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หาก 193 ประเทศทั่วโลกเชื่อมประสานการทำางานเป็นเนื้อเดียวกัน คนรุ่นใหม่
ที่มีแนวคิดว่าตัวเองคือพลเมืองโลก ไม่ใช่ประชากรของประเทศใดประเทศหนึ่ง  
มีอิสระด้านการเดินทาง การเรียน การทำางาน และการอยู่อาศัย ซึ่งโลกยุคดิจิทัล
สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ เมื่อรัฐบาลของแต่ละประเทศกลายเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government) การให้บริการของภาครัฐทำาผ่านระบบดิจิทัล  
นำาข้อมูลปริมาณมหาศาล (Big Data) มาประมวลผล และเปิดช่องทาง 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

พลเมืองโลกยุคใหม ่

เช่ือมกันได้ด้วยดิจิทัล
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โลกเปิด
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รูห้รอืไม่ว่า Big Data เชือ่มโยงและอยูใ่กล้กบัเรามากกว่า
ทีค่ดิ ไม่แน่ว่าคุณเองอาจจะก�าลงัใช้งาน Big Data อย่างไม่รู้ตวั 
หลายคนอาจจะมอง Big Data ว่าเป็นเรื่องที่แสนจะไกลตัว  
ต้องเป็นองค์กรใหญ่จึงจะใช้ Big Data และการเข้าถึง
ข้อมูลก็ไม่ง่าย แต่ปัจจุบัน Big Data ได้น�ามาใช้งานมากขึ้น  
รวมถึงในหน่วยงานราชการของประเทศต่างๆ น�าข้อมูลไป
พัฒนาปรับปรุงเมือง หรือการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเมื่อผนวกกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data 
Government) ท�าให้การท�างานของรัฐมีประสิทธิภาพ  
และเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

ถือเป ็นมิติ ใหม ่ที่ลบภาพสมัยก ่อน ซึ่ งการติดต ่อ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับโครงการต่างๆ  
ของเมืองต้องเดินทางเข้าไปติดต่อที่หน่วยงานนั้นๆ ถึงที่ตั้ง 
แถมกว่าจะได้ข้อมลูมาก็แสนจะยุง่ยาก ไม่ครบถ้วน หรอืบางที
ก็ไม่ได้ข้อมูลเลย

เมื่อรัฐน�า Big Data มาใช้งานร่วมกับ Open Data 
Government ที่เป็นข้อมูลเปิดของส่วนงานราชการต่างๆ  
ที่ให้ทุกคนน�าไปใช้ได้โดยอิสระ และไม่มีค่าใช้จ่าย จะส่งผล 
ให้ประชาชนอย่างเราๆ ท่านๆ ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ  
ได้รับบริการที่ดีจากหน่วยงานรัฐ รวมท้ังสามารถตรวจสอบ 
ทกุขัน้ตอนการด�าเนนิงานได้ ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเหน็ 
หรือแนวคิดต่างๆ ส่งให้หน่วยงานรัฐน�าไปพัฒนาต่อยอด 
ได้อีกด้วย

การเปิดเผยข้อมูล หรือ Open Data Government  
เร่ิมท�าแล้วในหลายประเทศ ยกตัวอย่างเช่น เมอืง “อัมสเตอร์ดมั” 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดท�าข้อมูลแบบ Open Data  
เปิดเว็บไซต์ทีร่วบรวมข้อมลูส�าคญัๆ แสดงให้ประชาชนได้รบัรู้
และใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูของโครงการต่างๆ เป้าหมายของ
โครงการ บอกระยะการด�าเนนิงานว่าท�าอะไรไปแล้วบ้าง

ทนีีเ้รามาดกูนัว่า ข้อมูลทีป่รากฏใน Open Data ของอมัสเตอร์ดมัมอีะไรกนับ้าง

2 ข้อมูลแผนที่ โดยเฉพาะ 
ที่ตั้งของหน่วยงานราชการ 
สถานทีส่าธารณะ ตลอดจน
ข้อมูลโครงการต่างๆ

