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คำนำ 

  สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
ทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. และสถาบันบัณฑิตพัฒน - 
บริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาคุณลักษณะที ่พึงประสงค์และทักษะที ่จำเป็นสำหรับ
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 3 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ณ นครกวางโจวและเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้เข้า
อบรมกลุ่มที่ 3 เพื่อนำเสนอแนวคิดและองค์ความรู้ที่ได้รับในการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 
4.0 สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการต่อไป 

 

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

นักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ 

กรมหม�อนไหม 

 
ป�จจุ บันเทคโนโลยีสารสนเทศได� พัฒนาไปอย�างรวดเร็วแบบก�าวกระโดด ซ่ึงเทคโนโลยีดังกล�าวช�วยพัฒนาโลก 

ไปได�อย�างก�าวไกลจากการเชื่อมต�อและเผยแพร�ข�อมูลท่ีรวดเร็ว มนุษย,สามารถใช�ชีวิตได�อย�างสะดวกสบายมากข้ึน 
กว�าเม่ือก�อน ตัวอย�างเช�น โทรศัพท,มือถือท่ีมีแอปพลิเคชันหลากหลายช�วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน 
ของมนุษย, และเครือข�ายอินเทอร,เน็ตท่ีสนับสนุนการใช�งานด�วยโทรศัพท,ดังกล�าว ซ่ึงหากย�อนกลับไปเม่ือ 10 ป5ท่ีแล�ว 
โทรศัพท,มือถือนั้นมีระบบท่ีแตกต�างจากป�จจุบันอย�างสิ้นเชิง เกือบทุกประเทศท่ัวโลกมีการพัฒนาทางเทคโนโลยี  
แต�ประเทศท่ีมีการพัฒนาด�านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบก�าวกระโดดเป6นอันดับต�น ๆ ของโลก ก็คือประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นมีวิทยาการท่ีก�าวกระโดดเป6นอย�างมากเม่ือเทียบกับช�วงปฏิวัติ
วัฒนธรรมเม่ือ 53 ป5ท่ีแล�ว ยกตัวอย�างเมืองเซินเจิ้น ท่ีเม่ือก�อนคนไทยจะรู�จักกันว�าเป6นเมืองแห�งการลอกเลียนแบบ
สินค�า แบรนด, เนมต�าง ๆ แต�ทว�าในป�จจุบัน เมืองเซินเจิ้นได� ถูกปรับเปลี่ยนด�วยนโยบายของผู�นำประเทศ 
ให�เป6น Silicon Valley ของประเทศ หรือเมืองท่ีเป6นศูนย,รวมแห�งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม� ๆ ทำให�เมืองเซินเจิ้น
มีการพัฒนาอย�างก�าวกระโดด มีการทดลองออกกฎหมายใหม� ๆ ท่ีเมืองเซินเจิ้นเป6นท่ีแรก ประชาชนในเมืองเซินเจิ้น
จำเป6นต�องมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตไปอย�างรวดเร็วด�วยเทคโนโลยีท่ีส�งผลกระทบอย�างรุนแรง (Disruptive 
technology) ตัวอย�างบริษัทท่ีตั้งอยู�ในเมืองเซินเจิ้น เช�น  

• บริษัท เทนเซ็นท, จำกัด เป6นบริษัทด�าน IT อันดับต�น ๆ ของประเทศ เป6นเจ�าของแอปพลิเคชัน WeChat  
ซ่ึงเป6นแอปพลิเคชันท่ีใช�ในการสื่อสารและบริการทางการเงิน (WeChatPay) ท่ีสำคัญของประเทศ และได�
ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอ่ืน ๆ ตัวอย�างธุรกิจของบริษัทท่ีเปZดบริการในประเทศไทย เช�น เกมบนมือถือ 
(Tencent Games) ข�าว (sanook.com) และเพลง (แอปพลิเคชัน JOOX) 

• บริษัท ดีจีไอ จำกัด เป6นบริษัทผลิตและจำหน�ายโดรนอันดับหนึ่งของประเทศ อีกท้ังยังเป6นผู�สนับสนุน 
การแข�งขันหุ�นยนต, ซ่ึงผู�ท่ีชนะการแข�งขันจะได�มีโอกาสได�ทำงานกับบริษัทอีกด�วย  

• บริษัท บีวายดี ออโต� จำกัด เป6นบริษัทผลิตรถยนต,ใช�พลังงานไฟฟcาท่ีสำคัญของประเทศ มีการส�งออกรถยนต,
ไปท่ัวโลก 

• บริษัท หัวเหว�ยเทคโนโลยี จำกัด เป6นบริษัทผลิตโทรศัพท,รายใหญ�รายหนึ่งของโลก 
รัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให�ความสำคัญกับการสร�างนวัตกรรมท่ีจะก�อให�เกิดมูลค�า

มหาศาล โดยเฉพาะในเมืองเซินเจิ้น มีการสนับสนุนให�บริษัทเอกชนสร�างนวัตกรรมโดยการให�เอกชนเช�าพ้ืนท่ีและวัสดุ
อุปกรณ,ท่ีจำเป6นในการคิดค�นนวัตกรรมใหม� ๆ ซ่ึงจะช�วยก�อให�เกิดการจ�างงาน การก�อต้ังบริษัทด�านนวัตกรรม และ
การลงทุนจากต�างประเทศอย�างมหาศาล เนื่องจากเมืองเซินเจิ้นมีป�จจัยท่ีเอ้ืออำนวยต�อการผลิตสินค�าด�านเทคโนโลยี 
ได�แก� วัสดุและอุปกรณ,ท่ีมีราคาถูกท่ีมีให�เลือกอย�างมากมาย แรงงานท่ีมีราคาสมเหตุสมผลและมีความสามารถ  
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ทำให�การเติบโตของเมืองเซินเจิ้นเป6นไปอย�างต�อเนื่อง และเป6นหนึ่งในเมืองท่ีมีความก�าวหน�าด�านเทคโนโลยี 
มากท่ีสุดในโลก 

กรมหม�อนไหม เป6นหน�วยงานหนึ่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ,ท่ีมีความสำคัญต�อเกษตรกรผู�ปลูกหม�อน
เลี้ยงไหม ภารกิจหนึ่งของหน�วยงานก็คือ ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างมูลค�าเพ่ิม การพัฒนาระบบการจัดการสินค�า
หม�อนไหม การแปรรูป นวัตกรรม ผลิตภัณฑ,จากหม�อนไหม และผลพลอยได� รวมท้ังพัฒนาอาชีพและสนับสนุน
การตลาดหม�อนไหม ท้ังนี้ ป�ญหาหนึ่งในป�จจุบันก็คือเกษตรกรปลูกหม�อนเลี้ยงไหมและพ้ืนท่ีปลูกหม�อนเลี้ยงไหม 
มีแนวโน�มลดลงเรื่อย ๆ 

(ท่ีมา : เว็บไซต, ASEAN Sericulture Network) 

Year 
No. of 
farmer 
(household) 

Mulberry 
area 
(hectare) 

Raw silk 
production 
(tones) 

Import of 
silk 
(tones) 

Export 
of silk 
(tones) 

Domestic 
consumption 
of silk (tones) 

2000 159,743 30,400.0 1,230 328.33 44.76 1,513.57 

2008 94,633 16,977.0 1,100 315.76 8.15 846.61 

2014 73,874 7,838 692 388.31 *115.81 2,135.51 

2017 85,048 7,024.32 448 - - - 

ตารางท่ี 1 ข�อมูลด�านหม�อนไหมของประเทศไทย ระหว�างปA พ.ศ. 2543 – 2560  
 

ซ่ึงสาเหตุท่ีเกษตรกรปลูกหม�อนเลี้ยงไหมลดลงนั้น อาจจะเกิดจากเกษตรกรเลิกทำอาชีพหม�อนไหม
เนื่องจากป�ญหาสุขภาพจากอายุท่ีมากข้ึน ในขณะท่ีรุ�นลูกรุ�นหลานของเกษตรกรอาจไม�ได�มีความต�องการท่ีจะสานต�อ
อาชีพหม�อนไหม เนื่องด�วยรายได�ท่ีไม�เพียงพอต�อการใช�ชีวิตประจำวันหรือมีความยากลำบากในการทำงานแต�รายได�
กลับไม�คุ�มค�าต�อแรงงานและเวลาท่ีเสียไป ทำให�คนรุ�นใหม�เลือกท่ีจะทำงานในสายงานอ่ืนแทนท่ีจะเลือกทำงานด�านนี้ 
ในขณะท่ีงานหัตถกรรมด�านผ�าไหมท่ีมีความปราณีตกลับมีราคาท่ีสูงมากและเป6นท่ีต�องการของต�างประเทศ และสินค�า
ด�านเครื่องสำอางจากไหมก็มีมูลค�าสูงเช�นกัน แสดงให�เห็นว�ายังมีความเป6นได�ท่ีเกษตรกรจะสร�างรายได�ท่ีม่ันคง 
จากสินค�าหม�อนไหม ซ่ึงหากทางกรมหม�อนไหมสามารถสนับสนุนให�เกษตรกรรุ�นใหม�หาตลาดท่ีจะรับซ้ือผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ,ในราคาท่ีสูงข้ึนก็จะช�วยให�เกษตรกรรุ�นใหม�ยังดำรงอาชีพหม�อนไหมต�อไปได� 

นอกจากนี้ การเริ่มต�นท่ีจะทำอาชีพด�านการปลูกหม�อนเลี้ยงไหม อาจจะต�องมีการลงทุนท่ีสูงเกินไปสำหรับ
เกษตรกรและผู�ท่ีสนใจรายใหม� ต�องมีท่ีดินในการปลูกหม�อน และโรงเลี้ยงไหม ท้ังนี้ คนรุ�นใหม�ท่ีพ่ึงเรียนจบมา 
ท่ีมีความต�องการลองทำอาชีพนี้  หากพบว�าจำเป6นท่ีจะต�องใช� เงินในการลงทุนท่ีสูง อาจจะทำให� ไม�สนใจท่ีจะทำอาชีพนี้   
เพราะฉะนั้นหากทางกรมหม�อนไหมสามารถท่ีจะแบ�งส�วนของกระบวนการปลูกหม�อนเลี้ยงไหมออกเป6นส�วนย�อย ๆ  
ท่ีเกษตรกรหรือผู�ท่ีสนใจสามารถนำไปทำเป6นอาชีพเสริมในเวลาว�างได�ก็จะถือว�าเป6นการส�งเสริมให�อาชีพหม�อนไหม 
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มีการสืบทอดต�อไปแก�รุ�นต�อไปได�ไม�ยาก และยิ่งหากทางกรมหม�อนไหมเผยแพร�องค,ความรู�ด�านหม�อนไหม 
ทางแพลตฟอร,มนี้ด�วย ก็จะช�วยให�เกษตรกรได�ข�อมูลท่ีครบถ�วนในจุดเดียวในการท่ีจะเริ่มต�นทำอาชีพหม�อนไหม  

จากการท่ีข�าพเจ�าไปดูงานท่ีเมืองเซินเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให�ได�เห็นถึงความสำคัญ 
ของเทคโนโลยีและสารสนเทศ ท่ีจะสามารถสร�างตลาดการขายสินค�าและบริการใหม� ๆ ให�แก�เกษตรกรและคนท่ัวไป
ได�ง�ายข้ึน และด�วยการสนับสนุนของรัฐบาลก็จะก�อให�เกิดนวัตกรรมใหม� ๆ ได� ดังนั้น ข�าพเจ�าจึงจัดทำแนวทาง      
การส�งเสริมการปลูกหม�อนเลี้ยงไหมรายย�อยด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

จุดประสงคL 
1. เพ่ือส�งเสริมอาชีพการปลูกหม�อนเลี้ยงไหมแก�เกษตรกรรายย�อยท่ีมีทุนและเวลาไม�มาก 
2. เพ่ือเพ่ิมรายได�และช�องทางการตลาดแก�เกษตรกรรายย�อยท่ีต�องการปลูกหม�อนเลี้ยงไหมเป6นอาชีพเสริม 
3. เพ่ือเผยแพร�องค,ความรู�ด�านหม�อนไหมท่ีครบถ�วนและทันสมัยในจุดเดียว 
 

เปMาหมาย 
เกษตรกรรายย�อยหรือผู�ท่ีสนใจท่ีจะทำอาชีพเสริมด�านการปลูกหม�อนเลี้ยงไหมท่ีมีทุนไม�สูงหรือเวลาไม�มาก 
 
รายละเอียดของแนวทางฯ 
เทคโนโลยีสารสนเทศนี้จะเป6นในรูปแบบของระบบฐานข�อมูลท่ีสามารถเข�าถึงได�จากเว็บไซต,และ

แอปพลิเคชั่นผ�านทางโทรศัพท,มือถือ ประกอบไปด�วย 
ส�วนท่ี 1 องคLความรู�ด�านหม�อนไหม โดยแบ�งเป6นส�วนย�อยในแต�ละข้ันตอนท่ีเกษตรกรจะสามารถ 

เลือกดำเนินการได� ดังต�อไปนี้ 
1. การปลูกหม�อนและเก็บเก่ียวใบหม�อนและผลหม�อน โดยเกษตรกรมีพ้ืนท่ีไม�เยอะก็สามารถท่ีจะ 

ปลูกหม�อนได�แล�ว ท้ังนี้ หากเกษตรกร ต�องการท่ีจะพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพ่ือท่ีจะเพ่ิมราคาให�สูงข้ึน ก็สามารถ 
ท่ีจะขอมาตราฐานการปลูกหม�อน GAP หรือ มาตรฐานอ่ืน ๆ จากกรมหม�อนไหมได� 

2. การแปรรูปใบหม�อนและผลหม�อน เกษตรกรในกระบวนการนี้ สามารถขอซ้ือผลหม�อนหรือใบหม�อน 
ได�จากเกษตรกรรายย�อยจากกระบวนการท่ี 1  

3. การเลี้ยงไหม เกษตรกรในกระบวนการนี้จำเป6นต�องปลูกหม�อนเลี้ยงไหมในท่ีดินของตนเองด�วย  
เพ่ือให�หนอนไหมได�บริโภคใบหม�อนท่ีสดใหม�และลดต�นทุนในการซ้ือใบหม�อนจากท่ีอ่ืน อย�างไรก็ตาม เกษตรกร
สามารถซ้ือใบหม�อนจากท่ีอ่ืนได�ในกรณีท่ีใบหม�อนไม�พอ  

4. การอบรังไหม เกษตรกรในกระบวนการท่ี 3 สามารถใช�บริการการอบรังไหมในกรณี ท่ีรังไหม 
เหลือจากการจำหน�ายเพ่ือยืดอายุการขายรังไหมต�อไปได�  

5. การสาวไหม เกษตรกรท่ีมีฝ5มือในการสาวไหม สามารถท่ีจะซ้ือรังไหมจากเกษตรกรในกระบวนการท่ี 3 
และ 4 ได� เพ่ือสาวรังไหมให�เป6นเส�นไหมดิบต�อไปได� 

6. การฟอกย�อมสีเส�นไหม เกษตรกรท่ีมีฝ5มือในการฟอกย�อม สามารถท่ีจะซ้ือเส�นไหมดิบจากเกษตรกร 
ในกระบวนการท่ี 5 ได� เพ่ือท่ีจะนำมาฟอกเส�นไหมเพ่ือให�กาวไหมหลุดออกจากเส�นไหม พร�อมท่ีจะนำมาย�อมสีต�อไป 
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7. การทอผ�าไหม เป6นกระบวนการสุดท�ายท่ีจะได�ผ�าไหม ซ่ึงจะมีข�อมูลการติดต�อท่ีชัดเจนของผู�ทอผ�าไหม 
สามารถรับการสั่งสินค�าจากลูกค�าได�ง�ายท่ัวประเทศและท่ัวโลก 

8. การแปรรูปผลิตภัณฑ,หม�อนไหมอ่ืน ๆ เช�น แผ�นใยไหม ดักแด� และหนอนไหม    
ในส�วนท่ี 1 นี้จะมีข�อมูลองค,ความรู�ท่ีจำเป6นในการเริ่มต�นการทำอาชีพปลูกหม�อนเลี้ยงไหมในแต�ละ

กระบวนการ รวมไปถึงต�นทุนและวัสดุอุปกรณ,ท่ีจะต�องมี และผลตอบแทนท่ีจะได�รับ 
 

ส�วนท่ี 2 ตลาดสินค�าหม�อนไหมออนไลนL 
ส�วนท่ี 2 นี้  จะเป6นระบบการเชื่อมความต�องการของผู�ขายท่ีอยู�ในแต�ละข้ันตอนและผู� ซ้ือด�วยระบบ 

การซ้ือขายสินค�าหม�อนไหมออนไลน,ท่ีผู�ขายสามารถท่ีจะลงข�อมูลสินค�าและผลผลิตด�านหม�อนไหมได�อย�างอิสระ และ
สามารถติดต�อซ้ือขายได�ทางโทรศัพท, หรือซ้ือจากในระบบได�ทันที โดยระบบจะทำการส�งเลข tracking number  
ให�ผู�ซ้ือทันทีหลังจากผู�ขายส�งของเสร็จเรียบร�อยแล�ว ซ่ึงเงินท่ีผู�ซ้ือโอนให�แก�ผู�ขายไปจะยังไม�โอนไปท่ีบัญชีของผู�ขาย
จนกว�าผู�ซ้ือจะกดยืนยันว�าได�ของครบตามท่ีส�งไปแล�ว หากของท่ีได�ไม�ครบผู�ซ้ือก็สามารถท่ีจะส�งของคืนให�ผู�ขายได� 
ท้ังนี้หากผู�ซ้ือไม�กดยืนยันและได�ของไปแล�วเป6นเวลา 3 วัน เงินของผู�ซ้ือก็จะโอนไปท่ีผู�ขายอัตโนมัติ อย�างไรก็ตาม 
การซ้ือสินค�าในระบบควรเป6นสินค�าท่ีมีอายุการใช�งานยาวนาน เช�น เส�นไหมดิบ เส�นไหมย�อมสี ผ�าไหม และสินค�าแปร
รูปต�าง ๆ นอกจากนี้ก็จะมีระบบการให�คะแนนและการรีวิวผู�ขายและผู�ซ้ือ เพ่ือความเชื่อม่ันของผู�ขายและผู�ซ้ืออีกด�วย 

  

ประโยชนLท่ีคาดว�าจะได�รับ 
1. เกษตรกรผู�ปลูกหม�อนเลี้ยงไหมและพ้ืนท่ีปลูกหม�อนเลี้ยงไหมมีจำนวนมากข้ึน 
2. เกษตรกรมีตลาดสำหรับการจำหน�ายผลผลิตและผลิตภัณฑ,หม�อนไหมท่ีมากข้ึน 
3. กรมหม�อนไหมได�รับข�อมูลด�านการผลิตและจำหน�ายผลผลิตและผลิตภัณฑ,หม�อนไหมเพ่ือนำมาใช�

วิเคราะห,แนวทางการดำเนินงานของกรมหม�อนไหมให�เหมาะสมต�อไปได�  
 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
กรมหม�อนไหม 
ศูนย,สารสนเทศหม�อนไหม สำนักบริหารกลาง 
สำนักวิจัยและพัฒนาหม�อนไหม 
สำนักพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีหม�อนไหม 
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การจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข#งขัน  
: กรณีศึกษาการพัฒนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

        จุฑามาศ แสงคำ 
       นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ 

     สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 
 
 ก.าวกระโดดของระบบสังคมนิยมในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในสมัยอดีตประธานาธิบดีเต้ิง เสี่ยวผิง ได�สร�างจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร!ให�กับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยได�อนุมัติแผนยุทธศาสตร!นโยบายปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือการเป/ดประเทศ เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2521  
ทำให�สัดส4วนผลิตภัณฑ!มวลรวมในประเทศ (GDP) ต4อเศรษฐกิจโลกเพ่ิมข้ึนจากเดิม ส4งผลให�ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป>นประเทศท่ีมีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ4เป>นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาป@จจัยสำคัญท่ีทำให�
สาธารณรัฐประชาชนจีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข4งขันในป@จจุบัน ได�แก4  

1. เน�นการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย4างมีคุณภาพ ท่ัวถึง เท4าเทียมท้ังในเมืองและชนบทเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังประเทศ  

2. พัฒนานวัตกรรมภายใต�แผน “Made in China 2025” ต้ังแต4ปP  พ.ศ. 2558 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีแผนยกระดับภาคอุตสาหกรรมของประเทศท้ังหมดให�เป>นอุตสาหกรรมไฮเทค โดยให�การสนับสนุน 
ด�านนโยบายและการเงิน การออกกฎหมายคุ�มครอง การจัดต้ังสถาบันวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยีและสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย4างต4อเนื่อง  

3. ส4งเสริมให�มีการแข4งขันอย4างเสมอภาค มีการปรับแก�กฎหมายกีดกันทางการค�า สนับสนุน 
การพัฒนาของบริษัทเอกชน และผ4อนคลายมาตรการการเข�าตลาดของธุรกิจและบริการ โดยได�เริ่มเป/ดเสรีภาค
การเงินและตลาดเงินตราต4างประเทศและต4อไปสาธารณรัฐประชาชนจีนจะให�ความสำคัญในเชิงคุณภาพไม4มุ4งเน�น
เปTาหมายตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเหมือนท่ีผ4านมา แต4จะมุ4งเน�นประเด็นสำคัญไปท่ีการพัฒนาอย4างมีคุณภาพ 
โดยอัตราการเติบโตของ GDP จะค4อย ๆ ชะลอลงในระยะต4อไป เพ่ือการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนในระยะยาว 
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สาธารณรัฐประชาชนจีนได�อาศัยหลักการจัดทำนโยบายและแผน 3 ข�อ ได�แก4 1) เศรษฐกิจยังคง 
ความเป>นสังคมนิยม แต4ยอมรับระบบทุนนิยม อันเป>นระบบตลาดแบบตะวันตก 2) เลือกสร�างแนวทางท่ีเหมาะสม 
กับตนเอง มุ4งเน�นให�ประชาชนมีเงินออมและมีทรัพย!สินเป>นของตัวเองและ 3) สร�างสังคมนิยมสมัยใหม4 ควบคู4ไปกับ 
การวิเคราะห!สถานการณ! เพ่ือกำหนดแนวทางในการก�าวไปให�ถึงเปTาหมาย 

จากหลักการดังกล4าวจะสามารถเห็นได�อย4างชัดเจนจากการศึกษาดูงาน ณ เมืองกว4างโจว และเซินเจิ้น 
มณฑลกวางตุ�ง โดยพบว4าท้ัง 2 เมืองมีประวัติความเป>นมาและความพร�อมท่ีต4างกันแต4ก็ไม4เป>นข�อจำกัดหรืออุปสรรค
ต4อการพัฒนาแต4อย4างใดเมืองกว4างโจวเป>นเมืองใหญ4ท่ีสุดทางตอนใต�ของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีประวัติศาสตร!ยาวนาน
กว4า 2,800 ปP เป>นจุดเริ่มต�นของเส�นทางสายไหมทางทะเลในครั้งอดีต ป@จจุบันกว4างโจวเป>นเมืองเขตเศรษฐกิจการค�า 
ท่ีมีความเจริญรุ4งเรืองมากท่ีสุดในภาคใต�ของจีน มีการคมนาคมขนส4งท่ีสะดวก ทันสมัย มีระบบรถไฟใต�ดินท่ีครอบคลุม
เมืองชั้นในท้ังหมด แต4สำหรับเมืองเซินเจิ้นจะเป>นเมืองเล็ก ๆ แถบชายแดนริมฝ@[งตรงข�ามเกาะฮ4องกง เดิมเป>นหมู4บ�าน
ชาวประมง เม่ือปP พ.ศ. 2523 ได�ถูกคัดเลือกให�เป>นเขตเศรษฐกิจพิเศษและสร�างให�เป>นพ้ืนท่ีทดลอง Capitalism  
แบบสังคมนิยม ลักษณะท่ีต้ังเป>นแหล4งดึงดูดอุตสาหกรรมต4าง ๆ จากฮ4องกงให�เข�ามาลงทุน จนในท่ีสุดกลายเป>น 
เมืองใหญ4บริเวณสามเหลี่ยมแม4น้ำ โดยพุ4งเปTาไปท่ีการเป>นเมืองแห4งเทคโนโลยีและวิทยาการชั้นสูง ศูนย!กลางลอจิสติกส! 
ศูนย!กลางการเงินนานาชาติระดับภูมิภาค และแหล4งท4องเท่ียวชายทะเล ท้ังนี้ การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและสังคมดังกล4าว
ได�ดำเนินการควบคู4ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมท้ังด�านอากาศ น้ำเสีย และขยะมีการออกกฎหมายท่ีเข�มงวดและ
เอาจริงเอาจังเพ่ือการอนุรักษ!สิ่งแวดล�อมเก็บภาษีสิ่งแวดล�อม (กำหนดอัตราโดยรัฐบาลท�องถ่ิน) อนึ่ง รัฐบาล 
ได�กำหนดให�เมืองเซินเจิ้นเป>นเขตพัฒนาท่ียั่งยืน ดำเนินการตามเปTาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติปP 2030 
(พ.ศ. 2573) ซ่ึงเขตนี้จะมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช�เพ่ือการบำบัดน้ำเสีย การใช�ประโยชน!จากขยะการฟbcนฟู 
ระบบนิเวศ และการใช� AI(Artificial Intelligence) เพ่ือบริหารจัดการแหล4งทรัพยากรไปจนถึงแก�ไขป@ญหามลพิษ 

สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการกวดขันโรงงานอุตสาหกรรมท่ีปล4อยควันพิษ โดยหากพบโรงงานท่ีไม4มีระบบ
ปรับปรุงนํ้าเสีย หรือไม4มีการดูแลการปล4อยควันพิษท่ีดีจะถูกปรับหรือป/ดทันที รวมท้ังยังมีการจัดระเบียบให�โรงงาน 
ย�ายออกไปอยู4นอกเมือง และเน�นการใช�พลังงานทดแทน เช4น พลังงานแสงอาทิตย! นอกจากนั้น ยังมีการรณรงค! 
ให�ประชาชนใช�รถยนต!ระบบไฟฟTาแทนระบบน้ำมัน เพราะต�องการควบคุมการปล4อยกkาซคาร!บอนไดออกไซด! 
โดยจัดให� มี ท่ีชาร!จไฟฟTาสำหรับรถยนต! ท่ี ขับเคลื่อนด�วยระบบไฟฟTาตามลานจอดรถในสถานท่ีสำคัญ ๆ  
อีกท้ัง สาธารณรัฐประชาชนจีนยังจำกัดการใช�รถยนต!ด�วยการกำหนดให�ท่ีจอดรถมีราคาแพง โดยแต4ละบ�านท่ีต�องการ
ท่ีจอดรถจะต�องซ้ือสิทธิ์ 30-40 ปP ในราคาราว 3 แสนหยวนและเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2561 สาธารณรัฐประชาชนจีน
ได�ประกาศหลักและแนวทางในการส4งเสริมการปกปTองสิ่งแวดล�อมและระบบนิเวศ รวมท้ังการขจัดมลพิษท้ังทางอากาศ 
น้ำ และดิน เพ่ือบรรลุเปTาหมายการควบคุมและปTองกันมลพิษท่ีกำหนดไว�ภายในปP พ.ศ.2563 

ท้ังนี้  กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล�อมแห4งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Ministry of Ecology and 
Environment : MEE) อยู4ระหว4างทำสำมะโนสิ่งแวดล�อมระดับชาติครั้งท่ี 2 เพ่ือระบุและหาแหล4งท่ีมาของมลพิษ  
โดยกำหนดแล�วเสร็จในปP พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ เพ่ือให�การจัดการกับป@ญหามลพิษได�อย4างเต็มรูปแบบ รัฐบาล 
ยังประกาศขยายอำนาจและขยายอายุการทำงานของรัฐมนตรีว4าการกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล�อมเป>นเวลา 
10 ปP เพ่ือรวบรวมป@ญหาสิ่งแวดล�อมท้ังหมด โดยจะจัดการและรับผิดชอบเพียงกระทรวงเดียว ซ่ึงการกำหนด
เปTาหมายของการทำสำมะโนสิ่งแวดล�อม จะเป>นการเก็บข�อมูลอย4างละเอียด เพ่ือสามารถสะท�อนถึงขอบเขต 
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ของทุกป@ญหามลพิษ อันจะนำไปสู4ความจริงจังในการกำหนดมาตรการแก�ไขป@ญหาของรัฐบาล โดยก4อนหน�านี้  
การจัดการด�านสิ่งแวดล�อมเรื่องต4าง ๆ ได�ถูกกระจายหน�าท่ีให�หลายกระทรวง แต4ไม4ประสบความสำเร็จ ดังนั้น การท่ีมี
หน4วยงานเดียวรับผิดชอบ นอกจากจะเป>นการปTองกันการบิดเบือนข�อมูลแล�ว ยังจะสามารถปรับปรุงระบบติดตาม
ประเมินผลให�ดีข้ึนได�อีกด�วย จึงเป>นแนวทางในการส4งเสริมการปกปTองสิ่งแวดล�อมและระบบนิเวศอย4างรอบด�าน 
รวมท้ังการขจัดมลพิษท่ีเป>นรูปธรรมและน4าสนใจ 

 

ถอดบทเรียนสู#การพัฒนาในประเทศไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) มีอำนาจหน�าท่ีเก่ียวกับการสงวน อนุรักษ! และ

ฟbcนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม การจัดการการใช�ประโยชน!อย4างยั่งยืน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมมีส4วนราชการใต�สังกัดระดับกรมหรือเทียบเท4ากรม จำนวน 10 หน4วยงาน ได�แก4 สำนักงานรัฐมนตรี 
สำนักงานปลัดกระทรวง กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ@[ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ  
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส4งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม กรมอุทยานแห4งชาติ สัตว!ปtา และพันธุ!พืช และสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นอกจากนี้ ยังมีรัฐวิสาหกิจและองค!การมหาชน จำนวน 5 หน4วยงาน ได�แก4 
องค!การอุตสาหกรรมปtาไม� องค!การสวนสัตว!ในพระบรมราชูปถัมภ! องค!การสวนพฤกษศาสตร! องค!การบริหารจัดการ
กkาซเรือนกระจก (องค!การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค!การมหาชน) 

ในปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปP (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565) ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร!ชาติ 20 ปP แผนแม4บทภายใต�ยุทธศาสตร!ชาติ  
แผนปฏิรูปประเทศด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง โดยได�แบ4งแผนปฏิบัติราชการ
ออกเป>น 6 ด�าน ดังแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซ่ึงจะเห็นได�ว4ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�ร4วมการดำเนินงานด�านการอนุรักษ!

และใช�ประโยชน!ทรัพยากรน้ำ (น้ำผิวดิน และน้ำบาดาล) ทรัพยากรปtาไม� (ในพ้ืนท่ีปtาสงวน และปtาอนุรักษ!) ทรัพยากร 
ทางธรณี และทรัพยากรทางทะเลและชายฝ@[ง ตลอดจนควบคุมมลพิษ และส4งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม เพ่ือขับเคลื่อน
ตามพันธกรณี นโยบายระดับนานาชาติ ระดับชาติ ลงสู4การปฏิบัติในระดับจังหวัดได�อย4างครบถ�วนสมบูรณ!   
สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได�ในทุกมิติ ทำให�การดำเนินงานด�านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ยุทธศาสตร2ชาติ 20ป5 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนแม#บทภายใต.ยุทธศาสตร2ชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศด.านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม แผนความม่ันคงและแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข.อง 

1) ด.านการสร.างการเติบโตอย#างย่ังยืน 
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

3)ด.านการสร.างการเติบโตอย#างย่ังยืนบน

สังคมที่เป=นมิตรต#อสภาพภูมิอากาศ 

5) ด.านการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต#อสิ่งแวดล.อมและสารเคมี

ในภาคเกษตรทั้งระบบให.เป=นไปตามมาตรฐานสากล 

4) ด.านการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 2) ด.านการสร.างการเติบโตอย#างย่ังยืน 
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

6) ด.านการยกระดับกระบวนทัศน2ด.านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล.อมเพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป5 
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สิ่งแวดล�อมมีความเป>นเอกภาพ แต4ท้ังนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมยังขาดฐานข�อมูลสำคัญต4าง ๆ 
ท่ีใช�ประกอบการวางแผนการจัดทำนโยบาย การตัดสินใจในระดับพ้ืนท่ีและยังขาดการบูรณาการร4วมกันระหว4าง
กระทรวงอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบัติงานในระดับจังหวัดจากการศึกษาป@จจัยความสำเร็จในการจัดทำนโยบายและวางแผน 
การปฏิบัติงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมสามารถนำมาประยุกต!ใช�
และพัฒนาการจัดทำนโยบายและแผนเพ่ือการบริหารจัดการได�ดังนี้ 

1) จัดทำแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล.องกับยุทธศาสตร2ชาติและแผนอ่ืนท่ีเก่ียวข.องด.านทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล.อมควบคู#กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด.านอ่ืน ๆ เพ่ือให�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและสังคม
ดำเนินการควบคู4ไปกับการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย4างแท�จริงโดยเน�นการบูรณาการวางแผน 
การดำเนินงานร4วมกับหน4วยงาน/กระทรวง/ทบวง ท่ีเก่ียวข�อง เช4น นำแผนส4งเสริมการปลูกอ�อยของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ!มาเป>นข�อมูลประกอบการจัดทำแผนงานโครงการเพ่ือเฝTาระวังและแก�ไขป@ญหาหมอกควันและไฟปtา 
จากการเผาไร4อ�อย ฯลฯ 

2) ปรับปรุง แก. ไข กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ2  ต#าง ๆ ท่ี เก่ียวข.อง ให�สอดคล�องกับบริบท 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเน�นการบังคับใช�กฎหมายท่ีจริงจัง เด็ดขาด มีการลงโทษผู�ท่ีละเมิด ฝtาฝbนกฎหมาย อย4างไม4มี
ข�อแม� 

3) บริหารจัดการข.อมูลสารสนเทศ และนำนวัตกรรมมาใช.ในการปฏิบัติงาน โดยทุกหน4วยงาน      
ท้ังภาครัฐและเอกชนต�องมีการจัดเก็บข�อมูลท่ีจำเป>นต4อการปฏิบัติงานในแพลตฟอร!มเดียวกัน มอบหมายให�หน4วยงานรัฐ 
เพียงหน4วยงานเดียวบริหารจัดการเพ่ือลดความยุ4งยากและการลงทุนท่ีซับซ�อน ทุกหน4วยงานสามารถเข�าถึงข�อมูลได� 
เท4าเทียมกัน (ต4างระดับชั้นความลับ) ทำให�การตัดสินใจของหน4วยงานรัฐอยู4บนฐานข�อมูลท่ีมีความแม4นยำมากยิ่งข้ึน  
มีการนำนวัตกรรมใหม4 ๆ มาใช�ในการปฏิบัติงานเพ่ือประหยัดงบประมาณ กำลังคน และลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติ
หน�าท่ี เช4น การใช�ระบบ IoT (Internet of Things) หรือ AI (Artificial Intelligence) ปTองกันการลักลอบการตัดไม�
ทำลายปtา ฯลฯ 

4) การมีส#วนร#วม และบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกภาคส#วน เน�นให�ภาคประชาชน เอกชน มูลนิธิ 
หรือสถาบันต4าง ๆ เข�ามามีส4วนร4วมต้ังแต4ข้ันตอนการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการ จนถึงการติดตามตรวจสอบ 
เพ่ือให�การดำเนินงาน มีความโปร4งใส ตรวจสอบได� เกิดการยอมรับจากทุกภาคส4วนและมีการชดเชยแก4ผู�ท่ีได�รับ
ผลกระทบท่ีเป>นธรรม 

5) การติดตาม และประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากการติดตาม และประเมินผลจากหน4วยงาน
ภาครัฐแล�ว ควรเพ่ิมมาตรการติดตามตรวจสอบจากภาคประชาชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ องค!กรต4าง ๆ และควรมี 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวชี้วัดโดยวัดวัตถุประสงค!ของงาน หรือ OKRs (Objective and Key Results) เพ่ือเป/ด
โอกาสให�เจ�าหน�าท่ีได�สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานให�ทันต4อสถานการณ!ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และส4งเสริม
รูปแบบการทำงานเป>นทีม ไม4ใช�ระบบ KPI (KeyPerformance Indicators) ท่ีเน�นวัดเฉพาะตัวบุคคล และประเมินผล
เป>นรายปPงบประมาณ 

6) การมีธรรมาธิบาลและความโปร#งใสในการบริหารงาน โดยยึดม่ันการบริการประชาชน ทำงาน 
อย4างเต็มกำลังความสามารถตามบทบาทและหน�าท่ีของตน ซ่ือสัตย! สุจริต โปร4งใส มีการพัฒนาตนเองอย4างต4อเนื่อง 
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เพ่ือรองรับสถานการณ!ท่ีเปลี่ยนแปลงไป สร�างความเชื่อม่ันแก4หน4วยงานภาครัฐด�วยกันเองและภาคประชาชน อันจะเป>น
พ้ืนฐานของความร4วมมือ ร4วมใจ และยอมรับการดำเนินงานร4วมกันต4อไป 
 จากบทเรียนความสำเร็จในการจัดทำนโยบายและการวางแผนการปฏิบัติงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน
สู4การจัดทำนโยบายและวางแผนของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมนี้ จะนำมาซ่ึงนโยบาย
และแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ลดข�อขัดแย�งผลการปฏิบัติงานสามารถสะท�อนเปTาหมาย ตัวชี้วัด  
ได�ครบถ�วน ตอบสนองต4อทิศทางการพัฒนา ระยะ 20 ปP ในอนาคตได�อย4างเป>นรูปธรรม 
 
 

เอกสารอ.างอิง 
1. บริบทใหม4 “จีน” ภารกิจอนุรักษ! “สิ่งเเวดล�อม”20 กุมภาพันธ! 2561 - 19:21 น., 

https://www.prachachat.net/csr-hr/news-119681 
2. แนวทางของจีนในการส4งเสริมการปกปTองสิ่งแวดล�อมและระบบนิเวศอย4างรอบด�าน รวมท้ังการขจัด

มลพิษท้ังทางอากาศ น้ำ และดิน,28 มิถุนายน2561,ประมวลโดยพันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, 
http://www.vijaichina.com/articles/1030 

3. สุนทรพจน! สี จิ้นผิง ครบรอบ 40 ปP นโยบายปฏิรูป&เป/ดประเทศ “จีนไม4ต�องการเป>นเจ�าโลก” แต4ขอ
เดินหน�าสร�างตำนานความสำเร็จ พลิกฟTาพลิกแผ4นดินให�โลกจำ, 

Praornpit Katchwattana,20 ธันวาคม 2561, https://www.salika.co/2018/12/20/xijinping-
speech-40-years-china-revolution/ 

4. “สี จิ้นผิง” พญามังกรจีน ผงาดฉลองชัย ทิศทางแห4งความสำเร็จ เน�นบรรลุผลฯ ร4วมกับผู�อ่ืน,9 
มกราคม 2561,ป/โยรส อุทุมเทวา,http://aseanecon.info/20180109/701 

5. Here's how China is going green26 April 2018 Sha Song Specialist, China Partnerships, 
Global Centre for Public Goods, World Economic Forum Beijing, 
https://www.weforum.org/agenda/2018/04/china-is-going-green-here-s-how/ 

6. https://th.wikipedia.org/wiki/เชินเจิ้น 
7. https://th.wikipedia.org/wiki/กว4างโจว 
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การพัฒนาแผ
นป�ายทะเบียนสำหรับยานยนต�ไฟฟ�า (EV)  

 

ชัยวุฒิ อมรประเสริฐกิจ 
นักวิชาการขนส�งปฏิบัติการ  

กรมการขนส�งทางบก 
 

 ในช�วงไม�กี ่ป�ที ่ผ�านมา กระแสเกี่ยวกับ “ยานยนต�ไฟฟ า หรือ Electric Vehicle (EV)” ได1รับความสนใจ 
เพิ่มมากขึ้นจากนานาประเทศทั่วโลกอย�างเห็นได1ชัด อาจเป=นเพราะป>ญหามลพิษทางอากาศที่หลาย ๆ ประเทศ
ประสบป>ญหา รวมถึงป>ญหาฝุEนละออง PM2.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งปฏิเสธไม�ได1ว�าส�วนหนึ่งของป>ญหามาจาก
ภาคการขนส�ง อันเกิดจากรถยนต�ที่ใช1เชื ้อเพลิงจากฟอสซิล เช�น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล หรือกPาซธรรมชาติ  
ซึ่งหน�วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข1อง ล1วนแต�มีนโยบายในการส�งเสริมการลงทุนและการพัฒนายานยนต�ไฟฟ าของผู1ผลิต
รถยนต�รายต�าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงนโยบายในการสนับสนุนให1ประชาชนหันมาเลือกใช1ยานยนต�ไฟฟ ากัน 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งกรมการขนส�งทางบก กระทรวงคมนาคม ในฐานะเป=นหน�วยงานที่มีหน1าที่ควบคุม กำกับ ดูแลระบบ 
การขนส�งทางถนน ตามกฎหมายว�าด1วยรถยนต�และกฎหมายว�าด1วยการขนส�งทางบก ถือเป=นหนึ่งในหน�วยงานท่ีสำคัญ
ในการผลักดันนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวข1องให1เป=นรูปธรรม ท้ังนี้ จากการศึกษาค1นคว1าและประสบการณ�ที่ได1รับจากการ
ฝVกอบรม โดยเฉพาะอย�างยิ่งการศึกษาดูงานในต�างประเทศ ทำให1เห็นมุมมองและแนวคิดท่ีหลากหลายเกี่ยวกับ 
การส�งเสริมการใช1ยานยนต�ไฟฟ าในประเทศต�าง ๆ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีได1รับความนิยมในหลายประเทศ เช�น 
ประเทศจีน อินเดีย รวมถึงบางรัฐในสหรัฐอเมริกา และถือเป=นภารกิจหน1าที่โดยตรงของกรมการขนส�งทางบก ได1แก� 
“การออกแผ�นป ายทะเบียนเฉพาะสำหรับยานยนต�ไฟฟ า”  
 ในหลายเมืองใหญ�ของประเทศจีน การจดทะเบียนรถยนต�ใหม�ถือเป=นเรื ่องยาก เนื่องจากภาครัฐต1องการ
ควบคุมปริมาณรถยนต�บนท1องถนน โดยเฉพาะอย�างยิ่งรถยนต�เครื่องสันดาปภายใน (รถท่ีใช1เชื้อเพลิงฟอสซิล) เพ่ือลด
ป>ญหามลพิษและป>ญหาการจราจร โดยมีการกำหนดโควตาการจดทะเบียนรถยนต�ใหม�ในแต�ละป�และให1สิทธิ์
ประชาชนโดยอาศัยระบบลอตเตอรี่ ซ่ึงบางครั้งโอกาสท่ีจะได1รับโควตามีเพียง 1 ใน 500 เท�านั้น อย�างไรก็ตาม สำหรับ
ยานยนต�ที่ใช1พลังงานทางเลือกแล1ว รัฐบาลท1องถิ่นในหลายมณฑลเลือกที่จะจดทะเบียนให1โดยไม�จำกัดโควตาและ 
ไม�ต1องเสียค�าใช1จ�ายใด ๆ ในการจดทะเบียน โดยรถยนต�เหล�านี้จะได1รับแผ�นป ายทะเบียนสีเขียวต�างจากแผ�นป าย
ทะเบียนรถยนต�ทั่วไป และได1รับการยกเว1นจากมาตรการการวิ่งรถทะเบียนเลขคู�-เลขคี่ (Odd-even licence plate 
policy) ในหลายเมืองใหญ�ของประเทศ 

      
 

ภาพแสดงตัวอย�างแผ�นป ายทะเบียนรถยนต�ท่ัวไป (ซ1าย) และรถยนต�ท่ีใช1พลังงานไฟฟ า (ขวา) 
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เช�นเดียวกันกับมาตรการส�งเสริมการใช1ยานยนต�ไฟฟ าของประเทศอินเดีย ซึ่งในป� ค.ศ. 2018 รัฐบาล  
โดยกระทรวงการขนส�งทางถนนและทางหลวง ได1อนุมัติให1ใช1แผ�นป ายทะเบียนรูปแบบใหม�สำหรับยานยนต�ไฟฟ า
โดยเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะเป=นแผ�นป ายสีเขียวตัวอักษรสีขาว โดยจัดเป=นแผ�นป ายทะเบียนรูปแบบที่ 5 ที่มีการใช1งาน
ภายในประเทศ ถัดจากป ายทะเบียนสำหรับรถยนต�ส�วนบุคคล (ขาว-ดำ) รถยนต�สาธารณะ (เหลือง-ดำ) รถเช�า 
(เหลือง-ดำ) และรถทูต (ฟ า-ขาว) แม1ยานยนต�ไฟฟ าในประเทศอินเดียยังถือเป=นเรื่องใหม�และอยู�ในช�วงการเริ่มต1น  
แต�รัฐบาลอินเดียได1ให1ความสำคัญ และเห็นว�าการออกแผ�นป ายทะเบียนรูปแบบใหม�นี้ จะช�วยสร1างความสนใจและ
กระตุ1นให1เกิดความต1องการใช1ยานยนต�ไฟฟ าภายในประเทศมากยิ่งข้ึน โดยในอนาคตภาครัฐเตรียมท่ีจะออกมาตรการ
ส�งเสริมสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับผู1ใช1รถที่ติดแผ�นป ายทะเบียนประเภทนี้ อาทิเช�น การลดค�าผ�านทาง การจัดให1มี 
ท่ีจอดรถเฉพาะ หรือจัดให1มีช�องทางพิเศษ (Special lane) ในเขตเมือง เป=นต1น 

นอกจากนี้ ในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกา ก็มีการกำหนดให1มีแผ�นป ายทะเบียนพิเศษสำหรับยานยนต�ไฟฟ า 
พร1อมให1สิทธิประโยชน�พิเศษสำหรับรถยนต�กลุ�มดังกล�าวด1วยเช�นกัน ตัวอย�างเช�น รัฐฮาวาย ได1ออกมาตรการให1 
ยานยนต�ไฟฟ าที่มีแผ�นป ายทะเบียนเฉพาะ ได1รับการยกเว1นค�าจอดรถ ทั้งในที่จอดรถของรัฐและเอกชน ส�วนรัฐ
จอร�เจีย ได1ให1สิทธิรถที่มีแผ�นป ายทะเบียนแสดงว�าใช1พลังงานทางเลือก (Alternative fuel licence plate) สามารถ
ใช1ช�องทางเดินรถมวลชน (High occupancy vehicles lane, HOV) ได1โดยไม�มีข1อจำกัดเรื ่องจำนวนผู 1โดยสาร 
นอกจากนี้ ในบางรัฐ ได1มีการคำนึงถึงประโยชน�ของการจัดให1มีแผ�นป ายทะเบียนเฉพาะสำหรับยานยนต�ไฟฟ า 
ในมุมมองอื่น ๆ เช�น ในรัฐแมสซาชูเซตส� นอกจากจะมองว�าการมีแผ�นป ายทะเบียนพิเศษเหล�านี้จะเป=นที่ชื่นชอบของ
ประชาชนที่มีแนวคิดในการอนุรักษ�สิ่งแวดล1อมแล1ว ยังสามารถช�วยเจ1าหน1าที่ในการตอบสนองและจัดการป>ญหา 
ในยามรถเกิดอุบัติเหตุได1อย�างถูกต1องและรวดเร็วอีกด1วย 

 

       
 

ภาพแสดงตัวอย�างแผ�นป ายทะเบียนสำหรับยานยนต�ไฟฟ าในรัฐต�าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

สำหรับประเทศไทยในป>จจุบัน กรมการขนส�งทางบก ได1รับจดทะเบียนรถยนต�ที่ใช1พลังงานไฟฟ า โดยมีการ
กำหนดกำลังของมอเตอร�ไฟฟ าและความเร็วขั ้นต่ำของรถที ่จะนำมาจดทะเบียนตามกฎหมายว�าด1วยรถยนต�  
ซึ่งโดยทั่วไปรถเหล�านี้จะได1รับแผ�นป ายทะเบียนตามประเภทการใช1งานของรถ เช�น ป ายขาวอักษรดำ สำหรับรถยนต�นั่ง 
ส�วนบุคคลไม�เกิน 7 ที่นั่ง ป ายขาวอักษรฟ า สำหรับรถยนต�นั่งส�วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง ป ายเหลืองอักษรดำ สำหรับรถ
รับจ1าง เป=นต1น โดยไม�มีการแยกประเภทของป ายทะเบียนตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช1 ไม�ว�าจะเป=นยานยนต�เครื่อง
สันดาปภายใน ยานยนต�ไฟฟ าแบบไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle, HEV) ซึ่งมีการใช1พลังงานผสมผสานระหว�าง
เชื ้อเพลิงทั ่วไปและพลังงานไฟฟ าจากแบตเตอรี่ ยานยนต�ไฟฟ าแบบปลั ๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle, PHEV) ซึ ่งมีการพัฒนาต�อยอดมาจาก HEV โดยใช1ทั ้งระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ แต�สามารถ 
เสียบปลั๊กชาร�จไฟ (Plug-in) เพื่ออัดประจุเพิ่มเติมจากภายนอกมาไว1ในแบตเตอรี่ได1 หรือจะเป=นยานยนต�ไฟฟ า
แบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle, BEV) ซึ่งขับเคลื่อนโดยใช1พลังงานไฟฟ าจากแบตเตอรี่ 100% ล1วนแล1วแต�มี
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ลักษณะแผ�นป ายทะเบียนในรูปแบบเดียวกันท้ังสิ้น ซ่ึงหนึ่งในป>ญหาท่ีอาจพบได1ในอนาคต หากจำนวนยานยนต�ไฟฟ า
ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และภาครัฐมีการกำหนดนโยบายให1สิทธิประโยชน�ต�าง ๆ กับยานยนต�ไฟฟ าเหล�านี้ดังเช�น
ในต�างประเทศ โดยยังไม�มีการกำหนดแผ�นป ายทะเบียนรูปแบบใหม� ก็คือความยากลำบากในการแบ�งแยกระหว�างรถ
ท่ัวไปกับรถ EV โดยเฉพาะรถยนต�บางค�าย ซึ่งมีรูปร�างลักษณะภายนอกที่ไม�แตกต�างกัน ในทางกลับกัน หากมี 
การเตรียมความพร1อมในเรื ่องดังกล�าว จะทำให1สามารถตอบสนองกับนโยบายหรือมาตรการต�าง ๆ ที ่ภาครัฐ 
จะส�งเสริมให1มีการใช1ยานยนต�ไฟฟ าในอนาคตได1 อาทิเช�น การกำหนดพื้นท่ี (Zoning) หรือช�องทางพิเศษ การลด 
ค�าผ�านทางพิเศษ การจัดให1มีที่จอดรถพิเศษพร1อมให1บริการสถานีอัดประจุไฟฟ า สำหรับยานยนต�ไฟฟ าที่มีแผ�นป าย
ทะเบียนเฉพาะ เป=นต1น ซึ่งพิจารณาแล1วเห็นว�าสามารถกระทำได1ไม�ยากนัก เนื่องจากป>จจุบันกรมการขนส�งทางบก 
อยู�ระหว�างการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตแผ�นป ายทะเบียนรถจากระบบ Manual ไปสู�การผลิตด1วยเครื่องจักร
อัตโนมัติและอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

      
 

ภาพแสดงตัวอย�างแผ�นป ายทะเบียนสำหรับรถแท็กซ่ี EV (ซ1าย) และรถแท็กซ่ีท่ัวไป (ขวา) ในป>จจุบัน 
 

 นอกจากนี้ จากกระแสความตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ�สิ่งแวดล1อมของประเทศต�าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย  
อันจะเห็นได1จากมีการรณรงค�การใช1ถุงผ1า แก1วน้ำส�วนตัว ลดขยะพลาสติก จนเกิดเป=นกระแสสังคมมากมาย  
มีการบอกต�อ มีการเลียนแบบพฤติกรรมเกิดข้ึน ซ่ึงหากประชาชนผู1ใช1รถใช1ถนน ได1เห็นแผ�นป ายทะเบียนชนิดพิเศษนี้
บนท1องถนน อาจเป=นอีกหนึ่งป>จจัยที่ช�วยกระตุ1นให1มีความต1องการในเลือกซื้อเลือกใช1ยานยนต�ไฟฟ าเพิ่มมากข้ึน 
ก็เป=นได1 เฉกเช�นประสบการณ�จากวิทยากรท�านหนึ่งจากภาคเอกชนที่กล�าวไว1ในตอนหนึ่งของการอบรมซึ่งแสดง 
ให1เห็นว�า ในบางครั้งลักษณะนิสัยของคนไทยก็ต1องการทำอะไรเพ่ือหวังสิ่งตอบแทนท่ีเห็นได1เป=นรูปธรรม เช�นเดียวกับ
แนวคิดในการออกแผ�นป ายทะเบียนสำหรับยานยนต�ไฟฟ านี้ อาจเป=นสิ่งหนึ่งที่บ�งบอกและประกาศให1ผู1อื่นได1รู 1ว�า 
ได1กระทำการท่ีเป=นการอนุรักษ�สิ่งแวดล1อมแล1ว 
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ข�อเสนอเพ่ือการพัฒนางาน 
การพัฒนาโครงการฝ�กอบรมข�าราชการที่อยู�ระหว�างทดลองการปฏิบัติหน�าที่ราชการ  

หลักสูตรพัฒนากรก�อนประจำการ ด�วยวิธีการเรียนรู�โดยใช�กรณีศึกษา (Case Study) 
 

ชาลินี จันทรากุล  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  

กรมการพัฒนาชุมชน  
 

ท่ีมาและความสำคัญ  
  จากรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2561  
พบว$า หนึ ่งในป(ญหาอุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน คือ ความไม$สมดุล 
ของอัตรากำลังกับภารกิจงาน เนื่องจากภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนอย$างต$อเนื่องท้ังในส$วนท่ีเป3นภารกิจกรมฯ และภารกิจท่ีได6รับ
มอบหมายจากรัฐบาล รวมไปถึงภาระหน6าที่ในป(จจุบันของพัฒนากรที่ต6องรับผิดชอบงาน ทั ้งในพื ้นที ่และงาน 
บนสำนักงาน ประกอบกับการลดอัตรากำลังข6าราชการของกรมฯ ได6ถูกยุบเลิกตำแหน$งลดลงไปจำนวนมาก 
จากมาตรการปรับลดขนาดกำลังคนภาครัฐ การปรับปรุงตำแหน$ง การตัดโอนตำแหน$ง และมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข6อง
ซึ่งจำเป3นต6องดำเนินการ โดยนับตั้งแต$ป� พ.ศ. 2539 มาจนถึงป(จจุบัน กรมฯ ได6สูญเสียอัตรากำลังข6าราชการไปแล6ว 
ถึง 2,187 อัตรา ทำให6พัฒนากรมีภารกิจเพิ ่มขึ้นอย$างมีนัยสำคัญและมีภารกิจส$วนหนึ ่งที ่ไม$ใช$ความถนัดและ 
ความชำนาญของพัฒนากร  เช$น การจัดซื้อจัดจ6าง การติดตามป(ญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกองทุนต$าง ๆ ในชุมชน  
เป3นต6น  
  นอกจากนั้น จากสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาข6าราชการท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหน6าที่ราชการ 
หลักสูตรพัฒนากรก$อนประจำการ รุ$นที่ 110 พบว$าการฝEกอบรมควรสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำงานจริงลงไป
ในหลักสูตร ควรมีแสดงให6เห็นถึงการทำงานของกลุ$ม/องคHกรต$าง ๆ มีการฝEกปฏิบัติจริงหรือมีกรณีศึกษาประกอบกับ
เนื้อหาวิชาที่สอนเพื่อให6เห็นภาพการทำงานในพื้นที่มากขึ้น ควรทำให6เห็นถึงบริบทงานพัฒนาชุมชนทั้งในด6านที่ดี 
และไม$ดี เพ่ือจะได6เกิดประสบการณHและนำไปปรับใช6ได6จริงในการทำงาน 
 สถาบันการพัฒนาชุมชน ในฐานะของหน$วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ได6ตระหนักถึง
ป(ญหาของภารกิจ/หน6าที่ที่เพิ่มขึ้นของพัฒนากร จึงเห็นความสำคัญของการดำเนินงานโครงการฝEกอบรมข6าราชการ 
ที่อยู$ระหว$างทดลองการปฏิบัติหน6าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก$อนประจำการ ซึ่งเป3นโครงการที่กรมการพัฒนา
ชุมชน ได6ดำเนินการพัฒนาข6าราชการบรรจุใหม$ ตำแหน$งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ หรือ “พัฒนากร”  
เพ่ือเสริมสร6างสมรรถนะผู6บรรจุเข6ารับข6าราชการให6สามารถปฏิบัติงานได6อย$างมีประสิทธิภาพ สามารถเป3นแรงผลักดัน
ที่สำคัญต$อความสำเร็จขององคHกรและความเข6มแข็งของชุมชน เนื่องจากเป3นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาข6าราชการ 
ที ่บรรจุใหม$ จึงมีความสำคัญอย$างยิ ่งในการพัฒนาสมรรถนะให6สอดรับกับภารกิจที ่หลากหลายและเพิ ่มข้ึน 
อย$างต$อเนื่อง แต$อย$างไรพัฒนากรบรรจุใหม$ยังต6องอาศัยการเรียนรู6งานจากพัฒนากรพี่เลี ้ยง พัฒนาการอำเภอ 
ที่ปฏิบัติงานอยู$ในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป3นการลดภาระงานของพัฒนากรพี่เลี้ยงและพัฒนาการอำเภอ และลดป(ญหา 
การลาออกของข6าราชการบรรจุใหม$จึงเสนอให6มีการพัฒนาโครงการฝEกอบรมข6าราชการที ่อยู $ระหว$างทดลอง 
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การปฏิบัติหน6าท่ีราชการ หลักสูตรพัฒนากรก$อนประจำการ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกรณีศึกษา (Case 
Study) เพื ่อเป3นการฝEกฝนกระบวนการคิดอย$างเป3นระบบ (Systematic Thinking) ของข6าราชการบรรจุใหม$  
ให6สามารถพิจารณาป(ญหาได6รอบด6าน เตรียมกลยุทธH รองรับสถานการณHต$าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นซ้ำหรือใกล6เคียงป(ญหาเดิม  
เช$น การแก6ป(ญหางานในระดับพื้นที่ เช$น การติดตามป(ญหาหนี้สินในกองทุนต$าง ๆ  เป3นต6น พัฒนากรจึงควรได6รับ
โอกาสในการฝEกอบรมในด6านการแก6ป(ญหางานในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะงานท่ีจำเป3นต6องใช6ประสบการณHในการแก6ป(ญหา  
 การพัฒนาหลักสูตรนี้ จึงมีวัตถุประสงคHเพื่อสร6างโอกาสในการเรียนรู6ของข6าราชการบรรจุใหม$โดยการเรียนรู6
จากกรณีศึกษา (Case Studies) ที่ผ$านการลองผิด ลองถูกของพัฒนากรรุ$นพี่ โดยเรียนรู6จากทั้งกรณีศึกษาที่ประสบ
ความสำเร็จและกรณีที ่ล 6มเหลว และลดภาระหน6าที ่ของพัฒนากรพี ่เลี ้ยงและพัฒนาการอำเภอ เพื ่อให6ข6าราชการบรรจุใหม$  
เป3นกำลังท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนงานในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให6ประสบความสำเร็จ  
 

แนวความคิดการเรียนการสอนโดยใช�วิธีกรณีศึกษา (Case study)    
  การสอนโดยใช6กรณีศึกษาเป3นวิธีสอนที่ใช6กรณีหรือเรื ่องต$าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงมาดัดแปลง เพื่อให6ผู 6เรียน 
ได6ศึกษา วิเคราะหHเพื่อให6เกิดการเรียนรู6อย$างกว6างขวาง ทำให6ผู 6เรียนได6รู 6จักวิธีการคิด วิธีการนำข6อมูลต$าง ๆ  
มาประกอบการพิจารณาในการตัดสินกรณีศึกษา การเรียนการสอนโดยใช6กรณีศึกษา เป3นการวิเคราะหHถามตอบ 
โดยการตั้งประเด็นคำถามกรณีที่ยกมาเป3นตัวอย$าง คือ กิจกรรมที่รวบเอาการบรรยาย การอภิปราย การโต6วาที 
และบทบาทสมมติเข6ามาไว6ในกระบวนการเรียนรู6ทั ้งหมด โดยการเรียนรู6ในรูปแบบนี้ เป3นกิจกรรมที่เปbดโอกาส 
ให6ผู6เรียนได6แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได6รู6จักการใช6ความคิดอย$างเป3นระบบ รวมไปถึงการแก6ป(ญหาและตัดสินใจ 
อย$างมีเหตุผล ทำให6ปรับตัวเข6ากับสภาพงานได6เร็ว ลดระยะเวลาในการสอนงาน 
 

กระบวนการเก็บข�อมูลเพ่ือนำมาพัฒนาเป<นกรณีศึกษา  
  การจัดทำกรณีศึกษาให6เป3นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู6ที ่มีประสิทธิภาพต6องอาศัยการรวบรวมข6อมูล  
การพัฒนากรณีศึกษาควรตั้งอยู$บนพื้นฐานความเป3นจริง ในการเก็บข6อมูลเพื่อนำมาใช6เป3นกรณีศึกษาสามารถทำได6
โดยการรวบรวมฐานข6อมูลจากหน$วยงานทั้งในส$วนกลางและส$วนภูมิภาค ที่มักเป3นป(ญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่และมาจากผู6ปฏิบัติงานจริง เป3นป(ญหาที่พบบ$อยและมีแนวทางการแก6ไขโดยการรวบรวมข6อมูลเหล$านี้ 
จะต6องมีการแบ$งป(นข6อมูลระหว$างกันทั้งในระดับพื้นที่และหน$วยงานส$วนกลาง สถาบันการพัฒนาชุมชนต6องทำการ
รวบรวมข6อมูลป(ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือสถานการณHที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน โดยนำมาจัดทำเป3นกรณีศึกษา 
(Case studies) เพ่ือให6พัฒนากรบรรจุใหม$ได6เรียนรู6  
  กระบวนการการพัฒนากรณีศึกษามีองคHประกอบท่ีสำคัญ ดังนี้  
  1. ชื่อกรณีศึกษา  
  2. ป(ญหาและประเด็นหลัก   

3. แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข6อง  
4. วัตถุประสงคHในการเรียนด6วยกรณีศึกษา  
5. คำถามหลัก  
6. แนวทางคำตอบ  
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แนวคิดรูปแบบการเรียนรู�จากประสบการณ= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

  การเร ียนรู 6โดยใช6กรณีศึกษาเป3นแนวคิดที ่สอดคล6องกับแนวคิดการเร ียนรู 6แบบจากประสบการณH 
(Experiential Learning) ซ่ึงผู6เรียนจะกำหนดวัตถุประสงคHการเรียนรู6ของตนเอง โดยจะเรียนรู6เม่ือสิ่งนั้นมีความหมาย
หรือสามารถนำไปใช6ได6 เรียนรู6ในสิ ่งที่จำเป3นสำหรับใช6แก6ป(ญหามากกว$าการเรียนรู6เพื ่อท$องจำและนำไปสอบ  
การเร ียนรู6ผ $านกรณีศ ึกษายังเป 3นการทำให6ผ ู 6 เร ียนวิเคราะหHหร ือต ั ้งคำถามจากกรณีศ ึกษา/ป(ญหาต$าง ๆ  
ผ$านกระบวนการคิดและสะท6อนกลับ การประยุกตHใช6ทฤษฎีในสถานการณHจริง การแลกเปลี่ยนเรียนรู6ระหว$างผู6เรียน
ด6วยกัน รวมถึงผู6เรียนกับผู6มีประสบการณH ซึ่งนำไปสู$การคิดเพื่อหาแนวทางใหม$ในการแก6ป(ญหา และเรียนรู6ป(จจัย 
แห$งความสำเร็จและความล6มเหลวจากประสบการณHท่ีผ$านมา  
 

ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ  
  การดำเนินการโครงการฝEกอบรมข6าราชการที่อยู$ระหว$างทดลองการปฏิบัติหน6าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากร
ก$อนประจำการ ด6วยวิธีการเรียนรู6โดยใช6กรณีศึกษา (Case Study) ทำให6ข6าราชการบรรจุใหม$สามารถนำความรู6ที่ได6
จากการฝEกอบรมไปใช6ในการปฏิบัติงานได6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้ันตอนการเรียนรู�ตามทฤษฎีวงจรการเรียนรู�จากประสบการณ% Kolb 



16 

อ�างอิง 
1. Personnel.cdd.go.th. (2019). แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำป- 2561. [online] Available at: 
http://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2019/05/FILE003.pdf [Accessed 19 Jul. 
2019]. 
2. สรุปผลการประเมินโครงการฝEกอบรมข6าราชการท่ีอยู$ระหว$างทดลองการปฏิบัติหน6าท่ีราชการ หลักสูตรพัฒนากรก$อน
ประจำการ รุ$นท่ี 110  
3. วิชาดี, ส. (2011). [online] รูปแบบการเรียนของผู6เรียนในมุมมองของทฤษฎีการเรียนรู6แบบประสบการณH 
Learners’ Learning Styles: The Perspectives from the Theory of Experiential Learning. Available at: 
https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_11/pdf/aw24.pdf [Accessed 25 
Jul. 2019]. 
4. เลขะกุล, อ. (2005). การเรียนรู�โดยใช�ป5ญหาเป6นฐาน (Problem-Based Learning). [online] 
Teachingresources.psu.ac.th. Available at: 
http://teachingresources.psu.ac.th/document/2548/Le_Kha_Kun/PBL.pdf [Accessed 26 Jul. 2019] 



17 

สมุนไพร งานวิจัย สู�เคร่ืองสำอางสร�างเศรษฐกิจเข�มแข็ง 
 

ชุณห�กฤดา เก�าเอ้ียน  
เภสัชกรปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร�การแพทย� 
 

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป�นส�วนหนึ่งของการเรียนรู%ของหลักสตูร 

การเสริมสร%างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข%าราชการผู%มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำป1 2562 ทำให%ได%
มีโอกาสเรียนรู%การดำเนินงานของหน�วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน เศรษฐกิจจีน 
มีลักษณะเป�นตลาดสังคมนิยม มีขนาดใหญ�เป�นอันดับต%น ๆ ของโลก ประเทศจีนมีการเติบโตเศรษฐกิจอย�างรวดเร็ว 
โดยผลิตและส�งออกสินค%าออกรายใหญ�ของโลก และยังเป�นตลาดผู %บริโภคที ่สำคัญอีกด%วย นอกจากนี ้ย ังมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ= ส�วนใหญ�เป�นถ�านหินและโลหะหายาก โดยภาครัฐของจีนมีสัดส�วนเศรษฐกิจ 
ของประเทศมากกว�าภาคเอกชน  

ป?จจุบันจีนมีการพัฒนาอุตสาหกรรมต�าง ๆ มีการจัดสรรทรัพยากรเป�นนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาเพื่อให%
เศรษฐกิจเติบโตอย�างยั่งยืนขึ้น ตามเปBาหมายการวางแผนของรัฐบาลภายใต%การนำของสีจิ้นผิง ในการปฏิรูปและ 
เปDดประเทศของจีนมีลักษณะการปกครองนำโดยพรรคคอมมิวนิสต=จีน และอาศัยความพยายาม ความขยันหมั่นเพียร 
ความกล%าหาญ และความสามารถของของประชาชนชนทั่วประเทศเพื ่อบรรลุซึ ่งเปBาหมาย แนวทางการบริการ 
ขึ้นอยู�กับผู%นำเป�นหลัก มีความชัดเจน แต�อาจมีความยืดหยุ�นน%อย หากมองในมุมมองของบริบทของประเทศไทย  
ไทยมีความแตกต�างทางสังคม และวัฒนธรรมจากจีน ทำให%แนวทางการพัฒนามีแนวทางแตกต�างกัน แต�ประเทศไทย 
ก็เป�นประเทศที่อุดมด%วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ= และมีบุคลากรท่ีมีความรู% ความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญ
ในการวิจัยและพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีเข%ามาช�วยในการวิจัย และพัฒนา  

