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 บทน า 
 ในยุคปัจจุบัน ค ำว่ำ “Smart” ซึ่ ง
ปรำกฏน ำหน้ำค ำต่ำง ๆ  เช่น “Smart Nation”  
มักมีควำมหมำยที่สื่อถึงกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (หรือที่เข้ำใจโดยทั่วไปว่ำ “ควำม
ไฮเทค”) เข้ำมำประยุกต์ใช้กับสินค้ำหรือ
กระบวนกำรใดกระบวนกำรหนึ่ง เพ่ือเป็น
กำรเ พ่ิมคุณค่ำ (Value)  ของสินค้ำหรือ
กระบวนกำรนั้น เช่น กำรเพ่ิมมูลค่ำ กำร
อ ำนวยควำมสะดวก ควำมปลอดภัย ตลอดจน 
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ให้ดูมีควำมทันสมัย  
ซึ่งในประเทศไทยโดยเฉพำะในภำครัฐนั้น 
ประชำชนมักจะชินกับค ำว่ำ “4.0” ซึ่งโดย
หลักแล้วน่ำจะมีควำมหมำยที่สื่อไปในทำง
เดียวกัน 
 ส ำหรับสำธำรณรัฐสิงคโปร์ (ซึ่งต่อไปนี้
ในบทควำมนี้จะเรียกว่ำ “สิงคโปร์”) ค ำว่ำ 
“Smart” นั้นเป็นมำกกว่ำกำรน ำเอำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำจับเข้ำกับสินค้ำหรือกระบวนกำร
ใดกระบวนกำรหนึ่ง แต่หมำยควำมถึง “แนวคิด
ในกำรบูรณำกำร สำรสนเทศ (ข้อมูลที่ ได้

ประมวลผลและจัดรูปแบบ) เทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Information Technology: ICT) 
และเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ ที่เชื่อมโยงเข้ำกับ
เครือข่ำย (ตำมแนวคิดของ Internet of things: 
IoT) มำใช้อย่ำงลงตัว เพ่ือควำมมีประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำรและกำร
เชื่อมโยงคุณค่ำถึงผู้รับ”1 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ 
“Smart” นั้นมีบริบทที่มำกกว่ำ “กำรเพ่ิม
คุณค่ำ” แต่ เป็น “กระบวนกำรรวบรวม
สำรสนเทศเพ่ือกำรส่งมอบคุณค่ำ” ดังนั้นสิ่งที่
เป็นแกนหลักของ “Smart” จึงมิใช่ “สิ่งของ
หรือเทคโนโลยี” แต่คือ “กระบวนกำรคิด” 
ที่จะน ำไปสู่กำรส่งมอบคุณค่ำซึ่ งน ำไปสู่
แนวคิด “Smart Nation” ของสิ งคโปร์
นั่นเอง 
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 ทั้งนี้ ในกำรน ำแนวคิด “Smart Nation”  
ซึ่งเป็นแนวคิดของสิงคโปร์ที่ เป็นองค์กำรใน
ระดับประเทศมำประยุกต์ใช้กับกรมศุลกำกร
ซึ่ ง เป็นองค์กำรในระดับกรม (หรือเป็น 
“องค์กร” หนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีสถำนะ
ในระดับ “องค์กำร”) ที่หำกมองในแง่ของ
ขนำดขององค์กำรนั้นแม้จะมีขนำดที่แตกต่ำง
กันมำก แต่ในแง่ของกำรเรียนรู้แนวคิดนั้น 
น่ ำจะสำมำรถน ำมำปรับเ พ่ือให้ เข้ ำกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนกระบวนงำน 
ต่ำง ๆ ของกรมศุลกำกรได้ เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลง
องค ์ก ำร ให ้ตอบสนองและสอดร ับก ับ
นโยบำยของรัฐบำลในปัจจุบันในฐำนะของ 
“Customs 4.0” 
 บทเรียนที่ได้รับ 
 “กำรเรียนรู้ที่จะท ำให้เกิดสิ่งที่ดีกว่ำ 
มิได้เกิดจำกกำรเรียนรู้ในส่งที่ประสบควำมส ำเร็จ 
แต่ เป็นกำรเรียนรู้ที่มำจำกกำรแบ่ งปัน
ประสบกำรณ์และควำมผิดพลำดที่ผ่ำนมำ” 
เป็นประโยคที่ คุณ Vinson Chua2 ผู้ด ำเนินกำร
สัมมนำ กล่ำวในช่วงเริ่มกำรสัมมนำในหัวข้อ 
“Singapore’s experience in Smart Nation” 
ซึ่งหมำยควำมว่ำ เรำไม่สำมำรถจะสร้ำงสิ่งที่
ดีกว่ำสิ่งที่ได้เรียนรู้มำได้เลยหำกเรำมุ่งแต่จะ
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น ำเอำควำมส ำเร็จนั้นมำใช้โดยไม่ได้มองถึง
แนวคิดและอุปสรรคที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นกำร
ตอบโจทย์ของควำมคำดหวังในกำรน ำเอำ
นวัตกรรมหรือแนวทำงต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรไปดู
งำนในต่ำงประเทศมำใช้ในลักษณะ “กำรต้ม
บะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป” แต่สุดท้ำยแล้วกลับไม่
สำมำรถแสดงประสิทธิภำพได้เท่ำที่คำดหวัง
หรือร้ำยกว่ำนั้นคือพบกับจุดจบแห่งควำม
ล้มเหลว ด้วยเหตุว่ำแท้จริงแล้ว สิ่ งที่ ถูก
น ำมำใช้นั้นเป็นแค่เปลือกที่ไม่ได้เป็นผลลัพธ์
จำกองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรศึกษำ รวบรวม 
และวิเครำะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้ำหมำยที่ภำครัฐ
ต ้องกำรจะส ่งมอบคุณค่ำให ้ และไม ่ได้
เรียนรู้ควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นเพ่ือน ำมำเป็น
บทเรียนในกำรพัฒนำสิ่ งที่ดีกว่ำ  ดังนั้น  
กำรเรียนรู้กระบวนกำรคิดจึงมีควำมส ำคัญ
กว่ำกำรน ำเอำควำมส ำเร็จมำใช้แต่เพียง
อย่ำงเดียว 
 ในกำรพัฒนำ Smart Nation ของ
สิงคโปร์นั้น มีแนวคิดพ้ืนฐำนมำจำกกระบวนกำรคิด
แบบ Design Thinking คือ “กระบวนกำร
คิดที่ใช้ในกำรท ำควำมเข้ำใจปัญหำโดยกำร
ยึดเอำผู้ ใช้ เป็นศูนย์กลำงและน ำเอำทั้ ง
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และมุมมองจำกคนมำ
สร้ำงแนวคิด แนวทำงแก้ไข และน ำเอำ
แนวทำงต่ำง ๆ นั้นมำทดสอบและพัฒนำ 
เพ่ือให้ได้แนวทำงหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์



