาษี และสถานะการชำระภาษีด�วย ซ่ึงจะทำให�ง,ายต,อการตรวจสอบการเสียภาษีของสินค�านั้น ๆ 
3. การเชื่อมโยงข�อมูลจากระบบงานต,าง ๆ ใช�กับงานตรวจสอบภาษี  

สรุปความสัมพันธ�ของข�อมูลในแต,ละระบบงานท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบภาษีได�ดังต,อไปนี้  
ลำดับท่ี ระบบงาน ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบภาษี 

1 ระบบงานทะเบียนสรรพสามิต ข�อมูลผู�ประกอบการ 
2 ระบบงานราคาเพ่ือใช�เป�นฐานในการ 

คำนวณภาษี 
ข�อมูลราคาสินค�า และราคาค,าบริการ 

3 ระบบงานรับเงินรายได� และระบบงานวิเคราะห�
รายการภาษี 

ข�อมูลการชำระภาษี และเงินกองทุนต,าง ๆ 

4 ระบบงานขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ, ข�อมูลการขออนุญาตผลิต, ขาย 



 

34 

ลำดับท่ี ระบบงาน ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบภาษี 
5 ระบบการขอคืน ยกเว�น และลดหย,อนภาษี ข�อมูลการส,งออก, การนำสินค�าในพิกัดไปเป�น

วัตถุดิบในการผลิต 
6 ระบบงานงบเดือน ข�อมูลปริมาณการรับ – จ,ายวัตถุดิบ การผลิต 

และจำหน,ายสินค�า, ข�อมูลมูลค,าบริการ 
7 ระบบบัญชีรับ-จ,ายโรงงานสุราและเบียร� ข�อมูลปริมาณการรับ – จ,ายวัตถุดิบ การผลิต 

และจำหน,ายสินค�า สำหรับสินค�าประเภทสุรา
ท่ีไม,ใช,สุราชุมชน 

8 ระบบควบคุมเอทานอล ข�อมูลการยกเว�นภาษีเอทานอล, การขนส,ง 
9 ระบบควบคุมโรงกลั่นน้ำมัน ข�อมูลการรับ – จ,ายน้ำมัน, ปริมาณคงเหลือ 

ในแต,ละถังเก็บน้ำมัน 
10 ระบบงานผู�กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต ข�อมูลผู�กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต, 

ปริมาณของกลาง 
 
ข�อมูลที่ใช�ในการตรวจสอบภาษีมาจากระบบงานด�านการจัดเก็บภาษีเป�นหลัก โดยใช�ข�อมูลจากทะเบียน

ผู�ประกอบการและสถิติการชำระภาษีในการวิเคราะห�ข�อมูลการชำระภาษีในเบื้องต�น และเมื่อทำการตรวจสอบ 
ในแต,ละรายผู�ประกอบการ สินค�าและบริการแต,ละประเภทมีลักษณะท่ีแตกต,างกัน จึงต�องอาศัยข�อมูลจากระบบบัญชี
ของกิจการมาตรวจสอบเปรียบเทียบความสัมพันธ�ของปริมาณด�านการรับ – จ,ายวัตถุดิบ และสินค�าสำเร็จรูป  
หรือด�านมูลค,าการให�บริการแล�วแต,กรณี เช,น ในการตรวจสอบภาษีผู�ประกอบอุตสาหกรรมประเภทสุรา กรณีเสียภาษี
ด�วยวิธีการชำระแสตมปnสรรพสามิต จะเปรียบเทียบปริมาณการรับ – จ,ายแสตมปnด�วย โดยอาจนำข�อมูลจากระบบงาน
ด�านการควบคุมโรงงานมาเป�นข�อมูลเพิ่มเติมในการตรวจสอบก,อนที่จะนำไปเปรียบเทียบกับเอกสารของกิจการได�  
จะเห็นได�ว,ามีข�อมูลจากระบบงานหลายส,วนท่ีจำเป�นต�องเชื่อมโยงถึงกัน และควรมีการตรวจสอบความถูกต�องตรงกัน 
นอกจากนั้น หากนำข�อมูลจากระบบงานด�านการปราบปรามเกี่ยวกับผู�กระทำผิดเข�ามาเชื่อมโยงได�จะทำให�ได�ข�อมูล
เพ่ิมเติมในการประเมินลักษณะความเสี่ยงของรายท่ีทำการตรวจสอบ เพ่ือท่ีจะระบุประเด็นในการตรวจสอบได�ชัดเจน
ยิ่งข้ึน อีกท้ังจะเป�นการติดตามการชำระภาษี จากการท่ีได�ออกตรวจสอบการปฏิบัติของผู�เสียภาษีต,อไป 

 

4. ข�อเสนอแนะ 
นอกจากระบบงานภายในที่ได�กล,าวไว�แล�ว ยังมีฐานข�อมูลอื่น ๆ ที่หากงานด�านการตรวจสอบภาษีสามารถ

เข�าถึงและเชื่อมโยงข�อมูลกันได�จะทำให�ได�ข�อมูลมาช,วยในการตรวจสอบได�รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช,น ข�อมูล
กรณีวิเคราะห�ตัวอย,างสินค�าจากกองวิเคราะห� นำมาเป�นฐานข�อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงของผู�ประกอบ
อุตสาหกรรมประเภทเครื่องดื่ม กรณีน้ำที่ได�รับการยกเว�นภาษีว,ามีคุณสมบัติเป�นไปตามที่กฎหมายกำหนดให�ได�รับ 
การยกเว�นภาษีหรือไม, โดยนำข�อมูลของผลวิเคราะห�ที่ไม,ผ,านเกณฑ�ไปใช�เป�นฐานข�อมูลเพิ่มเติมในการเลือกราย 
ออกตรวจสอบตามประเด็นที่พบต,อไป และหากสามารถเชื่อมโยงข�อมูลการตรวจสอบภาษีจากพื้นท่ี, ภาค และ
ส,วนกลาง เข�าไว�ด�วยกัน เช,น แสดงสถานะที่เข�าตรวจล,าสุด และสถานะป\จจุบันว,าอยู,ในระหว,างทำการเข�าตรวจ
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หรือไม, โดยแสดงฐานข�อมูลที่ทันสมัย จะช,วยทำให�ไม,เข�าตรวจซ้ำซ�อน และสามารถจัดทำแผนการตรวจสอบให�มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ในการเชื่อมโยงข�อมูลจากหลายระบบงาน และเชื่อมโยงกันระหว,างหน,วยงานต,าง ๆ อาจประสบป\ญหา 
ในด�านการเข�าถึงข�อมูล และการตรวจสอบความถูกต�องทันสมัยของข�อมูลได� รวมถึงป\ญหาในด�านลักษณะของการ
นำเข�าข�อมูลที่แตกต,างกันอาจทำให�ข�อมูลเกิดความซ้ำซ�อน และทำให�ข�อมูลขาดความน,าเชื่อถือ จึงอาจนำเทคโนโลยี
มาช,วยแก�ไขป\ญหาในการนำเข�า หรือลดทอนความซ้ำซ�อนของข�อมูล เช,น ใช�เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียน
นิติบุคคล 13 หลัก ในการดึงข�อมูลจากระบบต,าง ๆ ได� โดยในการเชื่อมโยงแหล,งข�อมูลหน,วยงานภายนอกด�านการ
จัดเก็บภาษี เช,น รายงานภาษีขาย เพื่อได�ข�อมูลรายรับจากการให�บริการ หรือข�อมูลการนำเข�า เพื่อได�ฐานข�อมูล
ผู�ประกอบการหรือตัวแทนผู�นำเข�า และสามารถเชื่อมโยงกับข�อมูลงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค�า จะทำให�
สามารถวิเคราะห�ข�อมูลทางการเงินเพ่ืออ�างอิงในการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบได�ด�วย และเพื่อเป�นการ
พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข�อมูลระหว,างกันให�ได�รับความร,วมมือในการเข�าถึงข�อมูลที่มีประโยชน� จึงควรให�
ความสำคัญกับการแบ,งป\นการใช�ข�อมูลและปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในหน,วยงานให�มีการจัดการข�อมูล 
ได�อย,างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข�อมูลไปใช�ประโยชน�ร,วมกันได� 
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ข�อเสนอแนวความคิดเพ่ือพัฒนางานให�มีประสิทธภิาพมากข้ึน 
เร่ือง การพัฒนาแนวทางจัดเก็บภาษีธุรกจิดิจทิัลในยุค 4.0 

 
         ธวัลรัตน�  ไชยพงศ�พาณิช  

 นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

 กรมสรรพากร  

 
หลักการและเหตุผล 

  ในป�จจุบันอินเทอร�เน็ตเป�นเครื่องมือท่ีเป�ดช�องทางให!แก�ธุรกิจเป�นอย�างมาก นอกจากการเข!าถึง
อินเทอร�เน็ตท่ีมากข้ึน และการพัฒนาของคอมพิวเตอร�และเครื่องมือสื่อสาร ทำให!ความต!องการของลูกค!ารวมถึง
ประสบการณ�การซ้ือสินค!าหรือใช!บริการเปลี่ยนแปลงไป ส�งผลให!รูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการวางโครงสร!าง
ธุรกิจปรับเปลี่ยนไปจากภาพในอดีต โดยเม่ือต!องการขยายธุรกิจเข!าไปจับกลุ�มลูกค!าในประเทศใด ก็ไปต้ังบริษัทลูก 
หรือสาขาในประเทศนั้น ๆ เพ่ือติดต�อประสานงานกับลูกค!า หรือเป�นช�องทางการขายสินค!า หรือให!บริการ และ
ดำเนินการโดยวางแนวทางในการประกอบธุรกิจโดยบริษัทแม� แต�โครงสร!างในป�จจุบันเม่ืออินเทอร�เน็ต 
ได!ถูกพัฒนา และทุกคนสามารถใช!งานได! ทำให!การทำธุรกรรมมีความปลอดภัย น�าเชื่อถือ และสะดวกรวดเร็ว 
ทันต�อการตัดสินใจในการทำธุรกิจ ทำให!บริษัทแม�เปลี่ยนรูปแบบเป�นการจัดต้ังบริษัทลูกเพ่ือเก็บข!อมูลการตลาด 
และรวบรวมรายชื่อของผู!ท่ีมีศักยภาพท่ีจะมาเป�นลูกค!า หรือพาร�ทเนอร�ทางธุรกิจ และส�งข!อมูลไปยังบริษัทแม� 
หรือบริษัทท่ีมีหน!าท่ีควบคุมในแต�ละภูมิภาคเท�านั้น และบริษัทเหล�านั้นจะเป�นผู!เข!าทำสัญญากับลูกค!าหรือ 
พาร�ทเนอร�ธุรกิจ โดยบริษัทลูกไม�ได!มีส�วนเก่ียวข!องใดใด โดยการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจจะกล�าวโดย
ละเอียดเป�นลำดับถัดไปในส�วนบทวิเคราะห�   

เม่ือรูปแบบการดำเนินการทางธุรกิจเปลี่ยนไป ระบบการจัดเก็บภาษีอาจเกิดช�องว�างอันก�อให!เกิด
ความไม�เป�นธรรมในการจัดเก็บภาษีเม่ือเปรียบเทียบระหว�างภาระภาษีของธุรกิจท่ีดำเนินการผ�านระบบดิจิทัล 
และธุรกิจในรูปแบบด้ังเดิม ซ่ึงสำหรับการดำเนินการธุรกิจในระดับโลกแล!ว ประเด็นด!านภาษียังคงเป�นอุปสรรค
ในการพัฒนาธุรกิจท้ังของธุรกิจในรูปแบบด้ังเดิมท่ีอาจมีภาระภาษีมากกว�าธุรกิจดิจิทัล ในขณะเดียวกันธุรกิจ 
ดิจิทัล ไม�มีแนวทางปฏิบัติ หรือหลักการกำหนดภาระภาษีไว!อย�างชัดเจน อาจทำให!เกิดความไม�แน�นอน 
ในการทำธุรกิจ และมีผลต�อการตัดสินใจลงทุน สุดท!ายแล!วต�างส�งผลเสียต�อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

              จากเหตุผลข!างต!นแสดงให!เห็นว�า การพัฒนาแนวทางจัดเก็บภาษีธุรกิจดิจิทัล ถือเป�นประเด็นสำคัญ 
ในการบริหารการจัดเก็บภาษีท่ีต�อเนื่องและยั่งยืนเพ่ือก�อให!เกิดประโยชน�ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 

บทวิเคราะห-  
        ประเทศไทยจัดเก็บภาษีบริษัทต0างประเทศ และธุรกรรมดิจิทัลอย0างไร ? 
  หลักการจัดเก็บภาษีของประเทศไทย เป�นไปตามหลักแหล�งเงินได! กล�าวคือ บริษัทท่ีจดทะเบียน 

ในต�างประเทศ เม่ือมาประกอบกิจการในประเทศไทย จะมีหน!าท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีและเสียภาษี 
ตามการคำนวณกำไรสุทธิดังกล�าวเฉพาะส�วนท่ีเกิดจากส�วนงานในประเทศไทย โดยอ!างอิงตาม มาตรา 76 ทวิ 
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แห�งประมวลรัษฎากร ท้ังนี้จะต!องพิจารณาประกอบกับอนุสัญญาภาษีซ!อนระหว�างประเทศ ในประเด็นของนิยาม
สถานประกอบการถาวร ว�าการประกอบกิจการนั้นๆ เข!านิยามสถานประกอบการถาวร หรือไม� และอนุสัญญาภาษี
ซ!อนกำหนดว�าให!รัฐแหล�งเงินได! หรือ ให!รัฐถ่ินท่ีอยู� (รัฐท่ีบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคล) เป�นผู!มีสิทธิเก็บภาษี 

  ส�วนภาระภาษีของธุรกรรมดิจิทัลนั้น จะพิจารณาตามลักษณะของธุรกรรม เช�น บริษัทให!บริการ
พ้ืนท่ีโฆษณาบนเว็บไซต�จะถือว�าเป�นการให!บริการโฆษณา ส�วนบริษัทท่ีสร!างแพลตฟอร�มเช�นแอปพลิเคชัน หรือ
เว็บไซต�เพ่ือเป�นสื่อกลางระหว�างผู!ซ้ือกับผู!ขาย หรือผู!ให!บริการและผู!รับบริการ (matching demand – Supply) เช�น
บริษัท Grab จะจับคู�ผู!ขับรถแท็กซ่ีกับผู!รับบริการ โดย Grab จะมองว�าผู!ขับรถเป�นพาร�ทเนอร�ทางธุรกิจไม�ใช�พนักงาน 
และรายได!ของ Grab จะถือว�าเป�นค�านายหน!าเป�นต!น จะเห็นได!ว�าการตีความนั้นจะยังคงตีความตามประเภทการขาย
สินค!าและให!บริการแบบด้ังเดิม และมีภาระภาษีเช�นเดียวกันกับบริษัทท่ีไม�ได!ขายสินค!าหรือบริการผ�านดิจิทัล  
(บริษัทท่ีประกอบการแบบออฟไลน�) 

  การเปล่ียนรูปแบบการดำเนินธุรกิจเป4นอย0างไร ? 
1. การวางโครงสร!างและการบริหารธุรกิจ ในอดีต บริษัทแม�จะแบ�งอำนาจการตัดสินใจบางส�วน

ให!กับบริษัทลูกท!องถ่ิน (Local Office) ซ่ึงต้ังอยู�ในแต�ละประเทศท่ีเข!าไปประกอบธุรกิจเนื่องจากบริษัทลูกท!องถ่ิน 
เป�นช�องทางขายสินค!าหรือให!บริการให!แก�ลูกค!า แต�ในป�จจุบันเม่ือการรับคำสั่งซ้ือ หรือการให!บริการบางประเภท 
สามารถทำผ�านทางดิจิทัลได! การบริหารธุรกิจสามารถทำได!ในรูปแบบรวมศูนย�อำนาจไว!ในบริษัทภูมิภาค (Regional 
Office) เช�น จัดต้ังบริษัทประเภทนี้ ท่ีประเทศสิงคโปร� และให!ดูแลตัดสินใจสำหรับทุกประเทศในแถบเอเชีย  
และลดบทบาทบริษัทลูกท!องถ่ินทำหน!าท่ีเก็บข!อมูลการตลาดในประเทศ และประสานงานเบ้ืองต!นกับลูกค!า  
จึงเป�นเพียงผู!ให!บริการแก�บริษัทภูมิภาค เท�านั้น 

2. การทำสัญญากับคู�ค!าและลูกค!า ในอดีต บริษัทลูกท!องถ่ินจะเป�นผู!เจรจาและเข!าทำสัญญากับคู�ค!า
และลูกค!า แต�ในการวางโครงสร!างธุรกิจแบบใหม� บริษัทภูมิภาคจะเป�นผู!เข!าทำสัญญากับคู�ค!า ในบางกรณีจะเป�นผู!ทำ
สัญญากับผู!ซ้ือสินค!าและผู!รับบริการดัวย  

3. การจ�ายเงิน ในอดีตรูปแบบการจ�ายเงิน ลูกค!าจะชำระเงินให!แก�บริษัทลูกท!องถ่ิน แต�ป�จจุบันจะ
จ�ายไปยังบริษัทภูมิภาค เนื่องจากเทคโนโลยีทางการเงินได!ถูกพัฒนาอย�างมาก ทำให!การโอนเงินระหว�างประเทศ
ต!น ทุน ถูกลง มีความน� าเชื่ อ ถือมาก ข้ึน มีความปลอดภัยมาก ข้ึน  ทำให! การจ� ายเงินของผู! ใช!บริการหรือ 
ผู!ซ้ือสินค!าสามารถจ�ายตรงไปยัง บริษัทภูมิภาคโดยไม�ต!องผ�านบริษัทท!องถ่ิน ซ่ึงจากประสบการณ�แล!ว บริษัทท!องถ่ิน
จะเป�ดบัญชีรับชำระเงินจากลูกค!า เม่ือสิ้นรอบเช�นทุกสัปดาห� หรือทุกสิ้นเดือน ตามข!อตกลง จะรวบรวมยอดเงิน 
ท่ีได!รับและโอนเงินไปยังบริษัทภูมิภาค 

  การเปล่ียนรูปแบบการดำเนินธุรกิจมีผลต0อการจัดเก็บภาษีอย0างไร ? 
การเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจเป�นการแบ�งหน!าท่ีงานท่ีลดความสำคัญของบริษัทท!องถ่ินลงทำหน!าท่ี

เป�นเพียงผู!ให!บริการ เก็บข!อมูลการตลาดและการวิจัยฐานลูกค!ารวมถึงรวบรวมรายชื่อลูกค!าท่ีมีศักยภาพและส�งข!อมูล
ท้ังหมดไปยังบริษัทภูมิภาคเพ่ือทำการตัดสินใจ หรือเป�นเพียงผู!ให!บริการรับชำระเงินแก� บริษัทภูมิภาค เท�านั้น  
จึงสามารถเห็นได!ว�าการวางโครงสร!างบริษัทเช�นนี้นั้นเป�นการลดความสำคัญรวมถึงหน!าท่ีและสินทรัพย�รวมถึงความ
เสี่ยงของบริษัทลูกท!องถ่ินลงอย�างมาก จึงส�งผลต�อฐานรายได!ท่ีนำมาคำนวณภาษีให!แก�ประเทศท!องถ่ิน 
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  การเปลี่ยนโครงสร!างและความสำคัญของบริษัทลูกท!องถ่ินนั้นส�งผลถึงฐานรายได!ในประเทศท!องถ่ิน 
โดยในอดีตบริษัทท!องถ่ินจะมีรายได!จากการขายสินค!าหรือให!บริการ แก�ลูกค!าในประเทศ ในป�จจุบันเป�นเพียงรายได!
ค�าบริการการตลาดและการเป�นตัวแทนรับชำระเงินจากบริษัทภูมิภาคเท�านั้น การเปลี่ยนความสัมพันธ�ทางธุรกิจเช�นนี้
จึงเป�นการดึงฐานรายได!ไปยังบริษัทภูมิภาคและเหลือไว!เพียงรายได!ค�าบริการซ่ึงมักจะคำนวณด!วยวิธีต!นทุนบวก 
ส�วนเพ่ิมต้ังแต� 5% ถึง 10% ของต!นทุนรวมของบริษัทท!องถ่ินเพียงเท�านั้น และเนื่องจากรูปแบบการดำเนินธุรกิจ 
ของบริษัทลูกท!องถ่ินเป�นเพียงผู!ให!บริการเพียงเท�านั้นจึงมีต!นทุนค�าใช!จ�ายพนักงานและค�าเช�าสำนักงานเพียงเท�านั้น 

 
 ต0างประเทศมีการจัดเก็บภาษีธุรกิจดิจิทัลต0างประเทศอย0างไร? 

  องค�การเพ่ือความร�วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-
operation and Development - OECD) วางแนวทางการจัดเก็บภาษีดิจิทัล โดยมีวิธีท่ีแนะนำไว! 3 วิธีหลัก ได!แก�  

1. การเพ่ิ มนิ ยามสถานประกอบการถาวรในอนุ สัญ ญ าภาษีซ! อน  (Virtual Permanent 
Establishment) ให!ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจโดยไม�จำเป�นต!องต้ังสถานประกอบการในประเทศนั้น ๆ แต�เพียง
มีการให!บริการหรือขายสินค!าผ�านดิจิทัล ก็ให!ถือว�ามีสถานประกอบการถาวรแล!ว จะกำหนดสิทธิในการจัดเก็บภาษี 
ในรัฐแหล�งเงินได! กล�าวคือประเทศท่ีผู!ซ้ือสินค!า หรือผู!รับบริการอาศัย หรือจดทะเบียนอยู� 

2. การออกกฎหมาย กำหนดภาระภาษีทางอ!อม (ภาษีการค!า) สำหรับกิจการดิจิทัลโดยเฉพาะ
(Digital Service Tax) 

3. การออกกฎหมาย กำหนดภาระภาษีทางตรง (ภาษีนิติบุคคล) สำหรับบริษัทต�างประเทศ 
ซ่ึงจ�ายเงินออกนอกประเทศ (Diverted Profit tax) โดยมีเหตุให! เชื่อได!ว�าเป�นการโยกย!ายฐานกำไรออกไป 
นอกประเทศ จะต!องชำระภาษีในอัตราท่ีสูงกว�าอัตราภาษีนิติบุคคลท่ัวไป 
ข�อเสนอ 

ป�จจุ บันธุรกิจดิจิ ทัล มีแนวโน!มเพ่ิม ข้ึนเรื่อย ๆ และได! เปลี่ ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ 
อันส�งผลกระทบสำคัญต�อประเด็นการตรวจสอบ วิธีการกำกับดูแลผู!เสียภาษี และการบริหารการจัดเก็บภาษี 
จึงควรพัฒนาวิธีการตรวจสอบและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจดิจิทัล เพ่ือให!เกิดความชัดเจนและ 
มีการจัดเก็บภาษีท่ีน�าเชื่อถือ ดังนี้ 

1.  ศึกษาป�ญหากฎหมายเชิงเปรียบเทียบเพ่ือเป�นแนวทางในการกำหนดนโยบาย และปรับปรุงแก!ไข
แนวปฏิบัติให!เป�นไปในแนวทางเดียวกันและการพัฒนาวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 

2. กำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลและแนวทางการตรวจสอบประเด็นทางภาษีและเอกสารหลักฐาน 
ท่ีเก่ียวข!องกับการดำเนินกิจการดิจิทัล 

3. มีการบันทึกผลการตรวจสอบเพ่ือนำไปปรับปรุงมาตรการการปnองกันการใช!ประโยชน�จาก 
แนวปฏิบัติ ท่ีแตกต�างกัน 

4. ให!ความรู!แก�เจ!าหน!าท่ีท่ีเก่ียวข!อง เช�น นักตรวจสอบ เจ!าหน!าท่ีผู!กำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลและ
นักกฎหมายเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญเก่ียวกับธุรกรรมของกิจการดิจิทัล 
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5. จัดเวทีเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นจากผู!ประกอบการเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติท่ีสามารถทำได!จริงร�วมกันศึกษา
ถึงผลกระทบในการปรับปรุงข!อกฎหมายและเป�นการสื่อสารระหว�างเจ!าหน!าท่ีและผู!ประกอบการ 
ผลท่ีคาดว0าจะได�รับ 

1. เจ!าพนักงานตรวจสอบภาษีมีความเข!าใจในธุรกรรมกิจการดิจิทัลและสามารถให!คำแนะนำ 
แก�ผู!ประกอบการเก่ียวกับธุรกรรมท่ีเก่ียวข!องได!อย�างถูกต!อง 

2.  กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีจากกิจการดิจิ ทัลให! เป�นไปในแนวทางเดียวกันและ 
ลดโอกาสการหาประโยชน�จากช�องว�างทางกฎหมายท่ียังไม�ครอบคลุมถึงอย�างชัดเจน 

3.  ผู!ประกอบการสามารถคำนวณภาษีท่ีได!อย�างถูกต!องและมีความเชื่อม่ันว�าการจัดเก็บภาษี 
มีความเป�นธรรมและมีบรรทัดฐานเดียวกัน 
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ภาวะ Burnout จากการทำงาน 
 

  ธีรวัจน	 พวงรอด 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

สำนักงาน ก.พ. 
 

Burnout คืออะไร 
ภาวะเหนื ่อยล�าในการทำงาน (Burnout) หมายถึง ภาวะซึ ่งเกิดจากความเครียดเรื ้อรังจากการทำงาน 

ซึ่งก*อให�เกิดความรู�สึกอ*อนล�าทั้งร*างกาย จิตใจ และอารมณ0 ในป2 พ.ศ. 2562 องค0การอนามัยโลก (World Health 
Organization : WHO) ได�ให�การร ับรองว*าภาวะ Burnout เปHนสภาวะที ่ต �องได�ร ับการรักษาในทางการแพทย0  
โดยมีอาการประกอบด�วย 1) รู �ส ึกอ*อนล�าหรืออ*อนเพลีย 2) มีความรู �ส ึกไม*อยากทำงาน รู �ส ึกในแง*ลบหรืออคติ 
กับงาน และ 3) ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง 

จากการที ่ได�ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีนทำให�ผู �เขียนได�เห็นถึงความเจริญรุ *งเรืองและความก�าวหน�าของประเทศจีน 
ซึ่งไม*น�อยหน�าประเทศไหนโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งจะเห็นได�จากการที่มีบริษัทสัญชาติจีนถึง 5 บริษัทติด 1 ใน 10 
การจัดอันดับบริษัทที่มีสินทรัพย0มากที่สุดในโลกโดยนิตยสาร Forbes ดังนั้น คงไม*ใช*เรื่องแปลกที่ประเทศจีนจะแซงหน�า
ประเทศที ่พ ัฒนาแล �วหลาย ๆ ประเทศจนอาจเร ียกได�ว *าเป Hนผ ู �ท�าช ิงตำแหน*งประเทศมหาอำนาจอับด ับ 1  
อย*างสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว และเราคงปฏิเสธไม*ได�ว*าเทคโนโลยีเปHนหนึ่งในป[จจัยสำคัญต*อการพัฒนาขึ้นมาเปHน 
หน่ึงในชาติมหาอำนาจของประเทศจีน จากการจัดอันดับบริษัทเทคโนโลยีท่ีมีมูลค*าทางการตลาดสูงที่สุดในโลกปรากฏว*ามี
บริษัทสัญชาติจีนติด 100 อันดับแรกถึง 13 บริษัท ชื่อ Baidu Alibaba Tencent Huawei หรือ Xiaomi กลายเปHน 
แบรนด0ที่คนเกือบทั่วทั้งโลกรู�จัก ความขัดแย�งครั้งล*าสุดระหว*างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนในประเด็นที่เกี่ยวกับบริษัท 
Huawei เปHนตัวอย*างท่ีชัดเจนของการต*อสู�ระหว*างสองประเทศซ่ึงกล*าวกันว*าเปHนทั้ง Trade War และ Tech War  
งานหนักไม�เคยฆ�าคน...จริงหรือ? 

ป[ญหาที่ตามกับความเจริญก�าวหน�าโดยเฉพาะในภาคธุรกิจไอทีของประเทศจีน คือ การทำงานหนักจนเกินไป 
จนเกิดผลเสียต*อสุขภาพตามมา ยิ่งในโลกเราทุกวันน้ีซึ ่งดูจะหมุนเร็วขึ้นทุกทีๆ ตามวัฏจักรของเทคโนโลยีซึ ่งพัฒนา 
แบบก�าวกระโดด การพัฒนาอย*างรวดเร็วเช*นน้ีมีผลต*อวัฒนธรรมการทำงานในหลาย ๆ องค0กรซึ่งพนักงานมักต�องทำงาน
หนักและมีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน ตัวอย*างเช*น วัฒนธรรมการทำงานแบบ 996 ซึ่งหมายถึงการทำงานตั้งแต*เวลา 9
นาcิกาในตอนเช�าถึง 9 นาcิกาในตอนค่ำ (9 A.M.-9 P.M.) สัปดาห0ละ 6 วัน วัฒนธรรมการทำงานแบบดังกล*าวเปHนที่นิยม
ในประเทศจีนโดยเฉพาะบริษัทด�านไอทีซึ ่งมีอัตราการแข*งขันสูง แจgคหม*า ผู�ก*อตั้งและประธานบริหารกลุ*ม Alibaba  
เปHนหนึ่งในผู�ที่สนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานแบบ 996 แต*ก็ไม*ใช*ว*าคนส*วนใหญ*จะเห็นด�วยกับแจgคหม*าและวัฒนธรรม
การทำงานแบบดังกล*าว คนจีนจำนวนไม*น�อยรวมไปถึงแนวร*วมจากทั่วทุกมุมโลกต*างไม*ค*อยปลื้มกับวัฒนธรรม 996  
สักเท*าไหร* ทั้งนี้ เพราะว*าการทำงานวันละ 12 ชั่วโมงเปHนเวลาถึง 6 วันต*อสัปดาห0นั้นบั่นทอนสุขภาพกายและใจเปHนอย*างมาก  
ที่สำคัญคือการทำงานแบบดังกล*าวเท*ากับว*าพนักงานต�องทำงานถึงสัปดาห0ละ 72 ช่ัวโมง ทั้ง ๆ ท่ีกฎหมายของประเทศจีน
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กำหนดให�ทำงานได�ไม*เกินสัปดาห0ละ 40 ชั่วโมงเท*านั้น จากงานวิจัยพบกว*าการทำงานหนักมีความสัมพันธ0ในเชิงบวก 
กับภาวะ Burnout ซึ่งสอดรับกับผลการสำรวจท่ีพบว*าคนงานในจีนเปHนโรคเครียดกันมาก และจากสถิติระบุว*าประเทศจีน
เปHนประเทศที่มีจำนวนประชากรเสียชีวิตจากการทำงานหนักสูงท่ีสุดในโลก (ประมาณ 6 แสนคนต*อป2) แซงหน�าแชมปjเก*า
อย*างญ่ีปุkนไปเรียบร�อย 
คนไทย…ต้ังใจทำอะไรไม�แพ'ชาติใดในโลก 

สำหร ับประเทศไทยนั ้นแม�จะไม*มีว ัฒนธรรมการทำงานที ่ช ัดเจนแบบ 996 แต*จากการสำรวจเมื ่อป2  
พ.ศ. 2558 พบว*า ประเทศไทยมีจำนวนการทำงานเฉลี่ยต*อสัปดาห0สูงสุดในเอเชีย (50.9 ชั่วโมง) ซึ่งมากกว*าประเทศจีน 
(45.3 ชั่วโมง) ประเทศญี่ปุkน (37.3 ชั่วโมง) และมากกว*าประเทศที่มีชั่วโมงการทำงานสูงสุดในกลุ*ม OECD อย*างประเทศ
เม็กซิโก (43 ชั่วโมง) เสียอีก หากมองเผิน ๆ บางคนอาจจะคิดว*า แหม...คนไทยเรานี่ขยันไม*แพ�ชาติใดในโลก แต*ทำไม 
ยังรู �สึกว*าเราล�าหลังประเทศอื่น ๆ อยู*นะ ต�องขอชี้แจงนิดนึงครับว*า หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล�ว  
เช*น สหรัฐอเมริกา ญี ่ปุ kน เกาหลีใต� เขาเคยผ*านช*วงเวลาที่การทำงานหนักถือเปHนวัฒนธรรมหลักในสังคมมาแล�ว  
แต*ป[จจุบันประเทศเหล*านั้น มองว*าการทำงานหนักเกินไปเปHนสิ่งที่ไม*จำเปHนและมีโทษเสียด�วยซ้ำ งานวิจัยล*าสุดระบุว*า 
การทำงานเพียงสัปดาห0ละ 8 ชั่วโมงน้ันดีต*อสุขภาพจิตและการใช�ชีวิตท่ีสุดแล�ว 

สาเหตุที่ทำให�ประเทศที่พัฒนาแล�วส*วนใหญ*มีชั ่วโมงการทำงานต*อสัปดาห0น�อยกว*าประเทศไทยนั้นสามารถ
อธิบายได�ด�วยหลักเศรษฐศาสตร0ง*าย ๆ นั่นคือระดับของประสิทธิภาพในการผลิตหรือ Productivity ของประเทศ 
ที่แตกต*างกัน ประสิทธิภาพในการผลิตนั้นขึ้นอยู*กับ 1) ป[จจัยการผลิต และ 2) ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี หรืออีก 
แง*หนึ่งอาจมองได�ว*าประสิทธิภาพในการผลิตนั้นขึ้นอยู*กับป[จจัยด�านปริมาณ และป[จจัยด�านคุณภาพ ในสมัยก*อนตอน 
ที่เทคโนโลยียังไม*ทันสมัยเท*าป[จจุบัน ประเทศที่ต�องการจะพัฒนาหรือสร�างความได�เปรียบในการแข*งขันต�องใช�ปริมาณ
ป[จจัยการผลิต (ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู�ประกอบการ) ที่มีอยู*ให�เกิดประโยชน0สูงสุด ซึ่งป[จจัยแรงงานโดยเฉพาะกลุ*ม
แรงงานที่ไม*มีฝ2มือ (Unskilled Labour) นั้นมีอยู*เปHนจำนวนมากและเปHนป[จจัยหลักที่ใช�ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
แต*เมื ่อเศรษฐกิจของประเทศเริ ่มดีขึ ้นและมีการลงทุนเพื ่อเพิ ่มคุณภาพของป[จจัยการผลิตผ*านการวิจัยและพัฒนา  
เกิดเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งช*วยเพิ่มคุณภาพให�ป[จจัยการผลิต ซึ่งทำให�ประเทศที่พัฒนาแล�วมีความได�เปรียบทางการผลิต 
สามารถผลิตสินค�าและบริการได�มากกว*าประเทศที่ยังไม*พัฒนาหรือที่กำลังพัฒนาด�วยต�นทุนการผลิตที่เท*ากัน หรือ
สามารถผลิตสินค�าและบริหารได�เท*ากันโดยใช�ป[จจัยการผลิตที่น�อยกว*า พูดง*าย ๆ คือ ทำน�อยแต*ได�มาก และเน�นคุณภาพ
มากกว*าปริมาณน่ันเอง 
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งานหนัก...เวลาพักผ�อนน'อย...ต'องดูแลครอบครัว ทุกข1ของคนไทยวัยทำงานในสังคมสูงอายุ 
 ป[จจุบันประเทศไทยมีสัดส*วนผู�สูงอายุประมาณร�อยละ 17.1 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งหมายความว*าประเทศไทย 
เปHนสังคมสูงอายุแล�ว (มีประชากรอายุ 60 ป2ขึ้นไปมากกว*าร�อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ) และกำลังจะเข�าสู*สังคมสูงอายุ 
อย*างสมบูรณ0 (มีประชากรอายุ 60 ป2ขึ้นไป ร�อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ) ในป2 พ.ศ. 2564 และจะเปHนสังคม
สูงอายุระดับสุดยอด (มีประชากรอายุ 60 ป2ขึ ้นไปมากกว*าร�อยละ 30 ของประชากรทั้งประเทศ) ในป2 พ.ศ. 2579  
จากผลการศึกษาของธนาคารแห*งประเทศไทยพบว*า ภาคแรงงานไทยเริ่มได�รับผลกระทบจากการเข�าสู*สังคมสูงอายุแล�ว 
ผลกระทบที่เห็นได�ชัดคือจำนวนแรงงานและชั่วโมงการทำงานมีแนวโน�มลดลงอย*างเห็นได�ชัด สาเหตุหนึ่งนั้นเกิดจากการ 
ที่คนวัยทำงานมีภาระต�องดูแลสมาชิกในครอบครัว ซึ่งสอดคล�องกับงานวิจัยท่ีสรุปว*า ในครอบครัวที่มีผู�สูงอายุ แรงงาน 
มีแนวโน�มจะออกจากงานเร็วขึ ้นและทำงานน�อยลง และยังสอดคล�องกับอัตราส*วนพึ่งพิงวัยทำงานของผู �สูงอายุ 
ซึ ่งมีแนวโน�มสูงขึ ้นเรื ่อย ๆ สวนทางกับอัตราส*วนพึ่งพิงวัยทำงานของเด็ก ซึ่งหมายความว*าในอนาคต 1) คนวันเด็ก 
จะมีจำนวนน�อยกว*าคนสูงอายุ 2) จะมีจำนวนคนวัยเด็กที่ต�องพึ่งพิงคนวัยทำงานลดลง ในขณะที่จะมีจำนวนคนสูงอายุ 
ที ่ต�องพึ ่งพิงคนวัยทำงานมากขึ ้น และ 3) จะมีจำนวนคนวัยทำงานที ่สามารถดูแลคนสูงอายุได�ลดน�อยลงเรื ่อย ๆ  
โดยคาดการณ0ว*าในป2 พ.ศ. 2578 จะมีคนวัยทำงานที่สามารถดูแลผู�สูงอายุได�เพียง 2 คน ซึ่งน�อยกว*าในป2 พ.ศ. 2503  
ซึ่งมีถึง 12 คน 

ป[จจุบันคนทำงานจำนวนไม*ต�องน�อยต�องเผชิญกับป[ญหาทั ้งเร ื ่องการทำงานหนักและภาระครอบครัว 
ที ่มากขึ ้นตามที ่กล*าวไปข�างต�น ซึ ่งยิ ่งเพิ ่มแรงกดดันให�กับคนทำงานจนเกิดภาวะ Burnout ได�ง *าย นอกจากนี้  
ยังพบว*าคนไทยมีพฤติกรรมติดงาน (Workaholism) จากงานวิจัยพบว*าประเทศไทยถือเปHนอันดับ 7 ของประเทศในโลก 
ที ่พนักงานไม*ยอมหยุดลาพักร �อน และต*อให�ลาพักร �อนแล�วก็ตาม คนไทยร�อยละ ๘๕ กลับใช�ว ันลาดังกล*าว 
ไปกับการทำธุระอื่น ๆ ที่ไม*ใช*การพักผ*อน ซึ่งงานวิจัยทั้งในและต*างประเทศแสดงให�เห็นถึงความสอดคล�องระหว*าง
พฤติกรรมติดงานหรือ Workaholism กับภาวะ Burnout ซึ่งมีผลเสียทั้งทางร*างกายและจิตใจต*อทั ้งคนทำงานและ 
อาจกระทบถึงสมาชิกในครอบครัวด�วย 
ภาวะ Burnout ในภาคราชการ 

ป[ญหา Burnout ที่เกิดจากการทำงานหนักเกินไปนั้นมักจะเกิดกับคนทำงานในภาคเอกชนเนื่องจากจุดประสงค0
ของผู�ว*าจ�างคือการทำธุรกิจเพื่อให�ได�ผลตอบแทนสูงสุด ดังนั้น กำไรของบริษัทจึงมักจะสำคัญกว*าความเปHนอยู*ของผู�ถูกจ�างเสมอ  
ในภาคราชการนั้นแม�ว*าจุดประสงค0การทำงานจะต*างออกไปแต*ก็มีบุคลากรของรัฐจำนวนไม*น�อยที่ต�องเผชิญกับภาวะ 
Burnout ซึ่งส*วนหนึ่งนั้นมาจากทำงานหนักและมีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานโดยไม*ค*อยพักผ*อน แต*อีกส*วนหนึ่งผู�เขียน
เห็นว*าเกิดจากสภาพแวดล�อมในการทำงานที่ทำให�บุคลากรโดยเฉพาะคนรุ*นใหม*หรือคนที่หัวก�าวหน�าเกิดความเบื่อหน*าย
และมีอคติกับระบบราชการ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบราชการยังมีรูปแบบการทำงานที่ไม*ยืดหยุ*นและไม*สอดรับกับบริบทของ
สังคมที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ บุคลากรรุ*นเก*าซึ่งเปHนคนยุค Baby Boomer และ Gen X ก็เริ่มจะถูกแทนที่ด�วยคนรุ*นใหม*
โดยเฉพาะคน Gen Y และ Gen Z ซึ่งมักจะมีทัศนคติในการทำงานที่แตกต*างออกไป เช*น ไม*ค*อยอดทน ให�ความสำคัญ
กับ Work-life Balance ชอบชีวิตอิสระ ชอบชีวิตที่มีทางเลือก น*าเสียดายที่งานวิจัยเก่ียวกับภาวะ Burnout ในภาครัฐน้ัน
ยังมีอยู*ไม*มาก ผู�เขียนจึงเห็นว*า แม�ว*าป[จจุบันสำนักงาน ก.พ. ในฐานะหน*วยงานกลางด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
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ภาครัฐซึ่งมีนโยบายการเตรียมกำลังคนภาครัฐเข�าสู*สังคมสูงวัย และได�มีการปรับปรุงแก�ไขกฎ ระเบียบ รวมทั้งมีแผนหรือ
มาตรการรองรับสถานการณ0ตามนโยบายยุทธศาสตร0ชาติแล�ว แต*การเตรียมความพร�อมโดยส*วนใหญ*เปHนแผนระยะสั้น 
ซึ่งมุ*งเป}าไปที่กลุ*มผู�สูงอายุหรือผู�ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการซึ่งผลกลุ*มที่ได�รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะสังคมสูงอายุ 
ผู�เขียนคิดว*าสำนักงาน ก.พ. ควรจะคำนึงถึงผลทางอ�อมซ่ึงผู�ท่ีได�รับผลกระทบคือแรงงานในวัยทำงานด�วย เพราะบุคลากร
รุ*นใหม*ซึ่งเข�ามาแทนที่บุคลากรรุ*นเก*าเปHนกลุ*มกำลังคนที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติต*อไปในอนาคต ดังนั้น จึงอยากให�มี
การศึกษาวิจัยถึงความเปHนไปได� ผลกระทบ และวิธีป}องกันหรือแก�ไขภาวะ Burnout ร*วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพ่ือให�เกิดความร*วมมือและเช่ือมโยงกันทุกภาคส*วน  

ส*วนในระยะสั้น ผู�เขียนขอเสนอวิธีการง*าย ๆ ในการรับมือกับภาวะ Burnout ดังนี้ 
1. ทดสอบตนเองก*อน 
 ผู�เขียนแนะนำให�แต*ละท*านตรวจสอบก*อนว*าตนเองมีภาวะ Burnout หรือไม* ซึ่งการตรวจสอบภาวะ Burnout 
สามารถตรวจหรือวัดได�หลายวิธี วิธีที่นิยมใช�กัน ได�แก* การสังเกต และการใช�แบบสอบถามแบบมีโครงสร�างซึ่งก็มีอยู*
ด�วยกันมากมาย ตัวอย*างเช*น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ก็มีแบบทดสอบภาวะ Burnout ซึ่งสามารถเข�าไปลอง
ทำได�ท่ี http://mhc7.go.th/archives/5996 
2. ลดความเครียด 
 ความเครียดจากการทำงานหรือสภาพแวดล�อมในที่ทำงานเปHนสาเหตุหนึ่งของภาวะ Burnout ซึ่งเราสามารถ
ป}องกันและแก�ไขได�หลายทาง เช*น การให�บุคลากรมีวันสุขภาพจิตหรือวันหยุดเพื่อพักใจ หรือแม�แต*การทำงานจากที่บ�าน
เปHนครั้งคราวก็สามารถช*วยลดภาวะความเครียดไปได�มาก ในป[จจุบันเปHนที่ยอมรับว*าการมี Work-life Balance สามารถ
ช*วยลดความเครียดและภาวะ Burnout ได�อย*างมาก เนื่องจาก Work-life Balance เปHนคำกว�าง ๆ ที่มีจุดประสงค0 
เพื่อช*วยให�บุคลากรมีสมดุลชีวิตการทำงานและส*วนตัวที่เหมาะสม องค0กรสามารถเริ่มสนับสนุน Work-life Balance ได�
จากสิ ่งเล็ก ๆ เช*น จัดให�บุคลากรทำกิจกรรมเพื ่อผ*อนคลายเปHนระยะเวลาสั ้นๆ ระหว*างเวลางานร*วมกัน เปHนต�น  
สิ่งที่สำคัญคือการลดความเครียดดังท่ีกล*าวมาไม*ใช*ความรับผิดชอบของนายจ�างหรือลูกจ�างฝkายใดฝkายหนึ่ง แต*ทั้งสองฝkาย
ต�องร*วมมือกันและมีความเข�าใจซึ่งกันและกันด�วย 
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3. ลดงาน 
ในส*วนขององค0กรนั้นการลดปริมาณงานหรือความยากของงานเปHนวิธีหนึ่งที่สามารถป}องกันและแก�ไขภาวะ 

Burnout ได�เปHนอย*างดี ทว*าความยากของวิธีนี้คือนายจ�างหรือผู�บังคับบัญชาต�องมีความเข�าใจลูกจ�างหรือผู�ใต�บังคับบัญชา
พอสมควร โดยเริ่มต�นจากการแบ*งงานหรือมอบหมายงานอย*างเท*าเทียมและเหมาะสม ที่ต�องใช�คำว*า “เท*าเทียมและ
เหมาะสม” เนื่องจากบุคลากรมีหลายระดับ ถ�าจะให�คนที่เข�ามาใหม*ทำงานเยอะและยากกว*าคนที่มีประสบการณ0แล�ว 
ก็คงไม*แฟร0 เมื่อมีการมอบงานแล�วก็ต�องมีการดูแลตรวจสอบ ซึ่งจุดนี้เปHนเรื่องที่ละเอียดอ*อนและต�องใช�ความเอาใจใส* 
ของนายจ�างหรือผู�บังคับบัญชาท่ีจะคอยสังเกตว*า เม่ือลูกจ�างหรือผู�ใต�บังคับบัญชาได�รับมอบหมายงานไปแล�วสามารถทำได�
ตามที่คาดหวังหรือไม* ถ�าทำไม*ได�หรือเปHนไปด�วยความยากลำบากก็ต�องยื่นมือเข�าไปช*วยและหลีกเลี่ยงที่จะมอบงาน 
ให�เพิ่มเติมถึงแม�ว*าจะเปHนงานที่ง*ายกว*าก็ตาม ส*วนกรณีท่ีลูกจ�างหรือผู�ใต�บังคับบัญชาทำงานได�ตามที่คาดหวังก็อาจ 
ค*อยเพ่ิมงานหรือความรับผิดชอบไปทีละน�อย แต*ส่ิงสำคัญท่ีสุดคือนายจ�างหรือผู�บังคับบัญชาต�องหมั่นแสดงให�เห็นว*าสนใจ
และเอาใจใส*ลูกจ�างหรือผู�ใต�บังคับบัญชา 
4. สร�างความสัมพันธ0 
 ที่ทำงานถือเปHนสังคมแห*งหนึ่ง ดังนั้น บุคลากรที่มาทำงานหากรู�สึกโดดเดี่ยว ไม*มีเพื่อนหรือคนรู�จักที่สนิทจะมี
ความเส ี ่ยงท ี ่จะเป Hนภาวะ Burnout การกระต ุ �นให �บ ุคลากรประสานส ัมพันธ 0และร ู �จ ักก ันและก ันนอกจาก 
จะป}องกันภาวะ Burnout ได�แล�วยังทำให�การทำงานร*วมกันหรือการทำงานเปHนทีมมีประสิทธิภาพมากขึ ้นอีกด�วย 
ตัวอย*างเช*น การจัดงานอวยพรวันเกิดหรือแสดงความยินดีในโอกาสต*าง ๆ แม�จะเปHนเพียงงานเล็ก ๆ ก็สามารถช*วย
ประชับสัมพันธ0ระหว*างบุคลากรและทำให�บุคลากรรู�สึกว*าตัวเองมีค*าต*อองค0กร หลายคนมักเข�าใจผิด คิดว*าการจัดกิจกรรม
เชื่อมสัมพันธ0บ*อย ๆ  จะมีผลเสีย แต*จากประสบการณ0ของผู�เขียนเห็นว*า การจัดกิจกรรมจะจัดทุกสัปดาห0เหมือนที่บริษัทใหญ* 
ในภาคเอกชนหลาย ๆ บริษัททำก็ไม*ผิดหรือมีผลเสีย ทว*าจุดท่ีต�องพึงระวังคือการจัดกิจกรรมกระชับสัมพันธ0นั้น ไม*ควรจัด
แบบไม*มีจุดประสงค0ชัดเจน ไม*เปHนไปเพื่อส*วนรวม หรือรูปแบบไม*เหมาะสม เช*น วันดีคืนดีนึกอยากสังสรรค0ก็ชวนกันจัด
ปาร0ต้ี หรือจัดงานเลี้ยงแล�วให�จ�างสาวเชียร0เบียร0มานั่งด่ืมเปHนเพ่ือน 
 โดยสรุปแล�วภาวะ Burnout นั้นไม*ใช*เรื่องไกลตัวและคนทำงานทุกคนต*างก็มีความเสี่ยงด�วยกันทั้งนั้น หากเรา
ปล*อยปละละเลยก็อาจนำไปสู*ป[ญหาอื่น ๆ ได�อีก กรณีเช*นภาวะ Burnout ก็อาจนำไปสู *โรคซึมเศร�าซึ่งเปHนอีกโรค 
ที่ป[จจุบันคนไทยเปHนกันเยอะได� ดังนั้น ถ�าสังเกตแล�วคิดว*าตัวเองอยู*ในภาวะ Burnout และไม*รู�จะทำอย*างไรดี ทางออก 
ที่ดีท่ีสุดคือการไปพบแพทย0และรับฟ[งคำแนะนำหรือแนวทางการรักษาจากผู�เช่ียวชาญก*อนที่จะสายเกินไป
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ความท�าทายทางเทคโนโลยีกับการบริหารจัดการข�อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

  นวรัตน� จันทร�กระเวน 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ  

สำนักงานสถิติแห�งชาติ 

 
ประเทศจีนเคยได�ชื่อว�าเป�นประเทศยากจนท่ีสุดแห�งหนึ่งของโลก แม�หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

