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 ประวัติศาสตร์ประเทศสิงคโปร์  
 ประเทศสิงคโปร์เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บน
แหลมมลายู มีลักษณะเป็นเกาะขนาดเล็ก 
เคยอยู่ภายใต้การยึดครองของหลายประเทศ 
เช่น โปรตุ เกส ฮอลันดา อังกฤษ และ
มาเลเซีย เมื่อประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 
1965 ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมี
อาชีพหลักคือการประมง มีฐานะยากจน 
และมีข้อจ ากัดโดยที่พ้ืนฐานของประเทศไม่มี
ทรัพยากรธรรมชาติมากนัก ในระยะแรกจึงมี
การกู้ยืมเงินจากหลายแหล่ง เช่น ธนาคารโลก  
และกองทุ นการ เ งิ น ระหว่ า งประ เทศ 
(International Monetary Fund : IMF)
เ พ่ือสามารถน าเงินไปลงทุนและพัฒนา
ประเทศ จนถึงปัจจุบัน เงินที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาประเทศมิใช่จากเงินภาษีของประชาชน 
เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นดอกผลของเงิน
ส่วนที่ได้กู้สถาบันการเงินต่าง ๆ ข้างต้น และ
น าส่วนหนึ่งไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือสถาบัน
การเงินต่างประเทศอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ภายใต้การ
น าพาประเทศของผู้น าที่มีความเฉลียวฉลาด 

ซื่อสัตย์  มีความรักชาติ  และมีวิสัยทัศน์
กว้างไกลเป็นอย่างยิ่ง ประเทศสิงคโปร์จึง
สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้ข้อด้อย
และจุดอ่อนของประเทศเป็นแรงผลักดันใน
การพัฒนาให้พ้นปัญหาและเป็นผู้น าเทคโนโลยีใน
การแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน จนสามารถส่งผล
ให้ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้ก้าวไปสู่ประเทศที่
อาจเรียกได้ว่า Smart Nation ประเทศหนึ่ง
ในโลกในอนาคตอันใกล ้
 สิ่งที่ไดเ้รียนรู้ 
 - ประ เทศจะพัฒนาได้ก้ าว ไกล
เพียงใด คุณสมบัติของผู้น าเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก 
 - การมีข้อด้อยในแง่ของทรัพยากร
คนหรือปัจจัยหลักใด ๆ ของประเทศไม่ควร
ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ควรใช้สิ่งเหล่านี้ เป็น
แรงผลักดันรวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการ
พัฒนา 
 
 
 



 Smart Nation vs Smart Citizen 
 Smart Nation หมายถึงประเทศที่มี
การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น 
 ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูล
ดังกล่าวรวมถึงข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจาก
ประชากร อุปกรณ์เครื่องมือ และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ที่ได้น ามาประมวลผลและวิเคราะห์ 
เพ่ือใช้ในการติดตามและจัดการเกี่ยวกับ
ระบบการจราจร การขนส่ งสาธารณะ 
โรงงานผลิตไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค  
การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล การบังคับใช้
กฎหมาย ระบบข้อมูล โรงเรียน ห้องสมุด 
โรงพยาบาล และระบบการสื่อสารอ่ืน ๆ 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแก้ปัญหาที่ดีใน
การจัดการโครงสร้างภายในของประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่สะอาดและมีความยั่งยืน และ
สามารถลดค่าใช้จ่ายและลดการสิ้นเปลือง
ทรัพยากร โดยเพ่ิมปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ดังนั้น จะเห็น
ได้ว่าการท่ีจะเข้าสู่ Smart Nation ได้ สังคม
ดิจิทัลเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
และก่อนจะมีการออกนโยบาย หรือวางแผน
พัฒนาใด ๆ รัฐบาลต้องมี “ข้อมูล” เบื้องต้น
เสียก่อน ซึ่งเป็นความหมายหลักของ Smart 
Nation ซึ่งข้อมูลดังกล่าวควรมีการเก็บในรูป

