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 ผู้เขียนได้รับทุนรัฐบาลเพ่ือฝึกอบรม
ระยะสั้น หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลและทักษะการท างานส าหรับ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือไปฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่าง
วันที่ 11 – 17 มีนาคม 2561 โดยเดินทาง
เป็นกลุ่มที่ 3 ได้รับความรู้และประสบการณ์
จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ประเทศ
สิงคโปร์ ดังนี้ 
 1. Smart City การที่ประเทศสิงคโปร์
ประสบความส าเร็จในการเป็น Smart City 
ไม่ ใช่ เ พียงมีแค่ การรวบรวมข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการบริหารทรัพยากร 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่หมายรวมถึง
ข้อมูลจากทุกแหล่ง โดยเฉพาะจากประชาชน 
เพ่ือใช้ในการส ารวจและบริหารระบบทุก
อย่างของเมือง การจัดการจราจรและการ
เดินทาง โรง ไฟฟ้า เครื อข่ ายระบบน้ า 
สิ่งแวดล้อม ระบบข้อมูล โรงเรียน โรงพยาบาล  
ทุกระบบต้องเชื่อมโยงกันหมด ด้วย Information 

and Communication Technology (ICT) 
และ Internet of Things (IOT) ให้เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ติดต่อโดยตรงกับชุมชนและคนใน
เมือง และติดตามได้ตลอดเวลาว่าเกิดอะไร
ขึ้นกับเมือง และเมืองจะพัฒนาไปอย่างไร 
การเป็น Smart City ของประเทศสิงคโปร์ 
เป็นสิ่ งที่ ภาคราชการไทยสามารถถอด
บทเรียนเพ่ือน ามาปรับใช้ได้ โดยต่อไปภาค
ราชการไทยต้องท างานเชิงรุกในการเป็น 
Smart City ของเมือง ต่อไป 
 2. การศึกษาดูงาน The Housing & 
Development Board (HDB) นโยบายที่ให้
ประชาชนสิงคโปร์ทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองเพราะที่อยู่อาศัย ถือเป็นความต้องการ
พ้ืนฐานตาม Maslow’s Hierarchy of Needs  
ที่ภาครัฐต้องตอบสนอง 
 โดยส านักงานพัฒนาการเคหะแห่งชาติ
สิงคโปร์ (The Housing & Development 
Board - HDB) เป็นองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่
หลักในการจัดสรรที่ พักให้กับประชาชน
สิงคโปร์  นอกจากนี้  ยั งท าหน้าที่ ในการ



วางแผนและพัฒนาเกี่ยวกับแหล่งอาศัย  
เพ่ือตอบสนองความต้องการและให้การ
บ ริ ก า ร ที่ มี คุ ณ ภ า พ ใ ห้ กั บ ป ร ะ ช า ช น  
โดยรัฐบาลให้เงินอุดหนุนประชาชนจาก
ระบบกองทุน (Central Provident Fund – 
CPF)  ซึ่ ง ดู แ ล โดยคณะกรรมการกองทุ น  
( Central Provident Fund Board–CPF 
Board) ในการซื้อบ้านเคหะของรัฐบาลใน
ราคาถูกเพ่ือให้ประชาชนที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง โดยในปี 2553 ที่มีชาวสิงคโปร์พัก
อาศัยอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้คิดเป็นร้อยละ 83  
 หน่วยงานของประเทศไทยที่รับผิดชอบ 
เรื่ องที่ อยู่ อาศัย  คือการ เคหะแห่ งชาติ 
สามารถน ามาแนวคิดเรื่อง HDB ของสิงคโปร์ 
ไปปรั บ ใช้ เ พ่ือ พัฒนาคุณภาพชี วิ ตของ
ประชาชนให้ผู้มีรายได้น้อยของประเทศไทย 
ให้มีโอกาสที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
ต่อไป 
 3.  Water Resources Reservation 
& Reproduction A Sustainable Development 
Strategy สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีทรัพยากร
ทีจ่ ากัด ขาดแคลนแหล่งน้ า แต่ความต้องการ
การใช้น้ าเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจากการ
เ พ่ิมขึ้นของประชากร การกระจายตั ว 
ของเมือง และการพัฒนาอุตสาหกรรม น้ าที่
น ามาผลิตน้ าประปาของสิงคโปร์มีที่มาจาก  
4 แหล่ง คือ จากแหล่งกักเก็บน้ าของแต่ละ
พ้ืนที่ ในสิงคโปร์  จากการน าเข้าน้ าจาก

