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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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กณพ  จาริตรบุตร 
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 

กรมศุลกากร 
 

 บทน า 
 ในยุคปัจจุบัน ค ำว่ำ “Smart” ซึ่ ง
ปรำกฏน ำหน้ำค ำต่ำง ๆ  เช่น “Smart Nation”  
มักมีควำมหมำยที่สื่อถึงกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (หรือที่เข้ำใจโดยทั่วไปว่ำ “ควำม
ไฮเทค”) เข้ำมำประยุกต์ใช้กับสินค้ำหรือ
กระบวนกำรใดกระบวนกำรหนึ่ง เพ่ือเป็น
กำรเ พ่ิมคุณค่ำ (Value)  ของสินค้ำหรือ
กระบวนกำรนั้น เช่น กำรเพ่ิมมูลค่ำ กำร
อ ำนวยควำมสะดวก ควำมปลอดภัย ตลอดจน 

กำรสร้ำงภำพลักษณ์ให้ดูมีควำมทันสมัย  
ซึ่งในประเทศไทยโดยเฉพำะในภำครัฐนั้น 
ประชำชนมักจะชินกับค ำว่ำ “4.0” ซึ่งโดย
หลักแล้วน่ำจะมีควำมหมำยที่สื่อไปในทำง
เดียวกัน 

 ส ำหรับสำธำรณรัฐสิงคโปร์ (ซึ่งต่อไปนี้
ในบทควำมนี้จะเรียกว่ำ “สิงคโปร์”) ค ำว่ำ 
“Smart” นั้นเป็นมำกกว่ำกำรน ำเอำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำจับเข้ำกับสินค้ำหรือกระบวนกำร
ใดกระบวนกำรหนึ่ง แต่หมำยควำมถึง “แนวคิด
ในกำรบูรณำกำร สำรสนเทศ (ข้อมูลที่ ได้

ประมวลผลและจัดรูปแบบ) เทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Information Technology: ICT) 
และเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ ที่เชื่อมโยงเข้ำกับ
เครือข่ำย (ตำมแนวคิดของ Internet of things: 
IoT) มำใช้อย่ำงลงตัว เพ่ือควำมมีประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำรและกำร
เชื่อมโยงคุณค่ำถึงผู้รับ”1 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ 
“Smart” นั้นมีบริบทที่มำกกว่ำ “กำรเพ่ิม
คุณค่ำ” แต่ เป็น “กระบวนกำรรวบรวม
สำรสนเทศเพ่ือกำรส่งมอบคุณค่ำ” ดังนั้นสิ่งที่
เป็นแกนหลักของ “Smart” จึงมิใช่ “สิ่งของ
หรือเทคโนโลยี” แต่คือ “กระบวนกำรคิด” 
ที่จะน ำไปสู่กำรส่งมอบคุณค่ำซึ่ งน ำไปสู่
แนวคิด “Smart Nation” ของสิ งคโปร์
นั่นเอง 

                                                           

1
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 ทั้งนี้ ในกำรน ำแนวคิด “Smart Nation”  
ซึ่งเป็นแนวคิดของสิงคโปร์ที่ เป็นองค์กำรใน
ระดับประเทศมำประยุกต์ใช้กับกรมศุลกำกร
ซึ่ ง เป็นองค์กำรในระดับกรม (หรือเป็น 
“องค์กร” หนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีสถำนะ
ในระดับ “องค์กำร”) ที่หำกมองในแง่ของ
ขนำดขององค์กำรนั้นแม้จะมีขนำดที่แตกต่ำง
กันมำก แต่ในแง่ของกำรเรียนรู้แนวคิดนั้น 
น่ ำจะสำมำรถน ำมำปรับเ พ่ือให้ เข้ ำกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนกระบวนงำน 

ต่ำง ๆ ของกรมศุลกำกรได้ เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลง
องค ์ก ำร ให ้ตอบสนองและสอดร ับก ับ
นโยบำยของรัฐบำลในปัจจุบันในฐำนะของ 
“Customs 4.0” 

 บทเรียนที่ได้รับ 

 “กำรเรียนรู้ที่จะท ำให้เกิดสิ่งที่ดีกว่ำ 
มิได้เกิดจำกกำรเรียนรู้ในส่งที่ประสบควำมส ำเร็จ 
แต่ เป็นกำรเรียนรู้ที่มำจำกกำรแบ่ งปัน
ประสบกำรณ์และควำมผิดพลำดที่ผ่ำนมำ” 
เป็นประโยคที่ คุณ Vinson Chua2 ผู้ด ำเนินกำร
สัมมนำ กล่ำวในช่วงเริ่มกำรสัมมนำในหัวข้อ 
“Singapore’s experience in Smart Nation” 
ซึ่งหมำยควำมว่ำ เรำไม่สำมำรถจะสร้ำงสิ่งที่
ดีกว่ำสิ่งที่ได้เรียนรู้มำได้เลยหำกเรำมุ่งแต่จะ
                                                           

2 Senior Assistant Director and Head of 

Talent Development Unit at Design 

Singapore Council, Division of the Ministry 

of Communications and Information 

น ำเอำควำมส ำเร็จนั้นมำใช้โดยไม่ได้มองถึง
แนวคิดและอุปสรรคที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นกำร
ตอบโจทย์ของควำมคำดหวังในกำรน ำเอำ
นวัตกรรมหรือแนวทำงต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรไปดู
งำนในต่ำงประเทศมำใช้ในลักษณะ “กำรต้ม
บะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป” แต่สุดท้ำยแล้วกลับไม่
สำมำรถแสดงประสิทธิภำพได้เท่ำที่คำดหวัง
หรือร้ำยกว่ำนั้นคือพบกับจุดจบแห่งควำม
ล้มเหลว ด้วยเหตุว่ำแท้จริงแล้ว สิ่ งที่ ถูก
น ำมำใช้นั้นเป็นแค่เปลือกที่ไม่ได้เป็นผลลัพธ์
จำกองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรศึกษำ รวบรวม 
และวิเครำะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้ำหมำยที่ภำครัฐ
ต ้องกำรจะส ่งมอบคุณค่ำให ้ และไม ่ได้
เรียนรู้ควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นเพ่ือน ำมำเป็น
บทเรียนในกำรพัฒนำสิ่ งที่ดีกว่ำ  ดังนั้น  
กำรเรียนรู้กระบวนกำรคิดจึงมีควำมส ำคัญ
กว่ำกำรน ำเอำควำมส ำเร็จมำใช้แต่เพียง
อย่ำงเดียว 

 ในกำรพัฒนำ Smart Nation ของ
สงิคโปร์นั้น มีแนวคิดพ้ืนฐำนมำจำกกระบวนกำรคิด
แบบ Design Thinking คือ “กระบวนกำร
คิดที่ใช้ในกำรท ำควำมเข้ำใจปัญหำโดยกำร
ยึดเอำผู้ ใช้ เป็นศูนย์กลำงและน ำเอำทั้ ง
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และมุมมองจำกคนมำ
สร้ำงแนวคิด แนวทำงแก้ไข และน ำเอำ
แนวทำงต่ำง ๆ นั้นมำทดสอบและพัฒนำ 
เพ่ือให้ได้แนวทำงหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
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ผู้ใช้และสถำนกำรณ์นั้น ๆ”3 โดยมีลักษณะ
เป็นกระบวนกำรที่ไม่เป็นทิศทำงเดียว (A 

non-linear process) ตำมแผนภำพที่ 1 

 
แผนภำพท่ี 1 แสดงกระบวนกำร Design 

Thinking
4 

  จำกแผนภำพในข้ำงต้นเห็นได้ว่ำ Design 

Thinking มีกำรแบ่งกระบวนกำรคิดออกเป็น 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำรท ำควำมเข้ำใจ (Empathies) 
2) กำรตีควำมปัญหำอย่ำงลึกซึ้ง (Define) 3) 
กำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์จำกมุมมองหลำย ๆ 
ด้ ำ น  ( Ideate)  4)  ก ำ ร ส ร้ ำ ง ต้ น แ บ บ 

                                                           
3 UCLA Extension. (2016). Design Thinking | 

UCLA Extension Visual Arts. [online] 
Visual.uclaextension.edu. Available at: 
http://visual.uclaextension.edu/category/d
esign-thinking/ [Accessed  Mar. 2018]. 
4 Heliossolution (2018) . How to Enhance 

Financial Performance of Your Company 

with Design Thinking? – Updated [online] 
Available at: 
https://blog.heliossolutions.in/5-key-

elements-design-thinking/ [Accessed  Mar. 
2018]. 

(Prototype) และ 5) กำรทดสอบต้นแบบ 
(Test) โดยมีล ำดับกำรคิดในกระบวนกำร 

แบ่งออกเป็น 2 แนวทำงคือ 1) กำรคิดตำมล ำดับ
ขั้นตอนกระบวนกำร 1 - 5 และ 2) กำรคิด
ย้อนกลับระหว่ำงขั้นตอนกระบวนกำร ซึ่งจะ
ท ำให้เกิดกระบวนกำรคิดซ้ ำเพ่ือกำรปรับปรุง
กระบวนกำรคิดในทุกขั้นตอนที่จะท ำให้มี
กำรพัฒนำแนวทำงหรือนวัตกรรมให้สำมำรถ
ตอบโจทย์ผู้ ใช้และสถำนกำรณ์ได้ อย่ำง
ต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ กำรที่จะสำมำรถท ำให้เกิด
กระบวนกำรนี้ได้นั้น มีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
มีกำรรวบรวมสำรสนเทศไว้เป็นจ ำนวนมำก 

 โดยหลักแล้ว Smart Nation (หรือ 
Smart City)  ไม ่ได ้ม ีร ูปล ักษณ์เป ็นเม ือง 

แห่งเทคโนโลยีที่อุดมไปด้วยอุปกรณ์ “ไฮเทค” 
แต่พันธกิจของ Smart Nation คือ “กำรพัฒนำ 
เมืองโดยกำรจัดเตรียมสำธำรณูปโภคขึ้นพ้ืนฐำน
หลัก (Core Infrastructure) กำรดูแลควำม
เหมำะสมของคุณภำพชีวิตของประชำชน 
และกำรดูแลควำมสะอำดและควำมยั่งยืนของ
ธรรมชำติ โดยกำรน ำแนวทำงแก้ปัญหำแบบ 
“Smart” มำประยุกต์ใช้”5 โดยเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีปรำกฏเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรเมืองเพ่ือให้ไปสู่กำรเป็น Smart 

                                                           

5 Chua, Vinson (p. 5). (2018). Singapore’s 
experience in Smart Nation. [Slide 

Presentation]. Singapore: Nanyang Centre 

fir Public Administration. 
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Nation ในแง ่ของกำรเชื ่อมโยงระหว ่ำง
ประชำชนกับรัฐบำลเพ่ือกำรสื่อสำรและเปิด
โ อ ก ำ ส ใ ห ้ส ำ ม ำ ร ถ ท ำ ก ำ ร ร ับ -ส ่ง ก ำ ร
ตอบสนองแบบทันที (Real-time) กล่ำวคือ 
เทคโนโลยีของ Smart Nation มีเพ่ือกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลของประชำชนเพ่ือใช้ใน
กระบวนกำรคิดแบบ Design Thinking เพ่ือ
กำรวิเครำะห์ถึงปัญหำและควำมต้องกำร  
โดยมีเครื่องมือต่ำง ๆ  ที่เปิดโอกำสให้ประชำชนได้
แสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรแก้ไขปัญหำ 
เช่น Applications บน Smartphone เพื่อ
ระดมสมองสร้ำงสรรค์เป็นต้นแบบเพื่อใช้ใน
กำรทดสอบและน ำไปสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำรคิด
ในทุกขั้นตอนเพื่อกำรพัฒนำที่ไม่รู้จบ 

 ตั ว อย่ ำ ง ขอ ง  Smart City ที่ เ ป็ น
รูปธรรมได้แก่ Bukit Panjang Integrated 

Transport Hub ซ่ึงเป็นศูนย์กลำงของระบบ
กำ ร ข น ส่ ง ส ำ ธ ำ ร ณ ะ ขอ ง เ มื อ ง  Bukit 

Panjang ซึ่ ง เกิดจำกกำรรวบรวมข้อมูล 

ต่ำง ๆของประชำกรที่อำศัยอยู่ในเมืองจำก
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำง ๆ เช่น 
ข้อมูลทำงประชำกรศำสตร์จำกฐำนข้อมูล
ท ะ เ บี ย น ร ำ ษ ฎ ร์ แ ล ะ ฐ ำ น ข้ อ มู ล ข อ ง
โรงพยำบำล ข้อมูลกำรเดินทำงจำกกำร
จัดเก็บข้อมูลกำรใช้บริกำรระบบกำรขนส่ง
สำธำรณะและกำรช ำระค่ำผ่ำนทำงและ 

ค่ำจอดรถ โดยข้อมูลต่ำง ๆ นั้น จะถูกรวบรวม
และจัดเก็บเข้ำถังข้อมูลขนำดใหญ่ คือ Big 

Data ซึ่งทำงภำครัฐสำมำรถดึงข้อมูลมำเพ่ือท ำ
กำรวิ เครำะห์ เ พ่ือให้ทรำบถึงสำรสนเทศ
พฤติกรรมของประชำชนท ำให้สำมำรถ
คำดคะเนและก ำหนดนโยบำยสำธำรณะที่
ตอบสนองต่อประชำชนและสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงทันท่วงที และรัฐได้จัดให้
มี  Applications ใ น ด้ ำ น ต่ ำ ง  ๆ  เ ช่ น  
กำรคมนำคม กำรวำงผังเมือง กำรสำธำรณสุข 
เพ่ือให้ประชำชนได้ใช้บริกำรและแสดงควำม
คิดเห็นเพ่ือที่รัฐจะได้น ำข้อมูลเหล่ำนั้นกลับมำ
พัฒนำกำรให้บริกำรสำธำรณะได้อย่ ำงมี
ประสิทธิ ภำพ  ด้ วย เหตุดั งกล่ ำ ว  Bukit 

Panjang Integrated Transport Hub  
จึงประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นกำรใช้งำนต่ำง ๆ ที่
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำกร เช่น 
เส้นทำงรถบัสที่ครอบคลุมเส้นทำงที่ประชำกร
เดินทำงเป็นประจ ำ ป้ำยรถประจ ำทำงท่ีอยู่ใน
ต ัวอำคำรท ำ ให ้เ ก ิดควำมสะดวกและ
ปลอดภัยในกำรขึ้นรถโดยสำร กำรรวมสถำนี
รถไฟใต้ดิน รถไฟรำงเบำ รถประจ ำทำง และจุด
บริกำรแท็กซี่  ไว้ในบริเวณเดียวกันโดยมี
ระยะทำงเดินระหว่ำงจุดที่สั้นและไม่ซับซ้อน 
และมีกำรสร้ำงหลังคำทำงเดินที่ครอบคลุม
ทำงเดินนอกอำคำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
แก่ผู้ที่เดินทำงไปมำระหว่ำงอำคำรในเมือง 
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 การน ามาประยุกต์ใช้ 
 ตำมที่ได้กล่ำวในบทก่อนหน้ำ กำรมุ่งสู่
กำรเป็น Smart Nation ของสิงคโปร์นั้น มีแนวคิด
พ้ืนฐำนมำจำกกระบวนกำรคิดแบบ Design 

Thinking ซึ่งท ำให้สิงคโปร์สำมำรถสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมต่ำง ๆ ที่สำมำรถตอบสนองประชำชน 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นสิ่งที่เป็นแก่น
ของบทเรียนที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมที่ควร
น ำมำประยุกต์ใช้จึงควรเป็นแนวควำมคิด
ดังกล่ำว  
 กระบวนกำรคิดแบบ Design Thinking 
นั้ น ส ำม ำ รถ น ำ ม ำ ป รั บ ใ ช้ ไ ด้ เ พ่ื อ ก ำ ร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้ง
กำรพัฒนำองค์กำร ซึ่งในปัจจุบันรัฐบำลมี
นโยบำยในกำรพัฒนำประเทศไปสู่กำรเป็น
ประเทศไทย 4.0 กรมศุลกำกรในฐำนะเป็น
หนึ่งในหน่วยงำนของรัฐบำลจึงมีหน้ำที่ใน
กำรพัฒนำองค์กำรให้เป็นไปตำมนโยบำย
ของรัฐบำลเช่นกัน โดยในกำรพัฒนำองค์กำร
นั้นควรหลุดจำกกรอบเดิมที่ เน้นภำรกิจ
เฉพำะด้ำนของหน่วยงำน (กำรแบ่งงำนกัน
ท ำตำมควำมเชี่ยวชำญ) เป็นตัวตั้ง แต่ควร
ปรับเปลี่ยนมุมมองโดยกำรยึดเอำกำรบริกำรผู้
มีส่วนได้เสียอันได้แก่ ภำครัฐ ภำคเอกชนและ
ภำคประชำสังคมเป็นศูนย์กลำง โดยกำรท ำ
ควำมเข้ำ ใจ ในสภำพปัญหำในปัจจุบัน 

เพ่ือตีควำมปัญหำ และสร้ำงควำมเชื่อมโยง
ระหว่ ำงกระบวนงำน เช่น ปัญหำเรื่ อง

กระบวนกำรน ำเข้ำสินค้ำจะประกอบไปด้วย 3 
ประเด็นหลัก คือ พิกัดอัตรำศุลกำกร รำคำ
ศุลกำกรและกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ ดังนั้น 
กำรพัฒนำองค์กำรจึงควรเชื่อมโยงงำนด้ำน
พิกัดอัตรำศุลกำกร รำคำศุลกำกร และกฎว่ำ
ด้วยถิ ่นก ำเน ิดส ินค้ำเข ้ำด ้วยกัน หร ือใน
ประเด ็นกำรออกประกำศหร ือระเบ ียบ
เกี่ยวกับกำรศุลกำกรก็ควรที่จะสร้ำงแนวทำงให้
งำนด้ ำนพิ ธี กำรมี ควำมเชื่ อมโยงกั บงำน 

ด้ำนกฎหมำยและควำมร่ วมมือระหว่ ำง
ประเทศเพ่ือควำมครอบคลุมในกำรก ำหนด
นโยบำยสำธำรณะ โดยกำรพัฒนำองค์กำรนั้น
ควรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกำส
แสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์และมุมมองเพ่ือ
น ำมำสร้ำงแนวคิด แนวทำงแก้ไข โดยอำจท ำ
ผ่ำนกำรรับฟังควำมเห็นผ่ำน Website หรือ
กำรรับ Feedback จำกกระบวนงำนต่ำง ๆ
ที่กรมศุลกำกรให้บริกำรผ่ำนทำงหน้ำงำนและ 
Applications ที่กรมศุลกำกรได้ให้บริกำร 

อยู่แล้ว และน ำเอำแนวทำงต่ำง ๆ นั้นมำสร้ำง
เป็นแบบจ ำลองเพ่ือน ำไปทดสอบและปรับปรุง
กำรด ำเนินงำน โดยอำจสร้ำงเป็นรูปแบบของ
คณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำไปสู ่กำรสร้ำง
เป็นหน่วยงำนถำวรต่อไป ทั ้งนี ้ควร เป ิด
โอกำสให ้ม ีกำรค ิดซ้ ำ เ พ่ือกำรปรับปรุ ง
กระบวนกำรคิดในทุกขั้นตอนอันจะเป็นกำร
สร้ำงกระบวนกำรพัฒนำองค์กำรที่สำมำรถ
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ตอบโจทย์แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสถำนกำรณ์
ได้อย่ำงยั่งยืน 

 ทั้ งนี้  ในกำรปรับกระบวนกำรคิด
ดังกล่ำวอำจมีอุปสรรคในด้ำนกฎหมำยและ
กฎระเบียบและกระแสต่อต้ำนจำกทั้งสมำชิก
ภำยในองค์กำรและบุคคลภำยนอก แต่กำรที่
องค์กำรจะไม่ปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับสภำพ 
แวดล้อมนั้นย่อมเป็นไปได้ยำกในโลกยุค
ปั จจุ บั นที่ เ ต็ ม ไปด้ วยกระแสคลื่ นแห่ ง 
กำรเปลี่ยนแปลง ซึ่ งผู้ที่ ไม่โต้ ไปตำมคลื่น 

ก็ย่อมที่จะถูกคลื่นซัดจนจมหำยไป 
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FUTURE TODAY 

 

เกษดา สุทธิอัมพร  
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  

กรมธุรกิจพลังงาน 

 

 มอง “เขา”  
 “Think big, start small and 
act fast” วลีนี้เป็นวลีที่สิงคโปร์ใช้ในการ
บริหาร และขับเคลื่อนประเทศ กล่าวคือ จะ
ท าสิ่งใดต้อง “คิดใหญ่” สิงคโปร์จึงมีการ
ก าหนดแผนชาติ (National Plan) ระยะยาว 
และบูรณาการทั้งระบบและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง “เริ่มทีละนิด”  
โดยจะเริ่ มต้นจากโซนเล็ ก ๆ ประเมิน
สถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ ค่ อ ย ข ย า ย ใ ห ญ่  แ ต่  
ท าทันที”  เมื่ อมองเห็ นโอกาส โดยยึ ด
หลักการส าคัญ 4 หลักการ คือ  
 - bottom up ระบบการบริหาร
จัดการแบบ bottom up เปิดโอกาสให้คน
ข้างล่างมีส่วนในการเสนอแนะว่าจะปรับปรุง
งานอย่างไร 

 - มั่นใจว่านโยบายมีความเหมาะสม
ที่สุดและสามารถใช้ได้จริงในระดับประเทศ 

 - เริ่มต้นทุกเมื่อ เมื่อมีโอกาส 

 - สร้างความไว้วางใจระหว่างส่วน
ราชการ การเมือง และประชาชน 

 - จึงไม่แปลกใจเลยว่าท าไมสิงคโปร์
จึงก้าวจากประเทศโลกที่ 3 เข้าไปสู่ประเทศ
ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation-

driven Country) ภายในระยะเพียง 50 ปี 
และจากรายงานการจัดล าดับประเทศที่มีขีด
ค ว า มส า ม า ร ถ ใน ก า รแ ข่ ง ขั น  Global 

Competitiveness Report (GCR) 2017-2018  

โดย World Economic Forum  (WEF) พบว่า
ประเทศสิงคโปร์อยู่ในล าดับที่ 2 และล าดับ 1 
ของอาเซียน และได้ ranking อันดับต้น ๆ  

ในตัวชี้วัดอ่ืน เช่น ความโปร่งใสปราศจาก
ทุจริตของภาครัฐ คุณภาพระบบการคมนาคม
ขนส่ง และคุณภาพของประชากร ในขณะที่
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 32 แม้มีล าดับที่ดี
ขึ้นกว่าปีก่อนหน้า 2 ล าดับ แต่หากพิจารณา
ในรายตัวชี้ วัด พบว่าประเทศไทยยั งคง
ประสบปัญหาเรื่องการขาดเสถียรภาพทาง
การ เมื อง  นโยบายไม่ ต่ อ เนื่ อง  ปัญหา
คอร์รัปชั่น การศึกษา และปัญหาโครงสร้าง
พ้ืนฐานไม่เพียงพอ   

 ถึงแม้ว่าสิ่งส าคัญที่สุดไม่ใช่เรื่อง ranking 

ที่จะขับเคลื่อนประเทศ และการเรียนรู้
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ความส าเร็จของประเทศหนึ่ง ไม่ได้หมายถึง
การน าเอานโยบายที่ประสบความส าเร็จของ
ประเทศหนึ่งมาใช้ได้ทั้งหมด แต่สิ่งส าคัญ คือ 
การเรียนรู้จากความส าเร็จของประเทศอ่ืนมา
เป็นแรงขับเคลื่อนสร้างความรู้สึกร่วมกันที่จะ
ต้องการน าพาให้ประเทศมุ่งไปสู่ข้างหน้า 
เป็ นประ เทศที่ ดี ขึ้ น  (Better Thailand)  

โดยในที่นี้ หัวใจหลักที่ต้องการจะพูดถึงก็คือ 
เราจะต้องมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์กล้าท าในสิ่งที่
ถูกต้อง และค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  
ของประเทศชาติเป็นส าคัญ มีระบบราชการ
ที่ดีมีคุณภาพ และแน่นอนความเป็นผู้น า
อย่างเดียวไม่ได้บอกว่าจะท างานส าเร็จ
เพราะกุญแจที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ คือ การสร้าง
ความเชื่อมั่นและสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน  
(Trust and build up relationship) ควบคู่
ไปด้วย 

 ย้อนมอง “เรา”  
 ประเทศไทยเราแปลกมาก เราเลือกที่
จะเชื่อฝั่งที่มักเป็นมวยรองและคิดเสมอว่า
มวยเอกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนู้นท าให้ไม่แปลก
ใจเลยว่าท าไมประชาชนถึงเลือกที่จะเชื่อ 

กลุ่มคนบางกลุ่มที่อาจจะมีวาระซ่อนเร้นแอบแฝง 
(Hidden Agenda) แต่ เ ลื อกที่ จ ะ ไม่ เ ชื่ อ
ภาครัฐ เพราะคิดว่ารัฐโกง รัฐไม่จริงใจซึ่งนั่น
อาจจะเป็นความฝังใจในอดีตว่าภาครัฐคือผู้ที่
กุมกฎหมาย มีอิทธิพลและเอาเปรียบประชาชน 
ภาพลักษณ์เหล่านี้  ท าให้ประชาชนหมด

ความเชื่อและความศรัทธา และนั่นส่งผลต่อ
การน านโยบายไปปฏิบัติอย่างมาก สิ่งนี้จึง
ต้องกลับมาตั้งค าถามว่าถ้าให้มองอนาคต
ข้างหน้าเพื่อประเทศไทยที่ดีข้ึน ให้องค์กรเรา
ดีขึ้นเราจะท าอย่างไร ให้เราสามารถสร้าง
ความรู้สึก ความเชื่อและสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นชาติไทยร่วมกัน ถ้าคนในชาติรู้สึก
ร่วมกัน เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และนี่จะเป็นกุญแจส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงย่ังยืน 

 การสร้างชาติร่วมกันต้องเริ่มจากการ
พัฒนาคนในชาติถึงแม้จะเป็นเรื่องที่พูดง่าย 
แต่ เรื่ องนี้  ในทางปฏิบัติท า ได้ ยากที่ สุ ด  
การพัฒนาทุนมนุษย์ถือเป็นหัวใจที่ส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาในทุกด้าน หากขาดคน
ที่มีความสามารถ ประเทศก็ไม่สามารถเดินหน้าได้
ตามแผนงานที่วางไว้ ยิ่งมาวิเคราะห์เกี่ยวกับ 
“คน” ในการท างานก็นับว่ายังเป็นปัญหาอยู่มาก 
จากการจัดอันดับทุนมนุษย์ของไทย (Human 

Capital Ranking) ก็แสดงให้เห็นว่าเรามี
ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่ จะมาช่วย
ผลักดัน เศรษฐกิ จของประเทศทั้ ง เรื่ อ ง
โครงสร้างประชากรที่มีแนวโน้มมุ่งสู่สังคม
ผู้สูงอายุ คนวัยท างานลดลง คนรุ่นเก่าปรับตัว 
ไม่ทันกับองค์กรสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล ปัญหา
แรงงานขาดทักษะขั้นสูง ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดล้วน
แล้วแต่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาวทั้งสิ้น 

8 



 Quick win ง่ าย  ๆ ในการ เปลี่ ยน
ประเทศไทยให้ดีขึ้น เริ่มง่าย ๆ จากตัวเรา 
เราต้องเปลี่ยนตัวเราให้ทันยุคทันสมัยตาม
แบบ Thailand 4.0 ด้วยหลักการง่าย ๆ 
อย่าง SMART 4.0 ได้แก่  
 Share-valued สร้างความรู้สึก ความ
เชื่อในองค์กรร่วมกัน 

 Moving forward  ก้าวไปข้างหน้าไป 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 Attitude  มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อ
ผู้อื่น ต่อระบบ  
 Responsibility มีความรับผิดชอบ 
และท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด  
 Technology ใช้ เทคโนโลยี ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ท าน้อยได้มาก  
 ด้วยการฝังรากความคิด SMART 4.0 

ใน DNA ของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ท า
อาชีพข้าราชการ พนักงานองค์กรเอกชน 
หรือนักเรียน เราก็จะเป็น “คน” ที่ดีขึ้น 
ไม่ใช่แค่ตัวดีขึ้น สิ่งแวดล้อม และองค์กรเราก็
จะน่าอยู่ขึ้นด้วย มีการก าหนดเป้าหมาย
องค์กร และจับมือกันเดินร่วมกันด้วยความ
เชื่อมั่น เคารพ และศรัทธาในตัวผู้น าองค์กร 
ในทีม และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
สูงสุด องค์กรก็จะสามารถขับเคลื่อนไป
ข้างหน้า และประสบความส าเร็จตามที่วางไว้  
 นอกจากนี้ องค์กรเองก็มีส่วนส าคัญ 
ไม่เพียงแต่จะสร้างเราให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นได้

ตลอดเวลาเท่านั้น แต่ก็ต้องรักษาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีอยู่ เช่นเดียวกัน  ควบคู่กันนั้น 

องค์กรก็ควรมีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเอา app ใน Smartphone 

มาใช้ในการท างานท าให้ทุกสิ่งอย่างง่ายแค่
ฝ่ามือควบคู่กับการเสริมสร้างองค์ความรู้ 
ใหม่ ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้การเปลี่ยนผ่าน
องค์กรมุ่งสู่องค์กรที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น ระยะเวลาใน
การท างานเดิมน้อยลง ท าให้มีเวลาอยู่ในสิ่งที่ชอบ 
ต้องการศึกษาค้นคว้าอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น 
ดั งนั้ นทั้ งคน และระบบ จะต้องจับมือ
เดินหน้าไปพร้อม ๆ กัน ยกตัวอย่างง่าย ๆ 
เช่น มีการน าเอาระบบ barcode และระบบ
จัดการสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบ
คุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง แบบ real-time 

สามารถดูผลการทดสอบได้อย่ างทันที  
ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นในการถ่ายโอนข้อมูลการวิเคราะห์ 
และท าให้ออกรายงานผลวิเคราะห์ได้อย่าง
รวดเร็ว การรับรองว่าผู้ค้ารายใหญ่ได้ผลิต
น้ ามันที่มีคุณภาพได้มาตรฐานก็จะประสิทธิภาพ
มากขึ้น เรียกได้ว่ าท าน้อยได้มาก ส่ งผลให้
ความสามารถในการแข่ งขันกับประเทศ
ข้างเคียงสูงขึ้นตามไปด้วย 

 กล่าวโดยสรุป “BETTER TODAY” 
ประเทศไทยหรือองค์กรเราจะดีขึ้น เริ่มง่าย  ๆ
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ด้วยตัวเราสิ่งที่เปลี่ยนง่ายที่สุดในยุคที่ทุก
อย่างหมุนเร็วตามไม่ทันนั้นก็คือ ตัวเรา 
เปลี่ยนอย่าง SMART 4.0 เพ่ือตอบสนอง 
THAILAND 4.0 จั บ มื อ ก้ า ว ไ ป ด้ ว ย กั น  
อย่าคิดว่างานที่เราจะเริ่มต้นท าในวันนี้จะ
สร้างความยุ่งยาก ล าบากให้เรา แต่ให้คิด
เสมอว่างานทุกชิ้นที่ตั้งใจท า ท าใจด้วยใจ  
จะท าให้วันพรุ่งนี้มันดีขึ้น สิ่งที่ดีขึ้นจึงต้อง
เริ่มท าตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มต้นที่ตัวเรา 
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Smart Nation ง่าย ๆ เริ่มได้จาก Start Small 

 

เกษราพรรณ ฉัตรพัฒนศิริ 
นักวิชาการภาษีช านาญการ 

กรมสรรพากร 

 

 แม้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ปฏิเสธไม่ได้
ว่าสิงคโปร์มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด
และยังเป็นประเทศท่ีประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุด
ในภูมิภาคนี้ การได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการ
บริหารประเทศและการด าเนินนโยบายด้านต่าง ๆ 
ท าให้เข้าใจที่มาของความส าเร็จของสิงคโปร์และ
มองเห็นแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
มากยิ่งขึ้น  
 ส่วนส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานในภาคส่วน
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประเทศ
เดินไปสู่เป้าหมายความส าเร็จได้เร็วขึ้นนั้น เพราะสิงคโปร์มี
ทิศทางของประเทศที่ชัดเจน โดยทุก ๆ 5 ปี จะมี
การวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอีก 10 - 15 ป ี
ข้างหน้า เพ่ือทันต่อความเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้
ยังมีการวิเคราะห์ว่ารัฐบาลก าลังเผชิญกับปัญหา
อะไรเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม และมี
การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง   
 จะเห็นได้จากในอดีต สิงคโปร์มีแนวคิดใน
การพัฒนาพ้ืนที่ท าการเกษตรเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศ และได้ทดลองปลูกข้าวและพืชผล
ทางการ เกษตร อ่ืน  ๆ แต่ เมื่ อวิ เคราะห์ และ
ประเมินผลการด าเนินงานแล้วพบว่ามีต้นทุนการ
ผลิตสูงเมื่อเทียบกับการน าเข้าผลิตผลทางการ
เกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบกับพิจารณา
แล้วว่าสิงคโปร์ไม่มีความเสี่ยงในการเข้าสู่ภาวะ

สงคราม รัฐบาลก็ยุติการพัฒนาด้านการเกษตรใน
ประเทศและน าที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้าน
อ่ืน และมุ่งเน้นพัฒนาประเทศผ่านการค้าระหว่าง
ประเทศที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า 
 ตั้งแต่ปี 2557 จวบจนปัจจุบัน สิงคโปร์มี
เป้าหมายในการด าเนินนโยบายด้านต่าง ๆ ที่น า
ประเทศไปสู่การเป็น Smart Nation คือเป็น
ประเทศที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข 
และมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน สิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องการให้ความ
เจริญก้าวหน้าในด้านใดด้านหนึ่งเกิดขึ้นเพียงชั่ว
ขณะหนึ่งเท่านั้น หรือก่อให้เกิดปัญหาในด้านอ่ืน ๆ 
ตามมา  
 องค์ประกอบหลัก 3 ส่วนที่รัฐบาลสิงคโปร์
ให้ความส าคัญ เพราะเชื่อว่าจะน าพาประเทศไปสู่ 
Smart Nation มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 Smart Government  

 - ด าเนินนโยบายรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
: โลกยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
นโยบายของรัฐจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
 -  Think Big Start Small :  การด า เนิน
โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบ
ความส าเร็ จตามแผนงานที่ วางไว้  ด้ วยเหตุนี้  
การเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ เพ่ือให้เห็นปัญหาก่อน  
แล้วค่อยวางแผนการด าเนินงานในขั้นตอนถัดไปจึง
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เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะช่วยให้โครงการส าเร็จได้จริงใน
อนาคต จะเห็นได้จากสิงคโปร์ทดลองน าหุ่นยนต์มา
ส่งอาหารหรือส่งเอกสารในโรงพยาบาลรัฐบางแห่ง 
ก่อนที่จะน ามาใช้ในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ   
 -  Smart Thinking:  
  นโยบายภาครัฐและมาตรการต่าง ๆ ถูก
ออกแบบมาให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงาน
ของประเทศ และมีความสอดคล้องกันระหว่าง
หน่วยงาน เชื่อมโยงการท างานของแต่ละหน่วยงาน 

ที่มีความสัมพันธ์กันให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในประเทศอย่างแท้จริง  
  มีการสื่อสารกับประชาชนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร และส่ง
เรื่องร้องเรียน 

  พัฒนาบริการสาธารณะของภาครัฐให้มี
คุณภาพเพ่ือช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง  
  รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศตั้งแต่ช่วงปี 1970 ในขณะนั้น สิงคโปร์ยัง
ไม่มีเศรษฐกิจดีเฉกเช่นปัจจุบัน แต่รัฐบาลตัดสินใจ
ลงทุนกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในการสร้าง
รถไฟใต้ดิน เพราะเล็งเห็นความส าคัญของการ
ลงทุนในบริการขนส่งสาธารณะอันจะมีส่วนช่วย
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศเข้ามาท างานในสิงคโปร์ อีกทั้งยังมี
ส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ าของประเทศ เพราะคน
จนไม่มีรถยนต์ส่วนตัวและจ าเป็นต้องใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะในการเดินทาง  
 ในช่วงแรกได้เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในบริการ
ขนส่งสาธารณะ แต่เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ด้านค่าโดยสารที่เป็นธรรม ความปลอดภัยในการ

เดินทาง และคุณภาพการให้บริการ รัฐบาลจึงซื้อ
กิจการจากเอกชนมาด าเนนิการเองทั้งหมด  
 ความช่วยเหลือของภาครัฐจะเป็นการ
สนับสนุนเงินช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ในบางส่วน เช่น ลดค่าโดยสารบริการขนส่ ง
สาธารณะให้แก่ผู้มีรายได้น้อย แทนที่การให้บริการ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะรัฐบาลไม่ต้องการให้
ประชาชนเคยชินกับการได้รับบริการสาธารณะโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา โดยมี
เป้าหมายที่ชัดเจนว่าภาครัฐจะสนับสนุนการวิจัยใน
ด้านใด จะสร้างนักวิจัยเพ่ิมขึ้นจ านวนเท่าไรในแต่
ละปี ซึ่งสิงคโปร์เลือกการวิจัยยา เพราะเล็งเห็น
ความส าคัญของอุตสาหกรรมยาที่จะมีบทบาทมาก
ขึ้นในโลกอนาคต เพราะทุกคนล้วนให้ความส าคัญ
กับสุขภาพ และหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ 
 Sharing Data: เปลี่ยนหน้าที่ภาครัฐจากการ
เก็บรักษาข้อมูล เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่รัฐจัดเก็บ
ให้ประชาชนทราบ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐได้ และเปิด
โอกาสให้นักวิชาการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์และน าเสนอข้อเสนอ
ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศได้   
 Smart Business  

 - แผนธุรกิจพร้อมปรับเปลี่ยนไปตามบริบท
ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
 - มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนิน
กิจการเพื่อให้ต้นทุนในการประกอบกิจการลดต่ าลง  
มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และคุณภาพของ
สินค้าหรือบริการดีขึ้น 

 - ภาคเอกชนต้องมีความเชื่อมั่นในรัฐบาล 
และด าเนินนโยบายสอดคล้องกับการแนวทางของ
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ภาครัฐ เช่น เมื่อรัฐบาลสนับสนุนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  มหาลัยทั้ งภาครัฐและเอกชนต่างก็ เ ปิด 

คอร์สเรียนออนไลน์ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนที่ใฝ่เรียนรู้     

 Smart People 

 - สร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตทั้งด้าน
การท างานและการพักผ่อน  
 - ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือพัฒนาตนเอง  
 จากองค์ประกอบ 3 ข้อข้างต้น จะเห็นได้ว่า
ภาครัฐมีบทบาทมากที่สุดในการน าพาประเทศไปสู่ 
Smart Nation เ พ ร า ะ  Smart Government 

สามา รถสร้ า งห รื อสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด  Smart 

Business และ Smart People ในสังคมได้  
 จึงน ามาสู่ข้อเสนอการพัฒนาประเทศไปสู่ 
Smart Nation ด้วยการใช้กลไกภาครัฐเป็นตัว
ขับเคลื่อน โดยใช้หลักการ Think Big Start Small 
เช่นเดียวกับสิงคโปร์ โดยเริ่มจากการเผยแพร่ข้อมูล
ผลจัดเก็บภาษีและการใช้จ่ายงบประมาณของ
ภาครัฐในส่วนต่าง ๆ ที่ไม่มีความอ่อนไหวต่อความ
มั่นคงของประเทศ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
เ พ่ือสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานตาม
โครงการต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในโครงการนั้น  ๆ  
การเปิดเผยข้อมูลข้างต้นจะมีส่วนช่วยให้ประชาชน
มีความเต็มใจในการเสียภาษีอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
เพราะเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่รัฐ 

ใช้จ่ายเงินในโครงการต่าง ๆ สร้างความเชื่อมั่นใน
การบริหารงานของภาครัฐและพร้อมปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลต่อไป     
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Security of senior society : การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 

เกษวราภรณ์ วงษ์พิมพ์ 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมระยะสั้น
และการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ตั้งแต่วันที่ 5-9 มีนาคม 2561 จ านวน 5 วัน 
คือ ความเป็น Smart Nation ของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ซึ่ งประกอบด้วย Smart Government 

Smart Business และ Smart Citizen สิ่งที่
ส าคัญที่สุดของการพัฒนาเหล่านี้ เพียงเพ่ือให้
ประชาชนชาวสิงคโปร์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
โดยมุ่งเน้นการน าเอาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เข้ ามาช่วยในการพัฒนาในครั้ งนี้  
โดยสิงคโปร์ เริ่มทดลองและติดตั้งระบบ
เซนเซอร์ทั่วเมือง ทั้งตามสถานที่สาธารณะ
หรือแม้แต่ในครัวเรือน เพ่ือติดตาม ตรวจวัด 
ปริมาณมลพิษทางอากาศ ปริมาณน้ าฝน 
ปริมาณการใช้พลังงาน การใช้น้ า หรือแม้กระทั่ง
ปริมาณของขยะมูลฝอย เมื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเหล่านี้ สามารถน าเอาข้อมูลเหล่านี้ 
มาวิเคราะห์ และประมวลผล เพ่ือวางแผน
และจัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงที  
 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 สิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่มีความ
ตื่นตัวกับสังคมสูงวัย (1) เนื่องจากมีจ านวน

ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นทุกปีในขณะที่อัตราการเกิด
ลดลง รัฐบาลจึงได้ เริ่มใช้มาตรการและ
นโยบายต่าง ๆ โดยวางแนวนโยบายไว้ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมการจ้างงานและเพ่ิมความ
มั่นคงทางการเงิน ด้วยการเพ่ิมทักษะและ
จัดหางานให้เหมาะสมกับแรงงาน เพ่ือยกระดับ 

ผลิตภาพ และความสามารถในการเพ่ิม
รายได้ของแรงงานในระยะยาว ซึ่งภาครัฐ 

จะมีส่วนส าคัญในการวางแผนจัดสรรรายได้
และรายจ่ายอย่างสมดุล โดยเฉพาะกองทุน 
Central Provident Fund (CPF) เพ่ือเป็น
หลักประกันยามเกษียณ และเป็นการส่งเสริม 

การออม 

 2. ให้การดูแลสุขภาพและการดูแล
ผู้สู งอายุอย่างรอบด้านในราคาย่อมเยา  
เน้นให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถ
เข้ าถึ งบริ การด้ านสุ ขภาพที่ มี คุณภาพ  
ในทุก ๆ ปี รัฐบาลจะใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จ านวนหนึ่งสนับสนุนด้านการศึกษาด้านการ
ดูแลสุขภาพและตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 3. ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น สั ง ค ม  
โดยภาครัฐเป็นผู้วางระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ต่าง ๆ ให้สามารถอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้สูงอายุ เช่น การออกแบบอาคาร สถานที่
ส า ธา รณะ  และระบบขนส่ งมวลชนที่
เหมาะสมกับผู้สูงวัย ตลอดจนการสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 

 4. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอายุยืน 
โดยการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีร่างกายและ
จิตใจที่แข็งแรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น 
การพัฒนางานด้านบริการเพ่ือผู้สู งอายุ 
ปรับปรุงนโยบายด้านเงินอุดหนุนแก่อาสาสมัคร 
สนับสนุนการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

 นโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ออกแบบ 

มาส าหรับผู้สูงอายุนั้นวางอยู่บนหลักการของ 
ระบบประกันสังคมของสิงคโปร์ 3 ประการ  
 ประการที่ 1 คือ การพึ่งตนเองและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 ประการที่ 2 คือ การพึ่งพาครอบครัว  
 ประการที่ 3 คือ การอาศัยความร่วมมือ 

จากทุกภาคส่วน ทั้งชุมชนและองค์กรต่าง ๆ  
 ทั้งนี้รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกกฎหมาย
เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม เพ่ือสร้างระบบที่
เน้นให้สมาชิกในครอบครัวรับหน้าที่ดูแล
เลี้ยงดูพ่อแม่ในยามชรา และหากไม่เลี้ยงดู 
พ่อแม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูจาก
บุตรได้ ทั้งยังให้ความส าคัญกับองค์กรชุมชน

ท้องถิ่น เพ่ือเป็นกลไกในการดูแลประชาชนที่
ตกทุกข์ได้ยาก 

 จะเห็นได้ว่านโยบายและมาตรการ
ต่าง ๆ ของสิงคโปร์เน้นการมีส่วนร่วม และ
การประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี
แผนนโยบายแห่งชาติ เ พ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุเป็นแนวทางหลักในการด าเนินการ 
และมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการขับเคลื่อน
นโยบายที่มีทิศทางสอดคล้องกันระหว่าง
กระทรวงต่าง ๆ 

 จากนโยบายสังคมสูงวัยของสิงคโปร์ 
เราสามารถสรุปหัวใจส าคัญได้อย่างน้อย 3 

ประการ คือ  
 1. มีความรอบด้าน ครอบคลุมหลาย
มิติของสวัสดิการสังคม  
 2. ไม่ เน้น เ พียงการให้สวั สดิการ 

โดยผู้สูงวัยเป็นเพียงผู้รับอย่างเดียว หากยัง
เน้นการดึงศักยภาพของผู้สูงวัยออกมาใช้  
 3.  อาศัยการประสานงานกันระหว่าง
หลายภาคส่วน ไม่ใช่เน้นแต่ผู้สูงอายุเพียง
อย่างเดียว แต่เน้นหลายมิติของครอบครัว 
เช่น เด็ก และการศึกษา เป็นต้น  
 และจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ใน
อนาคตสิงคโปร์วางแผนด้าน Smart Healthcare 

โดยน าเอาระบบ Sensor เข้ามาใช้ในระบบ
ติดตามผู้สูงอายุ เพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้สูงอายุ 
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 สิงคโปร์เริ่มท าการทดลองโดย Housing 

Development Board ( HDB) ( 2)  โ ด ย ใ ช้
ระบบ “Smart Elderly Monitoring and 

Alert System (SEMAS)” ติดตั้งอุปกรณ์ 
ในแฟลต จ านวน 12 แฟลตในชุมชน Woodlands 

Yishun Clementi และ Marine Parade 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในอนาคตส าหรับการ
ออกแบบ HDB ซึ ่งระบบนี้ท าให้บุคคลใน
ครอบครัวสามารถติดตามการใช้ชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตล าเพียงล าพังเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากระบบเซนเซอร์ภายในที่อยู่อาศัย 
และมีระบบการเตือนแบบ text massages ไปยัง
ผู้ดูแลหรือบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น 
ต าแหน่งปัจจ ุบ ันที ่อยู ่ ร ูปแบบการนอน 
ระยะเวลาที ่ใช ้ในห้องน้ า  เมื ่อผู ้ส ูงอายุ
ต้องการความช่วยเหลือความฉุกเฉิน หรือมี
ความเสี่ยงต่าง ๆ สามารถส่งสัญณาณไปยัง
ผู้ดูแลได้ทันที จากการศึกษาวิจัยพบว่าใช้
เ วล า เพ ีย ง เล ็กน ้อยต ่อการตอบสนอง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น หลังจากได้รับ
ข้อมูลการแจ้งเตือน ผู้ดูแลสามารถไปถึงที่
เก ิดเหตุได้ภายใน 5 นาที ผลวิจัยพบว่า 
ผู ้สูงอายุพอใจกับการตอบสนองที่รวดเร็ว
ของผู้ดูแล 

 

 

 

 

ที่มา(3) 
http://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-

us/our-role/smart-and-sustainable-

living/smart-hdb-town-page/hdb-smart-

home-exhibition 

 ประเทศไทย 

 ส าหรับประเทศไทยผู้สูงอายุ (4)  หมายถึง  
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติ
ไทย จากการส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่าประเทศไทยมีจ านวนและ
สัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้ ประเทศไทยจัดอยู่ใน
กลุ่มสั งคมผู้สู งวัยของกลุ่มประเทศไทย
อาเซียนเป็นอันดับที่ 2 รองจากสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ และในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทย 
จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเรา
จึงควรวางแผนระยะยาว เพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ และนอกจากนี้  จากข้อมูลของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ . 2557 

ข้อมูลการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่คนเดียว จ านวนร้อยละ 8.7 และ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับคู่สมรส จ านวนร้อยละ 
18.8 จะพบว่ามีผู้สูงอายุจ านวนหนึ่ง ที่ต้อง
พักอาศัยอยู่บ้านเพียงล าพัง ซึ่ งผู้สู งอายุ
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เหล่านี้ จะมีสภาพร่างกายและจิตใจมีการ
เปลี่ยนแปลง มีการปรับตัว และที่ส าคัญคือ 
สภาพร่างกายที่เสื่อมถอยไปตามวัย ปัญหา
ด้านสุขภาพจะตามมา ผู้สูงอายุส่วนมาก จะ
มี โรคประจ าตัว เป็นโรค ไม่ติดต่อเรื้อรั ง 
(NCDs)  (5)  ได้แก่  โรคความดันโลหิตสู ง 
โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคหลอด
เลือดหัวใจ เป็นต้น และหนึ่งในปัญหาส าคัญ
ที่พบได้บ่อยของผู้สูงอายุ คือ ภาวะหกล้ม  
ซึ่ งผู้ สู งอายุมีปัญหาการทรงตัวและการ
เคลื่อนไหวที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งน าไปสู่ 
การหกล้มได้บ่อย อาจน าไปสู่ปัญหาทาง
สุขภาพส าคัญอ่ืน ๆ ภาวะกระดูกหัก หรือ
ความพิการทางร่างกาย  
 ข้อเสนอ 

 ข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดในการน าเอา
ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์  เ พ่ือความปลอดภัยของ
ผู้ สู งอายุที่ พั กอาศัยที่ บ้ าน  คือ  การน า 
sensor technology มาใช้ โดยน าระบบ
เซนเซอร์มาติดตั้งในครัวเรือน ส าหรับเฝ้า
ระวังและติดตามผู้สูงอายุ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ จะรายงานไปยังครอบครัว 
ผู้ดูแลทางสุขภาพ และโรงพยาบาล ผ่านระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือด าเนินการต่อไป ท าให้ เข้าถึง 
ผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็วและช่วยเหลือได้
ทันเวลา ท าให้ผู้สูงอายุสามารถอาศัยในบ้าน
เพียงล าพังได้อย่างปลอดภัย และครอบครัว

ไม่ต้องกังวลใจ และนอกจากนี้ยังบุคลากร
ทางการแพทย์ยั งสามารถให้ข้อมูลหรือ
ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยได้ทันที จะเห็นได้ว่า 
นอกจากช่วยเ พ่ิมความปลอดภัยให้แก่
ผู้ สู งอายุแล้วนั้น หากสามารถลดความ
เจ็บป่วยได้ ผลที่ตามคือ ค่าใช้จ่ายทางด้าน
สุขภาพของประเทศจะลดลงด้วย  
 จากการด าเนินการของของสิงคโปร์ 
จะเห็นได้ว่าทุกโครงการจะส าเร็จไปได้ด้วยดี
นั้น สิงคโปร์จะเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม 
และการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ดังนั้น เพ่ือให้โครงการนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
ประเทศไทย ควรมุ่งเน้นการท างานแบบ
บูรณาการของทุกภาคส่วนที่ เ กี่ ยวข้อง 
โดยมุ่งเน้นผลที่ประชาชนควรได้รับเป็นหลัก 
นอกจากนี้ควรส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองของ
ประชาชนและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 เอกสารอ้างอิง 
 เรียนรู้นโยบายเพื่อผู้สูงอายุของ
สิงคโปร์. [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 30 มี.ค. 
2561]. เข้าถึงได้จาก:  
http://www.bangkokbiznews.com/blo

g/detail/642520 

 HDB complete trial of smart 

elderly monitoring and alert system. 
[อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 30 มี.ค. 2561]. 
https://www.todayonline.com/singap

ore/hdb-completes-semas-test-bed 
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บทบาทการมาตรฐานในการสร้างชาติอัจฉริยะของสิงคโปร์ 
 

เกียรติศักดิ์ ประเสริฐสุข 

นักวิชาการมาตรฐานช านาญการ 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

 บทน า 
 “Smart Nation” คือ โมเดลที่รัฐบาล
สิงค์โปร์ได้ริเริ่มน ามาเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย
ในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากสิงคโปร์เล็งเห็น
ว่าโลกในสภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นประเทศจึงจ าเป็นต้องมีความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดเวลา ซึ่งนโยบายนี้ได้
เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
ปี ค.ศ.2014 โดยมีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับประชาชน สร้าง
สังคมให้น่าอยู่และปลอดภัย และสร้างโอกาส
ทางธุรกิจให้กับทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการ
เชื่อมโยงข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างภายในประเทศ
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมที่
ทันสมัย และระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ ่
(Big Data Management) ทั้งนี้ในระยะแรกได้
น าร่องการพัฒนาใน 5 สาขาหลัก ประกอบด้วย  
การบริการด้านคมนาคม บ้านที่อยู่อาศัยและ
สิ่ งแวดล้อม การบริการด้ านสาธารณสุข  
การเพ่ิมผลิตผลทางธุรกิจ และการบริการดิจิทัล
จากภาครัฐ 

 ในการนี้ เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
รัฐบาลสิงคโปร์ได้ก าหนดให้มีโครงการน าร่อง  
(test bedding) โครงการร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัย 
ชั้นน าทั้งภายในและภายนอกประเทศ และ
โครงการห้องปฏิบัติการที่มีชีวิต (Living laboratory) 
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
รวมถึงส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการแบ่งปันข้อมูล 
(Data sharing) การมีส่วนร่วมคิดแนวทางแก้ไข
ปัญหา (Co-creating solutions) และการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน (Citizen involvement) 
ให้เพ่ิมมากขึ้น 

 โครงการระดับชาติของสิงคโปร์เพ่ือ
การสร้างชาติอัจฉริยะ 

 นโยบายสร้างชาติอัจฉริยะผลักดันให้
รัฐบาลสิงคโปร์ต้องเตรียมความพร้อมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เหมาะกับการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมมา
ประยุกต์ใช้ โดยได้ลงทุนและด าเนินโครงการ
ระดับชาติ ได้แก ่

 ระบบดิจิทัลไอดีแห่งชาติ (National 

Digital Identity) เพ่ือให้ภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจสามารถท าธุรกิจผ่านช่องทาง
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ดิจิทัลได้อย่างสะดวกและปลอดภัยระบบช าระเงิน
ดิจิทัล (e-Payments) เพ่ือให้ทุกคนสามารถช าระ
เงินได้อย่างไร้รอยต่อ ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย 

 - ร ะ บ บ  Smart Nation Sensor 

Platform ด้วยการวางเครือข่ายเครื่องมือ
ตรวจวัดและอุปกรณ์ระบบ Internet of 

Things (IoT) เพ่ือให้เมืองน่าอยู่ และปลอดภัย 
 - ระบบขับเคลื่ อนเมืองอัจฉริ ยะ 
(Smart Urban Mobility) ด้วยการใช้ประโยชน์ 
จากข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) และยานยนต์ไร้คนขับ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 

 - ระบบชั่วขณะของชีวิต (Moments of 

Life) ด้วยการรวบรวมบริการจากภาครัฐจากหลาย
หน่วยงานไว้ที่เดียวกัน เพ่ือให้ตอบโจทย์ประชากร 
ที่มีระบบเวลาในการใช้ชีวิตแตกต่างกัน 

 กระบวนการคิดที่สิงคโปร์ใช้ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายโครงการระดับชาติ 
 เนื่องจากสิงค์โปร์เป็นประเทศขนาดเล็ก 
และมีทรัพยากรทางธรรมชาติน้อย รัฐบาลจึงมี
ความจ าเป็นต้องใช้กระบวนการคิดอย่าง
รอบคอบอย่างมากในการด าเนินโครงการ
ระดับชาติเพ่ือป้องกันความผิดพลาดและความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น กระบวนการคิดที่ว่านี้ 
คือ “Design Thinking (กระบวนความคิดเชิง
ออกแบบ)” ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่มุ่งเน้น
การท าความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยก าหนด
เป้าหมายที่แน่นอนเป็นศูนย์กลาง และน า

มุมมองที่หลากหลายมาสร้างสรรค์ความคิด 

ใหม่ ๆ ก่อนทดสอบและพัฒนา เพ่ือให้ได้
แนวทางที่ตอบสนองเป้าหมายที่สุด ซึ่งจะท าให้
สามารถเห็นภาพรวมและประเมินความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี กระบวนการคิดนี้
แบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

 - ท าความเข้า ใจกลุ่ ม เป้ าหมาย 
(Empathize) เพราะการแก้ไขสิ่งใดก็ตาม
จะต้องเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างถ่องแท้
ก่อน 

 - ระบุปัญหา (Define) วิ เคราะห์
ปัญหาก าหนดให้ชัดเจนว่าจริง ๆ แล้วปัญหา
ที่เกิดขึ้นคืออะไร เลือกและสรุปแนวทาง
ความเป็นไปได ้

 - ระดมความคิด (Ideate) เน้นการ
หาแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้
มากที่สุดหลากหลายที่สุดเพ่ือตอบโจทย์
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

 - พัฒนาต้นแบบ (Prototype) เพ่ือให้
สามารถทดสอบ ค้นหาข้อผิดพลาดและเรียนรู้
เกี่ยวกับแนวความคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ 
 - ทดสอบและปรับปรุง (Test) น า
ต้นแบบที่สร้างขึ้นมาทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือสังเกตประสิทธิภาพการใช้งานและน า
ผลลัพธ์มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