เริ่มจากตารางการเดินรถโดยสาร 
สัญญาระหว่างภาครัฐและเอกชน

3 เป้าหมายโครงการ ระยะการ
ด�าเนินงาน ถือเป็นการเปิดกว้าง
ให ้ประชาชนคนทั่วไปได ้รับรู ้  
ตรวจสอบ และเสนอแนะได้

ที่มา : https://amsterdamsmartcity.com/

1

นอกจากนี้ยังสร้างชุมชนออนไลน์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดง 
ความคิดเห็นในโครงการต่างๆ ที่ทางการท�าไป หรือความคิดเห็นเรื่องอื่น  
อีกท้ังยังเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนเพื่อน�าไปปรับปรุงพัฒนาโครงการ
ต่างๆ ต่อให้เหมาะสมกับความต้องการ ทั้งยังให้น�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
ต่อยอดทางธุรกิจ พัฒนาบริการใหม่ ตลอดจนเปิดให้ประชาชนประชาสัมพันธ์
สิ่งต่างๆ ได้ตามต้องการ
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โลกที่เปิดกว้าง มีประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโลกที่หมุนเคลื่อนไป
พร้อมประเทศอื่นๆ นานาประเทศกำาลังก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประเทศไทยก็เช่นกัน

เราปรับ

ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัลของไทยจะพัฒนาข้อมูล
ให้เช่ือมโยงกัน รวบรวมข้อมูลปริมาณมหาศาล (Big Data)  
ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปมาใช้ประโยชน์ต่อยอดสู่ข้อมูล 
เชิงวิเคราะห์ของภาครัฐ จะปทูางสูโ่ฉมใหม่ของบรกิารภาครฐั  
อ�านวยประโยชน์สขุแก่ประชาชน

การน�าระบบ Big Data มาพฒันาข้อมลูของรฐัจะท�าให้
การใช้งบประมาณทีม่าจากภาษปีระชาชนเกดิประโยชน์ และมี
ประสทิธภิาพมากข้ึน ขจดัปัญหาเดมิๆ ทีข่าดการบรูณาการทาง
ข้อมลู ระเบยีบหรือกฎหมายปิดก้ันการแบ่งปัน รวมทัง้โครงสร้าง
ข้อมูลมีความซับซ้อน ใช้งานยาก และขาดความน่าเชื่อถือ  

รัฐบาลดิจิทัล
เชื่อมข้อมูล เพิ่มคุณภาพบริการ

จะก่อให้เกดิโฉมใหม่ของการจดัระบบเกบ็ข้อมลูรฐั ทีท่กุภาคส่วน 
ร่วมมอืกนั ปรบัปรงุประสทิธภิาพการท�างาน

ประชาชนยุครัฐบาลดิจิทัลจะได้รับบริการที่ดีขึ้น สะดวก 
รวดเรว็ โปร่งใส ไร้ล�าดบัขัน้ตอนยุง่ยากซับซ้อน ทีส่�าคญัประหยัด
ค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทางกลับไปกลับมาหลายรอบ ไม่ต้อง 
เดินข้ามไปข้ามมาหลายตึก หรือเดินขึ้นเดินลงหลายชั้น เพียง
ถือบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องถ่ายส�าเนาก็ด�าเนินการทุกเรื่อง 
ได้ครบถ้วน และงานบางประเภทอาจใช้ช่องทางสื่อสารผ่าน 
โซเชยีลมเีดยี ไม่ต้องเดนิทางไปตดิต่องาน ณ สถานท่ีราชการต่างๆ 
กท็�าได้ สมกับเป็นยคุพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั
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การจัดท�า Big Data ของประเทศไทยมุ่งหวังจะน�าไปสู่การ
เป็น Open Government Data ที่มีสภาพแวดล้อมทั้งระบบของ 
Open Data นัน่คอื ทุกหน่วยงานพร้อมเปิดเผยข้อมูล และข้อมลูต้องมี
ความจ�าเป็น มีมาตรฐาน น�าไปใช้งานต่อได้

