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 ส ำนักงำน ก.พ. จัดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะ 

ส่วนบุคคลและทักษะกำรท ำงำนส ำหรับข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑  

ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำน ก.พ. และ Nanyang Technological 

University (NTU) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับ
ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ให้พร้อมส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในภำระ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรดังกล่ำวเน้นกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะกำรท ำงำน
ส ำหรับข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่มีกำรบูรณำกำรหลักสูตรกำรเรียนรู้  
ต่ำง ๆ ตำมกรอบกำรฝึกอบรมและพัฒนำ (Training and Development Roadmap) ส ำหรับ
ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในระดับพ้ืนฐำนและระดับต่อยอดอย่ำงเป็นระบบ รวมถึง เสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ปัจจุบัน เตรียมและพัฒนำข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำยให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในระบบ
รำชกำร ๔.๐ และเพ่ือให้ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตลอด
หลักสูตรรวมถึงได้สร้ำงเครือข่ำยที่เข้มแข็งในกำรท ำงำนร่วมกัน  

 หนังสือติดปีกควำมคิด HiPPS รุ่น ๑๓ เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมองค์ควำมรู้
และประสบกำรณ์จำกกำรศึกษำดูงำนของผู้รับทุนทั้ง ๑๐๑ คน เพ่ือน ำเสนอแนวคิดและองค์ควำมรู้ 
ที่ได้รับในกำรพัฒนำประเทศสู่กำรเป็นประเทศไทย ๔.๐ ส ำนักงำน ก.พ. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือ
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรำชกำรต่อไป 

*หมายเหตุ บทความทั้งหมดนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ผู้รับทุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม เนื้อหาในบทความเป็นความคิดเห็ นส่วนตัวของผู้เขียน 

ซึ่งไม่ผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัดและส านักงาน ก.พ. แต่อย่างใด 



คำนิยม 

 

 สำนักงาน ก.พ. ให้ความสำคัญกับการเตรียมและพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ 

มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential 

System : HiPPS) เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผ่านกลไกการเรียนรู้ การพัฒนา และ  

การสั่งสมประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดสรรทุนรัฐบาลเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น  
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจำเป็น  
สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ได้เปิดโลกทัศน์  
มุมมอง ต่อยอดการพัฒนา และปรับปรุงระบบการทำงานของประเทศไทย ด้วยความมุ่งหวังให้ 
HiPPS เป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในส่วนราชการ  

 บทความ 101 บทความท่ีปรากฏในหนังสือเล่มนี้  เป็นผลงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
รุ่นท่ี 13 นำเสนอแนวคิด มุมมองในการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลกระทบ 

ในวงกว้าง อีกท้ัง เน้นการพัฒนา ยกระดับการปฏิบัติราชการไปสู่ระดับสากล สำนักงาน ก.พ.  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือรวมเล่มบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจเข้ารับราชการ อีกท้ัง  

เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าราชการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงระบบราชการ 

ให้ก้าวทันต่อโลกในอนาคต 

 

 

(นางเมธินี เทพมณี) 
 เลขาธิการ ก.พ. 
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กิตติพงษ์ ไชยบุญชู 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 จาก Intelligent Nation 2015  
สู่ Smart Nation  
 ร ะ ห ว่ า ง ปี  พ . ศ . 2 5 4 9  - 2 5 5 8 
สาธารณรัฐสิ งคโปร์ขับเคลื่อนประเทศ  
ด้วยแผนแม่บท Intelligent Nation 2015 
(iN2015) โดยด าเนินการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Info - 
communications หรือ Infocomm) พัฒนา
อุตสาหกรรมและก าลังคนด้าน Infocomm 
ให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้  โดยมี
ส านักงานพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร
แห่ ง สิ ง ค โปร์  ( Infocomm Development 
Authority of Singapore: IDA)) เป็นหน่วยงาน
ขับเคลื่อนแผนแม่บทดังกล่าว  
 หลังจากการขับเคลื่อนแผนแม่บท 
iN2015  จนป ระสบคว าม ส า เ ร็ จ ต า ม
เป้ าหมายที่ ว า ง ไ ว้  รั ฐบาลสิ ง ค โปร์ ไ ด้
ก า ห น ด ใ ห้  Smart Nation ห รื อ  ช า ติ
อัจฉริยะ เป็นแผนพัฒนาประเทศในล าดับ
ต่อไป ซึ่ ง เป้าหมายของการเป็น  Smart 
Nation คือ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์

ให้ดีขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่าง ๆ มาอ านวยความสะดวกให้กับการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน และ
กิจการของรัฐ เช่น การติดตั้งกล่องเซ็นเซอร์ 
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ อาทิ  เสาไฟถนน ป้ายรถ
ประจ าทาง เป็นต้น ซึ่งสามารถตรวจวัด
มลพิษในอากาศ ตรวจวัดปริมาณน้ าฝน และ
ระบุ พ้ืนที่ที่มีการจราจรหนาแน่น  ทั้ งนี้ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้วางโครงข่ายพ้ืนฐาน
ด้วยการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ทั่ว
ประเทศ อีกทั้ ง ยั งวางแผนติดตั้ งจุ ดปล่อย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (wireless hotspot) ไว้ใน
กล่องเซ็นเซอร์  เพ่ืออ านวยความสะดวก 

ให้ผู้ใช้งาน Smartphone และ Tablet โดยม ี

The Smart Nation and Digital Government 
Group (SNDGG)  ภายใต้ก ากับดูแลของ
ส า นั กน ายกรั ฐ มนตรี  เ ป็ นหน่ ว ย ง าน
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการบริการภาครัฐ
สู่ระบบดิจิทัลเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ข้อมูลและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ
และการสื่อสารของรัฐบาล และร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนในการประยุกต์เทคโนโลยีและ

1 



นวัตกรรม เพ่ือยกระดับชีวิตของประชากร 

ในประเทศ  
 หลักการด า เนินการที่ ส าคัญของ 
SNDGG คื อ  “ก า ร เ น้ น ป ร ะ ช าช น เป็ น
ศูนย์กลาง” โดยเริ่มจากการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของ
ภาครั ฐผ่ านแอปพลิ เคชั นต่ า ง  ๆ  แล้ ว
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แอปพลิเคชันไปสู่
ประชาชน ให้ประชาชนรู้จัก เข้าใจ และ
สามารถใช้ งานแอปพลิ เคชันต่ าง ๆ ได้ 
นอกจากนี้  ยั ง จั ดส ร ร เทคโน โลยี และ
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเพ่ือน าไปสู่การเป็น 
Smart Nation โดยปัจจัยสู่ความส าเร็จที่
ส าคัญที่ท า ให้สาธารณรัฐสิ งคโปร์  เป็น 
Smart Nation ประกอบด้วย 

 1. ก า ร น า ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด เ ชิ ง
อ อ ก แ บ บ  ( Design Thinking)  เ ข้ า ไ ป
ป รั บ เ ป ลี่ ย น รู ป แ บ บ ก า ร ท า ง า น แ ล ะ 

การให้บริการทั้งทางภาครัฐและเอกชน  
 2. การท างานร่วมกันระหว่างภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ  
 ปัจจัยสู่ความส าเร็จแรก คือ การน า
กระบวนการคิ ด เชิ งออกแบบ (Design 

Thinking) เข้าไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ท างานและการให้บริการทั้งทางภาครัฐและ
เอกชน ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบเพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ผลลัพธ์จากการ

รับบริการจากภาครัฐ อย่ า งแท้จริ ง  ซึ่ ง
หลักการส าคัญของ Design Thinking คือ 
การเน้นที่ตัวคนหรือผู้ ใช้ เป็นศูนย์กลาง 
(Human - Centered Approach) โดยให้
ความส าคัญกับประสบการณ์  ความคิด  
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย และการท า
ความเข้าใจประชาชนเพ่ือรับรู้ความต้องการ
ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง ป ร ะช าช น  โ ด ย  Design 
Thinking ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
ก า ร ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย 
(Empathize) การตีกรอบปัญหา/การตั้ ง
โจทย์ ในการแก้ ไข  (Define)  การระดม
ความคิดเพ่ือหาแนวคิดและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ( Ideate) การสร้างต้นแบบ/
พัฒนาแบบจ าลอง (Prototype) และการ
ท ด ส อ บ  ( Test)  ทั้ ง นี้  ไ ม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง
ด าเนินการตามข้ันตอนเสมอไป  

 

 

 

 

 
 

รูปแสดงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  
(Design Thinking)1 

                                           
1 Mr. Vinson Chua, กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking), PPT ประกอบการบรรยาย  
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 ปัจจัยสู่ความส าเร็จอีกประการหนึ่ง 
คือ การท างานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน 
ภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมไปถึง Startup ซึ่งเป็นธุรกิจ
เกิดใหม่ที่อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เป็นตัวขับเคลื่อน โดย Startup ถือเป็น 

ตัวแปรส าคัญในการสร้างนวัตกรรมจาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ (Big Data) 
และน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงพาณิชย์  
โดยรัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายสนับสนุนและ
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้  Startup แ ล ะ นั ก ล ง ทุ น
ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศ เช่น 
การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน  รวมไปถึ ง  การสร้ า งสภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการต่อยอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง หรือการ
ยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

 การพัฒนา Mobile Application 
เพื่ อช่วยพัฒนาชี วิตความเป็นอยู่ของ
ประชากรในประเทศให้ดีขึ้น 

 ใ น ก า ร ก้ า ว ไ ป สู่  Smart Nation 
รัฐบาลสิงคโปร์ได้สนับสนุนให้ประชาชนใช้ 
Smartphones เ พ่ือ เชื่ อมโยงภาครั ฐกับ
ประชาชน โดยรัฐบาลได้พัฒนา Mobile 

                                                      
เรื่อง Singapore’s experience in Smart 

Nation 

Application เพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชากรที่อาศัยอยู่ ในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการให้บริการ
ประชาชน ด้านสุขภาพ ด้านคมนาคม เป็น
ต้ น  ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้  ป ร ะ ช า ช น ใ ช้ 
Smartphones และกา ร พัฒนา  Mobile 

Application อย่างต่อเนื่อง ท าให้ตัวเลขผู้ใช้ 
Smartphones ใ น ส า ธ า ร ณรั ฐ สิ ง ค โ ป ร์ 
เ พ่ิ มขึ้ นอย่ า ง เ ร็ ว ในช่ ว ง  4  ปีที่ ผ่ านมา  
จาก 3.8 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2557 เพ่ิมขึ้น
เป็น 4.27 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560 และมี
แน ว โ น้ ม เ พ่ิ ม ขึ้ น เ รื่ อ ย  ๆ  โ ดยคาดว่ า  
ในปี พ.ศ. 2565 จะมีผู้ ใช้ Smartphones  

ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จ านวน 4.82 ล้าน
คน2  
 แ อ ป พลิ เ ค ชั น  OneService เ ป็ น
ตัวอย่างของแอปพลิเคชันด้านการให้บริการ
ประชาชนที่รวมการให้บริการของหน่วยงาน
รั ฐมาไว้ที่ เดี ยวกัน เช่น  Agri-Food and 
Veterinary Authority of Singapore (AVA) , 
Housing and Development Board (HDB), 
Land Transport Authority (LTA), National 
Environment Agency ( NEA) , National 

                                           
2 จ านวนผู้ใช้ Smartphone ในสิงคโปร,์ 
https://www.statista.com/statistics/494598/smart

phone-users-in-singapore/  
(สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561) 
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Parks Board (NParks), etc. โดยประชาชน
สามารถร้องเรียนปัญหาที่พบผ่านแอปพลิเคชัน 

ได้โดยตรง เช่น ถนนหรือทางเท้าช ารุด พบ
ความไมส่ะอาดบริเวณต่าง ๆ ปัญหาจากการ
ก่อสร้าง ปัญหาการรบกวนของสัตว์เลี้ยง  
พบเห็นสัตว์เลื้อยคลานที่ก่อให้เกิดอันตราย 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถอัพโหลดไฟล์
รูปภาพ และข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการ
ร้องเรียนได้  เช่น เวลา สถานที่  เป็นต้น  
ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลแล้วก็จะส่งข้อมูลดังกล่าว
ไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือ เร่งแก้ไข
ปัญหาอย่างรวดเร็ว  
 แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  HealtHub เ ป็ น
ตัวอย่างของแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ ที่ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ สามารถบันทึกข้อมูล
สุขภาพของผู้ใช้งาน สามารถแจ้งเตือนเมื่อถึง
เวลาตรวจสุขภาพ ทั้งนี้  ยังสามารถเพ่ิม
ข้อมูลของบุตรหลานในแอปพลิเคชัน โดย
แอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนพัฒนาการในแต่ละ
ช่วงวัย บอกวิธีการดูแลบุตรหลาน และ
สามารถดูบันทึกการฉีดวัคซีนได้ อีกด้ วย 
นอกจากนี้ ยังสามารถเพ่ิมข้อมูลของผู้สูงอายุ  
ซึ่งเมื่อพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ ก็จะได้รับ
ข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุบนแอปพลิเคชัน
เพ่ือใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น ข้อมูลอาหาร
ที่ ไม่ สามารถรั บประทาน ก าหนดการ
รับประทานยา ก าหนดการพบแพทย์ในครั้ง
ต่อไป เป็นต้น     

 มีแอปพลิเคชัน MyTransport Singapore 
เป็นตัวอย่างของแอปพลิเคชันด้านคมนาคม 
ที่สามารถบอกข้อมูลการจราจร หมายเลข
และราคาของรถบัส MRT (Mass Rapid 

Transit) และ LRT (Light Rail Transit) 
ร ว ม ไ ป ถึ ง ข้ อ มู ล เ ส้ น ท า ง ก า ร เ ดิ น ร ถ 
นอกจากนี้  ยังมีแอปพลิเคชัน Parking.sg  
ที่สามารถค านวณค่าจอดรถได้ อัตโนมัติ  
โดยผู้ขับขี่สามารถใช้แอปพลิเคชันในการช าระ 
ค่าจอดรถในบริเวณที่จอดรถสาธารณะได้ 
และสามารถขยายเวลาการจอดรถโดยไม่ต้อง
เดินกลับไปที่รถแต่อย่างใด 

 ท าไมต้องเป็น “เมืองอัจฉริยะด้าน
การท่องเที่ยว” 

 ใ น ยุ ค ปั จ จุ บั น  Smart City ห รื อ  
เมืองอัจฉริยะ เป็นโครงการที่หลาย ๆ เมือง
ทั่วโลก ก าลังพัฒนาให้เข้ากับยุคดิจิทัล โดย 
Smart City มีส่วนประกอบส าคัญ 7 ด้าน 
ได้แก่ Smart Economy, Smart Tourism, 

Smart Safety, Smart Environment, Smart 

Healthcare, Smart Education แ ล ะ 
Smart Governance ซ่ึงส าหรับประเทศไทย 
Smart City ถือเป็นโครงการที่กระทรวง
ดิจิทั ล เ พ่ือเศรษฐกิจและสั งคมผลักดัน 

ให้เกิดขึ้นโดยได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ท า
ให้เมืองเชื่อมโยงกันด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็นกลไกส าคัญ 

ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น Smart City 
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โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตและ
ก้ า ว ไปแข่ ง ขั น กั บน าน าประ เทศด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 การท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก 
เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ
โดยตรงและส่ งผลไปยั งห่ วงโซ่ อุปทาน 
( Supply Chain)  ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

การท่ อง เที่ ยว  เช่ น  โ ร งแรมและที่ พั ก 
(Hotels and Accommodations) ธุรกิจ
แ ล ะ บ ริ ก า ร ด้ านอาหาร  (Catering and  
Food Services)  ธุ ร กิ จ ก า ร เ ดิ น ท า ง 
(Transportation) เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็น
แหล่งจ้างงานที่ส าคัญ และยังช่วยกระจาย
รายได้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
ดั งนั้น  รั ฐบาลของแต่ละประเทศจึ ง ให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด
ท่องเที่ยวโลก 

 ผู้เขียนมองว่าการพัฒนา Smart City 

ด้าน Smart Tourism เป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
ประเทศไทยเนื่องจากเมื่อดูตัวเลขรายได้จาก
การท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2560 จะพบว่า ประเทศไทยมีรายรับจาก
การท่องเที่ยว 2.75 ล้านล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product 

: GDP) แบ่งเป็น รายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ 1.82 ล้านล้านบาท และรายได้
จากนักท่องเที่ยวไทย 0.93 ล้านล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 11.7 และ 
5.4 ตามล าดับ โดยมีจ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศท่ีเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ประมาณ 35.38 ล้านคน 3 และคาดว่ า  
ใ น ปี  พ . ศ .  2 5 6 1  จ ะ มี นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ต่างประเทศเข้ามาประมาณ 37.18-37.92 
ล้านคน และมีรายได้จากนักท่องเที่ ยว
ต่างประเทศรวมประมาณ 2.12-2.16 ล้าน
ล้านบาท4 นอกจากนี้  ประเทศไทยยังมี
เป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
(Tourism Hub) เนื่องจากได้เปรียบเรื่อง
ที่ตั้งของประเทศที่อยู่ศูนย์กลางของภูมิภาค
อาเซียน และมีความสะดวกในการเดินทาง
เชื่อมต่อระหว่างประเทศต่าง ๆ ภายใน

                                           
3 ข้อมูล GDP ไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2560 และแนวโน้มปี 
2561, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2561) 
4 แนวโน้มการท่องเที่ยวในปี 2561, โครงการการ
รายงานและพยากรณ์สถานการณพ์ฤติกรรม
นักท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 
2560, 

http://www.thailandtourismcouncil.org/ 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561) 
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ภูมิภาคอาเซียนทั้งทางบกและทางอากาศ 
และที่ส าคัญ ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้น า
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิเอเซีย
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้  จึ ง ไ ด้ ก า ห น ด ใ ห้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง สุ ข ภ า พ  ( Affluent, 

Medical, and Wellness Tourism) เป็น 1 
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศมี
ศักยภาพที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เ พ่ื ออน าคต  (New Engine of Growth) 
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
จากที่เป็นอยู่ให้สูงขึ้น และท าให้ประเทศไทย
สามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางได ้

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
โครงการเมืองอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยว 

 ประเทศไทยมีแนวคิดที่จะพัฒนา 

ให้ เป็น Smart City หรือ  เมืองอัจฉริยะ  
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยในปี พ.ศ. 2559 
รั ฐบาลได้ เริ่ มด า เนิน โครงการ  Phuket 

Smart City 2020 ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีการเติบโต
อย่ า งยั่ ง ยื น  โ ดย เสริ มส ร้ า ง เศรษฐกิ จ 

เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือความสุขส าหรับทุกคน  
ซึ่งจากความรู้และประสบการณ์จากการ
ฝึกอบรม ท าให้ผู้ เขียนคิดว่าปัจจัยที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จของโครงการ Phuket 

Smart City 2020  หรื อ โครงการ เมื อ ง

อัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นใน
จังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศไทย คือ  
 1.  ก า ร น า ห ลั ก ก า ร ข อ ง  Design 

Thinking ที่ เ น้ น ที่ ตั ว ค น ห รื อ ผู้ ใ ช้ เ ป็ น
ศูนย์กลาง (Human-Centered Approach) 
และการท าความเข้าใจประชาชนเพ่ือรับรู้
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเข้าไป
ป รั บ เ ป ลี่ ย น รู ป แ บ บ ก า ร ท า ง า น แ ล ะ 

การให้บริการของภาครัฐและภาคเอกชน  
 2. การขับเคลื่อนโครงการโดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน โดยแต่ละภาค
ส่วนควรมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้  
 ภาครัฐ  ควรมีบทบาทและหน้าที่
ส าคัญในการจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ
ประเทศ (Big Data)  ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวทั้งหมด และรวมแอปพลิเคชันของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เหลือเพียงแอปพลิเคชัน
เดียว โดยจากข้อมูลของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์พบว่า ณ ปัจจุบัน ประเทศ
ไทยมีจ านวนแอปพลิเคชันของหน่วยงาน
ภาครัฐมากกว่า 200 แอปพลิเคชัน5 และ
ประชาชนไม่นิยมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

                                           
5 ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อ านวยการส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส,์ ท าไม แอปภาครัฐ จึงไม่ค่อย
มีคนโหลดมาใช้กนั, 
https://www.ega.or.th/th/content/890/11810/ 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561) 
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มาไว้บน Smartphone ของตนเองหลาย 

แอปพลิเคชัน และมีความต้องการที่จะดาวน์
โหลดแอปพลิเคชันที่ตรงกับความต้องการ
จริง ๆ เท่านั้น โดยตัวอย่างของแอปพลิเคชัน
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว6 เช่น แอปพลิเคชัน 
Tourism Thailand แ ล ะ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น 
Green Tourism ของการท่องเที่ ยวแห่ ง
ประเทศไทย แอปพลิเคชัน Tourism ของ
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) แอปพลิเคชัน 
Thailand Tourism Directory ของกระทรวง
พาณิชย์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ซ่ึงคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แอปพลิเคชัน Street 

Food Chiang Mai แ ล ะ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น 
Street Food Bangkok ข อ ง ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น  
 ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอให้รวมแอปพลิเคชัน
เ กี่ ย วกั บ กา รท่ อ ง เที่ ย ว ให้ เ ห ลื อ เ พี ย ง 
แอปพลิเคชันเดียว โดยอาจจะเลือกแอปลิเคชัน 
Thailand Tourism Directory เนื่องจากเป็น
แอปพลิเคชันที่เกิดจากการบูรณาการความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ โดยมี
ภาครัฐเป็นแกนกลางในการจัดท าข้อมูล

                                           
6 ตัวอย่างของแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการท่องเที่ยว, 
http://www.apps.go.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2561) 

ดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวร่วมกับเจ้าของ
ข้อมูลในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่น 77 จังหวัด ให้มี
คุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
อ้ า ง อิ ง แหล่ งที่ ม า จ ากฐ านข้ อมู ล ขอ ง
หน่วยงานรัฐ และที่ส าคัญคือ มีกลไกของ
ศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนจังหวัด ท าหน้าที่บริหาร
จัดการข้อมูลดิจิทัล ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ก่อนจะด าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวบน
เว็บไซต์ https: / / thailandtourismdirectory. go. th/ 

และ Mobile Application7 ทั้งนี้ ในแอปพลิเคชัน
ควรมีช่องทางในการรับฟังความต้องการ 
ความพึงพอใจและปัญหาของนักท่องเที่ยว 
ซึ่งเมื่อเกิดปัญหากับนักท่องเที่ยวภาครัฐควร
ด าเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ ยังสามารถอัพโหลดไฟล์รูปภาพ 
และข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเพ่ิมเติมได้ เช่น 
เวลา สถานที่ เป็นต้น ซึ่งจะมีลักษณะคล้าย
แอปพลิเคชัน OneService ของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 
 ภาคธุรกิจ ควรมีบทบาทและหน้าที่
ส าคัญในการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาด

                                           
7 ข้อมูลแอปพลิเคชัน Thailand Tourism 

Directory, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
https://thailandtourismdirectory.go.th/ 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561) 
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ใหญ่ของประเทศ (Big Data) ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวมาใช้ในการปรับกลยุทธ์ทาง
ก า ร ต ล า ด ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว โ น้ ม 

และทิศทางการท่องเที่ยวในปัจจุบันและ
อนาคต และร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลกับ
ภาครัฐให้มีความสะดวกและง่ายต่อการ
เข้าถึง มีข้อมูลที่ถูกต้อง และมีการอัพเดต
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ควรพัฒนา
สินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลา เพ่ือสร้าง 
จุดขายให้สินค้าและบริการของตนเอง และ
ใช้สื่อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของตนเอง 

ให้ได้มากยิ่งขึ้น 

 ภาคประชาชน ควรมีบทบาทและ
หน้าที่ส าคัญในการร่วมกับภาครัฐในการ
อัพ เดทข้ อมู ลต่ า ง  ๆ  ในแอปพลิ เคชั น 
Thailand Tourism Directory ห รื อ ผ่ า น
ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  โ ด ย ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
โครงการเน็ตประชารัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
นอกจากนี้  ยั งสามารถหาข้อมูลต่ าง  ๆ  
เพ่ือมาใช้ในการพัฒนาอาชีพ สินค้าและ
บริการในพ้ืนที่ของตนเพ่ือรองรับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

 โดยในการขับเคลื่อนโครงการ ภาครัฐ 
ควรน าหลักการของ Design Thinking มาใช้
ในการปรับปรุงแอปพลิเคชัน “Thailand 

Tourism Directory” ให้สามารถตอบโจทย์
ความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยว และ

มีการพัฒนาแอปพลิ เคชันอย่างต่อเนื่อง  
ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ควรน า
กระบวน Design Thinking ไปใช้ในการผลิต
สินค้าและบริการเพราะการทดสอบสินค้า
และบริการก่อนน าออกสู่ตลาดจริง ซึ่งจะท า
ให้สินค้าและบริการนั้น ๆ ตรงกับต้องการที่
แท้จริงของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังควร
พัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการอยู่
เ ส ม อ  ภ า ค ป ร ะ ช า ช น เ อ ง ก็ ค ว ร น า
กระบวนการ Design Thinking มาใช้ในการ
คิดและออกแบบการท่องเที่ยวของชุมชน 

ในแต่ละพ้ืนที่  โดยกระบวนการ Design 

Thinking จะช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนคิด
และออกแบบการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ร่วมกัน ซึ่ง
จะท าให้ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย 
น าไปสู่การสร้างต้นแบบการท่องเที่ยว/พัฒนา
แบบจ าลองการท่องเที่ยว และการทดสอบ
การท่องเที่ยวต่อไป  
 สรุป 

 การพัฒนา Smart City ด้าน Smart 

Tourism จะช่วยบูรณาการการใช้ฐานข้อมูล
ข น า ด ใ ห ญ่ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ( Big Data)  
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมด และการ
รวมแอปพลิ เคชั นของหน่ วยงานต่ าง ๆ  
ให้เหลือเพียงแอปพลิเคชันเดียว จะท าให้
นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการค้นหา
ข้อมูลการท่องเที่ยว สภาพอากาศ แหล่งที่พัก  
การเดินทาง นอกจากนี้ ยังช่วยเพ่ิมรายได้
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จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศ และส่งผลดี
ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว ท าให้
ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นกับดักรายได้
ปานกลางได้  ทั้ งนี้  การด าเนินโครงการ 

ใ ห้ ป ร ะ สบ คว าม ส า เ ร็ จ  ทุ กภ าค ส่ ว น  
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 
ต้องท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และควร
ร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการโดยน ากระบวน
ของ Design Thinking เข้ าไปปรับใช้กับ
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง   
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แนวคิด Smart logistics 

 

เฉลิมวิทย์ เดือนกลาง 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

กรมการพัฒนาชุมชน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบขนส่งที่มีการออกแบบและ
วางแผนอย่างด ีรวมไปถึงการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดระบบขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ (Smart logistics) ซึ่งนโยบายนี้ 
เกิดขึ้นมาจากแนวคิดสังคมเศรษฐกิจแบบ
แบ่งปัน (Sharing economy) 
 ข้อมูลจาก(economic development 

board [SG], 2017) ได้ท าการประมาณการ
ว่านโยบาย Smart logistics ของสิงคโปร์ 
จะมีส่วนช่วยท าให้อุตสาหกรรมด้านการ
ขนส่ งสามารถลดต้นทุน ได้ ถึ ง  56 ล้ าน
ดอลลาร์สหรั ฐ  และท าให้ สามารถเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานเทียบเท่ากับ
แรงงานจ านวน 4,000 คน นอกจากนี้ยัง

สามารถน าแรงงานที่ถูกทดแทนด้วยนโยบาย 
Smart logistics ไปท างานที่สร้างผลผลิต
ให้แก่ประเทศมากกว่า เช่น ธุ รกิ จด้าน
การเงิน ธุรกิจด้านเทคโนโลยี  และธุรกิจ 

การบริการ เป็นต้น 

 หนึ่งในเทคโนโลยีที่สิงคโปร์น ามาใช้
เพ่ือแก้ปัญหาการติดตามพาหนะที่ขนส่ง
สินค้าจากท่าเรือหรือสนามบินไปยังจุดต่าง ๆ 
ทั่ วประเทศคือ การใช้ เทคโนโลยี  RFID  
(radio frequency identification) เพ่ือติดตาม  
การใช้ งานพาหนะว่าอยู่ ในต าแหน่ งใด  
ณ เวลานั้น ๆ นอกจากความสามารถในการรับรู้ 
ว่าพาหนะอยู่ในต าแหน่งใดแล้วนั้นเทคโนโลยีนี้  
ยังท าให้ผู้ใช้งานทราบถึงสถานะของพาหนะนั้น  
ว่าเป็นอย่างใดเช่น มีที่ว่างเหลือกี่ที่นั่ง ก าลัง
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จะไปในทิศทางใด อัตราการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงและสภาพของรนยนต์  รวมถึง
ประมาณการว่าจะมีการใช้งานในช่วงเวลา
ใดบ้าง เป็นต้น 

 นอกจากนี้  การน าเทคโนโลยี  IoT 
(The Internet of Things) ยังมีส่วนช่วยให้
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารระบบจราจร
ในช่วงเวลาเร่งด่วน ท าให้ทราบถึงจ านวนที่
จอดรถที่ว่างในแต่ละจุดและอัตราการว่าง 
ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ท าให้ผู้ที่
เข้าถึงอินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์  Smart 

Phone รับรู้ถึงสถานะในช่วงเวลานั้น ๆ ได้ 
และผู้ให้บริการสามารถก าหนดอัตราค่าจอดรถ 

ตามช่วงเวลาให้เหมาะสมกับความต้องการ 

ได้อีกด้วย 

 โดยสรุป นโยบาย smart logistics  
มีส่วนช่วยให้ต้นทุนทางด้านคมนาคมของ
สิงค์โปรลดลงอย่างมีนัยส าคัญ มีการบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
ซึ่งส่งผลโดยตรงท าให้การด ารงชีวิตและการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประชากรสิงค์โปร์
เป็ น ไปด้ วยความรื่ น ไหลและคล่ องตั ว 
นอกจากนี้ยังส่งผลให้ภาคธุรกิจสามารถ
บริ หารจั ดการสิ นค้ าคงคลั ง ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย 

 

 

 แนวทางการประยุกต์ ใช้กับกรม 

การพัฒนาชุมชน 

 กรมการพัฒนาชุมชน เป็นองค์กรของ
รัฐขนาดใหญ่ มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ต่าง ๆ 
กระจายอยู่ในหลายจุดของประเทศ ตั้งแต่
การบริหารงานในส่วนกลาง จังหวัด และ
อ าเภอ ท าให้กรมการพัฒนาชุมชนมีรถยนต์ 
ที่อยู่ในสังกัดของกรมฯ มากกว่า 1,300 คัน 
ทั่วประเทศ เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน 

มีรถยนต์ส าหรับใช้ ในงานพัฒนาชุมชน 

จ านวนมากนี้เอง ส่งผลให้เกิดต้นทุนส าหรับ
การเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าซ่อมบ ารุง
จ านวนมาก โดยยังขาดประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยีในการบริหารรถยนต์ราชการ  
 หากกรมการพัฒนาชุมชน สามารถ 

น าแนวคิด Smart logistics มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารรถยนต์ราชกลางส่วนกลางของ
กรมฯ เทคโนโลยีนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่
ช่วยท าให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 

ลดต้นทุนการบริหารจัดการ เช่น การติดตั้ง
ระบบ GPS จะช่วยสามารถรู้ต าแหน่งของ
รถยนต์ราชการ การก าหนดเป้าหมายการ
เดินทางล่วงหน้าผ่านระบบแอปพลิเคชัน  
จะท าให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างเส้นทางที่มี
การเดินทางผ่านและมีจุดหมายในการเดินทาง 
ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันสามารถแบ่งปันการ
ใช้รถยนต์ ตามแนวคิดสังคมเศรษฐกิจแบบ
แบ่งปัน (Sharing economy) เป็นต้น 
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 นอกจากนี้ รถตู้โดยสารส าหรับรับ-ส่ง 
ข้าราชการที่ไปปฏิบัติราชการในแต่ละจุด 
ปัจจุบันจะท าหน้าที่เพียงไปรับและรอรับ
ผู้โดยสารกลับเมื่อเสร็จสิ้นจากภารกิจนั้น ๆ 
ดังนั้นการจอดรถตู้โดยสารและการรอคอย
ระหว่างวันของพนักงานขับรถยนต์ ท าให้เกิด
ต้นทุนส าหรับการอยู่ เฉย ๆ ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์หากกรมฯ สามารถบริหารการใช้
รถตู้ โดยสารเป็นระบบแบบกลุ่ ม มีการ
หมุนเวียนไปรับ-ส่ง ข้าราชการในแต่ละจุด 
ในบริเวณที่รับผิดชอบไม่ต้องจอดรอเป็น
เวลานาน จะท าให้เป็นการลดระยะเวลาจอด
รอคอยของรถตู้โดยสารแต่ละคัน ส่งผลให้
ระบบการบริหารรถตู้โดยสารมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและคุ้มกับต้นทุนที่ภาครัฐต้องจ่าย
ส าหรับการซ่อมบ ารุงและจ้างพนักงาน 

ขับรถยนต์ 
 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใน 

ทุก ๆ เรื่อง รวมถึงเปลี่ยนกระบวนการบริหาร
รถยนต์ราชการของกรมการพัฒนาชุมชน 
อาจจะมีความไม่คล่องตัวในการใช้งานใน
ระยะแรก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการปรับตัว
ไม่ทันตามเทคโนโลยีของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
การพัฒนาระบบที่ยังมีข้อบกพร่อง หรือ
แม้กระทั่งข้อจ ากัดทางด้านกฎระเบียบของ
ราชการที่ไม่สนับสนุน 

 ดังนั้น ก่อนที่จะถึงกระบวนการน า
เทคโนโลยี มาปรับใช้กับการบริหารรถยนต์

ราชการของส่วนราชการ กรมฯ ควรจะมี 

การวิเคราะห์ถึงประโยชน์และผลกระทบ 

ที่อาจจะเกิดขึ้น ควรจะมีการระดมความ
คิดเห็นและมีการอธิบายถึงตัวอย่างที่ประสบ
ความส าเร็จในต่างประเทศ เมื่อด าเนินการ
วิเคราะห์และผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียด
แล้วนั้น ก่อนที่จะด าเนินการใช้งานจริง 
อย่างเต็มรูปแบบทั่วประเทศ ควรจะต้องมี
การทดลองบริหารรถยนต์ราชการในจ านวน
และพ้ืนที่จ ากัดก่อน (Pilot project) เมื่อน า
ผลการทดลองในระยะแรกมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
การด าเนินการบริหารรถยนต์ราชการตาม
แนวคิด Smart Logistic อย่างเต็มรูปแบบ
ทั่วประเทศ จะท าให้กรมฯ มีระบบการ
บริหารรถยนต์ราชการที่มีความลื่นไหลและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 กรมการพัฒนาชุมชน สามารถติดตาม
และรับรู้ว่ารถยนต์ราชการอยู่ในต าแหน่งใด
ได้อย่าง real-time และใครเป็นผู้ใช้รถยนต์
ราชการคันนั้น ๆ 

 -  ก ร ม ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น  จ ะ มี
ฐานข้อมูลและประวัติการใช้รถยนต์ราชการ
ทุกคัน  สามารถช่ วย ให้ ค านวณต้นทุน 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าบ ารุงรักษารถยนต์
ราชการได้แม่นย ามากยิ่งขึ้น 
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 -  กรมการพัฒนาชุมชน จะมีระบบ 

มีท าให้ข้าราชการในแต่ละจุด สามารถ
แบ่งปันการใช้รถยนต์ราชการได้ รวมไปถึง
ช่วยให้ข้ าราชการสามารถเดินทางโดย
รถยนต์ราชการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 -  ลดปัญหาการใช้รถยนต์ราชการ 

ไม่ถูกวัตถุประสงค ์

 -  พนักงานขับรถยนต์ มีระยะเวลา
รอคอยที่ลดลง 
 ข้อจ ากัด/อุปสรรค 

 -  กฎระเบียบการใช้รถยนต์ราชการ 
ที่ยังไม่รองรับแนวคิด Smart logistic และ
การใช้ระบบ Sharing Economy 

 -  การขาดความเข้าใจของข้าราชการ
แล ะ เ จ้ า หน้ า ที่ ก ร ม ก า ร พัฒ นา ชุ ม ช น  
ส าหรับการใช้ระบบบริหารรถยนต์ราชการ 

รูปแบบใหม่ 
 -  เมื่อมีการใช้ระบบแบ่งปันการใช้
รถยนต์ราชการอย่างเต็มรูปแบบ ประเด็น
ค าถามที่ต้องร่วมกันวิเคราะห์คือ ใครหรือ
หน่วยงานใดจะเป็นเจ้าภาพส าหรับดูแลและ
ด าเนินการบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
 

 

 

 

 

 

 อ้างอิง 
(economic development board [SG], 
2017) 
https://www.singaporebusiness.com/2
017/singapore-builds-smart-into-

logistics.html 

http://www.sharingeconomy.org.sg/ 
 ข้อมูลเพิ่มเติม 

The rise of sharing economy – boon 

or bane in Singapore 

https://www.aseantoday.com/2017/0
5/the-rise-of-sharing-economy-boon-

or-bane-in-singapore/ 
Disrupting the disruptors: Singapore 

rattles sharing economy with rule 

change 

https://www.reuters.com/article/us-

singapore-sharingeconomy/disrupting-

the-disruptors-singapore-rattles-

sharing-economy-with-rule-change-

idUSKBN1620EI 
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การส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

 

ชรินทร์ เกตุนาค 

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 

กรมการขนส่งทางบก 

 

 ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเพียงเกาะ
เล็กๆ ที่มี พ้ืนที่น้อยกว่ากรุงเทพมหานคร  
ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเหมือนประเทศ 

อ่ืน ๆ แต่จัดได้ว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
เป็นศูนย์กลางพาณิชย์ส าคัญของโลกที่มี
ความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง 
รวมทั้งได้รับการจัดอันดับสูงในแง่การศึกษา
และสาธารณสุข  
 จากการ ได้ เ ข้ า รั บก ารฝึ กอบรม  
ณ Nanyang Technological University 

ท าให้ได้ เรียนรู้ประสบการณ์ในการเป็น 
Smart City มีการจัดเก็บและบริหารข้อมูลที่
รวบรวมได้จากทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และจากประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ไม่เพียงแค่มี เทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่านั้น  
แต่ ยั ง ต้ อ งน า ม าออกแบบ และ พัฒนา 
ให้เหมาะสมเพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้น เพ่ิมความสามารถ
ในการให้บริ การ ลดต้นทุนและการใช้
ทรัพยากร และช่วยให้การติดต่อระหว่าง
ภาครัฐและประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น 
อาทิ เช่น การการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา

ต่าง ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน ซ่ึงประชากร
ส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้ว ท าให้ได้รับ
การตอบรับที่ดี มีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ  
 รัฐบาลสิงคโปร์เล็งเห็นความส าคัญ
ของการขนส่ งมวลชนด้วยระบบขนส่ ง
สาธารณะเป็นอย่างยิ่ง ได้มีการส่งเสริมการ
ลงทุนสร้างระบบขนส่งทางรางทั้งท่ีประเทศมี
ขนาดเล็ก ซึ่งในปัจจุบันได้ช่วยลดปัญหา
การจราจรติดขัดและลดมลพิษทางอากาศ 

ได้อย่างมาก และในอนาคตมีแผนที่จะเพ่ิม
การขนส่งสาธารณะเป็น 75% ของการขนส่ง 
ลดระยะเวลาในการเดินทาง ให้ 85% ของ
เวลาในการเดินทางของผู้ ใช้ การขนส่ ง
สาธารณะถึงจุดหมายปลายทางใช้ เวลา 
ไม่ เกิน 1 ชั่ ว โมง ในระยะทางที่ต่ ากว่ า  
20 กิโลเมตร, 80% ของครัวเรือนจะต้องเดิน
ถึงสถานีรถไฟภายใน 10 นาที และในปี 
2020 มีเป้าหมายทีล่ดระยะเวลาเดินทางโดย
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้เหลือน้อยกว่า 
1.5 เท่าของการเดินทางด้วยรถยนต์ ทั้งนี้
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ต้องอาศัยความร่ วมมือของทางภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน  
 มาตรการส่งเสริมการขนส่งสาธารณะ
ในประเทศสิงคโปร์ ผ่านการปฏิรูปนโยบาย
การขนส่งสาธารณะ โดยเน้นไปที่การปฏิรูป
รถโดยสารสาธารณะ ระบบรถราง สิทธิ
ประโยชน์ค่าโดยสารส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
รั ฐบาลสิ งคโปร์ ใช้ งบประมาณส าหรั บ
แผนพัฒนาการขนส่งสาธารณะของเมือง 
สูงถึง 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือให้
บร รลุ เ ป้ าหมายการ เ พ่ิ มการ ใช้ ขนส่ ง
สาธารณะให้ถึง 75% ในปี 2030 รวมถึง
พัฒนาระบบราง ให้มี ระยะทางยาวถึ ง  
360 กิโลเมตรภายในปี 2030 อีกด้วย 

 ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ด้ า น ก า ร
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็น อีก
ม า ต ร ก า ร ที่ สิ ง ค โ ป ร์ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้การขนส่ง
สาธารณะมากขึ้น มาตรการต่าง ๆ ที่น ามาใช้ 
อาทิ ปรับปรุงรถโดยสารสาธารณะให้เป็น
ระบบแอร์ ทั้ งหมด  รถ โดยสารต้ อ ง ได้
มาตรฐานไอเสียในระดับ EURO5 ผู้ พิการ 

ที่ต้องใช้รถเข็นต้องสามารถเข้าถึงบริการรถ
โดยสารสาธารณะได้ 100% ภายในปี 2020 

โดยมี เป้าหมายเ พ่ิมปริมาณรถโดยสาร
สาธารณะใหม่ให้มากกว่า 1,000 คันภายในปี 
2017 ตลอดจนการปรับปรุงระบบตั๋วแบบ
บูรณาการ  อาทิ  ระยะโดยสารคิดตาม

ระยะทางโดยใช้ GPS โดยมีเป้าหมายให้
ผู้ โ ด ย ส า ร ม า ก ก ว่ า  98%  ใ ช้ ร ะ บ บ 
Smartcard ในการจ่าย เงิน เ พ่ือส่งเสริม
ระบบการจ่ายเงินแบบไร้เงินสด (Cashless 

payment) ภายในปี 2020 

 การปรับปรุ งคุณภาพการบริการ 

รถแท๊กซี่ถือเป็นอีกหนึ่งบริการด้านขนส่ง
สาธารณะที่สิงคโปร์ให้ความส าคัญเช่นกัน 
โดยมีมาตรการการปรับปรุงต่าง  ๆ อาทิ  
ผู้ให้บริการจะต้องเป็นในรูปแบบของบริษัท
เท่านั้น ไม่ควบคุมค่าโดยสารเพ่ือส่งเสริม 

ให้ เกิดการแข่งขันและนวัตกรรมต่าง  ๆ 
ปรับปรุงอายุการใช้งานรถแท็กซี่ให้ใช้ได้
สูงสุด 8 ปี มีการใช้เบอร์โทรศัพท์ในการจอง
รถแท็กซี่เพียงหนึ่งเบอร์ ปรับปรุงหลักสูตร
การอบรมผู้ขับขี่รถแท็กซ่ี  
 ไม่ เ พียงแต่ ให้ความส าคัญด้านรถ
โดยสารสาธารณะต่าง ๆ สิงคโปร์ยังส่งเสริม
ให้มีทางส าหรับการเดินและการใช้รถจักรยาน
อี กด้ วย  โดยปรั บปรุ ง ให้ ทาง เดิ น เท้ า 
มีความปลอดภัยและอ านวยความสะดวก 
ผ่านการปรับปรุงทางม้าลาย ป้ายสัญญาณ
ข้ามถนน สะพานลอย ทางลอดข้ามถนน 
อุโมงค์ รัฐบาลสิงคโปร์ยังเน้นการปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ 

โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ อาทิ การติดตั้งลิฟท์
หรือทางลาดส าหรับผู้ ใช้รถเข็นที่สถานี
รถไฟฟ้าทุกสถานีและสะพานลอยบางแห่ง 
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รถโดยสารสาธารณะจะต้องออกแบบมา
ส าหรับเพ่ือรองรับผู้ ใช้รถเข็นทุกคันในปี 
2020 ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงทางเดินโดย
ติดตั้งหลังคาเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้
ทางเดินเท้าให้มีระยะทางมากกว่า 200 

กิโลเมตร ภายในปี 2018 รวมถึงการขยาย
เส้นทางการใช้รถจักรยานให้มีระยะทาง
มากกว่า 700 กิโลเมตร และจัดหาให้มีที่จอด
ส าหรับรถจักรยานเพ่ิมมากข้ึน  
 อย่างไรก็ตาม แม้ระดับการพัฒนาของ
ระบบการขนส่งสาธารณะในประเทศสิงคโปร์
จะพัฒนาไปค่อนข้างมาก มีบริการการขนส่ง
สาธารณะให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ดังนั้น 
การเข้าถึงข้อมูลบริการการขนส่งสาธารณะ
จึ ง เ ป็ น สิ่ ง จ า เ ป็ น ส า ห รั บ ป ร ะ ช า ช น  
การจัดการข้อมูลการเดินทางที่ดี ง่ายต่อการ
เข้าถึงจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้
ผู้ใช้หันมาเลือกใช้บริการการขนส่งสาธารณะ 
ในประเทศสิงคโปร์ได้มีการรวบรวมข้อมูล
การเดินทางต่าง ๆ ไว้บนแพลตฟอร์มของ
การใช้แอปพลิเคชัน “MyTransport.SG”  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ 
จะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญต่อการ
เดินทาง อาทิ ตารางการเดินรถ สภาพจราจร 
แผนที่ แท็กซี่ พยากรณ์อากาศ บริการรถ
โดยสารสาธารณะในรูปแบบอ่ืน ๆ รวมถึง
ผู้ใช้สามารถส่งรูปภาพเมื่อพบปัญหาเข้าไปที่
หน่วยงานรัฐได้โดยตรง  

 สิ่งที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
ประเทศไทย 

 จากสถานการณ์ปัจจุบันในการเข้าถึง
ข้อมูลการเดินทางระหว่างจั งหวัดของ
ประเทศไทยยังมีความหลากหลายโดยข้อมูล
เหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการการขนส่ง
สาธารณะแต่ละราย การเดินทางไปยัง
จังหวัดที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของ
ประเทศสามารถกระท าได้ง่ ายกว่าการ
เดินทางไปยังจังหวัดที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยว
หลักของภูมิภาคนั้น ๆ ข้อมูลที่นักท่องเที่ยว
ต้องค้นหาเพ่ือใช้ส าหรับการเดินทางระหว่าง
จังหวัด อาทิ ตารางเวลาเดินรถ รายชื่อ 

ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ สถานที่ตั้งของ
สถานีขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่ เป็นต้น ยังไม่มี
การบูรณาการด้านข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกัน 
รวมถึงข้อมูลในปัจจุบันที่มีอยู่นั้นมีความ
จ า กั ด ด้ า นภ าษา  ซึ่ ง ท า ใ ห้ ป ร ะช าช น 

ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายนัก  
 ทั้งนี้ จากยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
คม น า คม ข น ส่ ง ข อ ง ไ ท ย ร ะ ย ะ  2 0  ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) ได้มีแนวคิดในการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งในอนาคต ซึ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technological 

and Innovation)  เ ข้ า ม า ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพด้านการขนส่ง (Transport 

