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 ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบัน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็นประเทศที่ มี อิทธิพลต่อ
เศรษฐกิจของโลกอย่างยิ่ง และสิ่งที่สะท้อนให้
เห็นถึงศักยภาพดังกล่าว คือ นโยบายหนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road; 
OBOR) หรือ การริ เริ่มแถบและเส้นทาง 
(Belt and Road Initiative; BRI) ซึ่งถือเป็น
นโยบายส าคัญของประเทศจีนที่ได้รับการ
พัฒนามาจากเส้นทางการค้าอันเก่าแก่ของ
จีนที่ชื่อว่า “เส้นทางสายไหม (Silk Road)” 
ซึ่งเป็นเส้นทางที่ท าให้ภูมิภาคเอเชียสามารถ
เชื่อมต่อกับภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  ผ่านการค้า  
การลงทุน การเชื่อมโยงระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐ านด้ านการคมนาคม พลั งงาน และ
ความสัมพันธ์ทางด้านสังคม และวัฒนธรรม 
ผ่านการศึกษาและการท่องเที่ยวเป็นหลัก 
ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนพลวัต
ทางสังคมของประชากร สินค้า ต้นทุน และ

แนวความคิดระหว่างภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา 
และยุโรป1 
 การพัฒนาเส้นทางสายไหมดังกล่าว 
ก่อให้เกิด “เส้นทางสายไหมใหม่ (New Silk 
Road) ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่
ส าคัญคือ การพัฒนาและสร้างทางคมนาคม 
2 เส้นทาง ได้แก่ “แถบเศรษฐกิจเส้นทาง
สายไหม (Silk Road Economic Belt)”  
ซึ่งเป็นเส้นทางสายไหมทางบก เพ่ือเชื่อมโยง
จีนกับยุโรปผ่านทางเอเชียกลาง และเอเชีย
ตะวันตก และ “เส้นทางสายไหมทางทะเล 
(Maritime Silk Road)” เพ่ือเชื่อมโยงจีนกับ
ยุโรป ผ่านเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมผ่านเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา  
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภูมิภาคอาเซียน 
และประ เทศ ไทยอย่ า งหลี ก เ ลี่ ย ง มิ ไ ด้  
เนื่องด้วยประเทศไทยถือเป็นจุดศูนย์กลาง

                                                           
1 วิษณุ วงศ์สินศิริกุล, (20 พฤษาคม 2559), One Belt 
One Road กับโอกาสของไทย, [ออนไลน์] สืบค้นจาก:  
https://
www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=146
3636522 (3 พฤษภาคม 2561). 



ของ ภูมิภาคนี้ ในทางภูมิศาสตร์  ดั งนั้น 
เส้นทางสายไหมดังกล่าวย่อมก่อให้ เกิด
ประโยชน์ ต่ อประ เทศไทย  ทั้ ง มิ ติ ทา ง
เศรษฐกิจ และมิติทางสังคม วัฒนธรรม อีก
หนึ่งประเทศที่มีความส าคัญและมีบทบาท
ห ลั ก ต่ อ  BRI ใ น ภู มิ ภ า ค อ า เ ซี ย น คื อ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งได้ให้ความร่วมมือกับ
จีนในการเชื่อมต่อ 3 ด้านภายใต้ BRI ได้แก่ 
ด้านการเชื่อมต่อด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
การเงิน และการร่วมมือกันในประเทศที่สาม 
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่ง
ก่อให้เกิดโอกาสกับธุรกิจของสิงคโปร์ในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน : การ
วางแผนเมืองและต้นแบบการพัฒนาผังเมือง
สวน สาธารณะแบบผสมผสาน ระบบเมืองอัจฉริยะ  
และวัสดุก่อสร้าง 2) ด้านการเชื่อมต่อ : การ
บินการขนส่ง การรถไฟ และท่าเรือ และ 3) 
ด้านการบริการทางการเงิน: การประเมิน
โครงการ และการจัดหาเงินทุนโครงการ2  
 หากมองย้อนกลับไปเพ่ือหาเหตุผลว่า 
ท าไมสิงคโปร์ซึ่งเป็นเพียงประเทศเล็ก ๆ ใน
อาเซียน ที่ มีจ านวนประชากรน้อย ไร้ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ และเป็นประเทศ
เกิดใหม่ที่ท าให้ดูเหมือนไม่มีรากฐานทาง
                                                           
