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 การก้าวเข้าสู่เมืองที่พัฒนาแล้วของ
ประเทศสิงคโปร์ บนพ้ืนฐานของการพัฒนา
ในทุก ๆ ด้านอย่างมั่นคงและยั่งยืน จนเป็นที่
ยอมรับจากหลาย ๆ ประเทศในทั่วโลก สิงคโปร์ 
ก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศในหลาย ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะการน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน ช่วยเสริมสร้างคุณภาพ
ความเป็นอยูข่องประชากรในประเทศให้ดีขึ้น 
ประชาชนในประเทศมีความเชื่อมั่นและ
มั่นใจในอนาคต พร้อมจะร่วมพัฒนาประเทศ
ไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด สิงคโปร์
เป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของประเทศ
ไทยในกลุ่มอาเซียน ที่มีความหลากหลายทาง
เชื้อชาติและศาสนา ในอดีตผ่านการถูกยึด
เป็นอาณานิคมจากหลายชาติ ทั้งต าแหน่ง
ที่ตั้งสภาพภูมิประเทศถูกขนาบด้วยมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย ตั้งอยู่บนเกาะที่ไม่มีทรัพยากร 
ธรรมชาติเลย แต่กลับเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ประเทศสิงคโปร์ให้ความส าคัญด้านการศึกษาและ
พัฒนาจนได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุด
ประเทศหนึ่ง มีการปรับปรุงนโยบายศึกษา

อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เป็นที่รู้จักกันในวลี Teach Less, 
Learn More (TLLM) ซึ่งเน้นการสอนโดย
การป้อนข้อมูลให้น้อยลง แต่ให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้มากขึ้นและน าไปสู่การปฏิบัติ 
โดยเฉพาะการวางพ้ืนฐานด้านความรักชาติ 
เป็นส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
ที่มีประสิทธิภาพตามมา ให้ความส าคัญต่อ
การวางยุทธศาสตร์ เ พ่ือน าประเทศและ
ประชาชนของตนไปสู่การเป็นประเทศแรก
ของโลกที่สามารถประยุกต์เอา "เทคโนโลยี" 
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติ อาทิ 
ปัญหาความแออัดของประชากร สังคม
ผู้สู งอายุ  ความไม่ทั่ วถึ งการสาธารณสุข 
มูลฐาน การคมนาคมขนส่ง ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เป็นต้น ยุทธศาสตร์นี้ถูก
เ รี ย ก ว่ า  " E3A"  อั น ไ ด้ แ ก่  " Everyone, 
Everything, Everywhere, and All the time" 
 ซึ่งหมายถึง"ทุกคน" จะได้รับ "ทุกอย่าง"  
ที่ต้องการ ใน "ทุกที่" และ "ทุกเวลา" โดย
อาศัยเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุน และลดการ
บริ โ ภ คของประช ากร  โ ดยยั ง ค ง เ พ่ิ ม



 
 

ประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัย
ได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สู่ความเป็น Smart 
City อย่างเต็มรูปแบบ  
 ผู้ เ ขี ยนมี โอกาสได้ เข้ าร่ วมอบรม
หลักสู ตร HiPPS Capability Development 
Program ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 
ประเทศสิ งค์ โปร์  เนื้ อหาการอบรมได้
ยกตัวอย่างความส าเร็จของการก้าวเข้าสู่
ความเป็น Smart City ของประเทศสิงคโปร์ 
โดยมีแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบด้าน
ต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 1.  Smart Mobility หากพิจารณา
การบริการด้านการคมนาคมในประเทศสิงคโปร์ 
อาจจะมีความสมบูรณ์แล้วในหลาย ๆ แง่มุม
เมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลาย ๆ ประเทศ  
แต่สิงคโปร์ก็มีข้อจ ากัดทางด้านพ้ืนที่ท าให้
ประเทศสิ งคโปร์ ไม่ สามารถสร้ างถนน 
เพ่ิมได้อีก ในขณะที่ปริมาณประชากรเพ่ิม
จ านวนขึ้นเรื่อย ๆ และประชากรเหล่านั้น
ย่อมต้องการการเดินทางด้วยรถส่วนตัวมาก
ขึ้นเช่นกัน สิงคโปร์จึงบูรณาการโครงสร้าง
การคมนาคมเพ่ือรองรับไม่ให้เกิดปัญหาการจราจร
ติดขัดในอนาคต น าเอาเทคโนโลยีมาบริหาร
จัดการระบบขนส่งมวลชน ไม่ให้เกิดความ
แออัด สนับสนุนให้ระบบขนส่งสาธารณะ 
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโครงข่าย
การขนส่งสาธารณะที่ประชาชนไม่ได้เพียงแค่
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกแต่ต้องมี

