


ค ำน ำ 
 ส ำนักงำน ก.พ. จัดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะ 

ส่วนบุคคลและทักษะกำรท ำงำนส ำหรับข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑  

ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำน ก.พ. และ Nanyang Technological 

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

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

*หมายเหตุ บทความทั้งหมดนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ผู้รับทุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม เนื้อหาในบทความเป็นความคิดเห็ นส่วนตัวของผู้เขียน 

ซึ่งไม่ผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัดและส านักงาน ก.พ. แต่อย่างใด 



คำนิยม 

 

 สำนักงาน ก.พ. ให้ความสำคัญกับการเตรียมและพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ 

มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential 

System : HiPPS) เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผ่านกลไกการเรียนรู้ การพัฒนา และ  

การสั่งสมประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

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

 บทความ 101 บทความท่ีปรากฏในหนังสือเล่มนี้  เป็นผลงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
รุ่นท่ี 13 นำเสนอแนวคิด มุมมองในการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลกระทบ 

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

เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าราชการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงระบบราชการ 

ให้ก้าวทันต่อโลกในอนาคต 

 

 

(นางเมธินี เทพมณี) 
 เลขาธิการ ก.พ. 
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กฤตพัทธ์ ฝึกฝน 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือสรุป
บทเรียนส าคัญที่ได้จากการเข้าร่วมฝึกอบรม
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ณ Nanyang 

Technological University ประเทศสิงคโปร์ 
ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนางาน ซึ่งเนื้อหาตลอดการอบรมมุ่งเน้น
การเรียนรู้ความเป็นมาความส าคัญ แนวคิด
พ้ืนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
เศรษฐกิจทางทะเลสายใหม่ของจีน หรือ
นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือ One 

Belt One Road (OBOR) ซึ่งเป็นนโยบาย
ส าคัญของการพัฒนาประเทศจีน ภายใต้ 
การบริหารของประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง และ
การพัฒนาประเทศสิงคโปร์เพ่ือก้าวเข้าสู่ 
การเป็น smart nation เพ่ือรองรับการเจริญ 

เติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งเป็นผล
จากการพัฒนา OBOR ผู้เขียนในบทบาทของ
นักการศึกษาพยาบาล และบุคลากรวิชาชีพ
สาธารณสุขได้เสนอมุมมองเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร
ทางการสาธารณสุขจากการเป็น smart nation  

ของสิงคโปร์ เพ่ือการเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านสุขภาพของระบบสุขภาพ ในการรองรับ
การขยายตัวของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ
และการลงทุน ให้ทัดเทียมประเทศอ่ืนใน
ภูมิภาคจากโอกาสของการพัฒนา OBOR 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพท่ี 1 Source : 

http://www.moneychannel.co.th/news_det

ail/16861/ 
 One Belt One Road Initiative 

 ยุ ท ธศ าสตร์ ก า ร พัฒนา เส้ นท า ง 
สายไหมใหม่ หรือเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่
ทางทะเล (Maritime Silk Road หรือ New 

Silk Road Economic Belt หรือ The 21st 

Century Maritime Silk Road ห รื อ เ รี ย ก
โดยรวมว่า One Belt, One Road) เป็น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒนาประ เทศจี น  

1 



โดยการน าของประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง  ที่ได้
ประกาศยุทธศาสตร์นี้ ในปี  2013 โดยมี
เป้ าหมายที่ จะพัฒนาโครงสร้ างทั้ งทาง
กายภาพและเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของประเทศต่าง ๆ  
ในภู มิภาคเอเซี ย  ยุ โ รป และแอฟริกา 

ที่ก าหนดเส้นทางเศรษฐกิจเริ่มต้นจากเมือง 
Guangzhou ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทางตอนใต้
ของจีน ผ่านทะเลจีนใต้ และประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ผ่านช่องแคบมะลากา สู่ศรีลังกา 
อินเดีย และต่อไปยังประเทศ Kenya และ 
Djibouti ในแอฟริกาตะวันออก ผ่านประเทศกรีซ 
และไปบรรจบกับเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่
เก่า (Silk Road Economic Belt) ที่เมือง 
Venice ประเทศอิตาลี (รูปภาพที่ 1) ทั้งนี้
เ พ่ือ เป็นการ เ พ่ิมช่องทางการคมนาคม  
เพ่ิมโอกาสการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
ตลอดจนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะท าให้เกิด
การคล่องตัวของการเคลื่อนย้ายประชากร 
ตลอดจนวัตถุดิบ สิ่งของ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
เพ่ือการพัฒนา และการลงทุนระหว่างประเทศ  
 เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว
อย่างยั่งยืนนั้นจีนยังต้องอาศัยโครงสร้างทาง
กายภาพที่ส าคัญในประเทศภูมิภาคส าหรับ
การพัฒนา OBOR เช่น ถนน เส้นทางรถไฟ 
ท่าเรือ และสนามบิน เป็นต้น ภายใต้การ
วางแผนและโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็ง 

โดยจะเห็นได้จากการลงทุนพัฒนาพลังงาน
ในบังคลาเทศ การสร้างระบบรางรถไฟใน
อินโดนีเซีย แอฟริกา ลาว และการพัฒนา
โครงสร้างทางการเดินเรือในปากีสถานและ
โอมาน ซึ่งคาดว่าประเทศจีนจะใช้งบประมาณ 

ในการลงทุนด้านโครงสร้างต่าง ๆ เหล่านี้ 
เ พ่ือการพัฒนา OBOR สู งถึ งสี่ ล้ านล้ าน
เหรียญสหรัฐ ในภูมิภาคอาเซียน OBOR  

ท าให้จีนต้องลงทุนในการพัฒนาโครงสร้าง 

ด้านการคมนาคมอย่างมาก เพ่ือการเป็นศูนย์กลาง 
ของการส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
และการบริการสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางรถไฟที่ถือว่า 
จีนเป็นประเทศที่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
มากที่สุดในโลก โดยจีนวางแผนที่จะเชื่อม
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้ าด้วยกัน 

โดยผ่านเส้นทางรถไฟตั้งแต่จีน ลาว ไทย มาเลเซีย 

ไปจนถึงอินโดนีเซีย และจีนมีแผนการสร้าง
รถไฟความเร็วสูงจากเมืองยูนาน ทางประเทศ 

จีนตอนใต้ ผ่านไปยังประเทศลาว เชื่อมต่อ
มายังประเทศไทยในเส้นทางเศรษฐกิจ 

ส า ย ต ะ วั น อ อ ก  ( Thailand Eastern 
Corridor) โ ดยจี นคาดว่ า เส้ นทางรถไฟ
ความเร็วสูงจากจีนมายังกรุงเวียงจันทน ์
ประเทศลาวนั้นจะเสร็จสิ้นในปี 2020 ซึ่งจะ
เป็นเส้นทางรถไฟสายที่ยาวและเร็วที่สุดของ
ประเทศลาว ที่สามารถท าความเร็วสูงสุดได้ถึง 
160 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง นอกจากจีนจะมุ่งเน้น
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการ
ล งทุ นแล้ ว  จี นยั ง ให้ ค ว ามส า คั ญขอ ง
ความสัมพันธ์ของประชากรในภูมิภาคหรือ 
Soft power ซึ่ งเป็ นปั จจั ยส าคั ญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ OBOR ให้ส าเร็จโดยการ
ส่ งเสริ มความสั มพันธ์ ร ะหว่ า งประ เทศ  
การสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาใน
ภูมิภาค สนับสนุนเงินทุนเ พ่ือช่วยเหลือ
ประเทศต่าง ๆ ที่ประสบปัญหา ตลอดจน
การพัฒนา Confucius institutes ในต่าง 
ประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย ที่ส่งเสริม
การเผยแพร่เรียนรู้วัฒนธรรมจีน และการใช้
ภาษาจีนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น  

 One Belt One Road และประเทศไทย 

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่จะได้รับผลกระทบจากยุทธศาสตร์ 
OBOR ของจีน เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลาง
ขนส่งในภูมิภาค ที่ส าคัญคือการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor : EEC) ที่จะเชื่อมโยงการคมนาคม
จากจีนผ่านประเทศลาว เข้าสู่ประเทศไทย 
การลงทุนด้านการค้าโดยเฉพาะจากประเทศจีน  
ท าให้ประเทศไทยจะได้โอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิ จของประเทศในการเชื่ อมโยง 
กับต่างชาติ อย่างไรก็ตามการพัฒนา OBOR 

ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ ด้านบวกในประเด็นของการขยายตัว
ของเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศที่จะสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น  
ในขณะเดียวกันการข้ามถิ่นของแรงงาน  
การถ่ายเทเงินออกนอกประเทศ และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติส าคัญของประเทศก็เป็น
สิ่งที่รัฐบาลควรให้ความส าคัญไปพร้อมกัน 

 Singapore Smart Nation 

 สิงคโปร์เป็นหนึ่งใน smart nation ที่
มีกระบวนการพัฒนาประเทศแบบบูรณาการ
โดยเริ่มพัฒนาคุณภาพของประชาชนตั้งแต่
วัยเด็ก และต่อเนื่องจนถึงวัยสูงอายุ ซึ่งการ
จะพัฒนาประเทศให้เป็น smart nation นั้น
ต้องมีการวางแผนพัฒนาประเทศในระยะยาว  
มีการประสานหรือบูรณาการการจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศสิงค์โปรนั้น
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
สิงคโปร์ และข้อมูลของส่วนราชการต่าง ๆ 
เช่น การคมนาคมขนส่ง พลังงาน การบริหาร
จัดการน้ า การจัดการขยะ การบังคับใช้กฎหมาย 
โรงเรียน สถาบันการศึกษา ห้องสมุด โรงพยาบาล 
และสถานบริการประชาชนในชุมชน ท าให้
การวิเคราะห์ ก ากับติดตาม ประเมินผล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อมูล
เดียวกัน การจะด า เนินงานดั งกล่ าวได้  
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเป้าหมายหลัก 

ของการพัฒนา smart nation คือ การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้สามารถ
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ด ารงชีวิตได้ด้วยความสุข และสะดวกสบาย 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 แ น วทา งก า ร พัฒน า  Classless 

Professional Training : บทเรี ยนจาก 
OBOR และ Smart Nation 

 จากแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(service plan) ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 
จัดท าขึ้นภายใต้หลักการและกรอบแนวคิด 
คือ การบริการแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ  
การดูแลแบบเบ็ดเสร็จภายในเขตสุขภาพ 
และระบบส่งต่อภายในเขต โดยมีเป้าหมาย 

ในการด าเนินงานคือ ลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย  
ลดความแออัด และลดระยะเวลารอคอย 
โดยมียุทธศาสตร์ในการด าเนินงานคือ 1) การ
พัฒนาระบบบริ การปฐมภู มิ  เพ่ื อรองรั บ 

การพัฒนาของชุมชนและประชากรผู้สูงอายุ 
2) การพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง 
เพ่ือรองรับระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน และ 3) การพัฒนาโรงพยาบาล 

ต่าง ๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่าย 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด 
พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 จึงเน้นการพัฒนา
ระบบบริการที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ 

ที่เป็นส าคัญ 13 สาขา ได้แก่ 1) สาขาหัวใจ 
2) สาขามะเร็ง 3) สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
4) สาขาทารกแรกเกิด 5) สาขาสุขภาพจิต 
จิตเวช และยาเสพติด 6) 5 สาขาหลัก  

7) สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพ
อ าเภอ 8) สาขาสุขภาพช่องปาก 9) สาขาตา  
10) สาขาไต 11) สาขาโรคไม่ติดต่อ 12) สาขา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
13) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 

 ผู้เขียนในบทบาทของอาจารย์พยาบาลที่มี
หน้าที่หลักในการสอน และพัฒนาบุคลากร
ด้านสุขภาพ มีบทบาทส าคัญในการเป็นส่วน
หนึ่ งของการขับเคลื่ อนการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพทั้ง 13 สาขา ในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขให้มีความ
พร้อม และความสามารถสูงในการให้บริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพ ตามแนวคิดของการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขเพ่ือขับเคลื่อนระบบ
บริการสุขภาพ (Service plan) บุคลากร
สาธารณสุขถือเป็น soft power ของกระทรวง
สาธารณสุข ตามแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
OBOR ที่ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงโครงสร้าง
เพียงด้านเดียว แต่มีการพัฒนาคนไปพร้อม ๆ  กัน 
ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน 
การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญ ในยุคของการพัฒนาประเทศไทย 

ให้ เป็น Thailand 4.0 ตามนโยบายของ
รัฐบาล และรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจจาก 
OBOR ผู้เขียนสะท้อนประสบการณ์จากงาน
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ service plan 
แ ล ะ บท เ รี ย น จ าก  OBOR แ ล ะ  smart 
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nation โดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน 
ดังนี้ 
 1. การพัฒนาฐานข้อมูล (Big data 

management) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
ให้เป็นมาตรฐานเดียว เนื่องจากปัจจุบันการ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขมีหลายระดับ
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง 
การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปแบบแยกส่วน
ของแต่ละหน่วยงาน ทั้ งในระดับจังหวัด 
ระดับเขตสุขภาพ และระดับประเทศที่มี
ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการตัดสินใจในการพัฒนา
บุคลากรแตกต่างกัน อันจะเป็นอุปสรรคต่อ
การก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ท าให้
สถาบันการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข
ขาดข้อมูลความต้องการด้านการพัฒนา
บุคลากรทีแ่ท้จริง ทีต่รงกับความต้องการของ
พ้ืนที่ Big data management เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการพัฒนาประเทศและระบบ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เป็น smart 

healthcare personnel development ทั้ งนี้  
ต้องอาศัยการท างานร่วมกันของหน่วยงาน 

ในกระทรวงสาธารณสุข ในการประสานและ
รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง เ พ่ือเป็น input  

แก่งาน ICT เพ่ือออกแบบ data platform 

ด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข และ
ทดลองใช้เพ่ือหาจุดอ่อนและปรับปรุงจนได้ 
data platform ที่สามารถน าไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
นอกชั้ น เ รี ย น  (Classless professional 

training) เป็นหนึ่งแนวคิดของการประยุกต์
ความรู้จาก smart nation ของสิงคโปร์ที่มี
เป้าหมายในการลดการใช้เงินสดในการ 

ใช้จ่ าย เ พ่ือความสะดวกและคล่องตั ว  
ทีส่ าคัญสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้  
ให้สิงค์โปรเกิดเป็น cashless society ตลอดจน 

แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ OBOR ที่ให้ความส าคัญ 

กับการพัฒนา soft power  

 การพัฒนาประเทศให้เป็น smart nation 

นั้น จะช่วยส่งเสริมให้คนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
สามารถปรับตัวเข้าได้กับยุคสมัยที่เปลี่ยน 
แปลงไป โดยที่ไม่เกิดปัญหากับสังคมโดยรวม 
ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่ งในปัจจุบัน 

การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขของไทย  
เน้นการเรียนรู้ในชั้นเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แบบ person to person หรือ person  

to group แบบเผชิญหน้า ท าให้เป็นอุปสรรค  
อย่างหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
การพัฒนาระบบสาธารณสุขตามนโยบาย 
โดยเฉพาะในหน่วยงานที่มีข้อจ ากัดด้วย
จ านวนบุคลากร ท าให้ไมส่ามารถเข้าชั้นเรียน
ได้เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบจากงาน
ประจ า ถึงแม้จะมีงบประมาณสนับสนุน 

การ พัฒนาบุ คลากรอย่ างเพียงพอ ซึ่ งทาง 
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สถาบัน การศึกษาโดยเฉพาะสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ต้องวางแผนในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมที่ส่ งเสริมให้บุคลากร
สาธารณสุข ได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผ่านทางระบบ internet หรือ classless 

professional training จะที่จะตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรที่ต้องการพัฒนา
ตนเองตามความจ าเป็นซึ่งสามารถออกแบบ
การเรียนการสอนเพ่ือให้ เกิดการอภิปราย  
และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ร่ วมกันของ 
ผู้เรียนผ่านทางระบบ internet ได้ ผู้สอนท า
หน้าที่เป็นเพียงผู้กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิด 

การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา ทั้งนี้  ต้องมี
แนวทางในการก ากับติดตามด้านคุณภาพ
อย่างรัดกุม   
 เนื้อหาส าคัญของ classless professional 

training ที่สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข
ควรตระหนักและควรมีการวางแผนพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับ OBOR คือ การพัฒนา 
บุคลากรด้านการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน 
และรักษาโรคติดต่อที่จะมาจากการขยายตัว
ของ OBOR โดยเฉพาะโรคที่มากับแรงงาน
จากทั่วทุกภูมิภาค เช่น SAR จากประเทศจีน 
และ Zika หรือ Ebola ที่ระบาดอยู่ในแอฟริกา 
เนื่องจากประเทศเหล่านี้ตั้งอยู่ในแนวเส้นทาง
เดินของ OBOR นอกจากโรคติดต่อที่จะผ่านมา
จากมนุษย์แล้ ว  ยั งมี เชื้ อ โรคติดต่อบาง
ประเภทที่สามารถติดต่อข้ามมายังสัตว์เลี้ยง 

สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ที่จะต้องมีการ
น าเข้าหรือส่งออกเพ่ือการค้าขายระหว่าง
ประเทศของ OBOR องค์ความรู้ด้านการคัดกรอง 
และแนวทางการ เฝ้ าระวั งที่ กระทรวง
สาธารณสุ ข พัฒนาขึ้ น โดย งานควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศมีความจ าเป็น 

ต้องถ่ายทอดไปยังบุคลากรสาธารณสุข 

ทุกระดับในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่  
ที่ เป็ นช่ องทางเปิ ด  (Economic corridors)  

ของไทย เช่ น  อ .แม่ สาย  อ . เชี ยงแสน  
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ที่มีเส้นทางคมนาคม
จากจีนผ่านเข้ามายังประเทศไทย  และ
เส้นทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่เชื่อมการคมนาคมขนส่งจากจีน ผ่านลาว 
เข้ามายังจังหวัดนครราชสีมา และระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 การพัฒนา classless professional 

training ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

ของหน่ วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข 
นับตั้งแต่การพัฒนา data platform เพ่ือให้
มี  big data management ที่มีประสิทธิภาพ  
และการเปลี่ยน mindset ของบุคลากร
สาธารณสุขจากการเรียนรู้ด้วยความเคยชิน
ในอดีต จากการเรียนรู้แบบ passive learning  

เป็น life – long learning ผ่าน classless 

professional training 
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มอง Smart City ผ่านสิงคโปร์ สะท้อนสู่ Thailand 4.0 

 

กิตจากรณ์ ปิ่นละมัย 

วิศวกรโยธาช านาญการ  
กรมทางหลวงชนบท 

 

 การก้าวเข้าสู่เมืองที่พัฒนาแล้วของ
ประเทศสิงคโปร์ บนพ้ืนฐานของการพัฒนา
ในทุก ๆ ด้านอย่างมั่นคงและยั่งยืน จนเป็นที่
ยอมรับจากหลาย ๆ ประเทศในทั่วโลก สิงคโปร์ 
ก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศในหลาย ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะการน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน ช่วยเสริมสร้างคุณภาพ
ความเป็นอยูข่องประชากรในประเทศให้ดีขึ้น 
ประชาชนในประเทศมีความเชื่อมั่นและ
มั่นใจในอนาคต พร้อมจะร่วมพัฒนาประเทศ
ไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด สิงคโปร์
เป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของประเทศ
ไทยในกลุ่มอาเซียน ที่มีความหลากหลายทาง
เชื้อชาติและศาสนา ในอดีตผ่านการถูกยึด
เป็นอาณานิคมจากหลายชาติ ทั้งต าแหน่ง
ที่ตั้งสภาพภูมิประเทศถูกขนาบด้วยมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย ตั้งอยู่บนเกาะที่ไม่มีทรัพยากร 
ธรรมชาติเลย แต่กลับเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ประเทศสิงคโปร์ให้ความส าคัญด้านการศึกษาและ
พัฒนาจนได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุด
ประเทศหนึ่ง มีการปรับปรุงนโยบายศึกษา

อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เป็นที่รู้จักกันในวลี Teach Less, 

Learn More (TLLM) ซึ่งเน้นการสอนโดย
การป้อนข้อมูลให้น้อยลง แต่ให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้มากขึ้นและน าไปสู่การปฏิบัติ 
โดยเฉพาะการวางพ้ืนฐานด้านความรักชาติ 
เป็นส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
ที่มีประสิทธิภาพตามมา ให้ความส าคัญต่อ
การวางยุทธศาสตร์ เ พ่ือน าประเทศและ
ประชาชนของตนไปสู่การเป็นประเทศแรก
ของโลกที่สามารถประยุกต์เอา "เทคโนโลยี" 
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติ อาทิ 
ปัญหาความแออัดของประชากร สังคม
ผู้สู งอายุ  ความไม่ทั่ วถึ งการสาธารณสุข 

มูลฐาน การคมนาคมขนส่ง ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เป็นต้น ยุทธศาสตร์นี้ถูก
เ รี ย ก ว่ า  " E3A"  อั น ไ ด้ แ ก่  " Everyone, 

Everything, Everywhere, and All the time" 
 ซึ่งหมายถึง"ทุกคน" จะได้รับ "ทุกอย่าง"  
ที่ต้องการ ใน "ทุกที่" และ "ทุกเวลา" โดย
อาศัยเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุน และลดการ
บริ โ ภ คของประช ากร  โ ดยยั ง ค ง เ พ่ิ ม
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ประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัย
ได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สู่ความเป็น Smart 

City อย่างเต็มรูปแบบ  
 ผู้ เ ขี ยนมี โอกาสได้ เข้ าร่ วมอบรม
หลักสู ตร HiPPS Capability Development 

Program ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 
ประเทศสิ งค์ โปร์  เนื้ อหาการอบรมได้
ยกตัวอย่างความส าเร็จของการก้าวเข้าสู่
ความเป็น Smart City ของประเทศสิงคโปร์ 
โดยมีแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบด้าน
ต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 1.  Smart Mobility หากพิจารณา
การบริการด้านการคมนาคมในประเทศสิงคโปร์ 
อาจจะมีความสมบูรณ์แล้วในหลาย ๆ แง่มุม
เมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลาย ๆ ประเทศ  
แต่สิงคโปร์ก็มีข้อจ ากัดทางด้านพ้ืนที่ท าให้
ประเทศสิ งคโปร์ ไม่ สามารถสร้ างถนน 

เพ่ิมได้อีก ในขณะที่ปริมาณประชากรเพ่ิม
จ านวนขึ้นเรื่อย ๆ และประชากรเหล่านั้น
ย่อมต้องการการเดินทางด้วยรถส่วนตัวมาก
ขึ้นเช่นกัน สิงคโปร์จึงบูรณาการโครงสร้าง
การคมนาคมเพ่ือรองรับไม่ให้เกิดปัญหาการจราจร
ติดขัดในอนาคต น าเอาเทคโนโลยีมาบริหาร
จัดการระบบขนส่งมวลชน ไม่ให้เกิดความ
แออัด สนับสนุนให้ระบบขนส่งสาธารณะ 

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโครงข่าย
การขนส่งสาธารณะที่ประชาชนไม่ได้เพียงแค่
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกแต่ต้องมี

ความสุขด้วย เช่น รถโดยสารสาธารณะใช้รถ
ปรับอากาศทั้งหมด ประชาชนเดินทางไป
ท างานไม่ร้อนแม้จะต้องแต่งตัวใส่สูท ผูกเนคไท 
หรือการพัฒนาโครงการรถเมล์แบบปรับ
เส้นทางตามความต้องการของผู้ใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการให้บริการแทนที่จะเป็น
การปล่อยรถเมล์ตามรอบเวลาและตามเส้นทาง 
ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า การบริการแบบใหม่นี้
ผู้ ใช้จะสามารถเรียกรถเมล์ ไปยังป้ายที่
ก าหนดไว้ พร้อมกับแจ้งป้ายที่ต้องการลง
จากรถ แนวทางนี้ท าให้ผู้ให้บริการรถเมล์
สามารถปล่อยรถตามความต้องการจริง
แทนที่จะวิ่งรถเปล่าตามเส้นทาง พร้อม ๆ 
กับอาจจะปรับเส้นทางไปตามความต้องการ
ผู้ใช้ เป็นต้น หน่วยงานขนส่งทางบกสิงคโปร์ 
(Land Transport Authority - LTA) ได้
ก าหนดเป้าหมายสู่ความส าเร็จด้านการ
คมนาคมขนส่ งภายในประเทศภายในปี 
2030 ไว้ดังนี้ 
 จะต้องไม่มีรถยนต์และจักรยานยนต์
ส่วนบุคคลคันใหม่จดทะเบียนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ 
ไม่มีผลกับยานพาหนะที่ใช้ส าหรับบริการ
สาธารณะ 

 ท าให้ 75% ของจ านวนประชากร
ทั้งหมดเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะส าหรับ
การเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน  
 รับประกันระยะเวลาการเดินทางร้อยละ 85 
ของการเดินทางในระยะทางไม่ เกิน 20 
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กิ โล เมตรด้วยรถโดยสารสาธารณะนั้ น 
จะต้องไปถึงจุดหมายภายในเวลา 60 นาที  
 ต้องมีจ านวนบ้าน 8 ใน 10 หลัง สามารถใช้
เวลาเดินทางถึงสถานีรถไฟด้วยเวลาไม่เกิน 
10 นาท ี

 นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังให้ความส าคัญ 
สนับสนุนการเดินเท้าและการใช้จักรยานของ
ประชาชน ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบ 

ผังเมืองให้เกิดความปลอดภัยส าหรับการ 

เดินเท้า การปั่นจักรยาน รวมถึงการเดินทาง
ของคนพิการ เช่น ก าหนดช่องทางเดินเท้า
และปั่ นจั กรยานเป็นสั ดส่ วนอย่ างชั ดเจน  
มีสะพานลอย หรือทางลอดถนนรองรับการใช้
งานอย่างทั่วถึง โครงข่ายทางจักรยานที่
เชื่อมต่อถึงกันทั่วประเทศมากกว่า 700 กม. คน
พิการสามารถเดินทางทั้งบนพ้ืนราบเชื่อมต่อ 

ถึงรถโดยสารสาธารณะได้โดยสะดวก ไม่รู้สึก
เป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต การเดินทาง
ทั้งหมดผนวกเข้าเป็นระบบการสัญจรอัจฉริยะ 
โดยมีศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถ
อ านวยการภาพรวมทั้งหมดได้โดยเบ็ดเสร็จ 
ความส าเร็จในเป้าหมายด้านการคมนาคมขนส่งที่
ประเทศสิงคโปร์วางไว้ จึงไม่ใช่สิ่งที่ เป็นไป
ไม่ได้ส าหรับประเทศนี ้
 2.  Smart Healthcare ระบบบริ การ
สุขภาพ คือ ความต้องการพ้ืนฐานที่ประชาชน 

ในทุกประเทศคาดหวั ง เมื่ อสวัสดิการด้ าน
สาธารณสุขสามารถตอบสนองประชาชนได้

อย่างมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันรัฐมุ่งหวังให้
ประชาชนสามารถดูแลรักษาสุขภาพด้วย
ตนเอง ในระดับครอบครัวหรือชุมชน (Self 

Care) โดยที่ไม่ต้องพ่ึงพาหมอและยาจาก
ต่างประเทศ ลดต้นทุนด้านสุขอนามัย เมื่อ
ประชาชนมีสุขภาพดีการพัฒนาประเทศด้าน
อ่ืน ๆ ก็จะมีประสิทธิภาพตามมา  
 ประเทศสิงคโปร์ให้ความส าคัญด้าน
ระบบบริการสุขภาพ จนได้ชื่อว่าเป็นประเทศ
ที่ประสบความส าเร็จด้านระบบประกัน
สุขภาพมากที่สุดประเทศหนึ่ง การสร้าง
ระบบให้ประชาชนจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ  
ทุกเดือนและมีการวางแผนในการบริหาร
จัดการกองทุนอย่างเป็นระบบ วางแผน
ก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งชุมชน
ข น า ด ใ ห ญ่  ( Community)  พ ร้ อ ม กั บ
โรงพยาบาล ท าให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไกล 
สร้างคลินิกที่มีคุณภาพทั้งด้านบุคลากรและ
เครื่องมือเพ่ือแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล 
ก าหนดนโยบายส าหรับวางแผนรองรับสังคม
ผู้สูงอายุซึ่งก าลังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย
ประเทศ ให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะการดึงเอาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้สึก
ว่าตัวเองยังมีประโยชน์ไม่ได้เป็นภาระ อีกทั้ง
ระบบประกันสุขภาพของสิงค์โปร์ได้แบ่งการ
คุ้มครองเป็นหลายระดับท าให้สามารถ
บริหารเงินได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และที่
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ส าคัญรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนดูแล
สุขภาพตัวเอง ใช้ชีวิตประจ าวันโดยค านึงถึง
สุขภาพในอนาคต ก าหนดเป้าหมายส าคัญ
ด้านสาธารณสุขคือ การเพ่ิมความพึงพอใจให้
ผู้ป่วย ด้วยการประยุกต์เอาเทคโนโลยีมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น 

 การน าเซ็นเซอร์ขนาดเล็กมาแปะไว้ที่
ผิวหนังเพ่ือคอยตรวจดูชีพจร อุณหภูมิของ
ร่ายกาย ความชื้น แล้วส่งข้อมูลกลับมายัง
โรงพยาบาลเพ่ือให้ทีมแพทย์คอยเฝ้าระวัง
สุขภาพให้ 
 ระบบดูแลสุขภาพจากระยะไกล 
(Telehealth) ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถตรวจวัด
สุ ขภาพตนเอง เช่ น วั ดความดั นเลื อด  
แล้วส่งกลับไปยังทีมแพทย์ของโรงพยาบาล
โดยอัตโนมัติ ซึ่งทีมแพทย์ก็จะให้ค าแนะน า
ต่าง ๆ กลับมาได้ทันท ี

 สิงคโปร์พัฒนาระบบ Elderly Monitoring 

System (EMS) ส าหรับดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้
เซนเซอร์ติดไว้ตามประตู หรือพ้ืนที่ต่าง ๆ ใน
บ้านคอยตรวจจับการเคลื่อนไหว และถ้าเซนเซอร์ 
ไม่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ในเวลา
ที่ก าหนด ระบบจะแจ้งเตือนไปยังสมาชิกใน
ครอบครัว หรือทีมแพทย์เพ่ือให้มีการช่วยเหลือ 
ต่อไป 

 กระทรวงสาธารณสุขของประเทศ
สิงคโปร์ท า Application ด้านสุขภาพให้
ประชาชนใช้งานฟรี  เสมือนมีข้อมูลด้าน

สาธารณสุขอยู่ใกล้ตัวคอยช่วยเหลือในการ
ดูแลสุขภาพ โดยบรรจุข้อมูลที่จ าเป็นต่าง ๆ 
มากมาย พร้อมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้
ดูแลสุขภาพของตัวเอง เช่น แคมเปญ National 

Steps Challenge โดยรัฐบาลแจกสมาร์ท
วอตช์ หรือนาฬิกาอัจฉริยะให้ประชาชน
น าไปใช้ ตรวจวัดการก้าวเดินในแต่ละวัน 
แล้วก าหนดจ านวนก้าวเดินเป็นล าดับขั้น 
ส าหรับให้แลกของรางวัล เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่าสิงคโปร์ให้ความส าคัญ
ด้านสุขภาพอนามัยของประชากรในประเทศ
เป็นอย่างมาก โดยมองว่าทรัพยากรมนุษย์
เป็นสิ่งมีค่า จ าเป็นต้องดูแลรักษา รายละเอียด
ข้อมูลด้านสุขภาพของประชากรแต่ละคน 
ได้รับการจัดเก็บรวบรวมไว้อย่างปลอดภัย
และพร้อมจะดึงมาใช้ได้ตลอดเวลา อันเป็น
ส่วนส าคัญที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพของแต่
ละคนเป็นไปอย่างถูกต้อง เมื่อประชากรใน
ประเทศมีสุขภาพที่ดีย่อมเป็นก าลังที่ช่วยให้
ประเทศพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงในทุก ๆ ด้าน 

 3.  Smart Education เมื่อการศึกษา 
คือ องค์ประกอบส าคัญที่ช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นคงแก่ประเทศ  เพราะเมื่อคนในชาติ
ได้รับความรู้ความสามารถน ามาใช้พัฒนาให้
มีความสามารถที่จะใช้ประกอบอาชีพและ 

เอาตัวรอดได้ รวมทั้งช่วยขัดเกลาให้คนในชาติ 
มีจิตส านึกและคุณธรรมเป็นผู้ เจริญทาง
ปัญญาและจิตใจแล้ว ย่อมช่วยส่งเสริมให้
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ประเทศพัฒนาไปในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน ตรงกับประโยคที่ว่า “การศึกษา
สร้างคน คนสร้างชาติ” ความมั่นคงของชาติ
ย่อมสร้างได้ด้วยคนภายในชาติที่มีการศึกษา
อย่างถึงพร้อม การศึกษาจึงจัดเป็นบริการ
สาธารณะที่รัฐจ าเป็นต้องลงทุนสูง และวางแผน 

การลงทุนอย่างมีระบบ แต่เมื่อพ้ืนฐานความ
หลากหลายของสังคม หลากหลายแนวความคิด 
หลากหลายเชื้อชาติ ย่อมส่งผลให้รัฐต้องหา
แนวทางที่จะหล่อหลอมแนวความคิดของคน
ในชาติให้พร้อมใจที่จะสนับสนุนนโยบาย 

ต่าง ๆ ตามที่หวัง การปลูกฝังแนวคิดผ่าน
การศึกษาให้กับเยาวชนจึงเป็นรากฐานส าคัญ 
ที่จะท าให้ประเทศสามารถก้าวเดินต่อไปผ่าน
ยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนได ้
 ประเทศสิงคโปร์ให้ความส าคัญด้าน
การศึกษาและพัฒนาจนได้ชื่อว่ามีระบบ
การศึกษาที่ดีที่สุดประเทศหนึ่ง มีการปรับปรุง
นโยบายศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เป็นที่รู้จักกันในวลี 
Teach Less, Learn More (TLLM) ซึ่งเน้น 

การสอนให้น้อยลงแต่ให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้มากขึ้นและน าไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะ 
การวางพ้ืนฐานด้านความรักชาติ การเสริมสร้าง 
ให้ช่วยกันดูแลรักษาให้เกิดความปลอดภัยใน
สังคม อันเป็นรากฐานน าไปสู่ความมั่นคง 
ของชาติ ยกตัวอย่างเช่น 

 1. กุศโลบายสร้างความเป็นปึกแผ่น
ให้กับคนในชาติ โดยการวางระบบการศึกษา
บังคับให้ชาวสิงคโปร์ทุกคนต้องสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ ให้มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาประจ าเชื้อชาติ เพ่ือให้
ประชาชนคงรักษาอัตลักษณ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมของตนไว้ได้ มีการก าหนดให้มี
เพียงหนึ่งภาษา (one common language) 
ภายในแต่ละกลุ่ ม เชื้ อชาติ  ช่ วยให้ เกิด
ความรู้สึกสมานฉันท์เป็นชาติพันธุ์เดียวกัน
ภายในแต่ละกลุ่มเชื้อชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการรักษาความม่ันคงของประเทศ 

  2. นโยบายการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับ
การรักประเทศ บทบาทของการเป็นพลเมือง
สิงคโปร์และการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ก่อนส่วนตนในสถานศึกษา สิงคโปร์มีการปลูกฝัง
ความรักชาติอย่ างจริงจั ง เนื่องจากเป็น
ประเทศที่มีขนาดเล็กและผ่านวิกฤตทาง
ความมั่นคงมาหลายครั้ ง การศึกษาของ
สิงคโปร์มิได้เน้นการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับ
บทบาทการเป็นพลเมืองดีและการค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน
อย่างเด่นชัด การยอมรับในการบังคับใช้
กฎหมายที่เข้มงวดและจริงจัง มีบทลงโทษที่
รุนแรง ท าให้ประชาชนมีความเกรงกลัว
กฎหมายและเกิดอัตราการกระท าความผิดที่
ต่ ากว่าในประเทศอ่ืน 

 3. รัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ให้
ความส าคัญด้ านการน า เทคโน โลยี มา
ประยุกต์ใช้กับกับการเรียนรู้  ทั้งในสถานศึกษา 
และในชีวิตประจ าวันเพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ที่
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อยู่ใกล้ตัว ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
ตลอดเวลา นโยบายการศึกษาเพ่ือก้าวสู่สังคม
ฐานความรู้ และการเป็น smart nation 

สิงคโปร์มีวิสัยทัศน์ในการสร้าง smart nation  

ให้ประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่สุดของโลกมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติ ด้วยพ้ืนฐานของประเทศ
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มี เสถียรภาพทาง
การเมืองเศรษฐกิจและสังคมสูงที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก การมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่
ชัดเจน โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคน 
เพราะเชื่อว่าประชาชนคือทรัพยากรที่มีค่า
ที่สุดของประเทศ มีกฎหมายการปกครองที่
เข้มงวดและมีนโยบายการศึกษาที่ชัดเจน  
มีการออกแบบการจัดการ วางแผนเรื่อง
บุคลากร และตรวจสอบอย่างชัดเจน ท าให้
แผนงานทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ปี 2560 
ชาวสิงคโปร์ทุกคน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
จะมี Learning Portfolio ออนไลน์เป็นของ
ตนเอง ที่จะประเมินลักษณะเฉพาะของ
บุคคล และช่วยแนะน าด้านการวางแผน
การศึกษา การท างานและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตมีผลให้การศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์
ก้าวรุดหน้าไปกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค
โดยถือว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดี
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประชาชนในประเทศ
รู้สึกมั่นใจต่อความเป็นอยู่ เพราะเชื่อมั่นใน

การบริหารงานของรัฐบนพ้ืนฐานของการ
ปลูกฝังในความรักและหวงแหนประเทศที่
ตัวเองอาศัยอยู่ นอกจากนี้รัฐบาลเองก็มีการ
จัดโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน 

ชาวสิงคโปร์เรียนรู้เทคโนโลยีด้าน IT ตั้งแต่เด็ก  
เช่น IDA Hive and Technology Associates 

Program โดยสอนเนื้อหาตั้งแต่การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือให้แนวคิด 
Smart City และ Smart Nation กลายเป็น
จริงได้ในอนาคต 

 นี่คือตัวอย่ างแนวทางการพัฒนา
ประเทศสิงคโปร์สู่ความเป็น Smart City ซึ่ง
สิงคโปร์พิสูจน์แล้วเห็นแล้วว่าเป็นไปได้ที่จะ
ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  
 ท าไมการเป็น Smart city จึงส าคัญ 
โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สภาพ
สังคม ทรัพยากรที่มีอยู่เริ่มจ ากัด ผู้คนยุคใหม่
ที่จะต้องมีมากกว่าแค่ความสามารถ แต่ยัง
รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง 
ท าสิ่งใหม่ ๆ  ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกเก่าให้ได้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น สะดวกข้ึน มีความสุขขึ้น  
ลดอัตราความเสี่ยงในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ  
มีความมั่นคงในเรื่องสถานภาพ ก่อให้เกิด
ความเป็นเมืองที่อ านวยต่อคนในโลกที่
เปลี่ยนแปลงใบนี้ได้ ซึ่งไม่ได้มีแค่ในประเทศ
สิงคโปร์ที่เชื่อมั่นว่าจะก้าวเข้าสู่ความเป็น 
Smart City ได้  แต่ เชื่ อกันว่ า ในปี  2570  
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กว่า 80 ประเทศทั่วโลกจะก้าวสู่ความเป็น 
Smart City (Report by HIS Market)  
 หากย้อนกลับมาถึง Thailand 4.0 
ประโยคฮิตที่ได้ยินหนาหูในเวลาปัจจุบัน 
พร้อม ๆ กับวลี “ประชารัฐ” ผู้เขียนอาจไม่
ค่อยได้สนใจยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ซึ่งส าหรับ
ข้าราชการแล้วสิ่งเหล่านี้คือแนวทางการ
ขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลที่น่าจะจ าเป็น 
ต้องรับรู้ ในฐานะผู้ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบาย 

ของรัฐ แต่ก็ยอมรับว่าเพราะค าฮิตติดหู 
“ไทยแลนด์ 4.0” จึงได้ทราบว่าจริง ๆ แล้ว 
ประเทศไทยก็ผ่านยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 
1.0 – 3.0” ซึ่งแต่ละห้วงเวลาก็จะมุ้งเน้นไป
ตามนโยบายของรัฐที่จะก าหนด  
 Thailand 4.0 คืออะไร  ดร.สุวิทย์ 
เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ Brand 

Age ถึงความหมายของ Thailand 4.0 สรุป
ได้ว่า เป็นนโยบายพัฒนาประเทศโดยการ 

ถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ต้นน้ า เพ่ือ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่อยู่กลางน้ า และ Startups ต่าง  ๆ 
ที่อยู่ปลายน้ า โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ในการ
ขับเคลื่อน ผู้มีส่วนร่วมหลักจะประกอบด้วย
ภาคเอกชน ภาคการเงิน  การธนาคาร 
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่าง ๆ โดย
เน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละ
องค์กร  โดยมีภาครั ฐ เป็นตั วสนับสนุน 

กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ 
“ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่ส าคัญ 

 1. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศ
ที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 

 2. เป็น “Reform in Action” ที่มี
การผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 
การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการ
ปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน 

 3. เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วน
ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐ 
ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 
การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก 
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
การ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” 

 นั่ น ห ม า ย ถึ ง ว่ า ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
โครงสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่ดังกล่าว ต้อง
เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย
และพัฒนา เมื่อเป้าหมายการขับเคลื่อน 
‘ประเทศไทย 4.0’ คือ การก้าวไปสู่การเป็น 
‘ประเทศที่มีรายได้สูง’ ด้วยนวัตกรรมที่มี
การน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ซึ่งหาก
ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้จริง  
จะท าให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจาก
กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และ
สามารถลดการพ่ึงพาต่างชาติ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าต่าง ๆ เป็นการสร้างความสมดุล
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ทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง เมื่อรัฐได้
ก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน ก็จ าเป็นต้อง
เร่งรัด ติดตาม ควบคุมและประเมินผลให้
เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะเดียวกันการมี
ประเทศต้นแบบที่ประสบความส าเร็จอย่าง
สิงคโปร์ ถือเป็นโอกาสที่รัฐบาลสามารถ
น ามาวิเคราะห์ใช้เป็นแนวทางได้ เราอาจมี
ข้อจ ากัดที่ไม่มีเหมือนสิงคโปร์ แต่เราก็มีข้อ
ได้เปรียบที่สิงคโปร์ไม่มี เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ  
ที่ เป็นต้นทุนให้ เมื่อคนในชาติได้รับการ
ตอบสนองในปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นอย่าง
เพียงพอย่อมก่อให้เกิดความสุข ประชาชน
เกิดความเชื่อมั่น พร้อมจะสนับสนุนและก้าว
เดินไปสู่เป้าหมายที่รัฐได้วางไว้ แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด
ผู้เขียนอยากให้ความส าคัญด้านการศึกษา 
เพราะเชื่อว่าคุณภาพของคนในประเทศคือ
ปัจจัยส าคัญที่จะพัฒนาประเทศให้เกิดความ
ยั่งยืนได้ในทุก ๆ ด้าน ระบบการศึกษาของ
ประเทศไทย มีการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลง
พัฒนาไปตามยุคสมัยมาโดยตลอด บูรณาการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้า
ม า ป ร ะ ย ุก ต ์ใ ช ้ ด ้ว ย ค า ด ห ว ัง ใ ห ้เ ป ็น
เครื ่องมือที ่ช ่วยเสริมสร้างการเร ียนรู ้แก่
เยาวชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่ห่างไกล 
แต่ถ ึงกระนั ้นเราปฏ ิเสธไม่ได ้ว ่า  ระบบ
การศึกษาของประเทศไทยยังไม่ได้บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ได้อย่างง่าย ประเทศก าลัง
ก้าวสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิตอล การสื่อสาร 

แหล่งความรู้  สามารถค้นคว้าได้ ใกล้ตัว  
ไม่แตกต่างจากการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ประเทศอ่ืน แต่ท าไมผลที่ได้ไม่สอดคล้องกับ
ความมุ่งหวังของหน่วยงานทางการศึกษา 
หรือเพราะเรายังมุ่งเน้นไปในทิศทางท่ีผิด 

 ผู้เขียนชื่นชอบบทความในสื่อออนไลน์
หนึ่งที่บอกว่า “ท าไมต้องถามหาแต่คะแนน
โอเน็ต ท าไมไม่ถามว่าผมช่วยท างานบ้านไหม” 
เพราะสะท้อนให้เห็นการให้ความส าคัญต่อ
ผลการเรียนรู้ในห้องมากเกินไป ยังมีเด็ก 
เยาวชน หลายคนที่ทุกวันต้องช่วยพ่อแม่ 
ช่วยครอบครัวท างาน จนไม่มีเวลามาท่องจ า
อ่านหนังสือ ทั้ งที่ เขาเหล่านั้นได้ความรู้ 
ด้านทักษะไม่น้อย อันเป็นแนวความคิดของ
ประเทศสิงคโปร์ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนรักการ
ค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตัวเอง มากกว่าการนั่งรอรับ
เหมือนลูกนกอ้าปากรับอาหาร เมื่อวัฒนธรรมการ
ปลูกฝังให้มุ่งเน้นเรียนตามกระแส สอนให้
เยาวชนเรียนหมอเพราะมีรายได้ดี จนปัจจุบัน 

หมอรักษาโรคตามโรงพยาบาลของรั ฐ 

มีไม่เพียงพอ หมอรักษาชีวิตกับหมอรักษา
ความสวยงามของร่างกายมีปริมาณไม่ต่างกัน  
เป็นต้น  การศึกษาที่ มีประสิทธิ ผล  คือ  
การมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ตามความถนัด
ของแต่ละคน ภายใต้การสนับสนุนของ
รัฐบาลที่ ก าหนดแนวทางการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางของการพัฒนา
ประเทศ ผู้เขียนเชื่อว่าหากสามารถเป็นไป
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ตามกล่าวข้างต้น เราจะเป็นได้ทั้ง Smart 

City และ ก้าวผ่านไปสู่ Thailand 4.0 หรือ
มากกว่านั้นได ้ 
 อ้างอิง  
 1. เอกสารประกอบการอบรม
หลักสูตร HiPPs Capability 

Development Program ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์ โดย 
Nanyang Executive Centre 

 2. Case Study: สิงคโปร์กับ Digital 

Transformation เพ่ือเข้าสู่ความเป็น 
Smart City 

https://www.techtalkthai.com 

 3. https://brandchatz.com/ 
2017/02/14/smart-city 
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รายงานข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
 

เกวลิน วังศิริไพศาล 

วิศวกรโยธาช านาญการ 
กรมทางหลวง 

 

 สรุปสาระส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลลัพธ์ที่ คาดหวัง และตัวชี้ วั ด
ความส าเร็จ ของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
 ท า ง ห ล ว ง พิ เ ศ ษ ร ะ ห ว่ า ง เ มื อ ง
หมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี – พัทยา 
มีการระบายรถ เพ่ือการคมนาคมขนส่งที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถเชื่อมโยง
ไปสู่ พ้ืนที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง 
ส่งเสริมนโยบายรัฐบาล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
นโยบาย EEC และนโยบาย National e- Payment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จคือ มีผู้ใช้ทางช าระ
ค่ า ธ รรม เนี ยมผ่ านทางด้ วย ระบบ เงิ น
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ห รื อ  Electronic Toll 

Collection System (ETC) จ านวน 90% 
ภายในปี พ.ศ. 2568 

 เพ่ือน าไปสู่การเป็น “SMART Transport” 
แบบยั่งยืน การระบายรถหน้าด่านฯ ได้ดี 
จะสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 
ซึ่ ง เป็นส่วนหนึ่ งของภาคขนส่งที่ เป็นไป 

ตามเป้าหมายตามความตกลงปารีส ที่รัฐบาล
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ไทยได้ก าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายในปี 
2573 

 แนวคิด มุมมอง ของนางสาวเกวลิน 
วังศิริไพศาล 

 เป้าหมายการเข้ารับราชการ เพ่ือมี
ส่วนร่วมด า เนินงานให้ประชาชนไทยมี
ความสุข 

 มองภาพรวมของประเทศ มุ่งการท างาน 

เพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ใช้หัวใจคิดว่า
ประชาชนต้องการอะไร ใช้ทรัพยากรที่มี
อย่ างคุ้มค่า  เ พ่ือสร้างผลลัพธ์ เชิ ง  High 

Value, Low Budget 

 เพ่ือก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
การน าเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้
เป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญ แต่สิ่งส าคัญที่
ต้องพัฒนาควบคู่กับไปคือเรื่องคน ในการ
ตระหนักรู้ (People Awareness) ให้มีจิตใจ
ที่จะพัฒนาประเทศไปในทางที่ดีร่วมกัน  
ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน 
(Public Private People) โดยการปลูกฝัง
ตั้ งแต่ปฐมวัย และเริ่มท าได้ด้ วยตัว เอง 
ในทุกคน 

 ก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ที่มี เพ่ือการ
พัฒนาประเทศ 

 การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เป็นสิ่งส าคัญ ควรมองความส าเร็จของประเทศ
ร่วมกัน 

 ความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จาก
การฝึกอบรม  
 “SMART Nation” คือ การด าเนินการ
กระบวนการใด กระบวนการหนึ่ง เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์เป็นความสุขของประชาชน (หรือการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี) ในชาติอย่างยั่งยืน 

 “Sustainable” ความยั่งยืนเกิดจาก
สมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านสิ่งแวดล้อม 

 “ SMART Transportation”  คื อ 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมที่เป็น
ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในทุกมิติ ในการพัฒนา
ให้สามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน 

 “Think Big, Start Small, Act 

Fast” แนวความคิดท่ีได้จากการเรียนรู้ครั้งนี้ 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาประเทศไทย 

ให้ไปสู่การเป็น SMART NATION หรือการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน 
หมายถึง ควรใช้เวลาในการวางแผน/R&D  

ให้มากเพียงพอ มองภาพใหญ่ของประเทศ
แบบองค์รวม (Holistic) และเพ่ือให้การด าเนินการ 
ใด ๆ ข้ามผ่านปัญหา/อุปสรรคไปได้นั้น  
การเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ด้วยโครงการน าร่อง 
(Pilot Project) นั้นหากเกิดความผิดพลาด 
ยังสามารถยกเลิก หรือแก้ไขให้กลับมาได้
อย่างไม่ต้องสูญเสียเงินลงทุนเป็นจ านวนมาก 
ท้ายสุดคือการเริ่มท าต้องเร็ว หากกลัวการผิดพลาด
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จนไม่กล้าที่จะเริ่มท าแล้ว การพัฒนาก็จะเกิด
ได้ช้า 
 “People Awareness” คืออีกหนึ่ง
หัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ ต้องเริ่มต้น 

จากทุกคนมีความตระหนักรู้ ร่วมกันมุ่งไปสู่
เป้าหมาย ทิศทาง เดียวกันเพ่ือการพัฒนาใน
ประเทศชาติ   ไม่จ า เป็นต้องให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน “Public Private 

People” ส่วนใดส่วนหนึ่งด าเนินการเพียง
เพราะเป็นหน้าที่ แต่ทุกคนสามารถเอาใจใส่
ช่วยกันท าหน้าที่แทนกันได้ เพ่ือให้เกิดผลให้
ชาติไทยพัฒนาร่วมกัน 

 การน ามาประยุกต์ใช้กับงานราชการ 

 เริ่มจากการน าหลักคิด “Think Big, 

Start Small, Act Fast” มาประยุกต์ใช้กับ
งานที่รับผิดชอบ และมีความเชื่อมโยงกับนโยบาย
รัฐบาล รวมถึงระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันและ 

สิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง ทั้งในเชิงกระบวนการ 
ขั้นตอน และเทคนิค รวมไปถึงการสร้าง
ความตระหนักรู้  “People Awareness” 
ของประชาชนไทย ให้ เกิดขึ้น เพ่ือสร้าง
ผลลัพธ์ที่น าไปสู่การเป็น “SMART Transport” 
“SMART NATION” ในแบบที่ยั่งยืน “Sustainable” 
 หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง  กระทรวง
คมนาคม กรมทางหลวง (กองทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง) 
 กระทรวงคมนาคม การทางพิเศษ 

แห่งประเทศไทย 

 กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก 

 กระทรวงพลังงาน  
 กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง 
(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง) 
 แผนด าเนินงาน และประโยชน์ที่
ได้รับ 

 การน าความรู้มาใช้หรือประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบหรืองานของ 
กรมทางหลวงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น มีดังต่อไปนี้ 
 จากการน านโยบายรัฐ เรื่อง โครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor, EEC) มา
เชื่อมโยงกับการน าความรู้ที่ได้จากการอบรม
ครั้งนี้ กรมทางหลวง จะเป็นลิงค์เชื่อมต่อ
ส าคัญในการมีส่วนให้นโยบาย EEC ประสบ
ผลส าเร็จ เนื่องจากภาครัฐได้ลงทุนสูงในแผน 
การพัฒนาพ้ืนที่  EEC หากการคมนาคม
ขนส่งระหว่างจังหวัดไปสู่พ้ืนที่เป้าหมายต้อง
เกิดการติดขัด ไม่ต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบ
เป็นอย่างมาก และในทางกลับกัน ถ้าหาก
หน่วยงานสามารถหาวิธีการบริหารจัดการให้
การคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่ดังกล่าวได้อย่าง
ราบรื่น ปลอดภัย คล่องตัว รวดเร็ว (Smooth)  
แล้วนั้น จะส่งผลในเชิงบวก และท าให้
นโยบายรัฐ ไปสู่ เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้างความสุข และ
คุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้ดีเยี่ยม 