 จากกระบวนการคิดเบื้องต้น จึงท าให้
รัฐบาลสิงคโปร์ ให้ความส าคัญกับการน า
มาตรฐานมาใช้ เป็นต้นแบบมาก เพราะ
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มาตรฐานคือกรอบแนวทางส าหรับการปฏิบัติ 
ที่ดี ให้รายละเอียดคุณลักษณะที่จ าเป็น และ
ความจ าเพาะทางเทคนิคที่ผลิตภัณฑ์ ระบบ 
หรือการบริการควรมี ดังนั้นในการด าเนิน
นโยบายหากใช้มาตรฐานเป็นต้นแบบในการ
ทดสอบแนวความคิดเพ่ือต่อยอดไปสู่โครงการที่
มีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะช่วยเพ่ิมประสิทธิผล  
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด รวมถึงยัง
ช่วยให้กฎระเบียบภายใต้หน่วยงานต่าง ๆ 
สอดคล้องกันตามที่ต้องการได้ ซึ่งเป็นการ
น าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต 

 1. บทบาทการมาตรฐานในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Nation 

  การน านโยบาย Smart Nation ไป
ขับเคลื่อนให้ได้ตามโครงการข้างต้นนั้น มีความ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน จึ งมีความจ าเป็นที่ จะต้องมี
ม า ต ร ฐ า น ร่ ว ม กั น เ พ่ื อ ก า ห น ด นิ ย า ม 
ระบบปฏิบัติการ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
สารสนเทศที่จะเชื่อมโยงกัน ดังนั้นหน่วยงาน 

ซึ่งท าหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานต้องท าให้
มั่นใจว่ามาตรฐานจะช่วยพัฒนาและขับเคลื่อน
โยบายได้ อย่ างเต็มศักยภาพ มั่นคงและ
ปลอดภัย ในการนี้ รั ฐบาลสิ งคโปร์ ได้ตั้ ง
หน่วยงานเฉพาะด้าน ซึ่งมีภารกิจหลักในการ
ขับเคลื่อนการมาตรฐานสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีรายละเอียดดังนี้ 

 - องค์กรที่รับผิดชอบการขับเคลื่อน
มาตรฐานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  องค์ ก ร ก าหนดมาตร ฐ าน คื อ 
Information Technology Standards Committee 

(ITSC) 
  องค์กรก ากับดูแลและสนับสนุนคือ 
Infocomm Media Development Authority 
(IMDA) 
 - ขอบข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่
รับผิดชอบ 
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 - ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศผ่านการ
ก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ 

 รัฐบาลสิงคโปร์ได้ผลักดันการขับเคลื่อน
นโยบายการมาตรฐานเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ โดยเข้า
รว่มท างานกับองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐาน (ISO) และคณะกรรมาธิการระหว่าง
ประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท า (IEC) เพ่ือน าองค์
ความรู้ด้านมาตรฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการ
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในประเทศโดยเร็ว 
นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือเป็นกรณีศึกษากับ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ในการ
จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของการสร้างเมือง
อัจฉริยะอย่างยั่งยืนด้วย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 รายละเอียดการเข้าร่วมก าหนดมาตรฐาน
ระหว่างประเทศด้าน ICT ของสิงคโปร ์

 - ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการ
มาตรฐาน 

  IMDA จัดท าความตกลงยอมรับร่วม 
(MRA) ยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองโดยไม่
ตรวจสอบซ้ าจากหน่วยรับรอง (Certification 

Body) และห้องปฏิบัติการทดสอบ (Testing 

Laboratory) ที่ผ่านการรับรองระบบงานตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17065 และ ISO/IEC 17025 

ตามล าดับ โดยเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานทั้งจาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ และมีการขึ้น
ทะเบียนรายชื่อหน่วยงานดังกล่าว เพ่ืออ านวย
ความสะดวกทางการค้า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันเชิงคุณภาพระหว่างผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม ICT ในประเทศด้วย 

 ข้อเสนอเพ่ือการเปลี่ยนแปลง การ
เปลี่ยนแปลงระยะสั้นส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะ
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติและสมาชิกของ
องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 
(ISO) และคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ
ว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC) 

ควรผลักดันโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือเร่งรัดการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ด้านการมาตรฐานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
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พ้ืนฐานส าหรับการด าเนินนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 โดยควรด าเนินการดังนี้แต่งตั ้
 - องค์กรก าหนดมาตรฐาน (SDO) สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเร่งก าหนดมาตรฐาน
เฉพาะด้าน 

 - ผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมการ
ก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศอย่างจริง
โดยเฉพาะกับ ISO/IEC JTC1 Information 

Technology เพ่ือน าองค์ความรู้ด้านมาตรฐานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสม
และก าหนดเป็นมาตรฐานของประเทศ 

 - สนับสนุนให้ องค์กรก ากับดูแล
ขับเคลื่อนการใช้มาตรฐานในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือยกระดับเทคโนโลยีของประเทศให้
มีความปลอดภัยและเป็นเอกภาพ 

 - สนับสนุนและพัฒนากฎระเบียบให้เกิด
การแข่งขันเชิงคุณภาพทั้งจากธุรกิจภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

 การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 

 เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 
4.0 ของรัฐบาล และยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศรวมถึงก าหนดทิศทาง 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องและเป็นไป
ในทางเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
และคุณภาพของประเทศ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางสากลส าหรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางคุณภาพของประเทศ (National Quality 

Infrastructure : NQI)  โ ด ย  NQI ค ว ร มี
องค์ประกอบดังนี้ 
 - สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ (National 

Standards Body) ท าหน้าที่ รับผิดชอบการ
ก าหนดมาตรฐานครอบคลุมทุกสาขาทางเทคนิค 
ทั้งมาตรฐานระบบจัดการ มาตรฐานนวัตกรรม 
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการบริการ เป็นต้น 
โดยผ่านกระบวนการเห็นพ้องต้องกันจากผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม และต้องสร้างเครือข่ายองค์กร
ก าหนดมาตรฐาน (SDO) เพ่ือสนับสนุนการ
ก าหนดมาตรฐานเฉพาะทาง 
 - สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (National 

Metrology Institute) ท าหน้าที่พัฒนามาตรฐาน
การวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรม
การวัดต่าง ๆ  ในประเทศ 

 - สถาบันรับรองระบบงานแห่งชาติ 
(National Accreditation Body) ท าหน้าที่ให้การ
รับรองความสามารถในการด าเนินกิจกรรมของ
หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการทดสอบ 
และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ 

 - หน่วยรับรอง (Certification Bodies) 
ท าหน้าที่ให้บริการการตรวจประเมินและรับรอง
ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

23 



 - หน่วยตรวจ (Inspection Bodies) ท า
หน้าที่ให้บริการด้านการตรวจตามประเภทสาขา
และขอบข่ายการตรวจ 
 - ห้องปฏิบัติการทดสอบ (Testing 

Laboratories) ท าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบและ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ ์

 - ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Calibration 

Laboratories) ท าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือ และ
ความถูกต้องของการวัด 

 

ภาพที่ 2 โมเดลโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ
ประเทศ (ที่มา World Bank 2007) 

 

 

 

 

   จากโครงสร้างดังกล่าวจะพบว่า ประเทศไทย
แม้จะมีหน่วยงานก าหนดมาตรฐาน และหน่วย
รับรองระบบงานอยู่แล้ว แต่หน่วยงานดังกล่าวอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของหลายกระทรวง ส่งผลให้
การประสานความร่วมมือระหว่างกันค่อนข้าง
ยุ่งยาก รวมถึงยังไม่มีกรอบการท างานร่วมกันจึง
ควรปฏิรูป ให้ เกิดเป็นหน่วยงานที่ ชัดเจน  
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและ
มาตรฐานใหม่ ๆ ที่ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว รวมถึงต้องส่งเสริมให้ NQI เหล่านี้ท า
หน้าที่ผลักดัน แบรนด์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ของไทยสู่ตลาดสากล 
และเข้าเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก 
(Global Value Chain) ด้วย 

 

 เอกสารอ้างอิง 
 https://www.smartnation.sg/ 

 https://www.imda.gov.sg/ 

 World Bank. 2007. Quality 

Systems and Standards for a 

Competitive Edge., World Bank, 

Washington, DC
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กรณีศึกษาของสิงคโปร์สู่การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับภารกิจของกรมทางหลวงชนบท 

 

จรุรัตน์ วิถีธนพาณิชย์ 

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรมทางหลวงชนบท 

 

 บทน า 
 สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มีความ
เจริญ เติบ โตทางด้ าน เศรษฐกิจ  และมี
ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างมาก ตลอด
ระยะเวลา 50 ปี นับแต่ก่อตั้งประเทศ จาก
ข้ อมู ล  ณ  ปี  2 017  ปร ะ เทศสิ ง ค โป ร์  
มีประชากรทั้งสิ้น 5.61 ล้านคน มี พ้ืนที่ 
719.9 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของ
ประชากรโดยเฉลี่ย 7,796 คนต่อตาราง
กิ โ ล เ ม ต ร  หั น ก ลั บม า ดู ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
กรุงเทพมหานครมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งสิ้น 
9.79 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 6 ของประชากร
ทั้งประเทศ กรุงเทพมีพ้ืนที่ 1,568 ตาราง
กิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากร 

โดยเฉลี่ย 6,243 คนต่อตารางกิโลเมตร 

โดยภาพรวมจะเห็นว่าประเทศสิงคโปร์มี
ขนาดพ้ืนที่ที่จ ากัดเพราะลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเกาะ และมีจ านวนประชากรมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และที่ส าคัญหากเปรียบเทียบ
ขนาดพ้ืนที่และจ านวนประชากรของทั้งสอง
แห่ ง  จะพบว่ ามี สั ดส่ วนที่ ใกล้ เ คี ย งกัน 

กล่าวคือ สิงคโปร์มีขนาดพ้ืนที่และจ านวน
ประชากรน้อยกว่ากรุงเทพครึ่งหนึ่ง แต่สิงคโปร์
กลับมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
โดยประชากรสิงคโปร์มากถึง 67% ใช้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลัก ขณะที่
สัดส่วนการเดินทางของคนกรุงเทพจะเป็นไป
ในทิศทางตรงกันข้าม คือ ใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ (รถเมล์และรถไฟฟ้า) เพียง 10% 
และใช้การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล 

และมอเตอร์ไซค์สูงถึง 90% ดังนั้น อาจเป็นไปได้ 
ที่ประเทศไทยจะน าตัวอย่างระบบคมนาคม
ขนส่งของสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้กับระบบ
ขนส่งของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองใหญ่ ดัง เช่น
กรุงเทพมหานคร 
 บทเรียนที่ ได้จากกรณีศึกษาของ
สิงคโปร์ 
 จากการศึกษาดู งานระบบขนส่ ง
สาธารณะของสิงคโปร์ มีเนื้อหาที่ส าคัญ 4 
ประเด็นใหญ ่ๆ ดังนี้ 
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 1. การบูรณาการแผนโครงสร้าง
คมนาคมขนส่งระยะยาว ( Integrated 

Long Range Planning) 
 สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีนโยบาย
รัฐบาลระดับเดียว (one level of government)  
มีการผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนและ
ก าหนดเป็นแนวทางของรัฐบาลร่วมกัน 
(Whole-of-Government Approach) การวางแผน 
ระบบขนส่งจึงเป็นการวางแผนโดยมีกรม
ขนส่งทางบกของสิงค์โปร์ (Land Transport 

Authority :  LTA) เป็ นหน่ วยงานหลั กและ 

ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
หน่วยงานด้านการวางผัง เมือง (Urban 

Redevelopment Authority)  ก า ร เ คหะ
แห่งชาติ (Housing Development Board) 
หน่วยงานด้านการพัฒนาที่ดินส าหรับนิคม
อุตสาหกรรม (The Jurong Town Corporation) 
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และด้าน
อ่ืน ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข 
เป็นต้น โดยกรมขนส่งทางบกของสิงค์โปร์ 
(LTA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงคมนาคม (Ministry of 

Transport) โดยรวม 4 หน่วยงานเดิมเข้า
ด้วยกัน มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจดทะเบียน
ควบคุมพาหนะ การวางแผนระบบคมนาคม
ขนส่ง สร้างโครงข่ายการเชื่อมโยงของถนน 
รวมทั้งวางแผนควบคุมระบบการขนส่ง
มวลชนทั้งระบบราง รถโดยสารประจ าทาง 

รถรับจ้างสาธารณะ และการขนส่งทางบก
ทั้งหมด  
 การบูรณาการแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินกับการคมนาคมขนส่ง เริ่มจากการวาง
ผังแนวคิด (Concept Plan) เป็นการวางแผนระยะ
ยาวที่ก าหนดกรอบการพัฒนาทางกายภาพ
และการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต 40-

50 ปี โดยจะมีการปรับปรุงทบทวนทุก 10 ปี 
ต่อจากนั้นจะมีการจัดท าแผนแม่บท (Master 

Plan) ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาและวาง
ผั ง เมืองระยะกลาง 10 -15 ปี  โดยการ
ถ่ายทอดแนวความคิดและกลยุทธ์จาก 
Concept Plan เ พ่ือเป็นแผนหลักในการ
ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ในการพัฒนาของ
การวางผังเมืองและระบบขนส่ง โดย Master 

Plan จะมีการปรับปรุงทุก 5 ปี จากนั้นจะ
ท าการวางแผนโครงข่ายทางถนน (Road 

Master Plan) และระบบราง (Rail Master 

Plan) ต่อไป ประโยชน์ของการวางแผนอย่าง
บูรณาการคือมีการวางแผนการใช้พ้ืนที่อย่าง
สมดุล ได้แก่ พ้ืนที่เพ่ือการสร้างที่อยู่อาศัย 
อุตสาหกรรม การขนส่ง ตลอดจนถึงการ
อ านวยความสะดวกต่อชุมชนและพ้ืนที่
โดยรอบ 

 เป้าหมายของแผนบูรณาการที่เห็นได้
ชัดเจน คือ การลดความจ าเป็นในการเดินทาง โดยมี
การวางผังเมืองและการพยายามส่งเสริมให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้แหล่งงาน 
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แหล่งอุตสาหกรรม สถานศึกษา โรงพยาบาล 
พร้อมทั้งมีระบบโครงข่ายการขนส่งสาธารณะ 
ที่รองรับอยู่แล้ว นอกจากนี้  เป้าหมายที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การควบคุมและ
บริหารจัดการพ้ืนที่ส าหรับสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งในอนาคต โดยมี
การเผื่อพ้ืนที่ไว้รองรับโครงข่ายถนนและราง 
 ปัจจุบันเป็นการวางแผนระบบขนส่ง
ตามแผน Land Transport Master Plan 

ของปี 2013 ที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ 
การเชื่อมต่อโครงข่ายของทุกโหมดการขนส่ง 
คุณภาพการ ให้บริ ก าร  การสร้ า งและ
ด าเนินงานระบบขนส่งสาธารณะที่ค านึงถึง
ประชาชน เพ่ือให้เกิดสังคมที่น่าอยู่และอยู่
ร่วมกันได้  
 ตัวอย่างของการบูรณาการโครงข่าย
รถเมล์เชื่อมต่อกับระบบราง เพ่ือที่ประชาชน
จะได้เข้าถึงการบริการของรถไฟฟ้าได้ เช่น 
การสร้าง Bus Interchange เชื่อมต่อกับ
สถานีรถไฟฟ้าในพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่น และการสร้ าง  Air-Condition 

Integrated Transport Hub ที่ เ ชื่ อ ม ต่ อ
รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้ารางเบา และรถเมล์ 
โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวก ศูนย์อาหาร 
ห้างสรรพสินค้ารวมไว้ในที่เดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 บรรยากาศของ Bukit Panjang 

Integrated Hub 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 จุดพักคอยของผู้โดยสารรถเมล ์

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 และ 4 Bukit Panjang Integrated Hub 
ที่เช่ือมต่อรถไฟฟ้ารางเบา รถไฟใต้ดิน และรถเมล์ 
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 1. การสนับสนุนการใช้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะ (Promote Public 

Transport) 
 รัฐบาลจะเป็นผู้สร้างและพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบราง สถานี
รถไฟฟ้า สถานีเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร รวมไป
ถึงการจัดซื้อรถเมล์ ที่จอดรถเมล์ เป็นต้น 
ส่วนการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งภายในและโดยรอบ
สถานี เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร  
เป็นต้น จะเป็นการเปิดประมูลเพ่ือให้บริษัทเอกชน 
เข้ามาประมูลและยื่นแผนการพัฒนาพ้ืนที่ 
เชิงพาณิชย์ให้แก่รัฐบาล นอกจากนี้รัฐบาลได้
ให้เอกชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามา
ยื่นประมูลเพ่ือเป็นผู้ด าเนินการให้บริการเดินรถ 
ทั้งรถไฟฟ้าและรถเมล์ จุดประสงค์เพ่ือให้เกิด
การแข่งขันด้านการให้บริการ โดยที่รัฐบาลยังเป็นผู้
จัดเก็บ ควบคุมและก าหนดค่าบริการ ซึ่ง
อัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะจะ
คิดในอัตราเดียวกัน คือ คิดตามระยะทาง 
(based on total distance travelled) ไม่
ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ ซึ่งผู้ประกอบการ 
รถเมล์จะมีระยะเวลาของใบอนุญาต 5 ปี 
และ 15 ป ีส าหรับรถไฟฟ้า 
 ตัวอย่างของการจูงใจ สนับสนุน ให้
ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ 
ได้แก่ การให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่มี
คุณภาพ โดยรถเมล์มีเครื่องปรับอากาศทุกคัน  
มีทางขึ้ นส าหรับรถเข็นส าหรับผู้ พิการ 

 มีรถบัสที่ ให้บริการช่วงกลางคืน (night 

bus) รวมไปถึงการให้สิทธิรถเมล์บนถนน 
เช่น มีช่องจราจรส าหรับรถเมล์โดยเฉพาะ 
(bus lane) ป้ายรถเมล์ที่ต้องให้ทาง (mandatory 

give-way at bus bay)  และการให้สิทธิ
สัญญาณไฟส าหรับรถเมล์บริเวณทางแยก 
(signal priority for buses at junctions) 
เป็นต้น 

 ในส่วนการจ่ายค่าโดยสาร สิงโปร์ได้
ใช้ระบบตั๋วร่วม (EZ-Link) คิดค่าโดยสาร
ตามระยะทางของการเดินทางจริงจากระบบ 
GPS ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมตอนที่เปลี่ยน
โหมดการเดินทาง นอกจากนี้ เครื่องอ่านบัตร
บนรถเมล์จะรายงานไปยังผู้ให้บริการรถเมล์
ด้วยว่า มีจ านวนคนใช้บริการเส้นทางนี้มาก
น้อยแค่ไหน เพ่ือจะได้ปล่อยรถเพ่ิมในกรณีที่
คนโดยสาร มีจ านวนมาก ซึ่ งจะช่วยให้
ผู้โดยสารรถประจ าทางไม่ต้องรอรถเมล์เป็น
เวลานาน บัตร EZ-Link ถูกใช้โดยผู้โดยสาร
มากถึง 98 % ตั๋วร่วมลักษณะดังกล่าวไม่
เพียงแต่เป็นการเก็บเงินในบัตรเท่านั้น แต่ยัง
เป็นการเก็บข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร
ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงสถิติที่มีประโยชน์มาก 

 นอกจากนี้แล้ว สิงคโปร์ยังให้ความส าคัญ
กับการเดินทาง first mile, last mile ซึ่งก็
คือการเดินทางจากบ้าน/ที่ท างานไปยังระบบ
ขนส่งสาธารณะ และจากระบบขนส่งสาธารณะ 
ไปยังบ้าน/ที่ท างาน เนื่องจากประชาชนไม่
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สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่าง
สะดวกสบายแล้ว ก็คงไม่สามารถจูงใจให้คน
มาใช้บริการขนส่งมวลชนได้ ดังนั้น เพ่ือเป็น
การแก้ปัญหา first mile, last mile อย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐบาลสิงคโปร์จึงส่งเสริมการ
เดินและการปั่นจักรยานด้วย ดังนี้ (1) การ
เพ่ิมความปลอดภัยส าหรับการเดินทางโดย
ทางเท้า เช่น ทางม้าลาย สัญญาณไฟจราจร 
สะพานลอย สะพานลอด เป็นต้น  (2 )  
การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะโดยปราศจาก
อุปสรรค เช่น ลิฟต์โดยสารและทางลาด
ส าหรับสถานีรถไฟฟ้า รถเมล์ที่มีทางขึ้น
ส าหรั บ รถ เ ข็ นคน พิการ  ลิ ฟต์ ส าห รั บ
สะพานลอย เป็นต้น (3) ทางเดินเท้าที่ มี
หลังคา เชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าและป้าย
รถเมล์ ไปยังที่อยู่อาศัย (4) เพ่ิมโครงข่ายทาง
จักรยาน และจุดจอดรถจักรยาน  

 

 

 

 

 

 
  

รูปที่ 5 รถเมล์มีทางลาดส าหรับคนพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 6 ทางจักรยาน 

 

 

 

 

 

                     
 

รูปที่ 7 สะพานลอยที่มีหลังคาตลอดแนว 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 Green Man Plus เพิ่มเวลาให้ผูสู้งอาย ุ

ในการข้ามถนน 
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 รูปที่ 9 การให้ทางรถเมล์ที่ออกจากป้ายโดยสาร 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 10 การให้สิทธิ์สัญญาณไฟแก่รถเมล์บริเวณสี่
แยก 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 ช่องจราจรส าหรับรถเมล ์

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12 ทางเชื่อมต่อรถเมล์ทีม่ีหลังคา 
 

 1. ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร จ า น ว น
ยานพาหนะและการแก้ไขปัญหาจราจร
ติดขัด (Vehicle & Congestion Management) 
 เนื่องจากสิงคโปร์มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ของถนนคิดเป็น 12% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
และที่ อยู่ อาศัยคิด เป็น  14% ของ พ้ืนที่
ทั้งหมด ดังนั้น การที่จะสร้างถนนเพ่ือรองรับ
การขนส่งส่วนบุคคล (private transport) 
จ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่มาก และเป็นเรื่องยากที่
จะด าเนินการ แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาล
สิงคโปร์ก็ยังวางแผนด าเนินการเพ่ือขยาย
โครงข่ายถนน เพ่ือรองรับเขตพ้ืนที่การ
พัฒนา ใหม่  ๆ  และ เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภ าพ 

การขนส่งโดยรถเมล์ ในขณะเดียวกันก็ต้อง
จ ากัดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วน
บุคคล เพ่ือให้เกิดการจราจรที่คล่องตัวหาก
ไม่มีการควบคุมให้มีการใช้ถนนอย่ างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ก็จะเกิดปัญหา
การจราจรตามมา 
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 สิงคโปร์มีการบริหารจัดการความ
ต้องการในการเดินทาง (Transport Demand 

Management) ด้วยนโยบาย 2 ด้าน คือ 
นโยบายการจ ากัดการครอบครองยานพาหนะ 
(Vehicle  Ownership Control แ ล ะ
นโยบายจ ากัดการใช้ถนน (Road Usage 

Restraint) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. นโยบายการจ ากัดการครอบครอง
ยานพาหนะ (Vehicle Ownership Control)  
โดยการก าหนดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการ
ครอบครองยานพาหนะในราคาสูง ซึ่งได้แก่ 
ค่ า จ ด ท ะ เ บี ย น เ พ่ิ ม เ ติ ม  ( Addition 

Registration Fee : ARF)  ค่ายื่นขอสิทธิ
ครอบครองยานพาหนะ (Certificate of 

Entitlement : COE) ภาษี ศุ ลกากร (Custom 

Duty) และภาษีการใช้ถนน (Road Tax)  
 2. นโยบายจ ากัดการใช้ถนน (Road 

Usage Restraint)  โดยก าหนดค่าใช้จ่ าย
ประจ า ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน 
(Road Pricing) ค่าภาษีปิโตรเลียม (Petrol 

Tax) และค่าท่ีจอดรถ (Parking Fee)  
 ในบทความนี้จะกล่าวถึงรายละเอียด
แนวทางการจ ากัดการครอบครองยานพาหนะ  
ด้วยระบบการจ ากัดจ านวนยานพาหนะแบบ
โควตา (Vehicle Quota System) และการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนน (Road 

Pricing) ด้วยระบบเก็บค่าธรรมเนียมแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Road Pricing : 
ERP) ดังนี้ 
 การจ ากัดจ านวนยานพาหนะแบบ
โควตา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 1990 ที่ผ่านมา
สามารถควบคุมอัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ
ยานพาหนะบนท้องถนนให้น้อยกว่า 3% ได้
ในปี 2009 และน้อยกว่า 0.25% ได้ในปี 
2015 ขณะนี้ LTA ตั้งเป้าหมายลดอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของจ านวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
ส่วนบุคคลเหลือเพียง 0% ซึ่งได้เริ่มด าเนินการแล้ว
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนรถโดยสาร
และรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ ยังคงใช้อัตรา
เดิมที่ 0.25%  
 กลไกของระบบคือ ผู้ที่จะซื้อรถยนต์
จะต้องเข้าร่วมการประมูลเพ่ือให้ได้ใบ COE มา 
โดยราคาใบ COE มีการเปลี่ยนแปลงตาม
จ านวนโควตา และความต้องการของตลาด 
การประมูลจะจัดขึ้น 2 ครั้งต่อเดือน ทั้งนี้ 
รัฐบาลเป็นผู้ก าหนดโควต้าจ านวนรถใหม่ที่
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน โดยการจ ากัด
โควต้าใบ COE ซึ่ งก็จะสามารถก าหนด
จ านวนรถสูงสุดที่จะเข้ารับการจดทะเบียนได้
ในปีนั้น ๆ ประโยชน์ที่ได้คือ สามารถลด
ปริมาณยานพาหนะบนท้องถนน และรายได้
ที่ได้จากการประมูลใบ COE รัฐบาลก็จะ
น าไปลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งต่อไป  
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 ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน (Road 

Pricing) ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า “จ่ายเมื่อคุณ
ใช้ถนน, A pay as you use” เพ่ือสนับสนุน
ให้ผู้ใช้รถเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง เส้นทาง
การเดินทาง และระยะเวลาที่จะเดินทาง 
ส่วนระบบเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Road Pricing : 
ERP )  หรื อระบบเก็ บค่ าผ่ านทา งแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  เริ่ม ใช้มาตั้ งแต่ปี  1998  
โดยรถทุกคันในสิงคโปร์ต้องติดตั้งเครื่อง In-

Vehicle Unit (IU) ซึ่งท างานด้วยเทคโนโลยี
ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) 
พร้อมกับติดตั้งที่เสียบบัตรเติมเงินสด (Cash 

Card)  และเมื่อรถแล่นผ่านจุดที่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียม ERP ระบบก็จะท าการ
ตรวจจับยานพาหนะที่ขับผ่านเพ่ือจัดเก็บค่า
ใช้ถนน โดยระบบจะหักเงินจากบัตรเติมเงิน
ทันที โดยที่รถสามารถวิ่งด้วยความเร็วปกติ 
ไม่ต้องชะลอความเร็ว  

 

 

 

 
รูปที่ 13  หลักการท างานของระบบ Electronic 

Road Pricing (ERP) 
 ผู้ใช้รถจะเสียค่าธรรมเนียมการใช้ถนน
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น 
ชนิดของรถ สภาพการจราจรในขณะนั้น 

เวลาที่ใช้บริการ และพ้ืนที่ที่ใช้บริการ เช่น 
รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้บริการในช่วงเวลา
ชั่วโมงเร่งด่วนในย่านใจกลางธุรกิจ (Central 

Business District : CBD) ก็จะเสียค่าธรรมเนียม 

ที่แพง เป็นต้น โดยอัตราค่าบริการจะมีการ
ปรับปรุงทุก 3 เดือน  ผลของการน าระบบ 
ERP มาใช้ท าให้ถนนมีการจราจรที่คล่องตัว
มากขึ้น โดยทางด่วนและถนนสายหลัก
มากกว่า 95% มีสภาพการจราจรคล่องตัวใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน และความเร็วในช่วงเวลา
เร่ งด่ วนของถนนย่ าน  CBD เป็น  28 . 5 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 14  ซุ้มป้าย ERP  

(จุดเก็บค่าธรรมเนยีมการใช้ถนน) 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15  หน้าจอแสดงค่าธรรมเนียมการใช้ถนน 
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 ระบบคมนาคมอัจฉริยะ 
(Intelligent Transport Systems) 
 ระบบคมนาคมขนส่งในสิงคโปร์มีการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ โดย
พัฒนาเป็นระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent 

Transport Systems :  ITS)  ขึ้ น ม า  ซ่ึ ง
ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่  
 1. GLIDE System (Green Link 

Determining System) เป็นระบบที่ควบคุม
สัญญาณไฟจราจรทั่วประเทศสิงคโปร์ ระบบนี้ 
จะควบคุม และจัดสรรเวลาของสัญญาณไฟ
เขียวที่เหมาะสมเองได้ตามปริมาณจราจร   
 2. EMAS (Expressways Monitoring  

and Advisory System) เป็นระบบบริหาร
จัดการจราจรบนทางด่วน โดยจะใช้กล้องใน
การตรวจสอบเหตุการณ์และปริมาณความ
หนาแน่นของการจราจรบนทางด่วนและ 

แจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมการจราจร  
 3. J-eyes ( Junction Eyes)  เ ป็ น
ระบบกล้องรีโมทแบบ real-time ที่ติดตั้ง
ตามสี่แยกขนาดใหญ่ที่ส าคัญ ๆ บนถนนสาย
หลัก เพ่ือไว้ส าหรับบันทึกภาพและจ าแนก
สภาพการจราจร  
 4. Parking Guidance เป็นระบบที่
แสดงข้อมูลจ านวนที่จอดรถแบบ real-time 
หน้าจอของระบบนี้จะติดตั้งรอบใจกลางเมือง  
เพ่ือลดเวลาและลดการจราจรติดขัดอัน
เนื่องมาจากการวนหาที่จอดรถ 

 5. ITS Centre ศูนย์ข้อมูล ITS คือ
ศูนย์กลางในการควบคุมดูแลระบบขนส่ง
อัจฉริยะทั้งระบบ ซึ่งท างานตลอด 24 ชั่วโมง
เพ่ือติดตามการจราจรบนถนนและเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามจุด
ต่าง ๆ บนท้องถนน ข้อมูลการจราจรจะถูก
ส่งผ่านไปยังผู้ใช้รถ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ได้แก่ ป้ายสัญญาณที่ติดตั้งบนถนน และ 
application บนมือถือ เป็นต้น 

 6. Integrated Travel Information 

(All Modes) คือการบูรณาการข้อมูลการ
ขนส่งของทุกโหมดการเดินทางไว้ในที่เดียว 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบ
ทันเหตุการณ์ได้ โดยการใช้งานผ่าน application 

“MyTransport.SG” นอกจากนี้แล้วรัฐบาล
ยังเปิดศูนย์ข้อมูล (Data Mall) ซึ่งเป็นการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานกว่า 60 องค์กร
ผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือให้ทุกคนสามารถท า
การค้นหาข้อมูลและน าไปใช้งานได้อย่าง
ง่ายดาย โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
จากหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยผลักดัน
การพัฒนา Application ให้สามารถสร้าง
คุณค่าได้มากขึ้น และส่งเสริมงานวิจัยต่าง ๆ  
ศูนย์ข้อมูล (Data Mall)  ไม่ เพียงแต่ เก็บ
รวบรวมข้อมูลทางด้านการคมนาคมขนส่ง
เท่านั้น แต่ยังมีข้อมูลด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม 
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สุขภาพ สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
เทคโนโลยี อีกด้วย 

รูปที่ 16 หน้าจอของ “MyTransport.SG” 
Application 

 จุ ด เ ด่ นขอ ง ระบบกา รคมนาคม
อัจฉริยะ (ITS) คือการมีข้อมูลการจราจร
แบบ real-time โดยมี 3 ขั้นตอน เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ ดังนี้ (1) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่เก็บ
ข้อมูลสภาพการจราจรต่าง  ๆ(2) การประมวลผล
ของข้อมูล โดยศูนย์ ITS และ (3) การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ ดังที่แสดงในแผนผังรูปที่ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 17 แผนผังการท างานของระบบการคมนาคม
อัจฉริยะ (ITS) 

 

 การน ามาประยุกต์ใช้กับระบบขนส่ง
สาธารณะของไทย 

 ระบบขนส่ ง ส า ธ า รณะของ ไทย
สามารถปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยอาศัยนโยบาย 3 ด้าน ดังนี้  
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 1. ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ข น ส่ ง
สาธารณะให้มีสภาพดี จูงใจให้คนมาใช้
บริการ 
 การที่ จะกระตุ้นให้คนขับรถยนต์
ส่วนตัวเปลี่ยนโหมดการเดินทางมาใช้ระบบ
ขนส่งมวลชนนั้นจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
ลักษณะทางกายภาพให้มีลักษณะที่ดี น่าใช้ 
เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน เช่น (1) การปรับปรุง
รถเมล์ให้มีระบบปรับอากาศ มีการแจ้งเตือน
ว่าถึงป้ายไหนแล้วและมีแผนที่การเดินรถที่
ชัดเจน  (2) การพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานี 
ทั้งสถานีรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟใต้ดิน (3) 
การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ช่วง First 

Mile และ Last Mile โดยต้องมีทางเท้ า 
และทางจักรยานที่เหมาะสม (4) การคิด
ค่าธรรมเนียมโดยสารที่อ้างอิงตามระยะทาง 
กล่าวคือ รถเมล์ รถไฟฟ้ามีค่าโดยสารเท่ากัน 
เป็นต้น และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการวางแผน
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งระยะยาวแบบ
บูรณาการ โดยความร่วมมือจากทุกส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
 2. การการลดอัตราการเติบโตของ
จ านวนยานพาหนะ  
 ในเขตเมืองใหญ่มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ 
ไม่สามารถตัดถนนเส้นใหม่ หรือขยายจ านวน
ช่องจราจรได้แล้ว เนื่องจากมีชุมชน แหล่งที่
อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์สร้างอยู่หนาแน่น 
การลดอัตราการเติบโตของจ านวนยานพาหนะ 

โดยการจ ากัดปริมาณรถยนต์ สามารถท าได้
ด้วยจ ากัดโควตาการจดทะเบียนรถใหม่ และ
จ ากัดการใช้ถนน โดยคิดค่าธรรมเนียมการใช้
ถนน หรือค่าธรรมเนียมในการท าให้สภาพ
จราจรติดขัด ซึ่งหากใช้ตัวอย่างของระบบ 
ERP ก็จะท าให้สภาพการจราจรของถนนใน
เขตเมืองมีความคล่องตัวมากขึ้น และส่งผล
ให้ ระบบขนส่ งสาธารณะอย่ า งรถ เม ล์  
มีประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น 

อีกด้วย  
 3. การน าเทคโนโลยีระบบขนส่ง
อัจฉริยะ (Intelligent Transport Systems : 
ITS) มาใช ้

 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบ 
Real Time และวางแผนการเดินทางได้
อย่างแม่นย า โดยผ่านระบบแจ้งเตือนผ่าน 
Application ว่ า ร ถ เ ม ล์ โ ด ย ส า ร ที่ ท่ า น
ต้องการจะมาถึงป้ายในอีกกี่นาที และรถเมล์
ที่ก าลังจะมานั้นมีที่นั่งว่างหรือไม่ หรือแม้กระทั่ง
การแจ้งเตือนก่อนถึงจุดหมายปลายทาง 
เช่นเดียวกัน หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 
เพียงใส่พิกัดจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด Application  

ก็จะแสดงให้ทราบว่าเส้นทางท่ีจะเดินทางนั้น
มีสภาพการจราจรเป็นอย่างไร มีการปิดถนน
เพ่ือซ่อมบ ารุง หรือมีอุบัติเหตุหรือไม่ เป็นต้น 
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 การน ามาประยุกต์ใช้กับภารกิจของ
กรมทางหลวงชนบท 

 กรมทางหลวงชนบท มีภารกิจในการ
วางโครงข่าย ออกแบบ ก่อสร้าง บูรณะ และ
บ ารุงรักษาทางหลวงชนบท จากการศึกษาดู
งานระบบขนส่ งสาธารณะของสิงคโปร์ 
สามารถน าเทคโนโลยีระบบ RFID (Radio 

Frequency Identification) มาปรับใช้กับ
ภารกิจของกรมทางหลวงชนบทได้ ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการกับกรม
ขนส่งทางบก และกรมทางหลวง โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในแผนผังรูปที่ 18 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 18 ความร่วมมือแบบบูรณาการกับกรมขนส่ง

ทางบก และกรมทางหลวง 
 

 ซึ่งการน าข้อมูล Big Data ด้านการ
ขนส่งทางถนนมาใช้ในภารกิจของกรมทาง
หลวงชนบทนั้นจะจ าแนกตามลักษณะของ
ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 1. ข้อมูลปริมาณการจราจร และ
ประเภทของยานพาหนะที่ผ่านสายทาง  
 สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้มากมาย 
เช่น วิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจราจร
ในอนาคต เพ่ือการวางผังโครงข่ายทางถนนที่
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้ประกอบ 

การตัดสินใจส าหรับการวางแผนขยายไหล่ทาง 
และ/หรือ เพ่ิมจ านวนช่องจราจร รวมไปถึง
การออกแบบชั้นโครงสร้างทางและชั้นผิวทาง 
ให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรในอนาคต 
นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถใช้ร่วมกับข้อมูล
ของระบบที่กรมทางหลวงชนบทมีอยู่แล้ว 
ได้แก่ ระบบบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวง
ชนบท (Rural Road Network Management 

System : RM) ระบบบริ หารงานบ ารุ งทาง 
( Pavement Maintenance Management 

System : PMMS) เพ่ือวิเคราะห์หาวิธีการ
ซ่อมบ ารุงถนนที่เหมาะสมกับสภาพความ
เสียหาย และปริมาณการจราจร 
 2. ข้อมูลความต้องการในการเดินทาง  
 ส าม า รถ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ว า งผั ง
โครงข่ายถนนตัดใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร 
เช่น ทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง 
(By pass) และทางลัด (Shortcut) เป็นต้น 
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 3. ข้อมูลความเร็วในการขับขี่ และ
พฤติกรรมการขับขี ่ 
 สามารถน ามาใช้ในด้านอ านวยความ 

ปลอดภัยและตรวจสอบความปลอดภัยทาง
ถนน โดยใช้งานร่วมกับข้อมูลที่ได้จากระบบ
รายงาน อุบั ติ เ หตุ บนทางหลว งชนบท 
(Accident Report Management System : 
ARMS) ระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบ
ความปลอดภั ยงานทาง (Road Safety 

Audit System : RSAS) และระบบ RM ที่
กรมทางหลวงชนบทมีอยู่แล้ว เพ่ือวิเคราะห์
หาจุดเสี่ยง และออกแบบ ปรับปรุงแก้ไขจุด
เสี่ยงที่เกิดจากการใช้ความเร็ว ให้มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

 4. ข้อมูลการบรรทุกน  าหนัก  
 ในอนาคตอาจสามารถใช้งานร่วมกับ
การติดตั้งระบบบันทึกน้ าหนักที่ฝังอยู่ใต้ผิว
ถนนเพ่ือควบคุมการบรรทุกน้ าหนักเกิน 
ตลอดจนสามารถเก็บค่าธรรมเนียมในการท า
ให้ถนนเสียหายได้โดยอัตโนมัติ เมื่อรถบรรทุก 

วิ่งผ่านจุดอ่านสัญญาณ เช่นเดียวกับระบบ 
ERP โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมตามอัตรา
ขั้นบันไดของการบรรทุกน้ าหนักเกิน และน า
เงินที่ได้ดังกล่าวมาซ่อมบ ารุงถนน 

 5. Big Data ที่ครอบคลุมทุกมิติ  
 สามารถน าข้อมูลมาพัฒนาและต่อ
ยอดเป็น Application ส าหรับการขนส่งทาง
บกแบบเบ็ด เสร็จ ในแอปพลิ เคชัน เดียว

เหมือนตัวอย่างของสิงคโปร์ นอกจากนี้แล้ว
ยังต้องเปิดเผยข้อมูล Big Data ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึง โดยมีจุดประสงค์เพ่ือกระตุ้น
ให้ผู้ประกอบการ startup นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไปสามารถน าข้อมูลไปพัฒนา 
Application ใ ห ม่  ๆ  ต ล อ ด จ น พั ฒ น า
เทคโนโลยี ด้ านการคมนาคมขนส่ งต่ าง  ๆ 
ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเกิด
จากความต้องการของผู้ใช้งานระบบขนส่ง
โดยแท้จริง 
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ความรู้สร้างชาติ : Smart Citizen creates Smart Nation 

 

ชนันท์กานต์  บุญยศสวัสดิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 Smart Nation เป็นวิสัยทัศน์ของนาย 

Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีของประเทศ
สิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ที่
ต้องการจะพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็น
ประเทศอัจฉริยะที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจของโลก 
พร้อมกับการเป็นเมืองน่าอยู่ มีชุมชนและ
สังคมที่เข้มแข็ง สามารถสร้างโอกาสและ
เพิ่มศักยภาพของประชากร ตลอดจนการ
ส น ับ ส น ุน ภ า ค ธ ุร ก ิจ ใ ห ้ส ร ้า ง ส ร ร ค์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ซึ่งจะเป็นฐานส าคัญในการเติบโตในอนาคต
ต่อไป  
 วิธีการขับเคลื่อนผลักดันประเทศสู่การ
เป็น Smart Nation ของสิงคโปร์นั้น สามารถ
แบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การพัฒนา
ระบบเมืองและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีว ิตของประชาชน และการสร้างระบบ
เศรษฐก ิจด ิจ ิท ัล เพ่ือสร้างโอกาสใหม่  ๆ  
ทางธุรกิจ เพ่ือไปให้ถึงเป้าหมายการเป็น
เมืองอัจฉริยะได้โดยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาเป็นตัวช่วยจัดการระบบและยัง

สามารถอ านวยความสะดวก ให ้แก ่ผู ้ที่
เกี่ยวข้องอีกด้วย การเริ่มต้นด าเนินงานของ
สิงคโปร์โดยการเปลี่ยนรูปแบบการท างาน
ของภาครัฐจากเดิมเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e - government) และพัฒนาต่อเนื่องมาจน
เป็นระบบ Civil Service Computerisation 

Programmer อย่างไรก็ตาม แม้การปรับเปลี่ยน
ระบบราชการให้เป็นรูปแบบดิจิทัลจะสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรได้ 
แต่การขับเคลื่อนประเทศให้เป ็น  Smart 

Nation ได้นั้น ต้องอาศัยความเข้าใจและ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั ้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ  และภาคประชาชน ตลอดจน
องค์กรสาธารณะต่าง ๆ อีกด้วย  
 ในระยะต่อมา รัฐบาลของสิงคโปร์
เลือกใช้นโยบายและแผนเป็นเครื่องมือใน
การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ซึ่งนโยบายหลัก 3 ประการที่สิงคโปร์เลือกใช้
แบ่งออกได้เป็น นโยบายทางด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ นโยบายการจัดการระบบเมือง
และสุขาภิบาล และนโยบายที่ช่วยกระตุ้น
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ผลักดันความร่วมมือระหว่างประชาชนและ
ชุ มชน เ พ่ื อสร้ า งสั ง คม เข้ มแข็ ง โ ดย ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย ทั้งนี้  การจะ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวมานั้น จ าเป็นที่
จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านอ่ืน ๆ ก่อน
เพ่ือให้การพัฒนาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ดังนี้ 
 1. ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 โครงสร้าง พ้ืนฐานถือเป็น พ้ืนฐาน
ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น
เมืองอัจฉริยะ เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก
แ ล ะ ก า ร บ ร ิก า ร ข อ ง ภ า ค ร ัฐ ที ่ใ ห ้ก ับ
ประชาชน หร ือ เป ็นสิ ่งที ่ส ร ้า งขึ ้น เ พื ่อ
ตอบสนองภาคธ ุรก ิจ และอุตสาหกรรม
เพ่ือให้มีความพร้อมในการผลิตสินค้าและ
บริการได ้

 2. การ เป็นสั งคมแห่ งข้อมูลและ 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน 

 การมีแหล่งข้อมูลที่เป็นกลาง เปิดเผย 
และเชื่อถือได้ เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ หรือผู้
ที่สนใจสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ ในการ
วางแผน ประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
ต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ไม่
สามารถเปิดเผยได ้ก ็ควรมีระบบในการ
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ รวมทั้ง
การกระตุ ้นหรือการส่งเสริมการลงทุนใน
ด้านการวิจัยและพัฒนา ก็เป็นอีกส่วนส าคัญ
ที่จะส่งเสริมให้มีการผลิตเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมใหม ่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เติบโตของประเทศต่อไป  
 3. การ เส ริ มสร้ า งทั กษะการคิ ด
วิเคราะห์ 
 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลายแตกต่างในแต่ละระดับของ
ผู้เรียนก็เป็นสิ่งส าคัญ โดยมีการสอดแทรก
เนื้อหาการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์มากขึ้น การเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคคลทั่วไปเพื่อให้มีทักษะที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดและอนาคต หรือการเชิญ
ชวนจูงใจให้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรให้
เข้ามาท างานกับรัฐบาลโดยร่วมกันวางแผน 
แก้ปัญหา และพัฒนาประเทศเพ่ือความ
ยั่งยืน 

 การใช้นโยบายเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนประเทศ 

 เป้าหมายการพัฒนาชาติของสิงคโปร์
ถูกขับเคลื่อนโดยใช้นโยบาย 3 ด้านประกอบกัน 
ได้แก่ นโยบายทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
นโยบายการจัดการระบบเมืองและสุขาภิบาล  
และนโยบายที่ช่วยกระตุ้นผลักดันความ
ร่วมมือระหว่างประชาชนและชุมชนเพื่อ
สร้างสังคมเข้มแข็ง นอกจากการใช้นโยบาย
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัลแล้ว สิงคโปร์ยังค านึงถึงส่วนอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบ ยกตัวอย่างเช่น การ
จั ด ก า ร ร ะ บ บ ฐ า น ข ้อ ม ูล  big data  
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ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในการวางแผน วิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการเติบโต การลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยแห่งชาติ 
และการจัดท าโครงการร่วมกันของหน่วยงาน
อ่ืน ๆ เช่น โครงการร่วมของ SMRT – NTU  

เพ่ือวิจัยเทคโนโลยีระบบราง หรือโครงการ FinTech 

Regulatory Sandbox ของกระทรวงการคลัง 
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นระบบวิจัยร่วมระหว่าง
ภาครัฐกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
อาจถือได้ว่า โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็น
ฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 
และผู้จัดท านโยบายในระดับต่าง ๆ จ าเป็น 
ต้องรับทราบข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้เท่าทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  
 ในการพัฒนาระบบการจัดการเมืองและ
สุขาภิบาลจะเน้นไปยังส่วนประกอบของระบบ
เมือง 3 ส่วนส าคัญก่อน อันได้แก่ ระบบการ
ขนส่ง, ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยทดลองท าเป็น pilot 

project ในเขตต่าง ๆ ก่อน และน าผลที่ได้มา
ประเมินผลเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
ก่อนการเริ่มใช้จริงทั้งหมดภายในประเทศ
ต่อไป นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดท าแอปลิเคชัน 
OneService ซึ่งเป็นแอปลิเคชันที่ประชาชน
สามารถส่งเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาต่าง ๆ 
มายังภาครัฐ เพ่ือให้ภาครัฐรับทราบถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ ว  
แอปพลิเคชันนี้จะรวมตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก 

ทุกกระทรวงเข้าด้วยกันเพ่ือให้ง่ายต่อการ
ติดต่อ การมีระบบรับทราบความคิดเห็นและ
ช่วยเหลือประชาชนรวมกันในจุดเดียว  
เป็นรายละเอียดที่ส าคัญต่อภาครัฐ เพราะท า
ให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวม 
การวางนโยบายและแผนที่มีความสอดคล้อง 
เชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ไม่แบ่งแยก อันจะเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็น Smart Nation ต่อไป 
นอกจากนี้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ผูกพันของคนในชุมชนโดยใช ้เทคโนโลยี 
สามารถท าให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันง่ายขึ้นและ
มากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้สังคมมีความเข้มแข็ง 
มั่นคง และปลอดภัย 

 ถึงแม้การเลือกใช้นโยบายที่แตกต่าง
กันจะให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน เช่น การใช้
นโยบายส่งเสริมการท าวิจัยและพัฒนา  
เพ่ือช่วยกระตุ้นการสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
และต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ขณะเดียวกันนโยบายเพียงนโยบายเดียวก็
อาจตอบรับกับวัตถุประสงค์ได้หลากหลาย  
เช่น การจัดท าฐานข้อมูลและการเปิดเผย
ข้อมู ลอย่ างเป็ นระบบ นอกจากจะเป็ น
ประโยชน์ทั้งกับภาครัฐเอง แต่ภาคเอกชนและ
ภาคสังคมยังได้รับประโยชน์อีกด้วย และยัง
เป็นส่วนสนับสนุนความร่วมมือในภาคธุรกิจ 
การจัดการระบบเมืองและสุขาภิบาลโดยเป็น
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สิ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการกับ
ปัญหาภายในชุมชน และใช้ในการพัฒนาความ
ร่วมมือของชุมชนโดยการท าประโยชน์เพ่ือ
สังคมร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ชุมชนอีกด้วย 

 บทเรียนจากสิงคโปร์  
 จะเห็นได้ว่า ประเทศสิงคโปร์พยายาม
ขับเคลื่อนประเทศให้ เป็น Smart Nation 

ผ่ านทางการใช้นโยบายส าคัญ 3 ด้ าน
ประกอบกัน แต่การขับเคลื่อนดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นได้อย่ างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่ อ
ประชาชนเข้าใจถึงเหตุผล ความจ าเป็น และ
หลักการของการพัฒนาประเทศอย่างถ่องแท้ 
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชาชน 
และการเสริมสร้างสมรรถนะ เพื่อให้เป็น
บุคคลที่สามารถด าเนินชีวิตและเป็นแรงงาน
อ ยู ่ภ า ย ใ น  Smart Nation ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็น 

สิ่งส าคัญและจ าเป็นต้องวางแผนด าเนินการ
อย่างเป็นขั้นตอน และต้องเห็นผลที่ชัดเจนจึง
จะเป็นประโยชน์ 
 ประชาชนของประเทศสิงคโปร์นั้นมี
ความแตกต่างกัน ทางเชื้อชาติ ภาษา และ
ศาสนา การสร้างเทคโนโลยีใด ๆ ก็ตามจ าเป็น
ที่จะต้องท าให้ประชาชนทุกคนของประเทศ
สามารถเข้าถึงได้ จึงจ าเป็นจะต้องมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกันของผู้สร้างและผู้ใช้
เทคโนโลยีอยู่ เป็นประจ า เพ่ือบอกเล่าถึง

รายละเอียด ข้อดี ข้อเสีย และปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการใช้งาน ซึ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึง
การร่วมมือกันเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศ  
 ในประเทศไทยนั้น ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มากขึ้น  
แต่ยั งขาดภูมิคุ้ มกันและความเท่าทันใน
เทคโนโลยี เกิดปัญหาอาชญากรรมทางโลก 

ไซเบอร์มากขึ้น ตลอดจนพฤติกรรมการ
ลอกเลียนแบบ Net Idol หรือบุคคลในสังคม
ออนไลน์ ส่งผลกระทบเกิดป็นปัญหาสังคม
ของประเทศต่อไป ดังนั้น การสร้างความรู้
และการเพ่ิมสมรรถนะทางด้าน ICT ของ
ประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วนที่รัฐบาล
จ าเป็นจะต้องด าเนินการโดยเร็ว เพ่ือให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับเด็กหรือเยาวชนสามารถใช้
เทคโนโลยี ได้ อย่ าง เกิดประโยชน์สู งสุ ด 
ตระหนักถึงภัยและความเสี่ ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ ๆ โดยอาจจะจัดเป็น
หลักสูตรการเรียนการสอนภายในห้องเรียน 
การยกตัวอย่างปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนเข้าใจถึงภัยอันตรายและอาชญากรรม  
ที่อยู่ในโลกออนไลน์  
 การใช้สื่ อออนไลน์ที่ เหมาะสมยั ง
สามารถช่วยให้เด็กเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาที่
เรียนได้มากขึ้นโดยอาจจะให้เด็กเรียนเนื้อหา
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พ้ืนฐานมาล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน แล้วอาจารย์
ผู้สอนอธิบายเพ่ิมเติมในคลาสพร้อมสอนท า
โจทย์ประยุกต์ เพ่ือปลูกฝังวินัยให้เด็กรู้จัก
ขวนขวายหาความรู้ และเตรียมพร้อมส าหรับ
ความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง ยังเป็น
การสร้างห้องเรียนคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เด็กได้
ใช้ความรู้พ้ืนฐานที่มีในการคิดต่อยอดขึ้นไปใน
เนื้อหาวิชาที่ยากยิ่งขึ้น โดยท าให้เด็กไม่รู้สึก
ว่าเป็นการยัดเหยียดเนื้อหาที่มากเกินความ
จ าเป็น ทั้งยังลดจ านวนการบ้านลง ท าให้
เด็กมีเวลาท ากิจกรรมสันทนาการ เล่นกีฬา หรือ
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมบุคลิกลักษณะให้มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เคารพในความแตกต่างของ
บุคคล รู้ จักการอยู่ร่ วมกันและการท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืน ตลอดจนลักษณะนิสัยที่ เป็น
ประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อไป  
 นอกจากนี้  การอบรม เลี้ ยงดู  และ 

การสนับสนุนจากครอบครัวก็เป็นอีกส่วน
ส าคัญที่จะพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน
ให้เติบโตเป็นคนดี มีสมรรถนะ และความสามารถ 

ที่ เหมาะสม เป็นก าลั งส าคัญในพัฒนา
ประเทศต่อไป ซึ่งพ่อ แม่ และผู้ปกครองของ
เด็กควรรับทราบและเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทย ดังนั้น การจัดหลักสูตรอบรม
ผู้ปกครองให้มีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่
จะช่วยพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดของ

ผู้ปกครองให้เป็นไปในแบบที่สังคมต้องการ 
นอกเหนือจากนั้น ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ยังมีความสัมพันธ์กับบุคลิกลักษณะ เป็น
พ้ืนฐานของพฤติกรรม และการแสดงออกของ
เด็กอีกด้วย หากเด็กได้รับการอบรมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด มีการส่งเสริมทักษะ และความสามารถ 
พิเศษของเด็กอย่างเหมาะสม จะช่วยพัฒนา
บุคลิกภาพ และขัดเกลาพฤติกรรมของเด็ก
ให้มีคุณลักษณะที่ดี เหมาะสม และจ าเป็น
ส าหรับการเติบโตต่อไป ซึ่งระดับคุณภาพ
ของประชาชนยังมีความเกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงของประเทศอีกด้วย โดยหากพิจารณาจาก
ความเป็นไปได้ว่า หากเด็กหรือเยาวชนใน
ประเทศไม ่ได ้ร ับการศ ึกษา หร ือได ้ร ับ
การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ เด็กหรือเยาวชน
เหล ่านี ้อาจถ ูกหลอกลวงหร ือช ักจ ูง ไป
ในทางที่ผิดจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย หรือกลุ่ม
ค้ายาเสพติด เติบโตขึ ้นเป็นส่วนหนึ่งของ
ปัญหาสังคมดังกล่าว ตลอดจนการเติบโตเป็น 

ผู้ก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
ของผู้อื่น เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่า ความรู้ของประชาชนนั้น
ถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งหากประชาชนในชาติมีความรู้ความสามารถ  
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนแล้ว 
ย่อมจะเป็นฟันเฟืองที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
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นโยบายของประเทศให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้
อย่างแน่นอน  
 ปัจจัยอื่น ๆ ที่ประเทศสิงคโปร์ในการ
พัฒนาประเทศไปสู่การเป็น Smart Nation นั้น 
คือ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เนื่องจาก
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่าง ๆ มีลักษณะ
แยกกันอยู่ ไม่เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน และไม่
ค่อยมีการท ากิจกรรมร่วมกัน การเป็นชุมชน
ในลักษณะต่างคนต่างอยู่แบบนี้เปิดโอกาสให้
ผู้ร้ายก่ออาชญากรรมได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับ
ประเทศไทยที่ในปัจจุบัน สังคมมีลักษณะ 

ต่างคนต่างอยู่ การขาดความสังเกตและการใส่ใจ
ปัญหาของผู้อ่ืน การคิดว่าปัญหาของผู้อ่ืนไม่
เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นความประมาท หากเกิด
ปัญหาขึ้นแล้วจะแก้ไขได้ยาก แต่สามารถ
ป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นได้จากการดูแลกัน 
และความรับผิดชอบต่อสังคมของคนใน
ชุมชน การขาดความเข้มแข็งของชุมชนจึง
นับเป็นปัญหาอีกประการหนึ่ งที่ รั ฐบาล
จ าเป็นจะต้องแก้ ไขอย่างจริงจั ง เช่นกัน 
เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับปัญหาสังคมใน
ด้านอ่ืน ๆ การมีสังคมที่เข้มแข็ง สอดส่อง 
ดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะช่วยลด
การเกิดอาชญากรรมได้ทางหนึ่ง และยังเป็น
พ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศให้มี
ความเข้มแข็งและม่ันคง 
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 บทความเผยแพร่เรื่อง “Singapore’s 
Smart Nation Initiative – A Policy and 

Organisational Perspective” Lee Kuan 
Yew School of Public Policy, National 

University of Singapore retrieved from 

https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/defaul

t-source/case-studies/ 
singapores_smart_nation_ 
initiative.pdf?sfvrsn=53129b0b_0 

 บทความเผยแพร่เรื่อง “Becoming 

Citizens of the Smart Nation” 

Singapore Policy Journal, A Harvard 

Kennedy School student publication 

retrieved from 

http://spj.hkspublications.org/2017/ 
05/29/becoming-citizens-of-the-

smart-nation/ 
 บทความเผยแพร่เรื่อง “Strategic 

National Projects to Build a Smart 

Nation” Smart Nation and Digital 

Government Office retrieved from  

https://www.smartnation.sg/happenin

gs/press-releases/strategic-national-

projects-to-build-a-smart-nation 

43 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจในฐำนะ Smart Office 

เพ่ือน ำรัฐบำลไทยสู่ Smart Government 

จำกบทเรียนควำมส ำเร็จของนโยบำย Smart Nation  
แห่งสำธำรณรัฐสิงคโปร์ 

 

ชยสิทธิ์ จิตรำมวงศ์ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 

 
 

 บทน ำ 
 เมื่อวันที่  9 สิ งหาคม พ.ศ.  2508 
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ประกาศ
แยกตัวจากสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งต่อมา
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ประกาศว่า
ในวันที่ 9 สิงหาคม ของทุก ๆ ปีถือเป็นวัน
ชาติแห่ งสาธารณรั ฐสิ งคโปร์  ขณะนั้ น
ประเทศเกิดใหม่แห่งนี้เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่
ขนาดเล็ก หรือ Small Nation ที่แทบจะไม่
มีทรัพยากรทางธรรมชาติและพ้ืนที่ส าหรับ
การเกษตร ประกอบกับระบบราชการและ
การบริหารประเทศในขณะนั้นที่เต็มไปด้วย
การทุจริตคอรัปชั่น แต่ผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษ 
ขณะนี้ปัจจุบันสาธารณรัฐสิงคโปร์กลายเป็น
เมืองท่าที่ทันสมัยและร่ ารวยที่สุด มีระบบ
ราชการที่มีประสิทธิภาพที่สุดและได้รับ 

การกล่าวถึงในฐานะรัฐเทคโนแครตที่บริหารงาน 
อย่ างมีวิสั ยทัศน์และทรงประสิทธิภาพ 

บนอัตลักษณ์ทาง รวมถึงประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีที่สุดไม่แพ้ชาติยุโรป และความหลากหลาย
เชื้อชาติ การรักษาอัตลักษณ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมของตนไว้ ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
สมานฉันท์เป็นชาติพันธุ์เดียวกันภายในแต่ละ
กลุ่มเชื้อชาติอันเป็นพ้ืนฐานของการรักษา
ความมั่นคงของชาติด้วย 

 บทเรียนจำกสำธำรณรัฐสิงคโปร์ 
 ในช่วงระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษที่
ผ่านมาสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ด าเนินการ
พัฒนาภายใต้แผนพัฒนาประเทศ “Intelligent 

Nation 2015”  ซึ่ ง ขั บ เคลื่ อน โดย  Info-

communications Development Authority of 

Singapore ( IDA) หรือส านักงานเ พ่ือการ
พัฒนาการสื่อสารสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีความพร้อมและ 

เป็นแหล่งของเทคโนโลยี รวมถึงมีโครงสร้าง
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พ้ืนฐาน ทรัพยากรด้านบุคคลและภาคธุรกิจ
ที่มีคุณภาพ ซึ่งแผนดังกล่าวสิ้นสุดลงในปี 
2558 และสิงคโปร์ประกาศความส าเร็จใน
แผนดังกล่าวแล้ว ต่อมาสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้
ก าหนดวิ สั ยทั ศน์ ใหม่ เ รี ยกว่ า  “Smart 

Nation” ซึ่งมีเป้าหมายภายในปี 2573 โดย
การที่จะเป็น Smart Nation จะต้องมีการ
พัฒนาด้านรัฐบาล (Smart Government) 
ด้านเมือง (Smart City) และด้านประชาชน 
(Smart Citizen) เป้าหมายคือการท าให้ผู้คน
ที่ อ ยู่ ใ นสิ ง ค โ ปร์ มี คุ ณภ าพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น  
การสร้างโอกาสทางธุรกิจและการส่งเสริม
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังจะ
เห็นได้จากสุนทรพจน์ของ Mr. Lee Hsien 
Loong นายกรั ฐมนตรี แห่ ง สาธารณรั ฐ
สิงคโปร์ที่ได้กล่าวให้ความส าคัญถึงการเป็น 
Smart Nation ว่ า “ Why Smart Nation 
Smart Nation is Singapore’s vision to be an 
economically competitive global city and 
a liveable home.  It is a whole-of - nation 
movement to harness digital technologies to 
build a future Singapore, to improve 
living and build a closer community, 

empower citizens to achieve their 
aspirations through good jobs and 
opportunities, and encourage businesses to 
innovate and grow.” 

