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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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การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของสงิคโปร์ 
 

      กนก  หมอกมืด 

     นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  

 ปัจจุบันนี้ สิงคโปร์ได้รับการยอมรับว่า
เป็นจุดศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งสิงคโปร์ได้พัฒนา
อุตสาหกรรมหลายชนิดได้อย่างตรงจุด  
จนเป็นผู้น าในหลายสาขา เช่น อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรม 

ชีวการแพทย์ ยกตัวอย่างเช่น ร้อยละ 10 
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของโลก ผลิต 
ประกอบและทดสอบที่สิงคโปร์ การผลิต
อุตสาหกรรมยารักษาโรคเป็นอันดับที่ 5 ของโลก 
เกาะจูร่งของสิงคโปร์ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง
พลังงานและเคมีภัณฑ์ที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่
อันดับที่ 5 ของโลกในการกลั่นน้ ามัน และ
สิงคโปร์อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลกในการ
ส่ งออกเคมีภัณฑ์  ซึ่ งมู ลค่าผลผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 20 ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ของสิงคโปร์  เป็นเสาหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 ด้วยลักษณะอุตสาหกรรมสิงคโปร์ที่
เป็นวิศวกรรมขั้นสูงและมีความสามารถใน

การพัฒนานวัตกรรมนั้น ส่งผลให้สิงคโปร์อยู่
ในอันดับที่  5 ของโลกในด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมมูลค่าสูงในปี ค.ศ. 2017 และ 

ยังเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับที่ 4 ของโลก
ในการส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีขั้นสูงรอง
จาก จีน อเมริกา และเยอรมันนีอีกด้วย  
ซึ่งผลศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาทางด้าน
เศรษฐกิจคาดการณ์ว่า การเปลี่ยนแปลงไปสู่
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของอุตสาหกรรมสิงคโปร์ 
จะท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้นอีก 36 พันล้านดอลลาร์
สิงคโปร์ ผลิตภาพของแรงงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
30 และสามารถสร้างงานกว่า 22,000 ต าแหน่ง 
ในสิงคโปร์ภายในปี ค.ศ. 2024 ซึ่ งการเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ยังเป็นการเพ่ิมโอกาสของ
สิงคโปร์ในการขยับอันดับความก้าวหน้าของ
อุตสาหกรรมระดับโลกเพ่ิมมาก ซึ่งหากมองปัจจัย
ด้านต่าง ๆ ของสิงคโปร์แล้ว ทั้ งทางด้าน
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม แรงงาน
ที่มีทักษะสูง ส่งผลให้สิงคโปร์อยู่ในหนึ่งของ
ประเทศที่ เป็นที่น่าลงทุนและพัฒนากลยุทธ์ 
ด้านอุตสาหกรรม 4.0 เป็นอย่างยิ่ง 

1 



 

 

 ส าหรับภาครัฐของสิงคโปร์ ที่น าโดย
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเป็นส่วนที่
มีหน้าที่หลักในการดูแลภาคอุตสาหกรรม
ของสิงคโปร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะน าพาสิงคโปร์ 
ให้เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ 
สร้างผู้ประกอบการระดับโลก โดดเด่นด้าน
นวัตกรรมและสร้าง SMEs ที่มีประสิทธิภาพ 
สิงคโปร์จะสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่ดีต่อ
เอ้ือต่อการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการในการ
เข้าถึงโอกาสที่หลากหลาย และสร้างงาน
ให้กับแรงงานในทุกระดับ โดยมีพันธกิจใน
การสร้างงานที่ดีให้กับคนสิงคโปร์จากการ
ขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจในการใช้พ้ืนที่ 
ก าลังแรงงานและพลังงานอย่างยั่งยืน สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างการลงทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ กระทรวง
การค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์เน้นการ
สนับสนุนผู้ประกอบการใน 2 ด้านหลัก คือ 
การเพ่ิมผลผลิตและการสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมที่เป็นไปได้ ซึ่งทุกอย่างนี้ก็เป็น
เพราะความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชาวสิงคโปร์ อีกทั้งกระทรวงฯ ยังยึด
คุณค่า 5 ข้อเป็นหลักในการท างานคือ สร้าง
คุณค่าให้กับประชาชน ให้บริการอย่าง
ซื่อตรง ร่ วมมือกับผู้ เกี่ ยวข้อง ส่ ง เสริม 

การพัฒนานวัตกรรม และมุ่งมั่นเพ่ือความ
เป็นเลิศ 

 ในการส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ของประเทศสิงคโปร์นั้น มีความน่าสนใจที่จะ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของไทยด้วยเช่นกัน 
ซึ่งแนวคิดภาครัฐสิงคโปร์ใช้ในการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
คื อ  Think Big, Start small, Act Fast  

โดยที่  Think Big คือ การคิดใหญ่ คิดรอบด้าน  
ก้าวข้ามปัญหา มองปัญหาในหลากหลายมิติ 
Perspective View หรือ Helicopter View 

เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด และ
มองผลกระทบในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ส่วน 
Start Small คือ การเริ่มด าเนินการในขอบเขต
เล็ก ๆ โดยมุ่งให้เกิดความส าเร็จ ซึ่งจะส่งผล
ให้เป็นตัวอย่างในการเริ่มในขั้นต่อไป และ 

Act Fast ขั้นตอนการด าเนินการทุกอย่าง
ต้องรวดเร็ว เพราะว่า ปัญหาจะเปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา หากช้าจะท าให้สถานการณ์
เปลี่ยน และการพัฒนาไม่ตรงจุด ท าให้การ
ด าเนินการที่ท ามาสูญเปล่า 
 เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนทั้ง 3 อย่าง 
นี้แล้ว ก็จะท าให้การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนา
สามารถส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะท าให้ 
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ัน (Believe) ในการ
ท างานของภาครัฐ ซึ่งจะท าให้เกิดความร่วมมือ 

เป็นอย่างดี เข้าใจถึงเหตุผลในการท างานของ
ราชการ และก็จะส่งผลให้ภาครัฐเกิดความ
มั่นใจ (Confident) ในการท างาน ซึ่งเมื่อ
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สามารถแก้ปัญหา และพัฒนาอย่างนี้มากขึ้น
เรื่อย ๆ ก็จะยิ่งท าให้เกิดความไว้วางใจ (Trust)  
ซึ่งกันและกัน เมื่อรัฐบาลออกมาตรการใด ๆ 
ออกมาก็จะไม่เกิดการต่อต้านจากภาคประชาชน 
เนื่องจากทั้งสองฝ่ายไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
โดยตัวอย่างของความส าเร็จของ Think Big, 

Start small, Act Fast คือ   Biopolis เมือง
แห่งการวิจัยและพัฒนาด้าน Bio-Medical  

(ชีวภาพทางการแพทย์ : ยา, ยาปฏิชีวนะ)  
ที่ประสบความส าเร็จอย่างยิ่งของสิงคโปร์ 
เนื่องจากสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ  
ไม่มีแหล่งต้นน้ า พ้ืนที่น้อย สิ่งที่จะท าให้อยู่
รอดได้ คือ การค้าขาย แต่จะค้าขายอะไร  
ในเมื่อมีข้อจ ากัดมากมาย ดังนั้น รัฐบาล
สิงคโปร์ จึง Think Big ด้วยการที่จะสร้าง
เมืองแห่งการวิจัยทางการแพทย์เพ่ือสร้าง
ความเจริญให้กับทางเศรษฐกิจ เพราะ 
วิทยาศาสตร์ ยา การวิจัยทางสุขภาพ คือสิ่ง
ที่มีคุณค่าสูง (High Value) เพ่ือจ าหน่าย
ผลการวิจัยไปทั่วโลก เกิดการขับเคลื่อน
มูลค่าทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์อย่างรวดเร็ว  
 ซึ่งแต่เดิมสิงคโปร์ได้พัฒนาด้านการ
วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่บ้างแล้ว 
รัฐบาลจึงได้มีแนวคิดในการสร้างเมืองแห่ง
การวิจัยทางด้านการแพทย์ เพ่ือสร้างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์อีกทั้ง
ยังสร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย 
ดังนั้นในปี ค.ศ. 2003 จึงได้จัดตั้ง Biopolis 

anchors the development of the entire  

chain of BMS activities เพ่ื อวิ จั ยและพัฒนา 
ด้านการแพทย์อย่างจริงจั ง โดยในตอน
เริ่มต้นได้ดึงดูดนักวิจัยสถาบันที่มีชื่อเสียง
จากทั่วโลกมาเป็นนักวิจัยของ Biopolis และ
เริ่มวิจัยในขอบเขตที่ส าคัญเพียง 7 ด้าน  
ในการ Start Small คือ NeuroSciecnce, 

Oncology, Diabetes, Clinical Research 

Flagship, Disease, Heart Failure, Othalmology 

ซึ่งจะสังเกตได้ว่า สิงคโปร์ ใช้วิธีดึงนักวิจัยที่
มีชื่อเสียงจากทั่วโลก มาสร้างผลงาน สร้าง
มูลค่าให้กับประเทศ ซึ่งเป็นการลงทุนที่หวัง
ผลส าเร็จอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น 
มากกว่าที่จะส่งนักศึกษาของสิงค โปร์ไป
ศึกษายังต่างประเทศแล้วกลับมาเป็นนักวิจัย 
ซึ่งสิ่งที่ดึงดูดนักวิจัยชั้นน าเหล่านั้นคือ ที่พัก
อาศัยที่สะดวกสบาย การดูแลสมาชิกครอบครัวที่
น ามาด้วยอย่างดี  
 Act Fast หลั งจากที่ วางแผนในปี 
ค.ศ. 2001 นั้น แค่เพียง 2 ปีจากนั้นคือ ปี 
ค.ศ. 2003 สามารถสร้างอาคารสถานที่ 
เครื่องมืออุปกรณ์เสร็จอย่างรวดเร็ว และเปิด
ด าเนินการวิจัยใน Phase แรก ซึ่งประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างมาก สร้างมูลค่าจาก
งานวิจัย ต่อยอดสู่ อุตสาหกรรมการผลิต 

ทั่วโลก และเมื่อปี ค.ศ. 2015 มีมูลค่าการ
ลงทุนของรัฐบาลในการวิจัย 932 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์ มีมูลค่าการลงทุนของธุรกิจในการ
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วิจัย 574 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เกิดการจ้าง
งานในการวิจัยและพัฒนา 5,427 ต าแหน่ง 
เกิดมูลค่า เพ่ิมในการน างานวิจัยไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ 29.4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์  
คิดเป็น 5.25%ของ GDP และเกิดการจ้างงาน 

ในอุตสาหกรรมการผลิต 15,700 ต าแหน่ง 
 การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ของสิงคโปร์ นั้นได้มีการเตรียมการอย่าง
เข้มข้น เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.2017 ที่มีการศึกษา
และร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 
พลังงาน และกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณูปโภค
ที่ตั้งเป้าหมายจะสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรม 
4.0 อย่างเต็มรูปแบบในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งบริษัท
เหล่านี้เชื่อว่า อุตสาหกรรม 4.0 จะสามารถ
ผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ผลประกอบการดีขึ้น  แต่อย่างไร ก็ตาม  
การ เข้ ามาของ อุตสาหกรรม  4 . 0  นั้ น  
ด้วยความแตกต่างกันของแต่ละบริษัท  
ทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติ 
ต่างยังสงสัยในแนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0 
และคุณค่าที่จะได้รับ ซึ่งบริษัท เหล่านี้ต่าง 
ตั้งค าถามเช่น อุตสาหกรรม 4.0 คืออะไร 
และบริษัทจะได้ประโยชน์อะไร หากจะ
ด าเนินการจะเริ่มต้นจากจุดไหน ขณะนี้
บริษัทอยู่ ในจุดใด และอุตสาหกรรม 4.0  
จะสร้างโอกาสได้อย่างไร ซึ่งค าถามเหล่านี้ยัง
ต้องการค าตอบ 

 ดังนั้น สิงคโปร์จึงจัดท าดัชนีชี้วัดความ
พร้อมอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Industry 

Readiness Index) ขึ้นเพ่ือพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งดัชนีนี้ จะเป็นการประเมิน
สถานะรายกิจการของบริษัท ที่จะบ่งบอกถึง
ขั้นตอนในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุม
ใน 3 ด้านหลักคือ เทคโนโลยี กระบวนการ 
และการบริหารองค์กร และโดยความร่วมมือ
ของภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา ท าให้
ตัวชี้วัดนี้สามารถใช้วัดระดับความพร้อมใน
อุตสาหกรรม 4.0 ได้ทั่วโลก ไม่จ ากัดขนาด 
ประเภท และระดับความสามารถ ซึ่งจะช่วย
หาจุดที่จะต้องเริ่มต้นในการเริ่มเปลี่ยนแปลง 
สิ่งที่ต้องด าเนินการ และการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

 

 

 

 
ที่มา : Singapore Economic Development 

Board 
 

  แนวคิดและกระบวนการพัฒนา 

 จึงได้น าแนวคิดการจัดท าดัชนีชี้วัด
ความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Industry 

Readiness Index) ของสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้กับ
การเปลี่ยนแปลง SMEs ไทยสู่อุตสาหกรรม 
4.0 ด้วยโครงการประเมินศักยภาพ SMEs 
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เพ่ือการส่งเสริมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามที่ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
มีภารกิจส าคัญที่จะต้องน าพา SMEs เข้าสู่
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยโครงการสนับสนุน 
SMEs ที่ก าลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการ
ที่จะพัฒนา SMEs ได้อย่างมีประสิทธิผล 
(Effectiveness)  นั้ น จ า เป็ นจะต้ อง เป็ น 

การ พัฒนาในเรื่ องที่ ตรงหรื อใกล้ เคี ยงกับ 

ศักยภาพของ SMEs ให้มากที่สุด จึงจะเกิด
ประโยชน์กับ SMEs และคุ้มค่ากับงบประมาณ 

ที่ด าเนินการ มาจัดท าเครื่องมือประเมินศักยภาพ
ของ SMEs ก่อนการให้บริการโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนา
แก่ SMEs ที่สามารถวางแผนได้ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวในการท าให้การพัฒนา SMEs  

เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่ งมีขั้นตอน 

การด าเนินงานดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ออกแบบและทดสอบใช้
แบบประเมิน (ระยะเวลา 6 เดือน) เป็นการ
ร่วมกันออกแบบประเมินศักยภาพ SMEs  

ซึ่งประยุกต์จากดัชนีชี้วัดความพร้อมอุตสาหกรรม 
4 .0  (Smart Industry Readiness Index) 
ของสิงคโปร์ ที่ให้เหมาะสมกับการใช้งานใน
การประเมินศักยภาพของ SMEs ไทยที่
ประกอบด้ วย 5 กลุ่ มหั วข้อ คือ Production, 

Inventory, Information, Innovation แ ล ะ 
Readiness for 4.0 และแยกออกเป็น 16 
หัวข้อการประเมิน ซึ่งเกณฑ์การประเมินแต่

ละหัวข้อจะเป็นลักษณะระดับศักยภาพใน
การด าเนินการของแต่ละหัวข้อ ที่เรียงจาก
ระดับต่ า ล้าสมัย มีระบบพ้ืนฐาน น าระบบ
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ จนถึงขั้นใช้ระบบอัตโนมัติ 
และประมวลผลได้แบบ Real-time โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมายเป็น SMEs ภาคการผลิต
จ านวน 100 กิจการ เป็นผู้ทดลองใช้แบบ
ประเมินน าร่องของระยะที่ 1 และศึกษาผล
การประเมินว่า สามารถสะท้อนให้ถึงระดับ
ศักยภาพของ SMEs ในอุตสาหกรรม 4.0 ที่มี
ตัวอย่ างการแสดงผลในรูปแบบ Radar 

Chart ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 : ตัวอย่างผลการประเมนิ
ศักยภาพ SMEs ในระดับอตุสาหกรรม 4.0 

 

 ระยะที่ 2 ปรับปรุงแบบประเมินและ
เพ่ิมจ านวนเป้าหมาย (ระยะเวลา 6 เดือน) 
เป็นการปรับปรุงแบบประเมินจากการศึกษา
ในระยะที่ 1 ว่าควรปรับปรุงหัวข้อหรือเกณฑ์
การประเมินในเรื่องใดบ้าง ซึ่งหลังจาการ
ปรับปรุง จึงเริ่มประเมินกับจ านวนเป้าหมาย
ที่เพ่ิมขึ้นเป็น 240 กิจการ ครอบคลุมใน
หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือขยายผล
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การด าเนินงาน และรวบรวมข้อมูลทางสถิติ 
เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
พัฒนาทั้งในลักษณะเชิงเดี่ยวและเชิงกลุ่ม  
 ระยะที่ 3 และ ระยะที่ 4 (ระยะเวลา 
1 ปี) เป็นการพัฒนาแบบประเมินด้วยดิจิทัล
ทั้งรูปแบบ Website และ Application สร้าง 
ความสะดวกในการใช้งาน และขยายผลใน
การใช้แบบประเมินให้กับ SMEs ทั่วประเทศ  
 โครงการประเมินศักยภาพ SMEs 

เพ่ือการส่งเสริมสู่อุตสาหกรรม 4.0 นี้จะเป็น
รูปแบบที่เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ SMEs 

สามารถที่จะเริ่มต้นประเมิน การเปลี่ยนแปลง 
สู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะอยู่
ในภาคอุตสาหกรรมใด จะช่วยในการจัดการ
ภายในองค์กร และสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่ส่งเสริม ด้วยผลการประเมินที่จะ
ท าให้สร้างโอกาสในการตัดสินใจพัฒนาได้
อย่างถูกเรื่อง ถูกเวลา สามารถพัฒนากิจการ
ให้อยู่ในเส้นทางในยุคของการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนา 
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พัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม น าประเทศสิงคโปรส์ู่ Smart Nation 

 

ไกรวิน วิไลวรรณ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 บทน า 
 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
จะต้องอาศัยการตั้งเป้าหมายที่มีความชัดเจน 
ซึ่งในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศ
อาเซี ยนมี การตั้ ง เป้ าหมายการพัฒนา
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การพัฒนาประเทศ
ให้เป็น Smart Nation ของสิงคโปร์ การเร่ง
พัฒนาประเทศสู่ Vision 2020 เพ่ือการหลุดพ้น 

จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางของ
มาเลเซีย หรือประเทศไทยตั้งเป้าหมาย 

การ พัฒนาประ เทศไปสู่  Thailand 4.0  
เป็นต้น 

 อย่างไรก็ดี นโยบายการพัฒนาประเทศ 

ที่มีความโดดเด่นของกลุ่มประเทศอาเซียน 

คงหนีไม่พ้น Smart Nation ของสิงคโปร์ 
โดย Smart Nation (ประเทศอัจฉริยะ) เป็น
การพัฒนาประเทศด้วยการน าเทคโนโลยีที่
ทั นสมั ยม าช่ ว ย สนั บ สนุ น และอ า นว ย 

ความสะดวกให้กับกิจการของภาครัฐและ
ชีวิตประจ าวันของประชาชนในประเทศ 

เดิมทีสิงคโปร์เป็นเพียงเกาะเล็ก ๆ 
ที่แทบไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ เลย 

แม้แต่น้ าดื่มยั งต้องน าเข้าจากมาเลเซีย 
รวมทั้ ง ยั ง เ คยมีปัญหาทุ จ ริ ตคอรั ปชั่ น 

ติดอันดับโลก (สิงคโปร์แยกตัวออกจาก
มาเล เซี ย ในวันที่  9 สิ งหาคม พ.ศ. 2508)  
แต่ในปัจจุบันสิงคโปร์พัฒนาขึ้นมาสู่การเป็น
ประเทศเจริญแล้วที่มีความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ โดยการเป็นศูนย์กลางทางการค้า
และการเงินของภูมิภาค ซึ่ งข้อมูลจาก
ธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2559 สิงคโปร์ มี
รายได้ เฉลี่ ยต่อหัวประชากร (GPD Per 

Capita) 52,962.49 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
(ขณะที่ประเทศไทยมีรายได้ เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพียง 5,910.62 เหรียญดอลลาร์
สหรัฐ) อีกทั้งสามารถสร้างสังคมที่มีระเบียบ
วินัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และลด
การคอรัปชั่นจนเหลือน้อยที่สุดในทวีปเอเชีย 
ซึ่งจากดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ในปี พ.ศ. 2560 
สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 6 จากจ านวนประเทศ
ทั้งหมด 180 ประเทศ (ขณะที่ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 96) นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมีจุดเด่นอีก
หลายด้าน เช่น รัฐบาลสิงคโปร์ได้รับการจัด
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อันดับความน่าเชื่อถือระดับ AAA จากทุก
สถาบันไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส 
(S&P) หรือ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส หรือ 
ฟิทช์ เรทติ้งส์ การมีกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ชัดเจนท าให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจใน
สิงคโปร์ และในปี พ.ศ. 2560 สิงคโปร์ส่ง
สินค้าออกมากเป็นอันดับ 14 ของโลก ซึ่งคิด
เป็นมูลค่าการส่งออกโดยรวมประมาณ 
373.23 พันล้ านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
(ขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออก
โดยรวมประมาณ 236.69 พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ) (ข้อมูลจาก https://www.statista.com) 
โดยสินค้าส่งออกของสิงคโปร์ส่วนใหญ่เกิด
จากการลงทุนของนานาประเทศโดยเฉพาะ
สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง ซึ่งเหตุผลที่ประเทศ
เหล่านั้นเลือกลงทุนในสิงคโปร์ เนื่องจากมีการ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและ 

มีความโปร่งใสในการท าธุรกิจสูง  
 ทรัพยากรมนุษย์  คือ รากฐานที่
ยั่งยืนของประเทศ 

 เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่
จ ากัดและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่จะ
น ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ นาย ลี กวน ยู 
(Lee Kuan Yew) นายกรัฐมนตรีคนแรกของ
ประเทศสิงคโปร์ จึงมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพใน
การแข่งขันและเป็นต้นทุนในการพัฒนา
ประเทศ โดยมีนโยบายส าคัญ คือ การให้

ประชาชนได้รับความรู้จากการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยออกแบบหลักสูตรการศึกษา  
ซึ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
และคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษา
สายอาชีพ เพ่ือผลิตแรงงานที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ 
รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคัญต่อนโยบาย
การศึกษาเป็นอย่างมาก โดยจัดสรรงบประมาณ 

ด้ านการศึ กษาสู งประมาณร้อยละ 20  

ของงบประมาณภาครัฐในแต่ละปี ในช่วง
เวลาที่ผ่านมาสิงคโปร์ได้ปฏิรูปคุณภาพของ
ระบบการศึกษา มาตรฐานการเรียนการสอน
ของประเทศอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับ
ของนานาชาติด้วยจุดแข็งด้านการศึกษา 5 

ด้ า น ห ลั ก  ไ ด้ แ ก่  ( 1)  บุ ค ล า ก ร ค รู ที่ มี
คุณภาพสูง (2) การเรียนการสอน 2 ภาษา 
มุ่งเน้นวางระบบการศึกษาให้ประชาชน 

ทุกคนต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
ได้ นอกเหนือจากการใช้ภาษาจีนหรือภาษา
ทมิฬ (3) โอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียม (4) 
เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย และ (5) 
ระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น สามารถถ่ายโอน
นักเรียนระหว่างสายวิชาชีพกับสายสามัญ  
เพ่ือเพ่ิมความกระตือรือร้น ในการเรียน  
 สิ ง ค โ ป ร์ เ ป็ นป ร ะ เ ทศ ที่ มี ร ะบ บ
การศึกษาดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากผล
การประเมินคุณภาพระบบการศึกษาระดับ
นานาชาติ เช่น โครงการประเมินผลนักเรียน
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ร่วมกับนานาชาติ (Programme for International 

Student Assessment: PISA) ซึ่งเป็นการ
จัดอันดับทางการศึกษาจากการสอบ 3 วิชา 
คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน 
ในกลุ่มนักเรียนอายุ 15 ปี (ประเมินทุก 3 ปี) 
โดยปี 2558 สิงคโปร์ได้คะแนนสอบเฉลี่ย
สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกทั้ง 3 วิชา (จาก
ประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 70 ประเทศ)  
ส่วนประเทศไทยมี อันดับต่ ากว่า 50 ทั้ ง  
3 วิชา หรือโครงการศึกษาแนวโน้มการจัด
การศึ กษาคณิตศาสตร์ และวิ ทยาศาสตร์ 
ระดับนานาชาติ (Trends in International 

Mathematics and Science Study: TIMSS)  
ซึ่ งประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 
(ประเมินทุก 4 ปี) โดยปี 2558 กลุ่มนักเรียน
สิงคโปร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษา
ปี ที่  2 ได้ ค ะแนน เป็ น อันดั บ 1 ทั้ งวิ ชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (จากประเทศ 

ที่เข้าร่วมประเมิน 39 ประเทศและรัฐที่เข้า
ร่วมเปรียบเทียบ 7 รัฐ) ส่วนประเทศไทยใน
ปี 2558 เข้าร่วมการประเมินเฉพาะนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิชาวิทยาศาสตร์ได้
อั น ดั บ ที่  2 7  แ ล ะ วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
ได้อันดับที่ 26 นอกจากการศึกษาในระดับ 
พ้ืนฐานแล้ว สิงคโปร์ยังสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง

พิพิธภัณฑ์หรือห้องสมุดต่าง ๆ  เช่น พิพิธภัณฑ์
แห่งชาติสิงคโปร์ (National Museum of 

Singapore) ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ของชาติอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ประวัติการ
ก่อตั้งไปจนถึงเรื่องวัฒนธรรมประจ าชาติหรือ
หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ (National Library 

Singapore) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืนให้กับประชาชน 

 สิ ง ค โ ป ร์ เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ ป ลู ก ฝั ง
จิตส านึกและค่านิยมที่ดี ให้แก่ประชาชน
ตั้งแต่วัยเด็ก โดยมุ่งเน้น 4 พ้ืนฐานส าคัญ 
ได้แก่ (1) ความมีระเบียบวินัย (2) การเรียนรู้
ตลอดชีวิตด้วยตัวเอง เนื่องจากปัจจุบัน 
Internet สามารถท า ให้ เกิดการ เรี ยนรู้ 
ได้ตลอดเวลา (3) การท างานเป็นทีม และ 
(4) การรักและเคารพในชาติ สิงคโปร์เชื่อมั่น
ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพและจะกลายเป็นรากฐาน 

ที่แข็งแรง และพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 นอกจากนี้ จากการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ความสามารถการแข่งขันในการดึงดูด พัฒนา 
และรักษาคนเก่งทั่วโลก (Global Talent 

Competitiveness Index) ประจ าปี  พ.ศ. 
2561 สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็น
ประเทศที่มีศักยภาพในการดึงดูดและบ่ม
เพาะคนเก่ งมีพรสวรรค์ เป็นอันดับที่  2  
ของโลกรองจากสวิตเซอร์แลนด์ และถือเป็น
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อันดับที่  1 ในเอเชียติดต่อกันเป็นปีที่  5 
(สิงคโปร์เป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชื่อติด 10 

อันดับแรก) ตอกย้ าถึงระบบการศึกษาที่
แข็งแกร่งและความสามารถในการสร้าง
แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ที่ มีความ
หลากหลายของประเทศ (ขณะทีป่ระเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 70 ของโลก) ดัชนีดังกล่าว
ประเมินจากศักยภาพของ 119 ประเทศใน
การดึงดูด พัฒนา และรักษาทรัพยากรบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถไว้ ในประเทศ  
โดยประเทศที่อยู่อันดับต้น ๆ ของการจัดอันดับ 

ครั้งนี้ล้วนมีลักษณะคล้ายกันหลายประการ 
กล่าวคือ มีระบบการศึกษาที่ดี มีระเบียบ
และกฎหมาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่เอ้ือต่อการดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสูงให้ท างานในประเทศ 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อน
ประเทศ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ มี
ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้
ประชาชนสิงคโปร์สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่
ช่วยพัฒนาชาติให้เติบโตทางเศรษฐกิจได้
อย่ า ง ร วด เร็ ว  จ ากการจั ด อันดั บดั ชนี
นวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: 
GII) ซึ่งเป็นการวัดความสามารถด้านนวัตกรรม 

ของแต่ละประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2560 
สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 7 จาก 127 ประเทศ
ทั่วโลก (ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 

51) และสิงคโปร์ถือเป็นประเทศชั้นน าด้าน
นวัตกรรมอันดับ 1 ทั้งของทวีปเอเชียและใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความส าคัญ 

ต่อการสร้างชาติสู่ Smart Nation เนื่องจาก
เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจและชีวิต 
ประจ าวันมากขึ้น และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอด ผลิตภัณฑ์ทันสมัยเกิดใหม่ขึ้นเรื่อย  ๆ
สิงคโปร์เล็งเห็นโอกาสและความเสี่ยงที่มา
พร้อมกับกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
นาย ลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน 
ได้ วางแนวความคิ ดที่ จะน าเทคโนโลยี 
มาสร้ างความได้ เปรียบให้กับประเทศ  
โดยพัฒนาให้สิงคโปร์เป็น Smart Nation 

ด้วยแนวคิด Connecting everyone, everything, 

everywhere and all the time ห รื อ 
“เชื่อมต่อทุกคน ทุกสิ่ง ทุกที่ และทุกเวลา” 
ผ่านการน าระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
โทรคมนาคมทันสมัยมาใช้เชื่อมโยงทุกสิ่ง 
ทุกอย่ าง  เ พ่ือสร้ า งคุณภาพชี วิตที่ ดี แก่
ประชาชน สร้างสังคมที่ปลอดภัย และที่
ส าคัญ คือ สร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริม
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีนโยบาย Smart Nation 
สิงคโปร์ ได้วางฐานรากที่จ าเป็นไว้นานแล้ว  
โดยการวางรากฐานระบบสื่อสารและสารสนเทศ
ของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม พร้อมกับให้
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ความส าคัญต่ อ ก า ร พัฒนาอ งค์ ค ว าม รู้
ประชาชนในด้านเทคโนโลยี ท าให้สิงคโปร์
กลายเป็นประเทศที่ความเร็วของระบบและ 
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงอันดับต้น ๆ ของโลก  
เกิด Connectivity หรือระบบอินเทอร์เน็ต
เชื่อมโยงเสมือนเครือข่ายเดียวกัน และ
สิงคโปร์ยังน าเทคโนโลยีมาใช้ในทุกระบบ
ของโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ เช่น  
การขนส่งต่าง ๆ เป็นต้น 

 ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งในการ
ก้าวไปสู่  Smart Nation ของสิงคโปร์ คือ 
การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  
และสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
เช่น บริษัททางด้ านเทคโนโลยี  Apple, 

Microsoft, Google ห รื อ  IBM บ ริ ษั ท 

รถยนต์  Tesla มหาวิทยาลั ย Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) รวมไปถึง
ธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ที่ใช้เทคโนโลยี IT 

เป็นตัวขับเคลื่อน ภาคเอกชนเหล่านี้จะเป็น
ตัวแปรส าคัญในการสร้างนวัตกรรมจาก
ฐานข้อมูลมหาศาลที่ภาครัฐจัดเก็บไว้ และน า
เทคโนโลยีพร้อมข้อมูลเหล่านี้มาสร้างรายได้
ในเชิงพาณิชย์ โดยรัฐบาลสิงคโปร์พร้อม
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในทุกด้าน ทั้งเงินทุน
และวางกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการลงทุนจาก
ต่างชาติ อีกทั้งสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
ในการต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น

โครงสร้ า ง พ้ืนฐานที่ ดี ห รื อแรงงานที่ มี
ศักยภาพ  
 ส าหรับการยกระดับความทันสมัยแบ่ง
ออกเป็นหลายโครงการที่จะช่วยให้ชีวิต 

คนสิงคโปร์สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้น คือ (1) การติดตั้งเครือข่ายเทคโนโลยี
เซ็นเซอร์  ทั่ วทั้ ง เกาะสิงคโปร์  เ พ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกล้องวงจรปิดทุกตัว 
น ามาวิเคราะห์และประมวลผล เช่น สภาพ
อากาศ การจราจร การระบายน้ า ปริมาณ
น้ าฝน อาชญกรรม คิวรถแท็กซี่ ในแต่ละ
ช่ ว ง เ วลา เข้ า สู่ ร ะบบศูนย์ ข้ อมู ล กลา ง  
ซึ่งสามารถประมวลผลได้ทันทีเมื่อต้องการ
ข้อมูลในแต่ละเรื่อง และลงทุนสร้าง Platform  

เ พ่ือจั ด เก็บข้อมูลจ านวนมากเหล่ านั้ น 
นอกจากนี้ ระบบเซ็นเซอร์ยังถูกน ามาใช้ใน
ด้านสาธาณสุข เช่น การติดเซ็นเซอร์ที่แขน
ผู้ป่วยเพ่ือติดตามผลการรักษา ผู้ป่วยจึงไม่
จ าเป็นต้องไปโรงพยาบาลบ่อย ๆ (2) ระบบ
บัตรประชาชนแห่งชาติดิจิทัล (Singpass) 
โครงการนี้ก าลังด าเนินการอยู่  ประชาชน
สามารถใช้บัตรในการเข้าสู่ระบบบริการของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ทุกหน่วยงาน เช่น  
การติดต่อระบบราชการ การขออนุมัติ  
การจัดการเอกสารภาษี เป็นต้น ซึ่งสามารถ
ท าได้ในเวลาอันรวดเร็วและลดปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ
ประชาชนได้ด้วย (3) ระบบ E-Service เป็น
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ระบบที่สิงคโปร์ก าลังเร่งพัฒนา โดยเป็นการ
เชื่อมโยงระบบประกันสุภาพ ระบบธนาคาร 
หรือแม้แต่การลงคะแนนเสียงของประชาชน 
สามารถท าได้โดยใช้บัตรใบเดียว (4) เตรียม
สิงคโปร์เข้าสู่ประเทศไร้เงินสด เพ่ือลดภาระ
และการบริการที่ไม่จ าเป็นจากการถือเงินสด
และท าให้ การท าธุ รกรรมทางการเงิ น 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 บทเรียนจากสิงคโปร์สู่ประเทศไทย 

 ประเทศไทยควรศึกษาและติดตาม
การพัฒนาของสิงคโปร์เป็นประเทศตัวอย่าง 
เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยและเตรียมความพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้ การมุ่งเน้นพัฒนา
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ 
ประเทศไทยต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
คนไทยควบคู่ไปด้วย ซึ่งจากแนวคิดของ
นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ลี เซียน ลุง เคยกล่าว
ไว้ว่าสิงคโปร์จะเป็น Smart Nation ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบนั้น มิอาจขาดการมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชนได้ โดยประชาชนต้องเริ่ม
จากการพัฒนาตนเองและคนรอบข้างให้มี
องค์ความรู้ที่ จ า เป็น  หากจะน าแนวคิด
ดังกล่ าวมาประยุกต์ ใช้กับประเทศไทย
สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดย  
(1)  พัฒนาระบบการศึกษาที่กระตุ้น ให้
นักเรียน/นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์มาก

ยิ่ ง ขึ้ น  แ ละต้ อ ง เ น้ น วิ ช า คณิ ตศ าสตร์ 
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และ
ภาษาอังกฤษ (2) ยกระดับมาตรฐานการ
เรียนการสอนของครูไทย (สิงคโปร์จะลงทุน
กับการสร้างบุคลากรครูที่มีคุณภาพ โดยจะ
คัดเลือกจากผู้ที่จบการศึกษาด้วยผลการ
เรียนที่ดีที่สุด ขณะเดียวกันครูทุกคนจะต้อง
ผ่ านการอบรมจากสถาบันการศึ กษา
แห่งชาติ) (3) ส่งเสริมทัศนคติและค่านิยม
ความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม  
เ พ่ื อ พัฒนาสั งคมไทยให้ เ ข้ มแข็ ง  และ  
(4) ปลูกฝังให้คนไทยไม่หยุดที่จะพัฒนา
ตนเองและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี คนไทยสามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสและเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ 

 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญใน
การส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
การได้เปรียบในการเข้าถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยี IT 
สามารถน าความสะดวกสบายสู่ประชาชน 
เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย และช่วย
สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น 
สิงคโปร์มีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ภายใน 
ประเทศเพ่ือเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และ
ทดสอบการเชื่อมต่อทั้งหมด ซึ่งตั้งเป้าหมาย
ไว้ว่าประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้บริการ 
online ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ 
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ทุกแห่งทั่วสิงคโปร์ ดังนั้น ภาครัฐของไทย
ควรเร่ งลงทุนในโครงสร้ าง พ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีที่ส าคัญ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
มีการน าเทคโนโลยี IT มาใช้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต รวมถึงภาครัฐยังสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐได้อีกด้วย 
นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องให้ความส าคัญกับ
การสร้างแรงจูงใจให้กับบริษัทเทคโนโลยี
ระดับสูงจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนใน
ประเทศให้มากขึ้น ซึ่งมิใช่เพียงแค่การออก
มาตรการจูงใจทางภาษี เท่านั้น แต่ต้อง
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและ
สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสในการท าธุรกิจ
อย่างจริงจัง 
 บทสรุป 

 เป้ าหมายส าคัญของสิงคโปร์  คือ  
การพัฒนาประเทศไปสู่  Smart Nation 

(ประเทศอัจฉริยะ) ซ่ึงสิงคโปร์เริ่มต้นจากการ
ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและมีพ้ืนที่
จ า กั ด  แต่ พัฒนาตน เองสู่ ป ร ะ เทศที่ มี
ศั กยภาพที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคอา เซี ยนและ 

อันดับต้น ๆ ของเอเซียได้โดยภาครัฐมุ่งสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ผ่านระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพ การปลูกฝั งทัศนคติที่ ดี ตั้ งแต่
เยาวชน และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การสร้างมูลค่าให้กับประเทศเป็นหลัก  
ในปัจจุบันแม้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศสังคม

แห่งเทคโนโลยีอยู่แล้ว ประชาชนมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับที่
ดีมาก แต่ภาครัฐยังคงมุ่งที่จะพัฒนาและ
ยกระดับ เทคโนโลยีของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาประเทศไปสู่สังคม
ปลอดเงินสดหรือการใช้ระบบ E-Payment 

ให้ ครอบคลุม ในทุกภาคธุ รกิ จ  เป็นต้น  
จากความส าเร็จของสิงคโปร์ดังที่กล่าวมาแล้ว 
เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ประเทศไทยต้องตระหนัก
ถึงความส าคัญของคุณภาพของคนและ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น การพัฒนาประเทศไทย
ต้องเป็นหน้าที่ของคนทั้งประเทศ ภาครัฐมี
หน้าที่ ส่ ง เสริมและสนับสนุนระบบและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนา 
ส่วนคนไทยต้องมุ่งพัฒนาตนเอง ก้าวทัน 
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเ พ่ือร่วม
พัฒนาประเทศต่อไป 

 เอกสารอ้างอิง 
 บีบีซีไทย (2561), ดัชนีดงึดูดคนเก่งโลก: 
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สืบค้นจาก 
https://www.bbc.com/thai/international-

43726293 
 ส านักข่าวออนไลน์ไทยพับลิกา้ (2561), 
ดัชนชีี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก ปี 2560 
คะแนนไทยเพิ่มจาก 35 เป็น 37 อันดับขยับมา
ที่ 96 จาก 101 ใน 180 ประเทศ. สืบค้นจาก 
https://thaipublica.org/2018/02/corrupti

on-perception-index-2017/ 
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GDP.PCAP.CD?end=2016&locations=SG-

TH-US&start=1960&view=chart 

14 



แนวทางในแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นในเขตเมือง 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน 

 

แคทลียา ธนพงศ์พิพัฒน์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 

 ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ 
เป็นปัญหาที่สะสมมานานหลายปี หน่วยงาน
ในต่างประเทศ หลายแห่งได้จัดอันดับให้
กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น
อันดับต้น ๆ ของโลก โดยสาเหตุของปัญหา
การจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ นั้น มาจากหลาย
ปัจจัย ทั้งการจัดวางผังเมือง และปริมาณ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถอ่ืน ๆ  ในกรุงเทพฯ 
ที่เพ่ิมจ านวนขึ้นทุกปี โดยไม่มีแนวโน้มว่าจะ
ลดลงในปีต่อ ๆ ไป จากสถิติของกรมการขนส่ง 
ทางบก พบว่าเมื่อปี 2555 รถในกรุงเทพฯ มี
จ านวน 7,523,381 คัน และล่าสุดในเดือน
มีนาคม 2561 มีปริมาณรถสะสมในกรุงเทพฯ 
จ านวน 9,912,067 คัน จะเห็นได้ว่าในขณะที่
ปริมาณรถมีเพ่ิมมากขึ้นทุกปี แต่พ้ืนที่โครงข่าย
ถนนไม่ ได้ เ พ่ิมขึ้นทันต่อการเ พ่ิมขึ้นของ
ปริมาณรถยนต์ และโครงข่ายระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมืองและระหว่างเมืองยังไม่
ครอบคลุมทั่วถึงและไม่ได้เชื่อมต่อกันอย่าง
เป็นระบบท าให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะของ

ประชาชน ซึ่งจากแบบจ าลอง (eBUM) ของ
ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
ในปี พ.ศ. 2557 พบว่าความเร็วเฉลี่ยของ
การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล อยู่ที่ประมาณ 
39.4 กิ โ ล เ มตร /ชั่ ว โ ม ง  และภ าย ในปี  
พ.ศ. 2565 มีแนวโน้มจะลดลงเหลือ 33.9 

กิโลเมตร/ชั่วโมง นอกจากนี้ การขยายตัว
ของเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ ยังก่อให้เกิด
กิจกรรมในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพฯ  
ที่หนาแน่น ส่งผลให้เกิดการกระจุกตัวของ
ประชากรในพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้นตามไป
ด้วย จึงเป็นที่มาของปัญหาวิกฤตการจราจร
ในกรุงเทพฯ ที่ประสบอยู่ในขณะนี้  
 โดยที่ปัญหาการจราจรหนาแน่นใน
เขตเมืองเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้น ในเกือบทุก
ประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศจะมีมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไป โดยใน
ที่นี้จะน าเสนอถึงวิธีการบริหารจัดการปัญหา
การจราจรหนาแน่นของประเทศสิงคโปร์ 
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 การบริหารจัดการปัญหาการจราจร
หนาแน่นของประเทศสิงคโปร์ 
 จากการที่ประเทศสิงคโปร์มี พ้ืนที่
จ ากัดเนื่องจากมีสภาพเป็นเกาะ ซึ่งมีพ้ืนที่
รวมทั้งสิ้น 692.7 ตารางกิโลเมตร โดยส่วนที่
เป็นพ้ืนดินมีพ้ืนที่ 682.7 ตารางกิโลเมตร 
ด้วยสาเหตุดังกล่าวท าให้ประเทศสิงคโปร์
ต้องวางผังเมืองในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
อย่างรอบคอบ โดยมีสัดส่วนการใช้พื้นที่ ดังนี้ 

ภาพ : สัดส่วนการใช้พืน้ท่ีของประเทศสิงคโปร ์
(ที่มา : 

https://sites.google.com/site/environmentalcompa

rison/lab) 
 

 จากแผนภาพจะเห็นได้ว่ าประเทศ
สิงคโปร์มีสัดส่วนการใช้พ้ืนที่ส าหรับโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมทางบก (โครงข่าย
ทางถนน 4,675 กิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 
12 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยมีปริมาณรถยนต์วิ่ง
บนถนนอยู่ประมาณ 600,000 คัน ซึ่งจาก
การจัดอันดับตาม TomTom Traffic Index 

2017  

โดยบริษัททอมทอมซึ่งเป็นบริษัทจัดท าระบบ
การน าทางอิเล็กทรอนิกส์ (GPS) นั้น ประเทศ
สงิคโปร์ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 55 ของประเทศ
ที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุดในโลก อย่างไร 

ก็ตาม เนื่ องจากข้อจ ากัดทางด้านพ้ืนที่ 
ท าให้ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์ถึงขีดจ ากัดที่
ไม่สามารถท าการขยายถนนเพ่ิมได้อีกต่อไป 

ดังนั้น ประเทศสิงคโปร์จึงได้มีมาตรการ 

ต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการบริหารจัดการปัญหา
การจราจรหนาแน่นภายในประเทศ ดังนี้ 
 มา ต ร ก า ร ใ น ก า ร แ ก้ ไ ขปั ญห า
การจราจรหนาแน่นของประเทศสิงคโปร์ 
 - การควบคุมการเป็นเจ้าของรถ 

  การจ ากัดจ านวนการเพิ่มขึ้นของ
ยานพาหนะ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) 
  กรมขนส่งทางบกประเทศสิงคโปร์ 
(Singapore’s Land Transport Authority: 

LTA) มีนโยบายและวิธีการควบคุมปริมาณรถ
และการจัดการจราจรในพ้ืนที่ที่มีอย่างจ ากัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบการ
จ ากั ดจ านวนยานพาหนะแบบโควต้ า 
(Vehicle Quota System) ซึ่งจะก าหนด
อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในแต่ละปี โดยตั้งแต่เดือน
ธันวาคม ปี 2016 ประเทศสิงคโปร์ได้ควบคุม
ปริมาณรถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ที่จะจดทะเบียนใหม่ให้อยู่ที่ ร้อยละ 0.25 

และในปี 2018 ประเทศสิงคโปร์ มีเป้าหมายที่

16 



จะปรับลดโควตาจดทะเบียนรถใหม่ลงให้เหลือ
เพียงร้อยละ 0 กล่าวคือจะไม่มีการจดทะเบียน 
รถยนต์และจักรยานยนต์ใหม่เลย นอกจากนี้ 
ผู้เป็นเจ้าของรถยังต้องเสียค่าธรรมเนียมใน
การออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองยานยนต์ ที่
เรียกว่า Certificate of Entitlement (COE) 
โดยเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวมีค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 

สูงถึง 41,617 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 1 ล้าน
บาท ซึ่งผู้ถือ COE จะมีสิทธิ์ครอบครองยานยนต์
ได้เป็นเวลา 10 ปี เมื่อครบเวลาดังกล่าว
จะต้องท าลายยานยนต์หรือ ส่งออกยานยนต์  
หรือต่ออายุ COE ไปได้อีกหนึ่งครั้งเท่านั้น 
โดยมีก าหนดอายุได้อีก 5 หรือ 10 ปี  
  การใช้ระบบภาษีในการควบคุม
ปริมาณรถ 

  รัฐบาลสิงคโปร์ได้ก าหนดอัตรา
การจัดเก็บภาษีส าหรับผู้ที่จะเป็นเจ้าของรถ
เพ่ือรักษาระดับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนรถให้
สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับ
ยานพาหนะของถนน ทั้งนี้  ภาษีการเป็น
เจ้าของรถประกอบไปด้วย  
  ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนยานพาหนะในสิงคโปร์ เป็นเงิน
จ านวน $140 ซึ่ งจะถูกเรียกเก็บตอนจด
ทะเบียนพาหนะ 

  ค่าจดทะเบียนส่วนเ พ่ิม (ARF) 

เป็นภาษีที่ ใช้กับการจดทะเบียนพาหนะ  

ซึ่งจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลลัพธ์ที่ได้จาก

การค านวณด้วยการน ามูลค่าตลาดของรถหัก
ด้วย Open Market Value (OMV) ของรถ
คันนั้น  

  ค่าจดทะเบียนส่วนเพ่ิมสิทธิพิเศษ 
สิทธิประโยชน์ของค่าจดทะเบียนส่วนเพ่ิม
สิทธิพิเศษ (PARF) จะถูกมอบให้กับเจ้าของ
รถที่ท าการถอนทะเบียนรถของตนออกจาก
ระบบด้วยการ ขายซาก หรือส่งออกรถของ
ตนก่อนที่รถนั้นจะมีอายุถึง 10 ปี การปฏิบัติ
เช่นนี้จะช่วยให้รถที่วิ่งบนถนนในสิงคโปร์อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และยังผลให้เกิดสภาพ
การจราจรที่คล่องตัว และปลอดภัย  

  ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่ตั้งขึ้น
และจัดเก็บโดยกรมศุลกากรของประเทศ
สิงคโปร์ ทั้งนี้ การค านวณภาษีสรรพสามิต
จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จาก Open Market 

Value (OMV) ของรถ 

  ภาษีถนน ก่อนที่จะสามารถใช้รถ
บนท้องถนนได้ เจ้าของรถทุกคนจะต้องมี
ใบอนุญาตการใช้รถ เช่น ใบแสดงการช าระ
ภาษีถนน ส าหรับการต่อภาษีถนน เจ้าของ
รถจะต้องท าตามเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
ก่อนที่จะท าการต่ออายุ ใบอนุญาตการใช้รถ 
เช่น การท าประกันรถยนต์ และการผ่านการ
ตรวจสอบสภาพรถตามอายุการใช้งาน  
เป็นต้น  

  ภาษีพิเศษ การเก็บภาษีน้ ามันนั้น
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการประหยัด
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น้ ามัน และลดการใช้รถที่เกินความจ าเป็น 
อันเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรและ
ปัญหามลภาวะ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยัง
ไม่มีการเก็บภาษีน้ ามันจากการใช้น้ ามันดีเซล 

ดังนั้นจึงมีการจัดเก็บภาษีพิเศษ เพ่ือทดแทน
การจัดเก็บภาษนี้ ามันจากรถที่ไม่ใช้น้ ามันเป็น
เชื้อเพลิงและรถที่ใช้น้ ามันดีเซล โดยภาษี
พิเศษนี้จะถูกเก็บเพ่ิมเติมจากภาษีถนนของรถ
คันนั้น ๆ โดยส าหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลจะ
คิดจากปริมาณการปล่อยไอเสีย (PM) 

   การสร้างความยับยั้งชั่งใจในการ
น ารถมาวิ่งบนถน 

  การใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ในประเทศสิงคโปร์ใช้ระบบเก็บค่า
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Road 

Pricing : ERP) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เก็บค่าผ่าน
ทางในเขตเมืองและทางด่วน โดยใช้แนวคิด
ตามหลักการจ่ายเท่าที่ ใช้ นั่นคือ ผู้ ขับขี่
จะต้องจ่ายเงินเมื่อต้องการใช้ทางพิเศษใน

ช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งการท างานของระบบ 
ERP นั้นเป็นมิตรกับผู้ใช้ (User Friendly) 

โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ แค่ 2 ขั้นตอน คือ 1) น า
บัตรเงินสดใส่เข้าไปในอุปกรณ์ติดตั้งภายใน
รถยนต์ (Invehicle Units) ให้พร้อม 2) เมื่อรถ
ขับลอดผ่านด่าน ERP เงินภายในบัตรก็จะถูก 
ตัดออกไปด้วยสัญญาณคลื่นวิทยุสื่อสาร
ระยะสั้น ซึ่งรถทุกคันในสิงคโปร์ รวมทั้ง
รถจักรยานยนต์ ต้องติดเครื่อง Invehicle 

Units ส าหรับเสียบบัตรเติมเงิน โดยใช้ได้ทั้ง
บั ต ร  EZ-Link แ ล ะ  Nets Flashpay  

ซึ่งบัตรดังกล่าวสามารถใช้ขึ้นรถเมล์และ
รถไฟฟ้าได้ด้วย 

  ส าหรับอัตราการเก็บค่าผ่านทาง
แบบอิเล็คทรอนิคส์ (ERP) จะแตกต่างกันไป
ตามปัจจัย ดังต่อไปนี้ 1) ถนนที่จะใช้ 2) ช่วงเวลาที่
จะใช้  3) สภาพการจราจรในบริ เวณนั้น ๆ  

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ ใช้รถ
เปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง เส้นทาง และ/
หรื อ เ วล าที่ จ ะ เ ดิ นทา ง  เ พ่ือประหยั ด
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ อัตราค่า ERP จะค านวณจาก
ความเร็วเฉลี่ยของรถในถนนที่มีการเก็บค่าใช้
บริการโดยพิจารณาจากรายงานประจ าไตรมาส  
โดยในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษา จะคิดตาม
ช่วงระดับความเร็วที่เหมาะสมที่ 20-30 กม./
ชม. บนถนนสายหลัก และที่ 45-56 กม./ชม. 
บนทางด่วน โดยอัตราค่า ERP จะถูกปรับให้
เหมาะสมกับความเร็วดังกล่าว นอกจากนี้ 
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ค่า ERP ที่เก็บยังขึ้นอยู่กับหน่วยการนับ
รถยนต์นั่ง (Pax Car Unit : PCU) โดย 1) 

รถยนต์ รถแท๊กซี่ และรถบรรทุกขนาดเล็กมีค่า
เท่ากับ 1 PCU 2) รถจักรยานยนต์ มีค่าเท่ากับ 
0.5 PCU 3) รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถ
โดยสารขนาดเล็กมีค่าเท่ากับ 1.5 PCU 4) 

รถบรรทุกขนาดใหญ่มาก และรถโดยสาร
ขนาดใหญ่มีค่า เท่ากับ 2 PCU  

 ทั้งนี้ การใช้ถนนในเขตหวงห้ามในช่วง
ชั่วโมงเร่งด่วน ค่าใช้บริการจะเปลี่ยนทุก ๆ 
ครึ่งชั่วโมง โดยจะค านวณจากปริมาณรถที่อยู่
ในพ้ืนทีต่ลอดเวลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วย
กระจายปริมาณรถในระยะยาว ซึ่งปัจจุบัน
สิงคโปร์มีป้าย ERP ประมาณ 93 ป้าย ติดตั้ง
อยู่ทั้งในทางด่วน ถนนก่อนเข้าเมืองชั้นใน 
และในย่าน CBD 

 ประโยชน์ของระบบการเก็บเงินค่าใช้
ถนนแบบอิเล็คทรอนิคส์ (ERP) มีดังนี้  
 ช่วยลดปริมาณรถบนถนนที่มีความ
แออัดในเขต Central Business District 
(CBD) และเขต Orchard รวมถึงทางพิเศษ
สายหลัก  

 สร้างความสมดุลในการใช้เครือข่าย
ถนนด้วยการกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ พิจารณาใช้
ถนนเส้นทางอ่ืน  

 ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมกับผู้ใช้
ถนน กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายจะเป็นไปตามการใช้
จริง คือ คนที่ ใช้ถนนมากกว่าก็ต้องจ่าย

มากกว่า ในขณะที่คนที่ใช้ถนนน้อยกว่า หรือ
คนที่เดินทางในช่วงนอกเวลา ERP ก็จะจ่าย
น้อยกว่าหรืออาจไม่ต้องจ่ายเลย  

