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รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ปี 2562 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
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หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ปี 2562 
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 

รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา



ค 

ก าหนดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 ปี 2562 
การศึกษาดูงานในต่างประเทศ (สาธารณรัฐสิงคโปร์) 

ระหว่างวันที่ 4–7 สิงหาคม 2562 
 
วันที่ 1: วันอาทิตย์ท่ี 4 สิงหาคม 2562 
การแต่งกาย: ชุดล าลอง สุภาพ 
07.00 น. คณะฯ พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบิน 
 สิงคโปร์แอร์ไลน์  
09.40 น. ออกเดินทางไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 

SQ 973 
13.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์  
 (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  
14.30 น. อาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร Song Fa Bak Kut Teh 
15.30 น. ออกเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชาวสิงคโปร์ที่ 

Merlion Park บริเวณอ่าวมารีน่าและอนุสาวรีย์ Sir Thomas Stamford Bingley 
Raffles ผู้ก่อตั้งเมืองสิงคโปร์ 

16.30 น. เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ธรรมชาติ Gardens by the Bay  
19.00 น. อาหารเย็น 
20.30 น. เข้าท่ีพัก โรงแรม The Orchard 
 
วันที่ 2: วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 
การแต่งกาย: ชุดสูทสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือกางเกงสุภาพ 
07.30–09.00 น.  อาหารเช้า  
09.40 น. ออกเดินทางไป สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ 
10.00–12.00 น.  เข้าเยี่ยมคารวะนายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และรับฟังการ

บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์และโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์ 
พร้อมหัวหน้าส านักงานต่างๆ ในทีมปทท.  

 สถานที่: ห้องประชุม สอท. ชั้น 2 
12.00 น. อาหารกลางวัน 
12.30–13.45 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะ ที่ภัตตาคาร CHATTERBOX  
 สถานที่: ชั้น 5 โรงแรมแมนดาริน Orchard Road 



ง 

15.30–17.00 น. เข้ารับฟังการบรรยาย “Misinformation, Disinformation and Influence Ops” 
โดย Dr.Gulizar Haciyakupoglu, Research Fellow at the Centre of Excellence 
for National Security (CENS) ที่  S. Rajaratnam School of International 
Studies (RSIS)  

19.00 น. อาหารเย็น  
20.30 น. เข้าท่ีพัก โรงแรม The Orchard  
 
วันที่ 3: วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 
การแต่งกาย: ชุดล าลอง สุภาพ และแจ๊คเก็ต นบท. 
07.30-09.00 น. อาหารเช้า 
10.00-12.00 น. รับฟังการบรรยายและศึกษาพ้ืนที่บริเวณเข่ือน Marina Barrage  
12.40 น. อาหารกลางวัน 
14.00-14.45 น. ชมถนนคนเดินสไตล์โคโลเนียล (Street Art) ที่ตรอกฮาจิ ซึ่งเป็นย่านชุมชนเก่าที่

ทางรัฐบาลสิงคโปร์ได้เชิญศิลปินจากทั่วโลกมาสร้างผลงานศิลปะให้กับก าแพงใน
ย่านนั้นจนเกิดเป็นผลงานศิลปะที่น่าสนใจ 

15.30-16.30 น. รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเรือสิงคโปร์ ที่ PSA Singapore  
17.15 น. ศึกษาการบริหารจัดการเมือง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของประเทศสิงคโปร์  
19.30 น. อาหารเย็น 
20.30 น. เข้าท่ีพัก โรงแรม The Orchard 
 
วันที่ 4: วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 
การแต่งกาย: ชุดล าลอง สุภาพ 
07.30-09.00 น. อาหารเช้า 
09.30-11.00 น. รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม Urban Redevelopment Authority (URA)  
11.30-12.00 น. รับประทานอาหารว่าง ที่ Ya Kun Kaya Toast  
12.30-13.45 น. ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเทคโนโลยี 

การผลิตที่ทันสมัย NEWater Visitor Centre  
13.50 น. อาหารกลางวัน 
15.30 น. เดินทางไปสนามบินชางงี Terminal2 
18.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินชางงี มายังประเทศไทย เที่ยวบินที่ SQ 978 
19.40 น. เดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
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รายช่ือคณะศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 

ระหว่างวันที่ 4–7 สิงหาคม 2562 
 
หัวหน้าคณะ 
1. นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อ านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
2. นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส านักภาษาต่างประเทศ 
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
3. นายธรรมรัตน์ รัตนมณี  นักการข่าวเชี่ยวชาญ  
 ส านักงานเลขานุการที่ปรึกษาการข่าว 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
4. นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 2 
กระทรวงการคลัง  
5. นายฤชา วราทร  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
  กรมธนารักษ์ 
6. นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อ านวยการกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 
  กรมสรรพากร 
7. นายถาวร เสรีประยูร  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง 
  ส านักนโยบายและแผน 
  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
8. นายพลช หุตะเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
  ส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
9. นายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ ผู้อ านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
10. นางสาวสุขุมาลย์ ลัดพลี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
  ส านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน 
  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
  



ฉ 

กระทรวงการต่างประเทศ 
11. นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงดาการ์ 
12. นายปิยะพงษ์ นันต์ธนะ  นักการทูตช านาญการพิเศษ 
  กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต 
  กรมพิธีการทูต 
13. นายเอกอรรถ ทิตาราม นักการทูตช านาญการพิเศษ 
  กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวง 
14. นางกษมา แฉ่ฉาย นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
  ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ 
  ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน 
15. นายเสกสรรค์ สโรบล เลขานุการกรม  
  กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
16. นางสาวปรารถนา ดิษยทัต อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน  
17. นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน 
18. นายอังกูร กุลวานิช อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงลิมา 
19. นายวรพจน์ เจนสวัสดิชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงฮานอย 
20. นายณรัฐ วิชญนันท์ รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ นครแวนคูเวอร์ 
21. นายอนันต์ พิกุลทิพย์สาคร นักการทูตช านาญการพิเศษ 
  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
22. นางจิตติมา เอ่ียมสุทธา  รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ นครหนานหนิง 
23. นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย  นักการทูตช านาญการพิเศษ 
  กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ 
  กรมสารนิเทศ 
24. นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี  อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ คูเวต 
25. นายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล  อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงอังการา 
26. นางนิพดา เขียวอุไร  นักการทูตช านาญการพิเศษ 
 ส านักงานเลขานุการกรม กรมยุโรป 
27. นายอับดุลรอฮิม ดาตูมะดา รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ เมืองเจดดาห์ 
28. นายรัชภูมิ บุญรอด  นักการทูตช านาญการพิเศษ 
  กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
  



ช 

29. นายปัฐม์ ปัทมจิตร  นักการทูตช านาญการพิเศษ 
  กองเอเชียตะวันออก 4 
  กรมเอเชียตะวันออก 
30. นางสาวจณา สินธวานนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง 
31. นางสาวธัชพร สุนทราจารย์ นักการทูตช านาญการพิเศษ 
  ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ 
  ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน 
32. นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ นักวิเทศสหการช านาญการพิเศษ 
  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
33. นายทวีโชค พงษ์ดี  เลขานุการกรม 
  ส านักงานเลขานุการกรม  
  กรมพลศึกษา 
34. นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล  ผู้อ านวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  กรมการท่องเที่ยว 
35. นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์  ผู้อ านวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ 
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
36. นางสาวแสงดาว อารีย์ ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
37. นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ 
  กองวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว 
38. นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์  ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ 
  กองประมงต่างประเทศ  
  กรมประมง 
39. นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์  ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
  กรมวิชาการเกษตร 
40. นายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
  กรมส่งเสริมการเกษตร 
41. นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 



ซ 

42. นางอังคณา พุทธศรี  ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
43. นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อ านวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
44. นางสาวกัลยา ชินาธิวร  ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ 
  ส านักงานปลัดกระทรวง 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
คณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 ประจ าปี 2562 พร้อม