2 Enterprise Singapore, About Belt and Road 
Initiative, [Online] URL: 
https://ie.enterprisesg.gov.sg/Venture-
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Pacific/China/About-OBOR (May 3, 2018) 

วัฒนธรรมแต่อย่างใด จึงสามารถพัฒนา
ประเทศจนแซงหน้าประเทศในอาเซียนไปได้
แบบขาดลอย และกลายเป็นประเทศที่มี
ศักยภาพในอันดับต้น ๆ ของโลก สาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้สิงคโปร์ก้าวกระโดดได้ ไกล
ขนาดนี้  เนื่องจากรัฐบาลมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติระยะยาว และ
สามารถด าเนินการตามแผนดังกล่าวมาได้
อย่างสม่ าเสมอ จนท าให้ประเทศสิงคโปร์ขึ้น
ชื่อว่าเป็น “Smart Nation” หรือ “ประเทศ
อัจฉริยะ” และเป็นศูนย์รวมของทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพจากทั่วโลกมาร่วมกัน
พัฒนาประเทศ  
 ที่ผ่ านมารัฐบาลสิ งคโปร์พยายาม
พัฒนาเมืองให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City)” ที่น าประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรให้ดีขึ้น มีการด ารงชีพอย่างสะดวก 
สบาย นอกจากนี้ ยังจะเป็นการดึงดูดผู้มี
ศักยภาพจากต่างประเทศให้เข้ามาอยู่และ
ท างานในประเทศสิงคโปร์มากขึ้น โดยปัจจัย
สู่ความส าเร็จที่ส าคัญ ประกอบด้วย การให้
ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคประชาชน  
ภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงการวางผังเมืองระยะยาว 
(Long - term urban planning) ที่มีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่เริ่มต้น ท าให้รัฐบาลทราบข้อมูลการ
จัดสรรโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ



และรองรับความต้องการในอนาคตได้ดีที่สุด 
นอกจากนี้ การปรับรูปแบบการท างานและ
การให้บริการของภาครัฐและเอกชน โดยการ
น ากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) โดยเน้นความต้องการของผู้ใช้
หรือบุคคลเป็นจุดศูนย์กลาง (Human - Centered 
Approach) เพ่ือให้รับรู้ถึงความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งภายใต้แผนการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะดังกล่าวนั้น รัฐบาล
สิงคโปร์จึงได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพ่ือช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากร ดังนี้ 
 Smart Housing Development Board 
(HDB) คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาและ 
การเคหะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาเมืองของประเทศ เพราะหน่วยงานนี้
เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับอ านาจให้สามารถ
พัฒนาเมืองครอบคลุมในทุกมิติ อาทิ ที่อยู่
อาศัย สวนสาธารณะ ผังเมือง จึงท าให้ HDB 
ท างานได้คล่องตัวและรวดเร็ว ด้วยการจัด
ระเบียบที่อยู่อาศัยของ HDB แบบต่อเนื่อง
และเข้มข้น ท าให้ชาวสิงคโปร์ ได้เปลี่ยน
รูปแบบที่ พักอาศัยจากเขตสลัมที่ มีความ
หนาแน่นไปสู่ที่พักอาศัยแนวสูง (Flat) ที่ทันสมัย 
และถูกสุขภาวะในที่สุด โดยขณะนี้ HDB ได้
พัฒนาโครงการ Tengah (Forest Town) 
ให้เป็นเมืองไร้รถที่มีความเป็นอัจฉริยะที่ใหญ่
ที่สุดในสิงคโปร์ โดยเน้นเรื่องความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านน้ า พลังงานไฟฟ้า 

