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วศิมน โตสุรัตน์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 ความส าเร็จของสิงคโปร์  
 ตั้งแต่สาธารณรัฐสิงคโปร์ประกาศแยก
การปกครองออกจากสหพันธรัฐมาเลเซียในปี 
พ.ศ. 2508 สิงคโปร์เปลี่ยนจากประเทศขนาดเล็ก 
ที่ขาดทรัพยากรธรรมชาติ ประสบปัญหาเรื่อง
อัตราการจ้างงาน ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และมี
รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวเทียบเท่า 540 
เหรียญสหรัฐ มาเป็นประเทศที่ติดอับดับโลก
ด้านความน่าลงทุน ธรรมาภิบาล โครงสร้าง
พ้ืนฐาน การให้สวัสดิการแก่ประชาชน  
มีอัตราการว่างงานต่่า และมีรายได้ประชาชาติ 
เฉลี่ยต่อหัวเทียบเท่า 51,880 เหรียญสหรัฐ
ในปี 2559  
 ปัจจัยความส าเร็จ 
 ในวาระครบ 50 ปี ของการปกครอง
ตนเองของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในเดือน
สิงหาคม 2558 นายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง  
ได้กล่าวถึงปัจจัยหลัก 3 ข้อที่ท่าให้สิงคโปร์
สามารถพัฒนามาเป็นประเทศที่ประสบ
ความส่าเร็จในปัจจุบันได้  ปัจจัยดังกล่าว
ได้แก่ 

 1. ความตั้งใจที่จะเป็นประเทศที่มี
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ (Racial and 
Religious Harmony)  
 ประชากรของสิงคโปร์ ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยประชากรเชื้อสายจีนประมาณ
ร้อยละ 76 เชื้อสายมาเลย์ประมาณร้อยละ 
15  เชื้อสายอินเดียประมาณร้อยละ 7 และ
อ่ืน ๆ ประมาณร้อยละ 2 รวมทั้งมีความ
ห ล า ก ห ล า ย ใ น ศ า ส น า ที่ นั บ ถื อ  ทั้ ง นี้ 
นายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง กล่าวว่าหนึ่งใน
เหตุผลที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซีย 
คือความแตกต่างทางความคิดของสิงคโปร์
และมาเลเซียในขณะนั้น เกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ของเชื้อชาติและการปกครองรัฐ โดยอดีต
นายกรั ฐ มนตรี  ลี  ก ว นยู  ไ ด้ ป ระกาศ 
ในวันแยกการปกครองว่า สิงคโปร์จะไม่เป็น
ประเทศของคนมาเลย์  จีน หรืออินเดีย  
แต่ทุกคนจะมีพ้ืนที่ของตนในประเทศสิงคโปร์
ความตั้ งใจดั งกล่ าวมิ ได้ เป็นเพียงวาทกรรม  
แตส่ะท้อนออกมาเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน เช่นสภาการเคหะและการพัฒนา
ที่ดินของสิงคโปร์ (Housing and Development 



Board : HDB)  ซึ่ งเป็นผู้ จัดหาที่อยู่ ให้กับ
ประชากรสิ ง ค โปร์ ถึ ง ร้ อยละ  82  นั้ น  
มีนโยบายการจัดสัดส่วนผู้อยู่อาศัย เพ่ือส่งเสริม 
การอยู่ ร่ วมกันระหว่างเชื้อชาติ  ส่วนใน
รัฐสภา มีการก่าหนดให้กลุ่มของผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งต้องมีคนที่มากลุ่มคนเชื้อชาติ 
ส่วนน้อยอยู่ด้วย (Group Representation 
Constituencies : GRCs) รวมทั้งมีการก่าหนด  
ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง เพ่ือมิให้เชื้อ
ชาติใดเชื้อชาติหนึ่งได้เปรียบ เป็นต้น 
 2. การสร้างวัฒนธรรมการช่วยเหลือ
ตน เองและการสนั บสนุ นผู้ อ่ื น  (Self-
Reliance and Mutual Support)  
 นายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง กล่าวถึง
ลักษณะของคนสิงคโปร์ที่มีความเข้าใจไป
ในทางเดียวกันว่า สิงคโปร์เป็นประเทศขนาด
เล็กและไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อแยก
ออกมาจากมาเลเซียแล้ว จะด่ารงอยู่ ได้ 
ก็ต่อเมื่อทุกคนท่างานอย่างขันแข็งและ
ซื่อสัตย์เท่านั้น ต้องท่างานเพ่ือช่วยเหลือ
ตนเอง และเมื่อประสบความส่าเร็จแล้ว ก็มี
หน้าที่ช่วยเหลือผู้อ่ืน โดยมองว่าทุกคนอยู่ใน
ทีมเดียวกันคือ ทีมสิงคโปร์ ประเด็นด้านวัฒนธรรม
การช่วยเหลือตนเองก่อนการขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อ่ืน เป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ 
อย่างรูปธรรมในการเข้าร่วมการศึกษาอบรม
ที่ ประเทศสิ งคโปร์ครั้ งนี้  ตั วอย่ า ง เช่ น  
การสร้างรัฐสวัสดิการของสิงคโปร์ที่แตกต่าง