เป�นระบอบคอมมิวนิสต)อย�างเป�นทางการ สถานภาพด�านเศรษฐกิจของประเทศจีนอีก 30 ป1ให�หลัง รายได�เฉลี่ยจีดีพี
ต�อหัวของประชากรยังมีอัตราเป�นเพียงครึ่งหนึ่งของประเทศไทยในยุคนั้น จนกระท่ังหลังจากการปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจครั้งสำคัญ ประเทศจีนก็ได�รุดหน�าไปอย�างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม�ถึง 40 ป1 จนกลายเป�นมหาอำนาจ
เศรษฐกิจหมายเลขสองของโลกในยุคป:จจุบัน ซ่ึงป:จจัยสำคัญท่ีเป�นหัวใจหลักในการผลักดันให�ประเทศจีนเกิดการ
พัฒนาแบบก�าวกระโดดก็คือ “เทคโนโลยี” โดยรัฐบาลจีนได�มีการสนับสนุนโดยวางยุทธศาสตร)การสร�างสรรค)ประเทศ
ด�วยนวัตกรรม ถือได�ว�าเป�นยุทธศาสตร)ขับเคลื่อนเทคโนโลยีท่ีมี “รัฐบาล” เป�นเจ�าภาพ ซ่ึงได�กระตุ�นให�ชาวจีน 
มีความคิดสร�างสรรค) ก�อให�เกิดนวัตกรรมใหม� ๆ ข้ึนมากมาย จนกลายเป�นส�วนสนับสนุนขับเคลื่อนให�การเติบโต 
ทางเศรษฐกิจเป�นไปอย�างรวดเร็วและเข�มแข็ง นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังมีแผน Made in China 2025 (พ.ศ. 2568) 
โดยมีเปPาหมายว�า จีนจะเป�นประเทศผู�นำในการผลิตสินค�าชั้นนำของโลก (Leading Manufacturing Power 
Country) ภายใต�แบรนด)เนม และเทคโนโลยีของจีนเอง โดยในป1 พ.ศ. 2560 การเติบโตของเศรษฐกิจประเทศจีน 
57.5% มาจากความก�าวหน�าทางวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี (เปPาหมายคือ 60% ภายในป1 พ.ศ. 2563) ซ่ึงนอกจาก      
รัฐบาลจีนจะดำเนินนโยบายการสร�างสรรค)ท่ีมีเอกลักษณ)ของจีนแล�ว ยังประกาศท่ีจะร�วมมือกับประเทศต�าง ๆ ท่ัวโลก
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี AI การปPองกันความปลอดภัยของเทคโนโลยี AI และการแลกเปลี่ยนแบ�งป:นผลการวิจัย 
ทางเทคโนโลยี AI ร�วมกัน โดยจีนได�จัดทำโครงการนวัตกรรมด�านวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยีแห�งป1 2030  
(พ.ศ. 2573) เน�นผลักดันเทคโนโลยีสำคัญสำหรับอนาคตเพ่ือตอบโจทย)การพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนตามแนวทาง
ของการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ท้ังนี้  แสดงให�เห็นว�า ประเทศจีนยึดถือ
ความคิดสร�างสรรค)และนวัตกรรมเป�นพ้ืนฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร) เทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ 
มาโดยตลอด 
 จากการศึกษาดูงาน ณ เมืองเซ่ียงไฮ�และเมืองหางโจว ซ่ึงเป�นส�วนหนึ่งของการฝlกอบรมหลักสูตร 
การเสริมสร�างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำป1งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 แสดงให�เห็นถึงแนวคิด วิสัยทัศน)ท่ีกว�างไกล การวางแผนและการแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติท่ีดีของรัฐบาลจีน  
ส�งผลให�เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนจากความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช�น 
  1) สังคมไร�เงินสด ในเมืองเซ่ียงไฮ�และเมืองหางโจวประชาชนทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน) 
ผ�านแอปพลิเคชัน เช�น Alipay WeChat โดยนอกจากจะใช�ในเรื่องของ Internet Banking เหมือนในประเทศไทยแล�ว  
ยังใช�ในการจับจ�ายใช�สอย ซ้ือสินค�าตามซูเปอร)มาร)เก็ตต�าง ๆ อีกด�วย ซ่ึงประชาชนชาวจีนเห็นว�าการใช�จ�ายผ�านมือถือ
เป�นสิ่งท่ีสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากกว�าการใช�เงินสด โดยล�าสุดรัฐบาลจีนประกาศแล�วว�าภายในป1 พ.ศ. 2563 
จะทำให�ชนบทท่ีห�างไกล สามารถเข�าสู�ระบบสังคมไร�เงินสดได�ท้ังหมดเหมือนกับเมืองใหญ� ๆ ในจีน  
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  2) การคมนาคมขนส"งสะดวกรองรับการใช�งานของประชาชน รัฐบาลจีนได�วางนโยบายในการพัฒนา
เมืองเซ่ียงไฮ�และเมืองใหญ�อ่ืน ๆ เพ่ือรองรับจำนวนประชากรจีนท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต ให�ประชาชนทุกคนมีสิทธิ
เข�าถึงระบบขนส�งสาธารณะหลักภายในระยะ 500 เมตร ซ่ึงในป:จจุบันสามารถทำได�ภายในระยะ 2 กิโลเมตร  
โดยจะเห็นได�ว�ารถไฟฟPาภายในเมืองเซ่ียงไฮ�มีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีสำคัญ ๆ ของเมือง และยังขยายออกไปยังพ้ืนท่ีใหม� 
ท่ีรัฐบาลวางแผนขยายเมือง โดยนอกจากรถไฟฟPาแล�วยังมีบริการ Bike Sharing ท่ีสามารถนำมือถือสแกนบาร)โค�ด 
ท่ีจักรยานแล�วใช�บริการได�ทันที และสามารถข่ีไปจอดตามจุดจอดต�าง ๆ และเลือกคันใดไปใช�ต�อก็ได�  
  3) การกำหนดผังเมืองล"วงหน�า รัฐบาลจีนมีการวางผังเมืองอย�างชัดเจนและเป�นรูปธรรม โดยการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย)ในเมืองเซ่ียงไฮ�ได�รับการควบคุมอย�างใกล�ชิดจากรัฐบาล เพ่ือแก�ไขป:ญหาความหนาแน�น 
ของประชากรในเมืองและใช�ประโยชน)จากพ้ืนท่ีท่ีมีอยู�อย�างจำกัด โดยมี Shanghai Urban Planning Exhibition 
Hall (พิพิธภัณฑ)ผังเมืองเซ่ียงไฮ�) จัดแสดงผังเมืองจำลองของนครเซ่ียงไฮ�อย�างละเอียดทุกอาคาร ต้ังแต� พ.ศ. 2543 
จนถึง ค.ศ. 2563 โดยอาคารสูงท้ังหมดล�วนถูกกำหนดไว�ล�วงหน�าในผังเมืองแห�งอนาคตมาต้ังแต�ก�อนป1 พ.ศ. 2543  
ทำให�ประชาชนเซ่ียงไฮ�ได�เห็นว�าเมืองของตนเองจะขยายและเติบโตต�อไปอย�างไรในอนาคต  
 4) การส"งเสริม Start Up รัฐบาลจีนมีนโนบายสนับสนุนทุนด�านการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเมืองป:กก่ิง 
เซ่ียงไฮ� และหางโจว มี Unicorn Startup (มีมูลค�าบริษัทต้ังแต� 1,000 ล�านเหรียญสหรัฐฯ ข้ึนไป) มากท่ีสุด 
ในประเทศจีน นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังให�ความสำคัญกับการส�งเสริมให�เกิดธุรกิจ โดยการบ�มเพาะ Startup  
ซ่ึงก�อให�เกิด Business Incubator Center รวมท้ัง จัดให�มีสิ่งอำนวยความสะดวกต�าง ๆ ร�วมด�วย โดยได�ร�วมมือกับ
ภาคเอกชนก�อให�เกิดโครงการ Incubator มากกว�า 3,000 โครงการ รวมถึง จัดให�มีสถานท่ีท่ีเอ้ืออำนวยต�อการ
ค�นคว�า พัฒนานวัตกรรมร�วมกัน (Maker Space) ท่ีมีมากถึง 4,000 แห�ง ทำให�มีตัวเลขการจดทะเบียนธุรกิจใหม� 
มากถึง วันละ 14,000 ราย นอกจากนี้ในป1 พ.ศ. 2563 รัฐบาลจีนมีแผนท่ีจะสร�าง Maker Space เพ่ิมข้ึนให�มากถึง 
10,000 แห�ง ซ่ึงจะนำไปสู�การจ�างงานท่ีเพ่ิมข้ึนอีก 3 ล�านตำแหน�ง 
 5) การส"งเสริม สนับสนุน และร"วมมือกับภาคเอกชนด�านเทคโนโลยี ในเมืองเซ่ียงไฮ� ภาครัฐได�เป{ด
โอกาสให�ภาคเอกชนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม� ๆ มาใช� เพ่ือช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการของของรัฐ 
เช�น การวิเคราะห)ข�อมูล Big Data การนำ AI มาใช�บริหารจัดการน้ำและระบบประปา โดยรัฐบาลจะให�การสนับสนุน
เงินทุนในฐานะเป�นลูกค�าของภาคเอกชน ทำให�มีการเป{ดเสรีทางการตลาดมากข้ึน 
 6) การใช�ประโยชน5จาก Big Data รัฐบาลจีนให�การสนับสนุนและประสบความสำเร็จในการนำ  
Big Data มาใช�วิเคราะห)และต�อยอดการพัฒนาประเทศด�านต�าง ๆ ทำให�อุตสาหกรรม Big Data ในประเทศจีนเติบโต
อย�างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข�ามาควบรวมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ การเติบโตของดิจิทัล 
ทำให�การแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�าง ประชาชน รัฐบาล ภาคธุรกิจ เป�นไปได�อย�างรวดเร็วและแม�นยำ เช�น กล�องวงจรป{ด 
ท่ีมีอยู�เป�นจำนวนมากในเมืองเซ่ียงไฮ� นอกจากจะมีไว�ควบคุมดูแลเรื่องการฝ|าฝ}นกฎจราจร การตัดแต�มการขับข่ีแล�ว 
ยังเป�นข�อมูล Big Data ในระบบจดจำใบหน�าอัจฉริยะท่ีถูกนำมาใช�ในด�านการรักษาความปลอดภัย คัดกรองจำแนก
ใบหน�าของบุคคล ซ่ึงเทคโนโลยี Big Data จะช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพให�วิเคราะห)ใบหน�าได�แม�นยำมากข้ึน นอกจากนี้ 
ประเทศจีนยังใช� Big Data ในด�านความม่ันคงของประเทศและการธนาคารค�อนข�างมาก โดยเฉพาะการจับกุมหรือ
สอดส�องบุคคลท่ีอาจเป�นภัยคุกคามต�อความม่ันคงของประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงบูรณาการไปยังระบบท่ีเก่ียวข�อง 
เช�น ระบบขนส�งสาธารณะซ่ึงจะทำให�ถูกห�ามเดินทางท้ังในและออกนอกประเทศ ซ่ึงการเติบโตของ Big Data ในจีน
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ยังคงมีการเติบโตอย�างต�อเนื่อง ในป:จจุบันบริษัท Alibaba Huawei และ Tencent เป�นผู�นำสามอันดับแรก          
ของตลาด Big Data ในประเทศจีน 
 ตัวอย�างท่ีเห็นได�ชัดของรัฐบาลจีนในการส�งเสริม Start Up การส�งเสริม สนับสนุน และร�วมมือกับ
ภาคเอกชนด�านเทคโนโลยี และการใช�ประโยชน)จาก Big Data ท่ีเห็นได�ชัดจากการไปศึกษาดูงาน ณ เมืองเซ่ียงไฮ� 
และเมืองหางโจว ประเทศจีน คือ บริษัท Shanghai Metrodata Technology Limited Company ซ่ึงเป�นบริษัท 
Startup ท่ีก�อต้ังข้ึนเม่ือป1 พ.ศ. 2558 เพ่ือการวิเคราะห) ใช�ประโยชน)จากข�อมูลร�วมกับการใช�ประโยชน)จาก AI  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงรัฐบาลจีนได�เข�าไปในฐานะลูกค�า โดยให�บริษัทดังกล�าวจัดทำรูปแบบ 
เมืองอัจฉริยะของท้ังเซ่ียงไฮ�และหางโจว (Shanghai and Hangzhou “Smart City” Model) เนื่องจากท้ัง 2 เมือง 
เป�นเมืองใหญ�ท่ีมีประชากรและประชากรแฝงเป�นจำนวนมากในขณะท่ีเจ�าหน�าท่ีรัฐมีจำนวนไม�เพียงพอในการดูแล
รักษาความสงบเรียบร�อย โดยท่ีเมืองเซ่ียงไฮ�ได�พัฒนา “ระบบ One Brain” ข้ึนเพ่ือใช�ควบคุม กำกับ ดูแลเมือง 
ให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ มีการนำข�อมูลท่ีได�จากหลายแหล�ง เช�น ข�อมูลจากภาครัฐ ข�อมูลจาก Sensor  
กล�องวงจรป{ด และข�อมูลจากอาสาสมัครนำมาวิเคราะห) แสดงผลเป�น Real-Time Dashboard เพ่ือภาครัฐนำไปใช� 
ในการตัดสินใจในด�านต�าง ๆ และในส�วนของเมืองหางโจวได�สร�าง Data Club ข้ึนโดยให�หน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง
นำข�อมูลมาใส�ไว�ในฐานข�อมูลกลางเพ่ือแลกกับการเข�าถึงข�อมูลของหน�วยงานอ่ืน ๆ 
ข�อเสนอแนะในการพัฒนางานของสำนักงานสถิติแห"งชาติจากการศึกษาดูงาน  

รัฐบาลไทยได�มีนโยบาย “ไทยแลนด) 4.0” ก�าวข�ามกับดักรายได�ปานกลางสู�การเป�นประเทศท่ีมีรายได�สูง 
โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต)ใช� ดังนั้น ทุกภาคส�วนจึงต�องเร�งปรับตัวรองรับ โดยเฉพาะระบบ
ราชการยิ่งจำเป�นต�องพัฒนาเพ่ือยกระดับวิธีคิด การทำงานเพ่ือก�าวสู�การเป�นระบบราชการ 4.0 ด�วยการจัดระบบ 
การบริหารราชการ ระเบียบการให�บริการประชาชนให�รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาประยุกต)ใช�ในการทำงาน ดังนั้น จะเห็นได�ว�าเทคโนโลยีและการส�งเสริมนวัตกรรมได�เข�ามามีบทบาท
และส�งผลกระทบต�อการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห�งชาติอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� ท้ังจากยุทธศาสตร) นโยบายและ
แผนระดับชาติ รวมท้ัง ข�อสั่งการของนายกรัฐมนตรีท่ีให�สำนักงานสถิติแห�งชาติเป�นหน�วยงานหลักในการจัดระบบ
ข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เชื่อมโยงข�อมูลระหว�างส�วนราชการ เพ่ือนำข�อมูลดังกล�าวมาใช�ประกอบการตัดสินใจ
ในการดำเนินนโยบายในด�านต�าง ๆ ของรัฐบาล และให�สำนักงานสถิติแห�งชาติเข�ามามีส�วนร�วมในการดำเนินการ 
การขับเคลื่อนและการใช�ประโยชน)จากข�อมูลขนาดใหญ� (Big Data) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานข�อมูลกลางภาครัฐ ประกอบกับแนวทางในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจำป1  พ.ศ. 2563  
ซ่ึงให�ความสำคัญกับการปฏิรูปกระบวนการทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานและลดรายจ�ายประจำ มีการนำ
เทคโนโลยีมาใช�ประโยชน) เพ่ือให�การใช�จ�ายงบประมาณตรงกลุ�มเปPาหมายและมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง การใช�
ประโยชน)จากทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจำกัดเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์คุ�มค�ากับการใช�จ�ายงบประมาณของประเทศ  

สำนักงานสถิติแห�งชาติจึงต�องปรับเปลี่ยนบทบาทโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม� ๆ มาใช� 
ในการเก็บข�อมูล และยกระดับการดำเนินงานในเรื่องของการบริหารจัดการข�อมูลสถิติ ซ่ึงหากบูรณาการความรู� 
ท่ีได�รับจากการศึกษาดูงานกับภารกิจของสำนักงานสถิติแห�งชาติแล�ว ก็จะเห็นถึงประโยชน)ของนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีของประเทศจีนซ่ึงสามารถนำมาปรับใช�ในงานสถิติ ซ่ึงจะช�วยเพ่ิมความสะดวกในการทำงานและ 
ลดภาระงบประมาณของประเทศ ได�แก�  
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1. การปรับเปล่ียนวิธีการเก็บข�อมูลและการใช�ประโยชน5จาก Big Data จะเห็นได�ว�าประเทศจีน 
มีการสนับสนุนและประสบความสำเร็จในการนำ Big Data มาใช� ดังท่ีได�กล�าวมาแล�วข�างต�น หากประเทศไทย
สามารถดำเนินการได�เหมือนในประเทศจีน การใช�ประโยชน)จาก Big Data ก็จะสามารถดำเนินการได� เช�น  

1.1 หากกล�าวถึงสังคมไร�เงินสด การจับจ�ายใช�สอย ซ้ือขายสินค�าของประชาชนผ�าน Online 
Application ทำให�เกิดข�อมูลและ Transaction ข้ึนมากมายมหาศาล สำนักงานสถิติแห�งชาติสามารถนำข�อมูล
ดังกล�าวมาใช�ในการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เพ่ือวิเคราะห)เรื่องรายจ�ายของครัวเรือน  
รวมท้ัง การกระจายตัวของประชากรหรือการกระจายตัวทางเศรษฐกิจท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงผลิตภัณฑ)หรือกลุ�ม
อุตสาหกรรม และนอกจากนั้นข�อมูลดังกล�าวยังเป�นข�อมูลแบบ Real Time สามารถนำไปวิเคราะห)ต�อยอดหรือ 
หาป:จจัยท่ีมีผลต�อการใช�จ�ายของประชาชนเพ่ือนำมาทำ Predictive Model เสนอรัฐบาลในการเตรียมความพร�อม
หรือหามาตรการต�าง ๆ ได�อย�างทันท�วงที เช�น รายจ�ายด�านการรักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน กระทรวงสาธารณสุข
จะต�องเตรียมหามาตรการท่ีจะช�วยปPองกันแทนการรักษา เพ่ือช�วยลดภาระงบประมาณในด�านนี้ลง หรือสามารถ
วิเคราะห)หาว�าพ้ืนท่ีใดท่ีจำเป�นต�องให�การช�วยเหลืออย�างเร�งด�วน เป�นต�น 

 1.2 การส�งเสริม สนับสนุน และร�วมมือกับภาคเอกชนด�านเทคโนโลยี รวมท้ัง การส�งเสริม Start Up 
ในประเทศจีนเป�นสิ่งท่ีมีประโยชน)มาก เนื่องจากภาครัฐเองอาจไม�สามารถดำเนินการได�ท้ังหมด เนื่องจากติดป:ญหา
ด�านความรู� ความเชี่ยวชาญของบุคลากรหรือแม�แต�ข�อจำกัดทางด�านเทคโนโลยีและงบประมาณ สำนักงานสถิติ
แห�งชาติก็สามารถนำกลยุทธ)นี้ของประเทศจีนมาปรับใช�ได� ยกตัวอย�างในเรื่องของการใช�ประโยชน)จาก Big Data 
เนื่องจากเป�นเรื่องใหม� สำนักงานสถิติแห�งชาติอาจยังไม�มีความพร�อมท้ังในเรื่องของบุคลากรและเทคโนโลยี จึงต�องมี
การบูรณาการความร�วมมือกับภาคเอกชนในการใช�ประโยชน) จากข�อมูลหรือเทคโนโลยีร�วมกัน รวมท้ัง ใช�ทักษะ  
ความเชี่ยวชาญของภาคเอกชน หรือแม�แต�การลงทุนร�วมกัน เพ่ือประหยัดงบประมาณภาครัฐ รวมท้ัง ส�งเสริม
ภาคเอกชนหรือลงทุนให�กับ Start Up เพ่ือเร�งสร�างนวัตกรรมใหม� ๆ เก่ียวกับเทคโนโลยี Big Data เป�นต�น  

1.3 การกำหนดผังเมืองล�วงหน�าในประเทศจีน หากประเทศไทยมีการวางแผนในการกำหนด 
ผังเมืองในอนาคตล�วงหน�าก็จะเป�นประโยชน)ในการจัดทำและปรับปรุงแผนท่ีเขตแจงนับของสำนักงานสถิติแห�งชาติ 
เนื่องจากการมีผังเมืองล�วงหน�าจะช�วยให�ไม�ต�องมีการแก�ไขปรับปรุงแผนท่ีบ�อยครั้ง ทำให�ช�วยประหยัดเวลาและ 
ลดค�าใช�จ�ายในการดำเนินงาน  

2. การบริหารจัดการระบบสถิติ และการแลกเปล่ียน เช่ือมโยงข�อมูล ในประเทศจีนการแลกเปลี่ยน
ข�อมูลระหว�าง ประชาชน รัฐบาล ภาคธุรกิจ เป�นไปได�อย�างรวดเร็วและแม�นยำ ท้ังนี้  ประเทศจีนใช�หลักการ 
ในการแลกเปลี่ยนข�อมูลโดยมีการใช�กลยุทธ)ในการเอ้ือประโยชน)ในการใช�ข�อมูลร�วมกัน เช�น การวางกลยุทธ) 
ให�หน�วยงานนำข�อมูลมาใส�รวมกันในฐานข�อมูลกลางเพ่ือแลกกับการเข�าถึงข�อมูลของหน�วยงานอ่ืน ๆ ดังนั้น  
บริบทของสำนักงานสถิติแห�งชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพ่ือให�ประเทศมีข�อมูลสถิติท่ีมีเอกภาพ มีคุณภาพ  
ได�มาตรฐาน และครบถ�วนนั้น ควรต�องลดความซ้ำซ�อน เพ่ิมการบูรณาการระหว�างหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
และจัดให�มีข�อมูลสถิติท่ีสำคัญแต�ยังไม�มีการจัดทำ โดยต�องกำกับดูแลให�ข�อมูลดังกล�าวมีมาตรฐาน คุณภาพ ตรงตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติ รวมท้ัง ต�องมีการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข�อมูลกับหน�วยงานอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนอย�างมี
มาตรฐาน จึงต�องเร�งคิดหากลยุทธ)และข�อจำกัดในการดำเนินงานดังกล�าว เช�น ออกมาตรการลดหย�อนภาษี 
ให�กับภาคเอกชนหากมีการนำข�อมูลมาแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง เป�นต�น 
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ส่ิงท่ีต�องทบทวน 
1. กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง เช�น การคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล สิทธ)ในการเข�าถึงข�อมูล 

กฎหมายในการแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างหน�วยงาน กำหนดมาตรฐานเพ่ือการเชื่อมโยงและปรับปรุงข�อมูล เป�นต�น 
2. การพัฒนานักวิทยาศาสตร)ข�อมูล (Data Scientist) ท่ีทำหน�าท่ีในการวิเคราะห)จัดการกับ  

Big Data โดยจัดทำแผนการพัฒ นากำลั งคนภาครัฐ ท่ี มีอยู� ในป: จจุ บั น  และบู รณ าการความร�วม มือ กับ
กระทรวงศึกษาธิการในการเตรียมความพร�อมให�แก�นักเรียน นิสิต/นักศึกษาในเรื่องดังกล�าว รวมท้ัง พิจารณา 
ความพร�อมของโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจำเป�นต�องมีเพ่ือรองรับในการดำเนินการเก่ียวกับ Big Data นอกจากนั้น  
ควรยังควรส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรให�รู�เท�าทันและพร�อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในด�านต�าง ๆ ด�วย  
เช�น การรักษาความปลอดภัยและการปPองกันการโจมตีทาง Cyber เป�นต�น 

3. การส�งเสริมบูรณาการระหว�างทุกภาคส�วนให�เห็นถึงประโยชน)จากการใช�ข�อมูลร�วมกัน เต็มใจ 
และพร�อมท่ีจะแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงและสนับสนุนข�อมูลซ่ึงกันและกัน โดยท้ังหมดท้ังมวลนี้ก็เพ่ือเป�นประโยชน) 
ในการนำไปกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศต�อไป  
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ข�อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
จากการศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ� สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 
นันท�ปพร มหาไม  

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ  

สศช. 
 

1. บทนำ 
ในบทความนี้จะนำเสนอความสำเร็จของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของนครเซ่ียงไฮ' ซ่ึงเป*นเมือง

นวัตกรรมอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือสะท'อนให'เห็นถึงการเป*นแบบอย3างในการพัฒนาท่ีดี (Good 
practice) ในทุกมิติ โดยเฉพาะการศึกษาบทบาทของภาครัฐท่ีมีส3วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ปEจจุบันเซ่ียงไฮ' 
อยู3ระหว3างการดำเนินแผนงาน 3 ปI (พ.ศ. 2561 - 2563) ซ่ึงมุ3งเน'นการยกระดับเศรษฐกิจของเมือง และส3งเสริม 
การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี (Technological Transformation) ท้ังนี้  รัฐบาลเซ่ียงไฮ'ได'พยายามดำเนินมาตรการต3าง ๆ  
เพ่ือให'บรรลุเปWาหมายการเป*นฐานการผลิตระดับสูง เป*นแหล3งกำเนิดของเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเป*นแหล3งรวบรวม
บุคลากรท่ีมีความรู'ความเชี่ยวชาญด'านนวัตกรรม อันจะนำไปสู3ความเป*นศูนยXกลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก  
โดยให'ความสำคัญกับ 

๑.๑ มาตรการเพ่ืออำนวยความสะดวก อาทิ การลดหย3อนภาษี หรือค3าธรรมเนียมต3าง ๆ โดยเฉพาะสำหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

๑.๒ มาตรการดึงดูดผู'เชี่ยวชาญ และผู'มีความสามารถพิเศษในหลากหลายสาขา ท้ังชาวจีนและชาวต3างชาติ
ให'มาทำงานท่ีเซ่ียงไฮ'  

๑.๓ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล เพ่ือลดค3าใช'จ3ายและระยะเวลาการติดต3อกับภาครัฐ 
รวมท้ังลดจำนวนเอกสารท่ีต'องใช'ยื่นประกอบการขออนุญาตทางธุรกิจ 

๑.๔ มาตรการคุ'มครองทรัพยXสินทางปEญญา ท่ีจะสร'างความม่ันใจให'นักธุรกิจและนักลงทุนต3างชาติ เพ่ือดึงดูด
เงินทุนท้ังจากวิสาหกิจต3างชาติและศูนยXวิจัยต3างชาติ 

2. การถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน ณ นครเซ่ียงไฮ� สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 การพัฒ นาเมืองไปสู3 ความก' าวหน' ามีหลักการดำเนิ น งานสำคัญ  คือ การพัฒ นาอย3 างต3 อเนื่ อ ง 

โดยมีองคXประกอบสำหรับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมครบทุกด'าน ได'แก3  การวิจัยและพัฒนาข้ัน พ้ืนฐาน 
ผู'เชี่ยวชาญระดับสูง นโยบายและการสนับสนุน โครงสร'างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีทันสมัย และคำนึงถึง
การมีส3วนร3วมพัฒนาของประชาชนในทุกด'านเพ่ือให'การพัฒนาสอดคล'องกับความต'องการของประชาชนมากท่ีสุดและ
มีความยั่งยืนในระยะยาว ท้ังนี้ หลักการพัฒนาประเทศดังกล3าวสามารถนำมาประยุกตXใช'กับบริบทของประเทศไทยได' 
ดังนี้ 

2.1 หุ� น ส+ ว น ภ า ค รั ฐ  (Public sector) ท ำห น' า ท่ี เป* น หุ' น ส3 ว น ให ญ3 ใน ก า ร พั ฒ น าป ระ เท ศ 
ท้ั งด' าน เศรษฐกิจและสั งคม โดย เฉพาะอย3 างยิ่ งการยกระดับ คุณ ภาพชี วิตของประชาชน 
ในป ระ เท ศ  อย3 า งไร ก็ ต าม ใน สั งคมแห3 งก าร พั ฒ น า รั ฐ จ ำ เป* น ต' อ ง มี ก ารป รับ ตั ว เพ่ื อ ให'  
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การด ำเนิ น การในป ระ เด็น ต3 า ง  ๆ  มี ความคล3 อ ง ตั วม ากยิ่ ง ข้ึ น  โดยรั ฐอาจ เป ลี่ ย น แปล ง 
เป*นผู'อำนวยความสะดวก (Facilitator) ท่ีมีความน3าเชื่อถือและน3าไว'ใจในการจัดหาและบริการ 
ด'านโครงสร'างพ้ืนฐานต3าง ๆ ท่ีจำเป*นต3อการพัฒนา เพ่ือให' เกิดการพัฒนาท่ี มีความยั่ งยืน 
และมีความยืดหยุ3นท3ามกลางบริบททางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 

2.2 หุ�นส+วนเอกชน (Private Sector) เป*นหุ'นส3วนการพัฒนาท่ีมีพลวัตรการเปลี่ยนแปลงค3อนข'างสูงและ 
มีความทันสมัย ซ่ึงภาคธุรกิจมีความสำคัญในการผลักดันให'เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวตามเปWาหมาย
ท่ีภาครัฐกำหนด อย3างไรก็ตาม จากการประกอบธุรกิจอาจส3งผลกระทบต3อสังคม เช3น การสร'างมลภาวะ
ให'กับสิ่งแวดล'อม และการละเมิดต3อสิทธิของประชาชนในฐานะผู'บริโภค เป*นต'น ดังนั้น ภาคธุรกิจ
เอกชนจำเป*นต'องมีความใส3ใจต3อผลกระทบทางสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทำธุรกิจ โดยคำนึงถึงสังคม
ส3วนรวมเป*นหลัก เพ่ือปWองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

2.3 หุ�นส+วนประชาชน (People) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให'เจริญก'าวหน'า โดยส3วนใหญ3
ประชาชนมักเป*นผู'ท่ีได'รับผลจากการพัฒนาโดยตรง อย3างไรก็ตาม นอกเหนือจากการนำประชาชน 
เข'าไปมีส3วนร3วมในการพัฒนาประเทศตามแนวทางแห3งหุ'นส3วนการพัฒนานั้น ประชาชนจำเป*นต'องมี
การพัฒนาตนเองเพ่ือให'เป*นคนท่ีมีคุณภาพ สามารถสร'างผลิตภาพ (Productivity) ในการพัฒนา
ประเทศ ยิ่งไปกว3านั้นคือ ประชาชนต'องรู'จักหน'าท่ี เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตนตามหน'าท่ีพลเมืองท่ีดี 
และเชื่อม่ันในความเป*นผู'นำท่ีดี ซ่ึงจะเป*นการนำพาไปสู3การพัฒนาประเทศท่ีมีความยั่งยืนในอนาคต 

3. ความท�าทายสำคัญท่ีประเทศไทยกำลังเผชิญ 
 ภายใต'เง่ือนไขท่ีเป*นท้ังโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา ทำให'ประเทศไทยต'องมีการปรับตัวเพ่ือรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีต'องเผชิญในการพัฒนาประเทศสู3ความเจริญก'าวหน'า อันได'แก3 
3.1 การเข�าสู+สังคมยุคดิจิทัล เป*นความก'าวหน'าด'านเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม เช3น การสร'างความสะดวกและรวดเร็วในการแจ'งเหตุและรับข'อมูลข3าวสาร การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการข'อมูลขนาดใหญ3 (ฺBig data) เพ่ือบริการทางสังคม และการเพ่ิมผลิตภาพด'านการแพทยX
และการผลิตผ3านปEญญาประดิษฐX (Artificial intelligence) เป*นต'นอย3างไรก็ตาม ประเทศไทยยัง
ประสบปEญหาความเหลื่อมล้ำจากการใช'ประโยชนXจากการพัฒนาทางด'านเทคโนโลยี (Digital divide) 
อีกท้ัง ยังขาดความเชี่ยวชาญในการประยุกตXใช'เทคโนโลยีในทางท่ีเป*นประโยชนX ซ่ึงประเทศไทยต'องให'
ความสำคัญในการพัฒนาประเทศให'มีความทันสมัยและการสร'างเทคโนโลยีสำหรับอนาคต 

3.2 ทั กษ ะท่ี จำ เปD น ในศตวรรษ ท่ี  21  ป ระเทศ ไทยกำลั ง มุ3 ง พั ฒ นาศักยภ าพคน ให' มี ค วามรู'  
และเตรียมความพร'อมให'คนในสั งคมไทยมี ทักษะการดำรงชี วิตสำหรับ โลกศตวรรษ ท่ี  21 
ซ่ึงทักษะการคิดวิเคราะหXเป*นทักษะหนึ่งท่ีมีความสำคัญและต'องได'รับการส3งเสริม โดยทักษะพ้ืนฐานของ
การเรียนรู'ท่ีสำคัญอย3างหนึ่งอันจะนำไปสู3การสร'างบุคลากรท่ีมีคุณภาพของประเทศ คือ การคิดแบบ
องคXรวมและเชิงระบบ (Holistic and Systematic Thinking) ซ่ึงเป*นการคิดวิเคราะหXโดยมุ3งเน'น 
การเชื่อมโยงระหว3างความคิดและข'อมูลท่ีสำคัญอย3างเป*นระบบ การนำความคิดแบบองคXรวมและ 
เชิงระบบมาปรับใช'ในการดำรงชีวิตจึงเป*นรูปแบบท่ีเหมาะสมกับยุค disruption ซ่ึงเทคโนโลยีมีบทบาท
ในการท'าทายความสามารถและสติปEญญาของมนุษยX ทำให'ต'องเติมสมรรถนะท่ีจำเป*นอย3างทันท3วงที  
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ดังนั้น ประเทศไทยจำเป*นต'องมุ3งเน'นการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหXให' กับบุคคลทุกระดับ 
โดยเฉพาะอย3างยิ่งในกลุ3มคนวัยเรียนและวัยรุ3นให'มีความพร'อมในการเข'าสู3ตลาดงาน 

3.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาประเทศ ประเทศไทยอยู3ระหว3างการดำเนินงานตามยุทธศาสตรXชาติ
ระยะ 20 ปI ซ่ึงเป*นแผนกำหนดเปWาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว และอยู3ในช3วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติ ฉบับท่ี 12 ซ่ึงเป*นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปI (พ.ศ. 2560-
2564)  อย3างไรก็ตาม การดำเนินการตามกรอบการพัฒนาประเทศเป*นปEจจัยสำคัญ เนื่องจากท่ีผ3านมา
ประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามพรรคการเมืองท่ีเข'ามาบริหารประเทศ
ส3งผลให'การดำเนินนโยบายขาดความต3อเนื่อง การแปลงแผนยุทธศาสตรXและแผนกลยุทธXสู3การปฏิบัติ 
และการมุ3งดำเนินการเพ่ือให'บรรลุตามเปWาหมายจึงเป*นความท'าทายต3อการพัฒนาประเทศมาก 
อย3างภาครัฐจึงจำเป*นต'องมีการการดำเนินงานท่ีเหมาะสมสอดคล'องกับความต'องการของคนในสังคม 
และทุกภาคส3วนมีส3วนร3วมในการพัฒนา จึงจะก3อให'เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ังนี้ ภาครัฐจำเป*นต'องอาศัย
กระบวนการ Design Thinking ซ่ึงใช'การทำความเข'าใจในปEญหาและความต'องการต3าง ๆ อย3างลึกซ้ึง 
โดยยึดผู'ใช'เป*นศูนยXกลาง  

4. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.1 แปลงแผนยุทธศาสตรKสู+การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล โดยให'ความสําคัญต3อการบริหารจัดการ

เพ่ือให'เกิดการประสานความร3วมมือในการแปลงยุทธศาสตรXการพัฒนาไปสู3การจัดทําแผนงานและ
โครงการได 'อย 3างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมท้ั งมี การพั ฒนาระบบข'อมู ลและการติ ดตามประเมิ นผล 
การดําเนินงานตามแผนอย3างเป *นระบบเพ่ือให 'เกิดผลในทางปฏิบั ติได 'อย 3างเป *นรูปธรรม ท้ังนี้   
การบริหารจัดการดังกล3าวต'องอาศัยการคิดแบบองคXรวมและเชิงระบบ (Holistic and Systematic 
Thinking) ซ่ึงเป*นเครื่องมือไปสู3การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย3างเป*นระบบ โดยแนวคิดหนึ่งท่ีใช'กัน
อย3างแพร3หลายคือการมององคXกรในเชิงกระบวนการในการจัดการและปรับปรุงพัฒนาท่ีประกอบด'วย 
คน (People) กระบวนการ (Process) เทคโนโลยี (Technology) และวัฒนธรรม (Culture) ซ่ึงจะ
สามารถบูรณาการความแตกต3างและหลากหลายขององคXประกอบท้ังระบบได' อย3างไรก็ดี เพ่ือให'เกิด
การพัฒนาอย3างตรงจุด สอดคล'องกับความต'องการของคนในสังคม และทุกภาคส3วนมีส3วนร3วม 
ในการพัฒนา ส3 วนงานราชการท่ี เป* นหน3วยปฏิ บั ติ  ตลอดจนส3วนราชการท่ี มีความใกล'ชิด 
กับประชาชนโดยเฉพาะองคXกรปกครองส3วนท'องถ่ิน (อปท.) ท่ี มีหน'าท่ีบริหารจัดการ ควรนำ 
การคิดวิ เคราะหX โดยอาศัยกระบวนการ Design Thinking มาประยุกตX ใช' ในการดำเนินงาน 
โดยมีกระบวนการสำคัญประกอบด'วย (1) การทำความเข'าใจต3อกลุ3มเปWาหมาย (Empathy) เพ่ือให'ได'
ความต'องการท่ีตรงกับกลุ3มเปWาหมาย (2) การสังเคราะหXข'อมูล (Define) เพ่ือกำหนดสภาพปEญหาหรือ
ความต'องการ (3) การระดมความคิด (Ideate) ท่ีเป*นการเปqดรับความเห็นและแนวทางการพัฒนา 
ท่ีมีความเป*นไปได'ในการแก'ไขปEญหาหรือตอบสนองความต'องการ (4) การสร'างรูปแบบการแก'ไขปEญหา 
(Prototype) เพ่ือเตรียมการก3อนนำแนวทางท่ีเป*นข'อตกลงในการแก'ไขปEญหาไปทดสอบ และ  
(5) การทดสอบ (Test) เป*นการนำรูปแบบการแก'ปEญหาท่ีจัดเตรียมไว'มาทดสอบเพ่ือค'นหา
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ประสิทธิภาพในการแก'ไขปEญหาโดยกระบวนการท้ังหมดจะมีข้ันตอนส3งกลับ (Feedback) เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาแนวทางก3อนนำแนวทางท่ีได'ไปปฏิบัติจริง  

 

4.2 มุ+ งพัฒนาทักษะด� านความรู�  (Hard skills) โดยไม+ละท้ิ งทักษะด� านอารมณK  (Soft skills) 
บนโลกแห3งเทคโนโลยีดิจิทัลและความเจริญก'าวหน'า ทำให'เกิดการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย 
ในรูปแบบท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน เนื่องจากมีเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีช3วยส3งเสริม 
ให'กระบวนการผลิตมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว อย3างไรก็ตาม การใช'เทคโนโลยีท่ีทันสมัยดังกล3าว
จะเกิดข้ึนไม3ได' หากไม3มีการพัฒนาทักษะความรู'ท่ีเก่ียวข'อง ซ่ึงผู'ท่ีสามารถปฏิบัติการได'ต'องมีความรู' 
ความเชี่ยวชาญ และความคุ'นเคยต3อเทคโนโลยีเหล3านั้นเป*นอย3างดี เช3น การเขียนโปรแกรม
ปEญญาประดิษฐX (AI) เพ่ือบรรจุไว'ในนาsิกาดิจิทัลเพ่ือการดูแลสุขภาพ การสร'างระบบความปลอดภัย 
บนระบบธุรกรรมทางธนาคารออนไลนX เป*นต'น ในขณะเดียวกัน นอกจากการส3งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด'านความรู'ท่ีเป*นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลแล'ว ควรเน'นการพัฒนาทักษะทางด'าน
อารมณXให'กับคนในสังคมผ3านช3องทางต3าง ๆ ด'วยอาทิ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมผ3านระบบสังคม
ออนไลนX การสร'างค3านิยมการทำงานท่ีถูกต'องผ3านบุคคลต'นแบบ เนื่องจาก การพัฒนาเพียงทักษะ 
ด'านความรู'จะไม3สามารถสะท'อนถึงการเป*นคนท่ีมีคุณภาพได'อย3างครบถ'วน แต3การส3งเสริมการพัฒนา
ทักษะทางด'านอารมณX เช3น การทำงานเป*นทีม การมีมารยาททางสังคม การเอ้ือเฟuvอเผื่อแผ3 เป*นต'น  
จะมีส3วนช3วยส3งเสริมให'สังคมมีความน3าอยู3 และพัฒนาคนให'มีคุณภาพท่ีสามารถนำพาไปสู3ความสำเร็จ 
ในการพัฒนาประเทศอย3างยั่งยืน 
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Digital Platform เพ่ือสนับสนุนการทำงานในด�านการพัฒนาและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
 

เบญจวรรณ ชุ�มชูบุญ 
นักวิเคราะห�รัฐวิสาหกิจชำนาญการ 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 
 

 ในป�จจุบันเรื่องของเทคโนโลยีและฐานข�อมูลเป�นสิ่งท่ีสำคัญมากสำหรับการทำงานในทุกภาคส'วน ไม'ว'าจะเป�น
ภาคเอกชนหรือภาครัฐ การท่ีมี Digital Platform เข�ามาสนับสนุนการทำงานในด�านการพัฒนาและกำกับดูแล
รัฐวิสาหกิจ จะช'วยให�เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องสามารถเข�ามาใช�ประโยชน:จากข�อมูลต'าง ๆ ท่ีสำคัญได�อย'างสะดวกมากข้ึน 
รวมถึงส'งผลให�การทำงานในด�านการพัฒนาและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 1. องค-ความรู�ท่ีได�จากการฝ2กอบรม 
  1.1 องค:ความรู�ทางด�าน Data Analytics 
        Data แบ'งได�เป�น 3 ประเภท คือ 1) Demographic Data เป�นข�อมูลตามลักษณะทางประชากร- 
ศาสตร: เช'น อายุ เพศ อาชีพ เป�นต�น 2) Behavioral Data เป�นข�อมูลทางด�านพฤติกรรม หรือการแสดงออกทางด�าน
พฤติกรรม และ 3) Attitudinal Data เป�นข�อมูลทางด�านทัศนคติและความคิด โดยมีระดับของการนำข�อมูลมาใช� 
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการขององค:กร ดังนี้ 
        (1) Descriptive Analytics เป�นการนำข�อมูลในอดีตมาใช�ในการดำเนินการ ซ่ึงถือว'าเป�นข�อมูล 
ข้ันพ้ืนฐานท่ีองค:กรจะต�องนำมาใช� 
        (2) Diagnostic Analytics เป�นการใช�การหาสาเหตุของการเกิดข�อมูลในอดีตมาวิเคราะห: 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการดำเนินงานขององค:กร 
        (3) Predictive Analytics เป�นการใช�ข�อมูลท่ีเป�นการคาดการณ:ไปในอนาคตมาประกอบ 
การตัดสินใจขององค:กร 
        (4) Prescriptive Analytics เป�นการนำข�อมูลมาใช�ร'วมกับเทคโนโลยีระดับสูงเพ่ือพัฒนา 
และสนับสนุนการดำเนินงานขององค:กร เป�นระดับท่ีองค:กรส'วนใหญ'ยังไม'สามารถดำเนินการได� เนื่องจาก 
ใช�องค:ความรู�และความสามารถค'อนข�างมาก โดยมีตัวอย'างของการนำข�อมูลมาใช�ประโยชน:ในระดับนี้ ได�แก'  
การใช�รถยนต:ไร�คนขับของ Google การใช� AI ต'าง ๆ เป�นต�น 
        การนำข�อมูลมาวิเคราะห:เพ่ือให�การดำเนินการขององค:กรมีประสิทธิภาพ ในข้ันตอนแรก 
องค:กรจะต�องต้ังคำถามก'อนว'าองค:กรต�องการจะดำเนินการในเรื่องอะไร แล�วจึงมากำหนดระดับความสำคัญของเรื่อง 
ท่ีจะต�องดำเนินการ จากนั้นจึงเริ่มพิจารณาว'าในการดำเนินการในเรื่องดังกล'าวมีความจำเป�นท่ีจะต�องใช�ข�อมูลอะไรบ�าง 
หากข� อมู ลท่ี ต� องการเป� นข� อมู ลท่ี ไม' มี ภายในองค: กรก็ จะต� องดำเนิ นการเพ่ื อเก็บข� อมู ลเพ่ิ มเติ ม ก' อนท่ี จะนำ 
ชุดข�อมูลเหล'านั้นมาดำเนินการวิเคราะห: หลังจากท่ีวิเคราะห:ข�อมูลต'าง ๆ เรียบร�อยแล�วก็นำไปสู'การดำเนินการ 
ในเรื่องนั้น ๆ ขององค:กร 
 



 
 

56 

        ลักษณะของการใช� Data Analytics เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของโครงการ ได�แก' 
        (1) การใช�ข�อมูลเพ่ือนำมาสร�างผลตอบแทนและกำไรให�แก'องค:กรให�มากท่ีสุด 
        (2) การใช�ข�อมูลเพ่ือแสดงให�เห็นความสัมพันธ:เชื่อมโยงระหว'างกัน และความเป�นเหตุเป�นผล 
ซ่ึงกันและกัน 
        (3) การนำข�อมูลมาหาความสัมพันธ:ระหว'างกันเพ่ือคาดการณ:ถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
        (4) นำข�อมูลมาใช�ในการจัดการกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับคนในองค:กร รวมถึงใช�ในการวิเคราะห:
ผลตอบแทนจากการลงทุนด�วย ในกรณีนี้จะนำไปใช�กับโครงการท่ีต�องลงทุนเยอะ และมีผลตอบแทนสูง 
        (5) นำข�อมูลมาคาดการณ:ผลตอบแทนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการลงทุน ในกรณีนี้จะนำมาใช�
กับองค:กรท่ีมีโครงการลงทุนในหลายโครงการ และมีมูลค'าสูง 
  อย'างไรก็ตาม ในการจัดเก็บข�อมูลไม'จำเป�นจะต�องเก็บข�อมูลในปริมาณท่ีมาก หรือจำนวนเยอะ  
แต'ต�องเป�นการเก็บข�อมูลในปริมาณท่ีน�อยท่ีสุดท่ีแล�วนำไปใช�ประโยชน:ได�มากท่ีสุด นอกจากนี้ ในการจัดการเก่ียวกับ
ข�อมูลจะต�องคำนึงถึงลำดับชั้นความลับ และการจำกัดสิทธิ์ในการเข�าถึงข�อมูลด�วย เพ่ือให�การนำข�อมูลไปใช�ประโยชน:
เป�นไปอย'างถูกต�องและเหมาะสม 
  1.2 องค:ความรู�ทางด�าน Digital Transformation 
       Digital Transformation เป�นการนำเทคโนโลยีเข�ามาใช�เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานภายใน 
องค:กร รวมไปถึงการให�บริการแก'ลูกค�าและผู�มีส'วนได�เสีย โดยการนำ Digital Transformation จะต�องเริ่มต�นจาก
การสร�าง Mindset ให�กับคนในองค:กร เพ่ือให�การดำเนินการต'าง ๆ สอดคล�องไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ 
จะต�องสร�างความเข�าใจร'วมกันภายในองค:กรในเรื่องของการรับผิดชอบต'อการนำเทคโนโลยีมาใช� เพราะในป�จจุบัน
การนำเทคโนโลยีมาใช�ในองค:กรไม'ใช'หน�าท่ีของฝbายเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงอย'างเดียว แต'เป�นการร'วมมือกัน 
จากทุก ๆ ฝbาย จึงจะทำให�การดำเนินงานขององค:กรประสบความสำเร็จ และทันต'อการเปลี่ยนแปลงทางด�าน
เทคโนโลยีในป�จจุบัน 
       ตัวอย'างขององค:กรท่ีประสบความสำเร็จจาการนำ Digital Transformation มาใช� ได�แก' 
       (1 ) Google ประสบความสำเร็จในการนำ Digital Transformation มาใช�  เนื่ องจากองค:กร 
มีเปcาหมายท่ีชัดเจน เริ่มต�นสร�างให�เกิดเป�นวัฒนธรรมขององค:กรท่ีมีการดำเนินงานด�วยระบบ Digital จากการสรรหา
บุคลากรท่ีมีลักษณะและทัศนคติท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค:กรท่ีองค:กรต�องการจะให�เกิดข้ึน 
       (2) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (บมจ. แสนสิริ) เริ่มต�นจากการเป�นองค:กรท่ีมีการดำเนินงาน 
ในรูปแบบเก'า แล�วต'อมาก็ปรับเปลี่ยนองค:กรอย'างรวดเร็วด�วยการนำ Digital Transformation มาใช�ในการดำเนินงาน 
ขององค:กร โดยนำระบบ Digital มาเป�นตัวขับเคลื่อนกลยุทธ:ทางธุรกิจ ซ่ึงมีป�จจัยท�าทายท่ีสำคัญท่ีทำให� บมจ. แสนสิริ 
สามารถปรับตัวได�อย'างรวดเร็ว ได�แก' 1) ทักษะของบุคลากร 2) การสื่อสารภายในองค:กร 3) ความสามารถในการปรับตัว 
ของบุคลากรในองค:กร 4) ความรู�สึกเป�นเจ�าของร'วมกันของบุคลากร และ 5) การบริหารจัดการ ท้ังนี้ หากองค:กรอ่ืน 
จะนำป�จจัยเหล'านี้ไปปรับใช�จะต�องพิจารณาข�อดีข�อเสียของแต'ละป�จจัยอย'างรอบคอบก'อน 
       (3) โรงพยาบาลบ�านแพ�ว (องค:การมหาชน) มีการนำเทคโนโลยี Digital เข�ามาใช�ในการให�บริการ  
ได�แก' 1) การนัดหมายเพ่ือพบแพทย:ผ'านระบบออนไลน: 2) การลงทะเบียนด�วยตนเองผ'านเครื่องอัตโนมัติ ณ จุดให�บริการ 
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ท่ีโรงพยาบาล 3) การชำระเงินด�วยตนเองผ'านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ณ จุดให�บริการท่ีโรงพยาบาล ซ่ึงรองรับ 
ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล รวมไปถึงการนำ AI เข�ามาเป�นผู�ช'วยในห�องปฏิบัติ (ห�อง Lab) ในโรงพยาบาล 
  1.3 องค:ความรู�จากการศึกษาดูงาน ณ นครเซ่ียงไฮ� และเมืองหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
       สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการพัฒนาเมืองอย'างเป�นระบบ โดยการนำเทคโนโลยี และระบบ 
Digital ท่ีทันสมัยเข�ามาใช�ประโยชน:และสนับสนุนการดำเนินงานในด�านต'าง ๆ รวมไปถึงการเก็บข�อมูลและจัดทำ
ฐานข�อมูลในเรื่องต'าง ๆ เช'น ฐานข�อมูลทางด�านประชากรศาสตร: ฐานข�อมูลท่ีดินและอสังหาริมทรัพย:ต'าง ๆ ฐานข�อมูล
การให�บริการประชาชนและนักท'องเท่ียว เป�นต�น ในรูปแบบของ Big Data และเปiดให�มีการแบ'งป�นแลกเปลี่ยนข�อมูล
ระหว'างหน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง (Sharing Data) นอกจากนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีการพัฒนาทางด�านเทคโนโลยี
อย'างต'อเนื่อง และล้ำสมัยมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยได�รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป�นอย'างดี ซ่ึงในการพัฒนาทางด�านเทคโนโลยี 
ต'าง ๆ ทางรัฐบาลจีนได�จัดทำเป�นเมืองจำลองขนาดเล็ก (Small Town) ท่ีการดำเนินกิจกรรมและการใช�ชีวิตภายในเมือง 
เป�นลักษณะของการใช�ระบบ Digital ท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม ภายในเมืองหังโจว เพ่ือเป�นต�นแบบสำหรับการพัฒนา
เมืองอ่ืน ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจและการให�บริการต'าง ๆ ก็มีการนำ AI เข�ามาใช�อย'างแพร'หลาย เช'น 
การให�บริการท่ีธนาคาร หรือการให�บริการ Room Service ของโรงแรม เป�นต�น ทำให�การให�บริการมีประสิทธิภาพและ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน พร�อมท้ังยังมีหน'วยงานกลางท่ีทำงานร'วมกับรัฐบาลในการสนับสนุนองค:ความรู�  
ทางด�านเทคโนโลยีให�กับกลุ'ม Startup ต'าง ๆ ด�วย 
 2. การนำองค-ความรู�และประสบการณ-จากการฝ2กอบรมมาพัฒนางานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
  ป�จจุบัน สคร. ได�มีการนำเทคโนโลยีและ Digital Platform ต'าง ๆ เข�ามาสนับสนุนการทำงานของบุคลากร
ภายใน สคร. เช'น 
  (1) การนำระบบ E - Payment เข�ามาใช�กับการเบิกจ'ายในรายการต'าง ๆ  ของ สคร. รวมถึงการให�รัฐวิสาหกิจ
นำส'งเงินรายได�แผ'นดินผ'านระบบ E – Payment 
  (2) การนำระบบคลาวด:เข�ามาใช�ในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี สคร. เพ่ืออำนวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติงานท่ีสามารถทำงานจากเครื่องคอมพิวเตอร:เครื่องไหนก็ได� ท้ังยังสามารถทำงานท่ีบ�านในกรณี 
ท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินได�ด�วย 
  (3) ระบบ E – Saraban ท่ีช'วยอำนวยความสะดวกในการติดตามหนังสือหรือเรื่องท่ีส'งมาท่ี สคร. 
รวมท้ังช'วยให�การเก็บข�อมูลเรื่องท่ีเข�ามาและเรื่องท่ีดำเนินการเรียบร�อยแล�วสะดวกมากข้ึน  
  (4) ระบบ Tracking System เป�นระบบการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในโครงการ 
ท่ีสำคัญ ไม'ว'าจะเป�นโครงการท่ีใช�งบประมาณแผ'นดินหรือไม'ใช�งบประมาณแผ'นดินก็ตาม โดยมีการติดตามเป�นรายเดือน  
ทำให�ผู�บริหาร และส'วนงานท่ีเก่ียวข�องสามารถติดตามสถานะการดำเนินงาน พร�อมท้ังสามารถแก�ไขป�ญหาได�ทันกาล 
หากพบว'ามีป�ญหาข้ึนในระหว'างปq 
  อย'างไรก็ตาม สคร. ควรมีการเก็บข�อมูลในบางเรื่องให�เป�นระบบมากข้ึน รวมถึงจัดทำ Platform  
ท่ีเหมาะสมต'อการนำข�อมูลนั้น ๆ มาใช�งาน โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ  
เช'น ฐานข�อมูลทางด�านผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจท้ังด�านการเงินและท่ีไม'ใช'การเงิน การติดตามผล
ประกอบการของรัฐวิสาหกิจเป� นรายเดือน รายไตรมาส และรายปq  รวมถึงควรมีระบบ Early Warning System  
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ในเรื่องผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพ่ือให� สคร. สามารถติดตามและกำกับให�รัฐวิสาหกิจมีผลการดำเนินงาน 
ให�เป�นไปตามเปcาหมายได�อย'างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  ในการทำงานด�านการพัฒนาและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ เจ�าหน�าท่ีท่ีกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจรายแห'ง 
(Account Officer : AO) จะต�องตอบข�อหารือท่ีมาจากรัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจ�าสังกัด รวมถึงหน'วยงานภายนอกอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวข�อง ในเรื่องนโยบาย หรือกฎระเบียบต'าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องในการพัฒนาและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ทำให�มีข�อมูลหรือ
แนวปฏิบั ติต'าง ๆ ท่ีได�ชี้แจงต'อรัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจ�าสังกัด และหน'วยงานภายนอกอ่ืน ๆ เป�นจำนวนมาก  
ซ่ึง สคร. มีระบบการจัดเก็บฐานข�อมูลในลักษณะของฐานข�อมูลอิเล็กทรอนิกส: (E-Filing) แต'ยังขาด Platform  
ท่ีสนับสนุนให�สามารถนำข�อมูลเหล'านั้นมาใช�ประโยชน:สำหรับพิจารณาตอบข�อหารือของ AO ท่ีจะทำให�การตอบ 
ข�อหารือต'าง ๆ มีความสอดคล�องกัน โดยท่ีไม'ต�องไปค�นหาจากเอกสาร หรือสอบถามจากเจ�าหน�าท่ีเจ�าของเรื่อง  
ซ่ึงบางเรื่องนั้นผู�ท่ีเป�นคนตอบในประเด็นดังกล'าวอาจจะย�ายไปปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนแล�ว ดังนั้น สคร. จึงควรมี Platform 
ท่ีรวบรวมแนวตอบข�อหารือในประเด็นต'าง ๆ ท่ีสำคัญ เพ่ือสนับสนุนให� AO หรือเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง สามารถเข�ามา
ค�นหา และศึกษาข�อมูลในการตอบข�อหารือได�อย'างสะดวกรวดเร็ว และเป�นการลดข้ันตอนในการดำเนินการในเรื่อง 
ของการตอบข�อหารือ 
  Platform สำหรับเรื่องข�อหารือท่ีเก่ียวข�องกับรัฐวิสาหกิจ จะเป�นการรวบรวมงานท่ีเป�นการตอบข�อหารือ 
ท่ีอยู'ในระบบ E-Filing ของ สคร. แต'มีการแสดงผลในรูปแบบท่ีง'ายต'อการค�นหา โดยเม่ือสืบค�นด�วย Keywords แล�ว 
หน�าจอก็จะแสดงผลในรูปแบบท่ีมีท้ังชื่อรัฐวิสาหกิจ ชื่อเรื่องท่ีหารือ และสรุปความเห็นของกระทรวงการคลัง หรือ สคร.  
หากต�องการดูเนื้อหาของเรื่องท้ังหมด ก็สามารถคลิกท่ีเรื่องและเชื่อมต'อไปยังไฟล:ของเรื่องท่ีอยู'ในระบบ E-filing  
ของ สคร. ได� ดังนั้น ในการจัดเก็บข�อมูลเรื่องข�อหารือต'าง ๆ จะต�องมีการสรุปความเห็นไว�ในฐานข�อมูลของ Platform ด�วย 
Digital Platform เรื่องการตอบข�อหารือท่ีเก่ียวข�องกับรัฐวิสาหกิจ จะช'วยให� AO สามารถค�นหาแนวทาง หรือหลักการ 
ในการตอบข�อหารือในแต'ละประเภทได�สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงจะสนับสนุนการทำงานของ AO มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 

ตัวอย'างการแสดงผลบน Digital Platform สำหรับเรื่องข�อหารือท่ีเก่ียวข�องกับรัฐวิสาหกิจ 
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 3. ข�อเสนอการเปล่ียนแปลงในระดับมหภาค 
  3.1 หน'วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ได�แก' กระทรวงการคลัง (โดย สคร.) 
กระทรวงเจ�าสังกัด รัฐวิสาหกิจ และหน'วยงานอ่ืน ๆ (เช'น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ 
สำนักงบประมาณ สำนักงานการตรวจเงินแผ'นดิน) เป�นต�น ควรมีการแบ'งป�นแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว'างกัน (Sharing 
Data) ในรูปแบบของ Open Data สำหรับข�อมูลท่ีมีความจำเป�นและเปiดเผยได� เพ่ือให�เกิดความสะดวกรวดเร็วในการนำ
ข�อมูลมาใช�ประโยชน:ในการพัฒนาและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจตามหน�าท่ีและความรับผิดชอบของแต'ละหน'วยงาน  
อย'างไรก็ตาม ก็ควรจะต�องคำนึงถึงความปลอดภัยในการเข�าถึงข�อมูล โดยการกำหนดลำดับชั้นของการเข�าถึงข�อมูล 
ตามความจำเป�น เพ่ือปcองกันไม'ให�เกิดการนำข�อมูลไปใช�ในทางท่ีไม'เหมาะสม 
  3.2 หน'วยงานภาครัฐควรมีการสร�าง Mindset ให�กับคนในองค:กรในเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
เข�ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และสร�างวัฒนธรรมองค:กรให�เป�นองค:กรท่ีมีความทันสมัยในด�านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือให�การปฎิบัติงานขององค:กรภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  3.3 การสร�าง Public service attitude ในองค:กรภาครัฐเป�นสิ่ งท่ีสำคัญ ทุกองค:กรควรจะสร�าง 
ให�บุคลากรในองค:กรมีทัศนคติในแบบเดียวกัน มีเปcาหมายในการพัฒนาประเทศร'วมกัน เพ่ือให�เกิดความร'วมมือ 
ร'วมใจกันขับเคลื่อนประเทศตามหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ และนำพาประเทศไปสู'การพัฒนาอย'างยั่งยืน 
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Smart Rotation System : เมื่อหมุนเวียนงานรอบตัวเราง ายแค ปลายน้ิว 
 

ปาณพร สมบัติเป��ยม  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

สำนักงาน ก.พ.  
 

