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ภาครัฐไม่สมาร์ตอย่่างไร เหตุใดจึึงไม่สมาร์ต

หากเปรีียบเทีียบความสมารี์ตของรีัฐกับความสมารี์ตของอุปกรีณ์์ (smart 

devices) ทีี�ตอบโจทีย์การีใช้้งานของผู้้้ใช้้ จากการีทีี�ร้้ีว่าต้องใช้้ข้อม้ลอะไรี เก็บ

ข้อม้ลอย่างไรี เช้่�อมข้อม้ลเพื่่�อใช้้ปรีะโยช้น์อย่างไรีแล้ว จะเห็นได้้ว่าภาครีัฐไทียยัง

ไม่สมารี์ตเที่าทีี�ควรี เน่�องจากภาครีัฐมีปัญหาการีทีำางานแบบแยกส่วน ขาด้การี 

บ้รีณ์าการี แมว้า่จะมเีทีคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาช้ว่ย แตก่ารีทีำางานกย็งัไมเ่ปลี�ยนไปจาก

เด้ิม ตัวอย่างเช้่น การีทีำาแอปพื่ลิเคช้ันสำาหรีับบรีิการีต่างๆ ของภาครีัฐ หน่วยงาน 

ตา่งๆ มกัจะตา่งคนตา่งสรีา้งแอปพื่ลเิคช้นัของตนเอง ทีำาใหย้งัคงขาด้การีบ้รีณ์าการี

และการีเช้่�อมโยงข้อม้ลรีะหว่างกันเช้่นเด้ิม

นอกจากนี� ภาครีฐักย็งัรี้จ้กัปรีะช้าช้นไมม่ากนกั ในอด้ตี ภาครีฐัรี้จ้กัปรีะช้าช้น

เฉพื่าะทีี�อย่้ในรีะบบภาษีีและรีะบบปรีะกันสังคม แต่ไม่ร้้ีจักปรีะช้าช้นทีี�อย่้นอกทีั�ง

สองรีะบบด้ังกล่าว

การีเก็บข้อม้ลปรีะช้าช้นผู้่านบัตรีสวัสด้ิการีแห่งรีัฐจึงเป็นความพื่ยายามทีี�

ด้ีในการีเก็บข้อม้ลเพื่่�อทีำาให้ร้้ีจักปรีะช้าช้นมากขึ�น เพื่่�อนำาไปออกแบบและด้ำาเนิน

นโยบาย แม้วา่โครีงการีบัตรีสวัสดิ้การีแห่งรัีฐยังมีความไม่สมบ้รีณ์ห์ลายปรีะการี ไม่

วา่จะเปน็ (1) ปญัหา inclusion error คอ่บคุคลทีี�ไม่ควรีได้้รัีบสทิีธิ์ิ� แต่กลบัได้้รีบัสทิีธิ์ิ� 

และ (2) ปัญหา exclusion error ค่อบุคคลทีี�สมควรีได้้รีับสิทีธิ์ิ� แต่ถู้กกีด้กันออกไป

อยา่งไรีกต็าม ขอ้ม้ลจากบตัรีสวสัด้กิารีแหง่รัีฐกลบัไมไ่ด้้ถูก้นำาไปใช้ป้รีะโยช้น์

เทีา่ทีี�ควรี สะท้ีอนได้้จากการีทีี�ภาครัีฐยงัตอ้งขอข้อม้ลจากปรีะช้าช้นใหม่เสมอในการี

ด้ำาเนินมาตรีการีต่างๆ ในช้่วงทีี�ผู้่านมา ไม่ว่าจะเป็น โครีงการีช้ิมช้้อปใช้้ โครีงการี

เรีาไม่ทีิ�งกัน โครีงการีเรีาเทีี�ยวด้้วยกัน และโครีงการีคนละครึี�ง ซึ่ึ�งสรี้างภารีะต่อ

ปรีะช้าช้นในการีให้ข้อม้ลทีี�ซึ่ำ�าซึ่้อน (ภาพื่ทีี� 1)

ระบบข้�อม้ลกับความสมาร์ตข้องภาครัฐ
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ละ 72 และรี้อยละ 45 ตามลำาด้ับ (ภาพื่ทีี� 3) ข้อม้ลเหล่านี�ถู้ก

นำาไปใช้้ออกแบบนโยบายเพื่่�อด้ำาเนินโครีงการีต่างๆ ถูึง 80 

โครีงการีในช้ิลี และ 17 โครีงการีในกรีณ์ีของตุรีกี นอกจาก

จะนำาข้อม้ลจากฐานข้อม้ลด้ังกล่าวไปใช้้แล้ว โครีงการีต่างๆ 

ทีี�นำาข้อม้ลด้ังกล่าวไปใช้้ต้องส่งผู้ลป้อนกลับไปทีี�รีะบบฐาน

ข้อม้ล การีทีี�ฐานข้อม้ลด้ังกล่าวมีการีส่งผู้ลป้อนกลับ ทีำาให้

ฐานข้อม้ลด้้านสวัสด้ิการีสังคมในชิ้ลีและตุรีกีมีขนาด้ทีี�ใหญ่

ขึ�นและอัปเด้ตอย้่เสมอ2

ภาครัฐต�องที่ำาอย่่างไรจึึงจึะสมาร์ต

การีทีี�จะทีำาให้รีัฐมีความสมารี์ตมากขึ�นนั�น ลำาพื่ังการี

มีรีะบบฐานข้อม้ลทีี�ดี้อย่างเดี้ยวนั�นไม่เพีื่ยงพื่อ รีัฐจะต้อง

สามารีถูตอบโจทีย์ความต้องการีของปรีะช้าช้นได้้มากขึ�น

ด้้วย ด้ังนั�น รีัฐทีี�สมารี์ตต้องมีส่วนปรีะกอบหลักๆ 2 ปรีะการี 

ได้้แก่ (1) ต้องตอบโจทีย์ความต้องการีของปรีะช้าช้นโด้ย

มีปรีะช้าช้นเป็นศู้นย์กลาง (citizen-centric government) 

2 Valentina Barca, Integrating data and information management 
for social protection: social registries and integrated beneficiary 
registries (Canberra: Commonwealth of Australia, Department 

of Foreign Affairs and Trade, 2017), เข้าถึงได้จาก https://www.dfat.