19 



 

 มาตรการแรกที่สามารถด าเนินการได้
ทันที แบบ “Less is more” เมื่อด าเนินการ
แล้วจะเกิดผลกระทบเชิงบวกอย่างกว้างขวางและ
เป็นหัวใจส าคัญของการเชื่อมโยงพ้ืนที่ลงทุน
ที่ภาครัฐวางเป้าหมายส าหรับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ให้
เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย 
ให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน คือ การบริหารจัดการ
การขนส่ง EEC ระยะเร่งด่วน 

 เนื่องด้วยเส้นทางหลักที่ ใช้ ในการ
คมนาคมขนส่งจากกรุงเทพฯ ไปยังพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ใน
ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 นั้น ได้แก่ ทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ 

-พัทยา และจะขยายถึงมาบตาพุดใน พ.ศ.
2563 นั้น เพ่ือให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ส่วนมาก 

เ ป็ น ร ถยนต์ ที่ นั่ ง ส่ ว นบุ คคล  ส ามารถ 

เดินทางผ่านช่องทางพิเศษไปสู่พ้ืนที่ EEC ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการการขนส่ง EEC ระยะเร่ งด่วนจะ
มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการใช้ระบบการเก็บ
ค่ า ผ่ านทาง พิ เ ศษแบบ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ 
( Electronic Toll Collection System: 
ETCs) หรือ ระบบค่าผ่านทางพิเศษบัตร
อัตโนมัติ Easy Pass และ M-pass เนื่องจาก
เป็นวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดในระยะเวลาอันสั้น และ
ไม่ต้องใช้งบประมาณเพ่ือท าการเวนคืนที่ดิน

ของประชาชนส าหรับน ามาใช้เป็นเขตทาง
และก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียม 

ผ่านทางเพ่ิมเติมอีกประการหนึ่ง 
 จากข้อมูลสถิติระดับการให้บริการ
ของด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบน
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพบว่าสามารถ
ให้บริการเฉลี่ย 350 คัน/ ชั่วโมง/ 1 ช่องทาง 
ส าหรับช่องทางเงินสด และสามารถให้บริการเฉลี่ย 
800-1,200 คัน/ ชั่วโมง/ 1 ช่องทาง ส าหรับ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETC จากสถิติ
ดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าช่อง ETC สามารถให้บริการได้ 
2 - 3 เท่าของช่องเงินสด ซึ่งใช้ระบายการจราจร  
บนทางหลวงพิเศษบริเวณหน้าด่านได้เป็น
อย่างดี โดยปัจจุบันทางกองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้มีการเตรียมพร้อมใน
การขยายตั วของผู้ ใช้ บริ การช่ อง  ETC  

เป็นอย่างดี เช่น การให้ใช้ Tag M-Pass โดย
ไม่มีค่าธรรมเนียม Tag แต่อย่างใด เป็นต้น 
หากแต่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้ทาง
เ พ่ิม “People Awareness” ให้ทุกคนมี
ความตระหนักรู้ ร่วมกันมุ่งไปสู่ เป้าหมาย 
ทิศทาง เดียวกันเพ่ือการพัฒนาในประเทศชาติ  
โดยการหันมาใช้การช าระเงินค่าผ่านทางด้วย
ระบบ ETC จะสามารถลดเวลาในการเดินทาง  
การระบายรถบริ เวณหน้าด่านคล่องตัว  
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็น
นัยส าคัญ อีกทั้งจะส่งผลให้การพัฒนาพ้ืนที่ 
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EEC เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลอย่างมี
ประสิทธิผล 

 จึงขอน าเสนอแผนด าเนินการเพ่ือให้
เ กิ ด  SMART Transportation ใ น ส่ ว น ที่
ส่งเสริมนโยบายรัฐ EEC ดังนี้ 

  จากรูปจะเห็นภาพรวมแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายรถบริเวณหน้าด่าน
เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง อย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 
3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระยะเวลา 2 ปี ช่วงที่ 
2 ระยะเวลา 7 ปี และช่วงสุดท้าย ช่วงที่ 3  

 เฟสที่ 1 เริ่มในปี พ.ศ. 2561 น าเอา
ความคิดการส่งเสริมและดึงดูดใจให้ประชาชน
ทดลองใช้นวัตกรรมใหม่  ที่ ช่ วยให้การ
คมนาคมขนส่ งติ ดขัดหน้ าด่ านน้อยลง  
โดยการลดอัตราค่าผ่านทางส าหรับผู้ที่ช าระ
เงินด้วยระบบ ETC 20% และเก็บราคาปกติ
ส าหรับช่องเงินสด (การเสนอมาตรการเช่นนี้ 
ได้ค านึงถึงความเป็นไปได้ของพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ทางว่าการลดราคาส าหรับผู้ช าระค่าผ่าน
ทางด้วย ETC จะดึงดูดใจมากกว่า การเพ่ิม

ราคาส าหรับผู้ช าระอัตราค่าผ่านทางด้วยเงินสด) 
โดยการด าเนินการในเฟสนี้จะสามารถเพ่ิม
ผู้ใช้ทางให้ปรับเปลี่ยนจากระบบการช าระ
เงินหน้าด่านฯ ด้วยเงินสด เป็นการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETC ได้ถึง ร้อยละ 
50 ถึง 70 ของปัจจุบันและจะเพ่ิมอัตราการ
ระบายรถหน้าด่านฯ ได้ เฉลี่ ย 650 คัน/
ชั่วโมง/ 1 ช่องทาง ซึ่งสูงกว่าการระบายรถ
ด้วยการช าระช่องเงินสดถึง 2 เท่า 
 เฟสที่ 2 เริ่มในปี พ.ศ. 2563 น าเอา
ระบบ ERP ของสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้ ในแนวคิด 
Road Pricing ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจาย
ปริมาณรถที่ใช้บริการตามช่วงเวลา เช่น 
ช่วงเวลาเร่งด่วน ETC จะเก็บราคามากกว่า
ช่วงเวลาปกติหรือที่ไม่เร่งด่วน และส าหรับ
ช่องเงินสดจะเริ่มใช้มาตรการเพ่ิมอัตราค่า
ผ่านทางมากขึ้น 20% เพ่ือให้ผู้ใช้ทางสนใจ
ใช้ ETC มากกว่าช่องเงินสด โดยการด าเนินการ 
ในเฟสนี้คาดว่าจะสามารถเพ่ิมระดับการ
ให้บริการ ได้มากถึงร้อยละ 20 ของเฟสแรก 
นับได้ว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 เฟสที่ 3 เริ่มในปี พ.ศ. 2568 น าเอา
แนวความคิดที่ว่า ผู้ใช้ทางส่วนใหญ่นิยมช าระ
อัตราค่าผ่านทางด้วย ETC แล้ว ยกเว้นผู้ใช้ทาง
ส่วนน้อย ดังนั้นจะเริ่มน าระบบ Penalty มาใช้ 
คือ ผู้ที่ช าระอัตราค่าผ่านทางด้วย ETC จะเก็บ
ในอัตราปกติ และหากช าระด้วยเงินสดจะเก็บ
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ในอัตราสูงสุดของระยะทางเส้นทางนั้น ๆ  
โดยการด าเนินการในเฟสนี้ซึ่ ง เป็นเฟส
สุดท้าย คาดว่าจะสามารถสร้าง Smart 

Transport ให้เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น 
ด้วยความร่วมมือทั้งฝ่ายหน่วยงานราชการ และ
ประชาชน 

 ด้วยแผนการด าเนินงานเตรียมรองรับ
การเดินทางและการขนส่งสินค้า ให้สอดรับ
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศ เข้าถึงแหล่งเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว 
การค้าชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
พ้ืนที่ EEC ไม่เพียงแต่สามารถบรรเทาปัญหา
การจราจรคับคั่ง รองรับปริมาณจราจรที่
เพ่ิมขึ้นมากตามการเจริญเติบโตของประเทศไทย  
แต่ยังสามารถตอบโจทย์นโยบายรัฐ สร้าง 
SMART Transport ให้ประเทศไทย ได้อย่าง
ยั่งยืน 

 ปัจจัยสนับสนุนหรือสิ่งที่เป็นปัญหา/
อุปสรรค 

 สิ่งที่สนับสนุนในการน าความรู้มาใช้/
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 นโยบายรัฐบาล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
 นโยบายรัฐบาลโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
 นโยบาย National e-Payment 

 ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ 
 กระทรวงคมนาคม ยุ ทธศาสตร์ 
กรมทางหลวงมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน 

สามารถน าเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้บริการประชาชน มุ่งสู่
การเป็น SMART NATION ได้อย่างเป็นขั้นตอน 

 เป้ าหมายตามความตกลงปารี ส  
ที่รัฐบาลไทยได้ก าหนดเป้าหมายการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 

ภายในปี 2573 

 สิ่งที่ เป็นปัญหาอุปสรรคในการน า
ความรู้มาใช้/ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 คว า ม เ ชื่ อ มั่ น  ( Trust)  ข อ ง ภ า ค
ประชาชนต่อหน่วยงานราชการมีน้อย 

 ข้อกฎหมาย ระเบียบ ที่ล้าสมัย อาจ
ท าให้เกิดการพัฒนาที่ช้า หรือยากในการ
พัฒนา 
 แหล่ ง เ งิ นทุ นส าหรั บการ พัฒนา
ประเทศไปสู่ “SMART NATION” 

 เทคโนโลยีที่ต้องสามารถเปลี่ยนแปลง
ให้ทันต่อการให้บริการประชาชน 

 ปัจจัยความส าเร็จ 

 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานให้บริการประชาชน มุ่งสู่การเป็น 
Sustainable Environmental Transportation  
หรือ Green Transport ได้อย่างแท้จริงนั้น 
ปัจจัยความส าเร็จมีดังต่อไปนี้ 
 การสร้างความเชื่อมั่น (Trust) ของ
ภาคประชาชนต่อหน่วยงานราชการ 

 การปรับปรุงข้อกฎหมาย ระเบียบ ให้
มี ค ว ามทั นสมั ย  ต่ อกา ร เปลี่ ย นแปล ง
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อันรวดเร็วของโลก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว 
ตรวจสอบได ้

 จัดสรรแหล่งเงินทุนส าหรับการพัฒนา
ประเทศไปสู่ “Sustainable Environmental 

Transportation” (ลงทุนส่วนน้อย เพ่ือได้
ผลประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ
อย่างยิ่งใหญ)่ 
 แหล่งเงินทุนส าหรับแผนข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจเสนอเพ่ือพิจารณาใช้
เงินทุนฯ จากกระทรวงพลังงาน หรือ งบจาก
แหล่งอ่ืนใดที่เหมาะสม 

 การวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงให้
ทันตอ่การให้บริการประชาชน 
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การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

โดยเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วน 

 

จุฑาทิพย์ ศิริพงษ์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

  

 สิ ง ค โ ป ร์ เ ป็ นป ร ะ เท ศที่ ป ร ะส บ
ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศอย่าง
รวดเร็ว ถึงแม้ว่ามีข้อจ ากัดในเรื่องพ้ืนที่และ
ทรัพยากร ซึ่งเป็นผลมาจากการวางแผนการ
พัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ก าลังคนที่มีคุณภาพและภาคธุรกิจที่มีความ
เข้มแข็ง โดยสิงคโปร์ได้ประกาศนโยบาย 
Smart Nation เ ป็ นแผนการขั บ เ คลื่ อ น
ประเทศให้มีความสามารถทางการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจระดับโลกและเป็นเมืองที่น่าอยู่โดย
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ที่ทันสมัยเชื่อมต่อทุกคน ทุกสิ่ง  
ทุกที่  และทุกเวลา (Connecting everyone, 

everything, everywhere and all the time: 
E3A) เพ่ือรวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขในทางปฏิบัติ 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิต การท างาน 
และความเป็นอยู่ของประชาชน (Transforming 

the way we live, work and play) ให้ตอบสนอง 

ต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างสังคมให้น่าอยู่และ
ปลอดภัย รวมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจและ
ส่งเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้
ประเทศ 

 การด าเนินนโยบาย Smart Nation ได้ใช้ 
แนวทางการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม 
(Innovation) การบูรณาการ (Integration) 
และการก้าวสู่สากล (Internationalization) 
โดยปจัจัยความส าเร็จส าคัญในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ 
Smart Nation ของสิงคโปร์ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย 
ได้ แก่  1)  รั ฐบาลที่ มีพลวั ตร  (Dynamic 

governance) ที่ สามารถปรั บเปลี่ ยนและ
พัฒนาต่อยอดต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
และความต้องการใหม่ๆ ของประเทศได้อย่าง
ต่อเนื่องและประสิทธิภาพ 2) เทคโนโลยี 
(Technology)  ไ ด้ มี ก า รล งทุ น ใน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมา
อย ่างต ่อ เนื ่อง  เ พื ่อ ให ้ม ีคว ามสามารถ
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รองรับความต้องการของผู้ให้บริการและ
ผู้ ใช้งาน 3) บุคลากร/ผู้ เชี่ยวชาญด้าน IT 
(Manpower) สิงคโปร์ได้มีการพัฒนาบุคลากร
ด้าน IT ให้มีทักษะความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีดิจิทัล 4) การ
แสวงหาพันธมิตร (Partnerships) โดยการ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  
การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรผู้ เชี่ยวชาญ 

ด้าน IT ซึ่งส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเพ่ิม
ขีดความสามารถของกันและกัน และ 5) 
ประชาชน (People) โดยให้ประชาชน ภาคธุรกิจ 
และภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ ขั้นตอน
ในการพัฒนาประเทศไปสู่  Smart Nation  
(ดังรูปที่ 1)  

 
รูปที่ 1 Framework of Singapore’s Smart City 

Transformation1 

 

                                                           
1ที่มา: 
https://cmp.smu.edu.sg/ami/article/20161108/sing

apore’s-vision-smart-nation 

 อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยความส าเร็จทั้ง 
5 ปัจจัยข้างต้น จะพบว่า การพัฒนาทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยี เป็นเพียง
ปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยปัจจัยที่
ถือว่าเป็นปัจจัยหลักส าคัญในการด าเนิน
นโยบาย Smart Nation ค ือ  ส ่ว นขอ ง
ก าลังคนคุณภาพ เนื ่องจากก าลังคนที ่มี
คุณภาพที่ถูกสร้างให้เป็นคนที่เรียนรู้ตลอด
ชี วิ ต  จะมี ความเต็ มใจที่ จะปรั บเปลี่ ยน 
(willingness to change) ให้มีความสามารถ
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกได้ 
ดังนั้น การสร้างความเข้าใจและพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการ
เปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mind set)  
ให้มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สิงคโปร์ได้ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรคุณภาพ (Smart citizens) 
โดยการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของ
ประชากรตั ้งแต่ระดับปฐมวัย โดยมีการ
ออกแบบหล ักส ูตรที่ เน้นการใช้ความคิด
สร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ การศึกษาสายอาชีพ 
และมีบุคลากรครูคุณภาพสูง รวมทั้งมีการน า
เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาใช้  
มีโครงการที่โดดเด่นด้านการพัฒนาบุคลากร
คุณภาพ เช่น โครงการ Skill Future Credit  
ซึ่ ง เ น้ น ก า รศึ กษ าต่ อ เ นื่ อ ง ตลอดชี วิ ต 

เ พ่ืออุดช่องว่ างทักษะอาชีพ (skill gab)  
โดยประชากรสิงคโปร์จะได้ทุนสนับสนุน 

ในการศึกษาหลักสูตรอบรมทักษะอาชีพ
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ตามที่รัฐบาลเห็นชอบ และได้จัดท าเว็บไซต์ 
My Skill Future (https://www.myskillsfuture.sg)  
ที่ประชากรทุกระดับการศึกษาจะมีประวัติ
ข้อมูลการเรียนรู้รายบุคคลของตนเอง เพ่ือใช้
ประเมิน วางแผน ฝึกอบรม การท างาน และ
แนะน าการพัฒนาทักษะของตนเองให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจใน
อนาคต รวมทั้งสิงคโปร์ยังได้เชื่อมโยงภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ การศึกษา และประชาชน ภายใต้
แนวคิดการให้ประชาชนเป็นศูนย ์กลาง 
(People Centric Approach) โดยศึกษา
พฤติกรรมและความต้องการของประชาชนและ
ภาคธ ุร ก ิจ  ตลอดจนการ ร ับฟ ัง คว าม
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายและ
มาตรการเ พื ่อการพัฒนาต่าง  ๆ เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด มีประสิทธิภาพ 
และเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย  
 ข้อ เสนอการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ในอนาคต  
 จากการที่สิ งคโปร์ประกาศนโยบาย 
Smart Nation เพ่ือรองรับการเข้ าสู่ สั งคม
ผู้สูงอายุและความต้องการพัฒนาประเทศให้มี
ความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้นภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของโลก และเมื่อมองย้อนกลับมาที่
ประเทศไทย ประเทศไทยในปัจจุบันยังเผชิญ
กับปัญหากับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
ความไม่เท่าเทียม และความไม่สมดุลของการ

พัฒนาและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้
ไทยต้องปรับทิศทางการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ เ พื ่อ ให ้ประ เทศ
สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และสามารถ
ปร ับต ัวก ับความผ ันผวนทางเศรษฐก ิจ 
สังคม และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของ
ทั่วโลก ประเทศไทยจึงได้ประกาศนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มุ่งเน้น
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สามารถ 
แข่งขันได้มีอย่างยั่งยืนโดยการสร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และ
ขยายฐานใหม่ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ (Value - Based Economy)  
ที่เข้มข้นมากขึ้น  
 ในการนี้ ภาคอุตสาหกรรมจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงทิศทางและรูปแบบการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศเช่นกัน โดย
การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่
ขับเคลื่อนด้วยปัญญา ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมด้วยการยกระดับผลิตภาพ
มาตรฐานการผลิต การสร้างนวัตกรรมและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
หรือการน าเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลและระบบ
สารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต 
โดยเป็นไปตามแนวทางการปฏิวัติอุตสาหกรรม  
คลื่นลูกที่ 4 (Industry 4.0) ซึ่งภาคอุตสาหกรรม
จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมที่เหมาะสม และเตรียมความ
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พร้อมด้านแรงงานให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
ที่เท่าทันกับรูปแบบเทคโนโลยี/โครงสร้างการ
ผลิตและลักษณะงานที่ เปลี่ ยนแปลงไป 
อย่ างไรก็ตาม ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพยัง
มีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากร การก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นสถานการณ์เดียวกันที่ไทย
ต้องเผชิญเหมือนกับสิงคโปร์ รวมทั้งแรงงาน
มุ่งศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมย้ายไปสู่ภาคบริการหรือ
ประกอบอาชีพอ่ืนแทนภาคอุตสาหกรรม  
กลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่มีปัญหาการขาดทักษะ
ที่ จ าเป็นต่อการท างาน ขาดทักษะฝีมื อ 

ไม่สามารถจะท างานได้ตรงตามที่คาดหวังได้ 
หลักสูตรการศึกษา/วุฒิการศึกษาไม่สอดคล้อง 
กั บ ค ว า ม ต้ อ งก า ร ขอ งตลาดแร ง ง าน
ภาคอุ ตสาหกรรม 2 รวมทั้ งแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมมีปัญหาช่องว่างทักษะ (Skill 

Gap) ระดับรุนแรง3  กล่าวคือ แรงงานมีทักษะ

                                                           
2ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม , 2558, รายงาน
การศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ, ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
3ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, 2561,ช่องว่างทักษะกับนัยยะที่
มีต่อการพัฒนาก าลังคนของประเทศไทย, การสัมมนาวิชาการ
ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 40เรื่อง “Re-Design Thailand ท า
อย่ างไรให้ เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ างยั่ งยืน. ของคณะ

ในการท างานไม่เพียงพอที่จะท างานในความ
รับผิดชอบได้ตามความคาดหวังของนายจ้าง 
หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งทักษะที่ในด้านความคิด
สร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ ความมีวินัยใน
การท างาน และความสามารถในการน า
ความรู้ที่ เรียนมาไปใช้ในการท างานจริง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของ
รัฐบาลที่จะขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อาทิ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร 
และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 

 จากสถานการณ์และปัญหาดังกล่าว 
ไทยจ าเป็นต้องพัฒนาแรงงานในทุกระดับ  
ทั้งระดับแรงงานทั่วไป แรงงานกึ่งฝีมือแรงงาน
ฝีมือ และแรงงานระดับเชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร 
ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  
โดยที่แรงงานแต่ละระดับจ าเป็นต้องมีความรู้
และทักษะจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานส าหรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย  
1) Hard skills คือความรู้และความสามารถ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะ
การเขียน code การออกแบบ การวาดแบบ 
การค านวณคณิตศาสตร์ การทดลองวิจัยทาง
วิ ทยาศาสตร์  2)  Soft skills คื อ  ทั กษะ
ทาง อ้ อมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจิ ต ใ จขอ งบุ คคล  
                                                                           

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2561ณ ตลาดหลักทรัพทย์แห่งประเทศไทย 
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เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์และปัญหา 

ที่ประสบอยู่ในขณะนั้น เช่น ความสามารถใน
การแก้ปัญหาตามที่ได้รับมอบหมาย ทัศนคติ
ในการด า ร งชี วิ ต  ร ะ เบี ยบวิ นั ย ในการ
ปฏิบัติงาน 3) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) คือ ความรู้ และทักษะเกี่ ยวกับการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี และการท างานร่วมกับ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ และ 4) สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering and  

Mathematics Education :  STEM Education) 
คือ ความรู้และทักษะด้านการบูรณาการ
ความรู้ ระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงและ
ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ก า ลั ง ค น ใ น
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูง ถือเป็นปัจจัย
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ที่ ส า คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมเป้าหมายในสาขาต่าง ๆ ดังนั้น  
จึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
แรงงานภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้ าหมายใน
อนาคต โดยมีข้อเสนอ ดังนี้ 
 1. ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร
แรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นเรื ่อง
ความต้องการด้านทักษะ/ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมรายสาขาต่าง  ๆ 
ในอนาคต อาทิ  ความรู้ ความเชี่ ยวชาญด้าน

วิ ทยาศาสตร์  ทั ก ษ ะ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี 
ภาษาต่างประเทศ กฎหมาย/กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและการด ารงชีพ 
และความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น 
ผ่านการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือก าหนด 

เป็นแนวทางในการพิจารณาให้การสนับสนุน
โครงการการพัฒนาแรงงานที่ตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

 2. การจัดท าแผนที่น าทาง (Road 

Map) ในการพัฒนาก าลังคนด้านอุตสาหกรรม 

 การบรรเทาปัญหาความไม่สอดคล้อง
ในเรื่องทักษะและประสบการณ์ของแรงงาน
กับความต้องการของตลาดผ่านโครงการการ
พัฒนาแรงงานต่าง  ๆ  เช่น  การ พัฒนา
บุคลากรก่อนเข้าท างานส าหรับก าลังคน
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้แรงงานสามารถ
พัฒนาศักยภาพและทักษะของแรงงานใหม่ 
ให้มีความสามารถในการท างานและสอดคล้องกับ
ความต้องการด้านทักษะและประสบการณ์
ของภาคอุตสาหกรรม การยกระดับฝีมือ
แรงงานและเพ่ิมผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ขั้ นสู ง ในอนาคตการพัฒนา
บุคลากรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะ
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การเป็นผู้ฝึกสอน/ครูต้นแบบ (Trainer)  
เพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น 

 ส่ ง เสริมให้มี การจัดท ามาตรฐาน
แรงงานด้ วยระบบคุณวุฒิ วิ ชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือเป็นการรับรอง
สมรรถนะของก าลังคนตามมาตรฐานอาชีพ
ว่ามีความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถ
และประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการ
อุตสาหกรรมในอนาคตให้ครอบคลุมในทุก
สาขาอาชีพ  ผ ่านคณะกรรมการกรอบ
คุณว ุฒ ิว ิช าช ีพ  ซึ่ งมีรองนายกรัฐมนตรี  
(ที่ก ากับดูแลงานคุณวุฒิการศึกษา/งาน
คุณวุฒิวิชาชีพ) เป็นประธานกรรมการ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นคณะกรรมการ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้
เป ็นไปตามมาตรฐานด้วยระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือในระดับประเทศ
และเชื่อมโยงกับระดับนานาชาติได้ 
 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาฐานข้อมูล
ก าลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือใช้ส าหรับการวางแผนการจัดท าหลักสูตร
การศึกษาและโครงการการพัฒนาทักษะ
แรงงานด้านต่างๆ ในอนาคต โดยการบูรณา
การข้อมูลด้านแรงงานของทุกหน่วยงานใน
เครือข่ายพันธมิตร 5 หน่วยงาน เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรม  
อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ PMANP (ระบบ

ฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานก าลังคน )  
ของกระทรวงแรงงาน หรือฐานข้อมูลนักวิจัย
ของไทยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวาง
แ ผ น ก า ร พั ฒ น า แ ร ง ง า น แ ล ะ เ พ่ิ ม ขี ด
ความสามารถของแรงงานของไทย นอกจากนี้ 
ข้อมูลควรเป็นเปลี่ยนเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ 
(Open data) เพ่ือให้ภาครัฐภาคเอกชน และ
ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
มาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดการต่อยอด
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับก าลังแรงงาน เช่น 
ระบบการจัดหาคนให้ตรงกับงาน หรือการ
จัดหานักวิจัย/นวัตกรรมที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ เป็นต้น 

 3. การส่งเสริมความร่วมมือทุกภาค
ส่วน  โดยให้มีการจัดท าความร่วมมือใน
ลั กษณะ Memorandum of Understanding  

(MOU)  หรือบันทึกความเข้าใจระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ สถาบันการศึกษา 
สถ าบ ัน ว ิจ ัย  ห ร ือ ศ ูน ย ์ค ว าม เป ็น เ ล ิศ
โรงงาน/บริษัท ทั้งในและต่างประเทศใน
การจัดท าหลักสูตรการศึกษาในลักษณะ
โ ร ง เ ร ีย น -โ ร ง ง าน  และการฝ ึกอบรม 

ในโรงงานร่วมกัน โดยภาครัฐและสถาบันการศึกษา 
อาจให้การสนับสนุนความร่วมมือในรูปแบบ
การสนับสนุนทุนการศึกษา การสนับสนุน
ผู้ เชี่ ยวชาญหรือเครื่ องมือ / เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพ่ือฝึกให้บุคลากรเข้าใจกระบวนการ
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ผลิตและลักษณะงานภายในโรงงาน มีความ
เชี่ยวชาญสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในภาคการ
ผลิต เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทักษะแรงงาน
ได้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 
 4.  การประชาส ัมพ ันธ ์และการ
สร้างความรับรู้แก่ภาคอุตสาหกรรมและ
ประชาชน โดยสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ซึ่งมีแรงงาน/
ประชาชนเป็นกลจักรส าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมและประเทศ และสร้างความ
ตระหนักและทัศนคติที ่ดีแก่ประชาชนว่า 
แนวทางการพัฒนาประเทศที่มีความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ผ่านการใช้นวัตกรรมและ
การเพ่ิมมูลค่า จะส่งผลให้ให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีขึ้น เพ่ือให้ประชาชนรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ โดย
ประชาชนจะต้องเปลี่ยนทัศนคติ/ค่านิยม
ต่อภาพของแรงงานภาคอุตสาหกรรม 
และพัฒนาท ักษะ ในการด าเนินชีวิตให้
สามารถเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมในทุกช่วงวัย โดยเริ่มจากวัยเด็ก 
ครอบครัวควรสอนให้เด็กมีความอยากรู้
อยากเห็นและทดลองในสิ ่งสร ้า งสรรค์  
เพ่ือฝึกให้เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-learner)  ตลอด เ ว ลา  ว ัย ท า ง าน 

ควรให้มีความรู้และตระหนักถึงสิทธิและ

หน้าที่ของตนเอง กฎหมาย/กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและการด ารงชีพ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา เพ่ือสามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์และปัญหาที่
ประสบอยู ่ในขณะนั้นได้ และวัยสูงอายุ 
ควรมีการพัฒนาหรือฝึกฝนในเรื่องการใช้
เทคโนโลยีมากขึ้นเพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้
ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมากับสังคม
ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาได้  
 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวสู่
อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและด าเนิน
นโยบายประเทศไทย 4.0 ให้ประสบความส าเร็จ 
ไทยจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ 
ตั้งแต่วัยเด็ก วัยท างาน และวัยสูงอายุ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสามารถ
น าพาประเทศให ้ก ้าวข ้ามป ัญหาก ับด ัก
ประเทศรายได้ปานกลาง ความไม่เท่าเทียม 
และความไม่สมดุลของการพัฒนาไปได้ รวมทั้ง
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของโลก 
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มองเขามุมเรา : ถอดรหัสความส าเร็จของประเทศสิงคโปร์ 
 

ณัฐชนก พาละเอ็น 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
กรมควบคุมมลพิษ 

 

 บทน า 
 จากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้ามาสู่
โครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2561 ทางส านักงาน ก.พ.  
ได้จัดหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะ 

ส่ วนบุ คคลและทั กษะการท างานส าหรั บ 

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ซึ่งผู้ เขียนเกิดค าถามขึ้นมาในใจ 
สิงคโปร์หรือ เราจะไปเรียนรู้อะไรที่นั่นหรือ 
สิงคโปร์มีอะไรดีหรือไม่มีอะไรอยู่ในความคิด
เลยทีเดียว รู้แค่ว่าสิงคโปร์ เป็นประเทศเล็ก  ๆ 
อยู่ทางตอนใต้ของมาเลเซีย จะว่าไปสิงคโปร์
มีขนาดพ้ืนที่ ใหญ่กว่า เกาะภู เก็ตไม่มาก 

แถมยังมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและ
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่ค่อยจะมี
อะไร แล้วเราจะไปเรียนรู้อะไรกัน 

 หลั งจากได้รับทราบมาว่ าต้องไป
เรียนรู้ที่สิงคโปร์เป็นที่แน่นอน ผู้เขียนก็เริ่ม
หาข้อมูลประกอบเพ่ือเตรียมตัวเบื้องต้น  
ซึ่งท าให้ได้รู้ว่า สิงคโปร์ ประเทศเล็ก ๆ จิ๋ว
แต่แจ๋ว ถึงขั้นผงาดขึ้นเป็น 1 ในสี่เสือแห่งเอเชีย 
(Four Asian Tigers : ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ 

และไต้หวัน) ใครจะไปคิดว่าจากประเทศ 

เล็ก ๆ ที่พ่ึงแยกตัวออกมาเป็นอิสระ เมื่อปี 
ค.ศ. 1965 และประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย  
ไม่ว่าจะปัญหาความยากจน ปัญหาการมี
พ้ืนที่อยู่อย่างจ ากัด ปัญหาการคอรัปชั่น 
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติ 
แม้กระทั่งน้ าจืดยังต้องน าเข้ามาจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

ต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งนึกไม่ออกเลยว่าสิงคโปร์ 
จะข้ามผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไร แต่แล้ว
สิงคโปร์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ในระยะเวลา
เพียงแค่ครึ่งศตวรรษ จากประเทศเล็ก ๆ  
ที่แทบจะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ เลย 
กลายเป็นประเทศที่มีศักยภาพเป็นอันดับ 

ต้น ๆ ของโลก ถึงแม้ว่าประชากรยังคงมี
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ  แต่ความ
ปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคลถือว่า 
อยู่ในระดับสูง มีเสถียรภาพ การเกิดอาชญากรรม 

อยู่ในอัตราที่ต่ ามาก ๆ คุณภาพชีวิตที่ดีของ
สิงคโปร์เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันดีในระดับ
ต้น ๆ ของโลก เขาท าได้อย่างไรกัน เขาเริ่มต้น 

จากจุดไหน เขาก้าวข้ามข้อจ ากัดต่าง  ๆ  
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มาได้อย่างไร จนกระทั่งประสบความส าเร็จ
และมาอยู่ ณ จุดนี้ได้อย่างไรกัน 

 ถอดรหัสการเรียนรู้จากความส าเร็จ
ของสิงคโปร์ 
 การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและอย่าง
ยั่งยืนของสิงคโปร์มาจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
ของผู้น าที่มองปัญหาจากความต้องการของ
ปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต นั่นคือความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเป็นหลัก แนวทางการ
พัฒนาประเทศสิงคโปร์สามารถสรุปเป็นรหัส 
4P ประกอบด้วย People Process Performance 

Product โดยอธิบายได้ดังนี้ 
 People : อย่างที่รู้กันดีว่าสิงคโปร์มี
พ้ืนที่จ ากัดและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่จะใช้ พัฒนาประเทศ ดังนั้นทรัพยากร
มนุษย์ จึงมาเป็นอันดับแรกซึ่งนายลีกวนยู 
(Lee Kuan Yew) นายกรัฐมนตรีคนแรก
ของสิงคโปร์ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เป็นต้นทุนในการ
พัฒนาประเทศในการเตรียมสร้างชาติระยะยาว 
นโยบายส าคัญคือการให้ประชาชนได้รับ
ความรู้จากการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยออกแบบ 
หลักสูตรการศึกษาซึ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ หรือ 
Design Thinking พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษา 
สายอาชีพ เพ่ือผลิตแรงงานที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ 
รวมถึงการบรรจุให้มีการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย ประชาชนของ
สิงคโปร์ ได้ รับการปลูกฝั งให้มีวินัยและ 

ปลูกจิตส านึกให้รักชาติมาตั้งแต่ยังเป็นต้น
กล้าเล็ก ๆ จนกระทั่งเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่
อย่างมีคุณภาพ ไม่คอรัปชั่น และมุ่งมั่น
พัฒนาประเทศชาติให้มีความรุ่งเรือง เรียกได้
ว่าเป็น DNA ที่มีคุณภาพก็ว่าได้  
 Process : ใช้หลักการ Design Thinking 
Process โดยให้คิดเหมือนกับนักออกแบบ 
ซึ่งมีหลักการท างานประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ การเข้าใจต่อปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย 
(Empathy)  การ วิ เ ค ราะห์ปัญหา  หรื อ
สั ง เค ร าะห์ ข้ อมู ล  (Define)  กา ร ระดม
ความคิดใหม่ ๆ อย่างไม่มีขีดจ ากัด (Ideate)  
การสร้างต้นแบบ หรือการสร้างแบบจ าลอง 
(Prototype) และสุดท้ายคือการทดสอบ 
(Test)  โดยน าแบบจ าลองที่สร้ างขึ้นมา
ท ด ส อ บ กั บ ผู้ ใ ช้  ห รื อ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการใช้งาน โดยน าผล
ตอบรับ ข้อเสนอแนะต่าง  ๆ ตลอดจน
ค าแนะน ามาใช้ในการพัฒนา และปรับปรุง
ต่อไป ยกตัวอย่างเช่น การที่สิงคโปร์มีพ้ืนที่
จ ากัดการจัดการคมนาคมที่การตัดถนน
เพ่ิมเติมเป็นเรื่องยาก ดังนั้นการแก้ไขปัญหา
คือการควบคุมปริมาณรถยนต์  รวมถึ ง 
การพัฒนาระบบคมนาคมให้สะดวก และ
ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคล โดยใช้รถสาธารณะแทน เป็นต้น 
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ถึงแม้ว่าประชาชนของสิงคโปร์จะมีความ
เป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับต้น ๆ 
แต่การพัฒนาประเทศยังคงมีการทบทวน 
และการทดลองเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดี
ยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง 
 Performance :  ก า รด า เ นิ นการ
อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ยิ่งสิงคโปร์มีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่โดยมี
พ้ืนที่เป็นเกาะ มีพ้ืนที่น้อยแต่อยากได้พ้ืนที่
เพ่ิมก็มีการสร้างแผ่นดินโดยถมทะเล อยาก
ให้ทุกพ้ืนที่มีการจัดการใช้สอยพ้ืนที่อย่างเกิด
ประโยชน์ ให้มากที่สุด มีการวางผังเมือง 
ระยะยาว ซึ่งสิงคโปร์เริ่มวางผังเมืองระยะยาว 
ตั้งแต่เริ่มต้นการพัฒนาประเทศ ท าให้รัฐบาล
รู้ว่าจะจัดสรรโครงสร้างพ้ืนฐานเมื่อไหร่และ
อย่างไรเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและรองรับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น อ น า ค ต ไ ด้ ดี ที่ สุ ด
กระบวนการในการวางแผนจะก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ใน 40 - 50 ปี ข้างหน้า ซึ่งมีการ
ปรับแผนทุก ๆ 10 ปี  จากนั้นจึงน าไปสู่ 
แผนแม่บท เช่น ด้านคมนาคมขนส่งทางบก
จะมีการปรับปรุงทุก 5 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับ
แผนการออกแบบผังเมืองและแผนการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม แนวความคิดที่ส าคัญ
ของประเทศสิงคโปร์ต่อแผนต่าง ๆ ที่ออกแบบ 

มาอย่างดีเหล่านี้ มาจากความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
ประชาชนทุกระดับ ซึ่งระบบการท างานมี

ความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับปรุงเพ่ือให้
เกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 Product : ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผลิตภัณฑ์
เท่านั้น ซึ่งถ้ามองตามความเป็นจริงแล้ว 
สิงคโปร์ไม่ได้มีการผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออก
เนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 
ดังนั้น การที่สิงคโปร์มีความต้องการจะให้
เป็นที่จดจ าได้จ าเป็นต้องมีการสร้างสิ่งที่มี
ความโดดเด่นของตนเอง หรือการสร้าง 
Landmark โ ดย พิจ า รณาจากข้ อจ า กั ด
ภายในประเทศและปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอยู่แล้ว
พัฒนาต่อยอด อย่างเช่น สิงคโปร์มีความ
มุ่งมั่นสร้างสิงคโปร์ให้เป็นที่ที่น่าอยู่ที่สุดใน
เอเชีย เป็นศูนย์กลางขององค์กรนวัตกรรม 
การสร้างเมืองโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการ
สื่อสารและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน
ทั้งการคมนาคม การสื่อสาร การจัดการที่พัก
อาศัย การดูแลรักษาสุขภาพจนสิงคโปร์ได้ชื่อ
ว่าเป็นชาติอัจฉริยะ หรือ Smart Nation 

เมืองที่น่าอยู่และดึงดูดคนเก่ง ๆ หลากหลาย
สาขาอาชีพเข้ามาตั้งรกรากพักอาศัยเพ่ือจะ
ได้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
การสร้ างสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ าสนใจมี
ลักษณะโดดเด่นเฉพาะเพ่ือดึงดูดผู้คนจากทุก
มุมโลกมาท่องเที่ยว และอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 
สิงคโปร์มี โครงการจะขยายสนามบินให้
สามารถรองรับผู้ ใช้บริการและมีความ
ทันสมัยมากท่ีสุดในโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
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จุดขายของประเทศสิงคโปร์ให้เป็นที่จดจ า
และเป็นที่น่าลงทุนในมุมมองของนักธุรกิจ 
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้สิงคโปร์
ได้มีการพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีที่
สิ้นสุด  
 ถ่ายทอดบทเรียนสู่การจัดการมลพิษ
ทางอากาศภาคขนส่งในเมืองใหญ่ 

 ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและ
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะของสิงคโปร์ซึ่งมี
ความสะดวกในการเดินทางส่ ง เสริมให้
ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 67 โดยมีระบบการ
ขนส่งทางราง ได้แก่ รถไฟฟ้า Mass Rapid 

Transit ( MRT)  แ ล ะ  Light Rail Transit 

(LRT) รถบัสโดยสารประจ าทาง และรถ
แท็กซี่ สิ่งที่จูงใจให้ประชาชนของสิงคโปร์
นิยมใช้ระบบขนส่งสาธารณะคือ ความ
สะดวกในการเดินทาง การใช้ระบบ smart 

card ในการจ่ายเงินค่าเดินทางซึ่งสามารถ
ใช้ ได้ กั บทุ กระบบทั้ งระบบรางและรถบั ส 

โดยสารประจ าทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไม่สู ง เมื่ อ เปรี ยบเทียบกับการ เดินทาง 
โดยรถยนต์ส่วนบุคคล เนื่องจากสิงคโปร์มี
นโยบายเรื่องภาษีรถยนต์ที่มีราคาสูงท าให้
ราคารถยนต์แพงมากกว่าประเทศอ่ืน ๆ  
การควบคุมอายุการใช้งานของรถยนต์โดย
ก าหนดการใช้งานที่ ไม่ เกิน 10 ปี  โดยผู้
ครอบครองรถที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 

ปีขึ้นไป จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่
สูงขึ้น ดังนั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ
ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะขายรถเก่าและซื้อรถ
ใหม่ ส่งผลให้อัตราการเพ่ิมของรถส่วนตัวใน
สิงคโปร์ในปัจจุบันเป็นศูนย์ ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาการจราจร
แล้วเป็นการควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิด
จากยานพาหนะอีกด้วย 

 ถึงแม้ว่าสัดส่วนการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะจะมีสัดส่วนมากเกินกว่าครึ่ ง  
แต่สิงคโปร์ยังคงตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยรัฐบาลสิงคโปร์ได้ตั้งเป้าหมายในการเพ่ิม
สัดส่วนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้เพ่ิมขึ้น
จากปั จจุ บั น ร้ อยละ 67 เป็ นร้ อยละ 75 
 ในปี ค.ศ. 2030 รวมถึงการลดระยะเวลาใน
การเดินทางให้สั้นลงเพ่ือจูงใจให้ประชาชน
หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น  
 ส าหรับประเทศไทยโดยเฉพาะใน 

เมือง ใหญ่อย่ า ง เช่น  กรุ ง เทพมหานคร 
เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ปริมาณ
การจราจรมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย  ๆ 
ในขณะที่พ้ืนที่ของถนนแทบจะไม่มีการขยาย
เพ่ิมเติม ท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด 
และเกิดมลพิษทางอากาศจากรถยนต์เพ่ิมขึ้น
เนื่องจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะ
ในเขตกรุง เทพ มหานครและปริมณฑล 
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แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่ส าคัญคือ 
ยานพาหนะเนื่องจากปัญหาการจราจรที่มี
จ านวนมาก และความเร็วที่รถยนต์สามารถ
ขับเคลื่อนได้อยู่ในระดับต่ ามาก จึงเป็นเรื่อง
ท้าทายหากการจัดการมลพิษทางอากาศจาก
รถยนต์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ป ริ ม ณ ฑ ล ส า ม า ร ถ จั ด ก า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ท าให้มีการระบายมลพิษต่ า
และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ถึงแม้ว่าลักษณะ
การกระจายตั ว ของ เมื อ งสิ ง ค โปร์ กั บ
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ ป ริ ม ณ ฑ ล 

จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด คือ 
สิงคโปร์ได้มีการวางผังเมืองเป็นสัดส่วนให้
ชุมชนมีองค์ประกอบคล้าย ๆ  กัน คือ มีย่านที่พัก
อาศั ย  ส ถ า น ศึ ก ษ า  ส ถ า น พ ย า บ า ล 
ห้างสรรพสินค้า อยู่ในพ้ืนที่เดียวกันเพ่ือให้
สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก ไม่ต้องใช้
ระยะเวลาในการเดินทางนาน ระบบขนส่ง
สาธารณะเข้าถึงและเชื่อมต่อ รวมถึงการ
ส่งเสริมให้ประชาชนท างานใกล้ที่พักอาศัย 
เกิดภาพเป็นสังคมเมืองในทุกพ้ืนที่ ซึ่งจะเห็น
ว่ามีความแตกต่างจากแนวคิดและการวางผัง
เมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เป็นอย่างมาก โดยปัจจุบัน ประชาชนส่วน
ใหญ่ท างานในกรุงเทพมหานครและมีที่พัก
อาศัยอยู่แถวปริมณฑล และเข้ามาท างาน
โดยใช้ รถยนต์ส่ วนบุคคลเป็นส่ วนใหญ่
เนื่องจากมีความสะดวกสบายมากกว่า 

ถึงแม้ว่าบางพ้ืนที่จะมีการให้บริการรถไฟฟ้า
เข้าไปถึง อย่างไรก็ตาม การเดินทางยังไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเรื่อง
ความสะดวกสบาย ที่ต้องมีการเดินทางหลาย
ต่อกว่าจะถึงที่ท างาน เมื่อเปรียบเทียบค่า
เดินทางที่ใช้จ่ายกลับมากกว่าการน ารถยนต์
ส่วนบุคคล ดังนั้น การใช้ระบบการขนส่ง
สาธารณะจึงไม่เป็นที่นิยมของคนไทยมากนัก 
อย่างไรก็ตามเราสามารถเรียนรู้จากระบบ
การคมนาคมขนส่ ง จากสิ งค โปร์  และ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเมืองใหญ่ของ
ประเทศไทยในแต่ละพ้ืนที่ได้ เช่น  
 - การควบคุมและจ ากัดจ านวน
รถยนต์ใหม ่

 - การก าหนดอายุการใช้งานของ
รถยนต์ประเภทต่าง ๆ 

 - การลดความต้ อ งการ ในการ
เดินทางและการใช้รถ 

 - การลดการจราจรที่ หนาแน่น 

โดยกระจายการใช้รถใช้ถนนออกไปในเวลา
อ่ืน  ๆ  เช่น การเหลื่ อมเวลาในการท างาน  
การประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถท างานที่ได้
บ้านเป็นบางโอกาส โดยเฉพาะในวันที่มี
ปัญหามลพิษทางอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ เป็นต้น 

 - การห้ามน ารถยนต์เข้าพ้ืนที่ที่มี
ปัญหามลพิษทางอากาศชั่วคราว หรือการ
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ก าหนดช่วงเวลาเข้าออกพ้ืนที่โดยเฉพาะใน
วันที่มีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  
 - การเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ
ให้มีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น 
รวมถึงควรพิจารณาการปรับราคาค่าโดยสาร
ให้ เหมาะสมเ พ่ือสร้ า งแรงจู ง ใจ ให้ กั บ
ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น 

 - การจัดสรรพ้ืนที่จอดรถส าหรับ
ผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ (จอดแล้วจร) 
 - การส่งเสริมการใช้รถยนต์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีมลพิษต่ า เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม การจะประสบความส าเร็จ 
ในการแก้ ไ ขปัญหาการคมนาคมและ
สิ่งแวดล้อมจะต้องมีการร่วมมือกันอย่าง
จริงจังของทุกภาคส่วน ทั้ งภาครัฐที่ต้อง
ก าหนดนโยบายที่ชัดเจน และแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจังและยั่งยืน ภาคเอกชนให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจ และ
ภาคประชาชนเองที่ต้องมีความรับผิดชอบ 
และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด  
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บทเรียนจากสิงคโปรส์ู่การด าเนินการตามอนุสัญญา CITES  

ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 

ดาราพร  ไชยรัตน์ 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 

 การอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเสริมสร้าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการท างาน
ส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าปี 
2561 ระหว่างวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2561  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ส าหรับกลุ่ม 2 เน้น
การเรียนรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัย (Security)  
4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การเงินและเศรษฐศาสตร์ 
(2) การศึกษาและการพัฒนา (3) สังคม 
วิทยาศาสตร์ และการดูแลสุ ขภาพ (4 ) 
สิ่งแวดล้อมและการป้องกัน สิ่งที่เรียนรู้จาก
สิงคโปร์คือ การใช้แนวทางการบูรณาการ 
( Integrated approach)  ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ใ ช้
หลักการที่หลากหลายประกอบเข้าด้วยกันใน
การด าเนินการ เพราะความคิดที่หลากหลาย
จะน าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาได้หลากหลายและ
ดีกว่า โดยมีความคิดที่ว่าไม่มีแนวทางแก้ไข
หนึ่งเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ใช้แก้ปัญหาได้
ทั้ งหมด (No one-size-fits-all solution) 
และการใช้ แนวทาง Whole-of-Government 

Approach คือ การบูรณาการนโยบายและ
การด าเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน สนับสนุนซึ่ งกันและกัน 

เพ่ือหาทางออกของปัญหา การใช้แนวทาง 
Whole-of-government approach ช่วย
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
การด าเนินงานโดยหน่วยงานใด ๆ เพียง
หน่วยงานเดียว นอกจากนี้สิงคโปร์ เป็น
ประเทศที่มีหลักนิติธรรม (Rule of law) ที่
เข้มแข็ง ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการ
บริหารประเทศว่ามีความเป็นธรรม โปร่งใส 
หัวใจหลักที่ท าให้สิงคโปร์พัฒนาอย่างก้าว
กระโดด คือ การคิดและวางแผนอย่างเป็น
ระบบ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง กล้าคิด  
กล้ าท า  มีกา รท า ง านอย่ า งบู รณาการ  
การด าเนินการใด ๆ จะมีการไตร่ตรองอย่าง 
ถี่ถ้วน รอบคอบ ครบวงจร ใส่ใจทุกรายละเอียด  
มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล  Big data   
ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ลืม
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม มองผลกระทบ
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อย่างรอบด้าน ไม่ลืม 

ที่จะให้ความส าคัญกับประชาชน ซึ่งสิ่งที่
เรียนรู้จากสิงคโปร์เหล่านี้สามารถน ามาปรับ
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ใช้กับการด าเนินการตามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า 

ที่ ใกล้สูญพันธุ์  (Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora : CITES) ของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงของประเทศไทย
ด้วย 

 ปัจจุบันการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
อนุสัญญา CITES ของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังพบว่ามีข้อจ ากัด 

บางประการ เช่น ระบบ National Single Window  

ที่ใช้ส าหรับยื่นค าขออนุญาตน าเข้า ส่งออก
สัตว์ป่า ยังไม่สามารถด าเนินได้ครบทั้ ง
กระบวนการตั้งแต่การยื่นค าขอ จนกระทั่ง
การตรวจปล่อยสัตว์ป่าเข้ามาหรือออกไป 

นอกราชอาณาจักร ยังไม่มีการน าเทคโนโลยีอ่ืน 

มาช่วยสร้างทางเลือกในการด าเนินการใน
เรื่องการขออนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์ป่า  
การครอบครองสัตว์ป่ าบัญชี  CITES ภายใน 

ประเทศยังไม่มีการควบคุมที่ชัดเจน มีเพียง
ขอให้แจ้งจ านวนสัตว์ป่ากรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือ
ลดลงไป โดยไม่ได้มีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติ
ตาม บทก าหนดโทษของพระราชบัญญั ติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ .ศ.  2535 
ส าหรับการน าเข้า ส่งออกสัตว์ป่าตามบัญชี 
CITES ที่ผิดกฎหมาย ก าหนดไว้ค่อนข้างต่ า 
การป้องกัน ปราบปรามการค้าสัตว์ป่ า
ระหว่างประเทศผิดกฎหมาย มีกฎหมาย

หลายฉบับทีป่ฏิบัติโดยหลายหน่วยงาน ยังไม่
มีการบูรณาการส าหรับการท างานระหว่าง
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ 
การส่งคืนสัตว์ป่าของกลางที่มิได้มีถิ่นก าเนิด
ในประเทศไทย (Non-native species) ไม่
ส ามารถด า เนิ นการ ได้ จนกว่ า สั ต ว์ ป่ า 

ของกลางนั้นจะตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งใช้ระยะเวลา 
1 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณีตามกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลสัตว์ป่าในระยะเวลายาวนาน รวมทั้ง  
ยั งขาดการมีส่ วนร่ วมจากภาค เอกชน 
ประชาชน รวมถึงสาธารณชนยังไม่รับทราบ
ถึ งกฎระ เบี ยบการค้ าสั ตว์ ป่ าที่ เ ป็ น ไป 

ตามกฎหมาย รวมถึ ง ความส าคัญของ 
การอนุรักษท์รัพยากรสัตว์ป่า อย่างทั่วถึง 
 ดังนั้น หากมีการน าเทคโนโลยีมาใช้
อ านวยประโยชน์ให้ผู้ประสงค์น าเข้า ส่งออก
สัตว์ป่าระหว่างประเทศ มีกฎระเบียบที่
ครอบคลุมและมีการบังคับใช้ที่เข้มแข็งจริงจัง 
มีการด าเนินการอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายอ่ืน ๆ และเปิดช่องทางให้
ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน ประเทศไทยจะสามารถมี
การค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศที่เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งอนุสัญญา CITES ไม่กระทบ
ต่อความอยู่รอดของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าตาม
ธรรมชาติ และประเทศไทยจะเป็นประเทศที่
ไม่ เกี่ ยวข้องกับการค้าสั ตว์ป่ า ระหว่ าง
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ประเทศที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงขอเสนอ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงส าหรับการด าเนินการ 
ตามอนุสัญญา CITES ของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช ว่าควรพิจารณาน า
หลักการ Whole-of-Government Approach  

และหลักการ Integrated Approach มาประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินการดังนี ้
 1.  การค้าสัตว์ป่าบัญชี CITES ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดแห่งอนุสัญญา 

 ควรพิจารณาการพัฒนา Application 

ส าหรับใช้งานบนมือถือ ร่วมกันกับผู้ประกอบการ 
ที่ค้าสัตว์ป่า หรือหน่วยงานภาคเอกชนอ่ืน ๆ 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์น าเข้า 
ส่งออกสัตว์ป่าบัญชี CITES ให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แม้ว่าปัจจุบันมี
การใช้ National Single Window มาช่วย
ในกระบวนการยื่นขออนุญาตและจ่ายค่าธรรมเนียม
ส าหรับการขออนุญาตน าเข้า ส่งออกสัตว์ป่า
บัญชี CITES อยู่แล้ว แต่การมี Application 
ที่ใช้งานบนมือถือจะช่วยอ านวยความสะดวก
ผู้ขออนุญาตเพ่ิมขึ้น เพราะสามารถด าเนินการ
เมื่อใดและที่ใดก็ได ้

