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จิรัฐสรรพ์ ประมวลศิลป์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

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

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



สิงคโปร์จะต้องเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างพ้ืนฐานของสิงคโปร์ล้วนก่อสร้าง
รองรับความต้องการในอนาคต และมีการ
เตรียมรับเหตุที่ไม่คาดคิดเสมอ การพัฒนา
เมืองมีการวางแผนและจัดเตรียมโครงสร้าง
พ้ืนฐานไว้ล่วงหน้า ซึ่งรัฐที่มีความสามารถใน
การวางแผนระยะยาวจะต้องเป็นรัฐที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชนและมีเสถียรภาพ 
สามารถโน้มน้าวประชาชนให้ เชื่อมั่นว่า
ทิศทางท่ีรัฐจะด าเนินต่อไปเป็นทิศทางที่ดีต่อ
ประเทศ ในบทความนี้  ผู้ เขียนจะเล่าถึง
ตั วอย่ า งของบทบาทของรั ฐที่ สิ งค โปร์
ด าเนินการจนประสบความส าเร็จในปัจจุบัน
และความท้าทายจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
เป็นสังคมที่มั่งคั่งและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมภายนอกที่ รั ฐสิ งคโปร์มี
แนวทางในการรับมือ และในบทสรุปจะเป็น
ส่วนของข้อเสนอการเปลี่ ยนแปลงเ พ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
 Housing and Development Board 
: หน่วยงานผู้สร้ า งฝันและหลอมรวม 
ชาวสิงคโปร์ให้เป็นหนึ่ง 
 ในช่วงต้นทศวรรษ 1960 สิงคโปร์ขาด
แคลนที่อยู่ อาศัยอย่ างหนัก  ประชาชน
จ านวนมากอาศัยในสลัมที่ไม่มีสุขอนามัยที่ดี 
รัฐบาลสิงคโปร์จึงเริ่มด าเนินโครงการที่อยู่
อาศัยของรัฐ โดยด าเนินการในย่าน Toa 

Payoh ซึ่งเป็นพ้ืนที่สลัมในเวลานั้นเป็นแห่ง
แรก ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้รัฐบาลสิงคโปร์ที่เพ่ิง
แยกตัวจากมาเลเซียได้ทดลองนโยบายและ
การบริหารจัดการใหม่ ๆ เช่น การก าหนด
สัดส่วนเชื้อชาติของผู้พักอาศัยในตึกเพ่ือให้
เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่าง 
เชื้อชาติ รวมถึงการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก 
ต่าง ๆ ให้ผู้พักอาศัย เช่น ศูนย์อาหาร ตลาด 
โรงภาพยนตร์ และโรงเรียน เป็นต้น การจัด
ที่พักอาศัยในลักษณะนี้ได้กลายเป็นพ้ืนที่ให้
ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติรู้จัก เข้าใจกัน และ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
 รัฐบาลสิงคโปร์ก าหนดเงื่อนไขการซื้อ
ที่พักอาศัยทีท่ าให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อ
ได้ เช่น การช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยหลังแรก
บางส่วน การอนุญาตให้น าเงินสะสมส าหรับ
บ านาญมาใช้ซื้อบ้าน รวมทั้งใช้เงื่อนไขเป็น
เครื่องมือในการสร้างสังคมที่พึงประสงค์ เช่น 
การให้สิทธิคู่สมรสก่อนคนโสด  
 ความส าเร็จของรัฐบาลสิงคโปร์ใน
โครงการที่อยู่อาศัยของรัฐที่  Toa Payoh 
น า ไปสู่ การสร้ า งที่ พักอาศัยในลักษณะ
เดียวกัน กล่าวคือ เป็นเมืองใหม่ที่มีกลุ่มที่อยู่
อาศัยหลายอาคารเกาะกลุ่มกัน พร้อมสิ่ง
อ านวยความสะดวกและสถานที่ท างานใน
บริเวณไม่ไกลจากที่พักอาศัย ซึ่งปัจจุบันมี 
๒๓ แห่ง และเป็นที่พักอาศัยของประชาชน
กว่าร้อยละ ๘๕ รวมทั้งมีการวางแผนร่วมกับ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบระบบขนส่งมวลชน 
(Land Transport Authority)  ให้มี ระบบ
ขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ คือ รถไฟฟ้า เชื่อม
ระหว่างเมืองใหม่และย่านต่าง ๆ  ของสิงคโปร์ และ
มีรถเมล์ท าหน้าที่เชื่อมต่อผู้อาศัยสู่อาคารที่
พักของตน การวางแผนร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท าให้สิงคโปร์สามารถใช้พ้ืนที่ที่มี
อยู่อย่างจ ากัดให้ เพียงพอส าหรับรองรับ
ประชากรที่ เ พ่ิมขึ้น  รวมทั้งใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีงบลงทุนสูงได้อย่างคุ้มค่า 
 Smart Transportation : ร ะ บ บ
ขนส่งมวลชนที่ มีประสิทธิภาพ สะดวก 
สบาย และทุกคนเข้าถึงได้ 
 สิงคโปร์เข้าใจถึงข้อจ ากัดของพ้ืนที่
และโครงสร้างพ้ืนฐาน และเห็นถึงความ
จ าเป็นในการควบคุมจ านวนรถยนต์ส่วนตัว
บนท้องถนนผ่านมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การ
ประมูลใบอนุญาตถือครองรถยนต์ที่ควบคุม
การเพ่ิมข้ึนของรถยนต์ในประเทศ ที่มีแผนว่า 
ตั้ งแต่ปี  ค.ศ.  2018 เป็นต้นไป จ านวน
รถยนต์ในประเทศจะไม่เ พ่ิมขึ้น  (ประมูล
ใบอนุญาตใหม่ไม่เกินจ านวนใบอนุญาตอายุ 
10 ปีเดิมที่หมดอายุ) รวมทั้งการใช้มาตรการ
ทางการเงิน คือ การเก็บค่าผ่านทางรถยนต์ที่
เข้าเขตที่มีการจราจรหนาแน่น โดยใช้ระบบ
อัตโนมัติผ่านอุปกรณ์ที่ติดตั้ งบนรถยนต์  
ซึ่งค่าผ่านทางจะปรับเปลี่ยนตามสถานที่และ