gov.au/about-us/publications/Pages/integrating-data-informa-

tion-management-social-protection

ยิ�งไปกว่านั�น ความไม่สมารี์ตของภาครีัฐจากการีทีี�

ภาครีัฐไม่รี้้จักปรีะช้าช้นมากพื่อ และไม่สามารีถูนำาข้อม้ลทีี�

มีไปใช้้ปรีะโยช้น์ได้้เท่ีาทีี�ควรี ทีำาให้ปรีะเทีศูไทียทีี�แม้จะใช้้

งบปรีะมาณ์ส้งถูึงรีาวรี้อยละ 13 ของจีด้ีพื่ี (ภาพื่ทีี� 2) เพื่่�อ

แกไ้ขปัญหาจากการีรีะบาด้ของโควดิ้-19 ผู้า่นโครีงการีต่างๆ 

จำานวนมาก แต่ธิ์นาคารีโลกกลับมองว่าการีใช้้งบปรีะมาณ์

ของไทียเพื่่�อแก้ไขปัญหาด้ังกล่าวยังไม่ตรีงเป้า และยังไม่ถูึง

กลุ่มเป้าหมายเที่าทีี�ควรี1

เพื่่�อทีี�จะเป็นรีัฐทีี�สมารี์ต การีมีฐานข้อม้ลทีี�ด้ี โด้ย

เฉพื่าะอย่างยิ�งข้อม้ลด้้านรีะบบสวัสด้ิการีสังคมเป็นเรี่�อง

สำาคัญ ไม่จำาเป็นต้องเป็นปรีะเทีศูพัื่ฒนาแล้วหร่ีอเป็น

ปรีะเทีศูทีี�มีการีเปลี�ยนผู่้านทีางดิ้จิทีัล (digital transforma-

tion) ก็สามารีถูสรี้างรีะบบข้อม้ลด้้านสวัสด้ิการีสังคมให้เป็น

ปรีะโยช้น์ได้้

ตวัอย่างของปรีะเทีศูชิ้ลีและตุรีก ีทีี�เรีิ�มตน้เช่้�อมขอ้ม้ล

รีะหว่างหน่วยงานตั�งแต่ปี ค.ศู. 2006 และ 2009 ตามลำาด้ับ 

โด้ยเปิด้ให้ปรีะช้าช้นลงทีะเบียน ทีำาให้สามารีถูสร้ีางฐาน

ข้อม้ลด้้านสวัสด้ิการีสังคมให้ครีอบคลุมปรีะช้ากรีได้้ถูึงรี้อย

1 World Bank, “From Containment to Recovery” East Asia 
and Pacific Economic Update (October 2020) (Washington, 

D.C.: World Bank, 2020), เข้าถึงได้จาก https://openknowledge. 

worldbank.org/bitstream/handle/10986/34497/9781464816413.

pdf.

ภาพที่่� 1 โครงการข้องรัฐที่่�ประชาชนต�องลงที่ะเบ่ย่นเพื�อเข้�าร่วมโครงการ

ท่ี่�มา: รวบรวมโดยคณะผู้้้วิจัย
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และ (2) ตอ้งใช้ข้้อม้ลเป็นตวัขบัเคล่�อนนโยบาย (data-driven 

government) โด้ยรีฐัตอ้งเกบ็ขอ้ม้ล เช้่�อมขอ้ม้ล และเปดิ้เผู้ย

ข้อม้ลอย่างสมารี์ต

การเก็บข้�อม้ลอย่่างสมาร์ต
ปัจจุบันภาครีัฐมีการีเก็บข้อม้ลทีี�ซึ่ำ�าซึ่้อน ภาครีัฐ

จึงควรีลด้ความซึ่ำ�าซึ่้อนโด้ยเก็บข้อม้ลเฉพื่าะเท่ีาทีี�จำาเป็น 

ตัวอย่างของปรีะเทีศูเอสโตเนีย ใช้้หลักการีทีี�เรีียกว่า 

Once-only principle ซึ่ึ�งเป็นหลักการีทีี�เม่�อภาครีัฐเก็บข้อ

ภาพที่่� 2 งบประมาณข้องแต่ละประเที่ศเพื�อแก�ไข้ปัญหาโควิด-19

ท่ี่�มา: World Bank 

ภาพที่่� 3 ระบบข้�อม้ลด�านสวัสดิการสังคมในต่างประเที่ศ

ท่ี่�มา: Oxford Policy Management 

ม้ลใด้ๆ จากปรีะช้าช้นไปแล้ว หรี่อปรีะช้าช้นได้้ให้ข้อม้ลกับ

ภาครีัฐไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด้ก็ตาม ปรีะช้าช้นไม่