จ า ก ก า ร อ บ ร ม ข้ า ร า ช ก า ร ผู้ มี
ผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึง
การพัฒนาของรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
โดยได้เรียนรู้ถึงแนวพัฒนาประเทศภายใต้
แนวคิด Smart Nation ที่มุ่งเน้นสู่ผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินการ (Competent Government) 
และความโปร่งใส (Governance) โดยผ่าน
การร่วมมือและประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
ผ่านการบริหารจัดการด้านข้อมูลที่มีคุณภาพ
จากระบบฐานข้อมูลกลางทางการเงินของ
ภาครัฐ (Big data) และการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่ า ง ช าญ ฉล า ด  Data Analytics ซ่ึ ง มี
ประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้  
 ประเด็นที่หนึ่ง วิสัยทัศน์ของประเทศ
ที่เคยเป็น Small Nation สู่ Smart Nation 
คือ การก้าวไปเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าส าคัญ
ของโลก สิงคโปร์ก าลังวางยุทธศาสตร์เพ่ือน า
ประเทศและประชาชนของตนไปสู่การเป็น
ประเทศแรกของโลกที่สามารถน าเอาความ
ได้เปรียบในการเข้าถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยี 
(Information Technology : IT) มาใช้ใน
การแก้ ไ ขปัญหาส า คัญของชาติ  อ าทิ  
ความแออัดของประชากร สังคมสูงอายุ 
การสาธารณสุข การศึกษาการคมนาคม  
เพ่ือเ พ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ "E3A" คือ 
" Everyone, Everything, Everywhere, 
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and All the time" หรือ “เชื่อมต่อทุกคน 
ทุกสิ่ง ทุกที่และทุกเวลา” หมายถึงมี Digital 
Platform ในด้านฐานข้อมลูและมีการเปิดเผยข้อมูล
ในลักษณะ Open Data เพ่ือให้ประชาชน
หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สนใจได้
ทุ ก ที่ แ ล ะ ทุ ก เ ว ล า ผ่ า น ก า ร น า ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่
ทันสมัยมาใช้เชื่อมโยงด้านข้อมูล เพ่ือสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน สร้างสังคมให้
น่าอยู่และปลอดภัยและที่ส าคัญคือสร้าง
โอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมความแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกิจให้ประเทศสร้างความคิ ด  
สู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่  ซึ่งจะท าให้
สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็น Smart Nation และ
มีข้อมูลมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก โดยใช้
ศักยภาพของ IT และข้อมูลในการลงทุน
มหาศาลเพ่ือสร้าง Platform ให้ประชาชน
ชาวสิงคโปร์เชื่อมโยงถึงกันได้ไม่ว่าจะบุคคล 
สังคม หรือรัฐบาล ซึ่งมี เป้าหมายหลักที่
ส าคัญ (Key Milestones) ได้แก่  
 (1)  National Digital Identity : 
NDI (การพัฒนาระบบข้อมูลประจ าตั ว
ประชาชนแห่งชาติแบบดิจิทัล) เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้ประชาชน/ภาคเอกชน 
สามารถเข้าถึงบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ของ
รัฐบาล (E-government) ได้  The Government 
Technology Agency :  GovTech (ส านั กงาน 
เทคโนโลยีภาครัฐ) ได้พัฒนาต่อยอดจาก

ระบบ SingPass ที่ มี อยู่ เ ดิ ม  ซึ่ ง  IDA ได้
พัฒนาระบบดังกล่าว โดยหากประชาชน/
ภาคเอกชนต้องการที่จะใช้บริการ E-service 
ของรัฐบาลนั้น จะต้องลงทะเบียนเข้าระบบ 
SingPass และตั้งค่าการใช้รหัสผ่านพร้อมกับ
การยืนยันหมายเลขเพ่ือเข้าสู่ระบบ เพ่ือรับ
บริการบริการ E-service ของรัฐบาล เช่น 
การยื่นภาษีรายได้ส่วนบุคคล การยื่นภาษีนิติ
บุคคล การจดทะเบียนบริษัท การจ่ายค่าปรับ
ต่าง ๆ การขอใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว
การน าเข้า/ส่ งออกสินค้ า การขอรับเงิน
สนับสนุนตามโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล  
เป็นต้น ระบบนี้จึงเป็นเสมือน เครื่องแสดง 
(Token) ข้ อมู ลขา เข้ า  ( Input Data)  ให้
ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางทางการเงินของ
ภาครัฐ (Big data) การวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
ชาญฉลาด (Data Analytics) ถึงธุรกรรม
ท า ง ก า ร เ งิ น ผิ ด ป ร ก ติ  ( Fraud 
Transactions) เพ่ือป้องกันอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ (Economic crime) เช่น การฟอกเงิน 
(Money laundering) เป็นต้น ซ่ึงท าให้เกิด
ความมั่ นคงทางการเงิ น (Financial Security) 
ส าหรับรั ฐบาล รวมถึ งภาคเอกชนและ
ประชาชนที่ ใช้ ข้ อมูล  ซึ่ ง  GovTech จะ
ยกระดับความสามารถในการใช้งานและให้มี
ความปลอดภัยเพ่ิมขึ้นจากระบบ SingPass 
เพ่ือเชื่อมต่อกับบริการต่าง ๆ ของรัฐบาล
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ผ่านทางมือถือของผู้ใช้ก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูล
ไดเ้พ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้ระบบ 

 (2)  การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
( Electronic Payments : E-payment) 
GovTech ได้ร่วมกับ Monetary Authority 
of Singapore :  MAS (ธนาคารแห่ งชาติ
สิงคโปร์) ได้ด าเนินการในการรวมระบบ Point 
of Sale (POS) ชองบัตรแทนเงินสด (E-money) ที่
หลากหลายเข้าด้วยกันและจัดให้มีเครื่องอ่าน
บัตรแทนเงินสด (E-money Reader) เพียง
เครื่องเดียว ณ จุดช าระเงินที่รองรับทุกบัตร
แ ท น เ งิ น ส ด  ( Single unified point of 
sales terminal) ได้ นอกจากนี้  รัฐบาลได้
สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์มีบริการที่
เรียกว่า “PayNow” ให้ประชาชนสามารถ
ท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น โอนเงินหรือ
ช าระเงิน เป็นต้น โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 

ในการให้บริการและกรณีการท าธุรกรรม 

ต่างธนาคารผ่าน Application บน Smart 
phone โดยระบบ PayNow จะเชื่อมเลข
บัญชีของผู้ใช้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หรือหมายเลขบัตรประชาชน อีกหนึ่ง Key 
Milestones ของ E-payment คื อ มี  Platform 
กลางส าหรับการช าระเงินผ่าน QR code 
ระหว่างต่างธนาคารได้ ซึ่งการใช้งานของ QR 
code สามารถช่วยให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการท าธุรกรรมทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากร้านสะดวกซื้อและ

ร้านค้าทั่วไปในการใช้ QR code โดยผู้ซื้อ
สามารถสแกน QR code ของผู้ขายผ่าน 
Smart Phone จากนั้นชื่อของผู้ขายจะแสดง
บนโทรศัพท์โดยทันที เมื่อชื่อของผู้ขายแสดง
ขึ้นมาและถูกตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ผู้ซื้อ
สามารถเลือกช าระผ่าน Application ของ
ธนาคารที่ผู้ซื้อต้องการ เช่น DBS PayLah! 
UOB Mighty แ ล ะ  OCBC Pay Anyone 
เป็นต้น โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการ
และกรณีการท าธุรกรรมต่างธนาคารผ่าน 
เพ่ือท าการช าระค่าบริการหรือสินค้าและใส่
จ านวนเงินเพ่ือช าระเงินจากนั้นระบบจะท า
กา รหั กค่ าบริ ก า รหรื อสิ น ค้ า ของผู้ ซื้ อ 

และโอนไปยัง E – wallets ผู้ขายโดยตรง 
ซึ่งผูกกับเลขท่ีบัญชทีี่ได้ลงทะเบียนไว้ 
 (3)  Smart Nation Sensor Platform 
(SNSP) GovTech ได้พัฒนาระบบ SNSP เพ่ือ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่จัดเก็บจาก
หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการสาธารณะ (ใน
ฐานะผู้ให้บริการ) ภาคเอกชนและประชาชน 

(ในฐานะผู้รับบริการ) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของบริการสาธารณะและความ
ปลอดภัยของประชาชน เช่น การให้บริการ
และคุณภาพของน้ าประปาและไฟฟ้า การ
ดูแลรักษา พ้ืนที่ ส าธารณะ การบริหาร
การจราจร รวมถึงเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ 
การวางผังเมืองในระยะยาว 
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 (4)  Smart Urban Mobility GovTech  
ได้รวบรวมข้อมูลขนส่งมวลชนสาธารณะในเขต
เมือง เช่นการให้บริการรถไฟฟ้า รถประจ า
ทางสาธารณะ และรถแท็กซี่ รวมถึงสภาพ
การจราจรในเวลาขณะนั้นและแสดงผลการ
วิ เคราะห์ข้ อมูลทันที เ พ่ือให้ประชาชน
สามารถวางแผนและสามารถเลือกใช้รูแบบ
กา ร เ ดิ นทา งขนส่ งม ว ลช นสา ธ า รณะ 

ที่เหมาะสม ณ ช่วงเวลาที่ต้องการเดินทาง
อย่างปลอดภัย ซึ่ง Key Milestones ที่เป็น
เป้าหมายที่ส าคัญรัฐบาลแห่งสาธารณะรัฐ
สิงคโปร์คือส่งเสริมและพัฒนาสาธารณะรัฐ
สิงคโปร์ให้เป็นสังคมปลอดเงินสด (Cashless 
Society) โดยผ่านกลไก E-payment ของ
หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน รวมถึง 
การใช้ระบบ Sensor รักษาความปลอดภัย
ในที่สาธารณะอย่างสมบูรณ์ เพ่ือสร้าง Eco-

system ให้ผู้ ประกอบการภาคเอกชนมี
ความคิดใหม่ ๆ ที่จะน าไปสู่การสร้างธุรกิจ
และอุตสาหกรรมใหม ่(Startup) ที่มีมูลค่าสูง 
(High value) จากการมีความคิดที่สร้างสรรค์  
มีนวัตกรรม มีมูลค่าเพ่ิม และสามารถสร้าง
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้  ประกอบกับ
ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมด้วยโดยเริ่มต้น
จากการพัฒนาตนเองและคนรอบข้างให้มี
ความรู้ความช านาญเพ่ือให้สาธารณะรัฐ

สิงคโปร์เป็นประเทศที่น่าอยู่น่าท างานและ
น่าลงทุน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 ประเด็นที่สอง รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ได้มีการจัดตั้ งส านักงาน Smart 
Nation and Digital Government Group 
: SNDGG ภายใต้การก ากับดูแลของส านัก
นายกรัฐมนตรี รวมถึงปรับโครงสร้างและถ่ายโอน
ภารกิจของหน่วยราชการใหม่ให้มีอ านาจ
และหน้าที่ก ากับและบรูณาการในการท างาน
ให้มีการเชื่อมโยง (Connectivity) และเกิด
การบูรณาการด้านข้อมูลเพ่ือเข้าสู่การใช้
ระบบ Internet of Things (IoT) ที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ บน Digital Platform อีกทั้งได้มี
การทดลองติดตั้ง Sensor ของระบบต่าง ๆ 

ในประเทศเพ่ือเก็บ-วิเคราะห์ข้อมูล และ
ทดสอบการเชื่อมต่อทั้งหมด เพ่ือให้ประชาชน 
สามารถเข้าถึงการใช้บริการ  Online ได้
อย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ทุกแห่ง ดังนี้
(1) The Smart Nation and Digital Government 
Office : SNDGO จัดตั้ งขึ้นในฐานะหน่วยงาน  
ด้านนโยบายและแผนภายใต้ก ากับดูแลของ
ส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
หน่ วยงานต่ า ง  ๆ  ประกอบด้ วยDigital 
Government Directorate ( เ ดิ ม สั ง กั ด
กระทรวงการคลั ง) Government Technology 
Policy Department (เดิมสังกัดกระทรวง
การสื่อสารและสารสนเทศ) และ Smart 
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Nation Programme Office : SNPO (เดิม
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี) 
 (2)  The Government Technology 
Agency : GovTech (เดิมสังกัดกระทรวง
การสื่อสารและสารสนเทศ) จัดตั้งขึ้นใน
ฐานะหน่วยงานภาคปฏิบัติภายใต้การก ากับ
ของส านักนายกรัฐมนตรี  โดย GovTech 

จะด าเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ 
SNDGO ได้วางไว้ 
 

 

 

 

 

 

 
ที่มา The Government Technology  

Agency : GovTech 

 

  ประเด็นที่สาม การพัฒนาเขต Jurong 
Lake เป็นเขตน าร่อง Smart City และพ้ืนที่
ธุรกิจแห่งที่สองของสิงคโปร์ รัฐบาลแห่ง
สาธารณะรัฐสิงคโปร์  โดยหน่วยงานการ
พัฒนา เมื อ ง ใหม่ ของสิ ง ค โปร์  (Urban 
Redevelopment Authority :  URA)  ไ ด้ มี
แผนในการพัฒนาพ้ืนที่ เขต Jurong Lake 
เพ่ือให้เป็นพื้นที่ธุรกิจแห่งที่ 2 ของสาธารณะ
สิงคโปร์ ภายใต้แนวความคิดการขยายพ้ืนที่
ธุรกิจและลดปัญหาความแออัดในพ้ืนที่ธุรกิจ

แห่งแรก รวมถึงเพ่ือเป็นพ้ืนที่ธุรกิจน าร่องใน
การก้าวเข้าสู่ Smart City ของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ โดยในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 
URA ได้ประกาศแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่
เขต Jurong Lake และได้เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวและภาคเอกชนเพ่ือร่วมรับฟังแผน 

การพัฒนาพื้นที่ Jurong Lake และให้บริษัท
ภาคเอกชนมีข้อมูลเพียงพอประกอบการ
ตัดสินใจเข้าร่วมประมูลโครงการในเขต
เศรษฐกิจดังกล่าว โดยมีแนวทางที่ส าคัญใน
การพัฒนาพื้นที่ธุรกิจเขต Jurong Lake โดย
สรุป ดังนี้ (1) กลยุทธ์ในการสร้างสัญลักษณ์
ที่โดดเด่นส าหรับเขตธุรกิจ Jurong Lake (2) 
การวางแผนพ้ืนที่ ใช้สอยอย่างมีประโยชน์
สูงสุด (3) การคมนาคม/ขนส่งแบบ Car-Lite 

(การลดจ านวนยานพาหนะ) ในเขต Jurong 

Lake (4) แนวความคิดการออกแบบชุมชน 
โดยกลยุทธ์การจัดสวนและพ้ืนที่สาธารณะให้
มีพ้ืนที่สีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (5) 
การปรับปรุงศาลาว่าการเก่า (Jurong Town 
Hall)  และอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  (6)  
การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค  
และระบบเมือง (7) การใช้พ้ืนที่ใต้ดินให้มี
ประสิทธิภาพ และ (8) กลยุทธ์ความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  เขต Jurong Lake 
ตั้งอยู่ห่างจากย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central 
Business District : CBD) ด้านตะวันออก
ของสาธารณะรัฐสิงคโปร์ ซึ่งใช้ระยะเวลา
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เดินทางราว 40 นาทีหากเดินทางถนนด้วย
เหตุนี้ เขต Jurong Lake จึงถูกเลือกให้เป็น
พ้ืนที่น าร่องในการพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่ธุรกิจ
แห่งที่สองของสาธารณะรัฐสิงคโปร์ เพ่ือก้าว
เข้าสู่ความเป็นชาติอัจฉริยะ (Smart Nation) หรือ
เมืองแห่งเทคโนโลยีของสิงคโปร์ (Smart 

City) ที่จะเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยพ้ืนที่ธุรกิจ 
Jurong Lake ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้า 
Jurong Gateway สถานที่ พั กผ่ อน Lakeside 
รวมถึงมีจุดส าคัญที่จะท าการพัฒนาต่อไป 
คือ การวางแผนพัฒนาบริเวณ Lakeside 

Gateway ให้ เป็นพ้ืนที่ธุรกิจรวมกับที่ พัก
อาศัย  และเป็นจุด เชื่ อมต่อไปยั งรถไฟ
ความเร็วสูงที่วิ่งระหว่างกัวลาลัมเปอร์กับ
สิ ง ค โ ป ร์  ( Kuala Lumpur-Singapore 
High-Speed Rail : HSR) นอกจากนี้ ในเขต 
Jurong Lake ยั งมี พ้ื นที่ อี ก  112 ตารา ง
กิ โ ล เ ม ต ร  ซึ่ ง ตั้ ง อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง  Jurong 

Gateway และ  Lakeside ที่ ยั ง ส ามาร ถ
น าไปพัฒนาเปน็ส านักงาน พ้ืนที่ส าหรับธุรกิจ 
ร้านค้าปลีก สถานบันเทิง ร้านอาหาร /
เครื่องดื่ม ที่พักอาศัยริมน้ า โรงแรม สถานที่
ส า ห รั บสั นทนาการ  ร วมถึ ง พ้ื นที่ เ พ่ื อ
สาธา รณชนด้ ว ย เ ขต  Jurong Lake จ ะ
ด าเนินการตามนโยบาย Smart Nation ที่
จะติดตั้งกล่องเซ็นเซอร์ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น 

เสาไฟบนถนน หรือป้ายรอรถประจ าทาง  

ซึ่งระบบเซ็นเซอร์เหล่านี้ สามารถตรวจวัด
มลพิษในอากาศ ปริมาณน้ าฝน และระบุ
พ้ืนที่ที่มีการจราจรติดขัดได้ นอกจากนั้น  
ยังมีระบบตรวจสอบว่าถังขยะที่ใดเต็มและ
ระบบเตือนให้ผู้คนที่ทิ้งขยะเรี่ยราดน าขยะไป
ทิ้ งลงถั ง  ทั้ งนี้  สิ งคโปร์ ได้ วางโครงข่าย
พ้ืนฐานของชาติ อัจฉริยะ ด้วยการติดตั้ ง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 1 GB ไว้ทั่ว
ประเทศ ในราคา 50 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 
1,200 บาท) ต่อเดือน รวมทั้งวางแผนติดตั้ง
จุ ดปล่อยอินเทอร์ เน็ ตไร้ สาย (Wireless 

hotspot)  ไ ว้ ใ น กล่ อ ง เ ซ็ น เ ซอ ร์ ต่ า ง  ๆ  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน
และแเท็บเล็ต สามารถสลับการใช้งานระหว่าง
อินเทอร์เน็ตไร้สายและบริการอินเทอร์เน็ต 

บนเครือข่ายมือถือ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา Urban Redevelopment Authority : URA 
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 กำรประยุกต์ใช้กับหน่วยงำนรำชกำร
ของรำชอำณำจักรไทย 

 จากบทเรียนความส าเร็จของนโยบาย 
Smart Nation แห่ งสาธารณรั ฐสิ งคโปร์
ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) สามารถน าบทเรียนดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย
ดังนี้ 
 1.  สคร .  ใ นฐ านะ  Smart Office  
เพ่ือน ารัฐบาลไทยสู่ Smart Government 

 สคร . มีภารกิจหลักในบริหารและ
พัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดย
การเสนอแนะนโยบายและมาตรการก ากับดูแล 
การประเมินผล และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้ง 
ส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐซึ่งจะพบว่า สคร. เป็น
องค์กรที่มีภารกิจที่ส าคัญหลายด้านประกอบ
กับลักษณะงานโดยส่วนใหญ่เป็นเนื้องานเชิง
นโยบายเช่นการเสนอประกอบความคิดเห็น
ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ
ไทยและการน าเสนอนโยบายการพัฒนาและ
ยกระดับบรรษัทภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่
ในระดับสากล บริหารจัดการและเพ่ิมมูลค่า
หลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใสเชื่อถือ
ได้และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนออกประกาศหรือหลักเกณฑ์ 
เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ซึ่งใน
การปฏิบัติติงานของบุคลากร สคร. จึงจ าเป็น 
ต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย 
เช่น ด้านการเงินกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถก าหนดยุทธศาสตร์
ในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทยและแนว
ทางการฟื้นฟูการด าเนินงานหรือแก้ไขปัญหา
ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ไทยได้อย่ า งทันท่ ว งที 
ประกอบกับ สคร.ยังต้องติดต่อกับผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่หลากหลาย 
เช่น กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงานด้านนโยบาย  
ที่เก่ียวข้อง และรัฐวิสาหกิจไทย เป็นต้น 

 นักวิเคราะห์ของ สคร. ถือเป็นปัจจัย
หลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจไทยเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย นักวิเคราะห์คือทรัพย์สินที่มี
ค่าที่สุดของ สคร. ทุกส านัก กอง กลุ่มงาน
ภายใน สคร .  จะต้องทราบถึงบทบาท 

และความส าคัญต่องานของ สคร. โดยไม่มี
ส่วนงานไหนที่ส าคัญกว่าเพราะทุกคนต้อง
พ่ึงพาและท างานร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อน สคร. 
โดยการพัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์ของ 
สคร. อย่างต่อเนื่องให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ 
และพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการ
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ภายในให้สามารถพ่ึงพาและท างานร่วมกัน
ร ะ หว่ า งห น่ ว ย ง า นภ า ย ใ น  ( Synergy)  
จากฝ่ายนโยบายและแผนและฝ่ายปฏิบัติ 
และสามารถประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเหล่านั้นคือ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จของ สคร. (Key Success 
Factors) เนื่องจากภาระกิจของ สคร. ในแต่
ละด้านล้วนมีความซับซ้อนและหลากหลาย 
ทั้งนี ้จากบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว นักวิเคราะห์ของ สคร. จึงต้องเตรียม
ความพร้อมที่จะเสนอปรับเปลี่ยนนโยบาย
ต่าง ๆ ในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจไทย  
การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ และ
สนับสนุนการลงทุนของประเทศ โดยการให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นักวิเคราะห์ของ สคร. 
จึงควรท างานในลักษณะ Account Officer 
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง (Specialist) และ
มีบทบาทที่ส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึกของรัฐวิสาหกิจไทยทั้งในภาพรวมและราย
แห่งเพ่ือท าหน้าที่เป็น “ผู้ถือหุ้น” ที่ดีแทน
ประชาชน รวมถึงสามารถให้ค าแนะน าเพ่ือ
ประกอบการจัดท านโยบายและทิศทางการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจไทยได้อย่างเหมาะสม  
โดยควรพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจรายแห่ง ตามด้วยการ
วิเคราะห์การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจไทยใน
ภาพรวมการวิ เคราะห์และประเมินผล

รัฐวิ สาหกิจ ไทย การสรุปบทวิ เคราะห์
หลักทรัพย์ของรัฐ และการสรุปกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจไทย เนื่องจากรัฐวิสาหกิจ
ไทยมีบทบาทที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
ทิศทางของประเทศให้เป็นไปตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 รวมถึงเพ่ือให้  สคร.เป็นเสาหลัก  
ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจไทย การบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐ และเป็นศูนย์กลางการ
ร่ วมลงทุนระหว่ า งภาครั ฐและเอกชน  
เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน 

 การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจไทยในฐานะ
ผู้ถือหุ้นเชิงรุก (Active Shareholder) และ
การบริหารหลักทรัพย์เชิงรุก 

 สคร. มีส่วนร่วมในการยกระดับการ
ก ากั บดู แลและบริ หารรั ฐวิ สาหกิ จ ไทย 
(Institution Reform) โดยการตรากฎหมาย
ใหม่ที่ เรียกว่าร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 
การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ... 
ซึ่งจะมีการจัดโครงสร้างการก ากับดูแลและ
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจน
ระหว่ างผู้ ก ากับ  (Regulator)  ผู้ ก าหนด
นโยบาย (Policy Maker) และผู้ ประกอบการ 
(Operator) และจัดให้มีการจัดตั้งบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติ  เ พ่ือท าหน้าที่ผู้ถือหุ้น 

เชิงรุกในรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท เพ่ือเพ่ิม
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ศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตในเชิง
พาณิชย์อย่างเต็มศักยภาพที่จ าเป็นต้องมี 
การบริหารจัดการโดยบุคคลากรที่มีความ
เชี่ ยวชาญเฉพาะ ซึ่ งจะเป็นส่ วนส าคัญ 

ในการเพ่ิมกลไกการติดตามการด าเนินงาน 
(Monitor) ความโปร่ งใสและความรับผิดชอบ 
( Transparency and Accountability) 
และการตรวจสอบถ่วงดุล  (Check and 
Balance) ประกอบกับที่ผ่านมาหลักทรัพย์
ของรัฐถูกบริหารจัดการผ่านการใช้สิทธิ 
ในฐานะผู้ถือหน่วยภายใต้รูปแบบที่เรียกว่า 

ผู้ ถื อหุ้ น เชิ ง รั บ  (Passive Shareholder)
เนื่องจากภาครัฐมีข้อจ ากัดในเรื่องกฎระเบียบ และ
บุคลากร รวมถึงงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐมีประสิทธิภาพ 
จึงได้มีแนวคิดการบริหารในลักษณะเชิงรุก
และคล่องตัวมากกว่าเดิม (Active Portfolio 
Management) จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนรวม
วายุภักษ์ 1 เพ่ือแหล่งระดุมทุนทางเลือกของ
กระทรวงการคลัง เพ่ือช่วยในการสนับสนุน
การพัฒนาตลาดทุนของประเทศบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ที่รัฐถือครองอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพ่ือสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาวและมั่นคง ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศลงทุนใน
กิจการที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศเชิงเศรษฐกิจ และจ าเป็นต้องการ
ส่ งเสริมจากภาครัฐเ พ่ือลดภาระของรั ฐ 

ในการจัดสรรเงินงบประมาณ ซึ่งมีเป้าหมาย 

ที่ส าคัญคือ การสร้างความมั่นคงส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน 
สนับสนุนการลงทุนตามยุทธศาสตร์ชาติและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมต่อไป  
 การให้บริการประชาชนด้วย Big Data 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ 
Digital Economy 

 รัฐบาลไทยปัจจุบัน ได้ให้ความส าคัญ
กับตลาดนวัตกรรมด้านดิจิทัลเป็นอย่างมาก 
โดยได้มีการประกาศใช้นโยบาย "ประเทศไทย 
4.0" ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) 
ซึ่ง สคร. ได้ร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง 
ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานครหลวง 
และการประปาส่วนภูมิภาค ยกระดับการ
ให้บริการประชาชนด้วย BigData และเพ่ือ
เป็นข้อมูลให้ธนาคารน าไปวิเคราะห์การขอ
สินเชื่อในกลุ่ม SMEs ถือเป็นก้าวแรกของ
การบูรณาการด้านฐานข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ
ผ่าน BigData เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ 

การจัดการฐานข้อมูลภาครัฐ โดยรัฐวิสาหกิจ
จะมีฐานข้อมูลกลางและสามารถแลกเปลี่ยน
และเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญกับรัฐวิสาหกิจอื่นได้ 
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อีกท้ัง รัฐวิสาหกิจยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ซึ่ งประโยชน์ 
ที่ประชาชนจะได้รับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของภาครัฐเพ่ือสร้างโอกาสในการท าธุรกิจ
อย่างยั่งยืน และยกระดับความสามารถในการ
แข่งขัน รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการ
ได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ระบบ 
Big Data รัฐวิสาหกิจไทยจะมีส่วนส าคัญใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
และขับเคลื่อนให้เป็นรัฐวิสาหกิจ 4.0 ต่อไป 

 2.  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Coridor : ECC) สู่การเป็น Smart City 
ประเทศไทย  
 การลงทุนในภาคเอกชนและรัฐใน EEC 
จะมีส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ก้าวพ้น
จากกับดักรายได้ปานกลาง และกระจายความ
แออัดจากพ้ืนที่ธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครสู่
พ้ืนที่น าร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา สคร. ได้มีส่วนร่วมกันในการ
จัดท าหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ 
ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชน 

เป็นผู้ลงทุน เพ่ือให้การลงทุนส าคัญ ๆ ใน 
EEC (EEC Track) ให้สามารถท างานได้อย่าง
คล่ องตั วรั กษากระบวนการและมาตรฐาน  
ความโปร่ งใส เปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบ  

ตามการร่วมลงทุนกับเอกชนโดยทั่วไปตาม 
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งสามารถลด
ระยะเวลาการอนุมั ติ โครงการโดยการ
ด าเนินการในแต่ละขั้นตอนร่วมกัน และ
คู่ ขนานกันท าให้ สามารถลดระยะเวลา 
ในการด าเนินการเหลือ 8 ถึง 10 เดือน (กรณี
ปรกติ 40 เดือน กรณี Fast Track 20 เดือน) 
ซึ่งอนุมัติโครงการไปแล้วจ านวน 6 โครงการ 
ได้แก่ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ดิ จิ ทั ล  ซึ่ ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อุตสาหกรรมดิจิทัลจะก่อให้เกิดธุรกิจพัฒนา 

แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร  Software แ ล ะ  Digital 

Content ให้สามารถพัฒนาเป็นพ้ืนที่นิคม 
Software Park เ พ่ือรองรับธุ รกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  (E-commerce) และดึงดูด
ผู้ประกอบการ E-commerce ต่างชาติให้เข้า
มาลงทุนในประเทศไทย รวมถึงการยกระดับ
ภาคการค้าปลีกของไทยสู่การใช้ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้  อีกทั้ งยั งเป็นการสร้าง
สิ่งแวดล้อม (Ecosystem) ที่เอ้ือต่อการเริ่มต้น
ธุรกิจ (Start Up) ส าหรับผู้บริโภคในประเทศ 
ขณะเดียวกัน ยังมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค (Analytics and 
Data Center) เพ่ือให้บริการการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เ จ า ะ ลึ ก ขอ งตล าด  ( Consumer 

Insights) โดยสามารถพัฒนาเป็นพ้ืนที่นิคม 
Data Center ที่ ให้บริการเกี่ ยวกับหน่ วย
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จัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์ 
( Cloud Computing)  แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น
อันตรายในโลกออนไลน์ (Cyber Security) 
เพ่ือให้ธุรกิจต่างๆ มีความคล่องตัวและเติบโต
ได้ด้วยการใช้ระบบดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมี
แผนพัฒนาโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) โดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ต่าง ๆ (Internet of 

Things) ซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม 
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งมีแผนตั้งศูนย์
นวั ตกรรม วิ จั ยและออกแบบ ส าหรั บ
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต โดยพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือโอกาสในการจ าหน่ายนวัตกรรม
สู่ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน  ๆในภูมิภาคใกล้เคียง 
เช่ น เดี ยวกับการส่ ง เสริ ม อุตสาหกรรม 

สื่ อสร้ างสรรค์และแอนิ เมชั่ น  (Creative 
Media and Animation)  โดยต่อยอดจาก
ศักยภาพด้านการออกแบบ เพ่ือยกระดับสู่การ
เป็นเจ้าของเนื้อหาและร่วมลงทุนกับบริษัท
สตูดิโอแอนิเมชั่นระดับโลก 

 บทสรุป 

 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์พัฒนา
ประเทศเพ่ือให้ก าลังก้าวสู่ Smart Nation 
ภายในปี 2573 โดยมี 3 ด้านที่ส าคัญได้แก่ 
การพัฒนาด้านรัฐบาล (Smart Government) และ
ด้านเมือง (Smart City) ด้านประชาชน
(Smart Citizen) เป้าหมายคือการท าให้ผู้คน

ที่ อ ยู่ ใ นสิ ง ค โ ปร์ มี คุ ณภ าพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น  
การสร้างโอกาสทางธุรกิจและการส่งเสริม
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ซึ่ งหนึ่ ง ใน  Key  Succes  Facto r  คื อ  
การพัฒนาทุนมนุษย์  (Human Capital) 
การมีระบบการบริหารจัดการด้านข้อมูลที่มี
คุณภาพจากระบบฐานข้อมูลกลางทาง 
การเงินของภาครัฐ (Big data) และการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างชาญฉลาด (Data Analytics)  
ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยและหน่วยงานราชการ
ไทยควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒนาประเทศไทยภายใต้แนวคิด Thailand 
4.0 เนื่องจากการขาดการบูรณาการด้าน
ข้อมูลและการเชื่อมโยงของฐานข้อมูลภาครัฐ
ประกอบกับปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี (Technology Disrubtion) เกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็วในสังคมไทย ทั้งนี้หากฐานข้อมูล
ภาครัฐที่มีอยู่ เดิมไม่ได้รับการพัฒนาให้
ทันท่วงทีอาจจะท าให้ประเทศไทยเป็นเพียง 
Small Data ส่งผลให้รัฐบาลไทยเกิดค่าเสีย
โอกาสทางเศรษฐกิจ เนื่องจากขาดความ
ห ล า ก ห ล า ย เ ชิ ง ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ 

การตัดสินใจในการด าเนินนโยบายสาธารณะ 
ทั้งนี้ ระบบ Big Data ของรัฐบาลไทยควรมี
ลักษณะที่พ่ึงประสงค์ ได้แก่ ข้อมูลมีปริมาณ
มหาศาล (Volume) ข้อมูลเก็บได้ถี่ (Velocity) และ 
ข้อมูลมีความหลากหลาย (Variety) บน 
Digital Platform ในด้านฐานข้อมูลและมี
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะ Open Data 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่สนใจได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมีความ
ความปลอดภัยด้านข้อมูล (Data Security) 
ส าหรับการน าไปใช้ เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่
ดีแก่ประชาชน สร้างสั งคมให้น่าอยู่และ
ปลอดภัยและที่ส าคัญคือสร้างโอกาสทาง
ธุ รกิ จและส่ ง เสริมความแข็ งแกร่ งทาง
เศรษฐกิจ ให้ประเทศ  โดยจากภารกิ จ 

ที่หลากหลายของ สคร. สคร. สามารถเป็น
หน่วยงานน าร่องในฐานะ Smart Office 
เ พ่ื อน า รั ฐ บ าล ไท ยสู่ ค ว าม เป็ น Smart 

Government แ ล ะ  Smart Nation แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยต่อไป 
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พหุวัฒนธรรม : ความแตกต่างที่กลมเกลียว 

 

ชัชพงศ์ รัตนาภิรมย์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศีกษา 

 

 เมื่อกล่าวถึงการอยู่รวมกันเป็น “สังคม” 
ของมนุษย์ แม้จะเป็นการรวมตัวกันของ 
“คน” ที่ตั้งอยู่บนปัจจัยพ้ืนฐานทั้งด้านเชื้อชาติ 
ศ า ส น า  แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ เ ห มื อ น กั น 

ทุกประการ มีอัตลักษณ์ตลอดจนค่านิยมของ
สังคมเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่แท้ที่จริงแล้วเมื่อ
พิจารณาลึกลงไปถึงระดับปัจเจกบุคคล  
จะเห็นว่า แต่ละคนในสังคมย่อมมีความแตกต่าง
หลากหลายทั้ ง ในแง่ ของความคิดและ
พฤติกรรมไม่ประการใดก็ประการหนึ่ ง 
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ความแตกต่าง
หลากหลายเหล่านั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลาย
ปัจจัยทั้งจากมิติ ทางด้านกายภาพ รวมทั้ง
มิติทางด้านจิตใจอันเป็นผลมาจากการหล่อหลอม
เลี้ยงดูจากหน่วยย่อยของสังคมในระดับ
ครอบครัว หรือแม้กระทั่งจากประสบการณ์การใช้
ชี วิ ต ขอ งแต่ ล ะบุ คคล ในแต่ ล ะช่ ว ง วั ย  
ก็ อ าจ ส่ ง ผ ล ให้ แ ม้ ก ร ะทั่ ง คนที่ ม าจ าก
ครอบครัวเดียวกันก็อาจมีความแตกต่างทาง
ความคิด มีความหลากหลายทางพฤติกรรม 
มีความชื่นชอบและความคาดหวังที่แตกต่าง

กันออกไปได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยิ่งหาก
สังคมใดเกิดจากการรวมตัวของคนที่มีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

ด้วยแล้ว จะยิ่งท าให้ความแตกต่างหลากหลาย 

ในสังคมนั้นมีมาก ประเด็นการจัดการความ
แตกต่างหลากหลายของพลเมืองจึงเป็นสิ่งที่
ท้ าทายของรัฐอย่ า งยิ่ ง ในการที่ จะต้อง
แสวงหาหนทางจัดการให้แต่ละกลุ่มคนที่มี
ความแตกต่างหลากหลายดังกล่าวรวมตัวกัน
โดยมีจุดเชื่อมระหว่างกันจนสามารถเกิด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว มีความกลมเกลียว 
สามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 
พ ร้ อ ม ทั้ ง มี ส า นึ ก ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น ช า ติ  
เป็นเจ้าของประเทศที่พร้อมจะร่วมแรง 
ร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ 

ได้ต่อไป  
 ในส่วนของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์  
เมื่อพิจารณาย้อนไปในทางประวัติศาสตร์  
จะเห็นว่า ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เกิดขึ้น
จากการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย
ทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม  
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อันเป็นผลมาจากนโยบายการปกครองของ
ประเทศเจ้าอาณานิคมสมัยที่สิงคโปร์อยู่
ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ซึ่งในขณะนั้น
ประเทศอังกฤษในฐานะประเทศเจ้าอาณา
นิคมได้ใช้นโยบายการปกครองแบบ “แบ่งแยก 

และปกครอง (Divide-and-rule Policy)” 
โดยจะแบ่งการปกครองออกเป็นชุมชนตาม
ความสามารถทาง เศรษฐกิ จที่ เ ห็ น ว่ า
เหมาะสมส าหรับแต่ละชาติ พันธุ์  ได้แก่  
ชาวจีนจะเป็นกลุ่มที่ท าการค้ากับอังกฤษ
เนื่องจากความสามารถทางด้านภาษาและ
ทักษะเชี่ยวชาญทางการค้าขาย ในขณะที่
กลุ่มชาวมาเลย์ส่วนใหญ่จะถูกแบ่งให้เข้ารับ
ราชการช่วยอังกฤษในทางการบริหารการ
ปกครอง และชาวอินเดียมักจะถูกแบ่งให้เป็น
กลุ่มผู้ใช้แรงงานหรือเป็นกลุ่มทหารที่อังกฤษ
น าเข้ามาจากอาณานิคมอินเดียของตนเอง1 
อย่างไรก็ดี ต่อมาเมื่อสภาพการเมืองและ
สังคมของประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชากรเริ่มมีพัฒนาการ
ในทางที่ดีขึ้น จึ งส่ งผลให้ เริ่มเห็นความ

                                           
1
  สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (2558, พฤศจิกายน). 

“รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการขอ้มูลกฎหมายอาเซียนระยะ
ต่อเนื่อง เรือ่ง กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมลูกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับสังคม วัฒนธรรม การเมอืง และความมัน่คงของ
ประเทศสิงคโปร์.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://web.krisdika.go.th/asean/index.php/files/downlo

ad/ed18c4a4de83f71. (วันที่ค้นข้อมูล : 15 มีนาคม 2561), 
หน้า 15. 

แตกต่างของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่าง
ชุมชนของแต่ละเชื้อชาติมากขึ้น จนน ามาสู่
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติในปี 
1964 หรือเพียง 1 ปี ก่อนการประกาศตน
แยกตัวออกจากสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยได้
เกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่างชาวจีนกับ
ชาวมาเลย์2 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 33 คน บาดเจ็บ 
556 คน และมีผู้ถูกจับกุมประมาณ 3,000 
คน3 ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้รัฐบาล
สิงคโปร์  ภายหลังจากประกาศอิสรภาพ
ตระหนักถึงอันตรายและผลเสียอันเกิดจาก
ความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ จึงท าให้รัฐบาล
สิงคโปร์มุ่งบริหารประเทศที่มีลักษณะของ
สังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดเสถียรภาพและ
สันติสุขบนหลักการของการอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุขสามัคคีภายใต้ความหลากหลาย 

ด้านเชื้อชาติ (Multiracial Principle) ผ่าน
นโยบายและโครงการในมิติต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
เชิงนโยบายที่มุ่งปลูกฝังทัศนคติที่สอดรับกับ
ความเป็นพหุวัฒนธรรม และนโยบายเชิง
ประจักษ์ที่ มุ่ ง เน้นให้ เกิดการอยู่ ร่ วมกัน  
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันของคนแต่ละเชื้อชาติใน
สิงคโปร์ ให้เรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน
                                           
2
 Toh Yong Chuan (2017, July). “Racial Harmony Day in 

Singapore : 20 Year on.” [Online]. Retrieved from 
http://www.straitstimes.com/singapore/racial-harmony-

day-in-singapore-20-years-on. 
3
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. อ้างแล้ว, หน้า 16. 
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อย่างเป็นรูปธรรมไม่แบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า
เป็นก๊กเป็นพวก ให้คนทุกคนตระหนักถึง
ความเป็น “ชาวสิงคโปร์” บนพ้ืนฐานเชื้อ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของ
ตนเอง เ พ่ือร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ ง ในการ
พัฒนาประเทศต่อไป 

 ซึ่งจากการได้รับโอกาสเดินทางไป
ฝึกอบรมระยะสั้น ณ ประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์นั้น ข้าพเจ้ามองว่านโยบายหนึ่งที่
รัฐบาลสิงคโปร์ใช้เพ่ือบริหารจัดการสังคมที่มี
ความเป็นพหุวัฒนธรรมให้เกิดความกลมเกลียว  
บนความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรมของพลเมืองชาวสิงคโปร์ที่
เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ค่อนข้างชัดเจนที่สุดคือ 
“นโยบาย Ethnic Integration Policy (EIP)” 
กล่าวคือ นโยบาย EIP เป็นนโยบายที่มี
วัตถุประสงค์ในการมุ่งเน้นให้ชาวสิงคโปร์ทุก
คนมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เป็นของตนเองไม่ว่าคน ๆ นั้นจะมีฐานะทาง
เศรษฐกิจเป็นอย่างไร รวมทั้งเป็นการส่งเสริม
ให้ เกิดบรรยากาศการอาศัยอยู่ ร่ วมกัน 

ระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม 
โดยอาศัยกลไกการจัดชุมชนที่อยู่อาศัยเป็น
เครื่องมือหลักในการกระตุ้นให้เกิดการอาศัยอยู่
ร่วมกัน ผ่านการด าเนินงานของหน่วยงานใน
ลักษณะเทียบเท่ากับการเคหะแห่งชาติของ
ประเทศไทย ที่เรียกว่า Housing Development 
Board (HDB) ซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบใน

การสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวสิงคโปร์ โดย
สร้างเป็นลักษณะอาคารสูงหรือที่เรียกว่า 
HDB Flat เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย เนื่องจาก
ข้อจ ากัดในเรื่องพ้ืนที่ของประเทศ จึงไม่
สามารถสร้างที่อยู่อาศัยในลักษณะอ่ืนได้ 
ลักษณะการวางผั งการสร้ าง  HDB Flat 

ดังกล่าว จะไม่เพียงแต่เป็นการสร้างเป็น
อาคารสูงตั้งติด ๆ เท่านั้น แต่การออกแบบ
และการวางผังเมืองจะสอดแทรกมิติของการ
ใช้ชีวิตของคนที่พักอาศัยโดยจะสร้างให้เกิด
บรรยากาศของการเป็นชุมชนที่มีความครบ
วงจรส าหรับการใช้ชีวิตที่จะแบ่งโซนเป็น 
Block กระจายไปตามย่านต่าง ๆ ของเมือง
ทั่วประเทศ มีระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ 
รถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินรถประจ าทางที่
สะดวกสบาย สามารถวางแผนเวลาในการ
เดินทางได้อย่ างแม่นย า  เป็น เครื่ องมือ
เชื่อมโยงคนในแต่ละพ้ืนที่เข้าถึงกัน ส าหรับ
ในแต่ละ Block หรือที่ เ รียกว่ า “ชุมชน 
HDB” จะประกอบด้วย HDB Flat หลายตึก 
พร้อมทั้งมีร้านสะดวกซื้อ มีย่านการค้าที่ครบ
วงจร สามารถซื้อของใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน
ได้ โดยไม่ต้องให้ผู้ อยู่อาศัยเดินทางไกล 

เพ่ือซื้อของ มีโรงเรียน คลินิกให้บริการงาน
สุขภาพ พ้ืนที่สีเขียว สถานที่ออกก าลังกาย
และพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนี้ รัฐบาลใช้กลวิธี 
ในการเชื่อมโยงชาวสิงคโปร์ในแต่ละเชื้อชาติ
เข้าหากัน โดยการก าหนดสัดส่วนผู้พักอาศัย
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ในชุมชน HDB ให้มีผู้พักอาศัยแต่ละเชื้อชาติ
ในสัดส่วนที่ เหมาะสม ซึ่ งใช้ข้อมูลส ามะโน 

ประชากรของประเทศเป็นฐานในการก าหนด
สัดส่ วน  กล่ าวคือ  ให้อาคาร  HDB Flat  
หลังหนึ่งต้องมีชาวจีนอาศัยอยู่ไม่เกินร้อยละ 
87 ของผู้อาศัยทั้งหมด และต้องไม่เกินร้อยละ 84 
ในหนึ่งชุมชน HDB มีชาวมาเลย์ไม่เกินร้อยละ 25 
ในหนึ่งอาคาร โดยไม่เกินร้อยละ 22 ในหนึ่ง
ชุมชน และมีชาวอินเดียและชนกลุ่มอ่ืนไม่
เ กิ น ร้ อ ยล ะ  1 3  ใ นหนึ่ ง อ า ค า ร  แล ะ 

ไม่เกินร้อยละ 10 ในหนึ่งชุมชน4 อย่างไรก็ดี 
จากการได้มีโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ อาคาร
ส านักงาน Housing Development Board  
(HDB Hub) พบว่า ทางรัฐบาลสิงคโปร์มี
นโยบายการพัฒนาและขยายการสร้างชุมชน 
HDB กระจายไปทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งก็มีชาวสิงคโปร์เชื้อชาติต่าง ๆ ให้ความ
สนใจเลือกชมห้องตัวอย่างประเภทต่าง ๆ 
(แบ่งตามระดับรายได้ของผู้ซื้อ/ผู้เช่า) ที่จัด
แสดงภายในตัวอาคารส านักงาน HDB เป็น
จ านวนมาก อันแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จใน
ระดับหนึ่ งของนโยบายดั งกล่ า ว  ทั้ งนี้ 
ข้าพเจ้ามองว่าการที่รัฐบาลออกแบบการ
สร้างชุมชน HDB ให้มีบรรยากาศของความ
เป็นชุมชนดังที่กล่าวไป ที่ค านึงถึงการใช้ชีวิต
ของผู้อาศัยเป็นส าคัญ รวมทั้งคุณภาพของที่
                                           
4
 สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย. อา้งแล้ว, หน้า 17. 

พักอาศัยที่มีมาตรฐานสูง แม้จะเป็นที่พัก
อาศัยในระดับราคาส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่สามารถจูงใจให้ชาว
สิงคโปร์ในแต่ละเชื้อชาติเลือกที่จะอาศัยใน 
HDB Flat เลื อกที่ อยู่ อ าศัย ร่ วมกันตาม
นโยบาย EIP ข้างต้น  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในทาง
ปฏิบัติ  นโยบายการก าหนดสัดส่วนชาว
สิงคโปร์ในแต่ละเชื้อชาติที่มีความแตกต่างกัน
ในทางศาสนาและวัฒนธรรมให้เข้ามาอยู่
ร่ วมกัน ในชุมชน HDB เ พ่ือสร้ า งความ 

กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันนั้น อาจไม่ได้
เป็นการการันตีได้ว่าคนแต่ละเชื้อชาติที่เข้า
มาอาศัยในชุมชนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
เข้าใจซึ่ งกันและกันในเชิงลึก หรือมีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล พูดคุยให้ค าปรึกษาซึ่งกัน
และกัน ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะปฏิสัมพันธ์
เพียงแค่การทักทายกันตามธรรมเนียม หรือ
เป็นความสัมพันธ์กันแบบหลวมเท่านั้น  
ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ข้าพเจ้าใคร่รู้เพ่ิมเติมว่า
รัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายหรือแนวทาง 
การด าเนินการอย่างไรบ้างในการบริหาร
จัดการสังคมพหุวัฒนธรรมให้สามารถอยู่
ร่วมกันได้โดยปราศจากปัญหาความขัดแย้ง 
ซึ่งจากการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
บริหารจัดการสั งคมพหุวัฒนธรรมของ
ประเทศสิงคโปร์เพ่ิมเติม พบว่า นอกเหนือ 
จากนโยบาย EIP แล้ว รัฐบาลได้ใช้ “ระบบ
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การศึกษา” เป็นกลไกส าคัญในการสร้าง
ความตระหนักให้แก่คนในชาติยอมรับใน
ความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่าง 
ซึ่งกันและกันมีฐานคติที่รู้รักสามัคคีกลม
เกลียวกันในระดับนโมส านึก โดยในปี 1997 
รั ฐ บ า ล ไ ด้ ก า ห น ด น โ ย บ า ย  National 
Education (NE) ขึ้น ซึ่งมีประเด็นส าคัญที่
เรียกว่า NE Messages 6 ประการ ที่จะใช้
ปลูกฝั งแก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนใน
เบื้องแรก และจะขยายผลในการถ่ายทอดแก่
นักเรียนระดับต่าง ๆ อันจะเป็นทรัพยากร
ส าคัญของประเทศต่อไป5 ได้แก่ (1) สิงคโปร์
เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเรา และนี่คือที่ที่
เ ราสมควรอยู่  (2 )  เราต้องรักษาความ
ปรองดองทางด้านเชื้อชาติและศาสนา (3) 
เ ร า ต้ อ ง ค ง ไ ว้ ซึ่ ง ร ะบ บที่ ส นั บ สนุ น ใ ห้
ความส าเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถของ
บุคคลและการไม่ทุจริต (4) เราต้องพ่ึงพา
ตนเองได้ (5) เราต้องปกป้องสิงคโปร์ด้วย 

ตัวเราเอง (6) เราเชื่อมั่นในอนาคตของเรา 
นอกจากนั้น รัฐบาลยังได้ก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับ “ภาษา” ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ที่
ส าคัญและละเอียดอ่อนในการแสดงตัวตน
หรือก าหนดต าแหน่งแห่งที่ของคนในแต่ละ
เชื้อชาติ โดยรัฐบาลก าหนด ให้สิงคโปร์เป็น
ประเทศที่เป็นรัฐหลายภาษา (Multilingual 
                                           
5
 สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย. อา้งแล้ว, หน้า 18. 

State) มีการก าหนดภาษาหลักจ านวน 4 
ภาษา คือ  ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย์ 
ภาษาจีนกลาง  และภาษาทมิ ฬ โดยใช้
ภาษาอั งกฤษเป็ นภาษากลาง (Common 

Language)6 ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่ เชื่อมความสัมพันธ์ของคนแต่ละ 

เชื้อชาติเข้าหากัน ใช้เป็นภาษาส าหรับการท างาน  
การเรียน ควบคู่ไปกับภาษาที่พูดแต่ก าเนิด 
โดยไม่จ าเป็นต้องละทิ้ง “ภาษาแม่ (Mother 

Tongue Language)” ที่ เป็นหนึ่ งในอัตลักษณ์ 
ของตนเองและครอบครัว  
 เหนือสิ่งอ่ืนใด นอกจากนโยบายของ
รัฐบาลที่กล่าวไปแล้ว รัฐบาลยังเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจน
ภาคประชาชนเองมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 

ให้เกิดบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดความกลมเกลียวบน
ฐานของความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมด้วย 
เช่น การจัดกิจกรรม HDB Harmony Week

มีการส่ ง เสริมให้ เกิด  Harmony Centre  
เพ่ือการเผยแพร่หลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง 
ให้คนต่างศาสนาสามารถเข้าใจวิถีชีวิตของ
ชาวมุสลิมในสิงคโปร์มากขึ้น การปลูกฝัง
ทัศนคติไม่รับความรุนแรง ต่อต้านการก่อ
การร้าย การสร้างจิตวิญญาณของการ Give-

and-Take อันจะเป็นพ้ืนฐานในการสร้าง
ความรักและสามัคคี ให้ เกิดขึ้น ในสั งคม  
                                           
6
 สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย. อา้งแล้ว, หน้า 19. 
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สร้างทัศนคติการยึดมั่นในความส าเร็จของ
การกระท ามากกว่าสิทธิพิเศษของเชื้อชาติ
การสร้างโครงการ ONEPEOPLE.SG เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
กลมเกลียวระหว่างเชื้อชาติและศาสนา  
ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้คนต่างเชื้อ
ชาติ ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนได้มาเรียนรู้สร้างความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน การส่งเสริมให้คนสิงคโปร์
ภูมิ ใจและรักษ์รากเหง้า/วัฒนธรรมตาม 

เชื้อชาติของตน พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศ
ความหลากหลายในสังคม ผ่านการส่งเสริม
ให้เด็กแต่งกายใส่ชุดตามเชื้อชาติ/วัฒนธรรม
ของตนเองไปโรงเรียนในวันศุกร์ หรือแม้แต่
การก าหนดให้วันที่ 21 กรกฎาคมของทุกปี 
เป็นวัน Racial Harmony Day เ พ่ือหวน
ระลึกถึงเหตุการณ์ความสูญเสียจากความ
ขัดแย้งของคนต่างเชื้อชาติในอดีต เพ่ือเป็น
อุทาหรณ์ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นอีก 
เป็นต้น7 ทั้งนี้  จากนโยบายและแนวทาง 
ต่าง ๆ ที่กล่าวไป จะเห็นว่า หลักคิดพ้ืนฐาน
ของรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ได้มีแนวคิดในลักษณะ
พยายามให้ เกิด “การกลืนกลาย” หรือ 
“หลอมรวม” ทางวัฒนธรรม ให้ความเป็น
                                           
7
 Toh Yong Chuan (2017, July). “Racial Harmony Day in 

Singapore : 20 Year on.” [Online]. Retrieved from 
http://www.straitstimes.com/singapore/racial-harmony-

day-in-singapore-20-years-on. 