จากการศึกษาดูงานท่ีบริษัท บีวายดี จำกัดมหาชน บริษัททำธุรกิจการผลิตรถยนต=ไฟฟBา เม่ือครั้งก�อต้ังบริษัท
เริ่มต%นทำธุรกิจเกี่ยวกับ battery ต�อมาได%เริ่มผลิตรถ และเมื่อรัฐบาลจีนออกนโยบายผลักดันรถไฟฟBาบริษัทก็ได%ผลิต
รถยนต=ไฟฟBาปลั๊กอินไฮบริด และได%รับความสนใจค�อนข%างมาก นอกจากนี้บริษัทยังผลิตรถรางโมโนเรลไฟฟBาเพื่อใช%
เป�นระบบขนส�งสาธารณะในเมืองรองอีกด%วย บริษัทนี้มีแนวคิดให%ความสำคัญกับการค%นคว%า วิจัย พัฒนา โดยเน%น
เทคโนโลยีเป�นสำคัญ มีวิสัยทัศน=ในการดำเนินการ โดยมีกลยุทธ= เลือกธุรกิจที่มีตลาดขนาดใหญ�ก�อน เป�นตัวอย�าง 
ท่ีชัดเจนท่ีแสดงถึงการบูรณาการและการร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชน  

สิ่งที่สังเกตได%จากการดูงานในจีนพบว�าจะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต�าง ๆ เช�นการพัฒนาเศรษฐกิจของ
เซ ินเจ ิ ้นท่ีถ ูกเร ียกว�าเป �นซ ิล ิคอนแวลลีย =แห�งถ ัดไปของโลก เป �นแนวทางเช �นเด ียวกับมาตรการของไทย 
ท่ีมีการดำเนินการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพ่ือส�งเสริมอุตสาหกรรมเช�นกัน นอกจากนี้ยังมีเขต
การค%าเสรีอาเซียน (AFTA : ASEAN Free Trade) ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ�มทางเศรษฐกิจของกลุ�มประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศคือ ไทย ลาว พม�า กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร= อินโดนีเซีย ฟDลิปปDนส= และบรูไน  
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เพื่อส�งเสริมการค%าขายระหว�างประเทศสมาชิกให%เป�นไปโดยเสรี และกำหนดอัตราภาษีศุลกากรภายใต%ข%อตกลง
เดียวกัน เพ่ือให%มีการจัดเก็บอัตราภาษีศุลกากรพิเศษ  

นอกจากนี้ยังได%มีโอกาสไปดูงานที่ Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur  
Hub ที่เป�นสถานที่ของรัฐจากความร�วมมือของเมืองเชินเจิ้นและฮ�องกงได%จัดตั้งขึ้นเพื่อให% start up ใช%เป�นสถานท่ี 
ในการเริ่มต%นดำเนินงาน ค%นคว%า วิจัย และพัฒนาแบบครบวงจร เพื่อให%เกิดผลผลิตหรือนวัตกรรม และเติบโตในภาค
ธุรกิจต�อไป จะเห็นได%ว�าภาครัฐได%ให%โอกาสและสนับสนุนผู%ประกอบการให%เติบโตอย�างแข็งแรงได% 

 

การพัฒนาสมุนไพร งานวิจัย สู�เครื่องสำอางสร�างเศรษฐกิจเข�มแข็ง 
ในป?จจุบันกระแสความสนใจในเรื ่องการดูแลสุขภาพ การดูแลผิวพรรณและการใช%ผลิตภัณฑ=ต�าง ๆ  เพื ่อความงาม  

ได%รับความสนใจมากขึ้น ตลาดผลิตภัณฑ=เครื่องสำอางทั่วโลกระหว�าง ป1 2561-2566 คาดว�าจะเติบโต 7.14% และ 
มีมูลค�าตลาดกว�า 8 แสนล%านดอลลาร=สหรัฐฯ ขณะที่ประเทศไทยในป1 2560 มีมูลค�าตลาดรวม 4,700 ล%านดอลลาร=
สหรัฐฯ แบ�งเป�นผลิตภัณฑ=ดูแลผิว 47% ผลิตภัณฑ=บำรุงผม 18% เวชสำอาง 16% เครื่องสำอาง 14% และอ่ืน ๆ 5% 
นักการตลาดวิเคราะห=ว�าสภาพตลาดทั่วโลกกำลังเข%าสู�เทรนด=ผู %สูงอายุมากขึ้น ผู%บริโภคจะให%ความสนใจและดูแล
สุขภาพมากข้ึน และสินค%ากลุ�มต�าง ๆ มีแนวโน%มนำเสนอความเป�นธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน 

คนส�วนใหญ�หันมาให%ความสำคัญกับการดูแลตัวเองเรื่องความงามมากข้ึนและมีแนวโน%มเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
เพ่ือเสริมสร%างบุคลิกภาพ และความม่ันใจกับตัวเอง จนเครื่องสำอางกลายเป�นส�วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเครื่องสำอาง
ในป?จจุบันมีคุณสมบัติ คุณภาพ และราคาหลากหลายเพื่อตอบสนองความต%องการของผู%บริโภค ทำให%ตลาดขยายตัว
อย�างต�อเนื่อง และมีการแข�งขันสูง ต%องอาศัยกลยุทธ=การตลาดรูปแบบต�าง ๆ เพื่อสร%างยอดขาย บางครั้งอาจมี 
การโฆษณาเกินจริงหรือทำให%เข%าใจผิดหากประชาชนได%รับข%อมูลข�าวสารที่ไม�ถูกต%อง หรือเกินความจริงอาจก�อให%เกิด
โทษได% ดังนั้นหน�วยงานหรือองค=กรที่เกี่ยวข%องจึงมีส�วนในการช�วยเหลือประชาชนด%วยการให%ข%อมูลที่ถูกต%อง อ%างอิง
ตามหลักวิทยาศาสตร=ให%กับประชาชน  

กลุ�มผลิตภัณฑ=เครื่องสำอางที่มีส�วนผสมสกัดจากสารธรรมชาติและออร=แกนิคมีแนวโน%มได%รับความนิยม 
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐได%กำหนดแผนแม�บทแห�งชาติว�าด%วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1  
พ.ศ. 2560-2564 ที่เน%นความร�วมมือของภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร%างศักยภาพและกลไกการขับเคลื ่อน 
เชิงนโยบาย และบูรณาการแนวทางดำเนินงานเพื่อสร%างมูลค�าให%สมุนไพรโดยมีข%อมูลสนับสนุนจากการวิจัยและ 
การพัฒนานวัตกรรม แต�ในป?จจุบันข%อมูลทางวิชาการต�าง ๆ เช�นข%อมูลงานวิจัย ข%อมูลนักวิจัย ข%อมูลผู%เชี่ยวชาญ 
ยังขาดการจัดการและการรวบรวมอย�างเป�นระบบ เกิดข%อจำกัดในการนำองค=ความรู%ที่มีการศึกษาแล%วไปต�อยอด 
นอกจากนี้ยังมีผู%ประกอบการรายย�อยที่ไม�สามารถเข%าถึงข%อมูล ขาดความรู% ความเข%าใจในกระบวนการผลิตเพื่อให%ได%
ผลิตภัณฑ=ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะเป�นประโยชน=ในการทำตลาดในระดับสากล หรือบางรายอาจมีงบประมาณจำกัด 

ป?จจุบันหลาย ๆ หน�วยงานได%เข%ามีส�วนร�วมในการพัฒนา ส�งเสริมคุณภาพเครื่องสำอางผสมสมุนไพร และ
สมุนไพรท่ีใช%ในเครื่องสำอาง เพ่ือให%ผู%บริโภคท้ังชาวไทยและชาวต�างประเทศมีความม่ันใจว�า เครื่องสำอางไทยมีความ
ปลอดภัย และได%มาตรฐาน เมื่อป1 พ.ศ.2559 มีหน�วยงานได%กำหนดตราสัญลักษณ= และหลักเกณฑ=การคัดเลือก
เครื่องสำอางผสมสมุนไพรที่มีคุณภาพผ�านตามเกณฑ=เพื่อให%ได%ตราสัญลักษณ= แต�ป?จจุบันยังไม�มีผลิตภัณฑ=ที่ได%รับ 
การรับรองเพื่อติดสัญลักษณ=ดังกล�าว ประเด็นหนึ่งท่ีเป�นป?จจัยคือการตรวจไม�พบสารสำคัญชี้บ�งชนิดพืชตามที่ได%ระบุ 
และจากการเก็บสำรวจผลิตภัณฑ=เครื่องสำอางผสมสมุนไพร และสารสกัดสมุนไพรที่ใช%ผลิตผลิตภัณฑ=เครื่องสำอาง
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ผสมสมุนไพรพบว�าผลิตภัณฑ=เครื่องสำอางผสมสมุนไพรจำนวนมากตรวจไม�พบสารชี้บ�งชนิดพืช และไม�สามารถเข%าถึง
ข%อมูลคุณภาพของสารสกัดสมุนไพรที่ใช%ผลิตผลิตภัณฑ=ได% เนื่องจากไม�มีใบรับรองหรือ ใบรับรองระบุเฉพาะข%อมูล 
ทางกายภาพซ่ึงอาจไม�เพียงพอต�อการประเมินติดตามคุณภาพของสารสกัด  

 

ข�อเสนอ 
ควรมีหน�วยงานที ่มีลักษณะเป�นศูนย=กลางทำหน%าที ่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร สำหรับ

ผู%ประกอบการรายใหม� รวมถึงรายเก�าที่มีความสนใจ ถึงแม%ว�าในป?จจุบันส�วนราชการต�าง ๆ ได%มีการบูรณาการ 
การทำงานระหว�างหน�วยงานแต�ก็ยังไม�มีศูนย=กลางที่ทำหน%าท่ีสนับสนุนให%เกิดผู%ประกอบการรายใหม� และส�งเสริม
ผู%ประกอบการรายเก�าอย�างเป�นรูปธรรม โดยศูนย=มีลักษณะเป�นหน�วยให%คำปรึกษา เผยแพร�ความรู%ทางวิชาการ  
ความเข%าใจในสภาพการตลาดและความต%องการของผู%บริโภค และเข%าถึงความต%องการของผู%ประกอบการ รวมท้ัง 
ทำหน%าที ่ประสานงานกับหน�วนงานที ่เกี ่ยวข%อง จัดให%มีการอบรมแก�ผู %ประกอบการโดยมีหลักสูตรที่เหมาะสม 
และสอดคล%องกับความสามารถและความต%องการของผู%ประกอบการ 

ควรจัดให%มีฐานข%อมูลที่ให%บริการข%อมูลเกี่ยวกับแหล�งวัตถุดิบสมุนไพร หรือสารสกัดสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ
เหมาะสมที่จะใช%ในการผลิตผลิตภัณฑ=เครื่องสำอางเพื่อให%ได%ผลิตภัณฑ=เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ โดยฐานข%อมูลนี้
เปรียบเหมือนตัวกลางท่ีเชื่อมโยงระหว�างผู%ประกอบการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดสมุนไพร กับผู%ประกอบการ
ที ่ต%องการผลิตผลิตภัณฑ=เครื ่องสำอางผสมสมุนไพรหรือสารสกัดสมุนไพร โดยในการลงทะเบียนเพื ่อเข%าเป�น
ผู%ประกอบการผลิตวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพรในระบบได%นั ้นต%องผ�านเกณฑ=การพิจารณาความเหมาะสมก�อน  
การให%บริการฐานข%อมูลนี้ยังเป�นกลไกหนึ่งที่จะช�วยพัฒนาผู%ประกอบการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร และสารสกัดสมุนไพร
อีกด%วย โดยจัดให%มีผู%เชี่ยวชาญทำหน%าท่ีแนะนำและให%คำปรึกษาเก่ียวกับข้ันตอนการคัดเลือก กระบวนการผลิต ข%อมูล
ทางวิชาการที่เกี่ยวข%อง และป?จจัยที่มีผลต�อคุณภาพของวัตถุดิบ และอาจขยายผลให%ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ=สุขภาพ
อ่ืน ๆ เช�น ยา หรือ ผลิตภัณฑ=เสริมอาหารด%วย  

มีการประชาสัมพันธ=ให%ทุกภาคส�วนทั ้งภาครัฐและเอกชนที่เกี ่ยวข%อง และผู %ประกอบการได%ทราบถึง
กระบวนการ การบูรณาการ หรือมีช�องทางการสื่อสารท่ีสามารถสื่อสารได%ตรงกลุ�มเปBาหมาย รวมท้ังสร%างความร�วมมือ
ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงาน มีการแบ�งป?นข%อมูลอย�างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางที่แน�ชัด ชัดเจน  
และยั่งยืน 
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นวัตกรรมในการพัฒนาระบบราชการไทย 

 

ดุจเดือน  แก�นทองเจริญ 
นิติกรปฏิบัติการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร! วิจัยและนวัตกรรม 
 

ด�วยยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� (พ.ศ. 2561 – 2580) ซ่ึงเป#นยุทธศาสตร�ท่ีกำหนดเป)าหมายในการพัฒนา
ประเทศอันมีหลักการท่ีสำคัญประการหนึ่งคือ การทำให� “ประชาชนเป#นศูนย�กลาง” ซ่ึงทำให�หน7วยงานภาครัฐ 
ต�องเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการใหม7ให�สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย7างมีประสิทธิภาพ  
ดังจะเห็นได�จากแนวคิดท่ีให�ความสำคัญกับการสร�างความมีส7วนร7วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ7นดิน 
รวมถึงบทบาทท่ีเพ่ิมข้ึนของภาคประชาชนในการเรียกร�องความต�องการจากภาครัฐผ7านสื่อสมัยใหม7 

จากหลักการและแนวคิดดังกล7าวข�างต�นจึงนำมาซ่ึงคำถามว7าองค�กรภาครัฐจะต�องเตรียมตัว 
และปรับตัวขององค�กรไปสู7องค�กรแห7งนวัตกรรมในอนาคตได�อย7างไร ซ่ึงการท่ีจะปรับบทบาทของภาครัฐหรือระบบ
ราชการให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�ชาตินั้น จำเป#นต�องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม7กล7าวคือ 

1. เปCดกว�าง และเชื่อมโยงกัน โดยต�องมีความเปCดเผยโปร7งใสในการทำงาน บุคคลภายนอกสามารถ
เข�าถึงข�อมูลข7าวสารของทางราชการ หรือมีการแบ7งปEนข�อมูลและสามารถเข�ามาตรวจสอบการทำงานได�ตลอดจน 
เปCดกว�างให�กลไกหรือภาคส7วนอ่ืน ๆ เช7น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได�เข�ามามีส7วนร7วมและโอนถ7ายภารกิจ 
ท่ีภาครัฐไม7ควรดำเนินการเอง ออกไปให�แก7ภาคส7วนอ่ืน ๆ เป#นผู�รับผิดชอบดำเนินการแทน โดยการจัดระเบียบ
ความสัมพันธ�ในเชิงโครงสร�างให�สอดรับกับการทำงานในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข7ายมากกว7าตามสาย 
การบังคับบัญชาในแนวด่ิง ขณะเดียวกันก็ยังต�องเชื่อมโยงการทำงานภายในภาครัฐด�วยกันเองให�มีเอกภาพและสอดรับ
ประสานกัน ไม7ว7าจะเป#นราชการบริหารส7วนกลาง ส7วนภูมิภาค  

2. ยึดประชาชนเป#นศูนย�กลาง โดยทำงานในเชิงรุกและมองไปข�างหน�า ต้ังคำถามกับตนเองเสมอว7า 
ประชาชนจะได�อะไร มุ7งเน�นแก�ไขปEญหาความต�องการและตอบสนองความต�องการของประชาชน โดยไม7ต�องรอ 
ให�ประชาชนเข�ามาติดต7อขอรับบริการหรือร�องขอความช7วยเหลือจากทางราชการ รวมท้ังใช�ประโยชน�จากข�อมูล 
ของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม7 ในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความต�องการของประชาชน พร�อมท้ัง
อำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือให�บริการต7าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว 
ประชาชนสามารถเรียกใช�บริการของทางราชการได�ตลอดเวลาตามความต�องการของตน และผ7านการติดต7อ 
ได�หลายช7องทางผสมผสานกันไม7ว7าจะมาติดต7อด�วยตนเอง อินเทอร�เน็ต เว็บไซต�โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชัน 
ทางโทรศัพท�มือถือ 

3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยต�องทำงานอย7างเตรียมการไว�ล7วงหน�า มีการวิเคราะห� 
ความเสี่ยง สร�างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม และประยุกต�องค�ความรู�ในแบบสหสาขาวิชาเข�ามาใช�ในการตอบโต� 
กับโลกแห7งการเปลี่ยนแปลงอย7างฉับพลันเพ่ือสร�างคุณค7า มีความยืดหยุ7นและความสามารถในการตอบสนอง 
กับสถานการณ�ต7าง ๆ ได�อย7างทันเวลา ตลอดจนเป#นองค�การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข�าสู7สภาพความเป#น
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สำนักงานสมัยใหม7 รวมท้ัง ทำให�ข�าราชการมีความผูกพันต7อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน�าท่ีได�อย7างเหมาะสม 
กับบทบาทของตน 

ท้ังนี้  ปEจจัยแห7งความสำเร็จของการปรับไปสู7ระบบราชการ 4.0 ได�แก7 การสร�างนวัตกรรม 
บนพ้ืนฐานของการสานพลังความร7วมมือกันระหว7างภาครัฐและภาคส7วนอ่ืน ๆ ในสังคม รวมท้ังใช�ประโยชน� 
จากความเป#นระบบดิจิทัล ในการคิดค�นและแสวงหาหนทางหรือวิธีการใหม7 ๆ อันจะก7อให�เกิดผลกระทบสูง  
เพ่ือทำการปรับปรุงและออกแบบนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะให�สามารถตอบโจทย�ความท�าทาย
ของประเทศหรือตอบสนองปEญหาความต�องการของประชาชนท่ีแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลง 
ได�อย7างมีคุณภาพ ในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณ�และทุกช7องทางได�อย7างม่ันคง ปลอดภัย และประหยัด  
ซ่ึงการท่ีจะเป#นองค�กรแห7งนวัตกรรมได�นั้น ต�องมีปEจจัย ดังนี้ 

1 . โครงสร�างองค�กร องค�กร ท่ีจะเป#นองค�กรแห7 งนวัตกรรมได�ควรมีลักษณ ะโครงสร�าง 
เป#นองค�กรท่ีมีความยืดหยุ7น ไม7ยึดติดกับข้ันตอนเดิม ๆ มากเกินไป มีการปรับตัวหรือการบริหารงานได�ตาม
สภาพแวดล�อม หรือภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป มีการกระจายอำนาจในการบริหาร อำนาจในการตัดสินใจ  
โดยท่ีไม7ยึดติดกับผู�บังคับบัญชาเป#นหลัก บุคลากรมีส7วนร7วมในการตัดสินใจ มีการสื่อสารกันได�ในทุกระดับระหว7าง
สายการบังคับบัญชา และไม7ต�องมีรูปแบบท่ีเป#นทางการ สิ่งสำคัญ คือ มีการทำงานร7วมกันในแต7ละแผนก โดยไม7 
ยึดติดเฉพาะงานท่ีได�รับมอบหมาย รวมท้ังต�องทำให�พนักงานทุกคนรู�สึกว7าสำคัญและมีคุณค7า 

2. ขนาดขององค�กร ซ่ึงต�องคำนึงถึงจำนวนของทรัพยากร บุคลากร ภาระหน�าท่ีของการทำงาน  
ซ่ึงองค�กรท่ีมีขนาดใหญ7ก็อาจมีความได�เปรียบในด�านของการท่ีมีพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีผู�ชำนาญการท่ีมากกว7า 
ซ่ึงจะส7งผลดีต7อการสร�างสรรค�ความรู�ใหม7 ๆ ในทางตรงกันในกรณีขององค�กรขนาดเล็กอาจมีข�อได�เปรียบในด�านของ
การบริหารและลักษณะภายในองค�กรท่ีมีความยืดหยุ7นมากกว7า มีความใกล�ชิดมากกว7า มีการแบ7งชั้นของการบริหาร 
ท่ีน�อยกว7า ท้ังนี้ ขนาดขององค�กรนั้น ไม7มีผลโดยตรงต7อการเกิดนวัตกรรม โดยให�ความสำคัญไปท่ีความเอาใจใส7 
ในการพัฒนานวัตกรรมของผู�บริหารองค�กร และรวมไปถึงปEจจัยภายนอกต7าง ๆ เช7น นโยบายภาครัฐ เป#นต�น 

3. การบริหารจัดการกำลังคนในองค�กร ท้ังในการผลิตคนให�เหมาะกับงานและการรักษาคนเก7งให�อยู7
กับองค�กร เนื่องจากการทำงานยุคใหม7ต�องการบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะทางมากข้ึน จึงเห็นหลายองค�กร ท้ังภาครัฐ
และเอกชนพัฒนาโครงการท่ีมีวัตถุประสงค�ดึงคนท่ีมีความรู�ความสามารถเข�าสู7องค�กรต้ังแต7เพ่ิงจบการศึกษาเพ่ือนำมา
พัฒนาศักยภาพและเรียนรู�ระบบการทำงานจริง แล�วเตรียมข้ึนเป#นผู�บริหารขององค�กรต7อไป อย7างไรก็ตาม  
ใช7ว7าทุกองค�กรจะมีงบประมาณมากพอท่ีจะพัฒนาโครงการลักษณะดังกล7าว เพราะฉะนั้นทางเลือกหนึ่งคือ องค�กร
ควรมีการรวมกลุ7มและทำงานร7วมกันกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนากำลังคนท่ีมีความสามารถตรงกับความต�องการ 
ของตลาด โดยเฉพาะในระดับท�องถ่ิน ซ่ึงจะสามารถสร�างงานให�เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ช7วยป)องกันการไหลบ7าเข�าสู7ตลาดงาน
ในเมืองใหญ7อย7างกรุงเทพมหานครได�เป#นอย7างดี การอบรมข�าราชการรุ7นใหม7โดยผู�บริหารอาวุโส คือวิธีการท่ีภาครัฐ 
ได�นำมาใช�เสริมประสิทธิภาพการทำงานในปEจจุบัน  

นอกจากนี้ การรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพให�อยู7กับองค�กรไปนาน ๆ คือ ความท�าทายท่ีหน7วยงาน
กำลังเผชิญ ซ่ึงสิ่งท่ีจะสามารถผูกใจบุคลากรในหน7วยงานนั้นได�คือ การมีวัฒนธรรมองค�กรท่ีชัดเจน มีการสื่อสารท่ีดี  
บุคลากรแต7ละคนได�รับการปฏิบัติอย7างเท7าเทียม สถานท่ีทำงานและสภาพแวดล�อมมีความเอ้ืออำนวยให�ได�ใช�ความคิด
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สร�างสรรค� ตลอดจนการสนับสนุนอาชีพและกิจกรรมท่ีหลากหลายก็เป#นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการกำลังคน 
ในองค�กรนั้น 

4. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช7วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค�กร การนำเทคโนโลยีดิจิ ทัล 
มาปรับใช�กับองค�กรอย7างเหมาะสม มีความสำคัญไม7แพ�การมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ ตอนนี้อยู7ในยุคท่ีข�อมูลไหลเวียนอยู7
จำนวนมาก นั้นคือ ระบบ Big Data ซ่ึงประกอบด�วยข�อมูลในรูปแบบตัวอักษร เอกสาร เสียง รูปภาพ เพลง วีดิโอ  
ซ่ึงข�อมูลเหล7านี้มีจำนวนมหาศาล หน7วยงานจึงควรท่ีจะหาวิธีในการจัดการข�อมูล เพ่ือนำมาประกอบการจัดทำรูปแบบ
การบริการแก7ประชาชน ซ่ึงจะต�องคำนึงว7าควรทำอย7างไรถึงจะสามารถก�าวทันการเปลี่ยนแปลงท่ีกำลังจะเกิดข้ึนได� 
โดยสิ่งสำคัญท่ีจะทำให�องค�กรยืนหยัดอยู7ได�ก็คือ การเข�าใจสภาพแวดล�อมท่ีองค�กรอยู7 รวมท้ังการเข�าใจผู�รับบริการ  
ซ่ึงปEจจัยเดียวท่ีจะทำให�องค�กรเข�าถึงความต�องการและเข�าใจพฤติกรรมของประชาชนได�ก็คือ การถอดรหัส “ข�อมูล” 
การทำความเข�าใจบ๊ิกดาต�า คือ หัวใจสำคัญขององค�กรยุคอนาคต ท้ังนี้ หน7วยงานรัฐควรมุ7งเน�นไปท่ีการใช�งาน
เทคโนโลยีแพลตฟอร�ม โดยนำแพลตฟอร�มรูปแบบใหม7 ๆ มาใช�ให�บริการ ซ่ึงบ๊ิกดาต�าจะช7วยให�หน7วยงานสามารถ
วิเคราะห�พฤติกรรมของการใช�บริการจากผู�รับบริการได�อย7างชัดเจน ว7าแนวโน�มจะไปในทิศทางไหน แล�วนำข�อมูลท่ีได�
ไปประกอบการสร�างสรรค�เนื้อหา ให�มีความเหมาะสมกับแต7ละแพลตฟอร�ม แต7ขณะเดียวกันก็ต�องมีการติดตามผล
ความพึงพอใจจากจากประชาชนผู�ใช�บริการด�วย เพ่ือนำข�อติชมดังกล7าวมาพัฒนาการให�บริการให�ดียิ่งข้ึน 

จากท่ีกล7าวมาข�างต�น เพ่ือเป#นการส7งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมมาใช�ในการบริหารงาน
ภาครัฐอันจะก7อให�เกิดการอำนวยความสะดวกให�แก7ประชาชน จึงได�มีการตราพระราชบัญญัติการบริหารงาน 
และการให�บริการภาครัฐผ7านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญเป#นการปฏิรูปประเทศด�านการบริหารราชการ
แผ7นดิน โดยให�มีการนำเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต�ใช�ในการบริหารราชการแผ7นดินและการจัดทำบริการ
สาธารณะ และให�มีการบูรณาการฐานข�อมูลของหน7วยงานของรัฐทุกหน7วยงานเข�าด�วยกันเพ่ือให�เป#นระบบข�อมูล  
เพ่ือประโยชน�ในการบริหารราชการแผ7นดินและเพ่ืออำนวยความสะดวกให�แก7ประชาชน และเพ่ือยกระดับ 
การบริหารงานและการให�บริการภาครัฐให�อยู7ในระบบดิจิทัล อันจะนำไปสู7การเป#นรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีระบบ 
การทำงานและข�อมูลเชื่อมโยงกันระหว7างหน7วยงานของรัฐอย7างม่ันคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปCดเผย 
และโปร7งใส อันจะทำให�ประชาชนได�รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถตรวจสอบการดำเนินงาน 
ของหน7วยงานของรัฐได� นอกจากนี้ หน7วยงานของรัฐก็จะได�รับประโยชน�จากพระราชบัญญัติดังกล7าวด�วย กล7าวคือ 

1. เกิดการบูรณาการร7วมกัน และลดปEญหาการทำงานซ้ำซ�อนระหว7างหน7วยงานของรัฐ หน7วยงาน
ของรัฐจะมีการทำงานท่ีบูรณาการกันมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายกำหนดให�ต�องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข�อมูลภาครัฐ
และการทำงานให�มีความสอดคล�องกัน รวมท้ังมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงาน
ภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบดิจิทัล   

2. ลดข้ันตอนและระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�เป#นเครื่องมือ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐจะเกิดความสะดวกและลดภาระในการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซ�อน เนื่องจากมีการนำระบบดิจิทัล 
มาท่ีเหมาะสมมาใช�เป#นเครื่องมือในการบริหารงานและการให�บริการประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรวมท้ังเกิด 
การทำงานอย7างเต็มศักยภาพ ตลอดจนสามารถเรียกใช�ข�อมูลภาครัฐท่ีถูกจัดเก็บอยู7 ในรูปแบบดิจิทัลมาใช� 
เพ่ือสนับสนุนการทำงานได�อย7างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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3. มีธรรมาภิบาลข�อมูลภาครัฐเป#นกรอบในการบริหารจัดการข�อมูลหน7วยงานของรัฐ มีระบบบริหาร
จัดการข�อมูลของภาครัฐและข�อมูลของประชาชนท่ีอยู7ในการควบคุมหรือครอบครองของหน7วยงานของรัฐให�มีความ
ม่ันคงปลอดภัย เนื่องจากมีธรรมาภิบาลข�อมูลภาครัฐเป#นกรอบในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการ รวมท้ังกำหนด
สิทธิ หน�าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข�อมูลของหน7วยงานภาครัฐ  

4. ภาครัฐโปร7งใส และประชาชนมีส7วนร7วม หน7วยงานของรัฐมีระบบการทำงานท่ีโปร7งใส ตรวจสอบได� 
เนื่องจากกฎหมายนี้กำหนดให�ต�องเปCดเผยข�อมูลเพ่ือให�ประชาชนสามารถเข�าถึงข�อมูลข7าวสารของราชการหรือข�อมูล
เปCดภาครัฐผ7านรูปแบบหรือช7องทางดิจิทัล ขณะเดียวกันประชาชนสามารถใช�ข�อมูลเปCดภาครัฐในการมีส7วนร7วม 
ติดตาม และตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได�ด�วย 

5. ลดภาระค7าใช�จ7ายงบประมาณภาครัฐ กฎหมายฉบับนี้ มีวัตถุประสงค�สำคัญประการหนึ่ง  
โดยกำหนดให�การบริหารงานและการให�บริการภาครัฐผ7านระบบดิจิทัล จะต�องเป#นไปเพ่ือรักษาวินัยการเงินการคลัง
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช�จ7ายงบประมาณภาครัฐ ให�เกิดความคุ�มค7าและเป#นไปตามเป)าหมาย โดยมีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินความคุ�มค7าของการดำเนินการ รวมท้ังต�องพัฒนาให�มีกลไกการใช�ข�อมูลเพ่ือลดความซ้ำซ�อน
และเกิดความสอดคล�องกับแผนงานและโครงการต7าง ๆ ของหน7วยงานของรัฐด�วย 

6. เจ�าหน�าท่ีของรัฐได�รับการพัฒนาหรือยกระดับทักษะด�านดิจิทัล กฎหมายฉบับนี้กำหนดให�
คณะกรรมการเพ่ือทำหน�าท่ีกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพ่ือประโยชน�ในการบริหารงานและ
การให�บริการภาครัฐผ7านระบบดิจิทัล ขณะเดียวกันยังกำหนดให�มีหน�าท่ีส7งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ 
เพ่ือยกระดับทักษะความรู�ความสามารถด�านดิจิทัลให�แก7เจ�าหน�าท่ีของรัฐ นอกจากนี้ยังกำหนดให�หน7วยงานของรัฐ 
ต7าง ๆ มีหน�าท่ีต�องส7งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด�านดิจิทัลแก7เจ�าหน�าท่ีในหน7วยงานอีกด�วย  

7. สร�างความพึงพอใจให�กับประชาชนผู�รับบริการจากภาครัฐ เม่ือการดำเนินการต7าง ๆ บรรลุ
เจตนารมณ�ตามกฎหมายฉบับนี้ ตลอดจนสามารถพัฒนาหน7วยงานของรัฐให�ยกระดับสู7การเป#น "รัฐบาลดิจิทัล" 
ประโยชน�สุดท�ายย7อมเกิดแก7ประชาชน กล7าวคือเม่ือได�รับความสะดวก รวดเร็ว ไม7สร�างภาระเกินจำเป#น 
จากบริการภาครัฐ ประชาชนย7อมเกิดความพึงพอใจ และเกิดความรู�สึกท่ีดีต7อกันระหว7างภาครัฐในฐานะผู�ให�บริการ
และประชาชนในฐานะผู�รับบริการ 

ในอนาคตข�างหน�า “นวัตกรรม” จะมีบทบาทกับการพัฒนาระบบราชการมากข้ึนอย7างแน7นอน 
เนื่องจากต�นทุนด�านเทคโนโลยีจะถูกกว7าปEจจุบันมาก เช7นเดียวกับกฎระเบียบต7าง ๆ ของภาครัฐท่ีจะถูกปรับ 
ให�เอ้ือกับพัฒนาการของนวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หน7วยงานภาครัฐและบุคลากรต7าง ๆ จำเป#นต�องเตรียม
ความพร�อม โดยต�องเริ่มศึกษาและนำเทคโนโลยีมาปรับใช� กับธุรกิจและกระบวนการทำงานภายในองค�กร  
และบุคลากรเองก็จำเป#นจะต�องพัฒนาทักษะด�านดิจิทัล อาทิเช7น ทักษะในการคิดวิเคราะห� หรือ Analytical skills 
เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
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การบูรณาการระบบฐานข�อมูลระหว�างภาครัฐ และ ระบบลงทะเบียนการประชุมหรือสัมมนา 
 

ไตรธร ตันตยาวนารถ  

รักษาการในตำแหน�งนักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

 
ตามท่ีทางสำนักงาน ก.พ. มีการจัดทุนฝ�กอบรมข�าราชการผลสัมฤทธิ์สูง รุ$นท่ี 14 กระผมได�เข�าร$วมฝ�กอบรม

ดังกล$าว ท่ีมีหัวข�อหลัก คือ “ยุทธศาสตร0ชาติ 20 ป3 (พ.ศ. 2561-2580)” ซ่ึงถือเป>นยุทธศาสตร0ชาติฉบับแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย และจะนำไปสู$การพัฒนาประเทศไทยตามวิสัยทัศน0 “ประเทศไทย 
ท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป>นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน และกำหนดให�ผู�รับทุนอบรมแบ$งกลุ$มออกเป>น 6 กลุ$มตามยุทธศาสตร0แต$ละด�าน ได�แก$ 
1) ยุทธศาสตร0ชาติด�านความม่ันคง 2) ยุทธศาสตร0ชาติด�านการสร�างความสามารถในการแข$งขัน 3) ยุทธศาสตร0ชาติ
ด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย0 4) ยุทธศาสตร0ชาติด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 5) ยุทธศาสตร0ชาติด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป>นมิตรต$อสิ่งแวดล�อม 6) ยุทธศาสตร0ชาติ
ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จึงมีภารกิจในการศึกษาความเชื่อมโยงระหว$างหัวข�อ
ยุทธศาสตร0 และสิ่งท่ีสมควรได�รับพัฒนา เพ่ือค�นหาแนวทางในการแก�ไขปJญหาท่ีเกิดข้ึนในแต$ละพ้ืนท่ีของประเทศ  
ในระหว$างการอบรมมีการเดินทางลงพ้ืนท่ีท้ังในประเทศ และต$างประเทศ ซ่ึงแต$ละกลุ$มจะได�ไปในท่ีท่ีต$างกัน  
เพ่ือค�นหา ศึกษาประเด็นปJญหาท่ีเกิดข้ึนในแต$ละพ้ืนท่ีท่ีแตกต$างกันไปของประเทศไทย กระผมได�เดินทางไปศึกษา
พ้ืนท่ีในจังหวัดระยอง ท่ีเป>นจังหวัดหนึ่งท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และต้ังอยู$ในเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC) ซ่ึงเป>นเขตอุตสาหกรรมด�านการผลิต 
ติดอันดับต�น ๆ ของประเทศไทย โดยภาครัฐได�มีส$วนในการวางแผนพัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสำคัญ ได�แก$ 1) 
โครงการพัฒนาสนามบินอู$ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก 2) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
แบบไร�รอยต$อเพ่ือเชื่อมต$อสถานีดอนเมือง สถานีสุวรรณภูมิ และสนามบินอู$ตะเภา 3) โครงการพัฒนาท$าเรือ 
แหลมฉบัง ระยะท่ี 3 เป>นการเพ่ิมขีดความสามารถของท$าเรือเพ่ือรองรับความต�องการขนส$งสินค�าทางทะเลระหว$าง
ประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต 4) โครงการพัฒนาท$าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี 3 เพ่ือรองรับการขนถ$ายกaาซ
ธรรมชาติ และวัตถุดิบเหลวสำหรับกลุ$มอุตสาหกรรมปbโตรเคมี 5) ท$าเรือพาณิชย0สัตหีบ 6 ) รถไฟทางคู$ ซ่ึงเป>นรถไฟ
ทางคู$จากแหล$งอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ ท่ีเชื่อมสู$ท$าเรือแหลมฉบัง มาบตาพุดและสัตหีบ นอกจากนี้กระผมได�เดินทาง
ไปเมืองกว$างโจว และเมืองเซินเจิ้นท่ีอยู$ทางภาคใต�ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเป>นเมืองเศรษฐกิจสำคัญอันดับ 
ต�น ๆ ของจีน โดยท้ังสองเมืองได�รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาด�านการพัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ด�านเทคโนโลยี ด�านการพัฒนานวัตกรรมจากแนวความคิดของภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไป อีกท้ังการสนับสนุน
อุปกรณ0 สถานท่ี รวมถึงงบประมาณ ซ่ึงถือเป>นการสนับสนุนให�ทุกคนพัฒนาความรู�ความสามารถ และการเปbดโอกาส
ให�ทุกคนในประเทศได�เข�าถึงความสำเร็จของตนเอง พร�อมท้ังเป>นส$วนหนึ่งท่ีช$วยพัฒนาประเทศของตนเอง 

นับต้ังแต$อดีตมาจนถึงปJจจุบัน เทคโนโลยี และ ระบบฐานข�อมูลได�พัฒนาไปอย$างรวดเร็ว เพ่ือตอบสนอง 
ต$อความต�องการท่ีหลากหลายของผู�ใช�งาน เทคโนโลยีได�เข�ามามีบทบาท และกลายเป>นสิ่งจำเป>นอย$างหนึ่งในการใช�
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ชีวิตในยุคปJจจุบัน เช$น การตรวจสอบตารางการเดินทาง การจราจร การท$องเท่ียว การตรวจสอบสภาพอากาศ 
รวมถึงเป>นช$องทางสำคัญด�านการติดต$อสื่อสารในการทำงาน ดังนั้น ภาครัฐของประเทศพัฒนาแล�วส$วนใหญ$จึงลงทุน
ในการพัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน ระบบเทคโนโลยี และระบบฐานข�อมูลเป>นอย$างมาก เพ่ือเป>นการเสริมสร�าง
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศของตนเองให�ก�าวหน�าต$อไป ภาครัฐของประเทศไทยเองก็มีการพัฒนาระบบโครงสร�าง
พ้ืนฐาน ระบบเทคโนโลยี และระบบฐานข�อมูล เพ่ือบันทึกรายละเอียดข�อมูลของประชาชนแต$ละคน ตามนโยบาย
รัฐบาลเพ่ือพัฒนามิติด�านการจัดการข�อมูลขนาดใหญ$ของภาครัฐ (Government Big Data) เป>นระบบฐานข�อมูล
กลางท่ีบริหารงานและจัดการฐานข�อมูลผ$านทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค0การมหาชน) (สพร.) “Digital 
Government Development Agency (Public Organization) : DGA” ซ่ึงเป>นหน$วยงานในการกำกับดูแลของ
นายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจในการให�บริการส$งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน$วยงาน
ของรัฐและหน$วยงานอ่ืนเก่ียวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือให�สามารถระบุข�อมูลของแต$ละบุคคลได� โดยการกำหนด
ระบบผู�เข�าใช�งานให�แต$ละหน$วยงานมีสิทธิ์ในการเข�าหรือแก�ไขข�อมูลท่ีแตกต$างกันไปตามบทบาทหน�าท่ีของ 
แต$ละภาคส$วน เพ่ือเป>นการสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให�ผู�ท่ีเข�ามาติดต$อกับภาครัฐ เช$น 1) การกำหนดสิทธิ์
ให�นายทะเบียนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองในการค�นหา และแก�ไขข�อมูลของระบบทะเบียน
ราษฎร0และบัตรประจำตัวประชาชน 2) การกำหนดสิทธิ์ให�นายตำรวจของสำนักงานตำรวจแห$งชาติในการค�นหา และ 
การแก�ไขของข�อมูลการกระทำผิดของประชาชนแต$ละบุคคล 3) การกำหนดสิทธิ์ให�นายทะเบียนกลางของกรมขนส$ง
ทางบก กระทรวงคมนาคมในการค�นหา และแก�ไขข�อมูลของบุคคล ทะเบียนรถและประวัติการขับข่ียานยนต0 เป>นต�น 

ในการนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติมีภารกิจหนึ่งท่ีสำคัญ ได�แก$ ภารกิจ 
ในการจัดทำข�อมูลด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม และด�านการพัฒนาพ้ืนท่ีในประเทศ เพ่ือเป>นข�อมูลในสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ โดยมีการจัดประชุมและสัมมนาต$าง ๆ ท้ังการประชุมประจำป3ของ สศช. สัมมนาสายงานเศรษฐกิจ สัมมนา
สายงานสังคม และการจัดงานประชุมหรือสัมมนาเพ่ือหารือในหัวข�อต$าง ๆ ท่ีมีการเชิญผู�เข�าร$วมประชุมหรือสัมมนา
เป>นจำนวนมาก จึงมีการพัฒนาระบบการลงทะเบียนออนไลน0เป>นของตนเอง เพ่ือตอบรับกับนโยบายให�ภาครัฐ 
ลดการใช�เอกสารท่ีเป>นกระดาษในการตอบรับทางโทรสาร แต$ส$วนใหญ$ใช�วิธีการจ�างให�เอกชนในการจัดทำระบบ
ลงทะเบียนเป>นรายครั้งไป ส$งผลให�เกิดความซ้ำซ�อนของระบบฐานข�อมูลภายใน เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณไปกับ
การแก�ไขระบบลงทะเบียนเป>นจำนวนมาก และส$งผลให�เจ�าหน�าท่ีของ สศช. ไม$เกิดการเรียนรู�ในเทคโนโลยีสมัยใหม$ 
ทางกระผมจึงเห็นควรให�มีการแก�ไขและวางแผนเผื่ออนาคตด�วยวิธีการบูรณาการระบบฐานข�อมูลของประชาชน
ร$วมกับหน$วยงานภาครัฐส$วนอ่ืน เพ่ือตอบสนองต$อนโยบายการจัดการข�อมูลขนาดใหญ$ของภาครัฐ (Government 
Big Data) โดยควรจัดทำระบบลงทะเบียน และระบบฐานข�อมูลข้ึนมาใหม$ ท่ีสร�างและบริหารจัดการโดยทีมงานท่ีเป>น
เจ�าหน�าท่ีภายในของ สศช. เพ่ือให�มีความรู�ความสามารถในการสร�าง พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม$ได� และพร�อมท่ีจะ
ตรวจสอบแก�ไขปJญหาต$าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได�อย$างทันท$วงที โดยแบ$งออกเป>น 2 ส$วน ได�แก$ 
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ส�วนท่ี 1 ระบบการลงทะเบียน และการจัดการระบบฐานข�อมูล 
ในส$วนนี้ ถือเป>นเตรียมความพร�อมของระบบภายในของทาง สศช. ให�พร�อมท่ีจะรองรับกับส$วนท่ี 2  

ท่ีมีส$วนของการบูรณาการข�อมูลกับหน$วยงานภาครัฐอ่ืนเข�ามา แยกย$อยเป>น 
ส�วนงานการลงทะเบียน 
โดยการจัดทำระบบการลงทะเบียน และระบบฐานข�อมูลการลงทะเบียน พร�อมท้ังออกแบบรายละเอียดของ

ข�อมูลท่ีต�องมีการบันทึก เช$น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน อาชีพ หน$วยงานท่ีสังกัด ท่ีอยู$ อีเมล0 และ 
เบอร0โทรศัพท0 เพ่ือสร�างระบบฐานข�อมูลกลางท่ีมีรายชื่อผู�ท่ีเคยเข�าร$วมประชุมหรือสัมมนาท้ังหมด พร�อมท้ังการต้ัง
ระบบแจ�งเตือนผู�เข�าร$วมว$าได�ทำการสมัครเรียบร�อย และชี้แจงถึงข้ันตอนการนำบัตรประชาชนมายืนยันตน 
เพ่ือเข�าร$วมประชุมหรือสัมมนา 

ส�วนการตอบรับความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ  
การจัดทำระบบการเก็บข�อมูลผลสำรวจจากผู�เข�าร$วมประชุมหรือสัมมนา โดยระบบนี้จะมีส$วนช$วยให�ทราบถึง

แนวทางของสิ่งท่ีต�องทำการแก�ไขหรือปรับปรุงระบบฐานข�อมูลได�ถูกต�องมากยิ่งข้ึนจากความเห็นและข�อเสนอแนะ
ของผู�เข�าร$วม และเปbดโอกาสให�เจ�าหน�าท่ีของ สศช. ได�เรียนรู�ระบบและเข�าใจในรูปแบบการทำแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นมากยิ่งข้ึน 

ส�วนการจัดซ้ืออุปกรณ*ในการลงทะเบียน และการจัดทำหนังสือเชิญ 
ปJจจุบันในข้ันตอนการลงทะเบียน และการจัดทำหนังสือเชิญนั้น ยังใช�แรงงานจากทรัพยากรมนุษย0 

ในการจัดทำข้ันตอนท้ังหมดอยู$  ทาง สศช. ควรมีการลงทุนในการจัด ซ้ืออุปกรณ0 ในการลงทะเบียน และ  
การจัดทำหนั งสือ เชิญผู� เข� าร$วมประชุมหรือสัมมนา เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและระบบการลงทะเบียน 
ให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังเป>นการเปbดโอกาสให�เจ�าหน�าท่ีของ สศช. ได�เรียนรู�และสร�างสรรค0ระบบ 
จากเทคโนโลยีและอุปกรณ0สมัยใหม$ เพราะเจ�าหน�าท่ี สศช. ได�มีโอกาสออกไปงานประชุมและสัมมนาบ$อยครั้ง ทำให�
ทราบถึงรูปแบบของระบบและอุปกรณ0ท่ีใช�ในการลงทะเบียนแต$ละงานท่ีมีความหลากหลายและแตกต$างกันไป เข�าใจ
ถึงข�อดีท่ีควรนำมาใช�งาน ข�อควรระวังหรือจุดท่ีควรปรับปรุงและสามารถนำมาใช�กับระบบให�ดียิ่งข้ึนไป 

การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข�อมูล 
เดิมทีทางเว็บไซต0ของ สศช. มีความไม$ปลอดภัยด�านข�อมูลเท$าท่ีควร เนื่องจากเดิมไม$มีระบบการเข�ารหัส

ข�อมูลของผู�เข�าร$วมประชุมต�องทำการกรอกข�อมูลส$วนตัวในการสมัครเข�าระบบลงทะเบียน เพ่ือเข�าร$วมงานประชุม
หรือสัมมนาในแต$ละครั้ง ทางศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีมาตรการเพ่ิมความปลอดภัยของข�อมูลด�วยการจัดซ้ือ 
SSL certificate หรือท่ีย$อมาจาก Secure Socket Layer certificate ให�กับหน�าเว็บไซต0ของทาง สศช. ท่ีเป>น
เทคโนโลยีการเข�ารหัสข�อมูล เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการสื่อสารหรือส$งข�อมูลบนเครือข$ายอินเทอร0เน็ต ระหว$าง
เครื่องเซิร0ฟเวอร0ท่ีมีการบันทึกข�อมูลท่ีถูกกรอกโดยผู�ลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข�าร$วมประชุมผ$านทางเว็บเบราว0เซอร0 
ท่ี ใช�งาน เพ่ือให�ข�อมูลของปลอดภัยจากการเข�าถึงข�อมูลจากแฮกเกอร0 โดยสามารถสังเกตได�จากแถบ URL ด�านซ�ายบน  
จะมีหัวข�อ https:// ท่ีย$อมาจากคำว$า Hypertext Transfer Protocol Secure ซ่ึงถือเป>นการเพ่ิมมาตรการ 
ความปลอดภัยของข�อมูลท่ีจะถูกเรียกดูหรือบันทึกผ$านทางหน�าเว็บไซต0ของทาง สศช. ไปอีกระดับหนึ่ง 
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ส�วนท่ี 2 การบูรณาการด�านข�อมูลระหว�างหน�วยงานภาครัฐ 
ทาง สศช. ควรมีการบูรณาการระหว$างระบบข�อมูลของประชาชนระหว$างภาครัฐ เพ่ือความถูกต�อง รวดเร็ว 

และแม$นยำ โดยในกระบวนการดังกล$าวทาง สศช. ควรขอความร$วมมือกับทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค0การ
มหาชน) (สพร.) ให�เป>นสื่อกลางในการประสานงานเพ่ือเข�าร$วมใช�งานฐานข�อมูลทะเบียนราษฎร0 กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย และกำหนดสิทธิ์ในการค�นหาตรวจสอบข�อมูลภายใน เพ่ือใช�ในการตรวจสอบข�อมูลยืนยันบุคคล 
ท่ีเข�าร$วมประชุมหรือสัมมนา 

ท้ังนี้เม่ือได�เริ่มมีการบูรณาการดังกล$าวเป>นท่ีเรียบร�อยแล�ว จะทำให�ระบบการลงทะเบียน และระบบ
ฐานข�อมูลของทาง สศช. ทำงานมีความสมบูรณ0มากยิ่งข้ึน เพราะในกรณีท่ีมีการจัดประชุมหรือสัมมนา ผู�เข�าร$วม
สามารถลงทะเบียนเข�างานโดยใช�แค$บัตรประจำตัวประชาชนแค$ใบเดียวก็สามารถเข�างานได� ทางเจ�าหน�าท่ีด�าน 
การลงทะเบียนจะสามารถระบุตัวตนของผู�เข�าร$วมได�ถูกต�อง และรวดเร็วยิ่งข้ึน พร�อมท้ังสามารถลดการใช�เอกสาร
ยืนยันตน ซ่ึงเป>นการช$วยประหยัดทรัพยากรไปอีกทางหนึ่งด�วย ในการร$วมมือและการบูรณาการข�อมูลระหว$างภาครัฐ
ในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูลขนาดใหญ$ของภาครัฐ (Government Big Data) จะทำให�ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนสามารถมองเห็นถึงข�อมูลท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม และพ้ืนท่ี ได�ถูกต�องและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
ทำให�สามารถกำหนดเป|าหมายในการพัฒนาประเทศไทยให�เติบโตได�ถูกต�องตามแนวทางยุทธศาสตร0ชาติ พร�อมท้ังเกิด
การบูรณาการข�อมูลของภาครัฐอย$างแท�จริง 
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แนวทางการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ในประเทศไทย 

 
ทรายทอง ทองเกษม 

นักจดหมายเหตุชำนาญการ 
กรมศิลปากร 

 
ป�จจุบันองค�กรภาครัฐผลิตและใช�เอกสารอิเล็กทรอนิกส�มากข้ึน เพื ่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล 

ซึ่งกำหนดให�องค�กรภาครัฐบริหารงานและให�บริการประชาชนผ.านระบบดิจิทัล อย.างไรก็ตาม ประเทศไทยยังขาด
นโยบายและระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ที่ชัดเจน ทำให�ในอนาคตองค�กรภาครัฐอาจต�องสูญเสียหลักฐาน 
การปฏิบัติงานและข�อมูลสำคัญที่มีคุณค.าทางประวัติศาสตร�ของประเทศ โดยผู�เขียนได�นำเสนอแนวคิดและตัวอย.าง
การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส� รวมถึงนำเสนอแนวทางการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ในประเทศไทย เพื่อให�
องค�กรท่ีเก่ียวข�องสามารถนำไปประยุกต�ใช�บริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ต.อไปในอนาคต 

 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส� 

 เอกสารอิเล็กทรอนิกส� (Electronic Records)  คือ เอกสารท่ีผลิตเปFนดิจิทัล (Born-digital) หรือเอกสาร 
ท่ีทำให�เปFนดิจิทัล (Digitalization) แสดงผลด�วยสัญลักษณ� (เลขฐานสอง) ที่บันทึกและจัดเก็บบนสื่อ ซึ่งมนุษย� 
ไม.สามารถเข�าถึง (อ.าน) ได�โดยตรง ต�องใช�อุปกรณ�หรือเครื่องมือในการถอดรหัสเพื่อเข�าถึง (International Council 
on Archives, 1997) ซึ่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ไม.จำเปFนต�องเก็บรักษาในระบบจัดเก็บเอกสารแบบเดิม แต.อาจเก็บ
รักษาในระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส�หรือโปรแกรมประยุกต� (Nation Archives and Records Administration 
of United States, 2017) 
 ป�จจุบันในประเทศไทยยังไม.มีนิยามเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ที ่ชัดเจน พบเพียงนิยามคำใกล�เคียง คือ  
คือ “ข�อมูลอิเล็กทรอนิกส�” (Electronic Information) ในพระราชบัญญัติว.าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส�  
พ.ศ.2544 และ “สารบรรณอิเล็กทรอนิกส�” (Electronic Correspondence) ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว.าด�วย
งานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ซึ่งอาจส.งผลให�องค�กรภาครัฐและประชาชนเกิดความสับสนและไม.เห็นถึง
ความสำคัญของเอกสารอิเล็กทรอนิกส� 
 

ประโยชน�การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส� 

 เม่ือองค�กรภาครัฐหันมาผลิตและใช�เอกสารอิเล็กทรอนิกส�มากข้ึน การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส�จึงเปFนสิ่ง
ที่ควรตระหนักถึงและให�ความสำคัญ ซึ่งประโยชน�ของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส�อย.างเปFนระบบ (ฉัตรนุชัย, 
2558 และ Wacker, 2010) มีอาทิ 
  - สะดวกต�อการปฏิบัติงาน ผู�ผลิต ผู�ปฏิบัติงาน และผู�สั่งการ สามารถส.งเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ให�ถึง
ผู�รับหรือผู�ปฏิบัติงานได�รวดเร็ว สามารถสืบค�นและนำเอกสารไปอ�างอิงได�ทันท.วงทีโดยใช�เครือข.ายภายในสำนักงาน
หรือเครือข.ายอินเทอร�เน็ต  
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  - ใช!พื้นที่จัดเก็บเอกสารน!อย สามารถบันทึกและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส�จำนวนมากในอุปกรณ� 
เช.น เซิร�ฟเวอร� แฟลชไดร�ฟ ระบบคลาวด� ฯลฯ ต.างจากเอกสารกระดาษที่ต�องใช�แฟjมและตู�เก็บเอกสารซ่ึงใช�พื้นท่ี
จัดเก็บมากมาก 
  - ลดค�าใช!จ�ายในการผลิตเอกสาร ลดค.าใช�จ.ายวัสดุสิ ้นเปลืองประเภทกระดาษ หมึกพิมพ� คลิป 
เย็บเอกสาร อุปกรณ�ผลิตเอกสาร อุปกรณ�จัดเก็บเอกสาร เช.น แฟjม ตู�เอกสาร เปFนต�น 
  - ลดปริมาณงานและระยะเวลาผลิตเอกสาร จัดเก็บ และส�งเอกสาร ทำให�เจ�าหน�าท่ีมีเวลามากข้ึน 
ในการปฏิบัติงานอ่ืนให�ได�ประสิทธิภาพ 
  - ลดโอกาสสูญหายและเสื่อมสภาพของข!อมูล ซ่ึงอาจเกิดข้ึนกับการจัดเก็บเอกสารกระดาษ 
  - ส�งเสริมภาพลักษณ0ขององค0กร เช.น ภาพลักษณ�ด�านเทคโนโลยีในการนำระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส�มาใช�ในองค�กร ภาพลักษณ�ด�านสิ่งแวดล�อมโดยการลด ละ หรือเลิกการใช�กระดาษหรือวัสดุในการพิมพ�
เอกสาร เปFนต�น 
  ฯลฯ 
 

แนวทางสำหรับประเทศไทย 
 ในป�จจุบันร ัฐบาลส.งเสริมนโยบายไทยแลนด� 4.0 โดยมุ .งเน�นให�ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน  
นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไปใช�ในการพัฒนาเศษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงการผลิต จัดเก็บ และการใช�สารสนเทศ 
ที่อยู.ในโลกดิจิทัล เพื่อความสะดวก ถูกต�องและรวดเร็วในการนำสารสนเทศไปพัฒนาต.อยอด ขณะเดียวกัน รัฐบาล 
ยังส.งเสริมให�ภาครัฐก�าวสู.รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ซึ่งมีแนวโน�มทำให�องค�กรภาครัฐทั้งหมดต�องหันมา
ผลิตและใช�เอกสารอิเล็กทรอนิกส�มากยิ่งข้ึน 
 แม�ร ัฐบาลส.งเสริมให�องค�กรภาครัฐหันมาใช�เทคโนโลยีดิจ ิทัลมากขึ ้น แต.ยังไม.มีการกำหนดทิศทาง 
การดำเนินงานและนโยบายเกี ่ยวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ให�ชัดเจน ซึ ่งในอนาคตอันใกล�นี ้ ปริมาณเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส�จะเพิ่มทวีคูณมากขึ้น ขณะที่เอกสารกระดาษจะลดน�อยลง หากหอจดหมายเหตุแห.งชาติยังไม.เล็งเห็น 
ถึงคุณค.าและอนาคตของเอกสารอิเล็กทรอนิกส� อาจทำให�ข�อมูลสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค�กรภาครัฐ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส�สูญหายหรือไม.สามารถเข�าถึงได�ในอนาคต 
 หอจดหมายเหตุแห.งชาติจึงจำเปFนอย.างเร.งด.วนในการเตรียมความพร�อมและพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส�เพื ่อรับมือกับป�ญหาดังกล.าว ซึ ่งป�จจัยสำคัญที ่ควรคำนึงถึงมีหลายประการ ดังนี้ (Minnesota 
Historical Society, 2009 และฉัตรนุชัย, 2558)   
 รูปแบบเอกสาร  

แม�เอกสารราชการที่ผลิตและใช�จะมีรูปแบบที่ชัดเจนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว.าด�วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.2526 และฉบับที ่ 2 พ.ศ.2548 แต.รูปแบบดังกล.าวเจาะจงเฉพาะเอกสารกระดาษเท.านั ้น เนื ่องจากช.วง 
ท่ีประกาศใช�กฎหมายดังกล.าว เอกสารอิเล็กทรอนิกส�ยังไม.เปFนที่แพร.หลายในประเทศไทย ทำให�องค�กรภาครัฐ 
อาจผลิต บันทึก ใช�งาน และจัดเก็บเอกสารดิจิทัลในรูปแบบท่ีแตกต.างกัน อาทิ โปรแกรม Microsoft Word  
อาจบันทึกเปFนสกุล doc. หรือ docx. หรือ pdf. เอกสารจำพวกภาพอาจบันทึกในสกุล .jpg หรือ .tff เอกสารจำพวก
ภาพเคลื่อนไหวอาจบันทึกในสกุล .mp3 หรือ .mp4 หรือ .wmp ฯลฯ รวมถึงอุปกรณ�ท่ีใช�บันทึกและจัดเก็บเอกสาร
อาจแตกต.างกัน เช.น แผ.นซีดีรอม แผ.นดีว ีดี แฟลชไดร�ฟ ฯลฯ เมื ่อจำเปFนต�องส.งมอบและถ.ายโอนเอกสาร
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อิเล็กทรอนิกส�เข�าสู.ระบบจัดการเอกสารของหอจดหมายเหตุแห.งชาติ จะทำให�รูปแบบเอกสารท่ีได�มีความหลากหลาย
และยากต.อการบริหารจัดการและจัดเก็บเพ่ือการอนุรักษ� 
 ระบบปฏิบัติการท่ีใช!จัดการเอกสาร 
 การปฏิบัติงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ในประเทศไทยส.วนใหญ.ต�องอาศัยโปรแกรมประยุกต�จากต.างประเทศ 
ในการผลิต อ.าน ใช�งาน และจัดเก็บ ซึ่งในอนาคตอาจมีเทคโนโลยีที่ดี สะดวก และเหมาะสมกับการใช�งานมากกว.า 
องค�การภาครัฐอาจหันไปนิยมโปรแกรมประยุกต�อ่ืน หรือบริษัทเจ�าของโปรแกรมประยุกต�ท่ีใช�ในป�จจุบันอาจระงับการ
อนุญาตให�เข�าถึงเอกสาร จนเปFนเหตุให�ไม.สามารถเข�าถึงเอกสารได� ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให�มีการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต�ภายในประเทศเพ่ือใช�ดำเนินงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส� โดยสามารถเรียกใช�หรือเข�าถึงข�อมูลร.วมกับโปรแกรม
ประยุกต�อื ่น ๆ เพื ่ออำนวยความสะดวกในการใช�เอกสารและลดค.าใช�จ.ายด�านลิขสิทธิ ์โปรแกรมประยุกต�จาก
ต.างประเทศ 
 นอกจากนี้ เอกสารที่ผลิตขึ้นในแต.ละองค�กรอาจมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ดังนั้น ควรแสวงหาโปรแกรม
ประยุกต�หรือเครื่องมือที่หลากหลายให�สอดคล�องกับอายุสมัยของเอกสารอิเล็กทรอนิกส� เพื่อให�สามารถเข�าถึงข�อมูล 
ท่ีส.งมอบและถ.ายโอนมาสู.หอจดหมายเหตุแห.งชาติ หรืออาจควรพัฒนาโปรแกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือแปลง
ข�อมูลเพ่ือให�ผู�ใช�สามารถเข�าถึงเอกสารนั้นได�โดยตลอด 
 ความเป1นเอกสาร  
 ความเปFนเอกสารประกอบด�วย 7 ประการ ได�แก. บริบท (context) เนื ้อหา (content) ความจริงแท� 
(authenticity) ความน.าเชื่อถือ (reliable) การใช�งาน (usable) โครงสร�าง (structure) และความสมบูรณ� (integrity) 
ของเอกสาร แต.สำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส�นั้น การสืบค�นบริบทและความจริงแท�ของเอกสารอาจทำได�ยาก ดังนั้น 
ควรจัดทำรายการข�อมูล (metadata) โดยระบุแหล.งท่ีมาและรายละเอียดของข�อมูล อาทิ วันที ่ผลิต ลักษณะ 
การใช�งาน วันสิ้นสุดการใช�งาน ขนาดเอกสาร ฯลฯ ให�ละเอียดได�มากที่สุด เพื่อให�ข�อมูลและบริบทของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส�นั้นมีความชัดเจน รวมถึงต�องมีการพิสูจน�ความจริงแท�ของเอกสาร เนื่องจากเอกสารที่ใช�งานอาจถูก 
ทำสำเนาแล�วส.งต.อในวงกว�าง จนไม.ทราบถึงแหล.งท่ีมาและความจริงแท�ของเอกสารนั้น 
 อำนาจหน!าท่ีของหอจดหมายเหตุแห�งชาติ 
 อำนาจหน�าท่ีของหอจดหมายเหตุแห.งชาติไทยในป�จจุบันยังไม.ครอบคลุมถึงการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส� 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2556) เนื่องจากหอจดหมายเหตุแห.งชาติไม.ได�กำหนดให�มีกลุ.มงานใดทำหน�าที่รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส� ตลอดจนยังไม.มีนโยบายด�านการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส� 
ท่ีชัดเจน (สำนักหอจดหมายเหตุแห.งชาติ, 2561) 

ด�วยเหตุนี้ หอจดหมายเหตุแห.งชาติจึงควรพิจารณาจัดตั ้งหน.วยงานหรือคณะทำงานเพื ่อดำเนินงาน 
ที่เกี่ยวข�องกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส� ซึ่งต�องสอดคล�องกับภารกิจและหน�าที่ของหอจดหมายเหตุแห.งชาติในด�าน 
การรับมอบ การประเมินคุณค.า การจัดหมวดหมู. ฯลฯ ท่ีปฏิบัติอยู.ในป�จจุบัน อีกท้ังควรพัฒนาองค�ความรู�ด�านเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส� โดยส.งเสริมให�มีการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ที่เหมาะสมสำหรับ
องค�การภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ โดยการออกแบบนั้น ควรคำนึงถึงข�อจำกัดขององค�กรภาครัฐ  
อาทิ เทคโนโลยีและอุปกรณ�ในการผลิต จัดเก็บ ส.งมอบและถ.ายโอนเอกสาร ความรู�ความชำนาญด�านระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส�ของเจ�าหน�าที่ ฯลฯ ข�อจำกัดของเอกสาร อาทิ รูปแบบ ขนาด การเปyดเผยและปกปyดข�อมูล อุปกรณ� 
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ในการจัดเก็บ ฯลฯ และข�อจำกัดของผู�ใช�งาน อาทิ ความสามารถในการเข�าถึงเอกสาร อุปกรณ�ท่ีใช�เข�าถึงเอกสาร ฯลฯ 
เพื่ออำนวยความสะดวกให�แก.ผู�ใช�ระบบทั้งผู�ดูแลระบบ ผู�ปฏิบัติงาน และผู�ใช�หรือผู�ค�นคว�าเอกสารจากระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส� 

นอกจากนี้ หอจดหมายเหตุแห.งชาติควรคำนึงถึงการให�บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ผ.านสื่อช.องทางต.าง ๆ  
ท่ีสอดคล�องกับวิถีชีวิตและความต�องการของผู�ใช�หรือผู�ค�นคว�าเอกสารจดหมายเหตุ เนื่องจากในป�จจุบันสามารถเข�าถึง
ข�อมูลได�ง.ายโดยใช�เครือข.ายอินเทอร�เน็ต ซึ่งการนำข�อมูลไปใช�อาจถูกดัดแปลงให�สาระสำคัญหรือความรู�ที ่ได� 
จากจดหมายเหตุผิดเพี้ยนไปจากความเปFนจริง ดังนั้น หอจดหมายเหตุแห.งชาติควรสร�างความตระหนักให�แก.ผู �ใช�
เกี่ยวกับความสำคัญของเอกสารจดหมายเหตุ นอกเหนือไปจากการมุ.งเน�นด�านการให�บริการ เพื่อให�ผู�ใช�เกิดความ
เข�าใจและเห็นคุณค.าของเอกสารจดหมายเหตุท่ีตนกำลังเข�าถึง 

 