เช่น การใช้ smart lighting ที่สามารถปรับ
สภาพได้ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ และระบบก าจัดขยะแบบอัตโนมัติ 
(Pneumatic Waste Conveyance System; 
PWCS) ซึ่งเป็นระบบรวบรวมของเสียแบบอัตโนมัติ 
โดยการดูดอากาศความเร็วสูงเพ่ือส่งของเสีย
ในครัวเรือนผ่านทางท่อใต้ดินไปยังศูนย์
รวบรวมของเสียเพื่อก าจัดต่อไป3 
 Smart Healthcare รัฐบาลให้ความส าคัญ 
กับการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือตอบสนองต่อ
ผู้ป่วยได้อย่างสะดวก และทันต่อเวลายิ่งขึ้น 
ตัวอย่างของการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ได้แก่ 
การใช้เซ็นเซอร์ขนาดเล็กส าหรับตรวจชีพจร 
อุณหภูมิของร่างกาย โดยอาศัยการรายงาน
ข้อมูลไปยังโรงพยาบาลเพ่ือให้ทีมแพทย์คอย
เฝ้าระวังสุขภาพ ส าหรับผู้สูงอายุ การพัฒนา
ระบบ Elderly Monitoring System (EMS) 
โดยใช้เซนเซอร์คอยตรวจจับการเคลื่อนไหว
ของผู้สูงอายุภายในบ้าน หากพบว่าเซนเซอร์
ไม่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ในเวลา            
ที่ก าหนด ระบบจะแจ้งเตือนไปยังสมาชิกใน
ครอบครัว หรือทีมแพทย์เพ่ือให้มีการช่วยเหลือ

                                                           
3 Vanessa Lim, (September 9, 2016),  Tengah 
'Forest Town' to be Singapore's largest smart, 
sustainable town, [Online] URL: 
https://www.channelnewsasia.com/news/singapor
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ต่อไป นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบ Tele - health 
ส าหรับผู้ป่วยพักฟ้ืนที่บ้านและปรึกษาแพทย์
ได้จากที่บ้านแทน เพ่ือให้ผู้ป่วยสบายใจและ
สบายกายกว่าการเดินทางมาโรงพยาบาล 
หรือแม้กระทั่งการใช้หุ่นยนต์ในการจดจ า
ประวัติการรักษาของผู้ป่วย ขนส่งอาหาร 
เสื้อผ้า และยารักษาโรคไปยังเตียงผู้ป่วย 
รวมทั้ง การดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ของผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นการลดขั้นตอนในการ
ท างานของบุคลากรโรงพยาบาล Changi 
General Hospital ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจน
สิ้นสุดกระบวนการรักษา ซึ่งโรงพยาบาลได้
จ าลองห้องพักให้มีสภาพคล้ายบ้านผู้ป่วย 
(mock - up HDB flat) และมีสวนหย่อม
ขนาดเล็ก เพ่ือให้ผู้ป่วยพักฟ้ืนได้ทดลองท า
กิจกรรม มีการเคลื่อนไหว รวมถึง ได้ฟ้ืนฟู
ร่างกายก่อนกลับบ้านของตน 
 Smart Transportation รัฐบาลสิงคโปร์ได้
ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานโดยเฉพาะระบบการขนส่ง โดยการ
น าเทคโนโลยี เข้ามาปรับปรุงการจราจร  
โดยลดความแออัดของปริมาณการจราจรให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ท าให้การจราจร 
ของสิงคโปร์มีประสิทธิภาพ เนื่องมาจาก
ระบบการขนส่งสาธารณะที่มีการเชื่อมโยง
กันเป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีความรวดเร็ว 
กอปรกับอัตราค่าโดยสารที่มีราคาค่อนข้างถูก  
ซึ่งสวนทางกับราคารถยนต์ส่วนบุคคลที่มี

ราคาสูง จึงท าให้ประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้
ระบบการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งการเคารพ
กฎหมาย ระเบียบวินัยบนท้องถนนของประชาชน 
โดยอาศัยกล้องตรวจจับความเร็วที่ติดตั้งอยู่
ตามทางด่วน และถนนสายส าคัญ การน าระบบ
อิ เล็ กทรอนิกส์  (Electronic Road Pricing; 
ERP) ส าหรับรถทุกคันที่ผ่านเข้ามาบนทาง
ด่วน และถนนที่การจราจรติดขัดในช่วงเวลา
ที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ 7.30 น. จนถึง 19.00 น. 
จะต้องเสียค่าผ่านทาง ซึ่งการน าด่านนี้มาใช้ 
เพ่ือเป็นการลดการติดขัดทางจราจรในย่าน
ธุรกิจกลางเมือง (CBD) ของประเทศสิงคโปร์ 
จึ งท า ให้สิ งคโปร์ ไม่ประสบปัญหาเรื่ อง
การจราจรที่ติดขัด การพัฒนาสถานีโดยสาร
แบบบูรณาการ Bukit Panjang โดยเป็นจุด
ต่อระหว่างสถานีรถบัส สถานี LRT (Light 
Rail Transit) และสถานี MRT (Mass Rail 
Transit) รวมทั้งศูนย์การค้า Hillion Mall 
โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสาร
ที่นั่งเก้าอ้ีล้อเลื่อน เช่น ระบบเรียลไทม์บอก
จ านวนที่นั่งส าหรับผู้ พิการบนสายรถบัส 
ต่าง ๆ สถานีไร้สิ่งกีดขวาง (Barrier-free) 
รวมทั้งการบูรณาการของระบบบัตรโดยสาร 
(Ezlink) ที่สามารถใช้ได้กับระบบขนส่งทุก
ประเภท เช่น รถบัส MRT และ LRT รวมถึง
การช าระค่าสินค้าในร้านสะดวกซื้อ และเพ่ือให้
สอดรับกับนโยบาย Cashless payment  
ในปี ค.ศ. 2020 ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการ



พัฒนาแอปพลิ เคชัน เกี่ยวกับบริการรถ
โดยสารสาธารณะ ที่ช่วยให้ประชาชนของ
สิงคโปร์สามารถเดินทางไปยังจุดหมายที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการค านวณ
เส้นทาง ระยะทาง ต าแหน่งรถโดยสาร และ
ระยะเวลาในการรอรถโดยสาร  รวมทั้ ง 
สามารถจองและช า ระ เงิ นค่ า โดยสาร 
ผ่านสมาร์ทโฟนได ้ 
 โครงการอัจฉริยะต่าง ๆ ของประเทศ
สิงคโปร์ดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นเพียงบางส่วน 
ที่อยู่ในแผนพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่การเป็น Smart Nation อย่างสมบูรณ์ 
ซึ่ ง เกิดจากรัฐบาลสิงคโปร์ที่มี วิสัยทัศน์          
ในการพัฒนาอย่างชัดเจน หน่วยงานด้าน
เทคโนโลยี และหน่วยงานการศึกษาที่สนอง
ต่อนโยบายรัฐบาลการร่วมมือของภาคเอกชน 
ตลอดจนพลเมืองสิงคโปร์เองที่พัฒนาตนเอง
อย่างไม่หยุดยั้ง เพ่ือให้ประเทศก้าวเข้าสู่
เป้าหมายนั้นได้อย่างสมบูรณ์ หากวิเคราะห์
ถึงรากลึกของความส าเร็จแล้ว ล้วนมาจาก
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เ พ่ือให้ เกิด
ประชากรที่มีศักยภาพ มีจิตส านึก และมี
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยหนึ่งในปัจจัย
ส าคัญเพ่ือให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายดังกล่าวนั้น คือการพัฒนาและ
ยกระดับ “การศึกษา” ของประชากร 
 เนื่องจากการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งใน
องค์ประกอบของดัชนีการพัฒนามนุษย์ 

สิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญกับ
ระบบการศึกษาอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงประถมศึกษา โดยรัฐบาลได้ก าหนดให้
ระบบการศึกษาเป็นเสาหลักแห่งการพัฒนา
ประเทศตั้งแต่เมื่อครั้งก่อตั้งประเทศในปี 
ค.ศ.  19654 ต่อมาในช่วงปี  ค .ศ.  1980 
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ได้ พัฒนา
การศึกษาโดยก้าวข้ามการเรียนการสอนที่
เน้นท่องจ า (rote learning) ไปสู่การน าไปใช้
แก้ปัญหาในชี วิ ตจริ ง  (Problem-based 
learning) อีกทั้ง ยังให้ความส าคัญกับวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยได้ก าหนด 
ให้หลักสูตรการศึกษามีทั้งสองวิชาดังกล่าว
เป็นวิชาหลักในทุกระดับชั้น  
 อีกหนึ่งปัจจัยส าคัญคือครูที่มีคุณภาพ 
ประเทศสิงคโปร์มีหน่วยงานส าหรับอบรมครู
โดยเฉพาะซึ่งเรียกว่า National Institute of 
Education (NIE) โดยครูใหม่ทุกคนจะต้อง
ผ่านการอบรมจากส่วนกลางที่สถาบันแห่งนี้ 
ซึ่ งท าให้การสอนเป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกันทั้งหมด และการคัดเลือกบรรจุครูจะ
คัดสรรจากนักศึกษาที่ได้คะแนนในระดับต้น  ๆ
ของชั้นเรียน และเพ่ือดึงดูดคนที่เก่งมาเป็น

                                                           
4 Riansingapore, (19 ตุลาคม 2555), การศึกษาสร้าง
ประเทศสิงคโปร์, [ออนไลน]์ สืบค้นจาก:  
http://
www.riansingapore.com/index.php?lay=show&ac=
article_blog&Id=539548065&Ntype=10 (4 พฤษภาคม 
2561).  