จำาเป็นทีี�จะต้องให้ข้อม้ลนั�นกับภาครีัฐซึ่ำ�าอีก เน่�องจากมีการี 

บ้รีณ์าการีเช่้�อมโยงข้อม้ลกัน ปรีะช้าช้นสามารีถูตรีวจสอบ

ความถู้กต้องและแก้ไขข้อม้ลนั�นได้้ สามารีถูติด้ตามการีใช้้

ขอ้ม้ลของภาครัีฐได้้เพื่่�อสร้ีางความมั�นใจให้กบัปรีะช้าช้นเอง

หลักการี Once-only principle ไม่ได้้ใช้้เฉพื่าะแค่ใน

เอสโตเนียเที่านั�น แต่ยังใช้้ในปรีะเทีศูกลุ่มสหภาพื่ยุโรีปกว่า 

24 ปรีะเทีศู โด้ยทีาง Deloitte ปรีะมาณ์การีว่า ปรีะเทีศูใน



4 รายงานทีดีอาร์ไอ

สหภาพื่ยุโรีปทีี�เรีิ�มนำาเอาหลักการี Once-only principle มา

ใช้ ้สามารีถูลด้ต้นทีนุของปรีะช้าช้นในการีติด้ต่อกับภาครัีฐได้้

ปรีะมาณ์ 8 แสนช้ั�วโมงต่อป ีและภาคธุิ์รีกิจสามารีถูลด้ต้นทีนุ

ได้้หลายพื่ันล้านย้โรี3

เม่�อมีการีเก็บข้อม้ล การีคุ้มครีองข้อม้ลส่วนบุคคลจึง

เป็นเรี่�องทีี�สำาคัญ ในช้่วงทีี�มีการีรีะบาด้ของโควิด้-19 ภาครีัฐ

จำาเปน็ตอ้งได้้ขอ้ม้ลจากปรีะช้าช้นมากขึ�น ไม่ว่าจะเปน็ข้อม้ล

ด้้านสุขภาพื่ ขอ้ม้ลด้้านการีเด้นิทีาง ตวัอย่างของไต้หวัน ทีี�มี

การีเกบ็ขอ้ม้ลปรีะช้าช้นผู้า่นสมารีต์โฟน โด้ยออกแนวปฏิิบตัิ 

(guideline) ในการีเก็บข้อม้ล ซึ่ึ�งข้อม้ลทีี�ถู้กเก็บมาจะถู้กลบ

ทีิ�งภายใน 28 วัน4 

สำาหรีับของไทีย ทีี�ผู้่านมาภาครีัฐไม่ได้้เก็บข้อม้ลเอง

ทัี�งหมด้ แต่ให้เอกช้นช่้วยในการีเก็บข้อม้ล ไม่ว่าจะผู้่าน

แอปพื่ลิเคช้ันเป๋าตัง หรี่อการีลงทีะเบียนเข้ารี่วมในโครีงการี

ต่างๆ เช่้น ช้ิมช้้อปใช้้ เรีาเทีี�ยวด้้วยกัน ด้ังนั�น ในกรีณี์ทีี�

ภาคเอกช้นเป็นคนเก็บข้อม้ลให้รีัฐบาล รีัฐบาลควรีทีี�จะใช้้

ปรีะโยช้น์จากข้อม้ลเหล่านี�ได้้ เพื่่�อนำาไปต่อยอด้ออกแบบ

นโยบายและด้ำาเนินนโยบายต่างๆ ได้้มากขึ�น

การเชื�อมข้�อม้ลอย่่างสมาร์ต
หากเปรีียบเทีียบกับกรีณ์ีของ smart device ต่างๆ 

หากหน่วยงานของรัีฐแต่ละหน่วยมีการีเช่้�อมโยงข้อม้ลเข้า

ด้้วยกัน จะทีำาให้การีทีำางานมีการีบ้รีณ์าการีมากขึ�น และ

สามารีถูทีำางานทีี�ตอบโจทีย์ปรีะช้าช้นได้้มากขึ�น 

ตวัอย่างการีเช้่�อมขอ้ม้ลเพื่่�อใหบ้รีกิารีปรีะช้าช้น ได้้แก่ 

ต้้บริีการีอเนกปรีะสงค์ จัด้ทีำาโด้ยสำานักงานพัื่ฒนารัีฐบาล

ด้ิจิทีัล (องค์การีมหาช้น) มีการีเช่้�อมโยงข้อม้ลและรีวบรีวม

บรีิการีของหน่วยงานต่างๆ เพื่่�ออำานวยความสะด้วกแก่

ปรีะช้าช้น เช้่น การีจ่ายค่าบรีิการีสาธิ์ารีณ์้ปโภค การีตรีวจ

3 Deloitte Insights, “Government Trends 2020” What are the 
most transformational trends in government today? (Deloitte 

Insights, 2019), เข้าถึงได้จาก https://www2.deloitte.com/us/en/

insights/industry/public-sector/government-trends/2020/gov-

ernment-digital-identity.html.

4 “Taiwan: MOHW releases adjusted guidelines on Coronavirus,” 
OneTrust DataGuidance, (May 29, 2020), เข้้าถึึงได้้จาก https://
www.dataguidance.com/news/taiwan-mohw-releases-ad-
justed-guidelines-coronavirus.

สอบฐานข้อม้ลในทีะเบยีนรีาษีฎรี ์การีตรีวจสอบสิทีธิ์ปิรีะกนั

สงัคม ตลอด้จนการีตรีวจสอบขอ้ม้ลการีรัีกษีาในโรีงพื่ยาบาล

ของรัีฐ ซึึ่�งถู่อเป็นพื่ัฒนาการีทีี�ด้ีขึ�นเม่�อเทีียบกับในอดี้ต 

อย่างไรีก็ตาม ด้้วยเทีคโนโลยีทีี�ก้าวหน้าขึ�น หากปรีะช้าช้น

สามารีถูใช้้บรีิการีของรีัฐผู้่านช้่องทีางออนไลน์ได้้ จะช้่วยลด้

ภารีะของปรีะช้าช้นทีี�จะต้องไปใช้้บรีิการีทีี�ต้้ด้ังกล่าว ทีำาให้

ต้นทีุนในการีเข้าถูึงบรีิการีของภาครีัฐลด้ลงได้้อีกมาก

อกีตวัอยา่งของการีเช้่�อมโยงเพื่่�อช้ว่ยเหล่อปรีะช้าช้น 

คอ่ โครีงการี Thai People Map and Analytics Platform (TP-

MAP) เป็นการีจัด้ทีำาฐานขอ้ม้ลเพื่่�อให้ทีรีาบข้อม้ลกลุม่คนจน

เป้าหมายทีี�ตอ้งได้้รัีบการีช่้วยเหลอ่อย่างเร่ีงด้ว่น ปรีะกอบไป

ด้้วยขอ้ม้ลสองสว่น สว่นแรีก เปน็การีเกบ็ขอ้ม้ลเพื่่�อใหท้ีรีาบ

วา่มีคนยากจนอย้ท่ีี�ใด้บ้าง และแต่ละครัีวเร่ีอนมีความต้องการี

อย่างไรี และส่วนทีี�สอง ค่อข้อม้ลจากบัตรีสวัสดิ้การีแห่งรัีฐ 

การีผู้นวกข้อม้ลทัี�งสองส่วนเข้าด้้วยกันเป็นความพื่ยายามทีี�

ด้ีในการีเช่้�อมโยงข้อม้ล อย่างไรีก็ตาม ฐานข้อม้ล TPMAP 

ยังมีขนาด้เล็ก ควรีพื่ัฒนาให้มีการีเช่้�อมโยงกับฐานข้อม้ลทีี�

กวา้งขวางและครีอบคลุมมากยิ�งขึ�น อกีทีั�งฐานข้อม้ล TPMAP 

มกีารีอปัเด้ตทีี�ลา่ช้า้ ทีำาใหย้งัไมต่อบโจทียภ์ายใตส้ถูานการีณ์์

ทีี�มีการีเปลี�ยนแปลงอย่างรีวด้เรี็ว

การเปิดเผู้ย่ข้�อม้ลอย่่างสมาร์ต
ภาครีฐัจำาเปน็ทีี�จะตอ้งเปดิ้เผู้ยขอ้ม้ลตอ่ปรีะช้าช้นและ