ความสุขด้วย เช่น รถโดยสารสาธารณะใช้รถ
ปรับอากาศทั้งหมด ประชาชนเดินทางไป
ท างานไม่ร้อนแม้จะต้องแต่งตัวใส่สูท ผูกเนคไท 
หรือการพัฒนาโครงการรถเมล์แบบปรับ
เส้นทางตามความต้องการของผู้ใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการให้บริการแทนที่จะเป็น
การปล่อยรถเมล์ตามรอบเวลาและตามเส้นทาง 
ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า การบริการแบบใหม่นี้
ผู้ ใช้จะสามารถเรียกรถเมล์ ไปยังป้ายที่
ก าหนดไว้ พร้อมกับแจ้งป้ายที่ต้องการลง
จากรถ แนวทางนี้ท าให้ผู้ให้บริการรถเมล์
สามารถปล่อยรถตามความต้องการจริง
แทนที่จะวิ่งรถเปล่าตามเส้นทาง พร้อม ๆ 
กับอาจจะปรับเส้นทางไปตามความต้องการ
ผู้ใช้ เป็นต้น หน่วยงานขนส่งทางบกสิงคโปร์ 
(Land Transport Authority - LTA) ได้
ก าหนดเป้าหมายสู่ความส าเร็จด้านการ
คมนาคมขนส่ งภายในประเทศภายในปี 
2030 ไว้ดังนี้ 
 จะต้องไม่มีรถยนต์และจักรยานยนต์
ส่วนบุคคลคันใหม่จดทะเบียนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ 
ไม่มีผลกับยานพาหนะที่ใช้ส าหรับบริการ
สาธารณะ 
 ท าให้ 75% ของจ านวนประชากร
ทั้งหมดเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะส าหรับ
การเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน  
 รับประกันระยะเวลาการเดินทางร้อยละ 85 
ของการเดินทางในระยะทางไม่ เกิน 20 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1


 
 

กิ โล เมตรด้วยรถโดยสารสาธารณะนั้ น 
จะต้องไปถึงจุดหมายภายในเวลา 60 นาที  
 ต้องมีจ านวนบ้าน 8 ใน 10 หลัง สามารถใช้
เวลาเดินทางถึงสถานีรถไฟด้วยเวลาไม่เกิน 
10 นาท ี
 นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังให้ความส าคัญ 
สนับสนุนการเดินเท้าและการใช้จักรยานของ
ประชาชน ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบ 
ผังเมืองให้เกิดความปลอดภัยส าหรับการ 
เดินเท้า การปั่นจักรยาน รวมถึงการเดินทาง
ของคนพิการ เช่น ก าหนดช่องทางเดินเท้า
และปั่ นจั กรยานเป็นสั ดส่ วนอย่ างชั ดเจน  
มีสะพานลอย หรือทางลอดถนนรองรับการใช้
งานอย่างทั่วถึง โครงข่ายทางจักรยานที่
เชื่อมต่อถึงกันทั่วประเทศมากกว่า 700 กม. คน
พิการสามารถเดินทางทั้งบนพ้ืนราบเชื่อมต่อ 
ถึงรถโดยสารสาธารณะได้โดยสะดวก ไม่รู้สึก
เป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต การเดินทาง
ทั้งหมดผนวกเข้าเป็นระบบการสัญจรอัจฉริยะ 
โดยมีศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถ
อ านวยการภาพรวมทั้งหมดได้โดยเบ็ดเสร็จ 
ความส าเร็จในเป้าหมายด้านการคมนาคมขนส่งที่
ประเทศสิงคโปร์วางไว้ จึงไม่ใช่สิ่งที่ เป็นไป
ไม่ได้ส าหรับประเทศนี ้
 2.  Smart Healthcare ระบบบริ การ
สุขภาพ คือ ความต้องการพ้ืนฐานที่ประชาชน 
ในทุกประเทศคาดหวั ง เมื่ อสวัสดิการด้ าน
สาธารณสุขสามารถตอบสนองประชาชนได้