ครู  รั ฐบาลจึ งท า ให้อาชีพครู เป็นอาชีพ 
ที่มีโอกาสและความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ 
สามารถพัฒนาเป็นครูใหญ่ และเป็นนักวิจัย                     
ทางการศึกษาต่อไปได ้5  
 ส าหรับนโยบายด้านการศึกษาที่ส าคัญ 
ของสิงคโปร์ อาทิ นโยบายการสอนสองภาษา 
รั ฐบาลสิ งคโปร์ ได้ ก าหนดให้การเรี ยน 
การสอนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ทั้ งนี้ 
นักเรียนทุกคนต้องเลือกเรียนวิชาภาษา
ทางการของเชื้อชาติของตนด้วย ซึ่ ง ได้
ก าหนดไว้ 3 ภาษา ได้แก่ จีนแมนดาริน 
มาเลย์ หรือทมิฬ  
 นโยบายการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับ
การรักประเทศ บทบาทของการเป็นพลเมือง
สิงคโปร์และการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ก่อนส่วนตน ในสถานศึกษาตั้ งแต่ระดับ 
ประถม  
 นโยบายการศึกษาเพ่ือก้าวสู่สังคม
ฐานความรู้ และการเป็น Smart Nation 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยที่สุดของโลกมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ผ่านนโยบายการ

                                                           
5 Riansingapore, (14 ธันวาคม 2559), ท าไมสิงคโปร์จึง
ก้าวเป็นอันดบั 1 ของโลกด้านการศึกษา, [ออนไลน์] สืบค้น
จาก: 
http://www.riansingapore.com/index.php?lay=sho
w&ac=article_blog&Id=539991909&Ntype=10 (4 
พฤษภาคม 2561).  
 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ โดด เด่น เช่น 
โครงการ SkillsFuture ในด้านการศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่ออุดช่องว่างด้านทักษะ
อาชีพ นอกจากนี้ ชาวสิงคโปร์ทุกคน ตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาจะมี Learning Portfolio 
ออนไลน์ของตนเอง เพ่ือประเมินลักษณะ 
เฉพาะของบุคคล และช่วยแนะน าด้านการ
วางแผนการศึกษา การท างานและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต6 
 อย่างไรก็ตาม กรณีศึกษาของสิงคโปร์
ที่มีประสิทธิภาพและส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
โดยการปลูกฝังให้ประชากรของตนมีคุณภาพ 
เพ่ือเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศ และ
ฝังรากลึกอยู่ ในประชากรของตน (DNA 
Hard-Coding) ในเรื่องส าคัญ ดังนี้ 
 1)  มีความรู้ผิดรู้ชอบ (Know what 
is right and what is wrong) 
 2)  เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong 
learning)  
 3)  ให้ความส าคัญกับการท างานเป็น
ทีม (team spirit)  

                                                           
6 กระทรวงการต่างประเทศ, (25 เมษายน 2560), การ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : แนวทางการพัฒนา
ด้านการศึกษาของสิงคโปร์, [ออนไลน์] สืบค้นจาก: 
http://www.mfa.go.th/thailand4/th/news/6909/771
12-แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาของสิงคโปร์                   
(7 พฤษภาคม 2561).   