ต้องเปิด้ให้ปรีะช้าช้นมีส่วนรี่วมด้้วย จากข้อม้ลของ Open 

data barometer ในปี 2558-2559 พื่บว่าการีเปิด้เผู้ยข้อม้ล

ของไทียในปรีะเด้็นต่างๆ มีพื่ัฒนาการีด้ีขึ�น โด้ยเฉพื่าะด้้าน

ช้่องทีางการีเข้าถูึงทีี�ง่ายขึ�น แม้ในภาพื่รีวมยังไม่ด้ีนักเม่�อ

เปรีียบเทีียบกับปรีะเทีศูอ่�นๆ (ภาพื่ทีี� 4)

การีทีี�ภาครีัฐจะสามารีถูเปิด้เผู้ยข้อม้ลสมารี์ตขึ�นได้้ 

ต้องมีปรีะช้าช้นเป็นศู้นย์กลาง ทีั�งนี� ด้้วยความทีี�ปรีะช้าช้นมี

หลายกลุ่ม ทีั�งกลุ่มปรีะช้าช้นทีั�วไป กลุ่มปรีะช้าช้นทีี�เป็น ac-

tive citizen และกลุ่มนกัพื่ฒันาเทีคโนโลยภีาคพื่ลเม่อง (Civic 

Tech) หากรัีฐอยากเปิด้ข้อม้ลมากขึ�น จำาเป็นตอ้งนึกถูงึความ

ตอ้งการีข้อม้ลทีี�แตกตา่งกนัของปรีะช้าช้นแต่ละกลุ่มด้้วย เช่้น

• กลุ่มปรีะช้าช้นทีั�วไป อาจต้องการีตรีวจสอบ

ความถู้กต้องของข้อม้ลทีี�ให้กับภาครีัฐ และ

แก้ไขเม่�อพื่บข้อม้ลทีี�ผู้ิด้พื่ลาด้



5ฉบับที่ 174 มีนาคม 2564

• กลุม่ปรีะช้าช้นทีี�เป็น active citizen อาจต้องการี

ข้อม้ลเชิ้งลึก ครีอบคลุมในมิติทีี�สนใจมากขึ�น 

สามารีถูทีำา visualization เห็นภาพื่รีวมของ

แต่ละเรี่�องทีี�สนใจได้้

• กลุ่มนักพื่ัฒนาเทีคโนโลยีภาคพื่ลเม่อง (Civic 

Tech) อาจอยากได้้ข้อม้ลทีี�สามารีถูนำาไปพัื่ฒนา

ต่อได้้ เช้่น ข้อม้ลในรี้ปแบบ API5 ข้อม้ลรีะยะ

ยาว และข้อม้ลทีี�มีการีอัปเด้ตอย่างสมำ�าเสมอ

5 API หรือ Application Programming Interface เป็็นบริการช่อ่งที่างการ

เช่ื�อมต่่อเพ่ื่�อแลกเป็ล่�ยนข้อม้ลจากระบบหนึ�งไป็สู่้่ระบบอ่�น ๆ (ท่ี่�มา: ธนาคาร

แห่งป็ระเที่ศไที่ย)

ตัวอย่างการีเปิด้ให้มีส่วนร่ีวมในการีเปิด้เผู้ยข้อม้ล 

ได้้แก่ การีเปิด้เผู้ยข้อม้ล API ของกรีมสรีรีพื่ากรีเพื่่�อให้นัก

พื่ัฒนานำาไปออกแบบแอปพื่ลิเคช้ัน สำาหรีับอำานวยความ

สะด้วกให้ผู้้้เสียภาษีี ลด้ความยุ่งยากในการีจัด้การีกับเรี่�อง

เอกสารี และนำาต้นแบบ (prototype) ทีี�นักพัื่ฒนาออกแบบ

ขึ�นมา ไปทีด้ลองใน sandbox ก่อนทีี�จะเปิด้ให้ปรีะช้าช้นใช้้

งานจรีิง6

6 ข้อม้ลจากการสัู่มภาษณ์ ดร.เอกนิติ่ นิติ่ทัี่ณฑ์์ป็ระภาศ อธิบด่กรมสู่รรพื่ากร 

เม่�อวันท่ี่� 29 กันยายน 2563

ท่ี่�มา: Open Data Barometer country data 2015 (เข้าถึงได้จาก https://opendatabarometer.org/data-explorer/?_year=2015&indicator=O

DB&lang=en&open=THA ) 

ภาพที่่� 4 คะแนนการเปิดเผู้ย่ข้�อม้ลตาม Open data barometer ปี พ.ศ. 2558-2559
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สรุปและข้�อเสนอแนะ

