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 สาธารณรัฐสิงคโปร์  (Republic of 
Singapore) มีพ้ืนที่รวม 699.4 ตารางกิโลเมตร  
ซึ่งเทียบเท่ากับภูเก็ตของประเทศไทย ใน
อดีตสิงคโปร์เคยตกเป็นประเทศอาณานิคม
ของอังกฤษ โดยได้รับเอกราชในปีค.ศ.1963 
และเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมลายา
หรือมาเลเซีย ก่อนจะแยกตัวเป็นประเทศ
สิงคโปร์ในปี ค.ศ.1965 และพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่อง  
 ปัจจุบันสาธารณรัฐสิงคโปร์มีประชากร
ประมาณ 5.5 ล้านคน ซึ่งมีความหลากหลาย
ของเชื้อชาติประกอบด้วยจีน มาเลย์ อินเดีย 
และเชื้อชาติอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 75, 13, 9 
และ 3 ตามล าดับ สิงคโปร์จัดได้ว่า เป็นหนึ่ง
ในประเทศที่มีความเจริญทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ
การค้า การศึกษา สังคมและคุณภาพชีวิต
ของประชากร อีกท้ังยังเป็นเมืองท่าและเมือง
ท่องเทีย่วที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
 นับตั้งแต่ปีค.ศ.2015 รัฐบาลสิงคโปร์
ภายใต้การน าของ Mr. Lee Hsien Loong 
นายกรัฐมนตรี ได้สร้างแผนพัฒนาประเทศ
ให้มุ่งสู่ความเป็น Smart Nation โดยใช้

เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่าง 
เข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างความสะดวกสบายและ
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน สร้างสังคมให้
น่าอยู่และปลอดภัย รวมถึงสร้างโอกาสและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
 จากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ท าให้เห็นภาพชัดเจนถึงแนวทางการ
พัฒนา และวิธีการคิด เพ่ือน าไปสู่ความเป็น 
Smart Nation การใช้คนเป็นจุดศูนย์กลาง 
ในการพัฒนา เน้นความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือขับเคลื่อน  
ให้ เกิดนวัตกรรมที่จะน าไปพัฒนาระบบ 
ต่าง ๆ ภายในประเทศ ทั้งระบบสาธารณสุข 
ระบบการศึกษา ระบบบริการสาธารณะ 
ระบบพลังงาน และความมั่นคงปลอดภัยใน
สังคม 
 การออกแบบนวัตกรรมต่าง ๆ ของ
ประเทศสิงคโปร์ เน้นการใช้งานง่าย (User 
friendly) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความ
สะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ าวันมาก
ยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาความยุ่งยาก 
ในการติ ดต่ อแจ้ ง เหตุกั บหน่ วยงานรั ฐ  



จากเดิมท่ีประชาชนต้องโทรศัพท์ติดต่อหลาย
หน่วยงานและใช้เวลานาน รัฐบาลสิงคโปร์ได้
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการสร้าง application 
ขึ้นมา ซึ่ ง application ดังกล่าวเกิดจาก
การบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐให้
เป็นหนึ่ ง เดียว (one government)  เ พ่ือ
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้ง
เหตุ เพียงแค่ถ่ายภาพรายงานแจ้งเหตุผ่าน
ทาง application แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะเข้ามาด าเนินการแก้ไขให้ โดยที่ประชาชน
ไม่ต้องโทรศัพท์แจ้งหรือติดต่อหลายหน่วยงาน  
ให้เสียเวลา 
 เชื่อมโยงสู่การพัฒนา 
 จากนโยบายประจ าปี  2561-2562 
ของรั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงยุติ ธรรม  
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้ให้ความส าคัญ 
เรื่อง การจัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (BIG DATA) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ เพ่ิมประสิทธิภาพให้การ
บริการและการบริหารจัดการ 
 กรมราชทัณฑ์  เป็นกรมในสั งกัด
กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการ
ควบคุมและแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยของผู้กระท าผิด 
ยึดหลักการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การราชทัณฑ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เ พ่ือให้ผู้ ต้ อ งขั งกลับตน เป็นพลเมืองดี  
ไม่กระท าผิดซ้ า  และสามารถด ารงชีวิต

ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติ เมื่อได้รับ
การปล่อยตัวพ้นโทษ  
 นอกจากภารกิจที่กล่าวข้างต้น กรม
ราชทัณฑ์ยังให้บริการประชาชนทั่วไปที่มา
ติดต่อกับหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการบริการ
งานเยี่ยม/ติดต่อผู้ต้องขัง การเข้าดูกิจการ
หรือติดต่อการงานในเรือนจ า การขอเข้าเก็บ
ข้อมูลเพื่อท าวิจัย เป็นต้น  
 กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อเข้า
รับบริการทั้งที่กรมราชทัณฑ์และเรือนจ า/
ทัณฑสถาน โดยมี application “กรมราชทัณฑ์” 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทางระบบปฏิบัติ 
ก า ร  android เ พ่ื อ ให้ บ ริ ก า ร ข้ อมู ล แก่
ประชาชน ดังนี้  
 - ใช้ส าหรับค้นหาเบอร์โทรศัพท์
หน่วยงานภายในสังกัดกรมราชทัณฑ์ รวมถึง
สถานที่ตั้ง 
 - ให้ค าแนะน าประชาชนเกี่ยวกับ
ขั้นตอนต่าง ๆ  ในการติดต่อกับกรมราชทัณฑ์  ได้แก่ 
  การเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงาน
ในเรือนจ า 
  การขอเข้าเก็บข้อมูลเพ่ือท าวิจัย  
  การเยี่ยมญาติ 

 
 
 
 



 

  งานบริการประชาชนของกรมราชทัณฑ์ 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
เรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ ซึ่ง มี
ประชาชนเข้ารับบริการติดต่อเยี่ยมญาติ 
ทุกวัน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการบริการ และเป็นการเพ่ิม
คุณภาพการบริการประชาชน ตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ
เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล ในการจัดท า Big data เพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ในโอกาสนี้ จึงขอ
เสนอให้มีการพัฒนา application กรมราชทัณฑ ์
ดังนี้ 
 
 
 

 จองคิวเยี่ยมญาติผ่านทาง application 

 การจองคิวเยี่ยมญาติในปัจจุบัน ญาติ
จะต้องเดินทางมาติดต่อเขียนค าร้องด้วย
ตนเองและเตรียมเอกสารประกอบการเยี่ยม
เพ่ือมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และต้องมาแต่เช้า
เพ่ือจองคิว มิเช่นนั้นถ้าคิวเต็มก็จะไม่ได้เยี่ยม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือนจ า/ทัณฑสถานที่มี
จ านวนผู้ต้องขังเป็นจ านวนมาก  
 การจองคิวเยี่ยมญาติผ่านทาง application 
จะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
สามารถจองคิวล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงเรือนจ า/
ทัณฑสถาน โดยท าการเขียนเอกสารค าร้อง
ผ่านทาง application ได้ เลย ท าให้ประชาชน
สามารถมาติดต่อเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย 
เพ่ือยื่นเอกสารประกอบการเยี่ยม ไม่จ าเป็น 
ต้องมาแต่เช้า เพ่ือมาจองคิว และไม่ต้องนั่ง
รอนาน ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะอ านวยความ



สะดวกแก่ประชาชนแล้ว ยังช่วยลดภาระ
หน้างานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อีกด้วย 
 

