รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรมโครงการ
The 5th Singapore – Thailand Leadership Development Programme
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

คำนำ
ร ำ ย ง ำ น ส รุ ป ก ำ ร ฝึ ก อบ ร ม โค ร ง ก ำ ร Singapore – Thailand Leadership Development
Programme รุ่นที่ ๕ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยผู้แทนไทยที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมในโครงกำรดังกล่ำว จำนวน ๑๕ คน
ซึ่ง เป็นกำรสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกกิจกรรมกำรฝึกอบรมในโครงกำร ซึ่ง มี
ทั้งสิ้น ๒๓ หัวข้อ ประกอบด้วย กำรบรรยำยจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิและกำรเยี่ยมชมหน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคเอกชน ตลอดจนกิจกรรมสำนสัมพันธ์และส่งเสริมบทบำทควำมเป็นผู้นำระหว่ำงผู้แทนไทยและผู้แทน
สิงคโปร์ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมในโครงกำรดังกล่ำว จำนวน ๑๕ คนเช่นกัน กิจกรรมกำรฝึกอบรมในโครงกำรนี้
จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ และระหว่ำงวันที่ ๒๔ - ๒๗ กรกฎำคม
๒๕๖๐ ณ ประเทศไทย ตำมลำดับ โดยเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักงำน ก.พ. ร่วมกับ Public Service
Division (PSD) และ Civil Service College (CSC)
นอกเหนือจำกกำรสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนรู้แล้ว คณะผู้จัดทำได้ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นและสะท้อ น
มุมมองที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำระบบรำชกำรและบทบำทผู้นำภำครัฐของไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะ
ผู้จัดทำ ได้เห็นควำมสำคัญและควำมจำเป็นที่จะต้องปรับตัวและปรับกำรทำงำนให้สอดคล้องกับทิศทำงกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก และในยุค Thailand ๔.๐ ที่องค์กรจะต้องแข่งขันกันด้วยควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์
และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐำนที่จำเป็นในกำรส่งเสริมศักยภำพและบทบำทผู้นำภำครัฐในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศ
คณะผู้จัดทำขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่ได้ร่วมกันจัดกำรฝึกอบรมในโครงกำรครั้งนี้ โดยเฉพำะ
สำนักงำน ก.พ. ที่ได้ให้โอกำสในกำรเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรทำงำน กำรเปิดมุมมองใหม่ๆ และ
วิสั ย ทัศ น์ รวมทั้ ง กำรสร้ ำ งเครือ ข่ ำยกำรท ำงำนร่ ว มกั น ทั้ง ในประเทศไทยและสำธำรณรั ฐ สิง คโปร์ คณะ
ผู้จัดทำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนสรุปฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่ำนและเกิดแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำรของไทยในอนำคตต่อไป
คณะผู้จัดทำ
๗ สิงหำคม ๒๕๖๐

สำรบัญ
๑ Whole-of-Government (WOG) Strategic Planning & Foresight in the
Singapore Government
๒ Team Building Activity – Amazing Heritage Race
๓ Future of ASEAN: Understanding Key Regional Development
๔ Social Innovation – Lunch in the Dark
๕ Learning Journey to Enabling Village
๖ Learning Journey to FusionWorld
๗ Design-Driven Innovation in the Public Service
๘ Transforming Visitor Experience and Tourism Enterprises through
Technology and Innovation
๙ What my ministry does
๙.๑ CPIB Corruption Reporting and Heritage Gallery
๙.๒ My Nice Home Gallery, Housing Development Board Hub
ประเทศสิงคโปร์
๙.๓ พิพิธภัณฑ์กำรเดินเรือ ประเทศสิงคโปร์ (Singapore Maritime Gallery)
๑๐ Leading Organisational Change and Transition
๑๑ Integrity and Incorruptibility as Key Ethical Values
๑๒ Leading the Digital Government Transformation in the Public Sector
๑๓ Social Visit : Garden by the bay
๑๔ Dialogue with Mr. Lionel Yeo, Chief Executive Officer, Singapore Tourism
Board (STB)
๑๕ Thailand’s ๒๐-Year National Strategy and Execution
๑๖ Thai Civil Service System and the OSCS: Awareness and Preparation
๑๗ Public Leader in the 21st Century: Facts and Challenges
๑๘ Leadership and Ethics
๑๙ Building Thailand’s Economy with Creativity: A Study Visit to the Thailand
Creative & Design Center (TCDC)
๒๐ Social and Cultural Awareness in Tourism Management: A Study Visit to
the Asiatique
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๒๑ Leadership and Sustainable Development – From Ideas to Actions
๒๒ Sustainable Developments Business Operations : A Study Visit to SCG
๒๓ Public Service Delivery Innovation through Digital Society
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หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Whole-of-Government (WOG) Strategic Planning & Foresight in the
Singapore Government
วันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.
Civil Service College, ห้อง Sage ๑&๒ ชั้น ๒
LEE Chor Pharn
Principal of Strategy Group, Center for Strategic Futures,
Prime Minister’s Office

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
๑.๑ กำรบรรยำยเนื้อหำโดยวิทยำกร
๑.๒ กำรอภิปรำยข้อคิดเห็นและคำถำมระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม
๑.๓ เล่นเกมส์ Driving Forces Cards
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ Strategy Group
Strategy Group ถูกสร้ำงขึ้นมำเมื่อ ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ภำยใต้สำนักนำยกรัฐมนตรี เพื่อ
มุ่งเน้นกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ของภำครัฐ โดยมีหน้ำที่หลักๆ ได้แก่
(๑) ช่วยคณะรัฐบำลในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ และจัดลำดับควำมสำคัญของสิ่งที่รัฐบำลควร
จะคำนึงถึงในกำรจัดทำนโยบำยต่ำงๆ
(๒) ช่วยในกำรพัฒนำนโยบำยต่ำงๆ รวมไปถึงกำรประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มต่ำงๆเพื่อให้แต่
ละกลุ่มดำเนินกำรไปในทิศทำงที่สัมพันธ์กันและชะลอไม่ให้ข้อจำกัดต่ำงๆมำถึงเร็วจนเกินไป
(๓) คำดกำรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนำคตและเตรียมพร้อมสำหรับกำรเปลี่ยนแปลง
(๔) ศึกษำ วิจัย และทดลองเกี่ยวกับกำรคำดกำรณ์ต่ำงๆ
(๕) สร้ำงควำมสำมำรถให้กับข้ ำรำชกำรในกำรมองและคำดกำรณ์ อนำคตรวมไปถึ ง กำร
เตรียมตัวรับกำรเปลี่ยนแปลง
๒.๒ การเปลี่ยนบริบทจากการวางแผนระยะกลางไปสู่การวางแผนระยะยาว
๒.๒.๑ คำนึงถึงเรื่องท้ำทำยสำหรับสิงคโปร์ ประกอบไปด้วย
(๑) กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมโลก ได้แก่ ภัยคุกคำมจำกภำยนอก (ISIS,
ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์) ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ
(๒) สังคมผู้สูงอำยุ กำลังคนในวัยทำงำนน้อยลง
(๓) ข้อจำกัดของทรัพยำกรภำยในประเทศ ได้แก่ พลังงำน พื้นที่ กำลังคน และ
งบประมำณ
(๔) กำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยมและแรงบันดำลใจของคนในประเทศ
๑

๒.๒.๒ จัดกำรกับปัญหำที่ซับซ้อนด้วยแนวควำมคิดและนโยบำยเชิงปฏิบัติของภำพรวมของ
รัฐบำลในระดับมหภำค เนื่องจำก
(๑) ควำมท้ำทำยด้ำนนโยบำยมีควำมซับซ้อนยิ่งขึ้นและต้องอำศัยกำรเชื่อมโยงกัน
ระหว่ำงหน่วยงำน
(๒) นโยบำยในมุมที่ต่ำงกันอำจทำให้เกิดผลลัพธ์แตกต่ำงกันอย่ำงมำก
(๓) มีหลำยประเด็นที่ยังไม่สำมำรถบ่งชัดได้ถึงปัญหำอุปสรรคและควำมเป็นไปได้
(๔) ต้องรักษำมุมมองระยะยำว ในขณะที่กำลังดำเนินกำรในมุมมองระยะใกล้
๒.๒.๓ ให้กำรสนับสนุนคณะรัฐบำลในกำรแจกแจงลำดับควำมสำคัญในกำรตั้ง เป้ำหมำย
ของรัฐบำล
๒.๓ ยุทธศาสตร์การมองอนาคต (Strategic Foresight)
๒.๓.๑ การมองอนาคตไม่ใ ช้การพยากรณ์ เมื่อเรำขำดกำรมองอนำคต จะไม่สำรมำรถ
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆได้ เช่น รถม้ำยังคงอยู่, iPhone ไม่ได้ส่วนแบ่งกำรตลำดที่สำคัญ เป็นต้น
ผู้มีส่วนรวมต้องคำดกำรณ์เตรียมตัวรับกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สำมำรถตัดสินใจได้ดีขึ้นในสภำวะแวดล้อมและ
กำรดำเนินกำรที่ซับซ้อนขึ้น
๒.๓.๒ การมองอนาคตเพื่อค้นหาสิ่งที่ส่งผลกระทบ
(๑) หงส์ดา เหตุกำรณ์ที่เกิดได้ยำก หำกเกิดแล้วมีผลกระทบมำก เช่น Brexit ไม่มี
ใครคำดว่ำจะมี แต่ พอมีแล้วมีผลกระทบมำก
(๒) ช้ า งด า เห็ น ปั ญ หำอยู่ แ ต่ ล ะเลยมั น เช่ น Climate Change เห็ น ปั ญ หำแต่
Donald Trump บอกว่ำ คิดไปเอง
๒.๓.๓ เครื่องมือยุทธ์ศาสตร์การมองอนาคต (๓ Horizons Framework) ซึ่งภำครัฐใช้
ในกำรกำหนดนโยบำยให้ประสบควำมสำเร็จในอนำคต
(๑) 1st Horizon
ขับเคลื่อนด้วยงบประมำณและตัวชี้วัดเพื่อตอบสนองเป้ำหมำยขององค์กร
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดโดยใช้กลยุทธ์และควำมสำมำรถเดิมที่มีอยู่
(๒) 2nd Horizon
ไม่ ค ำนึ ง ถึ ง ตั ว ชี้ วั ด และประสิ ท ธิ ภ ำพ แต่ จ ะมุ่ ง เน้ น กำรสร้ ำ งขี ด
ควำมสำมำรถใหม่ๆ และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงและช่วยให้
สำมำรถทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนในกำรขับเคลื่อนประเทศในภำพรวมให้ดีและเหมำะสมที่สุด
(๓) 3rd Horizon
สำรวจตัวเลือกสำหรับกำรวำงแผนในอนำคตบนพื้นฐำนของข้อสันนิษฐำน
ต่ำงๆและนโยบำยที่ไม่แน่นอน
๒

๒.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Strategic Issues)
ต้องมีกำรสำรวจสภำพแวดล้อม และสัง คมในกำรค้นหำสัญ ญำณของกำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่กระบวนกำรทบทวนและสร้ำงสมมุติฐำนทำงยุทธศำสตร์ ซึ่ง มีทั้ง ที่เกิด ขึ้นจริง และสิ่ง ที่
ผิดพลำด
๒.๕ การวางแผนสถานการณ์ของชาติ (Scenario Planning)
๒.๕.๑ ทุก ๆ ๓-๕ ปี มีกำรทดสอบสมมติฐำนและศึกษำสำรวจควำมเป็นไปได้
๒.๕.๒ กำรจัดทำกรอบกำรวำงแผน )Scenario Planning Framework)
(๑) ขั้นเตรียมกำร ได้แก่ ศึกษำงำนวิจัยในอดีต สัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๒) พลังในกำรขับเคลื่อน ได้แก่ ควำมคำดหวังจำกภำยนอก ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
หน่วยงำนของรัฐ
(๓) กำหนดขอบเขตมีควำมเป็นไปได้ในอนำคต
(๔) นำสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นมำกำหนดยุทธศำสตร์
๒.๖ กิจกรรม เกม Driving Forces Cards
ปัจจัยที่มีผลต่อเปลี่ยนแปลงอนำคต ใน ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ ปัจจัยเหล่ำนี้เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
มีกำรกำหนดว่ำตอนนี้เรำอยู่ที่ไหน เรำรู้อะไร และเรำไม่รู้อะไร โดยแบ่งออกเป็น ๔ ประเภทหลักๆ ได้แก่
๒.๖.๑ อนำคตของเทคโนโลยี
(๑) ข้อมูลข่ำวสำร ในอินเตอร์เน็ตมีมำกและส่ง ผลกระทบมหำศำล ในด้ำนควำม
มั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้รัฐบำลควบคุมได้ยำก
(๒) เทคโนโลยีช่วยข้ อจำกัดด้ำนทรัพยำกรที่ดินและแรงงำน ลดกำรจ้ำงงำนของ
มนุษย์
๒.๖.๒ อนำคตของสิ่งแวดล้อมโลก
(๑) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ, กำรเปลี่ยนแปลงขั้วอำนำจของโลก ส่งผล
กระทบจำกโลกส่งผลต่อภำยในประเทศ
(๒) กำรพัฒนำ แหล่งน้ำ พลังงำน อำหำร ที่ดิน
๒.๖.๓ อนำคตของด้ำนเศรษฐกิจ
(๑) กำรเปลี่ยนแปลงควำมผันผวนด้ำนเศรษฐกิจ, ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำยจ้ำงกับ
ลูกจ้ำง ,แรงงำนที่มีควำมสำมำรถ จะไปทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ ภำคกำรผลิตด้ำนดิจิตอลจะขยำยตัว คนเก่ง ๆ
จะไปอยู่ภำคดิจิตอล
(๒) ควำมต้องกำรนวัตกรรมในอนำคต เป็นลักษณะกำรร่วมมือ เครือข่ำย
๒.๖.๔ อนำคตของสังคมสิงค์โปร์
(๑) สิงค์โปรเป็นประเทศที่มีควำมหลำกหลำยเชื้อชำติ วัฒนธรรม
(๒) พื้ น ที่ ป ระเทศมี จ ำกั ด กำรประสบควำมส ำเร็ จ ได้ ด้ ว ยกำรวำงผั ง เมื อ งและ
นวัตกรรม
๓

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ ผู้เ ข้ำ รับ กำรอบรม สำมำรถเรีย นรู้ กำรวำงแผนยุ ทธศำสตร์ มองไปในอนำคตข้ ำงหน้ ำของ
ประเทศสิงค์โปร์ นำมำปรับใช้กับภำรกิจหน่วยงำนสอดคล้องกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปีของ
ประเทศไทย ซึ่งแต่ละหน่วยงำนจะต้องดำเนินกำรร่วมกันทำแผนยุทธศำสตร์ชำติ
๔. คณะผู้จัดทา
นำงสำวสุพนิดำ อำรยเมธี
นำงนันท์นัดดำ ภัททิยกุล
นำยมนตรี บุญญำพงษ์พนั ธ์

๔

หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Team Building Activity – Amazing Heritage Race
วันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
China town ประเทศสิงคโปร์
Food Playground Staffs

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
๑.๑ ผู้ฝึกอบรมเดินทำงเยือน Food Playground ในย่ำน China town
๑.๒ วิทยำกรแบ่งกลุ่มผู้ฝึกอบรมเป็น ๕ ทีม ทีมละ ๖ คน
๑.๓ มอบหมำยภำรกิจ ๑๕ ด่ำน และแผนที่ไชน่ำทำวน์ โดยจะให้โจทย์พร้อมคำใบ้มำ และให้เวลำ
๑๕ นำที สำหรับแต่ละทีมเพื่อวำงแผนกำรทำกิจกรรมว่ำแต่ละคำใบ้หมำยถึงสิ่งใดและอยู่ในตำแหน่งใดของ
แผนที่ China town โดยกำหนดเวลำทำกิจกรรมภำยในเวลำ ๒ ชั่วโมง
๑.๔ ตัวอย่ำงคำใบ้และกิจกรรม ได้แก่
ด่านที่ ๑: หำสวนที่อยู่บนสะพำนที่มีกระดำนเกม (Board game) อยู่ ๒ ชนิด กำหนดให้
ถ่ำยภำพสมำชิก 2 คนในทีมกำลังชี้ไปยังแต่ละกระดำนเกม (๓ คะแนน)
ด่านที่ ๓: หำสถำนที่ที่สำมำรถเห็น กำรวำงแผนทัศนียภำพของเมืองสิงคโปร์ หำที่นั่งที่เป็น
คลื่นใกล้กับพื้นที่สีเขียว เพื่อที่จะจัดทีมเดำะลูกชำปเทช์ (Chapteh Challenge) ถ่ำยวีดิโอ สมำชิกเดำะลูก
ชำปเทซ์ให้ได้มำกที่สุดภำยใน ๑ นำที (คะแนนขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของทีม)
ด่านที่ ๘: หำสถำนที่มีรูปปั้น ผู้หญิงแซมซุย (samsui women) ๓ รูป กำหนดให้ถ่ำยภำพ
สมำชิกทุกคนทำท่ำ ผู้หญิงแซมซุย (คะแนนขึ้นกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรโพสต์ท่ำถ่ำยภำพของแต่ละทีม)
(๓ คะแนน)
ด่ า นที่ ๑๕: หำกระดำนข้ อ มู ล (Heritage board) ที่ เ ขำแอนน์ เ ซี ย ง (Ann Siang Hill)
กำหนดให้ ถ่ำ ยรู ป สมำชิ ก ทุก คนหน้ำ กระดำนข้ อ มูล ดัง กล่ ำ ว และคำที่อ ยู่ บนกระดำษ ๒ คำที่ก ำหนด (๒
คะแนน)

๕

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ การวางแผนและการกาหนดกลยุทธ์
ในกิจกรรมนี้ก่อนเริ่มต้นกิจกรรมได้กำหนดเวลำให้มีกำรวำงแผนก่อนกำรทำกิจกรรม ดังนั้น
แต่ละทีมจะต้องวำงแผนว่ำจะเลือกตอบคำถำมและทำกิจกรรมข้อใดเรียงตำมลำดับก่อนหลัง เพื่อให้กำรใช้
เวลำเดินทำงไปยังแต่ละฐำนมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยใช้เวลำเดินทำงน้อยที่สุดแต่สำมำรถไปยังฐำนต่ำงๆ ได้
มำกที่สุด
๒.๒ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในกำรทำกิจกรรมแต่ละฐำนผู้เข้ำรับกำรอบรมอำจจะต้องเจอกับสถำนกำรณ์ที่ไม่คำดคิดและ
เป็นอุปสรรคต่อกำรทำกิจกรรมแต่ละฐำนได้ ดั ง นั้น สมำชิกในแต่ละกลุ่มจะต้องพยำยำมค้นหำวิธีกำรแก้ไ ข
ปัญหำเฉพำะหน้ำ เช่น
- เมื่อหลงทำง สมำชิกกลุ่มจะใช้วิธีกำรถำมจำกผู้คนในละแวกนั้น หรือกำรใช้วิธีกำรค้นหำ
Google
- เมื่อไปถึงบำงฐำนพบว่ ำ บุคคลที่เป็นเจ้ ำของร้ำนที่จะต้องถ่ำยภำพด้วยไม่อ ยู่ที่ร้ำนใน
ขณะนั้น สมำชิกกลุ่มจึงจำเป็นต้องถ่ำยภำพกับผู้ช่วยร้ำนท่ำนอื่นแทน
๒.๓ การทางานร่วมกันเป็นทีมและแบ่งงานตามความถนัด
ในกำรทำกิจกรรมได้มีกำรคัดเลือกสมำชิกในทีม ๑ คนเพื่อมำเป็นผู้นำ ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในกำรนำทีมไปยังแต่ละฐำน โดยมีสมำชิกอื่นๆ เป็นผู้ร่วมกันคิดหำคำตอบและดำเนินกำรให้ประสบ
ควำมสำเร็จในแต่ละฐำน ซึ่งสมำชิกแต่ละคนก็ได้ทำหน้ำที่ตำมควำมถนัดของตน เช่น กำรเป็นผู้นำทำง กำร
เป็นผู้ถ่ำยภำพ กำรเป็นคนสร้ำงสรรค์ท่ำโพสต์ถ่ำยภำพ กำรเป็นผู้กิน โดยจะเห็นได้ชัดเจนในกิจกรรมเดำะลูก
ชำปเทช์ ที่กำหนดให้สมำชิกทีมเดำะให้ได้จำนวนครั้งมำกที่สุด โดยทีมต่ำงๆ ให้สมำชิกทุกคนร่วมกันเดำะ แต่มี
ทีมหนึ่ง ที่มองเห็นว่ำควรให้มีกำรทำกิจกรรมตำมควำมถนัด จึง ให้สมำชิกที่ถนัดกำรเดำะมำกที่สุดเป็นผู้ทำ
กิจกรรม ซึ่งปรำกฏผลว่ำมีจำนวนกำรเดำะลูกชำปเทช์ที่สุงสุดกว่ำทีมอื่นๆ
๒.๔ การสื่อสาร
ทุกทีมจะต้องส่งภำพที่ได้ถ่ำยหลังทำกิจกรรมแต่ละฐำนไปยังทีมงำน Food Playground ซึ่ง
บำงครั้งเมื่อทีมประสบปัญหำก็สำมำรถสื่อสำรไปยังทีมงำนทันทีเพื่อให้ทีมงำนช่วยแก้ไขปัญหำหรืออนุมัติกำร
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ อันจะช่วยทำให้แต่ละทีมไม่เสียเวลำในกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ
๒.๕ การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในย่าน China town
กำรทำกิจกรรมครั้งนี้ได้เรียนรู้สถำนที่ท่องเที่ยวใน China town เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกแต่
ละกิจกรรมในฐำนจะพำผู้เข้ำรับกำรอบรมไปรู้จักกับสถำนที่สำคัญ ๆ ในย่ำน China town ได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ประชำชน ศิลปะ อำหำร และวัฒนธรรมผ่ำนกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ

๖

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์เป็นอย่ำงมำก เพรำะมีวัตถุประสงค์เพื่อละลำยพฤติกรรมให้
สมำชิกในทีมได้รู้จักซึ่งกันและกันภำยในระยะเวลำอันสั้น และได้แฝงกำรเรียนรู้เรื่องกำรวำงแผนและกำหนด
กลยุทธ์ กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ กำรทำงำนร่วมกันเป็นทีม และกำรสื่อสำร ตลอดจนกำรได้รู้จักสถำนที่
ท่องเที่ยวสำคัญของสิงคโปร์ ได้เห็นว่ำประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีควำมหลำกหลำยของประชำกร แต่ก็
สำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงผำสุก นั่นเป็นเพรำะประชำชนทุกคนเคำรพกฎระเบียบของสังคม และตระหนักถึง กำร
ทำหน้ำที่ของตนบนพื้นฐำนควำมซื่อสัตย์สุจริต
๓.๒ ทักษะกำรทำงำนร่วมกันเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญมำกที่จะต้องปลูกฝังคนในประเทศไทย เนื่องจำก
โดยมำกเมื่อทำงำนร่วมกันเป็นทีมมักจะเกิดปัญหำ Free Rider ซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรทำงำนและ
มักคิดว่ำให้คนที่เก่งหรือเป็นผู้นำรับผิดชอบงำนนั้นๆ แต่ในกำรทำงำนร่วมกันนั้นควรจะต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในกำรทำงำน โดยจะต้องแบ่งงำนให้ทำตำมควำมถนัด อันจะเป็นกำรสร้ำงประโยชน์ให้เกิดขึ้นร่วมกันอย่ำง
สูงสุด
๓.๓ กิจกรรมข้ำงต้น ถือเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรสร้ำงกิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ สิ่งสำคัญ
ในแต่ละย่ำนท่องเที่ยว ทั้งด้ำนวิถีชีวิตประชำชน ศิลปะ อำหำร และวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยสำมำรถนำมำ
ปรับใช้ไ ด้เนื่องจำกมีย่ำนท่องเที่ยวจำนวนมำก โดยต้องได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ประกอบกำรในย่ำนนั้นๆ
มำร่วมด้วย
๓.๔ ในระหว่ำงกำรทำกิจ กรรมนี้ พบว่ำ ในย่ำ น China town มีร้ำ นอำหำรเล็กๆ จำนวนมำกใน
food court ที่ได้นำเทคโนโลยีกำรจ่ำยเงินผ่ำนแอพพลิเคชั่นมำใช้ และจะมีกำรลดรำคำอำหำรเมื่อจ่ำยเงิน
ผ่ำนแอพพลิเคชั่นอีกด้วย ซึ่งวิธีกำรนี้ได้สร้ำงควำมสะดวกสบำยแก่ผู้บริโภคเป็นอย่ำงมำก และเป็นกำรเพิ่มกำร
ทำธุรกรรมออนไลน์ให้มำกขึ้น
๓.๕ กำรทำกิจกรรมร่วมกันต้องใช้ควำมอดทน เข้ำอกเข้ำใจ และพึ่งพำอำศัยกัน ซึ่งเป็นกำรจำลอง
สถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นจริงในเวลำทำงำนที่อำจต้องเผชิญต่อปัญหำต่ำง ๆ จึงเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ใน
กำรให้ผู้บริหำรและทีมงำนได้ทำควำมเข้ำใจและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกสถำนที่ทำงำน เพื่อหำวิธีในกำร
สื่อสำรและทำงำนร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๔. คณะผู้จัดทา
นำงสำวมณีขวัญ จันทรศร
นำยกิตติ มโนคุ้น
นำงสำวสุจำรี สัจจำกุล

๗

หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Future of ASEAN: Understanding Key Regional Development
วันที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐ – ๑๐.๔๕ น.
Civil Service College, ห้อง Sage ๑&๒ ชั้น ๒
Dr. Farish Noor
Head of RSIS Doctoral Programme
S. Rajaratnam School of International Studies

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
ผู้ฝึกอบรมรับฟังกำรบรรยำยจำกวิทยำกร โดยมีกำรซักถำมและแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ระหว่ำงกัน
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติ แห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South
East Asian Nations หรือ ASEAN) เป็นกำรรวมตัวกันของประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
วัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้งอำเซียน คือ เพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดีต่อกันระหว่ำงประเทศในภูมิภำค ธำรงไว้
ซึ่งสันติภำพเสถียรภำพและควำมมั่นคงทำงกำรเมืองสร้ำงสรรค์ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำร
พัฒนำทำงสังคม และวัฒนธรรมกำรกินดีอยู่ดีของประชำชนบนพื้นฐำนของควำมเสมอภำคและผลประโยชน์
ร่วมกันของประเทศสมำชิก
๒.๒ ปั จ จุ บั น อำเซี ย นประกอบด้ ว ยสมำชิ ก จ ำนวน ๑๐ ประเทศ ได้ แ ก่ อิ น โดนี เ ซี ย มำเลเซี ย
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนำม ลำว เมียนมำร์ และกัมพูชำ
๒.๓ ปี ๒๐๑๗ เป็นปีที่กำรอำเซียนก่อตั้งครบรอบ ๕๐ ปี
๒.๔ วิทยำกรให้ควำมเห็นว่ำ ไม่ว่ำจะมีกำรรวมตัวกันเป็นอำเซียนหรือ ไม่ ประเทศต่ำงๆ ในอำเซียนมี
กำรบูรณำกำร หรือมีควำมเกี่ยวข้องผสมผสำนกันอยู่แต่แรกเริ่มแล้ว
๒.๕ ควำมท้ำทำยของกำรรวมตัวกันเป็นอำเซียนมี ๒ ประกำรหลัก คือ
๒.๕.๑ ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดอ่อนและมีควำมไม่มั่นคงเป็นทุนเดิม
๒.๕.๒ วัฒนธรรมต่ำงๆ และภำษำของแต่ละประเทศได้รับอิทธิ พลมำจำกประเทศอื่นๆ ที่
อยู่นอกเหนือจำกประเทศอำเซียนด้วยกัน
๒.๕.๓ วั ฒ นธรรมต่ ำ งๆ และภำษำของแต่ ล ะประเทศได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมำจำกประเทศอื่ น ๆ ที่ อ ยู่
นอกเหนือจำกประเทศอำเซียนด้วยกัน
๒.๖ ประเด็นคำถำมที่สำคัญสำหรับอำเซียน คือ ทำอย่ำงไรที่อำเซียนจะยังคงอัตลักษณ์ของอำเซียน
ไว้ได้
๒.๗ อำเซียนถือได้ว่ำประสบควำมสำเร็จในเรื่องกำรจัดเตรียมประชำกรให้มีคุณภำพกำรศึกษำที่ดี แม้
พื้นที่ห่ำงไกลอย่ำงน้อยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษำ เปรียบเทียบกับประเทศปำกีสถำนแล้ว พื้นที่ห่ำงไกลไม่มี
โรงเรียน อย่ำงดีมีเพียงโรงเรียนสอนศำสนำ อย่ำงไรก็ดี เมื่อประชำกรมีกำรศึกษำมำกขึ้น มีระดับกำรศึกษำที่
๘

สูงขึ้น ทำให้มีคนชนชั้นกลำงเพิ่มมำกขึ้น และเกิดปัญหำกำรว่ำงงำน ซึ่งทำให้ผู้คนบำงส่วนหมดควำมมั่นใจใน
ตนเองและรู้สึกไร้ค่ำไปในที่สุด
๒.๘ ประเทศในอำเซียนแต่ละประเทศได้ลงทุนจำนวนมำกในกำรสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ
สร้ำงกำรเชื่อมต่อด้วยระบบอิ นเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง มีกำรจัดกำรเรื่องระบบกำรศึกษำ เพื่อที่จะสร้ำงควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงคนเมืองและคนชนบท
๒.๙ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีต่ำงๆ มีควำมเจริญ ก้ำวหน้ำขึ้นมำก ซึ่งเทคโนโลยีเหล่ำนี้ เช่น Artificial
Intelligence หรือ AI จะเปลี่ยนแปลงวิถีกำรดำรงชีวิตของสังคมอำเซียนในเร็ววัน
๒.๑๐ ควำมมั่นคงของอำเซียนขึ้นอยู่กับควำมเป็นหนึ่ง เดียวกันของประเทศสมำชิกอำเซียน กำร
ป้องกันกำรเกิดควำมขัดแย้งต่ำงๆ และกำรสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจในระหว่ำงประเทศสมำชิกด้วยกันจะช่วย
ส่งเสริมสันติภำพในอำเซียนได้ นอกจำกนี้ อำเซียนยังจำเป็นต้องรักษำควำมสมดุลในควำมสัมพันธ์กับประเทศ
มหำอำนำจที่พยำยำมจะเข้ำมำมีอิทธิพลต่ออำเซียน คือ สหรัฐอเมริกำ และ จีน
๒.๑๑ โอกำสในกำรขยำยตลำดอำเซียนมีมำกขึ้น เนื่องจำกมีประชำกรมำกทั้งวัยทำงำนและชนชั้น
กลำง โดยอำเซียนมีแนวโน้มที่จะพัฒนำสู่สังคมเมืองมำกขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน ตลำดอำเซียนถือเป็นตลำดสำคัญที่
เป็นทำงเลือกของนักลงทุน นอกจำกนี้ กำรเคลื่อนย้ำยเสรีในสินค้ำ บริกำร และแรงงำนมีฝีมือที่เป็นผลมำจำก
กำรรวมตัวกันของอำเซียนจะช่วยดึงดูดให้อำเซียนกลำยเป็นตลำดที่มีศักยภำพมำกขึ้นในอนำคต
๒.๑๒ ควำมรู้สึกเป็นหนึ่งของชำวอำเซียน อำจจะเกิดขึ้นเมื่อมีกำรประชุมระดับนำนำชำติ
๒.๑๓ ประชำกรอำเซี ย นบำงคน มี หั ว อนุรั ก ษ์ นิ ยมระบบเศรษฐกิ จ ภำยในประเทศ ซึ่ ง เป็น เรื่ อ ง
อันตรำย บำงคนไม่ต้องกำรASEAN เช่น มีกำรล่ำและปล้นในประเทศ อินโดนีเซีย
๒.๑๔ เมื่อมีกำรรวมตัวกันของอำเซียน ประชำกรอำเซียนควรต้องเรียนรู้ประวัติศำสตร์ กำรเมือง
สังคม วัฒนธรรมของประเทศสมำชิกอื่นๆ ในอำเซียน โดยวิทยำกรเห็นว่ำ ควรมีกำรจัดทำหนังสือเรียนเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์ของแต่ละประเทศสมำชิกอำเซียนเพื่อให้เยำวชนได้เรียนรู้เรื่องเหล่ำนี้ด้วย
๒.๑๕ ในภำพรวม ประเทศสมำชิกอำเซียนได้รับประโยชน์เป็นอย่ำงมำกจำกควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ
ของอำเซียน ไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์จำกกำรที่ภูมิภำคมีเสถียรภำพและสันติภำพอันเป็นผลจำกกรอบควำม
ร่วมมือด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคงของอำเซียน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนต่ำงชำติเข้ำมำ
ลงทุนและท่องเที่ยวในอำเซียน กำรที่ประเทศสมำชิกอำเซียนสำมำรถส่งออกไปยัง ประเทศสมำชิกอื่นๆ ใน
อำเซียนและตลำดโลกได้มำกขึ้นและมีต้นทุนกำรผลิตที่ต่ำลงก็เป็นผลมำจำกกำรมีกรอบควำมร่วมมือด้ำน
เศรษฐกิจของอำเซียนเช่นกัน
๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำของอำเซียนและควำมสำคัญของกำร
รวมกลุ่มอำเซียน โดยเน้นควำมสำคัญของกำรมีค่ำนิยมของควำมเป็นอำเซียนร่วมกัน มิใช่กำรแข่ง ขันกัน
เจริญเติบโต แต่เป็นกำรเติบโตไปด้วยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้
อำเซียนมีอำนำจมำกขึ้นในกำรเจรจำต่อรองกับกลุ่มประเทศมหำอำนำจและประเทศอื่น ๆ
๙