เป�นเรื่องท่ีมีการถกเถียงกันมาตลอดว�า ทำอย�างไร ระบบราชการถึงจะสามารถดึงดูดบุคคลท่ีมีศักยภาพสูง 
สมรรถนะสูง ความรู(ความสามารถสูง คนเก�ง หรือท่ีเราเรียกคนเหล�านี้รวม ๆ ว�า กลุ�มกำลังคนคุณภาพ (Talent)  
ในความเป�นจริงระบบราชการสามารถสรรหาและดึงดูดบุคคลกลุ�มกำลังคนคุณภาพ ไว(ได(ในหลายรูปแบบ ไม�ว�าจะเป�น
ในรูปแบบการให(ทุนการศึกษาในหลายประเภททุน เช�น ทุน UIS ทุนบุคคลท่ัวไป ทุนตามความต(องการของ 
ส�วนราชการ ทุนพัฒนาข(าราชการ เป�นต(น และมีโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ�นใหม� หรือท่ีรู(จัก 
กันดีกว�า โครงการ นปร. เพ่ือสรรหาบุคคลท่ีมีความพร(อมและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก  
ท่ีมีความมุ�งม่ันท่ีต(องการเข(ารับราชการ นอกจากนั้น ยังมีข(าราชการท่ีเข(ามาในรูปแบบปกติ ไม�ว�าจะเป�น 
การสอบแข�งขัน หรือคัดเลือก ก็เป�นผู(มีศักยภาพสูงในระบบราชการอีกกลุ�มหนึ่ง  

ความท(าทายท่ีสำคัญนอกเหนือไปจากการสรรหาและเลือกสรรกลุ�มกำลังคนคุณภาพเพ่ือเข(ารับราชการ  
คือ “การรักษา” บุคลากรเหล�านี้ไว(ให(อยู�ในองคEกรได(อย�างยาวนาน และสามารถส�งเสริมให(บุคคลเหล�านี้ดึงศักยภาพ 
และความสามารถของตนมาใช(ในงานราชการอย�างเต็มท่ี สำนักงาน ก.พ. ได(ริเริ่มโครงการเพ่ือพัฒนาและต�อยอด 
กลุ�มกำลังคนคุณภาพ ผ�านรูปแบบการพัฒนาบุคลากร ไม�ว�าจะเป�น โครงการ HiPPS ทุนอบรมข(าราชการท้ังในระดับ
ปริญญา และทุนอบรมระยะสั้น โครงการ New Wave Leadership แม(ว�าโครงการท้ังหลายจะช�วยส�งเสริม 
ให(ข(าราชการได(มีการพัฒนาตนเอง สร(างเครือข�ายระหว�างกลุ�มกำลังคนคุณภาพ แต�อัตราการสูญเสียบุคลากร 
ท่ีมีสมรรถนะสูงก็มีแนวโน(มสูงข้ึนจากหลายปSจจัย หากเราสามารถทำความเข(าใจเหตุผลในการออกจากราชการ 
ของกลุ�มกำลังคนคุณภาพ อาจสามารถชะลอการตัดสินใจท่ีจะออกจากระบบของข(าราชการกลุ�มดังกล�าว เราอาจ 
จะต(องหันกลับมาพิจารณาว�า การใช(กลไกการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (HRD) อย�างเดียวอาจไม�เพียงพอ แต�หากต(องใช(
กระบวนการบริหารบุคคล (หรือ บริหารตำแหน�ง) อย�างเข(าใจธรรมชาติของข(าราชการในยุคปSจจุบันมากข้ึน 
 1. ข*อเท็จจริงในภาวะป1จจุบัน 

กลุ�มกำลังคนคุณภาพส�วนใหญ�  เป�นกลุ�มบุคคลท่ีอยู� ใน Generation Y และในอนาคตจะเป�นกลุ�ม 
Generation Z ซ่ึงจะมีคุณลักษณะเฉพาะท่ีแตกต�างกับ Generation X และ Baby Boomer อย�างชัดเจน โดยเฉพาะ 
รูปแบบการทำงานท่ีเติบโตมาพร(อมการใช(เทคโนโลยีตลอด ต(องการความชัดเจนในการทำงาน  คาดหวังการได(รับ 
การยอมรับ และชอบความท(าทายและเปลี่ยนงานบ�อย มีทักษะ Multitasking ซ่ึงแตกต�างกับข(าราชการท่ีอยู�ใน 
Generation X ซ่ึงมีการทำงานตามหน(าท่ี ทำทุกอย�างอย�างเป�นระบบ มีข้ันตอน มีแนวคิดในการสร(างสมดุล  
เป�นตัวของตัวเอง 

จากประสบการณEในการรับราชการมา โดยได(รับผิดชอบในการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลของสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง การเข(าร�วมโครงการ นปร. และสำนักงาน ก.พ. สิ่งหนึ่งท่ีรับฟSงจากข(าราชการ 
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รุ�นน(องและข(าราชาการรุ�นเดียวกัน (Generation Y) ซ่ึงเป�นข(าราชการท่ีเป�นกลุ�มกำลังคนคุณภาพ จะได(รับฟSงปSญหา
เก่ียวกับความต(องการออกลาออกจากราชการ ด(วยเหตุผลหลาย ๆ ไม�ว�าจะเป�น  

1) ความรู(สึกหมดไฟกับการทำงานราชการ เนื่องจากต(องทำงานท่ีไม�ท(าทายความสามารถ (ได(รับมอบหมาย
งานเดิม) แม(ว�าได(สำเร็จการศึกษาระดับท่ีสูงข้ึนแล(ว /การไม�ได(รับมอบหมายงานท่ีทำให(รู(สึกมีคุณค�า 

2) การท่ีไม�มี Mentor ท่ีสามารถชี้แนะและให(คำปรึกษาในการทำงาน/ หัวหน(างานไม�มีภาวะผู(นำ 
3) การไม�สามารถหมุนเวียนงาน (Rotation) ได(ตามกำหนดกรอบสั่งสมประสบการณE  
4) ค�าตอบแทนท่ีน(อยกว�าตลาดแรงงาน 
5) ระเบียบ กฎเกณฑEท่ีไม�เอ้ือต�อการทำงานอย�างมีประสิทธิภาพ  
6) การไม�ได(รับความเป�นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป�นต(น 
ในขณะท่ีผู(บังคับบัญชาของหน�วยงาน หรือผู(บังคับบัญชาโดยตรงของข(าราชการฯ ได(พยายามปรับรูปแบบ

การทำงานเพ่ือดึงดูดและรักษากลุ�มกำลังคนคุณภาพไว(ในระบบ อย�างไรก็ตาม ปSญหาหนึ่งท่ีผู(บังคับบัญชาประสบ 
ในภาวะการทำงานท่ีเร�งด�วน คือ การมอบหมายงานให(กับข(าราชการกลุ�มกำลังคุณภาพ ท้ังงานจากต(นสังกัดหลัก 
และงานท่ีได(รับมอบหมายอ่ืน ๆ (Adhoc) ซ่ึงส�งผลในงานท่ีข(าราชการกลุ�มดังกล�าวเป�นตัวหลักในการทำงาน 
(resource person) ของสำนักงานและเม่ือถึงเวลาท่ีต(องได(รับการหมุนเวียนงาน หลายครั้งไม�สามารถทำได(จริง  
ส�งผลให(เกิดภาวะหมดไฟในการทำงานเกิดข้ึนควบคู�กัน หากสามารถอยู�ในระบบราชการต�อส�งผลการพัฒนา 
องคEความรู( เนื่ องจากการทำงานในท่ีเดิมนานเกินไปก�อให( เกิดภาวะการสร(าง Comfort zone ไม�พร(อมรับ 
ความเปลี่ยนแปลง ก�อให(เกิดพฤติกรรมแยกส�วน (Silo Mentality) ไม�มีความพร(อมในการพัฒนาเพ่ือเป�นผู(บริหาร 
ในอนาคต หรือหากข(าราชการนั้นมีความต(องการหมุนเวียนงาน แต�หน�วยงานหรือผู(บริหารไม�สามารถบริหารจัดการ 
ให(หมุนเวียนงานได( ข(าราชการดังกล�าวก็เลือกท่ีออกจากราชการเพ่ือให(พ(นจากสภาพการทำงานเดิมท่ีไม�เกิด 
การพัฒนา ตามแผนผังข(างล�าง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏบิตังิาน
ในสำนกั A 

 

กลุ�มกำลงัคนคณุภาพ 

นทร./ นปร./ HiPPS/ 
 ข!าราชการ 
 

ปฏบิตังิาน
ในสำนกั B 

Growth Mindset 
เรยีนรู!งานหลากหลาย 
พร!อมรบังานท!าทาย  
ต�อยอดผู!บรหิาร 

ปฏบิตังิาน
ในสำนกั A 

ปฏบิตัใิน
สำนกั A ต�อ 

Close Mindset 
เรยีนรู!งานด!านเดยีว 
สร!าง Comfort 
Zone 

ขออนมุตัิ
ย!ายสำนกั 

ขาดความท!าทาย 
รู!สกึไม�มคีณุค�า 

ลาออกจากราชการ 
 

Adhoc 

3 – 4 ป5 3 – 4 ป5 
ระยะเวลาปฏบิตัริาชการ
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2. หมดไฟ หรือ หมดใจ แก*ได*อย างไร   
จากแผนภาพข(างต(น เห็นได(ว�าปSญหาอันเนื่องมาจากการไม�ได(รับการหมุนเวียนการทำงานในระยะเวลา 

ท่ีเหมาะสม ทำให(ข(าราชการไม�รู(สึกว�าตนเองได(เรียนรู(สิ่งใหม� ๆ ไม�มีความท(าทายในการทำงาน การทำงาน 
ในสภาพแวดล(อมเดิม ๆ ทำให(ศักยภาพและความคิดสร(างสรรคEลดลง ส�งผลให(เกิดภาวะหมดไฟและรู(สึกไม�มีคุณค�า 
ในการทำงาน และสุดท(ายตัดสินใจออกจากราชการ ซ่ึงท้ังสองผลกระทบก็ไม�ส�งผลดีต�อหน�วยงานแต�อย�างใด  

ปSญหาการไหลออกของบุคลากรกลุ�มกำลังคนคุณภาพ ไม�ได(เกิดในหน�วยงานรัฐเท�านั้น ภาคเอกชนท้ังใน 
และต�างประเทศ ก็ประสบปSญหาการไหลออกของพนักงานท่ีคุณภาพเช�นเดียวกัน องคEกรเองต(องปรับตัวเพ่ือชะลอ
หรือลดอัตราการลาออกให(ช(าลง โดยเน(นการโยกย(ายงานเพ่ือให(ได(เรียนรู(งานใหม� ๆ อย�างน(อยแม(ว�าจะเป�นการย(าย
เปลี่ยนลักษณะงานแต�ไม�ได(เป�นการไหลออกไปจากองคEกร นอกจากนั้นต(องเสริมด(วยการจูงใจให(บุคลากรสามารถ 
ใช(ศักยภาพในการทำงานให(สูงท่ีสุดในระหว�างท่ียังอยู�ในองคEกร  

3. สำนักงาน ก.พ. ผู*กรุยทาง Smart Rotation System  
สำนักงาน ก.พ. มีความพร(อมในการสร(างระบบการหมุนเวียนงานท่ีเหมาะสม สามารถทำโดยการนำเอา

เทคโนโลยีมาช�วยในการเป�นสื่อกลางในการช�วยพิจารณากระบวนการขอย(ายเปลี่ยนสำนัก ควบคู�ไปกับการนำเอา Big 
Data เข(ามาใช(ในการวิเคราะหEความเหมาะสมในการย(ายเปลี่ยนสำนัก พร(อม ๆ ไปกับการสร(างความเข(าใจในการเป�น 
Mentor ท่ีดีของผู(บังคับบัญชาทุกระดับ ท่ีเรียกว�า Smart Rotation System ซ่ึงเป�นระบบท่ีสามารถให(ข(าราชการ 
ทำการส�งคำร(องขอย(ายเปลี่ยนสำนัก ไปยัง ผอ. สำนัก/ศูนยE/สถาบัน ปลายทาง ได(โดยตรง เม่ือ Application ได(ทำ
การตรวจสอบคุณสมบัติของข(าราชการครบถ(วน ผอ. สำนัก/ศูนยE/สถาบัน ก็สามารถกดรับย(ายข(าราชการ ระบบส�งคำ
รับรองไปยังข(าราชการท่ียืนคำขอ แล(วข(อมูลจะไปปรากฎเพ่ือแจ(งให( 1) ผอ. กองการเจ(าหน(าท่ี 2) ผอ. สำนักต(นสังกัด
เดิมทราบ 3) บันทึกลงใน ก.พ. 7 ดิจิทัล (DPIS) และมีช�วงเวลาในการถ�ายโอนงาน ก�อนท่ีจะย(ายมาปฏิบัติงานท่ีสำนัก
ใหม�ตามท่ี อ.ก.พ. กรม กำหนด  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข!าราชการ A 
สงักดั สำนกั ก. 

ส�งคำขอไปยงั 
ผอ. สำนกั ก.  

ผอ. สำนกั ง. 

ระบบตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบ Spec ตามท่ี 
อ.ก.พ. กรม กำหนด 
2. ตรวจสอบตำแหน งว าง 
3. ส งผลตอบกลับ 

ผอ. สำนกั ก. 

ผอ. สำนกั กองการเจ!าหน!าที ่

ลงข*อมลูเข*า 

ฐานข*อมูล 

ก.พ. 7 ดิจิทัล 

ฝDายบรหิาร  



 

63 

 4. ข*อมูลประกอบในการพิจารณาของ Smart Rotation System   
 มติ ของ อ.ก.พ กรม เก่ียวกับคุณสมบัติของข(าราชการท่ีสามารถยื่นคำร(องของหมุนเวียนงานในระบบ Smart 
Rotation System ได(แก�  
 4.1 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน�งในแต�ละสำนัก/ ศูนยE/ สถาบัน โดยแต�ละสำนักอาจมีระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานไม�เท�ากัน เช�น สำนัก ก. อาจต(องปฏิบัติงานไม�น(อยกว�า 4 ปy แต�สำนัก ข. อาจปฏิบัติงานไม�น(อยกว�า 5 ปy 
แต�ต(องไม�น(อยกว�า 2 ปy เพ่ือให(สอดคล(องกับหลักเกณฑEตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 17 ลงวันท่ี 28 
กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประสบการณEในงานท่ีหลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน�งประเภทอำนวยการ (ว17/58) 
 4.2 ผลการประเมินของข(าราชการท่ียืนคำขอ ต(องได(รับการประเมินไม�น(อยกว�าระดับดีมาก ในทุกรอบ 
การประเมิน เพ่ือเป�นการสร(างความม่ันใจว�าข(าราชการดังกล�าวมีความรับผิดชอบ และทำงานได(ตามมาตรฐาน 
ในระดับสูง 
 4.3 อ.ก.พ อาจกำหนดระยะเวลาเพ่ือมอบหมายงาน ในกรณีท่ีมีการย(ายเปลี่ยนสำนักให(เป�นมาตรฐาน
เดียวกัน เช�น หากข(าราชการได(รับการตอบรับให(ย(ายสำนักได( ต(องมีระยะเวลาในการถ�ายงาน ไม�น(อยกว�า 2 เดือน 
เป�นต(น  
 4.4 อ.ก.พ. กรม อาจกำหนดจำนวนอัตรา หรือจำนวนคำขอของสำนักงานในภาพรวมของสำนักงาน เพ่ือให(
การบริหารตำแหน�งยังมีประสิทธิภาพ และไม�เกิดการขาดช�วงในการทำงาน  
 5. ความท*าทายของระบบ Smart Rotation System และแนวทางพัฒนา  
 5.1 การให(ข(าราชการ สามารถยืนคำร(องในการขอย(ายเองได( อาจกระทบความต�อเนื่องในการทำงาน หรือ
มอบหมายงาน ในช�วงแรกของการทดลองใช(ระบบ Smart Rotation System ควรต(องมีการกำหนดระยะเวลาในการ
ถ�ายงานนานกว�า 3 เดือน และลดหลั่นลงไป และต(องเป�นการย(ายในช�วงท่ีไม�กระทบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5.2 การให( ผอ. สำนักปลายทางยอมรับการย(าย โดยไม�ต(องแจ(งให( ผอ. สำนักต(นสังกัดเดิมทราบก�อน  
อาจส�งผลในการทำงานภายในองคEกร ซ่ึงสำนักงาน ก.พ. ต(องชี้แจงให(ผู(บริหารทุกระดับเห็นถึงประโยชนE 
ในการหมุนเวียนงานในภาพรวม และการท่ีข(าราชการปฏิบัติอยู�ในสำนักนั้น ๆ มีข้ันต่ำท่ีถูกกำหนดโดย อ.ก.พ. กรม 
ซ่ึงเป�นระยะเวลาท่ีเหมาะสมแล(ว  
 5.3 การย( ายสำนักของข( าราชการ อาจมีการย(ายข( ามสำนักภายใต(การบริหารของฝ| ายบริหาร  
ในระยะแรก อาจพิจารณาให(ย(ายสำนักได(ภายใต(สำนักท่ีกำกับดูแลโดยฝ|ายบริหารท�านเดียวกันก�อน 
 6.ประโยชนJของระบบ Smart Rotation System และการขยายผล  
 6.1 ข(าราชการกลุ�มกำลังคนคุณภาพ ได(มีโอกาสหมุนเวียนงานอย�างเป�นระบบ มีการสั่งสมประสบการณE 
ท่ีเพียงพอ และสามารถเสริมสร(างศักยภาพผ�านการเรียนรู(ในระบบ On The Job Training  

6.2 ส�งเสริมระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) เนื่องจากการหมุนเวียนงานนอกจากจะเป�นการเสริมสร(าง
ศักยภาพของข(าราชการกลุ�มกำลังคนคุณภาพแล(ว ยังเป�นการพัฒนาคุณสมบัติของหัวหน(างานท่ีต(องรับ 
การเปลี่ยนแปลง และสอนงานให(กับข(าราชการกลุ�มกำลังคนคุณภาพ  
 6.3 ส�งเสริมให(ข(าราชการกลุ�มกำลังคนคุณภาพ มีคุณสมบัติครบตาม ว17/58 และเป�นการสร(างเส(นทาง
ความก(าวหน(าทางตรง  
 6.4 สามารถลดภาระงานด(านเอกสารของกองการเจ(าหน(าท่ี 
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 6.5 สามารถลดอัตราลาออกของข(าราชการได(  หรืออย�างน(อยเป�นการชะลอการตัดสินใจลาออก 
ของข(าราชการ และยังเป�นการส�งเสริมให(ข(าราชการกลุ�มกำลังคนคุณภาพได(สั่งสมประสบการณE เกิด Growth 
Mindset มีความสนุกและท(าทายในหน(างานใหม� และเกิดความพร(อมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 หากสำนักงาน ก.พ. ประสบความสำเร็จในการจัดทำระบบ Smart Rotation System สามารถขยายผล 
ไปยังหน�วยงานท่ีมีลักษณะคล(าย ๆ กัน เช�น สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนัก
งบประมาณ ในระยะต(น ส�วนระยะกลางอาจขยายผลไปยังหน�วยงานระดับกระทรวง กรมท่ีมีความหลากหลาย 
ทางสายงาน และพ้ืนท่ี และสุดท(ายในระยะยาว อาจสามารถครอบคลุมการโอนย(ายระดับกระทรวงได(ในอนาคต  
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Resource Management in the Future 

การบริหารจัดการวัตถุดิบในอนาคต 
 

ปุญญวันต� ชูช�วย  
วิศวกรโลหการปฏิบัติการ 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร� 
 

 ป�จจุบันผูคนเริ่มใหความสำคัญดานการสรางความยั่งยืนตลอดท้ังโซ'อุปทานต้ังแต'ตนน้ำจนถึงปลายน้ำมากข้ึน 
จึงมีการประยุกต.ใชหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กันอย'างแพร'หลาย หลักการ Circular 
Economy มุ'งเนนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน.สูงสุด โดยการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ รักษาทรัพยากร 
ใหคงอยู'ในระบบ และปลดปล'อยผลิตผลที่ส'งผลกระทบดานลบต'อสิ่งแวดลอมและสังคมออกจากระบบใหนอยที่สุด 
เพ่ือใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู'ไปกับการรักษาสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย'างยั่งยืน 
หลักการนี ้มาจากการปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดเดิมที ่เปGนเศรษฐกิจเสนตรง (Linear Economy) ซึ ่งมีการนำ
ทรัพยากรมาผลิตเปGนสินคาใชแลวทิ้ง (Take-Make-Use-Dispose) ซึ่งสรางป�ญหามลพิษและป�ญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบจากแหล'งทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ Circular Economy จึงเปGนหลักการที่ตอบโจทย.การรักษาคุณค'า
ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ. (Product Life Cycle) โดยการใหความสำคัญตั ้งแต'กระบวนการออกแบบ เช'น  
การออกแบบผลิตภัณฑ.ที่ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติใหม' ใชวัสดุนอยลง มีอายุยาวนาน ซ'อมแซมไดง'าย สามารถ 
เขาสู'กระบวนการรีไซเคิลไดง'าย เปGนตน กระบวนการผลิต เช'น ใชนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต 
เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและเปGนมิตรต'อสิ ่งแวดลอม โดยใหเกิดของเสียและผลกระทบต'อสิ ่งแวดลอมนอยที ่สุด  
การบริโภค เช'น การสรางกลไกใหมีการใชงานผลิตภัณฑ.ที่ยาวนานขึ้น การคัดแยก รวบรวม และขนส'ง เปGนตน  
การจัดการหลังการใชงาน เช'น การสรางเกณฑ.แนวปฏิบัติของระบบการคัดแยก รวบรวม และขนส'งที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อลดการปนเปXYอนและสะดวกต'อการนำไปรีไซเคิล เปGนตน และการรีไซเคิล เพื่อหมุนเวียนเปGนทรัพยากรทดแทน 
ในการผลิตต'อไป  
 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร' ไดมีการดำเนินการตามหลักการ Circular Economy โดยการ
พัฒนาของเสียเปGนทรัพยากรทดแทน และการเพิ ่มมูลค'าวัตถุดิบแร'และโลหะ อย'างไรก็ตามเพื ่อการพัฒนา 
อย'างต'อเนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัตถุดิบ ควรคำนึงถึงการปรับปรุงการดำเนินงานใหทันสมัย
รองรับการเปลี ่ยนแปลงของสังคมภายนอก โดยแบ'งเปGนการพัฒนาดานขอมูลหรือการนำเทคโนโลยี Big Data  
มาประยุกต.ใชในการบริหารทรัพยากรอย'างคุมค'า การส'งเสริมใหเกิดแนวปฏิบัติดาน Circular Economy เพื่อความ
ยั่งยืนในการใชทรัพยากร และการใหความสำคัญกับการพัฒนาองค.กรขนาดเล็กเพ่ือประโยชน.ดานความคิดสรางสรรค.
ในการต'อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อแกไขป�ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
และป�ญหาสิ่งแวดลอมในอนาคต 
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ข$อเสนอการเปล่ียนแปลงท่ีสอดคล$องกับการทำงานของ กพร.  

การเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู'การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัตถุดิบตามหลักการ Circular 
Economy แบ'งออกเปGน 3 ดาน ดังนี้  

1. ดานการบริหารจัดการขอมูล  
 Big Data คือ การบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ' ตั้งแต'การคัดกรอง จนถึงการวิเคราะห.ขอมูล
เพื่อนำมาใชใหเกิดประโยชน.เปGนกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพจากทรัพยากรที่มีและยังช'วยดานการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข'งขัน โดยมีตัวอย'างที่ประสบความสำเร็จ คือ เมืองเซียงไฮและหางโจวซึ่งใช Big Data 
ในการพัฒนาชุมชนและสรางคุณค'าจากการวิเคราะห.ขอมูล ดังนั ้น กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร'  
ซึ่งมีอำนาจในการดูแลเหมืองและบริหารจัดการวัตถุดิบทั้งจากธรรมชาติ (Primary Raw Materials) และ
วัตถุดิบทดแทน (Secondary Raw Materials) จึงควรมีระบบขอมูลดานการบริหารจัดการวัตถุดิบของ
ประเทศ ทั้งปริมาณการใชทรัพยากรแต'ละชนิดของภาคอุตสาหกรรม ปริมาณความสามารถในการผลิต
วัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบทดแทนของแต'ละพื้นที่ ปริมาณการนำเขาและส'งออกวัตถุดิบต'าง ๆ  
ของประเทศ เปGนตน โดยมีการจัดการที่เปGนระบบ สามารถเก็บรวบรวม ตรวจสอบขอมูลใหมีความน'าเชื่อถือ 
ง'ายต'อการใชงานและการเขาถึง และรองรับการเปลี ่ยนแปลงหรือการอัพเดทของขอมูลในอนาคต  
เพื่อนำมาใชประโยชน.ดานการวิเคราะห.สถานการณ. การตัดสินใจที่สำคัญในอนาคต (Decision Making)  
และส'งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรอย'างมีประสิทธิภาพตามหลักการ Circular Economy ตลอดจน 
การทำงานที่เชื่อมโยงกับหน'วยงานภายนอกและประชาชนที่เกี่ยวของ อีกทั้งการสรางระบบดานการจัดการ
วัตถุดิบนี้ อาจสามารถพัฒนาร'วมกับเทคโนโลยีที่องค.กรมีอยู'แลว เช'น การใชอากาศยานไรคนขับ (Drone)  
ในการสำรวจและรวบรวมขอมูลเชิงพื้นที่ที่แม'นยำ เพื่อสนับสนุนการสรางระบบที่มีความถูกตองและยั่งยืน
ต'อไปในอนาคต 

2. ดานการส'งเสริมใหเกิดแนวทางการดำเนินการตามหลักการ Circular Economy  
 ดวยกระแสของสังคมที่เปลี่ยนไปทำใหรัฐบาลตองส'งเสริมและใหความสำคัญกับการพัฒนางาน
ตามหลักการอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร' จึงไดให
ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักการ Circular Economy ซึ ่งเปGนการดำเนินงานที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร.ชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปGนมิตรต'อสิ่งแวดลอม และเพื่อใหสามารถ
ดำเนินการไดอย'างถูกตองตามหลักการและเต็มประสิทธิภาพ จึงควรมีการศึกษาเพื่อเรียนรูแนวทางปฏิบัติ
สากลและนำมาวิเคราะห.ปรับใชใหเหมาะกับสภาพการณ.ของประเทศไทย การศึกษาวิธ ีการบังคับ 
ใชขอกำหนดและกฎหมายต'าง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติจริง รวมไปถึงการสราง
ความตระหนักดานความรับผิดชอบต'อสังคมและสิ ่งแวดลอมของประชาชน ซึ ่งถือเปGนป�จจัยหลักของ 
การวางรากฐานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม  
 การบังคับใชกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปในเมืองเซียงไฮนั ้นสามารถทำไดโดยง'าย 
เนื ่องจากความเคร'งครัดดานการบังคับใช และมีการติดตั ้งเทคโนโลยีเพื ่อตรวจจับการกระทำผิดในอัตรารอยละ  
100 ทำใหการบังคับใชเปGนไปอย'างมีประสิทธิภาพมาก รวมไปถึงการเพิ่มแรงจูงใจใหแก'ผูที่ใหความร'วมมือ 
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ในการรักษาสิ่งแวดลอม ยกตัวอย'างเช'น การมอบปiายทะเบียนฟรีสำหรับผูที่ใชรถยนต.ไฟฟiา ในขณะที่ผูใช
รถยนต.ธรรมดาตองรอการสุ'มเลือกสิทธิ์เพ่ือซ้ือทะเบียน 

3. ดานการพัฒนาเทคโนโลยีโดยส'งเสริมสถานประกอบการขนาดเล็ก  
 นอกเหนือจากความสำเร็จดานการใชเทคโนโลยีในการยกระดับคุณภาพชีวิตแลว ประเทศจีน 
ยังเปGนตัวอย'างท่ีชี้ใหเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและ Mindset ท่ีมุ'งม่ันในการเรียนรู (Commitment to 
Learn) ซึ่งเปGนป�จจัยที่ก'อใหเกิดโอกาสในการพัฒนา นำไปสู'การคนพบใหม' หนึ่งในตัวอย'างของพื้นฐาน 
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือการใหความสำคัญกับบุคลากร ประเทศจีนมีการวางแผนเพื่อดึงดูด
ผูประกอบการท่ีมีความสามารถใหกลับมาสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศ โดยใชแรงจูงใจต'าง ๆ 
และภาครัฐไดใหความสำคัญในการส'งเสริมผูประกอบการใหม'และผูประกอบการขนาดเล็ก โดยใหความ
ช'วยเหลือในการสรางศูนย.บ'มเพาะเทคโนโลยี (Incubation Center) วัตถุประสงค.เพ่ือผลักดันใหเกิดเทคโนโลยี
ใหม' ๆ จากผูประกอบการที่ยังขาดประสบการณ.ในการทำธุรกิจ โดยใหบริการปรึกษาครอบคลุมทั้งการวาง 
กลยุทธ. การวางแผนธุรกิจ (Business Model) การตลาด การประสานงานกับหน'วยงานอ่ืน รวมถึงการอำนวย
ความสะดวกดานสถานที่ เปGนตน ยกตัวอย'างเช'น บริษัท Shanghai Zhangjie Incubation Center Joint 
Platform เมืองเซียงไฮ ซึ่งสามารถสรางผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จไดถึงรอยละ 94 และในจำนวน
ดังกล'าวมีสถานประกอบการท่ีเติบโตถึงระดับยูนิคอร.นหรือเปGนธุรกิจ Startup ท่ีมีมูลค'าบริษัทกว'าหนึ่งพันลาน
เหรียญดอลลาร.สหรัฐ   
 การดำเนินงานเพื ่อส'งเสริมผู ประกอบการเช'นนี้ อาจนำมาปรับใชกับภาคอุตสาหกรรม 
ในประเทศไทยไดโดยการสนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการที่มีไอเดียใหม' โดยการใหบริการคำปรึกษา เช'น 
ดานการบริหาร ดานการประสานงาน ดานการอำนวยความสะดวกสถานที่และอุปกรณ. และการเขาถึง 
แหล'งความรู เปGนตน เพื่อส'งเสริมใหเกิดเทคโนโลยีที่สอดคลองกับหลักการ Circular Economy ใหเกิด 
การใชทรัพยากรอย'างคุมค'าและยั่งยืน การเพิ่มมูลค'าวัตถุดิบ และเพิ่มวงจรชีวิต (Life Cycle) ของวัตถุดิบ 
ในระบบ ตอบสนองการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไทยอย'างยั่งยืน 
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ระบบรวมข�อมูลหน่ึงเดียว (Data Dashboard) 
 

พอฤทัย สุคนธนันท 
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

สำนักงานประกันสังคม 
 

ภาครัฐเป�นกลไกท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร%ชาติ 20 ป* ซ่ึงในยุทธศาสตร% 
ด/านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได/กำหนดประเด็นยุทธศาสตร%ท่ีมุ4งเน/นการปรับ
วัฒนธรรมการทำงานให/มุ4งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน%ส4วนรวม มีความทันสมัยและพร/อมท่ีจะปรับตัวให/ทัน 
ต4อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู4ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย4างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข/อมูลขนาดใหญ4 และระบบ
การทำงานท่ีเป�นดิจิทัลเข/ามาประยุกต%ใช/อย4างคุ/มค4าและปฏิบัติงานเทียบได/กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะ 
เป@ดกว/าง เชื่อมโยงถึงกัน เพ่ือตอบสนองความต/องการของประชาชนได/อย4างสะดวก รวดเร็ว และโปร4งใส  
ท่ีมาของโครงการ 

สำนักงานประกันสังคม มีพันธกิจในการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน โดยการจัดการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให/แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตท่ีม่ันคง มีผู/ประกันตนภายใต/การดูแลเป�นจำนวนมาก  
และดำเนินงานท่ีเก่ียวข/องกับหลายหน4วยงาน เช4น นายจ/าง สถานประกอบการ โรงพยาบาล และธนาคาร สำนักงาน
ประกันสังคมจึงได/รับข/อมูลจำนวนมากอยู4ตลอดเวลา โดยท่ีเนื้อหามีความหลากหลายและมีรูปแบบกระจัดกระจาย 
เนื่องจากได/รับข/อมูลมาจากหลายช4องทาง รวมถึงอาจมีการเก็บข/อมูลซ้ำซ/อนกัน การมีระบบการบริหารจัดการข/อมูล
ท่ีสามารถรวบรวมข/อมูลท่ีเกิดข้ึนได/ครบถ/วน จัดเก็บข/อมูลขนาดใหญ4อย4างมีระเบียบเลือกดึงข/อมูลท่ีต/องการนำมาใช/
ได/อย4างถูกต/อง และวิเคราะห%ข/อมูลได/อย4างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเชื่อมโยงข/อมูลจากทุกหน4วยงานภายในสำนักงาน
ประกันสังคม หน4วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืน ๆ จะนำไปสู4การจัดการข/อมูลขนาดใหญ4ท่ีสะดวกรวดเร็ว ลดความ
ซ้ำซ/อนในการปฏิบัติงาน ลดค4าใช/จ4าย และตรวจสอบได/ เพ่ือท่ีผู/บริหารจะสามารถนำข/อมูลมาใช/ในการกำหนดนโยบาย 
ท้ังการวางแผนเชิงรุกและการแก/ไขปCญหา ได/อย4างรวดเร็วทันการณ%และตรงกับความต/องการของประชาชน  
และผู/ปฏิบัติจะสามารถนำข/อมูลมาใช/ในการทำงาน โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน%
ส4วนรวม” ได/ตามยุทธศาสตร%ชาติ 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการตัดสินใจท่ีถูกต/องทันการณ%ต/องอาศัยข/อมูลสนับสนุนท่ีถูกต/อง ครบถ/วน และเป�นปCจจุบันท่ีสุด    
แต4การจัดทำข/อมูลในรูปแบบกระดาษเพ่ือรายงานข/อมูลท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต4ละวันเป�นการสิ้นเปลืองทรัพยากร 
และต/องใช/เวลาในการรวบรวมข/อมูลจากหลายฝGาย รวมถึงอาจเกิดความผิดพลาดของมนุษย% (Human Error)  
ในการจัดทำข/อมูล และเป�นการยากท่ีจะแสดงให/เห็นถึงความเชื่อมโยงของข/อมูลในด/านต4าง ๆ ดังนั้น การนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช4วยในการสร/างระบบรวมข/อมูลหนึ่ งเดียว (Data Dashboard) จะทำให/สำนักงาน
ประกันสังคมสามารถใช/ประโยชน%จากข/อมูลท่ีได/รับมาอย4างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนำไปสู4การต4อยอด
ด/านข/อมูลขนาดใหญ4 (Big Data) ได/ 



 

69 

ระบบรวมข/อมูลหนึ่งเดียว (Data Dashboard) เป�นผลลัพธ%ท่ีได/จากโปรแกรม Business Intelligence (BI)  
ซ่ึงทำหน/าท่ีรวบรวมและจัดเก็บข/อมูลจากทุกฝGายของสำนักงานให/อยู4ในศูนย%ข/อมูลกลาง เพ่ือนำเสนอข/อมูลบนหน/าจอ 
Dashboard โดยสรุปข/อมูลภาพรวมท้ังหมดไว/ภายในหน/าจอเดียว แต4สามารถเรียกดูรายละเอียดข/อมูลเชิงลึกในแต4ละ
หัวข/อเพ่ิมเติมได/ รวมถึงสามารถวิเคราะห%ข/อมูล (Data Analytics) เพ่ือหาความสัมพันธ% และคาดการณ%แนวโน/ม 
ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงจะช4วยให/ผู/บริหารและผู/ปฏิบัติเข/าถึงและติดตามการเปลี่ยนแปลงของข/อมูลได/ตลอดเวลา  
ผ4านคอมพิวเตอร% แท็บเล็ต และโทรศัพท%มือถือ 
รายละเอียดโครงการ 

โครงการมีวัตถุประสงค%เพ่ือเก็บข/อมูลทุกด/านท่ีเก่ียวข/องกับสำนักงานประกันสังคม เช4น ข/อมูลผู/ประกันตน 
ข/อมูลเงินกองทุน ข/อมูลด/านการลงทุน ข/อมูลด/านบุคลากร ให/อยู4ในศูนย%ข/อมูลเดียว และมีระบบท่ีดึงข/อมูลเหล4านั้น 
มานำเสนอให/อยู4ในรูปแบบท่ีง4ายต4อการนำไปใช/ โดยระบบรวมข/อมูลหนึ่งเดียว (Data Dashboard) ท่ีสร/างจาก
โปรแกรม Business Intelligence (BI) สามารถช4วยให/การจัดเก็บ วิเคราะห% และนำเสนอข/อมูล มีความคล4องตัว
ยิ่งข้ึน เนื่องจากสามารถเชื่อมต4อกับแหล4งข/อมูลท่ีหลากหลาย เช4น Microsoft Excel, text file, server, database, 
website และการกรอกข/อมูลเข/าโดยตรง และนำข/อมูลท่ีเก็บรวบรวมไว/มาแสดงผลแบบ Dashboard ท้ังข/อมูล
ภาพรวมและข/อมูลเชิงลึก โดยแสดงผลในรูปแบบของตาราง แผนภาพ กราฟ การใช/สี หรือแผนท่ี เนื่องจาก 
การแสดงผลบน Dashboard เป�นแบบโต/ตอบได/ (Interactive) ผู/ใช/จึงสามารถเลือกดูข/อมูลเชิงลึกในมิติท่ีสนใจและ
สามารถข/อมูลนำมาคำนวณคาดการณ%หรือแนวโน/ม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจได/ 

วัตถุประสงค- 
1. เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บข/อมูลทุกด/านท่ีเก่ียวข/องกับสำนักงานประกันสังคมให/ถูกต/อง ครบถ/วน 

อยู4ในรูปแบบท่ีพร/อมใช/งานและอยู4ในศูนย%ข/อมูลเดียว 
2. เพ่ือยกระดับการทำงานของบุคลากร ท้ังผู/บริหารและผู/ปฏิบัติการ ให/เข/าถึงข/อมูลของทุกส4วนงาน    

ได/อย4างสะดวกตลอดเวลาผ4านศูนย%ข/อมูลเดียว และมีเครื่องมือในการวิเคราะห%ข/อมูล 
3. เพ่ือนำระบบอัตโนมัติ (Automated System) เข/ามาใช/แทนแรงงานมนุษย% เพ่ือลดหน/าท่ีงานประจำของ

เจ/าหน/าท่ีออกรายงาน 
4. เพ่ือลดการใช/ทรัพยากรกระดาษและหมึกพิมพ% 
5. เพ่ือสนับสนุนฐานข/อมูลขนาดใหญ4 (Big Data) ให/กับประเทศ 

 
การดำเนินงานระยะส้ัน (ภายใน 6 เดือน) 
1. กองฝoกอบรมของสำนักงานประกันสังคมดำเนินการติดต4อหน4วยงานท่ีเป@ดสอนหลักสูตรท่ีเก่ียวกับ    

การสร/าง Dashboard เช4น การใช/เครื่องมือ Pivot Table และ Pivot Chart ในโปรแกรม Microsoft 
Excel เพ่ือสอบถามราคาและดำเนินการขออนุ มัติงบประมาณในการส4งเจ/าหน/าท่ีไปฝoกอบรม  
โดยมีเปsาหมายให/ตัวแทนจากแต4ละกอง/เขต/จังหวัดอย4างน/อยกอง/เขต/จังหวัดละ 3 คน 

2. ส4งเจ/าหน/าท่ีไปฝoกอบรม โดยให/ผู/ ท่ีรับผิดชอบด/านการทำรายงานข/อมูลมีสิทธิ์ เป�นตัวแทนกอง 
ไปฝoกอบรมก4อน  
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3. หากผลจากการฝoกอบรมทำให/เจ/าหน/าท่ีมีความรู/และสามารถสร/าง Dashboard ได/อย4างมีประสิทธิผลจริง  
ให/ขยายผลการฝoกอบรมไปยังเจ/าหน/าท่ีสำนักงานประกันสังคมทุกคน เพ่ือเป�นการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรและเตรียมความพร/อมไปสู4การดำเนินงานระยะยาว 

การดำเนินงานระยะยาว 
1. สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานประกันสังคมสำรวจความต/องการของผู/บริหาร      

และผู/ปฏิบัติจากกอง/เขต/จังหวัดต4าง ๆ ถึงรูปแบบการใช/งานข/อมูลและ Dashboard และศึกษา 
ความเป�นไปได/ของโปรแกรม Business Intelligence (BI) ท้ังโปรแกรมแบบสำเร็จรูป เช4น PowerPivot, 
PowerView, PowerMap, PowerBI Desktop และโปรแกรมแบบพัฒนาข้ึน เองท่ีสามารถรองรับ 
การทำงานของสำนักงานประกันสังคม ในการรวบรวมและจัดเก็บข/อมูลการวิเคราะห%ข/อมูล และ 
การนำเสนอข/อมูล ท้ังด/านขนาดความจุของฐานข/อมูล ความเร็วในการประมวลผล และความสะดวก 
ในการใช/งาน 

2. สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบระบบและดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพ่ือดำเนินการ
จัดซ้ือจัดจ/าง 

3. สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศติดต4อบริษัทผู/จำหน4ายโปรแกรมเพ่ือสั่งทำระบบตามแบบ ทำการ
ทดสอบและติดต้ังระบบ รวมถึงให/ความรู/ถึงวิธีการใช/ระบบรวมข/อมูลหนึ่งเดียว (Data Dashboard)          
แก4เจ/าหน/าท่ีและเป@ดให/ทดลองใช/ระบบอย4างเป�นทางการ 

4. ทุกฝGายท่ีได/รับข/อมูลจากภายนอกหรือเป�นแหล4งกำเนิดของข/อมูลตรวจสอบการเชื่อมโยงข/อมูล             
เข/าระบบอย4างสม่ำเสมอ 

5. สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทำการดูแลและบำรุงรักษาระบบเพ่ือให/ระบบมีความปลอดภัย 
 

ตัวอย4างข/อมูลใน Dashboard ท่ีจะเป�นประโยชน%สำหรับสำนักงานประกันสังคม ได/แก4 กราฟเส/น      
แสดงจำนวนผู/ประกันตนท้ังหมด โดยมีข/อมูลเชิงลึกในมิติของเพศ ช4วงอายุ อาชีพ ประวัติการทำงาน จำนวนเงินสมทบ 
ท่ีเคยนำส4ง สิทธิและผลประโยชน%ท่ีจะได/รับ และประวัติการรักษาพยาบาล กราฟเส/นแสดงยอดเงินสมทบรวม       
ท่ีสำนักงานประกันสังคมได/รับในแต4ละป* รวมถึงคาดการณ%ยอดเงินสมทบในอนาคต โดยมีข/อมูลเชิงลึกในมิติ 
ของจังหวัดต/นทางท่ีผู/ประกันตนทำงาน ข/อมูลด/านการลงทุน โดยมีข/อมูลเชิงลึกในมิติของเงินต/น ดอกผล ผลตอบแทน 
และความเสี่ยงเป�นรายหลักทรัพย% ท้ังในอดีต ปCจจุบัน และคาดการณ%ในอนาคต กราฟเส/นแสดงภาระหนี้สิน 
ของกองทุน ท้ังของกองทุนในภาพรวและแยกตามกรณีต4าง ๆ คาดการณ%รายจ4ายของกองทุน กราฟเส/น แสดงสถานะ
ของกองทุนว4ามีทรัพย%สินและหนี้สินเท4าไหร4 ท้ังในอดีตและท่ีคาดการณ% โดยในส4วนของการคาดการณ%สามารถ
ปรับเปลี่ยนสมมติฐานให/สอดคล/องกับสภาพเศรษฐกิจในแต4ละช4วงเวลาได/ กราฟแท4งแสดงจำนวนเจ/าหน/าท่ีท้ังหมด 
โดยมีข/อมูลเชิงลึกในมิติของกองหรือจังหวัดท่ีประจำอยู4ว4ามีจำนวนข/าราชการ พนักงานเท4าไรมีตำแหน4งว4างหรือไม4 
เพศ อายุเฉลี่ย กราฟวงกลมแสดงจำนวนข/อร/องเรียนทาง Call center โดยมีข/อมูลเชิงลึกในมิติของเรื่องท่ีร/องเรียน 
และผลว4าได/รับการแก/ไขแล/วหรือไม4 เป�นต/น อย4างไรก็ตาม ข/อมูลท้ังหมดต/องถูกบันทึกให/ถ่ีท่ีสุด เช4น บันทึกข/อมูล
อย4างน/อยเป�นรายวัน เพ่ือท่ีจะลงรายละเอียดได/มากท่ีสุดในการวิเคราะห% เพราะหากบันทึกข/อมูลเป�นรายเดือน 
จะไม4สามารถเรียกดูข/อมูลรายวันได/ 
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ป5ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
- ระยะเวลาในการเขียนความต/องการท่ีหลากหลาย การออกแบบโปรแกรมให/ตรงกับความต/องการ  

และการติดต้ังและทดสอบโปรแกรม รวมถึงความราบรื่นของการเชื่อมโยงระบบฐานข/อมูลเดิมของสำนักงาน
เม่ือนำมาใช/งาน 

- ข/อมูลจากแหล4 งข/อมูลบางแห4 งอาจอยู4 ในรูปแบบท่ีประมวลผลไม4 ได/หรือไม4สามารถเชื่อมข/อมูล 
จากทุกแหล4งข/อมูลมาไว/ภายในระบบเดียวกันได/ จึงต/องทำการแปลงข/อมูลก4อนการนำเข/าระบบ 

- ข/อจำกัดด/านการวิเคราะห%ข/อมูลของบางโปรแกรมอาจไม4สามารถวิเคราะห%หาความสัมพันธ%ระหว4าง         
ตัวแปรต4าง ๆ นอกเหนือจากการพยากรณ%แบบเส/นตรงได/หรือไม4สามารถกำหนดตัวแปรในการสร/าง
แบบจำลองอย4างอิสระได/  

- องค%ความรู/ด/านการใช/งานโปรแกรมของเจ/าหน/าท่ีท่ัวไป และด/านการบำรุงรักษาโปรแกรมของเจ/าหน/าท่ี 
ด/านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

- โปรแกรมท่ีสามารถรองรับการใช/งานท่ีหลากหลายอาจมีราคาสูง 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
- จำนวนรายงานท่ีสร/างจากระบบรวมข/อมูลหนึ่งเดียวมีจำนวนเพ่ิมข้ึน 
- จำนวนรายงานท่ีใช/เจ/าหน/าท่ีเป�นผู/จัดทำมีจำนวนน/อยลง 
- จำนวนผู/เข/าใช/งานระบบรวมข/อมูลหนึ่งเดียว 
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FINDING A UNICORN : ความสำเร็จของ STARTUP จีน  
และการพัฒนา STARTUP ไทย 

 
ภูมิ ไตรไทยธีระ 

นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ 
กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 

 
วิสาหกิจเริ่มต�น (Startup) เป�นวิสาหกิจกลุ�มใหม�ที่มีศักยภาพในการเติบโตอย�างก�าวกระโดด และมีลักษณะ

สำคัญ คือ สามารถทำซ้ำได�ง�าย (Repeatable) ขยายธุรกิจได�อย�างรวดเร็ว (Scalable) มีการนำเทคโนโลยี และ/หรือ 
นวัตกรรมมาใช�เป�นหัวใจหลักในการสร�างธุรกิจ และมักเป�นธุรกิจที่เกิดขึ้นจากไอเดียเพื่อแก�ปCญหาในชีวิตประจำวัน 
หรือเห็นโอกาสทางธุรกิจที ่ย ังไม�มีใครเคยคิดหรือทำมาก�อน จึงเป�นวิสาหกิจที ่จะเป�นอีกหนึ ่งกำลังสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

จากยุทธศาสตรEการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ 20 ปH (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามกรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0  
เพ่ือให�ประเทศหลุดพ�นกับดักการพัฒนาท่ีกำลังเผชิญอยู� ท้ังกับดักประเทศรายได�ปานกลาง (Middle Income Trap) 
กับดักความไม�เท�าเทียม (Inequality Trap) และกับดักความไม�สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) สิ่งจำเป�น 
ที่จะต�องดำเนินการ คือ การปรับโครงสร�างอุตสาหกรรมอันเป�นกลไกหลัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
โดยมุ�งเน�นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการใช�เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และเป�นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาในด�าน
ความคิดสร�างสรรคEและนวัตกรรมต�าง ๆ คือ การบ�มเพาะ/การเร�งการเจริญเติบโต (Accelerator) ผู�ประกอบการ/
วิสาหกิจด�วยนวัตกรรม ด�วยการส�งเสริมให�ผู�ประกอบการให�มีส�วนร�วมในการวิจัยทางด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ส�งเสริมการจัดการเครือข�ายเงินทุนและสนับสนุนเงินทุน ต�อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต�าง ๆ 
การสร�างสรรคEนวัตกรรมใหม�เพื่อยกระดับมูลค�าผลิตภัณฑE พัฒนากระบวนการผลิต ส�งเสริมสภาพแวดล�อมที่บ�มเพาะ
การสร�างนวัตกรรมทางธุรกิจ พร�อมกับสนับสนุนระบบนิเวศ (Ecosystem) ท่ีเหมาะสม 

ประเทศจีน เป�นหนึ่งในประเทศที่มีอิทธิพลทางด�านเทคโนโลยีอันดับต�นๆของโลก และด�วยความรุดหน�า
พัฒนาและมุ�งหวังท่ีจะเป�นผู�นำโลกด�านเทคโนโลยี ทำให�บริษัทด�านเทคโนโลยี รวมถึง Startup ในจีนเติบโตอย�างก�าว
กระโดดและประสบความสำเร็จกลายเป�น Startup ระดับ Unicorn1 มากมาย อีกทั้งยังได�รับการขนานนามว�าเป�น 
“Silicon Valley ของเอเชีย”  