 แต่เดิมประเทศสิงคโปร์ใช้ระบบเก็บ
ค่าผ่านทางแบบ Area Licensing Scheme 

(ALS) โดยคนขับรถต้องไปซื้อใบอนุญาตเข้า
พ้ืนที่ ซึ่งมีขายทั้งแบบรายวัน รายเดือน โดย
หาซื้ อได้ที่ ไปรษณีย์  ปั้ มน้ ามันและร้ าน
สะดวกซื้อ และจะน าใบอนุญาตมาติดไว้ที่
หน้ ากระจกรถ  แล้ วขับ เข้ า ไป ใน พ้ืนที่ 
ปัจจุบันเมื่อมีระบบ ERP ท าให้เกิดความ
สะดวกสบายขึ้น เพราะผู้ขับขี่ ไม่ต้องซื้อ
ใบอนุญาตที่เป็นกระดาษแบบรายเดือน หรือ
รายวัน ส าหรับการขับผ่านถนนในเขต
การจราจรหนาแน่นอย่างเขต CBD อีกต่อไป 

 ในอนาคตประเทศสิงคโปร์มีแผนจะ
พัฒนาระบบ ERP เป็นแบบใหม่โดยใช้ GPS 

ในการระบุต าแหน่งรถ เพ่ือเก็บค่าผ่านทาง
ตามระยะทาง ไม่ต้องมีเซ็นเซอร์ใหญ่ๆ แบบ
ป้าย ERP เดิมอยู่ตามถนน รวมถึงจะมีจอที่
บอกข้อมูลการจราจรติดตั้งในรถเพ่ือแสดง
สภาพการจราจรหรือแสดงค่าผ่านทางต่าง ๆ 
ด้วย โดยระบบนีจ้ะเริ่มใช้งานได้ในปี 2020 
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(ที่มา : 
http://metrabyteone.co.th/singapore-

smart-city) 
 

 การเก็บค่าธรรมเนียมในการจอดรถ 

 ในประเทศสิงคโปร์นั้น เนื่องจาก
รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบ
การขนส่งสาธารณะมากกว่าการใช้รถยนต์
ส่วนตัว ประกอบกับที่ดินมีราคาแพง ดังนั้น 
การน ารถส่วนตัวไปไปจอดในที่สาธารณะจึง
มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยรัฐบาลสิงคโปร์จะ
เป็นผู้ก าหนดจ านวนที่จอดรถขั้นต่ าที่ต้องมี
ในแต่ละสถานที่ ส าหรับค่าจอดรถนั้น ในแต่
พ้ืนที่ จะมี อัตราค่าจอดรถที่แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาด และอัตราค่าจอดรถ
อาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเห็นของ
เจ้าของอาคารหรือเจ้าของที่จอดรถ ทั้งนี้ ผู้
ขับขี่สามารถตรวจสอบอัตราค่าจอดรถ 

ในแต่ละที่ได้จาก www.onemotoring.com.sg 

 แนวคิดจากสิงคโปร์สู่แนวทางใน
แก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นในเขต
เมืองของประเทศไทย 

 จ า ก ก า ร ที่ ป ร ะ เ ท ศ สิ ง ค โ ป ร์ ใ ห้
ความส าคัญและมุ่งแก้ไขปัญหาการจราจร
หนาแน่นในเขตเมืองอย่างจริงจัง ท าให้
ประเทศสิงคโปร์สามารถบริหารจัดการ
จราจรในประเทศมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงควรศึกษามาตรการต่างๆ ของ
ประเทศสิงคโปร์ และน ามาปรับใช้ในการ
จัดการระบบการจราจรของประเทศไทย เพ่ือ
ลดปัญหาการจราจรหนาแน่นในเขตเมือง โดย
มาตรการหนึ่งที่น่าสนใจในการน ามาทดลองใช้
ในประเทศไทย คือ การสร้างความยับยั้งชั่งใจ
ในการน ารถมาวิ่งบนถน ด้วยการน าระบบ 
ERP มาใช้กรุงเทพมหานคร 
 การน า ระบบ ERP มา ใช้ ใน พ้ืนที่
การจราจรหนาแน่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ส าหรับประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ได้มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษทั้งทางด่วนและมอเตอร์เวย์ด้วยระบบ
การจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติอยู่แล้ว ดังที่
รู้จักกันในชื่อระบบ Easy Pass และ M-Pass 
แต่ระบบดังกล่าวจะแตกต่างจากประเทศ
สิงคโปร์ตรงที่ระบบ ERP ของประเทศสิงคโปร์เป็น
ระบบไม่มีไม้กั้น (Free Fold) เพราะรถทุก
คันที่ซื้อในประเทศสิงคโปร์จะถูกติดตั้งเทคโนโลยี 
Radio Frequency Identification (RFID) 
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ที่หน้ารถ พร้อมกับต้องมีบัตรเติมเงิน เมื่อรถ
แล่นผ่านจุดที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

ERP ก็จะท าการหักเงินอัตโนมัติ ดังนั้น หาก
ประเทศไทยน าระบบ ERP มาใช้ ก็จะท าให้รถ
ไม่ต้องชะลอตัวในการจ่ายเงินที่หน้าด่านเก็บ
เงินซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดสะสม
บริเวณหน้าด่านเก็บเงินได้  
 นอกจากนี้ เนื่องจากระบบ ERP ไม่ได้
ใช้ส าหรับการเก็บค่าผ่านทางด่วนเท่านั้น แต่
ยังใช้ในสายทางธรรมดาที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น 
ในย่านธุรกิจ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่เคยมี
การเก็บค่าผ่านทางในลักษณะดังกล่าวมา
ก่อน ดังนั้น ในล าดับแรกจึงควรท าการศึกษา
และจัดท าสถิติว่าถนนสายใด มีการปริมาณ
การจราจรหนาแน่นในช่วงเวลาใด เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกสายทางและช่วงเวลาที่จะเก็บค่า
ผ่านทางด้วยระบบ ERP ได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งระบบ ERP จะท าให้ผู้ใช้รถจะเสียค่าผ่าน
ทางที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของรถ 
พ้ืนที่ที่ใช้บริการ รวมทั้งสภาพการจราจรใน
ขณะนั้น เช่น หากน ารถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้
บริการในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนในย่านใจ
กลางธุรกิจก็จะเสียค่าผ่านทางในราคาแพง
กว่าช่วงเวลาปกติ  ดังนั้น หากมีการน าระบบ 
ERP มาใช้ในประเทศไทย ก็น่าจะท าให้
ประชาชนส่วนหนึ่งหันไปใช้บริการระบบการ
ขนส่งสาธารณะกันมากขึ้น  และช่วยลด
ปัญหาการจราจรไปได้ระดับหนึ่ ง โดยใน

เบื้องต้นอาจจัดท าในพ้ืนที่ทดลองพิเศษใน
การน าระบบ ERP มาใช้ เพ่ือศึกษาผลกระทบหรือ
ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ และประเมินผล
ความเป็นไปได้ในการน าระบบ ERP มาใช้ใน
ประเทศไทยต่อไป 

 การส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบการ
ขนส่งสาธารณะ 

 เนื่องจากการคมนาคมขนส่งมีส่วน
อย่างมากในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะยิ่งเมื่อเกิดการจราจร
ติดขัดจะท าให้เกิดมลพิษทางอากาศมาก
ยิ่งขึ้น ส่งผลท าให้โลกเกิดภาวะโลกร้อน 

(Global Warming) ซึ่งเกิดผลเสียร้ายแรงต่อ
สุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

การน าระบบ ERP มาใช้ เป็นเพียงมาตรการ
หนึ่งที่จะท าให้ประชาชนเกิดความยับยั้งชั่งใจ
ในการที่จะน ารถออกมาวิ่งบนถนน แต่หาก
ทุกคนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง 
ยังคงใช้รถส่วนบุคคลอยู่นั้น ก็คงไม่อาจแก้ไข
ปัญหาการจราจรหนาแน่นได้ ดังนั้น การแก้ไข 
ปัญหาการจราจรหนาแน่นในเขตเมืองอย่าง
ยั่งยืน รัฐบาลจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการ
ขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ทั้งปริมาณของยานพาหนะ ความรวดเร็ว  
ตรงต่อเวลาในการให้บริการ และความปลอดภัย 
และกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบการ
ขนส่งสาธารณะในการเดินทาง เพ่ือมุ่งสู่ 
การเป็น Smart Transportation and Logistics  
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และก้าวสู่ การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart 

Thailand อย่างยั่งยืน 

 อ้างอิง 
 คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบ 
การขนส่ งไทยสู่ อา เซียน” (สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ) จัดท าโดยกรมการขนส่งทางบก 
กระทรวงคมนาคม ร่วมกับศูนย์วิจัยและให้ 
ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 เอกสารจาก Nanyang Technological 

University เรื่อง Smart Mobility : Singapore 

Urban Transport Planning and 

Management By Loh Chow Kuang 

President/CEO Singapore Urban 

Transport International/Academy  

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2560-2564 

 https://www.lta.gov.sg/apps/ne

ws/page.aspx? 

 https://www.renderthailand.co

m/what-is-erp-sg/ 

 https://money2know.com 
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สิงคโปร ์: บทบาทของรัฐในตลาดเสร ีสังคมพหุวัฒนธรรม และโลกาภิวัตน ์

 

จิรัฐสรรพ์ ประมวลศิลป์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  

 50 ปีหลังจากการแยกตัวจากมาเลเซีย 
สิงคโปร์เติบโตจากเมืองท่าเล็ก ๆ มาเป็น 

มหานครที่มีความส าคัญเป็นล าดับต้นต่อ
เศรษฐกิจโลก ด้วยการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จที่ สู ง อย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง ยาวนาน  
การเลือกที่ จะเป็นส่วนหนึ่ งของการค้า
ระหว่างประเทศอย่างเสรีในฐานะประเทศ
ผู้ ค้ า  (Trading nation)  โดยที่ ไม่มีความ
ขัดแย้งทางการเมืองที่ส าคัญตั้ งแต่ก่อตั้ ง
ประเทศ แม้ว่าสังคมสิงคโปร์จะมีคนหลากหลาย 
เชื้อชาติ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ
สุข ผู้เขียนมีความเห็นว่า ความส าเร็จของ
สิงคโปร์ประกอบด้วยสองปัจจัยหลัก คือ  
การสร้างสังคมที่ให้โอกาสและความเท่า
เทียมส าหรับประชาชน  และการสร้ า ง
เศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับโลก นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังสามารถ
ให้ความส าคัญกับทั้งสองปัจจัยอย่างเท่า
เทียมกัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของสังคมที่
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 ภาครัฐเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง
และบริหารจัดการสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ที่พึงประสงค์ ในฐานะสถาบันที่มีอ านาจ
บริหารจัดการ สนับสนุน และส่งเสริมให้
ปัจเจกบุคคลปฏิบัติตนในทางที่เป็นประโยชน์และ
เป็นธรรมต่อส่วนรวม และจัดหาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทั้งด้านสถาบัน (เช่น การบังคับใช้
กฎหมาย การให้แรงจูงใจ การสร้างค่านิยมที่
พึงประสงค์) และด้านวัตถุ (เช่น ระบบขนส่ง
มวลชน) สิงคโปร์เป็นตัวอย่างที่ดีของรัฐที่
สามารถท าหน้าทีไ่ด้ตามวัตถุประสงค ์ 
ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาและเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติที่ดี  (Best practices) ของสิงคโปร์ 
ตามหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วน
บุคคลและทักษะการท างานส าหรับข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 มีนาคม 2561 

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเชื่อว่าต้องอยู่
รอดภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติที่จ ากัดและ
การแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศอ่ืน ดังจะ
เห็นได้จากวิทยากรทุกท่านที่ เน้นย้ าว่ า
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สิงคโปร์จะต้องเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างพ้ืนฐานของสิงคโปร์ล้วนก่อสร้าง
รองรับความต้องการในอนาคต และมีการ
เตรียมรับเหตุที่ไม่คาดคิดเสมอ การพัฒนา
เมืองมีการวางแผนและจัดเตรียมโครงสร้าง
พ้ืนฐานไว้ล่วงหน้า ซึ่งรัฐที่มีความสามารถใน
การวางแผนระยะยาวจะต้องเป็นรัฐที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชนและมีเสถียรภาพ 
สามารถโน้มน้าวประชาชนให้ เชื่อมั่นว่า
ทิศทางท่ีรัฐจะด าเนินต่อไปเป็นทิศทางที่ดีต่อ
ประเทศ ในบทความนี้  ผู้ เขียนจะเล่าถึง
ตั วอย่ า งของบทบาทของรั ฐที่ สิ งค โปร์
ด าเนินการจนประสบความส าเร็จในปัจจุบัน
และความท้าทายจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
เป็นสังคมที่มั่งคั่งและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมภายนอกที่ รั ฐสิ งคโปร์มี
แนวทางในการรับมือ และในบทสรุปจะเป็น
ส่วนของข้อเสนอการเปลี่ ยนแปลงเ พ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
 Housing and Development Board 
: หน่วยงานผู้สร้ า งฝันและหลอมรวม 

ชาวสิงคโปร์ให้เป็นหนึ่ง 
 ในช่วงต้นทศวรรษ 1960 สิงคโปร์ขาด
แคลนที่อยู่ อาศัยอย่ างหนัก  ประชาชน
จ านวนมากอาศัยในสลัมที่ไม่มีสุขอนามัยที่ดี 
รัฐบาลสิงคโปร์จึงเริ่มด าเนินโครงการที่อยู่
อาศัยของรัฐ โดยด าเนินการในย่าน Toa 

Payoh ซึ่งเป็นพ้ืนที่สลัมในเวลานั้นเป็นแห่ง
แรก ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้รัฐบาลสิงคโปร์ที่เพ่ิง
แยกตัวจากมาเลเซียได้ทดลองนโยบายและ
การบริหารจัดการใหม่ ๆ เช่น การก าหนด
สัดส่วนเชื้อชาติของผู้พักอาศัยในตึกเพ่ือให้
เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่าง 
เชื้อชาติ รวมถึงการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก 

ต่าง ๆ ให้ผู้พักอาศัย เช่น ศูนย์อาหาร ตลาด 
โรงภาพยนตร์ และโรงเรียน เป็นต้น การจัด
ที่พักอาศัยในลักษณะนี้ได้กลายเป็นพ้ืนที่ให้
ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติรู้จัก เข้าใจกัน และ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

 รัฐบาลสิงคโปร์ก าหนดเงื่อนไขการซื้อ
ที่พักอาศัยทีท่ าให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อ
ได้ เช่น การช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยหลังแรก
บางส่วน การอนุญาตให้น าเงินสะสมส าหรับ
บ านาญมาใช้ซื้อบ้าน รวมทั้งใช้เงื่อนไขเป็น
เครื่องมือในการสร้างสังคมที่พึงประสงค์ เช่น 
การให้สิทธิคู่สมรสก่อนคนโสด  
 ความส าเร็จของรัฐบาลสิงคโปร์ใน
โครงการที่อยู่อาศัยของรัฐที่  Toa Payoh 
น า ไปสู่ การสร้ า งที่ พักอาศัยในลักษณะ
เดียวกัน กล่าวคือ เป็นเมืองใหม่ที่มีกลุ่มที่อยู่
อาศัยหลายอาคารเกาะกลุ่มกัน พร้อมสิ่ง
อ านวยความสะดวกและสถานที่ท างานใน
บริเวณไม่ไกลจากที่พักอาศัย ซึ่งปัจจุบันมี 
๒๓ แห่ง และเป็นที่พักอาศัยของประชาชน
กว่าร้อยละ ๘๕ รวมทั้งมีการวางแผนร่วมกับ
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบระบบขนส่งมวลชน 
(Land Transport Authority)  ให้มี ระบบ
ขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ คือ รถไฟฟ้า เชื่อม
ระหว่างเมืองใหม่และย่านต่าง ๆ  ของสิงคโปร์ และ
มีรถเมล์ท าหน้าที่เชื่อมต่อผู้อาศัยสู่อาคารที่
พักของตน การวางแผนร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท าให้สิงคโปร์สามารถใช้พ้ืนที่ที่มี
อยู่อย่างจ ากัดให้ เพียงพอส าหรับรองรับ
ประชากรที่ เ พ่ิมขึ้น  รวมทั้งใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีงบลงทุนสูงได้อย่างคุ้มค่า 
 Smart Transportation : ร ะ บ บ
ขนส่งมวลชนที่ มีประสิทธิภาพ สะดวก 
สบาย และทุกคนเข้าถึงได้ 
 สิงคโปร์เข้าใจถึงข้อจ ากัดของพ้ืนที่
และโครงสร้างพ้ืนฐาน และเห็นถึงความ
จ าเป็นในการควบคุมจ านวนรถยนต์ส่วนตัว
บนท้องถนนผ่านมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การ
ประมูลใบอนุญาตถือครองรถยนต์ที่ควบคุม
การเพ่ิมข้ึนของรถยนต์ในประเทศ ที่มีแผนว่า 
ตั้ งแต่ปี  ค.ศ.  2018 เป็นต้นไป จ านวน
รถยนต์ในประเทศจะไม่เ พ่ิมขึ้น  (ประมูล
ใบอนุญาตใหม่ไม่เกินจ านวนใบอนุญาตอายุ 
10 ปีเดิมที่หมดอายุ) รวมทั้งการใช้มาตรการ
ทางการเงิน คือ การเก็บค่าผ่านทางรถยนต์ที่
เข้าเขตที่มีการจราจรหนาแน่น โดยใช้ระบบ
อัตโนมัติผ่านอุปกรณ์ที่ติดตั้ งบนรถยนต์  
ซึ่งค่าผ่านทางจะปรับเปลี่ยนตามสถานที่และ

ช่วงเวลา โดยอาศัยข้อมูลการจราจรเป็นฐาน
ในการค านวณค่าผ่านทาง 
 นอกจากการใช้มาตรการจูงใจให้
ประชาชนไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัว  สิงคโปร์มี
ระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัย โดยระบบรถไฟ
มีประสิทธิภาพ ความถี่ และความจุสูง สถานี
รถไฟมีการเชื่อมโยงกับท่ารถเมล์ที่เป็นระเบียบ 

และปรับอากาศ มีการแยกแถวรอคอยรถเมล์
ตามสายรถเมล์  พร้อมแสดงระยะเวลา 

รอรถเมล์บนหน้าจอ ซึ่งข้อมูลเวลารอคอย
และตารางการเดินรถทั้งหมดมีการเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทั้งของรัฐบาล 
และ เอกชนสามารถดึ ง ข้ อมู ลมา ใช้ ใ น 

แอปพลิเคชันของตนเองได้อีกด้วย ซึ่งล้วน 

ท าให้ประชาชนวางแผนการเดินทางได้ง่าย
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สิงคโปร์ได้น าวิธีคิดราคา
ค่าโดยสารใหม่มาใช้ โดยใช้ระยะทางเป็น
ฐานผ่านระบบก าหนดต าแหน่ง GPS ท าให้
ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง
ระบบขนส่งมวลชนประเภทต่าง ๆ โดยไม่
เสียค่าโดยสารเพิ่มเติม 

 Biopolis : อนาคตของสิงคโปร์ใน
การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 
 สิงคโปร์ลงทุนอย่างมากในการดึงดูด
อุตสาหกรรมมูลค่าสูง โดยให้แรงจูงใจต่าง ๆ 
และสภาพการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักวิจัย เช่น การเตรียมห้องวิจัยพร้อมใช้  
การจัดหาสัตว์ทดลอง และการมีมหาวิทยาลัยอยู่ใน
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บริเวณเดียวกันให้นักวิจัยได้สอนนักศึกษา
และท าการทดลองจากผู้ใช้จริง นอกจากนี้ 
ยังพยายามดึงดูดนักวิจัยที่มีชื่อเสียงซึ่งจะ
น ามาซึ่งนักวิจัยที่ต้องการร่วมท างานด้วย
จ านวนมาก 

 การมีอุตสาหกรรมวิจัยและพัฒนาที่มี
ศักยภาพสูง แม้ว่าจะเป็นการท างานโดย
นักวิจัยต่างชาติ  เป็นการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาและนักวิจัยสิงคโปร์เข้าถึงความรู้
ใหม่ ๆ นอกจากนี้ สิงคโปร์ในฐานะประเทศ
ผู้ค้า (Trading Nation) ที่มีกฎระเบียบน้อย 
และมี ทั ศนคติที่ ดี ต่ อช าวต่ า งชาติ จ าก
หลากหลายวัฒนธรรม ยังดึงดูดให้มีการตั้ง
ฐานการผลิตสินค้าที่ใช้ เทคโนโลยีสูงโดย
เฉพาะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่เกิด
จากการพัฒนาในสิงคโปร์ 
 การสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศมีปัจจัยที่ต้องพิจารณามาก ภาครัฐ
อาจไม่สามารถยืนยันได้ว่าอุตสาหกรรมใดจะ
ประสบความส าเร็จในอนาคต ขณะเดียวกัน 
การสนับสนุนอุตสาหกรรมผิดประเภทยัง
ส่ งผล ให้ อุ ตสาหกรรมที่ มี ศั กยภาพถู ก
มองข้ามขาดการสนับสนุนและไม่ประสบ
ความส า เร็ จ  แนวทางที่ สิ งคโปร์ ใ ช้ คื อ  
การสั ง เกตแนวโน้มของตลาดก่อนการ
ก า หนด อุตส าหกร รม เป้ า หม าย  และ
ส นั บ ส นุ น อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่ เ มื่ อ มั่ น ใ จ ว่ า
อุตสาหกรรมที่จะสนับสนุนมีศักยภาพจริง 

(เช่น การแพทย์ ) อย่างไรก็ตาม รัฐบาล
สิงคโปร์ปรับตัวได้เร็ว และพร้อมที่จะยอมรับ
และหยุดสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จหรือไม่เข้ากับบริบทของสิงคโปร์ 
(เช่น การเกษตร) 
 Smart Nation : วิ ธี ก า ร ส า คั ญ 

ไม่น้อยไปกว่านวัตกรรม 

 แนวคิด Smart Nation เป็นแนวโน้ม 

ของรั ฐ สมั ย ใหม่ ในปั จ จุ บั น ที่ ต้ อ งกา ร
พัฒนาการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data) เข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น การจัดการการจราจรการแก้ไข
บริการต่าง  ๆ ที่ขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว 
สิงคโปร์ ในฐานะประเทศที่ เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลกและมีรายได้ต่อประชากรที่สูง
จึงสามารถน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการ
บริหารจัดการเมือง เช่น Internet of Things  
หรือแอปพลิเคชันรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้ภาครัฐได้รับทราบ ซึ่ งล้วนเป็นเพียง 
การเตรียมความพร้อมไปสู่สังคมที่เชื่อมโยงกัน 
(Connected Society) มากยิ่งขึ้น สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลปริมาณมากและบริหาร 

จัดการเมืองได้ทันท้วงที (Real time) ใน
อนาคต 

 สิ ง ค โ ป ร์ ใ น ฐ า น ะ ป ร ะ เ ท ศ ที่ ใ ห้
ความส าคัญกับอนาคตและความอยู่รอด
เล็งเห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรมต่าง ๆ ที่
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น าไปสู่ Smart Nation เนื่องจากจะท าให้รัฐ
เข้าถึงข้อมูลมหาศาลและสามารถด าเนิน
นโยบายอย่างแม่นย า ตรงจุด อย่างไรก็ตาม 
สิ่งที่ส าคัญกว่าคือการน าข้อมูลมาใช้เพื่อ
แ ก้ ไ ขปัญห า ภ า ย ใ ต้ แ น วคิ ด  Design 
Thinking ที่เป็นกระบวนการท าความเข้าใจ
ลักษณะและสาเหตุของปัญหา ออกแบบและ
ทดลองแนวทางการแก้ ไขปัญหา  และ
ปรับปรุงแนวทางการแก้ไขปัญหาจนได้
ทางออกท่ีดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การก าหนด
ประเภทยานยนต์ที่ใช้ช่องทางและความเร็ว 

ที่แตกต่างกันให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของ
ย่านที่อยู่อาศัย (เช่น รถเข็นผู้พิการไฟฟ้ามี
ความเร็วต่ ากว่าและใช้ทางเท้า แต่จักรยาน
ไฟฟ้าใช้ทางถนนในชุมชน) และบริการผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่ใช้แอปพลิเคชันจับคู่ผู้ที่ต้องการรับ
การดูแลและผู้ที่ยินดีช่วยดูแล  
 ทั้งนี ้การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ใช้ ในบริการต่าง  ๆ ที่ส่ งผลต่อชีวิตของ
ประชาชน จะท าให้ประชาชนปรับตัวเป็น 
Smart Citizen ที่รู้จักใช้ และรู้จักริเริ่มสร้าง
เทคโนโลยีใหม ่ๆ เพ่ือให้บริการคนในสังคม 

 ข้ อ เ สนอการ เปลี่ ยนแปลง เพื่ อ
พัฒนาการปฏิบัติงานของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควร
สนับสนุนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการ ในฐานะหน่วยงาน

กลางด้ านการก าหนดนโยบาย  ส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถพัฒนาการ
ปฏิบัติงานวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีจาก “รายเรื่อง” เป็น “ราย
พ้ืนที่ ”  ห รื อ  “ รายปัญหา”  เ ช่ น  อาจ
ด าเนินการวิ เคราะห์กลั่นกรองเรื่องการ
ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนร่วมกับการวาง
ผังเมืองและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ
สนับสนุนให้มีการประสานงานและหารือ
ร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
หาข้อยุติ ก่อนน า เรื่ อง เสนอไปเ พ่ือการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดจากการตัดสินใจ
แบบแยกส่วนเป็นรายเรื่องของคณะรัฐมนตรี 
การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้คณะรัฐมนตรี
สามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาล
ด า เนินนโยบายสาธารณะในภาพกว้าง 
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
 ส านั ก เลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี 
ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ ให้บริการ
สาธารณะควรมีแนวทางในการปรับตัวให้
เ ข้ า กั บแนว โน้ ม  Smart Nation ด้ ว ย
แนวคิด  Design Thinking ผ่ านการท า
ความเข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงานที่ประสบ
อยู่ในปัจจุบัน (เช่น ไม่มีข้อมูลที่ทันสมัยจาก
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ส่วนราชการในการวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี ) แล้วน าเทคโนโลยีที่
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอยู่แล้วหรือ
จัดซื้อได้ในราคาไม่สูงนักมาปรับใช้ (เช่น  
การจัดท าฐานข้อมูลเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี) 
รวมทั้งมีการปรับปรุงแนวทางการแก้ไข
ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเน้น
การด าเนินการในลักษณะน าร่อง เพ่ือให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องสามารถยอมรับความล้มเหลว
และปรับตัวไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาอ่ืนได้
อย่างรวดเร็ว 

 การ เสนอความ เห็ นของส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องทันสมัย 
เป็นกลาง และรอบด้าน ผู้ปฏิบัติงานในส่วน
ที่ เกี่ ยวข้องกับการวิ เคราะห์ เรื่ องเสนอ
คณะรัฐมนตรีจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติงาน
มากขึ้น โดยน าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ขอ งผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น  แล ะคว าม เห็ น ขอ ง 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาใช้เสนอความเห็น
ร่วมกัน รวมทั้งจะต้องน าข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data)  ทั้ ง ในส่วนที่ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจัดเก็บและส่วนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการอ่ืนมาใช้เป็น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง
คณะรัฐมนตรี  เ พ่ือให้ส านัก เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีสามารถจัดท าข้อมูลและ
ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง 
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การวางแผนจัดตั้งห้องวิจัยกลางส าหรับการวิจัยและพัฒนา 
Central Laboratory Establishment Plan for Research and 

Development 

 

ฉัตรภรณ์ ใจมา 

เภสัชกรปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 บทน า 
 จากการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนาต่าง ๆ พบว่าในปีที่ผ่านมา
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ใช้งบประมาณใน
ด้านการวิจัยและพัฒนา 2.5% GDP แต่ได้
เงินคืนกลับมาจากการส่งออกผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมที่ เป็นผลผลิตจากการวิจัยและ
พัฒนาจาก ถึง 5.2% GDP นอกจากนี้ยังมี
นวัตกรรมต่าง ๆ อีกมากมายที่อยู่ภายใต้
สิทธิบัตรของหน่วยงาน โดยทางรัฐบาล
สิงคโปร์มีที่ดินที่จัดสรรให้ เป็น  science 

park ซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมนักวิจัยชั้นน า
และเครื่องมือวิจัยสมัยใหม่มากมาย รวมไป
ถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้นักวิจัยที่
ท างานอยู่ใน science park เช่น ส่วนที่พัก 
โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาล ร้านสะดวกซื้อ 

หรือห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงบรรยากาศ
ของสถานที่โดยรอบที่มีความแปลกตา และมี
การออกแบบลักษณะตึก เฉพาะตัวที่ ใช้

ประโยชน์จากทิศทางของลมและแสงแดดได้
อย่างดี เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 
และอ านวยความสะดวกให้แก่นักวิจัย และ
เป็นการดึงดูดนักวิจัยชั้นน าจากทั่วโลกให้มา
ท างานที่สิงคโปร์ 
 Science park มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ 
3 หน่วยงาน คือ 

 - A*STAR (Agency for Science, 

Technology and Research) ภายใต้  SIMTech 

(Singapore Institute of Manufacturing 

Technology) ดูแลเรื่องบุคลากรและนักวิจัย 
โดยในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจ านวนหนึ่งมารับ
ทุนเรียนต่อจนจบปริญญาเอกเพ่ือเข้าท างาน
ที่หน่วยวิจัยและพัฒนาของประเภท นอกจากนี้ 
ยังมีการชักชวนผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

ต่าง ๆ จากต่างประเทศมาท างานวิจัยที่
สิ งค โปร์  โ ดยมี ค่ าตอบแทนพิ เศษ เป็น
แรงจูงใจในการท างานให้ตามความเหมาะสม 
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  JTC (Jurong Town Corporation)  
ฝ่ายวิศวกรรมและช่าง ดูแลด้านเครื่องมือ
ต่าง ๆ 

  EDB (Economic Development 

Board) ดูแลด้านการตลาด ส าหรับด าเนินการ
เกี่ยวกับการน าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิม
มูลค่าได้จากการวิจัยและพัฒนาเพ่ือส่งออก
ต่างประเทศ เป็นต้น 

  ในการท างานที่ science park ตัว
ห้องปฏิบัติการจะมีลักษณะเป็นห้องวิจัย
กลาง ซึ่งผู้วิจัยสามารถจองเครื่องมือผ่าน
ระบบออนไลน์ ท าให้การบริหารจัดการ
เครื่องมือ รวมถึงการวางแผนการท าวิจัย
เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยผู้วิจัยไม่
จ าเป็นต้องดูแลเครื่องมือเอง เพราะทาง 
science park จะเป็นผู้จัดการทั้งในด้าน 

supply เช่น gas หรือวัสดุสิ้นเปลืองชนิด
ต่าง ๆ รวมถึงการบ ารุงรักษาเครื่องมือให้
สอดคล้องกับระบบมาตรฐานระดับสากล  
ท าให้ผู้วิจัยสามารถให้เวลากับงานวิจัยได้
อย่างเต็มที่  โดยไม่ต้องเสียเวลาท างานที่
เกี่ยวข้องกับเอกสารการจัดซื้อต่าง ๆ นอกเหนือ 
จากนี้ยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด ช่วยประหยัดเวลาและประหยัดเงิน
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือใหม่ ๆ หรือ
งบประมาณในการดูแลเครื่องมืออีกด้วย 

  

 

 สถานการณ์ปัจจุบัน 

 ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
หลายหน่วยงานย่อย ซึ่งแต่ละหน่วยงานหรือ
ฝ่ายที่มีหน้าที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ใหม่ ๆ อาจมีเครื่องมือเครื่องใช้หรือครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ชนิดเดียวกันเป็นของตัวเอง  
ซึ่ ง บ า งค รั้ ง ก า รท า วิ จั ย แล ะ พัฒนา ไม่
จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือดังกล่าวตลอดเวลา 
แต่อาจเป็นการใช้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่การ
สอบเทียบเครื่องมือและการดูแลรักษาเครื่องมือ
จ าเป็นต้องมีการกระท าอยู่เป็นประจ าเพ่ือยืด
อายุการใช้ งานของเครื่ อง  และเ พ่ือให้
สอดคล้องกับระบบมาตรฐานสากล ซึ่งอาจ
ท าให้เสียเวลาและเสียเงินงบประมาณโดยไม่
จ าเป็น ดังนั้น การมีห้องวิจัยกลางที่เป็นศูนย์
รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชนิดต่าง ๆ เพ่ือให้
บุคลากรหรือนักวิจัยแต่ละฝ่ายได้ใช้ร่วมกัน
น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดงบประมาณในการ
บริหารจัดการ จัดซื้อจัดจ้าง และค่าบริการที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ 
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือหนึ่ง
เครื่อง โดยเฉพาะเครื่องที่มีราคาค่อนข้างสูง
เป็นเรื่องยาก ต้องวางแผนล่วงหน้า และใช้
เวลาในการด าเนินการค่อนข้างนาน จึงควร
ใช้เครื่องมือให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดเพ่ือให้คุ้ม
กับเงินงบประมาณที่จัดซื้อ โดยอาจเริ่มจาก
การเก็บสถิติการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์
จากแต่ละฝ่ายเพ่ือประเมินจ านวนเครื่องที่จะ
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จัดซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง และ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือออนไลน์
ส าหรับจองใช้เครื่องมือวิจัยแต่ละเครื่อง และ
มีผู้รับผิดชอบเรื่องมือในห้องวิจัยกลางที่คอย
ตรวจสอบสภาพเครื่อง ปริมาณสารเคมีหรือ
วัสดุสิ้นเปลืองให้พร้อมและเพียงพอส าหรับ
การใช้งานอยู่เสมอ 

 การน าแนวคิดที่ได้จากการดูงานไป
ใช้ประโยชน์ 
 หากจะน าแนวคิดที่ ได้จากการไป
ศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มา
ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย อาจ
เริ่มจากการก าหนดชนิดหรือรูปแบบห้องปฏิบัติการ 
เก็บสถิติจากการส ารวจลักษณะงานที่ท า 
ความถี่ และระยะเวลาการใช้งานเครื่องมือ
แต่ละชนิด เพ่ือวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เช่น จ านวนเครื่อง ชนิดหรือลักษณะพิเศษ
ของเครื่อง วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ต้องใช้ 
ระยะเวลาก าหนดการสอบเทียบเครื่องมือ 
ควบคู่ไปกับการออกแบบห้องปฏิบัติการ 
อาคารหรือตึกที่จะน าเครื่องมือมาติดตั้งให้
เหมาะสมกับลักษณะงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการ 
เช่น ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ห้องปฏิบัติการ
ทางจุลชีววิทยา หรือห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง 
ควรมีการออกแบบอย่างเหมาะสม และแบ่ง
พ้ืนที่แยกจากกันอย่างชัดเจน และรองรับกับ
มาตรฐานสากลที่จ าเป็น จากนั้นจึงพัฒนา
ระบบเครือข่ายให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลของ

เครื่องมือเข้ากับฐานข้อมูลออนไลน์ ส าหรับ
ให้ผู้ใช้จองเครื่องล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ ควร
เก็บสถิติการใช้เครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง
เพ่ือเป็นแนวทางวางแผนการใช้งบประมาณ
ในปีถัดๆ ไป โดยหากเครื่องมือชิ้นไหนมี
อัตราการใช้ค่อนข้างหนาแน่น อาจพิจารณา
จัดซื้อเพ่ิมเพ่ือให้ตรงตามความต้องการ เป็นต้น 
ส่วนในด้านของค่าดูแลเครื่องมือ หากไม่ได้
จัดสรรงบประมาณไว้เพียงพอ อาจคิดเป็น
ค่าบริการต่อวันหรือต่อตัวอย่างตามความ
เหมาะสม แล้วหักเงินจากโครงการวิจัยแต่ละ
โครงการ 
 สรุปแผนการและแนวทางการ
ด าเนินการ 

 ด้านบุคลากร 

 นักวิจัย : หากต้องการพัฒนาบุคลากร 
หรือดึงนักวิจัยรุ่นใหม่ ๆ ที่มีความสามารถให้
เข้าสู่ระบบ ควรพิจารณาเรื่องการให้ค่าตอบแทน
พิเศษต่าง ๆ ร่วมด้วย เนื่องจากการท างาน
วิจัยเป็นงานที่จ าเป็นจะต้องใช้ทักษะ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ค่อนข้างสูง 
(ในบางครั้งอาจรวมไปถึงวุฒิการศึกษาที่
เหมาะสม) ดังนั้น หากนักวิจัยขาดแรงจูงใจ
ในการท างาน อาจท าให้หน่วยงานสูญเสีย
บุคลากรที่มีคุณภาพไปได ้

 พนักงานห้องทดลอง : ควรมีการฝึกอบรม
พนักงานห้องทดลอง โดยเฉพาะด้านความ
ปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติหน้าที่ ใน
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ห้องปฏิบัติการ การจัดการขยะสารเคมีชนิด
ต่าง ๆ เป็นต้น 

 นักจัดการงานทั่วไป: มีหน้าที่ดูแล
เรื่องเอกสารการเงิน และการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด รวมไปถึงการสอบเทียบ
เครื่องมือต่าง ๆ โดยรับข้อมูลจากฝ่ายผู้ดูแล
เครื่องมาด าเนินการต่อ 

 ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเครื่องมือและฝ่ายช่าง 
: มีหน้าที่เก็บรวบรวมสถิติการใช้เครื่องมือใน
ห้องวิจัยกลาง ในทางปฏิบัติจริงอาจเก็บสถิติ
การใช้ เครื่ องมือ โดยใช้ระบบออนไลน์ ) 
รวมถึ งการตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือ และเช็คจ านวนวัสดุสิ้นเปลือง 
สารเคมีคงเหลือ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือที่รับผิดชอบให้ตรงตามข้อบังคับ
ของระบบมาตรฐานสากล 

 ผู้ เ ชี่ ยวชาญด้านระบบคุณภาพ  :  
มี ห น้ า ที่ ก า กั บ ดู แ ล เ อ ก ส า ร แ ล ะ ก า ร
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ตรงตาม
ข้อบังคับของระบบมาตรฐานสากล 

 ด้านสถานที ่
 แบ่งประเภทห้องปฏิบัติการที่ต้องการ
จะสร้างเป็นห้องวิจัยกลาง 
 ออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับชนิด
ของห้องปฏิบัติการ เครื่องมือที่จะน ามาติดตั้ง 
และสอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานสากล  
(ควรมีการวางแผน ออกแบบเผื่อการเติบโต
ในอนาคตด้วย) 

 เก็บรวบรวมสถิติการใช้เครื่องมือหรือ
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่าง ๆ ในแต่ละห้อง 
 วางแผนจัดซื้อเครื่องมือใหม่ และวัสดุ
สิ้นเปลืองต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยอิง
จากสถิติการใช้เครื่องมือที่บันทึกไว้  และมี
ฝ่ายจัดการการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองโดยเฉพาะ  
เพ่ือลดระยะเวลาด าเนินการ และลดภาระ 
หน้าที่ของนักวิจัยที่จะต้องรับผิดชอบในการ
ด าเนินการจัดซื้อ นอกจากนี้การจัดซื้อวัสดุ
สิ้นเปลืองในปริมาณมาก อาจจัดซื้อได้ใน
ราคาที่ถูกลงอีกด้วย 

 วางแผนการบ ารุงรักษาเครื่องมือตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานสากล 

 จั ดท าระบบฐานข้ อมู ล ครุ ภั ณฑ์
วิทยาศาสตร์ ส่วนกลางแบบออนไลน์ ส าหรับ
ให้ผู้วิจัยล็อคอินเข้าไปจองเครื่องเพ่ือใช้งาน 
และเก็บค่าบริการการใช้เครื่องมือ (ในกรณีที่
ไม่ มี เ งิ นสนับสนุนห้องวิ จั ยกลางอย่ า ง
เพียงพอ) 
 มอบหมายผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
ตามความเหมาะสม 
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ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความ 

(Serious Mental Illness With High Risk to Violence : SMI-V) 
 

ชลลดา จารุศิริชัยกุล 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
กรมสุขภาพจิต 

 

 ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ
สิงคโปร์ 
 จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตร 

การเสริมสร้างลักษณะส่วนบุคคลส าหรับ
ข้ า ร าชการผู้ มี ผ ลสั มฤทธิ์ สู ง  รุ่ นที่  13 

ประจ าปี งบประมาณ 2561 (กลุ่ มที่  3) 
ร ะห ว่ า ง วั น ที่  11 – 17 มี น า คม  2561  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผู้เข้ารับการอบรมได้
เรียนรู้แนวคิดการพัฒนา Smart Nation  

ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นโดยอาศัยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี โดยประเด็นการเรียนรู้หลักของ
กลุ่มที่ 3 คือ การพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability) 
 สาธารณรัฐสิงคโปร์  (Republic of 

Singapore) หรือสิงคโปร์ เป็นนครรัฐเล็ก ๆ 
ที่อยู่บนเกาะใต้คาบสมุทรมลายู เหนือเกาะ 

สุมาตรา มีพ้ืนที่ประมาณ 697 ตารางกิโลเมตร  
เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในประเทศสมาชิก
อาเซียน แม้ว่าสิงคโปร์จะต้องเผชิญกับความ
ท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ของประเทศ 

ที่มีขนาดเล็ก ไม่มีแหล่ งทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม แต่ผ่านมาไม่กี่
ศตวรรษสิงคโปร์ก็สามารถพัฒนาก้าวสู่
ประเทศที่ เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  
เป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินของภูมิภาค 
และมีรายได้ต่อปี เฉลี่ยต่อคน (GDP per 

Capita) สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้ง
สามารถก่อร่างสร้างสังคมที่มีระเบียบวินัย 
และเป็นประเทศที่ประชากรมีคุณภาพชีวิต 

ทีด่ีเยี่ยมประเทศหนึ่ง 
 สิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation เป็น
แผนเดินหน้าหลักของประเทศนับตั้งแต่ปี 
2014 โดยมี เป้าหมายเพ่ือก้าวสู่การเป็น
ประเทศอัจฉริยะ เป็นเมืองที่น่าอยู่ระดับ
โลก ประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและ
สมดุลภายใต้การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของประชากร 
พร้อมสนับสนุนการค้นคว้าด้าน Internet of 

Things เ พ่ื อตอบสนองการ ใช้ ชี วิ ตของ
ประชาชน  นอกจากการพัฒนาตามแผน
ดังกล่าวจะเป็นไปเพ่ือท าให้คนในประเทศ 
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ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายแล้ว ยังจะเป็นการ
สร้างจุดสนใจให้ผู้มีศักยภาพจากต่างประเทศ
ย้ายเข้ามาอยู่และท างานในประเทศสิงคโปร์
มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งได้มีการจัดตั้งส านักงาน 
Smart Nation and Digital Government 

Group (SNDGG) ขึ้นตรงต่อส านักนายกรัฐมนตรี 
ท าหน้าที่ประสานงานและก ากับดูแล องค์กร
ที่สังกัดกระทรวงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ให้มีการ
เชื่อมโยง (Connectivity) เพ่ือเข้าสู่การใช้
ระบบ Internet of Things (IoT) อีกทั้งได้มี
การทดลองติดตั้ง sensor ของระบบต่าง ๆ 
ในประเทศเพ่ือเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และ
ทดสอบ การเชื่อมต่อทั้งหมด ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้
ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงการ ใช้บริการ 
online ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ 
ทุกแห่งทั่วสิงคโปร์ 
 จากการเรียนรู้พบประเด็นส าคัญใน
การพัฒนาความยั่งยืน ดังนี้ 

 1. แนวคิด Think Big, Start Small, 

Act Fast  การพัฒนาประเทศสู่การเป็น 
SMART Nation นั้น ผู้น าประเทศและรัฐบาลมี
วิสัยทัศน์ในมองภาพอนาคตของประเทศ 

ในทุกระดับและทุกมิติ ได้มีการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติระยะยาว มีการ
ขับเคลื่อนประเทศอย่างมียุทธศาสตร์และ
ย่างก้าวแบบมีชั้นเชิง โดยการด าเนินงานขั้น
แรกนั้นได้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการขนส่ง
มวลชนและสุขภาพ เนื่องจากเป็นความท้า
ทายของประเทศในอีก 15 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ 
ยังสามารถเดินตามแผนดังกล่าวมาได้อย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งนอกจากรัฐบาลแล้วหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ล้วนแต่น าแนวคิดนี้ไปเป็นหลักในการ
พัฒนานวัตกรรมเ พ่ือตอบสนองต่อกา ร
พัฒนาประเทศ 
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 แนวคิด Design of Thinking เป็นการ
น ากระบวนการในการคิดที่ ให้ความส าคัญกับ 

Human-Center Approach หรือเน้นที่ตัว
ค น เ ป็ น ห ลั ก  โ ด ย ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ
ประสบการณ์ ความคิด ความคิดเห็นของคน
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับการน า
เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสม
มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่ ง
กระบวนการนี้นอกจากจะใช้การสร้างสรรค์

แล้วนั้นยังสามารถน าหลักการมาปรับใช้กับ
กระบวนการในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา
สังคม การพัฒนาบริการ โดยมีกระบวนการ 
ดังนี้ 
 Empathy เป็นการท าความเข้าใจต่อ
กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด  
 Define การสังเคราะห์ข้อมูล ซึ่งภายหลัง
จากที่เราเรียนรู้และท าเข้าใจต่อกลุ่มบุคคล

เป้าหมายแล้ว ต้องวิ เคราะห์ปัญหาและ
แนวทางความเป็นไปไดใ้นการจัดการ 

 Ideate การระดมความคิดหรือการ
สร้างความคิดต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น โดยเน้นการ
หาแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้
มากที่สุด หลากหลายที่สุด โดยความคิดและ
แนวทางต่าง ๆ ที่คิดขึ้นมานั้นก็เ พ่ือตอบ
โจทย์ปัญหาที่เกิดข้ึนในขั้น Define 

  Prototype การสร้างแบบจ าลองหรือ
การสร้างต้นแบบของแนวทางการแก้ไข

ปัญหาขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถทดสอบและ
สร้างประสบการณ์จากการเรียนรู้จริง 
 Test หรือการทดสอบ โดยเราน า
แบบจ าลองที่สร้างขึ้นมาทดสอบกับผู้ใช้ หรือ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสังเกตประสิทธิภาพการ
ใช้งาน โดยน าผลตอบรับ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ตลอดจนค าแนะน ามาใช้ในการพัฒนา และ
ปรับปรุงต่อไป 
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 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดิจิทัลทั่วทั้งประเทศ 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ วางแผนการพัฒนาและ
ใช้พัฒนา Application หรือเทคโนโลยีใหม่  ๆ 
ให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มค่ากับสังคมต่อและตอบสนองต่อความ
ต้องการของชาวสิงคโปร์ นอกจากนี้ รัฐบาล
เองก็มีการจัดโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนชาวสิงคโปร์เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศตั้ งแต่ เด็ ก เช่น  การ พัฒนา
ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
 การลงทุน เ พ่ือ พัฒนาโครงสร้ า ง
พ้ืนฐาน การลงทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศนั้น
ภาครัฐมักจะลงทุนเกี่ ยวกับการ พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิ ตและการขับเคลื่ อน
ประเทศ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีแนวโน้มว่า
จะพัฒนากลายเป็นเมืองในอนาคต เพ่ือผล
จากการลงทุนนั้นจะกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
สร้างรายได้กลับคืนสู่รัฐบาลซึ่งสามารถน าไป
หมุนเวียนเพ่ือต่อยอดการพัฒนาประเทศ
ต่อไปได ้อีกท้ังช่วยวางรากฐานอันแข็งแรงใน
การพัฒนาเมืองส าหรับคนรุ่นหลังและการ
เปลี่ยนแปลงของในอนาคต 

 การ จั ด รั ฐ ส วั สดิ ก า ร  กา รจั ด รั ฐ
สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ขนส่งมวลชน บริการ
สาธารณสุข ที่อยู่อาศัย สิงคโปร์มุ่งเน้นการ

จัดบริการตามความต้องการที่ แท้ จริ ง 
(need)  แ ล ะส ร้ า งบ ริ ก า ร ส วั ส ดิ ก า รที่
หลากหลายเพ่ือรองรับความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งบริการของรัฐไม่ใช่บริการฟรี
แต่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณบางส่วนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างของระดับรายได้ และ
ก าหนดราคาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากกว่า
การช่วยเหลือสงเคราะห์ 
 ร ะ บ บ บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ  Smart 

Healthcare : Changi General Hospital 

 ความท้ าทายที่ ส าคัญของระบบ
สุขภาพในสิงคโปร์ คือ การเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
เพ่ือให้เกิดบริการสุขภาพที่ตอบสนองความ
ท้าทายดังกล่าวจึงได้มีการปรับรูปแบบการ
ให้บริการให้เป็นการดูแลระยะยาว (Long 

Term Care)  ในชุมชน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีมา
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรด้าน
สุขภาพ ซ่ึงสิงคโปร์ได้มีการวางแผนระยะยาว
เพ่ือรองรับความท้าทายทางด้านสุขภาพใน
อนาคตด้ วยนโยบาย Healthcare 2020 

Masterplan โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ 

 Beyond Hospital to Community 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแลสุขภาพจาก
ดูแลที่ โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลาง (Traditional 

Hospital-Centric Model) เป็นการดูแลใน
ชุมชน (Broader Community-Based Model)  
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โดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วย
บริการระดับปฐมภูมิสู่ระดับตติยภูมิและ
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวที่บ้าน 
(Long-Term and Home Care) 
 Beyond Quality to Value การสร้าง 
ความยั่งยืนในการบริหารจัดการระบบบริการ
สุขภาพ โดยการวิเคราะห์และระบุวิธีการ/
เทคโนโลยีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และบริหารจัดการการเงินด้าน
ระบบบริการสุขภาพเพ่ือให้เกิดบริการที่มีที่มี
คุณภาพแก่ประชาชน 

 Beyond Healthcare to Health 
การปรับเปลี่ยนจากการให้บริการรักษา
สุขภาพเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน 
โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงและการควบคุม
ปั จ จั ย เ สี่ ย ง  โ ด ยมี  Health Promotion 

Board เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
บริการสุขภาพ 

 เพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
โรงพยาบาล Changi จึงได้มีการน าเทคโนโลยี 
Robotic เข้ามาใช้ในการให้บริการเพ่ือลด
ภาระงานของบุคลากร  โดยอาศัยความ
ร่วมมือกับ Centre for Assistive Robotic 

Technology ในการวิ จั ยและพัฒนา Robotic 

ตัวอย่างการน า Robotic มาใช้ในการบริการ
สุขภาพ 

 Assistive technology for independent 

living การพัฒนา Robotic เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยเพียงล าพัง 
 Rehabilitation technology to restore 

functionality การ พัฒนา  Robotic เ พ่ื อ
ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย 

 Virtual hospital ระบบโรงพยาบาล
เสมือนจริงเพื่อใช้ในการสอนแพทย์ฝึกหัด 

 Automation of process and manual 

labour การพัฒนา Robotic ให้สามารถ
ท างานได้อัตโนมัติเพ่ือช่วยงานบุคลากรใน
โรงพยาบาลประโยชน์ของการน า Robotic 
มาใช้ในโรงพยาบาล มีดังนี้ 
 ลดภาระงานของบุคลากร สามารถ
ให้บริการทางคลินิกกับผู้รับบริการได้มากขึ้น 
ดูแลผู้รับบริการได้มากขึ้น 

 เพ่ิมระยะเวลาในการให้ข้อมูลที่ส าคัญ
กับผู้รับบริการได้มากข้ึน 

 ลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับ 
บริการ 
 จะเห็นได้ว่านโยบายด้านสุขภาพของ
สิงคโปร์มีความคล้ายคลึงกับไทยในเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนจากการซ่อมสุขภาพเป็นการ
สร้างสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนจากการให้
โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางเป็นการดูแล
ต่อเนื่องในชุมชน แต่ระบบสุขภาพของ
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สิงคโปร์มีประเด็นที่น่าสนใจคือได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดภาระงานของบุคลากร
สาธารณสุข เอ้ืออ านวยการให้บริการ สร้าง
รูปแบบการบริการที่หลากหลายและเพ่ิม 

การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน  
 ประสบการณ์การเรียนรู้ กับการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบติดตาม
ต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การก่อความรุนแรง (Serious Mental 

Illness With High Risk to Violence: 
SMI-V) 
 จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีเหตุการณ์
สะเทือนขวัญความรุนแรงที่ เกิดขึ้นทั้งใน
ครอบครัวหรือกับประชาชนทั่วไป โดยพบว่า
ผู้ก่อเหตุส่วนหนึ่งมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่
เคยเข้ารักษาในโรงพยาบาลจิตเวชมาก่อน 
ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental 

Illness With High Risk to Violence: 
SMI-V) จากการทบทวนข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช 

ที่ ก่ อความรุ นแรง  พบว่ าผู้ ป่ ว ยจิ ต เ วช 
(Schizophrenia) เป็นผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ที่สุด 

ที่ ก่ อ ค ว า ม รุ น แ ร ง ต่ อ ผู้ อ่ื น ห รื อ ชุ ม ช น 
เนื่องจากมีอาการก าเริบซ้ าบ่อย ขาดยา 
ไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง ไม่ยอมรับการ
เจ็บป่วย และบางรายมีปัจจัยกระตุ้นคือการ
ใช้สุรา/สารเสพติด ท าให้เกิดอาการหลงผิด 
หวาดระแวง หรือไปก่อเหตุความรุนแรงทั้ง

ต่ อตนเอง  ผู้ อ่ืน  และทรัพย์ สิ นมากขึ้ น  
กรมสุขภาพจิตเห็นความส าคัญและจ าเป็นที่
จะต้องมีระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ซึ่งเป็นกลุ่ม
เสี่ยงสูงที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
ตลอดช่วงชีวิตการเจ็บป่วย จึงได้ พัฒนา
ระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญคือ การมีระบบคัดกรอง เฝ้าระวังให้
ได้รับการรักษาต่อเนื่อง ลดการก าเริบซ้ าและ
ไม่ก่อเหตุความรุนแรงต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม  
 การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มี
ความรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีรูปแบบหรือ Intervention 

ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะ ครอบคลุม และมี
ความต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการที่
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยให้มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท าแผนการดูแลผู้ป่วยโดย
เน้นความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ และการ
ติดตามผลการดูแลทั้งในขณะที่ผู้ป่วยรักษา
ตัวโรงพยาบาลและหลังจ าหน่วยสู่ชุมชน 
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความ
ยั่ งยืนให้กับระบบการดูแลผู้ป่วย SMI-V 

เนื่องจากช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ
การดูแลที่ ตอบสนองต่อความต้องการ  
ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในชุมชนได้นานขึ้น 
ไม่กลับมาป่วยซ้ า (Remission) ก าเริบซ้ า 
(Relapse) หรือไม่ก่อความรุนแรงซ้ าทั้งต่อ
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ตนเองและผู้ อ่ืน ดังนั้นการประสานการ
ท างานระหว่างหน่วยบริการในสังกัดกรม
สุขภาพจิต และผู้รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วย 
SMI-V ของโรงพยาบาลในพ้ืนที่หรือชุมชน
ของผู้ป่วยหลังจ าหน่ายเป็นปัจจัยที่ส าคัญใน
การติดตามผู้ป่วยเมื่อกลับสู่ชุมชน 

 กรมสุขภาพจิตได้มีการด าเนินงาน
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่ วย SMI-V เริ่ ม
พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย SMI-V ซึ่งเป็น
ระบบข้อมูลเชิงปริมาณของผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาในหน่วยบริการจิตเวช ยังไม่
ครอบคลุมถึงข้อมูลการวางแผนการดูแลและ
การติดตามผลการดูแล และยังขาดการ
เชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าวระหว่างหน่วยบริการ
จิตเวชและหน่วยบริการในพ้ืนที่ นอกจากนี้
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใน
การดู แล ผู้ ป่ ว ยกลุ่ มนี้ ยั ง เ ป็ นสิ่ ง ที่ ค ว ร
ด าเนินการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 ข้อเสนอแนวทางพัฒนา 

 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย SMI-V  

ให้มีความยั่งยืนนั้น หัวใจส าคัญไม่ใช่เพียง
การบ าบัดการรักษาในหน่วยบริการจิตเวชแต่
จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ/ความพร้อม
จากทั้งหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่าย
หน่วยบริการในพ้ืนที่ในการติดตามต่อเนื่อง
และเฝ้าระวังการก่อความรุนแรง จากการ
เรียนรู้แนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนของ
สิงคโปร์ท า ให้ เห็นถึ ง โอกาสพัฒนา คือ  

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ การส่งต่อข้อมูล 
การวางแผนการดูแล และการติดตามประเมินผล 

การดูแลผู้ป่วย SMI-V ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่ งขึ้ น  จึ งขอ เสนอแนวทางการ พัฒนา
โปรแกรมส าหรับการติดตามต่อเนื่องผู้ป่วย 
SMI-V เป็นเครื่องมือในการการบูรณาการ
กระบวนต่างๆที่ เกี่ยวข้องในการติดตาม
ผู้ป่วย และสร้างระบบการติดตามที่เชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยบริการจิตเวชและหน่วยบริการ
ในพ้ืนที ่ดังนี้ 
 การพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้ป่วย 
SMI-V ส า ห รั บ บุ ค ล า ก ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  
ในรูปแบบ e-learning โดยการประยุกต์ใช้
แนวคิด Design Thinking ที่เน้นพัฒนาตาม
ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
ดังนี้   
 ส ารวจความต้องการของบุคลากร
สาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือระบุองค์ความรู้ที่ตรง
กับความต้องการผู้ใช้ 
 ทบทวนองค์ความรู้ที่ ส าคัญเรื่ อง 
Intervention ใ นก ารดู แล ผู้ ป่ ว ย  SMI-V  
ทั้ งองค์ความรู้ ใหม่และองค์ความรู้ที่ ได้
พัฒนาขึ้นแล้ว 

 รวบรวมและจัดท าเนื้อหาหลักสูตร
การดูแลผู้ป่ วย SMI-V ส าหรับบุคลากร
สาธารณสุข 
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 จัดท าแบบประเมินและแบบติดตาม
ผลการเรียนรู้ 
 ทดสอบคุณภาพของหลักสูตรโดย
ผู้ เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาหลักสูตร 

 พัฒนาโปรแกรมการการดูแลผู้ป่วย 
SMI-V ส า ห รั บ บุ ค ล า ก ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  
ในรูปแบบ e-learning เ พ่ือเผยแพร่ทาง 
Website และ Mobile Application โดยมี
ผู้เชียวชาญเป็นผู้ให้ความรู้ 
 การพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วย SMI-V 
เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกเขต
สุขภาพ 

 พัฒนาระบบข้อมู ลผู้ ป่ ว ย  SMI-V 

ตั้งแต่เข้ารับบริการหน่วยบริการในสังกัดกรม
สุขภาพจิตจนกระทั่งจ าหน่ายสู่ชุมชน รวมทั้ง 
Intervention แผนการดูแลผู้ป่วยและผล
การด าเนินงานตามแผนนั้น ๆ  
 สร้างระบบการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้
เชื่อมโยงสู่หน่วยบริการในพ้ืนที่ที่รับผู้ป่วย
ดูแลต่อเนื่องหลังจ าหน่าย 

 การพัฒนาโปรแกรมการติดตาม
ต่อเนื่องผู้ป่วย SMI-V ที่สามารถใช้งานได้ทั้ง
ในรูปแบบ Website และ Mobile Application  
โดยน าผลจากการพัฒนาในข้อ 1 และ 2 มา
สร้างให้มีระบบย่อย ดังนี้ 
 E-Learning เป็นระบบย่อยส าหรับ
บุคลากรสาธารณสุขที่ดูแลและติดตาม

ต่ อ เนื่ อ งผู้ ป่ ว ย  SMI-V ได้ เ ข้ า มาศึ กษา 
ประกอบด้วย 

 ความรู้เรื่องระบบการดูแลผู้ป่วย SMI-V 

 ความรู้ เ รื่ องการจัดการรายกรณี 
(Case Management)  ส าหรั บบุ คลากร
สาธารณสุข 

 ความรู้เรื่องการใช้แบบประเมินภาวะ
สุขภาพจิต และแบบรายงาน/แบบติดตาม 

 ระบบติดตามประเมินผลการเรียนรู้ 
ผ่านทางแบบทดสอบความรู้และแบบติดตาม
ผลการน าความรู้ ไป ใช้ประโยชน์ แบบ
ออนไลน์ซึ่งมีการแจ้งเตือนให้มีการประเมิน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 การติ ดต ามผู้ ป่ ว ยหลั ง จ า หน่ า ย  
เป็นระบบย่อยส าหรับบันทึกและรายงานผล
การติดตามผู้ป่วยรายบุคคลซึ่งเชื่อมโยงกัน
ระหว่างหน่วยบริการจิตเวชและหน่วยบริการ
ในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 

 ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย 

 ข้อมูลการรักษาในหน่วยบริการจิตเวช 

 ผลการประเมินภาวะสุขภาพจิต โดยมี
แบบประเมินต่าง ๆ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ 
แสดงผลและบันทึกผลการประเมินได้ 
 แผนการดูแลต่อเนื่อง และผลการ
ด าเนินงานตามแผน โดยเป็นการออกแบบ
ร่วมกันระหว่างหน่วยบริการจิตเวชและ
หน่วยบริการในพื้นที ่
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 Video Conference ส า ห รั บ ก า ร
ปรึกษา การสื่อสารระหว่างหน่วยบริการ 

จิตเวชและหน่วยบริการในพ้ืนที่เพ่ือติดตาม
ผลการดูแล ได้แก่ 

 วิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลที่รวบรวม
ได ้

 ประชุมเพ่ือพิจารณาและเสนอความ
คิดเห็นแก่ทีมสหวิชาชีพในการปรับเปลี่ยน
แผนการดูแลให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย  
 ให้ ค า ปรึ กษ าและช่ ว ย เ หลื อที ม 

สหวิชาชีพในการแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
ของผู้ป่วย  
 ประชุมวางแผนการดูแลผู้ป่วยกับ
ทีมสหวิชาชีพ เ พ่ือปรับปรุงและพัฒนา
แผนการดูแลผู้ป่วยล่วงหน้า ให้มีความ
เหมาะสม ก่อนส่งผู้ป่วยกลับไปอยู่ในชุมชน 

 ชุมชนผู้ดูแลผู้ป่วย SMI-V เป็นระบบ
ย่อยส าหรับบุคลากรสาธารณสุขในการพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานและ
การดูแลผู้ป่วย SMI-V เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน 
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การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ฐาณิสร ชยุติมันต์ 
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 

กรมสรรพากร 

 

 ปัจจุบันหน่วยราชการในประเทศไทย
ได้ลงทุนจัดซื้อจัดจ้างเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นจ านวนมากมาใช้ ในหลายส่วนงาน  
ทั้งระบบงานภายในองค์กรและงานในส่วน
บริการประชาชน แต่ส่วนมากระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศดังกล่าวยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ (User) และ
ยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากการ
ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนา
ระบบยังไม่เพียงพอ ประเทศไทยยังขาด
หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการก ากับดูแล
ภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด ท าให้ระบบที่แต่ละหน่วยงานพัฒนา
ยังขาดมาตรฐานกลางและการเชื่อมต่อข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ 
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อาจยังไม่สามารถปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงหลังจากหน่วยงานน า
เทคโนโลยีมาใช้ รู้สึกว่าเป็นการสร้างภาระ
งานเพ่ิมขึ้นจนอาจท าให้เกิดการต่อต้านและ
การไม่ให้ความร่วมมือ และท าให้ระบบที่ดีไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

 จากนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
รัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
การบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เน้นนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการ
บริหารงานราชการในระยะยาว มีข้อมูล
ขน าด ใหญ่ ส าห รั บ กา ร วิ เ ค ร า ะห์ แ ล ะ
ประมวลผลข้อมูลเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ 

เ พ่ิมความโปร่งใส (Transparency) และ
ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ (Accountability) 

ของภาครัฐ การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึ งมีความส าคัญอย่างยิ่ ง  
การน าหลัก Design Thinking Process มา
ปรับใช้ ในการวางแผนงานด้าน IT ของ
ภาครั ฐ  การบู รณาการข้ อมู ล ระหว่ า ง
หน่วยงานรัฐ และการมีส่วนร่วมของทั้ง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ  จึงเป็น
แนวทางที่ จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวได้ 
 Design Thinking Process คือกระบวน  
การคิดที่ใช้การท าความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ 
อย่างลึกซึ้งโดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และ
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น าเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคน
หลาย ๆ สายมาสร้างไอเดีย แนวทางการ
แก้ไข และน าเอาแนวทางต่าง  ๆ นั่นมา
ทดสอบและพัฒนา เพ่ือให้ได้แนวทางหรือ
น วั ต ก ร ร ม ที่ ต อ บ โ จ ท ย์ กั บ ผู้ ใ ช้ แ ล ะ
สถานการณ์นั้น ๆ โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้  

 

 Empathise เป็นการท าความเข้าใจ
ต่อกลุ่มเป้าหมายและปัญหาให้มากที่สุดโดย
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง การแก้ปัญหาจะส าเร็จลุล่วงไปได้ก็
ต่อเมื่อเข้าใจปัญหาของผู้ ใช้งานหรือประชาชน
อย่างแท้จริง ซึ่งการท าความเข้าใจต้องมี
กระบวนการการรับฟังที่เปิดกว้างโดยมีผู้ใช้
เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง  อ าจกร ะท า ได้ โ ด ย ให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและ
บอกเล่าถึงปัญหาที่เผชิญอยู่ เป็นต้น 

 Define หลังจากทราบปัญหาจากกลุ่ม
ผู้ใช้ ขั้นตอนถัดไปเป็นการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ดังนั้น
การก าหนดปัญหาที่ถูกต้องและขอบเขตที่
ชัดเจนจะสามารถช่วยให้ผู้ด าเนินโครงการ
วิเคราะห์ถึงวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 Ideate เป็นการระดมความคิดใหม่ๆ 

โดยไม่จ ากัดกรอบ โดยรวบรวมแนวคิดและ
แนวทางแก้ไขปัญหาให้มากที่สุด หลากหลาย
ที่สุด โดยความคิดและแนวทางต่าง ๆ ที่คิด
ขึ้นมานั้นก็เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาที่ เกิดขึ้น 

ในขั้น Define 

 Prototype การสร้างแบบจ าลองหรือ
การสร้างต้นแบบเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถทดสอบ

สมมติฐานหรือวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้
ต้นทุนที่น้อยที่สุดและประหยัดเวลาที่สุด 
ส่วนใหญ่พบว่าการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
จะมีการสร้ า งต้นแบบเ พ่ือทดสอบและ
ปรับปรุงก่อนการพัฒนาระบบเพ่ือใช้จริง  
ดั งตั วอย่ างจากการอบรม ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ที่หน่วยงานรัฐมีหลักการว่า Think 

Big, Start Small ซึ่งนโยบายหรือโครงการ
ต่าง ๆ จะถูกวางแผนโดยค านึงถึงภาพกว้าง
และองค์รวมของภาครัฐ แต่ เริ่มน ามาใช้งาน 

ในวงจ ากัดเพ่ือทดสอบระบบหรือโครงการ 

ต่าง ๆ และปรับปรุงแก้ไขก่อนน ามาขยายผล
ใช้จริงตามขอบเขตที่วางไว้ ข้าพเจ้าเห็นว่า
หน่วยงานราชการควรน าเทคโนโลยีหรือ
ระบบที่มีอยู่มาทดสอบปรับใช้เป็นโครงการ
น าร่องหรือโครงการเล็ก ๆ ก่อนน าระบบ 

นั้น ๆ มาใช้จริงส าหรับทั้งองค์กร ทั้งนี้เนื่องจาก
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ในปัจจุบันมีโปรแกรมจ านวนมากที่ต้นทุนต่ า
หรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน เช่น 
ทดลองน า โปรแกรม Open Source ที่ มี
คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับโปรแกรมหรือเครื่องมือที่
หน่วยงานนั้นก าลังจะริเริ่มมาให้กลุ่มผู้ใช้งาน
ได้ใช้จริง หากมีการด าเนินการสร้างแบบจ าลอง
มากข้ึน จะท าให้ประเทศลดการสูญเสีย
งบประมาณกับการพัฒนาหลายโครงการที่ไม่
ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน 

 Test หรือการทดสอบ โดยน าแบบจ าลอง 
ที่สร้างขึ้นมาทดสอบกับผู้ใช้ หรือกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือสังเกตประสิทธิภาพการใช้งาน โดยน า
ผลตอบรับ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจน
ค าแนะน ามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
ต่อไป 

 การน าหลั กการคิ ดแบบ Design 

Thinking มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในหน่วยงานจะ
ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ (User) ซึ่งจะ
ท าให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
งานได้ ตรงตามความต้องการของผู้ ใ ช้ 
ประหยัดต้นทุนและเวลาในการด าเนิน
โครงการ ส่งผลให้การบริหารจัดการภาครัฐมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 นอกจากการน า  Design Thinking 

Process มาใช้ในการวางแผนการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ภาครัฐควร
ค านึงถึงการสร้างมาตรฐานกลางด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศพร้อมมีจัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ในการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ
เ พ่ือให้ ระบบสารสนเทศของแต่ละแห่ ง
สามารถเชื่อมต่อหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 
(Connectivity) การบูรณาการข้อมูลจะช่วย
ให้รัฐมีข้อมูลส าหรับใช้วิเคราะห์แนวทาง
แก้ปัญหาเพ่ือออกนโยบายที่เหมาะสมและ
ยั่งยืน ตัวอย่างประเทศที่มีการบูรณาการ
ข้อมูล ได้อย่ าง เป็นรูปธรรมคือประเทศ
เอสโตเนีย ซึ่งได้พัฒนาระบบ e-Estonia 

ออกมาใช้ (https://e-estonia.com/) โดย
การท างานของ e-Estonia ทั้งหมดตั้งอยู่บน 
“ถนนออนไลน์” (backbone) เรียกว่า “X-

Road” ซึ่งท าหน้าที่ส่งต่อข้อมูลไปมาระหว่าง 
ระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่ เป็นอิสระเอกเทศ 

จากกัน เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละระบบใช้
เทคโนโลยีแตกต่างกัน แต่ละระบบจึงต้อง
อาศัย “ตัวแปลง” (adapter) เพ่ือให้สามารถส่ง 
และรับข้อมูลในรูปแบบที่ X-Road เข้าใจ 
และเพ่ือป้องกันความลับของข้อมูล ระบบ
คอมพิวเตอร์ทุกระบบก็จะต้องมี เซิร์ฟเวอร์ 
ที่ มี ความปลอดภัย (secure server) และ
เข้ารหัสข้อมูลทุกชิ้น  
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 ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วย   
ส่งเสริมให้หลักการ Design Thinking และ
การบูรณาการทางข้อมูลสามารถท าให้การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้ก็คือ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง
จนถึงผู้ปฏิบัติงาน [กล่าวคือผู้บริหารในฐานะ
ผู้น าขององค์กรมีหน้ าที่ท า ให้ทุกคนใน
หน่วยงานเข้าใจถึงปัญหาและมีฉันทามติ
ร่ ว ม กั น ที่ จ ะ แ ก้ ไ ข โ ด ย ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือ จะเห็นได้ว่าการมี 
Leadership ที่ ดี มี คว ามส า คัญและ เป็ น
ลักษณะ Top-Down Approach จึงจะท า
ให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
ภาครัฐประสบความส าเร็จ อย่างไรก็ตามการ
บริหารแบบ Bottom-Up Approach ก็มี

ความส าคัญเนื่องจากการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในการท างานซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องได้รับการมีส่วน
ร่ วมของผู้ ปฏิบั ติ ง านจึ งจะท า ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นผู้บริหารจะต้อง
สร้างค่านิยมร่วมกันขององค์กร (Shared 

Value) หาวิธีสร้างแรงจูงใจที่ไม่ท าให้รู้สึกว่า
โครงการด้านระบบสารสนเทศเป็นความ
รับผิดชอบของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์ ก ร เ พี ย งฝ่ า ย เดี ย ว  แต่ เ ป็ น ค ว าม
รับผิดชอบร่วมกันของผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกคน  
ท าให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยากมีส่วนร่วม
และจริงจังต่อการลงมือปฏิบัติ 
 หากภาครั ฐและหน่ วยงานต่ างๆ 
สามารถวางแผนงาน IT โดยน ากระบวนการ
คิดแบบ Design Thinking มาปรับใช้เพ่ือ
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เข้าใจปัญหาที่แท้จริงและมีขั้นตอนการหา
แนวคิดมาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ บูรณา
การระบบข้อมูลภาครัฐให้เชื่อมต่อกันทั้งหมด
เพ่ือน าข้อมูลจากหลายแหล่งมาวิเคราะห์
ส าหรับประกอบการตัดสินใจ ประกอบกับ
ผู้น าขององค์กรมีวิสัยทัศน์และมีความสามารถ 

ที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงระบบและยกระดับองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ จะช่วยให้การบริหารงานราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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จะพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อย่างไรให้ยั่งยืน 

ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 

 

ถิติวรรณ์  สุตะนนท์ 
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 

 บทนำ 

 ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial 

Revolution) ที่ขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ นั้น  ได้ส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ  
รวมทั้งตัวแปรสำคัญได้แก่  ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) การลงทุนและการค้า รูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจ การจ้างงงาน  และอ่ืน ๆ ดังนั้นแต่ละ
ประเทศจึงมีการปรับเปลี่ยนและกำหนดวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ให้ความเป็นอยู่ของประชากร
ในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังเช่นประเทศที่พัฒนา
แล้วหลายประเทศ ได้มีการปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจ
ให้สอดรับกับพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 อาทิเช่น 
A Nation of Makers ของสหรัฐอเมริกา, Design 

in Innovation ของอั งกฤษ , Society 5.0 ขอ ง
ญี่ปุ่น, Creative Economy ของเกาหลีใต้, Made 

in China 2025 ของจีน, Make in India ของอินเดีย  
และ Smart Nation ของสิงคโปร์ ส่วนประเทศไทย
เองรัฐบาลได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกัน จึงได้
ประกาศนโยบาย ประเทศไทย 4.0 (Thailand 

4.0) เพ่ือที่จะใช้เป็นโมเดลเศรษฐกิจนำพาประเทศ
ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
พร้อม ๆ  กับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มี 
ความม่ันคง ม่ันคั่ง และยั่งยืน ภายใต้บริบทของ

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 
อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางในแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ที่ได้วางไว้ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน (Competitiveness) ควบคู่กันไปกับ
การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก (Connectivity) 

 ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา ระบบ
อุตสาหกรรมในประเทศส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับ 2.0 

-2.5  ที่เน้นการรับจ้างผลิต (Original Equipment 

Manufacturer: OEM) มีการผลิตสินค้าทีละมาก ๆ 
(Mass Production) และมีการใช้แรงงานเข้มข้น 
(Labor Intensive) ส่วนอุตสาหกรรมไทยที่อยู่ใน
ระดับ 3.0-4.0 จะเป ็นบริษัทรายใหญ่ของไทย
เพียงไม่กี่ราย นอกนั้นจะเป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้า
มาลงทุนในประเทศไทย จากข้อมูลปี 2559 อุตสาหกรรม 

ไทยประกอบด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) จำนวนมากถึง 3,004,679 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.70 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งหมด
ทั่วประเทศ มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) คิดเป็นร้อยละ 
42.20 (มูลค่า 6,061,143 ล้ านบาท ) ของ GDP 

รวมทั้ งประเทศ และมีสัดส่วนการจ้างงานใน
อุตสาหกรรม SMEs คิดเป็นร้อยละ 78.42 (จำนวน 
11,747,093 คน) ของการจ้างงานรวมทั้งหมด และ
ปัจจุบัน SMEs ไทยยังประสบหลายปัญหา ได้แก่ 
ปัญหาด้านการขาดแคลนองค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม ไม่มีการพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน และพ่ึงพาแรงงานต่ำจากต่างประเทศ  
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การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเนื่องจาก
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้แรงงานที่
ป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมลดลง มีข้อจำกัดด้าน
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี  การตลาด 

การเข้าถึงแหล่งเงินเงินทุน แม้อุตสาหกรรม SMEs 

ส่วนใหญ่ของไทย ยังพัฒนาไปไม่ถึงระยะต่าง ๆ 
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แต่ถึงอย่างนั้น
ประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยย่อมได้รับผลกระทบ
จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ ได้  แม้ผลกระทบที่ แน่ ชั ดของการปฏิ วัติ
อุตสาหกรรมนั้นยังไม่มีใครรู้แน่นอน แต่ก็ควรให้
ความสำคัญต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะหาก
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ทำให้ประเทศที่
พัฒนาแล้วย้ายฐานที่ตั้งการผลิตกลับไปอย่างมี
นัยสำคัญ  ย่อมส่งผลให้ประเทศไทยสูญ เสีย
ความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น ประเทศกำลัง
พัฒนาที่เป็นฐานการผลิตอย่างไทย ต้องคิดรูปแบบ
ธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ และ
จำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ให้เข้าใจ รวมถึงกำหนด
นโยบายรองรับเชิงรุกและปรับมาตรการต่าง ๆ  
ตามความจำเป็น เนื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 
4 นี้ จะมีความเร็วแบบทวีคูณ มากกว่าการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในครั้งที่ 1-3 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมา
จากการปฏิวัติดิจิทัลผนวกกับเทคโนโลยีที่หลากหลาย  
อันนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อน และจะพลิกโฉมบริบททางเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม ธุรกิจ สังคม วัฒนธรรม มนุษย์  
รวมถึงเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต  
 ดังนั้น ผู้นำองค์กรทั้ งภาครัฐและเอกชน 
สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ภาควิชาการ ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทั้งหมด คนทำงานในทุกสาขาอาชีพ และ
ปัจเจกบุคคล ล้วนมีหน้าที่ร่วมมือกันที่จะต้องก้าว
ให้ทันโลก ตระหนักถึงแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น 

ส่วนรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ต้องทำ
หน้าที่ในส่วนของตนในฐานะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรมเอง ก็จะต้องศึกษาทำความเข้าใจและ
วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนา SMEs เพ่ือให้ยังคงรักษาขีดความสามารถ
การแข่งขันกับนานาประเทศได้ 
 ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จาก
นโยบาย Smart Nation สาธารณรัฐสิงคโปร์  
 จากการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน  
สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance 

and Potential System : HiPPS)  รุ่ น ที่  1 3 
ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 1  ณ  Nanyang Technological 

University (NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 
12-16 มีนาคม 2561 ทำให้ ได้ รับความรู้ และ
ประสบการณ์ จากการพัฒนานโยบาย Smart 

Nation ของสิงคโปร์ ซึ่งประกาศในช่วงปลายปี 
2557 มีจุดมุ่งหมายให้สิงคโปร์ เป็นเมืองที่มีขีด
ความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับโลก 
โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าง
อนาคต ส่งเสริมประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาสังคมและ
สร้างโอกาส รองรับการเป็นสังคมเมืองที่มีประชากร
หนาแน่น การเข้าสู่สั งคมผู้สู งอายุ  และการใช้
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน  

 การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวมีการบูรณาการ
ความร่วมมือในลักษณะการแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐที่ไม่ได้
ขึ้นตรงต่อกัน เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลกันเป็นเครือข่ายที่
ทำงานบนแพลตฟอร์มเดียวกัน ซึ่งถือเป็นความท้า
ทายที่รัฐบาลสิงคโปร์สามารถได้ทำประสบสำเร็จ
มาแล้ว นอกจากนี้ในการแก้ปัญหา รัฐบาลสิงคโปร์
ใช้การวิเคราะห์ถึงความต้องการหรือปัญหาความ
เป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลัก จากนั้นกำหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ปัญหาความต้องการนั้น 
โดยทดลองนำร่องโครงการก่อน ซึ่งเป็นการทดสอบ
ระบบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาระบบ
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บริการประชาชน เพ่ือให้แน่ใจว่าโครงการดังกล่าว
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง กระบวนการดำเนินการดังกล่าวทำให้
เกิดการใช้งบประมาณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์คุ้ม
ค่าสูงสุด และให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด เนื่องจาก
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีข้อจำกัดในเรื่องพ้ืนที่และ
ทรัพยากรที่มีจำกัด ดังนั้น ในการบริหารจัดการ
โครงการนำร่องต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ มีความรอบคอบระมัดระวัง เมื่อเกิด
ข้อผิดพลาดจะมีการดำเนินแก้ไขทันที ปัจจัยสำคัญ
อีกประการที่ ท ำให้ สิ งค โปร์ เป็ นประเทศที่ มี
ความสามารถในการแข่งขัน คือการมีประชากรที่มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี ก า ร ศึ ก ษ า  
การดำเนินโครงการส่วนใหญ่ของภาครัฐเป็นไปใน
รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(Public-Private Partnership: PPP) ทำให้ระบบ
การให้บริการแก่ประชาชนที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบขนส่งมวลชนที่มี
โครงข่ายทั่วถึงและครอบคลุม ระบบการจัดการ
จราจร การบริหารจัดการน้ำเพ่ือหมุนเวียนมาใช้
ใหม่ การวางผังเมืองเชิงยุทธศาสตร์เพื่อใช้ประโยชน์
จากพ้ืนที่ซึ่งมีจำกัดอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ระบบบริการจัดการสุขภาพและสวัสดิการที่ดี และ
ใช้นวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
สูงอาย ุ 
 นอกจากความรู้และประสบการณ์จากการ
ฝึกอบรมครั้งนี้แล้ว สิงคโปร์ยังมีนโยบายสำคัญที่
น่าสนใจ ซึ่งไทยสามารถนำมาเป็นกรณีศึกษาและ
ประยุกต์ใช้กับงานราชการได้ ในการพัฒนา SMEs 

และการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย ให้ทันกับโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
ได้ดังนี ้
 การส่งเสริม SME 

 ในปี 2560 สิงคโปร์มีผู้ประกอบการ SMEs 

ราว 217,899 ราย นับเป็นร้อยละ 99 ของวิสาหกิจ

ทั้งหมด ก่อให้เกิดการจ้างงานร้อยละ 65 (จำนวน 
2,210,000 คน) ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตมีสัดส่วนร้อยละ 24.8 ดังนั้น SMEs ของ
สิงคโปร์จึงมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
เช่นกัน เดิมการให้ความช่วยเหลือ SMEs เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภาพและ
นวัตกรรมแห่ งประเทศสิ งค โปร์  (Standards, 

Productivity and Innovation Board of Singapore : 
SPRING Singapore) ซึ่ งเป็นองค์กรที่ จัดตั้ งเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของเหล่าธุรกิจเพ่ือความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของ
สิงคโปร์ ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม 
(Ministry of Trade and Industry: MTI) โ ด ย 
SPRING Singapore จะให้ความช่วยเหลือ SMEs 

ในหลายด้าน ตั้งแต่สนับสนุนการวิจัยนวัตกรรม 

ใหม่  ๆ การประสานงานเพ่ือความสะดวกทาง
การค้าระหว่างประเทศ กำกับดูแลสินค้าและบริการ
ให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตาม
หลักการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอำนวยความ 

ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 

 แต่ด้วยสิงคโปร์มองเห็นว่า โลกปัจจุบันได้มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างอย่างรวดเร็วและ
เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความพลิกผันต่อวิสาหกิจ 
อุตสาหกรรม และวิถีการดำเนินธุรกิจ แม้สิงคโปร์  
จะยังครองความเป็นเลิศและเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค
เอเชียที่เต็มไปด้วยโอกาส แต่ขณะเดียวกันสิงคโปร์
ก็ได้ตระหนักถึงการแข่งขันที่ยิ่งทวีความรุนแรง
มากกว่าที่เคยเป็นมา ดังนั้น วิสาหกิจของสิงคโปร์
จึงต้องมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
นวัตกรรมและพร้อมขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ 
เพื่ อ เตรียมความพร้อมของธุรกิจในอนาคต  
ด้วยเหตุนี้  SPRING Singapore และหน่ วยงาน 
International Enterprise Singapore จึ งถู กควบรวม  
เป็นหน่วยงานเดียวในชื่อ Enterprise Singapore 

49 



   
 

เมื่ อวันที่  1 เมษายน 2561 ที่ ผ่ านมา เพ่ื อ เป็ น
หน่วยงานภาครัฐที่ทำงานร่วมกับวิสาหกิจ ตั้งแต่
ระดับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) จนถึงระดับ SMEs และ
ร่วมกับบริษัทที่มีการจะเติบโตอย่างรวดเร็ว (High-

Growth Companies) ซึ่ ง  Enterprise Singapore 
จะให้การสนับสนุน โดยเน้นที่ วิสาหกิจ เป็นจุด
ศูนย์กลาง ด้วยการจัดหาโปรแกรมและมาตรการ
สนับสนุนรองรับทุ กระดับขั้น การเติบ โตของ
วิสาหกิจ สอดคล้องกับประเภทอุตสาหกรรมของ
วิสาหกิจนั้น และตามความต้องการขยายสู่ตลาด
ต่างประเทศทีว่ิสาหกิจนั้นให้ความสนใจ 

 การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 ระบบการศึกษาและการพัฒนาแรงงาน
สิงคโปร์ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือก่อนทำงาน 
( Pre-employment Education and Training: 

PET) และหลังจากเข้าทำงานแล้ว (Continuing 

Education and Training: CET)  โดย PET ดูแล
เรื่องการพัฒนาการศึกษาตั้งแต่วัยก่อนเข้าเรียน
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย และพัฒนาทักษะในด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ภาย ใต้ การกำกับ ดู แล กระทรวงศึ กษ าธิก าร 
(Ministry of Education : MOE) 

 ในขณะที่ CET เป็นการพัฒนาแรงงานด้วย
ระบบการฝึกอบรมที่มีคุณภาพสูง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการที่ต่อเนื่องของอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
และการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
เป้ าห ม าย เ พ่ื อ ใ ห้ แ ร ง ง า น มี ส ม ร ร ถ น ะ 
(Competency) ที่ต้องการ ทำให้แรงงานมีความ
มั่ น ค ง ใน ก า ร ท ำ ง า น  ส า ม า ร ถ ห า ง า น ได้  
ภาคอุตสาหกรรมเองต่างได้รับประโยชน์จาก
สมรรถนะของแรงงานฝีมือ ซึ่งจะมีผลต่อความ
เจริญทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด โดยมีระบบ 
Singapore Workforce Skills Qualifications 

(WSQ) ซึ่งเป็นระบบสำคัญในการฝึกเพ่ิมทักษะ
และความรู้ให้แก่แรงงาน โดยมีสำนักงาน Singapore 

Workforce Development Agency (SWDA) เป็ น
ผู้บริหารระบบ และทำงานร่วมกับกระทรวงกำลังคน 
(Ministry of Manpower : MOM)  

 รัฐบาลสิงคโปร์ได้เริ่มรวมโปรแกรมการฝึก
ทักษะของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน 
ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงาน The Singapore 

Workforce Development Agency (WDA)  

เพ่ือเชื่อมโยงและสามารถตอบสนองให้แผน CET 

สามารถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยระบบ 
WSQ ถูกพัฒนาเพ่ือให้แรงงานทุกระดับสามารถ
เข้าถึงการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ มีระบบการรับรอง
สมรรถนะแรงงานระดับชาติ (National Credentialing 

System) ที่ยึดสมรรถนะแรงงาน (Competency-

based) เป็นหลัก ออกแบบมาให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ปฏิบัติ ได้จริง มีความยืดหยุ่น และมีรูปแบบที่
ส่งเสริมให้แรงงานแต่ละคนสามารถเลือกหลักสูตร
การฝึกอบรมได้ตามแต่ความสามารถของบุคคล 

นั้น ๆ เมื่อทำการฝึกสำเร็จในแต่ละหลักสูตรจะ
ได้ รั บ  Statement of Attainment (SOA) และ
เมื่อทำการฝึกจนได้รับ SOA ครบตามที่กำหนดจะเทียบเท่า
กับคุณสมบัติของ WSQ ในแต่ละระดับที่กำหนดไว้ 
และจะได้รับใบรับรองความสามารถ (Certificate) 

ใบรับรองผลการศึกษา และตรารับรองจาก WSQ 

เมื่อได้รับใบรับรองในระบบ WSQ ผู้เข้าฝึกอบรม
สามารถเปลี่ยนเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ส า ม า ร ถ เ พ่ิ ม ทั ก ษ ะ ก า ร ท ำ ง า น 

และสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเองได้ 
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญของนายจ้างหรือ
สถานประกอบการเพ่ือรักษาระดับทักษะของแรงงาน 
และสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้
เพ่ิมข้ึน 

 ข้อเสนอการประยุกต์ใช้กับกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
 จากการเรียนรู้นโยบายต่าง ๆ ของสิงคโปร์
และประสบการณ์การฝึกอบรมดังกล่าว จึงมีข้อเสนอ 
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การเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้มีการเตรียมพร้อมรับมือ
กับผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ดังนี้ 
 1. การพัฒนาต้องริ เริ่มจากตนเองก่อน 
ข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีความสามารถ 
ในการปรับตัวให้เข้ากับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน
การทำงาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีธรรมาภิบาล  
มีความซื่ อสั ตย์ สุ จ ริต  ขยันและ เสี ยสละเพ่ื อ
ประโยชน์ส่วนรวม ยึดประชาชนหรือผู้รับบริการ
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม นอกจากนี้   
ยังต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้สามารถทำงานเชิงรุก 
โดยไขว่คว้าหาโอกาสในการพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในเชิงวิชาชีพและทักษะอ่ืนที่
จำเป็น พร้อมทั้งศึกษาบริบทของการเปลี่ยนแปลง
จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่ถือเป็นความ
รับผิดชอบที่ต้องทำเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และ
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 2. การพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพ 
SMEs ต้องมีความต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยต้องมี
การประเมินศักยภาพธุรกิจเพ่ือให้ทราบว่าระดับ
ความสามารถด้านการผลิตนั้นอยู่ในการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยุคใด และมีการระบุวิเคราะห์ถึง
ปัญหาจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการแก้ไข เพ่ือให้เกิด
การสนับสนุนช่วยเหลือได้ถูกจุดและทันท่วงที ทั้งนี้
การพัฒนาไม่ได้มุ่งเน้นให้อุตสาหกรรม SMEs ต้อง
ปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่อุตสาหกรรม 
4.0 แต่การพัฒนานั้ น มุ่ งเน้นให้  SMEs รู้จักประเมิน
ความสามารถของตนเองว่าอยู่จุดไหน และต้อง
พัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจหรือรูปแบบธุรกิจ
ไปในรูปแบบใด รวมทั้งการตระหนักถึงการเปลี่ยน
จากการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อมแบบ เดิ ม  (Traditional SMEs) ที่ รั ฐ
จะต้องให้ความช่วยเหลือไปสู่การเป็น Smart 

Enterprises ที่มีศักยภาพสูงขึ้นเพ่ือให้สามารถอยู่
รอดได้ ขณะเดียวกันภาครัฐเองจะต้องมีรูปแบบ
การพัฒนาในมาตรการที่แตกต่างและโครงการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับขั้นการเจริญเติบโตแต่ละ
ระดับของ SMEs โดยแต่ละโครงการต้องมีตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่ชัดเจน สามารถวัดผลลัพธ์ได้เป็นรูปธรรม
ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ มีการคำนวณความ
คุ้มค่าการลงทุนทุกโครงการ ก่อนผลักดันโครงการ
ให้ทดลองนำร่องการปฏิบัติ การขับเคลื่อนต้องเกิด
จากการลงมือทดลองปฏิบัติจริง เรียนรู้จากข้อผิดพลาด 
แก้ไขทันที และปรับปรุงพัฒนาจนกว่าจะสามารถ
นำไปใช้ได้เกิดประสิทธิภาพจริง เพ่ือเป็นการใช้
งบประมาณค่าใช้จ่ายแผ่นดินให้เกิดความคุ้มค่า 
 3. การขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ของ SMEs เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อาจจะต้อง
พิจารณาการดำเนินโครงการหรือส่งเสริมมาตรการ
ที่อาศัยความร่วมมือและการเป็นหุ่นส่วนกันของ
ภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership: 

PPP) โดยเฉพาะประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับการยกระดับ
อุตสาหกรรมให้สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้ านผลิ ตภ าพ  (Productivity) ห รือตามความ
ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  
ด้วยระบบอัตโนมัติ ในการลดต้นทุนการผลิต  
การบริหารจัดการคุณภาพ การควบคุมระยะเวลา
ในกระบวนการผลิตให้สั้นลง การลดของเสียจาก
กระบวนการผลิต ลดการการใช้พลังงาน และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 4. การพัฒนาระบบนิ เวศอุตสาหกรรม 
(Ecosystem) เพ่ือให้เอ้ือต่อการประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรม ต้องอาศัยการประสานงานและ
การบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ของภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน กระทรวง 
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ศึกษาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ห อ การค้ าแล ะสภ าห อการค้ า ไท ย  เป็ น ต้ น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการร่วมกันในประเด็น 
การบริหารจัดการระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทักษะแรงงาน 
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์นั้นถือเป็นต้นทุนในการ
แข่งขันและการเติบโตได้ไม่ต่างจากการมีเงินทุน ยิ่ง
การมีทุนมนุษย์ที่มีทักษะหรือมีความเชี่ยวชาญ ที่
สามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้
ทักษะฝีมือและวิธีการใหม่  ๆ ภายใต้บริบทที่
หลากหลายได้ด้วยแล้ว ยิ่งถือเป็นข้อได้เปรียบใน
การผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ ใน
อนาคต  

 ที่มา  
 www.sme.go.th 

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

mart-Nation 

 https://www.enterprisesg.gov.sg/abou

t-us/overview  

 https://www.singstat.gov.sg/statistics/

visualising-data/infographics/economy 

 http://tpqi-net.tpqi.go.th/ 
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โลกในอุดมคต ิ

 

ทศพร ศรีวรกุล 

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

 จากการที่เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์
และเรื่องราวในอดีต จะเห็นว่าในทุกยุคทุกสมัย 
มนุษย์ต่างมีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะในเรื่องของความคิด ด้วยความคิด
ที่แตกต่างกันท าให้ เกิดความขัดแย้งกัน 
ทะเลาะกัน จนบางครั้งอาจบานปลายถึงขั้น
เกิดเป็นสงคราม ดังเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เป็น
จุดเปลี่ยนที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการก าหนด 

ทิศทางการพัฒนาของโลก นั้นคือ เหตุการณ์
สงครามโลกครั้งที่ 2 และอย่างที่เราทราบกัน
ดีว่าฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะ
เหนือฝ่ายอักษะ แต่ประเด็นส าคัญอาจไม่ใช้
ว่าใครเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในสงคราม แต่
สิ่งที่ส าคัญจริงๆ อาจเป็นประเด็นที่ว่า ถึงแม้
ทั้ง 2 ฝ่ายจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันจน
บานปลายเกิดเป็นสงคราม แต่ทั้ง 2 ฝ่ายต่าง
มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ความต้องการที่จะ
ท าให้โลกกลายเป็น “โลกในอุดมคติ” ที่แท้จริง
เพราะฉะนั้นแล้ว ผู้เขียนเชื่อว่า ถึงแม้มนุษย์
จะมีความคิดท่ีไม่ตรงกัน แต่มนุษย์ทุกคนต่าง
ฝันถึงสิ่งเดียวกันคือ โลกในอุดมคติอย่าง
แน่นอน และจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้ง

ที่ 2 ยิ่งเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่า มนุษย์
ต่างพยายามหาความหมายที่แท้จริงของค าว่า 
โลกในอุดมคติมาตั้งแต่อดีตแล้ว และถึงแม้ว่า
จะเป็นเรื่องยากท่ีจะก าหนดค านิยามสากลของ
ค านี้ เพราะมนุษย์เราต่างมีความคิดที่แตกต่างกัน 
แต่เราก็พยายามที่จะท า พัฒนา และหา
ความหมายที่แท้จริงของค า ๆ นี้กันอยู่ดี ซึ่ง
บางคนอาจให้ความหมายว่า เป็นโลกที่ปราศจาก
ความขัดแย้ง เป็นโลกที่มีการพัฒนาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวไกล 
เ ป็ น โ ล ก ที่ ป ร า ศ จ า ก ค ว า ม ทุ ก ข์ 
ต่าง ๆ ทั้งมวล หรืออันที่จริงแล้ว ค าว่าโลก
ในอุดมคติควรจะมีอะไรอย่างอ่ืนที่ส าคัญ
นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่  
 ประเทศสิงคโปร์หนึ่งในประเทศที่
พัฒนาแล้วของโลก ประเทศที่หลาย ๆ คน
เชื่อว่าเป็นประเทศต้นแบบและแบบอย่างใน
การพัฒนาแก่ประเทศอ่ืน ๆ ประเทศที่มีการ
พัฒนาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จนท าให้รู้สึกถึงค าว่าเมืองในอนาคตไม่ได้เป็น
เพียงแค่อนาคตอีกต่อไป ด้วยสิ่ งต่าง  ๆ 
เหล่านี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ใครหลาย ๆ คนจะ
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เชื่ อว่ าประเทศสิ งคโปร์ เ ป็นประเทศที่
ใกล้เคียงกับค าว่าโลกในอุดมคติมากที่สุด
ประเทศหนึ่งซึ่งจากการไปศึกษาดูงานครั้งนี้
ท าให้ผู้ เขียนเข้าใจถึงค านิยามที่ประเทศ
สิงคโปร์ให้ไว้กับค าว่าโลกในอุดมคติ และไม่
เป็นการกล่าวเกินความจริงเลยว่าประเทศ
สิงคโปร์สามารถพัฒนาประเทศจนใกล้เคียง
กับค าว่าโลกในอุดมคติตามที่ตนตั้งไว้จริง ๆ 
อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่าสนใจที่สุดส าหรับการมา
ศึกษาดูงานครั้งนี้กลับไม่ใช้การที่ได้มาเห็นสิ่ง
ต่างๆ ของประเทศที่เข้าใกล้กับค าว่าโลกใน
อุดมคติ แต่เป็นการได้มาเรียนรู้แนวคิดที่
น าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เป้าหมายที่เรียกว่า 
การเป็นโลกในอุดมคติที่แท้จริง อะไรเป็น
หัวใจหลักของการพัฒนาประเทศอะไรเป็น
แนวคิดท่ีส าคัญที่ท าให้ประเทศสิงคโปร์มีการ
พัฒนาน าหน้าประเทศในภูมิภาคเอเชีย -
แปซิฟิกหลายประเทศ  
 สิงค์โปร์เป็นประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนา 
ไปที่ด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
อย่างมาก โดยมีความเชื่อที่ว่า “วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อคุณภาพชีวิต
และระบบเศรฐกิจของประเทศ” โดยสังเกต
ได้จากการวางรากฐานและการให้ความส าคัญใน
เรื่องของงานวิจัยและการศึกษาต่าง  ๆ  
เช่น ระบบสาธารณูประโภค อย่างที่ทราบกัน
ดีว่าปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ าจืดเป็น
ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับประเทศสิงคโปร์มา

เป็นเวลานานแล้ว สิงคโปร์จ าเป็นที่จะต้อง
ซื้อน้ าจืดจากประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการในระบบสาธารณูประโภค
ของประเทศ ซึ่งแน่นอนการที่ต้องพ่ึงพาประเทศ 

อ่ืนเช่นนี้ท าให้สิ งคโปร์ขาดเสถียรภาพเป็น 

อย่างมาก จึงเกิดแนวคิดแก้ปัญหาดังกล่าว
ขึ้นมาคือ การน าน้ าทะเลมามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการในระบบสาธารณูประโภค  
 แนวความคิดที่ว่า “ในเมื่อในโลกของ
เรานั้นมีน้ าทะเลถึง 97% เมื่อเทียบกับน้ าจืด 
แล้วท าไมถึงเราถึงไม่น าน้ าทะเลขึ้นมาใช้” 
นั้น เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นมานานแล้ว 
แต่ปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการน าทะเล
ขึ้นมาใช้ คือ ในเรื่องของการบ าบัด หรือการ
เปลี่ยนน้ าเค็มให้เป็นน้ าจืดนั้นเอง ในการ
บ าบัดน้ าเค็มนั้น จ าเป็นต้องใช้ต้นทุนอย่าง
มาก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ท าให้
การบ าบัดน้ าทะเลคุ้มค่าต่อการน ามาปฏิบัติ
จริงได้ ท าให้หลาย ๆ ประเทศหลีกเลี่ยงการใช้ 
วิธีนี้และแก้ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคด้วยวิธี
อ่ืนแทน แต่ท าไมสิงคโปร์ถึงยังเลือกใช้วิธีนี้
และตั้งเป้าการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไป
ที่เรื่องของการบ าบัดน้ าเค็ม ค าตอบที่ได้รับก็
คือ “ถึงแม้ว่าจะต้องใช้ต้นทุนอย่างมากใน
การบ าบัดน้ าทะเล แต่เขาเชื่อว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่
สร้างความม่ันคงในเรื่องระบบสาธารณูปโภค
ของประเทศได้ในอนาคต” 
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 อย่างที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ว่า สิงคโปร์
เป็นประเทศที่ให้ความส าคัญในเรื่องวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจ 

อีกอย่างคือการได้ไปดูงานที่สถาบันวิจัยแห่งหนึ่ง
ในประเทศ แนวความคิด ใน เรื่ อ งของ 
การพัฒนาหรือการตั้ งสถาบันวิจัยของ
ประเทศสิงคโปร์เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคือ 
“ถ้าประเทศต้องการที่จะพัฒนางานวิจัยใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประเทศสิงคโปร์จะเลือก
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสถาบันวิจัยก่อนที่จะ
พัฒนาคนในประเทศ ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถ
ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยมาช่วยพัฒนา
งานวิจัยในประเทศ และด้วยปัจจัยเหล่านี้
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศควบคู่กันไปด้วย”  
 จากแนวทางการพัฒนาทั้งสองเรื่อง
นั้น แสดงให้เห็นถึงว่าประเทศสิงคโปร์นั้นให้
ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาและความ
มั่นคงของประเทศมากกว่าเรื่องของงบประมาณ 

หรือเงินในการลงทุน เมื่อประเทศได้มองเห็น
แนวทางแล้วว่าแนวทางนี้จะสามารถสร้าง
เสถียรภาพต่อประเทศในระยะยาวได้ ประเทศ
สิงคโปร์จะให้ความส าคัญและมุ่งเน้นแนว
ทางการพัฒนามากกว่าวิธีการที่เห็นผลอย่าง
รวดเร็วแต่ไม่อาจสร้างความมั่นคงในระยะ
ยาวได้ ด้วยแนวคิดที่น่าสนใจนี้ จึงไม่น่า
แปลกใจเลยที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล
กับประชาชนจึงเป็นในรูปแบบของ “ความ

เชื่อใจ” ดังค าพูดที่จะได้ยินอยู่เสมอ ๆ ว่า 
“The government work hard for people 

and people truth the government.” 