Efficiency) โดยมีแนวคิดที่จะสร้างโครงข่าย
การเชื่อมโยงระบบคมนาคมภายในประเทศ
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และระหว่างประเทศ ตลอดจนการเข้าถึง
ระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
รวมถึ งการออกแบบส าหรั บคนทุกคน 
(Universal Design) ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว
มีวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ในการ “มุ่งสู่การ
ขนส่ งที่ ยั่ งยืน”  โดยมี เป้ าหมายในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับ
การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ตลอดจนขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 การพัฒนาระบบข้อมูลการเดินทาง
ระหว่ างจั งหวัดที่ ยั ง ไม่มี ประสิทธิภาพ 

ในปัจจุบัน จะเป็นโครงการหนึ่งที่สามารถ
ด าเนินการเพ่ือตอบรับกับแผนการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งของไทยได้เป็นอย่างดี  
อีกทั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งของไทยระยะ 20 ปี  ได้ก าหนดให้ 
การยกระดับคุณภาพการให้บริการภาคขนส่ง
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลและสร้างความ
พึงพอใจให้กับประชาชนอยู่ในระยะเวลา 

การพัฒนาแบบเร่งด่วน รวมไปถึงการบูรณาการ
ระบบคมนาคมขนส่งให้มีความครอบคลุม
และเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการขนส่งอยู่ใน
ระยะเวลาการพัฒนาระยะกลาง และการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่ งอยู่ ในระยะเวลา 

การพัฒนาในระยะยาว 

 

 จากการศึกษาระบบการบูรณาการ
ข้อมูลการเดินทางของประเทศสิงคโปร์ 
พบว่า มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือจัดการ
แหล่ งข้อมูลต่ า ง  ๆ  ให้ เป็ นแหล่ ง เดี ย ว  
โดยกระท าในรูปแบบของแอปพลิ เคชั น 
(Application)  เ พ่ือให้ ง่ ายต่อการเข้ าถึ ง
ข้อมูลที่จ าเป็นในการเดินทางต่าง ๆ อาทิ 
ข้อมูลการเดินรถ ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ 
ข้อมูลข่าวการจราจร สถานที่จอดรถ แท๊กซี่ 
เป็นต้น  
 กอปรกั บกรมการขนส่ งทา งบก 

เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลที่ส าคัญส าหรับ 

การเดินทาง อาทิ รายชื่อผู้ให้บริการ เส้นทาง
การเดินรถ สถานีรถโดยสารในแต่ละจังหวัด 
จุดจอดรถเพ่ือรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างทาง 
ข้อมูลการติดตามรถด้วยระบบ GPS เป็นต้น 
ดังนั้น หากในประเทศไทยสามารถบูรณาการ
ข้อมูล เหล่ านี้ ได้ เฉกเช่น เดี ยวกันกับ ใน
ประเทศสิงคโปร์แล้ว คาดว่าประชาชน 
รวมถึงนักท่องเที่ยวจะได้รับการอ านวย 

ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น 
และเมื่อท าให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่
ตน เองต้องการ ได้ อย่ า ง ไม่ ยุ่ งย ากแล้ ว  
จะส่งผลต่อเนื่องในการผลักดันให้ประชาชน
หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้น 
ตลอดจนนักท่องเที่ยวจะสามารถค้นหา
ข้อมูลในการเดินทางที่จ าเป็นได้ด้วยตัวเอง 
แ ล ะ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น  ถื อ เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาว  
เ พ่ือ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน  
 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
 - การบูรณาการข้อมูลการเดินทาง: 
จัดท าแอปพลิ เคชัน (Application)  เ พ่ือ
ร ว บ ร ว มข้ อมู ล ก า ร เ ดิ น ท า งที่ จ า เ ป็ น  
โดยระยะแรกจะเริ่มจากรถโดยสารสาธารณะ
ที่วิ่งระหว่างจังหวัด และระยะต่อมาจึงค่อย
พัฒนาไปถึงข้อมูลรถโดยสารสาธารณะระดับ
ภายในจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน
กรุงเทพฯ ต่อเนื่องไปยังการเชื่อมต่อกับการ
เดินทางด้วยเรือ รถไฟ 

 - การน าข้ อ มูลการติ ดตามรถ 

ด้วยระบบ GPS ไปใชร้่วมกับหน่วยงานอ่ืน: 
เพ่ือเป็นการต่อยอดในการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะจากข้อมูลที่กรมการขนส่งทางบก 

มีอยู่แล้ว อาทิ การมีข้อมูลการติดตามรถ 

ด้วยระบบ GPS จะท าให้สามารถรู้ ได้ว่า  
รถโดยสารคันนั้นจะใช้ระยะเวลาอีกเท่าไหร่
เ พ่ือมาถึงยังสถานีรถ หากแต่ในปัจจุบัน 

ยังไม่มีหน่วยงานใดน าข้อมูลดังกล่าวมา
ประยุกต์ในการแสดงผลให้แก่ผู้ใช้รถโดยสาร
ได้ทราบถึงระยะทาง/ระยะเวลาของรถ
โ ดย ส า ร  ณ  สถ านี ข นส่ ง  ห รื อบ ริ ษั ท 

ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ  
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การน า Design Thinking มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 

ณัฏฐ์วารี น้อยบุญญะ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

 การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน 

มีรูปแบบที่ ปรับ เปลี่ ยนไป จากเดิมที่ มี
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นภาคการผลิต
เพ่ือการส่งออกเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ก้าวข้ามกับดกัรายได้ปานกลาง มีความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน บทบาทของภาคอุตสาหกรรม  
จึงต้องปรับตัวเพ่ือให้มีทิศทางสอดคล้องกับ
การ พัฒนาประ เทศ  โดยการว างแผน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการและตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรม 

ต่างจากเดิม ในยุคของการเปลี่ ย นผ่ าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สิงคโปร์
เป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจในการศึกษา
แนวคิดเชิงนโยบายการพัฒนาประเทศให้มี
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะ
กลุ่ม อุตสาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยีขั้นสู ง  

ซึ่ งอาจน ามาประยุกต์ ใช้ กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศได้ 
 สิงคโปร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 เมื่อกล่าวถึงประเทศที่ พัฒนาแล้ว 

ในอาเซียน หลายคนคงนึกถึง “สิงคโปร์” 
ห รื อ มี ชื่ อ เ รี ย ก อ ย่ า ง เ ป็ น ท า ง ก า ร ว่ า 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ นับว่าเป็นประเทศที่
ประสบความส าเร็จจากการเปิดเสรีทางการค้า  
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และมีรายได้
ป ร ะ ช า ช า ติ ต่ อ หั ว  ( GDP per capita 

nominal) ในปี 2559 สูงถึง 52,962 เหรียญ
สหรัฐ1 ซึ่งจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก และ
ในปี 2560 เศรษฐกิจของสิงคโปร์โต 3.6% 
เพ่ิมข้ึนจาก 2.4% ในปี 2559 เป็นผลมาจาก

                                                           
1 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GD

P.PCAP.CD?view=map 
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การขยายตัวของภาคการผลิตและภาคการ
บริการ2   
 

 

 

 

 

 

 

  ประ เ ด็ น ส า คั ญ ที่ ท า ใ ห้ สิ ง ค โ ป ร์ 
มีความก้าวหน้าดังที่ได้กล่าวข้างต้น เกิดจาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ 
เนื่องจากการจ้างงานส่งผลให้เกิดค่าจ้าง  
ซึ่ ง จ ะท า ให้ มี 1 )  เ งิ นออมหลั ง เ ก ษี ยณ  
2) ค่าการศึกษาบุตร 3) ค่าใช้จ่ายในการดูแล
สุขภาพ 4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
ดังนั้น ถ้ามีค่าจ้างสูงก็จะท าให้มีอ านาจใน
การใช้จ่ ายสู ง เช่นกัน ประชาชนก็จะมี 
คุณภาพชีวิตที่ดีอยู่อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้ 
ภาครัฐจึงเตรียมความพร้อมให้เหมาะแก่การ
ลงทุนในระดับมหภาค (Macro Level) โดย
การสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินธุรกิจ การลงทุนในภาคการศึกษาและ
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ  
                                                           
2
 

http://www.ditp.go.th/contents_attach/215

942/215942.pdf 

ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงการสร้างมูลค่า
ให้กับสินค้าและการฝึกอบรม ในระดับหน่วย
ธุรกิจ (Firm level) ทั้งนี้ คนส่วนใหญ่มักคิด
ว่าสิงคโปร์มีค่าแจ้งแรงงานสูงเมื่อเทียบกับ
ประเทศอ่ืน โดยเฉพาะในแถบอาเซียน แต่ถ้า
เปรียบเทียบกับปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น คุณภาพ
แรงงานที่เป็นแรงงานทักษะสูง มีสมรรถนะ
หลั ก  ( Core Competencies)  ต ล า ด ใ น
ประเทศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินธุรกิจ เหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ดึงดูด
นักลงทุนต่างชาติ  ( Inflows) โดยเฉพาะ 

การลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ กลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม Precision Engineering  

ก ลุ่ ม ชี ว ก า ร แ พ ท ย์  วิ ศ ว ก ร ร ม ข น ส่ ง 
นอกจากนี้  สิงคโปร์ยังให้ความส าคัญกับ 

การสร้ างความเข้มแข็ ง ให้กับนักลงทุน
ท้องถิ่นด้วย และถ้ามีนักลงทุนท้องถิ่นไป
ล ง ทุ น น อ ก ป ร ะ เ ท ศ เ ป็ น จ า น ว น ม า ก 
(Outflows) นั่นหมายถึง ธุรกิจในประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งสิงคโปร์มี
ทั้ง Inflows และ Outflows คิดเป็นมูลค่า
สูงอยู่อันดับต้น ๆ ของโลก  
 

 

 

 

 

20 



 

 

สิงคโปร Smart Nation  
 เพ่ือก้าวสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 
เป็นเมืองที่น่าอยู่ระดับโลก ประชาชนมี
ความสุข สิ งคโปร์จึ งมีนโยบายที่จะเป็น 
Smart Nation ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีแนวคิด
ในการเชื่อมโยงนโยบายภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ประชาชน และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ด้วย
การเพ่ิมขีดความสามารถในการเชื่อมต่อ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยการสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานใหม่และสถาปัตยกรรม 

ทางเทคโนโลยีเพ่ือรองรับระบบนิเวศของ 
Smart Nation ให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
ศั กยภาพภาครั ฐ ในการ ใช้ เ ทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรองรับการ
ให้บริการระบบดิจิทัลที่ทันสมัย เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน ทั้งหมดนี้ เกิดจากแนวคิดที่ให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric) 
ห รื อ  ก า ร คิ ด เ ชิ ง อ อ ก แ บ บ  ( Design 

Thinking)  มาประยุกต์ ใช้ กับการจัดท า
นโยบายต่าง ๆ จนเป็นรูปธรรม  
 ตัวอย่างเช่น Smart Mobility ระบบ
การขนส่งสาธารณะที่ ให้บริการสะดวก 

รวดเร็ว และให้ประชาชนสามารถสืบค้น
ข้อมูลการเดินทางสู่ จุดหมายปลายทาง 
ที่ต้องการได้อย่างสะดวกและวางแผนการ
เดินทางได้อย่างแม่นย าจากการให้บริการ 

ด้านข้อมูลความหนาแน่นของการจราจรใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ผ่านwww.OneMotoring.com.sg  
ซ่ึงประชาชนสามารถเข้าไปดูกล้องจราจรใน
พ้ืนที่ที่ต้องการได้  www.myTransport.sg 
หรือ application My Transport ซึ่งเชื่อมโยง 
ข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบเอาไว้
ในที่เดียว  

 

 Smart Healthcare การปรับเปลี่ยน
ผั ง พ้ื น ที่ ก า ร ท า ง า น ใ ห้ ส ะ ด ว ก แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส าหรับการท างานของ
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสร้างความสะดวกสบาย
และบรรยากาศที่ดีในห้องพักผู้ป่วย มีการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น หุ่นยนต์ HosPi ส าหรับการ
ขนส่งอุปกรณ์หรือของใช้ขนาดเล็ก หุ่นยนต์
ช่ ว ย เ ดิ น  ร ะบบค อม พิ ว เ ตอร์ ส า ห รั บ 

การกายภาพผู้ป่วยสูงอายุ  ระบบ Tele-

health หรือการบริการทางการแพทย์ผ่าน
ทางไกลส าหรับผู้ป่วยที่ พักฟ้ืนที่บ้านของ

21 



 

 

โรงพยาบาลChangi ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของสิงคโปร์  
 Smart Housing and Development 

Board (HDB)  ห รื อ  กา ร เคหะแห่ ง ช าติ
สิ ง ค โ ป ร์  ซึ่ ง ส ร้ า งที่ อ ยู่ อ า ศั ย โ ดย เน้ น
บรรยากาศและความเป็นอยู่ดี สะดวกในการ
เดินทาง และอยู่ไม่ไกลจากสิ่งอ านวยความ
สะดวก นอกจากนี้ ยังน าเทคโนโลยีอัจฉริยะ
มาใช้ในบ้าน เช่น การดูแลผู้สูงวัยในบ้านด้วย
ระบบ Elderly Monitoring System (EMS) 
โดยใช้เซนเซอร์ติดไว้ตามประตู หรือพ้ืนที่
ต่าง ๆ ในบ้านคอยตรวจจับการเคลื่อนไหว 
และถ้ า เ ซน เ ซอร์ ไ ม่ ส าม ารถตรวจจั บ 

การเคลื่อนไหวได้ในเวลาที่ก าหนด ระบบ
จะแจ้งเตือนไปยังสมาชิกในครอบครัว หรือ
ทีมแพทย์เพ่ือให้มีการช่วยเหลือต่อไป   
 ท าความรู้จักกับ Design Thinking  

Design Thinking คือกระบวนการ
คิดที่ใช้การท าความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ 
อย่างลึกซึ้ง โดยให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และ
น าเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคน
หลาย ๆ สาขาอาชีพมาสร้างไอเดีย แนว
ทางการแก้ไข และน าเอาแนวทางต่าง ๆ 
เหล่านั้นมาทดสอบและพัฒนา เพ่ือให้ได้
แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้
และสถานการณ์นั้น  ๆ ซึ่ งมีการท างาน  
5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

 1)  Empathize เป็นการท าความ
เข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ซึ่งมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะก่อนที่จะ
เริ่มสร้างสรรคห์รือแก้ไขสิ่งใดจะต้องเข้าใจถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างถ่องแท้ก่อน เพราะถือ
เป็นก้าวแรกที่น าไปสู่การพัฒนาความส าเร็จ
ในทุก ๆ โจทย์ปัญหา 
 2)  Define การสั ง เคราะห์ข้อมูล 
การตั้ งค าถามปลายเปิดที่ผลักดันให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ไม่จ ากัดกรอบของการ
แก้ปัญหา ซึ่งภายหลังจากที่เราเรียนรู้และท า
ความเข้าใจต่อกลุ่ม เป้าหมายแล้ว ต้อง
วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดให้ชัดเจนว่าจริง ๆ 
แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร เลือกและสรุป
แนวทางความเป็นไปได ้

 3)  Ideate การระดมความคิดใหม่  ๆ
อย่างไม่มีขีดจ ากัด หรือการสร้างความคิด
ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นจากกลุ่มคนหลายสาขา
อาชีพ เน้นการหาแนวคิดและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาให้มากที่สุด หลากหลายที่สุด 
โดยความคิดและแนวทางต่าง ๆ ที่คิดขึ้นมา
นั้นก็เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาที่ เกิดขึ้นในขั้น 
Define 
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 4)  Prototypeการสร้างแบบจ าลอง
หรือต้นแบบขึ้นมา เ พ่ือให้ผู้ ใช้สามารถ
ทดสอบและตอบค าถามหรือกระตุ้นให้เกิด
การวิพากษ์วิจารณ์ ท าให้เราเข้าใจสิ่งที่เรา
อยากรู้มากยิ่งขึ้น และถ้าสร้างได้เร็วก็ยิ่งเห็น
ข้อผิดพลาด และเรียนรู้เกี่ยวกับไอเดียของ
เราได้เร็วเท่านั้น 

 5)  Testเป็นการทดสอบแบบจ าลอง
ที่สร้างขึ้นมากับผู้ใช้ หรือกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
สังเกตประสิทธิภาพการใช้งาน โดยน าผล
ตอบรับ ข้อเสนอแนะต่าง  ๆ ตลอดจน
ค าแนะน ามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
ต่อไป 

 กระบวนการทั้งหมดนี้ ควรท าซ้ าและ
ย้อนกลับไปทบทวนในขั้นตอนก่อนหน้า 

ตามความเหมาะสมเสมอ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า
เราตั้งโจทย์ได้ถูกต้อง มีข้อมูลที่เพียงพอ และ
สร้างวิธีแก้ได้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย 

 การประยุกต์ใช้ Design Thinking 
ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย  
 จากที่กล่าวข้างต้นนั้นท าให้เรารู้ว่า
สิ ง ค โ ป ร์ ไ ด้ น า  Design Thinking ม า
ประยุกต์ ใช้ทั้ ง ในเชิ งนโยบายตลอดจน
รูปแบบ/แนวทางการปฏิบัติ งาน ท าให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ประเทศไทยก็ได้
น าแนวคิด Design Thinking มาประยุกต์ใช้
เช่นกัน โดยภาครัฐมีนโยบายการพัฒนา
ประเทศตามโมเดล Thailand 4.0 คือ  

การสร้างความเข้มแข็งจากภายในและ 

การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ซึ่งการพัฒนา
ประเทศเ พ่ือให้บรรลุ เป้าหมายดังกล่าว 
ภาครัฐต้องมีการปรับตัวด้วยการปฏิรูป
ประเทศและการขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการแผ่นดินไปพร้อมกัน โดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
จึงมีแนวคิดระบบราชการ 4.0 คือ ภาครัฐ
ต้องเป็นที่ พ่ึ งของประชาชนและเชื่อถือ
ไว้วางใจได้  เป็นภาครัฐที่ เปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกัน มีขีดสมรรถนะสูง และยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเริ่มจากการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดของ
ข้าราชการ ซึ่งเป็นส่วนของการสร้างบริบท
แวดล้อมให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนานวัตกรรม
ภาครัฐได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการบริการ
ภาครัฐที่ออกแบบรูปแบบการบริการให้มี
คุ ณภ าพสู ง  ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะต อบส นอ ง
ประชาชน ซึ่งได้น า Design Thinking มา
ประยุกต์ใช้ โดยเน้นประชาชน/ผู้ใช้บริการ
เป็นส าคัญ (Citizen-centric or Human-

centered design)  ส า ห รั บ ก า ร พั ฒ น า
อุต ส า ห ก ร ร ม  ภ า ครั ฐ ไ ด้ ก า ห น ด  1 0 
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย เ พ่ือขับ เคลื่ อน
ประเทศ (S-curve) ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ เ พ่ื ออนาคต (New Engine of 

Growth) โดยมีการต่อยอด 5 อุตสาหกรรม
เดิ มที่ มี ศั กยภ าพ  (First S-curve)  แล ะ  
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5 อุตสาหกรรมอนาคต (New-S-curve) 
ร่วมกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้มี
ทิศทางมุ่งไปสู่ Industry 4.0 หรือ Process 

Innovation ซึ่งในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจนี้ SMEs จะมีบทบาทส าคัญยิ่ง
ในการขับเคลื่อนไปสู่ ภาคธุรกิจดังกล่าว 
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงด าเนินการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมแก่
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ที่เป็นฐาน
รากทางธุ รกิจของไทยผ่ านมาตรการ /
โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็ ง ให้ สามารถแข่ งขัน ได้ ใน
ตลาดโลก อย่างไรก็ตาม นับเป็นเรื่องที่ 
ท้ าทายยิ่ ง ส าหรับการขับ เคลื่ อน  New  
S-curve เนื่องจากเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรม
ใหม่ที่ SMEs ยังไม่เชี่ยวชาญและขาดความ
พร้ อมที่ เ พี ย งพอต่ อกา รด า เ นิ น ธุ ร กิ จ  
ทั้งขนาดของตลาดที่เหมาะสม เครือข่าย 

ในห่วงโซ่ อุปทาน และสภาพแวดล้อมที่ 
เอ้ือต่อการประกอบการ  
 ดังนั้น การที่กระทรวงอุตสาหกรรม
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจะน าแนวคิด 
Design Thinking มาใช้ในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ ออกแบบมาตรการ ตลอดจน
การน ามาประยุกต์ใช้กับรูปแบบการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ จะช่วยแก้ปัญหาในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อ
ปั ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง  SMEs  

ในบริบทใหม่ได้มากยิ่งขึ้น โดยการออกแบบ
มาตรการหรือโครงการควรเริ่มต้นจากการ
เข้าใจปัญหาด้วย Empathize ก่อนด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิประกอบกับการ
สอบถามกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ประกอบการ 

ในเชิงลึก ซึ่งจะท าให้เข้าใจและเข้าถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริง ตามด้วยการ Define วิเคราะห์
เ พ่ือระบุและก าหนดขอบเขตของปัญหา 
ที่ เกิดขึ้น ให้ ชัด เจน แล้วจึ งร วมทีมงาน 

ในสาขาและความเชี่ยวชาญที่ เกี่ยวข้อง 
ในการระดมความคิด Ideate เพ่ือหาทาง
เลื อกของมาตรการหรื อ กิ จ กรรมของ
โครงการหลากหลายแนวทาง ก่อนคัดเลือก
เ พ่ื อ ท า Prototype ส ร้ า ง ต้ น แ บ บ 

เพ่ือทดสอบสมติฐานและแนวคิดในการ
ท างานของแต่ละทางเลือก จากนั้นจึงน าไป
ทดสอบ  Test กั บกลุ่ ม เป้ าหมาย /ผู้ ใ ช้
ผลิตภัณฑ์/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งต้องเรียนรู้
จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วรีบน ามา
ปรับปรุง โดยย้อนไปท าขั้นตอนก่อนหน้า 

ตามความเหมาะสม แล้วน ามาทดสอบอีก
ครั้งเพ่ือหาค าตอบที่ดีและเหมาะสมที่สุด
ส าหรับการด าเนินกิจกรรม ซึ่ งจะท าให้ 
การด าเนินงานมีทิศทางชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการ 
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บทบาทของสื่อกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยอย่าง Smart Citizen 

 

ณัฐวรรณ ติรกิจพานิชกร 

นักสื่อสารมวลชลปฏิบัติการ 

กรมประชาสัมพันธ์ 
 

 การพัฒนาประเทศให้เป็น “Smart 

Nation” ของสิงคโปร์ ด้วยการน าเทคโนโลยี
ที่ ทั น ส มั ย ม า ใ ช้ ขั บ เ ค ลื่ อ น ภ า ค ธุ ร กิ จ 
ภาครัฐบาล และภาคประชาชน ท า ให้
สิงคโปร์สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
ประชาชน สร้างสังคมและชุมชนให้น่าอยู่และ
ปลอดภัย โดยหนึ่งเครื่องมือส าคัญที่สิงคโปร์ใช้
ในการก้าวสู่การเป็นชาติอัจฉริยะ คือแนวคิด
เรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐบาล หรือ 
Whole of Government ซึ่งได้ถูกใช้ในการ
ช่วยพัฒนาระบบการท างานให้มีความ
เชื่อมโยงและลดภาระของประชาชน 

 ความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐบาล หรือ 
Whole of Government มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการท างานร่วมกัน มีเครือข่ายเชื่อมโยง
กัน และท างานแบบร่วมมือกันระหว่าง
หน่ ว ย ง านภาครั ฐ  และ อ่ืน  ๆ  ช่ ว ย ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
อย่างเต็มที่ สะดวก และรวดเร็ว  
 

 

 Smart Nation กับสั งคมผู้ สู ง วัย
ของสิงคโปร์ 
 ประเทศสมาชิก 3 ประเทศในอาเซียน
ได้กลายเป็นสังคมสูงวัยแล้วใน พ.ศ. 2559 
ได้แก่ สิงคโปร์ (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 18.7) ประเทศไทย (ร้อยละ 16.5) 
และเวียดนาม (ร้อยละ 10.7) ประเทศที่
ก าลั งจะเข้าสู่สั งคมสูงอายุในอีก 2 -3 ปี
ข้างหน้านี้ ได้แก่ มาเลเซีย (ร้อยละ 9.5) 
เมียนมา (รอ้ยละ 9.2) 
 ใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีประชากร
อาศัยอยู่ทั้ งหมดประมาณ 68.9 ล้ านคน  
ในจ านวนนี้เป็นประชากรไทย 65.9 ล้านคน 
และเป็นแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ 3 ล้านคน 

ในจ านวนประชากรไทยทั้งหมด 65.9 ล้านคน  
มีผู้สูงวัยที่อายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 11 ล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 ในขณะที่ประชากร
รวมของประเทศไทยก าลังเพ่ิมด้วยอัตราที่ช้า
ลงอย่างมากจนเหลือเพียงร้อยละ 0.4 ต่อปี
ในปัจจุบัน ประชากรสูงอายุกลับเพ่ิมขึ้นด้วย
อัตราที่สูงมาก ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
เพ่ิมขึ้นด้วยอัตราประมาณร้อยละ 5 ต่อปี 
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ประชากรอายุ 80 ปีขึ้นไปเพ่ิมด้วยอัตราสูง
มากกว่า ร้อยละ 6 ต่อปี 
 นอกเหนือจากโครงสร้างพ้ืนฐานของ
เ มื อ ง สิ ง ค โ ป ร์  ซึ่ ง ถู ก ส ร้ า ง โ ด ย ห ลั ก
อารยสถาปัตย์เพ่ือทุกคนในสังคมแล้ว สิงคโปร์
ยังได้น าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อความ
สะดวกสบายของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู ้ส ูงว ัย  เช ่น  ในการเคหะแห ่งชาต ิของ
สิงคโปร์ ได้มีการท าบ้านอัจฉริยะซึ่งมีระบบ 
Elderly Monitoring System ( EMS)  
ซึ่งเป็นการใช้เซนเซอร์ติดไว้ตามประตู หรือ
พ้ืนที่ ต่ า ง  ๆ  ในบ้ านคอยตรวจจับการ
เคลื่อนไหว และหากเซนเซอร์ ไม่สามารถ
ตรวจจับการเคลื่ อนไหวได้ ในเวลาที่ ก าหนด  
ระบบจะแจ้งเตือนไปยังสมาชิกในครอบครัว  
เพ่ือให้มีการช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้สิงคโปร์
ยังได้น าปัญญาประดิษฐ์ เป็นพยาบาลประจ าบ้าน
ซึ่งจะคอยเตือนให้ผู้สูงวัยเคลื่อนไหว หรือ
ปฏ ิบ ัต ิต า มค า แ นะน า ขอ งแพทย ์ที ่ไ ด้
โปรแกรมไว ้ ร วมถึงการ เล ่น เกม ส ์ก ับ 

ผู้สูงวัยหรือป่วยมาทดลองใช้ และให้เงิน
สนับสนุนในการวิจัยพัฒนาอีกด้วย 

 ประเทศสิงคโปร์ยังมีกองทุนการออม
แห่งชาติที่เรียกว่า The Central Provident 

Fund หรือ CPF ซึ่งจะหักเงินเดือนของลูกจ้าง
ในอัตรา ร้อยละ 20 ของเงินเดือนเข้าสู่กองทุน 
และนายจ้างสมทบทุนอีก ร้อยละ 16 ในบัญชี
ของบุคคลเดียวกัน โดยวัยแรงงานอายุต่ ากว่า 

55 ปี จะมีบัญชีในกองทุนจ านวน 3 บัญชี คือ 
บัญชีทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 64 ของเงินออม 
บัญชีพิเศษ ร้อยละ 18 บัญชีกองกลาง ร้อยละ 
18 ซึ่งจะถูกใช้ส าหรับการรักษาพยาบาลของ
ลูกจ้าง ของลูก หรือของคู่สมรสและพ่อ
แม ่ข อ ง ล ูก จ ้า ง ค นนั ้น  ทั ้ง นี ้ป ร ะ ม า ณ 

ร้อยละ 2 จะถูกจ่ายให้กับประกันสุขภาพ 
เมื่อแรงงานอายุ 55 ปี สามารถเลือกได้ว่าจะ
ท างานต่อไปหรือไม่ แต่บัญชีส าหรับเกษียณ
สามารถถอนออกมาใช้ได้ ทั้งนี้ จะต้องคงเงินให้
เหลือติดบัญชีอย่างน้อย 166,000 ดอลลาร์  
แต่หากเลือกที่จะไม่ถอน รัฐบาลจะจ่าย
ดอกเบี้ยให้ร้อยละ 5 

 การขับเคลื่อน Smart Citizen ให้ผู้สูงวัย
ในประเทศไทย 

 ในปัจจุบันจ านวนผู้สูงวัยและสัดส่วน 

ผู้สูงวัย (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ของ
ประเทศไทย เพ่ิมขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ท าให้
โครงสร้างประชากรของประเทศไทยก าลัง
เคลื่ อน เข้ าสู่  " ภ าวะประชากรผู้ สู ง วั ย 
( Population Aging) "  ส่ ง ผ ล ต่ อ ส ภ า พ 

ทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจ และการจ้างงาน 
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพ
และสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาว การก าหนดแผนระยะยาวที่เหมาะสม
และเป็นรูปธรรมส าหรับการเปลี่ยนและ
พัฒนา จึงมีความส าคัญในล าดับต้น 
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 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2545 - 2564) มียุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก ซึ่ง
มาตราการที่  5 คือ มาตรการ ส่ ง เสริม 
สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพ่ือ 

ผู้สูงวัย และสนับสนุนให้ผู้สูงวัยได้รับความรู้ 
และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ 

 ด้านกรมอนามัยได้วาง Roadmap 20 

ปี โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ๆ ละ 5 ปี  
กรมอนามัยขับเคลื่อนด้วยกลไกที่มุ่งลดความ
เ ห ลื่ อ ม ล้ า  ( Inclusive Growth Engine) 
และมุ่งการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
( Green Growth Engine)  ก า ห น ด
เป้าหมาย 5 ปีแรก  คือ สามเป้าหมายใน 
Inclusive Growth Engine และอีกหนึ่ง
เป้าหมายใน Green Growth Engine โดย
เป้าหมายที่สอง คือ Smart longest living 

and healthiest Citizen (ผู้มีอายุยืนยาว
พร้อมสุขภาพยอดเยี่ยม เป็นหลักชัยให้
สังคม) มีกิจกรรมส าคัญ คือ  
 1.  ส่งเสริมการสื่อสารและความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยใช้คู่มือ
ดูแลผู้สูงวัย “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าว
อร่ อย "  ทั้ ง แบบสมั ย ใหม่  Application, 

Digital Health และแบบคุ้นเคยเดิม  
 2. สร้า ง พื้นที ่ต ้นแบบการบูรณา
ก า ร พ ัฒ น า ค ุณ ภ า พ ช ีว ิต ผู ้ส ูง อ า ยุ 
(ศพอส )  จ านวน 879 แห่ง  ด้วยรูปแบบ 

การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งชมรม/โรงเรียน/
วิทยาลัย ผู้มีอายุยืนยาว ด้วยเครื่องมือและ
เทคโนโลยีผสมเก่าใหม ่
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 กรอบการบูรณาการความร่วมมือ
กลุ่มผู้สูงวัย 4 กระทรวง 
 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้มีอายุยืนยาว
พร้อมสุขภาพยอดเยี่ยม เป็นหลักชัยให้
สังคม” 

 กรมประชาสัมพันธ์กับบทบาทสื่อ
เพื่อขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

 กรมประชาสัมพันธ์มีวิสัยทัศน์ในการ
เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
สร้างภาพลักษณ์ที ่ดีของประเทศ โดยใน
ส่วนของบทบาทด้านการส่งเสริมยุทธศาสตร์ 
ด้านการส่งเสริมผู้สู งวัย สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
แห่ งประเทศไทย หรือ NBT2HD และสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 84 สถานี  
ไ ด ้ม ีก า ร ผ ล ิต ร า ย ก า ร ต า ม ป ร ะ ก า ศ
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เ ส ีย ง  ก ิจ ก า ร โ ท ร ท ัศ น ์แ ล ะ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ในแผน
แม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการ
สื่อสารการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร
มุ่งเน้นให้เกิดการเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึงและเสมอภาคและหลากหลาย 
รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมให้คนพิการ คนสูงอายุ หรือ
คนด้อยโอกาส สามารถเข้าถึง รับรู้ และใช้

ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่า
เทียมกับประชาชนทั่วไป 

 ส าหรั บ รายการ เ พ่ื อผู้ สู ง วั ย ของ 
NBT2HD มีจ านวน 1 รายการ คือ รายการ 
ฒ. เล่าเรื่อง ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 
15.30 – 16.00 น. ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ลักษณะ
รายการเป็นรายการวาไรตี้ทอล์ค เนื้อหาเรื่องราว
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั่วไปของ
ประเทศไทยในอดีต และในบางกรณีหากมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่มีความเกี่ยวข้อง
กับผู้สูงวัย รายการจะน าเรื่องดังกล่าวมา
อธิบายให้ผู้สูงวัยเข้าใจได้ง่าย เช่น กรณี 
การลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ รายการ
ได้น าเสนอรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญ 

ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับผู้สูงวัย เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะมี
เนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้สูงวัย 
แต่กลับไม่เป็นที่นิยมนัก เห็นได้จากผลส ารวจ 

เรตติ้งทีวีดิจิทัลจัดท าโดยบริษัท เดอะ นีลเส็น 
คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากัด ในแต่ละเดือน 
ประกอบกับยอดผู้ชมรายการย้อนหลังผ่านทาง
เว็บไซต์ YouTube มีจ านวนเพียงหลักร้อย
เท่านั้น การปรับปรุงเนื้อหาห ร ือ ร ูป แ บ บ
ร า ย ก า ร ใ ห ้น ่า ส น ใ จ จ ึง จ ะ ช ่ว ย ใ ห้
ร า ยก ารมีผู ้ส น ใ จ รับ ชมมากขึ ้น  แล ะ
เกิดป ระ โยชน์ ในการเผยแพร่ข่าวสาร 

ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในภาพรวม 
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บริบทและยุทธศาสตร์ 
ของกรมประชาสัมพันธ์ 

 
(*วันเพ็ญ อัพตัน, แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ, 
2561.) 
  

 ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงรายการผู้สูงวัย 

 1.  วิจัยเพื่อพัฒนา จากงานวิจัยเรื่อง 
การพัฒนารายการโทรทัศน์ เ พ่ือผู้สู งวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถั มภ์  ระบุ ว่ า  ปั จจั ยหลั ก  3 
ประการที่จะน าไปสู่แนวทางการพัฒนา
รายการโ ท ร ท ัศ น ์เ พื ่อ ผู ้ส ูง ว ัย  ค ือ  1 )  
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเ พิ่มจ านวน
ของผู ้ส ูงว ัย  การตลาดแบบ CSR และ
นโยบายของรัฐ 2) ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
นโยบายของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีว ี และ
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และ 3) ปัจจัยด้าน 

 

 

 

รายการ  ได้แก่  คุณค่ าของผู้ สู งวั ยตาม
วัฒนธรรมไทย รูปแบบรายการโทรทัศน์ 
เพ่ือผู้สูงวัย จิตวิทยาผู้สูงวัย และการขยาย
กลุ่มอายุผู้ชม 

 ผลการว ิจ ัยย ังพบว ่า  พฤต ิกรรม 

ก า ร เ ป ิด ร ับ สื ่อ โ ท ร ท ัศ น ์ข อ ง ผู ้ส ูง ว ัย 

ม ีค ว ามส ัมพ ัน ธ ์ก ับคว ามต ้อ งการ ด้ าน
ประเภท  เนื้อหา วิธีการน าเสนอ ลักษณะ
รายการโทรทัศน์ ช่วงเวลาการออกอากาศ 
ความยาวของรายการ จ านวนช่วงในรายการ 
พิธ ีกร และนักแสดงในรายการโทรทัศน์ 
เพื่อผู ้สูงวัย ส่วนรูปแบบรายการโทรทัศน์  
เพ่ือผู้สูงวัย มีจ านวน 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ
รายการโทรทัศน์ส าหรับผู้ชมที่มีอายุ 60 - 65 ปี 
รูปแบบรายการโทรทัศน์ส าหรับผู้ชมที่มีอายุ 
65  ป ีขึ ้น ไป  ร ูปแบบรายการ โทรท ัศน์
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ส า ห ร ับ ผู ้ส ูง ว ัย ที ่ม ีอ า ช ีพข ้า ร า ช ก า ร /
รัฐวิสาหกิจ และรูปแบบรายการโทรทัศน์
ส าหรับผู้สูงวัยที่มีอาชีพอ่ืน ๆ 

รายการเพื่อผู้สูงวัยในช่องดิจิทัลต่าง ๆ 

ที่ออกอากาศอยู่ในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  หาแหล่งงบประมาณสนับสนุน
การผลิต ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐได้จัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ จ้ า งภ าค เ อก ช น ผลิ ต สื่ อ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการ 

ต่าง ๆ ของผู้สูงวัย หรือประสานการท างาน
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ด้านสื่อสารแนวคิดการผลิตสื่อสร้างสุขภาวะ
ของผู้สูงวัยร่วมกัน เช่น  
  2.1  กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ 
ร่วมก าหนดแนวคิดการผลิตรายการลุย 

ไม่รู้โรยกับไทยพีบีเอส  
  2.2  กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา โดยกรมพลศึกษา ผลิตรายการสารคดี
ขนาดสั้น เรื่อง สูงวัยหัวใจนันทนาการ  
  2.3  หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีภารกิจ
ด้านผู้สูงวัย เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุ ข กองทุนการออมแห่ งชาติ  
ซึ่งต้องการสื่อสารด้านการออมเพ่ืออนาคต
วัยเกษียณ  
 ห า ก ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ร่ ว ม กั บ ก ร ม
ประชาสัมพันธ์ด้วยหลักความเป็นหนึ่งเดียว
ของรัฐบาล หรือ Whole of Government  

ในการสน ับสน ุน งบประมาณและร ่วม
สร้างสรรค์รายการ จะช่วยให้ NBT2HD  

มีรายการเพ่ือผู้สูงวัยที่ดีและมีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อการผลิตรายการอย่างต่อเนื่องใน
ตลอดปีงบประมาณ 

 

 อ้างอิง 
Adjunct Prof Ang Hak Seng : Smart 

Nation: The Singapore’s Experience in 

Community Building, Nanyang 

Technological University, Singapore, 

2018 

http://
hp.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt

/hp/download/ทิศทางการด าเนินงานกลุ่ม
วัยผู้สูงอายุ.pdf 

การพัฒนารายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ  
โดยจารุวรรณ นิธิไพบูลย์ ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
บทความวิชาการ เรื่องการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของประเทศไทย (Aging society in 

Thailand) โดย ชมพูนุช พรหมภักดิ์ 
วิทยากรช านาญการ ส านักวิชาการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ 1 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 10 
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559  
โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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การผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก (EEC) 
 

ธีระพจน์ ค ารณฤทธิศร 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 

 โคร งการระ เบี ย ง เ ขต เศรษฐกิ จ 

ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก  ห รื อ  EEC เ ป็ น แ ผ น
ยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

ของรัฐบาลที่ต่อยอดความส าเร็จมาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ 
Eastern Seaboard ที่ด าเนินมาตลอดกว่า 
30 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้เป็นส่วนส าคัญที่
ผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดด ด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 
8% จากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 32 แห่ง 
รองรับโรงงานกว่า 5,000 โรง การสร้าง
ท่าเรือน้ าลึกแห่งแรกของไทยบริเวณแหลม
ฉบังและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
ส่งผลให้พ้ืนที่ภาคตะวันออกกลายเป็นฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ อาทิ ศูนย์การ
ผลิตปิโตรเคมีท่ีมีขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 5 ของ
เอเชีย และศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ หรือ “Detroit of the 

East” ด้ วยความพร้อมด้ านโครงสร้ า ง
พ้ืนฐานเดิมนี้เอง ประกอบกันท าเลที่ตั้งที่มี 
ความ ได้ เ ป รี ยบ ในการ เป็ นศู นย์ กล า ง 

โลจิสติกส์ของภูมิภาค โครงการ EEC จึงเป็น
ความหวังใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

 โครงการ EEC มีเป้าหมายยกระดับ
พ้ืนที่ เ ข ต เศ รษฐกิ จภาคตะวั นออก ให้
ก ล า ย เ ป็ น  “ World-Class Economic 

Zone” รองรับการลงทุน อุตสาหกรรม 
Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ อันได้แก่ อุตสาหกรรม (first 
S-curve)  1 . ย า นย นต์ ส มั ย ใ หม่  ( EEC)  
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ  
3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 4.การเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ 5.การแปรรูปอาหาร 
แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ( New S-curve)  

1.หุ่นยนต์ (Robotics) 2.การบินและโลจิ
สติกส์ 3.ดิจิทัล (Digital) 4.อุตสาหกรรม
ก า ร แ พ ท ย์ ค ร บ ว ง จ ร  ( Medical Hub)  
5.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชี ว ภ า พ  ( Biofuels and Biochemical)  
ซึ่ ง อุตสาหกรรมดั งกล่ าวจะขับ เคลื่ อน
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เศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยคาดการณ์
ว่าการลงทุนใน EEC จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉลี่ยราว 5% ต่อปี สร้างการจ้าง
ง าน ในภ าค อุตส าหกร รมและบริ ก า ร 
100,000 อัตราต่อปี สร้างฐานภาษีใหม่ไม่ต่ า
กว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี ดึงดูดนักท่องเที่ยว
กว่า 10 ล้านคนต่อปี และสร้างฐานรายได้
เ พ่ิมไม่น้อยกว่า 4.5 แสนล้านบาทต่อปี 
( ส านั ก ง านคณะกรรมการ พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2559) 
 จากรายงานผลการจัด อันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
จัดท าโดย IMD World Competitiveness 

Center ชี้ให้เห็นว่า ขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยเทียบ
กับนานาชาติมีอันดับลดลงตลอดช่วง 8 ป ี

ที่ผ่านมา โดยลดลงจากอันดับที่ 43 ในปี 
2551 มาเป็นอันดับที่ 48 ในปี 2558 และ
ลดลงเป็นอันดับที่  52 ในปี  2559 และ
ส าหรับปี 2560 พบว่า อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทยลดลงมาเป็น
อันดับที่  54  และ เมื่ อ เปรี ยบ เที ยบขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ได้แก่ 
สิงคโปร์ มาเลเซีย พบว่า ในปี 2560 ทั้งสอง
ประเทศมีอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการศึกษาสงูกว่าประเทศไทย คือ อันดับ
ที่ 3 และ 24 ตามล าดับ ในขณะที่ประเทศ

ไทยอยู่ ในอันดับที่  27 ซึ่ งสอดคล้องกับ
รายงาน Global Competitiveness Index 

2016 - 2017 ของ World Economic Forum 

ให้ ผ ลการประ เมิ น ในทิ ศทาง เดี ย วกั น 
กล่าวคือ ศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรม 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และแรงงานทักษะ มีการ
พัฒนาช้า เมื่อเทียบกับประเทศก าลังพัฒนา
ในภูมิภาคเดียวกัน และยังคงเป็นปัญหาหลัก
ในการท าธุรกิจในไทยอีกด้วย  
 ประกอบกับปัจจุบันที่ประเทศไทย
ก าลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงประชากร
ครั้ ง ส าคัญ  ด้ วย อัตราการ เกิ ดที่ ลดล ง 
จะน าไปสู่ขนาดก าลังแรงงานที่ลดลงใน
อนาคต เมื่อก าลังแรงงานมีขนาดลดลง การ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความ
ต้องการของประเทศจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ร า ย ง านข อง  ILO (2015)  ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง
ความส าคัญของการวางแผนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน อันเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ให้หลายประเทศ เช่น สิงคโปร์และเกาหลีใต้ 
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  
 การที่จะขับเคลื่อน EEC ที่มีเป้าหมาย
ยกระดับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

ให้กลายเป็น “World-Class Economic Zone” 
รองรั บการลงทุน อุตสาหกรรม  Super 

Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ จึงจ า เป็นต้องผลิตและพัฒนา
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ก าลังคนอย่างเป็นระบบทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
ต่อไป 

 จากบทเรียนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของทั้งประเทศสิงคโปร์ที่ได้ไปศึกษา
ดูงานมา และประเทศอ่ืน ๆ ที่มีบทเรียน
ส าคัญและสามารถเป็นตัวอย่างให้ประเทศ
ไทยได้เรียนรู้ถึงการพัฒนานโยบายการผลิต
และพัฒนาก าลังคนให้พร้อมต่อการพัฒนา
ประเทศ และ EEC กล่าวสรุปพอสังเขปได้ 
ดังนี้  
 กระทรวงศึกษาธิการของประเทศ
สิงคโปร์จะประกอบไปด้วยหน่วยงานหลัก 
คือฝ่ายจัดการศึกษา (Professional) ฝ่าย
น โ ยบ าย  (Policy)  แล ะฝ่ า ย สนั บสนุ น 
(Services)  โดยหน่วยงานฝ่ ายนโยบาย 

จะเป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดทิศทาง
การศึกษา โดยท าหน้าที่ทบทวนและจัดท า
นโยบายการศึกษา วางแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้าน
การศึกษากับต่างประเทศ และประเมินผล
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของแต่ละโรงเรียน 
การศึกษาของประเทศสิงคโปร์นั้นจะเน้นไปที่
การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านไปพร้อม ๆ 
กั บ วิ ช า ห ลั ก  เ ช่ น  ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิทยาศาสตร์  สิ่ งที่น่าสนใจในการศึกษา 

ของสิ งคโปร์  คื อ ระบบการบู รณาการ

ระหว่างเนื้อหา วิธีสอนและการประเมินผล 
สิงคโปร์มีระบบการทดสอบแห่งชาติที่ดี 
ในทุกระดับการศึกษาและผลของการทดสอบ
แต่ละระดับจะถูกน าไปใช้ในการแนะน าสาย
วิชาที่จะเรียนต่อไป ทั้งในสายวิชาการและ
วิชาชีพ  
 อี ก เ รื่ อ งหนึ่ ง ที่ อ า จกล่ า ว ได้ ว่ า มี
ความส าคัญมากที่ สุ ดและแตกต่างจาก
รูปแบบของประเทศไทยคือ ระบบการพัฒนา
ครู ผู้ที่เข้าสู่วิชาชีพครูแล้วจ าเป็นที่จะต้อง
เข้ารับการพัฒนา 100 ชั่ วโมงต่อปีและ
ท างานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอนและน าผล
วิจัยนั้นมาทดลองใช้ ด้วยเหตุนี้การท างาน
วิจัยของครูนั้นจึ ง เป็นไปเ พ่ือประโยชน์ 
ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนโดยตรง ไม่ใช่การวิจัยเพ่ือเลื่อนวิทย
ฐานะ อีกเรื่องที่ส าคัญไม่แพ้กันและยังไม่ได้
รับการน ามาใช้มากพอในระบบการศึกษา
ของประเทศไทย คือความเป็นอิสระทาง
วิชาการของโรงเรียน ถึงแม้สิงคโปร์จะมีการ
บริหารการศึกษาแบบรวมอ านาจเข้าสู่
ศูนย์กลางโดยเฉพาะด้านความเข้มข้นของ
เนื้ อหาวิชาคณิตศาสตร์  แต่ โครง สร้ า ง
การศึกษาของประเทศสิงคโปร์ยังเปิดโอกาส
ให้สถานศึกษาสามารถปรับหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนได้ 
หากมองในอีกแง่มุมหนึ่ง การเพ่ิมโอกาส
ทางด้านวิชาการในประเทศที่มีขนาดเล็ก 
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อาจมีความสะดวกในการตรวจสอบดูแลและ
ควบคุมมาตรฐานกว่าประเทศที่มีขนาดใหญ่ 
ซ่ึงท าให้ประเทศสิงคโปร์สามารถท าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 นอกจากบทเรียนจากประเทศสิงคโปร์
การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความ
ต้องการของประเทศ จ าเป็นต้องมีรูปแบบ
หน่วยงานที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายที่ก าหนด
ความต้องการก าลังคนและสมรรถนะที่จ าเป็น 
รายงาน OECD (2009) ได้ยกตัวอย่างประเทศ 