ด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจ าประเทศไทย และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา
ประจ าประเทศไทย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 4–7 สิงหาคม 2562 
โดยมีประเด็นการศึกษา ได้แก่ (1) ความสัมพันธ์และโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์ จาก
ก า ร รั บ ฟั ง บ ร ร ย า ย ส รุ ป จ า ก เ อ ก อั ค ร ร า ช ทู ต  ณ  สิ ง ค โ ป ร์ แ ล ะ ที ม ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  
(2) นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความมั่นคง โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจาก
สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนัม (S. Rajaratnam School of International 
Studies) ในหัวข้อ “Misinformation, Disinformation and Influence Ops” และเข้าเยี่ยมชม
หน่วยงานที่พัฒนาการวางผังเมือง Urban Planning and Management (URA) (3) นวัตกรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง โดยเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ท่าเรือสิงคโปร์ ที่ PSA Singapore (4) นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยได้ศึกษา
ดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ เขื่อน Marina Barrage และ NEWater Visitor Center ซึ่ง
เป็นแหล่งจัดเก็บน้ า บริหารจัดการ และปรับปรุงคุณภาพน้ าโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและมีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสามารถด าเนินนโยบายในการวางต าแหน่งและภาพลักษณ์ของ
ประเทศที่น่าสนใจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก การศึกษาดูงานในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตร นบท. รุ่นที่ 11 ได้เรียนรู้ประสบการณ์ มุมมอง วิธีการท างาน และความส าเร็จที่
เกิดข้ึนในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพ่ือเป็นศึกษาแนวทางการพัฒนาดังกล่าว
และน าความคิดต่อยอดไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่อไป โดยเฉพาะในด้านของความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่  
ความมั่นคง มัง่คั่งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

รายงานฉบับนี้มีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้แก่  (1) อาจน ารูปแบบและแนวทางของ
สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนัม (RSIS) มาปรับใช้ในบริบทที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
การศึกษาวิจัยข้ามสาขา ซึ่งอาจท าให้การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของไทย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรพิจารณามาตรการเสริมด้วยการสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่สาธารณชน (2) ไทยควรวาง position ด้าน 
logistics ของการพาณิชย์นาวีของประเทศไทยด้วยมุมมองใหม่ ๆ โดยค านึงถึงข้อได้เปรียบทาง
ยุทธศาสตร์ของไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางของ Mainland Southeast Asia เพ่ือสนับสนุนและ
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เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การลงทุน อุตสาหกรรมการผลิตต่อเนื่ อง และ logistics การขนส่ ง 
(transshipment) ระหว่างทะเลและระบบการขนส่งทางราง (maritime vs. rail transportation) 
ระหว่างพ้ืนที่ชายทะเล พ้ืนที่ตอนในของไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงอนุภูมิภาค
จีนตอนใต้ด้วย (3) รัฐบาลต้องให้ความส าคัญกับนโยบายเรื่องน้ า การจัดหาแหล่งน้ าส ารอง การกัก
เก็บน้ าและการบริหารจัดการน้ าเป็นวาระเร่งด่วนของชาติ ที่ต้องร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
วางแผนหารูปแบบ และเร่งด าเนินการ ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในอนาคต
ที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อย ๆ รวมทั้งเพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวของเมือง และการการเติบโตของประเทศ 
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สารบัญ 
 
 

ก าหนดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ค 
รายชื่อคณะศึกษาดูงาน จ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ญ 
สารบัญ ฏ 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 
 

ในการรับฟังบรรยายสรุปจากสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์และทีมประเทศไทย 
สามารถสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี ้

 
1.1  ภาพรวมความสัมพันธ์ 

ไทยและสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดรอบด้าน ไม่มีปมทางประวัติศาสตร์ระหว่างกัน 
และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง การเยือนส าคัญของฝ่านไทย ได้แก่ 
นายกรัฐมนตรีเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่าง
นายกรัฐมนตรี (Leaders’ Retreat) ร่วมกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 และ
การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 และ 33 เมื่อปี 2561 ขณะที่การเยือนส าคัญของ
ฝ่ายสิงคโปร์ได้แก่ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เยือนไทยเพ่ือถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการเข้าร่วมประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 34  

ไทยกับสิงคโปร์มีมุมมองในประเด็นด้านภูมิภาคคล้ายกัน โดยให้ความส าคัญกับการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน การรักษาความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาค 
และการเสริมสร้างดุลอ านาจทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอ านาจในภูมิภาค โดยเฉพาะ
สหรัฐฯ กับจีน ในปี 2558 ไทยและสิงคโปร์เฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปีของการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต (วันที่ 20 กันยายน 2558) สิงคโปร์ให้ความส าคัญกับเสถียรภาพทาง
การเมืองของไทยเพ่ือเอ้ือต่อการลงทุนของสิงคโปร์ในไทย 
 
1.2  ความสัมพันธ์ด้านการเมืองและความม่ันคง 

ไทยกับสิงคโปร์ด าเนินความสัมพันธ์ภายใต้กรอบ Singapore–Thailand Enhanced 
Partnership (STEP) มีกลไกทวิภาคีส าคัญ 4 กลไก ได้แก่ (1) การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่าง
นายกรัฐมนตรี (Leaders’ Retreat) ซึ่งสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2559 (2) โครงการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานราชการไทยกับสิงคโปร์ (Civil Service Exchange Program–CSEP) โดยสิงคโปร์
เป็นเจ้าภาพการประชุม CSEP ครั้งที่  13 เมื่อวันที่  21-22 สิงหาคม 2560 (3) การประชุม 
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Singapore–Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ 5 ซึ่งฝ่ายสิงคโปร์เป็น
เจ้าภาพเมื่อปี 2560 และ (4) ความร่วมมือด้านความมั่นคงผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างสม่ าเสมอ คือ คณะกรรมาธิการบริหารร่วมด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศระหว่างกองทัพ คณะท างานร่วมกองทัพเรือไทย - สิงคโปร์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความ
ร่วมมือด้านการฝึกบุคลากร และการซ้อมรบร่วม (การฝึกร่วมผสม Cope–Tiger การฝึก Cobra Gold 
การฝึก SINGSIAM และการฝึก Kocha Singa) โดยปัจจุบันสถานภาพก าลังรบสิงคโปร์ มีก าลังทหาร
ทั้งหมด 380,000 นาย ในนโยบายด้านการป้องกันประเทศจะมีการด าเนินการในเชิงยุทธศาสตร์เชิง
ป้องปราม (Deterrence) และการป้องกันแบบเบ็ดเสร็จ (Total Defence) 

 
1.3  ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 

สิงคโปร์เป็นคู่ค่าอันดับที่ 6 ของไทย ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค่าอันดับที่ 10 ของสิงคโปร์ ในปี 
2562 ไทยกับสิงคโปร์มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 สิงคโปร์เป็นผู้
ลงทุนอันดับที่ 2 ของไทยในโลก (รองจากญี่ปุ่น) และอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องกว่า 10 ปี โดยมีปริมาณการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 15 ของทูลค่าการลงทุนต่างชาติในไทย
ทั้งหมด ภาคเอกชนของสิงคโปร์มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
สองประเทศ รัฐบาลสิงคโปร์มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกด้านการค้าและการลงทุนให้กับภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบัน World Bank ได้จัดอันดับให้สิงคโปร์
เป็นประเทศที่มีความสะดวกในการท าธุรกิจเป็นอันดับที่ 2 ของโลกจาก 190 ประเทศ โดยนโยบาย
เศรษฐกิจที่ส าคัญของสิงคโปร์จะเน้นในด้านการค้าเสรี การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสู่ดิจิทัล การ
ช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจสู่ต่างประเทศ การส่งเสริมการพัฒนา R&D และนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรชองประเทศ 
 
หมายเหตุ: Factsheet สาธารณรัฐสิงคโปร์ รายละเอียดตามภาคผนวก 

 
 



 

 

  
ส่วนที่ 2 

ผลการศึกษาดูงาน 
 

 
2.1  นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความม่ันคง 

2.1.1  S. Rajaratnam School of International Studies, RSIS 
คณะฯ ได้ เดินทางไปสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนัม  