 ทั้ง เรื่ องของแนวคิดในการพัฒนา
ประเทศ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีความสัมพันธ์ของรัฐบาลและ
ประชาชน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ 
ล้วนเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับค านิยามของค าว่า
โลกในอุดมคติที่ สุ ดตามแบบที่ประเทศ
สิงคโปร์ให้นิยามเอาไว้ แต่มีเรื่อง ๆ หนึ่งที่
ผู้เขียนได้ตั้งเป็นข้อสังเกตและมองว่าเป็น
ประเด็นที่น่าน ามาขบคิดต่อ นั้นก็คือ ถึงแม้ว่า
ประเทศสิงคโปร์จะมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
อย่างมากมายนั้น แต่เรากลับแทบจะไม่เห็น
ถึงแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทางด้าน
จิตใจของคนในประเทศเลย ซ่ึงผู้เขียนมีความ
เชื่อว่า “การพัฒนาประเทศเพียงแค่ด้านวัตถุ
หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพียงอย่างเดียว ไม่อาจ
น าไปสู่ความสุขที่แท้จริ งของประชาชนใน
ประเทศได้” อาจจะเป็นประโยคที่ ฟั งดู
คลุมเคลือจึงขอยกตัวอย่างแนวคิดหนึ่งที่
น่าสนใจ 

 “เราควรปลูกป่าในใจคนเสียก่อนและ
คนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน
และรักษาต้นไม้ด้วยตัวของตัวเอง” พระราชด ารัส 

ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพูดไว้
ในเรื่องของการปลูกป่า ค าว่า “ปลูกป่า 
ในใจคน” มีความหมายคือการสร้างจิตส านึก
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ในเรื่องทรัพยากรป่าไม้  หรือนั้นก็คือการ
มุ่งเน้นการพัฒนาไปที่ที่จิตใจของประชาชน
ในประเทศนั้นเอง สังเกตว่าถ้าประชาชนใน
ประเทศมีจิตส านึกในเรื่องทรัพยากรป่าไม้ 
เราในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องบัญญัติกฎหมายให้มากมาย 
หรอืก าหนดบทลงโทษที่รุนแรง และการที่เรา
สร้างจิตส านึกต่อคนในประเทศในรุ่นหนึ่ง 
ความรู้ สึ กรับผิดชอบ และการอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติจะถูกส่งต่อไปยังรุ่นลูก 
รุ่นหลาน และรุ่นต่อ ๆ ไป อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  
(เหมือนแนวความคิดในเรื่อง one to one, 

one to many, many to many ของประเทศ
สิงคโปร์) นอกจากนี้ แนวความคิดเรื่อปลูก
ป่าในใจคน ไม่ใช่เป็นเพียงแนวคิดที่ใช้ได้กับ
เรื่องของทรัพยากรป่าไม้เพียงอย่างเดียวแต่
สามารถน ามาใช้กับเรื่องของทรัพยากร 
ธรรมชาติได้ทั้งหมดอีกด้วย ด้วยเหตุผล
ทั้ ง ห ม ด ที่ ก ล่ า ว ม า ผู้ เ ขี ย น จึ ง ม อ ง ว่ า  
แนวทางการพัฒนาทางด้านจิตใจหรือการ
ยกระดับจิตใจของประชาชนในประเทศ คือ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง (แนวความคิดเรื่อง 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) 
 อาจจะมองว่าแนวความคิดในเรื่อง
ของการพัฒนาทางด้านรูปธรรม (ความเจริญ
ทางด้านวัตถุ) และนามธรรม (การพัฒนา
ทางด้านจิตใจ) เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกัน และไม่
อาจไปด้วยกันได้ แต่ผู้เขียนมองว่าทั้งสองสิ่ง

เป็นสิ่งส าคัญที่จะควรพัฒนาควบคู่กันไป 
ไม่ใช่มุ่งเน้นไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่าง
เดียว “การพัฒนาเพียงแค่เรื่องของจิตใจ
มนุษย์เพียงอย่างเดียวไม่อาจท าให้เกิดการ
พัฒนาประเทศได้ ในขณะที่การพัฒนาเพียง
แค่เรื่องของสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพียงอย่างเดียว
ก็ ไม่อาจน ามาซึ่ งความสุขที่แท้จริ งของ
ประชาชนในประเทศได้”  
 ประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่
ก าลังพัฒนา เป็นค านิยามที่ประเทศอ่ืน ๆ  
ตั้งไว้ให้กับประเทศของเรา เป็นค านิยามใน
เชิงลบที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นกับ
ประเทศของเรา แต่จากค านิยามดังกล่าว 

ที่เป็นมุมมืดที่สุด ผู้เขียนกับเห็นถึงแสงสว่าง
เล็ก ๆ จากค านิยามค านี้ “การที่ประเทศของ
เรานั้นเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนานั้น ก็หมายความ
ว่าประเทศของเรายังสามารถสร้างทิศทาง
หรือก าหนดแนวทางการพัฒนาใหม่ ๆ ได้” 
ในเมื่อโลกของเรายังไม่อาจให้ค านิยามของ
ค าว่าโลกในอุดมคติที่เป็นค านิยามสากลที่ใช้
กันทั่วโลกได้ จึงไม่ได้หมายความว่าประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว เป็นประเทศที่มีแนวทางในการ
พัฒนาประเทศท่ีถูกต้องหรือเป็นไปในทิศทาง
ที่ควร การที่เราจะพยายามบุกเบิกแนวทาง
ใหม่หรือสร้างสรรค์ค านิยามของค าว่าโลกใน
อุดมคติใหม่นั้น จึงไม่ใช้เรื่องท่ีจะไม่ถูกไม่ควร
แต่อย่างไร และยิ่งไปกว่านั้น ด้วยแนวทาง
การพัฒนาประเทศที่เกิดจากการสร้างสรรค์
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ขึน้มาใหม่นั้นอาจท าให้มนุษย์ได้ค้นพบกับค า
นิยามของค าว่าโลกในอุดมคติที่แท้จริ งก็
เป็นได ้

 สุดท้ายนี้ สิ่งที่ผู้เขียนอยากจะขอตั้ง
ค าถามกับผู้อ่านทุก  ๆท่าน คือ นิยามของค าว่า
โลกในอุดมคติของท่านเป็นเช่นไร และ
แนวทางที่จะท าให้บรรลุถึงโลกในอุดมคติที่
ตัวท่านนิยามไว้จะต้องท าอย่างไร ผู้เขียนเชื่อ
ว่า ถึงแม้แต่ละคนจะให้ค านิยามของค าว่า
โลกในอุดมคติที่ แตกต่างกัน แต่ เชื่ อว่ า
สุดท้ายแล้วเมื่อเราบรรลุถึงนิยามของค าว่า
โลกในอุดมคติแล้ว จะต้องเป็นโลกที่สมบูรณ์
อย่างแน่นอน  
 ผู้เขียนหวังว่า วันหนึ่งประเทศของเรา
เป็นประเทศที่เป็นโลกในอุดมคติ เป็นประเทศที่
สมบูรณ์พร้อมไปด้วยความเจริญทั้งทางด้าน
วัตถุและด้านจิตใจของมนุษย์อย่างแท้จริง 
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ถอดบทเรียนจากแนวทางการพัฒนาประเทศสิงคโปร์สู่  
GSParks Model (Green-Smart Parks Model) 

 

ทิพย์ลดา  ทองตะเภา 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

   

 ประเทศสิงคโปร์นับเป็นตัวอย่างที่ดี
ส าหรับค ากล่าวที่ว่า “โอกาสเป็นของผู้ที่
พร้อมเสมอ” การที่ประเทศสิงคโปร์มีการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องท าให้สามารถ
รองรับโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ ที่ ดังเช่น  
เมื่อนายสี  จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเริ่ม
ประกาศแนวคิดเส้นทางสายไหมและเส้นทาง
สายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 (One Belt 

One Road) ตั้งแต่ปี 2013 ซึ่งเป็นแนวคิดที่
จะลงทุนสร้างเส้นทางการค้าเพ่ือเชื่อมต่อ
ประเทศจีนกับภูมิภาคอ่ืน ๆ โดยการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ได้แก่ ถนน ท่าเรือ 
และระบบราง ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 65 ประเทศ  
จึงนับเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่ เปิดขึ้น
ส าหรับประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในเส้นทางดังกล่าว  
ในส่วนของประเทศในอาเซียนนั้น นับว่ามีข้อ
ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เส้นทางดังกล่าว
ผ่านถึง 10 ประเทศ ดังนั้นประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียน จึ งมีความตื่นตัวในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือรองรับแนวคิด
เรื่อง one belt one road นี้ ซึ่งประเทศ

สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศในอาเซียนที่มี
ความพร้อมในด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานที่
สามารถรองรับการพัฒนาที่เกิดเกิดขึ้น และ
จากความพร้อมที่มีอยู่ นี้ ท า ให้ประเทศ
สิงคโปร์สามารถวางบทบาทของตัวเองเมื่อ
แนวคิด one belt one road ส าเร็จ โดย
สิงคโปร์มีแผนที่จะเป็นศูนย์กลางในฐานะ
เมืองท่าของภูมิภาค และจะพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางของหน่วยงานด้านกฏหมายที่ดูแล
ผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ 
จากตรงนี้ท าให้เห็นว่าประเทศที่มีความ
พร้อมจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อโอกาส
มาถึง จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาว่าประเทศ
สิงคโปร์มีแนวคิด และการพัฒนาประเทศ
อย่างไรถึงความก้าวหน้าและมีความพร้อม
ส าหรับทุก ‘โอกาส’ ดังเช่นทุกวันนี้ 
 ป ร ะ เ ท ศ สิ ง ค โ ป ร์ เ ป็ น น ค ร รั ฐ 
ประกอบด้วยประชากรประมาณ 5.61 ล้าน 
มี พ้ืนที่ ประมาณ 710 ตารางกิ โล เมตร  
ในอดีตสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีบทบาทเป็น
โรงเก็บสินค้า เนื่องจากมีที่ตั้งต่อเนื่องกับ 
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ช่องแคบมะละกา ในช่วงการพัฒนาประเทศ 
สิงคโปร์ต้องประสบปัญหาในหลายๆด้านจาก
การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาจากข้ อจ ากัดทาง พ้ืนที่ และ
ทรัพยากร การว่างงาน สาธารณูปโภค 

ไม่เพียงพอ มลพิษทางน้ า ขาดน้ าอุปโภค
บริโภค และอุทกภัย จากปัญหาที่เกิดขึ้น 

ท าให้ประเทศสิงคโปร์เร่งพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาด้ านต่างๆ ภายในระยะเวลา 5 
ทศว ร รษสิ ง ค โ ป ร์ เ ร่ ง พัฒน าปร ะ เท ศ 

จนกลายเป็นเป็นหนึ่งในประเทศที่มี GDP  

สูงที่สุด ประเทศสิงคโปร์สามารถพัฒนาให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศมีความ
เจริญก้าวหน้า จนสามารถเป็นศูนย์กลางด้าน
ต่ างๆ  ทั้ งทาง เศรษฐกิจ  การคมนาคม 
การศึกษา ฯลฯ ของภู มิภาครวมถึง ใน 

ระดับโลก จากตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่น่า
ศึกษาถึงแนวคิดในการพัฒนาประเทศให้มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสิงคโปร์ 
 การพัฒนาพื้นที่ : ประเทศสิงคโปร์  
มีแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนการพัฒนาประเทศใน 

ระยะยาว ในการพัฒนาพ้ืนที่ของสิงคโปร์นั้น
จะค านึ ง ถึ ง  3  ด้ า น เป็ น ส า คัญ  ไ ด้ แ ก่ 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในการ
เริ่มพัฒนาพ้ืนที่รัฐบาลสิงคโปร์จะสงวน สิ่ง
ปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม จากนั้นจะพัฒนาสาธารณูปโภค

เข้าไป เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา เพ่ือให้สามารถ
ใช้ประโยชน์พ้ืนทีใ่นทางธุรกิจได้ ตัวอย่างเช่น 
ในไชน่าทาวน์ ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่หัวใจส าคัญ
ด้านเศรษฐกิจของสิงคโปร์ เต็มไปด้วยตึกสูง
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันการเงินและสถาน
ประกอบการต่ า ง  ๆ  เนื่ อ งจากมีท า เล
เหมาะสม อยู่บริเวณใจกลางประเทศ ที่ดิน
ใ น บ ริ เ ว ณ นั้ น จึ ง เ ป็ น ที่ ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ประกอบการ แต่ทางรัฐได้ออกกฎในการ
สงวนพ้ืนที่และอาคารเก่าแก่ ในบริ เวณ 

ริมแม่น้ าสิงคโปร์ ซึ่งเป็นอาคารเก่าเหล่านี้ 
ถือเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของย่านไชน่าทาวน ์

บ่งบอกถึงที่มาและอัตลักษณ์ทางสังคมของ
ประชาชนเชื้อสายจีนในสิงคโปร์ และได้มี 
การพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพ่ือที่ เจ้าของ
อาคารจะสามารถใช้ประโยชน์จากอาคารใน
การปรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น
ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของที่ระลึกต่าง ๆ 
ท าให้ไชน่าทาวน์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเด่น  
ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ไปสิงคโปร์เป็นอันมาก จากตัวอย่างกรณีของ
ไชน่าทาวน์นี้ ถือได้ว่าการสงวนอาคารเก่าใน
พ้ืนที่ ท า ให้ สิ งค โปร์ ได้ ประ โยชน์ทั้ ง ใน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในคราวเดียวกัน  
 นอกจากจุดเด่นในการวางผังเมืองที่
สามารถผสมผสานวัฒนธรรมและความ
ทั น สมั ย ไ ว้ ด้ ว ย กั น ไ ด้ อ ย่ า ง ล งตั ว แล้ ว  
การจัดการพ้ืนที่สีเขียวของประเทศสิงคโปร์ก็
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มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน  ทั้ งนี้ เนื่องจาก
ประเทศสิงคโปร์มีการจัดการพ้ืนที่สีเขียว 

ในเขตเมืองอย่างเป็นระบบ โดย National 

Parks Board (NParks) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
โดยการดูแลต้นไม้ในเขตเมืองจะมีการจัดทีม
ผู้ดูแลเฉพาะ ประกอบด้วยนักพฤกษศาสตร์
และผู้ เชี่ยวชาญ โดยต้นไม้แต่ละต้นจะมี
หมายเลขประจ าและมีการบันทึกประวัติ 
การดูแลอย่างละเอียดและเป็นระบบ ทั้งนี้  
ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ
และดูแลต้นไม้ เท่านั้น แต่ในกรณีที่ เกิด
อุบัติเหตุเช่น ต้นไม้ล้มจากแรงลมและเป็นเหตุ 
ให้ทรัพย์สินของประชาชนเสียหาย จะ
สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าอุบัติเหตุ
ดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องของรัฐและผู้มี
หน้ าที่ ดู แ ลต้ น ไม้ห รื อ เป็ น เหตุ สุ ดวิ สั ย 
นอกจากการจัดการพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองที่
ดีแล้ว ประเทศสิงคโปร์ยังค านึงถึงการสงวน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการตั้งเขต
สงวนพ้ืนที่ชุ่มน้ าซันไกบูลลอร์ (Sungei Buloh 

Wetland Reserve) เพ่ือรักษาความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ประชาชน  
 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน กล่าวได้ว่า
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบขนส่ง
มวลชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่และมีความสะดวกสบายเพ่ือดึงดูดให้

ประชาชนลดการใช้พาหนะส่วนตัวแล้วหันมา
เลือกเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้การบริหารจัดการระบบขนส่ง
มวลชนของสิงคโปร์ประสบความส าเร็จนั้น 
เริ่มจากการวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ มีการบูรณาการการท างานของ
หน่วยงานต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  วางยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม 

 2.  วางระบบเส้นทาง รถโดยสาร
ประจ าทาง โครงข่ายระบบราง ให้ตอบรับกับ
ความต้องการในอนาคต 

 3.  วางแผนการบริหารจัดการและ
พัฒนาระบบโครงข่ายถนนและระบบรางให้มี
ความต่อเนื่อง    

 4.  บริหารจัดการด้านจราจร รวมถึง
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 

 5. วางระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับขนส่ง
มวลชนและยานพาหนะโดยมีเป้าหมายและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ลดความต้องการใช้พาหนะ
ส่วนบุคคล โดยการขออนุญาตใช้พาหนะ 

ส่วนบุคคลในประเทศสิงคโปร์นั้นมีหลาย
ขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายสูง โดยผู้ที่ต้องการซื้อ
พาหนะส่วนบุคคลจะต้องท าการลงทะเบียน
เพ่ือรอรับสิทธิ์การครอบครองรถจากสิทธิ์ที่
ว่างลงจึงจะสามารถซื้อรถส่วนบุคคลได้  
จากมาตรการนี้ส่งผลให้อัตราการเพ่ิมของ
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พาหนะส่วนบุคคลในสิงค์โปร์ในปัจจุบันเป็นศูนย์ 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการควบคุมไม่ให้ เกิด
ปัญหาการจราจรแล้ว ยังเป็นการควบคุม
มลพิษทางอากาศที่ เกิดจากยานพาหนะ 

อีกด้วย  
  2. สนั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เชื่ อมต่อระบบจราจรต่ าง  ๆ  และเ พ่ิม 

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ
ขนส่งมวลชน  
   ระบบราง  
   - MRT มีระยะทางรวม 200 กม. 
   - LRT มีระยะทางรวม 29 กม. 
   ถนน  
   - รถบัส 350 เส้นทาง  
รวมระยะทาง 4000 กม. 
   -  แท็กซี่ ประมาณ 26,500 คัน 

   -  ส่งเสริมการเดินและการใช้
จักรยาน 

   -  สร้างสิ่งอ านวยความสะดวก 

อ่ืน ๆ เช่น ทางม้าลาย สัญญาณข้ามถนน 
สะพานลอยและทางข้ามใต้ดินสร้างหลังคา
บนทางเท้ากันแดด - ฝน บริการที่จอด
จักรยานในสถานี MRT และ LRT มีเส้นทาง
ปั่นจักรยานกว่า 700 km บริการจักรยาน
สาธารณะ (ควบคุมด้วย QR code) เป็นต้น
ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีจ านวนประชาชนที่
เลือกใช้การเดินทางระบบขนส่งมวลชนสูงถึง 
1 ใน 3 ของจ านวนประชากรทั้งหมด  

  3.  มีแผนรองรับการพัฒนาระบบ
การขนส่งในอนาคต โดยการป้องกันพ้ืนที่ 
รอบ ๆ สิ่งปลูกสร้างด้านการจราจร (safeguard) 

เพ่ือรองรับการขยายระบบจราจรในอนาคต 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญข้อหนึ่ง ท าให้สามารถ
พัฒนาระบบจราจรได้ส าเร็จตามระยะเวลา 

ที่วางไว้ และมีแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ตอบรับกับความต้องการของ
ประชาชน และความท้าทายใหม่  ๆ ที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต  
 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและ
พื้นที่สีเขียว ประเทศสิงคโปร์มีคณะกรรมการ 
Public Utility Board (PUB) ท าหน้าที่บริหาร
จัดการน้ าทั้ งระบบ เนื่ องจากประเทศ
สิงคโปร์มีทรัพยากรน้ าจ ากัด จึงจ าเป็นต้องมี
การบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพ่ือให้
เพียงพอและมีความยั่งยืน โดยมีการจัดหาน้ า
อุปโภคบริโภคจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งใช้ชื่อว่า  
4 National Taps Strategy ประกอบด้วย  
 1. น้ าซื้ อจากรั ฐ  Johor ประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงในปี 2561 นี้ 
40% 

 2.  น้ าจากน้ าฝนที่กักเก็บไว้ในแหล่ง
น้ าในประเทศ 40% 

 3.  น้ าจากน้ าทะเลที่ผ่านกระบวนการ
ให้กลายเป็นน้ าจืด 10% 

 4.  น้ าที่ผ่านการรีไซเคิลโดยโรงผลิตน้ า 
NEWater จ านวน 10 - 30% 
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 จากข้อมูลของแหล่ งที่ มาของน้ า
อุปโภคบริโภคในประเทศสิงคโปร์ข้างต้น  
จะเห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์ต้องพ่ึงพาน้ าใช้
จากแหล่งน้ าในประเทศถึง 40% การบริหาร
จัดการน้ าในประเทศจึงเป็นประเด็นท้าทาย
อีกอย่างหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ โดยประเทศ
สิงคโปร์มีแผนจะพัฒนาให้  2 ใน 3 ของ
แห ล่ ง น้ า ทั้ ง ห มด เป็ น พ้ื น ที่ กั ก เ ก็ บ น้ า 
ในปัจจุบันมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ าแล้วใน
แม่น้ า 17 สาย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา 

ถึงพ้ืนที่กักเก็บน้ า จะต้องมองไปถึงพ้ืนที่ 2 ส่วน 
คือแหล่งน้ า และพ้ืนที่สีเขียวซึ่งจะเป็นตัวช่วย
ในการกักเก็บน้ าในดินและชะลอความเร็ ว 
ของน้ า จากสถิติ  ในปี 1986 ประเทศสิงคโปร์ 
มีพ้ืนที่สีเขียวคิดเป็น 36% ของพ้ืนที่ประเทศ 
ต่อมาในปี 2007 มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้นเป็น 

47% ของพ้ืนที่ประเทศ โดยพ้ืนที่สีเขียวแบ่ง
ออกเป็น พ้ืนที่สงวน พ้ืนที่สวนต่าง ๆ พ้ืนที่ 
corridor และพ้ืนที่สี เขียวตามแนวถนน  
เขตชุมชน และพ้ืนที่รอยต่อต่าง ๆ ในส่วนนี้
ถูกเรียกว่า green connecter โดยจะเชื่อมต่อ 

กับพ้ืนที่สีเขียวผืนใหญ่ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีระยะทางรวมถึง 150 กม.  
แ ล ะ มี แ ผ น จ ะ ส ร้ า ง เ พ่ิ ม อี ก  200 ก ม .  
การจัดการแหล่งน้ าและพ้ืนที่สี เขียวของ
ป ร ะ เ ท ศ สิ ง ค โ ป ร์ นั้ น  น อ ก จ า ก จ ะ มี
วัตถุประสงค์ในการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภคแล้วยังมี เป้าหมายในการ

ป้องกันอุทกภัย และการชะล้างหน้าดินด้วย 
ตัวอย่างนวัตกรรมในการจัดการน้ าของ
สิงคโปร์ ได้แก่ การสร้างทางระบายน้ าในเขต
ชุมชน โดยมีการปรับจากทางระบายน้ าทั่วไป
ที่สร้างขึ้นด้วยคอนกรีตมาเป็นการปรับพ้ืนที่
ฝั่งหนึ่งให้เป็นต้นไม้ พ้ืนคลุมดิน และหญ้า 
ซึ่งนอกจากจะช่วยชะลอความเร็วของน้ า  
ลดการชะล้างหน้าดิน เพ่ิมความชื้นในดิน
และความสามารถในการกกัเก็บน้ าในดินแล้ว 
ยังเป็นการปรับทัศนียภาพในพ้ืนที่ชุมชนอีก
ด้วย และจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ไ ด้ แก่  PUB แล ะ  NParks-

Riverine Park ได้มีการพัฒนาการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชลประทานโดยผสมผสาน
หลั ก ก า รทา ง วิ ศ ว กร รมและชี ว วิ ท ย า 
(bioengineered river banks) โดยใช้การ
ปรับพ้ืนที่ริมทางระบายน้ าให้มีความมั่นคง
โดยใช้วัสดุเพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะและป้องกัน
การพังของตลิ่ง ปรับพ้ืนที่ลดความลาดชันริม
ตลิ่ง ปลูกหญ้าและพืชคลุมดินเพ่ือช่วยในการ
ยึดเกาะหน้าดิน และปลูกต้นไม้เ พ่ือเพ่ิม
ทัศนียภาพ ในการพัฒนาพ้ืนที่ในลักษณะนี้
จะท าให้พ้ืนที่สามารถรองรับการระบายน้ า
ในฤดูฝน และเมื่อถึงฤดูแล้ง ระดับน้ าในทาง
ระบายน้ าลดลง จะสามารถใช้พ้ืนที่เพ่ือการ
นันทนาการได้ ซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่ระบายน้ า
วิธีการนี้ ไม่เพียงแต่เกิดประโยชน์ในด้าน
ชลประทานและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยัง
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เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เ พ่ิ ม คุ ณ ค่ า ข อ ง
อสังหาริมทรัพย์ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย 

 จากแนวทางการพัฒนาประเทศใน
ด้านต่าง ๆ ของประเทศสิงคโปร์ อาจกล่าว
ได้ว่าปัจจัยหลักท่ีส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้การ
พัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องคือการที่
ประเทศสิงคโปร์มีพ้ืนที่เล็กและง่ายต่อการ
บริหารจัดการ ในประเทศไทยแม้ว่าเราจะมี
ปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างแตกต่างกับ
ประเทศสิงคโปร์ และคงไม่สามารถจะยกเอา
แนวคิดในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์มา
ใช้ทั้ งหมด แต่หากเราถอดเอาบทเรียน 
แนวความคิด และนวัตกรรมต่าง  ๆ มา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับประเทศไทย
ของเราก็จะเป็นประโยชน์ ไม่น้อย เช่น 

การน าเอาแนวทางในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
มาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ที่มีบริเวณไม่ใหญ่นัก 
หากมองย่อยลงมาในระดับหน่วยงานในส่วน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
เราน่าจะสามารถน าแนวคิดและนวัตกรรม
ต่าง ๆ จากประเทศสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้ใน
พ้ืนที่อนุรักษ์ส่วนที่ให้บริการด้านนันทนาการ
และพ้ืนที่บริการความรู้แก่ประชาชน เช่น 
อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษศาสตร์ และสวน
รุกขชาติ  จึ งขอเสนอแนวคิด  GSParks 

(Green-Smart Parks) ดังนี้ 
  

 

 GSParks (Green-Smart Parks) 

Green ด้วยการลดการใช้พลังงานและลด
มลพิษทางอากาศ รวมถึงการปรับปรุงพ้ืนที่
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้แบบ multipurpose 

ในพ้ืนที่บริการของกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 1.  ใ ช้  shuttle bus ในการ รั บส่ ง
นักท่องเที่ยวจากในเขตชุมชน และที่จอดรถ
ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
จัดหาให้ภายนอกพ้ืนที่บริการ โดย shuttle 

bus มีการติดตั้ง GPS เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ส ามา รถติ ด ตามต า แหน่ ง ขอ งร ถผ่ า น 
Application 

 2.  บริการจักรยานส าหรับนักท่องเที่ยว 
เ พ่ือ ใช้ สัญจรภายใน พ้ืนที่ นั นทนาการ  
โดยนักท่องเที่ยวสามารถหาต าแหน่งจักรยาน 

ผ่าน Application ท าการปลดล็อกจักรยาน
ด้วย QR Code 

 

 

 

 

 

 
 

(ภาพที่ 1) จกัรยานบริการส าหรับนักท่องเที่ยว 
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 3.  บริการรถไฟฟ้าส าหรับผู้ พิการ 
คนชรา และเด็ก โดยสามารถเรียกรถและ
ทราบต าแหน่งรถผ่าน Application  

 4. ปรับปรุง พ้ืนที่ระบายน้ าในเขต
บริการด้วยการใช้หลักการทางวิศวกรรมและ
ชี ว วิ ท ย า  (bioengineered river banks) 

โดยการพัฒนาพ้ืนที่ระบายน้ าให้สามารถ
รองรับการระบายน้ าในฤดูฝน และเมื่อระดับ
น้ าลดลงในฤดูแล้ง จะสามารถใช้เป็นพ้ืนที่
เพ่ือการนันทนาการได ้

 

 

 

 

 

 
(ภาพที่ 2) ภาพจ าลองปรับปรุงพืน้ท่ีระบายน้ า 

ตามหลักการทางวิศวกรรมและชีววิทยา 
ที่มา : 

http://www.nas.gov.sg/archivesonline/spee

ches/view-

html?filename=20091009011.htm 

 

 Smart ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
และช่วยในการอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนมากขึ้น 

 1.  สร้ า ง  Application เ พ่ือใช้ เป็น
เครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่
นันทนาการ 
  -  ดูตารางเวลาและต าแหน่งของ 
shuttle bus ส าหรับรับส่งนักท่องเที่ยว 

  -  หาต าแหน่งจักรยานส าหรับ
บริการนักท่องเที่ยว 

  -  ข้อมูลพื้นฐานของอุทยาน/สวน
พฤกษศาสตร์  เช่น แผนที่ ต าแหน่งของพ้ืนที่
บริการต่าง ๆ ระบบน าทาง ฯลฯ 

  -  ระบบสแกนเพ่ือเข้าถึงข้อมูล
ทางพฤกษศาสตร์ของพืช หรือข้อมูลทาง
วิชาการของพ้ืนที่  โดยให้มี รูปแบบการ
แสดงผลที่ ห ลากหลาย  ทั้ ง ในลั กษณะ  
ภาพ และเสียงบรรยาย (ภาพที่ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพที่ 3) สื่อแสดงข้อมูลทางวิชาการ 
ผ่าน Application ส าหรับนักท่องเที่ยว 
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น ้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ 

 

แทนวรรณ โตโพธิ์กลำง 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช้ำนำญกำร 

ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน 

 

 เป้ำหมำยควำมยั่งยืนด้ำนน ้ำของ
สิงคโปร์ 
 ประเทศสิงคโปร์ก ำหนดนโยบำย 

Four National Taps เป็นวำระแห่งชำติ 
คือกำรสำมำรถพ่ึงพำตนเองด้ำนน  ำสะอำด
ส ำหรับกำรอุปโภคบริโภคภำยในปี ค.ศ. 
2060 จำกกำรบริหำรจัดกำรน  ำจำกสี่แหล่ง
ให้สมดุล ได้แก่ น  ำที่กักเก็บในประเทศ  
น  ำรี ไซเคิล น  ำทะเล และน  ำน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ เพรำะแม้ประเทศตั งอยู่ในเขต
ภูมิอำกำศร้อนชื นฝนตกชุกแต่กลับมีพื นที่
กักเก็บน  ำน้อย จึงจ ำเป็นต้องน ำเข้ำน  ำ
สะอำดจำกแหล่งน  ำธรรมชำติทำงตอนเหนือ
ของประเทศ ในรัฐยะโฮร์ ประเทศมำเลเซีย  
อย่ำงไรก็ตำม กำรน ำเข้ำน  ำจำกมำเลเซียมี
ปัญหำที่เกี่ยวพันกับควำมมั่นคง อำทิ ด้ำน
ควำมเป็นธรรมของรำคำ โดยมำเลเซียมี

ควำมพยำยำมเจรจำขึ นรำคำค่ำน  ำดิบ หรือ
ขอส่งน  ำสะอำดแทนน  ำดิบเพ่ือให้ได้ก ำไร
มำกขึ น  ซึ่ งประเด็นดังกล่ำวมีแนวโน้ม 

ตึงเครียดมำกขึ นโดยเฉพำะเมื่อใกล้ระยะเวลำ 
ที่สัญญำกำรน ำเข้ำน  ำดิบจะหมดลงในปี 
ค.ศ. 2061 ดังนั น เพ่ือลดกำรพ่ึงพำน  ำจำก
ประเทศเพ่ือนบ้ำน สิงคโปร์จึงเร่งเพ่ิมพื นที่
กักเก็บน  ำในประเทศ รวมถึงลงทุนก่อสร้ำง
โรงงำนรีไซเคิลน  ำและโรงงำนผลิตน  ำจืดจำก
น  ำทะเลด้วยเทคโนโลยีกำรกรองแร่ธำตุ 
(Desalination) ซึ่งกว่ำร้อยละ 55 ของน  ำ
สะอำดที่ผลิตในปัจจุบันมำจำกแหล่งน  ำ
ดังกล่ำวซึ่งถือเป็นกำรผลิตน  ำสะอำดที่มี
ต้นทุนสูง โดยมีเป้ำหมำยเพ่ิมขึ นเป็นร้อยละ 
85 ในปี ค.ศ. 2060 (ตำรำงที่ 1) เพ่ือก้ำว
เข้ำสู่กำรพ่ึงพำตนเองด้ำนน  ำอย่ำงแท้จริง 
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ตำรำงที่ 1 สัดส่วนกำรพึ่งพำตนเองด้ำนน  ำ
สะอำดตำมนโยบำย FOUR NATIONAL TAPS 
ของประเทศสิงคโปร์และพลังงำนที่ใช้ในกำรผลิต
น  ำสะอำด  (ที่มำ SINGAPORE WATER 

NATIONAL AGENCY WWW.PUB.GOV.SG 
และ NANTANG TECHNOLOGICAL 

UNIVERSITY) 

 น ้ำต้นทุนสูงจำกกำรพึ่งพำไฟฟ้ำ 
  กำรผลิตน  ำสะอำดของสิ งคโปร์
จ ำเป็นที่ต้องพ่ึงพำพลังงำนไฟฟ้ำค่อนข้ำงสูง
จำกระบบกำรกรองย้อนกลับ (Reverse osmosis : 

RO) เมื่อพิจำรณำว่ำประเทศสิงคโปร์ ใช้
เชื อเพลิงฟอสซิลน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
เกือบร้อยละ 100 จึงท ำให้ประเด็นด้ำน
ควำมต้องกำรพ่ึงตนเองด้ำนน  ำจ ำเป็นต้อง
ด ำเนินกำรควบคู่กับกำรสร้ำงควำมมั่นคง
ด้ำนพลังงำน ในปี พ.ศ. 2560 สิงคโปร์มี
อัตรำกำรเติบโตของกำรใช้ไฟฟ้ำเทียบกับ 

ปีก่อนหน้ำอยู่ที่ร้อยละ 2 โดยผลิตไฟฟ้ำจำก
ก๊ำซธรรมชำติประมำณร้อยละ 95 มีปริมำณ 

กำรใช้ไฟฟ้ำทั งสิ น 47,513 ล้ำนหน่วย (GWh) 

หรือประมำณ 1 ใน 4 ของประเทศไทยแต่มี
ประชำกรเพียงร้อยละ 8 ของประเทศไทย  
ผู้บริโภคไฟฟ้ำรำยใหญ่ที่สุดคือภำคอุตสำหกรรม
กว่ำร้อยละ 42 รวมถึงโรงงำนผลิตน  ำสะอำด 
ดังนั น ในอนำคตคำดว่ำไฟฟ้ำที่ต้องกำรใช้
ในกำรบ ำบัดน  ำเสียให้น ำกลับมำใช้ใหม่และ
กำรผลิตน  ำจืดจำกน  ำทะเลจะมีสัดส่วน 

ที่สูงขึ นอย่ำงรวดเร็ว ตำมเป้ำหมำยกำรลด
กำร พ่ึ งพำน  ำน ำ เ ข้ ำจำกต่ ำ งประ เทศ  
จำกข้อมูลของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีนันยำง 
(ตำรำงที่ 1) สะท้อนสัดส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำใน
กำรผลิตน  ำจืดจำกน  ำทะเลและกำรบ ำบัดน  ำ
เสียมำใช้ใหม่สูงกว่ำน  ำธรรมชำติกว่ำ 8 เท่ำ 
และ 5 เท่ำตำมล ำดับ ซึ่งหมำยควำมว่ำ 

หำกไม่มีกำรด ำเนินกำรใด ๆ  ประเทศสิงคโปร์ต้อง
เตรียมก ำลังไฟฟ้ำส ำรองส ำหรับกำรพ่ึงพำ
ตนเองด้ำนน  ำในปี ค.ศ. 2060 กว่ำร้อยละ 
107 ของสัดส่วนกำรผลิตน  ำในปัจจุบัน หรือ
กำรมีโรงไฟฟ้ำเพ่ิมขึ นอีกเท่ำตัว เพียงเพ่ือผลิต
น  ำสะอำด 

 

67 



รูปที่ 1 โครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตน  ำสะอำด
ของสิงคโปร์ ณ ปี พ.ศ. 2560  

  

 ต้นทุนกำรผลิตน  ำที่สูงขึ นจำกกำร
ลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนผลิตน  ำจืดเพ่ิมอีก 3 แห่ง 
จำกปัจจุบันที่มีโรงงำนรีไซเคิลน  ำ 5 แห่ง 
และโรงงำนงำนผลิตน  ำจืดจำกน  ำทะเล 3 แห่ง  
(รูปที่ 1) ส่งผลให้องค์กรด้ำนน  ำแห่งชำติสิงคโปร์ 
หรื อ  PUB (Public Utilities Board)  ไ ด้
ประกำศปรับอัตรำค่ำน  ำประปำในปี 2018 

ว่ำจะเพ่ิมขึ นอีกร้อยละ 15 จำก ปี 2017 

และ เพ่ิมร้อยละ 30 จำกปี 2016 อยู่ที่รำคำ 
3.69 ดอลลำร์สิงคโปร์ต่อลูกบำศก์เมตร 
(ประมำณ 88 บำท) ซึ่งค่อนข้ำงสูงหำก
เทียบกับอัตรำค่ำน  ำซึ่งผลิตจำกน  ำดิบใน
แหล่งธรรมชำติ อำทิ อัตรำน  ำประปำของ
กำรประปำนครหลวงไทยมี อัตรำสูงสุด 

ที่ 15.81 บำทต่อลูกบำศก์เมตร  

 พลังงำนที่ มีประสิทธิภำพเพื่อน ้ำ
สะอำด 

 กำรบริ หำรจั ดกำรพลั งงำนให้ มี
ประสิทธิภำพเพ่ือรองรับกำรผลิตน  ำสะอำด
ถือเป็นควำมท้ำทำยที่ส ำคัญของรัฐบำล
สิงคโปร์  เนื่องจำกคำดว่ำในปี ค.ศ. 2060 
ควำมต้องกำรกำรใช้น  ำจะเพ่ิมขึ นเป็นเท่ำตัว
จำกกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและกำร
เพ่ิมขึ นของประชำกร อย่ำงไรก็ตำม รัฐบำล
สิงคโปร์มีเป้ำหมำยลดกำรใช้พลังงำนใน
กระบวนกำรผลิตและจัดกำรน  ำลงร้อยละ 
20 จำกกรณีปกติ (Business as usual) 
ภำยในปี 2030 ด้วยแนวทำงกำรบริหำรจัด
กำรพลังงำน ดังนี   
 มุ่ ง วิ จั ยและพัฒนำ เทค โน โ ลยี
ประสิทธิภำพพลังงำนสูง 
 PUB สนับสนุนกำรลงทุนด้ำนวิจัย
และพัฒนำเทคโนโลยี (R&D) ของกระบวนกำรผลิต
น  ำทั งห่วงโซ่คุณค่ำ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำง
ที่รัฐบำลสิงคโปร์ให้ควำมส ำคัญ โดย PUB 

จะท ำงำนใกล้ชิดกับสถำบันวิจัยทั งภำครัฐ
และเอกชนทั งในและต่ำงประเทศ ในกำร
กระตุ้นให้เกิดกำรน ำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ
สูงมำใช้งำนจริงเพ่ือผลักดันให้เป้ำหมำย 

กำรพ่ึงพำตนเองด้ำนน  ำส ำเร็จลุล่วง ได้แก่ 

 แนวทำงด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยี
ประสิทธิภำพพลังงำน เช่น กำรจัดกิจกรรม
ประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยี Singapore 
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Challenges 2007 เพ่ือแสวงหำเทคโนโลยีที่จะ
ลดอุปสรรคกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำสูงของกำร
ผลิตน  ำจืดจำกน  ำทะเล โดยเทคโนโลยี 
กำรกรองน  ำด้วยระบบ reverse-osmosis 

ที่ได้รับกำรคัดเลือกคือเทคโนโลยีผสมผสำน 
Electrodialysis (ED) แ ล ะ  Continuous 

Electrodeionisation (CEDI) เข้ำด้วยกัน 
ซึ่งต่อมำในปี 2010 เทคโนโลยี ED-CEDI 

ไดร้ับกำรติดตั งในโรงงำนผลิตน  ำจืดจริงและ
พบว่ำสำมำรถลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเพ่ือ
กำรผลิตน  ำจืดเหลือเพียง 1.8 กิโลวัตต์
ชั่วโมงต่อน  ำหนึ่งลูกบำศก์มำตร เนื่องจำกไม่
ต้องกำรพลังงำนในกำรอัดควำมดันสูงและ
ไม่จ ำเป็นต้องบ ำบัดน  ำเบื องต้นก่อนผ่ำน
ระบบ  
 แนวทำงด้ำนกำรใช้พลังงำนทดแทน 
เช่น กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพที่ได้จำก
ของเสียจำกกำรบ ำบัดน  ำ โดย PUB ร่วมกับ
บริษัทเอกชน ในกำรออกแบบโรงไฟฟ้ำ Co-

digestion ที่ใช้เชื อเพลิงร่วมจำกกำรหมัก
เศษอำหำรเหลือทิ งจำกโรงเรียนกว่ำสำมล้ำน 

ตันต่อวัน และของเสียจำกกระบวนกำร
บ ำบัดน  ำ เกิดเป็นก๊ำซชีวภำพเพ่ือใช้ในกำร
ผลิตไฟฟ้ำในโรงงำนรีไซเคิลน  ำได้นอกจำกนี  
PUB วำงแผนติดตั งแผงโซลำร์เซลล์ลอยน  ำ
บนแหล่งกักเก็บน  ำซึ่งจะมีเพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ
เพ่ือลดกำรพึ่งพำพลังงำนฟอสซิล 

 ทั งนี  กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีถือ
เป็นหัวใจหลักที่รัฐบำลสิงคโปร์ใช้เพ่ือก้ำว
ข้ ำม อุปสรรคด้ ำนกำรบริ หำรจั ดกำร
ทรัพยำกรของประเทศที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด  
ไม่ว่ำจะเป็นทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น  ำ 
พลังงำน หรือ ทรัพยำกรมนุษย์ จึงถือเป็น
บทเรียนที่ควรศึกษำของต่อไป  
 กำรบริหำรจัดกำรอุปสงค์ด้วยค่ำน ้ำ
ที่สะท้อนต้นทุน 

 ค่ำน  ำที่ค่อนข้ำงสูงของสิงคโปร์ถือ
เป็นกลไกหลักในกำรบริหำรอุปสงค์กำรใช้
น  ำของประชำชน โดยรำคำที่ก ำหนดนั นจะ
สะท้อนต้นทุนทั งกระบวนกำรผลิตตำมห่วง
โซ่คุณค่ำของน  ำทั งสี่แหล่ง อีกทั งมีกำรเก็บ
ค่ำน  ำตำมปริมำณที่ใช้เพ่ิมขึ นเป็นขั นบันได
ประมำณร้อยละ 30-45 ต่อขั น เรียกว่ำ 

ค่ำภำษีกำรอนุรักษ์น  ำ (water conservation tax) 
โดยรำคำที่เพ่ิมขึ นนี จะบ่งบอกถึงต้นทุนใน
กำรลงทุนในโรงงำนผลิตน  ำจืดเพ่ิมเติม
รวมถึงกำรลงทุนด้ำน R&D หำกปริมำณ 

กำรใช้น  ำยังเพ่ิมสูงขึ น ซึ่งอัตรำค่ำน  ำนี จะ
จัดเก็บเท่ำกันทั่วทั งประเทศโดยไม่มีกำร
อุดหนุน ให้ ผู้ มี ร ำย ได้ น้ อยแต่ อย่ ำ ง ใด  
ทั ง ปรำกฏว่ำภำษีกำรอนุรักษ์น  ำยังกระตุ้น
ให้เกิดกำรประหยัดน  ำมำกขึ นด้วย รวมถึง
สำมำรถสร้ำงควำมตระหนักแก่ทุกภำพส่วน
ว่ำน  ำเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำต้องใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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 ในขณะเดียวกัน PUB ให้ควำมส ำคัญ
กับกลยุทธ์กำรสื่อสำรกับภำคประชำชน 
ภำคเอกชน และภำครั ฐ ซึ่ งล้ วนเป็ นผู้ มี 
ส่วนได้เสียด้ำนกำรอนุรักษ์น  ำโดยมีกำร
ขับเคลื่อนงำนด้ำนประชำสัมพันธ์กำรใช้น  ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพกับกลุ่มนักเรียนและ
สถำบันกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ตัวอย่ำง 
ของกิจกรรม เช่น กิจกรรม “ท้ำให้ใช้น  ำวันละ  
10 ลิตร” โดยให้ประชำชนปรับพฤติกรรมให้
ใช้น  ำไม่เกินคนละ 10 ลิตรต่อวัน ซึ่งรวมถึง
กำรใช้ อุปกรณ์อนุรักษ์น  ำ  อำสำสมัคร
อนุรักษ์น  ำ กำรติดฉลำกแสดงปริมำณกำรใช้น  ำ 
เป็นต้น ทั งนี  กำรชะลอกำรเพ่ิมของอุปสงค์
ด้ำนน  ำดังกล่ำว ท ำให้รัฐบำลสำมำรถวำง
แผนกำรผลิตน  ำสะอำดที่มีต้นทุนที่ถูกลงใน
ระยะยำวด้วยกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
น  ำที่มีประสิทธิภำพด้ำนพลังงำนมำกขึ น 

 ส รุ ป บ ท เ รี ย น สู่ ข้ อ เ ส น อ ก ำ ร
เปลี่ยนแปลง 
 ประเทศสิงคโปร์ประสบควำมท้ำทำย
ด้ำนกำรบริกำรจัดกำรพลังงำนเพ่ือผลิตน  ำ
สะอำด โดยมีเป้ำหมำยกำรลดกำรน ำเข้ำน  ำ
จำกมำเลเซียและมุ่งผลิตน  ำเองในประเทศ
ด้วยระบบรีไซเคิลและกำรผลิตน  ำจืดจำก 

น  ำทะเล ซึ่งอุปสรรคส ำคัญคือกำรพลังงำน
ไฟฟ้ำสูงกว่ำกรณีใช้น  ำจำกแหล่งธรรมชำติ 
5-8 เท่ำ ในขณะที่ไฟฟ้ำของสิงคโปร์ผลิต
จำกเชื อเพลิงฟอสซิลน ำเข้ำเกือบร้อยละ 

100 ท ำให้ต้องค ำนึงถึงควำมมั่นคงด้ำน
พลั ง ง ำนคว บคู่ กั น ไป กั บ กำ รผลั ก ดั น 

เป้ำหมำยควำมยั่งยืนทำงน  ำ องค์กรด้ำนน  ำ
แห่งชำติสิ งคโปร์  หรือ PUB ได้ด ำ เนิน
มำตรกำรควบคู่ทั งด้ ำนอุปทำน ได้แก่  
กำรเร่งลงทุนด้ำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี 
(R&D) และน ำเทคโนโลยีที่ได้รับคัดเลือกมำ
ใช้เพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนพลังงำนในกำรผลิต
น  ำ รวมถึงพัฒนำกำรใช้พลังงำนทดแทนโดย
น ำของเสียจำกระบบรีไซเคิลน  ำกลับมำใช้
ผลิตไฟฟ้ำด้วยระบบก๊ำซชีวภำพ ส่วนด้ำน
อุปสงค์นั น PUB ใช้กลไกรำคำที่สะท้อน
ต้นทุนกำรผลิตน  ำสร้ำงควำมตระหนักเรื่อง
คุณค่ำของน  ำแก่ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย พร้อม
สื่อสำรให้ทุกภำพส่วนเข้ำใจกลไกและแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนสู่ เป้ำหมำยต่อเนื่อง   
ทั งนี  สิงคโปร์สำมำรถเปลี่ยนจุดอ่อนด้ำนน  ำ
ต้นทุนสู ง เป็นโอกำสในกำร ใช้ รำคำที่
สะท้อนต้นทุนดังกล่ำวสื่อสำรให้ประชำชน
เข้ำใจและตระหนักในคุณค่ำของน  ำ รวมทั ง
กำรเร่งลงทุนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กำรผลิตน  ำท ำให้สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยี
เ ชิ งพำณิ ชย์ จน เป็ นประ เทศผู้ ส่ งออก
เทคโนโลยีกำรบ ำบัดน  ำเสียเพ่ือน ำกลับมำใช้
ใหม่ ไปทั่ ว โลก จนสร้ ำงควำมมั่น ใจ ให้
ประชำชนได้ว่ำเป้ำหมำยกำรพ่ึงพำตนเอง
ด้ำนน  ำอย่ ำงยั่ งยืน ในปี  ค .ศ .2060 จะ
สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้ 

70 



 เมื่อพิจำรณำบริบทของประเทศไทย
ซึ่งคล้ำยคลึงกับสถำนกำรณ์ด้ำนน  ำของ
สิงคโปร์ ได้แก่ กำรน ำเข้ำน  ำมันเพ่ือใช้เป็น
เชื อเพลิงกว่ำร้อยละ 80 ของควำมต้องกำร
ทั งหมด และมีเป้ำหมำยกำรเพ่ิมสัดส่วนกำร
ใช้น  ำมันเชื อเพลิงชีวภำพ ได้แก่ ไบโอดีเซล
และแก๊สโซฮอล์ เพ่ือลดกำรน ำเข้ำน  ำมัน
จำกต่ำงประเทศ ตำมแผนพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558-

2579 นั น แต่ประเทศไทยกลับยังประสบ
ปัญหำปริมำณกำรใช้ เชื อเพลิ งชีวภำพ 

ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย จึงมีข้อเสนอเพ่ือ
กำรเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี  
 1. เร่ งลงทุนด้ำนวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยี (R&D) และกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพพลังงำนด้ำนอุปทำนกำร
ผลิตน  ำมันปำล์มส ำหรับไบโอดีเซล และกำร
ผลิตเอทำนอลส ำหรับแก๊สโซฮอล์ ทั งห่วงโซ่
อุปทำน เพ่ือลดปัญหำกำรขำดเสถียรภำพ
ของกำรผลิตให้ได้ปริมำณสม่ ำเสมอและ
คุณภำพน  ำมันปำล์มและเอทำนอล 

 2. ปรับกลยุทธ์กำรสื่อสำรกับภำค
ประชำชนเน้นควำมจ ำเป็นที่ประเทศต้อง
บริโภคเชื อเพลิงชีวภำพเพ่ือควำมมั่นคงทำง
พลังงำนและลดกำรน ำเข้ำน  ำมัน โดยหำก
สำมำรถเพ่ิมอุปทำนเชื อเพลิงชีวภำพให้
สูงขึ นตำมข้อเสนอดังข้อแรก แนวทำงกำร
ยกเลิกกำรอุดหนุนรำคำเชื อแพลิงชีวภำพ

และเก็บค่ำน  ำมันที่สะท้อนต้นทุน จะช่วย
สร้ำงควำมตระหนักว่ำน  ำมันเป็นทรัพยำกร
ที่มีคุณค่ำของประเทศ นอกจำกนี  ปัจจัย
แนวโน้มรำคำน  ำมันในตลำดโลกก ำลั ง
ปรับตั วสู งขึ น ในปั จจุบันก็จะช่ วย เป็ น
แรงผลักดันให้กำรใช้เชื อเพลิงชีวภำพมีมำก
ขึ นด้วย 

 
อ้ำงอิงข้อมูลจำก Darren Sun (2018). Water Resources 

Reservation & Reproduction: A Sustainable 

Development Strategy. Nanyang Centre for Public 

Administration, School of Civil and Environmental 

Engineer, Nanyang Technological University.  
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การศึกษาสร้างคนคุณภาพ สู่ความเป็น “ชาติอัจฉริยะ” 

 

ธีรนิติ  เล็กเจริญ 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบัน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็นประเทศที่ มี อิทธิพลต่อ
เศรษฐกิจของโลกอย่างยิ่ง และสิ่งที่สะท้อนให้
เห็นถึงศักยภาพดังกล่าว คือ นโยบายหนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road; 

OBOR) หรือ การริ เริ่มแถบและเส้นทาง 
(Belt and Road Initiative; BRI) ซึ่งถือเป็น
นโยบายส าคัญของประเทศจีนที่ได้รับการ
พัฒนามาจากเส้นทางการค้าอันเก่าแก่ของ
จีนที่ชื่อว่า “เส้นทางสายไหม (Silk Road)” 
ซึ่งเป็นเส้นทางที่ท าให้ภูมิภาคเอเชียสามารถ
เชื่อมต่อกับภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  ผ่านการค้า  
การลงทุน การเชื่อมโยงระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐ านด้ านการคมนาคม พลั งงาน และ
ความสัมพันธ์ทางด้านสังคม และวัฒนธรรม 
ผ่านการศึกษาและการท่องเที่ยวเป็นหลัก 
ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนพลวัต
ทางสังคมของประชากร สินค้า ต้นทุน และ

แนวความคิดระหว่างภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา 
และยุโรป1 

 การพัฒนาเส้นทางสายไหมดังกล่าว 
ก่อให้เกิด “เส้นทางสายไหมใหม่ (New Silk 

Road) ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่
ส าคัญคือ การพัฒนาและสร้างทางคมนาคม 
2 เส้นทาง ได้แก่ “แถบเศรษฐกิจเส้นทาง
สายไหม (Silk Road Economic Belt)”  
ซึ่งเป็นเส้นทางสายไหมทางบก เพ่ือเชื่อมโยง
จีนกับยุโรปผ่านทางเอเชียกลาง และเอเชีย
ตะวันตก และ “เส้นทางสายไหมทางทะเล 
(Maritime Silk Road)” เพ่ือเชื่อมโยงจีนกับ
ยุโรป ผ่านเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมผ่านเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา  
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภูมิภาคอาเซียน 
และประ เทศ ไทยอย่ า งหลี ก เ ลี่ ย ง มิ ไ ด้  
เนื่องด้วยประเทศไทยถือเป็นจุดศูนย์กลาง

                                                           
1 วิษณุ วงศ์สินศิริกุล, (20 พฤษาคม 2559), One Belt 

One Road กับโอกาสของไทย, [ออนไลน์] สืบค้นจาก:  
https://
www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=146

3636522 (3 พฤษภาคม 2561). 
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ของ ภูมิภาคนี้ ในทางภูมิศาสตร์  ดั งนั้น 
เส้นทางสายไหมดังกล่าวย่อมก่อให้ เกิด
ประโยชน์ ต่ อประ เทศไทย  ทั้ ง มิ ติ ทา ง
เศรษฐกิจ และมิติทางสังคม วัฒนธรรม อีก
หนึ่งประเทศที่มีความส าคัญและมีบทบาท
ห ลั ก ต่ อ  BRI ใ น ภู มิ ภ า ค อ า เ ซี ย น คื อ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งได้ให้ความร่วมมือกับ
จีนในการเชื่อมต่อ 3 ด้านภายใต้ BRI ได้แก่ 
ด้านการเชื่อมต่อด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
การเงิน และการร่วมมือกันในประเทศที่สาม 
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่ง
ก่อให้เกิดโอกาสกับธุรกิจของสิงคโปร์ในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน : การ
วางแผนเมืองและต้นแบบการพัฒนาผังเมือง
สวน สาธารณะแบบผสมผสาน ระบบเมืองอัจฉริยะ  
และวัสดุก่อสร้าง 2) ด้านการเชื่อมต่อ : การ
บินการขนส่ง การรถไฟ และท่าเรือ และ 3) 
ด้านการบริการทางการเงิน: การประเมิน
โครงการ และการจัดหาเงินทุนโครงการ2  
 หากมองย้อนกลับไปเพ่ือหาเหตุผลว่า 
ท าไมสิงคโปร์ซึ่งเป็นเพียงประเทศเล็ก ๆ ใน
อาเซียน ที่ มีจ านวนประชากรน้อย ไร้ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ และเป็นประเทศ
เกิดใหม่ที่ท าให้ดูเหมือนไม่มีรากฐานทาง
                                                           
2 Enterprise Singapore, About Belt and Road 

Initiative, [Online] URL: 
https://ie.enterprisesg.gov.sg/Venture-

Overseas/Browse-By-Market/Asia-

Pacific/China/About-OBOR (May 3, 2018) 

วัฒนธรรมแต่อย่างใด จึงสามารถพัฒนา
ประเทศจนแซงหน้าประเทศในอาเซียนไปได้
แบบขาดลอย และกลายเป็นประเทศที่มี
ศักยภาพในอันดับต้น ๆ ของโลก สาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้สิงคโปร์ก้าวกระโดดได้ ไกล
ขนาดนี้  เนื่องจากรัฐบาลมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติระยะยาว และ
สามารถด าเนินการตามแผนดังกล่าวมาได้
อย่างสม่ าเสมอ จนท าให้ประเทศสิงคโปร์ขึ้น
ชื่อว่าเป็น “Smart Nation” หรือ “ประเทศ
อัจฉริยะ” และเป็นศูนย์รวมของทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพจากทั่วโลกมาร่วมกัน
พัฒนาประเทศ  
 ที่ผ่ านมารัฐบาลสิ งคโปร์พยายาม
พัฒนาเมืองให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ (Smart 

City)” ที่น าประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ทันสมัยเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรให้ดีขึ้น มีการด ารงชีพอย่างสะดวก 
สบาย นอกจากนี้ ยังจะเป็นการดึงดูดผู้มี
ศักยภาพจากต่างประเทศให้เข้ามาอยู่และ
ท างานในประเทศสิงคโปร์มากขึ้น โดยปัจจัย
สู่ความส าเร็จที่ส าคัญ ประกอบด้วย การให้
ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคประชาชน  
ภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงการวางผังเมืองระยะยาว 
(Long - term urban planning) ที่มีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่เริ่มต้น ท าให้รัฐบาลทราบข้อมูลการ
จัดสรรโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ
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และรองรับความต้องการในอนาคตได้ดีที่สุด 
นอกจากนี้ การปรับรูปแบบการท างานและ
การให้บริการของภาครัฐและเอกชน โดยการ
น ากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) โดยเน้นความต้องการของผู้ใช้
หรือบุคคลเป็นจุดศูนย์กลาง (Human - Centered 

Approach) เพ่ือให้รับรู้ถึงความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งภายใต้แผนการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะดังกล่าวนั้น รัฐบาล
สิงคโปร์จึงได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพ่ือช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากร ดังนี้ 
 Smart Housing Development Board 

(HDB) คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาและ 

การเคหะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาเมืองของประเทศ เพราะหน่วยงานนี้
เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับอ านาจให้สามารถ
พัฒนาเมืองครอบคลุมในทุกมิติ อาทิ ที่อยู่
อาศัย สวนสาธารณะ ผังเมือง จึงท าให้ HDB 

ท างานได้คล่องตัวและรวดเร็ว ด้วยการจัด
ระเบียบที่อยู่อาศัยของ HDB แบบต่อเนื่อง
และเข้มข้น ท าให้ชาวสิงคโปร์ ได้เปลี่ยน
รูปแบบที่ พักอาศัยจากเขตสลัมที่ มีความ
หนาแน่นไปสู่ที่พักอาศัยแนวสูง (Flat) ที่ทันสมัย 
และถูกสุขภาวะในที่สุด โดยขณะนี้ HDB ได้
พัฒนาโครงการ Tengah (Forest Town) 
ให้เป็นเมืองไร้รถที่มีความเป็นอัจฉริยะที่ใหญ่
ที่สุดในสิงคโปร์ โดยเน้นเรื่องความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านน้ า พลังงานไฟฟ้า 

เช่น การใช้ smart lighting ที่สามารถปรับ
สภาพได้ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ และระบบก าจัดขยะแบบอัตโนมัติ 
(Pneumatic Waste Conveyance System; 

PWCS) ซึ่งเป็นระบบรวบรวมของเสียแบบอัตโนมัติ 
โดยการดูดอากาศความเร็วสูงเพ่ือส่งของเสีย
ในครัวเรือนผ่านทางท่อใต้ดินไปยังศูนย์
รวบรวมของเสียเพื่อก าจัดต่อไป3 