ฟินแลนด์ ที่ มี ก ร ะทรว งแร ง ง านที่ เ ป็ น 

ผู้คาดการณ์ความต้องการแรงงานทุก 3 ถึง  
5 ปี  ในขณะที่คณะกรรมการการศึกษา
ระดับชาติจะน าข้อมูลการคาดการณ์ความ
ต้องการแรงงานจากระทรวงแรงงาน ในการ
ประเมินความต้องการด้านการศึกษา ข้อมูล
ที่ได้จากการคาดการณ์จากส่วนกลางนี้จะถูก
น าเสนอให้ผู้ก าหนดนโยบายด้านอาชีวศึกษา
ในระดับท้องถิ่นเพ่ือน าไปใช้ประกอบการ
วางแผนแนวทางการจัดการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาในพื้นที่นั้น ต่อไป 

 ความส าเร็จในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ประเทศจ าเป็นต้องพัฒนารูปแบบกลไก 
World Economic Forum ( 2014) ไ ด้
กล่าวถึงความส าคัญในการร่วมมือระหว่าง
ผู้ผลิตแรงงานและผู้ใช้แรงงาน อันเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะลดช่วงห่างความคาดหวังของ

ผู้ ประกอบการกับสิ่ งที่ มี อยู่ ในแรงงาน 
เนื่องจากผู้ประกอบการไม่มีช่องทางในการ
สื่อสารความคาดหวังในด้านแรงงานกับ 

ภาคการศึกษา และไม่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรหรือการเรียนการสอน 
การศึกษาแบบทวิภาคีเป็นแนวทางหนึ่งที่
สามารถช่วยลดช่ วงห่ างระหว่างความ
คาดหวังของผู้ประกอบการกับสิ่งที่มีอยู่ใน
แรงงานได้ ประเทศเยอรมนีเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการสร้างความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วน 

ในการพัฒนาแผนการพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศ โดยกระทรวงการเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีเป็นผู้ก าหนดแผนการฝึกอาชีพ
ของนักศึกษา ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเวลา 

ในการฝึกงาน ทักษะวิชาชีพที่ควรได้ และ
เกณฑ์ ในการประ เมิ นคว ามส า เ ร็ จ ใน 

การฝึกอาชีพ ในขณะที่สมาคมด้านเศรษฐกิจ
เป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการค าปรึกษา
แก่บริษัทที่ต้องการเข้าร่วมโครงการทวิภาคี 
และเป็นผู้ก ากับดูแลการฝึกอาชีพของบริษัท
เหล่านั้น 

 จากบทเรียนจากทั้งประเทศสิงคโปร์
ซึ่งถือว่าเป็นระบบการผลิตและก าลังคน 

ในขนาดพ้ืนที่และจ านวนประชากรไม่มากนัก
ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะประยุกต์ใช้กับการ
พัฒนาระบบการศึกษาในพ้ืนที่การพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษอย่าง EEC ได้ และบทเรียน
จากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จ 
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ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ
การพัฒนาประเทศ กระผมในฐานะที่ท างาน
อยู่ที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
ซึ่ ง เป็นหน่วยงานที่ส าคัญต่อการพัฒนา
นโยบายด้านการศึกษาของประเทศ เล็งเห็น
ความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงขอเสนอ
แนวทางการพัฒนาการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเขต
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือเป็น
แนวทางในการท างานและพัฒนางานของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
 1.  พัฒนาหน่วยงานที่มีหน้าที่ก าหนด
นโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคนในพ้ืนที่ 
EEC ให้มีศักยภาพในการบริหารความไม่
สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ทั้งใน
เ ชิ ง ป ริ ม า ณ ที่ ต้ อ ง ก า ร  แ ล ะ คุ ณ ภ า พ 
(มาตรฐานอาชีพและสมรรถนะที่สถาน
ประกอบการต้องการ) เพ่ือให้การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอต่อความต้องการจริง ผลิตมาแล้วไม่
ล้นตลาด และมีความสามารถท างานได้จริง 
 2. น าระบบมาตรฐานอาชีพมาพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยดึงการมี
ส่วนร่วมจากภาคเอกชนให้มากที่สุดในฐานะ
ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ย โดยตรงมาก าหนด
มาตรฐานอาชีพและสมรรถนะที่ต้องการ เพ่ือ
น ามาออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนฐานสมรรถนะ และสร้างความร่วมมือใน

การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ควบคู่ไปกับ
การปฏิบัติการ จนสามารถมีสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพได้จริง 
 3. พัฒนาหลั กสู ต ร เ ร่ ง ด่ ว น และ
หลักสูตรระยะสั้น (On the job training) 
ให้ครอบคลุมสาขาอาชีพที่จ าเป็นเร่งด่วน
ทั้งหมดในพ้ืนที่ EEC เพ่ือต่อยอดให้กับผู้ที่
ท างานอยู่ ในสถานประกอบการเดิมให้
ส า ม า ร ถมี ส ม ร ร ถ น ะ เ พ่ิ มขึ้ น  ร อ ง รั บ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว รวมถึงหลักสูตรในรูปแบบนี้ 
จะสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
ตอบสนองสถานประกอบการได้อย่างรวดเร็ว 

 4. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนา
ครูฝึก ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียน 

การสอนฐานสมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การออกแบบกลไกที่กระตุ้นให้ครูได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการเรียนรู้
ที่หลากหลาย และเรื่องที่ครูพัฒนาตนเอง
จ า เ ป็ น ต้ อ ง สั ม พั น ธ์ กั บ ก า รอ อ กแ บ บ 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 5. ออกแบบระบบการน าผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก คนที่มีประสบการณ์ท างานจริง
ในสถานประกอบการมาช่วยออกแบบ
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สอนร่วม 
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รวมถึงการพัฒนาครูในสถานศึกษาให้ก้าวทัน
เทคโนโลยีที่ใช้อยู่จริงในสถานประกอบการ 

 6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือรับรองว่า
ผู้ เ รี ยนที่ ผ่ านหลักสู ตรการศึกษา หรื อ
หลักสูตรฝึกอบรม จะมีสมรรถนะและทักษะ
เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรดังกล่าว 
และพร้อมกับการปฏิบัติงานได้จริงในสถาน
ประกอบการ  
 7. ศึ กษาการปรั บปรุ ง กฎหมาย 

ให้ เ อ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในพ้ืนที่ EEC โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความเป็นอิสระในการออกแบบหลักสูตรที่
บูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบทเชิง
พ้ืนที่ การจัดสรรงบประมาณรองรับเงื่อนไข
พิเศษ และระบบการพัฒนาครูฝึกที่มีความ
เฉพาะต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  
 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียน
จากการที่ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ 
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียง
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ดังกล่าวนี้  
จะมีส่วนส าคัญในการเป็นจุดตั้งต้นในการ
พัฒนาโครงการของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาในอนาคตเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการศึกษา และคุณภาพของ

ผู้เรียนในประเทศไทย ให้ตอบโจทย์ทั้งใน
ระดับบุคคล (การมีอาชีพและคุณภาพชีวิต 

ที่ดี) และระดับสถานประกอบการ (การมี
ก าลังคนที่มีสรรถนะการท างานได้จริง) และ
ส่งผลต่อไปยังในระดับประเทศ (เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) 
ต่อไป 
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นิติวิทยาศาสตร์กับการบริการประชาชนในยุคดิจิทัล 
 

นิสภา คะสีทอง 
นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
 

 “เข้าถึงง่าย ได้มาตรฐาน บริการ 

เท่าเทียม” เป็นค ำขวัญประชำสัมพันธ์กำร
ให้บริกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์แก่ประชำชน
ของสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ ตำมพระรำชบัญญัติ 
ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ด้ ำ น นิ ติ วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์  
พ.ศ. 2559 มำตรำ 3 “กำรให้บริกำรด้ำน 

นิ ติ วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์  ห ม ำ ย ค ว ำ ม ว่ ำ  
กำรให้บริกำรตรวจพิสูจน์ให้ทรำบควำมจริง 
โดยน ำหลักวิทยำศำสตร์สำขำต่ำง ๆ และ
กำรแพทย์มำใช้ เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนิน
กระบวนกำรยุติธรรมหรือเพ่ือประโยชน์ใน
กำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด”1  
ซ่ึงสถำบันนิติวิทยำศำสตร์เปิดให้บริกำร 

ก ำ ร ต ร ว จ พิ สู จ น์ แ ก่ ป ร ะ ช ำ ช น ทั่ ว ไ ป 

โดยคิด อัตรำค่ ำธรรมเนี ยมกำรให้บริ กำร 
ด้ำนนิติ วิทยำศำสตร์ ด้ วยกัน 3 ด้ ำน  คือ  
(1) กำรบริกำรตรวจ DNA พ่อ แม่ ลูก  
(2) กำรบริกำรตรวจสำรเสพติดในเส้นผม 

                                           
1 พระรำชบัญญัติ กำรให้บริกำรนติวิิทยำศำสตร์ 
พ.ศ. 2559 

และ (3) กำรบริกำรตรวจพยำนเอกสำร  
โดยมีขั้นตอนกำรขอรับบริกำร ดังนี้ 
 1. ประชำชนสำมำรถโทรนัดหมำย
วันที่จะเข้ำรับบริกำรกับเจ้ำหน้ำที่สถำบัน 

นิติวิทยำศำสตร์ 
 2. มำตำมวันที่ได้นัดหมำยไว้ 
 3. กรอกรำยละเ อียดค ำร้องและ
บันทึกข้อตกลงในกำรขอเข้ำรับบริกำร  
ณ สถำนที่ท ำกำรของสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 
 4. ช ำระเงินค่ำธรรมเนียม 

 5. เก็บตัวอย่ำงเพ่ือตรวจพิสูจน์ 
 6. รับรำยงำนกำรตรวจพิสูจน์ 
 จำกขั้ นตอนดั งกล่ ำ ว  จะ เห็ นว่ ำ  
กำ รขอรั บบ ริ ก ำ ร เน้ น ไปที่ ก ำ ร ติ ด ต่ อ
ประสำนงำนกันระหว่ำงบุคคลกับบุคคล 
ประชำชนที่ขอรับบริกำรต้องประสำนงำนกับ
เจ้ำหน้ำที่ ในหลำยส่วนงำน ไม่ว่ำจะเป็น 

ส่วนงำนรับโทรศัพท์ ส่วนงำนประชำสัมพันธ์ 
ส่ ว น ง ำ น ใ ห้ ค ำ แ น ะ น ำ ใ น ก ำ ร ก ร อ ก
รำยละเ อียด เอกสำร  ส่ วนงำนกำร เงิน 

ที่ รั บช ำระเงินค่ ำธรรม เนี ยม ส่ วนงำน
ห้องปฏิบัติกำรเพ่ือเก็บตัวอย่ำงตรวจพิสูจน์ 
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และส่วนงำนที่แจกจ่ำยรำยงำนผลกำรตรวจ
พิสูจน์ ซึ่งอำจส่งผลให้ประชำชนรู้สึกถึงควำม
ล ำบำก เหนื่อย ยุ่งยำกซับซ้อน รอนำน และ
มีควำมท้อแท้ในกำรขอรับบริกำร  
 ใน ฐ ำนะบุ ค ล ำก ร สั ง กั ด สถ ำบั น 

นิติวิทยำศำสตร์  มีแนวควำมคิดในเรื่อง 
กำรบริกำรให้แก่ประชำชน คือ “ท ำอย่ำงไร 
ประชำชนถึงจะได้รับกำรบริกำรที่ดีที่สุดและ
ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด” ดีที่สุด หมำยถึง 
สะดวก รวดเร็ว ตรงเวลำ ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 
และได้มำตรฐำน เพรำะงำนบริกำรคืองำน
ของเรำ ข้ำรำชกำร คือ ผู้รับใช้ประชำชน  
ฉันใด ควำมไม่พึงพอใจที่ได้จำกกำรประเมิน
ของประชำชนที่มำใช้บริกำรถือเป็นโอกำสใน
กำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริกำรให้ดียิ่ง ๆ 
ขึ้นไป ฉันนั้น แต่เนื่องจำกปัจจุบันเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีบทบำทส ำคัญและถือเป็นปัจจัยที่
ส ำคัญปัจจัยหนึ่งในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 
โดยกำรใช้เทคโนโลยีผ่ำนอุปกรณ์อ ำนวย
ควำมสะดวกต่ำง ๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบสมำร์ทโฟน คอมพิวเตอร์แบบพกพำ 
แท็บเล็ต เป็นต้น นอกจำกนี้ ข้อคิดที่ได้จำก
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมระยะสั้น ณ สำธำรณรัฐ
สิ งคโปร์  ซึ่ ง เป็นประเทศที่ มี ควำมเป็น 
“Smart Nation”  อีกประกำรหนึ่ ง  คื อ  
กำรจะสร้ำงนวัตกรรมดิจิทัลใด ๆ ขึ้นมำ  
จักต้องอยู่บนพ้ืนฐำนพฤติกรรมมนุษย์ ควำม
ต้องกำรปัจจัย 4 (อำหำร เสื้อผ้ำเครื่องนุ่งห่ม 

ที่อยู่อำศัย และยำรักษำโรค) รวมถึงควำม
ต้องกำรควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชำชนในประเทศ และควำมต้องกำร
ทำงด้ำนจิตใจของประชำชน คิดอะไรที ่
ง่ำย ๆ ไม่ซับซ้อน รับฟังผลสะท้อนกลับของ
ประชำชนแล้วน ำมำปรับปรุงกำรบริกำร 

ให้ดีขึ้น เพียงเท่ำนี้จะท ำให้นวัตกรรมที่สร้ำง
ขึ้นตอบโจทย์กำรใช้ชีวิตประจ ำวันของ
ประชำชนได้เป็นอย่ำงดี ประชำชนมีควำม
ผำสุข และส่วนงำนรำชกำรได้รับควำม
ร่วมมืออย่ำงเต็มที่  ซึ่งในทำงตรงกันข้ำม 
ระบบรำชกำรในประเทศไทยนั้น ไม่นิยม 

รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนผู้มำขอรับ
บริกำร เนื่องจำกไม่มีผลกระทบต่อตนเอง  
อีกทั้ง ข้ำรำชกำรบำงคนยังขำดควำมตระหนัก  
ในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเอง ท ำให้
ขำดกำรพัฒนำตำมที่ควรจะเป็น 

 กำรให้ควำมส ำคัญกับนวัตกรรมดิจิทัล
เป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับทุกกระทรวง ทบวง 
กรม  ร ว มถึ ง สถ ำบั นนิ ติ วิ ท ย ำศ ำสตร์ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อรัฐบำลพยำยำมที่จะ
เน้นเรื่องของ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดล
ของ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (STRONGER 

TOGETHER) จ ำเป็นต้องอำศัยทักษะด้ำน
ดิจิทัลเป็นอย่ำงมำกในกำรขับเคลื่อนประเทศ
ในด้ำนต่ำง ๆ ส ำหรับสถำบันนิติวิทยำศำสตร์
ซึ่งปฏิบัติงำนภำยใต้กลุ่มภำรกิจด้ำนอ ำนวย
ควำมยุติธรรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม  
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มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรตรวจพิสูจน์หลักฐำน
ทำ งวิ ทย ำศ ำสตร์ แ ละทำ งก ำร แพทย์
ประกอบกำรด ำเนินคดี โดยกำรก ำหนดและ
ก ำกับมำตรฐำนของกำรปฏิบัติงำน รวมถึง
จรรยำบรรณของผู้ปฏิบัติงำนและผู้ช่วย
ปฏิบัติงำนในสถำบัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนและ
ผู้ ช่ ว ย ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนด ำ เ นิ น กำ รภ ำย ใต้
มำตรฐำนเดียวกัน ตลอดจนสร้ำงควำม
เชื่อมั่น ควำมโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับสำกล2 โดยคณะผู้บริหำรควรมีกำร
วำงแผนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำ
องค์กร ให้มี ประสิทธิภ ำพสู งสุ ด ในกำร
ให้บริกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์แก่ประชำชน
ในยุคดิจิทัล ซึ่งอำจแบ่งกำรพัฒนำได้เป็น 

3 ด้ำน ดังนี้ 
  (1)  ด้ำนบุคลำกร  
  ด้วยบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยีของสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 
มีอยู่อย่ำงจ ำกัด ควรมีกำรส ำรวจเพ่ือทรำบ
ว่ำบุคลำกรคนไหนมีทักษะ แต่ยังขำดควำมรู้ 
หรือบุคลำกรบำงคนอำจมีควำมรู้ แต่ยังขำด
ทั กษะ  ร ว มถึ ง บุ ค ล ำก รที่ ไ ม่ มี ค ว ำม รู้  
แต่จ ำ เป็นต้องมีควำมรู้ ด้ ำนเทคโนโลยี  
เพ่ือน ำมำวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรเหล่ำนี้
ให้ เป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำร

                                           
2  กฎกระทรวง แบ่งส่วนรำชกำรสถำบันนิติ
วิทยำศำสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 

ให้บริกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ของสถำบัน 

นิติวิทยำศำสตร์มีประสิทธิภำพ ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวกและรวดเร็ว  
อีกทั้ง เพ่ือแก้ไขปัญหำเรื่องกำรขำดแคลน
บุคลำกร  
 (2)  ด้ำนระบบ 

  ระบบงำนประจ ำที่ ไม่ค่ อยมี 
กำรเปลี่ยนแปลงหรืออยู่ตัวแล้ว ควรมีกำร
ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนให้เป็นระบบ
อัตโนมัติหรือเป็นดิจิทัลมำกขึ้น มีแนวทำง 
ที่ชัดเจนในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล เพ่ือง่ำย
ต่อกำรดึงข้อมูลมำวิเครำะห์และประมวลผล 
มีกำรสร้ำงกำรเชื่อมต่อข้อมูลให้มีลักษณะ
เป็นห่วงโซ่ข้อมูล เพ่ือข้อมูลจะสำมำรถสอบ
กลับได้ถึงที่มำที่ไป  
 (3)  ด้ำนเครื่องมือ  
  อุปกรณ์ที่ใช้รองรับกำรเปลี่ยนแปลง
กำรให้บริกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ ของ
สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ไปสู่ยุคดิจิทัลอย่ำง
แท้จริง โดยอำจมุ่งเน้นกำรน ำบำงเทคโนโลยี
มำ ใช้กั บกำรปฏิบั ติ ง ำนก่ อน เช่น  IoT 

(Internet of things) หรือ M2M (Machine 

to machine) เป็นเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 

ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือต่ำง ๆ เข้ำไว้
ด้วยกัน ซึ่งต้องท ำงำนร่วมกับอุปกรณ์ RFID 
( Radio frequency identification)  แ ล ะ 
sensors กำรให้บริกำรในรูปแบบ one-stop 

service กำรให้บริกำรผ่ำนแอปพลิ เคชัน 
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(Application)  กำรให้บริกำรผ่ ำนเครื่อง
ให้บริกำรอัตโนมัติ (Multi-function self-

service kiosk) เป็นต้น  

 ถึ ง แ ม้ ว่ ำ บุ ค ล ำ ก ร  ร ะ บ บ  แ ล ะ
เครื่องมือมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
ประชำชนในยุ คดิ จิ ทั ล แต่ สิ่ งที่ ใช้ กำรั นตี 
ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
ด้ ำ น นิ ติ วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์  แ ล ะ ค ว ำ ม มี
ประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนภำยใน
องค์กร คือ กำรได้รับรองมำตรฐำนสำกล 
( ISO International Organization for 

Standardization)  โ ด ย พ้ื น ฐ ำ น ข อ ง
มำตรฐำนสำกลทุกมำตรฐำนจะใช้วงจร 

กำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan-Do-Check-

Act: PDCA) ซึ่งถือเป็นหัวใจส ำคัญของกำร
ปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
 สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนทั้ง ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็น
มำตรฐำนสำกลที่ใช้ประเมินควำมสำมำรถ
ทำงวิชำกำรของห้องปฏิบัติกำร, ISO/ IEC 

17020 เป็นมำตรฐำนสำกลส ำหรับหน่วย
ตรวจ (Inspection body) และ ISO 90013 
ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกลที่มีแนวคิดในกำรจัด
วำงระบบบริหำรงำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพ 
ซึ่งเป็นระบบที่ท ำให้เชื่อมั่นว่ำกระบวนกำร
ต่ำง  ๆ  ได้ รับกำรควบคุมและสำมำรถ

                                           
3 masci.or.th/service 

ตรวจสอบได้ โดยผ่ำนระบบที่ระบุขั้นตอน
และวิธีกำรท ำงำน เพื่อให้มั่นใจว่ำบุคลำกรใน
องค์กรรู้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและขั้นตอน
ต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน โดยต้องมีกำร
ฝึ กอบรม ให้ ค ว ำม รู้ แ ล ะทั กษะ ในกำ ร
ปฏิบัติงำน มีกำรจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำมที่ระบุ
ไว้ในระบบหรือไม่ และมีกำรแก้ไขข้อผิดพลำด 
รวมทั้งมีแนวทำงในกำรป้องกันข้อผิดพลำด
เดิมอย่ำงไรบ้ำง มีกำรท ำควำมเข้ำใจกับ 

ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเพ่ือใช้ส ำหรับกำรด ำเนินกำรกับ
ควำมเสี่ยงและโอกำสรวมถึงข้อก ำหนดอ่ืน ๆ 
ซึ่ ง เป็น พ้ืนฐำนหนึ่ งที่ จะช่ วยให้องค์กร
สำมำรถมุ่งสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนได้ต่อไป 

 ประโยชน์ที่ได้รับภำยในองค์กรของ 
ISO 9001 

 -   มีกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และกำร
บริหำรควำมเสี่ ยงจำกบริบทและควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กร 

 -   มีกำรจัดกำรกับควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 -   มีคุณภำพกำรบริกำรที่ดีสม่ ำเสมอ
และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
 -   มีระบบข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจได้
อย่ำงแม่นย ำขึ้น 

 -   มีกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร 
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 -   เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ในกำรบริกำรดีขึ้น 

 -   เป็นส่วนหนึ่ งของกำรมุ่ งสู่ กำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 -   มีโครงสร้ำงมำตรฐำนที่บูรณำกำร 
(Integrate) มำตรฐำนต่ำง ๆ ได้ง่ำยมำกขึ้น 

 ประโยชน์ที่ได้รับภำยนอกองค์กรของ 
ISO 9001 

 -   ประชำชนเกิดควำมมั่นใจในกำร
บริกำร 
 -   กำรบริหำรจัดกำรเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับสำกล 

 -   บรรลุควำมต้องกำรและควำม
คำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผลสะท้อน
กลับจำกประชำชนผู้ใช้บริกำร) 
 -   เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 -   เพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน (กรณี
มีหน่วยงำนอื่นที่มีภำรกิจใกล้เคียงกัน) 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ควรขอรับ
กำ ร รั บ รอ งม ำตร ฐ ำน  ISO/ IEC 27001 
(ระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย
ส ำหรับสำรสนเทศ) ด้วยอีกมำตรฐำนหนึ่ง  
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 
ในด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจำก
ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทำงคดีและเป็น
ควำมลับ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรจัด

ระเบียบข้อมูล ระบุควำมเสี่ยงและควบคุม
จัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงนั้น ๆ 

 ท้ำยสุดนี้ ปัจจุบันหน่วยงำนรำชกำร 

มี ก ำ ร พัฒนำกำร ให้ บริ ก ำ ร ในรู ปแบบ  
e-service กันมำกขึ้น  เ พ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกให้ประชำชน กำรเข้ำถึงบริกำร ถึงแม้
จะสะดวกสบำย รวดเร็ว แต่ต้องแลกมำด้วย
กำรยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท ำให้เกิด
ช่ อ ง โ ห ว่ ที่ อ ำ จ กล ำย เป็ น อั นต ร ำยแก่
ประชำชนผู้ใช้งำน หำกเทคโนโลยียิ่งก้ำวล้ ำ
น ำหน้ำพัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ ของมนุษย์ 
มนุษย์จะสำมำรถด ำรงควำมสัมพันธ์กับ
เทคโนโลยีอย่ำงมั่นคงปลอดภัยอย่ำงไร 
ดังนั้น เรำจึงจ ำเป็นต้องเรียนรู้และตระหนักรู้
ที่จะอยู่และใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ อย่ำงมีสติ
และรอบคอบอยู่เสมอ เรำไม่จ ำเป็นต้องตำม
เทคโนโลยีให้ทัน แค่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
เท่ำนั้น  
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Smart disaster management 

 

ปฏิญญา พรโสภิณ 

นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการ 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

 ทราบกันดีว่าปัจจุบันการท่องเที่ยว
สร้างรายได้เข้าประเทศไทยไม่ต่่ากว่า 2 ล้าน
ล้านบาท โดยมีรายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่ า ง ช า ติ ถึ ง  65% ส่ ว น ที่ เ ห ลื อ เ ป็ น
นักท่องเที่ยวไทยเอง ซึ่งการท่องเที่ยวมีความ
อ่อนไหวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่โดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นพ้ืนที่
ท่ อ ง เที่ ย วท่ า ให้ ก า รท่ อ ง เที่ ย ว ซบ เซ า 
ผู้ประกอบการขาดรายได้ และใช้เวลานานใน
การสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับ
เข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่อีก เช่นเหตุการณ์ 
สึนามิเมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่สร้าง
ความเสียหายใหญ่หลวงต่อประเทศไทย 

ซึ่งต้องใช้เวลาในการฟ้ืนฟูและสร้างความ
เ ชื่ อ มั่ น ม ากกว่ า  5 ปี  จึ ง จ ะมี จ่ า น ว น
นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน  

 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมี
หลากหลายภัยเช่นน้่าท่วม พายุ ภัยแล้ง  
ไฟไหม้ แผ่นดินไหว และสึนามิ ซึ่งหลักการ
ในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติมีอยู่  
3 ขั้ น ต อ นห ลั ก  ๆ  คื อ  1.ก่ อน เ กิ ด ภั ย  
2.ในขณะที่ เ กิ ดภัย  และ 3.หลั ง เกิดภั ย  

โดยขั้นตอนที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่น
ด้ า น ก า ร เ ตื อ น ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ ใ ห้ กั บ
นักท่องเที่ยวได้ก็คือขั้นตอนแรกก่อนการเกิด
ภัย และในขณะที่เกิดภัย การท่าเทคโนโลยี
เ ข้ า ม าช่ ว ย ในการ เตรี ย มคว ามพร้ อม 
(Preparedness) และการป้องกันและลด
ผลกระทบ (Prevention and mitigation) 

จากภัยธรรมชาติจะช่วยให้การบริหารจัดการ
ภัยธรรมชาติมีประสิทธิภาพและมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น  

 ตัวอย่างการน่าเทคโนโลยี IoT มาใช้
ในการตอบสนองต่อภัยธรรมชาติในอาคาร
สาธารณะขนาดใหญ่ในรูปแบบของ Smart 

disaster management เ ช่ น  เ มื่ อ เ กิ ด
เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่หน่วยงาน
ด้านการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวจะเป็นผู้แจ้ง
ข้อมูลแผ่ นดิ น ไหวผ่ านช่ องทางต่ าง  ๆ  
เพ่ือบริหารจัดการในอาคารสูงดังนี้ 
 1. หน่วยงานด้านแผ่นดินไหวส่ ง
ข้อมูลเหตุการณ์แผ่นดินไหวผ่าน internet, 

cloud แบบ real-time แจ้งไปยังอุปกรณ์
ควบคุมอัตโนมัติต่าง ๆ ในอาคาร และ
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โทรศั พท์ มื อถื อขอ งคน ในอาคารและ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหว
เกิดข้ึนและจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

 2. ควบคุ ม อุปกรณ์ ต่ า ง  ๆ  แบบ
อัตโนมัติ เช่นหยุดการใช้ งานลิฟต์  เปิด
หน้าต่างและประตูทางออกฉุกเฉิน ปิดระบบ
ท่อแก๊ส เป็นต้น 

 3. กร ะ จ า ย ข้ อ มู ล อ อ ก สู่  Social 

media และหน่วยงานด้านการบรรเทา
สาธารณะภัย (rescue and volunteers) 

ในการเข้ามาช่วยเหลือ 

 

ที่มา : Lin, C.-Y.; Chu, E.T.-H.; Ku, L.-W.; 

Liu, J.W.S.Active Disaster Response 

System for a Smart Building. Sensors 

2014, 14, 17451-17470. 
 

 

และในปัจจุบันประเทศไทยได้มีรถไฟฟ้า
หลายสายและก่าลังอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก
จ่านวนมาก รวมทั้งรถไฟความเร็วสูงที่ก่าลัง
จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ แผ่นดินไหวขนาดใหญ่
อาจจะท่าให้รางรถไฟเกิดการบิดงอเสียหาย
ได้ ซึ่งแน่นอนว่าหากรถไฟวิ่งผ่านรางที่มี
ความเสียหายก็จะท่าให้ เกิดอุบัติ เหตุได้ 
ดังนั้นการแจ้งเตือนแรงสั่นสะเทือนล่วงหน้า
จากแผ่นดินไหวจึงมีความส่าคัญอย่างมาก 

ในการสั่งหยุดรถไฟแบบอัตโนมัติ 
 

  ข้อเสนอในการสร้างความเชื่อมั่น 

ด้ า น ก า ร เ ตื อ น ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ ใ ห้ กั บ
นักท่องเที่ยว  โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น  
3 ขั้ นตอนคือ 1.ก่อนที่ นั กท่อง เที่ ยวจะ
เ ดิ น ท า ง ม า เ ที่ ย ว ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  
2. เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงประเทศ
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ไทย และ 3.นักท่องเที่ยวอยู่ในพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยว  

ที่มา : Advance transportation system 

of japan 

 1.  ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย ต้องมี เว็บไซต์ของ
หน่วยงานภาครัฐที่มีความน่าเชื่อถือที่เป็น
แหล่งข้อมูลด้านภัยธรรมชาติในประเทศไทย
ให้นักท่องเที่ยวศึกษาหาข้อมูลได้ง่ายและ
สะดวก เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถทราบถึง
สถานการณ์ภัยธรรมชาติในประเทศไทยและ
ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่ก่าลังจะไปเที่ยว 
โดยสามารถน่า link ไปไว้ในหน่วยงานด้าน
การท่องเที่ยว เว็บไซต์ของโรงแรมที่ พัก 
เว็บไซต์รับจองห้องพัก เป็นต้น 

 2. เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง
ประเทศไทย ทางสายการบิน สนามบิน จุด 

information หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
มีการประชาสัมพันธ์แนะน่า application 

ส่าหรับเตือนภัยธรรมชาติ หรือช่องทางอ่ืน ๆ 
ทาง social media ในการเข้าถึงข้อมูลด้าน
ภัยพิบัติในประเทศไทย ที่ง่ายต่อการใช้งาน 
น่าสนใจ และมีการเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็ว 
อาจจะมีการจูงใจให้ใช้งานด้วยการใช้เป็น
ส่วนลดในการใช้บริการต่าง ๆ เมื่อมีการใช้ 
application เตือนภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

 3. เมื่อนักท่องเที่ยวอยู่ในพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยว ในส่วนนี้ต้องมีการบริหารจัดการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
บุคลากรในพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมความเชื่อมั่น
ด้านการเตือนภัยธรรมชาติต่อนักท่องเที่ยว 
และให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว 
ดังนี้ 
 - ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและพนักงาน เพ่ือให้ทราบถึง 
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การปฏิบัติตัวในการเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติ รวมทั้งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ที่ชัดเจน 

 - ผู้ประกอบการโรงแรมใหญ่ ๆ 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบริหารจักการภัยใน
รูปแบบของ Smart disaster management 

 - มีการซ้อมแผนการอพยพจาก 

ภัยธรรมชาติต่าง ๆ อยู่เป็นประจ่า รวมทั้ง
ก่าหนดเส้นทางอพยพ วิธีการอพยพและจุด
ปลอดภัย รวมถึงมีป้ายบอกเส้นทางที่ชัดเจน 

 -  มีช่องทางรับส่งข้อมูลข่าวสาร
หลายช่องทางเพ่ือการแจ้งเตือนภัย และ
สามารถสื่อสารให้นักท่องเที่ยวรับทราบและ
เข้าใจได้ทันเวลาและทันท่วงที ตลอดจน
จั ด เ ต รี ย ม ร ะ บ บ สื่ อ ส า ร ส่ า ร อ ง ไ ว้ ใ ช้ 
ยามฉุกเฉิน 

 -  มีการท่าประกันความเสียหาย 

ต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ 
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ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ 

 

ปลิดา ร่วมค า  

นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
กรมการจัดหางาน 

 

 ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
การอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 

 1. ความเป็น Smart Nation /Smart 

city ที่ มี เป้ าหมายที่ จะจัดหาโครงสร้ า ง
พ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต ที่ดีของประชาชน 
และการเข้าถึงบริการสาธารณะจากชุมชน 
โดยมีการพัฒนาภายใต้ แนวคิดของการ
ผสมผส านระหว่ า ง ข้ อมู ล แล ะกา ร ใ ช้
เทคโนโลยีภายใต้บริบทของความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม  
 2. ความเป็น Smart Communities 

ที่ ไม่ ได้มุ่ ง เน้นแค่การพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยี แต่เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ให้เกิดพลังอ านาจแก่ประชาชนในชุมชนที่จะ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่และการท างาน  
 3. ก า ร เ กิ ด  Smart Business ที่
เทคโนโลยี  ไม่ ได้ เป็น เ พียงแค่การเ พ่ิม
ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมและโอกาสในการลงทุน 

อีกด้วย ซึ่ง Smart Business ในอนาคตจะเกิด 

การเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด “ถูก เร็ว 

และดี” รวมทั้ งจะเกิดการ เปลี่ยนแปลง 
ในรูปแบบธุรกิจและด้านแรงงาน 

 4. Smart Government ที่ ต้ อ ง ใ ห้
ประชาชน เป็ นศูนย์ กลาง  การบริ กา ร
สาธารณะบางอย่างจะได้รับการจัดส่งจาก
สาธารณะ 

 5. Smart Citizens ที่ จ ะ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนภายในองค์กร 
 6. รูปแบบงานที่มีค่าจ้างที่เหมาะสม
และดีรวมทั้งมีความปลอดภัยในชีวิต โดยมี
การส่ ง เสริ มการออม  การท า งานหลั ง
เกษียณอายุและการได้รับบ าเหน็จ บ านาญ 

ที่เหมาะสม 

 7.  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือเกิดการจ้างงานอย่างยั่งยืน เน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีรูปแบบการจ้างงาน
เต็มรูปแบบ (Full Employment) และ
ปลอดภัย 

 8.  การจูงใจเพ่ือให้ต่างชาติมาลงทุน
ในประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนจาก
คนในท้องถิ่น มีการจูงใจแรงงานต่างชาติที่มี
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ศักยภาพสูงเข้ามาท างานในประเทศ เน้น 
แรงงานที่มีความสามารถหลักและทักษะ            
ที่หลากหลาย  
 9. เน้นการวางแผนการเตรียมการ
เพ่ือจะให้แรงงานที่จะเข้าสู่ผู้สูงอายุ โดยเน้น
การออมผ่านกองทุน 

 บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
เรื่อง การสร้างเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) 

ให้กับประชาชนในชุมชน ให้เป็น  Smart 

Communities ใ น ก า ร ใ ช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล 

เ พ่ือป้องกันการถูกหลอกลวงไปท างาน
ต่างประเทศ  
 แรงงานไทยเริ่มเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา 
โดยเริ่มตื่นตัวไปท างานต่างประเทศตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2518 และเริ่มเกิดธุรกิจจัดหางานขึ้น 
เมื่อต าแหน่งงานน้อยกว่าความต้องการ 

ไปท างาน จึงท าให้เกิดปัญหาการหลอกลวง
คนหางานไปท างานในต่างประเทศขึ้น แม้ว่า
จะมีพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 เพ่ือควบคุมบริษัท
จัดหางานและพฤติการณ์ของผู้ที่หลอกลวง 

ก็ตาม แต่ก็ ไม่ สามารถขจัดปัญหาการ
หลอกลวงไปท างานต่างประเทศหมดสิ้นไป 
การหลอกลวงแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การ
หลอกลวงคนหางานโดยบริษัทจัดหางานซึ่ง

ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และการ
หลอกลวงคนหางานโดยบุคคลหรือกลุ่ ม
บุคคลที่ ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดหางาน (สาย/
นายหน้าเถื่อน) ซึ่งจะด าเนินการในลักษณะ
ต่าง ๆ ในหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไป  
ส ถิ ติ ก า ร รั บ เ รื่ อ ง ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง ก ร ม 

การจัดหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ในปี 
2555 จ านวน 843 คน ปี  2556 จ านวน 
816 คน ปี 2557 จ านวน 593 คน ปี 2558 
จ านวน 1,020 คน ปี 2559 จ านวน 502 คน 
ช่วงมกราคม - กรกฎาคม 2560  มากกว่า 
300 คน พบส่วนใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งถูกหลอก
ทางสื่อสังคมออนไลน์จากสาย/นายหน้า 
หลอกลวงให้เสียค่าบริการรวมถึงการเสีย
ค่าใช้จ่ ายในการไปท างานต่างประเทศ 

จ านวนมากไม่สามารถติดตามขอเงินคืนได้   
สร้างความเดือดร้อนและซ้ าเติมแก่คนหางาน 
เพราะส่วนใหญ่คนหางานจะมีฐานะยากจน  
 จากการเข้ามาของเทคโนโลยีและการ
สื่อสารในยุคดิจิตอล  ท าให้รูปแบบของการ
หลอกลวงคนหางานเพ่ือไปท างานต่างประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป จากมีการที่มีคนหรือกลุ่มคน
เข้าไปหลอกลวงในหมู่บ้าน กลับกลายเป็น
การหลอกลวงบนสื่อออนไลน์  ในวันที่โลก
เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและความรู้ รัฐควร
มีการปรับกระบวนทัศน์ในการท างานโดยใช้
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เทคโนโลยีสื่อสารในยุคดิจิทัลเป็นเครื่องมือ 
รวมทั้งแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง     
ในการป้องกันการหลอกลวงการไปท างาน
ต่างประเทศ เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายของ
สาย/นายหน้าเถื่อน รวมทั้งให้ชุมชนเข้ามามี
บทบาทในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่โดยการ
สร้างเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) 

ให้กับประชาชนในชุมชนให้ เป็น Smart 

Communities ดังนี้ 
 1. ด้านกฎหมาย 

  1.1  กรมการจัดหางาน ควรแก้ไข
กฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และแก้ไข
เ พ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2537 ในการ
ก าหนดโทษของการโฆษณาจัดหางานในสื่อ
ต่าง ๆ และสื่อออนไลน์ให้ครอบคลุม ไม่ระบุ
เ ฉพาะ กา ร โ ฆ ษณาจั ด ห า ง าน เท่ า นั้ น 
โดยเฉพาะการแก้ไขระเบียบกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการ
โฆษณาจัดหางาน พ.ศ. 2545 ออกความตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 66 บัญญัติว่า
การโฆษณาการจัดหางานให้ เป็นไปตาม
ระเบียนที่รัฐมนตรีก าหนด ที่ยังล้าสมัยและ
ไม่ครอบคลุม  

  1.2  ปรั บป รุ งบทล ง โทษกา ร
กระท าผิดหากมีการโฆษณาจัดหางานทางสื่อ
ออนไลน์ให้สูงขึ้น 

  1.3 ก ร ม ก า ร จั ด ห า ง า น ค ว ร
ประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือให้บุคคลที่มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่ า ด้ ว ย ก า ร ก ร ะท า ค ว าม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อีกความผิดหนึ่ง 
 2.  ด้านการสร้างเสริมพลังอ านาจ 
(Empowerment) ให้กับประชาชนในชุมชน
ให้เป็น Smart Communities เพ่ือป้องกัน
การหลอกลวงการไปท างานต่างประเทศ  
  2.1  ก า ร ส ร้ า ง  Application 

เกี่ยวกับการท างานต่างประเทศให้ครอบคลุม
ให้ประชาชนได้ใช้และเป็นที่นิยม สามารถ
ตรวจสอบต าแหน่งงานว่างต่างประเทศได้
อย่างละเอียดและครบถ้วน การแจ้งเตือนภัย
และเป็น Overseas Digital communities 

สามารถแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้  มี  Admin 

สอบถามใน Application ได้เกี่ยวกับการไป
ท างานต่างประเทศ  
  2.2  การสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน/
ชุมชน ที่มีคนไปท างานต่างประเทศจ านวน
มาก ให้เป็นชุมชนที่ไปท างานต่างประเทศ  
มีผู้น า มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างคน
ในชุมชน ระหว่างชุมชน และกับเจ้าหน้าที่
ส านักงานจัดหางานสร้างให้องค์กร ชุมชน / 
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เครือข่ายมีความเข้มแข็ง โดยการเสริมสร้าง
พลังอ านาจของชุมชน (Empowerment) 
เพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ เสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนกับ
การไปท างานต่างประเทศ ก าหนดเป้าหมาย
และวางแผน การวิเคราะห์ความต้องการการ
ไปท างานต่างประเทศการท าประชาคม 

เ พ่ือหาสาเหตุของปัญหาการหลอกลวง 
ไปท างานต่างประเทศ การจัดเวทีชาวบ้าน 

ใ ห้ ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  ก า ร บั น ทึ ก 

การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ คณะกรรมการ/
คณะบุคคลหรือแกนน าในการสร้างชุมชนให้
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน การติดตาม
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น  แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ เ พ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สมาชิก หรือกลุ่มชุมชนอ่ืน ๆ  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  การถูกหลอกลวงเพ่ือไปท างาน
ต่างประเทศมีจ านวนน้อยลง 
 2. รัฐโดยกรมการจัดหางานมีชุมชน
เป็นเครือข่ ายที่ เ ข้ มแข็ ง ในการป้องกัน 

การหลอกลวงไปท างานต่างประเทศตาม
บริบทของโลกท่ีเปลี่ยนแปลง 
 3. ชุ ม ช น มี ค ว า ม เ ป็ น  Smart 

Communities จากการสร้ า ง เสริ มพลั ง
อ านาจ (Empowerment) โดยใช้สื่อดิจิทัล 
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คุณค่าของ GI กับการพัฒนาประเทศ 

 

พรทิภา พินทอง 
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการ 

กรมชลประทาน 

 

 GI หรื อ Geographic Information 

โดยความหมายก็คือ สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
หรือที่ได้ยินผู้คนเรียกขานกันในปัจจุบันนี้ คือ 
ภูมิสารสนเทศ ที่จะมาพร้อมกับค าว่า ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic 

Information System) ซึ่ ง GIS เป็ นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology: 
IT)  ประเภทหนึ่ ง  แต่แตกต่างกับระบบ 

สารสนเทศอ่ืน ๆ ตรงที่  GIS เป็นระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในลักษณะ
เชิงพ้ืนที่หรือต าแหน่ง (Spatial data) ซึ่งมี
โครงสร้างที่สัมพันธ์อยู่กับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ
หรือข้อมูลเชิงบรรยาย (Non-Spatial data) 
เมื่อน าสองข้อมูลนี้มาน าเสนอพร้อมกัน  
ท าให้สามารถเห็นภาพหรือพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ใน
มุมกว้างอย่างชัดเจนและได้ยังรับทราบถึง
ข้อมูลรายละเอียดของพ้ืนที่นั้นได้พร้อม ๆ 
กันอีกด้วย เสมือนว่า GIS เป็นการจ าลอง
สภาพความเป็นจริ ง โลก  (Real World)  
เชิ ง พ้ืนที่  ลงไปสู่ รูปแบบของฐานข้อมูล 

เชิงพ้ืนที่ในโลกดิจิทัล (Digital World) โดย

ท างานบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ท าให้สะดวกต่อการ
ท างาน ช่วยวิเคราะห์ประมวลผลเชิงพ้ืนที่ให้
เป็ น ไปอย่ าง ง่ ายดาย  และท า ให้ ได้ มา 

ซึ่ งสารสนเทศเชิ ง พ้ืนที่ที่ เอาไปต่อยอด 

เ พ่ือ พัฒนานโยบายสาธารณะ (Public 

Policy) ได้ดังจะเห็นได้จากการสร้างคุณค่า 
(Values)  โดยภาคเอกชน และการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government 

Efficiency) ท าให้เกิดสิ่งที่ เรียกว่า Smart 

City หรือ Smart Government ได้  
 จากการได้มีโอกาสเดินทางไปฝึกอบรม 

ระยะสั้น หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลและทักษะการท างานส าหรับ
ข้ า ร าชการผู้ มี ผลสั มฤทธิ์ สู ง  (HiPPS 

Capability Development Program) 
รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 
ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ท าให้ได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วของสิงคโปร์ ประเทศ
สิงคโปร์สามารถพัฒนาตัวเองจากประเทศ 
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ในโลกที่สามเป็นประเทศโลกที่หนึ่งในเวลา
อันรวดเร็ว เมื่อเทียบกับประเทศรอบข้าง
หลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยเรา 
สถานการณ์ของสิงคโปร์และไทยเมื่อราว 50 
ปีที่แล้ว นับว่ามีความใกล้เคียงกันทั้งในด้าน
สภาพภูมิประเทศและสภาวะทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งไทยเอง ณ เวลานั้น ถือว่ามีข้อได้เปรียบ
มากกว่าสิงคโปร์ในแง่ของการมีพ้ืนที่และมี
ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมกว่า แต่หากกลับมา 
มอง ณ เวลานี้ ท าไมสิงคโปร์กลับกลายเป็น
ประเทศที่พัฒนาที่สุดในย่านภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้นี้  เป็นประเทศที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจที่ดีมากในล าดับต้น ๆ ของโลก 
สิงคโปร์เริ่มพัฒนาตัวเองจากความขาดแคลน
และการกลัวความยากล าบากในช่วงการยึด
ครองจากต่างประเทศ วิสัยทัศน์ของผู้น าเป็น
สิ่ งส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศใน
เบื้องต้น จากการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับวิทยากรทั้งในห้องเรียนและ
สถานที่ดูงาน ท าให้ทราบว่า คนสิงคโปร์มอง
ผู้น าคนแรก นายลี กวน ยู เป็นฮีโร่ของพวกเขา 
นายลี กวน ยู ได้วางแผนการพัฒนาประเทศ
อย่างเป็นระบบและชัดเจน เริ่มจากการ
พัฒนาคน แล้วให้คนมาพัฒนาประเทศ โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ประเทศมีความพร้อมและเป็น
แหล่งของเทคโนโลยี มีโครงสร้างพ้ืนฐานและ
มีก าลังคนที่มีคุณภาพ และมีธุรกิจขนาดใหญ่
ในประเทศ ผู้น าสิงคโปร์เล็งเห็นว่า เป้าหมาย

เหล่านี้จะเป็นสิ่งผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนา
และประสบความส าเร็จได้การเชื่อมโยงระหว่างกัน
ของคนสิงคโปร์เองหรือแม้แต่คนต่างชาติที่
จะ เข้ ามาลงทุ น ในสิ งคโปร์  โดยอาศั ย
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่
เรียกง่าย ๆ ว่า IT ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สิงคโปร์
ด าเนินการมาตลอดระยะเวลา 50 ปี ของ
การพัฒนาประเทศ และเป็นที่ประจักษ์อย่าง
ชัดเจนว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT นั้น  
มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการที่จะท า
ให้ประเทศพัฒนาไปได้สูงสุด  
 จากบทเรียนเรื่องความเป็นประเทศ
อัจฉริยะ (Smart Nation) ของสิงคโปร์ 
เช่น Smart Government, Smart 

Community, Smart Healthcare, และ 
Smart Transportation และจากการศึกษา
ดูงานใน 4 หน่วยงานราชการของประเทศ
สิงคโปร์ ได้แก่ Housing Development 

Board (HDB), Changi General Hospital 

(CGH), Public Utilities Board (PUB) – 
NEWater Visitor Centre, และ Land 

Transport Authority (LTA) พบว่า ทุกอัจฉริยะ  
ที่ เ กิ ด ขึ้ น  อ ยู่ บ น พ้ื น ฐ า น ข อ ง  Digital 

Technology และ IT แทบทั้งสิ้น มีการน า 
เทคโนโลยีด้าน IT เข้ามาใช้เพ่ือให้คนสิงคโปร์ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน การด าเนินชีวิตในสังคม
ท าได้อย่างได้สะดวกสบายขึ้น และท าให้
สิงคโปร์ เป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่ งขึ้น ตัวอย่าง 
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การน า IT มาใช้ประโยชน์ในประเทศสิงคโปร์ 
ด้วยการสร้างช่องทางที่ท าให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและใช้ข้อมูลนั้นอย่าง
สะดวกโดยผ่านเทคโนโลยีสื่อสารต่าง ๆ เช่น 
การสร้างเว็ปไซด์ (Website) หรือแอพพิเคชั่น 
(Applications) ได้แก่ ระบบ SingPass เป็น
ระบบกลางของรัฐบาลที่ประชาชนสิงคโปร์
สามารถเข้าไปท าธุรกรรมต่าง  ๆ กับทุก
หน่วยงานของรัฐบาลโดยผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์  เช่นระบบการเสียภาษี 
MyTax Portal, ระบบทางด้านสาธารณสุข
เพ่ือการช่วยชีวิตและดูแลสุขภาพ ได้แก่ 
MyResponder และ SGCares, ระบบเพ่ือ
การขนส่งสาธารณะ MyTransportation  
ที่ท าให้ประชาชนสิงคโปร์ด าเนินชีวิตอย่าง
สะดวกและมีความสุข และยังมีระบบอ่ืน ๆ
ทางฝั่งภาคธุรกิจอีกจ านวนมากที่มีการใช้
ประโยชน์จาก IT เ พ่ือการพัฒนาในมิติ 
ของตน และจากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น 
สามารถยืนยันได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศที่
น ามาใช้เกือบทุกระบบนั้นมี GI และ GIS

เกี่ยวข้องด้วยทั้งนั้น เช่น เกี่ยวกับข้อมูลภาษี  
การผสานข้อมูลเชิงพ้ืนที่หรือเชิงต าแหน่ง 
ของที่ดินกับข้อมูลภาษีที่ดิน ท าให้การด าเนินงาน 

ของเจ้าหน้าที่รัฐสามารถวางแผนการบริหาร
ด้านที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชน
เจ้าของที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับที่ดินนั้น 
สามารถ เห็ นภาพและรั บทราบข้ อมู ล  

ท าให้เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง เกี่ยวกับ
ข้อมูลในระบบด้านสาธารณสุข สิ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่งคือ ข้อมูลต าแหน่งของทั้งผู้ที่เกิดเหตุ 
และผู้ที่ไปช่วยเหลือ รวมทั้งข้อมูลเส้นทาง 
ที่ต้องใช้ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปประมวลผล
วิเคราะห์ให้เป็นภูมิสารสนเทศที่น าไปช่วยใน
การตัดสินใจได้ ในเวลาอันรวดเร็ วและ 

ทันการณ์ และที่เกี่ยวกับการขนส่ง ก็เช่นเดียวกัน 
ข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ข้อมูล
เส้นทางคมนาคม ทั้งทางบก ทางเรือ และ
ทางอากาศ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เหล่านี้ 
น อ ก จ า ก จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ 

ความสะดวกสบายในการเดินทาง ท าให้ 
การด าเนินชีวิตง่ายขึ้นแล้ว ยังเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสารสนเทศของประเทศด้วย 
รัฐบาลหรือแม้แต่ภาคธุรกิจเอกชนสามารถ
น าไปใช้ในการวางแผน ด าเนินงาน และ
ตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะ
เทคโนโลยี GIS เป็น IT ที่มีประสิทธิภาพใน
การท างานสูง ประกอบกับพัฒนาการของ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบัน มีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้การด าเนินงานต่าง ๆ ไปเป็นอย่าง
สะดวกสบายมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ GI และ GIS 

จึงถูกนิยมน ามาใช้พัฒนาหรือประยุกต์ใช้ให้
เข้ากับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน
อย่างแพร่หลาย เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ด้าน 
IT และ GIS ได้อย่างสูงสุด รัฐบาลสิงคโปร์มี
แนวคิดที่ว่า การเข้าถึงและสามารถน าข้อมูล
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ไปใช้ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย จะเป็นการ
สร้างคุณค่าต่อยอดเพ่ือการพัฒนาประเทศใน
ทุกมิติได้มากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงเน้น
ในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูล โดยเฉพาะ
ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมเปิดเผย
แก่สาธารณะชนได้  รั ฐบาลสิ งคโปร์ท า
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล เพ่ือให้ทุกคน
สามารถเข้าไปสืบค้นและน าข้อมูลไปใช้งาน
ได้จาก https://data.gov.sg/ ซึ่งปัจจุบันมี
ข้อมูลรวมกันทั้งสิ้นกว่า 8,000 Datasets 

จากหน่วยงานกว่า 60 องค์กร (ที่มา https:// 
www.imda.gov.sg)  ด้ วยวิ ธีการนี้  ท า ให้ 
สิงคโปร์เข้าสู่ โลกดิจิทัลและมีการพัฒนา 
ในทุกด้านได้อย่างรวดเร็ว เมื่อนึกย้อนถึง
ประเทศไทย ซึ่งเราเองก็ก าลังพยายามกัน
อย่างเต็มที่ในการผลักตัวเองเพ่ือให้ก้าวไปสู่
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยทุกภาคส่วนมีความ
พยายามที่จะน า IT หรือ GI มาใช้เพ่ือพัฒนา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หลายหน่วยงานมีการ
วางแผนและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
สารสนเทศของตนเอง เช่น  การสร้ า ง
ฐานข้อมูล GIS ของหน่วยงานราชการ แต่ยัง
ขาดการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน  
ท าให้เกิดปัญหาความหลากหลาย กระจัด
กระจาย และซ้ าซ้อนของข้อมูล ข้อมูลเรื่อง
เดียวกันไม่ตรงกัน ส่งผลให้การแก้ปัญหาและ
น าไปใช้เพ่ือพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
เป็นไปได้ช้า จากค าถามที่ว่าท าไมสิงคโปร์ท าได้? 