จากรัฐสวัสดิการในแถบสแกนดิเนเวียซึ่งมี
การเก็บภาษีเข้ารัฐในอัตราที่สูง แต่เป็นการ
สร้างระบบสวัสดิการที่จูงใจให้ประชาชน
ท่างาน นอกจากนี้รัฐยังมุ่ งมั่นที่จะสร้าง
ตลาดแรงงานให้มีอัตราการว่างงานน้อยที่สุด 
แต่ก็สร้างระบบให้ผู้จ้างงานสามารถโยกย้าย 
หรือขอให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากงานเมื่อใด 
ก็ได้ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ทุกคนท่างานอย่าง
เต็มศักยภาพ รวมถึงการสร้างระบบให้
ประชาชนสามารถรายงานปัญหา และ
แก้ปัญหาในชุมชนของตนเองได้ เป็นต้น 
 3. ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อ
ภาครัฐ (Trust and Good Government)   
 นายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง กล่าวว่า
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาครัฐเป็น
ปัจจัยส่าคัญอีกปัจจัยหนึ่ ง ในการพัฒนา
ประเทศของสิงคโปร์  ทั้ งสุนทรพจน์ของ
นายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง ดังกล่าว และ 
การบรรยายของคุณวินสัน ชัว ผู้ช่วยผู้อ่านวยการ
อาวุโส และหัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนาผู้มี
ศักยภาพสูง ตัวแทนวิทยากรจากกระทรวง
การสื่อสารและสารสนเทศ กล่าวไว้อย่าง
สอดคล้องกันว่า ความเชื่อมั่นของชาวสิงคโปร์
ต่อรัฐสร้างขึ้นได้ เนื่องจากรัฐบาลสามารถ
ท่างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ประกาศไว้
ได้มาโดยตลอด 50 ปี โดยยึดหลักการท่างาน
ที่ว่ารัฐบาลจะไม่สัญญาสิ่งใดกับประชาชน
หากรัฐไม่สามารถท่าได้จริง รวมทั้งยึดหลัก



ความสุ จริตและสื่ อสารเรื่ องนโยบายกับ
ประชาชนอย่ างตรงไปตรงมา นอกจาก
หลักการแนวทางที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น รัฐบาล
สิงคโปร์ได้สร้างระบบที่ เป็นรูปธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ข้าราชการสามารถท่างานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้ดีขึ้น  อาทิ  สิ งคโปร์
ก่าหนดให้ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานใด  
มีหน้าที่รับผิดชอบปัญหาการร้องเรียนของ
ป ร ะ ช า ช น ใ น ทุ ก ด้ า น  โ ด ย เ รี ย ก ว่ า 
หลักการ Whole of Government กล่ าวคือ 
หากข้าราชการผู้นึงได้รับทราบปัญหาของ
ประชาชนซึ่งมิเกี่ยวข้องกับงานของตนเอง 
ข้าราชการผู้นั้นมีหน้าที่ส่งต่อปัญหาดังกล่าว
ให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่
ติดตามผลการด่า เนินงานแก้ ไขปัญหา
ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้สิงคโปร์ยังลงทุนกับ
การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท่างานในภาครัฐ 
ให้ผลตอบแทนแก่ข้าราชการเทียบเท่ากับ
ภาคเอกชนเพ่ือดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ไว้ในระบบราชการ และลงทุนกับระบบ 
การประเมินและพัฒนาบุคลากร เพ่ือคงไว้ 
ซึ่งความคาดหวังของประชาชนสิงคโปร์ต่อ
คุณภาพของระบบราชการต่อไป 
 การมองไปข้างหน้าของสิงคโปร์  
 การมองไปข้างหน้าของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์หลังจากความส่าเร็จในการพัฒนา
ประเทศตลอด 50 กว่าปีที่ผ่านมา ยังคง
ลักษณะความคิดเดิมที่มองว่าสิงคโปร์จะอยู่

