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สถาบัันวิิจััยเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเทศไทย  
(ทดีีีอาร์ไอ) ได้ีเผยแพื่ร่ “รายงานทีดีีอาร์ไอ” 
(ชื่่�อเดีิมวิ่า “สมุดีปกขาวิทีดีีอาร์ไอ”) มา 
ตั้ั�งแตั้่เดีือนสิงหาคม 2536 โดียคัดีสรร 
กลั่ั�นกรองงานวิิจััยตั้่างๆ มานำาเสนออย่าง 
เรียบัง่ายเพ่ื่�อจัุดีประกายให้เกิดีการวิิพื่ากษ์์ 
วิิจัารณ์์
 “รายงานทีดีีอาร์ ไอ”มีโอกาสรับัใชื่้ 
สังคมไทยมาตั้ลั่อดี ทั�งเป็นรายสะดีวิกแลั่ะ 
ปรับัมาเป็นรายเดีือนในระยะตั้่อมาพื่ร้อมทั�ง 
ยังคงนำาเสนอเร่�องราวิตั้่างๆ อย่างเรียบัง่าย 
แบับัเป็นมิตั้รต่ั้อควิามสนใจัใคร่ร้้ของผ้้อ่าน
ทั�วิไปเชื่่นเดีิม

บรรณาธิิการบริหาร
จิิรากร ยิ่่�งไพบููลยิ่์วงศ์์
กองบรรณาธิิการ
วัฒนา กาญจินาน่จิ
ผู้้�เขีียน
ศ์ุภณััฏฐ์์ ศ์ศ์่วุฒ่วัฒน์
ออกแบบ
KANITP .

รายิ่งานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 188
พฤษภาคม 2565

ที่มา: การนำาเสนอในการสัมมนาสาธารณัะ 
ทีีดีีอาร์ไอประจิำาป ี2564 เร่�อง “ความทีา้ทีายิ่
และจิินตนาการแห่่งโลกให่ม่: โมเดีลให่ม่
ในการพัฒนาประเทีศ์ห่ลังโควิดี-19” ใน 
รูปแบูบู virtual conference เม่�อวันทีี� 16 
พฤศ์จิิกายิ่น 2564  

คุณัศ์ุภณััฏฐ์์ ศ์ศ์่วุฒ่วัฒน์ เป็นนักวิชาการ ฝ่่ายิ่นโยิ่บูายิ่ดี้านการปฏ่รูปการศ์ึกษา 
สถาบูันวิจิัยิ่เพ่�อการพัฒนาประเทีศ์ไทียิ่
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ปรับรัฐราชการไทย
สู่้�รัฐเครือขี�าย
ให�ตอบสู่นองโลกใหม�

ประเด็็นที่่�จะพูดู็คุุยกัันในวันัน่� คุอื ปรบัรฐัราชกัาร
ไที่ยสูู่�รฐัเคุรือข่�าย ให้ต้อบสู่นองโลกัให้ม่� จากักัารนำเสู่นอ
ในกัารสู่ัม่ม่นาสู่าธารณะท่ี่ด่็อาร์ไอแบบ virtual 2 วัันที่่�
ผ่�านม่าแสู่ด็งให้้เห้็นวั�าประเที่ศไที่ยกัำลังเผ่ชิญกัับโจที่ย์
ที่่�ซัับซั้อนและยากัข้่�นในโลกัให้ม่�ห้ลังโคุวิัด็-19 ที่ั�งในแง�
กัารฟื้้�นฟูื้เศรษฐกิัจห้ลงัวักิัฤตโิคุวัดิ็ กัารลงทุี่นสู่รา้งที่กััษะ
ให้ม่�ให้้กัับแรงงาน กัารปรับตัวัเข่้าสูู่�เศรษฐกัิจสู่่เข่่ยวัซั้�ง
ตอ้งสู่ร้างสู่ม่ดุ็ลระห้วั�างคุวัาม่เป็นม่ติรต�อสู่ิ�งแวัด็ล้อม่และ
คุุณภาพูชว่ัติข่องคุน รวัม่ถึง้กัารสู่รา้งระบบสู่วััสู่ด็กิัารถ้ึวัน
ห้น้าท่ี่�ไม่�ที่ิ�งใคุรไว้ัข่้างห้ลัง ที่ั�งน่� โจที่ย์เห้ล�าน่�จะประสู่บ
คุวัาม่สู่ำเร็จไม่�ได้็ถึา้ไม่�ม่่คุณุภาพูรัฐที่่�ด่็ แล้วัรัฐไที่ยพูร้อม่
แคุ�ไห้นในกัารตอบสู่นองโลกัให้ม่�? และรัฐคุวัรจะปรับ
ตัวัอย�างไร? 

ในโลกัให้ม่�นั�นภาคุรัฐที่่�ด่็จะตอ้งแกัโ้จที่ย์ท่ี่�สู่ำคุญั
ให้ไ้ด็อ้ย�างนอ้ย 3 ม่ติ ิซั้�งรฐัไที่ยพูรอ้ม่ม่ากันอ้ยแคุ�ไห้นใน
แต�ละม่ิตินั�น ด็ูจากัผ่ลงานย้อนห้ลัง และเปร่ยบเที่่ยบกัับ
ตัวัอย�างที่่�ด็่ในต�างประเที่ศ

มิติิทิี่่� 1 การแก้โจที่ย์์ที่่�เกิดขึ้้�นอย์า่งฉับัไว ไม่ิม่ิ
คำติอบแน่ชััด กัารจัด็ห้าวััคุซั่นโคุวิัด็-19 ซั้�งเป็นโรคุ
อุบัติให้ม่� ไม่�ม่่วััคุซั่น ไม่�ม่่ใคุรรู้แน�ชัด็วั�าจะผ่ลิตอย�างไร 
โด็ยเฉล่�ยใช้เวัลาถึ้ง 10 ปีในกัารผ่ลิตวััคุซั่น แต�สู่ห้รัฐฯ 
สู่าม่ารถึผ่ลิตได็้ภายในปีเด่็ยวั เบื�องห้ลังคุวัาม่สู่ำเร็จนั�น
เกัิด็จากัปฏิิบัติกัารเปิด็วัาร์ปคุวัาม่เร็วัสูู่ง (Operation 
Warp Speed) ปฏิิบตักิัารด็งักัล�าวัม่่ 2 องค์ุประกัอบสู่ำคุญั
คุือ 1) กัารลด็ข่ั�นตอนในกัารที่ด็ลองและผ่ลิต 2) รัฐร�วัม่
ลงทีุ่นกัับภาคุเอกัชนที่ั�งในกัารพูัฒนา ผ่ลิต ที่ำสู่ัญญาซัื�อ
ข่ายล�วังห้น้าแม่้จะไม่�แน�ใจวั�าจะประสู่บคุวัาม่สู่ำเร็จห้รือ
ไม่� (ไม่�สู่ำเร็จเพู่ยง 1 จากั 6 บริษัที่) เพูื�อจูงใจให้้ภาคุ
เอกัชนเข้่าม่าพัูฒนาวััคุซั่นจำนวันม่ากั ในข่ณะที่่�โจที่ย์
ข่องประเที่ศไที่ยคุือกัารจัด็ห้าวััคุซั่น พูบวั�าม่่คุวัาม่ล�าช้า
ในกัารอนุม่ตั ิเจรจาต�อรอง และที่ำสัู่ญญา ไม่�เปดิ็กัว้ัางให้้
ภาคุเอกัชนและองคุ์กัรปกัคุรองสู่�วันที่้องถึิ�น (อปที่.) ร�วัม่
จดั็ห้าวััคุซัน่ ซั้�งสู่�งผ่ลให้ไ้ด็ว้ัคัุซัน่ชา้ ไม่�เพูย่งพูอต�อคุวัาม่
ต้องกัาร เกัิด็คุวัาม่สูู่ญเสู่่ยช่วัิตและสู่ร้างคุวัาม่เสู่่ยห้าย
ที่างเศรษฐกัิจที่่�คุวัรจะห้ล่กัเล่�ยงได็้ ที่ำให้้เปิด็ประเที่ศได็้
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ช้าลง ซ้ั�งกัารปิด็ประเที่ศแต�ละเด็ือนสู่ร้างคุวัาม่เสู่่ยห้าย
ต�อเศรษฐกัิจสูู่งถึ้งห้ม่ื�นห้รือแสู่นล้าน