โด้ยสรุีป การีจะเป็นรัีฐทีี�สมาร์ีตได้้ตอ้งมีปรีะช้าช้นเป็น

ศู้นย์กลาง (citizen-centric government) และต้องใช้้ข้อม้ล

เป็นตัวขับเคล่�อนนโยบาย (data-driven government) โด้ย

ทีรีาบปัญหา รี้้โจทีย์ความต้องการีของปรีะช้าช้น มีการีเก็บ

ข้อม้ลอย่างสมาร์ีต นำาข้อม้ลทีี�เก็บไปใช้้ต่อยอด้เช้ิงนโยบาย 

ในกรีณ์ีทีี�เอกช้นเป็นผู้้้จัด้เก็บข้อม้ล ต้องมีข้อตกลงเพื่่�อให้

ภาครีัฐสามารีถูใช้้ข้อม้ลทีี�จัด้เก็บนั�นได้้ และต้องใช้้หลักการี 

Once-only principle เพื่่�อลด้ความซึ่ำ�าซึ่้อน และลด้ภารีะของ

ปรีะช้าช้น มีการีเช้่�อมโยงข้อม้ลอย่างสมารี์ต หลายปรีะเทีศู

ใช้้บัตรีใบเด้ียว เช้่น บัตรีปรีะจำาตัวปรีะช้าช้น ในการีเข้าถูึง

บรีิการีของภาครีัฐทีุกอย่าง ซึ่ึ�งสะที้อนการีเช้่�อมโยงข้อม้ลทีี�

สมารีต์ แม้ปรีะเทีศูไทียจะมีกฎหมายการีบริีหารีงานและการี

ใหบ้รีกิารีภาครีฐัผู่้านรีะบบด้จิทิีลั ทีี�รีะบใุหภ้าครีฐัมีการีเช้่�อม

โยงข้อม้ลรีะหว่างกัน แต่ยังไม่เพื่ียงพื่อ จำาเป็นต้องมีกลไก

การีบังคับใช้้กฎหมายด้ังกล่าวให้มีปรีะสิทีธิ์ิภาพื่ และมีการี

เปิด้เผู้ยข้อม้ลอย่างสมารี์ต ไม่ควรีกังวลต่อการีถู้กวิพื่ากษี์

วิจารีณ์์ เน่�องจากหลีกเลี�ยงไม่ได้้ทีี�ข้อม้ลจะมีความบกพื่ร่ีอง

หร่ีอความไม่สมบ้รีณ์์ต่างๆ โด้ยการีเปิด้ให้ปรีะช้าช้นมีส่วน

รี่วมจะช้่วยพื่ัฒนาให้รีะบบข้อม้ลของภาครีัฐด้ียิ�งขึ�น

เสวนา “สร�างระบบข้�อม้ลอย่่างไร ประมวลผู้ลให�
ได�รัฐที่่�สมาร์ต?”

โดย ดร.สุพุจน์์ เธียีรวุฒิุิ ผู้้�อำำ�นวยก�ร สำำ�นกัง�นพัฒัน�
รัฐบ�ลดิจิิทััล
ดร.ณภััทร จาตุุศรีพิทักษ์์ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
บริษััทั สำย�มเมทัริกซ์์ คอำนซ์ัลติ้ิ�ง จิำ�กัด
อ.ฐิิตุริตัุน์์ ทพิย์สุมัฤทธีิ�กลุ คณะนติิ้ศิ�สำติ้ร์ มห�วิทัย�ลัย
ธรรมศ�สำติ้ร์
ดำ�เนินร�ยก�รโดย ดร.เสุาวุรัจ รัตุน์คำำาฟูู สำถ�บันวิจิัย
เพั่�อำก�รพััฒน�ประเทัศไทัย

ข้�อม้ลเพื�อสร�างรัฐที่่�สมาร์ต
ขอ้ม้ลจะช้ว่ยสรีา้งรีฐัทีี�สมารีต์ได้้อยา่งไรีนั�น ในมมุมอง

