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 จากการที่มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรม 
“หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วน
บุคคลและทักษะการท างานส าหรับข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 นับได้
ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากในการท างานรับราชการ  
ทีท่ าให้ได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดในการ
พัฒนาประเทศครบทุกมิติ ทั้งทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม การพัฒนาเมืองและโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ การจัดการน้ า การจัดการ
ระบบขนส่ง การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม
เดิ มที่ มี อยู่ แล้ ว  การอนุ รักษ์ และรักษ า
สิ่งแวดล้อม และที่ส าคัญ คือ เรื่องของการ
ปรับตัวและรองรับการเจริญเติบโตของโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเส้นทางสายไหม 
(One Belt One Road : OBOR) ของประเทศจีน 
 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาด
เล็ก จากข้อมูลปี พ.ศ. 2559 พบว่า สิงคโปร์
มี พ้ื นที่ ป ระมาณ  710 ต ารางกิ โล เมตร  
มีประชากรประมาณ 5.76 ล้านคน มีความ
ขาดแคลนทั้งที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ในช่วง พ.ศ. 
2503 – 2513 ป ระเทศสิ งค โป ร์ป ระสบ
ปัญหามามากหลายด้านซึ่งเกิดจากการขยาย
ประเทศรวดเร็วเกินไป ท าให้เกิดปัญหาการ
ว่ า ง ง า น  ก า ร ข า ด แ ค ล น ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  
การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ปัญหา
น้ าเน่าเสีย การขาดแคลนแหล่งน้ า และ
ปัญหาน้ าท่วมอย่างกว้างขวาง แต่อย่างไร 
ก็ตาม ภายในระยะเวลาเพียง 5 ทศวรรษ 
สิงคโปร์สามารถพัฒนาประเทศและปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานจนกลายเป็นศูนย์กลางทาง
การค้ากับต่างประเทศมากขึ้น จะเห็นได้จาก
ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ขอ งปี  พ .ศ . 
2560 พบว่า สิงคโปร์มีค่า GDP เป็นอันดับ
หนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็น
อันดับ  4 ของโลก นับว่าประเทศที่ เป็น
ตัวอย่างด้านการพัฒนาประเทศให้ เจริญ 
เติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและยั่งยืน  
 จากผลลัพธ์ของการพัฒนาประเทศ
สิงคโปร์ ท าให้สนใจศึกษาเรื่องปัจจัยที่ท าให้
สิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว  



และเป็นผู้น าทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค 
จึงได้ท าการวิเคราะห์และถอดบทเรียนจาก
การไปอบรมในครั้งนี้เกี่ยวกับปัจจัยส าคัญ 
ที่ส่งผลให้ประเทศสิงคโปร์พัฒนาและเติบโต
ไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงสามารถสรุปได้ดงันี้ 
 Soft power : สิงคโปร์เป็นประเทศที่
มีก าลังคนคุณภาพ ประชาชนส่วนใหญ่มี
ความกระตือรือร้นในการท างาน กล ้าค ิด 
กล้าแสดงออก มีการคิดต่อยอดไปข้างหน้า 
มีว ิน ัย ม ีความรับผ ิดชอบต่อตนเอง และ
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเสมือนกับมี
กฎหมายอยู ่ในด ี เอ ็น เอ (Laws in DNA)  
ซึ่งในเรื่องของความคิดที่ดีแบบนี้ รัฐบาลได้
ก าหนดในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่วัยปฐม 
ท าให้ เด็ก ๆ ได้รับการปลูกฝังความคิดที่
ถูกต้อง มีการฝึกให้รักการเรียนรู้และหมั่น
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มีการท างานเป็นทีม 
และที่ส าคัญที่สุด คือ ทุกคนมีความรักต่อ
ประเทศสิงคโปร์เป็นอย่างมาก ท าให้ทุกคน
มุ่ งมั่ นช่วยกัน พัฒนาประเทศเพ่ือความ
เป็นอยูด่ีขึ้น 
 Long-term Planning :  สิ ง ค โป ร์
เป็นประเทศที่มีการวางแผนในการพัฒนา
ป ระ เท ศ ที่ ดี ม าก  มี ก าร ว างแ ผน แบ บ 
Concept Plan คือ การวางแผนระยะยาว 
ประมาณ  10 ปี  และการวางแผนแบบ 
Master Plan ซึ่งเป็นการวางแผนในระยะ
กลาง คือ 5 ปี  โดยในระหว่างนี้หากเจอ