 เสนอให้ออกกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะเพาะพันธุ์และค้า 

สัตว์ป่าบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES ต้อง
ขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะพันธุ์และค้าสัตว์
ป่าบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES ต่อกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งจะต้องมี

การจัดท าบัญชีสต็อกสินค้าที่เป็นตัวอย่าง
พันธุ์สัตว์ป่าบัญชี CITES (CITES specimens) ทั้งนี้ 
เพ่ือสามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์ป่า ซาก 
และผลิตภัณฑ์ของสัตว์ป่า รวมถึงช่วยป้องกันการ
สวมสัตว์ป่าผิดกฎหมายมาค้าขายในรูปสัตว์
ป่าที่ ถูกกฎหมาย (Selling of illegal CITES 

-listed species laundered through the 

legal market) ที่มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น 

 2.  การป้องกันและปราบปรามการค้า
สัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย  
  การด าเนินงานภายในประเทศ 

  เสนอให้เร่งรัดการออกพระราชบัญญัติ 
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... เพ่ือเสริม
ให้กฎหมายมีความครอบคลุมรอบด้าน  
มีบทลงโทษที่เหมาะสมมากขึ้น และให้มี 

ก า ร บั งคั บใช้ กฎหมายอย่ าง เคร่ งครั ด  
มีประสิทธิภาพ  
  ระดับนโยบาย ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการค้าสัตว์
ป่าพืชป่าที่ผิดกฎหมาย โดยจะเข้าร่วมการ
ประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่า
และพืชป่าผิดกฎหมาย  (London 2018 

Illegal Wildlife Trade Conference) ซึ่ง
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  10 – 11 ตุลาคม 
2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  
ซึ่งจะเป็นแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้แทน
ระดับนโยบายจากนานาประเทศที่ร่วมมือกัน
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ต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย 
ซึ่งเป็นประเด็นที่สหราชอาณาจักรให้ความส าคัญ 

ในการขับเคลื่อนในเวทีโลก แต่เพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ควรเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายใน
ระดับชาติในระยะยาว โดยหน่วยงานผู้ปฏิบัติ
ควรประกอบด้วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
และหน่วยงานที่ ช่ วยสนับสนุนด้ านการ
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกแก่สาธารณชน 
เพ่ือให้มีความครบถ้วน รอบด้านในการปฏิบัติ 
  เสนอใช้ หลั กการ Action-oriented 

approach to intelligence reports โดยมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ หน่วยงาน
ปฏิบัติการอนุสัญญา CITES ต ารวจ ศุลกากร 
และท างานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
อนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงภาคประชาชน มีการ
ติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลักลอบค้า
สัตว์ป่าผิดกฎหมาย โดยประสานกับหน่วยงาน
หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ อง เพ่ื อประสิ ทธิ ภาพ 

ในการจับกุมผู้กระท าความผิด หากสินค้า
ผิดกฎหมายที่เป็นสัตว์ป่าก าลังจะออกจากท่า  
พ้นความรับผิดชอบของประเทศ ก็ประสานแจ้ง
ข ้อม ูล ไปย ังประ เทศปลายทาง เ พื ่อ ให้
ด าเนินการจับกุม ซึ ่งใช้ในกรณีเป็นสินค้า 

น าผ่าน (Transit) โดยอาจจะแจ้งฝ่ายปฏิบัติการ
อน ุส ัญญ า  CITES ป ร ะ เท ศป ล าย ทา ง  

ผ่านศุลกากรโลก (WTO) และต ารวจสากล 
(INTERPOL) 
  ควรจัดตั้งคณะท างานเฉพาะที่ประกอบ 
ด้ วยเ จ้ า หน้ า ที่ บั ง คั บ ใ ช้ กฎหมายจ าก
หลากหลายหน่วยงาน เพ่ือร่วมกันสืบสวน 
สอบสวนเครือข่ายอาชญากรรมที่ลักลอบ
ขนส่งและค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย  
  เสนอให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย ร่วมกันด าเนินการเฝ้าระวัง 
ลาดตระเวน สืบสวน ตรวจปราบปราม 

การลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่ างประเทศ  
ณ บริเวณด่านพรมแดน ท่าอากาศยานนานาชาติ 
รวมถึงท่าเรือด้วย โดยประสานการท างาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กองร้อย 

ทหารพราน เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่
ศุลกากร เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 
กองก าลังสุรนารี ต ารวจน้ า ด่านตรวจสัตว์น้ า 
ด่านตรวจพืช ด่านกักกันสัตว์ ต ารวจท่องเที่ยว 
ส าหรับด่ านท่าอากาศยาน ควรเพ่ิมการ 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบสินค้าบริเวณคลังสินค้า
ระหว่างประเทศ เพ่ือป้องปรามการลักลอบค้า
สัตว์ป่า ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากสัตว์ป่า อีก
ประการหนึ่งด้วย 

  การน า เทคโนโลยี และเทคนิค
พิเศษอ่ืน ๆ มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการสืบสวนสอบสวนการค้าสัตว์ป่าผิด
กฎหมาย 

40 



 
 

  ควรมีการแบ่งปันการใช้ Application 
ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจาก 
ปัจจุบันมีกรมศุลกากรที่มีการใช้  Application  

ที่ช่วยด าเนินการ Risk assessment ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือดูเส้นทาง
ที่มีความเสี่ยงที่มักใช้ขนส่งสินค้าสัตว์ป่า 

ผิดกฎหมาย เช่นข้อมูลผู้ เดินทาง บริษัท
ขนส่งจากประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง
ท่าเรือ/ท่าอากาศยานที่ใช้ เพื่อระบุเส้นทางที่
มักใช้เป็นเป้าหมายในการขนส่งสินค้าสัตว์ป่า
ผิ ด กฎ ห มา ย  ( to target illicit wildlife 

trade route) และเพ่ิมความเข้มงวดการ
ตรวจสอบ เส้ นทาง เป้ าหมายตามการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยตรวจสอบสินค้าใน
คลั ง สิ นค้ า  (Cargo)  ที่ ม า จ ากประ เทศ
เป้าหมาย รวมทั้งตรวจสอบผู้โดยสารและ
สัมภาระท่ีมาจากเส้นทางเสี่ยงดังกล่าว 

  เสนอการใช้เทคนิคเพ่ิมเติมเพ่ือ
สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการการลักลอบขนส่ง
สัตว์ป่าผิดกฎหมาย เช่น ใช้สุนัขดมกลิ่น 
(Sniffer dogs)  ใ น พ้ืนที่ ท่ า อ าก าศย าน
นานาชาติ เพ่ือช่วยค้นหาสัตว์ป่าที่อาจถูก
ลักลอบขนส่งมากับสัมภาระของผู้เดินทาง
จากเส้นทางที่มีความเสี่ยงดังกล่าว 

  การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
สากลต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จับกุมผู้กระท าความผิด โดยให้ความส าคัญ

ในเรื่องการหารือระดับทวิภาคี ระดับพหุภาคี 
กับประเทศที่จะช่วยกันต่อต้านการค้าสัตว์ป่า
ผิดกฎหมาย โดยเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ระหว่างประเทศแทรกเรื่องความร่วมมือด้าน
การป้องกันการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายใน
วาระ (หากเป็นไปได้) และพยายามผลักดัน
ให้มี  Common law ส าหรับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเด็นการ
ก าหนดสัตว์ป่าบางชนิดที่พบว่ามีการลักลอบ
ค้าระหว่างประเทศเป็นประจ า ให้เป็นสัตว์
ป่าคุ้มครองของภูมิภาคเพ่ือประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ 

  เพ่ิมทักษะให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
  เสนอให้ เ พ่ิมทักษะ เสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้บังคับใช้กฎหมายที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ ณ บริเวณท่าอากาศยาน ท่าเรือ 
และชายแดน อย่างต่อเนื่องทุกปี เจ้าหน้าที่
เหล่านี้ควรได้รับการฝึกอบรมวิธีการวิเคราะห์ 
ผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าอาจจะขนส่งสินค้า
ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสินค้าสัตว์ป่า วิธีการ
สืบสวนสอบสวนรวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ต้อง
สงสัย วิธีการค้นตัวเ พ่ือหาสินค้าสัตว์ป่า 
ผิดกฎหมาย การพัฒนาทักษะทางภาษาที่สาม  
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพ่ือนบ้านที่
มีพรมแดนติดกับด่านที่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่เป็นประจ า รวมถึงให้ความรู้ที่เป็น
ปัจจุบันในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับอนุสัญญา 
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CITES เช่น  มติที่ ประชุ ม  (Resolutions) 
และการจ าแนกชนิดพันธุ์บัญชี  CITES ซึ่ง
บัญชีชนิดพันธุ์จะมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ  
3 ปี ตามรอบการประชุมสมัยสามัญภาคี
อนุสัญญา CITES (CITES CoP) 
  การให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการกระท า
ความผิด ด้านสัตว์ป่า 
  เสนอให้สร้าง Platform เพ่ือรวบรวม
ช่องทางการแจ้งเบาะแส/การพบเห็นการค้า
สัตว์ป่าผิดกฎหมายที่โพสต์ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อันถือเป็นอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์  (Cyber crime) รูปแบบหนึ่ ง  
ในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ มีช่องทางรับแจ้ง
เบาะแสเป็นของตนเอง แต่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกัน 
เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มี 2 
ช่องทาง ได้แก่ Hotline 1362 และ Facebook 
page ของชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระท า
ความผิดด้านสัตว์ป่า (ชุดเหยี่ยวดง) ส าหรับกอง
บังคับการปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.
ปอท.) สามารถแจ้งผ่าน Facebook page 
ของ บก. ปอท. และ Application “จ่าฮูก” 
หากประชาชนพบว่ามีการกระท าความผิด 
ให้ Capture หน้าเว็บไซต์ หรือหน้า Social 
media ต่าง ๆ เช่น Line, Facebook แล้ว
ส่งเข้าช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าว
ข้างต้น นอกจากนี้ Application “จ่าฮูก” 

ยังท าหน้าที่เป็นสถานีต ารวจออนไลน์ด้วย 
โดยใช้ต ารวจและอาสาสมัครในการให้ข้อมูล
ปรึกษาและแนะน าประชาชน ซึ่งนอกจาก
ประชาชนจะสามารถแจ้งเบาะแสการกระท า
ความผิดแล้ว ยังสามารถสนทนาออนไลน์ 
หรือวิดี โอคอลเ พ่ือสอบถามข้อมูล และ
เจ้าหน้าที่ สามารถโต้ตอบให้ค าปรึกษา
เบื้องต้นได้แบบทันทีและตลอดเวลา (Real 

time)  
  การมี Platform จะช่วยเชื่อมโยงช่องทาง
เหล่านี้เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ และเป็นการสร้าง
เครือข่ ายระหว่างภาครัฐและประชาชน  
ซึ่ งเป็นการน าแนวทางที่ สิ งคโปร์ ใช้  คื อ  
แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบหลาย
มือช่วยกัน (Many helping hands community 

involvement approach) ที่สามารถช่วยใน
การจัดการปัญหาที่มีหลายแง่มุม 

  การจัดการสัตว์ป่าของกลาง 
  แม้ว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช จะมีแนวทางการจัดการสัตว์ป่า
ของกลางอยู่แล้ว ซึ่งระบุให้มีการท าเครื่องหมาย 
ตรวจนับสต็อก แต่ควรเข้มงวดให้มีการปฏิบัติตาม
แนวทางการจัดการของกลางอย่างเคร่งครัด 
ควรให้มีการจัดท าฐานข้อมูล DNA โดยเฉพาะ 
สัตว์ป่าของกลางที่เป็นสัตว์ป่าบัญชีแนบท้าย
ที่ 1 ควรสนับสนุนงบประมาณให้ท าการติดตั้ง 
CCTV และเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ในบริเวณ  
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ที่ เก็บรักษาสัตว์ป่ าของกลาง  สามารถ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
และเห็นควรแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับแนวทาง 
การคืนสัตว์ป่าของกลางกลับไปยังประเทศ
ถิ่นก าเนิด ให้สามารถส่งกลับโดยเร็วโดยมิ
ต้องใช้ ระยะเวลารอคอยตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นภารกิจ
อย่างหนึ่ งที่ภาคีสมาชิกจะต้องปฏิบัติให้ 
อนุวัติอนุสัญญา CITES 

  เสนอการร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน  
หรือองค์กรพัฒนาเอกชน ไม่ว่าจะเป็นใน
รูปแบบของผู้ เชี่ยวชาญการดูแลสัตว์ป่า 
เงินทุนสนับสนุน หรือการร่วมบริหารจัดการ
ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า (Rescue center)  
ที่สามารถดูแลสัตว์ป่าของกลางที่มีชีวิต 

บางชนิด ตั้งแต่แรกรับ จนกระทั่งพร้อม
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ (ในกรณีเป็นสัตว์ป่าที่มี
ถิ่นก าเนิดในประเทศไทย (nativespecies)) 
หรือส่งคืนประเทศถิ่นก าเนิดส าหรับชนิด
พันธุ์ที่มิได้มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย (non-

native species) เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ 
 3. การให้ความรู้ และเสริมสร้าง
ความตระหนักให้สาธารณชน 

 เสนอโปรแกรมการสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบ บทลงโทษ 
รวมถึงการเสนอใช้สินค้าทดแทน แก่นักท่องเที่ยว 
ประชาชนทั่วไป และนักเรียน เพ่ือลดความ
ต้องการใช้ประโยชน์สินค้าสัตว์ป่าที่ถูกค้า

อย่างผิดกฎหมาย (Demand reduction 

on illegal-traded wildlife specimens) 
รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ 
จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ เพ่ือให้ความรู้และ
สร้างจิตส านึกในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
ความส าคัญของทรัพยากรสัตว์ป่า รวมถึง
การเป็นแนวร่วมในการป้องกันการลักลอบ
ค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย 

 ทั้งนี้  หากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ส าหรับให้ความสะดวกแก่ผู้ยื่นขอ
อนุญาตน าเข้า ส่งออกสัตว์ป่าตามกฎหมาย 
มีความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน องค์กร
ระหว่างประเทศ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพ่ือสร้าง
เครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติตาม
อนุสัญญา CITES เชื่อได้ว่าประเทศไทยจะ
สามารถสร้างรายได้จากการค้าสัตว์ป่าบัญชี
แนบท้ายอนุสัญญา CITES และสามารถ
ป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์
ป่าที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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เปรียบเทียบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือก้าวสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ :  
กรณีศึกษาไทย จีน และสิงคโปร์ 

 

ทิพจุฑา รวบยอด 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 ภายใต้ โลกที่ มี การ เปลี่ ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการเกษตร และภาคบริการ โดยมุ่งเน้น
การใช้ เทคโนโลยีขั้นสู ง  ส่ งผล ให้หลาย
ประเทศมีการปรับตัวและวางยุทธศาสตร์
ของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม 

การผลิตที่มีความส าคัญต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ บทความฉบับนี้  
ขอน าเสนอ การเปรียบเทียบนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจเพ่ือก้าวสู่อุตสาหกรรมใหม่ระหว่าง
ไทย จีน และสิงคโปร์ เพ่ือประเมินสถานะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  และ
แสวงหาความร่ วมมือในการ เชื่ อมโยง 
ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ
ไทย จีน และสิงคโปร์  
  ประเทศไทยได้ด า เนินการปฏิรูป
ประเทศด้วย “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็น
กลไกที่ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
เพ่ือพัฒนาประเทศให้พ้นกับดักกลุ่มประเทศ

ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง 
ผ่านการขับเคลื่ อนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้ าและสร้ า งสมดุล ให้ อุตสาหกรรม
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย ว า ง เ ป้ า ห ม า ย  
10 อุตสาหกรรมที่จะมาเป็นกลไกในการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ พ่ื อ อ น า ค ต  
(New Engine of Growth) ประกอบด้วย 
การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ 
(First S-curve)  และอุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-curve) ได้แก่ 1) ยานยนต์สมัยใหม่ 
2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) การท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
4)  การ เกษตรและ เทคโนโลยี ชี วภาพ  
5) การเกษตรและแปรรูปอาหาร 6) หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ 7) การบินและโลจิสติกส์ 
8) อุตสาหกรรมชีวภาพ 9) ดิจิทัล และ  
10) การแพทย์ครบวงจรและ Healthcare  
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  สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศ
ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 13 ระยะ 5 ปี (2559 - 2564) โดยมีวัตถุประสงค์
เ พ่ือเปลี่ ยนรูปแบบการผลิตที่ เน้นด้ าน
ปริมาณไปสู่การผลิตที่มุ่งเน้นคุณภาพจาก 

การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ซึ่งแนวทาง 
การด าเนินงาน ประกอบด้วย 1) การขับเคลื่อน 

ด้วยนวัตกรรม 2) การผลิตที่มุ่งคุณภาพ  

3) การผลิตมุ่งเน้นและพัฒนาไปสู่การผลิต 

สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) การปฏิรูป
โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตด้วยการใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและตรา
สินค้าของจีน 5) การพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ 
ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เ พ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต
ของจีน ซึ่งแผนการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ 
ของ Made in China 2025 เป็นแผนระยะ 
10 ปี มีเป้าหมายสู่การเป็นประเทศผู้น าด้าน

การผลิตของโลกและมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล แบ่งเป็น 3 ขั้น ดังนี้  

 

 

 

 ขั้นที่ 1 (ปี 2559 - 2568) มุ่งเน้นการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมและ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการ
สร้ า งนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม 

การ ผลิต โดยมีเป้าหมายเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน ลดต้นทุนการผลิต และลดอัตราการ
ปล่อยของเสี ยร้ อยละ 50 โดยสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการจีนใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการ
พัฒนาตราสินค้าผ่านการวิจัยและพัฒนา 

 ขั้นที่ 2 (ปี 2569 - 2578) มุ่งเน้นการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ด้วยการยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม
การผลิตจีนให้เทียบเท่าระดับโลกภายใน 

ปี 2578  

 ขั้นที่  3 (ปี 2579 - 2592) มุ่งสู่การ
เป็นประเทศผู้น าด้านการผลิตของโลกในปี 
2592 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับการครบรอบ 100 

ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 จีนได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการผลิต
ใน 10 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ได้แก่  
1. อุตสาหกรรมสารสนเทศ 2. อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และเครื่องจักร 3. อุตสาหกรรมการ
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ผลิตอุปกรณ์อากาศยาน 4. อุตสาหกรรมการ
ต่อเรือไฮเทค 5. อุตสาหกรรมการผลิตรถไฟ
สมัยใหม่ 6. อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงาน
ใหม่  7.  อุตสาหกรรมการผลิต อุปกรณ์
พลังงาน 8. อุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนา
วัสดุใหม่ 9. อุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ 
การผลิตยา และ 10. อุตสาหกรรมเครื่องมือ
ทางการเกษตร  
 การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องภายใต้
นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศที่ด าเนินมา
ตั้งแต่ ปี 2521 ด้วยการผลักดันของผู้น า  
เติ้ง เสี่ยว ผิง ซึ่งในขณะนั้นได้เดินทางเยือน
นานาประเทศ อาทิ ไทย สิงคโปร์ แล้วลง
ความ เห็ นว่ า การที่ จี นจะ เติ บ โ ต ได้ นั้ น
จ าเป็นต้องเปิดประเทศ สนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงการ
ลงทุนจากต่างชาติ จึงได้มีการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones : 
SEZs) จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ เซินเจิ้น จูไห่ ซัว
เถา และเซียเหมิน ก่อนจะขยายผลไปสู่
ภูมิภาคอ่ืนของประเทศจนน ามาสู่การเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจีน  
ท าให้จากเดิมที่จีนเป็นเพียงฐานการผลิตที่มี
ต้นทุนการผลิตต่ า มีแรงงานจ านวนมาก และ
ขั้นตอนการส่งออกสินค้าที่อ านวยความ
สะดวกต่อการค้าขาย เปลี่ยนมาสู่การเป็น
ประเทศท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

การผลิตภายใน ประเทศควบคู่ไปกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ท าให้ลดการ
พ่ึงพิงการส่งออกและสนับสนุนให้เกิดการ
บริโภคภายในประเทศมากขึ้น 

 ปัจจุบันจีนสามารถคิดค้นและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งพลิก
โฉมหน้าอุตสาหกรรมการผลิตและเปลี่ยน
รูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ไป
อย่างสิ้นเชิ ง  อาทิ  Smart Farming หรือ
เกษตรกรรมที่น าเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต สามารถลดต้นทุนการ
ผลิต เพ่ิมผลผลิต และสร้างมาตรฐานเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพ ซึ่งอีกไม่นานทุกคนอาจ 

คุ้นชินกับ “การปลูกสัตว์ เลี้ยงพืช” แทน 
“การเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช” เพราะขณะนี้ 1 ใน 

4 ของผักในจีนมาจากการเลี้ยงผักในโรงงาน 
ซึ่ งให้ผลผลิตมากกว่า 170 ล้านตันต่อปี 
ครอบคลุมพืชผักเกือบชนิด โดยมีอัตราการ
เติบโตของโรงงานเลี้ยงผัก (Plant Factory) 
หรือฟาร์มแนวดิ่ง เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20 ต่อปี 
ประกอบกับจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่สามารถปลูกสัตว์แทนการ
เลี้ยงหรือฆ่าสัตว์ โดยเนื้อสัตว์ปลูกที่ได้จะมี
ลั กษณะทา งก ายภ าพและคุณค่ าท า ง
โภชนาการเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์เลี้ยง อีกทั้ง
ล่าสุด จีนประสบความส าเร็จในการผลิตแท่น
ฟาร์มเลี้ยงปลาระบบอัตโนมัติลักษณะกึ่งจม
กึ่งลอย หรือ “Ocean Farm” ซึ่งเป็นแท่น
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ฟาร์มเลี้ยงปลาที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 เมตร สูง 69 เมตร 
เส้นรอบวง 346 เมตร น้ าหนัก 7.7 พันตัน 
โดยคาดว่าจะเพาะเลี้ยงปลาได้สูงถึง 1.5 

ล้านตัวต่อปี  รวมมูลค่าการผลิตถึง 420  

ล้านหยวน ถือเป็นก้าวส าคัญในการผลิต
อุปกร ณ์ ส า ห รั บ อุ ตส า หกร รมป ระม ง  
สิ่งเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานส าคัญที่แสดงให้
เห็นถึ งการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีน 

จนก้าวมาสู่การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิตของโลก   
  สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มี
การบริ หารจัดการ เมื องที่ ดี  มี ก ารวาง
ยุทธศาสตร์เมืองที่มีความก้าวหน้าทันสมัย 
ด้วยการตั้งเป้าหมายการพัฒนาเมืองด้วย
แนวความคิด “More Land, More homes,  

More Greenery” ภายในปี 2030 เพ่ือให้
เกิดความคุ้มค่าในการใช้ที่ดิน ที่อยู่อาศัย 
และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และใช้ผังเมือง
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากร
น าไปสู่การเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการลงทุน
ในสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีวิสัยทัศน์ด้วยการ
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุลใน
ทุกมิติ  ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท าให้
น โ ยบายและแผน พัฒนา เมื อ งมี ค วาม
สอดคล้องกันทั้ งหมด ซึ่ งองค์ประกอบ

ดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สิงคโปร์
กลายเป็น “SMART NATION” ไม่ใช่เพราะ 
“เทคโนโลยีที่ทันสมัย” แต่เป็น “แนวคิดการ
พัฒนาประเทศ” ที่ทุกภาคส่วนร่วมกัน
วางรากฐานให้แข็งแรงในทุกด้านและเติบโต
ไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อีกทั้งสิงคโปร์ยัง
มี ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น แ ผ น แ ล ะ ท บ ท ว น
ยุทธศาสตร์เมือง เพ่ือให้ทันต่อการพัฒนา
เมืองตามบริบทของโลกอยู่เสมอ 

 ใ น ปี  2552 สิ ง ค โ ป ร์ ไ ด้ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 
(Economic Strategic Committee: ESC) 
เ พ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ ในการเสริมสร้าง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ให้เป็น
ศูนย์กลางทางธุรกิจของโลก โดยมีนโยบาย
การค้ามุ่งเน้นขยายฐานทางเศรษฐกิจใน
ต่างประเทศให้แก่ภาคธุรกิจของสิงคโปร์ 
สภาพแวดล้อมทางการค้าระหว่างประเทศที่
สามารถคาดการณ์ได้และเป็นธรรม และการ
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ลดอุปสรรคต่อการน าเข้าสินค้าให้เหลือน้อย
ที่สุด รวมถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่ ใช้ องค์ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ Economic Development 

Board (EDB) ท าหน้าที่จัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ ภายใต้กรอบนโยบายที่ให้
ความส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ คือ 1) การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ ถนน รถไฟใต้ดิน 
ท่าเรือ สนามบิน เครือข่ายโทรคมนาคม 
เพ่ือให้เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ 2) การ
พัฒนานวัตกรรมจากความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการในการ
วิจัยและพัฒนา รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้
ผู้ประกอบการมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 
และ 3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน
การลงทุนให้กับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะ
ย้ ายถิ่นมาลงทุนในสิ งคโปร์  รักษากฎ /
ระ เบี ยบอย่ า ง เข้ม งวด  มาตรการด้ าน
ทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์
ใ ห้ บ ริ ก า ร เ บ็ ด เ ส ร็ จ ส า ห รั บนั ก ล งทุ น 
นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมีนโยบายด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรม โดยมี SPRING Singapore  
ซึ่งมาจากการยุบรวมระหว่างคณะกรรมการ
ผลิตภาพแห่งชาติและสถาบันแห่งมาตรฐาน
และการวิจัย อุตสาหกรรมแห่งสิ งคโปร์  
เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรมของสิงคโปร์ ท าหน้าที่ส่งเสริม

และพัฒนาผู้ประกอบการสิงคโปร์ให้เติบโต 
โดยการสนับสนุนด้านการเงิน การพัฒนา
ทักษะผู้ ประกอบการ  การประยุกต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเข้าถึงตลาด 
รวมถึงมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐาน
และควบคุมระบบคุณภาพ ตลอดจนควบคุม
ความปลอดภัยในสินค้า ซึ่งคณะกรรมการ
ของ SPRING ประกอบด้วยบุคลากรจาก
ภาครัฐและเอกชนที่มาจากหลากหลายสาขา 
เ พ่ื อ ใ ห้ ก ร อ บ ก า ร ด า เ นิ น ง าน มี ค ว า ม
ครอบคลุมในทุกมิติ  
 น โ ยบา ยก า ร พัฒนา เ ศ รษฐกิ จ
อุตสาหกรรมของไทย จีน และสิงคโปร์  
 ภายใต้น โ ยบาย  Made in China 

2025 ของจีน  และนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรม S-Curves ของไทยมีความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน โดยไทย
และจีนต่างให้ความส าคัญกับการยกระดับ
ภาคการผลิต เน้นการสร้างมูลค่าการค้าเพ่ิม
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  รวมถึงมี 
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมคล้ายคลึงกัน
ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม 

การบิน และอุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมั ติ  ซึ่ ง ถื อ เป็ นจุ ดร่ วมทาง
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  
 นอกจากนี้  ไทยได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) โดยมีเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
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Economic Corridor : EEC) เป็นการพัฒนา
พ้ืนที่ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ประเทศไทย 
4.0 ครอบคลุ ม พ้ืนที่  3  จั งหวั ด  ได้ แก่ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพ่ือดึงดูดให้
เกิดการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดย EEC มุ่งการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงการ
เดินทางทั้งทางอากาศ ทางบก ทางราง ทางน้ า  
แบบไร้ ร อยต่ อ  (Seamless Operation)  
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันจากการลดเวลาการเดินและ
ประหยัดค่าขนส่ง  รวมถึงเป็นเส้นทางที่
สามารถเชื่อมโยงกับ One Belt One Road 
(OBOR) หรือ The Belt and Road Initiative 

(BRI) ซึ่ งเป็นยุทธศาสตร์ของจีน โดยจะ
ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างจีนกับประเทศ
ที่เส้นทางพาดผ่าน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การ
เชื่อมโยงนโยบายภาครัฐ 2) การเชื่อมโยง
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบรถไฟความเร็วสูง
และโลจิสติกส์ 3) การเชื่อมโยงทางการค้า 4) 
การเชื่อมโยงด้านไอทีและโลจิสติกส์ และ 5) 
การเชื่อมโยงระหว่างประชาชน  
 ส าหรับไทยซึ่งตั้งอยู่บนแนวระเบียง
เศรษฐกิจจีน-อินโดจีน (China-Indochina 

Economic Corridor)  จึ ง ส ามารถขยาย
โอกาสในการผลักดันโครงการ EEC ด้วยการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ OBOR ของจีน เพ่ือให้ไทยเป็น

ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนด้านการค้า
และการลงทุน ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ EEC 

เป็นฐานการผลิตในหลายอุตสาหกรรม  
ถือเป็น โอกาสของไทยในการยกระดับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องและเสริม
กันและกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม 
อีกทั้งไทยยังสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 

ห่วงโซ่อุปทานการผลิตระหว่างไทยกับจีน  
เพ่ือกระจายสินค้าไปสู่กัมพูชา เมียนมา ลาว 
และ เ วี ยดนาม  ร ว มถึ งป ระ เทศ อ่ืน  ๆ  
ซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือ
อย่างเป็นรูปธรรม 

 ในด้านการถอดบทเรียนของสิงคโปร์ 
สามารถวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความส าเร็จ คือ 3 P 

ได้แก่ 1) Planning : การวางผังเมืองและ
แผน ใน ร ะย ะย า ว ที่ ดี  2 )  Positioning 
(Smart Nation) : ผู้น ามีวิสัยทัศน์และวาง
จุ ด ยื นที่ ชั ด เ จน ให้ กั บป ร ะ เทศ  ท า ใ ห้
ประชาชนตระหนักรู้  มีความเข้าใจตรงกัน
และปฏิบัติ ไปในทิศทาง เดี ยวกัน  และ         
3) People : ประชาชนมีคุณภาพสูง ซึ่งเกิด
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การปลูกฝังความเป็น “สิงคโปร์” ตั้งแต่ 
แรกเกิด 

 เมื่อพิจารณาการพัฒนาของไทยพบว่า 
ยังขาดความสมดุลในการพัฒนาประเทศ 
นโยบายส่วนใหญ่มุ่งเน้นการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเป็นหลัก ท าให้ปมปัญหาของการ
พัฒนา อุตส าหกร รม ไทย  โ ดย เ ฉพา ะ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ยังไม่ได้รับการ
ว า งแผนอย่ า งค รอบคลุ ม ทุ กมิ ติ  อ าทิ  
การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว 
อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
โดยรอบ ซึ่งหากไม่มีการเตรียมการรับมือไว้
อย่างรัดกุม จะก่อให้เกิดปัญหาด้านการ
จัดการขยะ น้ าเสีย และกากอุตสาหกรรมที่
รุนแรงได้ อย่างไรก็ดี ไทยถือว่าเป็นประเทศ
ที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับดี 
โดยจัดอยู่ในอันดับที่ 32 จาก 137 ประเทศ 
และอยู่ในอันดับ 3 ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
จากการจัดอันดับของ World Economic 

Forum (WEF) มีการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น
ในหลายด้าน สะท้อนให้ เห็นว่า ภาครัฐมีการ
ด าเนินด้านเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซึ่งหากไทยมีการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติ   
ใหม่ ๆ ก็จะท าให้เกิดประสิทธิผลที่ชัดเจนขึ้น 
ดังนั้น ภาครัฐจึงควรวางนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม 

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ด้วยการสร้างความสมดุลใน 4 มิติ 

ได้แก่  1 ) ด้านเศรษฐกิจ  2)  ด้ านสังคม  
3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านทรัพยากร
มนุษย ์ 
 ทั้ ง นี้  ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม  
โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ใน
ฐานะหน่วยงานชี้น าการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศสู่ความยั่งยืน มีหน้าที่เสนอแนะ
นโยบาย แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ รวมทั้ งก าหนดแนวทางความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เห็นผลใน
เชิงรูปธรรม (Planning) อาทิ การผลักดัน
น โ ย บ า ย แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้
อนุ มั ติ ม า ต รก ารต ามแผน พัฒนาและ
ขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมได้น าเสนอเรียบร้อยแล้ว  
2 อุตสาหกรรม ได้แก่ 1) อุตสาหกรรม 

ยานยนต์และชิ้นส่วนเป้าหมายเพ่ือเปลี่ยน
ผ่านสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้า และรักษาฐานการ
ผลิตยานยนต์ระดับโลกให้อยู่ในประเทศไทย 
พร้อมผลักดันให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์ที่
ขับ เคลื่ อนด้ วยพลั ง งานไฟฟ้า  และ 2 ) 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยผลักดันให้มีการใช้
หุ่นยนต์ที่ผลิตภายในเพ่ิมขึ้น และลดการ
น าเข้าหุ่นยนต์จากต่างประเทศ พร้อมทั้ง

50 



 
 

เตรียมน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณา
มาตรการส่งเสริมอีก 2 อุตสาหกรรม ได้แก่ 
1) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ โดยผลักดันโครงการเศรษฐกิจ
ชีวภาพด้วยการท าเกษตรสมัยใหม่ อาทิ 
การเกษตรแม่นย าสูงด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเครื่องจักรกลการเกษตร
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการสร้างศูนย์
อุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร เพ่ือต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และ2) อุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป ซึ่งจะเน้นการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างจากเดิมไปสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงบนฐานของนวัตกรรม ได้แก่ 
อาหารสุ ขภาพและอาหารแห่ งอนาคต 
รวมถึงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตยา 
สมุนไพร ให้มีการผลิตเป็นอุตสาหกรรม 

มากขึ้น  
 นอกจากนี ้ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ไทย
สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ คือ
การวางตัวเองในต าแหน่ง (Positioning)  
ที่เหมาะสม ซึ่งสิงคโปร์วางต าแหน่งเป็น 
“คลังสมอง” ใน OBOR เนื่องจากเป็นแหล่ง
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่สามารถ
ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายและปัญหาข้อ
พิพาท เชื่อมโยงกับจีนที่จะเป็นผู้น าการผลิต
ของโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น 
การที่ไทยได้วางยุทธศาสตร์ “การพัฒนาเชิง

พ้ืนที่” โดยใช้พ้ืนที่ EEC เป็นพ้ืนที่น าร่องใน
การสร้าง SMART CITY ส าหรับเป็นต้นแบบ
การพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้อย่าง
ยั่งยืน และสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกได้
เป็นอย่างดี ส าหรับด้านทรัพยากรมนุษย์ 
(People) เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับส าหรับ
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่ง
อนาคต สามารถแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

 1. การพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ  
โดยภาครัฐส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดโลก พร้อมทั้งพัฒนาทักษะขั้นสูง/ความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรไทยอย่างเข้มข้น  
 2. การพัฒนาบุคลากรผ่านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ จากพันธมิตร
เครือข่ายทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และระหว่างภาครัฐ รวมถึงการดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศที่ควรเน้นนักลงทุน
ต่างชาติที่มีคุณภาพ โดยให้ความส าคัญกับ
บริษัทข้ามชาติที่ก้าวหน้าในยุค 4.0 และมี
เทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
บุคลากรที่ มีความเชี่ ยวชาญและมีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทย  
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 แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
 http://www.mfa.go.th กระทรวง
การต่างประเทศ 

 http://www.oie.go.th ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 https://www.eeco.or.th ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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การใช้เทคโนโลยีตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
 

ปัทมา  ธนะกมลประดิษฐ์ 

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 
กรมศุลกากร 

 

 การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มี
ความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การติดต่อ 
สื่อสารระหว่างประเทศสามารถท าได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ วมากยิ่ งขึ้ น การแข่ งขันที่ทวี  
ความรุนแรง อีกทั้งตลาดการค้าที่ใหญ่มากขึ้น
จากการค้าระดับประเทศเป็นการค้าระดับโลก 
ประเทศที่มีเงินทุนจ านวนน้อยกว่าจึงต้อง 
มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรอง
ทางการค้าระหว่างประเทศ การจัดตั้งกลุ่ม
ทางการค้านี้ได้น ามาซึ่งสิทธิประโยชน์หลาย  ๆ
ด้านระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน หรือ
สิทธิประโยชน์ระหว่างกลุ่มการค้ากับประเทศ
อ่ืนหรือกลุ่มการค้าอ่ืน หนึ่งในสิทธิประโยชน์
ทางการค้าที่มีความส าคัญ คือการลดก าแพง
ภาษีให้เหลือน้อยที่สุด จนกระทั่งไม่มีภาษีเลย 
ห ร ือ ที ่เ ร ีย ก ก ัน ว ่า เ ข ต ก า ร ค ้า เ ส รี  
การรวมกลุ่มทางการค้าลักษณะนี้มีแนวโน้ม
ที่จะขยายออกไปมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่จ านวน
กลุ่มที่มีมากขึ้น และจ านวนสมาชิกภายใน
กลุ่มท่ีเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน  

 ประเทศไทยได้มีการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่มทางการค้าหลายกลุ่ม แต่ที่มี
ความส าคัญค่อนข้างมากคือการเข้าร่วม
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of South East Asian Nations  

หรือ ASEAN) ซึ่งมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 
10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ 
และอินโดนีเซีย ASEAN ได้ให้ความส าคัญกับ
ความร่วมมือในภูมิภาค อันประกอบด้วย 
"หลักสามประการ" ของความมั่นคง สังคม
วัฒนธรรมและการรวมตัวทางเศรษฐกิจ  
โดยมุ่งหมายให้เป็นเขตการค้าเสรี เขตการ
ลงทุนร่วม การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 
และความร่วมมืออ่ืน ๆ ระหว่างประเทศ
สมาชิกภายในกลุ่มด้วยกัน ต่อมา ASEAN ยังได้
มีการเจรจาเปิดการค้าเสรีกับประเทศภายนอก
หลายประเทศ ทั้ ง จีน  เกาหลี ใต้  ญี่ ปุ่ น 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย แม้เดิมที
การรวมกลุ่มกันของ ASEAN มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือเป็นการถ่วงดุลอ านาจของสหรัฐอเมริกา 

53 



 
 

แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ 
(Subprime Mortgage Crisis หรือ Hamburger 

Crisis)  ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท า ให้
สหรัฐอเมริกามีบทบาทลดลงไป ในขณะเดียวกัน
ประเทศมหาอ านาจอย่างจีนได้เข้ามามีบทบาท 

มากยิ่งขึ้นต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ประเทศจีนมี
ความพร้อมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน 
เงินทุน และได้มีการขยายการลงทุนไปยัง
หลาย ๆ ประเทศทั่วโลก  
 รัฐบาลจีนได้มีการน าทฤษฎีเส้นทาง
การค้าที ่ชื ่อว่า “เส้นทางสายไหม” หรือ 
“Silk Road” ที่ประสบความส าเร็จในอดีต
มาปรับปรุงใหม่ เพื่อขยายอิทธิพลทางการค้า
และวัฒนธรรมของตนให้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมีชื่อ
เรียกใหม่ว่า “One Belt and One Road” 
หรือเส้นทางเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 
21  นั่ น เอง  โครงการนี้ จะเป็นโครงการ 
ระดับโลก เงินลงทุนมหาศาล ครอบคลุมไป
หลาย ๆ ประเทศเกินครึ่งโลก โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้เกิดการพัฒนา “โครงข่ายการเชื่อมต่อ
ระด ับประ เทศขนาดใหญ่ แบ ่ง เป ็น  2 

เส้นทางคือ เส้นทางบกมีชื่อเป็นทางการว่า 
“แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” (Silk 

Road Economic Belt: SREB) ส่วนเส้นทาง
มหาสมุทร เรียกว่า “เส้นทางสายไหมทาง
ทะเล”  (Maritime Silk Road)  ซึ ่ง เป ็น
การลงท ุนที ่ม ีผลตั ้งแต ่การขนส่งสินค้า  

การท่องเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรม 
เครือข่ายโครงสร้างคมนาคม เส้นทางสาย
ไหมศตวรรษ 21 ที่มาภาพ : merics.org 

 จากภาพเห็นได้ว่าเส้นทางสายไหม
เชื่อมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึง
ประ เทศ ไทยด้ ว ย เช่ นกั น  แม้ เ ส้ นทา ง 
การขนส่ งที่ ผ่ านประเทศไทยเ พ่ือไปยั ง
ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์นั้นจะยังไม่ได้
สร้างในปัจจุบัน แต่หลายเส้นทางได้ เริ่ม
ด าเนินโครงการแล้ว รวมถึงเส้นทางที่ผ่าน
ประเทศเพ่ือนบ้านของไทย ประเด็นที่น่าคิด
ต่อไปก็คือ หากเส้นทางเหล่านี้ด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างไร การขนส่ง
สินค้า  และการเดินทางและการขนส่ ง 
ระหว่างประเทศคาดว่าจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น
โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าและการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน  
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 จากสถิติการน าเข้า – ส่งออกสินค้า
ระหว่างประเทศ เห็นได้ว่ามูลค่าการน าเข้า
สินค้าจากประเทศจีนและการส่งออกสินค้า
จากประเทศไทยไปยังประเทศจีนมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยขาดดุล 
การค้าเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นหากเส้นทางสายไหม
ก่อสร้างเสร็จแล้วมูลค่าดุลการค้าระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศจีนอาจมีการขาดดุล 
การค้าเพ่ิมมากขึ้น อีกประเด็นหนึ่งที่ต้อง
ระมัดระวัง คือ การขนส่งสินค้าจากจีนโดย
ผ่านประเทศไทยไปยังประเทศอ่ืน ๆ นั้น 

เราจะควบคุมอย่างไรไม่ให้สินค้าเหล่านี้
ลักลอบเข้าสู่ประเทศไทย พระราช บัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 ได้กล่าวถึงการขนส่ง
สินค้าผ่านแดน ไว้ว่า 

“ก า ร ผ ่า น แ ด น  ห ม า ย คว า ม ว ่า  
การขนส ่งของผ ่านราชอาณาจ ักรจาก 

ด่านศุลกากรแห่งหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาไป
ยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของ
ออกไป ภายใต้การควบคุมของศุลกากร 

โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่ง
อยู่นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าการขนส่งนั้น
จะมีการขนถ่ายของเพ่ือเปลี่ ยนยานพาหนะ  
การเก็บร ักษาของ การ เปลี ่ยนภาชนะ
บรรจ ุของ เ พื ่อประโยชน ์ในการขนส ่ง  
หรือการเปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งของ
ด้วยหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี ้ จะต้องไม่มีการใช้
ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งของนั้นหรือมีพฤติกรรม
ใด ๆ เพ่ือประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับของ
ดังกล่าวในราชอาณาจักร” 

 “มาตรา 102 ผู ้ใดน าของเข้ามา
เพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายล าออกนอก
ราชอาณาจักรให้ยื ่นใบขนสินค้าตามแบบ 
และปฏิบัต ิตามหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และ
เ งื ่อ น ไ ขที ่อ ธ ิบด ีป ระก าศก าหนดของ 

ตามวรรคหนึ่งไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดที่
จะต้องเสียอากร หากได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง 
และได้น าของออกไปนอกราชอาณาจักร
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
  การผ่านแดนที่มีการข้ามแดนทางบก
ให้กระท าได้ต่อเมื่อมีความตกลงระหว่าง
ประเทศ” 

 การขนสินค้าผ่านแดนนั้นประเทศไทย
ไม่สามารถจัดเก็บอากรได้ และจะกระท าได้
ก็ต่อเมื่อมีความตกลงระหว่างประเทศเท่านั้น 
แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยและประเทศจีน
จะยังไม่มีความตกลงระหว่างกันในเรื่องนี้ แต่
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เราควรหาวิธีการในการควบคุมสินค้าไม่ให้มี
ก า ร ลั ก ล อ บ น า เ ข้ า ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ภายในประเทศไทย จากการที่ได้ศึกษาดูงานที่
สาธารณรัฐสิงคโปร์พบว่ามีการน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการท างานหลาย ๆ อย่างด้วยกัน 
และมีกฎระเบียบที ่ค ่อนข้าง เข้มงวดใน
หลายเรื ่อง ๆ ส าหรับการควบคุมสินค้า
ผ่านแดนของประเทศไทยอาจเลือกอ านวย
ความสะดวกในลักษณะ เฉพาะบางวิธีการ
ขนส่งที่จะสามารถท าการควบคุมได้ง่าย
อย่างเช่น การขนผ่านแดนโดยใช้ระบบราง 
เนื่องจากการขนส่งทางรถไฟมีต้นทุนที่ต่ า
กว่าการขนส่งทางถนน สามารถควบคุม
เส้นทางการขนส่งได้ง่าย ป้องกันการลักลอบ
ออกนอกเส้นทาง ในด้านสิ่งแวดล้อมยัง
ก่ อ ให้ เ กิ ดมล พิษท า งอ า ก าศน ้อ ยกว ่า  
ไม่เพิ่มความแออัดบนท้องถนนให้แน่นไป
กว ่า เด ิม  และไม ่ก ่อ ให ้เก ิดป ัญหาเรื ่อ ง
อ ุบ ัต ิเหต ุบนท้องถนนอีกด้วย  ส่วนการ
ควบคุมสินค้าสามารถน าเทคโนโลยีที่มีมา
ช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เช่น  
การน าระบบตรวจสอบตู้สินค้าคอนเทนเนอร์
บนขบวนรถไฟด้วยเครื่อง X-ray ณ ด่าน
ศ ุล ก า ก ร ข า เ ข ้า  แ ล ะ ด่ า น ศุ ล ก า ก ร 

ขาออก โดยท าการส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ
เพ่ือให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งผ่านประเทศไทยนั้น 

เป็นสินค้ารายการเดียวกันกับที่น าเข้ามา  
น าระบบติดตามสินค้าติดไว้ที่ตู้สินค้าเพ่ือให้

ทราบต าแหน่งของสินค้าว่าอยู่ที่ใดในระหว่าง
การขนส่งอีกด้วย   
 กา ร เ คลื่ อ น ย้ า ย ข อ ง สิ น ค้ า แ ล ะ 

ผู้ เ ดิ นทา ง มี จ านวน เ พ่ิ มมากขึ้ นทุ ก วั น  
การปฏิบัติ งานด้วยวิธีการแบบเดิมอาจ 

ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ ใช้บริการที่คาดหวังจะ ได้ รับบริการที่
สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การน าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นทางเลือกหนึ่ง 
ที่ สามารถช่ วยให้การด าเนินการต่ าง  ๆ  
ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่ลดลง 
เป็นการช่วยเสริมความสามารถทางการ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และควรมีการ
วางแผนเตรียมการล่วงหน้า เ พ่ือรองรับ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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 การอบรม เส ริ มส ร้ า งสมรรถนะ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ที่ประเทศสิงคโปร์  
เป็นการเปิดมุมมอง โลกทัศน์ของข้าราชการ
ในหลากหลายมิติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ต่อการน ากลับไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
รวมทั้งท าให้เกิดการเปลี่ยนแนวคิดในการ
ท างานเพ่ือประชาชนมากขึ้น สาระที่ ได้
เรียนรู้ประกอบด้วย สถานการณ์ หลักการ 
และกรอบการขับเคลื่อนนโยบาย One Belt 

One Road (OBOR) ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ จี น  
ซึ่งก าลังส่งผลกระทบในเชิงบวก และเชิง
ความท้าทายในวงกว้างต่อนานาประเทศ 

ทั่วโลก ท าให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงไป
ของโลกที่ เน้นการสร้ างโครงข่ายความ
เชื่อมโยงผ่านประเด็นทางการค้า การลงทุน 
(Hardware) แ ล ะ ใ ช้ แ น ว ท า ง ก า ร ส ร้ า ง
สัมพันธภาพผ่านการเผยแพร่ทางวัฒนธรรม 
(Soft power) แบบข้ามประเทศไปทั่วโลก
อย่างรวดเร็ว โดยการเดินหมากของจีนผ่าน
นโยบาย OBOR เป็นการท าให้ทุกประเทศ
ต่างมีต่างได้รับประโยชน์ Win-Win situation 

หลักการส าคัญของประเทศจีนจะมีการเปิด
เครือข่ายการเชื่อมโยงการลงทุนทั้งทางบก 
และทางทะเล โดยโครงการเส้นทางบกมีชื่อ
เป็นทางการว่า “แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” 
(Silk Road Economic Belt : SREB) ส่ วน
เส้นทางมหาสมุทร เรียกว่า “เส้นทางสาย
ไหมทา งทะ เ ล ”  (Maritime Silk Road) 
ปัจจุบันครอบคลุมใน 6 เส้นทางบก และ 1 
เส้นทางทะเล ประกอบด้วย เส้นทางเฉลียง
ทางบกประกอบด้วย (1) เส้นทางยูเรเซีย 
(Eurasia) จากตะวันตกจีนถึงตะวันตกรัสเซีย 
(2) เส้นทางจีน-มองโกเลีย-รัสเซียตะวันออก 
(3) เส้นทางตะวันตกจีน-เอเชียกลาง-ตุรกี  
(4) เส้นทางจีน-แหลมอินโดจีน -สิงคโปร์  
(5) เส้นทาง จีน-ปากีสถาน (6) เส้นทางจีน-

พม่า-บังกลาเทศ-อินเดีย ส่วนเส้นทางทะเล  
เริ่มจากเมืองชายฝั่งของจีน ผ่านสิงคโปร์ 
มาเลเซีย อินเดีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
การเรียนรู้แนวคิดดังกล่าวจากจีนท าให้เห็น
โอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่าง
รวดเร็วในประเทศไทย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
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สั งคม วัฒนธรรม การศึกษา และด้าน 

การสาธารณสุข ดังนั้น ประเทศไทยอาจต้อง
กลับมาทบทวน และวางกลยุทธ์ในการรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากกรอบ
แนวคิ ดดั ง กล่ า ว  และ ต้ อ ง ใช้ โ อกาสนี้ 
ในการเตรียมความพร้อมรับมือที่ก าลังจะ
เกิดข้ึนในทุกด้าน 

 นอกจากนี้ ได้มีการเรียนรู้ เกี่ยวกับ 
ความเป็น SMART City ของประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศสิงคโปร์ มีวิวัฒนาการด้านสังคม 
และเศรษฐกิจมาอย่างยาวนาน จนปัจจุบันได้
มีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไปสู่
ความเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
อยู่กับเทคโนโลยีแบบกลืนไปในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ไม่เน้นเพียงแค่ให้ประชาชน
สามารถใช้งานด้วยเทคโนโลยีเป็นอย่างเดียว 
แต่เป็นการจัดระบบ และวางรากฐานด้าน
เทคโนโลยีแบบเข้าถึงประชาชนโดยไม่ต้องสอน 
เพ่ื อให้ ง่ ายต่ อการเข้ าใจ สะดวก รวดเร็ ว 
นอกจากนี้ ประเทศสิงคโปร์ได้เน้นการคิดเชิง
ระบบแบบ Design thinking โดยรัฐบาลได้
จั ด ว าง ระบบผั ง เมื อ ง อย่ า งช าญฉลาด  
ด้วยการก าหนดผังเมืองรวมแบบ ได้แก่  
การจัดพ้ืนที่ส าหรับที่พักอาศัย โดยในแต่ละ
ย่านที่พักอาศัยจะมีการก าหนดเส้นทางให้
ระบบการขนส่งสาธารณะเข้าถึง พร้อมสร้าง
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการอยู่อาศัย เช่น 

ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ในบริเวณที่พัก
อาศัยดังกล่าวเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนชาวสิงคโปร์ที่ในบริเวณดังกล่าว
แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งระบบการขนส่งสาธารณะ
ดังกล่าวเชื่อมโยงถึงกันในทุกระบบการขนส่ง 
ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รถประจ าทาง และ
รถแท็กซี่ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้ง
ปัจจุบัน  สิ งคโปร์ ได้ พัฒนาสู่ ความเป็น 
SMART City อย่ าง เต็มรูปแบบด้วยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเงิน ที่ลดการใช้เงินสด 
แต่ เน้ น ให้ ใช้ น วั ตกรรมแบบ  No cash 

เพียงแต่ใช้แหวนเติมเงิน หรือโทรศัพท์เพียง
เครื่องเดียวก็สามารถจับจ่าย ซื้อของ ขึ้นรถ
บริการสาธารณะได้อย่างง่าย ส าหรับการ
พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รัฐบาล
ไดว้างระบบการจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือให้
เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน โดยเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในทุกพ้ืนที่ให้เกิดความร่มรื่น 
รวมทั้ งจั ดให้มีช่ องทาง เดิน เท้ าส าหรับ
ประชาชนที่สะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้
ส าหรับทุกกลุ่มวัย รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุและ 