(S. Rajaratnam School of International Studies, RSIS) ซึ่ ง ตั้ ง อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ มห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีนันยาง โดยเป็นทั้งสถาบันการศึกษาที่เปิดให้มีการเรียนการสอนระดับบันฑิตศึกษา 
(ปริญญาโทและปริญาญาเอก) และเป็นสถาบันวิจัยที่เป็น Think tank ให้แก่ผู้มีอ านาจในการก าหนด
นโยบายของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจ 

ในยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ปัจจุบัน
สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนัม มีสถาบันย่อยที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ  
การป้องกันประเทศ ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 

- Institute of Defense and Strategic Studies (IDSS) 
-  International Centre for Political Violence and Terrorism Research 

(ICPVTR) 
- Centre of Excellence for National Security (CENS) 
- Centre for Non-Traditional Security Studies (NTS Centre) 
- Centre for Multilateralism Studies (CMS) 
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้รับฟังการบรรยายในประเด็นเกี่ยวกับภัยคุกคามด้าน 

ความมั่นคงที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเท็จ (disinformation/fake news) บรรยายโดย  
ดร. Gulizar Haciyakupoglu ต าแหน่ง Reseacrh Fellow, Centre of Excellence for National 
Security สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนัม เป็นสถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเน้นศึกษา วิจัยด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ เช่น  
การก่อการร้าย เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะใน
เรื่องของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ให้
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ความส าคัญกับการน าผลการศึกษาวิจัยแบบข้ามสาขา หรือที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขา และการน า
ข้อมูลเชิงลึกมาใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

แนวโน้มปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกและมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม คือ การเผยแพร่ข้อมูลเท็จ (disinformation/fake news) ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่
สาธารณรัฐสิงคโปร์และสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนัม ให้ความส าคัญในการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในเรื่องดังกล่าว 

จากการบรรยายสรุป ท าให้ คณะฯ ได้เข้าใจแนวคิด วิธีการ และการให้น้ าหนัก
ความส าคัญด้านความมั่นคงของสาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมทั้งสามารถน าสิ่งที่ เป็นจุดแข็งของ
สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนัม มาปรับใช้ในภารกิจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการ
เสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
และการใช้ platform ในการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลายด้วย เช่น Commentary, 
Counter Terrorist Trends and Analyses, Bulletin & Newspapers, Policy Report และ External 
Publication เป็นต้น เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากขึ้นและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
มากขึ้นด้วย นอกนั้นแล้ว คณะฯ ยังเข้าใจบริบทของภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่เกิดจากการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเท็จและมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐน ามาใช้ในการรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว 

2.1.2  The Urban Redevelopment Authority, URA 
การศึกษาดู งาน ณ Urban Planning and Management (URA) แบ่ งออกเป็ น  

2 ส่วน คือ การเยี่ยมชม The Singapore City Gallery ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงประวัติและพัฒนาการ
ของการวางผังเมืองสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1819 เมื่อครั้ง Sir Stamford Raffles จัดตั้งสิงคโปร์เป็น
สถานีการค้า (Trading Post) ของอังกฤษ จนถึงสิงคโปร์ยุคปัจจุบันที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีความ
ทันสมัยและพรั่งพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ นอกจากนี้ ยั งจัดแสดงแนวความคิด  
การเตรียมการวางแผนและเริ่มสร้างสิงคโปร์แห่งอนาคตที่ยั่งยืนเพ่ือรับมือกับความท้าทายที่ส าคัญ
ที่สุดของประเทศท้ัง 2 ประการ คือ การขาดแคลนน้ าและที่ดิน  

พันธกิจของ URA ไม่ได้จ ากัดเฉพาะการวางผังเมืองเพียงอย่างเดียว แต่ยัง
ครอบคลุมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวพันกับการด ารงชีวิตของ
ประชาชนในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย สวนสาธารณะ การคมนาคมขนส่ง การใช้ที่ดินและ
อาคารเพ่ือการพาณิชย์และอุตสาหกรรม การสร้างแหล่งเก็บน้ าและสถานที่ฝึกด้ านกลาโหม พื้นที่
สาธารณะส าหรับกิจกรรมชุมชนและวัฒนธรรม และการสร้างสาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้า รวมทั้ง
การบูรณะอาคารอนุรักษ์ต่าง ๆ โดย URA มีจุดเด่นคือ การน านวัตกรรมมาใช้ในการวางผังและพัฒนา
เมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ digitalization โดยใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ 
เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า และน าไปสู่ผลการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาเมืองที่มี
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ประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ URA ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลของสาธารณชน โดยการจัดท าผังเมืองสารสนเทศทางระบบ
อินเตอร์เน็ต (URA Space) ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผังเมืองในทุกรูปแบบ เช่น แผนที่ ระบบขนส่ง
มวลชน ทางเดินเท้า เส้นทางข่ีจักรยาน ทางม้าลาย และอุโมงค์ข้ามถนน  

หลังจากนั้น คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปโดย นาย Collin Lauw (URA 
Senior Manager) เกี่ยวกับประวัติการก่อตั้ง URA และความร่วมมือกับ UNDP ในช่วงแรกของการ
วางผังเมืองสาธารณรัฐสิงคโปร์ การบูรณาการวางผังเมืองกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง 48 แห่ง
ของรัฐ การสร้าง Focus Group จากกลุ่มความสนใจ สื่อมวลชน และ NGO ต่าง ๆ เพ่ือเป็นตัวกลาง
เชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนก่อนเปิดประชาพิจารณ์ ตลอดจนระบบวางแผนและประเมินผังเมือง
ทั้งในรูปแบบ Concept Plan (ระยะ 40-50 ปี ประเมินทุก 10 ปี) และ Master Plan (ระยะ 10 ปี 
ประเมินทุก 5 ปี) โดยสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ของ URA ได้ ดังนี้  

1)  ด้านการจัด Zoning  
ในการวางผังเมืองจะเน้นการวางผังเมืองแบบผสมผสานกันทั่วเกาะ โดยจะเป็น

ลักษณะที่แยกพ้ืนที่เศรษฐกิจในหลายจุดของเกาะ และจัดวางส่วนพักอาศัย พ้ืนที่ราชการ พ้ืนที่ของ
การกักเก็บน้ า พ้ืนที่สีเขียวส าหรับประชาชนให้ผสมผสานกันโดยไม่มีการแยกขาดกันชัดเจน การวาง
ผังเมืองแบบผสมผสานนี้ช่วยให้เมืองมีความยืดหยุ่น มีชีวิตชีวามากกว่าเมืองที่วางผังแบบแยกขาดกัน
ชัดเจน การวางผังเมืองของสิงคโปร์ได้มีการค านึงถึงความมั่นคงของทรัพยากรน้ า โดยได้มีการ
ก าหนดให้ตัวเกาะสิงคโปร์สามารถกักเก็บน้ าใช้ พร้อมกับรีไซเคิลน้ า พ้ืนที่ผิวดินของสิงคโปร์จึงถูก
ออกแบบเมืองให้ 33% สามารถอุ้มน้ าไว้เพ่ือความมั่นคงของเกาะนี้ได้ นอกจากนี้ วิสัยทัศน์การ
ออกแบบเมืองในอีก 50 ปีข้างหน้า ยังเน้นการเพ่ิมพ้ืนที่พักอาศัยให้กระจายทั่วเกาะ และพัฒนาพ้ืนที่
อุตสาหกรรมไปยังด้านทิศตะวันตกของเกาะ และแผนที่จะสร้างแผ่นดินเพ่ิมในบริเวณทางใต้ของเกาะใหญ่ 
จึงเห็นได้ว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ไม่เคยหยุดนิ่งกับการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2)  ด้านเทคโนโลยี 
นอกจากการวางผังเมืองที่ดีแล้ว ประเด็นส าคัญที่ท าให้สาธารณรัฐสิงคโปร์