ดังนั้น การเรียนรู�จากประเทศจีนท่ีประสบความสำเร็จในการพัฒนา Startup ที่มีศักยภาพ มี Ecosystem ที่ดี  
โดยนำมาปรับใช�กับประเทศไทย ก็จะเป�นอีกหนึ่งหนทางที่จะทำให�การพัฒนา Startup ในประเทศไทยเข�าใกล�
ความสำเร็จไปอีกข้ัน 

 
  

 

1 Startup ท่ีมีมูลค�าบริษัทตั้งแต� 1,000 ล�านเหรียญสหรัฐฯ ข้ึนไป 
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ความแตกต*างระหว*าง SMEs กับ Startup 
Startup SMEs 

• ให�ความสำคัญมากกับการหาช�องทางการเติบโต
อย�างรวดเร็วเพ่ือครองตลาดท่ีมีอยู� 
• จะขายธุรกิจ หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยE 
• มุ�งเน�นไปท่ีตลาดระดับชาติหรือส�งออก 
• ใช�นวัตกรรมใน ผลิตภัณฑE/บริการ/การดำเนินงาน 
ซ ึ ่ งสามารถสร �างผลกระทบท่ีจะเปล ี ่ยนแปลง
อุตสาหกรรมนั้น ๆ ไปตลอด 
• ใช�เทคโนโลยีเพื ่อความได�เปรียบในการแข�งขัน 
ในตลาด 

• มุ�งเน�นไปที่ความมั่นคงและความยั่งยืนในการทำ
ธุรกิจ ดังนั้นจึงทำให�กิจการเติบโตช�ากว�า 
• มักจะไม�พยายามท่ีจะครองตลาด 
• ไม�ได�มุ�งเน�นการทำธุรกิจในระดับโลก 
• ไม�ได�มุ�งเน�นท่ีการขายนวัตกรรมใหม� ๆ 
• ไม�ค�อยใช�ประโยชนEจากเทคโนโลยี 

ท่ีมา : LaunchVic and KPMG, 2560 
 
ระดับข้ันการเติบโตของ Startup 
 

 
 

ระดับข้ันการเติบโตของ Startup มีอยู� 5 ข้ัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. Welcome / New หมายถึง ผู�ที ่เริ ่มมีแนวคิดใหม� ที่เริ ่มดูว�าแนวคิดนั้นมีแนวโน�มที่จะทำเป�นธุรกิจ 

ได�หรือไม� และเริ่มท่ีจะมองหาผู�ร�วมจัดต้ังธุรกิจ 
2. Found / Early-stage หมายถึง ธุรกิจ Startup ซึ่งได�เริ ่มดำเนินงานแล�ว และอยู�ในขั้นตอนการทำ 

minimum viable product (MVP)2 
3. Fund / Support หมายถึง ธุรกิจ Startup ที่สามารถสร�างรายได�ที ่สม่ำเสมอ และมีช�องทางตลาด 

ท่ีเชื่อถือได� พร�อมท่ีจะลงทุนมากข้ึน และหาทีมงานเข�าร�วมธุรกิจมากข้ึน 
4. Grow / Scale หมายถึง ธุรกิจ Startup ที่เคยได�รับการสนับสนุนและเงินทุนจนสามารถขยายธุรกิจ 

และมีศักยภาพในการเพ่ิมการผลิต การตลาด และมีผลิตภัณฑEท่ีดี  
5. Global หมายถึง ธุรกิจ Startup ท่ีสามารถดำเนินธุรกิจได�อย�างม่ันคงแล�วในประเทศ และสามารถเข�าสู�

ตลาดต�างประเทศได� 
 
 
 

 

2 minimum viable product (MVP) หมายถึง ผลิตภัณฑEที่มีคุณสมบัติสำคัญ (features) น�อยที่สุดที่สามารถซื้อขายได� หรืออาจจะ
กล�าวได�ว�า ข้ันต่ำท่ีสุดเท�าท่ีจะให�นักพัฒนาได�ทดลองใช�และช�วยให�ฟHดแบค (Feedback) เพ่ือจะพัฒนาผลิตภัณฑEต�อให�สำเร็จ 



74 

ขMอมูลท่ัวไปของ Startup จีน 
 อ�างอิงจากข�อมูลของ Hurun Research Institute พบว�า ปCกกิ่ง, เซี ่ยงไฮ� และ หางโจว เป�น 3 เมืองที่มี 
Startup ระดับ Unicorn มากท่ีสุด 3 อันดับแรกของประเทศจีน 

 
ท่ีมา: DIGITAL Venture, 2561 

  
จากขนาดของเศรษฐกิจและความล้ำหน�าของนวัตกรรมทำให�ผู�ท่ีมีความสนใจใน Tech และ Startup Scene 

ให�ความสนใจกับประเทศจีนมากขึ้น สิ่งเหล�านี้เกิดจากการสนับสนุนของทุกภาคส�วนใน Ecosystem โดยประเทศจีน 
มี Ecosystem เกิดขึ้นจำนวนมากและมีลักษณะเฉพาะตามรูปเศรษฐกิจของแต�ละเมือง ซึ่งในบทความนี้ จะกล�าวถึง
ภาพรวมของ Shanghai Tech Ecosystem 

Shanghai Tech Ecosystem 
เซี่ยงไฮ�เป�นเมืองสำคัญของประเทศจีน และได�รับผลดีจากนโยบายส�งเสริมหลายประการ ซึ่งนโยบายที่ทำให� 

Tech Ecosystem ของเซ ี ่ยงไฮ �พ ัฒนาไปอีกขั ้นเก ิดจากโครงการ Mass Entrepreneurship and Innovation  
ที่นายกรัฐมนตรีของจีน “หลี่ เค�อเฉียง” ประกาศเมื่อกลางปH 2557 ซึ่งนโยบายข�างต�นมีเพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจของจีนท่ีกำลังถดถอยในขณะนั้น และยังช�วยให�บัณฑิตจบใหม�มีงานทำ จากการสนับสนุนให�กิจการขนาดเล็ก
เติบโตได�มากขึ ้น โดยประเทศจีนในตอนนั้นเห็นว�าการสร�าง Tech Startup และ Tech Entrepreneur จะเป�น
ทางออกที่ดีสำหรับปCญหาทางเศรษฐกิจข�างต�น ส�งผลให�ในเซี่ยงไฮ�เกิดการลงทุนใน Tech Startup เป�นจำนวนมาก 
นอกจากนี้ยังมีหน�วยงานช�วยรองรับความเสี่ยงให�กับ VC3 ท่ีลงทุนใน Startup ของเซ่ียงไฮ� โดยคุ�มครองเงินลงทุนของ 
VC สูงสุดถึง 60 เปอรEเซ็นตE  
 
  

 

3 Venture Capital (VC) หรือ การร�วมทุนในธุรกิจ เป�นการนำเงินลงทุนเข�าไปร�วมถือหุ�นในบริษัท เปรียบเหมือนการอยากจะเปzด
บริษัทแต�เงินทุนไม�เพียงพอ จึงต�องการระดมทุนจากนักลงทุนท�านอื่น ซึ่งเจ�าของเงินทุนเหล�านี้จะได�เป�นหุ�นส�วนของบริษัทด�วย และ
เมื่อถึงเวลาท่ีบริษัทมีกำไรก็จะทำการแบ�งตามสัดส�วนของการถือหุ�น แต�ทว�าความเสี่ยงของการลงทุนใน Venture Capital น้ันสูงมาก 
เนื ่องจากเป�นการลงทุนในบริษัทที่เกิดใหม� ยังไม�มีผลกำไรที่มั่นคง และที่สำคัญคือสภาพคล�องต่ำ ไม�สามารถซื้อขายผ�านตลาด
หลักทรัพยEได� 
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Tech Industry ของเซ่ียงไฮM 
เซี่ยงไฮ�เป�นเมืองท่ีมีข�อได�เปรียบกว�าเมืองอื่น ๆ ในด�าน Logistic จากการที่เป�นเมืองท�าสำคัญของประเทศ 

นอกจากนี้ เซ่ียงไฮ�นับเป�นเมืองศูนยEกลางทางเศรษฐกิจและการเงิน ด�วยเหตุนี้จึงมี FinTech Startup เกิดข้ึนมากมาย
และมีคุณภาพ และจากการคัดเลือกของ KPMG’s China Leading Fintech 50 มี Fintech Startup จากเซี่ยงไฮ� 
ติดอันดับมากถึง 30 เปอรEเซ็นตE 

สถาบันการศึกษาท่ีพรMอมสนับสนุน Startup 
สถาบันการศึกษาเป�นอีกหนึ่งปCจจัยสำคัญที่ผลักดันเซี่ยงไฮ�จากเมืองท�าสู�การเป�นแหล�งบ�มเพาะ Tech Startup 

Ecosystem โดยเม่ือปH 2015 จีนได�ประกาศนโยบายผลักดันนวัตกรรมระดับชาติ เป�นผลให�มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาผู�ประกอบการมากขึ้น จนปCจจุบันนักศึกษาในมหาวิทยาลัยส�วนใหญ�จะทำ Startup Project ของตัวเอง โดยรับ 
การสนับสนุนทรัพยากรต�าง ๆ จากมหาวิทยาลัย (เช�น การจัดต้ัง Science Park)  
 
การพัฒนา STARTUP ไทย 
 จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได�มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
ว�าด�วยเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการส�งเสริมระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต�น (Startup Ecosystem)4” ได�กำหนด
แนวทางหลักในการส�งเสริมระบบนิเวศสำหรับ Startup โดยให�มีหน�วยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One – Stop 
Service : OSS) เพื่ออำนวยความสะดวกให�แก�สตารEตอัพตั้งแต�ระยะเริ ่มต�น (Idea Stage) จนถึงเริ ่มดำเนินธุรกิจ 
(Commercialization) และจัดตั้งกองทุนพัฒนาและส�งเสริมวิสาหกิจเริ่มต�น (กองทุนฯ) เพื่อสนับสนุนด�านการเงิน 
แก�วิสาหกิจเริ่มต�น โดยเริ่มต้ังแต�ช�วงพัฒนาแนวคิดจนสามารถพัฒนาเป�นสินค�าและบริการท่ีจำหน�ายได� 
 นอกจากนี้ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ได�รวมตัวสร�างเครือข�ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย 
(Research University Network หรือ RUN)5 โดยตั้งเป�าเป�นศูนยEกลางการสร�างองคEความรู�และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน และได�ลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ6 ทางวิชาการขยายผล การศึกษาวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในเชิงพาณิชยEกับกรมส�งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส�งเสริมและ
สนับสนุนให�นำองคEความรู� เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปประยุกตEใช�ในการปรับปรุงและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
นำไปสู�การต�อยอดเชิงพาณิชยE และพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และอื่น ๆ โดยใช�ประโยชนEจากเทคโนโลยี ผลงานวิจัย 
เพ่ิมขีดความสามารถของผู�ประกอบการไทย 
 ถึงแม�ว�าประเทศไทยจะยังไม�มี Unicorn แต� Startup ของไทยก็มีแนวโน�มและกำลังมุ�งไปสู�ทิศทางการพัฒนา
ที่ถูกต�อง รวมถึงองคEกรต�าง ๆ ในประเทศไทยเริ่มแสดงสัญญาณความเชื่อมั่นในธุรกิจ Startup มากขึ้น ทั้งในแง�ของ
การเป�นผู�ร�วมระดมทุน และยังรวมไปถึงการก�อตั้งองคEกร Accelerator อีกมากมาย ซึ่งแสดงให�เห็นว�า Ecosystem 

 

4 ในแนวทางนี ้จะมีการจัดทำ พ.ร.บ. การพัฒนาและส�งเสริมวิสาหกิจเริ ่มต�น พ.ศ.... ซึ ่งมีสำนักงานนวัตกรรมแห�งชาติ (NIA)  
เป�นหน�วนงานท่ีได�รับมอบหมาย 
5 ได�ลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือเมื ่อว ันที ่ 12 มีนาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัย 8 มหาวิทยาลัยที ่ร �วมลงนาม ได�แก� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE มหาวิทยาลัยขอนแก�น มหาวิทยาลัยเชียงใหม� มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรE มหาวิทยาลัยนเรศวร และจุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย 
6 ได�ลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือเมื่อวันท่ี วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
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ของวงการ Startup ไทยกำลังเติบโตข้ึนในทุก ๆ ด�าน อย�างไรก็ตาม Startup ของไทยจำเป�นต�องพัฒนาตัวเองในด�าน
ของกำแพงภาษา การบริหารจัดการธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจ Startup เป�นธุรกิจท่ีเติบโตไวมากและมีฐานลูกค�าอยู�ท่ัวโลก 
นอกจากนี้หากสามารถหาและใช�จุดแข็งของการเป�น Startup ไทยได� เฉกเช�นท่ี FinTech Startup ของเซี่ยงไฮ� 
ใช�จุดแข็งของการที่เป�นเมืองเศรษฐกิจ ก็จะสามารถทำให� Startup ไทย มีความโดดเด�นและแข็งแกร�งกว�า Startup 
ท่ีมาจากประเทศอ่ืนและสามารถก�าวสู�การเป�น Unicorn รายใหม�ได� 
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Agile Methodology กบัโครงการศึกษาด�านน้ำบาดาล  
(กรณีศึกษาพ้ืนที่เกาะล�าน) 

 

มนัสวี  เฮงสุวรรณ 
นักธรณีวิทยาชำนาญการ   
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

 
1. ท่ีมาและความสำคัญโครงการ 

 จากการลงพื้นที่ศึกษาบริเวณเกาะล�าน จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดทำข�อเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร+ชาติ 20 ป/ 
ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป1นมิตรต2อสิ่งแวดล�อม ซึ ่งเป1นส2วนหนึ่งของการฝ5กอบรมหลักสูตร  
การเสริมสร�างคุณลักษณะส2วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำป/งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พบว2า เกาะล�าน เป1นเกาะในอ2าวไทย อยู2ในเขตเมืองพัทยา ห2างชายฝ>?งพัทยา 7 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 
4 ตารางกิโลเมตร เป1นเกาะท่ีมีความสวยงาม มีหาดทรายขาว ท้ังยังอยู2ไม2ไกลจากกรุงเทพมหานคร และสภาพอากาศ
ที ่สามารถเดินทางไปเที ่ยวได�เกือบตลอดทั้งป/ ทำให�นักท2องเที ่ยวทั ้งชาวไทยและชาตินิยมมาอย2างไม2ขาดสาย  
เฉลี่ย 10,000 - 20,000 คนต2อวัน สร�างรายได�จากการท2องเท่ียวไม2ต่ำกว2า 5 ล�านบาทต2อวัน จากจำนวนประชากรท่ีอาศัย
หนาแน2น และจำนวนนักท2องเที่ยวที่หมุนเวียนมาเยือนจำนวนมาก ทำให�เกาะล�านมีปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เฉลี่ยถึง
ประมาณ 20 ตันต2อวัน ซ่ึงถือเป1นป>ญหาหลักของเกาะล�านในขณะนี้ เนื่องจากยังไม2มีวิธีการกำจัดขยะเหล2านี้ออกจากพ้ืนท่ี
เกาะได�อย2างเหมาะสม ในอดีตมีการจัดการโดยวิธีจัดเก็บด�วยรถขนถ2ายขยะมูลฝอย และนำส2งจากเกาะโดยทางเรือ 
มาพักถ2ายท่ีสถานีพักถ2าย ก2อนนำส2งไปกำจัดท่ีจังหวัดสระบุรี ท้ังนี้ ช2วงป/ พ.ศ. 2553 – 2555 เรือบรรทุกขยะดังกล2าว
ชำรุดไม2สามารถแล2นได� จึงไม2สามารถขนขยะออกไปกำจัดนอกพื้นที ่เกาะได�ตั ้งแต2นั ้นมา ประกอบกับประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ที่มิให�มีการขนย�ายขยะมูลฝอยข�ามเขตจังหวัด ทำให�มีป>ญหา
ขยะมูลฝอยตกค�างสะสม โดยป>จจุบันเกาะล�านมีการจัดเก็บขยะปริมาณเฉลี่ยประมาณ 20 ตันต2อวัน ด�วยรถบรรทุกขยะ 
มูลฝอยแบบปJคอัพ ความจุ 1 ตัน เก็บขนมูลฝอยวันละ 8 – 9 เท่ียวต2อวัน และรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาดใหญ2 ความจุ 
2.5 ตัน เก็บขนมูลฝอยวันละ 4 – 5 เที่ยวต2อวัน นำไปจัดการโดยเทกองบนพื้นที่ลานเทกองขยะ บริเวณใกล�หาดแสม 
ขนาดกว�างประมาณ 3 ไร2 ความลึกลงใต�ดินประมาณ 20 เมตร กองขยะสูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร โดยมีขยะ
ตกค�างสะสมบนเกาะกว2า 50,000 ตัน 

นอกจากป>ญหาด�านขยะแล�ว ยังพบว2าป>จจุบันเกาะล�านประสบกับป>ญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากบนเกาะล�าน 
ไม2มีแหล2งน้ำจืดตามธรรมชาติ เมืองพัทยาได�ให�สัมปทานบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด 
(มหาชน) หรือ East Water ในการผลิตน้ำทะเลให�เป1นน้ำจืดเพื่อจำหน2ายให�กับประชาชน โดยมีกำลังการผลิต 300 
ลูกบาศก+เมตรต2อวัน แต2กำลังการผลิตน้ำประปาก็ยังไม2เพียงพอต2อความต�องการของประชาชน ประชาชนบางส2วน 
จึงทำการซื้อน้ำจากฝ>?งพัทยาหรือศรีราชา บรรทุกใส2เรือขนาดใหญ2 รวมไปถึงการสร�างท่ีกักเก็บน้ำฝนไว�ใช�เอง โดยน้ำจืด 
บนเกาะมีราคาเฉลี่ยประมาณ 75 บาท/ลูกบาศก+เมตร  
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2. การใช�น้ำบาดาลบนเกาะล�าน 

จากสถานการณ+การขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช2วงหน�าแล�ง ประกอบกับน้ำที่ต�องซื้อมาจากฝ>?งมีราคาค2อนข�างสูง  
ทำให�ประชาชนส2วนใหญ2หันมาเจาะน้ำบาดาลเพื่อไว�ใช�ในยามขาดแคลน ทั้งนี้ จากการสืบค�นข�อมูลบ2อน้ำบาดาล 
ในฐานข�อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลับไม2พบข�อมูลบ2อน้ำบาดาล ทั้งของภาครัฐและเอกชน จากการสอบถาม 
ผู�ที่อาศัยบนเกาะล�าน ทำให�ได�ทราบข�อมูลว2า บ2อน้ำบาดาลที่เจาะส2วนใหญ2 ไม2ได�ขอรับอนุญาตเจาะอย2างถูกต�อง  
ท่ีน2าเป1นห2วงคือ การเจาะน้ำบาดาลในบางพ้ืนท่ี เป1นพ้ืนท่ีซ่ึงอยู2ใกล�แหล2งฝ>งกลบขยะ (ซ่ึงฝ>งลึกไปในดินกว2า 20 เมตร) 
จึงควรมีการศึกษาลักษณะทางธรณีฟJสิกส+และอุทกธรณีวิทยาในพื้นที่ดังกล2าวอย2างละเอียด รวมไปถึงการสร�างบ2อ
สังเกตการณ+ในพื้นที่ใกล�เคียงเพื่อติดตามสถานการณ+คุณภาพน้ำบาดาล เพื่อปZองกันการปนเป[\อนของน้ำบาดาลที่จะ
เกิดข้ึน เพราะหากชั้นน้ำบาดาลท่ีเจาะนี้เกิดการปนเป[\อนและลุกลามเป1นบริเวณกว�าง ก็เป1นเรื่องยากและต�องใช�เวลาท่ี
จะฟ[\นฟูให�กลับมามีสภาพดังเดิม  วิกฤตการณ+ด�านน้ำในพื้นที่ก็อาจจะรุนแรงขึ้นเป1นทวีคูณ นอกจากนี้ การให�ความรู� 
ความเข�าใจเรื่องน้ำบาดาลแก2คนในพ้ืนท่ีก็ถือเป1นเรื่องท่ีควรให�ความสำคัญ เพ่ือให�เกิดความรู�สึกหวงแหนในทรัพยากร
อันทรงคุณค2านี้ร2วมกัน  

ทั้งนี้ ควรมีการผลักดันให�เป1นโครงการศึกษาวิจัยที่ดำเนินการโดยบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
มิใช2การว2าจ�างให�เอกชนดำเนินการศึกษา เพื่อให�เกิดการพัฒนาองค+ความรู�อย2างต2อเนื่องของบุคลากรภายในองค+กร 
โดยใช� Agile Methodology ในการสร�างทีมการทำงานท่ีแข็งแกร2งแบบ cross-functional team 

 

3. Agile Methodology 
Agile Methodology เป1นแนวคิดยุคใหม2สำหรับจัดการโครงการ (Project Management Methodology) 

ที ่เน�นการตัดสินใจ ทำงานอย2างรวดเร็ว เน�นการปฏิสัมพันธ+ระหว2างบุคคลมากกว2าสนใจกระบวนการทำงาน  
โดยชื่อเสียงของ Agile ส2วนหนึ่งมาจากความสำเร็จของ Google หรือ Facebook ซึ่งพบว2า ความสำเร็จของทั้ง 2 
บริษัทนี้ เกิดจากการทำงานแบบ Agile โดยการทำงานแบบ Agile มีความสำคัญมากขึ้นในป>จจุบัน เนื่องจากภาวะ 
การเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด�านที่องค+กรกำลังเผชิญทำให�ลักษณะขององค+กรแบบเดิมที่เราคุ�นเคย ที่เน�นเสถียรภาพ  
มีโครงสร�างท่ีชัดเจน มีการกำหนดเปZาหมาย การตัดสินใจ และถ2ายทอดจากบนลงล2าง ไม2เหมาะสมอีกต2อไป  

หลักการทำงานแบบ Agile ส2งผลให�เกิดงานที่มีผลลัพธ+ออกมาได�อย2างรวดเร็ว กระชับ งบไม2บานปลาย และ
ค2อนข�างยืดหยุ2น และพร�อมปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงรอบข�างได�เสมอ อย2างไรก็ดี การประยุกต+ใช� Agile 
ต�องอาศัยมุมมอง และวิสัยทัศน+ใหม2 ๆ ของผู�บริหาร เพราะเป1นแนวคิดท่ีเน�นให�เกิดงานแบบทีมเล็ก ๆ ท่ีแข็งแกร2ง  

เราสามารถนำการทำงานแบบ Agile มาทดลองใช�ในโครงการศึกษาด�านน้ำบาดาลที่ไม2ใหญ2มาก ดังเช2น 
โครงการศึกษาด�านน้ำบาดาลในพื้นที่เกาะล�าน ตามที่ได�เสนอไปข�างต�น โดยจัดทีมให�เป1น cross-functional team 
และใช�แนวคิดหลัก ๆ ของการทำงาน ดังนี้ 

3.1 ทำงานเป1นทีมและเน�นการสื่อสารกันในทีม โดยเน�นการเป1นเครือข2ายของทีม ที่จะมีอิสระในการคิด 
ตัดสินใจ มีความยืดหยุ2น มีบทบาทหน�าที่ที่ชัดเจน แต2ขณะเดียวกันก็มุ2งเน�นที่ผลงานมากกว2ากิจกรรม และทีมเหล2านี้
จะต�องสามารถเชื่อมโยงและประสานงานกันได�อย2างดี และไม2ทำงานท่ีซ้ำซ�อนกัน 

3.2 ผิดพลาดได� และต�องแก�ไขให�เร็ว พร�อมเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู2เสมอ 
3.3 ค2อย ๆ พัฒนางานไปทีละนิด และมีการอับเดตกันอยู2เป1นประจำ โดยไม2ต�องรอส2งเม่ือเสร็จท้ังโครงการใหญ2 
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3.4 ลดขั ้นตอนที่ไม2จำเป1น เช2น ให�ความสำคัญกับงานด�านเอกสารน�อยลง ลดขั ้นตอนการดำเนินการ 
ด�านเอกสาร อาทิ การอนุมัติตามข้ันตอนท่ีอาจส2งผลต2อระยะเวลา 

3.5 สามารถจัดสรรงบประมาณได�อย2างยืดหยุ2นและคล2องตัว มิใช2การวางระบบงบประมาณ ที่ต�องวางแผน
ล2วงหน�าอย2างยาวนาน และไม2สามารถเปลี ่ยนแปลงได�เมื ่อสถานการณ+เปลี ่ยนไป Agile Organization จะมี 
การทบทวนและประเมินในกิจกรรมและโครงการต2าง ๆ ตลอดเวลา และพร�อมที่จะเริ่มในสิ่งใหม2 ๆ หรือยกเลิกในสิ่ง 
ที่ไม2มีประโยชน+ได�อย2างรวดเร็ว และสามารถที่จะโอนกำลังคน งบประมาณ ทรัพยากร ระหว2างแต2ละกิจกรรมหรือ
โครงการได�อย2างรวดเร็ว 

3.6 การตัดสินใจจะเน�นความเร็ว ประสิทธิภาพ และการตัดสินใจอย2างต2อเนื่อง โดยไม2ต�องรอให�มีข�อมูล 
ครบแล�วถึงตัดสินใจ หากมีข�อมูลและความเป1นไปได�ส2วนหนึ่งก็สามารถตัดสินใจได�แล�ว และแทนท่ีจะตัดสินใจในเรื่อง
ใหญ2 ๆ ที่นาน ๆ มาที ก็เปลี่ยนเป1นตัดสินใจบ2อย ๆ ตัดสินใจในเรื่องเล็ก ๆ และทดสอบ ทดลองในสิ่งที่ตัดสินใจ 
เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�และปรับไปเรื่อย ๆ 

 

4. Key Success Factors 

หัวใจหลักท่ีจะทำให� Agile Methodology ประสบความสำเร็จ เพ่ือก�าวไปสู2 Digital Organization ได�แก2 
4.1 Attitude (ทัศนคติ) 
ในการเปลี่ยนแปลงใดก็ตาม ผู�ท่ีอยู2ในทีมเดียวกันนั้นควรมีทัศนคติร2วมกัน ต้ังแต2ระดับผู�บริหาร ไปจนถึงระดับ

ผู�ปฏิบัติงาน หากมีทัศนคติท่ีไม2สอดคล�องหรือไปในทิศทางเดียวกันก็ย2อมท่ีจะทำให�เกิดความสำเร็จข้ึนได�ยาก กล2าวคือ 
ในองค+กรเดียวกัน หรือทีมเดียวกัน ควรมีวัฒนธรรมประจำองค+กร หรือวัฒนธรรมประจำทีมในเชิงบวกร2วมกัน เพ่ือให�
ทีมสามารถขับเคลื่อนไปข�างหน�าได�อย2างเข�มแข็ง 

4.2 Resource (ทรัพยากร) 
คำว2าทรัพยากรในที่นี้ มีความหมายรวมไปถึง งบประมาณ และทรัพยากรมนุษย+ หากคนในองค+กรมีความ

พร�อมทั้งด�าน ความรู� ความสามารถ และจิตใจ มีความพร�อมที่จะปรับตัวอยู2เสมอ มีผู�บริหารที่พร�อมจะเปลี่ยนไป 
กับเรา มีบุคลากรที่พร�อมจะลงมือทำงานอย2างจริงจัง มีความกล�าที่จะคิดนอกกรอบ ก็จะเป1นฟ>นเฟ[องผลักดันให�เกิด 
Digital Organization มากยิ่งข้ึน 

4.3 Technology (เทคโนโลยี) 
เทคโนโลยีเป1นอีกป>จจัยหนึ่งที่สำคัญ ทั้งนี้ แต2ละองค+กรต�องเลือกสรรเทคโนโลยีให�มีความเหมาะสมกับงาน

ของตนเอง รวมถึงการหม่ันศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติมเพ่ือเปJดโลกทัศน+ให�ทันต2อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู2เสมอ 
 

5. ข�อเสนอการเปล่ียนแปลง 

 ในป>จจุบัน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได�นำเนินโครงการศึกษาวิจัยที่เกี ่ยวข�องกับงานวิชาการน้ำบาดาล
มากมาย ทั้งนี้ รูปแบบของโครงการส2วนใหญ2จะเป1นลักษณะโครงการขนาดใหญ2 โดยว2าจ�างให�มหาวิทยาลัยหรือ
บริษัทเอกชนเป1นผู�ดำเนินการศึกษาวิจัย ส2งผลให�บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยเฉพาะในรุ2นหลัง ๆ มานี้  
ขาดประสบการณ+ทำงานที่ได�มาจากทักษะการปฏิบัติงานจริง ขาดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ จึงอยากเสนอแนะ 
ให�มีการส2งเสริมการทำงานวิจัยขนาดเล็กมากขึ้น โดยให�บุคลากรของกรมฯ ได�รวมทีมกันเพื่อสร�าง Agile Team 
เพ่ือให�เกิดการพัฒนาองค+ความรู�และการสั่งสมประสบการณ+ในวิชาชีพอย2างต2อเนื่อง 
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Digital Mental Health Platform 

 

รัษฎาภรณ� เอ้ืออำนวย 
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ  

กรมสุขภาพจิต  
 

ยุทธศาสตรของประเทศจีนในป�จจุบันคือ การนำนวัตกรรมมาเป!นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ  
จากการศึกษาดูงาน ณ มณฑลเซ่ียงไฮ0 ประเทศจีนทำให0เห็นระบบของการพัฒนาด0านนวัตกรรมท่ีนำไปสู3 Digital 
transformation อย3างชัดเจนดังนี้ 1.รัฐบาลจีนให0ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย โดยรัฐบาลจีนได0ดึงดูดกลุ3มคนจีน 
ท่ีมีความสามารถด0านการวิจัย พัฒนาด0านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลับเข0ามาร3วมพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศ  
และดึงดูดกลุ3มคนผู0มีศักยภาพสูงภายในประเทศโดยรัฐบาลให0ความสะดวกแก3กลุ3มคนเหล3านี้ท้ังในเรื่องของท่ีอยู3อาศัย 
การคมนาคม และการใช0ชีวิตประจำวัน 2.การให0ความสำคัญกับการเก็บข0อมูล (Big Data) โดยนอกจากจะนำข0อมูล
จาก Big Data มาใช0ในการวิเคราะหโอกาสและแก0ป�ญหาของประเทศท้ังในด0านเศรษฐกิจ สังคม การแพทย 
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล0อมและการคมนาคมแล0ว ยังนำผลจากการวิเคราะหดังกล3าวมาใช0ต3อยอดในการสร0างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม3 ๆ อีกด0วย 3.การส3งเสริม Start up ในประเทศจีนเป!นไปอย3างเข0มแข็ง จากการมีส3วนร3วมของ
ภาครัฐและเอกชนในการจัดต้ังโครงการ Incubation ท่ีคอยช3วยเหลือเป!นตัวกลางในการสื่อสารระหว3างองคกรใหญ3
และ Strat up ในประเทศ รวมถึงอำนวยความสะดวกท้ังด0านสถานท่ี และการเข0าถึงตลาด 4.การใช0ข0อกฎหมายบังคับ
ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ทำให0ประเทศจีนสามารถก0าวเข0าสู3โลกดิจิทัล (Digital transformation) ได0อย3าง
แท0จริง เช3น การบังคับใช0ระบบ Single gateway หรือการใช0 Artificial Intelligence ในการตรวจจับเม่ือประชาชน
กระทำความผิดเป!นต0น ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ นอกจากจะได0เรียนรู0ถึงกระบวนการการส3งเสริมของภาครัฐท่ีส3งผล 
ต3อการพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศจีนแล0ว ยังทำให0เกิดความตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของนวัตกรรม 
ท่ีจะนำไปสู3การพัฒนาระบบการจัดการและให0บริการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพและเข0าถึงประชาชนมากยิ่งข้ึน 

 

Digital Mental Health Platform 

จากข0อมูลกรมสุขภาพจิตระบุว3าในประเทศไทยมีผู0ป]วยด0วยโรคซึมเศร0าจำนวน 1.2 ล0านคน แต3เข0ารับ 
การรักษาเพียง 1.5 แสนคน ผู0ท่ีมีป�ญหาจากการด่ืมสุราประมาณ 5.3 ล0านคน แต3เข0ารับการบำบัดรักษาไม3ถึง 1.2 
แสนคน สะท0อนได0ว3าการเข0าถึงบริการจิตเวชยังมีอยู3อย3างจำกัด เช3นเดียวกันจากการวิจัยของ สวรส. พบว3ามีเพียง 
11.8% ของผู0ท่ีมีประวัติการเจ็บป]วยสุขภาพจิต เช3น โรคซึมเศร0า โรคจิต เคยปรึกษาหรือรับบริการป�ญหาสุขภาพจิต
ในช3วงชีวิตท่ีผ3านมา และเพียง 2.9% ของผู0ท่ีมีประวัติเจ็บป]วยทางจิตในรอบปaผ3านมาเข0ารับคำปรึกษาภายใน 1 ปa 
ท่ีผ3านมา ขณะท่ี 1.8% ของผู0 มีประวัติป�ญหาการติดสุราและใช0สารเสพติด เคยเข0ารับปรึกษาและแก0ไขป�ญหายาเสพติด 
ในช3วงชีวิตท่ีผ3านมา และไม3เคยเข0ารับปรึกษาฯ ครั้งสุดท0ายภายใน 1 ปaท่ีผ3านมา หรือคิดเป!น 0% ผลการศึกษา
ชี้ให0เห็นว3า ผู0ท่ีมีป�ญหาสุขภาพจิตรวมถึงป�ญหาการติดสุราและสารเสพติดในช3วงชีวิตและในรอบ 1 ปa ท่ีผ3านมาเข0ารับ
บริการในสัดส3วนท่ีน0อย อาจมาจากการไม3เคยเข0ารับการรักษามาก3อนเลยหรือหยุดการรักษาไปนาน สอดคล0องกับ
ข0อมูลจากองคการอนามัยโลก (WHO) ท่ีประเมินว3าในประเทศรายได0ต่ำถึงปานกลาง จะมีประชากรเพียง 1 ใน 10 
ของผู0ท่ีมีป�ญหาสุขภาพจิตรุนแรง ท่ีรับบริการในรอบ 1ปaท่ีผ3านมา โดยอุปสรรคในการเข0ารับบริการอาจมาจากตัว
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ผู0ป]วยและญาติ เช3น ผู0ป]วยไม3ยอมรับว3าตนเองป]วย การเป!นภาระต3อญาติในการนำมารักษา การขาดแคลน
สถานพยาบาลและบุคลากรท่ีให0บริการ ป�ญหาของระบบบริการโดยรวม ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรในสัดส3วนท่ีสูงกว3ามากให0กับโรคท่ีทำให0เสียชีวิตก3อนวัยอันควร เม่ือเทียบกับโรคท่ีทำให0เกิดความพิการ 
หรือทุพพลภาพจากความผิดปกติทางจิต เป!นต0น 

ป�ญหาจากโรคทางจิตเวช และยาเสพติด นั้น นอกจากเพ่ิมความเสี่ยงต3อโรคไม3ติดต3อเรื้อรังทางกายอ่ืน ๆ 
สาเหตุส3วนหนึ่งมาจากความผิดปกติทางจิตซ่ึงส3วนใหญ3จะพบในกลุ3มคนวัยทำงาน วัยเรียนท่ีมีอาการของโรคเรื้อรัง
ต0องใช0เวลารักษาต3อเนื่อง การไม3ได0รับการรักษาท่ีเหมาะสมแต3เนิ่น ๆ อาจส3งผลให0ต0องออกจากการเรียนกลางคัน 
หรือขาดรายได0จากการหยุดงาน หรือตกงาน เป!นภาระกับครอบครัวและสังคมในระยะยาว ดังนั้นการส3งเสริมปfองกัน
สุขภาพจิต จึงถือว3าเป!นการลงทุนระระยาวท่ีจะลดต0นทุนความสูญเสียงบประมาณจากความเจ็บป]วยของภาครัฐได0 
โดยเฉพาะวัยรุ3น จากข0อมูลขององคการอนามัยโลก (WHO) พบว3าจำนวนกว3า 1 ใน 6 ของผู0ป]วยจิตเวช มีอายุระหว3าง 
10 – 19 ปa  และป�ญหาการฆ3าตัวตายเป!นสาเหตุการตายอันดับท่ี 3 ของโลกนั้นเกิดข้ึนในวัยรุ3นอายุระหว3าง 15 – 19 ปa   
นอกจากนี้แล0วยังมีการศึกษาพบว3ามากกว3า 75% ของผู0ท่ีป]วยด0วยโรคทางจิตเวชนั้นถูกพัฒนามาก3อนอายุ 25 ปa 
และส3วนใหญ3ไม3สามารถตรวจเจอหรือได0รับการรักษาอย3างทันท3วงที จากการศึกษาพบว3าป�ญหาสุขภาพทางจิตท่ีส3งผล
กระทบต3อวัยรุ3นไทย ได0แก3 ภาวะปรับตัวผิดปกติ ป�ญหาการใช0สารเสพติด ป�ญหาเอกลักษณทางเพศ ป�ญหาพฤติกรรม
เกเร ก0าวร0าว โรคกลัวอ0วน คลั่งผอม และป�ญหาการต้ังครรภไม3พร0อม (ต้ังครรภในวัยรุ3น) ป�ญหาเหล3านี้อาจก3อให0เกิด
โรคทางจิตเวช ท่ีส3งผลต3อพฤติกรรมการแสดงออก รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู0ในด0านต3าง ๆ  ในระดับแตกต3างกันไป  
หากไม3ได0รับการวินิจฉัยและดูแลอย3างถูกต0องจะส3งผลต3อพฤติกรรม การเข0าสังคม และการใช0ชีวิตระยะยาวต3อไป 
โดยเฉพาะป�ญหาการติดสารเสพติดท่ีเป!นป�ญหาท่ีมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเป!นอย3างมาก ท้ังการใช0สารเสพติด
ประเภทท่ีถูกกฎหมายเช3น บุหรี่-เหล0า และสารเสพติดท่ีผิดกฎหมาย เช3น กัญชา ยาบ0า เฮโรอีนเป!นต0น จากผล 
การสำรวจของสำนักงานสถิติแห3งชาติพบว3า อายุน0อยท่ีสุดเริ่มสูบบุหรี่ คือ11 ปa และพบว3าผู0สูบบุหรี่อายุ 15 ปaข้ึนไป 
เพ่ิมข้ึนประมาณ 6 แสนคนต3อปa นอกจากนี้ ยังพบการเสพสารเสพติดในเด็กโดยเด็กอายุต่ำสุดเริ่มเสพเม่ืออายุ 7 ปa  
ซ่ึงถ0าหากร3วมกันปfองกันมิให0เกิดเด็กและเยาวชนหน0าใหม3จะสามารถลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได0 80,000 – 
160,000 บาทต3อคน 

การพัฒนาการให0บริการด0าน Digital Mental Health Platform เป!นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะสามารถใช0ในการ
ปrดช3องว3างของการเข0าถึงการบริการจิตเวชได0 รวมถึงสามารถส3งเสริมปfองกันป�ญหาสุขภาพจิตแก3บุคคลท่ัวไป
โดยเฉพาะวัยรุ3นก3อนท่ีจะนำไปสู3โรคทางจิตเวช นอกจากนั้นแล0วยังสามารถช3วยลด stigma ของผู0เข0ารับบริการ 
ในการเข0ารับบริการปรึกษาป�ญหาสุขภาพจิต เพ่ือนำไปสู3การเข0ารับการรักษาด0านสุขภาพจิตได0อย3างทันท3วงที  
การให0บริการผ3าน Digital Mental Health Platform เช3น การให0บริการให0คำปรึกษาเบ้ืองต0นผ3าน Application 
โดย จิตแพทยหรือนักจิตวิทยา การพัฒนา Application ท่ีช3วยบันทึกอารมณของบุคคลในแต3ละวันท่ีจะเป!นสัญญาณ
เบ้ืองต0นสำหรับการเข0าขอคำปรึกษา รวมไปถึงการพัฒนา Application สำหรับการบำบัดรักษา เป!นต0น  
จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน ทำให0เกิดข0อเสนอแนะในการพัฒนาการให0บริการด0านจิตเวชสู3การให0บริการโลก
ดิจิทัล (Digital Transformation) ดังนี้ 
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1.ด0านนโยบาย นโยบายท่ีชัดเจนเป!นเครื่องมือหนึ่งท่ีสามารถกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนทางนวัตกรรม 
ขององคกรให0เกิดข้ึนอย3างเป!นรูปธรรม การกำหนดนโยบายในการพัฒนาการให0บริการด0าน Digital Mental Health 
Platform จะทำให0เกิดแนวทางในการดำเนินงานให0ได0เปfาหมายตามต0องการ 

2.ด0านทรัพยากรบุคคล สร0างวัฒนธรรมใหม3ในองคกร จูงใจให0คนในองคกรเกิดความเชื่อม่ันในศักยภาพ 
ของตนเองและสร0างความตระหนักรู0ถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู3โลกดิจิทัล (Digital Transformation) 
เพ่ือให0คนในองคกรเกิดความพร0อมในการเรียนรู0สิ่งใหม3และมีทิศทางในการขับเคลื่อนไปในทางเดียวกัน 

3.ด0านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดต้ังศูนยช3วยเหลือด0านเทคโนโลยี (Mental Health Incubation 
center) ท่ีช3วยสนับสนุนด0านการพัฒนานวัตกรรม โดยทำหน0าท่ีเชื่อมระหว3างหน3วยงานหรือบุคลากรท่ีต0องการพัฒนา
รูปแบบการให0บริการด0านสุขภาพจิตและจิตเวชผ3าน Platform กับผู0พัฒนาโปรแกรมให0เกิดความเข0าใจตรงกัน รวมถึง
คอยช3วยเหลือในด0านอ่ืน เช3น การหาแหล3งทุน การจัดหาสถานท่ีหรืออุปกรณ เป!นป�จจัยหนึ่งท่ีสำคัญท่ีจะทำให0 
การพัฒนานวัตกรรมนั้นเกิดความสำเร็จ 

เพราะโลกของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นพัฒนาไปก0าวไกลกว3าท่ีเราเคยคาดคิด เชื่อว3าอีกไม3เกิน 10 ปa 
ภายหน0า รูปแบบการให0บริการต3างจะเปลี่ยนแปลงไปอย3างสิ้นเชิงเพราะการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ท่ีก0าวกระโดด แต3ทุกสิ่งไม3ได0มีเพียงด0านดีเสมอไป ดังนั้นก3อนท่ีจะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดังกล3าวมาใช0 จึงควร
ศึกษาถึงผลกระทบท่ีอาจตามมาและพิจารณาถึงข0อดี ข0อเสียท่ีอาจเกิดข้ึน ให0เกิดผลกระทบทางลบต3อผู0ท่ีมีส3วนได0ส3วน
เสียอย3างน0อยท่ีสุด 
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Data Analytic กับข�อเสนอการพัฒนาระบบฐานข�อมูลป�โตรเลียมของไทย 

 

วชิรา  จิตต	ปราณี  

นักวิเคราะห	นโยบายและแผนชำนาญการ   

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 
1. ความรู�และประสบการณ,จากการฝ/กอบรม 

การฝ�กอบรมหลักสูตรการเสริมสร�างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข�าราชการ 
ผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง ณ เมืองเซ่ียงไฮ� และหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว�างวันท่ี 7 – 11 พฤษภาคม 2562 
กำหนดสถานท่ีเรียนรู� 7 แห�ง โดยได�รับความรู�และประสบการณ<จากการฝ�กอบรมโดยสังเขป ดังนี้   

� สถานกงสุลไทย ณ นครเซ่ียงไฮ� 
นครเซ่ียงไฮ�  เปลี่ยนผ�านจากเมืองอุตสาหกรรมประมงในอดีต มาเป?นเมืองศูนย<กลางการพัฒนา 

ด�านการเงิน เศรษฐกิจ การค�า การลงทุนชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีปBจจัยความสำเร็จท่ีสำคัญ 
จากวิสัยทัศน<และความเข�มแข็งของผู�นำประเทศ การให�ความสำคัญต�อการส�งเสริมการวิจัย การพัฒนา 
ทางวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนและวิเคราะห<ข�อมูลร�วมกัน (Sharing and Analyst Bid Data) 
ระหว�างภาครัฐและเอกชนในการบริหารจ ัดการมหานครอย�างเป ?นระบบ รวมทั ้งท ัศนคติ (Mindset)  
ของประชาชนในประเทศท่ีเชื่อม่ันในผู�นำและนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ 

� Shanghai Metro Data 
Shanghai Metro Data เป?นบริษัทผู�นำในการเก็บรวบรวม วิเคราะห<  และพยากรณ< ข�อมูลท่ีสำคัญ 

ในการวางแผนพัฒนาเมืองท่ีสำคัญของจีน ท้ังมหานครเซ่ียงไฮ� หางโจว หนานจิง อาทิ ข�อมูลด�านการคมนาคม 
ประชากร ระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน การศึกษา รวมท้ังข�อมูลด�านเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญ โดยใช�ระบบ
ปBญญาประดิษฐ< (AI) และ Big Data เข�ามาช�วยพยากรณ<ข�อมูล ท้ังนี้หลักการดำเนินงานของ Shanghai Metro Data 
มุ�งเน�นการพัฒนา Data Club เพ่ือให�เกิดการแลกเปลี่ยนและใช�ประโยชน<ข�อมูลร�วมกัน (Data Sharing) ระหว�าง
หน�วยงานภาครัฐและเอกชน ให�สามารถนำไปใช�วางแผนพัฒนาเมือง และการพัฒนาทางธุรกิจ แบบ Win – Win 
Situation  

� Shanghai Urban Planning Exhibition Center 
ศูนย<นิทรรศการแสดงระบบการวางผังเมืองของมหานครเซ่ียงไฮ� ซ่ึงเป?นมหานครท่ีมีการวางผังเมืองอย�างเป?น

ระบบ โดยนำเทคโนโลยีการวิเคราะห<ข�อมูล Big Data มาใช�เพ่ือกำหนดยุทธศาสตร<ในการพัฒนาระบบโครงสร�าง
พ้ืนฐาน การวางแผนขยายเมืองและจัดโซนนิ่งอย�างเป?นระบบ เพ่ือรองรับเป̀าหมายการเป?นเมืองศูนย<กลางการพัฒนา
ด�านเศรษฐกิจของจีน ตลอดจนรองรับการวางผังเมืองล�วงหน�าจนถึงปa 2015 ท่ีคำนึงถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู�
กับการเป?นเมืองคาร<บอนต่ำ อันจะส�งผลต�อรูปแบบการใช�ชีวิตของประชากรในอนาคต 

Sh Zj Incubation Center Joint Platform 
ศูนย<บริการให�คำปรึกษาบ�มเพาะธุรกิจ Start Up ด�านนวัตกรรมท่ีมีศักยภาพในการเติบโต และสามารถ

ก�อให�เกิดการพัฒนาต�อยอดทางธุรกิจและเทคโนโลยีของประเทศ ศูนย< Sh Zj Incubation Center แห�งนี้ได�รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการให�บริการคำปรึกษาทางธุร กิจ การวางแผนกลยุทธ<การตลาด  
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การหาตลาดผู�ซ้ือ ตลอดจนการสร�างแบรนด<และสื่อโฆษณาสินค�า โดยมีการนำระบบ Big  Data มาใช�ในการวิเคราะห<
รูปแบบการส�งเสริม Start Up ตลอดจนวิเคราะห<การอยู�รอดของผลิตภัณฑ<ในตลาดเพ่ือปรับปรุงรูปแบบธุรกิจให�ตอบ
โจทย<ด�วย 

Shanghai Panda Group 
บริษัทบริหารจัดการส�งน้ำประปาท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีร�อยละ 30 ของมหานครเซ่ียงไฮ�  และอีกกว�า 

ร�อยละ 10 ของพ้ืนท่ีประเทศจีน บริษัท Panda Group มีความโดดเด�นในการใช� AI ในการออกแบบระบบบริหาร
จัดการน้ำประปาให�เหมาะสมกับอาคารสูงแต�ละแห�ง ตลอดจนมีระบบ Big Data ในการติดตามและวิเคราะห<ข�อมูล
แบบ real time ผ�านโครงข�ายระบบฐานข�อมูลเพ่ือควบคุมคุณภาพน้ำประปา ตลอดจนมีระบบแจ�งเตือน (Warning 
System) แรงดันน้ำกรณีเกิดเหตุขัดข�อง เพ่ือแก�ไขปBญหาและป̀องกันความเสียหายจากระบบได�ทันสถานการณ<  

Could Town 
เป?น พ้ืนท่ี ต้ังมหาวิทยาลัยด�านวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี ท่ี มุ� งเน�นการสร�างนวัตกรรม โดยมีการ 

ดึงนักวิทยาศาสตร< และผู�มีศักยภาพสูงด�านวิชาการและการวิจัยท้ังในและต�างประเทศให�เข�ามาบริหารและพัฒนา
หลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้นอกจากพ้ืนท่ีต้ังมหาวิทยาลัยแล�ว บริเวณโดยรอบยังพัฒนาเป?นเมือง 
แห�งอุตสาหกรรมและนวัตกรรม เพ่ือรองรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีด�วย 

Shanghai Tea Metropole International Travel Service Co., Ltd 
เป?นบริษัทให�บริการด�านการท�องเท่ียวท่ีมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�ในการ

ให�บริการ (Digital Transformation) รวมท้ังวิเคราะห<รูปแบบการท�องเท่ียวของกลุ�มลูกค�าเพ่ือแสวงหาช�องทาง
การตลาดใหม� ตลอดจนสร�าง Digital Platform และ Social Application ในการสื่อสารระหว�างลูกค�ากับบริษัท
เพ่ือให�เข�าถึงกลุ�มลูกค�าได�มากยิ่งข้ึน  

 

2. ข�อเสนอการพัฒนาการดำเนนิงาน 
ความรู�และประสบการณ<จากการฝ�กอบรม ณ เมืองเซ่ียงไฮ� และหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ทำให�ตระหนักได�ว�าปBจจัยท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศอย�างก�าวกระโดดของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
อยู�บนพ้ืนฐานของการให�ความสำคัญต�อการพัฒนาเทคโนโลยีและข�อมูลสารสนเทศอย�างต�อเนื่อง โดยเฉพาะการใช�
ประโยชน< จากการวิเคราะห<ข�อมูล Big Data ในการวางแผนนโยบายต�าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศ ตลอดจนการนำ 
Digital Transformation เข�ามาเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของหน�วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุน 
การตัดสินใจของผู�บริหารอย�างมีประสิทธิภาพ ด�วยเหตุนี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซ่ึงเป?นหน�วยงานหลัก
ในการกำหนดนโยบายและแผนด�านพลังงานของประเทศไทย จึงจำเป?นต�องพัฒนาข�อมูลสารสนเทศให�สอดรับ 
กับการปฏิบัติงานและสถานการณ<โลก โดยเฉพาะข�อมูลด�านปrโตรเลียม ซ่ึงเป?นพลังงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศ 
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจท้ังในระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยมีข�อเสนอ 
การพัฒนาการดำเนินงานด�านข�อมูลปrโตรเลียมขององค<กรดังต�อไปนี้ 
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การพัฒนาระบบฐานข�อมูลป�โตรเลียม 
 

ท่ีมาและความสำคัญ 
 กองนโยบายปr โตรเลียม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีภารกิจในการเสนอแนะนโยบาย 
ด�านปrโตรเลียมของประเทศ โดยมีโครงสร�างตามภารกิจงาน 3 ด�าน ประกอบด�วย ด�านน้ำมันและกsาซปrโตรเลียมเหลว 
(LPG) ด�านกsาซธรรมชาติ และด�านเชื้อเพลิงชีวภาพ ท้ังนี้องค<ประกอบท่ีสำคัญประการหนึ่งในการเสนอแนะนโยบาย 
ท่ีมีประสิทธิภาพ อยู�บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห<ข�อมูลท่ีถูกต�อง ครอบคลุม และทันสถานการณ< โดยปBจจุบัน 
กองนโยบายปrโตรเลียมได�พัฒนาระบบฐานข�อมูลราคาปrโตรเลียม ซ่ึงเป?นเครื่องมือท่ีสำคัญในการจัดเก็บและรวบรวม
ข�อมูลราคาน้ำมันและกsาซ LPG อาทิ ราคาน้ำมันดิบและกsาซ LPG ตลาดโลก ราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร< และ
ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ ประกอบการติดตามและวิเคราะห<โครงสร�างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและกsาซ LPG  
เพ่ือบริหารจัดการอัตราเงินจัดเก็บกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และเสนอแนะนโยบายด�านราคาน้ำมันและกsาซ LPG 
อย�างไรก็ดีข�อมูลด�านปrโตรเลียมท่ีสำคัญอ่ืน ๆ ท้ังด�านกsาซธรรมชาติ และด�านเชื้อเพลิงชีวภาพ ยังถูกจัดเก็บรวบรวม
โดยผู�ปฏิบัติงานแต�ละคนในรูปแบบ Excel File และข�อมูลเชิงเอกสารท่ีไม�สะดวกต�อการปฏิบัติงาน รวมท้ัง 
ขาดการเชื่อมโยงกับระบบฐานข�อมูลท่ีเก่ียวข�องอ่ืนภายในหน�วยงาน ดังนั้นจึงเสนอข�อเสนอการพัฒนางานโดย  
“การพัฒนาระบบฐานข�อมูลปrโตรเลียม” เพ่ือเป?นระบบฐานข�อมูลกลางของกองนโยบายปrโตรเลียม ในการจัดเก็บ 
รวบรวม และวิเคราะห<ข�อมูลท่ีสำคัญอย�างเป?นระบบ เพ่ิมขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และประโยชน<ในการวางแผน
และเสนอแนะนโยบายด�านปrโตรเลียมของประเทศได�ทันต�อสถานการณ< 
 