ชาติ ถู กก าหนดอยู่ ภายใต้ เชื้ อชาติ และ
วัฒนธรรมเดียว อันจะก่อให้ เกิดผลร้าย
มากกว่าผลดี  เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์
ตระหนักและเข้าใจในรากเหง้าและธรรมชาติ
ของพลเมืองของตนเอง ยอมรับในความ
แตกต่ างหลากหลาย ในความเป็นพหุ
วัฒนธรรม ซึ่งแนวคิดนี้จะไม่ท าให้ประชาชน
คนใดหรือกลุ่มใดรู้สึกเสมือนถูกกดขี่ข่มเหง 
ถูกท าให้เป็น “คนอ่ืน” หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม สามารถเรียกตนเองว่า “ชาวสิงคโปร์”  
ได้โดยไม่ต้องละทิ้งรากเหง้าของตนเอง  
อันจะเป็นการสร้างความกลมเกลียวสามัคคี
เป็นหนึ่งเดียวแก่คนในชาติได้อย่างแท้จริง  
ซึ่งความส าเร็จดังกล่าวก็สามารถแสดงให้เห็น
อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนผ่านการใช้ชีวิตของ
คนสิงคโปร์ในปัจจุบัน ที่ไม่ว่าจะมีรากเหง้า
มาจากเชื้อชาติใด ศาสนาใด วัฒนธรรมใด 

ก็ล้วนมีศักดิ์ศรีมีความเป็น “ชาวสิงคโปร์” 
อย่างเท่าเทียมกัน เคารพและเข้าใจซึ่งกัน
และกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

 จากการถอดบทเรียนความส าเร็จใน
การบริหารจัดการสังคมพหุวัฒนธรรมของ
ประเทศสิงคโปร์ ให้คนที่มีความแตกต่าง
หลากหลายทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งมี
ส านึกของความเป็นชาติได้บนฐานของความ
แตกต่างที่กลมเกลียวนั้น เมื่อกลับมาพิจารณา 
ในบริบทของประเทศไทย จะพบว่า โดยภาพรวม 

62 



 

 

แม้ในสังคมไทยคลับคล้ายกับว่าจะเป็นสังคม
ที่มีภาพของความเป็นเอกภาพทางเชื้อชาติ
และวัฒนธรรมสูง ปราศจากปัญหาด้านความ
ขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ความเป็นจริง
แล้วเมื่อพิจารณาลงไปในระดับพ้ืนที่ จะพบว่า  
ในบางพ้ืนที่ยังคงมีปัญหา อันสืบเนื่องสาเหตุ 
มาจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม ทั้งรูปแบบปัญหาความขัดแย้งที่
รุนแรงที่สร้างความสูญเสียทั้ งชี วิตและ
ทรัพย์สินแก่คนในพ้ืนที่อย่างชัดเจน เช่น 
ปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ หรือแม้กระทั่งปัญหาการ “ลักลั่น” 
ในด้ านการ พัฒนาคุณภาพชีวิ ตทั้ งด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ
การด ารงชีวิตที่ไม่เท่าเทียม ตลอดจนปัญหา
การระบุสัญชาติเพ่ือการเข้าถึงสวัสดิการต่าง  ๆ
ของรัฐ รวมทั้งปัญหาการอคติทางชาติพันธุ์ 
การดูถูกเหยียดหยาม หรือการกีดกันการ
เข้าถึงทรัพยากร  ซึ่ งมักจะเป็นปัญหาที่
ชาวเขาชนเผ่าต่าง ๆ หรือที่ถูกนิยามว่าเป็น 
“ชนกลุ่มน้อย” ต้องเผชิญเสมอมา ทั้งนี้ 
สาเหตุของปัญหาดังกล่าว ประการหนึ่งอาจ
เกิดขึ้นจากฐานคิดและวิธีการจัดการทาง
สังคมของรัฐ ในอดีต กล่าวคือ เมื่อพิจารณา 
ในทางประวัติศาสตร์จะเห็นว่า ประเทศไทย 

ไม่เคยมีนโยบายในลักษณะของการยอมรับ
ความเป็นพหุวัฒนธรรมและนโยบายในลักษณะ

การส่งเสริมความหลากหลายทางเชื้อชาติและ
วัฒนธรรมอย่างเป็นที่ประจักษ์ ในอดีตรัฐจะ
เน้นการหลอมรวมให้ทุกคนเป็น “คนไทย” 
ไม่ว่ารากเหง้าของคนเหล่านั้นจะมาจากเชื้อ
ช าติ ใ ด  โ ดยผ่ า น เครื่ อ งมื อส า คั ญ  คื อ 
“นโยบายรัฐนิยม” ที่เป็นนโยบายที่มุ่งเน้น
การก าหนดวิถีชีวิตของคนไทยในทุก ๆ ด้าน
ให้มีความทันสมัยบนพ้ืนฐานของแนวคิด
ชาตินิยม จะเห็นได้จากตัวอย่างประกาศรัฐ
นิยมฉบับที่ 9 ที่เป็นนโยบายด้านภาษาและ
การศึกษาที่ก าหนดให้ใช้หลักสูตรมาตรฐาน
จากส่วนกลางและใช้ภาษาไทยกลางเป็นสื่อ
ในการศึกษาและเป็นภาษาราชการ8 เป็นต้น 
แนวคิดและวิธีการบริหารจัดการทางสังคม
และวัฒนธรรมของรั ฐ ในอดีตที่ มองว่ า 

การสร้างชาติที่ให้มีเอกภาพจ าเป็นจะต้อง
ด าเนินการโดยการสร้างอัตลักษณ์บนพ้ืนฐาน
ของการมีเชื้อชาติและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันนี้ ส่งผลกระทบสืบเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบันที่แม้ภาพรวมของประเทศจะสามารถ
กลืนกลายและหลอมรวมให้เกิดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรมได้แล้ว  
แต่ก็ยังคงสืบทอดปัญหาความขัดแย้งใน
ประเด็นเชื้อชาติและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ที่คน
                                           
8
 ศิริจิต สนุันต๊ะ. “สถานะการโตแ้ย้งเรือ่งพหุวัฒนธรรมใน

ประเทศไทย.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
http://www.lc.mahidol.ac.th/lcjournal/FullPaper/JLC32-

1-Sirijit-SN.pdf. (วันที่คน้ข้อมูล : 15 มนีาคม 2561), หน้า 14. 
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มี อัตลั กษณ์ทาง เชื้ อชาติ  ศาสนา และ
วัฒนธรรมสูง ตลอดจนความไม่เท่าเทียม
ระหว่าง “คนกลุ่มใหญ่” และ “คนกลุ่ม
น้อย” ประปรายกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ จน
บางครั้งคนส่วนใหญ่อาจมองไม่เห็นว่าสิ่ง
เหล่ านี้ เป็น  “ปัญหา” ลุกลามมาจนถึง
ปัจจุบัน ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้อง
แสวงหาหนทางแก้ไขและยุติปัญหาเหล่านั้นลง 
อย่างไรก็ดี  ส าหรับปัญหาความขัดแย้ ง
ดังกล่าว จากการเรียนรู้บทเรียนจากประเทศ
สิงคโปร์ ข้าพเจ้ามองว่า รัฐจะต้องด าเนินการ
เป็นสองแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
กล่าวคือ (1) การขจัดและแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ  
ซึ่งรัฐบาลก็ด าเนินการในหลายรูปแบบทั้งใน
ด้านการเจรจาสันติสุข หรือการก าหนด
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 
2564 นโยบายบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 – 2562 และ
แผนพัฒนาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจน
แผนและนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่สูงต่าง ๆ 
เป็นต้น เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหา และ (2) รัฐควรด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ /ฐานคิดของรัฐ เอง 
ตล อ ดจ น ขอ ง คน ทุ ก คน ใ นสั ง คม ไ ท ย  
ไม่เฉพาะของคนในพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาเท่านั้น 
ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้มี
การยอมรับธรรมชาติของความเป็นพหุ

วัฒนธรรมของสังคมไทย ให้ทุกคนตระหนัก 
เคารพ และให้ความส าคัญ ตลอดจนเข้าใจ 

อัตลักษณ์ ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันของคนแต่ละคน เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข บนความแตกต่างหลากหลาย 
โดยไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่มองว่าใครเป็น 
“คนกลุ่มใหญ่” และใครเป็น “คนกลุ่มน้อย” 
มีสิทธิขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งต าแหน่งแห่งที่ใน
สังคมท่ีจะสามารถแสดงอัตลักษณ์และตัวตน
ของตนเอง  พร้อมทั้ งมี สิทธิ การ เข้ าถึ ง
สวัสดิการแห่งรัฐอย่างเท่าเทียมในฐานะ 
“ประชาชนคนไทย” ซึ่งข้าพเจ้ามองว่าฐาน
คิดในลักษณะนี้เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญมากใน
การบริหารจัดการสังคมพหุวัฒนธรรมที่จะ
สามารถท าให้คนในสังคมอยู่รวมกันได้อย่าง
กลมเกลียว มีความสามัคคีแม้วิถีชีวิตและ
แนวความคิดจะแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี 
เมื่ อ พิจารณาจากนโยบายความมั่ นคง
แห่งชาติ และนโยบายบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าว จะเห็นว่า 
แนวคิดของรัฐในปัจจุบันเริ่มมีความตระหนัก
และให้ความส าคัญกับการด ารงอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยไม่มุ่งเน้นให้เกิด
การหลอมรวมทางวัฒนธรรมอีกต่อไป แต่ถึง
กระนั้น รัฐบาล ควรด าเนินการขับคลื่อน 

การเผยแพร่ฐานคิดดังกล่าวให้แพร่หลาย
และ เป็ นฐานคิดที่ คน ไทยทุ กคนควรมี 
โดยอาจด าเนินการได้ในหลายรูปแบบ เช่น 
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การใช้ระบบการศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนผ่านการก าหนด
หลักสูตรหรือสอดแทรกเนื้อหาในรายวิชา
เรียนต่าง ๆ ให้เด็กและเยาวชนที่ต่อไปจะ
เติบโตเป็นก าลังส าคัญของชาติมีความเข้าใจ
ในความเป็นพหุวัฒนธรรม เคารพ และเข้าใจ
ในความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่าง ๆ ใน
สังคมไทยทุกกลุ่มด้วยความเข้าใจที่ลุ่มลึก 

ชัดแจ้งในมิติต่าง ๆ ที่ต้องสะท้อนให้เห็นว่า
ความแตกต่าง เหล่านี้ ไม่ ใช่ เรื่ องผิดแผก
แตกต่างไปจากวิถีชีวิตของตนเอง หรือให้
คุณค่าแก่ความคิดและความเชื่อของเราว่า
ดีกว่าของคนอ่ืนจนน ามาสู่การแบ่งแยกกลุ่ม 
เป็น “พวกเขา/พวกเรา” โดยควรส านึกไว้
เสมอว่าคนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
กลมเกลียวกันได้แม้ว่าจะมีความคิดและ
ความเชื่อแตกต่างกัน นอกจากนั้น รัฐบาล
อาจส่งเสริมการเกิดบรรยากาศสังคมพหุ
วัฒนธรรมผ่านการด าเนินการกิจกรรม 

ทางสังคมหรือรูปแบบอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง 
เฉกเช่นที่รัฐบาลสิงคโปร์ด าเนินการเสมอมา 
โดยการดึงให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ตลอดจนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนร่วมกับภาครัฐในส่วนต่าง ๆ อาทิ 
การก าหนดนโยบายการอยู่ร่วมกันอย่าง 
เป็นสุข ให้แต่ละชุมชนมีการอยู่รวมกันของ
กลุ่มคนที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะใน

พ้ืนที่ที่มีปัญหา เพ่ือลดความเข้มข้นในการอยู่
รวมกันเป็นกลุ่มก้อนของคนที่มี เชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรมเดียวกัน จนตัดขาด
และละเลยการเรียนรู้กลุ่ม อ่ืน ๆ อันจะ
ส่ง เสริมให้ เกิดบรรยากาศความเคารพ  
ให้เกียรติ และเข้าใจซึ่งกันและกันของคนใน
สังคม นอกจากนั้น อาจส่งเสริมให้มีการเปิด
พ้ืนที่สื่อสาธารณะให้มีการถ่ายทอดกิจกรรม
ส าคัญ ๆ ทางศาสนาหรือวัฒนธรรมอ่ืน ๆ  
ที่มีอยู่ในสังคมไทยที่นอกเหนือจากวัฒนธรรม  
หลักอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สังคมตระหนักถึง
การด ารงอยู่ของความหลากหลายทาง 
ความเชื่อและวัฒนธรรมในสังคม เป็นต้น  
 ท้ายที่สุดนี้  แม้การบริหารจัดการ
สังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนการขจัดปัญหา
ความขัดแย้งที่สืบเนื่องจากความแตกต่าง
หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมจะ
ถือเป็นเรื่องยากและต้องอาศัยระยะเวลา
ยาวนานในการปลูกฝังให้คนในสังคมเกิดการ
รับรู้และปรับเปลี่ยนความคิด ตลอจนยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะใน
สังคมไทยที่คนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นใน
ความเป็นเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวทาง
วัฒนธรรมเสมอมา แต่ถึงกระนั้นสิ่งเหล่านี้ก็
ถือเป็นแนวคิดที่ส าคัญและจ าเป็นที่รัฐควร
ส่งเสริมให้คนทุกคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตระหนัก 

ในสัจธรรมของสังคมไทยว่า สังคมไทยมี
ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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อันถือว่าเป็นความคิดพ้ืนฐานของคนในสังคม
ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “สังคมประชาธิปไตย” ที่จะต้อง
ยอมรับเข้าใจ เคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
แม้ ความคิ ดและความเชื่ อจะแตกต่ างกั น 

ก็ตาม ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหาก 

คน ไท ย ทุ ก ค นส า มา ร ถต ร ะห นั ก แ ล ะ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นไปดังที่กล่าวมาได้
แล้วนั้น ประเทศไทยจะต้องปราศจากปัญหา
ความขั ดแย้ ง อัน เกิ ด จากการแตกต่ า ง
หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่กลม
เกลียวเฉกเช่นประเทศสิงคโปร์ได้อย่าง
แน่นอน 
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ถอดบทเรียนสาธารณรัฐสิงคโปร์สู่การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ในประเทศไทย 

ณภัทรพงศ์ วชิรวงศ์บุรี  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 ผลการจัดอันดับขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศของสถาบัน IMD 

World  Competitiveness Center ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้เผยแพร่รายงาน IMD 

World Competitiveness Yearbook 2017 

พบว่า สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 3 ขณะที่ประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 27 จาก 63 ประเทศ และเมื่อ
พิจารณาตามปัจจัยหลักในการจัดอันดับ 4 
ด้าน คือ 1) ด้านสภาวะเศรษฐกิจ (Economic 

Performance)  สิ งคโปร์อยู่ ในอันดับที่  6 
ขณะที่ ป ร ะ เทศไทยอยู่ อั นดั บที่  1 02 )  
ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ  (Government 
Efficiency)  สิงคโปร์อยู่ ในอันดับที่ 10 ขณะที่
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 20 3) ด้านประสิทธิภาพ
ของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) สิงคโปร์ 
อยู่ในอันดับที่ 3 ขณะที่ประเทศไทยอยู่ อันดับ 

ที ่ 25 และ 4)  ด ้าน โครงสร ้า ง พื ้นฐาน
(Infrastructure) สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 7 
ขณะที่ประเทศไทยอยู่ อันดับที่  49 จาก
สถานการณ์ตั วชี้ วั ด  IMD จะ เห็ น ได้ ว่ า
ประเทศสิงคโปร์มีขีดความสามารถในการ

แข่งขันท่ีดีในทุกด้านโดยมีอันดับอยู่ 1 ใน 10 
อันดับแรกทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
สาธารณรัฐสิงคโปร์ประสบความส าเร็จใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แม้ว่าจะมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ขณะที่
ประเทศไทยมีจุดอ่อนอย่างมากในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและหากพิจารณาจากปัจจัยย่อย
ปัจจัยที่ เป็นจุดอ่อนมากที่สุดของไทยคือ
โครงสร้ างพ้ื นฐานด้ านสาธารณสุ ขและ 
สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา  
 ผลการจัดอันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่มประเทศในอาเซียน 
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  บทเรียนที่ได้จากการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
ปัจจัยความส าเร็จของสาธารณรัฐสิงคโปร์
เกิดจากการเร่งสร้างศักยภาพของประเทศ
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ าหน้ากว่า
ประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือให้ประเทศก้าวทัดเทียม
กับนานาชาติ อีกทั้งการที่ผู้น าของประเทศ 

มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการออกแบบวางผัง
เมืองระยะยาวที่ดี มีการออกแบบในลักษณะ
อารยสถาปัตย์และค านึงถึงการเป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมเป็นหลัก มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ดีครอบคลุมเชื่อมโยงทุกพ้ืนที่รวมถึง 
การมีหน่วยงานในการพัฒนาเมืองและ
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีประสิทธิภาพ
คือ คณะกรรมการเ พื ่อการพ ัฒนาและ 

การเคหะ (Role of Housing & Development 

Board (HDB)) ตลอดจนการให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ สิงคโปร์มี
ข้าราชการในหน่วยงานภาครัฐน้อยมาก 

โดยจะใช้วิธีการจ้าง Outsource (ภาคเอกชน)  
ซึ่งมีความช านาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นหลัก 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูดในการท างาน  

โดยปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือ ทรัพยากรมนุษย์ 
สิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการสร้างคนเป็น
อย่างมาก สร้างคนเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
โ ด ย มี ก า ร จั ด ตั้ ง  ASTAR ( Agency for 

Science, Technology and Research)  
การสร้างงานวิจัยต่าง ๆ โดยดึงผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศและการน าภาคเอกชนเข้า
มาร่วมมือ โดยมีทั้งมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย 
ผู้ประกอบการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย  
เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น และให้
เอกชนน าไปต่อยอดเป็นธุรกิจ รวมถึงการให้
ความส าคัญกับนโยบายการศึกษาซึ่งสะท้อน
ได้จากอันดับมหาวิทยาลัยจากการจัดอันดับ
ของ บริษัท ควอกควอเรลลี ไซมอนด์ (QS)  
ในปี  2017-2018 มหาวิทยาลัยจากทวีป
เอเชียอยู่ ในกลุ ่ม  20 อ ันด ับแรก 2 แห ่ง  
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
ทั ้งสองแห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
นันยาง (NTU) อยู่อันดับที่ 11 ของโลกและ
อ ยู่ ใ น อั น ดั บ ที่  1 ข อ ง เ อ เ ชี ย  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์อยู่อันดับที่ 15 

ของโลกและอยู่ในอันดับที่ 2 ของเอเชีย ส่งผลให้
สาธารณรัฐสิงคโปร์สามารถผลิตก าลังคน
คุณภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
โดยมีการวางแผนการผลิตการท างานอย่าง
เป็นระบบการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้ ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และ
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ที่ส าคัญประชาชนของสิงคโปร์มีความ
ตื่นตัวและให้ความส าคัญกับการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวม (Active Citizen) 
  โดยปัจจุบันสิงคโปร์มีนโยบายการ
พัฒนาประเทศไปสู่ การเป็น “Smart Nation”  
โดยให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เ พ่ือมา
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้น 
โดยเป้าหมายของการพัฒนาเมือง นอกจาก
จะท าให้คนในประเทศใช้ชีวิตอย่างสะดวก 
สบายแล้ว ยังเป็นการสร้างจุดสนใจในการ
ดึงดูดคนเก่งจากต่างประเทศเข้ามาอยู่และ
ท างานในประเทศสิงคโปร์มากขึ้นอีกด้วย 
สะท้อนให้เห็นว่าสิงคโปร์ให้ความส าคัญและ
ตื่นตัวในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
แม้ว่าประเทศจะมีความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจและก้าวล้ าด้านเทคโนโลยีไปอย่าง
มากแล้วก็ตาม ส าหรับประเด็นที่ได้จากการ
เรียนรู้ผ่ าน Smart Nation ของสิงคโปร์ 
โดยเริ่มจาก Digital Transformation คือ
การเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์ให้เข้าสู่ยุค
ดิจิทัล ด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ให้แก่ประชาชนทุกคน และเพ่ิม
โอกาสทางธุรกิจและการสร้างสังคมให้มี
ความแข็งแกร่ง  

 

จุดแข็งที่ ส าคัญยิ่ ง อีกประการหนึ่ งคือ  
การใช้ประโยชน์จาก Big Data ในการ
วางแผนและการจัดท านโยบายจากข้อมูล 

ที่ถูกต้องแม่นย า การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และการก าหนดนโยบายจากความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง ท าให้ประชาชน
เกิดความตื่นตัวและรู้สึกมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ โดยสิงคโปร์มีการลงทุนใน
เรื่ อ ง  Platform ในการ เ ชื่ อมต่ อข้ อมู ล
ระหว่างประชาชนกับภาครัฐอย่างมาก  
การสร้างแอปพลิเคชันเพ่ือสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เรื่องร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ รวมถึง
การสร้างพ้ืนที่การท าความดีผ่านแอปพลิเคชัน 

ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อข้อมูลโครงการหรือ
กิจกรรมดี ๆ และการให้ประชาชนสมัครเป็น
จิตอาสาผ่ านแอปพลิ เคชัน  สิ งคโปร์ ใช้
รูปแบบการพัฒนาประเทศด้วยการน า
เทคโน โลยี มา ใช้ ในการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
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สูงสุด และเพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากขึ้น การขับเคลื่อนประเทศ
สู่ ก า ร เ ป็ น  Smart Nation โ ด ย มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ อาทิ การสร้าง Smart 
Community ผ่ านการบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพ คือ Smart Government + 
Smart Business + Smart Citizens การใช้
เทคโนโลยีช่วยในการท างานของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น มีการเชื่อมต่อส่งผ่านข้อมูลกันเพ่ือ
สร้ างสั งคมอั จฉริ ยะ Smart Transportation  

ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีเข้าไปปรับปรุงระบบ
การจราจรให้ดียิ่งขึ้น และมีแอปพลิเคชันใน
การค านวณระยะเวลาการเดินทาง และเลือก
รูปแบบการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว
ที่สุด Smart Healthcare มีแอปพลิเคชัน
ช่วยเหลือฉุกเฉิน มีระบบดูแลสุขภาพจาก
ระยะไกล (Tele- health) เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถตรวจวัดสุขภาพตนเอง เช่น วัดความ
ดันเลือด แล้วส่งกลับไปยังทีมแพทย์ของ
โรงพยาบาลโดยอัตโนมัติ ซึ่งทีมแพทย์จะให้
ค าแนะน าต่าง ๆ และส่งผลกลับมาได้ทันที 
จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันที่ผลิตโดยภาครัฐ
ของสิงคโปร์ ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน 
เนื่องจากตอบโจทย์ผู้ใช้และเหมาะสมกับ
ประชาชนแต่ละกลุ่มวัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ประชาชนสิงคโปร์มีความรู้ ในการเข้าถึง
เทคโนโลยีสูง  

การประยุกต์ ใช้กับประเทศไทย 
ปัจจุบันประเทศไทยมีร่างยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นกรอบใน
การขับเคลื่อนประเทศเพ่ือให้ก้าวไปสู่ประเทศ 

ที่พัฒนาแล้วเช่นเดียวกับสิงคโปร์ ด้วยการ
ยกระดับและสร้างฐานเศรษฐกิจ ในด้าน 

ต่าง ๆ ของประเทศไปสู่การผลิตที่มีมูลค่าและ
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ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และ
ก าหนดเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคเอเชีย บนการ
พัฒนาที่ค านึงถึงความยั่งยืนและมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างทั่วถึง โดยประเทศไทยได้ให้
ความส าคัญกับการให้คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาอย่างจริงจังตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 
2544) ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ยัง
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยตระหนัก
ว่าคนไทยที่มีคุณภาพจะน าพาประไทยไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามร่างยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) อย่างไร
ก็ตาม คนไทยทุกกลุ่มวัยยังคงมีปัญหาใน
เชิงคุณภาพหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา 
ทักษะภาษา ผลิตภาพแรงงานอยู่ในระดับต่ า 
คุณธรรม จริยธรรม และปัญหาสุขภาพ อาทิ 
ปัญหาพัฒนาการล่าช้าในกลุ่มเด็กแรกเกิด
และปฐมวัย  
  ดังนั้น  การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นประเด็น
ท้าทายการพัฒนาที่ส าคัญ จะต้องเร่ง
ด าเนินการอย่างจริงจัง ประกอบกับปัจจุบัน
โลกก าลังก้าวเข้าสู่ยุค Disruptive Technology  

ไม่ว่าจะเป็น Mobile technology, Internet of 

Things, Cloud, ระบบอัตโนมัติ, หุ่นยนต์, 
ปัญญาประดิษฐ์ ฯลฯ ที่ได้สร้างผลิตภัณฑ์

และนวัตกรรมบนเทคโนโลยีร ูปแบบใหม่ 
ซึ ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เดิมและยังส่งผลต่อการเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด าเนินชีวิต 
และรูปแบบการท างาน  โดยธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสาขาท่ีมีการเติบโต
และมีมูลค่าการตลาดแซงหน้าธุรกิจประเภท
เดิมอย่างเช่น ธุรกิจน้ ามัน ธุรกิจธนาคาร 
ขณะเดียวกันธุรกิจ Startup จะเติบโตขึ้น
อย่างมาก อีกทั้งจะเกิดอาชีพใหม่ ๆ ที่ยัง 
ไ ม่ เ ค ย มี ใ น อดี ต  เ ช่ น  Data scientist, 

Artificial  Intelligence specialist รวมถึง
การเพิ่มจ านวนงานที่มีลักษณะไม่ประจ า
มากขึ้น ขณะเดียวกัน จะท าให้หลายอาชีพ
อาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบัน  
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดด จะมีผลกระทบต่อแรงงานและ
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าจากโอกาสการ
เข้าถึงเทคโนโลยีของประชากรกลุ่มต่าง ๆ 
ต่างกัน ท าให้แรงงานที่มีทักษะสูงและมี
ความสามารถเฉพาะทางจะโอกาสและ
ช่องทางในการสร้างรายได้สูงขึ้น ในขณะที่
แรงงานทักษะต่ าจะว่างงานจากการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่  ส่งผลให้ช่องว่าง
ระหว่างคนรวยและคนจนเพ่ิมข้ึน  
 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  เป็นเรื่องที่ ต้องอาศัย
ระยะเวลาและต้องมีการด าเนินการอย่าง
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ต่อเนื่อง จากการเรียนรู้จากสิงคโปร์ทุกภาค
ส่วนต้องให้ความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วม  
เพ่ือยกระดับคุณภาพคนไทยให้เป็นก าลัง
ส าคัญในการสร้างสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
โดยสร้างกลไกที่เอ้ือต่อการพัฒนาที่เหมาะสม
และมีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่ ดี  ให้
ประชาชนทุ กกลุ่ มมี โอกาสพัฒนาตนเอง 
อย่างเต็มศักยภาพ   ผ่านการมีส่วนร่วมจากคน
ทุกภาคส่วนในสังคม อาทิ ครอบครัว ชุมชน 
ศาสนา สื่อ ภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล เ พ่ือใช้ ในการวางแผน
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมกับ
แต่ละบุคคล การพัฒนาทักษะยกระดับ
การศึกษา ทักษะและสมรรถนะผู้เรียนโดยการ
เรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริงผ่านความ
ร่ วมมื อระหว่ างสถานศึ กษาและสถาน
ประกอบการ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ในการสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้
เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย การพัฒนาคนไทย
ทุกคนให้มี ความสามารถในการ เข้ าถึ ง
เทคโนโลยี และสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับการ
พัฒนาประเทศไทย คือ การสร้างจิตส านึกที่ดี
ตั้งแต่เยาว์วัยให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน หากคนไทยตระหนักรู้และ

ร่วมมือร่วมใจเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ประเทศ
ไทยจะเจริญก้าวไกลไม่แพ้ชาติใดในโลก 
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ความมั่นคงด้านนโยบายสาธารณสุขของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 

นภสินธุ์ ปิยะสินธ์ชาติ 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 หากมองย้อนกลับไป เมื่ อปี  1960 

สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นเพียงประเทศขนาดเล็ก 

ที่แทบไม่มีทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิงเริ่มมี
รัฐบาลปกครองตนเอง ประชากรในประเทศ
แห่งนี้ มีรายได้เฉลี่ยต่อคน (Gross Domestic 
Product per Capita) เพียง 428 ดอลลาร์ต่อปี 
ผ่านไปราวครึ่งศตวรรษ รายได้ต่อหัวของ
สิงคโปร์ทะยานขึ้นมาเป็น 52,960 ดอลลาร์ 
คิดเป็นเกือบ 10 เท่าของประเทศไทยที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อคน 5,907 ดอลลาร์ต่อปี 
นอกจากนี้ยังแซงหน้าประเทศชั้นน าของโลก 
ทั้ งสหราชอาณาจักร (39,899 ดอลลาร์ ) 
เยอรมัน (41,936 ดอลลาร์) และสวีเดน (51,600 
ดอลลาร์) ไปด้วยซ้ า เบื้องหลังความส าเร็จของ
ประเทศเล็ก ๆ แห่งนี้ไม่ได้ได้มาเพราะโชคชะตา 
เพราะสิงคโปร์ได้ฝ่าฟัน อุปสรรคนานัปการและ
พัฒนาประเทศในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาการศึกษา 
การบังคับใช้กฎหมายที่ เข้มงวด หรือการ
วางแผน การพัฒนาผังเมืองที่เป็นระบบ 

 ในบทความนี้ จะเน้นถึงความมั่นคง
ทางด้านสุขภาพของประชากร ซึ่งถือเป็น

หนึ่ งในปัจจัยสี่ ของมน ุษย ์และเป ็นส ่วน
ส าคัญที่ช่วยผลักดันให้สาธารณรัฐสิงคโปร์
ก้าวหน้า แม้ว่าสภาพทางสังคมของสิงคโปร์
มีความแตกต่างจากไทย วิธีด าเนินงานของ
ระบบสาธารณสุขของสิงคโปร์ ก็ถือเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจ และควรค่าแก่การเรียนรู้
เป็นอย่างยิ่ง 
 สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่ใช้
งบประมาณด้านสาธารณสุขในสัดส่วนที่ต่ า
เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศ
อ่ืน ๆ และมีความใกล้เคียงกับประเทศไทย 
คือใช้ราวร้อยละ 4.7 ของจีดีพี ในขณะที่
ประเทศไทยใช้ประมาณร้อยละ 4.5 อย่างไร
ก็ตามผลลัพธ์ ของการด า เนิน งานด้ าน
สาธารณสุขที่ได้กลับดีกว่าประเทศไทยทั้งใน
ด้านอายุ เฉลี่ยของประชากรรวมถึงงาน
อนามัยแม่และเด็ก ในมุมของภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพนั้น ประเทศไทยใช้ เงินจาก
งบประมาณส่วนกลาง ในการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขกว่าร้อยละ 64 
ในขณะที่สิงคโปร์ใช้งบส่วนกลางเพียงร้อยละ 
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38 โดยส ่วนที ่เหล ือประชาชนต้องเป็น 

ผู้จ่ายเอง  
 หัวใจส าคัญในการด าเนินงานตาม
นโยบายสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์คือ การสร้างระบบสาธารณสุขที่มี
ความสมดุลระหว ่างความร ับผิดชอบใน
ระดับบุคคลและการก ากับดูแลของรัฐบาล 
ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณมีความโปร่งใส 
มีการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับ
กลไกตลาด และสร้างทางเลือกในการร่วม
จ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ประชาชนสามารถ
สนับสนุนได้ การประกันสุขภาพของสิงคโปร์ 
ไม่มีการปิดบังอ าพรางอิทธิพลมืดที่อาจ
เกิ ดขึ้ น ในการ ให้ บ ริ ก า รสาธ า รณสุ ข   

การควบคุมราคาค่าใช้จ่าย ความไม่เท่าเทียม
กันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและความ
ผิดพลาดทางการแพทย์ ทุกประเด็นปัญหา
ถูกน าออกมาตีแผ่ให้ทุกคนได้เห็น กฎกติกามี
การก าหนดไว้อย่างชัดเจนเพ่ือให้สาธารณะ
สามารถวิพากษ์วิจารณ์ข้อบกพร่องต่าง ๆ 
และนอกจากนี้ ยั ง ท า ระบบฐานข้ อมู ล
สาธารณะซึ่ ง เอกชนและบุคคลธรรมดา
สามารถเข ้าถ ึง  สามารถน าข ้อม ูลไปใช้
ป ร ะ โ ย ช น ์ เ พื ่อ ใ ห ้ start-up พ ัฒ น า
นวัตกรรมและร ูปแบบการบริการที่ตอบ
โจทย์ของประชาชนได ้

 รัฐบาลสิงคโปร์มีแนวคิดว่าการดูแล
รักษาสุขภาพถือเป็นหน้าที่ส่วนบุคคลและ

รัฐบาลจะก ากับดูแลผ่านระบบการคลัง  
โดยรัฐฯ จะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่การบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ รวมถึงการให้บริการ
และเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล พร้อมทั้ง
บังคับให้ประชาชนมีบัญชีเงินออมส าหรับ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย โดยมีการ
จัดตั้ง Central Provident Fund Board 

(CPF) มาก ากับดูแลการออมเพื่อเลี ้ยงชีพ
ภาคบังคับ เพ่ือให้ประชาชนมีเงินออมมาก
เพียงพอส าหรับการใช้จ่ายในวัยเกษียณ  
โดยสมาชิกจะต้องมีการส่งเงินซึ่งหักจาก
เงินเดือนของตนเองบางส่วนและเงินที่
นายจ้างจ่ายสมทบทุกเดือนเพ่ือเข้าบัญชี 3 

ประเภท ประกอบด้วย 

 1) Ordinary Account เป็นบัญชีเงิน
ออมส าหรับการซื้อที่อยู่อาศัย (ซึ่งเป็นสาเหตุ
ที่ท าให้ประชาชนสิงคโปร์สามารถเช่าซื้อที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเองมากกว่าร้อยละ 80)  
ซื้อประกัน เงินออมเพ่ือการลงทุนทั่วไปและ
การศึกษาของบุตร รวมถึงเงินออมร่วมจ่าย
ในบัญชีเกษียณอายุของบุพการี 
 2) Medisave Account เป็นบัญชีเงิน
ออมส าหรับค่ารักษาพยาบาลของตนเองและ
บุตร ซึ่ งใช้ เบิกจ่ ายส าหรับการรักษาใน
โรงพยาบาลเป็นหลัก  

 3) Special Account เป็นบัญชีเงิน
ออมเพ่ือการเลี้ ยงชีพวัยเกษียณ ใช้ส าหรับ 

เหตุฉุกเฉินและการลงทุนวัยเกษียณ 
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 บัญชีเงินออมเมดิเซฟ (Medisave) 
เป็นโปรแกรมการออมเพื่อสุขภาพหรือการ
ประกันสุขภาพภาคบังคับที่ถูกออกแบบมา
เพื่อช่วยเหลือประชากรในประเทศในการ
ช าระค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐและสถาน
บริการทางการแพทย์ โดยสถานพยาบาลซึ่ง
เข้าร่วมกับโครงการเมดิเซฟมีฐานข้อมูลที่
เชื่ อมโยงกับบัญชี เ งินออมเ พ่ือสุ ขภาพ 

ของประชาชนทุกคน ซึ่งหากมีเงินออมใน
บัญชีมาก จะมีความสามารถที่จะช าระค่า
รักษาพยาบาลได้มาก บัญชีเงินออมเมดิเซฟ
มีความแตกต่างจากบัญชี เงินฝากทั่ ว ไป 
เนื่องจากการจะถอนเงินจากบัญชีส าหรับ
การรักษาพยาบาลแต่ละรายการนั้น ต้องมี
กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดและจะต้องด าเนินการ
ถอนเงินผ่ าน  CPF Board ซึ่ ง เป็นผู้ ดูแล
บัญชี ซึ่งแตกต่างจากบัญชีเงินฝากทั่วไปที่
เข้าของสามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้
ตามความต้องการของเจ้าของบัญชี 
 การ เข ้า ร ับการ ร ักษาต ัวภ าย ใน
โรงพยาบาลในสิงคโปร์ ผู้ป่วยสามารถเลือก
ระดับห้องพักส าหรับการรักษาพยาบาลได้ตาม
ระดับซึ่งแบ่งตามจ านวนเตียง เครื่องอ านวย
ความสะดวก และการให้บริการ โดยมีให้
เลือกตั้งแต่ระดับ Class C (ต่ าที่สุด) จนถึง
ระดับ Class A (ดีที่สุด) ถ้าคนไข้ต้องการ
ความสะดวกสบายเพ่ิมเติมเช่นอยากได้

เครื่องปรับอากาศหรือความเป็นส่วนตัว ก็
สามารถเลือกห้องพักระดับ B1 และ A ได ้

การวางผังเมืองของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ท าให้ประชาชน
สามารถจัดการดูแลสุขภาพของตนเองได้ดี
ยิ่งขึ้น การวางแผนผังเมืองจะก าหนดให้ใน
ทุก ๆ  หมู่บ้าน (ระดับผู้อยู่อาศัย 500 - 1,000 คน) 
จะต้ องมี สถานี อนามั ยและสวนสาธารณะ  
เ พ่ือให้บริ การ ในระดับท้องถิ่ น และลด
ระยะเวลาในการเดินทางไปยังสถานพยาบาล 
นอกจากนี้ สิ งคโปร์ยั งมีนโยบายต่าง ๆ  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการ
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น ตัวอย่างนโยบายที่เห็น
เป็นรูปธรรม คือการแจกสายรัดข้อมือจาก
รัฐบาลให้กับประชาชนชาวสิงคโปร์ทุกคน ซึ่ง
สามารถวัดจ านวนก้าวที่ผู้ ใส่ เดินได้ โดย
รัฐบาลจะมอบรางวัลให้กับคนที่สามารถเดิน
ได้ครบ 100,000 ก้าว (ในปัจจุบันมีการมอบ
ตั๋วดูภาพยนตร์ให้กับผู้ที่ได้รางวัล) นโยบายนี้
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมา
ออกก าลั งกายและหันมาใช้ระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะมากยิ่งขึ้น  ในส่วนของ
รางวัลซึ่งคือตั๋วชมภาพยนตร์นั้น รัฐบาล
ก าหนดให้สามารถดูได้ในรอบช่วงกลางวัน
ของวันธรรมดาซึ่งเป็นช่วงที่มีจ านวนผู้เข้าชม
ไม่มากท าให้ได้รับการสนับสนุนจากโรง
ภาพยนตร์ เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบรายรับ
ของผู้ประกอบการ เนื่องจากวันธรรมดา
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ประชาชนในวัยท างานจะไม่สามารถไปดู
ภาพยนตร์ได้ นโยบายนี้จึงยังเป็นกุศโลบาย
ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลมอบตั๋วให้กับผู้สูงอายุใน
ครอบครัว ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวอีกด้วย 

 การน านโยบายสาธารณสุขของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้ในบริบท
ของประเทศไทย 

 ในขณะที่ความท้าทายที่ส าคัญของ
การใช้งบประมาณด้านสาธารณสุขของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า คือปัญหาความสามารถใน
การรับภาระจ่ายเงินและความยั่งยืนของการ
สนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ เนื่องจาก
แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของไทยมี
อัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศ
ไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ 
และเมื่อเมื่อพิจารณาถึงรายจ่ายจริงของ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กลับมี
อัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งถือ
เป็นตัวเลขที่สูงมาก  

นอกจากนั้น ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะ
ทุ่มไปสู่การรักษาพยาบาล ไม่ใช่การส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคซึ่ ง ปัจจุบัน
ประเทศไทยใช้งบประมาณในส่วนนี้ น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของรายจ่ายด้านสุขภาพของ
รัฐทั้งหมด รัฐบาลไทยจึงควรมีการทบทวนว่า 

ประเทศไทยควรที่จะให้ความส าคัญเฉพาะ
การรักษาพยาบาล มากกว่าการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคหรือไม่ 

ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าประชาชน
ไทยบางส่วนมีพฤติกรรม ภาวะภัยทาง
ศีลธรรม (Moral Hazard) คือเลือกที่จะท า
พฤติกรรมเสี่ยงหรือส่งผลเสียต่อส่วนรวมมาก
กว่ า เดิม  เมื่ อทราบว่ าตนจะได้ รั บการ
สนับสนุน เมื่อพบเจอกับความเสี่ยงเหล่านั้น 
ตัวอย่างเช่น ถ้าหากประชาชนในส่วนนี้ไม่ได้
รับการสนับสนุนจากระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า เมื่อมีปัญหาสุขภาพที่ไม่
รุนแรงมาก พวกเขาจะเลือกที่จะดูแลสุขภาพ
หรือรักษาอาการได้ด้วยตนเอง และเลือกที่
จะไม่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลต่างๆ 
เนื่องจากต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษา แตเ่มื่อมีสิทธิในการรักษาพยาบาลแล้ว 
ความระวังในส่วนนี้จะลดน้อยลงเพราะคิดว่า
การไปโรงพยาบาลไม่มีค่าใช้จ่าย ประชาชน
ในกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนครั้งในการมา
ใช้ สิ ทธิ ยั งสถานพยาบาล  ถ้ าหากรวม
พฤติกรรมเหล่านี้เข้าด้วยกันจะท าให้รัฐต้อง
ใช้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการ
ดูแลจ านวนมาก และท าให้ผู้ป่วยที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ และขาดแคลนจริง ๆ ไม่ได้
รับการบริการที่เหมาะสม 

จากบทเรียนที่ ได้จากการศึกษา 

การด าเนินงานตามนโยบายสาธารณสุข
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แห่งชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น ประเด็น
ที่ประเทศไทยสามารถน ามาประยุกต์ได้จะมี 
3 เรื่อง ได้แก่ 1) การเพ่ิมความโปร่งใสของ
การใช้จ่ายงบประมาณสาธารณสุข เพ่ือลด
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ สู ญ เ สี ย ไ ป กั บ อิ ท ธิ พ ล  
2) การสร้างระบบสาธารณสุขที ่ม ีความ
สมดุลระหว่างความรับผิดชอบในระดับ
บุคคลและการก ากับดูแลของรัฐบาล ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
ความเหมาะสม 3) การเพ่ิมงบประมาณเพ่ือ
ส่งเสริม และให้ความรู้กับประชากรด้าน
สุขภาพและการป้องกันโรค 

ซึ่ ง ห า ก ไ ม่ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
แนวทางของนโยบาย ระบบประกันสุขภาพ
ของประเทศไทยคงจะไม่สามารถยืนระยะ
ยาวได้ดังที่คาดหวัง 
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รายงานการฝึกอบรมทุนรัฐบาลระยะสั้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการท างาน  
 

ปฐมดวง  เชวงเดช  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
 

 การฝึกอบรมวันที่ 5 มีนาคม 2561  

 ช่วง เช้ ารับฟังการบรรยายหัวข้อ 
“ประสบการณ์ของสิงคโปร์ในการก้าวเป็น
ประเทศที่ ชาญฉลาด (Singapore’s experience 

in Smart Nation)” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ห น า น ย า ง  (Nanyang Technology 

University) บ ร ร ย า ย โ ด ย  Mr. Vinson 

Chua ผู้ช่วยผู้อ านวยการอาวุโสและหัวหน้า
หน่วยพัฒนาความสามารถพิเศษแห่งสภา
การออกแบบประเทศสิงคโปร์ กระทรวงการ
สื่อสารและข้อมูล Mr. Vinson Chua ได้ให้
ข้อมูลว่า ประเทศสิงคโปร์จะมีการรวบรวม
ข้ อ มู ล ป ร ะ ช า ก ร  อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง มื อ 
อสังหาริมทรัพย์ แล้วน าไปวิเคราะห์ จัดการ 
รวมถึงน าไปวางแผนด้านการจัดการจราจร 
ระบบคมนาคม การปลูกต้นไม้ เครือข่าย 

การจัดหาน  า การจัดการของเสีย การบังคับ
ใช้กฎหมาย ระบบข้อมูลข่าวสาร การก่อตั ง
โรงเรียน ห้องสมุด โรงพยาบาล และการ
ให้บริการชุมชนในด้านอ่ืน ๆ ซึ่งหลักในการ
พัฒนานวัตกรรมที่มีคนเป็นศูนย์กลางจะถูก

ออกแบบเพ่ือแก้ปัญหาด้านความต้องการ
ของมนุษย์ตามล าดับขั นความต้องการของ
มาสโลว์  
 ช่วงบ่ายเป็นการดูงานที่  Housing & 

Development Board (HDB Hub) เป็น
หน่วยงานเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน การ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตให้กับทุก
คน โดยประชากรในประเทศสิงคโปร์ ถ้า
แต่งงานหรือเปน็คนโสด อายุเกิน 35 ปีขึ นไป
ถึงจะสามารถมีสิทธิ์ครอบครองบ้านเป็นของ
ตนเองได้ ซึ่งขนาดของห้องจะแตกต่างไป
ตามระดับรายได้  นอกจากนี  HDB ยั งมี
โครงการ OASIS Terraces เป็นโครงการที่
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ น โดยจะมี 
การให้ บริ การครบวงจรในชุ มชน เช่ น 
โรงพยาบาล สถานที่ออกก าลังกาย โรงเรียน 
เป็นต้น และจะมีการปลูกต้นไม้ตลอดทั่วทั ง
ชุมชนเพ่ือเพ่ิมพื นที่สีเขียว  
 การฝึกอบรมวันที่ 6 มีนาคม 2561  
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 ช่วง เช้ ารับฟังการบรรยายหั วข้อ 
“ประเทศที่ชาญฉลาด : ประสบการณ์ของ
สิงคโปร์ด้านการสร้างชุมชน (Smart Nation : 

The Singapore’s Experience in Community 

Building)” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานยาง 
(Nanyang Technology University) บรรยาย
โดย Adjunct Prof. Ang Hak Seng ผู้ช่วย 
เลขานุการกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน และ
เยาวชน ซึ่ง Adjunct Prof. Ang Hak Seng 
ได้อธิบายเกี่ยวกับชุมชนชาญฉลาด (Smart 

Community) ว่ า  การพัฒนาเ พ่ือให้ เป็น
ชุมชนชาญฉลาดได้ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนา
เทคโนโลยีเท่านั น แต่ต้องประยุกต์เทคโนโลยี
ให้เพ่ิมขีดความสามารถของประชากรและ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ ซึ่งหัวใจส าคัญของชุมชน
ชาญฉลาดคือ “คน” และปัจจัยที่จะท าให้
เป็น ชุมชนชาญฉลาดได้ ประกอบด้วย 

 “ธุรกิจชาญฉลาด (Smart Business)” 
– จะประกอบด้วย ราคาถูกและคุณภาพดี 
(Cheap and Good) นอกจากนี  ต้องมีการ
ร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกันในพื นที่ใกล้เคียง (Co-location) เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเวลาที่
รวดเร็วขึ น และสร้างหุ้นส่วน/เครือข่ายทาง
ธุรกิจในพื นที่เดียวกัน (Many to Many) เช่น 
Food panda เป็นธุรกิจบริการส่งอาหาร 
เมื่อมีลูกค้าสั่งอาหารออนไลน์/โทรศัพท์ จะมี
พนักงานมาส่งอาหารให้ลูกค้าภายในเวลา 15 

นาที พร้อมกับท าอาหารให้ลูกค้าบริเวณหน้า
บ้าน เพ่ือให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารที่สด
และใหม่ตั งแต่ค าแรกที่ เข้าปาก เป็นต้น 
ปัจจัยส าคัญของธุรกิจชาญฉลาด ได้แก่  
 -  ชาญฉลาดขึ น (Smarter) ประกอบ 
ด้วย ราคาถูก คุณภาพดี และบริการรวดเร็ว 
 -  รวดเร็วขึ น (Faster) คือ การที่ธุรกิจ
ต่างๆ ร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา  
 -  ดีขึ น (Better) คือ การอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการและการท า
ธุรกรรมทางการเงิน  
 “รัฐบาลที่ชาญฉลาด (Smart 

Government)”  
 –  โดยภาครัฐร่วมมือกับผู้ประกอบ
ธุรกิจ ภาคการศึกษา และสังคม เพ่ือน าพา
ประชาช น ไปด้ ว ยกั น โ ดยน า ข้ อดี ขอ ง
เทคโนโลยีท าให้ทุกอย่างเป็นไปได้ เช่น การ
ยื่นภาษี  ประชาชนสามารถยื่นภาษีผ่ าน
เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น myTax Portal 

โดยเพียงแค่ ใส่ รหัสผ่ าน เ พ่ือเข้ าระบบ 
จากนั นระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลของประชาชน
โดยที่ประชาชนไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ ทั งสิ น  
 -   การผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่  ๆ ที่ เหมาะสมกับยุคดิจิทัล โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เช่น แอพพลิเคชั่น
การตรวจสอบการให้บริการรถไฟ รถบริการ
สาธารณะ ตารางเวลาเดินรถ การแจ้งสภาพ
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ถนนที่เสียหาย แอพพลิเคชั่นวางแผนการ
เดินทาง การเข้าถึงข้อมูลด้านการจราจรและ
สภาพอากาศตามเวลาจริง  ค าแนะน าและ
ข้อมูลส าหรับเดินทางโดยรถไฟรางเบา (Light 

Rail Transit : LRT) และ รถไฟฟ้าใต้ดิน 
(Metropolitan Rapid Transit : MRT) ซึ่ง
ทั งหมดควรมีขั นตอนที่ ง่ าย บู รณาการ
ระหว่างหน่วยงาน เสร็จสิ นในเวลาสั น 
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล สามารถเข้าถึงได้
ห ล า ย ช่ อ ง ท า ง  แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร 

ตามความคาดหวังของประชาชนต้องจัดขึ นใน
เวลาที่เหมาะสม  
 -   การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
โดยเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการและให้
ความส าคัญกับประสบการณ์ของพวกเขา 
เช่น การสร้างแอพพลิเคชั่น One Service 

โดยประชาชนสามารถร้องเรียนทุกเรื่องผ่าน
แอพพลิเคชั่นนี  และจะได้รับการแก้ปัญหาอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ มีการบูรณา
การ ร่วมกันผ่านแอพพลิเคชั่นเดียว  
 -   การกระจายอ านาจและการมีส่วน
ร่ วม  รั ฐบาลร่ วมมื อกั บผู้ มี ส่ วน ได้ เ สี ย 

เ พ่ือร่วมแก้ปัญหาเพ่ือผลประโยชน์ของ
ประชาชนและเร่งสร้างนวัตกรรมผ่านการ
ด าเนินงานของรัฐบาล เช่น แอพพลิเคชั่น
ช่วยชีวิตคนในสิงคโปร์  (Singapore Civil 

Defence Force : SCDF) โดยให้ความ
ช่วยเหลือกรณีที่เกิดไฟไหม้ เตรียมอุปกรณ์

ทางการแพทย์  อุบัติ เหตุที่ เกิดจากวัตถุ
อันตราย รวมถึงการออกมาตรการและการ
บังคับใช้ระเบียบด้านความป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  
 -   บริการสาธารณะบางอย่างกลับ
กลายเป็นการคืนสิ่งดี ๆ สู่สังคม เทคโนโลยี
ดิจิทัลเปิดโอกาสมากกว่าการเชื่อมโยงถึงกัน 
บางครั งประชาชนสามารถร่วมเป็นอาสาสมัคร
ช่วยบริการต่าง ๆ ให้สังคมดีขึ น  
 “ประชาชนที่ ช าญฉลาด  (Smart 

Citizens)” สิงคโปร์มีแอปพลิเคชัน SG Cares 

App เพ่ือเชื่ อมโยงข้อมูลประชาชนไปยั ง
วัฒนธรรมการดูแลที่ใหญ่ขึ น นอกจากนี  การจะ
เป็นประชาชนที่ชาญฉลาด (Smart Citizens) 
ได้ ควรค านึงถึงการศึกษาที่ชาญฉลาด (Smart 

Education) เป็นการเตรี ยมพร้อมส าหรับ
อนาคต ซึ่งมีประเด็นส าคัญ ดังนี   
 -  การเรียนรู้ ตลอดชีวิต ซึ่ งความ
ช านาญไม่ได้วัดที่กระดาษ แต่เป็นทัศนคติ 
ที่ผลักดันให้มีความเป็นเลิศมากขึ น 

 -  พัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ชาญ
ฉลาด โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่ดีขึ น 
ตลอดจนค้นพบความรู้ใหม่ ๆ และทรัพยากรที่
ยั่งยืน  
 -   รักษาสมดุลระหว่างการแบ่งปัน
ข้อมูลและการสร้างคุณค่า  
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 -  การบูรณาการระหว่างประชาชนและ
เทคโนโลยี  
 ช่วงบ่ายเป็นการดูงานที่ โรงพยาบาล 
Changi General Hospital เป็นโรงพยาบาล
รัฐก่อตั งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2539 เป็น
โรงพยาบาลแห่งแรกที่มีบูรณาการร่วมกับ
ชุมชน ภายในโรงพยาบาลจะแบ่งเป็นโซน 

ต่าง ๆ โดยโซนสีแดงเป็นโซนผู้ป่วยหนัก โซน
สีเขียวเป็นโซนที่เตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วย
ก่อนกลับบ้าน หลังจากพักฟ้ืนจากการผ่าตัด 
นอกจากนี  โรงพยาบาลยังน าหุ่นยนต์มา
ช่วยงานรับ-ส่งเอกสารในโรงพยาบาล การ
เรียกลิฟต์ การล าเลียงอาหารให้ผู้ป่วยในแต่
ละชั นเพ่ือความรวดเร็ว  
 การฝึกอบรมวันที่ 7 มีนาคม 2561  
 ช่วงเช้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ “การ
เคลื่อนไหวที่ชาญฉลาด : การวางแผนและการ
จัดการด้านการขนส่งในเมืองสิงคโปร์ (Smart 

Mobility : Singapore Urban Transport Planning 

and Management)” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
หนานยาง (Nanyang Technology University) 

บรรยายโดย Mr. Loh Chow Kuang ประธาน
สถาบันวิชาการด้านการขนส่งในเมืองสิงคโปร์ 
ซึ่ง Mr. Loh Chow Kuang ได้อธิบายว่า 
เนื่องจากการที่ในเมืองมีรถติดจ านวนมากท าให้
คนเดินทางไปขึ นรถโดยสารประจ าทางล าบาก 
ดังนั น รัฐบาลสิงคโปร์จึงมีนโยบายสร้างรถไฟ
ให้ใกล้กับบ้านของประชาชนมากที่สุดภายในปี 

พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)  ซึ่งปัจจุบันสิงคโปร์มี
รถบริการสาธารณะได้แก่ รถไฟรางเบา (Light 

Rail Transit : LRT) รถไฟฟ้าใต้ดิน (Metropolitan 

Rapid Transit : MRT) รถแท็กซี่ รถโดยสาร
ประจ าทาง โดยการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดใน
มุมมองของสิงคโปร์คือ การเชื่อมต่อระหว่าง
สถานีรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ กับห้างสรรพสินค้า 
โรงพยาบาล สถานขนส่งรถโดยสารประจ าทาง 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุด 
นอกจากนี  Mr. Loh Chow Kuang ได้พาคณะ
ฝึกอบรมไปดูงานที่สถานี Bukit Panjang และ
บรรยายบนรถไฟ LRT ว่า การสร้างรถไฟของ
สิงคโปร์ได้ถูกวางแผนมาอย่างดี โดยในช่วงที่
รถไฟจะผ่านคอนโดที่พักของประชาชน กระจก
ของรถไฟจะเบลอ ท าให้ไม่เห็นว่าคนที่พักใน
ห้องนั น ๆ ท ากิจกรรมอะไร เนื่องจากสิงคโปร์
ให้ความส าคัญเรื่องสิทธิส่วนบุคคล  
 ช่วงบ่ายเป็นการดูงานที่ องค์กรพัฒนา
เมืองของสิงคโปร์ (Urban Redevelopment 

Authority : UR) ซึ่งสังกัดกระทรวงการพัฒนา
แห่งชาติ (Ministry of National Development  
โดย UR มีภารกิจด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน 
ออกแบบผังเมือง ขายที่ดินรัฐบาล ควบคุมการ
พัฒนา การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การ
จัดการสถานที่ส าคัญต่าง ๆ โดยสิงคโปร์จะวาง
แผนการใช้ที่ดินระยะยาวประมาณ 30 – 40 ปี 
และจะพิจารณาทบทวนแผนทุก ๆ 10 ปี )  
จากการที่ประเทศสิงคโปร์มีการวางแผนผังเมือง

82 



ค่อนข้างดี อาจเป็นเพราะในปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 
1971) สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาช่วงสิงคโปร์วาง
แผนผังเมือง ท าให้สิงคโปร์มีกรอบการวางผัง
เ มื อ ง ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  น อ ก จ า ก นี   
การเปลี่ยนแปลงผังเมืองจ าเป็นต้องได้รับความ
ร่ วมมื อจากหลายหน่ วยงานทั งภาครั ฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยสิงคโปร์ได้
แบ่งโซนในการบริหารจัดการเป็น 4 โซน ได้แก่  
ภาคกลางเป็นโซนของจุดศูนย์กลางด้านการเงิน 
ภาคตะวันตกเป็นโซนรถไฟความเร็วสูงไปยัง
ประเทศมาเลเซีย ภาคตะวันออกเป็นโซนการ
ข ย า ย ส น า ม บิ น แ ล ะ ภ า ค เ ห นื อ / ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเขตธุรกิจเกี่ยวกับ
ดิจิทัลและประตูสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ 
(Iskandar) ของประเทศมาเลเซีย ประเทศ
สิงคโปร์ยังมีแผนการสร้างสวนสาธารณะใกล้
บ้านให้เสร็จสิ นภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 
2030)  
 การฝึกอบรมวันที่ 8 มีนาคม 2561  
 ช่ วง เช้ ารั บฟั งการบรรยายหั วข้ อ 
“นโยบายชุมชนในประเทศสิ งคโปร์ ” ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานยาง (Nanyang 

