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 Smart Nation เป็นวิสัยทัศน์ของนาย 
Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีของประเทศ
สิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ที่
ต้องการจะพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็น
ประเทศอัจฉริยะที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจของโลก 
พร้อมกับการเป็นเมืองน่าอยู่ มีชุมชนและ
สังคมที่เข้มแข็ง สามารถสร้างโอกาสและ
เพิ่มศักยภาพของประชากร ตลอดจนการ
ส น ับ ส น ุน ภ า ค ธ ุร ก ิจ ใ ห ้ส ร ้า ง ส ร ร ค์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ซึ่งจะเป็นฐานส าคัญในการเติบโตในอนาคต
ต่อไป  
 วิธีการขับเคลื่อนผลักดันประเทศสู่การ
เป็น Smart Nation ของสิงคโปร์นั้น สามารถ
แบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การพัฒนา
ระบบเมืองและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีว ิตของประชาชน และการสร้างระบบ
เศรษฐก ิจด ิจ ิท ัล เพ่ือสร้างโอกาสใหม่  ๆ  
ทางธุรกิจ เพ่ือไปให้ถึงเป้าหมายการเป็น
เมืองอัจฉริยะได้โดยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาเป็นตัวช่วยจัดการระบบและยัง

สามารถอ านวยความสะดวก ให ้แก ่ผู ้ที่
เกี่ยวข้องอีกด้วย การเริ่มต้นด าเนินงานของ
สิงคโปร์โดยการเปลี่ยนรูปแบบการท างาน
ของภาครัฐจากเดิมเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e - government) และพัฒนาต่อเนื่องมาจน
เป็นระบบ Civil Service Computerisation 
Programmer อย่างไรก็ตาม แม้การปรับเปลี่ยน
ระบบราชการให้เป็นรูปแบบดิจิทัลจะสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรได้ 
แต่การขับเคลื่อนประเทศให้เป ็น  Smart 
Nation ได้นั้น ต้องอาศัยความเข้าใจและ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั ้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ  และภาคประชาชน ตลอดจน
องค์กรสาธารณะต่าง ๆ อีกด้วย  
 ในระยะต่อมา รัฐบาลของสิงคโปร์
เลือกใช้นโยบายและแผนเป็นเครื่องมือใน
การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ซึ่งนโยบายหลัก 3 ประการที่สิงคโปร์เลือกใช้
แบ่งออกได้เป็น นโยบายทางด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ นโยบายการจัดการระบบเมือง
และสุขาภิบาล และนโยบายที่ช่วยกระตุ้น



ผลักดันความร่วมมือระหว่างประชาชนและ
ชุ มชน เ พ่ื อสร้ า งสั ง คม เข้ มแข็ ง โ ดย ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย ทั้งนี้  การจะ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวมานั้น จ าเป็นที่
จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านอ่ืน ๆ ก่อน
เพ่ือให้การพัฒนาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ดังนี้ 
 1. ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 โครงสร้าง พ้ืนฐานถือเป็น พ้ืนฐาน
ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น
เมืองอัจฉริยะ เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก
แ ล ะ ก า ร บ ร ิก า ร ข อ ง ภ า ค ร ัฐ ที ่ใ ห ้ก ับ
ประชาชน หร ือ เป ็นสิ ่งที ่ส ร ้า งขึ ้น เ พื ่อ
ตอบสนองภาคธ ุรก ิจ และอุตสาหกรรม
เพ่ือให้มีความพร้อมในการผลิตสินค้าและ
บริการได ้
 2. การ เป็นสั งคมแห่ งข้อมูลและ 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน 
 การมีแหล่งข้อมูลที่เป็นกลาง เปิดเผย 
และเชื่อถือได้ เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ หรือผู้
ที่สนใจสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ ในการ
วางแผน ประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
ต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ไม่
สามารถเปิดเผยได ้ก ็ควรมีระบบในการ
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ รวมทั้ง
การกระตุ ้นหรือการส่งเสริมการลงทุนใน
ด้านการวิจัยและพัฒนา ก็เป็นอีกส่วนส าคัญ
ที่จะส่งเสริมให้มีการผลิตเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมใหม ่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เติบโตของประเทศต่อไป  
 3. การ เส ริ มสร้ า งทั กษะการคิ ด
วิเคราะห์ 
 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลายแตกต่างในแต่ละระดับของ
ผู้เรียนก็เป็นสิ่งส าคัญ โดยมีการสอดแทรก
เนื้อหาการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์มากขึ้น การเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคคลทั่วไปเพื่อให้มีทักษะที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดและอนาคต หรือการเชิญ
ชวนจูงใจให้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรให้
เข้ามาท างานกับรัฐบาลโดยร่วมกันวางแผน 
แก้ปัญหา และพัฒนาประเทศเพ่ือความ
ยั่งยืน 
 การใช้นโยบายเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนประเทศ 
 เป้าหมายการพัฒนาชาติของสิงคโปร์
ถูกขับเคลื่อนโดยใช้นโยบาย 3 ด้านประกอบกัน 
ได้แก่ นโยบายทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
นโยบายการจัดการระบบเมืองและสุขาภิบาล  
และนโยบายที่ช่วยกระตุ้นผลักดันความ
ร่วมมือระหว่างประชาชนและชุมชนเพื่อ
สร้างสังคมเข้มแข็ง นอกจากการใช้นโยบาย
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัลแล้ว สิงคโปร์ยังค านึงถึงส่วนอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบ ยกตัวอย่างเช่น การ
จั ด ก า ร ร ะ บ บ ฐ า น ข ้อ ม ูล  big data  



ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในการวางแผน วิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการเติบโต การลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยแห่งชาติ 
และการจัดท าโครงการร่วมกันของหน่วยงาน
อ่ืน ๆ เช่น โครงการร่วมของ SMRT – NTU  
เพ่ือวิจัยเทคโนโลยีระบบราง หรือโครงการ FinTech 
Regulatory Sandbox ของกระทรวงการคลัง 
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นระบบวิจัยร่วมระหว่าง
ภาครัฐกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
อาจถือได้ว่า โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็น
ฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 
และผู้จัดท านโยบายในระดับต่าง ๆ จ าเป็น 
ต้องรับทราบข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้เท่าทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  
 ในการพัฒนาระบบการจัดการเมืองและ
สุขาภิบาลจะเน้นไปยังส่วนประกอบของระบบ
เมือง 3 ส่วนส าคัญก่อน อันได้แก่ ระบบการ
ขนส่ง, ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยทดลองท าเป็น pilot 
project ในเขตต่าง ๆ ก่อน และน าผลที่ได้มา
ประเมินผลเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
ก่อนการเริ่มใช้จริงทั้งหมดภายในประเทศ
ต่อไป นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดท าแอปลิเคชัน 
OneService ซึ่งเป็นแอปลิเคชันที่ประชาชน
สามารถส่งเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาต่าง ๆ 
มายังภาครัฐ เพ่ือให้ภาครัฐรับทราบถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ ว  
แอปพลิเคชันนี้จะรวมตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก 

ทุกกระทรวงเข้าด้วยกันเพ่ือให้ง่ายต่อการ
ติดต่อ การมีระบบรับทราบความคิดเห็นและ
ช่วยเหลือประชาชนรวมกันในจุดเดียว  
เป็นรายละเอียดที่ส าคัญต่อภาครัฐ เพราะท า
ให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวม 
การวางนโยบายและแผนที่มีความสอดคล้อง 
เชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ไม่แบ่งแยก อันจะเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็น Smart Nation ต่อไป 
นอกจากนี้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ผูกพันของคนในชุมชนโดยใช ้เทคโนโลยี 
สามารถท าให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันง่ายขึ้นและ
มากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้สังคมมีความเข้มแข็ง 
มั่นคง และปลอดภัย 
 ถึงแม้การเลือกใช้นโยบายที่แตกต่าง
กันจะให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน เช่น การใช้
นโยบายส่งเสริมการท าวิจัยและพัฒนา  
เพ่ือช่วยกระตุ้นการสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
และต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ขณะเดียวกันนโยบายเพียงนโยบายเดียวก็
อาจตอบรับกับวัตถุประสงค์ได้หลากหลาย  
เช่น การจัดท าฐานข้อมูลและการเปิดเผย
ข้อมู ลอย่ างเป็ นระบบ นอกจากจะเป็ น
ประโยชน์ทั้งกับภาครัฐเอง แต่ภาคเอกชนและ
ภาคสังคมยังได้รับประโยชน์อีกด้วย และยัง
เป็นส่วนสนับสนุนความร่วมมือในภาคธุรกิจ 
การจัดการระบบเมืองและสุขาภิบาลโดยเป็น