ของ ด้รี.ฐติรัิีตน ์เหน็วา่ในการีสรีา้งรีฐัทีี�สมารีต์อยา่งนอ้ยตอ้ง

มีข้อม้ลก่อน ข้อม้ลเป็นทีี�มาของความรี้้ การีมีข้อม้ลจะช้่วย

สรี้างความโปรี่งใส ตรีวจสอบได้้ ในอีกมุมหนึ�ง ข้อม้ลยังถู้ก

ภาคเอกช้นใช้้ต่อยอด้เพื่ิ�มความสามารีถูในการีแข่งขันได้้อีก

ด้้วย 

ขณ์ะทีี� ด้รี.ณ์ภัทีรี มองว่า หากเทีียบกับเม่�อ 5-10 ปี

ทีี�แล้ว ปัจจุบันภาครีัฐมีข้อม้ลมากขึ�นพื่อสมควรี แม้การีเก็บ

ข้อม้ลจะยังคงมีความสำาคัญอย่้ แต่อีกปัญหาสำาคัญทีี�ภาค

รีัฐปรีะสบอย้่ก็ค่อ ความสามารีถูในการีใช้้ข้อม้ล ซึ่ึ�งปัญหา

นี�ไม่ได้้ขึ�นกับความพื่รี้อมทีางเทีคโนโลยีแต่เพื่ียงอย่างเด้ียว 

หากยังมีเรี่�องวัฒนธิ์รีรีมการีทีำางานเข้ามาเกี�ยวข้องด้้วย 

วิกฤติทีี�ผู้่านมาซึึ่�งเป็นปัญหาทัี�งด้้านสาธิ์ารีณ์สุขและด้้าน

เศูรีษีฐกิจ ยิ�งทีำาให้เห็นความสำาคัญของข้อม้ลในการีด้ำาเนิน

นโยบายทีี�สมดุ้ลรีะหว่างการีแก้ปัญหาปากที้องกับสุขภาพื่

ของปรีะช้าช้น อีกทัี�งภาครัีฐยังขาด้การีเผู้ยแพื่ร่ีข้อม้ล การี

ทีำาข้อม้ลเปดิ้ (open data) ใหก้บัปรีะช้าช้น ภาคปรีะช้าสงัคม 

และนกัพื่ฒันาซึ่อฟตแ์วร์ีตา่งๆ สามารีถูนำาไปใช้ป้รีะโยช้นต์อ่

ได้้ โด้ยเฉพื่าะภาคเอกช้น ซึ่ึ�งต้องการีข้อม้ลทีี�ทีันต่อการีทีำา

ธิ์ุรีกิจ ข้อม้ลหลายอย่างควรีเปิด้ให้ปรีะช้าช้นเข้าถึูง แต่ยัง

ไมม่หีนว่ยงานใด้ด้ำาเนนิการีในเรี่�องด้งักลา่ว เช้น่ สถูติกิารีเกดิ้

อาช้ญากรีรีมในพื่่�นทีี�ตา่งๆ หร่ีอข้อม้ลอบุตัเิหตทุีางถูนน เพื่่�อ

ให้ปรีะช้าช้นทีรีาบว่าแต่ละพื่่�นทีี�เป็นอย่างไรี เป็นต้น

ในมุมของภาครีัฐ ด้รี.สุพื่จน์ ยอมรีับว่าภาครีัฐเก็บ

ข้อม้ลต่างๆ เป็นจำานวนมาก แต่ยังมีปัญหาในการีเปิด้เผู้ย

ข้อม้ล แม้ว่ากฎหมายข้อม้ลข่าวสารีของรีาช้การีจะรีะบุหลัก

การีให้ต้องเปิด้เผู้ยข้อม้ลของภาครีัฐ ยกเว้นข้อม้ลเพื่ียงบาง

ปรีะเภที แต่ก็ยังมีปัญหาหลักๆ ทีี�ภาครีัฐยังไม่สามารีถูเปิด้

เผู้ยข้อม้ลได้้ ซึ่ึ�งเกิด้จากเหตุผู้ล 2 ปรีะการี ได้้แก่ 

ปรีะการีแรีก ข้อม้ลทีี�เก็บโด้ยรัีฐจำานวนมากไม่ได้้

อย้่ในร้ีปด้ิจิทีัล หร่ีอไม่อย้่ในร้ีปทีี�พื่รี้อมจะนำามาวิเครีาะห์ 

ปจัจบุนัทีางสำานักงานพัื่ฒนารีฐับาลด้จิทิีลั (องคก์ารีมหาช้น) 

หร่ีอ DGA จึงได้้พื่ยายามทีำาให้ข้อม้ลภาครัีฐอย่้ในร้ีปแบบ

ทีี� machine-readable เพื่่�อให้สามารีถูนำาไปวิเครีาะห์และใช้้

ปรีะโยช้น์ได้้อย่างเต็มทีี� และ
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ปรีะการีทีี�สอง กฎรีะเบียบบางปรีะการียังเปน็อปุสรีรีค 

ทีำาให้บุคลากรีภาครีัฐทีี�ด้้แลข้อม้ลมีความกังวลทีี�จะเปิด้เผู้ย

ข้อม้ล การีแก้ไขปัญหาด้ังกล่าวในทีางปฏิิบัติไม่ใช้่เรี่�องง่าย 

ทีั�งนี� DGA รี่วมกับสำานักงานคณ์ะกรีรีมการีพัื่ฒนารีะบบ

รีาช้การี (สำานักงาน ก.พื่.รี.) กำาหนด้ตัวช้ี�วัด้ในการีด้ำาเนิน

งานของหน่วยงานต่างๆ ของรีัฐ โด้ยให้แต่ละหน่วยงานต้อง

จัด้ทีำาชุ้ด้ข้อม้ลตามภารีกิจหลักของหน่วยงานอย่างน้อย 1 

ภารีกิจให้มีความสมบ้รีณ์์ มีความถู้กต้องและเป็นปัจจุบัน 

สามารีถูแลกเปลี�ยนกบัหนว่ยงานอ่�นๆ และนำาไปปรีะมวลผู้ล

ตอ่ไปได้้ หากมข้ีอตดิ้ขดั้ด้า้นกฎรีะเบยีบใหร้ีะบกุฎรีะเบยีบทีี�

เป็นอุปสรีรีคด้ังกล่าว เพื่่�อจะได้้ปรีับปรีุงแก้ไขรีะเบียบนั�นๆ

ในเร่ี�องความไม่พื่รี้อมทีี�จะเปิด้เผู้ยข้อม้ลของภาครีัฐ 

ด้รี.ฐิติรีัตน์ เสรีิมว่า ปัญหาส่วนหนึ�งอาจเป็นเพื่รีาะหน่วย

งานยังไม่ทีรีาบวิธิ์ีการีเปิด้เผู้ยข้อม้ลอย่างถู้กต้องและเป็นทีี�

ยอมรีบั หากมกีารีแนะนำาหร่ีอมเีครี่�องม่อทีี�ช้ว่ยใหห้นว่ยงาน

เปิด้เผู้ยข้อม้ลก็จะช้่วยแก้ไขปัญหาในส่วนนี�ได้้ และยังเสนอ

ให้มีการีเปิด้เผู้ยข้อม้ลคำาวินิจฉัยของคณ์ะกรีรีมการีวินิจฉัย

การีเปิด้เผู้ยข้อม้ลข่าวสารีซึ่ึ�งมีอย้่จำานวนมาก มาทีำาให้เป็น

รีะบบและเขา้ถูงึได้้งา่ย เพื่่�อใช้้เปน็แนวทีางสำาหรีบัหนว่ยงาน

ต่างๆ ในการีเปิด้เผู้ยข้อม้ล 

เชื�อมโย่งข้�อม้ลเพื�อเชื�อมการที่ำางานระหว่างกัน
ข้อม้ลของภาครีัฐทีี�ไม่เช้่�อมโยงกันสะที้อนการีทีำางาน

แบบแยกส่วนของหน่วยงานรีัฐ ด้รี.ณ์ภัทีรี รีะบุว่า จากการี

ทีำางานเกี�ยวกับข้อม้ลทีี�ผู้่านมา มักปรีะสบปัญหาชุ้ด้ข้อม้ล

ต่างๆ ของไทียกรีะจัด้กรีะจายอย้่หลายจุด้ และไม่ทีรีาบ

แหล่งทีี�มาของข้อม้ล หากภาครัีฐจัด้ทีำาศู้นย์ข้อม้ล (data 

center) หร่ีอคลังข้อม้ล (data warehouse) ทีี�รีวบรีวม

ข้อม้ลและเปิด้ API7 ให้สามารีถูดึ้งข้อม้ลได้้ มีการีบ้รีณ์าการี 

กรีะบวนการีต่างๆ เช้่�อมโยงทีุกอย่างเข้าด้้วยกัน เป็น

มาตรีฐานเดี้ยวกัน ก็จะช้่วยให้การีทีำางานเร็ีวขึ�น สามารีถู

แก้ปัญหาข้อม้ลทีี�กรีะจัด้กรีะจายและการีทีำางานทีี�แยกส่วน

กันของหน่วยงานรีัฐได้้

7 API หรือ Application Programming Interface เป็็นบริการช่อ่งที่างการ

เช่ื�อมต่่อเพ่ื่�อแลกเป็ล่�ยนข้อม้ลจากระบบหนึ�งไป็สู่้่ระบบอ่�นๆ (ท่ี่�มา: ธนาคาร

แห่งป็ระเที่ศไที่ย)