๓.๒ ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถนำแนวคิดของวิทยำกรที่มองภำพอำเซียนในอนำคตมำประยุกต์ใช้กับ
ภำรกิจของหน่วยงำนที่จะต้องปรับตัวเพื่อรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยและ
ประเทศสมำชิกอำเซียนอื่นๆ ในอนำคต โดยควรต้องมีกำรวำงแผนล่ วงหน้ำเพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำที่จะได้
ประโยชน์ร่วมกันสำหรับประเทศสมำชิกอำเซียน
๔. คณะผู้จัดทา
นำงสำวมณีขวัญ จันทรศร
นำงสำววิภัชบุญ กล่ำวสุนทร
นำงสำวออมพิไล มโนรัตน์
นำยมนตรี บุญญำพงษ์พันธ์

๑๐

หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Social Innovation – Lunch in the Dark
วันที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๑.๑๕-๑๓.๐๐ น
Dialogue in the Dark, Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
-

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้

ผู้ฝึกอบรมแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อรับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกันท่ำมกลำงควำมมืดสนิทใน
เวลำประมำณ ๑ ชั่วโมง เพื่อรับรู้ประสบกำรณ์ตรงของกำรเป็นผู้พิกำรทำงสำยตำ โดยจะมีผู้พิกำรทำงสำยตำ
เป็นคนนำผู้เข้ำร่วมไปนั่งในพื้นที่รับประทำนอำหำรที่มืดสนิท เมื่อผู้เข้ำร่วมนั่งประจำที่ของตัวเองแล้ว อำหำร
แต่ละจำนจะถูกนำมำเสิร์ฟ ประกอบด้วย อำหำรว่ำง อำหำรหลัก ของหวำน และเครื่องดื่ม โดยผู้เข้ำร่วม
จะต้องหำช้อน-ส้อมที่ถูกวำงไว้ตรงหน้ำ เหยือกน้ำและแก้วเปล่ำจะถูกแจกจ่ำยให้กับผู้เข้ำร่วม แต่ละท่ำน
จะต้องเทเครื่องดื่มของตนเองไม่ให้รั่วไหล ซึ่งผู้เข้ำร่วมจะได้รับกำรสนับสนุนในด้ำนกำรสื่อสำรซึ่งกันและกัน
มำกกว่ำกำรหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้ นมำกั้นขวำงควำมสัมพันธ์หรือบทสนทนำระหว่ำงกัน ในตอนท้ำยของกำร
รับประทำนอำหำร ผู้เข้ำชมจะต้องหำทำงออกมำสู่แสงสว่ำง และจะได้ทรำบเกี่ยวกับอำหำรที่พวกเขำได้รับ
ประทำนในควำมมืด
ควำมท้ำทำยที่เกิดขึ้นได้แก่ กำรพยำยำมรับประทำนอำหำรในควำมมืด ไม่เห็นว่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่
จำเป็นต้องใช้อยู่ตรงไหน ไม่ทรำบว่ำสิ่งที่จะรั บประทำนคื ออะไร โดยมีผู้พิกำรทำงสำยตำท ำหน้ำที่เป็น ผู้
ให้บริกำรและควำมช่วยเหลือตลอดมื้ออำหำร เกิดกำรสลับสับเปลี่ยนมุมมองและบทบำทระหว่ำงคนปรกติและ
ผู้พิกำรทำงสำยตำ

๑๑

ผู้ฝึกอบรมมีโอกำสได้พูดคุยและทำควำมรู้จักกับผู้พิ กำรทำงสำยตำที่มำให้บริกำร ทำให้เข้ำใจสภำพ
ชีวิตและควำมเป็นอยู่โดยทั่วไปมำกยิ่งขึ้น เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริงถึงปัญหำและควำมท้ำทำยในกิจกรรม
ต่ำงๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้พิกำรทำงสำยตำต้องประสบพบเจอ
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
วิสำหกิจเพื่อสังคม Dialogue in the Dark จัดตั้งขึ้นเป็นครั้ง แรกเมื่อปี ๑๙๘๘ ที่ประเทศเยอรมนี
โดย Dr. Andreas Heinecke ซึ่งเป็นนักสังคมสงเครำะห์ที่มีชื่อเสียง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถำนที่สร้ำง
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กั บประชำชนทั่วไปโดยกำรจำลองสถำนกำรณ์ใ ห้เป็น ผู้พิกำรทำงสำยตำ ผ่ำ น
กิจกรรมและสภำพแวดล้อมรูปแบบต่ำงๆ ปัจจุบันได้ขยำยสำขำไปกว่ำ ๓๐ ประเทศทั่วโลก มีผู้เข้ำเยี่ยมชม
กว่ำ ๖ ล้ำนคน และจ้ำงผู้พิกำรทำงสำยตำเข้ำทำงำนกว่ำ ๑,๐๐๐ ตำแหน่ง สำหรับ Dialogue in the Dark
สำขำประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นแห่งแรกในภูมิภำคอำเซียน จัดตั้งขึ้นจำกควำมร่วมมือระหว่ำง Dialogue Social
Enterprise และมหำวิทยำลัย Ngee Ann Polytechnic
ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมได้รับรู้ประสบกำรณ์ตรงของกำรเป็นผู้พิกำรทำงสำยตำ ประเด็นสำคัญที่ได้เรียนรู้
ได้แก่
๒.๑ สำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำ กำรดำเนินกิจวัตรประจำวันโดยทั่วไป เช่น กำรรับประทำนอำหำร
ค่อนข้ำงมีควำมยำกลำบำก ประสำทสัมผัสด้ำนอื่นๆ จะต้องถูกนำมำใช้ทดแทนอย่ำงเต็มที่ ทั้ง กำรสัมผัส กลิ่น
เสียง และรสชำติ รวมถึงกำรจดจำตำแหน่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นในกำรรับประทำนดำรงชีวิตอื่นๆ/
๒.๒ Dialogue in the Dark เป็นตัวอย่ำงที่ดีมำกของกำรคำนึงถึงผู้พิกำรหรือผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม
อื่นๆ โดยกำรสนับสนุนให้สำมำรถมีอำชีพภำยใต้สภำพแวดล้อมทำงสังคมที่เหมำะสมให้สำมำรถเลี้ยงตนเองได้
ตลอดจนแนวทำงกำรปฏิ บัติต นต่อ ผู้พิ กำรทำงสำยตำ ซึ่ง ต้องกำรควำมช่ วยเหลือ ต่ำงๆ ในกำรด ำรงชีวิ ต
ประจำวันและมีควำมอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อเสียง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งน้ำเสียงของผู้ที่เข้ำมำพูดคุยด้วย
๒.๓ บทบำทของสังคมและสำธำรณชนที่สำมำรถให้ควำมสำคัญและช่วยกันสนับสนุนอำนวยควำม
สะดวกให้ผู้พิกำรในรูปแบบต่ำงๆ สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข กำรสร้ำงและพัฒนำ
สำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับผู้พิกำรให้ สำมำรถทำกิจกรรมต่ำงๆ ข้ำงนอกบ้ำนได้
อย่ำงสะดวกมำกยิ่งขึ้น
๒.๔ สร้ำงควำมตระหนัก รู้ถึงควำมสำคัญ ของสิ่ง ต่ำ งๆ ในชีวิ ตที่ป รกติม องข้ ำมไป เช่ น สุข ภำพที่
แข็งแรง ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครอบครัวและเพื่อนฝูง ทำให้ควรต้องทะนุถนอมและรักษำสิ่งสำคัญเหล่ำนี้ไว้

๑๒

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
กิ จ กรรมนี้ ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในกิ จ กรรมที่ ผู้ ฝึ ก อบรมโดยส่ ว นใหญ่ มี ค วำมประทั บ ใจอย่ ำ งมำก เป็ น
ประสบกำรณ์ที่หลำยท่ำนไม่เคยมีมำก่อน และสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้เข้ำใจถึงสภำพชีวิตและควำมยำกลำบำก
ของผู้พิกำรทำงสำยตำในกำรดำเนินชีวิตโดยทั่ วไป ประโยชน์ที่ได้รับและกำรนำมำประยุกต์ใช้ในกำรทำงำน
ได้แก่
๓.๑ ตระหนั ก รู้ ถึ ง ควำมส ำคั ญ ของกำรช่ ว ยกั น สร้ ำ งสั ง คมที่ เ ปิ ด โอกำสส ำหรั บ ผู้ ค นทุ ก ประเภท
)Inclusive Society) ทั้งคนปรกติและผู้ด้อยโอกำสในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่ง ทุกฝ่ำ ยสำมำรถช่วยกันสร้ำงควำม
แตกต่ำงโดยเริ่มได้ตั้งแต่ระดับตัวบุคคล ไปจนถึงองค์กร และสังคมโดยรวม
๓.๒ สำมำรถนำแนวคิ ดมำประยุกต์ ใช้ใ นกำรทำงำน โดยให้ พยำยำมส่ง เสริม ให้ทุ กคนมีส่ว นร่ว ม
มองข้ำมควำมแตกต่ำงที่มีอยู่ เน้นกำรทำงำนอย่ำงสำมัคคี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย
๓.๓ ในบริบทของประเทศไทย ควรให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ ทักษะกำรทำงำน และสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกให้กับผู้พิกำรในระดับที่มำกยิ่งขึ้น ตลอดจน ทุกภำคส่วนควรจะสร้ำงโอกำสกำรทำงำนเพิ่ม
มำกขึ้นให้กับ ผู้พิกำรโดยรวม เพื่อให้สำมำรถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข อำทิ กำรติดป้ำยตัวอักษร
เบรลในสถำนที่ต่ำงๆ กำรส่งเสริมให้ภำคธุรกิจจ้ำงผู้พิกำรเข้ำทำงำนในตำแหน่งที่เหมำะสมและเอื้ออำนวยต่อ
ควำมสำมำรถ เป็นต้น
๔. คณะผู้จัดทา
นำยกิตติ มโนคุ้น
นำงสำวออมพิไล มโนรัตน์
นำยจิรัฏฐ์ ลักษณะละม้ำย
นำงนันท์นัดดำ ภัททิยกุล
๑๓

หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Learning Journey to Enabling Village
วันที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
Enabling Village ประเทศสิงคโปร์
Mr.Christopher Ng

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
๑.๑ วิทยำกรบรรยำยเนื้อหำ
๑.๒ อภิปรำยกลุ่มย่อยและถำมตอบระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้

Enabling Village เป็นโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐและเอกชน ภำยใต้กำรสนับสนุนจำก
Ministry of Social and Family Development ร่ ว มกั บ SG Enable Ltd. เป็ น ที่ ตั้ ง ของธุ ร กิ จ ทำงสั ง คม
หลำยแห่ ง ที่ ป ระสบควำมส ำเร็ จ ในกำรพั ฒ นำเชิ ง พำณิ ช ย์ ที่ มี ค วำมโดดเด่ น ด้ ว ยกำรเชื่ อมโยงระหว่ ำ ง
สถำปัตยกรรม กำรใช้ชีวิต เทคโนโลยี และกำรออกแบบจำกประสบกำรณ์ของผู้ใช้ นอกจำกนี้ Enabling
Village ยัง มี บทบำทสำคัญในกำรสนับ สนุน เป้ ำหมำยของประเทศสิ ง คโปร์ ในหั วข้ อ An inclusive Smart
Nation มีเป้ำหมำยเพื่อให้เป็นพื้นที่ซึ่งผู้พิกำรในรูปแบบต่ำงๆ รู้ สึกถึงกำรได้รับกำรยอมรับในตัวตน และรับรู้
ได้ว่ำตนมีคุณค่ำต่อสังคม และด้วยพันธกิจในกำรเป็นพื้นที่สำหรับผู้พิกำรและสำหรับให้บริกำรชุมชน ตำม
แนวคิดในกำรเปิดพื้นที่บริกำรให้ภำคธุรกิจ สังคมและชุมชนสำมำรถเข้ำถึงได้ Enabling Village จึงมีร้ำนขำย
ของ และกำรจัดอบรมสำหรับผู้พิกำรซึ่งเป็นสมำชิก ซึ่งสำธำรณชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมได้ Enabling
Village ประกอบด้ ว ย ๔ ส่ ว นหลั ก คื อ ๑) Enabling Village ๒) SG Enable ๓) Universal Design
๔) Jobs & Training
๑๔

โดยกำรทำงำนร่วมกันของพนักงำนที่มีควำมสำมำรถและทุพพลภำพให้ได้ รับกำรฝึกฝน เพื่อแสดงให้
เห็นว่ำคนพิกำรก็สำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงปกติและมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำคุณภำพสังคม โดยเริ่มจำกกำรสร้ำง
สังคมควำมเป็นอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนให้มีควำมเท่ำเทียมกัน รวมถึงกำรให้อิสระในกำรดำเนินชีวิตของคน
ที่มีควำมสำมำรถแตกต่ำงกัน และให้ควำมสำคั ญ เป็นพิเศษในกำรฝึกอบรมและกำรจ้ำงงำนคนพิกำร เพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ให้พวกเขำสำมำรถรับรู้ได้ถึงกำรยอมรับของสังคมและภำคภูมิใจในผลงำนของ
ตนเอง โดยกำรอำศัยเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำสนับสนุนให้สำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมเท่ำ
เทียมกันกับผู้อื่น

กำรออกแบบสถำปัตยกรรมของ Enabling Village แสดงถึงกำรให้ควำมสำคัญต่อผู้ทุพพลภำพ จึงทำ
ให้เป็นพื้นที่สำธำรณะของ Enabing Village ที่สำมำรถเข้ำถึง ได้ เช่น กำรปรับระดับพื้นและมีลิฟท์ให้ผู้เข้ำ
เยี่ยมชมที่นั่ง วีลแชร์หรือมีข้อจำกัดด้ำนกำรเคลื่อนไหวสำมำรถใช้ไ ด้ สำหรับผู้ที่มีปัญ หำด้ำนกำรฟัง ทำง
Enabling Village แต่ละจุดมีอุปกรณ์ช่วยฟังเพื่อให้ข้อมูลเพื่ออำนวยควำมสะดวก

Tech able เป็นสถำนที่สำหรับกำรคิดค้นและสร้ำงเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนและดำเนิน
ชีวิตของผู้พิกำร ให้สำมำรถดำเนินชีวิตที่บ้ำนและทำงำนได้อย่ำงสะดวกสบำยมำกขึ้น โดยได้นำเทคโนโลยีเข้ำ
มำใช้ เช่น แอพลิเคชั่นสำหรับกำรเปิด-ปิดไฟ กำรใช้งำนผ้ำม่ำน กำรใช้ตู้เสื้อผ้ำสำหรับผู้พิกำรที่อยู่บนรถเข็น
กำรใช้ห้องน้ำของผู้พิกำร เป็นต้น โดย Tech able ไม่ไ ด้จำหน่ำยเทคโนโลยีต่อผู้พิกำรโดยตรง แต่เป็นกำร
นำเสนอผลิตภัณฑ์ทำงเลือกเพื่อออกแบบกำรใช้งำนให้ตรงกับควำมต้องกำรและวัตถุประสงค์กำรใช้งำน เพื่อ
๑๕

ส่งมอบเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบกำร ภำคเอกชนที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐทั้งเงินทุนในกำรปรับปรุง
อุปกรณ์และเทคโนโลยีให้รองรับกำรใช้งำนของผู้พิกำร ตลอดจนสนับสนุนแหล่งทุนเพื่อกำรจ้ำงงำนผู้พิกำรให้
สำมำรถทำงำนได้จำกที่บ้ำน อันเป็นกำรสร้ำงโอกำส ควำมเท่ำเทียม และลดควำมเหลื่อมล้ำของคนในสังคม

ซุปเปอร์มาเก็ตไฮเทค ได้ออกแบบร้ำนค้ำให้มีควำมสะดวกสบำยสำหรับคนพิกำร ได้แก่ มีทำงเดินที่
กว้ำงเพื่อรองรับรถเข็น มีรถเข็นสินค้ำสำหรับผู้พิกำรบนรถเข็น กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรเลือกและหยิบ
สินค้ำโดยมีปุ่มกดสำหรับกำรเรียกพนักงำนร้ำนมำช่วยเหลือ
Gym safety ให้บริกำรสถำนออกกำลังกำยที่ทันสมัยสำหรับประชำชนและสถำนออกกำลังกำยชนิด
พิเศษที่ออกแบบสำหรับผู้ทุพพลภำพโดยคำนึง ถึง ข้อจำกัด และลักษณะทำงกำยภำพ (Gym safety) ซึ่ง ใช้
แรงดันแทนน้ำหนัก เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรบำดเจ็บ เหมำะสำหรับผู้พิกำร และผู้สูงอำยุ สำมำรถใช้ออก
กำลังกำยและกำยภำพบำบัด ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชิ้นจะเชื่อมต่อข้อมูลบุคคล เพื่อติดตำมและประเมินผล และ
ยังเเป็นยิมแห่งแรกที่เปิดให้ผู้ใช้บริกำรทุกประเภทสำมำรถเข้ำมำใช้งำนร่วมกันได้
ร้านกาแฟสร้างสรรค์ เป็นร้ำนค้ำที่ได้ให้ผู้พิกำรมำทำงำนเป็นพนักงำนขำยกำแฟ และมีสินค้ำที่เป็น
กำรออกแบบจำกฝีมือคนพิกำรโดยนำภำพวำดไปพิมพ์ลำยบนสินค้ำต่ำงๆ ซึ่งรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำจะ
นำมำพัฒนำและฝึกอบรมคนพิกำรต่อไป
ปัจจัยสำคัญประกำรหนึ่งในกำรขับเคลื่อน Enabling Village นั้น มำจำกกำรสนับสนุนให้ภำคเอกชน
เห็นควำมสำคัญต่อผู้ทุพพลภำพซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคม กำรสนับสนุนจำกภำครัฐในกำรให้ส่วนลดต่ำงๆ
ผ่ำนภำษีและค่ำธรรมเนียม กำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรยอมรับควำมแตกต่ำงของปัจเจกบุคคล ทำให้ทุกภำคส่ วน
สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสังคมที่เท่ำเทียมกัน

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ มี ค วำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ กำรใช้ ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน ที่ ร วมกลุ่ ม คนที่ แ ตกต่ ำ งกั น ทั้ ง ในด้ ำ น
ควำมสำมำรถและศักยภำพกำรทำงำน เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำระหว่ำงกัน และตระหนักว่ำกำรให้โอกำสแก่กำร
๑๖

ฝึกอบรมและกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเป็นสิ่งสำคัญมำก อันจะเป็นกำรสร้ำงโอกำสและควำมภำคภูมิใจในกำร
พึ่งพำตนเองได้ โดยกำรสนับสนุนให้ทุกคนได้รับกำรฝึกฝนควำมสำมำรถในกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพ เพื่อ
สร้ำงรำยได้และพัฒนำควำมเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
๓.๒ กำรพั ฒ นำควำมสำมำรถคนพิ ก ำรของประเทศสิ ง คโปร์ เ ป็ น กำรพั ฒ นำตำมพรสวรรค์ แ ละ
ควำมสำมำรถเฉพำะบุคคล โดยกำรค้นหำว่ำแต่ละคนมีพรสวรรค์ด้ำนใดแล้วนำคนกลุ่มนั้นมำพัฒนำต่อตำม
ควำมถนัด ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกกำรพัฒนำคนพิกำรของไทยที่มีกำรตีกรอบกำรฝึกอบรมที่แน่นอนว่ำจะ
ส่งเสริมอำชีพใดบ้ำง จึงอำจทำให้คนพิกำรไม่ได้รับกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถของตน อันทำให้
กำรส่งเสริมให้คนพิกำรพึ่งพำตนเองเป็นไปอย่ำงไม่ยั่งยืน
๓.๓ ในปัจจุบันภำคเอกชนได้เริ่มตื่นตัวต่อประเด็น social enterprise คือกำรทำธุรกิจเพื่อสัง คม
ดังนั้น ภำครัฐควรจะต้องส่งเสริมกำรสร้ำงควำมตระหนัก ของคนในสังคมในด้ำนกำรให้โอกำสแก่ ผู้พิกำร เช่น
กำรสนับสนุนกำรจ้ำงงำนคนพิกำรในภำคธุรกิจให้มำกขึ้น ประกอบกับจะต้องสร้ำงแรงจูงใจด้ำนผลประโยชน์
ทำงธุรกิจ เช่น กำรลดหย่อนภำษี หรือกำรได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนให้เกิดขึ้นควบคู่กัน
๔. คณะผู้จัดทา
นำงสำวตรีชฎำ อุ่นเรือน
นำงสำวจิรำภำ รักษ์สำคร
นำยจิรัฏฐ์ ลักษณะละม้ำย
นำงสำวสุจำรี สัจจำกุล

๑๗

หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
เว็บไซต์
Youtube
วิทยากร

Learning Journey to FusionWorld
วันที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
FusionWorld Connexis North Tower, ๑ Fusionopolis Way #๒ ๐ -๑ ๐
Singapore ๑๓๘๖๓๒
www.a-star.edu.sg
https://www.youtube.com/channel/UCcyl๓๗Tw๒p๔eGnvpuPRFbzQ
Mr. Anand Raghavan
Deputy Director,
Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
รับฟังกำรนำเสนอหน่วยงำน ชมวิดีทัศน์ เยี่ยมชมสถำนที่จริง
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
คาขวัญขององค์กร:“ Creating Growth, Enhancing Lives”
พันธกิจ: เรำจะพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อกำรเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต
วิสัยทัศน์: เป็นผู้นำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลำกหลำย
Facts :
- มีนักวิจัย วิศวกร และทีมงำนด้ำนเทคนิคสนับสนุนกว่ำ ๔,๕๐๐ คน โดย ๔๐%
มำจำกกว่ำ ๖๐ ประเทศ
-ลงทุนใน R&D ไปมำกกว่ำ ๒๒๐ ล้ำนเหรียญดอลลำร์สิงคโปร์
-มีโครงกำรวิจัยกว่ำ ๑,๗๐๐ โครงกำรต่อปี
- มีรำยงำนทำงวิชำกำรตีพิมพ์กว่ำ ๒,๘๐๐ เรื่องต่อปี
-มีลิขสิทธิ์ที่ถูกนำไปใช้กว่ำ ๒๐๐ รำยกำรต่อปี
- สนับสนุน Start-up ใหม่ๆ มำกกว่ำ ๑๔ รำยต่อปี
-ส่งนักวิจัยและวิศวกรเข้ำช่วย R&D ของบริษัทในสิงคโปร์กว่ำ ๖๐ บริษัท
Agency for Science, Technology and Research หรื อ A*STAR เป็ น สถำบั น วิ จั ย หลั ก ของ
สิงคโปร์ในด้ำนงำนวิจัยที่ตอบสนองควำมเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรยกระดับควำมเป็นอยู่ของสังคม
สิงคโปร์ด้วยวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม โดยพิจำรณำบูรณำกำรจำกควำมต้องกำรและข้อจำกัดในบริบทต่ำงๆ
เป็นสะพำนเชื่อมระหว่ำงงำนวิจัยของสถำนศึกษำกับควำมต้องกำรของฝั่งธุรกิจในรูปแบบของกำรวิจัยและ

๑๘

พัฒนำ โดยร่วมมือกับหน่วยงำนวิจัยและพัฒนำอื่นๆ และหน่วยงำนรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องต่ำงๆ เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมวงกว้ำงและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับโลกได้
โครงสร้ำงองค์กร A*STAR แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ Operation Group และ Cooperate Group สิ่ง
ที่องค์กร A*STAR นำเสนอคือ ด้ำน Operation Group ซึ่งประกอบด้วยฝ่ำยต่ำงๆ ได้ ดังนี้
(๑) Biomedical Research Council (BMRC) เป็ น หน่ ว ยงำนสนั บ สนุ น ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ ง
หน่วยงำนรัฐสิงค์โปร์กับต่ำงชำติในเรื่องเกี่ยวกับชีวกำรแพทย์ หน้ำที่หลัก:
- กำกับกำรทดลองต่ำงๆ เกี่ยวกับชีวกำรแพทย์
- ส่ ง เสริ ม เวชศำสตร์ ป ริ ว รรต (Translational medicine) และกำรวิ จั ย เชิ ง บู ร ณำกำร
(Cross-disciplinary research)
- สนับสนุนชีวกำรแพทย์ในมิติกำรวิจัยในมหำวิทยำลัยและโรงพยำบำล
- สร้ำงศูนย์รวมผู้มีควำมเป็นยอดในเรื่องชีวกำรแพทย์
- สร้ำงกำรรับรู้ของชุมชนในเรื่องชีวกำรแพทย์
(๒) Science & Engineering Research Council (SERC) เป็นหน่วยงำนสนับสนุนฝั่งภำครัฐใน
เรื่องเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์กำยภำพและงำนวิศวกรรม หน้ำที่หลัก:
- สนับสนุนงำนวิจัยระดับโลกในหลำกหลำยด้ำน เช่น วัสดุศำสตร์ , เคมีภัณฑ์, กำรสื่อสำร,
ระบบเก็บข้อมูล, Microelectronics และ กำรผลิตระดับสูง และระบบกำรวัด
- วำงแผนและสนับ สนุ น กำรวิ จัย ในหลำกหลำยด้ ำน สร้ำ งควำมร่ ว มมื อ ข้ ำมสำขำ หรื อ
หน่วยงำน รวมรวมองค์ควำมรู้และแบ่งปันองค์ควำมรู้ในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แบ่งปันแหล่งทุน เพื่อให้เกิดกำรวิจัยพัฒนำที่
เป็นประโยชน์สำมำรถนำเอำผลงำนวิจัยไปใช้จริงได้
- คัดเลือก ฝึกอบรม รวมศูนย์ยอดนักวิจัยและวิศวกร เพื่อสนับสนุนหน่วยงำนสถำนศึกษำ
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๓) A*STAR Graduate Academy (A*GA) สถำบันส่ง เสริมในสิง คโปร์กลำยเป็นแนวหน้ำด้ำ น
งำนวิจัยและพัฒนำ และเป็นฮับด้ำนกำรทดลองวิทยำศำสตร์ระดับโลก ผ่ำนกำรให้ทุนกำรศึกษำทั้งในระดับ
ปริญญำตรีถึงปริญญำเอก รวมถึงระดับดุษฏีบัณฑิต โดยตั้งแต่ปี ๒๐๐๑ เป็นต้นมำมีผู้สำเร็จปริญญำเอกจำก
ทุ น กำรศึ ก ษำของ A*STAR กว่ ำ ๑,๕๐๐ รำย และกว่ ำ ๗๐๐ รำยที่ ร่ ว มอยู่ ใ นที ม วิ จั ย RIE (Research,
Innovation and Enterprise) ของสิงคโปร์ และเป็นสะพำนเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับนำนำชำติ
(๔) Exploit Technologies Pte Ltd (ETPL) เป็นหน่วยงำนด้ำนแสวงหำผลกำไร เพื่อสร้ำงควำม
ได้ เ ปรี ย บให้ เ กิ ด กำรแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ ำ งยั่ ง ยื น แก่ บ ริ ษั ท SME ในประเทศ [Knowledge Creation > Value
Creation > Value Capture]
โครงการ One-North ป็นโครงกำรพัฒนำพื้นที่ขนำด ๒๐๐ hectare ให้เป็นพื้นที่วิจัยระดับโลก และ
เป็นพื้นที่ธุรกิจเกี่ยวกับ ชีวกำรแพทย์, ICT, สื่อ, วิทยำศำสตร์กำยภำพ, วิศวกรรม เป็นศูนย์รวมสถำนศึกษำ ที่
พักอำศัย และที่พักผ่อนหย่อนใจไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดสภำพแวดล้อมตำมแนวคิด work-live-play-learn โดย
๑๙

ระหว่ำงวันี่ ๑๖-๑๙ สิงหำคม ๒๐๑๗ จะมีก ำรจัดงำน One-North Festival ขึ้น เพื่อแสดงผลงำนวิจัยแก่
องค์กรและบุคคลทั่วไป

๓. นวัตกรรมต่างๆ ของ A*STAR ที่ได้จากการเยี่ยมชม
๓.๑ Hologram กำรน ำเสนอด้ วยสื่อ สำมมิ ติ ซึ่ง คำดว่ำ จะเป็ นเทรนในอนำคตควบคู่ กับ Virtual
Reality (VR) และ Augmented Reality (AR)
๓.๒ Social Analytics กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำก Social Media เพื่อค้นหำเทรนของสังคม เฝ้ำระวัง
เหตุกำรณ์ เช่น กำรหำแหล่งพำหะของไข้หวัดนก H๗N๙ ในปี ๒๐๑๓
๓.๓ Voice Print Technology เทคโนโลยีกำรแยกตัวตนบุคคลด้วยเสียง ป้องกันกำรคัดลอกเสียง
ด้วยกำรใช้ระบบ Analog ในกำรตรวจสอบซ้ำ
๓.๔ Bio-Renewable Chemicals จาก Biomass กำรวิจัยพัฒนำแบคทีเรียช่วยย่อยเศษซำกพืช
ให้เป็นเคมีภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม Value Chain
๓.๕ Sound eye เซนเซอร์ตรวจจับควำมเคลื่อนไหว เพื่อช่วยตรวจสอบผู้ป่วย ผู้สูงอำยุ
๔. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๔.๑ ได้รับทรำบถึงเทรนของสังคมโลก และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่กำลังเข้ำมำในชีวิตประจำวัน
๔.๒ เข้ำใจแนวทำงกำรบูรณำกำร R&D ที่ถูกต้อง และเข้ำใจว่ำทำอย่ำงไรให้งำนวิจัยลงจำกหิ้ง
๕. แหล่งข้อมูล
๕.๑ www.a-star.edu.sg
๕.๒ http://www.jtc.gov.sg/industrial-land-and-space/pages/one-north.aspx

๒๐

๖. คณะผู้จัดทา
นำยรพี ตั้งทรงสุวรรณ
นำงสำวสุนิดำ สุสันทัด
นำยวัชรินทร์ บุญฤทธิ์

๒๑

หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Design-Driven Innovation in the Public Service
วันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
Civil Service College, ห้อง Sage ๑&๒ ชั้น ๒
Ms Karin Aue
Design Director, Chemistry

