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 ที่ มาและความส าคัญของปัญหา 
(Background) 
 ภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์มี
ความเป็นประเทศและเมืองรวมเป็นประเทศ
เดียวกันหรือที่เรียกว่า City State มีจ านวน
ประชากร 5.61 ล้านคน (2017) มีพ้ืนที่ 710 
ตารางกิโลเมตร ด้วยความขาดแคลนใน
ขนาดของพ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่งผลให้สิงคโปร์วางยุทธศาสตร์ของประเทศ
ให้ เป็นประเทศศูนย์รวมของความเป็น
นานาชาติต่าง ๆ  (International Global Hub) 
 ในประวัติศาสตร์ ประเทศสิงคโปร์
เติบโตในฐานะความเป็นเมืองท่าและเมือง
กระจายสินค้า (Enterport) จากลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ที่ ตั้ งของประเทศที่ ตั้ งอยู่ จุ ด
ยุทธศาสตร์บริเวณช่องแคบมะละกาต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน  สิ งคโปร์ยั งคงเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ทางการค้าและธุรกิจที่ส าคัญ

รวมถึงเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนที่ส าคัญของ
ทวีปเอเชีย โดยสิงคโปร์เป็นตลาดการลงทุน
ที่ครอบครอบพ้ืนที่ประชากร 2.8 พันล้านคน
ภายในรัศมีการบิน 7 ชั่วโมง ผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติ  (GDP) ของสิ งค์ โปรมาจากภาค 
อุตสาหกรรมและบริการ จ าแนกได้ดังนี้ : ภาค
เกษตรกรรม ร้อยละ 0 ภาคอุตสาหกรรม 
ร้อยละ 33 และภาคบริการ ร้อยละ 67  
 ในยุคทศวรรษที่  1960 และ 1970 
สิงคโปร์ประสบปัญหาส าคัญหลายประการ
อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเมืองที่เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ได้แก่ ปัญหาอัตราการว่างงาน
สูง การขาดแคลนที่อยู่อาศัย การขาดแคลน
สาธารณูปโภค แหล่งน้ าเน่าเสียและปนเปื้อน 
ขาดแคลนแหล่งน้ าสะอาด และปัญหาน้ า
ท่วมขัง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสิงคโปร์ได้
กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีรายได้ต่อหัว
ประชากรสูงที่สุดในโลก ภายในระยะเวลา 



50 ปี สิงคโปร์สามารถเอาชนะปัญหาและ
ความท้าทายต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนจุดด้อย
ขอ ง ปร ะ เท ศ ไป เ ป็ น แ ร ง ผ ลั ก ดั นท า ง
ยุทธศาสตร์ผ่านทางการมีธรรมภิบาล การ
วางแผนระยะยาว  และการมีนโยบาย
นวัตกรรมเมืองแบบต่าง ๆ 
 กา รวา งแผนแ ม่บท  (Planning 
Framework) 
 การวางแผนการพัฒนาเมืองของประเทศ
สิงคโปร์เป็นการก าหนดมาจากรัฐบาลใน
ลักษณะที่มีควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและ
เข้มงวด (Centralized Government Function)  
โดยหน่วยงานที่เรียกว่า Urban Redevelopment 
Authority (URA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ออกแบบและวางแผนการพัฒนาแห่งชาติ 
 หน่วยงาน URA1 ท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
หลักในการรักษาพระราชบัญญัติ Planning 
Act ควบคู่ไปกับการออกกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผัง เมือง 
กระบวนการวางแผน และการควบคุมการ
ก่ อ ส ร้ า ง ต่ า ง  ๆ  โ ด ยพ ระ ร า ชบั ญญั ติ 
Planning Act ดังกล่าวจะถูกปรัปปรุงแก้ไข
ทุ ก  ๆ  5  ปี  แผนแนวคิด (Concept Plan) 
ปรับปรุงทุก ๆ 10 ปี และแผนแม่บท (Master 
Plan) ปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี ภาครัฐด าเนินการ
เข้มงวดและเป็นผู้วางแผนการพัฒนาเมือง
และการก่อสร้างทั้งหมด รัฐเป็นเจ้าของที่ดิน 
ร้อยละ 70 ของประเทศ การด าเนินการ