หน่วยงานเอกชนนอกจากแบ่งปันข้อมูลแล้วยังน�าข้อมูลไปใช้
อย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ จะมีประชาชนจ�านวนมากได้ใช้
ชุดข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันต่อไป ทั้งนี้ 
ต้องมรีฐัสนบัสนนุทัง้ด้านกฎระเบยีบและงบประมาณ

หรอืมองไปยงับรกิารทีป่ระเทศต่างๆ ในโลกมี และประเทศไทย
ก็มีเช่นกัน คือ การจดสิทธิบัตร ซึ่งในอดีตการจดทะเบียนสิทธิบัตร
ในประเทศไทยจะให้ความคุ ้มครองเฉพาะในประเทศเท่าน้ัน 
หากต้องการจะได้รบัความคุ้มครองทีป่ระเทศใดกต้็องไปยืน่ขอจดทะเบยีน
สิทธิบัตรในประเทศนั้นๆ และการยื่นขอจดทะเบียนในต่างประเทศ
จะต้องด�าเนินการภายในเวลาที่กฎหมายของแต่ละประเทศก�าหนด 
โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วงเวลา 12-18 เดือน นบัจากวนัยืน่คร้ังแรก

แต่การเปลีย่นแปลงก�าลงัจะเกดิขึน้ คอื ผูข้อจดทะเบียนสทิธบิตัร
ในประเทศไทยจะมีผลคุ้มครองไปทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลจะต้องประสาน
ความร่วมมอื ความคุม้ครองนีต่้อนานาประเทศ หากท�าส�าเรจ็ในอนาคต
นกัพฒันาเทคโนโลยชีาวไทยจะได้รับความสะดวกสบาย ประหยดัเงนิ 
และเวลาทีใ่ช้ย่ืนขอจดสทิธิบตัรได้อีกมาก

ไม่เพียงยกเลิกใช้ส�าเนาบัตรประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้าน
ติดต่องานราชการจากการมีระบบข้อมูลเชื่อมโยงกันหมด ใบส�าคัญ
อืน่ๆ กจ็ะยกเลกิเพิม่เตมิด้วย เช่น เอกสารทหารกองเกนิ ทีเ่พศชาย
ต้องใช ้เป ็นหลักฐานควบคู ่กับบัตรประชาชน กรณีไปติดต ่อ
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท�าหนังสือขออนุญาตเดินทาง (วีซ่า) 
ซึ่งจะเกิดขึ้นเม่ือกระทรวงกลาโหมใส่ข้อมูลเข้าระบบ หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องท�าหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ ประชาชนไม่ต้องแบกภาระนี ้
และยังไม่ต้องใช้พื้นที่เพื่อจัดเก็บเอกสารจ�านวนมาก เนื่องจาก
ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในระบบดิจิทัลทั้งหมดแล้ว เรียกมาใช้งานได้ง่าย 
เป็นการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

ต่อไปหากระบบพร้อม ข้อมลูรฐั-เอกชนเชือ่มโยงกนั และปรบัปรงุ
ข้อกฎหมายให้เปิดกว้างขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของโลก และเทคโนโลยี 
การตดิต่องานกบัภาคเอกชนกอ็าจยกเลกิการใช้ส�าเนาเช่นเดยีวกับการ
ตดิต่อหน่วยงานราชการ

จากท่ีผ่านมาปัญหาส�าคญัประการหนึง่ คือ ข้อมลูความยากจน
ของคนในประเทศเป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน ระบุข้อมูลผู้ที่มี
รายได้น้อยอย่างถูกต้องไม่ได้ ใช้งบประมาณซ�้าซ้อนในการ
จัดสรรสวัสดิการ ท�าให้ขาดข้อมูลสนับสนุนในการก�าหนดนโยบาย
ช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสทิธภิาพ

ประชาชนและหน่วยงานรัฐด้วยกันเอง 
สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งบประมาณ 
คาดการณ์และวิเคราะห์ข ้อมูลด้านต่างๆ 
ได้แม่นย�า ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูการเสยีภาษ ีข้อมลู
สาธารณสขุ แนวโน้มอาชญากรรม นอกจากนีย้งั
ช่วยให้ได้รับข้อมูลใหม่ๆ จากประชาชนหรือ