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
๑.๑ กำรบรรยำยเนื้อหำโดยวิทยำกร
๑.๒ กำรอภิปรำยข้อคิดเห็นและคำถำมระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
Chemistry คือ หน่วยงำนรัฐที่มีบทบำทในกำรดำเนินกำรออกแบบนวัตกรรมให้ลูกค้ำ เพื่อตอบสนอง
ภำคอุตสำหกรรมทั้งภำครัฐและเอกชน
พวกเรำอยู่ในโลกที่ซับซ้อน วุ่นวำย ติดต่อกันตลอดเวลำ โลกอยู่ภำยใต้นิ้วพวกเรำ ไม่ว่ำคนในวัยใน
ทั้งเด็ก และผู้สูงอำยุ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ลูกค้ำมีควำมคำดหวังที่สูง ดังนั้น พวกเรำจะ
ขับเคลื่อนไปข้ำงหน้ำอย่ำงถูกต้องได้อย่ำงไร
เมื่อเรำต้องกำรมุ่งเพื่อให้ได้มำซึ่งนวัตกรรมในกำรบริกำรประชำชน เรำจำเป็นต้องเข้ำใจว่ำ
(๑) นวัตกรรมไม่ใช่กระบวนกำรคิดแบบเส้นตรง ในปัจจุบันกระบวนกำรทำธุรกิจในปัจจุบัน
มีลักษณะสำคัญ คือ มีสำยกำรบังคับบัญชำโดยสั่งกำรจำกบนลงล่ำง (top-down) และมุ่งทำเพื่อบรรลุ
เป้ำประสงค์ (KPI) แต่เมื่อนำนวัตกรรมมำใช้ในกำรออกแบบเพื่อคิดค้นกำรบริกำรประชำชน จำเป็นต้องปรับ
ควำมคิดจำก
No design → Styling → Process → Strategy

กำรนำแนวควำมคิดในกำรออกแบบจึงเป็นกลยุทธ์กำรมุ่งเน้นให้ควำมสำคัญกับกำร
แก้ไขปัญหำโดยนำใช้นวัตกรรมในกำรทำควำมเข้ำใจจำกประสบกำรณ์จำกผู้รับบริกำร
๒๒

หลักกำรคิดออกแบบมีองค์ประกอบ ๓ อย่ำง ดังนี้
- มุ่งเน้นที่ควำมเข้ำใจในมนุษย์ผ่ำนทำงกำรวิจัยเชิงคุณภำพ
- มองหำควำมเป็นไปได้ใหม่ๆ กำรคิดนอกกรอบ ผ่ำนทำงควำมคิด
สร้ำงสรรค์ กลยุทธ์ กำรมีส่วนร่วม ได้แก่ กำรทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร
- ทดสอบสมมุติฐำนผ่ำนทำงกำรทดสอบแนวควำมคิดที่ได้ด้วยกำรทำ
ควำมคิดต้นแบบให้เป็นรูปธรรม ทดลองว่ำแนวควำมคิดดังกล่ำวใช้ได้ผลจริง
(๒) ให้ผู้ใช้ (End-User) มีส่วนร่วมในกระบวนกำรคิดค้น ทำควำมเข้ำใจถึงควำมต้องกำรที่
แท้จริงของผู้ใช้ และท้ำทำยควำมคิดเดิมๆ
(๓) คำนึงถึงประสบกำรณ์ของผู้ใช้ และควำมรู้สึกที่ผู้ใช้จะได้รับเป็นหลัก
(๔) กำรทดสอบหำกล้มเหลวไม่ได้หมำยควำมถึงว่ำแนวควำมคิดจะล้มเหลว อำจต้องใช้เวลำ
ในกำรขัดเกลำปรับแต่งแนวควำมคิด
(๕) นวัตกรรม เป็นเพียงเครื่องมืออย่ำงหนึ่ง กำรแก้ปญ
ั หำต้องมีองค์ประกอบอื่นด้วย

๒๓

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
กำรพัฒนำประเทศไทย ให้หลุดพ้นจำกกับดักรำยได้ปำนกลำง )middle income traps) รัฐบำลจึง
มี นโยบำย ประเทศไทย ๔.๐ เน้นกำรสร้ำง นวัตกรรม มำขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น เรื่องนี้จึงสอดคล้อง กับ ผู้
เข้ำรับกำรอบรม จะได้นำควำมรู้ที่ได้ มำคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนให้กับองค์กร เพื่อตอบสนองกับ
นโยบำยรัฐบำล เป็นประโยชน์ต่อประชำชนและประเทศชำติ แต่กำรขับเคลื่อนนั้นจะใช้ แต่นวัตกรรมอย่ำง
เดียวไม่ได้ ต้องมีองค์ประกอบอย่ำงอื่นอีกด้วย เช่น ควำมร่วมมือของภำคประชำชน หรือ ประชำรัฐ
๔. คณะผู้จัดทา
นำงสำวสุพนิดำ อำรยเมธี
นำงสำวจิรำภำ รักษ์สำคร
นำยมนตรี บุญญำพงษ์พนั ธ์
๒๔
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๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
ผู้ฝึกอบรมเข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำรควำมเป็นมำและแนวทำงกำรพัฒนำภำคกำรท่องเที่ยวของสิงคโปร์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริเวณโถงกลำงที่จัดนิทรรศกำรของ STB หลังจำกนั้น เข้ำรับฟัง กำรบรรยำยเรื่อง
Transforming Singapore: Through Technology and Data, Delivering Quality Experiences and
Competitive Tourism Businesses ซึ่งได้เปิดโอกำสให้ซักถำมและแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
ผู้บรรยำยได้ให้ควำมรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้
๒.๑ ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ปี ๒๕๕๙
ในปี ๒๕๕๙ สิงคโปร์สร้ำงรำยได้ จำกกำรท่องเที่ยวเป็นมูลค่ำสูง ถึง ๒๔.๖ พันล้ำนเหรียญ
สิงคโปร์ (รำว ๖๑๕ พันล้ำนบำท) ขยำยตัวร้อยละ ๑๓ จำกปีก่อนหน้ำ มีนักท่องเที่ยวเดินทำงไปยังสิงค์โปร์
ทั้งสิ้น ๑๖.๔ ล้ำนคน ขยำยตัวร้อยละ ๘ ซึ่งทั้งรำยได้และจำนวนนักท่องเที่ยวเกินเป้ำหมำยที่ STB ได้ตั้งไว้ที่
๒๒.๔ พันล้ำนเหรียญสิงค์โปร์ และ ๑๕.๗ ล้ำนคน ตำมลำดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย จะเห็นได้
ว่ำขนำดของภำคกำรท่องเที่ยวของสิงค์โปร์มีขนำดเล็กกว่ำมำก โดยในปี ๒๕๕๙ ไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวรวม
ทั้งสิ้น ๓๒.๖ ล้ำนคน สร้ำงรำยได้เข้ำสู่ประเทศเป็นจำนวน ๑.๖๔ ล้ำนล้ำนบำท)
STB ได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรท่องเที่ยวสำหรับอนำคต ดังนี้
- เน้นกำรสร้ำงท่องเที่ยวที่สร้ำงรำยได้
- สร้ำงและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้ดึงดูด
- สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
นอกจำกนี้ STB ยั งได้ใ ห้ค วำมส ำคั ญ กั บกำรศึก ษำวิ เครำะห์ และท ำควำมเข้ำ ใจต่อ ควำม
ต้องกำรของนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบอย่ำงถ่องแท้ เพื่อสร้ำงควำมประทับใจต่อกำรเยือนให้ได้มำกที่สุด กำร
สร้ำงพันธมิตรกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเกิดประสิทธิภำพสูงสุด กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิ ต ของชำวสิ งคโปร์ แ ละชุ ม ชนท้ อ งถิ่ นต่ ำ งๆ รื้อ ฟื้ น ปรับ ปรุ ง เน้น จุ ด เด่น ที่ เ ป็ นเอกลั ก ษณ์ ใ นแต่ล ะพื้ น ที่
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ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพื่อผลักดันให้ STB
เป็นผู้นำด้ำนกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
๒.๒ การใช้ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการทางาน
STB ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำช่วยปรับปรุงพัฒนำกำรทำงำนในทุกด้ำน
โดยให้ควำมสำคัญเป็นพิเศษในประเด็นดังนี้
- กำรเก็บรวมรวมข้อมูล Big Data และนำมำศึกษำวิเครำะห์ใช้ประโยชน์
- กำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวแบบสะดวกสบำย เชื่อ มโยงทุกอย่ำงแบบไร้
รอยต่อ
- กำรสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
โดย STB ได้ ด ำเนิน โครงกำร Singapore Tourism Analytic Network (Stan) และ Tourism
Information & Service Hub (TIH) ซึ่งเป็นโครงกำรหลักที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำช่วยในกำรทำงำน โดย
โครงกำร Stan คือกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวทั้งหมดจำกทุกภำคส่วน ตั้งแต่รูปแบบ
กำรเดินทำง กำรเข้ำพักแรม กำรใช้จ่ำย แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม ฯลฯ เพื่อใช้เทคโนโลยีมำศึกษำวิเครำะห์
แนวโน้มควำมนิยมกำรท่องเที่ยวรูปแบบต่ำงๆ ซึ่ง จะนำไปสู่กำรพัฒนำแหล่ง ท่องเที่ยวและสิ่ง อำนวยควำม
สะดวกที่ตรงกับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม
สำหรั บ โครงกำร TIH ได้ แ ก่ ก ำรใช้ เ ทคโนโลยี ใ นกำรสนั บ สนุ น และเสริ ม สร้ ำ งประสบกำรณ์ ก ำร
ท่องเที่ยวโดยกำรบูรณำกำรร่วมกับภำคธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงสูงสุดในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ แก่
นักท่องเที่ยว อำทิ แนะนำรำยละเอียดสถำนที่ท่องเที่ยว รูปภำพและคลิปวีดีโอ ดีลโปรโมชั่นและส่วนลด
ค่ำบริกำรต่ำงๆ งำนอีเวนท์สำคัญ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วทันที ตอบสนอง
ทุกควำมต้องกำร ผ่ำนแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ และ Smart Kiosk
๒.๓ การส่งเสริมสิงคโปร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
STB ต้องกำรให้นักท่องเที่ยวเกิดควำมประทับใจสูงสุดในกำรเดินทำงเยือนสิงคโปร์ โดยใช้
เทคโนโลยีช่วยอธิบำยรำยละเอียดแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำงๆ ทั้งกำรใช้คลิปวีดีโอแนะนำสถำนที่
ท่องเที่ยวแบบเจำะลึก ๓๖๐ องศำ ใช้เทคโนโลยีสำมมิติจำลองสถำนที่ท่องเที่ยวเสมือนจริงในจอภำพ และกำร
ใช้เทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) เสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยว ตลอดจนร่วมมือกับ
ภำคเอกชนนำแหล่งท่องเที่ยว/ร้ำนอำหำร/ร้ำนค้ำ บรรจุไปในแอพพลิเคชั่นที่แสดงรูปภำพแผนที่ต่ำงๆ ที่มีอยู่
อำทิ GoogleMap และ Smart Kiosk
๒.๔ ศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์
เพื่อพัฒนำศักยภำพของภำคกำรท่องเที่ยว STB ดำเนินกำร ดังนี้
- สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น โดยจั ด ตั้ ง กองทุ น Business Improvement
Fund เพื่อสนับสนุนด้ำนเงินทุนให้ กับผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรใช้เทคโนโลยีช่วยพัฒนำระบบกำรให้บริกำร
อำทิ ระบบกำรบริกำรจัดกำรร้ำนอำหำร (กำรจัดที่นั่ง กำรสั่ง อำหำร กำรเงิน ฯลฯ) และระบบกำรบริหำร
จั ด กำรมั ค คุ เ ทศก์ น ำเที่ ย ว และกองทุ น Experience Step-Up Fund เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ บ ริ ษั ท น ำเที่ ย วใช้
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เทคโนโลยีช่วยอำนวยควำมสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มำเป็นกลุ่ม ทั้งกำรแนะนำสถำนที่ท่องเที่ยวล่วงหน้ำ
ผ่ำ นแอพพลิ เคชั่น กำรนัด หมำยติด ตำมและแจ้ ง ก ำหนดกำรต่ำ งๆ ตลอดจนนั กท่ องเที่ ยวสำมำรถพูด คุ ย
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และรูปภำพออนไลน์ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วทันที
- ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม โดยเฉพำะในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจนำเที่ยว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำร ภำคเอกชนสำมำรถ
คิด ค้น นวัต กรรมใหม่ แ ละเสนอต่ อ STB เพื่อ รับ เงิน ทุ นสนับ สนุน และนำนวั ต กรรมดั ง กล่ำ วไปพัฒ นำเป็ น
โครงกำรต้นแบบให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งหำกประสบผลสำเร็จ STB จะได้นำไปพัฒนำต่อยอดในวงกว้ำง
๒.๕ การสร้างพันธมิตรเพื่อความสาเร็จ
STB ตระหนักดีว่ำควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อควำมสำเร็จ จึงได้ร่วมกัน
ทำงำนกับหน่วยงำนพันธมิตรทำงดิจิทัลอย่ำงใกล้ชิด อำทิ kakao Line Grab Apple Traveline ฯลฯ เพื่อ
เสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำรเยือนให้ประทับใจและอำนวยควำมสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมำกที่สุด โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกขับเคลื่อน
๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ ได้ รั บ ทรำบถึ ง ภำพรวมของอุ ต สำหกรรมกำรท่ อ งเที่ ย วของสิ ง คโปร์ ซึ่ ง เป็ น ห นึ่ ง ใน
ภำคอุตสำหกรรมหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และความสาคัญของการการนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้พัฒนาภาคการท่องเที่ยวทั้งหมด ซึ่งภำครัฐของสิงคโปร์ให้กำรสนับสนุนอย่ำง
เต็มที่ ทั้งกำรให้เงินทุน และพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ เพื่อรองรับอย่ำงครบวงจร
๓.๒ ความสาคัญของการทางานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภำครัฐ เอกชน และชุมชน
สร้ ำงพั นธมิ ตรเพื่อ ผลั ก ดัน นโยบำยให้ บ รรลุ ตำมเป้ ำ หมำย เพรำะในท้ ำยที่ สุด ส ำหรั บเรื่อ งกำรท่อ งเที่ ย ว
ประชำชนทุกคนของสิงคโปร์เปรียบเสมือนเจ้ำบ้ำนที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้ำงค่ำนิ ยมให้เป็นหน้ำที่ของทุกคน
ต้องร่วมกันช่วยสร้ำงประสบกำรณ์กำรเยือนให้เกิดควำมประทับใจ
๓.๓ ความสาคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ ภำคกำรท่องเที่ยวของสิงคโปร์เป็นตัวอย่ำงที่ดีมำก ที่แสดง
ให้เห็นถึงกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ในระดับมหภำคอย่ำงรอบคอบเพื่อดึงดูดกำรท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็ นรูปธรรม
ภำยใต้ขี ด จำกัด ทำงสภำพแวดล้ อมที่มี (ประเทศใหม่ มี ขนำดเล็ก มี ควำมหลำกหลำยของชุม ชนท้ องถิ่ น
ทรัพยำกรธรรมชำติจำกัด) สำมำรถสร้ำงจุดแข็งขึ้นมำใหม่ ให้ภำคกำรท่องเที่ยวเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สำคัญได้ในที่สุด (สร้ำงแหล่งท่องเที่ยวขนำดใหญ่ขึ้นมำเองเพื่อดึ งดูดนักท่องเที่ยว อำทิ สวนสัตว์ Garden by
the Bay รวมถึงจัดงำนอีเวนท์ใหญ่ๆ ระดับโลก เช่นแข่งรถฟอร์มูล่ำวัน ฯลฯ รื้อฟื้นวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง)
๓.๔ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและวางแผนรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพำะในยุค
ดิจิทัลปัจจุบันที่มีข้อมูลมำกมำยจำกหลำยแหล่ง จำเป็นอย่ำงยิ่งที่ภำครัฐจะรวบรวมและศึกษำวิเครำะห์ใช้ให้
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ตลอดจนน ำไปต่ อ ยอดก ำหนดนโยบำยที่ เ หมำะสม รวมถึ ง วำงแผนรองรั บ ควำม
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น จำกแนวโน้มที่สำมำรถคำดกำรณ์ได้
๒๗

๔. คณะผู้จัดทา
นำงสำววิภัชบุญ กล่ำวสุนทร
นำงสำวตรีชฎำ อุ่นเรือน
นำงนันท์นัดดำ ภัททิยกุล
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หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

What my ministry does
วันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
CPIB Corruption Reporting and Heritage Gallery
ผู้แทน Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
๑.๑ ผู้ฝึกอบรมเดินทำงไปเยี่ยมชม CPIB Corruption Reporting and Heritage Gallery และรั บ
ฟังกำรบรรยำยจำกเจ้ำหน้ำที่ของ CPIB
๑.๒ กำรอภิปรำยข้อคิดเห็นและคำถำมระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ ประวัติความเป็นมา CPIB
๒.๑.๑ Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) เป็ น องค์ ก รปรำบปรำมกำร
ทุจริตที่เก่ำแก่ที่สุดในโลก มีอำยุครบ ๖๐ ปีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๑.๒ พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นจุดเปลี่ยนของนโยบำยปรำบปรำมกำรทุจริตเมื่อรัฐบำลสิงคโปร์
ปลดแอก สำมำรถปกครองตนเองได้ นำยกรัฐ มนตรีลี กวน ยู จึง นำสมำชิกพรรค People’s Action Party
(PAP) ทุก ครั้ งกล่ ำ วปฏิ ญ ำณตนและสวมเครื่ อ งแบบขำวทั้ ง ชุ ดเพื่ อ เป็น สั ญ ลัก ษณ์ ถึ ง ควำมใสสะอำดและ
ปรำศจำกกำรทุจริต
๒.๒ ข้อมูลพื้นฐาน
๒.๒.๑ CPIB Corruption Reporting and Heritage Centre แ ห่ ง ใ ห ม่ ตั้ ง อ ยู่ ที่ ถ น น
Whitley ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๖๐ ปัจจุบัน ประชำชนสำมำรถเข้ำส่งเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตไปยังเจ้ำหน้ำที่ประจำที่ศูนย์บริกำรแห่งนี้ได้ กำรนัดหมำยเพื่อยื่นคำร้องกำรทุจริตที่ CRHC สำมำรถ
ทำได้ที่นี่เช่นกัน
๒.๒.๒ ศูนย์ CRHC นี้ยังเป็นที่ตั้งของ Gallery ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับกำรทุจริตแห่งแรกของ
สิงคโปร์ โดยผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของสิงคโปร์และบทบำทของ CPIB สำมำรถ
เข้ำเยี่ยมชมศูนย์ฯ ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. ในวันธรรมดำและ ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ในวัน
เสำร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร)
๒.๓ กฎหมายต่อต้านการคอรัปชั่นของสิงคโปร์
๒.๓.๑ ในเดือนธันวำคมปี ๑๙๓๗ กฎหมำยต่อต้ำนกำรคอรัปชั่นฉบับแรกของสิงคโปร์ ซึ่ง
เรียกว่ำ The Prevention of Corruption Ordinance (POCO) ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อป้องกันกำรให้สินบนใน
กำรดำเนินงำนของทั้งภำครัฐและภำคเอกชน POCO ได้กำหนดพฤติกรรมที่ถือว่ำเป็นกำรคอรัปชั่นเพียง ๓
กรณี ซึ่งอยู่ภำยใต้บทบัญญัติเพียง ๑๒ มำตรำที่มีขอบเขตที่จำกัด นอกจำกนี้ กำรคอรัปชั่นภำยใต้ POCO เป็น
๒๙

ควำมผิดฐำนที่ตำรวจไม่สำมำรถดำเนินกำรจับกุมได้หำกไม่มีหมำย (non-seizable offence) อำนำจในกำร
สืบสวนสอบสวนที่จำกัดทำให้เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรกับปัญหำหำรคอรัปชั่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒.๓.๒ ในปี ๑๙๔๖ ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไข POCO จนทำให้กำรคอรัปชั่นเป็น seizable
offence และให้อำนวจแก่เจ้ำหน้ำที่ตำรวจในกำรจับกุม ค้น และสืบสวนสอบสวนมำกขึ้น
๒.๓.๓ พระรำชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต (Prevention of Corruption Act: PCA) เป็ น
กฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริตหลักในสิงคโปร์และเป็นหนึ่งในเสำหลักในกำรต่อสู้กับกำรทุจริตของสิงคโปร์ PCA
ให้สิทธิแก่ CPIB ในกำรตรวจสอบกำรทุจริตและควำมผิดที่ถูกจับกุมอื่น ๆ ซึ่งเปิดเผยในระหว่ำงกำรสอบสวน
กำรทุจริต ภำยใต้ PCA เจ้ำหน้ำที่ CPIB ยังมีอำนำจในกำรจับกุมค้นหำหลักฐำนหรือยึดหลักฐำนโดยไม่มีหมำย
ค้น หำกมีข้อมูลที่น่ำเชื่อถือหรือมีข้อสงสัยว่ำมีกำรกระทำควำมผิด นอกจำกนี้ ประมวลกฎหมำยอำญำ (มำตรำ
๑๖๑ ถึงมำตรำ ๑๖๕) ยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเฉพำะกับกำรติดสินบนของเจ้ำหน้ำที่รัฐในประเทศอีกด้วย
๒.๔ ความหมายของคอรัปชั่น
“Corruption is receiving, asking for or giving any gratification to induce a person
to do a favour with a corrupt intent.” ซึ่งคอรัปชั่นถือเป็นควำมผิดร้ำยแรง บุคคลที่ถูกตัดสินว่ำกระทำ
ผิดฐำนดัง กล่ำวต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญหรือต้องจำคุกไม่เกิน ๕ ปีหรือทั้ง จำทั้งปรับ
สำหรับกำรทุจริตแต่ละครั้ง
หำกได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำเรื่องหรือธุรกรรมใดๆ เกี่ยวข้องกับสัญญำหรือข้อเสนอสำหรับกำร
ทำสัญญำกับรัฐบำล จะถูกปรับ ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญหรือจำคุกไม่เกิน ๗ ปีหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับกำรทุจริต
แต่ละครั้ง
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๒.๕ แนวความคิดของ CPIB สิงคโปร์
๒.๕.๑ กำรทุจริตมีผลกระทบอย่ำงรุนแรง หำกถูกปล่อยให้หยั่งรำกลึกในสังคมก็อำจนำไปสู่
ผลเสียต่อสังคมและกำรดำรงชีวิต และอำจถูกจำกัดสิทธิในกำรเข้ำรับบริกำรต่ำงๆ หรือสิทธิที่พึงมีโดยทั่วไป
กำรทุจริตก่อให้เกิดกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและเพิ่มต้นทุนในกำรทำธุรกิจ กำรทุจริตทุกรูปแบบส่งผลร้ำยต่อ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและชื่อเสียงของทั้งประเทศด้วย
๒.๕.๒ CPIB ไม่ลังเลที่จะนำผู้ต้องหำที่ทุจริตเข้ำสู่ศำลโดยไม่คำนึงถึงสถำนะ ควำมเชื่อ หรือ
ตำแหน่งของผู้ที่กระทำควำมผิด รัฐบำลได้มุ่งมั่นที่จะใช้มำตรกำรด้ ำนกฎหมำยที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อลดโอกำส
ในกำรทุจริตและเพื่อยับยั้งและลงโทษผู้ต้องหำที่ทำกำรทุจริตอย่ำงรุนแรง
๒.๖ การนาชมห้องจัดแสดง
เจ้ำหน้ำที่นำชมเครื่องไม้เครื่องมือสำนักงำนในยุคแรก ๆ เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ขำว-ดำ กล้อง
ถ่ำยรูป เครื่องแบบเจ้ำหน้ำที่ สำเนำจดหมำยฆ่ ำตัวตำยของนักกำรเมือง รวมถึงนำเสนอข้อมูลและประวัติต่ำง
ๆ ผ่ำนหน้ำจอคอมพิวเตอร์แบบปลำยนิ้วสัมผัส (touch screen) เพื่อให้ผู้เข้ำชมได้เลือกอ่ำนตำมควำมสนใจ
๒.๗ ตัวอย่างผลงาน (Case Studies)
พ.ศ. ๒๕๑๘ เกิดคดีช็อกทั้งประเทศ เมื่อนำยวี ทู บูน (Wee Toon Boon) นักกำรเมืองรุ่น
เก๋ำซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงสิ่งแวดล้อม ทุจริตเงินทั้งสิน ๘๐๐,๐๐๐ ดอลลำร์ ศำลพิจำรณำตัดสิน
จำคุก ๔ ปี ๖ เดือน คดีนี้ได้รับกำรกล่ำวขำนและถูกยกเป็นตัวอย่ำงในสังคมสิงคโปร์ อีกทั้งยังทำให้สังคมรู้จัก
CPIB มำกขึ้น จำกนั้นได้เกิดคดีสำคัญเกิดขึ้นมำเป็นระยะซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลงำนของ CPIB ที่สืบสวนและ
จับกุมผู้กระทำผิดมำลงโทษ มิให้ประชำชนของสิงคโปร์ประพฤติเป็นเยี่ยงอย่ำง

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ ผู้เข้ ำรับ กำรอบรมได้ ทรำบถึง ควำมเป็ นมำของกำรจัดตั้ ง CPIB Corruption Reporting and
Heritage Centre และได้ทรำบว่ำ ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรคอรัปชั่น
ไม่ว่ำกำรคอรัปชั่นดังกล่ำวจะเกิดขึ้นในหน่วยงำนภำครัฐหรือภำคเอกชน ซึ่ง ทุกคนจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำง
เทียมกัน
๓.๒ กำรที่ผู้นำมีนโยบำยที่ชัดเจนเรื่องกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ ตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ย่อมทำให้ประชำชนเชื่อใจในกำรทำงำนและวำงใจให้บริหำรประเทศ ทั้งนี้ นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตต้องถูก
ส่งผ่ำนสู่รัฐบำลสมัยต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้นแบบ (Role Model) ที่น่ำศรัทธำและเป็นควำมภำคภูมิใจของ
หน่วยงำน

๓๑

๔. คณะผู้จัดทา
นำงสำววิภัชบุญ กล่ำวสุนทร
นำงสำวสุพนิดำ อำรยเมธี
นำงสำวจิรำภำ รักษ์สำคร
นำยวัชรินทร์ บุญฤทธิ์
นำงสำวพรพิมล สมนึก
นำยมนตรี บุญญำพงษ์พันธ์

๓๒

หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

What my Ministry Does
วันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น
My Nice Home Gallery, Housing Development Board Hub
ประเทศสิงคโปร์
Mr. Zhuang Kai Quan
Senior Assistant Director
Housing Division, Ministry of National Development

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
ผู้ฝึก อบรมเดินทำงเยือ น Housing Development Board Hub เพื่อรั บฟั ง กำรบรรยำยสรุป และ
เยี่ยมชมตัวอย่ำงห้องชุดที่อยู่อำศัยที่รัฐบำลสิงคโปร์จัดให้กับประชำชนทั่วไป
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ สำนั ก งำนพั ฒ นำกำรเคหะแหงชำติ สิ ง คโปร์ (The Housing Development Board – HDB)
เป็นองค์กรของรัฐที่มีหน้ำที่หลักในกำรจัดสรรที่พักให้กับประชำชน รวมถึง กำรวำงแผนและพัฒนำเกี่ยวกับ
แหล่งที่อยู่อำศัยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและให้บริกำรที่มีคุณภำพ โดยรัฐบำลได้ให้เงินอุดหนุนผ่ำนระบบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลำง Central Provident Fund (CPF) ซึ่งได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อบังคับกำร
สะสมเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณในช่วงแรกและต่อมำได้พัฒนำเป็นระบบประกันสังคมเต็มรูปแบบ โดยทุกเดือน
ลูกจ้ำงและนำยจ้ำงจะสมทบเงินเข้ำกองทุนของลูกจ้ำงในอัตรำร้อยละ ๒๐ สำหรับนำยจ้ำง และร้อยละ ๑๐
สำหรับลูกจ้ำง ปัจจุบันกำรคำนวณเงินสมทบขึ้นอยู่กับอำยุของลูกจ้ำง ลักษณะของกำรทำงำน และลักษณะ
ประเภทของบั ญ ชี โดยสมำชิกในกองทุ นฯ สำมำรถน ำเงิ นสะสม CPF มำใช้ ในโครงกำรต่ำ ง ๆ อำทิ กำร
รั ก ษำพยำบำล (Healthcare) กำรเป็ น เจ้ ำ ของที่ อ ยู่ อ ำศั ย (Home Ownership) และค่ ำ เล่ ำ เรี ย นบุ ต ร
(Education Scheme) เป็นต้น
๒.๒ รัฐ บำลสิ ง คโปร์ ใ ห้ค วำมส ำคัญ อย่ ำ งมำกกับ นโยบำย "Housing Policy” ที่เ น้น ให้ ป ระชำชน
สำมำรถเป็นเจ้ำของบ้ำน/ที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง โดยรัฐบำลจะให้เงินอุดหนุนประชำชนในกำรซื้อบ้ำนเคหะ
ของรัฐบำลในรำคำถูก ผู้ที่มีรำยได้น้อยจะได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลมำกกว่ำผู้ที่มีรำยได้มำก และในอนำคต
ห้องพักดังกล่ำวอำจมีรำคำสูงขึ้น ถือเป็นกำรเพิ่มมู ลค่ำให้กับกำรลงทุนของประชำชนและเป็นกำรส่งเสริมให้
ประชำชนมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง ในปัจจุบัน อสังหำริมทรัพยของ HDB มีชำวสิงคโปร์พักอำศัยคิดเป็นร้อย
ละ ๘๓ ที่เหลือพักอำศัยอยู่ในอสังหำริมทรัพย์ส่วนบุคคล (เอกชน) ร้อยละ ๑๑ เช่น คอนโดมิเนียม และอพำรต
เมนท์ และอีกร้อยละ ๖ เป็นผู้ครอบครองที่ดิน
๒.๓ ควำมแตกต่ำงที่สำคัญอีกประกำรหนึ่งของกำรเป็นเจ้ำของห้องในประเทศสิงคโปร์คือมีระยะเวลำ
เช่ำสูงสุดที่ ๙๙ ปีเท่ำนั้น โดยผู้เช่ำห้องไม่สำมำรถเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ได้อย่ำงแท้จริง หรืออีกนัยหนึ่งรัฐถือ
ครองกรรมสิทธิ์เป็นเจ้ำของที่พักอำศัยส่วนใหญ่ของประเทศ สำหรับสิทธิครอบครองบ้ำนเคหะของรัฐบำลแบ่ง
๓๓

ออกเป็น ๒ ประเภท คือ สิทธิครอบครองตำมสัญญำ (Leasing) เป็นเวลำ ๙๙ ปี สำหรับผู้ที่มีทรัพย์สินและมี
ศักยภำพในกำรซื้อ และสิทธิครอบครองประเภทสัญญำเช่ำรำยเดือน สำหรับผู้สูงอำยุสำมำรถเลือกจำนวนปี
ของสิทธิครอบครองบ้ำนเคหะของรัฐบำลที่น้อยกว่ำ ๙๙ ปีได้ นอกจำกนี้ รัฐบำลสิงคโปรใช้นโยบำยรวมกลุ่ม
ชำติ พัน ธ์ (Ethnic-Integration Policy) ซึ่ งเป็ น นโยบำยกำหนดสั ด ส่ว นของคนเชื้อ ชำติต่ ำ งๆ ให้ อ ำศั ย อยู่
ร่วมกันในอำคำรหนึ่งหลังของกำรเคหะเพื่อป้องกันกำรแบ่งแยกทำงเชื้อชำติและสนับสนุนควำมสมำนฉันท์ของ
ประชำกรสิงคโปร์ภำยใต้ควำมแตกต่ำงทำงเชื้อชำติ
๒.๔ ด้ำนบนของอำคำร HDB Hub จัดแสดงเป็นตัวอย่ำงห้องชุดขนำดต่ำงๆ ตั้งแต่ ๑ ห้องนอน – ๓
ห้องนอนที่ตกแต่งสวยงำมแล้วเสร็จพร้อมเข้ำอยู่ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเห็นภำพห้องชุดในแบบต่ำงๆ ก่อน
กำรตัดสินใจจองห้องชุดนั้นๆ ขนำดพื้นที่ห้องประมำณ ๔๐-๑๑๐ ตำรำงเมตร ห้องพักแบ่งสัดส่วน เป็นหลำย
ห้อง เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องน้ำ
๒.๕ ปัจจุบัน กำรเช่ำห้องในแฟลตที่สร้ำงใหม่ ต้องรอให้ยอดจองครบจำนวนก่อน HDB จึง จะเริ่ม
ก่อสร้ำงอำคำรใหม่ หำกผู้ที่ต้องกำรห้องเร็วต้องไปเซ้งสิทธิกำรเช่ำ จำกเจ้ำของเดิม ในตลำดมือสอง