อิเล็กทรอนิกส์ และต้องน ามาวิเคราะห์หรือ
วิจัยก่อนเพ่ือให้ได้แนวทางหรือค าตอบของ
ปัญหา ผู้ที่วางนโยบายจึงจะสามารถวางแผน
ได้อย่างแม่นย า และมีประสิทธิภาพ อย่างไร
ก็ตาม การจะได้มาซึ่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็น
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง ประชาชนส่วน
ใหญ่จ าเป็นต้องมีความรู้และสามารถเข้าถึง
ระบบอินเตอร์เน็ตได้ รวมทั้งโปรแกรมในการ
รวบรวมข้อมูลควรจะเข้าถึงได้ง่าย และง่าย
ต่อการใช้ การรวบรวมข้อมูลจึงจะสามารถ
ท าได้ราบรื่น ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร์มีโครงสร้าง
ประชากรคล้ายคลึงกับประเทศไทย (แม้ว่า
จ านวนจะน้อยกว่ามาก) กล่าวคือก าลังเข้าสู่
สั งคมผู้ สู งอายุภายในระยะเวลา 10 ปี
ข้างหน้า ซึ่งอาจจะเห็นว่าการใช้สื่อ social 
network อ า จมี ปั ญห า ไ ด้  แ ต่ จ า กก า ร
วิเคราะห์ของรัฐบาลสิงคโปร์ ผ่านแนวคิด 
Smart Nation ซึ่ ง ต้ อ งมี ข้ อมู ล เบื้ อ งต้ น 
พบว่าอัตราการครอบครอง smart phone 
ของคนสิ งคโปร์มีถึ ง  130% แสดงว่ ามี
ประชากรจ านวนไม่น้อยที่มี smart phone 
มากกว่า 1 เครื่อง และน่าจะเป็นเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งในการน าสื่อ
ดิจิทัลสู่ประชากรทั่วประเทศ รัฐบาลจึงได้ท า
การส ารวจในเชิงลึก และพบว่าแม้ประชากร
ในกลุ่มผู้สูงอายุก็มีการใช้ smart phone 
เช่นเดียวกัน แต่ส่วนหนึ่งจะยังไม่สามารถใช้



สื่อ social network ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนัก 
จึงมีโครงการอบรมการใช้โปรแกรมพูดคุย
และ social network เช่น Facebook และ 
Instagram ใ ห้ แก่ ก ลุ่ ม ผู้ สู ง อ า ยุ ห รื อ วั ย
เกษียณที่อยู่กับบ้าน ไม่ได้ออกไปท างานข้าง
นอก และพบว่ามีอัตราการสร้างบัญชีผู้ใช้
ใหม่เพ่ิมขึ้นในกลุ่มนี้มากขึ้น 2 - 3 เท่า จึง
เป็นช่องทางให้สามารถน า Application  
อ่ืน ๆ ที่คิดขึ้นโดยรัฐบาลเข้ามาแนะน าให้
ใช้ได้ง่ายขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้าง Smart 
Citizen ไปในตัวนอกจากการมีระบบการศึกษา 
ในโรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเข้าถึง
ประชาชนทุกคน การติดอาวุธทางปัญญา
ให้แก่ประชาชนโดยผ่านวิธีการที่ประชาชน
สนใจและให้ เวลาอย่างมากในแต่ละวัน
อย่างเช่นการคิด Application บน smart 
phone ให้ง่ ายต่อการเข้าถึงและใช้งาน  
ท าให้รัฐบาลสิงคโปร์ประสบความส าเร็จใน
การสื่อสารสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อ
ชีวิตประจ าวันกับประชาชน  
 สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 - ข้อมูล พ้ืนฐานที่ถูกต้องมีความ
จ าเป็นในการวางแผนนโยบายต่าง ๆ เพ่ือ
น าไปสู่ประสิทธิภาพของนโยบายและแผน
ดังกล่าว การจะได้มาซึ่ งข้อมูลพ้ืนฐานที่
ถูกต้องจะต้องมาจากการวางแผนเก็บข้อมูล
ที่ดี และเก็บในรูปแบบที่ดี ในกรณีนี้ ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์น่าจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่
เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลที่ดีได้ 
 - Smart Nation จะสามารถเกิดได้
ต้องมีปัจจัยส าคัญคือ Smart Citizen ซึ่ ง
นอกจากผ่านการสร้างระบบการศึกษาที่ดี 
และมีประสิทธิภาพแล้ว การศึกษานอก
ระบบที่ประชาชนสามารถหาความรู้ได้เอง
ผ่านวิธีการที่สนใจ เช่นการดูจากอินเตอร์เน็ต
หรือ Application ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่รัฐบาล
ควรจัดหาไว้ให้อย่างเพียงพอและเข้าถึง 
ได้ง่าย 
 - อย่ามองข้ามประชากรในกลุ่ม
ผู้สู งอายุ  เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้ยังมี
ศักยภาพที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เสมอและเป็น
ก าลังส าคัญในการผลักดันให้เกิดสิ่งดี  ๆ ได้ 
หากมีการวางแผน อบรม หรือน าไปใช้อย่าง
ถูกทาง 
 ระบบการวางผังเมืองและระบบ
ขนส่งสาธารณะที่ไร้รอยต่อ 
 องค์ประกอบของการเป็น Smart 
Nation นั้น ชุมชนถือเป็นหน่วยย่อยที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้สอดรับกับ
นโยบายดังกล่าว สิงคโปร์มีหน่วยงานคือ 
กระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน และเยาวชน 
รับผิดชอบดูแลในการสร้าง Smart Community  
ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความหมายว่า หมายถึงชุมชน
ที่มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
ตามความต้องการของประชาชนโดยอยู่



ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
ศักยภาพของประชาชนในชุมชน และมีความ
ยั่งยืนในอนาคต และมีองค์ประกอบหลัก 3 สิ่ง 
ได้ แก่  Smart Government, Smart Businesses 
และ Smart citizens ซึ่งแนวโน้มในอนาคต
ประเทศสิงคโปร์อาจมีส านักงานธุรกิจต่างๆ 
น้อยลง เนื่องจากข้อมูลอาชีพของประชากร
ถูกเก็บไว้อย่างเป็นระบบในฐานข้อมูลเดียว 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสนใจเฉพาะตัว 
หรือความสามารถพิเศษก็เช่นกัน ดังนั้นเมื่อ
รัฐบาลมี Application ที่เอ้ือให้แก่ทั้งผู้ที่หา
งานท า และหาพนักงาน สามารถหาข้อมูล
ของกันและกันได้ การท าธุรกิจร่วมกันในรูป
ของบริษัทจึงมีความจ าเป็นน้อยลง แต่มีการ
จัดตั้งเป็นแหล่งรวมกลุ่มอาชีพเฉพาะขึ้นแทน 
โดยที่ประชาชนแต่ละคนสามารถติดต่อได้
โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านส านักงานแต่อย่างใด 
ข้อมูลอัตราจ้าง ค่าแรง ค่าวัสดุ ฯลฯ จะมี
การรวบรวมไว้เป็นราคากลางให้สามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานมี
ฝีมือ เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างปูน ช่างปูกระเบื้อง ช่าง
ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น ท าให้ประชาชน
สามารถค้นหาคนงานในแบบและราคาที่อยู่
ภายในงบประมาณท่ีตั้งไว้ได้ส าหรับเรื่องที่อยู่
อาศัย สิงคโปร์จัดเป็นประเทศอันดับต้น ๆ 
ของโลกที่ประชากรมีอัตราการเป็นเจ้าของที่
พักอาศัยสูงที่สุด เนื่องจากรัฐบาลมีการสร้าง

ที่พักอาศัยในลักษณะอพาร์ตเมนท์หลายชั้น 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเช่าหรือซื้อตาม
เงื่อนไข ทั้งนี้ ได้มีการเกลี่ยให้มีความหนาแน่นของ
ประชากรเท่า ๆ กันในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 
โดยให้มีอัตราส่วนของเชื้อชาติประชากรให้
เป็นไปตามอัตราส่วนจริงของประเทศ จึงมี
ระบบโควตาเชื้อชาติในแต่ละอพาร์ตเมนท์
ด้วย ในแต่ละพ้ืนที่ที่เรียกว่า “เมือง” จะมี
พ้ืนที่ประมาณ 9-10 ตารางกิโลเมตรจะมี
จ านวนประชากรไม่เกิน 300,000 คน ในแต่
ละ เมื อ งจะมี ชุ มชนย่ อยลง ไป เรี ย กว่ า 
neighborhood ซ่ึงรัฐบาลจะจัดให้มีโรงเรียน 
สวนสาธารณะ สนามกีฬา โรงพยาบาล 
Nursing home สถานีต ารวจ ห้างสรรพสินค้า 
ฯลฯ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสม
ตามจ านวนประชากรในแต่ละชุมชน โดยให้มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันในทุก ๆ ที่ เพ่ือป้องกัน
ปัญหาการรวมตัวของประชากรในเขตที่มี
ความเจริญมากกว่าระบบขนส่งสาธารณะ
ของสิงคโปร์จะมีการเชื่อมต่อกันทั่วประเทศ
อย่างไร้รอยต่อ เริ่มจากบัตรโดยสารมีแบบ
เดียวและสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะ
ได้ทุกชนิด มีการอ านวยความสะดวกให้ใกล้
บ้าน โดยมี เป้าหมายว่าภายในปี  2030 
ประชากรสิงคโปร์ 80% จะสามารถเดินจาก
บ้านถึงสถานีรถไฟได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 
10 นาที และทุก ๆ ที่จะมีการเชื่อมต่อของ
ระบบขนส่ ง ส า ธ า รณะ ที่ ต ร ง ต่ อ เ ว ล า  



