การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล
พิธุวรรณ กิติคุณ
วิทยากรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สานักวิชาการ
โดยปกติเมื่อประชาชนไปติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อขอเอกสารหลักฐานของทางราชการ ส่วนใหญ่แล้ว
ประชาชนจะได้รับ เอกสารหลักฐานของทางราชการในรูป แบบของกระดาษหรือบั ตรเสมอ เหตุที่ เอกสาร
หลักฐานของทางราชการอยู่ในรูปแบบของกระดาษหรือบัตร สืบเนื่องมาจากวัตถุประสงค์ในการออกเอกสาร
หลั กฐานของทางราชการที่ มีผ ลต่ อ รูป แบบของเอกสารหลั กฐานทางราชการที่ แตกต่ างกัน ไป เช่ น หากมี
วัตถุประสงค์เพื่อยืนยันตัวตน/ยืนยันว่าได้รั บสิทธิ์ในโครงการของภาครัฐ เอกสารหลักฐานของทางราชการ
จะอยู่ ในรู ป แบบบั ต รทางราชการ เช่ น บั ต รประจ าตั ว ประชาชน (บั ต รสมาร์ ต คาร์ ด ) ใบอนุ ญ าตท างาน
ของแรงงานต่างด้าว (บัตรระบุ บาร์โค้ด) หรือหากมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุญ าต จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียน
เอกสารหลั กฐานของทางราชการจะอยู่ ในรูปแบบใบอนุ ญ าต ใบทะเบียน หนังสือรับ รอง เช่น ใบอนุญ าต
ประกอบกิจการโรงงาน ใบทะเบียนสมรส ใบสาคัญการหย่า หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือหากมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ยื น ยั น ว่ า ได้ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ภาษี อ ากร เอกสารหลั ก ฐาน ของทางราชการจะอยู่ ในรู ป แบบ
ใบเสร็ จ รั บ เงิน อากรแสตมป์ เป็ น ต้ น ซึ่ งการออกเอกสารหลั ก ฐานของทางราชการในรูป แบบกระดาษ
หรือบัตรที่ผ่านมานั้น มีผลกระทบต่องบประมาณของหน่วยงานราชการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับการพิมพ์เอกสาร
การจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรและบัตร รวมถึงค่าซ่อมบารุงเครื่องพิมพ์บัตร ซึ่งล้วนเป็นต้นทุนของการออกเอกสาร
หลักฐานของทางราชการ อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องเสียเวลาเดินทางเพื่อมารับเอกสารหลักฐาน
ของทางราชการอีกด้วย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) * จึงได้ดาเนินการศึกษาเกี่ยวกับ
การออกเอกสารหลั กฐานของทางราชการในรูปแบบเอกสารดิจิ ทัล ขึ้น เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภ าพ
การปฏิบัติราชการเพื่อให้ส่วนราชการมีคุณภาพสูงในการปฏิบัติงานให้กับประชาชนและสอดรับกับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ** โดยสานักงาน ก.พ.ร. ได้ เสนอเรื่องการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบ
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาเมื่ อ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 และในวั น ที่ 2 เมษายน 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล และอาจ
พิจารณาให้มีการนาร่องดาเนินการในภารกิจของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อประชาชนผู้ประกอบการ และนักลงทุน
* สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

(สานักงาน ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดแนวทาง
การพัฒนา ส่งเสริม และติดตามการดาเนินงานของส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการเป็นไปตามหลักการพัฒนา
ระบบราชการเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน (Good Governance for Better Life)
** ระบบราชการต้องมีการปรับเปลี่ยนและปฏิรูปเพื่อเป็นฟันเฟืองในการรองรับการขับเคลื่อนนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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เป็ น ส าคัญ ก่อน และหากหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องมีความจาเป็นต้องออก/ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับ
การดาเนิ นการดังกล่าว ก็ให้ ดาเนิ นการให้ สอดคล้องกับพระราชบัญญั ติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรั ฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ให้ทุกส่วนราชการดาเนินการพัฒนาและปรับปรุง
