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ระบบราชการไทยจะไปทางไหนดี?
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นักวิชาการขนส่งชานาญการ
กรมการขนส่งทางบก
ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2561 ได้ก่อเกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมามากมาย
ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน รูปแบบการดาเนิน
ธุ รกิ จ และกระทบต่ อหน่ วยงานราชการที่ ต้ องคอยก ากั บดู แลด้ วยกฎระเบี ยบ
ที่ปรับตัวไม่ทันบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้
ถูกนิยามด้วยคาศัพท์ใหม่ว่า Disruptive Technology ที่แปลว่าเทคโนโลยี
ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (Disrupt) ต่อผลิตภัณฑ์และธุรกิจแบบเดิม
ซึ่ งเป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่ รวดเร็ วจนบางคนนิ ยาม Disruptive Technology
ว่าคือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก ตัวอย่างเช่น
การก่อกาเนิดขึ้นของ Ride Sharing Application อย่าง UBER
และ GRAB ท าให้ เ กิ ด ค าถามในประเด็ น ความเหลื่ อ มล้ าระหว่ า ง
การให้บริการขนส่งสาธารณะที่ถูกใจประชาชนทั้งราคาและคุณภาพแต่ขัด
กับหลักของความปลอดภัยบนท้องถนนของภาครัฐ ซึ่งราคาการขนส่งที่ถูก
และดีที่ประชาชนพอใจนั้น แลกมาด้วยการลดต้นทุน ด้านความปลอดภัย
ดังนี้

การไม่นารถที่ใช้รับส่งผู้โดยสารมาขึ้นทะเบียนรถยนต์สาธารณะ
กับภาครัฐ
การไม่ต้องซื้อประกันภัยให้คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ
การที่ ไ ม่ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ขับ รถเป็ นผู้ ขับ ขี่ รถยนต์ ส าธารณะ
(ทาให้ละเว้นขั้นตอนการตรวจประวัติอาชาากรรม)
การทีไ่ ม่ต้องนารถเข้ามาตรวจสภาพปีละสองครั้งซึ่งเป็นหลักการ
ที่ถูกบัาาัติขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ซึ่งการเกิดขึ้น มาของธุร กิจ ที่ถูกใจผู้ใช้บริการเหล่านี้ เป็นประเด็น
ที่ภาครัฐและผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและตัว ผู้พัฒนาเทคโนโลยีทั้งสาม
ฝ่ายต้องเข้ามาปรับความเข้าใจและพัฒนาการดาเนินธุรกิจที่สมดุลทั้งความพอใจ
ของประชาชน ความปลอดภั ยบนท้ องถนน และหลั กธรรมาภิ บาลของภาครั ฐ
อันจะน าไปสู่ การปรั บแก้ไขกฎระเบี ยบและแนวปฏิบัติของภาครัฐในการควบคุม
กากับดูแลระบบขนส่งทางถนนต่อไป
การตื่นตัวของ ธุรกิจ E - commerce ที่เปลี่ ยนรูปแบบการจับจ่าย
ใช้สอยของผู้บริโ ภคและทาให้การขนส่ งพัสดุขนาดเล็ก เข้ามามีบทบาท
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น
การพั ฒ นาอย่ างรวดเร็ ว ของ FinTech (Financial Technology)
ที่ห มายถึง เทคโนโลยี เข้ามาทาให้ การบริ การที่เกี่ยวข้องกับการเงินและ
การลงทุ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง จะน าไปไปสู่ สั ง คมไร้ เ งิ น สด
(Cashless Society) จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นมาของ Disruptive Technology
เป็นโจทย์ที่ท้าทายของภาครัฐที่จะต้องปรับตัวให้ยืดหยุ่นและตอบสนอง
ต่อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ที่ ร วดเร็ ว อีก ทั้ ง ภาครั ฐ ต้ อ งเตรี ย ม

ความพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรและปรับวิสัยทัศน์ในการควบคุมกากับดูแล
ให้ ทั นต่ อบริ บททางสั งคมที่ เปลี่ ยนแปลงไป นอกจาก Disruptive Technology
แล้วการก้าวไปสู่ Aging Society (สังคมผู้สูงอายุ) นั้นเป็นสถานการณ์
ที่ ห ลายประเทศทั่ ว โลกต้ อ งเผชิ า ซึ่ ง สั ง คมผู้ สู ง อายุ นั้ น จะต้ อ งอาศั ย
การแก้ ปั าหาเชิ งโครงสร้ างที่ ฉี กกฎจากการแก้ ปั าหาแบบเดิ ม ๆ ด้ วยปั จจั ย
ที่อัตราเกิดของประชากรน้ อยลง เทคโนโลยี ทางการแพทย์ที่พัฒ นาขึ้น
ทาให้ คนอายุยืนขึ้น จะช่วยผลักดัน จานวนผู้ สูงอายุในสั งคมจะมีจานวน
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มากกว่าวัยทางาน ซึ่งพยากรณ์ข้อมูลเชิงสถิติขององค์กร
สหประชาชาติคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 จานวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น
จานวนสองเท่าตัวของปัจจุบันคิดเป็นจานวน 2,000 พันล้านคน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 21 ของประชากรโลก ในส่ วนของประเทศไทยนั้นทางมู ลนิธิ สถาบั นวิ จั ย
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2021 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในปี
ค.ศ. 2035 ด้ ว ยแนวโน้ ม โครงสร้ า งของประชากรในสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นไป
นโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับสวัสดิการของผู้สูงอายุต้องมี
การปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ททางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่ จ ะ
เปลี่ ย นไป โดยเฉพาะตลาดแรงงานไทยที่ จ ะต้ อ งเร่ ง เพิ่ ม ผลิ ต ภาพ
(Productivity) อย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับการขาดแคลนแรงงานในอนาคต
นอกจากนี้ Aging Society ยั งจะส่ งผลกระทบโอกาสและรู ปแบบการด าเนิ น
ธุรกิจเปลี่ยนไปซึ่งภาคธุรกิจและภาครัฐต้องเริ่มปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาพ
สั งคมรู ป แบบใหม่เ ช่น การขยายอายุ เกษีย ณ การพัฒ นาศั กยภาพและ
ทั ก ษะการท างานของผู้ สู ง อายุ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ เ อื้ อ อ านวยให้

ผู้สูงอายุทางานได้มีประสิทธิภาพและผลิตภาพ การปรับรูปแบบการทางาน
ให้ยืดหยุ่นทางานจากที่ใดก็ได้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกทางการคมนาคมขนส่ ง ให้ เ หมาะกั บ ผู้ สู ง อายุ เป็ น ต้ น
จะเห็นได้ว่าทั้ง Disruptive Technology และ Aging Society จะเป็น
สองปัจจัยสาคัาที่บุคคลากรภาครัฐจะละเลยไม่ได้อีกต่อไปและยังเป็นสอง
ปัจจั ยส าคัา ที่จะส่ งผลกระทบยิ่ งใหา่ ต่ อการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมในอนาคต
หากภาครั ฐและภาคเอกชนไม่ สามารถปรั บตั วต่ อการเปลี่ ยนแปลงนี้ ได้
จะเป็นการยากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งรูปแบบการทางานขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในอนาคตจะต้อง
เปลี่ ย นแปลงให้ มี ยื ด หยุ่ น ขึ้ น และต้ อ งปรั บ ทั ศ นคติ พ ร้ อ มทั้ ง มุ ม มอง
ต่ อบทบาทและหน้ าที่ ในสั งคมที่ เปลี่ ยนไป พร้ อมรั บมื อกั บความเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา ประเทศาี่ปุ่นนับว่าเป็นประเทศที่เผชิาปัาหา Aging Society
ก่อนประเทศไทย ซึ่งการที่ทางผู้เขียนบทความได้รับโอกาสจากสานักงาน
ก.พ. มาศึกษา หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะความเป็นผู้ นา
(Public Management and Leadership Training Program for Promising
Thai Government Officials : PMLTP) ณ National Graduate Institute
for Policy Studies ประเทศาี่ปุ่น ด้วยทุนฝึกอบรมสาหรับผู้มีศักยภาพสูง
(Talent Network) ทาให้ได้เรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์การรับมือปัาหานี้
ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาาด้านนโยบายสาธารณะของาี่ปุ่นนั้นมี 2 แนวคิดหลัก
ทีภ่ าครัฐควรตระหนักเพื่อเป็นเครื่องมือในการรับมือกับปัาหานี้ได้แก่
Agile Organization ซึ่งหมายถึงองค์กรที่มีความยืดหยุ่นและพร้อม
ปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการจะทาให้องค์กรเป็น Agile organization ได้นั้น
ต้องมีการลดความซ้าซ้อนของกระบวนงานและมีการเพิ่มอานาจในการดาเนินการ
ของพนักงานให้เพิ่มขึ้น โครงสร้างขององค์กรจะปรับจาก สั่งงานเป็นลาดับชั้น
จากผู้บริหารระดับสูง (Top Down Hierarchy) ที่ผ่านการอนุมัติงานตามลาดับ
ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบั ติงานในการทางานมาก ซึ่งเป็นการทางาน
ที่ไม่ก่อให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ สู่การทางานที่เน้นการทางาน
เป็ นที มที่ แต่ละทีมมีเป้ าหมายและความรั บผิดชอบของทีมชัดเจน ให้อิสระ
และความยื ดหยุ่นของพนั กงานในการทางานสู งขึ้น ประกอบกับเน้นรูปแบบ
โครงสร้างองค์กรให้เกิดการทางานที่ประสานงานระหว่างทีมที่มีประสิทธิภาพ ให้
พนั กงานเน้ นการปฏิบั ติ งานมากกว่าการรายงานผลการปฏิบั ติ งาน โดยให้
พนักงานมีอานาจตัดสินใจเพิ่มขึ้น ส่วนผู้บริหารจะปรับบทบาทตัวเองเป็นผู้ให้
แนวทาง (Guidelines) และสนับสนุนการตัดสินใจของพนักงาน (Support) และ
เป็นผู้สร้างบรรยากาศในการทางาน ซึ่งปัจจัยที่จะทาให้เปลี่ยนองค์กรสู่รูปแบบ
Agile Organization คื อ การปรั บวั ฒนธรรมองค์ กร การปรั บทั ศนคติ ของ
ผู้ บริ หารและบุ คลากรในองค์ กร การวางแนวทางในการพั ฒนาบุ คลากร
ให้เหมาะสมกับทิศทางขององค์กร และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทางาน
ประสานงาน และติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
Sustainable Development Goals (SDGs) หรือ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเป้าหมายที่เผยแพร่ โดยองค์กรสหประชาชาติซึ่งทาง
ประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานด้านการพัฒนา
ประเทศไปในทิ ศทางที่ สอดคล้ องกันและมุ่ งเน้ นสู่ การพั ฒนาประชาคมโลก
ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน เป้าหมายทั้ง 17 ข้อตามแผนภาพดังต่อไปนี้