รำยกำร
รำคำ
ที่ตั้ง
ลักษณะกำรซื้อ

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกำรเช่ำห้องใหม่ และ ห้องในตลำดมือสอง
แฟลตใหม่
แฟลตมือสอง
ขึ้นกำรกำรตั้งรำคำ HDB
ขึ้นกับควำมพอใจของผู้ซื้อและผู้ขำย
ส่วนใหญ่อยู่นอกเมือง
อยู่ในทุกทำเลที่ขำย
ต้องซื้อและลงทะเบียนกับ HDB
ซื้อจำกตลำดได้ตลอดเวลำ

๒.๖ คุณสมบัติ เงื่อนไขผู้มีสิทธิกำรเช่ำห้อง
๒.๖.๑ ประชำชนชำวสิงค์โปร์ หรือ ได้รับสิทธิอำศัยในสิงค์โปร์ถำวร
๒.๖.๒ มีเงินเดือน ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอร์ลำร์สิงค์โปร์
๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ ผู้ฝึกอบรมได้รับทรำบถึงนโยบำยด้ำนกำรสนับสนุนที่อยู่อำศัยซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิกำร
สังคมของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพของทรัพยำกร
ที่ดินซึ่งมีจำกัดของสิงคโปร์ให้สำมำรถสร้ำงเป็นที่อยู่อำศัยให้กับประชำกรโดยส่วนใหญ่
๓.๒ ควำมสำคัญของกำรวำงแผนเชิงมหภำคของภำครัฐอย่ำงรอบคอบ รัฐบำลสิงคโปร์เล็งเห็นว่ำกำร
มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อำศัยนั้นจะเป็นควำมมั่นคงซึ่งนำไปสู่ควำมมั่นใจในรัฐและนโยบำยของรัฐ บทบำทหน้ำที่
ของ HDB นั้นจึงไม่ใช่เพียงแค่กำรจัดกำรด้ำนที่อยู่อำศัยให้แก่พลเมืองสิงคโปร์ แต่ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในกำร
ปลูกสร้ำงสำนึกควำมเป็นพลเมืองสิงคโปร์ โดยเน้นกำรปลูกฝังแนวคิดควำมเป็นครอบครัว ควำมเป็นชุมชน
ตลอดจนควำมเป็นชำติแก่พลเมืองสิงคโปร์
๓๔

๓.๓ เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนที่อยู่อำศัยที่แตกต่ำงกันระหว่ำงประเทศไทยและประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรที่อยู่อำศัยส่วนใหญ่ของประเทศสิงคโปร์จัดกำรโดยภำครัฐ ในขณะที่ของประเทศ
ไทยกำรบริหำรจัดกำรที่อยู่อำศัยส่วนใหญ่เป็นกำรแข่งขันโดยเสรี และรัฐจัดสรรที่พักหรือให้เงินอุดหนุนเฉพำะ
ในส่วนของผู้มีรำยได้้น้อยเท่ำนั้น
๔. คณะผู้จัดทา
นำงสำวมณีขวัญ จันทรศร
นำงสำวสุนิดำ สุสันทัด
นำงนันท์นัดดำ ภัททิยกุล
นำงสำวสุจำรี สัจจำกุล
นำยมนตรี บุญญำพงษ์พนั ธ์

๓๕

หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

What My Ministry Does
วันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น.
พิพิธภัณฑ์กำรเดินเรือ ประเทศสิงคโปร์ (Singapore Maritime Gallery)
ผู้แทนของ Singapore Maritime Gallery

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
๑.๑ กำรนำชมสถำนที่พร้อมบรรยำยควำมรู้โดยวิทยำกร
๑.๒ กำรถำม-ตอบระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ Maritime Gallery สร้ ำ งขึ้ น โดย The Maritime and Port Authority of Singapore (MPA)
ตั้งอยู่ที่ Marina South Pier ใกล้กับสถำนีรถไฟฟ้ำ Marina South Pier station, Exit B
๒.๒ Maritime Gallery เป็นสถำนที่จัดแสดงเรื่องรำวกำรเดินเรือของประเทศสิงคโปร์ ตั้ง แต่อดีต
ปัจจุบัน และอนำคต ช่วยให้ผู้เข้ำเยี่ยมชมได้เรียนรู้และเข้ำใจถึง ควำมสำคัญ ของกำรเดินเรือของประเทศ
สิง คโปร์ที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และควำมคงอยู่ ของประเทศสิง คโปร์ ตลอดจนได้ศึกษำ เรียนรู้ แนวคิด
วิธีกำรบริหำรจัดกำร และกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเดินเรือ
๒.๓ ภำยใน Gallery มีกำรนำเสนอด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจ อำทิ ภำพพร้อมคำบรรยำย หลักฐำน
ทำงประวัติศำสตร์ วัสดุอุปกรณ์ในกำรเดินเรือจริง แบบจำลองเรือประเภทต่ำง ๆ แบบจำลองประภำคำร
ภำพเคลื่อนไหว และเครื่อง Simulator สำหรับให้ผู้เข้ำชมได้ทดลองฝึกฝนกำรนำร่องเรือ
๒.๔ Maritime Gallery แบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น ๓ ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ The Dawn of
Maritime Singapore แสดงอดี ตและควำมเป็น มำของกำรเดิน เรื อของประเทศสิ ง คโปร์ ส่ วนที่ ๒ Inside
Maritime Singapore จัดแสดงกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติง ำนในปัจจุบัน และส่วนที่ ๓ Discovering
New Horizons แสดงแผนกำรดำเนินงำนและกำรพัฒนำในอนำคต ดังรูป

๓๖

๒.๕ The Dawn of Maritime Singapore
๒.๕.๑ สิงคโปร์มีประวัติทำงทะเลที่ยำวนำน ปรำกฏหลักฐำนทำงโบรำณคดีย้อนหลังไปถึง
ศตวรรษที่ ๑๔ และในปี ๑๘๑๙ Sir Thomas Stamford Raffles ผู้ว่ำรำชกำรอัง กฤษได้ประกำศให้ท่ำเรือ
สิง คโปร์เป็นท่ำเรือปลอดภำษี (Free Port) ซึ่ง ถือเป็นปัจจัยหลักสำหรับควำมสำเร็จในช่วงต้นของสิง คโปร์
นอกเหนือจำกกำรมีสถำนที่ตั้งทำงยุทธศำสตร์และท่ำเรือน้ำลึกที่เอื้อต่อกำรประสบควำมสำเร็จด้วยเช่นกัน
นับตั้งแต่นั้นท่ำเรือสิงคโปร์จึงกลำยเป็นเมืองท่ำสำหรับพ่อค้ำทั้งจำกเอเชียตะวันออกและยุโรป
๒.๕.๒ กำรเปิดคลองสุเอซในปี ๑๘๖๙ ทำให้เส้นทำงกำรเดินเรือระหว่ำงยุโรปกับเอเชียสั้น
ลง ผนวกกับกำรมำถึงของเทคโนโลยีเรือกลไฟ ส่งผลให้สิงคโปร์มีควำมมั่งคั่งในกำรเดินเรือมำกยิ่งขึ้น
๒.๕.๓ ในช่วงปลำยศตวรรษที่ ๑๙ เป็นยุคของท่ำเรือและผู้ประกอบกำรเอกชน เริ่มมีกำร
ใช้เครนในกำรขนถ่ำยสินค้ำแทนกำรใช้แรงงำนคน รวมทั้งเริ่มมีท่ำ เรือท้องถิ่นที่ดำเนินกิจกำรท่ำเทียบเรือที่
New Harbour (ต่อมำเรียกว่ำท่ำเรือ Keppel) โดยนักธุรกิจในท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงซึ่งมีส่วนช่วยสร้ำงควำมมั่ง
คั่งให้กับกิจกำรท่ำเรือของสิงคโปร์ตลอดจนกำรร่วมลงทุนในกิจกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๕.๔ สิงคโปร์ตัดสินใจลงทุนครั้งสำคัญในกำรสร้ำงท่ำเรือ Tanjong Pagar เพื่อรองรับเรือ
บรรทุกสินค้ำขนำดใหญ่ (เรือคอนเทนเนอร์) ที่เปลี่ยนจำกเรือกลไฟเป็นเรือที่ใช้น้ำมัน และรองรับกำรเติบโต
ด้ำนกำรเป็นเมืองท่ำสำคัญ ในอนำคต โดยก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเริ่มเปิดดำเนินกำรในปี ๑๙๗๒ และกำร
ตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นกำรมองกำรณ์ไกลที่ถูกต้องและสร้ำงควำมยิ่งใหญ่ให้กับ Maritime Singapore มำจนถึง
ปัจจุบัน
๒.๖ Inside Maritime Singapore
๒.๖.๑ สิงคโปร์ในวันนี้เป็นหนึ่งในท่ำเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยระบบนิเวศกำรเดินทะเลที่
พัฒนำขึ้นควบคู่กันกับกำรให้บริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่ครอบคลุมนอกเหนือจำกท่ำเรือ มีเรือมำ
เทียบท่ำที่สิงคโปร์ไม่ต่ำกว่ำปีละ ๑๓๐,๐๐๐ ลำ เป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งสินค้ำไปยังท่ำเรือต่ำง ๆ ในกว่ำ ๑๒๐
ประเทศทั่วโลก
๒.๖.๒ ท่ำเรือสิงคโปร์ได้รับกำรยกย่องว่ำบริหำรงำนดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยเฉพำะควำม
ทันสมัยในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรใช้ระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรลดเวลำ
และค่ำใช้จ่ำย นอกจำกนี้ ยังใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในกำรวำงแผน ควบคุม และตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์แต่ละ
ตู้ คนขับรถหัวลำก และเครนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีนวัตกรรมสำคัญ ๓ ประกำร คือ
(๑) ระบบ Flow-Through Gate System ได้ รั บ รำงวั ล นวั ต กรรมเมื่ อ ปี ๒๕๔๒
เนื่องจำกเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในโลก ทำให้กำรนำเข้ำ-ส่งออกตู้คอนเทนเนอร์ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร ใช้เวลำ
เพียง ๒๐ - ๒๕ วินำที/ลำ
(๒) ระบบ Remote-controlled Overhead Bridge Crane ท ำให้ ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
กำรทำงำนเพิ่มขึ้ น เดิมพนักงำนบั งคับเครนแต่ละคนสำมำรถควบคุม เครนได้เพียง ๑ ตัว แต่ด้วยระบบที่
พัฒ นำขึ้ น ใหม่ พนัก งำนแต่ ล ะคนสำมำรถควบคุ ม เครนได้ ม ำกถึ ง ๖ ตัว โดยเป็ น กำรควบคุ ม ผ่ ำ นระบบ
คอมพิวเตอร์
๓๗

(๓) ระบบ Post-Panamax Quay Cranes เป็นเครนขนำดใหญ่ ใช้ในกำรขนถ่ำย
สินค้ำขึ้นลงเรือ เดินสมุทรขนำดใหญ่ โดยแขนของเครนมีควำมยำวถึง ๕๕ เมตร สำมำรถให้บริกำรแก่เรือที่
มีขนำดควำมกว้ำงเรือ ไม่เกิน ๑๘ ตู้ และปัจจุบันได้ก้ำวสู่ “Super Crane” ซึ่งแขนของเครนมีควำมยำวมำก
ถึง ๖๐ เมตร สำมำรถให้บริกำรแก่เรือที่มีควำมกว้ำงเรือถึง ๒๒ ตู้
นอกจำกท่ำเรือคอนเทนเนอร์แล้ว สิงคโปร์ ยังให้ควำมสำคัญต่อท่ำเรือสินค้ำทั่วไป
(Multi-purpose terminal) ท่ำเรือสำหรับเติมเชื้อเพลิง นอกจำกนั้นยัง มีระบบเชื่อมโยงด้ำนโลจิสติกส์ที่มี
ประสิทธิภำพไปยังเขตอุตสำหกรรมต่ำง ๆ อีกด้วย
๒.๗ Discovering New Horizons
สิ ง คโปร์ มี แ ผนจะพั ฒ นำท่ ำ เรื อ ยุ ค ใหม่ (Next Generation Port) ในเขต Tuas แบ่ ง กำร
พัฒนำเป็น ๔ ระยะ และจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี ๒๐๔๐ โดยท่ำเรือใหม่นี้จะสำมำรถรองรับกำรดำเนินกำร
ของท่ำเรือคอนเทนเนอร์ในปัจจุบันของสิงคโปร์ได้ทั้งหมด ถือเป็น Mega-Port แห่งใหม่ของสิงคโปร์ เน้นกำร
ออกแบบให้เป็นท่ำเรืออัจฉริยะ (Smart Port) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเน้นกำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่ง ที่
ยั่งยืน (Sustainable shipping)
๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ ได้รับทรำบถึงวิวัฒนำกำรของกำรเดินทะเลของสิงคโปร์จำกอดีตศูนย์กลำงกำรค้ำในศตวรรษที่
๑๔ มำสู่กำรเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ และสุดท้ำยเป็นศูนย์กลำงกำรเดินทะเลหลักของโลกในปัจจุบัน นอกจำก
ควำมได้เปรียบทำงภูมิศำสตร์แล้ว เป็นผลมำจำกกำรมองกำรณ์ไกล และกล้ำลงมือปฏิบัติ ซึ่งสำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้
๓.๒ สำมำรถใช้เป็นกรณีศึกษำ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำท่ำเรือและกำรขนส่งทำงน้ำของ
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นต่อไป
๔. คณะผู้จัดทา
นำยกิตติ มโนคุ้น
นำยรพี ตั้งทรงสุวรรณ
นำงสำวตรีชฎำ อุ่นเรือน
นำงสำวออมพิไล มโนรัตน์
นำยจิรัฏฐ์ ลักษณะละม้ำย

๓๘

หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Leading Organisational Change and Transition
วันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐-๑๐.๑๕ น
Civil Service College, ห้อง Sage ๑&๒ ชั้น ๒
Mr.Stanley Fong
Associate Trainer of Civil Service College

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
๑.๑ วิทยำกรบรรยำยเนื้อหำ
๑.๒ อภิปรำยกลุ่มย่อยและถำม-ตอบระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
กำรทำควำมเข้ำใจว่ำกระบวนกำรที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญในกำรนำกำรเปลี่ยนแปลง
มำสู่องค์กร ระดับกำรเปลี่ยนแปลง มี ๓ ระดับ คือ กำรเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล กำรเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่ม
และกำรเปลี่ยนแปลงระดับองค์กร

กำรเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล ตำม ADKAR model มีขั้นตอนใหญ่ตั้งแต่ Awareness Desire
Knowledge Ability และ Reinforcement ทั้งนี้ กำรพิจำรณำแรงต้ำนทำนในกำรเปลี่ยนแปลงอำจต้อง
ตรวจสอบว่ำปัญหำเกิดจำกสิ่งใด อำจอยู่ที่วิธีกำรแก้ไข (solution) หรือตัวบุคคล (individual)
กำรเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่ม เรำอำจแบ่งกลุ่มคนในกลุ่มได้เป็น ๕ กลุ่มใหญ่ คือ ๑) Innovators ๒) Early
adopters ๓) Early majority ๔) Late majority ๕) Laggards

๓๙

(๑) Innovators มีควำมสำมำรถในกำรรองรับควำมสูญเสีย สำมำรถเข้ำใจและประยุกต์ใช้ควำมรู้ที่
ซับซ้อนได้
(๒) Early adopters เป็นผู้ที่คนอื่นมำขอรับฟังควำมคิดเห็น เป็นผู้ที่คล้อยตำมค่ำนิยมของสังคม มี
อิทธิพลต่อผู้อื่นผ่ำนทำงเครือข่ำย
(๓) Early majority เป็นผู้ตำม ไม่ใช่ผู้นำ
(๔) Late majority เปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับแรงกดดันจำกสังคมเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยในกำรเคลื่อนไป
(๕) Laggards ยึดติดกับอดีต เป็นกลุ่มที่ต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลงที่สุด

กำรเปลี่ยนแปลงระดับองค์กร เนื่องจำกองค์กรมีส่วนประกอบต่ำงๆ ที่แตกต่ำงกันและยำกที่จะหลอม
รวมกั น คื อ strategy culture leadership structure systems skills rewards ทั ง นี้ แต่ ล ะบุ ค คลมี ก ำร
รับรู้วัฒนธรรมองค์กรในระดับที่แตกต่ำงกัน และควำมประพฤติของผู้นำที่สอดคล้องกับคำพูดเป็นสิ่งหนึ่งที่จะ
แสดงถึงทิศทำงองค์กร
ดังนั้นในกำรจะนำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงระดับองค์กร มี ๓ ขั้นตอนสำคัญ คือ unfreeze & change
& freeze
Unfreeze ควรทำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปลี่ยนแปลง วิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงผ่ำนทำงกำรสร้ำงวิสัยทัศน์และผ่ำนทำงกำร
สื่อสำร
๔๐

Change ควรประเมินผลประทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนำแผนเพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
และคัดเลือกเครือข่ำยผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง โดยจัดกำรฝึกอบรม ให้กำรสนับสนุน และให้ข้อมูล
Refreeze สร้ำงแรงจูงใจด้วยกำรให้รำงวัน ทำให้เป็นสิ่งสนุกที่จะทำ มีกำรทบทวน KPI และมีกำรชื่น
ชมควำมสำเร็จ ดำเนินกำรเช่นนี้อย่ำงต่อเนื่องจนกำรเปลี่ยนแปลงกลำยเป็นนิสัย
๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ เป็นกำรทำควำมเข้ำใจหลักกำรของกำรเปลี่ยนแปลงและกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง เริ่มที่ระดับ
ตัวบุคคล กลุ่ม จนถึงระดับองค์กร ซึ่งเป็นสำมำรถนำมำใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้ำงแรงขับเคลื่อนในระดับต่ำง ๆ
โดยใช้ องค์ควำมรู้และระดับกำรขับเคลื่อนพื้นฐำนเหล่ำนี้ ให้มีผลสัม ฤทธิ์ต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่กว้ำงขวำงขึ้น
ต่อไป
๓.๒ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรก ำหนดทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำ ซึ่ ง วำงอยู่ บ นรำกฐำนกำรเข้ ำ ใจถึ ง กำร
เปลี่ยนแปลงภำยในตัวบุคคล กลุ่ม หรือ องค์กร และยังต้องเข้ำใจกำรปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นแรงกระตุ้น
จำกภำยนอกอีก เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของโลกธุ รกิจ สภำวะโลกร้อน หรือกำรเปลี่ยนแปลงทำงนโยบำย
ทำงกำรเมือง รวมไปถึงหลักกำรและวิสัยทัศ ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและภำยนอกเหล่ำนั้น
๔. คณะผู้จัดทา
นำยกิตติ มโนคุ้น
นำงสำวจิรำภำ รักษ์สำคร
นำยจิรัฏฐ์ ลักษณะละม้ำย
นำงสำวพรพิมล สมนึก

๔๑

หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Integrity and Incorruptibility as Key Ethical Values
วันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๑๕ – ๑๕.๑๕ น.
Civil Service College, ห้อง Sage ๑&๒ ชั้น ๒
Mr.Chua Cher Yak
Retired Director,
Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
๑.๑ วิทยำกรบรรยำยเนื้อหำ โดยยกคำกล่ำว (quote) ที่มีชื่อเสียงของผู้นำประเทศสิงคโปร์มำเพื่อให้
แง่คิดแก่ผู้เข้ำร่วมอบรม
๑.๒ ถำม-ตอบระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
ประเทศสิง คโปร์ก่อร่ ำงสร้ำงตั วมำเป็ นปี ที่ ๕๒ โดยนโยบำยเริ่มต้ นตั้ง แต่ปีแ รกที่มี ควำม
เข้มแข็งมำกคือกำรทำให้ประเทศปรำศจำกกำรทุจริต ประหนึ่งเป็น DNA ของชำติที่ทุกคนต้องปฏิบัติตำมอย่ำง
เคร่งครัด
ปัจจัยที่นำมำใช้ควบคุมอำชญำกรรมในประเทศรวมถึงกำรทุจริตคือ กำรศึกษำ กำรสร้ำงชำติ
และกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยข้ำรำชกำรต้องเป็นตัวอย่ำงที่ดี เป็นผู้รับใช้ประชำชน มิใช่เจ้ำนำยของประชำชน
กำรที่ข้ำรำชกำรเข้มงวดกับตัวเองย่อมทำให้ได้รับควำมนับถือและกำรสนับสนุนจำกประชำชน ซึ่งนอกจำกจะ
ทำให้กำรบริหำรประเทศดำเนินไปอย่ำงลุล่วง เจริญก้ำวหน้ำแล้ว ยังเป็นกลยุทธ์ของกำรพัฒนำประเทศเพื่อ
ควำมน่ำเชื่อถือและควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในประเทศและนักลงทุนต่ำงชำติ
หน่วยงำนที่มีสิทธิ์บังคับใช้กฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของประเทศสิงคโปร์คือ
Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
โดยตรงต่อนำยกรัฐมนตรี เน้นกำรทำงำนที่ได้มำตรฐำนสูงและเพิ่มมำตรฐำนขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อท้ำทำยกำรทำงำน
ของตัวเอง
๒.๒ ก้าวแรกของการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นในประเทศสิงคโปร์
๒.๒.๑ กฎหมำยปรำมปรำมกำรทุจริตคอรัปชั่นที่มีประสิทธิภำพ
ลักษณะของกฎหมำยที่มีประสิทธิภำพเพื่อปรำบปรำมกำรทุจริตต้องมีนิยำมของคำ
ว่ำ “ทุจ ริต (Corruption)” ที่ชั ดเจน กำหนดบทลงโทษที่เฉี ยบขำด ปรับปรุง กฎหมำยให้ ทันสมั ยอยู่ เสมอ
กฎหมำยที่ดีที่สุดคือกฎหมำยที่สำมำรถบังคับใช้ได้อย่ำงแท้จริง
๒.๒.๒ Quick Start Approach
นำยกรัฐมนตรีลี กวน ยู อดีตผู้นำของสิงคโปร์ใช้กลยุทธ์ที่เน้นกำรบังคับใช้กฎหมำย
ปรำบปรำมกำรทุจริตคอรัปชั่นอย่ำงจริงจัง (All about enforcement) เพื่อให้ผู้คนเกรงกลัวจำกกำรจับกุม
๔๒

ให้เห็นเป็นตัวอย่ำง (Deterrence through detection)เพื่อให้กำรคอรัปชั่นหมดไปจำกประเทศสิง คโปร์ใน
ที่สุด
๒.๓ ปัจจัยที่ทาให้ประเทศสิงคโปร์ปราศจากการทุจริต
๒.๓.๑ ภำวะผู้นำทำงกำรเมือง (Political Leadership) ผู้บริหำรระดับสูงของประเทศต้อง
มีควำมมุ่งมั่นและแสดงออกถึงควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต
๒.๓.๒ เจตจำนงทำงกำรเมื อง (Political Will) นโยบำยของประเทศต้ อ งเน้ นเรื่ องกำร
ขับเคลื่อนประเทศด้วยควำมสุจริตเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
๒.๓.๓ ควำมพยำยำมอย่ำงจริงใจ (Sincerity of Efforts) ทุกคน ทุกส่วนต้องร่วมแรงร่วม
ใจกันปฏิบัติตำมบรรทัดฐำนทำงสังคมที่จะสร้ำงสังคมปลอดทุจริต
๒.๓.๔ อำนำจทำงศีลธรรม (Moral authority) ผู้มีอำนำจอย่ำงข้ำรำชกำรต้องเป็นตัวอย่ำง
ที่ดีแก่ประชำชน ไม่ใช้อำนำจเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้อง
๒.๓.๕ สร้ ำงดีเ อ็น เอที่แ ตกต่ำ ง (Unique DNA) สร้ำ งควำมตระหนั กและปลู กฝั ง ให้ก ำร
ทุจริตเป็นสิ่งที่ประชำชนชำวสิงคโปร์ไม่พึงประสงค์
๒.๓.๖ เน้นวิธีกำร (Not what we do but how we do it) โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ
เพื่อส่งเสริมค่ำนิยมควำมสุจริตมีได้หลำกหลำย แต่สิ่งที่สำคัญกว่ำนั้นคือวิธีกำรหรือรูปแบบที่มีประสิทธิภำพที่
จะทำให้ค่ำนิยมนี้แทรกซึมลงสู่จิตสำนึกของประชำชนทุกคน
๒.๓.๗ มำกกว่ำกำรจัดทำคู่มือให้เปิดอ่ำน (More than a cook book approach) แม้ว่ำ
รูปแบบ วิธีกำร กิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริตจะสำมำรถเขี ยนออกมำเป็นหนัง สือหรือคู่มือให้ทุกคนเปิดอ่ำน
ศึกษำกันได้ แต่เหนืออื่นใดคือกำรให้สิ่งเหล่ำนี้อยู่ในชีวิตประจำวัน พบเห็นได้ในชีวิตจริง เป็นบรรทัดฐำนของ
สัง คมที่ไ ม่ว่ำจะเป็นชำวสิง คโปร์เองหรือชำวต่ำงชำติที่อำศัยอยู่ในสิง คโปร์หรือ ติดต่อกับกิจกำรต่ำง ๆ ใน
สิงคโปร์ประจักษ์ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมีคุณค่ำมำกกว่ำกำรเปิดอ่ำนคู่มือนั่นเอง
๒.๔ คากล่าวที่มีชื่อเสียงในการต่อต้านการทุจริต
๒.๔.๑ Vow to Cleanse the System of the Evils of the Past
“We gave no hostages to fortune…Plainly and simply, we took the stand
which we knew was necessary and in the interest of the survival of the democratic state in
order, first, to cleanse the system of the evils of the past…
If we succeed, as we intend to, in building a climate not only of national
solidarity but a climate in which the ordinary people begin to believe that institutions of
government in the country are run by people who are loved and revered because they are
working for the mass of the people, then we will have done a service, not only to ourselves,
our party and our movement…” – Prime Minister Lee Kuan Yew, Parliament July ๒๑, ๑๙๕๙
นำยกรัฐมนตรีลี กวน ยู อดีตผู้นำของสิง คโปร์เน้นย้ำกำรทำงำนที่จะล้มล้ำงกำร
ทุจริตคอรัปชั่นจำกในอดีตให้หมดสิ้นไปจำกประเทศสิง คโปร์ และให้ประชำชนทั่วไปเชื่อมั่นในหน่วยงำน
๔๓

รำชกำรและระบบรำชกำรว่ำ เป็นกำรทำประโยชน์ให้แก่ ค นหมู่มำก เพื่อเป็น กำรรับใช้ ประเทศ ไม่ใช่เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
๒.๔.๒ Being responsible sometimes means pissing people off
“Good leadership involves responsibility to the welfare of the group,
which means that some people will get angry at your actions and your decisions. It’s inevitable
if you’re honorable. Trying to get everyone to like you is a sign of mediocrity: You’ll avoid the
tough decisions, you’ll avoid confronting the people who need to be confronted, and you’ll
avoid offering differential rewards based on differential performance because some people
might get upset.” – Leadership Secrets of Colin Powell by Oren Harari
กำรเป็นผู้นำที่ดีจะต้องรับผิดชอบควำมเป็นอยู่ของกลุ่มคน ซึ่งหมำยควำมว่ำจะมีทั้ง
บุคคลที่พอใจและไม่พอใจในกำรตัดสินใจของคุณ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้หำกคุณจะทำงำนอย่ำงมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
และซื่ อ สั ต ย์ กำรพยำยำมให้ ทุ ก คนชอบคุ ณ เป็ น สั ญ ญำณไม่ ดี เนื่ อ งจำกคุ ณ จะหลี ก เลี่ ย งกำรตั ด สิ น ใจที่
ยำกลำบำก หลีกเลี่ยงกำรเผชิญหน้ำคนที่จำเป็นต้องเผชิญหน้ำ หลีกเลี่ยงกำรให้รำงวัลตำมผลกำรปฏิบัติงำน
เพรำะจะมีคนที่เสียควำมรู้สึก
๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ แม้อำจเป็นเรื่องยำกที่จะทำให้ประเทศไทยปรำศจำกคอรัปชั่น แต่ทุกคนสำมำรถเริ่มได้ด้วย
ตัวเอง โดยเจ้ ำหน้ำที่ แต่ ละคนจะต้อ งยึด มั่น ในคุ ณธรรม ไม่ ทุจ ริต ติด สินบน และประชำชนก็ จะต้องเลิ ก
พฤติกรรมในกำรให้สินบนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือนักกำรเมืองเช่นกัน รวมไปถึง ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุก
ภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ในกำรตรวจสอบกำรทุจริตและคอรัปชั่นโดยไม่นิ่งดูดำย
๓.๒ กำรก ำจัด กำรคอรัป ชั่นต้ องอำศัยกำรด ำเนิ นกำรอย่ำ งจริ ง จัง จำกผู้ นำประเทศที่จ ะขจั ดกำร
คอรั ปชั่น ทุก รูปแบบ และมีกำรดำเนิ นกำรบัง คับ ใช้ก ฎหมำยอย่ำ งจริ ง จั ง ในกรณี ทุจ ริตคอรัป ชั่น โดยไม่ มี
ข้อยกเว้นแก่พวกพ้อง เพื่อน หรือญำติพี่น้องของตนจะสำมำรถช่วยให้กำรทุจริตคอรัปชั่นหมดไปจำกสังคมไทย
ได้ในที่สุด
๔. คณะผู้จัดทา
นำงสำวมณีขวัญ จันทรศร
นำยวัชรินทร์ บุญฤทธิ์
นำงสำวพรพิมล สมนึก
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หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Leading the Digital Government Transformation in the Public
Sector
วันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
Civil Service College, ห้อง Sage ๑&๒ ชั้น ๒
Ms.Karen Kee, Senior Manager (Strategic Planning & International)
Ms.Dorcas Tan, Director (Strategic Planning & International),
Government Technology Agency (GovTech)

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
๑.๑ วิทยำกรบรรยำยเนื้อหำ
๑.๒ ถำม-ตอบระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (ณ ไตรมำสที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)
ประเทศสิงคโปร์มีพื้นที่ ๗๑๙ ตำรำงกิโลเมตร (ใหญ่กว่ำเกำะภูเก็ตเล็กน้อย)
ประชำกร ๕.๕๔ ล้ำนคน
ภำษำรำชกำรคือภำษำอังกฤษ จีนกลำง มลำยู และทมิฬ
อัตรำกำรรู้หนังสือ ๙๖.๗%
กระทรวง ๑๖ กระทรวง
ข้ำรำชกำร ๑๔๓,๐๐๐ คน

๔๕

๒.๒ วิธีปฏิบัติสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลและ Smart Nation

สำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง คณะท ำงำนระดั บ รั ฐ มนตรี SNDGG จ ำนวน ๕ ท่ ำ น โดยมี
GovTech เป็นหน่วยปฏิบัติที่นำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ภำยในหน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำลสิงคโปร์ ภำระ
งำนของ GovTech แบ่งเป็น ๖ ด้ำนคือ Agency IT, Governance, Cyber Security, Infrastructure, Digital
Service และ Smart National Application
นอกจำกโครงสร้ำงด้ำนคณะทำงำนแล้ว ยังกำหนดนโยบำยอย่ำงต่อเนื่องสำหรับภำครำชกำร
โดยเริ่มตั้งแต่
พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๔๒ Automation. A computer on every desk
พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๙ e – Service. Deliver services online
พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ Integration. Integrate data, processes and systems = iGov
พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ Collaboration. From “Gov-to-You” to “Gov-with-You” = eGov
กำรขับเคลื่อนที่สำคัญเริ่มจำก ๑) เผยแพร่บริกำรดิจิทัลของรัฐไปสู่ประชำชน ประชำสัมพันธ์
ให้ประชำชนรู้จัก เข้ำใจ รู้จักใช้ และเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจำกบริกำรเหล่ำนั้น โดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง
๒) จัดสรรเทคโนโลยีและโครงสร้ำงดิจิทัลเพื่อบริหำรทรัพยำกรที่มีจำกัด และนำไปสู่กำรเป็น Smart City และ
๓) พัฒนำ Application ที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน ภำคธุรกิจ และภำครัฐ
๔๖