ผู้ใช้และสถำนกำรณ์นั้น ๆ”3 โดยมีลักษณะ
เป็นกระบวนกำรที่ไม่เป็นทิศทำงเดียว (A 
non-linear process) ตำมแผนภำพที่ 1 

 
แผนภำพท่ี 1 แสดงกระบวนกำร Design 

Thinking4 
  จำกแผนภำพในข้ำงต้นเห็นได้ว่ำ Design 
Thinking มีกำรแบ่งกระบวนกำรคิดออกเป็น 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำรท ำควำมเข้ำใจ (Empathies) 
2) กำรตีควำมปัญหำอย่ำงลึกซึ้ง (Define) 3) 
กำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์จำกมุมมองหลำย ๆ 
ด้ ำ น  ( Ideate)  4)  ก ำ ร ส ร้ ำ ง ต้ น แ บ บ 
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(Prototype) และ 5) กำรทดสอบต้นแบบ 
(Test) โดยมีล ำดับกำรคิดในกระบวนกำร 
แบ่งออกเป็น 2 แนวทำงคือ 1) กำรคิดตำมล ำดับ
ขั้นตอนกระบวนกำร 1 - 5 และ 2) กำรคิด
ย้อนกลับระหว่ำงขั้นตอนกระบวนกำร ซึ่งจะ
ท ำให้เกิดกระบวนกำรคิดซ้ ำเพ่ือกำรปรับปรุง
กระบวนกำรคิดในทุกขั้นตอนที่จะท ำให้มี
กำรพัฒนำแนวทำงหรือนวัตกรรมให้สำมำรถ
ตอบโจทย์ผู้ ใช้และสถำนกำรณ์ได้ อย่ำง
ต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ กำรที่จะสำมำรถท ำให้เกิด
กระบวนกำรนี้ได้นั้น มีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
มีกำรรวบรวมสำรสนเทศไว้เป็นจ ำนวนมำก 
 โดยหลักแล้ว Smart Nation (หรือ 
Smart City)  ไม ่ได ้ม ีร ูปล ักษณ์เป ็นเม ือง 
แห่งเทคโนโลยีที่อุดมไปด้วยอุปกรณ์ “ไฮเทค” 
แต่พันธกิจของ Smart Nation คือ “กำรพัฒนำ 
เมืองโดยกำรจัดเตรียมสำธำรณูปโภคขึ้นพ้ืนฐำน
หลัก (Core Infrastructure) กำรดูแลควำม
เหมำะสมของคุณภำพชีวิตของประชำชน 
และกำรดูแลควำมสะอำดและควำมยั่งยืนของ
ธรรมชำติ โดยกำรน ำแนวทำงแก้ปัญหำแบบ 
“Smart” มำประยุกต์ใช้”5 โดยเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีปรำกฏเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรเมืองเพ่ือให้ไปสู่กำรเป็น Smart 
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Nation ในแง ่ของกำรเชื ่อมโยงระหว ่ำง
ประชำชนกับรัฐบำลเพ่ือกำรสื่อสำรและเปิด
โ อ ก ำ ส ใ ห ้ส ำ ม ำ ร ถ ท ำ ก ำ ร ร ับ -ส ่ง ก ำ ร
ตอบสนองแบบทันที (Real-time) กล่ำวคือ 
เทคโนโลยีของ Smart Nation มีเพ่ือกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลของประชำชนเพ่ือใช้ใน
กระบวนกำรคิดแบบ Design Thinking เพ่ือ
กำรวิเครำะห์ถึงปัญหำและควำมต้องกำร  