 Smart Healthcare รัฐบาลให้ความส าคัญ 
กับการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือตอบสนองต่อ
ผู้ป่วยได้อย่างสะดวก และทันต่อเวลายิ่งขึ้น 
ตัวอย่างของการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ได้แก่ 
การใช้เซ็นเซอร์ขนาดเล็กส าหรับตรวจชีพจร 
อุณหภูมิของร่างกาย โดยอาศัยการรายงาน
ข้อมูลไปยังโรงพยาบาลเพ่ือให้ทีมแพทย์คอย
เฝ้าระวังสุขภาพ ส าหรับผู้สูงอายุ การพัฒนา
ระบบ Elderly Monitoring System (EMS) 
โดยใช้เซนเซอร์คอยตรวจจับการเคลื่อนไหว
ของผู้สูงอายุภายในบ้าน หากพบว่าเซนเซอร์
ไม่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ในเวลา            
ที่ก าหนด ระบบจะแจ้งเตือนไปยังสมาชิกใน
ครอบครัว หรือทีมแพทย์เพ่ือให้มีการช่วยเหลือ

                                                           
3 Vanessa Lim, (September 9, 2016),  Tengah 

'Forest Town' to be Singapore's largest smart, 

sustainable town, [Online] URL: 
https://www.channelnewsasia.com/news/singapor

e/tengah-forest-town-to-be-singapore-s-largest-

smart-sustainable-t-7813062 (May 3, 2018) 
 

74 



ต่อไป นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบ Tele - health 

ส าหรับผู้ป่วยพักฟ้ืนที่บ้านและปรึกษาแพทย์
ได้จากที่บ้านแทน เพ่ือให้ผู้ป่วยสบายใจและ
สบายกายกว่าการเดินทางมาโรงพยาบาล 
หรือแม้กระทั่งการใช้หุ่นยนต์ในการจดจ า
ประวัติการรักษาของผู้ป่วย ขนส่งอาหาร 
เสื้อผ้า และยารักษาโรคไปยังเตียงผู้ป่วย 
รวมทั้ง การดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ของผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นการลดขั้นตอนในการ
ท างานของบุคลากรโรงพยาบาล Changi 

General Hospital ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจน
สิ้นสุดกระบวนการรักษา ซึ่งโรงพยาบาลได้
จ าลองห้องพักให้มีสภาพคล้ายบ้านผู้ป่วย 
(mock - up HDB flat) และมีสวนหย่อม
ขนาดเล็ก เพ่ือให้ผู้ป่วยพักฟ้ืนได้ทดลองท า
กิจกรรม มีการเคลื่อนไหว รวมถึง ได้ฟ้ืนฟู
ร่างกายก่อนกลับบ้านของตน 

 Smart Transportation รัฐบาลสิงคโปร์ได้
ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานโดยเฉพาะระบบการขนส่ง โดยการ
น าเทคโนโลยี เข้ามาปรับปรุงการจราจร  
โดยลดความแออัดของปริมาณการจราจรให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ท าให้การจราจร 
ของสิงคโปร์มีประสิทธิภาพ เนื่องมาจาก
ระบบการขนส่งสาธารณะที่มีการเชื่อมโยง
กันเป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีความรวดเร็ว 
กอปรกับอัตราค่าโดยสารที่มีราคาค่อนข้างถูก  
ซึ่งสวนทางกับราคารถยนต์ส่วนบุคคลที่มี

ราคาสูง จึงท าให้ประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้
ระบบการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งการเคารพ
กฎหมาย ระเบียบวินัยบนท้องถนนของประชาชน 
โดยอาศัยกล้องตรวจจับความเร็วที่ติดตั้งอยู่
ตามทางด่วน และถนนสายส าคัญ การน าระบบ
อิ เล็ กทรอนิกส์  (Electronic Road Pricing; 

ERP) ส าหรับรถทุกคันที่ผ่านเข้ามาบนทาง
ด่วน และถนนที่การจราจรติดขัดในช่วงเวลา
ที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ 7.30 น. จนถึง 19.00 น. 
จะต้องเสียค่าผ่านทาง ซึ่งการน าด่านนี้มาใช้ 
เพ่ือเป็นการลดการติดขัดทางจราจรในย่าน
ธุรกิจกลางเมือง (CBD) ของประเทศสิงคโปร์ 
จึ งท า ให้สิ งคโปร์ ไม่ประสบปัญหาเรื่ อง
การจราจรที่ติดขัด การพัฒนาสถานีโดยสาร
แบบบูรณาการ Bukit Panjang โดยเป็นจุด
ต่อระหว่างสถานีรถบัส สถานี LRT (Light 

Rail Transit) และสถานี MRT (Mass Rail 

Transit) รวมทั้งศูนย์การค้า Hillion Mall 
โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสาร
ที่นั่งเก้าอ้ีล้อเลื่อน เช่น ระบบเรียลไทม์บอก
จ านวนที่นั่งส าหรับผู้ พิการบนสายรถบัส 

ต่าง ๆ สถานีไร้สิ่งกีดขวาง (Barrier-free) 
รวมทั้งการบูรณาการของระบบบัตรโดยสาร 
(Ezlink) ที่สามารถใช้ได้กับระบบขนส่งทุก
ประเภท เช่น รถบัส MRT และ LRT รวมถึง
การช าระค่าสินค้าในร้านสะดวกซื้อ และเพ่ือให้
สอดรับกับนโยบาย Cashless payment  

ในปี ค.ศ. 2020 ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการ
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พัฒนาแอปพลิ เคชัน เกี่ยวกับบริการรถ
โดยสารสาธารณะ ที่ช่วยให้ประชาชนของ
สิงคโปร์สามารถเดินทางไปยังจุดหมายที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการค านวณ
เส้นทาง ระยะทาง ต าแหน่งรถโดยสาร และ
ระยะเวลาในการรอรถโดยสาร  รวมทั้ ง 
สามารถจองและช า ระ เงิ นค่ า โดยสาร 

ผ่านสมาร์ทโฟนได ้ 
 โครงการอัจฉริยะต่าง ๆ ของประเทศ
สิงคโปร์ดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นเพียงบางส่วน 

ที่อยู่ในแผนพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่การเป็น Smart Nation อย่างสมบูรณ์ 
ซึ่ ง เกิดจากรัฐบาลสิงคโปร์ที่มี วิสัยทัศน์          
ในการพัฒนาอย่างชัดเจน หน่วยงานด้าน
เทคโนโลยี และหน่วยงานการศึกษาที่สนอง
ต่อนโยบายรัฐบาลการร่วมมือของภาคเอกชน 
ตลอดจนพลเมืองสิงคโปร์เองที่พัฒนาตนเอง
อย่างไม่หยุดยั้ง เพ่ือให้ประเทศก้าวเข้าสู่
เป้าหมายนั้นได้อย่างสมบูรณ์ หากวิเคราะห์
ถึงรากลึกของความส าเร็จแล้ว ล้วนมาจาก
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เ พ่ือให้ เกิด
ประชากรที่มีศักยภาพ มีจิตส านึก และมี
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยหนึ่งในปัจจัย
ส าคัญเพ่ือให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายดังกล่าวนั้น คือการพัฒนาและ
ยกระดับ “การศึกษา” ของประชากร 
 เนื่องจากการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งใน
องค์ประกอบของดัชนีการพัฒนามนุษย์ 

สิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญกับ
ระบบการศึกษาอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงประถมศึกษา โดยรัฐบาลได้ก าหนดให้
ระบบการศึกษาเป็นเสาหลักแห่งการพัฒนา
ประเทศตั้งแต่เมื่อครั้งก่อตั้งประเทศในปี 
ค.ศ.  19654 ต่อมาในช่วงปี  ค .ศ.  1980 

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ได้ พัฒนา
การศึกษาโดยก้าวข้ามการเรียนการสอนที่
เน้นท่องจ า (rote learning) ไปสู่การน าไปใช้
แก้ปัญหาในชี วิ ตจริ ง  (Problem-based 

learning) อีกทั้ง ยังให้ความส าคัญกับวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยได้ก าหนด 

ให้หลักสูตรการศึกษามีทั้งสองวิชาดังกล่าว
เป็นวิชาหลักในทุกระดับชั้น  
 อีกหนึ่งปัจจัยส าคัญคือครูที่มีคุณภาพ 
ประเทศสิงคโปร์มีหน่วยงานส าหรับอบรมครู
โดยเฉพาะซึ่งเรียกว่า National Institute of 

Education (NIE) โดยครูใหม่ทุกคนจะต้อง
ผ่านการอบรมจากส่วนกลางที่สถาบันแห่งนี้ 
ซึ่ งท าให้การสอนเป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกันทั้งหมด และการคัดเลือกบรรจุครูจะ
คัดสรรจากนักศึกษาที่ได้คะแนนในระดับต้น  ๆ
ของชั้นเรียน และเพ่ือดึงดูดคนที่เก่งมาเป็น
                                                           
4 Riansingapore, (19 ตุลาคม 2555), การศึกษาสร้าง
ประเทศสิงคโปร์, [ออนไลน์] สืบค้นจาก:  
http://
www.riansingapore.com/index.php?lay=show&ac=
article_blog&Id=539548065&Ntype=10 (4 พฤษภาคม 
2561).  

76 



ครู  รั ฐบาลจึ งท า ให้อาชีพครู เป็นอาชีพ 

ที่มีโอกาสและความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ 
สามารถพัฒนาเป็นครูใหญ่ และเป็นนักวิจัย                     
ทางการศึกษาต่อไปได ้5  
 ส าหรับนโยบายด้านการศึกษาที่ส าคัญ 

ของสิงคโปร์ อาทิ นโยบายการสอนสองภาษา 
รั ฐบาลสิ งคโปร์ ได้ ก าหนดให้การเรี ยน 

การสอนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ทั้ งนี้ 
นักเรียนทุกคนต้องเลือกเรียนวิชาภาษา
ทางการของเชื้อชาติของตนด้วย ซึ่ ง ได้
ก าหนดไว้ 3 ภาษา ได้แก่ จีนแมนดาริน 
มาเลย์ หรือทมิฬ  
 นโยบายการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับ
การรักประเทศ บทบาทของการเป็นพลเมือง
สิงคโปร์และการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ก่อนส่วนตน ในสถานศึกษาตั้ งแต่ระดับ 
ประถม  
 นโยบายการศึกษาเพ่ือก้าวสู่สังคม
ฐานความรู้ และการเป็น Smart Nation 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยที่สุดของโลกมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ผ่านนโยบายการ

                                                           
5 Riansingapore, (14 ธันวาคม 2559), ท าไมสิงคโปร์จึง
ก้าวเป็นอันดบั 1 ของโลกด้านการศึกษา, [ออนไลน์] สืบค้น
จาก: 
http://www.riansingapore.com/index.php?lay=sho

w&ac=article_blog&Id=539991909&Ntype=10 (4 

พฤษภาคม 2561).  
 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ โดด เด่น เช่น 
โครงการ SkillsFuture ในด้านการศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่ออุดช่องว่างด้านทักษะ
อาชีพ นอกจากนี้ ชาวสิงคโปร์ทุกคน ตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาจะมี Learning Portfolio 

ออนไลน์ของตนเอง เพ่ือประเมินลักษณะ 
เฉพาะของบุคคล และช่วยแนะน าด้านการ
วางแผนการศึกษา การท างานและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต6 

 อย่างไรก็ตาม กรณีศึกษาของสิงคโปร์
ที่มีประสิทธิภาพและส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
โดยการปลูกฝังให้ประชากรของตนมีคุณภาพ 
เพ่ือเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศ และ
ฝังรากลึกอยู่ ในประชากรของตน (DNA 

Hard-Coding) ในเรื่องส าคัญ ดังนี้ 
 1)  มีความรู้ผิดรู้ชอบ (Know what 

is right and what is wrong) 
 2)  เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong 

learning)  
 3)  ให้ความส าคัญกับการท างานเป็น
ทีม (team spirit)  

                                                           
6 กระทรวงการต่างประเทศ, (25 เมษายน 2560), การ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : แนวทางการพัฒนา
ด้านการศึกษาของสิงคโปร์, [ออนไลน์] สืบค้นจาก: 
http://www.mfa.go.th/thailand4/th/news/6909/771
12-แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาของสิงคโปร์                   
(7 พฤษภาคม 2561).   
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 4)  จงรักและภักดีต่อประเทศของตน 
(Love and loyal to your nation)  
 จากกรณีดังกล่าวสามารถน าแนวคิด
การพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น “Smart 

Nation” ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาจัดท า
เป็นข้อเสนอแนะแนวคิดในการพัฒนาประชาชน 

ในบริบทด้านการศึกษาของประเทศไทย 
ดังนี้ 
 สืบเนื่องจากแนวคิดในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ “DNA Hard - Coding” 
ของสิงคโปร์ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
ภาคการศึกษา ภาคการพัฒนาสังคม และ
ภาคการปกครองของไทยจ าเป็นต้องมีการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการบูรณาการ 
การท างานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย
ต้องเริ่มจากเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนก้าวไปสู่ครอบครัว โรงเรียน 
สังคม และนโยบายแห่งรัฐ  
 การส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการศึกษา โดยการจัดท า
บัตรลงทะเบียนศึกษา ส าหรับประชากรที่มี
อายุครบ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งบัตรดังกล่าวสามารถ
ใช้ได้เฉพาะการสมัครเรียนหลักสูตรอบรม
ทักษะอาชีพเพ่ิมเติม ที่ผ่ านการเห็นชอบ
หลักสูตรจากรัฐบาลแล้ว โดยรัฐบาลจะ
สนับสนุนงบประมาณให้อย่างสม่ าเสมอ และ
ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งอาจส่งผลต่อการแก้ไข

ปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน
ด้านทักษะอาชีพได ้ 
 การฝึกอบรมบุคลากรด้านการศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากร
ทางการศึกษาควรมีการบูรณาการร่วมกัน 
และมีการจัดตั้งสถาบันผลิตและพัฒนาครู
หลังจากส าเร็จการศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบ
การศึกษาเพียงแห่งเดียว ซึ่งระบบรวมศูนย์
ดังกล่าวท าให้สามารถควบคุมคุณภาพของครู
ที่ผลิตเข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เน้นการผลิตครูที่มีความรู้ลึกซึ้ง และสามารถ
ถ่ ายทอดความรู้ ให้ นั ก เ รี ยนมี ร ากฐาน
ความคิดวิเคราะห์ที่แข็งแรง รวมทั้งมีระบบ
หมุนเวียนผู้บริหารไปบริหารโรงเรียนอ่ืนตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้มีการปรับ
และพัฒนาระบบการบริหารและการสอนใน
โรงเรียนต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกันอยู่เสมอ 

 นอกจากนี้ เพ่ือการก้าวเข้าสู่ความ 

เป็นรัฐบาลดิจิทัลในยุค Thailand 4.0 ภาครัฐ 
ควรน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่ เป็น real-time มากขึ้น  
มีการรวบรวมข้อมูล (Big Data) ที่มีการเชื่อมโยง 
ข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานของ
ภาครัฐเองร่วมกับภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้ง มีการน าดิจิทัลมาจัดบริการสาธารณะ  
ที่ ตรงกับความต้องการของประชาชน 
(Personalized หรื อ  Tailored Services) 
โดยการน ากระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
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(Design Thinking) มาวิเคราะห์ความต้องการ  
ของผู้ ใช้หรือบุคคลโดยเน้นความเป็นจุด
ศูนย์กลาง (Human-Centered Approach) 
เพ่ือให้รับรู้ถึงความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง ขณะที่ภาครัฐต้องสร้างความ
มั่นใจให้ประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน  
ทั้งนี้ ภาครัฐก็ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ภาคประชาชนในการปรับกระบวนการทาง
ความคิด (Mindset) ของตน รวมถึงต้องเปิดใจ 
และเชื่ อมั่นต่อการเปลี่ ยนแปลงในทาง 
ที่ดีข้ึน 

 ท้ายสุดแล้ว  การเคารพกฎหมาย 

อย่างสูงของประชาชนสิงคโปร์น่าจะเป็นผล
โดยตรงจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด
และจริงจัง  มีบทลงโทษที่ รุนแรง ท าให้
ประชาชนมีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย และ
เกิด อัตราการกระท าความผิดที่ ต่ ากว่ า
ประเทศอ่ืน ดังนั้น ภาครัฐจึงควรพิจารณา
ทบทวนกฎหมายและบทลงโทษให้มีความ
รุนแรง ชัดเจน ยุติธรรม และเสมอภาค 
รวมถึง มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเฝ้า
ติดตามการกระท าความผิดของประชาชน 
เพราะหากประชากรของประเทศมีคุณภาพ 
ย่อมส่งผลต่อความแข็งแกร่งในการพัฒนา
ประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ
ได้อย่างสง่างาม มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนสืบต่อไป 
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การใช้ Cloud computing เพื่อพัฒนาการด าเนินโครงการผู้ประกอบการ 
ระดับมาตรฐานเออีโอ 

โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ คืออะไร ? 
 

ธีรภัตร์ เพียรภัทรสกุล 

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 
กรมศุลกากร 

 

 

 จากเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2544 (เหตุการณ์ 9/11) องค์การ
ศุลกากรโลก (World Customs Organization : 

WCO) ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านระบบความ
ปลอดภั ย โ ล จิ ส ติ ก ส์ ร ะห ว่ า งป ระ เทศ 

ซึ่งประเทศสมาชิกต่างเห็นพ้องต้องกัน ถึงความ
ต้องการที่จะยกระดับมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยด้านการค้าระหว่างประเทศโดย
อาศัยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ศุลกากรของประเทศต่าง ๆ และเกิดเป็น
มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยฉบับหนึ่ง 
เรียกว่า SAFE Framework of Standards 

to Secure and Facilitate Global Trade 

(WCO SAFE FoS) ซึ่งมีเป้าหมายในการเพ่ิม
ความปลอดภัยให้กับการค้าระหว่างประเทศ 
ตั้งแต่โรงงานผู้ผลิตสินค้าเพ่ือส่งออกจาก
ประเทศผู้ขาย ผู้รับขนส่งในประเทศ ผู้รับ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้ผ่านพิธีการ
ด้านศุลกากร ผู้ประกอบการคลั งสินค้า 

ตลอดจนผู้น าเข้าสินค้าในประเทศผู้ซื้อ  
จนเกิดเป็นโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน 

เออีโอขึ้น (Authorized Economic Operator : 

AEO) ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก WCO ต่างแสดง
เจตจ านงเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยประเทศไทย
ในฐานะสมาชิกองค์การศุลกากรโลก ได้รับ
นโยบายนี้มาตั้งแต่ปี 2549 และกรมศุลกากร
ได้ลงนามใน Letter of Intent เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2549 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ใน
การน าโครงการ AEO มาใช้กระตุ้นให้ศุลกากรและ
ภาคเอกชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

 หัวใจส าคัญของโครงการฯ ก็คือการ
ประสานความร่วมมือกัน ระหว่างภาคเอกชน
ที่ด าเนินธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการน าเข้าและ
ส่งออก กับกรมศุลกากรซึ่งท าหน้าที่อ านวย
ความสะดวกทางการค้า ควบคุมดูแล และ
ปราบปรามการกระท าความผิดด้านการค้า
ระหว่างประเทศ โดยขยับบทบาทของภาคเอกชน

80 



 

จากการเป็นผู้รับบริการจากภาครัฐ มาเป็น 

ผู้ร่วมด าเนินโครงการด้านความปลอดภัยของ
ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศร่วมกับ
หน่วยงานศุลกากรของประเทศคู่ค้า 

 

 โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน  
เออีโอส าหรับประเทศไทยในปัจจุบัน 

 ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 

แล้วกว่า 300 บริษัท โดยมีแนวโน้มผู้สมัคร
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันมีสาเหตุจาก
ความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน
กับภาครัฐของภาคเอกชน บนพ้ืนฐานของ
การได้รับผลประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย โดยใน
ฝั่งของภาครัฐ กรมศุลกากรก็จะได้รับข้อมูลที่
ส าคัญโดยตรงจากภาคเอกชน ซึ่งช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยด้าน
การค้าระหว่างประเทศ ในขณะที่ภาคเอกชนก็จะ
ได้รับความความคุ้มครองตัวสินค้าจาก
อันตรายของผู้กระท าความผิดและช่วยเพ่ิม

ความน่าเชื่อถือในการด าเนินธุรกิจของตน 
ส่งผลให้ยอดขายซึ่งมิใช่เพียงภายในประเทศ 
แต่รวมถึงต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ 
กรมศุลกากรก าลังด าเนินการน าร่องการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้ความตกลงยอมรับ

ร่ วมกั น (Mutual Recognition Agreement)  
กับหน่วยงานศุลกากรต่างประเทศ เพ่ือให้
สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการขยาย
ออกไปยังประเทศคู่ค้าอีกด้วย 

 อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

 ด้วยเหตุที่ โครงการผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอจะได้รับความสนใจ 

จากภาคเอกชนเป็นอย่างมาก แต่ด้วยข้อจ ากัด 

ด้านจ านวนบุคลากรของกรมศุลกากรซึ่งมีอยู่
อย่างจ ากัดและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้กรมศุลกากรประสบปัญหาในการ
ด าเนินโครงการ แต่ศักยภาพของการด าเนิน
โครงการของกรมศุลกากรกลับพบปัญหาใน
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นกว่าแต่ก่อน 
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รวมไปถึงงานด้านเอกสารซึ่งเกือบทั้งหมดยัง
อยู่ในรูปแบบกระดาษ ท าให้การสืบค้นตรวจสอบ
ข้อมูลท าได้ยากล าบาก 

 Cloud Computing คืออะไร? 
 Cloud Computing คือ บริการที่เรา
ใช้หรือเช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือทรัพยากร 
ด้านคอมพิวเตอร์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งตัวอย่าง
ที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือ Google เพ่ือน ามาใช้ 
ในการท างาน โดยที่เราไม่จ าเป็นต้องลงทุน
ซื้อ Hardware และ Software เองทั้งระบบ 
โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การท างานผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถ
จัดการทรัพยากรของระบบผ่านทางเครือข่าย
ของตน และแบ่งการใช้งานทรัพยากรร่วมกัน 
(shared services) ซึ่งฟรีอัตราค่าบริการ
ในช่วงเริ่มต้น แต่หากต้องการเพ่ิมทรัพยากร
ของระบบก็สามารถจ่ายเงินเพ่ือซื้อได้ในราคาที่ถูก
กว่าการลงทุนเอง  
 การใช้ Cloud Computing สามารถ 
ช่วยแก้ไขอุปสรรค ได้อย่างไร ? 
 เป้าหมายของการน า Cloud Computing 
มาใช้ในการด าเนินโครงการ คือการทดแทน
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารกระดาษ
ด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบเครือข่าย 

ของกรมศุลกากร ช่วยลดต้นทุนด้านเอกสาร
ในกับภาคเอกชน ช่วยให้การส่งเอกสาร
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในด้านกรมศุลกากร  
ด้วยข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท าให้การ

เข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็วกว่ารูปแบบกระดาษ 
และที่ส าคัญ ด้วยระบบการท างานแบบแบ่ง
การใช้งานทรัพยากรร่วมกัน ท าให้การท างาน 

มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่
ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้พร้อมกัน  
หากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ เจ้าหน้าที่คนอ่ืน ๆ ก็สามารถ
ท าหน้าที่แทนได้ทันที (หากลักษณะงาน
เหมือนกัน) 
 นอกจากนี้ ด้วยการอาศัยการเชื่อมต่อ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการท างาน ท าให้
เจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนมากในการออก
ตรวจสถานประกอบการของผู้สมัครและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่ างมีประสิทธิภาพ ไม่จ า เป็นต้องยก
เอกสารหลาย ๆ แฟ้ม ส าหรับการไปตรวจ
อีกต่อไป โดยหากตรวจสอบข้อมูล ณ สถาน
ประกอบการแล้วพบเห็นประเด็นเพ่ิมเติมที่
ส าคัญใด ๆ ก็สามารถบันทึกข้อมูลดังกล่าว
ได้ทันทีจากสถานประกอบการ (สามารถ
บันทึกข้อความ อัพโหลดไฟล์เอกสาร เสียง 
หรือรูปภาพ) หรือแม้แต่ หากพบประเด็นข้อ
สงสัยที่ส าคัญ ก็สามารถอาศัยระบบ Cloud 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ณ กรมศุลกากรเข้าร่วม
ตรวจสอบไปพร้อมกันกับตนก็สามารถท าได้ 
 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน
ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการด าเนินโครงการแล้ว ยังเป็นการตอบสนอง 
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ต่อแนวคิด “ปรับเปลี่ยนเพ่ือมุ่งสู่ระบบราชการ 
4.01” ด้วย “4 พันธกิจร่วม” เพ่ือพัฒนา
ระบบราชการไทยและช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนที่
ส าคัญในการปฏิรูปประเทศ  
 เอกสารอ้างอิง 
 ส านักงาน ก.พ., ข้าราชการไทยกับ
การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 (พฤษภาคม 
2560),  

ที่มา : 
http://www.ocsc.go.th/blog/2017/05/

ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศ
ไทย-40 

 World Customs Organization, 

WCO Risk Management Compendium, 

ที่มา : 
http://www.wcoomd.org/en/topics/en

forcement-and-

compliance/instruments-and-

tools/~/media/B5B0004592874167857

AF88FC5783063.ash 

 European Commission, 

Authorised Economic Operators 

Guidelines, 

                                                           
1 ส านักงาน ก.พ. , ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่
ประเทศไทย 4.0 (พฤษภาคม 2560), ที่มา : 
http://www.ocsc.go.th/blog/2017/05/ข้าราชการไทย
กับการขบัเคลื่อนสู่ประเทศไทย-40 

 

ที่มา : 
https://ec.europa.eu/taxation_custom

s/sites/taxation/files/resources/ 

documents/customs/policy_issues/cu

stoms_security/aeo_guidelines_en.pdf 
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“ถอดบทเรียนสิงคโปร์ Smart Nation 

สู่การพัฒนาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในไทย” 

 

นภัสสรณ์  เคหนาค   
นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 

กรมสุขภาพจิต  
 

 หลักการและเหตุผล  

 จากการได้รับทุนรัฐบาลเพ่ือฝึกอบรม
ระยะสั้นในหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลและทักษะการท างานส าหรับ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สู งที่  Nanyang 

Technological University ส า ธ า ร ณ รั ฐ
สิงคโปร์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นั้น ท าให้ได้
เ รี ยนรู้ และได้ รั บประสบการณ์จากทั้ ง
ห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน รวมถึงการศึกษา 
ดูงานจากสถานที่จริงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการ
ด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย การคมนาคม หรือ
การบริหารจัดการน้ าและพลังงาน ซึ่งท าให้
เห็นได้ว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นให้ความส าคัญ 

ในการพัฒนาประเทศของตนเป็น Smart 

Nation คือ มีการพัฒนาทั้งประชากรและ
การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้ เกิดประโยชน์  
มีการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่เด็ก อบรมด้าน
ระเบียบวินัย มารยาททางสังคม ส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถท างานร่วมกัน
เป็นทีมได้  รวมทั้ งปลูกฝั ง ให้มีความรัก

ประเทศชาติของตน ไม่เพียงแต่พัฒนาใน
กลุ่มวัยเด็ก สิงคโปร์มีการผลักดันประชาชน
ในทุกกลุ่มวัยให้มีส่วนร่วมในการ พัฒนา
ประเทศ รวมถึงกลุ่มประชากรวัยสูงอายุ 
ซึ่งเป็นกลุ่มส าคัญด้วยเช่นกัน 

 สาธารณรัฐสิ งคโปร์  เป็นหนึ่ ง ใน
ประเทศที่มีประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นทุกปี 
และมีแนวโน้มจะสูงขึ้น โดยในภายในปี  
พ.ศ. 2573 คาดว่าประชากร 1 ใน 5 จะมี
อายุมากกว่า 65 ปี1  ทั้งนี้ จึงมีการจัดตั้งหน่วยงาน
ที่มาสนับสนุนและดูแลผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมและหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ประชากรสูงวัย จากการศึกษาอบรมฯ ในครั้งนี้  
เห็นว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ให้ความส าคัญกับ
ผู้สูงอายุและมีการดูแลช่วยเหลือในด้าน 

ต่าง ๆ ส าหรับประชากรกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็น
การให้การที่อยู่อาศัยหรือการดูแลสุขภาพ
แบบเป็นองค์รวม ทั้งนี้ ประเทศไทยก าลังอยู่
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ ซึ่งในวัยสูงอายุ เป็นช่วงเวลาแห่ง
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การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ 
โดยเฉพาะในด้านจิตใจ ซึ่งในช่วงวัยนี้อาจไม่
สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้เช่นเดิม หรือ
อาจถูกละเลย ทอดทิ้งจากครอบครัวจาก 

การรู้สึกเป็นภาระในการดูแล สิ่งเหล่านี้อาจส่งผล 

ให้ผู้สูงอายุรู้สึกไร้คุณค่าไร้ความหมาย ท าให้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต 
ดังนั้น การให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุและ
การยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสิ่ งที่
จ าเป็นอย่างยิ่ง 
 บทวิเคราะห์/แนวความคิด หรือ
ความรู้ทางวิชาการ 
 สาธารณรัฐสิงคโปร์มีหน่วยงานทั้งของ
รัฐและเอกชนในการให้ความช่วยเหลือและ
พัฒนากลุ่มประชากรวัยสูงอายุ ภายใต้ค าขวัญ 
“Successful Ageing for Singapore” 

ซึ่งมีนโยบายในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตแบบองค์รวม
และสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม 
มีการส่งเสริมการจ้างงาน การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในสังคม เช่น ระบบการคมนาคม 

ที่ง่ายต่อการเดินทางและเป็นการสนับสนุน
ผู้สู งอายุให้สามารถเดินทางและร่วมท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้สะดวก เป็นต้น 
ซึ่งการดูแลส าหรับกลุ่มวัยสูงอายุนี้  มีทั้ง 
การดูแลอย่างเป็นองค์รวม เช่น มีการรักษา
ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุตามอาการในสถานพยาบาล  

มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับหรือ 
Day Care และการจัดหาสถานที่อยู่อาศัยให้
ผู้สู งอายุที่ ไร้บ้านหรือไม่มีผู้ดูแลหรือผู้มี
รายได้น้อย รวมทั้งมีการฟ้ืนฟูผู้สูงอายุที่บ้าน
และสถานที่ดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายอีกด้วย 

 ในการน าประเทศของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์เข้าสู่ความเป็น Smart City นั้น ได้มี
การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่และ
ระบบดิจิทัลเข้ามาใช้โดยก าหนดเป็น 4 ด้าน
หลัก ๆ (Digital Transformation) เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประเทศ คือ บริการด้าน
การคมนาคม บริการ ด้ านสาธารณสุ ข  
ด้านการด าเนินชีวิตของประชาชนและด้าน
การบริการดิจิทลั ดังนี้5 
 บริการด้านการคมนาคมหรือ Smart 

Transportation คื อ  มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
พัฒนาการจราจรให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี 
เช่น  การติดตั้ ง ระบบ Electronic Road 

Pricing (ERP) ทั่วทั้งเกาะสิงคโปร์ ซึ่งระบบนี้
เป็นระบบบริหารจัดการความแออัด ช่วยลด
ปริมาณการจราจรและใช้เส้นทางบนท้อง
ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมี
การพัฒนาแอปพลิเคชัน Beeline ซึ่งเป็น
ระบบในการช่วยให้สามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผ่านการ
ค านวณเส้นทางโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
รวมทั้ งสามารถติดตามต าแหน่งของรถ
โดยสารผ่านระบบ GPS ได้ 
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 บริ ก ารด้ านสาธารณสุ ข  (Smart 

Healthcare) โดยเป้าหมายส าคัญคือเพ่ิม
ความพึงพอใจให้ผู้ ใช้บริ การ  มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ เช่น การน าเซ็นเซอร์ขนาด
เล็กมาแปะไว้ที่ผิวหนังเพ่ือคอยตรวจดูชีพจร 
อุณหภูมิของร่ายกาย ความชื้น แล้วส่งข้อมูล
กลับมายังโรงพยาบาลเพ่ือให้ทีมแพทย์คอย
เฝ้าระวังสุขภาพให้ มีระบบดูแลสุขภาพจาก
ระยะไกล (Tele-health) ที่ช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถตรวจวัดสุขภาพตนเองและส่งผล
กลับไปยังทีมแพทย์ของโรงพยาบาลโดย
อัตโนมัติ  ซึ่ งทีมแพทย์ก็ จะสามารถให้
ค าแนะน ากลับมาได้ทันที  หรือจะเป็น 
Healthcare Kiosk เครื่องตรวจร่างกาย เช่น 
เจาะเลือด วัดอุณหภูมิ วัดความดัน ด้วยตนเอง
เบื้องต้น ส าหรับเป็นข้อมูลก่อนพบแพทย์ 
เป็นต้น  
 ด้านการด าเนินชีวิตของประชนหรือ
Smart Urban เป็นการน าเทคโนโลยีด้าน IT 

เข้ามาใช้เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ ดี ขึ้ น แ ล ะ เ มื อ ง น่ า อ ยู่ ยิ่ ง ขึ้ น  ( Smart 

Community) เช่น โครงการน าร่อง Smart 

Yuhua ในเขตจูร่ง ที่มีการน าระบบของบ้าน 
แสงไฟ หรือระบบการก าจัดขยะมาใช้ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อาศัยให้สะดวกยิ่งขึ้น 
รวมถึงมีระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ เช่น มีการ
แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น โดยการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน My Responder ซึ่งใช้

ส าหรับช่วยเตือนเมื่อพบคนล้ม คนรอบข้าง
สามารถกดแอปพลิเคชันดังกล่าวเพ่ือเรียก
หน่วยกู้ชีพซึ่งจะมาทันทีภายใน 10 นาท ี

 ด้านการบริการดิจิทัล หรือ Smart 

Nation Platform คือ มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดิจิทัลทั่วสิงคโปร์เพ่ือวิเคราะห์และใช้
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ 
รัฐบาลเองก็มีการจัดโปรแกรมเพ่ือสนับสนุน
ให้ประชาชนชาวสิงคโปร์เรียนรู้เทคโนโลยี
ด้ าน  IT ตั้ ง แต่ เ ด็ ก  เช่ น  IDA Hive and 

Technology Associates Program โ ด ย
สอนเนื้ อหาตั้ งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้แนวคิด Smart City 

และ Smart Nation กลายเป็นจริงได้ ใน
อนาคต 

 ข้อเสนอ 

 ควรมีการสนับสนุนให้ความรู้ผู้สูงอายุ
ได้ เ รี ยนรู้  เ ข้ า ใจ และยอมรั บถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย สภาพสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนผันไปตาม
กาลเวลา เช่น การจัดโครงการหรือหลักสูตร
ให้ความรู้ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเกิดการ
เรียนรู้ ในกลุ่ มวัยเดียวกัน รวมถึ งมีการ
สนับสนุนทางด้านจิตใจซึ่งกันและกันด้วย 
(Peer Support) 
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 ผู้ปฏิบัติงานในสายงานสุขภาพจิตหรือ
ผู้ที่ปฏิบัติงานกับครอบครัวผู้สูงอายุ ควรมี
การส่งเสริมสนับสนุน ให้การปรึกษารวมถึง
กระตุ้นให้ผู้สูงอายุและครอบครัวเกิดก าลังใจ 
สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่มาใช้และสามารถ
ขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่ เผชิญได้ด้วยตนเอง  
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empower) 

รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณค่า
และศักดิ์ศรีในตนเอง 
 รัฐบาลควรสนับสนุนมาตรการส่งเสริม
สุ ขภาพและป้ องกันปัญหาสุ ขภาพจิ ต  
เพ่ือป้องกันการเกิดโรคทางจิตเวชส าหรับ
ผู้สูงอายุและมุ่งเน้นนโยบายการสร้างความ
เข้มแข็งและการดูแลสมาชิกในครอบครัว                 
ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ด้านสังคม 
วัฒนธรรม ที่อยู่อาศัย การเดินทางคมนาคม
และด้านเศรษฐกิจ โดยจัดสวัสดิการเหล่านี้
ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัว เป็นต้น 

 รัฐบาลควรสนับสนุนมาตรการส่งเสริม
สังคมที่มีส่วนร่วม โดยการจัดพ้ืนที่ทางสังคม
ในชุมชนให้ผู้ สู งอายุ และกลุ่ มวั ย อ่ืน  ๆ 

 ในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน หรือการเป็น
อาสาสมัครในชุมชนของผู้สูงอายุ ซึ่งท าให้ มี
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่น เ พ่ือเป็นการ
เสริมสร้ า งการดูแลระหว่างกันและให้
ความส าคัญกับผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นการเปิด
โอกาสผู้สูงอายุให้ใช้ความรู้ความสามารถที่มี
ให้เกิดประโยชน์ 

 รัฐบาลควรส่งเสริมในการท าวิจัยใน
ผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น เพ่ือเข้าใจถึงความจ าเป็น
และความต้องการทั้ งทางกายภาพและ
ทางด้านจิตใจ เช่น การวิจัยในด้านสุขภาพ
กายและภาวะสมอง เสื่ อม ในผู้ สู งอายุ 
นอกจากนี้ ควรมีการวิจัยในเรื่องของรูปแบบ
ที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมกับผู้สู งวัย 
งานวิจัยรูปแบบสวัสดิการและการให้บริการ
ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงงานวิจัย
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงทางสังคมของผู้สูงอายุ
และการเชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้าและความ
ว้าเหว่ เป็นต้น 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจและเกิด
การยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง 
มี เ พ่ื อน ในช่ ว งวั ย เ ดี ย วกั นค อย ให้ กา ร
สนับสนุนช่วยเหลือแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกัน 

 ผู้สูงอายุและครอบครัวหรือผู้ที่ดูแล
ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือได้ด้านการ
ปรึกษาและสามารถตระหนักถึงคุณค่า พลัง
อ านาจของตนเองได้ เพ่ือเป็นการลดภาวะ
ความรู้สึกเป็นภาระทั้งของผู้สู งอายุและ
ผู้ดูแลลงได ้

 ผู้สูงอายุและผู้ดูแลได้รับสวัสดิการที่ดี
ตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ 
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อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 

 มี พ้ืนที่ ทางสั งคมในชุมชนเ พ่ือให้
ผู้สูงอายุได้ใช้ความรู้  ความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีตนมีให้เกิดประโยชน์และได้มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับกลุ่มวัยต่าง ๆ 
ในสังคมหรือชุมชนของตน 

 สามารถน าผลการศึกษาหรือการวิจัย
ไปพัฒนาและขยายผลต่อไปในการพัฒนา
สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
ไทยรวมถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุต่อไป 
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ถอดบทเรียนประสบการณ์ของสิงคโปร์ในการพัฒนาประเทศ 

สู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

 

        นิชนันท์ ทัดแก้ว 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 บทน า 
 จากการเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น 
หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS Capability 

Development Program) รุ่นที่ 13 ระหว่าง
วันที่ 11 – 17 มีนาคม 2561 ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศชั้นน าที่มีความเจริญ 

เติบทางเศรษฐกิจสูง เป็นศูนย์กลางทางการค้า 
และการลงทุน ด้านการวิจัยและพัฒนา และ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นตัวอย่าง
ของการพัฒนาประเทศท่ีประสบความส าเร็จ
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ซึ่ งนับเป็นโอกาสอันดีที่ ได้ เรียนรู้แนวคิด 
วิธีการของการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ที่สามารถน าไปปรับใช้กับประเทศ
ไทยได ้

 การฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษา
เรียนรู้การด าเนินงานของสิงคโปร์ที่น าไปสู่การ
พัฒนาที่ ยั่ งยืนในรูปแบบการรับฟังการ
บรรยายเกี่ ยวกับนโยบายพัฒนา Smart 
Nation ซึ่ ง เ ป็ น แผ น หลั ก ข อ งป ร ะ เ ท ศ

นับตั้งแต่ปี 2014 เพ่ือให้สิงคโปร์ก้าวสู่การ
เป็นประเทศอัจฉริยะ เป็นเมืองที่น่าอยู่ระดับ
โลก ประชาชนมีความสุขและสมดุลภายใต้
กา รขั บ เ คลื่ อนด้ ว ย เทค โน โลยี ซึ่ ง เ ป็ น
โครงสร้าง พ้ืนฐานส าคัญของประชาชน 
พร้อมสนับสนุนการค้นคว้าด้าน Internet of 

Things เพ่ือสนองการใช้ชีวิตของประชาชน 
การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน 
กรณศีึกษาการผลิตน้ าประปาและการจัดการ
น้ าเสีย การวางแผนและการจัดการระบบ
การขนส่งทางบกในสิงคโปร์ และการพัฒนา
ปัจจัยพ้ืนฐานด้านที่อยู่อาศัย รวมทั้งได้มี
โอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริง 
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร
ระหว่างการฟังบรรยายและซักถามข้อมูล ท า
ให้ได้รับความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ทั้งเรื่อง
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี  และการ
สร้ า งสรรค์นวัตกรรมของสิ งค โปร์  ซึ่ ง
หลักการส าคัญท่ีท าให้ประสบความส าเร็จคือ 
การวางเป้าหมายที่มีความชัดเจน โดยมีการ
วางแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
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และนวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์  และ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งถือเป็นรากฐานของการ
พัฒนาประเทศท่ียั่งยืน  
 สิ่งที่ ได้ เรียนรู้จากการอบรมและ
ศึกษาดูงาน  
 ตัวอย่างที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ของสิงคโปร์คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การผลิตน้ าประปา และการบ าบัดน้ าเสีย 
เป็นที่ทราบกันดีว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ มี
ข้อจ ากัดไม่ว่าจะเป็นขนาดพ้ืนที่ของเกาะที่มี
เพียง 710 ตารางกิโลเมตร การไม่มีแหล่งน้ าดิบ 

ตามธรรมชาติที่จะใช้เป็นแหล่งผลิตและ
บริโภคส าหรับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 
ท าให้ต้องพึงพาหาซื้อน้ าดิบจากสหพันธรัฐ
มาเลเชีย แต่นั่นไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืน จากประสบการณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้
ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ า จึ งให้
ความส าคัญในการศึกษาวิจัย เพ่ือคิดค้นวิธีการ
ในการผลิตน้ าจืดจากน้ าทะเล (Desalination)  
เพ่ือรองรับกับความต้องการของประชาชน 
ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งโรงงาน Desalination  
ซึ่งตั้งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเล รวม 2 แห่ง  
(อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 3 แห่ง) และการใช้
เทคโนโลยี Membrane Water Reclamation  

ในการบ าบัดน้ าเสียและน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ 
ในชื่อว่า NEWater รวม 5 แห่ง 
 โรงงานผลิ ตน้ าประปาจากน้ าเสี ย 
NEWater เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานสาธารณูปโภคแห่งสิงคโปร์ และ
กระทรวงสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า  
โ ด ยคิ ด ค้ น เ ทค โ น โ ลยี ที่ ส า ม า ร ถผลิ ต
น้ าประปาจาก น้ าทิ้งในครัวเรือนด้วยการ
บ า บั ด ท า ง ชี ว ภ า พ ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี 
Membrane Water Reclamation จ น ไ ด้
น้ าประปาที่สะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน
องค์กรอนามัยโลก และนอกจากการผลิต
น้ าประปาเ พ่ือใช้ อุปโภคแล้ว  NEWater  

ยังผลิตน้ าดื่มบรรจุขวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ประชาชนในเรื่องคุณภาพของน้ า การ
ผลิตน้ าของโรงงาน NEWater ท าให้สิงคโปร์
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการน าเข้า
น้ าประปาจากมาเลเซีย ซึ่งในอนาคตสิงคโปร์
ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเพ่ิมความสามารถในการ
ผลิตน้ าประปาจากการบ าบัดน้ าเสียให้เพ่ิมขึ้น 
เพ่ื อลดการพ่ึ งพาแหล่ งน้ าจากแหล่ งอ่ื น  
นอกจากนี้แล้ว ยังพัฒนาพ้ืนที่กักเก็บน้ า 
(Reservoir) ด้วยโครงสร้างเพ่ือกั้นระหว่าง
ทะเลและคลองน้ าจืด กระจายโดยรอบเกาะ 
จะเห็นได้ว่าสิงคโปร์ประสบความส าเร็จใน
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า ได้อย่างยั่งยืน อย่างไร 

ก็ตาม การน าน้ าเสียกลับมาใช้เป็นน้ าดิบ
ส าหรับผลิตน้ าประปาย่อมมีต้นทุนในการ
ผลิตสูง ทั้งในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้า 
Membrane module ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์
หลักที่ผลิตจากต่างประเทศ แต่ด้วยความ
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ร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ได้
ท าการ ค้นคว้าวิจัย  จนสามารถผลิต 3D 

Printed Membrane ได้เอง ซึ่งมีราคาถูกกว่า 
โดยให้ชื่อทางการค้าว่า NanoSun-3D Printed 

Membrane for water reclamation and 

desalination ถื อ ไ ด้ ว่ า เ ป็ น ก า รจั ด ก า ร 

ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 การวางแผนและการจัดการระบบการ
ขนส่งทางบกในสิงคโปร์ ถือเป็นอีกตัวอย่างที่
แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของสิงคโปร์ใน
การจัดการระบบคมนาคมที่ประสบความส าเร็จ 
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ใน
การจัดการการขนส่ งทางบก  โดยเน้น 

การ พัฒนาระบบการขนส่ งสาธารณะ 
เนื่องจากสภาพทางกายภาพและพ้ืนที่อัน
จ ากัด การสร้างถนนเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้น
ของการใช้รถยนต์  เป็นสิ่ งที่ ไม่สามารถ
ยอมรับได้ในเชิงสิ่งแวดล้อมและเป็นไปไม่ได้ 
ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ 

การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งถนนและ
รางรถไฟ ให้มีความเชื่อมโยงเครือข่ายทั้ง
รถ ไฟ ฟ้ากั บ รถ โดยสารประจ าทา ง ได้
ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยท าให้เกิดความ
สมดุลระหว่างการเดินทางโดยรถยนต์และ
การขนส่งสาธารณะ มีการก าหนดจุดเชื่อม
ต่อ (Hub) ของระบบการขนส่งโดยใช้ราง 
ในบริเวณใกล้กับแหล่งชุมชน และที่พักอาศัย 
ท าให้ประชาชนสามารถไปยังระบบขนส่ง

สาธารณะได้สะดวก มีการปรับปรุงคุณภาพ
และการสนั บสนุนการ ใช้ ร ะบบขนส่ ง
สาธารณะไปพร้อม ๆ กับการจ ากัดการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งมีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีในการตรวจสอบการจราจรที่
ทันสมัย เชื่อถือได้ การสร้าง shelter ตาม
ทางเดินให้แก่ประชาชน สร้างเส้นทาง
จักรยาน ซึ่งล้วนแล้วแต่ช่วยส่งเสริมการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงถือได้ว่าเป็น
การขนส่งที่ยั่งยืนโดยแท้จริง  
 นอกจากนโยบายสนับสนุนการให้บริการ
ขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังมี
การใช้นโยบายควบคุมการครอบครองและ
การเพ่ิมขึ้นของยานพาหนะที่จดทะเบียน 
และปริมาณการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลที่
มุ่งเน้นให้ปริมาณยานพาหนะจดทะเบียนอยู่
ในระดับที่ควบคุมได้ และมุ่งเน้นให้ผู้ใช้รถ
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจราจร 

ที่ติดขัดอันเนื่องมาจากการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคล ซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น 
โดยใช้มาตรการการเงินการคลัง เช่น ภาษี
รถยนต์  ระบบจัดเก็บค่าใช้ถนน (Road 

Pricing System) ค่าจดทะเบียนยานพาหนะ 
(Certificate of Entitlement, COE) จากผู้
ที่เข้าร่วมประมูล (รัฐบาลได้ก าหนดอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของยานพาหนะจดทะเบียนไว้ที่ร้อยละ  
3 ต่อปี เท่านั้น) 
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 การพัฒนาประเทศของรัฐบาลสิงคโปร์  
ไดใ้ห้ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน
ด้านที่อยู่อาศัยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีที่พัก
อาศัยเป็นของตนเองในอาคารสูงหรือที่
เรียกว่าแฟลต (Flat) โดยมี HDO (Housing 

Development Organization) เป็นหน่วยงาน  
ที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 เพ่ือแก้ไข
ปัญหาวิกฤติของที่พักอาศัยที่ก่อสร้างกันอย่าง
แออัด ให้ เป็นที่ พักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อม 

ที่ถูกสุขลักษณะ ปัจจุบันอาคารสูงในสิงคโปร์ 
83% เป็นของรัฐบาล โดยมีการก่อสร้างใน 
23 ชุมชนเมืองในสิงคโปร์ และจ านวนไม่ต่ ากว่า 1 

ล้านห้อง รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถ
เป็นเจ้าของบ้านได้ โดยผู้ยื่นกู้ต้องยื่นข้อมูล
เอกสารให้ HDO เพ่ือพิจารณา เนื่องจากสิงคโปร์มี
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ดังนั้นรัฐบาล
จึงใส่ใจในรายละเอียด โดยก าหนดสัดส่วน
ของเชื้อชาติในแต่ละอาคารให้มีความหลากหลาย
และสามารถอยู่ร่วมกันได้ มีการจ ากัดพ้ืนที่
จอดรถยนต์ในแต่ละอาคาร รวมทั้งมีการติดตั้ง 
แผงโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารที่พักอาศัย 
และติดตั้งระบบท่อรวบรวมน้ าฝนไว้ด้วย 
ทั้งนี้ในอาณาบริเวณโดยรอบที่พักอาศัยได้มี
กา รก่ อสร้ างสิ่ งอ านวยความสะดวก เช่ น  
ส านั ก งาน  ร้ า น ค้ า  ( Shopping mall) 
โ ร ง เ รี ยนอนุบาลและประถม สนามกีฬา  
ห้องสมุด สวนสาธารณะ และให้ความส าคัญ 

กับการก าหนดพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่พักผ่อน
ของประชาชนให้ เหมาะสมกับจ านวน
ประชากรที่อาศัยอยู่ในแต่ละชุมชนเมือง  
นอกจากนี้  สิงคโปร์ยังมีแผนที่จะพัฒนา
ประเทศมุ่งสู่ Eco town ภายใต้แนวคิด “From 

Garden in City To City in a Garden”  
ซึ่งขณะนี้ได้มีแผนการด าเนินการดังกล่าวที่
เมือง Tengah โดยจะท าให้เมืองนี้กลายเป็น 
Forest Town ซึ่งจะสร้างเมืองที่มีป่าที่เต็ม
ไปด้วยต้นไม้ใหญ่ เขียวขจี ดูร่มรื่น ราวกับ
ปอดขนาดใหญ่ที่ช่วยลดความร้อนและดูดซับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 การด าเนินงานด้านการผลิตและ 

การบริโภคที่ย่ังยืนของประเทศไทย 

 การด าเนินงานด้านการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ได้มีการ
ด าเนินงานมาบ้างแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
ซึ่งมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน และภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการผลิตให้
มีการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ไม่ใช้ทรัพยากรเกินความจ าเป็น มีการใช้
พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และไม่ปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 
ในขณะที่ภาคบริโภคที่ยั่งยืนเป็นการส่งเสริม
การใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง
โดยการคัดแยกขยะ การเดินทางโดยใช้รถ
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สาธารณะ การผลิตพลั งงานจากแหล่ ง
พลังงานทดแทน ซึ่งแนวทางทั้งหมดได้ถูก
ก าหนดไว้ เป็นนโยบายของประเทศใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2664) แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564  

 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญเป็น 

อย่างยิ่งต่อทิศทางการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

ของประเทศ โดยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มี
รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่ งยืน  
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) ส านักงานฯ 
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินงาน 
เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ เพ่ือป้องกันการเกิดมลภาวะ และ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในขั้นตอน
การผลิต จ าหน่าย และบริ โภค ตลอด
กระบวนการได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิด
สังคมท่ีมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ใช้
กับงานราชการ 
 การบูรณาการและการเข้าถึงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในการวางแผน

ร่วมกันโดยเฉพาะงานด้านการประเมินผล
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ต้องใช้
ความรู้ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ที่นอกเหนือ  
ไปจากการจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ส านักงานฯ ในฐานะเป็นหน่วยงาน 

ที่ท าหน้าที่ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลและการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง 
และควรมีการก าหนดกลไกการด าเนินงาน 

เ พ่ื อให้ การประเมิ นผ ล การด าเนิ นงาน 

ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิภาพ  
 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร
กับประชาชน เช่น application ทั้งในเรื่อง
ของการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การอ านวยความสะดวก และท าให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดีขึ้น จะเห็นได้ว่าส านักงานฯ  
ได้ให้ความส าคัญในด้านนี้ โดยปัจจุบัน ส านัก/ 
กองได้มีการพัฒนาและจัดท า application 

ตัวอย่างเช่น Smart EIA Thailand World 

Heritage และ e-fund อย่างไรก็ตาม การจัดท า 
application การติดตามผลอย่าง Real time  
เช่น ข้อมูลการแพร่กระจายของมลพิษ ความ
เข้มข้นของค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 

การแจ้งเหตุการเกิด Hot spot ไฟป่า และ
คุณภาพน้ า เป็นต้น ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจส่วน
ประเด็นที่เรียนรู้จากสิงคโปร์และน ามาปรับ
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ใช้ส าหรับการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ผลิตหรือ
ผู้บริโภค ให้มีความตระหนักถึงการใช้สินค้า
และบริการที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ิมขึ้น การจัดท า application  

ที่แสดงให้เห็นถึงประเภทสินค้าชนิดใดบ้างที่
อยู่ในกลุ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนหรือบริจาคสิ่งของที่ยังใช้
ประโยชน์ได้ระหว่างผู้บริโภค ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการสร้างความตระหนักในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคได้อีก
ทางหนึ่ง 
 การสร้างความเชื่อใจ เป็นอีกประเด็น
หนึ่งที่ส าคัญที่รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความใส่ใจ 
จะเห็นได้จากหากรัฐบาลคิด วางแผน และ
ด าเนินการใดก็ตาม ต่างได้รับความเชื่อใจ
จากประชาชน ดังนั้นในการพัฒนาประเทศ
เพ่ือมุ่งไปเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคมได้อย่างแท้จริง รัฐบาลต้องสร้าง
ความเชื่อใจให้กับประชาชน ให้ประชาชนได้
เข้าถึงและรับรู้ข้อมูลทุกขั้นตอน และรับฟัง
ความเห็นของประชาชน เมื่อพิจารณาน ามา
ปรับใช้กับส านักงานฯ การสร้ า งความ
ไว้วางใจ (Trust) ให้กับประชาชนเป็นสิ่งที่
ต้องให้ความส าคัญ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ 
การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้
ทราบทุกขั้นตอน รวมทั้งการรับฟังความเห็น

ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
รายงานผลการด าเนินงานให้ทราบโดยใช้การ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ จึงเป็นวิธีการใน
การสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น
ใ ห้ กั บ ป ร ะช าช น  ซึ่ ง ใ น ที่ สุ ด แ ล้ ว ก า ร
ด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ย่อมได้รับความร่วมมือจากประชาชนเพ่ือ
สนั บสนุนการท า ง านของส านั ก ง านฯ  
ในประเด็นดังกล่าว 

 นโยบาย  รู ปแบบและกลไกการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบการขนส่ง 
การผลิตและการจัดการน้ าอย่างยั่งยืน และ
การพัฒนาปัจจัยขั้นพ้ืนฐานด้านที่อยู่อาศัย
ของสิงคโปร์ สามารถน ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินงานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในมิติของการพัฒนาเมือง
ยั่งยืน โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนอย่างเป็น
องค์รวม (Holistic Approach) ครอบคลุม
ในทุกด้าน ภายใต้การบูรณาการที่มีทิศทาง 
การพัฒนาที่มีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน
และตรงกัน  
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การพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริง 
 

นิราวรรณ ปวีณะโยธิน 

วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 

 สิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ก่อตั้ง
ขึ้นมาเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว แต่มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดจนกลายเป็น
ประเทศที่มีรายได้ต่อประชากรสูงที่สุ ด
ประเทศหนึ่งในโลก การอบรมหลักสูตรการ
เสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะ
การท างานส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ประจ าปี 2561 ท าให้ทราบว่าถึงแนวความคิด 

ที่ท าให้ประเทศเล็ก ๆ ประเทศนี้ขึ้นน าหน้า
ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และสิ่งที่ประเทศไทยจะสามารถน า
ตัวอย่างจากสิงคโปร์มาปรับใช้ได้ นอกจากนี้แล้ว 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราไม่ได้
อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่ต้องมีการเตรียมพร้อม
เพ่ือรับมือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียอย่างประเทศจีนและ
โครงการ Belt - Road Initiative (BRI) ที่
ก าลังเปิดเส้นทางเศรษฐกิจเข้ามาในภูมิภาค
ซึ่งจะท าให้การพัฒนาทางธุรกิจเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 

  

  

 บทเรียนจากสิงคโปร์ 
 สิงคโปร์เริ่มวางรากฐานของประเทศ
โดนการก าหนดแผนพัฒนาประเทศระยะยาว
อย่างเป็นรูปธรรม เริ่มจากการวางผังเมืองที่
ชัดเจน มีการแบ่งโซนเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
ผืนดินที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า
มากที่สุด โดยมีการวาง Concept Plan เป็น
แผนระยะยาว 40 ถึง 50 ปี และ Master 

Plan เป็นแผนระยะกลาง ปรับปรุงทุก 10 ปี 
เป็นการวางแผนพัฒนาที่ละเอียดขึ้นเพ่ือให้
เป็นไปตามภาพรวมของ Concept Plan 

เช่นการแบ่งโซนอุตสาหกรรม เขตอยู่อาศัย 
เ ข ต ศู น ย์ ก ล า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  เ ข ต ท ห า ร  
เขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติและเขตสนามบิน 

 ในการวางแผนพัฒนาเหล่านี้ของ
ประเทศสิงคโปร์ จะต้องเป็นแผนที่น ามา
ปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้ โดยในการท าตาม
แผนนี้ จะต้องมีการทดสอบก่อนน ามาใช้งาน
และปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดี 
จึงจะน ามาปฏิบัติจริง ท าให้แผนการที่วางไว้
กลายเป็นแผนที่ปฏิบัติได้ (implementable)  
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 นอกจากนั้นแล้ ว ในการวางแผน
พัฒนาประเทศ ไม่ได้ค านึงถึงแค่เพียงด้านใด
ด้านหนึ่ง แต่มีการพิจารณาแบบรอบด้าน 
และน าหลายปัจจัยมาใช้ในการออกแบบ
พัฒนาประเทศ โดยยึดหลักว่าการพัฒนาต้อง
ค านึงถึงความสมดุลของรายได้ทางเศรษฐกิจ 
การอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร และการ
อนุ รั กษ์ วั ฒนธ ร รม  เ พ่ื อ ให้ เ ป็ น กล ไ ก
ขับเคลื่อนให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน ถ้าขาด
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไป ก็จะก่อให้เกิดปัญหา
ขึ้นในอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาย่าน
ธุรกิจ หรือที่เรียกว่าเชต Central Business 

District (CBD)  นั้น  นอกจากมีการสร้ าง
อาคารสูงที่มีความทันสมัยแล้ว ต้องมีการ
อนุรักษ์อาคารเก่าในบริเวณที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ พร้อมกับปรับภูมิทัศน์ให้ 
สอดรับกัน แต่อาคารเก่าเหล่านี้ ต้องยังคงมี
การพัฒนาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพสวยงาม 
ปลอดภัยและสร้างรายได้เพ่ือให้คงอยู่ต่อไปได้ 
รัฐบาลจึงควบคุมโดยการซื้ออาคารทั้งหมด
และเป็นผู้บริหารจัดการและจัดสรรให้เอกชน
เข้ามาด าเนินกิจการธุรกิจ เพ่ือน ารายได้มา
สนับสนุนการอนุรักษ์อาคารเหล่านั้น 

 รากฐานของประเทศสิงคโปร์นั้ น 
นอกจากการมีผังเมืองที่ดีแล้ว ยังได้รับมรดก
ในทางที่ดีจากการเป็นอาณานิคมของสหราช
อาณาจักร คือระบบการบริหารประเทศ และ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเอ้ือให้การพัฒนาในระยะ

เริ่มต้นของประเทศเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
จากการค้าขายระหว่างประเทศ และมีการ
วางรากฐานทางด้านการศึกษา โดยเน้นการ
ปลูกฝังให้เยาวชนมีลักษณะ 4 อย่าง คือ  
 1. รู้จักแยกแยะความถูกต้องและ
ความผิด ท าให้ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
โดยไม่ต้องบังคับตลอดเวลา 
 2. หมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
ท าให้มีการคิดวิเคราะห์และหาเหตุผล 

 3. รู้จักท างานเป็นทีม ท าให้สามารถ
ท างานที่ใช้การบูรณาการในหลายด้านได้เป็น
อย่างดี 
 4. มีความรั กชาติ  ท า ให้ มี คว าม
ภาคภูมิใจที่เป็นคนสิงคโปร์ 
 ซึ่งการพัฒนาระบบการศึกษานี้ ควบคู่
และแทรกซึมอยู่กับการพัฒนาชุมชม โดยใน
ทุกชุมชนที่อยู่อาศัย ต้องมีโรงเรียนอยู่ใน
ระยะที่เดินถึง และมีผสมผสานให้ในแต่ละ
ชุมชนและโรงเรียนต้องมีผู้คนจากทุกชาติพันธุ์ 
และมีรายได้หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน 

 จากการวางรากฐานที่ดีทั้งหมดนี้เอง 
ท าให้สิงคโปร์ในวันนี้ สามารถพัฒนาขึ้นไปได้
อีกระดับหนึ่งสู่ประเทศ Smart nation คือ
ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ โดยยังคง
ค านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 
เนื่องจากมีความพร้อมจากการวางระบบทั้ง
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ทางด้านกายภาพและทางด้านทรัพยากร
บุคคลไว้แล้ว 

 อิทธิพลของประเทศจีนและการ
เตรียมพร้อมของสิงคโปร์ 
 ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วและขยายตัวทางเศรษฐกิจไปทั่ว
ภูมิภาค โครงการ Belt - Road Initiative 
หรือ BRI คือการลงทุนเชื่อมต่อเส้นทาง
คมนาคมจากเส้นทางสายไหมในอดีตและ
เส้นทางค้าขายทางทะเล เพ่ือการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจจากประเทศจีนไปภาคพ้ืน
ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ สิงคโปร์ แม้จะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก 
แต่มีปัจจัยที่ได้เปรียบต่อการรองรับ BRI คือ
เป็นทางผ่านที่ส าคัญเนื่องจากมีท่าเรือขนาด
ใหญ่และประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน  
ท าให้มีความใกล้ชิดทางด้านวัฒนธรรม จึงมี
ความพร้อมค่อนข้างมาก การเตรียมการ
รองรับเพ่ิมเติมคือพัฒนาให้ประเทศพร้อมที่
จะรองรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวชาวจีน
จ านวนมาก โดยการพัฒนาให้เป็น smart 

city และเสริมสร้างระบบ cashless society  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ชาวจีนก าลัง
ก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแพร่หลาย 

 ประเทศไทยกับบทเรียนจากสิงคโปร์ 
 ตัวอย่างในการพัฒนาประเทศของ
สิงคโปร์ที่ เห็นได้ชัดเจน คือการวางแผน
พัฒนาที่ปฏิบัติได้จริง และมีการทดสอบก่อน

การน ามาใช้งาน ประเทศไทยมีการวางแผน
ประเทศระยะยาวมาหลายยุคหลายสมัย เช่น 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือที่ก าลังเป็น 

ที่ กล่ า ว ถึ ง อย่ า งมากคื อ  Thailand 4. 0 
อย่างไรก็ตาม ต้องมีมาตรการเพ่ือให้มั่นใจว่า
แผนระยะยาวเหล่านี้ จะยังคงด าเนินต่อไป
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองและ
ผู้บริหารประเทศ และควรมีการวางแผนใน
ระยะสั้นและระยะกลางที่จะน าการไปสู่
พัฒนาแผนระยะยาวนี้ ให้ เป็ นรูปธรรม  
โดยต้องอาศัยการบูรณาการจากหลาย
หน่วยงานร่วมกันก าหนดแนวทางที่ชัดเจน 
โดยการก าหนดว่าปัญหาของประเทศที่
ต้องการแก้ไขคืออะไร และมุ่งสู่การแก้ปัญหานั้น 
โดยวิธีการที่จะน ามาแก้ปัญหา จ าเป็นต้อง
ได้รับการทดสอบ ก่อนน ามาปฏิบัติใช้จริง  
 ข้อแตกต่างระหว่างไทยกับสิงคโปร์ 
 ข้อแตกต่างอย่ างชัด เจนระหว่าง
ประเทศไทยกับสิงคโปร์ที่อาจท าให้การน า
แบบอย่างการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์ 
มาใช้มีข้อจ ากัด  คือขนาดของประเทศ 
จ านวนประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ลั ก ษ ณ ะ สั ง ค ม แ บ บ เ มื อ ง แ ล ะ ช น บ ท  
การบริหารจัดการของประเทศไทย ซึ่งมี
ขนาดใหญ่กว่าสิงคโปร์มาก และมีความ
หลากหลายทางภูมิประเทศ ท ามีพ้ืนที่และ
ทรัพยากรมากกว่าและไม่จ าเป็นต้องบริหาร
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จั ดการอย่ างจ ากั ดมากเท่ า กั บ สิ ง ค โ ป ร์  
แต่การ เรี ยนรู้ เ รื่ อ งการอนุ รั กษ์ และใช้
ทรัพยากรอย่างสมดุลจะช่วยให้ประเทศไทย
พัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน และนับเป็นข้อ
ไดเ้ปรียบของประเทศไทย 

 ข้อแตกต่างอีกประการคือรัฐบาล
สิงคโปร์เป็นเจ้าของที่ดินทั้งประเทศและเป็น
ผู้จัดสรรและตัดสินใจทุกอย่างเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ดินที่มีอยู่จ ากัดนี้ ในขณะที่ประเทศ
ไทยมีที่ดินจ านวนมากที่เป็นของภาคเอกชน 
และรัฐไม่สามารถบังคับให้ภาคเอกชนสละ
ที่ดินนั้นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมได้ โครงการ
หลายอย่างจึงไม่ได้รับการพัฒนาโดยค านึงถึง
ภาพรวมที่ เ ชื่ อมต่ อกัน  อย่ า ง ไรก็ ตาม 
ตัวอย่างที่ดีจากประเทศสิงคโปร์คือ การที่
ภาครัฐแสดงให้เห็นว่าที่ดินที่เวนคืนมาจาก
ประชาชนนั้น รัฐน าไปพัฒนาเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และประชาชนเห็นและรู้สึก
ได้ว่าโครงการของรัฐนั้นเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนส่วนใหญ่โดยตรง และการจัดท า
โครงการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ท าให้
ลดปัญหาการต่อต้านการเวนคืนที่ดิน 

 การประยุกต์ใช้กับส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 
 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นหน่วยงาน 

ที่มีหน้าที่ชัดเจนในการก ากับดูแลการใช้
ประโยชน์จากทางนิวเคลียร์และรังสี การน า
ตัวอย่างจากประเทศสิงคโปร์มาใช้ คงเป็นใน

ส่วนของการพัฒนาระบบการก ากับดูแลให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่เป็น
ภารกิจหลักส าคัญของส านักงานและเน้นที่
ประโยชน์ต่อประชาชนเป็นหลัก คือการ
ปกป้องประชาชนและสิ่ งแวดล้อมจาก
อันตรายทางรังสี ดังนั้นการพัฒนาระบบการ
ก ากับดูแลควรค านึงถึงการบูรณาการใน
หลายด้าน และตลอดกระบวนการของการใช้
ประโยชน์จากทางนิวเคลียร์และรังสี โดยการ
ก ากับดูแลต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เปิดเผย 
และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ประชาชนมั่นใจได้
ว่าส านักงานได้ท าหน้าที่ก ากับดูแลอย่างเป็น
อิสระ 

 อีกหนึ่งตัวอย่างของสิงคโปร์ที่สามารถ
น ามาใช้กับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้คือ 
การทดสอบระบบก่อนใช้ งานจริ ง  เมื่ อ
ส านักงานมีกฎระเบียบใหม่ หรือระบบการ
อนุญาตที่ เปลี่ยนไป ควรทดลองใช้ก่อน
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้น พร้อมกับปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การ
ใช้งานระบบการก ากับดูแลเป็นไปได้อย่าง
ราบรื่น ก่อนจะน ามาบังคับใช้กับผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 

 ในส่วนของการเตรียมการเพ่ือรองรับ
อิทธิพลของประเทศจีนนั้น ส านักงานอาจ
ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ต้องยอมรับว่า 
เมื่อมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก็จะมีการ
เผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

98 



รวมถึงงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์จากประเทศ
จีนก็จะแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยมาก
ยิ่งขึ้น จึงอาจมีผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ด้านนิวเคลียร์และรังสีที่มาจากประเทศจีน 
ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแล จึงอาจต้องมี
ก า ร ศึ ก ษ า เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ จ ะ เ ข้ า ม า นี้  
เพ่ือเตรียมการก ากับดูแลให้การใช้งานเป็นไป
อย่างปลอดภัย แต่หากระบบการก ากับดูแลมี
ความชัดเจนและโปร่งใสอยู่แล้ว เทคโนโลยี 
ที่เข้ามาจึงไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นโอกาสอันดี
ในการพฒันาประเทศไทยต่อไป 
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สกอ. Smart Office สู่ Smart Thailand 

 

ประภัสสร ทิพย์สงเคราะห์ 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 ปัจจุบัน โลกของเราก าลังเผชิญกับ
ปัญหาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นความ
หนาแน่นของประชากรในเมืองที่มีปริมาณ
สูงขึ้น นอกจากนี้จ านวนประชากรสูงอายุยัง
มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ แต่จ านวนประชากร 
วัยเด็กกลับมีจ านวนลดน้อยลง เมื่อสัดส่วน
ของจ านวนประชากรสูงอายุและจ านวน
ประชากรวัยเด็กเพ่ิมมากขึ้นเช่นนี้ ท าให้
สังคมเราเป็นสังคมผู้สูงอายุ สถานการณ์
ดังกล่าวสร้างความท้าทายให้กับผู้คนทั่วโลก
ในการแก้ไขปัญหา เช่น การรับมือกับปัญหา
ด้านสุขภาพ ความต้องการด้านพลังงาน 

ที่เพ่ิมขึ้นในขณะที่ทรัพยากรมีอย่างจ ากัด  
การติดต่อสื่อสารและเดินทางถึงกันได้อย่าง
สะดวกสบาย เป็นต้น  
 รัฐบาลของสาธารณรัฐสิงโปร์ พยายาม
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนให้เข้าสู่ยุค
ดิจิทัล  (Digital Transformation)  โดยให้
ความส าคัญกับเทคโนโลยี Big Data และ 
เทคโนโลยีทางด้าน IT เข้ามาช่วยเหลือและ
ให้การสนับสนุน เพ่ือก่อให้เกิดเป็น Smart 

City จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง  Smart City คื อ  

การน านวัตกรรม IoT (Internet of Things) 
เข้ามาสู่การด าเนินชีวิตของชาวสิงคโปร์ 
เพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีวิถีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และท าให้สังคมมีความ
เข้มแข็ง เนื่องจากประชากรของสิงคโปร์ใน
ปัจจุบันมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ รัฐบาล
จึงจ าเป็นต้องหาหนทางเพ่ือท าให้ประชาชน
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เทคโนโลยี
ทางด้าน IT จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
วางรากฐานของ Smart City 

 ความท้าทายส าคัญของรัฐบาลสิงคโปร์ 
ที่จะน าประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลได้นั้น คือการมี
ทรัพยากรที่จ ากัด อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์
สามารถก้าวข้ามปัญหาส าคัญนี้ไปได้ โดย
อาศัยความแข็งแกร่งทางด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีโดยพิจารณาศักยภาพของประเทศ 

จากองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ ทรัพยากร 
และเทคโนโลยี ดังนั้นแล้ว ต่อให้มีทรัพยากร
จ ากัดแค่ไหน แต่สิงคโปร์ก็สามารถเร่งพัฒนา
ศักยภาพของตนให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้ 
4 เสาหลัก Digital Transformation ในสิงคโปร์  
เพ่ือน าประเทศเข้าสู่ความเป็น Smart City 
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รัฐบาลได้น านวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินชีวิตของชาวสิงคโปร์ทุกคน อาทิ 
บริการด้านคมนาคม บริการด้านสาธารณสุข 
การด าเนินชีวิต และบริการดิจิทัล 

 - บริการด้านคมนาคม (Smart 

Transportation)  
  รัฐบาลสิงคโปร์มีการน าเทคโนโลยี
เข้ามาปรับปรุงการจราจรให้ดียิ่งขึ้น จัดการ
ความแออัด ช่วยลดปริมาณการจราจรและ
ช่วยให้ใช้เส้นทางบนท้องถนนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ด  และมี การ พัฒนา 
แอพพลิเคชันเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร
สาธารณะ ที่ช่วยให้ประชาชนของสิงคโปร์
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายที่ต้องการได้
อย่างรวดเร็ว ผ่านการค านวณเส้นทางโดยใช้ 
Data Analytics รวมทั้งสามารถจองและ
ช าระเงินค่าโดยสารผ่านสมาร์ทโฟน และ
ติดตามต าแหน่งของรถโดยสารผ่านระบบ 
GPS  

 - บริการด้านสาธารณสุข (Smart 

Healthcare) 
  เป้าหมายส าคัญด้านสาธารณสุขคือ 
เพ่ิมความพึงพอใจให้ผู้ป่วย ตัวอย่างการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ ได้แก่ การน าเซ็นเซอร์
ขนาดเล็กติดไว้ที่ผิวหนังเ พ่ือตรวจชีพจร 
อุณหภูมิของร่ายกาย ความชื้นแล้วส่งข้อมูล
กลับมายังโรงพยาบาลเ พ่ือให้ทีมแพทย์ 

คอยเฝ้าระวังสุขภาพ ระบบดูแลสุขภาพจาก
ระยะไกล (Telehealth)  ที่ช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถตรวจวัดสุขภาพตนเอง เช่น วัดความ
ดันเลือด แล้วส่งกลับไปยังทีมแพทย์ของ
โรงพยาบาลโดยอัตโนมัติ  ซึ่ งทีมแพทย์
สามารถให้ค าแนะน าต่าง ๆ กลับมาได้ทันที 
หรือแม้กระทั่ง การใช้หุ่นยนต์เพ่ือลดขั้นตอน
ในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ 
 - การด าเนินชีวิต (Smart Urban) 
  เป็นการน าเทคโนโลยีด้าน IT เข้า
มาใช้เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และเป็นสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น เรียกว่าเป็น 
Smart Community เ ช่ น  ก า ร พั ฒ น า 

แอป พลิ เ ค ชั นที่ ชื่ อ ว่ า  My Responder  

ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันส าหรับช่วยชีวิต คือ  
เมื่ อพบคนล้ม  คนรอบข้ างสามารถกด 

แอปพลิเคชันดังกล่าวเพ่ือเรียกหน่วยกู้ชีพ  
ซึ่งจะมาถึงภายใน 10 นาที 
 - บริการดิจิทัล (Smart Nation 

Platform) 
  รัฐบาลสิงคโปร์มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดิจิทัลทั่วทั้งเกาะ เพ่ือน าไปวิเคราะห์
และใช้พัฒนาแอพพลิเคชัน หรือเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ 
ชาวสิงคโปร์  นอกจากนี้  รัฐบาลเองมีการจัด
โปรแกรมเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนชาว
สิงคโปร์เรียนรู้เทคโนโลยีด้าน IT ตั้งแต่เด็ก 
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เพ่ือให้แนวคิด Smart City และ Smart Nation 

กลายเป็นจริงได้ในอนาคต 

 ในบริบทของประเทศไทย ทุกหน่วยงาน 

ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ต่างก็น า
เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน
แทบท้ังสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการน าเทคโนโลยีเข้า
มาเพ่ือปรับปรุงระบบกระบวนการ ในการ
ท างาน หรือน ามาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ชิ้นงาน หากแต่พบว่า การปฏิรูปองค์กร
ภาครัฐสู่โลกดิจิทัล  ยังคงตามหลังภาคเอกชน 

อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย
หลายอย่าง อาทิ ความรวดเร็ว  ในการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐของไทย หรือแม้แต่การพัฒนา
ศักยภาพของข้าราชการ ที่ผ่านมา การน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 

ของไทยเป็นเพียงการน ามาปรับใช้ตาม
กระบวนการท างานเดิมที่ท ามาอยู่แล้ว เพ่ือให้
สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ได้สะดวกขึ้น                 
แต่ไม่ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการลดขั้นตอน
ที่ไม่จ าเป็นหรือใช้เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนและ
วิธีการท างานอย่างแท้จริง  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษา 
จัดท าข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการ
อุดมศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการอุดมศึกษา

ให้สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตลอดจน
แผนการศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้  ยังมี
หน้าที่ประสานและส่งเสริม การด าเนินงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศั กยภาพ
นักศึกษา รวมถึงการประสานและส่งเสริม
สนับสนุน การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาระบบและด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา และ
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผล สกอ. จึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานเป็น 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 การส่งเสริมและ
พัฒนาการอุดมศึกษา สกอ. เป็นองค์กรหลัก
ด้านอุดมศึกษาเสนอนโยบายและแผนการ
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสั งคม และก าหนดทิศทาง การพัฒนา 
สถาบันอุดมศึกษา สงเสริมการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ ด าเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เนนหลัก
ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการที่ดี รวม
ทั้ งส งเสริมความร วมมือกับ อุดมศึกษา 

ตางประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิต
และพัฒนาก าลังคน  มีการวางแผนและ
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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และก าหนดนโยบายและแผนในการผลิต
บัณฑิตให้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนา
ประเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ง 
ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนในวัยท างาน โดย
มีฐานข้อมูลการผลิตบัณฑิตรายสาขาวิชา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมงานวิจัย
เพื่อพัฒนาประเทศ ส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการ
ถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
และเชิ งพาณิชย์  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
การลงทุนและเพ่ิมศักยภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อการศึกษาและการวิจัย 

 ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เต็มตามศักยภาพ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม
ภารกิจหลักและภารกิจใหม่ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นขององค์กร ตลอดจนเป็นที่ยอมรับใน
ประชาคมอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาฐานข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการบริหารอุดมศึกษา 
มีฐานข้อมูลอุดมศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
น่าเชื่อถือ ทันสมัย และสะดวกในการสืบค้น
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ

อุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนของ
สถาบันได้ จากการศึกษาดูงานด้านการบริหาร 
และจัดการภาครัฐของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
และยุทธศาสตร์  การด าเนินงานของ สกอ.  
ข้างต้น ต่างก็มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรด้วย
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนากระบวนการ
ท างาน ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาองค์กรด้าน
กระบวนการด าเนินงานของ สกอ. ผ่ านการ
ประยุ กต์ ใช้ เทคโน โลยี และสารสน เทศ 

อย่าง เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง จึงได้เสนอแนวทาง 
การพัฒนา สกอ. สู่การเป็น Smart Office 

ดังนี้  
 ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการ
ท างาน การน าเทคโนโลยีมาเพ่ือช่วยให้
กระบวนการท างานมีความกระชับ รวดเร็ว 
ลดปริมาณงานที่ไม่จ าเป็นลง รวมถึงการลด
การใช้ทรัพยากรในส านักงาน เช่น กระดาษ 
และวัสดุอุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ เป็นต้น 

 - E - Document ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสารให้
ด าเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา  
มีความถูกต้อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น โดยสามารถท าทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ  
และเอกสารต่าง  ๆ ทั้ งจากภายในและ
ภายนอกส านักงาน รวมถึงสามารถตรวจสอบ
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เส้นทางการเดินทางของเอกสารได้แบบ real 

time 

 -  E-Meeting เ พ่ื อ ให้ การจั ดกา ร
ประชุมต่าง ๆ ที่ สกอ. ต้องรับผิดชอบเพ่ิม
ความสะดวกในการส่งหนังสือการประชุม 
ช่วยบริหารจัดการเอกสารประกอบการ
ประชุม สามารถด าเนินการได้สะดวก รวดเร็ว 
เป็นระบบ ง่ายต่อการเก็บรักษาข้อมูลและ
สืบค้นข้อมูลย้อนหลัง และสามารถแจ้งมติ
หรือรายละเอียดข้อมูลที่ส าคัญของการประชุม 

ไปยังคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือ
ผู้เกี่ยวข้องได้ภายหลังจากสิ้นสุดการประชุม 

 -  E-Form รู ปแบบส าหรั บสร้ า ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บันทึกข้อความ 
หรือหนังสือต่าง ๆ ที่บุคลากรภายในหน่วยงาน 

หรือบุคคลภายนอกจ าเป็นต้องใช้เพ่ือการ
สนับสนุนงานหรือติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงาน เช่น การจัดท าบันทึกข้อความ 

เพ่ือขออนุมัติต่าง ๆ จากหัวหน้าส่วนราชการ 
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายงบประมาณ ฯลฯ 
ทั้งนี้ เพ่ือลดระยะเวลา ขั้นตอนและข้อผิดพลาด  
ในการสร้างเอกสารดังกล่าว 

 -  E-Signature พัฒนาระบบส าหรับ
การลงนามของบุคลากร ให้สามารถอนุมัติ 
ลงนาม ผ่านระบบได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ขั้นตอน 

ในการท างานของส านักงานมีความกระชับขึ้น  
และสามารถด าเนินงานหรือด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

 -  Monitoring & Evaluation Online 

ระบบการติดตามและประเมินผลออนไลน์ 
พัฒนาระบบและกลไกในการติดตามและ
ประเมินผลอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมตาม นโยบาย 
แผนงาน งบประมาณ และคุณภาพมาตรฐาน 
ทั้งนี้ เพ่ือลดขั้นตอนในการด าเนินงาน ก าลังคน 
และงบประมาณในการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 การพัฒนาระบบจั ด เ ก็ บข้ อ มู ล 
(Database Platform) เป็นฐานข้อมูลที่มี
การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ทั้งจากหน่วยงาน
ภายใน สกอ. ด้วยกัน หรือ ระหว่าง สกอ.กับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก 

ในการเข้าถึงข้อมูล เอ้ือประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน สกอ. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
การอุดมศึกษาต่อสาธารณชนในรูปแบบ
สารสนเทศ รวมถึงเป็นการรวบรวมงานวิจัย
จากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานหรือต่อยอดเป็น
นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ต่อไป 

 -   คลังข้อมูลงานวิจัย (Research 

Inventory) เป็นการรวบรวมงานวิจัยจาก
บุคลากร และนิสิตนักศึกษา จากสถาบัน 
อุดมศึกษาของประเทศไทย  
 -   ฐานข้อมูลรายบุคคลในสถาบัน 
อุดมศึกษา อาทิ  ฐานข้อมูลบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา ฐานข้อมูลนิสิตนักศึกษา 
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ฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ฐานข้อมูล
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต เป็นต้น 

 -   ฐานข้อมูลด้านมาตรฐานการศึกษา 
อาทิ ฐานข้อมูลหลักสูตรอุดมศึกษา  ฐานข้อมูล
สถาบันอุดมศึกษา อุดมศึกษาเพ่ือการรับรอง
มาตรฐานและรับรองวิทยฐานะ ฐานข้อมูล
การเทียบคุณวุฒิการเทียบระดับและเทียบ
โอนผลการเรียนระดับอุดมศึกษา ฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
 การพัฒนาบุคลากรในองค์กร เป็น
การพัฒนาความสามารถและทักษะของ
บุคลากรในด้านต่าง  ๆ ที่ จ า เป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีเข้า
มาช่วย เช่น การอบรมออนไลน์  (E-Training)                 
ที่บุคลากรสามารถเข้ามาศึกษาหรืออบรมได้
ทุกที่และทุกเวลา  
 -  Hard Skill ทักษะความรู้ด้านการ
ท างาน เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการบริหาร
การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  
 -  Soft Skill ทักษะความสามารถใน
การจัดการความคิดและอารมณ์ เช่น ทักษะ
การสื่อสารการใช้ภาษา การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง การจูงใจ การจัดการอารมณ์ของ
ตัวเอง การเจรจาต่อรอง การคิดเชิงกลยุทธ์ 
การสร้างทีมงาน ทัศนคติต่อการท างานและ
เพ่ือนร่วมงาน 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 และจากข้อเสนอเพ่ือพัฒนากระบวนการ
ท างานของ สกอ. ให้เป็น Smart Office  

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การพัฒนาระบบต่าง ๆ ทั้งนี้อาจมีการวาง
โครงข่ายระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง               
ให้ครอบคลุม รวมถึงสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรนอกสถานที่ได้ เช่น 
การติดตั้งระบบ Virtual Private Network 

(VPN) ซ่ึงจะช่วยให้การด าเนินงานของ สกอ. 
มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระ               
ด้านก าลังคน และงบประมาณแล้ว แนวคิด
ดังกล่าว สามารถน าไปประยุกต์ ปรับเปลี่ยน 
หรือต่อยอดเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบการ
ท างานของภาครัฐต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทยและสอดคล้องกับ
บทบาทหน้ าที่ ของงานปัจจุบันได้  เช่น  
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาการรายงานผล การด าเนินงาน
มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ และหวังผลไป
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จนถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ระบบการท างานในทุกส่วนงานของภาครัฐ 
ท้ายที่สุดคือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย ความรวดเร็ว  ในการท า
ธุรกรรมกับภาครัฐ ได้รับการบริการอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียมกันและสามารถน าไปสู่ 
การเป็น Smart Thailand ได้ในที่สุด 
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การใช้นวัตกรรมการวางแผนและพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

และความยั่งยืนของประเทศสิงคโปร ์ 
Collaborative Competency & Innovative Thinking :  

Sustainable Urban Planning and Development 

 

ปัณณวิช ตามไท 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ส านักงาน ก.พ. 

 

 ที่ มาและความส าคัญของปัญหา 
(Background) 
 ภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์มี
ความเป็นประเทศและเมืองรวมเป็นประเทศ
เดียวกันหรือที่เรียกว่า City State มีจ านวน
ประชากร 5.61 ล้านคน (2017) มีพ้ืนที่ 710 
ตารางกิโลเมตร ด้วยความขาดแคลนใน
ขนาดของพ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่งผลให้สิงคโปร์วางยุทธศาสตร์ของประเทศ
ให้ เป็นประเทศศูนย์รวมของความเป็น
นานาชาติต่าง ๆ  (International Global Hub) 
 ในประวัติศาสตร์ ประเทศสิงคโปร์
เติบโตในฐานะความเป็นเมืองท่าและเมือง
กระจายสินค้า (Enterport) จากลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ที่ ตั้ งของประเทศที่ ตั้ งอยู่ จุ ด
ยุทธศาสตร์บริเวณช่องแคบมะละกาต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน  สิ งคโปร์ยั งคงเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ทางการค้าและธุรกิจที่ส าคัญ

รวมถึงเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนที่ส าคัญของ
ทวีปเอเชีย โดยสิงคโปร์เป็นตลาดการลงทุน
ที่ครอบครอบพ้ืนที่ประชากร 2.8 พันล้านคน
ภายในรัศมีการบิน 7 ชั่วโมง ผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติ  (GDP) ของสิ งค์ โปรมาจากภาค 
อุตสาหกรรมและบริการ จ าแนกได้ดังนี้ : ภาค
เกษตรกรรม ร้อยละ 0 ภาคอุตสาหกรรม 
ร้อยละ 33 และภาคบริการ ร้อยละ 67  
 ในยุคทศวรรษที่  1960 และ 1970 
สิงคโปร์ประสบปัญหาส าคัญหลายประการ
อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเมืองที่เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ได้แก่ ปัญหาอัตราการว่างงาน
สูง การขาดแคลนที่อยู่อาศัย การขาดแคลน
สาธารณูปโภค แหล่งน้ าเน่าเสียและปนเปื้อน 
ขาดแคลนแหล่งน้ าสะอาด และปัญหาน้ า
ท่วมขัง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสิงคโปร์ได้
กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีรายได้ต่อหัว
ประชากรสูงที่สุดในโลก ภายในระยะเวลา 
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50 ปี สิงคโปร์สามารถเอาชนะปัญหาและ
ความท้าทายต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนจุดด้อย
ขอ ง ปร ะ เท ศ ไป เ ป็ น แ ร ง ผ ลั ก ดั นท า ง
ยุทธศาสตร์ผ่านทางการมีธรรมภิบาล การ
วางแผนระยะยาว  และการมีนโยบาย
นวัตกรรมเมืองแบบต่าง ๆ 

 กา รวา งแผนแ ม่บท  (Planning 

Framework) 
 การวางแผนการพัฒนาเมืองของประเทศ
สิงคโปร์เป็นการก าหนดมาจากรัฐบาลใน
ลักษณะที่มีควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและ
เข้มงวด (Centralized Government Function)  
โดยหน่วยงานที่เรียกว่า Urban Redevelopment 

Authority (URA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ออกแบบและวางแผนการพัฒนาแห่งชาติ 
 หน่วยงาน URA1 ท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
หลักในการรักษาพระราชบัญญัติ Planning 

Act ควบคู่ไปกับการออกกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผัง เมือง 
กระบวนการวางแผน และการควบคุมการ
ก่ อ ส ร้ า ง ต่ า ง  ๆ  โ ด ยพ ระ ร า ช บั ญญั ติ 
Planning Act ดังกล่าวจะถูกปรัปปรุงแก้ไข
ทุ ก  ๆ  5  ปี  แผนแนวคิด (Concept Plan) 
ปรับปรุงทุก ๆ 10 ปี และแผนแม่บท (Master 
Plan) ปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี ภาครัฐด าเนินการ
เข้มงวดและเป็นผู้วางแผนการพัฒนาเมือง
และการก่อสร้างทั้งหมด รัฐเป็นเจ้าของที่ดิน 

ร้อยละ 70 ของประเทศ การด าเนินการ

ก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพ
พ้ืนที่ต่าง ๆ จะต้องได้รับการอนุญาตจาก
รัฐบาลทั้งหมด 

 แผนแนวคิด (Concept Plan) 
 เป็ นยุ ท ธศาสต ร์ เ กี่ ย วกั บการ ใช้
ประโยชน์ที่ดินและการวางแผนการคมนาคม
ของประเทศ ซึ่งจะวางแนวทางและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์ไว้
ล่วงหน้า 40 – 50 ปี มีเป้าหมายหลัก คือ 
การท าให้แน่ใจว่าในอนาคตประเทศสิงคโปร์
จะมีพ้ืนที่พอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเพ่ิมขึ้นของประชาชนของประเทศ 
และสามารถด ารงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีได้ 
อย่างไรก็ตามแผนแนวคิดนี้ไม่ได้มีผลบังคับ
ตามกฎหมายว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องท า
ตาม เพียงแต่เป็นแผนที่จะอธิบายความ
มุ่งหวังของรัฐบาลในระยะยาวที่มีต่อการ
วางแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศ และ
เป็นแนวคิดพ้ืนฐานให้กับการเตรียมการร่าง
แผนแม่บท รวมถึงเป็นวิธีการและเครื่องมือ
น าทาง (Tool Guide) ในภาพใหญ่ของการ
พัฒนาเมืองของภาครัฐ เช่น การสร้างเมืองใหม่ 
นิ คม อุตสาหกรรม  การถมทะเลสร้ า ง 
แผ่นดินใหม่ และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
(Reclamation)  
 แผนแม่บท (Master Plan) 
 เป็นแผนที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
โดยมี เนื้ อหา เกี่ ย วกับการ ใช้ที่ ดิ นและ 
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การคมนาคม เป็นแผนพัฒนาระยะกลางของ
ป ร ะ เ ท ศ ใ น ช่ ว ง  10 – 15 ปี ข้ า ง ห น้ า  
แผนแม่บทนี้จะเป็นการแปลงยุทธศาสตร์
และวิสัยทัศน์ของแผนแนวคิด (Concept 

Plan) ออกมาในรายละเอียดเพ่ือเป็นแนว
ทางการควบคุมการพัฒนาทางกายภาพของ
ประเทศสิงคโปร์ในระยะกลาง มีเป้าหมาย
เ พ่ือจัดเตรียมกฎระเบียบปฏิบัติการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (Day-to-day regulation) 
การจัดโซนนิ่งพ้ืนที่พิเศษ การพัฒนาพ้ืนที่
ขนาดเล็กที่มีความหนาแน่นให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด  การควบคุมอาคารสู ง  และการ
ประกาศเขตพ้ืนที่อนุรักษ์และเขตอนุรักษ์
ธรรมชาติ นอกจากนั้นแผนดังกล่าวยังได้ก าหนด
สูตรการค านวณพ้ืนฐานส าหรับค่าธรรมเนียม
การใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ รวมถึงราคา
ประเมินที่ดิน โดยแผนแม่บทนี้จะมีการ
ประ เมินผลทุ ก  ๆ  5  ปี จ าก  URA และ
ตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนแนวคิด 
(Concept Plan)  ร วมถึ งการ ใช้ แนวคิ ด
เดียวกับแผนแนวคิดในใช้วิธีการเปิดให้มีการ
แสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับ
ประชาชน 

 การพัฒนาและการ เปลี่ ยนผ่ าน
อุตสาหกรรม (Industrial transformation  

of Singapore) 
 เมื่อประเทศสิงคโปร์ได้รับเอกราชใน
ทศวรรษที่ 1960 สิงค์โปรได้วางต าแหน่งทาง

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศให้เป็น
ประเทศอุตสาหกรรม เนื่องด้วยประเทศไม่มี
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของตัวเอง จึงต้อง
น าเข้าวัตถุดิบในการผลิตต่าง ๆ  จากต่างประเทศ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคแรกของ
ประเทศจึงเน้นการน าเข้าวัตถุดิบและเน้น
การใช้แรงงานที่เป็นคนสิงคโปร์เอง (Labour 
Intensive) โดยการพัฒนาและการเปลี่ยน
ผ่านอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์ในแต่
ละยุคสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคแรก 
ทศวรรษที่ 1970 เน้นอุตสาหกรรมการผลิต
ที่ใช้แรงงาน (Labour Intensive) เพ่ือลด
ปัญหาการว่างของประชาชนในประเทศ  
อันเนื่องมาจากนโยบายภาครัฐที่ต้องการ
สร้างงานให้กับประชาชนได้มีงานท าหลังจาก
การได้รับเอกราชของประเทศ 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคที่สอง 
ทศวรรษที่ 1980 เปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรม 

ที่เน้นการใช้แรงงานมาเป็นอุตสาหกรรมที่
เน้นเทคโนโลยีและเทคนิคการผลิต (Technical 
Intensive)  เ พ่ื อลดต้นทุนการผลิ ตและ
โยกย้ายก าลังแรงงานให้ไปท างานด้านอ่ืนที่มี
คุณค่าต่อประเทศและประชาชนเอง 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคที่สาม 
ทศวรรษที่ 1990 ลดความส าคัญของอุตสาหกรรม
การผลิตลงเปลี่ยนผ่านมาเป็นอุตสาหกรรม
การลงทุนด้ วยปริมาณเงินจ านวนมาก 
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(Capital Intensive) ทั้งอุตสาหกรรมภาค
บริการ ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน
การธนาคารของภูมิภาคและของโลก และ
การน าเม็ดเงินไปลงทุนในต่างประเทศแทน
การตั้งฐานการผลิตหรือโรงงานในประเทศ
สิงคโปร์เอง 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคที่ สี่ 
ทศวรรษที่ 2000 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การลงทุนในประเทศโดยเปลี่ยนผ่านมาเป็น 

การใช้ความรู้ (Knowledge Intensive) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาพัฒนาองค์กร
และประเทศ เพ่ือเติมเต็มช่องว่างและไม่ให้ 
การสูญเสียต่าง ๆ ระหว่างกระบวนการผลิต 
ในรวมถึงการส่งออกค าปรึกษาและการเป็นที่
ปรึกษาไปยังประเทศต่าง ๆ 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคที่ห้า 
ทศวรรษที่  2010 เน้นการใช้ เทคโนโลยี
สะอาด การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การหลอมรวมกันเป็นหนึ่งระหว่างระบบ
นิเวศ อุตสาหกรรม และการอยู่อาศัยของ
มนุษย์ (Eco-intensive) โดยลดปริมาณของ
เสียจากการผลิตให้เหลือศูนย์ วัตถุดิบจาก
การผลิตสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ทุกชิ้น 
และของเสียจากการผลิตสามารถน าวน
กลับมาเป็นวัตถุดิบของการผลิตชิ้นใหม่ได้ 
โดยไม่มีของเสียที่เหลือทิ้ง ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
และย่อยสลายไม่ได้อีกเลย 

 

 การพัฒนาที่อยู่อาศัย (New Towns) 
 การวางผังเมืองของสิงคโปร์ (urban 

planning) มีลักษณะเป็นการวางแผนจาก
ส่วนกลาง (highly centralized government 

function)  โดยมีการตั้ งหน่วยงาน URA  
มีการคิดค้นนโยบายเมืองนวัตกรรม (Innovative 

urban policies) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมของประเทศในแต่ละ
ยุคสมัยข้างต้น  
 การวางผังเมืองของสิงคโปร์มุ่งเน้นใน
เรื่องการเข้าถึงระบบคมนาคมการและ
ส นั บ ส นุ น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท า ง ธุ ร กิ จ 
(Supporting business needs) โดยมีแผน
แม่บทในเรื่องการสร้าง “ชุมชนใหม่” (New 

towns) ให้กระจายอยู่รอบเกาะ โดยมีแหล่ง
งานและแหล่งธุรกิจอยู่ภายในเมืองใหม่เพ่ือ
รองรับความต้องการของประชาชนอย่าง
เพียงพอโดยไม่ต้องเดินทางไปท างานยัง
แหล่งงานและแหล่งธุรกิจ เป็นการลดปัญหา
ความแออัดของที่อยู่อาศัยและการจราจร
ภายในตัวเมือง น าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการพัฒนาเมืองที่รวดเร็วข้างต้นได้เป็น
ผลส าเร็จ 

 รูปแบบของชุมชนใหม่มีลักษณะยึด
การคมนาคมเป็นศูนย์กลาง (Transit Oriented 

Development :  TOD)  โ ด ยชุ มช น ใหม่
ดังกล่าวทั้ง 23 เมืองจะถูกวางผังให้ขนานไป
กับเส้นทางรถไฟฟ้า โดยจุดศูนย์กลางของ
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ชุมชนจะเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟ และมี
ศูนย์การค้า ตลาด-ศูนย์อาหาร แหล่งธุรกิจ 
ตลอดจนหน่วยงานราชการ อันเป็นแหล่งงาน
ของชุมชน ซึ่ งท าให้ประชาชนไม่จ าเป็นต้อง
เดินทางไปท างานยังสถานที่อ่ืนหรือในเขต 
Central Business District (CBD) โดยชุมชน 

ใหม่นี้มีพ้ืนที่ 600 – 1,000 เฮกตาร์ และจะ
มีจ านวนประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 150 – 
300,000 คน หรือเฉลี่ย 200,000 คนต่อ 10 
– 15 ตารางกิ โ ล เมตร  สั ดส่ วนการ ใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่แบ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย
ร้อยละ 50 พ้ืนที่พาณิชยกรรมร้อยละ 40 
และพ้ืนที่อุตสาหกรรมร้อยละ 10  
 ชุมชนใหม่มีลักษณะพ้ืนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ดังกล่าวจะมีถนนหลักล้อมรอบทั้งสี่
ทิศ ระยะทางจากถนนหลักถึงถนนหลักอีก
ด้านของชุมชน 2.5 – 3 กิโลเมตร มีเส้นทาง
รถไฟฟ้าและสถานีผ่านกลางชุมชน มีถนน
สายรองภายในเขตชุมชน โดยระยะทางเดิน
จากที่พักอาศัยไปยังสถานที่รถไฟฟ้าหรือ
ถนนสายหลักจะต้องไม่ เกิน 400 เมตร  
การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย
ร้อยละ 46.1 พ้ืนที่การคมนาคมร้อยละ 13.5 
โรงเรียนร้อยละ 8.4 พ้ืนที่พาณิชยกรรมร้อย
ละ 8.4 พ้ืนที่อุตสาหกรรมร้อยละ 8 สนาม
กีฬาและสันทนาการร้อยละ 8 พ้ืนที่สีเขียว
และสวนสาธารณะร้อยละ 3.8 สถานที่ราชการ 
ร้อยละ 2.5 และพ้ืนที่ประโยชน์ใช่สอยอ่ืน ๆ 

ร้อยละ 1.3 โดยมีหน่วยที่อยู่อาศัยรองรับ
ประชากรได้ตั้งแต่ 150 – 300,000 คน 

 การน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับประเทศ
ไทย 

 การประยุกต์ใช้แนวคิดนวัตกรรมการ
วางแผนและพัฒนาเมืองของประเทศสิงคโปร์
ในบริบทประเทศไทยสามารถท าได้ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
 การปรับปรุงการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
ของรัฐ 

 การจัดโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเมืองของประเทศไทยมีความ
แตกต่างจากประเทศสิงคโปร์ กรณีของประเทศ
ไทยสามารถปรั บเปลี่ ยนวิ ธี การจัดกลุ่ ม
โครงสร้างหน่วยงานจากรัฐจากการจ าแนกตาม
ความรับผิดชอบของกระทรวงมาเป็นการ
จัดการจัดโครงสร้างหน่วยงานรัฐ โดยการ
รวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทางกายภาพตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการ
ก่อสร้างและการจัดการสภาพแวดล้อมไว้
ด้วยกันโดยเฉพาะ ส าหรับกรณีสิงคโปร์
หน่วยงานหลักสองหน่วยงานที่มีบทบาท
ส า คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า เ มื อ ง คื อ  Urban 

Redevelopment Authority (URA) และ 
Housing and Development Board (HDB)  
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือและการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบใน
ภารกิจด้านเดียวกันอย่างมีเอกภาพและ
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คล่องตัว รวมถึงแนวนโยบายของหน่วยงาน
ดังกล่าวจะได้มีลักษณะองค์รวมในด้านการ
พัฒนากายภาพ สิ่ งแวดล้อมเมืองแบบ
ครอบคลุ ม  ตั้ ง แต่ ใ นระดั บที่ พั กอาศั ย  
ไปจนถึงระดับเมือง และการสร้างความ
เหนียวแน่นในชุมชน 

 การปรับปรุงการวางแผนและการ
ด าเนินงาน 

 การด าเนินการพัฒนาของประเทศ
ไทยมีส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องในสองมิติ 
ได้แก่ มิติในเชิงนโยบายมาจากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  (สศช.) จะเป็นผู้ก าหนด
นโยบายในระดั บกว้ า ง  และมิติ ใน เชิ ง
ปฏิบัติการโดยที่หน่วยงานอ่ืน ๆ มีหน้าที่รับ
แผนพัฒนาไปสานต่อ ในกรณีของสิงคโปร์จะ
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและ
ด าเนินการในเชิงกายภาพสามมิติ กล่าวคือ 
มิติระดับนโยบาย ได้แก่ รัฐบาลกลาง มิติใน
ระดับควบคุม ได้แก่ Smart Nation and 

Digital Government Group ( SNDGG) 
และมิติในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ Urban 

Redevelopment Authority (URA)  และ 
Housing and Development Board (HDB) 
ในกรณีของประเทศไทยสามารถปรับปรุงใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายและ
ระดับควบคุมให้สามารถท างานในเชิ ง
ปฏิบัติการได้ด้วย เพราะจะท าให้เกิดการ

ประสานแผนงาน และการน าแผนไปปฏิบัติ 
โดยสิ่งที่ท าให้สิงคโปร์เห็นผลสัมฤทธิ์ของ
แผน คือ การรักษาเสถียรภาพของแผน 
นโยบาย การน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
(Implementation) และการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
เมืองและที่อยู่อาศัยตลอดจนมีการก ากับ
ติดตามแผน (Monitoring) ท าให้แผนมีความ
ต่อเนื่องและถูกติดตามทบทวนประเมินผล
อย่างสม่ าเสมอ 

 การจัดตั้งหน่วยงานที่ควบคุมดูแล 

 การจัดตั้งหน่วยงานในประเทศไทย
เช่นเดียวกับหน่วยงาน Smart Nation and 

Digital Government Group (SNDGG)  ของ
ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสู่
อุ ตส าหกรรมที่ ใ ช้ คว ามรู้  (Knowledge 

Intensive) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
และอุตสาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยีสะอาด  
กา ร พัฒน าที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  
การหลอมรวมกันเป็นหนึ่งระหว่างระบบ
นิเวศ อุตสาหกรรม และการอยู่อาศัยของ
ม นุ ษ ย์  ( Eco-intensive)  โ ด ย ใ ห้ เ ป็ น
หน่วยงานราชการระดับกรม ท าหน้าที่
รับผิดชอบดูแลและก ากับกรอบการท างาน
ด้านดิจิทัลแห่งชาติในเรื่องการท าธุรกรรม
ดิจิ ทั ลต่ า ง  ๆ  ของภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน และการให้บริการประชาชนผ่าน
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ระบบอินเตอร์เน็ต โดยด าเนินงานในรูปแบบ
คณะกรรมการ  บริหารระดับรั ฐมนตรี  
อันประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร 
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบหน่วยงานความมั่งคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานทางด้านการดูแลเมืองอัจฉริยะ 
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบหน่วยงานทางด้านการ
ออกแบบนวัตกรรมสาธารณะ และรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี เป็นต้น 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  
โดยข้าราชการผ่านกระบวนการออกแบบเชิงความคิด 

 

ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ 
นักวิชาการศุลกากรช านาญการ  

กรมศุลกากร 
 

 ประเทศไทยได้ก ำหนดวิสั ยทัศน์
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ว่ำประเทศไทย
จะเป็นประเทศที่มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงน ำไปสู่กำรพัฒนำ  
ให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองต่อกำร
บรรลุผลซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่จะ
พัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูง 
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุข
ของคนไทย สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำค
และเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ 
ในระบบเศรษฐกิจ หรือที่เป็นที่รู้จักกันว่ำ 
“ประเทศไทย 4.0” นั่นเอง ในกำรนี้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนได้ก ำหนด
พันธกิจร่ วมของข้ำรำชกำรยุค 4 .0 ไว้  
4 ประกำรที่ข้ำรำชกำรไทยในฐำนะกลไก
ขับเคลื่อนภำครัฐที่ส ำคัญต้องท ำ ดังนี้ 
 1. ต้องเปลี่ยนแปลง โดยต้องเปลี่ยนแปลง
แนวคิด ไม่ยึดติดกรอบควำมคิดและกำร
ท ำงำนแบบเดิม ๆ พร้อมท้ำทำยสิ่ งใหม่ 
แก้ไขปัญหำอย่ำงมี เหตุผล - พัฒนำกำร

ปฏิบัติงำนให้เป็นไปในลักษณะ Smart and 

High Performance Government 

 2. ต้องสำมำรถประสำนกำรท ำงำน
ร่วมกัน เพ่ือไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันทั้งภำยใน
หน่วยงำน ระหว่ำงหน่วยงำน กับภำคเอกชน
และประชำชน เพ่ือกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกัน 
ด้วยกำรท ำงำนที่สอดคล้องเชื่อมโยงบูรณำกำร 
และสร้ำงจิตส ำนึกรับผิดชอบร่วมกัน รวมถึง
กำรสร้ำงพันธมิตรและกำรส่ง เสริมกำร
ท ำงำนแบบประชำรัฐ  
 3. ต้องมีปัญญำสร้ำงสรรค์ โดยกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนที่เป็นเลิศและใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยี ดิจิทัล เพ่ือสร้ำงควำมประทับใจและ
กำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชน มีขีดสมรรถนะ 
สูงและทันสมัย ท ำงำนโดยมีกำรเตรียมกำร
ล่วงหน้ำ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง โดยยึด
ประชำชนเป็นศูนย์กลำง ท ำงำนในเชิงรุก 
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหำและตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน โดยไม่ต้องให้เข้ำมำ
ติดต่อขอรับบริกำร หรือร้องขอควำมช่วยเหลือ 

จำกทำงรำชกำร รวมทั้งใช้ประโยชน์จำก
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ข้อมูลภำครัฐ และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในกำร
จัดบริกำรสำธำรณะที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ประชำชน 

 ต้องร่วมสร้ำงภำครำชกำรที่ปลอด
คอร์รัปชั่น ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์ ซื่อตรง
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและมีคุณธรรม 