ท าให้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
เป็นระบบเดียว เช่น One Map Singapore 

ที่สามารถได้รวบรวมข้อมูลทุกชั้นทุกหน่วย
ราชการให้ประชาชนน าข้อมูลไปใช้งานได้ 
จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร
และศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม ท าให้ได้ค าตอบว่า 
รัฐบาลมีบทบาทส าคัญที่ท าให้ทุกสิ่ งอย่าง 
ในสิงคโปร์ประสบความส าเร็จรัฐบาลเป็น
เจ้าของแผนงาน ให้นโยบาย ลงทุนสนับสนุน  
และผลักดันไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง 
และรัฐบาลท าตัวเป็นผู้ให้บริการด้วย รัฐบาล
สิงคโปร์สร้างแผนงานการให้บริการเบ็ดเสร็จ 
(One-stop) ที่เชื่อถือได้ มีช่องทางที่เรียกว่า 
oneInbox ในการติดต่อระหว่างประชาชน
และภาคธุรกิจ ประชาชนของสิงคโปร์และ
ภาคธุรกิจเองก็มีความพร้อมในการให้ความ
ร่วมมือกับรัฐบาล    
 ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลไทยเอง 
ก็เล็งเห็นถึงความส าคัญเรื่องการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านสารสนเทศ ดังเห็นได้จากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาระดับชาติ
ต่าง ๆ ที่ ได้บรรจุแผนนโยบายเกี่ยวกับ 

การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการด าเนินการ 
ในเรื่องของการบูรณาการฐานข้อมูลทุก
หน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน (Government 

Integration)  การ เชื่ อม โ ยงอย่ า งระบบ 
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เพ่ือท าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ 

ได้ทั่ วถึง (Smart Operations) เน้นการบริการ 
ของรัฐบาลยึดความต้องการของประชาชน
เป็นหลัก (Citizen-centric Services) และ
ให้มีการขับเคลื่อนเพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล (Driven Transformation)  
ดังนั้นเพ่ือให้แผนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดผลจริง แผนนโยบายนั้นควรมา
พร้อมกับแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนด้วย เพ่ือให้
หน่วยงานรับนโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม และหน่วยงานรับนโยบาย
เองต้องท าความเข้าใจในการวางแผนนโยบายรอง
และแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติระดับ
ถัดไปน าไปด าเนินการให้เกิดผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องหรือตรงตาม
นโยบายที่รับมอบมา กรมชลประทานใน
ฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในด้าน
การพัฒนาแหล่งน้ า การบริหารจัดการน้ า 
และการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า โดยมี
เป้าหมายสูงสุดเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านน้ า
และความอยู่ดีกินดีของประชาชนภาคการเกษตร 
ของประเทศ ดังนั้นกรมชลประทานจึงตระหนัก 

ถึงความส าคัญและขานรับพร้อมด าเนินการ
ตามนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม
ความพร้อมด้านข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการน้ า การพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
(Database Platform)  เ พ่ือใช้ปฏิบัติ งาน 

Big data ของประเทศเป็นเรื่องจ าเป็นต้อง
ด าเนินการ ณ ปัจจุบัน กรมชลประทานก าลัง
ด าเนินโครงการ Cen Project ที่ครอบคลุม
ฐานข้อมูลลุ่มน้ าและฐานข้อมูลโครงการ
ชลประทาน เพ่ือน าไปสู่การเป็น Big Data 

Centre ด้านน้ าของประเทศต่อไป แต่การ
ด าเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลของกรมชลประทาน 

ยังครอบคลุมไม่ครบทุกด้าน ดังนั้นการพัฒนาฐาน 
ข้อมูลเชิง พ้ืนที่และ GIS อ่ืน ๆ ของกรม
ชลประทาน ยังมีความจ าเป็นต้องพัฒนา 

เพ่ิมต่อไป 

 ส าหรับงานทางด้านการส ารวจและท า
แผนที่เพ่ือสนับสนุนกิจการชลประทาน เป็น
ภารกิจของส านักส ารวจด้านวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา ซึ่งสถานการณ์เกี่ยวกับฐานข้อมูล
และระบบภูมิสารสนเทศของส านักส ารวจฯ 
ณ ปัจจุบัน ยังคงเป็นปัญหาเช่นเดียวกับ
หลาย ๆ หน่วยงานในประเทศ คือ ข้อมูล 

มีความหลากหลาย กระจัดกระจาย ไม่มี
ฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบและ
ระบบเดียวกัน ข้อมูลจากการส ารวจบางส่วน
จัดเก็บในรูปแบบกระดาษ บางส่วนจัดเก็บใน
โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลอย่างง่าย เช่น 
Microsoft Excel หรือ Microsoft Access 

และแม้ว่าข้อมูลที่น ามาจัดท าแผนที่ ใน
ปัจจุบันอยู่ ในรูปแบบข้อมูลดิ จิทั ลแล้ ว  
แต ่ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ส่วนใหญ่
อยู่ในรูปแบบของโปรแกรมเพ่ือการออกแบบ
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และเขียนแบบ (Computer Aided Design 

:  CAD)  จากความแตกต่ างหลากหลาย
รูปแบบของข้อมูลเชิงพ้ืนที่เหล่านี้ ท าให้ไม่
สามารถเก็บรวมกันเป็นฐานข้อมูลกลางของ
ส านักฯ หรอืของกรมฯ ได้ จากปัญหาเหล่านี้ 
ท าให้มีแนวความคิดในการจัดการกับข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ของส านักส ารวจฯ อยู่ในรูปแบบ
และมีมาตรฐานเดียว และปัจจุบันเทคโนโลยี
การสื่อสารและอินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นมาก  
การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Internet GIS)  
จึงเป็นอีกข้อเสนอที่น่าสนใจ เพ่ือให้การใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่และระบบ
ภูมิสารสนเทศเป็นไปอย่างสูงสุด มีการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยน บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภายในส านักฯ จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและน าไปประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว และ
ทันต่อเหตุการณ์ด้วย นอกจากนี้ยัง เ พ่ือ
ประโยชน์และถือเป็นสิ่งคัญต่อที่แสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนาศักยภาพของกรมชลประทาน
ในภาพรวม หากมีการเชื่อมโยงและบูรณา
การข้อมูลระหว่างหน่วยงานอ่ืนภายในหรือ
ภายนอกกรมชลประทาน  
 การด าเนินการเพ่ือให้ข้อเสนอข้างต้น
ประสบผลส าเร็จ จึงขอแบ่งแนวทางการ
พัฒนางานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็น  
2 ส่วน ได้แก่ การจัดท าระบบฐานข้อมูล

ทางการส ารวจโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet  

GIS)  
 ส่วนที่ 1 การจัดท าระบบฐานข้อมูล
ทางการส ารวจบนโปรแกรมด้านระบบ
สารสนเทศภู มิศาสตร์  โดยมีแนวทาง
ด าเนินการดังนี้  
 1. การศึกษาท าความเข้าใจ และ
วางแผนก าหนดขอบเขตงาน โดยเริ่มจาก
ท าการศึกษา รวบรวม รูปแบบข้อมูล ท า
ความเข้าใจกับข้อมูลที่มีอยู่ ระบบการท างาน
และลักษณะงานที่ท า ให้ ได้มาซึ่ งข้อมูล 

เชิงพ้ืนที่นั้น ศึกษาระบบการจัดการข้อมูล
เดิมหรือปัญหาอุปสรรคการใช้งานฐานข้อมูล
ของหน่วยงานในปัจจุบัน รวมทั้งประเมินการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม จุดแข็ง จุดด้อยและ
โอกาสหากมีการปรับเปลี่ยนระบบจัดการข้อมูล 
สอบถามความต้องการของผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ดูแล
ข้อมูล รวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเลือก
ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ เหมาะสม 
รวมทั้ ง พิจารณาถึงเครื่องมืออุปกรณ์ทั้ ง 
Hardware และ Software ที่ใช้ด าเนินการ
ในปัจจุบัน ปริมาณและขีดความสามารถของ
บุคคลากรในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับงาน
ระบบฐานข้อมูล และเรื่องของงบประมาณ
ด าเนินการ เช่น เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายด้าน
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการพัฒนาระบบ
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ฐานข้อมูล ค่าบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม จากการรวบรวมและวิเคราะห์
ความต้องการต่าง ๆ ในเบื้องต้น สามารถ
ก าหนดขอบเขตงานคร่าว ๆ ได้ว่า ระบบ
ฐานข้อมูลใหม่มีความส าคัญแค่ไหน จ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินการมากน้อยเพียงใด 
และมีผลกระทบกับผู้ที่ เกี่ยวข้องอย่างไร 
เ พ่ือที่ จะน า ไปสู่ ก าหนดในรายละเอียด 

เพ่ือการออกแบบฐานข้อมูลต่อไป  
 2. การออกแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
เป็นการก าหนดมาตรฐานโครงสร้างฐานข้อมูล 

และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
โดยพิจารณาโครงสร้างของตัวข้อมูลที่มีอยู่ว่า
ควรออกแบบอย่างไร ท าการออกแบบโครงสร้าง
ฐานข้อมูลใหม่ของแต่ละชั้นข้อมูล ซึ่งต้อง
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละ
ฐานและรูปแบบลักษณะการเก็บฐานข้อมูลใน
Software หรือโปรแกรมจะใช้ ตามหลักการ
ออกแบบฐานข้อมูล ได้แบ่งลักษณะการ
ออกแบบฐานข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ คือ  
การออกแบบจากล่างขึ้นบน (Bottom-up 

design) และการออกแบบจากบนลงล่าง 
(Top-down design) โดยการออกแบบจาก
ล่างขึ้นบน มีหลักการพ้ืนฐานที่ว่า ลักษณะ
งานแต่ละงานมีความแตกต่าง ดังนั้นการ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่นี้  สามารถรวบรวม
ข้อมูลและระบบที่มีการท างานอยู่แล้วมา
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลใหม่ ส่วนการ

ออกแบบจากบนลงล่าง เป็นการเก็บรวมรวม
ข้อมูลโดยการสังเกตุการณ์ สอบถามหรือ
สัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือรวบรวม 

จากเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่มีการใช้งาน
ในหน่วยงานมาท าการออกแบบโครงสร้าง
ฐานข้อมูลใหม่ ดังนั้นส าหรับการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลครั้งนี้ จะประยุกต์ใช้ทั้งสอง
ลักษณะร่วมกันตามความเหมาะสม 

 3. การจัดท าระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
ด้วยโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ซึ่งสามารถพิจารณาการใช้ได้ทั้ ง Commercial 

Software และ Free and Open source 

Software ก า รด า เ นิ นการจั ดท า ร ะบบ
ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับหน่วยงานขนาด
เล็กถึงกลาง เสนอให้ใช้วิธีด าเนินการเอง  
เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้ เพ่ิมความสามารถ 
และความช านาญด้านเทคโนโลยีให้เจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานราชการ และท าให้ระบบ
ฐานข้อมูลนั้นเป็นระบบที่สามารถด าเนินได้
อย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีผู้ดูแล ในขั้นตอนนี้
ต้องพร้อมจัดท าทั้งเอกสารและคู่มือต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ด้วย 

 4. การ เผยแพร่ และน า ไปใช้ งาน  
โดยการถ่ายทอดการจัดท าระบบฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศทางการส ารวจต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานฐานข้อมูลแต่ละชั้นข้อมูล 
และผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ให้ ด า เ นิ นการหรื อ
ปฏิบัติงานต่อไปได้   
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 ส่วนที่  2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ภู มิศาสตร์ บน เครื อข่ าย อิน เทอร์ เน็ ต   
โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ระบบ ขั้นตอนแรกนี้
เป็นขั้นตอนส าคัญ เป็นการวิเคราะห์ความ
ต้องการต่าง ๆ ของผู้ ใช้ งาน เจ้าหน้าที่ 
ที่ เกี่ ยวข้อง ผู้ บริหาร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดขอบเขต
ของการด าเนินการพัฒนา นอกจากนี้ ใน
เรื่องของความพร้อมและประสิทธิภาพของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
Hardware, Software, และระบบเครือข่าย
ที่มีอยู่ ว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากการพัฒนา
ระบบนี้ เป็นการท างานบนพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และพ่ึงพิงระบบ
อินเทอร์เน็ตเป็นส าคัญ  
 2. การออกแบบระบบ โดยออกแบบ
จากความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งแบ่งการออกแบบ
ระบบตามกลุ่มผู้ใช้งานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มเจ้าหน้าที่  ซึ่ ง เป็นผู้สามารถจัดการ  
แก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลส ารวจและข้อมูลแผนที่ได้ 
กลุ่มผู้ใช้งานภายใน ซึ่งหมายถึง ผู้ที่สามารถเรียกดู 
สืบค้น และดาวโหลดข้อมูลไปใช้งานได้ และ
กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งสามารถท าได้เพียงการ
เรียกดูและสืบค้น เท่านั้น โดยระบบส าหรับกลุ่มที่ 
1 และ 2 จะต้องมีการเข้าสู่ระบบด้วยการ
ลงทะเบียน และที่ส าคัญการออกแบบระบบนั้น
ต้องพิจารณาถึง ประสิทธิภาพและคุณสมบัติของ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับเก็บ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ ถู ก
ประมวลขึ้นภายหลัง ระบบเครือข่ายให้
เหมาะสมกับขอบเขตการงาน Software 

ส าหรับการจัดการ ฐานข้อมู ลและการ
น า เสนอข้ อมู ลต่ า ง  ๆ  บนระบบ ทั้ ง นี้ 
การออกแบบระบบต้องอยู่ บน พ้ืนฐาน 

แห่งความเป็นจริงที่สามารถน ามาปฏิบัติได้ 
ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับการใช้งาน  
 3. การพัฒนาระบบ เป็นขั้นตอน 

การสร้างระบบงานจริง โดยน าเอาสิ่งที่ได้
จากการวิเคราะห์และออกแบบ มาท าการ
เขียนชุดค าสั่ง (Coding) เพ่ือสร้างระบบงาน
ขึ้นมาใช้งานจริง เป็นการท างานระหว่าง
ผู้พัฒนา (Developer) และผู้วิเคราะห์ระบบ 
(System Analysis : SA) เพ่ือให้ ได้ระบบงาน 

ที่ตรงตามการออกแบบของผู้วิเคราะห์ระบบ 
ในส่วนการพัฒนาระบบนี้ รวมถึง การติดตั้ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับเก็บฐานข้อมูล 
ติดตั้ งระบบเครือข่ าย  ติดตั้ ง  Software  

การจัดการฐานข้อมูลและ อ่ืน  ๆ สร้ า ง
ฐานข้อมูลหากยังไม่มี พัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ 
เช่น โปรแกรมการเชื่ อมโยงฐานข้อมูล 
โปรแกรมการสืบค้น การแก้ไข โปรแกรม
ส่งออกรายงาน โปรแกรมส ารองและกู้คืน
ข้อมูล หรือ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ความต้องการของระบบ เป็นต้น ทั้ งนี้ 
ในขั้นตอนนี้ต้องมีการจัดท าเอกสารการวิเคราะห์

58 



 

 

และพัฒนาควบคู่ ไปด้ วย เ พ่ือใช้ ในการ
ตรวจสอบ  
 4. ก า ร ท ด ส อ บ แ ล ะ ติ ด ตั้ ง 
(Implementation and Testing) เป็นขั้นตอน 

ที่ส าคัญ ในการทดสอบ เจ้าของข้อมูลและ
ผู้ใช้งานระบบจะเข้ามามีบทบาท เพราะ 

จะเป็นผู้ตรวจสอบระบบและให้ข้อเสนอแนะ
หากต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ได้ระบบ
และการใช้ ง านที่ ถู กต้องสมบู รณ์  และ
ตรวจสอบคู่มือการใช้งานให้ เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้องด้วย การทดสอบระบบ 

ท า ได้ โ ดยทดสอบระบบ ในส่ วนต่ าง  ๆ  
ตามขั้นตอนที่ได้วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนา ให้ได้ตามที่ก าหนดไว้ ในส่วนของการ
ติดตั้ง ซึ่งเป็นการน าไปใช้จริง โดยในขั้นตอนนี้  
ต้องจัดท าคู่มือส าหรับผู้ดูแลระบบ คู่มือ
ส าหรับผู้ใช้งาน และต้องมีการอบรมส าหรับ
ทุกระดับชั้น เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เข้าใจและสามารถใช้งานระบบไดอ้ย่างแท้จริง  
 5. การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพ่ือให้ระบบสามารถ
ด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง ต้องมีการบ ารุงรักษา
เป็นระยะ โดยมีการติดตามผลการใช้งาน
ระบบ ปรับปรุงน าเข้าข้อมูลให้ทันสมัยและ
แก้ไขเอกสารวิเคราะห์ระบบให้ตรงกับความ
เป็นจริงเสมอ  
 จากแนวคิดสู่แนวทางการพัฒนา
ระบบงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งใน

ที่นี้ หมายรวมถึง GIS ด้วย จะขอน าข้อคิดหนึ่ง 
ที่ได้จากห้องเรียนในหัวข้อ Smart Nation 

ม า เ ป็ น แ ร ง ผ ลั ก เ พ่ื อ ใ ห้ แ น ว ท า ง 
การพัฒนาที่ได้น าเสนอไว้ส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม นั่นคือ “THINK BIG, START SMALL,  

and ACT FAST”  
 จากแผนนโยบายการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านสารสนเทศระดับประเทศ  
ด้วยค าว่า Big Data ลงมาสู่การปฏิบัติ  
โดยการวางแผนและด าเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเป็นส่วน ๆ แยกออกให้ชัดเจน 
แล้วลงมือท าทันที ส าหรับระบบฐานข้อมูล
อ่ืน ๆ ของกรมชลประทานที่ยังต้องการ
พัฒนา จะเริ่มต้นด้วยการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของแต่ระดับส่วนงานก่อน เมื่อแต่
ละส่วนด าเนินการในส่วนตัวเองเรียบร้อยแล้ว  
จะท าให้เกิดระบบฐานข้อมูลในระดับส านัก
ตามมา ระบบฐานข้อมูลระดับกรม ระดับ
กระทรวง จนถึงขั้นสามารถตอบสนองนโยบาย
ระดับประเทศ ได้ก็ เป็นเรื่ องที่ ไม่ยากต่อไป  
การเริ่มต้นพัฒนาจากสิ่งเล็ก ๆ สามารถท าได้
ง่ า ย  ๆ  ไม่ ซั บซ้อน  ท า ให้ ผู้ พัฒนาหรื อ
ผู้ด าเนินการมีแรงกายแรงใจที่จะท าให้การ
พัฒนานั้นประสบผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว 
แต่หากคิดใหญ่และเริ่มท าสิ่งใหญ่ ซับซ้อน 
เกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นระหว่างทาง  
ซึ่งอาจจะท าให้การพัฒนาสิ่งนั้นล้มเหลวได้ 
ความส าเร็จของส่วนเล็ก ๆ ในการสร้าง
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ข้อมูลดิจิทัลและระบบสารสนเทศที่ต่อไปจะ
กลายเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงให้กับ
ประเทศและสามารถน าพาประเทศให้เป็น
ประเทศดิจิทัลที่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริงใน
อนาคตอันใกล้นี้ 
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การเตรียมความพร้อมภายในองค์กรเพื่อเป็น Smart Organization 

 

พรรณรักษ์ เครือเพลา 

เภสัชกรปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 การอบรมระยะสั้น “หลักสูตรการ
เสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะ
การท างานส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance 

and Potential System: HiPPS) รุ่นที่ 13 
เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการหลักสูตร 

การเรียนรู้ต่าง ๆ ตามกรอบการฝึกอบรม
และพัฒนา (Training and Development 

Roadmap) ส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ใ น ร ะ ดั บ พ้ื น ฐ า น แ ล ะ ร ะ ดั บ ต่ อ ย อ ด 

อย่างเป็นระบบ เ พ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 

ที่ พึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ข้าราชการให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 

ในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับ
ที่สูงขึ้น เสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในบริบทของ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และ
เตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานใน
ระบบราชการ 4.0 หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 
5 modules โดยการเรียนรู้ใน Module 3 
Experience-based Development เกี่ยวกับ

การศึกษาดูงานในต่างประเทศเพ่ือให้เห็น
ความเชื่อมโยง รวมทั้งสามารถน าความรู้ 
และประสบการณ์มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบท
ข้าราชการไทย ซึ่ งได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological 

University) ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 ในการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีหนานหยาง ประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์นี้ หลักสูตรการฝึกอบรมมีการแบ่งเป็น  
4 หั วข้อการเรี ยนรู้ ตามระบบโมลเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืนหรือ Thaialnd 4.0 ประกอบด้วย 
หั ว ข้ อ กา ร เ รี ยนรู้  Prosperity, Security, 

Sustainability และ China and its impact in the 

region ในการนี้ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม ในหัวข้อ 
Prosperity (Economic) ด าเนินการอบรม
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 
2561 ซึ่งเป็นการอบรม เป็นระยะเวลารวม
ทั้งสิ้น 7 วัน โดยมีเนื้อหาการอบรมดังนี้ 
 1. Seminar & Discussion: Singapore’s 
Experience in Smart Nation 
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 2. Seminar & Discussion: Smart 

Nation: The Singapore’s Experience in 

community building  
 3. Digital Economy Seminar: 
Digital Economy Trends and its 

Application to Public Policy 

 4. Seminar & Discussion: 
Singapore’s Economic Development 

Strategies and Experience in 

Attracting Foreign Investments 

 5. Seminar In-classroom sharing 

session: Smart Mobility: Singapore’s 
Transport System Planning and 

Management 

 นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ โดยให้เข้าเยี่ยมชมและศึกษา
สถานทีร่าชการต่าง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมในการพัฒนา
ประเทศ ระบบที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ 
รวมถึงการบวนการวางแผนและพัฒนา  
โดยได้เข้าศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ รวม 4 แห่ง 
ได้แก่ 

 1. Smart Housing Development 

Board (HDB) Homes of the Future 

Smart Healthcare: Changi General 

Hospital 

 2. Smart energy: Public Utilities 

Board (PUB), NEWater: Singapore’s 
national water agency 

 3. Smart Mobility: Land 

Transport Authority (LTA) Gallery 

 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นหนึ่ง
ในประเทศที่มีความเจริญสูงสุดในแถวหน้า
ของโลก ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพ
ชีวิตสูง โดยสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางพาณิชย์
ส าคัญของโลกแห่งหนึ่ง อีกทั้งเป็นศูนย์กลาง
การเงินที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ และเป็นหนึ่ง
ในห้าของเมืองท่าที่คับคั่ งที่สุด ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์มีความหลากหลายของ
เชื้อชาติและศาสนาเป็นอย่างมาก รวมทั้ง
เป็นเมืองท่องเที่ยว  เมืองท่า และเมือง
เศรษฐกิจการค้าหลักในแถบเอเชีย โดยใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์มีแผนพัฒนา
ประ เท ศที่ เ รี ย ก ว่ า  Intelligent Nation 

2015 เป็นแนวนโยบายเพ่ือวางรากฐาน
ระบบสื่อสารและสารสนเทศของประเทศให้
แข่งขันได้ในระดับโลก พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมให้ล้าสมัย พร้อมกับให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

ของพลเมืองในด้านเทคโนโลยี ต่อมาประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่
เรียกว่า “Smart Nation” เป้าหมายคือการ
ท าให้ผู้คนที่อยู่ในสิงคโปร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
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ด้ ว ย ส โ ล แ ก น  Connecting everyone, 

everything, everywhere and all the 

time (E3A) หรือ “เชื่อมต่อทุกคน ทุกสิ่ง 
ทุกที่  และทุกเวลา” ผ่านการน าระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทันสมั ยมา ใช้ เ ชื่ อม โยงทุ กสิ่ งทุ กอย่ า ง  
เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน สร้าง
สังคมให้น่าอยู่และปลอดภัย และที่ส าคัญคือ
สร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมความ
แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้ประเทศ 

 จากการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological 

University) ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์  
ในส่วนของวิสัยทัศน์เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศที่
เรียกว่า Smart Nation นั้นพบว่า ค าว่า 
Smart nation หรือ Smart city คือพ้ืนที่ 
ที่มีการใช้เซ็นเซอร์เก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดต่าง ๆ เพ่ือตรวจวัดข้อมูลต่าง ๆ ที่
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถ
ระบุพ้ืนที่ที่มีการจราจรติดขัดได้ ตรวจวัด
ปริมาณน้ าฝน ตรวจวัดปริมาณมลพิษในอากาศ  
เป็นต้น จุดประสงค์ของการเป็น smart nation  

คือ เป็นประเทศที่ มี การขับ เคลื่ อนด้ วย
เทคโนโลยีซึ่ งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ  
เพ่ือให้ประชากรในประเทศมีความสุขและ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี  เทคโนโลยีและการใช้ 
แอปพลิเคชันอย่างเหมาะสมจะช่วยในการเพ่ิม
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการเชื่อมโยงที่ดี

ของการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง  ๆ
รวมทั้งช่วยลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร 

ที่ไม่จ าเป็น ที่ส าคัญคือใช้เทคโนโลยีมาเป็น
เครื่องมือในการช่วยประสานงานและใช้เชื่อมต่อ
สื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชน ยิ่งไปกว่านั้นการใช้แอปพลิเคชัน
ต่าง ๆ จะช่วยให้จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่
ทางภาคประชาชนแจ้งมา เกิดการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
ทั นท่ ว งที  น อกจ ากนี้  ก า รที่ ป ร ะ เทศ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์จะเป็น smart nation ได ้
ภาครัฐจะต้องพัฒนาองค์กรในทุก ๆ ภาค
ส่วนให้มีความ smart ด้วย ซึ่งประกอบด้วย smart 

governance and smart education, 

smart citizen, smart building, smart 
mobility, smart infrastructure, smart 

technology, smart energy และ smart 

healthcare จะเห็นได้ว่าทุกองค์กรในทุก
ภาคส่วนมีผลต่อการพัฒนาประเทศให้เป็น 
smart nation รวมทั้งในด้านการสาธารณสุข 
ของประเทศก็ควรถูกพัฒนาให้เป็น smart 

health care เช่นเดียวกัน 

 ส านักยาและวัตถุเสพติด เป็นหน่วยงาน
หนึ่งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข มีภารกิจตามกฎหมายคือเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับชาติ และมีหน้าที่
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิ เคราะห์
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ภายในประเทศ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการที่
ต้องการขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 
ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005 
ที่มีข้อก าหนดให้ต้องเข้าร่วมการทดสอบความ
ช านาญ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที่
ให้บริการทดสอบความช านาญด้านยาและ
วัตถุเสพติด จึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมจาก
ต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นอุปสรรค
ส าหรับห้องปฏิบัติการจากภาครัฐหรือหน่วยงาน
ขนาดเล็กที่ต้องการประเมินตนเอง และ 

เพ่ือประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ จึงได้
ริเริ่มเป็นผู้ให้บริการ เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการ
ด้านตรวจวิ เคราะห์ ได้ เข้ าร่วมกิจกรรม  
ใช้ประเมินความสามารถ สร้างการยอมรับ 
และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถลด
การพ่ึงพาจากต่างประเทศ โดยเปิดให้บริการ
ทดสอบความช านาญ จ านวน 3 แผนงาน คือ 
การทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ
ทางด้านยา ด้านสารเสพติดในปัสสาวะ และ
ยาเสพติดในของกลาง และทั้ง 3 แผนงานได้
การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ หรือ PT 
provider ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010  
ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชนเป็น
จ านวนรวมหนึ่งพันกว่าหน่วยงาน ส าหรับ
แผนงานด้านยาได้ให้บริการแก่สมาชิกใน
ภูมิภาคอาเซียนด้วย และมีโครงการขยาย
ขอบข่ายทุกแผนงานในอนาคต เพ่ือมุ่งสู่ 

การเป็นผู้น าด้านห้องปฏิบัติการมาตรฐาน 

ในภูมิภาคอาเซียน 

 ในปัจจุบันได้มีการค้นคว้าวิจัย และ
ผลิตยาทางด้านเภสัชภัณฑ์อนุภาคนาโนเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อย ๆ และมีการน ามาใช้เพ่ือการ
รักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เภสัชภัณฑ์อนุภาค 

นาโน (Nanopharmaceuticals or Nanodrug) คือ
เภสัชภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนาโน 
(nanotechnology) และถูกก าหนดโครงสร้ าง 
อยู่ในระดับนาโน (nanoscale) ตัวอย่างเช่น 
เภสัชภัณฑ์ที่มีการใช้วัตถุดิบนาโนเข้ามามี
บทบาทในการรักษาโรค หรือเภสัชภัณฑ์ที่มี
การน าวัตถุดิบนาโนมาช่วยในการน าส่งตัวยา 
เนื่องจากเภสัชภัณฑ์อนุภาคนาโนเหล่านี้
สามารถใช้ในการรักษาโรคได้อย่างเฉพาะจุด 
มีประสิทธิภาพสูง และมีผลข้างเคียงที่ต่ า  
จึงท าให้ในปัจจุบันเภสัชภัณฑ์อนุภาคนาโนมี
การผลิตและได้รับการรับรองโดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (US FDA) รวมทั้งได้รับการ
อนุญาตให้น ามาใช้ในการรักษาโรคเป็น
จ านวนมาก จากบทความในวารสารวิชาการ 

International Journal of Nanomeicine 

ปี ค.ศ. 2014 ระบุว่ามากกว่า 43 ต ารับยา
เภสัชภัณฑ์อนุภาคนาโนได้รับการรับรองให้มี
การใช้ในการรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง
มีแนวโน้มในการใช้เภสัชภัณฑ์อนุภาคนาโน
เพ่ิมมากยิ่ งขึ้นในอนาคต แต่ เภสัชภัณฑ์
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อนุภาคนาโนที่ได้รับการรับรองเหล่านี้มีการ
ใช้รักษาในต่างประเทศเพียงเท่านั้น ยังไม่มี
การน า เข้ามาใช้ ในประเทศไทย ดั งนั้น 

เพ่ือเป็นการเตรียมความตอบรับกับระบบราชการ 
Thailand 4.0 และเตรียมตัวพัฒนาเข้าสู่ 
การเป็น Smart Organization ส านักยาและ
วัตถุเสพติดจึงควรเตรียมความพร้อมโดยการ
พัฒนาวิ ธี วิ เคราะห์ส าหรับ เภสั ชภัณฑ์ 
อนุภาคนาโนส าหรับการเข้ามาของเภสัช
ภัณฑ์อนุภาคนาโนเหล่านี้ เพราะหากเภสัช
ภัณฑ์อนุภาคนาโนเหล่านี้ถูกน าเข้ามาใช้ 
เพ่ือการรักษาโรคในประเทศไทยแต่ยังไม่มีวิธี
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพยา อาจท าให้ต้องส่ง
เภสัชภัณฑ์เหล่านี้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพยัง
ต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งที่สูงมาก 
เพราะเหตุนี้การเตรียมความพร้อมส าหรับ
เภสัชภัณฑ์อนุภาคนาโนจึงเป็นสิ่งส าคัญเป็น
อย่างมากในอนาคต แต่เนื่องจากในปัจจุบัน
ประเทศไทยยังขาดความรู้และผู้ เชี่ยวชาญ
ทางด้านนาโนเทคโนโลยี  การที่จะพัฒนา 
ให้ประเทศไทยพร้อมต่อการรับมือจึงควรเริ่ม
พัฒนาตั้งแต่เริ่มต้น โดยเริ่มจากการพัฒนา
บุคคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

นาโนเทคโนโลยีและ Nanomedicine หรือสาขา
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ผนวกความรู้ทางสาขาวิชา
เฉพาะเหล่านี้น ามาพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยา
เภสัชภัณฑ์อนุภาคนาโนขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
ภารกิจของส านักยาและวัตถุ เสพติดคือ 

เป็นห้องปฏิบัติเพ่ือเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับชาติ และมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์ภายในประเทศ ซึ่งจะท าให้
องค์กรสามารถพัฒนาเป็น Smart DMSc 

และน า ไปสู่ ก า ร พัฒนา ไป เป็ น  Smart 

Healthcare ในอนาคตได้  และสามารถเตรียม 

ความพร้อมอย่างรอบด้านทั้งด้านการตรวจ
วิเคราะห์และจัดท าระบบฐานข้อมูลด้วย  
โดยสามารถใช้เว็บไซต์และ Mobile application  

มาใช้ในการท าระบบฐานข้อมูลกลางส าหรับ
เภสัชภัณฑ์อนุภาคนาโนในประเทศไทย  
ซ่ึงการจะได้ข้อมูลที่น ามาใช้เป็นฐานข้อมูล
กลางนี้ต้องอาศัยการร่วมมือกันในการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ดังนั้นในอนาคต 

จึงควรส่งเสริมให้มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานด้วย ข้อมูลในฐานข้อมูลกลางที่จะ
ถูกน ามาเผยแพร่บนเว็บไซต์และ Mobile 

application นี้ประกอบไปด้วยข้อมูลซึ่ ง
ได้แก่ ความรู้ เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์อนุภาค 

นาโน ความรู้ทางนาโนเทคโนโลยี  และ
ความรู้ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับควบคุณภาพ ชื่อยา 
บริษัทผู้ผลิต บริษัทน าเข้า เลขที่ผลิต วันผลิต 
วันหมดอายุ หัวข้อการตรวจวิเคราะห์และ 

ผลการตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น โดยเภสัช
ภัณฑ์อนุภาคนาโนจะแยกตามประเภทโรค
เพ่ือให้สะดวกต่อการค้นหา 
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 ในยุคเทคโนโลยีดิจิตัลที่ด าเนินไปใน
ปัจจุบันนี้ ประชาชนจ านวนมากใช้อุปกรณ์
สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีมาใช้ในการค้นหาและสืบค้น 

ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างง่ายดาย การสร้าง Mobile application 
เพ่ือการสืบค้นข้อมูลทางเภสัชภัณฑ์อนุภาค
นาโนที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้คาดว่าจะ
ท าให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์
เหล่านี้เพ่ิมมากขึ้น สะดวกต่อการใช้งานมาก
ยิ่งขึ้น และท าให้ประชาชนและหน่วยงาน 

อ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน า
ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างสูงสุด 
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การปฏิรูปองค์กรสู่บทบาทขององค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพสูง 

 

ภัทรา ศรีพุทธางกูร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 ถอดบทเรียนสิงคโปร์ 
 สิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรให้ทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือน าไปสู่การเป็น 
Smart Nation หรือประเทศแห่งนวัตกรรม 
ด้ ว ย ส โ ล แ ก น  Connecting everyone, 

everything, everywhere and all the 

time (E3A) หรือ ”เชื่อมต่อทุกคน ทุกสิ่ง 
ทุกที่ และทุกเวลา” โดยเน้นที่การเข้าถึง
ข้อมูลด้านเทคโนโลยี (Information Technology 

: IT) เพ่ือน าไปสู่การเกิดอาชีพใหม่ และโอกาส
ด้ านธุ รกิ จที่ หลากหลาย ช่ วยสนับสนุน 

การเติบโตของเศรษฐกิจ น าความสะดวกสบายสู่
ประชาชน และท าให้สิงคโปร์เป็นประเทศ 

ที่โดดเด่น แต่กว่านโยบายดังกล่าวจะเริ่มขึ้น 
สิงคโปร์ได้วางรากฐานการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่  
การปฏิรูปไว้มากกว่า 10 ปี ทั้งการวางรากฐาน
ระบบสื่อสารและสารสนเทศของประเทศ 

ให้ แข่ ง ขั น ได้ ใ นระดับ โลก  โ ดย พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมให้ล้ าสมัย 
พร้อมกับให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้

ความสามารถของประชาชนในด้านเทคโนโลยี 
รวมทั้งสร้างระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยง
เสมือนเครือข่ายเดียวกัน และสร้างระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน
ประชากร 
 ทั้งนี้ กลยุทธ์ส าคัญที่น าพาสิงคโปร์ไปสู่
ความส าเร็จในการเป็น Smart Nation ก็คือ 
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่ผ่าน
การศึกษาวิเคราะห์องค์กรมาเป็นอย่างดี  
โดยจากการศึกษาดูงานหลายองค์กรในสิงคโปร์ 
ประกอบด้วย (1) Housing & Development  

Board (HDB) (2) Changi General Hospital  

และ (3) NEWater ต่างก็น าแนวทาง The 4Ms of 

Management มาใช้ในการวิเคราะห์องค์กร
เพ่ือวางแผนการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ 
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
และรองรับการบริการประชาชนได้อย่าง
ทั่ ว ถึ ง  เ พ่ือสร้ า ง  Smart City ที่ มี ความ
สมบูรณ์แบบ น าไปสู่ความเป็น Smart Nation 

ต่อไป 
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 บทบาทของส านักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะ
องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย  
เป็นการด าเนินงานในรูปขององค์คณะ เรียกว่า 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. มีคณะกรรมการ 14 คน 
ประกอบด้วย 1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นประธาน 2) กรรมการโดย
ต าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการสภาการศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และเลขาธิการคุรุสภา 3) กรรมการผู้ทรง 
คุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ 
แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์สู งในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ด้านการศึกษา และด้าน
กฎหมาย ด้านละหนึ่งคน และ 4) เลขาธิการ 
ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมี
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หรือส านักงาน ก.ค.ศ.  
เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.  