ก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพ
พ้ืนที่ต่าง ๆ จะต้องได้รับการอนุญาตจาก
รัฐบาลทั้งหมด 

 แผนแนวคิด (Concept Plan) 
 เป็ นยุ ท ธศาสต ร์ เ กี่ ย วกั บการ ใช้
ประโยชน์ที่ดินและการวางแผนการคมนาคม
ของประเทศ ซึ่งจะวางแนวทางและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์ไว้
ล่วงหน้า 40 – 50 ปี มีเป้าหมายหลัก คือ 
การท าให้แน่ใจว่าในอนาคตประเทศสิงคโปร์
จะมีพ้ืนที่พอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเพ่ิมขึ้นของประชาชนของประเทศ 
และสามารถด ารงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีได้ 
อย่างไรก็ตามแผนแนวคิดนี้ไม่ได้มีผลบังคับ
ตามกฎหมายว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องท า
ตาม เพียงแต่เป็นแผนที่จะอธิบายความ
มุ่งหวังของรัฐบาลในระยะยาวที่มีต่อการ
วางแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศ และ
เป็นแนวคิดพ้ืนฐานให้กับการเตรียมการร่าง
แผนแม่บท รวมถึงเป็นวิธีการและเครื่องมือ
น าทาง (Tool Guide) ในภาพใหญ่ของการ
พัฒนาเมืองของภาครัฐ เช่น การสร้างเมืองใหม่ 
นิ คม อุตสาหกรรม  การถมทะเลสร้ า ง 
แผ่นดินใหม่ และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
(Reclamation)  
 แผนแม่บท (Master Plan) 
 เป็นแผนที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
โดยมี เนื้ อหา เกี่ ย วกับการ ใช้ที่ ดิ นและ 



การคมนาคม เป็นแผนพัฒนาระยะกลางของ
ป ร ะ เ ท ศ ใ น ช่ ว ง  10 – 15 ปี ข้ า ง ห น้ า  
แผนแม่บทนี้จะเป็นการแปลงยุทธศาสตร์
และวิสัยทัศน์ของแผนแนวคิด (Concept 
Plan) ออกมาในรายละเอียดเพ่ือเป็นแนว
ทางการควบคุมการพัฒนาทางกายภาพของ
ประเทศสิงคโปร์ในระยะกลาง มีเป้าหมาย
เ พ่ือจัดเตรียมกฎระเบียบปฏิบัติการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (Day-to-day regulation) 
การจัดโซนนิ่งพ้ืนที่พิเศษ การพัฒนาพ้ืนที่
ขนาดเล็กที่มีความหนาแน่นให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด  การควบคุมอาคารสู ง  และการ
ประกาศเขตพ้ืนที่อนุรักษ์และเขตอนุรักษ์
ธรรมชาติ นอกจากนั้นแผนดังกล่าวยังได้ก าหนด
สูตรการค านวณพ้ืนฐานส าหรับค่าธรรมเนียม
การใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ รวมถึงราคา
ประเมินที่ดิน โดยแผนแม่บทนี้จะมีการ
ประ เมินผลทุ ก  ๆ  5  ปี จ าก  URA และ
ตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนแนวคิด 
(Concept Plan)  ร วมถึ งการ ใช้ แนวคิ ด
เดียวกับแผนแนวคิดในใช้วิธีการเปิดให้มีการ
แสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับ
ประชาชน 

 การพัฒนาและการ เปลี่ ยนผ่ าน
อุตสาหกรรม (Industrial transformation  
of Singapore) 
 เมื่อประเทศสิงคโปร์ได้รับเอกราชใน
ทศวรรษที่ 1960 สิงค์โปรได้วางต าแหน่งทาง