ทิศทางการพัฒนานโยบายของประเทศาี่ปุ่นภายใต้กรอบของเป้าหมาย
การพั ฒนาที่ ยั่ งยื นนั้ นผ่ านการผลั กดั นของคณะรั ฐมนตรี การแต่ งตั้ งคณะ
ที่ปรึกษาด้านนโยบาย SDGs และ คณะทางาน SDGs พร้อมทั้งจัดตั้ง SDGs
Promotion Headquarter (สานักงานส่งเสริมนโยบายเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน) เป็นสานักงานที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ทาหน้าที่ทั้งการประสาน
และส่ งเสริ มการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยเน้ น นโยบายการพั ฒ นาขั้ นพื้ นฐาน
3 ด้านดังนี้
1. ส่งเสริม นโยบาย Society 5.0 ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน ซึ่งจะเริ่มจากการปรั บทัศนคติและแนวคิดของภาคธุรกิจใหม่
ให้ทันต่อDisruptive Technology และ Aging Society โดยร่วมมือกับสมาคม
นักธุ รกิจาี่ ปุ่ น ส่งเสริมแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของประเทศ
ให้สอดคล้องกับ SDGs นอกจากนี้ยังจะวางแผนที่จะใช้เทคโนโลยี Big Data
และ IoT (Internet of Things) ในการขับเคลื่อนเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
ของประเทศ