รอดได้ก็ต่อเมื่อประเทศประสบความส่าเร็จ 
โดยตั้ ง เป้าหมายตามบริบทภายในและ
ภายนอก และก่าหนดทิศทางในอนาคตให้
สิงคโปร์ เป็น Smart Nation เป็นนครรัฐ 
(City-State)  ที่ มี ก าร เชื่ อมต่ อกั บสั งคม
นานาชาติ มีความสามารถในการแข่งขัน 
และมี พ้ืนที่ ที่ น่ าอยู่ อาศัย  เป็นการร่ วม
ด่าเนินงานของทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในสิงค์โปร์ ส่งเสริมให้ประชาชน
พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายส่วนบุคคลผ่าน
การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 
สนับสนุนให้ธุรกิจสร้างนวัตกรรม และ
ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
 การถอดบทเรียน และการมองไป
ข้างหน้าของไทย  
 1. สิ่ งที่น่ าสนใจส่ าหรับการสร้าง
วัฒนธรรมการช่วยเหลือตนเองของสิงคโปร์
คือ เป็นการสร้างวัฒนธรรม โดยใช้แรงจูงใจ
ที่ออกแบบอย่างรอบคอบและเป็นระบบให้
เข้ากับธรรมชาติของมนุษย์ โดยใช้หลักการ
ทางเศรษฐศาสตร์และจิตวิทยา มิใช้การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เ พ่ือสร้างจิตส่านึก 
ทั้ งนี้  นอกจากการสร้ างวัฒนธรรมแล้ว  
การเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจับต้องยากอ่ืน ๆ 
อาทิ การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐ 
และการส่ง เสริมความหลากหลายทาง 
เชื้อชาติ ก็เป็นความพยายามที่ถูกสอดรับ



ด้วยมาตรการที่ เป็นรูปธรรมทั้งสิ้น ทั้งนี้  
ในความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนา 
สิ่ งที่ เ ป็ นนามธรรมในประ เทศไทยนั้ น  
ก็สามารถท่าได้ เช่นกัน หากนักวางแผน
นโยบายได้ศึกษาและออกแบบมาตรการ 
จูงใจที่เหมาะสม 
 2. บริบทการพัฒนาประเทศของ
สิงคโปร์มีความเฉพาะเจาะจงในประวัติศาสตร์ 
ขนาด และที่ตั้งที่แตกต่างจากไทย การระบุ
เป้าหมายและการวางแผนของสิงคโปร์มีข้อ
ได้เปรียบในความมีประสิทธิภาพและความ
รวดเร็วในการด่าเนินงานเนื่องจากสิงคโปร์มี
ขนาดเล็ก และมีแรงจูงใจที่จะตอบสนองต่อ
ความรู้ สึ กคุกคามต่อความอยู่ รอดของ
ประเทศมากกว่าประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่า 
หรือมีทรัพยากรธรรมชาติมากกว่า ทั้งนี้ 
ความส่ า เร็ จ ในการระบุ เป้ าหมายและ 
วางแผนการพัฒนาของสิงคโปร์ นอกจาก
ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์แล้ว 
วิทยากรยังให้ความส่าคัญกับลักษณะความ
เป็นผู้น่าและการสืบทอดวิสัยทัศน์ของท่าน  
ลี กวนยู รวมถึงระบบการบริหารที่เน้นความรู้
ความสามารถของบุคลากร (Meritocracy) และ
ระบบประเมินที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ในการ
ก่าหนดทิศทางของประเทศไทยนั้น ก็ควร
พิจารณาบริบททั้ ง ในและนอกประเทศ 
ให้ถี่ถ้วนโดยที่ผ่านมา การวางแผนและ
ก่าหนดนโยบายของประเทศมีการติดตาม

สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างใกล้ชิด 
แต่ ในการวางแผนในอนาคต ควรต้อง
พิจารณาถึงประเด็นด้านลักษณะนิสัย และ
ข้อจ่ากัดด้านโครงสร้างความสัมพันธ์ของคน
แต่ละกลุ่มเข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่ ง ในการ
วางแผนอย่างชัดเจนด้วย 
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