ปัญหาอุปสรรคใด ๆ ระหว่างด าเนินการ 
สามารถหาแนวทางแก้ไขและปรับเปลี่ยน
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามแผนที่ก าหนดไว้ทันที 
ส าหรับในการวางแผนแต่ละแบบนั้นได้ท า
การเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ
รัฐบาล ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 
ที่เก่ียวข้องร่วมกันคิดและวางแผนดังกล่าวให้
เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ และที่ส าคัญ 
รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคัญต่อแผนที่จัดท า
เป็นอย่างมาก และมุ่งมั่นด าเนินการต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุตามแผนที่ ก าหนดไว้อย่ าง
ชัดเจน ท าให้ประเทศสิงคโปร์เติบโตเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
 Good Governance : รัฐบาลสิ งคโปร์ 
เป็นรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการพัฒนาประเทศ  
มี ก ารตั ด สิ น ใจที่ แน่ วแน่ แล ะ เด็ ด ข าด 
ด าเนินการในทุกด้านเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่ อประเทศ  เมื่ อ รัฐบาล ได้ ศึ กษา 
ไตร่ตรอง และตัดสินใจจะท าโครงการใด 
เพ่ือพัฒนาประเทศแล้ว จะด าเนินโครงการ
นั้นโดยไม่ได้ค านึงว่าประชาชนทุกคนจะ
พอใจหรือไม่ แต่ยึดหลักเพียงข้อเดียว คือ  
ถ้าโครงการนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
รัฐบาลก็จะด าเนินการต่อไป โดยมีแนวคิดว่า 
“ไม่มี โครงการใดที่จะท าให้ทุกคนพอใจ  
เมื่ อ เวล าผ่ าน ไป ป ระช าชน จะ เข้ า ใจ ”  



แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้สร้างความเชื่อมั่น
และไว้วางใจ ให้แก่ประชาชนในประเทศ 
เพราะทุกโครงการที่รัฐบาลด าเนินการนั้น 
ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้น  
 นอกจากนี้  รัฐบาลสิงคโปร์ใช้หลัก 
Win-Win ในการแก้ปัญหา เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้
ประโยชน์ โดยหลักการนี้ต้องอาศัย “ความ
เข้าใจกันและกัน” และ “การได้รับประโยชน์
ร่วมกันโดยที่ไม่มีฝ่ายใดเสียเปรียบมากกว่ากัน”  
ซึ่งเป็นแนวคิดที่ท าให้ประชาชนศรัทธาและ
ไว้วางใจในการท างานของรัฐบาล เช่น 
รัฐบาลต้องการพัฒนาพ้ืนที่ริมแม่น้ าสิงคโปร์
ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ แต่บริเวณนั้นมีชุมชน
เมืองเก่าตั้งอยู่ รัฐบาลได้ท าการเข้าไปเจรจา
กั บ ป ร ะ ช าช น ที่ อ า ศั ย อ ยู่ บ ริ เว ณ นั้ น 
จนกระทั่งได้ข้อตกลงที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งสองฝ่ายคือ แบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่ งในการ
พัฒนา อีกส่วนหนึ่ งคงสภาพเมืองเก่าไว้ 
เพ่ือรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม และจัดเตรียมที่
อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้แก่ประชาชน อีกตัวอย่างหนึ่ง  
คือ การให้ เอกชนซื้อที่ดินเพ่ือท าการค้า
พาณิชย์ต่าง ๆ โดยเฉพาะย่านมารีน่าเบย์ 
โดยรัฐบาลให้สิทธิ์ เอกชนเพียงบนพ้ืนดิน  
แต่ใต้ดินเป็นของรัฐ หากเอกชนต้องการ
ลงทุนต้องสร้างทางเดินใต้ดินและเปิดเป็น
ทางสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกสบาย ท าให้ประชาชนพึงพอใจและ
เอกชนก็ยอมรับ ใน เงื่อนไข จึ งท าให้อยู่

ร่วมกันโดยไม่มีการขัดแย้ง และตัวอย่าง
สุ ดท้ าย  เกี่ ย วกั บ ด้ านสิ่ งแวดล้ อม  คื อ  
การบ าบัดน้ าเสียจากแหล่งน้ า ซึ่งในอดีต
แม่น้ าทุกสายของสิงคโปร์เน่าเสีย มีกลิ่น
เหม็น  ไม่สามารถน าไป ใช้ประโยชน์ ได้ 
รัฐบาลจึงมีนโยบายให้แยกระบบของน้ าฝน
และการระบายน้ าเสียออกจากกัน ใช้น้ าดี 
ไล่น้ าเสีย สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้
งดการทิ้งน้ าเสียลงแหล่งน้ าสาธารณะ แม้ว่า
จะใช้เวลากว่า 50 ปีในการบริหารจัดการน้ า 
ปัจจุบันท าให้สิงคโปร์มีระบบบริหารจัดการ
น้ าที่ดีทั้ งประเทศ ซึ่ งเชื่อมโยงเป็นระบบ 
ใยแมงมุมมีระบบป้องกันน้ าท่วม และมีพ้ืนที่
รองรับน้ าที่ดี นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้มีการ
อนุรักษ์พ้ืนที่เดิมที่เป็นป่าไม้ไว้ ไม่อนุญาตให้
ท าลายป่าแต่อย่างใด ท าให้ลดการเกิดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
 จากตัวอย่างทั้ง 3 เรื่อง จะเห็นได้ว่า 
รัฐบาลให้ความส าคัญในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็นไปตามนโยบายของ 
รัฐบาลที่มีแนวคิดพ้ืนฐาน 3 ด้าน คือ “เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม” โดยต้อง
มองให้ครบทุกด้าน ไม่ได้มุ่งเน้นไปด้านใด
ด้านหนึ่ง จึงจะท าให้ประเทศเจริญเติบโต 
ได้อย่างยั่งยืน  
 Big Power Relationship : ประเทศ
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ



ต่างประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการอบรม
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สิงคโปร์กับจีน มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
โดยมีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน มีศูนย์
วัฒนธรรมของจีนในประเทศสิงคโปร์ มีการ
จัดนิทรรศการและประเพณีต่าง ๆ มีการ
เรียนภาษาจีน มีการช่วยเหลือกันทางด้าน
การค้าและเศรษฐกิจ และที่ส าคัญสิงคโปร์ได้
เตรียมพร้อมต่อการด าเนินโครงการเส้นทาง
สายไหม (OBOR) ของจีน ซึ่งจะส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อประเทศสิงคโปร์ในด้านการค้า 
การลงทุน และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ สิงคโปร์ได้
เตรียมขยายและพัฒนาท่าเรือให้กลายเป็น
ศูนย์กลางทางการค้าและการขนส่งทางน้ า
ระหว่างประเทศที่มีความเจริญและใหญ่ที่สุด
ในอนาคต  
 Innovative Urban : สิงคโปร์เป็น
ประเทศที่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ ใน
เมืองขึ้นเป็นจ านวนมากทั้งสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เช่น Garden by 
The Bay รวมถึ งระบบขนส่ งสาธารณ ะ 
ทั้ งรถไฟฟ้าและรถโดยสารประจ าทางที่
เชื่อมต่อกันทั้งประเทศ โดยใช้บัตร Ezlink 
เพี ยงบั ตรเดี ยว  ช่ วย ให้ การเดินทางใน
สิงคโปร์สะดวกมากขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้น 
และลดการปล่อยมลพิษทางอากาศมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีการกระจายศูนย์การค้าออกสู่
พ้ืนที่ รอบนอก เพ่ือลดการเดินทางเข้ามา 

ในเมือง อาจจะกล่าวได้ว่า ภายในระยะเวลา 
3 ปี ใครที่เคยไปสิงคโปร์แล้วต้องกลับไปอีกครั้ง 
เพราะจะมีนวัตกรรมใหม่ให้เราได้ตื่นตาตื่นใจ
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งล้วนส่งผลให้มีการจ้างงาน
เพ่ิมขึ้น มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และส่งผลต่อ
เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดีข้ึน   
 ดั งนั้ น  จากแนวคิดที่ ได้ ดั งกล่ าว
สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือพัฒนา
ป ระ เท ศ ไท ย  โด ย มี ข้ อ เส น อ เพ่ื อ ก าร
เป ลี่ ย น แป ล งป ระ เท ศ ไท ย ให้ มี ค ว าม
เจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
 การพัฒนาด้านก าลังคนของประเทศ 
โดยเริ่มปลูกฝังนิสัยของการมีวินัย มีความ
กระตือรือร้น มีการปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
เค า ร พ ค ว าม คิ ด เห็ น ข อ งกั น แ ล ะ กั น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักชาติ ควบคู่ไปกับ
การให้ความรู้ทางด้ านวิชาการ โดยเรา
สามารถเริ่มต้นพัฒนาตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ 
เพ่ือช่วยให้เกิดการส่งต่อความคิดดี ๆ สิ่งดี ๆ 
ไปสู่คนรุ่นหลัง และเชื่อมั่นว่าทุกคนจะมี
ความมุ่งม่ันในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 การวางแผน ปัจจุบันประเทศไทยมี
การจัดท าแผนงานต่าง ๆ อย่างมากมาย  
หากมีการด าเนินการที่ต่อเนื่อง มีการบูรณา
การท างาน ร่ วมกั น จากทุ กภ าคส่ วน ที่
เกี่ยวข้อง มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับการท างาน และมีการมุ่งมั่นท า
ให้เกิดการท างานตามแผนงานที่วางไว้อย่าง



