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   กมลทิพย์ สุวรรณเดช 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

บทน า 

 กว่าทศวรรษหลังจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกถูกจัดตั้งขึ้น เป็นเพียงหน่วยงานเดียวในกระทรวงสาธารณสุข 

ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศ การพยายามฟ้ืนคืน
ความรู้การแพทย์ดั้งเดิมที่ถูกลืม นับตั้งแต่การแพทย์แผนตะวันตกเข้ามา
แทนที่และกลายเป็นระบบการแพทย์กระแสหลักของประเทศจึงเป็นเรื่องยาก  
ในปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้วางแผนเชิง
นโยบายและการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เพ่ือให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์และสร้างการยอมรับจากประชาชน 

และการแพทย์แผนปัจจุบัน การคุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย การส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบความรู้ และสร้าง
มาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ทัดเทียมกับ
การแพทย์แผนปัจจุบันและน าไปใช้ในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพและ
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ปลอดภัยเพ่ือเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ และเป็น
การแพทย์คู่ขนานในสถานบริการของรัฐทุกแห่ง 
 นับแต่ปี พ.ศ. 2560 ด้วยความร่วมมือของ 9 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
เกิดเป็นแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพ่ือ
การรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ ตามมาตรการใช้สมุนไพรในการ
ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคในชุมชน และบทบาทหมอพ้ืนบ้าน  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพในชุมชนด้านการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านและหมอพ้ืนบ้าน
ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยรับรองและส่งเสริมสถานภาพของหมอพ้ืนบ้าน 
เสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายหมอพ้ืนบ้าน และพัฒนาระบบ
สุขภาพประชาชน  ในปัจจุบันการแพทย์พ้ืนบ้าน (Indigenous medicine) 

เป็นการแพทย์ที่ มี การยอมรับ ไม่มากเท่าที่ ควร เนื่ องจากมองว่ า 

เป็นการแพทย์ที่ล้าสมัย และมักตีตราหมอพ้ืนบ้านว่าเป็นหมอเถื่อน 
การแพทย์พ้ืนบ้านจึงค่อย ๆ สูญหายไปจากท้องถิ่นในสังคมไทย เนื่องจาก
หมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่อายุมาก ความรู้ส่วนใหญ่เป็นความรู้ในตัว (tacit 

knowledge) ไม่มีการจดบันทึกและถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืน เมื่อหมอพ้ืนบ้าน
เสียชีวิตความรู้เหล่านั้นก็หายสาบสูญไปพร้อมกัน การศึกษาองค์ความรู้
ของหมอพ้ืนบ้าน การจัดระบบบันทึก และถ่ายถอดองค์ความรู้ ที่มีอยู่
มากกว่า 50,000 คนทั่วประเทศ ให้ครอบคลุมจึงเป็นเรื่องยาก เพราะต้อง
ใช้ทั้งสรรพก าลัง งบประมาณ และเวลาจ านวนมาก นอกจากนี้แม้ปัจจุบัน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในฐานะนายทะเบียนกลาง 
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ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดรายงานจ านวนหมอพ้ืนบ้านและ
ต ารับต ารายาพ้ืนบ้าน แต่ข้อมูลที่มีอยู่ค่อนข้างล้าสมัย และน ามาใช้
ประโยชน์เชิงพัฒนาต่อยอดได้ค่อนข้างน้อย   
 โดยสรุป ในปัจจุบันการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา
การแพทย์พ้ืนบ้านแก่ประชาชนและในสถานบริการของรัฐ เกิดจากปัญหา
หลายประการ  เช่น  1. ความเชื่อว่าการแพทย์พ้ืนบ้านเป็นสิ่งที่ล้าสมัย 

และไม่น่าเชื่อถือ ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 2. ข้อมูลหมอ
พ้ืนบ้านที่รายงานมาจากนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดไม่มีคุณภาพ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อได้น้อย เพียงแต่รายงานให้ได้จ านวนตามตัวชี้วัดที่
กรมก าหนด  3. หมอพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านก าลังสูญหายขาด
การศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 4. หมอพ้ืนบ้านไม่มี
การจัดบันทึกท าเวชระเบียนคนไข้เ พ่ือยืนยันประสิทธิผลการรักษา 
ของตนเอง และ 5. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหมอพ้ืนบ้านยังมีน้อย ขาดความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 ความรู้ และประสบการณ์ที่ ได้จากการฝึกอบรมน ามาใช้ 
เพื่อแก้ปัญหา 
 สถานการณ์การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับการพัฒนาประเทศ 

ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ระยะแรก ที่เกิดขึ้นบนสภาพปัญหาและความขาดแคลน  
เมื่อสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากการปกครองของสหราชอาณาจักร 
ในปี 2506 ประเทศประสบปัญหาในทุกด้าน ทั้งการเพ่ิมขึ้นของประชากร 
ปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนทรัพยากรและโครงสร้างจ าเป็นพ้ืนฐาน
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ในการด ารงชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  เป็นเวลากว่า 50 
ปี ที่สิงคโปร์วางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ภายใต้
วิสัยทัศน์และความสามารถของ นายลีกวน ยู อดีตประธานาธิบดีของ
สิงคโปร์ ผู้ซึ่งมีบทบาทส าคัญ (Key person) และได้รับการยอมรับว่าเป็น
บิดาผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์สมัยใหม่ การพัฒนาประเทศของสิงคโปร์สู่การ
เป็น “SMART NATION” ไม่เพียงแต่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือ
ตอบโจทย์และแก้ปัญหาบนฐานทรัพยากรที่ตนเองมีจ ากัด แต่เป็นความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าประสงค์ส าคัญเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน   
 สิงคโปร์พัฒนาประเทศตามแนวคิด “Think Big, Start Small, Act 

Fast” คือการวางเป้าหมายใหญ่ ให้เกิดความท้าทาย สร้างแรงจูงใจ และ
ความพยายามในการวางกลยุทธ์ที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย เป็นแผนระยะยาว 
10 ปี (Concept plan) ปฏิบัติการตามแผนระยะสั้น (Master plan) และ
ลงมือปฏิบัติตามแผนโดยทันทีอย่างรวดเร็ว  ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คน ให้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาที่ประเทศต้องการ การ
พัฒนาขีดความสามารถและการพัฒนาภาวะผู้น า (Talent strategy and 

leadership development) ของบุคลากรในภาครัฐ การสร้างขวัญและ
ก าลังใจส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่
ชัดเจน ค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรภาครัฐค่อนข้างสูง เพ่ือป้องกันภาวะ
สมองไหล (Brain drain) ออกนอกภาครัฐและนอกประเทศ รัฐจะต้องเป็น 
Smart government คือ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความ
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โปร่งใส และมีความร่วมมือประสานการท างานระหว่างองค์กร (collaboration 

network)  

 บทเรียนที่เห็นได้ชัดเจนคือ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาและ
ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น  เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data analytics) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและ
แนวโน้มในการเกิดปัญหาในอนาคต เป็นกลยุทธ์ในการตัดสินใจหารูปแบบ
วิธีแก้ไขปัญหาที่ดีกว่า ที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่  การท างาน 
การศึกษา และการพักผ่อนหย่อนใจ (Live-Work-Learn-Play) เช่น  
การคิดค้นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) หรือแอพพลิเคชั่น 
(Application) อาทิโครงการระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 

น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาจราจรแบบรายงานผลทันทีและตลอดเวลา 
(Real-time) หรือ โครงการสังคมไร้เงินสด (Cashless payment) เพ่ือ
ความสะดวกสบายในการจับจ่ายสินค้า ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จของ
ประเทศสิงคโปร์ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศเกิดจาก
ประชาชนของสิงคโปร์มีความสามารถในการเข้าถึงอุปกรณ์พกพาและ
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้ประเด็นความรู้/ ประสบการณ์จาก
การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนวทางจัดการกับปัญหาหรือ
การปรับเปลี่ยน 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น เมื่อวิเคราะห์จากสภาพปัญหาทั้งหมด 
จะพบว่าปัญหาเกิดจากระบบการจัดเก็บข้อมูล การรายงานผล และการ
สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ แนวทางการแก้ปัญหานี้ จ าเป็นจะต้อง
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อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ในการแก้ปัญหาร่วมกัน ตั้งแต่  
หมอพ้ืนบ้าน เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัด สถาบันการศึกษา และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ผู้เขียนมองในภาพรวมของผู้ปฏิบัติที่จะสามารถประยุกต์แนวคิด
จากที่ได้เรียนรู้จากสิงคโปร์มาแก้ปัญหาในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น
ระบบ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ดังนี้ 
 แอพพลิเคชั่นบันทึกข้อมูลหมอพ้ืนบ้าน/ต ารับต าราของนายทะเบียน
จั งหวั ด  แบบ Smart Wisdom Record เดิม เป็ นการลง พ้ืนที่ ห รื อ 

การรายงานผลมาจากหน่วยบริการในระดับต าบลสู่ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ และสู่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามล าดับ โดยเจ้าหน้าที่นาย
ทะเบียนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด กรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มในระบบฐานข้อมูลเพียงคนเดียว โดยมีเฉพาะข้อมูลพ้ืนฐานไม่มี
รายละเอียดเพื่อการใช้ประโยชน์มากพอ เป็นการท างานแบบหลายขั้นตอน
และค่อนข้างใช้เวลา 
 การพัฒนาแอพพลิ เคชั่นบันทึกข้อมูล แบบ Smart Wisdom 

Record เป็นการบันทึกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นแบบปัจจุบันจากภาคสนาม 
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ลงพ้ืนที่สามารถเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน ข้อมูลสามารถ
แสดงพิกัดบ้านหมอพ้ืนบ้าน ภาพถ่าย วิดีโอ รายละเอียดบุคคลและ 

องค์วามรู้ ผู้ดูแลระบบของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรมการแพทย์
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ในทันที และมีการโต้ตอบเพ่ือให้ข้อคิดเห็นเป็นรายกรณี เพ่ือความสมบูรณ์
ของข้อมูลมากที่สุด นอกจากนี้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จาก
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แอพพลิเคชั่นนี้ โดยสามารถค้นหาหมอพ้ืนบ้านในพ้ืนที่หรือชุมชนใกล้เคียง 
ตามอาการป่วยและความช านาญของหมอพ้ืนบ้าน และสามารถเดินทางไป
หาหมอพ้ืนบ้านได้อย่างง่ายดายด้วยแผนที่น าทางตามพิกัดบ้านหมอ
พ้ืนบ้านที่มีอยู่ 
 แอพพลิเคชั่นเวชระเบียนหมอพ้ืนบ้านอัจฉริยะ (Smart Folk 

healer’s OPD card) จากเดิมเม่ือคนไข้ไปหาหมอพ้ืนบ้าน บางท่านมีสมุด
บันทึกให้บันทึกชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของคนไข้ แต่บางท่านไม่มีการ
จดบันทึกข้อมูล ท าให้เมื่อต้องการศึกษาหมอพ้ืนบ้านท่านนั้น ๆ ในเชิงลึก 
ถึงประสิทธิผลการศึกษามักไม่มีข้อมูลยืนยัน   
 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเวชระเบียนหมอพ้ืนบ้านอัจฉริยะ  พัฒนา
ระบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยให้สามารถกรอกข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือง่าย 
ๆ โดยญาติผู้ป่วย ผู้ช่วยหมอพ้ืนบ้าน หรือหมอพ้ืนบ้านเอง โดยเมื่อคนไข้มา
รักษากับหมอพ้ืนบ้าน สามารถเชื่อมข้อมูลหมอพ้ืนบ้านกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตามแอพพลิเคชั่น Smart Wisdom Record  เมื่อ
กรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของคนไข้ จะแสดงข้อมูลพ้ืนฐาน 
แล้วจึงบันทึกอาการที่มาหาหมอพ้ืนบ้าน ผลการวินิจฉัยและวิธีการรักษา
ของหมอพ้ืนบ้าน ต ารับยาที่ได้รับ คนไข้และหมอพ้ืนบ้านเองสามารถ
ปรึกษาปัญหากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ ได้แบบ real-time  

เป็นความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยในพ้ืนที่ร่วมกัน  แนวคิดนี้ในช่วงแรก
จะต้องเป็นการศึกษาน าร่องในหมอพ้ืนบ้านและผู้ป่วยที่มีศักยภาพและ
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 
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 แอพพลิ เคชั่นจ าแนกสมุนไพร (Medicinal plant Identifier)   

การวิจัยหรือการใช้ยาสมุนไพรของประชาชนในปัจจุบัน มีข้อจ ากัดคือมัก
ไม่รู้จักชนิดของสมุนไพร ท าให้มีความเชื่อมั่นและใช้ยาสมุนไพรน้อย  หาก
มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการจ าแนกชนิดสมุนไพร โดยการ 

อัพโหลดภาพภาพถ่าย ระบบจะประมวลผลและให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
รวมถึงข้อห้ามข้อควรระวัง จะสามารถท าให้ประชาชนสามารถใช้สมุนไพร
ในการดูแลตนเองอย่างสมเหตุผลมากข้ึน 

 สรุป 

 การพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานด้านการแพทย์
แผนไทยและพ้ืนบ้านที่ถูกมองว่าล้าสมัย จ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือ
ของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน การวางระบบเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มา
น ามาใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้เป็นสิ่งส าคัญ  แต่การใช้เทคโนโลยีในประเทศ
ไทย ซึ่งศักยภาพและความก้าวหน้าแตกต่างจากประเทศสิงคโปร์มากยังมี
ข้อจ ากัดหลายด้าน จึงจ าเป็นจะต้องวางแผนในระยะยาว และด าเนินการ
แบบโครงการน าร่อง และเร่งด าเนินการในทันที เนื่องจากหมอพ้ืนบ้านอายุมาก 
ทรัพยากรสมุนไพร และภูมิปัญญาค่อย ๆ หายสาบสูญ อีกทั้งการพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเองเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จ 
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ทรัพยากรมนุษย์...กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 

 

กรกช  แก้วไพฑูรย์ 
นักวิชาการศุลกากรช านาญการ 

กรมศุลกากร 
   

 สาธารณรัฐสิ งคโปร์นับได้ว่ าเป็นประเทศที่ประสบผลส าเร็จ 

ในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก จากประเทศที่ไร้ซึ่งทรัพยากรพ้ืนฐาน
แม้กระทั่งทรัพยากรน้ า  แต่สาธารณรัฐสิงคโปร์ยังสามารถพลิกฟ้ืน 

และพัฒนาขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงติดอันดับโลกได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งกลยุทธ์ส าคัญที่ช่วยผลักดันให้สาธารณรัฐสิงคโปร์ประสบ
ความส าเร็จดังกล่าวได้ก็คือ การมีทรัพยากรมนุษย์ที่เข้มแข็งในการเปลี่ยน
ผ่านจากการต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดน าไปสู่การสร้างรายได้จากวิทยาการ
และเทคโนโลยีที่พัฒนา ขึ้นมาเพ่ือความอยู่รอดดังกล่าว 

 การพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในด้านต่าง ๆ สามารถ
แบ่งได้เป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่ (1) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(2) การพัฒนาด้านความโปร่งใสและธรรมาภิบาล (Good Governance) 
(3) การพัฒนาด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) (4) การพัฒนาด้านความ
มั่นคงและการท างานร่วมกันของชุมชน (5) การพัฒนาด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและการเข้ามาลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign 

Direct Investment-FDI) ซึ่งในแต่ละด้านมีตัวอย่างความส าเร็จที่สามารถ
น ามาปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานในหน่วยงานได้ ดังนี้ 
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 - การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องจากสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรน้ า ต้องซื้อน้ าจากประเทศมาเลเซียเป็นหลัก แต่เพ่ือ
ความอยู่รอด สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้สร้างเขื่อนเก็บน้ ามารีน่า บาร์ราจ 
(Marina Barrage) และน าวิทยาการมาใช้เพ่ือท าให้น้ าทะเลกลายเป็นน้ า
จืดและจัดสรรน้ าตามความต้องการของประเทศได้ประมาณร้อยละ 10 
โดยเขื่อนดังกล่าวยังมีส่วนส าคัญในการช่วยบรรเทาปัญหาน้ าท่วมในบาง
พ้ืนที่ของเกาะที่อยู่ในระดับต่ า ในช่วงที่มีฝนตกหนัก อีกทั้งยังพัฒนาให้
เขื่อนเก็บน้ าเป็นสถานที่ ที่เหมาะส าหรับกิจกรรมสันทนาการ เนื่องจากน้ า
ในเขื่อนเก็บน้ าเป็นแบบน้ านิ่งตลอดทั้งปี จึงเหมาะส าหรับการท ากิจกรรม
ทางน้ า เช่น พายเรือคายัค ส่วนบริเวณดาดฟ้าของเขื่อนยังจัดให้มีพ้ืนที่ 
สีเขียวที่ผู้คนนิยมมาเล่นว่าว หรือมาพักผ่อนกับสมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วย 
นอกจากนี้สาธารณรัฐสิงคโปร์ยังคิดค้นเทคโนโลยีกรองน้ าที่ใช้แล้วให้เป็น
น้ าสะอาดที่สามารถดื่มได้ (Reuse water) เพ่ือเพ่ิมแหล่งน้ าให้แก่ประเทศ 
และยังสามารถน าเทคโนโลยีการกรองน้ าดังกล่าวขายให้กับประเทศต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้อีกด้วย นอกจากนี้การพัฒนาบ้านเมือง
ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งใช้พ้ืนที่ของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากมีพ้ืนที่อยู่อย่างจ ากัด โดยมีขนาด
พ้ืนที่เพียงประมาณร้อยละ 46 ของพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร แต่ทั้งนี้ก็ยัง
ค านึงถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย โดยได้วางผังเมืองให้มีพ้ืนที่
สีเขียว ตลอดจนสร้างสวนสาธารณะใกล้ที่อยู่ อาศัยเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจที่สวนสาธารณะได้อย่างสะดวก  
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 การพัฒนาด้านความโปร่งใสและธรรมาภิบาล (Good Governance) 
สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จอย่างมากในเรื่อง 
การต่อต้านการทุจริต โดยได้รับการจัดอันดับอยู่ในล าดับ 6 ของโลก ตาม
คะแนน Corruption Perceptions Index ประจ าปี 2560 จัดโดย 
Transparency International ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศในการ
ต่อต้านการทุจริต โดยปัจจัยส าคัญที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จนี้ คือ การที่
สาธารณรัฐสิงคโปร์มีกฎหมายที่เข้มแข็ง มีหน่วยงาน Corrupt Practices 

Investigation Bureau ที่เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพต่อต้านการทุจริต
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน มีระบบศาลที่เชื่อถือได้และจริงจัง 
ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีการบริหารระบบราชการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 การพัฒนาด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart city) รัฐบาลสิงคโปร์ (Smart 

government) ให้ความส าคัญกับการวางโครงสร้างระบบสาธารณูปโภค 
ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบนิเวศน์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้ประชาชนสามารถบริหารชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัวได้
อย่างสมดุล (Work-life balance) นอกจากนี้ยังสร้างระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีธุรกิจ (Smart business) ตลอดจนระบบการศึกษาออนไลน์
เพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพของ
ประเทศ (Smart citizens) โดยเชื่อมโยงทุกระบบอย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกันผ่านระบบปฏิบัติการ application บนมือถือ ที่ ง่ายต่อ 

การเข้าถึง 
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 การพัฒนาด้านความมั่นคงและการท างานร่วมกันของชุมชน การ
พัฒนาประเทศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับความร่วมมือกันจาก
ภาคเอกชน ทั้งในด้านความมั่นคง รัฐจัดให้มี application เพ่ือเฝ้าระวัง
การก่อการร้าย โดยให้ประชาชนมีส่วนนร่วมในการรายงานความผิดปกติ
ของคนหรือวัตถุต้องสงสัย ท าให้ประชาชนรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนที่จะต้องช่วยกันปกป้องชุมชน และในด้านการลงทุนในโครงการของ
รัฐ เช่น Sport hub  รัฐบาลอาจขาดเงินทุนและขาดทักษะในการจัดงาน
และการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาระดับโลก เช่น World Cup ดังนั้น 
การให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนและเข้ามาร่วมบริหารจัดการงาน
ดังกล่าว (Public Private Partnership - PPP) จะท าให้การด าเนิน
โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเข้ามาลงทุน
โดยตรงจากต่างชาติ (Foreign Direct Investment-FDI) หนึ่งในกลยุทธ์ที่
ผู้น าสิงคโปร์ใช้ในการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือ  
การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาประเทศให้แก่ประเทศมหาอ านาจ เช่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไม่หวั่นเกรงว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนจะ
พัฒนาเลียนแบบประเทศตน ผู้น าสิงคโปร์กลับมองว่า แม้สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ไม่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ช้าก็เร็ว
สาธารณรัฐประชาชนจีนก็จะสามารถเลียนแบบประเทศตนได้อยู่ดี การที่
เจริญสัมพันธไมตรีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยให้สาธารณรัฐประชาชนจีน 

นับถือประเทศตนในฐานะผู้ถ่ายทอดความรู้ จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกว่า 
และยังท าให้สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในระดับ
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นานาชาติในฐานะผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน 
นอกจากนี้  ในแง่การลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร์ ให้สิทธิประโยชน์แก ่

นักลงทุนต่างประเทศเท่าเทียมกับนักลงทุนในประเทศ โดยยกเว้นเพียง
สาขาการกระจายเสียง การจัดสรรคลื่นความถี่และกิจการด้านหนังสือพิมพ์ 
อีกท้ังนโยบาย ด้านการลงทุนจากต่างประเทศของสิงคโปร์ก็มีความชัดเจน 
แน่นอน การเมืองมีความมั่นคงและประชากรเป็นแรงงานที่มีฝีมือ รวมถึง
ปัจจัยทั้งในด้านแรงงาน การเมือง เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ท าให้สิงคโปร์
ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับศักยภาพการลงทุนในด้านต่าง ๆ จากต่างชาติ 
 จากการศึกษาแนวทางและแนวความคิดการพัฒนาประเทศของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์สามารถถอดบทเรียนมาปรับใช้ในหน่วยงานได้ เริ่มจาก
แนวความคิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การพัฒนาด้านเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) และการพัฒนาด้านความมั่นคงและการท างาน
ร่วมกันของชุมชน จะเห็นได้ว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการวางแผนอย่าง
รอบคอบและสอดคล้องอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลัก Think big, start 

small and act fast และใช้วิทยาการและเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาด้านวัตถุ แต่ก็ค านึงถึง การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้าน
การศึกษา และการบริหารชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัวอย่างสมดุล 
(Work-life balance) ของประชาชนภายในประเทศควบคู่ไปด้วย อีกทั้งยัง
สร้างจิตส านึกให้ประชาชนภายในประเทศรู้สึกถึงความมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องดูแลประเทศ ซึ่งสามารถน าแนวความคิดนี้มาปรับใช้ โดยการ
วางแผนแก้ปัญหาการท างานในองค์กรโดยให้แต่ละหน่วยงานในองค์กร
ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายการติดต่อประสานงาน 
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ที่รวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างานที่ ไม่จ าเป็นเพ่ือประหยัดทรัพยากร 
สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองโดยการเรียนออนไลน์ จัดกิจกรรมสันทนา
การเพ่ือเสริมสร้าง Work-life balance และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร 

มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ตัวอย่างเช่น ให้ภายในหน่วยงานจัด
ประชุมสภากาแฟประจ าเดือนเพ่ือร่วมรับฟังปัญหาที่เกิดจากการท างาน
และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารก าหนดนโยบายในการแก้ปัญหาต่อไป ส าหรับ
งานด้านการบริการให้ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์หรือด้านพิธีการศุลกากรแก่
ผู้ประกอบการ ควรมี Application บนระบบปฏิบัติการมือถือที่ง่ายต่อการ
เข้าถึง เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถถามค าถาม หรือสืบค้นข้อมูล 
Frequently Asked Questions (FAQs) ได้โดยสะดวก ส าหรับกระบวนงาน  
ภายในองค์กรบางอย่างซึ่งไม่จ าเป็นต้องท าเป็นเอกสาร เช่น การลาพักผ่อน 
การลาป่วย และการลากิจ อาจท าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่งผ่านอีเมล
เพ่ือช่วยลดการใช้กระดาษ ประหยัดทรัพยากรและใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับกิจกรรมเสริมสร้าง Work-life balance อาจจัดให้มีกิจกรรม 
Customs Excursion เพ่ือพาเจ้าหน้าที่ไปท่องเที่ยวทั่วไทยแบบ One day 

trip ส่วนการสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ควรจัดให้มี Application 
บนระบบปฏิบัติการมือถือที่เป็น Knowledge Sharing รวบรวมวิดีโอการ
อบรมทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ที่หน่วยงานได้บันทึกไว้ อัพโหลด
เข้าไว้ใน Application ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอบรมออนไลน์
ได้ เพ่ือช่วยเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ส าหรับการสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน อาจสร้าง Application บนระบบปฏิบัติการ 
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มือถือให้ผู้ประกอบการร่วมกันโหวตรางวัลการบริการเป็นเลิศ เพ่ือเป็น
ขวัญและก าลังใจในการท างานแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เป็นต้น 

 ส าหรับแนวคิดด้านการพัฒนาด้านความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ควรจัดตั้งหน่วยงาน Anti-Corruption Bureau 

(ACB) ขึ้นตรงต่ออธิบดีเพ่ือท าหน้าที่สืบสวน สอบสวนการทุจริตในองค์กร
อย่างเข้มแข็งและจริงจังโดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลอ านาจครอบง าใด ๆ 
และปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กรผ่านการถือ
สัตย์ปฏิญาณตนตามหลักศาสนาที่นับถือ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการรายงาน
เบาะแสผ่าน Application บนระบบปฏิบัติการมือถือได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว โดยมีกระบวนการปกปิดตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ
เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าการน าเบาะแสมาแจ้งจะไม่ท าให้ผู้แจ้งเดือดร้อน   
 ส าหรับแนวคิดด้านการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการเข้ามาลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign Direct Investment-

FDI) ควรมี Application บนระบบปฏิบัติการมือถือเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนในลักษณะ Online One-Stop 

Solutions โดยผู้ประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการ เช่น 
การประกอบธุรกิจน าเข้า - ส่งออก มีขั้นตอนด าเนินการอย่างไร มีสิทธิ
ประโยชน์ใดบ้างที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจของตน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการลงทุนสร้างธุรกิจซึ่งจะช่วย
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศมากยิ่งข้ึน 
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 จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่า “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้การพัฒนาองค์กรประสบความส าเร็จได้
เช่นเดียวกับการพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ การจะน าแนวคิดที่
เป็นนามธรรมต่าง ๆ แปรเปลี่ยนมาเป็นรูปธรรมเพ่ือพัฒนาองค์กรได้  
ต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพในการ Think big, start small and act fast  
ดังนั้น การเริ่มต้นการพัฒนาองค์กร ควรเริ่มจากบุคลากรในองค์กร เช่น ให้
ความส าคัญกับกลุ่มบุคลากรผู้มีศักยภาพอยู่แล้วโดยเปิดโอกาสให้ได้เข้า
ร่วมภารกิจที่ส าคัญขององค์กร เพ่ือช่วยผลักดันแนวคิดใหม่ ๆ ในการ
พัฒนาองค์กร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทั่วไปขององค์กรให้รู้สึกว่าเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กรที่สามารถมสี่วนช่วยพัฒนาองค์กรได้ ก็จะช่วยให้การพัฒนา
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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กรมชลประทานในยุค Thailand 4.0 

 

กิตติศัก ดิ์ พิทักษ์วงศ์ 
                                  กรมชลประทาน   

วิศวกรโยธาช านาญการ 
 

 สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นแบบอย่างในการการพัฒนาและการบริหาร
จัดการน ้าทีด่ีมากประเทศหนึ่งของโลก โดยแม้มีข้อจ้ากัดหลาย ๆ ประการ
ทั งทางด้านภูมิปรเทศและพื นที่ แต่ในปัจจุบันสาธารณรัฐสิงคโปร์ก้าลังจะ
ก้าวไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงด้านน ้า โดยมีแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว 
10 และ 20 ปี และมีการทบทวนแผนเป็นช่วง ๆ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 
50 ปี มีการวางแผนบริหารจัดการด้านน ้า 4 ส่วนหลัก ๆ เพ่ือให้การมีน ้าใช้
อย่างยั่งยืน คือ  
 1. การเก็บน ้าในพื นที่ โดยมีเครือข่ายระบบท่อ และระบบกักเก็บน ้า
ในทุกพื นที่ของประเทศมารวมกันเพื่อน้าไปผลิตน ้าประปา 
 2. การน้าเข้าน ้าจากต่างปะเทศ ซึ่งในอนาคตจะลดการพ่ึงพาจาก
ส่วนนี ลงไป 

 3. การปรับปรุงคุณภาพน ้าแล้วกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งใช้เทคโลยีขั นสูง 

ที่มีการสนับสนุนจากรัฐบาล 

 4. การผลิตน ้าประปาจากน ้าทะเล โดยใช้เทคโลโลยีที่ทันสมัยที่สุด
อันดับต้น ๆ ของโลก 
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 นอกจากนี ยังมีการบริหารจัดการน ้าที่ทันสมัยโดยใช้ดิจิทัล ที่ได้ชื่อว่า 
เป็น Smart City และ Smart Nation เช่น มีการใช้แอปพลิเคชั่นเพ่ือเตือนภัย 
น ้าท่วมแบบ Real Time และมีการพยากรณ์ท่ีแม่นย้า เป็นต้น 

 ส้ าหรับประเทศไทยมี เศรษฐกิจ ทั งภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมสามารถส่งออกสินค้าเกษตรเป็น
อันดับต้น ๆ ของโลก เช่น ข้าว ยางพารา และมันส้าปะหลัง เป็นต้น  
ซึ่งปัจจัยหลักในการท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรจะมากหรือน้อย คือ  
น ้าจากอดีตถึงปัจจุบันประเทศไทยเผชิญทั งอุทกภัยและภัยแล้งมามากมาย
ในแต่ละปี ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ หน่วยงานที่ส้าคัญ
ด้านน ้าอันดับต้น ๆ ของไทย คือ กรมชลประทาน ซึ่งสังกัดอยู่ในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักด้านน ้า คือ พัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่
ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน ้าให้เกิดความสมดุล บริหารจัดการน ้า
อย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม ด้าเนินการป้องกัน 

และบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้าและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาและจัดการน ้า จากภารกิจดั่งกล่าวจะเป็นการแก้ปัญหา
น ้าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบัน กรมมีวิสัยทัศน์ที่จะปรับเปลี่ยนองค์กร ไปสู่
องค์กรอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัลมาใช้ในองค์กร 
ดั่งเช่นวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน คือ “กรมชลประทานเป็นองค์กร
อัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน ้า (Water Security) เพ่ือเพ่ิมคุณค่า
การบริการ ภายในปี 2579” โดยกรมชลประทานจะเป็นองค์กรอัจฉริยะ
แก้ไขปัญหาด้านน ้าด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศในยุค Thailand 
4.0 ซึ่งมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการท้างานให้มีประสิทธิภาพ
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มากขึ น โดยเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย ให้ได้ผลสัมฤทธิ์
ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั งไว้คือ มั่นคง มั่งค่ัง ยังยืน 

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศในยุค Thailand 4.0 ของกรม
ชลประทานมียุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้อง คือ การปรับเปลี่ยนองค์กร
เป็น”องค์กรอัจฉริยะ” โดยการปรับเปลี่ยนองค์กรและบุคลากร ให้ทันสมัย 
มีการท้ างานที่ ตั งอยู่ บนฐานดิจิทัล  (Digital Platform) ที่ มี การน้ า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีก่อสร้าง หรือ
เทคโนโลยีด้านการจัดการ) มาปรับใช้ภายในองค์กรเพ่ือการบริหารจัดการน ้า 
ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยต่อบริบทและสถานการณ์ในอนาคต ทั งในมิติ
ของระบบการท้างาน กระบวนการท้างาน การจัดการองค์ความรู้ของ
องค์กร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคงด้านน ้า (Water Security) ซึ่งจะส่งผลให้การจัดหาแหล่งน ้า
และตอบสนองต่อความต้องการน ้าของภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ  
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร อุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการสร้างความยั่งยืน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้น ้าได้ ตาม
เป้าหมายและทิศทางยุทธศาสตร์ของแผนชาติ  โดยการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศในยุค Thailand 4.0 ของกรมชลประทาน มีการทั งใน
ส่วนของการพัฒนาคน องค์ความรู้ และวิธีการท้างานบนฐานดิจิทัล  
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็น
องค์กรอัจฉริยะ โดยจะมีการพัฒนาและปรับปรุงภายในกรมชลประทาน
ดังนี  
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 1.  การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ โดยองค์กรจะต้องมีการ
พัฒนาฐานองค์ความรู้ ที่จะสามารถน้ามาต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ทั งในมิติ
ขององค์ความรู้ทางเทคนิคเฉพาะขององค์กร เช่น องค์ความรู้ในเรื่องของ
การพัฒนาแหล่งน ้า การบริหารจัดการน ้า ผ่านการพัฒนาคลังสมองส้าหรับ
องค์กรและในมิติขององค์ความรู้ทางด้านการจัดการ ที่จะเข้ามาช่วยให้การ
ท้างานต่าง ๆ ให้พัฒนามากยิ่งขึ น ซึ่งรวมถึงการศึกษาและน้านวัตกรรม 

เข้ามาใช้อย่างเป็นระบบด้วย การมีฐานของนวัตกรรมและองค์ความรู้ 
ที่เข้มแข็งนี จะช่วยผลักดันการท้างานในส่วนอื่น ๆ ขององค์กรต่อไปได ้

 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบนพื นฐานดิ จิ ทั ล  (Digital 

Platform) และการจัดการงานชลประทานในภาวะวิกฤติ โดยพัฒนาและ
ปรับปรุงแนวทางการท้างาน ระบบงานเพ่ือให้เอื อต่อวัฒนธรรมการท้างาน
โดยใช้ระบบดิจิทัล (Digital System) และส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  
การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับปรุงระบบงานสู่ฐานดิจิทัลที่จะเอื อ
การท้างานในส่วนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ น การพัฒนา 
Application เพ่ือเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ การหาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการท้างานในอนาคตต่อไป รวมถึง 

การคาดการณ์และการวางแนวทางการท้างานเพ่ือรองรับเหตุการณ์ที่ไม่
คาดฝันในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวางแผนการจัดการความเสี่ยงเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ต่าง ๆ และวางแนวทางการท้างานให้สามารถด้าเนินงานได้
อย่างปกตติ่อไป ซึ่งมีโครงการที่ส้าคัญดังนี  
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 - โครงการจัดระบบการทางานบนพื นฐานดิจิทัล เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลด้านน ้าและองค์กร ระบบงานการพัสดุ 
งานบริหารบุคคล งานสารบรรณ การรายงาน เป็นต้น 

 - โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 

เ พ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทางานบนพื นฐานของดิจิทัล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3.  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการน ้าเพ่ือ
พัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทาน ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทและ
พัฒนาแหล่งน ้า รวมถึงการด้าเนินงานตามแผนการศึกษาต่าง  ๆ ทั งนี   
การด้าเนินงานในส่วนนี จะมุ่งเน้นไปที่การน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ด้านชลประทานรูปแบบใหม่มาปรับใช้ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน ้ารูปแบบใหม่ 
และปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการน ้า อันจะน้ามาสู่การพัฒนาเป็น
พื นที่ชลประทานในอนาคตได้  
 4.  พัฒนาประสิทธิภาพอาคารชลประทานด้วยระบบเทคโนโลยี 
เพ่ือการบริหารจัดการน ้าที่ทันสมัย มุ่งเน้นการวางแผนและด้าเนินการ
พัฒนาประสิทธิภาพอาคารชลประทานที่เหมาะสมตามผลการประเมิน
โครงการชลประทาน พร้อมด้าเนินการบ้ารุงรักษาอาคารชลประทาน และ
ระบบส่งน ้าที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับการบริหารจัดการน ้าให้
ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งและการระบายน ้า  เช่น โครงการ
ยกระดับประสิทธิภาพเครื่องมือและขยายพื นที่ในการตรวจสอบคุณภาพน ้า 
ด้วยเทคโนโลยีควบคุมระยะไกล (Remote Sensing) เป็นต้น 
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 5.  พัฒนาระบบป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัย
อันเกิดจากน ้า ต้องมีการปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลด้านน ้าให้ทันสมัย 
และเป็นแบบข้อมูลแบบเวลาจริง (Real Time) เพ่ือการพัฒนาแบบจ้าลอง
การคาดการณ์น ้าของลุ่มน ้า และปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัย พัฒนาระบบ
ข้อมูลและศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะทางด้านการจัดการน ้าที่จะเป็น
หน่วยงานส้าคัญในการตรวจสอบ วิเคราะห์ คาดการณ์ และแจ้งเตือน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงในระดับพื นที่ ซึ่ง มี
โครงการที่ส้าคัญ ดังนี  
 -  โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทางด้านน ้าและเครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั่วทั งประเทศ 

 -  โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาร และการส่งข้อมูล ที่เป็นข้อมูล
แบบเวลาจริง (Real Time) 

 -  โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ (Smart Water 

Operation Center: SWOC) 

 -  โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และคาดการณ์ข้อมูลผ่าน
แบบจ้าลอง (Model) 

 -  โครงการปรับปรุงระบบประมวลผล รายงานผล และประเมิน
ความเสี่ยงระดับพื นท่ี 

 -  โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น ้า
ระดับครัวเรือน (ระบบรับส่ง Application/Internet/SMS) 

 ส้าหรับโครงการเด่นของกรมชลประทานในปัจจุบันที่ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ในยุค Thailand 4.0 ที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ ศูนย์ปฏิบัติการน ้า
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อั จ ฉ ริ ย ะ  (Smart Water Operation Center : SWOC) โ ด ย ศู น ย์
ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะนั นเกิดขึ นด้วยความตั งใจของกรมชลประทาน 
ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้มีการบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการน ้าของไทย 
เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร 
ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กรมทรัพยากรน ้า 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือการประปา
นครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น โดยเชื่อมโยงและจัดท้าเป็น
ฐานข้อมูลกลาง เป็นส่วนช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์น ้า
ของผู้บริหารประเทศได้อย่างถูกต้อง แม่นย้า รวดเร็วและน่าเชื่อถือ รวมทั ง
ใช้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการน ้าของไทยด้วย ส้าหรับส่วนประกอบของศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ 
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ  
 1.  ระบบข้อมูลบริหารจัดการน ้าซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลาง ได้แก่ 
ข้อมูลโทรมาตรปริมาณน ้าฝน ปริมาณน ้าในล้าน ้าธรรมชาติ ปริมาณน ้าใน
อ่างเก็บน ้า ประตูระบายน ้า ข้อมูลระบบส่งน ้า/ระบบระบายน ้าทั งประเทศ 
ทั งที่เป็นสถิติ และ ข้อมูลแบบเวลาจริง (Real Time) รวมไปถึงฐานข้อมูล
ระบบแผนที่เกษตร (Agri-Map)  

 2.  ระบบวิเคราะห์ข้อมูล โดยการประยุกต์แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ 
(RID Model) กับระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหาร  (Management 

Information System : MIS) แ ล ะ ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  
( Decision Support System : DSS) โดยทั ง 2 ระบบ จะพยากรณ์และ
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ให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจแก่ผู้บริหารทั งในด้านสถานการณ์น ้าและ
การจัดการความเสี่ยงที่มีผลกับเขื่อนและการบริหารจัดการน ้า ให้มี
ประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ  
 3. ระบบการน้าเสนอข้อมูลแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 2 ส่วน
แสดงผล คือส่วนแสดงผลการติดตามสถานการณ์น ้าข้อมูลแบบเวลาจริง 
(Real Time) จากกล้องวงจรปิดจากโครงการชลประทานทั่วประเทศ  และ 
ส่วนแสดงข้อมูลจากระบบโทรมาตรทั่วประเทศ พร้อมทั งมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน ้าและ
ส้านักงานชลประทานที ่1 - 17 ของกรมชลประทาน เข้าด้วยกันด้วยระบบ 
การจัดการวีดีโอแสดงผลขนาดใหญ่ (Video Wall Management) และ 
ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เพ่ือช่วยให้การ
น้าเสนอข้อมูลและสั่งการในการบริหารจัดการน ้า สามารถด้าเนินไปได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสถานการณ์ตลอดเวลาเมื่อมี
อุทกภัยหรือภัยแล้ง 
 ศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน้าไปสู่กรม
ชลประทาน 4.0 (RID 4.0) โดยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบาย 
Thailand 4.0 โดยใช้ดิจิทัลและนวัตกรรม เพราะมีการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการน ้าที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย้าขึ น 
สามารถพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นก้าวไปสู่องค์กรอัจฉริยะ โดยใน
อนาคตการจะผลักดันองค์กรทั งระบบให้ไปสู่องค์กรอัจฉริยะต้องใช้ความ
ร่วมมือกันทุกภาคส่วน โดยต้องน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวข้ามปัญหา
ต่าง ๆ เช่นเดียวกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมทั งต้องมีแผนต่อเนื่อง 
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ทั งในระยะสั นและระยะยาว เพ่ือให้ส้าเร็จลุล่วง ซึ่งท้ายสุดจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย ไดอ้ย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
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การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

และยั่งยืน : Smart Medical Services 

 

จุฑารัตน์ ภูมูลนา 

กรมการแพทย์ 

 

 บทน า 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งขับเคลื่อนให้ประเทศชาติ
พัฒนาไปในทิศทางต่าง ๆ เพ่ือให้คนในสังคมด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
และมีความสุข ซึ่งหนึ่งในการสร้างความสุขคือการสร้างคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพที่ดีให้กับประชาชน กรมการแพทย์ซึ่งสังกัดอยู่ภายใต้กระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในการสร้างและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า (Appropriated 

Medical Technology) เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและบริการ
ทางการแพทย์ในทุกภาคส่วน (collaboration Center)               
                        ฐ     ล ซึ่งการท างานและวางแผนเพ่ือ
ขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นไม่สามารถปรับเปลี่ยนเฉพาะบริบท
ของกรมการแพทย์เท่านั้น หากแต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทของโลก 
ประเทศ และสังคม ทั้งนี้รัฐบาลเองก็มีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศ
โดยใช้นวัตกรรม (Thailand4.0) นโยบายดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้โดย
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กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพัฒนาให้การแพทย์และการสาธารณสุข
ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ (MOPH 4.0) กรมการแพทย์ ประกอบด้วย
หน่วยงานย่อยจ านวนมาก ซึ่งแบ่งตามบทบาทและภาระหน้าที่ เช่น 
สถาบันสิ ริ นธรเ พ่ือการ ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่ งชาติ  
เป็นหน่วยงานเฉพาะทางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย/คนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว สถาบันมะเร็งซึ่งมีทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
ดังนั้น  การวางแผนงานเ พ่ือท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนคนไทย 

 ประเด็นความรู้/ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรม 

 การพัฒนาประเทศไปสู่ smart nation                   ี่สามารถ
เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เบื้องหลังความส าเร็จนั้นเต็มไปด้วย
รากฐานที่ดีในการพัฒนาคน พัฒนาระบบบริหารจัดการ/องค์ความรู้ และ
การพัฒนาแนวคิดอย่างยั่ งยืน ดังเช่นการไปอบรมครั้ งนี้ที่ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีจุดประสงคเ์พ่ือให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็น 
smart nation       ๆ     ของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งจุดเริ่มต้น
ที่ส าคัญที่สุดคือการมีผู้น าที่ดีและมีความแข็งแกร่งทางความคิด มีแนวคิด
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศของตนเอง
เกี่ยวกับจุดอ่อนและจุดแข็ง ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์แม้ว่าจะเป็น
ประเทศเล็ก ๆ ที่แทบจะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรรองรับการใช้ชีวิต
ของคนในประเทศ แต่ระบบการบริหารจัดการที่ดีกลับท าให้สิงคโปร์
กลายเป็นประเทศที่มีความเจริญมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

27 



ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและเทคโนโลยี ในอดีตนั้นประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพ้ืนฐานเศรษฐกิจไม่ดีนัก และมีความ
วุ่นวายของคนในสังคมเนื่องจากประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลายเชื้อชาติ
(multiracial) ไม่ว่าเป็นชาวจีน อินเดีย และมาเลเซีย จึงท าให้เกิดความ
แตกต่างทางสังคมเกิดขึ้นในอดีต รวมทั้งปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรที่
ส าคัญ เช่นน้ า เพ่ือการอุปโภคและบริโภค ซึ่งในอดีตนั้นสิงคโปร์ต้องน าเข้า
น้ าจากประเทศมาเลเซีย แต่ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์สามารถ กักเก็บและ
ผลิตน้ าเพื่อใช้ในประเทศได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น
ล้วนถูกแก้ไขด้วยระบบบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยใน
การวางแผนเพ่ือพัฒนาประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นจะประกอบด้วยการ
วางแผนระยะยาว( Master plan) ซึ่งเป็นแผนในระยะเวลา 50 ปีและถูก
น ามาทบทวนทุก ๆ 10 ปี นอกจากนี้ยังมีแผนระยะสั้น(concept plan) 
อันเป็นแผนในระยะเวลา20 ปี ที่ถูกน ามาทบทวนในทุก ๆ 5 ปี อีกด้วย  
จึงท าให้แผนการพัฒนาดังกล่าวนั้นเป็นการวางแผนที่ครอบคลุม มีการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
และโลก ลักษณะของแผนงานดังกล่าวนี้ถูกน าไปใช้ในการวางระบบบริหาร
จัดการระบบต่าง ๆ อันเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ เช่น การวางผังเมือง  
การสร้างระบบการศึกษา ระบบการแพทย์และการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
และการก าจัดของเสียและขยะ รวมทั้งระบบบริการขนส่งและบริการ
สาธารณะต่าง ๆ โดยเป็นการวางแผนอย่างบูรณาการ มีการวางแผนและ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ
ต่าง ๆ ดังตัวอย่างของการบริหารจัดการพ้ืนที่อันจ ากัดเพ่ือรองรับการอยู่
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อาศัยของประชากรในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ คือการที่รัฐบาลมีการ
จัดสรรบ้านพักให้กับประชาชน โดยจัดท าเป็นสัดส่วนที่มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่ส าคัญต่อการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต เช่น การจัดให้มี  โรงเรียน 
สถานพยาบาล และพ้ืนที่ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจต่าง ๆ ในแต่ละชุมชน 
โดยที่ไม่ละเลยเรื่องของการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนเพ่ือไม่ให้
เกิดความแตกแยก อันเนื่องจากความแตกต่างทางเชื้อชาติหรือฐานะ  
เป็นต้น ในส่วนของเทคโนโลยีกับการขับเคลื่อนประเทศนั้น สิงคโปร์ถือได้
ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีมาเพ่ือใช้พัฒนาคน พัฒนาประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน                 (Public 

transportation)โดยกระตุ้นให้คนในประเทศลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว  
ด้วยกลวิธีในการท าให้ระบบขนส่งสาธารณะสะดวกต่อการใช้งาน ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดรอยต่อของการเดินทางและท าให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงบริการได้ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการใช้งานมากยิ่ งขึ้น เช่น การสร้าง Application ที่มีชื่อว่า My 

transport ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นแบบreal-time ที่จะท าให้ผู้ใช้งานทราบ
เส้นทางการเดินรถรวมทั้งรู้รายละเอียดการเดินทางต่าง ๆ และการที่มี
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญในการอ านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่เป็น 

ผู้พิการอีกด้วย และในส่วนของทางการแพทย์การสาธารณสุขนั้น ระบบ
การให้บริการจะแบ่งเป็นล าดับขั้นเพ่ือลดความแออัดในการเข้ารับบริการ
ในสถานพยาบาลใหญ่ ๆ เพียงอย่างเดียว โดยล าดับขั้นของการบริการจะ
เริ่มจากการที่มีการจัดสรรคลินิกในชุมชน (private clinic) เพ่ือรักษาความ
เจ็บป่วยพ้ืนฐาน ต่อมาคือโรงพยาบาลชุมชน (community hospital)  
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ที่สามารถให้บริการพ้ืนฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ให้บริการขั้นสูง เป็นต้น  ในส่วนของเทคโนโลยีที่
น ามาใช้ในระบบบริการทางการแพทย์หรือในโรงพยาบาล เช่น การใช้
หุ่นยนต์ เ พ่ือให้บริการในกระบวนการบางอย่างเพ่ือทดแทนการใช้
แรงงานคน ได้แก่ การขนส่งอาหารไปยังหอผู้ป่วยและ การส่งเอกสาร  
เป็นต้น รวมถึงระบบself service ในการลงทะเบียนเพ่ือรับบริการ ลด
ระยะเวลาการรอคอย และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน 
เป็นต้น ข้อคิดที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศคือระบบกฎหมายที่เข้มงวด และการปราบปรามการทุจริต 
คอรัปชั่นอย่างจริงจัง โดยแนวคิดส าคัญเกี่ยวกับการต่อสู้กับการคอรัปชั่น
คือ หลักการ Fight – Corruption Pillars ซึ่งประกอบไปด้วย(1) strong 

law (2) effective enforcement (3) reliable and incorruptible judiciary  

และ (4) good governance ในประเทศสิงคโปร์นั้นมีหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชน  
ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนั้นท างานทั้งในทางเชิงรุกและเชิงรับ ร่วมกับการให้
ความรู้ประชาชนและท าให้ประชาชนตระหนักถึงโทษและความเสียหายที่
จะเกิดจากการทุจริต คอรัปชั่น อีกด้วย และที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือการ
ปลูกผังให้คนในประเทศมีความรักและภูมิใจในประเทศของตน เพ่ือให้เกิด
ความรับผิดชอบร่วมกันในสังคม เพ่ือรักษาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและคน
ในประเทศใช้ชีวิตอย่างมีความสงบสุข 
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 การประยุกต์ใช้ประเด็นความรู้ส าคัญ เพื่อน ามาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการแพทย์  และการ
สาธารณสุขในประเทศไทย 

 จากการเรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศสู่ Smart nation  

   ประเทศสิงคโปร์นั้น มีประเด็นที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย ซึ่งใน
ปัจจุบันกรมการแพทย์มีการวางนโยบายและแผนการด าเนินงานที่ตอบรับ
กับบริบทของสังคมในประเทศไทย อยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติมจึงเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการท างานร่วมกัน
อย่างไร้รอยต่อระหว่างหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
และการพัฒนาระบบการให้บริการ รวมถึงการจัดการองค์ความรู้ต่างๆ เช่น 
การสร้างแอปพลิเคชั่น (application) เพ่ือให้ข้อมูลรายละเอียดการรักษา
และบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เช่น smart application 

                                 ล          ล              
      ล การสร้างฐานข้อมูลที่ส าคัญและสามารถน ามาใช้ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน (Smart medical Data)  
รวมถึงการสร้างระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่รวดเร็ว (Smart transfer) 
ด้วยการสร้างระบบreal-time และมีเครือข่ายที่รองรับการส่งต่อทั้งภาครัฐ
และเอกชนลดรอยต่อระหว่างหน่วยงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดผู้ป่วยในการ
ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที ลดอัตราการตายหรือพิการ และเนื่องจาก
กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานที่ต้องพัฒนาและส่งต่อองค์ความรู้ การมีความ
ร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงาน (collaboration) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
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รัฐบาล หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้ที่เป็นนักลงทุน 
จ าเป็นต้องมีการท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ต่างๆ
เพ่ือรองรับระบบการป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟู ผู้ป่วย เช่น การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือลดระยะเวลาการรักษา หรือการนอนโรงพยาบาล การมีแอปพลิเคชั่น
ส าหรับ falling prevention หรือแม้แต่การสร้างองค์ความรู้ ผลิตสื่อที่
น่าสนใจ ผ่านsmart phone  ให้กับผู้สูงอายุได้เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และดูแลตัวเองจากความเจ็บป่วยในด้านต่าง ๆ รวมถึงการสร้างนวัตกรรม
ประเภทหุ่นยนต์เพื่อน ามาใช้ในการแพทย์และการฟ้ืนฟูผู้ป่วย/คนพิการ ซึ่ง
ในหลายประเทศได้มีการพัฒนาในส่วนนี้แล้วเป็นต้น นอกจากนี้ปัจจัยหนึ่ง
ที่น าไปสู่การสร้างการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน คือการสร้าง
สุขภาพที่ดีให้กับประชาชน การสร้างชุมชนที่ดีจึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ส าคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในสังคมนั้น ๆ โดยในระยะเริ่มแรก
นั้นอาจเป็นการสร้างโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากทางหน่วยงานที่ท างาน
ร่วมกัน เพ่ือจัดสรรโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น เช่น สิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ การสร้างแนวคิดให้ประชาชนรักสุขภาพของ
ตนเอง รักคนในครอบครัวและชุมชน โดยเป็นเสมือนการดูแลกันและกัน
และระยะถัดๆมาจึงเปลี่ยนไปสู่การดูแลตนเองของคนในชุมชนนั้นภายใต้
การติดตามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตามในส่วนของการทุจริต
คอรัปชั่นนั้น กรมการแพทย์ได้มีนโยบายในการงดรับของก านัลหรือ
ของขวัญ เพื่อเป็นการแสดงถึงการท างานที่โปร่งใสไม่ค านึงถึงประโยชน์อัน
มิชอบ ซึ่งหากข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทุกคนเล็งเห็นความส าคัญของ
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การท างานด้วยความสุจริตก็จะท าให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง หน่วยงาน
และสังคมอีกด้วย  

 บทสรุป 

 การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยส าคัญหลายด้าน  
ซึ่งการท างานเพ่ือมุ่งเป้าสู่ความส าเร็จบางอย่างอาจจะต้องมีการวางแผน
และติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน การพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนก็ไม่แตกต่างจากการพัฒนา 

ระบบอ่ืน ๆ คือต้องมีการวางรากฐาน มีแผนงานที่ชัดเจน ติดตามผลได้  
มีการท างานร่วมกันจากทุกภาคส่วน และมีบุคลากรอันเป็นฟันเฟืองในการ
ท างานที่ดี รักองค์กรและไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน ไม่คอรัปชั่นหรือทุจริต
เพ่ือหาประโยชน์ส่วนตน ร่วมกันท างานเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการ
สร้างสุขภาพที่ดี ป้องกันการเจ็บป่วยของประชาชน ดูแล รักษาฟ้ืนฟูเมื่อ
เจ็บไข้ได้ป่วย รวมทั้งการก้าวทันโลกด้วยการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเพ่ือใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางด้านสุขภาพและองค์ความรู้แก่
ประชาชนอีกด้วย  
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แนวคิดการน าความรู้และประสบการณ์จากการอบรมมาประยุกต์ 
กับงานราชการ 

 

เชาวนันท์ พิลาออน 

วิศวกรโลหการ 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 

 จากการที่ได้มีโอกาสไปอบรมหลักสูตรดังกล่าว ต้องขอขอบพระคุณ
และชื่นชมทางส านักงาน ก.พ. เป็นอย่างสูงที่ได้จัดหลักสูตรการอบรม 

ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ส าหรับการท างานในหน่วยงานราชการ ซึ่งจัด
อบรมโดย Nanyang Technological Technology มหาวิทยาลัยชั้นน า
ในระดับสากล (QS World University Rankings, 2017) ซึ่งหลักสูตร 

การอบรมดังกล่าวนอกเหนือไปจากการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ เช่น ศาตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ 
อดีตรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานส าคัญ ยังมีโอกาสได้ไปศึกษา
ดูงานในสถานที่จริง ทราบถึงวิธีการน าแผนงานและกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจริง  
ท าให้ผู้เข้าอบรมน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในงานของตนเองได้ง่าย
และเข้าใจในรายละเอียดเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น 

 ส าหรับข้อเสนอการประยุกต์และปรับเปลี่ยนการท างานของ
หน่วยงานราชการที่น าเสนอในบทความนี้ จะเน้นประเด็นไปที่ 2 ส่วนหลัก 
คือ ในส่วนของส านักงาน ก.พ. และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร ่
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 ส านักงาน ก.พ.. 
 การลดขั้นตอนการด าเนินการส าหรับผู้ได้รับทุน 

 กระบวนการท างานของ ก.พ. ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการ
ส าหรับผู้ที่ได้รับทุนการฝึกอบรมใช้เวลานานเกินไป กล่าวคือ ข้าราชการผู้
ได้รับทุน จะต้องเดินทางไปยัง ก .พ. อย่างน้อยเป็นเวลา 3 วัน คือ  
วันปฐมนิ เทศ วันท าสัญญา และวันรับ เซ็ค ข้อเสนอส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ ส านักงาน ก.พ. สามารถด าเนินกิจการข้างต้นให้
แล้วเสร็จภายในวันเดียวได้หรือไม่ ซึ่งการเดินทางไปติดต่อราชการเป็น
จ านวน 3 วัน ดังที่กล่าวไปข้างต้น จะพบว่า ข้าราชการที่ไปฝึกอบรมต้อง
เสียเวลาท างานไปถึง 2 - 3 วัน หรือถ้าในมุมมองส่วนตัว ก็อาจจะเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น  
 เหตุผลที่เสนอข้อเสนอดังกล่าว เราไม่ได้ต้องการหลีกเลี่ยงหรือ
ปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดขึ้น เราเต็มใจที่
จะเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น แต่อยากจะให้ส านักงาน ก.พ. กระชับเวลา
การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้สั้นลง ถึงแม้ไม่สามารถจัดภายในวันเดียวได้  
ก็ลดให้เหลือ 2 วัน ก็ถือว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง ยกตัวอย่าง 

เช่น ขั้นตอนการรับเช็คอาจปรับปรุงระเบียบและวิธีการับเงินโดยการโอน
เข้าบัญชีแทน ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

 การให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. เข้าร่วมอบรมเต็มระยะเวลา 

การอบรม 

 การไปอบรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ ก.พ. ไปด้วยจ านวน 1 ท่าน  
เพ่ืออ านวยความสะดวกและประสานงานในระหว่างการอบรม ณ ประเทศ
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สิงคโปร์  นอกจากนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ดังกล่าวยังได้ เข้าร่วมอบรมกับ
ข้าราชการคนอ่ืนในหลักสูตรดังกล่าวด้วย ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
แต่เป็นที่น่าเสียดาย ที่เจ้าหน้าที่ ก .พ. มีเวลาอบรมเพียง 1 สัปดาห์  
ก็เดินทางกลับ โดยส่วนตัวแล้ว มีความคิดว่า ควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ ก .พ. 
ร่วมอบรมตลอดหลักสูตร หน่วยงานที่ได้ประโยชน์มากที่สุดย่อมเป็น ก.พ. 
เพราะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรที่ดี และเมื่อส าเร็จแล้วสามารถน า
ความรู้ดังกล่าวกลับมาพัฒนาหน่วยงานได้ในที่สุด และอีกทั้งยังเป็นการ
ประเมินหลักสูตรในมุมมองของหน่วยงานผู้จัดสรรทุน  
 การเพิ่มหรือขยายหลักสูตรการอบรมที่เน้นความรู้เฉพาะทาง  
 ส าหรับการอบรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการอบรมในภาพกว้างของการ
พัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งค่อนข้างมีเนื้อหา
ที่หลากหลาย ประเด็นที่ส าคัญที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ เช่น การพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชน การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การบริการ
จัดการทรัพยากรน้ า และการออกแบบผังเมือง เป็นต้น ซึ่งในหลาย ๆ
ประเด็นก็ไม่ได้ตรงกับสายการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ไปฝึกอบรม 

ในครั้งนี้ ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ ส านักงาน ก.พ. ควรจัดหลักสูตรการอบรม
เฉพาะทางขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับข้าราชการผู้ที่ก าลังปฏิบัติงานในสาย
งานนั้น ๆ เช่น การฝึกอบรมส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสายงาน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การฝึกอบรมให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น 

 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and 

Supply chain Management) ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อการอบรมที่น่าสน 
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ปัจจุบันประเทศไทยมี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 3 (2560-2564) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) ซึ่งก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้  
ซึ่งจากแผนดังกล่าว มีหลายกระทรวงที่รับผิดชอบร่วมกัน เข่น กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย์ 
ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอีกหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 เนื่องจากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ มีหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาหนึ่งที่พบระหว่างหน่วยงานคือ การบูรณาการ
ท างานร่วมกัน (Collaboration) ระหว่างหน่วยงาน และบางหน่วยงาน 

ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขานี้ จึงควรมีการอบรมและ
ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบโลจิสติกส์จากประเทศชั้นน า เช่น สาธารณรัฐ
เยอรมันนี ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ดีที่สุดในโลก (World Bank, 2016) สหราชอาณาจักร และฟินแลนด์  
เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบางคนโต้แย้งในประเด็นที่ว่า ส านักงาน ก.พ.
ได้จัดสรรทุนการฝึกอบรมหรือทุนการศึกษาให้กับหน่วยงานต่าง  ๆ  
เป็นประจ าอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่จะต้อง
ไปจัดสรรทุนให้บุคลากรในหน่วยงานไปศึกษาต่อหรืออบรมเพ่ิมเติมเอง  
แต่อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น ถ้าให้แต่ละหน่วยงานไปด าเนินการเอง การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐจะไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ส านั กงาน ก.พ. 
ควรเป็นเจ้าภาพในการฝึกอบรมที่เน้นเฉพาะทางขึ้น โดยส่วนตัวแล้ว  
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ถ้าส านักงาน ก.พ. มีแนวคิดที่จะจัดโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม 

ที่เกี่ยวกับ Logistics and Supply Chain Management มีความยินดี
เป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือส านักงาน ก.พ. ในการติดต่อหลักสูตรที่เป็น
มาตรฐานสากล รวมถึงสถานที่ฝึกอบรมชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ 

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรม 

 เนื่องด้วย กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (ก.พ.ร.) ได้มี
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด าเนินงานภายในของกรม รวมทั้งมีการ
จัดตั้งหน่วยงานใหม่เพ่ิมเติม โดยเพิ่มภารกิจที่เน้นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวัตถุดิบเป็นหลัก แต่อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้ปรับโครงสร้างใหม่ อีกทั้งบุคลากร
บางส่วนได้ปรับเปลี่ยนภารกิจจากเดิมที่เน้นก ากับ และควบคุมสถาน
ประกอบการเป็นหลัก มาสู่งานในลักษณะการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ปัจจุบันยังมีงานบางส่วนที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น
ภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่ ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกรมใหม่ รวมทั้งแผนการ
ด าเนินงานทั้งในระยะสั้น กลาง ยาว เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน 

ที่ชัดเจน ที่สอดคล้องกับภารกิจใหม่ที่ ได้รับมอบหมาย และสอดรับ 

กับภาพรวมของนโยบายรัฐบาลและกระทรวง ซึ่งสามารถให้รายละเอียด
ของเหตุผลประกอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของ ก.พ.ร. ให้มีความชัดเจน 
สามารถจัดล าดับ ระดับความส าคัญของงานในการปฏิบัติ ว่าสิ่งไหน 
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เป็นงานที่มีความส าคัญ ต้องเร่งด าเนินการก่อนเป็นล าดับแรก รวมถึงแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะถูกน ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับทรัพยากร 

ที่มีอยู่ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงบุคลากร ว่าเพียงพอและสามารถ
ตอบสนองต่อการวิจัย ทดลอง และพัฒนาได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
 เพ่ือปรับทัศนคติในการด าเนินงานของบุคลากรให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน ยกตัวอย่าง เช่น เรามักจะพบค าส าคัญค าหนึ่ง คือ นวัตกรรม  
ที่ปรากฏอยู่ในชื่อกอง แผนงาน ภารกิจ ดังที่ทราบกันดี แต่ความเข้าใจ
ความหมายที่แท้จริงต่อค าว่า นวัตกรรม ของแต่ละคนย่อมจะแตกต่างกัน 
เพราะฉะนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องนิยามความหมาย กรอบการด าเนินงานให้
มีความเข้าใจที่ตรงกัน และก าหนดเป็นเป้าหมายที่ชัด  654 เจน  
ตามวิสัยทัศน์และนโยบายจากผู้บริหาร หรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ
เช่นกัน คือ นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ ระบบราชการ 4.0 เองก็ดี  
ซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าขอบเขตและเป้าหมายที่แท้จริงของ
นโยบายนี้คืออะไร ท าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าระบบราชการ 4.0 การที่
ข้าราชการและพนักงานมีคอมพิวเตอร์ใช้และสามารถเข้าถึงอินเตอร์เนตได้
ทุกคน สามารถอนุมานว่าเป็นระบบราชการ 4.0 ได้หรือไม่ ตรงจุดนี้ 
เป็นประเด็นส าคัญที่จะอธิบายและก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน รวมถึงการก าหนด KPI เพ่ือชี้วัดความส าเร็จ 

 เนื่องจากภารกิจใหม่บางส่วนของ ก.พ.ร. มีลักษณะไปซ้อนทับและ
คาบเกี่ยวในหลายส่วนงาน เช่น กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง และกองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้น 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้น จะเป็นการก าหนดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่าง
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หน่วยงาน หรืองานบางส่วนอาจจะปรับแผนการด าเนินงานในลักษณะ 

การร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน 

 เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง  
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้น ควรเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ ฝ่าย ซึ่งจะส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์ 
ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง 
 สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมครั้งนี้ที่อาจจะน ามา
ประยุกต์ส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ  
ประเทศสิงคโปร์มีการก าหนดแผนการพัฒนาประเทศที่ดีและเป็นระบบมาก  
โดยเริ่มจาก Concept Plan ที่ก าหนดทิศทางในกรอบกว้าง ๆ ส าหรับ 

การพัฒนาประเทศไว้ 40 - 50 ปีล่วงหน้า หรืออาจจะสรุปได้ว่า Concept 

Plan คือสิ่งที่ประเทศสิงคโปร์ต้องการที่จะเห็นและเป็นในอนาคตข้างหน้า 
ถัดจากนั้นจาก Concept Plan ก็จะถูกถ่ายทอดเป็น Master Plan ที่จะ
ก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจนมากข้ึน โดยระยะเวลาของ Master Plan อยู่
ที่ระยะเวลา 10 - 15 ปี แต่ Master Plan ก็จะถูกก าหนดให้มีการ Update  

and Review ทุก ๆ 5 ปี ส่วนขั้นตอนการน า Master Plan สู่การปฏิบัติ
จริงนั้น จะถูกก าหนดเป็น Strategic Plan and Action Plan ที่แต่ละ
หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดท าแผนดังกล่าวเพ่ือให้สอดรับกับ Concept 

Plan and Master Plan ซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
การจัดท าแผนงานของกรมได้  
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 เราได้เรียนรู้แนวความคิดส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
(Strategic Plan and Action Plan) ของหน่วยงานจากการอบรมในครั้งนี้ 
มีรายละเอียดดังนี้  
 1. การระบุความต้องการทั้งหมดขององค์กร (Identify the Overall  

Purpose of Organisation) โดยในรายละเอียด ต้องสามารถบ่งบอกถึง 
คุณค่าขององค์กร (Core Values) พันธกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ 
(Vision) ของหน่วยงานได้ว่าในอนาคตจะก้าวเดินไปในทิศทางใด 

 2.  การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันขององค์กร (Analyzing the Organization 

Context) การประเมินปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร โดยใช้ 
PESTLE’s Model ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน คือ อุปสรรค (Threats)  

และโอกาส (Opportunities) ขณะที่ปัจจัยภายในขององค์กรจะถูก
ประเมินโดยใช้ (Balanced Business Scorecard : BBS) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 
จุดอ่อน (Weaknesses) และจุดแข็ง (Strengths) 

 3. การพัฒนากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Developing  

the Organizational Strategy) โดยใช้แนวคิด “Think Big, Start Small,  

and Act Fast” ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดท ากลยุทธ์ขององค์กร โดยมี
รายละเอียดของแต่ละค าส าคัญดังนี้ Think Big หมายความว่า แผนกลยุทธ์
ที่จัดท าข้ึนต้องมีความสอดคล้องกันนโยบายส าคัญๆของรัฐบาล ส่วน Start 

Small ต้องเริ่มในจุดที่เล็กก่อนเมื่อประสบผลส าเร็จแล้วจึงขยายไปสู่ส่วน
อ่ืน ๆ ต่อไป สุดท้าย Act Fast ต้องมีความพร้อมและสามารถด าเนินการ
ได้ทันท ี
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 4.  การก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) เพ่ือ
ประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ โดยควรก าหนดให้มีตัวชี้วัดทั้งเชิง
ปริมาณ (Output) และคุณภาพ (Outcome) ซึ่ งตอนที่ เรามี โอกาส
น าเสนอโครงการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการพัฒนาหน่วยงานระหว่างการ
อบรมนั้น มีค าถามส าคัญจากวิทยากรที่ถามผู้เข้าอบรม คือ เราจะทราบได้
อย่างไรว่า โครงการที่เราก าลังด าเนินการนั้นจะประสบผลส าเร็จหรือไม่  
ผลที่ได้ระหว่างก่อนด าเนินการและหลังด าเนินการเป็นอย่างไร อีกทั้ง 

มีขอแนะน าเพ่ิมเติมว่า เราควรมีข้อมูลสนับสนุนในเชิงสถิติก่อนและหลัง
ก่อนด าเนินโครงการ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นของการด าเนินโครงการ
และหลังจากที่จบโครงการแล้วผลที่ ได้ดีขึ้นหรือไม่  ตลอดจนการ
ประเมินผลในภาพรวมของ Concept Plan, Master Plan, Strategic 

Plan 

 5. การก าหนดแผนระยะยาว หรือแผนในอนาคต (Future 

Organization Strategy) ที่ต่อเนื่องจากแผนปัจจุบัน 

 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ 
(Performance Management) ด้วยระบบการประเมินแบบรอบทิศทาง  
(Three Hundred and Sixty Degree Appraisal) 

 ระบบการประเมินที่เสนอนี้ ค่อนข้างเป็นระบบการประเมินสมัยใหม่ 
แต่วิธีการเช่นนี้ เป็นวิธีการที่นิยมแพร่หลายในบริษัทชั้นน าในระดับโลก 

(Baldassarre and Finken, 2015) เช่น General Electric (GE), Accenture,  

and Cargill เป็นต้น รูปแบบการประเมินแบบนี้ไม่เพียงแต่ให้หัวหน้างาน
ตามระดับสายงานเป็นผู้ประเมิน ซึ่งเป็นรูปแบบเก่าที่ปฏิบัติกันมานาน  
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แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ สามารถประเมินได้อีกด้วย เช่น 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ที่มารับบริการ เป็นต้น  
 โดยแนวคิดนี้ เชื่อว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้อง
เป็นที่ยอมรับและแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก  ๆ ฝ่าย 
นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ปัญหาความล าเอียงจากการประเมินที่เกิดขึ้น  
ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าถ้าท าตัวดีให้หัวหน้างานชื่นชอบ ถึงแม้ว่า Low 

performance ก็อาจจะได้รับการประเมินในระดับดีกว่าข้าราชการคน 

อ่ืน ๆ โดยที่พนักงานหรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานต้องปรับสมดุลตัวเองใน
หลายมิติเพ่ิมมากขึ้น เช่น แต่เดิมมุ่งเน้นการปฏิบัติงานสนองตอบต่อ
หัวหน้างานเพียงอย่างเดียว ต้องปรับตัวเพ่ือท างานร่วมกันกับเพ่ือน
ร่วมงานมากขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างการท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือในกรณีที่ข้ าราชการผู้ที่ ให้บริการแก่บุคคลอ่ืน  
ต้องให้บริการด้วยคุณภาพที่ดี สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการ
ได้ นอกจากนี้ การปฏิบัติของหัวหน้าต่อลูกน้องก็เช่นกัน ต้องให้เกียรติและ
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคน จากทั้งหมดอาจสรุปได้ว่า วิธีการ
ประเมินแบบใหม่นั้นสามารถสร้างการประสานการท างานที่สมดุลและ 

มีประสิทธิภาพในหลาย ๆ ระดับ ทั้งในสายการบังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
หรือผู้ที่มารับบริการเองก็ดี 
 แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่เสนอนี้เป็นเพียงแนวคิด ซึ่งแน่นอนว่า 
บางส่วนก็อาจจะเห็นด้วย ขณะที่ข้าราชการจ านวนมากที่คุ้นชินกับระบบ
เก่าและไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์ได้ ก็คงไม่เห็นด้วย 
อาจจะโต้แย้งในประเด็นที่ว่า การประเมินแบบนี้อาจจส่งผลให้ลูกน้อง 
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ไม่ เคารพหัวหน้า เพราะลูกน้องมีสิทธิประเมินหัวหน้าได้ หรือการ 

ที่ข้าราชการบางส่วนมีการฮ้ัวกันกับผู้รับการบริการเพ่ือให้ตัวเองได้รับการ
ประเมินที่ดี ประเด็นปัญหาเหล่านี้ก็นับเป็นความท้าท้ายที่เราต้องเอาชนะ
อุปสรรคให้ได้  ซึ่ งในรายละเอียดการด าเนินการจริง ต้องไปศึกษา 

ในรายละเอียดเพิ่มเติม ว่าควรให้น้ าหนักแต่ละส่วนเท่าไร หัวหน้างานยังคง
เป็นสัดส่วนที่มากที่สุด เพ่ือรักษาระบบการบังคับบัญชาไว้ รูปแบบ 

การประเมินของผู้รับบริการภายนอก (External Stakeholder) ควรมี
รูปแบบอย่างไร และสุดท้ายแล้วไม่ควรก าหนดเป็นรูปแบบเดียวส าหรับ 

การประเมิน หมายความว่าควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีสิทธิเลือกรูปแบบ
การประเมินที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเอง ทั้งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่  
ถ้าเรามั่นใจว่ารูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นนั้น ดีกว่ารูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติกัน
มา ข้าราชการส่วนมากก็เปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่ในที่สุด 
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การจัดสุขภาพผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

นพ.นิธิรัตน ์บุญตานนท์ 
นายแพทย์ช านาญการ 

กรมอนามัย 
 

 ประ เทศไทยก ำลั งก้ ำ ว เข้ ำ สู่ สั งคมผู้ สู ง อำยุ อย่ ำ งสมบู รณ์  
(Completed aged society) ในปี พ.ศ. 2564 ท ำให้รัฐบำลและทุกภำคส่วนใน
ประเทศต้องให้ควำมสนใจและวำงแผนเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุในทุก ๆ ด้ำน  

ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนสังคม สำธำรณสุข สำธำรณูปโภค กำรขนส่งมวลชน 

สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือแม้แต่ด้ำนเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริม
คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

 กรมอนำมัย เป็นหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่มีพันธกิจ
ในกำรอภิบำลระบบส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อ
สุขภำพผู้สูงอำยุและประชำชนทุกกลุ่มวัยโดยตรง ในหลำยปีที่ผ่ำนมำ 

กรมอนำมัยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเพ่ือกำรส่งเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำยุหลำยกิจกรรม อำทิ ระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long 

Term Care : LTC) กำรฝึกอบรมผู้จัดกำรระบบและผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (Care 

Manager: CM, Care Giver : CG) กำรป้องกันภำวะสมองเสื่อมและหกล้ม
ในผู้สูงอำยุ กำรส่งเสริมกิจกรรม ทำงกำย สมุดบันทึกสุขภำพผู้สูงอำยุ  
กำรดูแลทันตสำธำรณสุขส ำหรับผู้สูงอำยุ และกำรด ำเนินงำนเมืองที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอำยุ (Age-friendly city) ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ท ำโดยผ่ำน
ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำครัฐทั้ ง ในส่วนกลำง ส่ วนภูมิภำค  
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ส่วนท้องถิ่น และควำมร่วมมือจำกองค์กรภำคเอกชน เพ่ือเป้ำหมำย 

กำรส่งเสริมผู้สูงอำยุไทยให้เป็นหลักชัยของสังคม 

 จำกกำรฝึกอบรมหลักสูตร Competency based development 

ประเด็น Digital literacy, Innovation และ Collaboration จำก Nanyang 

Technological University ประเทศสำธำรณรัฐสิงคโปร์ พบว่ำรัฐบำล
ของสำธำรณรัฐสิงคโปร์มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำประเทศ เพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอำยุอย่ำงต่อเนื่องมำเป็นเวลำนำน โดยมีกำรวำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ทั้งด้ำนที่อยู่อำศัย กำรขนส่งมวลชน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สิ่งแวดล้อม  
รวมไปถึงกำรบริกำรภำครัฐและเอกชนให้มีลักษณะเป็นมิตรส ำหรับ
ผู้รับบริกำร (User - friendly environment) เพ่ือให้ประชำชนทุกคน 

ในประเทศ ได้รับควำมสะดวกในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน ซึ่งส่งผลต่อกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน นอกจำกนั้น สำธำรณรัฐสิงคโปร์ยังใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินชีวิตของประชำชน 
บริกำรสุขภำพ และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ กำรจัด
สถำนบริกำรสำธำรณสุขให้สะดวกต่อกำรเข้ำถึง โดยมีระบบขนส่งมวลชนที่
มีสถำนีอยู่ใกล้เคียงหน่วยบริกำร เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกสบำยส ำหรับ 

กำรกำรเดินทำงของผู้ป่วย กำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงพยำบำลให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร โดยเฉพำะผู้สูงอำยุ เช่น มีคลินิก
ผู้สูงอำยุแยกเฉพำะ กำรจัดพื้นที่ห้องตรวจให้สำมำรถน ำเก้ำอ้ีเข็นเข้ำมำรับ
บริกำรได้โดยง่ำย กำรน ำนวัตกรรมสุขภำพมำช่วยตรวจวิเครำะห์ควำม
ผิดปกติของทั้งผู้ป่วยในโรงพยำบำล และผู้สูงอำยุที่พักอำศัยอยู่ที่บ้ำน  
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หรือกำรพัฒนำ Mobile application ด้ำนสุขภำพ เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึง
บริกำรสุขภำพทั้งในกรณีปกติ และภำวะฉุกเฉิน 

 กำรจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุในประเทศไทยตำมประเด็นกำรพัฒนำ
ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Value-

based economy) จึงต้องมีกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ำมำบูรณำกำร 
กับควำมรู้และทักษะทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข เพ่ือปรับปรุงบริกำร
สุขภำพผู้สูงอำยุไปสู่  High value services เพ่ือผลักดันประเทศไทย 

เป็น Medical hub ของอำเซียน ส่งเสริมให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
และมีอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดยำวนำนขึ้น โดยแบ่งกำรจัดกำรออกเป็น  
2 ส่วน คือ 

 1.  การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุส่วนกลาง เป็นกำรพัฒนำระบบ 

กำรจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุในระดับนโยบำยและยุทธศำสตร์ เพ่ือวำง
แผนกำรพัฒนำให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยแบ่งเป็นประเด็น ดังนี้ 
  - จัดท ำแผนยุทธศำสตร์เ พ่ือกำรจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุ 
(Strategic plan for elderly health) โ ดยบู รณำกำรควำมร่ วมมื อ
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในกระทรวงสำธำรณสุขที่ดูแลรับผิดชอบประเด็น
สุขภำพต่ำง ๆ และหน่วยงำนภำยนอกกระทรวงสำธำรณสุขที่ดูแล
รับผิดชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ มำร่วมกันพิจำรณำ
ประเด็นปัญหำ และแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกัน ซึ่งจะเป็นกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือเพ่ือกำรดูแลผู้สูงอำยุอย่ำงรอบด้ำน ต่ำงจำกเดิมที่แต่ละ
หน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจของตน ท ำให้มีควำมซ้ ำซ้อนในกำร
ปฏิบัติงำนอยู่บ้ำง ซึ่งท้ำยที่สุดแล้วแผนยุทธศำสตร์ดังกล่ำวจะเป็นคู่มือใน
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กำรด ำเนินงำนจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุ และท ำให้เกิดกำรบูรณำกำร
ทรัพยำกรในประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  - ส่งเสริมกำรลงทุนระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนเพ่ือกำร
ดู แ ลสุ ขภ ำพผู้ สู ง อ ำ ยุ ภ ำ ย ใ ต้ ค ว ำม ร่ ว มมื อ แบบ  Public Private 

Partnership (PPP) เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ และทักษะในกำร
พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งท ำให้กำรวำงแผนต่ำงๆ 
ก้ำวไม่ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น กำรส่งเสริมกำรลงทุนแบบ 
PPP จะเป็นรูปแบบที่สำมำรถท ำให้ภำครัฐสำมำรถดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ 
ผ่ำนกำรลงทุน และทักษะเฉพำะด้ำนขององค์กรเอกชน เพ่ือส่งเสริม
คุณภำพชีวิตที่ดีของกลุ่มเป้ำหมำยได้ 
  - กำรพัฒนำ Smart services ต่ำง ๆ โดยกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ให้เกิดประโยชน์ อำทิ กำรน ำ Internet of Things (IoT)  

เข้ำมำใช้ในบ้ำนของผู้สูงอำยุ เพ่ือปรับปรุงบ้ำนเป็น Smart home ซึ่ง
สำมำรถตรวจวิเครำะห์ควำมผิดปกติของกำรด ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุใน
บ้ำน และส่งสัญญำณเตือนไปยังศูนย์บริกำร เพื่อให้สำมำรถช่วยเหลือ หรือ
แก้ไขปัญหำสุขภำพได้ทันท่วงที กำรพัฒนำ Smart device ต่ำงๆ อำทิ 
Wearable device กลุ่มนำฬิกำอัจฉริยะ ซึ่งท ำให้ผู้สวมใส่สำมำรถทรำบ
และติดตำมภำวะสุขภำพของตนเองได้ และกำรพัฒนำ Smart hospital  

ที่เหนือกว่ำกำรเป็น Age-friendly hospital เพ่ือกำรเข้ำถึงบริกำรของ
ผู้สูงอำยุและประชำชนทุกกลุ่มวัยได้ด้วยเทคโนโลยี อำทิ กำรนัดหมำยผ่ำน
ระบบออนไลน์ กำรใช้ Indoor censer ในกำรน ำทำงภำยในโรงพยำบำล 
หรือกำรมีระบบเตือนและติดตำมกำรรับประทำนยำของผู้ป่วย รวมไปถึง
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กำรสร้ำงระบบ Personal health records (PHR) เพ่ือกำรบันทึกข้อมูล
สุขภำพตนเองของประชำชนในระบบดิจิทัล และระบบ Electronic 

medical records (EMR) ที่สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภำพระหว่ำง
หน่วยบริกำรสำธำรณสุข ตลอดจนกำรพัฒนำระบบ Telemedicine และ 
Electronic medical consultant เพ่ือกำรรักษำพยำบำลที่มีประสิทธิภำพ 
สูงสุด 

  - จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและผู้พิกำร เพ่ือให้มี
หน่วยบริกำรเฉพำะด้ำนส ำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำร โดยครอบคลุมทั้งด้ำน
กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกัน กำรรักษำโรค และกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ  
รวมไปจนถึงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำมบริบทของพ้ืนที่ที่ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่  
โดยมีบทบำทในกำรดูแลผู้สูงอำยุตั้งแต่ยังมีสุขภำพดี ไปจนถึงผู้สูงอำยุ 
ในระยะสุดท้ำย เพ่ือให้จำกโลกนี้ไปอย่ำงมีคุณค่ำ 
  - ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ซึ่งเป็นนโยบำยกำรพัฒนำ
ประเทศไทยให้มี บริกำร Medical tourism โดยเน้นกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
ผู้สูงอำยุต่ำงชำติ ให้เข้ำมำรับบริกำรสุขภำพในประเทศ ทั้งกำรส่งเสริม
สุขภำพ ตรวจสุขภำพ กำรรักษำโรค รวมไปถึงกำรฟ้ืนฟูสุขภำพในรูปแบบ
ต่ำงๆ อันจะเป็นวิธีในกำรสร้ำงรำยได้ให้กับประเทศ และส่งเสริมกำรเป็น 
Asian medical hub ของประเทศไทยได้อย่ำงดี 
 - ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 

  กำรพัฒนำนวัตกรรมสุขภำพ ด้วยกำรลงทุนทั้งจำกภำครัฐและ
เอกชนในกำรคิดค้นนวัตกรรมสุขภำพที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิต 
น ำมำทดลองใช้ ปรับปรุง และน ำออกสู่กำรใช้งำนจริงส ำหรับประชำชน
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ทั่วไป ทั้งนวัตกรรมในรูปแบบกิจกรรมที่เหมำะสมส ำหรับผู้สูงอำยุ และ
นวัตกรรมในกำรตรวจวิเครำะห์ และกำรรักษำโรค 

   กำรพัฒนำอำหำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพ โดยเฉพำะกลุ่ม
สมุนไพรไทย ซึ่งมีสรรพคุณหลำกหลำยด้ำน ด้วยกำรพัฒนำและลงทุนด้ำน
กำรวิจัยอำหำรและผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ให้มีคุณสมบัติในกำรชะลอวัย ส่งเสริม
สุขภำพ และรักษำโรค พร้อมกับประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำน
กำรส่งออก เพ่ือกำรน ำผลิตภัณฑ์สุขภำพต่ำง ๆ ออกจ ำหน่ำยสู่ตลำดโลก
ต่อไป 

   กำรผลิตหุ่นยนต์ส ำหรับผู้สูงอำยุ ทั้งที่ใช้เพ่ือกำรดูแล ตรวจ
ติดตำมผู้สูงอำยุในบ้ำน หุ่นยนต์ที่ใช้เพ่ือกำรรักษำพยำบำล และหุ่นยนต์ 
ที่ใช้เพื่อกำรฟ้ืนฟูสุขภำพของผู้สูงอำยุ 
 2.  การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุระดับชุมชน และส่วนบุคคล  

เป็นกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุในระดับกำรปฏิบัติ ให้
สำมำรถจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุรำยบุคคลให้เกิดประสิทธิผลตำมนโยบำย 
โดยแบ่งเป็นประเด็นต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  - ส่งเสริมแกนน ำสุขภำพในชุมชน เพ่ือเป็นกลุ่มหลักในกำรดึง
ประชำชนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสุขภำพของตนเอง  
ด้วยกำรค้นหำทุนมนุษย์ในชุมชนให้เป็นแกนน ำสุขภำพ และส่งเสริมให้
แกนน ำดังกล่ำวเป็นตัวแทนของหน่วยงำนสำธำรณสุข เพ่ือส่งเสริม ติดตำม 
และวิเครำะห์ภำวะสุขภำพของประชำชนในชุมชนของตนเอง 
  - ออกแบบกิจกรรมกำรดูแลผู้สูงอำยุ  โดยเลือกกิจกรรม 

เพ่ือกำรส่งเสริมสุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีกำรพัฒนำผ่ำนนวัตกรรมใน
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ชุมชน โดยอำจไม่ต้องเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี แต่ต้องเป็น
กิจกรรมที่เข้ำกับบริบทของผู้สูงอำยุในพ้ืนที่ อำทิ กำรส่งเสริมกิจกรรมทำง
กำยในชุมชนที่ท ำอำชีพเกษตรกรรม อำจไม่จ ำเป็นต้องมีกิจกรรม
นันทนำกำรในช่วงเพำะปลูก เนื่องจำกประชำชนมีกิจกรรมทำงกำย
เพียงพออยู่แล้ว แต่อำจจ ำเป็นต้องส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยในช่วงฤดูแล้ง 
ซึ่งเป็นช่วงทีป่ระชำชนพักจำกกำรเพำะปลูก เป็นต้น 

  - ส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

health literacy) โดยน ำกระบวนกำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
(Health literacy) ด้วยกำรสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำถึง เข้ำใจ ข้อมูล 
ควำมรู้ และกำรจัดบริกำรสุขภำพระดับพ้ืนฐำน บูรณำกำรเข้ำกับแผน
ยุทธศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพ (eHealth strategy) และ
แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด้วยกำรปฏิรูปกระบวนทัศน์ 
กำรท ำงำน กำรบริกำรภำครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และกำรใช้ประโยชน์
จำกข้อมูล เพ่ือท ำให้ประชำชนสำมำรถซักถำม ประเมิน ตัดสินใจ เลือกรับ 
และปรับใช้ข้อมูลด้ำนสุขภำพจำกสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย และ
น ำไปสู่กำรบอกต่อให้ประชำชนกลุ่มอ่ืนๆ ปฏิบัติตำมแนวทำงสุขภำพ 

ที่เหมำะสมต่อไป 

  เป้ำหมำยหลักของกำรจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนำระบบกำรจัดกำรสุขภำพให้สอดคล้องกับรูปแบบ
กำรพัฒนำประเทศไทย 4.0 และส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุให้
สำมำรถด ำเนินชีวิตด้วยควำมสุข มีอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และอำยุคำด
เฉลี่ยกำรมีสุขภำพดีที่ยำวนำนขึ้น แต่ทั้งนี้กำรจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุ  
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ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วยหน่วยงำนสำธำรณสุขเพียงด้ำนเดียว หำกแต่
ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ อำทิ  ด้ำน
สิ่งแวดล้อมในกำรปรับปรุงอำคำร สถำนที่ ทั้งของภำครัฐ เอกชน รวมถึง
บ้ำนเรือนส่วนบุคคล ให้เหมำะสมต่อกำรใช้ชีวิตของผู้สูงอำยุ ด้ำนกำร
ขนส่งมวลชนในกำรปรับปรุงระบบขนส่งทำงบก อำกำศ และน้ ำ  
ให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรใช้ชีวิตของประชำชน มีสถำนีขนส่งมวลชน
ใกล้เคียงกับสถำนที่สำธำรณะต่ำงๆ ด้ำนสังคมในกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำน
ในผู้สูงอำยุที่ยังมีศักยภำพ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมใน
สังคมส ำหรับผู้สูงอำยุ และกำรมีหลักประกันสุขภำพและรำยได้ส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ ตลอดจนด้ำนสำรสนเทศในกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ต่ำง ๆ เ พ่ือให้ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรสุขภำพ 

ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ อันจะน ำพำประชำชน
ชำวไทยให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
พร้อมน ำพำประเทศไทยก้ำวสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
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Smart Government for Smart Consumer มิติใหม ่

แห่งการท างานในยุค Thailand 4.0 

 

ภญ.นุชรินธ์ โตมาชา   
เภสัชกรช านาญการ  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 บทน า 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ มีบทบำทและพันธกิจหลัก 3 

ประกำร ดังนี้ 1) ควบคุม ก ำกับดูแล ตรวจสอบ เฝ้ำระวัง และส่งเสริมให้
ผลิตภัณฑ์สุขภำพและกำรประกอบกำร ทั้งก่อนและหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลำดเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล  2) 

