
 

 

 

รายงานข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 5 - 11 สิงหาคม ๒๕๖๐ 

  
 
 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 Mr. Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้กล่าวค าปราศรัยเนื่อง
ในวันชาติสิงคโปร์ครบรอบ 52 ปี (วันที่ 9 สิงหาคม 2560) ณ Gardens by the Bay โดยกล่าวถึง วิสัยทัศน์

เพ่ือการเตรียมตัวให้สิงคโปร์มีความก้าวหน้าในอนาคต และเพ่ือความเข้าใจ
ในการสร้างอนาคตส าหรับคนรุ่นใหม่   

 แม้ว่าสิงคโปร์จะมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า นายกฯ Lee 
สังเกตได้ว่า สิงคโปร์ในปัจจุบันได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากความรอบคอบและการมี

วิสัยทัศน์ (foresight & vision) จากอดีต อย่างไรก็ดี ในส่วนที่สิงคโปร์มีการพัฒนาสถานที่ต่างๆ เช่น Marina 
Bay, Gardens by the Bay อีกทั้งสิงคโปร์ต้องจัดการกับปัญหาเร่งด่วนหลาย

กรณีมาก อาทิ การสร้างกองทัพ การสร้างที่
อยู่ อาศัยส าหรับประชาชน การศึกษา
ส าหรับเยาวชน การจัดหางานให้ประชาชน 
ไปจนถึงเรื่องการจัดการด้านการก่อการร้าย และการคุ้มครองทางการค้า 
ซึ่งสิงคโปร์ได้ต่อสู้และพัฒนาอย่างแข็งแกร่งและส่งเสริมให้เศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 ภาครัฐสิงคโปร์ได้ท างานร่วมมือกับประชาชนในเรื่องต่างๆ และให้มีความก้าวหน้าขึ้น เช่น มีความ
ร่วมมือกับด้านธุรกิจและพนักงานที่จะปรับตัวตามการเปลี่ยนโฉมของอุตสาหกรรม โดยคาดว่า ในปี 2560 
เศรษฐกิจสิงคโปร์จะขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 2 ของปี 2559 

 หัวใจส าคัญของค าปราศรัยในปีนี้ คือ กิจกรรม 3 เรื่องที่รัฐบาลต้องจัดการในระยะยาว คือ 

 - ประการแรก : การพัฒนาการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน เพ่ือส่งเสริมและเตรียมตัวเด็กส าหรับโลก
ในอนาคต โดยรัฐบาลต้องวางแผนในการสร้างโรงเรียนส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 
(Pre-school) ให้มีจ านวนโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง ให้มีการพัฒนาความ
ช านาญของคุณครูด้วย นายกฯ Lee กล่าวว่า รัฐบาลประสงค์ให้เด็กทุกคน
เริ่มต้นการศึกษาที่ดี และให้มีอนาคตที่สดใส นอกจากนี้ การที่มีโรงเรียนดี จะ
ท าให้ผู้ปกครองมีความสบายใจอยู่เป็นสุขในขณะที่ท างาน นอกจากนี้ นายกฯ 
เสริมว่า รัฐบาลประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเริ่มต้นครอบครัวใหม่ให้มากขึ้น 

 - ประการที่ 2 : การก ากับดูแลสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง โดยในปีนี้ มุ่งเน้นการรักษา
โรคเบาหวาน ที่เป็นเหตุผลส าคัญท าให้สุขภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งประมาณ 
1/3 ของประชาชนที่มีอายุสูงกว่า 60 ปี เป็นโรคเบาหวาน ที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ และอาจ
ส่งต่อให้เป็นโรคหัวใจและโรคไตวาย ดังนั้น รัฐบาลจึงจะต้องท าทุกวิถีทางที่จะต่อสู้กับ
โรคเบาหวาน และขอให้ชาวสิงคโปร์แต่ละคนรับผิชอบเรื่องสุขภาพของตนเอง โดยการ

รับประทานอาหารให้ถูกต้องครบทุกหมวดและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

PM Lee กล่าวถึง 3 เรื่องทีร่ัฐบาลต้องจัดการเพื่ออนาคต 
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 - ประการที่ 3 : การเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือสร้าง Smart Nation ซึ่งสิงคโปร์จ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีเพ่ือสร้างโอกาสและการจ้างงานให้แก่ประชาชน โดยที่สิงคโปร์มีความได้เปรียบที่รัฐบาลมุ่งเน้นการ