ผู้พิการ และมีการเตรียมรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติด้วยการขยายระบบทางระบายน้ า 
หรือระบบท่อที่กว้างมากพอ เพ่ือการระบาย
น้ าลดการ เกิดปัญหาน้ าท่วม พร้อมจัด
สภาพแวดล้อมโดยรอบทางระบายน้ า
ดังกล่าวให้สวยงาม เป็นธรรมชาติ ประชาชน
ทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการ
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ออกก าลังกายหรือพักผ่อนได้อย่างกลมกลืน  
เป็นแนวคิดการส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีให้กับ
ประชาชน ส่วนระบบการสาธารณสุข โดยเฉพาะ 
ด้านการสาธารณสุข ประเทศสิงคโปร์ได้
พัฒนานวัตกรรม โดยได้มีการสนับสนุนเรื่อง
การใช้ AI (Artificial Intelligence) หรือหุ่นยนต์ 
ที่ช่วยท างานในโรงพยาบาลควบคุมเรื่องการ
ขนส่ง การส่งต่อยา เวชภัณฑ์ และเอกสาร
ทางการแพทย์ รวมทั้งใช้ในการฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพึง  
ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของญาติ
ใกล้ชิด  ท า ให้ประชาชนมีสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 ทั้งนี้ ปัจจัยของความส าเร็จของการ
พัฒนาประเทศสิงคโปร์ ให้มีความเจริญ 
ก้าวหน้า มุ่งสู่การเป็น SMART City แบบ
รวดเร็ว คือ การสร้างแผน Concept plan 

ระยะ 40 – 50 ปี ที่ เป็นแผนที่ท าได้จริง 
รวมทั้งมีการติดตามหรือปรับปรุงแผนด้วย
การใช้ Master plan ระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของโลก 
ส าหรับประเทศไทย การขนส่งสาธารณะและ
การวางผังเมืองยังไม่เป็นระบบ ไม่มีการ
ออกแบบความเป็นเมืองเพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ท าให้การวางระบบ
สาธารณะทั้งระบบรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และ
ระบบคมนาคมอ่ืน ยังไม่เชื่อมโยงกันเป็น

ระบบเดียว และไม่เอ้ือต่อการใช้งานของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
ไม่สะดวกต่อการใช้จริงในชีวิตประจ าวัน  
ซึ่งการวางระบบของประเทศไทยยังเป็นการ
ตอบโจทย์เพ่ือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ไม่
สามารถก าหนดรูปแบบเพ่ือการวางรากฐาน
ของระบบสาธารณะที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้าง
ไดน้ั่นเอง 
 ประโยชน์จากการไปศึกษา ฝึกอบรม
ครั้งนี้ท าให้ได้เรียนรู้ถึงแนวคิด นโยบายของ
การพัฒนาประเทศภายใต้การตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน และสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งประเทศสิงคโปร์มีความ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมา
จากการส่งเสริมทางด้านการใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมผ่านความเชื่อมโยงและความ
สมดุลย์  ใน 3 มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ 
(Economy) มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 

และมิติด้านวัฒนธรรมและมรดกทางชนชาติ 
(Culture & Heritage) ภายใต้การสร้างมาตรฐาน
ส าคัญที่เป็นการวางรากฐานทางความคิดของ
ประชาชนให้ เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ 
ประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้ กล่าวคือ 
รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ได้สร้างคนคุณภาพ
ตั้งแต่เด็ก ด้วยการผลักดันหลักสูตรต่าง ๆ 
ให้กับเด็กในฐานะอนาคตของชาติ เพ่ือมุ่ง
เป้าหมายของคนมีคุณภาพทั้ง 4 ด้านคือ  
1)  สอนให้ประชาชนรู้ จั กผิ ดชอบชั่ ว ดี   
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2) มีการท างานเป็นทีมลดการแก่งแย่ง
แข่งขัน 3) การสร้างความรักในชาติและ
เชื่อมมั่นในรัฐบาล และ 4) การเสริมสร้าง
ศักยภาพประชาชนทุกคนในเรื่องการสืบค้น
ข้อมูลผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งท า
ให้ประเทศสิงคโปร์มีการพัฒนาไปได้อย่าง
รวดเร็ว  
 ข้อเสนอเชิงนโยบายหรือการด าเนินการ 
ต่อกรมอนามัย และกระทรวงสาธารณสุข 

 สาระที่ได้จากการได้ฝึกอบรม และฝึก
ปฏิบัติในมิติต่าง ๆ ทั้งอิทธิพลการขยาย
เครือข่ายทางการค้าและวัฒนธรรมของ
ประเทศจีน การพัฒนาสู่ความเป็น SMART 

City ของประเทศสิงคโปร์ รวมทั้ง เทคนิค 

ของผู้น าในการวางรากฐานของการพัฒนาเมือง 
เ พ่ือมุ่ ง เป้ าหมายเดียวคือเ พ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข  
ท าให้ต้องกลับมามองย้อนถึงการท างาน 

ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  
ในปัจจุบัน ที่เน้นเรื่องการส่งต่อข้อความ
ทางด้านสุขภาพให้ประชาชนทุกพ้ืนที่ใน
ประเทศไทย ให้ เกิดความเข้าใจ เข้าถึ ง
บริการ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านสุขภาพของตนเอง ผ่านกระบวนการ
ส่ ง เ ส ริ มสุ ขภ าพและจั ด ระบบอนามั ย
สิ่ งแวดล้อมที่ ยั่ งยืน  ตามวิสัยทัศน์ที่ ว่ า  
“กรมอนามัยเป็นหน่วยงานระดับประเทศที่
ท าหน้าที่อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่ งแวดล้อม เ พ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพดี” ดังนั้น การปรับเปลี่ยนกระบวน 
การท างานเพ่ือให้บรรลุสู่ความส าเร็จ ควรมี
การด าเนินงานดังนี้  
 1. ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข 
ด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเชื่อมโยง
ข้อมูลในลักษณะ Personal Health Information 

Platform ที่ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว 
(Sim Pass) เมื่อเข้ารับบริการกับสถานบริการ 
การสาธารณสุขทั่วประเทศ ข้อมูลสถานะ
ของผู้ป่วย ทั้ งข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูล
หลักประกันสุขภาพ รายงานผลการคัดกรอง 
สุขภาพเบื้องต้น และประวัติการเข้ารับ 

การรักษาในสถานพยาบาลต่าง ๆ จะปรากฎ
ได้อัตโนมัติชนิดเชื่อมโยงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว
ในทุกสถานพยาบาล และคลินิกเอกชน นอกจากนี้ 
ต้องเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบแอปพลิชัน 

ด้านสุขภาพ ที่ประชาชนแต่ละคนสามารถ
เข้าถึ งข้อมูลตนเองได้ เ พียงใช้ เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน โดยข้อมูลดังกล่าวใน 

แอปพลิชัน ได้แก่ อัตราการเต้นหัวใจ ระดับ
ความดันโลหิต ประวัติการรักษาพยาบาล 
ต าแหน่งที่อยู่อาศัยหรือจุดที่อยู่ของตนเอง
เพ่ือให้แพทย์และพยาบาลสามารถเห็น
ประวัติการรักษา การใช้ยา ประวัติของคนไข้ 
จุดที่คนไข้อยู่ และแจ้งขอรับความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดปัญหาด้านสุขภาพกับทีมฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลใกล้เคียงได้ทันที ท าให้เกิดการ
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ส่งต่อผู้ป่วยได้ด้วยความรวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคก่อนผู้ป่วย
มาถึงโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการ
ด้านเทคโนโลยี และนโยบายด้าน Big data 

ของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข  
ควรใช้โอกาสนี้ในการวางระบบการรับบริการ
ด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนเพ่ือสร้าง
ความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงบริการได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ข้อเสนอต่อกรมอนามัย อาศัย
แนวคิดของการวางรากฐานคุณภาพของ
ประชากรตั้ งแต่เด็ก การก าหนดแนวคิด 

เพ่ือออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
(Design thinking) เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม วัฒนธรรมแบบรวดเร็ว ดังนั้น 
กรมอนามัย ต้องมีกระบวนการสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ทั้งทางตรง 
และทางอ้อม กล่ าวคือ  ทางตรงอาศัย
กระบวนการทาง Social marketing ผ่าน
การสื่อสารด้วยระบบเทคโนโลยีอันทันสมัย 
ผ่านมือถือหรือทางสื่อรูปแบบต่าง ๆ ชนิด

เจาะตรงไปยังประชาชน อาจเชื่อมโยงเข้ากับ
ระบบ Health Information Platform ของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ ง จะเป็นระบบ
สาธารณสุขในอนาคตที่ควรต้องมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว (ตามข้อเสนอต่อกระทรวง
สาธารณสุข) โดย กรมอนามัยต้องเพ่ิมช่อง
ทางการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนใน
ช่องทางดังกล่าว ประชาชนสามารถค้นข้อมูล
หรือเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือการ
ป้ อ งกั น โ รคที่ เ ป็ นอยู่ ไ ด้ อย่ า ง ง่ า ยดาย  
ผ่านแอปพลิเคชันที่มีการแจ้งสถานะด้าน
สุขภาพและวิธีการดูแลตนเอง การจัดสภาวะ
แวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการมีสุ ขภาพดี  และ
สุขลักษณะส่วนบุคคลให้กับประชาชน 
นอกจากนี้  การส่งเสริมสุขภาพทางอ้อม  
ควรต้องปลูกฝังเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของประชาชนไว้ในหลักสูตรการเรียนการ
สอนตั้งแต่เด็กชนิดเป็นการเรียนการสอนที่มี
หน่วยกิจบังคับแบบจริงจัง เป็นวิชาพ้ืนฐาน
ของคนไทยที่ต้องเรียน โดยเริ่มตั้งแต่การ
สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในอนุบาล  
ส่งต่อมายังระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา  
จนกระทรวงในระดับ อุดมศึกษา  เ พ่ือให้
ประชาชนเข้าใจ มีความตระหนัก และเกิด
การปรับพฤติกรรม หรือเรียกว่า “สร้างคน
ให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีตั้งแต่ต้นทาง”  
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การสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน  
 

ภัทร วาศนา 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

  

  เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่สิงคโปร์ได้พัฒนา
ระบบสาธารณสุขของประเทศ ในปี พ.ศ. 2543 
อ ง ค์ ก า ร อ น า มั ย โ ล ก  ( World Health 

Organization – WHO)  ไ ด้ จั ด อั น ดั บ ใ ห้
สิงคโปร์เป็นล าดับที่  6 จากทั้งหมด 191 
ประเทศทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
ระบบสาธารณสุขดีเยี่ยมที่มีการให้บริการ
ด้ านสาธารณสุขที่ มี คุณภาพมาตรฐาน 

ในระดับสากล ซึ่งสิงคโปร์ได้พัฒนาแผนการ
พัฒนาระบบสาธารณสุขแบบใหม่จัดท าโดย
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Board – 
HPB) ได้จัดท าแผนแม่บทด้านสุขภาพที่มีชื่อ
ว่า “The Healthy Living Master Plan - 
HLMP” ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ.
2555 ร่วมกับหน่วยงานจากภาครัฐและ
เอกชน โดยมี Associate Professor Muhammad 

Faishal เป็นประธานการขับเคลื่อนแผน
แม่บทดังกล่าว โดยมีแนวคิดในการกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตนหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการมีสุขภาพที่ดี  
ซึ่งความคิดเหล่านี้รวมถึงความพร้อมและ

การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่อยู่ใกล้บ้านได้
อย่างอิสระและมีทางเลือกในการใช้ชีวิตที่มี
สุขภาพดีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 แนวคิดหลักในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ของประชาชน คือการเชื่อมต่อทุกด้านกัน
อย่างไร้รอยต่อ ประกอบไปด้วยหลักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3Ps – Place 

People Price ดังนี้ 

 1. Place หมายถึง สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการมีสุขภาพท่ีดี 
 2. People หมายถึง สังคมที่มีส่วน
ร่วมในการดูแลสุขภาพ หรือเป็นต้นแบบใน
การมสีุขภาพที่ด ี 
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 3. Price หมายถึง ทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับการมีสุขภาพ
ที่ดทีี่ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้  
 ความท้าทายต่อการมีสุขภาพที่ดีทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจของชาวสิงคโปร์ คือ 
การต่อสู้กับพฤติกรรมในวิถีการใช้ชีวิตที่
ตอบสนองตามความต้องการในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะในวัยท างานที่มีความมุ่งมั่นและ
แรงบันดาลใจในการท าให้บรรลุเป้าหมาย 

ในหน้าที่การงาน ท าให้ชาวสิงคโปร์ให้ความส าคัญ 

ต่อเวลาในการท างานมากกว่าการดูแล
สุขภาพตนเอง ดังนั้นวิถีการใช้ชีวิตประจ าวัน
จึงเป็นปัจจัยส าคัญส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม 

ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและการออกก าลังกาย จากการ
ส ารวจโภชนาการแห่งชาติประจ าปี  พ.ศ.
2553 พบว่า ร้อยละ 70 ของชาวสิงคโปร์  
มีพฤติกรรมการกินแคลอรี่มากกว่าปกติใน
ปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน อีกทั้งยังพบชาว
สิงคโปร์ในช่วงอายุ 18 – 69 ปี ร้อยละ 26 
ไม่มีพฤติกรรมการออกก าลังกาย เนื่องจาก
ชาวสิงคโปร์ให้ความส าคัญต่อการท างาน
ประจ ามากกว่าการออกก าลังกายจากข้อมูล
ดังกล่าว สอดคล้องกับอัตราโรคอ้วนใน
สิงคโปร์ที่เพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 6.9 เป็น 8.6 
(ปี พ.ศ 2547 - 2561) และมีแนวโน้มที่จะ
เพ่ิมสูงขึ้นมากขึ้นทุกป ี 

 ดังนั้น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ได้วางแผนการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของ
ชาวสิงคโปร์ โดยได้ด าเนินการสนับสนุน
ทางเลือกในการใช้ชีวิตประจ าวันต่อการมี
สุขภาพที่ดีที่ประชาชนทุกคน โดยเน้น
หลักการสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย รวมไปถึง
ท า ให้ การออกก าลั งกาย เป็นส่ วนหนึ่ ง 
ในชีวิตประจ าวันของประชาชน อีกทั้งยัง
สร้างความตระหนักและความส าคัญต่อการมี
สุขภาพที่ดีของประชาชนในทุกเพศทุกวัย 
โดยการออกแบบโปรแกรมหรือสิ่งจูงใจที่เป็น
สิ่ งกระตุ้ นและผลั กดั น ให้ชาวสิ ง ค โปร์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ ในขณะนี้
มีทั้งหมด 12 โครงการด้านสุขภาพที่ประสบ
ความส าเร็จ โดยได้รับความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วน 

 หลักส าคัญของการพัฒนาระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพของสิงคโปร์ เกิดจากการรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกกลุ่มวัย  
ทั้งการรับฟังผ่านทางออนไลน์และแบบ 

การสัมภาษณ์รายบุคคล เพ่ือท าให้ทราบถึง
ปัญหา ข้อเสนอแนะ มุมมอง แนวคิด รวมไป
ถึงความต้องการต่อการมีสุขภาพที่ดีของชาว
สิงคโปร์ เพ่ือน ามาออกแบบมาตรการส าหรับ
การส่งเสริมสุขภาพของชาวสิงคโปร์ โดยใช้
หลัก 3Ps – Place People Price ดังนี้  
  มาตรการที่  1 การสร้างสภาพแวดล้อม  
ทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพที่ดี 
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(Place) ซึ่งได้รับแนวคิดและมุมมองมาจาก
การรับ ฟังความคิด เห็นจากประชาชน  
โดยภาครัฐได้ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทางกายภาพให้สอดคล้องต่อความต้องการ
ของประชาชน เพ่ือให้แน่ใจว่าสิ่งอ านวย
คว าม ส ะด ว ก ต่ อก า ร มี สุ ข ภ า พที่ ดี แ ก่
ป ร ะชาช นนั้ น  ส าม า รถ เ ข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย 

ทั้งภายนอกและภายในบริเวณที่อยู่อาศัย
และสถานที่ท างาน โดยก าหนดให้สถานที่
ออกก าลังกายห่างจากบริเวณที่อยู่อาศัย  
ไม่ เ กิน  200  เมตร โดยค านึ งถึ งความ
เชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชุมชน 

มากที่สุด  

  มาตรการที่  2  การสนับสนุนทาง 
ด้ านสั งคม  (People)  โ ดยการมี บุ คคล
ต้นแบบด้านสุขภาพในชุมชน ชาวสิงคโปร์
เชื่อว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมสามารถ 

เพ่ิมแรงจูงใจ กระตุ้น และสร้างความตระหนัก 

ด้านสุขภาพตั้ งแต่ เด็ก จนท าให้ เกิดการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมด้าน
สุขภาพได้อย่า งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ตัวอย่างเช่น แบ่งบันเรื่องราวของบุคคล
ต้นแบบที่ประสบความ ส าเร็จในการเลือก 

มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องต่อสุขภาพ โดยได้จัดท า
โครงการสร้างเครือข่ายทูตด้านสุขภาพ  
เป็นกิจกรรมส าหรับกลุ่มคนที่สนใจด้าน
สุขภาพ ประกอบไปด้วย การสร้างความ
ตระหนักและการให้ความส าคัญต่อการมี
สุขภาพที่ดี รวมไปถึงการเสริมสร้างทักษะ
ด้านการวางแผนการจัดการการสร้างเสริม
สุขภาพของตนเองและผู้อ่ืนด้วย  
 มาตร าก า รที่  3  ค ว าม ต้ อ ง ก า ร 

ขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
(Price) เพ่ือท าให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีใน
ราคาที่ไม่แพง ราคาจะไม่ควรเป็นอุปสรรค
ต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยเน้นเรื่องอาหารและ
การบริการด้านการแพทย์ ชาวสิงคโปร์พบ
ปัญหาอาหารขยะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
สะดวกมากกว่าอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราคาของ
อาหารที่อาหารขยะมักมีราคาถูกกว่า รัฐบาล
สิงคโปร์ได้สร้างตัวช่วยส าหรับการเลือก
อา ห า ร ที่ ดี ต่ อ สุ ข ภ า พข อง ป ร ะ ช า ช น  
โดยการท าเครื่องหมาย Healthier Choice 

Symbol ในผลิตภัณฑ์อาหาร เพ่ือแสดงให้
เห็นว่า ส่วนผสมของสินค้าเหล่านั้นมีไขมันต่ า
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และเป็นไขมันประเภท Saturated มีโซเดียม
และน้ าตาลในระดับต่ า  รวมถึงปริมาณ 

ใยสารอาหารในระดับสูง เพื่อง่ายต่อผู้บริโภค
ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพ 
ซึ่งสัญลักษณ์นี้ครอบคุมผลิตภัณฑ์อาหาร
มากกว่า 60 ประเภท กว่า 2,000 รายการที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์  
  

 

  

 

 

 

 

 

 จากมาตรการการส่ ง เสริมการมี
สุขภาพทั้ง 3 ด้านของรัฐบาลสิงคโปร์มี
เ ป้ า หมาย เ พ่ื อป รั บ เ ปลี่ ย นพฤติ ก ร รม 

ด้านสุขภาพ โดยการรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลายกลุ่มเข้าด้วยกัน เพ่ือหาประเด็น
ด้านสุขภาพที่หลากหลาย จนได้ก าหนด
ทิศทางในการส่งเสริมสุขภาพว่า Healthy 

Living Every Day : Making the Connections 

 ประเทศไทยยังพบช่องว่างในการ
ส่งเสริมสุขภาพส าหรับคนไทยต่อมีสุขภาพที่ดี  
ซึ่งปัญหาด้านสุขภาพในประเทศพบความ
แตกต่างของปัญหาในระหว่างกลุ่มที่มีความ
แตกต่างด้านระดับการศึกษา เศรษฐกิจและ 

ถิ่นที่อยู่อาศัย โดยกลุ่มคนในชนบทและ
การศึกษาในระดับต่ า มักพบปัญหาสุขภาพ 

ที่ เกิดจากโรคติดเชื้อ อีกทั้งยังพบปัญหา 
ต่อการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน แต่ใน
กลุ่มประชาชนในเมืองที่มีระดับการศึกษา 

ที่สูงกว่าและมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า 
มักพบปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับด้านการขาด
การออกก าลังกาย มีภาวะความเครียดจาก
การแข่งขัน เป็นต้น ท าให้ปัญหาสุขภาพของ
คนไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนรูปแบบไปจาก
เดิมที่การสาธารณสุขสามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ปัญหาสุขภาพจากโรคที่มีสาเหตุ
จากพฤติกรรมในวิถีการใช้ชีวิตที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ได้แก่ โรคที่เกิด
จากความอ้วน เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคเบาหวาน โรคข้อเสื่อม เป็นต้น  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ถ้าประเทศไทย 
น าหลักการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ที่ดีจากประเทศสิงคโปร์ โดยการปรับเปลี่ยน
วิถีการใช้ชีวิตของประชาชนให้เอ้ือต่อการมี
สุขภาพที่ดี ทั้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
การสนับสนุนทางสังคม และความต้องการ
ขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้  
เ พ่ือสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ได้ 
ในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นหลักการสะดวก
และเข้าถึ งได้ง่ าย  ซึ่ งการส่ง เสริมการมี
สุขภาพที่ดีของประชาชนนั้น ต้องถูกต้องและ
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เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
 ดังนั้น ประเทศไทยควรเร่งด าเนินการ
วิเคราะห์ปัญหาของการสร้างเสริมสุขภาพ 
โดยใช้วิธีการการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนในทุกกลุ่มวัย เพ่ือท าให้ทราบถึง
ปัญหา ข้อเสนอแนะ มุมมอง แนวคิด รวมไป
ถึงความต้องการต่อการมีสุขภาพที่ดีของ 
คนไทย เพ่ือน ามาก าหนดแผนการส่งเสริม
สุขภาพของคนไทย ตลอดจนนโยบายในการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ควรจะอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไป
ถึงภาคประชาชนที่จะมีบทบาทในการ
ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวมากที่สุด 
จนกระทั่งท าให้เกิดกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพ โดยมุ่งเน้นการท าให้ประชาชน 

มีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
เน้นการท ากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกัน โรคต่ าง  ๆ  ส่ งผลให้ประชาชน
เจ็บป่วยน้อยลง ลดภาวะแทรกซ้อนจาก 

การป่วยได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ 

ยังลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล 
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ข้อเสนอแนวคิดต่อการพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

ภัทรพล อุดมลาภ  
เภสัชกรช านาญการ  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 แนวคิดกรอบนโยบาย Belt and 

Road Initiative ของประเทศจีน คือแถบ
เศรษฐกิจเส้นทางสายไหมใหม่ (New silk 
road economic belt) และ เส้นทางสาย
ไหมทางทะเลศตวรรษที่  21 (The 21st 

Century Maritime Silk Road) ทั้ ง ห ม ด
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย one belt one 

road (OBOR) ซึ่งถูกตั้งขึ้นโดยประธานาธิบดี 
สี่ จิ้น ผิง ในปลายปี 2013 โดยค าว่า The 

belt หมายถึงเส้นทางบกตามเส้นทางสาย
ไหมเก่าจากจีน สู่ตะวันออกกลาง ส่วน The 

Road หมายถึงเส้นทางเดินเรือสายไหม
เริ่มต้นจากทางใต้ของจีนถึงเวนิซ โดยจะท า
ให้เกิด 6 ระเบียงเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น โดยมี
เส้นทางที่ส าคัญอีกหนึ่งเส้นทางคือการเชื่อม
จีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้เกิดการ
คล่องตัวของการเคลื่ อนย้ ายประชากร 
ตลอดจนวัตถุดิบ สิ่งของ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
เ พ่ือการพัฒนา และการลงทุนระหว่าง
ประเทศ 

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่จะได้รับผลกระทบจากยุทธศาสตร์ 
OBOR ของจีน เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลาง
ขนส่งในภูมิภาค ที่ส าคัญคือการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor : EEC) ที่จะเชื่อมโยง
การคมนาคมจากจีนผ่านประเทศลาว เข้าสู่
ประเทศไทย การลงทุนด้านการค้าโดยเฉพาะ
จากประเทศจีน ท าให้ประเทศไทยจะได้
โอกาสในการในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศในการเชื่อมโยงกับต่างชาติ อย่างไร
ก็ตามการพัฒนา OBOR ส่งผลกระทบต่อ
ประ เทศ ไทยทั้ ง ด้ านบวกและด้ านลบ  
ด้านบวกในประเด็นของการขยายตัวของ
เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศที่จะสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น  
ในขณะเดียวกันการข้ามถิ่นของแรงงาน  
การถ่ายเทเงินออกนอกประเทศ การทะลัก
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากประเทศจีน ก็เป็น
สิ่งที่ควรให้ความส าคัญไปพร้อมกัน 
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 ปัจจุบันสินค้าจากจีนจ านวนมากได้ถูก
น าเข้ามายังประเทศไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพก็ เ ช่ น เดี ยวกัน  จากข้ อมู ลของ
ห้องปฏิบัติการด้านยา ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี พบว่าสถานการณ์
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น าเข้าจากประเทศจีน 
ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารและกาแฟ 

ลดน้ าหนัก ยาสมุนไพร เครื่องส าอาง เป็นต้น 
มักจะแพร่กระจายตามตลาดชายแดน ไม่มี
การจดแจ้งหรือขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง 
นอกจากนี้ยังพบสารต้องห้ามปนเปื้อนด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
กาแฟลดน้ าหนัก พบการปนปลอมสาร
อันตรายที่ชื่อว่า ไซบูทรามีน ซึ่งเป็นสารเคมี
ที่ถูกถอนออกจากท้องตลาด เนื่องจากมี
กรณีศึกษาจากต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดภาวะ
หั วใจเต้ นผิ ดจั งหวะ และการรั บประทาน  
ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะส่งผลต่อระดับ
กระแสประสาท ในร่ า งกาย ให้ มี คว าม
แปรปรวน ส่งผลต่ออารมณ์และการท างาน
ของระบบประสาท ขณะที่ยาสมุนไพร มักมี
การอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง โดยผลการ
วิ เคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมักพบสาร 

สเตียรอยด์ปนปลอมอยู่ ซึ่งเป็นการได้รับ 

สเตียรอยด์เป็นระยะเวลานาน จะส่งผลให้
เกิดการกดภูมิคุ้มกันในร่างกาย กระดูกพรุน  
เกิดแผลในกระเพาะอาหาร และอาจเสียชีวิต
จากภูมิคุ้มกันต่ าได้ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์

บางตัวมีการอวดอ้างถึงเรื่องสมรรถภาพ 

ทางเพศ ซึ่งผลจากห้องปฏิบัติการพบว่ามี 
การปนปลอม ยาในกลุ่ม Phosphodiesterase 

inhibitor เ ช่ น  Viagra® Cialis® เป็ นต้ น  
ซึ่งช่วยท าให้อวัยวะเพศแข็งตัว แต่มีอาการ
ข้างเคียงที่ส าคัญ คือ การขยายหลอดเลือด 
ท าให้ความดันโลหิตต่ า ซึ่ งหากผู้ที่ ใช้ยา 

ลดความดันโลหิตเป็นประจ าและรับประทาน
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ร่วมด้วย อาจส่งผลให้ความ
ดันโลหิตต่ าจนช็อคและเสียชีวิตได้ 
 ส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากจีน 
นอกจากจะไม่มีการจดแจ้งอย่างถูกต้องแล้ว 
ยังพบสารต้องห้ามที่อันตรายหลายอย่าง 
ได้แก่ สเตียรอยด์ สารปรอท สารไฮโดรควิโนน  
กรดวิตามินเอ เป็นต้น ซึ่งช่วยท าให้ผิวขาว 
แต่เมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จะท า
ให้ผิวหน้าบาง เกิดฝ้าถาวร รวมถึงการ
ต ก ค้ า ง ข อ ง ส า ร ใ น ร่ า ง ก า ย อี ก ด้ ว ย  
จากสถานการณ์ดั งกล่ า วจะ เห็ น ได้ ว่ า 
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพจากจีน สามารถเข้า
สู่ประเทศไทยได้  และส่ งผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค ดังนั้นหากการเชื่อมต่อ
ตามนโยบาย OBOR เสร็จสมบูรณ์ ก็อาจส่ง
ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีคุณภาพเหล่านี้ 
ทะลักเข้าสู่ประเทศไทยได้ หากเราไม่มีระบบ
การจัดการที่ดีพอ 

 ประสบการณ์ฝึกอบรมจากประเทศ
สิงคโปร์ในครั้งนี้  ได้พบจุดประสบความส าเร็จ 

68 



ที่สามารถน ามาประยุกต์กับการพัฒนานั่นคือ 
การท างาน Smart Nation ของสิงคโปร์  
จะเน้นความได้เปรียบทางด้านระบบข้อมูล 

ที่เข้าถึงง่าย และรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนา
ศั ก ยภ าพของประช าช นช าว สิ ง ค โ ป ร์ 
เป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น ในการเรียนการสอน
ตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน ประเทศสิงคโปร์จึงมีการ
สอนให้เด็ก ๆ ทุกคน มีความรู้ด้าน Digital 
การใช้คอมพิวเตอร์ Smartphone  และการ
สืบค้นข้อมูลผ่านระบบโครงข่ายสาธารณะ
ต่าง ๆ ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งประเทศ
สิงคโปร์ ได้มีการจัดตั้ง ส านักงาน Smart 
Nation Program Office ขึ้ นตรงต่ อส านั ก
นายกรัฐมนตรี ท าให้มีความคล่องตัวต่อการ
บริหารจัดการและพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้
ทันสมัย  มีความรวดเร็ ว  ซึ่ งหน่วยงาน
ดังกล่าวท าหน้าที่ประสานงานและก ากับดูแล
องค์กรที่สังกัดกระทรวงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
ซึ่งให้มีการเชื่อมโยง (Connectivity) โครงข่าย
ระหว่างกัน เพ่ือเข้าสู่การใช้ระบบ Internet 

of Things อีกทั้ ง ได้มี การทดลองติ ดตั้ ง 
sensor ของระบบต่าง ๆ ในประเทศเพ่ือเก็บ
วิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบ การเชื่อมต่อ
ทั้งหมด ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ประชาชน
สามารถเข้าถึงการใช้บริการ online ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในสถานที่ทุกแห่งทั่วสิงคโปร์ 
 จากการ เ รี ยนรู้ ดั งกล่ า ว  น า ไปสู่
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงระบบการเฝ้าระวัง

ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางด่านชายแดน
ประ เทศ  โดยการ ใช้ ข้ อมู ลทา งดิ จิ ทั ล 

ที่เชื่อมโยงกันเป็นตัวขับเคลื่อน เริ่มต้นจาก
การปรับเปลี่ยนกระบวนการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
นอกเหนือจากการจดแจ้ง ควรมีการเฝ้าระวัง
การปนปลอมสารอันตรายในผลิตภัณฑ์
ดั งกล่ า วด้ วย  โดยการตรวจวิ เ คราะห์ 
ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั่วประเทศหรือห้องปฏิบัติการที่ ได้การ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เมื่อพบ
สารต้องห้าม ต้องมีมาตรการ Black list 
ผู้ประกอบการน าเข้าหรือผลิตอย่างเข้มงวด 
นอกจากนี้  ผลิตภัณฑ์ที่มีการจ าหน่ายใน
ท้องตลาด ต้องมีแนวทางการติดตามหรือ 

เฝ้าระวังคุณภาพหลังการกระจายสู่ตลาด 
(Post surveillance) ในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ 
และมีการรวบรวมข้อมูล เป็น Big Data  
ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ใน
การเฝ้าระวังและด าเนินการตามกฎหมายกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านชายแดนเพ่ือกักกัน
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยก่อนเข้าสู่ประเทศได้ 
นอกจากนี้ยังมีช่องทางหรือ application  
ให้ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นได้โดยง่าย 
ยกตัวอย่างเช่น จากเดิมแสดงเลขทะเบียน 
อย .  เ พียงอย่ าง เดียว  ปรับ เปลี่ ยนเป็น
ก าหนดให้ฉลากของผลิตภัณฑ์มีการแสดง 
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QR code เพ่ิมเติม เพ่ือที่จะใช้ application 
สแกนและเห็นสถานะเฝ้าระวังได้ เป็นต้น 

 เทคนิคในการพัฒนาสามารถแสดงได้
ดังแผนภาพนี้ 

 จากรู ปแบบที่ น า เสนอนี้  จ า เป็ น
จะต้องประสานความร่วมมือกันหลายฝ่าย 
ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ คือ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การตรวจวิเคราะห์ คือ กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ
จั ด ท า  Big data คื อ  ก ร ะท ร ว งดิ จิ ทั ล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานที่เฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังการวางในท้องตลาด 
ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง 
และหน่วยงานที่เฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
จากด่านชายแดน ได้แก่  กรมศุลกากร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น  
โ ด ย ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คือ จ านวน
ตัวอย่างการเฝ้าระวังที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งถือว่า

เป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ
ห้องปฏิบัติการให้สามารท าการวิเคราะห์ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 

การน าเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เป็นการยกระดับ
ศักยภาพของห้องปฏิบัติงานที่เป็นหน่วยงาน
ราชการอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เครื่องมือที่
ส าคัญในการเฝ้าระวังก็คือผู้บริ โภคเอง  
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ฐานราก
ให้ประชากรมีความรู้และความเข้าใจ พร้อม
ทั้งมีดุลยพินิจในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ที่ ปลอดภั ย  อี กทั้ ง เ ป็ นหู เ ป็ นตา ให้ กั บ
หน่วยงานรัฐในการติดตามและเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยด้วย 
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 ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ การปรับกล
ยุทธ์การท างานโดยใช้ข้อมูลทางดิจิ ทัล 

เป็น เครื่ องมือส าคัญ เป็นการยกระดับ
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการ
ปัญหา  รวมถึ งป้ อ งกันการ เข้ ามาของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ไม่ปลอดภัยซึ่ ง เป็น
ผลกระทบที่ ส าคัญจากนโยบาย  OBOR  

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่าง
แน่นอน  เป็นการคุ้ มครองผู้ บ ริ โ ภคให้
ปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็น 
Smart Nation เ ห มื อ น เ ช่ น ที่ ป ร ะ เ ท ศ
สิงคโปร์สามารถบรรลุยุทธศาสตร์นี้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
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สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การสร้างวินัยคนในชาติด้านสิ่งแวดล้อม 

 

รัตนศิริ  พิมลไทย 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 บทน า 
 สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มี
ระบบการศึกษาดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ยืนยัน
ได้ จากผลการประเมิ นวิ ชาการนานาชาติ  
(The Program for International Student 

Assessment : PISA) ค รั้ งล่ าสุ ด จั ดสอบ 

เมื่อ ค.ศ. 2015 โดยองค์การเพ่ือความร่วมมือ
และพั ฒนาทางเศรษฐกิ จ (Organization for 

Economic Co-operation and Development 

: OECD) ซึ่งสิงคโปร์สามารถท าคะแนนสูงสุด
ใน ทุ ก ประเภทการประเมิ น (คณิ ตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และการอ่าน) และ “ยังสามารถ
ท าผลงานได้ดีทิ้งห่างประเทศอ่ืนออกไปเรื่อย ๆ 
อีกด้วย” (อันเดรียส ชไลเชอร์ ผู้อ านวยการ
ด้ าน การศึ กษาของ OECD, ค .ศ . 2016)  
โดย PISA เป็น โครงการจัดสอบนัก เรียน
นานาชาติ  (ทุก 3 ปี ) เพ่ือจัดอับดับทาง
การศึกษา มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการจาก
ทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย  
 ด้วยการวางรากฐานของระบบการศึกษา 
ที่ดีจากอังกฤษตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นประเทศ
อาณานิคม กอปรกับวิสั ยทัศน์ของผู้ น า

ประเทศในสมัยนั้น (นายกรัฐมนตรี ลี  กวน ยู )  
ซึ่ งเล็งเห็นว่าหากจะพัฒนาสิงคโปร์ให้มี 
ความเจริญก้าวหน้าจะต้องให้ความส าคัญกับ
ระบบการศึกษาเป็นสิ่งแรกเพ่ือเตรียมคนให้พร้อม
กับการพัฒนาประเทศ และจากการเข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคล
และทักษะการท างานส าหรับข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของส านักงาน ก.พ. จัดระหว่างวันที่  
22 - 28 เมษายน 2561 (กลุ่มที่ 4) ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ท าให้ทราบถึงหลักคิดส าคัญที่ยืนยันว่า 
สิ งค โป ร์ พัฒ นาประเทศด้ วยการสร้ า ง  
“คนสิงคโปร์ (Singaporean)” ให้มีคุณภาพ 
โดยหลักคิดดังกล่าวถูกออกแบบและใช้งาน
ผ่านระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่
ปฐมวัยไปสู่ การเรียนรู้ตลอดชี วิต  และ
การศึ กษาคือ เครื่องมื อส าคัญ ที่ รั ฐบาล
สิงคโปร์ใช้ เพ่ือสร้างวินัยให้กับคนในชาติ 
กล่าวคือ การศึกษาสามารถสร้างการรับรู้ 
น าไปสู่การสร้างความตระหนัก และลงมือ
ปฏิบัติอย่างเป็นพฤติกรรม ซึ่งใช้ได้กับการ
พัฒนาในทุกบริบทของสังคม หลักคิดการ
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สร้างคนสิงคโปร์ดังกล่าวคือ (1) สอนให้รู้ถูก-

รู้ผิด รู้ชอบ-รู้ชั่ว รู้ว่าสิ่งใดควร-ไม่ควรท า  
(2) สอนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learner) 
ให้รู้จักคิดและสืบค้นหาค าตอบหรือวิธีการ
แก้ ไขปั ญ ห าด้ วยตน เอง จนกลาย เป็ น
พฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (3) สอนให้รู้
รักการท างานเป็นทีม ซึ่งท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
ยิ่ งขึ้น  และ (4) สอนให้ รักประเทศชาติ  
โดยรัฐบาลและภาครัฐของสิงคโปร์ยึดมั่นใน
การเป็ นแบบอย่ างที่ ดี ให้ แก่ป ระชาชน 

ด้วยการท างานอย่างโปร่งใสและจริงใจ 

 กว่า 50 ปี  นับตั้ งแต่ได้รับเอกราช 

เมื่ อ  พ .ศ . 2508 (ค .ศ . 1965 ) จวบจน
ปัจจุบัน สิงคโปร์สามารถพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ภายในชั่วอายุคน และพัฒนาการดังกล่าวยัง
สะท้อนถึงความสมดุลของสามเสาหลักตาม
แนวคิ ดการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น  (Sustainable 

Development) กล่ าวคื อ สิ งคโปร์มี ความ 

โดดเด่นในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
“การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม” ที่ประเทศก าลัง
พั ฒนาส่ วนใหญ่ ให้ ความส าคั ญน้ อยกว่ า 
การพัฒนาในด้านอ่ืน  จนประสบปัญหา 
ค วาม เสื่ อ ม โท รม แ ล ะ ก ารข าด แ ค ล น
ทรัพยากรธรรมชาติ  และปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อม แต่ส าหรับสิงคโปร์ “การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม” คือตัวชี้วัดความส าเร็จ

ป ระการห นึ่ งขอ งก าร พั ฒ น าป ระ เท ศ  
โดยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์มี
ความเชื่อมโยงกับทุกบริบทของการพัฒนา
ประเทศ กล่าวคือ “หากประเทศมีความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ...สิ่งแวดล้อม
ต้องมีคุณภาพดีด้วย” ซึ่งสิงคโปร์ใช้กลไก
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ า  (Environmental 

Education) เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
คนในชาติ ไปสู่ เป้ าหมายด้านสิ่ งแวดล้อม 

ที่ต้องการ 
 สิงคโปร์กับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมศึกษา 

 ในอดีตสิงคโปร์ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ในด้านต่าง ๆ อันเนื่องจากขาดการวางแผน
และการบริหารจัดการที่ ดี  อาทิ  ปัญหา
ทรัพยากรน้ า ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ
ที่ ไม่ เพียงพอ ปัญ หามลพิษทางอากาศ   
จากการจราจรที่หนาแน่น อุตสาหกรรมและ
หมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซีย 
และปัญหาด้าน การจัดการขยะมูลฝอย  
โดยรัฐบาลสิงคโปร์พยายามแก้ ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) กล่าวคือ มีความเข้าใจ
ในประเด็นปัญหา ก าหนดขอบเขตของ
ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ร่างแนวคิด และทบทวนวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่ อง ทั้ งนี้  เพ่ือสร้าง
นวัตกรรม การพัฒนาประเทศให้สามารถ 
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ก้าวข้ามข้อจ ากัดต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสิงคโปร์ 
ใช้กระบวน การคิดเชิงออกแบบในทุกมิติของ
การท างานเพ่ือพัฒนาประเทศ อีกทั้ง ผลักดัน
ให้ ก ารคิ ด เชิ งออกแบ บ เป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง 
ในการศึกษาของสิงคโปร์  
 สิ งคโปร์ ให้ ความส าคัญ และใส่ ใจ 

กับประเด็นด้ านสิ่ งแวดล้อม เพ่ือพัฒนา
ประเทศและสร้างคุณภาพชีวิตที่ ดี ให้แก่
ประชาชน โดยมีการด าเนินงานที่ประสบ
ความส าเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม อาทิ  
 การอนุ รักษ์ ต้ น ไม้ และพรรณ พืช  
แม้มี ข้อจ ากัดด้ านทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้วยเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่น้อย แต่สิงคโปร์
เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ต้นไม้และ 
พันธุ์พืชพ้ืนถิ่น โดยเริ่มต้นพัฒนาประเทศ
ภายหลังได้รับเอกราช ด้วยการวางแผน 

การอนุรักษ์ต้นไม้และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ให้ คงอยู่ เป็ นมรดกของแผ่นดิน  
ซึ่งด าเนินการร่วมกับการบริหารจัดการและ
ใช้ประโยชน์ที่ ดิ นอย่ างมีประสิทธิภ าพ  
มีการก าหนดนโยบายสร้างเมืองสีเขียว (A City in 

a Garden) เพ่ือลดมลภาวะ ปรับปรุงคุณภาพ
สิ่ งแ วดล้ อม เพ่ื อความ เป็ น อยู่ ที่ ดี ข อ ง
ประชาชน และจูงใจให้เกิดการลงทุนภาค
ธุรกิจจากต่างประเทศ จากความพยายาม
ดังกล่าวเกิดผลประจักษ์อย่างเด่นชัด ซึ่งหาก
มี โอกาสไปเยือนจะพบว่า สิ งคโปร์ เป็ น

ประเทศที่มีความศิวิไลซ์ เทคโนโลยีทันสมัย 
และเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ เขียวขจี
จ านวนมาก 

 การก าหนดที่ตั้ งเขตอุตสาหกรรม  
ไม่เพียงแต่การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือควบคุม
และป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมกับแหล่งก าเนิด
มลพิษประเภทอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด 
สิ งคโปร์ ใช้หลั กการออกแบบความคิด 
(Design Thinking) ที่ ค านึ งถึงมลพิษทาง
อากาศร่วมกับการวางแผนการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่  โดยศึกษา วิจัยและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับทิศทางลมที่พัดผ่านประเทศเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณ าก าหนด พ้ืนที่ ตั้ ง      
เขตอุตสาหกรรม และเลือกพ้ืนที่ที่มีทิศทาง
ลมพัดเข้าสู่ประเทศน้อยที่สุดให้เป็นที่ตั้งเขต
อุตสาหกรรม ทั้งนี้  เพ่ือป้องกันมลพิษทาง
อากาศให้แก่ประชาชน  
 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า รัฐบาล
สิงคโปร์ทราบดีถึงข้อจ ากัดด้านทรัพยากรน้ า
ของประเทศ จึงได้ออกแบบความคิดและ
พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ ทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การกักเก็บและรักษาน้ าฝนซึ่งเป็นแหล่งน้ า
ส าคัญจากธรรมชาติ การชะลอน้ าฝนด้วย
การปลูกต้นไม้หลายระดับและปรับเปลี่ยน
การออกแบบทางระบายน้ าให้คดเคี้ ยว
ร่วมกับการสร้างเขื่อนกั้นน้ าในแหล่งน้ าผิว
ดินที่จะไหลลงสู่ทะเล การบ าบัดและรีไซเคิล
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น้ าทิ้งให้กลับมาเป็นน้ าใช้ การน าน้ าทะเลมา
ใช้ประโยชน์ ใช้กลยุทธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ใน
ก ารซื้ อ ข ายน้ า จ ากป ร ะ เท ศ ม า เล เซี ย 
ตลอดจนก ากับดูแลและก าหนดมาตรการ
สร้างวินัยให้กับคนในชาติ ด้านการใช้น้ าและ
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อาทิ 
ออกกฎหมายห้ามล้างรถบนพ้ืนถนนทั่วไป 
โดยให้ล้างรถในพ้ืนที่ที่จัดไว้ เพ่ือรวบรวมน้ า
ทิ้งจากการล้างรถเข้าสู่ระบบการบ าบัดและ 

รีไซเคิลน้ า เป็นต้น 

 การลดปัญหามลพิษทางอากาศจาก
การจราจร สิงคโปร์ใช้มาตรการทางการเงิน
เพ่ือเก็บค่าธรรมเนียมจากยานพาหนะที่จะ
สัญจรในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น 

ในช่วงเวลาเร่งด่วน พัฒนาระบบขนส่ ง
มวลชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีความ
สะดวก สบาย เพี ยงพอ และเชื่ อม โยง
เส้ นท างให้ เข้ าถึ งผู้ ใช้ ครอบคลุ มทุ กพ้ื นที่  
ก าหนดมาตรการทางภาษีในการครอบครอง
ยานพาหนะ และจ ากัดอายุการใช้ งาน
ยานพาหนะเพ่ือป้องกันและลดปัญหามลพิษ 

ทางอากาศจากยานพาหนะ รวมถึงให้ความรู้แก่
เจ้ าข อ งห รื อ ผู้ ค รอ บ ค รอ ง ยานพาหนะ 
เกี่ ย วกั บ ก ารบ ารุ งรั กษ าที่ เห ม าะส ม 

เพ่ือลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ    
 จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นชวนให้คิด
ต่อว่า เหตุใดสิงคโปร์จึงประสบความส าเร็จ
และได้รับความร่วมมือที่แข็งขันอย่างต่อเนื่อง

จากประชาชนในการด าเนิ นมาตรการ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยปัญหา
ได้รับการแก้ไขและประชาชนด ารงชีวิต 

อย่างมีคุณภาพในสิ่งแวดล้อมที่ ดีอย่างที่
ป รากฏ ในปั จจุบั น  ค าตอบที่ ส าคัญ คื อ 
“สิ่งแวดล้อมศึกษา” ที่ด าเนินการร่วมกับ
หลักคิด “สร้างคนสิงคโปร์”  เพ่ือท าให้
ประชาชนรับรู้-เข้าใจมีความตระหนัก และมี
ส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการ
ศึกษาทั้งการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน
และนอกห้องเรียน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คน
สิงคโปร์มีความรู้ ความรับผิดชอบ และมีส่วน
ร่ ว ม ใน ก ารป ฏิ บั ติ ต า ม แ น ว ท า งด้ า น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ด้ ว ย ค ว าม เข้ า ใจ  เต็ ม ใจ  
จนกลายเป็นผู้มีวินัยด้านสิ่งแวดล้อมในสังคม  
 การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของ
สิงคโปร์มีจุดเด่นที่ส าคัญคือ (1) รัฐบาลให้
ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีกระทรวง
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(ก่อตั้ งเมื่อปี  ค.ศ. 1972 ซึ่ งเป็นประเทศแรก  ๆ 
ใน เอ เชี ย ที่ มี ก ารจั ด ตั้ งห น่ วย งาน ด้ าน
สิ่งแวดล้อม) มีภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่ง
คือ “การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม” (2) 
นโยบายการจัดการศึกษาของสิงคโปร์มีความ
ชัดเจนและมีการปรับปรุงต่อเนื่อง เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ ยนแปลงวิทยาการใหม่  ๆ  ของโลก  
ทั้งนี้ เป็นผลจากการที่สิงคโปร์มีเสถียรภาพ
สูงทางการเมือง จึงสามารถด าเนินการตาม
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นโยบายต่าง ๆ  ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เปลี่ยนแปลง 
ตามการเมือง ส าหรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

ของสิงคโปร์ก าหนดใน Green Plan หรือ
แผนสิ่งแวดล้อมของชาติ มีทิศทางขับเคลื่อน 
ที่ส าคัญด้วย “สิ่งแวดล้อมศึกษา” ที่มุ่งสร้าง
สังคมให้ตื่นตัวด้านสิ่ งแวดล้อม (3) การ
จัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบเน้นผู้เรียน
เป็ นศู นย์ กลาง “Teach Less, Learn More”  
และให้ความส าคัญกับคุณภาพของบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นอย่างมาก (4) ก าหนด
แนวคิดส าคัญของสิ่งแวดล้อมศึกษาให้เป็น
การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ร่วมกับการสร้างความตระหนักในสิ่ งแวดล้อม  
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานแรกสู่การสร้างสังคมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการ
สร้างการเรียนรู้และความตระหนัก เสริมสร้าง
ทั ศนคติ ด้ านบวกต่ อสิ่ งแ วดล้ อม  และ
สนับสนุนให้ เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 
(Lifestyle) และพฤติกรรมการบริโภคที่ลด
การสร้างภาระต่อสิ่ งแวดล้อม โดยท าให้
สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชี วิต  (Lifelong Process) ทั้ งจากที่
บ้าน โรงเรียน สถานที่ท างาน และในชุมชน
สังคม (5) หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาถูก
บูรณาการเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาภาค
บั งคับ ใน โรงเรียน  จัดท าโดยกระทรวง
การศึกษา มีสาระความรู้หรือประเด็นเด่น
ด้ านสิ่ งแวดล้ อมที่ รับ มาจากกระทรวง

สิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับสาระที่
เรียนรู้ ม ากกว่ ากระบวนการเรียนและ 

การสอน มุ่งเน้นการเรียนแบบมีส่วนรวม 
และเรียนรู้อย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ ยังมี
โปรแกรมเสริมการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนที่
จัดท าโดย The Public Education Department 

(หน่วยงานภายใต้กระทรวงสิ่งแวดล้อม)  
เป็นโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในลักษณะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์  อาทิ  “The 

Seashore Life Programme” และ “The 

Clean and Green Week Campaign” 
เป็นต้น 

 เป้าหมายโดยรวมของสิ่ งแวดล้อม
ศึกษาในสิงคโปร์มุ่ งเน้นที่ การปลูกฝังให้
ประชาชน “มีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
(Awareness)”  “ มี ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ 
(Knowledge) และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
(Values)” “บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษากับ
ระบบการศึกษาภาคบังคับ” “เชื่อมโยง
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ ากั บ ก ารส ร้ า ง เส ริ ม
ประสบการณ์ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ ” 
“สนับสนุนให้ลงมือปฏิบัติหรือแสดงบทบาท 
(Action) ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม อ ย่ า งแ ข็ ง ขั น 
(Active) ที่ จ ะป ก ป้ อ งแ ล ะบ า รุ งรั ก ษ า
สิ่งแวดล้อม” และ “เป็นกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต” โดยหลักคิดส าคัญดังกล่าวของ 
“สิ่งแวดล้อมศึกษา” ในสิงคโปร์เป็นสิ่งที่
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กระทรวงสิ่งแวดล้อมและกระทรวงการศึกษา
ด าเนินการร่วมกัน (Awareness & Action)  
 

 สิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย 

 สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental 

Education) ไม่ ใช่ เรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทย  
โดยนับจาก การประชุมสหประชาชาติ 
ว่าด้ วยสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์  (Human 

Environment) ณ กรุงสตอคโฮล์ม ประเทศ
สวี เดน เมื่ อปี  พ .ศ. 2515 (ค.ศ . 1972) 
ประชาคมโลกมี การตื่ นตั ว เรื่อ งปัญ หา
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบ อันเนื่องมาจาก
การพัฒนา โดยร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง 
การแก้ ไขปัญ หาและปรับปรุงคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม จากการประชุมดังกล่าวส่งผลให้
นานาชาติเริ่มให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม
ศึกษา และการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาได้ถูก
ยอมรับอย่างเป็นทางการครั้งแรกในการ
ประชุม Intergovernmental Conference 

on Environmental Education ซึ่ ง เ ป็ น
การประชุมระหว่างรัฐบาลระดับนานาชาติ
จัดโดย UNESCO เมื่อ พ.ศ. 2520 ที่เมือง 
Tbilisi ป ระเทศจอร์ เจีย  (ส่ วนหนึ่ งของ
สหภาพโซเวียตในขณะนั้น) ซึ่งรัฐบาลจาก
ประเทศต่าง ๆ ลงนามยอมรับข้อตกลง  
Tbilisi ที่ผลักดันให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาภาคบั งคับ  
โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วม 

ลงนามดังกล่าวด้วย และได้น าหลักการและ
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษามาบรรจุไว้
ในหลักสูตรการศึกษาระดับต่าง  ๆ ของ
ประเทศ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็น
หน่วยงานขับเคลื่อนที่ส าคัญ ซึ่งหลักสูตร
สิ่ งแวดล้อมศึกษาที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบันเป็น
หลักสูตรพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2533) มีหลักการส าคัญ อาทิ มุ่งเน้น
ก าร เรี ย น รู้ ด้ ว ย ก ารก ระท า  เชื่ อ ม โย ง 
ก า ร เรี ย น รู้  จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ
กระบวนการกลุ่ม สร้างเสริมความรู้สึกและ
ส านึกต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 แม้ สิ่ งแวดล้อมศึกษาถูกบ รรจุ ใน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมามา
กว่า 40 ปี แต่ด้วยรูปแบบที่เน้นการท่องจ า
เนื้อหามากกว่าการปลูกเจตคติและค่านิยม 