แนวทางการพัฒนาระบบฐานข�อมูลป�โตรเลียม 
ระบบฐานข�อมูลปr โตรเลียม (Petroleum Division Database : EPPO-PDD) สามารถพัฒนาต�อยอด 

จากระบบฐานข�อมูลราคาปrโตรเลียม (EPPO-PPD) ของกลุ�มน้ำมันและกsาซ LPG และเชื่อมโยงกับระบบฐานข�อมูล
สถิติพลังงาน (EPPO-ENGDB) ของศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.สนพ.) เพ่ือจัดเก็บรวบรวมข�อมูล 
ท่ีสำคัญด�านปrโตรเลียมอย�างเป?นระบบ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให�ผู�ปฏิบัติงานทุกคนท่ีได�รับสิทธิสามารถเข�าถึง
ข�อมูลได�สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบฐานข�อมูลปrโตรเลียม ดังนี้ 

1. การดำเนินการระยะส้ัน (Quick Term) 
ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 6 เดือน  โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้ 
1.1 วิเคราะห<ความต�องการใช�ข�อมูลในการปฏิบัติงาน ด�านน้ำมันและกsาซ LPG ด�านกsาซธรรมชาติ  

และด�านเชื้อเพลิงชีวภาพ เพ่ือเป?นแนวทางในการจัดทำบัญชีรายการฐานข�อมูลปrโตรเลียม 
1.2 จัดทำบัญชีรายการฐานข�อมูลปrโตรเลียม อาทิ รายการข�อมูลท่ีต�องการใช� แหล�งข�อมูล (จัดเก็บรวบรวม

แล�วในปBจจุบัน, สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข�อมูลอ่ืน, ต�องจัดเก็บรวบรวมเพ่ิมเติมจากแหล�งข�อมูลใด) ความถ่ี 
ในการจัดเก็บข�อมูล (รายวัน, รายเดือน, รายปa) รูปแบบไฟล<และการนำเข�าข�อมูล (Transfer, Manual) ความจำเป?น
ในการใช�งาน (เร�งด�วน, พัฒนาในระยะต�อไป) เป?นต�น เพ่ือเป?นแนวทางในการออกแบบระบบฐานข�อมูลท่ีสอดคล�อง
กับความต�องการของผู�ใช�งาน 
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2.การดำเนินการระยะกลาง (Short Term) 
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปa  โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้ 
2.1 ออกแบบโครงสร�างระบบฐานข�อมูลปrโตรเลียม ให�เชื่อมโยงกับระบบฐานข�อมูลราคาปrโตรเลียม  

และระบบฐานข�อมูลสถิติพลังงานท่ีใช�งานอยู�ในปBจจุบัน โดยให�รองรับการใช�งานผ�าน Web base Application และ
สามารถรายงานผลในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ Excel File, PDF File, HTML 

2.2 พัฒนาระบบฐานข�อมูลปrโตรเลียม เพ่ือจัดเก็บรวบรวมข�อมูลตามบัญชีรายการฐานข�อมูลข�อ 1 ตลอดจน
ประมวลผล และรายงานผลข�อมูลตามรูปแบบท่ีกำหนด โดยสามารถแยกหมวดหมู�ตามคลังข�อมูลท่ีจัดเก็บได�ดังนี้ 

1.1.1 คลังข�อมูลราคาปrโตรเลียม 
� ข�อมูลท่ีเชื่อมโยงกับระบบฐานข�อมูล EPPO-PPD : อาทิ ราคาน้ำมันดิบและกsาซ LPG 

ตลาดโลก ราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร< โครงสร�างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและกsาซ LPG ค�าการตลาดและราคาขายปลีก 
น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศ อัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

� ข�อมูล ท่ี เชื่อมโยงกับระบบฐานข�อมูล EPPO-ENGDB : อาทิ  มูลค�าการนำเข�า มูลค� า 
การส�งออก และมูลค�าการใช�น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป 

� ข�อมูลท่ีต�องนำเข�าในระบบฐานข�อมูล EPPO-PDD เพ่ิมเติม : ท้ังนี้อาจเป?นข�อมูลท่ีมี  
การจัดเก็บรวบรวมอยู�แล�วในปBจจุ บัน โดยผู�ปฏิ บั ติงานแต�ละกลุ�มงานของกองนโยบายปr โตรเลียมในรูปแบบ File ต�าง  ๆ 
รวมท้ังเป?นข�อมูลท่ีจำเป?นต�องจัดเก็บเพ่ิมเติม อาทิ ราคากsาซธรรมชาติและกsาซธรรมชาติเหลว (LNG) ตลาดโลก  
ราคากsาซธรรมชาติในประเทศและกsาซธรรมชาตินำเข�าจากเมียนมา โครงสร�างราคา Pool Gas ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ 
(B100 และเอทานอล) และวัตถุดิบท่ีใช�ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ต�นทุนการผลิตกsาซ LPG รายแหล�ง ฐานะกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง และประมาณการสภาพคล�องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เป?นต�น 

1.1.2 คลังข�อมูลปริมาณปrโตรเลียม 
� ข�อมูลท่ีเชื่อมโยงกับระบบฐานข�อมูล EPPO-PPD : อาทิ ปริมาณการใช�เชื้อเพลิงชีวภาพ 
� ข�อมูล ท่ี เชื่อมโยงกับระบบฐานข�อมูล EPPO-ENGDB : อาทิ ภาพรวม Supply Chain 

(ปริมาณการผลิต การนำเข�า การส�งออก) น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป กsาซ LPG กsาซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงชีวภาพ
รายแหล�งของประเทศ รวมท้ังปริมาณการใช�กsาซ LPG และกsาซธรรมชาติ รายสาขาเศรษฐกิจ 

� ข�อมูลท่ีต�องนำเข�าในระบบฐานข�อมูล EPPO-PDD เพ่ิมเติม : อาทิ ปริมาณการใช�น้ำมัน
สำเร็จรูป กsาซ LPG และกsาซธรรมชาติรายจังหวัด เพ่ือวิเคราะห<ข�อมูลรองรับความต�องการใช� การจัดหา และ 
การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานปrโตรเลียม ตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) ซ่ึงวางแผนลงถึงระดับภูมิภาค 
เป?นต�น 

2.1.3  คลังข�อมูลเศรษฐกิจปrโตรเลียม และข�อมูลสนับสนุนอ่ืน ๆ 
� ข�อมูลท่ีเชื่อมโยงกับระบบฐานข�อมูล EPPO-PPD : อาทิ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ 
� ข�อมูลท่ีเชื่อมโยงกับระบบฐานข�อมูล EPPO-ENGDB : อาทิ จำนวนรถยนต<แยกตามประเภท

เชื้อเพลิงท่ีใช�  
� ข�อมูลท่ีต�องนำเข�าในระบบฐานข�อมูล EPPO-PDD เพ่ิมเติม : อาทิ จำนวนสถานีบริการน้ำมัน

เชื้อเพลิง กsาซ LPG และ NGV จำนวนผู�ประกอบการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (B100 และเอทานอล) เป?นต�น 
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3. การดำเนินการระยะยาว (Long Term) 
ระยะเวลาดำเนินการ : ภายหลังจาก 1 ปa  โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้ 
3.2 พัฒนาการคาดการณ< ราคาปr โตรเลียม (Petroleum Price Forecasting) โดยจัดต้ังทีมบุคลากร 

ในการปฏิบัติภารกิจติดตามสถานการณ<และคาดการณ<ราคาน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป และกsาซธรรมชาติตลาดโลก 
ร�วมกับการพัฒนาต�นแบบการพยากรณ< (Model) และประยุกต<ใช�เครื่องมือในการวิเคราะห<ข�อมูล (Analytical 
Tools) เช�น Tableau, Power BI โดยเชื่อมต�อกับระบบฐานข�อมูลปrโตรเลียม เพ่ือช�วยในการคาดการณ<ราคา
ปrโตรเลียมตลาดโลกประกอบการตัดสินใจในการเสนอแนะนโยบายด�านปrโตรเลียมของผู�บริหาร 

3.3 พัฒนาระบบแจ�งเตือนดัชนีท่ีสำคัญด�านปrโตรเลียม (Petroleum Index Warning) โดยเชื่อมต�อกับ
ระบบฐานข�อมูลปr โตรเลียม เพ่ือแจ�งเตือนราคาน้ ำมัน ดิบตลาดโลก และค� าการตลาดน้ ำมัน เชื้ อ เพลิ ง 
ท่ีติดตามเฝ`าระวังเม่ือถึงระดับตามเกณฑ< ท่ีกำหนด (เขียว –เหลือง – แดง) เพ่ือช�วยประกอบการตัดสินใจ 
ในการบริหารจัดการราคาปrโตรเลียมของผู�บริหารได�ทันต�อสถานการณ<  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงร�างโครงสร�างระบบฐานข�อมูลปrโตรเลียม 
 

ประโยชน,ต^อการพัฒนาองค,กร 
1. กองนโยบายปr โตรเลียม สำนักงานนโยบายและแผนพลั งงาน มีระบบฐานข�อมูลปr โตรเลียม  

เพ่ือเป?นฐานข�อมูลกลางในการจัดเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีสำคัญด�านปrโตรเลียมอย�างเป?นระบบ และเชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข�อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข�องของหน�วยงาน 

2. บุคลากรของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสามารถเข�าถึงและวิเคราะห<ข�อมูลด�านปrโตรเลียม 
ได�สะดวกรวดเร็ว เพ่ิมขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู�บริหาร อันก�อให�เกิดประโยชน<
ต�อการเสนอแนะนโยบายด�านปrโตรเลียมของประเทศได�ทันต�อสถานการณ<และมีประสิทธิภาพ 
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เป�ดโอกาสธุรกิจด�วย Big Data 
 

วทัญ�ู คุณาพรสุจริต  
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ  

กรมพัฒนาธุรกิจการค#า  
 

บทนำ  
 ท�ามกลางสภาวะเศรษฐกิจในป�จจุบันท่ีมีการแข�งขันกันอย�างสูง ข#อมูลท่ีเก่ียวข#องกับการทำธุรกิจนั้น 
ถือมีความสำคัญเป+นอย�างมาก เพราะสามารถทำให#ผู#ประกอบการสามารถตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจได#อย�างม่ันใจ 
อย�างไรก็ตามมีผู#ประกอบการจำนวนมากท่ียังเข#าถึงข#อมูลได#ไม�เต็มท่ี ทำให#มีข#อมูลประกอบการตัดสินใจในการเริ่มต#น
ธุรกิจมีไม�เพียงพอ ส�งผลให#ตัดสินใจผิดพลาด เพ่ิมความเสี่ยง และประสบป�ญหาขาดทุนตามมา 
 ป�จจุบันมีการพูดถึงข#อมูล Big Data กันเป+นวงกว#าง ในเรื่องของการวิเคราะห:ข#อมูลจำนวนมหาศาล เพ่ือให#
ได#ข#อมูลท่ีสามารถนำมาใช#ประโยชน:ได#ในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่อง การเลือกประเภทของธุรกิจให#เหมาะสม 
ตามตลาด และพ้ืนท่ีในแต�ละแห�ง ว�ามีความต#องการใช#สินค#าและบริการใดบ#าง และยังสามารถใช#ข#อมูลท่ีวิเคราะห:ได#
เหล�านี้ในการวางแผนกลยุทธ: รวมท้ังการสร#างยอดขาย สร#างรายได# ให#เกิดกำไรสูงสุด และนำมาเป+นตัวช�วยในการ
กำหนดทิศทางธุรกิจได#อย�างรวดเร็วในยุคท่ีมีข#อมูลมากมายเกิดข้ึนแบบ Real-time นอกจากนี้ข#อมูล Big Data 
เหล�านี้ยังทำให#ผู#ประกอบการเข#าใจสภาพตลาด วิเคราะห:ความต#องการและพฤติกรรมการซ้ือสินค#าของผู#บริโภค 
เพ่ือให#สามารถวางแผนนำเสนอสินค#าและผลิตภัณฑ:ท่ีลูกค#าต#องการได#ทันท�วงที 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค#า กระทรวงพาณิชย: ในฐานะหน�วยงานท่ีทำหน#าท่ีส�งเสริมผู#ผลิตและผู#ประกอบการ 
ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให#เป+นไปอย�างราบรื่น และมีศักยภาพพอท่ีจะแข�งขันได#ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ จึงมีส�วนสำคัญท่ีจะช�วยผลักดันให#เกิดการนำข#อมูล Big Data นี้มาให#ผู#ประกอบการท่ีจะเริ่มต#นทำธุรกิจ 
ได#เข#าถึง เพ่ือเป+นข#อมูลประกอบการตัดสินใจท่ีสำคัญ 2 เรื่องคือ ทำธุรกิจอะไรดี และทำธุรกิจนี้ท่ีไหนดี โดยระบบ
ช�วยวิเคราะห:ข#อมูลเชิงสถิติเพ่ือลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและเพ่ิมโอกาสทางการค#า ซ่ึงจะส�งผลดี 
ต�อการดำเนินธุรกิจของประชาชน ท้ังนี้การดำเนินงานรวบรวม จัดทำ และวิเคราะห:ข#อมูล Big Data นี้จำเป+น 
ต#องอาศัยความร�วมมือกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข#องท้ังในภาครัฐอ่ืน ๆ เช�น สำนักงานสถิติแห�งชาติ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป+นต#น  
 

ข�อเสนอแนะนำการเช่ือมโยงข�อมูล Big Data เพ่ือสร�างโอกาสทางธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค�า 
การดำเนินงานแบ�งเป+น 2 ส�วน ดังต�อไปนี้ 

1. การเช่ือมโยงข�อมูลจากหน1วยงานต1าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการทำธุรกิจ  
ท่ีผ�านมาหน�วยงานของรัฐในประเทศไทย ยังไม�มีการร�วมมือกันทางข#อมูลเพ่ือบูรณาการข#อมูลท่ีเป+นประโยชน:

ต�อประชาชนมารวมไว#ในท่ีเดียว เนื่องจากการทำงานท่ีแยกส�วนกันของระบบราชการไทย ท่ีมีการแบ�งงานกันทำ  
ทำให#ผู#ประกอบการท่ีต#องการหาข#อมูลเพ่ือเริ่มต#นธุรกิจนั้นต#องไปตามหาข#อมูลจากหลายแห�ง ซ่ึงอาจทำให#ได#ข#อมูล 
ไม�เพียงพอ ข#อมูลไม�อยู�ในรูปแบบเดียวกันท่ีทำให#สามารถวิเคราะห:ภาพรวมได# และไม�ครบถ#วนต�อการประกอบการ
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ตัดสินใจอย�างถูกต#องม่ันใจ ดังนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค#าสามารถเป+นหน�วยงานหลักในการรวบรวมและเผยแพร�ข#อมูล 
Big Data สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยมีหน�วยงานหลักท่ีเก็บข#อมูลปฐมภูมิเปKาหมาย ดังนี้ 

 

ลำดับ ประเภทข�อมูล หน1วยงาน 
1 ข#อมูลสำมะโนประชากร  

(จำนวนคน การศึกษา รายได#ครัวเรือน สุขภาพ แรงงาน ฯลฯ) 
สำนักงานสถิติแห�งชาติ 

2 ข#อมูลความจำเป+นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
(สุขภาพ สภาพแวดล#อม การศึกษา งาน รายได# ค�านิยม ฯลฯ) 

กรมการพัฒนาชุมชน 

3 ข#อมูลการจดทะเบียนพาณิชย: และนิติบุคคล 
(จำนวนและประเภทธุรกิจในแต�ละพ้ืนท่ี) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค#า 

 
ในป�จจุบันประเทศไทยมีเทคโนโลยีการจัดเก็บ วิเคราะห:ข#อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ และมีปริมาณข#อมูล 

ท่ีถูกจัดเก็บจากหน�วยงานท่ัวประเทศจำนวนมาก แต�ป�ญหาสำคัญคือการแบ�งป�นและเชื่อมโยงข#อมูล ดังนั้น 
เราต#องสร#างระบบท่ีเอ้ือให#แก�ทุกหน�วยงานให#ได#ประโยชน:ร�วมกัน (Win – Win Situation) แล#วใช#เทคโนโลยีมาเชื่อม
ข#อมูลด#วยการทำให#เป+นรูปแบบเดียวกัน (Normalized Data into Same Format) ตลอดจนใช#กลไกทางกฎหมาย
เพ่ือกำกับหน�วยงานให#ใช#รูปแบบการจัดเก็บข#อมูลในมาตรฐานเดียวกัน 

ยกตัวอย�างเช�น หากระบบนี้มีข#อมูลรอบด#านท่ีสมบูรณ:จะเป+นระบบท่ีสร#างโอกาสให#แก�ผู#ประกอบการ 
ซ่ึงจะเข#ามาใส�ข#อมูลและอัพเดทให#เป+นป�จจุบันทำให#สำนักงานสถิติแห�งชาติสามารถเพ่ิมมิติการเก็บข#อมูลและ 
การปรับปรุงข#อมูลตลอดเวลา (Real Time Data) จากท่ีทำการสำรวจสำมะโนประชากรทุก 10 ป̀ ในขณะเดียวกัน
พัฒนากรในแต�ละอำเภอท่ัวประเทศของกรมการพัฒนาชุมชนท่ีลงพ้ืนท่ีใกล#ชิดชาวบ#านและวิสาหกิจชุมชน 
ท่ีเป+นต#นกำเนิดของสินค#าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ: (OTOP) จะเข#าถึงแหล�งข#อมูลโอกาสธุรกิจและสามารถ 
ให#คำแนะนำแก�ผู#ประกอบการได#อย�างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง เพ่ิมโอกาสความสำเร็จ 

 

2. การใช�ข�อมูลเพ่ือเป�ดโอกาสทางธุรกิจ 
การรวบรวมข#อมูลนี้ต#องคำนึงถึงความต#องการของผู#ประกอบการเป+นสำคัญ โดยมุ�งเน#นตอบคำถามพ้ืนฐาน

ของประชาชนผู#ต#องการทำธุรกิจ1 คือ 
คำถามท่ี 1 ทำธุรกิจอะไรดี 
ระบบจะช�วยวิ เคราะห:ข#อมูลโดยใช#หลักการ Machine Learning เพ่ื อค#นหาโอกาสทางธุรกิจให#

ผู#ประกอบการรายย�อยท่ีมีข#อจำกัด ท่ีไม�สามารถจ#างนักวิเคราะห:เพ่ือทำ Market Research ได# กรมพัฒนาธุรกิจ
การค#าสามารถสร#างแพลทฟอร:มสำหรับให#บริการวิเคราะห:พฤติกรรมผู#บริโภคโดยใช#ข#อมูลสถิติ เช�น ป�จจุบันผู#คน 
ในเมืองไม�ค�อยมีเวลาในการทำงานบ#าน โดยเฉพาะการซักรีดเสื้อผ#า ท่ีต#องใช#เวลานาน ประกอบกับท่ีอยู�อาศัยเริ่มจำกัด
มากข้ึน โดยอาศัยอยู�ในคอนโดมิเนียม หรืออพาร:ทเมนท:เป+นส�วนใหญ� จึงเป+นโอกาสท่ีดีแก�ผู#ประกอบการท่ีสนใจ 
ทำธุรกิจร#านซัก อบ รีด ซ่ึงระบบท่ีจะพัฒนาข้ึนนี้ต#องสามารถเก็บสถิติได#ว�าในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีลักษณะคล#ายกัน (อาทิเช�น 

 

1 สอดคล#องกับนิยามของคำว�า BIG DATA ของบริษัท GOOGLE คือ “Using Data to Answer Question” หรือ ใช#ข#อมูลที่มีเพ่ือตอบคำถาม 
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มีความหนาแน�นประชากร พ้ืนท่ี การศึกษา จำนวนบริษัทในพ้ืนท่ีคล#ายกัน) มีค�าเฉลี่ยร#านซักรีดเสื้อผ#าจำนวน 10 ร#าน 
แต�ในป�จจุบันพ้ืนท่ีนี้มีร#านซักรีดเสื้อผ#าเปsดให#บริการเพียง 5 ร#าน จึงเป+นโอกาสทางธุรกิจท่ีดี เหมาะแก�ผู#ประกอบการ
รายย�อยท่ีจะตัดสินใจลงทุน 

คำถามท่ี 2 ทำธุรกิจท่ีไหนดี 
แม#ว�าป�จจุบันมีผู#ประกอบการจำนวนมากท่ีหันไปทำการค#าขายบนแพลทฟอร:มออนไลน:มากข้ึน ทำให#การเช�า

หน#าร#าน หรือหาทำเล เพ่ือประกอบธุรกิจนั้นไม�จำเป+นมากนัก อย�างไรก็ตามร#านค#าออนไลน:เหล�านี้ยังคงต#องพ่ึงพา
ระบบโลจิสติกส:ท่ีรวดเร็วและทันสมัย เพ่ือให#ตอบสนองต�อความต#องการของลูกค#าท่ีต#องการความรวดเร็วในการส�ง
สินค#า เพราะฉะนั้นแล#วหากสามารถวิเคราะห:ได#ว�าเส#นทางใดเป+นทางผ�าน หรือเป+นเส#นทางเดินรถ ก็สามารถสร#าง
โอกาสให#กับผู#ประกอบการท่ีต#องการให#บริการทางโลจิสติกส:ได# 

 

ข�อจำกัดของโครงการ 
 การใช#ทรัพยากรของรัฐท่ัวประเทศเพ่ือรวบรวมข#อมูลโอกาสทางการค#านี้อาจนำมาซ่ึงความกังวล 
หนึ่งประเด็นคือ หากภาครัฐไม�สามารถพัฒนาผู#ประกอบการรายย�อยให#มีศักยภาพทัดเทียมกับผู#ประกอบการรายใหญ�
เพ่ือให#พร#อมท่ีสำหรับลงทุนในโอกาสเหล�านี้ได# อาจทำให#การพัฒนาระบบฐานข#อมูลนี้จะกลายเป+นช�องทางท่ีสำคัญ 
ท่ีทำให#ธุรกิจรายใหญ�นั้นมีโอกาสท่ีจะดำเนินธุรกิจได#มากข้ึน และจะทำให#ผู#ประกอบการรายย�อยนั้นโดนเอารัด 
เอาเปรียบได# ซ่ึงภาครัฐควรต#องหาทางปKองกันได#จากการออกหลักเกณฑ:เพ่ือจำกัดการเข#าถึงข#อมูล หรือเร�งส�งเสริม 
ให#ธุรกิจ SMEs และธุรกิจชุมชน ให#สามารถดำเนินธุรกิจได#อย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังการให#ข#อมูล ข�าวสาร  
การฝvกอบรม สนับสนุนให#เกิดการรวมกลุ�มผู#ประกอบการให#สามารถต�อรองกับธุรกิจรายใหญ�ได#  
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ผลกระทบจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
ต!อการจัดการมูลฝอยชุมชน 

 
วิจารณ� อินทรกำแหง  

นักวิชาการสิ่งแวดล�อมชำนาญการ 
กรมควบคุมมลพิษ  

 
หลักการและเหตุผล 

   การจัดการมูลฝอยหรือขยะชุมชนในป�จจุบันเป�นหน�าท่ีขององค#กรปกครองส%วนท�องถ่ิน (อปท.) ตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุขและพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมืองท่ีกำหนดให� 
อปท. เป�นผู�รับผิดชอบต้ังแต%ข้ันตอนของการเก็บรวบรวม ขนส%ง กำจัด และเก็บค%าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอย  
ซ่ึงท่ีผ%านมา อปท. ส%วนใหญ%จะดำเนินการจัดการเฉพาะมูลฝอย/ขยะชุมชนเท%านั้น เนื่องจากนิยามของคำว%ามูลฝอย 
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ได�หมายความรวมถึง เศษกระดาษ เศษผ�า เศษอาหาร เศษสินค�า 
เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส%อาหาร เถ�า มูลสัตว# ซากสัตว# หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว# 
หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเป�นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (ดังภาพท่ี 1) แต%ในขณะท่ี 
คำนิยามของคำว%ามูลฝอยตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง พ.ศ. 2535 
ไม%ได�รวมถึงมูลฝอยท่ีเป�นพิษหรืออันตรายจากชุมชน อย%างไรก็ตามป�จจุบัน อปท. ส%วนใหญ%ได�มีการดำเนินการจัดการ
ของเสียอันตรายจากชุมชนโดยการเก็บรวบรวมและจัดส%งให�เอกชนท่ีได�รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ดำเนินการกำจัด สำหรับของเสียจากโรงงานจะถูกแยกจัดการกับมูลฝอย/ขยะชุมชน และโรงงานต%าง ๆ ต�องมีการคัดแยก 
ของเสียท่ีไม%เป�นอันตรายออกจากของเสียอันตรายเพ่ือประโยชน#ในการนำกลับมาใช�ประโยชน#ใหม%และการกำจัด  
โดยมีการกำหนดคุณลักษณะ/คุณสมบัติเพ่ือใช�ในจำแนก ทดสอบ และวิเคราะห#ของเสียอันตรายตามกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม%ใช�แล�ว พ.ศ. 2548 
 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยมีผลบังคับใช�ภายใน 180 วัน (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) ซ่ึงผลจากการปรับปรุงแก�ไขพระราชบัญญัติ 
ฉบับดังกล%าวส%งผลให�โรงงานขนาดเล็กท่ีมีเครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมต่ำกว%า 50 แรงม�า หรือกำลังเทียบเท%าไม%ถึง 50
แรงม�า หรือ ใช�คนงานต่ำกว%า 50 คน โดยใช�เครื่องจักรหรือไม%ก็ตาม ไม%เข�าข%ายเป�นโรงงานอีกต%อไป โดยในระหว%างปJ  
พ.ศ. 2556 – 2558 พบว%ามีโรงงานขนาดเล็กท่ีมีแรงม�าต่ำกว%า 50 แรงม�าท่ีได�รับใบอนุญาตและแจ�งประกอบกิจการ
เฉลี่ยประมาณปJละ 4,563 ราย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559) ดังนั้นของเสียหรือสิ่งปฏิกูลท่ีไม%ใช�แล�วจากโรงงาน
ขนาดเล็กท่ีไม%เข�าข%ายโรงงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ท้ังท่ีไม%เป�นอันตรายหรืออันตรายเหล%านี้ 
จะเป�นภาระขององค#กรปกครองส%วนท�องถ่ินในการจัดการ จึงเป�นภาวะความเสี่ยงท่ีจะส%งผลกระทบต%อสิ่งแวดล�อม
และสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องจากของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจการดังกล%าวท่ีมีจำนวนมากเหล%านี้จะอยู%ในความ
รับผิดชอบขององค#กรปกครองส%วนท�องถ่ิน โดยเฉพาะมูลฝอยท่ีมีลักษณะเข�าข%ายเป�นมูลฝอยท่ีเป�นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนซ่ึงป�จจุบันยังไม%มีนิยามหรือการจำแนกคุณลักษณะ รวมท้ังศักยภาพการบริหารจัดการขององค#กรปกครอง
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ส%วนท�องถ่ิน ในป�จจุบันซ่ึงพบว%ามีเพียงร�อยละ 39 ของมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดท่ีมีการจัดการมูลฝอยอย%างถูกต�อง 
ตามหลักวิชาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2562)  

 
ภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธ#ระหว%างมูลฝอยชุมชน มลูฝอยติดเช้ือและของเสียอันตรายชุมชนตาม  

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 

  ผลกระทบจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ต%อการจัดการมูลฝอยชุมชน  
(ของนายวิจารณ#ฯ HiPPS รุ%นท่ี 14) เป�นข�อเสนอแนะในการดำเนินการภายหลังจากท่ีสำเร็จจากการเวียนปฏิบัติงาน
ตามกรอบสั่งสมประสบการณ#ต%อกรณีผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปรับปรุง พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562
ต%อการจัดการมูลฝอยชุมชน ซ่ึงเป�นส%วนหนึ่งของรายงานการเสริมสร�างคุณลักษณะส%วนบุคคล และทักษะการทำงาน
สำหรับข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ%นท่ี 14 และการเรียนรู�งานจากหน%วยงานท่ีเก่ียวข�องตามกรอบสั่งสมประสบการณ# 
ซ่ึงอาศัยความรู�ท่ีอบรมในเรื่อง Holistic view โดยใช�ข�อมูลและป�ญหาในการจัดการมูลฝอยมาวิเคราะห# SWOT 
analysis เพ่ือกำหนดกลยุทธ#/แนวทางในการแก�ไขป�ญหาในประเด็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการนำนโยบายไปสู% 
การปฏิบัติหรือการปรับปรุงกฎหมายท่ีอาจส%งผลกระทบต%อการจัดการมูลฝอยชุมชนและหน%วยงานต%าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
โดยเสนอให� 1) มีการกำหนดคุณลักษณะ/คุณสมบัติเพ่ือใช�ในจำแนก ทดสอบ และวิเคราะห#ของเสียอันตราย
เช%นเดียวกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยประยุกต#ใช�วิธีการชะล�างหรือวิธีการสกัด
ด�วยวิธี TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) ของ U.S.EPA ในการทดสอบคุณลักษณะท่ีเป�นพิษ 
(Toxicity Characteristic) แทนวิธีการสกัดหรือชะล�างด�วยวิธี WET : Wet Extraction Test ในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฯ และ 2) การสร�างกลไกในการควบคุมการดำเนินการจัดการมูลฝอยให�เป�นไปตามหลักวิชาการ อาทิ 
การพิจารณากลไกในการควบคุมการดำเนินการจัดการมูลฝอยและโครงสร�างด�านกฎหมายของระบบอนุญาต 
การปล%อยระบายมลพิษ (Permit system) ของสหรัฐอเมริกา  
 

ป-ญหา/อุปสรรคด1านการจัดการมูลฝอยภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีได1ให1ความเห็นชอบแผนแม!บท 
การบริหารจัดการขยะมูลของประเทศ (พ.ศ.2559 –2564) เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 
  1. มีกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการมูลฝอยจำนวนมากและยังขาดเอกภาพ รวมท้ังมีข�อจำกัด/อุปสรรค
ของกฎหมายต%าง ๆ ดังนี้ 
  1.1 ป�ญหาของ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
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   มีผลบังคับใช�เฉพาะผู�ประกอบการหรือโรงงานท่ีมีเครื่องจักรเกิน 50 แรงม�าข้ึนไป ทำให�ของเสีย 
ท่ีเกิดข้ึนจากผู�ประกอบการท่ีมีเครื่องจักรต่ำกว%า 50 แรงม�า ไม%เข�าข%ายการบังคับใช�โดย พ.ร.บ. โรงงาน ทำให�มูลฝอย 
ท่ีเกิดข้ึนจากกิจการเหล%านั้นถูกนำมากำจัดร%วมกับมูลฝอยชุมชน อาทิ เถ�าเบาท่ีเกิดจากกระบวนการเผาไหม� ซ่ึงถือว%า
เป�นมูลฝอยท่ีอาจเป�นพิษเป�นภาระของ อปท. ในการจัดการแทนท่ีผู�ประกอบกิจการ (เดิม) จะต�องส%งไปกำจัดยัง
โรงงานลำดับท่ี 105 
   อุตสาหกรรมในชุมชนบางประเภท อาทิ ชุมชนท่ีมีการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส#เพ่ือมาสกัดโลหะ 
ท่ีมีค%าเพ่ือไปจำหน%ายซ่ึงในกระบวนการสกัดดังกล%าวอาจมีการใช�สารเคมีท่ีเป�นอันตรายเป�นองค#ประกอบ อาทิ กรดแก% 
หรือ ไซยาไนด# เป�นต�น ดังนั้นของเสียท่ีเกิดข้ึนจะเป�นหน�าท่ีของ อปท. ในการจัดการ โดยท่ี อปท. บางแห%งอาจ 
ไม%ทราบว%าของเสียท่ีรับไปจัดการเข�าข%ายเป�นมูลฝอยท่ีเป�นพิษหรือของเสียอันตรายหรือไม% และส%งผลให�เกิดความเสี่ยง
ต%อสุขภาพอนามัยของผู�ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล�อมท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาจากการดำเนินการจัดการอย%างไม%
ถูกต�อง รวมท้ังส%งผลกระทบต%อค%าใช�จ%ายในการดำเนินการท่ีเพ่ิมข้ึน 
  1.2 ป�ญหาของ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
   มุ%งเน�นการกระจายอำนาจให� อปท. แต%ไม%ได�กระจายหน�าท่ี 
   ไม%มีการกำหนดองค#กร หรือ หน%วยงานท่ีควบคุม/กำกับการดำเนินงานของ อปท. ในการบริหารจัดการ 
มูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีเพียงคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดท่ีมีผู�ว%าราชการจังหวัดเป�นประธานและ 
มีสาธารณสุขจังหวัดเป�นเลขานุการเท%านั้นโดยระบุหน�าท่ีให�ดำเนินการสอดส%องเท%านั้นและไม%มีบทลงโทษในกรณีท่ี 
อปท. ไม%ใช�อำนาจท่ีมีอยู%ในการดำเนินการ 
   กฎหมายในระดับอนุบัญญัติ มุ%งเน�นเฉพาะเรื่องของมูลฝอยท่ัวไป และมูลฝอยติดเชื้อ ส%วนมูลฝอย 
ท่ีเป�นพิษ และขยะอิเล็กทรอนิกส# ยังไม%มีการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติท่ีชัดเจนท้ังในเรื่องของ การพิสูจน#ความ
เป�นพิษ การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน รวมท้ังการเสริมสร�างสมรรถนะของบุคลากรด�านจัดการในการ
บริหารจัดการมูลฝอยยังไม%มีความชัดเจน 
  1.3 ป�ญหาของ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง (ฉบับท่ี 1)  
พ.ศ. 2535 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
   ตัวบทกฎหมาย มุ%งเน�นเฉพาะมูลฝอยท่ัวไป เนื่องจากในนิยามคำว%ามูลฝอย ไม%ได�มีการแก�ไขคำนิยาม
ให�สอดคล�องกับ พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ ฉบับใหม% โดยยังคงใช�นิยามตาม พ.ร.บ.รักษาฯ ฉบับเดิม มิได�ครอบคลุม 
ของเสียอันตรายแต%อย%างใด 
   กฎหมายระดับอนุบัญญัติ มุ%งเน�นแต%เรื่องของการให�เอกชนเข�าร%วมดำเนินการ 
  1.4 ป�ญหาของ พ.ร.บ.ส%งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห%งชาติ พ.ศ. 2535 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
   มิได�ให�อำนาจในการจัดการขยะ ซ่ึงเนื้อหาใน พ.ร.บ. ส%งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม  
ได�กำหนดให�ใช�กฎหมายท่ีเก่ียวข�องต%าง ๆ ท่ีมีอยู% เช%น พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ฯลฯ 
ในการจัดการขยะ 
   การจัดการตาม พ.ร.บ.ส%งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห%งชาติ ในส%วนท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการ
ของเสียอันตราย คือ ต�องเกิดเหตุตามมาตรา ๙ ซ่ึงเกิดจากการแพร%กระจายของมลพิษท่ีเป�นอันตรายอย%างร�ายแรง 
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ต%อชีวิต ร%างกายหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก%อความเสียหายต%อทรัพย#สินของประชาชนหรือของรัฐ ดังนั้น  
จึงอาจเป�นการแก�ไขป�ญหาท่ีปลายเหตุ มิได�เป�นการปpองกันป�ญหาท่ีต�นเหตุ 
   เนื้อหาในการปรับแก�ในฉบับใหม%มุ%งเน�นการจัดทำรายงานการวิเคราะห#ผลกระทบสิ่งแวดล�อม เพ่ือให�
สอดคล�องกับรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และปรับปรุงหลักเกณฑ#การปฏิบัติให�สอดคล�องกับ
สภาวการณ#ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเท%านั้น 

1.5 ป�ญหาของ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อของเสียอันตราย พ.ศ. 2556 ซ่ึงอยู%ในความ
รับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม%ครอบคลุมของเสียอันตรายชุมชน ซ่ึงส%วนบัญชีท่ี 5.3 จะเป�นเรื่องของขยะ
อิเล็กทรอนิกส# (E-waste) ท่ีเป�นชิ้นส%วนท่ีเกิดจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเท%านั้น ซ่ึงยังคงไม%ครอบคลุม 
ของเสียอันตรายชุมชนประเภทอ่ืนด�วย 
   องค#กรปกครองส%วนท�องถ่ิน (อปท.) มีศักยภาพไม%เพียงพอในการดูแลและเดินระบบจัดการมูลฝอย 
ได�อย%างมีประสิทธิภาพและไม%เป�นไปตามหลักวิชาการ แม�รัฐจะลงทุนไปแล�วก็ตาม โดยเฉพาะ อปท. ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก 
   การจัดการมูลฝอยชุมชนในหลายพ้ืนท่ีมีป�ญหา เนื่องจากมีการดำเนินการไม%ครบถ�วนตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติ และป�จจุบันยังไม%มีหน%วยงานท่ีมีอำนาจและหน�าท่ีตามกฎหมายในการควบคุม/กำกับการดำเนินการของ อปท. 
รวมท้ังผู�บริหารท�องถ่ินส%วนใหญ%ยังมีทัศนคติในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือบริหารจัดการสถานท่ีกำจัด 
มูลฝอยของตนเอง ไม%ยอมรวมกลุ%มกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  
   เกิดการต%อต�านของประชาชน คัดค�านไม%ให�ก%อสร�างสถานท่ีกำจัดมูลฝอยแห%งใหม% ไม%เห็นด�วยท่ีจะให�มี
สถานท่ีกำจัดมูลฝอยในพ้ืนท่ีใกล�กับตนเองทำให�ระบบกำจัดมูลฝอยแห%งใหม%ไม%สามารถก%อสร�างหรือดำเนินการได� และ
พบว%าระบบท่ีก%อสร�าง หรือได�รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการก%อสร�าง จำนวน 18 แห%ง ไม%สามารถดำเนินการได� 
เนื่องจากมิได�ดำเนินการตามข้ันตอนการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว%าด�วย
การรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2535 กับประชาชนท่ีได�รับผลกระทบ 
   การเก็บค%าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอย สำหรับ อปท. หลายแห%งไม%มีประสิทธิภาพและองค#กร
ปกครองส%วนท�องถ่ินไม%ออกข�อบัญญัติท�องถ่ินในการจัดการขยะ รวมท้ังกำหนดอัตราค%าธรรมเนียมท่ีแตกต%าง กรณีท่ี
เป�นกิจการหรือสถานประกอบการ 
   อปท. มีขนาดเล็ก (ปริมาณขยะประมาณ 10 – 50 ตัน/วัน) ซ่ึงเป�นส%วนใหญ%ของ อปท. ท้ังประเทศ  
มีการบริหารจัดการขยะในลักษณะแบบกระจาย ขาดการควบคุม ท้ังนี้ การแบ%งกลุ%มพ้ืนท่ีของกระทรวงมหาดไทย 
ท้ัง 262 กลุ%ม ยังไม%มีความชัดเจนในเรื่องของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการจัดการขยะมูลฝอยในแต%ละกลุ%ม  
ซ่ึงเทคโนโลยีควรจะสอดคล�องกับปริมาณ องค#ประกอบมูลฝอย ความสามารถของท�องถ่ินในการบริหารจัดการ และ
องค#ประกอบอ่ืน ๆ รวมท้ังการพิจารณาถึงความสามารถในการรับกำจัดขยะของเอกชนบางราย เช%น กรณีพ้ืนท่ีท่ีอยู%
บริเวณใกล�เคียงกับโรงงานปูนซิเมนต# ควรผลักดันให� อปท. เหล%านั้น ส%งมูลฝอยในรูปของขยะเชื้อเพลิง (RDF) หรือไป
เผาท่ีโรงปูนซิเมนต#  
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การวิเคราะห? เพ่ือกำหนดกลยุทธ?ของ กรมควบคุมมลพิษ โดยใช1 SWOT Analysis 
จุดแข็ง 

 1. เป�นหน%วยงานวิชาการท่ีเป�นท่ียอมรับ และมีบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถมาก  
 2. สามารถให�ข�อเสนอแนะทางวิชาการในการปรับปรุงหรือแก�ไขในระดับท่ีสามารถส%งผลให�เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในระดับชาติได� เช%น ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ข�อเสนอแนะต%อคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห%งชาติ 
รัฐมนตรีว%าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หรือคณะรัฐมนตรี เป�นต�น  
 3. สามารถประสานหน%วยงานเจ�าของกฎหมายต%าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับสิ่งแวดล�อมในการดำเนินการได�  
 4. สามารถต้ังงบประมาณ/โครงการเพ่ือศึกษา เพ่ือรองรับในการจัดทำมาตรฐาน มาตรการหรือระเบียบ 
ท่ีเก่ียวข�องได� 
 5. สามารถขอรับความช%วยเหลือทางวิชาการจากหน%วยงานระหว%างประเทศได� 
 6. มีแผนเฉพาะในการจัดการขยะมูลฝอย (แผนแม%บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559– 
2564 ยุทธศาสตร#การจัดการมลพิษ 20 ปJ และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 

จุดอ%อน 
1. ไม%ได�เป�นหน%วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยตามกฎหมายโดยตรง  

 2. มีงานตามภารกิจตัวชี้วัด หรือ งานตามข�อสั่งการและนโยบายมาก ไม%สามารถมาดำเนินโครงการในลักษณะ 
เชิงรุก หรือ รองรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได�อย%างอิสระ   
 3. พ้ืนท่ีรับผิดชอบครอบคลุมท้ังประเทศ ไม%มีหน%วยงานของกรมฯ ในระดับภูมิภาค หรือจังหวัด 
 4. คนในสังคมคาดหวังกับองค#กรว%าสามารถดำเนินการแก�ไขป�ญหาด�านสิ่งแวดล�อมได�แบบเดียวกับองค#กร 
ด�านสิ่งแวดล�อมในต%างประเทศ เช%น US. EPA เป�นต�น 

 
โอกาส 

 1. มีหน%วยงานสนับสนุนภายในกระทรวงฯ (สำนักงานสิ่งแวดล�อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมจังหวัด) ให�การสนับสนุนในการดำเนินการเรื่องร�องเรียนต%าง ๆ และงานตามนโยบาย/ข�อสั่งการ 
ของกระทรวงฯ 
 2. เป�นผู�แทนในคณะกรรมการชุดต%าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการขยะมูลฝอย จึงสามารถให�ข�อคิดเห็นได� 
 3. มติคณะรัฐมนตรี ท่ีเห็นชอบตามแผนแม%บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศกำหนดให� คพ.  
เป�น Regulator ทำให�ได�รับมอบหมายการแก�ไขป�ญหาท่ีสำคัญ 
 4. การจัดการขยะมูลฝอยถูกนำไปใช�เป�นตัวชี้วัดของหน%วยงานต%าง ๆ เช%น หน%วยงานของ ทส. (โครงการเมือง
สวยไร�มลพิษ) และของผู�ว%าราชการจังหวัด (โครงการจังหวัดสะอาดของกระทรวงมหาดไทย) 
 5. มีร%าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ#เครื่องใช�ไฟฟpาและอุปกรณ#อิเล็กทรอนิกส# พ.ศ. ... ท่ีผ%านความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงใช�หลัก EPR (Extended Producer Responsibility) ท่ีเปyดให�
หน%วยงานภาครัฐกำหนดประเภทผลิตภัณฑ#ท่ีจะควบคุม โดยบทบัญญัติของกฎหมายสามารถนำมาใช�ในการจัดการกับ
ของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทซากผลิตภัณฑ#เครื่องใช�ไฟฟpาและอิเล็กทรอนิกส#และซากผลิตภัณฑ#อ่ืน ๆ ท่ีกำจัด
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หรือจัดการได�ยากหรือมีต�นทุนสูงหรือยังไม%มีระบบการจัดการท่ีดีและปลอดภัยในป�จจุบัน อาทิ ยางรถยนต#ใช�แล�ว 
น้ำมันหล%อลื่นและสารเคมีท่ีใช�แล�ว หรือแม�แต%ซากรถยนต# รถจักรยานยนต# เป�นต�น 

อุปสรรค 
 1. มีกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการขยะมูลฝอยหลายฉบับ และมีหน%วยงานท่ีรับผิดชอบหลายหน%วยงาน  
 2. ขาดเอกภาพจากหน%วยงานต%าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องในการแก�ไขป�ญหามูลฝอยอย%างจริงจังและเป�นในทิศทาง
เดียวกัน  
 3. ไม%มีหน%วยงานตามกฎหมายท่ีสามารถควบคุม หรือ กำกับการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยขององค#กร
ปกครองส%วนท�องถ่ินให�เป�นไปอย%างถูกต�องตามหลักวิชาการโดยตรงได� 
 4. การปรับปรุง พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ทำให�ของเสียจากโรงงานท่ีได�รับการยกเว�นสภาพ 
การเป�นโรงงาน ทำให�ของเสียถูกนำมากำจัดร%วมกับมูลฝอยชุมชน ซ่ึงของเสียอาจมีคุณลักษณะท่ีเป�นอันตรายและ 
มีความซับซ�อนในการจำแนกประเภท/คุณสมบัติ 
 5. ป�จจุบันยังไม%มีแนวทางในการจำแนกคุณลักษณะ/ประเภทของเสียอันตรายจากชุมชน รวมถึงวิธีการ
ตรวจสอบและวิเคราะห#ตามกฎหมายอย%างเช%นในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ท่ีไม%ใช�แล�ว พ.ศ. 2548 ท่ีใช�ในการจัดการของเสียจากโรงงาน 
 6. ขาดความเสถียรภาพทางการเมืองทำให�การออกกฎหมายใหม%ท่ีจำเป�นกับภาวะการณ#และการแก�ไข/
ปรับปรุงกฎหมายเก%าเป�นไปได�ยาก 

 
ประเด็นส่ิงท่ีสนใจของ HiPPS ภายหลังจากท่ีสำเร็จจากการเวียนปฏิบัติงานตามกรอบส่ังสมประสบการณ? 