เป็น Smart Nation โดยที่สังคมสิงคโปร์มีการเชื่อมต่อกันและมี
ค ว ามสามารถ ในการ ใช้
ระบบดิจิทัล   นอกจากนี้  

นายกฯ ได้ชี้ แนะว่า ประเทศอ่ืนๆ เริ่ม
ด าเนินการเรื่อง Cashless และ Analysing 
Big Data เพ่ือพัฒนา Public Services ดังนั้น สิงคโปร์จ าเป็นต้องศึกษาและ
ตามให้ทัน เ พ่ือให้ก้าวแซงหน้าประเทศอ่ืนๆ และเป็นไปตาม Spirit of 
Singapore ด้วยวิธีท าการศึกษา วางแผน ปฏิบัติการ และอยู่ข้างหน้าสร้างความ

พร้อมเพ่ืออนาคตที่จะมาถึง ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมตัวให้สิงคโปร์มีความพร้อมเพ่ือเข้าสู่อนาคตและมีการเติบโต
อย่างยั่งยืน 

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 

 รัฐบาลสิงคโปร์วางแผนและให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างให้ประเทศเป็น Smart Nation ครบ
วงจรโดยเร็ว แต่ตามสภาวะความเป็นจริงแล้ว การส่งเสริมเพ่ือใช้ระบบดิจิทัล จะอยู่ในกลุ่มชนรุ่นใหม่ หรือ
กลุ่มที่ต้องท าธุรกิจ แต่ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีจ านวนมากขึ้น เมื่อถึงปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ.2593) และเป็นที่
กังวลแก่รัฐบาลอย่างมาก โดยกลุ่มนี้ จะไม่ให้ความสนใจในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เนื่องจากมีความคิดเห็นว่า 
อายุมากแล้ว เรียนไปไร้ค่า จึงท าให้การเป็น Smart Nation ของสิงคโปร์ต้องผจญกับอุปสรรคอย่างมาก  
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 ในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลได้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมกรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ”  โดยคณะท างานของกระทรวงไอซีที ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและและสังคมที่ตัวแผน
แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ โดยระยะเวลาการขับเคลื่อนแบ่งออกเป็น 4 ระยะในอีก 20 ปีข้างหน้า  

 

  ทั้งนี้ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจ าเป็นต้องปฏิบัติการอย่าง
รวดเร็ว ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ที่มา : The Straits Times, www.digitalthailand.in.th 

 

 

 

 

 

 

http://www.digitalthailand.in.th/
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 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ผู้แทนจากประเทศสิงคโปร์และจีนได้พบปะสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันใน ช่วงการประชุมครบรอบ 50 ปีแห่งความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้(The 50th Association of Southeast Asia Nation Regional Security Forum) ณ กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยการพบกันครั้งนี้ นับเป็นการพบกันอย่างเป็นทางการครั้งที่ 5 ภายในปี 2560 ระหว่าง
ผู้แทนจากทั้งสองประเทศ ซึ่งก่อนหน้านั้น ผู้แทนของทั้งสองได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 ณ นครฮัมบูร์ก 
(Hamburg) ประเทศเยอรมนีในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในการประชุมครั้งนั้น ผู้แทนจากสิงคโปร์น าโดย
นายกรัฐมนตรี Lee Hsien Loong และผู้แทนจากจีนน าโดยประธานาธิบดี Xi Jinping 

      การประชุมในเดือนสิงหาคม 2560 นี้ ผู้แทนจากทั้งสอง
ประเทศ ซึ่งน าโดย Dr. Vivian Balakrishnan (ด้านซ้ายของภาพ) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ และ Mr. Wang Yi 
(ด้านขวาของภาพ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน โดย
ผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้กล่าวผ่านสื่อประเทศสิงคโปร์ในเรื่องความ สัมพันธ์
อันดีระหว่างจีนและสิงคโปร์ ซ่ึง Dr. Balakrishnan กล่าวว่า 

     “แม้ว่าทั้งสองประเทศจะมีความแตกต่างกันมาก แต่ความ
แตกต่างนี้ ไม่สามารถกระทบถึงสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทั้งสองได้ 