ที่ถูกต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
กอปรกับหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีไม่ได้รับการ
ทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
สิ่ งแวดล้อมและวิทยาการที่ เป็นปัจจุบัน 
รวมถึงขาดการให้ความส าคัญและพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
อย่างจริงจัง และขาดการบูรณาการภารกิจ
ของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและหน่วยงาน
ด้านการศึกษา ด้วยเหตุนี้  จึงมิอาจสร้างคนไทย 
ให้ เป็ นผู้ มี วินั ยและเห็นความส าคัญต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างเด่นชัดได้ แต่การแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ได้  ผลดีและมีความ
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ยั่ งยื นนั้ น  ต้ อ งการการมี ส่ วน ร่ วมจาก
ประชาชนเป็นก าลังส าคัญ ดังสะท้อนจาก 

การขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายของประเทศไทยที่
ด าเนิ นการอยู่ ในปั จจุบั น  ซึ่ งก าหนดให้  
“การสร้างวินั ยคนในชาติ ” เป็ นหนึ่ งใน
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้ งนี้  
การจะสร้างวินัยให้กับคนในชาติไม่ว่าในเรื่อง
ใดนั้ น จ าเป็นต้องเริ่มจากสร้างการรับรู้ 
น าไปสู่ความตระหนัก และลงมือปฏิบัติอย่าง
เป็นพฤติกรรม โดยสามารถด าเนินการให้
ส า เร็ จ ได้ ด้ ว ย ก ระบ ว น ก ารศึ ก ษ าที่ มี
ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมี “สิ่งแวดล้อมศึกษา” เป็นเครื่องมือการ
แก้ปัญหาที่ส าคัญ  
 ข้อเสนอแนวคิด  
 จะเห็นได้ว่า “แนวคิดสิ่ งแวดล้อม
ศึกษา” เป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น าด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ มี
ความส าคัญ ซึ่งสิงคโปร์สามารถด าเนินการ
ส าเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม และยังคงเป็น          
ความพยายามที่ต้องเร่งด าเนินการส าหรับ
ประเทศไทยในปัจจุบัน จึงจะเป็นประโยชน์
หากน า “แนวคิด” ดังกล่าวมาพัฒนาการ
ด าเนิน งานด้ านการสร้างจิตส านึ กและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  

ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างเหมาะสม 
โดยมีข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ดังนี้ 
 ระดับนโยบาย  
 1. ให้ความส าคัญกับ “สิ่งแวดล้อม
ศึกษา” โดยทบทวนบทบาทหน้าที่ภารกิจ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก าหนดให้
สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญ
ของหน่วยงาน  
 2. ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ศึ ก ษ าแ ล ะ โป รแ ก รม ก าร เรี ย น รู้ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบันมีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่  และ
ทบทวนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ เป็น
กระบ วนการสร้ า งการ รับ รู้  ท า ให้ เกิ ด 

การตื่นตัวและมีความตระหนักต่อประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างทัศนคติด้านบวก
ต่ อ สิ่ งแ วด ล้ อ ม  สนั บ ส นุ น ให้ เกิ ด ก าร
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค
ที่ลดการสร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อม และท าให้
สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ทั้งนี้ หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ควรก าหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
การเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานด้านการศึกษา 
แ ล ะจั ด โป รแ ก รม เส ริ ม  ก า ร เรี ย น รู้ ที่
สอดคล้องกันเพ่ือกระตุ้นการตื่นตัวในปัญหา
สิ่งแวดล้อมร่วมกันของสังคม  
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 3. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
อย่างถ่องแท้และสามารถถ่ายทอดให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. ประสาน การด า เนิ น งาน ด้ าน
สิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมกับหน่วยงานและภาค
ส่วนต่าง ๆ ในระดับนโยบาย และติดตาม
ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านการมี 
ส่วนร่วมและวินัยของคนในชาติ ในด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 ระดับปฏิบัติ 
 1. พั ฒ น า บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมศึกษาของหน่วยงานให้มีความ
ชัดเจน และร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษาจากส่วนกลางสู่ระดับพ้ืนที่
ตามบริบทอย่างเหมาะสม 

 2. หน่วยงานปฏิบัติระดับพ้ืนที่ย่อม
ทราบประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที ่
ของตน โดยควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ห รือภ าคส่ วน อ่ื น  ๆ  ใน ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น 

เ พ่ื อ ก า ห น ด แ ล ะ น า ป ร ะ เด็ น ปั ญ ห า
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ มาประยุกต์ใช้กับกลไก
สิ่ งแวดล้อมศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 3. มีส่วนร่วมพัฒนาและเสริมสร้าง
องค์ความรู้และเทคนิควิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 
ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 

เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับบริบท  
ด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 4. ประสานการด า เนิ น งาน ด้ าน
สิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมกับหน่วยงานและภาค
ส่วนต่าง ๆ  ในระดับพ้ืนที่ และติดตามประเมินผล 
การเปลี่ยนแปลงด้านการมีส่วนร่วมและ 

วินัยคนในชาติด้านสิ่งแวดล้อม  
 ทั้งนี้ มีข้อเสนอด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
เชิงพ้ืนที่ 2 ประเด็น ดังนี้ 
 1. สิ่ งแ วดล้ อ ม ศึ กษ า เชิ งพื้ น ที่ 
เพื่อสร้างเสริมจิตส านึกร่วมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 ปฏิรูปแนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
ระบบโรงเรียน โดยมุ่งเน้น “สิ่งแวดล้อม
ศึกษาเชิงพ้ืนที่” เพ่ือสร้างการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ให้ แก่ เย าวชน ในชุ มชนท้ องถิ่ น  โดย ใช้
กระบวนการสิ่ งแวดล้อมศึกษาที่มุ่ งเน้น 

การเรียนรู้จาก (1) สิ่งที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
หรือสภาพจริงในพ้ืนที่  อาทิ สถานการณ์ 
ด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ (ขยะมูลฝอย น้ าเสีย 
มลพิษทางอากาศ ฯลฯ) และแนวทางการ
จัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) แนว
ปฏิบัติที่ดีและถูกต้องเหมาะสม (3) ร่วม
วางแผนแก้ไขปัญหาหรือก าหนดทิศทาง  
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ ในอนาคต 
และ (4) บทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมของ
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ทุกภาคส่วนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและการมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการใน
อนาคต และร่วมลงมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ด้วยการปฏิบัติจริง 
 แนวคิดสิ่ งแวดล้อมศึกษาเชิงพ้ืนที่
ดังกล่าวนี้ จะเสริมสร้างการรับรู้และความ
ตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวให้แก่
คนในสังคมโดยเริ่มจากเยาวชนในชุมชน
ท้องถิ่น เป็นการวางพ้ืนฐานและแนวปฏิบัติ 
ที่ดี ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและสร้างวินัย
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคนในชาติ สร้างเสริม
ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ปั ญ ห า
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ และเป็นโอกาสที่ภาค
ประชาชนจะร่วมก ากับการด าเนินงานของ
ภ าค รั ฐ แ ล ะ ก ร ะ ตุ้ น ให้ ห น่ ว ย ง าน รั ฐ
กระตือรือร้นต่อการแก้ไขปัญหาเพ่ิมขึ้น  
 2. สิ่งแวดล้อมศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อ
เส ริ ม ส ร้ า ง แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ส า ห รั บ
แหล่งก าเนิดมลพิษ 

 ใช้กลไกสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมกับการ
บังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานอนุญาตใน
ระดับพ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ โดยจัดให้มี
กระบวนการให้ความรู้/การอบรม และ
ปลูกฝังค่านิยมรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อมให้แก่แหล่งก าเนิดมลพิษในชุมชน
ท้องถิ่น โดยเรียนรู้จาก (1) ปัญหามลพิษ

สิ่งแวดล้อมจากสภาพจริงในพ้ืนที่ (2) การมี
ส่วนร่วมลดและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
เชิงพ้ืนที่ (3) แนวปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม
ตามประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ และ (4) 
ผลักดันให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงาน
ผลการตรวจสอบมลพิษที่ ปล่ อยออกสู่
สิ่งแวดล้อมหรือการด าเนินงานเพ่ือลดและ
ควบคุมผลกระทบสิ่ งแวดล้อมต่อชุมชน  
เพ่ือพิจารณ าร่วมกับการต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 
 ข้อเสนอแนวคิดดังกล่าวนี้ อาจเริ่มต้น
ขับเคลื่อนจากแหล่งก าเนิดมลพิษในระดับ
พ้ืนที่กับกลุ่มกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ซึ่งไม่มีกลไกที่ เด่นชัดในการส่งเสริมแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมและการรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสังคมอันเนื่องจาก
การประกอบกิจการ โดยอาจน ากระบวนการ
จัดการอบรมและทดสอบความรู้มาใช้ร่วมกับ
การบั งคับ ใช้กฎหมายหรือการอนุญาต  
ซ่ึงข้อเสนอแนวคิดนี้จะเป็นกลไกผลักดันให้
แหล่งก าเนิดมลพิษเกิดส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคม สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนท้องถิ่นต่อการก ากับและติดตาม
แหล่งก าเนิดมลพิษ และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหน่วยงานอนุญาตในการบังคับ
ใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง  
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 ความท้าทายของข้อเสนอแนวคิด 

 1. ข้อเสนอแนวคิดนี้ เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจและการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืน
ทั้ งระดับน โยบายและระดับ พ้ืนที่  อาทิ 
หน่วยงานด้านการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอนุญาตและหน่วย
บังคับการ  
 2. ข้ อ จ ากั ด ขอ งห น่ ว ย งาน ด้ าน
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจใน
เทคนิควิธีการ กระบวนการจัดการศึกษา 
และการสื่ อสารสิ่ งแวดล้อมศึกษา อาทิ  
การ เรี ย น ก ารส อน ใน แล ะน อก ระบ บ
การศึกษา การเรียนรู้ที่เข้าถึงผู้เรียนทุกกลุ่ม
ในสังคมอย่างเท่าเทียม การพัฒนาสู่การ
เรียนรู้ตลอดชี วิต  รวมถึ งข้อจ ากัดของ
หน่ วยงานและภาคส่ วน อ่ืนที่ อ าจมี ต่ อ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

 3. ข้อเสนอแนวคิดนี้ เป็นการเพ่ิม
โอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน
ของภาครัฐ ซึ่งภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนการ
ท างานให้เป็นแบบเชิงรุก และมีความพร้อม
ตอบสนองต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างทันท่วงที เพ่ือความเชื่อมั่น 
ไว้วางใจ และพึงพอใจของประชาชน   
 4. หากข้อเสนอแนวคิดนี้ เป็นการ
ด าเนินงานโดยสมัครใจ อาจไม่ได้รับความ
ร่วมมือเท่าท่ีควร 
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การประยุกต์แนวทางที่ประสบผลส าเร็จของสิงคโปร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศไทยในด้านอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

(Vocational Education and Skill Development) 
เพ่ือรองรับการขยายอิทธิพลด้านการค้าและการลงทุนของประเทศจีน 

(One Belt, One Road - OBOR)   
 

ราเมศ สุขาภิบาล 

วิศวกรช านาญการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 หลักการและเหตุผล 

 ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีน 
(ASEAN - China) ความสัมพันธ์อาเซียน - จีน  
ในปัจจุบันมีความร่วมมือครอบคลุม 12 สาขา 
หลัก ได้แก่ (1) การเกษตร (2) เทคโนโลยี 
สารสน เท ศและการสื่ อ ส าร  ห รื อ  ICT                  

(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (4) การ
พัฒ นาลุ่ มแม่น้ าโขง (5) การลงทุ น  (6) 

พลังงาน (7) การขนส่ง (8) วัฒนธรรม (9) 

ส าธ ารณ สุ ข  (10) ก า รท่ อ ง เที่ ย ว  (11) 

สิ่งแวดล้อม และ (12) อุตสาหกรรม ซึ่งจีน
เป็ น ผู้ ผ ลั ก ดั น เ พ่ื อ ใช้ ป ร ะ โย ช น์ จ า ก
ความก้าวหน้าของจีนในด้านอุตสาหกรรม
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศของอาเซียน 

 ทั้ งนี้ ใน ปั จ จุ บั น  ป ระ เท ศ จี น ได้
ประกาศนโยบายโครงการสายไหมศตวรรษที่ 
21 โครงการเครือข่ายเส้นทางสายไหมทาง

บกและทางทะเลนี้มีชื่อเรียกอยู่หลายอย่าง 
เช่น การริเริ่มแถบและเส้นทาง (Belt and 

Road Initiative) หรือ หนึ่ งแถบ หนึ่ งเส้นทาง  
(One Belt, One Road) โครงการเส้นทาง
บกมีชื่อเป็นทางการว่า “แถบเศรษฐกิจ
เส้นทางสายไหม” (Silk Road Economic 

Belt: SREB) ส่วนเส้นทางมหาสมุทร เรียกว่า 
“เส้นทางสายไหมทางทะเล” (Maritime 

Silk Road) โครงการ OBOR แสดงให้เห็นว่า 
จีนก าลังเปลี่ยนฐานะที่จะกลายเป็นประเทศ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ในต่างประเทศ นอกจากจะ
เห็นทิศทางการลงทุนโครงสร้างด้านการ
ขนส่งของจีนในประเทศต่าง ๆ แล้ว ยังจะ
เห็นการลงทุนของบริษัทจีนในประเทศต่าง ๆ 
ที่ตั้งอยู่ตามเฉลียงเส้นทางสายไหมอีกด้วย 

 Singapore Smart Nation สิงคโปร์
เป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในด้านการ
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พัฒนาประเทศ โดยมี Key Factor ที่ส าคัญ
คือการพัฒนาทรัพยามนุษย์ที่มีศักยภาพสูง  
มี Global competence ปัจจัยที่ส่งผลให้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสิงคโปร์
ประสบผลส าเร็จคือ การมีภาคการศึกษาที่
แข็งแกร่งกล่าวคือ มีระบบการศึกษาที่มี
มาตรฐานสูง มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่ม
ธุรกิ จและบริการที่ ใช้ เทคโน โลยีขั้ นสู ง
ตัวอย่างเช่น สาขาวิศวกรรมและการขนส่ง 
การบินและการพาณิชย์นาวี 
 ในการด าเนินการด้านอาชีวศึกษาและ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สิงคโปร์มี ITE-

Institute of Technology Education เป็น
หน่วยงานหลักในการผลิตแรงงานที่มีทักษะ
ร ะ ดั บ สู ง  (High Skill Workforce)  แ ล ะ
สถาบั นอาชี วศึกษาจ านวน  5 แห่ ง คื อ 
Singapore Polytechnic, Ngee Ann Polytechnic, 

Temasek Polytechnic, Republic Polytechnic 

และ Nanyang Polytechnic   
 ความร่วมมือไทย-จีน (Thailand-

China) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ด้านอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน  (Vocational Education and 

Skill Development) 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(อีอีซี) ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมการ

สร้างทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาชีวศึกษา
และทั กษะฝีมื อแรงงาน  เพ่ือให้ตรงกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ท าให้มี
แรงงานในระดับอาชีวศึกษาและทักษะฝีมือ
ขาดแคลนในตลาดแรงงานรวม 5 หมื่นคนใน
สาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต ได้แก่ 
รถยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ พยาบาลแผนใหม่ 
อุตสาหกรรมอวกาศ และเมื่อต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศจีนเข้ามาลงทุนในอีอีซี 
ตามนโยบาย One Belt One Road เต็ม
รูปแบบ จะท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน
ประมาณ 1 แสนคน ส านักงานคณะกรรม 
การส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จึงมีนโยบาย
ให้บริษัทที่ ได้ สิทธิประโยชน์บี โอไอต้อง
ร่วมมื อสร้ างทรัพยากรมนุษย์ ในระดับ
อาชี วศึกษาและทั กษะฝีมื อ เข้ าสู่ ตลาด 
แรงงาน 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศึกษาร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ (Institute of 

Confucius) จ านวน 14 แห่ง เช่น สถาบัน
ขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันขงจื่อทาง
เส้นทางสายไหมทางทะเล ในการสร้างทรัพยากร
มนุษย์ในระดับอาชีวศึกษาและทักษะฝีมือ
แรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจภาษาและ
วัฒนธรรมจีน เป็นการพัฒนาต่อยอดกลุ่ม
อาชีวศึกษาและทักษะฝีมือให้ เป็นฐานที่
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ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในอนาคต  
 ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เมื่ อ วั น ที่  24 

เมษายน 2561 เห็นชอบในหลักการโครงการ
ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
เพ่ือสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส าหรับ
อุตสาหกรรม New Growth Engine ตาม
น โยบาย  Thailand 4.0 และการปฏิ รูป
อุดมศึกษาไทย ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชี วศึกษาจึ งได้ด า เนิ นการร่วมมือกับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาหวู่ ฮ่ัน 
(Wuhan railway Vocational of Technology) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมมือกันพัฒนา
หลักสูตรระบบขนส่งทางราง เพ่ือยกระดับ
ทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาชีวศึกษาและ
ทักษะฝีมือแรงงาน โดยน าร่อง 4 สถานศึกษา 
ประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น  วิทยาลั ย เทคนิ ควาปี ปทุ ม                            
จ.มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ซึ่งจะเริ่มเปิดสอน
ในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์
อาชีวศึกษาไทย-จีน ณ เมืองฉงชิง เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการประสานงาน 

 การประยุ กต์ แนวทางที่ ป ระสบ
ผลส าเร็จของสิงคโปร์ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศไทยในด้านอาชีวศึกษา                                                                          
แ ล ะก า รพั ฒ น าทั กษ ะฝี มื อ แ ร งงาน 
( Vocational Education and Skill 

Development) เพื่ อรองรับการขยาย
อิทธิพลด้านการค้าและการลงทุนของ
ป ร ะ เท ศ จี น  (One Belt, One Road - 

OBOR) 

 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน ที่ตอบสนองต่ออุปสงค์ของภาค 
อุตส าห กรรมและบ ริก าร  (Vocational 

Education and Skill Development for 

Industrial and Service Demand) รู ป แบ บ 

การจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ที่
ปฏิ รูปการศึกษาจนประสบความส าเร็จ 
กล่าวคือ สิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคน มีการพัฒนาโรงเรียนให้มีการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ สามารถออกแบบหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเองได้ ให้ความส าคัญ
กับครูผู้สอน เพ่ือให้ครูมีความพร้อมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอย่างเต็มที่  
 ประเด็นที่ส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของสิงคโปร์ประสบผลส าเร็จคือ  
มีการวางแผนอนาคตในการสร้างคน โดยได้
ก าหนดทักษะในอนาคต ตั้ งแต่นักเรียน 
คนท างาน รวมถึงความก้าวหน้าเติบโตใน
หน้าที่การงาน มีความพยายามให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดเวลา (Life-Long Learning)  
เมื่อเข้าสู่โลกของการท างานก็จะมีองค์กร
ค อ ย พั ฒ น าทั ก ษ ะ ห ลั ง จ าก เรี ย น จ บ 
ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2018 นี้ NTU ได้เปิด

85 



โอกาสให้ศิษย์เก่าสามารถกลับมาลงทะเบียน
รายวิชาที่ สนใจและมีการ Update เทคโนโลยี  
สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับ
ทั ก ษ ะส าห รั บ ก าร พั ฒ น าต น เอ งแ ล ะ 

การพัฒ นาองค์กร เพ่ือต้องการพัฒ นา
แรงงานให้มี ฝีมื อและเก็บผลงานสะสม 

เพ่ือการพัฒนาต่อไปได ้

 ส าหรับประเทศไทยที่ก าลังก้าวเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 รัฐบายได้ก าหนดนโยบาย
ด้ านการศึกษาโดย เน้ น เรื่ องการศึ กษ า 

เพ่ือการมีงานท า การส่งเสริมให้เด็กเรียนอาชีว 
ศึกษาและมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้แก่
แรงงาน แต่ที่ผ่านมามีนักเรียนเลือกสาย
อาชีพเพียง 30 % ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจึงได้พัฒนาแนวทางการเรียน
การสอนในรูปแบบทวิภาคี (Dual Vocational 

Education) ห รือ  WIL (Work Integrated 

Learning) ภายใต้แนวความคิด ผู้ร่วมผลิต
ก าหนด ตั้งแต่การจัดท าหลักสูตร การจัดท า
แผนการศึกษา และแผนการฝึกในสถาน
ประกอบการ เพ่ือยกระดับการเรียนการสอน
และฝีมือแรงงาน ให้มีทักษะฝีมือในระดับ
สากล รวมทั้งสามารถผลิตแรงงานวิชาชีพได้
ตรงตามสมรรถนะที่ภาคอุตสาหกรรมหรือ
สถานประกอบการต้องการ 
 ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจ พิ เศษภาคตะวัน ออก 
( Eastern Economic Corridor - EEC)  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและ
พัฒ นาก าลั งคนอาชี วศึกษาเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจ พิ เศษภาคตะวันออก จั งหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมุ่งเน้น
การวางแผนการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบทวิภาคี (Dual Vocational Education) 
หรือ WIL (Work Integrated Learning) ให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
ธุรกิจและบริการ ในพ้ืนที่ EEC ทั้งนี้  ในปี 
2561 มีความต้องการ (Demand) จ านวน 
33,652 คนและมีผู้เรียน (Supply) จ านวน 
20,361 คน โดยคาดว่าในปี 2564 จะความ
ต้องการ (Demand) จ านวน 38,423 คน
และมีผู้เรียน (Supply) จ านวน 35,420 คน 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศึกษา ได้วางเป้าหมายจะผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในระดับสากล โดยสอดคล้องกับ
ความต้องการในพ้ืนที่ ผ่านศูนย์ประสานงาน
การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC TVET CAREER CENTER) โดยกระทรวง 
ศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ
กระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง  ทั้ งนี้ เ พ่ื อ ร่ วมกั บ ขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนของประเทศ
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ไทยเพ่ือมุ่งไปสู่  Thailand 4.0 รองรับการ
ขยายอิทธิพลด้านการค้าและการลงทุนของ
ประเทศจีน (One Belt One Road Initiative)                                                            
 สรุปและข้อเสนอแนะ  
 ประเทศไทยควรจะบทบาทอย่างแข็งขัน 

ในการส่งเสริมความร่วมมือความสัมพันธ์
อาเซียน-จีน เป็นสะพานสานความสัมพันธ์ 
และขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่าง อาเซียน
กับจีนในทุกด้าน โดยเฉพาะการส่งเสริม
ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิด
บรรยากาศของความเป็นเพ่ือนบ้านที่ดีและ 

มีโครงการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับ 

ทุกฝ่ายอย่างแท้จริง รวมทั้งผลักดันให้ปรับเปลี่ยน
ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ  
และการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น  (Sea of Peace, 

Stability and Sustainable Development)  

รองรับการค้าและการลงทุนของประเทศจีน               

(One Belt One Road Initiative) ในพ้ืนที่
ส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor -

EEC)  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอาชีว 
ศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  
ที่ตอบสนองต่ออุปสงค์ของภาคอุตสาหกรรม
และบริการ (Vocational Education and 

Skill Development for Industrial and 

Service Demand) ป ระ เทศ ไทยควรจะ
ศึกษาและถอดแบบบทเรียนที่ ป ระสบ

ผลส าเร็จของประเทศสิงคโปร์มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย มุ่งเน้น
การศึกษาผ่ านรูปแบบ STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) 
ร่วมกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน มีการร่วมมืออย่างจริงจังระหว่าง
ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
มุ่งพัฒนาประเทศไปสู่  ประเทศไทย 4.0  
ทีม่ั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
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รายงานผลการเรียนรู้และข้อเสนอการประยุกต์ใช้ในระบบราชการไทย 

 

วรมน  อัครสุต  
ทันตแพทย์ช านาญการ  

กรมอนามัย 

 

 ความรู้และประสบการณ์จากการ
ฝึกอบรม (การใช้นวัตกรรมด้านสุขภาพ)
Singapore’ s experience in Smart 

Nation 

 นโยบาย “Smart Nation” ของสิงคโปร์มี
เป้าหมายส าคัญ เพ่ือสร้างให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่ ปลอดภัย และ
ที่ส าคัญคือสร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริม
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้ประเทศ 
เป้าหมายในการพัฒนามี 5 ด้าน คือ 1.การ
ขนส่ง 2 .ที่ อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม  
3 .ธุ รกิ จ  4 .สุ ขภ าพและสั งคม ผู้ สู งอายุ  
5.สาธารณูปโภค โดยอาศัยความก้าวหน้า
ท างเท ค โน โลยี  Connecting Everyone, 

Everything, Everywhere and All the 

time (E3A) หรือ “เชื่อมต่อทุกคน ทุกสิ่ง 
ทุกที่ และทุกเวลา” จัดตั้งส านักงาน Smart 

Nation and Digital Government Office 

ขึ้นตรงต่อส านักนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่
ประสานงานและก ากับดูแลองค์กรที่สังกัด
กระทรวงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยแนวคิดที่
น ามาใช้เพื่อพัฒนาด้านดิจิทัล คือ  

 Design Thinking คือ กระบวนการ
คิดที่ใช้การท าความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ 
อย่ างลึ กซึ้ ง โดย เอาผู้ ใช้ เป็ นศูนย์กลาง  
รวมความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจาก
หลาย ๆ ฝ่าย มาหาแนวทางการแก้ไข และ
น าแนวทางต่าง ๆ นั้นมาทดสอบและพัฒนา
ต่อไป เพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้
และสถานการณ์นั้น ๆ 

 

 Maslow’ s Hierarchy of Needs 
การสร้างนวัตกรรมที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
คือการออกแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของมนุษย์ เช่น หากต้องการให้ผู้สูงอายุใช้
โทรศัพท์มือถือ โดยมีแนวคิดในการพัฒนา
เพ่ือให้ก้าวทันโลกยุคใหม่นั้ น อาจจะไม่
ตอบสนองความต้องการ แต่ถ้าคิดในรูปแบบ
การใช้ เพ่ือติดต่อกับลูกหลานและคนใน
ครอบครัว จะตอบสนองความต้องการด้าน
ความรักและความเป็นเจ้าของ (belongingness 

and love needs) ของผู้สูงอายุได้มากกว่า 
 เนื่องจากสุขภาพเป็นหนึ่งในเป้าหมาย
ส าคั ญ ขอ งก าร พั ฒ น า จึ ง ได้ มี ก ารน า
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
โดยมีองค์กรที่รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

 คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ   
(Health Promotion Board)  
 เป็นองค์กรภายใต้กระทรวงสาธารณสุข 
ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2544 ท าหน้าที่เป็นแกนหลัก
ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคของประเทศ มีวิสัยทัศน์เพ่ือสร้าง
ประเทศที่ประชากรสุขภาพดี  มี พันธกิจ 

ในการเสริมสร้างพลังให้แต่ละบุคคลมีความ
เป็นเจ้าของสุขภาพของตนเอง เน้นเป้าหมาย
ในการเพ่ิมคุณภาพและระยะเวลาของชีวิต 

ที่มีสุขภาพดี ป้องกันโรคและความพิการ 
รวมทั้งการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยมี
ค่านิยมขององค์กรคือ 1.ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง : ดูแลประชาชนและสร้างแรง
บันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี  
2.นวัตกรรม : กล้าที่จะลอง และเรียนรู้อย่าง
รวดเร็ว 3.ความเป็นเลิศ : ท าให้ดีที่สุด และ
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพประกอบด้วยกลุ่มงาน 

ต่าง ๆ ดังนี้  
 งานวิจัย นโยบาย และการวางแผน 
(Research, Policy and Planning) ประกอบด้วย 
งานด้านข้อมูลเชิงลึก นวัตกรรมและการ
วางแผน (Insights, Innovation and Planning 

Division) กับ งานนโยบาย วิจัย และการเฝ้า
ระ วั ง  (Policy, Research and Surveillance 

Division)  
 งานพัฒนาโครงการ (Programmes 

Development) เช่น โครงการป้องกันภาวะ
อ้วน อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ  
การออกก าลังกาย และสุขภาพผู้สูงอายุ 
 งานให้บริการ และการออกหน่วย 
(Outreach and Services) เช่น งานให้บริการ 
ส่งเสริมป้องกันสุขภาพเยาวชน งานทันตกรรม 
โรงเรียน  งานส่ งเสริมสุ ขภ าพในสถาน
ประกอบการ และการออกหน่วยให้บริการ 

ในชุมชนที่ห่างไกล   
 งานอ านวยการ (Enablers) รับผิดชอบ 

เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
จัดการข้อมูลด้านสารสนเทศและแอปพลิเคชัน  
 งานด้านการตลาดและความร่วมมือ 
(Marketing and Partnerships) รับผิดชอบ
ในการสื่อสารองค์กร สร้างภาพลักษณ์ ดูแล
การตลาดดิจิทั ล  สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ HealthHub และโครงการ
พิเศษ 

 โด ย ห นึ่ ง ใน ตั ว อ ย่ า งขอ งก าร ใช้
นวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคที่อยู่ ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
สร้างเสริมสุขภาพ คือ HealthHub 
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 HealthHub 

 HealthHub เป็นช่องทางแบบครบ
วงจร (one-stop portal) และแอปพลิเคชัน
ในมือถือ ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพ เพ่ือเข้าถึงเนื้อหาด้านสุขภาพที่
เชื่อถือได้ การสะสมรางวัล และบริการ e-

services มากมาย ซึ่งจะช่วยให้ชาวสิงคโปร์
มีสุขภาพที่ดีข้ึน 

 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 มีชาว
สิงคโปร์ 84,000 รายดาวน์ โหลดแอปพลิ เคชัน 
HealthHub และมีจ านวนการดู เวบไซต์ 
HealthHub (www.healthhub.sg) เฉ ลี่ ย 
530,000 ครั้งต่อเดือน  
 HealthHub ออกแบบมาเพ่ือช่วยให้
ชาวสิงคโปร์ได้มีความเป็นเจ้าของสุขภาพ
ของตนเองได้มากขึ้น ผ่านการเข้าถึงบันทึก
ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) ที่ดีขึ้น สามารถ
น าไปปรับใช้ให้มีการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
ได้ โดยสามารถจัดกลุ่ มเนื้ อหาใน HealthHub  
ได้ดังนี ้
 ข้อมูลในการดูแลสุขภาพ  
 HealthHub จะมีเนื้อหาด้านสุขภาพ
ที่ เชื่ อถือ ได้ มากมาย เช่น  โรคและการ
เจ็บป่ วยต่ าง ๆ การใช้ ยา วิธีการรักษา 
รวมถึงสถานบริการทางการแพทย์และอัตรา
ค่ารับบริการต่าง ๆ   
 บันทึกข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล 

 นอกจากผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพของตนเองได้แล้ว ในพ.ศ. 2559 
HealthHub อนุญาตให้ผู้ดูแล (caregiver) 
ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วย สามารถเข้าถึง
บันทึกการรักษาพยาบาลและการนัดหมาย
ของผู้ป่วยได้ ท าให้ผู้ดูแลสามารถช่วยติดตาม
การรักษา วิธีการปฏิบัติตัว การดูแลและการ
นัดหมายของผู้ป่วยได้  
 นอกจากนี้ ในพ.ศ. 2560 ยังได้เพ่ิม
ช่องทาง HealthHub Track ซึ่งจะช่วยใน
การติดตามและจัดการสุขภาพของตนเอง  
เช่น ในระหว่างช่วงตั้งครรภ์ จะมีการให้
ข้อมูลส าหรับการตั้งครรภ์ที่เหมาะสมเฉพาะ
บุคคลในแต่ละช่วงอายุครรภ์ นอกจากนี้ยังมี
เครื่องมือ ในการประเมินความเสี่ ยงต่อ
โรคเบาหวานด้วย 

 กิจกรรม และการสะสมรางวัล 

 HealthHub จะร่วมมือกับห้างสรรพ 

สินค้าต่ าง ๆ แจ้งข้อมูลเกี่ ยวกับการจัด
กิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น วัน เวลา
และสถานที่ ในการเต้นแอโรบิก รวมทั้ ง
ช่องทางส าหรับสะสมรางวัลจากกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ เพ่ือมาแลกของรางวัล  
ซึ่ งเป็ นสิ่ งจู งใจ ให้ประชาชนหันมาดูแล
สุขภาพ เช่น Healthy Food Reward Card 

ให้ประชาชนสะสมคะแนนจากการซื้ออาหาร
เพ่ือสุขภาพ National Steps Challenge ™
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สนับสนุนให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกาย 
โดยการสะสมจ านวนก้าวเดิน 

 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง   
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกยุคปัจจุบัน หากใช้ให้
ถูกวิธีแล้ว นวัตกรรมจะเป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างมาก  
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ข้อมูลในการดูแลสุขภาพ 

ที่ มี ม ากมาย  ห ลากหลายแหล่ งข้ อมู ล  
แอปพลิเคชันด้านสุขภาพเฉพาะที่พัฒนาจาก
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขมีมากมาย  
ข้อมูลสุขภาพแต่ละเรื่องหรือแต่ละกลุ่มวัย 
เช่น เรื่องการออกก าลังกาย เรื่องการดูแล
สุขภาพช่องปาก การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
และเรื่องการใช้ยาต่าง ๆ ก็มักจะไม่ได้อยู่ใน
แหล่งเดียวกัน ท าให้ประชาชนเกิดความ
สับสน จนอาจเกิดความเบื่อหน่ายในการหา
ข้อมูล  
 HealthHub เป็นตัวอย่างในการรวม
ข้อมูลด้านสุขภาพส าหรับประชาชน  ซึ่งไม่ใช่
เฉพาะเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น แต่ยัง
มีเรื่องการรักษาความเจ็บป่วย และการรับ
บริการทางการแพทย์ โดยเกิดจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย  
ทั้งหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง
หน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย  โดยจะเกิดได้นั้นต้อง
หลักการพ้ืนฐานเรื่อง Design Thinking ที่

เน้ น ผู้ ใช้ เป็ น ศู น ย์ ก ล าง  รวม ความคิ ด
สร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย ๆ ฝ่าย 
เพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และ
สถานการณ์นั้น ๆ 

 ข้อ เสนอแนะ คื อ  ควรมี ช่ องทาง
ส าหรับความรู้ด้านสุขภาพส าหรับประชาชน
โดยกระทรวงสาธารณสุขเพียงช่องทางเดียว 
โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เฉพาะทุกกรมในกระทรวง
สาธารณสุข เช่น กรมอนามัย กรมควบคุมโรค 
องค์การอาหารและยา กรมการแพทย์ และ
กรมสุขภาพจิต แต่ต้องสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานเอกชน และกระทรวงอ่ืน ๆ ด้วย 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารที่มีอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพ ห้างสรรพสินค้าที่มีกิจกรรมออก
ก าลังกาย และกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ 

ต่ าง ๆ  เช่ น  งาน เดิ น -วิ่ ง  อ าจมี การตั้ ง
หน่วยงาน เพ่ือเป็นแกนหลักในการประสาน
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ดังเช่น 
กลุ่มงานด้านการตลาดและความร่วมมือ 
(Marketing and Partnerships) ในคณะกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพของสิงคโปร์ ที่รับผิดชอบ 
HealthHub น อ ก จ าก นี้  ก ลุ่ ม ง าน นี้ ยั ง
รับผิ ดชอบ ในการสื่ อสารองค์กร สร้าง
ภาพลักษณ์ให้ทันสมัย ดูแลการตลาดดิจิทัล
ให้เข้าถึงความต้องการของประชาชน สร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งยังเป็น
ประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขยังต้องพัฒนา 
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ประเทศไทยพัฒนาได้...แคเ่ร่ิมต้นในวันนี้ 
 

วรางคณา ประภาติกุล  
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
 

 จากการที่มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรม 
“หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วน
บุคคลและทักษะการท างานส าหรับข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 นับได้
ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากในการท างานรับราชการ  
ทีท่ าให้ได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดในการ
พัฒนาประเทศครบทุกมิติ ทั้งทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม การพัฒนาเมืองและโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ การจัดการน้ า การจัดการ
ระบบขนส่ง การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม
เดิ มที่ มี อยู่ แล้ ว  การอนุ รักษ์ และรักษ า
สิ่งแวดล้อม และที่ส าคัญ คือ เรื่องของการ
ปรับตัวและรองรับการเจริญเติบโตของโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเส้นทางสายไหม 
(One Belt One Road : OBOR) ของประเทศจีน 

 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาด
เล็ก จากข้อมูลปี พ.ศ. 2559 พบว่า สิงคโปร์
มี พ้ื นที่ ป ระมาณ  710 ต ารางกิ โล เมตร  
มีประชากรประมาณ 5.76 ล้านคน มีความ
ขาดแคลนทั้งที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ในช่วง พ.ศ. 
2503 – 2513 ป ระเทศสิ งค โป ร์ป ระสบ
ปัญหามามากหลายด้านซึ่งเกิดจากการขยาย
ประเทศรวดเร็วเกินไป ท าให้เกิดปัญหาการ
ว่ า ง ง า น  ก า ร ข า ด แ ค ล น ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  
การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ปัญหา
น้ าเน่าเสีย การขาดแคลนแหล่งน้ า และ
ปัญหาน้ าท่วมอย่างกว้างขวาง แต่อย่างไร 

ก็ตาม ภายในระยะเวลาเพียง 5 ทศวรรษ 
สิงคโปร์สามารถพัฒนาประเทศและปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานจนกลายเป็นศูนย์กลางทาง
การค้ากับต่างประเทศมากขึ้น จะเห็นได้จาก
ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 

Domestic Product : GDP) ขอ งปี  พ .ศ . 
2560 พบว่า สิงคโปร์มีค่า GDP เป็นอันดับ
หนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็น
อันดับ  4 ของโลก นับว่าประเทศที่ เป็น
ตัวอย่างด้านการพัฒนาประเทศให้ เจริญ 
เติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและยั่งยืน  
 จากผลลัพธ์ของการพัฒนาประเทศ
สิงคโปร์ ท าให้สนใจศึกษาเรื่องปัจจัยที่ท าให้
สิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว  
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และเป็นผู้น าทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค 
จึงได้ท าการวิเคราะห์และถอดบทเรียนจาก
การไปอบรมในครั้งนี้เกี่ยวกับปัจจัยส าคัญ 

ที่ส่งผลให้ประเทศสิงคโปร์พัฒนาและเติบโต
ไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงสามารถสรุปได้ดงันี้ 
 Soft power : สิงคโปร์เป็นประเทศที่
มีก าลังคนคุณภาพ ประชาชนส่วนใหญ่มี
ความกระตือรือร้นในการท างาน กล ้าค ิด 
กล้าแสดงออก มีการคิดต่อยอดไปข้างหน้า 
มีว ิน ัย ม ีความรับผ ิดชอบต่อตนเอง และ
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเสมือนกับมี
กฎหมายอยู ่ในด ี เอ ็น เอ (Laws in DNA)  
ซึ่งในเรื่องของความคิดที่ดีแบบนี้ รัฐบาลได้
ก าหนดในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่วัยปฐม 
ท าให้ เด็ก ๆ ได้รับการปลูกฝังความคิดที่
ถูกต้อง มีการฝึกให้รักการเรียนรู้และหมั่น
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มีการท างานเป็นทีม 
และที่ส าคัญที่สุด คือ ทุกคนมีความรักต่อ
ประเทศสิงคโปร์เป็นอย่างมาก ท าให้ทุกคน
มุ่ งมั่ นช่วยกัน พัฒนาประเทศเพ่ือความ
เป็นอยูด่ีขึ้น 

 Long-term Planning :  สิ ง ค โป ร์
เป็นประเทศที่มีการวางแผนในการพัฒนา
ป ระ เท ศ ที่ ดี ม าก  มี ก าร ว างแ ผน แบ บ 
Concept Plan คือ การวางแผนระยะยาว 
ประมาณ  10 ปี  และการวางแผนแบบ 
Master Plan ซึ่งเป็นการวางแผนในระยะ
กลาง คือ 5 ปี  โดยในระหว่างนี้หากเจอ

ปัญหาอุปสรรคใด ๆ ระหว่างด าเนินการ 
สามารถหาแนวทางแก้ไขและปรับเปลี่ยน
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามแผนที่ก าหนดไว้ทันที 
ส าหรับในการวางแผนแต่ละแบบนั้นได้ท า
การเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ
รัฐบาล ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 

ที่เก่ียวข้องร่วมกันคิดและวางแผนดังกล่าวให้
เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ และที่ส าคัญ 
รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคัญต่อแผนที่จัดท า
เป็นอย่างมาก และมุ่งมั่นด าเนินการต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุตามแผนที่ ก าหนดไว้อย่ าง
ชัดเจน ท าให้ประเทศสิงคโปร์เติบโตเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

 Good Governance : รัฐบาลสิ งคโปร์ 
เป็นรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการพัฒนาประเทศ  
มี ก ารตั ด สิ น ใจที่ แน่ วแน่ แล ะ เด็ ด ข าด 
ด าเนินการในทุกด้านเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่ อประเทศ  เมื่ อ รัฐบาล ได้ ศึ กษา 
ไตร่ตรอง และตัดสินใจจะท าโครงการใด 

เพ่ือพัฒนาประเทศแล้ว จะด าเนินโครงการ
นั้นโดยไม่ได้ค านึงว่าประชาชนทุกคนจะ
พอใจหรือไม่ แต่ยึดหลักเพียงข้อเดียว คือ  
ถ้าโครงการนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
รัฐบาลก็จะด าเนินการต่อไป โดยมีแนวคิดว่า 
“ไม่มี โครงการใดที่จะท าให้ทุกคนพอใจ  
เมื่ อ เวล าผ่ าน ไป ป ระช าชน จะ เข้ า ใจ ”  

93 



แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้สร้างความเชื่อมั่น
และไว้วางใจ ให้แก่ประชาชนในประเทศ 
เพราะทุกโครงการที่รัฐบาลด าเนินการนั้น 
ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้น  
 นอกจากนี้  รัฐบาลสิงคโปร์ใช้หลัก 
Win-Win ในการแก้ปัญหา เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้
ประโยชน์ โดยหลักการนี้ต้องอาศัย “ความ
เข้าใจกันและกัน” และ “การได้รับประโยชน์
ร่วมกันโดยที่ไม่มีฝ่ายใดเสียเปรียบมากกว่ากัน”  
ซึ่งเป็นแนวคิดที่ท าให้ประชาชนศรัทธาและ
ไว้วางใจในการท างานของรัฐบาล เช่น 
รัฐบาลต้องการพัฒนาพ้ืนที่ริมแม่น้ าสิงคโปร์
ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ แต่บริเวณนั้นมีชุมชน
เมืองเก่าตั้งอยู่ รัฐบาลได้ท าการเข้าไปเจรจา
กั บ ป ร ะ ช าช น ที่ อ า ศั ย อ ยู่ บ ริ เว ณ นั้ น 
จนกระทั่งได้ข้อตกลงที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งสองฝ่ายคือ แบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่ งในการ
พัฒนา อีกส่วนหนึ่ งคงสภาพเมืองเก่าไว้ 
เพ่ือรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม และจัดเตรียมที่
อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้แก่ประชาชน อีกตัวอย่างหนึ่ง  
คือ การให้ เอกชนซื้อที่ดินเพ่ือท าการค้า
พาณิชย์ต่าง ๆ โดยเฉพาะย่านมารีน่าเบย์ 
โดยรัฐบาลให้สิทธิ์ เอกชนเพียงบนพ้ืนดิน  
แต่ใต้ดินเป็นของรัฐ หากเอกชนต้องการ
ลงทุนต้องสร้างทางเดินใต้ดินและเปิดเป็น
ทางสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกสบาย ท าให้ประชาชนพึงพอใจและ
เอกชนก็ยอมรับ ใน เงื่อนไข จึ งท าให้อยู่

ร่วมกันโดยไม่มีการขัดแย้ง และตัวอย่าง
สุ ดท้ าย  เกี่ ย วกั บ ด้ านสิ่ งแวดล้ อม  คื อ  
การบ าบัดน้ าเสียจากแหล่งน้ า ซึ่งในอดีต
แม่น้ าทุกสายของสิงคโปร์เน่าเสีย มีกลิ่น
เหม็น  ไม่สามารถน าไป ใช้ประโยชน์ ได้ 
รัฐบาลจึงมีนโยบายให้แยกระบบของน้ าฝน
และการระบายน้ าเสียออกจากกัน ใช้น้ าดี 
ไล่น้ าเสีย สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้
งดการทิ้งน้ าเสียลงแหล่งน้ าสาธารณะ แม้ว่า
จะใช้เวลากว่า 50 ปีในการบริหารจัดการน้ า 
ปัจจุบันท าให้สิงคโปร์มีระบบบริหารจัดการ
น้ าที่ดีทั้ งประเทศ ซึ่ งเชื่อมโยงเป็นระบบ 

ใยแมงมุมมีระบบป้องกันน้ าท่วม และมีพ้ืนที่
รองรับน้ าที่ดี นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้มีการ
อนุรักษ์พ้ืนที่เดิมที่เป็นป่าไม้ไว้ ไม่อนุญาตให้
ท าลายป่าแต่อย่างใด ท าให้ลดการเกิดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
 จากตัวอย่างทั้ง 3 เรื่อง จะเห็นได้ว่า 
รัฐบาลให้ความส าคัญในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็นไปตามนโยบายของ 
รัฐบาลที่มีแนวคิดพ้ืนฐาน 3 ด้าน คือ “เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม” โดยต้อง
มองให้ครบทุกด้าน ไม่ได้มุ่งเน้นไปด้านใด
ด้านหนึ่ง จึงจะท าให้ประเทศเจริญเติบโต 

ได้อย่างยั่งยืน  
 Big Power Relationship : ประเทศ
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
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ต่างประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการอบรม
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สิงคโปร์กับจีน มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
โดยมีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน มีศูนย์
วัฒนธรรมของจีนในประเทศสิงคโปร์ มีการ
จัดนิทรรศการและประเพณีต่าง ๆ มีการ
เรียนภาษาจีน มีการช่วยเหลือกันทางด้าน
การค้าและเศรษฐกิจ และที่ส าคัญสิงคโปร์ได้
เตรียมพร้อมต่อการด าเนินโครงการเส้นทาง
สายไหม (OBOR) ของจีน ซึ่งจะส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อประเทศสิงคโปร์ในด้านการค้า 
การลงทุน และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ สิงคโปร์ได้
เตรียมขยายและพัฒนาท่าเรือให้กลายเป็น
ศูนย์กลางทางการค้าและการขนส่งทางน้ า
ระหว่างประเทศที่มีความเจริญและใหญ่ที่สุด
ในอนาคต  
 Innovative Urban : สิงคโปร์เป็น
ประเทศที่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ ใน
เมืองขึ้นเป็นจ านวนมากทั้งสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เช่น Garden by 

The Bay รวมถึ งระบบขนส่ งสาธารณ ะ 

ทั้ งรถไฟฟ้าและรถโดยสารประจ าทางที่
เชื่อมต่อกันทั้งประเทศ โดยใช้บัตร Ezlink 

เพี ยงบั ตรเดี ยว  ช่ วย ให้ การเดินทางใน
สิงคโปร์สะดวกมากขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้น 
และลดการปล่อยมลพิษทางอากาศมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีการกระจายศูนย์การค้าออกสู่
พ้ืนที่ รอบนอก เพ่ือลดการเดินทางเข้ามา 

ในเมือง อาจจะกล่าวได้ว่า ภายในระยะเวลา 
3 ปี ใครที่เคยไปสิงคโปร์แล้วต้องกลับไปอีกครั้ง 
เพราะจะมีนวัตกรรมใหม่ให้เราได้ตื่นตาตื่นใจ
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งล้วนส่งผลให้มีการจ้างงาน
เพ่ิมขึ้น มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และส่งผลต่อ
เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดีข้ึน   
 ดั งนั้ น  จากแนวคิ ดที่ ได้ ดั งกล่ าว
สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือพัฒนา
ป ระ เท ศ ไท ย  โด ย มี ข้ อ เส น อ เพ่ื อ ก าร
เป ลี่ ย น แป ล งป ระ เท ศ ไท ย ให้ มี ค ว าม
เจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
 การพัฒนาด้านก าลังคนของประเทศ 
โดยเริ่มปลูกฝังนิสัยของการมีวินัย มีความ
กระตือรือร้น มีการปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
เค า ร พ ค ว าม คิ ด เห็ น ข อ งกั น แ ล ะ กั น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักชาติ ควบคู่ไปกับ
การให้ความรู้ทางด้ านวิชาการ โดยเรา
สามารถเริ่มต้นพัฒนาตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ 
เพ่ือช่วยให้เกิดการส่งต่อความคิดดี ๆ สิ่งดี ๆ 
ไปสู่คนรุ่นหลัง และเชื่อมั่นว่าทุกคนจะมี
ความมุ่งม่ันในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 การวางแผน ปัจจุบันประเทศไทยมี
การจัดท าแผนงานต่าง ๆ อย่างมากมาย  
หากมีการด าเนินการที่ต่อเนื่อง มีการบูรณา
การท างาน ร่ วมกั น จากทุ กภ าคส่ วน ที่
เกี่ยวข้อง มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับการท างาน และมีการมุ่งมั่นท า
ให้เกิดการท างานตามแผนงานที่วางไว้อย่าง
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ชัดเจน เชื่อว่าภายใน 10 ปี ประเทศไทยจะ
เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่าง
แน่นอน 

 การท างานของรัฐบาล ในฐานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐท าให้ทราบว่า รัฐบาลมี
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานเพ่ือพัฒนา
ประเทศ แต่หากมีการสื่อสารกับประชาชน
ให้เข้าใจในทิศทางการท างานของรัฐบาล 
โดยสร้างความมั่นใจว่า ทุกโครงการที่รัฐบาล
จะด าเนินการ รัฐบาลได้คิดและพิจารณา
อย่างถี่ ถ้ วนแล้วว่าจะเกิ ดประโยชน์ ต่ อ
ประเทศอย่างแน่นอนโดยไม่มีผลประโยชน์
ส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง หากมีคนไม่เห็นด้วย
ขอให้พูดคุยกันด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรู้สึก 
เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน โดยสิ่งส าคัญที่รัฐบาลควรมี คือ 
การยืนหยัดในการพัฒนาประเทศ หากเรื่อง
ใดเป็นเรื่องที่ดี มีประโยชน์ ขอให้ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการเปลี่ยนรัฐบาล 

ก็ตาม เพ่ือท าให้ประเทศไทยมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไป  
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ประเทศไทยควรส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีกับต่างประเทศ ไม่เพียงแต่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว แต่ควรรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน
และประเทศใกล้ เคียง เนื่องจากปัจจุบัน
กฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน  
มีมาตรฐานแตกต่างกัน มีการบังคับใช้ต่างกัน 

ดังนั้น ควรมีการหารือเกี่ยวกับกฏหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ หรือมาตรฐาน 

ต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี
แนวทางการปฏิบัติร่วมกัน (Harmonized 

Standard) เพ่ือความสะดวกในการเข้า-ออก
ประเทศในอนาคต  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  
เพ่ือรองรับโครงการเส้นทางสายไหมของจีน
ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะต้องมีการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการคมนาคม
ขนส่ง ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและ 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการปล่อย
มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้าน
วัฒนธรรม หากไม่มีการเตรียมพร้อมด้าน 
Harmonized Standard อาจจะก่อให้ เกิด
ปัญหาระหว่างประเทศตามมาในอนาคตได้ 
 การประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
อบรมให้เข้ากับบทบาทภารกิจของงานที่
รับผิดชอบ มีดังนี ้
 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีหน้าที่ ใน
การจัดหาก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบเพ่ือให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ 
และในอนาคตเพ่ือเป็นการรองรับการเปิด
เส้นทางสายไหมของจีนที่อาจจะส่งผลให้มี
การขนส่งที่เพ่ิมขึ้น ทั้งทางบก ทางราง และ
ทางอากาศ ท าให้มีภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
และมีการขยายตัวของชุมชนเมืองเพ่ิมขึ้น  
ซึ่งล้วนมีความต้องใช้ไฟฟ้าและพลังงานเป็น
ตัวขับเคลื่อนทั้งสิ้น ดังนั้น การสร้างความรู้
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และความเข้าใจแก่ประชาชน แบบ Soft 

Power การคัดสรรนวัตกรรมใหม่ ๆ ส าหรับ
การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ  
การเจรจาระหว่างประเทศบน พ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์ที่ดี  และการมีนโยบายจาก
ภาครัฐที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนให้มีการส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมได้อย่างต่อเนื่องจึงเป็น
เรื่องที่ส าคัญที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพความ
มั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยได ้   
 การก ากับดูแลให้บริษัทผู้รับสัมปทาน
ปฏิบั ติ ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ  และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการลงโทษ
ตามกฎหมายที่ ก าหนด เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่สังคม  
 ใน การด า เนิ น กิ จก รรม ใด  ๆ  จะ
พิจารณาให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งแนวคิดนี้ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนได้ เพ่ือช่วยกันหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบ Win-Win และ
เป็นการเจรจาให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 

ทั้งภาครัฐบาลและภาคประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที ่
 ส่ ง เส ริ ม ป ระช าช น ต ระ ห นั ก ถึ ง
ความส าคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้รู้จักใช้ไฟฟ้าและน้ ามันอย่างประหยัด และ
รู้คุณค่า โดยปลูกฝังจิตใต้ส านึกให้แก่เด็ก
ตั้งแต่วัยเรียน รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ

แก่ ผู้ ป กค รอง นอกจาก เริ่ มที่ เด็ ก แล้ ว 
สามารถเริ่มที่เจ้าหน้าที่ในกระทรวงพลังงาน
ไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
หากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เปลี่ยน ท าให้
คนรอบตัวเริ่มเปลี่ยนตาม และจะส่งผลท าให้
คนทั้งประเทศเปลี่ยนพฤติกรรมให้รู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด ซึ่งเป็น
การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอีกด้วย  
 จากข้อเสนอเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนบุคคล
ที่ ได้จากการเรียนรู้และต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งหวังว่า ถ้าในอนาคตมี
โอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ในระดับนโยบายมากกว่านี้ จะพยายามน า
ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ 
ต่าง ๆ ที่ ได้รับ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้
ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าครบทุกมิติ
ต่อไป  
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บริบท One Belt One Road 