มาเลเซีย  จากการรี ไซเคิลน้ า  และจาก
กระบวนการการกลั่นน้ าทะเล โดยสัดส่วนใน
ปัจจุบัน สิงคโปร์มีน้ าจากแหล่งน้ าของแต่ละ
พ้ืนที่ในสิงคโปร์ที่มาเข้าโรงงาน NE Water 
Plant เพ่ือน ามาผลิตน้ าประปามีสัดส่วนอยู่ที่ 
40% และวางแผนไว้ให้มีสัดส่วนเป็น 55 % 
ในปี 2060 และมีน้ าจากกระบวนการการ
กลั่นน้ าทะเลสัดส่วนอยู่ที่ 25% และวางแผน
ไว้ให้มีสัดส่วนเป็น 30% ในปี 2060 ทั้งนี้
เพราะสิงคโปร์ต้องการลดการน าเข้าน้ าจาก
มาเลเซียเนื่องจากต้องการพ่ึงตนเองมากขึ้น
และประเด็นเรื่องราคาน้ าน าเข้าจากมาเลเซีย
ที่อาจจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต แนวคิดที่พยายาม
ลดการพึ่งพาต่างประเทศ สามารถน ามาปรับ
ใช้กับภาคราชการไทยได้ โดยอาจเปรียบเทียบ 
เรื่องการพยายามพ่ึงตนเองมากขึ้นในเรื่องน้ า
ของสิงคโปร์ กับเรื่องพลังงานของประเทศไทย 
ที่ ยั ง พ่ึ งพาแหล่ งพลั ง ง านจากประเทศ 
เพ่ือนบ้าน ซึ่ งระยะยาวจะมีผลต่อความ
มั่นคงทางด้านพลั งงานของประเทศได้  
โดยภาครัฐต้องมีแผนระยะยาวในการ
พ่ึงตนเองมากขึ้นทางด้านพลังงาน เพ่ือลด
ความเสี่ยงทางด้านพลังงานของประเทศไทย
ในอนาคต  
 4.  การศึกษาดูงาน Changi General 
Hospital ในประเด็นทางด้าน Smart Healthcare 
โ ด ย  Changi General Hospital ( CGH) 
เป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ดูแลคนในชุมชน 



ประมาณ 1.4 ล้านคน มีจ านวนเตียงมากกว่า 
1000 เตียง มีกรอบแนวคิดใหม่เรื่องฺ  Beyond 
Healthcare 2020 ประกอบด้วย Beyond 
Hospital to Community Beyond  Quality 
to Value แ ล ะ  Beyond Healthcare to 
Health โดยให้ผู้ป่วยกลับไปพักฟ้ืนและ 
ใช้ชีวิตประจ าวันอย่างปกติทันทีที่เป็นไปได้ 
โดยชุมชนช่วยดูแลตามโมเดล Communities  
of Care มีการใช้ประยุกต์ Robotics และ 
Internet of Things (IOT) ในการพัฒนา
ผลลัพธ์ของการดูแล รักษาสุขภาพของผู้ป่วย 
มี การประสานความร่ วมมื อ โดยสร้ า ง 
Colaboaration Platfrom ของ 3 ส่วน คือ 
End User, Research และ Technology 
โดยศูนย์ Chart (Center for Healthcare 
Assertive Robotics Technology) สร้าง
ความร่วมมือกับบริษัทหรือมหาวิทยาลัยใน
เรื่องการน า R&D (Research and Development) 
ของบริษัทหรือมหาวิทยาลั ย  มาอยู่ ใน
กระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยี  การจัดตั้งคลินิก การร่วมกัน
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และกระบวนการ
ของความจ าเป็นในการดูแลรักษาสุขภาพ
ของผู้ป่ วยชาวสิ งคโปร์  และประชาชน
อาเซียน โดยประเด็นทางด้านสาธารณสุข 
ประเทศไทยสามารถน าแนวคิดของการดูแล
ผู้ป่วยของสิงคโปร์โดยการใช้ เทคโนโลยี  
มาประยุกต์ใช้ได้ 