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศให้เป็น
ประเทศอุตสาหกรรม เนื่องด้วยประเทศไม่มี
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของตัวเอง จึงต้อง
น าเข้าวัตถุดิบในการผลิตต่าง ๆ  จากต่างประเทศ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคแรกของ
ประเทศจึงเน้นการน าเข้าวัตถุดิบและเน้น
การใช้แรงงานที่เป็นคนสิงคโปร์เอง (Labour 
Intensive) โดยการพัฒนาและการเปลี่ยน
ผ่านอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์ในแต่
ละยุคสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคแรก 
ทศวรรษที่ 1970 เน้นอุตสาหกรรมการผลิต
ที่ใช้แรงงาน (Labour Intensive) เพ่ือลด
ปัญหาการว่างของประชาชนในประเทศ  
อันเนื่องมาจากนโยบายภาครัฐที่ต้องการ
สร้างงานให้กับประชาชนได้มีงานท าหลังจาก
การได้รับเอกราชของประเทศ 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคที่สอง 
ทศวรรษที่ 1980 เปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรม 
ที่เน้นการใช้แรงงานมาเป็นอุตสาหกรรมที่
เน้นเทคโนโลยีและเทคนิคการผลิต (Technical 
Intensive)  เ พ่ื อลดต้นทุนการผลิ ตและ
โยกย้ายก าลังแรงงานให้ไปท างานด้านอ่ืนที่มี
คุณค่าต่อประเทศและประชาชนเอง 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคที่สาม 
ทศวรรษที่ 1990 ลดความส าคัญของอุตสาหกรรม
การผลิตลงเปลี่ยนผ่านมาเป็นอุตสาหกรรม
การลงทุนด้ วยปริมาณเงินจ านวนมาก 



(Capital Intensive) ทั้งอุตสาหกรรมภาค
บริการ ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน
การธนาคารของภูมิภาคและของโลก และ
การน าเม็ดเงินไปลงทุนในต่างประเทศแทน
การตั้งฐานการผลิตหรือโรงงานในประเทศ
สิงคโปร์เอง 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคที่ สี่ 
ทศวรรษที่ 2000 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การลงทุนในประเทศโดยเปลี่ยนผ่านมาเป็น 
การใช้ความรู้ (Knowledge Intensive) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาพัฒนาองค์กร
และประเทศ เพ่ือเติมเต็มช่องว่างและไม่ให้ 
การสูญเสียต่าง ๆ ระหว่างกระบวนการผลิต 
ในรวมถึงการส่งออกค าปรึกษาและการเป็นที่
ปรึกษาไปยังประเทศต่าง ๆ 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคที่ห้า 
ทศวรรษที่  2010 เน้นการใช้ เทคโนโลยี
สะอาด การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การหลอมรวมกันเป็นหนึ่งระหว่างระบบ
นิเวศ อุตสาหกรรม และการอยู่อาศัยของ
มนุษย์ (Eco-intensive) โดยลดปริมาณของ
เสียจากการผลิตให้เหลือศูนย์ วัตถุดิบจาก
การผลิตสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ทุกชิ้น 
และของเสียจากการผลิตสามารถน าวน
กลับมาเป็นวัตถุดิบของการผลิตชิ้นใหม่ได้ 
โดยไม่มีของเสียที่เหลือทิ้ง ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
และย่อยสลายไม่ได้อีกเลย 

 

 การพัฒนาที่อยู่อาศัย (New Towns) 
 การวางผังเมืองของสิงคโปร์ (urban 
planning) มีลักษณะเป็นการวางแผนจาก
ส่วนกลาง (highly centralized government 
function)  โดยมีการตั้ งหน่วยงาน URA  
มีการคิดค้นนโยบายเมืองนวัตกรรม (Innovative 
urban policies) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมของประเทศในแต่ละ
ยุคสมัยข้างต้น  
 การวางผังเมืองของสิงคโปร์มุ่งเน้นใน
เรื่องการเข้าถึงระบบคมนาคมการและ
ส นั บ ส นุ น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท า ง ธุ ร กิ จ 
(Supporting business needs) โดยมีแผน
แม่บทในเรื่องการสร้าง “ชุมชนใหม่” (New 
towns) ให้กระจายอยู่รอบเกาะ โดยมีแหล่ง
งานและแหล่งธุรกิจอยู่ภายในเมืองใหม่เพ่ือ
รองรับความต้องการของประชาชนอย่าง
เพียงพอโดยไม่ต้องเดินทางไปท างานยัง
แหล่งงานและแหล่งธุรกิจ เป็นการลดปัญหา
ความแออัดของที่อยู่อาศัยและการจราจร
ภายในตัวเมือง น าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการพัฒนาเมืองที่รวดเร็วข้างต้นได้เป็น
ผลส าเร็จ 