Technology University) บรรยายโดย Mr. Lee 

Chee Chiew ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาหน่วย
ฝึ กอบรม กองก าลั งต ารวจของสิ งคโปร์ 
(Singapore Police Force) ได้บรรยายว่า 
ประเทศสิงคโปร์ประกอบไปด้วยหลายเชื อชาติ 
ได้แก่ จีน มาเลย์ อินเดีย และอ่ืน ๆ ซึ่งการออก

กฎหมายมาบังคับใช้จ าเป็นต้องมีการบูรณาการ 
ด้านกฎหมาย นอกจากนี  ยังมีแอพพลิเคชั่นช่วย
ในการปราบปรามอาชญากรรม และการดึง
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความ
เรียบร้อย และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของต ารวจ
สิงคโปร์ให้เปรียบเสมือนเพ่ือนบ้าน ซึ่งนโยบายนี 
ท าให้สิงคโปร์มีสถิติการก่ออาชญากรรมลดลง 
 ช่วงบ่ายรับฟังการบรรยายหัวข้อ 
“ปัญหาด้ า นคว ามปลอดภั ย ใ น เอ เ ชี ย
ตะวันออก” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
หนานยาง (Nanyang Technology University) 
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ Li Mingjiang ได้
บรรยายเกี่ยวกับปัจจัยด้านความปลอดภัยใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประเด็นปัญหาส าคัญ 
พันธมิตรของสหรัฐอเมริกา องค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างจีนและ
ญี่ปุ่น ความร่วมมือระหว่างจีนและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ความแตกต่างด้านโครงสร้าง
ความปลอดภัยระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน  
 การฝึกอบรมวันที่ 9 มีนาคม 2561 
 วันนี เป็นการมอบหมายงานกลุ่มให้แต่ละ
กลุ่มร่วมหารือ และน าเสนอเสนอร่างโครงการ
ให้กับผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
หนานยางรับทราบ เพ่ือช่วยให้ค าแนะน าในการ
พัฒนางานเพ่ิมเติม และเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การน าเสนองานกลุ่มวันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ซึ่งแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี  

83 



 กลุ่มที่  1 หัวข้อ “สุขภาพของคนใน
ประเทศ (Healthy Nation)”  เนื่องจากประเทศ
ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการด าเนินชีวิต
ของคนในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดภาวะเสี่ยงต่อ
สุขภาพมากยิ่งขึ น ดังนั น กลุ่มที่ 1 เสนอให้มี
โครงการที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการ
ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ น ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ปี แบ่งเป็น 2 
ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการป้องกัน โดยพยายาม
สนับสนุนการใช้ชีวิตให้สมดุล ส่วนที่สองคือการ
พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่
จะช่วยให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ น 
โดยจะเลือกจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดน าร่อง
ในการด าเนินโครงการดังกล่าว  
 กลุ่มที่ 2 หัวข้อ “อากาศบริสุทธิ์เพ่ือทุก
คน (Fresh air for all people)” เนื่องจาก
ประเทศไทยประสบปัญหามลภาวะทางอากาศ
ขั นรุนแรง โดยมีสาเหตุจาก ไฟไหม้ป่ า 
พ ฤ ติ ก ร ร ม ม นุ ษ ย์ จ า ก ก า ร ใ ช้ ร ถ ย น ต์  
การท าลายป่าไม้ รวมถึงควันที่มาจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ดังนั น กลุ่มที่ 2 มีแนวคิดที่จะน า
แอพพลิ เคชั่นที่ วัดมลภาวะทางอากาศมา
ปรั บปรุ งและต่ อยอด เพ่ือสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ทั งประเทศและพัฒนาระบบเตือน
ภัยให้ประชาชนป้องกันตนเองเบื องต้นจาก
มลภาวะทางอากาศ รวมถึงการบูรณาการร่วมกับ
อ่ืน ๆ  ในการพัฒนาเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นของ
หน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้

บริการทั งหมดของหน่วยงานราชการผ่าน
แอพพลิเคชั่นเพียงตัวเดียว (One Stop Service) 

 กลุ่มที่  3 หัวข้อ “ไม่มีเงิน ไม่มีความ
ปลอดภัย (No Money No Security)” เนื่องจาก
ในปัจจุบันภาครัฐประสบปัญหาหลายด้าน เช่น 
งบประมาณขาดดุล การเก็บภาษีต่ ากว่าเป้าหมาย 
ไม่มีการบูรณาการด้านข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั น กลุ่มที่ 3 เสนอให้จัดตั ง
คณะกรรมการด้านการวางแผนและปฏิบัติงาน 
โดยจัดให้มีการพิจารณาด้านการช าระภาษี การ
ให้ใบอนุญาต การบริจาคเงินออนไลน์ การท า
ประกัน และด้านอ่ืน ๆ ซึ่งผลผลิตเชิงรูปธรรม 
คือ แอพพลิเคชั่น FGovTech ซึ่งจะสามารถ
เชื่อมโยงกับด้านการเงิน การคมนาคม การตรวจ
คนเข้าเมือง ทะเบียนราษฎร และด้านอ่ืน  ๆ
ผลลัพธ์ที่ได้คือ การพัฒนาความโปร่งใส ลด
จ านวนการฟอกเงิน ลดจ านวนข้อมูลที่หลอกลวง 
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ 
รวมถึงด้านการเงิน  
 กลุ่มที่ 4 หัวข้อ “ชีวิตคือการเรียนรู้ (Life 

is learning)” เนื่ องจากประเทศไทยต้ อง
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์  20 ปี และ
การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศทั ง
ด้านความปลอดภัย หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ระเบียบวินัย และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
ดังนั น กลุ่มที่ 4 เสนอให้มีการพัฒนาในห้องเรียน 
โดยเน้นการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับวัย
นักเรียน ใช้สื่อการสอน เช่น ภาพยนตร์ คลิป
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วิดีโอ ต้นแบบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการสอน 
รวมถึงจัดให้มีชมรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ น และ
การพัฒนานอกห้องเรียน โดยเน้นการใช้
แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างความรับผิดชอบสังคม 
เพ่ิมสมาคมอาสาสมัคร กิจกรรมเพ่ือสังคม และ
ให้รางวัลสนับสนุนการท ากิจกรรมดังกล่าว 
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การสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของประชาชน ผ่านระบบ Smart Green Society application 

 
ปภาวิน  หะวานนท์ 

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 ในอดีตปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็น
เรื่องที่ไกลตัว แต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม
ล้วนกลายเป็นปัญหาที่มีผลกระทบทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน้้า ขยะสิ่งปฏิกูล โอโซน
ถูกท้าลาย ภาวะเรือนกระจก หรือแม้กระทั่ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัญหา
สิ่งแวดล้อมนั้นเกิดจากการเพ่ิมของประชากรโลก 
การพัฒนา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ 

การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองขาดจิตส้านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้เองที่ท้าให้ทุกหน่วยงานใน
ระดับนานาชาติและระดับท้องถิ่นได้ให้ความ
สนใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

 องค์ การสหประชาชาติ  (United 

Nation : UN) ได้ก้าหนดวาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development : SD) 
จึงได้มีการจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
( Sustainable Development Goals : 

SDGs) ระยะ 15 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 – 

2570 โดยมีประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
จ้านวน 193 ประเทศ ร่วมลงนามความร่วมมือ
รับรองเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ความยากจนใน
ทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายหลัก 
17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลัก ด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในพันธสัญญาระดับผู้น้าในการก้าหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 15 ปีข้างหน้า 

ภาพที่ 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) 

 

  ด้านนโยบายรัฐได้ก้าหนดยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วยกรอบยุทธศาสตร์ 6 
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ประการ ได้แก่ 1. ความมั่นคง 2. การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3. การสร้างและ
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 4. การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกับทาง
สังคม 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6. การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริการภาครัฐ 
และก้ าหนด ให้ ประ เทศไทยก้ า ว เ ข้ า สู่ 
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนแปลง
จากระบบเศรษฐกิ จแบบเดิ ม เป็ นการ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังนั้น การพัฒนา
โครงสร้ า ง พ้ืนฐานทางด้ านดิ จิ ทั ล ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงและครอบคลุม เพ่ือการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีและ 

ทันต่อเหตุการณ์จึงเป็นสิ่งส้าคัญมากที่จะน้า
ข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
สู่การพัฒนาประเทศต่อไป 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์  เ พ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ 

ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ  
ซึ่งครอบคลุมไปถึงด้านป่าไม้ ด้านทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ด้านอุทยานแห่งชาติ 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสัตว์
ป่าด้านการจัดการที่ดิน และด้านทรัพยากร

ธรณี ยุทธศาสตร์ที่ 2. การบริหารจัดการน้้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4. การส่งเสริม 

การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่  5. การลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและองค์กร 

 กรมส่ ง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
สร้างจิตส้านึกของประชาชน มีวิสัยทัศน์ใน
การบูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีธรรมาภิบาลด้วยองค์ความรู้และ
กระบวนการมีส่วนร่วม มีเป้าหมายในระดับ
กรมเพ่ือให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่มีความ
รับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้มีการก้าหนดยุทธศาสตร์กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี 
(พ . ศ .  2560 - 2579) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  5 
ยุทธศาสตร์ คือ 1. การผลิต การบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. การจัดการขยะ
ที่ต้นทางโดยประชาชน 3. เมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน 4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
5. การบริหารจัดการองค์กร ภารกิจของกรม
ส่ ง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมจะมีความ
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สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 6, 11, 12, 13, 14 และ 15 
รวมทั้ งยุทธศาสตร์ชาติและกระทรวงฯ  

อีกด้วย 

 หลักการ 

 จากการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์ ได้ความรู้ที่ว่า
การวางยุทธศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์นั้น 
ได้วางอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลและการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านั้น
ขึ้นมาเป็นแผนปฏิบัติการของประเทศในการ
พัฒนาประเทศสู่การเป็น Smart Nation 

เครื่องมือหลักอย่างหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการ
พัฒนาประเทศสิงคโปร์ในด้านการติดต่อสื่อสาร
และการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกในปัจจุบัน คือ 
Smartphone โดยประเทศสิงคโปร์อยู่ ใน
กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว มีอัตราส่วนการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตต่อประชากร
ของประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย เท่ากับ  
ร้อยละ 74.74 และ 36.47 จะเห็นได้ว่ า
ประเทศสิงคโปร์มีอัตราส่วนการใช้โทรศัพท์
แบบ Smartphone สู งกว่าประเทศไทย
ประมาณ 2 เท่า 

 

 ดังนั้น  การที่จะให้ประชากรของ
ประเทศไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลและจัดการ
ข้ อมู ล  เ พ่ื อส ร้ า ง เ ครื อข่ า ย ด้ านสั ง คม  
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านการศึกษา หรือด้านสุขภาพนั้น 
รัฐต้องมีการสนับสนุนข้อมูลและการเข้าถึง
ข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลนี้
อาจจะไม่เป็นปัญหาต่อประชากรในเมืองที่มี
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าถึง แต่ใน
พ้ืนที่ที่สัญญาณโทรศัพท์เข้าไม่ถึงรัฐควรมี
การส่งเสริมและขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม
ทั่ว พ้ืนที่ประเทศไทย โดยในปัจจุบันได้มี
โครงการ “เน็ตประชารัฐ” ที่ให้บริการระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (30 Mbs/10 Mbs) 
ใน 24,500 หมู่บ้านทั่วประเทศ และควร
ขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย 

 บทบาทและหน้าที่ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม่ใช่เป็นเพียงความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ภาครัฐเท่านั้น แต่ต้องเป็นความร่วมมือร่วมกัน 

ในการบริหารจัดการจากหน่วยงานเอกชน
และประชาชนด้วยจึงจะประสบความส้าเร็จ  
ซึ่งรัฐได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนในการสร้างการมี 
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ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้
ประชาชนเกิดจิ ตส้ านึ ก ในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 

การก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุคของ
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น
การใช้ระบบโครงข่ายดิจิทัลเป็นสิ่งส้าคัญ 
หน่วยงานต่าง  ๆ ของรัฐได้มีการจัดท้า 
Mobile Application (MA) เพ่ือสนับสนุน
ข้อมูลและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เพ่ือเป็น
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งบางแอปพลิเคชัน
ประสบความส้าเร็จมีประชาชนใช้อย่างเป็น
จ้านวนมาก แต่ก็มีบางแอปพลิเคชันที่ยังไม่
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ฉะนั้นการสร้าง
ความตระหนั กรู้ แ ละตระหนั กทราบสู่
จิตส้านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมนั้น ต้องสร้างการเรียนรู้เพ่ือเสริม
ทักษะประชาชนในหลาย ระดับตั้งแต่ขั้น
พ้ืนฐานจนถึงขั้นสูง ตั้ งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น  
วัยท้างาน และวัยสูงอายุ ในทุกระดับ 

 ก า ร ส ร้ า ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ผ่ า น 

Mobile Application 

 ในที่นี้จะขอกล่าวถึงแอปพลิเคชัน
ภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
โดยในปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มี ก า ร พัฒน าแอ ปพลิ เ ค ชั น ทั้ ง ห มด  7  
แอปพลิเคชัน (ซึ่งอาจจะมีในอนาคตเพ่ิมเติม) 
ได้แก่ 

  1. ARSA4THAI            เป็นแอป
พลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพ่ือการรายงานสถานการณ์
ทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเครื่องมือส้าหรับ
การป้องกันการเกิดผลกระทบทางด้าน
สิ่ ง แวดล้ อมส้ าหรั บอาสาสมั คร พิทั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ใน เครื อข่ ายของกรมส่ ง เสริ มคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและประชาชนทั่วไป สามารถ
ติดตามตรวจสอบและรายงานสถานการณ์
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ณ ต้าแหน่งที่ตั้งนั้น 

ผ่านระบบพิกัดดาวเทียมให้กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้าเนินการแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในทันทีเพ่ือป้องกันและแก้ไขได้
อย่างทันที โดยการรายงานนั้นจะสามารถ
รายงานสถานการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ป่า/

ไฟ/ควัน มลพิษด้านต่าง ๆ น้้า ขยะหรือมูลฝอย 
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืน ๆ 

2. DEQP GREEN CHANNEL            
เป็นช่องรายการของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยแอปพลิเคชันนี้จะเปิดให้
ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเข้าร่วม โดยภายในแอปพลิเคชัน
จะมี 3 ส่วนหลัก คือ 1. การถ่ายทอดสด
ส้าหรับการถ่ายทอดภาพกิจกรรมต่าง  ๆ  
2. การรับชมวิดีโอย้อนหลังส้าหรับผู้ที่สนใจ 
3. ส่วนของผังรายการซึ่งจะแสดงรายงาน
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รายการต่างๆ ทั้ งที่ผ่านมาแล้วและที่จะ
ถ่ายทอดด้วย 

  3. Green Card            “แอป
เดียวเขียวทั่วไทย” เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ใน
การส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทางแอปพลิเคชัน 

จะเชื่อมต่อกับคลังข้อมูลพ้ืนฐานของกรม
เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมด โดยผู้บริ โภคสามารถสแกน QR 

code จากใบเสร็จเพ่ือสะสมคะแนนแล้ว
น้ามาแลกสิทธิประโยชน์ต่ าง  ๆ ตามที่
ก้าหนด 

  4. Green4Thai           แอปพลิ เคชัน
ส้ าหรั บการ ให้ ประชาชนได้ มี ร่ วม เป็ น
เครือข่าย ฝึกอบรม และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย
ภายในแอปพลิเคชันจะประกอบด้วย 3 ส่วน
หลัก ๆ คือ 

  การรับสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
หรือโครงการ ได้แก่ เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่ บ้ าน (ทสม . ) ,  Green Office,  Green 

Product, Green Hotel, G-Upcycle, LA21  
และโรงเรียนอีโคสคูล ซึ่งประชาชนสามารถ
สมัครเข้าร่วมโครงการและแสดงต้าแหน่ง
ที่ตั้งของเครือข่ายผ่านระบบ GPS  

  สัมมนาและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นหัวข้อส้าหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมฝึกอบรม/

สัมมนา/ประชุม/อบรม ทสม. เพ่ือความรู้
และทักษะทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะมี
หลักสูตรการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม 

 สื่อและข่าวด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์ โหลด
หนังสือ/คู่มือ และข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

5. Smart ENVI            แผนที่
แสดงแหล่งก้าจัดขยะและเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พร้อมค้านวณ
ระยะทางและต้าแหน่งที่ตั้งผ่านระบบแผนที่
ดาวเทียม 

6. Green Product          เป็น
แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล
การผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงแรม ที่พัก วัด 
ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยานพาหนะ เป็นต้น 

7. Eco Planet          เป็นเกมส์
ขนาดเล็กเพ่ือสร้างความรู้ในระดับพ้ืนฐาน
เพ่ือความสนุกสนานและได้ความรู้ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมด้วย 

  ข้อเสนอแนะ 

 ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่ให้
ความส้าคัญกับข้อมูลและสถิติที่ได้จากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขึ้นมาเพ่ือก้าหนด
ยุทธศาสตร์ประเทศ ในด้านของความเป็น 
smart nation โดยเริ่มมาจากการติดต่อ
เชื่อมโยงกัน (Connectivity) ได้ทุกอย่าง  
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ทุกที่ และทุกคน สร้างสังคมให้เป็นสังคม 

แห่งการเรียนรู้ผ่านระบบปฏิบัติการ computer 

และ Mobile Application ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

มีความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กรมส่ ง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
มีภารกิจหน้าที่ในการสร้างการมีส่วนร่วม 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับประชาชนนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความ
ตระหนักรู้ตระหนักทราบมีส้านึกในการพิทักษ์
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในปัจจุบันการใช้ Smartphone ได้รับความ
นิ ย มอย่ า ง แพร่ หล าย  กา ร ใ ช้  Mobile 

Application จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จากการศึกษากรณีตัวอย่างของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมนั้น ปรากฏว่า มี  Mobile 

Application จ้านวน 7 แอปพลิเคชัน มีบาง
แอปพลิเคชันที่มีความคล้ายคลึงกันมาก  
ควรมีการลดจ้ านวนแอปพลิ เคชันและ 

ควบรวมเข้าด้วยกันเพ่ือง่ายต่อการใช้งาน
ของเครือข่ายและลดความยุ่งยากซับซ้อน 

ในการน้าแอปพลิเคชันมาใช้ โดยในแอป
พลิเคชันหลัก จะมีไอคอนหลัก ๆ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลสมาชิก/เครือข่าย และการ
แสดงต้าแหน่งที่ตั้งเครือข่าย 

 2. ข้อมูลการบริการและผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 3. ข่าวประชาสัมพันธ์/การรายงาน
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของกระทรวงและ
กรมต่าง ๆ 

 4. ช่องรายการโทรทัศน์สีเขียว 

 5. การฝึกอบรม/สัมมนา/หลักสูตร
ด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

 6. รายงาน/แจ้ ง เตื อน/กิจกรรม  
ด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกเครือข่าย พร้อม
แจ้งพิกัดดาวเทียม 

 7. เกมส์ฝึกทักษะด้านสิ่ งแวดล้อม  
ซึ่งเกมส์อาจจะต้องแบ่งระดับความรู้ ภารกิจ 
และอายุของผู้ใช้ 
 ประโยชน์จากการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

มารวมเป็นแอปพลิเคชันเดียว จะช่วยลด
ความซับซ้อนในการใช้งานของผู้ใช้ เช่น Login  
ด้วยไอดีเพียง 1 ไอดี ไม่ต้องดาวน์โหลดแอป
พลิเคชันหลายแอป การสร้างไอคอนที่น่าสนใจ 
และเป็นหมวดหมู่ชัดเจนง่ายต่อการเข้าใช้งาน  

เกิดเครือข่ายด้านสั งคมสี เขียว เป็นต้น  
โดยแอปพลิเคชั่นนี้ใช้ชื่อว่า “Smart Green 

Society (SGS)” 
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ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
 

เผ่าพัชร รพีธรรมานนท์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 บทน า 
 การศึกษาดูงานในครั้งนี้อยู่ภายใต้
หั ว ข้ อ  “คว ามยั่ ง ยื น  (Sustainability)”  

ซึ่งประเทศสิงคโปร์เป็นตัวอย่างของการ
ด าเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งการลดมลพิษ และการสร้าง
พ้ืนที่สีเขียว นอกจากนี้ ประเทศสิงคโปร์
ยังให้ความส าคัญต่อการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชากรในหลายรูปแบบ เช่น การพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนเพ่ือความสะดวกสบายที่
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการสาธารณสุข
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านงานเอกสารและขนส่ง
ภายในโรงพยาบาล การพัฒนาที่อยู่อาศัย
ส าหรับคนทุกวัย เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็น
การมุ่งพัฒนาประเทศโดยยึดหลักส าคัญ คือ 

 Smart Nation เป็นการพัฒนาประเทศที่
เน้นการสร้างความเจริญเติบโตบนพ้ืนฐาน
ศักยภาพและทรัพยากรที่ตนเองมี ผนวกกับ
มี การน ากระบวนการวิ จั ยและพัฒนา 
(Research and development) เป็นเครื่องมือ 

น าทางการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

 Smart City เน้นการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เมืองคู่กับการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพ  
เพ่ือสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัย
ให้กับประชาชน อันเป็นการน าไปสู่การมี
ระบบเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน 

ในด้านต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลจราจร ที่ตั้งถังขยะ 

 Smart People คุณภาพประชาชน
เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยสิงคโปร์ 
เน้นยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษามา
ก่อนหน้าเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ท าให้
ปัจจุบันมีประชาชนที่มีคุณภาพ พร้อมด้วย
ระเบียบวินัย เคารพหน้าที่ตนเองและสิทธิ
ผู้อ่ืน ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนา
ประเทศในทุก ๆ ด้าน 

 การถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 
ณ ประเทศสิงคโปร์ 
การพัฒนาประเทศสิงคโปร์สู่ความก้าวหน้ามี
หลักการด าเนินงานส าคัญที่ส่งผลให้การ
พัฒนาประเทศมี ความยั่ งยื น  โดย เน้ น 
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การสร้างหุ้นส่วน (Partnership) การพัฒนา 
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมพัฒนาของ
ประชาชนในทุกด้าน (PPP : Public Private 

People) เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสอดคล้อง 
กับความต้องการของประชาชนมากที่สุดและ
มีความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้  หลักการ
พัฒนาประเทศดั งกล่ าวสามารถน ามา
ประยกุต์ใช้กับบริบทของประเทศไทยได้ ดังนี้ 
 หุ้นส่วนภาครัฐ (Public sector) 

ท าหน้าที่ เป็นหุ้นส่วนใหญ่ในการพัฒนา
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ งการยกระดับคุณภาพชีวิ ตของ
ประชาชนในประเทศ อย่างไรก็ตามในสังคม
แห่งการพัฒนา รัฐจ าเป็นต้องมีการปรับตัว
เพ่ือให้การด าเนินการในประเด็นต่าง  ๆ  
มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยรัฐอาจเปลี่ยนแปลง
เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ที่มี
ความน่าเชื่อถือและน่าไว้ใจในการจัดหาและ
บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่มีความ
ยั่งยืน และมีความยืดหยุ่นท่ามกลางบริบท
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 
 หุ้นส่วนเอกชน (Private Sector) 

เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างสูงและมีความทันสมัย ซึ่งภาคธุรกิจ
มีความส าคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของ
ประเทศขยายตัวตามเป้าหมายที่ภาครัฐ
ก าหนด อย่างไรก็ตาม จากการประกอบธุรกิจ

อาจส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การสร้าง
มลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม และการละเมิดต่อ
สิทธิของประชาชนในฐานะผู้บริโภค เป็นต้น 
ดังนั้น ภาคธุรกิจเอกชนจ าเป็นต้องมีความใส่
ใจต่อผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจาก
การท าธุรกิจ โดยค านึงถึงสังคมส่วนรวม 

เป็นหลัก เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 หุ้นส่วนประชาชน (People) มีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
โดยส่วนใหญ่ประชาชนมักเป็นผู้ที่ได้รับผลจาก
การพัฒนาโดยตรง อย่างไรก็ตามนอกเหนือ 
จากการน าประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศตามแนวทางแห่งหุ้นส่วนการ
พัฒนานั้น ประชาชนจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้เป็นคนที่มีคุณภาพ สามารถ
สร้างผลิตภาพ (Productivity) ในการพัฒนา
ประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นคือ ประชาชนต้องรู้จัก
หน้าที่ เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองที่ดี และเชื่อมั่นในความเป็นผู้น าที่ดี 
ซึ่งจะเป็นการน าพาไปสู่การพัฒนาประเทศที่
มีความยั่งยืนในอนาคต    
 ความท้าทายส าคัญที่ประเทศไทย
ก าลังเผชิญ 

 ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นทั้งโอกาสและ
อุปสรรคในการพัฒนา ท าให้ประเทศไทย
ต้องมีการปรับตัวบนบริบทการเปลี่ยนแปลง
จากหลายด้านที่ เป็นความท้าทาย ทั้ งนี้  
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มีความท้าทายส าคัญที่ประเทศไทยต้องเผชิญ
ในการพัฒนาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้า 
3 ประเด็น ดังนี้ 
 การด า เนินงานตามแผนพัฒนา
ประเทศระยะยาว ประเทศไทยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี
ซึ่งเป็นแผนก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศในระยะยาวที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 
ด้านคือ ความมั่นคง การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการ
เ ติ บ โ ตบนคุณภ าพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยคาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561
อย่างไรก็ตาม การด าเนินการตามกรอบการ
พัฒนาประเทศเป็นปัจจัยส าคัญ เนื่องจากที่
ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนา
ประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามพรรคการเมือง
ที่เข้ามาบริหารประเทศ ส่งผลให้การด าเนิน
นโยบายขาดความต่ อเนื่ อง ดั งนั้ น การมุ่ ง
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายระยะ
ยาวที่ก าหนด เป็นความท้าทายต่อการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานที่
เหมาะสม และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 
ที่จะสามารถน าประเทศไปสู่ เป้าหมายใน
ระยะยาวที่ก าหนด  

 กา ร เ ข้ า สู่ สั ง คมยุ ค ดิ จิ ทั ล  เ ป็ น
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่เพ่ิมโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น การ
สร้างความสะดวกและรวดเร็วในการแจ้งเหตุ
และรับข้อมูลข่าวสาร การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (  Big data) 

เพ่ือบริการทางสังคม และการเพ่ิมผลิตภาพ
ด้านการแพทย์และการผลิตผ่านปัญญา 
ประดิษฐ์ (Artificial intelligence) เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังประสบปัญหา
ความเหลื่อมล้ าจากการใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยี (Digital divide) 

อีกท้ัง ยังขาดความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีในทางที่เป็นประโยชน์ซึ่งประเทศไทย
ต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มี
ความทันสมัย และการสร้างเทคโนโลยี
ส าหรับอนาคต 

 ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑ 
ประเทศไทยก าลังมุ่งพัฒนาศักยภาพคนให้มี
ความรู้  และเตรียมความพร้อมให้คนใน
สังคมไทยมีทักษะการด ารงชีวิตส าหรับโลก
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะการคิดวิเคราะห์เป็น
ทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญและต้องได้รับการ
ส่งเสริม เนื่องจากเป็นทักษะพ้ืนฐานของการ
เรียนรู้ที่น าไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
ของประเทศ ในขณะเดียวกัน การออกแบบ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Design thinking) 

เป็นรูปแบบด าเนินการเพ่ือให้เกิดการคิด
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วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซึ่งการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและ
ทันสมัยจ าเป็นต้องอาศัยพ้ืนฐานของระบบ
คิดดังกล่าว ในการช่วยให้เข้าใจปัญหาหรือ
ความต้องการได้อย่างลึกซึ้ง โดยเป็นการ
พัฒนาแนวทางนโยบายหรือการแก้ไขที่มา
จากมุมมองและความคิดของผู้คนที่มีความ
หลากหลาย และน ามาทดสอบก่อนน าไป
ปฏิบัติจริง ซึ่งประเทศไทยยังจ าเป็นต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
ให้กับบุคคลทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มคนวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีความพร้อมใน
การเข้าสู่ตลาดงาน และเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ 

ใ น ก า ร พัฒ นา น วั ต ก ร ร มแ ล ะ ต่ อ ย อ ด 

การค้นคว้างานวิจัย ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่ งยืน  และน าพาประเทศไปสู่ การเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากการศึกษาดู งาน ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ความรู้และบทเรียนที่ได้รับเมื่อ
น ามาวิเคราะห์ร่วมกับบริบทความท้าทาย 
ท าให้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ประเทศ
ไทยควรมุ่งเน้นพัฒนา เพ่ือให้ประเทศมีการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้ 
 

 

 

 ค้นหาความต้องการในการพัฒนา
ประเทศผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
(Design Thinking) เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างตรงจุด สอดคล้องกับความต้องการของ
คนในสังคม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ผ่านการคิดวิเคราะห์เชิงลึกของสภาพ
ปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยกระบวนการส าคัญ
ประกอบด้วย1 1) การท าความเข้าใจต่อกลุ่ม 
เป้าหมาย (Empathy) เพ่ือให้ได้ความต้องการ 
ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 2) การสังเคราะห์
ข้อมูล (Define) เพ่ือก าหนดสภาพปัญหา
หรือความต้องการ 3) การระดมความคิด 
(Ideate) ที่ เป็นการเปิดรับความเห็นและ 

แนวทางการพัฒนาที่มีความเป็นไปได้ในการ
แก้ ไขปัญหาหรื อตอบสนองความต้ องการ  
4) การสร้ างรู ป แ บ บ ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า 
(Prototype) เพ่ือเตรียมการก่อนน าแนวทาง
ที่เป็นข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาไปทดสอบ  
และ 5) การทดสอบ (Test) เป็นการน ารูปแบบ
การแก้ปัญหาที่จัดเตรียมไว้มาทดสอบเพ่ือค้นหา
ประสิ ทธิ ภาพในการแก้ ไ ขปัญหา  โ ดย
กระบวนการทั้ งหมดจะมีขั้นตอนส่ งกลับ 
(Feedback) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแนวทาง
ก่อนน าแนวทางที่ได้ไปปฏิบัติจริง ซึ่งการ
ค้ น ห า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ดั ง ก ล่ า ว  เ ป็ น
กระบวนการที่ส่วนราชการที่มีความใกล้ชิด
กับประชาชนควรด าเนินการ โดยเฉพาะองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( อ ป ท . )  
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ที่มีหน้าที่บริหารจัดการ และตอบสนองความ
ต้องการพ้ืนฐานของคนในชุมชน อย่างไร 

ก็ตาม หากไม่มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ อาจส่งผลให้การพัฒนาแนวทางแก้ไข
ปัญหาไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาได้
อย่างเหมาะสม จนอาจส่งผลให้เกิดสภาพ
ปัญหาเรื้อรัง (Policy disadvantage) ไม่มีที่
สิ้นสุดจากการที่ความต้องการของประชาชน
ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างตรงจุด 

 มุ่งพัฒนาทักษะด้านความรู้ (Hard 

skills) โดยไม่ละทิ้ งทักษะด้านอารมณ์ 
(Soft skills) บนโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล
และความเจริญก้าวหน้า ท าให้ เกิดการพัฒนา 
นวัตกรรมและงานวิจัยในรูปแบบที่มีความ
หลากหลายมากข้ึน เนื่องจากมีเครื่องมือและ
เทคโน โลยีที่ ทั นสมัยที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้
กระบวนการผลิตมีความสะดวกสบายและ
รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีการ
พัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ที่สามารถ
ปฏิบัติการได้ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และความคุ้นเคยต่อเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็น
อย่างดี เช่น การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) เพ่ือบรรจุไว้ในนาฬิกาดิจิทัลเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพ การสร้างระบบความปลอดภัย
บนระบบธุรกรรมทางธนาคารออนไลน์  
เป็นต้น ในขณะเดียวกัน นอกจากการ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านความรู้ที่เป็น

พ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลแล้ว  
ควรเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์
ให้กับคนในสังคมผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้วย 
อาทิ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมผ่าน
ระบบสังคมออนไลน์ การสร้างค่านิยมการ
ท างานที่ถูกต้องผ่านบุคคลต้นแบบ เนื่องจาก 
การพัฒนาเพียงทักษะด้านความรู้จะไม่สามารถ
สะท้อนถึงการเป็นคนที่มีคุณภาพได้อย่าง
ครบถ้วน แต่การส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ทางด้านอารมณ์ เช่น การท างานเป็นทีม  
การมีมารยาททางสังคม การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เป็นต้น จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้สังคมมีความ
น่าอยู่ และพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่สามารถ
น าพาไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน 
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เทคโนโลยีทางการเงินกับการขับเคลื่อนประเทศ : โอกาสและความท้าทาย 

 

พนิดา  ร้อยดวง 
เศรษฐกรช านาญการ 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
 

 การลงทุนและหนี้สาธารณะ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศก ำลังพัฒนำ
ที่มีระดับรำยได้ปำนกลำง (Middle Income 
Country) กำรลงทุนในระบบโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนของประเทศจึงมีควำมจ ำเป็นต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับ
ที่ 12 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และทิศทำงกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 – 2564 มีประเด็น 

ควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ เป้ำหมำย 

ในกำรเร่งรัดให้เศรษฐกิจสำมำรถขยำยตัวไม่
ต่ ำกว่ำร้อยละ 5 ต่อปี เพ่ือให้ไทยก้ำวสู่กำร
เป็นประเทศรำยได้สูงในปี พ.ศ. 2569 โดย
กำรเร่งรัดกำรลงทุนในระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มี
ควำมส ำคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบ
เศรษฐกิจ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ รวมถึงกำรเชื่อมโยง
เศรษฐกิจในภูมิภำคเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน อีกทั้ง ร่ำงพระรำชบัญญัติวินัย
กำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ... ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรลงทุน เพ่ือกำรพัฒนำประเทศโดยก ำหนด

ว่ำ กำรท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต้องมี
สัดส่วนงบลงทุนไม่น้อยกว่ำ 20% ของงบประมำณ
รำยจ่ำย และไม่น้อยกว่ำวงเงินส่วนที่ขำดดุล
งบประมำณประจ ำปี  เ พ่ือให้ แน่ชั ดว่ ำ 

กำรกู้ เงิน เพ่ือท ำงบประมำณขำดดุลถูก
น ำไปใช้ในโครงกำรลงทุนเพ่ือกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงแท้จริง  
 การลงทุนในระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
จ าเป็นต้องใช้วงเงินลงทุนจ านวนมหาศาล 
ในขณะที่รายได้ของรัฐบาลที่จัดเก็บได้จาก
ภาษีอากรในแต่ละปีมีอยู่อย่างจ ากัดและไม่
เพียงพอต่อความต้องการลงทุนของภาครัฐ 
ส่งผลให้ภำครัฐต้องกู้เงินผ่ำนระบบกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หรือกู้เงินผ่ำน
กำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ของภำครัฐ เพื่อน ำมำใช้สนับสนุนกำร
ลงทุนในโครงกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

 ปัจจุบันระดับหนี้สำธำรณะของไทยใน
ภำพรวมยังอยู่ ในระดับที่สำมำรถบริหำร
จัดกำรได้ส ำหรับประเทศที่มีระดับรำยได้ 
ปำนกลำง ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2561 สัดส่วน
หนี้สำธำรณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ 
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(GDP) อยู่ที่ร้อยละ 41.34 ซึ่งยังอยู่ภำยใต้
กรอบควำมยั่งยืนทำงกำรคลังที่ก ำหนดไว้คือ 

ไม่เกินร้อยละ 60 จำกแผนกำรลงทุน เพ่ือกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคม
ขนส่ง พ.ศ. 2559-2560 ซึ่งเป็นหนึ่งใน
แผนกำรลงทุนที่มีวงเงินลงทุนสูง พบว่ำ  
มีควำมต้องกำรเงินกู้เพ่ือกำรลงทุนจ ำนวน 
1.72 ล้ำนล้ำนบำท1 ส่งผลให้สัดส่วนของหนี้
สำธำรณะต่อ GDP มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคัญ 

 บทเรียนจากสิงคโปร์ 
 สำธำรณรัฐสิงคโปร์สร้ำงควำมสุขและ
สมดุลให้แก่ประชำชนและขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
เทคโนโลยี เนื่องจำกเทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลง
ตลอดและมีอิทธิพลต่อธุรกิจและชีวิตประจ ำวัน 
กำรน ำเทคโนโลยีมำสร้ำงควำมได้เปรียบ
ให้กับประเทศโดยพัฒนำให้ประเทศเป็น
ประเทศอัจฉริยะ (Smart Nation) โดยกำร
วำงรำกฐำนระบบสื่อสำรและสำรสนเทศของ
ประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโทรคมนำคมที่
ทันสมัยและควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำน
เทคโนโลยีของพลเมืองกำรเชื่อมต่อทุกมิติ
ของกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนผ่ำนระบบ

                                                           
1 ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ, เอกสำรประกอบกำร
หำรือร่วมกบัคณะผู้แทนกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ, 
กุมภำพันธ์ 2561 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและโทรคมนำคม
ทันสมัยสำมำรถสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีแก่
ประชำชน สังคมให้น่ำอยู่และปลอดภัยและ
โอกำสทำงธุรกิจ และส่งเสริมควำมแข็งแกร่ง
ทำงเศรษฐกิจให้ประเทศ 

 กำรวำงรำกฐำนระบบสื่อสำรและ
สำรสน เทศของประเทศให้ แข่ งขั น ได้ 
ในระดับโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนโทรคมนำคมให้ล้ ำสมัยและ
กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของพลเมือง 
ในด้ำนเทคโนโลยี ท ำให้สิงคโปร์กลำยเป็น
ประเทศที่ควำมเร็วของระบบและกำรเข้ำถึง
อินเทอร์เน็ตสูงติดอันดับต้น ๆ ของโลกเกิด
กำรเชื่อมโยง (connectivity) เป็นเครือข่ำย
เดียวกัน รวมทั้งติดตั้ง sensor ทั่วประเทศ
เพ่ือเก็บรวบรวม วิเครำะห์ และประมวลผล
ข้อมูลต่ำง ๆ เช่น สภำพอำกำศ กำรจรำจร 
และลักษณะกำรด ำรงชีวิตของประชำกร 
แล้ วสร้ ำ ง  platform เ พ่ื อจั ด เก็บข้อมู ล
มหำศำล  
 สำธำรณรัฐสิงคโปร์ตระหนักถึงกำร
บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลจ ำนวนมหำศำลของ
ภำครัฐและกำรให้บริกำรแก่ประชำชน ดังนั้น 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 รัฐบำลจึงก ำหนดให้ประชำชน
ทุกคนใช้ SingPass ซึ่งเป็นช่องทำงส ำหรับ
กำรท ำธุรกรรมและด ำเนินกำรต่ำง ๆ ออนไลน์ 
ทั้งในเรื่องส่วนบุคคลและด ำเนินกำรแทน
บริษัทกับ หน่ วยงำนรำชกำร  64 แห่ ง  
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ผ่ ำ น  e-government เ พ่ื อกำรเข้ ำถึ งกำร
ให้บริกำรของภำครัฐ (e-services) มำกกว่ำ 
350 บริกำร เช่นกำรยื่นภำษีนิติบุคคล ภำษี
รำยได้  จดทะเบียนบริษัท จ่ำยค่ำปรับ 
จ่ำยเงินสะสม ขอใบอนุญำตจ้ำงแรงงำน
ต่ำงชำติ น ำเข้ำส่งออกสินค้ำ และกำรขอรับ
กำรสนับสนุนตำมโครงกำรต่ำง  ๆ ของ
ภำครัฐ เป็นต้น  
 รัฐบำลสิงคโปร์พยำยำมส่งเสริมให้
ประชำชนท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนกำร
ช ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-payment)2 
เช่น กำรสแกน QR code ผ่ำนแอปพลิเคชัน
ของธนำคำร DBS PayLah! UOB Mighty และ
OCBC Pay Anyone เป็นต้น เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย
กำรผลิตเงินสดและเช็ค เนื่องจำกมีต้นทุนและ
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสูง เช่น  
กำรสูญหำยและกำรขนส่ง เป็นต้น แต่ยังไม่
ประสบควำมส ำเร็จมำกนักเนื่องจำกประชำกร
มำกกว่ำร้อยละ 70 ใช้เงินสดเพ่ือช ำระค่ำ
สินค้ำและบริกำรทั่ วไป และใช้ ระบบ e-

payment เพ่ือกำรช ำระเงินแก่หน่วยงำน
ภำครัฐและห้ำงสรรพสินค้ำบำงแห่งเท่ำนั้น 

 กำรด ำเนินนโยบำยส่วนใหญ่ของ
รัฐบำลสิงคโปร์ที่ผ่ำนมำค่อนข้ำงประสบ
ควำมส ำเร็จเนื่องจำกทุกภำคส่วนเห็นพ้อง

                                                           
2 

http://www.ditp.go.th/contents_attach/200592/20

0592.pdf 

ต้องกันและมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน รัฐบำล
ให้ ควำมส ำคัญกับคนเป็นศูนย์ กลำงของ 
กำร พั ฒนำ  (human center)  ก ล่ ำ ว คื อ 
นโยบำยหรือโครงกำรกำรพัฒนำต่ำง  ๆ  
จะเกิดจำกกำรรวบรวมและวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรของประชำชน ประกอบกับกำร
วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำกฐำนข้อมูลขนำด
ใหญ่ของภำครัฐ โดยค ำนึงถึงกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน
และสังคม 

 บริบทประเทศไทย 

 ปีงบประมำณ พ .ศ.  2556 -2560 
รัฐบำลมีรำยได้3ปีละ 2.16-2.35 ล้ำนบำท
และมีรำยจ่ำย4ปีละ 2.17-2.69 ล้ำนบำท  
ท ำให้รัฐบำลต้องจัดท ำงบประมำณขำดดุล
อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ส ำนักงำนบริหำรหนี้
สำธำรณะ กระทรวงกำรคลังได้ส ำรวจและ
จัดท ำแผนควำมต้องกำรกู้เงินเพ่ือกำรลงทุน
ระยะปำนกลำง 5 ปี (พ.ศ. 2562-2565)5 
โดยรวบรวมและวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้

                                                           
3 

http://dataservices.mof.go.th/Dataservices/Govern

mentRevenue 
4 

http://dataservices.mof.go.th/Dataservices/Govern

mentExpenditureEconomyMinistry 
5 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและก ำกับกำร
บริหำรหนี้สำธำรณะ ครั้งที่ 3/2560, ส ำนักงำนบริหำรหนี้
สำธำรณะ 
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เงินกู้ของทุกหน่วยงำน พบว่ำ ควรสนับสนุน
เงินกูเ้พ่ือการลงทุนวงเงิน 2.3 ล้านล้านบาท  
 กระทรวงกำรคลังมีหน่วยงำนจัดเก็บ
รำยได้ 3 หน่วยงำน ได้แก่ กรมสรรพำกร 
กรมสรรพสำมิตและกรมศุลกำกร ทั้งสำม
กรมไม่สำมำรถจัดเก็บภำษีได้อย่ำงเต็มเม็ด
เต็มหน่วย เนื่องจำกไม่สำมำรถเชื่อมโยง
ข้อมูลที่จ ำเป็นจำกหน่วยงำนภำยในและ
หน่วยงำนภำยนอกกระทรวงกำรคลังที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บภำษีรำยได้ เช่น 
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงพำณิชย์และ
กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นต้น ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกรำยละเอียด มำตรฐำนและ
รูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลแตกต่ำงกัน แม้ว่ำจะ
มีข้อมูลพ้ืนฐำนบำงส่วนซ้ ำซ้อนกันอย่ำงไรก็ดี 
แต่ละหน่วยงำนยังคงด ำเนินกำรเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับภำรกิจของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
 กระทรวงกำรคลังเห็นควำมส ำคัญของ
กำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน 

กำรด ำ เนินงำนของกระทรวงกำรคลั ง  
โดยกระทรวงกำรคลังได้จัดท ำแผนขับเคลื่อน
สู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัลปี 2560-

2564 เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลัง
ดิจิทัลในปี 2565 โดยก ำหนดยุทธศำสตร์  
5 ด้ำน คือ 1) ยกระดับกำรใช้ประโยชน์จำก
กำรบูรณำกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรเงินกำร
คลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (big data) 2) 
ยกระดับกระบวนกำรท ำงำนด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัลให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ (digital 
operation) 3) สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (security) 4) บูรณำกำรและ
ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
และ 5) พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล (literacy)  
 ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีแนวคิด
ส่งเสริมเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy)  ดั งนั้ นกระทรวงกำรคลั ง จึ ง
ผลักดันระบบกำรช ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่ ง ช ำติ  ( National e-payment)  ผ่ ำ น
ระบบ PromptPay และ QR code เ พ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนโดยกำร
ลดกำรถือเงินสด (cashless society) และ
ภำครัฐในกำรจ่ำยสวัสดิกำรของรัฐผ่ำนบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐและกำรคืนเงินภำษีแก่
ประชำชน 

 บทวิเคราะห์ 

 กระทรวงกำรคลังให้ควำมส ำคัญกับ
เศรษฐกิจดิจิทัลโดยยกระดับกำรใช้ประโยชน์
จำกกำรบูรณำกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรเงินกำร
คลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลทำงกำรคลัง (big data) ที่ เชื่อมโยง
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในกระทรวงกำรคลัง
ให้มีเสถียรภำพก่อนเป็นล ำดับแรกแล้วจึง
ค่อยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำยนอก (digital 
operation) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
จัดเก็บรำยได้และรำยจ่ำย ซึ่งสอดคล้องกับ
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บริบทของประเทศสิงคโปร์ แม้ว่ำประเทศ
ไทยจะเริ่มใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
เพ่ือกำรด ำเนินงำนอย่ำงบูรณำกำรหลัง
ประเทศสิงคโปร์ 13 ปี แต่นับว่ำเป็นจุดเริ่มต้น 

ที่ดีที่ประเทศไทยจะมีฐำนข้อมูลทำงกำรคลัง
ขนำดใหญ่ที่แสดงภำวะกำรเงินกำรคลังของ
ประเทศได้อย่ำงถูกต้อง สำมำรถน ำไปใช้
วิเครำะห์ ประมวลผล พยำกรณ์และวำง
แผนกำรพัฒนำกำรเงินกำรคลังของประเทศ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปได้ในทำง
ปฏิบัติ   
 กำรลงทุนในระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
จ ำเป็นต้องใช้วงเงินลงทุนจ ำนวนมหำศำล 
ในขณะที่รำยได้ของรัฐบำลที่จัดเก็บได้จำก
ภำษีอำกรในแต่ละปีมีอยู่อย่ำงจ ำกัดและไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำรลงทุนของ
ภำครัฐ ส่งผลให้รัฐบำลต้องก่อหนี้สำธำรณะ
เพ่ือน ำมำใช้สนับสนุนกำรลงทุนในระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ ที่ผ่ ำนมำ 
ควำมต้องกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรวิเครำะห์
ข้อมูลที่มีอยู่เฉพำะภำยในองค์กรและไม่ได้
บูรณำกำรหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำยนอก 

ที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่ ได้สอบถำมควำม
ต้องกำรของประชำชน ท ำให้กำรก ำหนด
นโยบำยไม่มีประสิทธิภำพ ไม่สำมำรถแก้ไข
ปัญหำและพัฒนำประเทศได้ในระยะยำว  
กำรลงทุนสูญเปล่ำและเกิดค่ำเสียโอกำสใน

กำรพัฒนำประเทศ ดังนั้น จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
รัฐบำลไทยต้องยอมรับฟังควำมคิดเห็นจำก
ประชำชน ภำคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
(human center) และไปปรับปรุ งและพัฒนำ 
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของทุกภำค
ส่วน ด้วยกำรบูรณำกำรระบบฐำนข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำน มีกำรท ำงำนแบบอัจฉริยะ 
เ พ่ือกำรวิ เครำะห์และวำงแผนอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพและขับเคลื่อนได้อย่ำงแท้จริง 
 กำรผลักดันระบบฐำนข้อมูลกำรเงิน
กำรคลังให้เกิดอย่ำงเป็นรูปธรรม ท ำให้เกิด
ระบบกำรจัดเก็บรำยได้ที่มีประสิทธิภำพ 
และเมื่อเชื่อมโยงฐำนข้อมูลทำงกำรคลังและ
หน่วยงำนภำยนอก จะท ำให้สำมำรถตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องและตรวจสอบย้อนกลับได้ทันที 
ส่งผลให้รัฐบำลจัดเก็บภำษีได้อย่ำงเต็มเม็ด
เต็มหน่วยและมีประสิทธิภำพ และมีเงินเพ่ือ
สนับสนุนกำรลงทุนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ
ได้มำกขึ้น อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกเทคโนโลยีมี
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว รัฐบำลต้อง
ค ำนึงถึงกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
ทำงกำรเงิน (financial security) เนื่องจำก
ข้อมูลทำงกำรเงินทุกอย่ำงอยู่บนโลกออนไลน์ 
ซึ่งอำจถูกโจรกรรมข้อมูลได้  นอกจำกนี้  
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน 
เป็นอีกหนึ่งทำงเลือกที่จะช่วยให้กำรลงทุน
เพ่ือกำรพัฒนำประเทศเกิดกำรพัฒนำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกภำคเอกชนมีศักยภำพ 
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ควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำร
ด ำ เ นิ น ง ำนสู ง  ซึ่ ง ก ำ รจั ด เก็ บภำษี ที่ มี
ประสิทธิภำพและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของภำคเอกชนต่ำงมีส่วนช่วยลดภำระหนี้
สำธำรณะ สร้ำงควำมยั่งยืนทำงกำรคลังและ
ส่งเสริมกำรพัฒนำของประเทศได้ทั้งสิ้น 

 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ  

   ควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อน
ประเทศด้วยเทคโนโลยีทำงกำรเงินเกิดจำก
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ได้แก่  1) 
ภาครัฐ ผู้บริหำรประเทศและผู้น ำองค์กำรให้
ควำมส ำคัญ สนับสนุนและผลักดันอย่ำงจริงจัง 
ก ำหนดทิศทำงกำรขับเคลื่อนโดยจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
กำรเงินกำรคลังดิจิทัลแล้วมอบหมำยให้ทุก
ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำร
โดยก ำหนดเป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPI) ของ
บุคลำกรทุกระดับของแต่ละหน่วยงำน ทั้งนี้ 
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงำนจะต้องสำมำรถ
เชื่อมโยงกันและต้องสำมำรถประมวลผลและ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลได้ทันที 
นอกจำกนี้ รัฐบำลต้องจัดสรรงบประมำณ
เพ่ือกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำฐำนข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรศึกษำ
อย่ำงเ พียงพอและต่อเนื่อง รวมถึงกำร
ปรับปรุงระเบียบ กฎหมำยที่ เกี่ยวข้องให้
รองรับกำรด ำเนินกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลเพ่ือกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชน
และกำรบริกำรภำครัฐ รวมทั้งต้องสร้ำงควำมรู้
และควำมเข้ำใจแก่ทุกภำคส่วน ในกำรกรอก
ข้อมูลที่ให้ครอบคลุม ครบถ้วน เพียงพอและ
เหมำะสม และระบบกำรกรอกข้อมูลดังกล่ำว
จะต้องเป็นมิตรต่อผู้ใช้งำน (user friendly) 
ทุกระดับ และ 2) ภาคเอกชนและประชาชน 
ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ด้วยกำร
กรอกรำยละเอียดข้อมูลทำงกำรเงินเช่น ภำษี
เงินได้บุคคลธรรมดำและนิติบุคคล เป็นต้น 
และช ำระภำษีอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด รวมทั้งแจ้ง
เบำะแสกำรหลบเลี่ยงภำษี เมื่อโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนระบบข้อมูลทำงกำรเงินกำรคลัง
ควำมสมบูรณ์และทุกภำคส่วนมีควำมพร้อม 
จะสำมำรถพัฒนำไปสู่กำรเป็นกระทรวง 
กำรคลังอัจฉริยะได้ (Smart MOF) 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

  ยุทธศำสตร์ และนโยบำยกำร
พัฒนำฐำนข้อมูลทำงกำรเงินกำรคลังของ
ภ ำ ค รั ฐ  ( Financial Database System) 
ควรมีกำรวำงแผนอย่ำงรอบคอบและมีควำม
เป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ อันจะน ำไปสู่ควำม
ต่อเนื่องด้ำนทิศทำงกำรพัฒนำประเทศและ
กำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยต้อง
ก ำ หนด ให้ มี แ ผนกำ ร พัฒนำ ร ะยะสั้ น  
ปำนกลำง และระยะยำว เพ่ือให้เห็นควำม
ต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนและประโยชน์ 
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ในภำพรวมที่จะเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ก ำหนด 
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การปฏิรูปประเทศไทยสู่ Smart Nation 

 

พรชัย สินเจริญโภไคย 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 Smart Nation อาจเป็นค าที่ดูแล้ว
ยังคงสับสนว่าเป็นอย่างไร อย่างไรถึงเรียกว่า 
Smart Nation ซึ่งในความเป็นจริงน่าจะ
หมายถึงการน าพาประเทศให้มีความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเมื่อ
กล่าวถึงค าว่า Smart Nation ในกลุ่มประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทุกคนต้องนึกถึง 
“สาธารณรัฐสิงคโปร์” ในอดีตสิงคโปร์อยู่
ภายใต้อาณานิคมอังกฤษและได้รับเอกราช
จากสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 1963 ใน
ระยะ 50 กว่าปีสิงคโปร์จากประเทศที่เคย
เป็นอาณานิคมต่างชาติมีการพัฒนาที่รวดเร็ว
จนได้รับการรับรองเป็นหนึ่งในสี่ เสือแห่ง
เอเชีย มีค่า GDP ที่สูง อะไรคือเหตุผลที่ท า
ให้สิงคโปร์มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด 
ปัจจัยหลัก ๆ คือ สิงคโปร์ใช้ข้อได้เปรียบใน
การเป็นประเทศที่เล็กโดยมีพ้ืนที่น้อยกว่า
ประเทศไทยประมาณ 714 เท่า ท าให้สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งรัฐบาลมี
การส่งเสริมผลักดัน และกระตุ้นนโยบาย
อย่ างต่อ เนื่ อง  ถึ งแม้ ในด้ านทรัพยากร 

ธรรมชาติจะมีไม่มากแต่รัฐบาลได้วางแผน
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือเ พ่ิมปริมาณทรัพยากร 

ทางธรรมชาติให้มากขึ้น มีการเพ่ิมพ้ืนที่อยู่
อาศัย มีการจัดระบบชุมชนที่อยู่อาศัยให้มี
บริการด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกชุมชน 
รวมถึงการน าทรัพยากรน้ าหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่ จะเห็นได้ว่ามีการน าปริมาณน้ าทิ้ ง
กลับมาบ าบัดและหมุนเวียนใช้ใหม่ถึงร้อยละ 70 
ของปริมาณน้ าทิ้งทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า
สิงคโปร์ได้มีความตระหนักในเรื่องของการ
บริหารทรัพยากร ธรรมชาติควบคู่กับการ
พัฒนาประเทศ 

 สิงคโปร์ ได้วางแนวทางในการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ
เ พ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น 
สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึง
โดยการใช้ระบบ Internet of Things (IoT) 
ซึ่งได้ด าเนินการติดตั้ง sensor ของระบบ
ต่าง ๆ เพ่ือเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึง
จัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบ Big data ท าให้
สามารถด าเนินการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ และออก
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นโยบายตอบสนองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ประโยชน์จากการน าเทคโนโลยีมาใช้ท าให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีเวลามาก
ขึ้นเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากนี้การที่สิงคโปร์สามารถพัฒนาได้
อย่างรวดเร็วและก้าวเข้าสู่การเป็น Smart 

Nation ปัจจัยส าคัญคือการให้ความส าคัญใน
การพัฒนาคน ในการที่จะพัฒนาประเทศ
ประชาชนในประเทศถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุด ซึ่ งสิ งคโปร์ ได้ เล็ ง เห็นจุดนี้จึ งออก
นโยบายหลาย ๆ ด้านเพ่ือปรับพฤติกรรม
ของประชาชนในประเทศให้มีความพร้อม
ตอบสนองในการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 
จะเห็นได้ว่าสิงคโปร์มีการวางแนวทางการ
พัฒนาประเทศจากประชาชนและวาง
โครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมืองให้เหมาะสม
และรองรับต่อการพัฒนาตั้งแต่เริ่มแรกจึงท า
ให้สิงคโปร์สามารถพัฒนาประเทศจนติด
ล าดับต้น ๆ ต้นของเอเชีย 

 เมื่ อหันกลับมามองประเทศไทย 
ประเทศไทยมีความแตกต่างจากสิงคโปร์
หลายด้านไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
ปริมาณประชากร ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม พ้ืนที่ และทรัพยากรธรรมชาติ  
ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วประเทศไทยนับว่ามี
ความพร้อมและมีความได้เปรียบต่อการ
ปฏิรูปเ พ่ือพัฒนาประเทศค่อนข้างมาก 
เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกพืช

เศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิดจนถือได้ว่า
ป ระ เทศ ไทย เป็ นค รั ว ของ โ ลก  ดั งนั้ น 

การพัฒนาประเทศไทยจึงควรต้องมองถึง
ความแตกต่างของประชากรและความ
แตกต่างของทรัพยากรทางธรรมชาติในแต่ละ
พ้ืนที่  ซึ่ งการวางนโยบายในการพัฒนา 

ใ น แต่ ล ะ พ้ื น ที่ นั้ น อ า จ ต้ อ ง มี แ น ว ท า ง 
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมต่ อวัฒนธรรมของท้ องที่ นั้ น  ๆ  
ประเทศไทยในปัจจุบันได้มีแนวทางในการ
พัฒนาเข้าสู่ยุค 4.0 อยู่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็น
แนวโน้มที่ดีต่อการพัฒนาเนื่องจากเป็นการ
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับ
บทบาทของงานที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
เพ่ือพัฒนาให้ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ แต่ยังคงมี
จุดที่ต้องเร่งพัฒนาคือระบบการสื่อสารให้มี
ความครอบคลุมและทั่ วถึ ง เ พ่ือรองรับ 