ประสบความส าเร็จ คือการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ โดยสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ มีการ
ประกาศตัวเป็น Smart Nation (สมาร์ทเนชั่น) ยกระดับทั้งประเทศสู่การเป็น ‘ประเทศอัจฉริยะ’ 
ภายใต้ นโยบายดังกล่าว นอกจากจะท าให้มี connectivity ผ่านการมี public wi-fi ทั่วประเทศโดย
จะต้องไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่มีสัญญาณ เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ 2 ด้านหลัก ๆ กล่าวคือ การขนส่งให้
เชื่อมโยงกับการวางผังเมืองและสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการวางแผนรองรับในระยะยาวเนื่องจาก
สาธารณรัฐสิงคโปร์มองว่าประเทศของตนจะมีปัญหาในอีก 15 ปีข้างหน้า โดยจะมีประชากรสูงอายุ
จ านวนมาก จึงต้องพัฒนาให้มีเทคโนโลยีใหม่รองรับเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถด าเนินชีวิตได้โดยสะดวก 
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เช่น การขนส่งจะมีการพัฒนารถยนต์ที่สามารถขับด้วยระบบอัตโนมัติ การแพทย์ก็มีการพัฒนาในด้าน 
The Internet of Things ที่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ดีข้ึน ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ถูกน าไปบูรณาการกับ
แผนในการวางผังเมืองเพ่ือน าความสะดวกสบายสู่ประชาชน เหมาะส าหรับการมีชีวิตอยู่ที่ดีและยั่งยืน
ในทุก ๆ ด้าน 

3)  ด้านความร่วมมือ (Collaboration) 
การวางผังเมืองของสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะมีการวางแผนกลยุทธ์การใช้ที่ดิน

และระบบการขนส่งส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต 40 - 50 ปี โดยจะมีการปรับแผน (Review) 
Concept Plan และ Master Plan ทุก ๆ 5-10 ปี และการปรับแผนจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาโดยมีกระบวนการที่ เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนของผู้มีส่วนได้ เสีย ทั้งภาครัฐ 
นักการเมือง ที่ปรึกษา (Consultants) องค์กร NGOs และ Green Group (กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม) 
รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัย โดยมี URA (Urban Redevelopment Authority) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
และเป็นฝ่ายเลขาฯ มีการจัดประชุมหารือความเห็นจากทุกภาคส่วน และมีระบบการรับฟังความคิดเห็น 
โดยจัดเป็น public exhibition กระบวนการที่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในเรื่องการวางผังเมือง
ของสาธารณรัฐสิงคโปร์นี้ ท าให้ได้รับข้อมูลและความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
ละเอียดส าหรับน ามาจัดท าข้อมูลเพื่อการวางแผนวางผังเมือง (City Planning) ได้อย่างรอบคอบ และ
มีกลยุทธ์ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต 

4)  ด้านการวางแผนเพื่อความยั่งยืน (Planning for Sustainability) 
ในการวางแผนวางผังเมืองของสิงคโปร์นั้น ได้มีการพิจารณาในหลายด้าน  

โดยนอกจากจะค านึงถึงด้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตแล้ว ยังค านึงถึงด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีสะอาดและ สีเขียว รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุดด้วย กล่าวคือสาธารณรัฐ
สิงคโปร์จะมองในมิติที่ส าคัญทุกมิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ของ
ที่ดินและทะเล ซึ่งนับเป็นการวางแผนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากจนเกินไป แต่ได้มองในเรื่องอ่ืนที่มีความส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วย เช่น ด้านสังคม ต้องให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี 
ด้านสิ่งแวดล้อม คือการพัฒนาต้องมีความรับผิดชอบ โดยพิจารณาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วย 
เป็นต้น ซ่ึงเป็นการสร้างสมดุลในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้การวางแผนน าไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน  
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2.2  นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความม่ังคั่ง 
Port of Singapore Authority, PSA 
1)  ด้วยข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ตลาดภายใน และฐานการผลิต สาธารณรัฐสิงคโปร์มี

ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการเป็นศูนย์กลางด้าน Logistical Hub and Maritime Gateway ทางการ
เดินเรือและขนส่งสินค้า ซึ่งในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1964 สาธารณรัฐสิงคโปร์มี Singapore Habour Board 
เป็นองค์กรหลักของรัฐที่จะบริหารจัดการการเดินเรือและขนส่งสินค้าในระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม 
นับตั้งแต่การประกาศเอกราช สาธารณรัฐสิงคโปร์มุ่งมั่นในการสร้างท่าเรือเพ่ือ เพ่ิมศักยภาพให้ก้าวสู่
การเป็นท่าเรือหลักในระดับภูมิภาคและระดับโลก และเป็นศูนย์กลางท่าเรือของโลกและศูนย์กลาง
เดินเรือระหว่างประเทศ ในฐานะที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กและเปิดเสรี   
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก จะส่งผลต่อสิงคโปร์โดยตรง โดยมีพัฒนาการความก้าวหน้าที่
น่าสนใจดังนี้  

– PSA จัดตั้งขึ้นเมื่อเมษายน ค.ศ. 1964 เข้าควบรวมกิจการของ Singapore Habour 
Board เพ่ือดูแลแผนการพัฒนาเส้นทางการขนส่งทางเรือ 5 จุด คือ Keppel Wharves, Jurong 
Port, Sembawang Wharves, Tanjong Pagar Container Terminal, และ Pasir Panjang  

–  Jurong Port เริ่ ม เปิดด า เนินการในปี  ค .ศ .  1965 โดยมี  Jurong Industrial 
Development  

– Sembawang Wharves เปิดด าเนินการได้ในปี ค.ศ. 1971 โดยพัฒนาปรับปรุงจาก 
British Naval Base Stores Basin ที่มีอยู่เดิม 

– Tanjong Pagar เริ่มด าเนินการการขนส่ง container ได้ในปี ค.ศ. 1972 โดย
สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นชาติ แรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ด าเนินขนส่งตู้สินค้าแบบ 3 rd 
Generation Containers ได้  

– สถานี Pasir Panjang Wharves เริ่มพัฒนาในปี ค.ศ. 1974  
– PSA สามารถด าเนินการเส้นทางและสถานีขนส่งได้ครบทั้ง 5 แห่งในปี ค.ศ. 1997 
– PSA ได้แปรรูปเป็นบรรษัทจ ากัด (corporation) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1997  

โดยมี Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) เป็นองค์กรก ากับดูแลด้านนโยบายการ
เป็นศูนย์กลางการเดินเรือและพาณิชย์นาวีของโลก 

2)  รัฐบาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ตระหนักว่าการบริหารจัดการท่าเรือขนถ่ายสินค้าเป็น
ภารกิจที่หนักและตอบสนองปริมาณความต้องการของตลาดโลกเพ่ิมขึ้นอย่างมากและต่อเนื่อง ดังนั้น  
การบริหารและจัดการหน่วยงานฝนลักษณะเป็นภาคเอกชนจะมีประสิทธิภาพมากกว่า จึงปฏิรู ปให้ 
The Port of Singapore (PSA) เป็นหน่วยงานเอกชนภายใต้การก ากับจากหน่วยงานของรัฐ (MPA) 
ทั้งนี้ PSA ประกอบธุรกิจหลักด้าน logistics และด าเนินการในลักษณะ transshipment เป็นส่วนหลัก  
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ในปัจจุบัน PSA ด าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรให้ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี ระบบ 
automation และแรงงานที่มีทักษะ ให้สอดคล้องกับอุปทานการเปลี่ยนแปลงการขนส่งทางทะเลของโลก 
ซึ่งการด าเนินการโดยน าระบบ automation มาใช้ในการด าเนินการหลักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ความเที่ยงตรง และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานขององค์กร  

3)  ปัจจัยที่ท าให้ท่าเรือสิงคโปร์ (PSA Singapore Terminal) ประสบความส าเร็จในการ
เป็นท่าเรือที่ขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (เป็นที่ 2 รองจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้) ทั้ง ๆ 
ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เองไม่ได้มีตลาดการน าเข้าและส่งออกสินค้าจ านวนมากนั้น นอกจากความ
ได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะและท าเลที่ตั้งทางทะเลซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางการค้าทางทะเลและ
การเดินเรือของโลกมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว PSA มีการบริหารจัดการท่าเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายนานัปการ อาทิ การขาดแคลนพ้ืนที่ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และแรงงาน โดยปัจจุบัน PSA มีการพัฒนาเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าเรือเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ SMART Nation ของประเทศ มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการบริหาร
จัดการ จนปัจจุบันสามารถด าเนินงาน (operate) แบบ fully automated ซึ่งช่วยให้ท่าเรือสิงคโปร์
สามารถก้าวข้ามปัญหาและข้อจ ากัดดังกล่าวข้างต้นได้ 