มิิติิที่่� 2 การแก้โจที่ย์์ที่่�ซัับซั้อนหลาย์มิิติิ กัาร
แกั้ปัญห้าม่ลพูิษที่างอากัาศ ซั้�งม่่คุวัาม่ซัับซั้อนเกั่�ยวัพูัน
กัับห้ลายด้็านทัี่�งสู่ิ�งแวัด็ล้อม่ อุตสู่าห้กัรรม่ และผ่ังเมื่อง 
ตัวัอย�างเมื่องห้ลุยสู่์วัิลล์ ซั้�งเป็นเมื่องที่่�ม่่สู่ภาพูอากัาศ
แย�ที่่�สู่ดุ็ในสู่ห้รฐัอเม่รกิัา ที่ำให้ป้ระชาชนได็ร้บัผ่ลกัระที่บ
จากักัารเป็นห้อบฉุกัเฉินจำนวันม่ากั จ้งได็้ม่่โคุรงกัารท่ี่�
เม่อืงห้ลยุสู่วิ์ัลล์ร�วัม่ม่อืกัับสู่ตารท์ี่อัพู-มู่ลนธิเิพูื�อลด็อากัาร
ห้อบฉกุัเฉิน โด็ยแจกัเซันเซัอร์ให้ป้ระชาชนนำไปติด็ที่่�ยา
พู�นฉุกัเฉิน ซั้�งจะสู่�งข่อ้ม่ลูทัี่�งเวัลา คุวัาม่ถึ่� และสู่ถึานท่ี่�ใน
กัารฉ่ด็ ไปยังแอปพูลิเคุชัน (แอป) เพูื�อประม่วัลผ่ลเชื�อม่
โยงกัับข่้อมู่ลคุุณภาพูอากัาศ ตัวัแอปจะม่่กัารแจ้งเตือน
ให้้ห้ล่กัเล่�ยงพูื�นท่ี่�เสู่่�ยงพูร้อม่วัิธ่กัารป้องกััน โคุรงกัารน่�
ช�วัยลด็ผ่ลกัระที่บต�อตัวับุคุคุล ที่ำให้้วัันที่่�คุนไข้่ม่่อากัาร
ฉุกัเฉินลด็จากั 180 วััน เห้ลือ 36 วัันใน 1 ปี นอกัจากั
น่�ยังที่ำให้้เกิัด็กัารเปล่�ยนแปลงเชิงโคุรงสู่ร้าง ซั้�งพูบวั�า
พูื�นท่ี่�เสู่่�ยงอยู�ที่างฝัั่�งตะวัันตกัข่องเมื่อง จ้งม่่กัารปรับ
เม่ืองให้้สู่ะอาด็ม่ากัข่้�น ปลูกัต้นไม่้ ลด็อุตสู่าห้กัรรม่ และ
ให้ร้ถึบรรทุี่กัห้ล่กัเล่�ยงเสู้่นที่าง สู่ำห้รับประเที่ศไที่ย เรื�อง
ม่ลพูิษที่างอากัาศเป็นวัาระแห้�งชาติกัวั�า 15 ปีแล้วัแต�ยัง
ไม่�ม่่แนวัที่างแกั้ไข่ที่่�ชัด็เจน เช�น ปัญห้าฝัุ่�นพูิษ PM 2.5 
รฐับาลยังเนน้กัารแก้ัปญัห้าเฉพูาะห้น้าด็ว้ัยกัารฉด่็น�ำ ที่ำ
ฝั่นห้ลวัง ห้รือปัญห้ารถึเม่ล์คุวัันด็ำและกัารเผ่าในพูื�นท่ี่�
เกัษตรกั็ยังม่่คุ�อนข่้างม่ากั เนื�องจากัไม่�ม่่กัารที่ำงานร�วัม่
กัันระห้วั�างห้น�วัยงานอย�างเป็นรูปธรรม่ ปญัห้าเห้ล�าน่�กั�อ
ให้้เกัิด็ผ่ลเสู่่ยต�อช่วัิตและเศรษฐกัิจเป็นอย�างม่ากั1

มิติิทิี่่� 3 ดำเนินโครงการขึ้นาดใหญ่เ่พ่ื่�อพื่ฒันา
ประเที่ศ โคุรงกัารสู่ำรวัจอวักัาศม่่คุวัาม่คุ้กัคุักัเป็นอย�าง
ม่ากัในประเที่ศสู่ห้รัฐอเม่ริกัา โด็ย NASA ปรับเปล่�ยนวัิธ่
คุิด็ในกัารผ่ลิตยาน จากัเดิ็ม่ที่่�ม่องวั�าตัวัเองม่่ศักัยภาพู
ในกัารผ่ลิตยานม่ากัที่่�สุู่ด็ เปล่�ยนม่าม่องห้าภาคุเอกัชน

ที่่�อาจม่่ศักัยภาพูและนวััตกัรรม่ที่่�ด็่กัวั�า ปรับวัิธ่กัารจ้าง
เห้ม่าโด็ยไม่�ระบุวั�าต้องผ่ลิตยานแบบใด็ ผ่ลปรากัฏิวั�า
เอกัชนสู่าม่ารถึผ่ลิตยานได็้ในราคุาที่่�ต�ำกัวั�าถึ้ง 10 เที่�า 
ผ่ลประโยชน์นั�นเกิัด็ข้่�นกัับทุี่กัฝั่�าย โด็ย NASA ได้็ยาน
ในต้นทีุ่นท่ี่�ต�ำลง สู่�วันภาคุเอกัชนสู่าม่ารถึนำยานไป
ต�อยอด็ที่ำกิัจกัรรม่เชิงพูาณิชย์ นอกัจากัน่� NASA ยัง
ม่่คุวัาม่พูยายาม่ถึ�ายโอนคุวัาม่รู้และเที่คุโนโลย่ให้้ภาคุ
เอกัชนนำไปพูัฒนาต�อยอด็ในโคุรงกัารข่องตนเอง เช�น 
กัารเปิด็ศูนย์วัิจัยออกัแบบ พูัฒนาที่ด็สู่อบยานและ
สู่�วันประกัอบ เปิด็กัารฝึั่กัอบรม่ให้้นักับินอวักัาศเอกัชน 
สู่ำห้รับประเที่ศไที่ยเองก็ัม่่โคุรงกัารสู่�งยานอวักัาศข่อง
ไที่ยข่้�นไปสูู่�ด็วังจันที่ร์ภายใน 7 ปี นำม่าซั้�งข่้อสู่งสู่ัยใน
สู่ังคุม่วั�าประเที่ศไที่ยจะสู่�งยานข้่�นไปด็วังจันที่ร์ได้็จริง
ห้รือไม่� ข่้อสู่งสู่ัยด็ังกัล�าวัตั�งคุำถึาม่กัับประสู่ิที่ธิภาพูกัาร
บริห้ารจัด็กัารข่องภาคุรัฐ กัระที่ั�งโคุรงกัารข่นสู่�งภาคุ
พูื�นด็ินธรรม่ด็าอย�างรถึไฟื้รางคูุ�ซั้�งรางรถึไฟื้น�าจะพูร้อม่
เปิด็ใช้บริกัารในปีห้น้า แต�กัารจัด็ซัื�อห้ัวัรถึจักัรให้ม่�ยังไม่�
เพูย่งพูอที่่�จะที่ด็แที่นหั้วัรถึจกััรเกั�าที่่�ปลด็ระวัาง และอาจ
ไม่�เพูย่งพูอท่ี่�จะรองรบักัารใชง้านรถึไฟื้รางคูุ�ท่ี่�เพูิ�ม่ข้่�น กั�อ
ให้้เกัิด็ต้นทีุ่นคุ�าเสู่่ยโอกัาสู่จำนวันม่ากั