 

วันเฉลิม เพ็ชรสุวรรณ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

  

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
จีนได้ก าหนดท่าทีของตนเองในระดับเวทีโลก
ผ่านการริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพ่ือจุดประสงค์
ที่ จ ะ เพ่ิ ม บ ท บ าท ของต น เอ งใน ระดั บ
นานาชาติและสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ
ประเทศต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น การริเริ่มโครงการ
ที่ มีบทบาทส าคัญและมีผลกระทบเป็น 

วงกว้างมากที่สุดคือ โครงการเส้นทางสายไหม 
และเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 
21 ( Silk Road Economic Belt and 

21th Century Maritime Silk Road) 
ห รื อ  One Belt One Road ( OBOR)  
ซึ่ ง ริ เริ่ ม โด ย ป ระ ธ าน าธิ บ ดี  สี  จิ้ น ผิ ง  
ในปลายปี ค.ศ. 2013 เพ่ือจุดมุ่งหมายในการ
เชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในเส้นทางสายไหมหลักทั้ งสองเส้น โครงการนี้ 
จะครอบคลุมสองในสามของประชากรโลก 
และมีส่วนร่วมถึงหนึ่งในสามของ GDP โลก 
อ้างอิง (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง (2) 
 

 ซึ่ ง โครงการ OBOR นี้ จะเริ่มต้นที่ 
การก่อสร้างและการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานซึ่งเป็นการเชื่อมต่อให้เกิดกิจกรรม
ท างด้ าน เศ รษ ฐกิ จ  ได้ แ ก่ ก ารค้ า ข าย  
การแลก เป ลี่ ย น สิ น ค้ า  ก ารท่ อ ง เที่ ย ว  
การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น   

 จะเห็นได้ว่าโครงการ OBOR นี้จะมี
บทบาทส าคัญ และมีผลกระทบในวงกว้าง
เป็นอย่างมาก ในส่วนของประเทศสิงคโปร์ 
ได้มองเห็นโอกาส และความท้าทายจาก
โครงการนี้ โดยเน้นจากจุดแข็งของตัวเองที่มี
อยู่หลัก ๆ ซึ่งได้มีการด าเนินการมาแล้วอย่าง
ยาวนาน ดังนี้  
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 การลงทุนพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศจีน 
โดยมีบทบาทในการวางแผนก าหนดผังเมือง 
ระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย และการเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 การวางบทบาทตัวเองในฐานะการ
เป็นตัวกลางในการเจรจาการค้าต่าง ๆ จนถึง
การให้ค าปรึกษาทางด้านการลงทุน และ
กฏหมายระหว่างประเทศ โดยมีการปฏิบัติที่
เป็นมาตรฐาน และโปร่งใสตรวจสอบได ้

 จุดแข็งของประเทศไทยจากโครงการ 
OBOR คือในด้านภูมิศาสตร์ประเทศไทย
ตั้ งอยู่ ในต าแหน่ งที่ เป็ น ศูนย์ กลางของ
ประเทศอาเซียน ดังนั้นการก าหนดตัวเองให้
เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งจึงเป็นหลักการ
ที่ส าคัญที่จ าต้องด าเนินการต่อไปในอนาคต 
จะเห็ นว่ าเรามี การด าเนิ นการทางด้ าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคมนาคมที่มีการ
ลงทุนอย่างมหาศาล โดยเฉพาะโครงการ 

ด้านการขนส่งระบบราง และการสร้างทาง
ด่วนเพ่ือเชื่อมเขตเศรษฐกิจต่าง ภายในประเทศ 

 สิ่ งที เรียนรู้จากประเทศสิงคโปร์ที่
ส าคัญอันหนึ่งก็คือการบริหารจัดการทางด้าน
คมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และมีความ
ยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยสามารถน ามาประยุกต์
ให้เข้ากับเราได้ในอนาคต โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 การวางแผนและจัดการทางด้าน 

การคมนาคมขนส่งของประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 
 ในสถานะปัจจุบันประเทศสิงคโปร์ได้
อาศัยการคมนาขนส่งสาธารณะเป็นหลักคิด
เป็นสัดส่วนถึง 67% ซึ่ งประกอบไปด้วย  
3 ส่วนหลักคือ 

 1. ระบบรถไฟฟ้า MRT และ LRT 

 2. ระบบรถบัส 

 3. รถแท็กซ่ี 

 ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ได้มีเป้าหมายในการ
เพ่ิมสัดส่วนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

ให้เพ่ิมข้ึนเป็น 75% ในปี ค.ศ. 2030 

 การก าหนดนโยบายและกรอบ 

การก ากับดูแลระบบคมนาคมขนส่ง 
 หน่วยงานที่ท าหน้าที่ออกนโยบาย
และก ากับการดูแลระบบคมนาคมขนส่ง 
ในปัจจุบันอยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคมได้
รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม
ขนส่งทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันเมื่อปี ค.ศ. 1995 

เพ่ือก ากับดูแลการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ 
ทางอากาศ และการขนส่งสาธารณะ ได้ใน
ภาพรวม โดยหน่วยงานได้ถูกออกแบบให้มี
ค ว าม โป ร่ ง ใส แ ล ะ เป็ น ห นึ่ ง เดี ย ว เช่ น 
หน่วยงานที่ดูแลทางด้านต่าง ๆ เช่น ด้านที่
อยู่อาศัย ด้านการใช้ที่ดิน ภาคอุตสาหกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านความ
มั่นคง ด้ านการศึกษา ด้ านสาธารณสุข  
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เป็ น ต้ น  ส่ วน ใน ระดั บ รั ฐบ าล ก็ ได้ โย ง
หน่วยงานภายใต้กระทรวงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาช่วยออกความเห็นและก ากับนโยบาย
ร่วมกัน 

 วิสั ยทั ศน์ และยุท ธศาสตร์หลั กที่
น าม าใช้ อ้ าง อิ งคื อ  แผนแม่ บ ท ในการ
คมนาคมขนส่งทางบกปี ค.ศ. 2013 โดยแผน
แม่ บ ท นี้ จ ะมี ก า รป รั บ ป รุ งทุ ก  ๆ  5 ปี  
การบริหารจัดการส าคัญอันหนึ่งที่ประเทศ
สิงคโปร์น ามาใช้คือ การบริหารจัดการใน
รูปแบบบนลงล่าง (Top-down Approach) 
โดยใช้หลักการจากอดีตนายกรัฐมนตรี
สิงคโปร์ได้เคยกล่าวไว้ว่า “เราแทรกแซงและ
ท าการตัดสินใจด าเนินการในหลาย ๆ สิ่ง 
ที่ส าคัญ เราไม่เคยถามประชาชนเพ่ือออก
เสียงเลือกการจัดการปัญหาในการก าหนดที่
อยู่ อาศัย  หรือสิ่ ง อ่ืน  ๆ  ว่ าเป็ นสิ่ งที่ เขา
ต้ อ งก าร ห รื อ ไม่  เพ ร า ะ ค า ต อ บ ก็ คื อ  
“ไม่ต้องการ” เช่น ถ้าเราถามชาวสิงคโปร์
เชื้อสายจีนว่าต้องการมีเพ่ือนบ้านเป็นชาว
สิงคโปร์เชื้อสายมาเลย์หรือไม่ ค าตอบก็คือ 
“ไม่” ดังนั้นเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะสร้างชาติ  
เราไม่ ต้ อ งการที่ จะมี เหตุ การณ์ จราจล  
เราเพียงแค่ตัดสินใจ และน าไปปฏิบัติ เพราะ
มันเป็นสิ่งจ าเป็น เมื่อเวลาผ่านไปทุก ๆ คน
จะเข้าใจเองว่ามันคือสิ่งจ าเป็น” ดังนั้นเป็น
เรื่องปกติที่นโยบายต่าง ๆ ที่ออกโดยรัฐบาล
สิงคโปร์อาจมีบางส่วนที่ไม่ค่อยได้รับการ

ยอมรับจากประชาชนมากนัก แต่ก็เป็นสิ่งที่
ทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม  
 การบูรณาการแผนระยะยาว 

 กระบ วน การใน การวางแผน จะ
ประกอบด้ วยการท าแผนแนวความคิด 
(Conceptual Plan)  โ ด ย ก า ห น ด แ ผ น
ยุทธศาสตร์ใน 40-50 ปีข้างหน้า ซึ่งมีการ
ปรับแผนทุก ๆ 10 ปี จากนั้นจึงน าไปสู่แผน
แม่บทในการคมนาคมขนส่งทางบก ที่มี 
การปรับปรุงทุก 5 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับ
แ ผ น ก า รอ อ ก แ บ บ ผั ง เมื อ งแ ล ะ แ ผ น 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แนวความคิด 

ที่ส าคัญของประเทศสิงคโปร์ต่อแผนต่าง ๆ  
ที่ อ อ ก แ บ บ ม า อ ย่ า ง ดี เ ห ล่ า นี้  คื อ  
ทุกหน่วยงาน รวมทั้ งนักการเมือง และ
ประชาชนทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามแผนที่
วางเอาไว้อย่างเคร่งครัด   
 ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการแผน
ในระยะยาว 

 1. ลดความต้องการในการเดินทาง 
และการใช้รถ 

 2. ลดการจราจรที่ หนาแน่น โดย
กระจายการใช้รถใช้ถนนออกไปในเวลาอื่น ๆ 

 3. ส่งเสริมโครงสร้างการคมนาคม
ขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 4. ส่ งเสริมการบู รณ าการในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ร่วมกัน 
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 5. กันพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการคมนาคม
ขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

6. ก าหนดและด าเนินการโครงการ
ต่าง ๆ ทางด้านการคมนาคมขนส่งอย่าง
สอดคล้องกันตามเวลา 

 

 

 

 

 

 

  โครงการต่าง ๆ ที่ประเทศสิงคโปร์
น ามาใช้ในการบริหารจัดการการคมนาคม
ขนส่งได้แก ่

 1. การบูรณาการระบบขนส่งทางราง
กับระบบขนส่งทางรถโดยสารประจ าทาง 
  เป็นการออกแบบโดยให้ชุมชน
อาศัยอยู่ชานเมืองที่ระบบการขนส่งทางราง
ไปไม่ถึง แต่ชุมชนจะมีระบบขนส่งโดยรถ
โดยสารประจ าทาง (Feeder Bus) มารองรับ
การเดินทางระหว่างที่อยู่อาศัยกับการขนส่ง
ทางราง 
 2. การบูรณาการองค์ประกอบต่าง ๆ
เข้าด้วยกันเพื่อเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง 
  เป็นการสร้างศูนย์กลางคมนาคม
ขนส่ งกระจายตั วออกไปหลาย  ๆ แห่ ง 
โดยรวมสถานีขนส่งทางราง สถานีขนส่ง

โดยสารประจ าทาง ศูนย์การค้า และที่อยู่
อาศัยไว้ในบริเวณเดียวกัน  
 3. การส่งเสริมการใช้การคมนาคม
ขนส่งสาธารณะ 

  มีการก าหนดเป้าหมายการใช้งาน
ขนส่งสาธารณะให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากที่
เป็นอยู่ ในปัจจุบัน โดยมีโครงการต่าง ๆ
รองรับเช่น  
  การบริการรถโดยสารที่มีคุณภาพ  
  การให้ความส าคัญกับการใช้รถ
โดยสารประจ าทาง เช่น เลนรถโดยสาร
ประจ าทาง การให้ บริการที่ ครอบคลุม 

เกือบทุกพ้ืนที ่
  การช าระเงินค่าโดยสารที่สะดวก 
เช่ น ก ารใช้  Smart Card ห รื อก ารไม่ ใช้ 
เงินสด (Cashless) 
  การบริการรถแท็กซ่ีที่มีคุณภาพ 

 4. การส่ ง เสริมการเดิน เท้ า  และ 

การใช้จักรยาน 

  การมีทางเดินเท้าที่ปลอดภัย และ
สะดวกสบาย 

  การไม่มีแนวกั้นในจุดรับส่งต่าง ๆ 
หรือมีลิฟท์ส าหรับคนพิการตามจุดรับส่ง
โดยสาร 

  การมีทางเดินที่มีหลังคาปกคลุม 

  การมีเครือข่ายการใช้รถจักรยาน 

 5. การจัดการทางด้านยานพาหนะ 
และการจัดการจราจรหนาแน่น 
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  การควบคุมจ านวนรถผ่านทาง
มาตรการการขอทะเบียนรถ 

  การคิดค่าจ่ายการใช้ถนนตาม
ปริมาณความหนาแน่นของการจราจร 

 6. การขนส่งอัจฉริยะ  
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ปัญหาของการใช้รถใช้ถนนและการก าหนดกฎระเบียบของสังคมไทย 

 

ศวิตา อักษรานุเคราะห์ 

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 

กรมการขนส่งทางบก 

 

 คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าประเทศไทย
เป็นหนึ่งประเทศที่มีข้อจ ากัดทางสังคมน้อย
เป็นอันดับต้นของโลก เป็นเหตุให้สามารถ
ดึงดูดผู้คนได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ให้ เข้ ามา
ท่องเที่ยวหรือแม้แต่กลุ่มคนเกษียณอายุที่
ต้องการเฟ้นหาสถานที่เพ่ือลงหลักปักฐาน
ในช่วงบั้นปลาย อย่างไรก็ตาม ถ้าหากลอง
มองในอีกแง่มุมหนึ่ ง การที่สังคมไทยนั้น 

ไร้ซึ่งข้อจ ากัดในการด ารงชีวิตหากเทียบกับ
กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นหมายความว่า
ประเทศไทยนั้นไม่มีการตั้งกฎเกณฑ์หรือการ
จัดระเบียบสังคมที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะ
ด้วยกฎหมายหรือด้วยจรรยาบรรณของการ
อยู่ร่วมสังคมเดียวกัน สิ่งเหล่านี้สะท้อนอยู่ใน
ประพฤติ กรรมของประชาชนชาวไทย  
ซึ่งส่วนใหญ่มักยึดเอาความพึงพอใจของตน
เป็นหลักโดยไม่ค านึ งถึ งผลกระทบของ
พฤติกรรมของตนต่อสังคมรอบข้างหรือ
แม้แต่ต่อตนเอง ดังนั้น ถึงแม้ว่าประชาชน
รู้สึกถึงอิสรภาพในการใช้ชีวิตประจ าวัน  

แต่ด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง 
ความพึงพอใจนั้นก็อาจถูกหักล้างไป รวมถึง
ส่งผลให้สังคมและความเจริญทางจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยยังคงย่ าอยู่กับที่หนึ่งใน
ประเด็นที่ โด่ งดั งและเป็นที่ โจษจันของ
ประเทศไทยคือ ปัญหาด้านการจราจรบน
ท้องถนนในกรุงเทพฯ และอัตราการเกิด
อุบัติเหตุของท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงเทศกาล เช่น วันหยุดสงกรานต์และ
วันหยุดช่วงปีใหม่ และก็ไม่ยากที่จะมองเห็น
ได้ ว่ า ส า เห ตุ ห ลั ก คื อ จิ ต ส านึ ก ก า ร ใช้
ชีวิตประจ าวันของผู้ใช้รถเองทั้งสิ้น ซึ่งเป็น
ผลผลิตของการถูกถูกหล่อหลอมมาด้วย
กฎหมายและสังคมที่บกพร่องและสร้าง
แรงจูงใจในการใช้รถถนนอย่างไม่ถูกต้องมา
เป็นเวลานาน 

 พฤติกรรมการใช้รถของคนไทยใน
ปัจจุบนั 

 การใช้รถส่วนบุคคลเพ่ือสัญจรใน
ชีวิตประจ าวันนั้นนับว่าเป็นทางเลือกหลักใน
การเดินทางของคนไทย นอกจากนี้ ทัศนคติ
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ของสังคมต่อการขับรถและการถือครองรถใน
ปัจจุบันคือสิทธิขั้น พ้ืนฐานที่ทุกคนพึงได้  
โดยทัศนคติดังกล่าวนั้นครอบคลุมไปถึงการ
ได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถซึ่งคนไทยส่วนมาก
ล้วนคิดว่าเป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนพึงมี 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการก าหนด
ระเบียบหรือนโยบายที่ไม่สามารถสะท้อน
ภาระหรือความรับผิดชอบของการใช้รถและ
การขับขี่อย่างปลอดภัยให้ประชาชนสามารถ
ตระหนักได้ ยกตัวอย่างเช่น นโยบายการ
กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการรถยนต์คันแรก 
ซึ่งแม้ว่าอาจจะได้ผลเชิงเศรษฐกิจ แต่ต้นทุน
ทางสังคม (Social Cost) ที่เป็นผลพวงจาก
การที่มีจ านวนรถเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนั้น
ยั งค งส่ ง ผ ล ก ร ะท บ ม าจ น ถึ งปั จ จุ บั น
โดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงเช่นกรุงเทพฯ 
นอกจากนี้ การคิดอัตราภาษีรถรายปีของ
ประเทศไทยนั้นก็มิได้เป็นการค านวณจาก
อัตราความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของ
รถยนต์ซึ่ งจะต้องแปรผันตกตามอายุที่
เพ่ิมขึ้นของรถ หากแต่แปรผันกลับกันกับ
อายุของรถ เป็นเหตุให้ผู้ถือครองรถยนต์
ไม่ให้ความสนใจในการดูแลรักษาเครื่องยนต์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าที่กฎหมาย
ก าหนดเอาไว้ ซ้ าแล้วกรมการขนส่งทางบก
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมการใช้รถ
ใช้ถนนก็ยังไม่สามารถก ากับควบคุมสถาน
ตรวจสภาพเอกชน (ตรอ.) ให้ตรวจสอบ

สภาพรถก่อนการต่อทะเบียนประจ าปีได้
เคร่งครัดเพียงพอ และส่งผลให้เป็นช่องทาง
การหาได้รายได้โดยไม่สุจริต อีกทั้งส่งผลให้
รถที่ ถูก ใช้ บนท้ องถนน เป็นรถที่ ไม่ ผ่ าน
มาตรฐานอย่างแท้จริง  ดั งนั้ น  ปั จจุบั น
ประชาชนจึงยังเลือกที่จะซื้อรถมาใช้เพ่ือการ
สั ญ จ ร ใน ชี วิ ต ป ระ จ า วั น แ ม้ ว่ า ส ภ าพ
ก าร จ ร าจ รมี แ ต่ จ ะแ อ อั ด แ ล ะม ล พิ ษ 

ทางอากาศจะเพ่ิมมากข้ึนเท่าใดก็ตาม 

 การสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชน 

 หนึ่ งในปัจจัยส าคัญของการหล่อ
หลอมสังคมอย่างมีประสิทธิผลคือการสร้าง
แรงจู งใจ  (Incentives) ให้ แก่ประชาชน  
โดยประเทศที่มีมาตรการด้านการควบคุม
ปริมาณการจราจรโดดเด่นคือประเทศ
สิงคโปร์ ด้วยประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศ 

ที่มีทรัพยากรและพ้ืนที่จ ากัด จึงมีความ
จ าเป็นต้องบริหารจัดการการใช้รถใช้ถนน
อย่างคุ้มค่าและคนที่ได้รับสิทธิ์ในการขับขี่ 
บนท้องถนนคือกลุ่มคนที่สามารถรับผิดชอบ
การครอบครองรถของตนเองให้อย่างแท้จริง 
โดย มี  Land Transport Authority (LTA) 
เป็ นห น่ วยงานภ าครั ฐ ที่ มี ห น้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบในการควบคุมปริมาณรถบนท้อง
ถนน ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนรถ
ต้องเข้าร่วมในการประมูล Certificate of 

Entitlement (COE) ซึ่งมีจ านวนจ ากัดในแต่
ละเดือน ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะมีรถเป็นของ
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ตัวเองจึงจะต้องเป็นผู้ที่มีความจ าเป็นหรือ
เป็นผู้มีก าลังทรัพย์พร้อมเท่านั้น นอกจากนี้ 
เพ่ือลดความต้องการในการขับรถในเขตเมือง 
ประเทศสิงคโปร์ได้ก าหนดให้มีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่แปรผันตามความติดขัดของ
การจราจร ดังนั้น ผู้ที่ขับรถในช่วงเวลาแออัด
จึงจะต้องยอมรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เสมือน
ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดการจราจรที่
แออัดมากยิ่งขึ้นไป ดังนั้น ผู้ใดที่ไม่พร้อมที่
จะจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว จ าต้องออก
เดินทางในเวลาเช้าหรือเวลาค่ าเพ่ือหลีกเลี่ยง
ช่วงเวลาที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือ
เลือกใช้การขนส่งสาธารณะซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่
น้อยกว่าแทนการใช้รถส่วนบุคคลนั่นเอง 
อย่างไรก็ดี การก าหนดมาตรการเข้มงวดใน
ด้านการจ ากัดสิทธิ์ครอบครองรถนั้นอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักการว่ารัฐบาลมีความพร้อม
ในการจัดการทางเลือกอ่ืนในการเดินทาง
ให้ แก่ ป ระชาชน  ไม่ ว่ าจะ เป็ น ท างราง  
รถโดยสารประจ าทาง หรือรถรับจ้าง ดังนั้น 
การก าหนดมาตรการที่เคร่งครัดเพ่ือควบคุม
การใช้รถส่วนบุคคลของสิงคโปร์นั้นเกิดขึ้นได้
เพราะรัฐบาลสามารถจัดหาทางเลือกทดแทน
ได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้  ยังรวมไปถึง
ความเชื่อมั่น (Trust) ที่ประชาชนมีต่อการ
ท างานของรัฐบาลในการบริหารและจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาบ้ าน เมือง ดั งนั้ น  ประชาชนชาว

สิงคโปร์ซึ่งมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลจึงมีความ
เต็มใจมอบหมายให้รัฐบาลเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบในการวางกฎระเบียบ ด้วยเพราะ
เชื่อว่าเงินที่ได้จ่ายให้แก่ประเทศไปนั้นจะ
น ามาสู่ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งข้ึนไปของตนเอง 
 ความแตกต่างของบบริบทภาครัฐ
ระหว่างประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย 

 การน าแนวคิดของประเทศอ่ืนมา
ประยุกต์ ใช้นั้ น จะต้องค านึ งถึ งบริบทที่
แตกต่างกันระหว่างประเทศต้นแบบและ
ประเทศไทย สิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนคือบทบาทของภาครัฐและความ
เชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ ประเทศสิงคโปร์นั้นมีความ
โดนเด่นในเรื่องของการวางแผนการพัฒนา
ระยะยาวอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
อีกทั้งส่วนราชการต่าง ๆ ยังยึดเอาเป้าหมาย
ของแผนการพัฒนาเป็นแก่นของการปฏิบัติ
หน้ าที่ ที่ ส าคัญยิ่ ง ส่ งผลให้แนวทางการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ประเทศไทย  
ซึ่ งถึงแม้ว่ าจะมีการก าหนดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจชาติ แต่ มี อุปสรรคในการถอด
ทิศทางนโยบายเหล่ านั้น ให้ออกมาเป็น
รูปธรรม ท าให้ความส าคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจนั้นยังไม่มากเท่าที่ควร ท าให้ไม่เกิด
การพัฒนาที่เด่นชัด และด้วยการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาที่ ไม่ชัด เจนจึ งท าให้ การ
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หน่วยงานภาครัฐท างานอย่างไม่เป็นล าดับ
ขั้นตอน และมักท างานเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าแทนการด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนด
เอาไว้ เป็นผลให้ในบางครั้งการด าเนินการ
ต่าง ๆ  เป็ นการด าเนิ นการอย่ างเร่ งรีบ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือกระแส
ก ด ดั น ชั่ ว ข ณ ะ ข อ งสั ง ค ม  ท า ให้ ก า ร
ด าเนินการเหล่านั้นไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผล
และเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณรัฐ ดังนั้น 
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน
ภาครัฐนั้นลดถอยลง การหยิบยกเพียงแค่
นโยบายที่ได้ผลจากประเทศสิงคโปร์มาใช้กับ
ประเทศไทยซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกันโดย
สิ้ น เชิ งนั้ นจึ งยากที่ จะประสบผลส าเร็จ  
หากไม่มีการเปลี่ยน แปลงจากรากฐานโดย
แท้จริง  
 ประเทศไทยควรเริ่มต้น อย่ างไร 
เพื่อแก้ปัญหาการใช้รถใช้ถนน? 

 การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
นั้นเป็นกระบวนการที่ยาวนาน อย่างไรก็ดี 
เพ่ือสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้แก่การบังคับ
ใช้กฎหมายและกฎระเบียบต่อไปในอนาคต 
หน่วยงานภาครัฐของประเทศจึงควรมีการ
วางแผนการด าเนินการที่ชัดเจนเพ่ือใช้ยึดถือ
ส าหรับการด าเนินการในระยะยาว เช่นกัน
ส าหรับการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่ง 
ทางบก ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ความ
รบัผิดชอบในการควบคุมก ากับดูแลการใช้รถ

ใช้ถนนในประเทศไทยนั้นควรคิดทบทวน
บทบาทของตน พิจารณาหาความสมดุล
ระหว่างการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน (Public Demand) หรือการจัด
ระเบียบและควบคุม (Regulator)  
 การหล่อหลอมให้ประชาชนเข้าใจถึง
ผลกระทบและความเสี่ยงของการใช้รถใช้
ถนนนั้นมีหลากหลายแง่มุม สามารถปลูกฝัง
ตั้งแต่วัยเด็กผ่านสื่อและการศึกษา รวมถึง
การสร้างระเบียบที่เคร่งครัดและสามารถ
สะท้ อนให้ ผู้ ใช้ รถใช้ ถนนตระหนั กและ 

แบกรับผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากตน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการ
ท างานของกรมการขนส่งทางบกยังคงเน้นที่
การบริการประชาชนมากกว่าการเฟ้นหา
มาตรการหรือนโยบายที่ จ าเป็นต่อการ 

หล่อหลอมสังคม จึงควรให้ความส าคัญต่อ
การทบทวนถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง  
ซ่ึงอาจจะเป็นด้วยหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะ
เป็นจ านวนรถที่มากเกินกว่าที่ โครงสร้าง
พ้ื น ฐ า น ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ได้ เ พี ย งพ อ  
การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่บกพร่อง
และไม่อ านวยให้เกิดการจราจรที่ดี หรือการ
ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน 

 อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบเพ่ือหล่อหลอม 

ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการ
ใช้รถก็ยังมีความส าคัญยิ่ง โดยมาตรการที่
ควรน าเอาแบบอย่างของประเทศสิงคโปร์มา
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ใช้คืออัตราภาษีที่เพ่ิมขึ้นตามอายุการใช้งาน
ของรถ เนื่องจากรถที่มีอายุมากขึ้นย่อมมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการสร้าง
มลพิษทางอากาศสูงกว่ารถที่อายุการใช้งานต่ า  
แต่อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องควบคู่กับการ
ควบคุมให้การตรวจสอบสภาพรถด้วย ตรอ. 
นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นการให้
ความส าคัญ ของการรักษาสมรรถภาพ
เครื่องยนต์ให้เป็นไปตามขั้นต่ าที่กฎหมาย
ก าหนดเอาไว้ โดยควรก าหนดให้การตรวจ
สภาพคือการบริการที่สามารถเก็บค่าบริการได้  
โดยแยกค่าบริการในส่วนของการออก
หนังสือรับรองหรือการส่งข้อมูลรถที่ผ่านการ
ตรวจสภาพและสามารถต่อภาษีประจ าปี 
แก่กรมการขนส่งทางบกออกมาต่างหาก  
เพ่ือไม่ให้เป็นการสร้างแรงจูงใจที่ผิดให้แก่ 
ตรอ. ในการตรวจสภาพรถโดยรายงานผลที่
ไม่ตรงต่อความเป็นจริงของสภาพรถใน
ปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังควรให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการของการได้มาซึ่ งใบอนุญาตขับรถ  
ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การแก้ไขเกณฑ์การสอบ
คะแนนข้อเขียนขั้นต่ าเท่านั้น หากแต่ควร
เน้นในเรื่องของภาคปฏิบัติ ให้มากยิ่ งขึ้น 
ตลอดจนการลักษณ ะของการทดสอบ
ใบอนุญาตขับรถให้มีความเข้มข้นและมีการ
ทดสอบทักษะและวินัยบนท้องถนนอย่าง
แท้จริง เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อใบอนุญาตขับรถ ซึ่ งมัก

เข้าใจว่าเป็นเอกสารที่ทุกคนพึงได้ หากแต่
เป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึงความสามารถ 

ในการควบคุมรถบนท้ องถนน ได้ อย่ าง
ปลอดภัย ดังที่สามารถเห็นได้จากหลาย
ประเทศที่พัฒนาแล้วว่าความส าคัญของการ
ทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับรถนั้นอยู่ที่
การวางหลักสูตรที่ดี ต้องเรียนด้วยการเก็บ
ชั่วโมงและสอบปฏิบัติบนท้องถนนพร้อมมี
ครูผู้สอนเป็นผู้ให้คะแนน ตลอดจนการศึกษา
ความเสี่ยงบนท้องถนนในรูปแบบต่าง ๆ  
อีกด้วย 

 สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าจะมีการใช้มาตรการ
เพ่ือควบคุมการใช้รถส่วนบุคคลในประเทศ
ไทยอย่างไร แต่ถ้าหากไม่สามารถสร้าง
ทางเลือกด้านการขนส่งสาธารณะเพ่ือเป็นการ
ทดแทนได้ เพี ยงพอ (Substitute) ประชาชน 

ที่ยังคงต้องการความสะดวกสบายในการใช้
ชีวิตประจ าวันก็คงเลือกที่จะเมินเฉยต่อ
ต้นทุนทางสังคมต่อไป โดยยอมรับค่าใช้จ่าย
ที่ เกิ ดจากมาตรการทางอัตราภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ต่อไปเพ่ือแลกกับความ
สะดวกสบายในการใช้รถส่วนตัว  ดังนั้น  
การสร้างทางเลือกให้แก่ประชาชนอย่างเช่น
ที่ประเทศสิงคโปร์สามารถจัดหาการขนส่ง
สาธารณะส าหรับกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม 

จึงเป็นกุญแจส าคัญในสร้างแรงจูงใจให้แก่
ประชาชนและการแก้ปัญหาการจราจรเป็น
อย่างยิ่ง 
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 บทสรุป 

 ปัญหาทางด้านการใช้รถใช้ถนนของ
ประเทศไทยนั้นเกิดมาจากการประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐไม่ตระหนักถึงต้นทุน
ทางสังคมที่เกิดขึ้น เนื่องจากความบกพร่อง
ในการก าหนดนโยบายและมาตรการที่
รองรับโดยหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง  
จึงเป็นผลให้ประชาชนไม่สามารถตระหนักถึง
ความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การกระท าของตนเอง อีกทั้ งความด้อย
ประสิทธิภาพของการก าหนดกฎระเบียบ
เพียงเพ่ือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จึงท าให้
สังคมไทยไม่สามารถพัฒนาและแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การที่
หน่วยงานภาครัฐจะริเริ่มแก้ปัญหานั้น ควรมี
การไตร่ตรองถึงผลประทบอันเนื่องมาจาก
นโยบายและมาตรการให้ถ่องแท้ เพ่ือสร้างให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของสังคมใน
ภาพรวม และเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐอีกด้วย 

 แหล่งอ้างอิง 
 Land Transport Authority. (n.d.). 
Tax Structure for Cars. Retrieved from 

https://www.lta.gov.sg 
Land Transport Authority. (n.d.). Buy a  

New Vehicle. Retrieved from 

https://www.onemotoring.com.sg 

 

108 



ข้อมูลฉลากโภชนาการไทย ห่างไกลโรคเร้ือรัง 
Smart Label Smart Life from Singapore to Thai FDA 

 

ศิวพร สกุลภักดี 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 บทน า 
 เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ผู้ เขียนได้มี โอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมการ
เสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะ
การท างานส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จากข้อมูลปี พ.ศ. 
2559 สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มี
จ านวนประชากร 3.9 ล้านคน(1) ถ้าเปรียบ 
เทียบกับประชากรในเขตเมืองจะเทียบได้กับ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มี
จ านวน 9.7 ล้านคน(2) จากจ านวนประชากร
ไทยทั้ งประเทศ 67.5 ล้ านคน(3) แต่ที่ น่ าตกใจ 
คือสาเหตุการตายหลักของประชากรทั้งสอง
ประเทศคือ โรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic 

heart disease) ซึ่งเป็นสาเหตุการตายสูง 
ถึ ง ร้ อ ย ล ะ  2.9 แ ล ะ  9.0 จ าก จ า น ว น
ประชากรทั้งหมดของประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศไทย ตามล าดับ ซึ่งสาเหตุของการ
เกิดโรคหัวใจขาดเลือดและโรคเรื้อรังต่าง ๆ 
เป็นผลมาจากพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารในชีวิต  ประจ าวันนั่นเอง แต่สิ่ งที่
ผู้ เขี ยนประทั บ ใจ  คื อ  การท างานของ
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ที่ตื่นตัวต่อการรับมือกับโรคเรื้อรัง
ทั้งเรื่องการให้ความรู้ การป้องกันโรค และ
การควบ คุ ม ถึ งร ายล ะ เอี ย ด บ น ฉ ล าก
ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผู้เขียนเห็นแล้วก็ไม่อยาก
พลาดที่จะหยิบยกขึ้นมาเล่าให้ฟัง อีกทั้งยัง
ง่ายต่อการน ามาประยุกต์ใช้ในข้อก าหนด 

หรือนโยบายด้านการควบคุมฉลากโภชนาการ 
ขอ งส านั ก งาน คณ ะกรรม การอาห าร 

และยาอีกด้วย 

 สาเหตุการเสียชีวิตสิบอันดับแรกของ
ประชากรในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
สิ งค โป ร์  น อกจาก โรคหั ว ใจขาด เลื อด 
(Ischemic heart disease) แล้ ว  ยั งมี โรค
เรื้อรังที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตอีก 
ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด หรือ 
ส โ ต ร์ ค  (Cerebrovascular disease or 

Cerebrovascular accident; CVA or 
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Cerebrovascular disorder; CVD or 

Ischemic stroke) โรคหัวใจโตจากความดัน
โลหิ ตสู ง (Hypertensive heart disease) 
และโรคเบาหวาน (Diabetes)(4 ,5) สาเหตุ
ของการเกิดโรคเรื้อรังตามสถิติข้างต้นพัฒนา
มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งรับประทาน
อ าห า ร แ ล ะ ก า รอ อ ก ก า ลั ง ก า ย  เช่ น  
การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ของมัน 
ของทอด กะทิ  ขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว 
ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี ร ะ ดั บ ค อ เล ส เ ต อ ร อ ล 
(Cholesterol) ในเลือดสูงได้ คอเลสเตอรอล 
(Cholesterol) คือไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกาย
สามารถสร้างเองได้ และสามารถพบได้ใน
อาหารที่เรารับประทานในชีวิตประจ าวัน 
คอเลสเตอรอล (Cholesterol) เป็นไขมันที่มี
ความจ าเป็น โดยเฉพาะในกระบวนการสร้าง
เซลล์ของร่างกาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
ใหญ่  ๆ  ได้ แก่  คอ เลส เตอ รอลชนิ ดที่ ดี  
( High - Density Lipoprotein :  HDL)  
ท าหน้าที่ในการน าคอเลสเตอรอลส่วนเกิน
จากเซลล์กลับไปยังตับ เพ่ือท าลายหรือขับ
ออกในรูปของเสียจากร่างกาย และอีกชนิด
หนึ่งคือ คอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี (Low-

Density Lipoprotein: LDL) (6) ท าห น้ าที่
ขนส่งคอเลสเตอรอลไปยังเซลล์ต่าง ๆ ใน
ร่างกาย ซึ่งหากมีมากกว่าที่เซลล์ต้องการ 

ก็จะไปสะสมที่ บ ริ เวณ ผนั งหลอดเลื อด  
โดย LDL เป็นคอเลสเตอรอลชนิดที่อันตราย

และส่งผลร้ายต่อสุขภาพได้  ในสภาวะปกติ
ร่างกายต้องการคอเลสเตอรอล เพ่ือช่วยให้
การท างานของร่างกายเป็นไปได้อย่างเป็น
ปกติ แต่หากระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL 
มีมากจนเกินไป ก็จะยิ่งเพ่ิมความเสี่ยงต่อการ
เกิ ด โร ค หั ว ใจ แ ล ะ ห ล อ ด เลื อ ด สู งขึ้ น   
นอกจากการรับประทานอาหารจ าพวกไขมันสูงแล้ว
เมื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการพัฒนามากขึ้น
ส่งผลให้ผู้บริโภคมีเวลาส าหรับการออกก าลัง
กายน้อยลง การจัดงานฉลอง การเข้าสังคม
น า ม า ซึ่ ง ก า ร ดื่ ม สุ ร า แ ล ะ สู บ บุ ห รี่  
ก็ยิ่งเพ่ิมปัจจัยเสี่ยงต่อการพัฒนาไปสู่โรค
เรื้อรังชนิดร้ายแรงที่ เป็นอันดับหนึ่ งของ 

การตายและพิการได ้

 จากการศึกษาดูงานในช่วงปลายเดือน
ที่ผ่านมา ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความ
ตื่นตัวอย่างมากและเข้าใจถึงการป้องกัน 

การเกิดโรคเรื้อรัง เห็นได้จากนโยบายการ
ผลักดันให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการออก
ก าลังกาย เช่น โครงการ National Steps 

Challenge™  ที่ ก ระตุ้ น ให้ ป ระชากรใน
ประเทศออกก าลังกายทุกวันโดยมีเป้าหมาย
ในการเดิน 10,000 ก้าวตามรอบการแข่งขัน
ที่ ก าห น ด แล ะจู ง ใจ ผู้ เข้ า ร่ ว ม ที่ ส ะส ม 
Healthpoints ดังนี้ หากผู้เข้าร่วมสามารถ
เดินได้ถึง 5,000  7,500 และ 10,000 ก้าว
จะได้ รับ  10 25 และ 40 Healthpoints 

ตามล าดับ โดยผู้เข้าร่วมต้องท าการเชื่อมต่อ
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กับแอปพลิเคชัน Healthy 365 อย่างน้อย
ทุก 7 วัน เมื่อครบรอบการแข่งขันสามารถใช้
คะแนนสะสมแลกรับรางวัลชนะเลิศได้
เช่นเดียวกับบัตรก านัลซื้อสินค้าหรือบริการ
ได้ตามข้อก าหนดเรื่องการรับรางวัล (7) จาก
ค าแนะน าขององค์การอนามัยโลกเรื่องการ
ป้องกันโรคเรื้อรัง แนะน าให้ออกก าลังกาย
อย่ างน้ อยวัน ละ  30 น าที  ใน  5 วัน ต่ อ
สัปดาห์ จะช่วยป้องกัน รักษา และช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดได้(8,9,10) ตอนที่ไปศึกษาดูงานที่ Changi 

General Hospital ท าให้ผู้ เขียนทราบถึง 
นโยบายหลักของสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่เน้นถึง
การป้องกัน ปลูกฝังให้เกิดความเคยชินเรื่อง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การเตรียมความ
พร้อมถึงกระบวนการรับมือด้านการรักษา
อย่างรวดเร็วต่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ
จากสั งค ม ผู้ สู งอ ายุ ใน อ น าคต อีกด้ ว ย  
จากปัญหาของการเกิดโรคเรื้อรัง โรคหัวใจ
และหลอดเลือดสาเหตุที่แท้จริงเริ่มต้นมา
จากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการเลือก
รับประทานอาหาร การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ใน
ท้องตลาดสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือฉลาก
ผลิตภัณฑ์ที่คอยดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความ
ต้องการ เพราะฉลากเป็นภาพลักษณ์แรกใน
การมองเห็นก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อมา
รับประทาน 

 ฉลากโภชนาการตามข้อก าหนดของ
ส านั กอาหาร ส านั กงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ก าหนดให้อาหารที่มีการ 

กลาวอ้างทางโภชนาการ จะตองแสดงขอ 
ค ว า ม เป น ภ า ษ า ไท ย  แ ต จ ะ มี ภ าษ า 
ตางประเทศดวยก็ไดซึ่งตองมีรูปแบบและ
เงื่อน ไขของการแสดงกรอบขอมูลด้ าน
โภชนาการให้ครบถ้วน ได้แก่ หน่วยบริโภค 
จ านวนหน่วยบริโภค คุณค่าทางโภชนาการ
ต่อหนึ่ งหน่วยบริโภค พลังงานทั้งหมด ร้อยละ 
ของปริมาณที่แนะน าต่อวัน ได้แก่ ปริมาณ
ไขมันทั้ งหมด  คอ เลส เตอรอล  โปรตี น 
คาร์โบไฮเดรต โซเดียม วิตามินและแร่ธาตุ 
ซึ่งปัจจุบันกรอบข้อมูลโภชนาการที่แสดงอยู่
ด้านหลังซองผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีขนาดเล็กมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดซองผลิตภัณฑ์
อาหารแบบเดียวกันกับประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ จากการสังเกตของผู้เขียน จะเห็น
การระบุถึงปริมาณพลังงานทั้งหมด ในหน่วย
กิโลแคลอรี่ และตารางคุณค่าทางโภชนาการ
ที่ค่อนข้างเด่นชัดเท่าเทียมกับรูปภาพซอง
ผลิตภัณฑ์ โดยระบุไว้ด้านหน้า และอีกครั้ง
หนึ่งที่ผู้เขียนมีโอกาสไปที่ศูนย์อาหารของ 
Changi General Hospital ก่อนสั่งอาหาร
รับประทานสายตามองเห็นปริมาณพลังงาน
ในหน่วย กิโลแคลอรี่เด่นชัดใหญ่กว่าราคา
สินค้าเสียอีก ท าให้ เวลาผู้ เขียนหยิบซอง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร ห รื อ จ ะ สั่ ง อ าห า ร
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รับประทาน เกิดความตระหนักถึง ปริมาณ
พลังงานที่ต้องรับเข้าไปในร่างกายแล้วเกิด
ความยับยั้งชั่งใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เหล่านั้นได ้

 สาเหตุที่ การตระหนั กถึ งปริมาณ
พลังงานทั้งหมดในหน่วยกิโลแคลอรี่ก่อนที่
เราจะเลือกผลิตภัณฑ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งขึ้นมา
รับประทานนั้นเป็นสิ่งส าคัญ เพราะว่าใน
ชีวิตประจ าวันของแต่ละบุ คคลมีความ
ต้องการพลังงานพ้ืนฐาน (Basal Energy 

Expenditure) ที่ต่างกัน พลังงานตามความ
ต้องการพ้ืนฐาน (Basal Energy Expenditure  
ของ Harris Benedict หมายถึง พลังงานที่
น้อยที่สุดที่ท าให้เกิดกระบวนการ เมตาบอลิซึม 

ของร่างกายก่อนที่ จะมี  การท างานของ
อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ความสมดุลของ
พลังงาน (energy balance) จะเกิดขึ้นเมื่อ
พ ลั งงาน ที่ ได้ รั บ  เท่ ากั บ พ ลั ง งาน ที่ ใช้  
( energy intake = energy expenditure) 
การประเมินความต้องการพลังงานในแต่ละ
วันของ แต่ละบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องท า  
เพ่ือประเมินภาวะโภชนาการและแก้ไข
ปัญหาจากความไม่ สมดุลของพลั งงาน  
ถ้าได้รับพลังงานมากเกิดไปจะน าไปสู่การ
สะสมของพลังงานในร่างกายที่มากเกินและ
เกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ตามมา หรือหากได้รับ
พลังงานในร่างกายน้อยเกินไปก็จะน าไปสู่
ภาวะทุพ โภชนาการ (malnutrition) ได้

เช่นกัน เราสามารถทราบปริมาณพลังงาน
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พ้ื น ฐ า น (Basal Energy 

Expenditure)(12) ได้จากสูตร ดังต่อไปนี้ 
 เพศชาย : BEE = 66.47 + (13.75 x 

น้า หนัก (kg)) + (5.00 x ความสูง( cm)) – 
(6.75 x อายุ (ปี ))  
 เพศหญิง : BEE = 665.09 + (9.56 x 

น้า หนัก (kg)) + (1.85 x ความสูง (cm)) – 
(4.68 x อายุ (ปี ))  
 จากสูตรจะเห็นได้ว่า ปริมาณพลังงาน
ความต้องการพ้ืนฐานจะขึ้ นอยู่ กับ เพศ 
น้ าหนัก ความสูงและอายุที่ แตกต่างกัน
ออกไป ดังนั้น ก่อนหยิบซองขนมครั้งถัดไป
ขอให้ฉงนใจหยิบฉลากโภชนาการขึ้นมา 
พลิกด้านหลังแล้วค านวณปริมาณพลังงาน
ทั้งหมดคูณกับหน่วยบริโภคที่ เราก าลังจะ
รับประทานเข้าไปเพ่ือตรวจสอบปริมาณ
พลั งงานที่ เรารับ เข้าไปกับพลั งงานที่ ใช้ 
ในแต่ละวันว่าสมดุลกันหรือไม่ 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
มีบทบาทหน้ าที่ ในการด าเนิ นการตาม
กฎหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครอบคลุมถึง
ผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งด้านการพัฒนาระบบ
และกลไก เพ่ือให้มีการด าเนินการบังคับใช้
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบการเฝ้า
ระวังก ากับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ และการ
โฆษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของ
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ผลิตภัณฑ์ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้า
ระวังข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากภายในประเทศและภายนอกประเทศ
เพ่ือสร้างระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (11) อีกทั้ งส่งเสริมและพัฒนา
ผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภค
ผลิ ตภัณ ฑ์ สุ ขภ าพที่ ถู กต้ อ ง เหมาะสม 
ปลอดภัย และคุ้มค่า บทบาทหลักที่ส านัก
อาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สามารถน าข้อคิดที่ได้จากประเทศสิงคโปร์ใน
เรื่องการระบุปริมาณพลั งงานในหน่ วย 

กิโลแคลอรี่และข้อมูลโภชนาการให้มีขนาด
ใหญ่ มองเห็ น เด่ นชั ด จะช่ วย เพ่ิ มความ
ตระหนักของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า
มากขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเรื้อรัง หรือพัฒนาความร้ายแรงของโรค
เรื้อรังต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ยังสามารถเพ่ิม
มาตรการการให้ความรู้ต่อประชาชนผ่านสื่อ
วีดี โอ แผ่นภาพ (Info graphic) แอปพลิ เคชัน 

ทางโทรศัพท์มือถือถึงการเลือกรับประทาน
อาหารที่ดีมีประโยชน์ จ าเป็น และเพียงพอ
ต่อร่างกาย โดยอาศัยความร่วมมือผ่าน
โครงข่ายส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 77 

จังหวัด และโครงการ อย.น้อยที่เดินทางไป
ให้ความรู้กับน้อง ๆ นักเรียนตามโรงเรียน 

ทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

การสร้างระบบสุขภาพเชิงรุกในการป้องกัน
สขุภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เพราะโรค
เรื้อรังเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตและ
ความพิการทั่วโลก ในอัตราเร่งที่เกิดขึ้นทั่ว
โลกและแผ่ซ่านไปทั่วทุกภูมิภาค ทั่วทุกชน
ชั้นของสังคมและเศรษฐกิจ จากรายงาน
สุขภาพโลกปี  2545 กล่าวว่า “การลดความ
เสี่ยง ด้วยการส่งเสริมชีวิตให้มีสุขภาพดี  
ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตความเจ็บป่วยและ
ความพิการที่เกิดจากโรคเรื้อรัง ที่เป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิตได้มากถึงร้อยละ 60 ของ
การเสียชีวิตทั้งหมดและร้อยละ 43 ของผู้ที่มี
ภาวะโรคเรื้อรังเป็นโรคประจ าตัว ซึ่งคาดการณ์ 
ว่าในปี 2563 จะมีอัตราการเสียชีวิตจากโรค
เรื้อรังเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 73 ของการเสียชีวิต
ทั้งหมด และร้อยละ 60 ของผู้เป็นโรคเรื้อรัง
จากทั่ วโลก นอกจากนี้ ร้อยละ 79 ของ
ผู้เสียชีวิตจากโรคเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศ
ก าลังพัฒนา(8,9) แต่อย่าลืมว่าสาเหตุของการ
เกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ เริ่มมาจากพฤติกรรม
การใช้ชีวิตของเราทั้งสิ้น หากเรารู้จักยับยั้ง
ชั่ งใจ  รับประทานอาหารที่ มีป ระโยชน์  
ออกก าลังอย่างสม่ าเสมอแล้วละก็ ผู้เขียน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะห่างไกลโรคเรื้อรัง
ได้อย่างแน่นอน 
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เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 และโอกาสของประเทศไทย 

(One Belt One Road and opportunity of Thailand) 

 

สยมภู ภูอุดม 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 ความเป็นมา 
 ในอดีตเส้นทางสายไหม (Silk Road) 

เริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ ฮ่ัน หรือ
ประมาณราว 206 ปีก่อนศริสตกาล ซึ่งเป็น
เส้นทางการเดินทางจากจีนไปสู่แถบฝั่ ง
ตะวันตก โดยผ่านทั้งทวีปเปอร์เซีย ทวีป
ยุโรป และคาบสมุทรอาหรับ และเต็มไปด้วย
การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของพ่อค้าและ
นักเดินทางต่าง ๆ  ในสมัยนั้น โดยชื่อ “สายไหม”  
มาจากสินค้าที่ขายดีในตลอดช่วงเส้นทาง 
ได้แก่ ผ้าไหม และต่อมาในศตวรรษที่ 13 ถึง 
14  ช าวมองโกล จึ งขยาย อิท ธิพ ลและ
อาณาจักรเข้ามาสู่แถบเอเชียกลาง ท าให้การ
ค้าขายในช่วงเส้นทางสายไหมหยุดชะงักลง
ไป ต่อมาในปี  ค.ศ. 1405 จีน ได้ เปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางส ารวจมาเป็ นการ
เดินทางทะเลแทนการเดินโดยถนนในรูป
แบบเดิม โดยเส้นทางการเดินเรือเริ่มต้นจาก
จีนไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เอเชีย
ตะวันตก แอฟริกาตะวันออก และคาบสมุทร
อาหรับ และด้วยเหตุนี้นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 

16 เป็นต้นมา ส่งผลให้การค้าระหว่างเอเชีย
กับยุโรปได้ถูกปรับเปลี่ยนมาสู่การค้าขาย 

โดยอาศัยเส้นทางทะเลแทน 

 เครือข่ายเส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษที่ 21 

 ในปัจจุบันโครงการเครือข่ายเส้นทาง
สายไหมทางบกและทางทะเล มีชื่อเรียกใน
หลายหลากรูปแบบเช่น การริเริ่มแถบและ
เส้นทาง (Belt and Road Initiative) หนึ่ ง
แถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road)  
เป็นต้น โดยโครงการเส้นทางบกมีชื่อเป็น
ทางการว่า “แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” 
(Silk Road Economic Belt : SREB) และ
เส้นทางมหาสมุทรมีชื่อเรียกว่า “เส้นทาง
สายไหมทางทะเล” (Maritime Silk Road)  
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ภาพที่ 1 โครงการเครือข่ายเส้นทางสายไหมทางบก
และทางทะเล 

ที่มา : https://www.merics.org/en/china-

mapping/silk-road-initiative 

 

 โค รงการห นึ่ งแถบ ห นึ่ ง เส้ น ท าง 
ป ระกอบ ด้ ว ยท างบ ก  6 เส้ น ท าง  (Six 

Economic corridor) และเส้นทางทะเล 1 
เส้นทาง เส้นทางทางบก ได้แก่ 1) เส้นทาง
ยูเรเซียจากตะวันตกจีนถึงตะวันตกรัสเซีย  
(New Eurasian Land Bridge) 2) เส้นทาง
จีน-มองโกเลีย-รัสเซียตะวันออก (China – 

Mongolia – Russia Corridor) 3) เส้นทาง
ตะวันตกจีน -เอเชียกลาง-ตุรกี  (China – 

Central Asia – West Asia Corridor) 4) 

เส้นทางจีน-แหลมอินโดจีน-สิงคโปร์ (China 

– Indochina Peninsula Corridor) 5) 

เส้นทาง จีน-ปากีสถาน (China – Pakistan 

Corridor) 6) เส้นทางจีน-พม่า-บังกลาเทศ-

อินเดีย (China - Myanmar - Bangladesh 

– India Corridor) ขณ ะที่ เส้ น ท างท ะ เล  

เริ่มจากเมืองชายฝั่งของจีน ผ่านสิงคโปร์ 
มาเลเซีย อินเดีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

 โครงการเครือข่ายเส้นทางสายไหม
ทางบกและทางทะเล หรือ “เส้นทางสายไหม
แห่งศตวรรษที่ 21” ใช้เงินลงทุนประมาณ 
1.4 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเชื่อมโยง
ประเทศต่าง ๆ ทั่ วโลกราว 60 ประเทศ  
ในเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกา
ตะวันออกและเหนือ ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตของประชากรโลกประมาณ 

ร้อยละ 65 ของประชากรโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลกระทบต่อ 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลก 
และ 1 ใน 4 ของการค้าโลก ซึ่ งตัวอย่าง
ความส าเร็จของโครงการส าคัญที่ผ่านมา เช่น 
โครงการเฉลียงเศรษฐกิจจีน -ปากีสถาน 
มู ล ค่ า  62 พั น ล้ า น ด อ ล ล า ร์  ส ร อ . 
ประกอบด้วยการสร้างถนน เส้นทางรถไฟ
และโรงไฟ ฟ้า โครงการท่ าเรือศรีลั งกา  
1.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงในอินโดนี เซีย การสร้างนิคม
อุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชา เป็นต้น 