ซึ่งมีความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายของซึ่งกันและกัน เช่นที่ได้กล่าวกับรัฐมนตรี Wang Yi ว่า 
ความท้าทายทีต่่างได้เผชิญในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมานี ้ แท้จริงแล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าด้าน
มิตรภาพของสิงคโปร์และจีน วิธีการที่รับมือกับความแตกต่างนั้นส าคัญมากกว่าการท าให้ประเทศแตกต่าง 
ดังนั้น จึงต้องเอาชนะและก้าวผ่านปัญหาไปให้ได้ และไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาที่ยากเกินจะแก้ไขได้ ที่ส าคัญไป
กว่านั้น ในทุกครั้งที่สามารถข้ามผ่านปัญหาไปด้วยกันได้ ยิ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความแน่นแฟ้นใน
มิตรภาพของสิงคโปร์และจีนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย” 

 ทางด้านผู้แทนจากประเทศจีน Mr. Wang ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า 

 “การประชุมครั้งนี้ด าเนินไปอย่างราบรื่น จีนได้แนะน าให้สิงคโปร์เปรียบเสมือนผู้ร่วมมือฝ่ายจีนใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) โดยมีบทบาทในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและ ASEAN ให้ดี
มากยิ่งขึ้น” 

 นอกจากนี้ Mr. Wang ยังกล่าวเพ่ิมเติมถึงบทบาทของสิงคโปร์ใน ASEAN ว่า ภายในปีหน้าสิงคโปร์จะ
ท าหน้าที่เป็นประธานของ ASEAN ในขณะทีย่ังคงมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างจีน
และ ASEAN ด้วย   ทั้งนี้ สิงคโปร์ท าหน้าที่ในระยะเวลา 3 ปี เริ่มจากปี 2558 ซึ่งรับหน้าที่ต่อมาจากประเทศ
ไทย ซึ่งจีนหวังว่า สิงคโปร์จะปฏิบัติหน้าที่ 2 ต าแหน่งนี้ได้เป็นอย่าดี   
 
 
  

ความร่วมมือที่ดีระหว่างสิงคโปร์กับจีน 
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บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 

 
 สิงคโปร์และจีนนั้นมีมิตรภาพที่ดีมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่
สมั ย  Mr. Lee Kuan Yew (ภาพซ้ ายมื อ )  เมื่ อ ด า ร งต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ และ Mr. Deng Xiao Ping (ภาพ
ขวามือ) ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีประเทศจีน ซึ่งผู้น าของทั้งสอง
ประเทศได้ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในหลายๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งจีนและสิงคโปร์ยังมี “นิคม

อุตสาหกรรมซูโจว” เป็นโครงการความร่วมมือครั้งแรกและใหญ่ที่สุด
ระหว่างรัฐบาลจีนกับสิงคโปร์  นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการอบรม
บุคลากร ที่ได้เริ่มจากอดีตจนถึงปัจจุบันในสมัยของ Mr. Lee Hsien 
Loong เป็นนายกรัฐมนตรี ส่งผลการเติบโตไปยังหลากหลายด้านต่างๆ 
อาท ิการคมนาคม  การเงิน/การธนาคาร การท่องเที่ยว  เป็นต้น เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ส าหรับประเทศไทยซึ่งความสัมพันธ์กับสิงคโปร์และจีนด าเนินไปด้วยดีมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการลงทุน และด้านที่ส าคัญ คือ การ
ท่องเที่ยว ทีใ่นแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและสิงคโปร์เดินทางเยือนประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ในขณะ
ที่ชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศจีนและสิงคโปร์ด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ทั้งไทย สิงคโปร์และจีนมี
เศรษฐกิจขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์พยายามส่งเสริมให้ประเทศเป็น Smart City ซึ่งท าให้
เห็นได้ชัดว่า ประเทศไทยยังคงตามหลังประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังคงได้เปรียบสิงคโปร์ในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากกว่า ด้วยการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้ใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบและเกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและเป็นหนึ่งผู้น าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ที่มา:  Channelnewsasia.com, http://www.thaibizchina.com 
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 บริษัท Deloitte เลือกสิงคโปร์เป็น
ศูนย์กลางแห่งอัจฉริยะแห่งแรก โดยการลงทุน
มูลค่า 27.6 ล้านเหรียญสิงคโปร์ จัดตั้งศูนย์ 
Future Work Centre of Excellence ใน
สิงคโปร์ ภายใน 3 ปีข้างหน้า เพ่ือทดลองการ