การท างานภายในหน่ ว ยงานของตนให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น โดยเฉพาะงานบริ ก ารประชาชน เช่ น
การลดปริมาณเอกสาร การเพิ่มการอานวยความสะดวกให้ แก่ประชาชน เป็นต้น อนึ่ง มี ห ลายหน่วยงาน
ราชการเริ่มนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการ ผ่าน
ระบบดิจิทัลแล้ว ตัวอย่างเช่น
1. กรมการจัดหางานกับใบอนุญาตทางานแบบดิจิทัล (Digital Work Permit)
กรมการจัดหางานได้ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง กาหนดกระบวนการยื่นคาขออนุญาตทางานและออกใบอนุญาตทางานผ่านระบบ Single
Window for Visa and Work Permit สาหรับคนต่างด้าวที่ทางานในสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตทางาน ลดขั้นตอนและลดเวลาการยื่นเอกสาร
ลดเอกสารและลดเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการ และใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวนั้นจะไม่เป็นเล่มเอกสาร
หรือบัตรแข็งอีกต่อไป แต่จะเป็นใบอนุญาตทางานแบบดิจิทัลบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ต โฟน ซึ่งสะดวก
ต่อการพกพา ยากต่อการปลอมแปลง และไม่มีการสูญหาย

ภาพที่ 1 ใบอนุญาตทางานแบบดิจิทัล (Digital Work Permit) บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
ที่มา: ทุ่มงบฯ 35 ล้าน ใช้แอพฯ “ใบอนุญาตต่างด้าวทางาน” บนมือถือ. โดย เดลินิวส์, 2560.
คนต่างด้าวที่ทางานในสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถยื่นคาขออนุญาต
ท างานผ่ า นระบบ Single Window for Visa and Work Permit และกรมการจั ด หางานและส านั ก งาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น จะพิ จ ารณาค าขออนุ ญ าตท างานผ่ า นระบบดั งกล่ า ว และจะแจ้ ง ผล
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การพิจารณาทาง e-Mail โดยคนต่างด้าวที่ได้รับการอนุญาตจะต้องมาแสดงตนเพื่อชาระค่าธรรมเนียม ถ่ายรูป
และลงลายมือชื่อดิจิ ทัล พร้อมได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัส ผู้ใช้ (Password) เพื่อนาไปลงทะเบียน
ในแอปพลิ เคชั น Thailand Digital Work Permit เมื่ อ ลงทะเบี ย นเรีย บร้ อ ยจะปรากฏใบอนุ ญ าตท างาน
แบบดิจิทัล (Digital Work Permit) บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ
สามารถตรวจสอบข้อมูล ตัวตน และเอกสิ ท ธิ์ต่าง ๆ ของคนต่างด้าวผ่ านการ Scan QR Code ใบอนุ ญ าต
ทางานแบบดิจิทัล (Digital Work Permit) บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นการตอบโจทย์นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ที่ มุ่ ง ให้ เ กิ ด การน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข้ า มาพั ฒ นาการบริ ก ารภาครั ฐ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การอานวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ต่อไป (“กระทรวงแรงงาน เตรียมต่อ
ใบอนุญาตทางานแบบดิจิทัล บนสมาร์ทโฟน ตั้งเป้า ปี 62 ใช้ทั่วประเทศ,” 2561)
2. กรมการขนส่งทางบกกับใบอนุญาตขับรถแบบดิจิทัล (DLT Smart Licence)
แม้ว่าประชาชนที่ขับขี่ย านพาหนะบนท้องถนนจะต้องพกพาใบอนุญาตขับรถในรูปแบบบัตร
ทุกครั้งก็ตาม แต่ที่ผ่านมาเกิดปัญหาใบอนุญาตขับรถสูญหายบ้าง หลงลืมบ้าง หรือตัวหนังสือบนใบอนุญาตขับรถ
เลือนรางเพราะใช้มานานจนไม่สามารถระบุตัวตนได้บ้าง กรมการขนส่งทางบกจึงได้พัฒนาระบบการแสดง
ใบอนุ ญ าตขั บ รถเสมื อ นจริ ง ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Driving License) ขึ้ น โดยเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
ใบอนุญาตขับรถกับแอปพลิเคชัน DLT Smart Licence บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน และจะปรากฏ
ใบอนุญาตขับรถในรูปแบบดิจิทัลเสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลังผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Licence

ภาพที่ 2 ใบอนุญาตขับรถแบบดิจิทัล (DLT Smart Licence)
ที่มา: กมธ.ส่ง สนช.วันนี้ยกเลิกยึดใบขับขี่ รองรับใบขับขี่ดิจิทัล. โดย ไทยรัฐ, 2562.