ด้รี.ฐิติรีัตน์ เสรีิมว่า หลายหน่วยงานยังถู่อว่าข้อม้ล

เป็นของหน่วยงาน จึงต้องถูามว่าหน่วยงานนั�นๆ มีอำานาจ

หน้าทีี�อะไรี ต้องทีำาภารีกิจใด้ เพื่่�ออธิ์ิบายว่าหน่วยงาน

สามารีถูเปิด้เผู้ยข้อม้ลให้กับหน่วยงานอ่�นได้้ภายใต้ภารีกิจ

ทีี�ได้้รัีบตามกฎหมาย กจ็ะทีำาใหเ้กิด้ความสบายใจในการีแลก

เปลี�ยนข้อม้ลรีะหว่างกัน

การีทีำางานของ DGA ในเร่ี�องดั้งกล่าว ด้รี.สุพื่จน์ 

รีะบุว่า DGA มีบทีบาทีสนับสนุนการีเช้่�อมโยงข้อม้ลรีะหว่าง

หน่วยงานต่างๆ โด้ยจัด้ทีำาแพื่ลตฟอร์ีมกลางสำาหรีับแลก

เปลี�ยนข้อม้ล ปัจจุบันอย้่ในรีะหว่างการีทีำา standard API 

และ data catalog รี่วมกับสำานักงานสถูิติแห่งช้าติ สำาหรีับ

ให้แต่ละหน่วยงานรีายงานว่าเป็นเจ้าของข้อม้ลใด้บ้าง เพื่่�อ

ให้เกิด้การีเช้่�อมโยงแลกเปลี�ยนข้อม้ลรีะหว่างกัน ต่อยอด้ไป

ส้่การีทีำาข้อม้ลเปิด้ (open data) ต่อไป

นอกจากนี� DGA ยังมีบทีบาทีเป็นตัวกลางในการี

ปรีะสานเพื่่�อเช่้�อมโยงข้อม้ลรีะหว่างหน่วยงาน ตวัอย่างได้้แก่ 

• โครีงการียกเลกิการีขอสำาเนาเอกสารีรีาช้การี เช้น่ 
สำาเนาบัตรีปรีะจำาตัวปรีะช้าช้น โด้ยเช่้�อมข้อม้ล
จากฐานข้อม้ลของกรีมการีปกครีอง กรีะทีรีวง
มหาด้ไทีย กับหน่วยงานอ่�นๆ เพื่่�อลด้ภารีะ
ปรีะช้าช้น ในการีตดิ้ตอ่ขอรีบับรีกิารีจากหนว่ยงาน
ของรีัฐ

• การีตรีวจสอบปรีะวัติการีเด้ินทีางมาจากต่าง
ปรีะเทีศูของผู้้้เข้ารัีบบริีการีทีางการีแพื่ทีย์ โด้ย
เช้่�อมฐานข้อม้ลผู้้ป้ว่ยของกรีะทีรีวงสาธิ์ารีณ์สขุ กบั
ปรีะวัตกิารีเดิ้นทีางจากต่างปรีะเทีศูของสำานกังาน
ตรีวจคนเข้าเม่อง เพื่่�อลด้ความเสี�ยงในการีติด้
เช้่�อโควิด้-19 ของบุคลากรีทีางการีแพื่ทีย์จากการี
ปกปิด้ข้อม้ลการีเด้ินทีางของผู้้้เข้ารีับบรีิการี

ตัวอย่างของการีบ้รีณ์าการีการีทีำางานรีะหว่างหน่วย

งานทีี� DGA เข้าไปมีส่วนเกี�ยวข้อง เช้่น โครีงการีทีี� DGA 

รี่วมม่อกับสำานักงานการีตรีวจเงินแผู้่นด้ิน (สตง.) และศู้นย์

เทีคโนโลยีอเิลก็ทีรีอนิกส์และคอมพิื่วเตอร์ีแห่งช้าติ (เนคเทีค) 

นำาเอาปัญญาปรีะด้ิษีฐ์มาช้่วยวิเครีาะห์ปรีะเด็้นทีี�หน่วยงาน

ต่างๆ มักถู้กตั�งข้อสังเกตจากการีตรีวจสอบของ สตง. เพื่่�อ
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ให้เห็นว่ามีปรีะเด้็นใด้บ้างทีี�หน่วยงานมักจะผู้ิด้พื่ลาด้ เพื่่�อ

จัด้ทีำาเป็นแนวปฏิิบัติ (guideline) สำาหรีับป้องกันการีทีำาผู้ิด้

รีะเบียบในอนาคต 

การคุ�มครองข้�อม้ลเพื�อสร�างความมั่นใจึ 
ภาครีัฐสามารีถูทีำาให้ปรีะช้าช้นมีความเช้่�อใจทีี�จะให้

