ใน

ช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา หลายท่านคงได้เคยยินหรือเริม่ คุน้ หูกบั
ค�ำว่า “Paperless” กันมาบ้างพอสมควร บางท่านอาจจะ
ก�ำลังเผชิญหน้ากับค�ำดังกล่าว ในรูปแบบของความท้าทายที่ต้อง
ปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่รับผิดชอบ
หรือแม้กระทัง่ กระบวนการทางธุรกิจขององค์การ โดยมีเป้าหมาย คือ
การท�ำให้เกิดลักษณะของ “Paperless” ซึ่งหลายองค์การคาดหวัง
จะให้เกิดผลทีเ่ ป็นรูปธรรมอย่างเป็นขัน้ เป็นตอนตามล�ำดับหรืออย่าง
น้อยก็ขอให้สามารถลดปริมาณการใช้เอกสารกระดาษในกระบวน
งานลงได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
โดยส่ ว นตั ว แล้ ว ผมได้ รั บ โอกาสให้ เ ข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มใน
โครงการทั้งของภาครัฐ และเอกชน ที่คาดหวังไว้ว่าเมื่อด�ำเนินการ
แล้วเสร็จจะส่งผลไม่ทางตรงก็ทางอ้อมให้เกิดลักษณะของ “Paperless” ความท้ า ทายที่ ส� ำ คั ญ นั้ น ไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ที่ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศแต่เป็นกลไกในการสร้างการยอมรับ ซึ่งในมุม
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วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำ�ปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ของภาคเอกชนส่วนใหญ่อาจสามารถด�ำเนินการเพื่อผลักดันให้เกิด
เป็นรูปธรรมได้โดยการใช้กลไกด้านนโยบายที่ค่อนข้างเข้มแข็ง และ
เบ็ดเสร็จ ส�ำหรับภาครัฐอาจสามารถใช้กลไกลักษณะเดียวกันได้แต่
ก็ต้องรับมือกับแรงต้านจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งภาคเอกชนหลาย
แห่งก็ประสบปัญหาเดียวกันแต่ส่งผลกระทบช้ากว่าเนื่องจากการไม่
ยอมรับนั้นจะมาในรูปแบบของคลื่นใต้น�้ำ
ดังนั้น ประเด็นส�ำคัญประการแรกที่ควรค�ำนึงถึงหากต้อง
เผชิญหน้ากับกิจกรรมหรือโครงการทีจ่ ะน�ำไปสู่ “Paperless” นัน่ ก็คอื
องค์การต้องศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน ความเหมาะสมในมิตติ า่ งๆ
ทั้งกระบวนการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่จะได้รับผลกระทบ รูปแบบ
ของการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์การ การน�ำ
ส่งผลลัพธ์ไปสูล่ กู ค้า คูค่ า้ พันธมิตร และประชาชน รวมถึงความพร้อม
ของบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติ และได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว การสร้างความพร้อมให้กบั บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
ขององค์การนั้น ด�ำเนินการโดยการสร้างความเข้าใจ และสร้างการ
ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในเบื้องต้นต้องท�ำความเข้าใจในคุณลักษณะที่แตกต่างกัน
ของ “เอกสารที่เป็นกระดาษ” ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน ซึ่งพบเห็น
ได้ในกระบวนงานต่างๆ ขององค์การตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
จนถึงระดับผูบ้ ริหาร กับ “เอกสารทีเ่ ป็นอิเล็กทรอนิกส์” ทีจ่ ะพบเห็นได้
ในการปฏิบัติของกระบวนงานที่ใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
สนับสนุน โดย “เอกสารที่เป็นกระดาษ” จะมีต้นฉบับเป็นกระดาษ ถึง
แม้วา่ เอกสารจะถูกจะผลิตขึน้ มาด้วยซอฟต์แวร์สำ� เร็จรูป เช่น Microsoft office Word Excel เป็นต้น แต่ถา้ จะท�ำให้เอกสารมีความสมบูรณ์
และน�ำไปใช้ในกระบวนงานทางธุรกรรมขององค์การได้ จะต้องผ่าน
การพิมพ์ออก และมีการรับรองด้วยกลไกต่างๆ อาทิ การลงนามของ
ผู้รับผิดชอบ ผู้มีอ�ำนาจลงนาม หรือการประทับตราสัญลักษณ์ตามที่