บทบาทของหอจดหมายเหตุแห#งชาติ 

 หอจดหมายเหตุแห.งชาติจำเปFนต�องปรับตัวให�เข�ากับยุคสมัยที่องค�กรส.วนใหญ.หันมาผลิตและใช�เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส�กันมากข้ึน โดยควรพัฒนาบทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบในหลากหลายด�าน ดังนี้ 
 1. พัฒนาองค�ความรู�ด�านเอกสารอิเล็กทรอนิกส� โดยอาจจัดทำในรูปแบบคู.มือ ระเบียบ ข�อบังคับ ฯลฯ  
เพื่อประโยชน�แก.เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงานทั้งขององค�กรภาครัฐและหอจดหมายเหตุแห.งชาติ ในการนำความรู�ดังกล.าว 
มาพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และงานบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส�  
 2. มุ .งเน�นแสวงหาความร.วมมือในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส� โดยร.วมมือกับองค�กรที ่มีความรู�
ความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อให�ข�อเสนอแนะในการออกแบบระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส� รวมถึง
ประชาสัมพันธ�และส.งเสริมให�องค�กรภาครัฐเกิดความรู�ความเข�าใจในการขอทำลาย ส.งมอบ และถ.ายโอนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส� 
 3. พัฒนาบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถด�านเทคโนโลยีอย.างต.อเนื่อง เพราะบุคลากรของหอจดหมายเหตุ
แห.งชาติถือเปFนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการจัดการและการให�บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส�  
 4. พิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงด�านเทคโนโลยีควบคู.ไปกับการรับมอบและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส� 
เนื่องจากในป�จจุบันความเสี่ยงต.อการโจมตีทางด�านเทคโนโลยีมีมาก ซึ่งอาจทำให�เอกสารอิเล็กทรอนิกส�ถูกนำไปใช�
ในทางที่ไม.ถูกต�อง ทั้งนี้ อาจพิจารณากำหนดขอบเขตในการให�บริการข�อมูล อาทิ รูปแบบการสืบค�น รูปแบบการทำ
สำเนา ฯลฯ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีด�านเทคโนโลยีท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 5. ให�ความสำคัญกับความต�องการของผู�ใช� อาจสำรวจหรือสอบถามผู�ใช�โดยตรง แล�วให�บริการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�ใช�ต�องการค�นคว�าก.อนเอกสารอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกและสนองตอบความต�องการของผู�ใช� 
ให�รวดเร็วและทันท.วงที อีกทั้งยังเปFนการลดค.าใช�จ.ายและเวลาในกรณีที่จะต�องให�บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส� 
ท่ีหอจดหมายเหตุแห.งชาติมีครอบครองไว�ท้ังหมดพร�อมกันในเวลาเดียว 
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สรุป 

 นักจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุถือเปFนบุคลากรที่สำคัญ เพราะเปFนผู�ขับเคลื่อนให�การดำเนินงานระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส�มีประสิทธิภาพ แม�ป�จจุบันการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ยังไม.มีแผนการดำเนินงาน 
ที่ชัดเจน แต.นักจดหมายเหตุควรมีความกระตือรือร�นในการแสวงหาความรู�ทางเทคโนโลยี รวมถึงหอจดหมายเหตุ
แห.งชาติก็ควรส.งเสริมให�บุคลากรเกิดความรู�ความเข�าใจในด�านดังกล.าว โดยอาจฝ{กอบรมเชิงปฏิบัติการให�ผู�ปฏิบัติ 
มีความรู�และชำนาญ เพื่อให�เกิดความเข�าในในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�ขององค�กรภาครัฐและระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส�ของหอจดหมายเหตุแห.งชาติท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการร�วมลงทุนของภาครัฐ 
ในการพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส&ของประเทศไทย 

 
ธนิตย�  บุณยะวันตัง 

นักวิเคราะห�งบประมาณชำนาญการ 
สำนักงบประมาณ 

 
จากการเข	ารับการฝกอบรมในหลักสูตรการเสริมสร	างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงาน 

สำหรับข	าราชการผู	มีผลสัมฤทธิ์สูงและการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ นครกวางโจวและเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ	ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให	เห็นว�า นับตั้งแต�ป5 ค.ศ. 1980 ซึ่งเมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) ได	รับเลือกให	เปCนหนึ่ง 
ในเมืองนำร�องของการพัฒนาไปสู �การเปCน “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ส�งผลให	การพัฒนาภายในมณฑลกวางตุ	ง 
เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรม การพัฒนาความเปCนเมือง และเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างรวดเร็ว จนกลาย 
เปCนมณฑลท่ีมีผลิตภัณฑKมวลรวมประชาชาติสูงที ่สุดในจีนติดต�อกันเปCนระยะเวลา 29 ป5 ตั ้งแต�ป5 ค.ศ. 1989  
(สถานกงสุลใหญ� ณ นครกวางโจว, 2018) และเซินเจิ้นได	กลายเปCนเมืองท่ีมีสัดส�วนของมูลค�าการนำเข	าส�งออกสูง 
เปCนลำดับ 1 ของมูลค�ารวมท้ังประเทศ ต้ังแต�ป5 ค.ศ. 2001 (สำนักงาน ก.พ, 2017) ซ่ึงหนึ่งในปPจจัยสำคัญท่ีสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างรวดเร็วของมณฑลกวางตุ	ง คือ การพัฒนาโครงสร	างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปCน
ศูนยKกลางทางด	านการคมนาคมและโลจิสติกสKทางภาคใต	ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการพัฒนาสนามบิน
นานาชาติขนาดใหญ�เปCนลำดับ 3 ของประเทศ และมีการพัฒนาท�าเรือน้ำลึกเพื่อรองรับปริมาณการถ�ายตู	สินค	าสูง 
เปCนลำดับ 2 ของประเทศ (สถานกงสุลใหญ� ณ นครกวางโจว, 2018) 
 สำหรับประเทศไทยในปPจจุบันภาครัฐได	มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ�เพื่อพัฒนาโครงสร	างพื้นฐาน 
ด	านคมนาคมและระบบโลจิสติกสKของประเทศให	เกิดความเชื่อมโยง ครอบคลุม และสนับสนุน การพัฒนาของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (The Special Economic Zone : SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) เพื่อเปCนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศให	พร	อมรองรับการค	าการลงทุน
จากทั้งในและต�างประเทศ รวมทั้งเปCนการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการให	บริการสาธารณะแก�ประชาชน  
แต�ในขณะท่ีการลงทุนในโครงสร	างพื้นฐานด	านคมนาคมและระบบโลจิสติกสKเปCนโครงการขนาดใหญ� ใช	เงินลงทุน 
เปCนจำนวนมาก จึงก�อให	เกิดแนวความคิดในการให	เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership : 
PPP) เพื่อเปCนการเปeดโอกาสให	เอกชนที่มีศักยภาพเข	ามาร�วมลงทุนกับภาครัฐในโครงการพัฒนาโครงสร	างพื้นฐาน
ขนาดใหญ� ภายใต	แนวทางจัดสรรความเสี่ยงอย�างเหมาะสมระหว�างภาครัฐและเอกชนในการร�วมกันลงทุน 
 อย�างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการพัฒนาโครงสร	างพื้นฐานขนาดใหญ�ส�วนมากเปCนการให	บริการสาธารณะ  
ซึ่งมีผลตอบแทนทางการเงินที่ไม�สูงมาก จึงส�งผลให	ภาครัฐต	องมีการสนับสนุนเงินร�วมลงทุน (Subsidy) สำหรับ
รูปแบบการร�วมลงทุนในโครงการที่ภาคเอกชนเปCนผู	รับความเสี่ยงทางด	านรายได	 และกรณีของการจ�ายค�าตอบแทน 
ในการดำเนินการ (Available Payment) สำหรับรูปแบบการร�วมลงทุนในโครงการที่ภาครัฐเปCนผู	รับความเสี่ยง
ทางด	านรายได	 ประกอบกับโครงการร�วมลงทุนขนาดใหญ�ของภาครัฐมีระยะเวลา ตั้งแต� 20 – 50 ป5 ด	วยเหตุนี้  
จึงควรมีการกำหนดมาตรการในการกำหนดสัดส�วนของวงเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการร�วมลงทุน 
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ของภาครัฐ ให	อยู�ในระดับที่เหมาะสมและไม�ส�งผลกระทบต�อเสถียรภาพ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ในอนาคต 
 

แนวคิดในการกำหนดกรอบสัดส�วนวงเงินงบประมาณสำหรับโครงการร�วมลงทุนของภาครัฐ 
 การกำหนดกรอบสัดส�วนวงเงินงบประมาณเพื่อเปCนค�าใช	จ�ายสำหรับโครงการร�วมลงทุนของภาครัฐ (PPP 
Ceiling) เปCนเครื่องมือรูปแบบหนึ่งท่ีถูกนำมาใช	ในการควบคุมกรอบภาระค�าใช	จ�ายท่ีเกิดข้ึน ให	อยู�ในระดับท่ีเหมาะสม
และไม�กระทบต�อเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ (IMF, 2018) โดยรูปแบบของการกำหนดกรอบสัดส�วน
วงเงินค�าใช	จ�าย สามารถจำแนกได	เปCน 2 รูปแบบสำคัญ ดังนี้ 

1. การกำหนดสัดส�วนของวงเงินค�าใช จ�ายที ่เกิดขึ ้นจากการร�วมลงทุนของภาครัฐในภาพรวม (Stock)  
เปCนรูปแบบการกำหนดสัดส�วนของวงเงินค�าใช	จ�ายท่ีเกิดข้ึนจากการร�วมลงทุนของภาครัฐในภาพรวม โดยเปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑKมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ซึ่งมีลักษณะคล	ายกับการกำหนดสัดส�วน
หนี้สาธารณะของประเทศ ดังเช�นกรณีของประเทศโคลัมเบีย ซึ่งได	กำหนดสัดส�วนภาระค�าใช	จ�ายของโครงการร�วม
ลงทุนของภาครัฐไว	ที่ไม�เกินร	อยละ 0.4 ของ GDP (IMF, 2018) อย�างไรก็ตาม การกำหนดสัดส�วนในลักษณะดังกล�าว
มีข	อจำกัดที่สำคัญ ในกรณีท่ีภาครัฐจะต	องมีข	อมูลรายละเอียดและแหล�งเงินของโครงการร�วมลงทุนทุกโครงการ 
อย�างครบถ	วน ถูกต	อง และครอบคลุมทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท	องถิ่น ตลอดจนข	อมูลของโครงการในอดีต 
ท่ียังก�อให	เกิดภาระค�าใช	จ�ายในปPจจุบันด	วย (Cebotari, 2008) 

2. การกำหนดสัดส�วนของวงเงินงบประมาณที่จะต องใช จ�ายในแต�ละป3 (Flow) เปCนรูปแบบการกำหนด
สัดส�วนของวงเงินงบประมาณท่ีภาครัฐจะต	องใช	จ�ายสำหรับโครงการร�วมลงทุนในแต�ละป5 โดยมีทั ้งกรณีของ 
การเปรียบเทียบกับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ�ายประจำป5และกรณีของการเปรียบเทียบกับรายได	ของรัฐบาล 
ในแต�ละป5 โดยสามารถยกตัวอย�างของกรณีศึกษาได	 ดังนี้ 

ลำดับท่ี ประเทศ การดำเนินการ 
1 สหราชอาณาจักร ไม�เกินร	อยละ 2 ของงบประมาณรายจ�ายประจำป5สำหรับค�าใช	จ�ายของโครงการ    

ท่ีเอกชนเปCนผ ู 	ดำเนินการ (Private Finance Initiative : PFI) ซ ึ ่งโครงการ    
ร�วมลงทุนเปCนหน่ึงในรูปแบบการดำเนินการดังกล�าว 

2 ฮังการ ี ไม�เกินร	อยละ 3 ของรายได	สุทธิของรัฐบาลในแต�ละป5 
3 บราซิล ไม�เกินร	อยละ 1 ของรายได	สุทธิของรัฐบาลกลางในแต�ละป5 

และไม�เกินร	อยละ 5 ของรายได	สุทธิของรัฐบาลท	องถ่ินในแต�ละป5 
4 เม็กซิโก ไม�เกินร	อยละ 10 ของรายได	สุทธิของรัฐบาลในแต�ละป5 
5 ไอรKแลนดK ไม�เกินร	อยละ 10 ของงบประมาณรายจ�ายประจำป5 

ท่ีมา : (Reyes-Tagle, 2018), (Irwin, Mazraani and Saxena, 2018), (IMF, 2018), (Parliamentary Budget Office, Ireland, 
2018), (Kim, Kim, Shin and Lee, 2011) 
 

 นอกจากนี ้ ในกรณีของสาธารณรัฐเกาหลีซ ึ ่งเปCนหนึ ่งในประเทศที ่ มีโครงการร�วมลงทุนของภาครัฐ 
เปCนจำนวนมากและยังไม�ได	มีการกำหนดกรอบสัดส�วนของโครงการร�วมลงทุนไว	 ก็ได	มีการศึกษาวิเคราะหKเกี่ยวกับ 
การกำหนดกรอบสัดส�วนดังกล�าว ซ่ึงผลการศึกษาก็ได	แสดงให	ถึงความจำเปCนในการท่ีจะต	องมีการติดตามและควบคุม
ภาระค�าใช	จ�ายที่เกิดขึ ้นจากการดำเนินโครงการร�วมลงทุนของภาครัฐ และได	มีการวิเคราะหKสัดส�วนของวงเงิน
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งบประมาณท่ีรัฐบาลของเกาหลีใต	จะต	องใช	จ �ายสำหรับโครงการร�วมลงทุน ในป5งบประมาณ ค.ศ. 2009  
ซึ่งผลการคำนวณปรากฏว�า สัดส�วนของวงเงินงบประมาณที่รัฐบาลของเกาหลีใต	จะต	องใช	จ�ายสำหรับโครงการ 
ร�วมลงทุนคิดเปCนร	อยละ 1.9 ของงบประมาณรายจ�ายประจำป5ดังกล�าว (Kim, Kim, Shin and Lee, 2011)  
 ด	วยเหตุนี้ จึงสะท	อนให	เห็นถึงความสำคัญของการกำหนดสัดส�วนของวงเงินงบประมาณที่รัฐบาลจะต	องใช	
จ�ายสำหรับโครงการร�วมลงทุนของภาครัฐ เพื่อเปCนการควบคุมภาระด	านการงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนิน
โครงการร�วมลงทุนในอนาคตให	อยู�ในระดับท่ีเหมาะสมและไม�กระทบต�อเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ 
 

การกำหนดกรอบสัดส�วนวงเงินงบประมาณสำหรับโครงการร�วมลงทุนของภาครัฐในประเทศไทย 
 สำหรับข	อเสนอในการกำหนดสัดส�วนวงเงินงบประมาณสำหรับโครงการร�วมลงทุนของไทยได	มีการวิเคราะหK
ใน 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

1. เหตุผลความจำเป0นในการดำเนินการ 
ในปPจจุบันรัฐบาลได	ให	ความสำคัญกับโครงการร�วมลงทุนเพื่อเปCนทางเลือกของแหล�งเงินที ่สำคัญ 

ในการพัฒนาโครงสร	างพื้นฐานของประเทศ และเปCนการเพิ่มประสิทธิภาพในการให	บริการสาธารณะแก�ประชาชน 
โดยได	มีการจัดทำแผนยุทธศาสตรKการให	เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2560 - 2564 และโครงการลงทุน
ภายใต	แผนยุทธศาสตรKด ังกล�าว (คณะกรรมการนโยบายการให	เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ, 2560)  
ซึ่งมีการประมาณการมูลค�าเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 1.6 ล	านล	านบาท โดยเปCนการลงทุนของภาคเอกชนประมาณ 
6 แสนล	านบาท หรือคิดเปCนประมาณร	อยละ 37.5 และส�วนที่เหลือประมาณ 1 ล	านล	านบาท หรือคิดเปCนประมาณ
ร	อยละ 62.5 จะเปCนการลงทุนของภาครัฐ รวมทั้งยังมีโครงการพัฒนาโครงสร	างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเปCนโครงการร�วมลงทุนของภาครัฐและยังไม�ได	ถูกรวมอยู�ในแผนยุทธศาสตรKการให	เอกชน 
ร�วมลงทุนดังกล�าว จึงเปCนการสะท	อนให	เห็นถึงความสำคัญและแนวโน	มของการดำเนินโครงการในลักษณะ 
ของการร�วมลงทุน รวมท้ังภาระค�าใช	จ�ายของภาครัฐท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการดำเนินโครงการดังกล�าว  

ดังนั ้น การกำหนดสัดส�วนของวงเงินงบประมาณสำหรับโครงการร�วมลงทุนจึงเปCนสิ ่งที ่สำคัญ             
ในการควบคุมและตรวจสอบภาระค�าใช	จ�ายของภาครัฐให	อยู �ในระดับที ่เหมาะสม สอดคล	องกับสภาวการณK              
ทางเศรษฐกิจและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ�ายประจำป5 โดยไม�ก�อให	เกิดผลกระทบต�อเสถียรภาพและ 
วินัยทางการเงินการคลังของประเทศ รวมทั้งเปCนการผลักดันให	เกิดการจัดลำดับความสำคัญของโครงการร�วมลงทุน 
เพื่อให	ภาระค�าใช	จ�ายที่จะเกิดขึ้นแก�ภาครัฐในอนาคตอยู�ภายในกรอบสัดส�วนของวงเงินงบประมาณสำหรับโครงการ 
ร�วมลงทุนท่ีกำหนด 

2. รูปแบบของการดำเนินการและสัดส�วนของวงเงินงบประมาณ 
สำหรับรูปแบบการกำหนดสัดส�วนของวงเงินงบประมาณสำหรับโครงการร�วมลงทุนของภาครัฐใน

ประเทศไทย กล�าวได	ว�า การกำหนดสัดส�วนของวงเงินค�าใช	จ�ายที่เกิดขึ้นจากการร�วมลงทุนของภาครัฐในภาพรวม 
(Stock) จะก�อให	เกิดข	อจำกัดในการรวบรวมข	อมูลรายละเอียดและแหล�งเงินของโครงการร�วมลงทุนที่ดำเนินการ 
โดยองคKกรปกครองส�วนท	องถิ่น และโครงการที่ใช	แหล�งเงินรายได	ของตนเองหรือกองทุนซึ่งข	อมูลของการดำเนินการ
ดังกล�าวจะอยู�ที่หน�วยงานเจ	าของโครงการ รวมทั้งข	อมูลของโครงการร�วมลงทุนที่ดำเนินการในอดีตและยังส�งผล 
ให	เกิดค�าใช	จ�ายในปPจจุบัน เพ่ือนำมาใช	ในการคำนวณสัดส�วนของวงเงินค�าใช	จ�ายที่เกิดขึ้นจากการร�วมลงทุนของ
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ภาครัฐในภาพรวม ในขณะท่ีรูปแบบการกำหนดสัดส�วนของวงเงินงบประมาณท่ีจะต	องใช	จ�ายในแต�ละป5 (Flow) จะทำ
ให	ภาครัฐสามารถคำนวณภาระด	านการงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจากค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการร�วมลงทุน 
ในแต�ละป5 เพื่อเปCนการควบคุมให	สัดส�วนของโครงการร�วมลงทุนของภาครัฐเปCนไปในระดับที่เหมาะสม ไม�กระทบ 
ต�อสัดส�วนของการดำเนินโครงการก�อหนี้ผูกพันข	ามป5งบประมาณรายการใหม�ที่จะเกิดขึ้น และไม�เปCนการกระทบ 
ต�อสัดส�วนการก�อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ�ายข	ามป5งบประมาณที่กำหนดไว	ไม�เกินร	อยละ 10 ของงบประมาณ
รายจ�ายประจำป5ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ดังนั้น การกำหนดสัดส�วนของวงเงิน
งบประมาณท่ีจะต	องใช	จ�ายในแต�ละป5 (Flow) จึงเปCนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการดำเนินการของประเทศไทย  

สำหรับการกำหนดสัดส�วนของวงเงินงบประมาณสำหรับโครงการร�วมลงทุนของภาครัฐ ได	วิเคราะหK
เบื้องต	นจากภาระผูกพันข	ามป5งบประมาณ ระหว�างป5งบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2562 เปรียบเทียบกับสัดส�วนการก�อ
หนี้ผูกพันงบประมาณรายจ�ายข	ามป5งบประมาณที่กำหนดไว	ไม�เกินกว�าร	อยละ 10 ของงบประมาณรายจ�ายประจำป5 
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งออกตามนัยของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อหาสัดส�วนสำหรับโครงการร�วมลงทุนของภาครัฐที่ไม�กระทบต�อสัดส�วนของรายการก�อหนี้
ผูกพันข	ามป5รายการใหม� รวมทั้งอยู�ภายในสัดส�วนการก�อหนี้ผูกพันข	ามป5งบประมาณ ตามนัยของกฎหมายวินัย
การเงินการคลังของรัฐ ซ่ึงสรุปได	 ดังนี้ 

ป3งบประมาณ 
วงเงินงบประมาณ
รายจ�ายประจำป3 

วงเงิน 
งบลงทุน 

กรอบวงเงิน 
การก�อหนี้ผูกพัน
ไม�เกินร!อยละ 10 

ภาระผูกพันข!าม
ป3งบประมาณ 

สัดส�วนท่ีเหลือภายใต!กรอบ
วงเงินการก�อหนี้ผูกพันข!ามป3 

วงเงิน ร!อยละ 
2553 1,700,000 214,369.0 170,000 69,154.7 100,845.30 5.93 
2554 2,070,000 345,617.0 207,000 108,767.2 98,232.80 4.75 
2555 2,380,000 438,555.4 238,000 95,291.9 142,708.10 6.00 
2556 2,400,000 450,373.8 240,000 124,848.0 115,152.00 4.80 
2557 2,525,000 441,128.6 252,500 125,627.6 126,872.40 5.02 
2558 2,575,000 449,475.8 257,500 151,305.1 106,194.90 4.12 
2559 2,720,000 544,354.3 272,000 189,037.8 82,962.20 3.05 
2560 2,733,000 548,871.9 273,300 207,706.1 65,593.90 2.40 
2561 2,900,000 659,780.9 290,000 243,355.9 46,644.10 1.61 
2562 3,000,000 649,138.2 300,000 243,732.2 56,267.80 1.88 

ท่ีมา : งบประมาณโดยสังเขปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562 

จากข	อมูลในตารางแสดงให	เห็นว�า แนวโน	มของภาระผูกพันข	ามป5งบประมาณเพิ่มสูงขึ้นอย�างต�อเนื่อง 
อันเปCนผลมาจากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ�ที ่ไม�สามารถดำเนินการให	แล	วเสร็จได	ภายในป5งบประมาณ  
โดยหากวิเคราะหKค�าเฉลี ่ยในช�วง 5 ป5หลัง ระหว�างป5งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 สัดส�วนภาระผูกพัน 
ข	ามป5งบประมาณคงเหลือต่ำกว�ากรอบอยู�เพียงร	อยละ 2.61 และในป5งบประมาณ 2561 เปCนป5ท่ี มีสัดส�วนภาระ
ผ ูกพ ันข 	ามป 5งบประมาณสูงท ี ่ส ุด น ับจากป 5งบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562 โดยม ีส ัดส �วนภาระผ ูกพัน 
ข	ามป5งบประมาณคงเหลือต่ำกว�ากรอบอยู�เพียงร	อยละ 1.61 ดังนั้น เพ่ือให	ภาระด	านการงบประมาณสำหรับโครงการ 
ร�วมลงทุนของภาครัฐอยู�ในระดับที่ไม�ก�อให	เกิดผลกระทบต�อสัดส�วนของรายการก�อหนี้ผูกพันข	ามป5งบประมาณ



 
 

37 

รายการใหม�ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสัดส�วนการก�อหนี้ผูกพันตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง
ของรัฐ จึงเห็นควรให	มีการกำหนดสัดส�วนของวงเงินงบประมาณสำหรับโครงการร�วมลงทุนของภาครัฐไม�เกินร	อยละ 
1.5 ของงบประมาณรายจ�ายประจำป5 

3. ผลสัมฤทธิ์และผลกระทบต�อผู!ท่ีเก่ียวข!อง 
การกำหนดสัดส�วนของวงเงินงบประมาณรายจ�ายประจำป5สำหรับโครงการร�วมลงทุนของภาครัฐ 

จะส�งผลให	ภาระค�าใช	จ�ายของโครงการร�วมลงทุนของภาครัฐที ่เกิดขึ ้นและจะเกิดขึ ้นในอนาคตอยู �ในระดับ                 
ที่เหมาะสม สอดคล	องกับสภาวการณKทางเศรษฐกิจและงบประมาณรายจ�ายของประเทศ โดยไม�ก�อให	เกิดผลกระทบ
ต�อเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังของประเทศ โดยสามารถวิเคราะหKผลกระทบของผู	ท่ีเก่ียวข	องได	 ดังนี้ 

1) ภาครัฐ : ส �งผลให	หน�วยงานเจ	าของโครงการเก ิดการจ ัดลำดับความสำคัญของโครงการ                
ร�วมลงทุนที่จะก�อให	เกิดภาระงบประมาณภายในหน�วยงานของตนเอง ในขณะที่หน�วยงานซึ่งเปCนผู	วิเคราะหKโครงการ
ร�วมลงทุนของภาครัฐในภาพรวมก็จะเกิดการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยมีการเปรียบเทียบความสำคัญ
ระหว�างโครงการที่มีลักษณะที่แตกต�างกัน เพื่อให	โครงการที่ได	รับอนุมัติตอบสนองต�อความจำเปCนเร�งด�วนและ 
ความต	องการของประชาชนในช�วงเวลาดังกล�าวได	อย�างเปCนรูปธรรม  

2) ภาคเอกชน : การกำหนดกรอบสัดส�วนดังกล�าวจะส�งผลให	ภาครัฐเกิดการวางแผนการลงทุน 
ของโครงการร�วมลงทุนที่ชัดเจน ซึ่งจะเปCนข	อมูลที่สำคัญสำหรับภาคเอกชนที่เกี ่ยวข	องในการเตรียมความพร	อม
ทางด	านแผนการดำเนินงาน แหล�งเงิน และบุคลากร เพ่ือเข	าร�วมการดำเนินโครงการร�วมลงทุนได	อย�างเหมาะสม 

3) ภาคประชาชน : การกำหนดสัดส�วนดังกล�าวจะทำให	สัดส�วนของค�าใช	จ�ายสำหรับการพัฒนา
โครงสร	างพ้ืนฐานอยู �ในระดับที ่เหมาะสม และไม�กระทบต�อการดำเนินมาตรการทางด	านเศรษฐกิจและสังคม   
ท่ีเก่ียวข	องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก	ไขปPญหาความเดือดร	อนของประชาชน  
 

บทสรุป 
การพัฒนาโครงสร 	างพื ้นฐานทางด	านการคมนาคมและระบบโลจ ิสต ิกส Kเป CนปPจจ ัยที ่สำคัญ                   

ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันและสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังกรณีตัวอย�าง
ของมณฑลกวางตุ	ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะที่ประเทศไทยการลงทุนในโครงสร	างพื้นฐาน ด	านการคมนาคม
และระบบโลจิสติกสKขนาดใหญ�มีข	อจำกัดทางด	านแหล�งเงินของรัฐ การให	เอกชนร�วมลงทุน ในกิจการของรัฐ 
จึงเปCนทางเลือกของแหล�งเงินที่สำคัญในการพัฒนาโครงสร	างพื้นฐานของประเทศ อย�างไรก็ตาม รูปแบบการร�วมลงทุน 
ในปPจจุบันก็ยังคงก�อให	เกิดภาระด	านการงบประมาณในระยะยาวของประเทศ ด	วยเหตุนี้ จึงไปสู�การเสนอแนวทาง 
การกำหนดสัดส�วนของวงเงินงบประมาณรายจ�ายประจำป5สำหรับโครงการร�วมลงทุนของภาครัฐ ในสัดส�วนไม�เกินร	อยละ  
1.5 ของงบประมาณรายจ�ายประจำป5 เพ่ือเปCนการควบคุมภาระค�าใช	จ�ายท่ีเกิดข้ึนและจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู�ในระดับ
ท่ีเหมาะสม สอดคล	องกับสภาวการณKทางเศรษฐกิจ และไม�ก�อให	เกิดผลกระทบต�อเสถียรภาพและวินัยทางการเงิน 
การคลังของประเทศ  
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ธัญญารัตน� ป�ทมพงศา 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ 

 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 
1. ความรู�และประสบการณ;จากการฝ�กอบรม 

การฝ�กอบรม “หลักสูตรการเสริมสร�างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข�าราชการ 
ผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง” ท้ังในส�วนของการอบรมให�ความรู� การฝ�กปฏิบัติการลงพ้ืนท่ีในจังหวัดระยอง และการศึกษาดูงาน 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให�ได�รับความรู�และประสบการณ8ต�าง ๆ มากมาย ท้ังในมุมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน เป;นการเสริมทักษะและความสามารถของตนเอง รวมท้ังสามารถนำมาประยุกต8ใช� กับ 
การปฏิบัติงานในป=จจุบันได� โดยสรุปสาระสำคัญได� ดังนี้ 

การบริหารจัดการองค8กรอย�างมีกลยุทธ (Strategic Management) ป=จจัยสำคัญ คือองค8กรต�องก�าวให�ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย�างรวดเร็วในป=จจุบัน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง Disruptive Technology ท่ีเปลี่ยนแปลง
อย�างก�าวกระโดด ขณะท่ีนโยบายสาธารณะต�าง ๆ ไม�สามารถปรับตัวได�ทัน ก�อให�เกิดช�องว�าง (gap) ระหว�างกันข้ึน 
ดังนั้ น  องค8กรจึ งต� องมีการทบทวนนโยบาย แผน  และมาตรการต� าง ๆ  เพ่ื อปรับ เปลี่ ยน ให� เหมาะสม 
กับการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ การพัฒนาบุคลากรในองค8กรให�มีความรู�ความเข�าใจ และสามารถปรับกระบวนการ 
ทางความคิดให�ทันกับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปได� (Global Mindset) เป;นอีกหนึ่งป=จจัยท่ีมีความสำคัญมากเช�นกัน 
นอกจากนี้ การสื่อสารระหว�างผู�นำองค8กรและบุคลากรต�องมีความชัดเจนและต�อเนื่อง อันจะนำพาองค8กรไปสู�
เปWาหมายได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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จากประสบการณ8การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได�แก� สถานกงสุลใหญ� ณ นครกวางโจว รวมท้ัง 

Guangzhou Urban Planning Exhibition Center และ Guangzhou Metro Museum พบว�าผู�นำของประเทศ 
มีวิสัยทัศน8และเด็ดขาด ส�งผลให�การดำเนินนโยบายต�าง ๆ เป;นไปได�อย�างรวดเร็วและต�อเนื่องตามเปWาหมายท่ีต้ังไว� 
อาทิ นโยบายท่ีเก่ียวข�องกับการลดมลพิษทางอากาศในเขตเมือง ด�วยการวางผังเมืองอย�างเป;นระบบ มีระบบขนส�ง
สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงถึงกัน และมีค�าบริการไม�แพง รวมท้ังมาตรการท่ีเก่ียวข�องกับยานยนต8 ท่ีเห็น 
ได�ชัดเจนคือการส�งเสริมการใช�ยานยนต�ไฟฟ+า (Electric Vehicle: EV) โดยเน�นท่ีรถสาธารณะเป;นลำดับแรก (รถไฟ 
รถบัส และรถแท็กซ่ี) ทางด�านรถส�วนบุคคลก็มีมาตรการท่ีชัดเจน เช�น การขอปWายทะเบียนรถใหม�ในกรุงป=กก่ิง 
ซ่ึงมีการจับฉลากทุกเดือน รัฐจะจัดสรรโควตาให� EV มีโอกาสจับฉลากได�มากกว�า รวมท้ังค�าบริการขอทะเบียนรถ EV  
จะถูกกว�ารถท่ีใช�น้ำมัน และค�าจอดรถของ EV จะถูกกว�ารถท่ีใช�น้ำมัน เป;นต�น จะเห็นได�ว�ามาตรการต�าง ๆ ข�างต�น
ส�งผลให�การเติบโตของ EV ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป;นไปได�อย�างรวดเร็ว เนื่องจากนโยบายท่ีชัดเจนและ 
มีการผลักดันอย�างเป;นรูปธรรม ส�งผลให�เกิดความเชื่อม่ันท้ังภาคเอกชนในการลงทุน (บริษัท BYD ซ่ึงเป;นบริษัทชั้นนำ
ในการผลิต EV ท้ังรถยนต8และรถรางโมโนเรลไฟฟWาท่ีมีแผนขยายไปท่ัวประเทศจากนโยบายของรัฐบาล) นอกจากนี้ 
ผู�ใช�รถก็มีความม่ันใจและมีแรงจูงใจมากพอท่ีจะตัดสินใจเปลี่ยนมาใช� EV ดังนั้น เม่ือคนหันมาใช� EV มากข้ึน ส�งผลให�
การลดมลพิษทางอากาศในเขตเมืองประสบความสำเร็จได�ตามเปWาหมาย 

นอกจากนี้  ป=จจุ บัน ซ่ึงเป;นยุคแห� งข�อมูลข�าวสาร Data Analytics เป;นกระบวนการท่ีสำคัญมาก 
ในการจัดการข�อมูลเพ่ือให�ได�คำตอบสำหรับความต�องการขององค8กร โดยข�อมูลท่ีถูกต�อง ต�อเนื่อง ทันสมัย และ 
มีการจัดเก็บอย�างเป;นระบบเป;นพ้ืนฐานท่ีสำคัญสำหรับการวิเคราะห8เพ่ือกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการต�าง ๆ 
ท้ังนี้ ข�อมูลท่ีได�จากการวิเคราะห8 ควรเลือกรูปแบบในการสื่อสาร (Data Visualization) ให�เหมาะสมกับผู�รับสาร 
ในกลุ�มต�าง ๆ เพ่ือให�การสื่อสารนั้นเป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพ จากประสบการณ8การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง 
เริ่มมีการนำข�อมูลด�านประชากรมาใช�ในการวิเคราะห8 เช�น การเติบโตของประชากรแฝงท่ีเข�ามาทำงานในพ้ืนท่ี 
กับป=ญหาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นอกจากนี้ จากประสบการณ8การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พบว�าเป;นประเทศท่ีให�ความสำคัญกับการเก็บข�อมูลมาก โดยเฉพาะอย�างยิ่งข�อมูลพฤติกรรมของคน 
ในประเทศ อาทิ การเดินทาง การซ้ือของออนไลน8 และการขับข่ี ซ่ึงจะถูกนำมาวิเคราะห8เพ่ือกำหนดมาตรการต�าง ๆ 
ได�อย�างเหมาะสม 

อย�างไรก็ตาม ในยุคท่ีมีการเปลี่ยนผ�านไปเป;นดิจิทัล (Digital Transformation) ส�งผลให�การดำเนินชีวิต 
มีความคล�องตัวและรวดเร็วข้ึน นอกจากนี้ ป=ญญาประดิษฐ8 (Artificial Intelligence : AI) เป;นสิ่งใกล�ตัวท่ีเริ่มเข�ามามี
บทบาทกับมนุษย8มากข้ึน จากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได�แก� บริษัท UBTech ซ่ึงเป;นบริษัท 
ท่ีผลิตหุ�นยนต8 AI ระดับโลก พบว�ามีการประยุกต8ใช� AI ในหลายมิติท้ังด�านการเรียนการสอน ด�านสุขภาพ การกู�ภัย 
และความบันเทิง เป;นประเด็นท่ีควรคิดต�อว�าในอนาคต AI อาจแทนท่ีมนุษย8ได�ในงานบางประเภทท่ี AI สามารถ 
learning ได� ท้ังนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนมียุทธศาสตร8ระยะยาวคือ Chinese Dream ท่ีจะทำให�ประชาชนมีชีวิต
ความเป;นอยู�ท่ีดีข้ึน โดยมียุทธศาสตร8ระยะสั้น ได�แก� การยกระดับคุณภาพสินค�า เพ่ิม 10 อุตสาหกรรมใหม� (Made in 
China 2025) ซ่ึงหนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรม AI โดยสนับสนุนให�เกิด AI Economy in 2030 เป;นต�น อย�างไรก็ดี  
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จากการศึกษาดูงาน ณ South China University of Technology ซ่ึงมีการเรียนการสอนเก่ียวกับ AI ได�ให�แง�คิด 
ในการเตรียมรับมือเก่ียวกับความปลอดภัย เม่ือ AI เข�ามาเก่ียวข�องกับชีวิตประจำวันมากข้ึน  

การส�งเสริมให�เกิด “สังคมแห>งการเรียนรู@และนวัตกรรม” เป;นอีกหนึ่งด�านท่ีผู�นำของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ให�ความสำคัญ จากประสบการณ8 ศึกษาดูงาน ณ Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and 
Entrepreneur Hub พบว�าเป;นพ้ืนท่ีท่ีเปuดให�คนรุ�นใหม�ท่ีมีความคิดสร�างสรรค8ได�เข�ามารวมตัว สร�างงาน และ 
แสดงงาน มีการจัดสรรพ้ืนท่ีไว�อย�างครบวงจร ท้ังพ้ืนท่ีทำงานท่ีมีบริการเครื่องมือเครื่องใช�อย�างครบครัน ห�องสมุด 
อาคารแสดงผลงาน และหอพัก ซ่ึงป=จจุบันมีมากกว�า 300 กลุ�ม ท่ีเข�ามาใช�บริการสถานท่ีนี้และออกไปพัฒนาต�อยอด
จนประสบความสำเร็จ 

นอกจากนี้ ในการอบรมยังมีโอกาสได�เรียนรู�จากประสบการณ8ของวิทยากรท่ีเคยร�วมงานกับบริษัท Google 
โดย Google เกิดจาก vision ของผู�บริหาร ซ่ึงบุคลากรในองค8กรเข�าใจ Mission ขององค8กรเป;นอย�างดีอันจะส�งผล
อย�างยิ่งต�อความสำเร็จขององค8กร ท้ังนี้ ในส�วนของผลิตภัณฑ8ของ Google สามารถตอบโจทย8ลูกค�าได�มากมาย  
เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงให�ชีวิตความเป;นอยู� ดี ข้ึน รวมท้ัง มีการสร�าง “great place” สำหรับการทำงานให�สนุก  
เพ่ือสร�างสรรค8งานต�าง ๆ โดย Google ให�ความสำคัญกับการคัดเลือกคนเข�าทำงาน เน�นคนท่ีมีตรรกะทางความคิด  
มีความเป;นผู�นำ ทำงานเป;นทีม มีความสามารถ และคำนึงถึงลูกค�าเป;นสำคัญ  

 

2. การประยุกต;ใช�งานและข�อเสนอการเปล่ียนแปลง 
จากความรู�และประสบการณ8ท่ีได�รับมาจากการฝ�กอบรม การลงพ้ืนท่ี และการศึกษาดูงาน ท้ังภายใน 

ประเทศและต�างประเทศดังกล�าวข�างต�น สรุปข�อเสนอแนะในการพัฒนาได� ดังนี้ 
1)  ด�านบุคลากร  

ควรส�งเสริมให�มีการพัฒนาบุคลากร ท้ังด�านการคิดวิเคราะห8 การมองภาพองค8รวม และเชื่อมโยง 
อย�างเป;นระบบ รวมท้ังกระตุ�นให�บุคลากรมีความสนใจใฝxรู�ในข�าวสาร ความรู� เทคโนโลยี และนวัตกรรมต�าง ๆ ของโลก  
สามารถปรับกระบวนการคิดให� เป;น Global Mindset ได�  เพ่ือให�ก� าวทันสิ่ งเหล�านั้น พร�อมท่ีจะรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลง สามารถเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการต�าง ๆ ได�อย�างเหมาะสมกับสถานการณ8 โดยเน�น 
การทำงานเชิงรุกให�มากข้ึน  

2)  ด�านระบบการทำงาน  
- ควรสนับสนุนการทำงานแบบ Cross-functional เพ่ือการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ัง

ควรมีการหมุนเวียนงานเพ่ือให�บุคลากรมีความรอบรู�ซ่ึงสามารถนำมาบูรณาการใช�ประโยชน8ได� 
- ควรให�ความสำคัญกับเรื่องข�อมูล เนื่องจากข�อมูลท่ีถูกต�อง ครบถ�วน ทันสมัย และมีการจัดเก็บ 

อย�างเป;นระบบ จะนำมาซ่ึงการวิเคราะห8ท่ีถูกต�อง อันจะส�งผลให�การเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการต�าง ๆ 
เป;นไปอย�างเหมาะสม 

- การสื่อสารภายในองค8กรเป;น เรื่องท่ีสำคัญมาก การสื่ อสารท่ีชัด เจนและต�อเนื่ องจะส�งผล 
ให�การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล�วงตามเวลา  

- การสื่อสารกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียควรมีความต�อเนื่อง ควรเลือก “สาร” ให�เหมาะสมกับ “ผู�ฟ=ง”  
แต�ละกลุ�มเพ่ือความเข�าใจ ท้ังนี้ ควรให�ความสำคัญกับการให�ข�อมูลแก�ผู�ท่ีได�รับผลกระทบจากโครงการต�าง ๆ ล�วงหน�า
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เพ่ือทำความเข�าใจและสร�างการมีส�วนร�วมอย�างจริงใจและโปร�งใส อันจะส�งผลให�การพัฒนาโครงการต�าง ๆ ไม�เกิด 
การต�อต�าน 

 
3)  ด�านการขับเคล่ือนนโยบาย 

การขับเคลื่อนนโยบายต�าง ๆ ภาครัฐต�องมีเปWาหมายท่ีชัดเจนและต�อเนื่อง เพ่ือให�ภาคเอกชนเกิดความ
เชื่อม่ันในการลงทุนและภาคประชาชนเกิดความม่ันใจต�อนโยบาย เช�น เรื่องยานยนต8ไฟฟWา (EV) นอกจากมาตรการ 
จูงใจต�าง ๆ แล�ว อาจจำเป;นต�องมีมาตรการบังคับหรือกฎระเบียบต�าง ๆ เข�ามาสนับสนุน เพ่ือให�การดำเนินการ
บรรลุผลได�ตามเปWาหมาย 
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“ตั้งรับ”หรือ “วิ่งหนี” เมื่อ AI กำลังมา 
 

      ธัญสุดา หน�อแก�ว   
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ 
กรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ 

 
 คุณเคยต้ังคำถามกับตัวเองหรือไม�ว�า หากวันหนึ่งหุ�นยนต�ท่ีมีระบบ AI หรือ ป$ญญาประดิษฐ� เข+ามาแทนท่ีเรา
จะเป.นอย�างไร เราจะอยู�ร�วมกับหุ�นยนต�อย�างไร จะแบ�งงานกันทำได+หรือไม� สิทธิมนุษยชนที่มีเพื่อมนุษย�เท�านั้น 
จะต+องถ�ายเทไปให+หุ�นยนต�บ+างหรือไม� เราควรจะต+องหยุดยั้งความชาญฉลาดของหุ�นยนต� หรือว�าเราควรจะปรับตัว
ยอมรับ และพัฒนาเทคโนโลยีต�อไป คำถามมากมายเหล�านี้ ไม�ใช�เพียงเรื่องในจินตนาการหรือไกลตัว เนื่องจากป$จจุบัน
โลกแห�งยุคดิจิทัลมีความล้ำหน+าที ่สามารถสร+างให+ AI ประมวลผล คิดว ิเคราะห� เคลื ่อนไหว และตอบโต+ 
ได+เช�นเดียวกับมนุษย� ซ่ึงในอนาคตอาจฉลาดมากกว�ามนุษย�ด+วยซ้ำ 
 

AI คือ อะไร  
 AI เป.นนวัตกรรมท่ีพัฒนาจาก Neural Network ท่ีเกิดข้ึนมาในช�วงปE 2493 โดยเริ่มต+นต้ังแต�สามารถเรียนรู+

และเลียนแบบการตัดสินใจของมนุษย�ผ�านตรรกะหรือกฎที่กำหนดขึ้น สามารถศึกษาและจดจำรูปแบบ (Pattern 
Recognition) และทำนายหรือประเมินผลลัพธ�ท่ีอาจเกิดข้ึน และป$จจุบัน AI สามารถฝSกฝนและพัฒนาตัวเองได+ 
 

สถานการณ ป"จจุบันของ AI 
สถานการณ�ของ AI ในป$จจุบันมีการพัฒนาอย�างรวดเร็ว และถูกนำไปใช+ในหลาย ๆ ด+าน จนกระท่ัง 

อาจทำให+มนุษย�เกิดความรู+สึกหวาดหวั่นได+ เช�น การใช+หุ�นยนต�สังหาร (Killer robot) ซึ่งเป.นหุ�นยนต�ท่ีใช+ในการ
ลาดตระเวนและติดอาวุธสามารถสังหารได+โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ประเด็นดังกล�าวเริ ่มเข+าสู�ความสนใจขององค�การ
สหประชาชาติ ต้ังแต�ปE 2556 โดยนายคริสตอฟ เฮน ผู+รายงานพิเศษแห�งสหประชาชาติด+านการสังหารนอกระบบและ
การประหารตามอำเภอใจได+เรียกร+องให+รัฐต�าง ๆ ระงับการใช+หุ �นยนต�ดังกล�าว จนกระทั่งในป$จจุบันมีการเสนอ 
ให+จัดทำสนธิสัญญาต�อต+านหุ �นยนต�สังหารเพื ่อให+มีผลบังคับใช+ทางกฎหมาย อย�างไรก็ตามยังมีหลายประเทศ 
ที่คัดค+าน เช�น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย อังกฤษ อิสราเอล สำหรับประเทศจีนนั้น แม+จะสนับสนุนการห+ามใช+หุ�นยนต�
สังหาร แต�ยังคงสนับสนุนให+มีการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล�าวอยู�  

 

ในปE 2560 ซาอุดิอาระเบียได+มอบสถานะพลเมืองให+แก�หุ �นยนต� “โซเฟEย” สร+างโดยนายเดวิด แฮนสัน  
ชาวอเมริกัน ซ่ึงโซเฟEยสามารถโต+ตอบคำถามต�าง ๆ และเคลื่อนไหวได+อย�างมนุษย� และเปaาหมายของผู+สร+างฯ ต+องการ
ทำให+ฉลาดกว�ามนุษย� พร+อมทั ้งสามารถเร ียนรู +  ม ีความคิดสร+างสรรค� เข+าใจความรู +ส ึกของมนุษย� รวมท้ัง 
มีความเห็นอกเห็นใจด+วย ยิ ่งไปกว�านั ้น การให+สิทธิแก�หุ �นยนต� (Robot Rights) ยังได+ถูกกล�าวถึงในสภายุโรป 
(European Parliament)  โดยจะมอบสถานะบุคคลอิเล็กทรอนิกส� (Electronic personhood) แก� “หุ �นยนต�
อัจฉริยะ” (smart robot) ที ่มีความสามารถในการเรียนรู +ผ �านประสบการณ�และปฏิสัมพันธ� สามารถทำงาน 
ได+โดยอัตโนมัติผ�านการตอบสนองข+อมูลจากเซ็นเซอร� และปรับตัวได+ตามสภาพแวดล+อมเท�านั้น แต�การให+สิทธิหุ�นยนต�
ของสภายุโรปได+ถูกคัดค+าน เนื่องจากเป.นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย�างร+ายแรง อย�างไรก็ตาม มีการวิเคราะห�ว�า  
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การให+สิทธิแก�หุ�นยนต�ดังกล�าวเพ่ือประโยชน�ในการเข+าถึงประกันให+มีการชดใช+ความเสียหายได+ แต�ไม�ได+เสนอให+มีสิทธิ
พื้นฐานเหมือนบุคคล ทั้งนี้ ที่ผ�านมาในศาลต�างประเทศเคยตัดสินให+แม�น้ำและอุทยานแห�งชาติมีสถานะบุคคลมาแล+ว 
เช�น แม�น้ำ Whaganui  และอุทยานแห�งชาติ Te Urewera ในประเทศนิวซีแลนด� เนื ่องจากมีเปaาหมายให+มี 
การปกปaองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการสร+างหน+าท่ีทางกฎหมายแก�รัฐ ดังนั้น เป.นไปได+หรือไม�ท่ีหุ�นยนต�ซ่ึงเป.น
สิ่งท่ีไม�มีชีวิตเช�นเดียวกับ แม�น้ำและอุทยานแห�งชาติ จะสามารถมีสิทธิได+ในวันนึง 

 

นอกจากนี้ เมื่อปE 2559 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลอนดอน มหาวิทยาลัยเชฟฟmวด� สหราชอาณาจักร และ
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ได+ทดลองให+หุ�นยนต�ตัดสินคดีในศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European 
Court of Human Rights) พบว�าสามารถคาดการณ�คำพิพากษาได+ถูกต+องถึงร+อยละ 79 โดยระบบทำการวิเคราะห�
จากคดีจำนวน 584 คดีท ี ่ เคยมีการตัดส ินว �าละเม ิดส ิทธ ิมน ุษยชนในกรณีต �าง ๆ อย �างไรก็ตาม น ักว ิจัย 
เห็นว�า AI ไม�สามารถท่ีจะมาแทนทนายความ หรือผู+พิพากษาได+ แต�จะเป.นสิ่งท่ีจะช�วยให+พิจารณาคดีได+เร็วข้ึนมากกว�า 
 

AI ส&งผลกระทบอย&างไร 
 จากข+างต+นจะพบว�า AI มีทั้งข+อดีและข+อท+าทาย ข+อดี ของ AI คือ จะเป.นตัวช�วยสำคัญในการจัดเก็บข+อมูล
จำนวนมากอย�างเป.นสัดส�วน สามารถแยกข+อมูลได+อย�างมีประสิทธิภาพ ลดเวลา และขั้นตอน รวมทั้งสามารถ 
คิดวิเคราะห�สิ่งท่ีอยู�ในรูปแบบท่ีระบบถูกเขียนไว+ได+ เช�น การวางระบบของหุ�นยนต�ผู+พิพากษา จะมีการแยกจัดเก็บไฟล�
ในแต�ละฐานความผิดไว +แยกส�วนกัน ดังนั ้น หากมีคดีทรมานเกิดขึ ้น หุ �นยนต�สามารถที ่จะพิจารณาข+อมูล 
ในส�วนทรมานที่เคยมีการพิพากษาผ�านมาและวิเคราะได+อย�างรวดเร็ว นอกจากนี้ การมี AI จะช�วยกระตุ+นให+มนุษย�
จะต+องพัฒนาศักยภาพของตนเองให+มากข้ึน ไม�ให+มีการถูกแทนท่ีได+  
 สำหรับข+อท+าทาย คือ AI อาจทำให+เกิดความผิดพลาดหรือไม�สามารถพิจารณาเรื่องที่ละเอียดอ�อนหรือเรื่อง
สำคัญได+ เนื่องจาก AI อาจไม�สามารถคัดกรองข+อมูลได+ซับซ+อนเท�ากับมนุษย�ที่จะต+องอาศัย ดุลพินิจประสบการณ� 
ศีลธรรม หรือบริบทแวดล+อมอื่น ๆ ที่ AI ไม�อาจรับรู+ได+ นอกจากนี้ หาก AI ไม�ได+อยู�ภายใต+การควบคุมของมนุษย�  
อาจทำให+เก ิดป $ญหาเร ื ่องความโปร �งใสและความถูกต +อง ย ิ ่งไปกว �าน ั ้น นายเดว ิด เคย � ผ ู +รายงานพิเศษ 
แห �งสหประชาชาต ิด +านการส �งเสร ิมและค ุ +มครองเสร ีภาพในการแสดงความค ิดเห ็นและการแสดงออก  
ได+ออกรายงานเมื ่อปE 2561 ว �า AI อาจละเมิดสิทธ ิส �วนตัว เนื ่องจากมักมีการเก็บข+อมูลส�วนบุคคลเอาไว+  
อีกท้ัง อาจเป.นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและเลือกปฏิบัติเนื่องจาก AI มักคัดเลือกสิ่งท่ีเราควรจะได+เห็นหรือ
อยากจะโฆษณา และทำให+เราถูกปmดก้ันจากข+อมูลอ่ืน ๆ 
 

รัฐควรดำเนินการอย&างไร 
1.รัฐควรปรับตัว และเตรียมตัวให+มีความรู+เท�าทัน AI และใช+ AI อย�างระมัดระวังในบริการต�าง ๆ เนื่องจากอาจมี 
การกระทบและละเมิดสิทธิของบุคคลได+ โดยเฉพาะการรั่วไหลของข+อมูลส�วนบุคคล 
2. รัฐควรออกนโยบายหรือกฎหมายเพื่อควบคุมการใช+งาน AI เพื่อกำหนดหน+าที่และความรับผิดชอบให+กับผู+เขียน
ระบบ คุ+มครองผู+ใช+งาน และเยียวยาผู+เสียหาย โดยอาศัยแนวทางตามกรอบการออกแบบและพัฒนาระบบทำงาน AI 
ท่ีสมาชิกของ IEEE สถาบันวิศวกรรมไฟฟaาและอิเล็กทรอนิกส�ท่ัวโลกได+ยกร�าง โดยยึดถือหลักการต�อไปนี้ 

2.1 Human Rights : คำนึงถึงและไม�ล�วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 
2.2 Well-being : ให+ความสำคัญกับความเป.นอยู�ของมนุษย� 
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2.3 Accountability : รับรองได+ว�าคนที่ออกแบบ ผู+ผลิต เจ+าของ และผู+ใช+เทคโนโลยีมีความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบได+ 

2.4 Transparency : รับรองได+ว�ามีความโปร�งใสในการทำงาน 
2.5 Awareness of Misuse : รับรู+ว�าใช+ในทางท่ีผิด 

3. รัฐควรศึกษาการให+สิทธิของหุ�นยนต�อย�างจริงจัง เนื่องจากการให+สิทธิพลเมืองแก�หุ�นยนต� ในขณะที่ยังมีบุคคล 
หลายหลายกลุ�มที่ยังไม�ได+สิทธินั ้นอยากทำให+เกิดป$ญหาความขัดแย+งในสังคมเกิดขึ้น ประกอบกับสิทธิพลเมือง 
จะนำไปสู�สิทธิอ่ืน ๆ ด+วย เช�น สิทธิในการเลือกต้ัง สิทธิในการชุมนุม สิทธิในการได+รับสวัสดิการจากรัฐ 
4. รัฐจะต+องมีนโยบายและสัดส�วนที่เหมาะสมในการนำ AI หรือหุ�นยนต�มาใช+ในการทำงาน รวมทั้งกำหนดประเภท
ของงานที ่สามารถใช+ AI หรือหุ �นยนต�แทนได+ เนื ่องจากอาจทำให+มนุษย�ไม�มีงานทำ ทำให+ไม�มีเงินเพื ่อยังชีพ  
ซ่ึงจะนำไปสู�ป$ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ ได+ 
 

กรมคุ,มครองสิทธิและเสรีภาพควรดำเนินการอย&างไร 
1. พัฒนาบุคลากรให+มีความรู+เท�าทันสิทธิใหม� ๆ ท่ีเก่ียวข+องกับเทคโนโลยีมากข้ึน เช�น สิทธิท่ีจะถูกลืม (Right to be 

forgotten) 
2. ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับช�องโหว�ของกฎหมายที่อาจทำให+ AI กระทำการละเมิดสิทธิของบุคคลได+ รวมทั้งศึกษา

แนวทางในการเยียวยาผู+เสียหาย  
3. ส�งเสริมความรู+ความเข+าใจและสร+างความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนแก�ผู+ออกแบบ ผู+ผลิต และผู+ใช+งาน AI  
 

จากทั้งหมดที่กล�าวมาจะเห็นได+ว�า AI แม+จะสามารถคิดวิเคราะห�ได+ด+วยตัวเองแล+ว แต�ในจุดเริ่มต+น AI ก็ยังอยู�
ภายใต+การควบคุม การออกแบบ การปaอนข+อมูล และการพัฒนาระบบโดยมนุษย� ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือผู+ออกแบบ 
ผู+ผลิต และทุกกระบวนการในห�วงโซ�อุปทานจะต+องมีเข+าใจหลักการสิทธิมนุษยชน มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ และ
ปฏิบัติการตามกฎหมาย รวมทั้งภาครัฐจะต+องควบคุมดูแลการดำเนินการอย�างเข+มงวด ต+องมีการเตรียมความพร+อม
เพื่อรับความเสี ่ยงต�อสังคมที่ไม�คาดคิดอย�างเหมาะสม กระตุ+นให+มีการพัฒนา AI โดยเน+นมนุษย�เป.นศูนย�กลาง  
เพราะในท+ายท่ีสุดแล+ว เรานำ AI มาใช+เพ่ือก�อให+เกิดประโยชน�สูงสุดต�อมนุษย�และสังคม  
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โลกในยุคดิจิทัล 
 

ประเสริฐ  สินเสริมสุขสกุล 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

 

โลกป�จจุบันเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็ว 
 

ในช�วงไม�ก่ีทศวรรษท่ีผ�านมา ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีได�เติบโตอย�างก�าวกระโดด โลกอยู�ในยุค 
ท่ีเทคโนโลยีพัฒนาแบบทวีคูณ (exponential growth) ตัวอย�างของ exponential growth ท่ีเห็นได�ชัด คือ ความจุ
ของอุปกรณ=เก็บข�อมูลต�าง ๆ ท่ีเปลี่ยนจาก cassette ไปสู� floppy disk, CD, DVD, Blu-Ray และ USB flash drive 
ซ่ึงมีหน�วยความจุสูงข้ึนตามลำดับจากระดับกิโลไบต= (พันไบต=) ไปสู�เมกะไบร= (ล�านไบต=) กิกะไบต= (พันล�านไบต=) และ 
เทระไบต= (ล�านล�านไบต=) คอมพิวเตอร=มีขนาดเล็กลงแต�กลับมีประสิทธิภาพประมวลผลได�เร็วข้ึน เปWนไปตามกฎ 
ของมัวส= (Moore’s Law) ซ่ึงให�ข�อสังเกตว�าจำนวนทรานซิสเตอร=บนวงจรรวมจะเพ่ิมเปWนเท�าตัวในทุก ๆ สองป\  
ซ่ึงผลลัพธ=คือความเร็วในการประมวลผลมีการเติบโตแบบทวีคูณ ดีข้ึนถึงพันเท#าทุก ๆ สิบป% โทรศัพท=มือถือพัฒนา 
จากปุ̂มกด ใช�ได� เพียงการพูดคุย จนเกิดเปWน smart phone ท่ีใช� ติดต�อสื่อสารได�หลากหลายรูปแบบ เกิดเทคโนโลยีใหม�  
ต�าง ๆ มากมายท่ีพัฒนาและเติบโตอย�างรวดเร็วในเวลาไม�ถึงช�วงหนึ่งอายุคน ท้ัง Artificial Intelligence, Big Data, 
Robotic, 3D printing, Internet of Things, Block Chain, Drone, Virtual Reality, Self-Driving Cars เปWนต�น  
ท่ีในอนาคตอันใกล�จะเข�ามามีบทบาทต�อการใช�ชีวิตประจำวันของเราทุกคนอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� 
 

ยุคดิจิทัล จะอยู�รอดต องปรับตัวให ไว 
 

การเปลี่ยนเปลงใด ๆ ย�อมนำมาสู�การปรับตัวเพ่ือการอยู�รอด แนวคิดเรื่อง “การปรับตัว” ปรากฏ 
อย�างเด�นชัดในทฤษฎีวิวัฒนาการและกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ชาร=ลส= ดาร=วิน (Charles Dawin) ได�กล�าวว�า 

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the 
one that is the most adaptable to change.” (ไม�ใช�เผ�าพันธุ=ท่ีแกร�งท่ีสุด และไม�ใช�เผ�าพันธุ=ท่ีฉลาดท่ีสุด แต�เปWน
เผ�าพันธุ=ท่ีสามารถปรับตัวได�ดีท่ีสุดท่ีอยู�รอด) อย�างไรก็ดี การวิวัฒนาการอาจใช�เวลาหลักล�านป\ แต�ในปkจจุบัน 
เม่ือกล�าวถึงการปรับตัวให�ทันตามความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดข้ึนเพียงหลักเดือน 
เกิดคำศัพท=ใหม� ท่ี เริ่มใช�อย�างแพร�หลาย อาทิ Disruption, VUCA (Volatility Uncertainty Complexity and 
Ambiguity) ในโลกยุคใหม#นี้ผู(เล#นท่ีปรับตัวไม#ทันก็จะโดนท้ิงและล(มตายไปในท่ีสุด ซ่ึงในวงการธุรกิจ ตัวอย�างของ
บริษัทยักษ=ใหญ�ท่ีปรับตัวได�ไม�เร็วพอ จนต�องล�มหายตายจากไป มีให�เห็นอยู�มากมาย ท้ัง Kodak, Nokia, Xerox, 
Blockbuster, JCPenny, Blackberry ฯลฯ การพัฒนาทางเทคโนโลยีท่ีเติบโตอย�างก�าวกระโดด มีผลอย�างมาก 
ต�อความสามารถในการแข�งขัน 
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มีผู�กล�าวว�าเศรษฐกิจไทยในปkจจุบันอยู�ในภาวะ “วิกฤตต�มกบ” เหมือนกบท่ีอยู�ในน้ำท่ีกำลังต�ม แต�กบ
ปรับอุณหภูมิตัวเองตามน้ำท่ีร�อนข้ึนอย�างช�า ๆ ไม�รู�สึกถึงอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน จนในท่ีสุดก็ต�องตายเม่ือน้ำเดือด 
ทำนองเดียวกับเศรษฐกิจไทยท่ีเติบโตช�าลง หลายอุตสาหกรรมไม�สามารถปรับตัวให�ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ด�านเทคโนโลยี สูญเสียความสามารถในการแข�งขันอย�างค�อยเปWนค�อยไป แม�เศรษฐกิจไทยจะยังไม�ต�องเผชิญหน�า 
กับวิกฤติในระยะสั้น แต�ในระยะยาวเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วอาจทำให�เศรษฐกิจไทย 
ค�อย ๆ ตายทีละส�วนอย�างช�า ๆ 
 

ปตท. vs Apple 
 

 ในป\ 2016 บรัษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปWนบริษัทท่ีใหญ�ท่ีสุดของไทย มีสินทรัพย=รวมท้ังสิ้น 2.2  
ล�านล�านบาท ดำเนินธุรกิจปyโตรเลียมและปyโตรเคมีครบวงจรต้ังแต�ต�นน้ำถึงปลายน้ำ ครอบคลุมต้ังแต�การสำรวจ  
ผลิต กลั่น ไปจนถึงการจัดจำหน�าย ถ�านับเฉพาะสินทรัพย=ถาวรท่ีมีตัวตน (Tangible Fixed Asset) อาทิ ท่ีดิน อาคาร 
เครื่องจักร และอุปกรณ= ปตท. จะมี Fixed Asset มากถึง 1.1 ล�านบาท ในขณะท่ีบริษัท Apple ซ่ึงเปWนบริษัทท่ีใหญ�
ท่ีสุดในประเทศอเมริกาและเปWนบริษัทท่ีใหญ�ท่ีสุดในโลกในขณะนั้นกลับมี Fixed Asset เพียง 9.2 แสนล�านบาท  
น�อยกว�า ปตท. เสียอีก แต�หากพิจารณาถึงกำไรจะพบว�า ปตท. มีกำไร 9.5 หม่ืนล�านบาท ในขณะท่ีบริษัท Apple  
มีกำไรมากถึง 1.6 ล�านล�านบาท ซ่ึงจะเห็นได(ว#าบริษัท Apple ใช( Fixed Asset ในการทำกำไรมากกว#า ปตท. ถึง  
17 เท#า1 กล�าวคือ ทุก ๆ Fixed Asset 100 บาทของ ปตท. จะทำกำไรให� ปตท. ได� 9 บาทต�อป\ หรือผลตอบแทน 
9% ต�อสินทรัพย=ท่ีมี แต�ทุก ๆ Fixed Asset 100 บาทของ Apple สามารถทำกำไรได�ถึง 174 บาทต�อป\ หรือป\ละ 
174% แน�นอนว�าสินค�าของบริษัทท้ังสองแตกต�างกันอย�างสิ้นเชิง แต�สิ่งหนึ่งท่ีผลักดันให�บริษัทด�านเทคโนโลยี 
ในปkจจุบันสามารถสร�างกำไรมหาศาลเกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม จนส�งผลถึงรูปแบบธุรกิจ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากด้ังเดิม 
 

จาก pipeline สู�ระบบ network 
 

 ธุรกิจแบบด้ังเดิมเปWนไปในลักษณะแบบท�อ (pipelines)2 ผู�ประกอบการทำการผลิตสินค�าข้ึนมาแล�ว 
ขายให�ผู�บริโภค การดำเนินการจะเรียงลำดับเปWนข้ันตอนเปWนแบบเส�นตรงเหมือนน้ำท่ีไหลไปตามท�อ การทำธุรกิจ 
อิงกับการประหยัดต�อขนาดจากฝk�งอุปทาน (supply-side economies of scale) กล�าวคือ การผลิตในปริมาณท่ีมากข้ึน 
ทำให�ต�นทุนของสินค�าต�อหน�วยลดลง ส�งผลให�บริษัทสามารถลดราคาสินค�า ตัดราคาคู�แข�ง เพ่ือเพ่ิมยอดขาย เกิดเปWน
วงจรท่ีขยายกิจการให�บริษัทใหญ� ข้ึนอย�างต�อเนื่อง โดยมีจุดหมายคือมุ�งเน�นการบริหารจัดการวัตถุดิบและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตลอดห�วงโซ�คุณค�าให�ราคาสามารถแข�งขันได� ในทางตรงกันข�าม แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ยุคดิจิทัลมาจากการประหยัดต�อขนาดจากฝk�งอุปสงค= (demand-side economies of scale)3 หรือผลลัพธ=จากระบบ
เครือข�าย (network effects) ซ่ึงทำให�เกิดการจับคู�ระหว�างผู�ผลิตและผู�บริโภคท่ีดีข้ึน เม่ือเครือข�ายใหญ�ข้ึนก็จะดึงดูด

 

1  ลงทุนแมน. “ปตท. VS Apple.” July 24 2017. http://longtunman.com/1108 
2 Geoffree Parker, Marshall Van Alstyne, and Sangeet Choudary. “Platform Revolution” 
3 Marshall W. Van AlstyneGeoffrey G. ParkerSangeet Paul Choudary. April 2016. Harvard Business Review. 