จากัม่ติทิี่ั�ง 3 ด็งักัล�าวัแสู่ด็งให้เ้ห้น็วั�ารัฐไที่ยแบบ
เด็ิม่ไม่�สู่าม่ารถึไปต�อในโลกัให้ม่� ไม่�สู่าม่ารถึตอบสู่นอง
ต�อเรื�องท่ี่�เกัดิ็ข่้�นได็อ้ย�างฉบัไวั เช�นกัรณ่กัารจดั็ห้าวัคัุซัน่ 
โคุวิัด็-19 เพูราะรัฐไที่ยยังม่่ลักัษณะรวัม่ศูนย์ ย้ด็ติด็กัับ
กัฎระเบ่ยบคุ�อนข่้างม่ากั ไม่�สู่าม่ารถึแกั้ปัญห้าโจที่ย์ที่่�
ม่่คุวัาม่ซัับซั้อนห้ลากัห้ลายม่ิติอย�างม่ลพูิษที่างอากัาศ 
เพูราะห้น�วัยงานรัฐยังคุงที่ำงานแยกัสู่�วัน และไม่�สู่าม่ารถึ
ตอบสู่นองต�อโคุรงกัารข่นาด็ให้ญ�อย�างโคุรงกัารรถึไฟื้ราง
คูุ� เพูราะกัารบริห้ารท่ี่�ข่าด็ประสิู่ที่ธิภาพู ห้ัวัใจสู่ำคัุญใน
กัารปรับตัวัข่องรัฐคุือกัารที่ำงานแบบเคุรือข่�าย ซั้�งม่่องคุ์
ประกัอบ 2 อย�างด็้วัยกััน คุือ

1) สู่รา้งความิร่วมิม่ิอกัับภาคุเอกัชน ภาคุสัู่งคุม่ 
โด็ยรฐัจะตอ้งไม่�ม่องวั�าตวััเองรูด้็ท่ี่่�สู่ดุ็ ม่องออกัไปภายนอกั 
องค์ุกัร ม่องวั�าภาคุเอกัชน ภาคุสัู่งคุม่ ม่่ศกััยภาพูเพูย่งพูอ 
ที่่�จะช�วัยแกั้ปัญห้าได็้ 

1    ในปี 2556 มีผ้้เสียชื่ีวิิตั้จัากมลั่พื่ิษ์ทางอากาศกวิ่า 4.8 หมื�นคน (World 
Bank & Institute for Health Metrics and Evaluation, 2016)
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2) ปรับกัารที่ำงานให้้ม่่ความิย่์ดหย่่์น มุ่�งเน้น
ที่่�ผ่ลลัพูธ์ม่ากักัวั�ากัารย้ด็ติด็กัับข่ั�นตอน รวัม่ถึ้งกัารกัล้า
เสู่่�ยง ที่ด็ลองที่ำสู่ิ�งให้ม่� และยอม่รับคุวัาม่ล้ม่เห้ลวั

ห้ากัแบ�งประเภที่ข่องรฐัจากัมิ่ตคิุวัาม่ร�วัม่ม่อืและ
คุวัาม่ยืด็ห้ยุ�น จะสู่าม่ารถึแบ�งได็้เป็น 4 กัลุ�ม่ ด็ังน่�

1) รฐัราชกัาร (ไที่ย) ยด้็ตดิ็กับักัฎระเบ่ยบ ที่ำงาน
แบบแยกัสู่�วัน ม่่คุวัาม่ร�วัม่มื่อน้อย ม่่กัารจัด็ซัื�อจัด็จ้าง 
ที่่�ระบุรายละเอ่ยด็เป็นข่ั�นตอน

2) รั ฐบาลท้ี่องถึิ�น  เ น้นกัารแกั้ ปัญห้าให้้
ประชาชนโด็ยไม่�ย้ด็ติด็กัับตัวัสู่ายงานเป็นห้ลักั แต�ม่่ข่้อ
จำกััด็จากักัารใช้ศักัยภาพูภายในองค์ุกัรตนเอง ไม่�สู่ร้าง
คุวัาม่ร�วัม่ม่ือกัับภายนอกั

3) รัฐบาลที่่�เน้นจ้างเอกัชน เปิด็กัวั้างให้้ภาคุ
เอกัชนและภาคุสู่งัคุม่เข่า้ม่าม่่สู่�วันร�วัม่แต�ยงัม่่ปญัห้าจากั
กัารที่ำงานแยกัสู่�วัน

4) ที่ำงานแบบเคุรือข่�าย ม่่คุวัาม่ร�วัม่มื่อกัับ
ภายนอกั เปดิ็โอกัาสู่ให้ภ้าคุเอกัชนและภาคุสู่งัคุม่ม่าร�วัม่
คุิด็ร�วัม่ที่ำ ภายในภาคุรัฐเองกั็ม่่คุวัาม่ยืด็ห้ยุ�น ปรับกัฎ
ระเบ่ยบต�างๆ มุ่�งสูู่�กัารที่ำงานให้้เกัิด็ผ่ลลัพูธ์

ในโม่เด็ลข่องรัฐเคุรือข่�าย ภาคุรัฐไม่�จำเป็นต้อง
เปน็ศูนย์กัลางห้รือผู่สู้่ร้าง แต�ต้องเปิด็กัว้ัางให้้ทุี่กัภาคุสู่�วัน 
สู่าม่ารถึเปน็ผู่น้ำในกัารสู่รา้งเคุรือข่�าย สู่�วันภาคุรัฐเข่า้ไป
เชื�อม่ต�อกัารที่ำงานต�างๆ ที่ั�งน่� ในประเที่ศไที่ยก็ัม่่ตวััอย�าง
ห้น�วัยงานภาคุรัฐแบบเคุรือข่�ายที่่�ด็่ เช�น