อย่างมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันรัฐมุ่งหวังให้
ประชาชนสามารถดูแลรักษาสุขภาพด้วย
ตนเอง ในระดับครอบครัวหรือชุมชน (Self 
Care) โดยที่ไม่ต้องพ่ึงพาหมอและยาจาก
ต่างประเทศ ลดต้นทุนด้านสุขอนามัย เมื่อ
ประชาชนมีสุขภาพดีการพัฒนาประเทศด้าน
อ่ืน ๆ ก็จะมีประสิทธิภาพตามมา  
 ประเทศสิงคโปร์ให้ความส าคัญด้าน
ระบบบริการสุขภาพ จนได้ชื่อว่าเป็นประเทศ
ที่ประสบความส าเร็จด้านระบบประกัน
สุขภาพมากที่สุดประเทศหนึ่ง การสร้าง
ระบบให้ประชาชนจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ  
ทุกเดือนและมีการวางแผนในการบริหาร
จัดการกองทุนอย่างเป็นระบบ วางแผน
ก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งชุมชน
ข น า ด ใ ห ญ่  ( Community)  พ ร้ อ ม กั บ
โรงพยาบาล ท าให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไกล 
สร้างคลินิกที่มีคุณภาพทั้งด้านบุคลากรและ
เครื่องมือเพ่ือแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล 
ก าหนดนโยบายส าหรับวางแผนรองรับสังคม
ผู้สูงอายุซึ่งก าลังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย
ประเทศ ให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะการดึงเอาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้สึก
ว่าตัวเองยังมีประโยชน์ไม่ได้เป็นภาระ อีกทั้ง
ระบบประกันสุขภาพของสิงค์โปร์ได้แบ่งการ
คุ้มครองเป็นหลายระดับท าให้สามารถ
บริหารเงินได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และที่



 
 

ส าคัญรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนดูแล
สุขภาพตัวเอง ใช้ชีวิตประจ าวันโดยค านึงถึง
สุขภาพในอนาคต ก าหนดเป้าหมายส าคัญ
ด้านสาธารณสุขคือ การเพ่ิมความพึงพอใจให้
ผู้ป่วย ด้วยการประยุกต์เอาเทคโนโลยีมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น 
 การน าเซ็นเซอร์ขนาดเล็กมาแปะไว้ที่
ผิวหนังเพ่ือคอยตรวจดูชีพจร อุณหภูมิของ
ร่ายกาย ความชื้น แล้วส่งข้อมูลกลับมายัง
โรงพยาบาลเพ่ือให้ทีมแพทย์คอยเฝ้าระวัง
สุขภาพให้ 
 ระบบดูแลสุขภาพจากระยะไกล 
(Telehealth) ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถตรวจวัด
สุ ขภาพตนเอง เช่ น วั ดความดั นเลื อด  
แล้วส่งกลับไปยังทีมแพทย์ของโรงพยาบาล
โดยอัตโนมัติ ซึ่งทีมแพทย์ก็จะให้ค าแนะน า
ต่าง ๆ กลับมาได้ทันท ี
 สิงคโปร์พัฒนาระบบ Elderly Monitoring 
System (EMS) ส าหรับดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้
เซนเซอร์ติดไว้ตามประตู หรือพ้ืนที่ต่าง ๆ ใน
บ้านคอยตรวจจับการเคลื่อนไหว และถ้าเซนเซอร์ 
ไม่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ในเวลา
ที่ก าหนด ระบบจะแจ้งเตือนไปยังสมาชิกใน
ครอบครัว หรือทีมแพทย์เพ่ือให้มีการช่วยเหลือ 
ต่อไป 
 กระทรวงสาธารณสุขของประเทศ
สิงคโปร์ท า Application ด้านสุขภาพให้
ประชาชนใช้งานฟรี  เสมือนมีข้อมูลด้าน