จากอุปกรณ์ IoTs สามารถ
สร้างทกัษะและผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านข้อมูลมากข้ึน อีกท้ัง
ภาคเอกชนเองก็สามารถ
น�าข้อมลูไปใช้ได้ ทีส่�าคัญ 
Big Data ยังมีส่วนช่วย
แก้ไขปัญหาความยากจน

ของประชาชนได้อกีด้วย  

ประชาชนสะดวก ประหยัด ติดต่อราชการ
ปลอดสําเนาเอกสาร

1
2

3
4

บตัรประชาชน

ทะเบยีนบ้าน

เอกสารทหารกองเกนิ

 ใบขบัขี่

ประโยชน์ของ Big Data 
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ภาพที่ในอดีตอาจคิดไม่ถึงก็จะได้เห็นในยุคดิจิทัลนี้ ที่เราไม่ต้องยุ่งยากจัดเตรียมเอกสาร  
ไม่ต้องถ่ายสำาเนา และถือเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชอบทำาเอกสารหาย เมื่อใช้เพียง National ID 
หรือรหัสจากเลขประจำาตัวประชาชน 13 หลักระบุตัวตนก็รับบริการจากรัฐ หรือติดต่องานกับ
รัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการจัดการข้อมูลที่ดี เชื่อมโยงทั้งระบบได้

ประเทศเปลี่ยน

ภาพใหญ่ของประเทศจะเกิดธุรกิจใหม่ๆ แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน  
ไม่ใช่แค่สตาร์ทอัพ แต่ธุรกิจนั้นอาจเป็นสตาร์ หรือดาวดวงใหม ่
ที่ด�าเนินธุรกิจระดับโลก บนโลกไร้พรมแดน ไม่มีเส้นแบ่งประเทศ  
ส่วนของประเทศไทยเร่ิมด้วยการท�าธุรกรรมต่างๆ กับหน่วยงานรัฐ 
รวดเรว็ ง่าย และสะดวกขึน้

จากอดตีประชาชนหนึง่คนจะรบับรกิารทางการแพทย์ต้องไปรอ 
ต่อคิวแต่เช้าตรู่ แต่เมื่อบูรณาการข้อมูลประชาชนจะเชื่อมข้อมูล 
กับหมอได้ทันที เพยีงถอืบตัรประชาชนใบเดียว ไปเสยีบเข้าเครือ่งอ่าน

รบับรกิารรัฐทุกด้าน

ที่โรงพยาบาลก็ทราบข้อมูลทั้งหมด หรือจะใช้บริการจองคิวล่วงหน้า 
ทางออนไลน์ก็ท�าได้ เม่ือไปถึงหมอลดเวลาได้มาก หมอมีข้อมูลผู้ป่วย  
ข้อมลูเชงิยา ใช้เวลาวนิจิฉยัโรคน้อยลง ท�าให้ตรวจโรคและจ่ายยาได้สัมพนัธ์
กบัประวตัยิิง่ข้ึน

เช่นข้อมูลเชิงยา 4 หมื่นรายการ หากถ่ายรูปแล้วเชื่อมเข้ากับประวัติ 
ผู ้ป ่วยจะทราบได้ทันทีว ่าได้รับยาอะไรมาบ้าง หมอจะวินิจฉัยโรค 
ได้แม่นย�าขึน้ แม้จะต่างโรงพยาบาล แต่หมอดงึข้อมลูจากระบบทีเ่ชือ่มโยงกนั 
ทั่วประเทศมาใช้งานได้ การวินิจฉัย ตรวจสอบ ตลอดจนการให้บริการ 
จะดีขึ้น ผู ้ป่วยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านดึกๆ ดื่นๆ เพื่อไปรอคิว 
รับการรักษาพยาบาลครึ่งค่อนวันเช่นที่เป็นอยู่

กระทั่งการเจ็บป่วยต่างแดน หากประเทศนั้นๆ มีระบบรองรับก็ดึง
ข้อมูลผ่านออนไลน์ได้ จะท�าให้ทราบประวัติผู้ป่วย เคยเจ็บป่วยโรคใดๆ  
ใช้ยาอะไรอยู่หรือไม่