 โครงการดังกล่าวได้พยายามวางราก 
ฐานด้านการขนส่งของโลกที่จะมีส่วนช่วย
การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าโลกเป็นหลัก 
ซึ่ งเป้าหมายส าคัญของจีนในการด าเนิน
โครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องและเชื่อมโยง 

ทั้ งมิติทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 
เป็นส าคัญ ประการแรก การถ่วงดุลอ านาจ
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ประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือมิให้ เกิดสภาวะ
การสร้างอ านาจน า (Hegemonic power) 
ของระบบการเมืองโลกโดยสหรัฐอเมริกา 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือสภาวะที่ประเทศ 

ต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้การชี้น าของสหรัฐ 
อเมริกาเพียงประเทศเดียว ประการที่สอง 
การสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่
ของจีน เนื่องจากในปัจจุบันอัตราการขยาย 
ตัวทางเศรษฐกิจของจีนต่ ากว่าร้อยละ 7 ใน
ขณะเดียวกันก าลังการผลิตของประเทศก าลัง
อยู่ ในสภาวะล้นเกิน (China’s industrial 

over capacity) ส่ ง ผ ล ให้ ป ร ะ เท ศ จี น
จ าเป็นต้องแสวงหาแหล่งระบายและกระจาย
สินค้าเพ่ิมขึ้น และประการสุดท้าย เป้าหมาย
มิติทางด้านรัฐศาสตร์ กล่าวคือ จีนต้องการ
สร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
กลางซึ่ งเต็มไปด้วยความแปรปรวนทาง
การเมืองโดยผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจเป็น
ส าคัญ อย่างไรก็ตาม ทางการจีนยังคงปฏิเสธ
ว่า โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (OBOR) 
ไม่ใช่ “โครงการมาร์แชล1” ของจีน เพราะ

                                                           

1 แผนมาร์แชลล์ หรือช่ือทางการคอื แผนงานฟ้ืนฟู
ยุโรป (European Recovery Programme: ERP) 

เกิดขึ้นเมื่อ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1947 ของนายพล 
จอร์จ แคตเลตต์ มาร์แชลล์ (George Catlett 

Marshall) เป็นโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกาแก่ยุโรปตะวันตก เพื่อป้องกันการ
พังทลายทางเศรษฐกิจ และเพื่อฟื้นฟูระบบ

การช่วยเหลือและมีส่วนช่วยการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ตามเส้นทาง
สายไหมแห่งศตวรรษที่  21 เป็นแนวทาง
ส าคัญที่จะช่วยป้องกันความขัดแย้งภายใน
ภูมิภาค 

 ภายใต้ การด า เนิ น ตาม โครงการ
ดังกล่าวที่ต้องอาศัยเงินทุนจ านวนมหาศาล 
จีนได้จัดตั้งธนาคารการลงทุนโครงสร้าง
พ้ื น ฐ า น เอ เชี ย  (Asian Infrastructure 

Investment Bank : AIIB) แ ล ะ ก อ ง ทุ น
เส้นทางสายไหม (Silk Road Fund) เพ่ือใช้
เป็นแหล่งเงินทุนส าคัญในการขับเคลื่อน
โค ร ง ก า ร โค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น ต่ า ง  ๆ  
โดยประเทศจากทั่วโลกสามารถเป็นสมาชิก
ธนาคารและกองทุนดังกล่าวได้ อาจกล่าวได้ว่า 
ความพยายามในการสร้างเครือข่ายและ

                                                                           

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมรัฐชาติของยุโรปตะวันตก
ขึ้นมาใหม่ โดยในแผนมาร์แชลล์นียุ้โรปได้รับ
มากกว่า 12 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ทั้งในรูปเงินกู้
และเงินช่วยเหลือตลอดระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ. 
1948 - 1951 แต่ทว่าทางสหภาพโซเวียตไดม้อง
แผนมาร์แชลล์ว่า เป็นแผนอุบายอนัแยบยลของ
สหรัฐอเมริกาท่ีจะดึงประเทศอันเป็นระบอบ
คอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกเพือ่เปลี่ยนการ
ปกครองเป็นประชาธิปไตยแทน จงึได้บังคับเหล่า
ประเทศบริวารในยุโรปตะวันออกไม่ให้ยอมรับแผน
มาร์แชลและเริ่มด าเนินแผนโมโลตอฟคือการฟื้นฟู
ระบบเศรษฐกิจตามแบบคอมมิวนสิต์แทน อันเป็น
จุดเริม่ต้นของสงครามเย็น 
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โครงข่ายเส้นทางคมนาคม สะท้อนให้เห็น
ความพร้อมของจีนในฐานะตัวแสดงหลักใน
เวทีการเมืองระหว่างประเทศที่พร้อมจะสร้าง
บทบาทมากขึ้นทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 

 โอกาสและความท้าทายของประเทศ
ไทย 

 โค ร งก าร เส้ น ท างส าย ไห ม แ ห่ ง
ศตวรรษที่ 21 แสดงให้เห็นได้ว่า ประเทศ
ไทยอาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
เส้นทางโครงข่ายคมนาคมดังกล่าวเนื่องจาก
ไม่ ได้อยู่ ใน เส้นทางหลักของการด าเนิน
โครงการ อย่างไรก็ตาม นโยบายยุทธศาสตร์
พัฒนาภาคตะวันตกของจีนที่ มุ่งเน้นการ
กระจายความเจริญมาสู่ ไปดินแดนตอนใน
ของประเทศ ภายใต้แผนเร่งพัฒนาและสร้าง
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาลจีน อาทิ 
การสร้างถนน การสร้างรถไฟ รวมทั้งผลักดัน
ให้มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) เป็นศูนย์กลาง
คมนาคมแบบครบวงจรในปี  ค.ศ. 2020  
โดยมีนครเฉิงตูเป็นศูนย์กลางจุดเชื่อมโยงไปสู่
เมืองในระดับภูมิภาคเพ่ือเชื่อมโยงสู่ประเทศ
เพ่ือนบ้ านทางตอนล่ างสู่ อาเซี ยน ทั้ งนี้ 
โครงการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจจีน - 
คาบสมุทรอินโดจีน โดยเฉพาะด้านการค้า
ชายแดนต่อเนื่องลงมาสู่ไทยที่เชื่อมต่อกับ
กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม) ในฐานะที่ต าแหน่งที่ตั้งของ

ไทยเป็นจุดศูนย์กลางของกลุ่มประเทศใน
อาเซียน 

 ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังลงทุน
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่หลาย
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการพัฒนา
โครงการรถไฟความเร็วสูง 4 โครงการ ซึ่งจะ
สามารถเชื่อมโยงจากจีนไปสู่ประเทศต่าง ๆ  
ในอาเซียนได้สะดวกมากขึ้น ได้แก่ 1) กรุงเทพ ฯ – 

พิ ษ ณุ โลก  – เชี ย งให ม่  ระยะท าง  745 
กิโลเมตร 2) กรุงเทพ ฯ – นครราชสีมา - 
หนองคาย ระยะทาง 615 กิ โล เมตร 3) 

กรุงเทพ ฯ – พัทยา – ระยอง ระยะทาง 
221 กิโลเมตร และ 4) กรุงเทพ ฯ – หัวหิน 
– ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 982 กิโลเมตร  
แม้กระนั้นก็ตาม โครงการดังกล่าวยังคง
เผชิญกับปัญหาในการด าเนินการอีกหลาย
ส่วนซึ่งอาจท าให้การด าเนินการล่าช้าออกไป 
เช่ น  ปั ญ ห าในการขอเวรคืน พ้ื นที่ ขอ ง
โครงการ เป็นต้น ดังนั้น หากประเทศไทย
สามารถด าเนินโครงการดังกล่าวได้อย่าง
รวดเร็วและส าเร็จ จะกลายเป็นการขยาย
ฐานของตลาดการบริโภคของสินค้าและ
บริการของไทยที่มีขนาดใหญ่มากข้ึนและช่วย
ลดความเสี่ยงจากการส่งออกสินค้าไปยัง
ประเทศในทวียุโรปที่อาศัยเส้นทางขนส่งทาง
ท ะ เล แต่ เพี ย งอย่ าง เดี ย ว ไป พ ร้ อม กั น 
นอกจากนี้ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ได้
ก าลังด าเนินการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
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ระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์ – สิงคโปร์ขึ้น โดย
มีก าหนดเปิดให้บริการภายในปี ค.ศ. 2026 
ซึ่งถ้าหากประเทศไทยสามารถด าเนินการ
สร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างภาคใต้
กับกรุงเทพ ฯ ได้ตามก าหนดแล้ว จะส่งผลดี
ต่อประเทศในระยะยาวเช่นกัน 

 โค ร งก าร เส้ น ท างส าย ไห ม แ ห่ ง
ศตวรรษท่ี 21 สะท้อนให้เห็นว่า บทบาทด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจโลกกลายเป็นนโยบาย
หนึ่ งในการยกระดับและเปลี่ ยนแปลง
เศรษฐกิจจีนที่ชัดเจน โดยประเทศต่าง ๆ 
ตามเส้นทางของโครงการดังกล่าวจะเน้นการ
ใช้สินค้าที่ผลิตจากจีนเป็นส าคัญ เช่น รถไฟ
ความเร็วสูง อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า อุปกรณ์การ
สื่ อสารต่ าง  ๆ  เป็ นต้ น  ในทางกลั บกั น  
จึงกลายเป็นการเปิดตลาดให้แก่การส่งออก
สินค้าของไทยไปยังประเทศจีนด้วยเช่นกัน 
ดังนั้นผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันในเชิง
เศรษฐศาสตร์จึงเกิดขึ้นกับประเทศต่าง ๆ 
เช่นกัน ไม่เพียงแต่ประเทศจีนเท่านั้น ทั้งมิติ
ทางด้านท่องเที่ยว การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
การคมนาคมต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้อง
เตรียมพร้อมรับกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ตามด้วยเช่นกันทั้ งในมิติทางด้ านสังคม 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 บทสรุป 

 โค ร งก าร เส้ น ท างส าย ไห ม แ ห่ ง
ศตวรรษที่ 21 จะยังคงด าเนินต่อไปแม้ว่า

ประเทศไทยอาจจะไม่ได้เข้าร่วมในโครงการ
สร้างเครือข่ายเส้นทางคมนาคมโดยตรง 
ก็ตาม แต่หากประเทศไทยมองเห็นโอกาสใน
การยกระดับและพัฒ นาศั กยภาพของ
ประเทศให้เข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ประเทศไทยจ าเป็นต้องคว้าโอกาสดังกล่าว
และเตรียมพร้อมรับมือกับกระบวนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาหรือ “รถไฟแห่งการ
พัฒนาของจีน” ขบวนนี้ เช่นกัน โดยอาจ
อาศัยการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือศึกษา วิจัย 
และวางแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือรับมือและ
ออกแบบการด าเนินการ โดยเฉพาะการให้
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทดั งกล่ าวไป 

พร้อมกัน 

 เอกสารอ้างอิง  
 ส านักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า 
ThaiPublica.org (2561), เส้นทางสายไหม
ศตวรรษ 21 “One Belt, One Road” จะ
เปลี่ยนโฉมหน้าเส้นทางการค้าโลกอย่างไร 

สืบค้นจาก
https://thaipublica.org/2017/05/pridi48/ 

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน (2561), ไทย
จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมขนส่งระหว่างจีนกับอาเซียน สืบค้น
จากhttp://www.vijaichina.com/articles/970 
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การพัฒนาประเทศไทยในกระแสความร่วมมือจีน – สิงคโปร์ 
 

สิงคเรศ อร่ามรัตน์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 

 บทเรียนจากการพัฒนาประเทศ
สิงคโปร์ 
 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ เล็ก
ที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ด้วยพื้นที่เพียง 718 
ตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังไม่มีความเข้มแข็ง
ทางทรัพยากรธรรมชาติ แต่สิงคโปร์สามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้า การสร้างจุดแข็ง 
ให้กับประเทศในด้านการขนส่งทางท่าเรือ 
รวมทั้ งยังได้ เข้าไปลงทุนในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา 
ภายในระยะเวลา 5 ทศวรรษ สิ งคโปร์
สามารถพัฒนาประเทศ จนกลายเป็นหนึ่งใน
ประเทศที่มี GDP สูงที่สุด ซึ่งเป็นผลจากการ
บริหารจัดการที่ ดี  การวางนโยบายและ 
แผน การพั ฒ น าป ระ เท ศ ใน ระยะย าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งแผนดังกล่าวได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน และประชาชนทุกระดับ
จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
 สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนได้เรียนรู้ จากการเข้า
อบรมในครั้งนี้ คือ การพัฒนาของประเทศ
สิงคโปร์ นั้น ได้ค านึงถึง 3 ประเด็นหลัก ๆ 
ได้แก่ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อม และเน้นการวางแผนในระยะยาว  
โดยก าหนดทิศทางของประเทศลงในแผน
ยุทธศาสตร์ และค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต เพ่ือให้นโยบายได้มีความต่อเนื่อง 
จากนั้นจึงได้จัดท าแผนแม่บทในด้านต่าง ๆ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์  โดยค านึ งถึ ง  ความ
สอดคล้องกันของแต่ละด้าน เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนการ
ออกแบบผังเมือง และแผนการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านการคมนาคม
ขนส่ง นั้น สิงคโปร์ได้ตระหนักถึงเรื่องปัญหา
การจราจร การลดมลพิษ และสามารถ
ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น ได้ ใ น ร ะ ย ะ ย า ว  
โดยตั้งเป้าหมายในการเพ่ิมสัดส่วน การใช้
ระบบขนส่งสาธารณะให้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 

75 ในปี ค.ศ. 2030 ผ่านแนวทางต่าง ๆ เช่น 

 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ มี
ความครอบคลุมทุกพื้นที่ และการใช้ระบบ 

Feeder เชื่ อมต่ อจาก พ้ื นที่ ชุ มชน ไปยั ง
โครงข่ายระบบราง  
 การพัฒนาพื้นที่โดยรวมของสถานี
ขนส่งทางราง สถานีขนส่งโดยสารประจ าทาง 
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ศูนย์การค้าและที่ อยู่ อาศัยไว้ ในบริ เวณ
เดียวกัน  รวมทั้ งการให้ ความส าคัญกับ
เอกลักษณ์ ของท้องถิ่น เพ่ือสร้างโอกาส       
ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว เ พ่ื อ ส ร้ า ง ส ม ดุ ล 
(Harmonization)  ร ะ ห ว่ า ง คุ ณ ค่ า เชิ ง
พาณิชย์ และประวัติศาสตร์  
 การให้ความส าคัญกับการใช้รถโดยสาร
ประจ าทาง เช่น ช่องทางเฉพาะรถโดยสาร
ประจ าทาง (Bus Lane)  
 การน าเทคโนโลยีมาใช้ ในระบบ
ขนส่งสาธารณะ เช่น การใช้ Smart Card 

แทนเงินสดในการช าระค่าโดยสาร ระบบการ
จัดการรถโดยสารประจ าทางอัจฉริยะที่จะ
สามารถรายงานก าหนดเวลาของรถที่จะ 

เข้ามาที่ป้ายประจ าทางได้ 
 การออกนโยบายและกฎระเบียบการ
จัดการทางด้านยานพาหนะ และการจัดการ
จราจรหนาแน่น เช่น การควบคุมจ านวน
ยานพาหนะส่วนบุคคลผ่านทางมาตรการ 

การขอทะเบียนรถ การคิดค่าจ่ายการใช้ถนน             
ตามปริมาณความหนาแน่นของการจราจร  
 ในด้านการพัฒนาโครงข่ายพ้ืนฐาน
ระบบขนส่งสาธารณะ สิงคโปร์สามารถ
ด าเนินการได้เป็นไปตามแผน โดยการกัน
พื้นที่ในเขตที่จะด าเนินการพัฒนาระบบ
ขนส่ง (Land Safeguard) เป็นพ้ืนที่ของ
รั ฐ ตั้ งแต่ ต้ น  ท าให้ ไม่ ต้ อ งเวนคื นที่ ดิ น 

เพ่ือพัฒนาโครงการในภายหลัง ถึงแม้ว่าในบาง

พ้ื นที่ จะเป็ น พ้ื นที่ ของประชาชนก็ ตาม 
เนื่องจากประชาชนได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ใน
วัยเด็กให้มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลและพร้อม
ที่จะมสี่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งถือได้
ว่าเป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้สิงคโปร์พัฒนาได้
อย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาอันสั้น 

 

 

 

 

 

 

 
ประเด็นแนวคิดการพัฒนาของประเทศสิงคโปร ์

 

 อิ ท ธิ พ ล ขอ งจี น ที่ มี ต่ อ ภู มิ ภ าค
อาเซียน  
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนได้
ก าหนดท่าทีของตนเองในระดับเวทีโลก ผ่านการ
ริเริ่มโครงการต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพ่ิม
บทบาทของตนเองในระดับนานาชาติและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประเทศต่าง ๆ 
ให้มากยิ่งขึ้น การริเริ่มโครงการที่มีบทบาท
ส าคัญและมีผลกระทบเป็นวงกว้างมากที่สุด
ส าหรับภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย คือ 
โครงการเส้นทางสายไหม และเส้นทางสายไหม
ทางทะเลศตวรรษที่ 21 (Silk Road Economic 

Belt and 21th Century Maritime Silk Road) 
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หรือ One Belt One Road (OBOR)  ซึ่ งริ เริ่ม  
โดยประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง เมื่อปลายปี 
ค.ศ. 2013 โดยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ
ประเทศจีน ในการรวมกลุ่ มกับประเทศ 

เพ่ื อนบ้ าน ประเทศเพ่ื อพัฒนาการทาง
เศรษฐกิ จ โดยเป็ นทั้ งการรวมกลุ่ มทาง
กายภาพ เชื่อมโยงผ่านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางการขนส่ งต่ าง  ๆ  เช่ น  ถนน  รถไฟ
ความเร็วสูง ท่าอากาศยาน และท่าเรือ และ
ยังหมายรวมถึงการรวมกลุ่มทางด้านการเงิน 
การลงทุนอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
โครงการเส้นทางสายไหม และเสน้ทางสายไหมทาง

ทะเลศตวรรษที่ 21 

 ในส่ วนของการพัฒ นาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน OBOR นอกจากจะมี
เป้ าหมายเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ยั งมุ่ งห วั งให้ เกิดการเคลื่ อนย้ ายสิ นค้ า 
แรงงาน และนวัตกรรมอย่างเสรีระหว่าง
ป ระ เท ศ ส ม าชิ ก  ซึ่ ง จ ะช่ ว ย ย ก ระดั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลงไปจนถึงใน

ระดับพลเมือง (People to people) และ          
การถ่ายทอดทางสังคมและวัฒนธรรม (Soft 

Power) อันจะเป็นการพัฒนาร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน ในการนี้  ประเทศจีนได้จัดตั้งสถาบัน
การเงินเพ่ือสนับสนุน OBOR เป็นการเฉพาะ 
โดยในระยะแรกได้ เริ่ มให้ การสนั บสนุ น 
โครงการพัฒ นาโครงข่ ายสาย ไฟ ฟ้ าใน
ประเทศบังคลาเทศ โครงข่ายรถไฟที่อินเดีย 
และลาว รวมทั้ งการพัฒนา โครงสร้าง
พ้ืน ฐานด้ านการขนส่ งทางทะเล ให้ แก่
ปากีสถานและโอมาน โดยตลอดโครงการ 

OBOR ได้ประมาณ มูลค่าการลงทุนโดยรวม
ไว้ทั้งสิ้น 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ  
 เมื่อพิจารณาในบริบทของอาเซียน 
มูลค่าการค้าระหว่างจีนและ ASEAN มีการ
เติ บ โตอย่ างต่ อ เนื่ อ งจากจ าน วน  7.96 

พันล้ านดอลลาร์สหรัฐ ในปี  1991 เป็ น 

472.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี  2015 

และตั้ ง เป้ า ให้ เ พ่ิ ม ขึ้ น เป็ น  1 ล้ าน ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี  2020 เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายนี้ OBOR นับเป็นปัจจัยส าคัญแห่ง
ความส าเร็จ โดยจะเป็นเครื่องมือในการ
เชื่อมโยงจีนกับแต่ละประเทศใน  ASEAN  

เข้าด้วยกัน อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น อีกทั้งยัง
ช่วยในการยกระดับการเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศในกลุ่ม ASEAN เองอีกด้วย  
 ประเทศจีน ได้ด าเนินการตามแนวคิด 

OBOR โดยขยายโครงการรถไฟความเร็วสูง
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เชื่อมโยงออกนอกประเทศ โดยการพัฒนา
โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงในกลุ่มประเทศ 

ASEAN ให้เชื่อมต่อกับโครงข่ายของประเทศ
จีนจะช่วยขยายโครงข่ายรถไฟของจีนให้
ครอบคลุม เส้นทางการค้ ามากขึ้ น  เช่น  
การพัฒ นาโครงข่ ายฯ  จากจี น ตอน ใต้ 
(ม ณ ฑ ล ยู น น า น ) ผ่ า น ป ร ะ เท ศ ล า ว 
(เวียงจันทน์ ) มาออกทะเลที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออกของไทยในแนวทางการพัฒนา
ดังกล่าว จีนได้ลงทุนสร้างโครงข่ายรถไฟให้
ประเทศลาวเป็นเงิน  6 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยมีโครงสร้างร้อยละ 60 เป็นอุโมงค์
และสะพาน เพ่ือหลีกเลี่ยงการระเบิดภูเขา 
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศ 

 ความร่วมมือระหว่างสิงคโปร์และจีน  
 สิงคโปร์นับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มี
บทบาทส าคัญ ใน  OBOR เนื่ องจากเป็ น
ประเทศส าคัญในเส้นทาง การเดินเรือหลัก
ของโลก  อีกทั้ งยั งมี ศั กยภ าพทางด้ าน
ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การค้า และการ
ให้บริการภาคขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
นอกจากนี้ ภ าค เอกชน ในสิ งค โป ร์ยั งมี
ความคุ้นเคยในการด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความร่วมมือ
ระหว่างจีนและสิงคโปร์มีความแข็งแกร่งทั้ง
ในระดับภาครัฐและ ภาคเอกชน โดยรัฐบาล
สิงคโปร์ได้เริ่มให้การสนับสนุน OBOR เนื่องจาก

เล็งเห็นถึงความสอดคล้องระหว่างแผน OBOR 
ของประเทศจีนกับทิศทางพัฒนาของสิงคโปร์
และ ASEAN ทั้ ง ในด้ านการสร้ างความ
เชื่อมโยง ด้านการเงิน โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระดับพลเมือง โดยเห็นได้จากการที่
สิ งคโปร์ เป็ นหนึ่ งใน  21 ประเทศตั้ งต้ น  
ในการก่อตั้ง ASIAN infrastructure investment 

bank (AIIB)  
 จากการประชุมระดับผู้น าประเทศ
ขอ งสิ งค โป ร์ แ ล ะจี น เมื่ อ ปี  2017 ได้ มี
ข้อตกลงร่วมกันถึ งบทบาทของทั้ งสอง
ประเทศภายใต้ OBOR โดยมีสาระส าคัญใน 

3 ประการ คือ 

 1. การ เชื่ อ ม โย งด้ าน โค รงส ร้ า ง
พ้ืนฐาน : โครงการที่เป็นความร่วมมือส าคัญ
ระหว่างรัฐบาลจีนและ สิ งคโปร์ภายใต้ 
OBOR คื อ  โค ร งก า ร  China-Singapore 

( Chongqing)  Demonstration Initiative 

on Strategic Connectivity :  CCI เ ป็ น
โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างภาค
ตะวันตกของจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยการเชื่ อม โยงทางทะเลผ่ านท่ า เรือ 

Qinzhou ของจีนมายังมายังท่าเรือสิงคโปร์           
ซึ่งนับได้ว่าเป็นการยกระดับการค้าทางทะเล
ระหว่างสองภูมิภาค  
 2.  การเชื่อมโยงด้านการเงิน : ในระดับ
รัฐบาล ได้มีการลงนามความตกลงในระดับ
รัฐบาลกับประเทศจีน ในการให้การสนับสนุน
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ความร่วมมือทางการเงิน รวมทั้งให้มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม 
ทักษะความเชี่ยวชาญ ส าหรับในระดับบริษัท 
(เอกชน) ได้มีความร่วมมือกับจีนในหลาย
อุตสาหกรรม เช่น อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน 
โลจิสติกส์ และการสื่อสาร  
 3.  การประสานความร่วมมือจาก
ประเทศอ่ืนเพ่ิมเติม โดยรัฐบาลสิงคโปร์จะ
เป็นผู้ประสานงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก
การเจรจาธุรกิ จระหว่างบริษัทจีนและ
สิงคโปร์  หากเป็นกิจกรรมภายใต้กรอบ 

OBOR  

 กล่าวได้ว่า นับตั้ งแต่การสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและ
สิงคโปร์ เมื่อเดือนตุลาคมปี 1990 เป็นต้นมา 
ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้มีการ
ยกระดับอย่างต่อเนื่อง จากความร่วมมือ             
ทางเศรษฐกิจ สู่ความร่วมมือทางด้านการ
พัฒนา ทรัพยากรบุคลากร รวมไปถึงการ
เชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและสังคมที่ลึกซึ้ง 
พร้อมกับการเปลี่ยน รูปแบบการพัฒนา
ท รั พ ย าก ร ม นุ ษ ย์  ก า รบ ริ ห า ร สั ง ค ม  
การปราบปรามทุจริตและการบริหารด้วย
กฎหมาย ในวิถีทางของจีนที่เน้นทางด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

 

 บทบาทของประเทศไทยกับแนวทาง
พัฒนา OBOR 

 การทบทวนสถานการณ์ปัจจุบัน 

 จุดแข็งของประเทศไทย ประเทศไทย
มีจุดแข็งทางภูมิศาสตร์ ที่มีต าแหน่งเอ้ือต่อ
การเป็นศูนย์กลางของอาเซียน โดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
ได้แก่  ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม 
ประกอบปัจจุบัน ประเทศไทยมีโครงสร้าง
ท า ง ด้ า น ค ม น า ค ม ที่ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม  
ทั้งโครงข่ายทางหลวงอาเซียนที่เชื่อมต่อกับ
ประเทศ เพ่ือนบ้าน ระบบขนส่งทางราง
เชื่อมโยงภูมิภาค ระยะทางรวม 4,122 กม. 
(ทางเดี่ยว 3,763 กม. ทางคู่ 252 กม. และ
ทางสาม 107 กม.) ท่าเรือแหลมฉบัง และ
ท่าเรือกรุงเทพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ตั้ง
เป้ าหมายให้ เป็นศูนย์กลางการบินของ
อาเซียน  
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเส้นทางที่เป็น 

Inland ประเทศไทยถือเป็นเส้นทางหลักที่
สามารถเชื่อมโยงประเทศจีน และสิงคโปร์ 
ท าให้ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
ต่อ OBOR ของจีน โดยจะเห็นได้จากความ
พยายามในการพัฒนาระบบรางในประเทศ
ไทยของประเทศจีน ผ่านโครงการพัฒนา
โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางแรกของ
ประเทศไทย ภายใต้โครงการรถไฟความเร็วสูง
เพ่ื อ เชื่ อมโยงภู มิ ภ าค ช่ วงกรุ งเทพฯ – 
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หนองคาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยง
โครงข่ายรถไฟด้านทิศเหนือ-ใต้ อาเซียนกับ
จีนตอนใต้ตามแนวเส้นทางรถไฟ สิงคโปร์ – 
คุนหมิง โดยได้มีการลงนามในบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางรถไฟของประเทศไทย ในกรอบ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558 

- 2565) เมื่อปี  2557 ปัจจุบันอยู่ ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง  
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ประเทศไทยจะมี
ความได้ เปรียบและมีความพร้อมหลาย
ประการ แต่ก็ยังคงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือให้พร้อมรับมือ
กับนโยบายระหว่างประเทศที่ จะส่ งผล
กระทบอย่างทันท่วงที และอยู่ในทิศทางที่จะ
สร้างผลประโยชน์ให้เกิดกับประเทศมากที่สุด  
 ข้อพิจารณาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี (พ.ศ.2561 - 2570) ในด้านการสร้าง
ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ  
ซึ่งได้ก าหนดตัวชี้วัดให้ GDP ของไทยขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี  และมีอันดับใน  IMD 

Competitiveness Ranking 1 ใน 20 โดยมี
ประเด็นการเป็นมหาอ านาจทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการ การเป็นแม่เหล็ก

การท่องเที่ยวระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ก า ร เชื่ อ ม โ ย ง โ ค ร ง ข่ า ย ค ม ม า ค ม            
ไร้รอยต่อ การเพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ และ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ นั้น 
จึงถือว่าความร่วมมือดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้น
ของการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟน าไปสู่
โอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว            
อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศ ทั้งในแง่ของการประหยัดเวลา
ในการเดินทางการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้
รถ การลดมลพิษทางอากาศจากเปลี่ยนโหมด
การขนส่งจากทางบกเป็นทางราง (Modal 

Shift) ร วม ทั้ งมู ล ค่ าค วาม สู ญ เสี ย จ าก
อุบัติเหตุที่ลดลง ที่ตอบรับกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 
 ความร่วมมือรถไฟไทย -จีน  การ
พัฒนารถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ในวันนี้ 
ไม่ได้สร้างผลประโยชน์ทางด้านโลจิสติกส์แก่
ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโอกาส
การพัฒนาเมืองที่อยู่รอบสถานีให้เป็นเมือง
น่าอยู่ ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม เหนี่ยวน า
ให้เกิดการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การ
สร้างงานในพื้นที่เพ่ือลดการย้ายถิ่นฐาน และ
เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้คนท างานยังคงอาศัยอยู่
กับครอบครัวในสังคมผู้สูงอายุในอีก  5 ปี
ข้างหน้า โดยเฉพาะในเมืองของจังหวัดที่อยู่
ในสายทาง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
นครราชสีมา ขอนแก่น  อุดรธานี  และ
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หนองคาย โดยประเทศไทยอาจใช้แนวทาง
ของสิงคโปร์ในเรื่องการกันพื้นที่  (Land 

Safeguard) ในบริเวณ สถานีขนส่งต่าง ๆ 
ทั้งสถานีรถไฟ หรือระบบขนส่งสาธารณะที่
จ ะ เชื่ อมกั บ เส้ นท างรถ ไฟความ เร็ วสู ง  
ซึ่งนอกจากจะท าให้การก่อสร้างสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน โดยไม่ติดปัญหาเรื่อง
ของการเวนคืนที่ดินแล้ว ยังท าให้รัฐบาลมีข้อ
ได้เปรียบที่จะใช้รายได้จากการพัฒนาพ้ืนที่รอบ
สถานี มาต่อยอดในการพัฒนาระบบโครงสร้าง 
พ้ืนฐานของประเทศได้ต่อไป บนพ้ืนฐานของ
ก าร วิ เค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น แ ล ะ ป ระ โย ช น์               
ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost – Benefit 

Analysis) ห ลั ก ค ว าม คุ้ ม ค่ า  (Value for 

Money) และความเป็ นไปได้ ท างการเงิน 
(Financing Requirement)  
 ข้อเสนอการพัฒนาในบริบทของ
ประเทศไทยในอนาคต  
 ผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ
จากการอบรม รวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ประมวลเป็นทัศนะและข้อเสนอ
การเรียนรู้ในบริบทการพัฒนาของประเทศไทย ดังนี้ 
 การร่วมมือระหว่างประเทศนอกจาก
ด้านเงินทุน และเทคโนโลยีแล้ว ประเทศไทย
ควรให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดทักษะ 
ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรให้มีความ
ช านาญ ตั้งแต่ช่วงของการศึกษาความเหมาะสม 
การออกแบบ การก่อสร้าง ตลอดจนการ

บริหารจัดการและบ ารุงรักษา โดยระยะยาว 
อาจจัดตั้ง สถาบันวิจัยเพ่ือต่อยอดความ
เชี่ ยวชาญ เฉพาะด้าน  เพ่ือ ให้ เกิดความ
เข้มแข็งพัฒนาประเทศ ลดการพึ่งพาต่างชาติ 
สามารถด าเนินโครงการและพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ด้วยตัวเอง อันจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และมั่นคง 
 การค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ
เป็นหลัก  
 การใช้ เงินทุน งบประมาณให้ เกิด
ความคุ้มค่า การพิจารณาให้เอกชนมาร่วม
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ 
เพ่ือแบ่งเบาภาระทางด้านงบประมาณของรัฐ 
โ ด ย ส า ม า ร ถ ใช้ ค ว า ม ช า น า ญ แ ล ะ
ประสบการณ์ เฉพาะด้ านของเอกชนมา
ด าเนิ นการ รวมทั้ งการลดขั้ นตอนการ
ด าเนินงานตามระเบียบของรัฐที่อาจล่าช้า 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงกลไกการติดตามการ
ท างาน ของรัฐบาลให้ มีความต่อเนื่ อง 
ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาล แต่นโยบายและ
ยุทธศาสตร์หลักของประเทศจะต้องด าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง  
 การป้องกันผลกระทบจากการพัฒนา 
การวางยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นส่วน
เชื่อมโยงจีนและสิงคโปร์ มีข้อควรระวัง
โดยเฉพาะในภาคขนส่ง กล่าวคือ ควรมี
มาตรการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นเพียง
ทางผ่ านของการขนส่ งสินค้า ซึ่ งจะท าให้
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ประเทศไทยได้รับเพียงผลกระทบทางลบจาก
การพัฒนา เช่น ผลกระทบ  สิ่งแวดล้อม และ
การใช้พ้ืนที่โดยไม่ก่อให้เกิดรายได้ ดังนั้น จึง
ควรค านึงถึงแนวทางให้การสร้างกิจกรรม              
โลจิสติกส์อ่ืน ๆ ในแนวสายทางด้วย เช่น 
ศูนย์ เปลี่ ยนถ่ ายสินค้ า หรือ Container 

Yard เพ่ือให้ประเทศได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและคุ้มค่า   
 การเชื่อมโยง OBOR กับพื้นที่  EEC 

ซึ่งมีท่าเรือที่ส าคัญ คือ ท่าเรือแหลมฉบังที่อยู่
ระหว่างการพัฒนา โดยก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาในระยะที่ 3 รองรับการขนส่งจากเดิม 11 

ล้าน TEU/ปี เป็น 18 ล้าน TEU/ปี  ซึ่งจะส่งผล
ให้ท่าเรือแหลมฉบังก้าวขึ้นเป็นท่าเรือขนส่ง
สินค้า 1 ใน 15 ของโลก รวมทั้ งมีความ 
สามารถในการเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการ
ขนส่งทางทะเลที่ส าคัญของจีน อันจะส่งผล
ให้เกิด Demand ในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะใน 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมีบทบาทส าคัญ
ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในอนาคต  
 ประเทศไทย ควรมองหาโอกาสทาง
การตลาดไว้ล่วงหน้า เพ่ือรองรับการพัฒนา
เส้นทางรถไฟเชื่อมต่อกับประเทศจีน โดย
ค านึงถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการผ่าน
ห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือพิจารณาหาโอกาสใน
ต ล าด ให ม่  ๆ  เ พ่ิ ม โอ ก าส ท างก ารค้ า  
การลงทุน การท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการ 

และเกษตรกรผ่านโครงข่ายสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  โดย เฉพาะอย่ างยิ่ งการ
เคลื่อนย้ายสินค้าภาคเกษตรกรรรม ซึ่งเป็น
สินค้าส าคัญของประเทศไทย  
 การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นหลักการส าคัญของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
ซึ่ งสามารถพิจารณาได้จากการพัฒนาของ
สิงคโปร์ดังที่กล่าวไว้ในช่วงต้น ที่มีการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปด้วย 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการก าหนด
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้ประเทศมีการพัฒนา
ไปอย่างยั่งยืน คือพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เช่น การ
เน้ น การคมน าคมขน ส่ งที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม  
 การจัดท าแผนระยะยาว จะเห็นได้ว่า
ความร่วมมือระหว่างจีน และสิงคโปร์ ส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ดังนั้น จึงควรพิจารณาการจัดท าแผน
ระยะยาวเพ่ื อรองรับอย่ างเป็ นรูปธรรม
โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม
ขนส่งที่ต้องเชื่อมโยง การเดินทางและขนส่ง
ต่อเนื่องภายในประเทศ และระหว่างภูมิภาค
เพ่ื อรองรั บ ก ารเคลื่ อนย้ ายสิ น ค้ า  คน 
ฐานความรู้  และเงินทุน โดยการจัดล าดับ
ความส าคัญให้ เหมาะสม ไม่ให้ เกิดความ
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ซ้ าซ้อนของการพัฒนา เช่น ระบบทางคู่ กับ
รถไฟความเร็วสูง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการ
เตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง ทั้งเรื่อง
การออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินใน
บ ริ เวณ ที่ ที่ จ ะด า เนิ น ก าร  ก ารรื้ อ ย้ าย
สาธารณู ป โภคให้ มี ความพร้อม ในการ
ก่อสร้าง และการด าเนินการศึกษาด้าน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประเทศไทยอยู่
ในกระแสการพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพ และ
บริหารการพั ฒ นาให้ เกิ ดป ระโยช น์ ต่ อ
ประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง 
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เส้นทางเศรษฐกิจสายไหมของจีนในทศวรรษที่ 21  
และการลดข้อจ ากัดเพื่อเพิ่มโอกาส 

ในการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 

 

                      สุขสันต์ เอ่ียมโสภณ 

                                      วิศวกรช านาญ 

  ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 บทวิเคราะห์ 

 เส้นทางสายไหมของจีนในทศวรรษ
ที่ 21 (The Belt and Road Initiative) 
 เส้นทางสายไหมของจีนในทศวรรษที่ 
21 (The Belt and Road Initiative) เป็ น
ยุทธศาตร์การพัฒนาที่ประธานาธิบดี สี จิ้น 
ผิง ประกาศในปี พ.ศ. 2556 เพ่ือเพ่ิมการ
เชื่อมต่อเส้นทางการค้าระหว่างประเทศจีน 
และประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาค เพ่ิมบทบาท
ใน เวที ส ากล  และ เพ่ิ ม ก าร เข้ าถึ งขอ ง
ตลาดโลกกรอบการพัฒนาดังกล่าวเป็นกรอบ
การพัฒ นาใน ระดับพหุ ภ าคี  (Bilateral 

Agreement) ประกอบด้วยเส้นทางหลัก  
2 เส้นทาง 
 เส้นทางสายไหมทางบก (The Silk 

Road Economic Belt) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เชื่อมโยงการค้าของประเทศจีนกับประเทศ
ในทวีปยุโรปทางบก ผ่านกลุ่มประเทศใน
เอเซียกลาง และเอเชียตะวันตก 

 เส้ นทางสาย ไหมทางทะเล  (The 

Maritime Silk Road) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เชื่อมโยงการค้าของประเทศจีนกับประเทศใน
ทวีปยุโรปทางทะเล ผ่านเส้นทางเดินเรือทาง
เอเซียตะวันออก เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
เอเซียใต้ และแอฟริกา 
 การลงทุนของประเทศจีนในต่างประเทศ  
มีปริมาณ  146 พันล้ าน เหรียญดอลลาร์  
จัดอยู่ในล าดับที่ 2 รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก
มากที่สุดในโลก และเป็นตลาดส่งออกสินค้า
อันดับ 1 ของประเทศไทย โดยในปี 2560 

กระทรวงการคลังรายงานว่าการส่งออก
สิ น ค้ า ไปประเทศจี นมี มู ล ค่ าป ระมาณ 
999,421 ล้านบาท เมื่อพิจารณาข้อมูลการ
ลงทุนของประเทศจีน ต่อโครงการเส้นทาง
สายไหมของจีนในทศวรรษที่  21 พบว่า
ประเทศไทยได้รับการลงทุนจัดอยู่ในล าดับที่ 
10 คิ ด เป็ นสั ดส่ วนการลงทุ น เพี ยง 2.2 
เปอร์เซ็นต์ของประเทศต่าง ๆ จากดัชนีย์การ
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ส่งออกดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ประเทศจีน
เป็นตลาดการค้าที่มีความส าคัญต่อประเทศ
ไทย แต่ เมื่อพิจารณาทิศทางการค้าของ
โครงการเส้นทางสายไหมของจีนในทศวรรษท่ี 
21 จะพบว่าประเทศไทยไม่อยู่ในเส้นทางหลัก
ทางบกเชื่อมจากประเทศจีนไปประเทศใน
ทวีปยุโรป และเมื่อพิจารณาเส้นทางการค้า
ท า งท ะ เล  จ ะ พ บ ว่ าท่ า เรื อ น้ า ลึ ก ที่ มี
ความส าคัญต่อประเทศจีนอยู่ในซีกตะวันออก 
เส้นทางการค้ าจะผ่ านช่องแคบมะละกา 
สาธารณ รั ฐสิ งคโปร์ มาเล เซี ย  เอ เซี ยใต้ 
แอฟริกา และยุโรป ซึ่งประเทศสาธารณรัฐ
สิ งคโปร์จะมีบทบาทหลัก ในฐานะฐาน
กระจายสินค้าทางทะเล โดยเส้นทางการค้า
ดังกล่าวไม่เป็นการขยายโอกาสทางการค้า
ของประเทศไทยอย่างมีนัยยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart 

Innovation)  
  นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation) 
เป็นความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ ใช้  โดย มีการพัฒ นาผ่ าน
กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) ระบบดังกล่าวช่วยให้ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประสบความส าเร็จใน
การวางแผนและพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ค วามส า เร็ จ จ ะไม่ ได้ ขึ้ น อยู่ กั บ การน า
เทคโนโลยีมาใช้ แต่ความส าเร็จจะถูกวัดจาก
การใช้ ป ระโยชน์ ของผู้ ใช้ บ ริก าร ห รือ
กลุ่มเป้าหมาย 
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 การน ากรอบความคิดเชิงออกแบบ
มาประยุกต์ใช ้

 เมื่ อ พิ จ า ร ณ า ก า ร ผ ลิ ต ใน ภ า ค 
อุตสาหกรรม จะสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าในประเทศ (Domestic 

Domain) แ ล ะก ลุ่ ม ลู ก ค้ าต่ า งป ระ เท ศ 
(International Domain) การผลิตสินค้าเพ่ือ
ใช้ภายใน ประเทศเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของคนในประเทศ ส าหรับการผลิต
สินค้าเพ่ือส่งออกเป็นการสร้างรายได้หลักเข้า
ประเทศ ฉะนั้น หากต้องการเพ่ิมรายได้เข้า
ประเทศ จึงควรน ากลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือการ
ส่งออกมาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการ ซึ่งได้แก่ 

 ความสะดวก ใน การท าธุ ร ก รรม
ทางการเงิน 

 ความ สะดวก ใน การด า เนิ น ก าร
ประกอบกิจการ 
 ความสะดวกในการขนส่ง 
 เมื่ อ พิ จ ารณ าปั จ จั ย ข้ า งต้ น แล้ ว  
จะพบว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมีบทบาท
โดยตรงในเรื่องการให้ความสะดวกในการ
ประกอบกิจการ และครอบคลุมไปถึงความ
สะดวกในการขนส่งด้วย 

 อุปสรรคที่ส าคัญในการให้ความ
สะดวกในการประกอบการ 
 การประกอบกิจการโรงงาน เกี่ยวเนื่อง
กั บกฎหมายหลายฉบั บ  จึ งเป็ น เหตุ ให้

ผู้ ประกอบการต้ องมี ใบ อนุ ญ าตห ล าย
ใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
(อ.1) ใบอนุญาตใช้อาคาร (อ.6) ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ใบอนุญาต
เกี่ยวกับวัตถุ อันตราย ใบอนุญาตต่าง ๆ 
ภายใต้กฎหมายของกระทรวงสาธารณะสุข 
ใบอนุญาตต่ าง ๆ ภายใต้กฎหมายของ
กระทรวงแรงงงาน ใบอนุญาตต่าง ๆ ภายใต้
กฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ใบอนุญาตต่ าง ๆ ภายใต้กฎหมายของ
กระทรวงพลังงาน และอ่ืน ๆ  
 กฎกระทรวงที่ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
หรือผังเมืองชุมชน ไม่สะท้อนความต้องการ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคอุตสาหกรรม 
ย ก ตั ว อ ย่ า ง เช่ น  บ า ง พ้ื น ที่ มี โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก แต่ผังเมืองมี
บทบัญญัติห้ามตั้งและขยายโรงงาน หรือบาง
พ้ืนที่เป็นเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม แต่ผังเมือง
ห้ามการประกอบกิจการโรงงานแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น การปรับแก้
ผังเมืองให้เหมาะสม มีหลายขั้นตอน และ 

ใช้เวลานาน 

 การขาดข้อมูลชี้น าความต้องการทาง
ตลาด และการขนส่ง 
 บุ ค ค ล ก ร ใน ภ าค รั ฐ ข าด ทั ก ษ ะ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร สื่ อ ส า ร โด ย ใช้
ภาษาสากล 
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 ข้อเสนอแนะ 

 น าแนวความคิด ใบอนุญาตใบเดียวมา
ประยุกต์ใช้ (Single Permit) ควรมีการควบ
รวมการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้มากที่สุด 
และลดหน่วยงานที่ทับซ้อนกันในการก ากับ
ดูแล และบังคับใช้กฎหมาย 

 ควรมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นผู้ก าหนดแนวเขตผังเมืองส าหรับการใช้
ประโยชน์ที่ ดินในภาคอุตสาหกรรมและ 

การขนส่งที่เก่ียวเนื่องกัน 

 จัดท าฐานข้อมูลความต้องการของ
ตลาด (Big Data) โดยเฉพาะตลาดต่ างประเทศ 
รวมถึงข้อมูลเส้นทางการขนส่งสินค้า และ
วัตถุดิบ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลชี้น าการพัฒนา 
และประกอบการตัดสินใจ 

 พัฒนาทักษะการสื่อสารของเจ้าหน้าที่
รัฐให้ไดม้าตราฐานระดับสากล 
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บทเรียนจากประเทศสิงคโปร์ : 50 ปีแหง่การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

 

สุธาสินี ฟูแสง  
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 

กรมการพัฒนาชุมชน  
 

 เมื่อ 50 ปีก่อนสิงคโปร์  ประเทศเล็ก  ๆ
ประเทศหนึ่ งที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของ
คาบสมุทรมลายู เป็นที่รับรู้กันในนามของ
ประเทศเมืองท่า เป็นชุมทางของเส้นทาง
เดิน เรือและเป็นแหล่งชุมนุมการค้าขาย  
เป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจด้าน
การค้า โดยมีพ่อค้าคนกลางในการขายสินค้า
เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษี การเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศและการ
ขยายตัวของสังคมเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิดความเสื่อม
โทรมทั้งสภาพแวดล้อม กระทบต่อวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่และก่อให้เกิดแม่น้้าเน่าเสียจาก
คราบน้้ามันของเรือขนส่งสินค้า และปัญหา
ขยะที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น แต่เมื่อเวลาผ่านไป
เพียงห้าสิบกว่าปี ประเทศสิงคโปร์ก็สามารถ
ก้าวข้ามปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้  และพัฒนา
ประเทศให้อยู่ในระดับชั้นแนวหน้า เป็นหนึ่ง
ในประเทศที่มี  GDP สู งเป็น อันดับต้น  ๆ  
ของโลก และในขณะเดียวกันก็มีแผนพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน จนมีความโดดเด่นใน

เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรและการวาง
แผนผังเมือง 
 เมื่อวันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 ที่
ผ่ านมา ข้ าพ เจ้ าในฐานะข้าราชการผู้ มี
ผลสัมฤทธิ์สู ง เป็นผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาล 

เพ่ือฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเสริมสร้าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการท้างาน
ส้ าหรับข้ าราชการผู้ มี ผลสั มฤทธิ์ สู ง  ณ 
Nanyang Technological University สาธารณรั ฐ
สิงคโปร์ ซ่ึงตลอดระยะเวลาทั้ง 5 วันของการ
เรียนรู้และมีโอกาสได้ศึกษาดูงานนั้น ท้าให้
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้แนวคิดที่เป็นประโยชน์และ
ปัจจัยจากหลากหลายมิติที่ท้าให้ประเทศนี้
ประสบความส้าเร็จในการพัฒนาประเทศ 
อาท ิ

 มิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

 กฎหมาย 

 Residential Property Act ห รื อ
พระราชบัญญัติอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัย
ของประเทศสิงคโปร์ นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น
การบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ โดยรัฐจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในที่ดิน
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ทั้งหมด บริษัทต่างชาติสามารถเช่าที่ดินจาก
รัฐบาลสิงคโปร์ได้ โดยมีระยะเวลาเช่าขั้นต้น 
30 ปีและสามารถขยายเวลาได้ถึง 60 ปี 
อั ต ร าค่ า เช่ า จ ะ ขึ้ น อ ยู่ กั บ ส ถ าน ที่ ตั้ ง  
ซึ่งลักษณะของกฎหมายดังกล่าวท้าให้รัฐมี
อ้านาจในการควบคุมและรักษาผลประโยชน์
ของการใช้ที่ดินในประเทศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิทธิภ าพ  เนื่ อ งจาก
ประเทศสิงคโปร์มีที่ดินจ้านวนน้อยและจ้ากัด 
การบริหารจัดการให้ เกิดประโยชน์สูงสุด 

จึงเป็นเรื่องส้าคัญ ด้วยเหตุนี้พรบ.ฉบับนี้ 
จึงเอื้อต่อการวางผังเมืองของประเทศ ซึ่งเน้น
ใน เรื่ องของการพัฒ นาที่ อยู่ อาศัย  เพ่ื อ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยค้า
ถึงถึงสุขภาพและความสะดวกในการด้าเนิน
ชีวิตของประชาชนเป็นส้าคัญ ท้าให้เกิดความ
คุ้มค่าในการใช้ที่ดิน ที่อยู่อาศัย และมีการ
แยกโซนของพ้ืนที่การลงทุนเพ่ืออุตสาหกรรม
ทั้งหนักและเบาอย่างชัดเจน ช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและเป็นตัวน้าในการ
ส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

 การศึกษา 
 ในแง่ของการศึกษา ประเทศสิงคโปร์
นั้นถือได้ว่าให้ความส้าคัญกับการพัฒนาคน
เป็นอย่างมาก โดยมีการปลูกฝังค่านิยมที่ดี
ตั้งแต่เด็ก อาทิเรื่องของความรักชาติ ความ

ซื่อสัตย์ การปลูกฝังค่านิยมการกระท้าในสิ่ง
ที่ถูกต้อง และการกระตุ้นให้เป็นผู้ที่เรียนรู้
ตลอดชีวิต อีกท้ังยังมีการเชื่อมโยงการวางผัง
เมืองให้มีที่ตั้งเหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ละแวกที่อยู่อาศัย เพ่ือช่วยอ้านวยความ
สะดวก ท้าให้สถานที่ต่าง ๆ ใกล้บ้านมากขึ้น
ในทุกพ้ืนที่ของเกาะเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และภาระในชีวิตประจ้าวัน  
 ระบบบริการสาธารณสุข 

 การปลูกฝังให้ประชาชนในประเทศ
รักษาสุขภาพและออกก้าลังกายก็เป็นสิ่งที่
ประเทศสิงคโปร์ให้ความส้าคัญเป็นอย่างมาก 
และจากการได้ไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล
ในประเทศสิงคโปร์พบว่าโรคเบาหวานเป็น
โรคเรื้อรังที่ประชากรในประเทศเป็นมาก
อันดับหนึ่ง ทางรัฐบาลจึงพยายามผลักดันให้
มีการลดการบริโภคน้้าตาลในอาหารลง และ
ในฟู้ดคอร์ทยังเห็นจ้านวนแคลอรี่บอกในแต่
ละเมนูอาหารอย่างชัดเจน เนื่องจากทาง
รัฐบาลมีแนวความคิดว่าโรคเบาหวานเป็น
โรคที่น้ามาซึ่งโรคร้ายเรื้อรังอ่ืน ๆ ต่าง ๆ 
อาทิ  โรคความดั น โลหิ ตสู ง  โรคหั ว ใจ  
โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด  เป็นต้น จึง
พยายามผลักดันวิธีต่าง ๆ ให้ประชาชนหัน
มาดูแลสุขภาพ มีนโยบายการแจกสายรัด
ข้อมือสุขภาพ ให้แก่ประชาชนและแจก
รางวัลแก่ผู้ที่สามารถเดินได้ตามจ้านวนก้าว
เดินที่ก้าหนดในแต่ละวัน ซึ่งเป็นนโยบาย
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หนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนออกก้าลังกายด้วย
การเดินมากขึ้น นอกจากนั้นในแง่ของการ
ดูแลรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วย ทางรัฐบาล
เองก็มีแนวความคิดที่ เน้นการรักษาที่ ให้
ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองมากขึ้น เพ่ือลด
ภาระของบุ คลากรทางการแพทย์  ที่ มี
แนวโน้มจะขาดแคลนในอนาคต อีกทั้งยัง
สร้างภาวะการพ่ึงพาตนเองของคนไข้ และ
สนับสนุนให้คนในชุมชนใกล้เคียงช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกัน เมื่ อ เจ็บป่ วย เป็ นผลบวก
ทางอ้อมที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุข
ของภาครัฐให้ลดลง  
 มิตกิารบริหารจัดการภาครัฐ 