ผลกำรพัฒนำประเทศเป็น eGov ทำให้ประเทศสิงคโปร์ได้รับรำงวัลในระดับนำนำชำติหลำย
รำงวัล อำทิ
- อันดับ ๑ ของ Digital Government Study ๒๐๑๔
- อันดับ ๑ ของ WEF Global Information Technology Report ๒๐๑๖
- อันดับ ๔ ของ UN eGovernment Survey ๒๐๑๖
๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ แนวทำงพัฒนำของไทยให้เป็น eGov จะช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ในภำครัฐได้เป็นอย่ำง
มำก ลดค่ำใช้จ่ำย ลดเวลำ ทำให้ประชำชนสะดวกมำกขึ้น และจะช่วยให้ข้ำรำชกำรทำงำนตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้ทันท่วงทีมำกขึ้น
๓.๒ กำรตระหนักถึงควำมปลอดภัยด้ำนระบบ IT เป็นเรื่องระดับควำมมั่นคงของชำติ ดัง นั้นกำร
นำเอำเทคโนโลยีข้อมูลข่ำวสำรเข้ำมำใช้ จะต้องมีกำรวำงแผนโครงสร้ำงระบบควำมปลอดภัยอย่ำงรอบคอบ
เช่นในประเทศจีนมีกำรสร้ำงระบบจัดกำรของชำติขึ้นมำ (Operating System)
๓.๓ กำรใช้ เ ทคโนโลยี ใ นกำรเชื่ อ มโยง ประชำ-รั ฐ เข้ ำ ด้ ว ยกั น อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เช่ น ระบบ
OneService ที่เป็น app ของรัฐบำลสิงคโปร์ในกำรรับข้อมูลร้องเรียนโดยตรงจำกประชำชน และมีกำรจัดส่ง
ข้อมูลดัง กล่ำวไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่ อแก้ไ ขปัญ หำ เป็นกำรอำศัยควำมร่วมมือขอ งประชำชนและ
หน่วยงำนภำครัฐ ในกำรเพิ่มคุณภำพกำรทำงำนที่ดี
๔. คณะผู้จัดทา
นำยกิตติ มโนคุ้น
นำงสำวสุพนิดำ อำรยเมธี
นำงสำวพรพิมล สมนึก
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หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Social Visit : Garden by the bay
วันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
Garden by the bay ประเทศสิงคโปร์
ไกด์ท้องถิ่นประจำสวนพฤกษชำติ

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
ผู้ฝึ กอบรมเดิน ทำงเยือ น Garden by the bay เพื่ อรั บฟั ง กำรบรรยำยสรุ ป และเยี่ย มชมสถำนที่
โดยรอบที่จัดให้ประชำชนและนักท่องเที่ยวเข้ำชมได้ โดยเป็นสวนพฤกษชำติในร่มขนำดใหญ่ อันเป็นอีกหนึ่ง
ตัวอย่ำ งของกำรพัฒนำอย่ำงไม่หยุ ดนิ่งของประเทศสิง คโปร์ที่ต้ องกำรให้เป็ นแหล่ง ดึง ดูนัก ท่องเที่ ยวของ
สิงคโปร์ ใช้เวลำในกำรเยี่ยมชมครั้งนี้ประมำณ ๒ ชั่วโมง แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มย่อย และมีไกด์ท้องถิ่นของสวน
พฤกษชำติเป็นผู้นำชมพร้อมบรรยำยให้ควำมรู้
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ Gardens by the bay เป็นสวนพฤกษชำติในร่มขนำดใหญ่ เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ และ
เป็นศูน ย์กลำงในโครงกำรพัฒนำ Marina Bay บริหำรโครงกำรโดยคณะกรรมกำรดู แลอุทยำนแห่ ง ชำติ
(National Park) ของรัฐบำลสิงคโปร์ ซึ่งนำพันธุ์ไม้และดอกไม้นำนำชนิดทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ ตลอดจน
ได้นำพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับมำจำกแหล่งกำเนิดจำกประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก มำเพำะเลี้ยงให้อยู่ในโดมขนำดใหญ่
จำนวน ๒ โดม บริเวณโดยรอบมีแอ่งน้ำบริเวณกว้ำงล้อมรอบ
๒.๒ โดมแห่งนี้ถูกออกแบบโดยสถำปนิกจำกอังกฤษ รูปแบบอำคำรทำงสถำปัตยกรรมมีควำมโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ (Land Mark) เมื่อคนทั่วโลกเห็น รูปแบบอำคำรจะทรำบทันทีว่ำเป็น Gardens by the Bay
ประเทศสิงค์โปร์ โครงสร้ำงอำคำรโดม มีขนำดใหญ่ ไม่มีเสำ ลักษณะเป็นโครงสร้ำงคล้ำยเปลือกไข่ มีกำรจัด
โซนต่ำง ๆ เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน ทำงเดินภำยใน เป็นแบบทำงลำด เหมำะกับคนพิกำร และนักท่องเที่ยว
ทั่วไป ไม่ รู้สึกในกำรเดินขึ้นที่ลำดชัน
๒.๓ ภำยในโดมมีกำรนำพันธุ์ไม้มำจำกแหล่งกำเนิดหลำยแห่ง ทั่วโลก ทั้งพันธุ์ไม้เขตร้อน ป่ำเบญจ
พรรณ และป่ ำดิ บชื้ น ฯลฯ โดยนำมำเพำะเลี้ ยงภำยในโดมที่ ไ ด้ รับ กำรควบคุมอุ ณหภูมิ ควำมสว่ำ ง และ
ควำมชื้นที่เหมำะสมต่อพันธุ์ไม้แต่ละประเภท
๒.๔ ในบริเวณโดยรอบสวนตกแต่งด้วยโครงสร้ำงแท้งค์น้ำขนำดมหึมำ "ซุปเปอร์ทรี" จำนวน ๑๘ ต้น
แต่ฟัง ก์ชั่น หลัก ที่แท้ จริง คือเพื่อท ำหน้ ำที่ร วบรวมน้ ำฝนบรรจุ กักเก็บไว้จนเต็ม แท็ง ค์ เพื่อใช้เป็ นแหล่ง น้ ำ
หมุนเวียนเพำะเลี้ยงพันธุ์ไม้ทั้งหมด เป็น กำรออกแบบที่รองรับควำมจำเป็นในกำรใช้ทรัพยำกรน้ำซึ่งเป็นปัจจัย
หลักของระบบสวน ด้ำนบนของซุปเปอร์ทรี เป็นแผงโซลำร์เซลล์ ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
๒.๕ นอกจำกทรัพยำกรน้ำหมุนเวียนแล้ว พลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ในระบบสวน ยังถูกออกแบบด้วยแนวคิด
เดียวกัน โดยอำศัยเตำผลิตไฟฟ้ำจำกกำรเผำถ่ำน หมุนเวียนใช้ได้ตลอดเวลำ โดยวัตถุดิบที่ใช้เป็นฟืนจำกเศษ
ซำกไม้ที่ได้จำกกำรตัดแต่งไม้ยืนต้นในบริเวณสวนสำธำรณะทั้งหมดทั่วประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในแต่ละวันตลอดทั้ง
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ปี ต้องทำกำรตัดแต่งไม้ยืนต้น ไม้ประดับเป็นจำนวนมำก เพื่อควำมปลอดภัยของเขตทำงถนน และควำม
เรียบร้อยของเมือง ต้นไม้ที่ปลูกถูกตัดนำมำผลิตไฟฟ้ำเป็นจำนวนวันละ ๑๒ รถบรรทุก ผลิตไฟฟ้ำได้ถึงกว่ำ ๑
เมกกะวัตต์/วัน เป็นอีกหนึ่งแนวคิดของกำรออกแบบที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์กำรใช้งำนที่หลำกหลำย ทั้งกำรทำ
พลังงำนหมุนเวียน และกำรกำจัดทรัพยำกรส่วนเกินอีกด้วย
๒.๖ ข้อมูลย่อยอื่นๆ ภำยในตัวโดม มีระบบควบคุมอุณหภูมิในช่วงกลำงวัน ๒๓ องศำ และในช่วง
กลำงคืน ๑๘ องศำ มีกำรใช้วัสดุไบโอแมสปลูกติดผนังรอบด้ำน เพื่อให้ไม้เลื้อยธรรมชำติสำมำรถเกำะได้แม้แต่
กำรออกแบบที่ตั้งโดม ให้มีแอ่งน้ำผืนกว้ำงล้อมรอบนั้นก็มีวัตถุประสงค์เพรำะพืชต้ องกำรแสง ที่ตั้งโดยรอบมี
ผืนน้ำเพื่อรักษำควำมโปร่งให้แสงเข้ำถึงตลอดเวลำ กระจกโดมถูกเคลือบเพื่อกรองอินฟำเรดให้เหลือเพียง
๓๐% ด้ำนล่ำงใต้พื้นโดมมีระบบท่อปรับอุณหภูมิ (นำท่อมำต่อกันทั้งหมดได้ควำมยำวถึง ๔๐ กม.) เพื่อส่งผ่ำน
น้ำเย็นช่วยให้พื้นคอนกรีตดูดซับอำกำศร้ อนจำกข้ำงในได้จำกระบบทั้งหมดของสวน Gardens by the bay
ได้แก่ กำรวำงที่ตั้งโดยมีผืนน้ำล้อมรอบ ซุปเปอร์ทรีกักเก็บน้ำหมุนเวียน เตำผลิตไฟฟ้ำจำกกำรเผำเศษขยะ
ส่วนเกิน มีระบบท่อและเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่ถูกออกแบบมำเพื่อใช้ในสวนแห่งนี้ จึงไม่ใช่เป็นสวนพฤกษชำติใน
ร่มที่จัดแสดงพันธุ์ไม้สวยงำมแต่เพียงอย่ำงเดียว แต่เป็นโครงกำรที่สะท้อนได้ในเชิงสัญลักษณ์ของค่ำนิยมอัน
เป็นตัวตนของสิงคโปร์ ประเทศที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัด คำดกำรณ์ทุกควำมเสี่ยง และเตรียมกำรรองรับด้วย
เทคโนโลยีที่ล้ำหน้ำอยู่เสมอ นี่เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่ำงของสิงคโปร์ และจะไม่ใช่ที่สุดท้ำย เพรำะกำรพัฒนำที่
ไม่เคยหยุด เหมือนคำกล่ำวติดตลกของคนท้องถิ่นที่สะท้อนควำมเป็นไปของกำรพัฒนำสิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ ว่ำ
"เครนก่อสร้ำงต่ำงๆ ที่เห็นบนท้องฟ้ำ เปรียบได้เหมือนนกประจำถิ่นของสิงคโปร์"
๒.๗ มีพืชพรรณของไทยที่ได้ถูกนำมำไว้ในสวนนี้จำนวนมำก ได้แก่ กล้วยไม้ และไม้ป่ำที่พบได้ในพื้นที่
สูงจำกดอยอินทนนท์ ซึ่งถูกนำมำจัดแสดงไว้ได้อย่ำงสวยงำมผสมผสำนกับแนวคิดกำรจัดสวนที่ดึงควำมโดด
เด่นของพืชพรรณมำให้ชมควำมสวยงำมได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
๒.๘ พันธุ์ไม้ในโดม มำจำกหลำกหลำยพื้นที่ ทุกทวีปทั่วโลก จึงเป็นกำรยำกที่จะรั กษำสมดุลระบบ
นิเวศ จึงมีกำรควบคุมกำร สัตว์และแมลงจำกภำยนอกเข้ำพื้นที่ เช่น ไม่ให้นำน้ำหวำนเข้ำพื้นที่ และ เลือกพันธุ์
พืชที่ ไม่เป็นแหล่งเพำะแมลง
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๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นตัวอย่ำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีจำกัดได้อย่ำง
คุ้มค่ำ โดยได้นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้สร้ำงสรรค์สิ่งต่ำงๆ ทั้งกำรเพำะปลูกพืชพรรณที่นำมำจำกทั่วโลกให้อยู่ได้
อย่ำงสวยงำมในโดม และยังใช้เทคโนโลยีมำช่วยจัดกำรระบบน้ำ ระบบพลังงำน และสิ่งเหลือใช้เพื่อนำกลับมำ
ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่ำงดียิ่ง
๓.๒ รัฐบำลสิงคโปร์ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำประเทศให้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยในอดีต
ที่ผ่ำนมำสิงคโปร์จะมีชื่อเสียงด้ำนกำรเป็นแหล่งช้อปปิ้งและสิ่งปลูกสร้ำงที่สวยงำม แต่ในปัจจุบันได้เน้นกำร
ท่องเที่ย วที่ เป็น ธรรมชำติม ำกขึ้น จึง ได้พั ฒนำ Garden by the bay เพื่อสร้ำ งควำมหลำกหลำยด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ้น
๓.๓ ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวด้ำนธรรมชำติมำกมำย ซึ่งเป็นจุดแข็ง ของประเทศไทยด้ำนกำร
ท่องเที่ยว แต่กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันยังไม่เข้มแข็งมำกเพียงพอ ดังนั้น รัฐบำล
ไทยจะต้องพยำยำมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชนเพื่อให้สำมำรถจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น อีกทั้ง คนไทยจะมีอุปสรรคด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ จึง จำเป็นอย่ำงยิ่ง ที่จะต้อง
พัฒนำด้ำนกำรสื่อสำรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวให้มำกขึ้น
๓.๔ พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวตำมธรรมชำติ สำมำรถสร้ำงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยกำรสร้ำง
สิ่งก่อสร้ำงที่เป็นจุดโดดเด่น เป็น Land Mark
๓.๕ กำรนำพืชพรรณต่ำงๆ จำกทั่ วโลกมำรวมกัน เป็ นโอกำสที่จะพัฒนำพั นธุ์ไ ม้ใ หม่ๆ ที่ มีควำม
สวยงำมได้มำกขึ้น โดยจะต้องนำควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำพันธุ์พืชมำใช้เพื่อสร้ำงสรรค์พันธุ์ไม้ที่มี
ควำมแตกต่ำงและสวยงำมต่อไป

๕๐

๔. คณะผู้จัดทา
นำยจิรัฎฐ์ ลักษณะละม้ำย
นำงสำวสุจำรี สัจจำกุล
นำยมนตรี บุญญำพงษ์พนั ธ์

๕๑

หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Dialogue with Mr. Lionel Yeo, Chief Executive Officer, Singapore
Tourism Board (STB)
วันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๑๕ – ๑๑.๔๕ น.
Civil Service College, ห้อง Sage ๑&๒ ชั้น ๒
Mr. Lionel Yeo

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
ผู้ฝึกอบรมได้รับฟังกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์และมุมมองกำรทำงำนจำก Mr. Lionel Yeo รวมทั้งได้
ร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน โดยเฉพำะในประเด็นบทบำทของผู้นำภำครัฐท่ำมกลำงโลกยุคโลกำภิ
วัตน์และกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ วิทยำกรเริ่มต้นกำรสนทนำด้วยประสบกำรณ์ควำมคุ้นเคยของท่ำนกับประเทศไทยว่ำไม่สำมำรถ
นั บ จ ำนวนที่ ม ำเยื อ นเมื อ งไทยได้ แ ละมี เ พื่ อ นที่ เ ป็ น คนไทยในแวดวงต่ ำ ง ๆ มำกมำย ท่ ำ นเปรี ย บเที ย บ
ควำมสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ด้วยคำว่ำ “Same Same, But Difference” ซึ่งสื่อควำมเหมือนที่แตกต่ำง
ของสิงคโปร์และไทย ควำมเหมือนที่ว่ำ คือ กำรอยู่ในสภำพแวดล้อมและภูมิภำคเดียวกัน กำรมีวัฒนธรรมที่
คล้ำยคลึงกัน กำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงประชำชนของสองประเทศ ในทำงกลับกันยังมีควำมแตกต่ำง คือ
ขนำดของประเทศ ประวัติศำสตร์และควำมรู้สึกในควำมเป็นชำติที่สั่งสมมำนำนแตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม ท่ำน
กล่ำวว่ำทั้งสอง ประเทศมีควำมสัมพันธ์ที่เรียกว่ำ “not too far but not too near” คือ สิงคโปร์และไทย
ต่ำงมีควำมเข้ำใจที่ดีระหว่ำงกัน ทำให้ไม่มีควำมห่ำงไกลกันในควำมสัมพันธ์ แต่ทั้งสองประเทศไม่ได้มีอำณำ
เขตติดกัน จึงไม่ได้อยู่ใกล้กันในทำงภูมิศำสตร์ ท่ำนจึงเน้นย้ำควำมสัมพันธ์ของสิงคโปร์และไทยในปัจจุบัน ท่ำน
มองว่ำทั้งสองประเทศถือเป็นหุ้นส่ วนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำประเทศที่ยั่งยืนระหว่ำงกัน มีควำมก้ำวหน้ำ
และมีควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน
๒.๒ วิทยำกรยังเป็นข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง มีโอกำสได้เป็นผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่อำยุยังน้อย ทั้ง
หน่วยงำนของรัฐบำลและเอกชน ทำให้ท่ำนมีมุมมองอย่ำงกว้ำงขวำง กำรถ่ำยทอดแบ่งปันจำกประสบกำรณ์
บอกเล่ำเรื่องรำวและยกตัวอย่ำงเปรียบเปรยให้เกิดควำมเข้ำใจ เช่น ยอดเขำคิลิมันจำโร*หรือยอดเขำเอเวอ
เรสต์** ไขว่คว้ำลมหรือหยั่งรำกลึก เป็นต้น
(หมำยเหตุ : *ยอดเขำคิ ลิ มั น จำโร (อั ง กฤษ: Mount Kilimanjaro) ชื่ อ ภู เ ขำมำจำกภำษำสวำฮี ลี
หมำยควำมว่ำ
"ภูเขำที่ทอแสงแวววำว" ยอดเขำคิลิมันจำโรตั้งอยู่ในเขตประเทศแทนซำเนียใกล้พรมแดน
ประเทศเคนยำ ลักษณะเป็นภูเขำไฟยอดเดี่ยวที่สูงที่สุดในโลก และเป็นยอดเขำที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกำอีก
ด้วย มีควำมสูงกว่ำ ๕,๘๙๕ เมตร
**ยอดเขำเอเวอเรสต์ (อังกฤษ: Mount Everest) เป็นยอดเขำหนึ่งในเทือกเขำหิมำลัย ซึ่ง เกิดจำก
กำรชนกันของแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียนและแผ่นเปลือกโลกอินเดียในทำงภูมิรัฐศำสตร์ ยอดเขำเอเวอเรสต์ถือ
๕๒

เป็นจุดแบ่งพรมแดนระหว่ำงประเทศเนปำลและทิเบต คนทั่วไปจดจำชื่อเอเวอเรสต์ได้ในฐำนะยอดเขำที่สูง
ที่สุดในโลก มีควำมสูงจำกระดับน้ำทะเล ๘,๘๔๘ เมตร ยอดเขำเอเวอเรสต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดที่สูงที่สุดบน
พื้นโลกเท่ำนั้น หำกยังเป็นจุดหมำยสูงสุดในชีวิตด้วย กำรไปให้ถึงยอดเขำเอเวอเรสต์เป็นเรื่องที่ยำกลำบำก แต่
เมื่อยอดเขำเอเวอเรสต์ถูกพิชิตได้ นั่นหมำยควำมว่ำขีดจำกัดของมนุษยชำติได้เพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้ว)
๒.๓ วิทยำกรเน้นย้ำบทบำทของผู้นำภำครัฐในปัจจุบันที่ควรคิดไปข้ำงหน้ำและคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์
โดยต้องอำศัยกำรริเริ่มและกำรเปลี่ยนแปลงให้ทันเวลำ ซึ่งหำกผู้ใดไม่ยอมปรับตัว ย่อมจะอยู่ในองค์กรอย่ำง
ยำกลำบำก ท่ำนกล่ำวว่ำกำรบริหำรงำนภำครัฐของสิงคโปร์ในปัจจุบัน เน้นกำรทำงำนเป็นทีมและบูรณำกำร
งำนกันให้มำกขึ้น สนับสนุนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และให้ควำมสำคัญด้ำนควำมคิดในกำรพัฒนำไปสู่
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้และสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่
๒.๔ วิทยำกรยกตัวอย่ำงกรณีของบริษัทเอกชน อย่ำงเช่น Kodak ควำมล้มเหลวของบริษัทมำจำก
กำรขำดวิสัยทัศน์ เนื่องจำก Kodak นั้นมัวแต่หลงอยู่กับควำมสำเร็จของตัวเองโดยลืมนึกถึง กำรเติบโตของ
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Nokia บริษัทที่เคยเป็นอันดับหนึ่ง ของโลก เคยประสบควำมสำเร็จมำกมำย แต่เมื่อ
บริษัทประสบควำมสำเร็จมำกเกินไป ประมำทหรือเชื่องช้ำกับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิ จและ
นวัตกรรม จนนำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรที่ผิดพลำดในเวลำต่อมำ และถูกแทนที่โดย Apple จำกกรณีศึกษำ
เหล่ำนี้ สะท้อนให้เห็นควำมล้มเหลวที่องค์กรไม่สำมำรถปรับตัวให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง
๒.๕ วิทยำกรกล่ำวย้ำว่ำโลกปัจจุบันในแต่ละวันมีกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกิดขึ้นมำกมำย กระแสกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ไม่ว่ำจะเป็น สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว
รวมถึงกลไกและกำรแข่งขันในตลำด และกำลังคน ส่งผลกระทบให้เกิดควำมจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนองค์กร
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำหรับองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน ที่ต้องเพิ่มศักยภำพและควำมยืดหยุ่นในกำรปรับเปลี่ยน
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป
๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
สิ่งที่น่ำสนใจเกี่ยวกับระบบรำชกำรของสิงคโปร์ คือ ควำมไม่เหมือนประเทศอื่นใด เนื่องจำกสิงคโปร์
เน้นกำรทำงำนให้สำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นยิ่งกว่ำเดิม ส่งผลให้สิงคโปร์พัฒนำหน่วยงำนให้บริกำร
สำธำรณะของภำครัฐไปสู่ควำมเป็นระดับโลกได้ กำรเรียนรู้มุมมองจำกผู้บริหำรระดับสูงของสิงคโปร์จึงทำให้
เกิดแรงบันดำลใจที่มองว่ำหน่วยงำนภำครัฐและข้ำรำชกำรไทยมีควำมจำเป็นที่จะต้องปรับตัวและปรับกำร
ทำงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยุค Thailand ๔.๐ ที่องค์กรจะต้องแข่งขันกันด้วยควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์
และนวัตกรรม ดังนี้
๓.๑ รู ป แบบของเศรษฐกิ จ ก ำลั ง จะเปลี่ ย นไปสู่ ก ำรพั ฒ นำที่ พึ่ ง พำควำมรู้ ควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์
นวัตกรรม และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น ต้องพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรให้สูงขึ้นเป็น “นักคิด” ที่สำมำรถ
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
๓.๒ กำรเชื่อ มโยงของโลกในยุคโลกำภิวัต น์ ทำใหข้ำรำชกำรต้อ งพร้อมเผชิญ กำรเปลี่ย นแปลงที่
รวดเร็วและคำดไม่ถึง (Rapid and Unpredictable change) ได้มำกขึ้น
๕๓

๓.๓ กำรเกิดที่ทำงำนแบบใหม่ที่เรียกว่ำ Digital Workplace ข้อมูลแทบทุกอย่ำงในอนำคตจะถูก
เชื่อมโยงด้วยอินเทอร์เนต ดังนั้น ข้ำรำชกำรจะต้องพร้อมกับวิธีบริหำรกำรทำงำนผ่ำนระบบออนไลน์และ
บริหำรจัดกำรดิจิทัลคอนเทนต์ในองค์กรให้เกิดประโยชน์
๓.๔ วัฒนธรรมกำรเชื่อมโยงกัน (A Culture of Connectivity) จะเชื่อมโยงกันของคนในกำรติดต่อ
กำรทำงำนที่ทำได้ตลอดทุกที่ทุกเวลำ ทำให้อำจกระทบเวลำส่วนตัว จึงต้องหัดปรับ Work-Life Balance ให้
อย่ำงเหมำะสม
๓.๕ สังคมของกำรมีส่วนร่วม จึงต้องพร้อมที่จะสร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภำยในองค์กร รวมถึง
ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบ่ง ปันควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์กันได้
ตลอดเวลำ
๓.๖ กำรเรียนรู้อยู่ตลอดเวลำ เพื่อนำมำปรับเปลี่ยน เพิ่มพูนควำมรู้ในกำรทำงำน
๔. คณะผู้จัดทา
นำยกิตติ มโนคุ้น
นำยรพี ตั้งทรงสุวรรณ
นำงสำวสุนิดำ สุสันทัด
นำงสำวตรีชฎำ อุ่นเรือน

๕๔

หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Thailand’s ๒๐-Year National Strategy and Execution
วันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
โรงแรม Park Plaza Bangkok Soi ๑๘ กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย
ดร.อธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
๑.๑ กำรบรรยำยเนื้อหำโดยวิทยำกร
๑.๒ กำรอภิปรำยข้อคิดเห็นและคำถำมระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
เป็ น กรอบแนวทำงส ำหรั บ ใช้ ใ นกำรพั ฒ นำประเทศในระยะ ๒๐ ปี ห ลั ง จำกนี้ โดย
นำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้มองเห็นถึงควำมสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องมีกรอบแนวทำง
และแผนในกำรพัฒนำในระยะที่ยำวมำกขึ้นกว่ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติซึ่งเป็นแผนงำนระยะ
๕ ปี เพื่อให้เกิดทิศทำงที่ชัดเจนของประเทศในกำรกำหนดยุทธศำตร์ในกำรพัฒนำประเทศที่มีควำมเหมำะสม
และตอบสนองกับประชำชนทุกภำคส่วนในประเทศ
สิ่งที่เป็นเป้ำหมำยหรือควำมคำดหวังจำกยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปีนั้น ในปี ๒๕๗๙ มุ่งหวัง
ที่จะทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้ำหมำยที่สำคัญในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
(๑) People - กำรพัฒนำคุณภำพของประชำชน ทั้งในเรื่องควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์
กำรคิดวิเครำะห์ ควำมใผ่รู้และกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง ควำมมีระเบียบวินัย และกำรมีสุขภำพดี
(๒) Developed High-income Country - กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้
ปำนกลำง และพัฒนำไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง (High-income Country)
(๓) Green and livable cities – กำรพัฒนำเมือ งที่อนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมและน่ำอยู่
อำศัย ลดปริมำณขยะและของเสียจำกเมือง
(๔) Bio-based economy, High-value service sector, Trading nation – กำร
พัฒนำเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นพื้นฐำนชีววิถี ชีวภำพ กำรสร้ำงสินค้ำบริกำรที่มีมูลค่ำทำงตลำดสูง และเป็นประเทศ
ผู้ค้ำที่มีบทบำทสำคัญในภูมิภำค
(๕) Fairer society – กำรพัฒนำยกระดับชีวิตของประชำชน กำรลดควำมเหลื่อม
ล้ำ และสร้ำงสังคมที่ประชำชนมีบทบำทร่วมกันและกำรเข้ำถึงประชำชนในทุกภำคส่วน
(๖) Knowledge Economy – กำรมุ่งไปสู่เศรษฐกิจฐำนควำมรู้และนวัตกรรม โดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรสร้ำงผลผลิตที่มีคุณภำพและมีมูลค่ำสูง
๕๕

(๗) Efficient modern transparent public sector – กำรพัฒนำระบบรำชกำรที่
มีประสิทธิภำพ มีควำมทันสมัย และโปร่งใสมีธรรมำภิบำล ลดกำรทุจริตคอรัปชั่น
ทั้งนี้ ในกำรไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำของประเทศ ได้กำหนดยุทธศำสตร์ ๖ ข้อเพื่อใช้ในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำ รวมทั้งเป้ำหมำยในปี ๒๕๗๙ ดังนี้
(๑) Competitiveness – กำรเพิ่ ม ควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขั น ของประเทศ ซึ่ ง
จำเป็นต้องยกระดับควำมสำมำรถในกำรผลิตโดยกำรใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมำกขึ้น ทั้งในภำคอุตสำหกรรม
เกษตรกรรมและบริ กำร กำรเพิ่ม ขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำ โครงสร้ ำงพื้ นฐำน คมนำคมและโลจิส ติกส์
พื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐและเอกชน
เป้ำหมำยให้มีผลผลิตมวลรวมต่อประชำกร ๑๓,๐๐๐ USD/ปี มีกำรเติบโตของ GDP ๕-๖% ต่อปี และดัชนี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันติด ๑ ใน ๑๐ จำกอันดับที่ ๓๘ ในปัจจุบัน
(๒) Human Capital Development – กำรพัฒนำคนและสังคมไทยให้เป็นพื้นฐำน
สำคัญของประเทศ มีควำมพร้อมทำงร่ำงกำย จิตใจ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคำรพ
กฎหมำย และมี คุณ ธรรม รั กในควำมเป็น ไทย และมี สถำบั นครอบครัว ที่มี ควำมสุข และมั่ นคง กำรท ำให้
ประชำชนมีรำยได้มั่นคง และเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอำยุที่กำลังเข้ำมำสู่สังคมไทย
(๓) Opportunity and Social Equality – กำรกระจำยโอกำสกำรพัฒนำให้ทั่วถึง
ลดควำมเหลื่อมล้ำนำไปสู่สังคมที่เสมอภำค เป็นธรรมทั้ง ในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม กำรบริกำรจำกภำครัฐ
กำรส่ง เสริมสุขภำพที่ดีอย่ำงทั่วถึง กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมชุมชน และส่ง เสริมคุณภำพ
ชีวิตของผู้สูงอำยุ โดยมีเป้ำหมำยกำรลดดัชนีควำมเหลื่อมล้ำ (Gini Coefficient) ลงเหลือ ๐.๓๖ จำก ๐.๔๔
ในปัจจุบัน และลดช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ำของรำยได้ในกลุ่มผู้มีรำยได้สูงสุด ๑๐% แรกของประเทศ กับกลุ่มผู้
มีรำยได้น้อยสุด ๑๐ % สุดท้ำย ซึ่งต่ำงกันถึง ๓๔.๙ เท่ำในปัจจุบัน
(๔) Eco-friendly Growth - อนุรักษ์และฟื้นฟูควำมมั่นคงของทรัพยำกรธรรมชำติ
ทรั พ ยำกรน้ ำ ป่ ำ ไม้ กำรลดปั ญ หำโลกร้ อ นและเตรี ย มรั บ มื อ กำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศและภั ย
ธรรมชำติ มุ่งสู่กำรเป็นสังคมสีเขียว กำรพัฒนำอุตสำหกรรมและใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้ำหมำยกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ให้ได้ ๔๐% ของพื้นที่ประเทศ และลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกลง ๒๐-๒๕%
(๕) Stability - กำรสร้ ำ งเสถีย รภำพภำยในประเทศและป้อ งกั นภั ย คุก คำมจำก
ภำยนอก รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลกที่มีต่อประเทศไทย ควำมมั่นคง
ทำงกำรเมือง กำรขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม กำรเตรียมพร้อมในระบบบริหำร
จัดกำรภัยพิบัติ กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
(๖) Balance and Public Sector Management – ก ำร พั ฒ น ำใ ห้ ห น่ ว ยง ำ น
ภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรกระจำย
อำนำจและบทบำทไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม มีธรรมำภิบำล กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและ
๕๖

พัฒนำบุคลำกรภำครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม อำทิ เทคโนโลยีดิจิทัล กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยให้ดัชนีกำรคอรัปชั่นไม่เกินอันดับ ๒ ในกลุ่มประเทศอำเซียน
๒.๒ การนากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
กำรนำกรอบยุทธศำตร์ชำติลงไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมถือเป็นข้อบังคับตำมรัฐธรรมนูญ
แห่ง รำชอำณำจักรไทย โดยในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้
จัดทำบนพื้นฐำนของกรอบยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่ง เป็ นแผนหลักของกำรพัฒนำ
ประเทศและเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ ง กำรปรั บ
โครงสร้ำงประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ เพื่อมุ่งสู่ ควำมมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน
เป้ำหมำยที่สำคัญในระยะ ๕ ปีของ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสัง คมแห่ ง ชำติ ฉบับที่ ๑๒
มุ่งเน้นในเรื่องกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และในขณะเดียวกันเพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเข้ำสูงสังคมผู้สูง
วัย ในด้ำนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ เน้นกำรส่งเสริมธุรกิจเชิงสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม และเกษตรอัจฉริยะ กำร
ส่งเสริม SMEs ใหม่ที่มีศักยภำพสูง อุตสำหกรรมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำพื้นฐำนด้ำนคมนำมคม
และโลจิสติกส์ ตลอดจนกำรปฏิรูประบบกำรให้บริกำรของภำครัฐที่มีควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริตคอรัปชั่น
มีก ำรเจริ ญ เติ บ โตทำงเศรษฐกิ จ โดยเฉลี่ ย ๕% รำยได้ ต่ อประชำกร ๘,๒๐๐ USD ต่ อปี โดยแผนพัฒ นำ
เศรษฐกิจ และสัง คมแห่ งชำติ ฉบั บที่ ๑๒ ประกอบด้ว ย ๑๐ ยุ ทธศำสตร์ โดยมี ๖ ยุ ทธศำสตร์ ตำมกรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศำสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน คือ
(๑) กำรเสริ ม สร้ ำ งและพั ฒ นำศั ก ยภำพทุ น มนุ ษ ย์ โดยพั ฒ นำคุ ณ ธรรมและ
ควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์ เพิ่มระดับ IQ และพัฒนำเด็กทำรกตั้งแต่ในครรภ์ โดยให้เด็กเกินกว่ำ ๗๐
% มี IQ สูง กว่ำค่ำเฉลี่ย อัตรำกำรรู้หนังสือของประชำกรมำกกว่ำ ๘๕% ลดกำรตั้ง ครรภ์ของวัยรุ่น และลด
อัตรำอำชญำกรรม
(๒) กำรสร้ำ งควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่ อมล้ ำในสัง คม เพิ่มโอกำสในกำร
เข้ำถึง บริกำรภำครัฐของผู้มีรำยได้น้อย กำรพัฒนำตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมำณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน มีรำยได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชำกร ๔๐% ที่มีรำยได้ต่ำสุด เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่ำ ๑๕% ต่อปี และมี
อัตรำกำรเข้ำเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๙๐% ขึ้นไป
(๓) กำรสร้ ำงควำมเข้ มแข็ง ทำงเศรษฐกิ จและแข่ง ขั นได้ อย่ ำงยั่ ง ยื น ตั้ ง เป้ ำ กำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยเฉลี่ย ๕% รำยได้ต่อประชำกร ๘,๒๐๐ USD ต่อปี พัฒนำให้ภำคเกษตรมีรำยได้
๕๙,๔๖๐ บำทต่อครัวเรือน ส่งเสริมเมืองอุตสำหกรรมสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
(๔) กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน กำรเพิ่มพื้ นที่ป่ำไม้
เป็น ๔๐ % ของพื้นที่ประเทศ ทรัพยำกรน้ำ กำรจัดกำรขยะและของเสีย เพิ่มพื้นที่ชลประทำน ๓๕๐,๐๐๐ ไร่
ต่อปี ๗๕% ของขยะและของเสียถูกจัดกำรอย่ำงถูกวิธี และลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลง ๗ %
๕๗

(๕) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่ง ชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่ง คั่ง และ
ยั่งยืน กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงสังคม ควำมสงบเรียบร้อยของประเทศ กำรส่งเสริมควำมสุขและควำมมั่นคงใน
กำรดำเนินชีวิตของประชำชน รวมถึงกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและควำมมั่นคงในภูมิภำค
(๖) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมำภิบำลในสังคมไทย กำรสร้ำงควำมโปร่ง ใสในระบบรำชกำร พัฒนำระบบกำรทำงำน กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรคอรัปชั่น และกำรบังคับใช้กฎหมำย
(๗) กำรพัฒ นำโครงสร้ ำงพื้น ฐำนและระบบโลจิ สติ กส์ เพิ่ มประสิท ธิภ ำพกำรใช้
พลังงำน โดยลด Energy Intensity ลงเหลือ ๗.๗ ลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ลงเหลือ ๑๒ % ของ GDP กำรค้ำ
ระหว่ำงชำยแดนไม่น้อยกว่ำ ๕% ขยำยเครือข่ำยอินเตอร์เนตครอบคลุม ๘๕% ของหมู่บ้ำน ขยำยพื้นที่ประปำ
ครอบคลุม ๑๐๐%
(๘) กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ส่ง เสริมให้มีกำรวิจัย
พัฒนำใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง โดยเพิ่มควำมสำมำรถกำรแข่งขันด้ำนวิทยำศำตร์และเทคโนโลยีให้ติด ๓๐ อันดับ
แรก เพิ่มงบประมำณด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเป็น ๑.๕% ของ GDP ในสัดส่วนกำรวิจัยของเอกชนต่อภำครัฐ
๗๐:๓๐ และบุคลำกรด้ำนวิจัยพัฒนำ ๒๕ คน ต่อประชำกร ๑๐,๐๐๐ คน
(๙) กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กำรกระจำยกำรพัฒ นำไปสู่ภูมิภำค
มำกขึ้น ลดควำมเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกำสแก่ประชำชนที่มีรำยได้น้อยในกำรเข้ำถึงโอกำสอย่ำงเท่ำเทียม เพิ่ม
กำรลงทุนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชำยแดนประเทศเพื่อนบ้ำน ๒๐%
(๑๐) ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศในกำรพัฒนำกำรค้ำและธุรกิจ กำรขนส่งคมนำคม กำรลงทุน และกำรสร้ำงควำมมั่นคงในภูมิภำค
๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ ได้รับรู้และเข้ำใจ แนวคิด ที่มำ และเห็นควำมเชื่อมโยงของกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และ
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒
๓.๒ กำรได้เรียนรู้กรอบยุทธศำสตร์กำรพั ฒนำประเทศ จะช่วยให้สำมำรถนำกลับไปประยุกต์ใช้ใน
กำรก ำหนดแนวทำงของหน่ ว ยงำนตำมภำรกิ จ ที่ มี ค วำมสอดคล้ อ ง และมี ส่ ว นร่ ว มในกำรผลั ก ดั น ควำม
เจริญเติบโตในภำพรวมของประเทศ
๓.๓ กำรได้รับมุมมองจำกเพื่อนร่วมกำรอบรมจำกสิง คโปร์ แสดงให้เห็นถึง มุมมองต่อแผนพัฒนำ
ประเทศที่อำจมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ และตำมพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและทรัพยำกรของแต่ละ
ประเทศ

๕๘

๔. คณะผู้จัดทา
นำยกิตติ มโนคุ้น
นำงสำวออมพิไล มโนรัตน์
นำยวัชรินทร์ บุญฤทธิ์

๕๙

หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Thai Civil Service System and the OSCS: Awareness and
Preparation
วันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น.
โรงแรม Park Plaza Bangkok Soi ๑๘ กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย
ดร. สุรพงษ์ มำลี สำนักงำน ก.พ.

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
๑.๑ กำรบรรยำยเนื้อหำโดยวิทยำกร
๑.๒ กำรอภิปรำยข้อคิดเห็นและคำถำมระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ The Civil Service ๔.๐ ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค ๔.๐
ข้ำรำชกำรไทยกับกำรขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค ๔.๐ มีองค์ประกอบ ๓ ด้ำน ได้แก่
๒.๑.๑ ควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงและกำรเปิดเผยข้อมูล ควำมโปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ กำรปรับเปลี่ยนภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิตัล
๒.๑.๒ กำรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์
๒.๑.๓ กำรมองเห็นประชำชนเป็นศูนย์กลำง กำรสร้ำงพันธมิตรและกำรส่งเสริมกำรทำงำน
แบบประชำรัฐ

๖๐

๒.๒ ภาพรวม
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินผ่ำนกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรล่ำสุด ได้แก่ กำร
ตรำพระรำชบั ญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุ ญ ำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
เจตนำรมณ์เพื่อแก้ไขปัญหำที่ระบบรำชกำรที่ถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ในเรื่องกำรทำงำนล่ำช้ำ มีขั้นตอน กฎระเบียบ
ที่สลับซับซ้อน นอกจำกนี้ จำกสภำพปัญหำปัจจุบันที่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำตจำนวนมำก กำรประกอบ
กิจกำรของประชำชนจะต้องขออนุญำตจำกส่วนรำชกำรหลำยแห่ง อีกทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุญำต
บำงฉบับไม่ได้กำหนดระยะเวลำ เอกสำรและหลักฐำนที่จำเป็น รวมถึงขั้นตอนในกำรพิจำรณำไว้ทำให้เป็น
อุปสรรคต่อประชำชนในกำรยื่นคำขออนุญำตดำเนินกำรต่ำง ๆ ดัง นั้น เพื่อให้มีกฎหมำยกลำงที่จะกำหนด
ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำต และมีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วม เพื่อรับคำร้องและศูนย์รับคำ
ขออนุญำต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรขออนุญำตซึ่ง จะเป็น กำรอำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชน จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติ
๒.๓ แรงจูงใจในการตราพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๓.๑ รัฐบำลมีควำมพยำยำมที่จะพัฒนำคุณภำพบริกำรสำธำรณะโดยกำรพัฒนำเครื่องมือ
ต่ำงๆ และกำรบังคับใช้กฎหมำยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เนื่องมำจำกกำรพัฒนำคุณภำพ
บริกำรสำธำรณะยังไม่ป ระสบควำมสำเร็จเท่ำที่ควร และยัง ไม่สำมำรถทำให้เกิดระดับควำมพึง พอใจของ
ประชำชนได้
๒.๓.๒ รัฐบำลนำยกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ มีนโยบำยในกำรปฏิรูประบบ
รำชกำรโดยกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน เนื่องจำกประชำชนมีควำมต้องกำร ข้อเรียกร้องมำก
ขึ้นว่ ำต้อ งกำรให้ กระบวนกำรและเอกสำรที่ต้ องขอรั บกำรอนุ ญ ำตจำกทำงรำชกำรมีจ ำนวนลดน้อยลงมี
กระบวนกำรและขั้นตอนที่รวดเร็วขึ้น สะดวกมำกยิ่งขึ้น กำรควบคุมกำรทุจริตคอรัปชั่น กำรให้บริกำรด้วย
น้ำใจกำรบริกำรของข้ำรำชกำรไทย นอกจำกนี้ ยังมีแรงกดดันมำจำกควำมต้องกำรกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขันของประเทศในระดับสำกลอีกด้วย
๒.๔ วัตถุประสงค์และขอบเขตของพระราชบัญญัติฯ
๒.๔.๑ วัตถุประสงค์
(๑) วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้กำรพิจำรณำให้กำรอนุญำตแก่ประชำชนรวดเร็วขึ้น
ง่ำยขึ้น
(๒) พระรำชบัญญัติฯ สนับสนุนหลักกำรกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ได้แก่ กำรลดกำรใช้
ดุลยพินิจ (Discretion) ของเจ้ำหน้ำที่รัฐในกำรให้กำรอนุญำต กำรเพิ่มควำมโปร่งใส (Transparency) และ
ควำมรับผิดชอบ (Accountability) ของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
๒.๔.๒ ขอบเขต
ขอบเขตของพระรำชบัญญัติฯ ครอบคลุมกำรออกใบอนุญำตของส่วนรำชกำรต่ำงๆ
ตั้งแต่กำรอนุญำตทำงำน กำรจดทะเบียนสมรส ไปจนถึงกำรอนุมัติอนุญำตเรื่องยำและกำรให้ใบอนุญำตแก่
๖๑

ธุรกิจต่ำงประเทศ เป็นต้น ซึ่งพระรำชบัญญัติฯ นี้ถือเป็นพระรำชบัญญัติแรกในกำรปรับปรุงในลักษณะกำรบู ร
ณำกำรของรัฐบำลเพื่อกำรแก้ไขปัญหำคอรัปชั่นของประเทศไทย
๒.๕ การดาเนินการตามพระราชบัญญัติฯ
เพื่อเพิ่มควำมพึงพอใจของกำรให้บริกำรประชำชนและเพื่ อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถ
ให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น จึงได้กำหนดขั้นตอนกำรดำเนินงำนไว้ในพระรำชบัญญัติฯ ดังนี้
๒.๕.๑ คู่มือบริการประชาชน
(๑) ในกรณีที่มี กฎหมำยกำหนดให้กำรกระทำใดจะต้องได้รั บอนุญ ำต ผู้อนุญ ำต
จะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชำชน ซึ่งอย่ำงน้อยต้ องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข (ถ้ำมี) ใน
กำรยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำตและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ผู้ขออนุญำต
จะต้องยื่นมำพร้อมกับคำขอ และจะกำหนดให้ยื่นคำขอผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนกำรมำยื่นคำขอด้วย
ตนเองก็ได้
(๒) ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ค ำขอได้ จั ด ท ำค ำขอถู ก ต้ อ งและแนบเอกสำรหรื อ หลั ก ฐำน
ครบถ้วนตำมที่ระบุในคู่มือสำหรับประชำชนแล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมครบถ้วน
ตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แนะนำแล้ว พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะเรียกเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้
และจะปฏิเสธกำรพิจำรณำคำขอนั้นโดยอำศัยเหตุแห่งควำมไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือควำมไม่ครบถ้วนของ
เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ได้
(๓) ผู้อนุญำตต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในกำหนดเวลำที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
(๔) เมื่อครบกำหนดเวลำตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชำชนแล้ว หำกผู้อนุญำต
ยังพิจำรณำไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทรำบถึงเหตุแห่งควำมล่ำช้ำ พร้อมทั้งส่งสำเนำกำรแจ้ง
ดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรทรำบทุกครั้ง
(๕) ในกรณีไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเวลำที่กำหนดไว้ในคู่ มือประชำชนหรือไม่อธิบำย
เหตุแห่งควำมล่ำช้ำ ให้ถือว่ำผู้อนุญำตกระทำกำรหรือละเว้นกระทำกำรเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อื่น เว้น
แต่จะเป็นเพรำะมีเหตุสุดวิสัย
๒.๕.๒ การส่งคาขออนุญาต
(๑) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่ในกำรรับคำขอจะต้องตรวจสอบคำขอ และรำยกำร
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ยื่นพร้อมคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน หำกเห็นว่ำคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขำดเอกสำรหรือ
หลักฐำนใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทรำบทันที ถ้ำเป็นกรณีที่สำมำรถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้
ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้ำเป็นกรณีที่ไม่อำจดำเนินกำรได้ใน
ขณะนั้ นให้บั นทึกควำมบกพร่ องและรำยกำรเอกสำรหรือหลั กฐำนที่จะต้องยื่ นเพิ่ม เติม พร้อ มทั้ง ก ำหนด
ระยะเวลำที่ผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่ำว และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
และผู้ยื่นคำขอลงนำมไว้ในบันทึกนั้น
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(๒) ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ค ำขอไม่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ค ำขอหรื อ ไม่ ส่ ง เอกสำรหรื อ หลั ก ฐำน
เพิ่มเติมตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ทรำบหรือตำมที่ปรำกฏในบันทึกที่จัดทำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่คืนคำ
ขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอ พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนคำขอให้ทรำบด้วย
(๓) หำกผู้ยื่นคำขอไม่เห็นด้วยกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ ผู้ยื่นคำขอจะอุทธรณ์คำสั่ง
คืนคำขอหรือจะยื่นคำขอใหม่ก็ได้
๒.๕.๓ ศูนย์รับคาขออนุญาต (One Stop Service)
(๑) ศูนย์รับคำขออนุญำตมีหน้ำที่ในกำรเป็นศูนย์กลำงในกำรรับคำขอ กำรให้ข้อมูล
เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอใบอนุญำต และส่งใบคำขออนุญำตไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำกำรให้อนุญำต
(๒) ผู้ยื่นคำขอสำมำรถยื่นใบคำขอ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต กำรจ่ำยค่ำธรรมเนียม
และกำรยื่นอุทธรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรขอใบอนุญำตได้ที่ศูนย์รับคำขออนุญำต
(๓) ศูนย์รับคำขออนุญำตสำมำรถเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในกำรพัฒนำปรับปรุง
หลักเกณฑ์กำรให้ใบอนุญำตและข้อกำหนดของกำรยื่นคำขอใบอนุญำตได้ด้วย
๒.๕.๔ การควบคุมการดาเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๑) ถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่อำจอนุญำตได้ เนื่องจำกควำมประมำทเลินเล่อหรือ
ทุจริตของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ในกรณีนี้ให้ผู้อนุ ญำตสั่งกำรตำมที่เห็นสมควร และให้ดำเนินกำรทำงวินัยหรือ
ดำเนินคดีกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้ำ
(๒) สำนักงำน ก.พ.ร. มีหน้ำที่ตรวจสอบว่ำกำรดำเนินกำรและระยะเวลำกำรให้
ใบอนุญ ำตที่ถูกระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชำชนได้มีกำรปฏิบัติอย่ำงครบถ้วนและเป็นไปตำมหลักกำรกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี (Good governance) แล้วหรือไม่
(๓) ทุก ๕ ปี ให้ผู้อนุญ ำตพิจำรณำกฎหมำยที่ให้อำนำจในกำรอนุญ ำตว่ำสมควร
ปรับปรุงกฎหมำยนั้นเพื่อยกเลิกกำรอนุญำตหรือจัดให้มีมำตรกำรอื่นแทนกำรอนุญำตหรือไม่ และให้ผู้อนุญำต
เสนอผลกำรพิจำรณำต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำ
๒.๖ ความท้าทาย
๒.๖.๑ พระรำชบัญญัติฯ ระบุว่ำผู้อนุญ ำตต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชำชน เนื่องจำกใน
ภำครัฐและส่วนรำชกำรมีใบอนุญำตที่ต้องออกให้ประชำชนเป็นจำนวนมำก กำรจัดทำคู่มือสำหรับประชำชน
สำหรับทุกประเภทของใบอนุญำตอำจเป็นปัญหำสำหรับหน่วยงำนรำชกำรผู้อนุญำต
๒.๖.๒ เนื่องจำกมีควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ข้อกำหนดในคู่มือ
สำหรับประชำชนในบำงครั้งจึงมีควำมไม่ชัดเจน (Open-ended)
๒.๖.๓ ยังมีควำมไม่ชัดเจนว่ำหำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไ ม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติฯ จะ
ได้รับกำรลงโทษอย่ำงไร เนื่องจำกกำรพิจำรณำดำเนินคดีเป็นเรื่องที่ไ ม่ค่อยเกิดขึ้นกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ใน
ระบบรำชกำร
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๒.๖.๔ พระรำชบัญญัติฯ ไม่ได้กล่ำวถึงกำรคำนวณมูลค่ำควำมเสียหำยว่ำคำนวณอย่ำงไร
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะต้องรับผิดชอบต่อใคร
๒.๗ บทเรียนที่ได้รับ
๒.๗.๑ ในกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ของประเทศ แรงผลักดันจะมำจำกทั้งทำงด้ำนควำม
ต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศ และควำมต้องกำรของประชำชนและสำธำรณชน
ที่ต้องกำรกำรบริกำรของภำครัฐที่ดีขึ้น รวมเร็วและสะดวกขึ้น
๒.๗.๒ ในกรณีนี้แสดงให้เห็นว่ำ หำกปรำศจำกกฎหมำยที่มีควำมชัดเจนแล้ว กำรพัฒนำ
คุณภำพของบริกำรสำธำรณะจะต้องใช้ระยะเวลำนำน ซึ่งกำรตรำพระรำชบัญญัติดังกล่ำวขึ้นเป็นกำรพัฒนำ
คุณภำพบริกำรในภำพรวมของประเทศ และถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
๒.๗.๓ กำรบังคับใช้พระรำชบัญ ญัติฯ ให้ประสบควำมสำเร็จ จะต้องมีระบบกำรบริหำร
จัดกำรและกำรติดตำมกำรดำเนินงำนที่ครอบคลุมถึง กำรให้รำงวัลและกำรลงโทษ เช่น มำตรำ ๘ กำหนด
บทลงโทษที่รุนแรงว่ำถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่อำจอนุญ ำตได้ เนื่องจำกควำมประมำทเลินเล่อหรือทุจริตของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญำตสั่งกำรตำมที่เห็นสมควร และให้ดำเนินกำรทำงวินัยหรือดำเนินคดีกับ
พนัก งำนเจ้ำ หน้ำ ที่ที่เ กี่ยวข้องโดยไม่ ชักช้ ำ กำรก ำหนดควำมผิ ดเช่ นนี้ จะเป็นกำรสร้ำงควำมตระหนั กแก่
ข้ำรำชกำรในกำรดำเนินงำน
๒.๗.๔ บุคลำกรมีควำมสำคัญเท่ำๆ กับกระบวนกำร สิ่งที่สำคัญ คือกำรพัฒนำและกำรให้
อำนำจแก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรภำยใต้บริบททำงกฎหมำย
๒.๗.๕ หำกระบบโครงสร้ำงแบบ Silo ในระบบรำชกำรไม่สำมำรถได้รับกำรแก้ไขปรับปรุง
ได้ กระบวนกำรกำรให้ใบอนุญำตที่มีประสิทธิภำพก็ไม่สำมำรถได้รับกำรแก้ไขได้เช่นกัน
๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ กำรได้เรียนรู้หลักกำร แนวคิด กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีเจตนำรมณ์ในกำรแก้ไขปัญหำโครงสร้ำงแบบ Silo ในกำร
ให้ใบอนุญำตของหน่วยงำนรำชกำร และเพื่อพัฒนำคุณภำพบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
และเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศ
๓.๒ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงำนและบุคลำกรของหน่วยงำนที่จะต้องมีกำร
ปรับปรุงและพัฒนำเรื่องกำรให้บริกำรลูกค้ำหรือบุคคลภำยนอก เพื่อพัฒนำควำมพึงพอใจในกำรบริกำรของ
หน่วยงำนและบุคลำกรของหน่วยงำน
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๔. คณะผู้จัดทา
นำยรพี ตั้งทรงสุวรรณ
นำงสำวสุนิดำ สุสันทัด
นำงสำวออมพิไล มโนรัตน์
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หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Public Leader in the 21st Century: Facts and Challenges
วันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
โรงแรม Park Plaza Bangkok Soi ๑๘ กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย
ผศ.ดร.สำโรจน์ พรประภำ อธิกำรบดีวิทยำลัยดุสิตธำนี