 จากป�ญหาการจัดการมูลฝอยของประเทศในภาพรวม ป�ญหา/ข�อจำกัดด�านกฎหมายต%าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง และ
ข�อมูลการวิเคราะห# จุดแข็ง จุดอ%อน และโอกาส ข�างต�น ผู�เขียนในฐานะ HiPPS รุ%นท่ี 14 สนใจท่ีจะดำเนินการศึกษา
หลังจากสำเร็จการเวียนสั่งสมประสบการณ#ในด�าน Regulator โดยมี 2 ประเด็น ท่ีคิดว%าเป�นความเสี่ยงและ 
ในขณะเดียวกันก็เป�นโอกาสในการปรับปรุงภายหลังจากจากท่ีมีการแก�ไข/ปรับแก� พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 
2562 ดังนี้  
 การกำหนดหรือวิธีจำแนกคุณลักษณะ/ประเภทของเสียอันตรายจากชุมชน รวมถึงวิธีการตรวจสอบและ
วิเคราะห#ตามกฎหมาย 
 ป�จจุบันกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการมูลฝอยยังไม%มีวิธีการจำแนกคุณลักษณะ/ประเภทของเสียอันตราย
จากชุมชน รวมถึงวิธีการตรวจสอบและวิเคราะห#ตามกฎหมาย ย%อมส%งผลให�ของเสียจากผู�ประกอบการท่ีได�รับ
ผลกระทบตาม พ.ร.บ. โรงงานฯ ฉบับใหม%ไม%มีการแยกการจัดการของเสียอันตรายก%อนจัดส%งให�องค#กรปกครอง 
ส%วนท�องถ่ินดำเนินการ จึงอาจทำให�ของเสียอันตรายถูกไปกำจัดไม%ถูกต�องตามหลักวิชาการ รวมท้ังเป�นภาระให�กับ
องค#กรปกครองส%วนท�องถ่ินต�องในการจัดการ ดังนั้น หน%วยงานส%วนกลางท่ีเก่ียวข�องจึงอาจต�องพิจารณา 
ให�การสนับสนุนองค#กรปกครองส%วนท�องถ่ิน โดยหาแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ#/วิธีการปฏิบัติเพ่ือให�
ผู�ประกอบการเหล%านั้นปฏิบัติในลักษณะเช%นเดียวกับในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม%ใช�แล�ว พ.ศ. 2548 ท่ีกำหนดสำหรับโรงงาน เพ่ือให�เกิดการคัดแยกของเสียท่ีไม%เป�นอันตรายออกจากของเสีย
ท่ีเป�นอันตรายเพ่ือให�องค#กรปกครองส%วนท�องถ่ินสามารถดำเนินการบริหารจัดการได�อย%างมีประสิทธิภาพ 
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 การกำหนดกลไกในการควบคุมการจัดการมูลฝอยขององค#กรปกครองส%วนท�องถ่ินให�ถูกต�องตามหลักวิชาการ
หรือสุขาภิบาล 
 ป�ญหามูลฝอยตกค�างและป�ญหาเรื่องร�องเรียนในการจัดการมูลฝอยส%วนใหญ%เกิดจากองค#กรปกครอง 
ส%วนท�องถ่ินนั้นไม%สามารถดำเนินการได�ถูกต�องตามหลักวิชาการ ซ่ึงป�ญหาส%วนใหญ%เกิดจากผู�บริหารองค#กรปกครอง
ส%วนท�องถ่ินไม%ได�ให�ความสำคัญในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล�อม จึงทำให�งบประมาณและบุคลากรในการดำเนินการ
ไม%เพียงพอ รวมถึงไม%มีหน%วยงานตามกฎหมายท่ีควบคุม กำกับการดำเนินการขององค#กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
ให�เป�นไปตามหลักวิชาการ นอกเหนือจากการตรวจสอบการใช�จ%ายงบประมาณ 
 ข1อคิดเห็นและข1อเสนอแนะเบ้ืองต1น ของ HiPPS ในการดำเนินการภายหลังจากท่ีสำเร็จจากการเวียน
ปฏิบัติงานตามกรอบส่ังสมประสบการณ? ต!อกรณีผลกระทบการจัดการมูลฝอยชุมชนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ปรับปรุง พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
 1. จัดทำแนวทางในการจำแนกคุณลักษณะ/ประเภทของเสียอันตรายจากชุมชน รวมถึงวิธีการตรวจสอบและ
วิเคราะห#ให�กับผู�ประกอบการปฏิบัติอย%างเช%นท่ีได�ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม%ใช�แล�ว พ.ศ. 2548 ในขณะท่ียังมีสภาพเป�นโรงงาน โดยอาจมีการปรับปรุงวิธีการทดสอบ 
ความเป�นพิษ (Toxicity) ท่ีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ใช�วิธีการสกัดหรือชะล�างด�วยวิธี  WET : Wet 
extraction test (กรม โรงงาน อุตสาหกรรม , 2549 ) ม าเป� น วิ ธี  TCLP (Toxicity Characteristic Leaching 
Procedure) ของ U.S.EPA แทน เนื่องจากวิธี TCLP มีสมมติฐานว%าหากนำของเสียไปกำจัดด�วยวิธีการฝ�งกลบร%วมกับ
มูลฝอยชุมชนท่ีมีสารอินทรีย#และเม่ือสารอินทรีย#ถูกย%อยสลายในสภาวะไร�อากาศ (Anaerobic) จะได�กรดอะซิติก 
ซ่ึงกรดนี้จะไปสกัดหรือชะล�างสารพิษต%าง ๆ ท่ีอยู%ในของเสียออกมาสู%สิ่งแวดล�อม สำหรับสารเคมีหรือโลหะหนักท่ีถูก
สกัดหรือชะออกมาโดยวิธี TCLP จะนำค%าความเข�มข�นไปเทียบกับค%า Toxicity Characteristic limits; TC limits  
ดังตารางท่ี 1 (EPA SW-846, 2015) ในขณะท่ีวิธี WET ของกรมโรงงานมีสมมุติฐานท่ีของเสียแยกกำจัดกับมูลฝอย
ชุมชนจึงใช�สารละลายกรดซิตริกแทนกรดอะซิติกและใช�อัตราส%วนของแข็งต%อของเหลว 1 : 10 (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2549) 
ตารางท่ี 1 พารามิเตอร#และค%าความเข�มข�นของสารเคมีและโลหะหนักท่ีกำหนดเป�นค%า Toxicity Characteristic 
limits สำหรับเปรียบเทียบกับผลการสกัดด�วยวิธี TCLP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: https://www.slideshare.net/cmrreventos/jean-marie-delbecq 
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 สำหรับการนำแนวนี้เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ทางกฎหมายเพ่ือให�องค#กรปกครองส%วนท�องถ่ินสามารถออกเป�น
ข�อบัญญัติ/ข�อกำหนดท�องถ่ินให�ผู�ประกอบการปฏิบัติได� โดยอาจประสานให� 1) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
ในฐานะเจ�าของกฎหมายพิจารณาใช�แนวทางฯ ออกเป�นกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ หรือ 2) ให�กรมส%งเสริม 
การปกครองท�องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ออกเป�นกฎหมายในระดับอนุบัญญัติเพ่ือบังคับใช�ต%อไป 
 การสร�างกลไกในการควบคุมการดำเนินการจัดการมูลฝอย (รวมของเสียอันตรายจากชุมชน) โดยอาจพิจารณา
ประกาศ/กำหนดให�การก%อสร�างและเดินระบบจัดการมูลฝอยต�องได�รับการอนุญาต  (Permit System) เป�นการ
ควบคุมท้ังข้ันตอนการก%อสร�างระบบหรือสถานท่ีกำจัด การวางแผนการกำจัด และการดำเนินการกำจัด (การดูแล 
และเดินระบบ) รวมท้ังแผนการดูแลพ้ืนท่ีหลังหมดอายุโครงการ ซ่ึงจะส%งผลให�องค#กรปกครองส%วนท�องถ่ินมีการ 
คัดแยกมูลฝอยอย%างมีประสิทธิภาพก%อนการกำจัดซ่ึงรวมถึงการจัดการของเสียอันตรายเพ่ือให�มีการดำเนินการเป�นไป 
ตามแผนงานท่ีได�รับอนุญาตและเป�นไปตามท่ีศึกษาออกแบบไว� เพ่ือให�แน%ใจว%าองค#กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
มีความพร�อมมีความเข�าใจในแต%ละข้ันตอนการดำเนินงานและสามารถแก�ไขป�ญหาต%าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว%าง 
การดำเนินการซ่ึงเป�นหลักการบริหารจัดการสมัยใหม%ท่ีองค#กรจะต�องพิจารณาป�จจัยผลกระทบท่ีเกิดจากภายใน-
ภายนอกองค#กร (กฎระเบียบต%าง ๆ และผลกระทบทางด�านสิ่งแวดล�อม สังคมและเศรษฐกิจ) รวมท้ังการบริหาร 
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดำเนินการ ถ�าองค#กรปกครองส%วนท�องถ่ินได�พิจารณาประเด็นดังกล%าวแล�วพบว%า
องค#กรไม%มีศักยภาพในการดำเนินการเองได�ก็จะได�พิจารณาดำเนินการจ�าง หรือ outsource ให�บุคคลภายนอกมา
ดำเนินการแทนและองค#กรปกครองส%วนท�องถ่ินเป�นผู�ควบคุม กำกับตามประเด็นท่ีได�อนุญาต ท้ังนี้การสร�างกลไก 
การควบคุมอาจดำเนินการได�หลายแนวทาง 1) อาศัยกฎหมายหลัก คือ พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ ของกระทรวง
สาธารณสุข หรือ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมืองฯ ของกระทรวงมหาดไทย 
จัดทำระบบอนุญาตเหมือนกับการอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานในป�จจุบัน ท่ีมีระบบการกำหนดผู�ตรวจเอกชน
ซ่ึงจะต�องได�รับใบอนุญาตท่ีสามารถเข�ามาตรวจสอบแทนเจ�าหน�าท่ีของรัฐ หรือ อาจพิจารณาให�หน%วยงานภายนอก 
ท่ีเป�น Third party เช%น สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) พิจารณาตรวจตามเกณฑ#ท่ีหน%วยงานของรัฐ
กำหนดอย%างเช%น ท่ีกระทรวงสาธารณสุขให�สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอในการรับรองการออกเครื่องหมาย Good 
Manufacturing Practice (GMP) เป�นต�น หรือ 2) อาศัย พ.ร.บ. ส%งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห%งชาติฯ 
โดยประกาศให�สถานท่ีกำจัดมูลฝอยเป�นแหล%งกำเนิดมลพิษท่ีจะต�องถูกควบคุม เพ่ือท่ี คพ. จะได�จัดทำเกณฑ#มาตรฐาน
ต%าง ๆ ในการควบคุม อย%างไรก็ตามกระผมมีความเห็นว%าการใช�กลไกผ%านกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขหรือ
กระทรวงมหาดไทยน%าจะมีความเหมาะสมกว%า เนื่องจากป�จจุบันกระทรวงสาธารณสุขอยู%ระหว%างการออกอนุบัญญัติ 
ท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนและมูลฝอย รวมท้ัง กรมควบคุมมลพิษ ยังไม%มีบุคลากร 
ท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถพิจารณาและให�การรับรองต%อแบบการก%อสร�างระบบจัดการมูลฝอยได�ครบทุกด�าน (อาทิ โยธา 
เครื่องกล ไฟฟpา และสิ่งแวดล�อม เป�นต�น) และยังไม%มีหน%วยงานในระดับภูมิภาคเพ่ือรองรับระบบดังกล%าวซ่ึงในอนาคต
อาจมีความจำเป�นต�องมีการปรับปรุงโครงสร�างของกรมฯ  
 ท้ังนี้  แนวคิดเรื่องระบบการอนุญาตในการก%อสร�างและเดินระบบจัดการมูลฝอย หรือ Permit system 
จำเป�นต�องมีการศึกษาวิเคราะห#ข�อดี-ข�อเสียโดยเฉพาะด�านกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ รวมท้ังรับฟ�งความคิดเห็น 
จากหน%วยงานต%าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องเนื่องจากอาจต�องมีการกำหนดหน%วยงานท่ีรับผิดชอบตามกฎหมาย รวมท้ังต�อง
ปรับปรุงกฎหมายโดยเฉพาะอำนาจและหน�าท่ีเพ่ือรองรับระบบการอนุญาต (Permit system) ต%อไป 



 
 

99 

เอกสารอ1างอิง 
1. กรมควบคุมมลพิษ. รายงานสถานการณ#มลพิษของประเทศไทย ปJ 2561. 
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. สถิติจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจำหน%ายทะเบียนโรงงาน จำแนกเป�นรายประเภท
อุตสาหกรรม มีนาคม 2559. 
(http://www.diw.go.th/hawk/data/59/Mar.xls) 
3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. คู%มือการขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม%ใช�แล�วออกนอกบริเวณโรงงานตามกฎหมาย
โรงงาน, มีนาคม 2559. 
(http://www.diw.go.th/km/factory/pdf/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8
%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%
E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81.pdf) 
4. ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 เล%มท่ี 136 ตอนท่ี 56 หน�าท่ี 213 
ลงวันท่ี 30 เมษายน 2562.  
5. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม%ใช�แล�ว พ.ศ. 2548 เล%มท่ี 
123 ตอนพิเศษท่ี 11 ง หน�าท่ี 14 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2549.  
6. ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เล%มท่ี 109 ตอนท่ี 39 หน�าท่ี 21ลงวันท่ี  
6 เมษายน 2535. 
7. Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods, EPA publication  

SW‐846, Third Edition, Final Updates I (1993), II (1995), IIA (1994), IIB (1995), III (1997), IIIA (1999), IIIB 
(2005), IV (2008), and V (2015). 
8. EPA, Office of water (4303). Method Guidance and Recommendations for Whole Effluent Toxicity 
WET) Testing (40 CFR Part 136), EPA 821-B-00-004, July 2000.  
Available at : https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-02/documents/method-guidance-
recommendations-wet-testing_2000.pdf 
 



100 

การส�งเสริมสินค�าโอทอปผลิตภัณฑ�สมุนไพรที่ไม�ใช�อาหาร 
 

ศิรินารถ  ปรีชา 

นักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร�บริการ 

  
ประเทศไทยมีความโดดเด�นในด�านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตท่ีมีความผูกผันกับธรรมชาติ สืบต�อกันมา

จนเกิดเป+นภูมิป-ญญาท�องถ่ิน ซ่ึงเป+นจุดแข็งท่ีรัฐบาลเห็นถึงความสำคัญและให�การสนับสนุน การผลิตสินค�าจาก 
ภูมิป-ญญาท่ีมีเอกลักษณ9และอัตลักษณ9 เพ่ือแก�ไขป-ญหาความยากจน สร�างงาน และสร�างรายได�สู�ชุมชนและท�องถ่ิน  
จึงเป+นท่ีมาของการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ9 (OTOP) ซ่ึงประกอบด�วยแนวคิดพ้ืนฐานของโครงการ  
3 ประการ ได�แก� 1) ภูมิป-ญญาท�องถ่ินสู�สากล คือการผลิตผลิตภัณฑ9ท่ีคงเอกลักษณ9ท�องถ่ินมีคุณภาพมาตรฐาน   
และเข�าถึงความต�องการของตลาดท้ังในประเทศและต�างประเทศ 2) พ่ึงตนเองและคิดอย�างสร�างสรรค9 ประชาชน 
ในชุมชนร�วมกันใช�ความคิดริเริ่มสร�างสรรค9ผลิตผลิตภัณฑ9หรือบริการท่ีมีความสอดคล�องกับสภาพท�องถ่ิน  
ความเป+นอยู� และ 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย9 เป+นการส�งเสริมและพัฒนาประชาชนในท�องถ่ินให�เกิดการเรียนรู� 
ค�นคว�า พัฒนาตนเอง ทำสิ่งใหม�ท่ีท�าทายความสามารถอย�างสร�างสรรค9 ดังนั้น การผลักดันผลิตภัณฑ9โอทอป 
ให�ประสบความสำเร็จและเป+นท่ียอมรับของตลาดนั้น ส�งผลให�ชุมชนมีความเข�มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได�อย�าง
ยั่งยืน  

ป-จจุบันกระแสการบริโภคสินค�าเพ่ือสุขภาพกำลังได�รับความนิยมอย�างต�อเนื่อง เนื่องจากผู�บริโภคหันมา 
ให�ความใส�ใจสุขภาพ ลดการใช�ส�วนผสมท่ีเป+นสารสังเคราะห9 รวมถึงเลือกใช�ผลิตภัณฑ9ท่ีมีส�วนประกอบจากธรรมชาติ
และเป+นมิตรกับสิ่งแวดล�อมมากข้ึน จึงเป+นโอกาสท่ีผลิตภัณฑ9โอทอปประเภทสมุนไพรท่ีไม�ใช�อาหารสามารถสร�างรายได�
และขยายตลาดเป+นวงกว�าง แต�การท่ีจะเข�าถึงโอกาสนั้น ผลิตภัณฑ9ต�องมีความพร�อมและศักยภาพเพียงพอท่ีจะแข�งขัน 
ในตลาดได� ตัวอย�างของผลิตภัณฑ9สมุนไพรท่ีไม�ใช�อาหารท่ีจำหน�ายในตลาดมีหลายชนิด เช�น สบู�ก�อนสมุนไพร สบู�ก�อน
กลีเซอรีน แชมพูสมุนไพร ผลิตภัณฑ9บำรุงผม ผลิตภัณฑ9บำรุงผิว เป+นต�น อย�างไรก็ตามท่ีผ�านมาพบว�า ผลิตภัณฑ9 
สมุนไพรท่ีไม�ใช�อาหารยังคงมีป-ญหาด�านกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ9ให�คงท่ี การพัฒนาผลิตภัณฑ9ใหม� 
ท่ีตอบโจทย9ความต�องการของผู�บริโภค ผลิตภัณฑ9ขาดเอกลักษณ9 รวมถึงบรรจุภัณฑ9ขาดความน�าสนใจ ในส�วนของ 
ผู�ประกอบโอทอป พบว�าผู�ประกอบการหลายรายมีข�อจำกัดด�านองค9ความรู� การเข�าถึงแหล�งเงินทุน การบริหารจัดการ 
การตลาด และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบการประกอบธุรกิจ ซ่ึงป-ญหาท่ีได�กล�าวมาข�างต�นนับว�า
เป+นความท�าทายหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องให�เข�าร�วมกันมาแก�ไข 
 

แนวทางการพัฒนาให�ผลิตภัณฑ�โอทอปประเภทสมุนไพรท่ีไม�ใช�อาหารก�าวไปสู�การยอมรับของผู�บริโภค มีดังนี้ 
1. การสร�างแพลตฟอร�ม (platform) พัฒนาผลิตภัณฑ�และผู�ประกอบการอย�างครบวงจร 

จากการดูงานท่ี Shanghai Zhangjie Incubation Center Joint Platform ซ่ึงเป+นศูนย9บ�มเพาะผู�ประกอบการ
สตาร9ทอัพด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให�ได�แนวคิดว�าการสนับสนุนผู�ประกอบการให�มีศักยภาพการแข�งขัน 
ในตลาดได�อย�างแท�จริง  ต�องทำอย�างครบวงจรและมีกลไกการผลักดันท่ีชัดเจน ความโดดเด�นของศูนย9แห�งนี้คือการทำ
หน�าท่ีเป+นพ่ีเลี้ยงให�แก�ผู�ประกอบการอย�างครบวงจร มีรูปแบบการทำงานในการสร�างความเข�าใจในสิ่งท่ีต�องการทำ
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หรือเปYาหมายให�ชัดเจนตรงกัน การสนับสนุนด�านการลงทุน การประสานงานหาผู�ร�วมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือพัฒนาสินค�าและผู�ประกอบการ จนถึงการทำการตลาด สิ่งท่ีศูนย9บ�มเพาะให�ความสำคัญอย�างยิ่ง 
คือใช�การตลาดนำการผลิต นั่นคือการมีมุมมองทางการตลาดท่ีชัดเจน โดยเฉพาะอย�างยิ่งต�องเข�าใจว�าจุดอ�อน 
ของสินค�าหรือบริการท่ียังไม�ตอบโจทย9ของลูกค�า (pain point) คืออะไร จากนั้นจึงนำไปสร�างเปYาหมายท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงว�าต�องพัฒนาผลิตภัณฑ9อย�างไรให�ตอบโจทย9ลูกค�า มีกลยุทธ9และวิธีการท่ีชัดเจน รวมถึงวิธีการวัดผล
ความสำเร็จ การทำงานของศูนย9บ�มเพาะท่ีทำหน�าท่ีเป+นศูนย9กลางส�งเสริมสนับสนุนผู�ประกอบการมีความน�าสนใจ  
และสามารถนำมาประยุกต9ใช�กับการพัฒนาผลิตภัณฑ9โอทอป ประเภทสมุนไพรท่ีไม�ใช�อาหารได�  

สำหรับประเทศไทยมีหน�วยงานหลายภาคส�วนท่ีส�งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ9และผู�ประกอบการโอทอป 
ประเภทสมุนไพรท่ีไม�ใช�อาหาร ได�แก� 

-   กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน เป+นหน�วยงานหลักในการรับสมัครข้ึนทะเบียนผู�ประกอบการ  
จัดทำฐานข�อมูลผู�ผลิตและผู�ประกอบการโอทอป เพ่ือให�ทราบถึงสถานะของผู�ผลิตและผู�ประกอบการ ซ่ึงมีประโยชน9
ในการกำหนดแผนการส�งเสริมและพัฒนาได�อย�างเหมาะสม รวมถึงดำเนินการคัดสรร เพ่ือจัดระดับผลิตภัณฑ9 
ท่ีจะนำไปสู�การพัฒนาผลิตภัณฑ9  

-  กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รับผิดชอบด�านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ9เครื่องสำอางต�อผู�บริโภค ผู�ประกอบการต�องขอยื่นการตรวจสถานท่ีผลิต  
และการจดแจ�งผลิตภัณฑ9เครื่องสำอาง เพ่ือให�ได�รับอนุญาตก�อนจำหน�ายผลิตภัณฑ9 กรมวิทยาศาสตร�การแพทย�   
ได�พัฒนาผลิตภัณฑ9เครื่องสำอางสมุนไพรให�มีคุณภาพมาตรฐานโดยให�บริการทดสอบคุณภาพและปริมาณสารสำคัญ  
และสารห�ามใช�ทางเคมีและชีววิทยาในผลิตภัณฑ9เครื่องสำอางในห�องปฏิบัติการด�านเครื่องสำอาง รวมถึงทดสอบ
ผลิตภัณฑ9เครื่องสำอาง  

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัย และนวัตกรรม ซ่ึงประกอบด�วยสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัย และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร�บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีแห�งประเทศไทย และหน�วยงานมหาวิทยาลัย ได�สร�างองค9ความรู�จากการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ9
เครื่องสำอางสมุนไพร รวมถึงออกแบบบรรจุภัณฑ9  เพ่ือถ�ายทอดองค9ความรู�และเทคโนโลยีการผลิตให�แก�
ผู�ประกอบการ ในรูปแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการลงพ้ืนท่ีให�คำปรึกษาเชิงลึก นอกจากนี้ยังมีความร�วมมือ
กับภาคเอกชนเพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ9 และการสร�างโอกาสทางการตลาดให�แก�ผู�ประกอบการ 

- กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม ได�จัดทำมาตรฐานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ9ชุมชนให�เป+นท่ียอมรับและสร�างความเชื่อม่ันให�แก�ผู�บริโภคท้ังในและต�างประเทศ สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด เป+นหน�วยงานในท�องถ่ินท่ีให�การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ9ชุมชน โดยรับตัวอย�างผลิตภัณฑ9
เครื่องสำอางสมุนไพรไปทำการทดสอบท่ีห�องปฏิบัติการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ9ชุมชน กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม   
ให�การส�งเสริมสนับสนุนผู�ประกอบการด�านเงินทุน การบริหารจัดการ การตลาด และส�งเสริมช�องทางการจำหน�าย
ผลิตภัณฑ9  

- กระทรวงพาณิชย� ประกอบด�วยสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย� กรมการค�าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค�า และกรมส�งเสริมการส�งออก ให�การส�งเสริมด�านการตลาดของผลิตภัณฑ9โอทอปให�เป+นท่ีรู�จักท้ังในประเทศ
และต�างประเทศ ด�วยการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ9 การสร�างแบรนด9 การสร�างมูลค�าเพ่ิม และการสร�างโอกาส 
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ทางการตลาด  ซ่ึงมีการนำการตลาดดิจิทัลเข�ามาช�วยในการบริหารจัดการธุรกิจ และการทำการตลาดออนไลน9 รวมท้ัง 
การกระจายผลิตภัณฑ9ท่ีได�คัดสรรแล�วไปจำหน�ายยังสถานีท่ีต�าง ๆ เช�น สนามบิน ห�างสรรพสินค�า โมเดิร9นเทรด  
สถานท่ีท�องเท่ียวทางธรรมชาติ นอกจากนี้มียังมีการร�วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนร�วมกันพัฒนาสินค�า
โอทอปและเพ่ิมช�องทางการจำหน�าย  

ถึงแม�ว�าจะมีหลายหน�วยงานเข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ9ให�เป+นไปอย�างครบวงจร ต้ังแต� 
การถ�ายทอดความรู�ด�านกระบวนการผลิต การควบคุมด�านความปลอดภัย คุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ9   
จนถึงการตลาด แต�ในความเป+นจริงพบว�า แต�ละหน�วยงานยังขาดการประสานงานและการทำงานเชื่อมโยงระหว�างกัน   
ทำให�ไม�เห็นทิศทางการพัฒนาและกลไกการผลักดันผลิตภัณฑ9ให�มีศักยภาพในการแข�งขันเท�าท่ีควร เห็นได�จาก
ผลิตภัณฑ9ท่ีได�การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ9ชุมชน อาจไม�ได�ส�งผลต�อการเพ่ิมยอดขาย เนื่องจากผลิตภัณฑ9นั้น 
ขาดมุมมองทางการตลาดในการผลิตผลิตภัณฑ9 ทำให�ไม�ทราบความต�องการท่ีแท�จริงของลูกค�า รวมถึงขาดกลยุทธ9 
ทางการตลาด ผู�ประกอบการขาดท่ีปรึกษาเชิงลึกและไม�ทราบว�าจะเข�าถึงท่ีปรึกษาได� ท่ีหน�วยงานใด เช�น  
ผู�ประกอบการท่ีได�อบรมเชิงปฏิ บั ติการในการผลิตผลิตภัณฑ9แล�ว แต�ไม� ได�สามารถทำผลิตภัณฑ9 ได�สำเร็จตามท่ีอบรมมา   
หรือไม�สามารถประยุกต9ใช�องค9ความรู�ท่ีได�จากการอบรมเพ่ือปรับสูตรการผลิตกับผลิตภัณฑ9ท่ีตนเองจำหน�าย  
ผู�ประกอบการไม�สามารถจดแจ�งผลิตภัณฑ9เครื่องสำอางผ�านระบบอัตโนมัติได�  เนื่องจากไม�คุ�นเคยกับการใช�เทคโนโลยี  
การใช�ภาษาอังกฤษในการจดแจ�งชื่อสารเคมีและสมุนไพร เป+นต�น   

ดังนั้น เพ่ือให�การพัฒนาผลิตภัณฑ9เครื่องสำอางสมุนไพรเป+นไปอย�างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ  
จึงควรมีแพลตฟอร9มท่ีทำให�เห็นภาพรวมและทิศทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ9 ทำหน�าท่ีเป+นผู�ประสานระหว�าง
ผู�ประกอบการกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนเชื่อมโยงระหว�างหน�วยงานกับหน�วยงานให�ได�ทำงานร�วมกัน   
เพ่ือสร�างความเข�าใจและมุมมองการพัฒนาในรอบด�านครบทุกมิติร�วมกัน โดยใช�การตลาดและกลยุทธ9นำการผลิต   
การวางแผนด�านการตลาดต�างประเทศ โดยการสร�างองค9ความรู�ด�านกฎหมายการค�าระหว�างประเทศ มาตรฐาน 
การส�งออก การเข�าถึงกลุ�มเปYาหมายอย�างตรงจุด การเข�าถึงแหล�งเงินทุน ไปจนถึงกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน การดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ9ในตอนต�นจะเริ่มจากผลิตภัณฑ9ท่ีมีศักยภาพเพียงพอก�อน เนื่องจากมีความ
พร�อมท้ังผลิตภัณฑ9และผู�ประกอบการ นอกจากนี้แพลตฟอร9มยังมีหน�วยให�บริการให�คำปรึกษาเบ้ืองต�น 
แก�ผู�ประกอบการ เพ่ือช�วยเหลือสนับสนุนผู�ประกอบท่ีมีป-ญหา และให�ข�อมูลเบ้ืองต�นเพ่ือส�งเสริมผู�ประกอบการรายใหม�  
รวมท้ังเป+นศูนย9บริการแบบเบ็ดเสร็จในการเข�าระบบยื่นขอการจดแจ�ง และการยื่นขอมาตรฐาน  
2. การจัดทำฐานข�อมูลกลางของผลิตภัณฑ�และผู�ประกอบการ  

แพลตฟอร9มท่ีต้ังข้ึนนอกจากจะทำหน�าท่ีประสานงานเพ่ือให�เกิดการทำงานอย�างบูรณาการระหว�างหน�วยงาน
ทุกภาคส�วนแล�ว ยังต�องจัดทำฐานข�อมูลกลางของผลิตภัณฑ9และผู�ประกอบการด�วย ข�อมูลท่ีจัดเก็บประกอบด�วย
ข�อมูลพ้ืนฐานผู�ประกอบการ ชนิดของผลิตภัณฑ9 กระบวนการผลิต การยื่นขอตรวจสถานท่ี การยื่นจดแจ�งผลิตภัณฑ9 
การยื่นขอมาตรฐาน วิธีการจำหน�ายผลิตภัณฑ9 ตลอดจนป-ญหาและอุปสรรคท่ีพบระหว�างการดำเนินงาน จากข�อมูล
ดังกล�าวจะช�วยให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องสามารถติดตามความก�าวหน�าและผลการดำเนินงานได� ทำให�แก�ป-ญหา 
ได�ตรงประเด็น มองเห็นป-จจัยท่ียังขาดการช�วยเหลือสนับสนุน และท่ีสำคัญคือมองเห็นทิศทางและแนวทางการพัฒนา 
ต�อยอดของท้ังผลิตภัณฑ9และผู�ประกอบการ 
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3. การควบคุมภาพคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ9เครื่องสำอางสมุนไพรให�มีศักยภาพในการแข�งขันสู�ระดับสากลนั้น คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ9มีความสำคัญไม�น�อยไปกว�าการมีมุมมองทางการตลาดท่ีดี โดยท่ัวไปคุณภาพของผลิตภัณฑ9เครื่องสำอาง
สมุนไพรข้ึนกับองค9ประกอบและปริมาณสารสำคัญในวัตถุดิบสมุนไพร ป-จจัยท่ีมีผลต�อสารสำคัญในวัตถุดิบสมุนไพร  
เช�น  สภาพแวดล�อมในการปลูก ระยะเวลาเก็บเก่ียวผลผลิต ส�วนของสมุนไพร กระบวนการแปรรูปสมุนไพร เป+นต�น  
รวมถึงป-ญหาการปนปลอมจากสมุนไพรชนิดอ่ืน ดังนั้น ก�อนการนำวัตถุดิบสมุนไพรมาใช�ประโยชน9 ผู�ประกอบการ 
ควรให�ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร เพ่ือให�ม่ันใจว�าสมุนไพรท่ีนำมาใช�นั้นเป+นชนิดท่ีถูกต�อง
และไม�มีสิ่งปนปลอม การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรเบ้ืองต�นทำได�โดยการตรวจสอบเชิงคุณภาพด�วยวิธีทีแอลซี  
(Thin Layer Chromatography, TLC) เนื่องจากเป+นวิธีท่ีทำได�ง�าย อุปกรณ9ไม�ยุ�งยาก ให�ผลการวิเคราะห9รวดเร็ว 
และเชื่อถือได� ผลท่ีได�จากการตรวจสอบวัตถุดิบ มีลักษณะเฉพาะข้ึนกับชนิดของสมุนไพร เรียกว�าลายพิมพ9นิ้วมือ 
(fingerprint) ซ่ึงเป+นประโยชน9ในการคัดกรองชนิดสมุนไพรและการตรวจสอบวัตถุดิบ ในอนาคตกรมวิทยาศาสตร9
บริการมีแผนในการให�บริการการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพร เพ่ือเป+นองค9ความรู�ด�านมาตรฐาน 
สารสกัด ซ่ึงเป+นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพสารสกัดและผลิตภัณฑ9เครื่องสำอางสมุนไพร ตลอดจนเป+นการ
สร�างโอกาสในการส�งออกต�างประเทศ  
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นิติวิทยาศาสตร�กับยุค Digital transformation 
 

ศิริรัตน� เมียนเกิด 

นักนิติวิทยาศาสตร�ชำนาญการ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร� 

 
1. ความรู"ท่ีได"รับจากการอบรมข"าราชการผู"มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ1นท่ี 14  

1.1 การคิดแบบองค�รวม (Holistic view)  
การคิดแบบองค�รวม เป!นวิธีการคิดท่ีพิจารณาทุกอย,างแบบรอบด-านและสัมพันธ�กัน โดยมุ,งหวังให-เกิด 

การมองเป5าหมายท่ีกว-างขวาง องค�รวมท่ีมองว,าของสิ่งหนึ่งมีหลายองค�ประกอบท่ีทำหน-าท่ีต,างกัน ทุกองค�ประกอบ
เหล,านั้น ไม,สามารถแยกออกจากกันได- เพราะทุกองค�ประกอบมีความเก่ียวข-องกัน และมีความสัมพันธ�เชื่อมโยงกับ 
คำว,าบูรณาการ เติมเต็มและยั่งยืนอีกด-วย นั่นคือผลรวมของการบูรณาการส,วนย,อยเพ่ือเกิดสิ่งใหม, หมายถึงการดำรงอยู, 
ของแต,ละส,วนข้ึนอยู,กับความสัมพันธ�ขององค�รวมท้ังหมด ถ-าแยกส,วนเม่ือไหร,ก็จะขาดความสมบูรณ�ทันทีในแนวคิด
องค�รวมนั้น ๆ  

1.2 การวิเคราะห�ข-อมูล (Data analytics, Big Data) 
การวิเคราะห�ข-อมูล คือ กระบวนการวิเคราะห�ข-อมูลขนาดใหญ,เพ่ือค-นหารูปแบบความสัมพันธ�ของข-อมูล

เหล,านั้นท่ีซ,อนอยู,ข-างใน หาสิ่งเชื่อมโยงท่ีเชื่อมข-อมูลเหล,านั้นเข-าไว-ด-วยกัน โดยกระบวนการท่ีเกิดข้ึนควรเป!นลำดับ
ข้ันตอนดังนี้ มีการกำหนดเป5าหมายของการวิเคราะห�ข-อมูลด-วยคำถามท่ีชัดเจน สามารถวัดได-และสั้นกระชับ  
ถัดไป คือ ระบุตัววัดท่ีสอดคล-องกับเป5าหมายท่ีต-องการโดยพิจารณาคำถามท่ีว,า เราต-องการจะวัดอะไรและ 
จะวัดสิ่งนั้นได-อย,างไร ต,อมาก็เริ่มต-นค-นหาข-อมูลโดยพิจารณาข-อมูลภายในก,อนแล-วจึงพิจารณาข-อมูลท่ีต-องเก็บ
เพ่ิมเติม ถัดมาก็ดำเนินการวิเคราะห�ข-อมูล เพ่ือระบุรูปแบบผ,านหลักการวิเคราะห�พร-อมท้ังระบุ pattern และจุด
ผิดปกติ ต,าง ๆ ท่ีซ,อนอยู,ในกลุ,มข-อมูลนั้น ๆ สุดท-ายคือการแปลผลและนำข-อมูลเชิงลึก ท่ีได-จากหลักการวิเคราะห�  
ไปใช-ประกอบการกำหนดวิธีการดำเนินการ ปรับปรุง หรือนำเสนอข-อเสนอทางธุรกิจต,าง ๆ ตามเป5าหมาย 

1.3 Digital transformation 
Digital Transformation เป! นการเปลี่ ยนแปลงองค�กรโดยการใช- เทคโน โลยี ดิจิ ทัล เป! น เครื่องมือ 

ในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให-องค�กรมีความพร-อมในโลกดิจิทัลมากข้ึน แต,สิ่งท่ีต-องเน-นย้ำสำคัญท่ีเราจะเรียกว,า
เป!น Digital Transformation ได-อย,างสมบูรณ�แบบก็คือ นอกจากการนำเทคโนโลยีมาใช-แล-ว การวางยุทธศาสตร� 
แนวคิดการมีส,วนร,วมของบุคลากรในองค�กรรวมถึงวิสัยทัศน�ของผู-นำท่ีพร-อมจะมีการรับสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง การมีและ
ใช-นวัตกรรมให-เกิดประโยชน� และการเก็บรวบรวมข-อมูลต,าง ๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห� ซ่ึงสิ่งต,าง ๆ เหล,านี้ถ-านำมาใช-
อย,างครบถ-วนจึงจะถือได-ว,าเป!น Digital Transformation อย,างแท-จริง แต,ในปUจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย,าง
รวดเร็ว การพัฒนาด-านเทคโนโลยีเป!นไปแบบก-าวกระโดด ดังนั้น การนำเอาเทคโนโลยีเข-ามาใช-งานจึงควรมุ,งเน-น 
ไปท่ีการต้ังเป5าหมายท่ีชัดเจนเพ่ือส,งเสริมยุทธศาสตร�การดำเนินงานท้ังระยะสั้นและระยะยาวขององค�กรในอนาคต 
ดังนั้น วิสัยทัศน�ของผู-นำและการเข-าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของบุคคลากรในองค�การจึงนับได-ว,าเป!นสิ่ง
สำคัญอย,างยิ่ง เม่ือองค�กรจะพัฒนาไปใช-เทคโนโลยีดิจิทัลแล-วนั้น สิ่งหนึ่งท่ีจะต-องพัฒนาควบคู,ไปด-วยคือทักษะ
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ทางด-านปกป5องความปลอดภัยทางด-านดิจิทัล (Digital Security) ซ่ึงในปUจจุบันแต,ละองค�กรมีข-อมูลอยู,มากมาย และ
ข-อมูลภายในองค�กรก็เป!นเรื่องละเอียดอ,อนอย,างมาก การปกป5องข-อมูลเป!นเรื่องท่ีจำเป!น ทักษะท่ีมีความจำเป!น 
ในด-านการปกป5องความปลอดภัยทางดิจิทัล จึงเป!นทักษะท่ีมาแรงและน,าสนใจอยู,ไม,น-อย เพราะยิ่งมีการเก็บข-อมูล
มากข้ึน ก็ย,อมมีการโจมตีระบบเพ่ือขโมยข-อมูล หรือหวังผลท่ีไม,ดีอย,างอ่ืน องค�กรต,าง ๆ จึงต-องตระหนักและพัฒนา
คนเพ่ือให-มีความสามารถในด-านนี้ให-เพียงพอ 
2. ประสบการณ�จากการเข"าอบรมข"าราชการผู"มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ1นท่ี 14 

ความรู-และประสบการณ�ท่ีได-รับท้ังจากการอบรมในห-องเรียนและการไปศึกษาดูงานหน,วยงานต,าง ๆ   
ณ มหานครเซ่ียงไฮ- และเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน นั้นทำให- ได- เห็นบ-านเมืองท่ีพัฒนาไปไกลกว,าประเทศไทย 
ของเรามากมีการใช-ระบบปUญญาประดิษฐ� หรือท่ีเรียกกันว,า Artificial Intelligence (AI) ร,วมกับการวิเคราะห�ข-อมูล 
(Data Analytics) ท่ีเป!น Big Data เข-ามามีบทบาทในหลาย ๆ ส,วน เช,น ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของ
ประชากรโดยใช-ระบบ Facial detection ซ่ึงถ-าชาวต,างชาติเข-ามาก,ออาชญากรรมในประเทศจะสามารถตามจับได-
อย,างรวดเร็วเนื่องจากจะมีระบบสแกนใบหน-าต้ังแต,สนามบิน นอกจากนี้ ยังมีระบบการเก็บข-อมูลและการแบ,งปUน
ข-อมูลต,าง ๆ (Big Data) ระหว,างหน,วยงาน โดยข-อมูลต,าง ๆ เหล,านี้จะถูกนำไปวิเคราะห�และทำนายแนวโน-ม 
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช,น การวิเคราะห�ความหนาแน,นของประชากรเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ในอนาคต 
การจราจรท่ีจะต-องมีการรายงานผลท่ีรวดเร็ว เป!นต-น ถึงแม-ว,าในมหานครเซ่ียงไฮ- และเมืองหางโจว จะมีการพัฒนา 
ในด-านเทคโนโลยีไปอย,างมากแต,สิ่งหนึ่งท่ีผู-นำประเทศให-ความสำคัญ คือ การรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวนั้นคือการปลูกต-นไม-
ไว-ริมถนนเพ่ือให-ร,มรื่นและช,วยดูดซับกaาซท่ีเกิดจากการเผาไหม-ของเครื่องยนต� นอกจากนี้ยังสนับสนุนให-ใช-รถ
มอเตอร�ไซค�พลังงานไฟฟ5าเพ่ือลดกaาซท่ีเกิดจากการเผาไหม-ของเครื่องยนต�อีกด-วย อีกสิ่งหนึ่งท่ีน,าสนใจและควรจะ
นำมาพัฒนาระบบการคมนาคมขนส,งของประเทศไทยมากคือ ระบบขนส,งสาธารณะท่ีประชาชนทุกคนสามารถเข-าถึงได-   
เช,น รถเมล� รถไฟฟ5าของจีนมีราคาถูกมากคือ 10 บาทนั่งได-ตลอดสาย มีระบบชำระเงินท่ีซ้ือบัตรใบเดียวสามารถใช-ได-
กับขนส,งสาธารณะทุกระบบ นอกจากนี้ระบบการจ,ายเงินคนจีนจะไม,พกเงินสดจะใช-ระบบเติมเงินในโทรศัพท� 
และชำระค,าใช-จ,ายต,าง ๆ ผ,านมือถือซ่ึงจะทำให-การจับจ,ายซ้ือของง,ายข้ึนไม,ต-องเสียเวลาในการทอนเงิน ไม,ต-องพก 
เงินสดเป!นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีระบบหนึ่งท่ีน,าสนใจคือผู-ท่ีมีใบขับข่ีทุกคนจะได-รับแต-มปcล,ะ 12 แต-มเท,ากันทุก
คนและจะโดนหักแต-มไปเรื่อย ๆ  ถ-าทำผิดกฎจราจร และถ-าโดนหักแต-มหมดท้ัง 12 แต-มก็จะไม,มีสิทธิขับรถได-อีกในปcนั้น  
ข-าพเจ-าคิดว,าควรนำหลักการนี้มาปรับใช-กับระบบในประเทศไทย ซ่ึงจะทำให-การจราจรในประเทศของเราดีข้ึน 
ประชาชนตระหนักรู-ในเรื่องกฎจราจรมากข้ึน เป!นต-น 
3. ข"อเสนอการเปล่ียนแปลงและการนำมาประยุกต�ใช"กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร� 

3.1 ระบบการจัดซ้ือจัดจ-างและตรวจรับของสถาบันนิติวิทยาศาสตร�จะมีปUญหาคือกรรมการท่ีเป!นผู-ตรวจรับ
จะเป!นนักวิทยาศาสตร�ซ่ึงจะไม,ค,อยมีความชำนาญในการจัดทำหนังสือราชการต,าง ๆ ข-าพเจ-าจึงขอเสนอให-มี 
การรวบรวมข-อมูลในส,วนของรูปแบบในการจัดทำหนังสือตรวจรับจัดซ้ือจัดจ-างในแบบต,าง ๆ และนำไปจำแนก 
เป!นประเภทในรูปแบบของต-นแบบ (template) ในระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ (LIMs) ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร� 
เม่ือจะตรวจรับจัดซ้ือจัดจ-างวัสดุ หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร� ก็สามารถเลือกและมีช,องให-ใส,ข-อมูลท่ีจำเป!น หลังจาก
นั้นก็ generate หนังสือมาจากระบบได-เลย ซ่ึงจะช,วยลดความผิดพลาดของรูปแบบการทำหนังสือและสามารถทำงาน
ได-เร็วข้ึนอีกด-วย 
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3.2 การบันทึกและเก็บรวบรวมข-อมูล มีหลายหน,วยงานท่ียังเก็บบันทึกข-อมูลต,าง ๆ ในสมุดซ่ึงจะทำให- 
การสืบค-นข-อมูลและการนำข-อมูลมาวิเคราะห�กระทำได-ยาก จึงจะเสนอให-เก็บข-อมูลต,าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร�  
โดยไม,จำเป!นต-องเป!นระบบท่ีซับซ-อน สามารถออกแบบและบันทึกข-อมูลต,าง ๆ ไว-ในระบบ Excel ก็สามารถจัดการ
ข-อมูลได-อย,างมีระบบ และเม่ือต-องการวิเคราะห�ข-อมูล (Data Analytics) ก็สามารถกระทำได-ง,าย 

3.3 การพยากรณ�ข-อมูลในอนาคตโดยใช-การวิเคราะห�ข-อมูล (Data Analytics) และการคำนวณทางสถิติ 
เป!นสิ่งจำเป!นของทุกหน,วยงานในการวางแผนงาน เช,น การคาดการณ�ปริมาณงานล,วงหน-าเพ่ือประโยชน�สำหรับ 
การวางแผนงบประมาณ จึงอยากเสนอแนะให-หน,วยงานในสถาบันนิติวิทยาศาสตร�ได-ทดลองใช-ข-อมูลท่ีมีอยู,มาคำนวณ
ทางสถิติและพยากรณ�ปริมาณงานปcถัดไป 

3.4 การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุในกรณีอุบัติเหตุในคดีจราจรนั้น ผู-ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุจะมีความเสี่ยงไม,น-อย
เนื่องจากการทำงานบนถนนท่ีมีรถวิ่งไปมามีโอกาสสูงมากท่ีจะก,อให-เกิดอันตรายกับนักนิติวิทยาศาสตร�ท่ีไปตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุ จึงอยากเสนอให-มีการพัฒนาหุ,นยนต� (Artificial Intelligence (AI)) และระบบโดรน (Drone)  
ช,วยตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ โดยให-นักนิติวิทยาศาสตร�ควบคุมหุ,นยนต�หรือโดรนในท่ีปลอดภัย และบังคับหุ,นยนต�หรือ 
โดรน ให-ไปวัดระยะต,าง ๆ ในท่ีเกิดเหตุบนถนน ซ่ึงอาจจะเสนอเป!นงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยและพัฒนาระบบร,วมกัน 

3.5  จากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว,าจะมีการนำหุ,นยนต�เข-ามาช,วยปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด-าน 
เช,น ส,งอาหารหรือสิ่งของท่ีผู-เข-าพักต-องการท่ีห-องพัก หุ,นยนต�ต-อนรับตามหน,วยงานต,าง ๆ จึงมีแนวคิดว,าหน,วยงาน
ของเราก็ควรพัฒนาระบบ AI มาช,วยเหลือในด-านต,าง ๆ เช,นกัน ตัวอย,างเช,น จากการได-มีโอกาสไปหมุนเวียนงาน 
ตามกรอบสั่งสมประสบการณ�ท่ีห-องผ,าศพ อยากเสนอให-มีหุ,นยนต�ช,วยเหลือญาติท่ีมาติต,อขอรับศพเนื่องจากในแต,ละวันนั้น 
มีศพท่ีต-องผ,าพิสูจน�จำนวนมาก ทำให-เจ-าหน-าท่ีอำนวยความสะดวกกับญาติไม,ท่ัวถึง โดยหุ,นยนต�นี้จะทำหน-าท่ี 
บอกข-อมูลการติดต,อขอรับศพและรายละเอียดต,าง ๆ ให-ญาติฟUง ซ่ึงจะสามรถช,วยลดภาระหน-าท่ีเจ-าหน-าท่ีได-  

สำหรับในส,วนงานนิติเวชคลินิกและกลุ,มพิสูจน�บุคคลสูญหายก็เช,นเดียวกันซ่ึงมักจะประสบปUญหาท่ีประชาชน
ท่ีมาติดต,อเดินทางไปยังกลุ,มงานไม,ถูก จึงอยากเสนอให-มีหุ,นยนต�นำทาง โดยหุ,นยนต�จะไปรอรับประชาชนท่ีจะมา
ติดต,อท่ีประตูทางเข-าและช,วยนำทางมายังกลุ,มงานท่ีจะติดต,อได-ถูกต-อง  

3.6 ข-าพเจ-าอยากเสนอให-สถาบันนิติวิทยาศาสตร�มีโครงการท่ีเรียกว,า “ตามหารากเหง-า” ปUจจุบันมี 
เด็กกำพร-ามากมายท่ีไม,ทราบว,าตนเองมาจากไหน ข-าพเจ-ามองว,าคนเรานั้น การท่ีเกิดมาแล-วไม,รู-ว,าต-นกำเนิดเรามา
จากไหนพ,อแม,เป!นใคร สิ่งนี้จะเป!นคำถามท่ีติดตามหลอกหลอนคนผู-นั้นไปตลอดชีวิต การท่ีแค,ได-รู-ว,าเกิดมาจากไหน 
ไม,จำเป!นท่ีพ,อแม,จะต-องมารับผิดชอบอะไรก็ช,วยให-คำถามในใจได-กระจ,างแล-ว และในทางกลับกันพ,อแม,บางคนอาจมี
ความจำเป!นในขณะนั้นท่ีต-องมอบลูกให-คนอ่ืนอุปการะ ในวันท่ีพร-อมก็อาจจะอยากรู-ว,าลูกอยู, ดีมีสุขอย,างไร  
ด-วยสถานการณ� ท่ีกล,าวมานี้  ถ-าสถาบันมีโครงการนี้ ก็จะเปmดโอกาสให- ลูกท่ีต-องการตามหาพ,อแม, มาตรวจ 
สารพันธุกรรมเก็บไว-ในฐานข-อมูล หรือพ,อแม, ท่ี เคยมอบลูกให-ผู- อ่ืนอุปการะก็มาตรวจสารพันธุกรรมเก็บไว-  
(เป!นฐานข-อมูลท่ีสร-างข้ึนเฉพาะสำหรับการตรวจความสัมพันธ�ในโครงการ “ตามหารากเหง-า”เท,านั้น) ถ-าท้ังสองฝpาย
มาเก็บสารพันธุกรรมไว- ก็จะสามารถตรวจเปรียบเทียบได-ในฐานข-อมูลสารพันธุกรรมโครงการ ตามหารากเหง-า  
(Matching) โดยโครงการนี้จะช,วยลดปUญหาท่ีว,า “มาตามหาทำไม มีชีวิตท่ีดีแล-วไม,อยากเจอแล-ว” เพราะผู-ท่ีมาเก็บ
สารพันธุกรรมจะสมัครใจท่ีจะตามหาอีกฝpายแน,นอน 
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โครงการส�งเสริมการใช�ยานยนต�ไฟฟ�า (Electric Vehicle 
: EV) ในกรุงเทพมหานคร 

 
เศรณี แสงบุญ  

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ 
กรมธุรกิจพลังงาน  

 
1. หลักการและเหตุผล 

1.1 ป�ญหาใหญ�ของกรุงเทพมหานครที่มีมาอย�างยาวนานป�ญหาหนึ่ง คือ ป�ญหาการจราจร ป�ญหารถติด  
และป�ญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการจราจร ข)อมูลสถิติจากเว็บไซต0ของกรมการขนส�งทางบก กลุ�มสถิติการขนส�ง 
กองแผนงาน กรมการขนส�งทางบก ระบุว�าในเขตกรุงเทพมหานครมีจำนวนยานยนต0ที่จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2562 กว�า 10.5 ล)านคัน แบ�งเป9น รถยนต0นั่งส�วนบุคคลไม�เกิน 7 คน ประมาณ 4.6 ล)านคัน รถยนต0บรรทุก
ส�วนบุคคล (Van & Pick Up) ประมาณ 1.4 ล)านคัน รถยนต0รับจ)างบรรทุกคนโดยสารไม�เกิน 7 คน (Urban Taxi) 
82,469 คัน รถจักรยานยนต0ส�วนบุคคล มีประมาณ 3.7 ล)านคัน และรถจักรยานยนต0สาธารณะ เกือบ 100,000 คัน 

จากสถิติย)อนหลัง 10 ปP (พ.ศ. 2552 – 2561) พบว�ามีรถยนต0จดทะเบียนใหม�ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประมาณปPละประมาณ 8 แสน - 1 ล)านคัน และตั้งแต�เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 มีรถยนต0จดทะเบียนใหม� 
ในเขตกรุงเทพมหานครแล)วกว�า 5 แสนคัน 

 
ท่ีมา : สำนักงานขนส�งกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนท่ี 5 
 

จากสถิติจะเห็นได)ว�ามีจำนวนรถยนต0เพิ่มเติมเข)ามาบนท)องถนนในกรุงเทพมหานครเป9นจำนวนมาก 
และมีแนวโน)มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รัฐบาลและหน�วยงานภาครัฐจึงมีความจำเป9นต)องหาวิธีแก)ไขป�ญหาการจราจรนี้ 
โดยเร�งด�วน เป9นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยต)องมีการบูรณาการหน�วยงานที่เกี่ยวข)องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน เพ่ือให)สามารถดำเนินการได)อย�างสัมฤทธิ์ผลอย�างยั่งยืน 
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1.2 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ0 จันทร0โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต�อรัฐสภา 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายหลัก 12 ด)าน คณะรัฐมนตรีได)ให)ความสำคัญในการแก)ไขป�ญหา
การจราจร ระบุไว)ในนโยบาย 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข�งขันของไทย 
5.6 พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

5.6.2 แก)ไขป�ญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง โดยการพัฒนาระบบขนส�งมวลชน
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแต�ละพื้นที่ โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค การนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช)ในการควบคุมสั่งการจราจรและวางแผนการเดินทาง การกวดขันวินัยจราจร และการจัด
ระเบียบที่จอดรถ โดยเฉพาะการจัดให)มีที่จอดรถใต)ดินและบนดินเพิ่มเติม ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน พร)อมท้ัง 
พัฒนาทางเท)า ทางจักรยาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต�าง ๆ ให)สามารถรองรับความต)องการเดินทางเพ่ือคนท้ังมวล 
(Universal Design) เพ่ือให)ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางได)อย�างท่ัวถึงและรวดเร็ว 

1.3 ข)าพเจ)าร�วมกับข)าราชการผู )มีผลสัมฤทธิ ์สูงรุ �น 14 Batch 2 ได)มีโอกาสเดินทางไปศึกษา 
ดูงาน ณ เมืองเซี่ยงไฮ) และเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว�างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2562 (Module 
4: การเสริมสร)างมุมมองและประสบการณ0ที่เป9นสากล (Global Mindset)) พบว�ารัฐบาลจีนได)มีมาตรการกึ่งบังคับ 
ให)ประชาชนเปลี่ยนการใช)รถยนต0จากเดิมที่เป9นรถยนต0ใช)น้ำมันเป9นรถยนต0ไฟฟnา โดยการจำกัดปริมาณรถยนต0 
ใช)น้ำมันในเมืองใหญ�ผ�านการไม�อนุญาตให)ออก “ปnายทะเบียนรถใหม�” หรือหากจะออกทะเบียนใหม�จะต)องผ�านระบบ
ประมูลแข�งขันและนำรถเก�ามาแลก เป9นต)น ทำให)ราคา “ปnายทะเบียนรถใหม�” ในเมืองใหญ�อย�างเซ่ียงไฮ)มีราคาสูงถึง 
3 แสนกว�าบาท ท้ัง ๆ ท่ีตัวรถยนต0เองมีราคาไม�เกิน 6 แสนบาท เป9นต)น แต�สำหรับ “ปnายทะเบียนรถ EV” รัฐบาลจีน
อนุญาตให)ออกได)เลยทันที ไม�ต)องเสียค�าใช)จ�ายใด ๆ อีกท้ังยังปรับระบบ ทำให)กระบวนการได)รับอนุญาตปnายทะเบียน
นั้นง�ายและรวดเร็วขึ้น นอกจากนั้นยังส�งเสริมรถสาธารณะ เช�น รถเมล0 รถแท็กซี่ ให)เปลี่ยนเป9นมาใช) EV แทนรถ
น้ำมันกันหลายเมือง อีกท้ังยังมีการกำหนดให)เฉพาะรถยนต0ท่ีมีปnายทะเบียนของเมืองนั้นเท�านั้นท่ีสามารถวิ่งได)ในเมือง
นั้น ๆ ในช�วงเวลาเร�งด�วนได) ด)วยมาตรการดังกล�าวร�วมกับนโยบายอื่น ๆ เช�น รถไฟฟnาใต)ดิน การใช)ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบ CCTV และ AI ในการควบคุมการจราจร จึงทำให)เมืองใหญ�อย�างเซี่ยงไฮ)สามารถแก)ไขป�ญหา
การจราจรและมลพิษทางอากาศได)อย�างประสบความสำเร็จ 

1.4 แผนการปฏิร ูปประเทศด)านพลังงาน การปฏิร ูปด )านการสนับสนุนพลังงานทดแทน 
เพ่ือการส�งเสริมการแข�งขันและสร)างมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ประเด็นการปฏิรูปท่ี 12 ปฏิรูปโครงสร)างการใช)พลังงาน
ภาคขนส�ง ระยะ 20 ปP ในข้ันตอนการดำเนินการ กิจกรรมท่ี 3 ให)หน�วยงานท่ีเก่ียวข)องกำหนดแนวทางการดำเนินการ
และมาตรการลดผลกระทบกับผู)เกี ่ยวข)องเมื่อมีการยกเลิกการใช)กvาซปwโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคขนส�ง ซึ่งหนึ่ง 
ในป�จจัยที่ทำให)มีการใช) LPG ในภาคขนส�งลดลง คือ การเข)ามามีบทบาทของยานยนต0ไฟฟnาเพราะ LPG และน้ำมัน
เบนซินเป9นคู �แข�งโดยตรงกับยานยนต0ไฟฟnาซึ ่งส�วนใหญ�จะเป9นรถยนต0ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต0 ดังนั้น  
หากมีการสนับสนุนการใช)ยานยนต0ไฟฟnา ภาครัฐจำเป9นต)องมีนโยบายและมาตรการลดผลกระทบต�อผู)ประกอบการ
และผู)ใช)รถยนต0เชื้อเพลิง LPG 

1.5 รายงานแผนพัฒนาโครงสร)างพื้นฐานด)านไฟฟnาเพื่อรองรับยานยนต0ไฟฟnาของประเทศไทย 
ประมาณการใช)ยานยนต0ไฟฟnาในประเทศไทย ปP 2560 – 2579 กรณี EEP (Energy Efficiency Plan : แผนอนุรักษ0
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พลังงาน) ว�าภายใน พ.ศ. 2579 ประเทศไทยจะมีรถยนต0ไฟฟnาประมาณ 1.2 ล)านคัน ดังนั้น ประเทศไทยจำเป9น 
ต)องเร�งรัดจัดเตรียมความพร)อมโครงสร)างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเติบโตของจำนวนยานยนต0ไฟฟnาให)พอเพียงและท่ัวถึง 
โดยมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ 

 
ท่ีมา : รายงานแผนพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐานด)านไฟฟnาเพ่ือรองรับยานยนต0ไฟฟnาของประเทศไทย 

 

1.6 พลเอกประยุทธ 0 จ ันทร 0โอชา นายกร ัฐมนตร ีได )ลงนามในข)อตกลงตกลงปาร ีส (Paris 
Agreement) ว�า ภายในปP 2573 ไทยจะต)องลดกvาซเรือนกระจกลงให)ได)อย�างน)อย 20-25% ซึ่งยานยนต0ไฟฟnา 
ก็เป9นอีกหนึ่งคำตอบท่ีจะทำให)ประเทศไทยสามารถบรรลุเปnาหมายตามข)อตกลงปารีสได) 

1.7 จากข)อมูลท่ีกล�าวมา ข)าพเจ)าจึงเสนอโครงการส�งเสริมการใช)ยานยนต0ไฟฟnา (Electric Vehicle : 
EV) ในกรุงเทพมหานคร เพื ่อให)ประเทศไทยสามารถมีความพร)อมในทุกมิติเพื ่อที ่จะรองรับเทคโนโลยีและ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน และสามารถแก)ไขป�ญหาจราจรและมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครได) 
2. วัตถุประสงค� 

2.1 เพ่ือส�งเสริมการใช)ยานยนต0ไฟฟnา (Electric Vehicle : EV) ในกรุงเทพมหานครอย�างเป9นระบบ 
2.2 เพ่ือแก)ไขป�ญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร 
2.3 เพ่ือแก)ไขมลพิษทางอากาศจากการจราจร 
2.4 เพ่ือลดผลกระทบกับผู)เก่ียวข)องเม่ือมีการยกเลิกการใช) LPG ภาคขนส�ง 
2.5 เพื่อให)การใช)ยานยนต0ไฟฟnาและโครงสร)างพื้นฐานด)านไฟฟnา (สถานีบริการ/สถานีอัดประจุ