 บทเรียนจากสิงคโปร์ 
 สำธำรณรัฐสิงคโปร์สิงคโปร์มีวิสัยทัศน์ 
ในกำรเป็น SMART NATION ซึ่งมีเป้ำหมำย
ส ำคัญคือกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและ
ควำมสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในสังคม ด้วยกำรใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีต่ำง ๆ  
 โครงกำรต่ำง ๆ จะต้องตอบโจทย์ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐให้ควำมส ำคัญ เช่น กำรเจริญ 
เติบโตทำงเศรษฐกิจ เพ่ิมคุณภำพชีวิต ยั่งยืน 
และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ กำรพัฒนำ
ใด ๆ จะต้องค ำนึงถึงมิติทำงเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกัน เพ่ือให้ 
กำรพัฒนำนั้น ๆ เป็นไปอย่ำงรอบคอบและ
ไม่ก่อให้เกิดปัญหำจำกกำรพัฒนำที่ค ำนึง 
แต่มิติใดแต่เพียงมิติหนึ่ง 
 ทั้ งนี้  สิ งคโปร์ ใช้ กระบวนกำรคิด 

เชิ งออกแบบ (Design Thinking) ในกำร
จัดท ำนโยบำยของรัฐ กระบวนกำรคิดเชิง
ออกแบบนี้เป็นเครื่องมือในกำรท ำให้รัฐและ
ประชำชนมีควำมมั่นใจว่ำนโยบำยที่ออกมำ
นั้นเป็นนโยบำยที่มีควำมยั่งยืนและสร้ำง

คุณค่ ำ ให้ แก่ ป ระ เทศ โดยรวม  โดย ให้
ควำมส ำคัญต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้หรือ
กลุ่มเป้ำหมำย (Human Centric design) 
เป็นหลัก กระบวนกำรคิดดังกล่ำวมีขั้นตอน 
5 ประกำร 
 1. กำรเข้ำใจ (Empathize) กลุ่มเป้ำหมำย
โดยกำรรับฟังปัญหำของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้ใช้ หรือ ผู้ที่ประสบปัญหำ เนื่องจำกปัญหำ
ในปัจจุบันเป็นปัญหำที่มีควำมซับซ้อน มีส่วน
เกี่ยวข้องกับหลำกหลำยหน่วยงำน เพ่ือ
ให้บริกำรแก่ประชำชน 

 2. กำรระบุประเด็นปัญหำ (Define) 
บนพ้ืนฐำนของข้อมูลที่ได้จำกกลุ่มเป้ำหมำย  
เพ่ือวิเครำะห์ว่ำควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 

คืออะไร และมีสำเหตุมำจำกอะไร 

 3. กำรระดมควำมคิด (Ideate) เป็น
ขั้นตอนที่ต้องสร้ำงควำมคิดให้ได้มำกที่สุด 
โดยไม่มีขีดจ ำกัด โดยเน้นกำรหำแนวคิดและ
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำให้มำกที่สุด เพ่ือ
ตอบโจทย์ปัญหำที่เกิดขึ้นในขั้นตอนกำรระบุ
ปัญหำ 
 4. กำรสร้ำงต้นแบบ (Prototype) 
กำรน ำไอเดียที่เลือกแล้วมำท ำให้เป็นรูปธรรม 

ให้กลุ่มเป้ำหมำย หรือผู้ใช้ได้ทดลองใช้ ทั้งนี้ 
เพ่ือสังเกตพฤติกรรมและควำมสนใจของ
กลุ่มเป้ำหมำยแล้วน ำสร้ำงควำมคิดใหม่ 
ในกำรแก้ไขปัญหำนั้น ๆ ต่อไป 
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 5. กำรทดสอบต้นแบบ (Test) โดย
กำรน ำแบบจ ำลองที่สร้ำงขึ้นมำทดสอบกับ
ผู้ใช้ควรท ำในบริบทจริงของผู้ใช้ เพ่ือสังเกต
ประสิทธิภำพกำรใช้งำน และน ำผลกำรทดสอบ 
เสียงตอบรับ ประสบกำรณ์ของผู้ทดสอบ 

ไปปรับปรุง หรือเป็นกำรระดมควำมคิดใหม่  ๆ
ส ำหรับกำรต่อยอดทำงควำมคิดต่อไป  
โดยถือว่ำกำรผิดพลำดในขั้นตอนนี้เป็นส่วน
หนึ่งของกำรพัฒนำนโยบำย ยิ่งเจอข้อผิดพลำด 

เร็วเท่ำไรยิ่งดีต่อกำรจัดท ำนโยบำยต่อไป 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรผิดพลำดซ้ ำ ๆ อีก 
โ ด ย เ ฉ พ ำ ะ อ ย่ ำ ง ยิ่ ง ใ น ก ำ ร อ อ ก แ บ บ 
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 นอกจำกนี้ สิงคโปร์ยังมีกำรวำงแผน
นโยบำยและยุทธศำสตร์ในระยะยำว โดย

สำมำรถปรับเปลี่ยนทบทวนยุทธศำสตร์ได้
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
อยู่เสมอ โดยเฉพำะในปัจจุบันที่กำรพัฒนำ
ทำงเทคโนโลยีเกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็ว 

 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 

 ข้ำรำชกำรในสมัยปัจจุบันต้องเป็นผู้ที่
สำมำรถปรับตัวรับควำมเปลี่ยนแปลง หำวิธี
คิดและก ำหนดเป้ำหมำยใหม่เพ่ือที่จะน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยข้ำรำชกำร 
ไทยต้องปรับเปลี่ยนกรอบควำมคิด วิธีกำร
ท ำงำนแบบบูรณำกำรร่วมกับทุกภำคส่วน 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน  
ซึ่ งข้ำพเจ้ำเห็นว่ำกำรอบรมในหลักสูตร 

กำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
ทักษะกำรท ำงำนส ำหรับข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูง ประจ ำปี 2561 ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 
ระหว่ำงวันที่ 12 – 16 มีนำคม 2561 ในครั้งนี้ 
ได้ เปิดโลกทัศน์ ให้ ข้ำพเจ้ ำ ได้ เรียนรู้ ถึ ง 
กำรน ำ เอำกระบวนกำรออกแบบทำง
ควำมคิดมำใช้ในกำรพัฒนำประเทศของ
สิงคโปร์ ซึ่งข้ำพเจ้ำเห็นว่ำเป็นกระบวนกำร 

ที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
ในกำรพัฒนำจัดท ำนโยบำยของประเทศและ
ออกแบบกำรแก้ ไขปัญหำต่ ำ ง  ๆ  หรื อ 

กำรให้บริกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสภำวะ 

ทีก่ำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและงบประมำณ 

ที่มีจ ำกัด ยิ่งท ำให้ต้องมีควำมระมัดระวังใน
กำรจัดท ำนโยบำยต่ำง ๆ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ
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นโยบำยนั้น ๆ เป็นทำงเลือกที่คุ้มค่ำที่สุด
ส ำหรับกำรลงทุน และเป็นนโยบำยที่จะ
น ำพำประ เทศไปสู่ ก ำร พัฒนำที่ ยั่ ง ยื น  
โดยควรพิจำรณำทดลองกำรน ำกระบวนกำร
คิดแบบออกแบบมำใช้กับประเด็นที่มีควำม
เป็นไปได้ในกำรท ำงำนร่วมกัน เพ่ือสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให้กับข้ำรำชกำรด้วยกันเอง 
ลดทอนกำรต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลงในเบื้องต้น 
และหำแนวร่วมในกำรน ำกระบวนกำร
ดังกล่ำวมำปรับใช้ นอกจำกนี้ ข้ำรำชกำร
บรรจุใหม่ควรได้รับกำรฝึกฝนให้มีกระบวนกำรคิด
เชิงออกแบบนอกเหนือไปจำกกำรอบรม
ทำ งด้ ำ น เ นื้ อห ำก ำ รปฏิ บั ติ ง ำ นทั่ ว ไ ป 
เนื่องจำกกระบวนกำรคิดดังกล่ำวสำมำรถ
น ำไปปรับใช้ ได้ในทุกระดับ ไม่ว่ำจะเป็น
ตัวเอง ภำยในองค์กร ระหว่ำงหน่วยงำน  
กับประชำชนและเอกชน เพ่ือสร้ำงแนวคิดใน
กำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและจิตสำธำรณะ
ในกำรบริกำรประชำชนแก่ข้ำรำชกำรใหม่
ตั้งแต่แรกเริ่มกำรท ำงำน รวมถึงเป็นกำรฝึกฝน 

ให้ข้ำรำชกำรใหม่ท ำงำนอย่ำงบูรณำกำรและ
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 ทั้ งนี้  กำรมีข้อมูล เป็นส่ วนส ำคัญ 

ในกำรเข้ำใจได้อย่ำงถ่องแท้เพ่ือน ำไปสู่กำร
แก้ไขปัญหำเพ่ือสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนและผู้ ที่ เ กี่ ยวข้อง ได้มำกขึ้ น 

เนื่องจำกกระบวนกำรคิดเชิงออกแบบตั้งอยู่
บนพ้ืนฐำนของกำรมีข้อมูลที่ถูกต้อง กำรมี

ฐำนข้อมูลและกำรมีควำมสำมำรถในกำร
เข้ำถึงข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่จ ำเป็นต่อกำรใช้
กระบวนกำรดังกล่ำว หน่วยงำนรำชกำรจึง
ควรมีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลรวมถึงระบบใน
กำรค้นหำข้อมูลที่สะดวกและเป็นมิตรกับผู้ใช้ 
นอกจำกนี้ กำรมีฐำนข้อมูลกลำงระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐหรือหน่วยงำนภำครัฐที่มี
ภำรกิจทับซ้อนกันอำจเป็นกำรลดต้นทุนใน
กำรจัดเก็บข้อมูลอีกด้วย อย่ำงไรก็ดี กำรจัดเก็บ
ข้อมูลเ พ่ือป้องกันควำมเป็นส่วนตัวของ
ประชำชนเพ่ือไม่ให้มีกำรน ำข้อมูลไปใช้
ในทำงที่ ผิ ด เป็น เรื่ องที่ รั ฐต้ องวำงแผน
มำตรกำรป้องกันด้วยเช่นกัน  
 นอกจำกนั้น  กำรท ำงำนโดยกำร 

บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่จะได้รับผลกระทบจะเป็นกำรลดกำร
ซ้ ำซ้อนของกำรใช้ทรัพยำกรของแต่ละ
หน่วยงำน และท ำให้ผลลัพธ์ของโครงกำร
ต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงรอบคอบและตอบสนอง
ต่อปัญหำมำกยิ่ งขึ้น เนื่องจำกบุคคลใด 

แต่เพียงบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงำนใดหน่วยงำน
หนึ่งนั้น ไม่สำมำรถมีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงรอบ
ด้ำนได้  อีกทั้ ง  ปัญหำส่วนใหญ่มีควำม
ซับซ้อนและมิติที่หลำกหลำย กำรท ำงำน 

โดยกำรบูรณำกำรจึง เป็นองค์ประกอบ
ประกำรหนึ่งที่จะท ำให้เข้ำใจปัญหำได้ดี
ยิ่งขึ้นและสร้ำงสรรค์ควำมคิดใหม่ ๆ ผ่ำน
มุมมองที่หลำกหลำยเพ่ือน ำไปสู่ เป้ำหมำย
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ร่วมกันกำรให้ข้ ำรำชกำรน ำกระบวนกำร
ออกแบบทำงควำมคิดมำปรับใช้ ในกำร
พัฒนำหรื อกำรออกแบบนโยบำยและ
นวัตกรรมนั้น นอกจำกจะเป็นแก้ไขปัญหำ 

ในกำรจัดท ำนโยบำยที่มีคุณค่ำหรือกำร
ให้บริกำรภำครัฐที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริกำรแล้ว  
ยังเป็นกระบวนกำรหนึ่งในกำรเตรียมพร้อม
ข้ำรำชกำรส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นให้ข้ำรำชกำรมีกระบวนกำรคิดเชิง
ออกแบบที่เป็นกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็น
ระบบและบูรณำกำร อย่ำงไรก็ดี กำรศึกษำ
ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่ำง ๆ ก็เป็น
เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะท ำให้ประเทศไทย 
4.0 ส ำเร็จได้นั้น ดังนั้น กำรพัฒนำบุคลำกร
ของรัฐให้พร้อมส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลง 
ส่ง เสริมและสร้ำงควำมเชี่ยวชำญให้แก่
ข้ำรำชกำรอย่ำงเหมำะสมกับควำมถนัด 

จึงเป็นวำระเร่งด่วนที่หน่วยงำนรำชกำร 

ควรให้ควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำกัน 
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การสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้กระท าผิด  
 

ภรรคพร เล็กขาว 

พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 
กรมคุมประพฤติ 

 

 บทบาทภารกิจหนึ่งของกระทรวง
ยุติธรรมที่มีความส าคัญในกระบวนการยุติธรรม 
คือ การพัฒนาพฤตินิสัยของผู้กระท าผิด 
กล่าวคือ การแก้ไขฟ้ืนฟู ปรับเปลี่ยนความคิด 
ทัศนคติ  และพฤติกรรมของผู้ กระท าผิ ด 

ให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม 
เพ่ือให้กลุ่มคนดังกล่าวกลับเป็นคนดีของ
สังคม และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่าง
ปกติสุข แม้ภารกิจดังกล่าวจะเป็นปลายน  า
ของกระบวนการยุติธรรม แต่นับเป็นภารกิจ
ที่มีความท้าทายและมีผลส าคัญต่อความ
ปลอดภัยต่อสังคมในอีกทางหนึ่ง  การจะ 

บรรลุเป้าหมายภารกิจในการคืนคนดีสู่สังคมนั น  
ไม่เพียงแต่การแก้ไขฟ้ืนฟู ปรับเปลี่ยนความคิด
และพฤติกรรมของผู้ กระท าผิ ด เท่ านั น 
สภาพแวดล้อมทั งครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ต้องสนับสนุนและให้โอกาสบุคคล
ดังกล่าวได้กลับมีที่ยืนในสังคมได้อีกครั ง 
กระบวนการดูแลกลุ่มคนดังกล่าวจึงต้อง
อาศัยความร่วมมือในทุกระดับ จากทุกภาคส่วน  
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม   

 จากการวิจัย พบว่า การให้ โอกาส
ผู้กระท าผิดหรือผู้ที่เคยก้าวพลาดได้มีอาชีพ 
สามารถเลี ยงดูตนเองได้ เป็นปัจจัยที่จะช่วย
ให้บุคคลดังกล่าวไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ  า 
กระทรวงยุติธรรม จึงให้ความส าคัญในการ
สร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้กระท าผิดมาอย่าง
ต่อเนื่อง หน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนา
พฤตินิสัยไดส้นับสนุนและผลักดันให้ผู้กระท า
ผิดได้มี โอกาสทางด้านอาชีพ อาทิ เช่น  
การฝึกทักษะฝีมือแรงงาน การประสาน 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน การหาตลาดแรงงาน หาทุน
ประกอบอาชีพ การจัดตั งศูนย์ประสานงาน
และส่งเสริมการมีงานท า เป็นต้น หากพิจารณา 
ในเชิงกระบวนงานเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั งไว้  
จะพบว่า ภารกิจดังกล่าวมีความข้องเกี่ยวกับ
หลากหลายหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวง
แรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่ นคงของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข ท้องถิ่น เป็นต้น 
ร ว ม ถึ ง ต้ อ ง อ า ศั ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก
ภาคเอกชน และชุมชนเป็นส าคัญ 
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 ในการช่วยสนับสนุนให้ผู้กระท าผิด 

ได้มีงาน มีอาชีพ และสามารถมีที่ยืนในสังคม
ได้อย่างยั่งยืน ประเทศสิงคโปร์มีแนวคิด 
วิธีการที่น่าสนใจที่สามารถน ามาปรับใช้กับ
การพัฒนาการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับ
ผู้กระท าผิด ดังนี  

  1. วิธีคิดของประเทศสิงคโปร์ในการ
มุ่ ง สู่ ก า ร เ ป็ น  SMART NATION โ ด ย ใ ช้
กระบวนการคิดเพ่ือการพัฒนาที่เรียกว่า 
Design Thinking : A non – linear process  
ซึ่ งจ า เป็นต้องอาศัยการท าความเข้าใจ 

ในปัญหาอย่างลึกซึ ง โดยการเอาใจเขามาใส่
ใจเรา ผสานกับการมองในมุมกว้างอย่าง
ครอบคลุม (Helicopter view) เพ่ือสร้างสรรค์ 
แนวทางการแก้ไข และน าไปทดสอบและ
พัฒนา เพ่ือให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่
สามารถตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั งนี  ต้องไม่ยอมแพ้หากผลลัพธ์ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ หากแต่เป็นแนวทาง
ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 2. ในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรม
ภาครัฐต้อง "think big, start small, act 

fast" กล่าวคือ ภาครัฐต้องรับฟังทุกฝ่าย 
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ให้คิดใหญ่ขึ น เป็นการมอง
ภาพรวมในระดับประเทศ และต้องเริ่มต้นที่
จะด าเนินการในทันที โดยเริ่มต้นจากจุดใด
จุดหนึ่ง และเรียนรู้ร่วมกันไปอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากในการสร้ างนวัตกรรมอาจไม่
สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์แบบในครั งเดียว 

 3. Smart Government ภาครัฐต้อง
มีการด าเนินงานประสานความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน การศึกษา และสังคม โดยต้อง
เป็นจุดเชื่อมโยงประสานทุกฝ่ายเข้าหากัน 
โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ มี
การบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
โดยไม่ยึดติดกับภารกิจหรือโครงสร้ า ง  
โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยบริการ
ที่จัดให้กับประชาชนนั นต้องง่ายต่อความ
เข้าใจและใช้ประโยชน์ ใช้ระยะเวลาน้อย
ที่สุด และเข้าใจความต้องการของประชาชน
และไม่ต้องขอข้อมูลเดิม ๆ ซ  า ๆ จากประชาชน 
รวมถึงสามารถเข้าถึงได้ ในหลากหลาย
ช่องทาง โดยประเทศสิงคโปร์มีการพัฒนา 
mobile application เพ่ือใช้ในการตอบ
โจทย์ความต้องการของประชาชน การแก้ปัญหา 
และการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น ONESERVICE 

MyTransport เป็นต้น 
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 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

 การพัฒนา Application เพ่ือให้การ
บริการภาครัฐที่ส่งถึงประชาชนพัฒนาขึ น 
และสามารถสร้างรูปแบบและระบบที่ยั่งยืนได้  
เมื่อรัฐคือ หน่วยงานหนึ่งเดียวส าหรับมุมมอง
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ( one government)
เทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการและความท้าทายดังกล่าวได้  
โดยการพัฒนา Application ส าหรับการ
สร้างงานสร้างอาชีพโดยเฉพาะ ซึ่ง application 

ดังกล่าว ควรมีลักษณะส าคัญ ดังนี  
  มีการเชื่อมโยง (Connectivity) 
สามารถเชื่ อมโยงผู้ กระท าผิ ด  ภาครั ฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม
และชุมชนเข้าหากัน โดยใน application 

ดังกล่าวต้องมีการจัดกลุ่มข้อมูลหรือการ
บริการตามความต้องการของผู้ รับบริการ 
เป็นหลัก เช่น การทดสอบความถนัดและ 

ความพร้อม การฝึกอาชีพ แหล่งทุนประกอบ
อาชีพ การสนับสนุนเงินทุน แหล่งงาน ตลาด  
เป็นต้น โดยในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ  
ต้องมีการบูรณาการและเชื่อมโยงการท างาน
ร่วมกัน โดยยึดเป้าหมายเป็นส าคัญ   
 สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการทุก
ระบบ  
 สามารถเข้าใจ และใช้งานได้ง่าย  
ไม่ซับซ้อน 

  

 สามารถให้ ข้ อเสนอแนะ (Feedback)  
เ พ่ือน ามาใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ส่งเสริมภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
 น ามาตรการลดหย่อนด้านภาษีมาใช้
ในการจูงใจภาคธุรกิจ เช่น บริษัท หรือ 

ห้างร้านต่าง ๆ โดยสถานประกอบการที่รับ
ผู้กระท าผิดเข้าท างานจะได้รับมาตรการ
พิเศษด้านภาษี และส่งเสริมให้การช่วยเหลือ
ผู้กระท าผิดในการมีงานท า ไม่ว่าจะเป็นการ
ฝึกอาชีพให้ หรือการรับเข้าท างาน เป็น CSR 

อย่างหนึ่งของบริษัท  
 สนับสนุนให้ประชาชนช่วยเหลือด้าน
เงินทุนส าหรับผู้กระท าผิด โดยสามารถน ามา
ลดหย่อนภาษีได้ 
 รับการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการมีงาน
ท าของผู้กระท าผิด โดยการรับบริจาคจาก
ภาษ ี

 ภาครัฐมีการเสริมสร้างแรงจูงใจใน
ทางบวกให้กับเอกชน หน่วยงาน หรือชุมชนที่
สนับสนุนผู้กระท าผิดในการมีงานท า โดยการ
ให้โล่ประกาศเกียรติคุณ การเป็นองค์กร
ต้นแบบเพื่อสังคม เป็นต้น 
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 สื่อประชาสัมพันธ์  
 ควรมีการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้
ประชาชนคนทั่วไป ได้เข้าใจผู้กระท าผิดและให้
โอกาสผู้กระท าผิดได้อยู่ร่วมในสังคม  
 ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้กระท าผิดให้มีอาชีพ 

 สร้าง brand การส่งเสริมอาชีพให้
ผู้กระท าผิดให้ชัดเจน จดจ าได้ง่าย 

 สร้างช่องทางการติดต่อเพ่ือมีส่วน
ร่วม/รับบริการช่วยเหลือผู้กระท าผิดด้าน
อาชีพ 

 บริการผ่านทางเว็บไชต์ (e-service)
 บริการโดยติดต่อหน่วยงานภาครัฐ 
ท้องถิ่น และชุมชน 

 บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 
 การสร้างความมั่นใจให้กับนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ หรือชุมชน บุคคลหรือหน่วยงาน 

ที่รับผู้กระท าผิดเข้าท างาน อาจเกิดความ 

ไม่มั่นใจในผู้กระท าผิด และเพ่ือเป็นการลด
ความกังวลและเพ่ิมความมั่นใจ ต้องมีการ
ประเมินพฤติกรรมและให้ข้อมูลกับนายจ้าง 
และควรต้องมีการติดตาม ดูแลเมื่ อกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเข้าท างานในสถานที่ท างาน 
เพ่ือเป็นก าลังใจสนับสนุนการท างานให้
ผู้กระท าผิด และยังเป็นการสร้างความมั่นใจ
กับนายจ้างว่าภาครัฐยังคอยดูแลกลุ่มคน
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง โดยการติดตาม  

อาจด าเนินการโดยอาสาสมัครคุมประพฤติ 
ผู้น าชุมชน หรือหน่วยงานรัฐในพื นที ่
 ติดตามประเมินผลโครงการ ในการ
ด าเนินงานดังกล่าวควรต้องมีการก าหนด
ตัวชี วัดที่ชัดเจน ติดตามการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ประเมินผลความส าเร็จทุกปี และ
น าผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่
ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาใช้ในการ
ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
 การน าร่องเพ่ือการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ ค ว ร พิจ า รณา เ พ่ื อส ร้ า ง รู ปแบบกา ร
ด าเนินงานสร้างงานสร้างอาชีพในช่วงเริ่มต้น 
คือ ผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและผู้หญิง ที่ไม่ได้
กระท าความผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ หรือความผิดอาญาร้ายแรง เนื่องด้วย
ทัศนคติของสังคมที่มีต่อกลุ่มคนดังกล่าว 
อาจเป็นการง่ายในการที่ผู้ประกอบการ 
ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องจะให้ความ
ร่วมมือและให้โอกาสในด้านการศึกษาและ
อาชีพ  
 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

 การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้กระท าผิด 
จะส าเร็จได้จ าเป็นอย่างยิ่งที่การบังคับใช้
กฎหมาย และการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดต้อง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่น และทัศคติของสังคมต่อผู้กระท าผิด 
และหากได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ
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จากทุกภาคส่วน ผ่ านมุมมอง ทัศนคติ 
ในทางบวกต่อผู้กระท าผิดด้วยความเข้าใจ 
เห็นอกเห็นใจและเท่าเทียมกัน จะน าไปสู่การ
ช่วยเหลือ และหยิบยื่นโอกาสให้ผู้กระท าผิด
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ นอกจากนี  
ภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่หลักในการช่วยเหลือ
ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จะต้องสนับสนุน
ในทางนโยบายเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันอย่างจริงจังเสมือนเป็นหน่วยงาน
เดียวกัน (one government) ยึดประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติเป็นส าคัญ 

 การขยายผลต่อยอด 

 รูปแบบแนวทางในการพัฒนาการ
สร้ า ง ง านสร้ า งอ าชี พ  ส าม า รถขย าย
กลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ด้อยโอกาส หรือ
กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการช่วยเหลือพิเศษ
กลุ่มอ่ืนในสังคม เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น
จากการได้รับโอกาส การช่วยเหลือส่งเสริม
ให้มีอาชีพ และรายได้  จนสามารถเลี ยงดู
ตนเองได้ อันเป็นการสร้างสรรค์สังคมไทยให้
เข้มแข็งมั่นคงและน่าอยู่  
 บทสรุป  
 ในการพัฒนาการสร้างงานสร้างอาชีพ
ให้กับผู้กระท าผิด สามารถน าความรู้ และ
แนวคิดที่ได้รับจากการอบรม ณ ประเทศ
สิงคโปร์มาปรับใช้ โดยเฉพาะวิธีคิด และ
แนวทางการด าเนินงานในการเป็น SMART 

NATION ที่ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 

สร้ างสรรค์การด า เนินงาน มีมุมมองที่ 
เปิดกว้าง และใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์  
เพ่ือตอบสนองความต้องการได้อย่างเข้าใจ
และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการสร้างงาน
สร้างอาชีพให้ผู้กระท าผิด แม้จะเป็นโจทย์ที่มี
ความท้าทาย และมีปัจจัยที่ เกี่ยวข้องใน
หลากหลายมิติ หากแต่ภาครัฐมีมุมมองต่อ
ปัญหาอย่างเข้าใจและรอบด้าน บูรณาการ
ท างานกันเป็นหนึ่งเดียว สร้างสรรค์วิธีการ
ด า เนินงานและพัฒนานวัตกรรมอย่ าง
ต่อเนื่อง รวมถึงประสานร่วมกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการร่วมขับเคลื่อน แก้ปัญหา
อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้สามารถคืนคนดี 
สู่สังคมได้อย่างยั่งยืน 
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ถอดบทเรียน Singapore; Smart Nation สู่การพัฒนาองค์กรด้วย QR code 

 

ศุภชาติ  ฉลาด 

เภสัชกรปฏิบัติการ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 จากการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร”
การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
ทักษะการท างานส าหรับข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง             
(High Performance and Potential System : 
HiPPS) รุ่นที่  13 ระหว่างวันที่  11 – 17 
มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 7 วัน  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง 
( Nanyang Technological University)       
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) จัดขึ้น
เพ่ือเป็นการบูรณาการหลักสูตรการเรียนรู้
ต่าง ๆ ตามกรอบการฝึกอบรมและพัฒนา 
(Training and Development Roadmap) 
ส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในระดับ 
พ้ืนฐานและระดับต่อยอดอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ได้มี
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทักษะ
องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่จ าเป็นให้
พร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในภาระ หน้าที่

และความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้น และ 

ในบริบทสากล 

 หลักสูตรการอบรม มีเนื้อหา 5 หัวข้อ 
ดังนี้ 
 1. Singapore’s Experience in 

Smart Nation 

 2. Singapore’s Experience in 

Sustainable 

 3. Singapore’s Transport 

System Planning and Management 

 4. Singapore’s Experience in 

Community Building 

 5. Collaborative Competency & 

Innovative Thinking: Sustainable 

Urban Planning and Development 

 และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

 1. Housing Development Board 

(HDB) - Homes of the Future 

 2. Changi General Hospital 

 3. Land Transport Authority 

(LTA) Gallery 
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 4. JTC Corporation – Biopolis 

 Singapore; Smart Nation 

 ประเทศสิ งคโปร์  หรือชื่ออย่างเป็น
ทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประเทศที่มี
ภูมิศาสตร์เป็นเกาะซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู 
มีขนาดพ้ืนที่ 716 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 
5.5 ล้านคน แม้จะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก              
แต่สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางพาณิชย์ส าคัญของโลก
แห่งหนึ่ง เศรษฐกิจของประเทศอาศัยการค้า 
เป็นหลัก เป็นประเทศพ่อค้า คนกลางในการขาย
สินค้าโดยมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษี ท าให้
สินค้าที่ผ่านทางสิงคโปร์มีราคาถูก ปัจจุบัน
สิงคโปร์มีท่าเรือน้ าลึกขนาดใหญ่ และทันสมัย
ที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง สิงคโปร์มีรายได้ต่อหัว
สูงสุดเป็นอันดับสามของโลกและถูกจัดเป็น
ประเทศที่มีความก้าวล้ าในด้านการศึกษา 
สาธารณสุขและความสามารถการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ  

 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จากนโยบาย 
Smart Nation ที่ผู้น าสิงคโปร์ประกาศให้เป็น
แผนเดินหน้าหลักของประเทศ เพ่ือให้สิงคโปร์
ก้าวสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ เป็นเมืองที่น่าอยู่
ระดับโลก ประชากรในประเทศมีความสุขและ  
มีความสมดุลของชีวิตควบคู่ไปกับการขับเคลื่อน
ด้านเทคโนโลยี ดังนั้นสิงคโปร์จึงกระตุ้นให้
ประชาชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศให้เป็น Smart Nation โดยการ
น าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือให้ทัน

กับสถานการณ์โลกที่มีการแข่งขันสูงและมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยสิงคโปร์จะท า
ประเทศให้ เป็นประเทศชั้นน าที่ดึ งดูดผู้ มี
ความสามารถและความช านาญเข้ามาท างาน
และลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ในสิงคโปร์ให้ได้มาก
ที่สุด ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ได้มีการจัดตั้งส านักงาน 
Smart Nation Programme Office ขึ้นตรงต่อ
ส านักนายกรัฐมนตรี โดยท าหน้าที่ประสานงาน
และก ากับดูแลองค์กรที่สังกัดกระทรวงต่างๆ 
เข้าด้วยกัน ซึ่งให้มีการเชื่อมโยง (Connectivity) 
เป็นส าคัญ เพ่ือเข้าสู่การใช้ระบบ Internet of 

Things (IoT) ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ประชาชน
สามารถเข้าถึงการใช้บริการ online ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานที่ทุกแห่งทั่วสิงคโปร์  
แต่การเป็น Smart Nation ของสิงคโปร์นั้น
สามารถกระท าได้ง่ายเพราะมีข้อได้เปรียบ
เนื่ องจากสิ งคโปร์ เป็นประเทศเล็กและมี
เครือข่ายทั่วโลก และประชาชนส่วนใหญ่มี
ความรู้ด้านดิจิทัล อีกทั้งการศึกษาในสิงคโปร์มี
การเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์
และด้านระบบหุ่นยนต์ให้กับประชากรในประเทศ 
ตั้งแต่วัยเด็ก 

 การเป็น Smart Nation ของสิงคโปร์ 
สามารถท าให้ เข้าถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยี 
(Information Technology : IT) ท าให้ประชาชน
มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต เพ่ิมโอกาส
ด้านข้อมูลและธุรกิจ ช่วยสนับสนุนการเติบโต
ของเศรษฐกิจของประเทศ ข้อมูลข่าวสาร

125 



ทางด้านเทคโนโลยีที่สิงคโปร์มีอยู่มากมาย เช่น 
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือต่าง ๆ อาทิเช่น 
การช าระเงินค่าที่จอดรถในที่จอดรถสาธารณะ, 
การยืมรถจักรยานสาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย, 
ระบบขนส่งรถโดยสารอัจฉริยะที่สามารถรู้เวลา
ระหว่างรอรถโดยสารและรู้เวลาในการเดินทาง 
เป็นต้น แม้ทางรัฐบาลจะมีแผนสนับสนุน          
ด้านการศึกษาเพ่ือช่วยขับเคลื่อนโครงการ 
Smart Nation แต่รัฐบาลก็ยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า
การที่สิงคโปร์จะเป็น Smart Nation ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบนั้น ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมด้วย 
โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองและคนรอบข้าง
ให้มีความรู้ความช านาญ ให้ส่งผลต่อเนื่องเพ่ือ
การสร้างให้สิ งคโปร์ เป็นประเทศที่น่ าอยู่  
น่าท างานและน่าลงทุนทั้ งในปัจจุบันและ
อนาคต 

 การพัฒนาองค์กร 
 จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
การเข้าร่วมหลักสูตรนี้ อาจสามารถน ามาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการ
ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพ่ือการคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชน และให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเป็นองค์กร 
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่วนทางด้าน
การคุ้มครองสุขภาพของประชาชน มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ มี คุณภาพ  และปลอดภั ยต่ อสุ ขภาพ 

มีองค์ความรู้ในการเลือกซื้อเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงได้รับ
การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว 
ครอบคลุม และทันเหตุการณ์ โดยผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ก ากับดูแลได้แก่ อาหาร ยา เครื่องส าอาง 
เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน 

หรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติดที่ใช้
ในทางการแพทย์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 
ดังนั้นหากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยามีระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูล
ส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เข้าใจง่ายและทันสมัย 
มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ก็จะท าให้
ประชาชนมีความมั่นใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพดีขึ้น  
 ในปั จจุ บั นมี ผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพที่
จ าหน่ายในท้องตลาดมีปริมาณจ านวนมากที่
ไม่ได้รับการอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนไว้กับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ดังนั้นความเสี่ยงก็จะเกิดกับผู้บริโภคที่มี
โอกาสบริโภคสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจ
ท าให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านทรัพย์สิน 
สุ ขภาพ หรื อชี วิ ต ได้  ในขณะเดี ยวกัน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ เข้ามามีบทบาท
อย่างแพร่หลายในทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน 

ในทุก ๆ ประเภทธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก 

และขนาดใหญ่  การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ช่วยในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่าง ๆ มากมายต่อองค์กร เช่น การจัดเก็บ
ข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการประมวลผล
ข้อมูล ฯลฯ การเลือกเทคโนโลยีมาใช้ใน
องค์กรนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภายในองค์กร 
ก่อให้เกิดความรวดเร็ว ความสะดวกและ
ความน่ า เชื่ อถื อขององค์ กร  QR Code 

(Quick Response Code) ก็เป็นสารสนเทศ
อีกวิธีหนึ่ง ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
ดังนั้นหากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยามกีฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติ
ให้ผู้ผลิตสินค้ามีฉลาก QR Code ที่แสดงบน
ผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้บริโภคสามารถใช้อุปกรณ์
สมาร์ทโฟนสแกน QR Code ที่เชื่อมต่อกับ
ฐ านข้ อมู ลบน เ ว็ บ ไซต์ ข อ งส า นั ก ง าน
คณะกรรมการอาหารและยาบนสินค้า  
ว่ าสิ นค้ า ชนิ ดนี้ ไ ด้ รั บกา รอนุญาตหรื อ 

ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาหรือไม่ และมีการแสดงข้อมูล
เบื้องต้นให้กับผู้บริโภคได้ศึกษาข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ 

ซื้อสินค้า 
 

127 



กรณีศึกษานโยบาย “Smart Nation” ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ :  
แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน 

 

ศุภวรรณ เทอดเกียรติ์บูรณะ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
 

 สิงคโปร์ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ ในกำร
พัฒนำประเทศ เรียกว่ำ “Smart Nation” 
เป้ำหมำยคือกำรท ำให้ผู้คนที่อยู่ในสิงคโปร์มี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น โดยอำศัยควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยี ด้วยสโลแกน “Connecting 

Everyone, Everything, Everywhere, All 

the time” (E3A) ผ่ำนกำรน ำระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีโทรคมนำคมทันสมัยมำใช้
เชื่อมโยงทุกสิ่ง เพ่ือสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีแก่
ประชำชน สร้ำงสังคมให้น่ำอยู่และปลอดภัย 
และที่ส ำคัญคือสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจและ
ส่งเสริมควำมแข็งแกร่งทำงเศรษฐกิจให้
ประเทศ โดยได้จัดตั้งส ำนักงำนเรียกว่ำ 
“ Smart Nation Programme Office”  
ขึ้นตรงกับนำยกรัฐมนตรี ท ำหน้ำที่ประสำนงำน 
และก ำกับดูแลหน่วยงำนสนับสนุนต่ำง ๆ 

 Mr. Lee Hsien Loong นำยกรัฐมนตรี
สิงคโปร์  ได้ ให้ควำมส ำคัญของกำรเป็น 
Smart Nation โดยชี้ให้เห็นว่ำโลกในสภำวะ
ปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
ดังนั้นกำรนิ่ งเฉยไม่ เปลี่ยนแปลงไปตำม

แนวโน้ม จะท ำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่ถูกทิ้ง
ไว้ข้ำงหลัง โดยสิงคโปร์ต้องกำรเป็นประเทศ
ชั้นน ำที่ดึงดูดผู้มีควำมสำมำรถ และควำม
ช ำนำญเข้ำมำท ำงำนและลงทุนในธุรกิจ 

ใหม่ ๆ ในสิงคโปร์ให้ได้มำกที่สุด Mr. Lee 

Hsien Loong ได้เน้นให้เห็นถึงควำมส ำคัญ
และประโยชน์จำกกำรเป็น Smart Nation 
ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรได้เปรียบในกำรเข้ำถึง
ข้ อ มู ล ด้ ำ น เ ท ค โ น โ ล ยี  ( Information 

Technology : IT) เพ่ือน ำไปสู่กำรเกิดอำชีพใหม่
แ ล ะ โ อ ก ำ ส ด้ ำ น ธุ ร กิ จ ที่ ห ล ำ ก ห ล ำ ย  
ช่วยสนับสนุนกำรเติบโตของเศรษฐกิจ สร้ำง
ควำมสะดวกสบำยสู่ประชำชน และท ำให้
สิงคโปร์เป็นประเทศที่โดดเด่นเหมำะส ำหรับ
กำรด ำรงชีวิต ทั้งกำรท ำงำนที่ดีและกำรใช้
ชีวิตที่สะดวกสบำยควบคู่กันไป (Work - life 

balance) 
 กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 

ตำมนโยบำย Smart Nation ที่ผู้น ำสิงคโปร์
ประกำศให้ เป็นแผนเดินหน้ ำหลักของ
ประเทศนับตั้งแต่ปี 2557 เพ่ือให้สิงคโปร์
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ก้ำวสู่กำรเป็นประเทศอัจฉริยะ เป็นเมืองที่
น่ำอยู่ระดับโลก ผู้คนมีควำมสุขและสมดุล
ภำยใต้กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งเป็น
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญของประชำกร พร้อม
สนับสนุนกำรค้นคว้ำด้ำน Internet of Things  

เพ่ือสนองกำรใช้ชีวิตของประชำชน มีกลไก
ส ำคัญในกำรน ำประเทศสู่ เป้ำหมำยดังกล่ำว 
ด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ำมำใช้ในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 Smart Transportation 

 รัฐบำลไดน้ ำเทคโนโลยีเข้ำไปปรับปรุง
กำรจรำจรให้ดียิ่งขึ้น เช่น มีกำรติดตั้งระบบ 
Electronic Road Pricing (ERP) ทั่วสิงคโปร์  
ซึ่ ง เป็นระบบบริหำรจัดกำรควำมแออัด
ส ำหรับช่วยลดปริมำณกำรจรำจรและช่วยให้
ใช้เส้นทำงบนท้องถนนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สูงสุด หรือมีกำรพัฒนำแอพพลิเคชัน Beeline  

ซึ่งเป็นบริกำรรถโดยสำรสำธำรณะที่ช่วยให้
ชำวสิงคโปร์สำมำรถเดินทำงไปยังจุดหมำยที่
ต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ผ่ำนกำรค ำนวณ
เส้นทำงโดยใช้  Data Analytics รวมทั้ ง
สำมำรถจองและช ำระ เงิ นค่ ำ โดยสำร 

ผ่ำนสมำร์ทโฟน และตำมติดต ำแหน่งของ 
รถโดยสำรผ่ำนระบบ GPS ได้อีกด้วย 

 Smart Healthcare 

 โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญด้ำนสำธำรณสุข 
คือ เพ่ิมควำมพึงพอใจให้ผู้ป่วย โดยกำรน ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำใช้ ได้แก่ (1) กำรน ำเซ็นเซอร์ 

ขนำดเล็กมำแปะไว้ที่ผิวหนังเพ่ือคอยตรวจดู
ชีพจร อุณหภูมิของร่ำยกำย ควำมชื้น แล้วส่ง
ข้อมูลกลับมำยังโรงพยำบำลเพ่ือให้ทีมแพทย์
คอยเฝ้ำระวังสุขภำพให้ (2) ระบบดูแลสุขภำพ
จำกระยะไกล (Telehealth) ที่ช่วยให้ผู้ป่วย
สำมำรถตรวจวัดสุขภำพตนเอง เช่น วัดควำม
ดันเลือด แล้วส่งกลับไปยังทีมแพทย์ของ
โรงพยำบำลโดยอัตโนมัติ ซึ่งทีมแพทย์ก็จะให้
ค ำแนะน ำต่ำง ๆ กลับมำได้ทันที และ (3) 
หุ่ นยนต์ จั ด เก็บและล ำเลี ยงอุปกรณ์ ใน
โรงพยำบำล หุ่นยนต์ช่วยคนชรำออกก ำลังกำย 
และหุ่นยนต์นักกำยภำพบ ำบัด เป็นต้น 

 Smart Urban 

 เป็นกำรน ำเทคโนโลยีด้ำน IT เข้ำมำ
ใช้เพ่ือช่วยให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
และเมืองน่ำอยู่ยิ่งขึ้น เรียกว่ำเป็น Smart 

Community เ ช่ น  กำรน ำระบบ Smart 

Home, Smart Lighting, Smart Dustbin 

เข้ำมำใช้ในเขตจูร่ง เพ่ือช่วยให้ผู้อยู่อำศัยมี
ชีวิตที่สะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น รวมถึงมีระบบ
เฝ้ำระวังผู้สูงอำยุส ำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุ
ผิดปกติเกิดขึ้น โดยมีกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน 

ที่ชื่อว่ำ My Responder ซึ่ งเป็นแอปพลิ เคชัน
ส ำหรับช่วยชีวิต กล่ ำวคือเมื่ อพบคนล้ม  
คนรอบข้ำงสำมำรถกดแอปพลิเคชันดังกล่ำว
เพ่ือเรียกหน่วยกู้ชีพ ซึ่งจะมำทันทีภำยใน  
10 นำที นอกจำกนี้  ยังมีกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลดิจิทัลทั่วทั้งเกำะเพ่ือน ำไปวิเครำะห์
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และใช้พัฒนำแอปพลิเคชัน หรือเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ชำวสิงคโปร์อีกด้วย 

 Smart Citizen 

หนึ่ ง ในปั จจั ยส ำคัญเ พ่ือสำมำรถ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็น Smart Nation 
นั่นคือกำรพัฒนำและ ยกระดับ “กำรศึกษำ” 
ของประชำกร ด้วยนโยบำยกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ของสิงคโปร์ที่โดดเด่น ได้แก่ 
โครงกำร Skill Future Credit ซึ่งเริ่มตั้งแต่
ปี 2559  ใช้งบประมำณกว่ำ 400 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์ หรือประมำณ 10,000 ล้ำนบำทต่อปี 
ในด้ำนกำรศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิตเพ่ือ 

อุ ด ช่ อ ง ว่ ำ ง ทั ก ษ ะ อ ำ ชี พ  ( Skill Gaps)  
โดยชำวสิงคโปร์ทุกคนที่มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 25 ป ี 
จะได้รับ Skill Future Credit เริ่มที่  500 
ดอลลำร์สิงคโปร์หรือประมำณ 12,500 บำท 
ซึ่งรัฐบำลจะเติมให้อย่ำงสม่ ำเสมอไม่มีวัน
หมดอำยุ ในหลักสูตรอบรมทักษะอำชีพที่
ปัจจุบันรัฐบำลเห็นชอบรำวกว่ำ 12,500 
หลักสูตร นอกจำกนี้  ตั้งแต่ปี 2560 ชำว
สิงคโปร์ทุกคนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำจะมี
ข้อมูลกำรเรียนรู้รำยบุคคลแบบออนไลน์เป็น
ของตัวเอง เพ่ือกำรประเมินลักษณะเฉพำะ
ของบุคคล และช่วยแนะน ำ วำงแผนกำรศึกษำ  
กำรท ำงำน รวมถึงกำรอบรมทักษะและ 

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ที่มำ : http://goodyfeed.com/10-

facts-spores-direction-smart-nation/ 
 

 กำรขับเคลื่อนนโยบำย “Smart Nation” 
ของสิงคโปร์มุ่งเน้นให้เกิดควำมเชื่อมโยง 
(Connectivity) ของทุกภำคส่วนโดยนโยบำย
จำกระดับบริหำรที่ลงมำถึงระดับปฏิบัติมี
ควำมเป็นเอกภำพชัดเจน มีแผนปฏิบัติกำรที่
ระบุหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ มีกำรประเมิน 

ผลงำนเป็นระยะ ๆ  และเป็นที่รับรู้ของสำธำรณชน  
ท ำให้ เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ ำงรวดเร็ ว 
ปัจจุบันแม้ว่ำประเทศสิงคโปร์จะก้ำวข้ำม
ขีดจ ำกัดด้ำนทรัพยำกรกลำยเป็นเมืองน่ำอยู่
อ ำศั ย และดึ งดู ดนั ก ล งทุ นจ ำกทั่ ว โ ลก  
แต่สิงคโปร์ไมไ่ด้หยุดพัฒนำตัวเองแต่อย่ำงใด 
ทั้งยังให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีมำสร้ำงโอกำสให้ประเทศก้ำวหน้ำ
ขึ้นไปอีกขั้น ท ำให้ประเทศแห่งนี้ยังคงเป็น
จุ ด ห มำ ย ห ลั ก ที่ นั ก ล ง ทุ น ต่ ำ ง ช ำ ติ ใ ห้ 
ควำมเชื่อมั่นและพร้อมลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง  
 บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น 

 นโยบำย “Smart Nation” ของสิงคโปร์ 
อำศั ยควำมก้ ำวหน้ ำและศั กยภำพของ
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เทคโนโลยี ไอที และข้อมูลในกำรลงทุนเพ่ือ
สร้ำง Platform ให้คนสิงคโปร์ เชื่อมโยง 
ถึงกัน ไม่ว่ำจะบุคคล สังคม หรือรัฐบำล  
ซึ่งไม่เพียงแค่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันระดับประเทศเท่ำนั้น แต่รวมถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับ องค์กร
ธุรกิจ นอกจำกนี้ รัฐบำลสิงคโปร์ยังได้สร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรต่อยอด
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้แก่ โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ดี 
ควำมพร้อมด้ำนระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 
และแรงงำนที่ มี ศั กยภำพ โดยตั วอย่ ำ ง
โครงกำรที่ รั ฐบำลสิงคโปร์ผลักดันและ
ประสบควำมส ำเร็จ ได้แก่ ศูนย์กำรวิจัย 
Biopolis ในสิงคโปร์ ซึ่งมีจุดเด่นที่สำมำรถดึง
นักวิทยำศำสตร์ชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ
จำกทั่วโลกมำท ำงำนที่นี่ โดยกำรชักชวนและ
เสนอประโยชน์ตำมควำมต้องกำรของนักวิจัย
เป็นหลัก พร้อมทั้งมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

อ่ืน ๆ  ครบครัน อำทิ อินเตอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูง 
ห้องคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลมหำศำล หุ่นยนต์
แบบอัตโนมัติ  ฟิตเนสเซนเตอร์  ร้ ำนค้ำ  
ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ที่อยู่อำศัย และร้ำนอำหำร  
จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำ
รัฐบำลสิงคโปร์มีกำรก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำในเชิงโครงสร้ำงที่ชัดเจน ก้ำวทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง และบูรณำกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและเป็น

รูปธรรมซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำง
ยั่งยืน 

 ส ำหรับประเทศไทย ได้น ำประเด็นด้ำน
เทคโนโลยีและกำรปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก มำก ำหนดทิศทำงและ
แนวนโยบำยกำรพัฒนำประเทศภำยใต้ 
“นโยบำยประเทศไทย 4.0” ซึ่งส ำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 
ได้มีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่ งในกำรพัฒนำ
ภำคอุตสำหกรรมที่สอดรับกับนโยบำยกำร
พัฒนำประเทศข้ำงต้น โดยได้จัดท ำยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) ภำยใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่
อุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญำและ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก” โดยมียุทธศำสตร์
ครอบคลุมทั้งในเรื่องของกำรปฏิรูปอุตสำหกรรม 
กำรปฏิรูปปัจจัยแวดล้อมภำคอุตสำหกรรม
ให้เอ้ืออ ำนวย และกำรเชื่อมโยงอุตสำหกรรม
ไทยเข้ำสู่เศรษฐกิจโลก 

 ทั้งนี้ จำกกรณีศึกษำแนวทำงกำรเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
สิงคโปร์ ผ่ำนนโยบำย Smart Nation จะเห็น
ได้ว่ำเทคโนโลยี  นวัตกรรม และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ใหม่ๆ มำกมำย ไม่ได้เริ่มต้นจำก
แค่ควำมล้ ำสมัยเท่ำนั้น แต่มำจำกควำม
พยำยำมในกำรจะแก้ปัญหำและตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของผู้คน ท ำให้สินค้ำและบริกำร
เหล่ำนั้นกลำยเป็นที่ต้องกำรและครองใจผู้คน
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ได้อย่ำงง่ำยดำย ซึ่งสำมำรถน ำมำสรุปแนวทำง  
ที่จะน ำมำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ของประเทศไทยได้  3 ส่ วนหลัก ได้แก่ 
Creative People, Creative Product และ 
Creative Place ดังนี้ 
 Creative People ให้ควำมส ำคัญกับ 
“กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์” ให้เป็นปัจจัย
ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศไทย ได้แก่  
กำรออกแบบหลักสูตรกำรศึกษำซึ่งเน้นให้
นักเรียนได้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และคิด
วิเครำะห์ พร้อมทั้งส่งเสริมกำรศึกษำสำย
อำชีพเ พ่ือผลิตแรงงำนที่มีคุณภำพและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กรธุรกิจ 
ภำยใตโ้ครงกำรยกระดับฝีมือแรงงำน (Skills 

Upgrading) เพ่ือสนับสนุนก ำลังแรงงำนไทย
ใ ห้ มี คุ ณ ภ ำ พ แ ล ะ เ ป็ น ที่ ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง
ตลำดแรงงำนเช่นเดียวกับชำวสิงคโปร์ 
 Creative Product ให้ควำมส ำคัญ
กับ “คุณภำพกำรผลิต กำรใช้งำน และ
แนวควำมคิด”  สนับสนุนกลยุทธ์ด้ ำน
สิทธิบัตร (Patent Strategy) เน้นกำรใช้
ทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นเครื่องมือในกำร
ขับเคลื่อนกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรม สร้ำง
ควำมโดดเด่นที่เลียนแบบไม่ได้ของผลิตภัณฑ์
ไทย มีหน่วยงำนเบ็ดเสร็จที่ให้ค ำปรึกษำและ
เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ธุรกิจนวัตกรรม 
รวมถึงกำรบ่มเพำะตลอดจนวิเครำะห์ปัญหำ
และควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร SMEs 

เพ่ือให้ SMEs สำมำรถน ำเทคโนโลยีนวัตกรรม 

มำผลิตเป็นชิ้นงำนต้นแบบ (Prototype) 
และน ำไปใช้ในธุรกิจหรือผลิตเชิงพำณิชย์ 
รวมทั้งพัฒนำสินค้ำและบริกำรใหม่ ๆ ให้
ตอบโจทย์วิถีชีวิตของปัจจุบันและอนำคต 
เช่น สังคม Ageing Society  

ที่มำ : http://www.nielsen.com/th/th.html 

 

 Creative Place ให้ควำมส ำคัญกับกำร 
“พัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์และย่ำนนวัตกรรม” 
สร้ำงชุมชนขนำดใหญ่ของนวัตกร รวบรวม
องค์กรและหน่วยงำนที่เป็นองค์ประกอบ
หลักในกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนและพัฒนำ
ทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกบริษัท
และสถำบันวิจัยระดับโลก โดยอำศัยควำม
ได้ เปรียบในด้ำนท ำ เลที่ ตั้ งและพ้ืนที่ ใช้
ประโยชน์ของประเทศไทย เพ่ือให้เกิดกำร
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แลกเปลี่ยนถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี 
ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือต่ำง ๆ  
 อย่ำงไรก็ดี กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศไทยไม่อำจมอง
เฉพำะกำรพัฒนำภำค อุตสำหกรรม แต่ต้อง
เชื่อมโยงกำรใช้นวัตกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์
ให้ เป็นเครื่ องมือในกำรสร้ ำงคุณค่ ำและ
มูลค่ำเพ่ิม (Value Creation) ให้กับสินค้ำ
และบริกำรของไทยในภำคกำรผลิตจริง 
(Real Sector) ตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ 

ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม  
 

 โดยมีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน 
ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และ
สถำบันวิจัยต่ำง ๆ เน้นตำมควำมถนัดและ
จุด เด่นของแต่ละองค์กร และมีภำครัฐ 

ท ำหน้ำที่เป็นผู้สนับสนุน อันจะเป็นกลไก
ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้
เติบโตอย่ำงยั่งยืน 
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ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ : รากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 