โดยมีเครื่องมือต่ำง ๆ  ที่เปิดโอกำสให้ประชำชนได้
แสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรแก้ไขปัญหำ 
เช่น Applications บน Smartphone เพื่อ
ระดมสมองสร้ำงสรรค์เป็นต้นแบบเพื่อใช้ใน
กำรทดสอบและน ำไปสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำรคิด
ในทุกขั้นตอนเพื่อกำรพัฒนำที่ไม่รู้จบ 
 ตั ว อย่ ำ ง ขอ ง  Smart City ที่ เ ป็ น
รูปธรรมได้แก่ Bukit Panjang Integrated 
Transport Hub ซ่ึงเป็นศูนย์กลำงของระบบ
กำ ร ข น ส่ ง ส ำ ธ ำ ร ณ ะขอ ง เ มื อ ง  Bukit 
Panjang ซึ่ ง เกิดจำกกำรรวบรวมข้อมูล 
ต่ำง ๆของประชำกรที่อำศัยอยู่ในเมืองจำก
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำง ๆ เช่น 
ข้อมูลทำงประชำกรศำสตร์จำกฐำนข้อมูล
ท ะ เ บี ย น ร ำ ษ ฎ ร์ แ ล ะ ฐ ำ น ข้ อ มู ล ข อ ง
โรงพยำบำล ข้อมูลกำรเดินทำงจำกกำร
จัดเก็บข้อมูลกำรใช้บริกำรระบบกำรขนส่ง
สำธำรณะและกำรช ำระค่ำผ่ำนทำงและ 
ค่ำจอดรถ โดยข้อมูลต่ำง ๆ นั้น จะถูกรวบรวม
และจัดเก็บเข้ำถังข้อมูลขนำดใหญ่ คือ Big 

Data ซึ่งทำงภำครัฐสำมำรถดึงข้อมูลมำเพ่ือท ำ
กำรวิ เครำะห์ เ พ่ือให้ทรำบถึงสำรสนเทศ
พฤติกรรมของประชำชนท ำให้สำมำรถ
คำดคะเนและก ำหนดนโยบำยสำธำรณะที่
ตอบสนองต่อประชำชนและสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงทันท่วงที และรัฐได้จัดให้
มี  Applications ใ น ด้ ำ น ต่ ำ ง  ๆ  เ ช่ น  
กำรคมนำคม กำรวำงผังเมือง กำรสำธำรณสุข 
เพ่ือให้ประชำชนได้ใช้บริกำรและแสดงควำม
คิดเห็นเพ่ือที่รัฐจะได้น ำข้อมูลเหล่ำนั้นกลับมำ
พัฒนำกำรให้บริกำรสำธำรณะได้อย่ ำงมี
ประสิทธิ ภำพ  ด้ วย เหตุดั งกล่ ำ ว  Bukit 
Panjang Integrated Transport Hub  
จึงประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นกำรใช้งำนต่ำง ๆ ที่
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำกร เช่น 
เส้นทำงรถบัสที่ครอบคลุมเส้นทำงที่ประชำกร
เดินทำงเป็นประจ ำ ป้ำยรถประจ ำทำงท่ีอยู่ใน
ต ัวอำคำรท ำ ให ้เ ก ิดควำมสะดวกและ
ปลอดภัยในกำรขึ้นรถโดยสำร กำรรวมสถำนี
รถไฟใต้ดิน รถไฟรำงเบำ รถประจ ำทำง และจุด
บริกำรแท็กซี่  ไว้ในบริเวณเดียวกันโดยมี
ระยะทำงเดินระหว่ำงจุดที่สั้นและไม่ซับซ้อน 
และมีกำรสร้ำงหลังคำทำงเดินที่ครอบคลุม
ทำงเดินนอกอำคำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
แก่ผู้ที่เดินทำงไปมำระหว่ำงอำคำรในเมือง 
 