 ระบบคมนาคมขนส่ง 
 สืบเนื่องจากนโยบายการวางผังเมืองที่
มีประสิทธิภาพ ท้าให้การวางระบบคมนาคม
ขนส่งสาธารณะท้าได้สะดวกมากขึ้น และ
ด้วยข้อได้เปรียบของขนาดพ้ืนที่ที่มีขนาดเล็ก
ท้าให้การวางระบบรถไฟฟ้าใต้ดินท้าได้
ค่อนข้างทั่วถึง แต่ถึงกระนั้นในอดีตประเทศ
สิงคโปร์เองก็ประสบกับปัญหาของจราจรที่
ติดขัดเนื่องด้วยปริมาณการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลที่มีจ้านวนมาก ในปัจจุบันจึงได้มี
ห ล ากห ล ายมาต รการที่ น้ าม าป รับ ใช้ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิ การเพ่ิมราคา
รถยนต์ให้สูงกว่าราคาในประเทศอ่ืน ๆ ถึง
เกือบสามเท่า การเพ่ิมภาษีรถยนต์ และการ
จ้ากัดการใช้รถยนต์ตามวันจากเลขทะเบียนรถ 

เรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะซื้อรถยนต์
ส่วนตัวสักคันหนึ่ง อีกทั้งผู้ที่จะเป็นเจ้าของ
รถต้องมีความพร้อมมากพอที่จะดูแลและ
จัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนได้ 
 การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ของรัฐถึ งแม้ ว่ าประเทศสิ งค โป ร์จะให้
ความส้าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างมาก แต่สิ่งหนึ่งที่น่ายกย่องคือ 
การพัฒนาเมืองโดยค้านึงถึงสภาพแวดล้อม
เพ่ือการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ตลอดจนการ
สร้างความเหนียวแน่นของชุมชน โดยมี
หน่วยงานหลัก ๆ คือ องค์กรพัฒนาเมือง 
(Urban Redevelopment Authority) ท้ า
หน้ าที่ วางแผนการใช้ที่ ดิ น  ก้ าหนดทิ ศ
ทางการพัฒนาเมืองตามการวางแผนการใช้
ป ร ะ โย ช น์ ที่ ดิ น  ก า ร อ นุ รั ก ษ์ อ า ค า ร  
เพ่ื อคุณ ภ าพ ความน่ าอยู่ อ าศั ย  ค วาม
ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ ค ว า ม ยั่ ง ยื น ข อ ง
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  โด ย สิ่ ง ที่ รั ฐ บ า ล ให้
ความส้าคัญเป็นอันดับต้น ๆ คือ การเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวของเมืองให้มากขึ้น และแทรก
พ้ืนที่สีเขียวให้กระจายไปในทุก ๆ พ้ืนที่เมือง 
โดยเฉพาะบริเวณที่ พักอาศัย มีการสร้าง
สวนสาธารณะชุมชน ปรับปรุงพ้ืนที่ ว่าง
สาธารณะให้มีความงดงาม สร้างทางเดินที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเส้นทาง
ส่งน้้าคลองชลประทานให้มีทัศนียภาพที่
สวยงามมากขึ้น โดยดัดแปลงให้มีความ
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คล้ายคลึงกับธารน้้าธรรมชาติ จึงสามารถ
สร้างความผ่อนคลายให้กับคนในพ้ืนที่บริเวณ
นั้น ได้  และเป็นการเพ่ิมมูลค่าของพ้ืนที่
บริเวณนั้น ๆ อีกด้วย 

 บทเรียนแก่ประเทศไทย 

 รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส้าคัญกับการ
พัฒนาคนและการกระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนาประเทศให้ เป็นไปอย่างทั่ วถึง 
โดยเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่ง การศึกษา 
การบริหารจัดการที่ดินอยู่อาศัย ซึ่งประเด็น
ในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้สามารถน้ามาปรับและ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสภาพสังคมใน
ประเทศไทยได ้

 ประเด็นที่ 1 : การพัฒนาคน 

 จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการมี พล เมื อ งที่ มี
ศักยภาพนั้น ต้องย้อนไปถึงการมีสถาบัน
ครอบครัวที่ เข้มแข็ งประกอบกับการมี
คุณภาพทางการศึกษาที่ดีและกระจายโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ซึ่งการจะมีสอง
สิ่งนี้ ได้นั้น คุณภาพชีวิตของประชากรใน
ประเทศส่วนใหญ่ต้องดีเป็นอันดับแรก อีกทั้ง
ช่องว่างของรายได้ระหว่างชนชั้นต้องลดลง
มากเสียก่อน ทุกอย่างเป็นพลวัตรที่ต้อง
ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน เราไม่สามารถจะ
ท้าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มี
ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้ถ้าหากขาดการ
สนับสนุนการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตของ
ประชากรที่จะท้าหน้าที่หลักเป็นฟันเฟืองใน

การขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งปัญหาที่ส้าคัญ
อย่างหนึ่งของประเทศไทยนั้นคือเราไม่ได้
พัฒนาสองปัจจัยความส้าเร็จนี้ไปพร้อมกัน  
 ประเด็นที่  2 : การกระจายผลประโยชน์ 
ให้ทั่วถึงรัฐบาลเป็นผู้ที่มีบทบาทส้าคัญอย่าง
มากในการน้าประเทศให้บรรลุเป้าหมาย  
การท้าเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศอย่าง
แ ท้ จ ริ ง แ ล ะ ก า รมุ่ ง เน้ น ก ารก ร ะ จ าย
ผลประโยชน์แก่ประชากรในประเทศเป็นสิ่ง
ส้าคัญ นโยบายของการพัฒนาประเทศจึงไม่
ควรเป็นแค่นโยบายหาเสียงทางการเมือง  
แต่ควรเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งคน
และประเทศ เน้นการยกระดับและส่งเสริม
ให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
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กรณีศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
การวางแผนยุทธศาสตร์กับการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนาชาติ :  

หัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

อภิญญา เจริญฉ่่า 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 สิงคโปร์ เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน มีพ้ืนที่เพียง 
716 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรเพียง 
5 .5 ล้ านคน แต่ เป็ นประเทศที่ ป ระสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สั งคมมากที่ สุ ด  และยั งคงพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่องในปัจจุบัน  
 สิงคโปร์ แยกตัวจากมาเลเซียและ
ประกาศเป็นประเทศเอกราชในปี พ.ศ. 2508 

โดยสถานการณ์ของประเทศในขณะนั้น  
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศโลกที่ 3 หรือกลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนา ประชาชนมีรายได้ต่อ
หัวเพียง 516.293 เหรียญสหรัฐ1 ประเทศ
ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ  
อันเนื่องมาจากการขยายตัวของพ้ืนที่เมือง
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษแรก
หลังการแยกตัว ปัญหาเหล่านี้ ประกอบด้วย 
                                                           

1 The World Bank : GDP per capita (current 

US$) 

ปัญหา การว่างงานสูง ปัญหาการขาดแคลน
ที่อยู่อาศัย ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ปัญหามลพิษ
ทางน้ า ปัญหาการขาดแคลนน้ า และปัญหา
น้ าท่วม   
 ใน ระย ะ เว ล า เพี ย ง  5  ท ศ วรรษ  
หลังการประกาศเอกราช สิงคโปร์สามารถ
ก้าวข้ามปัญหา และพัฒนาประเทศอย่าง
รวดเร็ว ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การมี
งานท า การยกระดับคุณภาพชีวิต และ 

การสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชากร รวมทั้ง
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การแก้ปัญหา
มลพิษ การบริหารจัดการน้ า  ส่ งผลให้
สิงคโปร์สามารถก้าวจากกลุ่มประเทศโลก 

ที่ 3 กลุ่มประเทศก าลังพัฒนา สู่กลุ่มประเทศ
โลกที่  1 กลุ่ มประเทศพัฒนาแล้ว  และ
สามารถก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดในโลก โดยปัจจุบัน
ป ระ ช าช น มี ร าย ได้ เฉ ลี่ ย ต่ อ หั ว สู งถึ ง 
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61,766.818 เหรียญสหรัฐ 2 ประเทศ มี
โค ร งส ร้ า ง พ้ื น ฐ าน ทั้ งด้ า น เศ รษ ฐ กิ จ             
ก า รค ม น าค ม  แล ะระบ บ ก ารจั ด ก าร
ทรัพยากรที่ดี มีระบบการบ าบัดน้ าเสียและ
น าน้ ากลับมาใช้ ใหม่  และนวัตกรรมอีก
มากมาย ความส าเร็จของการพัฒนานี้ ส่งผล
ให้สิงคโปร์กลายเป็นประเทศต้นแบบในการ
พัฒนาประเทศ ซ่ึงปัจจัยที่เอ้ือให้สิงคโปร์
ประสบความส าเร็จในการเอาชนะความ 

ท้าทายของประเทศ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ประการที่  1 การก าหนดวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่าง
ชัดเจน  
 สิงคโปร์ มีการก าหนด Overall long 

term vision ซึ่งเป็นการก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศทุกมิติในภาพรวม ซึ่งการ
ก าหนดนี้ เกิ ดการจากมองไปข้ างหน้ า 
วิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์ของโลกและ
ของประเทศที่จะเกิดขึ้น และก าหนดสิ่งที่
ต้องการให้ประเทศเป็น สิ่ งที่ต้องการให้
ประเทศมี เมื่อก าหนดเป้าหมายแล้ว ทุกคน 
ทุกภาคส่วนจะยึดถือเป้าหมายนี้เป็นส าคัญ 
และพยายามขับ เคลื่ อน งาน เพ่ื อ ให้ ถึ ง
เป้าหมาย ผ่านการก าหนดยุทธศาสตร์ทั้งใน

                                                           

2 International Monetary Fund : World 

Economic Outlook (April - 2018) 
 

ร ะ ดั บ  The Concept Plan ซึ่ ง เป็ น ผั ง
แนวคิดที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาในช่วง
ระยะเวลา 40 – 50 ปี ข้างหน้า โดยมีการ
ทบทวนทุก 10 ปี และระดับ The Master 

Plan ซึ่ ง เป็ น แผน แม่ บ ท ใน การพั ฒ น า
ประเทศระยะกลาง ในระยะเวลา 10 – 15 
ปีข้างหน้า เป้าหมายของแผนจะเป็นไปตาม 
The Concept Plan โดยมีการทบทวนทุก  
5 ปี ทั้งนี้ ในการทบทวนแผนทั้ง 2 ระดับ 
สิงคโปร์จะมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
ณ ขณะนั้น และด าเนินการปรับประเด็นงาน
ส าคัญและกลยุทธ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ประเทศไปข้างหน้า และเตรียมพร้อมส าหรับ
อนาคต  
 ทั ก ษ ะ ที่ จ า เป็ น แ ล ะ เป็ น ปั จ จั ย
ความส าเร็จของสิงคโปร์ในการวิเคราะห์
ปัญหา คาดการณ์อนาคต รวมทั้งก าหนด
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ คือ กระบวนการ
คิ ด เชิ งออกแบ บ  (Design Thinking) ซ่ึ ง
ทั กษะนี้ เป็ นทั กษะที่ รั ฐบาลสิ งคโปร์ ให้
ความส าคัญและเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนา
ประเทศ ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวเปิดงานของ
นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน 
ในงาน เสวนา SUTD Ministerial Forum 

2018 ภ า ย ใต้ หั ว ข้ อ  Better Nation By 

Design ที่ ร ะ บุ ว่ า ก ร ะ บ ว น ก า รคิ ด เชิ ง
ออกแบบที่ดีเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ประเทศ
สิงคโปร์เปลี่ยนจากประเทศโลกที่ 3 ขึ้นมา
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เป็นประเทศอันดับต้น  ๆ ของโลก และ 
Design Thinking มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ก าร
เปลี่ยนแปลงของสิงคโปร์ รวมถึงจะท าให้
สิงคโปร์ยังสามารถเป็นประเทศชั้นน าของ
โลกได้ต่อไป3 

 ประการที่  2 การด าเนินงานแบบ
บูรณาการในทุกมิต ิ

 การพัฒนาประเทศของสิงคโปร์ เป็น
การพัฒนาแบบองค์รวมในทุกมิติ  ทั้ งมิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม การ
ออกแบบนโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น เป็นไป
เพ่ื อ ให้ เกิ ด ป ระ โย ช น์ สู งสุ ด ใน ทุ ก มิ ติ                
ซึ่งกระบวนการบูรณาการตั้งแต่ขั้นตอนการ
ก าหนดนโยบายนี้  ส่ งผลให้ การพัฒ นา
ประเทศในทุกมิติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตัวอย่าง การพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย สิงคโปร์มี
การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเคหะแห่งชาติ 
( Housing and Development Board – 
HDB) เพ่ือด าเนินนโยบายด้านการเคหะของ
ประเทศ โดยมีนโยบายในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยให้มีมาตรฐานเพ่ือรองรับการอยู่อาศัย
ที่มีคุณภาพของประชาชน ปัจจุบันสามารถ
สร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชากรได้ถึงร้อยละ 
85 ของประชากร ซึ่งนอกจากจะประสบ
ความส าเร็จในการแก้ปัญหาการขาดแคลนที่

                                                           

3 SUTD Ministerial Forum 2018  

อยู่อาศัยแล้ว ยังมีบทบาทในการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ ดังนี ้
 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต การที่
ประชาชนย้ายที่อยู่จากชุมชนแออัด มาอยู่ใน
ที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติที่มีระบบ
สุ ข าภิ บ าลต ามห ลั ก สุ ข อน ามั ย  ท า ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านของ
สุขภาพ และสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย 
และนอกจากการสร้ างที่ อยู่ อ าศั ย ที่ ได้
มาตรฐานแล้ว HDB ยังมุ่งสร้างความเป็น
ชุมชน ด้วยการสร้างพ้ืนที่ส่วนกลางของ
ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนที่พักอาศัยในพ้ืนที่
เดียวกันมีการปฏิสัมพันธ์ ใกล้ชิด  และมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมากขึ้น  เช่น 
โ ค ร ง ก า ร  Oasis Terraces – A New 

Generation Neighbourhood Center ซึ่ ง
ตั้ งอยู่ที่ เมือง Punggol ซึ่ งเป็นศูนย์กลาง
ชุมชนและเป็นที่ตั้งของสถานพยาบาล ศูนย์
ดูแลเด็ก ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก สวนไม้
ดอกไม้ประดับ ลานเด็กเล่น ยิมเนเซี่ยม 
พ้ืนที่ การเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวก
อ่ืน ๆ อยู่ภายในอาคารเดียวกัน เพ่ือให้เป็น
พ้ืนที่ส่วนกลางของชุมชน ส าหรับคนทุกวัย 
และทุกเชื้อชาติ ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  
 ด้านการสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันระหว่างคนต่างเชื้อชาติ เนื่องจาก
สิงคโปร์ประกอบด้วยประชากรหลากหลาย
เชื้อชาติมาอยู่รวมกัน จึงด าเนินนโยบายด้าน
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ที่อยู่อาศัย เพ่ือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เสริมสร้าง
ความกลมเกลียวทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม 
ด้วยการผสานทางเชื้อชาติ น าชาวสิงคโปร์
เชื้อสายจีน มาเลย์ และอินเดีย เข้ามาอยู่
อาศัยรวมกันภายในอาคารการเคหะแห่งชาติ 
เด็กต่างเชื้อชาติเรียนโรงเรียนเดียวกัน และ          
คนต่ างเชื้ อชาติ  ด า เนิ นชี วิตด้ าน อ่ืน  ๆ 
ร่วมกันในพ้ืนที่ส่วนกลางของชุมชน และ
เรี ยน รู้ ถึ งการ เป็ น ส่ วนหนึ่ งของชุ ม ชน
เดียวกัน4 

 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างที่
อยู่อาศัยไม่ใช่เพียงเป็นการกระตุ้นการลงทุน
ด้านโครงสร้างของอาคารพักอาศัยเท่านั้น 
หากแต่การสร้างที่อยู่อาศัยในลักษณะของ
เมืองใหม่ ซึ่งต้องมีการลงทุนด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก การคมนาคม ศูนย์การค้า ศูนย์
อาหาร ศูนย์กีฬา อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
ทั้งในด้านของการลงทุน การค้าวัสดุ และ
การสร้างงานให้แก่คนในชาติ 
 ด้านการอนุรักษ์และป้องกันปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม การเคหะแห่งชาติได้จัดตั้ง
คณะท างานด้านนวัตกรรมและการวิจัยทาง
สถาปั ตยกรรม (Architecture Research 
                                                           

4 กนิษฐา จานเขื่อง. (2546). นโยบายการเคหะ
แห่งชาติกับการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ (ค.ศ. 1960 
– 2000) (วิทยานิพนธ ์ปริญญามหาบัณฑติ). 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, คณะศลิปศาสตร์, 
สาขาวิชาประวตัิศาสตร์. 

and Innovation Group - ARIG) ขึ้ น เพ่ื อ
อ อ ก แ บ บ ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง เมื อ ง ให ม่ ที่ มี
สภาพแวดล้อมส าหรับการด าเนินชีวิตที่ยั่งยืน 
เรียกว่า “เมืองแห่งสิ่งแวดล้อม” (HDB Eco-

Town) เพ่ือด าเนินการก่อสร้างอาคารการ
เคหะแห่งชาติที่ค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
และความต้องการของชุมชนอย่างสมดุล5  
 จากตัวอย่างการด าเนินนโยบายด้าน
การเคหะแห่ งชาติ จะพบ ได้ ว่ า  ในการ
ออกแบบที่อยู่อาศัยนั้น HDB และรัฐบาล
ไม่ได้มุ่งหวังเพียงการมีที่อยู่อาศัยเพียงพอต่อ
จ านวนประชากรเท่านั้น หากยังค านึงถึงการให้  
ที่อยู่อาศัยสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศในทุกมิต ิ

 ประการที่  3 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

 สิงคโปร์ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก โดยเฉพาะวัย
เยาวชน ด้วยตระหนักว่าการมีทรัพยากร
มนุษย์ที่ มีคุณภาพจะน าไปสู่ การพัฒนา
ประเทศอย่างมั่นคง การพัฒนาคนของ
สิงคโปร์มุ่ งเน้นทั้ งในมิติด้านการศึกษา/
ศักยภาพ และมิติด้านคุณลักษณะของคน
สิงคโปร์  

                                                           

5 Housing and Development Board, Annual 

Report 2001/02  
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 ใน มิ ติ ด้ าน ก ารศึ ก ษ า /ศั ก ยภ าพ 
สิงคโปร์มีระบบการเรียนการสอนและการ
กระจายท รัพ ยากรด้ าน ก า รศึ กษ าที่ มี
มาตรฐานและทั่วถึงของภาครัฐ ซึ่งจุดเด่นที่
ส าคัญ ของการศึ กษ าของสิ งค โป ร์มี  5 
ประการ คือ 1) บุคลากรครูคุณภาพสูง 2) 
การเรียนการสอน 2 ภาษา รัฐบาลสิงคโปร์
ก าหนดให้การเรียนการสอนทุกวิชาเป็ น
ภาษาอังกฤษ แต่นักเรียนทุกคนต้องเลือก
เรียนวิชาภาษาทางการของเชื้อชาติของตนด้วย  
ซึ่ งรัฐบาลสิงคโปร์ได้ก าหนดไว้ 3 ภาษา 
ได้แก่ จีนแมนดาริน มาเลย์ หรือทมิฬ ทั้งนี้
ภาษาที่เลือกเรียนไม่จ าเป็นต้องเป็นภาษาที่
ใช้จริงในครอบครัว 3) โอกาสทางการศึกษา
ที่เท่าเทียม 4) เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่
ทันสมัย และ5) ระบบการเรียนการสอนที่
ยืดหยุ่น สามารถถ่ายโอนนักเรียนระหว่าง
ส า ย วิ ช า ชี พ กั บ ส า ย ส า มั ญ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม              
ความกระตือรือร้นในการเรียน6  
 ในมิติด้านคุณลักษณะของคนสิงคโปร์ 
คนสิ งคโปร์มีคุณลักษณะ (DNA Hard – 
Coding) ที่ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาชาติ 
ดังนี้ 1) รู้ผิดรู้ชอบ 2) เรียนรู้ตลอดชีวิต 3) 

                                                           

6 กระทรวงการต่างประเทศ, “การขับเคลื่อน
นวัตกรรมในต่างประเทศ : แนวทางการพัฒนาด้าน
การศึกษาของสิงคโปร์” I ข่าวสารจากต่างประเทศ 
Thailand 4.0” 

ท างานเป็นทีม และ 4) รักชาติซึ่งคุณลักษณะ
เหล่านี้ถูกปลูกฝังให้แก่ประชาชนตั้งแต่วัย
เด็กผ่านระบบการศึกษา เป็นการปลูกฝังให้
ประชาชนเป็นพลเมืองที่ดีตามแนวความคิดที่
รัฐบาลต้องการ ผ่านแบบเรียนที่อยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยในระดับประถมศึกษา (อายุระหว่าง 5 - 
11 ปี) มีเนื้อหาเกี่ยวกับพลเมืองและศีลธรรม
ศึกษา ซึ่งก าหนดเป็นหัวข้อบังคับ/ศึกษาเชิง
บูรณาการ และในระดับมัธยมศึกษา (อายุ
ระหว่าง 11 – 18 ปี ) มี เนื้ อหาเกี่ ยวกับ
พลเมืองและจริยศึกษา ซึ่งก าหนดเป็นหัว
ข้อบังคับ/ศึกษาเชิงบูรณาการและเจาะจง 
บางหัวเรื่อง7 นอกจากการพัฒนาคุณลักษณะ
ผ่านระบบการศึกษาแล้ว อีกหนึ่งสถาบันที่
สิงคโปร์ที่มีบทบาทในการขัดเกลาคน คือ 
สถาบันครอบครัว ดังที่นายลี กวน ยู อดีต
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกล่าวสุนทรพจน์ต่อ
คณะผู้บริหารโรงเรียน ในวันที่ 29 สิงหาคม 
1966 ซึ่งมีเนื้อความตอนหนึ่งว่า “สองปัจจัย
ที่มีอิทธิพลในการหล่อหลอมชีวิตเยาวชนชาย
และหญิง คือบ้านและโรงเรียน” ซึ่งแสดงให้
เห็นการตระหนักถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยง
และความส าคัญของ “บ้าน” หรือครอบครัว 

                                                           

7 ศรันยุ หมั้นทรัพย์. (2550). การศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมือง : ฐานรากของการเมืองภาคพลเมือง. 
สถาบันพระปกเกล้า, 6(2), 101-115. 
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กับ “โรงเรียน” หรือการศึกษาต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์8 โดยแนวคิดในการพัฒนา
เมืองของสิงคโปร์ให้ความส าคัญต่อการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือพัฒนาคน โดยเริ่มจาก
ในระดับบ้าน (House) สู่ระดับเพ่ือนบ้าน 
(Neighbourhood) แ ล ะ สู่ ร ะ ดั บ เ มื อ ง 
(Community) ทั้งนี้ การพัฒนาคุณลักษณะ
ที่ พึ งประสงค์จะประสบผลส าเร็จได้นั้ น 
จ าเป็นต้องก าหนดคุณลักษณะเป้าหมาย        
ที่ชัดเจน มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และ
เชื่ อ ม โย งคุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ ต้ อ งก า ร กั บ 

ทิศทางการพัฒนาของประเทศ  
 ด้วยการพัฒนาคนทั้ ง 2 มิติอย่าง
สมดุ ล  ส่ งผล ให้ คน สิ งค โป ร์ มี คุ ณ ภ าพ  
มีคุณลักษณะ และมีศักยภาพ ที่จ าเป็นต่อ
ก า ร พั ฒ น าป ระ เท ศ ท่ า ม ก ล า งค ว าม
เปลี่ยนแปลงในระดับโลก ดังที่นายลี เซียน ลุง 
นายก รัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้เคยกล่าวในวัน
ช าติ ถึ งค ว าม ส าคั ญ ขอ งป ระช าก รว่ า  
การเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ไม่ได้
เกิดจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
หรือการสร้างงานเท่านั้น แต่อยู่ที่การปรับตัว

                                                           

8 นันทนุช อุดมละมุล, จากความมัน่คงสู่ความมั่ง
คั่ง: “บ้าน”กับการศึกษาสิงคโปร์. [ออนไลน์] 

ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ต่ อ ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของโลก9  
 ข้อเสนอการพัฒนากระบวนการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย 

 การพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ ของ
หน่วยงานราชการไทยในปัจจุบันขับเคลื่อน
โดยหน่วยงานหลัก ดังนี้  กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวง 
มหาดไทย ซึ่งแต่ละกระทรวงมีแผนแม่บท
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เฉพาะใน
ภารกิจหลักของตน และมุ่งขับเคลื่อนงาน
ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ตนเองเป็นหลัก ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาคน 

ขาดการบูรณาการในมิติต่าง ๆ เกิดปัญหา
ความซับซ้อน ขาดความเชื่อมโยง และขาด
ความต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงมีข้อเสนอในการ
น าปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ
ข อ งสิ ง ค โป ร์ ทั้ ง  3  ป ร ะ ก า ร ข้ า ง ต้ น  
เป็นต้นแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศไทย ดังนี้ 
 ก าห นด เป้ าห ม าย ใน การ พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่ ชัด เจน  
โดยรัฐบาลและหน่วยงานราชการต้องร่วมกัน

                                                           

9 ณัฐพจน์ ยืนยง, ทรัพยากรบุคคลต้นทุน
ความส าเร็จของสิงคโปร์. [ออนไลน์] 
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เป็นเจ้าภาพในการวิเคราะห์และก าหนด
ทิศทาง เป้าหมายการพัฒนาประเทศในแต่
ละห้วงเวลาที่ชัดเจน เพ่ือจะได้สามารถ
ก าหนดคุณลักษณะของคนไทยที่มีความ
จ า เป็ น ใน การขั บ เคลื่ อ น ป ระ เท ศ ไป สู่
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 การจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการของ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ  
โดยมีบทบาทหน้ าที่ ในการจัดท า เสนอ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติ
ด้ าน ก าร พั ฒ น าท รั พ ย าก รม นุ ษ ย์ ต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรับปรุง
ก ฎ ห ม า ย  ห รื อ ก า ร ให้ ข้ อ เส น อ ต่ อ
คณะรัฐมนตรี 
 จัดท าเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนระดับชาติด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาคน 
เพ่ือให้ เกิดการบูรณาการตั้ งแต่ ในระดับ
นโยบาย  การขับ เคลื่ อนงานของแต่ ละ
หน่วยงาน แต่ละภารกิจงานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน เกิดผลลัพธ์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
และลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงาน 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนแม่บท
การพัฒนาทรัพยามนุษย์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยเป้าหมายและ
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
แผนแม่บท ต้องสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับแผนระดับชาติด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การก าหนดบทบาทที่ ชัด เจนของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การมี ส่ วน ร่ วม ใน ก ารด า เนิ น งาน เพ่ื อ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทให้ประสบความส าเร็จ 
เนื่ องจากภาคเอกชนมีศักยภาพทั้ งด้าน
การเงิน  ด้ านทรัพยากรที่ จ าเป็น ในการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาคนของประเทศ 
และภาคประชาชนเป็นภาคที่เป็นทรัพยากร
ส าคัญที่ต้องตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตนเอง 
 ข้อเสนอการก่าหนดนโยบาย และ
การขับเคลื่อนงานของกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
มีบทบาทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ โดยมีภารกิจหลัก 3 มิติ ดังนี้ 1) 
การพัฒนาศักยภาพสตรี 2) การส่งเสริมความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ 
3) การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ซึ่งการ
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ด าเนินงานที่ผ่านมากรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวมุ่งด าเนินงานแบบบูรณา
การกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับของการ
ขับเคลื่อนงาน แต่ยังขาดการบูรณาการใน
ระดับการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนแม่บท 
และยุทธศาสตร์ ขาดการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ และ
กลุ่ ม เป้ าหม าย อ่ืน  ๆ  ส่ งผล ให้ ทิ ศท าง                 
การพัฒนาสตรีและครอบครัว ไม่เอ้ือต่อการ
พั ฒ น ากลุ่ ม เป้ าห ม าย อ่ื น  ๆ  แล ะการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่เอ้ือให้เกิด
ประโยชน์สู งสุ ดต่อการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว ด้วยเหตุนี้จึงมีข้อเสนอในการน า
ปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาประเทศของ
สิงคโปร์ เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนงาน 
โดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ในระดับการก าหนดนโยบาย จัดท าแผน
แม่บท และยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การขับเคลื่อน
งานของทุกหน่วยงานมีเป้าหมายและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และส่งผลให้ผลลัพธ์ 
การด าเนินบรรลุประโยชน์ในการพัฒนา
สูงสุด  
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โอกาสของไทยจากบริบทใหม่ของเศรษฐกิจจีน 

 

อรกันยา เตชะไพบูลย์ 

เศรษฐกรช านาญการ  
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 

 ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจขนาดเล็ก
และมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ที่มีความ
เชื่ อ ม โย งและ พ่ึ งพ าก ารขย ายตั วท าง
เศรษฐกิจโลกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยในปั จจุบั น  นั บว่าจีน เป็ น
ประเทศที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจต่อไทย
เป็นอย่างยิ่ง ดังเห็นได้จากสัดส่วนของการค้า 
การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทยที่อิงกับ
จีนมากยิ่งข้ึน 

 ในช่วงที่ผ่านมา ทางการจีนได้ปรับ
บทบาทของตนในภูมิภาคใหม่ โดยมีการออก
นโยบายเชิงรุกที่ส าคัญทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ 
เศรษฐกิจ การเงิน และภูมิรัฐศาสตร์  คือ 

ยุทธศาตร์ One Belt One Road Initiative 

ดังนั้น ไทยจึงต้องติดตามสถานการณ์และ
ปรับตัวให้สามารถอยู่รอดได้ภายใต้บรรทัด
ฐานใหม่ของเศรษฐกิจจีนและความเชื่อมโยง
รูป แบ บ ให ม่ ขอ งเศ รษ ฐกิ จ ใน ภู มิ ภ าค  
โดยจ าเป็นต้องพิจารณาว่า ไทยควรก าหนด
ทิศทางเชิงนโยบายอย่างไร เพ่ือให้สามารถใช้
จุด เด่นคือ ที่ ตั้ งซึ่ งอยู่ ในศูนย์กลางของ

ภูมิภาคเพ่ือประสานประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ร่วมกันกับจีนและประเทศเพ่ือนบ้าน 

 ดังนั้น เพ่ือให้การวิเคราะห์บทบาท
ของไทยภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจและนโยบายจีนอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นจริง น าไปสู่การเสนอแนะนโยบาย
ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ บทความนี้ 
จึงเริ่มจากการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่าง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน 
ทิศทางแนวนโยบายของจีนในอนาคต ผนวก
เข้ า กั บ บ ท เรี ย น ที่ ได้ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า 

แนวทางการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์  
เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการปรับตัว
ในเชิงเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวทันกับความ
เปลี่ยนแปลง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจจีน 

 ด้านการค้า 
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ตารางท่ี 1 สินค้าส่งออกของไทย
ไปยังจีนที่ส าคัญ 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ รวบรวมโดย สศค. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การส่ งออก  จีน เป็ นแหล่ งส่ งออก
ส าคัญอันดับ 1 ของไทย ด้วยสัดส่วนปี 2560 
ที่สูงถึงร้อยละ 12.4 ของมูลค่าส่งออกรวม 
โดยสินค้าส่งออกของไทยไปยังจีนที่ส าคัญ 
ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก 
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  
และเคมีภัณฑ ์

 

 

 

 

 

 

 การน าเข้า จีนเป็นแหล่งน าเข้าส าคัญ
อันดับ 1 ของไทยด้วยสัดส่วนการน าเข้าปี 
2560 ที่ร้อยละ 19.9 ของมูลค่าน าเข้ารวม 
โดยสินค้าน าเข้าของไทยจากจีนที่ส าคัญ 
ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานยนต์ 
 ด้านการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 จีนเป็นแหล่งเงินลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศที่ส าคัญอันดับ 7 ของไทยในปี 
2560  โด ยมี มู ล ค่ าค งค้ า ง  4 ,326 ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.9 

 ด้านการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 นักท่องเที่ยวจากจีนที่เดินทางเข้ามา
ในไทยปี 2560 มีจ านวน 9.8 ล้านคน หรือ
คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 12.0 จากปีก่อนหน้า 
โดยสัดส่วนนักท่องเที่ยวจากจีนคิดเป็นร้อยละ 
27.7 ของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมที่
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เดินทางเข้าไทยทั้งหมด จึงนับเป็นแหล่งที่มา
นักท่องเที่ยวประเทศเดี่ยวที่ส าคัญอันดับ 1 

 ทิศทางแนวนโยบายของจีนในอนาคต 

 ทิศทางแนวนโยบายของจีนในอนาคต
ระยะกลางได้ ถู กระบุ ไว้ ในแผน พัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนฉบับที่ 13  
(ปี 2559-2563) (The 13th Five-Year Plan 

for Economic and Social Development  

of the People’s Republic of China 

(2016-2020)) โดยจีนระบุเป้าหมายส าคัญ
คื อ ก าร เป็ น สั งค ม ที่ ร่ า ร วยพ อสม ค วร 
(Moderately Prosperous Society) มุ่ งห วั ง 
ให้เศรษฐกิจขยายตัวในช่วงร้อยละ 6.5-7.0 
โดยเน้นหนักในการพัฒนาประเด็นส าคัญ 
ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ พัฒนานวัตกรรมการ
ผลิ ต  ดึ งดู ด การล งทุ น คุณ ภ าพสู งจ าก
ต่างประเทศ ยกระดับเงินหยวนเป็นสกุลหลัก 
เพ่ิ มบทบาทกลไกตลาด  2) ด้ านสั งคม  
เพ่ิมระดับการเป็นสั งคมเมือง ลดความ
เหลื่อมล้ า เพ่ิมจ านวนประชากร 3) ด้าน
สิ่งแวดล้อมลดการสร้างมลภาวะและมลพิษ
อนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม เพ่ิมการใช้พลังงาน
ทดแทน และ 4) ด้านการบริหารราชการ
แผ่ นดิ น  ลดการทุ จริตคอร์ รั ปชั่ น  เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 ดังนั้น  หากฉายภาพเศรษฐกิจจีน
ในช่ ว ง 5  ปี นี้  จะพบว่ า  มี ทิ ศท างการ

เปลี่ยนแปลงที่มีนัยเศรษฐกิจคือ 1) นโยบาย
ส่งเสริมการบริโภคและการเพ่ิมข้ึนของชนชั้น
กลางในเมืองจะท าให้อุปสงค์ต่อสินค้าน าเข้า
เพ่ิมขึ้น 2) นโยบายผ่อนคลายการควบคุม
เงินทุนเคลื่อนย้าย ส่งเสริมการลงทุนสองทาง 
และให้เงินหยวนเป็นเงินสกุลหลักของโลกจะ
ท าให้การลงทุนของจีนในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
ทั้ งในภาคเศรษฐกิจจริงและภาคการเงิน 

3) นโยบายเพ่ิมจ านวนประชากร จะเป็น
โอกาสให้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน 
ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ จะ
เป็นโอกาสให้ธุรกิจบริการการแพทย์ การ
ดูแลผู้ สู งอายุ  การท่องเที่ ยวเชิงสุขภาพ 

4) นโยบายอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม จะเป็น
โอกาสให้ธุรกิจที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม 
พลังงานทดแทน รีไซเคิล และ 5) นโยบาย
ก ารดึ งดู ด ก า รล งทุ น คุ ณ ภ าพ สู งจ าก
ต่างประเทศและการเร่งยกระดับความ
เชื่ อม โยงโครงสร้ าง พ้ื นฐาน ในภู มิ ภ าค
ประเทศจะเป็นโอกาสให้ธุรกิจไทยไปลงทุน 
ขยายการผลิตหรือขยายตลาดในจีน 

 แนวทางการปรับตัวในเชิงเศรษฐกิจ
ของไทยให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
ทิศทางการพัฒนา 
 จากยุทธศาตร์ One Belt One Road 

Initiative ซึ่งจะท าให้การเชื่อมโยงในภูมิภาค
สะดวกมากขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ าลง ส่งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่าง ไทย จีน และ
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ประเทศเพ่ือนบ้านจะด าเนินไปได้อย่างคึกคัก
มากขึ้น ในอนาคต ทั้ งใน เชิ งการค้าขาย  
การลงทุน และการท่องเที่ยว ประกอบกับนัย
เชิงเศรษฐกิจอันเป็นผลจากนโยบายของจีน 
ผนวกเข้ากับบทเรียนที่ได้จากการศึกษาแนว
ท างก าร พั ฒ น าป ระ เท ศ ขอ งสิ งค โป ร์ 
ซ่ึงพบว่ามีเอกลักษณ์ส าคัญคือ ก าหนดทิศทาง
โดยใช้วิสัยทัศน์มุ่งสู่การพัฒนาระยะยาว มุ่งเน้น
การวางแผนที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง และมี
ช่องความยืดหยุ่นให้สามารถปรับได้ตาม
ส ถ า น ก า ร ณ์ เห ม า ะ ส ม  จึ ง น า ม า สู่ 
การเสนอแนวทางการปรับตัวเชิงนโยบาย 
เพ่ือให้ไทยสามารถใช้จุดเด่นคือ ที่ตั้งซึ่งอยู่ใน
ศูนย์กลางของภู มิ ภ าคในการประสาน
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจร่วมกันกับจีนและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้ 1) ด้านการค้า ไทย
สามารถปรับตัวโดยเลือกชนิดสินค้าส่งออก
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจจีนที่
เปลี่ยนไป เช่น เน้นสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กหรือ
คนชรา สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
สินค้าที่มุ่งเป้าขายให้กับชนชั้นกลางที่เพ่ิม
จ านวนขึ้นพร้อมกับก าลังซื้อที่มากขึ้น 2) 
ด้านการลงทุน การลงทุนโดยตรงระหว่างกัน
ยังถือว่ามีสัดส่วนน้อย จึงยังคงมีช่องว่างให้
พัฒนาอีกมากในอนาคต ทั้งโอกาสจากเงิน
ลงทุนโดยตรงจากจีนและการย้ายฐานการ
ผลิตของต่างชาติ และ 3) ด้านการท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวจากจีนมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง 

ตามการเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางและรายได้
เฉลี่ยต่อหัวของชาวจีน ไทยจึงต้องเร่งดึงดูด
นักท่องเที่ยวก าลังซื้อสูงจากจีน และควบคุม
ธุรกิจสีเทา เช่น ทัวร์ศูนย์เหรียญ  เพ่ือให้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้กับผู้ประกอบการ
ชาวไทย รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง เช่น 
ร้านอาหาร โรงแรม หรือเจาะกลุ่มลูกค้า เช่น 
ธุรกิจบริการการแพทย์ การดูแลผู้สูงอายุ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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 บทน า 
 สาธารณ รั ฐสิ งคโป ร์  (Republic of 

Singapore) เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะ
ทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย มี พ้ืนที่ 
687 ตารางกิโลเมตร [1] มีประชากร 5.612 
ล้านคน (ข้อมูลคริสตศักราช 2017) [2]  
เมื่อเปรียบเทียบกับราชอาณาจักรไทยซึ่งมี
พ้ืนที่ 513,120 ตารางกิโลเมตร [3] และมี
ป ร ะ ช า ก ร  68,200,824 ค น  (ข้ อ มู ล 

คริสตศักราช 2016) [2] ถือว่าสิงคโปร์เป็น
ประเทศที่มีขนาดเล็ก และมีประชากรน้อย
กว่าประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม 
ประเทศสิงคโปร์มีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP : Gross Domestic Product)  
ต่อหั ว (per capita) สู งกว่าประเทศไทย 

เป็ นอย่ างมาก กล่ าวคือ  มีค่ า GDP per 

capita อยู่ที่  57,713.335 ดอลล่ าร์สหรัฐ 
เมื่อเทียบกับประเทศไทยที่มีค่าดังกล่าวอยู่ที ่
6,590.638 ดอลล่าร์สหรัฐ [2] นอกจากนั้น 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF : 
International Monetary Fund) ยังจัดให้
สิงคโปร์เป็นระเทศในกลุ่ม Advanced Economies 

ในฐานข้อมูล World Economic Outlook 
ประจ าเดือนเมษายน คริสตศักราช 2018 [4] 
ซ่ึงต่างจากประเทศไทยที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 
Emerging and Developing Asia [5] ด้วย
ปัจจัยข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สาธารณรัฐ
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความมั่นคงและ 

มั่งค่ังทางเศรษฐกิจสูง 
 ตามที่ข้าพเจ้า นายอัครวิชญ์  เล็กเจริญ 
นั ก วิ ช าก ารคอม พิ ว เตอร์ ช าน าญ การ  
ก ลุ่ ม พั ฒ น า ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ บั ญ ชี
คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ปฏิบัติ ราชการที่กลุ่มพัฒนา
สมรรถนะผู้ ส อบ บั ญ ชี  ส านั กส่ ง เส ริ ม
พัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS : High Performance 
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and Potential System) รุ่นที่ 13 ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตร การเสริมสร้าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการท างาน
ส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ. 2561 ณ  สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ท าให้ได้ทราบว่า มีแนวคิดและ 

การปฏิ บั ติ ม ากมาย ในหลายภ าคส่ วน 
โดยเฉพาะในภาครัฐ ที่มีส่วนผลักดันให้
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จใน
ด้านเศรษฐกิจอยู่ ในระดับโลก แม้จะเป็น
ประเทศที่ ก่ อตั้ งได้ ไม่นานเมื่ อ เทียบกับ
ประเทศไทย และแนวคิดเหล่านี้สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การป ฏิ บั ติ ง าน ใน ระบ บ ราช ก าร ไท ย  
ตามวัตถุประสงค์หลักของการฝึกอบรมได้
เช่นกัน ซึ่งข้าพเจ้าจะได้น าเสนอในล าดับ
ถัดไป 

 Smart Nation Singapore ห นึ่ ง ใน
แนวคิดท่ีน ำสิงคโปร์สู่ควำมส ำเร็จ 

 แม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นประเทศขนาดเล็ก 
โด ย เฉพ าะ เมื่ อ เที ย บ กั บ ป ระ เท ศ ไท ย  
แต่ภาระงานภาครัฐที่ ถือเป็น โครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศ เช่น การบริหารราชการ
แผ่นดิน สาธารณูปโภค การขนส่งการศึกษา 
ความมั่นคง และด้านอ่ืน ๆ เป็นภาระงานที่
จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นจ านวนมาก  
ทั้ ง เ พ่ื อ ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร  แ ล ะ ก า ร
ด าเนินงาน เช่น เดียวกับประเทศอ่ืน  ๆ  

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยจ านวนประชากรที่
จ ากัดตามขนาดของประเทศ ท าให้สิงคโปร์มี
ทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานใน
ลักษณ ะเดียวกับประเทศที่ มีประชากร
มากกว่า ท าให้สิงคโปร์มีความจ าเป็นต้องใช้
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ
ให้มากที่สุด นอกจากนั้น ความซับซ้อนและ
ซ้ าซ้อนที่ไม่ได้เป็นไปเพ่ือการค้านอ านาจ
ระหว่างกัน เช่น โครงสร้างองค์กรที่มีหลายชั้น 
กระบวนการท างานที่มีหลายขั้นตอน หรือ
การหวงแหนสิทธิ์ ในฐานะเจ้าของข้อมูล  
จึงถือเป็นสิ่งที่หน่วงให้การพัฒนาประเทศ
เป็นไปได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ  
 ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลสิงคโปร์จึงเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามา
ช่วยในการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้
การให้บริการทั้งระหว่างภาครัฐด้วยกัน และ
ภาครัฐต่อประชาชนในประเทศ เป็นไปได้
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว  ผ่านโครงการ 
Smart Nation Singapore ซึ่ งดู แ ล โด ย 
Smart Nation and Digital Government 

Office โดยมีลักษณะเป็นการผสานข้อมูล  
และการสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐของสิงคโปร์ที่เข้าร่วม เพ่ือยกระดับ
การให้บริการแก่ประชาชน ทั้งการให้บริการ 
ณ ที่ตั้งปกติ และการให้บริการประชาชน
ผ่านแอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(Mobile Application) ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
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แอปพลิเคชันที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
Smart Nation Singapore [6] 
 MyTransport.SG ให้ บริการข้อมู ล
ระบบขนส่งสาธารณะ 

 Beeline ให้บริการขนส่งสาธารณะ
ตามความต้องการของประชาชนในขณะนั้น 

 NLB Online ให้บริการค้นหาข้อมูล
เนื้อหาดิจิทัล 

 MyResponder ให้บริการอาสาสมัคร
กู้ชีพฉุกเฉิน 

 อ่ืน ๆ 

 จากการพูดคุยกับวิทยากรในหลักสูตร 
ท าให้ทราบว่า ระบบต่าง ๆ ภายใต้ Smart 

Nation Singapore มีลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ 
เป็นการปฏิบัติ งานโดยใช้กระบวนการ
อัตโนมัติ (Automation) เพ่ือลดการใช้ดุลย
พินิจหรือการปฏิบัติงานที่มีความซ้ าซ้อน , 
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งถูก
จัด เก็บ ไว้ที่ ศูนย์ข้อมูลกลางของรัฐบาล  
เพ่ือการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างรวดเร็ว  
ทันต่อสถานการณ์  และอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง (IoT: Internet of Things) เพ่ือให้
อุปกรณ์รับรู้ต่าง ๆ (Sensors) สามารถรับ/
ส่งข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลกลางได้อย่างอัตโนมัติ 
โดยไม่ต้องใช้บุคลากรในการควบคุม ทั้งหมด
นี้น าไปสู่การมีข้อมูล และสื่อสารข้อมูลที่
รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน 

การสื่อสารข้อมูลภายในระบบราชการไทย  
เมื่อผู้รับสำรยังคงไว้วำงใจเอกสำรที่จัดพิมพ์
ลงในกระดำษ และรูปแบบยังคงมีควำมส ำคัญ  
จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าพบในการปฏิบัติ
ราชการในหน่ วยงานต่ าง ๆ นั้ น การสื่ อสาร  
ด้วยเอกสารที่จัดพิมพ์ลงในกระดาษยังคง
เป็นการสื่อสารที่ผู้ เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน หรือประชาชน
ผู้รับบริการ ให้ความเชื่อถือมากที่สุด แม้ว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปัจจุบันจะท าให้การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล
เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วและน่าเชื่อถือ 

ในระดับเดียวกัน หรือดีกว่ากระดาษก็ตาม 
เนื่องจากเอกสารที่จัดเก็บในรูปแบบสื่อ
ดิ จิ ทั ล มี ส ถ า น ะ เป็ น สั ญ ญ าณ ไฟ ฟ้ า  
ปิด (0)/เปิด (1) ซึ่งเป็นข้อมูลในรูปแบบที่
ผู้เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถจับต้อง 
หากไม่ ใช่ผู้ ปฏิบั ติ งานด้ าน เทคนิค  เช่น 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้เกี่ยวข้องเกิด
ความกังวลว่าข้อมูลอาจสูญหายหรือถูก
ดัดแปลง นอกจากนี้  ผู้ เกี่ยวข้องอาจขาด
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการเรียกดู
หรือปฏิบัติตามเอกสารในรูปแบบสื่อดิจิทัล 

ได้อย่างถูกต้อง ผู้เกี่ยวข้องจึงขาดความมั่นใจ
ในการใช้งานสื่อดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่าง
เต็มรูปแบบ ท าให้ในปัจจุบัน การใช้งานสื่อ
ดิจิทัลในการสื่อสาร มักเป็นไปเพ่ือการสร้าง
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เอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และจัดพิมพ์
ลงในกระดาษ จากนั้นจึงด าเนินการตาม
ขั้นตอนทางธุรการแบบเดิมเท่านั้น 

 นอกจากนั้น แม้ว่าการน าคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการจัดท าเอกสารก่อนจัดพิมพ์ลงใน
กระดาษจะเป็นการปฏิบัติที่ ยอมรับกัน
โดยทั่วไปในปัจจุบัน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นก็ตาม 
แ ต่ เนื่ อ ง จ าก คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ที่เจ้าหน้าที่แต่ละท่านใช้มีความ
แตกต่ างกัน ในหลายด้ าน  ไม่ ว่ าจะเป็ น
ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือประสบการณ์ของ
ตั ว เจ้ าหน้ าที่ เอง ทั้ ง ในด้ านการใช้ งาน
คอมพิวเตอร์ ระเบียบงานสารบรรณ และ
งานที่ เจ้ าหน้ าที่ แ ต่ ล ะท่ าน รับ ผิ ดชอบ  
การจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านนั้นจึงมักจะ
ไม่ใช่กระบวนการที่เสร็จสมบูรณ์ภายในครั้ง
แรกที่จัดท า และมักจะต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขภายใต้การแนะน าจากผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือให้เอกสารมีใจความครบถ้วน สมบูรณ์ 
ถูกต้อง หรือจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เอกสารมีรูปแบบที่สวยงาม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
การแก้ ไขเอกสารด้ วยวัตถุประสงค์ ใดก็ ตาม  
ผู้จัดท าเอกสารมักจะต้องพิมพ์เอกสารที่
ได้รับการแก้ไขอีกหนึ่งชุด หรือมากกว่าและ
น าส่งผ่านสายการบังคับบัญชาอีกครั้ง และ
หากมีการแก้ไขในประเด็นใดไม่สมบูรณ์ 
ผู้จัดท าเอกสารจะต้องแก้ไขและจัดพิมพ์

เอกสารซ้ า ซึ่งการกระท าในลักษณะนี้แม้จะ
ช่วยให้ได้เอกสารที่มีความสวยงามและมี
ใจความถูกต้องครบถ้วนก็ตาม แต่วิธีการ
ดังกล่าวมักท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่าง
ล่าช้า และสิ้นเปลืองทรัพยากรของหน่วยงาน 

โดยใช่เหตุ โดยเฉพาะเมื่อเอกสารนั้นต้อง
ผ่านหน่วยงานผู้รับผิดชอบในระดับต่าง ๆ 
หลายหน่วยงาน และแต่ละหน่วยงานก็มีหลัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบเอกสารที่
แตกต่างกัน ในปัจจุบัน  กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(DocFlow) ซึ่ ง พั ฒ น าขึ้ น เอ งใช้ งาน อ ยู่  
โดยระบบดังกล่าวมีความสามารถในการ
ควบคุ ม การรับ /ส่ ง  เอกส าร  และการ
ตรวจสอบเนื้อหาเอกสารโดยสังเขป อย่างไร
ก็ตาม ระบบนี้ เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมา 

เป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงไม่สามารถใช้งานได้
อย่างสะดวกด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในปัจจุบัน นอกจากนั้น ระบบ
ดังกล่าวยังมีความสามารถในการแนะน าการ
จัดรูปแบบและการทบทวนเอกสารอย่าง
จ ากัด ซึ่งข้าพเจ้ามีความเห็นว่าความสามารถ
เหล่านี้ เป็นสิ่ งจ าเป็น  เพ่ือให้การด าเนิน
ขั้นตอนทางธุรการเป็นไปได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
CODA : ใครพิมพ์ก็สวย ใครพิมพ์ก็ถูก 

 จากการน าค วาม รู้ ที่ ได้ จ ากก าร
ฝึกอบรมมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นข้าพเจ้ามีความเห็นว่า เป็นการยากที่
จะปรับเปลี่ยนความคิดของผู้ปฏิบัติงานให้
ยอมรับกระบวนการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เต็มรูปแบบ จึงขอเสนอให้พัฒนาระบบการ
จัดท าเอกสารที่ มี เนื้ อหาเป็นศูนย์กลาง 
(CODA :  Content-Oriented Document 

Authoring) เพ่ือการจัดท า ให้ค าแนะน า  
และทบทวนการจัดท าเอกสาร โดยอาจ
พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศแยกอีกระบบ
หนึ่ง และใช้งานควบคู่กับระบบ DocFlow ที่
มีอยู่หรือพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศที่มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร 

ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และใช้งาน
แทนที่ DocFlow โดยสมบูรณ์ก็ได้  
 ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวควรมีคุณลักษณะ 
และความสามารถดังนี้ 
 เป็นแอปพลิ เคชันที่ ให้บริการด้วย
เทคโนโลยีเว็บ (Web Application) 
 จัดเก็บข้อมูลที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายส่วนกลาง และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายส ารอง เพ่ือให้สามารถให้บริการ 

ด้วยข้อตกลงการให้บริการที่ระดับสูงกว่า 

ร้อยละ 99 ของเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด 

 มีหน้ าจอแสดงผลส าหรับผู้ จัดท า
เอกสาร ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 เจ้ าหน้ าที่ ธุ รการสามารถก าหนด
แม่แบบส าหรับจัดท าเอกสารประเภทต่าง ๆ  
เป็นหลายรูปแบบเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  กันได้ 
โดยสามารถก าหนดขนาดกระดาษ การจัด
วางข้อความ  สัญ ลักษณ์  ข้อความคงที่ 
ข้อความที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 ผู้จัดท าเอกสารและผู้บังคับบัญชา
สามารถจัดพิมพ์ข้อความตามที่ต้องการ  
ข้อความดังกล่าวจะถูกจัดให้ เข้ารูปแบบ
ตามท่ีเจ้าหน้าที่ธุรการก าหนดโดยอัตโนมัติ 

 ด้วยระบบสารสนเทศที่มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถ
ท าให้กระบวนการจัดท าเอกสารเป็นไปได้
ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทั้งในด้านเนื้อหา 
และรูป แบบ  อันจะ เป็ นการลดการใช้
ท รั พ ย า ก ร ใน ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ ท า ให้
กระบวนการสารบรรณโดยรวมเป็นไปได้ 
อย่างรวดเร็ว 
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