องค์การก�ำหนดไว้เป็นนโยบาย ซึง่ ต้นฉบับทีเ่ ป็นกระดาษนัน้ จะมีเพียง
ฉบับเดียว สามารถท�ำส�ำเนาได้ทั้งการถ่ายเอกสาร หรือสแกนเข้าสู่
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คอมพิวเตอร์เป็นภาพ หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นามสกุล PDF เป็นต้น
และถ้าจะใช้งานส�ำเนาอาจจะต้องมีการรับรองส�ำเนาก่อนน�ำไปใช้
แทนเอกสารต้นฉบับตามที่นโยบายขององค์การก�ำหนดไว้
กรณีทมี่ กี ารปลอมแปลงเอกสาร สามารถท�ำการตรวจสอบได้
ด้วยกรรมวิธตี า่ งๆ ตามความเหมาะสม อาทิ หากปลอมแปลงเอกสาร
ที่มีการลงนาม ก็ตรวจสอบที่ลายเซ็นที่ลงนาม น�้ำหนักของหมึก
รูปแบบการลงนามโดยเฉพาะกับเอกสารกระดาษทีม่ คี วามส�ำคัญ เช่น
เอกสารธุรกรรมสัญญา เอกสารการเงิน เอกสารทางบัญชี เป็นต้น
“เอกสารทีเ่ ป็นอิเล็กทรอนิกส์” จะมีตน้ ฉบับเป็นอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ นามสกุลของเอกสารขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ใช้ผลิตเอกสาร และ
นโยบายในการน�ำไปใช้ขององค์การ ซึง่ โดยทัว่ ไปจะอยูใ่ นรูปแบบของ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นามสกุล PDF ซึ่งการท�ำให้เอกสารมีความ
สมบูรณ์นั้น ท�ำได้โดยการรับรองด้วยการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น หลักๆ แล้วมีอยู่ด้วยกัน 2 รูป
แบบ
แบบที่ 1 คือ การลงนามที่อาศัยกลไกหรือการท�ำสัญลักษณ์
ซึ่งภายในหรือระหว่างองค์การที่เป็นผู้ใช้งานเอกสารดังกล่าวยอมรับ
ร่วมกัน และให้ถือว่ามีการลงนามแล้ว เช่น อาศัยระบบสารสนเทศใน
การสร้างความสมบูรณ์ของเอกสารด้วยการลงนามทีม่ กี ารน�ำเอาภาพ
ลายเซ็นของผู้มีอ�ำนาจลงนามไปแสดงบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว และท�ำการเข้ารหัสเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
สารสนเทศไว้ โดยมีเงือ่ นไขว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทนี่ า่ เชือ่ ถือนัน้ จะ
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ต้องผลิตโดยระบบสารสนเทศที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงต้องถูกจัดส่งไปยัง
ผูใ้ ช้งานเอกสารผ่านระบบสารสนเทศทีก่ ำ� หนดไว้เท่านัน้ ถึงจะมีความ
น่าเชื่อถือ
แบบที่ 2 คือการลงนามที่อาศัยกลไกของ PKI (Public Key
Infrastructure) ทีต่ อ้ งมีการสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผูล้ งนามใน
ลักษณะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานให้บริการซึง่ ได้รบั
อนุญาต และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานเอกสารทุกฝ่าย โดยใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ลงนามจะถูกบรรจุลงในอุปกรณ์ลงนาม อาทิ
สมาร์ทการ์ด โทเค่น (Token) และใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการลงนาม
แบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสูงตาม
มาตรฐานสากล โดยการลงนามแบบที่ 2 นี้ มีการน�ำมาใช้งานอย่าง
แพร่หลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ การท�ำธุรกรรม
ระหว่างธนาคารทีไ่ ม่ใช้เอกสารกระดาษ การให้บริการของผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ยกตัวอย่างในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นซิมการ์ด
การโอนเบอร์ เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการจะต้องลงนามรับรองการท�ำธุรกรรม
ดังกล่าวผ่านคอมพิวเตอร์ ณ เคาน์เตอร์ที่เราไปใช้บริการ ซึ่งอุปกรณ์
ที่ใช้ลงนามก็คือโทเค่น (Token) ที่มีลักษณะคล้าย USB Flash Drive
เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
อ่าน ต่อฉบับหน้า