พัฒนำผู้บริโภคให้มีศักยภำพในกำรดูแลตนเอง เพ่ือกำรบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภำพที่ถูกต้องเหมำะสม รวมถึงผู้บริโภคได้รับกำรสื่อสำรข้อมูลควำม
เสี่ยงอย่ำงรวดเร็ว ครอบคลุม และทันเหตุกำรณ์  และ 3) ส่งเสริมและ
พัฒนำผู้ประกอบกำรให้มีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในระดับสำกล   

โดยผลิตภัณฑ์สุขภำพที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแลของส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้แก่ อำหำร ยำ เครื่องส ำอำง เครื่องมือแพทย์  
วัตถุอันตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุข และวัตถุเสพติดที่ใช้
ในทำงกำรแพทย์วิทยำศำสตร์และอุตสำหกรรม  ทั้ งนี้  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุม 
ก ำกับผลิตภัณฑ์สุขภำพก่อนออกสู่ตลำด (Pre-marketing Control) และ
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กำรควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภำพหลังออกสู่ท้องตลำด (Post-marketing 

Control) อย่ำงเข้มงวด และกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค เผยแพร่ควำมรู้
และสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ประชำชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพผ่ำนทำงสื่อ
และรูปแบบกิจกรรมต่ำง ๆ กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรข้อมูลผลิตภัณฑ์
สุขภำพให้ทันสมัย กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์
สุขภำพ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยภำคประชำชนในงำน
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

 ในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีพฤติกรรมกำรแสวงหำผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

ในกำรดูแลและรักษำสุขภำพของตนเองมำกขึ้น และผู้ประกอบกำรหลำย
รำยมีกำรจ ำหน่ำยและโฆษณำชวนเชื่อผลิตภัณฑ์สุขภำพ ทั้งผลิตภัณฑ์ยำ 
ผลิตภัณฑ์อำหำร ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร และเครื่องส ำอำง ผ่ำนสื่อช่องทำง
ต่ำง ๆ อำทิเช่น สื่อออนไลน์ Social Media วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งจำก
กำรด ำเนินกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ พบว่ำมีผู้ประกอบกำรหลำยรำยที่มีกำร
กระท ำผิด จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย หรือมีกำรโอ้อวด 
โฆษณำเกินจริง มีกำรใช้คนดัง หรือดำรำในกำรรีวิวสินค้ำ หลอกลวงให้
ผู้บริโภคหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อ และสร้ำงผลกระทบให้กับผู้บริโภคในวง
กว้ำง และผู้บริโภคบำงรำยได้รับอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภำพที่ไม่ปลอดภัยในขั้นรุนแรงและน ำไปสู่กำรเสียชีวิต หรือก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อร่ำงกำย จิตใจ และเสียทรัพย์โดยไม่จ ำเป็น 

 เนื่องจำกผลิตภัณฑ์สุขภำพที่มีจ ำหน่ำยในท้องตลำดมีอยู่เป็นจ ำนวนมำก 

และมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วตำมควำมนิยมและต้องกำรของ
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ผู้บริโภค และผู้ประกอบกำรมีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สุขภำพทำงสื่อ
ออนไลน์ หรือ Social Media มำกขึ้น ท ำให้ผู้บริโภคเข้ำถึงแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพที่อำจไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือได้อย่ำง
ง่ำยดำย และหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อทำงกำรตลำด ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

ที่ไม่ปลอดภัยมำบริโภคจนได้รับผลกระทบด้ำนสุขภำพเกิดขึ้น ซึ่งจำก
สถำนกำรณ์ปัญหำที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ ยังคงมี
ผู้บริโภคอีกจ ำนวนมำกที่รู้ไม่เท่ำทัน หลงเชื่อโฆษณำเกินจริง และได้รับ
ควำมเสียหำยจำกผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ไม่ปลอดภัย กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำและหน่วยงำนภำครัฐเพียงฝ่ำยเดียว
คงไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำและคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่ำงยั่งยืน ดังนั้น  
กำรสื่อสำรและสร้ำงควำมรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ และกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ทันสมัยและน่ำเชื่อถือเพ่ือให้
ผู้บริโภคเข้ำถึงได้ง่ำย  และกำรพัฒนำศักยภำพของผู้บริโภคให้รู้เท่ำทัน
และสำมำรถปกป้องสิทธิของตนเองได้ จึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญและจ ำเป็น 

อย่ำงยิ่ง  
 ประเด็นความรู้  บทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา  
 การวางแผนและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
 กำรวำงแผนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงมีคุณภำพและคิดวิเครำะห์
อย่ำงรอบด้ำน มีระบบกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน 

ที่วำงไว้ พร้อมปรับปรุงแผนให้ทันต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป ถือว่ำเป็น
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หัวใจส ำคัญอีกหนึ่งประกำรที่ท ำให้ประเทศสำธำรณรัฐสิงค์โปร์ประสบ
ควำมส ำเร็จอย่ำงก้ำวกระโดดในกำรพัฒนำประเทศ โดยกระบวนกำร 

กำรวำงแผนมีกำรก ำหนดหน่วยงำนหลักท่ีรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน กำรสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน  
ในกระบวนกำรวำงแผนตั้งแต่แรกเริ่มเพ่ือก ำหนดแนวทำงและเป้ำหมำย
ร่วมกัน และแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมภำรกิจของหน่วยงำน  
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่แรกเริ่มของ
กระบวนกำรวำงแผนนั้นเป็นกลวิธีที่ส ำคัญในกำรสร้ำงควำมรู้สึกเป็น
เจ้ำของร่วมกันและน ำไปสู่ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  
 Think Big, Start Small, Act Fast 

 ตั้งเป้ำหมำยในกำรท ำงำนให้ใหญ่ และเริ่มต้นท ำจำกจุดเล็ก  ๆ  
ที่สำมำรถท ำได้ เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้เรียนรู้จำกชุดประสบกำรณ์ของ
ประเทศสำธำรณรัฐสิงค์โปร์ ที่มีแนวคิดและเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
ประเทศที่คิดอย่ำงรอบด้ำนและตั้งเป้ำหมำยเทียบกับมำตรฐำนระดับสำกล 
แต่เริ่มกำรพัฒนำประเทศจำกศักยภำพที่มีและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
บทเรียนที่ส ำคัญที่ได้เรียนรู้คือ เมื่อเรำเริ่มลงมือท ำ หรือปฏิบัติจำกจุดใด 
จุดหนึ่งซึ่งอำจเป็นจุดเล็ก ๆ ที่เรำสำมำรถท ำได้ด้วยทรัพยำกรที่มีใน
ปัจจุบัน จะน ำไปสู่กำรพัฒนำและก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นเสมอ    
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 การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบบริการของหน่วยงานภาครัฐ
และสร้างศักยภาพของชุมชน   
 จำกแนวคิดเรื่องกำรสร้ำง Smart Nation และ Smart Community  

ท ำให้เห็นตัวอย่ำงของกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรพัฒนำระบบบริกำร
ของหน่วยงำนภำครัฐที่ทันสมัย กำรสร้ำงศักยภำพของชุมชนและกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำง
เครือข่ำยและสร้ำงพ้ืนที่ให้กับประชำชนในกำรแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีกำร 
ในกำรจัดกำรปัญหำในชุมชนของตนเอง แทนที่จะปล่อยให้เป็นหน้ำที่ของ
หน่วยงำนภำครัฐในกำรแก้ไขปัญหำนั้น ๆ เนื่องจำกหน่วยงำนภำครัฐ 

ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำทุกอย่ำงได้เพียงล ำพังและบำงปัญหำชุมชนอำจ
สำมำรถท ำได้ดีกว่ำ และน ำไปสู่ควำมยั่งยืนและกำรพ่ึงตนเองของชุมชน   
 Smart Government กับกำรเปลี่ยนแนวคิดจำกกำรปกป้องข้อมูล 
เป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กำรสร้ำงระบบบริกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรได้อย่ำง
สะดวก รวดเร็ว โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลและบริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
ต่ำงๆ ให้อยู่ในระบบฐำนข้อมูลเดียวกัน หรือ ที่เรียกว่ำ “ONESERVICE” 
เมื่อมีปัญหำควำมเดือนร้อนเกิดขึ้น ประชำชนเพียงแจ้งข้อมูล หรือ
ร้องเรียนผ่ำนระบบบริกำร ONESERVICE ข้อมูลดังกล่ำวจะถูกประมวล 
วิเครำะห์และแจ้งไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  นอกจำกจำกนี้ยังมีออกแบบ
ระบบฐำนข้อมูลให้สำมำรถใช้ได้ง่ำย เหมำะกับกลุ่มเป้ำหมำย และน ำ 
Artificial Intelligence (AI) เข้ำมำใช้ในให้กำรบริกำร ท ำให้สำมำรถ
ให้บริกำรข้อมูลและตอบสนองต่อผู้ใช้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว 
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 ข้อเสนอแนะและแนวคิดในการพัฒนางาน : Smart Government  

for Smart Consumer  

 แม้ปัจจุบัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ จะมีกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงครอบคลุม  ทั้งด้ำนกำรควบคุม ก ำกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ
ก่อนออกสู่ตลำด (Pre-marketing Control) กำรควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภำพ
หลังออกสู่ท้องตลำด (Post-marketing Control) กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้บริโภค และกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

ให้ทันสมัยอยู่แล้วนั้น แต่อย่ำงไรก็ตำม ยังมีควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำ
ระบบดังกล่ำวให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะ  
กำรสื่อสำรและสร้ำงควำมรอบรู้เกี่ยวกับยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ และ 

กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ทันสมัยและ
น่ำเชื่อถือเพ่ือให้ผู้บริโภคเข้ำถึงได้ง่ำย และกำรพัฒนำศักยภำพของ
ผู้บริโภคให้รู้เท่ำทันและสำมำรถปกป้องสิทธิของตนเองได้ ดังที่กล่ำวในบท
น ำไปแล้วนั้น  
 โดยจำกข้อมูลควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรม 
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้และเสนอแนวคิดในกำรพัฒนำระบบบริกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐ : Smart Government เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำศักยภำพ
ของผู้บริโภคหรือประชำชนให้รู้เท่ำทันและสำมำรถพ่ึงตนเองได้ : Smart 

Consumer หลัก ๆ 4 ประกำร ดังนี้ 
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 1. การวางแผนและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ
ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
  หน่วยงำนและภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ มีกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ
เรื่องกำรใช้ยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพอย่ำงเข้มแข็งภำยใต้บทบำทหน้ำที่และ
ภำรกิจของตนเอง แต่ยังคงขำดกำรสร้ำงควำมร่วมมือและกำรท ำงำน
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ในฐำนะหน่วยงำนหลักของประเทศในกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภค 
และพัฒนำศักยภำพของผู้บริโภค ควรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
และภำคี เครือข่ำยที่ เกี่ยวข้อง โดยกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมตั้ งแต่
กระบวนกำรกำรวำงแผน ก ำหนดแนวทำง และเป้ำหมำยร่วมกัน  
พร้อมก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน มีระบบ 

กำรติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ประเมินสถำนกำรณ์และปรับ
กลยุทธ์ในกำรท ำงำนให้ทันต่อสถำนกำรณ์  
 2. การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 เนื่องจำกมีหลำยหน่วยงำนและเครือข่ำยที่มีกำรด ำเนินงำนในกำรให้
ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพแก่
ประชำชน และหน่วยงำนต่ำง ๆ เหล่ำนั้น ได้มีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สุขภำพเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและองค์กร
ของตนเอง ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และน่ำเชื่อถือได้อย่ำงเท่ำทัน ควรมีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ ที่มีกำรรวบรวมและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำง
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หน่วยงำนภำยใน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และระหว่ำง
หน่วยงำนอ่ืน ๆ ให้เป็นระบบฐำนข้อมูลเดียวกัน อำทิเช่น ระบบฐำนข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สุขภำพที่มีกำรขออนุญำต ขึ้นทะเบียน หรือจดแจ้งรำยละเอียด
กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ระบบแจ้งเตือนภัยฐำนข้อมูล
คุณภำพควำมปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภำพ โดยกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
ซึ่งประกอบด้วย รำยงำนผลิตภัณฑ์เสี่ยงที่เฝ้ำระวังโดยเครือข่ำยในชุมชน
และข้อมูลผลกำรวิเครำะห์คุณภำพควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
หรือ Tawei for Health ระบบรำยงำนและติดตำมควำมปลอดภัย 

ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ (โดยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน) ซึ่งเป็นระบบรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์ รำยงำนผลิตภัณฑ์ต้อง
สงสัย รำยงำนโฆษณำเกินจริง เป็นต้น เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้บริโภค 

 3. การน าเทคโนโลยีมาให้ในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ  
 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภำพส ำหรับผู้บริโภค 

ที่น่ำเชื่อถือ ทันสมัย และเหมำะกับกลุ่มเป้ำหมำยและง่ำยต่อกำรใช้งำน 
โดยประกอบด้วยบริกำรและข้อมูลหลักๆ ดังต่อไปนี้ 
 ผู้บริโภคสำมำรถเช็คข้อมูลกำรขึ้นทะเบียน หรือ ขออนุญำตของ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพได้ง่ำยๆ แค่เพียงกำรสแกน QR Code หรือถ่ำยรูป
ผลิตภัณฑ์สุขภำพเข้ำสู่ระบบ แล้วระบบสำมำรถประมวลข้อมูลผลิตภัณฑ์
สุขภำพและแสดงผลให้กับผู้บริโภคทรำบได้ทันที ด้วยกำรแสดงสัญลักษณ์
ง่ำย ๆ เช่น เครื่องหมำยถูกสีเขียวหำกผลิตภัณฑ์สุขภำพดังกล่ำวได้รับ
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อนุญำตอย่ำงถูกต้อง หรือ เครื่องหมำยกำกบำทสีแดงหำกผลิตภัณฑ์
สุขภำพดังกล่ำวไม่ได้รับอนุญำตอย่ำงถูกต้อง และแสดงข้อมูลส ำคัญ ๆ  
ที่ผู้บริโภคควรทรำบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น  
 กรณีผู้บริโภคเจอผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย เช่น โฆษณำโอ้อวดเกินจริง 
ผู้บริโภคสำมำรถถ่ำยรูป สแกน หรือ พิมพ์ข้อควำมโฆษณำดังกล่ำว เข้ำสู่
ระบบเพ่ือตรวจสอบและแสดงผลได้อย่ำงรวดเร็ว โดยแสดงข้อมูลด้วย
สัญลักษณ์เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้ำใจได้ง่ำย อำทิเช่น แสดงสัญลักษณ์สีเขียว 
หำกยำหรือผลิตภัณฑ์สุขภำพดังกล่ำวปลอดภัย แสดงสัญลักษณ์สีส้ม  
หำกยำหรือผลิตภัณฑ์สุขภำพดังกล่ำวมีข้อควรระวังหรือควรปรึกษำ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ก่อนใช้ และแสดงสัญลักษณ์สีแดง หำกยำและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพดังกล่ำวมีควำมเสี่ยงและไม่ปลอดภัย พร้อมมีระบบและ
แสดงช่องทำงให้ผู้บริโภคแจ้งเรื่องร้องเรียนและเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพ
ที่ไม่ปลอดภัยต่อไป  
 กำรสร้ำงช่องทำงกำรร้องเรียน เมื่อผู้บริโภคเจอผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย 
โดยกำรออกแบบระบบให้มีกำรจัดกำรกับเรื่องร้องเรียนอย่ำงทันท่วงที  
หรือตอบสนองและให้ค ำตอบกับผู้ร้องเรียนอย่ำงรวดเร็วที่สุด โดยหำกเป็นยำ 
หรือผลิตภัณฑ์สุขภำพที่มีกำรแจ้ ง เตือนหรือตรวจสอบแล้วพบว่ำ 

ไม่ปลอดภัยและมีข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภำพดังกล่ำวในฐำนข้อมูลอยู่แล้ว 
ระบบควรสำมำรถประมวลผลและแสดงผลให้ผู้บริโภคทรำบได้ทันที  
 ข้อมูลแจ้งเตือนภัย watch list ที่เป็นกำรแจ้งเตือนภัยข้อมูลยำและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ไม่ปลอดภัยที่มีกำรแพร่กระจำยในท้องตลำดและพ้ืนที่
ต่ำงๆของประเทศไทย และสร้ำงช่องทำงในกำรรำยงำนข้อมูลเฝ้ ำระวัง
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ผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปอลดภัยจำกผู้บริโภคและเครือข่ำย และน ำไปสู่ 
กำรสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปลอดภัย และกำร mapping  

กำรกระจำยของผลิตภัณฑ์สุขภำพท่ีไม่ปลอดภัยในประเทศไทย 

 ข้อมูลข่ำวสำรควรรู้ เกี่ยวกับยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพต่ำง ๆ  
เพ่ือสร้ำงควำมรอบรู้และพฤติกรรมกำรบริโภคยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ
อย่ำงสมเหตุผล โดยควรมีกำรจัดท ำสื่อรณรงค์อย่ำงต่อเนื่อง และออกแบบ
สื่อรณรงค์ให้น่ำสนใจ เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย และอยู่ในรูปแบบ 

ทีเ่ครือข่ำยต่ำงๆสำมำรถน ำไปเผยแพร่ในสื่อช่องทำงต่ำง ๆ ได้  
 การประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมของผู้บริโภคในการใช้
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและก่อให้เกิด 

กำรใช้ประโยชน์สูงสุดจำกระบบฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภำพ กำรประชำสัมพันธ์ 
ให้ผู้บริโภคได้รู้จักระบบฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภำพที่น่ำเชื่อถือ และมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลดังกล่ำวเป็นเรื่องที่
จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  
 บทสรุป 

 พฤติกรรมกำรเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพของผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่  
ถูกเหนี่ยวน ำด้วยกระแสแห่งกำรโฆษณำ กลไกทำงกำรตลำด ค่ำนิยมและ
บริบททำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท ำให้สถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำน
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ และ
เพ่ือควำมปลอดภัยของผู้บริโภค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้
มีกำรด ำเนินงำนโดยกำรจัดกำรตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ 
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แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น 
หน่วยงำนภำครัฐจ ำเป็นต้องมีกำรปรับระบบกำรท ำงำนให้ทันสมัยและ 

ทันต่อสถำนกำรณ์ และต้องกำรควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และประชำชนทุกคนในฐำนะที่เป็นผู้บริโภคคนหนึ่ง เพ่ือให้เกิดเครือข่ำย
กำรด ำเนินงำนและเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปลอดภัยอย่ำงเข้มแข็ง 
กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริโภคและประชำชนให้มีควำมรอบรู้  เ ข้ำถึง
แหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ มีภูมิต้ำนทำนทำงควำมคิดและสำมำรถคุ้มครอง
สิทธิและพ่ึงตนเองได้ จึงเป็นอีกกลยุทธ์ส ำคัญที่ท ำให้เกิดกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่ำงยั่งยืน  
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แนวทางการพัฒนางานจากประสบการณ์ของ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 

ปัทมา  ประสิทธิวงษ์ 
นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 

 สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศต้นแบบในการน าทักษะทางดิจิทัล 
(Digital Literacy) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) หรือการประสาน
การท างานร่วมกัน (Collaboration) มาใช้จนประสบความส าเร็จดังเห็นได้
จากการวางผังเมือง ระบบขนส่งมวลชน การบริหารจัดการทรัพยากรน  า ที่ท า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื นที่ขนาดจ ากัด 
และมีทรัพยากรทางธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั ง
ประเทศ การฝึกอบรมในครั งนี จึงเป็นการศึกษาจากประสบการณ์การเป็น
ประเทศที่ประสบความส าเร็จสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ด้านการพัฒนาประเทศหลาย ๆ ด้าน ซึ่งจะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ความรู้ในรูปแบบของแนวคิดการท างาน กลยุทธการพัฒนาประเทศ และ
การพัฒนาประเทศจากการน านวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้  
 จากการ เ ข้ า รั บ การ ฝึ ก อบรม  ณ Nanyang Technological 

University สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าประเทศ
สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างโดดเด่นและประสบความส าเร็จ
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สูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสามารถเห็นได้จากจุดแข็งของ
ประเทศสิงคโปร์ แนวคิดท่ีได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม มีดังนี  
 - สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก ท าให้ง่ายต่อการปกครองโดย
รัฐบาลกลาง รัฐบาลกลางมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมการด าเนินการใด 
ๆ ในทุกภาคส่วน รัฐบาลกลางมีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้
ประชาชนในประเทศได้รับผลประโยชน์สูงที่สุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 - รัฐบาลสิงคโปร์มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล มีการวางแผนทั งแผนระยะ
สั นและแผนระยะยาวอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนระยะ
สั นและแผนระยะยาวให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ช่วงเวลา รัฐสามารถประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งจะเห็นได้จากการท างานร่วมการในการจัดท าแผน เช่น แผนการจัดวาง
ผังเมือง ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ผลที่ได้คือการวาง 
ผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก
จากทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเข้าถึงประชาชนในแต่ละชุมชน
ได้อย่างแท้จริง โดยมีการท าประชาคมทุกครั งที่จะมีโครงการของรัฐบาล
ใหม่ ๆ ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 - ประชาชนมีจิตใต้ส านึกที่ดีต่อการพัฒนาประเทศ ถูกปลูกฝังว่า
สิ่งไหนดีควรท าและสิ่งไหนไม่ดีไม่ควรท าตั งแต่วัยเด็ก จึงไม่มีปัญหา 

เรื่องการทุจริต ประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือ และมีความไว้ใจและมั่นใจ
ว่าโครงการของรัฐบาลจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อประชาชนทุกกลุ่ม 
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 - รัฐบาลน านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนา
ประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดเวลา เพ่ือให้ประชาชน 

มีความเป็นอยู่ที่ดี สะดวกสบาย ให้ความส าคัญกับการเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ 
คิดริเริ่มโครงการเพ่ือพัฒนาประเทศ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไป
ส ารวจข้อมูลพื นฐานประชาชนและความต้องการของประชาชนก่อนทุก
ครั ง แล้วจึงจะน าข้อมูลมาวางแผนงาน ออกเป็นโครงการของรัฐทั งในระยะ
สั นและระยะยาว ทั งนี  รัฐบาลจะวิเคราะห์ความเสี่ยง ความคุ้มค่าต่อ 

การลงทุนในทุก ๆ โครงการเสมอ  
 - ผู้น าประเทศมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จึงท าให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานไว้วางใจในการท างานและการบริหารประเทศ ลักษณะ 

ที่ส าคัญ คือ นโยบายการต่อต้านการทุจริตของประเทศสิงคโปร์จากรัฐบาล
หนึ่งสู่รัฐบาลหนึ่งมีความต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย
ที่หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนโยบายทุกอย่างย่อมเปลี่ยนไป ดังนั น 

จึงท าให้นโยบายต่อต้านการทุจริตขาดความต่อเนื่อง 
 - นโยบายของประเทศสิงคโปร์ถูกก าหนดโดยส่วนกลางทั งหมด 
จากบริบทของประเทศสิงคโปร์ การออกนโยบายโดยส่วนกลางและ
ส่วนกลางเป็นผู้น าไปสู่การปฏิบัติย่อมท าได้ เนื่องจากประเทศสิงคโปร์เป็น
ประเทศที่มีขนาดเล็ก จึงง่ายต่อการปกครองแบบรวมศูนย์ ซึ่งในส่วนของ
ประเทศไทยอาจจะไม่เหมาะกับการปกครองในลักษณะนี  เพราะประเทศ 

มีขนาดใหญ่กว่า ต้องกระจายอ านาจให้ส่วนภูมิภาคดูแล หากแต่ต้องปฏิบัติ
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ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของนโยบายนั น ๆ และค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

 จากปัญหาความรุนแรงในด้านการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย
ปัจจุบัน นับว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ส านักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐของประเทศ ซึ่งหากพิจารณาจากสถิติ 
การรับเรื่องร้องเรียนของส านักงาน ป.ป.ท. ตั งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึง
ปัจจุบันแล้ว ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับเรื่องร้องเรียนทั งหมด 34,119 เรื่อง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) ถือว่าเป็นจ านวนที่สูงมากเมื่อเทียบ
กับประเทศสิงคโปร์ สิ่งส าคัญที่ได้จากการฝึกอบรมนี คือ ประชาชนชาว
สิงคโปร์มีจิตใต้ส านึกที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตัว เองให้ถูกต้อง  
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน ตระหนักว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด 
จนท าให้การทุจริตในประเทศสิงคโปร์เกิดขึ นน้อยมาก หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน แสดงเจตนารมณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต แสดงบัญชีทรัพย์สินในทุกระดับ มีบทลงโทษที่
ชัดเจนและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ส านักงานสืบสวน
สอบสวนการทุจริต (Corrupt Practice Investigation Bureau – CPIB) 
ซึ่งเป็นหน่วยหลักที่รับผิดชอบงานการปราบปรามการทุจริตในประเทศ
สิงคโปร์  ซึ่ งด าเนินการสืบสวนสอบสวนเป็นหลัก โดยไม่ เน้นงาน 

ด้านป้องกันการทุจริต เนื่องจากประชาชนทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ 

ในประเทศสิงคโปร์มีความตระหนักต่อการไม่ประพฤติปฏิบัติตนในการทุจริต 
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อย่างดีแล้ว ดังนั นหลักส าคัญต่อการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนการทุจริต
ของประเทศสิงคโปร์ จึงมี 4 ประเด็น คือ กฎหมายที่เข้มแข็ง การบังคับใช้
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการยุติธรรมที่เชื่อถือได้และซึ่งไม่
สามารถกระท าการทุจริตได้ และการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

CPIB เป็นหน่วยงานที่ชาวสิงคโปร์ให้ความไว้วางใจเป็นอย่างมาก ซึ่ง CPIB 

ให้ความส าคัญอย่างมากตั งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากรที่จะเข้ามาเป็น
เจ้าหน้าที่ โดยจะคัดสรรจากคนที่มีความสามารถและผลการเรียนดี โดย
หากได้รับการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนค่อนข้างสูง และ
ในการปฏิบัติงาน CPIB จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนต้อง
ศึกษาจริยธรรมดังกล่าวเป็นอย่างดีด้วย ดังนั น กระบวนการสรรหา
เจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของประเทศไทย ควรจะต้องให้ความส าคัญมากเช่นเดียวกับประเทศ
สิงคโปร์ 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ดิฉันเห็นว่างานป้องกันการทุจริต
ควรเป็นงานที่ทุกหน่วยงานต้องเร่งด าเนินงาน การสร้างจิตส านึกที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต ตระหนักต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและสุจริต  
รู้ว่าสิ่งไหนควรท าและไม่ควรท าเป็นเรื่องส าคัญที่รัฐบาลควรเร่งด าเนินการ 
เพ่ือที่จะประสบความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 
ทุกหน่วยงานภาครัฐควรร่วมกันวางนโยบายการป้องกันการทุจริตอย่าง
จริงจังจึงจะท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั งให้
ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานต้นแบบในการปฏิบัติตามนโยบายด้าน
การป้องกันการทุจริต เช่น การยื่นบัญชีทรั พย์สินของข้าราชการ  
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ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. ได้ด าเนินการเป็นหน่วยน าร่องแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ใจในการรายงานบัญชีทรัพย์สิน เป็นการป้องกัน 

การทุจริตในขั นต้นและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในอนาคต  
เป็นต้น  
 นอกจากนี การจัดท าฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนก็มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการจัดให้มีการใช้ฐานข้อมูลการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้ 
การท างานมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาการท างาน
ทับซ้อนกัน ท าให้ตอบประชาชนได้ถึงสถานะการด าเนินการกับเรื่อง
ร้องเรียนนั น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า ทั งนี  เนื่องจากเรื่องร้องเรียน
เป็นเรื่องที่อยู่ในชั นความลับ อาจจ าเป็นต้องก าหนดชั นความลับในการ
เข้าถึงข้อมูลอย่างรอบคอบด้วย เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาขึ นมาก 
การใช้เทคโนโลยีในการท างานก็อาจจะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ น โดยเฉพาะกับโทรศัพท์มือถือแบบ smart phone ซึ่งควรจัดให้มี
การพัฒนาแอพพลิเคชันที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในการติดตามรับ
เรื่องร้องเรียนและสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านแอพพลิเคชัน ยิ่งไปกว่า
นั นอาจจะจัดให้มีการพัฒนาแอพพลิเคชันส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการรับเรื่องร้องเรียน เพ่ือรายงานผลการสืบสวนสอบสวน แสวงหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตด้วย ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานง่ายขึ นและ
สามารถตอบค าถามประชาชนได้ตลอดเวลา นอกจากนี ควรจัดให้มีการ
เชื่อมฐานข้อมูลและให้เจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท างานได้ผ่าน
แอพพลิเคชัน เช่น การตรวจสอบสถานะข้อมูลพื นฐานผู้ถูกกล่าวหา  
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การครอบครองที่ดิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เหล่านี จะช่วยให้การด าเนินงาน
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว  
 ควรแก้ไขการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว
ยิ่งขึ น เพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้กระท าผิด
ได้รับการลงโทษอย่ารวดเร็ว ถูกต้อง เนื่องจากปัจจุบันขั นตอนการบังคับใช้
กฎหมายมีความล่าช้า ท าให้การลงโทษผู้กระท าความผิดล่าช้าตามไปด้วย 
อาจสร้างความเข้าใจผิดกับประชาชนว่าผู้ที่กระท าผิดไม่ได้รับการลงโทษ
อย่างจริงจัง ดังนั นจึงควรแก้ไขปัญหาในจุดนี  เพ่ือท าให้เกิดการเกรงกลัว
ต่อการกระท าผิด และสร้างความเชื่อมั่นในประชาชนที่มีต่อการบังคับใช้
กฎหมายต่อผู้กระท าผิดในการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป 

 ดิฉันเชื่ออย่างยิ่งว่า หากเริ่มจากมาตรการการป้องกันการทุจริต
ส าเร็จ ประชาชนตระหนักรู้ถึงโทษและผลกระทบที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติมิชอบต่อการกระท าการทุจริตแล้ว สถิติการรับเรื่องร้องเรียนกรณี 
การทุจริตในภาครัฐย่อมลดลง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ 
เพราะเม็ดเงินลงทุนในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลย่อมด าเนินการให้
เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ตรงต่อความต้องการของประชาชน ตอบโจทย์
ความต้องการของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ น หากพิจารณาถึงทรัพยากรที่ประเทศไทยมี ถือได้ว่าประเทศไทยเรามี
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าประเทศสิงคโปร์มาก ดังนั นหากแก้ไข
ปัญหาตรงจุดนี ได้ การพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศสิงคโปร์ย่อม
ไม่ไกลเกินฝัน หากแต่ต้องร่วมมือกันในทุกหน่วยงานเพ่ือขจัดปัญหา 