4)  ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความส าเร็จของ PSA คือ วิสัยทัศน์ของผู้น าของอดีต
นายกรัฐมนตรี นายลี กวนยู และการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ การวางแผนงานหลักและแผนปฏิบัติที่
ชัดเจนและต่อเนื่อง เป็นปัจจัยผลักดัน (drive) ให้สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางด้านการ
เดินเรือ การขนส่ง และการบริหารด้านพาณิชย์นาวีที่ส าคัญของโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 โดย
สอดคล้องกับความได้เปรียบเสียเปรียบทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เท่าทันสภาวการณ์
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ demand/supply size ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนการปรับ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งล้วนถูกน ามาใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อน PSA และเศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยรวม 

5) การปฏิรูปองค์กร PSA ให้ด าเนินการแบบเอกชน (privatization) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บทบาทของท่าเรือที่จะต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตรการขนส่งทางทะเลของโลก 
รวมถึงการวางแผนและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ เป็นข้อได้เปรียบที่ท าให้ PSA สามารถสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่บริษัท Sea Liners ชั้นน าของโลก รวมถึงการวางแผนการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจการบริหาร
จัดการท่าเรือในต่างประเทศ 

6) PSA ได้รับการยกย่องจากสายการเดินเรือที่มาใช้บริการท่าเรือ ว่าเป็นท่าเรือที่มีการ
บริหารงานดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ท าให้ผู้บริหาร
ท่าเรือสามารถวางแผน ควบคุม และตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และ
ยังพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา โดยมีการน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ เช่น การใช้
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คอมพิวเตอร์ควบคุมการยกเครนให้เป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมด นอกจากนี้ PSA Singapore Terminal 
ยังให้ความส าคัญกับเรื่องทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยู่ตลอดเวลาทั้งด้าน
ประสิทธิภาพการท างาน และการท างานในด้านอ่ืน ๆ เช่นเดียวกัน 

 
2.3  นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

2.3.1  Marina Barrage 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นเมืองที่มี พ้ืนที่ขนาดเล็กที่รายล้อมไปด้วยน้ าทะเล  

มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาค แต่เคยประสบภาวะขาดแคลนน้ าจืดจนถึงขั้นวิกฤติในปี 1971 
รัฐบาลจึงหามาตรการที่จะแก้ปัญหานี้ ทั้งการเสาะหาแหล่งน้ าจืดที่หลากหลาย รวมทั้งมีการส ารองน้ าไว้
เพ่ือให้ประเทศมีน้ าใช้อย่างยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของอดีตนายกรัฐมนตรี ลี กวน ยู ที่ได้ตระหนักถึง
ข้อจ ากัดของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในเรื่องทรัพยากรน้ า เนื่องจากข้อจ ากัดของภูมิประเทศที่ไม่สามารถ
กักเก็บน้ าจืดตามธรรมชาติได้เพียงพอและต้องหาแหล่งน้ าส ารองไว้ส าหรับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน 
และสาธารณรัฐสิงคโปร์มักมีปัญหาน้ าท่วมในเขตธุรกิจ ซึ่งเป็นที่ราบต่ า ยุทธศาสตร์ทรัพยากรน้ า  
จึงถูกก าเนิดข้ึนภายใต้การบริหารงานของอดีตนายกรัฐมนตรี ลี กวน ยู ที่ต้องการเห็นสิงคโปร์สามารถ
บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศได้อย่างยั่งยืน จนได้รับการยกย่องให้เป็น 
Architect of the Singapore Water Story ต่ อม า  Public Utilities Board หรื อ  PUB ขอ ง 
Singapore’s National Water Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นมาเพ่ือบริหารจัดการเรื่องน้ า
ของสิงคโปร์ศึกษาและหาแนวทางในการเก็บกักน้ าอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันสิงคโปร์มีแหล่งน้ าหลัก 
4 แหล่งด้วยกัน เรียกว่า “Four National Taps” คือ (1) Local Catchment Water: การกักเก็บน้ า
จืดในประเทศ (2) Imported Water: น้ าน าเข้าจากมาเลเซีย ซึ่งสัญญาจะหมดลงในปี ค.ศ. 2061 (3) 
NEWater: เทคโนโลยีการน าน้ าที่ใช้อุปโภคบริโภคแล้วมาใช้ซ้ าโดยผ่านกระบวนการท าให้น้ าสะอาด
ขนาดที่สามารถบริโภคได้ (ซึ่งรวมถึงการน าน้ าจากห้องสุขามาบ าบัดให้เป็นน้ าที่สามารถดื่มได้) (4) 
Desalinated Water: น้ าที่ได้จากการก าจัดเกลือออกจากน้ าทะเล โดยสาธารณรัฐสิงคโปร์มีเขื่อนกัก
เก็บน้ าที่มีความส าคัญมาก มีขนาดใหญ่ที่โดดเด่นเรื่องโครงสร้างและระบบการท างาน และเป็น
วิสัยทัศน์ของอดีตนายกรัฐมนตรี ลี กวน ยู คือ “Marina Barrage” ซึ่งเป็นมากกว่าเขื่อนกักเก็บน้ าจืด 
(Water Supply) แต่ยังท าหน้าที่เป็นปราการกั้นน้ าเมื่อน้ าทะเลหนุนเพ่ือป้องกันน้ าท่วม (Flood 
Control) ด้วยระบบการระบายน้ าและระบบการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในพ้ืนที่เมืองที่มีระดับต่ า รวมทั้งไม่ให้น้ าทะเลเข้ามาปะปนกับน้ าจืดในเขื่อน นอกจากนี้ ยังมี
พ้ืนที่สันทนาการส าหรับประชาชน (Lifestyle Attraction) เช่น พ้ืนที่สีเขียวด้านบนสุดส าหรับการ
พักผ่อนหย่อนใจหรือท ากิจกรรมของเด็ก ๆ และในยามที่กระแสน้ าคงที่ ยังเป็นพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรม
การพายเรือต่าง ๆ อีกด้วย 
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ภาพที่ 1 มุมมองจากด้านบน เขื่อนเก็บน้ า Marina Barrage 
 
เขื่อน Marina Barrage มีความกว้าง 350 ม. สามารถขยายพ้ืนที่รองรับการกักเก็บ

น้ าฝนได้ 60% จัดสรรน้ าส าหรับประเทศได้คิดเป็นประมาณ 10% เป็นหนึ่งในโครงการตามนโยบาย
การเก็บกักน้ าในพ้ืนที่ท้องถิ่น (Local Catchment Water) โดยพ้ืนที่เก็บกักน้ าของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ได้เพ่ิมจากครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ดิน (Land surface) เป็นสองในสามของพ้ืนที่ดิน และก าลัง
จัดท าระบบเก็บกักสายน้ าที่อยู่เรียบตามแนวชายฝั่งทะเลที่อาจมีความเค็มเจือปน โดยใช้เทคโนโลยี
บ าบัดความเค็มของน้ า ซึ่งจะท าให้สาธารณรัฐสิงคโปร์สามารถเก็บกักน้ าเพ่ิมขึ้นได้ถึง 90% ในอนาคต 
โดยเป็นมาตรการที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ต้องการสร้างความมั่นคงในด้านทรัพยากรน้ า ซึ่งเดิม
สาธารณรัฐสิงคโปร์ต้องพ่ึงพาการน าเข้าน้ าจืด จากรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้มีการเซ็นสัญญา
ตกลงซื้อขายน้ าจืด 2 ฉบับ คือ ฉบับปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961 ) และฉบับปี พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) 
ซึ่งฉบับแรกได้หมดสัญญาไปในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) และฉบับที่สองจะหมดสัญญาในราว 50 ปี
ข้างหน้าในปี พ.ศ. 2604 (ค.ศ. 2061) ดังนั้นการพ่ึงพาน้ าจืดจากมาเลเซียเพียงอย่างเดียวนับเป็น
ความเสี่ยงที่จะท าให้สาธารณรัฐสิงคโปร์ขาดเสถียรภาพและความมั่นคงทางทรัพยากรน้ า  