“Pipelines, Platforms, and the New Rules of Strategy.” 
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ให�มีผู�มาใช�งานมากข้ึน เกิดเปWนวงจรท่ีขยายกิจการให�ใหญ�ข้ึนอย�างต�อเนื่อง ลักษณะการดำเนินธุรกิจเปWนแบบ 
Platform ซ่ึงในบางกรณีมีผลให�บริษัทไม�จำเปWนต�องผลิตสินค�า แต�ทำหน�าท่ีจับคู�ผู�ผลิตกับผู�บริโภคเพ่ือเพ่ิมมูลค�า
เศรษฐกิจของ Platform ตัวอย�างบริษัทท่ีให�บริการในลักษณะนี้ เช�น Facebook Youtube Uber Grab Airbnb 
Lazada เปWนต�น นอกจากนี้ ด�วยระบบเครือข�าย ผู�บริโภคสามารถแลกเปลี่ยนข�อมูลกับหน�วยต�าง ๆ ในซัพพลายเชน
ได�ตลอดเวลา โดยไม�ต�องเรียงลำดับเปWนข้ันตอน ข�อมูลผลตอบรับจากผู�บริโภคท่ีรวดเร็วเปWนตัวกำหนดซัพพลายเชน 
ท้ังรูปแบบสินค�าและบริการ ไปจนถึงวิธีการคิดเงินและการขนส�ง 
 

บทบาทของภาครัฐ 
 

ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีซ่ึงมีผลต�อความต�องการของผู�บริโภคท่ีต�างไปจากเดิมส�งผลถึงรูปแบบ 
การดำเนินธุรกิจในปkจจุบัน นอกจากผู�ประกอบการเอกชน ภาครัฐเองก็ต�องติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีและ 
การเปลี่ยนแปลงของโมเดลธุรกิจอย�างใกล�ชิดกว�าในอดีต ต�องสามารถปรับตัวให�เหมาะสมกับบริบทปkจจุบันและ 
พร�อมรองรับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต มิฉะนั้นคงเกิดปkญหาตามมา ตัวอย�างท่ีมีให�เห็นก็เช�น การบริการของ Grab  
ท่ีปkจจุบันยังถือว�าผิดกฎหมายไทยอยู� เนื่องจากเปWนการใช�รถยนต=ผิดประเภทจากท่ีจดทะเบียนไว� ผู�ขับรถไม�มี
ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และไม�ใช�อัตราค�าโดยสารตามท่ีกฎหมายระบุไว� จนนำไปสู�ความขัดแย�งท่ียังหาข�อยุติไม�ได� 
และในหลายครั้งบานปลายไปสู�เหตุการณ=ความรุนแรงถึงข้ันทะเลาะวิวาททำร�ายร�างกายคนขับ Grab เปWนข�าวให�เห็น
อยู�บ�อย ๆ ดังนั้น หากภาครัฐปรับตัวไม�ทันต�อการพัฒนาอย�างก�าวกระโดดของโลกยุคใหม� ปkญหาลักษณะเดียวกัน 
คงเกิดมากข้ึนเรื่อย ๆ  
 

การปรับตัวของกระทรวงพลังงาน 
 

เป�าหมายด�านพลังงานมักอยู�บนพ้ืนฐานใน 3 ด�าน คือ (1) ด�านความม่ันคง ท่ีพลังงานมีใช�อย�างท่ัวถึง
และเพียงพอ (2) ด�านเศรษฐกิจ ท่ีราคาพลังงานมีความเหมาะสมและเปWนธรรม และ (3) ด�านสิ่งแวดล�อม ท่ีการผลิต
หรือใช�พลังงานสร�างมลพิษน�อยท่ีสุด หรืออยู�ในระดับท่ียอมรับได� อย�างไรก็ดี ในโลกยุคดิจิทัลการวางแผนหรือกำหนด
ยุทธศาสตร=ด�านพลังงานในระยะยาวคงทำได�ไม�ง�ายนัก เนื่องด�วยการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย�างรวดเร็วและมีความ 
ไม�แน�นอนสูง (VUCA) การจะออกนโยบายหรือตัดสินใจใด ๆ จึงจำเปWนอย�างมากท่ีต�องมีข�อมูลสนับสนุน ต�องพร�อม
ปรับแผนให�สอดคล�องกับสถานการณ=ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ย�อนกลับไปในศตวรรษท่ี 20 น้ำมันถือเปWนสินทรัพย= 
ท่ีมีค�ามาก เนื่องจากเปWนเชื้อเพลิงหลักท่ีใช�อย�างแพร�หลาย เปWนหนึ่งในวัตถุดิบหลักท่ีใช�ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
แต�ปkจจุบันในยุคดิจิทัลท่ีรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ข�อมูลกลับกลายเปWนตัวแปรหลักท่ีต�องให�ความสำคัญ  
จนเกิดคำกล�าว “Data is the new oil.” 

 

ถ�าผืนดินคือวัตถุดิบของยุคเกษตรกรรม และเหล็กกล�าคือวัตถุดิบของยุคอุตสาหกรรม ข�อมูลก็คงเปWน
วัตถุดิบของยุคดิจิทัล4 กระทรวงพลังงานควรเร�งพัฒนาศูนย�กลางข(อมูลพลังงานท่ีมีระบบฐานข(อมูลท่ีถูกต(อง ทันสมัย 
เชื่อถือได( และเข(าถึงได(ง#าย และบูรณาการข�อมูลพลังงานท่ีกระจายอยู�ในแต�ละหน�วยงานให�อยู�ในท่ีเดียว การผลักดัน
ให�เกิดศูนย=สารสนเทศด�านพลังงานแห�งชาติจะมีประโยชน=อย�างมากสู�การปรับตัวเปWน Data Driven Organization  

 

4 กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร “เห็นได(ก#อนใครใน 1 ย#อหน(า” 
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ท่ีทุกคนในองค=กรสามารถเข�าถึงข�อมูล และนำข�อมูลมาใช�ประโยชน=ต�อยอดจากงานท่ีทำได� เช�น การสร�าง 
Dashboard นำเสนอข�อมูล Insight หรือแนวโน�มต�าง ๆ จากชุดข�อมูล ท้ังนี้ปkจจุบันการเข�าถึงข�อมูลระหว�างกรม 
ยังไม�สามารถทำได�โดยตรง ทำให�ไม�เกิดการเชี่ยมโยงการทำงาน เกิดความแตกต�างของชุดข�อมูลท่ีแต�ละหน�วยงาน
จัดทำ จนนำไปสู�ความสับสนและขาดความเชื่อม่ันเม่ือนำไปใช�งาน นอกจากนี้ การเปyดเผยข�อมูล ในลักษณะ open 
data สู�ภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนจะช�วยเรื่องความโปร�งใสและการมีส�วนร�วมของภาคประชาสังคม ไปจนถึง
การปรับปรุง พัฒนา สร�างนวัตกรรมสินค�าและบริการรูปแบบใหม�จากฐานข�อมูลท่ีภาครัฐจัดทำ  
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การนำความรู้ที่ได้จากการอบรม HiPPS มาใช้ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

 

อภิญดา เสรีวัฒน์ 
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 

 การอบรมหลักสูตรข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ High Performance and Potential System (HiPPS) 

รุ่นที่ 14 ประกอบด้วยการอบรมหลายรูปแบบทั้งการอบรมประกอบการทำ Workshop ในห้องเรียน การลงพ้ืนที่
ต่างจังหวัดเพ่ือให้เข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านรวมทั้งเห็นถึงวิธีการทำงานในพ้ืนที่ของ 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่ง HiPPS รุ่นที่ 14 กลุ่มที่ 3 ได้มีโอกาสไปลงพ้ืนที่ ณ จังหวัดระยอง นอกจากนี้ ยังมี
การศึกษาดูงานในต่างประเทศเพ่ือให้ เห็นถึงแนวทางการพัฒนาประเทศของประเทศมหาอำนาจ ที่มีความ
เจริญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ซึ่ง HiPPS รุ่นที่ 14 กลุ่มที่ 3 ได้ไปศึกษาดูงาน ณ เมืองกวางโจว 
และเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งความรู้และแนวคิดที่ได้จากการอบรมดังกล่าวมีความทันสมัยและสามารถ
นำมาใช้งานได้จริง โดยรายงานนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่ได้จากการอบรมและการนำไปปรับใช้กับการทำงานในฐานะ
ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง  
 

การอบรม HiPPS รุ่นที่  14 ในครั้งนี้ชี้ ให้ เห็นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) 
เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นที่กล่าวถึงและถูก
นำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานหลายแขนง ซึ่งทำให้วิธีการทำงานเปลี่ยนไปสู่ การตัดสินใจบนข้อมูลและหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ (Data Driven Decision Making) ซึ่งจะมีความแม่นยำและแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่า การวิเคราะห์ข้อมูล
เริ่มจากกระบวนการคิดที่เป็นระบบซึ่งรวมถึงการตั้งคำถาม การคิดว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง จากแหล่งใด เก็บข้อมูล
อย่างไร แปลผลข้อมูลอย่างไร และการนำเสนอผลของข้อมูลนั้นต่อผู้ฟังอย่างไร เพ่ือให้ผู้ฟัง เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ 
ผู้พูดเสนอ โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเพียงเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์ ซึ่งขบวนการทั้งหมดนี้แสดงให้
เห็นว่าในปัจจุบันผู้ทำงานจะต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถมองเรื่องท้ังหมดเป็นภาพรวมได้ (Holistic View) 
และมีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้รับสารในสถานะต่าง ๆ เห็นภาพและเข้าใจ เพ่ือที่นโยบายที่เราเสนอจะได้รับ
การสนับสนุน นอกจากนี้ จำนวนของข้อมูลไม่สำคัญเท่าคุณภาพของข้อมูล (Garbage In Garbage Out) และจาก
การลงพ้ืนที่จังหวัดระยองพบว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวและมีการปรับใช้แนวคิด
ของ Data Analytic ในการทำงานมากข้ึน เช่น จังหวัดระยองมีการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งสภาพ
ปัญหา และทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันก่อนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง หรือภาครัฐวิสาหกิจ
อย่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีการเก็บข้อมูลพ้ืนที่อย่างจริงจังเพ่ือนำมาวิเคราะห์และคัดเลือกพ้ืนที่สำหรับ
การทำโครงการเพ่ือสังคม เช่น ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ เป็นต้น หรือจากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
พบว่าประเทศจีนได้มีนโยบายที่จะกระจายความเจริญไปยังเมืองต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาความแออัดในเมืองใหญ่ และให้
ประชาชนได้รับความเจริญอย่างทั่วถึง ซึ่งเบื้องหลังของนโยบายดังกล่าวเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
รู้ว่าในภูมิภาคหนึ่งหรือในเมืองหนึ่ง ควรที่จะให้อุตสาหกรรมใดเป็นอุตสาหกรรมหลักเพ่ือนำมาสู่การกระจาย  

ความเจริญ  
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สคร. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจจำนวน 57 แห่งในมิติต่าง ๆ ทั้งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวม การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ การกำหนดระบบค่าตอบแทนและ
แรงจูงใจ และการให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการลงทุนและการปรับปรุงสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ จึงมีความจำเป็น
ที่จะต้องนำแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) มาปรับใช้กับการทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
สำหรับการเสนอปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจในอนาคต โดยในขั้นตอนแรกอาจเริ่มจากการจัดทำ
ฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของ สคร. รวมทั้งจัดทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน โดยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ สคร. ประกอบด้วย ข้อมูลการดำเนินงาน 

ที่ผ่านมาของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงข้อมูลบรรทัดฐาน (Norm) หรือค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งในมุมมองของผลการดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน และแรงจูงใจ นอกจากระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เป็นระบบและใช้งานง่ายแล้ว สคร. ยังมีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น รัฐวิสาหกิจ กระทรวง  

เจ้าสังกัด และหน่วยงานอื่นที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (เช่น Regulator เป็นต้น) ดังนั้น ทักษะการสื่อสารที่ได้รับจากการ
อบรม HiPPS รุ่นที่ 14 จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการโน้มน้าวใจให้กลุ่มต่าง ๆ สนับสนุนและเข้าใจงานของ 
สคร. โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ว่าผู้ฟังคือใคร และต้องการเห็นภาพแบบใด จากนั้นจึงคิดวิธีการนำเสนอข้อเท็จจริง
และข้อวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ สคร. 

 

 เมื่อแนวโน้มของ Big Data และ AI ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างแพร่หลาย ระบบราชการของไทย 
ซึ่งรวมถึง สคร. ด้วยนั้น จึงต้องเปลี่ยนตามหรือเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า Digital Transformation ซึ่งหากจะพลิก
โฉมองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประการแรกจะต้องสร้างการรับรู้ ทำให้คนในองค์กรเห็นประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงและเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง และยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เนื่องจากทุกการเปลี่ยนแปลงมีจุดเริ่มต้นจากความเชื่อ (Mindset) เมื่อคนจำนวนมากในองค์กรเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปอาจให้ทุกคนในองค์กรช่วยกันระดมความคิด
ว่าอะไรคือ Pain Points ของการทำงาน เพ่ือนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรม การแก้ไขข้อบังคับ หรือกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ไม่เพียงแต่การ
คิดนวัตกรรมและการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทำงาน Digital Transformation จะสำเร็จได้เมื่อ
มีการให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับระบบดิจิทัลที่จะนำมาใช้ในองค์กร รวมทั้งการบริหารงานที่จะต้องบูรณาการมากข้ึน
หรือลดการทำงานแบบ Silo ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากนโยบาย Digital Transformation ไม่มีความต่อเนื่อง  
  

สคร. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยมีระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

เป็นเครื่องมือหลักในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อาจเริ่มจากการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจโดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
เจ้าหน้าที่ สคร. รัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่ปรึกษา เข้าถึงได้ รวมทั้งปรับเปลี่ยนการส่งเอกสารต่าง ๆ เช่น ร่างตัวชี้วัด 
กรอบการประเมินผล และแผนวิสาหกิจ จากรูปแบบกระดาษเป็นการส่งผ่านแฟลตฟอร์มดังกล่าว นอกจากนี้  
ระบบดังกล่าวควรเชื่อมโยงกับ E-mail ของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการแจ้งเตือนและยืนยันการส่งข้อมูล รวมทั้งยัง
สามารถพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าวให้มีคุณลักษณะ (Features) ที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน เช่น การเรียกดูผล
การประเมินหรือผลการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดย้อนหลัง รวมทั้งเปรียบเทียบผลการดำเนินงานย้อนหลังระหว่าง
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รัฐวิสาหกิจ ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจถูกเก็บ
อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานเป็นไปด้วยความราบรื่น รวมทั้งยังลดการใช้กระดาษ และ
ประหยัดพ้ืนที่ในการเก็บเอกสาร นอกจากนี้ สคร. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจยังสามารถกำหนดเรื่อง 
Digital Transformation เป็นเรื่องเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจภาพรวม รวมทั้งกำหนดเรื่อง
ดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และนำตัวชี้วัดนี้ไปเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจที่ไม่เป็นตัวเงิน 
เช่น การให้รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น และการให้ความอิสระในการบริหารงาน เป็นต้น เพ่ือผลักดันให้การปรับเปลี่ยน
กระบวนการทำงานของรัฐวิสาหกิจหรือ Digital Transformation เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 การอบรมดังกล่าวยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ว่าการ
จัดทำแผนงานไม่สำคัญ เท่าการนำแผนงานไปปฏิบัติ ให้ เกิดผลจริงต่อสั งคม  เนื่ องจากการที่ ไม่สามารถ 

นำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลต่อสังคมได้ ทำให้ภาครัฐเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
และค่าเสียโอกาส ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญที่ข้าราชการควรนำไปปรับใช้กับการทำงาน เนื่องจากหน้าที่หลักของ
ข้าราชการคือการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในภาพรวมดีขึ้นและนำไปสู่การพัฒนา
ประเทศในภาพรวม และการจะทำให้โครงการประสบความสำเร็จนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเรียนรู้ และปรับปรุงวิธีการ
ทำงานอย่างสม่ำเสมอ (Commitment to Learn) เนื่องจากปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการพัฒนา
ของเทคโนโลยี ทำให้ความต้องการ ความคาดหวัง และลักษณะนิสัยของประชาชนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย
เช่นกัน ซึ่งจากการทำ Workshop ในห้องเรียน การลงพ้ืนที่ ณ จังหวัดระยอง และการศึกษาดูงานต่างประเทศ ทำให้
เห็นถึงวิธีการทำงานหลากหลายรูปแบบเพ่ือนำไปสู่ความสำเร็จ และสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้ เช่น การ
สื่อสารที่ชัดเจนจากผู้นำเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเห็นภาพเดียวกันและสามารถปฏิบัติงานต่อได้ อย่างถูกต้อง การ
มองเรื่องและสถานการณ์ต่างๆ ด้วยใจที่เป็นกลาง การทำงานร่วมกับชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยเอาประโยชน์ของ
ชุมชนหรือประชาชนเป็นที่ตั้ง การสร้างการรับรู้กับผู้มีส่วนได้เสีย การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน การติดตามและประเมินผลโครงการอย่างสม่ำเสมอ การรู้จักสงสัย ตั้งคำถาม และดำเนินการเชิงรุก 
ความต่อเนื่องของนโยบาย และการลดขั้นตอนการทำงานหรือการติดต่อระหว่างกันเพ่ือให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 จากการศึกษาดูงาน ณ เมืองกวางโจว และเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ได้แนวคิดที่ดีมากมาย 

ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงาน ประการแรกประเทศจีนแสดงให้เห็นว่าโลกปัจจุบันอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ 
(Globalization) ซึ่งประเทศไม่สามารถเติบโตเพียงคนเดียวได้ แต่จะต้องเติบโตไปด้วยกัน ประเทศจีนจึงเป็นผู้นำใน
การเสนอ Belt and Road Initiative ที่รวมหลายประเทศทั้งในเอเชียและยุโรปเพ่ือเชื่อมโยงกันด้านคมนาคมทั้งทาง
บกและทางทะเล และนำมาสู่การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับประเทศไทยโดยการพัฒนาความ
ร่วมมือ ASEAN ในด้านต่างๆ เช่น ความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจของประเทศ 
ASEAN ในการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลให้มีความทันสมัย เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีความคล่องตัวและเป็นเครื่องมือ
ของภาครัฐในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการร่วมมือกันลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ
ดึงดูดนักลงทุน เพ่ือให้ประเทศสมาชิกเติบโตไปด้วยกัน โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของประเทศจีน คือความ
ต่อเนื่องของนโยบาย ความจริงจังในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น การย้ายที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและการจำกัด
จำนวนรถต่างเมืองภายในพ้ืนที่เมืองกวางโจวเพ่ือแก้ปัญหามลพิษ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เป็นต้น  
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รวมถึงการวิพากษ์รัฐบาล กล่าวคือทุก ๆ สิ้นปี รัฐบาลท้องถิ่นจะมีการแถลงผลงานของรัฐบาล และหากโครงการใด 

มีความล่าช้า หรือยังไม่สามารถทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ก็จะมีการวิพากษ์กันว่าเกิดจากปัจจัยใด และควรแก้ปัญหา
อย่างไร โดยการแถลงผลการดำเนินงานนี้จะเปิดให้สาธารณะชนได้รับชม นอกจากนี้ ประเทศจีนยังเป็นตัวอย่างที่ดี
ของประเทศที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีการลงทุนในเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่างมหาศาล มีการจัดตั้งศูนย์สนับสนุน Startup ด้านเทคโนโลยีอย่างจริงจัง มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ 
AI เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ เช่น การอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล และการรักษาความปลอดภัยของ
เมือง เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทเอกชนของจีนที่ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีหลายบริษัทได้ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา
อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับ AI และใช้ AI เป็นเครื่องมือ 

ในการช่วยสอน เพ่ือให้นักเรียนได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแม้ว่าจะอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล  ดังนั้น จะเห็นว่าแนว
ทางการดำเนินงานหลัก ๆ ที่ทุกองค์กรสามารถนำไปปรับใช้ได้เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายและได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นไป 
ประกอบด้วย ความต่อเนื่องของนโยบาย ความโปร่งใสในการดำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน และ  

การทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือให้ได้ Know-How ที่ทันสมัย โดยเฉพาะด้านการนำ AI มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้การ
ทำงานรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น 
 

 นอกจากนี้ หลักสูตร HiPPS รุ่นที่ 14 ยังออกแบบมาเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกทักษะที่สำคัญสำหรับ 

การทำงานในมิติต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนกลุ่มอยู่เสมอทำให้ได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยและมี
ความรู้หรือพ้ืนฐานที่ต่างกัน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากหากภาครัฐจะปรับ เปลี่ยนกระบวนการทำงาน 

ให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมากยิ่งขึ้น และด้วยตารางเวลาของการอบรมที่ค่อนข้างแน่น จึงทำให้  
ผู้อบรมได้ฝึกการบริหารจัดการเวลา รวมทั้งฝึกให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำงานได้หลากหลายในเวลาเดียวกัน (Multi-

task) นอกจากนี้ โจทย์ต่าง ๆ ที่ได้รับทั้งการทำคลิปวิดีโอและการทำ Infographic สรุปทุกครั้งหลังบทเรียน ยังช่วยฝึก 

การคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ การมองเรื่องต่าง ๆ เป็นภาพที่เชื่อมโยงกัน รวมทั้งได้ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมในการทำ
คลิปวิดีโอและ Infographic อีกด้วย ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในยุคที่ภาครัฐต้องสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
สม่ำเสมอ รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมากยิ่งขึ้น  เพ่ือให้นโยบายต่าง ๆ 
ได้รับการยอมรับ โดยคลิปวิดีโอและ Infographic ถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ดีเนื่องจากจะช่วยให้เรื่องที่นำเสนอมี
ความน่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย สุดท้ายนี้ ทุกบทเรียนจะคอยสอดแทรกหลักสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งในฐานะของ
ข้าราชการผู้นำที่ดีควรทำงานโดยยึดประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นที่ตั้ง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสื่อสาร
ภายในทีมเพ่ือให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

 โดยสรุป การอบรม HiPPS รุ่นที่  14 นอกจากจะออกแบบหลักสูตรเพ่ือเตรียมทักษะของข้าราชการ 

ให้พร้อมกับการทำงานที่ท้าทายในอนาคตแล้ว ยังทำให้เห็นว่าในการทำงานใด ๆ ให้สำเร็จลุล่วงจะต้องประกอบ 

ไปด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานไปสู่ระบบดิจิทัล (Digital 
Transformation) และการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ซึ่งล้วนสัมพันธ์กัน จะขาดองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งมิได้ และการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมองเห็นงานเป็นภาพรวม (Holistic 
View) และการพัฒนาตนเองให้ทันโลกอยู่เสมอ (Commitment to Learn) 
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ข�อเสนอการพัฒนาระบบการทำหนังสือราชการและการสั่งการแบบอิเล็กทรอนิกส� 
เพ่ือเช่ือมโยงกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�กรมอนามัย 

 
พงศธร จินตกานนท� 

ทันตแพทย�ชำนาญการ  

กรมอนามัย  

 

ท่ีมาและความสำคัญ 
 กรมอนามัยเปนหนึ่งในหน�วยงานภาครัฐท่ีมีการพัฒนาและใช ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส& (e-Document 
หรือ e-DOC) ซึ่งเปนระบบที่จัดเก็บสำเนาหนังสือราชการที่ใช ติดต�อสื่อสารภายในกรมอนามัยในรูปแบบไฟล&ดิจิทัล  
และสามารถเรียกดูได จากเครือข�ายคอมพิวเตอร&ภายในกรมอนามัย (intranet) และอินเทอร&เน็ต (internet) ทุกท่ี 
ทุกเวลา ภายใต ระบบการรักษาความปลอดภัยต�าง ๆ รวมถึงการยืนยันตัวบุคคลและการกำหนดสิทธิ์การเข าถึงข อมูล  
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส& กรมอนามัยจึงเปนช�องทางหนึ ่งที ่สามารถส�งหนังสือราชการไปยังเจ าหน าท่ี 
หรือหน�วยงานภายในกรมอนามัยได สะดวก รวดเร็ว ลดค�าใช จ�าย และโอกาสที่เอกสารจะสูญหายระหว�างการนำส�ง
ทางไปรษณีย& อีกท้ังยังสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะของหนังสือได ตลอดเวลาอีกด วย 
 อย�างไรก็ตาม ระบบดังกล�าวก็ยังมีประเด็นท าทายในการพัฒนาเพื่อให มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และ
อนุรักษ&ทรัพยากรธรรมชาติยิ ่งขึ ้น เนื่องจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส&กรมอนามัยเปนระบบท่ีเน นการเปน
ตัวกลางในการจัดเก็บสำเนาหนังสือราชการที่เสร็จสมบูรณ&แล ว ในขณะที่กระบวนการการทำหนังสือราชการ ไม�ว�า 
จะเปนการร�าง พิมพ& ตรวจ และแก ไขหนังสือยังคงเปนกระบวนการด้ังเดิมท่ีใช กระดาษ อีกท้ังการลงลายมือชื่อ รวมถึง
การอนุมัติ/สั่งการก็ยังจำเปนต องเซ็นบนกระดาษ (physical signature) ซึ่งอาจทำให เกิดความล�าช าและไม�สะดวก 
ต�อท้ังผู ทำหนังสือและผู อนุมัติ/สั่งการ 
 การพัฒนาต�อยอดระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส& กรมอนามัยให มีระบบการทำหนังสือและการอนุมัติ/สั่งการ
แบบอิเล็กทรอนิกส&จะเปนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี ่ยวข องกับการจัดการภาครัฐที่มีส�วนสนับสนุนการยกระดับ 
ให กรมอนามัยมีความทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเปนสากลยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค� 
1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก�บุคลากรกรมอนามัย รวมถึงผู บริหาร/ผู อนุมัติ/ผู สั่งการ ในการจัดการเกี่ยวกับ

ระบบหนังสือและงานสารบรรณราชการ 
2. เพื ่อพัฒนาระบบงานสารบรรณของกรมอนามัยให มีความถูกต อง รวดเร ็ว ประหยัด และอนุร ักษ&

ทรัพยากรธรรมชาติ (โดยเฉพาะกระดาษ) ยิ่งข้ึน 
3. เพื่อยกระดับการจัดการภาครัฐของกรมอนามัยให มีความทันสมัย คล�องตัว มีประสิทธิภาพ และเปนสากล

ยิ่งข้ึน 
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ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป, 
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให รัฐพึงจัดให มียุทธศาสตร&ชาติ เพื่อเปนเปYาหมาย 

ในการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งยังเปนกรอบในการจัดทำแผนต�าง ๆ ให สอดคล องและ
บูรณาการกัน อันจะก�อให เกิดพลังผลักดันไปสู�เปYาหมายร�วมกัน 

ยุทธศาสตร&ชาติ 20 ป[ (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตร&ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต องนำไปสู�การปฏิบัติเพื่อให ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน& “ประเทศไทยมีความมั่นคง  
ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแล ว ด วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทย
ทุกคน 

ภายใต เปYาหมายการพัฒนาประเทศ ซึ่งได แก� “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา 
อย�างต�อเนื ่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” จะต องมีการยกระดับศักยภาพของประเทศ 
ในหลากหลายมิติ  ยุทธศาสตร&ชาติ 20 ป[ จึงแบ�งประเด็นการพัฒนาประเทศออกเปน 6 ยุทธศาสตร&  ได แก� 
ยุทธศาสตร&ชาติด านความมั่นคง ยุทธศาสตร&ชาติด านการสร างความสามารถในการแข�งขัน ยุทธศาสตร&ชาติด านการ
พัฒนาและเสริมสร างศักยภาพทรัพยากรมนุษย& ยุทธศาสตร&ชาติด านการสร างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร&ชาติด านการสร างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรต�อสิ่งแวดล อม และยุทธศาสตร&ชาติด านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การพัฒนาระบบการทำหนังสือราชการและการสั ่งการแบบอิเล ็กทรอนิกส&เพื ่อเชื ่อมโยงกับระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส&กรมอนามัยมีความสอดคล องกับการพัฒนาประเทศภายใต ยุทธศาสตร&ชาติด านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพราะเปนแนวทางหนึ่งในการปรับระบบการทำงานของภาครัฐ  
(กรมอนามัย) ให มีความทันสมัย โดยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และกระบวนการการทำงานที ่เปนดิจิทัล  
มาประยุกต&ใช  ส�งผลให เกิดระบบงานท่ีสะดวก รวดเร็ว ถูกต อง มีประสิทธิภาพ ประหยัด และเปนสากลยิ ่งข้ึน  
นอกจากนั ้นแล  ว แนวทางการพัฒนาดังกล �าวย ังช �วยลดการใช  กระดาษ จ ึงม ีส �วนสนับสนุนการอนุร ักษ&
ทรัพยากรธรรมชาติภายใต ยุทธศาสตร&ชาติด านการสร างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เปนมิตรต�อสิ ่งแวดล อม 
อีกด วย 

 

แนวทางการพัฒนา 
แนวคิดของระบบการทำหนังสือราชการและการสั่งการแบบอิเล็กทรอนิกส&มีดังนี้ 

1. ระบบการทำหนังสือราชการ 
1. ผู จัดทำหนังสือยืนยันตัวบุคคลเพ่ือเข าสู�ระบบ โดยใช  

• Username/password : กรณีเข าสู�ระบบผ�านคอมพิวเตอร&ตั ้งโตaะ (desktop) คอมพิวเตอร&
แบบพกพา (laptop) หรืออุปกรณ&พกพา (เช�น โทรศัพท&มือถือ หรือ tablet) ที่ไม�รองรับระบบ
การพิสูจน&ตัวตนทางชีวภาพ (biometric authentication) หรือไม�ต องการใช ระบบการพิสูจน&
ตัวตนทางชีวภาพ 

• ระบบการพิสูจน�ตัวตนทางชีวภาพ (เช@น ลายนิ้วมือ หรือใบหน�า) : กรณีเข าสู�ระบบด วย
อุปกรณ&ท่ีรองรับการพิสูจน&ตัวตนทางชีวภาพ 

1.2. สร างชุดเอกสาร (ในกรณีทำเอกสารเปนชุด) 
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1.3. เลือกรูปแบบของหนังสือราชการแต�ละฉบับในชุดเอกสาร (เช�น บันทึกข อความ หรือหนังสือตราครุฑ 
หรืออ่ืน ๆ เปนต น)  

1.4. ระบุรายละเอียดเนื้อหาส�วนต�าง ๆ ของหนังสือราชการแต�ละฉบับในหน าต�างรับข อมูล จากนั้นระบบ 
จะจัดหน าให ตามรูปแบบหนังสือท่ีเลือก 

1.5. ตรวจสอบความถูกต องของเนื้อหาและการจัดวางข อความ ทั้งนี้ ผู จัดทำสามารถแก ไขเนื้อหาได  
โดยการเรียกหน าต�างในข อ 1.4 แล วแก ไขข อความใหม� ส�วนการจัดวางข อความ (รวมถึงการตัดคำ) 
ผู ใช สามารถปรับได จากหน าแสดงภาพตัวอย�างของเอกสาร (preview) 

1.6. ระบุชื่อผู ร�าง ตรวจทานหนังสือ รวมถึงผู ลงลายมือชื่อในหนังสือแต�ละฉบับ (ค�าเริ่มต นจะเปนผู เข าใช 
ระบบ) ลำดับการส�งหนังสือเพื่อลงลายมือชื่อในชุดหนังสือ (ค�าเริ่มต นจะเปนผู ปฏิบัติงาน -> หัวหน างาน  
-> หัวหน ากลุ�ม -> ผู อำนวยการ -> อธิบดี/รองอธิบดี) และฉบับของหนังสือที่เมื่อเสร็จสมบูรณ&แล ว
จะแจ งเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส& 

1.7. ผู จัดทำหนังสือยืนยันความถูกต องของหนังสือ ด วยการใส�รหัสประจำตัว (password) จากนั้น ระบบ
จะส�งหนังสือไปยังผู  ตรวจทานที่ระบุในข อ 1.6 เพื ่อตรวจความถูกต อง ทั ้งนี ้ หากต องการแก ไข  
ผู ตรวจทานสามารถเลือกแก ไขเองหรือส�งกลับให ผู จัดทำหนังสือแก ไขก็ได  

1.8. เมื่อเอกสารในข อ 1.7 ถูกต องและครบถ วนแล ว ให ผู ตรวจทานลงลายมือชื่อยืนยันการตรวจทาน
หนังสือด วยการใส�รหัสประจำตัว (password) ระบบจะบันทึกและแสดงชื่อผู ตรวจทานในช�อง ‘ทาน’ 
ส�วน ‘ร�าง’ จะเปนชื่อบุคคลท่ีระบุในข อ 1.6 และ ‘พิมพ&’ จะเปนชื่อของผู จัดทำหนังสือ 

1.9. ระบบจะส�ง (ชุด) หนังสือไปยังผู ลงลายมือชื่อตามลำดับที่ระบุไว ในข อ 1.6 เพื่อพิจารณา ให ข อสั่งการ 
(ถ ามี) ลงลายมือชื่อ และแจ งเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส&ต�อไป 

 

2. ระบบการลงลายมือช่ือดิจิทัล รวมถึงอนุมัติ และส่ังการผ@านระบบอิเล็กทรอนิกส� 
2.1. ผู ลงลายมือชื่อ/ผู อนุมัติ/ผู สั่งการ ยืนยันตัวบุคคลเพื่อเข าสู�ระบบ โดยใช  biometric authentication 

หรือ username/password ตามแต�ชนิดของอุปกรณ&ท่ีใช งาน (เช�น คอมพิวเตอร&ต้ังโตaะ คอมพิวเตอร&
พกพา โทรศัพท&มือถือ หรือ tablet เปนต น) 

2.2. ระบบจะแสดงหนังสือฉบับท่ีรอผู ลงลายมือชื่อ/ผู อนุมัติ/ผู สั่งการ ดำเนินการ 
2.3. ผู ลงลายมือชื่อ/ผู อนุมัติ/ผู สั่งการ พิจารณา (ชุด) หนังสือ หากเห็นชอบหรือมีข อสั่งการเพ่ิมเติม ให ระบุ

ในหน าต�าง ‘ความคิดเห็น’ และลงลายมือชื่อแบบดิจิทัลโดยกรอกรหัสผ�าน หากต องการแก ไขสามารถ
แก ไขเองหรือส�งกลับให ผู ท่ีอยู�ในลำดับก�อนหน าแก ไขก็ได  

2.4. ระบบจะส�ง (ชุด) หนังสือไปยังผู ลงลายมือชื่อ/ผู อนุมัติ/ผู สั่งการในลำดับถัดไป (ตามลำดับในข อ 1.6) 
และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการการลงลายมือชื่อ อนุมัติ และสั่งการแล ว ระบบจะแจ งเวียนหนังสือฉบับท่ี
ระบุให แจ งเวียน (จากข อ 1.6) ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส& 
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3. ระบบการตรวจสอบและติดตามสถานะของหนังสือราชการออนไลน� 
ผู ใช งานสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะของหนังสือราชการต�าง ๆ ภายในระบบการทำหนังสือราชการ

และการสั่งการแบบอิเล็กทรอนิกส&ได ผ�านระบบออนไลน& โดยเมื่อแสดงตัวตนเพื่อเข าสู�ระบบ และค นหาหนังสือ
ราชการด วยตัวกรอง (filter) ต�าง ๆ ระบบจะแสดงข อมูล สถานะปoจจุบัน ตลอดจนประวัติการการดำเนินการ  
พร อมวันและเวลา (time stamp) เพื่อให ผู  ใช งานทราบความเคลื่อนไหวและสามารถติดตามสถานะของหนังสือ
ราชการได  

 

ประโยชน�ท่ีคาดว@าจะได�รับ 
1. บุคลากรกรมอนามัยได รับความสะดวกในการทำหนังสือราชการ และสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับ

กระบวนการหนังสือราชการได ทุกท่ี ทุกเวลา 
2. ผู บริหาร/ผู อนุมัติ/ผู สั่งการ สามารถพิจารณา อนุมัติ สั่งการเพิ่มเติม หรือแก ไขหนังสือราชการได ทุกท่ี 

ทุกเวลา 
3. ลดการใช กระดาษ อันเปนการช�วยอนุรักษ&ทรัพยากรธรรมชาติ 
4. กรมอนามัยประหยัดค�าใช จ�ายทั้งในเรื่องการพิมพ& (กระดาษ หมึกพิมพ&) และการส�งหนังสือราชการ  

อีกท้ัง ยังเกิดความคล�องตัวในการบริหารจัดการและสั่งการ 
5. เกิดนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐที่มีส�วนสนับสนุนการยกระดับให กรมอนามัยมีความทันสมัย 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเปนสากลยิ่งข้ึน 
 

ข�อจำกัด 
 เนื ่องจากอาจมีระบบและรูปแบบการทำหนังสือราชการ ตลอดจนการบริหารสั ่งการบางลักษณะที ่มี 
ความซับซ อนและมีรูปแบบการจัดการท่ีจำเพาะ ซึ่งแตกต�างกับระบบกลางที่นำเสนอ จึงควรมีการทดลองใช และ 
นำข อเสนอแนะท่ีเปนประโยชน&ต�าง ๆ มาปรับปรุงระบบเพ่ือให ตอบสนองความต องการของคนกรมอนามัยต�อไป 
 
เอกสารอ�างอิง 
1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ. ยุทธศาสตร&ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  

(ฉบับย�อ). Retrieved from 
https://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/NS_SumPlanOct2018.pdf 

2. กรมอนามัย. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส&. Retrieved from http://openid.anamai.moph.go.th/ 
3. The Innova Foundation. eDocument – Electronic Document System. Retrieved from 

http://www.vn.co.th/product_doc.php 
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การพัฒนาระบบของกรมสรรพากรผ�านป�ญญาประดิษฐ� 

(Artificial Intelligence for the RD system development) 
 

พิชชา ลิ้มศิริ 

นักวิชาการภาษีชำนาญการ 

กรมสรรพากร 

 

บทนำ 
  กรมสรรพากร เป�นหน�วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังท่ีมีหน�วยงานในความรับผิดชอบกระจาย 
อยู�ท่ัวประเทศ ท้ังในกรุงเทพมหานคร และส�วนภูมิภาค มีหน(าท่ีหลักในการหารายได(เพ่ือสนับสนุน การใช(จ�าย 
ของรัฐบาลให(เป�นไปตามเป.าหมาย โดยยึดตามหลักกฎหมายท่ีบัญญัติไว(ในประมวลรัษฎากร รวมถึงกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวข(อง เพ่ือเป�นแนวปฏิบัติในการทำงาน  
  ในระยะเวลาท่ีผ�านมา กรมสรรพากรได(พยายามเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการกำหนด
วิสัยทัศน8ในการจัดเก็บภาษีให(ทันสมัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน พัฒนาระบบการบริหารและการบริการ      
เพ่ือเสริมสร(างการแข�งขันทางเศรษฐกิจและสังคม และเสริมสร(างธรรมาภิบาลและสภาพแวดล(อมการทำงานในองค8กร         
อันจะทำให(เกิดผลสำเร็จตามเป.าหมาย และนำไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน8ท่ีได(กำหนดไว( รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร8 
ของกรมเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางรายได(ภาษีอย�างยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงฐานข(อมูลขนาดใหญ�  (Big Data)             
ของผู(เสียภาษีผ�านระบบดิจิทัล รวมท้ังอำนวยความสะดวกให(ผู(เสียภาษีอย�างรวดเร็วผ�านกรอบยุทธศาสตร8 D2RIVE 
ได(แก�  

1. การปรับปรุงบริการของกรมสรรพากรเพ่ือนำไปสู�การเป�นองค8กรดิจิทัลโดยยึดผู( เสียภาษี        
เป�นศูนย8กลาง (Digital Transformation)  

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห8ข(อมูลโดยการนำข(อมูลภายในและข(อมูลภายนอกมาใช(  
ในการวิเคราะห8เพ่ือออกนโยบายภาษีให(ตรงกับกลุ�มเป.าหมาย (Data Analytics)  

3. การเก็บภาษีอย�างมีประสิทธิภาพ ถูกต(อง และเป�นธรรมผ�านการปรับปรุงกระบวนงานต�าง ๆ 
(Revenue Collection)  

4. การสร(างนวัตกรรมผ�านกระบวนการ Design Thinking และพัฒนาสภาพแวดล(อม            
เพ่ือส�งเสริมให(เกิดนวัตกรรม (Innovation)  

5. การส�งเสริมให(บุคลากรมีคุณธรรมตามอัตลักษณ8ของเจ(าหน(าท่ีกรมสรรพากร (Values) และ 
6. การยกระดับประสิทธิภาพของงานและผู(ปฏิบัติงาน โดยการสร(างคนเก�ง คนดี และมีความสุข 

รวมท้ังการปรับปรุงสภาพแวดล(อมในการทำงาน และการปรับปรุงระบบงาน ซ่ึงจะช�วยลดระยะเวลาการทำงาน  
ให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (Efficiency) 
  การจะดำเนินการภายใต(กรอบยุทธศาสตร8ดังท่ีได(กล�าวไปข(างต(นให(ประสบผลสำเร็จเพ่ือบรรลุ
เป.าหมายการเป�นกรมสรรพากรดิจิทัลอย�างแท(จริงนั้น ต(องอาศัยทักษะในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส8           
และการประยุกต8ใช(ฐานข(อมูลขนาดใหญ� ซ่ึงสามารถทำได(โดยการนำปbญญาประดิษฐ8มาประยุกต8ใช(นั่นเอง 
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ป�ญญาประดิษฐ� 

  ปbญญาประดิษฐ8 (Artificial Intelligence หรือ AI) คือ ความฉลาดเทียมท่ีสร(างข้ึนให(กับสิ่งท่ีไม�มี
ชีวิต เป�นศาสตร8แขนงหนึ่ งในวิทยาการคอมพิวเตอร8 ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับความสามารถในการคิด และเรียนรู(  
ของเครื่องจักรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร8 โดยมีเป.าหมายในการพัฒนาโปรแกรมให(มีกระบวนการคิดท่ีคล(ายกับ 
ของมนุษย8 สามารถแก(ไขปbญหาได(อย�างเป�นระบบผ�านอัลกอริทึมท่ีมนุษย8ได(กำหนดข้ึน 
  การทำงานของ AI สามารถแบ�งออกได(เป�น 2 วิธี ได(แก�  

1. Symbolic based หรือการกำหนดให(ระบบหาความสัมพันธ8ของสิ่งต�าง ๆ ตามกฎเกณฑ8 
หรืออัลกอริทึมท่ีกำหนดไว(ล�วงหน(า เปรียบเสมือนการเลียนแบบกระบวนการรับรู(ข(อมูลของมนุษย8ผ�านการมองเห็น
และสร(างภาพสิ่งท่ีมองเห็นข้ึนมา ซ่ึง AI สามารถทำได(ผ�านระบบ Computer Vision และระบบ Robotics  
หรือการจำลองการเคลื่อนไหวของมนุษย8 ข(อเสียของการทำงานประเภทนี้ คือ ไม�สามารถใช(เรียนรู(สิ่งใหม� ๆ ได( 

2. Machine Learning (Data based) หรือการทำให(ระบบคอมพิวเตอร8เรียนรู(ได(ด(วยตนเอง 
ผ�านข(อมูลและเครื่องมือทางสถิติโดยปราศจากการป.อนคำสั่งเข(าไปในโปรแกรม ซ่ึงสามารถแบ�งรูปแบบของการเรียนรู(
ออกเป�น 3 ระดับ ได(แก�  

2.1 Supervised Learning คือ การเรียนรู(โดยใส�ข(อมูลท่ีมีคำตอบเข(าไปและคอมพิวเตอร8 
จะสามารถหาคำตอบหรือผลลัพธ8ได(ด(วยตนเองโดยเรียนรู(จากข(อมูลท่ีใส�ไปก�อนหน(า ตัวอย�างของการเรียนรู(ประเภทนี้
คือการแบ�งแยกประเภท (Classification) และการถดถอย (Regression) เป�นต(น 

2.2 Unsupervised Learning คือ การเรียนรู(ท่ีไม�ต(องอาศัยการสอน ทำได(โดยการใส�ข(อมูล 
ลงไปในคอมพิวเตอร8และไม�ต(องกำหนดผลลัพธ8ว�าจะต(องเป�นแบบใด ปล�อยให(คอมพิวเตอร8เรียนรู(ท่ีจะกำหนดรูปแบบ 
(Pattern) ได(ด(วยตนเองผ�านการจัดกลุ�มข(อมูล (Clustering)  

2.3 Reinforcement Learning คือ การฝoกให(ระบบสามารถตัดสินใจภายใต(สถานการณ8  
ท่ีหลากหลายเพ่ือนำมาซ่ึงผลลัพธ8ท่ีดีท่ีสุด โดยไม�ได(กำหนดกฎเกณฑ8ว�าให(เลือกทำสิ่งใดภายใต(สถานการณ8ใด 
โดยตรง แต�จะให(ระบบพยายามพัฒนาระบบความคิดการตัดสินใจจากการลองผิดลองถูก (Trial and Error ) และ 
การเรียนรู(ด(วยตนเอง 

 

ความท7าทายของกรมสรรพากรในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 

  กรมสรรพากร มีภาระในการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึนทุกปpตามการขยายตัวของฐานภาษี การเพ่ิมข้ึน 
ของอัตราประชากร และการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของวิธีการทำธุรกรรม 
ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส8 รวมถึงธุรกรรมของนิติบุคคลข(ามชาติท่ีมีความซับซ(อน ทำให(การบริหารจัดเก็บภาษี             
มีความท(าทายมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังมีความท(าทายทางด(านการให(บริการและคำแนะนำแก�ผู(เสียภาษี การประมาณ
การผลการจัดเก็บภาษี การกำกับดูแลผู(เสียภาษีอากร และการวิเคราะห8และตรวจสอบภาษีอากรเพ่ือให(เป�นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และเป.าหมายของกรม เพ่ือสนับสนุนพันธกิจในการจัดเก็บภาษีอากร ให(ได(ตามประมาณการ 
ของกรมสรรพากร และสามารถใช(เป�นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข�งขันของประเทศต�อ
กระทรวงการคลัง โดยภาษีท่ีจัดเก็บได(นั้นจะถูกนำไปสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลในการจัดสรรทรัพยากร 
ท่ีมีอยู�อย�างมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาประเทศต�อไป 
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  ดังนั้น การนำ AI มาประยุกต8ใช(เพ่ือสนับสนุนระบบงานของกรมสรรพากรจึงเป�นอีกช�องทาง       
ท่ีจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพากรได( โดยเพ่ิมประสิทธิผลและลดระยะเวลา 
การดำเนินงานของเจ(าหน(าท่ี อำนวยความสะดวกให(ผู(เสียภาษีผ�านการให(บริการท่ีรวดเร็ว ทราบถึงแนวโน(ม           
และขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษีอากร การหาเหตุผลมาอธิบายความคลาดเคลื่อนในการจัดเก็บภาษี 
ในกรณีท่ีผลการจัดเก็บไม�เป�นไปตามเป.าท่ีต้ังไว(ว�าเกิดจากสาเหตุใด รวมถึงนำผลการวิเคราะห8มาประมวลผล          
เพ่ือดูความเหมาะสมของการต้ังเป.าประมาณการของผลการจัดเก็บภาษีท่ีต้ังไว(ว�ามีความสมเหตุสมผลหรือไม�              
และควรต(องแก(ไขอย�างไรเพ่ือให(สามารถวางแผนการจัดเก็บภาษีอากรให(มีประสิทธิภาพมากข้ึนในครั้งต�อไป 
  

การนำป�ญญาประดิษฐ�มาประยุกต�ใช7กับกรมสรรพากร 

  จากการเข(าร�วมอบรมหลักสูตรข(าราชการผู(มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential 
System หรือ HiPPS) รุ�นท่ี 14 ผ�านการอบรมและศึกษาดูงานในประเทศไทย และต�างประเทศ ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทำให(สามารถนำความรู(และประสบการณ8 ท่ีได(รับเก่ียวกับปbญญาประดิษฐ8มาประยุกต8ใช( กับการปฏิบั ติงาน 
ของกรมสรรพากรโดยมีข(อเสนอ ดังนี้ 

1. การนำ AI มาประยุกต8ใช(ในการตอบคำถามของ Chatbot โดยการให(ระบบเรียนรู(และทำความ
เข(าใจภาษามนุษย8 รูปแบบประโยค และความหมายท่ีต(องการสื่อ เพ่ือให( Chatbot ช�วยตอบคำถาม ค(นหาข(อมูล หรือ
ให(คำแนะนำทางด(านภาษีแก�ผู(เสียภาษีแทนเจ(าหน(าท่ีได( 

2. การนำ AI มาประยุกต8ใช(ในการวิเคราะห8ผลการจัดเก็บภาษีและประมาณการผลการจัดเก็บ 
ในอนาคต ซ่ึงต(องอาศัยข(อมูลจำนวนมากในรูปแบบเชิงปริมาณเพ่ือให(การวิเคราะห8และประมาณการของระบบ          
มีความแม�นยำ ดังนั้น จึงมีความจำเป�นท่ีจะต(องเชื่อมระบบของกรมสรรพากรกับฐานข(อมูลขนาดใหญ� 

3. การอ�านข(อมูลไฟล8ท่ีเป�นรูปภาพและเชื่อมโยงข(อมูลนั้นกับระบบฐานข(อมูลของกรมสรรพากร 
โดยในปbจจุบัน เม่ือผู( เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีมาในรูปแบบกระดาษ เจ(าหน(าท่ีของกรมสรรพากร          
ต(องนำแบบแสดงรายการดังกล�าวมาป.อนข(อมูลเข(าสู�คอมพิวเตอร8โดยการพิมพ8 มือเพ่ือเก็บเป�นฐานข(อมูล 
หากกรมสรรพากรนำ AI มาทำการวิเคราะห8ข(อมูลจากภาพและแบ�งประเภทของข(อมูลเพ่ือจัดเก็บบนระบบ 
ก็จะสามารถประหยัดเวลาในการพิมพ8ข(อมูลของเจ(าหน(าท่ีได(  
 

บทสรุป 

  การนำ AI มาประยุกต8ใช(เพ่ือสนับสนุนระบบงานของกรมสรรพากรเป�นอีกช�องทางหนึ่งท่ีจะ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพากรภายใต(กรอบยุทธศาสตร8 D2RIVE โดยการนำ AI  
มาประยุกต8ใช(ในการตอบคำถามของ Chatbot แทนเจ(าหน(าท่ี การวิเคราะห8ผลการจัดเก็บภาษีและประมาณการ 
ผลการจัดเก็บในอนาคต และการอ�านข(อมูลไฟล8 ท่ี เป�นรูปภาพและเชื่อมโยงข(อมูลนั้นกับระบบฐานข(อมูล 
ของกรมสรรพากร จะช�วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของกรมสรรพากรผ�านการให(บริการและอำนวย 
ความสะดวกให(ผู(เสียภาษีท่ีมีความรวดเร็วมากข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห8ข(อมูลและจัดเก็บภาษีให(มีความ
แม�นยำมากข้ึน และลดระยะเวลาการดำเนินงานของเจ(าหน(าท่ี ซ่ึงเป�นแนวทางท่ีสำคัญ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดำเนินงานของกรมสรรพากรให(มีความทันสมัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
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รายงานการเรียนรู
โครงการฝ�กอบรมสำหรับการเสริมสร
างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงาน 
สำหรับข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำป)งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
พีรัสม� เมตตา 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ  

สำนักงานสถิติแห�งชาติ  

 
รายงานฉบับนี ้จัดทำขึ ้นเพื่อนำเสนอสิ ่งที ่ข�าพเจ�าได�เรียนรู �ตลอดการเข�าร!วมโครงการฝ'กอบรมสำหรับ 

การเสริมสร�างคุณลักษณะส!วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำป4งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยสังเขป ตลอดจนนำเสนอข�อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนางานของสำนักงานสถิติแห!งชาติ 
ผ!านการนำความรู� มุมมอง แนวคิดท่ีข�าพเจ�าได�รับตลอดการเข�าร!วมโครงการมาประยุกต;ใช�และต!อยอดเพ่ิมเติม 

 

1. ส่ิงท่ีข
าพเจ
าได
เรียนรู
 
วัตถุประสงค;ของหลักสูตรการอบรมนี้ ประกอบด�วย 4 เนื้อหาหลัก คือ  
1) การวิเคราะห;และการใช�ข�อมูล (Data Analytics)  
2) พัฒนาและสร�างองค;ความรู� ความเข�าใจ ทักษะ และประสบการณ;ด�านดิจิทัล (Digital Transformation) 
3) การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ; (Strategic Management)  
4) การเปTดแนวคิดและมุมมองการปฏิบัติแบบสากล (Global Mindset)  
ประกอบกับการสร�างความมุ!งมั่นในการเรียนรู�และพัฒนาตัวเอง (Commitment to Learn) การมอง 

ในภาพรวม (Holistic View) และความตระหนักรู �ในการเป_นข�าราชการที ่ดี (Public Service Attitude) อันเป_น 
แกนหลักที่จะต�องมีในตัวของผู�เรียน โดยวิธีการที่ใช�ตลอดหลักสูตรมีทั้งการฟdงบรรยายและฝ'กปฏิบัติในห�องเรียน 
การศึกษาดูงานในพื้นที่ต!างจังหวัดและต!างประเทศ ข�าพเจ�าจึงได�จัดกลุ!มสิ่งที่ข�าพเจ�าได�เรียนรู�ตามเนื้อหา 4 ประเด็น
หลักของหลักสูตร ดังนี้ 

1.1  Data Analytics 
 Data Analytics คือกระบวนการที่ใช�การจัดการและวิเคราะห;ข�อมูลเพื่อหาองค;ความรู�เชิงลึก  

หรือแนวทางการแก�ไขปdญหาประเด็นใดประเด็นหนึ่ง วิวัฒนาการของข�อมูลนั้นมีมาตั้งแต!ยุคที่ข�อมูลถูกบันทึกลงบน
กระดาษ มนุษย;จะต�องจัดการและวิเคราะห;ข�อมูลด�วยมือ (manual) จนมาถึงยุคท่ีข�อมูลอยู!ในรูปแบบตารางท่ีสามารถ
ประมวลผลบนคอมพิวเตอร;ได� และในปdจจุบัน ด�วยเทคโนโลยีที่ก�าวหน�าไปมาก ข�อมูลหลากหลายรูปแบบและ 
มีปริมาณมหาศาล ที่เราเรียกว!า Big Data เช!นข�อมูล Social Media รูปภาพ วิดีโอ และข�อมูลจากอุปกรณ; IoT  
ก็สามารถนำมาใช�ในกระบวนการ Analytics ได�เช!นกันเดียวกัน 

 อย!างไรก็ตาม ในกระบวนการ Analytics นั้น สิ่งท่ีจะต�องเกิดก!อนคือการกำหนดโจทย;หรือประเด็น
ปdญหา หลังจากนั้นจึงเริ่มท่ีการออกแบบวิธีการวัดประเมิน การจัดเก็บข�อมูล จนไปสู!การวิเคราะห;และแปลผล ปdญหา
ของหน!วยงานราชการคือยังขาดความรู�เข�าความเข�าใจว!า Analytics นั้นไม!ได�เกี่ยวข�องกับเจ�าหน�าท่ีคอมพิวเตอร;หรือ
โปรแกรมเมอร;เพียงอย!างเดียว แต!ยังต�องการคนที่เข�าใจกระบวนงานทั้งหมดขององค;กรที่สามารถกำหนดโจทย; 
การวิเคราะห;ได�อย!างชัดเจน ตลอดจนผู�เชี่ยวชาญการวิเคราะห;ข�อมูลเชิงสถิติอีกด�วย 
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 1.2 Digital Transformation 
 การปรับเปลี ่ยนรูปแบบการทำงานด�วยเทคโนโลยีดิจิทัลนั ้น แม�จะดูเหมือนว!าเกี ่ยวข�องกับ

เทคโนโลยีเป_นหลัก แต!อันท่ีจริงแล�วส!วนท่ีสำคัญท่ีสุดคือการปรับเปลี่ยนแนวคิด (mindset) ของคนในองค;กรท่ีจะต�อง
ปรับตัวให�ทันกับความเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย!างรวดเร็ว เนื่องจากช!องว!างระหว!างขีดความสามารถที่จำเป_น 
ในการประสบผลสำเร็จในยุคปdจจุบัน กับขีดความสามารถจริงขององค;กรนั้นเริ่มกว�างขึ้นเรื่อย ๆ จนองค;การปรับตัว
ตามไม!ทัน โดยเฉพาะในระบบราชการที่ต!างคนต!างปฏิบัติงานของตนเอง ทำให�มองไม!เห็นภาพรวม และยังขยับตัว 
ได�ช�า ทำให�ภัยของการตามกระแสโลกไม!ทันยิ่งร�ายแรงกว!าท่ีควรจะเป_น 

 ดังนั้นส!วนสำคัญท่ีสุดของ Digital Transformation คือการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงาน
ขององค;กร เช!นรูปแบบการทำงานแบบ Agile คือการจัดเป_นทีมเล็ก ๆ จากหลาย ๆ ฝjาย เพื่อดำเนินการในประเด็น
ประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะเป_นรอบ ๆ โดยแต!ละรอบมีระยะเวลาสั้นแต!มีจุดมุ!งหมายที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถ 
ใช�แพลทฟอร;มดิจิทัลในการทำงานเข�ามาปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม เช!น การปรับเปลี่ยนการทำงานจากโปรแกรม 
standalone บนคอมพิวเตอร;ส!วนตัว ไปใช�ซอฟต;แวร;บน cloud ที่ทุกคนสามารถแชร;ข�อมูลและเข�าถึงข�อมูลข!าวสาร
ขององค;กรได�อย!างสะดวก ก็สามารถช!วยให�วัฒนธรรมขององค;กรสามารถปรับเปลี่ยนไปได�ทีละนิด 

1.3  Strategy Execution 
 ในปdจจุบันไม!มีสิ่งที่เรียกว!าวิธีการที่ดีที่สุด (best practice) อีกต!อไปแล�ว ในโลกของวิชาภาวะผู�นำ

และการจัดการเชิงกลยุทธ; ทุกอย!างขึ้นอยู!กับบริบทในแต!ละกรณี การจัดการเชิงกลยุทธ;และการนำไปสู!การปฏิบัติจริงนั้น 
เป_นสิ ่งที ่ต �องมีการสร�างสมดุลระหว!างกัน โดยภาครัฐในปdจจุบ ันจะต�องคิดเชิงกลยุทธ;แบบผู �ประกอบการ 
(Intrapreneur) แต!ดำเนินการแบบภาครัฐ และการนำกลยุทธ;ไปปฏิบัตินั ้นจะต�องมองให�เห็นภาพรวมเชิงระบบ
เสียก!อน                            

 การวางแผนกลยุทธ; คือ การมองหาช!องว!างของสถานะปdจจุบันกับสถานะที่ต�องการจะไปถึง และ
กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ เช!น วิสัยทัศน; พันธกิจ และเปpาหมาย ส!วนการนำนโยบายไปสู!การปฏิบัตินั้นต�องมีความ
ระมัดระวังอย!างสูง เนื่องจากอาจจะเกิดข�อผิดพลาดได�หลายอย!าง เช!น การขาดความเข�าใจในแนวโน�มการพัฒนา 
ในอนาคตที่ลักษณะสำคัญ 4 อย!าง เรียกว!า VUCA คือความผันผวน (Volatility) ความไม!แน!นอน (Uncertainty) 
ความซับซ�อน (Complexity) และความกำกวม (Ambiguity) การขาดความเข�าใจในขีดความสามารถขององค;กร  
การใช�นโยบายแบบบนลงล!างมากข้ึนไป และการขาดการใช�ตรรกะในการคิด เป_นต�น 

1.4  Global Mindset 
 จากการที่ข�าพเจ�าได�ไปศึกษาดูงานที่เมืองกวางโจวและเซินเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐจีน พบว!า

ประเทศจีนมีความก�าวหน�าอย!างมากทางด�านข�อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเกิดจากภาวะผู�นำของประเทศที่เข�มแข็ง 
และรูปแบบการปกครองที่ประชาชนจะต�องแลกเสรีภาพบางส!วนกับความสะดวกของรัฐในการใช�อำนาจเพื่อบริหาร
จัดการประเทศ แต!หากผู�นำของประเทศมีความสุจริตและความมุ!งมั่นในการพัฒนาประเทศอย!างแท�จริง ก็สามารถ
นำพาประเทศสู!ความเจริญก�าวหน�าได�ตามศักยภาพ 

 หนึ่งในปdจจัยความสำเร็จของประเทศจีน คือ การวางแผนเชิงกลยุทธ; โดยเมืองกวางโจวและ 
เซินเจิ้น ถือเป_นเมืองศูนย;กลางการค�าของจีนมาอย!างยาวนาน ตั้งแต!ยุคท่ีจีนเริ่มเปTดประเทศทำการค�ากับนานาชาติ  
กวางโจวและเซินเจิ้นถูกวางให�เป_นเมืองที่เป_นประตูของจีนสู!ตลาดการค�าโลก จากการที่อยู!ใกล�ชิดทางภูมิศาสตร; 
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กับเขตปกครองพิเศษฮ!องกงซึ่งดำเนินเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ด�วยความเจริญก�าวหน�าของฮ!องกงและมาเกsา นั้น  
ทำให�ประเทศจีนวางแผนยุทธศาสตร;อย!างต!อเนื่องในการพัฒนามณฑลกวางตุ�ง ซึ ่งมีเมืองกวางโจวและเซินเจิ้น 
เป_นเมืองสำคัญ ให�สามารถพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจอย!างทัดเทียมควบคู !ไปกับฮ!องกงและมาเกsา ผ!านแนวคิด 
Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area (GBA) อันเป_นการพัฒนาเมืองตลอดแนวอ!าว ในลักษณะ
เดียวกับอ!าวซานฟรานซิสโกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนอกจากจะทำให�การพัฒนาเมืองของประเทศจีนมีจุดเน�น 
ท่ีสำคัญทางยุทธศาสตร;แล�ว ยังทำให�การใช�งบประมาณแบบมุ!งเปpาของรัฐบาลสามารถทำได�อย!างมีประสิทธิผล 

2. ส่ิงท่ีข
าพเจ
าต
องการเสนอ 
สำนักงานสถิติแห!งชาติเป_นหน!วยงานราชการที่ได�รับผลกระทบอย!างมากจากเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และเทคโนโลยีของโลกปdจจุบัน เนื่องจากภารกิจหลักของสำนักงานสถิติแห!งชาติ คือ การผลิตข�อมูลสถิติพ้ืนฐาน
ของประเทศด�วยวิธีการสำรวจและสำมะโน ซึ่งจะต�องใช�เจ�าหน�าที่ลงพื้นที่เก็บข�อมูลด�วยแบบสอบถาม และต�องนำ
ข�อมูลท่ีจัดเก็บได�มาประมวลผลเป_นข�อมูลสถิติ จึงต�องใช�เวลาและงบประมาณมากในการจัดทำข�อมูลแต!ละเรื ่อง  
การเข�ามาของเทคโนโลยีใหม! ๆ ทำให�เกิดการคาดหวังจากรัฐบาลและผู�ใช�ข�อมูล ว!าสำนักงานสถิติแห!งชาติจะสามารถ
ใช�เทคโนโลยีเหล!านั้นในการจัดเก็บข�อมูลที่รวดเร็ว แม!นยำ และสอดคล�องกับวิถีชีวิตของผู�ให�ข�อมูลมากขึ้น ตลอดจน
การเข�าถึงแหล!งข�อมูลจากเชื่อมโยงกับฐานข�อมูลของหน!วยงานต!าง ๆ เพ่ือนำข�อมูลท่ีมีอยู!แล�วมาใช�ประโยชน;เพ่ิมเติม 
ด�วยเหตุนี้ ข�าพเจ�าเห็นว!าหัวข�อที ่ได�เรียนรู�ทั ้ง 4 หัวข�อ สามารถนำมาปรับใช�กับการพัฒนางานของสำนักงาน 
สถิติแห!งชาติ ดังนี้ 

2.1 Data Analytics 
 เดิมภารกิจของสำนักงานสถิติแห!งชาติเป_นการผลิตข�อมูลสถิติจากข�อมูลดิบที่จัดเก็บได�จากการ

สำรวจและสำมะโน โดยใช�หลักวิชาการสถิติ ซึ่งถือเป_นกระบวนการ Data Analytics ในระดับหนึ่งอยู!แล�ว อย!างไร 
ก็ตาม ด�วยความต�องการของผู�ใช�ที่มากขึ้น สำนักงานสถิติแห!งชาติจะต�องผลิตข�อมูลเพิ่มขึ้น ด�วยความรวดเร็วและ
แม!นยำมากข้ึน ตามความหวังคาดหวังของผู�ใช� ดังนั้นในระยะแรก การนำแหล!งข�อมูลอ่ืน ๆ เช!น ข�อมูลการบริหารงาน
ของหน!วยงานภาครัฐ และข�อมูล Big Data สามารถนำมาใช�เพื่อผลิตข�อมูลสถิติพื้นฐานหรือสถิติทางการของประเทศ 
(Big Data for OS) ซึ ่งเป_นภารกิจเดิมของสำนักงานสถิติแห!งชาติก!อน หลังจากนั ้นจะสามารถขยายผลไปเป_น 
สู!การวิเคราะห;เฉพาะเรื่อง (Issue-based) ตามความต�องการและความเร!งด!วนของหน!วยงานภาครัฐที่เป_นผู�ใช�งาน
ต!อไป   

2.2 Digital Transformation 
 สำนักงานสถิติแห!งชาติเป_นหน!วยงานราชการที่มีการใช�เทคโนโลยีอย!างเข�มข�นในภารกิจประจำ 

อยู !แล�ว ดังนั ้นการเข�ามาของยุค Digital เป_นโอกาสที ่สำนักงานสถิติแห!งชาติจะได�พัฒนากระบวนงานอย!าง 
ก�าวกระโดดและพลิกโฉมไปจากรูปแบบเดิม อย!างไรก็ตาม สำนักงานสถิติแห!งชาติต�องริเริ ่มศึกษาอย!างจริงจัง  
ว!ากระบวนงานใดขององค;กรที่สามารถใช�เทคโนโลยีดิจิทัลเข�ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งในระดับภาพรวม 
ขององค;กรและงานระดับย!อย โดยข�าพเจ�าเห็นว!ามี 2 กระบวนงานหลักท่ีจำเป_นต�องมีการทบทวน ได�แก! 