การทุจริตให้ลดน้อยลงและหมดสิ นไปในที่สุด  
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แนวคิดการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองสู่ SMART 

Environment Management City 

        

 ผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 ประเทศสิ งคโปร์ เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่มี การพัฒนา 

อย่างรวดเร็วและมีศักยภาพของประเทศทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้ว 

ในระดับต้น ๆ ของโลก ซ่ึงจากรายงานการพัฒนามนุษย์ ปี 2559 (Human 

Development Index) ที่จัดท าขึ้นโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(UNDP) พบว่าประเทศสิงคโปร์มีดัชนีชี้วัดความส าเร็จโดยเฉลี่ยของ 
ประเทศในการพัฒนามนุษย์เป็นอันดับที่ 5 ของโลก รวมทั้ง มีประสิทธิภาพการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นล าดับที่ 3 ของทวีปเอเซีย รองจากประเทศ
ญี่ปุ่นและไต้หวัน  จากผลการจัดอันดับของดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environment Performance Index: EPI) ซึ่งจัดท าขึ้นโดย
ความร่วมมือระหว่าง Yale Center for Environmental Law and 

Policy, Yale Data-Driven Environmental Law and Policy, Center 

for International Earth Science Information Network, Samuel 

Family Foundation, McCall MacBain Foundation และ World 

Economic Forum (Hsu et al, 2016)  แม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะมี
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาประเทศ กล่าวคือ 
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ขนาดของพ้ืนที่ประเทศที่เล็ก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

รวมทั้งความหลากหลายของเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ของประชากรซึ่งส่งผล
กระทบต่อการสร้าง ความเข้าใจ จิตส านึกและความร่วมมือ การไม่มี
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นฐานการด ารงชีพของประชากรในประเทศและ
ฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและบริการ แต่ประเทศสิงคโปร์พลิก
วิกฤตดังกล่าวให้เป็นโอกาสในการพัฒนาได้ 
 การสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 นอกเหนือจากการศึกษาในระบบโรงเรียน ประเทศสิงคโปร์ มีความ
พยายามในการสร้างบรรยากาศและระบบการเรียนรู้ให้กับคนทุกช่วงวัย 

ในเมือง โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ในสถานที่ราชการที่มีภารกิจ
ในการให้บริการประชาชน หรือ ในบริเวณย่านชุมชน ย่านสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ เ พ่ือให้สามารถเข้าถึงภาคประชาชน ได้อย่างครอบคลุม  
ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการ 

ให้ค าปรึกษาและรับข้อมูล ข้อร้องเรียนจากประชาชนอีกด้วย เช่น การ
สร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและเป็น
สถานที่ท างานในการให้ค าปรึกษาและรับข้อมูล และข้อร้องเรียนของ
ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นในขณะเดียวกัน ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้จะใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่น่าดึงดูดและมีความทันสมัย เนื้อหา
การสื่อสารที่ไม่เป็นวิชาการ เหมาะกับความเข้าใจของประชาชน มีรูปแบบ
ลักษณะการออกแบบและตกแต่งสถานที่ที่ไม่เหมือนกับสถานที่ราชการ 
การสร้าง Gallery ในหน่วยงาน Urban Redevelopment Authority 

เพ่ือน าเสนอวิวัฒนาการ เรื่องราวและแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบผังเมือง 
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในเมือง การสร้างศูนย์เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและเมืองยั่งยืน
ของประเทศสิงคโปร์ ณ เขื่อนและอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ Marina Barrage 

ซึ่งต้องการที่จะสื่อสารในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวมทั้งการรองรับปรับตัวของประเทศ
สิงคโปร์ ตลอดจนข้อมูลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบ e-learning ของ
สถาบันการศึกษาส าหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ การ
พัฒนาเว็บ ไซด์เพ่ือให้ข้อมูลและจัดหลักสูตรการเรียนที่เหมาะสมกับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายตั้ งแต่วัยเรี ยน วัยเริ่มต้นท างาน วัยท างาน และวัย
เกษียณอายุ โดยสามารถสะสมหน่วยกิตการเรียนผ่านทางเว็บไซด์นี้ 
เพ่ือไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงานหรือเลื่อนเงินเดือนได้ ตลอดจนการ
สนับสนุนงบประมาณให้กับประชาชนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ 

 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

 ในการสนับสนุนระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเทศสิงคโปร์จึงได้
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ เป็นการแปลงจากข้อมูลวิชาการหรือข้อมูล 

เชิงวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ง่ายต่อความเข้าใจ และบูรณา
การเข้ากับนโยบายการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและก้าวต่อไป 

ในอนาคต น าเสนออย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีด้านสื่อที่ทันสมัย  

น่าดึงดูด และไม่น่าเบื่อ ทั้งสื่อดิจิตอล รูปแบบนิทรรศการ สถานการณ์
จ าลองและโมเดลเสมือนจริงที่ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมได้ เพ่ือกระตุ้น
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ความรู้สึกในการสนุกสนานกับการเรียนรู้  ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นนอกจาก
การพัฒนาความรู้ สร้างความเข้าใจ ให้กับประชาชน แล้วยังเป็นการสร้าง
การรับรู้และการยอมรับจากภาคประชาชนเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ เพ่ือหนุนเสริมและอ านวยให้รัฐบาลบรรลุผลส าเร็จ
และเป้าหมายการพัฒนาประเทศได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น 

 การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารโดยมุ่งเน้นการสื่อสารเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้ให้ความส าคัญควบคู่ไปกับ
การสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
เพ่ือใช้เป็นช่องทางในความพยายามที่จะท างานใกล้ชิดภาคประชาชนให้
มากยิ่งขึ้นด้วยการสื่อสารแบบสองทาง เช่น แอพพลิเคชั่นเพ่ือสื่อสารข้อมูล
ต่างๆของประเทศและทางเลือกในการตัดสินใจในเรื่องที่ เกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้ Artificial Intelligent ระบบการร้องเรียนและ
รายงานของภาคประชาชนแบบ Real time ผ่านแอพพลิเคชั่น หรือการ
พัฒนาแอพพลิ เคชั่นเ พ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประชาชน  
ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการขยายและสื่อความหมายองค์ความรู้ 
และนโยบายการพัฒนาประเทศออกไปในวงกว้าง แล้วยังอ านวยประโยชน์
ด้านการให้บริการแก่ภาคประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อได้รับ
การแจ้งเหตุจากประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถรับรู้เหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ซึ่งส่งผลดีต่อ
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองอีกด้วย 
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 การวิจัยและพัฒนา 

 ความขาดแคลนทรัพยากรน้ าจืด เพ่ือการอุปโภคและบริโภคของ
ประชากรในประเทศเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศสิงคโปร์ในการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือซื้อน้ าจืดจากประเทศมาเลเซีย ดังนั้น รัฐบาลประเทศ
สิงคโปร์ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนในการวิจัยและคิดค้น
เทคโนโลยีในการบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพและผลิตน้ าประปาจากการ
บ าบัดน้ าทิ้งจากครัวเรือน หรือ New water ซึ่งมีความสะอาดปลอดภัย 

ต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานของ องค์การ
อนามัยโลก   

 การสร้างความร่วมมือภาคประชาชน 

 รัฐบาลประเทศสิงคโปร์มีความพยายามในการที่จะท างานใกล้ชิด
ภาคประชาชนให้มากที่สุดรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการให้มีความ
โปร่งใส ซึ่งเห็นได้จากการสร้างบรรยากาศและระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในสถานที่ต่าง ๆ ของเมือง รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมด้านการสื่อสารดังที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น ประกอบกับการปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย 

ด้านการต่อต้านคอรัปชั่นอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมรวมทั้ง การเปิดเผย
ข้อมูลการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดตามบทลงโทษของประเทศ ให้แก่
สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจนและการก าหนดบทลงโทษในการทุจริต
คอรัปชั่นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความเข้มข้นและรุนแรงมากกว่าบุคคลอ่ืน 

ตลอดจนก าหนดให้มีขั้นตอนการปรึกษาหารือกับภาคประชาชน (People 

consultation) ในการทบทวนและก าหนดแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การวางผังเมือง เพ่ือที่จะสร้างความศรัทธาในภาครัฐและความไว้เนื้อเชื่อใจ
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ของภาคประชาชนเพ่ือน าไปสู่การยอมรับและความร่วมมือของภาค
ประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาประเทศและโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ 

 การสร้างเครือข่ายการท างานของภาครัฐ 

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมใน
ระยะเวลาอันสั้น รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ได้แสวงหาพันธมิตรภาคธุรกิจ
เอกชนทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศมาร่วมด าเนินการที่สามารถ
ร่วมสนับสนุนได้ทั้งเทคโนโลยีและเงินทุนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยท างานร่วมกัน
ในลักษณะของความร่วมมือและการพ่ึงพาช่วยเหลือกัน ร่วมกันก าหนด
เป้าหมายการท างานและผลตอบแทน นอกจากนี้ ส าหรับในด้านของการ
ก าหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศต่าง ๆ ของภาครัฐจะด าเนินการใน
ลักษณะของคณะกรรมการ โดยมีรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลนโยบายด้านนั้น ๆ
เป็นประธานและเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในคณะกรรมการ  ซึ่งองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการจะประกอบด้วยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันคิด 

วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนข้อมูล ก าหนดเป้าหมาย บทบาทหน้าที่ แผนและ
แนวทางการด าเนินงานรวมทั้ง ตัวชี้วัดการด าเนินงาน (KPI) ร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ 

 แนวทางในการแปลงแผนงานสู่การปฏิบัติจริงในระดับโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1. ก าหนด แนวคิด สาระส าคัญของโครงการ และผลลัพธ์ ผลผลิต 
ให้มีความชัดเจน 
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 2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการเป็นขั้นตอนให้ชัดเจน 

 3. สรรหาผู้จัดการโครงการ/หน่วยงานที่เหมาะสมในการรับผิดชอบ
ควบคุม ก ากับการด าเนินงานโครงการและสามารถที่จะทุ่มเทการท างาน
ให้กับโครงการได้อย่างเต็มที่  เช่น ผู้ที่ไม่มีงานรับผิดชอบในหลายด้าน  
การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาเพ่ือการก ากับ ควบคุมดูแลโครงการ  
เป็นต้น  
 4. ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ร่วมปฏิบัติงานให้มี
ความชัดเจน 

 ส าหรับสถานการณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

ในระยะที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่มีความ
รุนแรงและวิกฤตทั้งปริมาณขยะที่ เ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ขยะทะเล  

การจัดการคุณภาพน้ าเสีย มลพิษทางอากาศและมลทัศน์ ซึ่งมีสาเหตุมา
จากการเ พ่ิมขึ้นของประชากร พฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ข้อจ ากัดในการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการมีงบประมาณที่จ ากัด ประกอบกับการไม่
ประสบความส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย ระบบบัญชาการและควบคุม
เพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ปัจจุบันจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยโดยให้ความส าคัญกับการให้ความรู้ 
สร้างจิตส านึกเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ความส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของคนและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง  
ซึ่งบทเรียนที่ได้รับจากประเทศสิงคโปร์ จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้
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เป็นกลยุทธ์และโมเดลในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองสู่ SMART 

Environment Management City ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของประเทศไทย ได้ดังนี้ (แผนภาพที่ 1)  
 1. การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ประเด็นส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จในการสร้าง
ความร่วมมือ กล่าวคือ 

  -   สร้างความสัมพันธ์ในลักษณะของพันธมิตรร่วมด าเนินงาน  
ไม่ยึดถือสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดจนเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 

  -   มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
  -   วางเป้าหมาย หาข้อตกลง และรายละเอียดการท างาน
ร่วมกัน รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดการท างานให้ชัดเจน  
  -   มีการไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 

  -   มีการเปิดกว้างทางความคิดและเปิดใจพูดคุยเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดต่าง ๆ 

  -   มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระยะยาวร่วมกัน  
  -   มีการช่วยเหลือพ่ึงพากัน  
 ส าหรับรูปแบบการสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองสู่ SMART Environment Management City 

ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ระดับดังนี้  
 1. การสร้างความร่วมมือในลักษณะแนวตั้ง หรือ จากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลางสู่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น กล่าวคือ 
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมส่วนกลาง  
กับ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด  และกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือปรึกษาหารือและก าหนดเป้าหมาย ท าความเข้าใจในแนวทางการ
ด าเนินงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานร่วมกัน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ข้อมูลการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
รับทราบสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  
ตลอดจนการพัฒนาศั กยภาพด้ านการจัดการสิ่ งแวดล้อมให้กั บ
กลุ่มเป้าหมาย  
 2. การสร้างความร่วมมือในลักษณะแนวนอน หรือ ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับเดียวกัน  กล่าวคือ  
  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับราชการ
ส่วนกลาง กล่าวคือ ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย และ หน่วยงานระดับกรมที่เกี่ยวข้องกระทรวง 
ศึกษาธิการ เพ่ือบูรณาการตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนเข้าสู่
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ปรับข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งการพัฒนา
ระบบการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ตลอดชีวิตทั้งในระบบโรงเรียน สถาบันการศึกษา การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
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  ความร่วมมือระหว่างภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน 
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ภาคธุรกิจเอกชน สถานประกอบการทุกประเภท 
ตลาด และชุมชน เพ่ือปรึกษาหารือ วางแผน ก าหนดแนวทาง และบทบาท
การขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของแต่ละภาค
ส่วนให้ชัดเจน การขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้เป็น
รูปธรรม การก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือติดตามประเมินผลการท างาน การเฝ้า
ระวังและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  (Innovation) เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารสู่สาธารณะ 
และกระตุ้นการรับรู้ เรียนรู้ สร้างจิตส านึกเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยมุ่งสื่อให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและวิถีการด ารงชีวิตประจ าวันของคนทุกคน และ
คนทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่ วมในการดูแล จัดการและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมได้ ซ่ึงนวัตกรรมที่กล่าวนี้ เป็นผลผลิตจากการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆรวมทั้งเป็น
เครื่องมือและกลไกในการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เข้ามาร่วม
ด าเนินงานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ 

 ระบบการรายงานผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ ณ เวลาจริง 
(Real-time online report) โดยแบ่งออกเป็น 2 ระบบ กล่าวคือ 
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 ระบบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากระดับท้องถิ่น/
พ้ืนที่ที่ด าเนินกิจกรรมการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยภาค
ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสู่หน่วยงานที่ส่วนกลาง  
โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลดิบที่เป็นผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และการแปรผลในเชิงวิทยาศาสตร์ ณ เวลาจริง รวมทั้งรองรับกับการ
สื่อสารสองทาง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แก้ไข
ปัญหาและจัดการกับเรื่องร้องเรียนได้ทันท่วงทีและใช้ประโยชน์ในการ
ก าหนดนโยบายและวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 ระบบแอพพลิเคชั่นสื่อสารข้อมูลสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ โดยให้
ความส าคัญกับกระบวนการแปลง ประมวลผล เรียบเรียง จัดระบบข้อมูล
ดิบที่เป็นผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Data) และการแปรผลในเชิง
วิทยาศาสตร์ ณ เวลาจริง  ให้เป็นลักษณะของสารสนเทศ (Information) 
ซึ่งเป็นข่าวสารข้อมูลที่พร้อมใช้ในการสื่อสารสู่ภาคประชาชนโดยผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นส าหรับ โมบาย (Mobile) และ แท็บเล็ต 
(Tablet) ได้ ซึ่งต้องออกแบบให้มีลักษณะน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และรองรับ
กับการสื่อสารสองทาง ซึ่งต้องผสมผสานกันระหว่างการรายงานผล
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การรับเรื่องร้องเรียน การเตือนภัยและการให้ความรู้
เรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งวิธีการดูแล อนุรักษ์และการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจได้  
 ระบบ e- learning ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
สามารถเข้าถึงและเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลาโดยผ่านช่องทาง
และสื่อดิจิตัลที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 
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เป็นต้น โดยให้ความส าคัญกับการออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้และเนื้อหา
สาระที่น่าสนใจ และง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน ตลอดจนเกี่ยวข้อง
กับวิถชีีวิตของประชาชน ทั้งนี้ สามารถบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียน
การสอนในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ได้อีกด้วย 

 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน/พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการยกระดับกิจกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่/แหล่งที่เป็นรูปธรรม (ผลผลิตที่ได้จากความ
ร่วมมือระหว่างภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ได้กล่าวถึงในข้อ 1.2.2) ให้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากวิถีชีวิตจริงและเป็น
การสื่อสารแบบสองทาง ส าหรับใช้ประโยชน์เป็นการศึกษานอกห้องเรียน
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน
ในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน
ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย โดยผู้เข้า
มาเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกตุวิถีชีวิต/วิถีชุมชน /พฤติกรรมของ
ผู้ที่อยู่ในแหล่ง/พ้ืนที่ต้นแบบนั้น ๆ และหรือการถ่ายทอดความรู้ โดย
ประชาชนในแหล่ง/พ้ืนที่ต้นแบบนั้น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถน าเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่/แหล่งที่เป็นรูปธรรม
มาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แอพพลิเคชั่นและระบบ e-learning  
ที่พัฒนาขึ้นได้ด้วย   
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การเรยีนรู้จากประเทศสิงคโปร์สูก่ารพัฒนางาน 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

ภัทราภรณ์ ทวีวงศ์ 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

 การอบรมในกรอบหลักสูตรทักษะทางดิจิทัล (Digital Literacy) 

การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) หรือการประสานการท างาน
ร่วมกัน (Collaboration) เพ่ือการท างานในระบบราชการ 4.0 ที่ Nanyang 

Technological University ประเทศสิ งคโปร์  ระหว่างวันที่  4 - 15 
มิถุนายน 2561 ประกอบด้วยการสัมมนาและการศึกษาดูงานในเรื่องที่
ประเทศสิงคโปร์มีความเป็นเลิศ ได้แก่  
 การวางผังเมือง 
 ประเทศสิงคโปร์เคยเผชิญปัญหาเช่นเดียวกับประเทศไทยในปัจจุบัน 
เช่น เมืองเติบโตเร็วเกิน อัตราการว่างงานสูง การขาดแคลนที่อยู่อาศัย 
โครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่พัฒนา มลภาวะเป็นพิษ และอุทกภัย แต่รัฐบาล
สิงคโปร์สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาเพียง 5 ทศวรรษ 
ความส าเร็จนี้เป็นผลมาจากนโยบายการบริหารจัดการเมืองที่สร้างสรรค์  
มีการวางแผนในระยะยาว การประสานการท างานร่วมกัน และการบริหาร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวางผังเมืองของ
ประเทศสิ งคโปร์มีชื่ อ เรียกว่ า  Urban Redevelopment Authority 
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(URA) มีอ านาจครอบคลุมการวางแผนการใช้ที่ดิน การควบคุมการพัฒนา
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การออกแบบเมือง การอนุรักษ์โบราณสถาน  
การขายที่ดิน และการจัดการพ้ืนที่จอดรถ ข้อดีของการให้อ านาจ URA ใน
การวางผังเมืองและควบคุมการพัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดใน
สิงคโปร์ ท าให้แน่ใจได้ว่าแนวทางการพัฒนาที่เสนอมานั้นสอดคล้องกับผัง
เมืองที่ระบุไว้ในแผนหลัก ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่การวางผังเมืองเป็น
หน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง แต่การขออนุญาตปลูกสร้างและ 

การควบคุมการก่อสร้างเป็นหน้าที่ของเทศบาล  
 การเคหะ  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเคหะของรัฐ คือ Housing and 

Development Board (HDB) หน่วยงานนี้มีหน้าที่ปลูกสร้างอาคารพัก
อาศัย และพัฒนาแต่ละเขตเมืองให้พลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในแต่ละ
เขตเมืองจะต้องมีโรงเรียน ซุปเปอร์มาร์เก็ต คลินิก ศูนย์อาหาร สถานที่
ออกก าลังกายและสันทนาการ รัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายให้พลเรือน
สิงคโปร์ทุกคนมีบ้านของตัวเอง จึงให้สิทธิพลเมืองสิงคโปร์สามารถซื้อห้อง
ชุดของการเคหะซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินส่วนหนึ่งจากรัฐบาลได้ภายใต้
เงื่อนไขที่ก าหนด 

 การคมนาคม 

 รัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายให้สิงคโปร์เป็นประเทศปลอดรถยนต์
ส่วนตัวเพ่ือลดปัญหารถติดและมลพิษทางอากาศ รัฐบาลจึงพยายามที่จะ
ให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น ในทุกเขตเมืองจะมี
ศูนย์กลางเชื่อมต่อการขนส่งสาธารณะอยู่ ใจกลาง ล้อมรอบด้วย
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ห้างสรรพสินค้าและอาคารที่ พักอาศัย เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้
ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปจับจ่ายซื้อของไกล มีความสะดวกในการ
เดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง รถไฟใต้ดิน หรือรถไฟฟ้าที่มีความ
เชื่อมต่อกัน และก าหนดค่าโดยสารรถสาธารณะโดยค านวณจากระยะทาง
ในอัตราที่ถูกมาก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคล
ไว้สูงมาก 

 การเป็นประเทศอัจฉริยะ (Smart Nation) 

 รัฐบาลสิงคโปร์พยายามที่จะสร้างประเทศให้เป็น Smart Nation 

โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการให้บริการของหน่วยงานใน
ภาครัฐ และสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือให้ชาวสิงคโปร์ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ระบบ Electronic Road Pricing (ERP) ซึ่งเป็น
ระบบเก็บเงินค่าผ่านทางอัตโนมัติโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องชะลอรถเพ่ือช าระค่า
ผ่านทาง และสามารถใช้ค านวนความหนาแน่นของการจราจรเพ่ือการ
บริหารจัดการการใช้เส้นทางบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
แอพพลิเคชัน MyTransport ซึ่งเป็นบริการค้นหาเส้นทาง รถโดยสาร
สาธารณะที่ช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าจะเดินทางไปยังจุดหมายที่ต้องการได้
อย่างไรให้รวดเร็วและได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงจุดหมาย และแอพ
พลิเคชัน SG Cares ส าหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ กล่าวคือ เมื่อ
พบผู้ป่วยโรคหัวใจ คนรอบข้างสามารถกดแอพพลิเคชันดังกล่าวเพ่ือเรียก
รถพยาบาล ซึ่งจะมาทันทีภายใน 10 นาที และท าการปั๊มหัวใจ (CPR)  

ตามการสาธิตที่อยู่ในแอพพลิเคชัน หลังจากที่มีการน าแอพพลิเคชันนี้ออกใช้ 
สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจได้เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 30  
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 การบริหารจัดการน้ า 
 ประเทศสิงคโปร์มีความหนาแน่นของประชากรสูง มีแหล่งน้ าจืด
น้อยมาก และไม่มีพ้ืนที่สร้างแหล่งเก็บน้ ามากนักเนื่องจากประเทศมีขนาด
เล็ก เคยเผชิญกับความแห้งแล้ง น้ าท่วม และน้ าเป็นมลพิษมาแล้วตั้งแต่
ก่อตั้งประเทศ แต่ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้น าประเทศและด้วยการ
ลงทุนศึกษาวิจัยเรื่องระบบน้ าอย่างจริงจังโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
ชาญฉลาด วันนี้ประเทศสิงคโปร์ได้กลายเป็นประเทศตัวอย่างของโลกที่มี
ความสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าของเมืองได้อย่างยอดเยี่ยมและมีระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าได้อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ 
และมีความยั่งยืน นอกจากการจัดหาน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนแล้ว รัฐบาลยังมีมาตรการการอนุรักษ์น้ า เช่น เครื่องมือฉลาก
ประหยัดน้ าที่ติดก ากับเครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในครัวเรือน ค่าบริการ
ส่วนเพ่ิมของการใช้น้ าและภาษีอนุรักษ์น้ าเพ่ือบวกรวมเข้ากับค่าน้ า และ
การยกเว้นภาษีให้กับภาคธุรกิจที่ใช้น้ าจาก NEWater เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
หันมาใช้น้ ารีไซเคิลมากข้ึน 

 ความสามารถในการผลิต ดึงดูด และรักษาทรัพยากรบุคคล 

 ประเทศสิงคโปร์มีจ านวนประชากรแรงงานไม่มากนัก มีอัตรา 

การเกิดที่ลดลง และมีพลเมืองที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศอีกเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลกระทบต่อการไหลออกของแรงงานชาวสิงคโปร์ในระยะยาวจึงท าให้
เกิดการขาดแคลนแรงงาน รัฐบาลสิงคโปร์จึงมีความจ าเป็นในการก าหนด
นโยบายน าเข้าแรงงานต่างชาติที่มีความสามารถสูง โดยเสนอเงินเดือน 
สวัสดิการ ที่พักอาศัยที่ดึงดูดใจเพ่ือที่จะเป็นศูนย์กลางคนเก่งในเอเชีย 
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รัฐบาลให้ความส าคัญกับการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี ตลอดจนการเพ่ิมทักษะความสามารถของคนในประเทศด้วย
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเทศสิงคโปร์จึงเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดที่
รัฐบาลมีการจัดการคนเก่งและมีวิธีลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว
ส่งผลให้สามารถรักษาระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน
อันดับต้น ๆ ของโลกได้ 
 การต่อต้านการทุจริต 

 ประเทศสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการทุจริต
น้อยที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก องค์ประกอบส าคัญในการต่อต้านทุจริต
ของประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย 4 เสาหลัก ได้แก่ กฎหมายที่มี
บทลงโทษรุนแรง การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการ
ยุติธรรมที่ซื่อตรงและเชื่อถือได้ และการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล  
 ส านักงานสืบสวนสอบสวนการทุจริต (Corrupt Practice Investigation 

Bureau – CPIB) เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
มีอิสระในการตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึ่งต่างจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยที่มีอ านาจใน
การด าเนินคดีการทุจริตระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือระหว่างรัฐกับเอกชน
เท่านั้น เพราะกฎหมายไทยได้บัญญัติเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นระหว่าง
เอกชนกับเอกชน ซี่งเป็นจุดอ่อนที่ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุจริตให้
หมดไปจากสังคมไทยได ้

 รัฐบาลสิงคโปร์จัดตั้งระบบประกันความโปร่งใสทางการเงิน  
โดยก าหนดว่าทุกปีข้าราชการต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินของตนรวมทั้งของคู่
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สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยืนยันว่าไม่มีปัญหาทางการเงินใด ๆ 
ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีพฤติกรรมร่ ารวยที่ผิดปกติ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็อาจ
ถูกเรียกไปชี้แจงถึงวิธีการที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาได้ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่มี
หุ้นส่วนในบริษัทเอกชน บุคคลนั้นก็อาจถูกร้องขอให้สละความเป็นเจ้าของ
ได้เพ่ือป้องกันการขัดกันซึ่งผลประโยชน์    
 ปัจจัยสู่ความเป็นเลิศของประเทศสิงคโปร์ 
 จากการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้เขียน
เห็นได้ชัดเจนว่ารัฐบาลสิงคโปร์มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล มีการวางแผนระยะ
ยาวและต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ค านวณความคุ้มค่าของเงิน
ลงทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับตามหลักเศรษฐศาสตร์เสมอ ก่อนเริ่ม
ด าเนินโครงการทุกโครงการของรัฐบาลจะมีการรวบรวมข้อมูล ส ารวจ
ความต้องการของประชาชน และเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big 

data) เพ่ือการวิเคราะห์ ก าหนดนโยบายและสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ 
ให้สนองตอบความต้องการของประชาชน รัฐบาลมีการบูรณาการการ
ท างานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนภายใต้
แนวคิดท่ีเรียกว่า OneService การประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน
ท าได้ดีมาก เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเข้าถึงประชาชนในแต่ละชุมชนได้
อย่างแท้จริง ประชาชนให้ความร่วมมือเนื่องจากมีความไว้ใจและมั่นใจว่า
โครงการของรัฐบาลจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
เช่น การวางผังเมือง การรณรงค์การไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัว และการจัดสรร
บ้านของการเคหะ เป็นต้น 

 

89 



 แนวทางเพื่อการพัฒนาการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งขึ้นโดยมุ่งหวังให้เป็นองค์กรสหวิชาชีพ 
เนื่องจากมีคดีในความรับผิดชอบภายใต้พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ในสาขานั้น ๆ ไปท าการ
สืบสวนสอบสวนในคดีต่าง ๆ เพ่ือที่จะประสบความส าเร็จในการผลิต 
ดึงดูด และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพได้เช่นเดียวกับประเทศ
สิงคโปร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีระบบการคัดสรรบุคลากรเข้าท างานที่
มีประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑ์ประเมินผลการท างานที่ใช้ได้จริง มีการ
วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากรอย่างชัดเจน 
และมีการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน องค์กรที่ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีจะสามารถ
ดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้ในองค์กรได้อย่างยั่งยืน ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของ
องค์กรและส่งผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  
 ควรให้ข้าราชการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและธุรกิจของตนรวมทั้งของคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและการขัดกันซึ่งผลประโยชน์  
 ควรจัดให้มีและใช้ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนของประชาชนร่วมกัน
ระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการประสานการท างานร่วมกัน 
แก้ไขปัญหาการท างานทับซ้อนกัน และเพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบจากหมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ร้องได้ว่าผู้ร้องได้ท าการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปที่
หน่วยงานใดบ้าง สามารถตรวจสอบได้ว่าเรื่องร้องเรียนนั้นอยู่ในขั้นตอน
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การด าเนินการใด และสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน
เรื่องนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีการก าหนดขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลและชั้น
ความลับ 

 ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไว้ประจ าศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือที่จะสามารถให้ค าปรึกษาหรือตอบค าถาม
ชาวต่างชาติที่ประสงค์ที่จะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์หรือสอบถามความคืบหน้า
ในการด าเนินการกับเรื่องร้องทุกข์ของตนได้ทันที และสามารถกลั่นกรอง
เรื่องร้องเรียนที่ส่งเข้ามาทางเว็บไซต์หรืออีเมล์ได้ 
 ควรประสานงานกับหน่วยงานที่ร่วมแบ่งปันฐานข้อมูลในระบบ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (DW) ให้
สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลของหน่วยงานได้ 24 ชั่วโมง เพราะที่ผ่านมา มี
ปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลของบางหน่วยงานนอกเวลาราชการ
ได้ และควรดึงหน่วยงานอื่น ๆ มาเข้าร่วมแบ่งปันฐานข้อมูลด้วย  

 ควรพัฒนาแอพพลิเคชันที่ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic 

Information System - GIS) และ Google Lens (ซึ่งท างานด้วยเทคโนโลยี  
AI และการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้าน เพียงแค่ส่องระบบจะวิเคราะห์ภาพที่
พบเห็นและรายงานเป็นข้อมูลออกมา) ในการบริการประชาชนและกระตุ้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เช่น แอพพลิเคชันการเฝ้าระวัง
อาชญากรรมในชุมชน หรือแอพพลิเคชั่นที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการ
ครอบครองที่ดินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีกล้อง Google Lens เพ่ือให้
ปรากฎข้อมูลเอกสารสิทธิ เป็นต้น 
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 บทสรุป 

 ประเทศสิงคโปร์เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการสร้างทักษะทางดิจิทัล
ให้กับประชาชน การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการประสานการท างาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ผู้เขียนเห็นว่าหลักสูตรนี้มี
ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการวางแผน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกฎหมายของประเทศ ซึ่งต้องมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีการวางแผนในระยะยาวและต่อเนื่อง และต้องมีความเข้าใจ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  
ซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีความพร้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระบบอินเทอร์เน็ตและไวไฟ การวางแผนต้องมีความสอดรับกันทุก
ภาคส่วน ไม่ใช่ว่ารัฐบาลสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการให้บริการประชาชน แต่ประชาชนน านวัตกรรมนั้นไปใช้
ไม่เป็น ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาให้ประชาชนมีทักษะทางดิจิทัล มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่ ไม่มีวันหยุด และต้องมีทักษะการวิ เคราะห์และรู้จักใช้
ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ ที่จะมมีากมายและเข้าถึงได้อย่างง่ายดายด้วย 
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ข้อเสนอการพัฒนาและปรับปรุงงาน 

เรื่อง Smart DOPA แอปพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ 

 

เมธเมธา  พัคค์สุนทร 
เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 

กรมการปกครอง 
 

 บทน าด้านงานบริการ 

 ภารกิจด้านการให้บริการประชาชนถือเป็นอีกภารกิจหลักของ
กรมการปกครอง นอกจากการทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชนแล้ว ยังมีกฎหมายอีกเป็นจ านวนมากที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กรมการปกครองซึ่งเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น โรงแรม 
สถานบริการ อาวุธปืน โรงรับจ าน า การขายทอดตลาดและค้าของเก่า 
ตลอดจนนโยบายรัฐบาลและสนับสนุนการท างานของ 20 กระทรวง โดยมี 
ที่ท าการปกครองจังหวัด และที่ท าการปกครองอ าเภอเป็นกลไกส าคัญ 

ในการขับเคลื่อนงานบริการในพ้ืนที่ ซึ่งที่ผ่านมากรมการปกครองได้มี
นโยบายการพัฒนางานบริการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนา
กระบวนการให้บริการ เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และจะต้องเดินหน้าพัฒนางานบริการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมการปกครองให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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 ลักษณะเทคโนโลยีปัจจุบัน 

 เทคโนโลยีหรือสื่อสารสนเทศที่กรมการปกครองจัดให้มีขึ้นถือได้ว่า 

มีความทันสมัย เพียงพอแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการวิเคราะห์
ข้อมูลของผู้บริหาร แต่ทว่ายังมิได้มุ่งเน้นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการหรือประชาชนเท่าที่ควร ผู้ใช้บริการยังคงต้องมาหานายทะเบียน 

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ อ าเภอและจังหวัด เพ่ือยื่นเอกสารด าเนินการ
ตามข้ันตอนเช่นเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างระบบส าคัญดังนี้ 
 e-DOPA License  
 ระบบออนไลน์ เกี่ ยวกับงานอนุญา ตของกรมการปกครอง  
ซึ่งประชาชนหรือผู้ประกอบการต้องได้รับอนุญาตก่อนด าเนินการ เช่น  
งานทะเบียนอาวุธปืน งานการพนัน งานโรงแรม งานขายทอดตลาดและค้า
ของเก่า งานโรงรับจ าน า งานสมาคม มูลนิธิ งานเรี่ยไร งานสถานบริการ 
ระบบงานโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง  ระบบค าสั่ งมี ในระบบ
ประกอบด้ วยการจั ดท า  ปรั บปรุ ง  ซ่ อม  บั นทึ ก  จ าหน่ าย  และ 

เพิกถอน 

 E-Border Pass 

 ระบบหนังสือผ่านแดนอ านวยความสะดวกด้านการสัญจรข้ามแดน
โดยการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดนให้แก่ประชาชนไทยที่เดินทาง  
เข้าออกบริเวณพ้ืนที่ชายแดนตามความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดน
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา 
และมาเลเซีย โดยเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์และ
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ฐานข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชนของส านักบริหารการทะเบียน 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

 Linkage Center 

 การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลประชาชนที่จัดเก็บระหว่างหน่วยงานให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลร่วมกัน สนับสนุนการให้บริการประชาชน และ
ก าหนดยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายๆ มิติ โดยให้ 
ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราช การ  (Population Information 

Linkage Center) และท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล (Gate Way) ตามที่
ส่วนราชการร้องขอ 
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 จากที่ยกตัวอย่างระบบออนไลน์ข้างต้น จะเห็นว่าเป็นระบบที่สร้าง
ขึ้นมาเพ่ือผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ เพ่ือให้ในการวางแผนและประมวลผล
ข้อมูลเป็นหลัก 

 ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรม 

 ความรู้และประสบการณ์ที่ต้องการน ามาประยุกต์ใช้กับกรมการ
ปกครอง คือ Smart Nation ในส่วนของ Smart Government ตามแบบ
สิงคโปร์ซึ่งการบริการภาครัฐจะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่เข้าถึงได้ง่าย สอดคล้องกับบริบท
และพฤติกรรมของประชาชนในปัจจุบัน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และมีหลักการส าคัญ ได้แก่ 

 1. Simple บริการต้องใช้งานง่าย เข้าใจได้ง่าย 

 2. Seamless บริการภาครัฐต้องเชื่อมโยงถึงกันแม้ต่างหน่วยงาน 

 3. Efficient บริการต้องมีคุณภาพ ใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
 4. Personalized บริการต้องตอบสนองความต้องการได้ทุกกลุ่ม 
และขอข้อมูลจากประชาชนให้น้อยครั้งท่ีสุด 

 5. Accessible บริการต้องมีช่องทางการเข้าถึงหลายทาง 
 6. Anticipatory บริการต้องสอดคล้องตามวิถีการใช้ชีวิตของ
ประชาชน และต้องจัดเตรียมให้พร้อมและตรงเวลา สามารถคาดการณ์ได้ 
 ตัวอย่างการบริการภาครัฐของสิงคโปร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น Application Find-My - Way, Bus Arrival Time, Snap & 

Send, Journey Planner, PUB CCTV, MRT/LRT เป็นต้น  
ซึ่ง Application ทั้งหมดนี้ได้จัดท าขึ้นโดยให้ความส าคัญในการอ านวย
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ความสะดวกกับผู้ใช้บริการของรัฐเป็นส าคัญ ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
รับรู้สถานะของบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว  รวมถึงสามารถ 

วางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างเหมาะสม ประหยัดเวลา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน เช่น วางแผนการเดินทาง การแจ้งเบาะแสให้รัฐ เป็นต้น  
 บทสรุปการประยุกต์ใช้ 
 การน าหลักการ Smart Government ของสิงคโปร์ 6 ข้อ มาปรับ
ใช้กับการให้บริการตามภารกิจของกรมการปกครองจะท าให้ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการเพ่ิมขึ้น โดยน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้าง 
Smart DOPA เป็น Application ส าหรับมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวก
ฝั่งประชาชนผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเรียกดูข้อมูล
สถานะของงานบริการที่ต้องการติดต่อและด าเนินการขั้นตอนการขอ
อนุญาตหรืออ่ืน ๆ ทางระบบออนไลน์ได้ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เทคโนโลยีใน
ปัจจุบันแล้วสามารถท าได้ อีกทั้งกรมการปกครองก็ได้พัฒนาฐานข้อมูลงาน
ในภารกิจได้สมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้ว กระบวนงานขั้นพ้ืนฐานที่ควรมี 
ใน Application นี้ คือ 

 1. ระบบ Single Menu เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการ
ทุกอย่างของกรมการปกครองได้จากแหล่งเดียว 

 2. การยื่นเอกสารขออนุญาตออนไลน์ สถานประกอบการหลาย
อย่างมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การยื่นเอกสารเพ่ือขอต่อใบอนุญาต
ออนไลน์พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีน่าจะเพียงพอต่อการ
พิจารณาในชั้นต้น 
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 3. แจ้งก าหนดเวลาบริการหรือการนัดหมายเจ้าหน้าที่ ควรมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการและห้วง
เวลาได้อย่างชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนสามารถวางแผนในการขอรับบริการ
ในช่วงที่สะดวก หากต้องการพบเจ้าหน้าที่ก็สามารถนัดเวลาเพ่ือขอ
ค าแนะน าออนไลน์หรือติดต่อขอพบที่ส านักงานได้ 
 4. การแจ้งข้อมูลผ่าน Application นอกจากงานด้านการบริการ
แล้ว กรมการปกครองยังมีภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ หากสามารถเปิดช่องทางให้ประชาชนช่วยแจ้ง
เบาะแสข้อมูลคนหรือสิ่งของต้องสงสัย จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่าง
มาก สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิมเครือข่ายเฝ้าระวังในคราว
เดียวกัน 

 5. ระบบการแจ้งเตือน ให้มีการแจ้งเตือนทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่และ
ผู้ ใช้บริการ เ พ่ือให้ด า เนินการในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง เช่น แจ้ง เตือน
ผู้ประกอบการเมื่อใบอนุญาตใกล้หมดอายุ หรือแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ว่ามี
สถานที่ใดต้องได้รับการตรวจสอบตามก าหนดระยะเวลา เพ่ือก าหนดกลุ่ม
และพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ใกล้เคียง หรืออยู่ในบริเวณเดียวกัน 
เพ่ือให้ใช้เวลาในการตรวจสอบให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
 หากสามารถสร้าง Application ตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ จะเป็น
การเปลี่ยนโฉมงานบริการของกรมการปกครองใหม่อย่างไม่เคยมีมาก่อน 
เป็นประโยชน์แก่ราชการและประชาชน จากเดิมที่มุ่งเน้นอ านวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่เปลี่ยนมาเป็นการอ านวยความสะดวกผู้รับบริการ ซึ่ง
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เห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงเมื่อพิจารณาจากบุคลากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่ 
และมิได้เป็นการยกเลิกระบบปฏิบัติการที่มีอยู่เดิม 
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การพัฒนาการด าเนินงานด้านนโยบายของ 
ส านักงานประกันสังคมในยุค 4.0 

 

วรัตม์สุดา ศรทัตต์ 
ส านักงานประกันสังคม  

 

 บทน า สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา  
 สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สังคมผู้สูงอายุ และวิกฤตต่าง ๆ เป็นต้น ได้ก่อให้เกิดความ
ท้าทายต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตของประชาชน ส่งผลกระทบ
ต่อทุกภาคส่วนและการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งส านักงานประกันสังคม
เป็นหน่วยงานรัฐที่มุ่งสร้างหลักประกันการด ารงชีวิตที่มั่นคงให้กับแรงงาน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานทั้งที่ท างานอยู่
ในระบบและนอกระบบบนพ้ืนฐานของการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข อย่างไรก็
ตาม ส านักงานประกันสังคมไม่ ได้ เกี่ยวข้องหรือให้บริการเฉพาะ
ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับผู้
มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ เช่น นายจ้าง ภาคประชาสังคม หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการให้บริการกับส านักงานประกันสังคม  
เครือข่ายแรงงานกลุ่มต่าง ๆ องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น จากความท้าทายที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่าง ๆ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้อง
ปรับตัวและปฏิรูปการด าเนินงานทั้งในเชิงบริหารจัดการและเชิงปฏิบัติ
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ที่มีส่วน
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เกี่ยวข้องทุกกลุ่มและท าให้เชื่อมั่นได้ว่าทุกกลุ่มจะได้รับบริการที่สะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจ ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถ
รับมือกับสถานการณ์ท้าทายต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่าง
ทันท่วงที โจทย์ส าคัญ คือ ท าอย่างไรหน่วยงานจึงสามารถออกแบบนโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การปฏิบัติ ได้จริ งโดยสอดคล้องกับ 

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้ร่วมให้บริการทุกกลุ่ม รวมถึงสอดคล้อง
กับนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐบาล แผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับ
กระทรวง และค ามั่นระหว่างประเทศของไทย ขณะเดียวกันต้องสามารถ
รองรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งปัจจุบันยุทธศาสตร์ส านักงาน
ประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ก าลังจะสิ้นสุดลง การจัดท า
ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนา
องค์กรและบริการสาธารณะชนต่อไปจึงเป็นความท้าทายของผู้ออกแบบ
นโยบายที่ต้องวิเคราะห์และจัดท าแผนให้สามารถน ามาสู่การปฏิบัติได้ อย่างไร
ก็ตาม แผนงานไม่ได้เกิดขึ้นจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่ง มมุมองและความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งส าคัญ
ที่ทุกคนต้องเข้าใจเพ่ือให้สามารถด าเนินงานร่วมกันได้แบบบูรณาการอย่าง
แท้จริง  
 ประเด็นความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมที่จะ
น ามาใช้แก้ไขปัญหา  
 ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผู้น าและรัฐบาลของสิงคโปร์ทุกรุ่นนอกจากจะ
มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้ว ยังมีความมุ่งมั่นทางการเมืองและได้ให้ค ามั่น 

อย่างจริงจังในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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และมีชีวิตรอดจากสภาพแวดล้อมอันจ ากัดทั้งทรัพยากร ธรรมชาติและ
ทรัพยากรมนุษย์ สิงคโปร์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและรับมือกับความ
ท้าทายต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา อาทิ การเติบโตของสังคมเมือง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่และทรัพยากรน้ า เป็นต้น 
จากความมุ่งมั่นในระดับผู้น าจึงส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐได้รับการ
สนับสนุนให้ด าเนินงานอย่างเต็มที่เพ่ือจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ  
จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมพบว่ามีแนวคิดและประเด็น
ส าคัญหลายประการที่สิงคโปร์ใช้เป็นหลักในพัฒนาประเทศ ซึ่งอาจน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคมได้ ดังนี้  
 มุมมองแบบองค์รวม และท างานเชิงบูรณาการ จากข้อจ ากัดและ
ความท้าทายต่าง ๆ ที่สิงคโปร์เผชิญ รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการ
ออกแบบนโยบายและการวางแผนที่มีความชัดเจน และเป็นระบบ สิงคโปร์
ใช้แนวคิดและมุมมองแบบองค์รวม (holistic view) ในการวางแผนโดยจะ
เชื่อมโยงและค านึงถึงผลกระทบของสิ่งที่จะพัฒนากับทุกด้าน ซึ่งหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะวางแผนและด าเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ 
โดยมีเป้าหมายและมุ่งพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน (Whole – of – 

government – approach) ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนและ
ทุกกลุ่มเช่น จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งเชิงบูรณาการ
แบบไร้รอยต่อของสถานีขนส่ง Bukit Panjang พบว่าหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ด าเนินงานร่วมกัน รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
โดยค านึงถึงการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกคน สถานีดังกล่าวเป็น

102 



 

ศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าใต้ดิน รถบัส และโมโนเรล โดยบริเวณ
ดังกล่าวจะมีตึกเชื่อมระหว่างทุกระบบขนส่ง ท าให้ผู้โดยสารที่ต้องใช้ระบบ
ขนส่งหลายประเภทในการเดินทาง เช่น รถบัสต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น ไม่
ต้องออกไปข้างนอกสถานี ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ให้โอกาสภาคเอกชน
มาลงทุนในบริเวณดังกล่าวเพ่ือให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในการจับจ่าย
ใช้สอยของประชาชน ซึ่งจะเห็นว่าทุกฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น
ภาคเอกชนที่ได้ก าไรจากการค้าการลงทุน ประชาชนมีความสะดวกและ
ความพึงพอใจ ส่วนเงินที่ประชาชนใช้จ่ายและที่ได้จากภาคเอกชน รัฐบาลก็
น ามาพัฒนาประเทศต่อ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทั้ง
ประชาชนและภาคเอกชนอย่างชัดเจน โดยมีการสนับสนุนให้ประชาชนให้
ข้อมูลต่อการด าเนินงานของรัฐบาล หรือช่วยออกแบบ เสนอความคิดเห็น
และนวัตกรรมในการพัฒนาการด าเนินงาน ซึ่งรัฐบาลจะให้สิ่งจูงใจแก่
ผู้สนับสนุนข้อมูลด้วย ขณะเดียวกันข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจะถูกน าไป
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 แผนงานชัดเจน เป็นระบบ และยั่งยืน สิงคโปร์มีการวางแผนระยะ
ยาวอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาเมืองซึ่งเป็นหน้าที่ของ Urban redevelopment 

Authority (URA) โดยหน่วยงานรัฐและเอกชนต้องด าเนินงานตามแผนที่ 
URA ก าหนด ซึ่งแผนการพัฒนาเมือง ประกอบด้วย แผนระยะยาว 
(Concept Plan) มีระยะเวลา 40 - 50 ปี เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศเพ่ือให้มั่นใจว่าจะมีพ้ืนที่รองรับประชากรและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างเพียงพอในอนาคตพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
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ยั่งยืน แผนระยะกลาง (Master Plan) มีระยะเวลา 10 – 20 ปี ซึ่งม ี

การก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ เป็นรายละเอียด โดยการด าเนินงาน 

ในรายละเอียดทั้งโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตาม Master 

Plan และแผนทั้งหมดจะมีการทบทวนตามก าหนดเวลาที่ชัดเจน ทั้งนี้  
รัฐยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในบางกระบวนการด้วย ประเด็น
ส าคัญคือ แผนงานในระดับต่าง ๆ จะไม่เปลี่ยนแปลงตามการเมืองและผู้น า
ทั้งในระดับประเทศและในระดับหน่วยงาน นอกจากนี้ การท าแผนงานจะ
เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงการ
พัฒนาแบบยั่งยืน มุ่งเน้นการน าทรัพยากรต่าง ๆ กลับมาใช้ใหม่ การปรับ
พฤติกรรมคนให้มีความคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงนวัตกรรมและยั่งยืน 

 คิดแบบ “Smart” สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้าง 
Smart Nation โดยจะพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชน 

ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม “Smart” จึงอยู่ในทุกระดับของการ
พัฒนา โดยเริ่มจาก Smart Community สู่ Smart City และ Smart 

Nation ส าหรับ Smart Community ประกอบด้วย 1) Smart Business 

โดยภาคเอกชนจะมีความรวดเร็วต่อการปรับตัวต่อการใช้เทคโนโลยีอยู่แล้ว 
จะเห็นว่าอ านาจของเทคโนโลยีท าให้ทุกอย่างไร้รอยต่อเพียงแค่สัมผัส
หน้าจอทุกคนก็จะสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่
บริษัทที่เป็นสิ่งก่อสร้างจริง อาจไม่จ าเป็นต้องมีเลยก็ได้ ท าให้ต้นทุนการ
ด าเนินงานของภาคธุรกิจถูกลง สามารถให้บริการได้รวดเร็วและพัฒนาให้ดี
ขึ้นได้ โดยได้รับผลก าไรสูง ซึ่งเมื่อทุกอย่างในชีวิตประจ าวันเป็นระบบ
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ดิจิทัล ภาครัฐและประชาชนก็ต้องปรับตัวไปพร้อมกัน 2) Smart 

Government ภาครัฐจะด าเนินงานเพ่ือให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้ รวมถึงใช้เทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาของการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ประเด็นส าคัญคือ
มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและพัฒนาบริการดิจิทัลจากประสบการณ์
ของคนเป็นหลัก ไม่ได้แค่มุ่งตอบสนองการใช้งานให้เข้าถึงง่ายและรวดเร็ว
เพียงอย่างเดียว การพัฒนา Application บนมือถือของหน่วยงานภาครัฐจึง
เน้นปัญหาที่คนต้องเผชิญในชีวิตจริง ที่น่าสนใจคือการท าให้คนเต็มใจ
สนับสนุนการด าเนินงานของรัฐหรือมาใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่รัฐได้พัฒนาขึ้น ซึ่งได้มีการใช้ทฤษฎี Nudging ในการแก้ปัญหา เพ่ือให้
คนรู้สึกว่าไม่ถูกบังคับให้ท า เป็นการใช้จิตวิทยามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของประชาชน เช่น การเปลี่ยนข้อความในการขอความร่วมมือในการช าระ
ภาษีจากบทลงโทษที่จะได้รับหากหลีกเลี่ยง เป็นค าขอบคุณและประโยชน์
ที่ผู้เสียภาษีจะได้รับ เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐอาจไม่จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหา
ทุกอย่าง สิงคโปร์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบนวัตกรรมและ
ร่วมแก้ไขปัญหาผ่านเครือข่ายอาสาสมัคร และท าให้ทุกคนรู้สึกว่ามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและเกิดประโยชน์ที่กลับคืนสู่ชุมชน 3) Smart Citizen 

รัฐสนับสนุนให้คนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตและค านึงถึงความต้องการที่แตกต่าง
กันของคน จึ ง เน้น เข้ าถึ งประชาชนระดับรากหญ้าและสนับสนุน 

การพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของคนทุกกลุ่มตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ  
เพ่ือเตรียมอนาคตส าหรับคนรุ่นหลัง โดยจะไม่ทิ้งกลุ่มคนส่วนน้อยที่ใช้
เทคโนโลยีไม่เป็น เช่น มีศูนย์การเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุในการใช้ดิจิทัล  
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ซึ่งผู้ที่สอนมีการใช้อาสาสมัครหรือผู้ที่จบหลักสูตรแล้วมาสอน เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายจิตอาสาผ่าน Application ซึ่งประชาชนจะเกิด
ความรู้สึกว่ามีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมและผู้คน รวมถึงยังเป็นการ
สร้างความเอ้ืออาทรระหว่างกัน ในขณะที่โลกก าลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
ปัจจุบัน สิงคโปร์ได้เปลี่ยนแนวคิดจากการให้ความรู้ด้านดิจิทัลมาเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการใช้ดิจิทัลตามพัฒนาแผนแม่บทส าหรับการ
ด าเนินงานดังกล่าว สิ่งส าคัญคือ “Think big, start small, act fast” 

หรือ คิดให้ใหญ่ขณะเดียวกันต้องคิดให้ลึกและรอบด้าน เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ 
เพ่ือเปลี่ยนแปลง แต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างรวดเร็ว  และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  
 การวิเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนางาน  
 ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากสิงคโปร์สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของหน่วยงานในประเด็นด้านการออกแบบ
และจัดท านโยบาย ดังนี้   
 การทบทวนวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  ซึ่งถือเป็นกรอบในการ
พัฒนาการด าเนินงานในระยะยาว รวมทั้งจะส่งผลต่อการออกแบบวิธีการ
บรรลุเป้าหมาย จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นเชิงรุกมากขึ้น มีการริ เริ่มโครงการใหม่  ๆ อาทิ  
การปรับแก้กฎหมายเพื่อขยายสิทธิประโยชน์ ขยายกลุ่มเป้าหมายในการให้
ความคุ้มครอง และมุ่งเน้นการสร้างดิจิทัลเทคโนโลยีในการบริการมากขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ แผนงานระดับชาติและระดับกระทรวง อย่างไร
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ก็ตาม หากจะพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ อย่างแท้จริง จ าเป็นต้องก าหนดกรอบให้ชัดเจนและมองถึงผลลัพธ์ที่
หน่วยงานต้องการบรรลุเป้าหมายในระยะยาวมากกว่า 5 ปี การก าหนด
วิสัยทัศน์ส าหรับยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคมในรอบถัดไป ควรมอง
และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ไปอย่างน้อย 10 ปี - 
20 ปี และควรน าประเด็นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผนวกรวมใน
วิสัยทัศน์ เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการด าเนินงานทุกกระบวนการ
ทั้งในระดับบุคลากร การบริหารองค์กร และการให้บริการ  
 มองข้อจ ากัดและความเสี่ยงเป็นโอกาส ปัจจุบันหน่วยงานก าลังเผชิญ
กับการใช้เทคโนโลยีในการบริการ ซึ่งผลอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง และจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว พร้อมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เช่น ผู้รับบริการ 

ไม่ใช้ระบบออนไลน์ของหน่วยงาน ซึ่งหากดูใน feedback ของผู้ดาวน์
โหลด Application ของหน่วยงาน ก็จะพบข้อร้องเรียนจ านวนมาก ดังนั้น
หน่วยงานจ าเป็นต้องน าข้อมูลกลับมาวิเคราะห์และพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
หรือกลุ่มผู้ประกันตนบางกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็น หน่วยงานก็ต้องมีแผน
ที่ท าให้กลุ่มดังกล่าวใช้ให้เป็น ซึ่งหากแผนที่วางไว้ไม่ส าเร็จ ก็ต้องกลับมา
วิเคราะห์และพัฒนามาตรการอ่ืนต่อ นอกจากนี้ หน่วยงานควรร่วมมือกับ
ภาคเอกชน และเครือข่ายประชาชนเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา สิ่งส าคัญของ
การเอาชนะข้อจ ากัดคือการลงมือท าโดยไม่กลัว การล้มเหลว และ 

การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพขึ้นอย่ างต่อเนื่อง  ซึ่ งหมายความว่ า
กระบวนการท างานทุกขั้นตอนต้องมีการวิเคราะห์และคาดการณ์ความ
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เสี่ยงล่วงหน้าแล้ว ซึ่งจากประสบการณ์ที่เรียนรู้ในการท างานของสิงคโปร์ 
จะพบว่าไม่ว่าภาครัฐจะออกแบบบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยค านึงถึง
ปัญหาที่คนต้องเผชิญจริง ๆ ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงมีการคาดการณ์ความ
เสี่ยงและผลกระทบล่วงหน้า เช่น หากใช้ Application บอกทางแล้ว 

นั่งเลยป้ายรถบัส สิ่งที่ภาครัฐท าไม่ได้โทษว่าการนั่งเลยป้ายเป็นปัญหา 

ของคน แต่จะมองว่าเป็นปัญหาของระบบซึ่งยังพัฒนาไม่ครอบคลุมและ
ต้องแก้ปัญหาที่ระบบแทน ซึ่งหากใช้ประเด็นนี้มาเป็นแนวคิดในการ
ออกแบบทั้งนโยบายและบริการของภาครัฐ ก็จะสามารถน าใประยุกต์ใช้ได้
เพ่ือน ามาขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม สิ่งส าคัญคือการท าให้หน่วยงานภายในสังกัดมาร่วม
พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงตั้งแต่ออกแบบระบบ ซึ่งในอนาคต
หน่วยงานอาจพัฒนาคู่มือตรวจสอบ (Check list) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของหน่วยงานขึ้นเพ่ือให้สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกอย่างต่อเนื่องและ 

เป็นการด าเนินงานที่มีความยั่งยืน  
 ใช้ข้อมูลให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการวางแผน  การจัดท า
ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์และการวิเคราะห์
จากข้อมูล เพ่ือให้สามารถเข้าใจปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างรอบด้าน  
ในกรณีของสิงคโปร์ได้สนับสนุนและสร้างพฤติกรรมให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้
ข้อมูลในการใช้บริการของภาครัฐเป็นปกติ แต่สิ่งส าคัญคือข้อมูลจะถูก
ประมวลและวิเคราะห์เพ่ือน ามาใช้พัฒนาการบริการที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น 
ส านักงานประกันสังคมก็ไม่จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเฉพาะเมื่อจะจัดท า
ยุทธศาสตร์ใหม่เท่านั้น แต่สามารถด าเนินการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
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ให้ข้อเสนอแนะได้ทันที ซึ่งไม่ใช่แค่การน าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ
จากผู้รับบริการที่เสนอผ่านทางช่องทางที่หน่วยงานก าหนดให้เท่านั้นแต่
ต้องด าเนินงานเชิงรุก โดยการออกแบบส ารวจในหลายระดับในรูปแบบ
ออนไลน์ หรือหลังการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติ และขอความ
ร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตอบ ได้แก่ (1) กลุ่มผู้รับบริการภายนอก 
(ผู้ ประกันตน นายจ้ าง  ประชาชน บุคลากรของหน่วยงาน อ่ืนๆ)  
(2) กลุ่มผู้รับบริการภายใน (บุคลากรระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ประกันสังคม) (3) กลุ่มผู้ ร่วมให้บริการ (หน่วยงานทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เครือข่ายอาสาสมัคร) ทั้งนี้ เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ใน
การพัฒนาการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 นอกจากข้อมูลที่ ได้รับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว ส านักงาน
ประกันสังคมต้องจัดข้อมูลที่มีอยู่จ านวนมากให้เป็นระบบ ปัจจุบัน 
หน่วยงานยังไม่มีการส ารวจอย่างจริงจังว่าข้อมูลใดที่มีการน ามาใช้บ่อย ๆ 
หรือวิเคราะห์อุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลในการท างาน ซึ่งหากด าเนินการ
ส ารวจแล้วจะท าให้หน่วยงานสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือพัฒนา
โปรแกรมที่ท าให้มีการหยิบข้อมูลมาใช้ได้ง่ายขึ้นและสะดวกในการน ามา
วิเคราะห์ สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงอีกประการ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ใช่
สิ่งที่ส าคัญที่สุด แต่คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ท าให้สามารถพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพไดม้ากขึ้น  
 จัดท าแผนร่วมกันแบบบูรณาการ การท างานร่วมกันเป็นความท้า
ทายประการหนึ่ง เช่นเดียวกับการจัดท ายุทธศาสตร์ เนื่องจากบุคลากรแต่ละ
หน่วยงานจะมุ่งรับผิดชอบเฉพาะงานที่เกี่ยวข้อง อาจท าให้มุมมองความคิด
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แคบ รวมทั้งอาจกลัวการมีภาระงานเพ่ิม ดังนั้น เพ่ือท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคมไปในทิศทาง
เดียวกัน ควรด าเนินงาน ดังนี้  
 สร้างความรู้ความเข้าใจและการสื่อสาร การพัฒนาวิธีการคิดอาจ
ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
และระดมสมองเกี่ยวกับทักษะด้านการคิดในหลายมิติ เช่น เทคนิคการคิด
แบบองค์รวม การคิดเชิงวิเคราะห์ และการน าไปสู่การปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้นที่
การน ายุทธศาสตร์ของหน่วยงานและยุทธศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ 
บุคลากรที่มีหน้าที่ออกแบบและจัดท านโยบายของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้
เข้าใจหลักการและวิธีการน าไปใช้ รวมถึงการออกแบบนโยบายให้มีความ
เชื่อมโยงระหว่างด้านต่าง ๆ อาทิ การปฏิรูปบ านาญเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานอย่างไรบ้าง เป็นต้น  
 ยกระดับความเชี่ยวชาญและสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน 
ผู้บังคับบัญชาต้องให้บุคลากรมีโอกาสร่วมคิดและวิเคราะห์การพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ การเปิดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานของ
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนามุมมองการเชื่อมโยงการด าเนินงาน นอกจากนี้ 
ต้องสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลเพ่ือให้เป็นรากฐานของ
วัฒนธรรมในการท างานเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืนในอนาคต รวมทั้งต้อง
สร้างเครือข่ายผู้จัดท านโยบายของทุกหน่วยงานเพ่ือบูรณาการการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ  
 การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ การส ารวจความคิดเห็น
และการท าประชาพิจารณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาได้
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ดีกว่าภาครัฐก็มีส่วนส าคัญ นอกจากนี้ หน่วยงานอาจหาแนวทางให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแผนงานมากขึ้น  โดยเปิดโอกาสให้มีการร่วม
เสนอแนะนวัตกรรม ออกแบบนโยบายหรือให้บริการ โดยมีสิ่งจูงใจ  
ซึ่งหน่วยงานอาจก าหนดประเด็นที่ต้องการพัฒนาหรือต้องการแก้ไข
อุปสรรค โดยเปิดเผยข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ได้ต่อสาธารณะเพ่ือให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้ในการวิเคราะห์และเสนอนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาการ
ด าเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และท าให้รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนงาน  
 บทสรุป 