กัรม่สู่รรพูากัรตั�งเป้าห้ม่ายท่ี่�จะปรับปรุงระบบ
บริกัารให้้สู่ะด็วักัและง�ายสู่ำห้รับประชาชน เพูื�อไปให้้ถ้ึง
เปา้ห้ม่ายนั�นกัรม่สู่รรพูากัรไม่�ได้็ลงมื่อที่ำเองที่ั�งห้ม่ด็ แต�
เปดิ็โอกัาสู่ให้ภ้าคุสู่�วันต�างๆ ม่าช�วัยคิุด็ช�วัยออกัแบบ เช�น 
กัารจัด็กัิจกัรรม่ Hackatax เชิญชวันกัลุ�ม่ start-up และ
ผู้่ประกัอบกัารรุ�นให้ม่�ม่าที่ำงานร�วัม่กัับเจ้าห้น้าท่ี่�กัรม่
สู่รรพูากัร จดั็ที่ม่่แข่�งข่นัพูฒันาแอปบรกิัารภาษต่�างๆ โด็ย
ม่่ผู่ช้นะคืุอ iTax ซั้�งพัูฒนาแอปช�วัยร้านคุ้าออนไลน์จดั็กัาร
เรื�องภาษ่โด็ยอัตโนม่ัติ ที่ำให้้ลด็ต้นทีุ่นและภาระข่องผู่้ใช้
บริกัาร นอกัจากั iTax จะได็้เงินรางวััลเพูื�อพูัฒนาแอป 
ด็ังกัล�าวัแล้วั กัรม่สู่รรพูากัรยังเปิด็โอกัาสู่ให้้ iTax นำ 

แอปม่าที่ด็ลองใช้จริง พูร้อม่ผ่�อนคุลายกัฎระเบ่ยบต�างๆ 
ให้้ด็้วัย

เคุรือข่�าย PODD (ผ่�อด่็ด่็ ซั้�งแปลวั�าด็ูด่็ด่็ เป็น
ภาษาเห้นอื) คุอืเคุรอืข่�ายเฝั่า้ระวังัโรคุระบาด็ในสัู่ตวั ์รเิริ�ม่
โด็ยมู่ลนิธิ Ending Pandemics ร�วัม่กัับม่ห้าวัิที่ยาลัย
เชย่งให้ม่� และ OpenDream ออกัแบบแอปให้ป้ระชาชนใน
ชมุ่ชนรายงานกัารตายข่องสัู่ตวัท์ี่่�ผ่ดิ็ปกัติ ห้รอืกัารป�วัยที่่�
ผ่ดิ็ปกัติข่องคุนในชุม่ชน โด็ยจะนำข้่อมู่ลม่าวิัเคุราะห์้ ห้ากั
เกัิด็คุวัาม่เสู่่�ยงข่้�น กั็จะแจ้งต�อกัรม่ปศุสู่ัตวั์ สู่าธารณสูุ่ข่
จังห้วััด็ และ อบจ.เช่ยงให้ม่� เพูื�อป้องกัันกัารแพูร�ระบาด็ 
ระบบด็ังกัล�าวัที่ำให้้กัารตรวัจสู่อบและป้องกัันกัารแพูร�
ระบาด็ที่ำได็้รวัด็เร็วัยิ�งข่้�น จากัเด็ิม่ที่่�กัรม่ปศุสู่ัตว์ัเคุยใช้
เวัลาถึ้ง 6 เด็ือนแต�ก็ัยังไม่�สู่าม่ารถึป้องกัันได้็ แต�ระบบ
ด็ังกัล�าวัสู่าม่ารถึช�วัยลด็ระยะเวัลาในกัารตรวัจจับเห้ลือ
เพู่ยง 3 วััน

นอกัจากัน่�ยังม่่ตัวัอย�างจากัภาคุท้ี่องถึิ�นอ่กัคืุอ 
เที่ศบาลแสู่นสูุ่ข่ ซั้�งประสู่บปัญห้าจำนวันผู่้สูู่งอายุสูู่งข่้�น
ถึ้ง 18% และสู่�วันให้ญ�เป็นผู่้ป�วัยติด็เต่ยง จ้งริเริ�ม่ระบบ 
Smart Safety ร�วัม่กัับม่ห้าวิัที่ยาลัยบูรพูา และบริษัที่
เอกัชนจำนวันห้น้�ง ออกัแบบสู่ายคุล้องคุอ สู่ายห้อ้ยข่อ้มื่อ
อจัฉรยิะ ที่่�ผู่สูู้่งอายุสู่าม่ารถึกัด็ปุ�ม่ฉกุัเฉนิเพูื�อเร่ยกัเพูื�อน
บ้าน ห้รือที่่ม่ช�วัยเห้ลือในกัรณ่ที่่�เกัิด็เห้ตุฉุกัเฉิน

ตัวัอย�างเห้ล�าน่�สู่ะที่้อนให้้เห็้นศักัยภาพูกัาร
ที่ำงานแบบเคุรือข่�าย แต�กั็ยังม่่ข่้อจำกััด็อยู�ม่ากัที่่�สู่�งผ่ล
ให้้ที่ำงานได็้ไม่�เต็ม่ที่่� เช�นในกัรณ่ข่องเที่ศบาลแสู่นสูุ่ข่ 
กัารใชง้บประม่าณเพูื�อซัื�อเที่คุโนโลยสู่่ำห้รบัด็แูลผู่สู้่งูอายุ  
จะต้องสู่ม่ัคุรเป็นเม่ืองอัจฉริยะกั�อน ซั้�งใช้เวัลาถึ้ง 2 ปีใน
กัารสู่มั่คุร ถึ้าต้องกัารเชื�อม่โยงเคุรือข่�ายกัับอาสู่าสู่มั่คุร
ห้รือผู่้ดู็แลในพูื�นท่ี่�กั็ยังที่ำได็้ยากัเพูราะภารกัิจดั็งกัล�าวั
เป็นข่องกัรม่กัิจกัารผู่้สูู่งอายุ ซั�ำยังม่่ระเบ่ยบที่่�จำกััด็กัาร
ใช้งบประม่าณ เช�นเที่ศบาลไม่�สู่าม่ารถึใช้เงินในกัารช�วัย
เห้ลอืผู่สู้่งูอายุที่่�ม่่ภาวัะพู้�งพิูงได้็เกันิ 9,000 บาที่ต�อคุนต�อ
ปี ที่ำให้้ไม่�สู่าม่ารถึใช้เที่คุโนโลย่ที่่�ที่ันสู่ม่ัยได็้