1) การจัดเก็บข�อมูลสถิติ 
 เนื่องจากการจัดเก็บข�อมูลด�วยแบบสอบถามโดยการส!งพนักงานลงพื้นที่ในเวลากลางวัน  

ไม!ตอบสนองกับความต�องการและวิถีชีวิตของคนในยุคปdจจุบันอีกต!อไปแล�ว โดยเฉพาะคนทำงานในเขตเมือง (Urban) 
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ดังนั้น สำนักงานสถิติแห!งชาติจะต�องปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข�อมูลให�สอดคล�องกับวิถีชีวิตของผู�ให�ข�อมูล โดยนำ
เทคโนโลยีและวิธีการท่ีทันสมัยเข�ามาใช� 

2) การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ 
 ระบบสถิติของประเทศ หมายถึง กลุ!มของหน!วยงานหรือองค;กรด�านสถิติภายในประเทศ 

ที่ดำเนินการร!วมกันเพื่อจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร!ข�อมูลสถิติทางการของประเทศในนามของรัฐบาล สำหรับ
ประเทศไทย มีหลายองค;กรที่ผลิตข�อมูลสถิติทางการ หรือเรียกว!าเป_นระบบกระจายงาน (Decentralized System) 
โดยสำนักงานสถิติแห!งชาติ มีอำนาจหน�าที่ตาม พ.ร.บ. สถิติ พ.ศ. 2550 เป_นหน!วยงานกลางในการบริหารจัดการ
ระบบสถิติของประเทศ ดังนั้น เทคโนโลยีดิจิทัลจึงมีประโยชน;อย!างมากในการนำมาใช�เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการข�อมูลสถิติทั ้งหมดในประเทศ ที่กระจายอยู !ตามหน!วยงานต!าง ๆ ที่อาจจะอยู!ไกลกันตามความเป_นจริง  
แต!สามารถอยู!ใกล�ชิดกันได�ในโลกเสมือนจริงของดิจิทัล 

2.3 Strategic Management 
 ด�วยปdจจุบันยุทธศาสตร;ชาติและนโยบายรัฐบาลไม!ได�ให�ความสำคัญกับ “ข�อมูลสถิติ” อีกต!อไปแล�ว 

แต!ให�ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและบูรณาการข�อมูลทุกประเภท ทั้งข�อมูลภายในและภายนอกหน!วยงานของรัฐ 
เพื่อนำมาใช�ประโยชน;ร!วมกัน ดังนั้น เป_นสิ่งที่สำคัญมากที่สำนักงานสถิติแห!งชาติ จะต�องกำหนดคุณค!าของการมีอยู!
ของหน!วยงาน (Value Proposition) ใหม! เพื่อให�สอดคล�องกับรูปแบบการบริหารราชการแผ!นดินในปdจจุบัน รวมท้ัง
จะต�องปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�องให�สอดคล�องและทันสมัย  

2.4  Global Mindset 
 การเรียนรู�จากประสบการณ;ของสำนักงานสถิติแห!งชาติในประเทศที่พัฒนาแล�วเป_นสิ่งสำคัญ  

เนื ่องด�วยบริบทความเปลี ่ยนแปลงในปdจจุบันเกิดขึ ้นพร�อมกันในทุกประเทศทั่วโลก ประเทศพัฒนาแล�วที ่มีความพร�อมกว!า  
จึงมีการตื ่นตัวและเริ ่มกระบวนการปรับเปลี ่ยนและพัฒนางานได�ก!อน ประเทศไทยจึงสามารถใช�ประโยชน; 
จากการศึกษาประสบการณ; ปdจจัยแห!งความสำเร็จและความล�มเหลวของประเทศเหล!านั้น เพ่ือนำมาปรับใช�ในบริบท
ของประเทศไทยได�อย!างมีประสิทธิผล โดยสามารถดำเนินการจากการเข�าร!วมการประชุมนานาชาติและความร!วมมือ
ด�านสถิติระหว!างประเทศอย!างใกล�ชิด  
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Smart DPIM, Mining Museum และ CSR อย�างย่ังยืน 
 

มานิศา วีรวิกรม 
วิศวกรชำนาญการ 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร� 
บทนำ 

จากการฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได�มีโอกาสได�เรียนรู�เทคโนโลยีต&าง ๆ เช&น 
Artificial Intelligence (AI) , Bigdata, Machine Learning, และการผลิตรถไฟฟ@า (EV) ซ่ึงสามารถนำมาประยุกตGใช�
ในการวิเคราะหGปKญหาและหาแนวทางในการจัดการได�อย&างเหมาะสม รวดเร็วและแม&นยำยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังได� 
มีโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑGต&าง ๆ ทำให�ได�ศึกษาประวัติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ความคิดของผู�นำในแต&ละยุค 
แต&ละสมัย ส&วนการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง ทำให�เข�าใจถึงความสัมพันธGระหว&าง ภาครัฐ ภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน การมีส&วนร&วมของประชาชน รวมท้ังการรับผิดชอบต&อสังคมของภาคเอกชน บทความนี้จึงขอนำจุดเด&น
และความท�าทายของแต&ละพื ้นที ่มาปรับใช�ในกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร& (กพร.) โดยแบ&งเปUน  
3 ประเด็นคือ 1) Smart DPIM 2) พิพิธภัณฑGเหมืองแร& (Mining Museum) และ 3) การทำ CSR อย&างยั่งยืน 
 

การนำความรู)และประสบการณ-ท่ีได)รับจากการฝ3กอบรมมาประยุกต-ใช)ในส�วนราชการท่ีสังกัด 
ประเด็นท่ีหนึ่ง Smart DPIM 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เปUนประเทศที ่ม ีความเจร ิญอย&างมากของเทคโนโลยี เช &น Artificial 
Intelligence (AI) Bigdata Machine Learning และรถไฟฟ@า (EV) เปUนต�น มีความเจริญแบบก�าวกระโดด รวมถึงมี
การพัฒนาเทคโนโลยีในด�านต&าง ๆ อย&างรวดเร็วและไร�ขีดจำกัด ข�อดีของการบริหารจัดการคือ การคิดแบบรอบด�าน 
คิดต&อยอด และคิดแบบบูรณาการ แต&สิ่งหนึ่งท่ีไม&ได�กล&าวถึงบ&อยครั้งคือ ความต�องการของประชาชน ถ�าเปรียบเทียบ
กับประเทศไทยแล�ว ถือว&าเปUนข�อดีของประเทศไทยท่ีเล็งเห็นความต�องการของประชาชนเปUนสำคัญ และยึดประชาชน
เปUนศูนยGกลางในเรื่องการให�บริการ 

 

ข�อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ข�อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให�ข�าราชการและบุคลากรของ กพร. สามารถท่ีจะปรับใช�เทคโนโลยีใหม& ๆ 

เพ่ือรองรับ Government 4.0 มีดังนี้ 
1. เปลี่ยนมาใช�ระบบ Digital Signature (ผ&านโทรศัพทGมือถือ) สำหรับผู�บริหารในการลงนามอนุมัติเพื่อให�

สอดคล�องกับระบบ e-Saraban (paperless) ทำให�การอนุมัติมีความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และไม&มี

ข�อจำกัด อีกท้ังสามารถติดตามเรื่องได�อย&างรวดเร็ว 

2. เปลี ่ยน Mindset ของข�าราชการและบุคคลากรทุกระดับ จาก Fixed Mindset เปUน Growth Mindset  

เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล ข�าราชการและบุคลากรควรจะพร�อมรับปรับเปลี่ยน การเปmดรับความคิด ท�าทาย 

สิ่งใหม& แสวงหาโอกาสอย&างเหมาะสม นำคำวิจารณGมาเปUนการพัฒนา และเรียนรู�จากความสำเร็จจากผู�อ่ืน 
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3. ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการทำงานจาก การทำงานแบบ Silo เปUน การทำงานแบบ Agile อย&างเช&น เน�น 

การทำงานในทีมที่ประกอบไปด�วยบุคลากรจากหลายสายงาน (Cross-functional team)  เพื่อให�เกิดมี

นวัตกรรมใหม& ๆ ข้ึนในองคGกร 

4. คิดแบบรอบด�าน คิดต&อยอด และคิดแบบบูรณาการณG  

5. การนำรถไฟฟ@า (EV) มาใช�เปUนรถราชการ หรือแม�กระทั ้งส&งเสริมการใช�รถจักรยานไฟฟ@าของบุคลากร  

เพ่ือสนับสนุนการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและเปUนมิตรต&อสิ่งแวดล�อม 
 

ประเด็นท่ีสอง Mining Museum 
จากประสบการณGการได�ไปเยี่ยมชม พิพิธภัณฑGการผังเมืองกวางโจว (Guangzhou Urban Planning 

Exhibition Center) และพิพิธภัณฑGรถไฟฟ@าใต�ดิน (Guangzhou Subway Museum ) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ทำให�ทราบว&าสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเก็บข�อมูลมากมายมาตั้งแต&อดีตจนถึงปKจจุบัน สามารถถ&ายทอดเรื่องราว
เหตุการณGต&าง ๆ โดยมีข�อมูล สถิตต&าง ๆ สนับสนุน และสามารถเล&าประวัติได�อย&างต&อเนื่อง รวมทั้งยังได�เรียนรู�ถึง
แนวความคิดของผู�นำในแต&ละยุคแต&ละสมัย 

 

ข�อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้น จะเปUนประโยชนGอย&างมาก หาก กพร. จะมีการจัดตั้ง พิพิธภัณฑGเหมืองแร&ของประเทศไทย  

ซึ่งจะเปUนการเล&าประวัติศาสตรG ในอดีตตั้งแต&เริ่มแรกท่ีมีการทำเหมืองแร&แรกในประเทศไทย วิธีการทำสำรวจแร& 
วิธีการทำเหมืองแร& การลำเลียงขนส&งแร& การแต&งแร& การประกอบโลหกรรม เครื่องมือที่ใช�สำหรับทำเหมืองแร&  
การจัดการสิ่งแวดล�อม และการฟstนฟูเหมืองแร&ระหว&างทำการและหลังทำเหมืองแร&แล�ว รวมท้ัง Underground Tour 
และมี interactive learning สำหรับเด็ก สิ ่งที ่สำคัญคือ การทำให�พิพิธภัณฑG เปUนที ่ด ึงดูดของผู �ที ่สนใจและ 
มีการพัฒนาและดูแลรักษาอย&างต&อเนื่อง ซ่ึงพิพิธภัณฑGถือว&าเปUนเครื่องมือการสื่อสารและประชาสัมพันธGกับประชาชน
ถึงประวัติ มาตรฐานการทำเหมืองแร& และมาตรการการเฝ@าระวังและป@องกันสิ ่งแวดล�อมการทำเหมืองแร& 
ของประเทศไทย 
 

ประเด็นท่ีสาม CSR อย�างย่ังยืน 
จากประสบการณGท่ีได�มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง ที่บริษัท ไออารGพีซี จำกัด (มหาชน)  

ซึ่งเปUนตัวอย&างหนึ่งในการประชาสัมพันธGการทำของ CSR ของบริษัท และลงพื้นท่ีในจังหวัดระยอง ทำให�ทราบ 
ถึงปKญหาคือ การจัดการงบประมาณที่ได�มาจากโครงการ CSR ของชุมชนต&าง ๆ เช&น การนำงบประมาณมาสร�าง
อาคาร ห�องน้ำ แต&ในปKจจุบันไม&ได�ใช�งานจริง ชาวบ�านแจ�งว&าความเห็นในการจัดการงบประมาณจะขึ้นอยู&กับผู�นำ
ชุมชนเปUนหลัก ซึ่งไม&ได�มาจากเสียงส&วนใหญ&ของชุมชน ในกรณีที่มอบเงินให�กับชุมชนไปดำเนินการควรจะมีการ
พิจารณาโครงการว&าเปUนโครงการท่ียั่งยืนหรือไม& ตัวอย&างเช&น การแปรรูปอาหารทีจังหวัดระยอง เช&น การทำแหนมหมู 
วัตถุดิบที่ได�ซื้อมาจากแมคโคร เปUนต�น คำถามที่เกิดขึ้นหลังจากไปดูงานที่จังหวัดระยอง คือ “จะทำอย&างไรให�การทำ 
CSR เปUนการพัฒนาแบบยั่งยืน และตอบโจทยGอย&างแท�จริงของคนในพ้ืนท่ี”  
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จากผลการสำรวจระดับความก�าวหน�าในการทำ CSR ของบริษัทจดทะเบียนราว 600 บริษัท ตั้งแต&ปy 
2561 พบว&า ร�อยละ 71 มีการทำ CSR ในแบบเชิงรับจะเปUนลักษณะงานอาสาสมัคร เช&น การรณรงคGเก็บขยะ  
การปลูกปzา และการสร�างฝาย เปUนต�น ในขณะที่อีกร�อยละ 29 เปUนการทำ CSR ในแบบก�าวหน�าเชิงรุก1  ในอดีต  
การทำ CSR แต&ในปKจจุบัน ได�มีการทำ CSR แบบเชิงรุก หรือ CSR แบบ in process  สถาบันไทยพัฒนG มูลนิธิบูรณะ
ชนบทแห&งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภG เสนอ ผลการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต&อสังคม ประจำปy 2562 
ภายใต�รายงานชื่อ “6 ทิศทาง CSR ปy 2562 : The Power of Sustainability”  
 

 
รูปท่ี  1 : 6 ทิศทาง CSR ประจำปy 25622 

ข�อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร& (กพร.) เดินหน�าผลักดันและส&งเสริมผู�ประกอบการเหมืองแร&

ให�มีมาตรฐานสากลเพ่ือความรับผิดชอบต&อสังคม (Corporate Social Responsivity (CSR)) ภายใต� โครงการส&งเสริม
อุตสาหกรรมเหมืองแร&ให�มีมาตรฐานสากลเพ่ือความรับผิดชอบต&อสังคม (CSR-DPIM) ต้ังแต& ปyพ.ศ. 2553 เพ่ือมุ&งหวัง
ให�การประกอบกิจการเหมืองแร&อยู&ร&วมกับสังคมและสิ่งแวดล�อมได�อย&างยั่งยืน3 ดังนั้น ภายใต� CSR-DPIM ประเด็น 
ท่ีผู�ประกอบการควรตระหนักอย&างจริงจังในการทำ CSR มีดังนี้ 

1. เปUนการทำ CSR in process เช&น การลดพลังงานในระบบการผลิตและไม&ปล&อยมลพิษออกนอกระบบ  

การให�สวัสดิการกับพนักงานอย&างคุ�มค&าและเปUนธรรม และการใส&ใจลูกค�า เปUนต�น 

2. ตอบโจทยGอย&างแท�จริงของชุมชน โดยไม&ปล&อยใครไว�ข�างหลัง (Don’t leave anyone behind) 

3. ส&งเสริมและรักษาอัตลักษณGของชุมชน 

4. เปUนการพัฒนาโครงการแบบยั ่งยืน แบบ “Give a man a fish and you feed him for a day. Teach 

him how to fish and you feed him for his life time.”4 ต&อไป ซึ่งจะคล�ายกับ ทิศทางที่ 2 ในรูปที่ 1 

 
1
 รายงาน พลังแห&งความยั่งยืน The Power of Sustainability จากสถาบันไทยพัฒนG 

2 https://www.prachachat.net/csr-hr/news-296932 
3
 http://csr.dpim.go.th/ 

4 Anne Ritchie 



69 

Inclusive Supply Chain โดยเปลี ่ยนจากการที ่จะมอบเงิน เปUนการสอนทักษะการเปUนผู �ประกอบการ  

การสร�างอาชีพรายได� เปUนต�น และมีผู�รับผิดชอบในการจัดการและดูแล 

5. การประชาสัมพันธGเชิงรุกในการทำ CSR ของผู�ประกอบการซ่ึง กพร. เปUนผู�ผลักดัน ทำให�ภาพลักษณGของของ

ผู�ประกอบการเหมืองแร&และ กพร. ดีข้ึน 
 

สรุปและข)อเสนอแนะ 
เพื ่อให�การดำเนินการของ กพร. สอดคล�องกับยุทธศาสตรGชาติ 20 ปy  “ภาครัฐของประชาชน  

เพื่อประชาชนและประโยชนGส&วนรวม” 5 รวมทั้งการนำนวัตกรรม ระบบการทำงานที่เปUนดิจิทัลเข�ามาประยุกตGใช� 
อย&างคุ�มค&า ดังนั้น Smart Dpim จะช&วยให�การทำงานของ กพร. ในการให�บริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว
และเปUนมิตรต&อสิ่งแวดล�อม การผลักดันการทำ CSR ของผู�ประกอบอย&างยั่งยืนและตอบโจทยGความต�องการของ  
ประชาชนอย&างแท�จริง รวมทั ้งการประชาส ัมพันธGเช ิงร ุกก ับการสื ่อสารในภาพลักษณGท ี ่ด ีของกพร. เช&น                   
การประชาสัมพันธG CSR และการจัดต้ังพิพิธภัณฑGเหมืองแร& เพ่ือเปUนศูนยGเรียนรู�ก็เปUนสิ่งท่ีสำคัญ 
 

 

 

 
5
 http://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/NS_SumPlanOct2018.pdf 
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การสร�างความผูกพันของบุคลากรต�อองค�การด�วยการใช�ประโยชน�จากการพัฒนา  
Online Survey Platform 

ในการสำรวจความพึงพอใจ (Employee Satisfaction Survey) 
เพ่ือรับมือกับความท�าทายในด�านงานทรัพยากรบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ� 

 

รุจาภา เพ็ญปฐม 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ� 
 

บทบาทของกรมตรวจบัญชีสหกรณ� 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ�ภายใต�สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ถือเป$นหน&วยงานหนึ่งเดียวของภาครัฐ

ท่ีมีบทบาทหน�าท่ีสำคัญในการกำกับดูแลความโปร&งใสทางการเงินการบัญชีของกลุ&มเกษตรกรและสหกรณ�ทุกประเภท
ท่ีต้ังอยู&ในประเทศไทย ซ่ึงป5จจุบันจากข�อมูลโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ�พบว&ามีจำนวนสหกรณ�รวมกันมากถึง 12,707 แห&ง  
โดยตลอดระยะเวลา 67 ป;ท่ีผ&านมาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ�พัฒนาการของสหกรณ�และกลุ&มเกษตรกรมีความ
เปลี่ยนแปลงไปอย&างมากตามบริบทของสังคมแต&ละยุคสมัย นับต้ังแต&ยุคแรกเริ่มของการก&อต้ังงานสหกรณ� ท่ีเดิม
มุ&งเน�นเพ่ือให�สหกรณ�เป$นกลไกในการช&วยเหลือเกษตรกรให�เกิดการร&วมแรง รวมใจ และรวมทุนเพ่ือเสริมสร�าง
ประสิทธิภาพในการทำการเกษตรร&วมกัน โดยไม&ต�องพ่ึงพาพ&อค�าคนกลาง จนมาถึงกิจการสหกรณ�ในยุคป5จจุบันท่ีมี
ลักษณะการดำเนินธุรกิจท่ีมีความซับซ�อนหลากหลายด�วยจำนวนเงินทุนท่ีสูง ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม& 
เข�ามามีส&วนในการดำเนินกิจการ ซ่ึงส&งผลให�กรมตรวจบัญชีสหกรณ�ต�องมีการเตรียมความพร�อมและพัฒนาบุคลากร
ของกรมฯ อยู&เสมอให�มีสมรรถนะและขีดความสามารถท่ีพร�อมต&อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนควบคู&กับ
พัฒนาการตามยุคสมัยของกิจการสหกรณ�ไทยด�วย 

 

ความท�าทายในงานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ� 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ�แบ&งส&วนการบริหารราชการออกเป$นส&วนกลางและส&วนภูมิภาคซึ่งมี

สำนักงานต้ังอยู&ท้ังในระดับภาค จำนวน 10 ภาค และในระดับจังหวัดในทุกจังหวัด โดยมีบุคลากร รวมจำนวนท้ังสิ้น 
2,512 คน แบ&งเป$นข�าราชการ จำนวน 1,149 คน พนักงานราชการ จำนวน 1,252 คน และลูกจ�างประจำ จำนวน 111 คน 
(ข�อมูล ณ ป;งบประมาณ 2562) อย&างไรก็ตามงานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ� 
ยังคงเผชิญกับความท�าทายในหลายประเด็นได�แก& การสูญเสียกำลังคน อัตรากำลังไม&สอดคล�องกับภารกิจ ความก�าวหน�า
ในสายอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรที่เป$นรูปธรรมให�ได�อย&างทั่วถึงและต&อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในผลสะท�อนที่ตามมา
จากความท�าทายเหล&านี้ คือตัวเลขการโอน ย�าย และลาออกของข�าราชการ นับต้ังแต&  ป; งบประมาณ 2557 เป$นต�นมา 
จนถึง ป; 2561 พบว&าจำนวนข�าราชการในกลุ&มดังกล&าวมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนทุกป; ท่ีผ&านมากรมตรวจบัญชีสหกรณ�มีความ
พยายามในการรับมือกับความท�าทายดังกล&าวด�วยแนวทางต&าง ๆ อาทิ การจัดทำแผนงานด�านการจัดการทรัพยากร
บุคคล การให�ข�าราชการปฏิบัติราชการในภูมิลำเนาหรือพ้ืนท่ีใกล�เคียง การต&ออายุราชการ การสอนงาน และ 
การกำหนดเงินเพ่ิม เป$นต�น 
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ท้ังนี้ ความปรารถนาและความต�องการของมนุษย�แต&ละบุคคลซ่ึงส&งผลโดยตรงต&อการเลือกตัดสินใจ 
ในการสละสถานภาพความเป$นสมาชิกขององค�การใดนั้นล�วนแล�วแต&มีความเป$นป5จเจกและแตกต&างกันออกไป  
บางรายอาจให�ความสำคัญกับค&าตอบแทน ในขณะท่ีบางคนให�ความสำคัญกับการได�มีโอกาสทำงานท่ีท�าทายมากกว&า
การคำนึงถึงผลตอบแทนท่ีได�รับ ซ่ึงกรมจำเป$นต�องใช�ความพยายามในการรับมือกับความท�าทายนี้ด�วยการลงลึกศึกษา
วิเคราะห�ถึงป5จจัยท่ีเป$นสาเหตุของการสูญเสียบุคลากรไป โดยท่ีไม&ควรมุ&งศึกษาจากมุมมองของบุคลากรท่ีแจ�งความ
ประสงค�ในการลาออก/โอน/ย�ายแต&เพียงอย&างเดียว แต&ยังควรศึกษาป5จจัยท่ีเป$นความเสี่ยงอันจะนำไปสู&การสูญเสีย
บุคลากรจากมุมมองของบุคลากรในกลุ&มท่ียังไม&แสดงความประสงค�ว&าจะลาออกด�วย  

 

ผลกระทบต�อองค�การเม่ือตัวเลขการสูญเสียบุคลากรอยู�ในอัตราท่ีสูง 
 การสูญเสียบุคลากรเปรียบเสมือนการเกิดรอยรั่วในองค�การท่ีส&งผลให�องค�การเสียโอกาสในการได�รับ
ประโยชน�เพ่ือการพัฒนาผลการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนองค�การท่ีควรได�รับกลับคืนจากบุคลากรท่ีได�ลงทุนทรัพยากร
ต&าง ๆ ในการสรรหาและฝJกอบรมพัฒนาศักยภาพไปแล�ว นอกจากนี้การสูญเสียบุคลากรในอัตราท่ีสูงยังนำมา 
ซ่ึงผลกระทบต&อการทำงานตลอดจนขวัญกำลังใจของบุคลากรรายอ่ืน ๆ ท่ีต�องเข�ารับภาระงานทดแทนส&วนกำลังคน 
ท่ีขาดหายไประหว&างท่ีกำลังสรรหาบุคลากรรายใหม&มาเติมเต็มตำแหน&งท่ีสูญเสียไปเหล&านั้นด�วย 

 อีกท้ังเม่ือมีการสรรหาบุคลากรใหม&เพ่ือทดแทนกำลังคนท่ีสูญเสียไป องค�การย&อมต�องลงทุนในการสละ
เวลาและทรัพยากรต&าง ๆ ใหม&อีกครั้งเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและหล&อหลอมทัศนคติให�บุคลากรรายใหม&มีความพร�อม 
ต&อการปฏิบัติงานและคุ�นชินกับสภาพแวดล�อมใหม&กว&าท่ีจะได�ผลลัพธ�จากการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพได� ดังนั้น
การลดอัตราการสูญเสียบุคลากรจึงจะเป$นทางออกหนึ่งท่ีสำคัญท่ีจะช&วยเพ่ิมโอกาสให�องค�การสามารถบรรลุเปKาหมาย
ได�อย&างมีประสิทธิภาพโดยลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล&าประโยชน�ไปได� 
 

 “ความผูกพัน” ในฐานะปEจจัยท่ีส�งผลต�อการ “ลาออก” ของบุคลากร 
“การลาออก” หมายถึง การท่ีบุคคลหมดสิ้นซ่ึงความเป$นสมาชิกขององค�การ จากความรู�สึกไม&ต�องการ

เป$นส&วนหนึ่งขององค�การ ไม&มีความต�องการปฏิบัติงานไปจนเกษียณอายุ หรืออาจเกิดจากการท่ีบุคคลมีความสามารถ
ไม&เพียงพอหรือมีพฤติกรรมไม&เป$นท่ียอมรับ โดยแบ&งออกได�เป$นท้ังการลาออกโดยสมัครใจด�วยตัวเอง (Voluntary 
Turnover) และการลาออกโดยไม&สมัครใจท่ีผู�ลาออกไม&ได�เป$นคนเลือกเอง (Involuntary Turnover)  

“ความผูกพัน (Employee Engagement)” คือ การท่ีบุคลากรมีความรู�สึกถึงการร&วมเป$นเจ�าของ
และการอยากมีส&วนร&วมในการผลักดันองค�การให�ประสบความสำเร็จ 

Steer (1997) ได�กล&าวว&า ความผูกพันกับองค�การของบุคลากร (Employee Engagement) เป$นสิ่ง
สำคัญซ่ึงสามารถใช� ในการทำนายอัตราการลาออกจากงานได�  โดยท่ัวไปความผูกพัน (Employee Engagement)  
มักมีจุดเริ่มต�นจากความรู�สึกพึงพอใจ (Satisfaction) และจะพัฒนากลายเป$นความมุ&งม่ันท่ีจะร&วมผลักดันองค�การ 
ให�บรรลุเปKาประสงค�ได�ในท่ีสุด (Commitment) 

ดังนั้น การให �ความสำคัญกับการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Satisfaction 
Survey) ด�วยการอำนวยให�เกิดโอกาสในการรับฟ5งความคิดเห็นจากบุคลากรให�เป$นไปอย&างสะดวกและเหมาะสม 
ถึงประเด็นที่เกี่ยวข�องกับป5จจัยที่มีความสัมพันธ�กับระดับความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction factor) อาทิ 
แนวทางการบังคับบัญชา ความสัมพันธ�ระหว&างหัวหน�างาน ผู�ใต�บังคับบัญชา และเพ่ือนร&วมงาน รวมถึงประเด็นเรื่อง
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ค&าตอบแทน คุณภาพชีวิต การประเมินผลงาน และโอกาสในการได�รับการพัฒนาตัวเอง จะเป$นหนทางท่ีองค�การจะ
สามารถพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของตนให�เป$นไปอย&างมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมความรู�สึกพึงพอใจให�กับ
บุคลากรซ่ึงจะนำไปสู&การยกระดับความผูกพันท่ีบุคลากรมีต&อองค�การอันจะช&วยลดอัตราการสูญเสียบุคลากร 
ในอนาคตได� 
 

ข�อเสนอในการใช�ประโยชน�จากการพัฒนา Online Survey Platform เพ่ือการสำรวจความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีต�อองค�การเพ่ือรับมือกับความท�าทายในด�านงานทรัพยากรบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ� 
 การมีแนวทางเพ่ือการรับมือกับความท�าทายในการสูญเสียบุคลากรเปรียบเสมือนเป$นการติดอาวุธ 
ในการต&อสู�เพ่ือก�าวข�ามอุปสรรคในงานด�านการบริหารงานบุคคลท่ีซ่ึงเป$นหนึ่งในการบริหารงานท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีส&งผล
โดยตรงต&อผลลัพธ�ในการปฏิบัติงานขององค�การ และเนื่องด�วยหนึ่งในความท�าทายสำคัญในงานด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ�กำลังเผชิญ คือ การมีอัตราสูญเสียบุคลากรท่ีเพ่ิมสูงข้ึนต&อเนื่องกันเป$น
ระยะเวลาหลายป;อันนำไปสู&ความเสี่ยงท่ีจะส&งผลกระทบต&อผลลัพธ�ในการปฏิบัติงานของกรม ซ่ึงนับเป$นความจำเป$น
อย&างยิ่งท่ีกรมจะต�องวิเคราะห�และระบุถึงสาเหตุของการสูญเสียบุคลากร โดยเฉพาะอย&างยิ่งจากมุมมองและทัศนคติ
ของบุคลากรเอง โดยมิใช&เพียงแต&เป$นการเก็บข�อมูลจากบุคลากรท่ีได�ทำการแจ�งความประสงค� โอน/ย�าย/ลาออก  
แล�วเท&านั้น แต&ควรเป$นการศึกษาและวิเคราะห�ความคิดเห็นและทัศนคติจากมุมมองของบุคลากรกลุ&มอ่ืน 
อย&างสม่ำเสมอตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมอีกด�วย เพ่ือประโยชน�ในการแสวงหาแนวทางเพ่ือรับมือกับป5ญหาการสูญเสีย
บุคลากรต&อไปได�ในอนาคต 
 ดังนั้น ผู�เขียนจึงขอเสนอให�กรมตรวจบัญชีสหกรณ�พัฒนา Online Survey Platform ในการรับฟ5ง
ความคิดเห็น และสร�างกลไกตอบกลับเพ่ือการตอบสนองต&อการแสดงความคิดเห็นดังกล&าวท่ีชัดเจนอันเป$นส&วนหนึ่ง
ของกระบวนการสำรวจความพึงพอใจในงานของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ� (Employee Job Satisfaction 
Survey) เพ่ือเป$นการปรับปรุงช&องทางและเพ่ิมโอกาสในการรับฟ5งเสียงสะท�อนและทัศนคติของบุคลากรท่ีมีต&อ 
การดำเนินงานของกรมให�สะดวกและเป$นระบบยิ่งข้ึน ท้ังนี้เสนอให�มีการแบ&งแยกประเภทการสำรวจความพึงพอใจ
ออกเป$น 2 ประเภท ประกอบด�วย 1. การสำรวจประจำป; คือ การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรทุกคนในกรม 
เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีครอบคลุมทุกมิติด�านการบริหารงานเพ่ือปรับปรุงและเสริมสร�างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรม 
2. การสำรวจเฉพาะเรื่อง คือ การสำรวจเพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีเป$นประโยชน�ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทาง 
การปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง โดยอาจเป$นป5ญหาหรือนโยบายสำคัญเร&งด&วนท่ีกำลังต�องการได�รับการปรับปรุงหรือพัฒนา
ในขณะนั้น ซ่ึงอาจทำการสำรวจบุคลากรเฉพาะกลุ&มบุคลากรท่ีเก่ียวข�องและมีส&วนได�ส&วนเสียกับประเด็นนั้นเอง  
 ประเด็นด�านความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) อันเป$นเสมือนประตูด&านแรกท่ีจะนำไปสู&การเกิด
ความรู�สึกผูกพัน (Employee Engagement) และความรู�สึกมุ&งม่ันต&อการเป$นส&วนหนึ่งท่ีจะมีส&วนร&วมผลักดันองค�การ
ไปสู&ความสำเร็จได� (Commitment) นั้น จะทำการสำรวจโดยมุ&งเน�นใน 5 ประเด็น ตามแนวคิดดัชนีวัดความพึงพอใจในงาน 
ของ Kendall, Smith, และ Hulin (1969) ท่ีได�เสนอแนวคิดว&าดัชนีวัดความพึงพอใจในงานนั้น แบ&งออกเป$น 5 ด�าน 
คือ 1. ความพึงพอใจในลักษณะงาน (Work) คือ ความรู�สึกว&างานนั้นมีความท�าทายและสอดคล�องต&อความสามารถ 
ของตน 2. ความพึงพอใจในผู� บั งคับบัญชา (Supervisor) คือ ความพึงพอใจในการสั่ งการ การใช�อำนาจ และ 
การควบคุมดูแล ตลอดจนความสัมพันธ�ท่ีมีต&อหัวหน�างาน 3. ความพึงพอใจในรายได� (Pay) คือ ความพึงพอใจ 
ต&อรายรับ และสวัสดิการต&าง ๆ ท่ีได�รับ 4. ความพึงพอใจในการเลื่อนตำแหน&ง (Promotion) คือ ความพึงพอใจ 
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ในความเติบโตก�าวหน�าในสายอาชีพ 5. ความพึงพอใจในเพื่อนร&วมงาน (Co-worker) คือ ความพึงพอใจ 
ในความสัมพันธ�และการร&วมงานกับเพื่อนร&วมงาน ทั้งนี้ข�อมูลที่ได�รับจากการสำรวจความพึงพอใจดังกล&าวจะต�อง
ถูกจัดเก็บในฐานข�อมูลเพ่ือพร�อมนำไปใช�วิเคราะห�หาแนวทางท่ีเป$นประโยชน�ต&อการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน
ของกรมอย&างเป$นระบบต&อไป 
 

ประโยชน�ท่ีคาดว�าจะได�รับ 
ระดับกรม 
 -  กรมมีเครื่องมือท่ีใช�ในการรับฟ5งและรวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรอย&างเป$นระบบเพ่ือประโยชน�
ในการพัฒนาแนวทางการบริหารงานของกรมให�ได�อย&างมีประสิทธิภาพ 
 -  กรมมีเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีรองรับการเป$นองค�การท่ีขับเคลื่อนด�วยดิจิทัล 
 -  กรมได�รับข�อมูลท่ีเป$นประโยชน�ต&อการคิดวิเคราะห�เพ่ือหาแนวทางรับมือกับความท�าทายในงาน 
ด�านการบริหารงานบุคคล 
 -  กรมมีเครื่องมือสื่อสารกับบุคลากรอันสามารถช&วยเสริมสร�างระดับความพึงพอใจซ่ึงเป$นจุดเริ่มต�นของ
การสร�างความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต&อกรมได� 
 

ระดับบุคลากร 
 -  บุคลากรมีเครื่องมือท่ีใช�สื่อสารความคิดและแสดงออกถึงทัศนคติของตนไปไปยังกรมได� 
 -  เพ่ิมโอกาสให�บุคลากรมีส&วนร&วมในการกำหนดทิศทางขับเคลื่อนองค�การ 
 -  การท่ีกรมสามารถปรับปรุงนโยบายและพัฒนาการบริหารงานได�สอดคล�องกับความต�องการ 
ของบุคลากรจะช&วยเพ่ิมพูนความรู�สึกพึงพอใจในงานอันนำไปสู&การสร�างความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต&อกรมได� 
 นอกจากการการพัฒนา Online Survey Platform นี้จะมุ&งอำนวยให�บุคลากรทุกคนท้ังองค�การ
สามารถเข�าถึงการทำแบบสำรวจได�อย&างสะดวกและรวดเร็วผ&านการสำรวจออนไลน�แล�ว ยังมุ&งเน�นให�บุคลากรเล็งเห็น
ว&ากรมให�ความสำคัญกับความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากรในการมีส&วนร&วมกับการสร�างแนวนโยบาย 
เพ่ือการบริหารงานของกรม อย&างไรก็ตามกรมอาจไม&จำเป$นต�องสนองตอบต&อความต�องการท่ีแสดงผ&านแบบสำรวจ
ความพึงพอใจนี้เสมอไป เพราะการแสดงความต�องการบางประการของบุคลากรอาจเกิดจากการไม&ทราบข�อเท็จจริง
ท่ีว&ากรมมีการจัดหาในสิ่งเหล&านี้ตามท่ีร�องขอให�อยู&ก&อนแล�ว หรือบางประเด็นท่ีเป$นความต�องการของบุคลากรแต&กรม
ยังไม&สามารถดำเนินการตอบสนองให�ได�นั้นเป$นเพราะยังติดขัดด�วยเหตุผลประการใด หรือว&ามีแผนดำเนินการอยู&แล�ว  
แต&ยังไม&เริ่ม ซ่ึงกรมจะต�องให�ความสำคัญกับการตอบสนองต&อการแสดงความต�องการเหล&านั้นโดยไม&เพิกเฉย โดยควร
พิจารณาชี้แจงในแต&ละกรณีตามความเหมาะสมว&าความต�องการเหล&านั้น กรมได�ดำเนินการแล�วหรือไม& และหากมีการ
ดำเนินเรื่องตามท่ีบุคลากรแสดงความต�องการมาจนแล�วเสร็จ แล�วบุคลากรจะสามารถเข�าถึงได�ด�วยวิธีใด อย&างไร 
เพ่ือให�บุคลากรผู�แสดงความต�องการต&าง ๆ เหล&านั้นรับรู�และเข�าใจว&ากรมรับฟ5งและเล็งเห็นความสำคัญในการใช�
เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นออนไลน�นี้อันจะทำให�บุคลากรเกิดแรงจูงใจท่ีจะให�ความร&วมมือเข�ามาตอบแบบสำรวจ
ความคิดเห็นซ่ึงจะเป$นประโยชน�ต&อการวางแนวทางปฏิบัติงานของกรมให�มีแนวนโยบายท่ีสามารถปรับปรุงแก�ไขและ
พัฒนาประสิทธิภาพของกรมได�อย&างตรงจุดและสอดคล�องต&อการแก�ป5ญหาได�อย&างแท�จริง โดยเฉพาะอย&างยิ่ง 
เพ่ือการรับมือกับป5ญหาการสูญเสียบุคลากรของกรมต&อไปได�ในอนาคต 
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Smart เซินเจิ้น Smart ประเทศไทย 
 

ลลิตา  ละสอน 

เศรษฐกรชำนาญการ 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 
“เมืองอัจฉริยะ” (Smart City)1 หมายถึง เมืองที่ใช*ประโยชน,จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

และชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให*บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค;าใช*จ;ายและการใช*
ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป<าหมาย โดยเน*นการออกแบบที่ดี และการมีส;วนร;วมของภาคธุรกิจและ 
ภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต*แนวคิดการพัฒนา เมืองน;าอยู; เมืองทันสมัย ให*ประชาชนในเมือง 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย;างยั่งยืน ดังนั้น การมีเมืองอัจฉริยะจะช�วยให�การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับ
ความเจริญเติบโตเชิงคุณภาพเป-นไปได�อย�างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเมืองที่ได�รับการยกย�องว�าเป-นเมืองอัจฉริยะ
ระดับโลก เช�น ซานฟรานซิสโก อัมสเตอร5ดัม โตเกียว โคเปนเฮเกน นิวยอร5ค สต็อกโฮล5ม ซินเจียง เซินเจิ้น เป-นต�น 

จากการศึกษาดูงานภายใต�หลักสูตรการเสริมสร�างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับ
ข�าราชการผู �มีผลสัมฤทธิ ์ส ูง ประจำป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ นครกวางโจว และเมืองเซินเจิ ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน  
สามารถนำแนวคิดในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของสาธารณรัฐประชาชนจีน มาปรับใช�เป-นข�อเสนอในการพัฒนา 
เมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ซึ่งถือเป-นหนึ่งในบทบาทหน�าที่ในการเสนอแนะนโยบายด�านเศรษฐกิจการคลังของ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
    

1. ทำไมประเทศไทยถึงต*องการให*มี Smart City 
บริบทสำคัญประการหนึ่งของประเทศไทยในแผนยุทธศาสตร,ชาติ 20 ปF คือ การก*าวพ*นกับดักรายได*

ปานกลางและเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการแข;งขัน รัฐบาลจึงได�มีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนให�เกิด
เครื่องยนต5ใหม� (New Engine of Growth) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระจายไปอยู�ในภูมิภาคต�าง ๆ นอกเหนือจาก
กรุงเทพและจังหวัดใกล�เคียงเพื่อให�พลังในการขับเคลื่อนเกิดขึ้นอย�างทั่วถึง (Inclusive Growth) มากขึ้น ทั้งนี้  
จากข�อมูลผลิตภัณฑ5มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ที ่จัดเก็บและรายงานโดยสำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�ง (สศช.) วิเคราะห5ได�ว�า ร�อยละ 70 เป-น GPP ของ 10 จังหวัดเท�านั้น ได�แก� 
กรุงเทพและปริมณฑล 7 จังหวัด และจังหวัดในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอีก 3 จังหวัด ส�วนอีกร�อยละ 30 
เป-นของ 67 จังหวัดทั่วประเทศรวมกัน ดังนั้น รัฐบาลต*องมีแนวทางในการกระจายความเจริญและความมั่งคั่งออกไป
จังหวัดต;าง ๆ ในภูมิภาคมากขึ้น แนวทางที่รัฐบาลเดินหน*าในขณะนี้คือ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะให*เกิดขึ้นท้ัง  
77 จังหวัด ภายในปF 2565  

 

1 คู�มือการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย สำนักงานส�งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
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รัฐบาลภายใต�การนำของพลเอกประยุทธ5 จันทร5โอชา นายกรัฐมนตรี ได�มีการกำหนดแผนการขับเคลื่อน 
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ2 ไว� 2 ประเภท ได�แก�  

1) เมืองเดิมน;าอยู; (Brown Field Smart City) หมายถึง การพัฒนาฟbcนฟูเมืองเดิมให�เป-นเมืองน�าอยู� 
ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข อย�างยั่งยืน และมีโครงสร�างพื้นฐานคมนาคมขนส�ง พลังงาน และ
ดิจิทัล มาช�วยเปลี่ยนเมืองเดิมให�น�าอยู�ยิ่งขึ้นทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง โดยเฉพาะอย�างยิ่งด�านธรรมชาติ 
สิ่งแวดล�อม วัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ5ท�องถ่ิน สุขภาพ การศึกษา รวมไปถึงความปลอดภัยของประชาชน  

2) เมืองใหม; (Green Field Smart City) หมายถึง เมืองที่ได�รับการพัฒนาพื้นที่ขึ้นใหม�ทั้งหมด ให�เป-น
เมืองทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข�ามาใช�ตามบริบทความต�องการของเมือง มีการพัฒนาโครงสร�าง
พื้นฐานของเมือง สาธารณูปโภค ที่อยู�อาศัย พื้นที่พักผ�อน แหล�งงาน พาณิชยกรรม รวมถึงการจัดพื้นที่ (Zoning)  
ของเมืองอย�างเหมาะสม เพ่ือให�เป-นเมืองสากลระดับโลก อย�างเช�นพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ภายใต�แผนการขับเคลื่อนดังกล�าว การพัฒนาเมืองอัจฉริยะแบ�งออกเป-น 3 ระยะ ได�แก�  
ระยะท่ี 1 ปรับเปล่ียน เรียนรู* สร*างเมืองอัจฉริยะต*นแบบ โดยในป= 2561 เน�นการพัฒนาเมืองเดิมเพ่ือเป-น

เมืองต�นแบบรวม 7 จังหวัด ได�แก� 3 จังหวัด ในพื้นที่ EEC คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึง กรุงเทพฯ, 
เชียงใหม�, ขอนแก�น และภูเก็ต คาดว�าในสิ้นป= 2562 จะถอดบทเรียน เพื่อกำหนดปhจจัยความสำเร็จได�อย�างเป-น
รูปธรรม 

ระยะที่ 2 ต;อยอดจุดแข็ง บูรณาการระดับภาค โดยในระยะ 1-2 ป=นี้ (2562-2563) นอกจากการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะอย�างต�อเนื่องจากป= 2561 ที่ผ�านมา ในป=นี้ จะขยายการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะเพิ่มเติมใน 24 จังหวัด 
ในเมืองรองท่ีมีความพร�อม ส�วนในป= 2563 ตั้งเปjาพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 30 จังหวัด 50 พื้นที่ โดยใช�กลไกนำร�อง 
สร�างเมืองต�นแบบร�วมกับกลไกรับสมัครเมืองอัจฉริยะท่ีมีความพร�อมจากท่ัวประเทศ 

ระยะที่ 3 ขยายผลไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในป= 2564 - 2565 กำหนดเปjาหมายการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะใน 77 จังหวัด 100 พ้ืนท่ี โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป-นผู�พิจารณาคัดเลือกและ
ประกาศพื้นที่เขตการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งในระยะนี้คาดว�าจะเป-นผลลัพธ5ที่เป-นรูปธรรม เช�น เกิด City Data 
Platform บริการอัจฉริยะจากภาคเอกชนกว�า 100 บริการ และมีเมืองอัจฉริยะของไทยอย�างน�อย 3 เมือง ที่ได�รับ 
การยอมรับระดับโลก 

โดยรัฐบาลมีแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศ ตามลักษณะของเมืองอัจฉริยะ 7 ด*าน ได�แก� 
เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ขนส�งอัจฉริยะ (Smart Mobility) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 
สิ ่งแวดล�อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart 
People) และ การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)  

 
 

 

 

2 ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ 1/2562 เรื่อง หลักเกณฑ5การประเมิน และคุณสมบัติ วิธีการ และ
กระบวนการในการพิจารณาการเป-นเมืองอัจฉริยะ 
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2. เรียนรู* “เซินเจิ้น” เพ่ือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการพัฒนาประเทศไปอย;างก*าวกระโดดในหลาย ๆ ด*าน ท้ังด*านเศรษฐกิจและ

สังคม จุดเปลี่ยนของการพัฒนาจีนเริ่มต�นจาก “การเปลี่ยนแนวคิด” มุ�งเน�นการพัฒนาประเทศด�วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย�างจริงจัง โดยมีเปjาหมายการขับเคลื่อนแต�ละมณฑลที่แตกต�างกัน โดยเน�นการพัฒนาศักยภาพ จุดเด�น
ของแต�ละมณฑลเป-นหลัก   

“มลฑลกวางตุ*ง” ถูกจัดอันดับให�เป-นมณฑลที่มีศักยภาพทางนวัตกรรมอันดับ 1 ของจีน ซึ่งนับตั้งแต�รัฐบาลกลาง
ประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรม Made In China 2025 ประกอบด�วย 6 โครงการสำคัญ ได�แก� 1) มีระบบการผลิตอจัฉริยะ
ของตนเอง 2) พัฒนาระบบและเครื่องมืออัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต 3) ส�งเสริมนโยบายอินเทอร5เน็ต พลัส  
4) ส�งเสริมการใช�หุ�นยนต5อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงหรือมีมาตรฐานด�านสุขอนามัยระดับสูง 5) ยกระดับอุตสาหกรรม 
การผลิตเครื่องใช�ไฟฟjาอัจฉริยะภายในบ�าน และ 6) จัดต้ังระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ เช�น การก�อต้ังศูนย5
การออกแบบอุตสาหกรรมระดับชาติและระดับมณฑล  

ทั้งนี้ เนื่องจากมณฑลกวางตุ*ง มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร;ง โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยม
ปากแม;น้ำจูจ ียง (The Pearl River Delta : PRD) จ ัดเป-นพื ้นที ่เศรษฐกิจที ่ม ีความสำคัญ โดยในป= 2560  
เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม�น้ำจูเจียงมีมูลค�า GDP 7.5 ล�านล�านหยวน (1.12 ล�านล�านดอลลาร5สหรัฐ) คิดเป-นร�อยละ  
84.4 ของมูลค�า GDP ท้ังหมดของมลฑลกวางตุ�ง นอกจากนี้ ยังมีดัชนีการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ อินเทอร5เน็ต และ Big 
data สูงสุดเป-นอันดับ 1 ของจีน โดยหนึ่งในเมืองที่โดดเด�นด�านนวัตกรรมของมลฑลกวางตุ�ง ได�แก� “นครกวางโจว” 
พ ื ้นท ี ่สำค ัญท ี ่ส �งเสร ิมการพัฒนานว ัตกรรมด �านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เช�น 
ปhญญาประดิษฐ5 (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป-นต�น และ “เมืองเซินเจิ้น” ซ่ึงถือ
เป`นแหล;งบ;มเพาะเทคโนลีระดับสูงที ่สำคัญของจีน ซึ ่งเปรียบเสมือน Silicon Valley ของจีน โดยมุ �งเน�น 
การสร�างสรรค5วัสดุใหม�และพลังงานใหม�ระดับโลก มีบริษัทเทคโนโลยีกว�า 14,400 แห�ง (มากเป-นอันดับ 2 ของจีน 
รองจากปhกกิ่ง) นอกจากนี้ ในรายงานด�านความสามารถในการแข�งขันด�านเศรษฐกิจระดับโลกที่ UN ทำร�วมกับ 
Chinese Academy of Social Sciences ของจีน ระบุว�าเมืองเซินเจิ้นเป-นเมืองที่มีความสามารถในการแข�งขันเป-น
อันดับ 6 ของโลก แซงหน�าฮ�องกงท่ีตกไปอยู�ท่ีอันดับ 12 ของโลก ในขณะท่ีสิงคโปร5รั้งอันดับท่ี 3 ของโลก และโตเกียวรั้ง
อันดับท่ี 7 ของโลก 

ในปcจจุบัน เมืองเซินเจิ้นบริหารจัดการเมืองด*วยระบบเมืองอัจฉริยะ เชื่อมโยงสาธารณูปโภคไว*บน
เครือข;ายออนไลน,ทั้งหมด นับตั้งแต� Smart Water ระบบน้ำประปาอัจฉริยะ ที่มีเซนเซอร5คอยตรวจวัดปริมาณและ
คุณภาพของน้ำ รวมถึงปhจจัยแวดล�อมอื่น Self Driving ระบบรถโดยสารประจำทางอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด�วยตัวเอง 
พร�อมจำกัดความเร็วไว�ที่ 10-30 กิโลเมตรต�อชั่วโมง ระบบ Public Safety เชื่อมระบบกล�อง CCTV เข�ากับระบบ 
Cloud Video Analytics เพ่ือความปลอดภัยแก�ประชาชน 

จุดเด;นของเมืองเซินเจิ้นคือมีความเป`นเขตเศรษฐกิจพิเศษมากกว;าเขตอุตสาหกรรม ทำให*เซินเจิ้น 
มีการพัฒนาและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงกว;าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน3  
ซ่ึงความแตกต�างท่ีเห็นได�ชัดระหว�างเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตอุตสาหกรรม ประกอบด�วย 

 

3 1.ช�วงป= 2523 – 2529 เซินเจ้ินมกีารเติบโตของ GDP 44% ต�อป= 
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1) เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นเป`นเขตที่มีระดับการบริหารเขตแบบพิเศษและสามารถขยายจากเขต 
เป`นเมืองหรือทั้งมณฑลให*เป`นเขตเศรษฐกิจพิเศษได* เช�น Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, Shantou และ Hainan 
เป-นต�น ในทางตรงกันข�ามเขตอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม hi-tech นั้น ส�วนมากจะเป-นส�วนหนึ่งของเมืองหรือ
มณฑลและไม�มีโครงสร�างการบริหารนโยบายท่ีแยกออกมาต�างหาก 

2) เขตเศรษฐกิจพิเศษส;วนมากจะครอบคลุมพื้นที่ที่มากกว;าเขตอุตสาหกรรม โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เซินเจิ้นมีเนื้อท่ีประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร เขตเศรษฐกิจพิเศษไห�หนานมีเนื้อท่ี ประมาณ 33,920 ตารางกิโลเมตร 
เป-นต�น ในขณะท่ีเขตอุตสาหกรรมมีพ้ืนท่ีประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร  

3) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศจีนเป`นโครงการนำร;องการปฏิร ูประบบเศรษฐกิจ 
ที่สามารถแข;งขันได*ในระดับโลก เนื่องจากเป-นการนำร�องโดยรัฐบาลกลาง ดังนั้น หน�วยงานบริหารเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจึงมีความเป-นอิสระในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ 

4) เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนที่ตั้งขึ้นริมชายฝcgงทะเล ง�ายต�อการเข�าถึงท�าเรือและระบบการขนส�งอื่น ๆ 
โดยเฉพาะพื้นที่ที ่ใกล�กับเมืองที่มีความเป-นสากล “internationalized cities” ศูนย5กลางทางด�านเศรษฐกิจ และ
ประเทศเพื ่อนบ�าน เช�น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ ้นที ่ใกล�กับเกาะฮ�องกง เมือง Xiamen ที ่ใกล�กับไต�หวัน  
เขตเศรษฐกิจพิเศษไห�หนานท่ีใกล�กับประเทศเวียดนาม เป-นต�น ในทางตรงกันข�ามเขตอุตสาหกรรมในประเทศจีนมีอยู�
ท้ังบริเวณติดทะเลและส�วนในของประเทศ 

5) เขตเศรษฐกิจพิเศษได*นโยบายสิทธิพิเศษ เช�น สิทธิพิเศษทางด�านภาษี ทางด�านพิธีการศุลกากร  
การเคลื ่อนย�ายเงินทุนและการนำกำไรมาลงทุนเพิ ่มจากนักลงทุนต�างประเทศ การนำเข�าและส�งออก การเงิน  
ระบบการขนส�ง เป-นต�น ซึ่งนโยบายเหล�านี้อาจจะใช�ได�กับเขตอุตสาหกรรม แต�ส�วนใหญ�แล�วจะถูกใช�ภายหลังจาก 
การนำร�องใช�ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก�อน 
 

3. ถอดบทเรียนปcจจัยสู;ความสำเร็จของเมืองอัจฉริยะเซินเจิ้น  
ปcจจัยพื้นฐานที่เอื้อให*เมืองเซินเจิ้นก*าวขึ้นมาเป`นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญของประเทศจีน นอกจาก

โครงสร*างเศรษฐกิจและทำเลที่ตั ้งแล*ว ทิศทางยุทธศาสตร,ของรัฐบาลและความร;วมมือของภาคเอกชนและ
ประชาชนย;อมมีความสำคัญไม;ย่ิงหย;อนไปกว;ากัน ซ่ึงสามารถสรุปได� ดังนี้     

1) รัฐบาลกลางจีนได*ให*สิทธิในการออกนโยบายพิเศษสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซินเจิ้น  
ที่ช�วยให�สามารถริเริ่มการสร�างสภาพแวดล�อมที่เพิ่มศักยภาพในการแข�งขันของเมือง โดยเฉพาะการดึงดูดเงินลงทุน
สำหรับการค�าการลงทุนจากต�างประเทศ นอกจากนี้ เมืองเซินเจิ้นเป-นเมืองแรกในการนำร�องการปฏิรูปในรูปแบบ 
ต�าง ๆ เช�น การนำระบบภาษีนิติบุคคลที่แตกต�างกันมาใช�สำหรับผู�ประกอบการต�างประเทศ และผู�ประกอบการจีน 
กล�าวคือบริษัทต�างประเทศจะเสียภาษีในอัตราเพียงร�อยละ 15 ในขณะที่ผู�ประกอบการจีนเสียภาษีถึงร�อยละ 33 
(ตั ้งแต�ป= 2551 อัตราภาษีนิติบุคคลของจีนได�ปรับเป-นร�อยละ 25 เท�ากัน สำหรับผู �ประกอบการทั ้งจีนและ 

 

2.ช�วงป= 2530 – 2538 เซินเจ้ินมีการเติบโตของ GDP 29% ต�อป=  
3.ช�วงป= 2539 – 2546 เซินเจ้ินมีการเติบโตของ GDP 19% ต�อป=  
4.ช�วงป= 2547 – ปhจจุบัน เซินเจ้ินมีการเติบโตของ GDP 15% ต�อป= และถึงปhจจุบันเซินเจ้ินเป-นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีประสบ

ความสำเร็จท่ีสุดในประเทศจีน 
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จากต�างประเทศ แต�ผู �ประกอบการในอุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยีและบริษัทขนาดเล็กในเมืองจะได�รับสิทธิพิเศษ
เช�นเดิม)  

2) เมืองเซินเจิ้นเปรียบเหมือนบ*านสำหรับชาวจีนจากมณฑลอื่น ๆ เป-นเมืองที่มีผู�อพยพจากต�างประเทศ
รวมถึงชาวจีนโพ�นทะเลทั่วโลกพักอาศัยอยู� ซึ่งประชากรจากต�างถิ่นนี้คิดเป-นสัดส�วนประมาณร�อยละ 80 ของจำนวน
ประชากรทั้งหมดในเมืองเซินเจิ้น เพื่อเป-นการพัฒนาเศรษฐกิจและดึงดูดบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถจากทั่วโลก
ด�วยการให�สัญชาติจีน  

3) เมืองเซินเจิ้นสามารถสร*างสภาพแวดล*อมทางการเงินเพื่อสร*างความมั่นใจสำหรับสถาบันการเงิน
จากต;างประเทศ รวมถึงการลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพทางการ
แข�งขัน  

4) โครงสร*างพื้นฐานในเมืองเซินเจิ้นที่พร*อมรองรับการพัฒนา โดยท�าเรือเมืองเซินเจิ้นจัดเป-นท�าเรือ
อันดับ 4 ในการเป-นเมืองท�าที่สำคัญของโลก สนามบินเมืองเซินเจิ้นที่จัดอยู�ในอันดับ 4 ของสนามบินภายในประเทศ
จีนที ่มีผ ู �โดยสารทั ้งป= 2550 มากถึง 20 ล�านคน รวมถึงความพร�อมของถนน ระบบโทรคมนาคม และระบบ
สาธารณูปโภคไฟฟjา ประปา ที่สร�างสภาพแวดล�อมที่เหมาะสมสำหรับการขนส�งในระบบต�าง ๆ สำหรับการพัฒนา
ศักยภาพในการแข�งขันของเมือง 

5) เมืองเซินเจิ้นมีทำเลท่ีมีศักยภาพ เช�น มีสถานท่ีตั้งติดทะเลบริเวณจีนตอนใต�และอยู�ตรงข�ามเกาะฮ�องกง 
ซึ่งจะได�รับประโยชน5จากการพัฒนาของเกาะฮ�องกงอีกด�วย ซึ่งการลงทุนจากต�างประเทศในช�วงแรกจะมาจากเกาะ
ฮ�องกงเป-นส�วนใหญ� 

6) การบริหารงานโดยรัฐบาลของเมืองเซินเจิ้นที่เป`นไปอย;างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาและปฏิรูป 
การดำเนินงานอยู�เสมอ เพื่อจะสนับสนุนส�งเสริมผู�ประกอบการให�เป-น “one stop service” สำหรับผู�ประกอบการ
ต�าง ๆ ในเมืองเซินเจิ้น เน�นความโปร�งใสของการบริหารงาน เช�น แผนพัฒนาเมืองเซินเจิ้นที่ต�องได�รับการอนุมัติ 
จากรัฐบาลกลาง ควบคู�กับการเพิ่มความโปร�งใสและประสิทธิผลในกระบวนการการตัดสินใจของรัฐบาลท�องถ่ิน  
ในประเด็นต�าง ๆ เป-นต�น 

7) ปcจจัยอื ่น ๆ เช�น มีการจูงใจทางนโยบายทางการคลังในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะที่สามารถ
ตอบสนองต�อความต�องการของธุรกิจ อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษได� การเชื่อมโยงอย�างแนบแน�นระหว�างเขต
เศรษฐกิจพิเศษกับเศรษฐกิจในประเทศ ความยืดหยุ�นของกฎหมายแรงงาน เป-นต�น 
 

4. ข*อเสนอแนะต;อนโยบายเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย 
1) ภาครัฐต*องเร;งผลักดันมาตรการต;าง ๆ ให*เกิดผลเป̀นรูปธรรม โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐาน

สำหรับภาคเอกชนและประชาชน และพิจารณาถึงการยกระดับข้ึนเป-นเขตพัฒนาพิเศษ หรือเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษหรือเขตพัฒนาพิเศษที่มีอยู�แล�วในปhจจุบัน เช�น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป-นต�น เพื่อให�เมือง
อัจฉริยะมีศักยภาพอย�างเต็มที่ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ภาครัฐเน�นการเข�า 
ถึงบริการต�าง ๆ ด�วย เช�น ข�อมูล ข�าวสาร เป-นต�น อย�างไรก็ตาม สิ่งท่ีภาครัฐส�วนกลางและกลไกในพ้ืนท่ีต�องวิเคราะห5
ศักยภาพของแต�ละจังหวัดที่มีความแตกต�างกัน เพื่อกำหนดทิศทางที่เหมาะสมและสอดคล�องกับโครงสร�างเศรษฐกิจ
และสังคมของจังหวัด 
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2) ภาคเอกชนต*องเป`นฟcนเฟiองหลักเสริมด*วยภาครัฐในการพัฒนาด*านเทคโนโลยีที่เกี ่ยวข*อง ภาคเอกชน 
ท่ีมีขีดความสามารถและศักยภาพในด�านต�าง ๆ ต�องให�ความร�วมมือกับภาครัฐพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เช�น เทคโนโลยีด�านการ
คมนาคมขนส�ง ด�านการสื่อสาร ด�านสุขภาพ ด�านการศึกษา ด�านความปลอดภัย เป-นต�น ซ่ึงในแต�ละพ้ืนท่ีภาคเอกชนย�อมมี
บทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจ มีการลงทุน การจ�างงาน การผลิต และความรับผิดชอบต�อสังคมที่เน�นไม�ให�ละเลยต�อพื้นท่ี 
ท่ีประกอบกิจการ ในกรณีเมืองเซินเจิ้น จะเห็นว�า รัฐบาลได�บริษัทยักษ5ใหญ�ภาคเอกชน เช�น หัวเว�ย มาเป-นพันธมิตร ทำให�
การพัฒนาเมืองเซินเจิ้นมีความก�าวหน�าไปอย�างรวดเร็ว4 เป-นต�น 

3) ภาคประชาชนต*องเข*ามามีส;วนร;วมในการพัฒนา เรียนรู* และปรับตัว ให*เข*ากับทิศทางของการเป̀น
เมืองอัจฉริยะ อย�างไรก็ตาม ความรวดเร็วของการพัฒนาในแต�ละพื้นที่ย�อมไม�เท�ากัน เนื่องจากโครงสร�างเศรษฐกิจ
และศักยภาพของแต�ละจังหวัดแตกต�างกัน ประชาชนจึงจำเป-นต�องรับรู�ข�าวสาร เรียนรู�เทคโนโลยีสมัยใหม� และ
ปรับตัวให�เข�ากับเทคโนโลยีใกล�ตัว เช�น เกษตรกรกับการใช�โดรนเพื่อการเพาะปลูก แรงงานกับการใช�คอมพิวเตอร5 
ผู�สูงอายุกับการใช�อินเตอร5เน็ตแบงค5กิ้ง เป-นต�น เพราะผู�ที่จะได�รับประโยชน5จากเมืองอัจฉริยะมากที่สุดคือประชาชน
นั่นเอง ได�แก�  

- การจัดการเมืองที ่มีประสิทธิภาพ ด�วยการนำเทคโนโลยีมาใช�เพื ่อให�บริการและแก�ไขปhญหาต�าง ๆ  
ท่ีตรวจพบหรือท่ีประชาชนแจ�งเข�ามาได�อย�างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ทำให�เนื้อหาด�านการศึกษานั้นถูกเข�าถึงได�อย�างกว�างขวางและประหยัดค�าใช�จ�าย
มากข้ึนกว�าเดิม 

- สาธารณสุขที่สัมผัสได* ช�วยลดต�นทุนด�านการดูแลรักษา เพิ่มอัตราการเข�าถึง และช�วยชีวิตผู�ป�วย 
ให�ได�มากข้ึน 

- การรักษาความปลอดภัยที่เป`นระบบ มีระบบสำหรับการตรวจสอบและแจ�งเตือนกรณีต�าง ๆ ได�แบบ 
Real-time 

- อสังหาริมทรัพย,ท่ีมีต*นทุนต่ำ ลดค�าใช�จ�ายรายวัน ลดพลังงาน สร�างคุณค�าใหม� ๆ และเพ่ิมอัตราการอยู�
อาศัยหรือการเช�าพ้ืนท่ีให�สูงข้ึน 

- การคมนาคมที่สะดวกสบาย แก�ไขปhญหาการจราจรติดขัด และทำให�ขนส�งสาธารณะมีคุณภาพ 
มากยิ่งข้ึน 

- สาธารณูปโภคที่ทั ่วถึง สามารถแก�ไขปhญหาด�านพลังงานและน้ำที่เกิดขึ้นได�อย�างรวดเร็วกว�าเดิม  
โดยลดอัตราการใช�งานอย�างสูญเปล�าลง 
 
 
 
 
 

 

4 บทความ ‘หัวเว�ย’ก�าวไกล จับมือ‘เซินเจ้ิน’ทำโครงการ‘นครอัจฉริยะ’ พร�อมนำโซลูช่ันไปบุกตลาดต�างประเทศ โดย แฟรงค5 เฉินมติ
ชนออนไลน5 20 กรกฎาคม 2562  
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โดยสรุป เมืองเซินเจิ้น ถือเป-นตัวอย�างที่ดีสำหรับประเทศไทยในการขับเคลื่อนสู�การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
รัฐบาลสามารถนำปhจจัยแห�งความสำเร็จของเมืองเซินเจิ้นในมิติต�าง ๆ มาปรับใช�ให�เกิดประโยชน5สูงสุด โดยหัวใจ
สำคัญของการพัฒนา คือ ความร�วมมือของรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปjาหมายของการพัฒนา 
เมืองอัจฉริยะไม�ได�มีเพียงการก�าวพ�นกับดักรายได�ปานกลางและการเพ่ิมอันดับขีดความสามารถในการแข�งขัน หากแต�
ยังรวมถึงการกระจากความเจริญไปยังจังหวัดต�าง ๆ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให�มีคุณภาพมากข้ึน 
 
บรรณานุกรม 
 

คู�มือการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 2562, สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย สำนักงานส�งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ 1/2562 เรื่อง หลักเกณฑ5การประเมิน และคุณสมบัติ 

วิธีการ และกระบวนการในการพิจารณาการเป-นเมืองอัจฉริยะ 
บทความ เรื่อง กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซินเจิ้นกับทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 2558, 

ศูนย5ข�อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปhกก่ิง 
บทความ ‘หัวเว�ย’ก�าวไกล จับมือ‘เซินเจิ้น’ทำโครงการ‘นครอัจฉริยะ’ พร�อมนำโซลูชั ่นไปบุกตลาดต�างประเทศ  

โดย แฟรงค5 เฉินมติชนออนไลน5 20 กรกฎาคม 2562 
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การบูรณาการข	อมูลบัญชีผู	โดยสาร (Passenger Manifest) ในรูปแบบดิจิทัล 
 

ลักษณ+วดี จำปาไชยศรี 
นักวิชาการคอมพิวเตอร+ปฏิบัติการ 

กรมท5าอากาศยาน 
 

กรมท�าอากาศยาน (ทย.) เป�นหน�วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจตามกฎกระทรวงคือ 
ส�งเสริมพัฒนาโครงข�ายและส�งเสริมกิจการท�าอากาศยานและท�าอากาศยานให+มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงมีท�าอากาศยานในสังกัดจำนวน 28 แห�งในส�วนภูมิภาคของประเทศไทย ด+วยภาระหน+าท่ีท่ีจำเป�นต+องบริหารจัดการ
ท�าอากาศยานให+เกิดประสุทธิภาพสูงสุดและให+บริการผู+โดยสารให+ได+รับความสะดวกสบายมากท่ีสุด ทย. ได+รับอนุญาต
ให+จัดเก็บรายได+เพื ่อบริหารจัดการท�าอากาศยานในสังกัด หรือ ค�าธรรมเนียมการใช+สนามบินของผู +โดยสาร 
(Passenger Service Charge: PSC) ซึ่งรายได+จากค�าธรรมเนียมฯ เป�นข+อมูลที่ได+จากบัญชีผู +โดยสาร (Passenger 
Manifest) ที่เจ+าหน+าที่ปฏิบัติการภาคพื้นของสายการบิน (Airline Ground Handler) จำเป�นต+องส�งเอกสารรายงาน
บัญชีผู+โดยสารในแต�ละเที่ยวบินที่ให+บริการให+ท�าอากาศยานทราบเพื่อตรวจสอบ โดย ทย. ใช+ข+อมูลจำนวนผู+โดยสาร
จากบัญชีผู+โดยสารในแต�ละเที่ยวบินเป�นข+อมูลสำคัญเพื่อจัดทำสถิติการบินของ ทย. สำหรับการวิเคราะหVทำกลยุทธV
และยุทธศาสตรVการบริหารจัดการท�าอากาศยานในสังกัดและออกใบเรียกเก็บค�า PSC จากสายการบินซึ่งเป�นรายได+
หลักของ ทย.  