วนัข้างหน้า ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย คอื ประชาชน
ได้รับบริการที่ดีขึ้น  มีคุณภาพชีวิตที่ดี รัฐและประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย
ประหยัดเวลา และเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นอีกมากมาย

บัตรประชาชนใบเดียว

  ประชาชนเข้าถึง 
 บริการทางการแพทย์ 
 ได้ดีขึ้น   การขอรับบริการจาก 

 รัฐท�าได้เร็วขึ้น 

  การขอส่งเสริม 
 การลงทุนได้รับ 
 อนุมัติเร็วขึ้น

  การประกอบธุรกิจ 
 สะดวกขึ้น 
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เรียนรูเปน 

รัฐบาลในฝน เป็นจริงได้ด้วยดิจิทัล
การนำา Big Data มาพัฒนาการให้บริการของรัฐ เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government) ก่อให้เกิดรัฐบาลในฝนที่ทำางานโปร่งใส จากข้อมูลที่เปิดเผย 
(Open Data Government) ทุกคนนำาข้อมูลไปใช้ได้โดยอิสระ จะนำากลับมาใช้ใหม่ 
หรือนำาไปเผยแพร่ต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Artificial
Intelligence

อนาคตของการติดต่อหน่วยงานราชการจะลดความยุ่งยาก ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเปยมคุณภาพ เมื่อก้าวสู่ 
“รัฐบาลดิจิทัล” ที่ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ให้บริการอย่างโปร่งใส และเท่าเทียม

Go Digital Thailand Magazine ฉบบันีเ้ปน็สือ่ภายใตส้�านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม เผยแพร่องค์ความรู้ดิจิทัลในแง่มุมต่างๆ ในฉบับนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องรัฐบาลดิจิทัล หรือ Digital Government 
สว่นหนึง่ของคอนเซป็ต์ SIGMA ซึง่เปน็นโยบายของกระทรวงฯ โดยยอ่มาจาก Security Infrastructure Government 
Manpower Application และในฉบบัต่อๆ ไป Go Digital Thailand Magazine จะน�าเสนอในหวัขอ้ดงักลา่วตามล�าดบั

• ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
• ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
• กรมอุตุนิยมวิทยา

• บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด

อ่านเพิ่มเติมที่ :

สำานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
www.depa.co.th

กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
www.mdes.go.th

นำาเสนอโดย : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
และหน่วยงานในสังกัด 

M A G A Z I N E

อัมสเตอร์ดัม เปิดเผย โปร่งใส
เมือง“อัมสเตอร ์ดัม” เมืองหลวงของประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝังแม่น�้าอัมสเติล และได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเมืองมรดกโลกจากยูเนสโก แต่ใช่ว่าจะเป็น
เมอืงโบราณอนรุกัษ์นยิมทกุกระเบยีดนิว้ เพราะเมอืงหลวง
แห่งดนิแดนกังหนัลมแห่งนีไ้ด้จดัท�าข้อมลูแบบ Open Data ขึน้ 
โดยรวบรวมข้อมูลส�าคัญๆ มาแสดงให้ประชาชนได้รับรู้

ต่อยอดใช้ประโยชน์ Big Data
ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล พัฒนาข้อมูลให้เชื่อมโยงกัน

จัดระบบให้เป็น Big Data ที่พร้อมใช้ ต่อยอดสู่ข้อมูล
เชิงวิเคราะห์ สร้างบรกิารทีเ่ป็นประโยชน์แก่ประชาชน

เพิ่มคุณภาพชีวิต
มีเพียงบัตรประชาชนใบเดียว ก็ได้รับบริการท่ีดี 

มีคุณภาพจากรัฐ ไม่ว่าจะติดต่อหน่วยงานราชการ หรือ
การเข้ารบัการรกัษาพยาบาล เพิม่คณุภาพชวีติประชาชน 
ประหยัดค่าใช้จ่าย
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สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210
โทร : 0-2141-7101  โทรสาร : 0-2143-8059
อีเมล : ossc@depa.or.th