 รูปแบบของชุมชนใหม่มีลักษณะยึด
การคมนาคมเป็นศูนย์กลาง (Transit Oriented 
Development :  TOD)  โ ด ยชุ มชน ใหม่
ดังกล่าวทั้ง 23 เมืองจะถูกวางผังให้ขนานไป
กับเส้นทางรถไฟฟ้า โดยจุดศูนย์กลางของ



ชุมชนจะเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟ และมี
ศูนย์การค้า ตลาด-ศูนย์อาหาร แหล่งธุรกิจ 
ตลอดจนหน่วยงานราชการ อันเป็นแหล่งงาน
ของชุมชน ซึ่ งท าให้ประชาชนไม่จ าเป็นต้อง
เดินทางไปท างานยังสถานที่อ่ืนหรือในเขต 
Central Business District (CBD) โดยชุมชน 
ใหม่นี้มีพ้ืนที่ 600 – 1,000 เฮกตาร์ และจะ
มีจ านวนประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 150 – 
300,000 คน หรือเฉลี่ย 200,000 คนต่อ 10 
– 15 ตารางกิ โ ล เมตร  สั ดส่ วนการ ใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่แบ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย
ร้อยละ 50 พ้ืนที่พาณิชยกรรมร้อยละ 40 
และพ้ืนที่อุตสาหกรรมร้อยละ 10  
 ชุมชนใหม่มีลักษณะพ้ืนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ดังกล่าวจะมีถนนหลักล้อมรอบทั้งสี่
ทิศ ระยะทางจากถนนหลักถึงถนนหลักอีก
ด้านของชุมชน 2.5 – 3 กิโลเมตร มีเส้นทาง
รถไฟฟ้าและสถานีผ่านกลางชุมชน มีถนน
สายรองภายในเขตชุมชน โดยระยะทางเดิน
จากที่พักอาศัยไปยังสถานที่รถไฟฟ้าหรือ
ถนนสายหลักจะต้องไม่ เกิน 400 เมตร  
การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย
ร้อยละ 46.1 พ้ืนที่การคมนาคมร้อยละ 13.5 
โรงเรียนร้อยละ 8.4 พ้ืนที่พาณิชยกรรมร้อย
ละ 8.4 พ้ืนที่อุตสาหกรรมร้อยละ 8 สนาม
กีฬาและสันทนาการร้อยละ 8 พ้ืนที่สีเขียว
และสวนสาธารณะร้อยละ 3.8 สถานที่ราชการ 
ร้อยละ 2.5 และพ้ืนที่ประโยชน์ใช่สอยอ่ืน ๆ 

ร้อยละ 1.3 โดยมีหน่วยที่อยู่อาศัยรองรับ
ประชากรได้ตั้งแต่ 150 – 300,000 คน 

 การน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับประเทศ
ไทย 

 การประยุกต์ใช้แนวคิดนวัตกรรมการ
วางแผนและพัฒนาเมืองของประเทศสิงคโปร์
ในบริบทประเทศไทยสามารถท าได้ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
 การปรับปรุงการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
ของรัฐ 

 การจัดโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเมืองของประเทศไทยมีความ
แตกต่างจากประเทศสิงคโปร์ กรณีของประเทศ
ไทยสามารถปรั บเปลี่ ยนวิ ธี การจัดกลุ่ ม
โครงสร้างหน่วยงานจากรัฐจากการจ าแนกตาม
ความรับผิดชอบของกระทรวงมาเป็นการ
จัดการจัดโครงสร้างหน่วยงานรัฐ โดยการ
รวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทางกายภาพตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการ
ก่อสร้างและการจัดการสภาพแวดล้อมไว้
ด้วยกันโดยเฉพาะ ส าหรับกรณีสิงคโปร์
หน่วยงานหลักสองหน่วยงานที่มีบทบาท
ส า คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า เ มื อ ง คื อ  Urban 
Redevelopment Authority (URA) และ 
Housing and Development Board (HDB)  
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือและการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบใน
ภารกิจด้านเดียวกันอย่างมีเอกภาพและ