นอกจากนี้ Marina Barrage ยังใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม ระบบประตู
ระบายน้ าที่จะเปิดประตูระบายน้ าเมื่อระดับน้ าทะเลภายนอกต่ ากว่าระดับน้ าภายในคลองส่งน้ า  
แต่หากระดับน้ าทะเลขึ้นสูงกว่าระดับน้ าในคลองแล้วระบบการระบายน้ าทิ้งลงทะเลจะใช้ปั๊มน้ าสูบน้ า
ออกแทนการเปิดประตูระบายน้ า 
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ภาพที่ 2 การควบคุมประตูระบายน้ าของ Marina Barrage 
 
สาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีแนวคิดการบริหารพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Multi - 

purpose Urban Space/Building) และมักจะมีแนวคิดการผสมผสานระหว่างความรู้และสันทนาการ
สอดแทรกไปเสมอ จึงใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ของ Marina Barrage ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจของคน
เมืองด้วยสนามหญ้าขนาดเต็มพ้ืนที่ชั้นดาดฟ้าอาคาร (Green Roof) 

 

 
 

ภาพที่ 3 พ้ืนที่ชั้นดาดฟ้าของ Marina Barrage (Green Roof) 
 
นอกจากการสร้างระบบบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ยุทธศาสตร์

ของประเทศ เน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี ควบคู่กับการปลูกฝังค่านิยมเรื่องความมี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมายและมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและประเทศ ในส่วนของ Marina 
Barrage ได้ใช้ mascot “Water Walley” เป็นสื่อในการปลูกจิตส านึกประชาชนในเรื่องการใช้น้ า  
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ภาพที่ 4 สื่อที่ใช้ในการส่งเสริมและปลูกจิตส านึกในเรื่องการใช้น้ า 
 
จากผลการศึกษาดูงาน หากเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2558-2569) ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค ซึ่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคนี้เป็น

ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต ภาคการเกษตรและ

อุตสาหกรรม ภาคการผลิตในการเกษตรและอุตสาหกรรมนั้นมีบทบาทที่ส าคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย มีเป้าประสงค์คือ เพ่ือลดความ

เสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญ บรรเทาความเสียหายและสนับสนุนการ
ปรับตัวในพ้ืนที่เกษตร ลดความเสียหายจากดินโคลนถล่ม น้ าท่วมฉับพลัน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ า มีเป้าประสงค์คือ เพ่ือให้แหล่งน้ ามีคุณภาพ
อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป  

ยุทธศาสตร์ที่  5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่ เสื่อมโทรมและป้องกัน 
การพังทลายของดิน พ้ืนที่ป่าต้นน้ า เป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญต่อการเก็บรักษาความชุ่มชื้น การดูดซับน้ า 
การชะลอการไหลของน้ า อีกท้ังยังเป็นแหล่งระบบนิเวศท่ีส าคัญของพ้ืนที่ต้นน้ า  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ ด้วยปัญหาทรัพยากรน้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิด
จากการบริหารที่ไม่มีเอกภาพ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ  

จะเห็นได้ว่าในแง่ยุทธศาสตร์ถึงแม้จะมีความใกล้เคียงกัน หากในองค์ประกอบและ
ข้อจ ากัดของประเทศไทยยังมีความแตกต่างกับสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก เนื่องจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
เป็น city state มีขนาดเล็ก มีประชากรจ านวนไม่มาก และมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใน
รูปแบบของตนเอง (มีรัฐบาลที่ประกอบด้วยพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว และมีฝ่ายค้านประมาณ 5 คน 
ซึ่งมีข้อเสนอแนะด้านนโยบายไปในทางเดียวกับรัฐบาล) การขับเคลื่อนนโยบายสักอย่างจึงไม่พบกับ
อุปสรรคมากนัก อย่างไรก็ดี นอกจากการปลูกฝังการใช้น้ าอย่างประหยัดตั้งแต่เด็ก สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ยังมีมาตรการบังคับ ได้แก่ การก าหนดราคาค่าน้ าประปาที่สูงกว่าประเทศไทย เพ่ือให้
ประชาชนใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ในส่วนของประเทศไทยการบริหารจัดการน้ ายังไม่สามารถมี
ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่เนื่องจากระบบการบริหารจัดการภาครัฐยังไม่สามารถบูรณาการหน่วยงาน
ผู้ก าหนดนโยบายและหน่วยงานผู้ปฏิบัติให้ด าเนินไปด้วยกัน ประกอบกับโครงสร้างประชากรและ
ระบบการบริหารประเทศท่ีแตกต่างกัน 

2.3.2 NEWater Visitor Center 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีขนาดเล็กและมีพ้ืนที่น้ าจืดน้อยมากเมื่อ

เทียบกับความต้องการของคนในประเทศ แต่มีการจัดการอย่างเป็นระบบมีระเบียบเพ่ือให้มีน้ าใช้ใน
ประเทศอย่างยั่งยืน สิงคโปร์เคยประสบภาวะขาดแคลนน้ าจืดจนถึงขั้นวิกฤติในปี 1971 รัฐบาลจึงมี
มาตรการท าทุกวิถีทางทั้งการเสาะหาแหล่งน้ าจืดที่หลากหลาย รวมทั้งมีการส ารองน้ าไว้เพ่ือให้
ประเทศมีน้ าใช้อย่างยั่งยืน จนกระทั่งปัจจุบันสาธารณรัฐสิงคโปร์มีแหล่งน้ าหลัก 4 แหล่งด้วยกัน 
เรียกว่า “Four National Taps” คือ  

1)  Local Catchment Water: การกักเก็บน้ าจืดในประเทศโดยการกักเก็บน้ าฝน 
และสร้างอ่างเก็บน้ า 

2)  Imported Water: น้ าน าเข้าจากมาเลเซีย (แต่สัญญาจะหมดลงในปี 2061)  
3)  NEWater: เทคโนโลยีการน าน้ าที่ใช้ อุปโภคบริโภคแล้วมาใช้ซ้ าโดยผ่าน

กระบวนการท าให้น้ าสะอาดขนาดที่สามารถบริโภคได้ (ซึ่งรวมถึงการน าน้ าจากห้องสุขามาบ าบัดให้
เป็นน้ าที่สามารถดื่มได้)  

4)  Desalinated Water: น้ าที่ ได้จากการก าจัดเกลือออกจากน้ าทะเล จาก
การศึกษาดูงาน NEWater Visitor Centre ซึ่งเป็นการน าน้ าทิ้งจากบ้านเรือนที่ใช้อุปโภคบริโภคแล้ว 
(รวมถึงการน าน้ าจากห้องสุขาด้วย) มาผ่านกระบวนการบ าบัดแล้วปรับปรุงคุณภาพโดยอาศัย
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย จนได้น้ า NEWater ที่เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก
และคุณภาพน้ าจากแหล่งอ่ืน ๆ พบว่า น้ า NEWater มีคุณภาพดีท่ีสุด  
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NEWater นับว่าเป็นแหล่งน้ าใหม่ของสิงคโปร์เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น้ า
อย่างยั่งยืน ทั้งการอุปโภคและการผลิตอุตสาหกรรมที่มีอยู่วันละประมาณ 1,700 ล้านลูกบาทก์เมตร 
โดยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 จากการจัดท าแผนแม่บทฉบับแรก และเริ่มตั้งโรงงาน NEWater 
เพ่ือผลิตน้ าในปี ค.ศ. 1998 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสาธารณูปโภคแห่งสิงคโปร์ และกระทรวง
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า  