ไฟฟnา) มีความปลอดภัยและมีมาตรฐาน 
3. วิธีดำเนินการ 

3.1 กรุงเทพมหานครประกาศนโยบายจำกัดทะเบียนรถยนต0กรุงเทพมหานครของยานยนต0 
แต�ละประเภทตามจำนวนที่เหมาะสม หากต)องการจดทะเบียนรถใหม�ต)องนำทะเบียนรถเก�ามาแลกเปลี่ยน และ 
มีการลงทะเบียนผู)ต)องการรถใหม�เพ่ือจับสลาก (หรือใช)วิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม) เม่ือมีทะเบียนว�าง หรือเม่ือกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงตัวเลขจำนวนทะเบียนรถยนต0ท่ีต)องการจำกัด 
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3.2 กรณีซ้ือรถยนต0ใหม�เป9นรถยนต0ไฟฟnาสามารถจดทะเบียนใหม�ได)ทันที 
3.3 กรุงเทพมหานครประกาศนโยบายให)เฉพาะรถทะเบียนกรุงเทพมหานครวิ่งได)ในช�วงเวลาเร�งด�วน 
3.4 ให)การสนับสนุนผู)ประกอบการสถานีบริการ LPG ท่ีมีความประสงค0จะเปลี่ยนเป9นสถานีอัดประจุ

ไฟฟnา เพื่อให)มีสถานีอัดประจุไฟฟnาเพียงพอและครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยอาจใช)มาตรการด)านภาษี 
สนับสนุนทางการเงิน และ/หรือด)านราคาไฟฟnา 

3.5 ให)การสนับสนุนประชาชนที่ต)องการเปลี ่ยนรูปแบบการใช)ยานยนต0 จากยานยนต0น้ำมัน 
หรือ LPG เป9นยานยนต0ไฟฟnา โดยอาจใช)มาตรการด)านภาษี ใช)ทางด�วนฟรี และ/หรือด)านราคาไฟฟnา 

3.6 จัดตั้งหน�วยงานภาครัฐ (ระดับกอง) ให)มีหน)าที่ในการควบคุมความปลอดภัยธุรกิจไฟฟnาสำหรับ
ยานยนต0ไฟฟnา เพื่อส�งเสริมพัฒนา และกำหนดมาตรฐานระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล)อมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการไฟฟnาสำหรับยานยนต0ไฟฟnา และกำกับดูแลให)มีความปลอดภัย ทั้งในส�วนของสถานีบริการ ห)างสรรพสินค)า 
อาคารชุด สถานที่ราชการและเอกชน บ)านเรือนที่อยู�อาศัย ให)ประชาชนมีความมั่นใจได)ว�าการใช)ยานยนต0ไฟฟnา 
มีความปลอดภัยต�อชีวิตและทรัพย0สิน 

3.7 สร)าง Application ใช)สำหรับค)นหาสถานีอัดประจุไฟฟnา พร)อมแสดงเส)นทางไปยังสถานี 
อัดประจุไฟฟnาด)วยแผนท่ี GIS ร�วมกับระบบการนำทาง รวมถึงสามารถจองสถานีอัดประจุไฟฟnาได) ท้ังนี้ Application 
อาจจะมีฟ�งก0ชันอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ืออำนวยความสะดวกให)กับผู)ใช)ยานยนต0ไฟฟnา 
4. ผู�รับผิดชอบโครงการ 

4.1 กรุงเทพมหานคร 
4.2 กระทรวงคมนาคม 
4.3 กระทรวงการคลัง 
4.4 กระทรวงพลังงาน 
4.5 กระทรวงอุตสาหกรรม 
4.6 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

5. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
5.1 ประชาชนเปลี่ยนมาใช)ยานยนต0ไฟฟnาเป9นไปตามเปnาของแผนพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐานด)านไฟฟnา

เพ่ือรองรับยานยนต0ไฟฟnาของประเทศไทย 
5.2 ป�ญหาการจราจรและมลพิษทางอากาศจากการจราจรในกรุงเทพมหานครลดลง 
5.3 มีสถานีอัดประจุไฟฟnาเพียงพอต�อความต)องการและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
5.4 มีหน�วยงานท่ีทำหน)าท่ีควบคุมความปลอดภัยในการใช)ยานยนต0ไฟฟnา 

6. อ�างอิง 
6.1 เว็บไซต0ของกรมการขนส�งทางบก กลุ�มสถิติการขนส�ง กองแผนงาน กรมการขนส�งทางบก 
6.2 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ0 จันทร0โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต�อรัฐสภา 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 
6.3 แผนการปฏิรูปประเทศด)านพลังงาน 
6.4 รายงานแผนพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐานด)านไฟฟnาเพ่ือรองรับยานยนต0ไฟฟnาของประเทศไทย 
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การบูรณาการข�อมูลด�านการขนส�งสาธารณะ 
 

สิริลักษณ	 ทองมณี 

นักวิชาการขนส�งปฏิบัติการ 

กรมการขนส�งทางบก 

 

จีน : ผู�นำทางด�านเทคโนโลยีของเอเชีย 
 ในโลกยุคป�จจุบันนี้ไม�สามารถปฏิเสธได�เลยว�ามีการนำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาประยุกต2ใช�
ในการดำเนินชีวิตในทุกด�าน เรามีโทรศัพท2มือถือท่ีสามารถบอกเส�นทางการเดินทาง ซ้ือขายสิ่งของ โอนเงินโดยไม�ต�อง
ไปท่ีธนาคาร หรือแม�แต�การเช็คสุขภาพก็สามารถทำได�โดยผ�านแอปพลิเคชันท่ีมีอยู�บนโทรศัพท2มือถือ ซ่ึงประเทศหนึ่ง
ที ่เปCนที ่น�าจับตามองในด�านการพัฒนาเทคโนโลยีก็คือ ประเทศจีน ตามความตั ้งใจของประธานาธิบดีสีจิ ้นผิง 
“Chinese Dream” ที่ต�องการจะให�จีนขึ้นเปCนผู�นำของโลกทางด�านเทคโนโลยีต�อจากสหรัฐอเมริกาภายในปL 2020 
โดยได�มีการออกนโยบายเพื ่อการพัฒนาทางด�านเทคโนโลยี โดยเริ ่มจากการปรับปรุงโครงสร�างทางกฎหมาย 
เพื่อรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยี การศึกษาวิจัยด�านนวัตกรรม Artificial Intelligence (AI) และ 5G โดยมุ�งเน�น
ให�มีการนำการวิจัยมาพัฒนาและประยุกต2ใช�ได�จริง รวมไปถึงการปลูกฝ�งแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อให�ประชาชน
ตระหนักรู�ถึงความสำคัญของเทคโนโลยีว�ามีความสำคัญต�อการดำเนินการของภาครัฐและภาคเอกชนอย�างไรบ�าง  
การศึกษาดูงานท่ีประเทศจีน 
 สถานกงสุลใหญ� ณ นครเซื่ยงไฮ� : นครเซี่ยงไฮ�ถือเปCนศูนย2กลางทางเศรษฐกิจ การลงทุน นวัตกรรม การเงิน 
และการคมนาคมของประเทศจีน ถือได�ว�าเปCนสัญลักษณ2ความเจริญของประเทศจีน โดยป�จจุบันประเทศจีน 
มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 13 (2016 – 2020) มีนโยบายสำคัญในการพัฒนาทางด�านนวัตกรรมซ่ึงมุ�งเน�น
ในการศึกษาวิจัยและการนำมาต�อยอดให�เกิดผลขึ้นจริง ควบคู�ไปกับการรักษาความสมดุลของการพัฒนาเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล�อม และเนื่องจากประเทศจีนมีประชากรจำนวนมาก รัฐบาลจึงเร�งการสร�างและขยายเมืองใหม� โดยใช�
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร�างเมืองใหม�ทำให�มีการวางผังเมืองท่ีดี มีการใช� Facial Recognition Technology 
ในการติดตามและตรวจสอบความประพฤติ เพื่อช�วยในการควบคุมประชาชน มีการจัดตั้ง Shanghai Big Data 
Center สำหรับเปCนแหล�งรวบรวมและจัดเก็บข�อมูลอย�างเปCนระบบ อีกทั้งยังสามารถแบ�งป�นข�อมูลให�แก�หน�วยงาน 
ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือประโยชน2ในการบูรณาการงานร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ 
 Shanghai Metro Data (SMD) : เปCนบริษัทที่มีการเก็บรวบรวมข�อมูลของประชากร ทั้งข�อมูลการเดินทาง 
ความหนาแน�นของประชากร ณ จุดหนึ่งในช�วงเวลาหนึ่ง ข�อมูลสภาพอากาศ มลพิษทางน้ำและทางอากาศ ระดับน้ำ 
รวมไปถึงสภาพการจราจร จากแหล�งที่เชื่อถือได� โดยแหล�งข�อมูลแรกมาจากอาสาสมัครที่ให�ความร�วมมือในการให�
ข�อมูลผ�านโทรศัพท2มือถือ แหล�งที ่สองมาจาก Real Time Data Sensors ข�อมูลจากหน�วยงานภาครัฐเกี ่ยวกับ
ประชากร สุขภาพ การศึกษา เพื่อนำมาประมวลผลโดยอาศัยเทคโนโลยีในการจัดทำระบบในการสร�าง Smart City 
โดยได�มีการริเริ่มทดลองเมืองอัจฉริยะต�นแบบท่ีนครเซ่ียงไฮ�และเมืองหางโจว มีการสร�างระบบให�แก�ทางรัฐบาลในการ
ควบคุมเมือง สามารถเช็คสภาพอากาศ มลพิษทางน้ำทางอากาศ ความเสี่ยงภัยท่ีอาจเกิดข้ึน สภาพการจราจร รวมไป
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ถึงจำนวนคดีที่เข�าไปยังสถานีตำรวจแต�ละแห�ง ทั้งนี้ นอกจากเก็บรวบรวมข�อมูล ประมวลผลข�อมูลและส�งให�แก�
หน�วยงานต�าง ๆ แล�ว ป�จจุบันยังมีการใช�ข�อมูลท่ีมีอยู�ในการคาดการณ2สถานการณ2ท่ีจะเกิดข้ึนอีกด�วย 
 Incubation Center : เปCนบริษัทร�วมทุนข�ามชาติท่ีเปCนการรวมตัวกันของบริษัทยักษ2ใหญ�หลายบริษัทท่ีถนัด
ในสาขาต�างๆ กัน เพื่อร�วมกันทำหน�าที่เสมือนพี่เลี้ยงให�แก�ธุรกิจ Startup ที่ขาดแคลนในด�านเทคโนโลยี เงินทุน 
บุคลากรและความรู�ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่จะให�โอกาสในการเริ่มต�นธุรกิจของบุคคลที่มีความสามารถและมีไอเดีย
แต�ขาดแคลนความรู �ในการทำธุรกิจหรือขาดแคลนเงินทุน มีการนำเทคโนโลยีของแต�ละบริษัทร�วมทุนมาช�วย 
ในการพัฒนา Startup ที่มีไอเดียหรือเทคโนโลยีที่น�าสนใจ เพื่อพัฒนาให�เกิดเปCนผลผลิตขึ้นมาจากไอเดียเหล�านั้น
เพ่ือให�สามารถเริ่มต�นธุรกิจได� 
 Panda Group : เปCนบริษัทท่ีดูแลระบบจัดการน้ำกว�าสามสิบเปอร2เซ็นต2ของนครเซ่ียงไฮ� โดยอาศัยเทคโนโลยี 
AI ในการควบคุมเครื่องสูบน้ำและระบบทั้งหมด ทั้งยังมีการจัดทำระบบโครงข�ายเพื่อการควบคุมดูแลระบบส�งน้ำ 
ควบคุมแรงดันน้ำและระบบในการควบคุมอุปกรณ2ต�าง ๆ ท่ีสามารถทำให�ทราบถึงสภาพน้ำท้ังระบบแบบ Real Time 
และทราบได�ถึงป�ญหาการรั ่วซึมของน้ำได�อย�างทันท�วงที เนื ่องจากในระบบจะมีข�อมูลแสดงถึงแรงดันของน้ำในแต�ละส�วน  
หากจุดไหนแสดงผลว�าแรงดันน้ำอ�อนผิดปกติก็สามารถรับรู�ได�ทันทีว�ามีการรั่วซึมเกิดขึ้น และเมื่อมีระบบการจัดเก็บ
และประมวลผลข�อมูลท่ีดีก็ทำให�สามารถคำนวณต�นทุนของการใช�น้ำ ต�นทุนพลังงานท่ีสิ้นเปลืองไปได�อีกด�วย 
 Science Tech “Cloud Town” ณ เมืองหางโจว : เปCนการพัฒนาเมืองต�นแบบ ที่มีการแบ�งแยกโซนอย�าง
ชัดเจน โดยแบ�งออกเปCนโซนการศึกษา โซนพัฒนาเทคโนโลยี โซนศิลปะและการดนตรี โซนเพาะปลูกและโซนที่อยู�
อาศัย มีศูนย2การวิจัยสำหรับรวบรวมและบูรณาการการนำเทคโนโลยีมาพัฒนา 5G AI ระบบการเงิน (AliPay) มีการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส2ท่ีเชื่อมโยงระหว�างเมืองเพ่ือส�งเสริมการดำเนินธุรกิจแบบ e-Commerce และส�งเสริมการสร�าง
นวัตกรรมใหม� ๆ เช�น ยานยนต2ไร�คนขับซึ่งบังคับผ�านโครงข�าย 5G, ระบบสแกนใบหน�าที่สามารถระบุตัวบุคคลได� 
(Video Detecting System), ระบบ ET Brain for City เปCนระบบสำหรับจัดการดูแลเมือง เชื่อมต�อกับ GPS และ
เซ็นเซอร2ท่ีติดอยู�ตามสัญญาณไฟจราจรทำให�สามารถตรวจปริมาณรถและคนเพ่ือจัดการจราจรภายในเมืองได� 

การศึกษาดูงานที ่ประเทศจีนทำให�ได�มีโอกาสเรียนรู�การใช�ประโยชน2จาก Big Data การใช�เทคโนโลยี 
Internet of Things (IoT) และ AI ในการดำเนินงานของทุกภาคส�วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การดำเนินธุรกิจ 
ต�าง ๆ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันท่ีเปCนประโยชน2และมีประสิทธิภาพ ทำให�มีระบบการจัดการ
ที ่ด ีทั ้งในด�านผังเมือง การจัดการดูแลระบบน้ำ การดูแลสภาพการจราจร มีระบบการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนผ�าน  
Facial Recognition Technology หากพบการกระทำผิดจะมีการตัดแต�มความประพฤติ มีการจัดทำระบบคมนาคม
เชื ่อมต�อระหว�างเมืองและระบบการจ�ายเง ินผ�าน Alipay เพื ่อรองรับการดำเนินธ ุรกิจแบบ e-Commerce  
ซึ่งในภาพรวมนั้นจะเห็นได�ว�า ประเทศจีนเห็นความสำคัญของ “ข�อมูล” (Data) และได�มีการนำเทคโนโลยีเข�ามาช�วย
ในการจัดการข�อมูลที่มีอยู� (Digital Analytics) ซึ่งสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเข�าสู�โลกยุคดิจิทัลอย�างแท�จริงนั้น  
อยู�ท่ีแนวความคิดที่เปrดรับต�อการเปลี่ยนแปลง (Mindset) ของโลกยุคใหม� Mindset ของประชาชนจีนในการยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ที่เกิดขึ้นและความพร�อมที่จะเรียนรู� ซึ่งถือว�าประชาชนจีนมีแนวคิดที่เปrดกว�างและพร�อม
เรียนรู�อยู�เสมอ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในเรื่องการเปrดเผยข�อมูลส�วนบุคคลให�แก� Big Data Center ประชาชนจีนไม�ได�
รู�สึกว�าถูกคุกคามความเปCนส�วนตัว ด�วยเพราะถูกปกครองด�วยระบอบคอมมิวนิสต2มาตลอดทำให� Mindset ของเขา 
ไม�คิดว�านี่คือการละเมิดความเปCนส�วนตัวแต�อย�างใด 
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ประเทศไทยกับการพัฒนาเทคโนโลยี 
การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยยังตามหลังประเทศจีนอยู�มาก ยกตัวอย�างเช�น การพัฒนาแอปพลิเคชัน

เพ่ืออำนวยความสะดวกแก�ผู�ใช�บริการ มีการจัดทำแอปพลิเคชันเก่ียวกับการบริการรถขนส�งสาธารณะจากหลากหลาย
หน�วยงาน เช �น กรมการขนส�งทางบก ได �จ ัดทำ Smart Bus Terminal เพื ่อให�บร ิการข�อมูลการเด ินรถโดยสารประจำทาง 
แก�ประชาชน และมีการจัดทำ DLT Taxi Ok ขึ้นเพื่อให�บริการเรียกแท็กซี่ที่เข�าร�วมโครงการกับทางกรมการขนส�งทางบก  
และยังมีแอปพลิเคชันที ่เกิดขึ ้นเพื ่ออำนวยความสะดวกจากหน�วยงานอื ่น ๆ อีก เช�น Airport Shuttle Bus  
ท่ีให�บริการข�อมูลสำหรับรถโดยสารท่ีให�บริการระหว�างสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ มี BTS Sky Train 
ที่ให�บริการข�อมูลการเดินรถและค�าโดยสารของรถไฟฟwา มี BKK Rail สำหรับให�บริการข�อมูลการเดินรถของรถไฟฟwา 
ท้ัง MRT และ BTS ซ่ึงหากเราต�องการใช�บริการการขนส�งสาธารณะในประเทศไทยอาจต�องทำการโหลดแอปพลิเคชัน
ต�าง ๆ เหล�านี้เปCนจำนวนมาก  
 จะเห ็นได �ว �า ประเทศไทยเราย ังขาดการบูรณาการข�อมูลในระหว�างหน�วยงานที ่ เก ี ่ยวข �องทำให� 
ไม�สามารถร�วมกันพัฒนาระบบสำหรับการให�บริการข�อมูลที่เปCนหนึ่งเดียวได� แน�นอนว�าการบูรณาการข�อมูลและ 
การจัดทำ Big Data ในประเทศไทยนั้นเปCนสิ่งที่ยาก ในส�วนของภาครัฐก็ติดระบบ กฎ ระเบียบต�าง ๆ ในการแบ�งป�น
ข�อมูล อีกทั้งบุคลากรยังไม�เห็นถึงประโยชน2ที่แท�จริงของการจัดทำ Big Data ทำให�ไม�มีแนวความคิดหรือ Mindset  
ในการกระตุ�นให�เกิดการอยากกระทำ ดังนั้น อาจต�องเริ่มจากการสร�างแรงบันดาลใจ การกระตุ�นให�เกิดแนวความคิด 
ที่จะกระทำ ทั้งในระดับปฏิบัติการและผู�บริหาร โดยการประชาสัมพันธ2ให�เห็นถึงประโยชน2ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให�เกิด
ความสนใจในการจัดทำ Big Data ให�มากยิ่งข้ึน  
การเปล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิทัล : การบูรณาการข�อมูลด�านการขนส�งสาธารณะ 

สำหรับกรมการขนส�งทางบกที่มีหน�าที่ในการกำกับดูแลรถขนส�งและรถโดยสารสาธารณะ จะเห็นได�จาก
ตัวอย�างข�างต�นว�า ป�จจุบันมีผู�ให�บริการข�อมูลด�านการขนส�งสาธารณะผ�านแอปพลิเคชันอยู�มากมาย ดังนั้น การจัดให�มี
การบูรณาการข�อมูลร�วมกันกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการขนส�งสาธารณะในการจัดทำแอปพลิเคชันหนึ่งเดียวสำหรับ
ให�บริการข�อมูลด�านการขนส�งสาธารณะทุกประเภท ไม�ว�าจะเปCนรถโดยสารประจำทางที่ให�บริการทั้งภายในเขต
กรุงเทพมหานคร ให�บริการระหว�างจังหวัดและให�บริการระหว�างประเทศ, รถไฟฟwา BTS และ MRT, รถแท็กซ่ี, 
รถจักรยานยนต2รับจ�าง รวมไปถึงเรือโดยสาร เพ่ือเปCนการให�บริการข�อมูลท่ีครบถ�วนและเชื่อมต�อทุกรูปแบบการขนส�ง
จะเปCนการอำนวยความสะดวกให�แก�ประชาชนผู�ใช�บริการการขนส�งสาธารณะได�อย�างแท�จริง อีกทั้งการจัดให�มี 
แอปพลิเคชันเก่ียวกับการขนส�งสาธารณะเพียงอันเดียวท่ีสามารถทราบถึงข�อมูลของทุกโหมดการขนส�งได�นั้น ย�อมเปCน
การดึงดูดให�ภาคเอกชนเข�าร�วมบูรณาการข�อมูลในการจัดทำแอปพลิเคชันดังกล�าวอีกด�วย  

การบูรณาการข�อมูลด�านการขนส�งสาธารณะ นอกจากเพื่อประโยชน2ในการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อให�บริการ
ข�อมูลแก�ประชาชนผู�ใช�บริการขนส�งสาธารณะแล�ว ข�อมูลดังกล�าวยังมีประโยชน2ต�อการปรับปรุงระบบการขนส�ง
สาธารณะของประเทศ เนื่องจากแอปพลิเคชันไม�เพียงเปCนการส�งข�อมูลให�แก�ผู�ใช�บริการเท�านั้น แต�ในทางกลับกัน 
ยังเปCนการรับข�อมูลจากผู�ใช�บริการอีกด�วย จึงทำให�หน�วยงานสามารถรับทราบข�อมูลการใช�บริการขนส�งสาธารณะ 
ของผู�ใช�บริการและสามารถนำข�อมูลดังกล�าวไปปรับปรุงระบบการขนส�งต�อไปได� 
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การประกวดนวัตกรรมการให�บริการงานประกันสังคม 
 

   สิริวดี สอนสารี  

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

 สำนักงานประกันสังคม  

 
หลักการและเหตุผล 
 ป�จจุบัน ประเทศไทยมีรายได�มีประชาชาติต�อหัว 6,071.25 ดอลลาร&สหรัฐ ซึ ่งจัดอยู �ในกลุ �มประเทศ            
ที่มีรายได�ปานกลาง โดยการขับเคลื่อนประเทศให�ไปสู�ประเทศที่มีรายได�สูงหรือมีรายได�ประชาชาติต�อหัว 12,055 
ดอลลาร&สหรัฐ ภายในป5 2580 ตามยุทธศาสตร&ชาติระยะ 20 ป5 จำเป9นต�องปรับตัวจากการขับเคลื ่อนด�วย
ประสิทธิภาพ มาเป9นการขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรมท่ีช�วยสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับสินค�าและบริการ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและ
สร�างงานที่มีคุณค�าซึ่งช�วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศในอนาคต เพิ่มรายได�และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยส�งเสริมให�มีการพัฒนาและใช�นวัตกรรมในการพัฒนาประเทศในด�านต�าง ๆ เป9นเรื่องสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค�าใช�จ�ายในการลงทุนวิจัยและพัฒนามีการเพ่ิมข้ึนในทุกป5อย�างต�อเนื่อง สำหรับภาครัฐ จากป5 2556 30,270 
ล�านบาท เป9น 31,201 ล�านบาท หรือคิดเป9นร�อยละ 0.2 ของ GDP ในป5 2556 สำหรับภาคเอกชน ค�าใช�จ�ายในการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนามีการเพิ่มขึ้น จากป5 2560 26,768 ล�านบาท เป9น 123,942 ล�านบาท หรือคิดเป9นร�อยละ 0.8 
ของ GDP ในป5 2560 ภาพรวมการลงทุนวิจัยและพัฒนาคิดเป9นร�อยละ 1 ของ GDP แต�อย�างไรก็ตามประเทศไทย 
มีสัดส�วนการลงทุนด�านการวิจัยและพัฒนาค�อนข�างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชีย เช�น เกาหลีใต� ญี่ปุIน จีน 
และสิงคโปร& ซ่ึงมีสัดส�วนระหว�างร�อยละ 2-3 ต�อ GDP 
 สำนักงานประกันสังคมมีภารกิจหลักในการให�ความคุ�มครองด�านประกันสังคมแก�ผู�ประกันตนในกองทุน
ประกันสังคมและลูกจ�างในกองทุนเงินทดแทน โดยสำนักงานได�สร�างนวัตกรรมการบริการที่อำนวยความสะดวก 
แก�ผู �ใช �บริการต�าง ๆ เช�น Mobile Application Website ระบบ e-service ซึ ่งเป9นการพัฒนา โดยสำนักงาน
ประกันสังคมเป9นหลัก เพื่อให�สอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส�งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
พร�อมทั้งส�งเสริมการสร�างวัฒนธรรมนวัตกรรมให�เกิดขึ้นในสังคมไทย และสำนักงานยังได�รับแนวคิดที่สร�างสรรค& 
อย�างหลากหลายเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริการให�ยิ ่งขึ ้น สำนักงานประกันสังคม จึงจัดการประกวดนวัตกรรม 
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ภาคเอกชน ภาครัฐบาล
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การให�บริการงานประกันสังคมสำหรับนักเรียน/นักศึกษา/และบุคคลทั่วไป เพื่อเข�าร�วมเสนอความคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการให�บริการแก�สำนักงานประกันสังคม 
 

วัตถุประสงค+ 
 1. สร�างโอกาสและส�งเสริมให�เยาวชน นักวิจัย นักประดิษฐ& นวัตกร และบุคคลท่ัวไป ได�สร�างสรรค&นวัตกรรม 
ผลงานสิ่งประดิษฐ&ท่ีตอบสนองความต�องการของผู�ใช�บริการสำนักงานประกันสังคม 
 2. พัฒนาทักษะ ความรู� ของเยาวชนด�านการวิจัยและพัฒนาและความคิดสร�างสรรค& โดยสนับสนุนให�เยาวชน
ประยุกต&ความรู�สู�การสร�างผลงานจริง 
 3. สำนักงานประกันสังคมได�รับแนวคิด และนวัตกรรมสำหรับการให�บริการใหม� ๆ ที่มีความหลากหลาย 
และสามารถนำมาพัฒนาต�อยอดได� 
 4. สร�างการรับรู�และสร�างการมีส�วนร�วมเก่ียวกับสำนักงานประกันสังคมให�กับเยาวชน ประชาชน 
  

โจทย+การประกวด 
 1. นวัตกรรมการให�บริการด�านสุขภาพ 

หัวข�อ : นวัตกรรมเพ่ือการสร�างเสริมสุขภาพสำหรับผู�ประกันตน (กองทุนประกันสังคม) 
: นวัตกรรมเพ่ือผู�ประกันตน/ลูกจ�างทุพพลภาพ (กองทุนเงินทดแทน) 

2. นวัตกรรมการให�บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความต�องการสำหรับผู�ประกันตน ลูกจ�าง นายจ�าง             
กลุ�มเป-าหมาย 
การประกวดแบ�งเป9น 3 ระดับ 
 1. เยาวชนท่ีกำลังศึกษาอยู�ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. หรือ
เทียบเท�า ท่ัวประเทศ 
 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 
 3. ประชาชนท่ัวไป 
แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน เดือน 
ป! 2563 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. จัดทำรายละเอียดข�อกำหนด
ความต �องการ ประมาณการ
ค�าใช�จ�ายโครงการ 

            

2. เสนอขออนุมัติโครงการ             
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กิจกรรม/ข้ันตอน เดือน 
ป! 2563 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 .  แต � ง ต ั ้ ง คณะทำ ง านกา ร
ประกวดและคณะกรรมการ
ตัดสิน 

            

4 .  ก ำหนดห ั ว ข � อกา รสร � า ง
นวัตกรรม 

            

5. กำหนดรายละเอียดผู�เข�าร�วม
ประกวด และจัดทำเอกสารที่ใช�
ในการสมัคร 

            

6. ส�งเอกสารการประกวดไปยัง
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย 
และประชาสัมพันธ&ผ�านสื่อต�างๆ 

            

7. ตรวจสอบเอกสารและคัดเลือก
ผู�เข�าร�วมประกวด 

            

8. อบรมให�ความรู�เกี่ยวกับหัวข�อ
การประกวด เพื ่อให�ผู �เข�าร �วม
ประกวดเก ิดความ เข � า ใจ ถึ ง
คว ามสำค ัญของห ั ว ข � อก า ร
ประกวด 

            

9. ผู�เข�าร�วมประกวดสร�างผลงาน             
10. คณะกรรมการตัดส ินการ
ประกวด 

            

11. แจ�งผลการประกวดและมอบ
รางวัลแก�ผู �ชนะการประกวดใน
แต�ละประเภท 

            

ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 1. เยาวชน นักศึกษา นักประดิษฐ& ได�สร�างสรรค&นวัตกรรมการให�บริการที่เหมาะสมกับความต�องการ 
ของผู�ใช�บริการสำนักงานประกันสังคม 
 2. สำนักงานประกันสังคมเกิดนวัตกรรมท่ีใช�ได�จริง เหมาะสมกับผู�รับบริการ พร�อมท้ังสามารถนำไปใช� 
 3. ผู�เข�าร�วมโครงการเกิดความรู�ความเข�าใจงานประกันสังคม และสำนักงานประกันสังคมเตรียม ความพร�อม
เยาวชนและนักศึกษาในการเข�าสู�การประกันสังคม  
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Big Data Analytics พลิกโฉมอุดมศึกษา 
 

สุดาพร ฉัตรป�ยานนท� 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม 

 

“Big Data” หรือ “ข�อมูลขนาดใหญ�” เป�นคำที ่ถูกกล�าวถึงเป�นอย�างมากในป)จจุบัน บนพื้นฐาน 
ที่ว�าข�อมูลมีความสำคัญอย�างยิ่งในการพยากรณ4และให�คำแนะนำท่ีเป�นประโยชน4สำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
อย�างไรก็ตาม การรวบรวมและจัดเก็บข�อมูลในคลังข�อมูลจะไม�เกิดประโยชน4เลยหากไม�มีการนำข�อมูลนั้น  
มาผ�านกระบวนการวิเคราะห4ข�อมูล (data analytics) เพ่ือใช�ให�เกิดประโยชน4ต�อไป 

การเข�าร�วมการอบรมหลักสูตรการเสริมสร�างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับ
ข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปIงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ ทำให�ผู�เขียนได�ตระหนักถึงความสำคัญของ 
data analytics มากยิ่งขึ้น ทั้งจากการเรียนรู�ข�อมูลในห�องเรียนและนำไปประยุกต4ใช�กับการวิเคราะห4ข�อมูลที่ได�เรียนรู�
จากการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตามจุดเน�นของของการฝPกอบรม ดังภาพที่ 1 และจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่หลาย ๆ หน�วยงานแสดงให�เห็นการใช� data analytics ในการตัดสินใจและขับเคลื่อน 
ทิศทางการดำเนินงานให�เป�นท่ีน�าเชื่อถือและประสบความสำเร็จแบบก�าวกระโดด 

 

ภาพท่ี 1 จุดเน�นของของการฝPกอบรมฯ สำหรับข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปIงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 จากประสบการณ4การทำงานที ่ผ �านมา ผู �เขียนเคยเผชิญกับข�อจำกัดของฐานข�อมูลอุดมศึกษา 
ในมุมมองท่ีต�างกัน กล�าวคือ ในฐานะผู�ใช�ข�อมูลอุดมศึกษา ผู�เขียนพบว�าหน�วยงานภายในแต�ละส�วนต�างเก็บข�อมูลเฉพาะ
ในส�วนของตน ขาดการเชื่อมโยงและแบ�งป)นฐานข�อมูลออนไลน4 ทำให�การเข�าถึงฐานข�อมูลเบื้องต�นสำหรับเจ�าหน�าท่ี
ในหน�วยงานยังมีความจำกัด ต�องประสานขอข�อมูลด�วยตนเอง อีกทั้งบางครั้งข�อมูลท่ีได�รับไม�ครบถ�วนสมบูรณ4และ 
ไม�เป�นป)จจุบัน เป�นต�น และในฐานะของผู�รวบรวมข�อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาผู�เขียนพบป)ญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการระบบเก็บรวมรวมข�อมูล เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาหลายแห�งไม�สามารถรายงานข�อมูลได�อย�างต�อเนื่อง 
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเจ�าหน�าท่ีท่ีดำเนินการ เป�นต�น 
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 อย�างไรก็ตาม ไม�เพียงแต�ประเทศไทยเท�านั้นที่เผชิญข�อจำกัดในการเก็บรวบรวมและใช�ประโยชน4 
จากฐานข�อมูลอุดมศึกษา ดังที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (The Higher Education Commission, 2016) และ
แมคคินซี (McKinsey, 2011) กล�าวถึงภาคการอุดมศึกษาว�าเป�นภาคส�วนที ่ม ีข�อมูลขนาดใหญ�มาก เนื ่องจาก
สถาบันอุดมศึกษาสร�างและใช�ข�อมูลจำนวนมหาศาลในแต�ละวัน แต�ภาคการอุดมศึกษายังไม�ได�ดำเนินการ 
กับข�อมูลเหล�านั้นให�เกิดประโยชน4สูงสุด ทั้งในการเก็บรวบรวมข�อมูล การใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำ
ข�อมูลไปใช�ในการขับเคลื ่อนการตัดสินใจ ทำให�ภาคการอุดมศึกษาล�าหลังภาคส�วนอื ่น ๆ ในด�านนี้ ดังนั้น  
ภาคการอุดมศึกษาควรให�ความสำคัญกับการนำฐานข�อมูลขนาดใหญ�มาใช�ให�เกิดประโยชน4สูงสุด 
 ตามคำกล�าวของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (The Higher Education Commission, 2016 : 11) ที่ว�า 
“สิ่งที่สำคัญที่สุดในการมีข�อมูลขนาดใหญ� ไม�ใช�ปริมาณข�อมูลที่ผู�ใช�สามารถเข�าถึงได� แต�เป�นสิ่งที่ผู�ใช�กระทำได�ด�วยข�อมูล 
ท่ีมีอยู�” แสดงให�เห็นถึงความสำคัญของการจัดการและวิเคราะห4ข�อมูลเพ่ือประโยชน4ในการนำไปใช�งาน ซ่ึงโดยท่ัวไปแล�ว 
การวิเคราะห4ข�อมูล (data analytics) สามารถแบ�งได�เป�น 4 รูปแบบ (ภาพท่ี 2) ดังนี้ 

1. การว ิเคราะห4ข �อม ูลแบบพื ้นฐาน (descriptive analytics) เป �นร ูปแบบการวิเคราะห4ข �อมูล 
แบบพื้นฐานที่สุด โดยเน�นการใช�ข�อมูลเพื่อแสดงผลหรืออธิบายสิ่งท่ีได�เกิดขึ้น กำลังเกิดขึ้น หรืออาจจะกำลังเกิดข้ึน 
ตัวอย�างเช�น รายงานผลการดำเนินงานท่ีผ�านมา และรายงานผลการใช�จ�ายงบประมาณ เป�นต�น 

2. การวิเคราะห4ข�อมูลเชิงวินิจฉัย (diagnostic analytics) เป�นลำดับขั้นถัดไปจากการวิเคราะห4ข�อมูล
แบบพ้ืนฐาน ท่ีมุ�งวิเคราะห4ข�อมูลเพ่ืออธิบายถึงป)จจัยและสาเหตุของสิ่งท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนความสัมพันธ4ระหว�างป)จจัย
หรือตัวแปรต�าง ๆ ตัวอย�างเช�น การวิเคราะห4ป)จจัยที่ส�งผลต�อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาจบใหม� 
และป)จจัยท่ีส�งผลต�อการเลือกจ�างงานของผู�ประกอบการ เป�นต�น 
 

ภาพท่ี 2 รูปแบบของการวิเคราะห4ข�อมูล (types of data analytics) 

 
ท่ีมา : Maydon, T., 2017.  
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3. การวิเคราะห4ข�อมูลเชิงพยากรณ4 (predictive analytics) เป�นรูปแบบการวิเคราะห4ข�อมูลท่ีใช�ข�อมูลใน
อดีตร�วมกับแบบจำลองทางสถิติ หรือการทำ data mining เพื่อพยากรณ4หรือทำนายสิ่งท่ีกำลังจะเกิดขึ้นหรือคาดว�าจะ
เกิดขึ้น เพื่อวิเคราะห4หาโอกาสและความเสี่ยงต�าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ตัวอย�างเช�น การคาดการณ4คณะในฝ)นของเด็กไทย
ในปI พ.ศ. 2565 และการรู�เทรนด4ความต�องการแรงงานของตลาดแรงงาน เป�นต�น 

4. การวิเคราะห4ข�อมูลเพื ่อให�คำแนะนำ (prescriptive analytics) เป�นรูปแบบการวิเคราะห4ข�อมูล 
ที่มีความซ้ำซ�อนที่สุด ที่เหนือกว�าการพยากรณ4หรือทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยใช�ข�อมูลที่มีอยู�ในการให�คำแนะนำ
ทางเลือกต�าง ๆ พร�อมทำให�ข�อมูลเกี่ยวกับข�อดีและข�อเสียหรือผลของแต�ละทางเลือกประกอบด�วย เพื่อช�วยให�ผู�ใช�
ข�อมูลตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที ่สุดได� ตัวอย�างเช�น การใช� google map ที่สามารถเสนอทางเลือกที่ดีที ่สุดและ
ทางเลือกอ่ืน ๆ ให�ผู�ใช�ใช�ประกอบการตัดสินใจในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได� เป�นต�น 
 จากรูปแบบการวิเคราะห4ข�อมูลข�างต�น จะเห็นได�ว �าระดับความซับซ�อนในการวิเคราะห4ข�อมูล 
มีความสัมพันธ4กับคุณค�าของข�อมูลท่ีได�รับ ยิ่งข�อมูลผ�านรูปแบบการวิเคราะห4ที่เข�มข�นมากเท�าไร ผู�ใช�จะสามารถ 
ทำความเข�าใจกับข�อมูล มองเห็นความสัมพันธ4ของข�อมูล และนำไปใช�ประโยชน4ได�มากยิ่งขึ้น โดยในบรรดารูปแบบ 
การวิเคราะห4ข�อมูลทั้งหมด ดิแมกกิโอ (DiMaggio, 2019) ได�ยกให�การวิเคราะห4ข�อมูลเพื่อให�คำแนะนำ (prescriptive 
analytics) เป�นอนาคตของรูปแบบการวิเคราะห4ข�อมูลในการอุดมศึกษา โดยให�ข�อมูลสนับสนุนว�าการวิเคราะห4ข�อมูล
เชิงพยากรณ4 (predictive analytics) จะช�วยพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให�บรรลุเปmาหมายได�เพียงครึ ่งทางเท�านั้น 
เนื่องจาก การวิเคราะห4ข�อมูลเชิงพยากรณ4ให�ข�อมูลเพียงว�าสิ่งใดจะเกิดขึ้น แต�ไม�มีข�อมูลว�าหากผลลัพธ4ที ่เกิดข้ึน 
ไม�ตรงตามที่ต�องการจะต�องทำอย�างไร ซึ่งการวิเคราะห4ข�อมูลเพื่อให�คำแนะนำสามารถให�ข�อมูลได�ว�าสถาบันอุดมศึกษา
ควรจะดำเนินการอย�างไรเพื่อเปลี่ยนผลลัพธ4ให�เป�นตามที่ต�องการ โดยดิแมกกิโอได�ระบุข�อควรรู� 5 ประการเกี่ยวกับ 
การวิเคราะห4ข�อมูลเพ่ือให�คำแนะนำในการอุดมศึกษา ดังนี้ 

1. พลังว ิ เศษของการว ิ เคราะห 4ข �อม ูลเพ ื ่อให �คำแนะนำ ค ือ การอธ ิบายเหต ุผลว �า “ทำไม”  
เพราะการวิเคราะห4ข�อมูลเพื่อให�คำแนะนำไม�ได�เพียงให�ข�อมูลว�าจะเกิดอะไรขึ้น แต�อธิบายด�วยว�าทำไมถึงเกิดสิ่งนั้นข้ึน 
ทำให�สามารถให�ข�อแนะนำเก่ียวกับสิ่งท่ีควรดำเนินการเพ่ือให�เกิดประโยชน4สูงสุด 

2. การวิเคราะห4ข�อมูลเพื ่อให�คำแนะนำ สามารถนำไปประยุกต4ใช�ได�ในทุกส�วนของการอุดมศึกษา  
โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถนำข�อมูลไปใช�ได�ในทุกระดับและทุกกลุ�มคน ตั้งแต�ระดับผู�บริหารไปจนถึงพนักงาน 
ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต4ใช�ในการประชาสัมพันธ4สถาบัน การตัดสินใจเกี่ยวกับการรับผู�เรียน การให�คำแนะนำ/ 
ความช�วยเหลือทางการเงินกับผู�เรียน และการวางแผนทางวิชาการ เป�นต�น  

3. การวิเคราะห4ข�อมูลเพื ่อให�คำแนะนำ ช�วยพัฒนาผลลัพธ4ให�ดีขึ ้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถ 
ใช�ข�อมูลที่ได�ในการเพิ่มจำนวนการเข�ามาศึกษาของผู�เรียน และพัฒนาอัตราการคงอยู�หรือการสำเร็จการศึกษา  
รวมท้ังใช�ข�อมูลในการพัฒนาความสัมพันธ4ระหว�างผู�เรียนและสถาบันเพ่ือเปลี่ยนผลลัพธ4ให�ดีข้ึนได� 

4. การวิเคราะห4ข�อมูลเพื่อให�คำแนะนำสามารถให�คำแนะนำที่ต�อเนื่องและเป�นป)จจุบันได� เนื่องจาก 
การวิเคราะห4ข�อมูลสามารถทำได�ตลอด 24 ชั ่วโมงต�อวัน และกระทำได�อย�างต�อเนื ่องเมื ่อมีข�อมูลใหม�เข�ามา  
ทำให�สามารถปรับคำพยากรณ4 และให�คำแนะนำเก่ียวกับการดำเนินการใหม�ได�ในทุกระยะ 

5. การวิเคราะห4ข�อมูลเพื่อให�คำแนะนำมีค�าใช�จ�ายสูง เนื่องจากการวิเคราะห4ข�อมูลในรูปแบบนี้อาศัย
เครื่องมือการวิเคราะห4 เทคนิค และเทคโนโลยีที่ซับซ�อน เช�น ป)ญญาประดิษฐ4 (artificial intelligence) การเรียนรู�ของ
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ระบบ (machine learning) การวิเคราะแบบห4ฮิวริสติก (heuristics) และกระบวนการแก�ป)ญหาแบบขั ้นตอนวิธี 
(algorithms) เป�นต�น ซ่ึงเป�นความท�าทายด�านค�าใช�จ�ายในการนำไปใช�และบริหารจัดการ 
 เมื ่อกล�าวถึงระบบอุดมศึกษา ประเทศสหราชอาณาจักรถือเป�นหนึ ่งในไม�ก ี ่ประเทศที ่ม ีหน�วยงาน 
เฉพาะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับข�อมูลและสถิติอุดมศึกษา แทนที่การให�หน�วยงานรัฐบาลบริหารข�อมูลอุดมศึกษา 
โดยหน�วยงานหลักที่ดำเนินการในด�านนี ้ ได�แก� สำนักงานสถิติอุดมศึกษา (Higher Education Statistics Agency : 
HESA) ซึ่งเป�นหน�วยงานที่ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นศูนย4ข�อมูล (data body) ของประเทศอังกฤษ ที่มีผู �เชี ่ยวชาญ 
ด�านข�อมูลและการวิเคราะห4ข�อมูลอุดมศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักร และคณะกรรมการระบบข�อมูลร�วม (JISC :  
เดิมชื ่อ Joint Information Systems Committee) ซึ ่งเป�นองค4กรไม�แสวงหาผลกำไรในประเทศสหราชอาณาจักร  
ที่มีบทบาทในการให�ข�อมูล วิเคราะห4ข�อมูล และให�คำแนะนำ เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู�ที่มีอายุมากกว�า 16 ปI 
การอุดมศึกษา และการวิจัย เป�นต�น อันจะเห็นได�ว�าประเทศสหราชอาณาจักรให�ความสำคัญกับการจัดการข�อมูล 
เป�นอย�างมาก โดยนอกเหนือจากการมีหน�วยงานที่มุ�งจัดเก็บข�อมูลอุดมศึกษาอย�างเป�นระบบแล�ว หน�วยงานดังกล�าว
ยังให�บริการเชิงรุกในการให�คำแนะนำและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข�อมูลและการวิเคราะห4 (data and analytics) 
ให�กับหน�วยงานต�าง ๆ และสถาบันอุดมศึกษาอีกด�วย 
 จากประสบการณ4ทำงานกับข�อมูลที ่ผ �านมา ผู � เข ียนเชื ่อมั ่นเป�นอย�างยิ ่งว �า big data analytics  
ที่ดีจะเป�นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช�วยให�เจ�าหน�าที่และผู�เกี่ยวข�องสามารถทำงานได�สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช�น  
ในการเสนอขอจัดตั้งคณะใหม�ในสถาบันอุดมศึกษาหรือการเสนอขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาใหม� หากเจ�าหน�าท่ีมี
ข�อมูลเกี่ยวกับคณะหรือสถาบันที่จัดการเรียนการสอนอยู�แล�วทั้งในระดับพื้นที่และในระดับประเทศ เจ�าหน�าท่ี 
จะสามารถพิจารณาความซ้ำซ�อนในการจัดการศึกษาและความจำเป�นในการจัดตั้งคณะหรือสถาบัน เพื่อใช�ประกอบ 
การเสนอแนะผู�บริหารเพ่ือการตัดสินใจและเสนอทางเลือกในการดำเนินการได�อย�างรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ในฐานะ
ที่เป�นภาคส�วนที่สำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ การจัดทำระบบฐานข�อมูลอุดมศึกษาที่มีข�อมูล
ครอบคลุม ทันสมัย และเชื่อถือได� จะช�วยให�ผู �จัดทำนโยบายเห็นภาพรวมของอุดมศึกษาได�ชัดเจนและนำข�อมูล 
ท่ีปรากฎไปใช�ประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษาได�อย�างเหมาะสมและ
ทันท�วงที นอกจากนี้ big data analytics ท่ีเก่ียวกับผู�เชี่ยวชาญในศาสตร4ต�าง ๆ ของประเทศและข�อมูลศูนย4ความเป�นเลิศ
ต�าง ๆ ที ่กระจายตัวอยู �ตามสถาบันอุดมศึกษาทั ่วประเทศ ยังถือเป�นข�อมูลสำคัญที ่หน�วยงานกลางหรือสำนัก
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 วิจัยและนวัตกรรม พึงมีและนำไปใช�ประโยชน4 เนื่องจาก เป�นข�อมูลที่ถือเป�น
แหล�งคลังสมองของประเทศ ท่ีผู �จัดทำนโยบายและผู�บริหารระดับสูงสามารถนำไปประกอบการกำหนดนโยบาย  
ทั้งการส�งเสริมสนับสนุนหน�วยงานท่ีมีความเป�นเลิศอยู�แล�วให�พัฒนาสู�ความเป�นเลิศในระดับสากลหรือการส�งเสริมให�
หน�วยงานที่มีความเป�นเลิศอยู�แล�วให�ความช�วยเหลือหน�วยงานที่ด�อยกว�าให�มีศักยภาพที่ดีขึ้น การส�งเสริมการดำเนิน
โครงการความร�วมมือทั้งในศาสตร4เดียวกันและข�ามศาสตร4ระหว�างหน�วยงานต�าง ๆ เป�นต�น และสามารถนำไปใช�
ประกอบการเลือกขอความร�วมมือจากบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน เพื่อประโยชน4ในการแก�ไขป)ญหาและพัฒนา
ประเทศได�ดียิ่งข้ึน  
 จากการศึกษาดูงานและศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับ big data analytics ในเชิงลึกเพิ่มเติม ทำให�ผู�เขียนมั่นใจ
ว�า big data analytics จะเป�นกุญแจสำคัญที่จะช�วยพัฒนาและพลิกโฉมการอุดมศึกษาของไทยให�มีคุณภาพและคงอยู�
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ต�อไปได�ในยุคแห�งเทคโนโลยีและการแข�งขัน โดยผู �เขียนมีข�อเสนอเพื ่อสนับสนุนการใช� big data analytics  
ด�านการอุดมศึกษาของประเทศ ดังนี้ 

1. ส�งเสริมให�หน�วยงานที่เกี ่ยวข�องมีการรวบรวมข�อมูลและจัดเก็บข�อมูลอย�างเป�นระบบ โดยอาจ
กำหนดรูปแบบกลางที ่ใช�ในการจัดเก็บข�อมูล เพื ่อให�หน�วยงานที ่เกี ่ยวข�องสามารถประสานและเชื ่อมโยงข�อมูล 
ได�อย�างไร�อุปสรรค 

2. ส�งเสริมให�หน�วยงานที่มีฐานข�อมูลการอุดมศึกษาปรับบทบาทของตนให�เป�นมากกว�าผู�เก็บข�อมูล  
โดยนำ data analytics รูปแบบต�าง ๆ โดยเฉพาะการวิเคราะห4ข�อมูลเพื ่อให�คำแนะนำ (prescriptive analytics)   
มาใช�ในการพัฒนาต�อยอดข�อมูลที ่มีอยู �ให�เกิดประโยชน4สูงสุด อันจะทำให�ผู �เกี ่ยวข�อง เช�น ผู �กำหนดนโยบาย  
และผู�บริหารระดับสูง มีข�อมูลท่ีดีท่ีสุดสำหรับการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดสำหรับการอุดมศึกษาไทยได� 

3. ส�งเสริมให�สถาบันอุดมศึกษาเห็นความสำคัญของ data analytics และนำผลการวิเคราะห4ข�อมูล
ดังกล�าวไปปรับใช�ในการดำเนินงานของสถาบัน และพัฒนาศักยภาพของผู �สอนให�สามารถสร�างประสบการณ4 
การเรียนรู�ท่ีดีท่ีสุดให�กับผู�เรียนได� 
 ทั้งนี้ สิ่งสำคัญประการหนึ่งในการใช� big data analytics พลิกโฉมอุดมศึกษาที่ไม�อาจละเลยได� คือการ
เตรียมบุคลากรที ่ เก ี ่ยวข�องให�ตระหนักถึงความสำคัญของ big data analytics และมีศักยภาพในการรองรับ  
การใช�เครื ่องมือการวิเคราะห4 เทคนิค และเทคโนโลยีที ่ซับซ�อนในการวิเคราะห4ข�อมูลได� โดยการนำ big data 
analytics มาใช�กับการอุดมศึกษาไทยนั้น อาจไม�จำเป�นต�องจัดต้ังหน�วยงานใหม�เพ่ือมารับผิดชอบการวิเคราะห4ข�อมูล
อุดมศึกษาโดยเฉพาะ แต�อาจมุ �งส �งเสริมการใช�ประโยชน4จากทรัพยากรบุคลากรและหน�วยงานที ่ม ีอยู �แล�ว 
ในสถาบันอุดมศึกษาและกระทรวงท่ีเก่ียวข�อง เช�น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป�นต�น ให�เกิดประโยชน4สูงสุด  
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ปรับแนวคิดพิชิตความท�าทาย : เอกชนคือตัวช�วยของภาครัฐ 
 

อธิษฐาน เสยยงคะ 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 
ตลอดช	วงระยะเวลาที่ผ	านมารัฐบาลพยายามส	งเสริมให�เกิดการทำงานแบบ “บูรณาการ” อย	างต	อเนื่อง  

ทั้งการบูรณาการการทำงานภายในหน	วยงานภาครัฐ และการบูรณาการระหว	างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 
อย	างไรก็ตาม การส	งเสริมการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลยังเป/นไปด�วยความล	าช�าและอาจไม	ประสบผลสำเร็จ
เท	าที่ควร โดยมีสาเหตุมาจากป3จจัยหลายประการ เช	น ขาดฐานข�อมูลกลางซ่ึงใช�เชื่อมต	อการทำงาน กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข�องไม	เอ้ือต	อการทำงานแบบบูรณาการ และทัศนคติของเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง ป3จจัยหนึ่งท่ีสามารถ
ผลักดันให�เกิดการบูรณาการการทำงานระหว	างหน	วยงานได�อย	างแท�จริง คือ การส	งเสริมให�เจ�าหน�าที่ทุกภาคส	วน 
ที่เกี ่ยวข�องมีการมองแบบองค9รวม (Holistic View) หรือการทำงานที่โดยพิจารณาเปFาหมายอย	างรอบด�าน และ 
มุ	งสู	เปFาหมายด�วยการขับเคลื่อนแบบ “บูรณาการ” “เติมเต็ม” และ “ยั่งยืน” ทั้งนี้ การเสริมการมองแบบองค9รวม 
ในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการต	าง ๆ สามารถกระทำได�โดยการส	งเสริมให�ภาคเอกชนมีบทบาทในการกำหนด
กำหนดนโยบาย ตลอดจนดำเนินแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีกรณีศึกษาของจังหวัดสมุทรสาคร 
มหานครเซ่ียงไฮ� และการจัดการขยะเกาะล�านสรุปได� ดังนี้ 

 

จากสมุทรสาครสู�เซ่ียงไฮ� : เอกชนในฐานะกลไกสำคัญในการดำเนินนโยบายของรัฐบาล 
ข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ	นท่ี 14 กลุ	ม 2 ได�มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานด�านการบริหารจัดการ