ที่่�ผ่�านม่าประเที่ศไที่ยกั็เคุยม่่แอปที่่�ให้้ประชาชน
รายงานปัญห้าต�างๆ ข่องเม่ือง เช�น ถึนนเสู่่ย ปัญห้าข่ยะ 
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แอปประเภที่น่�ม่่ในห้ลายประเที่ศ และประสู่บคุวัาม่สู่ำเรจ็
อย�างม่ากัในอินโด็น่เซัย่จนม่่กัารข่ยายธรุกัจิสูู่�ต�างประเที่ศ 
แต�ในกัรณ่ประเที่ศไที่ยกัลับประสู่บคุวัาม่ล้ม่เห้ลวัเพูราะ
รัฐราชกัารไที่ยไม่�ตอบสู่นองต�อข่้อมู่ล ต�อกัารรายงาน
ข่องประชาชนที่่�สู่�งเข่้าม่าผ่�านแอป ซั้�งสูุ่ด็ที่้ายที่ำให้้แอป 
น่�ถึกูัยกัเลกิัไป ที่ั�งห้ม่ด็น่�สู่ะที่อ้นให้เ้ห็้นวั�ารฐัราชกัารไที่ย
ม่องแต�โคุรงกัารข่องตัวัเองห้รือข่้อมู่ลข่องตัวัเอง แต�ไม่�
พูิจารณาถ้ึงผ่ลลัพูธ์ที่่�เกิัด็ข่้�นกัับประชาชน  รวัม่ถ้ึงไม่�
ม่องเห้็นผ่ลประโยชน์ร�วัม่ที่่�จะเกัิด็ข่้�นจากักัารร�วัม่ม่ือกััน
ระห้วั�างภาคุรัฐและประชาชน ซั�ำร้ายไปกัวั�านั�น ภาคุรัฐ
ไที่ยแบบรวัม่ศูนย์ยังม่่กัารด็ูด็ซัับที่รัพูยากัรจำนวันม่ากั
จากัภาคุสู่�วันอื�นๆ ห้ากัดู็จากัสัู่ด็สู่�วันบุคุลากัรข่องภาคุ
รัฐแล้วั จะพูบวั�าร้อยละ 60 อยู�ที่่�สู่�วันกัลาง อ่กัร้อยละ 22 
อยู�ที่่�สู่�วันภูมิ่ภาคุและม่่เพูย่งแคุ�ร้อยละ 18 ที่่�อยู�ในท้ี่องถิึ�น 
เมื่�อพูิจารณางบประม่าณซั้�งเป็นภาษ่ท่ี่�รัฐบาลจัด็เกั็บไป
นั�น ม่่ถึง้รอ้ยละ 40 ที่่�ใช้ไปกัับงบบุคุลากัรในข่ณะท่ี่�ม่่เพูย่ง
ร้อยละ 30 เที่�านั�นที่่�เป็นงบพูัฒนาประเที่ศ นอกัจากันั�น
ภาคุรฐัยงัออกักัฎระเบ่ยบต�างๆ ที่่�สู่ร้างตน้ที่นุที่่�ไม่�จำเปน็
ให้้กัับภาคุเอกัชนและภาคุประชาชน จากักัารศ้กัษาข่อง 
ที่่ด็่อาร์ไอที่่�ได็สู้่ำรวัจม่ากักัวั�า 1,000 กัระบวันงานข่องรฐั
ไที่ยพูบวั�าม่่กัารสู่ร้างต้นทีุ่นที่่�ไม่�จำเป็นถึ้ง 1.3 แสู่นล้าน
บาที่ต�อปี2  เมื่�อพิูจารณาดู็ในกัรณ่ท่ี่�ภาคุรัฐพูยายาม่สู่ร้าง
คุวัาม่ร�วัม่มื่อระห้วั�างภาคุเอกัชนห้รือภาคุประชาสัู่งคุม่ก็ั
จะพูบวั�าภาคุรัฐมั่กัจะกัำห้นด็กัรอบและกัระบวันกัารข่ั�น
ตอนต�างๆ ม่ากักัวั�ากัำห้นด็ผ่ลลัพูธ์ ตัวัอย�างท่ี่�ชัด็เจน
คุือกัารจ้างที่่�ปร้กัษาต�างๆ ที่่�ภาคุรัฐม่ักัเข่่ยนกัรอบกัาร
ที่ำวัิจัย กัรอบในกัารประชุม่ต�างๆ ซั้�งสูุ่ด็ที่้ายแล้วัอาจไม่�
สู่อด็คุล้องกัับผ่ลลัพูธ์ที่่�ต้องกัาร

ที่่�กัล�าวัม่าทัี่�งห้ม่ด็นั�น รัฐไที่ยจะต้องปรับตัวัให้้

ตอบสู่นองต�อโลกัให้ม่� ท่ี่�ผ่�านม่าม่่ข่อ้เสู่นอให้ล้ด็ข่นาด็ภาคุ
รัฐไที่ยลง ลด็จำนวันคุน ลด็กัฎระเบ่ยบที่่�ล้าสู่มั่ย ซั้�งจะ
ที่ำให้้รัฐไที่ย ‘ล่น’ ข่้�น แต�นั�นกั็ยังไม่�เพู่ยงพูอต�อกัารตอบ
สู่นองต�อโลกัให้ม่�ที่่�โจที่ย์จะยากัข้่�น และม่่คุวัาม่ซัับซ้ัอน
ม่ากัข่้�น รัฐไที่ยจำเป็นจะต้องสู่ร้างคุวัาม่ร�วัม่ม่ือกัับภาคุ่
ภายนอกัให้้เข่้าม่าช�วัยแก้ัปัญห้า ตัวัรัฐไที่ยเองกั็จำเป็น
ต้องม่่คุวัาม่ยืด็ห้ยุ�นที่่�จะปรับข่ั�นตอนต�างๆ ให้้ที่ำงาน
ร�วัม่กัับภาคุสู่�วันอื�นได้็ ห้รืออ่กันัยห้น้�ง รัฐไที่ยจำเป็น
ต้องปรับไปสูู่�รัฐแบบเคุรือข่�าย ที่ั�งน่� กัารกั้าวัไปสูู่�รัฐแบบ
เคุรือข่�ายนั�น รัฐจะเข่้ม่แข่็งแต�เพู่ยงฝั่�ายเด็่ยวัไม่�ได็้ ต้อง
เปิด็กัวั้าง ไม่�ปิด็กัั�นศักัยภาพูข่องภาคุสู่�วันอื�น ต้องม่่ที่้อง
ถึิ�นที่่�สู่าม่ารถึจัด็กัารปัญห้าข่องตัวัเองได็้อย�างเบ็ด็เสู่ร็จ 
ต้องม่่ภาคุธุรกัิจที่่�คิุด็สู่ร้างสู่รรคุ์ สู่ร้างนวััตกัรรม่ในกัาร
แกั้ปัญห้าสัู่งคุม่ได็้ และม่่ภาคุประชาสู่ังคุม่ท่ี่�ม่่ศักัยภาพู
พูอที่่�จะลุกัข้่�นม่าแกั้ปัญห้าด็้วัยตัวัเองและสู่าม่ารถึตรวัจ
สู่อบกัารใช้อำนาจข่องรัฐและกัารที่ำงานข่องภาคุ่อื�นได็้ 
ด็ังนั�นจำเป็นจะต้องม่่กัารปรับสู่ม่ดุ็ลอำนาจที่างคุวัาม่
สู่ัม่พัูนธ์ระห้วั�างภาคุ่ที่ั�งสู่่� (ภาคุรัฐ ที่้องถึิ�น ภาคุเอกัชน 
และภาคุประชาสู่ังคุม่) 

