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สู่รฐั บาลโปร่งใส 7: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับภารกิ จเฉพาะหน้ า
และระยะยาวในการแก้ปัญหาอุทกภัย ด้วย “ฐานข้อมูลที่ถกู ต้อง” ซึ่งเห็นภาพ “พื้นที่”
ในสภาวะการณ์ ปรกติก ระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร ทาหน้ าที่บริหาร
ราชการแผ่นดินในเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology) และ การสื่อสาร
(Communication) ภารกิจสาคัญทีเ่ ราคุน้ เคยกันดีคอื ด้าน สถิติ อุตุนิยมวิทยา โทรศัพท์ ไปรษณีย์
และอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น หน่ วยงานสาคัญๆ ในสังกัดของกระทรวงประกอบไปด้วย 1) สานักงาน
รัฐมนตรี 2) สานักงานปลัดกระทรวง 3) กรมอุตุนิยมวิทยา 4) สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ 5) บริษทั ที
โอที จากัด (มหาชน) หรือ TOT 6) บริษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) หรือ CAT 7) บริษทั
ไปรษณียไ์ ทย จากัด 8) สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ
SIPA 9) สานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EDTA และ 10) สานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA
พูดง่ายๆ ว่าเป็ น “คลังข้อมูล” ประกอบกับองค์กรด้านการสื่อสารและการโทรคมนาคมของ
ประเทศ ดัง นั ้น ในสภาวการณ์ ฉุ ก เฉิ น น้ า ท่ ว มนี้ กระทรวงไอซีทีฯ จึง ได้ ร ับ มอบหมายจา ก
คณะรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานหลักหน่ วยงานหนึ่งในการแก้ปญั หาน้ าท่วมอย่างบูรณาการ โดยแบ่ง
ออกเป็น 1) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ า และ 2) การแก้ปัญหาระยะยาว
ระยะแรก คือ ภารกิ จการบูรณาการฐานข้อมูล เพื่อการติ ดตามตรวจสอบการทางาน
แก้ปัญหาแบบวันต่อวันหรือชัวโมงต่
่
อชัวโมงใน
่
“พื้นที่ฉุกเฉิ น”
ระยะที่สอง คือ ภารกิ จการจัดทามาตรฐานฐานข้อมูลกลางระดับชาติ (National Data
Base) เพื่อการจัดการแก้ปัญหาอุทกภัยและการเยียวยาและฟื้ นฟูผ้ปู ระสบภัย ในระยะกลาง
และระยะยาวต่อไป
อาจเป็ นด้วย 2 เหตุผล ทีท่ าให้กระทรวงไอซีทไี ด้รบั มอบหมายงานจากนายกรัฐ มนตรีและ
คณะรัฐมนตรีให้กากับติดตามผลการทางานในระยะเร่งด่วนรายวันของศูนย์ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยน้าท่วม (ศปภ.)
ประการแรกเป็ นเพราะทัง้ หน่ วยงานต่างๆในกระทรวงไอซีที และตัวรัฐมนตรี น.อ. อนุ ดษิ ฐ์
นาครทรรพ เองนับได้ว่าเป็น “หน่วย” และ “บุคคล” ทีม่ ขี อ้ มูลค่อนข้างครบถ้วน ด้วยความเป็ นทหาร
อากาศจึงมีสายงานข่าวทัง้ จากภาพถ่ายทางอากาศและการทางานในพื้นที่ทางการเมืองค่อนข้างดี
เชื่อมโยงกับหน่วยแผนทีท่ างอากาศของทหารและหน่วยงานอื่นด้านความมันคงของรั
่
ฐได้
ประการที่ส องเป็ นเพราะการจัดการฐานข้อ มูลในห้องปฏิบตั ิการของกระทรวง ใน ศปภ.
ดอนเมืองเป็ นไปอย่างดี เพราะปจั จุบนั ห้องปฏิบตั กิ ารนี้ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบไอทีท่ี
ค่อนข้างจะครบครัน โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. (GISTDA) มีผู้ใช้งานและควบคุมระบบไอทีซ่งึ เป็ น กลุ่ม
เสนาธิการทหารอากาศและนักวิชาการด้านแผนที่และข้อมูลไอที ทัง้ ยังได้รบั การวางระบบสื่อสาร
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ตอบรับแบบทันที (real time) จากผู้เดือดร้อนจากภัยน้ าท่วมในพื้นที่ โดยวิศวกรสื่อสารและผู้
ชานาญงานจาก TOT รวมถึงการจัดการระบบฐานข้อมูลในพืน้ ที่รปู แบบ “เห็นได้ทนั ที” และบันทึก
ไว้จากห้องปฏิบตั กิ ารกระทรวงฯ ที่ ศปภ. อย่างการติดตัง้ กล้องวงจรปิด CCTV ไว้ทจ่ี ุดต่างๆ เพื่อ
การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) สถานการณ์ระดับน้ า การเร่งสร้างคันกัน้ น้ า การทลายคันกัน้ น้ า
การไหลผ่านของน้าในพืน้ ทีต่ ่างๆ เป็นต้น แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องเข้าไปดู “ด้วยตนเอง” อีกชัน้ หนึ่ง
นอกจากนี้ ห น่ ว ยปฏิบ ัติก ารที่ด อนเมือ งและกระทรวงไอซีทียงั ได้ร บั การสนับ สนุ น จาก