 จากการเรียนรู้ประสบการณ์ของสิงคโปร์พบว่าข้อจ ากัดและ
อุปสรรคต่าง ๆ ไม่ได้เป็นประเด็นในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์เลย 
ประเด็นส าคัญคือ การคิดให้กว้างไกล รอบด้าน และลึก แต่ลงมือท า 

อย่างรวดเร็วเพ่ือเอาชนะอุปสรรค โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือและพัฒนา
ไปพร้อมกันเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกคนและทุกภาคส่วน
อย่างสมดุลและยั่งยืน หากเปรียบเทียบกับการด าเนินงานของส านักงาน
ประกันสังคมแล้ว ก็จะพบว่าข้อจ ากัดที่ก าลังเผชิญอาจไม่ยากอย่างที่เห็น 
หากหน่วยงานรู้จักวางแผนในการใช้ทรัพยากรและสิ่งที่มีอยู่ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูล และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะท าให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาได้รวดเร็วและมีความ
ยั่งยืน การเริ่มต้นจากการพัฒนาแผนงานอย่างเป็นระบบ จึงนับเป็นการ
วางรากฐานของความส าเร็จในอนาคต 
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แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัตถุอันตรายในประเทศไทย 

 

ศิริสวัสดิ์  จันทร์ศรี  
         กรมปศุสัตว ์

 

 บทน า 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลวัตถุอันตราย ภายใต้ พ.ร.บ.วัตถุ
อันตราย พ.ศ.2535 มีทั้งหมด 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ส า นั ก ง านคณะกร รมกา รอาห ารและย า  ก รมวิ ช า กา ร เกษตร  
กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมธุรกิจพลังงาน  ซึ่งการควบคุมวัตถุ
อันตรายขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น วัตถุอันตรายที่ใช้
ในด้านอุตสาหกรรม ต้องไปติดต่อขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และรับ
ใบอนุญาตเพ่ือท าการผลิต น าเข้า หรือส่งออก ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หากวัตถุอันตรายนั้นต้องการใช้ในบ้านเรือน ต้องไปติดต่อขึ้นทะเบียนและ
ขอใบอนุญาตที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในกรณีต้องการใช้
ในด้านการเกษตร เช่น ในแปลงผัก ต้องไปติดต่อที่กรมวิชาการเกษตร  
ในกรณีที่ต้องการน าไปใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือ
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ ต้องมาติดต่อที่กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้สารเคมีชนิด
เดียวกัน เช่น ยาฆ่าแมลงไซเพอร์เมทริน คลอร์ไพริฟอส หรืออบาเม็กติน 
อยู่ในความดูแลของทั้งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการ
เกษตร รวมถึงกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ต้องการน าไปใช้งาน  
แต่ในปัจจุบัน เนื่องจากมีความกระจายตัวของหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน 
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จึงท าให้ฐานข้อมูลของวัตถุอันตรายแยกอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลปริมาณการผลิต น าเข้า ส่งออก รายละเอียดการใช้ตามฉลาก
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สารเคมี ท าให้การเรียกดูข้อมูล 
ต้องใช้เวลาในการขอข้อมูลจากแต่ละหน่วยงาน เพ่ือน าข้อมูลมาบูรณาการ
ร่วมกัน   
 ประเด็นความรู้/ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมที่มาใช้ 
เพื่อแก้ไขปัญหา  
 Smart Government เป็นการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ  
ภาคธุรกิจและประชาชน เพ่ือที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยียังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและเสนอแนวคิดเพ่ือใช้ในการพัฒนาผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น 
รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม
ความรู้สึกของการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนอีกด้วยจากการไปศึกษา 

ดูงานที่สิงคโปร์ จะเห็นว่ามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชากร มีแอพพลิเคชั่นมากมายที่ใช้ในการอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวันรวมถึงการท างานของภาครัฐ หลักการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
ของสิงคโปร์คือ ข้อมูลที่สามารถน ามาไว้ในโทรศัพท์มือถือ เป็นข้อมูลที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ สิงคโปร์จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ได้มาก
ที่สุด โดยการวางแผนในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น จะให้ความส าคัญในส่วน
ของการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์กับผู้ ใช้บริการ เ พ่ิมช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับประชาชน การช่วยเหลือในเรื่องของความปลอดภัยต่อชีวิต
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และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ตัวอย่างจากแอพพลิเคชั่น My Transport เห็นได้ชัดเจนถึงความ
แม่นย าในการให้ข้อมูลกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเส้นทางที่
สะดวกในการเดินทาง การบอกเวลามาถึงของรถเมล์ นอกจากนี้ประชาชน 

ยังสามารถติดต่อเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้  รวมถึง
สามารถถ่ายรูปและส่งข้อมูลเข้าไปในแอพพลิ เคชั่น เ พ่ือรายงาน
สถานการณ์บนท้องถนนได้อีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อการบริการขนส่งสาธารณะ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนเลือกใช้ขนส่งสาธารณะ
มากขึ้น ท าให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและลดมลพิษในอากาศที่เกิดขึ้นจาก
รถยนต์จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 การเข้าถึงและการรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ จ าเป็นต้องมีการ
รวบรวมข้อมูล Big Data เพ่ือเป็นภาพรวม เช่น ปริมาณการน าเข้า 
ปริมาณการส่งออก ปริมาณการผลิต จ านวนใบอนุญาตชนิดต่าง ๆ ของ
วัตถุอันตรายแต่ละชนิด ทั้งแบ่งตามประเภทการใช้งาน และแบ่งตามชนิด
ของสารเคมี เมื่อมีข้อมูลแล้วสามารถน าข้อมูลนั้นมาผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม น ามาซึ่งการตัดสินใจตามหลักการ 
Data Analytics และ Decision Making ได้ในกรณีที่เกิดกรณีปัญหาและ
ต้องการน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือหลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยใช้
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่งอาจมีอคติเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็
ตามการมีข้อมูลที่ดีไม่ได้รับประกันว่าจะได้การตัดสินใจที่ถูกต้องเสมอไป 
เพราะยังมีปัจจัยอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จาก
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การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน และช่วยท าให้
ตัดสินใจได้ดีขึ้น 

 การติดต่อกับหน่วยงานราชการ ประชาชนสามารถใช้ Sing Pass 

หรือ IRAS PIN เพ่ือ เข้าสู่ระบบ (Log in) บริการอิเล็กทรอนิกส์ของทาง
ภาครัฐ โดยเป็นการใช้ชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) 

เดียวกัน ในการเข้าสู่ระบบของรัฐบาล ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว และมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลการ 

เสียภาษีบุคคลธรรมดา ข้อมูลกับกรมการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งมีประโยชน์
อย่างมาก จะเห็นว่าเป็นการท างานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันอย่างบูรณาการ  
ด้วยหลักการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือที่จะเป็นภาครัฐ 

ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ไม่ได้มี
เพียงเว็บไซต์ ที่เป็นการสื่อสารทางเดียวในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้กับ
ภาคประชาชน แต่ยังรวมถึงเว็บเซอร์วิส ที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบของ e-Document เป็นมายังฐานข้อมูลกลาง
ของภาครัฐ ท าให้ข้อมูลถูกดึงไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติของสิงคโปร์ มีการวางแผนระยะยาว
เป็นเวลา 20 ปี มุมมองที่วางแผนการพัฒนาจึงเป็นมุมมองระยะยาว  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือเป็นสังคมที่เป็นมิตร 
กับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม จากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ตรงนี้สามารถ
น ามาใช้ในการวางแผน แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ต้องมี
การวางแผนเพ่ือควบคุมการใช้สารเคมีอย่างเหมาะสม ลดการใช้สารเคมี
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ทางการเกษตรที่มีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพของประชาชนและเป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การใช้สารทดแทนสารเคมี ส่งเสริม
การเกษตรที่ดี (GAP) รวมถึงการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย และสร้างกลไก
ด้านการตลาดเพ่ือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ เช่น  
การรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าปลอดสารพิษ เพ่ือส่งเสริม
การบริโภคท่ีปลอดภัยอีกด้วย  
 การวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้ประเด็นความรู้/ประสบการณ์จาก
การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนวทางการจัดการกับปัญหา
หรือการปรับเปลี่ยน 

 การจัดการฐานข้อมูลวัตถุอันตราย มีความจ าเป็นและต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานทั้ง 6 หน่วยงานหลัก
ที่ก ากับควบคุมดูแลวัตถุอันตราย จะต้องมีการแลกเปลี่ยนและจัดท า
ฐานข้อมูลกลางร่วมกัน เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลภาพรวม สถิติ รายละเอียด
การใช้งาน เพ่ือการประสานงานและท างานร่วมกัน ต้องมีการประสาน
จัดท าแผนงานศูนย์กลางข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ มีการวาง
แผนการบริหารจัดการท า เนียบข้อมูลสารเคมีและวัตถุ อันตราย  

การก าหนดแนวทางและจัดท าขอบเขตข้อก าหนดให้ครอบคลุมโครงสร้าง
ข้อมูล ที่จะท าการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลวัตถุอันตรายทางดิจิทัล 
ระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบและศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย เมื่อได้ข้อมูลที่
ต้องการแล้วสามารถประมวลวิเคราะห์เซ็ตข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 

Analytics) เพ่ือการน าข้อมูลวัตถุอันตรายไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์
ต่อไป ข้อมูลที่ส าคัญที่ควรรวบรวมได้แก่ ปริมาณการน าเข้า ส่งออก และ
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ผลิต สารเคมีแต่ละชนิด ท าเนียบข้อมูลสารเคมี รายละเอียดข้อมูลความ
เป็นอันตรายทั้งทางกายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม การจ าแนกระดับ
ความเป็นอันตราย ข้อมูลการใช้รายละเอียดการใช้ทั้งตามชนิดพืชและชนิด
สัตว์ที่น าไปใช้ โดยต้องอยู่ในรูปแบบที่สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยง่าย  
ควรมีเว็บเซอร์วิสที่หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าไปเพ่ิมข้อมูล และแบ่งปัน
ข้อมูลส าคัญของแต่ละหน่วยงานได้ รวมถึงการเรียกดูใบอนุญาตและ
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนของแต่ละหน่วยงานอีกด้วย โดยโครงการบูรณา
การข้ อมู ล วั ตถุ อั นตร าย  (HSSS : Hazardous substances single 

submission) เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลของ 6 
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบวัตถุอันตราย โดยในปัจจุบัน ทั้ง 6 หน่วยงานได้
ด าเนินการอนุญาตและควบคุมวัตถุอันตรายเป็นอิสระจากกัน ท าให้แต่ละ
หน่วยงานมีข้อมูลและระบบสารสรเทศเฉพาะที่หน่วยงานได้รับอนุญาต
และควบคุมเท่านั้น ท าให้ไม่สามารถบูรณาการภาพรวมของวัตถุอันตรายที่
ได้มีการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก วัตถุอันตรายทั้งประเทศได้ ในอนาคต
จึ งต้ อ งมี การบู รณาการ ข้ อมู ลของทั้ ง  6  หน่ วยง าน เข้ าด้ วยกั น  
โดยผู้ประกอบการสามารถส่งค าขอที่หน้าเว็บไซต์ของ HSSS ซึ่งเป็นหน้าส่ง
ค าขอส่วนกลาง แล้วส่งข้อมูลค าขอรับใบอนุญาตไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นอกจากจะอ านวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการในการติดต่อ
กับหน่วยงานราชการแล้ว ยังสามารถพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การจัดการระบบ
ฐานข้อมูลวัตถุอันตรายต่อไป 
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 บทสรุป 

 ข้อมูลสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ หากมี
ฐานข้อมูลที่ดี เป็นประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคประชาชน
ผู้มาใช้บริการ ระบบการยื่นค าขออนุญาตที่อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนต้องสามารถควบคุมการอนุญาตได้อย่างเหมาะสมด้วย โดยไม่
ค านึงถึงความสะดวกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องค านึงถึงผลกระทบในการใช้
สารเคมี ทั้งผลกระทบต่อสุขภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
การพัฒนาชาติของสิงคโปร์เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแนวคิดที่
สามารถน ามาปรับใช้กับการบริหารการจัดการวัตถุอันตราย ที่ต้องค านึงถึง
ผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
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บทวิเคราะห์ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ 
 

สาลินี เกื้อเกียรติวงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับการจัดล าดับให้เป็นประเทศที่มีระบบ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นล าดับต้น ๆ ของโลก และที่ดีที่สุดในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของการศึกษาของสิงคโปร์ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้  
 1. วิสัยทัศน์ของผู้น าประเทศ  

  แม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
แต่เป็นประชาธิปไตยที่มีวิถีปฏิบัติแตกต่างจากแนวคิดแบบตะวันตกทั่วไป 
กล่าวคือ มีการใช้อ านาจของรัฐอย่างเด็ดขาดในการควบคุมสิทธิเสรีภาพ
ของพลเมืองอย่างเข็มงวด โดยผ่านกลไกต่าง ๆ ในการควบคุมพฤติกรรม
และความคิด เช่น การปลูกฝังแนวคิดเรื่อง ประชาคมนิยม ของรัฐบาล 

นายลี กวน ยูที่เชิดชูความเป็นชาติเหนือกว่าปัจเจกบุคคล เพ่ือรณรงค์เรื่อง
ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติ และยังส่งผลให้ขจัดค่านิยม
การรับสินบนของปัจเจกบุคคลได้อีกด้วย แนวคิดนี้ท าให้พลเมืองต้อง
ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของชาติ จึงน ามาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็น
อย่างมาก วิสัยทัศน์ของผู้น าประเทศที่ชัดเจนและก้าวไกล มีผลอย่างมาก
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ต่อการพัฒนาระบบการศึกษาในสิงคโปร์ ด้วยข้อจ ากัดในเรื่องขนาดของ
พ้ืนที่ที่มีขนาดเล็ก ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นเพียงต้นทุนเดียวที่จะสามารถช่วย
ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าให้เหนือกว่าประเทศอ่ืน ๆ ได้ ด้วยเหตุนี้
รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจึงให้ความส าคัญต่อการลงทุนในการสร้างประชากร 

ที่มีคุณภาพที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
ยกตัวอย่างเช่น รัฐบาลของนายโก๊ะ จ้ก ตง ที่ได้ประกาศวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้น
การสร้างประเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีโรงเรียนที่สอนให้
นักเรียนเป็นนักคิด หรือ Thinking Schools, Learning Nation (TSLN) 

จนกระท่ังมาถึงรัฐบาลในยุคปัจจุบันของนาย ลี เซียน ลุง ที่มุ่งหวังจะน าพา
ประเทศไปสู่  Smart Nation โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นตัว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศตั้งแต่ช่วงปี  
พ.ศ. 2557 เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของโลก
มาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และให้สิงคโปร์มีความ
พร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและมีก าลังคนที่มีคุณภาพ สร้างโอกาสให้แก่
ประชาชน และให้สังคมมีความมั่นคงและยั่งยืน โดยนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่โดดเด่น คือโครงการ SkillsFuture ซึ่งเริ่มเมื่อปี 2559 
ใช้งบประมาณกว่า 400 ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี ในด้านการศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ืออุดช่องว่างด้านทักษะอาชีพ โดยชาวสิงคโปร์ที่มี
อายุ 25 ปีขึ้นไปจะได้รับ SkillFuture Credit เริ่มที่ 500 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
และรัฐบาลจะเติมให้อย่างสม่ าเสมอ ไม่มีวันหมดอายุ ทั้งนี้ใช้ได้เฉพาะ
ส าหรับการสมัครเรียนหลักสูตรอบรมทักษะอาชีพเพ่ิมเติมที่ปัจจุบันรัฐบาล
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เห็นชอบราว 12,500 หลักสูตร นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2560 ชาวสิงคโปร์ทุก
คน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจะมี Learning Portfolio ออนไลน์เป็นของ
ตนเอง ที่จะประเมินลักษณะเฉพาะของบุคคล และช่วยแนะน าด้านการ
วางแผนการศึกษา การท างานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเห็นได้ว่า
วิสัยทัศน์ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมุ่งไปให้ทิศทางเดียวกัน คือ การพัฒนาความ
เป็นเลิศของประชากรที่จะสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ และน าพา
ประเทศชาติสู่ความเป็นหนึ่งในระดับเวทีโลกให้ได้     
 2. นโยบายด้านการศึกษา 

  ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวมาตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดนโยบายทางด้านการศึกษาที่ส าคัญออกมามากมาย 

ยกตัวอย่างเช่น นโยบายสร้างความเป็นเลิศในด้านหลักสูตรและนวัตกรรม 
โดยได้ก าหนดหลักสูตรแกนกลางสองภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษา
แม่ตามเชื้อชาติของตนเอง (จีน หรือทมิฬ) และการทดสอบระดับชาติ 
(Primary School Leaving Examination : PSLE) ที่ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาแม่ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประถม
ปลาย เพื่อคัดแยกกลุ่มนักเรียนให้ได้รับแผนการศึกษาที่เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถเฉพาะบุคคล โดยนักเรียนที่ได้คะแนนสูง จะได้รับการ
ส่งเสริมให้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นนวัตกร รวมถึงผู้น าประเทศ 
และครู ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะได้รับค่าตอบแทนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
นักเรียนที่มีคะแนนไม่สูง ซึ่งจะได้รับการฝึกฝนผ่านสถาบันเทคนิค หรือ
อาชีวศึกษา ให้มีทักษะที่ตอบสนองต่อความต้องการตลาดแรงงานใน
อนาคต  รวมถึงนโยบาย Teach Less, Learn More (TLLM) ที่เน้นการ
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สอนให้น้อยลงแต่ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากข้ึน ซึ่งนโยบายนี้น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ (1) การเปลี่ยนบทบาทของ
ครู  จากการเป็นผู้ ให้  (Lecturer) สู่การเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

(Facilitator) ในการเรียนการสอน คอยให้ค าชี้แนะ ให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (2) การเปลี่ยนวิธีการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงผ่านโครงงาน (Project-based learning) ที่มุ่งแก้ปัญหา 
(Problem-based learning) หรือวิธีการที่มีความสร้างสรรค์ และน าไปสู่
การสร้างนวัตกรรมใหม่ มากกว่าการเลือกค าตอบที่ถูกต้องแบบเดิม ๆ  
ที่ส าคัญนโยบายนี้ท าให้ครูมีอิสระในการพัฒนาวิธีการสอนที่เหมาะกับ
ความแตกต่างเฉพาะบุคคลของนักเรียนได้อีกด้วย นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมี
เป้ าหมายที่ เป็นศูนย์กลางด้ านการศึกษา (Global Schoolhouse)  

โดยตั้ ง แต่ปี  พ .ศ .  2541 รั ฐบาล ได้ จั ดท า โครงการ  World Class 

University (WCU) เพ่ือดึงดูดให้สถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่างเช่น 
Massachusetts Institute of Technology: MIT, University of 

Pennsylvania, University of Chicago และอ่ืน ๆ เข้ามาจัดตั้งสาขาใน
สิงคโปร์ หรือผ่านหลักสูตร Joint Program ท าให้ประชากรของตนได้มี
โอกาสเข้าถึงและแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับสากล อีกทั้งยังสามารถดึงดูด
นักเรียนนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้านได้อีกด้วย นโยบายทางการศึกษา
ที่ชัดเจนเหล่านี้ส่งผลต่อการปรับปรุงและปฏิรูประบบการศึกษาของ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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 3. การบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ในการดึงคนเก่งเข้าสู่วิชาชีพครู ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ครูในสิงคโปร์มีคุณภาพสูง และน าไปสู่ระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ยึดมั่นในเรื่องคุณภาพมาโดยตลอด จึงได้
ก าหนดนโยบายด้านมาตราฐานครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน กลยุทธ์ในการดึงคนเก่งเข้าสู่วิชาชีพครูเริ่มต้นด้วยกระบวนคัดสรร
นักศึกษาหัวกะทิในแต่ละรุ่นของแต่สาขาวิชา เพ่ือเข้ารับทุนให้ศึกษาต่อใน
วิทยาลัยครู หรือ National University of Education (NIE) เป็นเวลา 1-

2 ปี ซึ่งในขณะที่เข้าเรียนในโปรแกรมฝึกหัดครูนี้จะได้รับเงินเดือนสูง และ
รับประกันการมีงานท าทันทีที่จบการศึกษา เมื่อเข้าสู่อาชีพครูแล้ว 
นอกจากจะได้รับผลตอบแทนที่สูง บวกกับสวัสดิการที่ดีแล้ว ครูทุกคนจะ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง โดยจ านวนเวลาที่
เข้ารับการอบรมนี้จะเป็นตัวชี้วัดในการเลื่อนขั้น หรือความก้าวหน้าในสาย
อาชีพด้วยนอกเหลือไปจากการประเมินจากผลงาน (Performance-

based Compensation) ระบบการประเมินคุณภาพเช่นนี้ส่งเสริมให้ครู
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและผลิตผลงานที่เป็นรูปธรรมออกมาอย่าง
สม่ าเสมอ  ในขณะที่หลายประเทศยังประเมินความก้าวหน้าจากอายุงาน 
(Seniority-based Compensation) และด้วยผลจากนโยบาย TLLM 

ช่วยให้ครูมี เวลาเพ่ิมขึ้น 10 - 20% เวลาว่างนี้ท าให้ครูมี เวลาเพ่ือ
เตรียมการสอน พัฒนาคุณภาพการสอน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู
และนักเรียน อันเป็นผลให้นักเรียนมีความคุ้ยเคยและมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้มากกว่าเดิม นอกจากนี้ กระทรวงยังได้ก าหนดให้ครูใช้เวลาอย่าง
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น้อยสองชั่วโมงต่อสัปดาห์เพ่ือร่วมปรึกษาหารือกันด้านการวางแผนการ
สอนกับเพ่ือนครูด้วยกันเอง หรือ ระบบเพ่ือนช่วยเพื่อนเพ่ือสร้างชุมชนแห่ง
วิชาชีพ (Community of Practice : CoP) ที่เข้มแข็งในแต่ละโรงเรียน 

รวมถึงมีระบบ Mentor อย่างน้อยอีกหนึ่งชั่วโมงเพ่ือสะท้อนปัญหา 
อภิปราย เกี่ยวกับแผนการสอนของครูกับหัวหน้าทีม ยิ่งไปกว่านั้น
กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ ยังได้จัดท าโครงการดูแลวิชาชีพครู  
ที่เรียกว่า แผนการพัฒนาวิชาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพเฉพาะบุคคล 
(Education Service Professional Development and Career Plan: 

EduPac) โครงการนี้ช่วยให้ครูได้เห็นถึงช่องทางการเจริญเติบโตในสาย
อาชีพตน ไม่เพียงเท่านี้ยังการจัดตั้งหน่วยงานและองค์กรเพ่ือเข้ามา
ช่วยเหลือครูและโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น Academy of 

Singapore Teachers เพ่ือช่วยยกระดับความเป็นมืออาชีพทางการศึกษา
แก่ครูในด้านต่างๆ สถาบันครูพลศึกษาและกีฬา (Physical Education 

and Sports Teacher Academy: PESTA) สถาบันศิลปะส าหรับครู 
(Singapore Teachers’ Academy for the Arts: STAR) สถาบัน
ภาษาอังกฤษแห่งสิงคโปร์ (English Language Institute of Singapore: 

ELIS) เป็นต้น นอกจากการก าหนดระบบและกลไกในการควบคุม
มาตราฐานและดูแลคุณภาพครูอย่างครบวงจรแล้ว กระทรวงศึกษาธิการ
ของสิงคโปร์ก็ยังใส่ใจดูแลบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับ ยกตัวอย่าง
เช่น การจัดตั้งศูนย์การพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษา  (Education 

Leadership Development Center) เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
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นักเรียนและผู้ปกครอง และได้ให้อ านาจครูใหญ่ที่จะปรับปรุงหลักสูตรที่
เหมาะสมกับบริบทในแต่ละโรงเรียนมากขึ้น และสามารถเลือกแบบเรียน
สื่อการสอนได้เองโดยอิสระ แต่ยังคงต้องจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแห่งชาติ สืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ TSLN และ TLLM รัฐบาลได้
พยายามที่จะเปิดโอกาสให้โรงเรียนมีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนมากยิ่งขึ้น รวมถึงอนุญาตให้แต่
ละโรง เรี ยนสามารถพัฒนาและปรับปรุ งด้ านวิ ชาการขึ้ น เองได้ 
นอกเหนือจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มที่จะเพ่ิมอ านาจของโรงเรียน
ในการบริหารบุคลากรของตนมากขึ้น โดยการมอบอ านาจให้โรงเรียนมี
อิสระในการจ้างบุคลากรชั่วคราวได้ในหากมีความจ าเป็น  เพ่ือเข้ามา
ช่วยงานเอกสารที่เดิมเคยเป็นภาระของครู และอนุญาตให้มีการเพ่ิม
ต าแหน่งที่เรียกว่า ผู้บริหารแผนการเรียนร่วม (Co-Curricular Program 

Executives: CCPE) เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระงานของครู ให้ครูได้มีเวลา
เตรียมการสอนมากขึ้น  เห็นได้ว่านโยบายต่างๆ ที่ออกมาช่วยให้โรงเรียนมี
อิสระในการบริหารงานมากขึ้น แต่ยังคงอยู่ ในขอบเขตที่กระทรวง
ก าหนดให้ กล่าวโดยสรุป คือ กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์มีกลยุทธ์ที่
ยอดเยี่ยมในการดึงผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาต่างๆ เข้ามาเป็นครูใน
ระบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ผลตอบแทนที่สูง มีสวัสดิการที่ดีแก่บุคคล
ทุกระดับ มีองค์กรที่ช่วยวางแผนการเจริญเติบโตในสายอาชีพ การให้การ
อบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการใช้ระบบ
ประเมินผลงาน (Performance-based Compensation) และระบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Community of Practice: CoP) ช่วยให้ครูเกิดก าลังใจ 
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และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จนน ามาซึ่งคุณภาพของระบบการศึกษาใน
ประเทศสิงคโปร์ 
 บทสรุป 

 ด้วยพ้ืนฐานของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เข้มงวดท า
ให้สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคมสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งผู้น าทุกคนได้มีบทบาทชี้น าอนาคต
ของประเทศและให้วิสัยทัศน์ส าคัญของการศึกษาไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่
การพัฒนาคน เพราะเชื่อว่าประชาชน คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของ
ประเทศ การมีนโยบายการศึกษาที่ชัดเจนและสอดคล้องกันทุกยุคทุกสมัย
ส่งผลให้มีการออกแบบจัดการวางแผนเรื่องบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการมีแนวคิดเรื่องชาตินิยม และปลอดจากการทุจริต 
ส่งผลให้เกิดการด าเนินงานภาครัฐด้วยความโปร่งใสท าให้แผนงานทางการ
ศึกษาสามารถปฏิบัติไดส้ าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว และนี่จึง
เป็นเหตุผลว่าท าไมระบบการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์จึงก้าวรุดหน้า
ไปกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเดียวกันอย่างมาก และยังได้รับการยอมรับ
ว่ามีระบบการศึกษาท่ีดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย  
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ปัจจัยและองค์ประกอบเพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็น  
Thailand 4.0 : Lessons from Singapore 

 

     ฐปานีย์  มครศวรรยธรรม 

   นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  

 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ ทั้ง น้้า ที่ดินที่มีสภาพเหมาะสมกับการท้าเกษตรกรรม ป่าไม้  
จึงท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศมาโดยตลอด 
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มุ่งเน้นสินค้าด้าน
เทคโนโลยีมากขึ้น โมเดลเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันที่ยังคงเป็นแบบ  
“ท้ามาก ได้น้อย” จึงท้าให้มิอาจยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ และ 

ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศที่ใช้โมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท้าน้อย  
ได้มาก” ได้  
 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้ รัฐบาลจึงน้าโมเดลการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ เรียกว่า “ Thailand 4.0 “ มาใช้ในการพัฒนา
ประเทศเพ่ือให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้ 
และการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เนื่องจากการมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
มากกว่ า กา ร พัฒนาด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แ วดล้ อม อย่ า งที่ ผ่ า นม า  
โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มุ่งเน้นที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือ
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ยกระดับความสามารถ และเพ่ิมขีดการผลิตของผลิตภัณฑ์ เ พ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจของประเทศไทยพร้อม ๆ กับการพัฒนาด้านสังคม 

 จากการที่ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม ณ Nanyang Technological 

University สาธารณัฐสิงคโปร์ ทั้งการบรรยายและสัมมนาให้ห้องเรียน และ
การเยี่ยมชมสถานที่ส้าคัญต่าง ๆ ข้าพเจ้าเห็นว่าการพัฒนาประเทศของ
สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเล็ก ๆ และแทบไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ แต่กลับ
ประสบความส้าเร็จในการพัฒนาประเทศด้วยปัจจัยหลักค ือการใช้
เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลา ขั้นตอน ซึ่งก่อให้เกิด
ผลดีต่อระบบระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งนอกจาก
ปัจจัยหลักดังกล่าวแล้วก็ยังมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ดังนี้ 
 Digital Literacy (การสร้างทักษะและความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยี) 
 เมื่อกล่าวถึงทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอันประกอบ
ไปด้วย 4 มิติ คือ การใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) การสร้าง (สร้าง) 
และการเข้าถึง (Access) แล้ว จะเห็นได้ว่าข้าราชการของสิงคโปร์มีทักษะ
และความเข้าใจในเทคโนโลยีอยู่ในระดับดี สามารถใช้ เข้าใจ ตลอดจนสร้าง
ระบบและ application ต่าง ๆ ออกมาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  
โดยงานบริการภาครัฐส่วนใหญ่ของสิ งคโปร์ ให้บริการผ่าน ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น web site, application, และช่องทางอ่ืน ๆ โดยการ
ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีต่าง ๆ ในส่วนของประชาชนสิงคโปร์นั้น พบว่า 
ในชีวิตประจ้าวันของชาวสิงคโปร์ ผูกพันกับใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน  

128 



 

 

ทั้งการใช้ชีวิตประจ้าวันและการท้างาน ตลอดจนการติดต่อกับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน ก็จะต้องด้าเนินการผ่านระบบต่าง ๆ ท้าให้ประชาชนมี
ความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีในการด้ารงชีวิต ตลอดจน เห็นประโยชน์
จากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เนื่องจากท้าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยในบางครั้ง application ที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจ้าวันก็ถูกคิดค้นโดย
ภาคประชาชนเช่นกัน  
 นวัตกรรม (Inovation) 
 Innovation ในบริบทของประเทศสิงคโปร์ มิได้จ้ากัดอยู่แต่เพียงการใช้
เทคโนโลยี เท่านั้น แต่ยังหมายถึงนวัตกรรมในรูปแบบของการคิดค้น  
การปรับปรุงระบบงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ หรือแม้แต่เพียงการวิเคราะห์การจัด
วางของอุปกรณ์ในสถานที่ท้างานก็นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมเพราะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการท้างาน โดยมิต้องใช้เทคโนโลยีหรืองบประมาณ  
 ในส่ วนของนวัตกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีนั้ น  สิ งคโปร์ 
ให้ความส้าคัญกับการสร้างแอพพลิเคชั่น เพ่ือรองรับการบริหารจัดการและ
การบริการประชาชน  โดยหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่จะให้บริการผ่านระบบ
ต่าง ๆ เพ่ือลดระยะเวลา เอกสารหรือการลดขั้นตอน ในการติดต่อกับภาครัฐ 
ส้าหรับภาคเอกชนนั้น ภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้เอกชนได้มีการสร้าง
แอพพลิเคชั่น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน หรือใช้ในชีวิตประจ้าวันด้วยเช่นกัน 

 เรื่องของนวัตกรรมกับการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกัน ตัวอย่างคือการ
ส่งเสริมพ้ืนที่บริเวณ garden by bay ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นที่ทราบ
กันว่าสวนดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หากแต่รัฐบาลได้ใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการท้าให้เกิดสวนที่สวยงามร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนของ
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นักท่องเที่ยวและชาวสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังท้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วย
การสร้างโดมที่สวยงาม ด้านในมีการแสดงพันธุ์ไม้ที่น้ามาจากทุกมุมโลก เช่น 
ทิวลิป พิโกเนีย หรือแม้แต่ซากุระ และจะมีการเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ทุก  
2 - 3 เดือน ท้าให้นักท่องเที่ยวได้ชมพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดโดยไม่ต้อง
เดินทางไปยังแหล่งก้าเนิดของดอกไม้เหล่านั้น ด้านในยังได้มีการสร้างน้้าตก
จ้าลองที่สวยงามอีกด้วย ส้าหรับบริเวณด้านนอกได้มีการสร้างต้นไม้จ้าลอง
ขนาดใหญ่ (Supertree หรือ Artificial tree) มีการแสดงแสงไฟในยามค่้า
คืน และสามารถขึ้นไปด้านบนของต้นไม้เพ่ือชมทิวทัศน์ของเมืองได้อีกด้วย 
ความพิเศษอย่างหนึ่งคือ จะมีการก้าหนด event เช่น นิทรรศการ หรือ 
festival ขึ้นสม่้าเสมอ เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่เคยมาเยี่ยมชมแล้วมาเยี่ยม
ชมได้อีกอย่างไม่รู้จักเบื่อ ตัวอย่างนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้นวัตกรรมเพ่ือ
สร้างเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสามารถท้าส้าเร็จได้อย่างดี 
 ส้าหรับนวัตกรรมเพ่ือผู้สู งอายุ  ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคนในวัยท้างานของสิงคโปร์ส่วนใหญ่ออกไปท้างาน
ระหว่างวัน ท้าให้ผู้สูงอายุต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านคนเดียว จึงต้องใช้เทคโนโลยี
ช่วยในการดูแลผู้สูงอายุ  โดยในที่พักอาศัยจะมีการติดตั้งเซนเซอร์เพ่ือ
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ หากมีการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือมี
การล้ม ระบบจะแจ้งเตือนไปยังบุคคลในครอบครัวของผู้สู งอายุและ
สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดส่วนการใช้ชีวิตภายในบ้านก็มีการจัดเตรียมไว้ เช่น 
โปรแกรมออกก้าลังกายซึ่งได้ติดตั้งไว้กับโทรทัศน์ โดยหากผู้สูงอายุนั่งหรือ
นอนเป็นเวลานาน ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวร่างกาย หรือ
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แม้แต่การแจ้งเตือนว่าเพ่ือนของเขาได้อยู่ที่สวนสาธารณะ หากผู้สูงอายุ
ต้องการก็สามารถพบปะพูดคุยกับเพ่ือนได้ที่สวนสาธารณะเช่นเดียวกัน  
 ระบบการคมนาคมขนส่งของสิงคโปร์นับเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น 

จนสามารถเรียกได้ว่า “smart transportation” รัฐบาลได้เข้มงวดกับ 

การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นอย่างมากเนื่องจากข้อจ้ากัดด้านพ้ืนที่ 
ค่าใช้จ่ายในการมีรถยนต์ส่วนบุคคลไว้ในครอบครองจึงเป็นจ้านวนเงินที่สูงมาก 

และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เข้มงวด ในทางตรงกันข้ามรัฐบาลได้พยายามจูงใจ
ให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ด้วยการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ 
และการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงระบบการขนส่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  
ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถประจ้าทาง หรือแม้กระทั่งจักรยานที่ได้
จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนได้ยืมใช้ในแต่ละสถานีเพ่ือการเดินทางระยะสั้น 
โดยประชาชนเพียงแต่สแกนคิวอาร์โค้ดจากโทรศัพท์มือถือก็สามารถยืม
รถจักรยานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระบบขนส่งดังกล่าวจึงครอบคลุมทุก
พ้ืนที ่สะดวก สบาย และมีค่าบริการที่ไม่แพง นอกจากนี้ จุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อ
ของระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบให้ตั้งอยู่ด้านในหรือ
เชื่อมต่อกับห้างสรรพสินค้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกสบายและไม่
เบื่อหน่ายในการใช้บริการรถสาธารณะ โดยที่ผู้ใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะสามารถดาวโหลดแอพพลิเคชั่นซึ่งเป็นข้อมูลของการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่าง ๆ โดยจะมีรายละเอียดของตารางเดินรถ 
ระยะเวลาที่รถก้าลังจะเข้าถึงชานชาลา รวมถึงการแจ้งเตือนหากระบบ
ขนส่งมีความล่าช้า (delay) ซ่ึงหลังจากได้รับการแจ้งเตือน ประชาชนก็จะ
สามารถทานอาหาร หรือซื้อของในบริเวณห้างสรรพสินค้าได้ โดยไม่ต้อง
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กังวลว่าจะพลาดการเดินทาง นอกจากนี้ระบบการขนส่งดังกล่าวยังมี 
สิ่งอ้านวยความสะดวกให้แก่ทั้งประชาชนโดยทั่วไป หรือผู้พิการ คนชรา 
เด็ก สตรี  มีครรภ์ ท้าให้สิงคโปร์ประสบความส้าเร็จในการลดการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล โดยในปี พ.ศ. 2561 อัตราการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล
ตั้งแต่ต้นป ีจนถึงเดือน มิ.ย. 61 เป็นอัตรา 0 %  
 Collaboration (ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน) 
 สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก จึงมีรัฐบาลระดับเดียวกับ
หน่วยงานภาครัฐถูกออกแบบมาเพ่ือรับผิดชอบงานแต่ละด้านที่ครอบคลุม
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ในการด้าเนินการของหน่วยงานต่าง 
ๆ มักจะด้าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการฯ และในบางครั้งก็จะมี
ตัวแทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น ในการด้าเนินการเพ่ือใช้
ออกแบบ และพัฒนาที่ดินของ ซึ่งมี Urban Redevelop Authority (URA) 

เป็นหน่วยงานหลัก มีหน่วยงานเข้าร่วมเป็นจ้านวนมากที่เข้าร่วมในการ
ด้าเนินการดังกล่าว ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ องค์การขนส่งทางบก คณะกรรมการการ
ท่องเที่ยว  กระทรวงการคลั ง กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม 
คณะกรรมการเพ่ือการจัดสรรและพัฒนาที่อยู่อาศัย กระทรวงสาธารณสุข 
องค์การเพ่ือการพัฒนาสื่อฯลฯ  การมีคณะกรรมการที่หลากหลายเช่นนี้ 
ก็เพ่ือพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้ครอบคลุม โดยภาพรวมแล้วการร่วมมือ
การด้าเนินการของหน่วยงานของสิงคโปร์ สามารถด้าเนินการได้ส้าเร็จ 

ตามเป้าหมาย สาเหตุประการหนึ่งอาจมาจากขนาดของประเทศที่ท้าให้มี
ความซับซ้อนน้อยกว่าประเทศที่มีขนาดใหญ่ แต่ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่เป็น
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แรงผลักดันให้ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานประสบความส้าเร็จคือ 
การก้าหนดตัวชี้วัดผลด้าเนินการ (KPI) และการก้าหนด incentive ให้แก่ผู้
ร่วมด้าเนินการ ทั้ง incentive ที่เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
โบนัส และ incentive แบบที่ไม่ใช่ค่าตอบแทน เช่น Promotion, โอกาส
ในการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน  
 Education (การศึกษา)  
 ระดับการศึกษามีส่วนส้าคัญในการดึงประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศและการเข้าร่วมในการด้าเนินการของรัฐโดยประเทศ
สิงคโปร์นั้นมีการขับเคลื่อนการศึกษาแบบ Problem – based learning 
กล่าวคือ การใช้ข้อเท็จจริง หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นโจทย์ให้
นักเรียน นักศึกษาได้หัดคิด วิเคราะห์  ซึ่งนอกจากจะท้าให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ฝึกหัดความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาแล้ว ยังท้าให้
เข้าใจสถานการณ์และข้อเท็จจริงของสังคมและให้ความร่วมมือกับสังคมได้
เป็นอย่างดี และในหลาย ๆ ครั้ง แบบฝึกหัดในห้องเรียนก็สามารถน้าใช้ใน
ชีวิตจริง และยังท้าให้นักเรียน นักศึกษา สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็น
อย่างดี พร้อมทั้งมองหาการแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย มีความเป็นไป
ได้สูง เนื่องจากได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ การสร้างเสริมให้
ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความเป็นพลเมืองก็
ได้รับการปลูกฝังผ่านระบบการศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน 

 ทั้งนี้  เพ่ือก้าวสู่ความเป็น smart nation ในปี 2025 สิงคโปร์ได้
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) โดยรัฐบาลได้
สนับสนุนให้ประชาชนได้มีการเรียนรู้ผ่านทางต่าง ๆ โดยกลุ่มของผู้สูงอายุ
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คือกลุ่มทีร่ัฐบาลให้ความสนใจ ที่จะกระตุ้น ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยรัฐบาลได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน จ้านวน 500 ดอลล่าร์
สิงคโปร์เพ่ือลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถเรียนรู้
เพ่ิมเติมจากผ่านระบบ e-learning ได้อย่างหลากหลาย โดยผลจากการ
ส่งเสริมนี้ ท้าให้ผู้สูงอายุมีความรู้ เพ่ิมมากขึ้น สามารถเป็นก้าลังในการพัฒนา
ประเทศชาติได้เป็นอย่างดี และรู้สึกมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
 ความเป็นพลเมือง (Citizenship)  

 ประชาชนของสิงคโปร์มีความเป็นพลเมืองสูงและเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะ
ท้าให้ประเทศพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว งานวิจัยหลายชิ้นได้ระบุว่าชาว
สิงคโปร์ใช้ชีวิตภายใต้หลักเกณฑ์ในการด้ารงชีวิตมากมาย นโยบายต่าง ๆ ของ
รัฐบาลเข้ามาก้าหนดวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์ และในการบริการของหน่วยงาน
ภาครัฐ นั้น ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการด้าเนินการด้วย เช่น การดูแล
ผู้สูงอายุ ภาครัฐจะเป็นผู้ให้ค้าแนะน้าและติดตั้งระบบ หรืออุปกรณ์ เพ่ือเฝ้า
ระวังผู้สูงอายุ แต่สมาชิกในครอบครัวก็จะต้องช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ รวมถึง
ผู้สูงอายุเองก็จะต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นกัน  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดถึงแนวคิด
ดังกล่าว คือกรณีที่ผู้สูงอายุต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ก่อนที่จะอนุญาต 

ให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ โรงพยาบาลจะพิจารณาว่าผู้สูงอายุมีความสามารถ 

ในการดูแลตนเองได้หรือไม่ เนื่องจากในระหว่างวันสมาชิกในครอบครัวต้อง
ออกไปท้างานนอกบ้าน ซึ่งที่ rehabilitation center โรงพยาบาลจะทดลอง
ให้ผู้ สู งอายุ ได้ ใช้ อุปกรณ์ต่ าง ๆ ภายในที่ พักอาศัย  เช่น การซักผ้ า  
การท้าอาหาร เพ่ือทดสอบว่าผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือไม่  
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 การส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม ของผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ  
เป็นอีกเรื่องหนึ่งของการส่งเสริมสิทธิของความเป็นพลเมือง โดยในกรณีของ
คนพิการนั้น สิ่งอ้านวยความสะดวกได้มีการจัดเตรียมอย่างเพียงพอ ท้าให้คน
พิการสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนคนปกติทั่วไป ระบบการคมนาคม
ขนส่ง สาธารณูปโภคต่าง ๆ ล้วนแต่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้คนพิการ
สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายแม้จะไม่มีผู้ติดตามคอยให้ความ
ช่วยเหลือก็ตาม   
 ในประเด็นของหน้าที่พลเมืองในเรื่องของการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
นั้น การด้าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  เช่น การรักษาความสะอาดเรียบร้อย หากมี
ประชาชนเห็นว่ามีบริเวณไหนไม่สะอาด และโพสต์ไว้ที่แอพพลิเคชั่นที่ภาครัฐ
ได้สร้างขึ้น ในหลาย ๆ ครั้ง หากประชาชนคนอ่ืนได้เห็นข่าวสารดังกล่าว ก็จะ
ไปท้าความสะอาดในบริเวณนั้น โดยที่ไม่ต้องรอและพ่ึงพาความช่วยเหลือ 

จากภาครัฐ หรือในแง่ของการรักษาความสงบเรียบร้อย หากมีประชาชนพบผู้
ต้องสงสัยและถ่ายรูปส่งไปที่แอพพลิเคชั่น หากประชาชนพบเห็นบุคคล
ดังกล่าวก็จะรายงานมาให้ภาครัฐทราบเช่นกัน 

 Diversity management (การบริหารความหลากหลาย) 
 จากการที่เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรม ในขั้ นต้ นของการพัฒนาประเทศรั ฐบาลประสบ 

ความยากล้าบากในการบริหารงานอันเนื่องมาจากความแตกต่างเหล่านี้  
อย่างไรก็ตาม วิธีหนึ่งที่ท้าให้ประเทศสิงคโปร์ประสบความส้าเร็จในการบริหาร
ความหลากหลายเหล่านี้ คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนภายใต้
ความหลากหลายรัฐบาลได้ท้าเห็นว่าหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา
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ประเทศ ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ท้าให้ประชาชนให้
ความร่วมมือ ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดี (Law abiding) ทั้งนี้ 
เพราะทุกคนรู้ว่าหากปฏิบัติตามนโยบายของรัฐพวกเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมก็
ไม่ใช่เรื่องส้าคัญ ปัจจัยอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว 
ระบบการศึกษาก็เป็นเรื่องส้าคัญมาก เพราะในโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
นักเรียน นักศึกษาจะได้รับการปลูกฝังว่า ทุกคนมีสัญชาติสิงคโปร์ ไม่วาพวก
เขาจะเชื้อชาติใด สีผิวแตกต่างกันอย่างไร แต่พวกเขามีสัญชาติเดียวกันคือ
สัญชาติสิงคโปร์    
 เมื่อหันกลับมามองกรณีของประเทศไทยจะพบว่า ข้าพเจ้าคิดว่า
แนวทางในการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 นั้น สามารถ
น้าแนวทางของสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
 ควรมีการสร้างทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น 
โดยข้าราชการทุกระดับควรเป็นกลุ่มน้าร่องเนื่องจากเป็นผู้ก้าหนดนโยบาย 
โดยควรมีการฝึกอบรมให้ข้าราชการมีทักษะทั้ง 4 มิติ และสามารถใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม โดย
ในขั้นตอนของการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ อาจก้าหนดให้มีโครงการ
อบรมผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการฝึกอบรมในสถานที่ต่าง ๆ หรือการฝึกอบรม
ผ่านระบบ e – leaning หลังจากนั้นควรมีการส่งเสริมให้ข้าราชการ
ออกแบบระบบงานผ่านระบบ Digital เพ่ือพัฒนาคุณภาพการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามแนวคิด “ท้าน้อย ได้มาก” หรือ “Work less 
but get more impact” และควรก้าหนดให้มีตัวชี้วัดความส้าเร็จของ 
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การสร้างระบบงานฯ และมี incentive ให้แก่ผู้ที่สามารถออกแบบ
ระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 กลุ่มต่อมาคือกลุ่มของภาคเอกชนและภาคประชาชน ภาครัฐควรมี
การเชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมการด้าเนินการ ทั้งในการพัฒนา
ศักยภาพของข้าราชการในด้าน digital literacy และการสร้างระบบ หรือ 
application อ่ืน ๆ โดยอาจจัดท้าในรูปแบบของโครงการร่วม และในภาค
ของประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือในการใช้งานผ่านระบบต่าง  ๆ  
ที่หน่วยงานภาครัฐได้สร้างขึ้น รวมถึงหากมีศักยภาพก็สามารถน้าเสนอ
แนวคิดในการสร้างระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐได้ 
 ควรเสริมสร้างให้มีการสร้างนวัตกรรมทั้งในชีวิตประจ้าวัน และในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

 - นวัตกรรมในที่ท้างาน อาจส่งเสริมให้บุคลากรในส้านักงานคิดค้น
นวัตกรรมในการท้างานอย่างสม่้าเสมอ เช่น การท้างานที่ประหยัดกระดาษ  
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารพ้ืนที่ในส้านักงาน การสร้างสรรค์
นวัตกรรมสามารถสร้ างสรรค์ ได้ ในทุกขั้นตอนของการท้างาน  ทั้ งนี้  
อาจก้าหนดให้มีการประกวดส้านักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น บุคลากร
สร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น เป็นต้น 

 -  นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในทุกพ้ืนที่
สามารถก้าหนดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ไม่ว่าจะมีสภาพพ้ืนที่แห้งแล้งหรือ
อุดมสมบูรณ์ หรือเป็นอย่างใดก็ตาม ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา
ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ด้วยการจัด event ต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่
ด้าเนินการอยู่แล้วในพื้นที่ เช่น งานบุญ งานประเพณี แต่ก้าหนดรูปแบบใน
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การจัดให้มีเรื่องราวและมีความน่าสนใจ มีการประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมสิ่ง
อ้านวยความสะดวก เช่น การคมนาคม ซึ่งอาจเป็นรูปแบบการจราจรใน
พ้ืนที่เช่นสองแถว รถม้า ฯลฯ ในกรณีที่ พ้ืนที่ใดมีความพร้อมก็อาจใช้
เทคโนโลยีเข้าช่วยในการสร้างความน่าสนใจให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวให้มาก
ยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ ประโยชน์ของการใช้ application ก็สามารถน้ามาใช้เพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ กล่าวคือ ในสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวไป
เยี่ยมชมเป็นจ้านวนมากซึ่งมักจะมีการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและมี
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักจะเป็นสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ การเดินทาง ร้านอาหาร ร้าน
ขายของที่ระลึก แต่หากเราใช้นวัตกรรมในการสร้าง application จะสามารถ
ลดจ้านวนเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเหลือเพียง
จ้านวน 1 - 2 คนเท่านั้น เพ่ือให้มีบุคคลที่นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้ และ
แนะน้าให้นักท่องเที่ยวให้ติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว 
เช่น application ที่ให้ข้อมูลด้านการคมนาคม รถประเภทต่าง ๆ ที่ให้บริการ
ในพ้ืนที่ ตารางเดินรถ ค่าใช้จ่าย หรือ application อ่ืน ๆ ที่แสดงรายละเอียด
ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก หมายเลขโทรศัพท์ที่จ้าเป็นต่างๆ 
application แปลภาษา ซึ่งท้าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการจ้างเจ้าหน้าที่
ประจ้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในบริการ
เนื่องจากสามารถเลือกติดตั้ง application ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ  
 ส้าหรับการสร้าง application ขึ้นมาเพ่ือใช้ในบริการภาครัฐ บทเรียน
จากสิงคโปร์ท้าให้เห็นว่า การให้บริการภาครัฐนั้น นอกเหนือจากงานด้าน

138 



 

 

ความมั่นคงแล้ว แทบไม่มีงานใดเลยที่ไม่สามารถให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงควรวิเคราะห์
ระบบงานของแต่ละหน่วยงานว่ามีงานใดที่สามารถด้าเนินการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้  และจัดท้าระบบขึ้นมา ทั้งนี้  เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น จากประสบการณ์ของประเทศสิงคโปร์ จะเห็นได้ว่าในการ
สร้างระบบงานผ่าน application เพ่ือให้บริการประชาชนครั้งแรก มิได้
ประสบความส้าเร็จเสมอไป แต่จากการวิเคราะห์ และปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน ผลที่ออกมาคือ ประชาชนพอใจในการ
ให้บริการผ่านระบบต่างๆ เนื่องจากสามารถลดเวลา/ขั้นตอน ประหยัด
ค่าใช้จ่าย และเป็นที่นิยมโดยทั่วไป 

 -  นวัตกรรมเพ่ือการก้าวเข้าสู่สั งคมผู้สู งอายุ  ควรมีการติดตั้ ง
เทคโนโลยีเพ่ือช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานและมี
ราคาไม่แพงมากนัก โดยการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้สูงอายุเข้ากับสถานพยาบาล
ในพ้ืนที่ โดยเมื่อผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อบุคคลใน
ครอบครัว ตลอดจนสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้   ส้าหรับนวัตกรรมอ่ืน ๆ  
การก่อสร้างสถานที่ต่างๆ ควรค้านึงถึงการใช้งานของผู้อายุด้วย 

 ควรมีการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหน่วยงานต่างๆ 
ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเต็มที่ data 

analysis และ data analytics เป็นเรื่องส้าคัญในการวางแผนและก้าหนด
แนวทางการด้าเนินการ จึงเป็นสิ่งที่ควรมีในกระบวนการของการร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย้า สิ่งที่ควรระลึกไว้เสมอ คือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะไม่เป็นประโยชน์
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เลย หากส่วนราชการไม่ประสานความร่วมมือกัน แบ่งปันข้อมูลกัน 
นอกจากนี้ เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการท้างาน ควรก้าหนดให้มีตัวชี้วัด (KPI) 

เพ่ือวัดผลการท้างาน รวมทั้งอาจมีการเสนอ incentive ทั้งในรูปแบบที่
เป็นตัวเงิน เช่น โบนัส หรือรูปแบบที่ ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น promotion 
การศึกษาดูงาน หรือแม้แต่การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน (Rotation) เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในการท้างาน  
 ควรมีการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีลักษณะของ Problem – 

based learning มากขึ้น เพ่ือให้เด็กได้รับรู้สถานการณ์จริงในพ้ืนที่ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคมได้อย่างแท้จริง  ควรมีการใส่
เนื้อหาในแต่ละวิชาให้เด็กได้เรียนจากสถานการณ์จริง  เช่น ในพ้ืนที่ที่มี
ความเป็นเมือง และมีปัญหาการจราจรติดขัด อาจฝึกโจทย์ในการคิด
วิเคราะห์ จ้านวนรถและเวลาในการคมนาคมที่สะดวกและในช่วงเวลา
การจราจรติดขัด ส้าหรับบางพ้ืนที่ที่อยู่ในชนบท อาจให้นักเรียนฝึกหัด
วิเคราะห์โจทย์ที่เกี่ยวกับทรัพยากรในพ้ืนที่  โดยหลังจากการแก้โจทย์
ปัญหาตามหลักสูตรแล้ว ควรให้เด็กวิเคราะห์ถึงจ้านวนที่เหมาะสม หรือ
วิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน โดยกระตุ้นให้เด็กกล้า
แสดงออก โดยไม่เน้นว่าความคิดเห็นที่นักเรียนแสดงออกนั้นเป็นสิ่งที่ผิด
หรือถูก ข้อส้าคัญคือให้เด็กฝึกหัดแก้ไขปัญหา โดยครูต้องท้าหน้าที่เพ่ิมเติม
ข้อมูลและชี้แจงแนวทางที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน นอกจากนี้  ความรับผิดชอบ 

และหน้าที่ต่อสังคมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรปลูกฝังผ่านระบบการศึกษา
เช่นเดียวกัน 
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 การสร้างเสริมความเป็นพลเมือง (Citizenship) ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีต้นทุนทางสังคม (Social Capital) สูง อย่างไรก็ตาม ควรมีการ
สร้างเสริมความเป็นพลเมืองให้มากขึ้น โดยอาจด้าเนินการผ่านระบบ
การศึกษา หรือช่องทางอ่ืน โดยให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ของ
ตนเอง เพ่ือเข้าร่วมการด้าเนินการกับภาครัฐ หรือเป็นหน่วยด้าเนินการด้วย
ตนเอง ตามแนวทาง” คนละไม้คนละมือ” โดยไม่รอหรือไม่พ่ึงพาภาครัฐ 

เพียงเดียว ในทางตรงกันข้ามกัน สามารถริเริ่มด้าเนินการได้ด้วยตนเอง 
ตลอดจนสามารถช่วยเหลือผู้อื่น หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย  
 ส้าหรับหน่วยงานภาครัฐ ในการด้าเนินการต่าง ๆ ควรค้านึงถึงสิทธิ
ของประชาชน และปัจจัยรอบด้านโดยเฉพาะผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน 
การส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม การสร้างสิ่งอ้านวย ความสะดวกให้แก่
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพ่ือสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป เมื่อกลุ่มคน
เหล่านี้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปก็จะร่วมท้าหน้าที่อย่างคนปกติ
ทั่วไปเช่นเดียวกัน 

 เครื่องมือที่ดีอย่างหนึ่งของการจัดการหรือการบริหารความหลากหลาย
คือ การท้าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ดังนั้น หากท้าให้ประชาชน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ประชาชนก็จะเชื่อมั่นในหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ยอมรับความหลากหลายและสามารถอยู่ร่วมกันได้ ช่วยกันพัฒนา
ประเทศได้เป็นอย่างดี 

 กล่าวโดยสรุปปัจจัยและองค์ประกอบที่จะท้าให้ประเทศไทยพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ในทัศนะของข้าพเจ้าที่ ได้ เรียนรู้จากการ
ฝึกอบรมในครั้งนี้มีทั้งปัจจัยในด้านเทคโนโลยีและปัจจัยด้านสังคม โดยปัจจัย
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ในด้านเทคโนโลยีนั้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอ
แต่ต้องมีการส่งเสริมให้เห็นความส้าคัญและใช้ประโยชน์อย่างจริงจังมากกว่า
ในปัจจุบัน ซึ่งอาจด้าเนินการในรูปแบบของการก้าหนดให้เป็นนโยบายหรือ
สร้างแรงจูงใจในการสร้างระบบหรือใช้งานผ่านระบบ ส้าหรับปัจจัยด้านสังคม
และด้านแนวคิดนั้น ควรเน้นให้ทุกคนมองภาพในองค์รวม และชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการให้ความร่วมมือต่อสังคม โดยท้าให้เห็นว่าการพัฒนา
ประเทศนั้นมิใช่ภารกิจของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
หากแต่เป็นภารกิจที่ทุกคนต้องร่วมกันท้าให้ลุล่วง เพ่ือจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

ในอันที่ จะพัฒนาประเทศไปสู่ ความเจริญก้าวหน้า  หรือกล่ าวได้ว่ า 
เพ่ือประโยชน์สุขหรือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชนนั่นเอง  
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