มีเลขาธิการ ก.ค.ศ. ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดี  
เป็นผู้บังคับบัญชาและบริหารราชการของ
ส านักงาน ก.ค.ศ. แต่ไม่มีฐานะเป็นกรม 

 ภาระงานที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ต้อง
ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 420,000 ราย 
(ตารางที่ 1) ได้แก่ การพัฒนาระบบสรรหา  
การบรรจุ  การแต่งตั้ง การโอน การย้าย  
การจัดท าแผนอัตราก าลังคน การส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ  
การประเมินวิทยฐานะ การก าหนดมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ การด าเนินการ 
ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ นอกจากนี้ ยังด าเนินการ
เกี่ ยวกับการ พัฒนาระบบค่ าตอบแทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การเสนอพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเ งิ นประจ าต าแหน่ ง  การส่ ง เสริ ม
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล การแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยจัดสรรเงินทุน
ให้ข้าราชการครูกู้ยืม เพ่ือบรรเทาภาระหนี้สิน
และส่งเสริมให้มีค่านิยมเกี่ยวกับความประหยัด 
และการมีวินัยทางการเงิน รวมทั้ง การน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการ
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัดท า
ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ. 
16) ตลอดจนการก ากับ ติดตามและประเมินผล 

การบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ข้าราชการครู 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงการท่อง เที่ ยวและกีฬา  และ
กรุงเทพมหานคร ยังได้น าหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารงานบุคคลของข้ าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ไปถือปฏิบัติในบางหลักเกณฑ์ด้วย 

 ข้อวิเคราะห์สู่การปฏิรูปองค์กร 
 ตามที่องค์กรต่าง ๆ ในสิงคโปร์น าการ
วิเคราะห์ตามแนวทาง The 4Ms of Management 
มาเป็นเครื่องมือ ในการวางแผนการพัฒนา
องค์กรจนสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้
นั้ น  ผู้ เขี ยนจึ ง ได้ วิ เคราะห์ บทบาทของ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะองค์กรกลาง 
การบริหารงานบุคคลของครู เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการวางแผนและวางรากฐานการพัฒนา
องค์กรเพ่ือน าไปสู่การปฏิรูปในอนาคต ซึ่งผล
การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าส านักงาน ก.ค.ศ. 
มีปัจจัยที่น าไปสู่การปฏิรูปองค์กรสู่บทบาท
ขององค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงได้ ดังนี้ 
 1.  การบริหารก าลังคน (Man)      
  ส านักงาน ก.ค.ศ. มีการก าหนด
โครงสร้างการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 

และสมรรถนะของข้าราชการในส านักงาน  
ตามสายงานและตามต าแหน่ง โดยก าหนดระดับ
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 
ประกอบด้วย ความรู้ที่จ าเป็นในงาน ความรู้
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ทักษะด้านการใช้ภาษา 
อังกฤษ ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์  ทักษะ 

การค านวณ และทักษะการจัดการฐานข้อมูล 
เพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อ
หน้าที่และส่งเสริม ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้
ได้ดียิ่งขึ้น และยังสนับสนุนให้ข้าราชการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ ์
และความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงาน รวมทั้งสามารถท างานร่วมกัน 

เป็นทีมได้ 
 แม้ว่า ส านักงาน ก.ค.ศ. จะมีบุคลากร 
ในหน่วยงานจ านวนน้อย ไม่สมดุลกับปริมาณงาน  
แตไ่ด้มกีารวางแผนอัตราก าลังคน โดยการวิเคราะห์
ปริมาณงาน (Work Load Analysis) การ
วิเคราะห์ก าลังคน (Work Force Analysis) 
การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) รายละเอียด
ลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติ  
ของผู้ที่จะท างาน (Job Specification) เพ่ือเป็น
แม่แบบในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ในหน่วยงาน และเป็นแนวทางในการใช้
ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุดอย่างเต็ม
ศักยภาพ  
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 2.  การบริหารเงิน (Money) 
  ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในจ านวนค่อนข้าง
น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนในกระทรวง 
ศึกษาธิการ และได้จัดท าแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณส าหรับการด าเนินการ งาน/
โครงการตามภารกิจหลักและนโยบายเร่งด่วน  
เพ่ือผลักดันใหการใชงบประมาณเกิดความ
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงระดับ
ความส าคัญและความเหมาะสมของโครงการ
ที่สามารถตอบสนองเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ที่หน่วยงานก าหนดตามระยะเวลาการด าเนินงาน
ที่ เหมาะสม และมีการติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาส เพ่ือให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว  
 3.  การบริหารวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน (Materials)  
  ส านักงาน ก.ค.ศ. มีการด าเนินการ
ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
ได้แก่ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานยนต์ 
 และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกับการบริหาร
เงิน โดยค านึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์ สู งสุ ดต่อการด า เนิ น งานของ
หน่วยงาน โดยสนับสนุนให้มีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง มีคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิว เตอร์ ที่ มี ประสิทธิภาพ 
เพียงพอต่อการใช้งาน อีกทั้งยังมีการพัฒนา
บุคลากรในส านักงาน ก.ค.ศ. ให้มีทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ให้รู้ทัน
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน สามารถใช้โปรแกรม
และซอฟต์แวร์ที่ส านักงาน ก.ค.ศ. พัฒนาขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหา 
ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได ้

 นอกจากนี้  ยั งมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เชื่อมโยงกับเขตพ้ืนที่การศึกษาในเรื่องของ
ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ. 16) การเลื่อนเงินเดือน 

ของข้าราชการครู และระบบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. 
รับรอง ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็น
ปัจจุบัน  
 4.  การจัดการ (Management)  
  ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดพันธกิจ
และยุ ทธศาสตร์ ใ นการด า เ นิ น ง าน ไว้ 
อย่ า ง ชั ดเจน เพ่ื อท าให้ เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ 
ตามวิสัยทัศน์ ที่ก าหนด โดยมีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณทุกปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริ หารจั ดการองค์ กรให้ เป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 
อีกทั้งยังมีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน
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ตามแผนงานดังกล่าว เพ่ือวัดผลความก้าวหน้า
และความส าเร็จของการด าเนินงาน ทราบ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมาย 
รวมทั้ง สนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิภาพ ให้มี
การขยายผลเพ่ือการพัฒนาในอนาคตต่อไป 

 นอกจากนี้ ส านักงาน ก.ค.ศ. ยังมี
ระบบกลไกเครือข่ายการท างานด้านการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท าให้ได้รับความ
ร่ วมมื อจากบุ คคลภายนอกที่ มี ความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ ในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  ร ว ม ทั้ ง มี ก า ร ส ร้ า ง ระบบ
ประชาสั มพันธ์ ผ่ านสื่ อที่ หลากหลาย เช่ น  
วารสารส านักงาน ก.ค.ศ.  เว็บไซต์  และ
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพ่ือสร้างความเข้าใจ
แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง 
 ทั้งนี้ ผู้บริหารส านักงาน ก.ค.ศ. ยัง
เป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีความรู้ และสามารถเป็น
กลไกและตัวประสานที่ส าคัญในการผลักดัน
และก ากับปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง 3 ประการ ได้แก่ 
การบริหารก าลังคน (Man) การบริหารเงิน 
(Money) และการบริหารวัสดุในการด าเนินงาน 
(Materials) ให้สามารถด าเนินไปได้จนบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีหน่วยงานก าหนด 

 อย่างไรก็ตาม จากการวิ เคราะห์
ดังกล่าวจะพบว่า ระบบการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของประเทศไทย ยังขาดการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมที่จะอ านวยความเป็นธรรม 

ในระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากต้องการธ ารงไว้ 
ซึ่ งความเป็น อิสระและความเป็นกลาง 
ในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล  
มีความจ าเป็นต้องยกสถานะองค์กรเป็น 

นิติบุคคลและเป็นกรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ ป้องกันการถูกแทรกแซง
จากฝ่ายบริหาร ผดุงความยุติธรรม และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับระบบบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เกิดความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 แม้ว่าส านักงาน ก.ค.ศ. จะมีปัจจัย 

ที่น าไปสู่การปฏิรูปองค์กรสู่บทบาทขององค์กร
กลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพสูงได้ 
แต่สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงคือ การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า แม้สิงคโปร์
จะมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และเป็นเมือง
น่าอยู่อาศัยในล าดับต้น ๆ ของโลก แต่
สิงคโปร์ไม่ได้หยุดพัฒนาตัวเองแต่อย่างใด ทั้งยัง
เริ่มใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสให้
ประเทศก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น ดังนั้นจึงควร
ศึกษาและติดตามพัฒนาการของสิงคโปร์ 
เพ่ือน ามาเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น และน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
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ก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้
ส านักงาน ก.ค.ศ. เกิดการพัฒนาไปในทิศทาง 
ทีเ่หมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิต 

ตามแนวคิดแบบ MYSKILLFUTURE 

 

ภาวิณี อมรประภาธีรกุล 

นิติกรช านาญการ  
กรมสรรพสามิต 

 

 What I Learn From Singapore  

 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม – 2 เมษายน 
2561 ข้าพเจ้าได้รับโอกาสให้เข้าร่วมศึกษา 

ดู งาน ณ ประเทศสาธารณรั ฐสิ งคโปร์  
ในหลักสูตรการเสริมสร้ างคุณลักษณะ 

ส่ วนบุ คคลและทั กษะการท างานส าหรั บ 

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS Capability 

Development Program) โดยในการศึกษา
ดูงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือ “สิงคโปร์” ได้มี
การวางนโยบายในการพัฒนาประเทศให้เป็น 
“Smart Nation” ซึ่ งลักษณะส าคัญของ 
Smart Nation คือ การท าให้ประเทศสิงคโปร์
ก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจระดับโลก เป็นประเทศ
ที่น่าอยู่อาศัยประเทศหนึ่งของโลก ด้วยการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้เชื่อมโยง
และขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งในภาคธุรกิจหรือ
เอกชน ภาครัฐบาล และภาคประชาชน  
เ พ่ือสร้ างคุณภาพชีวิตที่ ดีแก่ประชาชน  
สร้างสังคมและชุมชนให้น่าอยู่และปลอดภัย 

และที่ส าคัญคือสร้างโอกาสทางธุรกิจและ
ส่งเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้
ประเทศ โดยปัจจัยส าคัญประการหนึ่ ง 
เพ่ือสามารถพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย
ของการเป็น Smart Nation ของประเทศ
สิงคโปร์ คือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ของประชาชน ให้ เป็น Smart Citizens  

โดยการพัฒนาและยกระดับการศึกษาให้กับ
ประชากรโดยเฉพาะ อย่างยิ่งกลุ่มเยาวชน
และนักศึกษา ซึ่งแนวคิดที่โดดเด่นในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศสิงคโปร์
คือ การส่งเสริมให้ประชาชนสร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตามสโลแกนที่ว่า “Shape your 

own future : Make informed Choices in 

career development and lifelong 

learning through the use of career 

related tools and information” โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ประชาชนแต่ละคนมีโอกาส
พัฒนาศักยภาพของตนให้เต็มความสามารถ ซึ่งจาก
การศึกษาเพ่ิมเติมท าให้ทราบว่าในปี 2560 
ชาวสิ งคโปร์ทุกคนตั้ งแต่ ระดับมัธยมศึกษา 
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จะมีข้อมูลการเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นของ
ตั ว เ อ ง  เ พ่ื อก า รป ร ะ เ มิ น คุณลั กษณะ 

ส่ วนบุคคล และช่ วยแนะน า  วางแผน
การศึกษา การประกอบอาชีพ รวมทั้งการ
อบรมต่าง ๆ เพ่ือฝึกทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และในการเสริมสร้างการเรียนรู้
ให้แก่ประชากรของประเทศสิงคโปร์ ได้มีการ
สร้างแหล่ง ข้อมูลออนไลน์ที่ครบวงจรขึ้นมา
ในชื่ อว่ า  MYSKILLFUTURE เ พ่ื อช่ วย ให้
ประชากรของประเทศสิงคโปร์สามารถท า
แผนภูมิอาชีพและเส้นทางการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของตนเองได้ผ่านการเข้าถึงข้อมูลทาง
อาชีพโดยการค้นหาโปรแกรมการฝึกอบรม
เพ่ือสร้างและฝึกฝนทักษะให้ดีขึ้น นอกจากนี้
ยังจะรวบรวมแหล่งข้อมูลของงานต่าง ๆ ไว้ด้วย  
โดยใน www.myskillsfuture.sg จะน าเสนอ
ฐานข้อมูลแบบครบวงจรส าหรับผู้ ใช้ เพ่ือ
เข้าถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา
และการฝึกอบรมทักษะ ซึ่ งรูปแบบของ 
MYSKILLFUTURE จะประกอบไปด้วย 5 
ส่วน ดังนี้  
 1. SELF-ASSESSMENT TOOL 

เป็นขั้นตอนเริ่มต้นในการค้นหาตัวตนของ
ตนเองด้วยการประเมินตนเองเพ่ือค้นหาสิ่งที่
ตนเองสนใจและสิ่งที่เป็นจุดแข็งของตนเอง 
โดยใน SELF-ASSESSMENT TOOL มีการ
ประเมินออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) CAREER 

INTERESTS เป็นการประเมินตนเองเพ่ือ

ค้นหาระดับความสนใจของตนเองในอาชีพ
การงานต่าง ๆ (2) SKILLS CONFIDENCE 
เป็นการประเมินตนเองเพ่ือค้นหาระดับความ
เชื่อมั่นของตนในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
และ (3) WORK VALUES เป็นการประเมิน
ตนเองเพ่ือค้นหาคุณค่าของงานที่ส าคัญกับ
ตนเอง  
 2. INDUSTRY INSIGHT เ ป็ นการ
รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลปัจจุบัน
ของตลาดธุรกิจต่าง ๆ และตลาดแรงงาน 
และรวบรวมข้อมูลใหม่ ๆ เกี่ยวกับอาชีพ 

ที่ตนเองสนใจ พร้อมทั้งช่วยส ารวจโอกาส
ทางอาชีพที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ เรียนรู้
อาชีพที่หลากหลายเพ่ือเป็นการสร้างโอกาส
ในการหางานที่เหมาะสมกับตนเอง  
 3. CAREER RESOURES เป็นการ
รวบรวมเกร็ดความรู้ ของอาชีพต่ า ง  ๆ  
ในรูปแบบของบทความหรือวีดิทัศน์ต่าง ๆ 
ทั้งนี้  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพนั้น ๆ ต่อไป รวมทั้ งวิธีการเขียน
ประวัติการสมัครงาน การเตรียมความพร้อม
ในการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่ งข้อมูล
เหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้มีการวางแผนและ 

สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

ต่าง ๆ มากข้ึน  
 4. TRANING EXCHANGE เป็นการ
รวบรวมหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ โดยใน
การเลือกหลักสูตรเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมจะ
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ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสนใจของแต่ละ
บุคคล หน้าที่ในการท างานแลความก้าวหน้า
ในทางอาชีพของแต่ละบุคคล โดยจะเป็นการ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล เ บื้ อ ง ต้ น ทั้ ง ห ม ด ข อ ง 
ผู้ให้บริการฝึกอบรม และหากสนใจหรือ
ต้องการลงทะเบียนหรือเรียนรู้ เ พ่ิมเติม
เกี่ยวกับหลักสูตรใด ผู้ที่สนใจต้องติดต่อผู้ให้
บริการฝึกอบรมเอง  
 5. JOB BANKS เมื่อต้องการเปลี่ยน
งานหรืออาชีพ ในส่วนนี้จะเป็นการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวงานหรืออาชีพทั้งหมด โดยมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละบุคคล เพ่ือสะดวก
ในการค้นหางานหรืออาชีพอ่ืนที่เหมาะสมกับ
บุคคลนั้นต่อไป  

 
ที่มา : 

http://www.skillsfuture.sg/myskillsfuture 

 How to Apply in Excise 

Department 

 ด้วยกรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงการคลังท าหน้าที่จัดเก็บภาษี
จากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างที่ รั ฐ

ต้องการควบคุมการบริโภค หรือสินค้าและ
บริการที่ ได้รับผลประโยชน์จากรัฐ  และ
เพ่ือให้กรมสรรพสามิตสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  “ผู้น าการ
จัดเก็บภาษีเ พ่ือสังคม สิ่ งแวดล้อม และ
พลังงาน” และพันธกิจที่ได้วางไว้ ปัจจัยหลัก
ส าคัญประการหนึ่งคือบุคลากร ดังนั้น กรม
สรรพสามิตจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมุ่ ง
บริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย
และศูนย์กลางเรียนรู้  เ พ่ือเสริมสร้างให้
ข้าราชการของกรมสรรพสามิตเป็นบุคลากร
ที่มีศักยภาพ โดยในการพัฒนาบุคลากรนั้น 
ควรที่จะพัฒนาทั้งในด้านความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่ง

ของแต่ละสายงาน ระดับ รวมทั้งความสนใจ
และความถนัดของแต่ละบุคคล  
 จากการแนวคิดในการสร้างแหล่งข้อมูล  
ในการฝึกทักษะและการเรียนรู้ให้กับประชากร  
ของประเทศสิ งคโปร์  หรื อ MYSKILLFUTURE 

ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการน าเอาแนวความคิด
ดั งกล่ าวมาปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์แก่ 
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การพัฒนาข้าราชการของกรมสรรพสามิต 
ดังนี้ 
 1. การผสานแนวคิดจาก INDUSTRY 

INSIGHT, CAREER RESOURCE และ JOB 

BANK โดยการท าฐานข้อมูลที่เป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลต าแหน่งงานทุกต าแหน่งใน
กรมสรรพสามิต โดยในแต่ละต าแหน่งจะเป็น
การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เช่น ข้อมูลทั่วไป
ของต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง คุณสมบัติที่จ าเป็นต่อต าแหน่ ง 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน รวมทั้งแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของแต่ละต าแหน่งงาน 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ข้าราชการแต่ละรายได้ทราบว่า
ในต าแหน่งหน้าที่ของตนนั้น ตนได้รับมอบหมาย 
ให้ท าภารกิจใดบ้าง และในเส้นทางความก้าวหน้า 
ของตน จะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง ซึ่งเมื่อข้าราชการ  
ได้รับรู้ถึงสิ่งจ าเป็นที่ตนเองต้องเรียนรู้แล้ว 
จะได้มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาให้เหมาะสม
กับตนเองต่อไป  
 2. SELF-ASSESSMENT TOOL คื อ
การน าระบบการประเมินตนเองเพ่ือประเมิน
ศักยภาพหรือความสามารถของข้าราชการ
แต่ละราย โดยรูปแบบของการประเมินตนเองนี้  
จะแบ่งแยกออกตามต าแหน่งและระดับของ
ข้าราชการ ซึ่งจะมีการประเมินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ า เป็นในต าแหน่งงานของ

ข้าราชการ เช่น สมรรถนะหลักที่จ าเป็น 

ในงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติ ความรู้ที่จ าเป็นในงานและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง และทักษะที่จ าเป็นในงาน เพ่ือให้
ข้าราชการแต่ละรายได้ประเมินตนเองและ
รับรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตน เพ่ือประโยชน์ 
ในการวางแผนพัฒนาตนเองหรือเพ่ือประโยชน์  
ต่อผู้บังคับบัญชาที่จะวางแผนการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป นอกจากการประเมิน
ตนเองที่เกี่ยวกับมาตรฐานความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่ง
งานของตัวข้าราชการแต่ละรายแล้ว ควรเปิด
โอกาสให้ข้าราชการได้ประเมินตนเองใน
ต าแหน่งงานอ่ืนด้วย ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความ
สนใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับต าแหน่งในสายงานอ่ืน 

 ตั วอย่ างการสร้ าง SELF-ASSESSMENT 

TOOL เช่น การประเมินความรู้เกี่ยวกับภาษี
สรรพสามิต ซึ่งมีการจัดเก็บภาษีจากสินค้า 
และบริการหลายชนิด ดังนั้น การประเมิน
อาจจะอยู่ในรูปแบบของการถามตอบ และ
เมื่อได้ท าแบบประเมินและปรากฏผลการ
ประเมิน ระบบจะสร้างค าแนะน าเพื่อให้ผู้เข้า
รับการประเมินน าค าแนะน าที่ได้ไปวางแผน
พัฒนาตนต่อไป หรือการสร้างแบบประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานทางทักษะที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์  
การใช้ภาษาอังกฤษ การค านวณ และ 

การจัดการข้อมูล ในการสร้างแบบประเมิน
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ต้องมีการก าหนดระดับทักษะของแต่ละ
ระดับต าแหน่งไว้ เพ่ือทดสอบว่าข้าราชการที่
อยู่ในระดับนั้นมีทักษะได้ตรงตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งเมื่อได้ผลการประเมินแล้ว  
ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน จะได้มีการวางแผน 
หรือก าหนดให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการ
อบรมเพ่ือฝึกทักษะต่อไป เป็นต้น  
 3. TRANING EXCHANGE ในส่วนนี้
ก็จะเป็นการรวบรวมหลักสูตรการฝึกอบรม
ต่าง ๆ ที่ได้มีการออกแบบมาเพ่ือรองรับการ
พัฒนาหรือเพ่ิมความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงานเฉพาะ
ของข้าราชการรายนั้น โดยการรวบรวมและ
ก าหนดหลักสูตรที่เป็นองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
ภารกิจของกรมสรรพสามิต โดยในการ
จัดการฝึกอบรมอาจเป็นการจัดขึ้นโดย
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องและใช้บุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญของกรมสรรพสามิต และ
อาจเป็นการจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงาน
ภายนอกซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้เชิงการฝึกฝน
หรือเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติ งาน และการจัดการฝึกอบรมนี้ 
นอกจากการให้ความรู้แก่บุคลากรที่อยู่ใน
ต าแหน่ ง งานนั้ นแล้ ว  จะต้อง ไม่ปิ ดกั้ น
บุคลากรที่อยู่ในต าแหน่งงานอ่ืนด้วย ทั้งนี้ 
เ พ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ 
ข้ามสายต าแหน่งงาน  

 ในการสร้างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถของข้าราชการ 
ในแต่ละต าแหน่งงาน นอกจากความรู้
ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สอดคล้อง 
เกี่ยวข้องกับต าแหน่งงานนั้น ๆ แล้ว ต้องมี
การออกแบบหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งงานต่าง ๆ ด้วย ซึ่งในการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาตนเองของข้าราชการนั้น ไม่ควร
เพียงแต่จัดฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว เพราะ
ในบางครั้งอาจมีข้อจ ากัดบางประการเช่น 
จ านวนที่สามารถรองรับผู้เข้าอบรม วัน เวลา 
และสถานที่จัดฝึกอบรม เป็นต้น ดังนั้น  
ควรมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัด
หลักสู ตรการฝึกอบรม เช่น  การสร้ า ง
หลักสูตร E-learning เ พ่ือเป็นการสร้ าง
โอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่ข้าราชการ
และเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการเรียนรู้ 
ให้มากขึ้น  
 นอกจากนี้ เมื่อข้าราชการได้รับการ
อบรมในหลักสูตรที่ตนควรได้รับการพัฒนา
ต ามแบบกา รประ เ มิ น ตน เ อ ง  ( SELF-

ASSESSMENT TOOL)  แล้ ว  เ พ่ื อ ให้ กา ร
ฝึกอบรมมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง ต้องมี
การประเมินตนเองหลังการเข้ ารับการ
ฝึกอบรม ซึ่ งการประเมินต้องออกมาใน
รูปแบบในเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ เพ่ือจะได้น าผล
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ประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการท างานต่อไปได้
อย่างแท้จริง 
 รูปแบบของการน า MYSKILLFUTURE  

มาปรับใช้ควรออกมาในลักษณะของการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยคือการท าในรูปแบบ
ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่บุคลากร
สามารถเข้าถึงการใช้งานได้จาก เครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทั่วไป โดยในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ต้องมี
การสร้างบัญชีส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และในเบื้องต้นควรมี
การใส่ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของข้าราชการ 
เช่น วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง หน่วยงานต้น
สั งกัด  ภารกิจหน้ าที่  ประวัติการด ารง
ต าแหน่ง และความสามารถพิเศษหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหรือเพ่ิม
ทักษะแก่ตัวข้าราชการให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด  
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การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐแบบองค์รวม 

ส าหรับการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data Management) ในกระบวนการยุติธรรม 

เพ่ือป้องกันการกระท าผิดซ  าแบบบูรณาการ 
 

มารุต ศูนย์ตรง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

กรมราชทัณฑ์ 
 

 การกระท้าผิดซ ้า (Recidivism) หมายถึง 
การกระท้าผิดหรือการแสดงออกซ ้า ๆ ใน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือผิดกฎหมาย
ภายหลังจากที่ได้รับโทษจากพฤติกรรมนั น 
การกระท้าผิดซ ้ายังคงใช้ในการวัดร้อยละ
ของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ยังคงถูกจับกุมในฐาน
คดีเดิมสาเหตุหลักของการกระท้าผิดซ ้านั น
เกิดจากปัจจัยภายในของตัวผู้พ้นโทษ เช่น 
การไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ 
ความสัมพันธ์กับครอบครัว หรือปัจจัย
ภายนอก เช่น การกีดกันทางสังคม การไม่
เข้าถึงการศึกษา หรือการไม่มีงานท้า เป็นต้น 
ในเบื องต้นจึงกล่าวได้ว่าการกระท้าผิดซ ้า
ของผู้กระท้าความผิดนั นไม่ได้ เป็นเพียง
หน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เท่านั น แต่ยังต้องรวมไปถึงหน่วยงานด้าน
เศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ ด้วยแต่อย่างไรก็ดี 
การรวบรวมสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

พยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม
นั นจ้าเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์จากข้อมูล
สถิติหลายชุด อาทิ สถิติการเกิดอาชญากรรม 
สถิ ติ จ้ า น ว นผู้ ก ร ะท้ า คว ามผิ ด  อั ต ร า 
การว่างงาน จ้านวนผู้ได้รับการศึกษา เป็นต้น  
ซึ่งภาครัฐไทยยังไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความเที่ยงตรง
ซึ่งศักยภาพของภาครัฐภายใต้การบริหาร
ราชการฐานกรมเป็นอุปสรรคในการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี  ระบบ
ราชการยังขาดศักยภาพในการสร้างระบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เพ่ือใช้ในการบริหารทั งในระดับประเทศ 
ระดบัภูมิภาคและระดับพื นท่ี 

 แนวคิดการปฏิรูประบบราชการของ
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในเรื่องของการ
บริหารปกครองแบบองค์รวม (Whole of 

Government)  แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า  Smart 
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Government เพ่ือการสร้าง Smart Nation 

เป็นแรงบันดาลใจส้าคัญในการเขียนบทความนี  
ด้วยความมุ่งหวังที่จะได้เห็นภาพรวมของ
สถานการณ์อาชญากรรมที่จะน้ามาวิเคราะห์
และพัฒนานโยบายในการป้องกันและ 

ปราบรามอาชญากรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
และเชิงหลักฐาน (Evidence-based Policymaking)  
มีการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
จากทุกมิติและเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วม 

จากระดั บล่ าง (Bottom-up Participation)  
ในการปกป้องและดูแลคนในชุมชนให้ปลอด
จากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน  
 ส ภ า พ ปั ญ ห า ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร
สารสนเทศในกระบวนการยุติธรรม 

 กระบวนการยุติธรรมของไทยนั น
ประกอบไปด้วย 4 ตัวแสดงหลัก ได้แก่ 
ต้ารวจ อัยการ ศาล และหน่วยงานบังคับ
โทษ (กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ) โดยในแต่ละ
หน่วยงานมีสถิติและข้อมูลการด้าเนินงานที่
แตกต่างกัน เนื่องจากกระบวนการยุติธรรม
เป็นกระบวนงานเชิงเดี่ยว (Linear Process) 
ส่ งผลให้กระบวนการบังคับโทษซึ่ ง เป็น
กระบวนการสุดท้ายได้รับผลกระทบจากการ
บริหารงานยุติธรรมต้นทาง ปัจจุบันการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม
นั นมีเพียงระบบฐานข้อมูลร่วมหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม หรือ Data Exchange 

Center มีส้านักงานกิจการยุติธรรมเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ หลักการท้างานของ
ระบบฐานข้อมูลร่วมนั นเป็นการเชื่อมโยงการ
สืบค้นข้อมูลบุคคลที่ปรากฏตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ อาทิ กรมการปกครอง กรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ กา รค้ า  เ ป็ นต้ น  Data Exchange 

Center จึงเป็นเชื่อมโยงการค้นห้าข้อมูล
บุคคลส้าหรับเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นหลักเท่านั น นอกจากนี  การลด
การกระท้าผิดซ ้าและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ผู้กระท้าความผิดด้วยเครื่องมือการประเมิน
เป็นนโยบายที่ส้าคัญของกระทรวงยุติธรรม 
และกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย ท้าให้
เกิดการประชุมร่วมกันเพ่ือก้าหนดปัจจัยใน
การวิ เคราะห์ เ พ่ือใช้ในการประเมินการ
กระท้าผิดซ ้า เพ่ือให้ผลการประเมินเป็น
ปัจจัยในการพิจารณาความพร้อมในการกลับ
สู่สังคมของผู้กระท้าความผิด 

 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ภาครัฐ : บทเรียนจากสิงคโปร์ 
 การพัฒนาประสิทธิภาพของภาค
ราชการในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็น
หนึ่ ง ในสามเสาหลักของการพัฒนาตาม
นโยบาย Smart Nation และการปฏิรูป
ระบบราชการของสิงคโปร์ด้วยแนวคิดการ
บริหารปกครองแบบองค์รวม (Whole of 

Government) ซึ่งปรับบทบาทภาคราชการ
ให้ปฏิบัติงานอย่างสอดประสานระหว่าง
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หน่ วยงานอย่ า ง ไร้ รอยต่ อ  (Seamless)  
ซึ่งแนวคิดและนโยบายทั งสองนี มีส่วนส้าคัญ
ต่อการปรับบทบาทการบูรณาการระหว่าง
ส่วนราชการได้ด้วยเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยี  
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการและการก้าหนดนโยบายส้าคัญของ
ประเทศซึ่งการบรรจบกันของการบริหาร
ปกครองที่ ดี  (Good Governance)  และ
กระบวนงานนั นเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งเป็นส่วนส้าคัญของ Smart 

Governance ที่จ้าเป็นต่อความส้าเร็จของ 
Smart Nation 

 1. แนวคิดการบริหารปกครองแบบ
องค์รวม (Whole of Government) Christensen 

และ Lægreid (2007, หน้า 1060) อธิบาย
ว่าเกิดขึ นครั งแรกโดยนายกรัฐมนตรี Tony 

Blair ของสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 1997 
ในรูปของ Joined-up Government โดยมี
จุดมุ่งหมายในการบรรลุความร่วมมือใน
แนวดิ่งและแนวระนาบเพ่ือลดสถานการณ์ที่
นโยบายที่แตกต่างกันส่งผลกระทบต่อกัน 
เพ่ือที่จะใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลนได้ดียิ่งขึ น 
สร้างการท้างานร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียใน
แต่ละภาคนโยบาย และให้ประชาชนเข้าถึง
บริการได้อย่างไร้รอยต่อซึ่ งเป็นรูปแบบ
ตรงกันข้ามของการบริหารแบบราชการฐาน
กรม (Departmentalism) (Politt, 2003b, 
อ้ า ง ถึ ง ใ น  Christensen แ ล ะ  Lægreid, 

2007 , หน้า 1060) การบริหารราชการ
แผ่นดินของสิงคโปร์นั นได้แสดงให้เห็นถึง
ระบบราชการที่ เป็นหนึ่ งเดียวกัน มีการ
หมุนเวียนของทรัพยากรทางงบประมาณและ
ก้าลังคนให้สามารถท้างานสอดประสานกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลของการปฏิรูป
ระบบราชการท้าให้ลดขั นตอนในการสื่อสาร 
ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว และท้าให้
การออกแบบนโยบายมีความครอบคลุมจาก
ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่มีความรู้
ความช้านาญหลายด้าน  
 2. แนวนโยบาย Smart Nation และ 
Smart Governance เป็นนโยบายของ
รัฐบาลสิงคโปร์ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม 
โดยนโยบายและนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนใน
ส่วนของ SMART Governance นั นภาครัฐ
ได้เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท้างานของภาครัฐ ลดขั นตอน 

การบริการประชาชน และบูรณาการหน่วยงาน 

ต่าง ๆ เข้ามาจัดบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยี 
โดยในส่วนของการพัฒนาฐานข้อมูลนั น  
ได้มีโครงการฐานข้อมูลและการวิเคราะห์
แบบเปิดเพ่ือการพัฒนาขนส่งมวลชนเมือง 
(Open Data and Analytics for Urban 

Transportation) ที่เปิดความร่วมมือให้ภาพ
เอกชนเข้ามาพัฒนาระบบในการแก้ปัญหา
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ด้านขนส่งสาธารณะ (ดูเพ่ิมเติมที่ Smart 

Nation Singapore, ม.ป.ป.) 
 จากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูล
สารสนเทศที่รัฐเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้า
มาพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ท้าให้การเปิด
ฐานข้อมูลของหน่วยงานทุกส่วนให้เชื่อมโยง
เป็นฐานข้อมูลใหญ่ (Big Data) และใช้ในการ
วิ เคราะห์สถานการณ์ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม และสถานการณ์แวดล้อมในการ
กระท้าผิดซ ้า เพ่ือให้นโยบายกระบวนการ
ยุติธรรมมีการตัดสินใจที่เป็น Smart Decision -

making ด้วยสถิติและการวิเคราะห์บนวิธี
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) 
และการตัดสินใจบนหลักฐาน (Evidence-

based Decision-making) 
 การบูรณาการการบริหารข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Management) 
เพื่อการป้องกันอาชญากรรมลดการกระท า
ผิดซ  า 
 การแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ ้าของ
ผู้กระท้าความผิดนั น นอกเหนือจากการเตรียม
ความพร้อมทางด้านความรู้  ทักษะ และ
ทัศนคติในการด้ารงชีวิตในสังคมจากหน่วย
พัฒนาพฤตินิสัยแล้ว การสร้างสภาพแวดล้อมและ
สังคมปลอดภัยก็เป็นส่วนที่ส้าคัญเช่นกัน  
เมื่อการศึกษาและก้าหนดปัจจัยการกระท้าผิดซ ้า
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นที่ยุติแล้ว ปัจจัยต่าง ๆ ก็สามารถ 

น้ามาแจกแจงเพ่ือใช้ในการอธิบายสถานการณ์ 
และใช้ ในการก้าหนดสมมติฐานต่อการ
ก้าหนดนโยบายหรือมาตรการได้ตั งแต่
ระดับประเทศ ระดับพื นที่  หรือในระดับ
ชุมชนท้องถิ่น โดยชุดข้อมูลสามารถแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่มโดยสังเขป ได้แก่ ชุดสถิติและ
ข้อมูลด้านอาชญากรรมและกระบวนการ
ยุติธรรม อาทิ สถิติอาชญากรรม สถิติปริมาณคดี
ที่ขึ นสู่ศาล สถิติจ้ านวนรับผู้ ต้องขัง เข้ า
เรือนจ้า รวมไปถึงสถิติการกระท้าผิดซ ้าที่มา
จากการนิยามร่วมกันของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ชุดข้อมูล
เหล่านี จะเป็นปัจจัยที่สะท้อนสถานการณ์
อาชญากรรม อีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ชุดสถิติปัจจัย
ที่ส่ งผลต่อการกระท้าผิดซ ้ า  อาทิ  สถิติ
จ้านวนผู้ได้รับการศึกษาระดับต่าง ๆ ระดับ
การมีงานท้า ระดับรายได้ของประชากร  
เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่นอกกระบวนการ
ยุติ ธ รรม แต่ส่ งผลต่อสภาพสั งคมและ
เศรษฐกิจในการกระท้าผิดซ ้า ซึ่งจะเป็นกลุ่ม
ที่มุ่งแก้ไขที่สาเหตุและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน
ของสถาบันทางสังคม ตัวอย่างเช่น ในพื นที่ 
A มีอัตราการกระท้าผิดซ ้าในกลุ่มเยาวชนสูง
โดยพบว่ามีอัตราการออกจากการศึกษาก่อน
ก้าหนดมาก จึงต้องร่วมมือกับสถานศึกษา 

ในพื นที่ในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 

 การน้าสถิติและข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย
เทคโนโลยีการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล
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ขนาดใหญ่ (Big Data Management and 

Analytics)  จะช่วยให้ เห็นภาพรวมของ
ปัญหาการกระท้าผิดซ ้าโดยเชื่อมโยงกับ
ปัจจัยทางอาชญาวิทยา และปัจจัยทางสังคม
อ่ืน ๆ และสะท้อนให้ เห็นว่าปัญหาการ
กระท้าผิดซ ้านั นจ้าเป็นต้องอาศัยการสอด
ประสานการท้างานของหน่วยงานทุกแห่ง 
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเข้าถึง
การศึกษา การสร้างรายได้ และสวัสดิการ 

ที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน และการที่จะท้าให้
การวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
ของภาครัฐไทยสามารถเกิดขึ นได้อย่างเป็น
รูปธรรมโดยประยุกต์แนวทางความส้าเร็จ
จากประสบการณ์ของสิงคโปร์ ดังนี  
 1. รัฐบาลจะต้องเร่งพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานด้านการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความพร้อม ทั งในด้านพื นที่
จัดเก็บข้อมูล ศักยภาพของระบบอินเตอร์เน็ต  
และโครงข่ายโทรคมนาคมของรัฐ และการ
พัฒนาระบบการจัดเก็บสารสนเทศของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 2. การเปิดให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาสารสนเทศด้านการวิเคราะห์ 
(Data Analytics) เข้ามาพัฒนาข้อมูลและ
ระบบการแสดงผลโดยเชื่อมโยงทุกข้อมูลจาก
สถิติข้อมูลต่าง ๆ โดยสัมพันธ์กันตามทฤษฎี
และแนวคิดที่มาจากระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือให้
เกิดการแข่งขันในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

และให้เกิดการวิเคราะห์ที่สร้างสรรค์จาก
ฐานข้อมูลที่หลากหลาย  
 3. ก้าหนดแนวทางการแบ่งปันข้อมูล 
( Information Sharing)  ที่ เป็นมาตรฐาน
ส้าหรับทุกหน่วยงาน โดยก้าหนดวิธีการและ
ความละเอียดของการจัดเก็บข้อมูลให้มาจาก
ระดับท้องถิ่น และสร้างกลไกการเปิดให้
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้วยกัน
เ ข้ า ถึ ง ข้ อมู ลด้ ว ย ระบบบริ ห า รข้ อมู ล 

ขนาดใหญ่เดียวกัน ซึ่งรวมถึงฝ่ายอัยการและ
ตุลาการศาลยุติ ธ รรมด้วย โดยบริหาร
นโยบายผ่านคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) และ
ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบเปิด (Open Access)  
กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 4. การ พัฒนาบุ คลากรภาครั ฐที่
เกี่ยวข้องกับการกระท้าผิดซ ้าและการคืน 

คนดีสู่สังคมของกระบวนการยุติธรรมเข้าใจ
สาเหตุและผลกระทบของนโยบายอย่างเป็น
องค์รวม เข้าใจปัญหาจากทุกมิติ และพัฒนา
ให้มีความสามารถในการวิ เคราะห์  (Analytical 

Skill) เพ่ือให้น้าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
และจัดท้านโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มทุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 บทสรุป 

 การแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ ้ า 

ในชุ มชนเป็ นปั ญหาที่ เป็ นปั ญหาสั งคม 

ในระดับมหภาคแต่มีความแตกต่างตามบริบท
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พื นที่ และการกระท้าผิดซ ้ามีปัจจัยภายนอก 
จากเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องใน
กระบวนการคืนคนดีสู่สังคม การพัฒนา
ฐานข้อมูลการวิเคราะห์ขนาดใหญ่ (Big Data 

Analytics)  จึ ง เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
สามารถน้าข้อมูลจากทุกหน่วยงานมาใช้ใน
การวิเคราะห์และพยากรณ์ทางสถิติ และท้า
ความเข้าใจภูมิสังคมในแต่ละพื นที่ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
แต่ละปัจจัยอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหา
ด้วยการระเบิดจากภายใน ซึ่งเป็นศาสตร์
พระราชาที่สามารถน้ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาการกระท้าผิดซ ้าและสร้างสังคมแห่ง
ความปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไป 
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จากแนวคิด “Smart Nation” ของสาธารณรัฐสิงคโปร์  
สู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย 

 

ระชา  ภุชชงค์ 
นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ 

กรมศิลปากร 

 

 สาธารณรัฐสิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม นับตั้งแต่แยกตัวจาก
ประเทศมาเลเซีย เมื่อ พ.ศ. 2508 สิงคโปร์ใช้เวลา
เพียง 50 ป ีในการพัฒนาประเทศ จนก้าวขึ้นสู่
การเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
และเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าทางนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีอันดับต้น ๆ ของโลก  
 จากสถิติของธนาคารโลกพบว่าในช่วง 
50 ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
ของสิงคโปร์เติบโตโดยเฉลี่ยถึงเกือบร้อยละ 
10 ซึ่ งกล่าวได้ว่า  สู งที่สุดในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในศตวรรษที่ 20 และ
ทัดเทียมประเทศที่เคยผ่านช่วงเวลาของการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในอดีต เช่น เดนมาร์ก 
สวีเดน แคนาดา และเนเธอร์แลนด์  
 ความส าเร็ จในการพัฒนาเศรษฐกิ จ  
ดังกล่าว ส่วนส าคัญเป็นผลมาจากการส่งเสริม 

การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ด้วยเหตุที่รัฐบาลสิงคโปร์ตระหนักถึงข้อจ ากัด
ด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและ 

ไม่อาจพ่ึงพิงการพัฒนาในสาขาที่ต้องพ่ึงพา
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติได้มากนัก ดังนั้น 

จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เ พ่ื อ เป็ นต้ นทุ น ในการ พัฒนาประ เทศ 

มาโดยตลอด  
 รัฐบาลสิงคโปร์มุ่งเน้นให้ประชาชน
ได้รับความรู้จากระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
อย่างเท่าเทียมกันและมีการปฏิรูปคุณภาพ
ระบบการเรียนการสอนของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นหลักสูตรการเรียนรู้ที่มุ่งให้
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์  
และสามารถน าความรู้พ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้
กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้ พร้อมทั้งให้ความส าคัญ 

กับการส่ ง เส ริ มการศึ กษาสายอาชี ว ะ  
เพ่ือผลิตก าลังคนที่มีทักษะและประสิทธิภาพ
อย่างสอดคล้องกับความต้องการของภาค
ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่อไป 

 ใน  พ .ศ .  2557 รั ฐบาลสิ งค โปร์
ประกาศแผนการด าเนินนโยบายหลักเพ่ือ
พัฒนาประเทศให้ เป็น “Smart Nation”  
ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
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มาใช้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนรัฐและ
ตอบสนองวิถีชีวิตของประชาชน  โดยมี
เป้าหมายส าคัญคือ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมโอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ สร้างสังคมที่มี
ความมั่นคง ยั่งยืน และสร้างสิงคโปร์ให้เป็น
เมืองน่าอยู่ระดับโลก ซึ่ งรัฐบาลสิงคโปร์ 
ได้เล็งเห็นว่า การจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าวไดน้ั้น ปัจจัยส าคัญที่สุดประการหนึ่ง
คือ การสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ (Smart 

Citizens)  ด้ วยการ พัฒนาและยกระดับ
การศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong - Learning) 
 ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลสิงคโปร์จึงมุ่งด าเนิน
นโยบายที่กระตุ้นให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจ
และมีโอกาสในการศึกษาและฝึกอบรมตลอดชีวิต 
เพ่ือให้พลเมืองมีทักษะความสามารถเท่าทันโลก 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาเป็นล าดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล 
ชุมชนเมือง จนถึงระดับชาติ  โดยมีการ
ด า เ นิ น น โ ย บ า ยแ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ส า คั ญ 

ต่าง ๆ ที่สืบเนื่องมาจากแนวคิดดังกล่าวมากมาย  
 โครงการที่มีความโดดเด่นมากโครงการ
หนึ่งคือ โครงการ “SkillsFuture” เป็นนโยบาย
ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีโปรแกรมการ

พัฒนาที่ครอบคลุมพลเมืองในทุกระดับ 
ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง 
วัยท างาน เน้นหลักการด าเนินงานที่ส าคัญ  
4 ประการคือ  
 1)  กา ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ด้ า น ก า รศึ กษ า  
การฝึกงานและอาชีพ  
 2)  การ พัฒนา โ ดยร วมทั้ ง ร ะบบ
การศึกษาและการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง  ๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  
 3)  ส่งเสริมให้นายจ้างพัฒนาอาชีพ
ผ่านความช านาญ ทักษะ และการเรียนรู้  
 4)  สนับสนุนและส่ งเสริมวัฒนธรรม  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ในกรณีของโครงการส าหรับนักเรียน 
นักศึกษาที่น่าสนใจคือ โครงการ Individual 

Learning Portfolio (ILP) ซึ่งเป็นระบบการ
ประเมินลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลที่ เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยในการวางแผนการศึกษา การฝึกอบรม  
และแนะแนวอาชีพอย่างครบวงจรผ่านระบบ
ออนไลน์ ขณะเดียวกันยังสามารถค้นหา
ความสนใจ ความถนัด แนวทางการเรียนรู้ 
ตลอดจนการฝึ กอบรม พัฒนาทั กษะ ที่
เหมาะสมกับตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป 
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 ส่วนโครงการส าหรับลูกจ้างวัยท างาน
ที่ส าคัญคือ โครงการ “Skills Future Credit”  
เริ่มด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เป็นโครงการ 
ที่ใช้งบประมาณกว่า 400 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ 
(ประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี ) ในการ
ส่งเสริมให้ชาวสิงคโปร์มีโอกาสในการศึกษา
เรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาทักษะของตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพ่ือขจัดช่องว่างของ
ทักษะอาชีพ (Skill gab) โดยให้สิทธิแก่ชาว
สิงคโปร์ทุกคนที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป จะได้รับ 
“Skills Future Credit” คิดเป็นเงิน 500 
ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 12,500 บาท) เป็น
เครดิตที่ไม่มีวันหมดอายุ และรัฐบาลจะเพ่ิม
เครดิตให้เป็นระยะ โดยสามารถน า “Skills 

Future Credit”  ไป ใ ช้ ใ น การฝึ กอบรม
เพ่ิมเติมจากหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ 

ต่าง  ๆ ที่ รั ฐบาลเห็นชอบและได้ ให้ เงิน
ช่วยเหลือสมทบอยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้มีจ านวน
มากถึง 12,500 หลักสูตร 

 นอกจากนี้ยังมี โครงการ Continuing 

Education and Training (CET) Masterplan  

ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยรวมคือระบบการศึกษา
ที่มีคุณภาพสูง การฝึกอบรมที่ตอบสนอง
ความต้องการอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ และการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยเน้นความร่วมมือกันระหว่าง
นายจ้าง สมาคมอุตสาหกรรม สหภาพและ
ศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อม

ให้พลเมืองชาวสิงคโปร์สามารถตอบรับกับ 

การเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

 อย่างไรก็ตาม รั ฐบาลสิงคโปร์ยั ง
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ เกิดขึ้น
ภายในประเทศ เช่น การสร้างพิพิธภัณฑ์หรือ
ห้องสมุดต่าง ๆ เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้
ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ 
ยังหนุนเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของภาค
ประชาสั งคม เ พ่ือเป็นกลไกขับเคลื่ อน
กระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวอย่างกลุ่มทางสังคมที่มีบทบาทโดดเด่น 

คือ NUS Literary Society ซึ่งเนน้กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม รักการอ่านในหมู่
ชาวสิ งคโปร์  และกลุ่ม  Book and Beer  

ซึ่งเน้นการรวมกลุ่มเพื่อแบ่งปันประสบการณ์
และสาระความรู้จากสิ่งที่อ่าน 

 กล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของสิงคโปร์นั้น ให้ความ 
ส าคัญกับการพัฒนาคนสู่สังคม แห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น 

การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้
คนเกิดจิตส านึกในการพัฒนาทักษะของ
ตนเอง ควบคู่กับการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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 จากแนวทางการด าเนินนโยบายด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ดังกล่าว สามารถน ามาถอดบทเรียน
เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ของไทยได้ ดังนี้ 
 1)  รัฐควรวางแผนพัฒนาคุณภาพของ
ระบบการศึกษา ควบคู่กับการส่ง เสริม
วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว โดยมุ่งเน้น 

การพัฒนาก าลั งคนที่ สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาของประเทศ รวมทั้งมีการก าหนด
นโยบายหรือโครงการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม  
มีการประเมินและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  
 2)  มีหน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบดู แล
เกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ
และชัดเจน ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น เมือง 
จนถึงระดับชาติ และควรมีการประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมและกระตุ้นจิตส านึกของคนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้คนเกิดความตระหนักรู้ถึง
คุณค่าความส าคัญ และความจ าเป็นของการ
พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 3)  สร้างแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง เพ่ือเปิดโอกาสให้คน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุ 
ด้ วยรูปแบบที่ มี ความหลากหลายและ
เหมาะสมตามความต้องการ ความสนใจ 
และความถนัด รวมทั้งควรพัฒนาทรัพยากร

การเรียนรู้ที่ มีอยู่ ในสั งคมให้ เป็นแหล่ ง 
การเรียนรู้ 
 4)  ปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาและ
การฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้และ
การฝึกอบรมตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความ
จ าเป็นต่อผู้ศึกษาทั้งในและนอกระบบ รวมถึง 
ก าลังคนในตลาดแรงงาน เพ่ือเปิดโอกาส 

ให้ทุกคนได้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมทักษะ
เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
ตนเอง และเตรียมความพร้อมให้สามารถ
ปรับตัวรับกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้นอกจากนี้ 
ควรให้ภาคเอกชนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมใน
การผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในสายอาชีวศึกษา เพ่ือให้ได้ก าลังคนที่มี
ความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 5) การจัดการองค์ความรู้ 
เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมาจาก
การวิ เคราะห์สภาพปัญหาของพ้ืนที่หรือ
ชุมชนอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต ความ
ต้องการของประชาชน และบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคมของพ้ืนที่หรือชุมชนนั้น ๆ 
โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้  ควรมีการ
เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ของคนในชุมชน ผนวกเข้ากับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด
อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ( Creative Thinking)  
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อันจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างสร้างสรรค์ต่อไป 

 6)  ควรสร้างภาคีเครือข่ายและสร้าง
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ทั้งในแง่ของการ
พัฒนาองค์ความรู้ การด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้  และพัฒนาเป็นเครือข่ ายสั งคม 

แห่งการเรียนรู้ เช่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
และชุมชน 

 กล่าวโดยสรุป หัวใจส าคัญของพัฒนา
ประเทศคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ทักษะความรู้ความสามารถเพียงพอและ
เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาของประเทศ 
ทั้ งยั งต้ องอาศัยการบู รณาการจากทุ ก 

ภาคส่วนในสั งคม ไม่ว่ าจะเป็นภาครั ฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือที่ประเทศจะสามารถพัฒนาต่อไปได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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การเปลี่ยนผ่านบทบาทและต าแหน่งแห่งที่ของภาครัฐ 

ภายใตก้ระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

Transitions of public sector under the digital economy 

development process 

 