เริ�ม่ตน้จากัภาครฐัที่่�คุวัรปรบับที่บาที่ข่องตวััเอง 
ลด็บที่บาที่ในกัารเป็นผู่้ให้้บริกัารและเพูิ�ม่บที่บาที่ผู่้เอื�อ
อำนวัยกัารที่ำงานแบบเคุรือข่�าย กัารท่ี่�เสู่นอให้้ภาคุรัฐ
ลด็บที่บาที่ในกัารเป็นผู่้ให้้บริกัารลงเนื�องจากัภาคุสู่�วัน
อื�นน�าจะม่่ข่้อได็้เปร่ยบในกัารให้้บริกัาร เห้็นได็้จากักัาร
ที่่�ที่้องถึิ�นและภาคุประชาสู่ังคุม่อยู�ใกัล้ชิด็กัับประชาชน
ม่ากักัวั�า รู้ข่้อมู่ลและปัญห้าที่่�ล้กักัวั�า สู่าม่ารถึม่่องค์ุกัร
ห้รือให้้แนวัที่างแกั้ปัญห้าท่ี่�ห้ลากัห้ลายแกั�ประชาชนได็้ 
ในสู่�วันข่องภาคุธุรกัิจเองกั็ม่่คุวัาม่เช่�ยวัชาญในเรื�องข่อง
เที่คุโนโลย่และนวััตกัรรม่ให้ม่�ๆ ด่็กัวั�าภาคุรัฐ ในข่ณะท่ี่�
ภาคุรัฐม่่ข้่อได้็เปร่ยบจากับที่บาที่ห้น้าที่่�ห้ลักัในกัารดู็แล
กัฎระเบ่ยบและม่่งบประม่าณจำนวันม่ากั ซั้�งนั�นที่ำให้้
ภาคุรัฐสู่าม่ารถึใช้เคุรื�องมื่อน่�ในกัารเอื�อให้เ้กิัด็กัารที่ำงาน
แบบเคุรือข่�ายได็้ เช�น กัารผ่�อนคุลายกัฎระเบ่ยบต�างๆ 
ให้้ภาคุสู่�วันอื�นได็้เข่้าม่าที่ด็ลองวัิธ่กัารให้ม่�ๆ ห้รือกัารที่่�
ภาคุรัฐเองจะใช้งบประม่าณข่ยายผ่ลนวััตกัรรม่ท่ี่�เห็้นผ่ล

2    ม้ลั่นิธิิสถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพื่ัฒนาประเทศไทย (ทีดีีอาร์ไอ). 2562. รายงาน
โครงการศึกษ์าวิิเคราะห์ทบัทวินกฎหมาย กฎ ระเบัียบั ข้อบัังคับัแลั่ะกระบัวิน
งานที�เกี�ยวิกับัการอนุญาตั้ เพื่่�อลั่ดีขั�นตั้อนการดีำาเนินการแลั่ะการอนุญาตั้
ที�ไม่จัำาเป็นหร่อเป็นอุปสรรคตั้่อการประกอบัอาชื่ีพื่แลั่ะการดีำาเนินธิุรกิจัของ
ประชื่าชื่น. นำาเสนอสำานักงานขับัเคลั่ื�อนการปฏิิร้ปประเทศ ยุทธิศาสตั้ร์ชื่าตั้ิ
แลั่ะการสร้างควิามสามัคคีปรองดีอง (สำานักงาน ป.ย.ป.).
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แล้วั เมื่�อม่่กัารเปล่�ยนมุ่ม่ม่องห้รือเปล่�ยนบที่บาที่ข่อง
ภาคุรัฐ รัฐเองกั็ต้องม่่กัารปรับองคุ์กัร ปรับวัิธ่กัารที่ำงาน
แบบให้ม่� ที่ั�งในเรื�องข่องคุน ไม่�คุวัรจะม่องแต�เพู่ยงวั�าคุน
ที่่�เข่้าม่าที่ำงานคุือข่้าราชกัารข่องภาคุรัฐ แต�ต้องม่องให้้
เห็้นวั�าภาคุเอกัชนและภาคุสัู่งคุม่ก็ัเป็นท่ี่ม่งานเด่็ยวักััน 
ซ้ั�งจะที่ำให้้ภาคุรัฐไม่�จำเป็นต้องเพูิ�ม่จำนวันคุนห้รือยัง
อาจสู่าม่ารถึลด็จำนวันข่้าราชกัารลงได็้ กัารคุัด็เลือกั
ข่้าราชกัารรุ�นให้ม่�นั�นจ้งต้องเน้นไปท่ี่�คุนท่ี่�เกั�งในเรื�อง
กัารประสู่านงานบริห้ารโคุรงกัารต�างๆ ร�วัม่กัับองคุ์กัร
ภายนอกั กัฎระเบ่ยบต้องม่่กัารปรับ ตัด็ข่ั�นตอนให้้เอื�อ
ต�อกัารที่ำงานกัับภาคุสู่�วันอื�นๆ ได้็ง�าย สู่�วันเรื�องข้่อมู่ล
นั�นภาคุรัฐไม่�เพู่ยงแต�จะต้องเปิด็เผ่ยข่้อมู่ลและสู่าม่ารถึ
นำไปใช้ประโยชน์ได็้เที่�านั�น แต�ยังต้องพูร้อม่รับข่้อมู่ล
จากัภาคุสู่�วันข่องเอกัชนและภาคุสู่�วันประชาชนด้็วัย  
ภาคุรฐัตอ้งปรบัวัธิก่ัารเข่า้ไปร�วัม่ม่อืกัับเอกัชนโด็ยเฉพูาะ
กัารจัด็ซัื�อจัด็จ้างท่ี่�ต้องลด็กัารกัำห้นด็คุุณสู่ม่บัติห้รือ
กัระบวันกัารต�างๆ ที่่�ไม่�จำเป็นต�อกัารบรรลุผ่ลลัพูธ์ โด็ย
กัารใช้วัิธ่ให้ม่�ๆ เช�นกัารเปิด็กัารแข่�งข่ันแบบ hackathon 
ที่่�กัรม่สู่รรพูากัรใช้

เมื่�อรัฐปรับบที่บาที่จากักัารเป็นผู้่ให้้บริกัารม่า
เป็นผู่้เอื�ออำนวัยกัารที่ำงานแบบเคุรือข่�ายแล้วัก็ัต้องม่่
กัารกัระจายอำนาจ ถึ�ายโอนภารกัิจไปสูู่�ที่้องถึิ�นม่ากัข่้�น 
ห้ากัลองย้อนด็ูแนวัโน้ม่กัารกัระจายอำนาจโด็ยด็ัชน่ช่�วััด็
ประชาธิปไตยที่้องถึิ�น จะพูบวั�าตั�งแต�ปี 2542 เป็นต้นม่า 
แนวัโน้ม่กัารกัระจายอำนาจข่องประเที่ศไที่ยไม่�ได้็
กั้าวัห้น้าเมื่�อเที่่ยบกัับกัารกัระจายอำนาจในบริบที่โลกั 
และท่ี่�แย�ไปกัวั�านั�นคืุอในช�วังเจ็ด็ปีห้ลัง กัารกัระจายอำนาจ 
ข่องไที่ยกัลับถึด็ถึอยลงตั�งแต�กัารรัฐประห้ารและงด็กัาร
เลือกัตั�งที่้องถึิ�น รวัม่ถ้ึงกัารออกักัฎระเบ่ยบจำนวันม่ากั
เพูื�อคุวับคุุม่กัารบริห้ารจัด็กัาร ถ้ึงแม่้วั�าในภายห้ลังจะม่่
กัารเปิด็ให้้ม่่กัารเลือกัตั�ง อบจ. และ เที่ศบาลในปีที่่�ผ่�าน
ม่า และจะม่่กัารเลือกัตั�ง อบต. ในปลายเด็ือนน่�3  ห้ากัด็ู

จากัแผ่นกัระจายอำนาจจะพูบวั�าเปน็เวัลา 10 ปแีลว้ัท่ี่�เรา
ไม่�ม่่แผ่นกัระจายอำนาจฉบับให้ม่�

ถึา้ห้ากัเราย้อนไปด็แูผ่นกัระจายอำนาจฉบับเกั�า 
2 ฉบบัจะพูบวั�าม่่กัารถึ�ายโอนภารกิัจเป็นชิ�นๆ เป็นสู่�วันๆ 
คุดิ็แบบราชกัาร ซั้�งตวััอย�างห้น้�งก็ัคุอืกัารถึ�ายโอนภารกิัจ
สู่�งเสู่ริม่กัารเล่�ยงสู่ัตวั์ที่่�ฉบับแรกัม่่กัารถึ�ายโอนภารกัิจลง
ม่าให้้ อปที่. สู่าม่ารถึด็ูแลได็้เพู่ยงห้มู่ เป็ด็ และไกั� สู่�วัน
ฉบับที่่�สู่องไม่�ได็้ม่ก่ัารเพูิ�ม่ข่อบเข่ตกัารด็แูลข่องภารกัจิน่� 
เพูิ�งจะม่่กัารเพูิ�ม่ข่อบเข่ตให้้ได็้ด็ูแลโคุ กัระบือ แพูะ และ
แกัะในร�างฉบับท่ี่�สู่าม่ ซั้�งยังไม่�ม่่กัารประกัาศอย�างเป็น
ที่างกัาร อ่กัตัวัอย�างห้น้�งคืุอกัารดู็แลผู้่สูู่งอายุซั้�งม่่กัาร 
กัระจายอำนาจลงม่าเปน็ภารกัจิเปน็สู่�วันๆ เช�นกััน โด็ยม่่
กัารกัระจายอำนาจเรื�องเบ่�ยยงัชพู่ ศนูยบ์รกิัารที่างสู่งัคุม่ 
อาสู่าสู่มั่คุรบริบาลท้ี่องถึิ�น ได้็กัำห้นด็ให้้เป็นห้น้าท่ี่�ข่อง 
อปที่. แต�ยังม่่อ่กัห้ลายสู่�วันที่่�ยังไม่�ถึูกักัระจายลงม่า เช�น 
กัารใช้เที่คุโนโลย่เพูื�อด็ูแลผู่้สูู่งอายุกั็ยังไม่�สู่าม่ารถึที่ำได็้
ถึา้ อปที่. ยงัไม่�สู่ม่คัุรเปน็เม่อืงอจัฉรยิะ ซั้�งนั�นที่ำให้ ้อปที่.  
ไม่�สู่าม่ารถึแกั้ปัญห้าได็้อย�างคุรบวังจร และยังม่่ระเบ่ยบ
ข่องกัระที่รวังม่ห้าด็ไที่ยจำนวันม่ากัท่ี่�จำกััด็กัรอบกัารใช้
งบประม่าณข่อง อปที่. ที่่�จะสู่รา้งประโยชนใ์ห้กั้ับประชาชน 
เช�น กัรณ่เที่ศบาลเม่ืองแสู่นสูุ่ข่ที่่�ถึูกัจำกััด็กัรอบในกัาร
ใช้งบประม่าณเพูื�อช�วัยเห้ลือผู่้สูู่งอายุในภาวัะพู้�งพูิงได็้ 
ไม่�เกัิน 9,000 บาที่ต�อคุนต�อปี ห้รือในกัรณ่ที่่�ม่่น�ำม่ันรั�วั
ในที่ะเล ที่้องถึิ�นกั็ไม่�สู่าม่ารถึซัื�อวััสู่ด็ุเพูื�อกัำจัด็น�ำม่ันได็้
เพูราะไม่�ใช�ห้น้าที่่� ห้รือกัารแกั้ปัญห้าน�ำเสู่่ย ที่้องถึิ�น 
ม่่ห้น้าท่ี่�ตรวัจสู่อบคุุณภาพูน�ำแต�กัลับไม่�ม่่ห้น้าท่ี่�ในกัาร
ปรับปรุงระบบระบายน�ำ ที่ำให้้ไม่�สู่าม่ารถึแก้ัปัญห้าได้็ 
ห้รือกัารติด็ Wi-Fi ฟื้ร่สู่ำห้รับนักัที่�องเที่่�ยวั กั็ไม่�สู่าม่ารถึ 
ที่ำได็เ้พูราะยงัไม่�ใช�เม่อืงอจัฉรยิะ ที่ั�งห้ม่ด็น่�ที่ำให้ท้ี่อ้งถึิ�น
ไม่�สู่าม่ารถึแกั้ปัญห้าได็้อย�างคุรบวังจร

ห้ากัต้องกัารให้้ที่้องถึิ�นม่่คุวัาม่เข่้ม่แข่็ง สู่าม่ารถึ
สู่ร้างเคุรือข่�ายด็้วัยตัวัเอง และแกั้ปัญห้าได็้จบภายใน
พูื�นที่่�แล้วั ที่้องถึิ�นต้องสู่าม่ารถึกัำห้นด็แผ่นกัารกัระจาย
อำนาจให้้แกั�ตัวัเองและตั�งเป้าห้ม่ายกัำห้นด็ภารกัิจท่ี่�
จะบรรลุเป้าห้ม่ายนั�น ภาคุรัฐสู่�วันกัลางจะต้องถึ�ายโอน

3    กำาหนดีให้มีการเลืั่อกตัั้�งสมาชิื่กสภาองค์การบัริหารส่วินตั้ำาบัลั่แลั่ะนายก
องค์การบัริหารส่วินตั้ำาบัลั่ (อบัตั้.) ในวิันที� 28 พื่ฤศจัิกายน 2564 
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ภารกัิจตาม่แบบข่องที่้องถึิ�น นอกัจากันั�นในกัารประเม่ิน
คุวัาม่พูร้อม่ที่่�จะรับถึ�ายโอนภารกัิจ ที่้องถึิ�นคุวัรท่ี่�จะ
สู่าม่ารถึด้็งภาคุ่ ที่ั�งภาคุสู่ังคุม่และภาคุเอกัชนให้้เข่้าม่า
ร�วัม่กััน เพูื�อวััด็คุวัาม่พูร้อม่ในกัารประเมิ่นเพูื�อถึ�ายโอน
ภารกิัจได้็ รวัม่ถ้ึงคุวัรจะต้องม่่กัารโละกัฎระเบ่ยบต�างๆ 
ข่องกัระที่รวังม่ห้าด็ไที่ยที่่�ไปจำกััด็กัรอบในกัารที่ำงาน
ข่องที่้องถึิ�นด็้วัย

เมื่�อม่่กัารถึ�ายโอนอำนาจให้้กัับที่้องถึิ�นแล้วั อ่กั
สู่�วันห้น้�งที่่�จำเป็นก็ัคุือกัารเพูิ�ม่งบประม่าณที่่�ที่้องถิึ�น
สู่าม่ารถึบริห้ารจัด็กัารเองได็้อย�างอิสู่ระ ห้ากัด็ูสู่ัด็สู่�วัน
รายได้็ข่องท้ี่องถึิ�นต�อรายได้็ข่องภาคุรัฐสู่�วันกัลางจะพูบ
วั�าในปัจจุบันนั�นที่อ้งถึิ�นม่่สัู่ด็สู่�วันรายได้็ถึง้ร้อยละ 30 แล้วั 
แต�งบประม่าณที่่�ที่อ้งถึิ�นสู่าม่ารถึบรหิ้ารเองได็ม่้่เพูย่งรอ้ย
ละ 16 ต�อรายได็้ข่องรัฐ ห้ากัภาคุรัฐต้องกัารให้้ที่้องถึิ�นม่่
คุวัาม่เข่้ม่แข่็งข่้�นคุวัรพูิจารณาเพูิ�ม่สู่ัด็สู่�วันงบอุด็ห้นุนที่่�
เปน็งบที่ั�วัไป ไม่�ม่่โคุรงกัารตดิ็เข่า้ม่าด็ว้ัย และจะตอ้งเพูิ�ม่
อำนาจในกัารจัด็เก็ับภาษ่เพูิ�ม่ช�องที่างในกัารห้ารายได้็ 
ข่องตัวัที่้องถึิ�นเอง