ชัดเจน เชื่อว่าภายใน 10 ปี ประเทศไทยจะ
เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่าง
แน่นอน 
 การท างานของรัฐบาล ในฐานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐท าให้ทราบว่า รัฐบาลมี
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานเพ่ือพัฒนา
ประเทศ แต่หากมีการสื่อสารกับประชาชน
ให้เข้าใจในทิศทางการท างานของรัฐบาล 
โดยสร้างความมั่นใจว่า ทุกโครงการที่รัฐบาล
จะด าเนินการ รัฐบาลได้คิดและพิจารณา
อย่างถี่ ถ้ วนแล้วว่าจะเกิ ดประโยชน์ ต่ อ
ประเทศอย่างแน่นอนโดยไม่มีผลประโยชน์
ส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง หากมีคนไม่เห็นด้วย
ขอให้พูดคุยกันด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรู้สึก 
เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน โดยสิ่งส าคัญที่รัฐบาลควรมี คือ 
การยืนหยัดในการพัฒนาประเทศ หากเรื่อง
ใดเป็นเรื่องที่ดี มีประโยชน์ ขอให้ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการเปลี่ยนรัฐบาล 
ก็ตาม เพ่ือท าให้ประเทศไทยมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไป  
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ประเทศไทยควรส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีกับต่างประเทศ ไม่เพียงแต่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว แต่ควรรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน
และประเทศใกล้ เคียง เนื่องจากปัจจุบัน
กฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน  
มีมาตรฐานแตกต่างกัน มีการบังคับใช้ต่างกัน 

ดังนั้น ควรมีการหารือเกี่ยวกับกฏหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ หรือมาตรฐาน 
ต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี
แนวทางการปฏิบัติร่วมกัน (Harmonized 
Standard) เพ่ือความสะดวกในการเข้า-ออก
ประเทศในอนาคต  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  
เพ่ือรองรับโครงการเส้นทางสายไหมของจีน
ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะต้องมีการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการคมนาคม
ขนส่ง ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการปล่อย
มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้าน
วัฒนธรรม หากไม่มีการเตรียมพร้อมด้าน 
Harmonized Standard อาจจะก่อให้ เกิด
ปัญหาระหว่างประเทศตามมาในอนาคตได้ 
 การประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
อบรมให้เข้ากับบทบาทภารกิจของงานที่
รับผิดชอบ มีดังนี ้
 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีหน้าที่ ใน
การจัดหาก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบเพ่ือให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ 
และในอนาคตเพ่ือเป็นการรองรับการเปิด
เส้นทางสายไหมของจีนที่อาจจะส่งผลให้มี
การขนส่งที่เพ่ิมขึ้น ทั้งทางบก ทางราง และ
ทางอากาศ ท าให้มีภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
และมีการขยายตัวของชุมชนเมืองเพ่ิมขึ้น  
ซึ่งล้วนมีความต้องใช้ไฟฟ้าและพลังงานเป็น
ตัวขับเคลื่อนทั้งสิ้น ดังนั้น การสร้างความรู้



และความเข้าใจแก่ประชาชน แบบ Soft 
Power การคัดสรรนวัตกรรมใหม่ ๆ ส าหรับ
การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ  
การเจรจาระหว่างประเทศบน พ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์ที่ดี  และการมีนโยบายจาก
ภาครัฐที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนให้มีการส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมได้อย่างต่อเนื่องจึงเป็น
เรื่องที่ส าคัญที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพความ
มั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยได ้   
 การก ากับดูแลให้บริษัทผู้รับสัมปทาน
ปฏิบั ติ ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ  และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการลงโทษ
ตามกฎหมายที่ ก าหนด เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่สังคม  
 ใน การด า เนิ น กิ จก รรม ใด  ๆ  จะ
พิจารณาให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งแนวคิดนี้ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนได้ เพ่ือช่วยกันหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบ Win-Win และ
เป็นการเจรจาให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
ทั้งภาครัฐบาลและภาคประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที ่
 ส่ ง เส ริ ม ป ระช าช น ต ระห นั ก ถึ ง
ความส าคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้รู้จักใช้ไฟฟ้าและน้ ามันอย่างประหยัด และ
รู้คุณค่า โดยปลูกฝังจิตใต้ส านึกให้แก่เด็ก
ตั้งแต่วัยเรียน รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ

แก่ ผู้ ป กค รอง นอกจาก เริ่ มที่ เด็ ก แล้ ว 
สามารถเริ่มที่เจ้าหน้าที่ในกระทรวงพลังงาน
ไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
หากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เปลี่ยน ท าให้
คนรอบตัวเริ่มเปลี่ยนตาม และจะส่งผลท าให้
คนทั้งประเทศเปลี่ยนพฤติกรรมให้รู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด ซึ่งเป็น
การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอีกด้วย  
 จากข้อเสนอเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนบุคคล
ที่ ได้จากการเรียนรู้และต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งหวังว่า ถ้าในอนาคตมี
โอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ในระดับนโยบายมากกว่านี้ จะพยายามน า
ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ 
ต่าง ๆ ที่ ได้รับ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้
ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าครบทุกมิติ
ต่อไป  
 
 