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เมื่อผู้มีใบอนุญาตขับรถที่มี QR Code ด้านหลังบัตร สแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน “DLT QR
Licence” จะปรากฏข้อมูลตามหมวดหมู่ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลใบอนุญาต ซึง่ จะแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือน
จริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 2) ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมู่โลหิต ประวัติการแพ้ยา
โรคประจาตัว สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล ชื่อผู้ติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการบริจาคอวัยวะให้แก่
สภากาชาดไทย 3) การแชร์เส้นทางการเดินทาง ซึ่งจะแจ้งพิกัดพร้อมหมายเลขทะเบียนรถสาธารณะ (TAXI)
หรือรถโดยสารสาธารณะให้ แก่บุคคลที่ต้องการทราบหรือติดตามตัวได้ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ทุกรูปแบบ 4) SOS ขอความช่วยเหลือ ซึ่งจะแจ้งขอความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุผ่านโทรศัพท์ หรือส่ง
SMS ระบุ พิ กั ด ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ให้ แ ก่ ผู้ รั บ ปลายทาง 5) ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ซึ่ ง จะแสดงข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า ง ๆ
ของกรมการขนส่ งทางบกที่ เป็ น ประโยชน์ เช่น หลั กฐาน ขั้น ตอน ค่ าธรรมเนี ยมเกี่ยวกั บ การด าเนิ นการ
ด้านใบอนุญาตขับรถชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีระบบแจ้งเตือนให้มาดาเนินการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ
(จากชนิ ด ชั่ ว คราวเป็ น ชนิ ด ส่ ว นบุ ค คล 5 ปี ) หรือ ขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตขั บ รถล่ ว งหน้ า ซึ่ งเป็ น ประโยชน์
ทาให้ประชาชนสามารถวางแผนการดาเนินการล่วงหน้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (“เริ่มวันนี้! ขนส่งสุดล้าใช้
ใบขับขี่สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปฯ “DLT QR Licence” ได้เสมือนจริง ค่าธรรมเนียม 105 บาท,” 2562)
ทั้ งนี้ ในอนาคตใบอนุ ญ าตขั บ รถในรูป แบบดิ จิ ทั ล ผ่ านทางแอปพลิ เคชั น DLT Smart Licence
จะสามารถถู กใช้ แ ทนใบอนุ ญ าตขับ รถในรูป แบบบั ต รได้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติจ ราจรทางบก (ฉบั บ ที่ 12)
พ.ศ. 2562 * ฉะนั้ น การมี ใบอนุ ญ าตขับ รถในรูป แบบดิ จิทั ล ผ่ านทางแอปพลิ เคชั น DLT Smart Licence
จึงนับว่าเป็นมิติใหม่ของกรมการขนส่งทางบกในการอานวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน
3. สานักงานประกันสังคมกับบัตรประกันสังคมแบบดิจิทัล (SSO Connect)
เมื่อเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 สานักงานประกันสังคมได้ประกาศปรับตัวโดยได้นาเทคโนโลยี ดิจิทัล
มาบูรณาการกับระบบประกันสังคม เพื่อพลิกโฉมให้การใช้บริการมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้นกว่าเดิม
ทั้งตอบสนองต่อ นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยส านั ก งานประกั น สั งคมได้ เปิ ด บริก ารประกัน สั งคม SSO
Connect ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบใหม่ ขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกั น ตนไม่ จ าเป็ น ต้ อ งพกบั ต รประกั น สั ง คมอี ก ต่ อ ไป
เพราะบั ตรประกัน สั งคม SSO Connect จะปรากฏในแอปพลิ เคชัน SSO Connect ซึ่ งเป็ นแอปพลิ เคชั น
ที่ให้บริการเกี่ยวกับประกันสังคม
* พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก

(ฉบั บ ที่ 12) พ.ศ. 2562 มาตรา 8 ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา 31/1

แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
“มาตรา 31/1 ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญ าตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงาน
จราจรเมื่อขอตรวจ
ในกรณี ที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญ าตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ห รือสาเนาภาพถ่าย ใบอนุญาตขับ ขี่
ตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว ”
ทั้ ง นี้ ผู้ ขั บ ขี่ ส ามารถใช้ ใ บอนุ ญ าตขั บ รถในรู ป แบบดิ จิ ทั ล ผ่ า นทางแอปพลิ เ คชั น DLT Smart Licence
แทนใบอนุญาตขับรถในรูปแบบบัตรได้ เมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วั นที่ 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันประกาศ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ภาพที่ 3 บัตรประกันสังคมแบบดิจิทัล (SSO Connect)
ที่มา: อย่างนี้ ก็มีด้วย! เพิ่ม “บั ตรประกัน สั งคม” บนไอโฟน เช็กยอดเงินสะสมชราภาพได้เพี ยงปลายนิ้ว .
โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2560.
บัตรประกันสังคม SSO Connect เป็นความร่วมมือระหว่างสานักงานประกันสังคมกับบริษัท
มายวอลเล็ต จากัด เพื่อเชื่อมโยงการให้บริการของสานักงานประกันสังคมกับผู้ประกันตนผ่านแอปพลิเคชัน
SSO Connect บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน โดยข้อมูลของผู้ ประกันตนจะถูกเก็บไว้ในแอปพลิเคชัน
ดังกล่าว และผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของตนได้ทั้งสิทธิสถานพยาบาล สิทธิประโยชน์
ประกันสังคม สิทธิทันตกรรมแบบไม่ต้องสารองจ่าย ยอดเงินสะสมชราภาพ ประวัติการเบิกสิทธิประโยชน์
ที่มีการอัพเดทข้อมูลอัตโนมัติ รวมถึงสามารถรับข้อมูลข่าวสารจากสานักงานประกันสังคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และง่ายขึ้น ทุกที่ทุกเวลาได้ตลอด 24 ชั่วโมง (“สานักงานประกันสังคมเจ๋ง เปิดให้โหลดบัตรประกันสังคม
ลงมือถือได้เลย!,” 2560)
การที่หลายหน่วยงานราชการเริ่มนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการออกเอกสาร
หลักฐานของทางราชการ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเริ่มปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทางานของหน่วยงาน
ราชการให้ เข้ าสู่ ค วามเป็ น ดิจิ ทั ล (Digitalization) ด้ว ยการน าเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล เข้ามาบู รณาการเชื่ อมโยง
การทางานและการบริการ ซึ่ง เป็น ตัวอย่างที่ดีให้ แก่หน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒ นารูปแบบการออกเอกสาร
หลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลต่อไป
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บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา
เมื่ อ การออกเอกสารหลั ก ฐานของทางราชการในรู ป แบบเดิ ม เริ่ ม ไม่ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น
การปฏิบัติราชการและการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนอีกต่อไปในยุคประเทศไทย 4.0 การออกเอกสาร
หลั ก ฐานของทางราชการผ่ านระบบดิ จิ ทั ล จึ งเป็ น การพั ฒ นาการออกเอกสารหลั ก ฐานของทางราชการ
ในรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและเพิ่มการอานวยความสะดวก
แก่ ป ระชาชนในยุ คประเทศไทย 4.0 แทน ซึ่งการออกเอกสารหลั กฐานของทางราชการผ่ านระบบดิจิทั ล
นอกจากจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในการสนั บ สนุ น ให้ ระบบราชการไทยก้าวเข้าสู่ ก ารเป็ น ระบบราชการ 4.0 แล้ ว
ยังมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 ข. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (1) ที่กาหนดให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
และการจัดทาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออานวยความสะดวก
ให้ แก่ป ระชาชน รวมทั้งสอดรับกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐในประเด็นการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
เพื่อให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้อีกด้วย
อย่ างไรก็ ตาม ภาครั ฐ อาจต้อ งตระหนั กถึงความพร้อมของแต่ ล ะหน่ ว ยงานราชการที่จ ะรองรับ
การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลด้วย ไม่ว่าจะเป็นประเด็น การบูรณาการร่วมกัน
เพื่ อ การพั ฒ นาระบบและการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ประเด็ น ความปลอดภั ย ทางระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
หรือประเด็นระบบอินเทอร์เน็ตที่แต่ละแห่งยังมีไม่เท่าเทียมกัน เป็นต้น อีกทั้งหน่วยงานราชการควรจะจัดทา
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนและซักซ้อมความเข้าใจกับบุคลากรของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ให้ แก่ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อให้การออกเอกสารของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล มีมาตรฐาน
ในการดาเนินงานในแนวทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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