พัฒนาชุดวิเคราะห์ข้อมูล 
เครื่องมืออัตโนมัติ และการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์

ด้วยระบบคลาวด์  

 บริษัท Deloitte เป็นหนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชี 4 แห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ควบคู่กับ 
PricewaterhouseCoopers (PwC) และ Ernst & Young (EY) ให้บริการทั้งด้านการบัญชีและที่ปรึกษา 
ทางด้านการสอบบัญชี การวางแผนยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการเงินและการควบคุม
ประสิทธิภาพ มีฐานประกอบการอยู่ในรัฐนิวยอร์กด้วยพนักงาน 182,000 คน และส านักงานสาขาประมาณ 
700 แห่งใน 150 ประเทศทั่วโลก  ในสิงคโปร์นี้ Deloitte ประกาศการจัดตั้ง Future Work Centre of 
Excellence  ที่มีเป้าหมายในการออกแบบเครื่องมือเพ่ือใช้ในการประมาณการณ์ของ Market disruptions 
เพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องการท างานและทักษะที่ไม่ตรงกัน และเพ่ือสามารถระบุความต้องการงานในอนาคต ซ่ึง
การก่อตั้งศูนย์นี้ สามารถช่วยบริษัททีก่ าลังเผชิญกับปัญหาในการด าเนินงานทางด้านธุรกิจ ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะงาน อาทิ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว โดยศูนยแ์ห่งแรกของ 
Deloitte จะเปิดในสิงคโปร์ และได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic 
Development Board : EDB) ของประเทศสิงคโปร์ ศูนย์ฯ นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ Skill Future และการเป็น  
Smart Nation เพ่ือช่วยให้ชาวสิงคโปร์สามารถตอบสนองต่อลักษณะการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  

การก่อตั้งศูนย์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยพัฒนาชุดวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมืออัตโนมัติ และการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบคลาวด์ ส าหรับธุรกิจต่างๆ และในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในปัจจุบันและตามความคาดหวังของพนักงาน โดย Deloitte จะฝึกฝนและจ้างบุคลากรที่มีความ 
สามารถทั้งในระดับทั่วไปและระดับโลกจากหลายๆ พ้ืนที่ และในหลากลายสาขา อาทิ data science, UX, HR 
analytic, actuarial science, และ natural language processing รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องอีกมากมาย  
ถือได้ว่า Future Work Centre of Excellence คือ หนึ่งในการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของ Deloitte โดยสิงคโปร์
จะท าหน้าที่เป็นฐานที่ส าคัญระดับโลกให้กับ Deloitte และในอนาคต Deloitte วางแผนจะเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าว
เพ่ิมขึ้นอีกในสหราชอาณาจักร สหรัฐฯ และแคนาดา 

 

Deloitte เลือกสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางแห่งอัจฉริยะแห่งแรก 
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Mr. Philip Yuen  ผู้บริหารระดับสูงของ Deloitte ในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสิงคโปร์ กล่าวว่า สิงคโปร์มีความต้องการที่
จะใช้รูปแบบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือให้สถาบันการศึกษาสามารถตาม
ทันเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ และส าหรับพนักงานที่จะได้รับการ
ฝึกทักษะใหม่ๆ เพ่ือปรับเข้าสู่อาชีพใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว   

ประเทศสิงคโปร์จะท าหน้าที่เป็นหลักส าคัญของศูนย์ และจะเป็นผู้น าในการพัฒนาการแก้ปัญหาต่างๆ
ในพ้ืนที่ อาทิ การแก้ปัญหาในเรื่องระบบการวางแผนทรัพยากรบุคคล  ความสามารถในการครอบครองถือ
สิทธิ์และเครื่องมืออัตโนมัติ สิงคโปร์จะเปรียบเสมือนศูนย์กลางของทัว่โลก และ Deloitte จะเปรียบเสมือน
ผู้น าระดับโลก ในการรับมือกับโอกาสและความท้าทายที่เกี่ยวข้องในเรื่องอนาคตของการท างาน 

อีกท้ัง Dr. Beh Swan Gin ประธานของส านักงานคณะกรรม การ
พัฒนาเศรษฐกิจ (EDB) กล่าวว่า บริษัทในสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นบริษัทแห่ง
การใช้เทคโนโลยี อาทิ  การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ และการใช้

อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมต่างๆ 
(Internet of Things) เพ่ือช่วยใน
การแก้ไขปัญหาทางด้านธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริง นอกจากนี้ ยัง

ท างานร่วมกับผู้ให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาและเทคโนโลยีในการ
คิดค้นและพัฒนาบริการและการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดี

ทีจะมีการจัดตั้ง Future Work Centre of Excellence ของ Deloitte ในประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากจะเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นและช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศส าหรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอีกด้วย 

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 
 
 จากนโยบาย Smart Nation ที่ผู้น าสิงคโปร์ประกาศให้เป็นแผนเดินหน้าหลักของประเทศสิงคโปร์ 
นับตั้งแต่ปี 2557 เพ่ือให้สิงคโปร์ก้าวสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ เป็นเมืองที่น่าอยู่ระดับโลก ผู้คนมีความสุข
และสมดุลภายใต้การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญเพ่ือประชากร พร้อมสนับสนุน
การค้นคว้าด้าน Internet of Things เพ่ือสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของประชาชน โดยหนึ่งในปัจจัยส าคัญ
เพ่ือสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในการยกระดับ “การศึกษา” ของประชากร โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและ
นักศึกษา ให้เป็นไปแนวทางของนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสิงคโปร์ที่โดดเด่น คือ โครงการ Skill 
Future Credit ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2559  เพื่ออุดช่องว่างทักษะอาชีพ (skill gab) โดยชาวสิงคโปร์ทุกคนที่มีอายุไม่
ต่ ากว่า 25 ปี จะได้รับ Skill Future Credit เริ่มที่ 500 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ ประมาณ12,500 บาท ซึ่ง
รัฐบาลจะสนับสนุนให้อย่างสม่ าเสมอ ไม่มีวันหมดอายุ ในหลักสูตรอบรมทักษะอาชีพที่ปัจจุบันรัฐบาลเห็นชอบ
กว่า 12,500 หลักสูตร นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2560 ชาวสิงคโปร์ทุกคนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจะมีข้อมูลการ
เรียนรู้รายบุคคลแบบออนไลน์เป็นของตัวเอง เพ่ือการประเมินลักษณะเฉพาะของบุคคล และช่วยแนะน าเพ่ือ
วางแผนการศึกษา การท างาน รวมถึงการอบรมทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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 ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์ Future Work Centre of Excellence ของ Deloitte นั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
และตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เพ่ือช่วยในการพัฒนาให้ระบบการบริหารจัดการของรัฐบาลและบริษัทต่างๆ 
ด าเนินงานได้ดีขึ้น รวมถึงช่วยเหล่านักเรียน นักศึกษาและพนักงานให้ได้รับการอ านวยความสะดวกจากระบบ 
ระบบการเรียนรู้และการศึกษาได้ดี ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ และการท างานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
การที่รัฐบาลต้องการให้สิงคโปร์ก้าวขึ้นเป็น Smart Nation  

 ส าหรับผลกระทบต่อประเทศไทยซึ่งอาจไม่มีผลกระทบ
มากนัก  แต่ไทยอาจใช้ตัวอย่างจากระบบการบริหารในด้าน
ต่างๆ ของประเทศสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการคมนาคม  
เทคโนโลยี และการศึกษา มาประยุกต์ใช้ซึ่งจะท าให้ไทย
สามารถก้าวหน้าสู่ความเป็นผู้น าในด้านเทคโนโลยีต่างๆ และ
ส่งผลดีต่อประเทศได้ในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้อยู่

เคียงข้างกับนานาชาติได้  ทั้งนี้ บริษัท Deloitte ได้มกีารตั้งบริษัทในไทยอยู่แล้ว และได้รับผลดีต่อการท าธุรกิจ
หลังจากไทยก้าวเข้าสู่ AEC โดยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ร้อยละ 13 หรือมีรายได้รวมกว่า 1,400 ล้านบาท 
ดังนั้นหาก Deloitte จะมีการจัดตั้งศูนย์ Future Work Centre of Excellence ในไทยซึ่งอาจมีความเป็นไป
ได้ในอนาคต เพ่ือส่งเสริมระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้ใหม่ๆ ในประเทศไทยและช่วยพัฒนา
ระบบการบริหารด้านต่างๆ ของประเทศได้อีกด้วย 

ที่มา: The Business Times, www.manager.co.th, www.infocommguide.com 
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