 5. การศึกษาดูงาน JTC Corporation –
Biopolis โดย Biopolis เป็นโครงการหนึ่ง 
ที่อยู่ใน The Jurong Town Corporation 
(JTC)  portfolio เปิดด าเนินการในปี 2003 
เพ่ือให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิจัย
และพัฒนาทางด้านชีวการแพทย์ระดับโลก 
ดึงดูดนักวิทยาศาสตร์ที่เก่ง มาท างานวิจัย
ด้าน Biomedical ที่สิงคโปร์ เพราะอุตสาหกรรม
ด้าน Biomedical สามารถสร้างความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจให้สิงคโปร์ สร้างงาน ช่วยเรื่อง
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนสิงคโปร์ 2 
แนวคิดเรื่องการดึงนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย 
ที่เก่ง ๆ จากต่างประเทศมาพัฒนางานวิจัย
ของประเทศสามารถน ามาปรับใช้กับภาค
ราชการไทยได้ ในอนาคตงบประมาณด้าน
การวิจัยและพัฒนาของประเทศน่าจะเพ่ิม
สูงขึ้นกว่านี้ สามารถดึงงบประมาณมาใช้ใน
การจ้างผู้ เชี่ยวชาญจากต่างประเทศแบบ
สิงคโปร์ได้ โดยอาจจะต่อยอดจากภารกิจ
ของ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ต่อไป 
 6. Land Transport Authority (LTA)  
เป็นหน่วยงานเดียวที่คุมการขนส่งทั้งหมด 
ได้แก่ ระบบถนน ระบบราง ยานพาหนะ  
รถประจ าทาง แท็กซี่ และ Non-motorized 
transport (NMT) เช่น จักรยาน การเดิน 
เป็นต้น มีหน้าที่  ตั้ งแต่ก าหนดนโยบาย 
วางแผนถนน รถประจ าทาง และเครือข่าย



ระบบรางเ พ่ือที่ จะบรรลุความต้องการ 
การเดินทางในอนาคต พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางถนนและระบบราง และบริหาร
กา ร จร า จรทา งถนนตลอดจนว า งก ฎ 
การบริการการขนส่งสาธารณะ โดยมีการวาง 
Master Plan ของ Land Transport ทุกๆ 
5 ปี โดยมีเป้าหมายในปี 2030 ให้คนใช้การ
ขนส่งสาธารณะ (Public Transport) ไว้ที่ 
75% จากที่ปัจจุบัน ใช้การขนส่งสาธารณะ
อยู่ที่  67% สิงคโปร์ เริ่มสร้าง MRT สายสี
เขียวสายแรกเมื่อปี 1982 ด้วยเงินลงทุน 
$5,000 ล้าน หลังจากถกเถียงว่าควรสร้าง
หรือไม่ หรือจะใช้ระบบบัสทั้งหมด จนถึง
ปั จจุ บั นครอบคลุ ม ระยะทาง  229 km 
เชื่อมต่อกับรถประจ าทางปรับอากาศที่มี
มากกว่า 1,000 คัน การช าระเงินก็สะดวก
โดยใช้ระบบตั๋วร่วม ขณะที่มีการควบคุมการ
เป็นเจ้าของรถด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมและ
ภาษี เ พ่ิม  เ ช่ น  Additional Registration 
Fee (100 -140-180%) ,Certificate of Entitlement 
(COE)  (20%)  ,Road Tax Road Pricing 
( ERP) , Petrol Tax แ ล ะ  Parking Fee  
เมื่อกลับมามองภาคราชการไทยทางด้าน
ระบบคมนาคม ยังต้องสิ่งที่ควรปรับปรุงอีก
หลายด้าน เรื่องที่ควรจะท าอย่างเร่งด่วนคือ
ระบบตั๋วร่วม ที่ควรท าให้มีผลเป็นจริงโดยเร็ว 
ระบบ BTS MRT BUS และการเดินทางแบบ
อ่ืน ๆ ทุกระบบควรจะช าระเงินได้ด้วยบัตร 