ช่วงเวลา โดยอาศัยข้อมูลการจราจรเป็นฐาน
ในการค านวณค่าผ่านทาง 
 นอกจากการใช้มาตรการจูงใจให้
ประชาชนไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัว  สิงคโปร์มี
ระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัย โดยระบบรถไฟ
มีประสิทธิภาพ ความถี่ และความจุสูง สถานี
รถไฟมีการเชื่อมโยงกับท่ารถเมล์ที่เป็นระเบียบ 
และปรับอากาศ มีการแยกแถวรอคอยรถเมล์
ตามสายรถเมล์  พร้อมแสดงระยะเวลา 
รอรถเมล์บนหน้าจอ ซึ่งข้อมูลเวลารอคอย
และตารางการเดินรถทั้งหมดมีการเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทั้งของรัฐบาล 
และ เอกชนสามารถดึ ง ข้ อมู ลมา ใช้ ใ น 
แอปพลิเคชันของตนเองได้อีกด้วย ซึ่งล้วน 
ท าให้ประชาชนวางแผนการเดินทางได้ง่าย
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สิงคโปร์ได้น าวิธีคิดราคา
ค่าโดยสารใหม่มาใช้ โดยใช้ระยะทางเป็น
ฐานผ่านระบบก าหนดต าแหน่ง GPS ท าให้
ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง
ระบบขนส่งมวลชนประเภทต่าง ๆ โดยไม่
เสียค่าโดยสารเพิ่มเติม 
 Biopolis : อนาคตของสิงคโปร์ใน
การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 
 สิงคโปร์ลงทุนอย่างมากในการดึงดูด
อุตสาหกรรมมูลค่าสูง โดยให้แรงจูงใจต่าง ๆ 
และสภาพการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักวิจัย เช่น การเตรียมห้องวิจัยพร้อมใช้  
การจัดหาสัตว์ทดลอง และการมีมหาวิทยาลัยอยู่ใน