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
๑.๑ กำรบรรยำยเนื้อหำโดยวิทยำกร และ VDO ภำพยนตร์เพื่อใช้อภิปรำยจำลองสถำนกำรณ์ภำวะ
ผู้นำ
๑.๒ กำรอภิปรำยข้อคิดเห็นและคำถำมระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ Mindset ของผู้นาในศตวรรษที่ ๒๑
กระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกำภิวัฒน์ ทำให้รูปแบบกำรทำธุรกิจ กำรเมือง และ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศเกิดขึ้นในมิติที่กว้ำงขึ้น ขยำยจำกระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับโลก นั่นหมำยถึงควำม
ต้องกำรตอบสนองต่อผู้ที่เกี่ยวข้องที่มำกขึ้นด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่ำ เมื่อเรำเข้ำสู่โลกำภิวัตน์นั่นหมำยถึงกลุ่ม
ลูกค้ำทำงธุรกิจที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น กำรติดต่อประสำนงำนหรือทำข้อตกลงในสังคมที่มีควำมแตกต่ำง
หลำกหลำย ทั้งในด้ำนวัฒนธรรม ควำมเชื่อ กำรเมือง ศำสนำ เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้เป็นเรื่องท้ำทำยสำหรับทุก
องค์กรที่จะต้องเผชิญและปรับตัวเพื่อให้สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ และในขณะเดียวกันจะต้อง
มองหำผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจำกกระแสกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวด้วยเช่นกัน
บทบำทของผู้ นำในศตวรรษที่ ๒๑ จึง จำเป็นจะต้อ งมี ควำมคิด และทัศ นคติ ที่จะสำมำรถ
รองรับต่อควำมท้ำทำยดังกล่ำว และต้องพัฒนำกรอบควำมคิดและทำควำมเข้ำใจบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไป ดังนี้
- รูปแบบกำรทำธุรกิจปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจำกระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับโลกมำกขึ้น
- จะต้องทำควำมเข้ำใจบริบททำงกำรเมือง ควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่หลำกหลำย
- จะต้องสำมำรถโน้มน้ำวผู้คนที่มำจำกต่ำงวัฒนธรรมมำกขึ้น
- กำรรองรั บ ต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว และมี ค วำมไม่ แ น่ น อนที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู่
ตลอดเวลำ
ในขณะที่บริบทของโลกที่ให้ควำมสำคัญในค่ำนิยมร่วม หรือกำรกำหนด Core Values โดย
UN ใน ๔ เรื่อง คือ
(๑) เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) จะต้องมีกำรส่ง เสริมและเคำรพในสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงสิทธิในกำรได้รับควำมเสมอภำค
(๒) มำตรฐำนด้ำนแรงงำน (Labor Standards) กำรขจัดกำรบังคับใช้แรงงำนและ
แรงงำนเด็ก กำรกีดกันทำงอำชีพและแรงงำน
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(๓) สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) กำรสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเพื่ อ รั ก ษำ
สิ่งแวดล้อม ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กำรสนับสนุนกำรพัฒนำและเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
กำรรักษำสิ่งแวดล้อมให้มีกำรใช้งำนอย่ำงแพร่หลำย
(๔) กำรต่อต้ำนคอรัปชั่น (Anti-Corruption) ในทุกรูปแบบ รวมถึงกำรเรียกรับและ
กำรติดสินบนในทุกระดับองค์กร
๒.๒ การพัฒนาไปสู่ผู้นาในศตวรรษที่ ๒๑
ผู้นำที่จะมีควำมพร้อมสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ จำเป็นจะต้องได้รับกำรพัฒนำพื้นฐำนที่สำคัญ
ใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่
(๑) Global Mindset ประกอบด้วย ควำมสำมำรถทำงควำมคิด, ด้ำนจิตวิทยำ และ
ด้ำนสังคมที่จะต้องมีควำมเข้ำใจบริบทของโลก และกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่มีควำมรวดเร็วและมี
ควำมไม่แน่นอนสูง ซึ่งนอกเหนือจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจแล้ว จะต้องมีควำมมั่นใจและสำมำรถตัดสินใจได้อย่ำง
ถูกต้องและทันต่อเหตุกำรณ์ กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและไว้เนื้อเชื่อใจจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๒) Global Skillsets กำรพั ฒ นำทั ก ษะต่ ำ งๆ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิท ธิภ ำพ ทั้ง ในระดั บตนเอง และระดับ องค์ก รหรื อระดั บที่สู ง กว่ำ โดยจะต้ องเรีย นรู้ แบบอย่ ำงและ
กรณีศึกษำที่กว้ำงขวำงและหลำกหลำย
(๓) Global Experience กำรศึ ก ษำเรี ย นรู้ ป ระสบกำรณ์ จ ำกแหล่ ง ต่ ำ งๆ ทั้ ง ใน
ระดั บพื้ น ฐำนขององค์ก รหรือ ประเทศ และในระดั บ ที่ข้ ำ มไปสู่ วั ฒนธรรมหรือ องค์ก รที่แ ตกต่ำ ง ทั้ง จำก
ประสบกำรณ์ตรง และจำกประเทศ วัฒนธรรม องค์กร หรือ NGOs ที่มีควำมแตกต่ำงกันออกไป
สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของกำรพัฒนำกำรเป็นผู้นำนั้น ในควำมเปลี่ยนเปลี่ยนที่ผันผวนและ
ควำมไม่แน่นอนในทุกระดับ ผู้นำจำเป็นจะต้องสำมำรถประเมินวิเครำะห์สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
องค์กร ระดับประเทศ และระดับโลก และสำมำรถกำหนดแนวทำงกำรรับมือต่อควำมไม่แน่นอนได้อย่ำง
เหมำะสม อำทิเช่น กำรประเมินสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในระดับประเทศและระดับโลก ควำมเปลี่ยนแปลง
ทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อำจส่งผลกระทบที่สำคัญ ควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ และควำมปลี่ยน
แปลงทำงวัฒนธรรม เป็นต้น
๒.๓ บทบาทของผู้นาในการพัฒนาองค์กรในศตวรรษที่ ๒๑
ควำมเปลี่ยนแปลงของกระแสกำรลงทุนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและแพร่กระจำยไปทั่วโลก และ
ควำมต้องกำรดึงดูดแหล่งเงินทุนของประเทศต่ำงๆ กับกฎระเบียบของโลกที่ชัดเจนทั้งในเรื่องสิทธิมนุษยชน
แรงงำน สิ่งแวดล้อม และกำรต่อต้ำนคอรัปชั่น ส่งผลให้ผู้นำจะต้องบริหำรจัดกำรเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม
และในยุ ค ที่ แ นวทำงกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยืน (Sustainable Development) เริ่ ม เข้ ำ มำมี บ ทบำทที่ ส ำคั ญ ทำง
นโยบำยในหลำยประเทศ สิ่งเหล่ำนี้ล้วนเป็นได้ทั้งอุปสรรคและโอกำสในกำรพัฒนำหรือกำรโยกย้ำยเงินทุนที่มี
นัยสำคัญ รวมถึงปัจจัยทำงกำรเมือง ควำมสะดวกในกำรทำธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ที่ จะต้องเอื้อต่อกำร
ลงทุนด้วย
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หำกจะกล่ำวถึงแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ประกอบด้วย ๓
ส่วนหลักคือ
(๑) Economic คือแนวทำงธุรกิจที่มุ่งเน้นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำร
พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม และกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้ตอบสนองต่อผู้บริโภคอย่ำงเป็นธรรม
(๒) Social ควำมรับผิดชอบต่อสัง คม ส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ควำมเสมอ
ภำค และกำรสร้ำงสังคมที่ยั่งยืน
(๓) Environmental กำรจัด กำรด้ ำ นสิ่ง แวดล้ อ มและทรัพ ยำกรธรรมชำติอ ย่ ำ ง
เหมำะสม กำรอนุรักษ์พลังงำน กำรป้องกันมลพิษและผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ
ดั ง นั้ น ผู้ น ำจะต้ อ งมี บ ทบำทที่ ส ำคั ญ ในกำรส่ ง เสริ ม กำรพั ฒ นำอย่ ำ งยั่ ง ยื น โดยสร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนต่ำงๆ ทั้ง ๓ ส่วนให้มีควำมสอดคล้องกัน และเกิดประสิทธิภำพในกำรพัฒนำสูงสุด
อำทิในด้ำน Social- Environmental จะต้องบริหำรจัดกำรชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม เช่น กำร
สร้ ำ งกฎระเบี ย บด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ สั ง คมด้ ำ น Environmental-Economic จะต้ อ งส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ด้ ำ น
สิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อกำรประหยัดพลังงำน เป็นต้น ด้ำน Economic-Social จะต้องส่งเสริม
กำรค้ำที่เป็นธรรม ธรรมำภิบำลทำงธุรกิจ เป็นต้น
นอกจำกนี้ บทบำทของผู้น ำจะต้ องบริ หำรจั ดกำรทำงด้ ำนสัง คมและควำมแตกต่ำ งทำง
วัฒนธรรม และกำรพัฒนำทำงสังคมที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย โดยเฉพำะควำมแตกต่ำงของ Generation
ซึ่งรวมไปถึงกำรพัฒนำทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเหมำะสมกับแต่ละ Generation
บทบำทที่ ส ำคั ญ อี ก ประกำรของผู้น ำในศตวรรษที่ ๒๑ คื อ กำรบริห ำรกำรเปลี่ ย นแปลง
(Change Management) ซึ่งจะต้องทำใน ๔ ระดับคือ
(๑) Prepare for Change กำรส ำรวจวิ เครำะห์ข้ อมู ล ปัญ หำ สภำพองค์ กร และ
ปัจจัยกระทบต่ำงๆ ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในองค์กร
(๒) Plan Change กำรก ำหนดเป้ ำ หมำยและวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ำหนดแผนงำน
ดำเนินกำรและกำรสื่อสำร กรอบเวลำ และควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น
(๓) Implement Change กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน กำรสื่อสำรแก่ผู้เกี่ยวข้อง
อย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง กำรพัฒนำและให้ควำมรู้แก่บุคลำกร
(๔) Sustain Change กำรบริ ห ำรกำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง สรุ ป ผล
ควำมสำเร็จและปัญหำอุปสรรค พร้อมทั้งกำรปรับปรุงให้เหมำะสมต่อไป
๒.๔ บทบาทการตัดสินใจของผู้นาในสถานการณ์
ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่โลกมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น กำรตัดสินใจของผู้นำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ก็มี
ควำมยำกและซับซ้อนมำกขึ้นเช่นกัน เนื่องจำกข้อแตกต่ำงๆ ทำงควำมคิด กฎหมำยกฎระเบียบ ควำมเชื่อทำง
สังคม กำรเมือง ศำศนำ ล้วนส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจทั้งสิ้น และถือเป็นควำมท้ำทำยของผู้นำที่จะต้องหำ
ข้อสรุปที่เหมำะสมที่สุดในแต่ละเรื่อง ต้องใช้ควำมรู้ประสบกำรณ์ และกำรรับฟัง ข้อคิดเห็นและสร้ำงกำร
ยอมรับจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง
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๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ กำรได้เรียนรู้ถึงแนวคิด มุมมอง และบทบำทของผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ ที่จะต้องพัฒนำตนเองให้
ทันต่อสถำนกำรณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป และควำมท้ำทำยต่ำงๆ ที่เข้ำมำสู่องค์กรและประเทศชำติ
๓.๒ แนวคิดของผู้นำที่ได้เรียนรู้ สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงำน ที่จะต้องปรับตัวเพื่อรองรับ
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
๔. คณะผู้จัดทา
นำยรพี ตั้งทรงสุวรรณ
นำยวัชรินทร์ บุญฤทธิ์
นำงนันท์นัดดำ ภัททิยกุล
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หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร
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วันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
โรงแรม Park Plaza Bangkok Soi ๑๘ กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย
Mrs. Juree Vichi-Vadakan, Ph.D
Chairperson
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๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
ผู้ฝึกอบรมรับฟังกำรบรรยำยจำกวิทยำกรและมีกำรซักถำมแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ระหว่ำงกัน
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ ระบบการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศสิงคโปร์
เนื่ อ งจำกประเทศสิ ง คโปร์เ ป็ น ประเทศที่ มี ขนำดเล็ กและมี ท รัพ ยำกรอย่ ำ งจ ำกัด โดยมี
ประชำกรเพียงประมำณ ๕.๘ ล้ำนคน ดังนั้น ประเทศสิงคโปร์จึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (Human
Resources Development) ให้ มี ศั ก ยภำพและสำมำรถท ำงำนได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ โดยเน้ น กำรให้
ควำมสำคัญของระบบกำรศึกษำและกำรให้กำรศึกษำแก่ประชำกร
ในหน่ว ยงำนรำชกำรของประเทศสิง คโปร์ จะมีก ำรระบุ ตำแหน่ง สำคัญ ต่ำงๆ และมีกำร
วำงแผนว่ำ บุคคลำกรคนใดมี ควำมสำมำรถหรื อมีควำมเป็ นไปได้ที่จะเป็นผู้ นำและสำมำรถด ำรงต ำแหน่ ง
ดัง กล่ ำวได้ โดยจะมีก ำรปูพื้ นฐำนองค์ค วำมรู้ ให้ แก่ บุค คลนั้น ไม่ว่ ำจะเป็น กำรจั ดให้มี กำรหมุน เวี ยนงำน
(position rotation) เพื่ อให้ บุคลำกรดัง กล่ำ วได้ มีควำมรู้ควำมช ำนำญที่ หลำกหลำยเพื่อ จะด ำรงตำแหน่ ง
เหมำะสมต่อไป
๒.๒ จริยธรรม (Ethics)
จริยธรรม หมำยถึงกำรประพฤติปฏิบัติที่เป็นคุณงำมควำมดีควำมถูกต้องบนพื้นฐำนของ
คุณธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และต้องกำรของสังคม
จริยธรรมเป็นเรื่องที่มีควำมสำคัญมำกในสังคมทุกสังคม ผู้ที่มีอำนำจควรต้องให้ควำมสำคัญ
กับเรื่องจริยธรรมเนื่องจำกในปัจจุบันนั้น ท่ำมกลำงกำรแข่งขันอย่ำงรุนแรง ทุกองค์กรธุรกิจต่ำงมุ่งสร้ำงผลงำน
ให้ไ ด้มำกที่สุดเพื่อกำรเติบโตหรือควำมอยู่รอดของตน หลำยครั้งที่ผู้นำองค์กรต้องเผชิญควำมกดดันซึ่ง เป็น
ควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ของตนหรือของหน่วยงำนที่ต้องกำรกับควำมถูกต้อ งที่ควรเป็น ซึ่งเป็นภำวะ
กดดันที่ผู้นำต้องตัดสินใจเลือกเอำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งระหว่ำงผลประโยชน์หรือคุณธรรมซึ่งอำจจะไม่เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น ผู้นำที่ดีจึงควรต้องมีจริยธรรม
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๒.๓ คุณสมบัติที่ผู้นาที่ดีควรมี
ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ขยันหมั่นเพียร
(๒) มีควำมเสียสละ
(๓) ศึกษำและมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับสภำพสถำนกำรณ์ในท้องถิ่นของตน
(๔) มีควำมพยำยำมที่จะจัดกำรแก้ไขปัญหำ
(๕) พยำยำมทดลองหำทำงเลือกใหม่ๆ ให้กับปัญหำ
(๖) ดำรงชีวิตด้วยควำมเรียบง่ำย
(๗) คำนึงถึงควำมเป็นจริงที่มีควำมซับซ้อน
๒.๔ ความเข้าใจในเรื่องศีลธรรมควบคู่กับความเป็นผู้นาในประเทศไทย
ในปัจจุบันยังไม่ถูกถ่ำยทอดอย่ำงชัดเจนในสังคมไทย อีกทั้งผู้คนยังคงควำมเชื่อเดิมที่ฝังลึกใน
วัฒนธรรม ซึ่งเน้นระบบกำรพึ่งพำอำศัยของผู้มีอำนำจมำกกว่ำตน รูปแบบของกำรคอรัปชั่น ได้แก่ ระบบ
อุปถัมภ์ (patronage system) บุคคลนิยม (personalism) กำรเล่นพรรคเล่นพวก (cronyism) กำรเอื้ อ
ประโยชน์แ ก่ญ ำติมิ ตร (nepotism) ซึ่ง สิ่ง เหล่ ำนี้ เป็ นระบบกำรคั ดเลือ กบุ ค คลเข้ ำท ำงำนโดยใช้ หลั กกำร
ตัดสินใจบนเหตุผลทำงกำรเมืองหรือควำมสัมพันธ์ โดยไม่คำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม
เป็นประกำรหลักและมีแนวทำงกำรปฏิบัติในรูปแบบกำรยึดควำมพึงพอใจ ให้โอกำสแก่พรรคพวกหรือญำติพี่
น้อง ขำดควำมมั่นคงในกำรทำงำน และ มีอิทธิพลกำรเมืองเข้ำแทรกแซงกำรทำงำน บนพื้นฐำนควำมเข้ำใจว่ำ
เป็น “ควำมกตัญญูรู้คุณ”
สิ่งที่ท้ำทำยคือกำรคงไว้ซึ่งสถำบันสำธำรณะที่ยังไม่เข้มแข็ง ท่ำมกลำงสภำวะต่ำงๆ ได้แก่
(๑) กำรรวมศูนย์อำนำจและกำรลดทอนอำนำจของข้ำรำชกำร
(๒) กำรขำดควำมสมดุลและกำรขำดกำรควบคุมด้ำนกำรกำกับดูแลอย่ำงเข้มแข็งต่อ
กำรแทรกแซงทำงกำรเมืองและผิดจรรยำบรรณ
(๓) ขำดกำรมีส่วนร่วมและข้อจำกัดต่ำงๆ ที่ยับยั้งกำรเติบโตและกำรพัฒนำ
(๔) ขำดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้ำรำชกำรภำยในหน่ว ยงำนหรือหน่วยงำนระหว่ำง
หน่วยงำน
(๕) ขำดกลไกกำรส่งเสริมหรือกำรป้องกันสำหรับนักประดิษฐ์ผู้ริเริ่ม
(๖) ข้ำรำชกำรไม่มีควำมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและป้องกันโล่ป้องกันแรงกดดันด้ำน
กำรเมืองภำยนอก
สำหรับประเทศไทย ประชำชนอำจจะขำดควำมเชื่อมั่นและควำมศรัทธำในตัวผู้นำประเทศ
และในตัวนักกำรเมือง ซึ่งเป็นหลักฐำนสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง คือ กำรขำดผู้นำซึ่งเป็นแบบอย่ำงที่ดีและเป็นบุคคล
ต้นแบบของกำรคงไว้ซึ่งศีลธรรมอันดีงำมควบคู่ไปกับภำวะผู้นำ ซึ่งพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกำลที่ ๙ แห่งรำชวงศ์จักรี ทรงดำเนินพระองค์เป็นแบบอย่ำงในกำรนำหลักจริยธรรมมำใช้ในกำร
ปกครองประเทศตลอดพระชนม์ ชีพของพระองค์ ตำมที่ไ ด้พระรำชทำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และมี
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โครงกำรในพระรำชดำริมำกกว่ำ ๔,๐๐๐ โครงกำร ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ พระองค์ทรงสนพระรำชหฤทัยและใส่
พระทัยในควำมแตกต่ำงระหว่ำงภูมิประเทศ ควำมเป็นอยู่ของคนแต่ ละพื้นที่ จึงมีโครงกำรในพระรำชดำริที่
ออกแบบมำเพื่อให้เหมำะสมกับกำรดำเนินกำรในแต่ละพื้นที่โดยเฉพำะ โดยเน้นให้ประชำชนมีส่วนรวมในกำร
ดำเนินโครงกำรต่ำงๆ ดังกล่ำว สมกับที่ได้พระรำชทำนพระปฐมบรมรำชโองกำรว่ำ "เรำจะครองแผ่นดินโดย
ธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม"
๒.๕ การที่ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่เข้มแข็งด้านการต่อต้านคอรัปชั่น
ทำให้ประเทศสิงคโปร์เป็นเป้ำหมำยในกำรลงทุนของต่ำงชำติ เนื่องจำกนักลงทุนมีควำม
เชื่อมั่นในระบบกำรทำงำนของภำครัฐและภำคเอกชนของประเทศสิงคโปร์ที่เห็นควำมสำคัญของกำรมีระบบ
จริยธรรมในกำรทำงำนอย่ำงแท้จริง
๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ทรำบถึงควำมสำคัญจริยธรรมและคุณสมบัติที่ผู้นำที่ดีพึงมี และสำมำรถนำ
ควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรดำรงชีวิตและกำรทำงำนได้
๓.๒ นอกจำกควำมรู้ควำมสำมำรถที่เพียงพอแล้ว บุคคลที่จะก้ำวมำเป็นผู้นำที่ดีได้ต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรมด้วย
๓.๓ กำรเข้ำใจถึงหลักกำรควำมเป็น “ผู้นำคู่คุณธรรม” ซึ่งเรื่องสำคัญที่สุดในกำรพัฒนำภำวะผู้นำ
คำถำมที่วิ ทยำกรถำมผู้เ ข้ำร่ว มอบรมในชั้นเรียนที่ควรนำมำใช้ คือ “ผู้น ำควรมีคุณ ธรรม จริยธรรม ทั้ง ใน
ตำแหน่งและเรื่องส่วนตัวหรือไม่?...” ซึ่งเห็นได้ว่ำ กำรพัฒนำภำวะผู้นำต้องเริ่มจำกกำรพัฒนำคุณธรรมภำยใน
จิตใจของบุคคล ไม่ใช่เพียงแค่กำรพัฒนำสมรรถนะภำยนอกที่สังเกตเห็นเท่ำนั้น
๔. คณะผู้จัดทา
นำยกิตติ มโนคุ้น
นำงสำววิภัชบุญ กล่ำวสุนทร
นำงสำวจิรำภำ รักษ์สำคร
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หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Building Thailand’s Economy with Creativity: A Study Visit to the
Thailand Creative & Design Center (TCDC)
วันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
TCDC
ผู้แทนจำก TCDC

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
ผู้ฝึกอบรมเดินทำงไปเยี่ยมชมศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (Thailand Creative & Design Center
หรือ TCDC) โดยได้รับฟังกำรบรรยำยจำกผู้แทนจำก TCDC และเยี่ยมชม TCDC ในส่วนต่ำงๆ ที่ได้เปิดให้
ประชำชนได้เข้ำไปใช้ประโยชน์ และในส่วนของนิทรรศกำร
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ TCDC ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๔๖ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนำยน
๒๕๔๗ ให้ TCDC ทำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้และแหล่ง ค้นคว้ำข้อมูลด้ำนกำรออกแบบและควำมคิด
สร้ ำ งสรรค์ ใ ห้ กั บ สั ง คมไทย ตลอดจนกระตุ้ น ควำมคิ ด และเพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถของนั ก ออกแบบและ
ผู้ประกอบกำรไทย เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพำะธุรกิจสร้ำงสรรค์ และส่งเสริมให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ไปใช้ในกำร
พัฒนำธุรกิจ พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต ซึ่งจะเป็นส่วนหนนึ่งของกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศไวทยให้ประเทศไทยสำมำรถแข่งขันในตลำดโลกได้อย่ำงภำคภูมิ
๒.๒ TCDC เปิดให้บริกำรที่กรุงเทพฯ อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๔๘ และที่
เชียงใหม่ตั้งแต่เดือนเมษษยน ๒๕๕๖ โดยเป็นหนึ่งในหน่วยงำนภำยใต้สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้
(องค์กำรมหำชน) สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
๒.๓ แรกเริ่ ม TCDC เปิด ให้บ ริ กำร ณ ชั้น ๖ เอ็ มโพเรี ยมชอปปิ้ ง คอมเพลกซ์ แต่ ปัจ จุ บัน TCDC
ย้ำย สถำนที่ตั้งมำอยู่ที่ถนนเจริญกรุง ณ อำคำรไปรษณีย์กลำง ซึ่งถนนดังกล่ำวแวดล้อมไปด้วยประวัติศำสตร์
วัฒนธรรม และธุรกิจสร้ำงสรรค์ที่มีศักยภำพ
๒.๔ TCDC ดำเนินกำรโดยให้ควำมสำคัญกับกำรเชื่อมโยงสู่ชมชุนโดยรอบ ซึ่งรวมถึงธุรกิจสร้ำงสรรค์
ทุกขนำด ชุมชนดั้งเดิม และหน่วยงำนอื่นทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับนำนำชำติ เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
ตั้งแต่ระดับภูมิภำคสู่ย่ำน โดยจะผลักดัน “เจริญกรุง” ให้เป็นพื้นที่สำหรับกำรเรียนรู้และสร้ำงแรงกระตุ้นให้
เกิดกำรพัฒนำในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
๒.๕ TCDC มีภำรกิจ ๔ ด้ำน ในกำรเป็นหน่วยงำนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ดังนี้
๒.๕.๑ CREATIVE VISION โครงกำรศึกษำวิจัยและกำรร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐในกำร
พัฒนำฐำนข้อมูล นโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
๒.๕.๒ CREATIVE BUSINESS โครงกำรและกิ จกรรมเพื่ อ กำรสร้ำ งเครื อ ข่ ำยกำรพั ฒ นำ
ธุรกิจสร้ำงสรรค์และกำรสนับสนุนให้เกิดกำรนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ไปใช้ในกำรพัฒนำธุรกิจของภำคเอกชน
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และบริกำรของภำครัฐ บนฐำนควำมรู้ “กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ” (Design Thinking) อันเป็นแนวคิดที่
องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่ำงเห็นพ้องว่ำ เป็นองค์ควำมรู้ที่ทำให้กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์มีโอกำสประสบควำมสำเร็จ
มำกขึ้น เป็นแนวทำงในกำรปรับองค์กรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมใหม่ รวมถึงเป็นเครื่องมือใน
กำรแก้ปัญหำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนมำกที่สุด
๒.๕.๓ CREATIVE CENTER แหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ ำ นกำรออกแบบและควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ ที่
จัดเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศสำหรับกำรค้นคว้ำควำมรู้ด้วยตนเอง กำรเพิ่มพูนควำมรู้ด้วยนิทรรศกำร กำร
บรรยำยและกำรเรี ย นรู้ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรจำกห้อ งเมคเกอร์ ตลอดจนกำรจั ดพื้ น ที่ ที่ สร้ ำ งโอกำสให้เ กิ ด กำร
แลกเปลี่ ยนประสบกำรณ์จำกหลำกหลำยสำขำ นอกจำกนี้ยั ง ขยำยพื้นที่กำรให้บริ กำรไปสู่พื้นที่ต่ ำงๆ ใน
รูปแบบสำขำที่เชียงใหม่และขอนแก่น หน่วยบริกำร miniTCDC ที่ตั้ง อยู่ในสถำบันกำรศึกษำ ๑๓ แห่ง ทั่ ว
ประเทศ และ TCDC COMMONS พื้นที่ทำงำนของชุมชนนักออกแบบในกรุงเทพฯ อีก ๒ แห่ง
๒.๕.๔ CREATIVE THAILAND “สร้ำงเศรษฐกิจไทยด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์" เป็นแคมเปญ
ที่ ดำเนินกำรโดย TCDC เพื่อสร้ำ งจิตสำนึ กสำธำรณะต่อเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และส่ง เสริมอุต สำหกรรม
สร้ ำ งสรรค์ เ ป็ น กุ ญ แจส ำคั ญ เพื่ อ กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ของประเทศ โครงกำรนี้ ป ระกอบด้ ว ยเว็ บ ไซต์
www.creativethailand.org และนิตยสำรรำยเดือนซึ่งเป็นเอกสำรเผยแพร่ฟรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นเครื่องมือทำงเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยและเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นองค์ประกอบสำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของไทยในอนำคต
๒.๖ มิติกำรให้บริกำรของ TCDC มีดังนี้
๒.๖.๑ Business Development กำรบ่ ม เพำะธุ ร กิ จ สร้ ำ งสรรค์ ผลั ก ดั น นวั ต กรรมที่ มี
คุณค่ำและยั่งยืน
TCDC จะนำเสนอกิจกรรมและบริกำรเพื่อบ่มเพำะและพัฒนำผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่
ภำยใต้กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking และกำรออกแบบบริกำร หรือ Service Design
โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชำญ ทั้งในและต่ำงประเทศมำช่วยกันผลักดันกำรเริ่มต้นและกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำง
สร้ำงสรรค์ เพื่อนำไปสู่โอกำสของนวัตกรรมที่เป็นจริงได้ ทั้งในเชิงพำณิชย์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้คน
ในสังคม
๒.๖.๒ Multi-disciplinary Learning กำรสร้ำงสนำมกำรเรียนรู้และต่อยอดทั กษะอย่ำ ง
มืออำชีพ
TCDC ได้สร้ ำงสรรค์พื้น ที่สำหรับกำรแบ่ ง ปันองค์ควำมรู้ หลำกหลำยรูปแบบ ทั้ ง
จำก กำรทำงำนจริง กำรอ่ำน กำรใช้สื่อมั ลติมีเดีย เป็นต้น โดยได้เตรียมทรัพยำกรควำมรู้ที่จะส่ง เสริ ม
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ไว้กว่ำ ๕๐,๐๐๐ รำยกำร พร้อมฐำนข้อมูลที่เจำะลึกในด้ำนเทรนด์และสถิติตลำดโลก
รวมถึงกิจกรรมต่ำงๆ มำกมำยตลอดทั้งปี เช่น นิทรรศกำร กำรสัมมนำ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรบรรยำย
และเวทีชุมนุมควำมคิดประจำปี เป็นต้น
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๒.๖.๓ Networking & Partnership กำรเปิ ดประตู ให้ โ อกำสกั บเครื อ ข่ำ ยและชุ ม ชนคน
สร้ำงสรรค์
TCDC ได้พัฒนำกิจกรรมและฐำนข้อมูลเครือข่ำยนัก สร้ำงสรรค์ เพื่อสร้ำงโอกำส
ใน กำรร่วมงำนร่วมธุรกิจ หรือร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่ำต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สัง คม และ
ประเทศชำติ
๒.๖.๔ Creative District กำรร่วมพัฒนำย่ำนสร้ำงสรรค์ที่กำลังเติบโต
TCDC มี ค วำมมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นำย่ ำ นเจริ ญ กรุ ง ให้ เ ติ บ โตเป็ น ย่ ำ นสร้ ำ งสร รค์
(Creative District) บนพื้น ฐำนของกำรพั ฒ นำแบบมี ส่ว นร่ว มจำกทุ กฝ่ ำ ย (Co-creation) เพื่ อ ให้ ไ ด้ม ำซึ่ ง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย และแผนกิจกรรมต่ำงๆ ที่สอดคล้องต่อพื้นที่ทำงกำยภำพของเจริญกรุง รวมถึง
สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของคนในย่ำนดังกล่ำวได้อย่ำงแท้จริง
๒.๖.๕ Regional Access กำรขยำยมิติกำรเข้ำถึงแหล่งควำมรู้สู่ระดับภูมิภำค
TCDC ได้ขยำยช่องทำงกำรเข้ำถึง ควำมรู้ระดับภูมิภำค ผ่ำนทำง TCDC เชียงใหม่
TCDC ขอนแก่น miniTCDC Center (เครือข่ำยแหล่งควำมรู้ในสถำบันกำรศึกษำ ๓๕ แห่งทั่วประเทศ) รวมถึง
TCDC COMMONS ที่ IDEO Q จุฬำ-สำมย่ำน ภำยใต้ควำมร่วมมือกับบริษัทอนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหำชน)
๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ทรำบถึงควำมสำคัญของกำรใช้ประโยชน์และกำรพัฒนำต่อยอดควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ประเทศไทยจะไม่สำมำรถแข่งขันในตลำดโลกด้วยกำรใช้แรงงำนต้นทุนต่ำอีกต่อไป แต่ควรต้องใช้
ประโยชน์จำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของตลำดได้มำกขึ้น
๓.๒ เนื่ องจำกรัฐ บำลได้ มี นโยบำย Thailand ๔.๐ ซึ่ ง เป็ นวิ สัย ทั ศน์ เ ชิง นโยบำยที่ จ ะปรับ เปลี่ ย น
เศรษฐกิจของประเทศไทยจำกแบบเดิมไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังนั้น ภำคอุตสำหกรรมของ
ประเทศไทยจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนั้น กำรบ่มเพำะ
และพั ฒ นำผู้ ป ระกอบกำรรุ่ น ใหม่ ภำยใต้ ก ระบวนกำรคิ ด เชิ ง ออกแบบ หรื อ Design Thinking จะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงมำกที่จะนำประเทศไทยไปสู่ Thailand ๔.๐ ได้
๓.๓ กำรทำงำนไม่ว่ำจะเป็นงำนประเภทใดก็ตำม ผู้ปฏิบัติงำนจำเป็นต้องมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อให้
ได้ผลงำนที่มีควำมแปลกใหม่ ทันสมัย เพิ่มมูลค่ำและคุณค่ำแก่ง ำน และสำมำรถใช้ประโยชน์จำกงำนนั้นได้
อย่ำงแท้จริง
๓.๔ ผู้ฝึกอบรมได้รับทรำบถึงนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำประเทศโดยใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์มำใช้ผลิต
สินค้ำและบริกำรให้มีควำมแตกต่ำง โดดเด่น และสร้ำงมูลเพิ่มแก่สินค้ำและบริกำร อันจะเป็นกำรสร้ำงรำยได้
ให้แก่เศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่ำงยั่งยืนต่อไป
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๓.๕ กำรผลิตสินค้ำและบริกำรในยุคปัจจุบันนอกจำกจะใช้ควำมคิดสร้ ำงสรรค์แล้ว ควรใช้หลักกำร
ตลำดนำกำรผลิต (Demand Driven) มำใช้ควบคู่กันด้วย เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด
และผู้บริโภคอย่ำงแท้จริง ซึ่งในกำรค้นหำควำมต้องกำรของตลำดและผู้บริโภคนั้นจะต้องมีกำรค้นคว้ำวิจัยถึง
พฤติก รรมผู้บริโ ภคมำใช้ ประกอบ โดยปั จจุบั นนี้ แ นวโน้ มพฤติกรรมผู้บ ริโภคจะเปลี่ย นแปลงรวดเร็ วและ
ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องศึกษำและติดตำมข้อมูลเหล่ำนี้อย่ำงใกล้ชิด
๓.๖ กำรพั ฒ นำควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ แ ก่ ผู้ ป ระกอบกำรไทย จะต้ อ งพั ฒ นำควบคู่ กั บ กำรส่ ง เสริ ม
ทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยจะต้องให้ควำมรู้ผู้ประกอบกำรให้เห็นประโยชน์ของควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
นำมำต่อยอดใช้ประโยชน์ทำงธุรกิจให้มำกขึ้น ซึ่ง หำกผู้ประกอบกำรเห็นถึง ประโยชน์ที่จะตำมมำจำกกำร
สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริกำรก็จะมีกำรลงทุนในด้ำนเทคโนโลยีและกำรค้นคว้ำวิจัย (R&D) ที่มำกขึ้นของ
ผู้ประกอบกำรตำมมำ
๔. คณะผู้จัดทา
นำงสำววิภัชบุญ กล่ำวสุนทร
นำงสำวตรีชฎำ อุ่นเรือน
นำงสำวสุจำรี สัจจำกุล
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หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Social and Cultural Awareness in Tourism Management: A Study
Visit to the Asiatique
วันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
The Asiatique ประเทศไทย
-

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
ผู้ฝึกอบรมเดินทำงเยือนเอเชียทีค รับประทำนอำหำรค่ำร่วมกัน และสำรวจตลำด พูดคุยแลกเปลี่ยน
ทัศนคติในบรรยำกำศเป็นกันเอง
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ ประวั ติ ค วำมเป็ น มำของเอเชี ย ที ค ในช่ ว งปี ๒๔๒๗ ในรั ช สมั ย ของพระบำทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้ำ เจ้ำอยู่หัว ประเทศในเอเชียโดยส่วนใหญ่อยู่ภำยใต้กำรคุกคำมของกำรรุกรำนจำกมหำอำนำจ
ยุโรป ด้วยกำรมองกำรณ์ไกลของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้มีควำมคิดริเริ่มที่จะยกระดับ
สยำมให้เป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลกและตัดสินใจที่จะเริ่มสร้ำงควำมสัมพัน ธ์กับประเทศเดนมำร์ก โดย
กำรก่อสร้ำงของท่ำเรือที่เป็นของบริษัท อีสต์เอเซียติก ซึ่งทำธุรกิจที่ทุ่มเทให้กับกำรส่งออกไม้สัก โดยมี Mr.
Hans Nille Anderson, สัญชำติเดนมำร์ก เป็นเจ้ำของบริษัท ซึ่งท่ำเรือดังกล่ำวถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรทำ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ ระหว่ำงรำชอำณำจักรไทยและประเทศในยุโรป
ในปัจจุบัน บริษัท TCC Group เป็นเจ้ำของพื้นที่ท่ำเรือ ได้ปรับปรุง และพัฒนำบริเวณโดยรอบเป็น
แหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย "เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์" ตั้งอยู่บนแม่น้ำเจ้ำพระยำ บน
ถนนเจริญกรุง บนพื้นที่กว่ำ ๑๐๐ ไร่ มีร้ำนค้ำ ๑,๕๐๐ แห่ง ร้ำนอำหำร ๔๐ แห่ง โรงละครหุ่นโจหลุยส์ และ
พื้นที่สำหรับกำรแสดง โดยเริ่มเปิดให้บริกำรเมื่อปี ๒๕๕๕
สำหรับกำรออกแบบของพื้นที่ดังกล่ำ ว จะเป็นกำรออกแบบฟื้ นฟูสถำปัตยกรรมเดิมในช่วง พ.ศ.
๒๔๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๐ และสร้ำงใหม่ในบำงส่วนให้กลมกลืน กับควำมงำมทำงสถำปัตยกรรมในสมัยรัชกำลที่
๕ (โคโรเนียล) ภำยในโครงกำรเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ได้สอดแทรกเรื่องรำวที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อเป็น
กำรให้ ค วำมรู้ ใ นลั ก ษณะจดหมำยเหตุ เกี่ย วกั บ ควำมส ำคั ญ ในด้ ำ นต่ ำ งๆ ไม่ ว่ ำ จะเป็ น วิ ถี ชี วิ ต ริ ม แม่ น้ ำ
เจ้ำพระยำ กำรค้ำขำยกับ ต่ำงประเทศในยุคล่ำอำณำนิคม พร้อมบอกเล่ำถึงควำมเจริญของสถำปัตยกรรม
ในยุคนั้น ด้วยกำรปรับปรุง อำคำรเก่ำ และรักษำโครงสร้ำงทำงสถำปัตยกรรมในสภำพเดิมไว้เกือบทั้งหมด
อำทิ หลุมหลบภัยสมัยสงครำมโลกครั้งที่ ๒ รำงรถโบรำณ โรงเลื่อยเก่ำ เครนโรงเลื่อย ซุ้มโกดังสิน ค้ำ ท่ำเรือ
ประวัติศำสตร์ และเครนยกของริมน้ำ
๒.๒ ผู้ฝึกอบรมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ควำมรู้ในเรื่องต่ำงๆ สร้ำงและกระชับควำมสัมพันธ์
ในบรรยำกำศที่เป็นกันเองและผ่อนคลำย ได้สำรวจตลำดของที่ระลึกท้องถิ่นของไทย รวมถึงอำหำรไทย และได้
เรียนรู้วัฒนธรรมไทย
๗๗

CHAREONKRUNG DISTRICT

TOWN SQUARE DISTRICT

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ ผู้ฝึกอบรมได้กระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน ได้ทำควำมรู้จักแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในด้ำน
ต่ำงๆ ทั้งระหว่ำงผู้ฝึกอบรมชำวไทยด้วยกันเอง และกับผู้ฝึกอบรมชำวสิงคโปร์ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อกำรทำงำน
ในอนำคต
๓.๒ ได้รับทรำบถึงประวัติควำมเป็นมำของจุดเริ่มต้นของกำรทำกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย ที่
อำศัยแม่น้ำเจ้ำพระยำเป็นหลักในกำรขนส่งสินค้ำ และได้เห็นสถำปัตยกรรมของไทยในยุคโคโลเนียล
๓.๓ ได้รับทรำบถึงวัฒนธรรมไทยรูปแบบต่ำงๆ (กำรนวด โชว์มวยไทย ฯลฯ) และสินค้ำไทยที่เป็นที่
นิยม

๗๘

๔. คณะผู้จัดทา
นำงสำวสุนิดำ สุสันทัด
นำงสำวตรีชฎำ อุ่นเรือน
นำงนันท์นัดดำ ภัททิยกุล

๗๙

หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Leadership and Sustainable Development – From Ideas to Actions
วันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
โรงแรม Park Plaza Bangkok Soi ๑๘ กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย
Mr. Derek Thitsanuthit, Senior Consultant