ภาครัฐและการพัฒนาเมือง ณ จังหวัดสมุทรสาครและมหานครเซี่ยงไฮ� สาธารณรัฐประชาชนจีน แม�สมุทรสาครและ
เซี่ยงไฮ�จะมีความแตกต	างกันในด�านขนาน การปกครอง และรูปแบบการบริหารจัดการเมืองแต	สิ่งที่ทั ้งสองเมือง 
มีเหมือนกัน คือ การเปRดโอกาสให�ภาคเอกชนเข�ามามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและร	วมดำเนินการขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการต	าง ๆ อย	างกว�างขวาง ยกตัวอย	างเช	น เมื่อต�นปS 2562 ประเทศไทยประสบป3ญหาฝุXนละออง 
ขนาดเล็ก (PM 2.5) เกิดค	ามาตรฐาน ก	อให�เกิดผลกระทบต	อสุขภาพของประชาชน ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครเป/นจังหวัด
ที่มีค	าฝุXนละอองสะสมสูงสุด ประชาชนในพื้นที่จึงเรียกร�องให�ผู�ว	าราชการจังหวัดประกาศปRดโรงงานอุตสาหกรรม 
ในพื ้นที ่ แม�การออกประกาศดังกล	าวเป/นอำนาจหน�าที ่ของผู �ว 	าราชการจังหวัด แต	ผู �ว 	าราชการจังหวัดได�เชิญ 
ทุกภาคส	วนที ่เกี ่ยวข�องเข�าหารือเพื ่อประกอบการตัดสินใจ โดยตัวแทนภาคเอกชนผู �ประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมแสดงความกังวลในที่ประชุมว	า การประกาศปRดโรงงานอุตสาหกรรมอาจก	อให�เกิดผลกระทบเชิงลบ 
หลายประการ เช	น แรงงานในภาคอุตสาหกรรมขาดรายได� โรงงานอุตสาหกรรมอาจเสียค	าปรับจากการไม	สามารถ
ผลิตและส	งมอบสินค�าได�ตามระยะเวลาที ่กำหนด และยังขาดหลักฐานยืนยันได�อย	างชัดเจนว	าการปRดโรงงาน
อุตสาหกรรมจะช	วยลดค	าฝุXนละอองได�อย	างมีนัยยะสำคัญ ดังนั้น ภายหลังการพิจารณาอย	างถี่ถ�วนที่ประชุมจึงมีมติ 
เป/นเอกฉันท9ไม	ทำตามข�อเรียกร�องและแรงกดดันของประชาชน โดยประกาศปRดโรงงานอุตสาหกรรม และให�ทุก 
ภาคส	วนร	วมกันดำเนินมาตรการอื่นเพื่อลดป3ญหาฝุXนละอองอย	างต	อเนื่องจนวิกฤติฝุXนละอองผ	านไป ในขณะที่จังหวัด
สมุทรสาครมีตัวอย	างการทำงานแบบ Holistic View ในการแก�ไขป3ญหาเฉพาะหน�าเซี่ยงไฮ� มีกรณีศึกษาท่ีโดดเด	น
เกี่ยวกับการให�ภาคเอกชนเข�ามามีบทบาทนำในการพัฒนาเมือง เช	น รัฐบาลต�องการส	งเสริมผู�ประกอบการวิสาหกิจ
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เริ่มต�น (Startup) ให�มีขีดความสามารถในการแข	งขันสูง เพื่อเป/นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม	ของเมือง 
อย	างไรก็ตาม ร ัฐบาลเห็นว 	าหากให�เอกชนเป/นผู �ดำเนินการขับเคลื ่อนการส	งเสริม Startup แทนรัฐบาล 
จะมีประสิทธิภาพมากกว	าการให�หน	วยงานของรัฐเป/นผู�ดำเนินการเอง เนื่องจากเอกชนมีความเชี่ยวชาญในการสร�าง
ผู�ประกอบการให�ตรงกับความต�องการของตลาด และสามารถปรับตัวต	อการเปลี่ยนแปลงต	าง ๆ ได�อย	างรวดเร็ว 
ดังนั้น รัฐบาลจึงสนับสนุนเงินทุนให�แก	บริษัทเอกชนในการจัดตั้งศูนย9บ	มเพาะ (Incubator) สำหรับผู�ประกอบการ
วิสาหกิจเริ่มต�นข้ึนหลายแห	ง ป3จจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนเป/นประเทศท่ีมีผู�ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต�นท่ีมีมูลค	า
ธุรกิจมากกว	าหนึ่งพันล�านเหรียญดอลลาร9สหรัฐ หรือท่ีรู�จักกันในชื่อ “Unicorn” มากท่ีสุดในโลก อีกตัวอย	างหนึ่งจาก
เซ่ียงไฮ� คือ การอนุญาตให�เอกชนเข�าถึงข�อมูลพ้ืนฐานของภาครัฐ เช	น จำนวนประชากร ปริมาณการใช�ไฟฟFา โครงข	าย
โครงสร�างพ้ืนฐานด�านคมนาคม และข�อมูลการจราจร เพ่ือให�เอกชนใช�ข�อมูลดังกล	าวในการจัดสร�าง Big Data เพ่ือใช�
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเมือง เช	น บริษัทเอกชนได�รวบรวมข�อมูลการจราจรแบบ Real Time 
ในแต	ละพื้นที่เข�าไว�ดัวยกัน ทำให�หน	วยงานที่เกี่ยวข�องทุกหน	วยเห็นสภาพการจราจรในภาพรวมของเมือง และ
สามารถส	งเจ�าหน�าที่ไปยังจุดที่มีป3ญหาการจราจรได�อย	างรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบดังกล	าวยังใช�เป/นข�อมูล
ประกอบการวางแผนการพัฒนาเมืองได�อย	างมีประสิทธิภาพ เช	น การเข�าถึงข�อมูลการใช�ไฟฟFาของประชาชน 
ในแต	ละช	วงของวันทำให�ทราบการเคลื ่อนย�ายของประชากรระหว	างบริเวณที่พักอาศัยและแหล	งธุรกิจของเมือง  
ซ่ึงนำไปสู	การวางผังเมืองและพัฒนาโครงข	ายคมนาคมให�ตอบสนองพฤติกรรมของประชากรต	อไป 

 

การบริหารจัดการขยะเกาะล�าน : การศึกษาท่ีขาดเสียงของเอกชน 
 จากการทำโครงการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร9ชาติด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป/นมิตร 
ต	อสิ ่งแวดล�อม ซึ ่งเป/นหนึ ่งในงานของ HiPPS รุ 	นที ่ 14 กลุ 	ม 2 พบว	า เกาะล�านคือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
ซึ ่งเป/นแหล	งท	องเที ่ยวทางทะเลยอดนิยมและอยู 	ใกล�กรุงเทพฯ ส	งผลให�เกาะล�านซึ ่งแม�จะเป/นเกาะขนาดเล็ก 
แต	มีปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เฉลี่ยถึงประมาณ 20 ตันต	อวัน โดยมีขยะตกค�างสะสมอีกกว	า 50,000 ตัน เทศบาล
เมืองพัทยา (สาขาเกาะล�าน) ต�องการแก�ไขป3ญหาดังกล	าวให�เป/นผลเป/นรูปธรรมและมีความยั ่งยืนจึงได�จ �าง
มหาว ิทยาล ัยแห	งหนึ ่งทำการศึกษาความเหมาะสมในการบร ิการจ ัดการขยะดังกล 	าว โดยผลการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยระบุว 	า เทศบาลพัทยา (สาขาเกาะล�าน) ควรดำเนินการกำจัดขยะด�วยวิธ ีการเผาทำลาย  
โดยควรพิจารณาจ�างภาคเอกชนเข�ามารับสัมปทานการบริหารจัดการขยะดังกล	าว ซึ ่งจะเป/นการประหยัด 
ต	องบประมาณของรัฐและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย	างไรก็ตาม คุณสมบัติของเตาเผาขยะท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
เป/นเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker-Fired or grate-Fired Incinerator) ซึ่งต�องใช�น้ำมันเชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟFา 
เสริมในการเผาไหม� รวมท้ังเตาดังกล	าวมีค	าบำรุงรักษาค	อนข�างสูง ดังนั้น ค	าใช�จ	ายในการบริหารจัดการการกำจัดขยะ
ด�วยวิธีดังกล	าวจึงมีต�นทุนที่สูง และใช�ระยะเวลาคืนทุนค	อนข�างยาว ส	งผลให�ภาคเอกชนอาจไม	สนใจเข�าร	วมประมูล
โครงการดังกล	าว ทั ้งนี ้ เมื ่อกลุ 	มข�าราชการ HiPPS ได�สอบถามข�อมูลจากภาคเอกชนซึ ่งดำเนินธุรกิจเกี ่ยวกับ 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล�อมมากว	า 20 ปS พบว	าป3จจุบันมีเตาเผาขยะรูปแบบใหม	ชื่อว	า เตาเผาขยะ ERCM (Earth-
Resource-Ceramic-Machine) ซ่ึงจะใช�เวลาในการกำจัดขยะคงค�างท้ังหมดประมาณ 7 ปS โดยจะมีระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) 6 ปS 3 เดือน หากเปรียบเทียบกับการดำเนินการกำจัดขยะแบบเดิม พบว	าเทศบาลจะสามารถประหยัด
งบประมาณได�ถึง 15,835,300 บาทต	อปS อย	างไรก็ตาม เทศบาลพัทยาไม	สามารถให�บริษัทเอกชนเข�าชี ้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับเตาเผาขยะดังกล	าว หรือเทคโนโลยีที่ใช�ในป3จจุบันได�เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับความโปร	งใส
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ในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ดังนั้น การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะของเกาะล�านจึงอยาก 
ไม	เกิดประสิทธิภาพเท	าท่ีควร 
 

การประยุกต1ใช�การมองแบบองค1รวม (Holistic View) กับการทำงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 โ ดย ท่ี กฎกระทรวงแบ 	 งส 	 วนราชการสำน ักเลขาธ ิการคณะร ัฐมนตร ี  (สลค.) สำน ักนายกร ัฐมนตรี   
พ.ศ. 2559 ข�อ 15 (1) กำหนดให�กองส	งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (กสค.) มีอำนาจหน�าที่ประสานงาน 
กับกระทรวง ทบวง กรม และหน	วยงานอื ่นของรัฐที ่ เก ี ่ยวข�องในการดำเน ินการตามนโยบายของร ัฐบาล 
เพื ่อประโยชน9ในการติดตาม ประเมินผล เร 	งร ัด และพัฒนา รวมทั ้งจ ัดทำและเผยแพร	รายงานแสดงผล 
การดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห	งรัฐและนโยบายรัฐบาล ดังนั ้น กสค. ควรมีบทบาทในการส	งเสริม 
ให�หน	วยงานภาครัฐมีการมองแบบองค9รวม รวมทั้ง ส	งเสริมให�ภาคเอกชนเข�ามามีบทบาทในการเสนอแนะ ติดตาม 
ประเมินผล และพัฒนาการดำเนินแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
 1. เร�งรัดเผยแพร�ผลงานรัฐบาลสู �ภาคเอกชน ป3จจุบัน กสค. ได�จัดทำและเผยแพร	ผลงานรัฐบาล 
ผ	านช	องทางต	าง ๆ ทั้งการจัดส	งรูปเล	มผลงานรัฐบาลไปยังหน	วยงานภาครัฐและสถานศึกษา รวมทั้งประชาสัมพันธ9 
ผ	านช	องทางออนไลน9อย	างต	อเนื่อง อย	างไรก็ตาม ภาคเอกชนยังไม	มีความรับรู�และความเข�าใจในการดำเนินงานของ
รัฐบาลเท	าที ่ควร โดยอาจมีสาเหตุมาจากผลงานรัฐบาลมีหัวข�อเนื ้อหาจำนวนมาก ยากต	อการทำความเข�าใจ 
ดังนั้น กสค. ควรพิจารณารูปแบบการนำเสนอผลงานรัฐบาลใหม	 ๆ  เช	น ผลิตเป/น Infographic หรือวีดีทัศน9 เพ่ือให�มี
ความน	าสนใจ ง 	ายต	อการเข�าถึง และเผยแพร	ต 	อ เพื ่อให�ภาคเอกชนเข�าใจเปFาหมายในการขับเคลื ่อนประเทศ 
ของรัฐบาลอย	างชัดเจน และมีความรู�สึกอยากมีส	วนร	วมในการพัฒนาประเทศต	อไป 
 2. โครงการ “รับฟFง แลกเปลี ่ยน ร�วมมือ” หนึ ่งในภารกิจของ กสค. คือการจัดให�มีการลงพื ้นท่ี 
เพื่อติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี ในป3จจุบันเจ�าหน�าที่ สลค. จะเน�นการติดตามผล
การดำเนินการ ตลอดจนข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะจากการสอบถามเจ�าหน�าท่ีของรัฐและประชาชนในพ้ืนท่ี เนื่องจาก
พิจารณาแล�วเห็นว	าเป/นกลุ	มเปFาหมายผู�ได�รับผลกระทบจากการดำเนินแผนงาน/โครงการของรัฐบาลโดยตรง อย	างไรก็ตาม 
หาก สลค. เพิ ่มภาคเอกชนเป/นกลุ 	มเปFาหมายในการติดตามมติคณะรัฐมนตรี จะช	วยส	งเสริมให�เกิดการรับฟ3ง 
ความคิดเห็นจากภาคเอกชนซึ่งดำเนินธุรกิจซึ่งเกี ่ยวข�อง หรือได�รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาล 
ก	อให�เกิดการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นซึ ่งนำไปสู 	การปรับปรุงและพัฒนานโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะอย	างยิ่ง  
หากภาคเอกชนเข�ามามีส	วนร	วมในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เช	นกรณีศึกษาของเซี่ยงไฮ�  
จะเป/นประโยชน9ต	อภาครัฐเนื ่องจากสามารถประหยัดงบประมาณ รวมทั ้งขับเคลื ่อนแผนงาน/โครงการได� 
อย	างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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แพลตฟอร�มข�อมูลกับการพัฒนาองค�กรในยุคดิจิทัล 
 

อังศุวรรณ  คามดิษฐ� 
นักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ 

กรมธุรกิจพลังงาน 
 

ป�จจุบันเทคโนโลยีได�เข�ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของผู�คนเพ่ิมมากข้ึน ต้ังแต*การดำรงชีวิตส*วนบุคคล
จนถึงการทำงานหรือการประกอบธุรกิจ โดยข�อมูลจากสำนักงานสถิติแห*งชาติพบว*า ในป1 พ.ศ. 2561 ประชากรท่ีมี
อายุ ต้ังแต* 6 ป1 ข้ึนไป มีการใช�โทรศัพท5 มือถือในชีวิตประจำวันถึง 89% ของประชากรท้ังหมด ซ่ึงสูงข้ึนจาก 3 ป1  
ก*อนหน�าถึง 10% โดยจากสถิติดังกล*าวสามารถเป<นตัวชี้วัดได�ว*าประชากรส*วนใหญ*มีความต�องการในการใช�
เทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการดำรงชีวิตมากยิ่งข้ึน ดังนั้น ทุกภาคส*วนโดยเฉพาะภาครัฐซ่ึงเป<น
หน*วยงานหลักท่ีต�องติดต*อให�บริการประชาชน จึงจำเป<นจะต�องเพ่ิมความคล*องตัวในการปฏิบัติงานเพ่ือให�สามารถ 
อำนวยความสะดวกแก*ประชาชนท*ามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลได� 

1. ความรู�และประสบการณ�จากการฝ%กอบรม 
การฝEกอบรมข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงประจำป1งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได�มุ*งเน�นให�ข�าราชการผู�เข�าร*วม

การฝEกอบรมได�มองเห็นภาพรวมของการพัฒนาองค5ความรู�และประสบการณ5ด�านดิจิทัล (Digital Transformation) 
การวิเคราะห5และการใช�ข�อมูล (Data Analytics) และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ5 (Strategic Management)โดย
การเสริมสร�างและพัฒนาสมรรถนะด�านการมุ*งมั่นในการเรียนรู �และพัฒนาตนเอง และการเป<นข�าราชการที่ดี  
พร�อมทั้งได�สร�างเสริมประสบการณ5การการปฏิบัติงานในชุมชนโดยการลงพื้นที่ ณ จังหวัดสมุทรสาคร และ 
เป_ดมุมมองการปฏิบัติงานในต*างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จากการเข�าร*วมการฝEกอบรมพบว*า ทุกองค5กรไม*ว*าจะเป<นภาครัฐหรือภาคเอกชนต*างมีแผนการดำเนินงาน
และการปรับใช�เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาองค5กรให�สอดรับกับความต�องการของผู�รับบริการ ซ่ึงก็คือประชาชนหรือลูกค�า
ของบริษ ัท  (Citizen or Customer Centric) เพื ่อ เพิ ่มประสบการณ5และความพึงพอใจของผู �ร ับบริการ 
ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลได�เข�ามาเป<นส*วนหนึ ่งของการดำรงชีวิต พร�อมทั้งได�ให�ความสำคัญกับการจัดเก็บ 
และใช�ข�อมูลอย*างเป<นระบบ โดยมีตัวอย*างการประยุกต5ใช�เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาการดำเนินงานและการบริหาร
จัดการข�อมูลขององค5กร ดังนี้ 

1) จังหวัดสมุทรสาคร ได�ร*วมกับกรมเจ�าท*าในการติดต้ังศูนย5ควบคุมการแจ�งเรือเข�า-ออก (PIPO)  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจเรือท่ีแจ�งเข�าออกจากท*าเรือในเขตพ้ืนท่ี โดยมีการติดต้ังระบบตรวจสอบฐานข�อมูล
เรือออนไลน5 (Fishing Info) ซ่ึงเชื่อมโยงข�อมูลกับเรือประมงทุกลำผ*านสัญญาณดาวเทียม VMS เพ่ือเฝjาระวัง
การทำการประมงผิดกฎหมาย ซ่ึงเป<นป�ญหาสำคัญในระดับสากลและส*งผลกระทบต*อการส*งออกสินค�าทางทะเลของ
ประเทศต้ังแต*ช*วงป1 พ.ศ. 2558  

2) โรงพยาบาลบ�านแพ�ว (องค5การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร ประยุกต5ใช�เทคโนโลยีเพ่ือลดป�ญหา
เรื่องความล*าช�าในการตรวจคนไข�ที่มีปริมาณมาก โดยใช�ระบบการนัดหมายและแจ�งเตือนการเข�าตรวจ
ผ*านแอปพลิเคชัน Line ของโรงพยาบาล (Self-Appointment) และระบบการชำระค*ารักษาพยาบาลด�วยตนเอง 
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ที่ตู�อัตโนมัติ (Self-Payment) เพ่ือลดความแออัดของสถานท่ีและเพ่ิมความคล*องตัวในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ 
โรงพยาบาลยังมีการจัดเก็บและใช�ข�อมูลของผู�ปnวยเพ่ือวิเคราะห5และพัฒนาการให�บริการของโรงพยาบาล เช*น ใช�ข�อมูล
รายรับและจำนวนคนไข�ท่ีเข�าตรวจของแต*ละแผนก เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนซ้ืออุปกรณ5ทางการแพทย5 
หรือขยายพ้ืนท่ีการให�บริการ 
 3) Shanghai Metrodata Technology Limited Company เป<นบริษัทจัดเก็บและวิเคราะห5ข�อมูล 
(Big data) โดยใช�ข�อมูลท่ีจัดเก็บจากภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัคร และข�อมูลจากเซนเซอร5ตรวจวัด (Sensor) เช*น 
ข�อมูลประชากร การใช�ไฟฟjา การคมนาคม และสภาพอากาศ มาเพื่อพัฒนาองค5กรร*วมกับลูกค�า เช*น  
การสำรวจความหนาแน*นของประชากรเพ่ือคาดเดาแนวโน�มการสร�างท่ีอยู*อาศัยของบริษัทอสังหาริมทรัพย5 และการ
สำรวจการเดินทางของประชาชนเพ่ือพัฒนาระบบการขนส*งมวลชน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสร�าง Data Club เพ่ือเป<น
ฐานข�อมูลกลางให�หน*วยงานท่ีสนใจเข�าร*วมแบ*งป�นข�อมูล โดยมีวิธีการสร�างแรงจูงใจในการแบ*งป�นข�อมูลของสมาชิก
ด�วยการให�สิทธิการเข�าถึงข�อมูลของหน*วยงานอื่นภายใน Data Club ซึ่งวิธีการนี้ทำให�บริษัทสามารถขยาย
ฐานข�อมูลให�ใหญ*มากยิ่งข้ึนได�อีกทางหนึ่ง 

3) Shanghai Panda Group รัฐวิสาหกิจท่ีดำเนินธุรกิจด�านการบริหารจัดการน้ำรายใหญ*ของนครเซ่ียงไฮ� 
ประยุกต5ใช�ระบบเรียลไทม5เซนเซอร5 (Real-time sensor) เพื่อจัดเก็บข�อมูลการใช�น้ำของประชาชน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำของนครเซี่ยงไฮ�ซึ่งเป<นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู*เป<นจำนวนมากและ 
มีที่อยู*อาศัยในแนวตั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่องปริมาณและแรงดันของน้ำที่อาจจะไม*เพียงพอต*อความต�องการ 
ของประชาชน 

4) Cloud Town เป<นศูนย5นวัตกรรมของเมืองหางโจว (Innovation Hub) ท่ีรวมนักคิดและนักวิจัย 
ที ่ม ีความสามารถมาเพื ่อสร�างเมืองต�นแบบ โดยรวบรวมบริษัทในหลากหลายสาขาให�เข�ามามีส *วนร*วม 
ในการสร�างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเมืองร*วมกัน เช*น Alibaba BeiDou และ Foxconn โดยมีตัวอย*างผลงานนวัตกรรม 
เช*น การควบคุมการจราจรอัจฉริยะของเมืองหางโจว โดยการใช�ข�อมูลจราจรจากระบบดาวเทียมและเรียลไทม5
เซนเซอร5 (Real-time sensor) มาเพ่ือใช�วิเคราะห5การกำหนดสัญญาณไฟจราจร เพ่ือลดป�ญหาการจราจรติดขัด 
ของเมือง 

5) Zhang jiang transnational enterprise joint incubation platform ผู�ให�คำปรึกษาทางด�านเทคโนโลยี
แก*ผู�ประกอบการรายใหม*  (Startup) โดยทำหน�าท่ี เป<นตัวกลางในการรวบรวมองค5กรท่ี มีความเชี่ยวชาญ 
ทางด�านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจากภาครัฐและเอกชน เช*น กระทรวงพาณิชย5 ธนาคารของรัฐ สำนักงานทรัพย5สิน
ทางป�ญญา Huawei IBM Unilever และ BOSCH ให�เข�ามามีส*วนร*วมในการให�คำปรึกษาแก*ลูกค�า โดยบริษัท
ได�รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในประเทศให�มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
สามารถแข*งขันในท�องตลาดได�จริง เพ่ือสร�างมูลค*าของสินค�าท่ีผลิตภายในประเทศ  

2. การนำความรู�ท่ีได�มาประยุกต�ใช�ในงานของส,วนราชการท่ีสังกัด : การประยุกต�ใช�แพลตฟอร�มข�อมูลกับ
กรมธุรกิจพลังงาน 

กรมธุรกิจพลังงานเป<นหน*วยงานหลักในการกำกับดูแลธุรกิจพลังงาน โดยมีหน�าท่ีและภารกิจในการกำกับดูแล
การค�า การพัฒนาคุณภาพ และการพัฒนาความปลอดภัยด�านน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนการส*งเสริม วิจัย ศึกษา พัฒนา 
เผยแพร* และเสริมสร�างความรู�ด�านน้ำมันเชื้อเพลิง ซ่ึงในการดำเนินงานจะต�องมีการติดต*อกับผู�ท่ีเก่ียวข�องโดยตรง  
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ไม*ว*าจะเป<นส*วนราชการอ่ืน ภาคเอกชน และประชาชน พร�อมท้ังมีการจัดเก็บข�อมูลท้ังขององค5กรและผู�ท่ีมาติดต*อ 
เช*น ข�อมูลการยืนยันตัวตน ข�อมูลการประกอบธุรกิจ และข�อมูลปริมาณการค�าน้ำมัน โดยในป�จจุบันกรมธุรกิจพลังงาน 
ได�มีฐานข�อมูลธุรกิจพลังงานซึ่งเป<นระบบฐานข�อมูลกลาง (Database) เพื่อให�เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงานบันทึกข�อมูล 
ลงในระบบ โดยมีวัตถุประสงค5หลักเพื่อจัดเก็บข�อมูล รวมถึงเพื่อเชื่อมโยงข�อมูลระหว*างกันภายในหน*วยงาน 
ด�วยการให�สิทธิการเข�าถึงข�อมูล อย*างไรก็ตาม ฐานข�อมูลดังกล*าวเป<นฐานข�อมูลท่ีใช�ภายในหน*วยงาน (Back Office) 
ซ่ึงหากมีการพัฒนาโครงสร�างของระบบฐานข�อมูลให�เชื่อมต*อกับระบบการให�บริการประชาชนผ*านเครือข*ายอินเทอร5เน็ต  
(E-service) ก็จะทำให�สามารถลดข้ันตอนการบันทึกข�อมูลในระบบของเจ�าหน�าท่ี และเพ่ิมความถูกต�องและความทันสมัย 
ของข�อมูล รวมถึงยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการให�บริการประชาชน ในส*วนของความสะดวกของผู�ขอรับบริการได� 

การพัฒนาโครงสร�างฐานข�อมูลให�เชื ่อมโยงกันทั้งกระบวนการผ*านแพลตฟอร5มข�อมูล (Data Platform)  
ถือเป<นอีกหนึ่งวิธีในการประยุกต5ใช�เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดเก็บและบริหารจัดการข�อมูลอย*างครบวงจร อีกทั้ง 
ยังเป<นกลไกที่จะนําไปสู*การวิเคราะห5และจัดการข�อมูลขนาดใหญ* (Big data) เพื่อการพัฒนานโยบายและ
การให�บริการขององค5กร โดยสำหรับกรมธุรกิจพลังงาน การจัดเก็บและแบ*งป�นข�อมูลซ่ึงกันและกันผ*านฐานข�อมูลกลาง 
จะช*วยให�ข�อมูลถูกจัดเก็บอย*างเป<นระบบ และเพ่ิมความคล*องตัวในการปฏิบัติงานในแง*ของความสะดวกในการใช�ข�อมูล 
รวมถึงยังเป<นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชนให�สามารถติดต*อราชการได�ง*าย 
สะดวก โปร*งใส และเสียค*าใช�จ*ายน�อยท่ีสุด ท้ังนี้ การพัฒนาโครงสร�างฐานข�อมูลดังกล*าวยังสอดรับกับยุทธศาสตร5ชาติ
ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ*งหวังให�หน*วยงานของรัฐมีความทันสมัย 
คล*องตัว สามารถบริหารจัดการข�อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว*างหน*วยงานและแหล*งข�อมูลต*าง ๆ รวมถึง
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต5ใช�ในการให�บริการสาธารณะได� โดยรายละเอียดของการพัฒนาโครงสร�างของ
ระบบฐานข�อมูล สามารถสรุปได�ตามกระบวนการ 4C ดังนี้  

1) Cooperation : หน*วยงานภายในองค5กรร*วมกันพัฒนาโครงสร�างของระบบฐานข�อมูลให�มีความทันสมัย 
ครอบคลุม และสอดรับกับกฎหมายในป�จจุบัน เพื่อตอบสนองความต�องการของผู�ใช�งานให�สามารถใช�งานระบบ 
ได�อย*างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยหน*วยงานภายในจะต�องมีการหารือร*วมกันเพื่อระบุหน*วยข�อมูล (Filter)  
ที่ต�องการจัดเก็บ รวมถึงกำหนดคำจำกัดความของข�อมูลในแต*ละหน*วยงานให�ตรงกัน (Single Primary Key) 
เพ่ือให�สามารถอ�างอิงข�อมูลถึงกันได� 

2) Connection : ประยุกต5ใช�เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเชื่อมต*อฐานข�อมูลขององค5กรกับระบบ
การให�บริการประชาชนออนไลน5 (E-service) โดยข�อมูลจะถูกจัดเก็บเข�าสู*ระบบผ*าน 2 ช*องทาง ดังนี้ 

2.1)  ผู �ขอรับบริการบันทึกข�อมูลผ*านระบบ E-service ซึ่งเชื ่อมโยงกับฐานข�อมูลย*อยของ
หน*วยงานท่ีรับผิดชอบ 

2.2) เจ�าหน�าท่ีบันทึกข�อมูลลงในฐานข�อมูลย*อยของหน*วยงาน (Back Office) 
3) Combination : รวมกระบวนการทำงานท้ังระบบเข�าด�วยกันไว�บนแพลตฟอร5ม ต้ังแต*การบันทึกข�อมูล

ของผู�ขอรับบริการ การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี จนถึงการให�ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต ของผู�มีอำนาจลงนาม
ตามลำดับข้ัน และการแจ�งผลการพิจารณาแก*ผู�ขอรับบริการ ซ่ึงการเชื่อมโยงกระบวนการทำงานดังกล*าวถือ 
เป<นการพัฒนาระบบ E-service ให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และยังช*วยให�สามารถตรวจสอบสถานะของการปฏิบัติงาน
แบบเรียลไทม5 (Real-time) ได�อีกด�วย 
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4) Central Database : จัดทำ “ฐานข�อมูลกลางของผู�ขอรับบริการ” เพ่ือเป<นการบูรณาการข�อมูล  
ให�หน*วยงานภายในองค5กรสามารถใช�ข�อมูลของผู�ขอรับบริการร*วมกันได�  เช*น ข�อมูลการยืนยันตัวตน
ข�อมูลการประกอบธุรกิจ และข�อมูลการได�รับความเห็นชอบ หรือการอนุญาตใด ๆ ที่ออกให�โดยกรมธุรกิจพลังงาน 
โดยมีวัตถุประสงค5เพ่ือลดปริมาณการจัดส*งเอกสารของผู�ขอรับบริการ อย*างไรก็ตาม ในกรณีท่ีการปฏิบัติงานเก่ียวข�อง
กับการอนุญาต เอกสารที่ผู�ขอรับบริการจัดส*งจะต�องเป<นไปตามคู*มือสำหรับประชาชน ภายใต�พระราชบัญญัติ 
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ดังนั้น หน*วยงานภายในจึงจำเป<นจะต�องมีการพิจารณา
หารือร*วมกันถึงความเป<นไปได�ในการใช�ฐานข�อมูลกลางร*วมกันโดยไม*ขัดต*อกฎหมายท่ีกำหนดด�วย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ภาพท่ี 1 กระบวนการเช่ือมโยงข�อมูลบนแพลตฟอร5ม 
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ท้ังนี้ การเปรียบเทียบจุดเด*นและจุดด�อยของการพัฒนาฐานข�อมูลให�เชื่อมโยงกันผ*านแพลตฟอร5มดังกล*าว 

สามารถสรุปได� ดังนี้ 

จุดเด,น จุดด�อย 

เข�าถึงข�อมูลได�รวดเร็ว มีความสะดวกในการใช�งาน 
และลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

อาจมีป�ญหาในเรื่องของความต*อเนื่อง  ในขณะท่ีระบบ
มีป�ญหา  

ข�อมูลมีความทันสมัย และสามารถใช�ประโยชน5     
จากฐานข�อมูลเพ่ือพัฒนาองค5กรให�มีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งข้ึน 

หากผู�บันทึกข�อมูล โดยเฉพาะผู�ขอรับบริการ           
มีความเข�าใจคลาดเคลื่อน หรือบันทึกข�อมูลผิดพลาด 
หรือไม*สมบูรณ5 ก็อาจทำให�ข�อมูลท่ีบันทึกลงในระบบ  
มีความคลาดเคลื่อนได� 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให�แก*
ประชาชน ในเรื่องของความรวดเร็ว โปร*งใส 
ตรวจสอบได� และประหยัดค*าใช�จ*าย 

 

 

3. ข�อเสนอการเปล่ียนแปลง 
การพัฒนาระบบแพลตฟอร5มข�อมูลจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดได�นั้น ไม*ได�ข้ึนอยู*กับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพียงอย*างเดียว แต*หน*วยงานผู�ใช�ระบบจะต�องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดและกระบวนการทำงานเพ่ือให�สอดคล�อง
กับเทคโนโลยีใหม*ๆ รวมถึงจะต�องสร�างการมีส*วนร*วมในการทำงานระหว*างหน*วยงานภายในองค5กรเพื่อให�บุคลากรได�มี
การแลกเปลี่ยนความรู�ซ่ึงกันและกัน ซึ่งจะเป<นการส*งเสริมให�บุคลากรสามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย*างมีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�ดียิ่งข้ึน 

โดยสิ่งท่ีองค5กรควรจะต�องคำนึงถึงเม่ือมีการประยุกต5ใช�แพลตฟอร5มข�อมูล คือ การให�ความรู�เก่ียวกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร�างความเข�าใจในการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกับบุคลากรในองค5กร ท้ังนี้ ถึงแม�ว*า
ผู�พัฒนาระบบแพลตฟอร5มข�อมูลอาจจะเป<นบุคคลภายนอก แต*การจัดเก็บและการใช�ข�อมูลในระบบนั้นเป<นหน�าท่ีของ
บุคลากรโดยตรง ซ่ึงการมีข�อมูลจำนวนมากถือเป<นสินทรัพย5ท่ีมีค*าขององค5กร และหากผู�ใช�งานมีทักษะและ 
ความเชี่ยวชาญก็จะสามารถใช�ประโยชน5จากข�อมูลท่ีมีเพ่ือพัฒนางานได�อย*างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเม่ือบุคลากร 
เริ่มมีความเข�าใจในการปฏิบัติงานร*วมกันบนแพลตฟอร5มแล�ว พฤติกรรมการทำงานของบุคลากรก็จะมีแนวโน�ม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเกิดวัฒนธรรมในการให�ความร*วมมือซ่ึงกันและกันภายในองค5กร (Culture of collaboration) 
ส*งผลให�การบริหารจัดการองค5กรมีความง*าย เป<นหนึ่งเดียวกัน และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนอีกด�วย 

4. ข�อมูลอ�างอิง 
1)  สำรวจการมี การใช� เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 สำนักงานสถิติแห* งชาติ  

<http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีในครัวเรือน.aspx> [เข�าล*าสุดเมื่อ
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562] 

2) ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด5 4.0 สำนักงาน ก.พ.  
<https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/4._rabbraachkaaraithyainbribthaithyaelnd-4-0.pdf> 
[เข�าล*าสุดเมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2562] 
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ถอดบทเรียนจากแดนมังกร : การเข�าสู�สังคมไร�เงินสด (Cashless Society) 
 

อัจฉรา  ชิดเครือ 

เศรษฐกรปฏิบัติการ  

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 

จากการเข�ารับการฝ�กอบรมหลักสูตรการเสริมสร�างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับ
ข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำป+ 2562 ณ นครเซี่ยงไฮ� (Shanghai) และนครหางโจว (Hangzhou) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (จีน) ทำให�ข�าพเจ�าได�รับทราบถึงภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน โดยรัฐบาลจีนมี
วิสัยทัศนJ Chinese Dream 2020 เพ่ือมุ�งสู�เปRาหมาย ดังนี้ (1) จีนจะมีรายได�เฉลี่ยต�อหัวประชากร (GDP Per Capita) 
อยู �ที ่ 10,000 ดอลลารJสหรัฐ ภายในป+ 2563 และ (2) จีนจะพัฒนาเปZนประเทศที่พัฒนาแล�วขนาดปานกลาง 
(Modarately Properous Society) ซึ่งจีนได�ออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 (2016-2020) เพื่อมุ�งสู�
วิสัยทัศนJดังกล�าว โดยมุ�งเน�น 5 เรื ่อง ได�แก� นวัตกรรม ความสมดุลในการพัฒนา ความเปZนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม  
การเปaดกว�าง และทุกคนจะได�ประโยชนJ และมีนโยบายสำคัญ 4 ประการ ดังนี้ (1) ส�งเสริมผู�ประกอบการรุ�นใหม�  
สร�างนวัตกรรมใหม� (2) Made in China 2025 (3) สร�างและขยายพ้ืนท่ีใหม� และ (4) ออกกฎหมาย/ระเบียบท่ีเอ้ือต�อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ  

เนื่องจากความก�าวหน�าของเทคโนโลยีในปfจจุบันทำให�โลกเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว 
ทั้งในด�านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) ที่มีการพัฒนา
มาอย�างต�อเนื่อง โดยในปfจจุบันผู�บริโภคสามารถใช�แอพพลิเคชั่น (Application) ทางการเงินบนโทรศัพทJมือถือหรือ
การใช� QR Code เพ่ือชำระค�าสินค�าได�ในเวลาอันสั้น และยิ่งส�งผลให�ผู�บริโภคมีแนวโน�มใช�เงินสดลดลงอย�างมากหรือ
แทบไม�ใช�เงินสดเลยในหลายประเทศ หรืออาจกล�าวได�ว�าประเทศเหล�านั้นกำลังเข�าสู�สังคมไร�เงินสด (Cashless 
Society) ในอนาคตอันใกล� ซ่ึงรวมถึงจีนด�วยเช�นกัน 

 

สถานการณ+การเข�าสู�สังคมไร�เงินสดของจีน 
 หลายเมืองของจีนโดยเฉพาะนครเซี่ยงไฮ�และนครหางโจวได�พัฒนาเข�าสู�สังคมไร�เงินสดอย�างรวดเร็วภายใน
ระยะเวลาเพียง 5 - 6 ป+ที่ผ�านมา ปfจจุบัน ผู�บริโภคสามารถใช�แอปพลิเคชันทางการเงินบนโทรศัพทJมือถือเพื่อชำระ 
ค�าสินค�าและบริการ บริจาคเงิน ชำระค�าบริการรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงนัดพบแพทยJและชำระค�ารักษาพยาบาล
อีกด�วย ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล�าวจะผูกกับบัญชีธนาคาร และทำการชำระค�าสินค�าหรือบริการด�วยระบบ QR Code 
โดยผู�ประกอบการรายสำคัญในจีน ประกอบด�วย 

1. อาลีเพยJ (Alipay) เปZนแอปพลิเคชันเพ่ือชำระเงินสำหรับการซ้ือของออนไลนJของกลุ�มอาลีบาบา (Alibaba 
Group) เริ่มให�บริการต้ังแต�ป+ 2546 และต�อมา เม่ือป+ 2557 Alipay ขยายธุรกิจในแบบครอบคลุมท่ัวโลก ภารกิจหลัก
คือ การรองรับนักท�องเที ่ยวจีนที ่เดินทางไปเที ่ยวต�างประเทศซึ ่งมีจำนวนกว�า 120 ล�านคนในแต�ละป+ เพื ่อให�
นักท�องเที่ยวจีนเหล�านั้นรู�สึกใช�จ�ายได�สะดวกเหมือนอยู�ท่ีจีน โดยนักท�องเที่ยวจีนสามารถขอคืนภาษีได�หากมีการซ้ือ
สินค�ากับบริษัทที่เข�าร�วม Tax Refund กับ Alipay โดยปfจจุบัน Alipay มีสมาชิกผู�ใช�งานทั้งหมด (Active Users) 
จำนวน 650 ล�านสมาชิก (ข�อมูล ณ ป+ 2561) 
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2. WeChat Pay เปZนแอปพลิเคชันเพื่อชำระเงินซึ่งอยู�ภายใต�แอปพลิเคชัน WeChat ซึ่งเปZนแอปพลิเคชัน
เกี่ยวกับการรับส�งข�อความที่ได�รับความนิยมสูงสุดในจีน โดยบริษัท Tencent ได�เปaดตัว WeChat Pay เมื่อป+ 2556 
และ WeChat ได�กลายเปZนคู�แข�งท่ีสำคัญของ Alipay โดยในปfจจุบัน WeChat Pay ได�ขยายการใช�งานครอบคลุมถึง 
80 อุตสาหกรรม ทั้งซุปเปอรJมารJเก็ต โรงแรม ร�านอาหาร ร�านข�างทาง รวมถึงการขนส�งสาธารณะ นอกจากนี้ บริษัท 
Tencent ได�เปaดบริการ “We Tax Refund” เพื่อให�นักท�องเที่ยวจีนได�ทำธุรกรรม Tax Refund แบบ Real-time 
ผ�าน We Tax Refund เมื่อซื้อสินค�าและบริการในต�างประเทศจะได�รับเงินคืนโอนเข�า WeChat Pay โดยปfจจุบัน 
WeChat Pay มีสมาชิกผู�ใช�งานท้ังหมด (Active Users) จำนวน 820 ล�านสมาชิก (ข�อมูล ณ ป+ 2561) 
 

ป-จจัยสนับสนุนการเข�าสู�สังคมไร�เงินสดของจีน            
1. แนวโน�มของการชำระเงินผ�านโทรศัพทJมือถือ (Mobile Payment) เพ่ิมข้ึนอย�างมีนัยสำคัญ  

ภาพท่ี 1 The Rise of Mobile Payments 

 
                ท่ีมา: People’s Bank of China, CEIC 

ในช�วง 5 ที ่ผ �านมา การชำระเง ินผ�านโทรศัพทJมือถือในจีนเติบโตเปZนอย�างมากโดยในป+ 2561  
ยอดการชำระเงินผ�านโทรศัพทJมือถือสูงถึง 277.4 ล�านล�านหยวน (หรือประมาณ 41.51 ล�านล�านดอลลารJสหรัฐ)  
ซ่ึงคิดเปZน 28 เท�าของยอดการชำระเงินผ�านโทรศัพทJมือถือเม่ือป+ 2556 (ภาพท่ี 1) โดยส�วนแบ�งตลาดมากกว�าร�อยละ 
90 ครอบครองโดย AliPay และ WeChat Pay 
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ภาพท่ี 2 ผลสำรวจกลุ�มตัวอย�างประชาชนจีนเรื่องการพกเงินสดออกจากบ�าน 

 
                  ท่ีมา: Ipsos Research 

เนื ่องจากกระแส Mobile Payment เปZนที ่นิยมอย�างมากในจีน โดย Ipsos ซึ ่งเปZนบริษัทสำรวจ 
และวิเคราะหJการตลาดของจีนได�เปaดเผยผลสำรวจเกี ่ยวกับการพกเงินสดออกจากบ�าน โดยมีกลุ �มตัวอย�าง 
เปZนประชาชนจีนจำนวน 6,596 คนจาก 324 เมือง พบว�า ร�อยละ 60 ของกลุ�มตัวอย�างพกเงินสดออกจากบ�าน
มากกว �า 100 หยวน (ประมาณ 500 บาท) ร �อยละ 26 ของกลุ �มต ัวอย �างพกเง ินสดออกจากบ�านน�อยกว�า  
100 หยวน และร�อยละ 14 ของกลุ�มตัวอย�างไม�พกเงินสดออกจากบ�านเลยและจะใช�จ�ายผ�าน Mobile Payment 
(ภาพท่ี 2)    

2. ความพยายามอย�างต�อเนื่องของรัฐบาลจีนในการออกนโยบายและระเบียบข�อบังคับในการสนับสนุนการเข�าสู�
สังคมไร�เงินสด 

 รัฐบาลจีนให�ความสำคัญกับโครงสร�างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต�อการพัฒนาทางดิจิทัล โดยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 (2016-2020) ได�ระบุว�า ระบบสื่อสารไร�สายยุคที่ 5 หรือ 5G ถือเปZน “สิ่งสำคัญ 
ทางยุทธศาสตรJและอุตสาหกรรมท่ีน�าสนใจ” และ “เปZนพ้ืนท่ีในการพัฒนาและเติบโต” โดยรัฐบาลจีนคาดหวังว�า 5G 
จะมีส�วนช�วยในการจัดระเบียบบ�านเมืองทั้งด�านประชากร การจราจร รวมถึงการใช�พลังงานอีกด�วย อีกทั้ง จีนจะใช�
ประโยชนJจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม�ด�วยเทคโนโลยี ส�งเสริมความร�วมมือด�านนาโนเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
ดิจิทัล และปfญญาประดิษฐJ (Artificial Intelligence : AI) ด�วย 
 นอกจากนี ้ People’s Bank of China หรือธนาคารกลางของจีนได�เปaดเผยข�อมูลสถิติของชาวจีน 
ในชนบทที่ใช� Digital Payment ว�า ในป+ 2560 มีสัดส�วนการเข�าใช�งานเพียงร�อยละ 66.5 ซึ่งบางพื้นที่ในเมืองใหญ� ๆ 
ของจีน อัตราการใช� Digital Payment นั้นสูงเกือบร�อยละ 100 แล�ว รัฐบาลจีนจึงได�ออกแผน เพื่อผลักดันชนบทจีน
เข�าสู�สังคมไร�เงินสด (Cashless Society) ภายในป+ 2563 ซึ่งประกอบด�วย 5 หน�วยงานหลัก ได�แก� ธนาคารกลาง 
คณะกรรมการกำกับดูแลธนาคารและการประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยJ กระทรวงการคลัง 
และกระทรวงเกษตรและชนบท โดยมีจุดประสงคJเพื่อให�ชาวจีนในชนบทที่ส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สามารถเข�าถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนผ�านทางออนไลนJมากขึ้น รวมทั้งการเข�าถึงแหล�งเงินทุนหรือการจ�ายค�าเช�าที่ดิน
ได�อย�างสะดวกสบาย หรืออาจเรียกได�ว�าเปZนการกระจายการเข�าถึงเทคโนโลยีไปสู�ชนบทซึ่งจะส�งผลดีต�อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอีกด�วย  
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3. การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน  
การใช� QR Code ในการใช�จ�ายและการโอนเงินนั ้นสะดวกและรวดเร็ว อีกทั ้ง ไม�กำหนดยอดโอน 

ขั้นต่ำในแต�ละครั้ง ทำให� QR Code จึงเปZนที่นิยมของผู�ค�าขายและผู�บริโภค นอกจากนี้ รัฐบาลจีนให�ความสำคัญกับ
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินโดยใช�มุ�งเน�นการใช� AI เช�น การใช�ระบบ Face Recognition โดยเพียงสแกนใบหน�า
ก็จะสามารถชำระเงินผ�านแอปพลิเคชันได�ทันที  
 

การเตรียมความพร�อมของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข�าสู�สังคมไร�เงินสด 
       กระทรวงการคลังร�วมกับธนาคารแห�งประเทศไทยได�ผลักดันและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรJ 
การพัฒนาโครงสร�างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสJแห�งชาติ (แผนยุทธศาสตรJ National e-Payment)  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม ื ่อว ันที ่  22 ธ ันวาคม 2258 โดยมีว ัตถ ุประสงคJเพ ื ่อจ ัดทำโครงสร�างพ้ืนฐานระบบ 
การชำระเง ินของประเทศ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐ อำนวยความสะดวกประชาชน  
และลดต�นทุนผู�ประกอบการ ซ่ึงแบ�งการดำเนินงานออกเปZน 5 โครงการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. ระบบการชำระเง ินแบบ Any ID (PromptPay) ระบบพร �อมเพยJ เป Zนโครงสร �างพ ื ้นฐาน 
การชำระเงินที่ช�วยให�ประชาชน ภาคธุรกิจและภาครัฐเข�าถึงและใช�บริการด�านการชำระเงินได�สะดวกยิ่งขึ้น รวดเร็ว 
ผ�านช�องทางที่หลากหลาย ด�วยต�นทุนและค�าใช�จ�ายที ่ลดลง และช�วยเพิ ่มศักยภาพในการแข�งขันของประเทศ  
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดลงทะเบียนใช�บริการพร�อมเพยJสะสม 46.5 ล�านหมายเลข ID โดยประชากร
มากกว�าร�อยละ 40 ลงทะเบียนพร�อมเพยJด�วยเลขประจำตัวประชาชนและเพิ่มขึ้นอย�างต�อเนื่อง นอกจากนี้ ปริมาณ
ธุรกรรมโอนเงินต้ังแต�เปaดให�บริการจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท�ากับ 1.1 พันล�านรายการ คิดเปZนมูลค�า 5.8 ล�าน
ล�านบาท  

2. การขยายการใช�บัตร โครงการนี้เปZนการส�งเสริมการใช�บัตรอิเล็กทรอนิกสJที ่มีค�าธรรมเนียมต่ำ 
แทนการใช�เงินสดเพื่อส�งเสริมการเข�าถึงบริการทางการเงินของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห�างไกล 
รวมทั้งการกระจายอุปกรณJรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกสJหลากหลายรูปแบบ เช�น เครื่อง Electronic Data Capture 
(EDC) เครื่องรูดบัตรมือถือ (MPOS) และ Mobile Application ตามความเหมาะสมของร�านค�าและพื้นท่ี เพื่อเปZน
การเพ่ิมทางเลือกในการชำระเงินให�กับประชาชน นอกจากนี้ ภาครัฐใช�บัตรอิเล็กทรอนิกสJเปZนเครื่องมือในการจ�ายเงิน
สวัสดิการจากภาครัฐไปสู�ประชาชนโดยตรง เพื่อส�งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการชำระเงินจากเงินสดไปสู� 
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสJอย�างท่ัวถึง แพร�หลาย เอ้ือต�อการสร�างสังคมท่ีเปZน Cashless Society 

3. ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสJ โครงการนี้เปZนการพัฒนาการจัดทำและนำส�งข�อมูล
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกสJ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกสJ (e-Receipt) เพื ่ออำนวยความสะดวก 
และลดขั้นตอนในการจัดทำใบกำกับภาษี รวมทั้งการนำส�งรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินและการนำส�งภาษี 
เมื่อมีการชำระเงินผ�านระบบ e-Payment ซึ่งจะช�วยลดระยะเวลาและขั้นตอนของภาคเอกชนในการจัดทำเอกสาร
และการชำระภาษี  

4. e-Payment ภาคร ัฐ เป Zนการบูรณาการฐานข�อมูลสว ัสด ิการส ังคมและเพิ ่มประส ิทธิภาพ 
การรับจ�ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกสJ ส�งเสริมให�มีฐานข�อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐควบคู�กับการ
จ�ายเงินให�แก�ประชาชนโดยตรง รวมทั้งให�สถาบันทางการเงินเปZนช�องทางการจ�ายเงินและเก็บข�อมูลจากประชาชน  
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ซึ่งจะช�วยให�สามารถจ�ายเงินช�วยเหลือและเงินสวัสดิการให�แก�ประชาชนได�ตรงกลุ�มเปRาหมาย ลดความผิดพลาด  
ลดความซ้ำซ�อนและลดการทุจริตจากการจ�ายเงินด�วยเงินสดและเช็ค 

5. การให�ความร ู �และส �งเสร ิมการใช �ธ ุรกรรมอิเล ็กทรอนิกสJ เป Zนโครงการที ่ม ีว ัตถ ุประสงคJ 
เพื ่อส �งเสร ิม ประชาส ัมพันธ Jและให�ความร ู �แก �ประชาชนในการใช �บร ิการตามแผนยุทธศาสตร J National  
e-Payment โดยมีการทำแผ�นพับประชาสัมพันธJ การจัดทำ VDO Infographic การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือให�ความรู�แก�ประชาชนและผู�ประกอบการเพ่ือส�งเสริมการใช�ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสJ 
   

ข�อเสนอการเปล่ียนแปลง 
 หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยอยู �ระหว�างเตรียมการเพื ่อรองรับการเข�าสู �สังคมไร�เงินสด โดยปfจจัย 
ท่ีไทยควรให�ความสำคัญประกอบด�วย 

1. การเสริมสร�างความพร�อมของประชาชนหรือผู�ใช�บริการทางการเงิน ควรดำเนินการโดยบูรณาการ
หน�วยงานจากทุกภาคส�วน อาทิ หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ธนาคารพาณิชยJและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ทั ่วประเทศ เปZนต�น เพื ่อให�สามารถเผยแพร�ความร ู �ทางการเง ินได �ครอบคลุมกลุ �มประชากรในทุกระดับ  
และติดตามผลของการให�ความรู�ทางการเงินที่มีผลต�อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช�น การจัดให�มีการให�ความรู�
ทางการเงินในทุกช�วงชีวิตรวมถึงผู�สูงอายุ การจัดให�มีข�อมูลความรู�ทางการเงินที่เข�าถึงง�าย การสอดแทรกความรู�
ทางการเงินในหลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียน เปZนต�น  

2. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�ในการพัฒนาการเข�าถึงบริการทางการเงิน โดยเฉพาะในพื้นที ่ห�างไกล 
ที่การให�บริการทางการเงินยังไม�แพร�หลาย เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถลดต�นทุนในการให�บริการทางการเงิน 
นอกจากนี้ ข�อมูลจากการใช�บริการทางการเงินผ�านระบบดิจิทัลยังสามารถนำมาใช�ออกแบบผลิตภัณฑJทางการเงินและ
นโยบายต�าง ๆ ได�อีกด�วย ทั ้งนี ้ รูปแบบการให�บริการทางการเงินในระบบดิจิทัลที ่จะดำรงอยู �ได�อย�างยั ่งยืน 
ต�องตอบสนองความต�องการของผู�บริโภค สร�างรายได�ให�กับผู�ให�บริการทางการเงิน และมีการกำกับดูแลที่เอื้อต�อการ
พัฒนานวัตกรรม อย�างไรก็ดี ยังคงมีข�อควรระวังในการนำเทคโนโลยีดังกล�าวมาใช� อาทิ ความเหมาะสมในการนำ
ข�อมูลมาใช� การเก็บรักษาข�อมูล ความบกพร�องในระบบการสื่อสาร ความแตกต�างระหว�างกฎหมายการใช� 

และส�งข�อมูลในแต�ละประเทศ การคุ�มครองผู�บริโภคท่ีใช�บริการผ�านระบบดิจิทัล (Consumer Protection) เปZนต�น  
 3. ถึงแม�ว�าเทคโนโลยีทางการเงินจะมีบทบาทสำคัญในการส�งเสริมการเข�าถึงบริการทางการเงินอย�างทั่วถึง 
แต�อาจนำมาซึ่งความเสี ่ยงใหม� ๆ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากภัยไซเบอรJ ซึ ่งเปZนประเด็นทื่ทั ่วโลกให�ความสำคัญ 
เนื่องจากความเสี่ยงดังกล�าวเพิ่มขึ้นอย�างรวดเร็ว มีรูปแบบหลากหลายและซับซ�อน และส�งผลกระทบในวงกว�าง 
ต�อระบบการเงินโลก ภาครัฐจำเปZนต�องให�ความสำคัญกับการรับมือกับความเสี่ยงดังกล�าวผ�านการส�งเสริมความ
ร�วมมือระหว�างสถาบันการเงินและหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง การกำกับดูแลอย�างรอบคอบทั้งจากหน�วยงานกำกับดูแล
ทางการเงินและหน�วยงานภาครัฐอื่น ๆ การส�งเสริมการแลกเปลี ่ยนข�อมูล และการสร�างความไว�วางใจ (Trust)  
เพ่ือเปZนแนวทางในการเสริมสร�างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรJ (Cyber Security) ต�อไป   

____________________________________ 
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