NEWater Treatment Process คือ กระบวนการบ าบัดน้ าของสิงคโปร์ผ่ าน
เทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) น าน้ าที่ใช้แล้วจากครัวเรือนมาแยกโมเลกุลสิ่ง
สกปรกจ าพวกแบคทีเรียออกไป (Microfiltration/ultrafiltration) โดยตัวแยกมีรูพรุนประมาณ 0.1-
1.0 ไมครอน เพ่ือก าจัดอนุภาคของแข็งแขวนลอยและแบคทีเรียบางส่วน (2) จากนั้นก็เข้าสู่
กระบวนการกรองน้ าเสีย (Reverse Osmosis : RO) ที่มีรูพรุนขนาดเล็กว่า 0.001 ไมครอน เพ่ือก าจัด
แบคทีเรีย ไวรัส และสารเคมีปนเปื้อนจนหมด (3) ใช้แสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Disinfection) 
มาฆ่าเชื้อจนได้น้ าสะอาดพร้อมจ่ายสู่บ้านเรือนอีกครั้ง และเติมเกลือเพ่ือปรับ pH ของน้ าให้เหมาะสม
ต่อการอุปโภคบริโภค โดยส่งผ่านระบบท่อที่มีความลึกจากผิวดินและแยกจากระบบท่อประปาอ่ืน ๆ 
เพ่ือส่งให้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการน้ าคุณภาพดีพิเศษ ระบบ Boiler และ Cooling 
system ในอุตสาหกรรมหรือตึกสูงและอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ รวมทั้งผลิตน้ าบรรจุขวดใช้ใน
กิจกรรมเพื่อสังคม งานกีฬาและงานพิธีระดับชาติ เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนยอมรับและตระหนักรู้เรื่อง
การแก้ไขปัญหาน้ าของชาติอย่างยั่งยืน โดยน้ าจากระบบผลิต NEWater ที่เหลือจะถูกส่งกลับลงแหล่ง
น้ าดิบ เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการผลิตน้ าประปาตามข้ันตอนปกติ หรือช่วยกระบวนการธรรมชาติ
ในการผลิตน้ าฝนด้วย  

ปัจจุบัน NEWater มีโรงงานบ าบัดน้ า 5 แห่ง สามารถผลิตน้ าได้ร้อยละ 30 ของ
ปริมาณน้ าใช้ทั้งหมดของสิงคโปร์ โดยโรงล่าสุดเปิดใช้เมื่อปี ค.ศ.2017 และตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 
ค.ศ. 2060 โรงงานผลิตน้ า NEWater จะผลิตน้ าให้ได้ร้อยละ 55 ของ อุปสงค์การใช้น้ าของประเทศ  

NEWater Visitor Centre นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตน้ าจากน้ าที่ใช้แล้ว  
ยังได้จัดแสดงนิทรรศการ และสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ า วิธีการประหยัด
และอนุรักษ์น้ า สร้างจิตส านึกและความเป็นเจ้าของแหล่งน้ าร่วมกัน หรือการท าวิจัยเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีน้ า การประชุมสัมมนาระดับประเทศหรือนานาชาติ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับน้ า  

ในการสร้างโรงงาน NEWater หน่วยงานรัฐเป็นผู้ลงทุนผลิตน้ าดื่ม ซึ่งใช้วัตถุดิบน้ า
ใช้แล้ว นับว่าเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้ในระดับหนึ่ง เทคโนโลยีที่ NEWater สื่อสาร และ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคส าคัญคือ การแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการท าลาย และการท าให้
ปลอด Microorganism ที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะไวรัสและแบคทีเรีย ซึ่งมีขนาดเล็ก คือ ใช้ระบบ
กรองแบบ 2 ระบบ (reverse Osmosis) และ Microfiltration) รวมทั้งระบบสร้างท าลายเชื้อด้วย
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รังสีอัลตราไวโอเลต ดังนั้น ภายใต้กระบวนผลิตที่เข้มข้นดังกล่าว อาจท าให้ NEWater มีความสะอาด
มากกว่าผู้ผลิตเอกชนบางราย 

ในเชิงนิเวศวิทยา สิงคโปร์เป็นประเทศเกาะขนาดเล็ก อยู่ท่ามกลางความขาดแคลน
ทรัพยากร มีความจ าเป็นต้องรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ จึงเป็นแรงขับส าคัญที่ต้อง
ตระหนักถึงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ดังนั้นเรื่องน้ า จึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง ต้องมีการ
ควบคุมบริหารจัดการระบบน้ าที่ดี  เช่น การป้องกันน้ าเสียไหลลงทะเล ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมทั้งระบบ สิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่มีการบ าบัดน้ าเสียที่ดีมาก มีการลงทุนสูงมากใน
เรื่องนี้ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะต่อยอดการลงทุนด้านเทคโนโลยีและพัฒนาโครงสร้างและระบบ
ส าหรับการน าน้ าเสียกลับมาใช้  

สิงคโปร์ยังก้าวหน้าไปอีกขั้น นอกจากจะสามารถสร้างประเทศให้มีความเป็น
ระเบียบในหลายๆ เรื่อง นับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ เช่น การจัดระเบียบของคู คลอง ไม่ให้มีการรุกล้ า 
และมีความสะอาดแล้ว ปัจจุบัน สิงคโปร์ยังสามารถสร้างให้เส้นทางน้ า กลับไปสู่สภาพธรรมชาติ มี
ระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแบบธรรมชาติ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและมี
ส่วนร่วมดูแล ซึ่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงการน าจุดด้อย หรือความขาดแคลนของตนเองมาพัฒนาเป็น
จุดเด่นที่ล้ าสมัยได้ เมื่อมองในแง่การต่างประเทศและความมั่นคงแล้ว ประเด็นเรื่องการพ่ึงพา
ทรัพยากรน้ าจากข้างเคียงเช่นมาเลเซียเป็นโจทย์ส าคัญที่สิงคโปร์พยายามแก้ไข ว่าท าอย่างไรจะลด
การพ่ึงพามาเลเซียได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงได้พยายามเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ
และผลิตทรัพยากรน้ าของตนเองให้ได้มากที่สุด โดยภาครัฐได้สร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคม และ
ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากประชาชน ท าให้ทุกฝ่ายร่วมกันใช้ทรัพยากรน้ าอย่างรู้คุณค่า 

 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 3 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน และข้อเสนอแนะ 
 
 
3.1  ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 

ปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานของสิงคโปร์มาจากนโยบาย
และการเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้สมบูรณ์ การสร้างแรงงานที่มีคุณภาพและมีวินัยสูง รวมถึง
การควบคุมของภาครัฐที่เข้มงวด ส่งผลให้สิงคโปร์กลายมาเป็นประเทศพัฒนาแล้ว เป็นระเบียบ และ
ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบในช่วงเวลาเพียงสั้น ๆ จากการศึกษาดูงานที่
สาธารณรัฐสิงคโปร์ อาจสรุปได้ ดังนี้ 

3.1.1 แนวคิด วิธีการ และการให้น้ าหนักความส าคัญด้านความมั่นคงของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของสถาบัน RSIS สามารถน าไปปรับใช้ในภารกิจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการ
เสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
และการใช้ platform ในการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง
มากขึ้นและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นด้วย  

3.1.2 การวางผังเมืองของสาธารณรัฐสิงคโปร์มีฐานรากจากข้อมูลความคิดเห็นและความ
ต้องการทุกภาคส่วน (ภาคประชาชน เอกชน และรัฐ) ที่น ามาใช้ในการวางแผน หากประเทศไทยได้น า
วิธีคิดดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนพัฒนาอย่างแท้จริงทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเพ่ือสร้าง
ความมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศแล้ว จะส่งผลให้การด าเนินการตามแผนมีความต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

3.1.3 การน าหลักการด าเนินงาน และข้อมูลอ่ืน ๆ ของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 
มาจัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการด าเนินการส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของไทย เพ่ือวางแผนและพัฒนาขีดความสามารถและยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการท่าเรือและ
การขนส่งของไทย เพ่ือความมั่นคงและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ศึกษาความเป็นไปได้เก่ียวกับความร่วมมือในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) 