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

(เช่น การแพทย์ ) อย่างไรก็ตาม รัฐบาล
สิงคโปร์ปรับตัวได้เร็ว และพร้อมที่จะยอมรับ
และหยุดสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จหรือไม่เข้ากับบริบทของสิงคโปร์ 
(เช่น การเกษตร) 
 Smart Nation : วิ ธี ก า ร ส า คั ญ 
ไม่น้อยไปกว่านวัตกรรม 
 แนวคิด Smart Nation เป็นแนวโน้ม 
ของรั ฐ สมั ย ใหม่ ในปั จ จุ บั น ที่ ต้ อ งกา ร
พัฒนาการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data) เข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น การจัดการการจราจรการแก้ไข
บริการต่าง  ๆ ที่ขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว 
สิงคโปร์ ในฐานะประเทศที่ เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลกและมีรายได้ต่อประชากรที่สูง
จึงสามารถน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการ
บริหารจัดการเมือง เช่น Internet of Things  
หรือแอปพลิเคชันรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้ภาครัฐได้รับทราบ ซึ่ งล้วนเป็นเพียง 
การเตรียมความพร้อมไปสู่สังคมที่เชื่อมโยงกัน 
(Connected Society) มากยิ่งขึ้น สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลปริมาณมากและบริหาร 
จัดการเมืองได้ทันท้วงที (Real time) ใน
อนาคต 
 สิ ง ค โ ป ร์ ใ น ฐ า น ะ ป ร ะ เ ท ศ ที่ ใ ห้
ความส าคัญกับอนาคตและความอยู่รอด
เล็งเห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรมต่าง ๆ ที่



น าไปสู่ Smart Nation เนื่องจากจะท าให้รัฐ
เข้าถึงข้อมูลมหาศาลและสามารถด าเนิน
นโยบายอย่างแม่นย า ตรงจุด อย่างไรก็ตาม 
สิ่งที่ส าคัญกว่าคือการน าข้อมูลมาใช้เพื่อ
แ ก้ ไ ขปัญห า ภ า ย ใ ต้ แ น วคิ ด  Design 
Thinking ที่เป็นกระบวนการท าความเข้าใจ
ลักษณะและสาเหตุของปัญหา ออกแบบและ
ทดลองแนวทางการแก้ ไขปัญหา  และ
ปรับปรุงแนวทางการแก้ไขปัญหาจนได้
ทางออกท่ีดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การก าหนด
ประเภทยานยนต์ที่ใช้ช่องทางและความเร็ว 
ที่แตกต่างกันให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของ
ย่านที่อยู่อาศัย (เช่น รถเข็นผู้พิการไฟฟ้ามี
ความเร็วต่ ากว่าและใช้ทางเท้า แต่จักรยาน
ไฟฟ้าใช้ทางถนนในชุมชน) และบริการผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่ใช้แอปพลิเคชันจับคู่ผู้ที่ต้องการรับ
การดูแลและผู้ที่ยินดีช่วยดูแล  
 ทั้งนี ้การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ใช้ ในบริการต่าง  ๆ ที่ส่ งผลต่อชีวิตของ
ประชาชน จะท าให้ประชาชนปรับตัวเป็น 
Smart Citizen ที่รู้จักใช้ และรู้จักริเริ่มสร้าง
เทคโนโลยีใหม ่ๆ เพ่ือให้บริการคนในสังคม 
 ข้ อ เ สนอการ เปลี่ ยนแปลง เพื่ อ
พัฒนาการปฏิบัติงานของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควร
สนับสนุนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการ ในฐานะหน่วยงาน

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



ส่วนราชการในการวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี ) แล้วน าเทคโนโลยีที่
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอยู่แล้วหรือ
จัดซื้อได้ในราคาไม่สูงนักมาปรับใช้ (เช่น  
การจัดท าฐานข้อมูลเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี) 
รวมทั้งมีการปรับปรุงแนวทางการแก้ไข
ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเน้น
การด าเนินการในลักษณะน าร่อง เพ่ือให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องสามารถยอมรับความล้มเหลว
และปรับตัวไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาอ่ืนได้
อย่างรวดเร็ว 
 การ เสนอความ เห็ นของส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องทันสมัย 
เป็นกลาง และรอบด้าน ผู้ปฏิบัติงานในส่วน
ที่ เกี่ ยวข้องกับการวิ เคราะห์ เรื่ องเสนอ
คณะรัฐมนตรีจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติงาน
มากขึ้น โดยน าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ขอ งผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น  แล ะคว าม เห็ น ขอ ง 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาใช้เสนอความเห็น
ร่วมกัน รวมทั้งจะต้องน าข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data)  ทั้ ง ในส่วนที่ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจัดเก็บและส่วนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการอ่ืนมาใช้เป็น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง
คณะรัฐมนตรี  เ พ่ือให้ส านัก เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีสามารถจัดท าข้อมูลและ
ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง 