 4)  จงรักและภักดีต่อประเทศของตน 
(Love and loyal to your nation)  
 จากกรณีดังกล่าวสามารถน าแนวคิด
การพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น “Smart 
Nation” ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาจัดท า
เป็นข้อเสนอแนะแนวคิดในการพัฒนาประชาชน 
ในบริบทด้านการศึกษาของประเทศไทย 
ดังนี้ 
 สืบเนื่องจากแนวคิดในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ “DNA Hard - Coding” 
ของสิงคโปร์ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
ภาคการศึกษา ภาคการพัฒนาสังคม และ
ภาคการปกครองของไทยจ าเป็นต้องมีการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการบูรณาการ 
การท างานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย
ต้องเริ่มจากเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนก้าวไปสู่ครอบครัว โรงเรียน 
สังคม และนโยบายแห่งรัฐ  
 การส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการศึกษา โดยการจัดท า
บัตรลงทะเบียนศึกษา ส าหรับประชากรที่มี
อายุครบ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งบัตรดังกล่าวสามารถ
ใช้ได้เฉพาะการสมัครเรียนหลักสูตรอบรม
ทักษะอาชีพเพ่ิมเติม ที่ผ่ านการเห็นชอบ
หลักสูตรจากรัฐบาลแล้ว โดยรัฐบาลจะ
สนับสนุนงบประมาณให้อย่างสม่ าเสมอ และ
ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งอาจส่งผลต่อการแก้ไข

ปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน
ด้านทักษะอาชีพได ้ 
 การฝึกอบรมบุคลากรด้านการศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากร
ทางการศึกษาควรมีการบูรณาการร่วมกัน 
และมีการจัดตั้งสถาบันผลิตและพัฒนาครู
หลังจากส าเร็จการศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบ
การศึกษาเพียงแห่งเดียว ซึ่งระบบรวมศูนย์
ดังกล่าวท าให้สามารถควบคุมคุณภาพของครู
ที่ผลิตเข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เน้นการผลิตครูที่มีความรู้ลึกซึ้ง และสามารถ
ถ่ ายทอดความรู้ ให้ นั ก เ รี ยนมี ร ากฐาน
ความคิดวิเคราะห์ที่แข็งแรง รวมทั้งมีระบบ
หมุนเวียนผู้บริหารไปบริหารโรงเรียนอ่ืนตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้มีการปรับ
และพัฒนาระบบการบริหารและการสอนใน
โรงเรียนต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกันอยู่เสมอ 
 นอกจากนี้ เพ่ือการก้าวเข้าสู่ความ 
เป็นรัฐบาลดิจิทัลในยุค Thailand 4.0 ภาครัฐ 
ควรน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่ เป็น real-time มากขึ้น  
มีการรวบรวมข้อมูล (Big Data) ที่มีการเชื่อมโยง 
ข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานของ
ภาครัฐเองร่วมกับภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้ง มีการน าดิจิทัลมาจัดบริการสาธารณะ  
ที่ ตรงกับความต้องการของประชาชน 
(Personalized หรื อ  Tailored Services) 
โดยการน ากระบวนการคิดเชิงออกแบบ 



(Design Thinking) มาวิเคราะห์ความต้องการ  
ของผู้ ใช้หรือบุคคลโดยเน้นความเป็นจุด
ศูนย์กลาง (Human-Centered Approach) 
เพ่ือให้รับรู้ถึงความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง ขณะที่ภาครัฐต้องสร้างความ
มั่นใจให้ประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน  
ทั้งนี้ ภาครัฐก็ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ภาคประชาชนในการปรับกระบวนการทาง
ความคิด (Mindset) ของตน รวมถึงต้องเปิดใจ 
และเชื่ อมั่นต่อการเปลี่ ยนแปลงในทาง 
ที่ดีข้ึน 
 ท้ายสุดแล้ว  การเคารพกฎหมาย 
อย่างสูงของประชาชนสิงคโปร์น่าจะเป็นผล
โดยตรงจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด
และจริงจัง  มีบทลงโทษที่ รุนแรง ท าให้
ประชาชนมีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย และ
เกิด อัตราการกระท าความผิดที่ ต่ ากว่ า
ประเทศอ่ืน ดังนั้น ภาครัฐจึงควรพิจารณา
ทบทวนกฎหมายและบทลงโทษให้มีความ
รุนแรง ชัดเจน ยุติธรรม และเสมอภาค 
รวมถึง มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเฝ้า
ติดตามการกระท าความผิดของประชาชน 
เพราะหากประชากรของประเทศมีคุณภาพ 
ย่อมส่งผลต่อความแข็งแกร่งในการพัฒนา
ประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ
ได้อย่างสง่างาม มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนสืบต่อไป 

 
 
 
 