Easy Card ใบเดียว เป็นสิ่งที่ภาคราชการ
ไทยต้องเร่งด าเนินการต่อไป 
 7. Smart Community ประกอบด้วย  
3 ส่วนหลัก คือ 
  - Smart Business ธุรกิจไม่เพียงแต่
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ธุรกิจ
สามารถท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม เพ่ือสร้างโอกาสที่จะเกิดในการ
ลงทุน Smart Business เปลี่ยนจากการมี
ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นระบบ
ตลาด (Marketplaces) เปลี่ยนจากการมี
ระบบการขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน (Logistic 
Supply Chain) เป็นระบบเครือข่าย (Networks) 
และเปลี่ยนระบบจากการใช้เงินสด (Cash) 
เป็นเศรษฐกิจที่ไม่ต้องใช้เงินสด (Cash-less 
Economy) 
  - Smart Government ภาครัฐ
ท างานร่วมมือกันกับภาคธุรกิจ การศึกษา
และภาคสังคม ในการน าพาประชาชนและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือท าให้เกิดขึ้นจริง 
Smart Government เปลี่ยนจากการยอมรับ 
แบบต่อต้าน (Assuming Resistance) เป็น
การยอมรับแบบเชื่อฟัง (Assuming Compliance) 
เปลี่ยนจากการมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับองค์กร 
(Organizational Constraints) เป็นประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centricity) เปลี่ยน
จากการพัฒนา (Developing)  เป็นการ
ร่ ว มกั นหาวิ ธี การแก้ปัญหา (Co-Creating 



Solutions) และเปลี่ ยนจากการจัดหาให้ 
(Providing) เป็นการร่วมกันส่งต่อการบริการ 
(Co-Delivering Services) 
  - Smart Citizens ก า ร มี ส่ ว น
ร่วมของภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนจะท า
ให้  Smart Community ประสบความส าเร็จ 
Smart Citizens เปลี่ยนจากแต่ละบุคคล 
(Individuals) เป็น การสนับสนุนจากชุมชน
เพ่ือที่จะท าให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น 
(Community Contributing to enhancing 
our quality of life) เปลี่ยนจากการเตรียมตัว 
ส าหรับอนาคต (Preparing for the Future)  
เป็น พร้อมแล้ วส าหรับอนาคต  (Being 
Future-Ready)  เ ปลี่ ยนจากการ พัฒนา 
(Developing) เป็น การร่วมกันหาวิธีการ
แก้ปัญหา (Co-Creating Solutions) และ
เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากการท าธุรกรรมธนาคาร
แบบเดิ ม (Traditional Transactions)  เป็ น
ธนาคารบนมือถือที่ท าธุรกรรมได้ตลอดเวลา 
(Time-Banking) 
 แนวคิดเรื่องการให้ความส าคัญกับคน
ในชุมชนของสิงคโปร์ (Smart Community) 
สามารถน ามาปรับใช้กับประเทศไทยใน
อนาคตต่อไป 
 Collaborative Competency & Innovative 
Thinking : Sustainable Urban Planing 
and Development การวางผั ง เมือง ใน
สิงคโปร์ มีหน่วยงาน Urban Redevelopment 

Authority (URA) เป็นหน่วยงานพ้ืนฐานทึ่
รับผิดชอบส าหรับการบริหารแผนปฏิบัติการ
โดยใช้กฎหมายที่สนับสนุน วางระเบียบ
กระบวนการวางผังเมืองและการมีระบบ
ควบคุมการพัฒนา โดยการวางผังเมืองของ
สิงคโปร์ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ      
 1. Concept Plan เป็นแผน 10 ปี  
ที่วางกลยุทธ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนการ
ขนส่ งที่ ก าหนดทิศทางการ พัฒนาของ
สิงคโปร์ในอีก 40 ถึง 50 ปี ข้างหน้า 
 2. Master Plan เป็นแผน 5 ปี ที่วาง
กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนการ
ขนส่งที่ก าหนดการพัฒนาของสิงคโปร์ระยะ
กลางในอีก 10 ถึง 15 ปี ข้างหน้า 
 3. Land Sale and Development 
Control เครื่องมือหลักของการน า Master 
Plan ไปใช้  คือระบบควบคุมการพัฒนา  
เมื่อมีการอนุญาตในระบบ ภาครัฐจะติดตาม
อย่างใกล้ชิดเรื่องการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งหมดของ
สิงคโปร์ 
 สิงคโปร์ให้ความส าคัญอย่างมากใน
การวางแผนการพัฒนาเมือง เป็นสิ่งที่ประเทศไทย 
ยังขาดอย่างมาก เพราะการเติบโตของเมือง
โดยเฉพาะเมืองหลวง กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา
เป็นการเติบโตแบบไร้ทิศทาง ในอนาคต
จ าเป็นต้องมีการวางแผนในการพัฒนาเมือง 
โดยเฉพาะแผนระยะปานกลาง และระยะยาว 
ที่ชัดเจน ต่อไป 