1. ป8ญหา (Pain point) 
1.1 Manual Process  
จากการสำรวจกระบวนการส�งข+อมูลจำนวนรวมผู+โดยสารในแต�ละเที่ยวบินที่ให+บริการในท�าอากาศยานใน

สังกัด ตามรูปภาพ 1 พบว�าเป�นกระบวนการที ่ม ีเจ+าหน+าที ่ปฏิบ ัต ิการภาคพื ้นของสายการบินและเจ+าหน+าท่ี 
ของท�าอากาศยานเกี ่ยวข+อง (Manual Process) และข+อมูลอยู �ในรูปแบบกระดาษ (Paper-based) โดยเจ+าหน+าท่ี
ปฏิบัติการภาคพื้นของสายการบินจะต+องส�งบัญชีผู +โดยสารหลังจากที ่เที ่ยวบินได+ดำเนินการออก (Depart) จาก 
ท�าอากาศยานให+แก�เจ+าหน+าที่ท�าอากาศยานเพื ่อทำการตรวจสอบและจัดเก็บเป�นหลักฐานการดำเนินการ จากนั้น
เจ+าหน+าที่ท�าอากาศยานจะต+องนำเข+าข+อมูลการบินของเที่ยวบิน ได+แก� จำนวนรวมผู+โดยสาร (Number of Passenger) 
จำนวนรวมสินค+าขนส�ง (Freight of Cargo) เป�นต+น โดยการคัดลอกข+อมูลจากเอกสารกระดาษจากบัญชีผู+โดยสารกรอก
เข+าระบบสถิติการบิน ก�อนระบบสารสนเทศดังกล�าวจะรวบรวมและประมวลผล ทย. ที่ระบบส�วนกลาง เพื่อวิเคราะหV
ข+อมูลและเรียกเก็บค�าธรรมเนียมการใช+สนามบินของผู+โดยสารจากสายการบินต�อไป  
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รูปภาพ 1 กระบวนการส�งข+อมูลจำนวนรวมผู+โดยสารจากบัญชีผู+โดยสารของเท่ียวบิน 

 
กระบวนการดังกล�าว เป�นกระบวนการท่ีต+องอาศัยเจ+าหน+าท่ีดำเนินการรับและส�งข+อมูล ซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาดด+วย
มนุษยV (Human Error) ในการคัดลอกข+อมูลจำนวนรวมผู+โดยสารจากบัญชีผู +โดยสาร อีกทั้ง การรายงานผลข+อมูล 
ไม�สามารถดำเนินการแบบทันกาล (Real time) ได+ เนื่องจากมีช�วงเวลารอคอย (Waiting time) คือ รอเจ+าหน+าที่ปฏิบัติการ
ภาคพ้ืนของสายการบินพิมพVเอกสารบัญชีผู+โดยสารของเท่ียวบินและนำส�งเจ+าหน+าท่ีท�าอากาศยาน และรอให+เจ+าหน+าท่ี
ท�าอากาศยานนำเข+าข+อมูลสู�ระบบสถิติการบินของ ทย. ต�อไป ส�งผลให+ไม�สามารถรายงานข+อมูลจำนวนผู+โดยสาร 
เพ่ืออธิบายและวิเคราะหVสถานการณV ณ ขณะนั้นได+ 

1.2 Non-detailed Data 
ข+อมูลผู+โดยสารที่นำเข+าระบบสถิติการบินของ ทย. เป�นข+อมูลจำนวนรวม (Total) ของผู+โดยสารของ

เที ่ยวบินนั ้น ซึ ่งจากการศึกษาบัญชีผู +โดยสารของสายการบินที ่ให+บริการ ณ ท�าอากาศยานในสังกัด พบว�า 
มีรายละเอียดข+อมูล เช�น คำนำหน+า ชื่อ นามสกุล หรือ เพศ ของผู+โดยสารทุกคนที่เดินทางในเที่ยวบินขาออก 
(Departure Flight) นั ้น โดยรายละเอียดข+อมูลดังกล�าว ไม�ถ ูกนำเข+าระบบสถิต ิการบินของ ทย. เนื ่องจาก 
เป�นการก�อภาระงานให+เจ +าหน+าที ่ท �าอากาศยาน ด+วยกระบวนการส�งข+อมูลแบบเดิมต+องอาศัยเจ +าหน+าท่ี 
กรอกข+อมูลเข +าระบบด+วยตนเอง จ ึงไม �สามารถกำหนดให+เจ +าหน+าที ่นำเข +าข +อม ูลรายละเอียดผ ู +โดยสาร 
ในแต�ละเที่ยวบิน ซึ่งแต�ละเที่ยวบินอาจจะมีผู+โดยสารมากกว�า 100 คน และเที่ยวบินขาออกอาจจะมีมากกว�า 1 
เท่ียวบินในแต�ละวัน ทำให+จำกัดการนำเข+าข+อมูลเป�นจำนวนรวมผู+โดยสารในแต�ละเท่ียวบินเท�านั้น  

แม+จำนวนรวมผู+โดยสารจะสะท+อนการความต+องการ (Demand) ในการเดินทางของท�าอากาศยานในสังกัด 
แต�เป�นข+อมูลภาพรวมไม�สามารถดำเนินการวิเคราะหVข+อมูลขั้นสูง (Advanced Data Analytics) เช�น การวิเคราะหV
การตลาดแบบเฉพาะบุคคล (Personalization Market Analysis) เพ่ือหารูปแบบเส+นทางและความถ่ีการเดินทางของ
ผู+โดยสาร หรือ การจัดให+มีทรัพยากร (ห+องน้ำ) ให+สอดคล+องกับจำนวนความต+องการของผู+โดยสาร (เพศ) และไม�
สามารถเชื่อมโยงข+อมูลผู+โดยสารชาวต�างชาติที่เข+าเมืองจากท�าอากาศยานนานาชาติของประเทศมาที่ท�าอากาศยาน
ภูมิภาคในสังกัดได+  
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2. บทวิเคราะห+ (Discussion and Proposal) 
เอกสารบัญชีผู +โดยสารเป�นข+อมูลจากระบบ Departure Control System (DCS) ของสายการบิน 

ซึ่งระบบ DCS เป�นระบบสารสนเทศที่ให+บริการออก/ตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง ข+อมูลผู+โดยสารในระบบ DCS เป�น
ข+อมูลที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล (Digital-based) เรียบร+อยแล+ว เนื่องจากระบบ DCS ของสายการบินมีการจัดเก็บ
ฐานข+อมูล (Database) ของผู+โดยสารท่ีเดินทางในแต�ละเท่ียวบินของตนเองในทุกท�าอากาศยานท่ีสายการบินให+บริการ 
แต�จำเป�นต+องพิมพVบัญชีผู+โดยสารเพื่อส�งเป�นเอกสารประกอบและบันทึกข+อมูลดังกล�าวอีกครั้งบน ทะเบียนการบิน 
(Log Book) ของท�าอากาศยาน ดังนั้น หาก ทย. สามารถดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรับข+อมูลบัญชี
ผู+โดยสารจากสายการบินด+วยวิธีทางดิจิทัล (Digitalization) จะช�วยลดภาระเจ+าหน+าที่ท�าอากาศยานในการนำเข+า
ข+อมูล ลดความผิดพลาดด+วยมนุษยV และเพ่ิมประสิทธิภาพการรับข+อมูลแบบทันกาลและมีรายละเอียดมากข้ึนเพ่ือการ
วิเคราะหVและการประมวลผลข+อมูลต�อไป 

ระบบ DCS เป�นระบบของสายการบินและแต�ละสายการบินมีระบบ DCS เป�นของตัวเองแตกต�างกัน ทำ
ให+บัญชีผู+โดยสารของแต�ละสายการบินมีรูปแบบแตกต�างกัน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรับข+อมูลบัญชีผู+โดยสาร
ในแต�ละเที่ยวบินจะต+องคำนึงถึงการรับข+อมูลหลากหลายรูปแบบและหลากหลายแหล�งที่มา จึงจำเป�นต+องพัฒนา
ระบบสารสนเทศในสถาปmตยกรรมที่เรียกว�า Enterprise Service Bus (ESB) โดยเปรียบระบบสถิติการบินของ ทย. 
เสมือนเป�นระบบกลาง (Enterprise) และข+อมูลบัญชีผู +โดยสารจากแต�ละสายการบินเปรียบเสมือนการบริการ 
(Service) ที่จะต+องนำส�งผ�านเส+นทางและรูปแบบเดียวกันร�วมกัน (Bus) โดย ESB จะทำหน+าที่เป�นตัวกลางหรือ
มาตรฐานรูปแบบข+อมูลกลางที่รองรับการเชื่อมโยงข+อมูลบัญชีผู+โดยสารจากระบบ DCS ของสายการบิน เมื่อข+อมูล
บัญชีผู+โดยสารสามารถส�งไปท่ีระบบสถิติการบินของ ทย. จากระบบ DCS ของสายการบินโดยตรงและโดยทันที 

กระบวนการส�งข+อมูลบัญชีผ ู +โดยสารแบบดิจ ิท ัล (ร ูปภาพที ่ 2) เป�นการกำหนดให+สายการบิน 
ส�งข+อมูลบัญชีผู +โดยสารในรูปแบบดิจิทัลผ�าน ESB ของ ทย. ซึ ่งร ูปแบบของข+อมูลอาจจะเป�น  Application 
Programming Interface (API) หรือ Web Service  ด+วย XML json CSV หรือ .xlsx เมื ่อเจ +าหน+าที ่ปฏิบ ัติการ
ภาคพื้นของสายการบินได+ดำเนินการปsดเที่ยวบินขาออก สายการบินจะดำเนินการส�งบัญชีผู+โดยสารของเที่ยวบินใน
ร ู ป แบบของข + อม ู ลท ี ่ ก ำหนดจากระบบ  DCS ขอ งส ายก ารบ ิ น โ ดยตร งท ั นท ี  จ า กน ั ้ น เ จ + าหน + า ท่ี  
ท�าอากาศยานจะเป�นผู+อนุมัติข+อมูลดังกล�าว เพ่ือตรวจสอบข+อมูลอีกครั้งก�อนอนุมัตินำส�งเข+าระบบสถิติการบินของ ทย. 
การเปลี่ยนแปลงการส�งข+อมูลบัญชีผู+โดยสารจากรูปแบบเดิมไปเป�นรูปแบบดิจิทัล เป�นการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
การบริหารราชการของ ทย. และท�าอากาศยานในสังกัด ด+วยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติการของเจ+าหน+าท่ีท�า
อากาศยานจากเดิมที่เป�นผู+นำเข+าข+อมูลด+วยตนเอง เป�นผู+อนุมัติข+อมูล และเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติการของ
เจ+าหน+าที่ปฏิบัติการภาคพื้นของสายการบินจากเดิมที่ต+องพิมพVบัญชีผู+โดยสารในแต�ละเที่ยวบินเพื่อประกอบการ
ลงทะเบียนการบินท่ีท�าอากาศยาน เป�นการส�งข+อมูลบัญชีผู+โดยสารจากระบบ DCS ของสายการบินโดยตรง ซ่ึงเป�นการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตามเจตนารมยVของนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ซึ่งทำให+บริหารของ
ภาครัฐสามารถเข+าถึงได+ง�ายข้ึน สะดวกข้ึน และ นำไปต�อยอดใช+งานได+ทันที  
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รูปภาพ 2 กระบวนการส�งข+อมูลบัญชีผู+โดยสารแบบดิจิทัล 

 
 

การรับข+อมูลบัญชีผู +โดยสารโดยตรงจากระบบ DCS ของสายการบิน ทำให+สามารถเก็บรายละเอียด
ข+อมูล (Detailed Data) ผู+โดยสารได+มากขึ้น ไม�เพียงแต�เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะหVและประมวลผลข+อมูลสำหรับ
จัดทำกลยุทธVและยุทธศาสตรVของ ทย. เท�านั้น แต�เป�นการสนับสนุนภารกิจด+านความมั่นคงของประเทศ เนื่องจาก
ข+อมูลผู+โดยสารชาวต�างชาติ (Aliens) ที่เข+ามาในพรมแดนของประเทศด+วยการเดินทางทางอากาศ จะต+องผ�านการ
พิจารณาจากเจ+าหน+าที่ของสำนักงานตรวจคนเข+าเมือง (ตม.) และลงทะเบียน ณ ท�าอากาศยานนานาชาติของประเทศ
ไทย และ ตม. ดำเนินการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข+อมูลท่ีพักแรมและคนเข+าเมือง พ.ศ. ... เพ่ือติดตามชาวต�างชาติท่ี
เข+ามาอาศัยในภูมิภาคต�างๆของประเทศไทย เมื่อพิจารณาการเก็บรายละเอียดข+อมูลผู+โดยสาร (ชื่อและนามสกุล) 
สามารถติดตามเส+นทางการเดินทางผู+โดยสารต�างชาติระหว�างท�าอากาศยานนานาชาติของประเทศและท�าอากาศยาน
ภูมิภาคของประเทศได+ 

3. ข	อท	าทาย (Challenges) 
3.1 ความหลากหลายของรูปแบบข	อมูลและแหล5งท่ีมา 
ด+วยข+อมูลบัญช ีผ ู + โดยสารเป�นข+อมูลจากระบบ DCS ของสายการบิน และแต�ละสายการบิน 

มีระบบ DCS ท่ีแตกต�างกัน เช�น สายการบิน Thailion Air บัญชีผู+โดยสารไม�มีข+อมูลคำนำหน+าชื่อ แต�มีข+อมูลระบุเพศ 
(F/M) สายการบิน Thai Airways และ Thai Smiles บัญชีผู+โดยสารมีข+อมูลคำนำหน+าชื่อ (Mr/Ms/Mrs) แต�ไม�มีข+อมูล
ระบุเพศ สายการบิน AirAsia บัญชีผู+โดยสารไม�มีข+อมูลท้ังคำนำหน+าชื่อและข+อมูลระบุเพศ เป�นต+นระบบสารสนเทศท่ี
จัดการมาตรฐานข+อมูลกลางจะต+องรองรับรูปแบบของข+อมูลที่หลากหลายดังกล�าวจากหลากหลายระบบ DCS ของ
สายการบิน เพ่ือส�งให+ระบบสถิติการบินของ ทย. ต�อไป 

3.2 ข	อมูลส5วนบุคคล 
บัญชีผู+โดยสารของสายการบิน ประกอบด+วยข+อมูลส�วนบุคคล (Privacy Data) เช�น ชื่อและชื่อสกุล ท่ี

สามารถบ�งบอกถึงตัวบุคคลของผู+โดยสารได+ โดยข+อมูลส�วนบุคคลของประชาชนชาวไทยได+รับความคุ+มครองจาก พรบ. 
คุ+มครองข+อมูลส�วนบุคคล และข+อมูลส�วนบุคคลของประชาชนชาวยุโรปได+รับความคุ+มครองจากกฏ General Data 



 

 

85 
 

Protection Regulation (GDPR) กำหนดให+หน�วยงานหรือองคVกรไม�สามารถจัดเก็บข+อมูลส�วนบุคคลของประชาชนได+ 
ยกเว+นจะได+รับความยินยอม (Consent) จากบุคคลนั้น ทั้งนี้ พรบ. คุ+มครองข+อมูลส�วนบุคคล ได+ยกเว+นการบังคับใน
กรณี การดำเนินการของหน�วยงานของรัฐท่ีมีหน+าท่ีในการรักษาความม่ันคงของรัฐ  ซ่ึงรวมถึง ความม่ันคงทางการคลัง
ของรัฐ  หรือการรักษาความปลอดภัยของประชาชน (มาตรา 4 (2))  

3.3 ความร5วมมือของสายการบิน 
การเปลี่ยนแปลงวิธิการส�งและรับข+อมูลบัญชีผู +โดยสาร จำเป�นต+องได+รับความร�วมมือของสายการบิน 

เนื ่องจากข+อมูลบัญชีผู +โดยสารเป�นข+อมูลของสายการบิน สายการบินจะต+องตั ้งค�าระบบสารสนเทศของตน 
ให+ส �งข+อมูลบัญชีผ ู +โดยสารจากระบบ DCS มายังระบบสารสนเทศที ่จ ัดการมาตรฐานข+อมูลกลางของ ทย.  
โดยอัตโนมัติ ทันทีที่ปsดเที่ยวบินขาออก อีกทั้ง สายการบินจะต+องแจ+งให+ผู+โดยสารทราบเพื่อยินยอมที่จะให+ ทย.  
เก็บข+อมูลส�วนบุคคลของตนในบัญชีผู +โดยสารของเที ่ยวบิน ในฐานะที ่สายการบินเป�นผู +ควบคุมข+อมูล (Data 
Controller) 

4. บทสรุป (Conclusion) 
จากวิสัยทัศนVการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เพ่ือยกระดับภาครฐัไทยสู�การเป�นรัฐบาลดิจิทัลท่ี

มีการบูรณาการระหว�างหน�วยงาน มีการทำงานแบบอัจฉริยะ ให+บริการโดยมีประชาชนเป�นศูนยVกลางและ ขับเคลื่อน
เกิดการเปลี่ยนแปลงได+อย�างแท+จริง และทย. เป�นหนึ่งในหน�วยงานส�วนราชการที่ต+องดำเนินการตามนโยบายพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย จึงจำเป�นต+องปรับเปลี่ยนและปรับปรุงการบริหารงานราชการ การปฏิบัติการราชการ 
และการให+บริการ ด+วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข+ามาทดแทนหรือเพ่ิมประสิทธิภาพดำเนินงานขององคVกร ทย. 
รับผิดชอบการบริหารจัดการท�าอากาศยานในสังกัดกว�า 28 แห�ง ทั่วประเทศ มีภารกิจให+บริการอำนวยความสะดวก
และรักษาความปลอดภัยในการเดินทางของผู +โดยสาร ซึ ่งเปรียบเสมือนหัวใจหลักขององคV ซึ ่งข+อมูลที่สะท+อน
สถานการณVและการดำเนินการของท�าอากาศยานในสังกัดคือข+อมูลผู+โดยสารท่ีมาใช+บริการ ณ ท�าอากาศยานจากบัญชี
ผู +โดยสารของสายการบิน และเมื ่อพิจารณากระบวนการส�งข+อมูลผู +โดยสารจากบัญชีผู +โดยสารของเที ่ยวบิน 
ขาออกและรายละเอ ียดข +อม ูล พบว �าสามารถนำนว ัตกรรมและเทคโนโลย ีมาใช + เพ ื ่อเพ ิ ่มประส ิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและลดภาระงานของเจ+าหน+าที่ท�าอากาศยาน และเพิ่มศักยภาพการวิเคราะหVข+อมูลผู+โดยสารที่มาใช+
บริการท่ีท�าอากาศยานในสังกัดได+  

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข+ามาเปลี ่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนงานเดิม จากที ่ต +อง 
พึงพิงเจ+าหน+าที่ (Manual Process) ในการปฏิบัติการ เป�นกระบวนงานที่ให+ระบบสารสนเทศดำเนินการอัตโนมัติ 
(Digitalization) ไม�เพียงแต�สนับสนุนการดำเนินงานของ ทย. ในรูปแบบดิจิทัล แต�การปรับปรุงรูปแบบข+อมูลจากเดิม
ที่เป�นการเก็บข+อมูลผู +โดยสารเป�นจำนวนรวมต�อเที ่ยวเป�น เป�นข+อมูลรายละเอียดผู+โดยสารเป�นรายคน ซึ่งเป�น 
การร�วมมือด+านความม่ันคงของประเทศในการติดตามชาวต�างชาติท่ีเข+ามาในราชอาณาจักร จากท�าอากาศยานนานาชาติ
ของประเทศไปยังท�าอากาศยานภูมิภาคของประเทศอีกด+วย 
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บ้านเมือง เข้าสู่ยุคของแนวคิดในการลงโทษเชิงสมานฉันท์ คือเน้นการเข้าถึงสาเหตุการกระทำความผิดของผู้ต้องขัง 
และให้ความช่วยเหลือและการแก้ไขฟ้ืนฟู การควบคุมหรือคุมขังไว้ในเรือนจำเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอที่จะทำให้
สังคมเกิดความปลอดภัยได้ ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ในช่วงทศวรรษหลังจึงเพ่ิมเติมในเรื่องของการแก้ไขฟ้ืนฟู และ
พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง รวมไปถึงการให้การศึกษา การฝึกวิชาชีพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพ่ือให้ผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดี เป็นประชาชนที่เคารพกฎหมาย
บ้านเมือง และสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน นอกเหนือไปจากการควบคุมผู้ต้องขังเพ่ือป้องกันภัยให้สังคม 

 ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังอยู่ในความควบคุมดูแล จำนวนทั้งสิ้น 354,905 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 
กรกฎาคม 2562) เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างสอบสวน ระหว่างการพิจารณาคดี หรือระหว่างอุทธรณ์ -ฎีกา จำนวน 
58,823 คน และผู้ต้องขังโทษเสร็จเด็ดขาด หรือผู้ต้องขังที่คดีถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกหรือประหารชีวิต จำนวน 
294,311 คน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนนั้น  
ซึ่งสัดส่วนผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ที่มีความเหลื่อมล้ำ ทำให้เกิดปัญหาในด้านความมั่นคงและการควบคุม เช่น  
การลักลอบกระทำผิดวินัยในเรือนจำ การแหกหักหลบหนีทั้งจากภายในเรือนจำและการหลบหนีระหว่างควบคุม  

เพ่ือไปรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือขณะนำตัวไปขึ้นศาล การทะเลาะวิวาทและก่อจลาจล ความแออัดทางกายภาพ 
และการรักษาความมั่นคงจากเหตุการณ์หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือการชำรุดของโครงสร้างอาคาร  
 นอกเหนือจากปัญหาสัดส่วนระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่ทำให้เกิดปัญหาการควบคุมแล้ว ภารกิจในการ
พัฒนาพฤตินิสัยหรือการแก้ไขฟ้ืนฟูนั้นก็มีความเป็นไปได้ยากเช่นกัน ทั้งในระดับการบริหารและการปฏิบัติ เช่น  
การให้การอบรมฝึกวิชาชีพหรือการพัฒนาจิตใจนั้นไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง ผู้ต้องขังไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ในการได้รับการบำบัดฟ้ืนฟูเพ่ือแก้ไขพฤติกรรม รวมไปถึงคุณภาพในการบำบัดฟ้ืนฟูนั้นก็ยังเป็นที่กังขาของผู้คน  

ในสังคมว่า กรมราชทัณฑ์สามารถคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างที่ให้คำม่ันกับสังคมภายนอกได้หรือไม่ 
 กรมราชทัณฑ์ มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาสัดส่วนระหว่างผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ที่มีความเหลื่อมล้ำ 
โดยการขออัตรากำลังเพ่ิมเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ต้องขังและภารกิจของกรมฯ อย่างไรก็ตาม
อัตรากำลังที่เพ่ิมมากขึ้นก็ยังไม่สามารถควบคุมดูแลผู้ต้องขังได้อย่างทั่วถึง พ้ืนที่ที่จำกัดของเรือนจำไม่สามารถรองรับ
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กิจกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูและการพัฒนาพฤตินิสัยได้ ทางออกของกรมราชทัณฑ์ในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ
อีกทางหนึ่งนั้น เน้นไปที่การบริหารโทษและการใช้การลงโทษทางเลือกของฝ่ายตุลาการ การบริหารโทษและ  

การลงโทษทางเลือก ได้แก่ การลดวันต้องโทษจำคุก และการพักการลงโทษ โดยกรมราชทัณฑ์ได้ร่วมมือกับกรม 

คุมประพฤติ ในการส่งต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกและการพักการลงโทษ เข้าสู่สถานะของผู้ถูกคุม
ประพฤติ ช่วยลดความแออัดในเรือนจำและช่วยให้ผู้ต้องขังมีแรงจูงใจในการประพฤติตนอยู่ในระเบียบของเรือนจำ 
รวมไปถึงการกลับคืนสู่สังคมอย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้ผู้ต้องขังได้ปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข  
อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ต้องขังที่เข้าสู่การเป็นผู้ถูกคุมประพฤตินั้นยังมีสัดส่วนที่ต่ำ ไม่อาจลดความแออัดในเรือนจำ
ได้มากนัก การขยายขนาดของเรือนจำและการก่อสร้างเรือนจำใหม่ถูกนำมาใช้เป็นอีกหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งขนาดของเรือนจำที่ใหญ่ขึ้นหรือจำนวนของเรือนจำที่เพ่ิมขึ้นนำไปสู่ความต้องการบุคลากรในการควบคุม  

เป็นจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย 

 แม้ว่าจะมีความพยายามในการเพ่ิมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มาโดยตลอด ปัญหาในเรื่องของความ  

ขาดแคลนบุคลากรก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ จึงได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่าง  ๆ มาใช้เพ่ือช่วยในการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ นับแต่ปี พ.ศ. 2546 กรมราชทัณฑ์ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในขณะนั้น มาช่วย 

ในการควบคุมผู้ต้องขังซึ่งมีพฤติการณ์พิเศษ หรือมีความเคลื่อนไหวการค้ายาเสพติดในเรือนจำที่เรือนจำกลางเขาบิน 
ซึ่งเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงสุด ทั้งในด้านกายภาพโดยรอบและการใช้กล้องวงจรปิด การใช้เสาตัดสัญญาณโทรศัพท์
โดยรอบแนวกำแพง ซึ่งถูกมองว่าเป็นเทคโนโลยีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมสั่งการและเฝ้าระวัง 
ความเคลื่อนไหวของผู้ต้องขังมากที่สุดในขณะนั้น รวมไปถึงเป็นวิธีการที่ช่วยในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
ควบคุมด้วย    
  ปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านการควบคุมและความปลอดภัยนั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีในการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) ที่ได้เข้ามาแทรกซึมอยู่ในกิจวัตรประจำวันของ
ผู้คนในยุคดิจิทัล และได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจของเอกชนรวมไปถึงภาครัฐบาล ที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้อย่างแพร่หลาย อาทิ การตรวจจับใบหน้าเพ่ือควบคุมพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของคนในสังคม นำไปสู่การหักคะแนนที่เรียกว่า credit score ซึ่งส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ที่รัฐจะให้แก่
บุคคลนั้น ๆ การใช้กล้อง AI เพ่ือตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่อาจฝ่าฝืนกฎจราจร การใช้กล้องเพ่ือตรวจจับ
ใบหน้าของผู้ที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบิน ฯลฯ ในส่วนของภาคเอกชน ได้มีการนำเอาเทคโนโลยี AI มาใช้
ในการตรวจจับใบหน้าเพื่อใช้ชำระเงิน หรือการนับจำนวนลูกค้าในร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น 

 บริษัท UB TECH ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นบริษัทเอกชนที่พัฒนาหุ่นยนต์เพ่ือใช้ในเรื่องของการรักษา
ความปลอดภัยและความมั่นคงที่มีชื่อว่า ARTIS (All-Terrain Patrol Robot for Intelligent Security) เป็นหุ่นยนต์
ตรวจการณ์ที่มีกล้องอินฟาเรดตรวจจับความร้อน มีระบบค้นหาวัตถุที่ ใช้แสงเลเซอร์ในการวัดระยะซึ่ งมีความแม่นยำสูง  
กล้องที่สามารถหมุนได้ 360 องศา ปุ่มกดฉุกเฉิน กล้องสามมิติ เคลื่อนที่โดยใช้ล้อชนิดคลาน เช่นเดียวกันกับล้อ 

ของรถถัง ซึ่งทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ในสภาพภูมิประเทศที่มีความขรุขระ หรือแม้กระทั่งการเคลื่อนที่  
ขึ้นลงบันได นอกจากนี้หุ่นยนต์ ARTIS ยังมีระบบนำทาง สามารถออกแบบหรือกำหนดพ้ืนที่ในการตรวจการณ์  
โดยบุคคลได้ มีระบบในการตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง กล้องตรวจจับใบหน้าชนิด Real-time รวมทั้งระบบ
ยืนยันตัวบุคคล หุ่นยนต์สามารถส่งเสียงตามสาย หรือผู้ควบคุมสามารถพูดคุยกับบุคคลที่พบหุ่นยนต์ได้ผ่านระบบ  



 

88 

Bi-Directional Audio รวมทั้งผู้ที่พบหุ่นยนต์สามารถใช้หุ่นยนต์ในการโทรศัพท์ฉุกเฉิน  และคลื่นเสียงความถี่สูง 
ในการรบกวนผู้กอ่ความไม่สงบได้อีกด้วย 

 ในการควบคุมและรักษาการณ์ภายในเรือนจำ ประกอบด้วยกิจกรรมมากมายไม่ใช่เพียงการประจำการณ์ 
ในจุดต่าง ๆ สิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติเสมอเป็นประจำ ได้แก่ การนับยอดผู้ต้องขังในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น เวลา 05.30 น.  
ก่อนเปิดให้ผู้ต้องขังลงจากเรือนนอน หลังทำกิจวัตรประจำวันเวลา 07.30 น. ก่อนและหลังพักรับประทานอาหาร
กลางวันเวลา 11.30 น. และ 12.30 น. ก่อนขึ้นเรือนนอนเวลา 16.00 น. ทั้งนี้ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้มีการ
สับเปลี่ยนบุคคลจากเรือนนอนอ่ืนหรือกองงานอ่ืนมานับยอดแทนกัน การป้องกันและตรวจตราการลักลอบหรือ  

ซุกซ่อนสิ่งของต้องห้าม การป้องกันการหลบหนีโดยรอบแนวกำแพง ซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมและรักษาการณ์ มีหน้าที่  
ที่จะต้องเดินตรวจตรารอบแนวกำแพง เพ่ือป้องกันการเตรียมอุปกรณ์ในการหลบหนี หรือการป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขัง
รวมทั้งบุคคลภายนอกเข้าใกล้แนวกำแพง ตรวจจับสิ่งของต้องห้าม และสิ่งเสพติดที่อาจมีบุคคลภายนอกโยนข้าม
กำแพงเรือนจำ การป้องกันเหตุจลาจลหรือการทะเลาะวิวาท เจ้าหน้าที่ควบคุมและรักษาการณ์ มีหน้าที่ที่จะต้อง 
เข้าระงับเหตุ และแจ้งให้พัศดีเวรรักษาการณ์ทราบ เพ่ือดำเนินการสอบสวนทางวินัย การตรวจจับพฤติกรรม  

การกระทำผิดวินัยเรือนจำ เช่น การลักลอบสักลาย การลักลอบนำอุปกรณ์ที่ใช้ในกองงานซึ่งอาจเป็นอันตรายออกจาก
กองงาน การลักลอบเล่นการพนัน การลักลอบซื้อขายสินค้าตลาดมืด ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ 

ของเจ้าหน้าที่ควบคุม นอกจากนี้ ยังมีงานรักษาการณ์เพ่ือความปลอดภัยในเรือนจำ เช่น การป้องกันและระงับเหตุ
เพลิงไหม้ การป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างอาคารพังถล่ม ซึ่งอาจเกิดการบาดเจ็บและเสียชี วิต 
รวมทั้งต้องเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ต้องขังอาศัยช่วงชุลมุนหรือจุดอ่อนของโครงสร้างทางกายภาพเรือนจำในการหลบหนี เช่น 
กรณีต้องตัดกระแสไฟฟ้าจากรั้วไฟฟ้าลวดหนามขณะมีงานซ่อมแซมรอบแนวกำแพง ซึ่งในแต่ละกิจกรรมนั้นก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ควบคุมและตัวผู้ต้องขังเองทั้งสิ้น 

 Pain Point หรือปัญหาของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบัน กล่าวโดยสรุปคือภาระงานด้านการควบคุมและด้าน  

การพัฒนาพฤตินิสัย ที่มีสาเหตุมาจากอัตรากำลังที่ไม่เพียงพอและปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ การเพ่ิมอัตรากำลัง  

ของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านการควบคุมนั้นมีความจำเป็น 

อย่างมากเพ่ือสนองตอบความต้องการด้านความปลอดภัย จุดแข็งของการใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ไขจุดอ่อน 

ในการใช้กำลังคนที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์  คือเทคโนโลยีนั้น  สามารถรักษาความปลอดภัยได้ตลอดเวลา  
มีความสามารถในการจดจำและการคำนวณที่แม่นยำมากกว่ามนุษย์ รวมไปถึงสามารถเรียกดูข้อมูลสามารถทำได้
ตลอดเวลา ดังนั้น หากจะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือการใช้หุ่นยนต์ตรวจการณ์ สามารถนำมาปรับใช้ได้  
ในกรณีต่อไปนี้ 

1. การใช้ปัญญาประดิษฐ์  
1.1 การตรวจนับยอดผู้ต้องขังภายในเรือนจำ เช่น ในหน่วยงานหรือในเรือนนอน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ

แม่นยำ และสามารถตัดยอดผู้พ้นโทษจากระบบได้แบบเป็นปัจจุบัน 

1.2 การเรียกดูข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล เช่น รอยนิ้วมือ ข้อมูลการอายัดตัวจากสถานีตำรวจ ข้อมูล
อาชญากรรมย้อนหลัง ประวัติการกระทำผิดวินัย การรักษาพยาบาลและความเจ็บป่วย จำนวนเงินฝาก
ในบัญชี การซื้อสินค้าในร้านค้าสงเคราะห์ การคำนวณวันพ้นโทษ จำนวนวันลดที่ได้จากการลดวัน
ต้องโทษจำคุก การคำนวณวันที่เข้าเกณฑ์การพักการลงโทษ และการพระราชทานอภัยโทษ 
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1.3 การซื้อสินค้าในร้านค้าสงเคราะห์ เนื่องจากภายในเรือนจำ ผู้ต้องขังสามารถซื้อสินค้าได้จากเงินที่ญาติ
นำมาฝากไว้ให้ โดยในแต่ละวัน ผู้ต้องขังจะได้รับอนุญาตให้ซื้อสินค้าได้ไม่เกินคนละ 300 บาท ซึ่งเป็น
จำนวนที่เพียงพอต่อความจำเป็นในแต่ละวัน ปัจจุบันการซื้อสินค้าในเรือนจำใช้วิธีการเก็บลายนิ้วมือ  
เพ่ือใช้ในการแสดงเงินในบัญชี  

1.4 การตัดคะแนนความประพฤติและใช้ในการเลื่อนลดชั้นของผู้ต้องขัง จากโมเดลของสาธารณรัฐประชาชน
จีน เรื่อง social score อาจนำมาใช้กับสังคมในระบบปิดเช่นเรือนจำได้ โดยผู้ต้องขังจะถูกควบคุม 

ความประพฤติให้อยู่ในระเบียบวินัย เพ่ือที่จะรักษาประโยชน์ที่ตนจะได้ โดยเฉพาะการรักษาชั้น ซึ่งหาก
ถูกลดชั้น สิทธิประโยชน์ที่ได้จะลดน้อยลง เช่น ผู้ต้องขังชั้นเยี่ยม จะได้จำนวนลดวันต้องโทษจำคุก
มากกว่าชั้นดีมาก ทำให้ผู้ต้องขังต้องอยู่ในระเบียบวินัย เพื่อรักษาประโยชน์ของตนไว้ ดังนั้น การใช้กล้อง
วงจรปิดที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ต้องขังได้นั้น จะช่วยทำให้เกิดความแม่นยำมากข้ึนในการวัด
พฤติกรรม รวมไปถึงการป้องกันการร้องเรียน ลดการสืบเสาะข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องขังกระทำความผิดจริง
หรือไม ่

2. การใช้หุ่นยนต์ตรวจการณ์ 
2.1 การใช้หุ่นยนต์ตรวจการณ์โดยรอบกำแพงในช่วงเวลากลางคืน และการตรวจตราเรือนนอนเพ่ือตรวจตรา

ความเรียบร้อยและความม่ันคงแข็งแรงของเรือนนอน ตรวจตราพฤติกรรมของผู้ต้องขังเพ่ือเฝ้าระวังกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉิน การแหกหักหลบหนีในเวลากลางคืน และการทะเลาะวิวาทในเรือนนอน เป็นต้น 

2.2 การเข้าระงับเหตุในเหตุการณ์ความไม่สงบและเหตุเพลิงไหม้  ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ การใช้คน 

เข้าระงับเหตุหรือเข้าช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายอาจทำได้ยาก ดังนั้น หากมีการใช้หุ่นยนต์  
แทนมนุษย์ เพ่ือเข้าไประงับเหตุ และผู้ที่ประสบเหตุสามารถสื่อสารผ่านหุ่นยนต์  เพ่ือรายงาน
สถานการณ์และการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้หากมีกรณีที่ เจ้าหน้าที่ ไม่ ได้อยู่ในจุดดังกล่าว  
จะสามารถทำให้ผู้ต้องขังได้รับการช่วยเหลือ หรือสามารถระงับเหตุการณ์ได้ รวมทั้งกรณีก่อจลาจล  
การเข้าระงับเหตุโดยตัวบุคคลอาจมีการถูกจับเป็นตัวประกันหรือเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ผู้เข้าระงับ
เหตุได้ จากตัวอย่างของหุ่นยนต์ตรวจการณ์จะเห็นว่า มีการใช้คลื่นเสียงเข้ารบกวนผู้ก่อความไม่สงบ  

เพ่ือระงับเหตุ ดังนั้น การใช้หุ่นยนต์ตรวจการณ์อาจมีประสิทธิภาพมากในระดับหนึ่ง 
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าทำภารกิจบางอย่างนั้นอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

เรือนจำ อย่างไรก็ตามต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับความคุ้มค่าของเม็ดเงินที่จะลงทุน รวมไปถึงการซ่อมบำรุง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แน่นอนว่าการใช้หุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ได้เข้ามาแทนที่คน แต่เป็นการช่วยให้  
คนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บทบาทของวัฒนธรรมมีส่วนอย่างมากในการควบคุมผู้ต้องขัง  

ในเรือนจำ โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเคารพผู้อาวุโสหรือผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ ในปัจจุบันแม้ว่าจะประสบปัญหา
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้สัดส่วนกับจำนวนผู้ต้องขัง แต่วัฒนธรรมในการเคารพเจ้าหน้าที่รัฐ ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ 
ที่มีจำนวนน้อยกว่าผู้ต้องขังยังสามารถทำงานต่อไปได้ เทคโนโลยีอาจเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยแต่ไม่อาจแทนที่คนได้อย่าง
สิ้นเชิง  
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การพัฒนาประสิทธิภาพหน�วยงานภาครัฐให�เป�นองค�กรทันสมัย 
 

วิริยะ ผลเหม 

นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ 

กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร  

 

1. บทนำ 

องค�กรภาครัฐเป�นองค�กรที่จัดตั้งขึ ้นเพื่อดำเนินภารกิจที่เกี ่ยวข!องกับกิจการสาธาณะและประโยชน�ของ
ประชาชน องค�กรภาครัฐจะมีความผูกพันกับประชาชนมากน!อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู/กับภารกิจหลักขององค�กรนั้น  
บางองค�กรเป�นองค�กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทำแนวนโยบายแห/งรัฐ แก!ไขป2ญหาที่เกิดขึ้นจากเสียงสะท!อนของประชาชน 
ในขณะที่ก็มีองค�กรของรัฐที่มีภารกิจหลักในการให!บริการโดยตรงแก/ประชาชน เช/น ที่ว/าการอำเภอที่มีหน!าที่ในการ
ให!บริการประชาชนในเรื่องของทะเบียนราษฎร การรับทำบัตรประจำตัวประชาชน รับแจ!งข!อมูลการเปลี่ยนแปลง
สำมะโนครัว หรือกรมสรรพากรท่ีเป�นหน/วยงานจัดเก็บภาษีหลากหลายประเภทและนำเงินภาษีส/งเข!าคลังเพื่อนำเงิน
มาใช!ในการพัฒนาประเทศ กรมสรรพากรมีหน!าที่นอกจากจะดำเนินการปฏิบัติการด!านภาษีอากรเพื่อให!การเสียภาษี
เป�นไปอย/างถูกต!องและเหมาะสมแล!ว ยังมีหน!าที่ในการให!บริการแก/ประชนชนที่เข!ามารับบริการโดยตรง ทั้งการยื่น
แบบแสดงรายการภาษี การเข!ามาสอบถามเกี่ยวกับป2ญหาภาษีอากรเพื่อให!เสียภาษีอากรได!ถูกต!อง การให!ข!อมูล
เกี่ยวกับเงินได!หรือ การปรับปรุงรายการทางภาษีให!ถูกต!องเหมาะสมผ/านการตรวจแนะนำจากเจ!าหน!าท่ี เป�นต!น  
จากตัวอย/างข!างต!นจะเห็นว/า องค�กรภาครัฐแต/ละองค�กรมีหน!าที่แตกต/างกันไปขึ้นอยู/กับภารกิจและวัตถุประสงค�           
ขององค�กร และจะเห็นว/าในป2จจุบันองค�กรภาครัฐหลายหน/วยงานพยายามปฏิรูปหรือปรับตัวเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ขององค�กรให!เป�นองค�กรสมัยใหม/ ท้ังการสร!างตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานให!เป�นรูปธรรมท้ังระดับผู!บริหาร
และระดับปฏิบัติการ การคำนึงถึงผู!มีส/วนได!เสีย ทั้งตัวองค�กรภาครัฐ ผู!บริหาร ข!าราชการ พนักงานราชการรวมไปถึง
ลูกจ!างทุกประเภท ประชาชน ชุมชน ด!วย ดังนั้น การพัฒนาประสิทธิภาพหน/วยงานให!เป�นองค�กรทันสมัยนั้น จะต!อง
ศึกษาให!รอบด!าน ครบทุกมิติ สร!างกรอบใหญ/ที่เป<ดโอกาสให!ผู !ปฏิบัตินำไปใช!ได!อย/างเหมาะสม กรมสรรพากร 
เป�นองค�กรของรัฐองค�กรหนึ่งท่ีได!มีความพยายามปรับตัว เปลี่ยนแปลงองค�กรให!ทันสมัยและสอดคล!องกับสถานการณ�
อยู/ตลอดเวลาในยุคไทยแลนด� 4.0 เพ่ือรองรับประชาชนผู!รับบริการในฐานะผู!เสียภาษี ป2จจุบันกรมสรรพากรมีเจ!าหน!าท่ี
ประมาณ 20,000 กว/าคน ในขณะที่มีจำนวนผู !เสียภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมากกว/า 20 ล!านคน ดังนั้น 
จึงเป�นไปไม/ได!เลยที่จะอำนวยความสะดวกให!ประชาชนได!อย/างทั่วถึงในการจัดเก็บเงินได!ให!ได!ตามเปAาที่กำหนดไว! 
หากกรมสรรพากรไม/มีการปรับตัว กรมสรรพากรภายใต!การนำของ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ�ประภาศ อธิบดี
กรมสรรพากร ได!วางกรอบในการพลิกโฉมกรมสรรพากรเพ่ือเป�นการพัฒนาประสิทธิภาพกรมสรรพากรให!เป�นองค�กร
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพภายใต!ยุทศาสตร�ท่ีชื่อว/า D 2 RIVE โดยผู!เขียนจะได!อธิบายกรอบที่เกี่ยวข!องกับ D2 RIVE 
ของกรมสรรพากร พร!อมท้ังข!อเสนอแนะในการพัฒนาองค�กรภายใต!กรอบแนวคิดนี้ จากการนำความรู!ท่ีได!ศึกษาดูงาน
ท้ังในประเทศและต/างประเทศมาปรับใช!กับแนวคิดนี้ 
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2. D 2 RIVE อีกหนึ่งมิติใหม�ของกรมสรรพากร 

 

 
ผู!อ/านหลายท/านอาจจะเคยได!ยินคำว/า “D 2 RIVE” ของกรมสรรพากรมาบ!างจากสื่อต/าง ๆท้ังในโลกโซเชียล 

หรือสื่อโฆษณาอื่น ๆ ถึงอย/างไรผู!เขียนก็ขออธิบายความให!เข!าใจถึงยุทธศาสตร� D 2 RIVE ที่กำลังใช!ในการขับเคลื่อน
กรมสรรพากรเข!าสู/การเป�นองค�กรที่ทันสมัย บริการประทับใจและมีประสิทธิภาพ โดยวัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�นี้
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บให!ทันสมัย รวดเร็ว และเป�นธรรม ด!วยการเชื่อมโยงฐานข!อมูลขนาดใหญ/ (Big 
Data) ของผู!เสียภาษีผ/านระบบดิจิทัล รวมท้ังอำนวยความสะดวกให!ประชาชนผู!เสียภาษีอย/างรวดเร็ว ท้ังนี้ยุทธศาสตร�
ของกรมสรรพากร นั้น ประกอบไปด!วย  

D – Digital Transformation คือเปลี ่ยนแปลงองค�กรเข!าสู /องค�กรดิจิทัลผ/านการใช!เทคโนโลยีร/วมสมัย 
ที่ยึดเอาผู!เสียภาษีเป�นศูนย�กลาง เช/น การสร!างระบบ e – Donation ที่ให!ผู!เสียภาษีสามารถบริจาคเงินแก/องค�กร 
สาธารณกุศลตามที่กฎหมายกำหนดโดยสามารถนำเงินบริจาคนั้นมาลดหย/อนภาษีได!โดยไม/ต!องเก็บหลักฐานมาแสดง
เพราะได!มีการบันทึกข!อมูลการบริจาคผ/านระบบของกรมสรรพากรแล!ว หรือการนำระบบ AI เข!ามาช/วยตอบคำถาม 
ผู!เสียภาษีผ/านน!องอารีย� เป�นต!น  

D – Data Analytics คือการนำระบบข!อมูลขนาดใหญ/ (Big Data) ทั ้งจากข!อมูลภายในและภายนอก 
เพ่ือนำมาวิเคราะห�ข!อมูลผู!เสียภาษีประเภทต/าง ๆ และสามารถนำข!อมูลท่ีประมวลผลได!ไปออกแบบนโยบายด!านภาษี
อากร การแยกผู!เสียภาษีกลุ/มดีและกลุ/มไม/ดีหรือมีความเสี่ยงท่ีอาจกระทำผิดด!านภาษีอากรได! 

R – Revenue Collection คือการเพิ ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให!มีประสิทธิภาพ ถูกต!องและ 
เป�นธรรมตามประมาณการ ผ/านวิธีการต/าง ๆ เช/น การสำรวจการตรวจสอบเร/งรัดหนี้ และได!มีการตั้งทีมวิเคราะห�
ป2จจัยท่ีมีผลกระทบต/อการเก็บภาษี เป�นต!น 

I – Innovation คือ การสร!างนวัตกรรม โดยจัดให!มีการระดมความคิดผ/านกระบวนการที่เรียกว/า Design 
Thinking เพ่ือส/งเสริมให!มีนวัตกรรมใหม/ ๆ และมีการจัดประกวดนวัตกรรมเพ่ือให!มีการนำเทคโนโลยีมาใช!  

V – Values  คือ การพัฒนาให!กรมสรรพากรเป�นองค�กรคุณธรรมและสร!างอัตลักษณ�ผ/านกระบวนการ 
ที่เรียกว/า HAS กล/าวคือ 1) H มาจากคำว/า Honest หมายถึง ซื่อสัตย� 2) Accountability มีความรับผิดชอบและ
อุทิศเวลาให!แก/ราชการ 3) Service mind หมายถึง การมอบใจบริการอย/างเต็มท่ีและเต็มใจและเต็มความสามารถ 

D - Digital 

Tramsformation

D - Data Analytics

R - Revenue 

Collection

I - Innovation

V - Values

E - Efficiency

D 2 RIVE 
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E – Efficiency คือ การสร!างประสิทธิภาพทั้งงานและบุคลากรของกรมสรรพากร ให!มีทั้งคนเก/งและคนดีอยู/
ในองค�กร รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตสภาวแวดล!อมในการทำงานให!มีความสมดุล โดยการปรับปรุงระบบงานและ
ส/งเสริมให!มีการนำเทคโนโลยีมาใช! 

จากที่กล/าวมาข!างต!นจะเห็นว/า การที่กรมสรรพากรได!นำ D 2 RIVE มาเป�นแนวทางยุทธศาสตร�ในการ 
ปรับองค�กรเพื่อให!เป�นองค�กรที่ทันสมัย ให!ความสำคัญกับประชาชนผู!เสียภาษีเป�นศูนย�กลาง การพัฒนายุทธศาสตร� 
ที่เป�นกรอบใหญ/ จะต!องคำนึงให!แต/ละองค�ประกอบมีความสัมพันธ�กันจึงจะทำให!องค�กรภาครัฐขนาดใหญ/สามารถ
เคลื่อนตัวไปได!ในทิศทางเดียวกัน โดยไม/เพียงแต/คำนึงแต/เฉพาะตัวองค�กรเท/านั้น แต/ในฐานะที่เป�นองค�กรภาครัฐ 
ที่ให!บริการประชาชน จะต!องคำนึงถึงประชาชนในฐานะที่เป�นผู!มีส/วนได!เสียด!วย นอกจากนี้ยังจะเห็นว/า คำว/า D 2 
RIVE ไม/ใช/ยุทธศาสตร�ที่จะขับเคลื่อนแต/เฉพาะกรมสรรพากรเท/านั้น แต/แนวคิดยุทธศาสตร�นี้ยังอาจปรับใช!ได!กับ
องค�กรอ่ืน ๆ อีกด!วยเพราะมีความเป�นสากลตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี  

 

3. ข�อเสนอแนะ 

 ยุทธศาสตร�ที่เรียกว/า D 2 RIVE เป�นยุทธศาสตร�ที่กรมสรรพากรนำมาใช!เพื่อสร!างประสิทธิภาพขององค�กร 
และเป�นยุทธศาสตร�ท่ีได!มีการพยายามขับเคลื่อนท้ังองคาพยพ และเป�นนโยบายท่ีให!ความสำคัญกับประชาชน จึงไม/ได!
มีข!อวิจารณ�แต/อยากเพิ่มข!อเสนอแนะบางประการที่ได!ไปศึกษาดูงานมาทั้งในประเทศและนอกประเทศที่เกี่ยวกับ
เครื่องมือท่ีจะนำไปใช!เพ่ือให!สอดคล!องกับการเป�นองค�กรท่ีทันสมัยและให!ประชาชนเป�นศูนย�กลาง ดังนี้  

1) การสร!างระบบวิเคราะห�ข!อมูลหนี ้ (Debt Analytics) ผ/านการใช!ข!อมูลขนาดใหญ/ (Big Data) มาใช! 
เพื่อวิเคราะห�ถึงศักยภาพของผู!เสียภาษีที่มีภาษีอากรค!าง ซึ่งป2จจุบันกรมสรรพากรยังต!องขอความร/วมมือจาก
หน/วยงานภายนอกเป�นรายกรณีไป ทำให!เสียเวลาและค/าใช!จ/าย ทั้งข!อมูลที่ได!ก็ต!องใช!เวลาในการรวบรวมและ
วิเคราะห� ดังนั้นการมีข!อมูลที่เชื่อมโยงกันระหว/างหน/วยงานรัฐภายนอก เช/น ระหว/างข!อมูลของกรมสรรพากรกับ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค!าหรือกรมท่ีดิน ก็จะทำให!ทราบว/าผู!เสียภาษีรายนั้นมีศักยภาพในการชำระหนี้ภาษีอากรหรือไม/ 

2) การสร!างกิจกรรมเพื ่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ ่งหมายถึง การมีความ
รับผิดชอบต/อสังคมและสิ่งแวดล!อมขององค�กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต!หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี 
โดยรับผิดชอบสังคมและสิ ่งเเวดล!อมทั ้งภายในและภายนอกองค�กร ภายใต!สัญลักษณ� V (Values) อันนำไปสู/ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกรมสรรพากรควรส/งเสริมให!มีกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะอย/างยิ่งกับชาวบ!านที่อาศัยในถ่ิน 
ท่ีมีกรมสรรพากรต้ังอยู/เพราะการมีความสัมพันธ�อันดีกับชาวบ!านจะทำให!กรมสรรพากรกับชาวบ!านในฐานะผู!เสียภาษี
มีความใกล!ชิดกัน อันอาจนำไปสู/ความเต็มใจสมัครใจในการเสียภาษีของประชาชน  

3) ส/งเสริมให!มีการนำนวัตกรรมใหม/ ๆ มาใช!เพื่ออำนวยความสะดวกให!แก/ประชาชน เช/น การเรียกดูข!อมูล
การหักภาษี ณ ที่จ/ายบางประเภทเพื่อให!ประชาชนได!รับรู!ถึงจำนวนเงินได!ที่ได!รับในแต/ละปn และเป�นการลดภาระ 
การตรวจสอบข!อมูลของเจ!าหน!าที ่ด !วย เป�นต!น ซึ ่งภายใต!แนวคิดนี ้อยู /ภายใต!กรอบแนวคิดของนวัตกรรม 
(Innovation) 
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4. บทสรุป  

การพัฒนาประสิทธิภาพหน/วยงานภาครัฐให!เป�นองค�กรทันสมัย เป�นสิ่งที่มีความสำคัญอย/างยิ่ง โดยเฉพาะ
องค�กรภาครัฐท่ีต!องให!บริการประชาชน กรมสรรพากร ได!นำยุทธศาสตร�แนวคิดท่ีชื่อว/า D2RIVE   มาเป�นกรอบในการ
พัฒนาตามมิติที่กำหนด ซึ่งในแต/ละองค�ประกอบล!วนแล!วแต/มีความเป�นสากล สามารถนำไปปรับใช!กับหน/วยงานอ่ืน
ได!อย/างสอดคล!อง อีกทั้งยังได!เสนอแนะให!กรมสรรพากรได!นำข!อเสนอแนะไปปรับใช!เพื่อพัฒนาให!องค�กรมีความ
ทันสมัย ยึดประชาชนเป�นศูนย�กลาง เช/น การสร!างระบบวิเคราะห�ข!อมูลลูกหนี้ การสร!างนวัตกรรมในการเรียกดูข!อมูล
การรับเงินได!ของประชาชน และการส/งเสริมให!มีความรับผิดชอบต/อสังคมและสิ่งแวดล!อมขององค�กรเพื่อให!มีความ
ใกล!ต/อประชาชนและเต็มใจสมัครใจในการชำระภาษี 

 
อ�างอิง 

https://www.prachachat.net/finance/news-257804 
http://www.csrcom.com/csr 
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Smart Environmental Management  

 

วิลาวัลย� ธเนศมณีรัตน� 
นักวิชาการสิ่งแวดล�อมชำนาญการ 

กรมควบคุมมลพิษ 
 

จากการท่ีไดเขาร�วมอบรมหลักสูตรการเสริมสรางคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำป+ 2562 โดยในหลักสูตรไดเนน เรื่อง Data Analytics, Strategic Execution และ 
Digital Transformation รวมถึงไดมีโอกาสไปดูงานท่ีเมืองกว�างโจว และเมืองเซินเจิ้นท่ีอยู�ทางภาคใตของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน หรือท่ีเราเรียกกันว�าประเทศจีน กว�างโจวเปPนเมืองท่ีใหญ�สุดทางตอนใตของประเทศจีน เปPนศูนยRกลาง 
ในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน ประเทศจีนใหการสนับสนุนดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเทคโนโลยี ดานการพัฒนา
แนวความคิด และนวัตกรรมจากของภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไป พรอมท้ังการสนับสนุนอุปกรณR สถานท่ี และ
งบประมาณ ซ่ึงถือเปPนการสนับสนุนความสามารถ และการเปVดโอกาสใหทุกคนในประเทศการเขาถึงความสำเร็จของ
ตนเอง ในการไปดูงานครั้งนี้ไดมีโอกาสไปเยี่ยมชม สถานกงสุลใหญ� ณ นครกว�างโจว พิพิธภัณฑRรถไฟฟZากว�างโจว 
สำนักงานผังเมืองของเมืองกว�างโจว มหาวิทยาลัย South China University of Technology โดยไดมีการบรรยาย
เรื่อง Artificial Intelligence (AI) และ Big data ในประเทศจีนซ่ึงเขามาเปPนส�วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนในประเทศ 
บริษัท BYD (Build Your Dream) ผลิตรถยนตRไฟฟZาปลั๊กอินไฮบริด โดยมีรัฐบาลจีนผลักดันนโยบายรถไฟฟZา 
สนับสนุนโครงการโมโนเรลเปPนระบบเดินรถสาธารณะในเมืองชั้นรอง และไดเยี่ยมชมบริษัท UBTech ShenZhen 
เปPนบริษัทหุ�นยนตR AI และหุ�นยนตRเสมือนมนุษยRระดับโลก ในเมืองกว�างโจว ไดมีกฎหมายหามขับข่ีรถจักรยานยนตR
ภายในเมืองเพ่ือลดปiญหามลพิษทางอากาศ ผูคนส�วนใหญ�ก็จะใชรถจักรยานไฟฟZา หรือรถจักรยานยนตRไฟฟZา รถยนตR
ขนส�งมวลชนก็เปPนรถยนตRไฟฟZาท้ังหมด รวมถึงรถแท็กซ่ีส�วนใหญ�ก็จะเปPนรถยนตRไฟฟZา เนื่องจากรัฐบาลไดมีมาตรการ
ช�วยเหลือทางการเงินสำหรับผูซ้ือรถยนตRไฟฟZาและรวมถึงมาตรการลดหย�อนภาษีใหกับผูใชรถยนตRไฟฟZาดวย จากการ 
ท่ีไดศึกษาดูงานในประเทศจีนท้ังในเรื่องการใช AI และ Big data รวมถึงนโยบายการใชรถยนตRไฟฟZา จึงมีแนวคิดเสนอ
ต�อการทำงานดานสิ่งแวดลอมดานการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ และขยะ ในประเทศไทย 3 หัวขอ ดังนี้  

1.) การจัดทำฐานขอมูล Big data และ นำ AI มาใชในการวิเคราะหRปiญหาและหาแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม
ท่ีเหมาะสมและยั่งยืน Big Data1 แปลเปPนไทยหมายถึง อภิมหาขอมูล หรือ ขอมูลท่ีมากมายมหาศาล ซ่ึงเปPน
ปรากฏการณRท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากปiจจุบันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีและระบบต�าง ๆ ทำใหองคRกรมีการเก็บขอมูล 
ต�าง ๆ แบบมากมายมหาศาล องคRกรท่ีใหความสำคัญกับขอมูลเหล�านี้จะใชขอมูลเพ่ือช�วยในการตัดสินใจเพ่ือใหเกิด
ประโยชนRต�อองคRกร ซ่ึงมีงานวิจัยไดศึกษาออกมาว�าองคRกรท่ีใหความสำคัญต�อขอมูลการตัดสินในลักษณะ Data-
Driven จะใหผลการดำเนินงานท่ีดีกว�าหน�วยงานท่ีไม�ใหความสนใจ ในขณะท่ีกรมควบคุมมลพิษเองมีขอมูลมากมาย 
ในดานสิ่งแวดลอม อาธิเช�น ขอมูลคุณภาพน้ำผิวดิน ขอมูลคุณภาพน้ำชายฝipงทะเล ขอมูลแหล�งกำเนิดมลพิษ ขอมูล
ระบบบำบัดน้ำเสีย ขอมูลการจัดการขยะ ขอมูลคุณภาพอากาศ ขอมูลฝนกรด ขอมูลการจัดการขยะและของเสียอันตราย  

 
1บทความ Big Data หรือ อภิมหาขอมูล, รศ.ดร.พสุ เดชะรินทรR คณะพาณิชยศาสตรRและการบัญชี จุฬาลงกรณRมหาวิทยาลัย 
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เปPนตน รวมถึงขอมูลจากหน�วยงานอ่ืน ๆ เช�น ขอมูลปริมาณน้ำ ขอมูลการใชประโยชนRท่ีดิน ขอมูลลักษณะชั้นดิน 
ขอมูลประชากร ขอมูลงบประมาณ และขอมูลกฎหมายต�าง ๆ ท่ีเก่ียวของ เปPนตน ถามีการนำขอมูลเหล�านี้ อยู�รวมกัน
ภายใตฐานขอมูลเดียวกันเปPนระบบ Smart Environmental Management System (SEMS) (รูปท่ี 1) ขอมูล
มหาศาลเหล�านี้สามารถนำมาวิเคราะหR และหาเหตุผล และคำตอบในการจัดการสิ่งแวดลอมและสรางระบบ
ผู เชี่ยวชาญข้ึนมา (Expert System) 2 โดยใชหลักการและเทคโนโลยีของ AI เขามาช�วย AI3 หรือท่ี เรียกว�า 
ปiญญาประดิษฐRซ่ึงเปPนศาสตรRทางวิทยาศาสตรRและวิศวกรรมศาสตรRในการสรางความฉลาดใหกับเครื่องจักร 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งกับระบบคอมพิวเตอรR เพ่ือใหสามารถคำนวณ คิดหาเหตุผล โดยเฉพาะกับขอมูลท่ีมีความ
สลับซับซอน มีการเรียนรูเสมือนกับสมองของมนุษยR และตอบสนองต�อสถานการณRต�าง ๆ ได ซ่ึงนำไปสู�ระบบ
ผูเชี่ยวชาญ (Expert System; ES) (รูปท่ี 2) ซ่ึงหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรRท่ีแสดงความสามารถไดเหมือนกับ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาต�าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย�างท่ีมีลักษณะท่ีคลายคลึงกันในเรื่องของการใชกระบวนการ 
การใชเหตุผล (Reasoning process) โดยใชหลักตรรกศาสตรRในการคิดหาคำตอบอย�างมีเหตุผลและแนะนำขอมูล
ใหกับผูท่ีตองตัดสินใจ (Decision Maker) ได 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 : Smart Environmental Management System, SEMS 

 
 
 
 
 
 

 

 

รูปท่ี 2 : ระบบผูเช่ียวชาญ (Expert System) ใน ปiญญาประดิษฐR (Artificial Intelligence) 

 
2สุชลลินันทR เสนสิงหR, ระบบปiญญาประดิษฐR (AI) และระบบผูเช่ียวชาญ   https://www.gotoknow.org/posts/628164 
3ณัฏฐR อรุณ, ปiญญาประดิษฐRกับการประยุกตRใชงานhttps://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct_dec_10/pdf/aw25.pdf 
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2.) การตรวจวัดคุณภาพน้ำเปPนกระบวนการหนึ่งในการตรวจสอบคุณภาพน้ำว�าเปPนไปตามมาตรฐานนั้น ๆ 
หรือไม� เช�น การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน หรือคุณภาพน้ำทะเล ซ่ึงตองใชงบประมาณจำนวนมากในการติดตาม
ตรวจสอบและวิเคราะหRผลในหองทดลอง หรือตองใชเครื่องมือท่ีมีราคาแพงมาใชในการตรวจวัด หลักการ Deep 
learning ของ AI สามารถถูกนำมาใชประโยชนRในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำได4  โดย Deep learning นั้นหมายถึง 
Machine Learning ท่ีเลียนแบบระบบเซลลRประสาทของสมองมนุษยR (Neural Network) ซ่ึงสามารถวิเคราะหR  และ 
หารูปแบบหรือความหมายของขอมูลไดอย�างแม�นยำเหมือนสมองมนุษยR ซ่ึงนำหลักการนี้มาใชในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ ใชหลักการ Deep convolutional neural network (CNN) model โดยใช Color-based indicator มาใช 
ในการแยกแยะความเขมของเม็ดสีของน้ำกับปริมาณความเขมขนของพารามิเตอรRท่ีเราจะศึกษา (รูปท่ี 3) โดยการ
ถ� ายภาพผ� าน  Application ใน มือถือ 5 ซ่ึ งเราสามารถแยกแยะสีของน้ ำได โดยใช  Google’s TensorFlow  
เปP น เครื่ อ งมื อการสร างเครือข� ายข อ มู ล  (Deep learning framework)  ในการพัฒ นา AI-based mobile 
application ดวยเทคโนโลยีเหล�านี้ ทำใหเราสามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำไดง�ายโดยใชงบประมาณไม�สูงมาก 
ซ่ึงอาจนำมาประยุกตRใชในการติดตามตรวจสอบ Micro plastic ในน้ำทะเล ซ่ึงเปPนปiญหาในระดับโลกอยู�ขณะนี้ 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3 : แผนผังแสดงการแยกเมด็สีจากภาพถ�ายโดยใชหลักการ Deep CNN 

 
3.) เมืองไทยเปPน อีกประเทศหนึ่ ง ท่ี มีปiญหามลพิษทางอากาศมากโดยเฉพาะตามเมืองใหญ�  ๆ เช�น 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม� ขอนแก�น ภูเก็ต ชลบุรี เปPนตน โดยเฉพาะปiญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากฝุ�นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 ซ่ึงมีค�าเกินมาตรฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดทางภาคเหนือ ซ่ึงควันเสีย
จากรถยนตRก็เปPนสาเหตุหนึ่งท่ีทำใหเกิดปiญหามลพิษทางอากาศ จึงเห็นว�ามีความสำคัญมากท่ีทางรัฐบาลควรมี 
การสนับสนุนโยบายการใชรถจักรยานยนตRไฟฟZา หรือรถจักรยานไฟฟZา และรถยนตRไฟฟZาในเมืองไทย โดยเสนอใหมี
นโยบายและมาตรการในการใชรถยนตRไฟฟZา ดังนี้  

a. นโยบายส�งเสริมใหประชาชนใชรถจักยานยนตR ไฟฟZา หรือรถจักรยานไฟฟZา แทนการใช
รถจักรยานยนตR โดยรัฐบาลมีเงินช�วยเหลือสนับสนุนใหมีการจำหน�ายรถจักยานยนตRไฟฟZาหรือรถจักยานไฟฟZา 
ในราคาถูก หรือสนับสนุนใหมีการผลิตรถจักยานยนตRไฟฟZาหรือรถจักยานไฟฟZาข้ึนภายในประเทศโดยอาจเริ่มตนทำ

 
4 Naga Siva Gunda, SiddharthGautam, and SushantaMitra, Artificial Intelligence for Water Quality Monitoring 
http://ma.ecsdl.org/content/MA2018-02/56/1997.abstract 
5Naga Siva Kumar Gunda, etd,.Artificial Intelligence Based Mobile Application for Water Quality Monitoring, 
file:///C:/Users/Administrator/Documents/Tle/Hipps/อบรมHIPPS/Personal%20report/J.%20Electrochem.%20Soc.-2019-Gunda-B3031-
5.pdf 
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โครงการในพ้ืนท่ีท่ีหนึ่งก�อนเพ่ือเปPนเมืองตนแบบ เช�น จังหวัดภูเก็ตโดยสนับสนุนใหประชาชนท่ีใชรถจักรยานยนตRใน
นครเมืองภูเก็ตก�อนแลวค�อยกระจายไปท่ัวเกาะ 

b. สนับสนุนใหรถโดยสารสาธารณะใชระบบไฟฟZา ดังนี้ รถประจำทางสาธารณะ รถแท็กซ่ี รถมอเตอรRไซคR
รับจาง 

c. ลดหย�อนภาษีนำเขารถยนตRไฟฟZาเพ่ือใหรถยนตRไฟฟZามีราคาท่ีไม�สูงมากนักและทำใหประชาชน 
ท่ีมีรายไดปานกลางสามารถซ้ือได 

d. สนับสนุนนโยบายทางภาษีโดยผูท่ีมีรถยนตRไฟฟZาทุกชนิดไดรับสิทธิลดหย�อนภาษีสำหรับบุคคล
ธรรมดาทุกป+ 

e. สนับสนุนใหประเทศไทยสามารถผลิตรถยนตRไฟฟZาไดในประเทศ โดยอาจเปPนรถยนตRไฟฟZาขนาดเล็ก
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเหมาะท่ีจะใชงานในเมืองไทย 

f. สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจำเปPนในการรองรับการผลิตและการใชรถยนตRไฟฟZา เช�น โรงไฟฟZา 
ท่ีจะผลิตไฟใหมากเพียงพอต�อการใชรถยนตRไฟฟZา สถานีใหบริการชารRจไฟฟZา และระบบชารRจไฟเร�งด�วน 

g. สนับสนุนมาตรการทางกฎหมายเพ่ือใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของและลดอุปสรรค 
ในการผลิตอันจะทำใหการใชรถยนตRไฟฟZาในประเทศไทยเปPนท่ีนิยม เช�น นโยบายส�งเสริมการลงทุน การกำหนด
มาตรฐาน การลดภาษีนำเขาชิ้นส�วน เครื่องยนตR และแบตเตอรี่ 

h. ศึกษาและสนับสนุนการจัดการแบตเตอรี่ท่ีเสื่อมสภาพจากการใชงานแลว เพ่ือไม�ใหเกิดปiญหามลพิษ
จากแบตเตอรี่ท่ีเสื่อมสภาพแลวตามมา 

 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 4 : การใชรถยนตRโดยสารไฟฟZา รถแท็กซ่ีไฟฟZา และรถจักรยานไฟฟZา ในประเทศจีน 

 
จากการศึกษาอบรมและดูงานในครั้งนี้ ทำใหเล็งเห็นว�าการจัดการสิ่งแวดลอมในประเทศยังมีช�องใหพัฒนา 

อีกมาก โดยเฉพาะการจัดการขอมูลแบบบูรณาการและการนำเทคโนโลยีของ AI and Big data มาใชใน การจัดการ
แบบองคRรวมของการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ และขยะ รวมถึงนโยบายการใชรถยนตRไฟฟZา ซ่ึงเปPนท่ีนิยมแพร�หลาย
แลวในหลายประเทศเนื่องจากเปPนแนวโนมของโลกอนาคต โดยจะเห็นไดจากหลายประเทศท่ีมีนโยบายสนับสนุนและ
มีการใชรถไฟฟZาภายในประเทศ จึงเปPนเรื่องสำคัญมากต�อการสนับสนุนมาตรการการจัดการสิ่งแวดลอมต�าง ๆ ดังท่ี
กล�าวมานี้ โดยสนับสนุนและพัฒนาไฟพรอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและนโยบาย Thailand 4.0 ต�อไป 
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HRD กับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัล 
 