หน่ วยงานในสังกัดกระทรวงอย่างสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) ในเรื่องการจัดทาและ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลภาครัฐ ซึ่งปฏิบตั ภิ ารกิจในการจัดทาโครงการเช่นนี้ ก่อนจะเกิดวิกฤติน้ า
ท่ ว มอยู่ แ ล้ ว ยกตัว อย่ า งเช่ น โครงการบู ร ณาการเครือ ข่ า ยฐานข้อ มู ล ภาครัฐ Governmental
Information Network (GIN) และโครงการสมาร์ทการ์ด (Smart Card)
ทัง้ นี้และทัง้ นัน้ ในปจั จุบนั EGA กาลังศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐให้สามารถใช้
งานบนระบบ Cloud Computing ได้ นัน่ หมายความว่าต่อ ไปข้อมูล ต่างๆ นอกจากจะอยู่ใ น
ฐานข้อ มูลประจาของหน่ วยงานเช่น Sever หลักของหน่ ว ยงานนัน้ แล้ว ก็จะมีฐานข้อมูลอยู่ใ น
“อากาศ” อย่างเช่นระบบเดียวกับ Google Yahoo MSN ฯลฯ เป็นต้น
สรุปได้ว่ากระทรวงไอซีที และหน่วยปฏิบตั กิ ารของกระทรวงฯ ที่ ศปภ. ดอนเมือง ค่อนข้าง
จะพร้อมในเรื่อง “เทคนิค” ทีจ่ ะทาภารกิจตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ปญั หาจึงอาจไม่ได้อยู่ท่เี ทคนิคแต่
อยู่ท่ี “การบริหารจัดการข้อมูลให้ออกไปถึงประชาชนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์
จริง” เพื่อ ให้ประชาชนสามารถตัดสินใจในการรับมือ น้ า ท่วม ในพื้นที่เฉพาะของตนเองได้อย่าง
ทันท่วงที ซึง่ นับเป็นการบริหารจัดการภาพรวมมิใช่ภารกิจเฉพาะของกระทรวงไอซีทเี ท่านัน้
ในปจั จุบนั นับได้ว่าการให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องนัน้ อาจจะยังอยู่ในวงจากัด เพราะสื่อสารมวลชน
เองก็มแี หล่งข่าวจานวนมาก แม้แต่ผบู้ ริหารหลักๆ คือ รัฐมนตรีกระทรวงอื่นๆ รวมถึงนายกรัฐมนตรี
ผูว้ ่าราชการจังหวัด หน่ วยงานราชการต่างๆ ก็มแี หล่งข่าวและข้อมูลจานวนมากและจาเป็ นต้องรับ
ฟงั จากรอบด้าน แต่ทงั ้ นี้หาก “ผู้รบั ข้อมูล” ใช้วจิ ารณญาณอย่างถูกต้อง ตนเองก็จะไม่สบั สน หาก
บุคคลสาคัญอย่างนายกรัฐมนตรีใช้ขอ้ มูลที่ถูกต้ องและสามารถสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังพี่น้อง
ประชาชน สื่อมวลชน นักธุรกิจและทุกภาคส่วน ก็จะลดทอนความเสียหายได้เป็นอย่างดี
เช้าวันเสาร์ท่ี 22 ต.ค. 54 นายกฯ ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ได้แถลงการณ์สถานการณ์น้ าท่วม
ด้วยตัวเองทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 โดยใช้ขอ้ มูล “เชิงพืน้ ที”่ ที่ถูกวิเคราะห์มาจากหลักการทาง
วิชาการในการบริหารจัดการน้ าท่วม ทาให้ประชาชนได้เห็นภาพแผนทีท่ ศิ ทางและปริมาณการไหล
ของน้ า สามารถคาดการณ์พ้นื ที่ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีโอกาสที่จะถูกน้ าท่วมหนักและเบา
ต่างกันไป อย่างเขตสายไหม หลักสี่ ดอนเมือง ลาดกระบัง เป็ นต้น แม้การคาดการณ์ใดๆก็ตามคง
จะถูกต้อง 100% ได้ยาก แต่หากถูกต้องได้สกั 70 – 80 % ก็เชื่อว่าพีน่ ้องประชาชนจะได้ประโยชน์
อย่างมาก
รวมไปถึงช่อง Voice TV ได้สมั ภาษณ์รกั ษาการผูอ้ านวยการ GISTDA ซึง่ เป็ นกรรมการ
ของ ศปภ. ด้วย ทาให้ประชาชนได้รบั ข้อมูลทีช่ ดั เจนใน “เชิงพืน้ ที”่ มากยิง่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ดี ข้อมูล
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เชิงพื้นที่เช่นนี้ควรจะได้รบั ทุกวัน และควรจะมากกว่า 1 ครัง้ ต่อวัน ด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายทาง
อากาศ การคานวณปริมาณน้าทัง้ จากกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยา การวิเคราะห์สรุป ฯลฯ
ส่วนภารกิจ “ระยะทีส่ อง” ของกระทรวงไอซีที นับเป็ นภารกิจระยะยาว และดูจะยากยิง่ กว่า
ั หาเฉพาะหน้ า รายวัน คือ การบู ร ณาการให้ เ กิ ด
ภารกิจ การติด ตามตรวจสอบการแก้ ไ ขป ญ
มาตรฐานข้อมูลเดี ยวกันระหว่ างภาครัฐ (ซึ่ งควรจะรวมถึงข้อมูลจากภาคเอกชนและภาค
ประชาชน) ในการช่ วยเหลือ เยียวยาและฟื้ นฟูผ้ปู ระสบภัยน้าท่ วม รายครัวเรือน รายธุรกิ จ
รายหน่ วยงาน
ในตอนต่อไปจะได้มาพูดถึงว่า มีอุปสรรค ความท้าทายและแนวทางทีจ่ ะบูรณาการข้อมูลให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือกระจายไปครอบคลุมผูป้ ระสบภัยไดอย่างทัวถึ
่ ง ไม่ทบั
ซ้อนและโปร่งใสมากทีส่ ุด ได้อย่างไร ?