วัชรพล ว่องนิยมเกษตร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 บทน า 

 ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตที่ผ่านมาอย่างรุนแรง 
รวดเร็ ว  และแหลมคม โดยการก่อเกิด
กระบวนการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถาบัน
ทางสังคมต่าง ๆ อย่างมีนัยส าคัญ ไม่ว่าจะ
เป็นระดับปัจเจกชน ภาคประชาสังคม หรือ
แม้กระทั่ งภาครั ฐบาล  ซึ่ งปัจจั ยส าคัญ
ประการหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หากพิจารณาภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ความเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและหลากหลาย เช่น การซื้อ
สินค้าออนไลน์ การซื้อสินค้าโดยไม่ใช้เงินสด 
การเกิดเงินดิจิทัล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึ ง

น าไปสู่การเกิดขึ้นของรูปแบบเศรษฐกิจ 
ที่ เ รี ยกว่ า  “เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดิ จิ ทั ล  ( Digital 

economy)”  
 ทั้งนี้ ความหมายของเศรษฐกิจดิจิทัล
ไม่ได้มีลักษณะแน่นอนและตายตัว (Static) 
แต่กลับผันแปรและแปรเปลี่ยนไปตามพลวัต
การเปลี่ยนแปลงของบริบทและช่วงเวลาใน
แต่ละยุคสมัย ซึ่งหากพิจารณาภายใต้กรอบ
ความหมายแบบแคบ เศรษฐกิจดิ จิ ทั ล
สามารถสะท้อนได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) เฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and 

communications technology : ICT) 
เป็นหลัก (OECD, 2014) ในขณะที่กรอบ
ความหมายแบบกว้างจะพยายามอธิบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลโดยครอบคลุมกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจสาขาต่าง  ๆที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต 
(Internet protocol : IP) เป็นส่วนหนึ่งใน
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การสื่อสารและสร้างเครือข่ายขึ้น (Peter 

Lovelock, 2018, p. 5-6) แม้กระนั้นก็ตาม 
สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่เศรษฐกิจดิจิทัลช่วย
สรรค์สร้างและสะท้อนให้เห็นคือ การเปลี่ยนแปลง
หรือการก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ของกระบวนการ 
ผลิตและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจหนึ่ง 
เช่น Uber Airbnb Alipay เป็นต้น โดยประเทศ
สิงคโปร์ได้กลายเป็นต้นแบบส าคัญที่ช่วยให้
เห็นถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการก่อ
ตัวขึ้นของเศรษฐกิจดิจิทั ลอย่างชัดเจน  
จนน าไปสู่การศึกษาเศรษฐกิจดิจิทัลและ
บทบาทภาครัฐของสิงคโปร์ในฐานะตัวแสดง
หลักในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 
รวมถึงการเปรียบเทียบกระบวนการดังกล่าว
กับบทบาทภาครัฐของไทยที่เกิดขึ้นภายใต้
การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ของประเทศไทย 

 เศรษฐกิจดิจิทัลของสิงคโปร์ 
  ในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์
ก าลังเคลื่อนตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง
ชัดเจน โดยการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นของอุปสงค์
สินค้าและบริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางด้าน

ดิจิทัลของทั้งภาคครัวเรือนและภาคเอกชน
ได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่น าไปสู่การขยายตัว
เร่งขึ้นของกิจกรรมการผลิตสาขาสื่อสารสนเทศ 
และการสื่ อสาร  ( Info-Communication 

Media: ICM) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 
2554 – 2558 ที่ผ่านมา กล่าวคือ จากข้อมูล
รายงานผลการส ารวจเศรษฐกิจสิงคโปร์ 
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดยกระทรวงการค้า
และอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ (Ministry of 

Trade and Industry: MIT) พบว่า ในปี 
2554 – 2558 การผลิตสาขา Info-Communication 

Media ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 7.2 สูง
กว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของเศรษฐกิจ
สิงคโปร์ที่ร้อยละ 4.2 ในช่วงระยะเวลาเดียว 
(ณ ราคาประจ าปี) ตามภาพท่ี 1  
 จากภาพที่ 2 ในปี 2555 – 2559 ผล
การจัดอันดับดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของ
การ พัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศและ 

การสื่อสาร (Networked Readiness Index:  

NRI) ซึ่งเผยแพร่โดย World Economic 

Forum (WEF) พบว่า สิงคโปร์เป็นประเทศ
ผู้น าหลักด้านความพร้อมของการพัฒนา
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เทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยอยู่ ในอันดับที่  1  
จากทั้งหมด 139 ประเทศ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 
ขณะที่ในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 
62 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากอันดับที่ 77 ในปี 
2555 

 บทบาทภาครัฐภายใต้กระบวนการ 
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของสิงคโปร์ 
 สิงคโปร์ด าเนินนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลโดยอาศัยภาครัฐเป็นแกน
หลักในการขับเคลื่อนนโยบาย กล่าวคือ  
การพัฒนาเริ่มก่อตัวจากแนวคิดของนายลี 
เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ที่ต้องการ
พัฒนาเศรษฐกิจให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 
เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบบน 

สู่ ล่ า ง  ( Top-down approach)  ซึ่ ง เ น้ น
ด าเนินการจากภาครัฐในฐานะตัวขับเคลื่อน
หลักต่างจากรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในประเทศต่าง ๆ เช่น รูปแบบล่าง 
สู่บน (Bottom-up) รูปแบบภาคเอกชนเป็น
ผู้น า เป็นต้น โดยกระบวนดังกล่าวด าเนินการผ่าน
การจัดตั้งหน่วยงาน GOVTECH ซึ่งมีหน้าที่
ในการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ข อ ง ภ า ค รั ฐ  เ พ่ื อ น า ไ ป สู่ ก า ร เ พ่ิ ม ขี ด
ความสามารถและนวัตกรรมต่าง ๆ ให้รองรับ
การให้บริการสาธารณะแบบดิจิทัลและ

โครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลที่สอดรับกับ
แนวคิดชาติอัจฉริยะ (Smart Nation)  
 การพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวด าเนินไป
ภายใต้กระบวนการที่ส าคัญ 2 ประการ 
ได้แก่ (1) การเร่งลงทุนทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบดิจิทัลภายในประเทศ 
ในช่วงปี 2554 – 2559 การลงทุนทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบดิจิทัลเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะโครงข่ายใยแก้ว
น าแส ง  (Optical fiber)  และ เครื อข่ า ย
อิน เทอร์ เ น็ ต  4G ส่ ง ผล ให้ ก า ร เ ข้ า ถึ ง
อินเทอร์ เน็ตครอบคลุมทั่วประเทศและ
ความเร็วเฉลี่ยในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
ที่ระดับ 20 Mbps ในปี 2559 เพ่ิมขึ้นจาก
ความเร็ว 5.4 Mbps ในปี 2555 และ (2) 
การพัฒนาและเตรียมความพร้อมของภาค
ครัวเรือนและภาคธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
ด า เ นิ น ก า ร ผ่ า น ก า ร จั ด ตั้ ง หน่ ว ย ง า น 
TechSkills Accelerator (TeSA) ซึ่ ง เ ป็ น
หน่วยงานภายใต้หน่วยงาน Info-communications 

Media Development Authority (IMDA) 
เพ่ือท าหน้าที่ในการฝึกอบรมและก ากับดูแล
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่ครัวเรือนและภาคธุรกิจ 

ต่าง ๆ  
 ทั้งนี้ หากพิจารณากระบวนทรรศน์
ของการบริหารงานสาธารณกิจ (Paradigm 

of public administration)  ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย
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สะท้อนบทบาทของภาครัฐภายใต้กระบวนการ 
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของสิงคโปร์ จะเห็น 

ได้ว่า บทบาทภาครัฐในการจัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนได้เคลื่อนย้ายจาก
แนวคิดการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิม (Traditional 

Public Administration) ไปสู่แนวคิดการ
จั ด ก าร ภ าครั ฐ แนว ใหม่  (New Public 

Management) และก้าวไปยังแนวคิดการ
บริการสาธารณะแนวใหม่  (New Public 

Service)  ในท้ ายที่ สุ ด  ซึ่ ง กระบวนการ
ดั งกล่ าวแสดงให้ เห็นการเปลี่ ยนแปลง
บทบาทภาครัฐจากเดิมในฐานะผู้จัดท า
บริการสาธารณะกลายเป็นผู้ก ากับดูแล 
(Steering)  การจัดท าบริการสาธารณะ 
กระทั่งก้าวเข้าสู่บทบาทผู้ ให้บริการ (Serving)  
ซึ่งท าหน้าที่ในการเจรจาต่อรองและเป็น
นายหน้าของผลประโยชน์ระหว่างพลเมือง
ด้ ว ย กั น  ( Global Centre for Public 

Service Excellence, 2015, p. 10-12) 
กล่าวได้ว่าด้วยเหตุนี้จึงน าไปสู่การก่อตัวของ
แนวคิดรั ฐบาลทุกภาคส่วน  (Whole of 

Government)  ข อง สิ ง ค โป ร์ ใ นปี  2552 

ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการออกแบบและ
จัดวางต าแหน่งแห่งที่ของบทบาทภาครัฐ 

ในกระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
และแนวคิด Smart Nation โดยตัวอย่าง
หนึ่งภายใต้แนวคิดดังกล่าว เช่น เว็บไซต์ 
Easy Home Fix ซ่ึงให้บริการค้นหาช่างซ่อม

บ้านให้แก่เจ้าของบ้านที่ต้องการซ่อมบ้าน
โดยภาครัฐอยู่ในฐานะตัวกลางที่อ านวยความ
สะดวกให้ทั้งสองฝ่าย เป็นต้น 

 นอกจากนี้  กระบวนการ พัฒนา
เศรษฐกิจดังกล่าวยังได้น าไปสู่ความท้าทาย
ส าคัญหลายประการที่ภาครัฐต้องเผชิญ 
ได้แก่ (1) การปะทะกันระหว่างอุตสาหกรรม
รูปแบบดั้งเดิมและการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรม 
รูปแบบใหม่ภายใต้ เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
(Sharing economy) (2) การป้องกันข้อมูล
และความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชน (Privacy 

and data protection) (3) ความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และ 
(4) อ านาจอธิปไตยของรัฐชาติ  (Sovereignty) 
ภายใต้การส่ งผ่ านข้อมูลข้ ามพรมแดน 
(Cross-Border Data Transfer) 
 เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย 

 ประเทศไทยก าลั งเคลื่อนตัว เข้าสู่
สังคมดิจิทัลอย่างชัดเจนและรวดเร็ว สะท้อน
ได้ จากผู้ ใช้ ง าน อิน เทอร์ เน็ ต  ( Internet 

Users) ที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
จากการส ารวจ ในไตรมาสที่  1 ปี  2559 

พบว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีจ านวนร้อยละ 
56 ของประชากรทั้งหมด (สมาคมโฆษณา
ดิจิทัล , 2559) และจ านวนผู้ ใช้ โทรศัพท์  
มือถือสมาร์ทโฟนที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โ ด ย ใ น ปี  2559 สั ด ส่ ว น ผู้ ใ ช้ โ ท ร ศั พ ท์ 
สมาร์ทโฟนอยู่ที่ร้อยละ 50.5 เทียบกับร้อยละ 8.0 
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ในปี 2555 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560, 

หน้า 1) นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังสะท้อน
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรม
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะ
การเพ่ิมสูงขึ้นของพฤติกรรมการซื้อสินค้า
และบริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์/เพลง/

ละคร/เกมส์ การท าธุรกรรมทางการเงิน และ
การเล่นเกมส์ออนไลน์ กล่าวได้ว่า เศรษฐกิจ
ไทยก าลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้ภูมิทัศน์ทาง
เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมี
นัยส าคัญ เนื่องจากการเกิดขึ้นของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่และการปะทะกัน
ระหว่างธุรกิจรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ใน
ระบบเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจแท็กซี่และธุรกิจ 

Uber ธุ รกิ จ โ ร งแรมและธุ ร กิ จ  Airbnb  
เป็นต้น 

 บทบาทภาครัฐไทยและสิงคโปร์
ภายใต้กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

 การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยไปสู่
สภาวะเศรษฐกิจดิจิทัลกลายเป็นความ 

ท้าทายส าคัญอย่างยิ่งต่อภาครัฐ โดยเฉพาะ

ในฐานะผู้จัดท าบริการสาธารณะ เนื่องจาก
กระบวนการดังกล่าวท าให้ภาครัฐจ าเป็นต้อง
ก าหนดบทบาทและต าแหน่งอย่างชัดเจน 
(Role and Position) เพ่ือให้บทบาทสอด
รับกับทิศทางและกระบวนการ พัฒนา
เศรษฐกิจดั งกล่ าว  ทั้ งนี้  หากพิจารณา
เปรียบเทียบระหว่างกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยและสิงคโปร์ภายใต้
แนวคิ ด การถ่ า ย โอนน โยบาย  (Policy 

transfer) โดยอาศัยการถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์ของประเทศอ่ืน (Lessons 

Learned) จะช่วยสะท้อนให้เห็นแนวทาง
และกระบวนการพัฒนาของประเทศไทย 

ที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นการพิจารณาในมิติ
เชิงสถาบันและมิติเชิงกระบวนการเป็นส าคัญ 
โดยอธิบายได ้ดังนี้ 
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  กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ของไทยและสิงคโปร์ โดยภาพรวมใกล้เคียง
กั น ใ น ด้ า น บ ท บ า ท ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ก ล ไ ก 

เชิงสถาบัน อย่างไรก็ตาม มิติด้านกระบวน
ทรรศน์การบริหารงาน วิธีการสร้างโครงข่าย
แห่งชาติ และการยกระดับภาคครัวเรือนและ
ภาคเอกชนยังคงแตกต่างกันในบางประเด็น 

โดยเฉพาะด้านกระบวนทรรศน์การบริหารงาน  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อมิติต่าง ๆ อย่างมีนัย 
ส าคัญ เนื่องจากกระบวนทรรศน์ที่ เน้น
ความส าคัญภาครัฐจะส่งผลให้การออกแบบ
กระบวนการการพัฒนายังคงเชื่อมโยงกับ
ภาครัฐเป็นส าคัญ 
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 บทสรุป  

 กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลของไทยก าลังด าเนินไปอย่างรวดเร็ว
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ ของสังคมไทย ซึ่งส่งผลให้
ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและสถานะ
เพ่ือน าไปสู่การสร้างกลไกเชิงสถาบันที่
สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม กล่าวคือ ภาครัฐจ า เป็นต้อง
ปรับเปลี่ ยนบทบาทจากผู้จั ดท าบริการ
สาธารณะมาสู่การเป็นผู้ก ากับดูแลและผู้ให้
บริการเพ่ือช่วยให้ตลาดสามารถขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ในขณะเดียวกันภาครัฐควรเตรียมพร้อมรับ
กับความท้าทายใหม่ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะประเด็น
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชน เพ่ือให้
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสามารถ
ด าเนินไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง 
 เอกสารอ้างอิง  
 สมาคมโฆษณาดิจิทัล (DAAT) 
(2559), ข้อมูลผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของไทย  
ไตรมาส 1 ประจ าปี 2559. สืบค้นจาก 
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Contextualizing Singapore’s Success Story 
 

วศิมน โตสุรัตน์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 ความส าเร็จของสิงคโปร์  
 ตั้งแต่สาธารณรัฐสิงคโปร์ประกาศแยก
การปกครองออกจากสหพันธรัฐมาเลเซียในปี 
พ.ศ. 2508 สิงคโปร์เปลี่ยนจากประเทศขนาดเล็ก 

ที่ขาดทรัพยากรธรรมชาติ ประสบปัญหาเรื่อง
อัตราการจ้างงาน ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และมี
รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวเทียบเท่า 540 

เหรียญสหรัฐ มาเป็นประเทศที่ติดอับดับโลก
ด้านความน่าลงทุน ธรรมาภิบาล โครงสร้าง
พ้ืนฐาน การให้สวัสดิการแก่ประชาชน  
มีอัตราการว่างงานต่่า และมีรายได้ประชาชาติ 
เฉลี่ยต่อหัวเทียบเท่า 51,880 เหรียญสหรัฐ
ในปี 2559  

 ปัจจัยความส าเร็จ 
 ในวาระครบ 50 ปี ของการปกครอง
ตนเองของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในเดือน
สิงหาคม 2558 นายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง  
ได้กล่าวถึงปัจจัยหลัก 3 ข้อที่ท่าให้สิงคโปร์
สามารถพัฒนามาเป็นประเทศที่ประสบ
ความส่าเร็จในปัจจุบันได้  ปัจจัยดังกล่าว
ได้แก่ 

 1. ความตั้งใจที่จะเป็นประเทศที่มี
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ (Racial and 

Religious Harmony)  

 ประชากรของสิงคโปร์ ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยประชากรเชื้อสายจีนประมาณ
ร้อยละ 76 เชื้อสายมาเลย์ประมาณร้อยละ 
15  เชื้อสายอินเดียประมาณร้อยละ 7 และ
อ่ืน ๆ ประมาณร้อยละ 2 รวมทั้งมีความ
ห ล า ก ห ล า ย ใ น ศ า ส น า ที่ นั บ ถื อ  ทั้ ง นี้ 
นายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง กล่าวว่าหนึ่งใน
เหตุผลที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซีย 
คือความแตกต่างทางความคิดของสิงคโปร์
และมาเลเซียในขณะนั้น เกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ของเชื้อชาติและการปกครองรัฐ โดยอดีต
นายกรั ฐ มนตรี  ลี  ก ว นยู  ไ ด้ ป ระกาศ 

ในวันแยกการปกครองว่า สิงคโปร์จะไม่เป็น
ประเทศของคนมาเลย์  จีน หรืออินเดีย  
แต่ทุกคนจะมีพ้ืนที่ของตนในประเทศสิงคโปร์
ความตั้ งใจดั งกล่ าวมิ ได้ เป็นเพียงวาทกรรม  
แตส่ะท้อนออกมาเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน เช่นสภาการเคหะและการพัฒนา
ที่ดินของสิงคโปร์ (Housing and Development 
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Board : HDB)  ซึ่ งเป็นผู้ จัดหาที่อยู่ ให้กับ
ประชากรสิ ง ค โปร์ ถึ ง ร้ อยละ  82  นั้ น  
มีนโยบายการจัดสัดส่วนผู้อยู่อาศัย เพ่ือส่งเสริม 
การอยู่ ร่ วมกันระหว่างเชื้อชาติ  ส่วนใน
รัฐสภา มีการก่าหนดให้กลุ่มของผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งต้องมีคนที่มากลุ่มคนเชื้อชาติ 
ส่วนน้อยอยู่ด้วย (Group Representation 

Constituencies : GRCs) รวมทั้งมีการก่าหนด  
ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง เพ่ือมิให้เชื้อ
ชาติใดเชื้อชาติหนึ่งได้เปรียบ เป็นต้น 

 2. การสร้างวัฒนธรรมการช่วยเหลือ
ตน เองและการสนั บสนุ นผู้ อ่ื น  (Self-

Reliance and Mutual Support)  

 นายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง กล่าวถึง
ลักษณะของคนสิงคโปร์ที่มีความเข้าใจไป
ในทางเดียวกันว่า สิงคโปร์เป็นประเทศขนาด
เล็กและไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อแยก
ออกมาจากมาเลเซียแล้ว จะด่ารงอยู่ ได้ 
ก็ต่อเมื่อทุกคนท่างานอย่างขันแข็งและ
ซื่อสัตย์เท่านั้น ต้องท่างานเพ่ือช่วยเหลือ
ตนเอง และเมื่อประสบความส่าเร็จแล้ว ก็มี
หน้าที่ช่วยเหลือผู้อ่ืน โดยมองว่าทุกคนอยู่ใน
ทีมเดียวกันคือ ทีมสิงคโปร์ ประเด็นด้านวัฒนธรรม
การช่วยเหลือตนเองก่อนการขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อ่ืน เป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ 
อย่างรูปธรรมในการเข้าร่วมการศึกษาอบรม
ที่ ประเทศสิ งคโปร์ครั้ งนี้  ตั วอย่ า ง เช่ น  
การสร้างรัฐสวัสดิการของสิงคโปร์ที่แตกต่าง

จากรัฐสวัสดิการในแถบสแกนดิเนเวียซึ่งมี
การเก็บภาษีเข้ารัฐในอัตราที่สูง แต่เป็นการ
สร้างระบบสวัสดิการที่จูงใจให้ประชาชน
ท่างาน นอกจากนี้รัฐยังมุ่ งมั่นที่จะสร้าง
ตลาดแรงงานให้มีอัตราการว่างงานน้อยที่สุด 
แต่ก็สร้างระบบให้ผู้จ้างงานสามารถโยกย้าย 
หรือขอให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากงานเมื่อใด 

ก็ได้ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ทุกคนท่างานอย่าง
เต็มศักยภาพ รวมถึงการสร้างระบบให้
ประชาชนสามารถรายงานปัญหา และ
แก้ปัญหาในชุมชนของตนเองได้ เป็นต้น 

 3. ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อ
ภาครัฐ (Trust and Good Government)   

 นายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง กล่าวว่า
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาครัฐเป็น
ปัจจัยส่าคัญอีกปัจจัยหนึ่ ง ในการพัฒนา
ประเทศของสิงคโปร์  ทั้ งสุนทรพจน์ของ
นายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง ดังกล่าว และ 

การบรรยายของคุณวินสัน ชัว ผู้ช่วยผู้อ่านวยการ
อาวุโส และหัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนาผู้มี
ศักยภาพสูง ตัวแทนวิทยากรจากกระทรวง
การสื่อสารและสารสนเทศ กล่าวไว้อย่าง
สอดคล้องกันว่า ความเชื่อมั่นของชาวสิงคโปร์
ต่อรัฐสร้างขึ้นได้ เนื่องจากรัฐบาลสามารถ
ท่างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ประกาศไว้
ได้มาโดยตลอด 50 ปี โดยยึดหลักการท่างาน
ที่ว่ารัฐบาลจะไม่สัญญาสิ่งใดกับประชาชน
หากรัฐไม่สามารถท่าได้จริง รวมทั้งยึดหลัก
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ความสุ จริตและสื่ อสารเรื่ องนโยบายกับ
ประชาชนอย่ างตรงไปตรงมา นอกจาก
หลักการแนวทางที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น รัฐบาล
สิงคโปร์ได้สร้างระบบที่ เป็นรูปธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ข้าราชการสามารถท่างานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้ดีขึ้น  อาทิ  สิ งคโปร์
ก่าหนดให้ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานใด  
มีหน้าที่รับผิดชอบปัญหาการร้องเรียนของ
ป ร ะ ช า ช น ใ น ทุ ก ด้ า น  โ ด ย เ รี ย ก ว่ า 

หลักการ Whole of Government กล่ าวคือ 

หากข้าราชการผู้นึงได้รับทราบปัญหาของ
ประชาชนซึ่งมิเกี่ยวข้องกับงานของตนเอง 
ข้าราชการผู้นั้นมีหน้าที่ส่งต่อปัญหาดังกล่าว
ให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่
ติดตามผลการด่า เนินงานแก้ ไขปัญหา
ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้สิงคโปร์ยังลงทุนกับ
การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท่างานในภาครัฐ 
ให้ผลตอบแทนแก่ข้าราชการเทียบเท่ากับ
ภาคเอกชนเพ่ือดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ไว้ในระบบราชการ และลงทุนกับระบบ 

การประเมินและพัฒนาบุคลากร เพ่ือคงไว้ 
ซึ่งความคาดหวังของประชาชนสิงคโปร์ต่อ
คุณภาพของระบบราชการต่อไป 

 การมองไปข้างหน้าของสิงคโปร์  
 การมองไปข้างหน้าของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์หลังจากความส่าเร็จในการพัฒนา
ประเทศตลอด 50 กว่าปีที่ผ่านมา ยังคง
ลักษณะความคิดเดิมที่มองว่าสิงคโปร์จะอยู่

รอดได้ก็ต่อเมื่อประเทศประสบความส่าเร็จ 
โดยตั้ ง เป้าหมายตามบริบทภายในและ
ภายนอก และก่าหนดทิศทางในอนาคตให้
สิงคโปร์ เป็น Smart Nation เป็นนครรัฐ 
(City-State)  ที่ มี ก าร เชื่ อมต่ อกั บสั งคม
นานาชาติ มีความสามารถในการแข่งขัน 
และมี พ้ืนที่ ที่ น่ าอยู่ อาศัย  เป็นการร่ วม
ด่าเนินงานของทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในสิงค์โปร์ ส่งเสริมให้ประชาชน
พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายส่วนบุคคลผ่าน
การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 
สนับสนุนให้ธุรกิจสร้างนวัตกรรม และ
ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 

 การถอดบทเรียน และการมองไป
ข้างหน้าของไทย  

 1. สิ่ งที่น่ าสนใจส่ าหรับการสร้าง
วัฒนธรรมการช่วยเหลือตนเองของสิงคโปร์
คือ เป็นการสร้างวัฒนธรรม โดยใช้แรงจูงใจ
ที่ออกแบบอย่างรอบคอบและเป็นระบบให้
เข้ากับธรรมชาติของมนุษย์ โดยใช้หลักการ
ทางเศรษฐศาสตร์และจิตวิทยา มิใช้การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เ พ่ือสร้างจิตส่านึก 
ทั้ งนี้  นอกจากการสร้ างวัฒนธรรมแล้ว  
การเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจับต้องยากอ่ืน ๆ 
อาทิ การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐ 
และการส่ง เสริมความหลากหลายทาง 
เชื้อชาติ ก็เป็นความพยายามที่ถูกสอดรับ
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ด้วยมาตรการที่ เป็นรูปธรรมทั้งสิ้น ทั้งนี้  
ในความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนา 

สิ่ งที่ เ ป็ นนามธรรมในประ เทศไทยนั้ น  
ก็สามารถท่าได้ เช่นกัน หากนักวางแผน
นโยบายได้ศึกษาและออกแบบมาตรการ 

จูงใจที่เหมาะสม 

 2. บริบทการพัฒนาประเทศของ
สิงคโปร์มีความเฉพาะเจาะจงในประวัติศาสตร์ 
ขนาด และที่ตั้งที่แตกต่างจากไทย การระบุ
เป้าหมายและการวางแผนของสิงคโปร์มีข้อ
ได้เปรียบในความมีประสิทธิภาพและความ
รวดเร็วในการด่าเนินงานเนื่องจากสิงคโปร์มี
ขนาดเล็ก และมีแรงจูงใจที่จะตอบสนองต่อ
ความรู้ สึ กคุกคามต่อความอยู่ รอดของ
ประเทศมากกว่าประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่า 
หรือมีทรัพยากรธรรมชาติมากกว่า ทั้งนี้ 
ความส่ า เร็ จ ในการระบุ เป้ าหมายและ 

วางแผนการพัฒนาของสิงคโปร์ นอกจาก
ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์แล้ว 
วิทยากรยังให้ความส่าคัญกับลักษณะความ
เป็นผู้น่าและการสืบทอดวิสัยทัศน์ของท่าน  
ลี กวนยู รวมถึงระบบการบริหารที่เน้นความรู้
ความสามารถของบุคลากร (Meritocracy) และ
ระบบประเมินที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ในการ
ก่าหนดทิศทางของประเทศไทยนั้น ก็ควร
พิจารณาบริบททั้ ง ในและนอกประเทศ 

ให้ถี่ถ้วนโดยที่ผ่านมา การวางแผนและ
ก่าหนดนโยบายของประเทศมีการติดตาม

สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างใกล้ชิด 
แต่ ในการวางแผนในอนาคต ควรต้อง
พิจารณาถึงประเด็นด้านลักษณะนิสัย และ
ข้อจ่ากัดด้านโครงสร้างความสัมพันธ์ของคน
แต่ละกลุ่มเข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่ ง ในการ
วางแผนอย่างชัดเจนด้วย 
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One Government Thailand  
การรวมศูนย์ระบบราชการเพื่อประชาชน 

 

วิศรุต เมธาสิทธิ์ 
วิศวกรปฏิบัติการ 

กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 

 จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการฝึก
อบรบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น ข้าพเจ้าได้เรียนรู้
ว่าประเทศสิงคโปร์ได้มีการประกาศนโยบาย 
Smart Nation ซึ่ งเป็นนโยบายการผสมผสาน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาเชื่อมโยง
ประสานการท างานระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชนเข้าด้วยกัน เช่น การสนับสนุนให้
ประชาชนใช้การขนส่งมวลชนโดยการเชื่อม
ระบบข้อมูลระบบขนส่งเข้ากับระบบมือถือ
เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยมีระบบให้
ประชาชนรู้ถึงต าแหน่งและเวลาที่รถโดยสาร
จะเดินทางมาถึง หรือระบบแจ้งจ านวนป้าย 
ระยะทางและเวลาโดยประมาณก่อนถึงที่หมาย  
ซึ่งท าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถ
ใช้รถโดยสารได้โดยง่าย เป็นต้น ซึ่งการ
ด าเนินการในรูปแบบดังกล่าวนั้นสอดคล้อง
กับนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศไทย 
อันเป็นวิสั ยทัศน์ เชิ งนโยบาย ที่ เปลี่ ยน
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ เพ่ือท าให้ประเทศเลื่อนระดับ
จากประเทศซึ่งผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่
สินค้าเชิง “นวัตกรรม” จึงท าให้ข้าพเจ้าเห็น
ว่าอาจสามารถน าแนวคิดเชิงนโยบายของ
สิงคโปร์มาปรับใช้กับประเทศไทยได้ไม่มาก 

ก็น้อย เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง 
มั่นคง และยั่งยืน 

 ส าหรับในประเทศไทยในปัจจุบันนั้น 
ปัญหาอย่างหนึ่งที่ประชาชนพบเจอคือเรื่อง
ของการเข้ารับการบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ การขอรับการสนับสนุนและความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่นการท าบัตร
ประชาชน การขอรับเงินช่วยเหลือประกันสังคม 
โดยบริการเหล่านี้ปัจจุบันยังคงมีอุปสรรค
นานัปการ เช่น แม้ว่าจะมีข้อมูลแนวทางการ
ด าเนินงานอยู่ในเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน
ที่เป็นผู้รับผิดชอบ แต่ข้อมูลดังกล่าวก็หาได้ยาก
และกระจัดกระจาย รวมไปถึงอาจไม่ เป็น
ปัจจุบัน รวมไปถึงในบางบริการ ประชาชน
จะต้ องมี ก า รล า ง านหรื อ เ ดิ นท า ง ไกล 

เพ่ือเข้ารับบริการพื้นฐานจากภาครัฐ แม้ว่า 
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บางหน่ วยงาน อาจมีการพัฒนาเป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็ยังมีความกระจัดกระจาย
เช่นกัน ท าให้อาจมีความยากต่อการใช้งาน 

 นอกจากนี้  อี กปัญหาหนึ่ งคื อ ใน
ปัจจุบันนั้น คือเรื่องของความยากล าบาก 

ในการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่แม้ประชาชน
จะต้องการแจ้งให้ภาครัฐทราบเพ่ือด าเนินการ 
แก้ไข แต่ประชาชนก็อาจไม่ด าเนินการ
เนื่องจากไม่รู้ช่องทาง หรือหากทราบก็อาจมี
ความยากล าบากในการด าเนินการ เช่น  
หากมี เสาไฟฟ้าล้มหรือท่อประปาแตก 
จะต้องแจ้งให้หน่วยงานใดรับทราบ หรือหาก
พบสัตว์อันตรายจะต้องด าเนินการอย่างไร  
เป็นต้น 

 เพ่ือแก้ไขปัญหาการเข้ารับการบริการ
จากหน่วยงานภาครัฐ  ข้าพเจ้าขอเสนอ
แนวทางที่ได้รับแบบอย่างมาจากสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ คือระบบการรวมศูนย์การบริการ
และการแจ้งปัญหาให้แก่ภาครัฐที่มีชื่อว่า 
One Government โดยเป็นการจัดท าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลางที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่
สามารถเข้าถึงได้ และมีการบริการต่าง ๆ 
จากภาครัฐไว้ในที่เดียวกัน โดยประชาชนแต่
ละคนจะมีชื่อผู้ ใช้และรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่
ระบบดังกล่าว โดยในระบบประชาชนจะ
สามารถด าเนินการขอรับบริการในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้ โดยหากเป็นระบบการบริการที่
สามารถด า เนินการทางอิ เล็กทรอนิกส์

ประชาชนก็จะสามารถด าเนินการได้ผ่านทาง
ระบบในทันที  โดยหากมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีข้อมูลเพ่ิมเติมเช่นเอกสารต่าง ๆ  
ก็สามารถส่ง ได้ผ่ านทางอิ เล็กทรอนิกส์ 
อย่างไรก็ตามหากเป็นการด าเนินการที่ไม่
สามารถท า ๆ ได้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  
ก็จะแจ้งหน่วยงานและแนวทางการด าเนินการ
ขอรับบริการให้ประชาชนรับทราบ โดยอาจ
อิงข้อมูลได้จากคู่มือประชาชน เป็นต้น 

โดยการจัดท าระบบที่ อยู่ภายใต้ ระบบ
เดียวกันนี้มีประโยชน์หลากหลายประการ 
ได้แก่ 

 1. เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการบริการต่าง  ๆ 
ที่ตนพึงมีสิทธิได้รับ ซึ่งเป็นการลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม โดยหากมีการประสาน
ระบบข้อมูลพ้ืนฐานที่หลาย ๆ หน่วยงานมี  
ก็จะช่วยลดการขอข้อมูลซ้ าซ้อน ท าให้
สามารถด าเนินการได้รวดเร็วขึ้น และมี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
การด าเนินการหลาย ๆ ด้านเป็นเรื่องที่เป็น
ข้อมูลเชิงความลับ ฉะนั้นการจัดท าให้ระบบ
มีความปลอดภัย ยากต่อการถูกจารกรรม
เป็นเรื่องที่ส าคัญ โดยอาจต้องมีการจัดท า
ระบบความปลอดภั ย  2  ชั้ น  (2-factor 

authentication) ส าหรับการด าเนินการที่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการยืนยันตัวตน 
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ที่ชัดเจน เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ประชาชนมี
ความมั่นใจในการใช้งานมากขึ้นอีกด้วย 

 2. ภาครัฐจะมีข้อมูลที่ เป็นระบบ
ดิจิตอลมากขึ้นเพ่ือสนับสนุนการท างานใน
รูปแบบ Big Data ซึ่งสามารถน าไปใช้งานต่อได้ 
หลายรูปแบบโดยไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง  
จากข้อมูลแบบกระดาษเป็นระบบดิจิทัล  
ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณและเวลา 
พร้อมทั้งข้อมูลจะมีความถูกต้องมากขึ้น
เนื่องจากเป็นข้อมูลระดับปฐมภูมิ (ได้รับจาก
ประชาชนโดยตรง) ยิ่งไปกว่านั้น หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบ
ส่วนกลาง เ พ่ือน าข้อมูลไปประมวลผล 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ตามภารกิจของหน่วยงานได้ 
 3. ล ด ต้ น ทุ น ด้ า น บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
งบประมาณในการจัดท าระบบแยกส าหรับ
แต่ละหน่วยงาน 

 4. ประชาชนสามารถตรวจสอบ
สถานการณ์ด าเนินการโดยภาครัฐได้ ท าให้มี
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 ทั้งนี้  หากระบบมีความเหมาะสม  
ก็อาจมีการประสานงานเข้ากับหน่วยงาน
ภาคประชาชนเพ่ือเป็นการบูรณาการข้อมูล
ในระดับประเทศ เช่นการร่วมกับสถาบัน
การเงินเพ่ือให้รับทราบข้อมูลทางการเงิน
เพ่ือให้มีการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้อง การบูรณา
การข้อมูลร่วมกับสถานศึกษาเพ่ือน าไป

วิเคราะห์การพัฒนาด้านการศึกษา โดยข้อมูล
จ านวนมากเหล่านี้จะน าไปสู่การบูรณาการ
ข้อมูลระดับประเทศแบบ Big Data ที่จริง
โ ดยอาจมี การ เปิ ด เ ผยข้ อมู ลบางส่ วน 

แก่ประชาชนเพ่ือไปพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ 
ต่อไป 

 เ พ่ือแก้ไขปัญหาความยากล าบาก 

ในการด าเนินการร้องเรียนปัญหาต่าง  ๆ 
ข้าพเจ้า ขอเสนอระบบที่อยู่ภายใต้หลักการ
ที่คล้ายคลึงกับ OneGovernment เช่นกัน 
โดยเป็นระบบรับเรื่องร้องทุกข์กลาง โดยการ
ยึดถือหลักการว่า มิใช่หน้าที่ของประชาชน 

ที่จะต้องตรวจสอบว่าหน่วยงานใดที่ประชาชน
จะต้องติดต่อแจ้งปัญหา แต่เป็นหน้าที่ของ
ภาครัฐที่จะด าเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาที่ได้รับ เมื่ออาศัยหลักการนี้ประชาชน
สามารถร้องเรียนเรื่องราวต่าง ๆ ได้ผ่านทาง
ระบบกลาง โดยสามารถใช้โทรศัพท์เพ่ือส่ง
ข้อมูลเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ 
รูปถ่าย วิดีโอ หรือคลิปบันทึกเสียงต่าง ๆ 
เพ่ือประกอบการด าเนินงานต่อไป หลังจากที่
หน่วยงานกลางได้รับเรื่องแล้ว หน่วยงาน
กลางจะท าหน้าที่ประมวลผลและส่งต่อให้แก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป โดยในช่วง
เริ่มต้นอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
จากกรมฯ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยในการ
ตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การตัดสินใจ
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เป็นไปได้ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ระบบ
อาจประยุกต์บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีเช่น 
Machine Learning เพ่ือให้ระบบสามารถ
ศึกษาและเรียนรู้แนวทางในการจ าแนก
หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ เมื่ อ ได้ รั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียนได้ เมื่อได้มีผู้เชี่ยวชาญช่วยตัดสินใจ
มอบหมายงานในเบื้องต้น และมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอก็จะสามารถ
ให้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลการส่ง
มอบงานให้แก่หน่วยงานได้ อย่างแม่นย า
ต่อไป 

 เมื่อหน่วยงานได้รับการมอบหมาย
จากหน่วยงานกลางแล้ว ก็มีหน้าที่จะต้อง
ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล ค า ร้ อ ง ที่ ไ ด้ รั บ แ ล ะ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป โดยจะ
มีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของความก้าวหน้า 

การด าเนินการ หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เป็นต้น ทั้งนี้ หากประชาชนมีความสะดวกสบาย 
ในการแจ้งปัญหา ก็จะท าให้สามารถรับทราบ
ถึงปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลด
ความรุนแรงและผลกระทบของปัญหา  
ซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและ
ค่าใช้จ่ายทางสังคมต่อไป รวมไปถึงการ 

ป้องปรามผู้ไม่หวังดีที่ต้องการสร้างปัญหา 
เนื่ องจากมี ประชาชนที่ มี ความสามารถ  
ในการบันทึกภาพและเสียงอยู่โดยรอบ และ
สามารถแจ้งปัญหาต่อไปได้อย่างทันท่วงที 

 แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวเป็น
เพียงแนวคิดเบื้องต้นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ 
ถึ ง ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ต่ อ ไ ป ใ น อ น า ค ต  
โดยส าหรับสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่เป็นต้นแบบ
ของแนวคิดดั งกล่ า วมี ข้ อ ได้ เปรี ยบคื อ 

เป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก จึงอาจท าให้ง่าย
ต่อการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที่เกี่ยวข้อง และมีความจ าเป็น แต่อย่างไร 

ก็ตามหากมีการศึกษาและวางแผนที่ ดี 
ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าแนวคิดดังกล่าวก็มีความ
เป็นไปได้ในการเป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศไทย
ก้าวสู่  Thailand 4.0 และพัฒนาประเทศไทย 

ได้ต่อไป 
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การพัฒนาการขนส่งทางถนนเพ่ือก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” 

 

ศศิวรา  เลาหสุรโยธิน 

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 

กรมการขนส่งทางบก 

 

 บทน า 
 ในช่วงปีที่ผ่านมา สามารถกล่าวได้ว่า 
“ประเทศไทย 4.0” เป็นค าที่ได้ยินกันบ่อยครั้ง  
ในหลากหลายเวที ไม่ว่าจะเป็นจากทาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ หรือสื่อ
ต่าง ๆ ว่าประเทศไทยจะต้องพัฒนาเพ่ือมุ่ง
เข้าสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0” หากแต่
แท้จริงแล้วประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟือง
ส าคัญที่จะผลักดันการก้าวไปสู่ “ประเทศ
ไทย 4.0” นั้น มีความตระหนักรู้และเข้าใจ 
รวมถึงได้ด าเนินการเพ่ือก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 
4.0” อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด 

 “ประเทศไทย 4.0” เป็นวิสัยทัศน์ของ
รูปแบบโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่
เ ศรษฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อนด้ วย เทคโน โลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อันจะ
น าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งการ
จะบรรลุวิสัยทัศน์นี้ได้นั้น ประกอบไปด้วย
ปัจจัยหลายประการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการที่
หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ก าหนดนโยบาย

และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศ 
จ าเป็นที่จะต้องปฏิรูปตนเองเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการและก้าวทันต่อโมเดลดังกล่าวหรือ
ก็คือการก้าวเข้าสู่การเป็น “รัฐบาล 4.0” 

 SMART NATION ของสิงคโปร์ 
 SMART NATION เป็นวิสัยทัศน์ของ
ประเทศสิงคโปร์ที่จะก้าวสู่การเป็นเมือง 
แห่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับโลกและ
ในขณะเดียวกันเป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
และน่าอยู่ส าหรับคนในประเทศ ซ่ึง SMART 

NATION เป็นนโยบายระดับชาติที่จะน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาสิงคโปร์ให้มี
คุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น ยกระดับชุมชน 
เสริมสร้างให้ประชาชนสามารถบรรลุเป้าหมาย  
ผ่านทางการมีอาชีพและโอกาสที่ดี รวมทั้ง
สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเติบโตขยายตัวและ
สร้างนวัตกรรม 

 ซึ่ งหนึ่ ง ในยุทธศาสตร์หลักในการ
พัฒนาไปสู่ SMART NATION ของสิงคโปร์นั้น  
คือการ พัฒนา  SMART Urban Mobility  
อั น เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร ข น ส่ ง ท า ง บ ก 

โดยกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นการน าข้อมูล 
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และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้ใน
ด้านต่าง ๆ อันประกอบไปด้วยหลักการ
ส าคัญ ดังนี้ 
 1. นโยบายและกรอบนโยบายการ
บริหาร  (Policy and Institutional Framework) 
เป็นการด าเนินการในแง่มุมของภาครัฐแบบ
องค์รวม (Whole–of-Government Approach)  
ที่ให้หน่วยงานด้านต่าง ๆ ที่ปัจจัยเกี่ยวข้อง
กับภาคการขนส่ง ตั้งแต่หน่วยงานด้านผังเมือง 
พลังงาน สิ่งแวดล้อม ภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ 
ร่ วมกันก าหนดนโยบายด้านการขนส่ ง 
ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการ
ของทุกภาคส่วน 

 2. การบูรณาการแผนงานระยะยาว 
( Integrated Long Range Planning)  
เป็นการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในระยะ 40 

– 50 ปี ซึ่งในทุก ๆ 10 ปีจะมีการก าหนด
แผนงาน และทุก ๆ 5 ปีจะมีการจัดท าแผน
แม่บทด้านการขนส่ง ซึ่งแผนทั้ง 3 รูปแบบ
ข้างต้นจะมีความสอดคล้องกันและสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดกรอบที่มีความ
ชั ด เ จน ในการวา งแผนด้ านการขนส่ ง  
ในขณะเดี ยวกันก็ ยื ดหยุ่ นส าหรั บการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเทคโนโลยีต่าง ๆ 

 3. สนับสนุนการขนส่ งสาธารณะ 

(Promote Public Transport) โ ด ย ก า ร

จัดสร้ า งและพัฒนา โครงสร้ า ง พ้ืนฐาน 

ด้านการขนส่ง เช่น สถานีรถโดยสาร หรือ 
ท่ารถที่เชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ 
รวมถึ งปฏิรูปการขนส่ งสาธารณะ เช่น  
การให้ภาคเอกชนเข้ามาประมูลการจัดการ
เดินรถโดยสารสาธารณะโดยมีภาครัฐเป็น
เจ้าของรถ เพ่ือให้ง่ายต่อการควบคุมและ
ก าหนดมาตรฐานของรถโดยสารสาธารณะ  
 4. การบริหารจัดการรถและจราจร 

(Vehicle and Congestion Management)  
เป็นการบริหารจัดการจ านวนรถบนท้องถนน
และการจราจร โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธีการ
หลัก ๆ คือ 1. การจ ากัดการเป็นเจ้าของรถ 
เช่น มาตรการเพ่ิมภาษีรถ การก าหนดโควตา
การเป็นเจ้าของรถของแต่ละครัวเรือน และ 
2. การจ ากัดการใช้รถ เช่น การจัดเก็บค่าใช้
ถนนในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือช่วงเวลาที่มี
ปริมาณรถบนถนนเส้นนั้นมาก มาตรการ 

เพ่ิมภาษีน้ ามัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

การจอดรถ ฯลฯ ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการ
ช่วยให้ภาครัฐสามารถควบคุมจ านวนรถบน
ท้องถนนได้ดีขึ้น ลดปัญหาการจราจรติดขัด 
และส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการขนส่ง
สาธารณะไปในตัว 

 5. การคมนาคมอัจฉริยะ  (Smart 

Mobility) เป็นการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้
เพ่ือให้การขนส่งมีความสะดวกและปลอดภัย 
เช่น การจัดตั้งศูนย์ เทคโนโลยีการขนส่ง
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อัจฉริยะ (Intelligent Transport System) 
เพ่ือจัดการข้อมูลจราจร ณ ขณะนั้น (Real 

Time Traffic Management) ซึ่งประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลการจราจรเหล่านี้ได้ผ่าน
ทางเว็บไซต์ หรือการบูรณาการข้อมูลของ 
การขนส่งต่าง ๆ  มาไว้ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน 
เพ่ือให้สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางและ
ตารางเวลาของรถโดยสารประจ าทาง  
การ เ รี ย กรถสาธ ารณะ  ( แท็ กซี่ )  หรื อ 

การตรวจสอบข้อมูลการจราจร  
 การก้าวไปสู่การขนส่งทางถนน 4.0  

 ด้วยการขนส่งทางถนนเป็นการขนส่ง
หลักของประเทศที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 
80 ของการขนส่งทุกรูปแบบ การขนส่งทาง
ถนนจึงเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

ของคนไทยทุกคนในการด าเนินกิจกรรม 

ต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
อ่ืน ๆ เนื่องจากการขนส่งทางถนนมีจุดเด่น
อยู่ที่การสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ (door-to-

door) และใช้เงินลงทุนน้อยเมื่อเทียบกับ 

การขนส่งรูปแบบอ่ืน การขนส่งทางถนน 

จึงเป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งส าหรับประเทศ
ไทยนั้น  หน่วยงานภาครัฐที่ รับผิดชอบ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งทาง
ถนน คือ กรมการขนส่งทางบก ซึ่งอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของกระทรวงคมนาคม  

 การด าเนินการของกรมการขนส่งทางบก 
ในปัจจุบันนั้น กล่าวได้ว่ามีการน าเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานและการให้บริการประชาชน (Digital 

Transformation) ม ากขึ้ น เ รื่ อ ย  ๆ  ทั้ ง นี้ 
เ พ่ือรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยี 
Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง
อุปกรณ์หรื อสิ่ ง ของรอบ  ๆ  ตั ว เข้ ากับ
โครงข่ายการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ต ท าให้
มีความสะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน 

 สืบเนื่องจากการที่มีการใช้เทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น เ พ่ือเ พ่ิมความ
สะดวกสบายและประสิทธิภาพในการ
ด ารงชีวิต รวมถึงความต้องการในการเข้าถึง
ข้ อมู ล ข่ า วส า ร โดย พ่ ว ง เ ข้ า กั บกา ร ใ ช้ 
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ กรมการขนส่ง 
ทางบกจึงได้มีการจัดท าโครงการต่าง  ๆ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการเหล่านี้  เช่น  