คล่องตัว รวมถึงแนวนโยบายของหน่วยงาน
ดังกล่าวจะได้มีลักษณะองค์รวมในด้านการ
พัฒนากายภาพ สิ่ งแวดล้อมเมืองแบบ
ครอบคลุ ม  ตั้ ง แต่ ใ นระดั บที่ พั กอาศั ย  
ไปจนถึงระดับเมือง และการสร้างความ
เหนียวแน่นในชุมชน 
 การปรับปรุงการวางแผนและการ
ด าเนินงาน 
 การด าเนินการพัฒนาของประเทศ
ไทยมีส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องในสองมิติ 
ได้แก่ มิติในเชิงนโยบายมาจากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  (สศช.) จะเป็นผู้ก าหนด
นโยบายในระดั บกว้ า ง  และมิติ ใน เชิ ง
ปฏิบัติการโดยที่หน่วยงานอ่ืน ๆ มีหน้าที่รับ
แผนพัฒนาไปสานต่อ ในกรณีของสิงคโปร์จะ
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและ
ด าเนินการในเชิงกายภาพสามมิติ กล่าวคือ 
มิติระดับนโยบาย ได้แก่ รัฐบาลกลาง มิติใน
ระดับควบคุม ได้แก่ Smart Nation and 
Digital Government Group ( SNDGG) 
และมิติในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ Urban 
Redevelopment Authority (URA)  และ 
Housing and Development Board (HDB) 
ในกรณีของประเทศไทยสามารถปรับปรุงใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายและ
ระดับควบคุมให้สามารถท างานในเชิ ง
ปฏิบัติการได้ด้วย เพราะจะท าให้เกิดการ

ประสานแผนงาน และการน าแผนไปปฏิบัติ 
โดยสิ่งที่ท าให้สิงคโปร์เห็นผลสัมฤทธิ์ของ
แผน คือ การรักษาเสถียรภาพของแผน 
นโยบาย การน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
(Implementation) และการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
เมืองและที่อยู่อาศัยตลอดจนมีการก ากับ
ติดตามแผน (Monitoring) ท าให้แผนมีความ
ต่อเนื่องและถูกติดตามทบทวนประเมินผล
อย่างสม่ าเสมอ 
 การจัดตั้งหน่วยงานที่ควบคุมดูแล 
 การจัดตั้งหน่วยงานในประเทศไทย
เช่นเดียวกับหน่วยงาน Smart Nation and 
Digital Government Group (SNDGG)  ของ
ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสู่
อุ ตส าหกรรมที่ ใ ช้ คว ามรู้  (Knowledge 
Intensive) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
และอุตสาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยีสะอาด  
กา ร พัฒน าที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  
การหลอมรวมกันเป็นหนึ่งระหว่างระบบ
นิเวศ อุตสาหกรรม และการอยู่อาศัยของ
ม นุ ษ ย์  ( Eco-intensive)  โ ด ย ใ ห้ เ ป็ น
หน่วยงานราชการระดับกรม ท าหน้าที่
รับผิดชอบดูแลและก ากับกรอบการท างาน
ด้านดิจิทัลแห่งชาติในเรื่องการท าธุรกรรม
ดิจิ ทั ลต่ า ง  ๆ  ของภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน และการให้บริการประชาชนผ่าน



ระบบอินเตอร์เน็ต โดยด าเนินงานในรูปแบบ
คณะกรรมการ  บริหารระดับรั ฐมนตรี  
อันประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร 
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบหน่วยงานความมั่งคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานทางด้านการดูแลเมืองอัจฉริยะ 
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบหน่วยงานทางด้านการ
ออกแบบนวัตกรรมสาธารณะ และรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี เป็นต้น 