การปฏิรูปน าไอทีมาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และ
เพ่ิมผลงานให้มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
สถานการณ์ในปัจจุบันแม้กระทั่งในตัวจังหวัดเอง
ระบบสัญญาณการสื่อสารยังคงไม่มีความ
ครอบคลุมและไม่มีความเสถียรซึ่งจะเป็น
อุปสรรคในการน าระบบไอทีเข้ามาใช้ รวมถึง
ต้องพัฒนาด้านวิจัยนวัตกรรมและการบริการ
ต่าง ๆ เพ่ือให้แข่งขันกับชาติต่าง ๆ ได้อย่าง
มีศักยภาพ นอกจากการพัฒนาระบบสื่อสาร
และวิจัยแล้วสิ่ งส าคัญคือต้องสร้างความรู้ 
ให้ประชาชนทุกระดับทุกกลุ่มวัยให้มีความรู้
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ความเข้าใจทางด้านไอทีมากขึ้น ท าให้
ป ร ะ ช า ช น ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ควรมีการจัดท าฐานข้อมูล Big data ด้านต่าง  ๆ 
เช่น ด้ านการสาธารณสุข เ พ่ือช่วยในการ
วิเคราะห์วางนโยบายและยุทธศาสตร์ให้
ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  เช่น 
ท านายการเกิดโรคระบาดประจ าถิ่นและดู
แนวโน้มการเกิดภาวะโรคอาหารเป็นพิษ 
เป็นต้น 

 การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นอนาคต 

ที่ทั้งประเทศไทยและสิงคโปร์ต้องประสบ 

ในระยะเวลาอันใกล้ การวางยุทธศาสตร์ 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นเรื่องที่
ส าคัญซึ่งสิงคโปร์ได้มีการจัดวางระบบการ
ดูแลสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง ดังนั้นประเทศไทยซึ่งมี
คว ามได้ เปรี ยบทางด้ านบุ คลากรทา ง
การแพทย์และทรัพยากรจึงควรเร่งท าความ
เข้าใจกับประชาชนในด้านของการดูแล
สุขภาพให้มากขึ้น ในระบบการสาธารณสุข
ไทยนับว่ามีความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับ
ประเทศเ พ่ือนบ้านถือว่ามีคุณภาพการ
ให้บริ การที่ ดี  แต่ รั ฐบาลยั งมี น โยบาย
สนับสนุนทางด้านบริการสาธารณสุขที่ ไม่
ครอบคลุมถึงแม้จะมีนโยบายช่วยด้านการ
รักษาพยาบาลแต่ปัญหาของประเทศไทย
เนื่ อ ง จ า ก มี ลั ก ษ ณะ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ ที่ 

หลากหลายจึงท าให้การเข้าถึงบริการสาธารสุข 
ในบา ง พ้ืนที่ มี ค ว ามยากล าบากต้ อ งมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงรวมถึงระบบ
การขนส่งไทยยังไม่รองรับการเดินทางของ 

ผู้ทุพพลภาพ ท าให้ประชาชนบางกลุ่ ม 

ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มี
คุ ณ ภ า พ ไ ด้  น อ ก จ า ก นี้ ยั ง พ บ ปั ญ ห า 

ความเหลื่อมล้ าในการบริการสาธารณสุข
ระหว่างคนรวยและคนจน จึงควรมีนโยบาย
พัฒนาระบบการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 
ให้มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้น 

ซึ่งนอกจะช่วยให้ประชาชนทุกระดับสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพแล้ว 

ยั ง ส า ม า ร ถ ช่ ว ย ล ด ค ว า ม แ อ อั ด ข อ ง
โรงพยาบาลใหญ่ ได้ อีกด้วย รวมถึงควรมี 
การสนับสนุนการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพ่ือดูแลสุขภาพให้มากขึ้นและ 

มีนโยบายจูงใจให้ประชาชนออกก าลังกาย
และตรวจสุขภาพประจ าปีเ พ่ือแก้ปัญหา
สุขภาพของประชาชนตั้งแต่ระดับพ้ืนฐาน 
ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมั่นใจ
ในการใช้สมุนไพรโดยต้องเร่งพัฒนาการวิจัย
เพ่ือพิสูจน์ด้านความปลอดภัยให้ครอบคุม
และมีมาตรฐาน เนื่องจากประเทศไทยนับว่า
เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางทรัพยากร
มากและเป็นแหล่ ง เพาะปลูกสมุน ไพร 

ที่ทรงคุณค่าหลากหลายชนิด  และมีองค์
ความรู้ ในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร 
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ที่มากมาย ถ้าลองมองแนวทางการน า
สมุนไพรไปใช้ เ พ่ือดูแลสุขภาพแล้วหลัก 

ในการน าไปใช้ตามภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
ไม่มีความแตกต่างจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน
ในการรักษาสักเท่าใดเพียงแต่แนวทาง 
การ เขี ยนบรรยายกล ไกการออกฤทธิ์ 
เพ่ือรักษาอาจใช้ค าพูดที่แตกต่างกัน ซึ่งการ
ใช้สมุนไพรทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันนั้น
จะช่วยท าให้ประเทศไทยปลดล็อคเป็นอิสระ
ทางยา ไม่ ต้ อ งคอย พ่ึ งพายารั กษาจาก
ต่างประเทศ ลดการขาดดุลทางการค้า และ
สามารถเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการค้า
ไ ด้ ด้ ว ย  ก า ร ป ฏิ รู ป ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ มี
ความก้าวหน้ าอย่ างมั่ นคงการ เลือกใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในประเทศจึงถือว่า
เป็นแนวทางหนึ่ งที่น่ าสนใจ เป็นการใช้
ประ โยชน์ จากต้นทุนภาย ใน เ พ่ือสร้ า ง
มูลคา่เพ่ิมทางการค้าให้กับประเทศไทย 

 ดังนั้น ในฐานะข้าราชการที่ ได้ รับ
โอกาสศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
เพ่ือเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าอย่างมั่นคงแล้ว กว่า 40 ปีแล้วที่
ประเทศไทยยังคงติดกับดักประเทศในกลุ่มที่
มีรายได้ปานกลาง ประเทศไทยคงต้องเริ่ม
พั ฒ น า จ า ก ร า ก ฐ า น ซ่ึ ง คื อ ป ร ะ ช า ช น
ภายในประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจให้
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการ
พัฒนาความรู้ต้องปลูกฝังคุณธรรมและ

จริยธรรมให้ประชาชนด้วย ต้องพัฒนาระบบ
การขนส่งให้ เชื่อมต่อครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
ต้องพัฒนาภาครัฐให้มีนโยบายการปรับใช้
เทคโนโลยีมาช่วยในการท างานอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น และต้องสนับสนุนทรัพยากร
ทางด้านไอทีให้มีความเพียงพอต่อการปฏิรูป
ระบบการท างานราชการเนื่องจากในปัจจุบัน
ทรัพยากรทางด้าน ไอทีมีความไม่เพียงพอ 

ต่อจ านวนบุคลากรเป็นผลท าให้ ระบบงาน 

บางส่วนล่าช้าและต้องน าอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้
ในการด าเนินงานบางส่วนจึงมีความเสี่ยง 
ต่อการรักษาความลับของทางราชการ 
สนั บ สนุ น ก า รด า เ นิ น ง านแ ละ พัฒน า
ภาคเอกชนให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน รัฐบาลควรสนับสนุนให้เกิดการ
ท างานแบบบูรณาการกันอย่างแท้จริงในทุก
ภาคส่วนต้องลดทิฐิระหว่างหน่วยงานลงและ
ร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมเพ่ือมุ่งเป้าในการพัฒนา
ประเทศชาติ  ป ร ะ เทศ ไทยต้ อ ง เ รี ย น รู้
ค ว า ม ส า เ ร็ จ จ า ก สิ ง ค โ ป ร์ ที่ มี ค ว า ม
เจริญก้าวหน้าขึ้นมาเป็นล าดับต้น ๆ ของโลก
แ ต่ ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ต้ อ ง ม อ ง ย้ อ น ถึ ง 
ในความส าเร็จนั้นมีข้อบกพร่องตรงไหนที่เรา
ต้องเรียนรู้ เ พ่ือมาปรับประยุกต์ ให้เข้ากับ
ประเทศไทยเพ่ือน าพาประเทศไทยให้ก้าวเข้า
สู่การเป็น Smart Nation ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก
กั บ ดั ก ร า ย ไ ด้ ป า น ก ล า ง  ป ร ะ ช า ช น
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ภายในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยให้
ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า
ในตลาดโลก 
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กรมสรรพสามิต สู่การเป็น Excise 4.0 

 

ภัทรพร  เปี่ยมสมบูรณ์ 
นักวิชาการภาษีช านาญการ 

กรมสรรพสามิต 

 

 บทน า 
 จากวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่ได้มีนโยบาย 
Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายเพ่ือปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งเน้นหนักในเรื่อง 
การพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
และเปลี่ยนประเทศไทยจากโมเดลเศรษฐกิจ
แบบเดิมที่ “ท ามาก ได้น้อย” เป็น “ท าน้อย 
ได้มาก” ปรับเปลี่ยนประเทศไทยในปัจจุบัน
ที่อยู่ในยุค Thailand 3.0 ที่เน้นหนักไปที่
การท าอุตสาหกรรมหนักเพ่ือการผลิตและ
ส่งออก ซึ่งในช่วงแรกมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันกลับเติบโตเพียงแค่ร้อย
ละ 3-4 ต่อปี ไปสู่การเป็น “Value–based 

Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม” เพ่ือพัฒนาประเทศจากการ
เป็นประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงอย่างยั่งยืน โดยการน า
ประเทศไทยไปสู่การเป็น Thailand 4.0 

จะต้องมีการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  
ทั้งภาคเกษตรจากการเกษตรแบบดั้งเดิม 
(Traditional Farming)  ไปสู่ ก า ร เ กษตร
สมัยใหม่ (Smart Farming) พัฒนาภาคธุรกิจ

โดยพัฒนาจากการเป็ นธุ รกิ จแบบดั้ งเดิ ม 
(Traditional SMEs) เป็น Smart Enterprises  

โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน พัฒนาภาคการบริการให้มี
ความหลากหลายและเพ่ิมมูลค่าให้กลายเป็น
การบริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services) 
และพัฒนาแรงงาน เปลี่ยนจากแรงงาน
ทักษะต่ า ให้ มี ความรู้  คว าม เชี่ ย วชาญ 
กลายเป็นแรงงานทักษะสูง  (High Skilled 

Labor)  
 บทความนี้จะกล่าวถึงประสบการณ์ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการท างาน
ส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ณ ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และน าความรู้มาปรับใช้
กับการพัฒนากรมสรรพสามิตให้ก้าวสู่การ
เป็น กรมสรรพสามิต 4.0 (Excise 4.0) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 บทเรียนจากประเทศสิงคโปร์ 
 ในปี พ.ศ. 2560 สิงคโปร์ถูกจัดอันดับ
ให้เป็นประเทศที่มีขีดความสามารถในการ
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แข่งขัน เป็น อันดับที่  3 ของโลก1 โดยที่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเติบโตโดย
เฉลี่ยถึงเกือบร้อยละ 10 ซึ่งเรียกได้ว่าเกือบ
สูงที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ในศตวรรษที่ 20 ซึ่งสิงคโปร์ใช้เวลาในการ
พัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงประเทศ
ตนเองจากประเทศโลกที่สามหลังจากแยกตัว
จากประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศมหาอ านาจ 
เ พียง 50 ปี  และประเทศสิงคโปร์ ยั งคง 
ไม่หยุดพัฒนา และตั้งเป้าหมายจะพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างบูรณาการและ
ต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2014 ประเทศสิงคโปร์
ได้ประกาศนโยบาย Smart Nation ให้เป็น
แผนการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่
เหมาะสมกับการใช้ชีวิต เป็นประเทศแห่ง
นวัตกรรม โดยมีเป้าหมายส าคัญในการท าให้
ประชาชนสิ งค โปร์มีคุณภาพชี วิ ตที่ ดี มี
ความสุข โดยเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีและ
ใ ช้ ร ะ บ บ  Internet of Things ( IoT)  
เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างงานและรายได้ 
เป็นสังคมไร้เงินสด ใช้ระบบ E-Payment อย่าง
กว้างขวางครอบคลุมในทุกธุรกิจและมีการ
เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data โดยจะให้
ประชาชนเข้าถึงการใช้บริการ online ได้
                                                           
1 รายงาน IMD World Competitiveness Yearbook 

2017 จากสถาบัน IMD World Competitiveness 

Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการรายงานการจัด
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ 63 

ประเทศทั่วโลก 

อย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ทุกแห่งทั่ว
สิงคโปร์  โดยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการให้
ประเทศเป็น Smart Nation ภายในปี 2000 
(พ.ศ. 2570) 
 ในการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่การ
เป็น Smart Nation สิงคโปร์มีการพัฒนา
ประเทศในทุก ๆ ด้านไปพร้อมกัน มีการ
พัฒนารัฐบาลให้เป็น Smart Government 

พัฒนาเมืองให้เป็น Smart City และพัฒนา
คนในชาติให้เป็น Smart Citizen ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงที่ยากและท้าทายที่สุดคือการ
พัฒนาคนในชาติให้เป็น Smart Citizen การ
เตรียมประชากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศและพร้อมขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่จุดหมาย 

 สิงคโปร์ใช้เวลากว่า 50 ปีในการพัฒนาคน
ในประเทศ ผ่านการปฏิรูประบบการศึกษา
และปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอน 
รัฐบาลสิงคโปร์มุ่งเน้นวางระบบการศึกษาให้
ชาวสิงคโปร์ทุกคนต้องสามารถสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได้นอกเหนือการใช้ภาษาจีน
หรือภาษาทมิฬผ่านเทคโนโลยีการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยจนเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
ระบบการศึกษาท่ีแข็งแกร่งที่สุดในโลก  
 มาตรการที่จะน ากรมสรรพสามิต
ไปสู่ Excise 4.0 

 ในการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตให้
เข้าสู่การเป็น Excise 4.0 นั้น ควรมีการ
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พัฒนาองค์กรในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาบุคลากร และใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมเป็นตัวช่วยในการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  
 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม 

 การพัฒนาองค์กรโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมโดยเป็นการปรับ
องค์กรให้มีความเป็น Smart Enterprise 

โดยพัฒนาการด าเนินการดังนี้ 
 - ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือยกระดับองค์กรไปสู่การเป็น  “องค์กร 
Paperless ”  

 - จัดท าระบบ Cloud System เพ่ือให้ 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้จากทุกแห่ง 
 - พัฒนาระบบ  E-Office ให้ใช้งาน
ง่ายและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
จัดการเอกสารต่าง ๆ ท าให้กระบวนการ
ท างานมีความรวดเร็ว 

 - ใช้นวัตกรรมเ พ่ือส่ ง เสริมการ
ให้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เช่นพัฒนา
ช่องทางและยกระดับความสะดวกในการ
ช าระภาษี ออกใบอนุญาต คืนภาษี ฯ 

 - พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) 
และจัดท าฐานข้อมูลที่มี การบูรณาการ  
ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัย เพ่ือท าให้องค์กรสามารถใช้

ข้อมูล Big Data เพ่ิมประสิทธิภาพในการศึกษาและ
ออกนโยบายภาษี  
 - จัดท าระบบและเชื่อมโยงข้อมูล
และกระบวนงานต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงการคลัง 
 การพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากรให้ เป็น  Smart 

People สร้างบุคลากรให้มี Mindset และมี
ความพร้อมเพ่ือการพัฒนาไปสู่การเป็น Excise 4.0 
โดยการพัฒนาการบุคลากรควรมีการด าเนินการ
ดังนี้ 
 - สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากร 
มีความเข้าใจในงานที่ท าอย่างลึกซึ้ง และ
พัฒนาให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ  
 - สร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน ให้
บุคลากรมีการเรียนรู้ตลอดเวลาและพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 - สร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการ 
Service Mind  ( โดยพัฒนาให้บุคลากรมี
ทัศนคติในการท างานโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางการบริการ  )  Citizen -  Centric 

and Service -  Oriented  (  เพ่ือตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 - พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ของบุคลากร 
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 - พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 บทสรุป 

 กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานส าคัญ
ในการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยและเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายทางการคลัง กรมสรรพสามิตจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการเสริมสร้าง
นวัตกรรมทางภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีและการพัฒนาองค์กรให้มี
มาตรฐาน ทันสมัยเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
บทความฉบับนี้ได้กล่าวถึงการพัฒนาองค์กร
ให้ก้าวไปสู่การเป็น Value–Based Organization 

โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและมี
ทัศนคติที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งมีการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาขององค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
ส าคัญเพ่ือพากรมสรรพสามิตไปสู่การเป็น 
Excise 4.0 และน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 
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SMART PEOPLE…จุดเริ่มต้นสู่ความยั่งยืน 

(SMART PEOPLE…The Beginning of Sustainability) 
 

 ภูมินันท์ ทัดเทียม 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 สิงคโปร์  (Singapore) เป็นหนึ่ งใน
ประเทศอาเซียนที่มีการเจริญเติบโตในด้านต่าง 
ๆ อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีและ
นวั ตกรรม (Technology and Innovation)  
การคมนาคมขนส่ง (Transportation and 

Logistics) เศรษฐกิจ สังคม และการลงทุน 
(Economic, Social and Investment) การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
(Environmental Management) การจัดการที่
อ ยู่ อ าศั ย  ( Housing Management)  ก า ร
สาธารณสุข (Hospital and Healthcare) 
ก า ร ศึ ก ษ า  ( Education and Learning) 
และการท่องเที่ยว (Tourism) เป็นต้นจาก
ประเด็นดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สิงคโปร์มีการ
พัฒนาครอบคลุมในทุกมิติโดยมุ่งเน้นที่จะ
ผลักดันให้ประเทศไปสู่การพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืน และก้าวไปสู่ประเทศที่เจริญรุดหน้า
ทางเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางการค้าและ
การเงินของภูมิภาคอาเซียน อีกทั้ง ยังวาง
แนวคิดที่ จะเพ่ิมขีดความสามารถให้กับ
ประเทศ ด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ต่าง ๆ ที่ทันสมัยเช่น AI หรือ IoT มาใช้  
เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน 
สร้างสังคมให้น่าอยู่และปลอดภัย และที่
ส าคัญคือสร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริม
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้ประเทศ และ
เชื่อมโยงข้อมูล (Data Connectivity) เช่น 
สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ าฝน จ านวน
ประชากร เชื้อชาติ เทคโนโลยี ตัวเลขทาง
เศรษฐกิจและสถิติต่าง ๆ และข้อมูลอ่ืน ๆ  
ที่เรารู้จักกันดีและเรียกกันว่า “Big Data” 
จ ากนั้ น ส ร้ า ง  Platform จั ด เ ก็ บ ข้ อมู ล
ดังกล่าวมาใช้ในการบริหารประเทศ โดยมุ่ง
เ ป้ า พั ฒ น า ใ ห้ สิ ง ค โ ป ร์ เ ป็ น  “ Smart 

Nation” หรือ “ประเทศอัจฉริยะ” แห่ง
แ ร ก ข อ ง โ ล ก ด้ ว ย ส โ ล แ ก น ที่ ว่ า 
“Connecting Everyone, Everything, 

Everywhere and All the time (E3A)” 
หรือ “เชื่อมต่อทุกคน ทุกสิ่ง ทุกที่ และทุก
เวลา”  
 การเป็น “Smart Nation” ของ
ประเทศสิงคโปร์นั้น มีเป้าหมายที่จะส่งเสริม
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ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  พร้อมทั้ง
ผลั กดันให้ เป็นประเทศชั้นน าทางด้ าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาต่าง  ๆ มา
ประกอบธุรกิจและลงทุนในประเทศให้มาก
ที่สุด...ซึ่งวลีหรือค าที่เราได้เห็น ได้อ่าน หรือ
ได้ยินตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการเป็น “Smart 

Nation” ของประเทศสิงคโปร์ ในยุคที่ประเทศ
ไทยก าลังจะก้าวเดินไปอย่างช้า ๆ แต่มั่นคง 
เพ่ือก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
นั้น ยกตัวอย่างเช่น 

 

 

 

 

 จากข้อมูลข้างต้น ถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะ
เป็นประเทศที่ได้เปรียบในการเป็น “Smart 

Nation” ที่พร้อมอยู่แล้ว แต่เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศที่เจริญแล้วอ่ืน ๆ สิงคโปร์ก็ยังคง
ตามหลังอยู่ไม่น้อย (แล้วประเทศไทยของเรา
ล่ะ !!!) 
 ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศเป็น “Smart 

Nation” ได้อย่างสมบูรณ์และมีความยั่งยืน 
รัฐบาลสิงคโปร์ได้ปรับกลยุทธ์ส าคัญ ที่จะเป็น
ไฟส่องสว่างน าทางไปสู่ “Smart Nation” หรือ 
“ประเทศอัจฉริยะ” ให้ส า เร็จได้  ก็คือ  
การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ (Public 

Sector) ภาคเอกชน (Private Sector) และ

ภาคประชาชน (People) หรือจะเรียก
รูปแบบของการท างานร่วมกันนี้ว่า 3P หรือ 
Civil State Roles ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะ
กระตุ้นให้ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เป็น “Smart 

Nation” ในกรณีของภาครัฐ ประเทศสิงคโปร์เน้น
การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นการรวบรวมข้อมูล “Open Government 

Data” หรือ “One Government” ที่ให้
ภาคประชาชน และภาคเอกชน สามารถ
เข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้ เพ่ือน าข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ โดยที่รัฐบาลมีระบบ 
Cybersecurity ในการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลและมีการป้องกันความเป็นส่วนตัว
ในข้อมูลของประชาชน ประชาชนจะมีรหัส
เข้าใช้ (User ID) เพียงรหัสเดียวที่สามารถ
เข้าถึงระบบต่าง ๆ ในการรับบริการจาก
ภาครัฐ เช่น แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่รัฐบาล
สิงคโปร์พัฒนาขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวก 
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทุกด้านมาให้ใช้ฟรี ไม่ว่าจะ
เป็นด้านสาธารณสุข ที่มีแอป HealthHub 
ซึ่งแอปพลิเคชั่นนี้สามารถท าให้รู้ทุกเรื่อง
เกี่ยวกับสุขภาพ มีการบันทึกข้อมูลสุขภาพ 
และคอยแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ควรได้รับการ
ตรวจสุขภาพ ด้านคมนาคมขนส่ง มีแอป 
MyTransport ที่บอกตารางเวลา และเส้นทาง 
การเดินรถ ด้านความปลอดภัย ที่มีแอป 

122 



One Service ช่วยรายงานเหตุร้ายหรือ
อุบัติเหตุ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากประชาชน 
แอป MySCDF ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยจากอัคคีภัยและเรียนรู้วิธีการ
ช่วยชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม มีแอป myENV ที่
เข้าถึงข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพอากาศ
ของสิงคโปร์และข้อมูลคุณภาพอากาศล่าสุด 
ด้านเศรษฐกิจ มีแอป SingStat เข้าถึงสถิติที่
ใช้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจและประชากรของ
สิงคโปร์ที่น าเสนอในแผนภูมิและกราฟ ด้าน
การเดินทางท่องเที่ยว  มีแอป MFA@SG  
ช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนกับกระทรวง
การต่ า งประ เทศก่ อนที่ จ ะ เดิ นทา ง ไป
ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบ
ใบแจ้งการเดินทางและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานกงสุลและข้อก าหนดเกี่ยวกับวีซ่าได้อีก
ด้วย และแอปพลิเคชั่นอ่ืน ๆ อีกมากมาย  
ที่รัฐบาลผลิตออกมาให้ประชาชนได้ใช้งาน 

 ประเด็นส าคัญที่ทุกภาคส่วนให้ความ
สนใจและสนับสนุนที่จะกระตุ้นให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่การเป็น 
“Smart Nation” นั่นคือ “การพัฒนาคน” 
เพราะการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 
จะต้องเริ่มจากการพัฒนา “คน” เพราะคน
เป็นผู้คิดค้นและกระท าการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดข้ึน จึงมีค า ๆ หนึ่งที่น ามาใช้คือ “Smart 

People” นโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ที่
เด่นชัดในเรื่องการดึงให้ประชาชนไม่ว่าจะ

เป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ (ที่นับวันจะมี
จ านวนเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนก้าวเข้าสู่ “Ageing 

Society”) มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
คือนโยบายด้านสาธารณสุข เพราะรัฐบาล
เล็งเห็นแล้วว่าหากประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
ประชาชนกลุ่มนี้ก็จะเป็นก าลังที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศสู่การเป็น “Smart Nation” 
ได้อย่างยั่งยืน นโยบายด้านสาธารณสุข
ดังกล่าว คือ “National Step Challenge”  
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปลี่ยนจ านวนก้าวให้เป็น
เ งิน  โดยผู้ ที่ จะ เข้ าร่ วมกิ จกรรมนี้ ต้ อ ง
ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วมารับ Smart Watch ได้
ฟรี  นาฬิกาอัจฉริยะนี้มีชื่อเรียกว่า  HPB 

Steps Tracker (HPB เป็นตัวย่อของกรม
ส่งเสริมสุขภาพ) พร้อมประกัน 1 ปี ถ้าระบบ
มีปัญหาหรือผิดพลาดก็มาเปลี่ยนเป็นอันใหม่
ได้ แคมเปญนี้ถูกสร้างมาเพ่ือจูงใจให้คนเดิน
มากขึ้น โดยมี "เงิน" เป็นของแลกเปลี่ยน
อย่างในป ี2018 นี้เป็นที่ 3 ของกิจกรรมแล้ว 
ซึ่งมีช่วงเวลานับก้าวเพ่ือแลกรางวัลตั้งแต่
วันที่ 28 ตุลาคม 2017 ถึง 30 เมษายน 
2018 โดยใช้ Health points ในการแลกรับ
ของรางวัล โดยมีมูลค่าต่างกันไปตาม Health 

point ที่ท าได ้

 ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมาก ๆ 
ของรัฐบาลสิงคโปร์ เพราะถ้าท าให้ทุกคน
ดูแลสุขภาพของตัวเองได้แบบต่อเนื่อง ก็จะ
ท าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย

123 



ง่าย ก็ลดภาระในการดูแลรักษา และยัง
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของภาครัฐ 
พอสุขภาพดีก็ท าให้ได้อะไรดีๆ ตามมาหลาย
อย่างอีกด้วย 

 เมื่อมองกลับมายัง “ประเทศไทย” 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) ของรัฐบาล คสช. ภายใต้การ
น าของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  มี
แนวนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัย
คุกคามแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ เรียกว่าโมเดล “Thailand 
4.0” โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ “ประเทศ
มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ า
ชาติที่ว่า “ม่ันคง (Security) ม่ังคั่ง (Prosperity) 
ยั่งยืน (Sustainability)” ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

 การที่ประเทศไทยจะเป็น “Thailand 

4.0” หรือจะพัฒนาให้เทียบเท่ากับต่างชาติ
โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ได้นั้น ยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญที่ต้องด าเนินการเป็นอันดับแรกคือ 
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน” เพราะการพัฒนา “คน” ให้
เป็น “Smart People” ได้นั้น เป็นกลไก
ส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศมีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศที่มีความยั่งยืน 
ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) แห่งสหประชาชาติ 
โดยเป้าหมายทั้ง 17 ข้อมีดังนี้ 1) ขจัดความ
ยากจน 2) ขจัดความหิวโหย 3) มีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี 4) การศึกษาที่เท่าเทียม 

5) ความเท่าเทียมทางเพศ 6) การจัดการน้ า
และสุขาภิบาล 7) พลังงานสะอาดที่ทุกคน
เข้าถึงได้ 8) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 9) อุตสาหกรรม นวัตกรรม 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 10) ลดความเหลื่อมล้ า 11) 
เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่ างยั่ งยืน  12) 
แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่ งยืน 13)  
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

14) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและ
ทรัพยากรทางทะเล 15) การใช้ประโยชน์จาก
ระบบนิเวศทางบก 16) สังคมสงบสุข ยุติธรรม 
ไม่แบ่งแยก และ 17) ความร่วมมือเพ่ือการ
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พัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างแท้จริงเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมายนี้ได้รับ
การจัดหมวดหมู่ในการส่งเสริมให้เกิดผลได้ของ
การพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน โดย
ส า ม า ร ถ เ รี ย ก ปั จ จั ย ที่ ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง นี้
ว่า “5P’s” ประกอบด้วย 

  People : ด้วยการเติมเต็มศักยภาพ
ของคนให้มีความเท่าเทียมกัน Planet : 
ด้วยการปกป้องโลกจากการเสื่อมสลาย  
 Prosperity : ด้วยการสร้างความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความก้าวหน้า  
ทาง เทคโน โลยี ให้ มี ความกลมกลื นกับ
ธรรมชาติ  
 Peace : ด้วยการส่งเสริมให้เกิดสันติภาพ 

ที่ปราศจากความกลัวและความรุนแรง  
 Partnership : ด้วยการสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนแห่งการพัฒนาให้เข้มแข็งและ
เป็นปึกแผ่น โดยการส่งเสริมให้ทุกประเทศ
และประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 จะเห็นได้ว่า ในปัจจัย 5P’s ดังกล่าว จะ
มุ่งเน้นไปที่ “People” โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ดังนั้น “Smart People” 
หรือ “การพัฒนาคน” จึงเป็นสิ่งส าคัญที่
รัฐบาลไทยต้องหันมามองและช่วยกันขับเคลื่อน 

ให้ประเทศไปสู่ความยั่ งยืนที่แท้จริง  ! ! ! ! 
ตามท่ีทุก ๆ คนคาดหวังไว้ให้เกิดข้ึน 

 ส าหรับ “กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” มีวิสัยทัศน์สู่การเป็น “เมืองแห่ง
นักพัฒนา” หรือ “Makers Nation” โดยการ 
ยกระดับ Start up / ให้บริการแพลตฟอร์ม 
IoT เชิงพาณิชย์ / ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นก้าวแรกของการพัฒนา
ประเทศไปสู่ “Smart Nation” โดยมีเป้าหมาย
น าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการ
ตอบโจทย์ส าคัญของประเทศใน 3 ด้านคือ 
“วิทย์สร้างคน  วิทย์แก้จน และ วิทย์เสริม
แกร่ง” ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ โดยเริ่มจากการพัฒนา “คน” ให้เป็น 
“Smart People” ที่จะช่วยผลักดันและ
ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ที่มีความยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) หรือการเป็น Smart Nation, 

Smart City, Smart Community, Smart 

Mobility, Smart Citizen, Smart Healthcare, 

Smart Education, Smart Innovation, 

Smart Technology และอ่ืน ๆ ได้โดยใช้
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
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นวัตกรรม (วทน.) ซึ่งตัวอย่างโครงการพัฒนา
คนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เช่น  

 1. โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Science & Technology 

Volunteers) หรือ อสวท. เกิดขึ้นจากนโยบาย 
ของ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อดีตปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความต้องการให้
ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เผยแพร่สู่ชุมชน โครงการนี้อยู่ภายใต้การ
ดูแลของส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ได้ด าเนินการในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ เยาวชน ครู/อาจารย์  
และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ชุมชน โดยมี
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพ้ืนที่ เป็นผู้
ประสานการด าเนินงานโครงการ อสวท.  
ได้เริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายน 2547 จนถึง
ปัจจุบัน 

 2. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย หรือ โครงการ วมว. 
เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโครงการที่เป็นการ
สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของโรงเรียนที่มีศักยภาพและ
ความพร้อม โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับ
ดูแลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และให้การสนับสนุน
การจัดการศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงได้ก าหนดเลือกมหาวิทยาลัยที่
มีคณะและภาควิชาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมเพ่ือ
เป็นมหาวิทยาลัยน าร่องด าเนินการ   ในเรื่อง
นี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบัน 

 3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการ
จัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent 

Mobility) โดย ส านักงานคณะกรรมการ 
น โยบายวิทยาศาสตร์ เทคโน โลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นโครงการที่
สนับสนุนให้บุคลากรวิจัยของภาครัฐเข้าไป
ช่วยปฏิบัติงาน และพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของภาคเอกชน ซึ่งจะท าให้เกิด
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ ท าให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์
ต่อประชาชนและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืนในระยะยาว 

 4. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science 

126 



and Technology Fair) โดย องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นกิจกรรม 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นเพ่ือ
ร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัด
แสดงนิทรรศการและกิจกรรมจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้ง
ในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่น าสมัย สามารถ
สร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และ
ความตระหนักดา้นวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย 
โดยเป็นโอกาสที่ประชาชนและเยาวชนทั่วไป
จะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และ
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ใน
รูปแบบที่สนุกสนาน  ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติ 
เชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งค าถาม 
และน าไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทางวิทยาศาสตร์ต่อไป 

 1. โครงการ “การประกวด i-MEDBOT 

Innovation Contest” โดย ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เป็น
โครงการที่กระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษา
ตลอดจนประชาชน เห็นความส าคัญของการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ เกี่ ยวกับหุ่นยนต์ทาง
การแพทย์ และการแสวงหานวัตกรรมการน า
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมา

ประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ เพ่ือให้เกิดการ
เชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง  
 นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยัง
มีโครงการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมายที่
ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนา
ก าลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
และ เทค โน โลยี  เ พ่ื อรองรั บการ เ ข้ า สู่ 
“Thailand 4.0”  

 บทสรุป จากการใช้ชีวิตของผู้คนที่มี
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในยุคดิจิทัล หรือ 
ศตวรรษที่ 21 มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาใช้ ในชีวิตประจ าวั นอย่างต่อเนื่อง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่ว่า
จะเป็นRobotic, AI หรือ IoT จึงเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
ดังนั้น เราจึงต้องฉีกตัวเองออกจากความเคย
ชินแบบเก่า ๆ แบบเดิม ๆ ที่เรียกว่า “Comfort 

Zone” ของตัวเอง เพ่ือการปรับตัวสู่การ
เป็น “Smart People – Smart Nation” 
ที่ต้องเริ่มพัฒนาคนตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึง
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
เรื่องของการศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รวมไปถึง การบูรณาการท างานร่วมกัน
ระหว่างระหว่างภาครัฐ (Public Sector) 
ภาคเอกชน (Private Sector) และ ภาค
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ประชาชน (People) เพ่ือช่วยกันสร้างตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงในสังคม สนับสนุนการ
คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้
ในประเทศ เพ่ือลดการน าเข้าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ทัดเทียมกับต่างชาติ  และ
ประชาชนทุกระดับสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
อันจะน าประเทศไปสู่ความ “ม่ันคง (Security) ม่ัง
คั่ง (Prosperity) และ ยั่งยืน (Sustainability)” 
ตามเป้ าหมายแห่ ง “การพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals: 
SDGs)” ได้ด้วย : … 

“SMART PEOPLE…จุดเริ่มต้นสู่ความ
ยั่งยืน (SMART PEOPLE…The 

Beginning of Sustainability)” 

 

 แหล่งข้อมูลอ้างอิง : 
http://www.manager.co.th/iBizChanne

l/ViewNews.aspx?NewsID=9590000070
259 

http://www.healthhub.sg/programme

s/37/nsc 

https: / /www. smartnation. sg/about/S

mart-Nation#sthash.QAVXZUaL.dpuf 

https://robusttechhouse.com/singapo

re-government-mobile-apps/ 
http://www.ldd.go.th/ 

http://www.un.or.th/globalgoals/th/th
e-goals/ 
http://www.clinictech.most.go.th/onli

ne/pages/scivol.asp 

http://www.sti.or.th/ 
http://scius.most.go.th/ 
http://www.tcels.or.th/robot/ 
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ปัญญาประดิษฐ์และแพทย์ทางไกล การรักษาพยาบาลแห่งอนาคต 

 

รัชชานนท์ แก้วมณี 
นักวิชาการพาณิชย์ 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

 

 ถึงแม้ว่าตัวข้าพเจ้าจะได้ท าการศึกษา
เล่าเรียนในต่างประเทศมาแล้วถึงสองครั้ง 
ทว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับสาธารณรัฐ
สิงคโปร์มาก่อนในชีวิต ท าให้การไปศึกษาดู
งานในโครงการฝึกอบรมส าหรับข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS รุ่นที่ 13) ในปี พ.ศ.
2561 นั้นน่าตื่นเต้นมาก ๆ  ส าหรับตัวข้าพเจ้า และ
เมื่อได้ไปเยือนประเทศขนาดเล็กแห่งนี้แล้วก็
ไม่ได้ผิดหวังเลยจริง ๆ 

 การเดินทางของเราเริ่มต้นด้วยการลง
จอดท่ีท่าอากาศยานชางฮี สิงคโปร์ จากนั้นก็
เป็นการนั่งรถบัสเพ่ือเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีหนานหยาง ซึ่งได้รับการจัดระดับ
อยู่ในอันดับที่ 11 ของโลก และอันดับที่ 1 
ในเอเชีย ระหว่างการเดินทางนั้นข้าพเจ้าได้
เห็นสิ่งหนึ่งตลอดทั้งเส้นทาง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่า
ประทับใจเป็นอย่างมากนั่นคือ พรรณไม้สี
เขียว ที่เรียงรายตามถนนไปตลอดเส้นทาง 
และถูกแฝงไว้อย่างลงตัวในทุก ๆ พ้ืนที่ของ
สิงคโปร์ 

 เมื่อได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมในห้องเรียน
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ของสิงคโปร์ 
ท าให้ตัวข้าพเจ้าได้รู้เพ่ิมเติมว่าไม่ได้มีเพียง
แค่พรรณไม้ต่าง ๆ ที่ถูกปลูกขึ้นในทุกพ้ืนที่
ของประเทศเท่านั้นที่น่าอัศจรรย์ แต่การวาง
ผังเมือง การพัฒนาเคหะสถานที่อยู่อาศัย  
การก่อสร้างการคมนาคมสาธารณะ การกรองและ
จัดการน้ าเสีย และอ่ืน ๆ อีกมากมายนั้นถูก
ออกแบบมาอย่างดี และสามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มันเป็นเรื่องที่
น่าทึ่งมาก ๆ ที่ประเทศเล็ก ๆ ที่ไม่มีแหล่งน้ า
จืดเป็นของตัวเองแห่งนี้สามารถสร้างเทคโนโลยี  
ในการกรองน้ าสะอาด และน าน้ าเสียที่กรอง
แล้วนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้มากสูงสุดถึง 80% 

 นอกจากน้ าสะอาดที่มีพอใช้แล้ ว 
มลภาวะต่าง ๆ ของสิงคโปร์ก็อยู่ในระดับที่
น้อยมาก เนื่องจากมีการวางผังประเทศให้
นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นอยู่ห่างจากตัว
เมืองไปยังด้านขวาและซ้ายสุดของประเทศ 
ทั้งยังมีการจ ากัดปริมาณพาหนะส่วนบุคคล
บนท้องถนนให้น้อยด้วยก าแพงภาษีการใช้
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งานที่สูง และส่งเสริมให้คนใช้การคมนาคม
สาธารณะด้วยระบบขนส่งมวลชนทั้งใต้ดิน
และบนดินเต็มรูปแบบที่สะดวกสบาย 

 และแน่ น อนว่ า สิ่ ง ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
มองข้ามได้เลยก็คือการที่ผู้คนมีสุขภาพที่ดี มี
รูปร่างที่พอเหมาะ ไม่อ้วน และท าการออก
ก าลังกายกันอยู่ เสมอ ซึ่งน าไปสู่ประเด็น
ส าคัญคื อ  น โยบายรณรง ค์ส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนทุกผู้ทุกวัยมีสุขภาพที่ดี และการ
รักษาพยาบาลที่ทันสมัย (SMART Hospital) 
ซึ่งทางคณะของข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าไปท า
การทัศนศึกษาที่โรงพยาบาล Changi General 

Hospital สิงคโปร์ 
 จากการทัศนศึกษาท าให้ทราบว่า
โรงพยาบาลที่นี่มีความทันสมัยสูงในหลาย
ด้าน เช่น การออกแบบโรงพยาบาลและ
ห้องพักผู้ป่วย เทคโนโลยีทางการแพทย์  
การใช้ประโยชน์จ ากข้อมูล คนไข้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาและดูแลผู้ป่วย
ทางไกล (Tele-Medicine)  และที่ ส าคัญ 

คือการใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) เข้าช่วยในการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ 
และป้องกันไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์
เหล่านี้ต้องท างานหนักเกินไป 

 Tele-Medicine ที่ ข้ า พ เ จ้ า ไ ด้ รั บ
ความรู้จากวิทยากร คือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และอุปกรณ์การแพทย์เคลื่อนที่

ทันสมัยเพ่ือกระจายออกไปยังพ้ืนที่ห่างไกล 
อาทิ โรงพยาบาลชุมชน ท าให้สามารถส่ง
ข้อมูลคนไข้ไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านปลายทาง เพ่ือท าการวิเคราะห์วินิจฉัยโรคและ
ให้ค าแนะน าในการรักษาได้ เป็นการรักษา
เสมือนจริงจากแพทย์ได้โดยไม่ต้องพบหน้า
กันโดยตรง ซึ่งการรักษาในรูปแบบใหม่นี้จะ
สามารถใช้ประโยชน์จากการประมวลผล
ข้อมูลอันแม่นย าของ AI (Artificial Intelligence) 
จากฐานข้อมูลคนไขจ้ านวนมหาศาลที่มีอยู่ได้ 
(Machine Learning)  ซึ่ ง จะมีประ โยชน์
อย่างมากในการคัดกรองผู้ป่วย รวมไปถึงการ
วินิจฉัยโรคต่าง ๆ อีกด้วย ช่วยประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายได้มากทั้งส าหรับผู้ท าการรักษา 
และผู้เข้ารับการรักษา 
 แน่นอนว่า ณ ปัจจุบันนั้น Tele-Medicine 
และ AI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา 
เทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถพัฒนาต่อไปไกล
ได้อีกมาก โดยปัจจุบันมีหลากหลายเทคโนโลยีที่
สามารถช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์
ท างานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ได้แก่ 
 - ชุดค าสั่งส าหรับอ่านภาพเอกซเรย์
เพ่ือตรวจหามะเร็งปอดในระยะแรกเริ่มของ
บริษัทจีนที่ชื่อ Infervision ซึ่ง ณ ปัจจุบันถูก
น าไปใช้ในโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุด 4 แห่ง
ของประเทศจีนแล้ว 

 - PathAI สร้าง AI ที่จะตรวจหา
ร่องรอยของมะเร็งเต้านมจากการตรวจแมม
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โมแกรม และเรียนรู้ข้อมูลจากประวัติของ
คนไข้มะเร็งเต้านมที่ผ่านมาเพ่ือให้ค าแนะน า
ในการรักษารายบุคคล  
 - AI ของ Harvard Medical School and 

Massachusetts General Hospital ซึ่ง
ออกแบบขึ้นมาเพ่ือช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรค
เพ่ือให้ได้ความแม่นย าที่มากขึ้น จะท าการ
เก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลการเกิดโรค
ของคนในครอบครัว การตรวจสอบตัวอย่าง
เนื้อเยื่อ ผลการตรวจพยาธิ รูปแบบการเจ็บป่วย 
และข้อมูลจ าเป็นอ่ืน ๆ อีกมากมายเพ่ือน ามา
วินิจฉัยโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 
โดยมีความแม่นย าสูงถึง 97% ซึ่งจะสามารถ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการวินิจฉัยที่
ผิดพลาดได ้

 - IBMs Watson ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 
สามารถค้นหาสัญญาณของมะเร็ งต่อม
ลูกหมากจากการตรวจสอบเนื้อเยื่อบนแผ่น
สไลด์เล็ก ๆ กว่า 50 แผ่นต่อผู้ป่วยแต่ละ
รายได้ในหลักวินาที 
 - DeepEye ซึ่งใช้ระบบ AI ในการ
ประมวลผลภาพถ่ายจอตาของผู้ป่วย และ
ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดตาบอด โดยนวัตกรรมนี้
เป็นผลงานของนักวิจัยชาวไทยที่สามารถ 

คว้าถ้วยรางวัลเกียรติยศอันดับ 1 ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ระดับโลก ในงาน 45th International 

Exhibition of Inventions ปี 2560 

 - Google ได้ท าการพัฒนา AI แบบ 
machine learning เพ่ือสแกนบริเวณด้านหลังของ
ดวงตา และท าการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงใน
การเกิดโรคหัวใจของผู้ป่วยคนนั้นได้ 
 จะเห็นได้ว่าหลายเทคโนโลยี AI นั้นได้
ท าการมุ่ งเป้าไปที่การวินิจฉัยและรักษา
โรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตมนุษย์ไป
อย่างมหาศาล ทั้งยังเป็นโรคที่ต้องใช้การ
รักษาที่รุนแรงและมีค่าใช้จ่ายสูง ส่วนโรค
ร้ายที่นักวิจัยและนักพัฒนา AI ให้ความสนใจ
อันดับถัดไป คือ โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคที่มี
ผู้ป่วยจ านวนมากถึง 382 ล้านคนทั่วโลก 
และมีความอันตรายถึงชีวิตหากไม่ท าการ
ควบคุมดูแลให้ดีเช่นกัน 

 คาดกันว่าตลาดของ AI เกี่ยวเนื่องกับ
วงการสุขภาพจะได้รับการยอมรับอย่าง
รวดเร็วทั่วโลก ด้วยอัตรา การเติบโตที่สูงถึง 
42% ไปจนถึงปี 2021 ซึ่งนับเป็นมูลค่าสูงถึง 
6.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเหตุผลหลักที่
จะท าให้ AI ได้รับการยอมรับและประสบ
ความส าเร็จอย่างสูงในวงการสุขภาพ ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการรักษาที่ดีเยี่ยม ค่าใช้จ่ายที่
ลดลง ก าจัดขั้นตอนฟุ่มเฟือยเพ่ือให้กระแส
งานในโรงพยาบาลหมุนเวียนง่ายขึ้น และ
แผนการรักษาแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
 ส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าค่อนข้างตื่นเต้น
กับอนาคตของ Tele-Medicine และ AI 
เป็นอย่างมาก เพราะเทคโนโลยีทั้ งสอง
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ดังกล่าวจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
ประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ และมีประชากรที่
มากกว่าสิงคโปร์เป็นจ านวนมากได้ ซึ่งข้าพเจ้า 
เชื่อว่าหากมีการน าเทคโนโลยีทั้งสองมาใช้
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วย
ลดความหนาแน่นของผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
และบรรเทาภาระงานที่หนักของบุคลากร
ทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐใน
ปัจจุบันได้ ทั้งยังเพ่ิมความสะดวกสบายแก่
ผู้ป่วย และลดค่าใช้จ่ายแก่ทุกฝ่ายทั้งใน
ทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย 

 อย่างไรก็ตาม โลกของเราก าลังเข้าสู่
ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ที่ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจะหลอม
รวมเข้ากับการใช้ชีวิตประจ าวันของเราอย่าง
สมบูรณ์ และนั่นรวมไปถึงการดูแลสุขภาพ
และการรักษาพยาบาลด้วย ใครจะไปรู้ว่าใน
อนาคตอันใกล้นี้  คนไทยอาจจะสามารถ
ตรวจสอบโรคร้ายต่าง ๆ ที่พวกเราหวาดกลัว
กันได้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใกล้บ้าน 
เพ่ือรับการรักษาท่ีทันท่วงทีก็เป็นได ้ 
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ถอดบทเรียน Singapore Smart Nation  

สู่การพัฒนา อย. 4.0 (Smart Thai FDA 4.0) 
 

 รัชดา โตอนันต์  
เภสัชกรช านาญการ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 ประวัติศาสตร์ประเทศสิงคโปร์  
 ประเทศสิงคโปร์เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บน
แหลมมลายู มีลักษณะเป็นเกาะขนาดเล็ก 
เคยอยู่ภายใต้การยึดครองของหลายประเทศ 
เช่น โปรตุ เกส ฮอลันดา อังกฤษ และ
มาเลเซีย เมื่อประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 
1965 ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมี
อาชีพหลักคือการประมง มีฐานะยากจน 
และมีข้อจ ากัดโดยที่พ้ืนฐานของประเทศไม่มี
ทรัพยากรธรรมชาติมากนัก ในระยะแรกจึงมี
การกู้ยืมเงินจากหลายแหล่ง เช่น ธนาคารโลก  
และกองทุ นการ เ งิ น ระหว่ า งประ เทศ 
(International Monetary Fund : IMF)

เ พ่ือสามารถน าเงินไปลงทุนและพัฒนา
ประเทศ จนถึงปัจจุบัน เงินที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาประเทศมิใช่จากเงินภาษีของประชาชน 

เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นดอกผลของเงิน
ส่วนที่ได้กู้สถาบันการเงินต่าง ๆ ข้างต้น และ
น าส่วนหนึ่งไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือสถาบัน
การเงินต่างประเทศอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ภายใต้การ
น าพาประเทศของผู้น าที่มีความเฉลียวฉลาด 

ซื่อสัตย์  มีความรักชาติ  และมีวิสัยทัศน์
กว้างไกลเป็นอย่างยิ่ง ประเทศสิงคโปร์จึง
สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้ข้อด้อย
และจุดอ่อนของประเทศเป็นแรงผลักดันใน
การพัฒนาให้พ้นปัญหาและเป็นผู้น าเทคโนโลยีใน
การแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน จนสามารถส่งผล
ให้ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้ก้าวไปสู่ประเทศที่
อาจเรียกได้ว่า Smart Nation ประเทศหนึ่ง
ในโลกในอนาคตอันใกล ้

 สิ่งที่ไดเ้รียนรู้ 
 - ประ เทศจะพัฒนาได้ก้ าว ไกล
เพียงใด คุณสมบัติของผู้น าเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก 

 - การมีข้อด้อยในแง่ของทรัพยากร
คนหรือปัจจัยหลักใด ๆ ของประเทศไม่ควร
ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ควรใช้สิ่งเหล่านี้ เป็น
แรงผลักดันรวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการ
พัฒนา 
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 Smart Nation vs Smart Citizen 

 Smart Nation หมายถึงประเทศที่มี
การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น 

 ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูล
ดังกล่าวรวมถึงข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจาก
ประชากร อุปกรณ์เครื่องมือ และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ที่ได้น ามาประมวลผลและวิเคราะห์ 
เพ่ือใช้ในการติดตามและจัดการเกี่ยวกับ
ระบบการจราจร การขนส่ งสาธารณะ 
โรงงานผลิตไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค  
การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล การบังคับใช้
กฎหมาย ระบบข้อมูล โรงเรียน ห้องสมุด 
โรงพยาบาล และระบบการสื่อสารอ่ืน ๆ 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแก้ปัญหาที่ดีใน
การจัดการโครงสร้างภายในของประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่สะอาดและมีความยั่งยืน และ
สามารถลดค่าใช้จ่ายและลดการสิ้นเปลือง
ทรัพยากร โดยเพ่ิมปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ดังนั้น จะเห็น
ได้ว่าการท่ีจะเข้าสู่ Smart Nation ได้ สังคม
ดิจิทัลเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
และก่อนจะมีการออกนโยบาย หรือวางแผน
พัฒนาใด ๆ รัฐบาลต้องมี “ข้อมูล” เบื้องต้น
เสียก่อน ซึ่งเป็นความหมายหลักของ Smart 

Nation ซึ่งข้อมูลดังกล่าวควรมีการเก็บในรูป

อิเล็กทรอนิกส์ และต้องน ามาวิเคราะห์หรือ
วิจัยก่อนเพ่ือให้ได้แนวทางหรือค าตอบของ
ปัญหา ผู้ที่วางนโยบายจึงจะสามารถวางแผน
ได้อย่างแม่นย า และมีประสิทธิภาพ อย่างไร
ก็ตาม การจะได้มาซึ่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็น
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง ประชาชนส่วน
ใหญ่จ าเป็นต้องมีความรู้และสามารถเข้าถึง
ระบบอินเตอร์เน็ตได้ รวมทั้งโปรแกรมในการ
รวบรวมข้อมูลควรจะเข้าถึงได้ง่าย และง่าย
ต่อการใช้ การรวบรวมข้อมูลจึงจะสามารถ
ท าได้ราบรื่น ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร์มีโครงสร้าง
ประชากรคล้ายคลึงกับประเทศไทย (แม้ว่า
จ านวนจะน้อยกว่ามาก) กล่าวคือก าลังเข้าสู่
สั งคมผู้ สู งอายุภายในระยะเวลา 10 ปี
ข้างหน้า ซึ่งอาจจะเห็นว่าการใช้สื่อ social 

network อ า จมี ปั ญห า ไ ด้  แ ต่ จ า กก า ร
วิเคราะห์ของรัฐบาลสิงคโปร์ ผ่านแนวคิด 
Smart Nation ซึ่ ง ต้ อ งมี ข้ อมู ล เบื้ อ งต้ น 
พบว่าอัตราการครอบครอง smart phone 

ของคนสิ งคโปร์มีถึ ง  130% แสดงว่ ามี
ประชากรจ านวนไม่น้อยที่มี smart phone 

มากกว่า 1 เครื่อง และน่าจะเป็นเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งในการน าสื่อ
ดิจิทัลสู่ประชากรทั่วประเทศ รัฐบาลจึงได้ท า
การส ารวจในเชิงลึก และพบว่าแม้ประชากร
ในกลุ่มผู้สูงอายุก็มีการใช้ smart phone 

เช่นเดียวกัน แต่ส่วนหนึ่งจะยังไม่สามารถใช้
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สื่อ social network ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนัก 
จึงมีโครงการอบรมการใช้โปรแกรมพูดคุย
และ social network เช่น Facebook และ 
Instagram ใ ห้ แก่ ก ลุ่ ม ผู้ สู ง อ า ยุ ห รื อ วั ย
เกษียณที่อยู่กับบ้าน ไม่ได้ออกไปท างานข้าง
นอก และพบว่ามีอัตราการสร้างบัญชีผู้ใช้
ใหม่เพ่ิมขึ้นในกลุ่มนี้มากขึ้น 2 - 3 เท่า จึง
เป็นช่องทางให้สามารถน า Application  

อ่ืน ๆ ที่คิดขึ้นโดยรัฐบาลเข้ามาแนะน าให้
ใช้ได้ง่ายขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้าง Smart 

Citizen ไปในตัวนอกจากการมีระบบการศึกษา 
ในโรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเข้าถึง
ประชาชนทุกคน การติดอาวุธทางปัญญา
ให้แก่ประชาชนโดยผ่านวิธีการที่ประชาชน
สนใจและให้ เวลาอย่างมากในแต่ละวัน
อย่างเช่นการคิด Application บน smart 

phone ให้ง่ ายต่อการเข้าถึงและใช้งาน  
ท าให้รัฐบาลสิงคโปร์ประสบความส าเร็จใน
การสื่อสารสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อ
ชีวิตประจ าวันกับประชาชน  
 สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 - ข้อมูล พ้ืนฐานที่ถูกต้องมีความ
จ าเป็นในการวางแผนนโยบายต่าง ๆ เพ่ือ
น าไปสู่ประสิทธิภาพของนโยบายและแผน
ดังกล่าว การจะได้มาซึ่ งข้อมูลพ้ืนฐานที่
ถูกต้องจะต้องมาจากการวางแผนเก็บข้อมูล
ที่ดี และเก็บในรูปแบบที่ดี ในกรณีนี้ ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์น่าจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่
เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลที่ดีได้ 
 - Smart Nation จะสามารถเกิดได้
ต้องมีปัจจัยส าคัญคือ Smart Citizen ซึ่ ง
นอกจากผ่านการสร้างระบบการศึกษาที่ดี 
และมีประสิทธิภาพแล้ว การศึกษานอก
ระบบที่ประชาชนสามารถหาความรู้ได้เอง
ผ่านวิธีการที่สนใจ เช่นการดูจากอินเตอร์เน็ต
หรือ Application ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่รัฐบาล
ควรจัดหาไว้ให้อย่างเพียงพอและเข้าถึง 
ได้ง่าย 

 - อย่ามองข้ามประชากรในกลุ่ม
ผู้สู งอายุ  เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้ยังมี
ศักยภาพที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เสมอและเป็น
ก าลังส าคัญในการผลักดันให้เกิดสิ่งดี  ๆ ได้ 
หากมีการวางแผน อบรม หรือน าไปใช้อย่าง
ถูกทาง 
 ระบบการวางผังเมืองและระบบ
ขนส่งสาธารณะที่ไร้รอยต่อ 

 องค์ประกอบของการเป็น Smart 

Nation นั้น ชุมชนถือเป็นหน่วยย่อยที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้สอดรับกับ
นโยบายดังกล่าว สิงคโปร์มีหน่วยงานคือ 
กระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน และเยาวชน 
รับผิดชอบดูแลในการสร้าง Smart Community  

ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความหมายว่า หมายถึงชุมชน
ที่มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
ตามความต้องการของประชาชนโดยอยู่
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ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
ศักยภาพของประชาชนในชุมชน และมีความ
ยั่งยืนในอนาคต และมีองค์ประกอบหลัก 3 สิ่ง 
ได้ แก่  Smart Government, Smart Businesses 