ซึ่งปัจจุบันมี 4 ประเภท ได้แก่รถไฟฟ้า รถไฟ
ใต้ดิน รถเมล์ และแท็กซี่ โดยสถานีหรือป้าย
รถต่าง ๆ เหล่านี้จะมีการปรับปรุงให้มีความ
สะดวกสบายมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้
มากขึ้นและลดการใช้รถส่วนบุคคลให้น้อยลง 
รวมถึงการปรับปรุงถนนให้มีเลนรถจักรยาน
ที่ปลอดภัย สะพานลอยที่ช่วยให้น าจักรยาน
ข้ามไปได้สะดวก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี 
Application ที่ช่วยวางแผนการเดินทางให้
รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และมีระบบเตือน
เมื่อใกล้ถึงที่หมายอีกด้วย 
 สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 - ระบบขนส่งสาธารณะต้องมีให้
ทั่วถึง จ านวนมากเพียงพอ และมีการเชื่อม
ถึงกันอย่างต่อเนื่อง จึงจะประสบความส าเร็จ
ในการรณรงค์ให้คนมาใช้มากขึ้น 
 - การมีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับประชากรท าให้สามารถท าให้เกิดระบบที่
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เช่น การจ้างงานผ่าน
กลุ่มวิชาชีพแรงงานมีฝีมือ โดยไม่ต้องมี
ส านักงานหรือผ่านนายหน้า ผู้ใช้บริการก็
ได้รับประโยชน์และประหยัดค่ าใช้จ่ าย
เช่นกัน 
 Sense of Security 
 ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในประเทศ
สิงคโปร์ เกิดขึ้นได้ผ่านหลายกลยุทธ์ของ
รัฐบาล เช่น  

 - ในแง่ของการป้องกันอาชญากรรม 
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 
 การมีสถานีต ารวจและมีจ านวน
เจ้าหน้าที่ที่เพียงพอในแต่ละชุมชน ส่งเสริม
ศักยภาพของคนในชุมชนให้สร้างเครือข่าย
ดูแลความปลอดภัย โดยมีการฝึกสอนให้ มี 
Application ที่สามารถ track คนที่ต้อง
สงสัยว่าจะท าผิดกฎหมายและส่งข้อมูลไปยัง
สถานีต ารวจหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
โดยตรง 
 - ในแง่ของสุขภาพ 
 ประเทศสิงคโปร์มีการน าระบบ Robotic 
และระบบ Automate ต่าง ๆ มาช่วยใน
ระบบการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย 
ระบบนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยอย่างเป็น
ระบบในรูปฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีหุ่นยนต์ 
ท าหน้าที่แทนบุคลากรทางการแพทย์ ใน
บางส่วนได้ตั้งแต่การส่งเอกสารเวชระเบียน 
อาหารผู้ป่วย การจัดยาและส่งยาไปยังหอ
ผู้ป่วย เครื่องมือตรวจร่างกายและตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเบื้องต้น หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยใน
กรณีผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด ต้องท า
กายภาพบ าบัด หรืออยู่คนเดียวเมื่อกลับไป
บ้าน ท าให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
เมื่อต้องด ารงชีวิตอยู่คนเดียว โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ป่วยพิการหรือผู้ป่วยสูงอายุ นอกจากนั้น 
การมีฐานข้อมูลผู้ป่วยนี้ท าให้ระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยมีประสิทธิภาพในแง่ของการสื่อสาร



ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ต่างสถาบัน
และการดูแลรักษาต่อเนื่อง ท าให้ป้องกัน
ปัญหาการเกิดการแพ้ยาซ้ า 
 - ในแง่การเงินของประเทศและการ
ท างานของรัฐบาล 
 การที่มี Smart Government ท าให้
รัฐบาลสามารถมีระบบจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ด
เต็มหน่วยยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการเก็บข้อมูล
ของประชากรโดยเฉพาะเรื่องอายุ อาชีพ 
และรายได้ ท าให้สามารถติดตาม และเตือน
เมื่อถึงเวลาต้องช าระภาษี ทั้งนี้ รัฐบาลยัง
สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
เนื่องจากไม่ต้องน าเอกสารหลักฐานเป็น
กระดาษไปแสดงยังส านักงานที่จะช าระภาษี
เนื่องจากข้อมูลแหล่งที่มาของรายได้อยู่ใน
ฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว การช าระภาษีจึง
สะดวกและเป็นธรรม นอกจากนี้  Smart 
Government ยังเ อ้ือให้เกิดหลักการและ
แนวคิด One government คือมองรัฐบาล
เป็นหน่วยงานเดียว ประชาชนไม่จ าเป็นต้อง
แยกแยะว่าเรื่องนี้หน่วยงานใดรับผิดชอบ 
เมื่อใช้ Application นี้จะสามารถด าเนินการ
ใด ๆ เกี่ยวกับรัฐบาลได้เลย โดยเฉพาะการ
แจ้งเรื่องหรือร้องทุกข์ ท าให้มีความสะดวก
และการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาก 
ซึ่งท าให้เกิดความรู้สึกอุ่นใจเมื่อต้องติดต่อกับ
ทางราชการ ซึ่ งรัฐบาลต้องมีระบบการ
ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวหรือ

ความลับทางราชการที่มีความเข้มแข็งอย่างยิ่ง 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล 
 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงในงาน
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) เพื่อเป็น อย. 4.0 (Smart Thai 
FDA 4.0) 
 - อย. ควรมีการหาข้อมูลเบื้องต้น
ก่อนการวางแผนหรือนโยบายใด ๆ ทั้งนี้ 
ข้อมูลดังกล่าวอาจได้มาจากการประสาน
หรือบูรณาการกับข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 
แล้วน ามาวิเคราะห์หรือวิจัยก่อน เพ่ือให้การ
ออกนโยบายมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และแก้ปัญหาได้
ตรงจุด อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องค านึงถึง
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว เนื่องจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพมักเป็นข้อมูลที่มีความ
อ่อนไหวในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม 
 - อย. เป็นหน่วยงานที่ใช้สื่อประชาสัมพันธ์
มากเพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งที่ผ่านมามักใช้
สื่อที่เป็นแผ่นพับเป็นส่วนใหญ่ การประชาสัมพันธ์
ในยุคต่อไปอาจต้องพ่ึงพา Application มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจัดว่าเป็นสื่อที่ลงทุน ไม่มากนัก  
มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่าย เหมาะสมกับ
ยุคดิจิทัลและคนยุคใหม่ที่ใช้เวลาหน้าจอ
คอมพิวเตอร์หรือ smart phone ในแต่ละ
วันเป็นเวลานาน 



 - การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภค
กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญ
ในยุคไม่เกิน 10 ปีต่อไปนี้ 
 เนื่องจากประเทศไทยจะเป็น complete 
aging society ดังนั้น การค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ในวัยนี้ตั้งแต่ตอนนี้น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสม 
เพ่ือให้มีแผนรองรับการด าเนินงานเมื่อถึง
เวลาจริง ที่ผ่านมา อย.มักจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่ม
ผู้บริโภควัยเด็ก 
 เนื่องจาก อย. เป็นหน่วยงานรับขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ การน าระบบ e-
Submission อย่างเต็มรูปแบบมาใช้น่าจะ
ช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ยื่นทะเบียนและ
ผู้ประเมินทะเบียน รวมทั้งเป็นการประหยัด
พ้ืนที่ ในการเก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว
ภายในส านักงาน อย. ด้วย 
 ควรมองการคุ้มครองผู้บริ โภคให้
กระจายออกจากศูนย์กลาง โดยการเสริม
ศักยภาพผู้บริโภคให้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีความเหมาะสมมาใช้เอง เนื่องจาก อย. 
มีจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ในการที่จะ
สอดส่องผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้
เองทั้ งหมด แม้ว่ าจะมีความร่วมมือกั บ
กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว 
การท าให้ผู้บริโภคตระหนักถึงอันตรายของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งตั้ง
รางวัลน าจับให้มากขึ้น น่าจะเป็นการเพ่ิม

เจ้าหน้าที่ อย.“นอกเครื่องแบบ” และขยาย
เครือข่ายการเฝ้าระวังได้เป็นอย่างดี 