ข้อม้ลมากขึ�นได้้อย่างไรี ด้รี.ฐิติรีัตน์ เห็นว่า ภาครีัฐต้องมี

แนวคิด้และความตั�งใจทีี�โปรี่งใส สามารีถูอธิ์ิบายได้้ว่า จะนำา

ข้อม้ลทีี�เก็บไว้ไปใช้้เพื่่�ออะไรี เช้่น เพื่่�อให้ธิ์ุรีกิจนำาไปใช้้สรี้าง

นวัตกรีรีมใหม่ๆ หรี่อเพื่่�อให้ภาคปรีะช้าช้นใช้้ในการีตรีวจ

สอบ และใช้้ข้อม้ลโด้ยคุ้มครีองความเป็นส่วนตัวและมีความ

ปลอด้ภัย ทีั�งนี� ต้องยินด้ีทีี�จะรีับฟังและตอบคำาถูามกับสังคม

ได้้ เม่�อเปิด้เผู้ยข้อม้ลแล้วถู้กวิพื่ากษี์วิจารีณ์์

อีกทีั�งหลายคนทีี�ทีำางานกับข้อม้ลมักจะรี้้สึกว่าการี

คุม้ครีองขอ้ม้ลสว่นบคุคลเปน็อุปสรีรีคในการีใช้้ขอ้ม้ล เรี่�องนี�

จำาเปน็ทีี�จะต้องปรีบัวธิิ์คีดิ้ใหม ่วา่การีใช้้ขอ้ม้ลโด้ยทีี�คุ้มครีอง

ความเป็นส่วนตัว จะทีำาให้เรีาสามารีถูใช้้ข้อม้ลได้้ด้ียิ�งขึ�น

ด้รี.สุพื่จน์ กล่าวว่า ทีาง DGA มีส่วนสรี้างความ

มั�นใจให้แก่ปรีะช้าช้น โด้ยการีจัด้ทีำาธิ์รีรีมาภิบาลข้อม้ลภาค

รีัฐ กำาหนด้สิทีธิ์ิ หน้าทีี� และความรีับผู้ิด้ช้อบของผู้้้มีส่วนได้้

เสียในการีบรีิหารีจัด้การีข้อม้ล เพื่่�อให้หน่วยงานรีัฐทีั�งหมด้

เข้าใจและนำาไปใช้้เป็นแนวทีางด้ำาเนินการี มีมาตรีการีและ

หลักปรีะกันในการีคุ้มครีองข้อม้ลให้มีความมั�นคงปลอด้ภัย

สำาหรัีบเร่ี�องการีคุ้มครีองข้อม้ลส่วนบุคคลก็เป็นอีก

เรี่�องหนึ�งทีี� DGA ให้ความสำาคัญ ตัวอย่างเช้่น แอปพื่ลิเคช้ัน

หมอช้นะ ซึ่ึ�งเป็นรีะบบเก็บข้อม้ลการีเด้ินทีางของปรีะช้าช้น 

ทีี�พื่ัฒนารี่วมกับภาคปรีะช้าช้น เพื่่�อใช้้ตรีวจสอบและ

ปรีะเมินความเสี�ยงในการีติด้เช่้�อโควิด้-19 มีการีออกแบบ

แอปพื่ลิเคช้ันทีี�คำานึงถูึงการีรีักษีาความเป็นส่วนตัวของ

ข้อม้ลตั�งแต่แรีก (Privacy by Design) โด้ยเขียนโค้ด้ของ

แอปพื่ลิเคช้ันเป็น Open source และ Open log ให้สามารีถู

ตรีวจสอบได้้ มกีารีขอความยินยอมในการีเก็บข้อม้ลจากผู้้ใ้ช้้ 

โด้ยเก็บและวิเครีาะห์ข้อม้ลแบบไม่รีะบุตัวตน (เป็น Anony-

mous ID) มกีารีตั�งคณ์ะกรีรีมการีธิ์รีรีมาภิบาลขอ้ม้ลทีี�มาจาก

ภาครีัฐ ภาคปรีะช้าช้น และภาควิช้าการี เพื่่�อให้การีจัด้การี

ข้อม้ลเกิด้ความโปรี่งใส

ข้�อม้ลกับการม่ส่วนร่วมจึากภาคเอกชนและประชา
สังคม

ภาคเอกช้นและภาคปรีะช้าสังคมมีส่วนร่ีวมในการี

ให้ข้อม้ลและใช้้ข้อม้ลเพื่่�อเพื่ิ�มความโปรี่งใสของภาครีัฐ โด้ย

ทีาง DGA เข้าไปร่ีวมพื่ัฒนารีะบบ e-GP (e-Government 

Procurement) ของกรีมบัญชี้กลาง เพื่่�อสร้ีางความโปร่ีงใส

ในกรีะบวนการีจัด้ซึ่่�อจัด้จ้างภาครีัฐ การีบรีิหารีสัญญา และ

กรีะบวนการีการีเบิกจ่าย ให้ปรีะช้าช้นสามารีถูเข้าไปตรีวจ

สอบได้้

นอกจากการีมีส่วนร่ีวมในการีตรีวจสอบ ด้รี.ฐิติรัีตน์ 

เสรีิมว่า ภาคเอกช้นและปรีะช้าสังคมจะมีส่วนร่ีวมสะท้ีอน

ปญัหาและขอ้ตดิ้ขัด้ทีี�เกิด้ขึ�นจากการีเปดิ้เผู้ยขอ้ม้ล เน่�องจาก

การีเปิด้เผู้ยข้อม้ลอาจนำาไปส่้ผู้ลกรีะทีบทีี�ไม่คาด้คิด้ได้้ เช้่น 

ในบางปรีะเทีศู การีเปิด้เผู้ยข้อม้ลนำาไปส้่การีแบ่งแยกและ

การีเล่อกปฏิิบัติบนฐานของข้อม้ล แม้ปัจจุบันในไทียยังไม่มี

การีพื่้ด้ถูึงปรีะเด็้นดั้งกล่าวมากนัก แต่เม่�อเรีามีข้อม้ลและ

เช่้�อมโยงข้อม้ลรีะหว่างกันมากขึ�น ปัญหาด้ังกล่าวอาจเกิด้

ขึ�นได้้ จึงต้องการีการีมีส่วนรี่วมจากทีุกฝ่่าย เพื่่�อให้มองเห็น

ผู้ลกรีะทีบทีี�รีอบด้้านก่อนทีี�จะเปิด้เผู้ยข้อม้ล 

โดย่สรุป รีัฐทีี�สมารี์ตจำาเป็นจะต้องมีรีะบบข้อม้ลทีี�ด้ี

เพื่่�อใช้้ปรีะกอบการีด้ำาเนินนโยบายต่างๆ ทีั�งนี� ในการีสร้ีาง

รีะบบข้อม้ลทีี�ด้ี ภาครีัฐต้องมีการีเก็บข้อม้ลอย่างเป็นรีะบบ

และเปิด้เผู้ยข้อม้ลให้ปรีะช้าช้นสามารีถูตรีวจสอบได้้ ลด้

อุปสรีรีคใน การีเก็บและเปิด้เผู้ยข้อม้ลทัี�งทีางด้้านเทีคโนโลยี

และกฎรีะเบียบ มีการีเช้่�อมโยงข้อม้ลเพื่่�อเช่้�อมการีทีำางาน

รีะหว่างหน่วยงาน คุ้มครีองความปลอด้ภัยและความเป็น

ส่วนตัวของข้อม้ลเพื่่�อสร้ีางความมั�นใจให้กับปรีะช้าช้น รีวม

ทีั�งเพื่ิ�มการีมีส่วนรี่วมจากภาคเอกช้นและภาคปรีะช้าสังคม

ในการีบริีหารีจัด้การี และใช้้ปรีะโยช้น์จากข้อม้ล เพื่่�อให้ได้้

รีับการียอมรีับจากทีุกฝ่่ายในสังคม
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