และ Smart citizens ซึ่งแนวโน้มในอนาคต
ประเทศสิงคโปร์อาจมีส านักงานธุรกิจต่างๆ 
น้อยลง เนื่องจากข้อมูลอาชีพของประชากร
ถูกเก็บไว้อย่างเป็นระบบในฐานข้อมูลเดียว 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสนใจเฉพาะตัว 
หรือความสามารถพิเศษก็เช่นกัน ดังนั้นเมื่อ
รัฐบาลมี Application ที่เอ้ือให้แก่ทั้งผู้ที่หา
งานท า และหาพนักงาน สามารถหาข้อมูล
ของกันและกันได้ การท าธุรกิจร่วมกันในรูป
ของบริษัทจึงมีความจ าเป็นน้อยลง แต่มีการ
จัดตั้งเป็นแหล่งรวมกลุ่มอาชีพเฉพาะขึ้นแทน 
โดยที่ประชาชนแต่ละคนสามารถติดต่อได้
โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านส านักงานแต่อย่างใด 
ข้อมูลอัตราจ้าง ค่าแรง ค่าวัสดุ ฯลฯ จะมี
การรวบรวมไว้เป็นราคากลางให้สามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานมี
ฝีมือ เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างปูน ช่างปูกระเบื้อง ช่าง
ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น ท าให้ประชาชน
สามารถค้นหาคนงานในแบบและราคาที่อยู่
ภายในงบประมาณท่ีตั้งไว้ได้ส าหรับเรื่องที่อยู่
อาศัย สิงคโปร์จัดเป็นประเทศอันดับต้น ๆ 
ของโลกที่ประชากรมีอัตราการเป็นเจ้าของที่
พักอาศัยสูงที่สุด เนื่องจากรัฐบาลมีการสร้าง

ที่พักอาศัยในลักษณะอพาร์ตเมนท์หลายชั้น 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเช่าหรือซื้อตาม
เงื่อนไข ทั้งนี้ ได้มีการเกลี่ยให้มีความหนาแน่นของ
ประชากรเท่า ๆ กันในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 
โดยให้มีอัตราส่วนของเชื้อชาติประชากรให้
เป็นไปตามอัตราส่วนจริงของประเทศ จึงมี
ระบบโควตาเชื้อชาติในแต่ละอพาร์ตเมนท์
ด้วย ในแต่ละพ้ืนที่ที่เรียกว่า “เมือง” จะมี
พ้ืนที่ประมาณ 9-10 ตารางกิโลเมตรจะมี
จ านวนประชากรไม่เกิน 300,000 คน ในแต่
ละ เมื อ งจะมี ชุ มชนย่ อยลง ไป เรี ย กว่ า 
neighborhood ซ่ึงรัฐบาลจะจัดให้มีโรงเรียน 
สวนสาธารณะ สนามกีฬา โรงพยาบาล 
Nursing home สถานีต ารวจ ห้างสรรพสินค้า 
ฯลฯ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสม
ตามจ านวนประชากรในแต่ละชุมชน โดยให้มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันในทุก ๆ ที่ เพ่ือป้องกัน
ปัญหาการรวมตัวของประชากรในเขตที่มี
ความเจริญมากกว่าระบบขนส่งสาธารณะ
ของสิงคโปร์จะมีการเชื่อมต่อกันทั่วประเทศ
อย่างไร้รอยต่อ เริ่มจากบัตรโดยสารมีแบบ
เดียวและสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะ
ได้ทุกชนิด มีการอ านวยความสะดวกให้ใกล้
บ้าน โดยมี เป้าหมายว่าภายในปี  2030 
ประชากรสิงคโปร์ 80% จะสามารถเดินจาก
บ้านถึงสถานีรถไฟได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 
10 นาที และทุก ๆ ที่จะมีการเชื่อมต่อของ
ระบบขนส่ ง ส า ธ า รณะ ที่ ต ร ง ต่ อ เ ว ล า  
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ซึ่งปัจจุบันมี 4 ประเภท ได้แก่รถไฟฟ้า รถไฟ
ใต้ดิน รถเมล์ และแท็กซี่ โดยสถานีหรือป้าย
รถต่าง ๆ เหล่านี้จะมีการปรับปรุงให้มีความ
สะดวกสบายมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้
มากขึ้นและลดการใช้รถส่วนบุคคลให้น้อยลง 
รวมถึงการปรับปรุงถนนให้มีเลนรถจักรยาน
ที่ปลอดภัย สะพานลอยที่ช่วยให้น าจักรยาน
ข้ามไปได้สะดวก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี 
Application ที่ช่วยวางแผนการเดินทางให้
รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และมีระบบเตือน
เมื่อใกล้ถึงที่หมายอีกด้วย 

 สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 - ระบบขนส่งสาธารณะต้องมีให้
ทั่วถึง จ านวนมากเพียงพอ และมีการเชื่อม
ถึงกันอย่างต่อเนื่อง จึงจะประสบความส าเร็จ
ในการรณรงค์ให้คนมาใช้มากขึ้น 

 - การมีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับประชากรท าให้สามารถท าให้เกิดระบบที่
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เช่น การจ้างงานผ่าน
กลุ่มวิชาชีพแรงงานมีฝีมือ โดยไม่ต้องมี
ส านักงานหรือผ่านนายหน้า ผู้ใช้บริการก็
ได้รับประโยชน์และประหยัดค่ าใช้จ่ าย
เช่นกัน 

 Sense of Security 

 ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในประเทศ
สิงคโปร์ เกิดขึ้นได้ผ่านหลายกลยุทธ์ของ
รัฐบาล เช่น  

 - ในแง่ของการป้องกันอาชญากรรม 
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 

 การมีสถานีต ารวจและมีจ านวน
เจ้าหน้าที่ที่เพียงพอในแต่ละชุมชน ส่งเสริม
ศักยภาพของคนในชุมชนให้สร้างเครือข่าย
ดูแลความปลอดภัย โดยมีการฝึกสอนให้ มี 
Application ที่สามารถ track คนที่ต้อง
สงสัยว่าจะท าผิดกฎหมายและส่งข้อมูลไปยัง
สถานีต ารวจหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
โดยตรง 
 - ในแง่ของสุขภาพ 

 ประเทศสิงคโปร์มีการน าระบบ Robotic 

และระบบ Automate ต่าง ๆ มาช่วยใน
ระบบการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย 
ระบบนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยอย่างเป็น
ระบบในรูปฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีหุ่นยนต์ 
ท าหน้าที่แทนบุคลากรทางการแพทย์ ใน
บางส่วนได้ตั้งแต่การส่งเอกสารเวชระเบียน 
อาหารผู้ป่วย การจัดยาและส่งยาไปยังหอ
ผู้ป่วย เครื่องมือตรวจร่างกายและตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเบื้องต้น หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยใน
กรณีผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด ต้องท า
กายภาพบ าบัด หรืออยู่คนเดียวเมื่อกลับไป
บ้าน ท าให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
เมื่อต้องด ารงชีวิตอยู่คนเดียว โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ป่วยพิการหรือผู้ป่วยสูงอายุ นอกจากนั้น 
การมีฐานข้อมูลผู้ป่วยนี้ท าให้ระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยมีประสิทธิภาพในแง่ของการสื่อสาร
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ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ต่างสถาบัน
และการดูแลรักษาต่อเนื่อง ท าให้ป้องกัน
ปัญหาการเกิดการแพ้ยาซ้ า 
 - ในแง่การเงินของประเทศและการ
ท างานของรัฐบาล 

 การที่มี Smart Government ท าให้
รัฐบาลสามารถมีระบบจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ด
เต็มหน่วยยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการเก็บข้อมูล
ของประชากรโดยเฉพาะเรื่องอายุ อาชีพ 
และรายได้ ท าให้สามารถติดตาม และเตือน
เมื่อถึงเวลาต้องช าระภาษี ทั้งนี้ รัฐบาลยัง
สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
เนื่องจากไม่ต้องน าเอกสารหลักฐานเป็น
กระดาษไปแสดงยังส านักงานที่จะช าระภาษี
เนื่องจากข้อมูลแหล่งที่มาของรายได้อยู่ใน
ฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว การช าระภาษีจึง
สะดวกและเป็นธรรม นอกจากนี้  Smart 

Government ยังเ อ้ือให้เกิดหลักการและ
แนวคิด One government คือมองรัฐบาล
เป็นหน่วยงานเดียว ประชาชนไม่จ าเป็นต้อง
แยกแยะว่าเรื่องนี้หน่วยงานใดรับผิดชอบ 
เมื่อใช้ Application นี้จะสามารถด าเนินการ
ใด ๆ เกี่ยวกับรัฐบาลได้เลย โดยเฉพาะการ
แจ้งเรื่องหรือร้องทุกข์ ท าให้มีความสะดวก
และการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาก 
ซึ่งท าให้เกิดความรู้สึกอุ่นใจเมื่อต้องติดต่อกับ
ทางราชการ ซึ่ งรัฐบาลต้องมีระบบการ
ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวหรือ

ความลับทางราชการที่มีความเข้มแข็งอย่างยิ่ง 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล 

 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงในงาน
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) เพื่อเป็น อย. 4.0 (Smart Thai 

FDA 4.0) 
 - อย. ควรมีการหาข้อมูลเบื้องต้น
ก่อนการวางแผนหรือนโยบายใด ๆ ทั้งนี้ 
ข้อมูลดังกล่าวอาจได้มาจากการประสาน
หรือบูรณาการกับข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 
แล้วน ามาวิเคราะห์หรือวิจัยก่อน เพ่ือให้การ
ออกนโยบายมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และแก้ปัญหาได้
ตรงจุด อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องค านึงถึง
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว เนื่องจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพมักเป็นข้อมูลที่มีความ
อ่อนไหวในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม 

 - อย. เป็นหน่วยงานที่ใช้สื่อประชาสัมพันธ์
มากเพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งที่ผ่านมามักใช้
สื่อที่เป็นแผ่นพับเป็นส่วนใหญ่ การประชาสัมพันธ์
ในยุคต่อไปอาจต้องพ่ึงพา Application มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจัดว่าเป็นสื่อที่ลงทุน ไม่มากนัก  
มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่าย เหมาะสมกับ
ยุคดิจิทัลและคนยุคใหม่ที่ใช้เวลาหน้าจอ
คอมพิวเตอร์หรือ smart phone ในแต่ละ
วันเป็นเวลานาน 
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 - การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภค
กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญ
ในยุคไม่เกิน 10 ปตี่อไปนี้ 
 เนื่องจากประเทศไทยจะเป็น complete 

aging society ดังนั้น การค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ในวัยนี้ตั้งแต่ตอนนี้น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสม 
เพ่ือให้มีแผนรองรับการด าเนินงานเมื่อถึง
เวลาจริง ที่ผ่านมา อย.มักจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่ม
ผู้บริโภควัยเด็ก 

 เนื่องจาก อย. เป็นหน่วยงานรับขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ การน าระบบ e-

Submission อย่างเต็มรูปแบบมาใช้น่าจะ
ช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ยื่นทะเบียนและ
ผู้ประเมินทะเบียน รวมทั้งเป็นการประหยัด
พ้ืนที่ ในการเก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว
ภายในส านักงาน อย. ด้วย 

 ควรมองการคุ้มครองผู้บริ โภคให้
กระจายออกจากศูนย์กลาง โดยการเสริม
ศักยภาพผู้บริโภคให้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีความเหมาะสมมาใช้เอง เนื่องจาก อย. 
มีจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ในการที่จะ
สอดส่องผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้
เองทั้ งหมด แม้ว่ าจะมีความร่วมมือกั บ
กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว 
การท าให้ผู้บริโภคตระหนักถึงอันตรายของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งตั้ง
รางวัลน าจับให้มากขึ้น น่าจะเป็นการเพ่ิม

เจ้าหน้าที่ อย.“นอกเครื่องแบบ” และขยาย
เครือข่ายการเฝ้าระวังได้เป็นอย่างดี 
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ถอดบทเรียนสิงคโปร์ สู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

 

วจีวโรบล แสงสว่าง 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 ส่วนที่ 1 สิงคโปร์มีดีอย่างไร? 
 การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีด
ความสามารถของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(HiPPS Capability Development Program)  
รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2561 ณ 
Nanyang Technological University สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ภายใต้หัวข้อ “Security” จากการ
เข้ารับการอบรมดังกล่าว ท าให้ได้รับความรู้
และประสบการณ์ในการพัฒนาประเทศของ
สิงคโปร์ในมุมมองที่มีความหลากหลาย ทั้ง
มิติในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก 
แต่เหตุใดสิงคโปร์จึงมีความกล้าที่จะท้าทาย
ตนเอง ในการตั้งวิสัยทัศน์ เพ่ือจะก้าวไปสู่ 
“Smart Nation” ค าว่า Smart Nation ใน
รูปแบบของสิงคโปร์ คือ ท าให้เกิด 3 ส่วนส าคัญ
ร่วมกัน คือ Smart Government + Smart 

Business + Smart Citizens ซึ่งสิงคโปร์ให้
ความส าคัญกับพลเมืองของประเทศในการ
เข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานที่รัฐบาลต้องมอบให้แก่
ประชาชนโดยใช้นโยบาย “ประชาชนทุกคน
ต้องมีบ้าน” และอ านวยความสะดวกในการ

เดินทางซึ่งต้องมีระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวก สบายและเข้าถึงได้ง่าย เป็นต้น  
 สิ่งส าคัญที่ได้เรียนรู้จากสิงคโปร์ คือ 
ความใส่ใจในทุกรายละเอียดจากภาครัฐสู่
ประชาชน ท าให้เกิดความเชื่อมั่นระหว่าง
ภาครัฐและประชาชน ประชาชนอยากเข้ามา
มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการพัฒนาของ
ประเทศ รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของประเทศ
ร่วมกันอย่างแท้จริง ในมิติที่เกี่ยวข้องกับด้าน
สิ่งแวดล้อม สิงคโปร์มีการวางแผนพัฒนา
ประเทศ (Master Plan) ในระยะยาว 10 ปี 
โดยเป็นการท างานแบบบูรณาการของทุก
กระทรวงในการร่วมกันวางผังเมืองของ
ประเทศ ร่วมกันออกความคิดเห็น การยอมรับใน 
Master Plan และทุกกระทรวงท าหน้าที่
ของตนเองอย่างเต็มที่ในการท าให้ Master 

Plan ส าเร็จเป็นรูปธรรม ส าหรับ Master 

Plan ของสิงคโปร์ จะมีการทบทวนและวาง
ผังเมืองใหม่ (Urban Redevelopment)  
ทุก 10 ปี จึงท าให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มี
ทิศทางในการพัฒนาเมืองที่ชัดเจน ดังรูปที่ 1 
นอกจากนี้  สิงคโปร์มีแผนที่จะพัฒนาประเทศ 
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โดยมุ่งไปสู่ Eco town ภายใต้แนวคิดที่ว่า 
“From Garden City To … City in a Garden”  
ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มมีแผนการด าเนินการที่เมือง 
Tengah โดยจะท าให้ที่เมืองนี้กลายเป็น 
“Forest Town” และเป็ นปอดที่ ส าคัญ
ให้กับประเทศต่อไป 

รูปที่ 1 แสดงแผนการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์ 
ปี ค.ศ. 1971 ค.ศ. 1991 และ ค.ศ. 2001 

ตามล าดับ 

 อย่างที่กล่าวข้างต้นว่า Master Plan 
ของสิงคโปร์ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดย
ตลอด และทุก ๆ 10 ปีรัฐบาลจะเริ่มข้ันตอน
ในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของผัง
เมือง ทุกมิติที่ ได้ด าเนินการไปแล้ว เช่น 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง 

แจ้งให้ประชาชนทราบถึงรายละเอียดของ 
การจั ดท า  Master Plan ในทุ กขั้ นตอน 

ซึ่งหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องนี้  คือ 
Urban Redevelopment Authority (URA) 
ที่ผ่านมา ด้วยข้อจ ากัดของ “ขนาดพ้ืนที่
ประเทศ” ของสิงคโปร์ ท าให้สิงคโปร์ต้องมี
การวางผังเมืองด้วยความรอบคอบและใช้ทุก
ตารางนิ้วของพ้ืนที่ประเทศให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐาน 

ของประชาชนในทุกด้าน รวมถึง ต้องค านึงถึง 
การพัฒนาประเทศในหลายมิติร่วมด้วย ทั้งนี้ 
สิงคโปร์ได้วางแผนการด าเนินการที่ส าคัญ 
คื อ  กา รถมทะ เล  (Land Reclamation)  
เพ่ือเพ่ิมขนาดพ้ืนที่ประเทศ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1880 เป็นต้นมา ซึ่งแน่นอนว่าในด้านสิ่งแวดล้อม 

การถมทะเลของสิงคโปร์จะต้องด าเนินการ
ตามหลักวิชาการอย่างเข้มงวด เพ่ือไม่ให้เกิด
การเพ่ิมข้ึนของระดับน้ าทะเล (sea level) 
เพราะปัจจุบันสิ งคโปร์ก็ประสบปัญหา
ระดับน้ าทะเลเพ่ิมขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (climate change) และ
ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลของ
ประเทศเช่นกัน 

 ส าหรับปัจจุบัน สิงคโปร์มีแผนการ
ด าเนินงานที่จะพัฒนาประเทศในอีก 10-15 
ปีข้างหน้า โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตกของ
ประเทศ ที่ปัจจุบันมีการถมทะเลเพ่ือขยาย
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตอุตสาหกรรม โดยจาก
รูปที่ 2 จะเห็นว่า พื้นที่สีม่วงด้านฝั่งตะวันตก
ของสิงคโปร์ได้ถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่เขต
อุตสาหกรรม (Industrial estate) ประกอบด้วย 
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พ้ื นที่ ห ลั ก  คื อ  เ มื อ ง  Boon Lay เ มื อ ง 
Pioneer เมื อ ง  Tuas และ เมื อ ง  Jurong 
(Jurong island) จากการศึกษาดูงานและ
สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้บรรยายจากหน่วยงาน 
UAR พบว่า พ้ืนที่ด้านตะวันตกที่เป็นสีม่วง 
จะอนุญาตให้พัฒนาโครงการที่เป็นอุตสาหกรรม
หนัก เป็นหลัก  ดั งจะเห็นว่ า  พ้ืนที่ ด้ าน
ตะวันตกได้ถูกวางผังเมืองให้ห่างจากพ้ืนที่
ชุมชน และถูกออกแบบให้มีพ้ืนที่สีเขียวเป็น
ตัวกลางระหว่างเขตอุตสาหกรรมและเขต
ชุมชน แต่จากแผนผังยังพบว่า มีสีม่วงซึ่ง
หมายถึงพ้ืนที่ อุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ ซึ่งค าตอบที่ได้รับ คือ พ้ืนที่ในส่วนอ่ืน 

ของประเทศจะอนุญาตเฉพาะอุตสาหกรรม
เบาและมีขนาดเล็ก ซึ่งแน่นอนว่าทุกการพัฒนา
โครงการส าคัญในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รวม
ขั้ นตอนของการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนเอาไว้ด้วย
แล้วเช่นกัน ส าหรับ
การจัดท ารายงาน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
กระทบสิ่ งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: 
EIA)  เจ้ าหน้าที่ ผู้ บรรยายได้ ให้ข้อมูลว่ า 

มีการศึกษาและจัดท าตั้งแต่ในระดับ Master 

Plan โดยรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบและ
ตัดสินใจว่าโครงการใดต้องจัดท ารายงาน 

รวมถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ก็จะถูกด าเนินการตั้งแต่ในระดับ Master 

Plan เช่นกัน 

 นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสนใจ คือ พื้นที่ของ
เมือง Jurong ได้ถูกออกแบบให้เป็นพ้ืนที่
อุตสาหกรรมทั้งเกาะ (Jurong Industrial 

Park) โดยเป็นเมืองท่าอุตสาหกรรมที่ส าคัญ
ของสิงคโปร์ในปัจจุบัน จุดเด่นของท่าเทียบ
เรือบริ เวณแนวชายฝั่ งทะเลทั้งหมดของ
สิงคโปร์ คือ สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้า
ได้ประมาณ 600 ล าตลอดเวลา จากการ
สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้บรรยาย พบว่า ใน Master 

Plan 2014 สิงคโปร์ไม่มีนโยบายที่จะถม
ทะเลเพ่ือรวมพ้ืนที่ของเกาะ Jurong เข้ากับ
เกาะผืนแผ่นดินใหญ่ของประเทศ เนื่องจาก 
สิงคโปร์ต้องการพ้ืนที่หน้าท่าเพ่ือใช้รองรับ

เรือขนส่งสิงค้า ซึ่ง

อย่างที่กล่าวข้างต้นว่า เมือง Jurong ถือเป็น
เ มื อ ง ท่ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

ที่ส าคัญและท ารายได้ให้กับประเทศเป็น
อย่างมาก 
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รูปที่ 2 Master Plan 2014 ซึ่งแสดงแผนการ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมในฝั่งตะวนัตกของสิงคโปร ์

 

  ในมิติด้านเศรษฐกิจของสิงคโปร์  
ที่ก าหนดให้พ้ืนที่ฝั่งตะวันตกที่พัฒนาเป็นเขต
อุตสาหกรรม ถือเป็นการวางแผนในระดับ 
Master Plan ที่น่าศึกษาและเรียนรู้เป็น
อย่างมาก เพราะนอกจากในมิติดังกล่าวแล้ว 
หากจะมองภาพองค์รวมไปถึงมิติด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม จะพบว่า การวางผังเมืองใน
ระดับ Master Plan ได้ใส่รายละเอียดของ
มิติด้านสังคมและมิติด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไป
ร่วมด้วยในทุกระดับ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 -   มิติด้านสังคม การวางผังเมืองได้
ค านึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก 
เน้นให้ทุกเมืองสามารถเดินทางระหว่างกันได้
อย่างง่ายดายและค านึงถึงความปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชนมากที่สุด รัฐบาล
ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมทุกเมือง
เข้าด้วยกัน โดยใช้รถไฟฟ้า และรถบัสสาธารณะ 
นอกจากนี้ การวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

คมนาคม ยังค านึงถึงการเชื่อมเส้นทางขนส่ง
สินค้าจากพ้ืนที่ อุตสาหกรรมฝั่งตะวันตก  
ให้สามารถขนถ่ายสินค้าไปยังพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ 
ของประเทศได้อย่างรวดเร็ว การเน้นให้ทุก
ภาคของประเทศสามารถเชื่อมเข้ากับโลกง่าย
ขึ้น เช่น ภาคเหนือเป็น Digital District/ 
Gateway to Iskandar ภาคตะวันออกเป็น 
Airport Expansion ภาคตะวันตกเป็น  
Tuas Port/ High Speed Rail to Malaysia 

และภาคกลางเป็น Financial Hub รวมทั้ง 
ค านึงถึงเรื่องที่ส าคัญที่สุด คือ การจัดพ้ืนที่
อยู่อาศัยหรือบ้านให้กับประชาชนทุกคนใน
ประเทศ และที่อยู่อาศัยจะต้องไม่ไกลจาก
สถานที่ท างานมากนัก ต้องเดินทางง่ายใช้
เวลาไม่มาก เพ่ือให้ประชาชนทุกคนในประเทศมี
ความสุขอย่างแท้จริง 
 -   มิติด้านสิ่ งแวดล้อม สิ งคโปร์มี
วิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ ในการที่จะท าให้ประเทศ
ก้าวไปสู่ Eco town ดังนั้น สิ่งแวดล้อมถือ
เป็นหัวใจส าคัญไม่น้อยไปกว่ามิติอ่ืนๆ เพราะ
หากพิจารณา Master Plan ให้ลึกลงไปใน
รายละเอียด จะพบว่า ที่ผ่านมาสิงคโปร์ให้
ความส าคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก 
เช่น การก าหนดพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่พักผ่อนของ
ประชาชนให้เหมาะสมกับจ านวนประชากรที่
อาศัยอยู่ ในทุก  Housing Development 

Board (HDB) การก าหนดให้ก่อสร้างอาคาร
สูงบริเวณริมชายฝั่งทะเลโดยไล่ล าดับความ
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สูงต่ าของตัวอาคาร เพ่ือให้เกิดการถ่ายเท
ของอากาศและมีช่องลมที่เหมาะสมส าหรับทุก
อาคาร เป็นต้น และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณา 
Master Plan 2014 ที่สิงคโปร์ก าลังใช้เป็น
เข็มทิศหลักในการพัฒนาประเทศ ดังรูปที่ 3 
จะเห็นว่า มิติสิ่งแวดล้อมได้ถูกเชื่อมโยงเข้า
กับมิติอ่ืนๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น สิงคโปร์
มีแผนที่จะพัฒนาเมือง Tengah ให้ เป็น 
HDB แห่งแรกที่กลายเป็น Forest town 

รวมถึงมีแผนในการเชื่อมผืนป่า (Forest 

corridor) ของเมือง Tengah ให้ทั่วถึงกันทั้ง
เมืองอีกด้วย นอกจากนี้  ในภาพรวมของ
ประเทศสิงคโปร์มีแผนจะเชื่อมสวนสาธารณะทั้ง
ประเทศเข้าด้วยกันในปี ค.ศ. 2030 เป็น
ระยะทางรวม 360 กิโลเมตร เป็นต้น 

 นอกจากมิติ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อมแล้ว สิ่ งที่ท าให้สิงคโปร์ เป็น
ประเทศที่พัฒนาอย่างรวดเร็วคงหนีไม่พ้น
เรื่องของพลเมืองสิงคโปร์หรือประชาชนทุกคน
ในสิงคโปร์นั่นเอง เพราะนโยบายที่ส าคัญของ
รัฐบาลจะส าเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมไม่ได้หาก
ขาดความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคน
ในประเทศ นอกจากนี้  เจ้าหน้าที่รัฐของ
สิงคโปร์ ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิด
ความเชื่อมั่นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน การตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนอย่างรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยี
เป็นตัวเชื่อมและสื่อสารระหว่างกัน ท าให้

ประชาชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถพัฒนา
ประเทศของตนได้อย่างแท้จริง และนั่น...คือ
สิ่งที่ประเทศไทยเราจะเรียนรู้และสร้างความ
เชื่อมั่นของประชาชนคนไทยต่อการท างาน
ของภาครัฐเช่นกัน 

 จากแนวคิดของสิงคโปร์ในการก าหนด
พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมให้ไปรวมอยู่ในพ้ืนที่
เดียวกันทางภาคตะวันตกของประเทศ และ
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
เมือง เช่น การขนส่งสินค้า การคมนาคมของ
ประชาชน การจัดพ้ืนที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่
ท างานอยู่ในเขตอุตสาหกรรมให้เดินทางไป
ท างานได้ง่ายใช้เวลาไม่มาก การก าหนดพ้ืนที่
สีเขียวที่มีอยู่ในทุกเมือง การก าหนดประเภท
อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของ
ประเทศ เป็นต้น ท าให้เกิดมุมมองส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในปัจจุบันของ
ประเทศไทย ที่ขณะนี้ ประเทศไทยมีนโยบาย
ในการพัฒนาพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 
จังหวัด คือ เชียงราย ตาก ตราด กาญจนบุรี 
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สระแก้ว 
สงขลา และนราธิวาส และพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC) 3 จังหวัด คือ 
ระยอง ชลบุรี  และฉะเชิง เทรา  ซึ่ ง เป็น
นโยบายที่ส าคัญและถูกขับเคลื่อนเป็นอย่าง
มากในขณะนี้ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ
จังหวัดทั้ง 13 จังหวัด ถือเป็นจุดเด่นและจุด
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แข็งส าหรับประเทศไทยอย่างมาก เนื่องด้วย
ยุทธศาสตร์ของ พ้ืนที่และการเชื่อมโยง
เส้นทางของทุกจังหวัดเข้ากับประเทศเพ่ือน
บ้าน ท า ให้ เป็น เรื่ อ ง ไม่ยากนักส าหรับ
ประเทศไทยในการเร่งผลักดันเรื่องดังกล่าว 
รวมทั้ง ทุกจังหวัดยังมีศักยภาพและความ
พร้อมในการรองรับการเติบโตของเมืองอย่าง
มาก ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็น
การคมนาคมขนส่ง การขยายตัวและเติบโต
ด้านที่อยู่อาศัย การรองรับกับอุตสาหกรรมที่
เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ทั้ งอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวสินค้าเกษตร (เช่น ยาง ปาล์ม) 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (เช่น ผ้าไทย เครื่องหนัง) 
ล้วนแล้วแต่เป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศ
ทั้งสิ้น 

 สิ่ งส าคัญที่สิ งคโปร์ท าให้ เห็นเป็น
รูปธรรมและเป็นจุดเด่นที่ควรน ามาปรับใช้
กับประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม 
คือ 

 1. นโยบาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อม ในฐานะหน่ วยงานที่
รับผิดชอบในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมของประเทศ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
ด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2560-

2579) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 

ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ให้ทุกหน่วยงานน ายุทธศาสตร์ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประกอบ  
การตัดสินใจในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สั งคม เ พ่ือให้ เกิดมุ มมองในการพัฒนา
ประเทศในทุก ๆ ด้านทั้งนี้ หากยุทธศาสตร์
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ถูกน าไปประกอบการตัดสินใจ
ในเชิงนโยบายของกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว 20 ปี จะท าให้เกิดการ
เชื่อมโยงและบูรณาการกันได้อย่างแท้จริง
ตั้งแต่ระดับนโยบายและก่อให้เกิดการวาง
แผนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้แน่นอน 

 2.  ความเชื่ อมั่ น  การสร้ า งความ
เชื่อมั่นระหว่างประชาชนในพ้ืนที่และรัฐบาล 
ถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการกระจายภารกิจการ
พิจารณารายงาน EIA ให้กับจังหวัด ไปแล้ว
ทั้งสิ้น 25 จังหวัด แบ่งเป็น (1) ด้านอาคาร 
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 15 จังหวัด คือ 
7 จังหวัดในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่ งแวดล้อม คือ 
ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ พังงา 
สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต 7 จังหวัดที่มีศักยภาพ 
คือ เชียงใหม่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 
ระยอง ขอนแก่น และนครราชสีมา และ
กรุงเทพมหานคร (2) ด้านอุตสาหกรรมและ
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ระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 10 จังหวัด 
ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการหรือ
กิจการในพ้ืนที่ของตน นอกจากนี้ กระทรวงฯ 
ยังจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อม การมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชนและกองทุนสิ่ งแวดล้อม ให้กับ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทสม.) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ในพ้ืนที่ที่ได้รับการกระจาย
ภารกิจทั้ง 25 จังหวัด และตามยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ ต้องด าเนินการจัดอบรมให้ครบ
ทั้ง 77 จังหวัดภายในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจาก
การด าเนินการเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2558 – ปัจจุบัน จะเห็นว่า หลังได้รับการ
อบรมประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน รับทราบบทบาทของ
ตนเองในการเข้ าไปมีส่ วนร่ วมในการให้
ข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวลต่อการพัฒนา
โครงการส าคัญ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของตน 
รวมทั้ง รับทราบว่าการพัฒนาโครงการทุก
โครงการที่จัดท ารายงาน EIA/EHIA จะมี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประชาชนสามารถติดตาม
และตรวจสอบผลด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้ 
ก่อให้ เกิดความเชื่ อมั่ นระหว่างภาครั ฐ 

(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) ภาคเอกชน (ผู้ พัฒนา
โครงการ) และประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งนี่คือสิ่ง
ส าคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการเรื่อง
ดังกล่าวโดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ 
ต่อกระทรวงอ่ืนที่จะน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ภารกิ จ  ที่ ส าคัญ  กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังมีความท้าทาย
รออยู่ คือ ท าอย่างไรจะให้เกิดความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจระหว่างกันในทุกพ้ืนที่  
ซึ่งสิงคโปร์ท าให้เห็นแล้วว่า ความเชื่อมั่น
ระหว่างภาครัฐและประชาชนสามารถสร้าง
ขึ้นได้ หากภาครัฐให้ข้อมูลกับประชาชนให้
มากที่สุด ให้ประชาชนรับทราบทิศทางและ
แนวทางในการพัฒนาของภาครัฐอย่ าง
ครบถ้วนทุกหน่วยงาน ท าให้ประชาชนรู้สึก
ปลอดภัย มีความมั่นใจ และให้หน่วยงาน
ภาครัฐเป็นที่พ่ึงให้กับประชาชนอย่างแท้จริง 
 3.  เทคโนโลยี  ขณะที่ประเทศไทย
ก าลังเร่งด าเนินงานในทุกภาคส่วน เพ่ือให้
ประเทศก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ด้วยการ
มุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรมนั้น หน่วยงานภาครัฐเอง ก็ต้องเร่ง
ปรับตัวและใช้โอกาสส าคัญนี้ ในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด เพราะขณะนี้ 
ถือเป็นจังหวะที่มีความพร้อมในหลายด้าน 
เช่น ประชาชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือ 
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( Smart phone/ Mobile phone)  แ ล ะ
รัฐบาลมีโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ซึ่งเป็น
การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน าแสง 
(FTTx)  ให้ครอบคลุมหมู่บ้ านเป้ าหมาย 
จ านวน 24,700 หมู่บ้าน ท าให้ประชาชน
ของทั้ง 24,700 หมู่บ้านสามารถเข้าถึงได้ 
(Accessible) มีความพร้อมใช้ (Available) 
และอยู่ในราคาที่จ่ายได้ (Affordable) ส่งผล
ให้การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารระหว่าง
ภาครัฐและประชาชนเป็นเรื่องที่ท าได้ง่าย
ยิ่งขึ้น เป็นต้น สิ่งที่สิงคโปร์ด าเนินการแล้ว
ประสบผลส าเร็จอย่างมาก คือ การใช้เทคโนโลยี
โดย เฉพาะการออกแบบแอปพลิ เคชั่ น 
(Application) ทีต่อบโจทย์และง่ายต่อการใช้
งาน ปัจจุบันหลายกระทรวงในประเทศไทย  
มีการจัดท าแอปพลิเคชั่นเพ่ือให้ข้อมูลและ 

ข่าวสารแก่ประชาชน แต่สิ่งที่ท้าทายคือ  
ท าอย่างไรให้ประชาชนสนใจและดาวน์โหลด 
(download) แอปพลิเคชั่นดังกล่าวไปติดตั้ง
ในโทรศัพท์มือถือซึ่งคงหนีไม่พ้นการเน้น
สื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้มาก
ยิ่งขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้  จากการไปศึกษา
เรี ยนรู้ ที่ สิ งคโปร์  โดย เฉพาะในหั วข้ อ 
“Security” ท าให้ตระหนักว่า ในฐานะที่
ปฏิบัติงานด้านสิ่ งแวดล้อมของประเทศ  
จะท าอย่างไรให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยใน
สิ่งแวดล้อม ณ พ้ืนที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ เพราะฉะนั้น 

คงถึงเวลาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จะพลิกบทบาทและเน้นการด าเนินงาน
เชิงรุกในการให้ข้อมูลและข่าวสารแก่ประชาชน  
ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์
ส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน เช่น กรณีดัชนีคุณภาพอากาศเกิน
มาตรฐาน กรณีเกิดการรั่วไหลของสารเคมี
จากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยการส่ง
ข้อความ (Notification message) หรื อส่ ง
สัญญาณเตือน (Alert) ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

หรือผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชั่นภายใต้
สั งกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งหากการด าเนินการเรื่อง
ดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง “การท าให้ประชาชน
รู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการท างานของ
ภาครัฐโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมคงไม่ใช่
เรื่องไกลตัวอีกต่อไป...” 

 อ้างอิง 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. 2560. ยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 
20 ปี พ.ศ. 2560-2579. 
 https://www.ura.gov.sg/Corporate    
สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน. มีนาคม 2559. คู่มือการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ. 

147 



 

 

 http://netpracharat.com/    
สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 จัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลโดย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
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ระบบราชการไทยกับแนวคิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการบูรณาการ 
 

วรกัญญ์ ศรีสุทธิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 

 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม
ระยะสั้นหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลและทักษะการท างานส าหรับ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological 

University - NTU)   ป ร ะ เ ท ศ สิ ง ค โ ป ร์ 
ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 10 มีนาคม 2561 

ในฐานะข้าราชการในโครงการข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงหรือ HiPPS รุ่นที่ 13 ซึ่งการ
อบรมในครั้งนีไ้ดเ้สริมสร้างประสบการณ์และ
ความรู้ในการเปิดมุมมองใหม่ให้แก่ข้าพเจ้า 
โดยการได้ รับความรู้ จากวิทยากรและ
คณาจารย์ผู้ซึ่งมีส่วนส าคัญในการพัฒนา
สิงคโปร์ให้กลายเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ
ที่ พัฒนาแล้ว และมีขีดสมรรถนะสูงทาง 
การแข่งขันด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงมุมมอง 
แนวคิด และทัศนคติของสิงคโปร์ที่มีต่อการ
พัฒนาประเทศทั้งมิติภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ เพ่ือการสร้างความมั่นคงใน
ภายในประเทศและการรักษาธ ารงตน
ท่ามกลางระบบการเมืองระหว่างประเทศ

แบบหลายขั้ วอ านาจ (Mulipolar System)  
ท าให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ ประสบการณ์ 
และแนวคิดต่าง ๆ ในการน ามาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานทั้งในระดับส่วน
ราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดและในระดับระบบ
ราชการโดยรวมต่อไป โดยบทความนี้จะ
กล่าวถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียนรู้จากสิงคโปร์และ
ความเห็นของข้าพเจ้าในการน าความรู้
เหล่านั้นมาพัฒนาระบบราชการของประเทศ
ไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

 สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพัฒนาการ
แบบก้าวกระโดด สิงคโปร์ในปีนี้จะไม่เหมือน
เมื่อปีที่แล้ว และสิงคโปร์ในปีหน้าก็จะไม่
เหมือนกับปีนี้  นั่นหมายถึงสิงคโปร์มีการ
รังสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาประเทศให้ก้าว
ไปข้างหน้าตลอดเวลา ซึ่งตลอดเวลาของการ
อบรมข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและ
แนวทางในการพัฒนาสิงคโปร์ให้กลายเป็น
ประเทศที่เรียกว่า “Smart Nation” ซึ่งจะต้องมี
การพัฒนาในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะด้าน
การบริหารงานองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐ 
ร่วมกับการให้ความส าคัญกับประชาชนความ

149 



ต้องการของประชาชนในประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของสวัสดิการ สุขภาพ การศึกษา 
ระบบสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัย  
 ดังนั้น สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในการพัฒนา
ประเทศของสิงคโปร์ คือ การสร้าง Smart 

Nation ซึ่งประกอบไปด้วย Smart City, 

Smart Innovation, Smart Communities,  

Smart Businesses, Smart Government, 

และ Smart Citizens และสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
จากการใช้การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน หรือที่เรียกว่า PPP Integration 

โดยใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล 

เข้ามาบริหารจัดการทั้งในเชิงกายภาพและ
เชิงข้อมูล โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกอย่าง
ของประเทศไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลด้าน
การจราจร ระบบน้ า ไฟฟ้า สาธารณูปโภค
ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งข้อมูลด้านการศึกษา 
สุขภาพและการอยู่อาศัยของคนในประเทศ
เข้ามาประมวลผลและวิเคราะห์ เพ่ือน า
เทคโนโลยีไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยเป็นการป้องกันปัญหาล่วงหน้า
ก่อนที่ปัญหาจะเกิด ซึ่งจุดหมายปลายทาง
ของการสร้างสิ่งเหล่านั้นของสิงคโปร์ก็เพ่ือ
สร้ า งความสุข ให้ กั บคนในชาติ  ดั งนั้ น 

การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน
ภายในประเทศ ร่วมกับภาคเอกชน และ
ประชาชนอย่ า งสมบู รณ์ แบบ  โดยน า

เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเข้ามาใช้เพ่ือการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ คือ สิ่งที่
ท าให้สิงคโปร์กลายเป็น Smart Nation ได้
อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากจะน าสิ่งที่ได้จากการ
เรียนรู้ที่สิงคโปร์มาใช้เพ่ือการพัฒนากับงาน
ร าช กา รขอ งประ เทศ ไทย  ข้ า พ เ จ้ า มี
ข้อเสนอแนะเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลง  
3 ประการด้วยกัน  
 ประการที่  1 ให้ มีการบูรณาการ 

การท างานระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคราชการ 
และภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนหรือ
ประชาสังคม เพราะการที่จะพัฒนางาน
ราชการและพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น การบูรณาการการท างานระหว่าง
หน่วยงานมีความส าคัญมาก เนื่องจาก 

การด าเนินงานของส่วนราชการในประเทศ
ไทยบางส่วนมีความทับซ้อนกัน บางเรื่อง
สามารถบูรณาการการด าเนินการร่วมกันได้ 
แต่กลับแยกกันท าโดยถือว่าเป็นงานของส่วน
ราชการใดส่วนราชการหนึ่ง ท าให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน และสิ้นเปลือง
งบประมาณ หรืออีกกรณีหนึ่ ง คือ การที่
หน่วยงานราชการออกกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการของตนเอง
ออกมา แต่ขัดกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีการ หรือแนวปฏิบัติของ
ส่ ว น ร า ช ก า ร อ่ื น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ท า ใ ห้ 
การด าเนินการเป็นไปด้วยความยากล าบาก
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เนื่องจากตัวบทกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงต้องให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง โดยการรับฟังความเห็น
และความต้องการในประเด็นต่าง ๆ จาก
ป ร ะ ช า ช น ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ  ทุ ก พ้ื น ที่  
ไม่ เ ฉพาะแต่ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ น พ้ืนที่ ที่ จ ะ ได้ รั บ
ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น ส่ ว น ที่ ภ า ค รั ฐ จ ะ มี ก า ร
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ อันจะท าให้ภาครัฐ
มีมุมมองที่กว้างขึ้นในการแก้ไขปัญหาแบบ
องค์รวมและมีมาตรฐานในการด าเนินการ
เพ่ือแก้ไขปัญหา ที่ส าคัญภาคราชการไทย
จะต้องไม่มองการแก้ไขปัญหาแค่สิ่งที่อยู่
ตรงหน้า ณ วันนี้ แต่ต้องมองไปถึงอนาคตว่า 
การด าเนินการ ณ ตรงนี้ วันนี้ จะก่อให้เกิด
ปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

ในอนาคตหรื อ ไม่ อย่ า ง ไ ร  ซึ่ งปั จจุ บั น  
เ ร า แ ก้ ปั ญ ห า เ พี ย ง ใ ห้ จ บ ไ ป ใ น วั น นี้  
โดยปราศจากการค านึงถึงผลที่จะตามมา 

ในอนาคต ท าให้ต้องมาแก้ไขปัญหาเก่าอยู่
ตลอด และไม่สามารถเดินต่อไปข้างหน้า 

เพ่ือพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้   
 ดังนั้น ระบบราชการไทยจะต้องปรับ 

เปลี่ยนรูปแบบจากการด าเนินการแบบ
เอกเทศ ไปสู่การบริหารราชการแบบบูรณา
การอย่างแท้จริง ด้วยการบูรณาการร่วมกัน 

กับหลาย ๆ หน่ วยงาน  พิจารณาอย่ า ง
รอบคอบว่ามีหน่วยงานใด หรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียใดที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการของตนได้ เพ่ือร่วมกันหาแนวทาง
ในการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
ยกตัวอย่างเช่น การไฟฟ้านครหลวงจะ
ด าเนินการขุดเจาะถนน เพ่ือด าเนินการร้อย
สายไฟลงใต้ดิน การไฟฟ้านครหลวงอาจจะ
วิเคราะห์แล้วเห็นว่า การด าเนินการขุดเจาะ
ครั้งนี้  จะส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
การจราจรอย่างมาก จึงควรที่จะมีการ
ด าเนินการให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์มากที่สุด ดังนั้น การขุดเจาะถนน
ครั้งนี้ ควรเป็นไปอย่างคุ้มค่าท่ีสุด จึงเห็นควร
ให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มี
การด าเนินการในระบบใต้ดิน ได้แก่ การประปา 
นครหลวง เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับระบบ 

ส่งน้ าใต้ดิน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ
สาธารณูปโภคด้านโทรคมนาคม ในการเชื่อม
โครงข่ายสื่อสารใต้ดิน และภาคเอกชนที่อาจ
เป็นผู้ให้บริการระบบสื่อสารและระบบโทรคมนาคม 

ต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันหารือและพิจารณาว่า  
การขุด เจาะถนนครั้ งนี้  มีหน่วยงานใด 

ที่ต้องการหรือมีแผนการจะด าเนินงานใน
ส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบบ้าง ณ บริเวณขุด
เจ าะนี้  จ ากนั้ น จึ งมี ก า ร ว า งแผนและ
ด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบตลอด
โครงการ ซึ่งอาจรวมถึงการจัดท า Master Plan 
ร่ วมกันด้ วย ดั งนั้ น  ผลที่ ไ ด้ รั บจากการ
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ด าเนินการแบบบูรณาการนี้  คือ การใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่าในการขุดเจาะถนน
เพียงครั้ งเดียว แต่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
สามารถด า เนินงานของตนเองได้ถึ ง  3 

หน่วยงาน และประชาชนได้รับผลกระทบ
จากการขุดเจาะถนนนั้น ๆ เพียงครั้งเดียว  
 นอกจากนี้  การบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชน ก็มีส่วนส าคัญไม่แพ้กัน  
เมื่อภาคราชการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่
สามารถด าเนินการเองได้หรือท าได้แต่ไม่มี
ความเชี่ยวชาญเพียงพอเนื่องจากการขาด
บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการ 
ด าเนินโครงการหรือรัฐอาจพิจารณาแล้ว 

เห็นว่า การให้เอกชนเข้ามาด าเนินการจะท า
ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ที่รวดเร็วกว่า  
โดยรัฐท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแล ก็จะต้อง
พิจารณาส่งมอบการด าเนินงานให้ภาคเอกชน 

เป็นผู้ด าเนินการต่อไป  
 ประการที่ 2 ต้องมีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและมุมมองของเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ 
และหน่วยงานในระบบราชการและต้องมี
การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ทัศนคติเป็นสิ่งส าคัญ
ที่จะให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
ระบบราชการไทย จะต้องยึดความต้องการ
ของประชาชนเป็นหลัก โดยรับฟังประชาชน

ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ได้
ด าเนินการในสิ่งนี้อย่างชัดเจน โดยการใช้
แอปพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือ  
ในการเป็นช่องทางการรับรู้ถึงความต้องการ
ของประชาชน ซึ่งวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า
การลงพ้ืนที่ด้วยตัวเองและท าให้ประชาชน
จากหลายพ้ืนที่สามารถแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาในสิ่งที่ตนก าลังประสบอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภาคราชการจะต้องหยุด
ความคิดที่มองว่างานนี้ของฉัน งานนั้น 

ของเธอ แต่ทุก ๆ งานต้องมองให้เป็นงาน
ของ “เรา” งานที่ภาคราชการจะต้องท า 

เพ่ือประชาชน จะต้องเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง 
ทัศนคติและแนวคิดในการด าเนินงานจะต้อง
เป็ น ไป ในลั กษณะ เชิ ง รุ ก  ด า เ นิ นกา ร 

เ พ่ือรองรับการ พัฒนาในอนาคตอย่ า ง
รอบคอบเป็นรูปธรรม ภาคราชการจะต้อง
ท างานในเชิงรุก คิดล่วงหน้าอย่างรอบด้าน
แ ล ะ ร อ บ ค อ บ  ก่ อ น ที่ ปั ญ ห า จ ะ เ กิ ด  
คิดล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาจะต้องตกไปถึง
ประชาชนจึ งค่อยด าเนินการเ พ่ือแก้ ไข  
แต่ เผื่ อ ไปถึ งการ พัฒนาในอนาคตและ
ประการสุดท้าย คือ ให้มีการพัฒนางานของ
ราชการโดยใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน 
สิงคโปร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของทางราชการ โดยใช้ระบบ
ดิจิทั ลที่ มีประสิทธิภาพ  ท า ให้ สามารถ
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พัฒนาการด าเนินงานของราชการได้จากการ
ประมวลผลข้อมูลที่ ได้ รับจากประชาชน  
ท าให้ได้รับข้อมูลที่ละเอียด เข้าถึงปัญหา
อย่างแท้จริง ซึ่งดังที่กล่าวไว้ในประการที่ 2 
แ ล้ ว ว่ า สิ ง ค โ ป ร์ มี แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น ข อ ง
โทรศัพท์มือถือ เพ่ือเป็นช่องทางในการรับรู้
ถึ ง คว ามต้ อ งการของประชาชน  โ ดย
ประชาชนสามารถถ่ายรูปปัญหาที่ภาครัฐควร
รับทราบและด าเนินการแก้ไขในบ้าน พ้ืนที่ 
หรือชุมชนที่ตนอยู่  หรือแม้กระทั่ ง ในที่
สาธารณะต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์จะมีการ
จัด เก็บข้อมูล เกี่ ยวกับปัญหา พิกัดของ
สถานที่ที่เกิดปัญหา ความถี่ในการเกิดของ
ปัญหา และมีการรายงานผลเมื่อปัญหา
ดังกล่าวได้รับการแก้ไข และมีหน่วยงานกลางท า
หน้าที่รับแจ้งและคัดกรองเรื่องท่ีถูกส่งมาเพ่ือ
ส่งต่อไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ด า เนินการแก้ ไขต่อไป ท า ให้ เห็นได้ว่ า
สิงคโปร์มองประชาชนของตนเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินการเพ่ือพัฒนาประเทศ เมื่อ
ประชาชนมีมากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ และมีอยู่
ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ การให้ประชาชนเป็นหู
เป็นตาให้กับภาครัฐ จะช่วยท าให้ภาครัฐ
ท างานได้อย่างละเอียดมากขึ้น แต่ไม่ต้อง
สิ้นเปลืองงบประมาณในการออกตรวจ 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเทศไทยในการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ภาครัฐจะต้อง
ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้สึกร่วมในการ

เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศของตน  
เมื่อประชาชนรู้สึกได้ว่าสิ่งที่ตนเองท ามีผล
เกิดขึ้นไปในทางที่ดีและมีคนรับรู้ เราก็จะมี
ประชาชนซึ่งคอยเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐ
อีกมากมาย การท างานของภาคราชการก็จะ
เป็นไปด้วยความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครอบคลุม 

ทุกพ้ืนที่ แต่ทัง้นี้ทั้งนั้น ระบบราชการจะต้อง
สร้างความไว้ เนื้อเชื่อใจให้ เกิดขึ้นในหมู่
ประชาชน ว่าสิ่งที่พวกเขาได้แจ้ง ได้บอกมานั้น 
ได้รับการใส่ ใจ แก้ไข และพัฒนา ไม่ถูก
เพิกเฉย จากหน่วยงานราชการ เราสามารถ
น าระบบการใช้แอปพลิเคชั่นเดียวที่สามารถ
เป็นช่องทางในการแจ้งปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับ
การมรีะบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน และการมีหน่วยงานกลาง
ที่คอยรับเรื่องและปัญหาแล้วจึงส่งต่อให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแบบสิงคโปร์
เข้ามาใช้ได้ โดยอาจให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนานี้  ด้วยการให้สิทธิ
พิเศษหรือ Incentive ในการลดหย่อนภาษี
ส าหรับภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 
 จากการเข้ารับการอบรมในครั้ งนี้ 
ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าประเทศไทยสามารถ
น าแนวคิดและวิธีการจากสิงคโปร์ที่ใช้ในการ
พัฒนาประเทศได้ แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการ
น ามาพัฒนางานราชการของประเทศไทย คือ 
การบูรณาการหรือการท างานร่วมกันระหว่าง
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ภาครัฐหรือราชการ ร่วมกับภาคเอกชนและ
ประชาชน ระบบราชการในปัจจุบันไม่
สามารถด าเนินการหรือท างานใด ๆ ได้ด้วย
ตัวคนเดียว เราไม่สามารถคิดคนเดียวได้ สิ่งที่
ภาคราชการคิดอาจ เป็นผลดีด้ านหนึ่ ง  
แต่อาจส่งผลเสียอีกด้านหนึ่ง ซึ่งภาคราชการ
ไม่ เห็น แต่ผู้ที่จะช่วยให้ เรามองเห็น คือ 
ประชาชน ประชาชนจะเป็นผู้บอก ว่าเรา
ควรท าอะไร และเราไม่ควรท าอะไร ประสาน
การท างานระหว่างหน่วยงานมากขึ้น ปรับ
ทัศนคติในการท างานให้กว้างขึ้นงานของ
ราชการ คือ งานที่ต้องท าเพ่ือสร้างความสุข 
แล ะส ร้ า งชี วิ ต ค ว าม เป็ น อยู่ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่
ประชาชนต่อไป 
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Smart DOC : กรมราชทัณฑ์กับการบริการประชาชน 

 

วรัญญา โชติพงศ์ 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

กรมราชทัณฑ์ 
 

 สาธารณรัฐสิงคโปร์  (Republic of 

Singapore) มีพ้ืนที่รวม 699.4 ตารางกิโลเมตร  
ซึ่งเทียบเท่ากับภูเก็ตของประเทศไทย ใน
อดีตสิงคโปร์เคยตกเป็นประเทศอาณานิคม
ของอังกฤษ โดยได้รับเอกราชในปีค.ศ.1963 

และเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมลายา
หรือมาเลเซีย ก่อนจะแยกตัวเป็นประเทศ
สิงคโปร์ในปี ค.ศ.1965 และพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่อง  
 ปัจจุบันสาธารณรัฐสิงคโปร์มีประชากร
ประมาณ 5.5 ล้านคน ซึ่งมีความหลากหลาย
ของเชื้อชาติประกอบด้วยจีน มาเลย์ อินเดีย 
และเชื้อชาติอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 75, 13, 9 
และ 3 ตามล าดับ สิงคโปร์จัดได้ว่า เป็นหนึ่ง
ในประเทศที่มีความเจริญทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ
การค้า การศึกษา สังคมและคุณภาพชีวิต
ของประชากร อีกท้ังยังเป็นเมืองท่าและเมือง
ท่องเทีย่วที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

 นับตั้งแต่ปีค.ศ.2015 รัฐบาลสิงคโปร์
ภายใต้การน าของ Mr. Lee Hsien Loong 
นายกรัฐมนตรี ได้สร้างแผนพัฒนาประเทศ
ให้มุ่งสู่ความเป็น Smart Nation โดยใช้

เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่าง 
เข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างความสะดวกสบายและ
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน สร้างสังคมให้
น่าอยู่และปลอดภัย รวมถึงสร้างโอกาสและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 จากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ท าให้เห็นภาพชัดเจนถึงแนวทางการ
พัฒนา และวิธีการคิด เพ่ือน าไปสู่ความเป็น 
Smart Nation การใช้คนเป็นจุดศูนย์กลาง 
ในการพัฒนา เน้นความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือขับเคลื่อน  
ให้ เกิดนวัตกรรมที่จะน าไปพัฒนาระบบ 

ต่าง ๆ ภายในประเทศ ทั้งระบบสาธารณสุข 
ระบบการศึกษา ระบบบริการสาธารณะ 
ระบบพลังงาน และความมั่นคงปลอดภัยใน
สังคม 

 การออกแบบนวัตกรรมต่าง ๆ ของ
ประเทศสิงคโปร์ เน้นการใช้งานง่าย (User 

friendly) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความ
สะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ าวันมาก
ยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาความยุ่งยาก 

ในการติ ดต่ อแจ้ ง เหตุกั บหน่ วยงานรั ฐ  
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จากเดิมท่ีประชาชนต้องโทรศัพท์ติดต่อหลาย
หน่วยงานและใช้เวลานาน รัฐบาลสิงคโปร์ได้
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการสร้าง application 
ขึ้นมา ซึ่ ง application ดังกล่าวเกิดจาก
การบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐให้
เป็นหนึ่ ง เดียว (one government)  เ พ่ือ
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้ง
เหตุ เพียงแค่ถ่ายภาพรายงานแจ้งเหตุผ่าน
ทาง application แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะเข้ามาด าเนินการแก้ไขให้ โดยที่ประชาชน
ไม่ต้องโทรศัพท์แจ้งหรือติดต่อหลายหน่วยงาน  
ให้เสียเวลา 
 เชื่อมโยงสู่การพัฒนา 

 จากนโยบายประจ าปี  2561-2562 
ของรั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงยุติ ธรรม  
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้ให้ความส าคัญ 
เรื่อง การจัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (BIG DATA) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ เพ่ิมประสิทธิภาพให้การ
บริการและการบริหารจัดการ 

 กรมราชทัณฑ์  เป็นกรมในสั งกัด
กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการ
ควบคุมและแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยของผู้กระท าผิด 
ยึดหลักการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การราชทัณฑ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เ พ่ือให้ผู้ ต้ อ งขั งกลับตน เป็นพลเมืองดี  
ไม่กระท าผิดซ้ า  และสามารถด ารงชีวิต

ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติ เมื่อได้รับ
การปล่อยตัวพ้นโทษ  
 นอกจากภารกิจที่กล่าวข้างต้น กรม
ราชทัณฑ์ยังให้บริการประชาชนทั่วไปที่มา
ติดต่อกับหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการบริการ
งานเยี่ยม/ติดต่อผู้ต้องขัง การเข้าดูกิจการ
หรือติดต่อการงานในเรือนจ า การขอเข้าเก็บ
ข้อมูลเพื่อท าวิจัย เป็นต้น  
 กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อเข้า
รับบริการทั้งที่กรมราชทัณฑ์และเรือนจ า/
ทัณฑสถาน โดยมี application “กรมราชทัณฑ์” 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทางระบบปฏิบัติ 
ก า ร  android เ พ่ื อ ให้ บ ริ ก า ร ข้ อมู ล แก่
ประชาชน ดังนี้  
 - ใช้ส าหรับค้นหาเบอร์โทรศัพท์
หน่วยงานภายในสังกัดกรมราชทัณฑ์ รวมถึง
สถานที่ตั้ง 
 - ให้ค าแนะน าประชาชนเกี่ยวกับ
ขั้นตอนต่าง ๆ  ในการติดต่อกับกรมราชทัณฑ์  ได้แก่ 
  การเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงาน
ในเรือนจ า 
  การขอเข้าเก็บข้อมูลเพ่ือท าวิจัย  

  การเยี่ยมญาติ 
 

 

 

 

156 



 

  งานบริการประชาชนของกรมราชทัณฑ์ 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
เรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ ซึ่ง มี
ประชาชนเข้ารับบริการติดต่อเยี่ยมญาติ 
ทุกวัน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการบริการ และเป็นการเพ่ิม
คุณภาพการบริการประชาชน ตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ
เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล ในการจัดท า Big data เพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ในโอกาสนี้ จึงขอ
เสนอให้มีการพัฒนา application กรมราชทัณฑ ์
ดังนี้ 
 