2. ผลักดันให้องค์กรส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นตระหนักถึงความสาคัา
ในการขับเคลื่อนตาม SDGs โดยเน้นการทาความเข้าใจกับบริบทขององค์กร
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่ต่างกันและทางรัฐบาลกลางจะทาหน้าที่ช่วยสนับสนุน
ในการวางแผนโครงสร้างองค์กรท้องถิ่นต้นแบบสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ผลั กดั นบทบาทของคนรุ่ นใหม่ และสตรี โดยส่ งเสริ มการศึ กษา
หลั กสู ตรผู้ น ายุ คใหม่ ให้ แก่ เยาวชน ผลั กดั นให้ สั งคมปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบ
การทางานที่ให้ความสาคัาของต่อบทบาทหน้าความรับผิดชอบของคนรุ่นใหม่
และสตรี มากขึ้ น ส่ งเสริ มการร่ วมมื อระหว่ างประเทศในการพั ฒนาสิ ทธิ
ความเท่าเทียมทางเพศ การศึกษา และระบบสาธารณสุข
จากกรณี ศึ กษาของประเทศาี่ ปุ่ นพบว่ าทางรั ฐบาลาี่ ปุ่ นมองเห็ นถึ ง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจาก Disruptive Technology และ Aging Society
ซึ่ งมี การเตรี ยมพร้ อมทั้ งด้ านการวางแผนนโยบายจากผู้ บริ หารระดั บสู ง
ของประเทศและวางแผนปฏิรูปสังคม การศึกษา และการคลัง ไปพร้อม ๆ กันกับ
การมีเป้ าหมายการพัฒนาอย่ างยั่ งยื นที่ ชัดเจน ในส่ วนของประเทศไทยนั้ น
ตัวผู้เขียนบทความมองว่า การจะเริ่มต้นรับมือกับปัาหาเหล่านี้ ควรจะเริ่มจาก
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาครัฐด้วยหลักสูตรที่เหมาะสม โดยต้อง
พัฒนาทั้งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้นและผู้ปฏิบัติงานไปพร้อม ๆ
กันให้รับรู้ถึงประเด็นทั้ง Disruptive Technology, Aging Society, Agile
Organization และ Sustainable Development Goals และวางแผน
การพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานของภาครัฐ ให้มีการเปิดรับความคิด
สร้างสรรค์มากขึ้น มีการระดมสมองร่วมกันข้ามหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัาหาต่าง ๆ
ประสานงานเป็นทีม และช่วยกันพัฒนารูปแบบการทางานที่ลดกระบวนงานมากขึ้น

ซึ่ งในปั จจุ บั นนี้ ตั วผู้ เขี ยนเองมองว่ าผู้ บริ หารระดั บหั วหน้ างาน/กลุ่ ม/ส่ วน
จะเป็นกลุ่มกาลังคนสาคัาที่ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพให้เปิดรับกับการทางาน
แบบ Agile Organization เพราะเป็นคนกลางที่เชื่อมการปฏิบัติตามนโยบาย
จากระดับบนลงสู่ระดับล่าง
นอกจากนี้ ทางผู้ เ ขี ย นบทความยั ง มองว่ า การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้
ด้านการวางระบบนวัตกรรมเพื่อลดการใช้แรงงานมนุษย์และลดความซ้าซ้อนของ
กระบวนงานโดยประยุกต์ใช้ ข้อมูล Big Data และ IoT (Internet of Things)
ควบคู่กับระบบปัาาาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นปัจจัยสาคัาที่จะ
ช่วยเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของภาครัฐเป็นสิ่งที่จาเป็นที่จะรับมือกับ
ปัาหา Aging Society ในอนาคต สิ่งที่องค์กรระดับกรมต้องทาคือการวางแผน
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาทดแทนการทางานที่ซ้าซ้อน
ของมนุษย์และผลักดันให้บุคคลากรไปเน้นงานการทางานที่อาศัยการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัาหา แน่นอนว่าความม้ามายนี้เป็นงานหนักของหน่วยงาน
ภาครั ฐ ที่ ต้ อ งระดมสมองช่ ว ยกั น ก าหนดทิ ศ ทางองค์ ก ร และหน้ า ที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ในกรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากทว่าบุคลากรในภาครัฐยังนิ่งนอนใจและไม่ยอมรับ
ต่ อการเปลี่ ยนแปลงมั นอาจจะส่ งผลกระทบไปถึ งระบบราชการที่ ล้ มเหลว
ในการควบคุม กากับดูแล ในอนาคตได้ และยิ่งไปกว่านั้นตัวภาคราชการไทยต้อง
หาหนทางที่จะพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจให้ทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกควบคู่กันไปด้วย

“หนทางข้างหน้าอาจจะเป็นหนทางที่ท้าทาย แต่หากภาครัฐยังสามารถรักษา
กาลังคนคุณภาพไว้ในระบบ และผลักดันให้กาลังคนคุณภาพผลักดันในเกิด
การเปลี่ ยนแปลงขึ้ นในหน่ วยงาน และมี ระบบพี่ เลี้ ยงที่ แนะน าแนวทาง
ให้กาลังคนคุณภาพเหล่านั้นสร้ างการเปลี่ยนแปลงได้ ระบบราชการไทย
ก็จะก้าวไกล ไม่แพ้ประเทศที่พัฒนาแล้ว โลกต่อไปจะเป็นโลกของคนรุ่นใหม่
ผู้ใหญ่ต้องรู้จักที่จะ Empower the next generation”