 ข้ อ เ สน อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ปล ง ต่ อ 
ภาคราชการของประเทศไทย 
 ข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ ผู้เขียนเห็นว่าการที่สิงคโปร์
พัฒนาประเทศจนมีความมั่งคั่งจนถึงทุกวันนี้
ได้และไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาให้ดียิ่ ง  ๆ  
ขึ้ น ไป  ส่ วนหนึ่ งที่ ส าคัญมากคื อ การมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สิ่ ง เหล่านี้
เกิดขึ้นเองไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังผ่าน
ระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง ประเทศไทยต้อง
หันมามองตนเองถึงปัญหาของการศึกษาของ
ชาติว่าท าไมคนของเราเมื่อผ่านกระบวนการ
จัดการศึกษาของประเทศแล้ว ยังมีปัญหา
เรื่องคุณภาพในภาพรวมอยู่  ผู้เขียนเห็นว่า
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ ที่ฝึกให้เป็นคน
ที่มีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ เห็นแก่
ส่วนรวม และการพัฒนาตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  
เป็นค่านิยมที่ดีที่สามารถน ามาปลูกฝังให้กับ
เด็กไทยผ่านระบบการศึกษาของไทยได้ตั้งแต่
เด็ก ๆ ระบบการคัดเลือกครขูองประเทศต้อง
ไดค้นเก่ง ๆ มาเป็นครู ครูที่เก่งมาช่วยจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้าง
เด็กไทยที่มีคุณภาพผ่านระบบโรงเรียน  
โตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป  
รัฐต้องมีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับครู  
ให้ครูอยู่ได้และมีเกียรติเพราะภารกิจการ
สร้างคนเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก 

 ข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียน
การสอนโดยให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
หลักในการจัดการเรียนการสอน แนวคิด
เรื่อง Think Big, Start Small, and Act 
Fast สามารถน ามาปรับใช้ได้ Think Big คือ
ตั้งเป้าให้ประเทศไทยใช้ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด ทุกระดับ Start 
Small เ ริ่ มต้นจากการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาก่อน Act Fast เริ่มต้นกับ
มหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่มีความพร้อม
ก่อนทันท ีเพราะการที่คนสิงคโปร์สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ดี ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบ 
อย่างมากในการติดต่อธุรกิจหรือประสานงานกับ
ต่างประเทศ 
 ข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูประบบทุน
ทั้งระบบ การที่ประเทศไทยมีระบบทุนจาก
หลายหน่วยงานได้แก่ ทุนกระทรวง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทุน ก.พ. ทุน สกอ. ฯลฯ  
เห็นควรให้รวมระบบทุนทุกหน่วยงานมาอยู่
ที่  ก .พ.  หน่วยงานเดียว  เ พ่ือความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ และผู้เขียนเห็นว่าการที่
เรามีทุนให้กับนักเรียนที่เรียนเก่งไปเรียนต่อ
ต่างประเทศในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับมัธยม
ปลายถึงระดับปริญญาเอก เป็นสิ่งที่ดีที่เริ่ม
จากการสร้างคน พัฒนาคนก่อน แต่บางครั้ง
สาขาที่เราให้นักเรียนทุนไปเรียน เป็นการ
วางแผนล่วงหน้าว่าอีก 5 -10 ปีข้างหน้าว่า