สาธารณสุขอยู่ใกล้ตัวคอยช่วยเหลือในการ
ดูแลสุขภาพ โดยบรรจุข้อมูลที่จ าเป็นต่าง ๆ 
มากมาย พร้อมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้
ดูแลสุขภาพของตัวเอง เช่น แคมเปญ National 
Steps Challenge โดยรัฐบาลแจกสมาร์ท
วอตช์ หรือนาฬิกาอัจฉริยะให้ประชาชน
น าไปใช้ ตรวจวัดการก้าวเดินในแต่ละวัน 
แล้วก าหนดจ านวนก้าวเดินเป็นล าดับขั้น 
ส าหรับให้แลกของรางวัล เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่าสิงคโปร์ให้ความส าคัญ
ด้านสุขภาพอนามัยของประชากรในประเทศ
เป็นอย่างมาก โดยมองว่าทรัพยากรมนุษย์
เป็นสิ่งมีค่า จ าเป็นต้องดูแลรักษา รายละเอียด
ข้อมูลด้านสุขภาพของประชากรแต่ละคน 
ได้รับการจัดเก็บรวบรวมไว้อย่างปลอดภัย
และพร้อมจะดึงมาใช้ได้ตลอดเวลา อันเป็น
ส่วนส าคัญที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพของแต่
ละคนเป็นไปอย่างถูกต้อง เมื่อประชากรใน
ประเทศมีสุขภาพที่ดีย่อมเป็นก าลังที่ช่วยให้
ประเทศพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงในทุก ๆ ด้าน 
 3.  Smart Education เมื่อการศึกษา 
คือ องค์ประกอบส าคัญที่ช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นคงแก่ประเทศ  เพราะเมื่อคนในชาติ
ได้รับความรู้ความสามารถน ามาใช้พัฒนาให้
มีความสามารถที่จะใช้ประกอบอาชีพและ 
เอาตัวรอดได้ รวมทั้งช่วยขัดเกลาให้คนในชาติ 
มีจิตส านึกและคุณธรรมเป็นผู้ เจริญทาง
ปัญญาและจิตใจแล้ว ย่อมช่วยส่งเสริมให้



 
 

ประเทศพัฒนาไปในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน ตรงกับประโยคที่ว่า “การศึกษา
สร้างคน คนสร้างชาติ” ความมั่นคงของชาติ
ย่อมสร้างได้ด้วยคนภายในชาติที่มีการศึกษา
อย่างถึงพร้อม การศึกษาจึงจัดเป็นบริการ
สาธารณะที่รัฐจ าเป็นต้องลงทุนสูง และวางแผน 
การลงทุนอย่างมีระบบ แต่เมื่อพ้ืนฐานความ
หลากหลายของสังคม หลากหลายแนวความคิด 
หลากหลายเชื้อชาติ ย่อมส่งผลให้รัฐต้องหา
แนวทางที่จะหล่อหลอมแนวความคิดของคน
ในชาติให้พร้อมใจที่จะสนับสนุนนโยบาย 
ต่าง ๆ ตามที่หวัง การปลูกฝังแนวคิดผ่าน
การศึกษาให้กับเยาวชนจึงเป็นรากฐานส าคัญ 
ที่จะท าให้ประเทศสามารถก้าวเดินต่อไปผ่าน
ยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนได ้
 ประเทศสิงคโปร์ให้ความส าคัญด้าน
การศึกษาและพัฒนาจนได้ชื่อว่ามีระบบ
การศึกษาที่ดีที่สุดประเทศหนึ่ง มีการปรับปรุง
นโยบายศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เป็นที่รู้จักกันในวลี 
Teach Less, Learn More (TLLM) ซึ่งเน้น 
การสอนให้น้อยลงแต่ให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้มากขึ้นและน าไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะ 
การวางพ้ืนฐานด้านความรักชาติ การเสริมสร้าง 
ให้ช่วยกันดูแลรักษาให้เกิดความปลอดภัยใน
สังคม อันเป็นรากฐานน าไปสู่ความมั่นคง 
ของชาติ ยกตัวอย่างเช่น 
 1. กุศโลบายสร้างความเป็นปึกแผ่น
ให้กับคนในชาติ โดยการวางระบบการศึกษา
บังคับให้ชาวสิงคโปร์ทุกคนต้องสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ ให้มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาประจ าเชื้อชาติ เพ่ือให้
ประชาชนคงรักษาอัตลักษณ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมของตนไว้ได้ มีการก าหนดให้มี
เพียงหนึ่งภาษา (one common language) 
ภายในแต่ละกลุ่ ม เชื้ อชาติ  ช่ วยให้ เกิด
ความรู้สึกสมานฉันท์เป็นชาติพันธุ์เดียวกัน
ภายในแต่ละกลุ่มเชื้อชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
  2. นโยบายการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับ
การรักประเทศ บทบาทของการเป็นพลเมือง
สิงคโปร์และการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ก่อนส่วนตนในสถานศึกษา สิงคโปร์มีการปลูกฝัง
ความรักชาติอย่ างจริงจั ง เนื่องจากเป็น
ประเทศที่มีขนาดเล็กและผ่านวิกฤตทาง
ความมั่นคงมาหลายครั้ ง การศึกษาของ
สิงคโปร์มิได้เน้นการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับ
บทบาทการเป็นพลเมืองดีและการค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน
อย่างเด่นชัด การยอมรับในการบังคับใช้
กฎหมายที่เข้มงวดและจริงจัง มีบทลงโทษที่
รุนแรง ท าให้ประชาชนมีความเกรงกลัว
กฎหมายและเกิดอัตราการกระท าความผิดที่
ต่ ากว่าในประเทศอ่ืน 
 3. รัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ให้
ความส าคัญด้ านการน า เทคโน โลยี มา
ประยุกต์ใช้กับกับการเรียนรู้  ทั้งในสถานศึกษา 
และในชีวิตประจ าวันเพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ที่



 
 

อยู่ใกล้ตัว ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
ตลอดเวลา นโยบายการศึกษาเพ่ือก้าวสู่สังคม
ฐานความรู้ และการเป็น smart nation 
สิงคโปร์มีวิสัยทัศน์ในการสร้าง smart nation  
ให้ประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่สุดของโลกมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติ ด้วยพ้ืนฐานของประเทศ
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มี เสถียรภาพทาง
การเมืองเศรษฐกิจและสังคมสูงที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก การมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่
ชัดเจน โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคน 
เพราะเชื่อว่าประชาชนคือทรัพยากรที่มีค่า
ที่สุดของประเทศ มีกฎหมายการปกครองที่
เข้มงวดและมีนโยบายการศึกษาที่ชัดเจน  
มีการออกแบบการจัดการ วางแผนเรื่อง
บุคลากร และตรวจสอบอย่างชัดเจน ท าให้
แผนงานทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ปี 2560 
ชาวสิงคโปร์ทุกคน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
จะมี Learning Portfolio ออนไลน์เป็นของ
ตนเอง ที่จะประเมินลักษณะเฉพาะของ
บุคคล และช่วยแนะน าด้านการวางแผน
การศึกษา การท างานและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตมีผลให้การศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์
ก้าวรุดหน้าไปกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค
โดยถือว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดี
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประชาชนในประเทศ
รู้สึกมั่นใจต่อความเป็นอยู่ เพราะเชื่อมั่นใน