 
 



 การน ามาประยุกต์ใช้ 
 ตำมที่ได้กล่ำวในบทก่อนหน้ำ กำรมุ่งสู่
กำรเป็น Smart Nation ของสิงคโปร์นั้น มีแนวคิด
พ้ืนฐำนมำจำกกระบวนกำรคิดแบบ Design 
Thinking ซึ่งท ำให้สิงคโปร์สำมำรถสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมต่ำง ๆ ที่สำมำรถตอบสนองประชำชน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นสิ่งที่เป็นแก่น
ของบทเรียนที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมที่ควร
น ำมำประยุกต์ใช้จึงควรเป็นแนวควำมคิด
ดังกล่ำว  
 กระบวนกำรคิดแบบ Design Thinking 
นั้ น ส ำม ำ รถ น ำ ม ำ ป รั บ ใ ช้ ไ ด้ เ พ่ื อ ก ำ ร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้ง
กำรพัฒนำองค์กำร ซึ่งในปัจจุบันรัฐบำลมี
นโยบำยในกำรพัฒนำประเทศไปสู่กำรเป็น
ประเทศไทย 4.0 กรมศุลกำกรในฐำนะเป็น
หนึ่งในหน่วยงำนของรัฐบำลจึงมีหน้ำที่ใน
กำรพัฒนำองค์กำรให้เป็นไปตำมนโยบำย
ของรัฐบำลเช่นกัน โดยในกำรพัฒนำองค์กำร
นั้นควรหลุดจำกกรอบเดิมที่ เน้นภำรกิจ
เฉพำะด้ำนของหน่วยงำน (กำรแบ่งงำนกัน
ท ำตำมควำมเชี่ยวชำญ) เป็นตัวตั้ง แต่ควร
ปรับเปลี่ยนมุมมองโดยกำรยึดเอำกำรบริกำรผู้
มีส่วนได้เสียอันได้แก่ ภำครัฐ ภำคเอกชนและ
ภำคประชำสังคมเป็นศูนย์กลำง โดยกำรท ำ
ควำมเข้ำ ใจ ในสภำพปัญหำในปัจจุบัน 
เพ่ือตีควำมปัญหำ และสร้ำงควำมเชื่อมโยง
ระหว่ ำงกระบวนงำน เช่น ปัญหำเรื่ อง

กระบวนกำรน ำเข้ำสินค้ำจะประกอบไปด้วย 3 
ประเด็นหลัก คือ พิกัดอัตรำศุลกำกร รำคำ
ศุลกำกรและกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ ดังนั้น 
กำรพัฒนำองค์กำรจึงควรเชื่อมโยงงำนด้ำน
พิกัดอัตรำศุลกำกร รำคำศุลกำกร และกฎว่ำ
ด้วยถิ ่นก ำเน ิดส ินค้ำเข ้ำด ้วยกัน หร ือใน
ประเด ็นกำรออกประกำศหร ือระเบ ียบ
เกี่ยวกับกำรศุลกำกรก็ควรที่จะสร้ำงแนวทำงให้
งำนด้ ำนพิ ธี กำรมี ควำมเชื่ อมโยงกั บงำน 
ด้ำนกฎหมำยและควำมร่ วมมือระหว่ ำง
ประเทศเพ่ือควำมครอบคลุมในกำรก ำหนด
นโยบำยสำธำรณะ โดยกำรพัฒนำองค์กำรนั้น
ควรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกำส
แสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์และมุมมองเพ่ือ
น ำมำสร้ำงแนวคิด แนวทำงแก้ไข โดยอำจท ำ
ผ่ำนกำรรับฟังควำมเห็นผ่ำน Website หรือ
กำรรับ Feedback จำกกระบวนงำนต่ำง ๆ
ที่กรมศุลกำกรให้บริกำรผ่ำนทำงหน้ำงำนและ 
Applications ที่กรมศุลกำกรได้ให้บริกำร 
อยู่แล้ว และน ำเอำแนวทำงต่ำง ๆ นั้นมำสร้ำง
เป็นแบบจ ำลองเพ่ือน ำไปทดสอบและปรับปรุง
กำรด ำเนินงำน โดยอำจสร้ำงเป็นรูปแบบของ
คณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำไปสู ่กำรสร้ำง
เป็นหน่วยงำนถำวรต่อไป ทั ้งนี ้ควร เป ิด
โอกำสให ้ม ีกำรค ิดซ้ ำ เ พ่ือกำรปรับปรุ ง
กระบวนกำรคิดในทุกขั้นตอนอันจะเป็นกำร
สร้ำงกระบวนกำรพัฒนำองค์กำรที่สำมำรถ



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