ตอนจบกลับมาจะได้มาท าวิจัยทางด้านนั้น 
สาขานั้น แต่เพราะโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก 
สาขาที่ อยากให้นั ก เรี ยนทุนมาท าวิ จั ย 
ภายหลังจากส าเร็จการศึกษามาแล้ว อาจจะ
ไม่ใช่สาขาที่ตอบโจทย์แล้วก็ได้ ดังนั้นโมเดล
ของ Biopolis ของสิงคโปร์ สามารถน ามา
ปรับใช้กับประเทศไทยได้  โดยอาจแบ่ง
เงินทุนบางส่วนมาจ้ างผู้ เชี่ ยวชาญจาก
ต่างประเทศมาร่วมทีมกันกับนักวิจัยประเทศไทย
เพ่ือพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์ของประเทศ 
เพ่ือไม่ให้เป็นงานวิจัยที่ขึ้นหิ้ง ไม่สามารถ
น ามาปรับใช้กับอุตสาหกรรมของประเทศ 
ได้จริง การจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
มาร่วมทีมกันกับนักวิจัยประเทศไทย นักวิจัย
ของประเทศก็สามารถเก็บเก่ียวประสบการณ์
จากผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ ข้อเสนอนี้อาจ
ต้องไปออกกฎเกณฑ์ เรื่ องค่ าตอบแทนของ
ผู้ เชี่ ยวชาญต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ซึ่ ง ต้ อ ง เ ป็ น
ค่าตอบแทนที่จูงใจพอสมควร  
 ข้อเสนอเกี่ยวกับการสร้างระบบกลาง
ของข้อมูลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงได้เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายได้ถูกต้องและเหมาะสม 
เนื่องจากภาคราชการไทยบางส่วนยังมีการ
ท างานแบบแยกส่วน ขาดการประสานความ
ร่วมมือกัน โดยเฉพาะเรื่องการแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน เมื่อข้อมูลไม่ครบถ้วน 
การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจของ

ผู้บริหารก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ 
หน่วยงานที่มีเกี่ยวข้องกันต้องมีการบูรณา
การความร่วมมือ และข้อมูลระหว่างกัน เช่น 
หน่วยงานด้านภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร  
กรมศุลกากร กรมสรรพาสามิต หรือหน่วยงาน 
ด้ านการวางแผนการ พัฒนาเมืองและ 
การขนส่ง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
การเคหะแห่งชาติ หรือ การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพราะเมื่อ
ข้อมูลที่ได้มีการตรวจทานระหว่างหน่วยงาน
แล้ วว่ า  ครบถ้วน ถูกต้อง  การก าหนด
นโยบายหรือการตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาให้
ประชาชนก็จะถูกต้องและรวดเร็วกว่าที่
เป็นอยู่  สามารถน าแนวคิดแบบสิงคโปร์ที่
ประชาชนมองหน่วยงานภาครัฐเหมือนเป็น
หน่วยงานเดียว (One Government) ไม่ได้
มองแบบแยกส่วนว่ าเป็นกรมไหน เมื่ อ
ประชาชนมีปัญหา เขาร้องเรียนผ่าน APP 
เขาก็คาดหวังที่จะเห็นการแก้ปัญหาอย่าง
รวดเร็ว ต่อไปภาคราชการไทยก็จ าเป็นต้อง
ตอบสนองการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วแบบ
สิงคโปร์ โดยสามารถร้องเรียนการท างาน
ของภาคราชการไทยผ่าน APP ได้ และอาจจะใช้ 
Information and Communication Technology 
( ICT) และBig Data ช่วยในการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกันของภาคราชการไทย  
เมื่ อข้อมูลพร้อม การตัดสินใจและการ
แก้ปัญหาของประชาชนก็จะเป็นไปอย่าง



รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล
ของภาคราชการที่ส าคัญทุกอย่างลงใน
เว็บไซต์ โดยยกเว้นข้อมูลด้านความมั่นคง 
ประชาชนทุกคนสามารถ เข้ าถึ งข้อมู ล
ดังกล่าวได้ ท าให้เกิดความโปร่งใสในภาค
ราชการมากยิ่งข้ึน ต่อไป 
 เอกสารอ้างอิง 
 นโยบายด้านการเคหะของประเทศ
สิงคโปร์ สืบค้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 
จาก 
http://www.thaiembassy.sg/announce
ments/เรื่องน่าอ่านเกี่ยวกับประเทศ
สิงคโปร์ 
 Agency for Science, Technology 
and Research (A*STAR)  
สืบค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561                               
จาก https://www.a-star.edu.sg/News-
and-Events/News/Press-
Releases/ID/1893 
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