การบริหารงานของรัฐบนพ้ืนฐานของการ
ปลูกฝังในความรักและหวงแหนประเทศที่
ตัวเองอาศัยอยู่ นอกจากนี้รัฐบาลเองก็มีการ
จัดโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน 
ชาวสิงคโปร์เรียนรู้เทคโนโลยีด้าน IT ตั้งแต่เด็ก  
เช่น IDA Hive and Technology Associates 
Program โดยสอนเนื้อหาตั้งแต่การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือให้แนวคิด 
Smart City และ Smart Nation กลายเป็น
จริงได้ในอนาคต 
 นี่คือตัวอย่ างแนวทางการพัฒนา
ประเทศสิงคโปร์สู่ความเป็น Smart City ซึ่ง
สิงคโปร์พิสูจน์แล้วเห็นแล้วว่าเป็นไปได้ที่จะ
ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  
 ท าไมการเป็น Smart city จึงส าคัญ 
โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สภาพ
สังคม ทรัพยากรที่มีอยู่เริ่มจ ากัด ผู้คนยุคใหม่
ที่จะต้องมีมากกว่าแค่ความสามารถ แต่ยัง
รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง 
ท าสิ่งใหม่ ๆ  ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกเก่าให้ได้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น สะดวกข้ึน มีความสุขขึ้น  
ลดอัตราความเสี่ยงในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ  
มีความมั่นคงในเรื่องสถานภาพ ก่อให้เกิด
ความเป็นเมืองที่อ านวยต่อคนในโลกที่
เปลี่ยนแปลงใบนี้ได้ ซึ่งไม่ได้มีแค่ในประเทศ
สิงคโปร์ที่เชื่อมั่นว่าจะก้าวเข้าสู่ความเป็น 
Smart City ได้  แต่ เชื่ อกันว่ า ในปี  2570  



 
 

กว่า 80 ประเทศทั่วโลกจะก้าวสู่ความเป็น 
Smart City (Report by HIS Market)  
 หากย้อนกลับมาถึง Thailand 4.0 
ประโยคฮิตที่ได้ยินหนาหูในเวลาปัจจุบัน 
พร้อม ๆ กับวลี “ประชารัฐ” ผู้เขียนอาจไม่
ค่อยได้สนใจยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ซึ่งส าหรับ
ข้าราชการแล้วสิ่งเหล่านี้คือแนวทางการ
ขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลที่น่าจะจ าเป็น 
ต้องรับรู้ ในฐานะผู้ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบาย 
ของรัฐ แต่ก็ยอมรับว่าเพราะค าฮิตติดหู 
“ไทยแลนด์ 4.0” จึงได้ทราบว่าจริง ๆ แล้ว 
ประเทศไทยก็ผ่านยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 
1.0 – 3.0” ซึ่งแต่ละห้วงเวลาก็จะมุ้งเน้นไป
ตามนโยบายของรัฐที่จะก าหนด  
 Thailand 4.0 คืออะไร  ดร.สุวิทย์ 
เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ Brand 
Age ถึงความหมายของ Thailand 4.0 สรุป
ได้ว่า เป็นนโยบายพัฒนาประเทศโดยการ 
ถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ต้นน้ า เพ่ือ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่อยู่กลางน้ า และ Startups ต่าง  ๆ 
ที่อยู่ปลายน้ า โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ในการ
ขับเคลื่อน ผู้มีส่วนร่วมหลักจะประกอบด้วย
ภาคเอกชน ภาคการเงิน  การธนาคาร 
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่าง ๆ โดย
เน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละ
องค์กร  โดยมีภาครั ฐ เป็นตั วสนับสนุน 

กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ 
“ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่ส าคัญ 
 1. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศ
ที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เป็น “Reform in Action” ที่มี
การผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 
การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการ
ปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน 
 3. เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วน
ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐ 
ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 
การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก 
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
การ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” 
 นั่ น ห ม า ย ถึ ง ว่ า ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
โครงสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่ดังกล่าว ต้อง
เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย
และพัฒนา เมื่อเป้าหมายการขับเคลื่อน 
‘ประเทศไทย 4.0’ คือ การก้าวไปสู่การเป็น 
‘ประเทศที่มีรายได้สูง’ ด้วยนวัตกรรมที่มี
การน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ซึ่งหาก
ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้จริง  
จะท าให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจาก
กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และ
สามารถลดการพ่ึงพาต่างชาติ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าต่าง ๆ เป็นการสร้างความสมดุล



 
 

ทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง เมื่อรัฐได้
ก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน ก็จ าเป็นต้อง
เร่งรัด ติดตาม ควบคุมและประเมินผลให้
เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะเดียวกันการมี
ประเทศต้นแบบที่ประสบความส าเร็จอย่าง
สิงคโปร์ ถือเป็นโอกาสที่รัฐบาลสามารถ
น ามาวิเคราะห์ใช้เป็นแนวทางได้ เราอาจมี
ข้อจ ากัดที่ไม่มีเหมือนสิงคโปร์ แต่เราก็มีข้อ
ได้เปรียบที่สิงคโปร์ไม่มี เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ  
ที่ เป็นต้นทุนให้ เมื่อคนในชาติได้รับการ
ตอบสนองในปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นอย่าง
เพียงพอย่อมก่อให้เกิดความสุข ประชาชน
เกิดความเชื่อมั่น พร้อมจะสนับสนุนและก้าว
เดินไปสู่เป้าหมายที่รัฐได้วางไว้ แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด
ผู้เขียนอยากให้ความส าคัญด้านการศึกษา 
เพราะเชื่อว่าคุณภาพของคนในประเทศคือ
ปัจจัยส าคัญที่จะพัฒนาประเทศให้เกิดความ
ยั่งยืนได้ในทุก ๆ ด้าน ระบบการศึกษาของ
ประเทศไทย มีการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลง
พัฒนาไปตามยุคสมัยมาโดยตลอด บูรณาการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้า
ม า ป ร ะย ุก ต ์ใ ช ้ ด ้ว ย ค า ด ห ว ัง ใ ห ้เ ป ็น
เครื ่องมือที ่ช ่วยเสริมสร้างการเร ียนรู ้แก่
เยาวชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่ห่างไกล 
แต่ถ ึงกระนั ้นเราปฏ ิเสธไม่ได ้ว ่า  ระบบ
การศึกษาของประเทศไทยยังไม่ได้บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ได้อย่างง่าย ประเทศก าลัง
ก้าวสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิตอล การสื่อสาร 

แหล่งความรู้  สามารถค้นคว้าได้ ใกล้ตัว  
ไม่แตกต่างจากการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ประเทศอ่ืน แต่ท าไมผลที่ได้ไม่สอดคล้องกับ
ความมุ่งหวังของหน่วยงานทางการศึกษา 
หรือเพราะเรายังมุ่งเน้นไปในทิศทางท่ีผิด 
 ผู้เขียนชื่นชอบบทความในสื่อออนไลน์
หนึ่งที่บอกว่า “ท าไมต้องถามหาแต่คะแนน
โอเน็ต ท าไมไม่ถามว่าผมช่วยท างานบ้านไหม” 
เพราะสะท้อนให้เห็นการให้ความส าคัญต่อ
ผลการเรียนรู้ในห้องมากเกินไป ยังมีเด็ก 
เยาวชน หลายคนที่ทุกวันต้องช่วยพ่อแม่ 
ช่วยครอบครัวท างาน จนไม่มีเวลามาท่องจ า
อ่านหนังสือ ทั้ งที่ เขาเหล่านั้นได้ความรู้ 
ด้านทักษะไม่น้อย อันเป็นแนวความคิดของ
ประเทศสิงคโปร์ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนรักการ
ค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตัวเอง มากกว่าการนั่งรอรับ
เหมือนลูกนกอ้าปากรับอาหาร เมื่อวัฒนธรรมการ
ปลูกฝังให้มุ่งเน้นเรียนตามกระแส สอนให้
เยาวชนเรียนหมอเพราะมีรายได้ดี จนปัจจุบัน 
หมอรักษาโรคตามโรงพยาบาลของรั ฐ 
มีไม่เพียงพอ หมอรักษาชีวิตกับหมอรักษา
ความสวยงามของร่างกายมีปริมาณไม่ต่างกัน  
เป็นต้น  การศึกษาที่ มีประสิทธิ ผล  คือ  
การมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ตามความถนัด
ของแต่ละคน ภายใต้การสนับสนุนของ
รัฐบาลที่ ก าหนดแนวทางการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางของการพัฒนา
ประเทศ ผู้เขียนเชื่อว่าหากสามารถเป็นไป
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