3.1.4 ประเทศไทยสามารถน า แนวคิดการใช้น้ าแบบหมุนเวียนของสิงคโปร์ มาปรับใช้ ใน
พ้ืนที่ทีม่ีข้อจ ากัดเรื่องน้ า ส าหรับการอุปโภคบริโภคในประเทศ เช่น ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาน้ าทะเลท่วมถึง 
พ้ืนที่เกาะ พื้นที่ที่มีความสูง โดยประยุกต์กระบวนการและย่อส่วนเทคโนโลยีให้เหมาะสม ด าเนินการ
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โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ชาวบ้านในพื้นที่มีส่วนร่วม เข้าใจเทคนิค กระบวนการ จนเกิดการ
ยอมรับและเชื่อถือ 

 
3.2  ข้อเสนอแนะ 

3.2.1 ประเทศไทยมีหน่วยงานที่ รับผิดชอบงานด้านคว ามมั่นคงโดยตรง เช่น 
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรับผิดชอบด้านความมั่นคงภายในและภายนอกประเทศ 
และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรับผิดขอบด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ (disinformation/fake news) นอกจากนี้ ยังมี
หน่วยงานที่ท าหน้าที่บูรณาการงานด้านความมั่นคง คือ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาค แต่ในแง่ของการศึกษาวิจัยอาจน ารูปแบบและแนวทาง
ของสถาบัน RSIS มาปรับใช้ในบริบทที่เหมาะสม โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยข้ามสาขา ซึ่งอาจท าให้การ
ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.2.2 การแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จนั้น นอกจากการบัญญัติและการบังคับใช้
กฎหมาย การจัดตั้งหน่วยงานหรือคณะท างานก ากับดูแล และการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวสารแล้ว ในบริบทของประเทศไทย อาจพิจารณามาตรการเสริมด้วยการสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่สาธารณชน รวมทั้งการเสริมสร้าง
จรรยาบรรณของสื่อมวลชนไทยด้วย 

3.2.3 รัฐบาลไทยควรวาง position ด้าน logistics ของการพาณิชย์นาวีของประเทศไทย
ด้วยมุมมองใหม่ ๆ โดยค านึงถึงข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ของไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางของ 
Mainland Southeast Asia เพ่ือสนับสนุนและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การลงทุน อุตสาหกรรมการผลิต
ต่อเนื่อง และ logistics การขนส่ง (transshipment) ระหว่างทะเลและระบบการขนส่งทางราง 
(maritime vs. rail transportation) ระหว่างพื้นที่ชายทะเล พ้ืนที่ตอนในของไทย และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงอนุภูมิภาคจีนตอนใต้ด้วย 

3.2.4 รัฐบาลไทยควรค านึงถึงความส าคัญของการพัฒนากองเรือพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการ
ลงทุนพัฒนากิจการท่าเรือ และพิจารณามีนโยบายการจัดตั้งองค์กรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการท่าเรือ
อย่างมืออาชีพ (โดยอาจเริ่มจากองค์กรกลาง รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน โดยศึกษารูปแบบการร่วม
ทุนที่เหมาะสม อาทิ เช่น เป็นโครงการร่วมทุน JV ระหว่างรัฐวิสาหกิจ และเอกชน หรือเป็นแบบ 
public-private partnership -PPP ) ทั้งนี้รัฐบาลควรก าหนดวิสัยทัศน์ และกรอบทางกฎหมายที่
สอดคล้องและรองรับผลประโยชน์ร่วมของไทย - สิงคโปร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง
ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ 
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3.2.5 การพัฒนาบุคลากร และแรงงาน (skilled and re-skilled labour) เพ่ือเตรียมพร้อม / 
รองรับการท างานที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีแทนการใช้แรงงานคน 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

3.2.6 รัฐบาลต้องให้ความส าคัญกับนโยบายเรื่องน้ า การจัดหาแหล่งน้ าส ารอง การกักเก็บน้ า
และการบริหารจัดการน้ า เป็นวาระเร่งด่วนของชาติ ที่ต้องร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
วางแผนหารูปแบบ และเร่งด าเนินการ ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในอนาคต
ที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อย ๆ รวมทั้งเพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวของเมือง และการการเติบโตของประเทศ 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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• มีเสถียรภาพทางการเมืองสูง ท าให้มีความต่อเน่ืองของนโยบาย รัฐบาลมี 
ธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นผู้น าด้าน e-government 

• มีนโยบายการทูตเชิงรุก เป็นผู้น าของอาเซียนประเทศหน่ึง 
• เป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้านธุรกิจการค้าและบริการ โทรคมนาคม การเงิน และมี 
เป้าหมายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน และเคมีภัณฑ์ 

• มีระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
• เป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับไทยท้ังในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ  
มีระบบการศึกษาและการแพทย์ท่ีดีระดับแนวหน้าของเอเชีย มีการพัฒนา
ทรัพยากร มนุษย์สูง 

 
ข้อมูลทัว่ไป 

พื้นที่ 710.2 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.) ประธานาธิบดี นางฮะลีมะห์ ยาคอบ (Ms. Halimah 
Yacob) 

เมืองหลวง สิงคโปร์ นายกรัฐมนตรี นายลี เซียน ลุง (Mr. Lee Hsien Loong) 
ประชากร 6 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) 

(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) 
รมว.กต. วิเวียน บาลากริชนัน (Vivian 

Balakrishnan) 
ภาษาราชการ อังกฤษ จีนกลาง มลายู และทมิฬ วันชาติ 9 สิงหาคม (ครบ 50 ปี การสถาปนา

ประเทศในปี 2558) 
ศาสนา คริสต์ ร้อยละ 14.6 พุทธ ร้อยละ 42.5 

อิสลาม ร้อยละ 14.9 ฮินดู ร้อยละ 4 
วันสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการ
ทูตกับไทย 
 

20 กันยายน 2508 (ค.ศ. 1965) 

ข้อมูลเศรษฐกิจ 
GDP  323.91 ล้าน USD  

(ไทย 455.22 ล้าน USD) 
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) 

สกุลเงิน 1 SGD = 24.06 บาท  
(ณ วันที่ 24 ก.ย. 2561) 

GDP per Capita 57,714.3 USD  
(ไทย 6,593.8 USD) 
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) 

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 0.6 (ไทย ร้อยละ 0.7) 
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) 

GDP Growth ร้อยละ 3.6 (ไทย ร้อยละ 3.9) 
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) 

    

ทรัพยากรส าคญั ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลย ี
อุตสาหกรรมหลัก การผลิต การก่อสร้าง การคมนาคมขนส่ง และโทรคมนาคม การเงินและการธนาคาร และการบริการอื่น ๆ 
สินค้าส่งออกที่ส าคัญ อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส ์เครื่องมอืคอมพวิเตอร์ เชือ้เพลิงตา่ง  ๆรวมถึงน้ ามัน อญัมณี เคมีภัณฑ์ พลาสตกิและชิ้นสว่น

พลาสติก 
ตลาดส่งออกที่ส าคัญ จีน ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ อินเดยี 
สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ เครือ่งจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ ามันดิบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร 
ตลาดน าเขา้ที่ส าคญั จีน มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบยี อินเดีย ไทย 

 

 
  

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 
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สถิติที่ส าคัญไทย-สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
มูลค่าการค้า 16,180.29 ล้าน USD ไทยส่งออก 8,288.43 ล้าน USD น าเข้า 7,891.86 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 

396.57 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560) 
สินค้าส่งออก น้ ามันส าเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณแีละเครื่องประดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

เครื่องยนต์สันดาป ภายในแบบลูกสบูและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และสว่นประกอบ เครื่องตัดต่อและป้องกัน
วงจรไฟฟ้า 

สินค้าน าเข้า น้ ามันส าเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องเพชรพลอย อัญ
มณีเงินแท่งและทองค า เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ า พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภณัฑ์อาหารอื่น ๆ 

การลงทุน ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 1,735.43 ล้าน USD / ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 
2,917.57 ล้าน USD 

การท่องเที่ยว ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยจ านวน 1,028,077 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 
จากป ี2559) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐสิงคโปร์ประมาณ 531,307 คน (ข้อมูลปี 2560) 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2559) 

 