 Shopping online สินค้ารา้น
สงเคราะหผ์ู้ต้องขัง 

 ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง คือ ร้านขาย
สินค้าที่ญาติผู้ต้องขังสามารถซื้อฝากผู้ต้องขังได้ 
ซ่ึงปกตสิามารถซื้อได้ที่เรือนจ า/ทัณฑสถานที่
ผู้ต้องขังถูกควบคุมตัว แต่ในบางกรณีญาติอยู่
ไกล การเดินทางมาเยี่ยมอาจจะไม่สะดวก 
อีกท้ังต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
 หากมีการพัฒนา application ให้
ญาติสามารถเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ได้ จะ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชน ไม่
ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อสินค้าฝากผู้ต้องขังได้ 
โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน 
และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
จึงน่าจะเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยส่งเสริม
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่าง
ผู้ต้องขังกับญาติ ท าให้ผู้ต้องขังไม่รู้สึกว่าถูก
ทอดทิ้ง และรู้สึกว่ายังเป็นส่วนหนึ่ งของ
ครอบครัว ซึ่งจะส่งผลดีเมื่อพ้นโทษ ผู้ต้องขัง
จะได้มีความม่ันใจในการกลับเข้าสู่สังคม 

 Shopping online สินค้า GPGP 

 สินค้า GPGP (Good Products Good 
People) เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์จากฝีมือ
ของผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกวิชาชีพภายใน
เรือนจ า/ทัณฑสถาน ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้มี

การจัดฝึกวิชาชีพในหลายลักษณะ ถือได้ว่า
เป็นเอกลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์ และเป็น
ทักษะที่ผู้ต้องขังสามารถน าไปประกอบอาชีพ 
เพ่ือสร้างรายได้ภายหลัง พ้นโทษ และจะได้
ไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ า ซึ่งสอดคล้องกับ
ภารกิจของกรมราชทัณฑ ์ 
 ปั จจุ บั นมี สิ นค้ าและผลิ ตภัณฑ์ที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า ผ้าคลุมไหล่ 
ผ้าเช็ดมือ ภาพวาดเครื่องสังฆภัณฑ์ ของที่
ระลึก ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์งานไม้ เป็นต้น 
โดยสามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทางทั้งทาง
เว็บไซต์ http://www.gpgpthai.com หรือ
ทาง application line : GPGPTHAI หรือ 
ติดต่อได้ที่ร้านค้าผลิตภัณฑ์เรือนจ า  
 ใ น ก า ร พั ฒ น า  application ก ร ม
ราชทัณฑ์ จึงควรมีการบูรณาการน ารายการ
สินค้า GPGP เข้ามาอยู่ใน application ด้วย 
เพ่ือให้ประชาชนที่เข้ารับบริการจากกรม
ราชทัณฑ์จะได้ ใช้  application เดียวที่มี
ข้อมูลครบถ้วน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ 
สินค้า GPGP ไปในตัว  
 ดาวน์โหลด application ผ่านทาง
ระบบปฏิบัติการ iOS 

 ปัจจุบันการดาวน์โหลด application 
กรมราชทัณฑ์สามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะ
ระบบปฏิบัติการ android ดังนั้นเพ่ือเป็น
การส่ ง เสริ มการ เข้ าถึ งข้ อมู ลและ เ พ่ิม



ประสิทธิภาพการบริการประชาชน จึงควร
เพ่ิมช่องทางการดาวน์โหลด application  
ให้สามารถดาวน์โหลดผ่านทางระบบ 
ปฏิบัติการ iOS อีกช่องทางหนึ่ง 
 สรุป 

 การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ  มาประยุกต์ใช้จะ
เกิดประโยชน์สูงสุด ก็ต่อเมื่อเทคโนโลยีนั้น ๆ 
สามารถช่วยให้ประชาชนใช้ชีวิตได้สะดวก 
สบายมากขึ้น จึงจะเกิดการยอมรับเทคโนโลยีและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนั้นการพัฒนา 
application กรมราชทัณฑ์ จึงน่าจะตอบ
โจทย์ความต้องการของประชาชนผู้มารับ
บริการได้ เป็นอย่างดี  เนื่องจากเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการบริการ และเพ่ิมความ
สะดวกในการเข้ารับบริการ รวมถึงการลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  และ
น าไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรต่อไป 
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