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
๑.๑ วิทยำกรบรรยำยเนื้อหำ
๑.๒ อภิปรำยกลุ่มย่อยและถำม-ตอบระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development) นั้น มีควำมหมำยที่ค่อนข้ำงกว้ำงและ
ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน แต่อำจสรุปจำกแนวคิดพื้นฐำนตำมควำมเข้ำใจของคนทั่วไปว่ำ กำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนอำจครอบคลุมถึงเรื่องต่ำง ๆ ที่เรำคำดหวัง เช่น กำรพัฒนำที่คำนึงถึงเรื่องกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม กำรคำนึงถึงควำมเท่ำเทียม กำรมีส่วนร่วมและกำรกระจำยโอกำสสู่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง กำร
พัฒนำในเชิงสังคม กำรมุ่งเน้นเรื่องควำมสุขควบคู่ไปกับควำมเจริญ และกำรพัฒนำที่มีระบบธรรมำภิบำล
นอกจำกนี้ กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในบริบทของโลกยุคใหม่ที่มีควำมผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็ว จึงต้องคำนึงถึงกำรพัฒนำที่สำมำรถปรับตัวและมีควำมยืดหยุ่นเพื่อรับกำรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ
และหำกกล่ำวถึงนิยำมของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ ที่กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำที่ยั่งยืนเปน
กำรพัฒนำที่ตอบสนองควำมจำเปนของคนยุคปจจุบันโดยไม่ลดขีดควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมจำเป
นของคนยุ ค ตอไป (Development that meets the needs of the present without compromising
the ability of future generations to meet their own needs)
๒.๒ ความเปลี่ยนแปลงผันผวนของโลกในยุคปัจจุบัน
เมื่อกล่ำวถึงควำมผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในโลกปัจจุบัน จึงมีกำรกล่ำวถึง
VUCA ซึ่งสำมำรถอธิบำยถึงควำมเปลี่ยนแปลงและกำรรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีควำมจำเป็นสำหรับ
ผู้นำและผู้บริหำรองค์กรในกำรกำหนดกลยุทธ์ที่เหมำะสม VUCA ได้แก่ Volatility (V) Uncertainty (U)
Complexity (C) Ambiguity (A) โดยในกำรบริหำรหรือกำรดำเนินงำนขององค์กรในปัจจุบันอยู่ในบริบทหรือ
สภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ (Volatility) มีควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) ควำมสับสน
ซับซ้อนของปัจจัยแวดล้อมต่ำง ๆ (Complexity) และควำมคลุมเครือไม่ชัดเจนของปัจจัยต่ำง ๆ (Ambiguity)
๒.๓ ลักษณะความเป็นผู้นา (Leadership)
คำอธิบำยหรือคำจำกัดควำมของควำมเป็นผู้นำนั้น อำจอ้ำงอิงจำกผู้ที่ได้ให้คำนิยำมไว้ อำทิ
- Peter Drucker Management is doing things right; leadership is doing
the right things
๘๐

- Peter Block Leadership is a long-term relationship, or partnership,
between leaders and group members. The power between leader and group members is
approximately balanced i.e. shared decision-making
- Ken Blanchard believes that “Leadership isn’t something you do to
people. It’s something you do with them”
- Kouzes & Posner asked the question “which will be more essential
to business success in the next ๕ years: social skills or internet skills?” ๗ ๒ % of respondents
for social skills
๒.๔ ความแตกต่างระหว่างผู้นา (Leadership) และผู้บริหาร (Management)
ลักษณะของควำมเป็นผู้นำและผู้บริหำรจัดกำรนั้น สะท้อนมำจำกวิธีกำรหรือมุมมองที่แต่ละ
คนแสดงออกมำ ซึ่งหน้ำที่หรือกำรทำงำนของทั้งสองนั้นแตกต่ำงกัน โดยที่
- ลั ก ษณะ บทบำทของ ผู้ บ ริ ห ำร คื อ Planning – Organising – Directing –
Controlling
- ลักษณะบทบำทของผู้นำ คือ Change – Inspiration – Motivation – Influence
โดยลักษณะดังกล่ำวจะสะท้อนออกมำโดยบุคลิกลักษณะของผู้นำที่จะต้องมีควำมยืดหยุ่น
ควำมอ่อนโยน และปรับตัวได้ดี ในขณะที่ผู้บริหำรจะแสดงออกมำในลักษณะของควำมเที่ยงตรงและสำมำรถ
คำดเดำสิ่งที่จะทำต่อไปได้
Henry Mintzberg ได้ ก ล่ ำ วถึ ง บทบำทของผู้ เ ป็ น ผู้ น ำ ๙ ประกำร คื อ Figurehead,
Spokesperson, Negotiator, Coach and motivator, Team leader, Team player, Technical
problem solver, Entrepreneur และ Strategic planner
๒.๕ คุณสมบัติ ๖ ประการของผู้นาในยุค VUCA
Rajeev Dubey ได้ ก ล่ ำ วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะ ๖ ประกำรของผู้ น ำในโลกยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ มี ค วำม
เปลี่ยนแปลงและผันผวนตลอดเวลำ
(๑) Follow a Higher Order Purpose จะต้องเป็นผู้นำที่คิดถึง กำรพัฒนำองค์กร
หรือประเทศให้ก้ำวขึ้นไปสู่จุดที่สูงขึ้นเสมอ
(๒) Touch the deep inner cords สำมำรถเข้ำถึงหัวใจของประชำชนหรือคนใน
องค์กร
(๓) Focus on asking the right questions มีคำถำมที่เหมำะสมเสมอ
(๔) Use “ ‘We’ rather than I” กำรทำงำนเป็นทีม
(๕) Listen empathetically รับฟังอย่ำงตั้งใจ
(๖) Create “Win – Win” Situation ทุกฝ่ำยได้ประโยชน์ร่วมกัน

๘๑

๒.๖ ทักษะของความเป็นผู้นา (Leadership)
ผู้น ำมั ก ได้ รั บ กำรคำดหวั ง ในกำรจั ด กำรทรั พ ยำกรอย่ ำ งเหมำะสม ได้ แ ก่ Man Money
Material Method และรวมถึง Time ด้วย ผู้นำในกำรพัฒนำย่ำงยั่งยืนจะต้องส่งผ่ำนสิ่งที่เป็น Efficient &
Effectiveness ไปสู่ Sustainable โดยใช้ทักษะต่ำง ๆ ของควำมเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นควำมสำมำรถในกำรคิด กำร
จัดกำร กำรโน้มน้ำวบุคคลหรืองำนที่มีรำยละเอียด มีควำมซับซ้อน กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม กำรนำทีม กำร
เข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพระหว่ำงกัน
ควำมสำคัญของกำรสื่อสำรในกำรเป็นผู้นำนั้น ถือเป็นสิ่งที่มีควำมสำคัญมำก กำรสื่อสำรนั้นมี
ควำมหมำยที่กว้ำงและเป็นส่ วนสำคัญที่ ทำให้องค์กรสำมำรถเดินไปในทิศทำงที่ถูกต้อ งและเหมำะสม ใน
บทบำทควำมเป็นผู้นำจะต้องมีทักษะในกำรสื่อสำรเป็นอย่ำงดี ซึ่งหำกเรำมองในเรื่องกำรสื่อสำรอำจเริ่มตั้งแต่
เรื่องพื้นฐำนอย่ำงบุคลิก กำรแต่งกำย กำรแสดงออก กิริยำวำจำ เป็นต้น จนไปถึงกำรสื่อสำรในระดับที่สูงขึ้น
ไป
นอกจำกนี้ ทั ก ษะของผู้ นำจะต้ องมี ค วำมเข้ ำ ใจธรรมชำติ แ ละควำมแตกต่ ำ งของบุ ค คล
สำมำรถเข้ำถึงควำมคิดและสร้ำงควำมเข้ำใจในธรรมชำติของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในกำรนำองค์กรและกำร
สร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำ งบุคคล ทั้งนี้ มุมมองและควำมคิดของบุคคลนั้นย่อมขึ้นอยู่กับพื้นฐำนของแต่ละ
บุคคล ผู้นำที่ดีจะต้องมีควำมเข้ำใจในพื้นฐำนดังกล่ำว เข้ำใจบริบทของสิ่งแวดล้อมและเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ต้องมี
ควำมเข้ำใจและยอมรับในควำมแตกต่ำงนั้นด้วย นอกจำกนี้ กำรแสดงออกทำงควำมคิดหรือกำรประ เมิน
สถำนกำรณ์บำงอย่ำงจะต้องพิจำรณำองค์ประกอบหรือเงื่อนไขที่ซ่อนอยู่ ซึ่งอำจเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่ำสิ่งที่ได้
เห็นหรือปรำกฏออกมำ
๒.๗ Trust ความไว้ใจ
John C. Maxwell ได้กล่ำวถึง “The ๕ Levels of Leadership” ไว้ดังนี้
Level ๑ – Position อยู่บนพื้นฐำนของระเบียบ กฎเกณฑ์ขององค์ก ร และคนใน
องค์กรจะเดินตำมผู้นำเพรำะแค่เป็นหน้ำที่เท่ำนั้น
Level ๒ – Permission อยู่บนพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์กับผู้นำ และคนในองค์กร
จะเดินตำมผู้นำเพรำะรู้สึกว่ำอยำกทำ
Level ๓ – Production ผู้นำเป็นผู้ผลักดันและกระตุ้นให้คนในองค์กรมีแรงบันดำล
ใจและลงมือทำอย่ำงเต็มใจ
Level ๔ – People Development ผู้นำสำมำรถผลักดันและสร้ำงให้เกิดผู้นำใหม่
ๆ ในองค์กรด้วยกำรแนะนำถ่ำยทอดประสบกำรณ์และกำรสอนงำน
Level ๕ – Pinnacle องค์ก รที่ส ำมำรถสร้ ำงผู้ นำใหม่ ๆ ได้ ตลอดเวลำ เมื่อ ผู้น ำ
สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อใจและยอมรับในตัวผู้นำ
ควำมเชื่ อ มั่ น หรื อ ควำมไว้ ใ จในผู้ น ำหรื อ ในองค์ ก รใด ๆ ถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ มำก เพรำะ
ควำมส ำเร็ จ หรื อ ล้ ม เหลวล้ ว นเกิ ด ขึ้ น จำกควำมไว้ ใ จ และไม่ ไ ด้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส ำมำรถสร้ ำ งขึ้ น ได้ ใ นเวลำ

๘๒

อั น รวดเร็ ว ควำมไว้ ใ จยั ง สำมำรถแบ่ ง ออกได้ ใ นหลำยระดั บ คื อ Self-trust, Relationship trust,
Organization trust, Market trust และ Societal trust
๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ กำรได้เรียนรู้ทักษะควำมเป็นผู้นำในบริบทของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน นับว่ำเป็นควำมท้ำทำยของทุก
หน่วยงำนที่จะต้องนำหลักกำรเหล่ำนี้ไปใช้ให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
๓.๒ กำรได้รับมุมมองจำกเพื่อนร่วมกำรอบรมจำกสิง คโปร์ แสดงให้เห็นถึงมุมมองต่อกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนและบทบำทควำมเป็นผู้นำองค์กรที่ดี และจะได้นำไปใช้ในกำรทำงำนต่อไป
๔. คณะผู้จัดทา
นำงสำวสุจำรี สัจจำกุล
นำยวัชรินทร์ บุญฤทธิ์
นำงสำวพรพิมล สมนึก
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หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร

Sustainable Developments Business Operations : A Study Visit to
SCG
วันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.
SCG กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย
วิทยำกรจำก SCG
(๑) ดร.ปฏิมำ สินธุภิญโญ
(๒) คุณกฤษดำ เรืองโชติวิทย์
(๓) คุณสันติศักดิ์ ทองนิรันดร์
(๔) คุณนิษฐำ ภูษำชีวะ

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
๑.๑ กำรบรรยำยเนื้อหำโดยวิทยำกร และ VDO Presentation
๑.๒ กำรเยี่ยมชมอำคำร SCG ๑๐๐ ปี (Green Building)
๑.๓ กำรอภิปรำยข้อคิดเห็นและคำถำมระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ แนวคิดการพัฒนาการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ SCG
เครือซีเมนต์ไทย หรือ เอสซีจี เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในปี ๒๕๑๙ ในปี ๒๕๕๙ มี
สินทรัพย์ทั้งหมด ๕๓๙.๗ พันล้ำนบำท รำยได้ ๔๒๓.๔ พันล้ำนบำท (๒๓ % จำกในอำเซียน) ผลกำไร ๙๖.๒
พันล้ำนบำท (๑๖ % ของสินทรัพย์) จำนวนพนักงำน ๕๓,๗๒๘ คน โดยประกอบด้วยธุรกิจหลัก ๓ ประเภท
คือ ธุรกิจปิโตรเคมี (SCG Chemicals) กระดำษ (SCG Paper) และซีเมนต์-วัสดุก่อสร้ำง (SCG CBM) ทั้งนี้
เครือซีเมนต์ไทย ได้กำหนดคำนิยำมกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน หมำยถึง กำรดำเนินธุรกิจที่สร้ำงควำมสมดุลทั้ง
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเอสซีจี เพื่อทำหน้ำที่
กำหนดเป้ำหมำย และแนวทำงกำรดำเนินงำนให้ทุกธุรกิจนำไปปฎิบัติ โดยได้วำงแนวปฏิบัติกำรพัฒนำสู่ควำม
ยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบกำรพัฒนำที่ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้ำน ดังล่ำว ภำยใต้หลักบรรษัทภิบำลที่ดี และเพื่อใช้เป็น
คู่มือกำรดำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ อันจะส่งผลให้กำรนำไปปฎิบัติอย่ำงมี ประสิทธิภำพ และเกิดควำมเชื่อมโยง
ของกำรดำเนินงำน ในแต่ละเรื่องที่อำจมีหลำยหน่วยงำนรับผิดชอบร่วมกันให้ประสำนไปในทิศทำงเดียวกัน
และด้วยกำรมุ่งเน้นควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมตั้ง แต่ระดับคณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำย
จัดกำร ตลอดจนพนักงำนทุกคน ให้ยึดมั่นในอุ ดมกำรณ์ คือ ตั้งมั่นในควำมเป็นธรรม มุ่งมั่นในควำมเป็นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่ำของคน และถือมั่นในควำมรับผิดชอบของสังคม เครือปูนซีเมนต์ไทย จึงเป็นองค์กรที่มีเปี่ยม
ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งเน้นกำรดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับกำรเจริญเติบโตของธุรกิจ
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ปรัชญำในกำรทำธุรกิจของ SCG ประกอบด้วย
(๑) ตั้งมั่นในควำมเป็นธรรม (Adherence to Fairness)
(๒) มุ่งมั่นในควำมเป็นเลิศ (Dedication to Excellence)
(๓) เชื่อมั่นในคุณค่ำของคน (Belief in the Value of the Individual)
(๔) ถือมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Concern for Social Responsibility)

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภำส กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และกรรมกำรกิจกำรสังคมเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน ของ SCG ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกำรทำให้ SCG เป็นผู้นำในอำเซียนในฐำนะของธุรกิจที่เป็นผู้นำ
ทำงนวัตกรรมและกำรพั ฒนำอย่ำ งยั่ง ยืน และในหลั กกำรกำรทำธุ รกิจ อย่ำ งยั่ง ยืนเพื่ อนำไปสู่ กำรพัฒนำ
ประเทศและสังคมอย่ำงยั่งยืนนั้น สำมำรถกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรพัฒนำที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของคนใน
ปัจจุบัน และขณะเดียวกันก็ยังสำมำรถส่งผ่ำนควำมยั่งยืนไปถึงคนรุ่นต่อไปในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและควำม
ต้องกำรของคนรุ่นหลังได้เช่นกัน และในควำมยั่งยืนดังกล่ำวย่อมประกอบด้วย ๓ ส่วนหลักที่เกี่ยวพันกันเสมอ
คือ
(๑) เศรษฐกิจ (Economy) ในกำรทำธุรกิจที่มุ่ง เน้นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน กำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม และกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้ตอบสนองต่อผู้บริโภค
(๒) สังคม (Society) ในด้ำนสังคมนั้น ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรส่ง เสริม
คุณภำพชีวิตของชุมชนผ่ำนทำงสินค้ำและบริกำร ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ เพื่อทำให้กำรดำเนินธุรกิจอยู่ร่วมกับ
สังคมได้เป็นอย่ำงดี
(๓) สิ่งแวดล้อม (Environment) กำรดำเนินธุรกิ จจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไป
ด้วย เพรำะมีควำมสำคัญและส่งผลกระทบทั้งต่อชุมชน และจะส่งผลมำสู่กำรดำเนินธุรกิจในที่สุด
ในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนนั้น จึง เป็นกำรสร้ำงควำมสมดุลของทุกด้ำนในบริบทของกำรทำ
ธุรกิจที่ตอบสนองต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำรปฏิบัติตำมหลักกฎหมำยและธรรมำภิบำลเป็นเรื่องพื้นฐำนที่
สำคัญ รวมถึงกำรพัฒนำสร้ำงนวัตกรรม และกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
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๒.๒ กิจกรรมธุรกิจเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ SCG
ในกิจกรรมทำงธุรกิจต่ำงๆ ของ SCG ได้นำหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่ ง ยืนเข้ำมำใช้ในทุกส่วน
เพื่ อ ให้ต อบสนองต่ อ วิสั ย ทั ศน์ ข ององค์ ก รอย่ ำ งแท้ จ ริ ง และเกิ ดผลเป็น รู ป ธรรมและมี คุ ณ ค่ำ ต่ อ ธุ รกิ จ ซึ่ ง
ประกอบด้วยกิจกรรมหลำยส่วน ดังนี้
(๑) กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
(๒) กำรจั ด กำรด้ ำ นพลั ง งำนและสิ่ง แวดล้ อ มอย่ ำงเหมำะสมสม กำรใช้ พ ลั ง ำน
ทดแทน เช่น Biomass และกำรนำของเหลือทิ้งเช่น ยำงรถยนต์เก่ำมำให้เป็ นพลังงำน กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้พลัง งำนในกระบวนกำรผลิต กำรนำควำมร้อนเหลือทิ้งมำผลิตกระแสไฟฟ้ำ ซึ่ง นอกจำกจะช่วยลด
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนได้เป็นจำนวนมำกแล้ว ยังส่งผลดีต่อกระบวนกำรผลิตอีกด้วย โดย SCG ตั้งเป้ำหมำยที่
จะลดกำรปล่อยก๊ ำซเรือ นกระจกลง ๑๐ % ในปี ๒๕๖๓ เมื่อเทียบกับ ปี ๒๕๕๐ และส่ง เสริมให้ พนักงำน
ตระหนักและเห็นควำมสำคัญในเรื่องพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
(๓) กำรจั ด กำรของเสี ย อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ยกเลิ ก กำรฝั ง กลบ กำรใช้ ๓R –
Reduce – Reuse – Recycle
(๔) กำรรักษำทรัพยำกรน้ำ ด้วยกิจกรรมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่มุ่งเน้นกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำของประเทศให้มีควำมเพียงพอและสำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงยั่งยืน
(๕) SCG Eco Value เป็นกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและลดกำรใช้พลังงำน เพื่อ สร้ำงควำมมั่นใจกับผู้บริโภคในกำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำร
ต่ำงๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ SCG ได้เริ่มดำเนินกำรมำตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยในปี ๒๕๕๙ มีสินค้ำของ
SCG ที่ไ ด้แสดงฉลำก SCG Eco Value จำนวนทั้ง สิ้น ๗๘ ผลิตภัณ ฑ์ คิดเป็นสัด ส่วนยอดขำย ๓๘ % ของ
สินค้ำทั้งหมด มีผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ อำทิ ปูนซีเมนต์ กล่องกระดำษ กระเบื้องปูพื้น เป็นต้น
(๖) Green Building อำคำร SCG ๑๐๐ ปี ซึ่ง เป็นอำคำรสำนักงำนใหญ่แห่ง ใหม่
ของ SCG ได้ถูกออกแบบและก่อสร้ำงโดยใช้แนวคิดของอำคำรเขียวที่มุ่งเน้นกำรเป็นอำคำรที่ประหยัดพลังงำน
ลดกำรใช้ ท รั พ ยำกร และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ รั บ กำรรั บ รอง LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) ในระดับ Platinum ซึ่งเป็นเพียง ๑ ใน ๓ อำคำรของประเทศไทยที่ได้รับ
(๗) กำรสร้ำงห่วงโซ่อุปทำนที่มีควำมยั่งยืน โดยกำรส่งเสริมผู้ที่มีส่วนร่วมต่ำงๆ ใน
ธุรกิจให้หันมำให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้วย
(๘) กำรส่งเสริมควำมรู้และค่ำนิยมขององค์กร กำรต่อต้ำนคอรัปชั่น กำรส่ง เสริม
สวัสดิกำร และควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน กำรส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนโดยพนักงำนของ SCG เข้ำไปมี
ส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนกับ SCG ในทุกภูมิภำคของประเทศ
จำกกิ จกรรมต่ำ งๆ ข้ำงต้น SCG ได้กำหนดเป้ำหมำยด้ำนกำรพั ฒนำที่ ยั่ง ยืน โดยจะเพิ่ ม
สัดส่วนยอดขำยที่มำจำกสินค้ำ Eco Products ให้ได้ ๓๓ % และเพิ่มสัดส่วนของสินค้ำ High Value Added
และบริกำรให้ได้ ๕๐% จำกยอดขำยปัจจุบัน ตลอดจนกำรพัฒนำสินค้ำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตำมควำมต้องกำรของ
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ผู้บริโภค รวมถึงกำรสร้ำงนวัตกรรมในสินค้ำและบริกำร กำรสร้ำงและยกระดับมำตรฐำนของสินค้ำที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓ กิจกรรมเดินเยี่ยมชมอาคาร SCG ๑๐๐ ปี
อำคำร SCG ๑๐๐ ปี สร้ำงเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๖ มีพื้นที่ใช้สอย ๗๔,๖๐๐ ตำรำงเมตร ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนอำคำรเขียวระดับสูงสุด จำก LEED ประเภทอำคำรสร้ำงใหม่ โดยเป็นอำคำรที่สำมำรถลดกำร
ใช้ พลั ง งำนลงได้ ๒๐% และลดกำรใช้ น้ำลงได้ ๓๐-๔๐% ในกำรออกแบบอำคำรได้ นำแนวคิด ต่ำ งๆ มำ
ผสมผสำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยมีลักษณะที่สำคัญ ได้แก่
(๑) กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบตัวอำคำร นอกจำกจะช่วยเพิ่มมุมพักผ่อนที่เปิดโอกำส
ให้ผู้ใช้อำคำรสำมำรถผ่อนคลำยตัวเองจำกควำมเหนื่อยล้ำแล้ว ยั ง ช่วยสร้ำงภูมิทัศน์ที่สบำยตำให้กับพื้นที่
โดยรวมอีกด้วย
(๒) กำรสร้ำงควำมโปร่ง โล่ง สบำยที่ส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
ผ่อนคลำย นอกจำกนี้ บริเวณพื้นที่สำธำรณะยังใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดสำรพิษเพื่อช่วยลดควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ
ผู้ใช้งำนด้วย
(๓) นอกจำกกำรใช้ประโยชน์จำกแสงธรรมชำติแล้ว อุปกรณ์แสงสว่ำงยังเป็นชนิด
ประหยัดพลังงำนโดยเฉพำะกำรเลือกใช้หลอดประหยัด LED ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้ำได้เป็นจำนวนมำก
(๔) ห้องน้ำที่มีกำรเลือกใช้โทนสีสบำยตำที่บ่ง บอกถึงควำมสะอำด ขณะเดียวกัน
อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ยังช่วยประหยัดน้ำมำกกว่ำ ๓๐% ด้วย
(๕) กำรนำไม้ที่ผ่ำนกำรรับรอง FSC มำกกว่ำ ๕๐% ในส่วนของพื้นที่ภำยในและ
กำรออกแบบบูทโทรศัพท์เก็บเสียงซึ่งช่วยให้เกิดควำมเป็นส่วนตัวและไม่รบกวนพื้นที่ส่วนอื่นๆ
(๖) ลำนวิ่ ง บนดำดฟ้ ำที่ ส ำมำรถเปลี่ ยนเป็ น ลำนอเนกประสงค์ ส ำหรั บกิ จ กรรม
สันทนำกำรต่ำงๆ โดยด้ำนบนเป็นที่ติ ดตั้งแผงโซลำร์เซลล์ที่สำมำรถช่วยลดปริมำณกำรใช้พลัง งำนไฟฟ้ำใน
อำคำร
(๗) ลำนจอดรถจักรยำนที่ส่งเสริมสุขภำพและลดมลพิษจำกกำรใช้รถยนต์ และกำร
จัดพื้นที่เฉพำะสำหรับจอดรถ Eco Car
(๘) เปลือกอำคำรภำยนอก โดยเฉพำะ façade ด้ำนหน้ำถูกออกแบบในรูปทรงแบบ
free flow สร้ำงอัตลักษณ์อันโดดเด่นให้กับตัวอำคำร
ในภำพรวมของกำรเป็น Green Building ได้สะท้อนมำจำกกำรออกแบบอำคำร SCG ๑๐๐
ปี มุ่งเน้นควำมยั่งยืน ทังในเรื่องกำรใช้พลังงำน ทรัพยำกรน้ำ คุณภำพชีวิตของบุคลำกร กำรบริหำรจัดกำรใน
ระยะยำว และนอกจำกนี้ ยังเป็นกำรออกแบบที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมขององค์กรและของ
ประเทศ ที่รูปทรงอำคำรคล้ำยกับกำรไหว้ของไทยซึ่งเป็นสะท้อนควำมลงตัวและควำมสมบูรณ์แบบของอำคำร
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๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ กำรได้เรียนรู้ถึงแนวคิดและมุมมองของภำคเอกชนต่อแนวทำงกำรทำธุรกิจเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนของประเทศ อันแสดงให้เห็นถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรคำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมต่อกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
๓.๒ แนวคิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนจำกภำคเอกชน สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในงำนของภำครัฐ ในกำรที่
จะกำหนดนโนบำยหรือมำตรกำรที่เหมำะสมและสอดคล้องสนับสนุนกับภำคเอกชนในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนของประเทศได้ต่อไป
๓.๓ กำรพัฒนำที่ยั่งยืน หำกจะให้เกิดควำมยั่ง ยืนที่แท้จริง นั้น นอกจำกจะสำมำรถสร้ำงในระดับ
รัฐบำลและเอกชนนั้น ยังควรต้องสร้ำงในระดับปัจเจกชนอีกด้วย โดยกำรสร้ำงจิตสำนึกของประชำชนที่จะต้อง
มีควำมรับผิดชอบร่วมกันในสังคมด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรที่มีจำกัดอย่ำงคุ้มค่ำ และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้คงทนอยู่ยำวนำนสำหรับคนรุ่นต่อไป
๔. คณะผู้จัดทา
นำงสำวสุพนิดำ อำรยเมธี
นำงสำวจิรำภำ รักษ์สำคร
นำยวัชรินทร์ บุญฤทธิ์
นำงสำวสุจำรี สัจจำกุล

๘๘

หัวข้อการเรียนรู้
วันเวลา
สถานที่
วิทยากร
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โรงแรม Park Plaza Bangkok Soi ๑๘ กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย
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๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้
๑.๑ กำรบรรยำยเนื้อหำโดยวิทยำกร
๑.๒ กำรอภิปรำยข้อคิดเห็นและคำถำมระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม
๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
๒.๑ Digital Society : The Next Society in Digital Age
๒.๑.๑ Information Technology (IT) แตกต่ำงจำก Digital Technology (DT) ตรงที่ IT
เป็นกำรนำข้อมูลต่ำง ๆ (Data) ตำมรูปแบบที่กำหนด เข้ำสู่ฐำนข้อมูลและทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลให้เกิดเป็น
สำรสนเทศ (Information) โดยใช้เทคโนโลยีมำช่วย ทำให้สำมำรถใช้งำนและเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ทุกที่ ทุก
เวลำ ทุกอุปกรณ์ แต่ DT เป็นกำรพัฒนำข้อมูลที่มี ขนำดใหญ่ (Big Data) ซึ่ง อำจเป็นไฟล์ตัวเลข ตัวอักษร
รูป ภำพ เสี ย ง หรื อภำพเคลื่ อนไหว มำผ่ ำ นกระบวนกำร Digitalize และให้ ค วำมสำคั ญ กั บ กระบวนกำร
วิเครำะห์และกำรเข้ำถึงได้แบบอัตโนมัติและแบบ Real Time
๒.๑.๒ Digital Society เป็นกำรพัฒนำไปสู่สังคมดิจิทัลและ Thailand ๔.๐ ซึ่งกำรพัฒนำ
ดังกล่ำวจะสำเร็จได้ต้องอำศัยกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน ทัศนคติ และควำมคำดหวังให้ตอบสนองต่อกำร
ปรับตัวที่รวดเร็ว เช่น เฟสบุ๊คใช้เวลำ ๓.๕ ปีกว่ำจะมีผู้ใช้งำนถึง ๕๐ ล้ำนคน แต่ Pokemon Go ใช้เวลำเพียง
๖ วันก็มีผู้ใช้งำนถึง ๖๑ ล้ำนคน
๒.๒ Internet of Things Innovation
ปั จ จุ บั น IoT ก้ ำ วล้ ำไปมำก น ำไปใช้ ใ นหลำยภำคส่ ว น เช่ น กำรควบคุ ม ยำนพำหนะ
ตรวจสอบบุ ค คล สั ต ว์ เ ลี้ ย ง (Smart Cities) กำรควบคุ ม ปริ ม ำณหยดน้ ำในภำคกำรเกษตร ( Smart
Agriculture) กำรจัดกำรพลังงำนไฟฟ้ำและน้ำในอำคำร (Smart Energy) กำรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภำยในบ้ำน
(Smart homes) กำรพยำกรณ์ กำรรำยงำน และแจ้ ง เตื อนน้ ำท่ ว ม (Smart Cities) กำรใช้ Drone ติด ตั้ ง
อุปกรณ์ช่วยชีวิตพื้นฐำน (E-Health) กำรขำยชิ้นงำนสำมมิติ (๓D Printing) กำรใช้โปรแกรมช่วยวิเครำะห์
ยอดขำยในแต่ละแผนกของร้ำนค้ำ (Retail)
๒.๓ Digital Transformation towards Digital Society
กำรปฏิรูปดิจิทัลที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นทั้งองค์กร มีเป้ำหมำยระยะกลำงถึงระยะยำว ถ่ำยทอด
เป้ำหมำยจำกระดับบนสู่ล่ำง ใช้กระบวนกำรหรือวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ตัวองค์กรเองหรือระหว่ำงองค์กร วิธีกำรคือเริ่มที่กำรฝึกฝนคนให้เป็นผู้ใช้ง ำนที่ฉลำด (Smart People) ใช้
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ดิจิทัลอย่ำงมีมำรยำท ถูกที่ถูกทำง ถูกเวลำ รู้ถึง สิทธิ์ของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบจำกกำรใช้ดิจิทัลของตน
จำกนั้นจึงขยำยไปสู่กำรเป็นสังคมฉลำด (Smart Society) และวัฒนธรรมฉลำด (Smart Culture) คือกำรใช้
ดิจิทัลอย่ำงเห็นอกเห็นใจกัน คำนึงถึงควำมเสี่ยงที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ในสังคม เคำรพควำมเป็นส่วนตัวของกัน
และกัน สร้ำงสรรค์สิ่งดีงำมให้เกิดขึ้นในสังคม เมื่อสัง คมและวัฒนธรรมมีควำมดีง ำมแล้วย่อมนำไปสู่กำรมี
อุตสำหกรรมและบริกำรที่ฉลำด (Smart Industry ๔.๐ and Service ๔.๐) กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ฉลำด
(Smart Enterprise Management) และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ฉลำด (Smart Digital Technology) ในที่สุด

๙๐

จำกภำพ เรำแบ่งกำรปฏิรูปดิจิทัลออกเป็นสำมส่วนโดยเริ่มจำกส่วนบนซึ่งเป็นทิศทำงของ
องค์กร (Business Direction) ส่วนกลำงคือควำมสำมำรถขององค์กร (Business Capability) และส่วนฐำน
คือพื้นที่ดิจิทัลและกำรปฏิบัติงำน (Digital Platform & Operation) ทั้งสำมส่วนประกอบไปด้ว ยประเด็นที่
ผู้นำองค์กรต้องคำนึงถึงเพื่อนำพำองค์กรไปสู่กำรเป็นสังคมดิจิทัล (Digital Society) ที่ประกอบไปด้วยควำม
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓.๑ ได้ทรำบควำมแตกต่ำงที่ชัดเจนของ Information Technology กับ Digital Technology ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกระบวนงำนขององค์กร ทั้งกระบวนงำนภำยในและกระบวนงำนเพื่อ
ให้บริกำรประชำชนได้สอดคล้องตำมแนวทำง Digital Technology และสอดคล้องกับนโยบำย Thailand
๔.๐ ของประเทศไทย
๓.๒ เรำสำมำรถนำโมเดลกำรปฏิรูปดิจิทัล มำประยุกต์ใช้ตำมบริบทของแต่ละหน่วยงำน เพื่อสร้ำง
นวัตกรรม ปรับปรุงกำรให้บริกำร พัฒนำกระบวนกำรทำงำน และเพิ่มควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน

๔. คณะผู้จัดทา
นำงสำวสุพนิดำ อำรยเมธี
นำงสำวออมพิไล มโนรัตน์
นำงสำวพรพิมล สมนึก
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