ภาค่ภาคเอกชัน ในกัารที่ำงานแบบเคุรอืข่�ายนั�น 
เราต้องกัารภาคุเอกัชนท่ี่�ม่่คุวัาม่คิุด็สู่ร้างสู่รรค์ุ ม่่นวัตักัรรม่ 
ให้ม่�ๆ  ที่่�จะเข้่าม่าช�วัยในกัารที่ำงานแกัไ้ข่ปัญห้าสัู่งคุม่ร�วัม่
กัับภาคุ่อื�นๆ ซั้�งสู่ิ�งน่�จะเป็นไปไม่�ได็้เลยภายใต้โคุรงสู่ร้าง
เศรษฐกิัจสู่งัคุม่ที่่�เอื�อต�อที่นุผ่กูัข่าด็ สู่ถึาบนัวัจิยัเศรษฐกัจิ
ป๋วัย อ้�งภากัรณ์ พูบวั�าบริษัที่ที่่�ม่่รายได็้สูู่งสูุ่ด็ 5% แรกั
ข่องประเที่ศม่่สู่ดั็สู่�วันรายได็สู้่งูถึง้รอ้ยละ 85 ข่องที่ั�งห้ม่ด็  
และยงัม่่แนวัโนม้่กัารเข่า้สูู่�ตลาด็ข่องธรุกัจิให้ม่�นอ้ยลง ซั้�ง
สู่ะท้ี่อนให้้เห็้นวั�าโคุรงสู่ร้างเศรษฐกิัจไที่ยม่่กัารแข่�งข่ันท่ี่�
จำกััด็อย�างม่ากั และจากักัารแข่�งข่ันท่ี่�จำกััด็น่�เองที่ำให้้
ม่่กัารคิุด็สู่ร้างสู่รรค์ุห้รือนวััตกัรรม่ที่่�ลด็น้อยลง แนวัที่าง
กัารแก้ัไข่ห้น้�งคืุอกัารลด็กัฎระเบ่ยบต�างๆ ที่่�เอื�อต�อทุี่น
ให้ญ�และจำกััด็กัารเข้่าสูู่�ตลาด็ข่องทีุ่นเล็กั ยกัตัวัอย�าง
เช�นกัรณ่ข่องกัฎระเบ่ยบที่่�กัำห้นด็ไว้ัวั�าผู่้สู่�งออกัข้่าวั
ต้องม่่ทีุ่นจด็ที่ะเบ่ยนไม่�ต�ำกัวั�า 5 ล้านบาที่ ห้รือกัรณ่ใน
อุตสู่าห้กัรรม่เบ่ยร์ที่่�กัำห้นด็ให้้ผู่้ผ่ลิตเบ่ยร์ต้องม่่ทุี่นจด็

ที่ะเบ่ยนไม่�ต�ำกัวั�า 10 ล้านบาที่ และต้องผ่ลิตไม่�ต�ำกัวั�า 
100,000 ลิตรต�อปี

สูุ่ด็ท้ี่าย สู่ม่ด็ุลท่ี่�คุาด็ห้วัังคืุอกัารม่่ภาคประชัา 
สัังคมิที่่�ม่่ศักัยภาพูในกัารลุกัข้่�นม่าแก้ัปญัห้าได้็ด็ว้ัยตัวัเอง 
เข้่าม่าร�วัม่ตรวัจสู่อบกัารที่ำงานข่องภาคุรัฐ แต�ถึ้าไปด็ู 
ด็ัชน่กัารม่่สู่�วันร�วัม่ที่างกัารเมื่องจะพูบวั�าด็ัชน่ข่อง
ประเที่ศไที่ยลด็ลงซั้�งเกัิด็ข่้�นจากักัารที่่�ภาคุรัฐม่่อำนาจ
เกันิข่อบเข่ต กัรณท่ี่่�เห็้นล�าสุู่ด็คืุอ กัารร�าง พู.ร.บ.คุวับคุมุ่ 
NGO ซั้�งกัำห้นด็ให้้ NGO ห้รือกัารรวัม่กัลุ�ม่ข่อง
บุคุคุลต้องไปข่้�นที่ะเบ่ยนกัับกัระที่รวังม่ห้าด็ไที่ยและ
กัระที่รวังม่ห้าด็ไที่ยสู่าม่ารถึใช้ด็ุลยพูินิจในกัารกัำกัับ
กัิจกัรรม่ต�างๆ ข่อง NGO ห้รือกัลุ�ม่คุนได้็ ห้รือกัรณ่
ข่อง พู.ร.บ.คุอม่พูิวัเตอร์ท่ี่�ยังม่่กัารใช้ในกัารปิด็กัั�นกัาร
แสู่ด็งออกัห้รอืกัารวัจิารณภ์าคุรฐั ห้ากัจะคุาด็ห้วังัให้ภ้าคุ
ประชาสัู่งคุม่ม่่สู่�วันร�วัม่ในกัารที่ำงานแบบเคุรือข่�ายกัับ 
ภาคุ่อื�นๆ ภาคุรัฐจำเป็นจะต้องลด็กัารใช้อำนาจเกิัน
ข่อบเข่ต รวัม่ถ้ึงสู่�งเสู่ริม่ให้้ภาคุประชาสัู่งคุม่สู่าม่ารถึ 
เข่้าม่าม่่สู่�วันร�วัม่ได็้ม่ากัข่้�น

ในโลกัให้ม่� รฐัไที่ยแบบเด็มิ่ไม่�สู่าม่ารถึตอบโจที่ย์
และคุวัาม่ที่า้ที่ายท่ี่�ซับัซัอ้นได็ต้�อไป จำเปน็ท่ี่�จะตอ้งปรบั
ไปสูู่�รัฐแบบเคุรือข่�ายที่่�อาศัยคุวัาม่ร�วัม่ม่ือกัับภาคุสู่�วัน
ต�างๆ และรัฐเองต้องยืด็ห้ยุ�นพูอที่่�จะสู่ร้างสู่ม่ด็ุลให้้กัับ
ภาคุ่ต�างๆ ได้็เข่า้ม่าม่่สู่�วันร�วัม่ในกัารสู่ร้างจนิตนากัารให้ม่� 
รัฐแบบเคุรือข่�ายไม่�สู่าม่ารถึเกัิด็ข่้�นได็้ภายใต้กัารเม่ือง
และสู่ังคุม่ที่่�ผู่กัข่าด็อำนาจ ผู่กัข่าด็คุวัาม่คุิด็ และผู่กัข่าด็
อนาคุต รัฐแบบเคุรือข่�ายจะเกัิด็ข่้�นได็้ภายใต้ระบบ
กัารเม่ืองท่ี่�เปิด็กัวั้างบนเจตจำนงให้ม่�ข่องสู่ังคุม่ ไม่�ใช�
เจตจำนงข่องคุนกัลุ�ม่ใด็กัลุ�ม่ห้น้�งเที่�านั�น
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