สมบูรณ์ มณีรัตนาศักดิ์ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 

 ผู้เขียนได้รับทุนรัฐบาลเพ่ือฝึกอบรม
ระยะสั้น หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลและทักษะการท างานส าหรับ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือไปฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่าง
วันที่ 11 – 17 มีนาคม 2561 โดยเดินทาง
เป็นกลุ่มที่ 3 ได้รับความรู้และประสบการณ์
จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ประเทศ
สิงคโปร์ ดังนี้ 
 1. Smart City การที่ประเทศสิงคโปร์
ประสบความส าเร็จในการเป็น Smart City 
ไม่ ใช่ เ พียงมีแค่ การรวบรวมข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการบริหารทรัพยากร 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่หมายรวมถึง
ข้อมูลจากทุกแหล่ง โดยเฉพาะจากประชาชน 
เพ่ือใช้ในการส ารวจและบริหารระบบทุก
อย่างของเมือง การจัดการจราจรและการ
เดินทาง โรง ไฟฟ้า เครื อข่ ายระบบน้ า 
สิ่งแวดล้อม ระบบข้อมูล โรงเรียน โรงพยาบาล  
ทุกระบบต้องเชื่อมโยงกันหมด ด้วย Information 

and Communication Technology (ICT) 
และ Internet of Things (IOT) ให้เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ติดต่อโดยตรงกับชุมชนและคนใน
เมือง และติดตามได้ตลอดเวลาว่าเกิดอะไร
ขึ้นกับเมือง และเมืองจะพัฒนาไปอย่างไร 
การเป็น Smart City ของประเทศสิงคโปร์ 
เป็นสิ่ งที่ ภาคราชการไทยสามารถถอด
บทเรียนเพ่ือน ามาปรับใช้ได้ โดยต่อไปภาค
ราชการไทยต้องท างานเชิงรุกในการเป็น 

Smart City ของเมือง ต่อไป 

 2. การศึกษาดูงาน The Housing & 

Development Board (HDB) นโยบายที่ให้
ประชาชนสิงคโปร์ทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองเพราะที่อยู่อาศัย ถือเป็นความต้องการ
พ้ืนฐานตาม Maslow’s Hierarchy of Needs  

ที่ภาครัฐต้องตอบสนอง 
 โดยส านักงานพัฒนาการเคหะแห่งชาติ
สิงคโปร์ (The Housing & Development 

Board - HDB) เป็นองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่
หลักในการจัดสรรที่ พักให้กับประชาชน
สิงคโปร์  นอกจากนี้  ยั งท าหน้าที่ ในการ
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วางแผนและพัฒนาเกี่ยวกับแหล่งอาศัย  
เพ่ือตอบสนองความต้องการและให้การ
บ ริ ก า ร ที่ มี คุ ณ ภ า พ ใ ห้ กั บ ป ร ะ ช า ช น  
โดยรัฐบาลให้เงินอุดหนุนประชาชนจาก
ระบบกองทุน (Central Provident Fund – 

CPF)  ซึ่ ง ดู แ ล โดยคณะกรรมการกองทุ น  
( Central Provident Fund Board–CPF 
Board) ในการซื้อบ้านเคหะของรัฐบาลใน
ราคาถูกเพ่ือให้ประชาชนที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง โดยในปี 2553 ที่มีชาวสิงคโปร์พัก
อาศัยอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้คิดเป็นร้อยละ 83  

 หน่วยงานของประเทศไทยที่รับผิดชอบ 

เรื่ องที่ อยู่ อาศัย  คือการ เคหะแห่ งชาติ 
สามารถน ามาแนวคิดเรื่อง HDB ของสิงคโปร์ 
ไปปรั บ ใช้ เ พ่ือ พัฒนาคุณภาพชี วิ ตของ
ประชาชนให้ผู้มีรายได้น้อยของประเทศไทย 
ให้มีโอกาสที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
ต่อไป 

 3.  Water Resources Reservation 

& Reproduction A Sustainable Development 

Strategy สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีทรัพยากร
ทีจ่ ากัด ขาดแคลนแหล่งน้ า แต่ความต้องการ
การใช้น้ าเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจากการ
เ พ่ิมขึ้นของประชากร การกระจายตั ว 

ของเมือง และการพัฒนาอุตสาหกรรม น้ าที่
น ามาผลิตน้ าประปาของสิงคโปร์มีที่มาจาก  
4 แหล่ง คือ จากแหล่งกักเก็บน้ าของแต่ละ
พ้ืนที่ ในสิงคโปร์  จากการน าเข้าน้ าจาก

มาเลเซีย  จากการรี ไซเคิลน้ า  และจาก
กระบวนการการกลั่นน้ าทะเล โดยสัดส่วนใน
ปัจจุบัน สิงคโปร์มีน้ าจากแหล่งน้ าของแต่ละ
พ้ืนที่ในสิงคโปร์ที่มาเข้าโรงงาน NE Water 

Plant เพ่ือน ามาผลิตน้ าประปามีสัดส่วนอยู่ที่ 
40% และวางแผนไว้ให้มีสัดส่วนเป็น 55 % 
ในปี 2060 และมีน้ าจากกระบวนการการ
กลั่นน้ าทะเลสัดส่วนอยู่ที่ 25% และวางแผน
ไว้ให้มีสัดส่วนเป็น 30% ในปี 2060 ทั้งนี้
เพราะสิงคโปร์ต้องการลดการน าเข้าน้ าจาก
มาเลเซียเนื่องจากต้องการพ่ึงตนเองมากขึ้น
และประเด็นเรื่องราคาน้ าน าเข้าจากมาเลเซีย
ที่อาจจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต แนวคิดที่พยายาม
ลดการพึ่งพาต่างประเทศ สามารถน ามาปรับ
ใช้กับภาคราชการไทยได้ โดยอาจเปรียบเทียบ 

เรื่องการพยายามพ่ึงตนเองมากขึ้นในเรื่องน้ า
ของสิงคโปร์ กับเรื่องพลังงานของประเทศไทย 
ที่ ยั ง พ่ึ งพาแหล่ งพลั ง ง านจากประเทศ 

เพ่ือนบ้าน ซึ่ งระยะยาวจะมีผลต่อความ
มั่นคงทางด้านพลั งงานของประเทศได้  
โดยภาครัฐต้องมีแผนระยะยาวในการ
พ่ึงตนเองมากขึ้นทางด้านพลังงาน เพ่ือลด
ความเสี่ยงทางด้านพลังงานของประเทศไทย
ในอนาคต  
 4.  การศึกษาดูงาน Changi General 

Hospital ในประเด็นทางด้าน Smart Healthcare 

โ ด ย  Changi General Hospital ( CGH) 
เป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ดูแลคนในชุมชน 
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ประมาณ 1.4 ล้านคน มีจ านวนเตียงมากกว่า 
1000 เตียง มีกรอบแนวคิดใหม่เรื่องฺ  Beyond 

Healthcare 2020 ประกอบด้วย Beyond 
Hospital to Community Beyond  Quality 

to Value แ ล ะ  Beyond Healthcare to 

Health โดยให้ผู้ป่วยกลับไปพักฟ้ืนและ 

ใช้ชีวิตประจ าวันอย่างปกติทันทีที่เป็นไปได้ 
โดยชุมชนช่วยดูแลตามโมเดล Communities  

of Care มีการใช้ประยุกต์ Robotics และ 

Internet of Things (IOT) ในการพัฒนา
ผลลัพธ์ของการดูแล รักษาสุขภาพของผู้ป่วย 
มี การประสานความร่ วมมื อ โดยสร้ า ง 
Colaboaration Platfrom ของ 3 ส่วน คือ 
End User, Research และ Technology 
โดยศูนย์ Chart (Center for Healthcare 

Assertive Robotics Technology) สร้าง
ความร่วมมือกับบริษัทหรือมหาวิทยาลัยใน
เรื่องการน า R&D (Research and Development) 
ของบริษัทหรือมหาวิทยาลั ย  มาอยู่ ใน
กระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยี  การจัดตั้งคลินิก การร่วมกัน
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และกระบวนการ
ของความจ าเป็นในการดูแลรักษาสุขภาพ
ของผู้ป่ วยชาวสิ งคโปร์  และประชาชน
อาเซียน โดยประเด็นทางด้านสาธารณสุข 
ประเทศไทยสามารถน าแนวคิดของการดูแล
ผู้ป่วยของสิงคโปร์โดยการใช้ เทคโนโลยี  
มาประยุกต์ใช้ได้ 

 5. การศึกษาดูงาน JTC Corporation –
Biopolis โดย Biopolis เป็นโครงการหนึ่ง 
ที่อยู่ใน The Jurong Town Corporation 
(JTC)  portfolio เปิดด าเนินการในปี 2003 

เพ่ือให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิจัย
และพัฒนาทางด้านชีวการแพทย์ระดับโลก 
ดึงดูดนักวิทยาศาสตร์ที่เก่ง มาท างานวิจัย
ด้าน Biomedical ที่สิงคโปร์ เพราะอุตสาหกรรม
ด้าน Biomedical สามารถสร้างความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจให้สิงคโปร์ สร้างงาน ช่วยเรื่อง
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนสิงคโปร์ 2 
แนวคิดเรื่องการดึงนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย 

ที่เก่ง ๆ จากต่างประเทศมาพัฒนางานวิจัย
ของประเทศสามารถน ามาปรับใช้กับภาค
ราชการไทยได้ ในอนาคตงบประมาณด้าน
การวิจัยและพัฒนาของประเทศน่าจะเพ่ิม
สูงขึ้นกว่านี้ สามารถดึงงบประมาณมาใช้ใน
การจ้างผู้ เชี่ยวชาญจากต่างประเทศแบบ
สิงคโปร์ได้ โดยอาจจะต่อยอดจากภารกิจ
ของ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ต่อไป 

 6. Land Transport Authority (LTA)  
เป็นหน่วยงานเดียวที่คุมการขนส่งทั้งหมด 
ได้แก่ ระบบถนน ระบบราง ยานพาหนะ  
รถประจ าทาง แท็กซี่ และ Non-motorized 

transport (NMT) เช่น จักรยาน การเดิน 
เป็นต้น มีหน้าที่  ตั้ งแต่ก าหนดนโยบาย 
วางแผนถนน รถประจ าทาง และเครือข่าย
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ระบบรางเ พ่ือที่ จะบรรลุความต้องการ 

การเดินทางในอนาคต พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางถนนและระบบราง และบริหาร
กา ร จร า จรทา งถนนตลอดจนว า งก ฎ 

การบริการการขนส่งสาธารณะ โดยมีการวาง 
Master Plan ของ Land Transport ทุกๆ 
5 ปี โดยมีเป้าหมายในปี 2030 ให้คนใช้การ
ขนส่งสาธารณะ (Public Transport) ไว้ที่ 
75% จากที่ปัจจุบัน ใช้การขนส่งสาธารณะ
อยู่ที่  67% สิงคโปร์ เริ่มสร้าง MRT สายสี
เขียวสายแรกเมื่อปี 1982 ด้วยเงินลงทุน 
$5,000 ล้าน หลังจากถกเถียงว่าควรสร้าง
หรือไม่ หรือจะใช้ระบบบัสทั้งหมด จนถึง
ปั จจุ บั นครอบคลุ ม ระยะทาง  229 km 

เชื่อมต่อกับรถประจ าทางปรับอากาศที่มี
มากกว่า 1,000 คัน การช าระเงินก็สะดวก
โดยใช้ระบบตั๋วร่วม ขณะที่มีการควบคุมการ
เป็นเจ้าของรถด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมและ
ภาษี เ พ่ิม  เ ช่ น  Additional Registration 

Fee (100 -140-180%) ,Certificate of Entitlement 

(COE)  (20%)  ,Road Tax Road Pricing 

( ERP) , Petrol Tax แ ล ะ  Parking Fee  
เมื่อกลับมามองภาคราชการไทยทางด้าน
ระบบคมนาคม ยังต้องสิ่งที่ควรปรับปรุงอีก
หลายด้าน เรื่องที่ควรจะท าอย่างเร่งด่วนคือ
ระบบตั๋วร่วม ที่ควรท าให้มีผลเป็นจริงโดยเร็ว 
ระบบ BTS MRT BUS และการเดินทางแบบ
อ่ืน ๆ ทุกระบบควรจะช าระเงินได้ด้วยบัตร 

Easy Card ใบเดียว เป็นสิ่งที่ภาคราชการ
ไทยต้องเร่งด าเนินการต่อไป 

 7. Smart Community ประกอบด้วย  
3 ส่วนหลัก คือ 

  - Smart Business ธุรกิจไม่เพียงแต่
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ธุรกิจ
สามารถท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม เพ่ือสร้างโอกาสที่จะเกิดในการ
ลงทุน Smart Business เปลี่ยนจากการมี
ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นระบบ
ตลาด (Marketplaces) เปลี่ยนจากการมี
ระบบการขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน (Logistic 

Supply Chain) เป็นระบบเครือข่าย (Networks) 
และเปลี่ยนระบบจากการใช้เงินสด (Cash) 
เป็นเศรษฐกิจที่ไม่ต้องใช้เงินสด (Cash-less 
Economy) 
  - Smart Government ภาครัฐ
ท างานร่วมมือกันกับภาคธุรกิจ การศึกษา
และภาคสังคม ในการน าพาประชาชนและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือท าให้เกิดขึ้นจริง 
Smart Government เปลี่ยนจากการยอมรับ 

แบบต่อต้าน (Assuming Resistance) เป็น
การยอมรับแบบเชื่อฟัง (Assuming Compliance) 
เปลี่ยนจากการมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับองค์กร 
(Organizational Constraints) เป็นประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centricity) เปลี่ยน
จากการพัฒนา (Developing)  เป็นการ
ร่ ว มกั นหาวิ ธี การแก้ปัญหา (Co-Creating 
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Solutions) และเปลี่ ยนจากการจัดหาให้ 
(Providing) เป็นการร่วมกันส่งต่อการบริการ 
(Co-Delivering Services) 
  - Smart Citizens ก า ร มี ส่ ว น
ร่วมของภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนจะท า
ให้  Smart Community ประสบความส าเร็จ 
Smart Citizens เปลี่ยนจากแต่ละบุคคล 
(Individuals) เป็น การสนับสนุนจากชุมชน
เพ่ือที่จะท าให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น 
(Community Contributing to enhancing 

our quality of life) เปลี่ยนจากการเตรียมตัว 
ส าหรับอนาคต (Preparing for the Future)  
เป็น พร้อมแล้ วส าหรับอนาคต  (Being 

Future-Ready)  เ ปลี่ ยนจากการ พัฒนา 
(Developing) เป็น การร่วมกันหาวิธีการ
แก้ปัญหา (Co-Creating Solutions) และ
เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากการท าธุรกรรมธนาคาร
แบบเดิ ม (Traditional Transactions)  เป็ น
ธนาคารบนมือถือที่ท าธุรกรรมได้ตลอดเวลา 
(Time-Banking) 
 แนวคิดเรื่องการให้ความส าคัญกับคน
ในชุมชนของสิงคโปร์ (Smart Community) 
สามารถน ามาปรับใช้กับประเทศไทยใน
อนาคตต่อไป 

 Collaborative Competency & Innovative 

Thinking : Sustainable Urban Planing 

and Development การวางผั ง เมือง ใน
สิงคโปร์ มีหน่วยงาน Urban Redevelopment 

Authority (URA) เป็นหน่วยงานพ้ืนฐานทึ่
รับผิดชอบส าหรับการบริหารแผนปฏิบัติการ
โดยใช้กฎหมายที่สนับสนุน วางระเบียบ
กระบวนการวางผังเมืองและการมีระบบ
ควบคุมการพัฒนา โดยการวางผังเมืองของ
สิงคโปร์ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ      
 1. Concept Plan เป็นแผน 10 ปี  
ที่วางกลยุทธ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนการ
ขนส่ งที่ ก าหนดทิศทางการ พัฒนาของ
สิงคโปร์ในอีก 40 ถึง 50 ปี ข้างหน้า 
 2. Master Plan เป็นแผน 5 ปี ที่วาง
กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนการ
ขนส่งที่ก าหนดการพัฒนาของสิงคโปร์ระยะ
กลางในอีก 10 ถึง 15 ปี ข้างหน้า 
 3. Land Sale and Development 

Control เครื่องมือหลักของการน า Master 

Plan ไปใช้  คือระบบควบคุมการพัฒนา  
เมื่อมีการอนุญาตในระบบ ภาครัฐจะติดตาม
อย่างใกล้ชิดเรื่องการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งหมดของ
สิงคโปร์ 
 สิงคโปร์ให้ความส าคัญอย่างมากใน
การวางแผนการพัฒนาเมือง เป็นสิ่งที่ประเทศไทย 
ยังขาดอย่างมาก เพราะการเติบโตของเมือง
โดยเฉพาะเมืองหลวง กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา
เป็นการเติบโตแบบไร้ทิศทาง ในอนาคต
จ าเป็นต้องมีการวางแผนในการพัฒนาเมือง 
โดยเฉพาะแผนระยะปานกลาง และระยะยาว 
ที่ชัดเจน ต่อไป 
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 ข้ อ เ สน อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ปล ง ต่ อ 

ภาคราชการของประเทศไทย 

 ข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ ผู้เขียนเห็นว่าการที่สิงคโปร์
พัฒนาประเทศจนมีความมั่งคั่งจนถึงทุกวันนี้
ได้และไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาให้ดียิ่ ง  ๆ  
ขึ้ น ไป  ส่ วนหนึ่ งที่ ส าคัญมากคื อ การมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สิ่ ง เหล่านี้
เกิดขึ้นเองไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังผ่าน
ระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง ประเทศไทยต้อง
หันมามองตนเองถึงปัญหาของการศึกษาของ
ชาติว่าท าไมคนของเราเมื่อผ่านกระบวนการ
จัดการศึกษาของประเทศแล้ว ยังมีปัญหา
เรื่องคุณภาพในภาพรวมอยู่  ผู้เขียนเห็นว่า
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ ที่ฝึกให้เป็นคน
ที่มีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ เห็นแก่
ส่วนรวม และการพัฒนาตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  
เป็นค่านิยมที่ดีที่สามารถน ามาปลูกฝังให้กับ
เด็กไทยผ่านระบบการศึกษาของไทยได้ตั้งแต่
เด็ก ๆ ระบบการคัดเลือกครขูองประเทศต้อง
ไดค้นเก่ง ๆ มาเป็นครู ครูที่เก่งมาช่วยจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้าง
เด็กไทยที่มีคุณภาพผ่านระบบโรงเรียน  
โตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป  
รัฐต้องมีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับครู  
ให้ครูอยู่ได้และมีเกียรติเพราะภารกิจการ
สร้างคนเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก 

 ข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียน
การสอนโดยให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
หลักในการจัดการเรียนการสอน แนวคิด
เรื่อง Think Big, Start Small, and Act 

Fast สามารถน ามาปรับใช้ได้ Think Big คือ
ตั้งเป้าให้ประเทศไทยใช้ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด ทุกระดับ Start 

Small เ ริ่ มต้นจากการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาก่อน Act Fast เริ่มต้นกับ
มหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่มีความพร้อม
ก่อนทันท ีเพราะการที่คนสิงคโปร์สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ดี ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบ 

อย่างมากในการติดต่อธุรกิจหรือประสานงานกับ
ต่างประเทศ 

 ข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูประบบทุน
ทั้งระบบ การที่ประเทศไทยมีระบบทุนจาก
หลายหน่วยงานได้แก่ ทุนกระทรวง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทุน ก.พ. ทุน สกอ. ฯลฯ  
เห็นควรให้รวมระบบทุนทุกหน่วยงานมาอยู่
ที่  ก .พ.  หน่วยงานเดียว  เ พ่ือความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ และผู้เขียนเห็นว่าการที่
เรามีทุนให้กับนักเรียนที่เรียนเก่งไปเรียนต่อ
ต่างประเทศในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับมัธยม
ปลายถึงระดับปริญญาเอก เป็นสิ่งที่ดีที่เริ่ม
จากการสร้างคน พัฒนาคนก่อน แต่บางครั้ง
สาขาที่เราให้นักเรียนทุนไปเรียน เป็นการ
วางแผนล่วงหน้าว่าอีก 5 -10 ปีข้างหน้าว่า
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ตอนจบกลับมาจะได้มาท าวิจัยทางด้านนั้น 
สาขานั้น แต่เพราะโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก 
สาขาที่ อยากให้นั ก เรี ยนทุนมาท าวิ จั ย 

ภายหลังจากส าเร็จการศึกษามาแล้ว อาจจะ
ไม่ใช่สาขาที่ตอบโจทย์แล้วก็ได้ ดังนั้นโมเดล
ของ Biopolis ของสิงคโปร์ สามารถน ามา
ปรับใช้กับประเทศไทยได้  โดยอาจแบ่ง
เงินทุนบางส่วนมาจ้ างผู้ เชี่ ยวชาญจาก
ต่างประเทศมาร่วมทีมกันกับนักวิจัยประเทศไทย
เพ่ือพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์ของประเทศ 
เพ่ือไม่ให้เป็นงานวิจัยที่ขึ้นหิ้ง ไม่สามารถ
น ามาปรับใช้กับอุตสาหกรรมของประเทศ 

ได้จริง การจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
มาร่วมทีมกันกับนักวิจัยประเทศไทย นักวิจัย
ของประเทศก็สามารถเก็บเก่ียวประสบการณ์
จากผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ ข้อเสนอนี้อาจ
ต้องไปออกกฎเกณฑ์ เรื่ องค่ าตอบแทนของ
ผู้ เชี่ ยวชาญต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ซึ่ ง ต้ อ ง เ ป็ น
ค่าตอบแทนที่จูงใจพอสมควร  
 ข้อเสนอเกี่ยวกับการสร้างระบบกลาง
ของข้อมูลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงได้เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายได้ถูกต้องและเหมาะสม 
เนื่องจากภาคราชการไทยบางส่วนยังมีการ
ท างานแบบแยกส่วน ขาดการประสานความ
ร่วมมือกัน โดยเฉพาะเรื่องการแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน เมื่อข้อมูลไม่ครบถ้วน 
การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจของ

ผู้บริหารก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ 
หน่วยงานที่มีเกี่ยวข้องกันต้องมีการบูรณา
การความร่วมมือ และข้อมูลระหว่างกัน เช่น 
หน่วยงานด้านภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร  
กรมศุลกากร กรมสรรพาสามิต หรือหน่วยงาน 

ด้ านการวางแผนการ พัฒนาเมืองและ 

การขนส่ง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
การเคหะแห่งชาติ หรือ การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพราะเมื่อ
ข้อมูลที่ได้มีการตรวจทานระหว่างหน่วยงาน
แล้ วว่ า  ครบถ้วน ถูกต้อง  การก าหนด
นโยบายหรือการตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาให้
ประชาชนก็จะถูกต้องและรวดเร็วกว่าที่
เป็นอยู่  สามารถน าแนวคิดแบบสิงคโปร์ที่
ประชาชนมองหน่วยงานภาครัฐเหมือนเป็น
หน่วยงานเดียว (One Government) ไม่ได้
มองแบบแยกส่วนว่ าเป็นกรมไหน เมื่ อ
ประชาชนมีปัญหา เขาร้องเรียนผ่าน APP 
เขาก็คาดหวังที่จะเห็นการแก้ปัญหาอย่าง
รวดเร็ว ต่อไปภาคราชการไทยก็จ าเป็นต้อง
ตอบสนองการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วแบบ
สิงคโปร์ โดยสามารถร้องเรียนการท างาน
ของภาคราชการไทยผ่าน APP ได้ และอาจจะใช้ 
Information and Communication Technology 

( ICT) และBig Data ช่วยในการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกันของภาคราชการไทย  
เมื่ อข้อมูลพร้อม การตัดสินใจและการ
แก้ปัญหาของประชาชนก็จะเป็นไปอย่าง

140 



รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล
ของภาคราชการที่ส าคัญทุกอย่างลงใน
เว็บไซต์ โดยยกเว้นข้อมูลด้านความมั่นคง 
ประชาชนทุกคนสามารถ เข้ าถึ งข้อมู ล
ดังกล่าวได้ ท าให้เกิดความโปร่งใสในภาค
ราชการมากยิ่งข้ึน ต่อไป 

 เอกสารอ้างอิง 
 นโยบายด้านการเคหะของประเทศ
สิงคโปร์ สืบค้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 

จาก 
http://www.thaiembassy.sg/announce

ments/เรื่องน่าอ่านเกี่ยวกับประเทศ
สิงคโปร์ 
 Agency for Science, Technology 

and Research (A*STAR)  
สืบค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561                               
จาก https://www.a-star.edu.sg/News-

and-Events/News/Press-

Releases/ID/1893 
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SEPO Beyond Service การบริการของ สคร. ที่มากกว่าการให้บริการ 
 

เสาวภา บุญเอี่ยม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ได้จัดฝึกอบรม
ระยะสั้น หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลและทักษะกำรท ำงำนส ำหรับ
ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ ในระหว่ำง
วันที่ 11 – 17 มีนำคม 2561 ภำยใต้หัวข้อย่อย 
“ควำมยั่งยืน (Sustainability)” ในบทควำมนี้จะ
กล่ำวถึงควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำก
กำรเข้ ำร่ วมฝึกอบรมหลักสู ตรดั งกล่ ำว 

ที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนำระบบ
กำรท ำงำนและกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) 
กระทรวงกำรคลัง ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
มีควำมทันสมัย เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยและ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
มำกยิ่งขึ้น 

 ปัจจุบันแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ให้ ค ว ำมส ำ คั ญ กั บก ำ ร พัฒนำที่ ยั่ ง ยื น 
(Sustainable Development Goals : SDGs) 
รวมทั้ งกำรขับเคลื่ อนประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรมี

ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนทั้งหน่วยงำนของรัฐ 
เอกชน และประชำชน ประกอบกับ สคร. 
เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่มีภำรกิจในกำร
บริหำรและพัฒนำรัฐวิสำหกิจและหลักทรัพย์
ของรัฐ พร้อมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ ดังนั้น  
กำรให้บริกำรของ สคร. มีควำมเกี่ยวข้องกับ
ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ เอกชน รวมถึง
ประชำชน จ ำนวนมำก จึงขอน ำเสนอแนวคิด
ในกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับ
จำกกำรฝึกอบรมมำประยุกต์ ใช้ ในกำร
ให้บริกำรของ สคร. ดังนี้ 
 ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำก
กำรฝึกอบรม 

 แนวทำงกำรพัฒนำประเทศสิงคโปร์
ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์พัฒนำประเทศภำยใต้
แนวคิด “Smart Nation” ด้วยกลยุทธ์ “Think 

Big, Start Small, and Act fast”เพ่ือให้เกิด
ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร ไ ด้ จ ริ ง ใ น ท ำ ง ป ฏิ บั ติ  
ซึ่งประเทศสิงคโปร์ให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงผัง
เมืองเป็นสิ่งส ำคัญ ซึ่งเป็นกำรวำงทิศทำง 
กำรพัฒนำเมืองในระยะยำวเพ่ือให้เมืองเกิด
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ควำมยั่งยืน โดย Smart Nation เริ่มต้นจำกกำร
พัฒนำชุมชนให้เป็น Smart Community และ
พัฒนำขนำดของชุมชนให้ ใหญ่ขึ้ น เป็น 
Smart Nation ตำมล ำดับ ซึ่ งกำรพัฒนำ
ดังกล่ำวประกอบด้วยองค์ประกอบส ำคัญ 3 
ส่วนได้แก่ 1) Smart Government 2) Smart 
Business และ 3) Smart Citizen ซ่ึงภำครัฐ 
เอกชน และประชำชน มีส่วนร่วมส ำคัญใน
กำรด ำเนินกำรและผลักดันให้ประเทศเกิด
กำรพัฒนำและให้เป็นไปตำมแผนด ำเนินกำร
ที่ได้วำงไว้  

 

 

 

  

 องค์ประกอบของกำรเป็น Smart Nation 

 ควำมร่วมมือของหน่วยงำนภำครัฐ 

 รัฐบำลสิงคโปร์สร้ำงแนวคิดให้กับเจ้ำหนำ้ที่
ของหน่วยงำนรัฐว่ำ แม้ว่ำจะมีกำรแบ่งอ ำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบออกเป็นหลำยฝ่ำย  
แต่ยั งถือ เป็นรั ฐบำลแห่ ง เดี ยวกัน (One 
government) มีหน้ำที่รับใช้ประชำชนเช่นเดียวกัน 

และมีเป้ำหมำยว่ำ ประชำชนจะได้รับบริกำร 
และควำมช่วยเหลือ จำกภำครัฐได้อย่ำงรวดเร็ว 
ดั งนั้ น กำรท ำงำน ร่ วมกั นของภำครั ฐ 
ถือเป็นสิ่งส ำคัญในกำรให้บริกำรประชำชน  
ซึ่งส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำประเทศในทิศทำง
เดียวกัน และสำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำ
ประเทศได้อย่ำงคล่องตัว 

 เครื่องมือสนับสนุนกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนของรัฐ 

 ปัจจุบันรัฐบำลสิงคโปร์มีแนวคิดใน
กำรน ำ  Mobile Application มำ ใช้ เป็ น
เครื่องมือสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวก
ต่อกำรให้บริกำรแก่ประชำชน เนื่องจำก
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี ประชำชนพกพำ
โทรศัพท์มือถือในรูปแบบ Smartphone  
เป็นส่วนใหญ่และมีกำรใช้งำนมำกกว่ำ 8 
ชั่ ว โมงต่ อวั น โดยรั ฐบำลสิ งคโปร์ เชื่ อว่ ำ 
ควำมสำมำรถทำงด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) 
ของผู้สูงอำยุไม่ได้เป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำ
ดังกล่ำว เนื่องจำกผู้สูงอำยุมีเวลำว่ำงเพียงพอต่อ
กำรศึกษำกำรใช้งำนต่ำง ๆ ดังนั้น รัฐบำล
สิ งค โปร์ เ ห็ นว่ ำ  ก ำร เข้ ำถึ ง ข้ อมู ลกำ ร
ให้บริกำรต่ำง ๆ ผ่ำน Mobile Application  
จะสำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลกับกลุ่มเป้ำหมำยได้
โดยตรง และด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว จึง
สำมำรถท ำให้เกิดกำรรับ – ส่งข้อมูลเพ่ือน ำไปสู่
กำรให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
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ประชำชนไดอ้ย่ำงแท้จริง เนื่องจำก Application 
ดังกล่ำวมีกำรเก็บข้อมูลส่วนตัว พฤติกรรม
ต่ำง ๆ ของผู้ใช้งำน ท ำให้เกิดเป็นฐำนข้อมูล
ที่ส ำคัญ (Big Data) โดยสำมำรถน ำข้อมูล
ดังกล่ำวไปวิเครำะห์เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำ
เมืองด้ำนอ่ืน ๆ  ได้ นอกจำกนี้ ฐำนข้อมูลดังกล่ำว
สำมำรถช่วยลดระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรส ำรวจควำมต้องกำรประชำชน 

ที่อำจเกิดควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรตอบ
แบบสอบถำมได้อีกด้วย  
 กำรประยุกต์ควำมรู้และประสบกำรณ์
ในงำนของ สคร. 
 หลักกำรและเหตุผล 

 สคร. หรือ SEPO (State Enterprise 

Policy Office) ภำยใต้สังกัดกระทรวงกำรคลัง 
มีวิสัยทัศน์คือ "เป็นเสำหลักด้ำนรัฐวิสำหกิจ 
หลักทรัพย์ของรัฐ และกำรร่วมลงทุนระหว่ำง
ภำครัฐและเอกชน เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”  
โดยปัจจุบันกำรร่วมลงทุนระหว่ำงภำครัฐ
และเอกชน (Public Private Partnership : 
PPP) ต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
กำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ 
พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556)  
ซึ่งเป็นกฎหมำยที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรในกำรมอบหมำยให้เอกชนเข้ำมำร่วม
ลงทุนในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ
บริกำรสำธำรณะของประเทศ โดยมุ่งหวังให้
เกิดกำรให้บริกำรที่ เป็นประโยชน์และมี

ประสิทธิภำพกับประชำชน นอกจำกนี้  
กำรลงทุนในรูปแบบ PPP ช่วยลดงบประมำณ 

ของภำครัฐที่สำมำรถน ำไปลงทุนในโครงกำร
อ่ืน ๆ แทนได้ และท ำให้ทรัพยำกรของรัฐ 

ทั้ งบุคลำกร ทรัพย์ สิ น และงบประมำณ  
เกิดกำรใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศ ซึ่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
ก ำหนดให้กระทรวงกำรคลังเป็นผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย และ สคร. เป็นผู้รับผิดชอบ
และด ำเนินกำรในส่วนต่ำง ๆ  
 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ
บริกำรสำธำรณะในรูปแบบ PPP มีควำม
เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน รวมถึง
ประชำชน โดยที่ผ่ำนมำมีข้อซักถำมหำรือทั้ง
ทำงหนังสือรำชกำร โทรศัพท์ และขอเข้ำพบ
หำรือ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ  
ปี 2556 จ ำนวนมำก ประกอบกับทรัพยำกร
บุคลำกร เวลำ และอุปกรณ์ส ำนักงำนมีอยู่
อย่ำงจ ำกัด ท ำให้กำรให้บริกำรของ สคร.  
ท ำได้อย่ำงไม่เต็มประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 
ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในควำมรับผิดชอบ 

ของ สคร. มีประสิทธิภำพสูงสุด และสำมำรถ
ขับเคลื่อนโครงกำรลงทุนต่ำง ๆ ให้เกิดขึ้น
อย่ำงเป็นรูปธรรม จึงมีแนวคิดในกำรจัดท ำ 
“SEPO Beyond Service กำรบริกำรของ 
สคร. ที่มำกกว่ำกำรให้บริกำร” ซึ่งเป็นเครื่องมือ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ข้อมูลและ
ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องและ
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ป ร ะ ช ำ ช น ผ่ ำ น  Mobile Application  
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำรคิดกรอบกำรพัฒนำ
อย่ำงกว้ำง (Think Big) ตำมแนวทำงกำร
พัฒนำของประเทศสิงคโปร์ โดยริเริ่มน ำร่อง
จำกจุดเล็ก ๆ (Start Small) ในด้ำน PPP ก่อน  
และ พัฒนำต่ อย อด ในด้ ำ นก ำ กั บดู แ ล
รัฐวิสำหกิจและด้ำนหลักทรัพย์ของรัฐต่อไป 
อย่ำงไรก็ตำม แนวคิดดังกล่ำวเป็นกำรน ำ
เครื่องมือต่ำง ๆ  ที่มีอยู่ในปัจจุบันมำประยุกต์ใช้  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยประหยัด
ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำรนวัตกรรม
ดังกล่ำวให้เกิดขึ้นจริงในทำงปฏิบัติ (Act 
Fast) โดยสำมำรถพัฒนำต่อยอดให้เกิดกำร
ให้บริกำรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรจำก
ผู้รับบริกำรได้มำกข้ึนผ่ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรใช้งำนที่ผ่ำนมำ 
 SEPO Beyond Service คืออะไร 

 SEPO Beyond Service เป็นเครื่องมือ
อ ำ น ว ยคว ำมสะดว ก ในกำ ร ให้ ข้ อ มู ล 

และค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำม 
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ให้กับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมคล่องตัวใน
กำรด ำเนินโครงกำร รวมถึงเอกชนและ
ประชำชนที่สนใจสำมำรถติดตำมกำรด ำเนิน
โครงกำรร่วมลงทุนได้อย่ำงใกล้ชิด โดย SEPO 

Beyond Service ประกอบด้วยระบบย่อย  
3 ระบบเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้กับ
ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 PPP Solution (พร้อมใช้งำน) เป็นเครื่องมือ
พ้ืนฐำนในกำรสนับสนุนให้หน่วยงำนต่ำง ๆ 
สำมำรถด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 
ปี 2556 ได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุม
ทุกควำมต้องกำร ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนกำรให้ควำมรู้ ส่วนกำรทดสอบ
โครงกำร และส่วนกำรสนับสนุนข้อมูลพ้ืนฐำน
เพ่ิมเติม ซึ่งจะช่วยลดปัญหำและอุปสรรค
พ้ืนฐำนในกำรด ำเนินโครงกำร PPP  

 PPP Advisory (พร้อมใช้งำน) เป็น
เครื่องมือสนับสนุนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เชิงลึก ที่จะช่วยเติมเต็มข้อจ ำกัดพ้ืนฐำน  
โดยกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ เชิงลึกและ
บุคลำกรจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่
ทุกเวลำ ให้มีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนและถูกต้อง
ยิ่งขึ้นผ่ำนกำรน ำเสนอและตอบข้อซักถำม 

ผ่ำน Video Conference ด้วย ระบบปฏิบัติกำร 
ที่ไมเ่สียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ   
 PPP Tracking (อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ) 
เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมเผยแพร่ควำม
คื บห น้ ำ ใ น ก ำ รด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร  PPP  
โดยหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรจะรำยงำน
สถำนะโครงกำรผ่ำนระบบออนไลน์ที่มีควำม
ปลอดภัย  และสำมำรถเผยแพร่ข้ อมูล
ดั งกล่ ำวต่อหน่ วยงำนที่ เ กี่ ยวข้อ ง และ
สำธำรณชนได้ถูกต้องและรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 
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 ทั้งนี้ SEPO Beyond Service มีกระบวน 
กำรเชื่ อมต่อกำรท ำงำนของระบบย่อย  
3 ส่วนดังนี้ 

 อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันระบบย่อยทั้ง 3 
ส่วนมีแหล่งกำรเข้ำถึงเฉพำะของแต่ละระบบ 
ดังนั้น เห็นควรพัฒนำต่อยอด SEPO Beyond 
Service ให้มีกำรเข้ำถึงกำรใช้งำนที่รวมศูนย์
ผ่ำน Mobile Application เพ่ือให้ผู้ใช้งำน
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและรับบริกำรได้ในจุดเดียว 
(One Stop Service)  โดยกำรลงทะเบี ยน 

เข้ ำ ใช้ งำน Application ดั งกล่ำว ไม่ เสีย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำร และจำกกำร
ลงทะเบียนใช้งำนดังกล่ำว สคร. ยังสำมำรถ
เก็บข้อมูลผู้ ใช้งำนได้ อีกด้วย นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องสำมำรถด ำเนิน
ภำรกิจของตนเองบนฐำนข้อมูลเดียวกันได้
อย่ำงคล่องตัวมำกยิ่งขึ้น โดยข้อมูลดังกล่ำว

สำมำรถน ำมำใช้วิเครำะห์และพัฒนำ SEPO 
Beyond Service ต่อยอดในด้ำน PPP รวมถึง 
น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ Application 

ด้ำนรัฐวิสำหกิจและด้ำนหลักทรัพย์ของรัฐที่
เป็นภำรกิจของ สคร. ได้ เพ่ือให้กำรบริกำร
ของ สคร. สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร 
ของผู้ใช้งำนให้ได้รับบริกำรที่มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว และได้รับค ำปรึกษำที่มีควำมชัดเจน 
สำมำรถน ำไปด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปได้อย่ำงคล่องตัว เพ่ือให้เกิดโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะเพ่ือให้บริกำร
แก่ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น 

 บทสรุป 

 SEPO Beyond Service เป็นเครื่องมือ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ข้อมูลและ
ค ำปรึกษำ เกี่ยวกับภำรกิจงำนที่เกี่ยวข้องกับ 
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สคร. ได้ แก่  กำรก ำกับดูแลรั ฐวิ สำหกิจ  
กำรพัฒนำหลักทรัพย์ของรัฐ และ PPP โดย
เบื้องต้น SEPO Beyond Service จะพัฒนำ
จำกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ PPP เป็นโครงกำรน ำ
ร่องก่อน ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อย 3 ระบบ 
ได้แก่ 1) PPP Solution 2) PPP Advisory 
แ ล ะ 3 )  PPP Tracking โ ด ย น ำ  Mobile 
Application ที่ รั ฐ บ ำ ล สิ ง ค โ ป ร์ ใ ช้ เ ป็ น
เครื่องมือสนับสนุนในกำรพัฒนำประเทศ  
มำประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในกำรรวมศูนย์
ก ำ ร ให้ บ ริ ก ำ ร ข อ ง  สค ร .  (One Stop 
Service) เ พ่ือให้กำรด ำเนินงำนในควำม
รับผิดชอบของ สคร. มีประสิทธิภำพสูงสุด 
และสำมำรถขับเคลื่อนให้โครงกำรโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะเกิดขึ้นอย่ำง
เป็นรูปธรรมและเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินโครงกำร 
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รายงานผลการเรียนรู้และข้อเสนอการประยุกต์ใช้ในระบบราชการไทย :   
การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใชใ้นการบริหารเงินคงคลัง                                         

 

อังศุพร  สุยังกุล   
                                                                 เศรษฐกรปฏิบัติการ   

                                                            ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 

 ผลการเรียนรู้จากการฝึกอบรม ณ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์                
 ในการก าหนดนโยบายด้านการบริการ
สาธารณะ รัฐบาลสิงคโปร์จะใช้ข้อมูลประชากร 
และข้อมูลการใช้บริการสาธารณะของ
ประชาชนมาวิ เคราะห์  (Data Analytics) 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบขนส่งมวลชน การสาธารณสุขและท่ีอยู่
อาศัย เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนและ
เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ 
ประชาชนประมาณร้อยละ 80 ของประเทศ
อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่รัฐบาลให้เช่าแบบ
ระยะยาว (Public Housing) โดยในแต่ละ
พ้ืนที่ รัฐจะวางแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 
ทางรางและบริการด้านสาธารณสุขได้โดยสะดวก 
ซึ่งนอกเหนือจากการวางแผนเพ่ือตอบสนอง

ต่อความต้องการของประชาชนในปัจจุบันแล้ว 
นโยบายจะต้องวางรากฐานไปในอนาคต 

เพ่ือรองรับการเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืนด้วย 
ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีความครอบคลุม 
เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้
บริการของประชาชนผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
และเครื่องมือสื่อสาร รวมถึงการแปลงข้อมูล
ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สามารถน าไปใช้วิเคราะห์
และก าหนดนโยบายได ้โดยข้อมูลที่รัฐจัดเก็บ
เหล่านี้ส่วนใหญ่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เพ่ือใหภ้าคเอกชนที่สนใจสามารถน าข้อมูลไป
ใช้ พัฒนา Application ในเชิงพาณิชย์ ได้  
ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม    
 ในส่วนของรัฐบาลสิงคโปร์เองมีการ
จัดท า Application ของภาครัฐแบบองค์รวม 
กล่าวคือ ประชาชนสามารถส่งเรื่องร้องเรียน
หรือแจ้งปัญหาต่อหน่วยงานภาครัฐผ่าน 
Application ซึ่ งจะเป็นศูนย์กลางในการส่งต่อ  
เรื่ องให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ งหมด  
ผู้ร้องเรียนสามารถส่งภาพถ่ายประกอบเพ่ือให้
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ผู้ดูแล Application ใช้ในการพิจารณาหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในบางกรณี
อาจมีหลายหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
การน า Application มาใช้ท าให้ภาครัฐสามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถสื่อสารกับประชาชนได้ 
โดยสะดวก ช่องทาง Application เป็นช่องทาง 
ที่เป็นที่นิยมเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ทผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือได้ ทั้งนี้ การที่ภาครัฐมีการ
สื่อสารกับประชาชนอย่างสม่ าเสมอจะช่วย
สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาครัฐ 
ซึ่งจะส่งเสริมให้การด าเนินนโยบายของ
ภาครัฐเป็นไปไดด้้วยดี 
 ส าหรับการก าหนดนโยบายและการ
เริ่มต้นด าเนินโครงการใหม่ ๆ โดยการใช้
เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการให้บริการนั้น 
รัฐบาลจะทดลองโครงการแบบน าร่อง (Pilot)  
ก่ อ น  ซึ่ ง มี ข้ อ ดี คื อ ท า ใ ห้ ส า ม า ร ถ เ ริ่ ม
ด าเนินการได้รวดเร็วและใช้เพ่ือประเมิน
ความส าเร็จของโครงการ รวมทั้งพิจารณา
ส่วนที่จะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 
หากโครงการประสบความส าเร็จจึ งจะ
น าไปใช้ในวงกว้างต่อไป อย่างไรก็ดี การน า
เทคโนโลยีมาใช้นั้นจะต้องท าเพ่ือประโยชน์
ของผู้ใช้บริการหรือประชาชนเป็นหลักจึงจะ
เกิดคุณค่ า  (Value) และผลักดันให้ เกิด
นวัตกรรม  

 ข้อเสนอการประยุกต์ใช้กับระบบ
ราชการไทยการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใชใ้นการบริหารเงินคงคลัง                                     
 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 
กระทรวงการคลัง ท าหน้าที่กู้เงินเพ่ือชดเชย
การขาดดุลงบประมาณและบริหารเงินคงคลัง 
ในแต่ละช่วงเวลาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
โดยเงินคงคลังคือเงินสดที่รัฐบาลถือครองอยู่ 
ซึ่งมาจากหลายส่วน ได้แก่ ภาษีที่รัฐจัดเก็บ 
รายได้จากรัฐพาณิชย์ เงินฝากของส่วนราชการ 
และ เ งิ นกู้  (ทั้ ง เ พ่ื อชด เชยการขาดดุ ล
งบประมาณและบริหารเงินคงคลัง) ปัจจุบัน
การบริหารเงินคงคลังเป็นการด าเนินการร่วมกัน 
ของหน่วยงานในกระทรวงการคลั ง ได้แก่ 
สบน. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และ
กรมบัญชีกลาง (บก.) โดย สศค. เป็นผู้ประมาณ 

การรายรับรวมของรัฐบาลที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ 
ขณะที่  บก. เป็นผู้รวบรวมประมาณการ
เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น รายเดือน เป็นต้น 

 รายรับหลักของรัฐบาลมาจากการ
จัดเก็บภาษีรายได้ของบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล ซึ่งตามปกติจะมีช่วงเวลาจัดเก็บที่
แน่นอนในแต่ละปี ช่วงเวลาของปีที่มีรายรับ
จากภาษีเข้ามาในเงินคงคลังสูงที่สุด ได้แก่ 
เดือนมิถุนายนและกันยายน และเป็นช่วงเวลาที ่
เงินคงคลังอยู่ในระดับสูง ขณะที่เงินคงคลัง
อีกส่วนหนึ่งมาจากการกู้เงินเพ่ือเสริมสภาพคล่อง 
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ของรัฐบาลในช่วงเวลาที่รายรับที่จัดเก็บเข้ามา
อาจไม่เพียงพอต่อรายจ่าย โดยมีการทยอย 

กู้เงินผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณตลอดทั้งปี
เพ่ือให้อุปทานของพันธบัตรมีความสม่ าเสมอ 
ส าหรับกรณีที่รัฐกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ระยะสั้นจะกู้เงินโดยการออกตั๋วเงินคลังอายุ 
1 เดือน เป็นหลัก เพ่ือรักษาระดับเงินคงคลัง
ให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ 
การตัดสินใจรับผลการประมูลพันธบัตรหรือตั๋ว
เงินคลังในแต่ละครั้ง สบน. จะพิจารณาสถานะ 
เงินคงคลังประกอบด้วย หากต้นทุนการกู้เงิน
ที่สถาบันการเงินเสนอสูงจนเกินไปในขณะที่
เงินคงคลังยังมีเพียงพอต่อการใช้จ่าย รัฐบาล
อาจชะลอการกู้เงินบางส่วนออกไปโดยพิจารณา 
รับผลประมูลเฉพาะส่วนที่ เห็นว่ามีต้นทุน
เหมาะสม ในส่วนที่ เป็นการจัดเก็บภาษี 
โดยกรมที่ท าหน้าที่จัดเก็บรายได้  ได้แก ่
กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต  
มีการจัดเก็บภาษีจากหลายส่วนงาน รวมถึง
ส่วนภูมิภาคด้วยท าให้การจัดเก็บยังไม่มี 
การรายงานข้อมูลเป็นรายวัน 

 ในด้านรายจ่าย รัฐบาลมีการใช้ระบบ
การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ GFMIS ซึ่งเป็นระบบ
ที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ของภาครัฐ เพ่ือจัดท าประมาณการเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณทั้งหมด โดยมีกรมบัญชีกลางเป็น
ผู้อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณและติดตาม
การเบิกจ่ายของหน่วยงาน การคาดการณ์
ช่วงเวลาการเบิกจ่ายอาจท า ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตโดยเฉพาะส่วนที่เป็น
รายจ่ายประจ า อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เป็น
งบประมาณส าหรับการลงทุนหรืองบกลางนั้น  
อาจไม่สามารถคาดการณ์ได้และขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมในการด าเนินโครงการเป็นหลัก 
ในส่วนดังกล่าวจะต้องมีการรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานจ านวนมาก หากหน่วยงานไม่ได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่นานเพียงพอ
ต่ อการ เตรี ยมการและมี ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณจ านวนเงินสูง อาจกระทบต่อ
สถานะเงินคงคลังได้                 
 เงินคงคลังเป็นเงินสดที่รัฐบาลมีอยู่  
ซึ่งเป็นผลจากกระแสเงินรับ-จ่ายของรัฐบาล
ในช่วงเวลานั้น โดยรัฐบาลมีบัญชีเงินคงคลัง
ที่ฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
เนื่องจากมีความมั่นคงสูงกว่าธนาคารพาณิชย์  
แต่รัฐบาลไม่ได้รับผลตอบแทนจากการฝาก
เงินและกฎหมายไม่อนุญาตให้น าเงินคงคลัง 
ไปลงทุนแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลมีเงิน
คงคลังส่วนเกินจากการใช้จ่าย ขณะที่การ 
กู้ เงินมีต้นทุนดอกเบี้ย ท าให้มีส่วนต่างของ
ดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยรับ (ศูนย์) เกิดขึ้น 
จึงควรมีการบริหารเงินคงคลังเพ่ือรักษา
ระดับเงินคงคลังให้มีจ านวนเพียงพอต่อการ
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ใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้นและควรมีการ
บริหารเชิงรุก (Active Management)  
  จากเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครัฐมาสู่ส่วนกลาง (รายละเอียด
ตามแผนภาพ) จะท าให้ สามารถติดตาม
สถานการณ์การจัดเก็บรายได้ คาดการณ์การ
จัดเก็บรายได้และประมาณการเบิกจ่ายได้
อย่างรวดเร็วและมีข้อมูลเป็นปัจจุบันที่สุด  
ซ่ึงจะช่วยให้การคาดการณ์กระแสรายรับและ
รายจ่ายมีความแม่นย ายิ ่งขึ ้น นอกจากนี้ 
ข้อมูลรายรับและรายจ่ายรายวันที่มีความ
ละเอียดยิ่ งขึ้น  ท า ให้ผู้ ก าหนดนโยบาย
สามารถน ามาใช้วิเคราะห์และวางแผนการ
บร ิหารเง ินคงคลังได ้อย ่างม ีประสิทธิภาพ 
ยกตัวอย่างเช่น น าไปใช้วิเคราะห์ส่วนต่างของ
รายรับและรายจ่าย (Divergence) ในแต่ละ
ช่วงเวลา และอาจน าไปสู่การลดการส ารองเงิน
เผื่อกรณีจ าเป็น (Cash Buffer) ลงได้ ซึ่งจะ
ช่ ว ย ล ด ต้ น ทุ น ก า ร กู้ เ งิ น ข อ ง รั ฐ บ า ล  
ในประเทศที่มีการบริหารเงินคงคลังแบบ 
Active Management เช่น สหราชอาณาจักร 
จะมีการบริหารเงินคงคลัง ณ สิ้นวันให้อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับศูนย์ที่สุดเพ่ือลดต้นทุนการ
กู้เงิน และหากมีเงินคงคลังส่วนเกินจะน าไป
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ าเพ่ือให้
ได้รับผลตอบแทน 

 

 แผนภาพ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ใน
การบริหารเงินคงคลัง 

 

 

 

 

 

 ส าหรับการบริหารเงินคงคลังและ 

การจากการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือใช้ในการบริหารเงินคงคลัง ดังนี้ 
 การบริหารเงินสด    
 สามารถระบุรายการที่ท าให้มีกระแสเงิน 
(Cash flows) รับ - จ่ายที่มีวงเงินสูง ซึ่งอาจ
สามารถคาดการณ์ช่วงเวลา 
 ที่จะเกิดขึ้นได้บางส่วน เช่น เงินโอน 

(Transfers) ให้กับหน่วยงาน เงินกู้และการ
ช าระคืนเงินกู ้(Redemption)  
 รายจ่ายส าหรับโครงการภาครัฐ และ
รายรับจากบริษัทขนาดใหญ่ เป็นต้น 

 สามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์รูปแบบ
และช่วงเวลา (Seasonality) ของกระแสเงินสด  
เช่น การจ่ายเงินเดือน และเงินบ านาญข้าราชการ 
เงินสวัสดิการและเงินอุดหนุน ช่วงเวลาใน
การจัดเก็บภาษ ีเป็นต้น รวมทั้งศึกษา 

 การเปลี่ยนแปลงของจ านวนเงินและ/

หรือช่วงเวลาที่มีการรับ – จ่าย 
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 สามารถใช้ข้อมูลในการวิ เคราะห์
ความผันผวน (Volatility) ของกระแสเงินสด
ในแต่ละวัน เพ่ือก าหนดระดับ 

 เงินคงคลังขั้นต่ า (รวมวงเงินที่ เป็น  

Buffer) หากรัฐมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่อง 
ในบางช่วงเวลา อาจพิจารณาเพ่ิมวงเงิน 
Buffer  
 ใช้จัดท าประมาณการรายรับและ
รายจ่ายเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ส าหรับ
ช่วงเวลา 3 เดือนข้างหน้า 
 การบริหารหนี้  
 มีข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันทั้งด้านรายได้
และรายจ่ายของรัฐบาล เพ่ือใช้ประกอบการ
วางแผนการกู้เงินและการเลือกใช้ 
 เครื่องมือกู้เงิน ท าให้สามารถบริหาร
ต้นทุนและความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 สามารถหลีกเลี่ยงวันที่ต้องช าระหนี้
คืนในช่วงเวลาที่มีรายจ่ายจ านวนมาก 

 การด าเนินการในระยะแรกอาจพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เป็นรายรับและรายจ่ายหลัก 

ซึ่ งมี วง เ งินสู งก่อน เ พ่ือให้สามารถเริ่ ม
ด าเนินการได้ เร็ว และควรมีการก าหนด
หน้าที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ง
ก าหนดให้มีหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบและ
มีอ านาจในการตัดสินใจด้านการบริหารเงิน
คงคลังโดยตรง อย่างไรก็ดี จะต้องมีการหารือ
ระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับประมาณการ

รายรับ-รายจ่ายและการลงทุนของรัฐบาล
อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ อาจพิจารณาให้
สิ่งจูงใจส าหรับหน่วยงานที่จัดท าประมาณ
การได้อย่างแม่นย า และส าหรับหน่วยงาน 

ที่ มีการประมาณการผิดพลาดจากความ 

เป็นจริงมากจะต้องมีการรายงานถึงสาเหตุ
ของข้อผิดพลาด 
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