 

 

 จองคิวเยี่ยมญาติผ่านทาง application 

 การจองคิวเยี่ยมญาติในปัจจุบัน ญาติ
จะต้องเดินทางมาติดต่อเขียนค าร้องด้วย
ตนเองและเตรียมเอกสารประกอบการเยี่ยม
เพ่ือมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และต้องมาแต่เช้า
เพ่ือจองคิว มิเช่นนั้นถ้าคิวเต็มก็จะไม่ได้เยี่ยม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือนจ า/ทัณฑสถานที่มี
จ านวนผู้ต้องขังเป็นจ านวนมาก  
 การจองคิวเยี่ยมญาติผ่านทาง application 

จะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
สามารถจองคิวล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงเรือนจ า/
ทัณฑสถาน โดยท าการเขียนเอกสารค าร้อง
ผ่านทาง application ได้ เลย ท าให้ประชาชน
สามารถมาติดต่อเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย 
เพ่ือยื่นเอกสารประกอบการเยี่ยม ไม่จ าเป็น 
ต้องมาแต่เช้า เพ่ือมาจองคิว และไม่ต้องนั่ง
รอนาน ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะอ านวยความ
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สะดวกแก่ประชาชนแล้ว ยังช่วยลดภาระ
หน้างานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อีกด้วย 

 

 Shopping online สินค้ารา้น
สงเคราะหผ์ู้ต้องขัง 

 ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง คือ ร้านขาย
สินค้าที่ญาติผู้ต้องขังสามารถซื้อฝากผู้ต้องขังได้ 
ซ่ึงปกตสิามารถซื้อได้ที่เรือนจ า/ทัณฑสถานที่
ผู้ต้องขังถูกควบคุมตัว แต่ในบางกรณีญาติอยู่
ไกล การเดินทางมาเยี่ยมอาจจะไม่สะดวก 
อีกท้ังต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
 หากมีการพัฒนา application ให้
ญาติสามารถเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ได้ จะ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชน ไม่
ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อสินค้าฝากผู้ต้องขังได้ 
โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน 
และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
จึงน่าจะเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยส่งเสริม
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่าง
ผู้ต้องขังกับญาติ ท าให้ผู้ต้องขังไม่รู้สึกว่าถูก
ทอดทิ้ง และรู้สึกว่ายังเป็นส่วนหนึ่ งของ
ครอบครัว ซึ่งจะส่งผลดีเมื่อพ้นโทษ ผู้ต้องขัง
จะได้มีความม่ันใจในการกลับเข้าสู่สังคม 

 Shopping online สินค้า GPGP 

 สินค้า GPGP (Good Products Good 

People) เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์จากฝีมือ
ของผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกวิชาชีพภายใน
เรือนจ า/ทัณฑสถาน ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้มี

การจัดฝึกวิชาชีพในหลายลักษณะ ถือได้ว่า
เป็นเอกลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์ และเป็น
ทักษะที่ผู้ต้องขังสามารถน าไปประกอบอาชีพ 

เพ่ือสร้างรายได้ภายหลัง พ้นโทษ และจะได้
ไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ า ซึ่งสอดคล้องกับ
ภารกิจของกรมราชทัณฑ ์ 
 ปั จจุ บั นมี สิ นค้ าและผลิ ตภัณฑ์ที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า ผ้าคลุมไหล่ 
ผ้าเช็ดมือ ภาพวาดเครื่องสังฆภัณฑ์ ของที่
ระลึก ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์งานไม้ เป็นต้น 
โดยสามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทางทั้งทาง
เว็บไซต์ http://www.gpgpthai.com หรือ
ทาง application line : GPGPTHAI หรือ 
ติดต่อได้ที่ร้านค้าผลิตภัณฑ์เรือนจ า  
 ใ น ก า ร พั ฒ น า  application ก ร ม
ราชทัณฑ์ จึงควรมีการบูรณาการน ารายการ
สินค้า GPGP เข้ามาอยู่ใน application ด้วย 
เพ่ือให้ประชาชนที่เข้ารับบริการจากกรม
ราชทัณฑ์จะได้ ใช้  application เดียวที่มี
ข้อมูลครบถ้วน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ 
สินค้า GPGP ไปในตัว  
 ดาวน์โหลด application ผ่านทาง
ระบบปฏิบัติการ iOS 

 ปัจจุบันการดาวน์โหลด application 

กรมราชทัณฑ์สามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะ
ระบบปฏิบัติการ android ดังนั้นเพ่ือเป็น
การส่ ง เสริ มการ เข้ าถึ งข้ อมู ลและ เ พ่ิม
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ประสิทธิภาพการบริการประชาชน จึงควร
เพ่ิมช่องทางการดาวน์โหลด application  

ให้สามารถดาวน์โหลดผ่านทางระบบ 
ปฏิบัติการ iOS อีกช่องทางหนึ่ง 
 สรุป 

 การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ  มาประยุกต์ใช้จะ
เกิดประโยชน์สูงสุด ก็ต่อเมื่อเทคโนโลยีนั้น ๆ 
สามารถช่วยให้ประชาชนใช้ชีวิตได้สะดวก 
สบายมากขึ้น จึงจะเกิดการยอมรับเทคโนโลยีและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนั้นการพัฒนา 
application กรมราชทัณฑ์ จึงน่าจะตอบ
โจทย์ความต้องการของประชาชนผู้มารับ
บริการได้ เป็นอย่างดี  เนื่องจากเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการบริการ และเพ่ิมความ
สะดวกในการเข้ารับบริการ รวมถึงการลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  และ
น าไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรต่อไป 

 

 อ้างอิง 

 สถาบันอาณาบริเวณศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2560). 
สาธารณรัฐสิงคโปร์. สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 
2561. จาก 
http://www.apecthai.org/index.php 
 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม    

(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 
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บทบาทกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

กับความปลอดภัยของประเทศด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
และควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ ้า 

 

วันเสน่ห์ โตอนันต์ 
นายสัตวแพทย์ช้านาญการ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 

 วัตถุประสงค์ บทความนี้น าเสนอเพ่ือ
การระดมสมองและให้ได้รับข้อชี้แนะจาก
นักวิชาการและผู้บริหารในการปรับปรุงแผน
กิจกรรมและแผนปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืชมีภารกิจที่ส าคัญด้านหนึ่งตามพระราช 
บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
คือ อนุรักษ์สัตว์ป่าและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า 
โดยตระหนักว่าสัตว์ป่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ 

ที่ส าคัญของระบบนิเวศ มีประโยชน์ต่อ
มนุษย์ สังคมและประเทศชาติ การอนุรักษ์
สัตว์ป่าเป็นการพิทักษ์ทรัพยากรที่ส าคัญ 

ของชาต ิและยังสนับสนุนข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ในการที่จะร่วมมือกันเพ่ือสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่าของท้องถิ่นอันเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
ของโลก ในปัจจุบันนอกจากปัญหาพ้ืนที่และ
ความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่ลดลงจะเป็นปัจจัย
คุกคามกดดันต่อการสูญพันธุ์และลดจ านวน
ลงของสัตว์ป่าอย่างรวดเร็วแล้ว การระบาด

ของโรคในสัตว์ป่าก็เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า โดยโรคในสัตว์
ป่าสามารถแพร่สู่ปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงและคนได้ 
หลายครั้งที่เกิดการระบาดของโรคที่ไม่เคย
พบมาก่อน หรือเกิดการระบาดของโรคใน
พ้ืนที่ใหม่ที่ไม่เคยมีโรคนั้น ๆ หรือการอุบัติ
ของโรคซ้ าในพ้ืนที่เดิมที่โรคได้หายไปนาน
แล้ว เราเรียกโรคเหล่านี้ว่าโรคอุบัติใหม่และ
อุบัติซ้ า ซ่ึงสาเหตุของการเกิดการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าส่วนใหญ่มีความ
เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า เช่น การบุกรุกท าลาย
พ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือท าเกษตรกรรม การล่าและ
บริโภคเนื้อสัตว์ป่า การอพยพย้ายถิ่นของนก
ในธรรมชาติ  การลักลอบน าเข้าส่ งออก 

หรือน าผ่านสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย และ
การน าสัตว์ป่ามาเลี้ยงแล้วน าไปปล่อยใน
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบให้
ระบบนิเวศนเ์สียสมดุล  

160 



 การระบาดของโรคอุบัติใหม่และอุบัติ
ซ้ ามีผลต่อการป่วยตายของสัตว์ป่าจ านวน
มากและเกิดการระบาดข้ามสู่คน เช่น โรคอี
โบลาท าให้ลิงป่าตายจ านวนมากในประเทศ
แถบแอฟริกาแล้วต่อมาเกิดการแพร่ระบาดสู่
คน โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ
เมอรส์ท าให้ผู้คนในประเทศตะวันออกกลาง
ป่วยและตายซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสที่มี
อูฐเป็นสัตว์พาหะ โรคไข้หวัดในสัตว์ปีกที่ท า
ให้คนตายจากระบบทางเดินหายใจและเกิด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการส่งออกเนื้อสัตว์ 
และการท่องเที่ยงอย่างมาก        
 ประเทศไทยตั้งอยู่ ในต าแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์เขตร้อนชื้นซึ่งมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพมาก รวมทั้งเชื้อโรคต่าง ๆ ด้วย 
สภาพภูมิอากาศสามารถแพร่เชื้อโรคได้ง่าย 
และประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
เพ่ือนบ้านหลายประเทศ มีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้าออกประเทศจ านวนมาก องค์ประกอบ 
เหล่านี้ท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ความเสี่ยงของการเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติ
ซ้ ามากกว่าประเทศอ่ืน ๆ  
 ในอดีตประเทศไทยยังไม่มีระบบเฝ้า
ระวังโรคในสัตว์ป่าจึงไม่สามารถตรวจจับ
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ นอกเสียจากเกิด
การระบาดครั้งใหญ่และรุนแรง เช่น กรณี
ไข้หวัดนกระบาดในปี พ.ศ. 2547 หลาย
ประเทศทั่ ว โลกได้รับผลกระทบรวมทั้ ง

ประเทศไทย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก การส่งออก
และเศรษฐกิจอย่างมหาศาล กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ า โดยการเฝ้าระวังส ารวจโรค
ไข้หวัดนกในนกธรรมชาติและนกอพยพ ซึ่งมี
เส้นทางอพยพส่วนใหญ่ในเส้นทางการบิน
อพยพเอเชียตะวันออกออสเตรเลีย (East 

Asian-Australasian Flyway: EAAF) ในทุก
ฤดูหนาวราวเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม นก
หลายแสนตัวอพยพข้ามมหาสมุทรและ
แผ่นดินใหญ่เป็นระยะทางไกลหลายพัน
กิโลเมตรเข้ามาอาศัยในประเทศไทย ความ
เสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกสายพันธ์ใหม่ต่าง ๆ
ยังคงมีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เช่น H7N9, 

H5N1, H5N8 ซึ่งมีการระบาดในประเทศจีน 
เกาหลี และในบางประเทศของอาเซียนอยู่
เป็นระยะ  
 ในปี พ.ศ. 2549 กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้มอบหมายกลุ่มงานวิจัย
สัตว์ป่าภายใต้ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่าด าเนิน
โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคใน
สัตว์ปีกธรรมชาติ(โรคไข้หวัดนก) ต่อมาในปี
พ.ศ.2555 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชตระหนักว่านอกจากโรคไข้หวัดนก
แล้ว สัตว์ป่ายังเป็นแหล่งของโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ า จึงได้ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน
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เป็นกิจกรรมงานป้องกัน และควบคุมโรค
อุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ การเฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดนกโดยการส ารวจเก็บตัวอย่างจากนก
ธรรมชาติมาตรวจหาเชื้อ โรคยังคงเป็น
กิจกรรมหลักที่ส าคัญ และเพ่ิมกิจกรรม
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการส ารวจโรคหรือเชื้อ
โรคในสัตว์ธรรมชาติชนิดอ่ืน  ๆ เช่น ลิง 
ค้างคาว กลุ่มสัตว์กินเนื้อ กลุ่มสัตว์กีบ กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ของกลางต่าง ๆ  
 การเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าที่
ส าคัญเช่น SARS, Ebola, Plague, MERS, 

West Nile encephalitis (รวมทั้ง HIV/AIDS) มักมี
จุดก าเนิดและวงจรการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับ
สัตว์ป่า การมองปัญหาโรคระบาดในสัตว์ป่า 
สัตว์เลี้ยง สัตว์ปศุสัตว์ คน และสิ่งแวดล้อม
เป็น ระบบเดียวกันหรือสุขภาพหนึ่งเดียว
(One Health) จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ 
และบูรณาการกิจกรรมระหว่างภาคส่วน 

ต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม 
และการอนุรักษ์ให้ด าเนินไปในทิศทางที่
ส่งเสริมกัน      
 อย่างไรก็ตามปัจจุบันการเฝ้าระวังโรค
อุบัติใหม่และอุบัติซ้ าในสัตว์ป่ายังขาดการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและไม่
เป็นระบบที่สมบูรณ์ จึงควรพัฒนาระบบการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่
และอุบัติซ้ าในสัตว์ป่าให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาในปัจจุบัน โดยเชื่อมโยงกับปัญหา

นานาชาติ มีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับหน่วยงาน 
และสามารถเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพสัตว์
ปศุสัตว์ และระบบการเฝ้าระวังโรคด้าน
สาธารณสุขได้ แนวทางการพัฒนานี้จะเสริม
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
มีกิจกรรมและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์โรคอุบัติใหม่ของชาติและ
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของ 8 กระทรวงด้าน
สุ ข ภ า พ ห นึ่ ง เ ดี ย ว  ( One Health) ใ น
ภาพรวมจะส่งเสริมให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าในสัตว์
ป่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
และในขณะเดียวกันการอนุรักษ์ คุ้มครอง 
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ก็เป็นการรักษาทรัพยากรป่า
ไม้และสัตว์ป่า  ท าให้ระบบนิเวศมีความ
สมบูรณ์และสมดุล  
ประเด็นการพัฒนาและโจทย์ปัญหาหลัก 

 - สร้ า งความเข้ า ใ จมุมมองด้ าน
สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ความเชื่อมโยง 
สุขภาพ สัตว์ คน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์  
ให้ด าเนินไปในทิศทางที่เสริมกัน ใช้แผน
ยุทธศาสตร์ของกรม และแผนยุทธศาสตร์
โรคติดต่ออุบัติใหม่ของชาติเป็นแนวทางหลัก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตระหนักว่างานเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า
ในสัตว์ธรรมชาติสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและเป็นงานที่เกี่ยวข้อง
กับสาธารณสุข สุขภาพของคนอีกด้วย  

162 



 งานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
อุบัติ ใหม่ และอุบัติ ซ้ า ในสัตว์ ธรรมชาติ
สามารถเสริมงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่าง
เป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการสร้าง
กิจกรรมที่บูรณาการงานทั้ง 3 ด้าน คือ  1.
การเฝ้าระวังโรค 2.การสอบสวนโรค และ 3.
การวิจัยทางระบาดวิทยาและการวิจัยสัตว์ป่า  
 - เสริมสร้ าง ความสามารถการ
วินิจฉัยโรคในสัตว์ธรรมชาติทางห้องปฏิบัติการ
เบื้องต้นที่จ าเป็นและการสร้างเครือข่าย
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
 - การพัฒนาบุคลากร และโครงสร้าง
การท างานที่เกื้อหนุน กิจกรรมข้างต้น อย่าง
ต่อเนื่องข้อเสนอการพัฒนาในระยะแรก 

 - การเผยแพร่แนวคิดด้านสุขภาพ
หนึ่ งเดียว (One Health) ให้เข้าใจความ
เชื่อมโยงของสุขภาพคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษใ์ห้ด าเนินไปในทิศทางที่เสริม
กัน โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ของกรม และแผน
ยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่ของชาติเป็น
แนวทางหลัก ดังนี้  
  - สื่อต่าง ๆ ของกรม และส านัก
อนุรักษ์สัตว์ป่า (และเว็บไซต์) 
  - ชี้น านโยบายโดยผู้บริหาร ผ่าน
การประชุมกรม และการประชุมผู้อ านวยการ 
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม 

  - จัดท าเอกสารและสื่อเพ่ือการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านสุขภาพหนึ่ง

เดียว (One Health) และประโยชน์การเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 

  - เปิดช่องทางการรับรายงานข่าว 
ข้อคิดเห็น จากหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชน 

  - การศึกษาทบทวนกิจกรรมการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่
และอุบัติซ้ าที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวบรวมและ
จัดท า After Action Review และการระดม
สมองเพ่ือการพัฒนาโดยจัดในรูปแบบการ
สัมมนา Workshop 

  - กิจกรรมบูรณาการด้านการเฝ้า
ระวังโรค วิชาการระบาดวิทยาและการวิจัย 

  - พัฒนาปรับปรุงการเฝ้าระวัง
โรคในสัตว์ป่าของปัจจุบันสู่ระบบการเฝ้า
ระวังเชิงเหตุการณ์ในสัตว์ธรรมชาติ (Event 

based Surveillance in Wildlife) ครอบคลุม 
รายงานการพบสัตว์ป่า สัตว์ตามธรรมชาติ
(เพ่ิมเติมจากสัตว์ปีก) ป่วย ตาย อ่อนแอ 
(จากเหตุสงสัยต่าง ๆ เช่น ป่วยเป็นโรค
ร้ายแรง ถูกล่า ขาดอาหาร) หรือ พบซาก 
การอพยพของสัตว์ชนิดใหม่เข้าพ้ืนที่ (หรือ
บุกรุก) รายงานการเปลี่ยนแปลงนิเวศวิทยา
ที่ส าคัญ เช่น ไฟป่า ภาวะแล้ง น้ าท่วม เป็น
ต้น ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์จะไม่เน้นการ
เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ
เก็บตัวอย่างควรท าเมื่อมขี้อบ่งชี้ที่สมควรเก็บ
ตัวอย่างส่ งตรวจและเก็บตัวย่างในการ
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สอบสวนการระบาดเท่านั้น การเฝ้าระวังเชิง
เหตุการณ์ในสัตว์ธรรมชาติในระยะแรกควร
จัดท าในพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ส าคัญและขยายให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อนุรักษ์ทั่วประเทศใน
ระยะต่อไป 

  - จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
บุคลากร เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การเฝ้าระวังโรค และการสอบสวนทาง
ระบาดวิทยา 
  - พั ฒ น า คู่ มื อ  แ น ว ป ฏิ บั ติ 
ส าหรับการเฝ้าระวังเชิงเหตุการณ์ในสัตว์
ธรรมชาติ (Event based Surveillance in 

Wildlife) แบบรายงานมาตรฐาน และ 
ช่องทางรับการรายงาน    
  - จัดท าแผนที่และระดมสมอง
ก าหนดกรอบการวิจัยหลักให้สอดคล้องกับ
นโยบายกรม และแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
บูรณาการงานด้านการเฝ้าระวังโรค วิชาการ
ระบาดวิทยาและการวิจัยสัตว์ป่าให้ส่งเสริม
กัน 

ข้อเสนอการพัฒนาในระยะต่อไป 

 - การพัฒนาศูนย์ข้อมูลการเฝ้าระวัง
เชิ ง เหตุการณ์ ในสัตว์ ธรรมชาติ  (Event 

based Surveillance in Wildlife) เพ่ือการ
เตือนภัย และควบคุมโรคให้ทันเหตุการณ ์

 - อบรมเจ้าหน้าที่บุคลากร ด้านการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งข้อมูลมีทั้ง

จากการรวบรวมในพ้ืนที่ และแหล่งต่าง ๆ 
ทั้งภายในและต่างประเทศ 

 - วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จั ด ท า  Risk 

Mapping และการใช้ software ที่เหมาะสม 

 - จัดท า Protocol การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และการรักษาข้อมูล ความปลอดภัย
ของข้อมูล ชั้นและระดับการรายงาน และ
การสื่อสารความเสี่ยง 
 - การศึกษาและทบทวนประสิทธิภาพ 
ของระบบเฝ้าระวังเชิงเหตุการณ์ในสัตว์
ธรรมชาติ  
 - การขยายระบบเฝ้ าระวั ง เชิ ง
เหตุการณ์ในสัตว์ธรรมชาติให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่อนุรักษ ์

 - การเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์กับ
ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคในคน และในสัตว์ปศุ
สัตว์สัตว์เลี้ยง (Livestock and Pets) 

 - การใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคเพ่ือ
การจัดการ และจัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับ
ชนิดสัตว์เพ่ือการอนุรักษ์ 
 - การพัฒนาห้องปฏิบัติการส าหรับ
การชันสูตร ตรวจวินิจฉัย ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
โรคสัตว์ป่า และความร่วมมือกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ผลที่คาดหวังในระยะแรก 

 - มีกิจกรรมการเผยแพร่นโยบาย 
ความรู้แนวคิดการอนุรักษ์สัตว์ป่า การคุ้มครอง 
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ เชื่อมโยงกับแนวคิดด้าน
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สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) สุขภาพคน 
สัตว์ และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ 

 - เจ้าหน้าที่บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจงาน
ด้านการเฝ้าระวัง โรค การสอบสวนทาง
ระบาดวิทยา และสามารถน าไปปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพ  
 - จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน
ส าหรับการเฝ้าระวังเชิงเหตุการณ์ในสัตว์
ธรรมชาติ (Event based Surveillance in 

Wildlife) แบบรายงานมาตรฐาน และ 
ช่องทางรับการรายงาน    
 - ริ เริ่ ม  (Piloting) ระบบการเฝ้ า
ระวังเชิงเหตุการณ์ในสัตว์ธรรมชาติ (Event 

based Surveillance in Wildlife) ครอบคลุม
รายงาน การพบสัตว์ป่า สัตว์ตามธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่เป้าหมาย         

                     

165 



SMART NATION … บทเรียนจากการเรียนรู้จากประเทศสิงคโปร์ 
 

เสาวลักษณ์ บุญเอี่ยม   
นักวิชาการภาษีช านาญการ  

กรมสรรพากร 

 

 สิ งคโปร์ เป็นประเทศที่ มี แนวคิ ด
นโยบายที่จะท าให้เป็น Smart Nation โดย
ผลักดันให้ประเทศสามารถมีความแข่งขัน
ทางด้านเศรษฐกิจระดับโลกและมีความน่า
อยู่  เนื่องจากความเป็นมาของประเทศนี้  
เป็นประเทศที่แต่เดิมไม่ได้มีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติมากมายนัก รวมถึงมีขนาดค่อนข้าง
เล็ก ส่งผลท าให้รัฐบาลต้องท าการบ้านอย่าง
หนักเพ่ือให้ประชาชนในประเทศมีที่อยู่อาศัย 
และมีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยตระหนักถึง
สุขภาพร่างกายของประชาชนเป็นหลัก 
เพราะเขาเชื่อว่าหากประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีจะสามารถผลักดัน
ให้ประเทศพัฒนาได้  
 ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศที่
ผลักดันประเทศไปสู่ Smart Nation ประกอบด้วย  
 - Nation Digital Identity : ก าหนด  
ให้ธุรกิจและประชาชนมี username และ 
password ในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานรัฐบาลทุกหน่วยงานเพียงรหัส
เดียว ทั้งนี้  เพ่ือให้การติดต่อประสานงาน        

กับหน่วยงานรัฐบาลเป็นไปด้วยความสะดวก
และปลอดภัย 

 - E-Payments : รัฐบาลมีวัตถุประสงค์ 
ที่จะสนับสนุนให้ประชาชนช าระเงินด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การช าระเงินมีรูปแบบ
ง่าย ๆ ทุกคนสามารถเข้าถึงการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์และมีความปลอดภัย 

 - Smart Nation Sensor Platform : 
เป็นการพัฒนาเซนเซอร์ เครื่องมือและระบบ
ทางเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความน่าอยู่และปลอดภัย 
ให้กับประเทศ 

 - Smart Urban Mobility : รวบรวม 
ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล  เ พ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้กับการขนส่งสาธารณะ 

 - Moments of Life : รวบรวมการ
ให้บริการของรัฐให้เป็นหนึ่งเดียว เพ่ือลดการ
ติ ด ต่ อ กั บ ห น่ ว ย ง า น รั ฐ บ า ล ห ล า ย  ๆ 
หน่วยงานที่มีความยุ่งยาก ให้มีความสะดวก
ในการติดต่อมากยิ่งข้ึน  

 นอกจากนี้ การที่รัฐบาลต้องการให้
ประเทศเป็น Smart Nation จึงเริ่มต้นด้วย
การที่เป็น Smart Government เพ่ือให้

166 



ประชาชนสามารถติดต่อกับหน่วยงานราชการ 
ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น มีระบบ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือการยื่นขอซื้ออสังหา 
ริมทรัพย์กับรัฐบาล ซึ่ งรัฐบาลสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลรายได้ของประชาชนได้จาก
ระบบฐานข้อมูลที่รัฐบาลได้มีการจัดท าขึ้นเป็น
ฐานข้อมูลเดียวที่เรียกว่า Big Data ซึ่งการมี
ฐานข้อมูลดังกล่าว ท าให้รัฐบาลสามารถน า
ข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์และก าหนดนโยบาย
ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหา  
ที่ตรงตามสาเหตุได้อย่างแท้จริง 
 การก าหนดนโยบายประเทศ 

 รัฐบาลสิงคโปร์มีวิธีการการก าหนด
นโยบาย ดังนี้  
  - การเชื่อมโยงข้อมูล รัฐบาลได้มี
การให้บริการออนไลน์แบบรวมศูนย์ โดยมี
หน่วยงานที่ชื่อว่า GovTech เป็นหน่วยงาน
ปฏิบัติการ นั่นหมายความว่า คนสิงคโปร์ทุก
คนจะได้รับการบริการออนไลน์ของรัฐบาล
ผ่านหน่วยงานรัฐที่มีชื่อว่า GovTech ผ่าน
ระบบที่มีบัญชีผู้ใช้ (user id) และรหัสผ่าน 
(password) ที่เรียกว่า Singpass จึงท าให้
ข้อมูลจากการบริการดังกล่าวสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการได้แต่ไม่ได้
หมายความว่าเจ้าหน้าที่ ราชการทุกคน
สามารถดูข้อมูลข้ามหน่วยงานได้ บุคคลที่
สามารถดู ได้คือ ผู้ตรวจราชการภายใน 
(Internal auditor หรือ Internal Spector) 

 - การจัดเก็บข้อมูล รัฐบาลจัดเก็บ
ข้อมูลแบบรวมศูนย์อยู่ทีแ่ห่งเดียว  
 - ท าความเข้าใจในข้อมูล เมื่อรัฐบาล  
มีฐานข้อมูลที่เกิดจากการท าธุรกรรมของ
ประชาชน ก็น าข้อมูลมาท าความเข้าใจและ
วิเคราะห์ อันจะท าให้ทราบถึงสถานการณ์
เศรษฐกิจและสังคม ณ เวลานั้น ๆ 

 - การจัดท านโยบาย เมื่อรัฐบาล
ทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบัน ท าให้การจัดท านโยบายมีประสิทธิภาพ 
แก้ไขปัญหาที่ตรงจุดได้  

ภาพที่ 1 กระบวนการในการจดัท านโยบายของ
ประเทศสิงคโปร ์

 

  นอกจากนี้  รัฐบาลยังเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถวิจารณ์นโยบายของรัฐบาล 

ได้ทุกเรื่อง เว้นแต่ เรื่อง ศาสนา (Religion) 
และความหลากหลายทางชนชาติ (Racism) 
เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศ          
ที่มีความหลากหลายทางชนชาติและศาสนา 
 ส าหรับหน่วยงานส าคัญที่จะเป็นผู้
ผลักดันให้ประเทศสิงคโปร์เป็น Smart Nation ได้ 
คือ หน่วยงานเทคโนโลยีภาครัฐ (The Government 

Technology Agency) หรือ GovTech เป็นองค์กร 
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ อยู่ภายใต้การก ากับของ
ส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงาน

167 



ภาคปฏิบัติ เพ่ือเปลี่ยนแปลงการให้บริการ 
ภาครัฐสู่ระบบดิจิทัล นอกจากนี้ GovTech 

ยังช่วยสร้างงานให้ด าเนินต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแบ่งปันข้อมูล ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ data.gov.sg และร่วมกับธนาคาร
สิ งคโปร์ ในการส่ งเสริ มธุ รกรรมการเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ (E–payments) 
 จุดมุ่งหมายและแนวคิดในการ
พัฒนาประเทศ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศด้วย 2 H 

 

  หลังจากที่ประเทศมีความพร้อมใน
การมีฐานข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ือจัดท า
นโยบายของประเทศแล้ว ประกอบกับ
ประชากรของประเทศสิงคโปร์จะกลายเป็น
สังคมผู้ สู งอายุ  (Aging Society)  รัฐบาล
สิงคโปร์จึงเน้นการพัฒนาคนในประเทศเป็น
หลัก โดยได้จัดท านโยบายเน้นการพัฒนา
ภายในประเทศด้วย 2 H คือ Health เสริมสร้าง 
ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ 
Happiness ให้ประชาชนอยู่ในประเทศอย่าง

มีความสุข เพราะรัฐบาลเชื่อว่าถ้าประชาชน
มีสุขภาพดี ก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการให้เงิน
ช่วยเหลือทางด้านสุขภาพ ขณะเดียวกันก็ยัง
สามารถท างานสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ท า
ให้รัฐบาลไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการ 
แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย และท้ายที่สุดเมื่อประชาชน
สามารถท างานมีรายได้เป็นของตนเองก็มี
หน้าที่เสียภาษีให้แก่สังคม ส่งผลท าให้รัฐบาล
มีรายได้จากประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 
อันมีส่วนช่วยในการลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 นอกจากนี้รัฐบาลมองว่าการออมเป็น
สิ่งส าคัญ เพราะการออมก่อให้เกิดดอกผลที่
สามารถน ามาพัฒนาประเทศเพ่ือสนองความ
ต้องการของคนในชาติรุ่นต่อ ๆ ไปได้ และ
ประชาชนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการเสียภาษี และรัฐบาลไม่ควรกู้ยืมเงิน
เพ่ือมาพัฒนาประเทศชาติ เพราะการกู้ยืมจะ
ส่งผลกระทบต่อรายจ่ายของคนรุ่นต่อไป 

  ตัวอย่างวิธีการในการพัฒนาประเทศ
ด้วย 2 H  

 รัฐบาลสิงคโปร์ได้มีนโยบายในการ
พัฒนาประชากรในประเทศให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและมีความสุขของประเทศ
สิงคโปร์ ตัวอย่างเช่น  
 - สนับสนุนให้ประชาชนใช้รถโดยสาร
สาธารณะ  
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 รัฐบาลสิงคโปร์ตระหนักถึงการแก้ไข
ปัญหาจราจรที่ติดขัด โดยเชื่อว่าการสร้าง
ถนนเพ่ิมไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง จึง
น ามาสู่นโยบายสนับสนุนให้ประชาชนใช้รถ
โดยสารสาธารณะ แต่ด้ วยความที่ เป็น
ประเทศที่มีฝนตกอยู่ตลอดทั้งปี หากจะให้
ประชาชนใช้รถโดยสารสาธารณะ ต้องคิด
วิธีการในการอ านวยความสะดวกในการใช้รถ
โดยสารสาธารณะให้ประชาชนไม่ล าบากใน
การเดินทาง รัฐบาลจึงสร้างหลังคาเชื่อม
ตั้ งแต่ป้ ายรถโดยสารประจ าทางไปยั ง
รถไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ก าหนด
เขต Central Business District หรือ CBD 
ซึ่งเป็นเขตใจกลางธุรกิจ มีแนวโน้มที่จะเกิด
ปัญหาการจราจรติดขัดมากที่สุด รัฐบาลจึง
ได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาการจราจร โดยเก็บค่า
ผ่านทางส าหรับรถยนต์ที่วิ่งผ่านถนนดังกล่าว 
ซึ่งจะสังเกตได้จากป้ายที่เขียนว่า  Electronic  

Road Pricing (ERP) โดยวิธีการเก็บค่าผ่าน
ทางคือ ในรถยนต์ทุกคันจะมีเครื่อง  In-

Vehicle Unit (IU) ติดตั้งไว้โดยจะต้องเสียบ
บัตรเงินสด เมื่อวิ่งผ่านถนนที่มีป้าย ERP 

หรือที่จอดรถอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Parking System (EPS)) เงินจะถูกหักออก
จากบัตรเงินสด วิธีการดังกล่าวเป็นการลด
เจ้าหน้าที่ในการเก็บเงินค่าผ่านทางหรือค่าที่
จอดรถไปได้อีกทางหนึ่ง    

 

 

 

 

 

 

 
 

เครื่อง  In-Vehicle Unit (IU)  
ที่มา www.lta.gov.sg 

 

 - พัฒนาประเทศให้เป็นแหล่งพ้ืนที่สี
เขียว จากประเทศที่ไม่มีทรัพยากรป่าไม้ 
หรือแหล่งน้ า สิงคโปร์จึงได้สร้างทุกอย่าง
ด้วยฝีมือของมนุษย์ โดยในปี 2030 รัฐบาล
จะสร้างสวนสาธารณะ โดยมีลักษณะเป็น
สวนสาธารณะที่ เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ  
มีระยะทางประมาณ 360 กิโลเมตร เพ่ือ
จัดสรรให้ประชาชนมีสวนสาธารณะใกล้
แหล่งที่อยู่อาศัย อีกทั้งเป็นการกระจายความ
แออัดของประชาชนไม่กระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่ง 
โดยการด าเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้การ
ด าเนินการของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งน้ า (Ministry of the environment 

and water resources) 
 ข้อเสนอ 

 การจัดท าฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ของ
ประเทศ เพ่ือก าหนดนโยบายต่าง ๆ รวมไป
ถึงการก าหนดนโยบายภาษีให้สอดคล้องกับ
สถานการณใ์นปัจจุบัน 
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 จากการที่ได้เรียนรู้จากการด าเนินงาน
ของประเทศสิงคโปร์ คือ รัฐบาลมีการจัดรวม
ฐานข้อมูลอยู่ที่แห่งเดียว ดังนั้น ท าให้การ
ท างานของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถ
ติดต่อประสานงานได้ง่ายมากขึ้น รวมไปถึง
การจัดท านโยบายสามารถถูกต้องและเหมาะสม 

ตามสถานการณ์ด้วย  หากประเทศไทย
สามารถรวมฐานข้อมูลของประชาชนได้   
จะท าให้ เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ 
อีกทั้งท าให้ทราบถึงสภาพเศรษฐกิจและ
ปัญหาของประชาชน อันเกิดมาจากการ 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางได้ 
ส่งผลท าให้การวางนโยบายของประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
 ในขณะเดียวกัน การก าหนดนโยบาย
ของประเทศไทยมักจะมีลักษณะเป็น Top-

Down บางครั้งอาจเป็นการเอ้ือประโยชน์
ให้แก่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลท าให้
เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงเหตุ ดังนั้น หาก
ประเทศมีฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ จะสามารถ 
ท าให้มีข้อมูลในการก าหนดนโยบายของ
ประเทศเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะสั้นและ
ระยะยาวได้  
 

 

 หลักการ 

 - ก าหนดให้มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 
อยู่ภายใต้การก ากับส านักนายกรัฐมนตรี  
เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
 - ปัจจุบันข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละ
หน่วยงานได้มีการรวบรวมอยู่ในฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้มีการ
เชื่อมโยงข้อมูล ดังนั้น หากสามารถน าข้อมูล
มารวมอยู่ที่แห่งเดียวกันได้ จะท าให้การ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเกิดขึ้นได้
โดยง่าย 

 - ก าหนดอ านาจหน้าที่ของบุคคล
เพ่ือเข้าถึงฐานข้อมูล โดยแต่ละหน่วยงาน
อาจเข้าถึงฐานข้อมูลได้เฉพาะในส่วนข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของตนเองเท่านั้น 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - การวางนโยบายจะมีความเหมาะสม 

มากยิ่งขึ้น เนื่องจากทราบปัญหาของประชาชน
อย่างแท้จริง จึงท าให้การแก้ปัญหาถูกต้อง
และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 - เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ  
 - รัฐบาลอาจมีรายได้เ พ่ิมมากขึ้น
จากการจัดเก็บภาษี เนื่องจากข้อมูลของ
ประชาชนส่วนใหญ่จะมีในฐานข้อมูล 
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แนวทางการรวบรวมข้อมูล Big data ส าหรับห้องปฏิบัตกิาร 

 

อัญชลี  แท่นนิล 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างก้าวกระโดด ท าให้
เกิดการผลิ ตข้อมูลข่ า วสารในปริมาณ
มหาศาลในทุก ๆ วินาที ซึ่งข้อมูลข่าวสาร
ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเปิดใน social media 

จากคนหลายพันล้านคนทั่วโลก ที่เกิดจากการ
ให้บริการของบริษัทเอกชน เช่น Facebook, 

YouTube, Google เป็นต้น รวมไปถึงข้อมูล
ที่เกิดจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ หลายหมื่น
ล้านชิ้นทั่วโลก ซึ่งสร้างความท้าทายที่จะต้อง
ท าการปรับตัวเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจาก
เทคโนโลยีขั้นสูงมีราคาถูกลงอย่างรวดเร็วจน
ท าให้ประชาชนทั่วไปมีขีดความสามารถ 

ในการประมวลผลจากข้อมูลขนาดใหญ่ที่
เรียกว่า “Big data” การวิจัยและพัฒนาที่
เกี่ยวเนื่องกับ Big data จึงเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งจะท าให้เกิดการเพ่ิมศักยภาพ 

ในหลายภาคส่ วนที่ รั ฐ มี อ านาจหน้ าที่
รับผิดชอบหลัก อาทิเช่น ด้านสุขภาพ ด้าน
ความปลอดภัยของอาหาร (food security)  
ด้านระบบคมนาคมอัจฉริยะ ( intelligent 

transport systems) และด้านเมืองอัจฉริยะ 

(smart cities) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้
ความรู้ที่ซ่อนอยู่ เช่น ข้อมูลสภาพอากาศจาก
เครื่องมือตรวจวัดจ านวนมาก ทั้งดาวเทียม เรดาร์ 
ทุ่นน้ าในมหาสมุทรการวิเคราะห์ประมวลผล
จากข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลให้สามารถ
พยากรณ์อากาศได้อย่างแม่นย า สามารถท า
แผนตอบโต้สภาวะฉุกเฉินได้ทันที แม้กระทั่ง
ท าให้เกิดพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ 
ที่ เหมาะสมตรงความต้องการของผู้ ใช้  
ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมุ่งเน้นบทบาทในการสนับสนุน 
ส่งเสริม ก ากับดูแลการจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data)  
โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ได้ด าเนินการขับเคลื่อนเรื่องการ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop 

Service) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data 

Center) โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และ
ทางกระทรวงดังกล่าวรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ

171 



ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้
ประโยชน์ Big Data โดยมีตัวอย่างการใช้
งาน Big data จากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 
เช่น Tourism Intelligence Center ของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลังข้อมูล
น้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ  ของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) Health Data Center 

กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย
ก าลังมีการผลักดันด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูล (Big data) ให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อประชาชนทุกคน   
 จากการที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรม
ระยะสั้น ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น สามารถ
สรุปได้ว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีคุณภาพ
ชีวิตสูง เป็นศูนย์กลางทางพาณิชย์ ทางการเงิน 
และเมืองท่าที่ส าคัญของโลกแห่งหนึ่ง อีกทั้ง
ยังมีความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนา โดย
สิงคโปร์มีการวางแผนนโยบายเพ่ือวางรากฐาน
ระบบสื่อสารและสารสนเทศของประเทศ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมที่
ทันสมัย พร้อมกับให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพลเมืองใน
ด้านเทคโนโลยี แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญใน
การพัฒนาบุคลากรพร้อม ๆ กับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เ พ่ิมขึ้น เรื่ อย ๆ  ประชาชนชาว 

สิงคโปร์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้
เข้าสู่ ยุคดิจิทัล โดยมีเทคโนโลยีด้าน IT  

มาคอยช่วยเหลือและสนับสนุน ประเทศ
สิงคโปร์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นที่จะ
เ ป็ น  “ Smart Nation”  ด้ ว ย ก า ร น า
นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น Internet of thing 

เข้าสู่การด าเนินชีวิตของชาวสิงคโปร์ เพื่อให้
คนที่อยู่ในสิงคโปร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย
อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่เชื่อมต่อ
ทุกคน ทุกสิ่ง และทุกเวลาผ่านการน าระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่
ทันสมัยมาใช้เชื่อมโยงทุก ๆ อย่าง สร้าง
สังคมให้น่าอยู่และปลอดภัย พร้อมทั้งสร้าง
โอกาสงาน โอกาสทางธุรกิจและส่งเสริม
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และจากการ
สังเกต พบว่า ประเทศสิงคโปร์จะมีการน าน
วัตกรมและ เทคโนโลยี สมั ย ใหม่น ามา
เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต อันได้แก่ การบริการ
ด้านคมนาคม, บริการด้านสาธารณสุข บริการด้าน
การด าเนินชีวิต และบริการดิจิทัล เป็นต้น 

 - ด้านคมนาคม (Smart Transportation) 
มีการติดตั้งระบบ Electric Road Pricing 

(ERP) ซึ่งเป็นระบบบริหารการจัดการความ
แออัดส าหรับช่วยลดปริมาณการจราจรและ
ช่วยให้ใช้เส้นทางบนถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด มีการพัฒนาแอพพลิเคชัน Beeline  

ซึ่งเป็นบริการรถโดยสารสาธารณะ ที่ท าให้
การเดินทางไปยัง ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
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ผ่านการค านวณเส้นทางโดยใช้ Data Analytics 

และตามติดต าแหน่งของรถโดยสารผ่าน
ระบบ GPS  

 - ด้านสาธารณสุข (Smart Healthcare)  
มีความมุ่งมั่นเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้กับ
ผู้ป่วยด้วยการน าเซ็นเซอร์ขนาดเล็กมาแปะ
ไว้ที่ผิวหนังเพ่ือคอยตรวจสอบชีพจร อุณหภูมิ 
ของร่างกาย ความชื้นแล้วส่งข้อมูลกลับมายัง
โรงพยาบาล ระบบดูแลสุขภาพระยะไกล 
(Telehealth)  ที่ ช่ ว ย ให้ ผู้ ป่ ว ย ส ามา ร ถ
ตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นของตนเองแล้ว
ส่งกลับไปยังทีมแพทย์ของโรงพยาบาลโดย
อัตโนมัติ ซึ่งทีมแพทย์จะให้ค าแนะน าต่าง ๆ 
กลับมาได้ทันที Health Kiosk เครื่องตรวจ
ร่างกาย เช่น เจาะเลือด วัดอุณหภูมิ วัดความดัน 
ด้วยตนเองเบื้องต้น ส าหรับเป็นข้อมูลก่อน
พบแพทย ์

 -  ด้านการด าเนินชีวิต (Smart Urban) 
ด้วยการน าเทคโนโลยีด้าน IT เข้ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น และเป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น ที่เรียกว่า 
“Smart Community” เช่น Smart Home, 

Smart Lightning, Smart Dustbin เข้ามาใช้ 
เพ่ือช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีชีวิตที่สะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น รวมถึงมีระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ 
ส าหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นกับ
ญาติผู้ใหญ่ มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อ
ว่า “My Responder” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น

ส าหรับช่วยชีวิต โดยเมื่อพบคนล้ม คนรอบ
ข้ างสามารถกดแอปพลิ เคชั นดั งกล่ า ว 

เพ่ือเรียกหน่วยกู้ชีพ ซึ่งจะมาทันทีภายใน 10 นาท ี
รวมถึงจะมีข้อมูลบอกพิกัดและค าแนะน าในการ
ใช้เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 -  ด้านดิจิทัล (Smart Nation Platform) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดิจิทัลทั่วทั้งเกาะ 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์และใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่น 
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชาวสิงคโปร์ นอกจากนี้ รัฐบาล
เองก็มีการจัดโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนชาวสิงคโปร์เรียนรู้ เทคโนโลยี 
ด้าน IT ตั้งแต่เด็ก เช่น IDA Hive and Technology 

Associates Program โดยสอนเนื้อหาตั้งแต่
การพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึก และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บ้านเมือง 
มีความปลอดภัยเนื่องจากมีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดทุกซอกทุกมุมและกล้องวงจรปิดนั้น 
มีการดูแลบ ารุงรักษาระบบท าให้สามารถ in 

service use ได้ตลอดเวลา มีเป้าหมายที่จะ
ท าให้ประเทศกลายเป็นสังคมปลอดเงินสด 
โดยมีการน าระบบ e-Payment มาใช้ให้
ครอบคลุมในทุกธุรกิจ เน้นการน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวม
ข้อมูล Open Government Data ที่ให้
ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐ 
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ แต่ถึงจะเปลี่ยนเมือง
ให้ทันสมัยด้วย IT แต่สิงคโปร์ก็ยังให้
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ความส าคัญกับ Cybersecurity ในการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีการป้องกัน
ความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของประชาชนที่มี
ระบบป้องกันที่ด ี

 จะเห็นว่า โลกก าลังเข้าสู่ในยุคดิจิทัล
มากขึ้นเรื่อย ๆ องค์กรจ าเป็นต้องมีการเตรียม
ความพร้อมที่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการท างาน การเตรียม
ความพร้อมจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการก้าวเข้าสู่
การท างานในยุคดิจิทัล ทั้งในด้านเทคโนโลยี
ในการท างาน (เครื่องมือและระบบ) และ
ด้านบุคลากร บุคลากรในองค์กรจึงเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญอย่างยิ่ง ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการ
ท างาน ดังนั้นหากองค์กรใดสามารถปรับตัว
และเตรียมความพร้อมเพ่ือให้บุคลากรมี
ความเคยชินและเชี่ยวชาญที่ สามารถใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานได้ก่อน ย่อมสร้างความได้เปรียบ
ให้แก่การด าเนินนโยบายและการท างานของ
องค์กรต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน แต่
ทว่าการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้บุคลากร
พร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลงในองค์กรนั้น
เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง จึงขอแนะน า 
ESCAPE ซึ่งเป็นแนวคิดและขั้นตอนในการ
สร้างผู้น าหรือผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (CIOs) เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายด้าน
ดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ ก่อให้ เกิดความ

เปลี่ยนแปลงแก่องค์กร โดยเน้นที่การสร้าง
แรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองค์กรมากกว่าใช้
วิธีสั่งการ และเน้นสร้างการตระหนัก รับรู้
และการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ซึ่งมี
ระยะที่เก่ียวข้อง 2 ระยะใน 6 ขั้นตอน ได้แก่  
 ระยะที่ 1: ระยะการสร้างแรงจูงใจ 
(Inspire) 3 ขั้นตอน คือ 

 1)  การสร้างภาพองค์กรที่ต้องการ
ภายหลังการเปลี่ยนแปลง (Envision) 
 2)  การร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง (Share) 
 3)  การสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่น าไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ (Compose) 
 ระยะที่ 2: ระยะการสร้างการมีส่วนร่วม 
(Engage) 3 ขั้นตอน คือ 

 4)  การสร้างแนวทางการปรับตัวที่ให้
พนักงานมีส่วนร่วม (Attract) 
 5)  การสร้างวิธีการท างานรูปแบบ
ใหม่ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Permit)  
 6)  การกระตุ้นพฤติกรรมเชิงบวกที่
สอดรับกับวิสัยทัศน์ด้านการเปลี่ยนแปลง 
(Enable) 
 เมื่อได้เข้าสู่กระบวนการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น ต้อง
เริ่มที่จะจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big 

data โดยจะเป็นการจัดเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นย าและรวดเร็ว ทั้ง
ภาพ เสียง ตัวอักษร ตัวเลข และอ่ืน ๆ ที่มี
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ความหลากหลายและมากมาย ตลอดจนเป็น
ข้อมูลที่มาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง Internet, 

Social Network, Smart phone, Tablet 

มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์และเป็น
ระบบผสานการท างานกับทรัพยากรประมวลผล 

ต่าง ๆ สามารถในการเข้าถึงข้อมูลและใช้งาน
ง่าย มีความพร้อมของข้อมูลอยู่เสมอ และมี
ขีดความสามารถในการให้บริการจะต้อง
สามารถแปรผันไปตามความต้องการใช้งาน
เสมอ ซึ่งองค์ประกอบหลักในการประมวลผล
มี 2 องค์ประกอบ คือเครื่องมือที่ช่วยในการ
วิเคราะห์ (Analytics) ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ 
ส าหรับวิ เคราะห์ เชื่อมต่อ (Tools) เทคโนโลยี 
ในการประมวลผลข้อมูล (Engine) ที่ทันสมัย 
และนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientist) ที่
มีความรอบรู้เกี่ยวกับข้อมูลแต่ละประเภท 
เข้าใจ ความสัมพันธ์ และสามารถประมวลผลข้อมูล
ได้อย่างละเอียด โดยลักษณะของ Big data 
จะแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือข้อมูลที่มี
โครงสร้าง (Structured Data) อาจเป็น
ข้อมูล Transaction ซื้อขายที่บันทึกได้จาก 
Point of Sales (POS) ข้อมูลจาก Log (การ
ใช้อินเทอร์เน็ต) ข้อมูล Banking (การท า
ธุ รกรรมทางการเงิน )  ข้อมูล  Financial 

Stock Market (ตลาดหุ้น) ข้อมูลการใช้งาน
โทรศัพท์ ข้อมูลจาก Sensor (ต าแหน่ง) เป็น
ต้น  อีกแบบคือข้อมูลที่ ไม่มี โครงสร้ าง 
(Unstructured Data) ก็พวกข้อมูล Text 

ที่มาจาก Twitter หรือ Facebook ข้อมูล 
Email ข้อมูลสอบถามหรือร้องเรียนจาก 
Call Center ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลข่าว หรือ
แม้แต่พวกไฟล์เสียง วีดีโอ จาก YouTube 

เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เหล่านี้ก็คือ Text Mining 

 ดั ง นั้ น  ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ควรต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อม
เข้าสู่โลกยุคดิจิทัล ตามวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่
การเป็นศูนย์ที่มีความเป็นเลิศในด้านการวิจัย 
พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเ พ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน ศูนย์วิ จั ยและฝึกอบรมด้าน
สิ่งแวดล้อม มีห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
เพ่ืองานวิจัยและพัฒนาวิธีการวิเ คราะห์
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม มีเครื่องมือที่ทันสมัย
ส าหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่
หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง GC-

HRMS, HPLC, GC-MS/MS, GC-MS, ICP-

OES, ICP-MS, AAS, Mercury analyzer, 

เครื่องมือวัดเสียง  เครื่องมือวัดคุณภาพ
อากาศ เป็นต้น ที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่าง
สิ่ งแวดล้อมทางด้ านอากาศและความ
สั่นสะเทือน ด้านน้ าและน้ าเสีย ด้านสารพิษ
และสารตกค้างยาวนาน ด้านไดออกซิน 
(Dioxin)  เป็นต้น  ซึ่ ง จะท า ให้มี ข้ อมูลที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม 
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งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และสารที่อุบัติขึ้นใหม่ต่าง ๆ รวมไปถึงการ
พัฒนาวิธีทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ที่ต้อง
น าไปใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการ
ป้องกันมลพิษ รวมไปถึงการน าข้อมูลไปใช้ใน
กา รตั ด สิ น ใ จ เ พ่ื อก าหนดแนว ท า งค่ า
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม หากแต่ระบบ
ภายในห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ด้านสิ่งแวดล้อม ยังคงมีรูปแบบการจัดการ
ระบบห้องปฏิบัติการแบบดั้ ง เดิม (The 

traditional laboratory) คือทุกระบบหรือ
ทุกเครื่องมือหรือในแต่ละพารามิเตอร์ที่ท า
การวิเคราะห์นั้น จะมีระบบฐานข้อมูลที่เป็น
ของตนเอง (Stand-alone database) ที่มี
การท างานร่วมกันเพียงเล็กน้อย หรือแทบไม่
มีการเชื่อมโยงเลย การบันทึกข้อมูลจะเป็น
โลกแห่งกระดาษและโปรแกรม Excel ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับยุคสมัยดิ จิทั ลที่ ต้ อ งการ
ห้องปฏิบัติการแบบ “Smart labs” เป็น
ห้องปฏิบัติการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่มี
โครงสร้างและไม่มีโครงร้างได้ทั้งหมดและทั่ง
ถึง ข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ สามารถสอบกลับข้อมูลได้ 
สามารถน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ทันที 
มีความยืดหยุ่นของข้อมูลสูง รวมถึงการสตรีม
ข้อมูลแบบ Real-Time ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
เชิงท านายหรือคาดการณ์และสามารถสั่งการ

หรือแนะน าได้ เบื้องต้น เช่น ข้อมูลการ
ทดสอบคุณภาพน้ ามีค่าเกินมาตรฐาน เมื่อได้
ข้อมูลมาจากห้องปฏิบัติการแล้ว ระบบจะ
สามารถแจ้งเตือน หรือน าไปสู่การจัดท าเป็น
แผนตอบโต้สภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดมลภาวะที่
รุนแรงขึน้ได้ เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากห้องปฏิบัติการ
จ าเป็นต้องพร้อมใช้งาน มีการแปลงรูปแบบ
ข้อมูล (น าเข้า/ส่งออก) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  
 การจัดท ามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศ
ห้องปฏิบัติการ เป็นกระบวนการเริ่มต้นใน
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ของ
ห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ที่ต้องรับมือกับ
แหล่งข้อมูลจ านวนมาก ที่มาจากเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่มีความหลากหลายของชนิด
ข้อมูล  อาทิ เ ช่น  กราฟของเครื่ อง  pH, 

Thermogravimetry, Chromatography, mass 

spectroscopy, HPLC-MS, GC-MS-MS, NMR,  

Cell counter เป็นต้น ความหลากหลายที่มา
ของบริษัท (Vendor)  ที่ต่างก็จดลิขสิทธิ์
ความสามารถเฉพาะของเครื่องมือรวมถึง
ลิขสิทธิ์ของ software ที่ ประมวลผลข้อมูล 
ความหลากหลายของแหล่งข้อมูลภายนอกที่
มีการอ้างอิงที่แตกต่างกัน หรือแม้กระทั่ง
ข้อมูลการวิเคราะห์ที่ถูกจ ากัดหรือไม่สมบูรณ์
ต่าง ๆ ความซับซ้อนของข้อมูลเหล่านี้เป็น
ข้อมูลที่เข้าถึงได้ยาก  
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 จากรูปด้านบนจะเห็นว่า ที่มาของ
ข้อมูลวิทยาศาสตร์  (Data sciences)  มี
มากมายหลายรูปแบบหรือหลาย format 

รวมถึงกระบวนการวิ เคราะห์ตัวอย่างมี
มากมายหลายวิธีเช่นเดียวกัน การจัดการ
ข้อมูลจึงควรจัดการข้อมูลโดยจัดให้รูปแบบ
นั้นเป็นรูปแบบมาตรฐานที่สามารถรวบรวม
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต้องมีการ
ก าหนดค านิ ย ามมาตรฐ าน  (Standard 

definition) เพ่ือให้น าไปจัดการข้อมูลในเรื่อง
วิธีทดสอบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้งาน 
อุปกรณ์และสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ในกราฟ
ทดสอบ รวมไปถึงผลการทดสอบ ซึ่งจะ
แบ่งแยกประเภทตามค านิยามที่ได้ก าหนดไว้
จนข้อมูลที่ได้สามารถแบ่งเป็นเอกลักษณ์ 
(Entity) ซึ่งข้อมูลวิทยาศาสตร์นั้นเป็นข้อมูล
ที่รวมกันระหว่าง พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
(Statistics) และพ้ืนฐานทางตรรกวิทยา (Semantic) 
นั่นคือ conceptual + computational สิ่งที่ได้

จากกระบวนการนั้นจะเป็น Data Science 

ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกเพ่ือใช้ท าความเข้าใจ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ให้ลึกซึ้งขึ้น ทักษะที่ 
Data science ต้องใช้ประกอบคือ การ
สรุปผลสถิติ การน าเสนอข้อมูลอย่างเป็น
รูปธรรม การออกแบบการทดลองเพ่ือพิสูจน์
ข้อมูล การเข้าใจความรู้เฉพาะทาง และการสื่อสาร 
จะเห็นว่าการท างานของ Data science ต้องอาศัย
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน 

นั้น ๆ (Domain expertise) เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย 
“Smart labs” ในอนาคตนั้น คาดว่าข้อมูลต้อง
เป็นข้อมูลแบบบูรณาการ (Integrated data) ข้อมูล
ที่เข้าถึงได้ง่าย (sharable data) การประยุกต์ใช้
ข้อมูลที่สามารถยืดหยุ่นได้สูง (scalability) 
การแสดงถึงแนวคิด (conceptual representation) 
แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ขั้ น สู ง  ( advanced 

analytics)  นอกเหนือจากข้อมูลเชิงลึก
ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีข้อมูลการ
จัดการบริหารทรัพยากรภายในห้องปฏิบัติการ 
อีกเป็นจ านวนมากที่ต้องน ามาวิเคราะห์ใน
เชิงความคุ้มค่า นั่นคือ ข้อมูลด้านการใช้น้ า 
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
การใช้ไฟฟ้าของระบบ Ventilation การใช้
ไฟฟ้าในการจัดเก็บตัวอย่างและสารเคมี 
ข้อมูลการใช้สารมาตรฐานและสารเคมีใน
วิธีการทดสอบ ข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในบ ารุงรักษา/
ซ่ อ ม / เ ป ลี่ ย น อ ะ ไ ห ล่ ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ
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วิทยาศาสตร์  ข้อมูลด้านบุคลากร ฯลฯ   
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องมีการเชื่อมโยงของชุด
ข้อมูล ต้องมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
หรือ update ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นประโยชน์และ
สามารถน าไปวิเคราะห์ถึงความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี ประชาชนรับรู้
ถึงที่มาที่ไปของข้อมูลอย่างเห็นได้ชัด รวมถึง
เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ผู้บริหารได้อีกด้วย  
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