การจัดท าโครงการ Taxi OK และ Taxi VIP 
ที่สามารถเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน  
และสามารถตรวจสอบต าแหน่งของรถได้
ด้วยเทคโนโลยี  GPS เ พ่ือยกระดับความ
ปลอดภัยและการให้บริการของแท็กซี่ไทย 
หรือ โครงการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form i-
Found)  ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการ 
โดยรวบรวมแบบฟอร์มค าขอออนไลน์ 
เ พ่ือการจัดพิมพ์เตรียมความพร้อมก่อน 
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การติดต่อราชการ และเพ่ิมช่องทางการสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจ การเตรียมเอกสาร
หลักฐานการยื่นค าขอในระบบงานต่าง ๆ 
ผ่านทางแอปพลิเคชัน เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ในส่วนของการยกระดับ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ใ ช้ ร ถ ใ ช้ ถ น น  
กรมการขนส่งทางบกยังได้มีโครงการอีก
หลาย ๆ โครงการที่น า เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่ าง  ๆมาประยุกต์ ใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ เช่น โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ 
GPS ซึ่งเป็นการก าหนด ให้มีการติดตั้ง GPS 
บนรถโดยสารและรถสินค้า เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการการ เดินรถโดยสารและ 

รถสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการจัดตั้ง
ศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ  ที่ จะ
เชื่อมโยงข้อมูลกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน
และการตรวจสภาพรถโดยหน่ วยงาน  
ของกรมการขนส่งทางบกแบบ real time 

เพ่ือบริหารจัดการ ตรวจสอบและควบคุม
มาตรฐานการด าเนินการ ฯลฯ  
 จากตัวอย่างที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็น
ได้ว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐที่ตระหนักถึงความส าคัญของการน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งต่อเจ้าหน้าที ่
ผู้ ให้บริการ และประชาชนผู้ รับบริการ 
รวมถึงในเรื่องของการก ากับดูแลการขนส่ง 
อันเป็นการตอบสนองต่อการก้าวเข้าสู่โมเดล 

4.0 อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบก
จะต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาการด าเนินการ 
รวมถึงต้องต่อยอดสิ่งที่ท าอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไป 
โดยเฉพาะในเรื่องของบริหารจัดการข้อมูล
ดิจิทัลที่จะมีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ จนกลายเป็น 

Big Data ที่ต้องมีการบริหารจัดการให้เป็น
ระบบ เพราะข้อมูลด้านการขนส่งเหล่านี้ 
จะเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการน ามาต่อ
ยอดพัฒนาระบบการขนส่งในอนาคตให้เกิด 

ความยั่ งยืน  มีคุณภาพ ปลอดภัย  และ 

มีนวัตกรรม 

 บทสรุป 

 จะเห็นได้ว่าหลักการของ “ประเทศไทย 
4.0” และ “SMART NATION” นั้ น มี ความ
ใกล้เคียงกันอยู่หลายประการ ทั้งนี้  แม้ว่า
ตัวอย่างรูปแบบการด าเนินการของประเทศ
สิ ง ค โ ป ร์ จ ะ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ น่ า สน ใ จ  
การที่จะน ามาปรับใช้กับประเทศไทยนั้น 
จะต้องค านึงถึงบริบทในด้านต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยที่มีความแตกต่างจากสิงคโปร์ด้วย  
ไม่ว่าจะเป็น บริบทด้านพ้ืนที่ที่สิงคโปร์เป็น
ประเทศที่มีลักษณะเมือง (city nation) ท า
ให้ปัจจัยในการด าเนินการด้านต่าง ๆ จะต้อง
มีการค านึงถึงการใช้สอยพ้ืนที่ เป็นหลัก 
ในทางกลับกันประเทศไทยนั้น  มี เนื้อที่ 
ที่มากกว่าสิงคโปร์มาก หรือจะเป็นบริบทใน
เรื่องการเข้าถึงและเข้าใจในเทคโนโลยีที่
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ประชาชนในสิงคโปร์มีความพร้อมมากกว่า
ประเทศไทย ฯลฯ 

 ดังนั้น จึงเห็นว่ากรมการขนส่งทางบก
ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและ
ดูแลด้านการขนส่งทางถนน สามารถที่จะน า
แนวคิด SMART NATION ของสิงคโปร์ใน
แง่มุมของ SMART Transport มาปรับใช้ใน
บริบทของประเทศไทยเพ่ือพัฒนาการขนส่ง
ทางถนนให้ก้าวไปสู่ “การขนส่งทางถนน 
4.0” อย่างสมบูรณ์ ได้ดังนี้ 
 1. การท างานอย่างบูรณาการ แม้ว่า
กรมการขนส่งทางบกจะเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลักด้านการขนส่งทางถนน แต่ใน
การพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการขนส่งให้เป็น
การขนส่งไร้รอยต่อนั้น จ าเป็นที่จะต้องมี
หลายภาคส่วนเข้ามาท างานร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นการเชื่อมโยงการขนส่งทางถนนกับขนส่ง
รูปแบบอ่ืน เช่น รถไฟ เรือ อากาศยาน ฯลฯ 
หรือการเชื่อมโยงของโครงข่ายด้านการขนส่ง
ทางถนนจากเขตเมืองหลักไปยังเขตเมืองรอง 
เป็นต้น ซึ่งการจะด าเนินการเหล่านี้ได้นั้น 
จ าเป็นต้องมีความร่วมมือในการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2. ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล เชื่อมโยง
ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
กรมการขนส่งทางบกควรมีการด าเนินการ
จัดท าฐานข้อมูลที่ มีการจัดเก็บอย่างเป็น

รูปแบบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลและ 

จัดให้มีช่องทางการเข้าถึงที่สะดวกให้แก่
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึง
ประชาชนให้มากขึ้น เพ่ือให้สามารถน าข้อมูล
ในส่วนที่ ไม่ กระทบต่อความมั่ นคงของ
ประเทศไปใช้หรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์
ต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากสิ่งที่ประชาชนในยุค
ดิจิทัลต้องการจากหน่วยงานรัฐไม่ได้อยู่ 
แค่ เ พียงการได้ รับการบริการอีกต่อได้  
แต่เป็นการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
จัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐมีอยู่
เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางใช้บริการการขนส่ง
ที่เหมาะสม 

 3. พัฒนาระบบการจัดการภายใน 
ทั้งนี้การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นั้นไม่ได้
จ ากัดอยู่ เ พียงการพัฒนาระบบบริการ
ประชาชนเท่านั้น (Front-office Platform) 
กรมการขนส่งทางบกจ าเป็นจะต้องพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายใน (Back-office 

Platform)  ที่ สนั บสนุ นการท า ง านของ 
Front-office Platform โดยการน าระบบ
สารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
บริหารงานของหน่วยงาน เพ่ือตอบโจทย์ 
การท างานอย่างรวดเร็วอันเป็นปัจจัยหลักใน
การให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัล รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
เจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยีที่มี
อยู่มาใช้ให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด 
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 4. จัดท าแผนพัฒนาและแผนการ
ด าเนินการระยะยาว ที่ต้องเป็นรูปธรรม 
ชัดเจน เปิดเผย และพร้อมตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพการณ์
ต่ าง  ๆ  ของสั งคมที่มีการ เปลี่ ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินการของหน่วยงานให้แน่ชัด รวมถึง
เป็นข้อมูลให้ภาคเอกชนเตรียมพร้อมรับต่อ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงต้องมี
การตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดและการประเมินผล
เป็นระยะเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแผน 

การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่เพียงเทคโนโลยี
เท่านั้นที่มีบทบาทต่อการพัฒนาการขนส่ง
ทางถนนเพ่ือก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” 
แต่การวางรากฐานการพัฒนาการก ากับ ดูแล 
ระบบการขนส่งทางถนนให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ ปลอดภัย นั้น ประกอบไปด้วย
ปัจจั ย อ่ืน  ๆ  อีกมาก  ทั้ ง ระบบบริหาร  
ความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ การเข้ามามี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน การยอมรับของภาค
ประชาชน ฯลฯ เนื่องจากการขนส่งทางถนน
เป็นเรื่องที่มีความใกล้ชิดและส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของทุกคนในสังคม  
ในการนี้ทุกภาคส่วนจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือ
กันเพ่ือก้าวผ่านแรงต้านและอุปสรรคที่ย่อม
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านของยุค เพ่ือให้
นโยบายด้านการขนส่ง 4.0 สามารถน ามา

ปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่
การ พัฒนา “การขนส่ งทางถนน 4.0”  
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการก้าวเป็น 

“ประเทศไทย 4.0” ต่อไป 
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THFDA 4.0 Smart Application 

 

สถาพร ล าไพบูลย์สุข 

เภสัชกรปฏิบัติการ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 จากผลส ารวจทางสถิติที่ผ่านมากล่าวว่า 
ประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์ต่างๆ มีรายการส่งเสริม
การขายเพ่ือผลักดันให้ผู้บริโภคเปลี่ยนจาก
โทรศัพท์มือถือ 2G เป็น 3G และ 4G และ
ผู้บริโภคเองก็มีแนวโน้นการใช้งานโทรศัพท์ 
มือถือเฉลี่ยเพ่ิมมากขึ้นหลายชั่วโมงต่อวัน  
ไม่ว่าจะเป็นในขณะโดยสารรถสาธารณะ 
ขณะรอต่อคิวต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งขณะที่
ตื่นนอนตอนเช้าก็มี  application ในการ
ปลุกให้ลุกจากเตียง อีกทั้งปริมาณการใช้ 
data ทั้ง 3G และ 4G ของคนไทยเพ่ิมขึ้น
อย่างก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา สิ่งนี้
สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนของประเทศไทย
ส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และ
สามารถเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตได้ง่าย  ทุกที ่
ทุกเวลา เช่น การติดต่อสื่อสารผ่าน LINE 

การท าธุรกรรมทางการเงิน การซื้อสินค้า
ออนไลน์ เรียกรถแท็กซี่ หรือการสั่งอาหาร
ล้ ว น เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้ จ า ก โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ 

เพียงเครื่องเดียว  

 รัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นในโลก 

ยุคดิจิทัลมาให้บริการประชาชนได้อย่าง 
ชาญฉลาด โดยจะท าให้ประชาชนสามารถ
ติดต่อและเข้าถึงภาครัฐได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว  
ทุกที่ทุกเวลา ผ่านการใช้  application ของ
รัฐบาลบนสมาร์ทโฟน ประชาชนสามารถ
รับทราบข่าวสาร หรือประกาศอย่างเป็น
ทางการของภาครัฐได้ โดยง่าย มีระบบ 

การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงที่อัพเดทแบบ 
real time อีกทั้งยังสามารถแจ้งเรื่องราว 
หรือปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นให้กับภาครัฐ
ได้รับทราบและมาแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว จากสิ่งนี้ เองท าให้ผู้ เขียนมีความ
สนใจที่จะน าแนวคิดของรัฐบาลสาธารณรัฐ
สิ งค โปร์ มา ใช้ ประ โยชน์ กั บส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
สาธ ารณสุ ข  โ ดย พัฒนา  Oryor Smart 

Application ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ใ ห้ ก ล า ย เ ป็ น 
THFDA 4.0 Smart Application เพ่ือใช้
เป็น application อย่างเป็นทางการของอย. 
ใน application นี้จะประกอบไปด้วยส่วน

111 



ส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นประโยชน์กับ
ผู้บริโภค เช่น การให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ
ของภาครัฐสู่ประชาชนโดยตรง การรับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ส าหรับทุก ๆ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีการก ากับดูแลโดย อย. และการ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค และส่วนที่เป็น
การให้บริการกับผู้ประกอบการภาคเอกชน
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อกับ
ราชการ และเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า
ของผู้ประกอบการให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน
ส่ วนแรกที่ ส าคัญใน THFDA 4.0 Smart 

Application คือ ส่วนที่ เป็นประโยชน์กับ
ผู้บริโภคโดยตรง เช่น การให้ข้อมูลอย่างเป็น
ทางการของภาครัฐสู่ประชาชน ส่วนนี้เป็น
ส่วนที่มีการพัฒนาขึ้นมาอยู่แต่ก่อนแล้วโดยมี
จุดประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้บริโภคให้มีความ
เข้าใจต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีจ าหน่าย 

ในท้องตลาดอย่างถูกต้อง เนื่องจากข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ใน
ปัจจุบันนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
อาจจะเป็นการบอกเล่าจากปากต่อปาก  
การอ่านจากแผ่นพับโฆษณาหรือใบปลิว การหา
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตทั้งจากเว็บไซต์ใน
ประเทศและต่างประเทศ การอ่านรีวิวตาม
กระทู้ต่าง ๆ หรือการโฆษณาผ่าน facebook  

และ instragram แหล่งของข้อมูลเหล่านี้มี
ความหลากหลายมากและบางแหล่งอาจจะ
ให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริงอันจะ

ท าให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด และส่งผล
เสียต่อตัวผู้บริโภคเองได้ อีกทั้งผลกระทบ
จากข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
และไม่ อ้ าง อิ งอยู่ บนหลักวิ ชาการนี้ จ ะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐในหลายมิติ
ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า 
Oryor Smart Application นั้ น เ ป็ น
ประโยชน์อย่ างมาก และ เห็นควรเ พ่ิม
รายละเอียดเชิงลึกของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ต่าง ๆ  ลงไปใน THFDA 4.0 Smart Application  

เช่น ข้อมูลยาสามัญประจ าบ้าน รวมถึง 
ค าเตือนที่ส าคัญต่าง ๆ ของยาเหล่านี้ เพราะ
ยากลุ่มนี้เป็นยาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ง่าย มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ก็พบว่ามี
การ ใช้ โ ดย ไม่ จ า เป็ น  และใช้ อย่ า งผิ ด
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห ล า ย ร า ย ก า ร  ดั ง นั้ น 

การเพ่ิมเติมข้อมูลหรือรายละเอียดลงไป 

จะท าให้ประชาชนคนไทยได้รับประโยชน์
มากขึ้น 

 ส าหรับการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง  ๆ
ผ่านทาง THFDA 4.0 Smart Application 

นั้นจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่ประชาชน
สามารถแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์
สุขภาพมาให้ อย.พิจารณาได้อย่างสะดวก
มากยิ่งขึ้น โดยแนวคิดนี้ได้มาจากแนวคิด 
ONE application ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ที่ได้สร้าง application นี้ขึ้นมาเพ่ือรับเรื่อง
ร้องเรียนทุก ๆ เรื่องจากประชาชน เพียงแค่
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ผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องพร้อมกับหลักฐานหรือรูป
ถ่ายผ่านมายัง ONE application เท่านั้น  
ก็จะมี เจ้าหน้าที่ประมวลผลและออกไป
ด าเนินการแก้ไขให้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน 
Oryor Smart Application ได้มี function 

การท างานนี้อยู่แลว้ แต่ผู้เขียนมีความคิดเห็น
ว่าควรจะมีการพัฒนาต่อยอด Oryor Smart 

Application ใ ห้ ก ล า ย เ ป็ น  THFDA 4.0 

Smart Application เ พ่ื อ ใ ห้ มี  function  

ที่ครบถ้วน และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยจัดให้มีระบบการติดตามเรื่องร้องเรียน 
(THFDA 4.0 Smart Tracking) เพ่ิมเติมไว้
ใน THFDA 4.0 Smart Application ด้วย 
เพ่ือตรวจสอบว่าขณะนั้นเรื่องอยู่ในขั้นตอนใด  
และเรื่องท่ีร้องเรียนไปนั้นได้รับการแก้ไขแล้ว
หรือไม่อย่างไร สิ่งนี้จะท าให้ผู้บริโภคและ
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในระบบการ
ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและคุ้มครอง
ผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักและหัวใจใน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ อย. 

ในประเด็นการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนนั้น Oryor Smart Application มี
การให้ความรู้ ต่ า ง  ๆ  ใน เบื้ องต้น  เช่ น  
การค านวณปริมาณแคลลอรี่ ในอาหาร  
การค านวณดัชนีมวลกาย อย่างไรก็ตาม 
ผู้ เ ขี ย น มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ว่ า ค ว ร พั ฒ น า 
application นี้ ให้ กลายเป็ น THFDA 4.0 
Smart Application โดยเพ่ิมประเด็นชักจูง

การดูแลสุขภาพหรือออกก าลังกายไปด้วย 
เช่น การสะสมก้าวเดินในแต่ละวันแล้วน ามา
แลกของรางวัลได้ อาจจะแลกเป็นส่วนลดใน
ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพต่าง ๆ หรือบัตรชม
ภาพยนตร์ การส่งเสริมให้ประชาชนเริ่มใส่
สุขภาพ และออกก าลังกายเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ด้วยการเดินให้มากขึ้นนอกจากจะเป็นผลดี
ต่อตัวประชาชนเองแล้ว ยังก่อให้เกิดผลดีใน
ด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย เช่น การลดการใช้
พลังงานและค่าไฟฟ้าจากการใช้ลิฟต์ การที่
รัฐไม่ต้องสูญเสียเงินจ านวนมากในการดูแล
รักษาสุขภาพประชาชนหลังจากเจ็บป่วย 
นอกจากนี้ ใน application อาจจะมีการ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วย  
โดยอาจจะมีคูปองส่วนลดส าหรับผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้มาตรฐานต่าง ๆ หรือการสะสมแต้ม 

ในร้านยาที่ เป็นร้านยาคุณภาพ การเพ่ิม 
function ต่าง ๆ เหล่านี้นอกจากจะเป็นการ
จู ง ใจให้กับผู้ บริ โภคได้ ตระหนักถึ งการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ยั ง เป็นการ
สนับสนุนผู้ประกอบการที่ท าดีและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมให้ก้าวไกล และยกระดับ
ผู้ประกอบการรายอ่ืนให้หันมาให้บริการใน
เชิงสุขภาพดีมากขึ้น 

นอกประชาชนที่เป็นผู้บริโภคจะ
ได้ รั บประโยชน์ที่ กล่ า วมาข้ า งต้ นแล้ ว 
ผู้ประกอบการภาคเอกชนยังได้ประโยชน์จาก
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ส่วนที่ 2 ใน THFDA 4.0 Smart Application นี้ 
ผู้เขียนมีความเห็นว่าควรเพ่ิมเติมส่วนนี้ลงไป
ใน application ด้วย เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนเข้าถึงกฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้จากช่องทางนี้
เช่นกัน โดยอาจจะมีรายละเอียดในเบื้องต้น
ของทุกกิจกรรมที่ผู้ประกอบการต้องมา
ติดต่อกับ อย. เช่น รายการเอกสารที่จ าเป็น
ต่าง ๆ ระยะเวลาการด าเนินการ ค่าธรรมเนียม 

ในการด าเนินการ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ 
เหล่านี้จะท าให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวม
ในเบื้องต้น และสามารถประเมินตนเองได้
อย่างคร่าว ๆ ว่ามีความพร้อมในการยื่นค าขอ
ส าหรับผลิตภัณฑ์ต่ า ง  ๆ  หรือ ไม่  หรื อ
ผู้ประกอบการที่ต้องการจะเริ่มต้นด าเนิน
ธุรกิจเป็นของตนเองก็สามารถใช้ application นี้
ศึกษารายละเอียดโดยย่อเพ่ือเป็นแผนหรือ
แนวทางในการด าเนินธุรกิจต่อไป แม้ว่า 
application นี้ จ ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ร ว บ ร ว ม
หลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบโดยละเอียด
ทั้งหมดไว้ใน application นี้ ได้ เนื่องจาก
ข้ อ จ า กั ด ข อ ง ข น า ด ไ ฟล์ เ อ ก ส า ร  แ ต่ 
application นี้ควรแสดงรายการของคู่มือ
หลัก เกณฑ์ต่ า ง  ๆ  ที่ เ กี่ ยวข้อง ไว้ อย่ า ง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถเชื่อมต่อ 
ไปยั ง  website ห ลั ก ขอ ง  อย . ไ ด้ ทั น ที  
อีกทั้งควรมีระบบการแจ้งเตือนและอัพเดท 

แบบ real time เมื่อ อย.มีการประกาศใช้
หลักเกณฑ์หรือแนวทางใหม่ ๆ  

สิ่ ง ส า คั ญประการหนึ่ ง ที่ ท า ใ ห้
ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีความพึงพอใจ
จากการรับบริการสูงสุดคือ ความสะดวกใน
การมาติดต่อกับ อย. เริ่มตั้งแต่ระบบการ 

นัดหมาย โดยเห็นควรเสนอให้มีการรับบัตรคิว
ออนไลน์ ได้ผ่ านทาง THFDA 4.0 Smart 

Application โดยก าหนดโควตาไว้ เช่น  
ให้คิวออนไลน์ผ่าน application วันละ 10 คิว
ส าหรับแต่ละกระบวนงาน การมีระบบเช่นนี้
จะท าให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนไว้ได้
ล่วงหน้า และเห็นควรจัดให้มีระบบการ
ติดตามงาน (THFDA 4.0 Smart Tracking) 
ไว้ใน application นี้ด้วย เพ่ือให้ผู้ประกอบ 
การตรวจสอบสถานะค าขอต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งมีระบบการแจ้งเตือนเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้ามีมติหรือผลการพิจารณา
ออกมา ให้มารับผลการพิจารณาต่าง  ๆ  
การมีระบบที่สะดวก และสามารถตรวจสอบ
ได้ ตลอด เวลาจะท า ให้ ผู้ ป ระกอบการ 

เกิดความพึงพอใจ และจะเป็นการลดปัญหา 

การไม่ได้รับความสะดวกจากการติดต่อกับ
หน่วยงานราชการลงได้มาก 

THFDA 4.0 Smart Application 

ใหม่นี้จะไม่ประสบความส าเร็จ หากไม่มีการ
รับ ฟังความคิด เห็นหรือค าแนะน าจาก
ประชาชนทั่วไป โดนเห็นควรเสนอให้มีการ
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แนะน า application ฉบับ demo ให้กับ
ประชาชนและผู้ประกอบการกลุ่มเล็กใช้ก่อน
ในช่วงแรก เ พ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและ
รับทราบปัญหาที่ เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน  
เมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นโดยรอบด้าน
และปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงจะมีการใช้ THFDA 

4.0 Smart Application อย่างเต็มรูปแบบ 
แ ล ะ ค ว ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ 
application นี้ในวงกว้าง เพ่ือให้ทุกคนรับรู้
รับทราบ และหันมาใช้งานมากขึ้น ทั้งนี้
เพ่ือให้ THFDA 4.0 Smart Application 
สามารถคงอยู่ได้และใช้งานได้จริง  อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์และความสะดวกกับ
ประชาชนและผู้ประกอบการ เป็นการลด
ช่องว่างระหว่างภาครัฐและประชาชน อีกทั้ง
ยังเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ 
ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยดีขึ้น
อีกด้วย 

บทเรียนจากรัฐบาลสาธารณรัฐ
สิงคโปร์นี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่า 

สิ่งที่ภาครัฐลงทุนให้กับประชาชนนั้นคุ้มค่า
เป็นอย่างยิ่ง เพราะประชาชนในประเทศ
ได้รับความสะดวกสบาย และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น เมื่อระบบต่าง ๆ ที่ภาครัฐได้จัดให้มี
สามารถท าให้ประชาชนสามารถติดต่อกับ
ภาครัฐได้อย่างสะดวก ก็จะท าให้ประชาชน
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและเป็นผู้ที่มีบทบาทในการ
ก าหนดทิศทางเดินของประเทศด้วย เมื่อทุก  ๆ

หน่วยย่อยในประเทศเกิดความพึงพอใจและ
แผ่ขยายออกไปในวงกว้ าง  ย่ อมท า ให้
ประเทศมีความเข้มแข็ง ดึงดูดนักลงทุน 

ต่าง ๆ เข้ามาในประเทศ เป็นการส่งเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไม่ทางตรง
ก็ทางอ้อม ลูกโซ่แห่งความส าเร็จนี้เองท าให้
สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นหนึ่ งในประเทศ
พัฒนาแล้ว และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าใน
โลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ประเทศไทย
เองก็จ าเป็นจะต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้
ความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้และน ามาปรับใช้ด้วย
เช่นกัน 
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Smart Nation กับประเทศไทย 4.0 

 

สวามิตรี พรหมยศ 

นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  

 สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มี
ขนาดเล็ก มีประชากรค่อนข้างหน้าแน่น 

เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศ แต่ร้อยละ 
97 ของประชากรเป็นผู้รู้หนังสือ มีรายได้
หลักมาจากการเป็นศูนย์กลางของสาขา
สถาบันการเงินจากทั่วโลก เนื่องจากสิงคโปร์
ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่จะน ามาสร้าง
รายได้ ได้  ในปี  2557 สิ งคโปร์ ได้ ริ เ ริ่ ม
นโยบายการเปลี่ยนประเทศให้เป็น Smart 

Nation สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร การเติบโตของ
ชุมชนเมือง ท าให้รัฐบาลสิงคโปร์น าเสนอ
วิสัยทัศน์สู่ การเป็น Smart Nation ภาย
ใต้ธีม Many Smart Ideas : Once Smart 

Nation 

 วิ สั ยทั ศน์ ของ  Smart Nation คื อ 

การเปลี่ยนประเทศให้มีศักยภาพในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชากรให้อยู่ดีกินดี โดยการใช้
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในชีวิตประจ าวัน 
เป้าหมายของการเป็น Smart Nation ได้แก่  
 1. การสร้างอนาคตให้กับสิงคโปร์ 

 2. กา ร พัฒนาคุณภ าพชี วิ ต แล ะ 

การสร้างความสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดระหว่าง
ชุมชน 

 3. การให้สิทธิแก่พลเมืองในการบรรลุ
เป้าหมายในชีวิตของตนผ่านอาชีพและ
โอกาสต่าง ๆ 

 4. การกระตุ้นให้ภาคธุ รกิจสร้ าง
นวัตกรรมเพ่ือการเติบโต 

 ในการเป็ น Smart Nation เทคโนโลยี  
เป็นส่วนส าคัญ รัฐบาลลงทุนกับการวิจัยและ
พัฒนา ที่อยู่บนพื้นฐานของการสนับสนุนการ
เป็น Smart Nation ของประเทศ การวาง
นโยบายการพัฒนาในทุกภาคส่วน ทุกมิติ 
ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย ระบบ
การเคลื่อนย้ายบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านต่าง ๆ เทคโนโลยี พลังงาน และพลเมือง 
ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการเป็น 
Smart Nation ได้แก่ รัฐบาลที่เข้มแข็ง  
มีวิสัยทัศน์  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
สามารถขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่การ
เป็น Smart Nation  และความเชื่อมั่นของ
พลเมืองที่มีต่อรัฐท าให้การด าเนินงานตาม
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นโยบายและการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไป
ด้วยดี จุดแข็งของสิงคโปร์ที่ท าให้การเป็น 
Smart Nation สามารถประสบความส าเร็จได้  
ได้แก่  
 1. ขนาดของประเทศที่ไม่ใหญ่มาก 
สามารถควบคุม หรือสนับสนุนให้เกิดการ
เติบโตได้ง่าย  
 2. การมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีด้วย
ระบบความเชื่อมต่อความเร็วสูง 
 3. การประสบความส าเร็จในการน า
ร ะบบ เทค โน โลยี ส า รสน เทศมา ใช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

 4. การศึกษาของระบบการศึกษา
แบบ STEM Education ที่ก่อให้เกิดแรงงาน
ที่มีทักษะสูง 
 5. การมีสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เป็นสังคมนวัตกรรม  
 6. การมีฐานข้อมูลระบบเปิดเปิดที่มี
เครือข่ายร่วมกับภาคเอกชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และพลเมือง 
 อย่างไรก็ดี สิงคโปร์ยังมีความท้าทาย
ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการก้าวไปสู่การเป็น 
Smart Nation ได้แก่ การก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งอัตราผู้สูงอายุกับประชากรที่อายุ
ต่ ากว่า 15 ปี มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน และมี
แนวโน้มที่ อัตราของผู้ที่ อ่อนวัยกว่าจะลด
น้อยลงทุกปี ถือได้ว่าเป็นความท้าทายใน
ประเด็นด้านสุภาพ แต่ทั้งนี้ยังไม่ใช่ประเด็นที่

ส าคัญมากนัก เนื่องจากผู้สูงอายุของสิงคโปร์
ยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่จะท า
ประโยชน์ให้แก่ประเทศได้  
 เนื่องจากภาครัฐให้ความส าคัญกับการ
วิจัยและพัฒนาที่สนับสนุนให้เกิดการเติบโต 
เพ่ือการเป็น Smart Nation รัฐบาลจึงได้
ลงทุน ในด้ านนี้ เ รี ยกว่ า  Research and 

Innovation Program ภ า ย ใ ต้ แ ผ น ช า ติ 
ที่ เ รี ย ก ว่ า  Research, Innovation and 

Enterprise 2020 Plan (RIE 2020) เป็น
แผนการลงทุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยหน่วยงานรับผิดชอบ
ไ ด้ แ ก่  National Research Foundation 

(NRF) เป็นการพัฒนาและสนับสนุนเงินทุน
ด้าน วทน. โดยใช้เงินทุน 19 พันล้านเหรียญ
สิงคโปร์ ระหว่าง ปี 2559 – 2563 เพ่ือการ
เปลี่ยนประเทศไปสู่การเป็น Smart Nation 

การเสริมสร้างศักยภาพทางการวิจัยและ
พัฒนา โดยเชื่ อมโยงวิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรม RIE 2020 มุ้งเน้นที่ 7 สาขา
หลัก ได้แก่  
Advanced Manufacturing and 

Engineering, Health and Biomedical 

Sciences, Urban Solutions and 

Sustainability, Service and Digital 

Economy, Spurring Academic Research 

Excellence, Sustaining a Strong Research 
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Manpower Base, Growing a Vibrant 

National Innovation System 

 เมื่ อ เปรียบเทียบกับประเทศไทย 
นโยบายที่มีความคล้ายคลึงกันได้แก่ ประเทศ
ไทย 4.0 ที่มุ่งเป้าการพัฒนาประเทศไปสู่
ความมั่ งคั่ ง  มั่นคงและยั่ งยืน  การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมที่ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้า (Value-based Economy) การท าให้
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศในโลก
ที่ 1 นโยบายประเทศไทย 4.0 มี กลุ่มเป้าหมาย  
5 ด้าน ได้แก่ 

 1. เกษตร อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ 

 2. สาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยี 
การแพทย ์

 3. เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ 
 4. Digital Technology และ Internet

เชื่อมต่อการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 5. กลุ่ ม อุตสาหกรรมสร้ า งสรรค์ 
วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 
 โดยยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ
ไทย 4.0 แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นได้แก่  
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และ 

การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก เพ่ือท าให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ า และ
กับดักความไม่สมดุล  อย่ า งไรก็ดี  หาก
เปรียบเทียบกับสิงคโปร์ ประเทศไทยยังขาด

ความพร้อมในหลายปัจจัยที่จะขับเคลื่อน
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมของ
บุคลากร ประชากรที่ต้องสร้างความเข้าใจ 
ต้องการการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นและส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ การขาดความเข้มแข็ง
จากภายในประเทศ ความไม่เสถียรของ
ระบบการเมือง ที่ท าให้นโยบายการพัฒนา
ประเทศมีการปรับเปลี่ยนไปตามระบบ หรือ
คณะผู้บริหารประเทศที่ เปลี่ยนไป การที่
รากฐานของประเทศยังไม่แข็งแรง ระบบ
การศึกษาไม่เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนของยุคสมัย 
แ ล ะ ที่ ส า คั ญ ที่ สุ ด  คื อ ศั ก ย ภ า พ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศที่ยังขาดความเข้มแข็ง การวิจัยและ
พัฒนาที่ไม่ตรงกับความต้องการของประเทศ 
เหล่านี้ท าให้การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การ
เป็นประเทศไทย 4.0 เป็นไปได้ยาก  
 ข้อเสนอแนะ 

 นโยบายการขับเคลื่อน Smart Nation  

ของสิงคโปร์ สามารถเป็นต้นแบบส าหรับ
ประเทศไทย 4.0 ได้ในบางมิติ แต่เนื่องจาก
ขนาดของประเทศ สภาวะเศรษฐกิจ จ านวน
ประชากร และศักยภาพของพลเมืองที่
แตกต่างกัน ประเทศไทยอาจจะต้องน า
น โ ยบายบางด้ านมาประยุ กต์ ใ ช้  เ ช่ น  
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของสุขภาพ
และการจัดการเมือง และหากก าหนดให้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็น
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ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น
การสนับสนุนและลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนาที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาประเทศตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 ก็จะท าให้ยกระดับ
ประเทศได้อีกทางหนึ่ง และเนื่องจากการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 จ าเป็นต้องอาศัย
การท างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ  
การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการท างาน
ร่วมกัน โดยแบ่งแยก ก็จะท าให้เกิดความ
เข้มแข็งของภาครัฐ เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ประชากรได้ 
 ทั้งนี้ ไทยและสิงคโปร์มีความสัมพันธ์
อันดีในหลายด้าน การส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างสองประเทศจะท าให้ประเทศ
ไทยได้หุ้นส่วนที่ เป็นประเทศในภูมิภาค
เดียวกัน และยังสามารถขยายความร่วมมือ
ไปสู่ การสร้ างความเข้มแข็ ง ในภู มิภาค
อาเซียนได้อีกด้วย 
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การประยุกต์ใช้ Design thinking เพ่ือขับเคลื่อน Local Economy 

 

สุธิรา แสงวรรณ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 ถอดบทเรียนจากประเทศสิงคโปร์ 
 Smart Government 

 ประเทศสิงคโปร์ มีวิสัยทัศน์การพัฒนา 
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ หรือ 
Smart Nation โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นเมือง
น่าอยู่ระดับโลก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตสูง 
ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี
ส ารสน เทศ  และระบบนิ เ วศทั้ ง ที่ เ ป็ น
โครงสร้าง พ้ืนฐานและปัจจัยเ อ้ือต่าง  ๆ  
เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และ
กระจายความเจริญให้ทั่ วถึงประชาชน  
โดยองค์ประกอบส าคัญที่จะผลักดันให้ประเทศ 
สิงคโปร์ไปสู่ Smart Nation ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
ประกอบด้วย  
 Smart Citizens เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยเปลี่ยนจากการอยู่แบบ 
Individuals เป็น Society เพ่ืออยู่ร่วมเป็น
สังคม และมุ่งสู่การเป็นสังคมแห่งการดูแล 

เอาใจใส่ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางร่วมกัน  
พัฒนาสังคม ประชาชนมีความรู้สึกหวงแหน 
รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของประเทศ  

 Smart Businesses เป็นการประกอบ 
ธุรกิจที่ไม่เพียงใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการประกอบ
ธุรกิจที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม 
การพลิกโฉมธุรกิจ และการสร้างโอกาส 

ในการลงทุนยิ่งขึ้น 

 Smart Government เ ป็ น ก า ร
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน  
โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมศูนย์ข้อมูล (Big 

data)  ที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ 
นอกจากนี้ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ Smart 

Government คือ การเข้าใจลักษณะและ
พฤติกรรมของประชาชน และการดึงผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกหน่วยเข้ามามีส่วนร่วม (People 

centric) เพ่ือให้เกิดความรับรู้  ความเข้าใจ
และความรับผิดชอบในการบริหารประเทศ
ร่วมกัน 
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 Singapore’s Investment 

Model 

 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศพัฒนา
แล้วที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจจาก
การลงทุน โดยมีโมเดลการพัฒนาด้านการ
ลงทุน คือ การเน้นการลงทุนภายในประเทศ
ให้มากกว่าการลงทุนภายนอกประเทศ 
เพ่ือให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน โดยเฉพาะการเน้นการลงทุนจาก
เทคโนโลยีขั้นสูง (W)  

 อย่างไรก็ตาม เมื่อน าโมเดลการพัฒนา
ด้านการลงทุนของประเทศสิงค์โปรมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับประเทศไทย พบว่า ประเทศไทย 
ซึ่งเป็นประเทศก าลังพัฒนาและติดกับดัก
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) นั้น  
จากโมเดลดังกล่าว ประเทศไทยจ าเป็นที่
จะต้องเพ่ิมการลงทุนที่เกิดจากการด าเนิน
ธุรกิจจากภายในประเทศ (X) เพ่ือเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจจาก
ภายในประเทศเสียก่อน หรือที่ เรียกว่า 
Local Economy 

 ดั งนั้น  จากบทเรียน ความรู้ และ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  ณ 
สาธารณรัฐสิงค์โปรข้างต้น สามารถน ามา
วิเคราะห์กับบริบทของประเทศไทยได้ว่า 
การที่ประเทศไทยจะสามารถก้าวข้าม

ประเทศรายได้ปานกลางได้จ าเป็นที่จะต้อง
เน้นการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจจาก
ภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อ
เป็นรากฐานที่ม่ันคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจ
ของประ เทศ  โดยยึ ดประชาชน เป็ น
ศูนย์กลาง (People centric) ทั้งนี้ จึงต้อง
มีแผนงานและแนวทางการด าเนินงาน 

ที่ชัดเจนที่ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
เพื่อให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง
อย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานภาครัฐ
ที่จะเป็น SMART Government จะต้องมี
บทบาทส าคัญที่จะผลักดันให้เกิดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจจากภายในประเทศได้ 
 แนวคิดการประยุกต์ ใช้  Design 

thinking เพื่อขับเคลื่อน Local Economy  
ของประเทศไทย 

 เหตุผลความจ าเป็น 

 ปัจจุบันรัฐบาลมีแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้
มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายใน 
ประเทศอย่างยั่ งยืน (Local Economy) โดย
มุ่งเน้นการส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพและ
การสร้างโอกาสในอาชีพ และการพัฒนา 

ในเชิงพ้ืนที่  เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
ยกตัวอย่างเช่น การจัดท าแผนทิศทางการ
พัฒนาภาค เพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติ 
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ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง ให้สอดคล้องกับ
ภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่  รวมทั้ง การด าเนิน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของส่วนราชการ 
โดยเน้นกิจกรรมด าเนินการในพ้ืนที่ ทั้งใน
ระดับต าบลและหมู่บ้าน โดยบูรณาการ 

การท างานร่วมกัน ตามแนวทางการท างาน
แบบประชารัฐ และขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม 

เพ่ือพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน 

 ถึงแม้ว่าการด าเนินงานตามแนวทาง
ข้างต้นได้เน้นและให้ความส าคัญกับการยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People centric) 
มากขึ้น โดยมีการเก็บข้อมูลและส ารวจความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาและการรับฟังความคิดเห็นอยู่บ่อยครั้ง 
อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงมีช่องว่างของการ
พัฒนาที่ยังไม่ตรงจุด และยังไม่ตอบโจทย์
ความต้องการและความจ าเป็นของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง จึงท าให้ทรัพยากร
และงบประมาณ ( Input) ที่ส่วนราชการ
ได้ รับจัดสรรให้ด า เนินโครงการต่าง  ๆ  
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเท่าที่ควร 
(Output) 
 ด้วยเหตุนี้ การประยุกต์ใช้ Design 

thinking จึงเป็นกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ 
อย่างหนึ่งที่จะท าให้แผนงานโครงการ 

ต่าง ๆ ของส่วนราชการสามารถตอบโจทย์

เพื่ อขับ เคลื่ อน  Local Economy ให้ มี
ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
 ก า ร คิ ด เ ชิ ง อ อ ก แ บ บ  ( Design 

Thinking) 
  การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  
คือ กระบวนการทางความคิดที่เกิดจากความ
เข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง อาศัยคน
เป็นศูนย์กลาง และน าความคิดสร้างสรรค์
จากผู้มีส่วนได้เสียหลาย ๆ กลุ่ม มาต่อยอด
และพัฒนาเป็นนวัตกรรมกลยุทธ์ /แนวทาง 
การแก้ไขปัญหาที่จะน าไปใช้ได้จริง ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม โดย Design Thinking 
ประกอบด้วย กระบวนการหลัก 5 กระบวนการ 
ได้แก่  
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  1. Empathize :  การเข้าใจปัญหา 
เข้าถึงผู้คนและพ้ืนที่ เป็นการศึกษาและท า
ความเข้าใจสภาพสังคมและภูมิศาสตร์ของ
แต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ 

 2. Define: การระบุความต้องการ
และความเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ โดย
จะต้องมองความสัมพันธ์แบบองค์รวมเพ่ือน า 
ไปสู่สาเหตุของปัญหาและการระบุความ
ต้องการที่แท้จริงว่า กลุ่มเป้าหมายและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับมีความต้องการ
อะไร เพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาได้
ตรงจุด 

 3. IDEATE: การหาแนวทางแก้ปัญหา 
โดยการระดมความคิดเห็นและต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งแนวคิดที่ได้ในขั้นตอนนี้ จะมา
จากมุมมองที่หลากหลาย ทั้งแนวคิดที่เลิศล้ า
และแนวคิดที่เรียบง่าย มาประยุกต์/ปรับ
ผสมกันให้เป็นแนวคิดที่ เป็นนวัตกรรมที่
สามารถท าให้เกิดขึ้นได้จริงและเกิดประโยชน์ 
กับคนในพ้ืนที ่
 4. Prototype: การพัฒนาต้นแบบ 
โดยการน าข้อมูล/แนวทางที่ได้ระดมความ
คิดเห็นข้างต้นมาออกแบบ และคิดค้นให้เป็น
สิ่งที่สามารถด าเนินการได้จริง 
 5. TEST : การทดสอบให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ รวมทั้งการน าความรู้ใหม่ 

หรือผลการด าเนินงานที่ผ่ านมา มาปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางการประยุกต์ใช้  Design 

Thinking 

 การประยุกต์ใช้ Design Thinking จึง
เป็นกระบวนการคิดเพ่ือขับเคลื่อน Local 

Economy ให้มีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ 
ดังนั้น ภาครัฐในฐานะที่ เป็น Facilitator 

สามารถท าได้โดยการเชิญกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการระดมสมองเ พ่ือพัฒนาความคิด 

เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา/การพัฒนาในพ้ืนที่ และน าไปสู่การ
จัดท าแผนงานโครงการของส่วนราชการ  
เ พ่ือด าเนินโครงการให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของคนที่ พ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง ใน
รายงานนี้ จึงขอยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้
แนวทาง Design Thinking เพ่ือพัฒนาการ
ผลิตภาคเกษตรกรรม ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่หนึ่ง Empathize :  การเข้าใจ
ปัญหา เข้าถึงผู้คนและพ้ืนที่ โดยควรศึกษา
ถึงสถานการณ์ของภาคเกษตรในปัจจุบัน 
รากฐานของการพัฒนาเกษตรกรรมของ
ประเทศไทยคืออะไร บุคลากรในภาคเกษตร
ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดบ้าง 
ท าไมเกษตรกรส่วนใหญ่จึงมีรายได้ในระดับต่ า  
มีปัญหาหนี้สิน และขาดที่ดินท ากิน ท าไม
ผลผลิตทางการเกษตรจึ งมีความเสี่ ย ง
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ทางด้านราคา และผลผลิตล้นตลาด รวมทั้ง
อะไรเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการ
ยกระดับขีดความสามารถของภาคเกษตร 
โดยในขั้นตอนนี้ สิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจ 
จะประกอบด้วย สถานการณ์ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ที่ส่ งผลให้ เกิดการ 

หลอมรวมเป็นสภาพปัญหาในปัจจุบัน 

 ขั้นตอนที่สอง Define:  การระบุ
ความต้ องการและความ เข้ า ใจปัญหา 

อย่างถ่องแท้ โดยควรมองลึกลงไปถึงสาเหตุ
ของปัญหา อาทิ ผลผลิตที่ล้นตลาดมีสาเหตุ
มาจากการขาดการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม 
หรือการที่เกษตรกรไม่สามารถน าผลผลิต 

ไปขายให้แก่โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรได้  
จึงท าให้มีผลผลิตตกค้างเป็นจ านวนมาก  
ซึ่ งหากมองถึงปัญหาที่ แท้จริ งจะพบว่า 
เกษตรกรยังคงพ่ึงพาโรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ือแปรรูปผลผลิต แต่แท้จริงแล้ว เกษตรกร
สามารถแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้วยตนเองในเบื้องต้นได้ โดยในขั้นตอนนี้ 
จ าเป็นที่จะต้องเข้าใจ และรวบรวมข้อมูล
ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับไว้อย่าง
ครบถ้วน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา
ในขั้นตอนต่อไป 

 ขั้นตอนที่สาม IDEATE : การหาแนวทาง
แก้ปัญหา โดยการระดมความคิดเห็นและ 

ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์จากกลุ่มเป้าหมาย 

ทุกระดับ ซ่ึงกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้อย่าง
มีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อมีคนเป็นศูนย์กลาง 
และเข้ า ใจสภาพปัญหาและผู้ มีส่ วนได้ 
ส่วนเสียอย่างถ่องแท้แล้ว จากตัวอย่างข้างต้น 
แนวทางการปัญหาเรื่องผลผลิตล้นตลาด 
อาจท าได้โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้
เกษตรกร เ พ่ือให้หันมาสามารถแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

ได้เอง จึงท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยไม่จ าเป็น
ที่จะต้องรอการส่งผลผลิตเข้าสู่ โรงงาน
อุตสาหกรรม โดยการอบรม/บ่ม เพาะ 

การเปลี่ ยนผ่ านจากการท าการเกษตร  
มาเป็นการท าธุรกิจการเกษตร หรือการสร้าง
โรงงานต้นแบบแปรรูปการเกษตรในพ้ืนที่ 
เป็นต้น ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหา/การ
พัฒนาในขั้นตอนนี้ ส่วนราชการสามารถ
น าไปใช้ เป็นแผนยุทธศาสตร์ /มาตรการ
เชิงกลยุทธ์ เพ่ือจัดท าเป็นแผนงานโครงการ
ในขั้นตอนต่อไป 

 ขั้นตอนที่สี่  Prototype: การพัฒนา
ต้นแบบ  โดยน าแนวทางแก้ ไ ขปัญหา 

ที่ตกผลึกแล้วมาหาวิธีด าเนินการให้ได้ผลจริง  
ซึ่ ง ใ น แ ต่ ล ะ แ น ว ท า ง อ า จ มี วิ ธี ก า ร ที่
หลากหลาย อาทิ การบ่มเพาะเกษตรกรให้
เปลี่ยนผ่านจากการท าการเกษตรเป็นการท า
ธุรกิจการเกษตร ควรมีวิธีการ/กิจกรรม
อะไรบ้าง เช่น การอบรมการแปรรูปเพ่ือ
สร้างมูลค่าเ พ่ิมให้แก่ผลผลิต การสร้าง
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เกษตรกรต้นแบบ (Role Model) เป็นต้น 
ทั้งนี้  ในขั้นตอนนี้จะต้องพิจารณาด้วยว่า 
ผลส าเร็จที่จะได้จากการด าเนินตามแนวทาง
นี้นั้น ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเกษตรกรได้
มากน้อยเพียงใด และสามารถแก้ไขปัญหา
ตามที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งส่วนราชการจะ
สามารถน าไปจัดท าเป็นแผนงานโครงการ 
วิธีการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ต่อไป 

 ขั้นตอนที่ห้า TEST : การทดสอบ 
โดยการน าแผนงานโครงการในขั้นตอนที่สี่
ไปสู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ ในขั้นตอนนี้เมื่อ
ได้ผลการด าเนินแล้ว จะต้องพิจารณาว่าผลที่
ได้รับตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เช่น รายได้