สนติกาญจน	 กลิ่นสุวรรณ  
นักวิชาการพาณิชย	ชำนาญการ  

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า  
 

บทนำ  
(Human Resource Development) 
 สำหรับยุคดิจิทัลในป�จจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและมีการแข�งขันกันเป$นอย�างสูง ไม�ว�าจะเป$น 
ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค จนถึงในระดับโลก องค,กรทุกภาคส�วนและทุกขนาด ไม�ว�าจะเป$นภาครัฐหรือเอกชน 
องค,กรขนาดใหญ�หรือขนาดเล็ก หรือแม1แต�ทรัพยากรดังเช�นทุนหรือแรงงาน ต�างมุ�งต1องปรับตัวเองให1สามารถดำรงอยู�
ในสภาวะดังกล�าวได1โดยมุ�งเน1นในเรื่องของการชิงความได1เปรียบในการแข�งขัน (Competitive Advantage) ทั้งนี้ 
การสร1างองค,กรให1มีความสามารถในการแข�งขัน (Competitiveness) สามารถดำเนินการการได1อย�างหลากหลาย 
ในการนำเอาทรัพยากรมาใช1ให1เกิดประโยชน,สูงสุดในองค,กร ซึ่งประกอบไปด1วย ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical) 
เช�น ทุน เครื่องจักร อุปกรณ, เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกต�าง ๆ ทรัพยากรทางการเงิน เช�น เงินทุน หุ1น 
เครดิตต�าง ๆ และทรัพยากรมนุษย,หรือบุคลากรขององค,กรนั่นเอง 
 “คนหรือทรัพยากรมนุษย,” ถือว�ามีความสำคัญที่สุดในการวัดและประเมินความสำเร็จขององค,กร เป$นองค,
ความรู1 ทักษะ และความคิดสร1างสรรค,โดยรวมที่ขับเคลื่อนองค,กรให1สามารถเดินหน1า หรือเรียกได1ว�าเป$นเป$นผลลัพธ,
ของความสามารถที่ถูกถ�ายทอดกันมาผ�านความรู1และทักษะต�าง ๆ ที่สั่งมามาตั้งแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน ซึ่งองค,กร 
ที่แสวงหาความสำเร็จในป�จจุบันต�างมุ�งเน1นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย,ให1เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย, (Human Resource Development) หรือเรียกย�อ ๆ ว�า HRD คือ “ การดำเนินกิจกรรมต�าง ๆ 
ขององค,กรท้ังในระยะสั้น และระยะยาวเพ่ือเพ่ิมพูนความรู1 (Knowledge) ทักษะ (Skill) และปรับทัศนคติ (Attitude) 
ของบุคลากร เพื่อให1สามารถปฏิบัติงานได1อย�างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ป�จจัยสำคัญหนึ่งในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย,เพื่อให1เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั่นคือ “การออกแบบวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย,”  
หากในการออกแบบวิธีการพัฒนา ผู1พัฒนาได1ข1อมูลที่ดี ครบถ1วนสำหรับบุคลากรในองค,กรที่มีความแตกต�างกัน
เฉพาะตัวมาแล1ว ก็จะสามารถวางแผนและออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย,ให1ดีและมีความเหมาะสมตามแต�ละ
บุคคลไปด1วย ดังเช�น หากเรารู1ว�าป�ญหาของบุคลากรด1านผู1ให1บริการของหน�วยงานที่เกี่ยวข1องกับการใช1เทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ การใช1โปรแกรมที่ไม�ทันสมัย หน�วยงานก็ควรจัดคอร,สอบรมเพิ่มเติมในการเรียนรู1โปรแกรมให1ทัน 
ตามโลกด1วย ไม�ใช�เลือกอบรมในโปรแกรมเดิมซ้ำไปซ้ำมา หรือเลือกโปรแกรมอ่ืนท่ีไม�เก่ียวข1อง รวมถึงเลือกคอร,สเรียน
ที ่ราคาถูกแต�โปรแกรมนั ้นไม�ได1เป$นประโยชน, ตลอดจนไม�มีประสิทธิภาพสำหรับองค,กร เป$นต1น ด1วยเหตุนี้  
“การพัฒนารายบุคคล (Individual Development )” ซึ่งเป$นการพัฒนาที่มุ �งเน1นรายบุคคลและมีการกำหนด
เส1นทางการพัฒนา (Development Roadmap) ที่มีความเหมาะสมเฉพาะรายบุคคลจะช�วยสนับสนุนให1บุคลากร 
ในองค,กรมีการพัฒนาได1อย�างเหมาะสม ลดจุดด1อย เสริมจุดแข็ง และมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง รวมทั้งจะเป$น 



99 

การเตรียมความพร1อมของบุคลากร ให1สามารถรองรับและเป$นผู1นำการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในป�จจุบัน
และอนาคตด1วยต�อไป 
 

 

ข5อเสนอแนะเส5นทางการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) กรมพัฒนาธุรกิจการค5า 
 จากภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค1าซึ่งมีความหลากหลายตั้งแต�ด1านการจดทะเบียนธุรกิจ การให1บริการ
ข1อมูลธุรกิจ การกำกับดูแลด1านธรรมาภิบาลและบัญชีธุรกิจ การสนับสนุนและส�งเสริมธุรกิจต�าง ๆ ธุรกิจบริการ และ
พาณิชย,อิเล็กทรอนิกส, เป$นต1น การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให1สอดคล1องและสนับสนุนเป^าประสงค, 
เชิงยุทธศาสตร,ของกรมพัฒนาธุรกิจการค1า จึงสามารถแบ�งออกเป$น 
 1. กรม กอง และสำนักต�าง ๆ ควรร�วมส�งเสริมและสนับสนุนให1บุคลากรพัฒนาตนเองให1มีศักยภาพสูงข้ึน  
โดยการไปเพิ่มพูนความรู1และประสบการณ,ในรูปแบบต�าง ๆ  เช�น การไปศึกษา ฝbกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย  
การไปเพิ่มพูนความรู1ทางวิชาการ การไปปฏิบัติงานกับภาคธุรกิจและหน�วยงานต�าง ๆ เพื่อสร1างสมประสบการณ, 
ด1านธุรกิจ การไปปฏิบัติงานอื่นใดที่จำเป$นและเหมาะสมเพื่อประโยชน,ในการพัฒนาบุคลากร การไปประชุม สัมมนา
หลักสูตรต�าง ๆ ท่ีองค,กรภายนอกจัด ท้ังภายในประเทศ และต�างประเทศ ท่ีจะให1ความรู1ใหม� ๆ เป$นประโยชน,ต�อการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งจะเป$นการกระตุ 1นและส�งเสริมให1บุคลากรพัฒนาตนเองตลอดเวลา 2. สร1างความมีส�วนร�วม 
ในองค,กร โดยให1แต�ละส�วนงานมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของส�วนงาน ซ่ึงเป$นการพัฒนาบุคลากรตามเป̂าหมาย
และภารกิจหลักของส�วนงาน โดยเน1นการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให1เกิดการเรียนรู1ที่สมดุล ทั้งการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานในรูปแบบต�าง ๆ อาทิเช�น การฝbกอบรม การศึกษาต�อ การประชุมและสัมมนา เป$นต1น รวมท้ัง
สนับสนุนในการสร1างกระบวนการเรียนรู1ให1กับบุคลากร โดยให1หัวหน1าส�วนงานและผู1บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน1าท่ี
โดยตรงในการพัฒนาผู1ใต1บังคับบัญชาด1วยวิธีการต�าง ๆ เพื่อช�วยพัฒนาขีดความสามารถ ความรอบรู1ในงานที่เกี่ยวข1อง 
อาทิเช�น การปฐมนิเทศ การสอนงาน การแนะนำงาน การกำกับดูแลวิธีการทำงานในหน1าท่ีความรับผิดชอบ การแบ�งป�น
ความรู1 (Knowledge Sharing) การแลกเปลี่ยนเรียนรู1 และการจัดการความรู1 (Knowledge Management) รวมท้ัง
กระตุ1นผู1ใต1บังคับบัญชาให1มีการพัฒนา และเรียนรู1ด1วยตนเองอย�างต�อเนื่อง เป$นต1น ซึ่งมิได1จำกัดเฉพาะการจัดอบรม
เท�านั้น เพื่อให1สามารถนำความรู1จากการปฏิบัติจริง จากการฝbกฝน และจากประสบการณ,ที่แอบแฝงอยู�ในตัวบุคคล 
มาใช1ให1เป$นประโยชน, เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน ทั้งนี้ ควรกำหนดให1ส�วนงานจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร และจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรอย�างเหมาะสม และมีการติดตาม ประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต�าง ๆ อย�างสม่ำเสมอ  เพ่ือรับทราบข1อบกพร�องและนำมาปรับปรุงในการจัดการพัฒนา
บุคลากรท่ีเหมาะสมในโอกาสต�าง ๆ 
 3. กรมควรกำหนดโครงการฝbกอบรม เพื่อพัฒนาความรู1 ทักษะในด1านต�าง ๆ ที่จำเป$นต�อการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในส�วนที่เป$นความต1องการโดยรวม และส:วนงานสามารถกำหนดโครงการฝ?กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ในส:วนที ่เปCนความต5องการเฉพาะของส:วนงานรายบุคคลได5เอง โดยให1สอดคล1องกับความจำเป$น ทิศทาง และ
เป̂าประสงค, เพ่ือประโยชน,ต�อการปฏิบัติงาน ตามแผนเส1นทางการพัฒนาบุคลากร 5 ลักษณะ ดังนี้ 
 1) การเสร ิมสร 5างค :านิยมหลักและสมรรถนะหลักของกรมพัฒนาธ ุรก ิจการค5า (Core Value 
/Organization Culture & Core Competency) ถือเป$นเรื ่องที ่สำคัญในการหล�อหลอมให1บุคลากรของกรม
พัฒนาธุรกิจการค1ามีความรู1 ความเข1าใจในค�านิยมหลัก ภารกิจ วิสัยทัศน, และเป^าหมายของกรม เพื่อให1เกิดทัศนคติ 
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ท่ีดี และกำหนดเป̂าหมายไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังจะก�อให1เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค,ขององค,กร ซ่ึงการพัฒนา
บุคลากรในส�วนนี้ควรเป$นหน1าท่ีร�วมกันระหว�างกรมและส�วนงานต�าง โดยพัฒนาตามค�านิยมหลักในเรื่องต�าง ๆ ดังนี้ 
 

 ค:านิยมหลัก (Core Value/Organization Culture) 
 - Mastery (ความชำนาญ) 
 - Altruism (ความไม�เห็นแก�ตัว) 
 - Harmony (ความสามัคคี) 
 - Integrity (ความซ่ือสัตย,) 
 - Determination (ความมุ�งม่ัน) 
 - Originality (ความแปลกใหม�) 
 - Leadership (ความเป$นผู1นำ) 
 สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

 - ความยึดม่ันในคุณธรรม (Integrity) 
 - การมุ�งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
 - ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) 
 - การทำงานเป$นทีม (Teamwork) 

  - การวางแผนการทำงานอย�างเป$นระบบ (Systematic Job Planning) 
  
 2) การพัฒนาความรู5/ทักษะในการปฏิบัติงาน (Job Knowledge / Functional area Knowledge) 
เป$นการพัฒนาความรู1 ความสามารถ/ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให1สามารถปฏิบัติงานในหน1าท่ี (ตามแต�ละตำแหน�ง
งาน) ให1บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการพัฒนาดังกล�าวควรพัฒนาในเรื่องต�าง ๆ เช�น 
 2.1) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
          - นักวิชาการพาณิชย,จากส�วนงานต�าง ๆ ได1แก� ผู1ปฏิบัติงานด1านการจดทะเบียนธุรกิจ การวิเคราะห,

และให1บริการข1อมูล การกำกับบัญชีธุรกิจ การส�งเสริมธุรกิจ ธุรกิจบริการ และพาณิชย,อิเล1กทรอนิกส,  
เป$นต1น    

         - การพัฒนาในส�วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข1องกับสายวิชาการ เช�น ความรู1เฉพาะด1านในสาขาต�าง ๆ 
 
      2.2) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
         - กลุ �มตำแหน�งสนับสนุนวิชาการ และกลุ �มตำแหน�งสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ เช�น นักเทคโนโลยี

สารสนเทศ และนิติกร   
         - กลุ�มตำแหน�งสนับสนุนท่ัวไป เช�น เจ1าหน1าท่ีบริหารงานท่ัวไป นักทรัพยากรบุคคล เจ1าหน1าท่ีวิเคราะห,

นโยบายและแผน นักพัสดุ นักวิชาการการเงิน และนักประชาสัมพันธ, เป$นต1น  
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      โดยการพัฒนาความรู1ที่เกี่ยวข1องกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม� ๆ ตามตำแหน�งงานนั้น ๆ 
เช�น ตำแหน�งนักทรัพยากรบุคคล ควรได1รับการพัฒนาทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต�าง ๆ นักวิชาการเงิน
และบัญชี ควรได1รับการพัฒนาทางด1านการเงินและบัญชี เป$นต1น ทั้งนี้ อาจทำได1หลายแนวทาง เช�น การสอนงาน 
(Coaching), ระบบพี ่ เล ี ้ยง (Mentoring), การไปปฏ ิบ ัต ิงานร �วมก ับหน �วยงานอื ่น (Attachment Working),  
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation), การจัดการความรู1ในองค,กร (Knowledge Management), การจัด
อบรมในองค,กร (In - house Training) หรือการส�งไปอบรม ณ หน�วยงานภายนอกที่จัดอบรมในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ 
(Public Training) โดยการพัฒนาในส�วนนี ้ควรเป$นหน1าที ่ของส�วนงาน ที ่จะจัดหรือเปtดโอกาสให1มีการพัฒนา 
ตามรูปแบบต�าง ๆ ดังกล�าวข1างต1น อาทิเช�นเรื่องต�าง ๆ ดังนี้ 
         -  ความรู1ด1านการเงินและบัญชี 
         -  ความรู1ด1านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
         - การให1คำปรึกษานักศึกษา 
         - การทำสื่อประชาสัมพันธ, 
         - การจัดทำงบประมาณ 
         ฯลฯ  
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 3) การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง (People Skill/Self Development) เป$นการพัฒนา
ตนเอง เพื่อให1มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให1สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาการทำงานร�วมกับผู1อื่น (ทีมงาน) เพื่อให1เกิดการ
ทำงานแบบมีส�วนร�วม และสามารถอยู�ร�วมกันได1อย�างมีความสุข ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติได1บรรลุ
ตามเป̂าหมายท่ีตั้งไว1 ซ่ึงควรพัฒนาทักษะในเรื่องต�าง ๆ เช�น 
  - ทักษะด1านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - ทักษะด1านภาษาอังกฤษ 
  - การทำงานเป$นทีม 
  - การพัฒนาบุคลิกภาพ 
  - การสื่อสาร การประสานงาน 
  ฯลฯ 
 4) การพัฒนาทักษะด5านการบริหารจัดการ (General Management) เป$นการพัฒนาทักษะ ความรู1 
ความสามารถในด1านการบริหารจัดการทั่วไป เพื่อเตรียมความพร1อมให1กับบุคลากรที่กำลังจะก1าวสู�ตำแหน�งบริหาร 
หรือบุคลากรสายบริหารที่กำลังจะก1าวสู�การเป$นผู1บริหารในระดับที่สูงขึ้น ให1มีศักยภาพที่เหมาะสมต�อการดำรง
ตำแหน�งทางการบริหาร ซ่ึงได1แก� 
  - การวางแผนเชิงกลยุทธ, (Strategic Planning) 

- ทักษะการแก1ป�ญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving) 
  - เครื่องมือการบริหารจัดการต�าง ๆ (Tool & Technical Management) 
  - การพัฒนาภาวะผู1นำ (Leadership) 
  ทั้งนี้ กรมควรกำหนดหลักสูตรการฝbกอบรมสำหรับผู1บริหารระดับต1น – กลาง (Supervisor Course) 
หลักสูตรการเตรียมความพร1อมสำหรับผู1ท่ีจะดำรงตำแหน�งผู1บริหาร (Executive Development Program) เป$นต1น  
 5) การพัฒนาเพ่ือก5าวสู:การเปCนผู5นำ (Leadership) เป$นการพัฒนาผู1บริหารระดับสูงของกรม ให1เป$นผู1ท่ี
มีความพร1อม และมีคุณลักษณะในการเป$นผู1นำที่ดี สามารถนำพากรมไปสู�วิสัยทัศน,/พันธกิจ และเป^าหมายที่ต้ังไว1ได1 
ครบคลุมการพัฒนาในด1านต�าง ๆ ดังนี้ 
        - การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) 
        - การพัฒนาวิสัยทัศน, (Visionary Strategy) 
        - การสร1างสรรค,สิ่งใหม� (Innovation) 

การพัฒนาบุคลากรในหน�วยงานภาครัฐ ถือเป$นสิ่งสำคัญและจำเป$นในการขับเคลื่อนองค,กรให1สามารถ
ดำเนินงานได1อย�างมีประสิทธิภาพ และก�อให1เกิดประโยชน,ท้ังต�อบุคลากร องค,กร และประเทศชาติในระยะยาว แต�ละ
หน�วยงานจึงควรให1ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล และพัฒนาบุคลากรให1อย�างเหมาะสมและเกิดศักยภาพสูงสุด 
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From HIPPS to DIP : ออกแบบการทำงาน จากประสบการณ�และความรู"  
สู#การปฏิบัติ...ลดัสู#ความสำเร็จ 

 
สีวลี ศิลป	วรศาสตร 

นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑปฏิบัติการ 
กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 

 
 
  ในยุคท่ีเต็มไปด�วยข�อมูล องค�ความรู�ต�าง ๆ สามารถสืบค�นและหาได�อย�างมากมาย แต�การท่ีจะใช�ความรู�นั้นได�
อย�างถูกท่ี ถูกจังหวะ สามารถ “แก�ป-ญหา” หรือ “พัฒนา” ให�ประสบความสำเร็จได� กลับไม�ง�ายนักข�าพเจ�า ปฏิบัติงาน
ในตำแหน�งหน�าท่ี นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ� ซ่ึงมีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�องกับวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ� ไม�ว�าจะเป;นการออกแบบผลิตภัณฑ� บรรจุภัณฑ�และการพิมพ�แก� SMEs และวิสาหกิจชุมชน การศึกษา
ค�นคว�าและรวบรวม รูปแบบและแนวโน�มทางด�านการออกแบบการศึกษาค�นคว�าและรวบรวม วัสดุ เทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข�องกับการออกแบบผลิตภัณฑ� และบรรจุภัณฑ� การจัดการประกวดบรรจุภัณฑ� การจัดการ
ฝDกอบรม สัมมนาทางวิชาการ ทางด�านการพัฒนานักออกแบบ ท่ีทางหน�วยงานเป;นผู�ดำเนินการ ตลอดจนปฏิบัติงาน 
ท่ีเก่ียวข�องกับการวางแผนการดำเนินงานในแต�ละกิจกรรมและรายงานผลการปฏิบัติงาน การประสานงานความ
ร�วมมือและการจัดการประชุมระหว�างประเทศ อีกท้ังยังปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�องกับการให�บริการให�คำปรึกษาแนะนำ
และให�ความรู� แก�ผู�ประกอบการและนักเรียน นักศึกษา เผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร ด�านการพัฒนาผลิตภัณฑ� บรรจุภัณฑ�
และการพิมพ� แก�ผู�สนใจ อีกด�วย ซ่ึงจากการปฏิบัติงานท่ีผ�านมา ตลอดระยะเวลาท่ีรับราชการ ข�าพเจ�า ก็ได�พบท้ัง
ความสำเร็จ ป-ญหา และอุปสรรค จากการทำงานทุกครั้ง สิ่งเหล�านี้เป;นแรงผลักดัน ให�ข�าพเจ�า “แก�ป-ญหา” และ 
“พัฒนา” การทำงานในภารกิจท่ีได�รับอยู�เสมอ แต�สิ่งหนึ่งท่ีข�าพเจ�าตระหนัก นั่นคือ ถึงเราจะสามารถ “แก�ป-ญหา” 
และ “พัฒนา” โดยการเรียนรู�จากการทำงานได� แต�บางครั้งสิ่งนั้น อาจไร�ทิศทาง หรือปราศจากการออกแบบทิศทาง 
ท่ีดี การเสริมสร�างทักษะการปฏิบัติงาน (Professional Skills) และการพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development)  
จึงเป;นกระบวนการสำคัญ ซ่ึงข�าพเจ�าได�รับโอกาสท่ีดีในการเรียนรู�นี้ จากโครงการHipps 
  ภารกิจงานท่ีข�าพเจ�าได�รับผูกพันกับ “การออกแบบ” หลายครั้งท่ีเราสร�างสรรค�สิ่งท่ีเราออกแบบไว�ออกมา
ไม�ได�เหมือนกับแบบท่ีคิด อาจเพราะป-จจัยหลายด�าน ท้ังภายใน ภายนอก อุปสรรค ป-ญหาระหว�างทาง หรือ 
การคำนวณ การวางแผนท่ีไม�แม�นยำมากพอ จึงทำให�สิ่งท่ีเราออกแบบไว� หรือโครงการท่ีเราลงแรงทำ ได�ผลตอบรับ
กลับมา ไม�เป;นอย�างท่ีต้ังใจ ด�วยเหตุการณ�นี้ หนทางท่ีข�าพเจ�าเลือกใช� จึงมักเป;นการ “แก�ป-ญหาเฉพาะหน�า” และ
การเรียนรู�จากป-ญหา นำมา “ปรับปรุงและพัฒนา” ให�งานต�อ ๆ ไป ดีข้ึน ให�มีแนวโน�มความเป;นไปได�ท่ีจะประสบ
ความสำเร็จมากกว�าล�มเหลว ให�มากท่ีสุด ซ่ึงบางครั้ง สิ่งเหล�านี้คือ “ความเสี่ยง” ท่ีไม�อาจรับประกันได�ว�าจะเป;น
วิธีการท่ีถูกต�องท่ีสุดเสมอไป แต�เม่ือข�าพเจ�าได�มีโอกาสได�เรียนรู�เสริมสร�างทักษะการปฏิบัติงานแบบ Professional 
Skills จากโครงการ Hipps สิ่งหนึ่งท่ีข�าพเจ�าตระหนักได� นั่นคือ ต�อไปนี้ข�าพเจ�า มีแนวโน�มท่ีจะ “ลดความเสี่ยง”  
ลงได�เป;นแน� 



104 
 

  Data Analytics เป;นหนึ่งในกระบวนการท่ีข�าพเจ�าได�เรียนรู� เม่ือ “ข�อมูล” เป;นสิ่งสำคัญ และข�อมูลนั้นมีอยู�
มากมาย เราจะมีวิธีการจัดการข�อมูลอย�างไรให�เหมาะสม และสอดคล�องกับสิ่งท่ีเราจะนำไปใช� เพราะบางครั้ง “ข�อมูล
ผิด” ก็ทำให� “ชีวิตเปลี่ยน” ก็เป;นได� ซ่ึงการวิเคราะห�สังเคราะห�ข�อมูลเพ่ือการนำไปใช� ก็เปรียบเสมือนเป;นการ
เลือกสรรวัตถุดิบในการออกแบบเช�นกัน ท�ามกลางข�อมูลท่ีมีมากมายและรกเกินความจำเป;น สิ่งหนึ่งท่ีสำคัญคือการ
จัดการข�อมูลท่ีดีเสียก�อน การจัดกลุ�มของข�อมูล (Data Clustering/ Data Classification) ไม�เช�นนั้น อาจจะต�อง
เสียเวลากว�า 60% ของการทำงาน ไปเพ่ือการเลือกสรรข�อมูลก็เป;นได� 
  มีการวิเคราะห� สังเคราะห�ข�อมูลแล�ว ข้ันต�อไปก็ต�องมี “กลยุทธ�” - Strategy Execution/ Strategic 
Management เป;นอีกกระบวนการสำคัญและเป;นหัวใจของการพัฒนา บ�อยครั้งท่ีป-ญหาเกิดจากการขาดการวางแผน
กลยุทธ�ท่ีดี ซ่ึงมาจากการขาดความเข�าใจแนวโน�มท่ีถูกต�อง (Lack of Understanding of Future Trends) หรือไม�รู�
ศักยภาพของตนเอง (Little Understanding of Internal Capabilities) ซ่ึงถ�าขจัดสิ่งท่ีเป;นป-ญหานี้ออกไปได�  
มีการต้ังคำถามถึงสิ่งท่ีจะทำได�อย�างถูกต�อง และมีการวาง “กรอบกลยุทธ�” (Strategic Execution Framework)  
ท่ีเหมาะสมแล�ว แน�นอนว�าจะสามารถนำไปสู�การวางกลยุทธ�ท่ีสมบูรณ�ได�ในท่ีสุด 
  Digital Transformation ก็เป;นอีกหนึ่งป-จจัยสำคัญในการพัฒนา ไม�สามารถปฏิเสธได�ว�า โลกยุคป-จจุบัน
ขับเคลื่อนด�วยระบบดิจิทัลมากข้ึน หลายองค�กรท่ียุติบทบาทลงเพราะไม�ปรับตัวและไม�ยอมเปลี่ยนแปลง ข�าพเจ�า
ยอมรับว�า ตนเองไม�มีความรู�ด�านดิจิทัลมากนักและเคยมองว�าเป;นเรื่องไกลตัว ส�วนหนึ่งอาจเพราะ “คน” ไม�ชอบ 
การเปลี่ยนแปลง แต�ปฏิเสธไม�ว�าการขับเคลื่อนองค�กร จำเป;นจะต�องจัดการ “คน” เพ่ือการเปลี่ยนแปลง สอดรับกับ
นโยบายท่ีขับเคลื่อนด�วยดิจิทัลและนวัตกรรม ด�วยการทำความเข�าใจกับทีม หรือกำลังคนท่ีเรามี จัดกลุ�มอย�างถูกต�อง
ตามความสามารถของแต�ละคน ท้ัง Digital Capability และLeadership Capability ข�าพเจ�าได�เรียนรู�วิธีการจัดกลุ�ม
อย�างกว�าง ๆ โดยแบ�งออกเป;น 4 รูปแบบ ตามลำดับ ดังต�อไปนี้ 1) Beginners 2) Conservatives 3) Fashionista 
และ 4) Digital Master ซ่ึงมีความน�าสนใจและครอบคลุม จากนั้น จึงหาวิธีการท่ีจะส�งเสริมคนแต�ละกลุ�มอย�างถูกวิธี
ต�อไป อีกหนึ่งวิธีการท่ีน�าสนใจในการสร�าง Digital Transformation ให�แก�คนในองค�กรท่ีมีความแตกต�างกัน  
ซ่ึงข�าพเจ�าเห็นว�า สามารถนำไปปรับใช�ได�กับการบริหารจัดการคนในองค�กร นั่นคือ “Squad” ให�คนในทีมมีส�วนร�วม
ในการตัดสินใจ และ “Sprint” การกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานแบบสั้น ๆ เพ่ือให�เห็นผลท่ีเกิดข้ึนแบบชัดเจน 
สองคำสั้น ๆ แต�สื่อสารให�เห็นได�ชัด เป;นแนวทางในการเรียกศักยภาพภายใต�ความแตกต�างหลากหลาย และระยะเวลา 
ท่ีจำกัดได� 
  นอกจากนี้ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง นั่นคือ การคิดแบบองค�รวม ซ่ึงจากการเข�าร�วมโครงการ ได�ทำให�
ข�าพเจ�ามีความตระหนักรู�ในการเป;นข�าราชการท่ีดี (Public Service Attitude) ด�วยการชี้แนะนำหลักการ “ธรรมา 
ภิบาล” มาใช�ในการปฏิบัติราชการ และถ�ายทอดแก�หน�วยงานต�าง ๆ เม่ือมีโอกาส เพ่ือเป;นหลักในการบริหารจัดการ
ของหน�วยงานนั้น ๆ ต�อไปด�วย ข�าพเจ�าได�มีโอกาสเรียนรู�จากการลงพ้ืนท่ี เพ่ือพบผู�บริหารของหน�วยงาน และองค�กร
ต� าง ๆ  ท้ั งภาครัฐ  และเอกชน ในจั งหวัดระยอง ซ่ึ งเป;นจังหวัด ท่ี เป;น ท้ั งเขตอุตสาหกรรม ชุมชน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังปrาไม� และชายฝ-sง ซ่ึงการบริหารจัดการความแตกต�าง ให�อยู�กันได�อย�างลงตัวนั้น ไม�ใช�สิ่งท่ีทำ
ได�ง�าย ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงต�องประสานความร�วมมือกันเพ่ือขับเคลื่อนอย�างแท�จริง แต�ใน
การลงพ้ืนท่ีจริง กลับพบว�าข�อมูลบางอย�างท่ีได�รับฟ-งจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ไม�สอดคล�องกัน
เท�าใดนัก ทำให�ข�าพเจ�าต�องย�อนกลับไปนำทักษะ 4 ด�านท่ีได�รับจากการเรียนรู�ช�วงแรก ๆ มาใช� นั่นคือ การวิเคราะห� 
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สังเคราะห� และจัดการข�อมูล หรือ Data Analytics เพ่ือจัดการข�อมูลจากท้ังสามด�าน และนำมาวางแผนกลยุทธ�  
เพ่ือระดมความคิด เป;นโครงการเล็ก ๆ เพ่ือการพัฒนาจังหวัดระยองต�อไป ซ่ึงจากการWorkshop เล็ก ๆ นี้   
ท่ีต�อยอดจากการลงพ้ืนท่ีจริง ทำให�ข�าพเจ�าได�เกิดแนวคิดท่ีจะไปปรับประยุกต�ใช� กับการทำงานในหน�วยงานของ
ข�าพเจ�า ซ่ึงส�วนใหญ� จะได�ลงพ้ืนท่ี หรือให�บริการแก�ผู�ประกอบการจริงด�วยเช�นกัน 
  กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม มีโครงการมากมายท่ีให�บริการแก�กลุ�มผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม  
(SMEs) และวิสาหกิจชุมชน รวมท้ังผู�ประกอบการรายเด่ียว รายย�อย และกลุ�ม Start Up หลากหลายสาขา
อุตสาหกรรม ซ่ึงมีป-ญหาท่ีหลากหลาย มีความต�องการท่ีแตกต�างกัน มีพ้ืนฐาน มีแนวคิด มีต�นทุนท่ีไม�เท�ากัน ซ่ึงจาก
การทำงานจริง ข�าพเจ�าเคยคิดว�า ความแตกต�างของแต�ละกิจการเป;นอุปสรรคในการทำงาน การท่ีเราต�องปรับพ้ืนฐาน
ของทุกคน และคิดโครงการเพ่ือตอบสนองความต�องการของทุกคน และผลักดันให�เกิดผลลัพธ�ท่ีดีข้ึนเป;นสิ่งท่ีทำได�ยาก 
เพราะยังมีป-จจัยภายนอกท่ีไม�สามารถควบคุมได� เป;นอีกตัวแปรด�วย  

หลายครั้งท่ีข�าพเจ�าไม�สามารถคิดโครงการท่ีสร�างสรรค�  หรือเกิดผลกระทบในวงกว�าง หรือโครงการท่ีน�าสนใจได�   
อาจเป;นเพราะข�าพเจ�าห�วงอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนมากเกินไป จนทำให�ไม�กล�าท่ีจะคิดอะไรท่ีแตกต�าง ในองค�กรของ
ข�าพเจ�ามีข�าราชการรุ�นพ่ี ท่ีเข�าร�วมโครงการ Hipps หลายท�าน แต�ละท�านล�วนแล�วแต�เป;นหลักอยู�ในหลายภาคส�วน
ของหน�วยงาน มีโครงการใหม� ๆ ท่ีน�าสนใจเกิดข้ึนในหน�วยงาน เป;นแรงบันดาลให�ข�าพเจ�า มีแนวคิดท่ีจะสร�างสรรค�
โครงการใหม� ๆ น�าสนใจ และมี Impact เช�นนี้บ�าง และเม่ือข�าพเจ�าได�รับการเสริมสร�างมุมมองและประสบการณ� 
ท่ีเป;นสากล (Global Mindset) จากการได�รับโอกาสให�ไปศึกษาดูงาน ณ นครกวางโจว และเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซ่ึงเป;นเมืองใหญ� มีประชากรจำนวนมาก มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตการค�าเสรี ท่ีต�องดูแล 
และบริหารจัดการ ในมุมมองของข�าพเจ�านั้น เมืองใหญ�ย�อมจัดการได�ยาก แต�ท่ีนครกวางโจวและเมืองเซินเจิ้นนั้น 
กลับทำได�ดีอย�างยิ่งเลยทีเดียว 
  นครกวางโจว เป;นเมืองใหญ� มีประชากรมาก มีสิ่งก�อสร�างอย�างตึกสูงค�อนข�างมาก แต�ก็ยังมีการจัดการ 
ด�านสิ่งแวดล�อมท่ีดี มีพ้ืนท่ีสีเขียวและต�นไม�อยู�มาก นครกวางโจวอยู�ในมณฑลกวางตุ�ง โดยประเทศไทยเป;นไทย 
เป;นคู�ค�าอันดับท่ี 9 ของมณฑลนี้ นครกวางโจว เป;นเมืองเศรษฐกิจสำคัญอันดับท่ี 4 ของประเทศจีน มีท�าเรือใหญ� 
เป;นลำดับท่ี 5 ของโลก สำหรับเมืองเซินเจิ้น เดิมนั้นเป;นหมู�บ�านชาวประมงด้ังเดิม แต�ได�รับการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง
ด�วยนโยบายของรัฐบาล ป-จจุบัน เซินเจิ้นมีท�าเรือ เป;นฐานผลิตสินค�านวัตกรรมและเทคโนโลยี ระบบขนส�งสาธารณะ
เป;นรถเมล�ไฟฟyา 100 % และรถแท็กซ่ีไฟฟyามากถึง 99% ซ่ึงสามารถแก�ป-ญหามลพิษทางอากาศได�ดี มีการจัดการ 
โดยภาครัฐ ท่ีอำนวยให�การพัฒนาสามารถรุดหน�าไปได�อย�างรวดเร็ว และด�วยการผลักดันของภาครัฐนี้ ทำให� 
การเติบโตทางด�านเทคโนโลยีของจีนเติบโตอย�างมาก จนเป;นท่ีจับตามองจากนานาอารยะประเทศ ข�าพเจ�าได�มีโอกาส
เข�าเยี่ยมชมสถานท่ีสำคัญและน�าสนใจของนครกวางโจวและเมืองเซินเจิ้น ตลอดจนสถานท่ีท่ัวไปท่ีชาวจีนได�ใช�ชีวิต
จริง ๆ อย�างเช�น Supermarket และห�างสรรพสินค�า ข�าพเจ�ามีข�อสังเกตว�าเทคโนโลยี AI เข�ามามีบทบาทต�อ 
การดำรงชีวิตของชาวจีนอย�างมาก และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ไปสู�ความสะดวกสบายมากข้ึนเช�นกัน ในโรงพยาบาล  
ก็ประสานความร�วมมือกับ แอปพลิเคชัน Wechat ในการใช�เทคโนโลยีช�วยนัดคิว วินิจฉัยเบ้ืองต�น ตลอดจน 
การจ�ายเงินค�ารักษาพยาบาล เทคโนโลยี AI ในรถยนต�อัจฉริยะ ท่ีช�วยวิเคราะห�สภาพถนน จนพัฒนาเป;นยานยนต� 
ไร�คนขับ หรือ AI เพ่ือการบริการ เช�น บริษัท UBTech Shenzhen ท่ีข�าพเจ�าได�มีโอกาสเข�าเยี่ยมชม ก็ได�มีการผลิต
หุ�นยนต� (Robot) เพ่ือการให�บริการในชีวิตประจำวัน และเพ่ือการศึกษาด�วย ด�านสาธารณูปโภค ก็นำเทคโนโลยี AI 
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มาใช�ควบคุมปริมาณการใช�กระดาษทิชชู� ในห�องน้ำสาธารณะ แม�กระท่ังการจัดการวางผังเมือง ท่ีGuangzhou 
Urban Planning Exhibition Center ก็แสดงให�เห็นถึงแผนการควบคุมสิ่งก�อสร�าง โดยใช�เทคโนโลยี AI คำนวนว�า 
ในแต�ละพ้ืนท่ีมีประชากร มีต�นไม� และต�องใช�ท่ีดินเท�าไหร� มีวิธีการวัด คำนวนว�าพ้ืนท่ีเท�าไหร�จะสร�างได�สูงขนาดไหน 
ซ่ึงจะสามารถออกแบบเมือง (Urban design) ได�อย�างแม�นยำ และตอบโจทย�ความคุ�มค�ามากท่ีสุด 
  นอกจากนี้  อีกแนวคิดท่ีข�าพเจ�าประทับใจ และคิดว�าสามารถนำมาประยุกต�ใช� ได� เป;นอย�างดี คือ  
การ “Transfer knowledge” ให�เกิดเป;นความรู�ของตนเอง จากการศึกษาดูงานระบบรถไฟใต�ดินของกวางโจว ท่ี 
Guangzhou Metro Museum จะเห็นได�ว�า จากเดิมท่ีจีนไม�มีเทคโนโลยีของตนเอง และอาศัยความร�วมมือจาก
วิศวกรต�างชาติ เช�น เยอรมัน ในการก�อสร�างรถไฟฟyาใต�ดินระยะเริ่มแรก ท้ังระบบรางและขบวนรถ จนต�อมาได�พัฒนา
ไปสู�การสร�างระบบรางและขบวนรถของตนเองได� และมีความเหมาะสม สอดคล�องกับพ้ืนท่ีและวัสดุท่ีตนเองมี  
ล�วนแล�วแต�มาจากการสร�างองค�ความรู�ของตนเองจากการปฏิบัติ และการ Transfer knowledge ท้ังสิ้น และแนวคิด
ท่ีน�าสนใจอีกประการ นั่นคือ “การกำหนดเปyาหมายระยะยาว” เพ่ือเปyนเปyาหมายหลัก แล�วค�อยต้ังเปyาหมายระยะสั้น
สำหรับทำให�สำเร็จในแต�ละช�วงเวลา เพ่ือนำไปสู�เปyาหมายระยะยาวต�อไป โดยเฉพาะอย�างยิ่ง “Chinese dream - 
Made in China 2025” 10 อุตสาหกรรรม ทำให�ได�ภายในป| 2025 มุ�งปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตของจีนจาก “โรงงาน
ของโลก” เป;น “แหล�งผลิตสินค�านวัตกรรมของโลก” 
  ในฐานะท่ีกรมส�งเสริมอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักท่ีใกล�ชิดประชาชน สนับสนุนการดำเนินงานของ
กลุ�มเปyาหมายดังท่ีกล�าวมาแล�วข�างต�น การสร�างองค�ความรู�ของตน และการกำหนดเปyาหมายระยะยาว  
ตามแบบอย�างจากท่ีไปศึกษาดูงานมา จึงช�วยจุดประกายให�ข�าพเจ�า เกิดแนวคิดท่ีจะนำมาปรับปรุงกระบวนการของ
ตน เอง กอปรกับการสรุปความรู�และการนำเสนอการเรียนรู�  (Knowledge Sharing and Presentation)  
จากกระบวนการอบรมท้ังหมด และการคิดวิเคราะห�ภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติในประเด็นต�าง ๆ ซ่ึงเป;นโจทย�ท่ีได�รับ
มอบหมาย และแบ�งการทำงานออกเป;นกลุ�มแล�วแลกเปลี่ยนเรียนรู�กัน ซ่ึงข�าพเจ�าเห็นว�ายุทธศาสตร�ชาติด�านการสร�าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป;นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม เป;นอีกหนึ่งยุทธศาสตร�สำคัญและมีความน�าสนใจ เกิดเป;น
ข�อเสนอแนวคิด “โครงการส�งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจด�วยการออกแบบผลิตภัณฑ�และบรรจุภัณฑ�จากวัสดุทางเลือก
ครบวงจร” (Creative Material for Eco Product and Packaging Design Industries) โดยข�าพเจ�ามุ�งหวังให�เป;น
แรงผลักดันให�เกิดการ Transfer Knowledge สู�กลุ�มผู�ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมสร�างสรรค� กลุ�ม S-Curve 
และNew S-Curve และสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีความเป;นไปได�ในอนาคต ด�านการใช�วัสดุทางเลือกในการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ�-บรรจุภัณฑ�ใหม� ท่ีมีความเป;นไปได�ในเชิงพาณิชย� เป;นการวางรากฐานเก่ียวกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ�-บรรจุภัณฑ� ด�วยวัสดุทางเลือก เกิดเป�นสินค�าอัตลักษณ�ของไทยจากวัสดุทางเลือก ได�รับการพัฒนาให�มี
ความแตกต�างและนำไปสู�การยกระดับสินค�าไทยสู�ตลาดสากลต�อไป เป;นโครงการเชิงบูรณาการ From HIPPS to DIP 
ท่ีข�าพเจ�าจะออกแบบกระบวนการทำงาน จากประสบการณ�และความรู�ท่ีได�รับจากการอบรมโครงการ Hipps  
เพ่ือนำมาสู�การปฏิบัติจริง ให�เป;นทางลัดสู�ความสำเร็จในการสร�างระบบนิเวศเศรษฐกิจอย�างยั่งยืน (Eco-Design 
System) ต�อไป 
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การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน 
ของระบบบำบัดน้ำเสียด�วยเทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ# 

 
สุดา อิทธิสุภรณรัตน 

นักวิชาการสิ่งแวดล�อมชำนาญการ 
กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

 
ป�จจุบันเทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ# หรือ AI (Artificial Intelligence) ซึ ่งเป�นการใช�คอมพิวเตอร�ให�มี

ความสามารถคล�ายการทำงานของสมองมนุษย� (Artificial Neural Network : ANN) ได�เข�ามามีบทบาทสำคัญ 
ในการอำนวยความสะดวกและแก�ไขป�ญหาต/าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และหลีกเลี่ยงไม/ได�ที่คนในสังคมทุกวันนี้ ต�องมี
การปรับตัวให�เข�าสู/สังคมยุคดิจิทัล รวมถึงหน/วยงานภาครัฐที่ต�องเตรียมตัวพัฒนาศักยภาพ และทำความเข�าใจกับ
นวัตกรรมใหม/ ๆ เพ่ือให�ก�าวทันกับเทคโนโลยีแห/งอนาคต 

ป�ญญาประดิษฐ� ที่ฉลาดมาก ๆ นี้เกิดขึ้นจากแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร�คอมพิวเตอร� ที่เกิดจากเทคโนโลยี 
ที่คนเราเป�นคนสร�างขึ้นผ/านการป;อนข�อมูลและด�วยเทคนิคการเรียนรู�ของเครื่องจักร (Machine Learning) และ 
การเรียนรู�เชิงลึก (Deep Learning) ทำให�วันนี้ AI สามารถจดจำ สร�างระบบการคำนวณ พร�อมวิเคราะห�ข�อมูลได�เอง 
โดยเฉพาะการประมวลผลสามารถทำให�อย/างรวดเร็ว แม/นยำ แม�กระท่ังมีชุดข�อมูลขนาดใหญ/ (Big Data Platforms) 

 
รูปท่ี 1 ลักษณะการทำงานของ Artificial Intelligence ด�วยการจำแนกใบหน�าของคน  

(ท่ีมา https://blog.finnomena.com/) 
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ตัวอย/างที่เห็นได�ชัดจากการนำ AI มาประยุกต�ใช�ในชีวิตประจำวัน อาทิ สมาร�ทโฟนที่ใช�กันอยู/ ที่สั่งเป\ดป\ด
เครื่องได�ด�วยการสแกนใบหน�า (Face Scan) สมาร�ททีวีทุกวันนี้ ที่สามารถสั่งงานเป\ดป\ด เปลี่ยนช/อง ค�นหารายการ 
ที่ชอบ ด�วยเสียงพูดได� โดยที่ไม/ต�องกดผ/านการควบคุมด�วยรีโมท เพราะใช� AI มาช/วยด�วยระบบการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing – NLP)  การใช �ระบบ GPS ของ Google เข �ามาว ิเคราะห�  
ความหนาแน/นทางจราจรเพื่อแนะนำเส�นทางที่ช/วยลดระยะเวลาเดินทาง การสร�างแอปพลิเคชันการแปลภาษา  
การประดิษฐ�ยานพาหนะไร�คนขับ พนักงาน call center จาก AI ผู�ช/วยในการตรวจวิเคราะห�โรคทางการแพทย�  
การจำแนกลักษณะของคนและตรวจหาคนร�าย เป�นต�น รวมถึงระบบอัตโนมัติด�วยเทคโนโลยีหุ/นยนต� (Robotic 
Process Automation) ท่ีได�ถูกนำมาใช�ในวงการอุตสาหกรรมและเป�นส/วนหนึ่งของชีวิตประจำวันซ่ึงสามารถนำมาใช�
ในการแก�ป�ญหาเฉพาะด�านต/าง ๆ เช/น หุ/นยนต�ทำความสะอาด หุ/นยนต�พนักงานต�อนรับ โดยสามารถเข�าเชื่อมโยง AI 
ท่ีเป�นสมองกลของระบบเข�ากับโลกแห/งความเป�นจริงได� 

ในประเด็นด�านสิ่งแวดล�อม AI เองก็ได�เข�ามามีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล�อมในหลาย ๆ ด�าน เพื่อตอบ
โจทย�เป;าหมายของการพัฒนาอย/างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อาทิ ด�านการเปลี่ยนแปลง
ต/อสภาพภูมิอากาศ โดยการใช� AI ประมวลผล และคาดการณ�การเกิดภัยแล�ง และไฟปfา การบริหารจัดการน้ำ  
โดยการใช� AI ประมวลผลปริมาณน้ำผิวดิน น้ำท/วม การเตือนภัยจากภัยธรรมชาติ เช/น แผ/นดินไหว สึนามิ มลพิษ 
ทางอากาศ การพัฒนายานยนต�ขับเคลื่อนไฟฟ;าที่ลดการปล/อยมลพิษลง และล/าสุดเป�นการวิจัยด�านการติดตาม
ตรวจสอบไมโครพลาสติกในทะเล ซ่ึงจะแล�วเสร็จในปg 2022 ดังรูปท่ี 2 เป�นต�น 

 
รูปท่ี 2 เครื่องมือติดตามตรวจสอบไมโครพลาสติกในทะเล (ท่ีมา https://www.nationthailand.com) 

 
ผู�เขียนขอนำเสนอรูปแบบการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียด�วยการใช�เทคโนโลยี AI มาประยุกต�ใช�ในการควบคุม 

และประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพจากตะกอนสลัดจ� เช/น ระบบตะกอนเร/ง (Activated 
Sludge : AS) ระบบถังปฏิกรณ�ชีวภาพแบบมีเมมเบรน (Membrane bioreactor : MBR) โดยมีกรอบแนวความคิด
การของดำเนินงานดังรูปท่ี 3 เริ่มจากการเก็บข�อมูลคุณภาพน้ำพารามิเตอร�ต/าง ๆ ท่ีเข�าและออกจากระบบ ร/วมกับผล
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การถ/ายภาพของตะกอนสลัดจ�ในระบบและทำการแปรผลข�อมูลเป�นค/าตัวเลข จากนั้นนำมาวิเคราะห�ด�วยวิธี Artificial 
Neural Network : ANN จะทำให�ได�แบบจำลองรูปแบบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และทำการทดสอบ 
การใช�ได�ของแบบจำลอง (Validation) โดยการวิเคราะห�ผลคุณภาพน้ำจริงเปรียบเทียบกับการประเมินด�วย
แบบจำลอง เมื่อมีความถูกต�องเป�นที่ยอมรับได� สามารถนำแบบจำลองนี้มาใช�ในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของระบบบำบัดน้ำเสียได� โดยไม/ต�องเก็บตัวอย/างวิเคราะห�คุณภาพน้ำด�วยวิธีการเดิมอีกต/อไป เพียงแต/ใช�การวิเคราะห�
ภาพถ/ายของตะกอนสลัดจ� ก็สามารถที่จะประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียได� ซึ่งจัดได�ว/าเป�น
การลดขั้นตอนการดูแลและควบคุมระบบ ลดค/าใช�จ/ายและเวลาในการวิเคราะห�คุณภาพน้ำในห�องปฏิบัติการ ผู�ดูแล
ระบบสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได�ง/าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน  

 
รูปท่ี 3 กรอบแนวความคิดของการทำแบบจำลองการประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 

…………………………………………………………………………………... 
ข�อมูลอ�างอิง: 
https://www.nationthailand.com/breakingnews/30353025 
https://www.theeleader.com/ai/ 
https://www.brandbuffet.in.th/2018/12/insight-ai-by-depa/ 

ระบบบําบัดน้ํา
เสียทางชีวภาพ 
อาทิ AS,MBR

คุณภาพนํ้าทาง
เคมีทั้งกCอนเข�า

และออกจากระบบ

ภาพถCายจาก
ตะกอนสลัดจ#

คุณภาพนํ้าทาง
กายภาพทั้งกCอน
เข�าและออกจาก

ระบบ

ประมวลผลด�วย ANN

แบบจําลองการคาดการณ#
คุณภาพนํ้าจากภาพถCาย

ตะกอนสลัดจ#
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ป�ญญาประดิษฐ�กับห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร�สมัยใหม� 

(Artificial Intelligence relating to scientific laboratory of the future) 
 

สุทธิสาร  แก�วคราม 
นักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร�บริการ 
 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือนำเสนอความรู�และประสบการณ�ท่ีได�รับจากการอบรมหลักสูตรข�าราชการผู�มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (High performance and potential system, HiPPS) รุEนท่ี 14 ท้ังในประเทศและตEางประเทศ ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในบางประเด็นท่ีนEาสนใจและอาจนำมาใช�ประโยชน�กับหนEวยงานต�นสังกัดหรือหนEวยงาน
ราชการโดยภาพรวม  โดยบทความนี้จะให�ข�อมูลเบ้ืองต�นเก่ียวกับปNญญาประดิษฐ�และการพัฒนาปNญญาประดิษฐ� 
ในปNจจุบันของประเทศจีนอยEางสังเขป บทบาทของเทคโนโลยีจากปNญญาประดิษฐ�ท่ีเชื่อมโยงกับห�องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร� และสEวนสุดท�ายเปSนข�อเสนอในเชิงวิชาการสำหรับห�องปฏิบัติการของหนEวยงานราชการรวมถึงในกรม
วิทยาศาสตร�บริการวEาควรพัฒนาและเสริมสร�างเทคโนโลยีด�านใดให�สอดคล�องและประสานได�กับปNญญาประดิษฐ�ท่ีมี
บทบาทอยEางมากตEอเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปNจจุบัน 
 

ปNญญาประดิษฐ� 
 มนุษยชาติได�พัฒนา คิดค�น และประดิษฐ�สิ่งตEาง ๆ เกิดข้ึนเปSนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ืออำนวยความ
สะดวกและสนับสนุนการดำเนินชีวิตและการทำงานในหลากหลายด�าน ต้ังแตEกลางทศวรรษท่ี 1950 ถึงปNจจุบัน
ระบบงานและเทคโนโลยีถูกพัฒนาข้ึนด�วยบทบาทของคอมพิวเตอร�มาอยEางตEอเนื่อง ถ�าระบบงานหรือเทคโนโลยีนั้น
สามารถคิดวิเคราะห�อยEางมีเหตุผล ตัดสินใจ และเรียนรู�เองได� จะนำไปสูEการประยุกต�ใช� เพ่ือแก�ปNญหาตEาง ๆ  ท่ีซับซ�อนได�  
และจะมีประโยชน�ตEอสังคมมนุษย�อยEางมาก ประเด็นเหลEานี้เปSนเรื่องท�าทายความคิดของมนุษย�ในการพัฒนา “ความ
ฉลาด” ให�กับเครื่องจักรคอมพิวเตอร�หรือเทคโนโลยีนวัตกรรม ทำให�เกิดสิ่งประดิษฐ�ท่ีเปSนสมองหรือปNญญาท่ีถูกสร�าง
ให�มีความฉลาดเทียบเทEาหรือสูงกวEาปNญญามนุษย� จึงนำไปสูEศาสตร�ใหมEแขนงหนึ่งทางด�านวิทยาการคอมพิวเตอร� 
เรียกวEา “ปNญญาประดิษฐ� (Artificial Intelligence, AI)” 
 สำหรับความหมายของปNญญาประดิษฐ� มีผู�ให�ความหมายไว�หลากหลายแตEโดยรวมแล�วไปในแงEมุมเดียวกันคือ 
ความฉลาดท่ีถูกแสดงโดยเครื่องจักรหรือระบบคอมพิวเตอร� เปSนศาสตร�หนึ่งในด�านวิทยาการและวิศวกรรม
คอมพิวเตอร�ท่ีทำให�เครื่องจักรหรือระบบคอมพิวเตอร�สามารถประมวลผล ตัดสินใจ เรียนรู�ได�ด�วยตัวเองเชEนเดียวกับ
มนุษย�โดยอาศัยหลักการจากการศึกษาวิธีคิด ตัดสินใจหรือหลักเหตุผลจากมนุษย�จึงสามารถตอบสนองการทำงานได�
มากกวEาเปSนเพียงเครื่องจักรกลหรือชุดโปรแกรมท่ัวไป สEงผลให�เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร�มีความฉลาดมากข้ึน
ทำงานในระบบท่ีมีความซับซ�อนได�อยEางมีประสิทธิภาพโดยปราศจากการดำเนินงานจากมนุษย� ตัวอยEางเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมท่ีอาศัยปNญญาประดิษฐ�เปSนพ้ืนฐานการทำงาน เชEน ระบบหุEนยนต� (Robotics) การเรียนรู�ของเครื่องมือ 
(Machine learning) ระบบอัตโนมัติ (Automation) การประมวลผลแบบกลุEมเมฆ (Cloud computing) 
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สาธารณรัฐประชาชนจีนกับปNญญาประดิษฐ� 
ขณะนี้ปNญญาประดิษฐ�กำลังได�รับความสนใจจากทุกอุตสาหกรรมในประเทศจีน เซาท�ไชนEามอร�นิงโพสต� 

สำนักสื่อสิ่งพิมพ�ยักษ�ใหญEของฮEองกงได�ให�ข�อมูลวEา ต้ังแตEปe ค.ศ. 2012 ถึง 2016 ประเทศจีนเปSนประเทศท่ีมีบทบาท
ด�านการพัฒนาปNญญาประดิษฐ�และได�รับประโยชน�จากเทคโนโลยีดังกลEาวสูงสุดเปSนอันดับสองของโลกด�วยมูลคEาเกือบ 
3 พันล�านดอลลEาร�สหรัฐ การพัฒนาปNญญาประดิษฐ�และนวัตกรรมท่ีเก่ียวข�องในประเทศจีนเริ่มท่ีภาครัฐบาล โดยรัฐมี
สEวนสำคัญในการสนับสนุนให�เอกชนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและทำให�เกิดผลทางเศรษฐกิจได�อยEางแท�จริง 
และรัฐบาลจีนยังมีนโยบายสนับสนุนเทคโนโลยีปNญญาประดิษฐ�อยEางเปSนรูปธรรม เห็นได�จากรัฐบาลได�จัดทำ 
“แผนงานการพัฒนาปNญญาประดิษฐ�สำหรับยุคสมัยใหมE” ในกรกฎาคม ปe 2017 ซ่ึงเปSนแผนงานสEงเสริมการค�นคว�า
เทคโนโลยีปNญญาประดิษฐ�ท่ีครอบคลุมทุกด�าน โดยพิจารณาจากปNจจัยแวดล�อมในปNจจุบัน เปlาหมายหลักของแผนนี้
คือการผลักดันตลาดอุตสาหกรรมปNญญาประดิษฐ�ให�มีมูลคEา 1 ล�านล�านหยวน (ประมาณ 5 ล�านล�านบาท) ภายในปe 
2030 

นอกจากด�านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแล�ว แผนการพัฒนาเทคโนโลยีปNญญาประดิษฐ�ยังเปSนหนึ่ง 
ในโครงการใหญEของประเทศ เพ่ือให�เปSนประเทศท่ีก�าวนำด�วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ชื่อวEา “โครงการนวัตกรรม
ด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแหEงปe 2030” โดยโครงการนี้เน�นการพัฒนานวัตกรรมจาก เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
(Disruptive technology) ท้ังหมด และยังเน�นการพัฒนาในระยะยาวเพ่ือผลลัพธ�ท่ีดีตEอเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รัฐบาลยังประกาศแผนความรEวมมือกับยักษ�ใหญEด�านเทคโนโลยีของประเทศ 3 แหEง โดยให�แตEละบริษัท
พัฒนาปNญญาประดิษฐ�สำหรับใช�งานแตEละด�าน ได�แกE บริษัท Baidu พัฒนาระบบยานยนต�ไร�คนขับ (Automated 
driving systems) บริษัท Alibaba พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city) และ บริษัท Tencent พัฒนาระบบดูแล
สุขภาพอัจฉริยะ (Intelligent healthcare) อาจกลEาวได�วEาการพัฒนาด�านปNญญาประดิษฐ�ของจีนท่ีเติบโตอยEางก�าว
กระโดดและมีแนวโน�มแซงหน�าชาติตะวันตกนั้น เริ่มต�นมาจากพ้ืนฐานทัศนคติท่ีดีตEอปNญญาประดิษฐ� ประกอบกับ
รัฐบาลกลางท่ีมีอำนาจเบ็ดเสร็จท่ีชEวยสEงเสริมและสนับสนุนด�านนโยบายพร�อมด�วยการประสานกำลังจากภาคเอกชน 
รวมท้ังโครงสร�างพ้ืนฐานและการใช�ชีวิตประจำวันของประชาชนจีนมีความเก่ียวข�องและพ่ึงพาระบบอินเทอร�เน็ต 
ท้ังหมดนี้จึงเปSนสEวนชEวยเสริมสร�างให�เกิดนวัตกรรม ทำให�การพัฒนาปNญญาประดิษฐ�ดำเนินไปอยEางตEอเนื่องและ 
เปSนรูปธรรม 

 
บทบาทปNญญาประดิษฐ�ตEอห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร� 
 ด�วยความสามารถของปNญญาประดิษฐ�สEงผลให�ภาคอุตสาหกรรมได�มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน 
จากอดีต โดยมีการนำระบบอัตโนมัติ การเรียนรู�ของเครื่องมือ และระบบหุEนยนต� มาใช�ประโยชน� แม�แตE
ห�องปฏิบัติการของภาคอุตสาหกรรมหรือหนEวยวิจัยก็เริ่มปรากฏการเปลี่ยนแปลงท้ังระบบ กระบวนการ เครื่องมือ  
วิธี  โครงสร�างและรูปแบบการปฏิบัติงานในห�องปฏิบัติการยังได�รับอิทธิพลจากความก�าวหน�าของเทคโนโลยีอยEางมาก 
ตัวอยEางคือการทำงานรEวมกันของระบบหุEนยนต�และระบบอัตโนมัติได�ปฏิวัติกระบวนการจากแบบด้ังเดิมท่ีต�องอาศัย
แรงงานมนุษย� (Manual processes) เปSนระบบจัดการตัวอยEางแบบอัตโนมัติ (Automated sample-handling 
systems) เชEน  Robotic titration สำหรับวิเคราะห�ตัวอยEางของแข็งซ่ึงระบบการยEอยตัวอยEางและระบบตรวจวัด 
ด�วยวิธีไทเทรตถูกทำให�สมบูรณ�ภายในเครื่องมือเดียว หรืออีกตัวอยEางหนึ่งท่ีคณะผู�วิจัยจากมหาวิทยาลัยพรินซ�ตัน
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สังเคราะห�โมเลกุลท่ีมีความซับซ�อนจากการสร�างข้ันตอนวิธี (Algorithm) ให�แกEระบบคอมพิวเตอร�เพ่ือวิเคราะห�และ
ทำนายปฏิกิริยาอินทรีย�เคมี จากตัวอยEางท่ียกมานี้ทำให�เห็นวEาปNญญาประดิษฐ�ชEวยลดภาระงานบางสEวนท่ีเดิมอาศัย
แรงมนุษย�หรือการทดลองท่ีไมEจำเปSนและซ้ำซ�อน หลีกเลี่ยงการเผชิญกับสารเคมีโดยตรง ทำให�เกิดประโยชน� 
ตEอผู�ปฏิบัติงานในห�องปฏิบัติการท้ังในแงEเพ่ิมความแมEนยำและประสิทธิภาพให�สูงข้ึนรวมท้ังความปลอดภัยจากการใช�
งานสารเคมี นอกจากนี้การพัฒนาระบบการไหลแบบจุลภาค (Microfluidics) รEวมกับปฏิบัติการบนชิพ (Lab-on-a-
chip) เพ่ือนำมาประยุกต�ใช�งานรEวมกับระบบปNญญาประดิษฐ� เชEน ระบบอัตโนมัติ การเรียนรู�ของเครื่องมือ  
การประมวลผลแบบกลุEมเมฆ ระบบหุEนยนต� เปSนปNจจัยท่ีสำคัญตEอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของห�องปฏิบัติการ 
จากแบบด้ังเดิม เปSนแบบท่ีเพ่ิมประสิทธิการทำงานและลดแรงงานจากมนุษย� 
 
สถานปฏิบัติการวิทยาศาสตร�ภาครัฐควรสนใจและสEงเสริมเทคโนโลยีด�านใด 
 ห�องปฏิบัติการของหนEวยงานรัฐควรศึกษาการนำวิธีการทางวิทยาศาสตร�ประสานเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับ
ปNญญาประดิษฐ�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนานวัตกรรมแบบใหมEจากห�องปฏิบัติการ เทคโนโลยี 
ท่ีนEาสนใจซ่ึงสามารถทำให�เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานในห�องปฏิบัติการ ได�แกE 

1. เทคโนโลยีระบบการไหลแบบจุลภาคและปฏิบัติการบนชิพ 
ระบบการไหลแบบจุลภาค คือ ระบบการไหลของของไหล (แกsสหรือของเหลว) ในระดับจุลภาค 

ผEานทEอขนาดเล็กระดับไมครอน เทคโนโลยีนี้ทำให�สามารถจัดการและวิเคราะห�สารตัวอยEางท่ีมีปริมาณน�อย
ได�อยEางมีประสิทธิภาพและมีความไว (Sensitivity) ไมEแตกตEางจากวิธีทางเครื่องมือวิเคราะห� (Instrumental 
method) รวมท้ังลดข้ันตอนการปฏิบัติงานทางห�องปฏิบัติการเนื่องจากกระบวนการทางกายภาพและเคมี
เกิดข้ึนภายในแพลตฟอร�มเดียว โดยทำหน�าท่ีคล�ายห�องปฏิบัติการขนาดยEอสEวน  ข�อดีของเทคโนโลยีนี้คือ 
ใช�ปริมาณของตัวอยEางน�อยมาก จึงมีประโยชน�ในกรณีท่ีตัวอยEางมีมูลคEาสูงหรือมีปริมาณน�อย การวิเคราะห�
ตัวอยEางด�วยระบบการไหลแบบจุลภาครEวมกับปฏิบัติการบนชิพสามารถทำให�เปSนกระบวนการอัตโนมัติและ
ทำเปSนวิธีมาตรฐานได� ประกอบกับกระบวนการวิเคราะห�หรือปฏิกิริยาท่ีดำเนินไปนั้นปราศจากหรือลด 
การปฏิบัติด�วยมนุษย�จึงสามารถลดความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากมนุษย� (Human error) ได� ซ่ึงจะเปSน
ประโยชน�ยิ่งข้ึนเม่ือนำไปใช�รEวมกับระบบอัตโนมัติและระบบหุEนยนต� 
2. ระบบอัตโนมัติและระบบหุEนยนต� 

ท้ังสองระบบนี้จะนำไปสูEการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในห�องปฏิบัติการอยEางมีนัยสำคัญจากพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานในห�องปฏิบัติการท่ีแตEเดิมนั้นมีอุปกรณ�และเฟอร�นิเจอร�สำหรับปฏิบัติการ เชEน โตsะปฏิบัติการ  
ตู�ดูดควันสารเคมี หากนำหุEนยนต�หรือระบบอัตโนมัติเข�ามาแทนจะสามารถจัดการกับตัวอยEางจำนวนมากผEาน
ระบบสั่งการและควบคุมจากภายนอกห�องปฏิบัติการและด�วยระบบอัตโนมัติดังกลEาว นักวิจัยนักวิทยาศาสตร�
สามารถลดการทำงานในห�องปฏิบัติการลง จึงสามารถอุทิศเวลาให�กับการวิเคราะห�และสังเคราะห�ข�อมูลจาก
ผลวิจัยได�มากข้ึน อยEางไรก็ตามการทำงานของสองระบบนี้จะสำเร็จผลได�นั้นต�องอาศัยการจัดการข�อมูลขนาด
ใหญEในรูปแบบการจัดเก็บข�อมูลแบบกลุEมเมฆ (Cloud-based data storage) และการเรียนรู�ของเครื่องมือท่ี
มีประสิทธิภาพ 
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3. การประมวลผลแบบกลุEมเมฆ และการเรียนรู�ของเครื่องมือ 
การประมวลผลแบบกลุEมเมฆชEวยให�นักวิจัย นักวิทยาศาสตร� สะดวกและข�อมูลท่ีถูกเก็บไว�มีความ

ม่ันคงปลอดภัยในระบบเครือขEาย ซ่ึงข�อมูลเหลEานี้สามารถใช�รEวมกันและเข�าถึงข�อมูลนี้ได�อยEางเปSนปNจจุบัน 
(in real time access) ทำให�เกิดการขยายและสEงผลให�มีความรEวมมือกันระหวEางกลุEมนักวิทยาศาสตร�ท่ัวโลก
ได�สะดวกอยEางท่ีไมEเคยปรากฏข้ึน ในขณะท่ีการเรียนรู�ของเครื่องมือจะชEวยให�นักวิทยาศาสตร�สามารถ
เชื่อมโยงข�อมูลท่ีมีเพ่ือทำนายหรือทำให�เกิดผลลัพธ�บางอยEางของข�อมูลผEานข้ันตอนวิธีท่ีเขียนข้ึน ปNจจัยสำคัญ
คือการเก็บข�อมูลให�ได�มากท่ีสุดเพ่ือนำไปวิเคราะห� ต้ังสมมติฐาน และการแปลผลได�อยEางถูกต�องด�วยตัวของ
เครื่องจักรเอง 

 

เทคโนโลยีการไหลระดับจุลภาคเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติการทดลอง ทำให�ลดขนาดการปฏิบัติการและคEาใช�จEาย 
ปNญญาประดิษฐ�ในรูปแบบการประมวลผลแบบกลุEมเมฆ การเรียนรู�ของเครื่องมือ ทำให�การวิเคราะห� แลกเปลี่ยน 
เข�าถึงข�อมูล และเพ่ิมความรEวมมือระหวEางกันดำเนินการได�งEายข้ึน ซ่ึงสิ่งเหลEานี้จะปฏิวัติการทำงานในห�องปฏิบัติการ
ในอนาคต เฉกเชEนสิ่งท่ีพวกเราได�เห็นปNญญาประดิษฐ�ปฏิวัติการทำงานในอุตสาหกรรมอยEางหลากหลาย 

ดังนั้นหนEวยงานภาครัฐท่ีเปSนสถานปฏิบัติการตรวจวิเคราะห� ทดสอบ รวมท้ังงานวิจัยข้ันสูงควรเตรียมการ 
ท่ีจะนำเทคโนโลยีดังกลEาวมาประยุกต�ใช� โดยอาจเริ่มจากสำรวจความพร�อมของบุคลากร สถานท่ี ตลอดจนระบบ
อำนวยความสะดวก เพ่ือรองรับเทคโนโลยีปNญญาประดิษฐ� แม�อาจจะต�องใช�เวลานานนับทศวรรษ แตEสุดท�ายแล�ว
ความล้ำหน�าทางเทคโนโลยีจะนำภาคสEวนท่ีเก่ียวข�องเข�าสูEการเปSนห�องปฏิบัติการอัจฉริยะ (Automated intelligent 
laboratory) ภายในอนาคตอันใกล�อยEางหลีกเลี่ยงไมEได� 
 

บทสรุป 
 กลEาวได�วEาเทคโนโลยีท่ีเปSนความหวังและสEงผลตEอสังคมในยุคหน�าคือ ปNญญาประดิษฐ� เทคโนโลยีสEวนใหญE 
ในปNจจุบันมาจากการพัฒนาท่ีเข�มแข็งของเทคโนโลยีในด�านนี้ เชEน ระบบหุEนยนต� การเรียนรู�ของเครื่องมือ ระบบ
อัตโนมัติ ตัวอยEางของประเทศท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีปNญญาประดิษฐ�ได�อยEางประสบผลสำเร็จและเปSนรูปธรรมได�แกE
ประเทศจีน เนื่องจากรัฐบาลจีนได�ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีนี้ จึงมีการผลักดันภาคเอกชนให�เกิด
การพัฒนาปNญญาประดิษฐ�ด�วยนโยบายท่ีเปSนรูปธรรมและให�การสนับสนุนด�านการเงินรEวมกับการตระหนักรู�ท่ีดีและ
วิถีชีวิตของประชาชนจีน สำหรับหนEวยงานภาครัฐของประเทศไทยควรมีการนำเทคโนโลยีปNญญาประดิษฐ�ไมEวEาจะเปSน
รูปแบบใดมาประยุกต�ใช�ให�สอดคล�องและพัฒนางานตามภารกิจของหนEวยงานนั้น ๆ เชEน หนEวยงานท่ีเปSนสถาน
ปฏิบัติการภาครัฐ ควรสEงเสริมและพัฒนาให�เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด�วยเทคโนโลยีปNญญาประดิษฐ�
และท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือยกระดับงานตรวจวิเคราะห� งานวิจัย ตลอดจนข้ันตอนการให�บริการ เชEน การรับคำร�อง  
แสดงข�อมูลแบบเรียลไทม� (Real-time data) ท้ังนี้ ก็เพ่ือเปSนประโยชน�ตEอผู�รับบริการ อยEางไรก็ตามการบรรลุ 
สิ่งเหลEานี้จะเกิดข้ึนได�ภาครัฐของไทยต�องสนับสนุนอยEางจริงจังและเข�มแข็ง โดยต�องผลักดันในระดับนโยบายและ
สนับสนุนงบประมาณ รวมถึงหนEวยงานสนับสนุนระบบปNญญาประดิษฐ�ภายในองค�กร เชEน ห�องปฏิบัติการ งานอาคาร
สถานท่ี งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานธุรการ งานสารบัญ ต�องรEวมมือกัน  กรมวิทยาศาสตร�บริการในฐานะหนEวยงาน
ท่ีมีบทบาทในการสEงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร� จึงควรมีนโยบายการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของ
หนEวยงาน เปSนต�นแบบในการประยุกต�ใช�ประโยชน�จากปNญญาประดิษฐ�รวมถึงจัดหลักสูตรท่ีจะถEายทอดองค�ความรู� 
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ในด�านดังกลEาวสูEภาคสEวนอ่ืน ๆ ตEอไป เพ่ือท่ีจะทำให�การใช�งานปNญญาประดิษฐ�เปSนผลสำเร็จอยEางแพรEหลาย 
ซ่ึงจะสEงผลตEอการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และใช�
งบประมาณอยEางคุ�มคEา   
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ป�ญญาประดิษฐ� (Artificial Intelligence) : กรณีศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน                         

และข*อเสนอแนะสำหรับการประยุกต�ใช*เพ่ือการพัฒนาระบบราชการไทย 
 

ว�าท่ีร�อยตรี อนันต� สิทธิวัฒนานนท� 

นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ  

สำนักงาน ก.พ.ร. 