ของเกษตรเพ่ิ มขึ้ นเท่ าไหร่  ราคาผลผลิ ต  
ทางการเกษตรมีเสถียรภาพเพ่ิมขึ้นไหม  
ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดได้มากน้อย
เพียงใด ซึ่ งสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงความมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดสรร
ทรัพยากรและงบประมาณของภาครัฐเพ่ือ
ด าเนินโครงการ และน าไปสู่การพิจารณาว่า
ควรมีการด าเนินโครงการต่อไป หรือควร
ปรั บกิ จกร รมของ โคร งการ ให้ มี ค ว าม
เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายนี้จะ
น า ไปสู่ ก า ร ว า งแผน เชิ ง น โ ยบายขอ ง
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จากภายในประเทศได้เป็นอย่างด ี
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 โดยสรุป จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้
เห็นถึงบทเรียนจากประเทศสิงค์โปร์ และ
น ามาสู่แนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง  (Local 

Economy) ดังนั้น การประยุกต์ใช้ Design 

Thinking จึ งมีความส าคัญ เป็นอย่ างยิ่ ง  
เพ่ือหน่วยงานสามารถเข้าใจสภาพปัญหา
ของพ้ืนที่ เข้าถึงสภาพภูมิสังคม และถอด
เป็ น แผน ยุ ท ธ ศ าส ตร์ / ม าต รก า ร ขอ ง
หน่วยงาน เ พ่ือส่วนราชการจะได้จัดท า
แผนงานโครงการ กิจกรรม ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ต่อไป เพ่ือให้มีการด าเนินการในพ้ืนที่อย่าง
ตรงจุดและตอบโจทย์ความต้องการของคน
ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ 
ผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ สามารถ
น ามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเป็นโครงการ
ที่มีความเหมาะสมยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งหลักการ
ดังกล่าวนี้จะสอดคล้องกับเข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา : วิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ
ในระดับพ้ืนที่มีความเข้มแข็ง เป็นรากฐาน
ของประเทศต่อไป 
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แนวคิดการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ สู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

 

อภิญญา ปิ่นแก้ว   
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 สิงคโปร์นับเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
ความเจริญสูงสุดแถวหน้าของโลก ถึงแม้ว่า
สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก 
และมีข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
แต่ด้วยสถานที่ตั้งที่เป็นเมืองท่า ประกอบกับ
รัฐบาลมีความเข้มแข็ง มีนโยบายที่ให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท า
ให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางพาณิชย์ที่ส าคัญ  
เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าหลักในแถบเอเชีย 
และกลายเป็นศูนย์กลางการเงินที่ใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก ปัจจัยที่ท าให้สิงคโปร์
ประสบความส าเร็จได้แก่ 

 ระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพและ
คุณธรรมของภาครัฐ สิงคโปร์เป็นประเทศที่มี
ความมั่นคง และมีปัญหาทางด้านการคอร์รัปชั่น 
ค่อนข้างน้อย ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือ 

และได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติ 
สามารถด าเนินนโยบายระยะยาวได้อย่าง
ต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ เกิดการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว  

 ภูมิประเทศเอ้ืออ านวยต่อการเดินเรือ 
เนื่องด้วยการขนส่งสินค้าทางเรือที่เป็นธุรกิจ
ส าคัญของนานาประเทศ เมื่อมีการเดินเรือ
ทางไกลมาจากประเทศต่าง ๆ เรือขนส่ง
สินค้าจ านวนมากจะมีจุดแวะพักที่สิงคโปร์ 
จึงท าให้เกิดการจ้างงาน มีการหมุนเวียนเงิน
ภายในประเทศ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ 

ในประเทศเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี 
 บุคลากรมีความสามารถและระเบียบ
วินัยสูง คืออีกหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ท าให้
สิงคโปร์ก้าวไปสู่ความส าเร็จ โดยมีการ
พัฒนาและยกระดับการศึกษาของประชากร
กลุ่ ม เยาวชนและนักศึกษา  ซึ่ งสิ งคโปร์ 
มีการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาสูง
เป็นอันดับ 2 รองจากงบประมาณด้าน
การทหาร เนื่องจากเป็นประเทศที่ ไม่มี
ทรัพยากรมากนัก รัฐบาลจึงมุ่ งเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการ
แข่งขัน เป็นคนมีระเบียบวินัยสูง มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ท าให้
องค์กรต่าง ๆ ในสิงคโปร์ทั้ งภาครัฐและ
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เอกชนเติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 
 ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์มี
แผนพัฒนาประเทศ Intelligent Nation 

2015 เป็นนโยบายเพ่ือวางรากฐานระบบ 
สื่อสารและสารสนเทศของประเทศให้แข่งขัน
ได้ในระดับโลก โดยการมีพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมให้ทันสมัย ประกอบกับ
ภาครัฐให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพลเมืองในด้านเทคโนโลยี 
 ปัจจุบันสิงคโปร์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์
เ พ่ื อ ก้ า ว สู่  “ Smart Nation”  โ ด ย น า
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต มาประยุกต์และปรับใช้
เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of Things : IoT)  
ภายใต้วิสัยทัศน์ everyone, everything, 

everywhere and all the time (E3A)  
ซ่ึงหมายถึง ทุกคนจะได้เข้าถึงและรับบริการ
ทุกอย่างที่ต้องการ ครอบคลุมทุก พ้ืนที่
ตลอดเวลา เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชาชน ปรับแก้ปัญหาด้านการคมนาคม 
ความแออัดของประชากร ความชราภาพของ
ประชากร และด้านการสาธารณสุข เพ่ือให้
สิงคโปร์เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าท างาน และเต็ม
ไปด้ ว ยค ว า มสุ ข  ซึ่ ง ปั จ จุ บั น สิ ง ค โ ป ร์ 
ได้ด าเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่
การเป็น Smart Nation ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ดังนี้ 

 Smart Housing Development 

Board (HDB) โดยหน่วยงานดูแลที่อยู่อาศัย
ของประชาชน จะบริหารจัดการเมืองและ
พัฒนาที่อยู่อาศัย  มีการวางยุทธศาสตร์เมือง
ที่มีความก้าวหน้าทันสมัย เ พ่ือปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีและมีความสุข  
โดยมีการกระจายความเจริญไปในแต่ละ
พ้ืนที่ให้มีพ้ืนที่อยู่อาศัย สถานศึกษา สถานที่
ท างาน สวนสาธารณะ โรงพยาบาล จุดขนส่ง
สาธารณะ และห้างสรรพสินค้าหรือร้าน
สะดวกซื้อ ในสัดส่วนที่พอเหมาะ ลดความ
แออัดและการกระจุกตัวของความเจริญ 
นอกจากนี้ ยั งจัดให้ประชาชนที่มีความ
หลายหลากทางเชื้อชาติ เช่น จีน มาเลเซีย 
อินเดีย และเชื้อชาติอื่น ๆ อยู่ร่วมกันได้อย่าง
มีความสุขและสามารถเข้าถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน  
 สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สะอาด
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตามท้องถนนจะไม่มี
ขยะหรือรถเข็นจ าหน่ายสินค้าบนทางเท้า 
เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี เกือบ
ครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่บนพ้ืนดินของสิงคโปร์  
ถูกปกคลุมไปด้วยพ้ืนที่สี เขียว ถึงแม้จะมี
อุณหภูมิใกล้เคียงกับประเทศไทย แต่ในช่วง
เวลากลางวันยังคงรู้สึกเย็นสบายในขณะที่
เดินทางกลางแจ้ ง  รวมถึ ง เป็น เมืองที่มี 
ภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด ร่มรื่น เนื่องจาก
ภาครัฐมีการจัดการวางแผนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ 

128 



สีเขียว การใช้กฎหมายที่เข้มงวดในการรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะ ประกอบกับ
ประชาชนมีระเบียบวินัยและมีจิตส านึกต่อ
ส่วนรวมสูง จึงท าให้สิงคโปร์เป็นเมืองที่
สวยงามและน่าอยู่เมืองหนึ่ง 
 Smart Mobility สิงคโปร์มีการจัดการ
ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงการ
เ ดิ น ท า ง ข อ ง ร ะ บ บ ข น ส่ ง ส า ธ า ร ณ ะ 

ทุกประเภทและให้บริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
มีระบบรถไฟฟ้าที่มีความยาวเกือบ 160 

กิโลเมตร เชื่อมโยงพ้ืนที่ทางเหนือ ใต้ ตะวันออก 
และตะวันตก เป็นเครือข่ายครอบคลุมทั้ง
ประเทศ ท าให้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใน
สิงคโปร์มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สูงมาก เพราะสามารถเข้าถึงย่านส าคัญ ๆ 
ของสิงคโปร์ได้เกือบทุกจุด มีระบบขนส่งที่
ตรงเวลา สร้างความสะดวกในการเดินทาง  
จึ งท า ให้ประชาชนนิยมใช้ ระบบขนส่ ง
สาธารณะมากกว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัว  
ช่วยลดปัญหาเรื่องมลภาวะ การจราจรติดขัด 
สามารถก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการ
เดินทางได้  นอกจากนี้สิงคโปร์ยังใช้บัตร  
EZ- Link Card ในการ เดินทางโดยสาร
รถไฟฟ้าและรถประจ าทางทุกเส้นทาง อีกทั้ง
ยังสามารถใช้บัตรใบเดียวกันในการซื้อของ
ตามร้านสะดวกซ้ือได้อีกด้วย 

 โครงการพัฒนา Application ต่าง ๆ 
เช่น My transport Application เป็น 

Application ที่ช่วยวางแผนการเดินทาง 
แสดงหมายเลขรถประจ าทาง หรือเส้นทาง
การไปยังจุดหมายปลายทาง และการส่ง
สัญญาณเตือนก่อนถึ งสถานีปลายทาง 
ให้ผู้ใช้บริการทราบ เป็นต้น  
 Smart Healthcare ทางโรงพยาบาล 
Changi General Hospital ได้มี การออก 
แบบวางแผนพ้ืนที่การท างานเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกและความปลอดภัยในการ
ให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ เข้ามารับบริการ 

กั บทา ง โ ร งพยาบาล  มี ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
ตรวจสอบอาการทางโทรศัพท์ บริการให้
ความรู้และการดูแลสุขภาพผ่านทีมพยาบาล
ผู้ดูแลทางโทรศัพท์ เพ่ือลดภาระของผู้ป่วย 

ที่ไม่สะดวกเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล  
มีการน านวัตกรรม โดยใช้หุ่นยนต์มาช่วยใน
การดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของ 
ผู้ป่วย รวมถึงทางโรงพยาบาลยังมีการออกแบบ
ห้องพักให้เสมือนเป็นบ้านของผู้ป่วย เช่น  
มีห้องครัว ห้องนั่งเล่นดูโทรทัศน์ และสวนหย่อม
ขนาดเล็ก เพ่ือให้ผู้ป่วยได้มีกิจกรรมและการ
เคลื่อนไหว ช่วยให้ร่างกายมีการฟ้ืนฟูได้
รวดเร็ว และยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
รักษาให้ดียิ่ งขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลยังให้
ความส าคัญกับประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้
ทดสอบระบบมอร์นิเตอร์ผู้สูงอายุในบ้าน ติดตั้ง 
Home Sensors เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหว 
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หากเกิดความผิดปกติจะส่งสัญญาณเตือนไป
ยังลูกหลานหรือญาติได้ทันที 
 โครงการต่าง ๆ ที่ประเทศสิงคโปร์ได้
ด าเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียง
บางส่วนที่อยู่ในแผนพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็น Smart Nation อย่าง
เต็มรูปแบบ เมื่อวิเคราะห์ถึงแนวคิดและ 

กลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์  
จะเห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์ให้ความส าคัญ
กับประชาชน โดยบริหารประเทศภายใต้
แนวคิด People – Centric มุ่งเน้นประชาชน 

เป็นศูนย์กลาง มีการวางแผนและบูรณาการ 

การด าเนินงานโดยมองภาพองค์รวม เชื่อมโยง 
การแก้ปัญหาในแต่ละจุด น าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาปรับใช้  ( IoT) มีการรวบรวม
ข้อมูล (Big data) จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรต่าง ๆ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ 
ในการพัฒนาการบริการภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตพลเมือง สร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ  

 จากโครงการต้นแบบของสิงคโปร์ 
ประเทศไทยสามารถน ามาปรับใช้เพ่ือพัฒนา
ระบบการบริการภาครัฐได้ดังนี้ 
 1. ประเทศไทยมีความแออัดของ
ประชากรและความเจริญกระจุกตัวอยู่ 
ตามเมืองหลวงและชุมชนเมืองต่ า ง  ๆ 

เนื่องจากไม่มีการจัดวางผังเมืองอย่างเป็น
ระบบ  คว าม เ จ ริญ เข้ า ถึ ง ชุ มชน เมื อ ง 

อย่างไม่เท่าเทียมกัน ท าให้เกิดการอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานของประชากรในเขตพ้ืนที่
ชนบทเข้ามาในเขตเมืองมากขึ้น เมื่อในเขต
เมืองมีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้น 
จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหา
ความแออัดของที่อยู่อาศัยและสถานที่ท างาน 

ในเขตเมือง ปัญหาการจราจรติดขัด และ
ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐจึงควร
มีการวางผังเมืองในเขตพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นใหม่
หรือยังไม่มีความหนาแน่นของประชากรและ
สิ่ งปลูกสร้าง เริ่มจัดท าแผนการบริหาร 

จัดการเมือง ก าหนดให้มี พ้ืนที่อยู่อาศัย 
สถานศึกษา สถานที่ท างาน สวนสาธารณะ 
โรงพยาบาล จุดขนส่ งสาธารณะ และ
ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ ในสัดส่วน 

ที่พอเหมาะ โดยอาจจะเริ่มจากพ้ืนที่ปริมณฑล หรือ
พ้ืนที่ต่างจังหวัดที่เริ่มมีการขยายตัว เพ่ือเป็น
การวางรากฐาน ลดการกระจุกตัวและ
กระจายความเจริญไปตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ของ
ประเทศ รวมถึงมีการส ารวจและจัดหา
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น ระบบประปา  
ระบบไฟฟ้า และระบบการจัดการของเสีย  
ให้ครอบคลุมเข้าถึงทุกพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นการสร้างความเท่าเทียมกันของประชากร 
แต่ละพ้ืนที่มากขึ้น  และเพ่ือเป็นการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนต่อไปใน
ระยะยาว  
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 2. ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการ
พัฒนาระบบการขนส่งเป็นจ านวนมาก แต่
โครงการขนส่งต่าง ๆ ยังเป็นเพียงการอ านวย
ความสะดวกเพียงแค่จุดใดจุดหนึ่ง หน่วยงาน
ภาครัฐด้านการคมนาคมควรมีการวางแผน
พัฒนาการจัดการระบบขนส่งสาธารณะให้มี
ความครอบคลุมและเชื่อมโยงในทุกจุดส าคัญ 
เช่น สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งสายใต้ 
สนามบินดอนเมือง มีการวางแผนก่อนการ
ด าเนินการก่อสร้าง โดยค านึงถึงความสะดวก
ในการเดินทางและการเปลี่ยนถ่ายเส้นทาง
ระหว่างประเภทด้วย เนื่องจากหากมีการ
ด าเนินการสร้างระบบขนส่งเป็นเพียงบางจุด 
แต่ไม่ได้ค านึงถึงการเดินทางในภาพรวมที่
จ ะต้ อ งมี กา ร เปลี่ ยนถ่ า ย เ ส้ นทา งของ
ประชาชน ก็จะท าให้โครงการที่จัดสร้างไม่
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง  
ควรมี การร่ วมมือระหว่ างระบบขนส่ ง
สาธารณะ จัดท าบัตรโดยสารที่ใช้ได้กับระบบ
ขนส่ งทุกประเภท เช่น รถไฟฟ้า BTS MRT  
รถโดยสารประจ าทาง เป็นต้น เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวก ให้ แก่ ประชาชน  
ประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมถึงมีการ
พัฒนาการบริ ก า รขอ ง เ จ้ า หน้ าที่ ใ ห้ มี
มาตรฐาน ค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชน
เป็นหลัก หากสามารถปรับปรุงได้ตามแนวทาง
ดังกล่าว จะท าให้ประชาชนเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ช่วยลดปัญหา

การจราจรติดขัด ลดมลพิษ และการสูญเสีย
พลังงานจากสภาพปัญหารถติด ช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เข้า
มายังประเทศไทยมากขึ้น 

 3. สังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Aging Society) ปัญหาด้านการ
สาธารณสุขหรือสุขภาพของผู้สูงวัยจึงเป็นอีก
หนึ่งประเด็นส าคัญ ที่ภาครัฐจะต้องเตรียม
รับมือและหาแนวทางในการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยใน
การรักษา มีการจัดเก็บประวัติและข้อมูลของ
ผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์แทนการเก็บใน
รูปแบบแฟ้มประวัติ เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และประมวล
ผลการรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ควร
มีการพัฒนาระบบการให้บริการดูแลรักษา
และให้ค าปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์และ
ทางโทรศัพท์  มีการจัดท า  Application  

ให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงวัยมีความเข้าใจ
และสามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเองได้ใน
เบื้องต้น ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาความ
แออัดของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล และ
ช่วยลดปัญหาการเดินทางของผู้สูงอายุที่
อาจจะเคลื่อนไหวล าบากเพ่ือมาพบแพทย์ 
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รวมถึงท าให้ผู้สู งวัยรู้สึกว่าสามารถดูแล
ตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัว 

 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังก้าวสู่ Thailand 

4.0 โดยรัฐบาลมีนโยบายผลักดันเพ่ือให้
ประเทศไทย ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) ลดความเลื่อมล้ า
ของรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้นและเกิดความเท่าเทียม 
ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา
ประเทศด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ประชาชน 
รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เ พ่ือให้ 
ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  
 จากการที่ได้ไปฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาประเทศ
ไปสู่การเป็น “Smart Nation” จึงได้น า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จัดท า
เป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาและน ามา
ประยุกต์ใช้กับองค์กร ภาคราชการ และ
ประเทศไทย ดังนี้ 
 1. การน าเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
และสื่อดิจิทัล (IoT) มาปรับและประยุกต์ใช้
ในการบริการของภาครัฐ เพ่ือช่วยในการ
ท างานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน 

การท างาน และประมวลผลข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย ามากขึ้น  

 2. การรวบรวมข้อมูล (Big data) ที่
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ น ามาเป็นแหล่งข้อมูล
ในการปฏิบัติงาน มีการเชื่อมโยงและแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง
และภาคส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุน
การด า เนินงานและประยุกต์ ใช้ ในส่ วน
ราชการและองค์กรต่าง ๆ  

 3. การส่งเสริมและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน 
การศึกษา เพ่ือให้เกิดการน าผลการศึกษา 
วิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการ
ท างาน การให้บริการสาธารณะ และการ
ด าเนินงานของภาคธุรกิจ เพ่ือให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 
 4. การให้ความส าคัญกับการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา 
รวมถึ งระบบการศึกษาสายอาชีพและ
การศึกษานอกระบบ ส่งเสริมให้ประชาชน 

มีการศึกษาเรี ยนรู้ อย่ า งต่อ เนื่ องทั้ ง ใน 

และนอกห้องเรียน มีการวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านความรู้และทักษะ
ในการท างาน เพ่ือให้สอดรับกับสภาวการณ์
และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

เตรียมพร้อมทรัพยากรบุคคลซึ่งจะเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 หากประเทศไทยมีการรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยี 
อินเทอร์เน็ต และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้
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ในการพัฒนาการบริหารจัดการ พัฒนา
ประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการประสานความ
ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ภ า ค รั ฐ  ภ า ค เ อ ก ช น 
ประชาชน และสถาบันการศึกษา ประกอบ
กับทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจในการบูรณา
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ประเทศไทย
จะสามารถก้าวสู่การเป็นประเทศผู้น าในด้าน
เศรษฐกิจได้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ตลอดจน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี น าไปสู่เป้าหมาย
การ เป็ นประ เทศที่ เ ติ บ โ ตอย่ า งมั่ น ค ง 
เศรษฐกิจรุ่ งเรืองมั่งคั่ ง และประชาชนมี
ความสุขอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

133 



 “ปรับกระบวนคิด พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

(MindShift – achieve sustainable development  

with mindset shifting approach)” 

 

อิสริยา ชัยรัมย์  
นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ  
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 

 จากการเข้ าร่ วมอบรมและดู งาน  
ณ ประเทศสิงคโปร์ ท าให้ตระหนักถึงพ้ืนฐาน
ความส าเร็จในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ
สิงคโปร์ ทั้งในด้านสาธารณูปโภค คุณภาพ
ชีวิตประชาชน และองค์ประกอบทางสังคม 
ว่ามาจากฐานระบบความคิดของชาวสิงคโปร์
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในกิจการและกิจกรรม 

ในชีวิตประจ าวัน ความทะเยอทะยานที่ถูก
ปลูกฝังและความเชื่อที่ว่าบุคคลจะประสบ
ความส าเร็จมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ต้องเริ่มจาก
ความพยายามในการขวนขวายความรู้และมุ่ง
พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐ
เป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมและกระจายโอกาสใน
การเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นระบบและมี
ความเหมาะสมตามความต้องการของ
ประชาชน การสร้างพ้ืนที่และให้โอกาส
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเพ่ือพัฒนาประเทศซึ่งถือ
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินนโยบาย
ประสบความส าเร็จ จากข้อสังเกตข้างต้น 

จะเห็นได้ว่า ความส าเร็จในเชิงนโยบายของ
ประเทศสิงคโปร์ที่เกิดขึ้นนั้นมีพ้ืนฐานจาก
กระบวนคิดที่เชื่อมั่นในการสร้างสรรค์ให้เกิด
การพัฒนาได้จากการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
อย่างจ ากัดในประเทศ มุ่งเน้นความส าเร็จ
ของส่วนรวมของผู้ด าเนินนโยบาย ผู้ปฏิบัติ 
โดยมีประชาชนผู้มีส่วนร่วมและภาคเอกชน
เป็นก าลังหลักส าคัญในการขับเคลื่อนและ
ตอบสนองนโยบายภาครัฐ แสดงให้เห็นถึง
กระบวนคิดเชิงสร้างสรรค์ (growth mindset)  
ในระดับการตัดสินใจในระบบของประเทศ 
ชุมชน ครัวเรือน และระดับปัจเจก นอกจากนี้  
ยังมีการส่งเสริมกระบวนคิดริเริ่มประกอบการ 
(entrepreneurial mindset)  มุ่ ง เน้นการ
สร้างและแสวงหาโอกาส ส่งเสริมการคิดค้น
นวัตกรรม มุ่งสร้างและเพ่ิมมูลค่า และใช้
เทคโนโลยี เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพระบบ
สาธารณูปโภคและบริการมวลชน อ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน  
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 เ พ่ือให้การด าเนินนโยบายพัฒนา
ประเทศเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้ เขียนมี
ความเห็นว่าควรเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโดย
ปรับพ้ืนฐานระบบการคิด (mindset shifting)  
ของผู้มีส่วนร่วมในระบบโดยองค์รวม ให้มี
ความเชื่อมั่นในผลประโยชน์อันจะเกิดจาก
การคิดมุ่งประสิทธิผล การพัฒนาศักยภาพ
บุคคลและระบบการท างาน การปฏิบัติงาน
ร่วมกันโดยค านึงถึงประโยชน์แก่ระบบใหญ่
สูงสุดว่าจะส่งผลดีต่อระบบในระดับรองลงมา 
และสร้างประโยชน์ในระดับปัจเจก และค านึงถึง 
ผลกระทบจากกิ จกรรมของหน่ วยงานตน  
ต่อองคาพยพอ่ืนในระบบ การสร้างสังคมที่มี
คุ ณ ภ า พชี วิ ต ที่ ดี ซึ่ ง จ ะ ส า ม า รถ ดึ ง ดู ด 

นักลงทุนที่มีศักยภาพการลงทุนสูงเข้ามาเพ่ือ
สร้างงานและรายได้ให้แก่คนในประเทศ
นอกเหนือไปจากการลงทุนในประเทศก าลัง
พัฒนาของนักลงทุนสิงคโปร์ ทั้งนี้ ผู้เขียน 

ขอยกตัวอย่างบางส่วนจากการอบรมและดูงาน 
Smart Cities – Smart Government ที่
เห็นว่าสามารถน ามาปรับใช้กับระบบใน
ประเทศไทย จากการ ดังนี้ 
 1. Smart Nation 

 นโยบายการพัฒนาประเทศเพ่ือมุ่งสู่
สมาร์ทเนชั่นของสิงคโปร์นั้น มี พ้ืนฐาน 

มาจากระบบความคิดมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรในภาพรวมโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
และได้รับประโยชน์และความสะดวกสบายที่

จับต้องได้ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในสังคมและมีแนวทางการด าเนินนโยบาย
อย่างเป็นรูปธรรมและบูรณาการหน่วยงาน 

ที่ เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งใน
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน สนับสนุนการน า
เทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน
แพลต ฟอ ร์ ม  น วั ต ก ร รมหุ่ น ยนต์ แ ล ะ
ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  เ พ่ื อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

การท างานของระบบต่าง ๆ และอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยรัฐในฐานะผู้ให้
นโยบายเป็นผู้ เริ่มลงทุนหรือเป็นตัวกลาง
ประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานในส่วน
ของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ร ะบบนิ เ ว ศที่ เ หม าะสมต่ อกา รล งทุ น  
ทั้งส าหรับนักลงทุนในประเทศและนักลงทุน
ต่างประเทศ นอกจากนี้ภาครัฐยังมุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการท างาน
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ ใช้บริการและสมาชิกชุมชน 
นอกจากนีย้ังมีการบูรณาการนโยบายที่จะมุ่ง
เสริมโครงการมุ่ ง เป้าต่าง  ๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จ 

 2. Smart Healthcare 

 เป็นการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและ
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ 
ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือรองรับสังคม
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ผู้สู งอายุ  ในส่วนของโรงพยาบาลได้น า
เทคโนโลยีและหุ่นยนต์มาช่วยในการท างาน
และวางระบบการดูแลและฟ้ืนฟูผู้ป่วยแบบ
องค์รวม กล่าวคือ มีระบบเพ่ือฟ้ืนฟูผู้ป่วยทั้ง
สภาพร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้มั่นใจว่า
สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้อย่างสมบูรณ์ 
การน าปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการส่งเสริม
การใช้ชีวิตประจ าวันของผู้สู งอายุให้ท า
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีและการ
ออกแบบที่อยู่อาศัยที่มีการน าเทคโนโลยีมา
ประสานกับระบบต่าง ๆ ในบ้านให้เหมาะกับ
กิจกรรมของผู้สูงอายุและเอ้ือในการติดต่อ
กับลูกหลานกรณีต้องการความช่วยเหลือ 
การน าหุ่นยนต์และระบบดิจิทัลมาช่วยลด
ภาระงานเอกสารและการจัดการภายใน
โรงพยาบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบและ
ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ 
 3. Smart Housing Development 

Board (HDB)  
 เป็นการน าเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม 

มาอ านวยความสะดวกประชาชนผู้รับบริการ
และเป็นลูกค้าของ HDB ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ด้านการเคหะของสิงคโปร์ มีหน้าที่ในการ
วางแผนและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของ
สิงคโปร์และการสร้างบ้าน รับผิดชอบด้าน
การจัดการที่อยู่อาศัยและอาคารสาธารณะ 

ที่ให้บริการพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ โดยมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในบ้านให้เกิดการประหยัด

พลังงาน โดยด้านโยบายมีการบูรณาการงาน
ด้านการจัดสรรและจัดการและควบคุมระบบ
ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ของประเทศภายใต้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการที่อยู่อาศัยหรือ 
HDB เพ่ือจัดหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมอย่าง
พอเพียง ดูแลสภาพความเป็นอยู่ด้านสุขอนามัย
เพ่ือทดแทนการตั้งถิ่นฐานที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
ของประชาชน โดยรัฐสนับสนุนการเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัยของประชาชนผ่านกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ (Central Provident Fund 
- CPF) ท าให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอัตรา
การเจ้าของบ้านของประชาชนสูงถึง 90% 

 4. Smart Mobility 

 เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีทรัพยากร
จ ากัดและพ้ืนที่มาก รัฐได้วางแผนการจัดการ
ระบบมวลชนขนส่งและบริการสาธารณะ 
รวมถึงมาตรการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนโดยจัดหาบริการ
สาธารณะที่เหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือ
ช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางได้
อย่างแม่นย า และสามารถใช้ประโยชน์จาก
บริการขนส่งที่ปลอดภัย มีการวางแผนการ
น าระบบที่ทันสมัยและประสบความส าเร็จใน
การวางแผนการจัดสร้างที่อยู่อาศัย สิ่งปลูก
สร้าง การคมนาคม สิ่งแวดล้อมและผังเมือง
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และบนพ้ืนฐานระบบ
ที่ออกแบบมาอย่างดีแล้วนั้น สมาร์ทโมบิลิตี
จึงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่ง
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และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ส าคัญ การวางระบบรูปแบบการเดินทางที่
หลากหลายให้เหมาะสมกับสภาพชุมชนและ
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เป็น
สมาชิกในชุมชน การใช้ เทคโนโลยีและ 

แอปพลิเคชันในการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

 5. Smart Energy 

 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษา
และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อาทิ การน าแอปพลิเคชัน
และเทคโนโลยีมาช่วยในการแจ้งเตือนเมื่อมี
การสูญเสียหรือใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองให้
สามารถทราบถึงการสูญเสียพลังงานที่
เกิดขึ้นและมีระบบควบคุมทางไกล เพ่ิม
ความสะดวกให้ประชาชนและลดการสูญเสีย
พลังงานในระบบ นอกจากนี้การวางนโยบาย
และมาตรการเพ่ือช่วยกระตุ้นการประหยัด
พลังงาน และส่งเสริมความร่วมมือชุมชน 

ในการสอดส่องดูแลและด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า รวมถึงการน าเทคโนโลยีและ 

แอปพลิเคชันมาใช้ในการจัดการพลังงาน 

 6. Internet of Things 

 เป็นการน าเทคโนโลยีประสานเข้ากับ
ระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการพัฒนา
ทั้งในระดับนโยบายถึงภาคปฏิบัติการภาครัฐ 
และการสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงรัฐกับ

ประชาชนรวมถึงกลุ่มผู้ผลิตสินค้าและบริการ
และผู้บริโภค เป็นการสร้างโอกาสและเปิด
ตลาดใหม่ที่มีความหลากหลายและสะดวกขึ้น  
การน า เอาแอปพลิ เคชันมาใช้ ในระบบ 

ต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชน
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐได้
ทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้
ประชากรทุกช่วงวัยและคนเข้าถึงทรัพยากร 
ตรวจสอบการท างานและผลประโยชน์ที่รัฐ
สร้างให้แก่ประชาชนได้อย่างโปร่งใส 

 7. ความเชื่ อมโยงกับประเทศใน
สมาชิกอาเซียนและบทบาทของจีน 

 สิงคโปร์มองจีนว่าเป็นคู่ค้าที่มีความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็น 

นักลงทุนที่มีเงินลงทุนในตลาดนวัตกรรมสูง 
ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นตลาด 

ที่เหมาะกับการลงทุนโดยเฉพาะด้านการแพทย์  
ซึ่งเป็นการน าความส าเร็จด้านเทคโนโลยีที่
ประสานเข้ากับระบบการแพทย์ไปแลกเปลี่ยนและ
แนะน าเข้าสู่ ระบบของประเทศสมาชิก
อาเซียนอ่ืน ๆ ให้ เกิดการพัฒนาร่วมกัน 

ในภูมิภาค 

 ความส าเร็จด้านต่าง ๆ ที่ได้ยกตัวอย่าง
ข้างต้นนั้น จะไม่เกิดขึ้นและด าเนินไปได้ 
หากขาดพ้ืนฐานระบบคิดของชาวสิงคโปร์ 
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก การมองอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินนโยบายให้เป็นความท้าทาย
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และการร่วมรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไข
ของรัฐและประชาชนทุกคน การมีส่วมร่วม
ของประชาชนจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัตินี้ 
ได้สร้างความเป็นเจ้าของ ความหวงแหน 
และเป็นที่มาของความรับผิดชอบร่วมกันและ
ให้เกียรติกันในสังคม น าไปสู่ การพัฒนา 
ทั้งด้านวัตถุและการพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

ในสังคมอย่างยั่งยืน 
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การพัฒนาระบบการท างานและการบริการประชาชน  
สู่การเป็น Smart Government ตามแนวทาง THAILAND 4.0 

ของส านักงานพลังงานจังหวัดกระบี ่
 

เอกวิชิต เวชพาณิชย์ 
วิศวกรช านาญการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

 บทน า 
 ด้วยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการ
น าพาประเทศไทยสู่การหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล  า 
และกับดักความไม่สมดุล พร้อม  ๆ กับ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มี
ความมั่นคง มั่ งคั่ ง และยั่งยืน อย่างเป็น
รูปธรรมตามแนวทาง THAILAND 4.0 ด้วย
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับ 

การพัฒนาเพ่ือให้ เท่าทันประชาคมโลก  
เป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดย
ภาครัฐได้มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่ ในลักษณะ Smart Government 

เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว ประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการด าเนินการ
และให้บริการประชาชน  
 กระทรวงพลังงาน ได้ก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาและเป้าหมาย ที่จะเป็นองค์กรภาครัฐ
ร ะดั บ แนว หน้ า สม ร ร ถนะ สู ง ที่ ยึ ด มั่ น 

ในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม  
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและ 

โปร่งใสตรวจสอบได้ เพ่ือมุ่ งสู่การเป็น Smart 

Government ตามแนวทาง THAILAND 4.0  

ของรัฐบาล นอกจากนี  กระทรวงพลังงาน 

ได้มีนโยบาย Energy 4.0 พลังงานฐานนวัตกรรม 

ที่ จะตอบสนองการขั บเคลื่ อนป ร ะ เ ท ศ 

ตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลอีกด้วย  
 โดยในบทความนี จะกล่าวถึงแนวคิด
การพัฒนาระบบการท างานและการบริการ
ประชาชน ในระดับจังหวัด ที่ได้แนวคิดและ
ประสบการณ์จากประเทศสิงคโปร์ โดยน ามา
ปรับใช้กับส านักงานพลังงานจังหวัดกระบี่  
ซึ่งเป็นองค์กรระดับภูมิภาค ที่น านโยบาย 

ลงมาสู่การปฏิบัติในพื นที่ จึงมุ่งเน้นที่จะ
พัฒนาระบบการท างานและการบริการ
ประชาชนตามแนวทางดังกล่าว เริ่มต้นจาก
บุคลากรในองค์กร ไปสู่ชุมชน และจังหวัด
ต่อไป 
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 แนวคิดที่ได้จากประเทศสิงคโปร์ 
 การฝึกอบรมระยะสั นและการศึกษา 

ดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้หลักสูตร  
การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
ทักษะการท างานส าหรับข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของส านักงาน ก.พ. 
ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 
2561 ได้รับความร่วมมือจาก Nanyang 

Technological University ห รื อ NTU  

ในการสัมมนาให้ความรู้และจัดสถานที่ศึกษา
ดูงาน ในการพัฒนาประเทศสู่การเป็น 
Smart Nation ของประเทศสิงคโปร์ โดย
ได้รับประสบการณ์ และแนวคิดการพัฒนา
ให้เกิด Smart Community จากการร่วมมือ
กันพัฒนา ให้เกิดกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ Smart 

Businesses Smart Citizens และ Smart 

Government ขึ นในทุก ๆ สังคม โดยใน
ส่วนของภาครัฐ จะต้องเป็นสื่อกลางใน
การบูรณาการ ภาคธุรกิจ การศึกษา และ 

ภาคส่วนอ่ืนของสังคมให้อยู่ร่วมกัน ให้ประชาชน 

เป็นศูนย์กลาง โดยการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีต่าง ๆ  
 การน ามาประยุกต์ใช้ 
 นโยบายองค์กร 
 กระทรวงพลังงานมีภารกิจหลักในการ
บริหารจัดการพลังงานของประเทศ เพ่ือให้มี
การจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ 
และความมั่นคงของประเทศ โดยค านึงถึง

การอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงาน
ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การก ากับ
กิจการพลังงานให้มีความปลอดภัยและราคา
พลังงานให้มีความเหมาะสม รวมถึงท าหน้าที่
เป็นศูนย์ข้อมูลด้านพลังงานและสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน ซึ่งจะพบว่า 
กระทรวงพลังงานมีภารกิจที่ส าคัญหลายด้าน
ที่เป็นก าลังส าคัญในการผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาประเทศไปสู่  THAILAND 4.0 ทั งนี   
ในประเด็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาองค์กร 
ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล ตามยุทธศาสตร์กระทรวง
พลังงาน พ.ศ. 2561-2565 ได้มุ่งเน้นการพัฒนา 
ใน 3 ด้านหลัก ดังนี  
 1. การเป็นองค์กรภาครัฐระดับแนวหน้า
ส ม ร ร ถ น ะ สู ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  
โดยการยกระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการเสริมสมรรถนะองค์กร และยกระดับ
สมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องและก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงทั งภายในและภายนอก
ประเทศ 

 2. การ เป็นศูนย์กลางข้อมูลและ
เครือข่ายองค์ความรู้ด้านพลังงานของประเทศ  
โดยการพัฒนา ขอบข่ายเนื อหา รูปแบบ  
ช่องทางการน าเสนอ ให้เหมาะสมถูกต้อง 
แ ม่ น ย า  ทั น ส มั ย  มี ก า ร จั ด เ ก็ บ แ ล ะ
ประมวลผลเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั ง
สามารถพัฒนาและเชื่อมโยงการประสานงาน
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ระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

 3. การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการสร้างความสัมพันธ์ 
อันดีกับชุมชน มวลชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

อย่างกว้ างขว้าง การติดตามและแก้ไข 

ข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

 ส านักงานพลังงานจังหวัด เป็นองค์กร
ระดับภูมิภาค ในการน านโยบายลงไปสู่ 
การปฏิบัติในพื นที่ มีภารกิจหน้าที่ดังนี  
 1. ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะผู้แทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค 
รวมทั งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านพลังงาน 

 2. ก ากับดูแลและส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ
กิจการน  ามันเชื อเพลิง 
 3. ก ากับดูแลคุณภาพ การค้า และ
การส ารองน  ามันเชื อเพลิง 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน
และการอนุรักษ์พลังงาน 

 5. ประสานและอ านวยความสะดวก
ในการส ารวจและผลิตเชื อเพลิงธรรมชาติ 
 6. จัดท า เสนอแนะ และประสาน
แผนพัฒนาพลังงานในระดับจังหวัด รวมทั ง
ประสานการพัฒนาและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนดังกล่าว 

 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในงานด้านพลังงาน 

 ข้อเสนอหลักการ การพัฒนาระบบ
การท างานและการบริการประชาชน 

 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรของ
กระทรวงพลังงาน นโยบาย THAILAND 4.0 

ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม 

และเทคโนโลยี ภารกิจหน้าที่ของส านักงาน
พลังงานจังหวัด จึงมีข้อเสนอการน าเทคโนโลยี  
และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้
พัฒนาระบบการท างานและการบริการ
ประชาชน สู่การเป็น Smart Government 

บนหลักการส าคัญ ดังนี  
1. พัฒนาองค์กรให้เป็น Smart Office  

   เพ่ือลดระยะเวลาและขั นตอนการ
ท างาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพ 

  เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ทั งในและนอกสถานที่ 
  เพ่ือช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็น
ระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

 2. สร้างการมีส่วนร่วมและผลักดัน 

ให้เกดิ Smart Businesses และ Smart Citizens 

  เพ่ิมความสะดวกสบายและการ
เข้าถึงการบริการของผู้ประกอบการธุรกิจ
พลังงานและชุมชน 
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  มีมาตรการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและความปลอดภัยในกิจการ
พลังงาน 

  ชุมชนมีส่วนร่วมและมีความตระหนัก
ถึงความส าคัญของพลังงาน 

 แนวทางการพัฒนา  
 ระยะแรก (สามารถด าเนินการได้เลย
ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ท่ัวไป) 
 1. การพัฒนาองค์กร Smart Office  

  พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล 
และฐานข้อมูล ด้านพลังงานทั งหมด ให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล เช่น ฐานข้อมูลสถานประกอบการ 
กิจการควบคุม  วิ สาหกิจชุมชน ข้อมูล 

องค์ความรู้ด้านพลังงาน ทั งข้อมูลเชิงพื นที่
และข้อมูลสถิติ โดยใช้โปรแกรม Microsoft 

Excel, QGIS เป็นต้น 

  น าระบบการแชร์ข้อมูลมาใช้ (Cloud 

Storage) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรสามารถ
ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ในระยะต้น ลดการส่งต่อ
ข้อมูลในรูปแบบกระดาษ เช่น Dropbox 

Google Drive เป็นต้น 

 2. การพัฒนาการมีส่วนร่วม 

  สร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการ 
และชุมชน ให้มีการท างานร่วมกัน  
  สร้ า ง ให้ ชุ มชนและกลุ่ ม ธุ รกิ จ
พลังงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และองค์ความรู้
ด้านพลังงานต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เ พ่ือการวางแผนด้านพลังงานในชุมชน 

(พลังงานจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว 
ในระบบฐานข้อมูล) 
 ระยะที่ 2 (ระยะการสร้างระบบ) 

1. การพัฒนาองค์กร Smart Office  

    พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของ
องค์กร (Center database platform) จาก
การค่อย ๆ เปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบกระดาษ 

ให้เป็นข้อมูลดิจิทัลแล้วในระยะแรก และ 

การเก็บ/แลกเปลี่ยนข้อมูลจากชุมชน การรวบรวม
ข้อมูลปัจจุบัน มารวบรวมเป็นศูนย์ข้อมูล
กลางของส านักงาน ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูล
ไว้ทั งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล การก ากับ
กิจการพลังงาน ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ข้อมูล
สถานการณ์พลังงาน ข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ 
เป็นต้น มีการจัดกลุ่มข้อมูล และหมวดหมู่ให้
ชัดเจน ก าหนดชั นข้อมูล ชั นความลับ มีระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูล สร้าง Platform 

การบันทึกข้อมูล เข้ าสู่ ระบบฐานข้อมูล 

ที่ใช้งานง่าย มีหน่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล และติดตามการบันทึกข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและแบ่ งปันข้อมูลได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

  การน าระบบ E-Office มาใช้งาน
ในองค์กร นอกเหนือจากระบบ E-สารบรรณ 
E-document เ ช่ น  ร ะ บ บ  E-Signature 

ส าหรับการลงนามอนุมัติ ผ่านระบบ การน า
ระบบ Tracking Document มาใช้ เพ่ือให้
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ทร าบ เ ส้ นท า ง เ ดิ นขอ ง เ อกส า ร ว่ า ถึ ง 
ขั นตอนใด 

 2. การพัฒนาให้เกิด Smart Businesses 

และ Smart Citizens  

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยี
กับผู้ประกอบการ และการช่วยถ่ายทอดให้
ชุมชน เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันในมุม
ด้านพลังงานในจังหวัด  
  ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการติดตาม 
และตรวจสอบ ขั นตอนในการพิจารณา 
อนุมัติ/อนุญาต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ของตน (จากระบบ Tracking Document)  
 ระยะที่ 3 (ระยะ Online) 
 1. การพัฒนาองค์กร Smart Office   

  พัฒนาระบบการเข้าถึงฐานข้อมูล
และการน าไปใช้ออนไลน์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
สามารถดึงข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ได้ผ่านระบบ 
Smart phone 

  น าระบบการให้สิทธิเข้าถึงข้อมูล
ออนไลน์  ของชุมชนและผู้ประกอบการ  
ในการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลพลังงาน
จังหวัด เช่น ผู้ประกอบการ สมัครสมาชิก 
โดยใช้ข้อมูลจริงที่ตรงกับฐานข้อมูล เพ่ือขอสิทธิ 
ในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลการ 

ต่ออายุ, ข้อมูลก าหนดครบวาระ ฯลฯ) การช าระ
ค่าธรรมเนียมออนไลน์ หรือ ชุมชน สามารถ

เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้พลังงานทดแทน
ออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ 
 2. สร้างการมีส่วนร่วมและผลักดัน 

ให้เกิด Smart Businesses และ Smart Citizens 

  ให้ผู้ประกอบการร่วมใช้งานระบบ 
GPS Tracking ในการขนส่งน  ามันเชื อเพลิง 
โดยให้รถทุกคันติดตั ง GPS เพ่ือติดตามเส้นทาง 
การขนส่ง ความเร็วการขนส่ง ระยะเวลา 

ในการขนส่ง ท าให้รู้ได้ว่าสินค้าจะมาส่งถึง
เมื่อไหร่ และระบบฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
สามารถกดปุ่มฉุกเฉิน และจะมีการแจ้งเหตุ
ไปถึงพลังงานจังหวัด หน่วยกู้ภัย ปภ. คลัง
น  ามัน/ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผู้ประกอบการ 
เพ่ือให้สามารถจัดการกับอุบัติเหตุได้อย่าง
ทันท่วงที  มีการติดสัญลักษณ์ QR-Code 

ข้อมูลและวิธีการเมื่อเกิดเหตุไว้ข้างตัวรถ 
เมื่อ เกิด เหตุประชาชนระแวกใกล้ เคียง
สามารถช่วยรายงานข้อมูลอุบัติเหตุได้ 
  ชุ มชนมี ส่ วน ร่ วม ในการช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ การน าองค์ความรู้ด้านพลังงาน
ไปใช้ในชุมชน เช่น ชุมชน ก. มีการน าองค์
ความรู้ด้านพลังงานชีวภาพจากมูลสัตว์ไปใช้ 
โดยที่ภาครัฐไม่ได้สนับสนุน แต่เป็นการน า
องค์ความรู้จากระบบออนไลน์ไปด าเนินการเอง 
และใช้ได้จริงในชุมชน เป็นต้น 

  จากการที่มีระบบข้อมูลออนไลน์แล้ว 
ท าให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ น และสามารถ

143 



 

 

เป็นกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่รวดเร็ว
และฉับไวต่อสถานการณ์มากกว่าเจ้าหน้าที่
เสียอีก เช่น รายงานข้อมูลอุบัติเหตุ รายงาน
การกระท าผิดกฎหมายของผู้ประกอบการ รายงาน
ข้อมูลด้านความปลอดภัย ข้อกังวลต่าง ๆ 
ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 

 ข้อสรุป 

 จากการเข้าร่วมการอบรมและศึกษา 
ดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้าพเจ้าได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการเป็น Smart Nation แนวคิด 

การพัฒนาให้เกิด Smart Community จาก
การร่วมมือกันพัฒนา ให้เกิดกลุ่ม 3 กลุ่ม             
คือ Smart Businesses, Smart Citizens 

และ  Smart Government ขึ น ใ นทุ ก  ๆ
สังคม โดยในส่วนของภาครัฐ จะต้องเป็น
สื่อกลางในการบูรณาการ ภาคธุรกิจ การศึกษา  
และภาคส่วนอ่ืนของสังคมให้อยู่ร่วมกัน  
ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง  ๆ ซึ่งได้น า
ความรู้ที่ ได้มาเชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาองค์กรของกระทรวงพลังงาน นโยบาย 
THAILAND 4.0 ที่ มุ่ ง เน้นการขับ เคลื่ อน
ประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และ
ภารกิจหน้าที่ของส านักงานพลังงานจังหวัด 
รวบรวมเป็นข้อเสนอการน าเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้
พัฒนาระบบการท างานและการบริการ
ประชาชน สู่การเป็น Smart Government 

บนหลักการส าคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนา
องค์กรให้เป็น Smart Office และการสร้าง
การมีส่วนร่วมและผลักดันให้เกิด Smart 

Businesses และ Smart Citizens ให้ เกิดขึ น 

ในจังหวัดกระบี่ เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนา
จากองค์กรสู่ชุมชน จังหวัดและประเทศไทยต่อไป 
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