 
1. บทนำ 

 จากการท่ีผูเขียนไดเขารับการฝ�กอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเสริมสรางคุณลักษณะส&วนบุคคลและทักษะการ
ทำงานสำหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำป/งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเทศไทยและประเทศจีน ผูเขียน
พบว&า ประเด็นเรื่อง “ป9ญญาประดิษฐ<ในประเทศจีน” เป>นประเด็นที่มีความน&าสนใจ และสามารถสะทอนใหเห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว&างองค<ความรูจากทุก Modules ในหลักสูตร รวมทั้งกระตุนใหเกิดความกระหายใคร&รู และให
บทเรียนสำคัญอันเป>นประโยชน<ที่สามารถนำไปพิจารณาประยุกต<ใชในการพัฒนาระบบราชการไทย ซึ่งสอดคลองกับ
ภารกิจของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห< เสนอแนะนโยบาย และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ 
การพัฒนาระบบราชการแก&คณะรัฐมนตรี ส&วนราชการ และหน&วยงานอ่ืนของรัฐ อย&างชัดเจน 
 ดังนั้น ผูเขียนจึงจัดทำบทความนี้ขึ ้นโดยมีวัตถุประสงค<สำคัญเพื่อนำเสนอกรณีศึกษาป9ญญาประดิษฐ<  
ในประเทศจีนซึ่งสะทอนบทเรียนเกี่ยวกับความพยายาม ความสามารถ และความทาทายของประเทศจีนในเรื ่อง
ป9ญญาประดิษฐ< และนำเสนอขอเสนอแนะสำหรับการประยุกต<ใชป9ญญาประดิษฐ<เพ่ือการพัฒนาระบบราชการไทย 
ที ่จัดทำขึ ้นโดยบูรณาการและประยุกต<ใชบทเรียนจากกรณีศึกษาในขางตน กรอบแนวคิดสากล กรอบแนวคิด 
เชิงวิชาการ และองค<ความรูจากทุก Modules ในหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการประยุกต<ใชป9ญญาประดิษฐ<ในภาครัฐ
ไทยอย&างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนำไปสู&การพัฒนาระบบราชการ เพ่ือชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน 
 
2. ป�ญญาประดิษฐ�กับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 “ป9ญญาประดิษฐ<” หรือ “Artificial Intelligence” หรือที่นิยมเรียกโดยย&อว&า “AI” คือ เทคโนโลยีสมัยใหม& 
ที่เป>นแนวโนมสำคัญในอนาคต (Megatrend) ที่ทั่วโลกกำลังใหความสนใจเป>นอย&างมาก เทคโนโลยีนี้เกี่ยวของกับ 
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู การปรับตัว และการดำเนินการโดยอัตโนมัติของคอมพิวเตอร<ในลักษณะ 
ท่ีคลายคลึงกับมนุษย< ซ่ึงการนำ AI มาประยุกต<ใชในกิจกรรมต&าง ๆ จะช&วยทำใหมนุษย<สามารถยกระดับความแม&นยํา
ของการพยากรณ< เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งทำใหไดขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินการต&าง ๆ ที่ระดับ
สติป9ญญาของมนุษย<ไม&อาจคิดหรือคํานวณได (ทิพวรรณ หล&อสุวรรณรัตน<, 2561: 215; สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2561 : 8) AI จึงเป>นเทคโนโลยีสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงโลก และนำไปสู&การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในรูปแบบใหม& 
 สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศจีน ภายใตการนำของประธานาธิบดี Xí Jìnpíng มีเปcาหมาย 
อย&างชัดเจนว&า ตองการเป>นผูนำของโลกทางดาน AI (อาร<ม ตั้งนิรันดร, 2561: 196) โดยในป/ 2017 รัฐบาลจีน 
ไดกำหนดนโยบายดาน AI ท่ีมีชื่อว&า “แผนงานการพัฒนา AI สำหรับยุคสมัยใหม&” ท่ีมีเปcาหมายว&า จะพัฒนาประเทศ
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จีนใหเป>นศูนย<กลางนวัตกรรม AI ของโลกที่มีตลาดอุตสาหกรรม AI ที่มีมูลค&าสูงถึง 1 ลานลานหยวน (ประมาณ  
5 ลานลานบาท) ภายในป/ 2030 (จรัล งามวิโรจน<เจริญ, 2561; Digital Ventures, 2561)  
 การที่รัฐบาลจีนประกาศเจตนารมณ<อย&างแน&วแน&ผ&านการกำหนดนโยบายดาน AI และใหการสนับสนุน
ทางดานงบประมาณและเงินทุนกับโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี AI ในประเทศอย&างเต็มที่ รวมท้ัง 
ใหความสำคัญกับการสรางความร&วมมือและความเชื่อมั่นกับรัฐบาลทองถิ่น มหาวิทยาลัย บริษัทเทคโนโลยีใหญ&ของ
ประเทศจีน (Baidu, Tencent, และ Alibaba) และบริษัทสตาร<ทอัพ (Startup) ในการลงทุน ทดลอง และศึกษาวิจัย
เพื่อการพัฒนาและประยุกต<ใช AI อย&างต&อเนื่อง เมื่อผนวกกับการที่ประเทศจีนเป>นประเทศที่มีประชากรมากที่สุด 
ในโลกและมีขอมูลดิจิทัลในปริมาณมหาศาล (Big Data) แต&ไรซึ่งกฎเกณฑ<เรื่องขอมูลส&วนบุคคลที่เคร&งครัดรัดกุม
เหมือนประเทศในโลกตะวันตก จึงทำใหประเทศจีนสามารถนำขอมูลปริมาณมหาศาลดังกล&าว มาใชในการพัฒนา AI 
ใหเรียนรูไดดีขึ้นและฉลาดขึ้นไดอย&างรวดเร็ว และนำมาต&อยอดใชประโยชน<ไดอย&างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยีตรวจสอบและจดจำใบหนา (Facial Recognition) (ปรับปรุง และเพิ่มเติมจาก อาร<ม  
ต้ังนิรันดร, 2561 : 136 - 141; Digital Ventures, 2561)  
 ผลจากความมุ &งมั ่นและความร&วมมือระหว&างภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศจีนในการพัฒนาและ
ประยุกต<ใช AI ดังกล&าว ทำใหป9จจุบันมีการใช AI อย&างหลากหลายครอบคลุมกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ สังคม   
และความม่ันคงในประเทศจีน ตัวอย&างเช&น (ปรับปรุง และเพ่ิมเติมจาก อาร<ม ต้ังนิรันดร, 2561: 136 - 141, 152) 
 1) กิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ ในภาคธุรกิจการคา บริษัท Alibaba สามารถใหบริการลูกคาในเว็บไซต<แบบ
ครบวงจรตั้งแต&การนำเสนอสินคาจนถึงการจัดส&งสินคาใหลูกคาถึงบานโดยเกือบไม&ตองใชพนักงานเลย และสราง
รานคาอัจฉริยะที่ไม&ตองใชพนักงานโดยลูกคาสามารถชำระเงินโดยวิธีการสแกนใบหนา ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม
หลายสาขาก็ใชระบบอัตโนมัติมาทำงานแทนมนุษย<แลว ส&วนภาคการบริหารทางการเงินก็มีการใชโปรแกรมใหบริการ
จัดการบริหารสินทรัพย<ท้ังหมดแทนตัวเจาของสินทรัพย<เองไดอย&างชาญฉลาด 
 2) กิจกรรมทางดานส ังคม ในทางการแพทย< AI สามารถช&วยแพทย<ใหว ิน ิจฉัยโรคไดอย &างรวดเร็ว               
และแม&นยำมากขึ้น รวมทั้งช&วยกำหนดแนวทางการรักษาโรคที่เหมาะสมกับลักษณะพันธุกรรมของผูปuวยแต&ละคนได              
นอกจากนี้ ยังมีการนำมาใชสรางหุ&นยนต<สำหรับครอบครัว เช&น หุ&นยนต<รุ&น Walker ของบริษัท UBTECH ที่สามารถ
สื่อสาร จดจำใบหนาของเจาของ เดินไดหลายพ้ืนผิว ช&วยหยิบถือของ และควบคุมอุปกรณ<ไฟฟcาภายในบานได  
 3) กิจกรรมทางดานความมั่นคง รัฐบาลจีนไดเริ่มนำ AI มาประยุกต<ใชในการส&งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค<
ใหพลเมืองจีนผ&านระบบการใหคะแนนจิตพิสัยสังคม (Social Credit Score) ซึ่งคะแนนของประชาชนแต&ละคน 
จะเป>นตัวกำหนดสิทธิต&าง ๆ ที่จะไดรับในสังคม โดยรัฐบาลจะใชระบบนี้เต็มรูปแบบทั่วประเทศภายในป/ 2020 
นอกจากนี้ ยังมีการใชระบบตรวจสอบและจดจำใบหนา (Facial Recognition) ท่ีใชร&วมกับกลองรักษาความปลอดภัย
เพ่ือการปcองกันและปราบปรามอาชญากรรม และการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ  
 อย&างไรก็ตาม ผลพวงจากการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศโดยอาศัย AI เป>นป9จจัยสำคัญในขางตน               
ก็อาจทำใหประเทศจีนตองเผชิญกับความทาทายในอนาคตหลาย ๆ ประการ ที่จะมาพิสูจน<ขีดความสามารถของ
รัฐบาลในการบริหารจัดการป9ญหา เช&น ป9ญหาการว&างงานที ่จะมีคนตกงานจำนวนมหาศาล อันเนื ่องมาจาก            
การนำ AI มาใชกับร&วมกับจักรกลอัติโนมัติหรือหุ&นยนต<เพื่อทำงานแทนคนในงานหลาย ๆ ประเภท ดังขอมูลจาก
รายงานของ China Development Research Foundation (CDRF) และ Sequoia China ที่ไดระบุว&าในอนาคต 
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รอยละ 70 ของอาชีพท่ีมีอยู&ในประเทศจีนจะไดรับผลกระทบจากเทคโนโลยี AI (Zhang Hui, 2018) ซ่ึงป9ญหาดังกล&าว
อาจส&งผลกระทบต&อเนื่องใหประเทศจีนตองเผชิญกับป9ญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมระหว&างคนใน
ประเทศ และป9ญหาเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศท่ีมีความรุนแรงมากข้ึนได  
 
3. ข*อเสนอแนะสำหรับการประยุกต�ใช*ป�ญญาประดิษฐ�เพ่ือการพัฒนาระบบราชการไทย 

 ขอเสนอแนะนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอต&อรัฐบาล และหน&วยงานของรัฐต&าง ๆ ทั้งที่เป>นส&วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค<การมหาชน และหน&วยงานของรัฐรูปแบบอื ่น ๆ เพื ่อใหเกิดการประยุกต<ใชป9ญญาประดิษฐ<ในภาครัฐไทย 
อย&างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนำไปสู&การพัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน  
โดยขอเสนอแนะนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยการบูรณาการ และการประยุกต<ใชบทเรียนจากกรณีศึกษา ในส&วนที่ผ&านมา 
กรอบแนวคิดสากลอันเป>นขอเสนอแนะทางดาน AI ของ OECD (2019) กรอบแนวคิดเชิงวิชาการ ของ Hila Mehr 
(2017) และองค<ความรูจากทุก Modules ในหลักสูตร ท้ังนี้ ขอเสนอแนะมีสาระสำคัญ ดังนี้  
 3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
       จากกรณีศึกษาในส&วนท่ีผ&านมาจะเห็นไดว&า การกำหนดนโยบายของรัฐทางดาน AI อย&างชัดเจน  การให
การสนับสนุนอย&างเหมาะสม รวมทั ้งการสรางความร&วมมือและความเชื ่อมั ่นกับภาคส&วนต&าง ๆ ที ่เกี ่ยวของ 
อย&างต&อเนื ่อง ต&างเป>นป9จจัยสำคัญที ่มีผลต&อความสำเร็จในการพัฒนา AI ของประเทศจีน ซึ ่งผู เขียนเห็นว&า         
สมควรอย&างยิ่งท่ีรัฐบาลไทยจะนำมาพิจารณาเป>นแบบอย&าง แต&ในขณะเดียวกันประเด็นเรื่องการละเลยกฎเกณฑ<เรื่อง
ขอมูลส&วนบุคคล การประยุกต<ใช AI ในลักษณะท่ีหม่ินเหม&ต&อการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนของรัฐบาลจีน 
และป9ญหาการว&างงานอย&างรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนจากการประยุกต<ใช AI อย&างเขมขนของประเทศจีนก็ลวนเป>นสิ่ง 
ท่ีรัฐบาลไทยควรจะนำมาเป>นบทเรียนสำคัญเพ่ือแสวงหาแนวทางการดำเนินการท่ีเหมาะสมต&อไป  
  ในประเด็นดังกล&าว ผูเขียนขอเสนอว&า เพื่อใหประเทศไทยสามารถสรางความสมดุลระหว&างการพัฒนา
ความกาวหนาของเทคโนโลยี AI กับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐบาลควรนำขอเสนอแนะทางดาน 
AI ของ OECD (2019) ซึ่งเป>นมาตรฐานทางดาน AI ระหว&างรัฐบาลฉบับแรกที่ป9จจุบันไดรับการรับรองจากประเทศ
สมาชิก และประเทศหุนส&วน รวม 42 ประเทศ มาพิจารณากำหนดเป>นนโยบายดาน AI ของประเทศ โดยคำนึงถึง
ความสอดคลองกับยุทธศาสตร<ชาติ นโยบาย และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหภาคส&วนต&าง ๆ ของสังคมโดยเฉพาะ
ภาครัฐ มีกรอบแนวทางในการดำเนินการดาน AI ท่ีชัดเจน เหมาะสม และนำไปสู&การปฏิบัติได 
 3.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
                นอกจากนโยบายดาน AI ของประเทศในขางตนที่หน&วยงานของรัฐควรนำมาใชเป>นกรอบแนวทาง             
ในการดำเนินการแลว หน&วยงานของรัฐยังควรไดพิจารณาดำเนินการตามขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติที่ไดจัดทำขึ้นนี้ดวย 
โดยขอเสนอแนะนี้จัดทำข้ึนโดยอาศัยการบูรณาการและการประยุกต<ใชกรอบแนวคิดขอเสนอเชิงกลยุทธ<สำหรับการใช 
AI ในภาคร ัฐบาล ซ ึ ่ ง เป >นส &วนหน ึ ่ งของบทความ เร ื ่อง Artificial Intelligence for Citizen Services and 
Government ของ Hila Mehr (2017) ซึ ่งตีพิมพ<โดย Harvard Ash Center for Democratic Governance and 
Innovation ขอเสนอแนะทางดาน AI ของ OECD (2019) บทเรียนจากกรณีศึกษาในส&วนที่ผ&านมา และองค<ความรู
จากทุก Modules ในหลักสูตร ท้ังนี้ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติประกอบดวย 6 ขอเสนอหลัก ดังนี้  
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 1) หน&วยงานของรัฐควรประยุกต<ใช AI ในฐานะที่เป>นเครื่องมือหนึ่งที่จะช&วยยกระดับคุณภาพการทำงาน 
เพื่อแกไขป9ญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน ลดการใชกำลังคน เวลา และงบประมาณกับภาระงานท่ี
ตองทำซ้ำ ๆ และใชเวลานาน (Repetitive Task) และภาระงานประจำ (Routine Task) สรรค<สราง นวัตกรรม 
(Innovation) และเปลี่ยนผ&านสู&การเป>นดิจิทัล (Digital Transformation) อย&างไรก็ตาม การประยุกต<ใช AI ของ
หน&วยงานของรัฐดังกล&าว ควรมีความเหมาะสมกับสภาพป9ญหาและความตองการของประชาชนในแต&ละบริบท  
รวมท้ังสามารถทำใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และก&อใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) 
 2) หน&วยงานของรัฐควรใหการศึกษากับผูมีส&วนไดส&วนเสียทุกกลุ&มใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง AI 
อย&างแทจริง ทั้งในเรื่องของวิธีการทำงาน ผลดี และผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งเป�ดกวางใหผูมีส&วนได ส&วนเสีย 
ทุกกลุ&มมีส&วนร&วมในการออกแบบ กำหนด ติดตาม และประเมินผลการประยุกต<ใช AI ของหน&วยงานของรัฐ ทั้งนี้  
เพ่ือลดความเสี่ยง สรางความเชื่อม่ัน (Trust) และสรางเครือข&ายความร&วมมือในการพัฒนา AI ท่ีเขมแข็ง 
 3) หน&วยงานของรัฐควรสรางระบบรองรับการประยุกต<ใช  AI โดยอาศัยโอกาสจากความกาวหนา                  
ในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของภาคเอกชน ที่ป9จจุบันไดเผยแพร&ซอฟต<แวร<โอเพนซอร<ส (Open Source) ดาน AI  
ใหบุคคลทั่วไป และหน&วยงานต&าง ๆ สามารถนำไปใชหรือต&อยอดใชประโยชน<ไดหลากหลายรูปแบบโดยไม&เสีย
ค&าใชจ&าย 
 4) หน&วยงานของรัฐควรจัดทำและดำเนินการตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐของหน&วยงาน (Data 
Governance) ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผ&านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อให
หน&วยงานของรัฐมีขอมูลที ่มีคุณภาพ มีความมั ่นคงปลอดภัย และพรอมสำหรับการประยุกต<ใช AI โดยเฉพาะ 
ในส&วนของขอมูลขนาดใหญ& (Big Data) ท่ีมีความสำคัญต&อการทำงานและการเรียนรูของ AI เป>นอย&างมาก 
 5) หน&วยงานของรัฐควรกำหนดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมดาน AI ของแต&ละหน&วยงานที่สอดคลองกับ
นโยบายดาน AI ของประเทศ เพ่ือปcองกันความเสี่ยงทางดานจริยธรรม (Ethical Risk) และป9ญหาทางดานอคติ (Bias) 
จากการประยุกต<ใช AI โดยเฉพาะในส&วนท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจสำคัญท่ีเก่ียวของกับประชาชน เช&น ใชสรางระบบ
การใหคะแนนจิตพิสัยแก&ประชาชนในลักษณะเดียวกันกับท่ีประเทศจีนใช หรือใชตัดสินคดีความต&าง ๆ 
 6) หน&วยงานของรัฐควรประยุกต<ใช AI เพื่อช&วยใหเจาหนาที่ของรัฐทำงานไดดียิ ่งขึ ้น ไม&ใช&เพื่อทดแทน  
โดยหน&วยงานของรัฐควรดำเนินการเสริมสรางศักยภาพใหเจาหนาท่ีสามารถทำงานร&วมกับ AI ไดอย&างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งควรพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความเหมาะสมกับระบบงานและระบบบริหาร
จัดการในภาพรวมของหน&วยงานท่ีมีการประยุกต<ใช AI เป>นป9จจัยสำคัญ  
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โครงการข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) รุ�นที่ 14 
 

อภิญญา ขนุนทอง  
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 จากการฝ
กอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน (นครกว+างโจว
และเมืองเซินเจิ้น) เน1นหนักไปทางการนำมุมมองทางด1านดิจิทัลมาใช1ในระบบการทำงานของภาครัฐ โดยการดูงาน 
ที่เมืองเซินเจิ้น พบว+าหน+วยงานเอกชนหลายแห+งในจีนได1มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม+และป8ญญาประดิษฐ: (Artificial 
Intelligence : AI) มาใช1ในการแก1ไขป8ญหาและอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีใช1มีความก1าวล้ำ
กว+าประเทศไทยไปมาก จึงมองว+า ประเทศไทย โดยเฉพาะในส+วนของภาครัฐ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม+เหล+านี้ 
มาประยุกต:ใช1ให1เกิดประโยชน:ได1มาก 
 การประยุกต:ใช1เทคโนโลยีสมัยใหม+ ซ่ึงจัดเปKนการนำเทคโนโลยีข้ันสูงมาใช1 จำเปKนต1องมีการวางแผนอย+างเปKน
ระบบ มีขั ้นตอนชัดเจน สร1างสิ ่งแวดล1อมที ่เหมาะสมในการพัฒนาคน เตรียมทรัพยากรและโครงสร1างพ้ืนฐาน 
ทางดิจิทัลที่จำเปKน ตลอดจนกลไกการดำเนินงานที่เปKนรูปธรรม ซึ่งไม+อาจทำได1ในระยะเวลาอันสั้น หากภาครัฐ
ต1องการที่จะก1าวให1ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (โดยเฉพาะประเทศในกลุ+มพัฒนาแล1ว) ที่มีการขับเคลื่อนด1วย
เทคโนโลยีสมัยใหม+ ภาครัฐจะต1องเริ่มดำเนินการต้ังแต+วันนี้ เพ่ือให1ผลลัพธ:ในอนาคตเปKนไปตามท่ีคาดหวัง 
 การเริ่มต1นพัฒนาคนเพื่อให1สามารถใช1งานเทคโนโลยีสมัยใหม+ได1 ควรเริ่มตั้งแต+ในระดับปฐมวัย เนื่องจาก 
มีระยะเวลาในการพัฒนาคนได1นาน และทักษะทางดิจิทัลเปKนทักษะที่ควรได1รับการปลูกฝ8งตั้งแต+ยังเล็ก เพราะเปKน
ทักษะในการคิดแบบมีเหตุมีผล จะช+วยให1เด็กเติบโตมามีความสามารถในการคิดวิเคราะห:บนหลักการ เปKนประโยชน:
ในการดำรงชีวิตและทำงาน ในขณะที่การพัฒนาคนให1สามารถพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลได1 เปKนสิ่งที่ยากกว+า ผู1นำ
ทางด1านนี้คือประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความคิดที่ก1าวล้ำไปมาก แม1แต+จีนก็ยังต1องศึกษาเรียนรู1มาจากสหรัฐอเมริกา 
จึงมองว+า ควรสนับสนุนให1คนไทยได1มีโอกาสไปเรียนรู1จากประเทศที่มีเทคโนโลยีล้ำหน1าให1มาก โดยเปKนการเรียนรู1 
เพ่ือนำมาประยุกต:ใช1ให1เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
 ป8จจุบัน ประเทศไทยเปKนผู1ใช1เทคโนโลยีและมีความเคยชินกับการใช1งานการสื่อสารแบบดิจิทัล แต+ยังไม+เปKน
ประเทศผู1ผลิตและขายเทคโนโลยี แม1ว+าในระดับชั้นปฐมวัย มีการบรรจุหลักสูตรทางด1านคอมพิวเตอร: ด1วยเนื้อหา 
ที่มากขึ้นและมีความทันสมัย แต+ยังพบว+า ครูผู1สอน ตลอดจนอุปกรณ:เครื่องมือที่เหมาะสม ยังคงไม+มีความพร1อม 
มากพอในการสนับสนุนการเรียนรู1 ซ่ึงเปKนอุปสรรคต+อการพัฒนาคนในยุคดิจิทัลเปKนอย+างมาก หากภาครัฐต1องการให1มี
การนำเทคโนโลยีมาใช1 เพื่อพัฒนาทั้งระบบภาครัฐเอง และพัฒนาประเทศในทุกมิติ ภาครัฐควรให1ความสำคัญ 
อย+างมากกับการเรียนรู1เพ่ือพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร: และควรมองการพัฒนาทักษะด1านนี้ให1เปKนการพัฒนาตลอด
ช+วงชีวิต 
 ทักษะคอมพิวเตอร:ในยุคดิจิทัล เปKนทักษะท่ีใช1การคิดคำนวณ การส+งเสริมการเรียนรู1ทักษะด1านนี้ จึงไม+ได1มี
ประโยชน:เฉพาะการใช1งานในยุคดิจิทัล แต+เปKนประโยชน:ต+อการดำรงชีวิตในด1านอื่นอีกหลายด1าน เช+น การพาณิชย: 
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วิศวกรรม เปKนต1น การพัฒนาทักษะทางด1านนี้จึงเปKนรากฐานท่ีสำคัญในการเรียนรู1ในระดับสูงและการพัฒนาทักษะ
เพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต 
 ป8จจุบัน ประเทศพัฒนาแล1วหลายประเทศทั้งฝ8 Nงตะวันตกและตะวันออก อาทิ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุOน  
มีการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนสำหรับทักษะการเขียนโปรแกรม ซ่ึงเปKนทักษะท่ีมีการพัฒนาข้ึนมา
พร1อมกับการขยายตัวอย+างรวดเร็วของเทคโนโลยีและวิทยาการของโลกออนไลน:ในช+วงไม+ก่ีสิบปPที่ผ+านมา และมีการ
คาดการณ:ว+าการขยายตัวนี้จะยังคงดำเนินต+อเนื่องเปKนระยะเวลานานต+อไปในอนาคต 
 หน+วยงานของภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการส+งเสริมและจัดเตรียมความพร1อมในด1านโครงสร1างเพ่ือสนับสนุน
และรองรับการเติบโตของประชากรในยุคดิจิทัล โดยเปKนการสนับสนุนตลอดช+วงชีวิต ตั้งแต+วัยเด็ก เช+น การให1
คำแนะนำวิธีการใช1งานอุปกรณ:ดิจิทัลอย+างเหมาะสม การให1ความรู1แก+ผู1ปกครองในการถ+ายทอดความรู1 ตลอดจน
สอดส+อง ควบคุมและดูแลการใช1งานอย+างเหมาะสม วัยเรียนในสถานศึกษามีความสำคัญเช+นเดียวกัน เปKนการส+งเสริม
ให1บุคลาการทางการศึกษา โดยเฉพาะบุคลากรครู ให1มีความรู1ความสามารถในการถ+ายทอดความรู1 เปKนที่ปรึกษาและ
ช+วยให1คำแนะนำแก+ผู1เรียนได1 ซึ่งการส+งเสริมนี้อาจจะต1องใช1งบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อฝ
กอบรมบุคลากรครูที่มีอยู+ให1มี
ความรู1ความสามารถที่เพียงพอ การฝ
กสอนและคัดเลือกครูรุ+นใหม+ท่ีมีความสนใจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช1 
ในการเรียนการสอน ตลอดจนการส+งเสริมการเพิ่มบุคลากรครูที่จบมาเฉพาะด1านเทคโนโลยี วิทยาการเชิงคำนวณ 
และคอมพิวเตอร: เพ่ือให1บุคลากรเหล+านี้เปKนผู1เชี่ยวชาญท่ีจะสอนให1แก+นักเรียนท่ีมีความสนใจเฉพาะได1 
 ในส+วนของวัยทำงาน หน+วยงานและองค:กร ไม+ว+าจะมีการดำเนินการในรูปแบบใดก็ตาม ควรเล็งเห็น
ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช1เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค:กร ไม+ว+าจะมีจุดประสงค:ในการบรรลุเปQาหมาย 
เพื่อประชาชนหรือเพื่อผลกำไรทางธุรกิจก็ตาม ดังนั้น การส+งเสริมให1มีการนำเทคโนโลยีมาใช1 รัฐบาลอาจต1อง
สนับสนุนพัฒนาเครือข+ายโครงสร1างพื ้นฐานสาธารณะ เพื ่อให1การเข1าถึงเปKนไปได1ง+ายและต1นทุนไม+สูงเกินไป  
จนลดทอนความสามารถในการดำเนินงานขององค:กร นอกจากการเปRดรับเทคโนโลยีเข1ามาใช1งานในหน+วยงานแล1ว  
ยังมีความจำเปKนอย+างมากท่ีจะต1องมีการจัดอบรมให1บุคลากรภายในองค:กรให1มีความเข1าใจวิธีการใช1งาน และสามารถ
ใช1งานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทำงานได1จริง เม่ือเปรียบเทียบประชากรระหว+างกลุ+มวัยเรียนและวัยทำงานแล1ว 
จะพบว+าการถ+ายทอดทางด1านเทคโนโลยีอาจมีความแตกต+างกัน ในกลุ+มประชากรวัยเรียน สิ่งสำคัญคือการปลูกฝ8ง
แนวคิดท่ีดีและการใช1งานอย+างเหมาะสม การเรียนรู1กฎหมายและข1อกำหนดท่ีเก่ียวข1อง เพ่ือให1เปKนพลเมืองท่ีดีในโลก
ดิจิทัล ขณะที่ในกลุ+มประชากรวัยทำงาน ควรถ+ายทอดในส+วนท่ีเกี่ยวข1องกับงานและความชำนาญงานเปKนหลัก และ
เน1นการประยุกต:ใช1ในงาน เพ่ือสร1างผลงานท่ีดีเปKนสำคัญ 
 เมื่อกล+าวถึงการเปลี่ยนแปลงอย+างรวดเร็วของเทคโนโลยีแล1ว จำเปKนที่ตัวบุคคล ตลอดจนหน+วยงานภาครัฐ
และเอกชน ต1องคำนึงถึงการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด1วย ประชากรควรได1รับการปลูกฝ8งให1มีความยืดหยุ+น สามารถ
ปรับตัวได1กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และพร1อมที่จะเรียนรู1การเปลี่ยนแปลงนี้ตลอดชีวิต ในขณะที่หน+วยงานภาครัฐ 
จำเปKนอย+างมากที่จะต1องเรียนรู1การเปลี่ยนแปลงนี้ เนื่องจากโดยธรรมชาติของหน+วยงานภาครัฐแล1ว เปKนเรื่องไม+ง+าย 
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงโครงสร1างการทำงานบางส+วนหรือท้ังหมดขององค:กร ซ่ึงมีขนาดใหญ+และเคลื่อนไหวได1ช1า ดังนั้น การ
ปลูกฝ8งให1บุคลากรภาครัฐมีทัศนคติที่เปRดใจต+อสิ่งใหม+ ๆ และการเรียนรู1ตลอดชีวิต จึงมีความสำคัญเปKนอย+างมาก 
เพราะบุคลากรภาครัฐคือส+วนสำคัญในการขับเคลื่อนและสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร1างองค:กรในอนาคตได1 ในขณะท่ี
ภาคเอกชน ซ่ึงมีความสามารถในการปรับตัวท่ีดีกว+าภาครัฐนั้น อาจไม+เปKนท่ีกังวลมากนักในส+วนของการรับเทคโนโลยี
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เข1ามา แต+การนำมาปฏิบัติใช1อาจต1องมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอย+างใกล1ชิด เนื่องจากหลาย
อุตสาหกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย+างรวดเร็วจากเทคโนโลยีที่เข1ามา ส+งผลให1หลายกิจการภายใต1อุตสาหกรรมต1อง
ยุติลง และส+งผลให1ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมได1ร ับผลกระทบเปKนอย+างมาก หากมองในภาพใหญ+ จะเห็นว+า
ภาคอุตสาหกรรมทางด1านการผลิตมีขนาดเล็กลง ในระยะเวลาหลายปPที่ผ+านมา ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมบริการ 
เทคโนโลยี การเงิน มีการขยายตัวในสัดส+วนที่มากขึ้น ซึ่งสะท1อนถึงการถ+ายโอนมูลค+าของภาคอุตสาหกรรมบางส+วน
ไปสู+ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความสามารถในการประยุกต:ใช1ได1ดีกว+า 
 หากมองจากอดีตมาจนถึงป8จจุบัน จะเห็นได1ว+ายุคอุตสาหกรรมหนักในอดีตที่มีการใช1เครื่องจักรกลเพื่อผลิต
สินค1าตอบสนองประชาชนจำนวนมาก ได1เปลี่ยนเข1าสู+ยุคอุตสาหกรรมสมัยใหม+ ท่ีมีการใช1อุปกรณ:ดิจิทัลและเทคโนโลยี
มาเปKนตัวขับเคลื่อน ภาครัฐซึ่งมีหน1าที่ในการสนับสนุนประชาชนในประเทศให1มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ไม+ควรทำหน1าท่ี
ในการขับเคลื่อนยุคอุตสาหกรรมใหม+นี้ของประเทศ แต+ควรสนับสนุนให1ประชาชนในประเทศ มีโอกาสได1เรียนรู1และ
พัฒนาตนเองให1สอดรับกับยุคของเทคโนโลยีนี้เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ทำให1ประเทศมีความสามารถในการแข+งขันกับ
ประเทศอื่นและสามารถเดินหน1าต+อไปได1 นโยบายของภาครัฐควรกำหนดขึ้นเพื่อส+งเสริมให1ประชาชนมีความสามารถ
ก1าวทันโลกในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเฟWNองฟูได1 และมีความสามารถในการแข+งขันระดับนานาชาติ เนื่องจากการเคลื่อนท่ี
ของเทคโนโลยี เปKนไปได1อย+างสะดวกและรวดเร็วกว+าการเคลื่อนย1ายเครื่องจักรกลและแรงงาน ส+งผลให1การไหลของ
เทคโนโลยีเปKนไปได1อย+างเสรีมาก ภาครัฐควรมองออกไปให1ไกลกว+าความขัดแย1งภายในประเทศ ภาครัฐควรมองถึง
ผลประโยชน:ของประเทศเปKนหลักเพื ่อไม+ให1ประเทศและประชาชนต1องสูญเสียต+อการรุกเข1ามาของเทคโนโลยี 
ที่ต+างชาติเปKนผู1ใช1 เนื่องจากโลกในยุคของประชาธิปไตยซึ่งส+งผลให1ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเฟWNองฟู ตลอดจนการ
สนับสนุนการเปRดเสรีทางการค1า การที่ภาครัฐช+วยให1ประชาชนมีความสามารถในการแข+งขันได1 เปKนหนึ่งในหัวใจ
สำคัญในการดำเนินนโยบายในป8จจุบัน  
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ความคล�องตัวกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 

อภิญญา  นิลยอง 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ 

บทนำ 
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเป�นเครื่องมือท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากสามารถ

กำหนดนโยบายเฉพาะท่ีสอดคล,องกับศักยภาพและโอกาสของแต0ละพ้ืนท่ี การใช,จ0ายงบประมาณสามารถลงไปได,
เฉพาะจุด และสามารถควบคุมผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาท้ังด,านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล,อมได,ง0ายกว0าการพัฒนาในลักษณะกระจัดกระจาย ท่ีผ0านมาประเทศไทยมีการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในหลายแห0ง
ของประเทศ เช0น การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ9:งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Development) ซ่ึงเป�น
ฐานเศรษฐกิจและฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย0างต0อเนื่อง และได,พัฒนา 
ต0อยอดเป�นการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ครอบคลุม 3 จังหวัด 
ได,แก0 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) 
ใน 10 จังหวัดชายแดนของประเทศไทย ได,แก0 ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สระแก,ว ตราด สงขลา 
นราธิวาส และกาญจนบุรี โดยได,มีการประกาศจัดต้ังในปT 2558 ซ่ึงการพัฒนามีความคืบหน,ามาโดยลำดับ อย0างไรก็ดี 
ป9จจุบันประเทศเพ่ือนบ,านได,ปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ เช0น การเปXดประเทศและการส0งเสริม 
การลงทุนจากท้ังในและต0างประเทศ การยกระดับอุตสาหกรรมให,ใช,เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน นอกจากนี้ การเป�นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนส0งผลให,เงินทุน แรงงาน สินค,าและบริการสามารถเคลื่อนย,ายระหว0างประเทศสมาชิกได,โดยเสรี  
ซ่ึงภายใต,เง่ือนไขดังกล0าวประเทศเพ่ือนบ,านได,ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให,มีความคล0องตัวโดยเฉพาะ 
เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากท้ังในและนอกกลุ0มอาเซียน ประเทศเหล0านี้จึงกลายเป�นคู0แข0งของประเทศไทยในการดึงดูด 
การลงทุน ดังนั้นประเทศไทยจึงควรปรับตัวเพ่ือให,เกิดความคล0องตัวในการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุน การลงทุน 
การจ,างงาน และการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
1. การพัฒนาท่ีผ�านมา 

ท่ีผ0านมาประเทศไทยมีแผนงานการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 2 แผนงาน ได,แก0 การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ9:งทะเล
ตะวันออกซ่ึงป9จจุบันต0อยอดเป�น EEC และการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมีวัตถุประสงคZ กลไก
การบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน และป9ญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

1) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคภาคตะวันออก 
การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ9:งทะเลตะวันออกมีวัตถุประสงค(เพ่ือสร,างโอกาสใหม0ทางเศรษฐกิจให,กับ

ประเทศไทย จากเดิมท่ีพ่ึงพาภาคการเกษตรเป�นหลักสู0ทางเลือกใหม0ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีขีดความสามารถ 
ในการแข0งขันกับตลาดโลก และเพ่ือกระจายความเจริญ/กิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจากกรุงเทพมหานครอย0างเป�น
ระบบ โดยพัฒนาฐานการผลิตแห0งใหม0ของประเทศ และเปXดประตูใหม0ของประเทศเชื่อมโยงกับเส,นทางเดินเรือของ
โลก ซ่ึงเม่ือได,พัฒนาเป�น EEC ในปT 2560 ได,ปรับวัตถุประสงคZเป�นเพ่ือส0งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
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ท่ีทันสมัย เป�นฐานการสะสมเทคโนโลยี และเพ่ิมศักยภาพโครงสร,างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให,เชื่อมโยงอย0าง
เป�นระบบ 

สำหรับกลไกการบริหารจัดการ มีคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ9: งทะเลตะวันออก ซ่ึงมี
นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีเป�นประธาน และมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ (สศช.) เป�นฝ_าย
เลขานุการ เป�นกลไกระดับนโยบายในการพัฒนาและแก,ไขป9ญหาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ9:งทะเลตะวันออก ซ่ึงป9จจุบัน 
ในการพัฒนา EEC ได,ออกพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยในส0วนกลไกการบริหารจัดการมีคณะกรรม
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป�นประธาน และสำนักงานคณะกรรมนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเป�นฝ_ายเลขานุการ เป�นกลไกหลักในการบริหารจัดการ 

ในส0วนของผลการดำเนินงาน แผนงานพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ9:งทะเลตะวันออก มีลักษณะเป�นแผนงาน
แบบผสมผสาน โดยภาครัฐเป�นผู,นำการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานและภาคเอกชนเป�นผู,นำการลงทุนด,านอุตสาหกรรม 
หน0วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข,องได,ประสานและดำเนินการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานอย0างต0อเนื่องมาโดยลำดับ  
ซ่ึงภาคเอกชนท้ังภายในและต0างประเทศได,ลงทุนด,านอุตสาหกรรมและกิจกรรมต0อเนื่องในพ้ืนท่ีอย0างกว,างขวาง ส0งผล
ให,พ้ืนท่ีบริเวณชายฝ9:งทะเลตะวันออกเป�นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปXโตร
เคมี พลังงาน และยานยนตZ และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย0างต0อเนื่อง มีผลิตภัณฑZมวลรวม คิดเป�นสัดส0วน 1 ใน 5 
ของประเทศ และผลิตภัณฑZมวลรวมสาขาอุตสาหกรรมคิดเป�น 1 ใน 3 ของประเทศ (ข,อมูล ณ ปT 2560) สำหรับการ
พัฒนา EEC มีการกำหนดอุตสาหกรรมเปaาหมายท่ีชัดเจน สอดคล,องกับความต,องการในอนาคต พ้ืนฐานของประเทศ
และเทคโนโลยีในอนาคต โดยได,กำหนดอุตสาหกรรมเปaาหมาย 12 ประเภท ซ่ึงเน,นการใช,เทคโนโลยีสมัยใหม0  
เร0งพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ กำหนดการใช,ประโยชนZท่ีดินอย0างเหมาะสม 
และพัฒนาเมืองให,มีความทันสมัยระดับนานาชาติ โดยคาดว0าการพัฒนา EEC จะมีมูลค0าการลงทุนท้ังจากภาครัฐและ
เอกชนประมาณ 1.7 ล,านล,านบาทภายในระยะเวลา 5 ปTแรกของการพัฒนา 

อย0างไรก็ดี ท่ีผ0านมาการพัฒนามีป-ญหาและอุปสรรค ซ่ึงเกิดจากการขาดประสิทธิภาพของภาครัฐ 
ในการบริหารจัดการและการบังคับใช,กฎหมายโดยเฉพาะการควบคุมมลพิษจึงทำให,ไม0สามารถแก,ไขป9ญหาได,อย0าง
ทันท0วงที การไม0ได,กระจายอำนาจจากส0วนกลางไปยังส0วนภูมิภาคอย0างเหมาะสมส0งผลให,หน0วยงานในส0วนภูมิภาค
ขาดอำนาจหน,าท่ีท่ีจำเป�นในการจัดการป9ญหา และความพร,อมของหน0วยงานในส0วนภูมิภาคในการแก,ไขป9ญหา (เช0น 
ความพร,อมของบุคลากร เครื่องมือ) การไม0มีกฎหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ (ป9จจุบันมีพระราชบัญญัติเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561) ส0งผลให,ขาดอำนาจหน,าท่ีเฉพาะในการบริหารจัดการท่ีสอดคล,องกับเปaาหมายของ
การพัฒนาพ้ืนท่ี แต0ละหน0วยงานดำเนินงานตามขอบเขตอำนาจหน,าท่ีของตนและขาดการบูรณาการ และในบางช0วง
ของการพัฒนาไม0มีกลไกการบริหารจัดการในระดับนโยบาย (รัฐบาลบางชุดไม0แต0งต้ังคณะกรรมการระดับนโยบาย) 
ส0งผลให,การบริหารจัดการและแก,ไขป9ญหาของภาครัฐขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนำมาสู0ป9ญหา 
ด,านผลกระทบต0อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม (เช0น การกำจัดขยะ อากาศเสีย น้ำเสีย การลดลงของสัตวZน้ำ 
การกัดเซาะชายฝ9:ง) ป9ญหาสังคม (สุขภาพ ประชากรแฝง การขาดแคลนแรงงานทักษะ) การขาดแคลนโครงสร,าง
พ้ืนฐานท่ีจำเป�น (เช0น น้ำ ไฟฟaา การบริการสาธารณสุข) แม,ว0าป9จจุบันได,มีการปรับรูปแบบการพัฒนาเป�น EEC  
แต0ป9ญหาดังกล0าวยังคงมีอยู0 นอกจากนี้ ยังมีป9ญหาและอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระยะต0อไป เช0น การต0อต,านของ 
ผู,บุกรุกท่ีดินในพ้ืนท่ีโครงการขนาดใหญ0อย0างผิดกฎหมาย การต0อต,านโครงการท่ีอาจส0งผลกระทบต0อสิ่งแวดล,อมและ
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ทรัพยากรธรรมชาติ (เช0น การถมทะเลเพ่ือก0อสร,างพ้ืน ท่ี อุตสาหกรรม การก0อสร,างท0 าเรือ การก0อสร,าง 
ทางรถไฟ) เป�นต,น ดังนั้น การวางระบบการดำเนินงานท่ีมีความคล0องตัวท้ังในส0วนกลไกการตัดสินใจและ 
การปฏิบัติงานท่ีมีความรวดเร็ว ยืดหยุ0นและมีการบูรณาการจะช0วยปaองกันและแก,ไขป9ญหาดังกล0าว 

2) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีวัตถุประสงค(เพ่ือกระจายความเจริญไปสู0ภูมิภาค ลดความ 

เหลื่อมล้ำของการพัฒนา ยกระดับรายได,และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก,ไขป9ญหาความม่ันคงบริเวณชายแดน 
รวมท้ังเพ่ิมความสามารถในการแข0งขันของประเทศเพ่ือใช,ประโยชนZจากศักยภาพของพ้ืนท่ี โอกาสจากการเป�น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ,าน 

สำหรับกลไกการบริหารจัดการ มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีมีนายกรัฐมนตรีและ
หัวหน,าคณะรักษาความสงบแห0งชาติเป�นประธาน และ สศช. เป�นฝ_ายเลขานุการ และมีคณะอนุกรรมการภายใต, กนพ. 6 
คณะ เป�นกลไกหลักในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงาน นอกจากนี้  มีคณะกรรมการระดับจังหวัด 
ซ่ึงประกอบด,วยหน0วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เป�นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพ้ืนท่ี 

ในส0วนของผลการดำเนินงาน ภาครัฐได,ให,สิทธิประโยชนZเพ่ือส0งเสริมการลงทุน พัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐาน
และด0านศุลกากร บริหารจัดการแรงงานต0างด,าว จัดหาพ้ืนท่ีราชพัสดุนำร0องให,เอกชนและการนิคมอุตสาหกรรมแห0ง
ประเทศไทยลงทุน ท่ีผ0านมาการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความก,าวหน,าอย0างต0อเนื่องท้ังในการกำหนด
มาตรการส0งเสริมการลงทุนและกลุ0มกิจการเปaาหมาย การพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานหลักท่ีทยอยแล,วเสร็จ และ 
การบริหารจัดการแรงงานต0างด,าวแบบไป-กลับท่ีได,ดำเนินการกับแรงงานเมียนมาและกัมพูชา ส0งผลให,ป9จจุบันมีการ
ลงทุนในพ้ืนท่ีรวมประมาณ 22,700 ล,านบาท 

อย0างไรก็ดี การพัฒนามีป-ญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ โดยเฉพาะในการจัดการให,ได,มา 
ซ่ึงท่ีดินของรัฐในท่ีดินท่ีมีการบุกรุก ราคาท่ีดินท่ีเพ่ิมสูงข้ึนหลังจากการประกาศจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซ่ึง
ส0 งผลต0อความเป�น ไปได, ในการลงทุนของเอกชนและการเวนคืน ท่ี ดินเพ่ือนำมาดำเนินโครงการของรัฐ  
การวางผังเมืองซ่ึงต,องดำเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและต,องใช,ระยะเวลาในการดำเนินงานซ่ึงส0งผลต0อความไม0
ม่ันใจของนักลงทุนต0อการกำหนดเง่ือนไขการใช,ประโยชนZท่ีดิน และบทบาทขององคZกรท่ีไม0ใช0องคZกรของรัฐ (Non-
Governmental Organization : NGO) ต0อการพัฒนา นอกจากนี้ แม,ว0าการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษมีกลไกการตัดสินใจท่ีสั้นซ่ึงทำให,การตัดสินใจเป�นไปโดยรวดเร็ว แต0การจัดประชุม กนพ. ไม0สามารถจัดได,
บ0อยครั้งเนื่องจาก กนพ. ประกอบด,วยผู,บริหารระดับสูงของประเทศซ่ึงไม0สามารถมาเข,าร0วมประชุมบ0อยครั้งได,  
จึงทำให,การตัดสินใจในหลายเรื่องต,องรอและเกิดความล0าช,า ส0งผลให,ขาดความคล0องตัวในการบริหารจัดการ 

ในกรณีการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ9:งทะเลตะวันออก (ป9จจุบันคือ EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ป9ญหา 
ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีส0วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการบริหารจัดการซ่ึงขาดความคล0องตัว จึงส0งผลให,การบริหารจัดการเป�นไป
โดยล0าช,าและขาดความยืดหยุ0น จึงควรมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีความคล0องตัว (agility) เพ่ือให,การดำเนินงาน
เป�นไปโดยรวดเร็ว (speed) และมีความยืดหยุ0น (flexibility) 
2. ประสบการณ(จากการดูงานในประเทศจีน 

การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษของมณฑลกว0างตงของประเทศจีนซ่ึงมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นเป�นศูนยZกลางของ 
การพัฒนามีวัตถุประสงคZเพ่ือทดสอบการเปXดประเทศและกลไกตลาด และเป�นรูปแบบของการพัฒนาเมืองขนาดใหญ0
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โดยให,อำนาจแก0มณฑลในการบริหารจัดการและออกกฎหมายได,เอง รวมท้ังเพ่ือให,เกิดการแข0งขันระหว0างมณฑล  
โดยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนมีจุดเด0นในเรื่องความพร,อมของโครงสร,างพ้ืนฐานจากการลงทุนของรัฐบาล 
และความคล0องตัวในการบริหารจัดการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จเนื่องจากการถ0ายโอนอำนาจให,แก0รัฐบาลมณฑล  
ซ่ึงการสนับสนุนการลงทุนเน,นอุตสาหกรรมท่ีใช,เทคโนโลยีข้ันสูง อาทิ อุตสาหกรรมหุ0นยนตZ อุตสาหกรรมยานยนตZ
ไฟฟaา รวมท้ังให,ความสำคัญกับนวัตกรรมใหม0อย0างป9ญญาประดิษฐZ (Artificial Intelligence : AI) ส0งผลให,การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนประสบความสำเร็จ 
 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นมีป9จจัยสู0ความสำเร็จ และจุดอ0อนของการพัฒนา ดังนี้ 

1) ป-จจัยสู�ความสำเร็จ มีดังนี้  
(1) กลไกการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษมีภาครัฐเป�นผู,ดำเนินการท้ังหมด (Government led) 

ท้ังในการเป�นผู,กำหนดนโยบาย ผู,กำกับดูแล ผู,ลงทุนพัฒนา ผู,ให,บริการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และผู,ให,บริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และหลังจากภาครัฐท,องถ่ินหรือรัฐบาลเซินเจิ้นได,รับอำนาจในการบริหารเบ็ดเสร็จ 
ในปT 1992 การบริหารราชการมีอิสระซ่ึงทำให,การปฏิบัติงานมีความคล0องตัวและรวดเร็ว นอกจากนี้ ภาครัฐของ
ประเทศจีนเป�นผู,ลงทุนโครงสร,างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย0างเต็มตัวและมีการลงทุนอย0างต0อเนื่องเป�นระยะเวลากว0า 
30 ปT จึงสร,างความเชื่อม่ันให,แก0นักลงทุน 

(2) การมีทำเลท่ีใกล,กับฮ0องกงซ่ึงมีท0าเรือไปยังตลาดโลกทำให,มีต,นทุนโลจิสติกสZต่ำ การมี Regional 
Plan เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะ และภาครัฐมีความต้ังใจในการลงทุนพัฒนาเมือง 
และโครงสร,างพ้ืนฐานเชื่อมระหว0างพ้ืนท่ีและนอกประเทศอย0างต0อเนื่อง รวมท้ังการมีป9จจัยการผลิตด,านแรงงาน
จำนวนมาก ทำให,มีต,นทุนในการผลิตท่ีต่ำ 

2) จุดอ�อนของการพัฒนา ได,แก0 การขาดการอนุรักษZสิ่งแวดล,อมท่ียั่งยืนส0งผลให,มีป9ญหามลภาวะ 
จากอุตสาหกรรม การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกขาดการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานทางสังคม เช0น  
ท่ีอยู0อาศัย สาธารณสุข จึงไม0สามารถรองรับประชากรท่ีหลั่งไหลเข,ามาในพ้ืนท่ีอย0างรวดเร็ว นอกจากนี้ การพัฒนา
เศรษฐกิจขับเคลื่อนจากการลงทุนโดยตรงจากต0างประเทศ (FDI) และการส0งออก โดยยังไม0เน,นการกระตุ,นการบริโภค
ภายในประเทศมากนัก จึงได,รับผลกระทบจากป9ญหาภายนอกประเทศ เช0น ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก สงคราม
การค,าระหว0างจีนและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงส0งผลต0อเศรษฐกิจจีน 
3. ข9อเสนอในการพัฒนางาน 

ความคล0องตัวเป�นป9จจัยสำคัญในการตัดสินใจและขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกมิติท้ังด,านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การพัฒนาสังคม การอนุรักษZ ปaองกันและลดผลกระทบต0อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม จึงมีข,อเสนอในการ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ดังนี้  

1) ข้ันตอนการตัดสินใจและปฏิบัติงานต,องสั้นและมีข้ันตอนน,อย และหน0วยงานท่ีเก่ียวข,องควรมีอำนาจหน,าท่ี
เป�นพิเศษต0างจากกฎหมายปกติ เพ่ือให,การตัดสินใจ การสั่งการและการปฏิบัติงานเป�นไปโดยรวดเร็วและถูกต,อง ดังนั้น 
จึงควร 

• ออกกฎหมายเฉพาะสำหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีจะพัฒนาเป�นพิเศษ โดยมีกลไกการบริหารจัดการและ
บูรณาการการทำงานเป�นการเฉพาะเพ่ือให,การดำนินงานเป�นไปอย0างมีเอกภาพและรวดเร็ว มีเปaาหมายการพัฒนา
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เฉพาะสำหรับพ้ืนท่ี และมีแหล0งท่ีมาของเงินทุนดำเนินงานท่ีหลากหลายมากข้ึนต0างจากการพัฒนากรณีท่ัวไปซ่ึงมาจาก
งบประมาณเป�นหลัก และเพ่ือให,เกิดการพัฒนาท่ีต0อเนื่อง 

• พั ฒ นาฐานข, อ มู ลและให, การเข, า ถึ งข, อ มู ล เป� น ไป ได, โดยง0 าย  เพ่ื อ ให, การ ตั ดสิ น ใจและ 
การขับเคลื่อนนโยบายไปสู0การปฏิบัติอยู0บนฐานข,อมูลท่ีถูกต,อง ซ่ึงจะทำให,การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลอย0างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) การให,บริการด,านการลงทุนสำหรับท้ังนักลงทุนไทยและต0างชาติต,องมีความคล0องตัวสูง โดยการขอรับการ
ส0งเสริมการลงทุนจากหน0วยงานของรัฐต,องมีข้ันตอนท่ีชัดเจนและน,อยข้ันตอน และนำเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัย
มาใช, การพิจารณาอนุมัติ/ไม0อนุมัติต,องมีระยะเวลาท่ีสั้นและแน0นอน และศูนยZบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
เพ่ือให,ข,อมูลข0าวสาร การติดต0อประสานงาน การขอรับการส0งเสริมการลงทุนและการอนุมัติ/อนุญาตท่ีเก่ียวข,องกับ
การลงทุนเป�นไปด,วยความสะดวกและรวดเร็ว รวมท้ังเจ,าหน,าท่ีต,องมีเพียงพอท่ีจะให,ข,อมูลและช0วยเหลือนักลงทุน 
เพ่ือให,เกิดความง0ายในการลงทุนและดำเนินธุรกิจ (ease of doing business) 

3) การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนต,องให,เกิดความสะดวกและคล0องตัวในการขนส0งสินค,าและ 
คนผ0านแดนระหว0างไทยกับประเทศเพ่ือนบ,านเพ่ือสนับสนุนการค,าการลงทุนในบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนและพ้ืนท่ีส0วนอ่ืน
ของประเทศ รวมท้ังการเคลื่อนย,ายแรงงานระหว0างประเทศเพ่ือให,สามารถใช,ประโยชนZจากแรงงานในประเทศ 
เพ่ือนบ,าน  

4) การตลาดและประชาสัมพันธZเพ่ือดึงดูดการลงทุนต,องสามารถให,ข,อมูลท่ีชัดเจนท้ังในด,านศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนท่ี เงินลงทุนและค0าใช,จ0ายในการลงทุนในพ้ืนท่ีแต0ละแห0ง สิทธิประโยชนZและเง่ือนไขสนับสนุนการลงทุน 
เพ่ือให,นักลงทุนสามารถตัดสินใจได,ง0ายข้ึน โดยอบรมบุคลากรให,มีความพร,อม และนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช,ในการ
สื่อสารและให,ข,อมูล 

5) การแก,ไขป9ญหามวลชนในพ้ืนท่ีต,องมีหน0วยเคลื่อนท่ีเร็วเพ่ือระงับ ปaองกันและแก,ไขป9ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
เช0น การคัดค,านการพัฒนาโครงการขนาดใหญ0 การเรียกร,องค0าเยียวยาจากการให,ออกจากท่ีดินท่ีมีการบุกรุก 
โดยผิดกฎหมาย การให,ข,อมูลท่ีไม0ถูกต,องของ NGO บางกลุ0ม เป�นต,น 
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ข้อเสนอแนะการปรับตัวของหน่วยงานภาครัฐ 

ในการนำใช้เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูล 

 

อาทิตยา วิชญานุภาพ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

กรมธุรกิจพลังงาน 

 

หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(High Performance and Potential System : HiPPS) รุ่น 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเป้าหมาย
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะและทักษะสำหรับการทำงาน รวมทั้งเปิดมุมมองโดยสร้าง
ประสบการณ์ทำงานที่เป็นสากล ในการอบรบนี้ประกอบด้วยการเรียนรู้ 5 Module ประกอบด้วย 

• Module 1 และ Module 2 การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัต ิงาน (Professional Skills)  
การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development) วันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม
สุโกศล กรุงเทพฯ เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะในหัวข้อ ดังต่อไปนี้ (1) Commitment to learning (2) 
Holistic View (3) Data analytics (4) Strategic management (5) Digital transformation สิ่งที่ได้การ
เรียนรู้ คือ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคให้รอบด้าน การให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมาก  
(Big data) ให้เกิดประโยชน์และสามารถนำมาใช้ได้จริง โดยนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาช่วยให้การทำงาน 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การวางแผนกลยุทธ์ให้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ   
• Module 3 การสร้างความตระหนักรู้ในการเป็นข้าราชการที่ดี (Public Service Attitude) วันที่ 

10-12 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง เป็นการเรียนรู้และเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการเป็นข้าราชการ
ที่ดี “Good governance” สิ่งที่ไดก้ารเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน คือ กลไกการทำงานเชิงนโยบายจากส่วนกลาง
สู่การบริหารจัดการและการลงมือปฏิบัติจริงในส่วนภูมิภาค ซึ่งการทำงานในเชิงพื้นที่นั้นอาจพบปัญหาอุปสรรค
หลายด้านที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ควรมีการบูรณาการการทำงานอย่างจริงจัง รวมทั้งการตรวจสอบติดตามผล เพื่อให้
แน่ใจว่านโยบายต่าง ๆ ว่านโยบายได้ถูกนำมาใช้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่ควรมี
การแก้ไขอย่างไร 

• Module 4 การเสริมสร้างมุมมองและประสบการณ์ที่เป็นสากล (Global Mindset) ระหว่างวันที่ 
20-24 พฤษภาคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ นครกวางโจวและเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศึกษา
ดูงาน 6 หน่วยงานดังนี้ (1) สถานกงศุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว (2) Guangzhou urban planning exhibition 

center (3) Guangzhou Metro Museum (4) South China University of Technology (5) บริษัท UBTech 

Shenzhen ( 6)  บ ร ิ ษ ั ท  BYD Co. Ltd ( 7)  Qianhai Shenzhen- Hong Kong Youth Innovation and 

Entrepreneur Hub สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน คือ ความเข้มแข็งของรัฐบาลในการบริหารประเทศ การ
วางแผนเชิงนโยบายที่ชัดเจน และนำมาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดตั้งพื้นที่เศรษฐกิจ
และการส่งเสริมและดึงดูดการลงทุน การจัดวางผังเมืองเพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสามารถเติบโตควบคู่กับ
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การรักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว นโยบายส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณมลพิษ
ทางด้านอากาศ และการให้ความสำคัญด้านการศึกษาในเทคโนโลยีที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของ
เศรฐษกิจ และอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น Artificial Intelligent (AI)  
 

แนวทางการนำประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้  
จากการเรียนรู ้และอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับ

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS รุ่น 14) ที่ผ่านมา พบว่า ประเด็นที่น่าสนใจและภาครัฐควรให้ความสำคัญและ
พัฒนา ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Database 
system) การนำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการทำงานเพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ (Data analytics) และ 
การนำเทคโนโลยีมาทำงานแทนมนุษย์ (Artificial Intelligence) เพื่อให้การทำงานของภาครัฐให้เกิดประโยชน์และ 

มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปัจจุบันนี้ภาคเอกชน ได้นำหลักการและเทคโนโลยีที่กล่าวมาใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ  
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาครัฐแล้ว ถือว่าภาครัฐมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เหล่านี้น้อยมาก ทั้งที่จริง
แล้วภาครัฐเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีข้อมูลเป็นประโยชน์มากมาย ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าทางเศรษฐกิจเพราะ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้อย่างมหาศาล 

 
 

ข้อเสนอแนะ (ข้อเสนอระดับองค์กร) 
เนื่องจากกรมธุรกิจพลังงานเป็นหน่วยงานที่ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานให้มีคุณภาพ 

ปลอดภัยตามมาตรฐานและข้อกำหนดอันได้แก่ กิจการน้ำมันเชื้อ กิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว กิจการก๊าซธรรมชาติ 
และหนึ่งในพันธกิจของกรมธุรกิจพลังงาน คือ การเป็นศูนย์ข้อมูลธุรกิจพลังงานของประเทศไทย ซึ่งกรมธุรกิจพลังงาน
ให้บริการผู้ประกอบการในการยื่นจดทะเบียน ขอหนังสือขออนุญาต ต่อใบอนุญาต ชำระค่าธรรมเนียม และติดตาม
ตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินการค้าตามแบบรายการที่กฎกระทรวงกำหนด 

ปัจจุบันนี้ ผู้ประกอบการต้องรายงานข้อมูลเป็นจำนวนมากและมีข้อมูลบางส่วนที่มีการรายงานหรือยื่น
ซ้ำซ้อนถึงแม้ว่าจะเป็นการยื่นข้อมูลในกรมเดียวกันก็ตาม เช่น ผู้ที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครองต้องขออนุญาตใช้
ถังหรือภาชนะในการบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงต่อกองความปลอดภัยธุกิจน้ำมัน และในขณะดียวกันหากผู้ครอบครอง
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น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 และมีหน้าที่สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่
ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงกับต่อกองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย  

ในการพิจารณาของแต่ละขั้นตอนก็จะมีการขอเอกสารบางส่วนที่ซ้ำซ้อนกัน สาเหตุอันเนื่องมากจาก แต่ละ
ส่วนที่รับผิดชอบแยกหน้าที่การกำกับดูแลอย่างชัดเจน และไม่มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถให้ทุกส่วน 

ในกรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและดึงข้อมูลร่วมกันได้   
นอกจากนี้ ยังมีการรายงานของผู้ประกอบการที่รายงานต่อกองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่

ยังรายงานในรูปแบบเอกสาร และยังไม่มีระบบโปรแกรมสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงานอย่างเป็นระบบ เช่น  
การพิจารณาปริมาณการค้าประจำปี ซึ่งต้องใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมาก ทั้งจากผู้ประกอบการและข้อมูลสถิติ แต่การ
ดำเนินงานเป็นไปค่อนข้างซับซ้อน และไม่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการคำนวณโดยเจ้าหน้าที่ อาจส่งผลให้
การทำงานในระยะเวลาที่จำกัดเกิดความผิดพลาดได้ (Human error) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงนำมาสู่ข้อเสนอจากถอดบทเรียนจากการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้
กับกรมธุรกิจพลังงาน ดังนี้  

1) การปรับตัวของหน่วยงานเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ (ผู้รับบริการ) และให้การทำงาน
ของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น โดยออกแบบให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนกิส์
ได้ มีการตรวจสอบ ติดตามผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง และพัฒนาระบบ
โปรแกรมให้รองรับการทำงาน การพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ 

2) การจัดการข้อมูลที่มีอยู่และเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ป็นกระดาษ ให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ง่าย
ต่อการจัดเก็บและการสืบค้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ถือเป็นการลด
การใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะการใช้กระดาษ และลดพ้ืนที่การจัดเก็บของสำนักงาน 

3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูล และนำ
ข้อมูลมาใช้ในการดำเนินงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูลจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ 

ในมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน นอกจากนี้ต้องเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน และการเข้าถึง  
4) การให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาช่วยในการพยากรณ์

และวิเคราะห์ข้อมูล และส่งเสริมให้บุคคลากรมีความรู้การใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์  โดยการวิเคราะห์จะประสบ
ความสำเร็จได้จากการมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และการเลือกตัวแปรมาใช้ในแต่ละงาน 

5) การเปิดเผยข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานอื ่นเพื ่อนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กร 

6) การให้ความสำคัญกับแนวโน้มการนำเทคโนโลยีมาทำงานแทนมนุษย์ (Artificial Intelligence)  
โดยการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำระบบ และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล จะเป็นพ้ืนฐานในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
ไปสู่การทำงานแบบ AI ซ่ึง จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ คิดวิเคราะห์แทนมนุษย์ โดยสามารถลดจำนวนอัตรา
การทำงานลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญ  
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