สิ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการกับ
ปัญหาภายในชุมชน และใช้ในการพัฒนาความ
ร่วมมือของชุมชนโดยการท าประโยชน์เพ่ือ
สังคมร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ชุมชนอีกด้วย 
 บทเรียนจากสิงคโปร์  
 จะเห็นได้ว่า ประเทศสิงคโปร์พยายาม
ขับเคลื่อนประเทศให้ เป็น Smart Nation 
ผ่ านทางการใช้นโยบายส าคัญ 3 ด้ าน
ประกอบกัน แต่การขับเคลื่อนดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นได้อย่ างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่ อ
ประชาชนเข้าใจถึงเหตุผล ความจ าเป็น และ
หลักการของการพัฒนาประเทศอย่างถ่องแท้ 
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชาชน 
และการเสริมสร้างสมรรถนะ เพื่อให้เป็น
บุคคลที่สามารถด าเนินชีวิตและเป็นแรงงาน
อ ยู ่ภ า ย ใ น  Smart Nation ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็น 
สิ่งส าคัญและจ าเป็นต้องวางแผนด าเนินการ
อย่างเป็นขั้นตอน และต้องเห็นผลที่ชัดเจนจึง
จะเป็นประโยชน์ 
 ประชาชนของประเทศสิงคโปร์นั้นมี
ความแตกต่างกัน ทางเชื้อชาติ ภาษา และ
ศาสนา การสร้างเทคโนโลยีใด ๆ ก็ตามจ าเป็น
ที่จะต้องท าให้ประชาชนทุกคนของประเทศ
สามารถเข้าถึงได้ จึงจ าเป็นจะต้องมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกันของผู้สร้างและผู้ใช้
เทคโนโลยีอยู่ เป็นประจ า เพ่ือบอกเล่าถึง

รายละเอียด ข้อดี ข้อเสีย และปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการใช้งาน ซึ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึง
การร่วมมือกันเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศ  
 ในประเทศไทยนั้น ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มากขึ้น  
แต่ยั งขาดภูมิคุ้ มกันและความเท่าทันใน
เทคโนโลยี เกิดปัญหาอาชญากรรมทางโลก 
ไซเบอร์มากขึ้น ตลอดจนพฤติกรรมการ
ลอกเลียนแบบ Net Idol หรือบุคคลในสังคม
ออนไลน์ ส่งผลกระทบเกิดป็นปัญหาสังคม
ของประเทศต่อไป ดังนั้น การสร้างความรู้
และการเพ่ิมสมรรถนะทางด้าน ICT ของ
ประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วนที่รัฐบาล
จ าเป็นจะต้องด าเนินการโดยเร็ว เพ่ือให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับเด็กหรือเยาวชนสามารถใช้
เทคโนโลยี ได้ อย่ าง เกิดประโยชน์สู งสุ ด 
ตระหนักถึงภัยและความเสี่ ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ ๆ โดยอาจจะจัดเป็น
หลักสูตรการเรียนการสอนภายในห้องเรียน 
การยกตัวอย่างปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนเข้าใจถึงภัยอันตรายและอาชญากรรม  
ที่อยู่ในโลกออนไลน์  
 การใช้สื่ อออนไลน์ที่ เหมาะสมยั ง
สามารถช่วยให้เด็กเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาที่
เรียนได้มากขึ้นโดยอาจจะให้เด็กเรียนเนื้อหา



พ้ืนฐานมาล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน แล้วอาจารย์
ผู้สอนอธิบายเพ่ิมเติมในคลาสพร้อมสอนท า
โจทย์ประยุกต์ เพ่ือปลูกฝังวินัยให้เด็กรู้จัก
ขวนขวายหาความรู้ และเตรียมพร้อมส าหรับ
ความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง ยังเป็น
การสร้างห้องเรียนคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เด็กได้
ใช้ความรู้พ้ืนฐานที่มีในการคิดต่อยอดขึ้นไปใน
เนื้อหาวิชาที่ยากยิ่งขึ้น โดยท าให้เด็กไม่รู้สึก
ว่าเป็นการยัดเหยียดเนื้อหาที่มากเกินความ
จ าเป็น ทั้งยังลดจ านวนการบ้านลง ท าให้
เด็กมีเวลาท ากิจกรรมสันทนาการ เล่นกีฬา หรือ
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมบุคลิกลักษณะให้มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เคารพในความแตกต่างของ
บุคคล รู้ จักการอยู่ร่ วมกันและการท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืน ตลอดจนลักษณะนิสัยที่ เป็น
ประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อไป  
 นอกจากนี้  การอบรม เลี้ ยงดู  และ 
การสนับสนุนจากครอบครัวก็เป็นอีกส่วน
ส าคัญที่จะพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน
ให้เติบโตเป็นคนดี มีสมรรถนะ และความสามารถ 
ที่ เหมาะสม เป็นก าลั งส าคัญในพัฒนา
ประเทศต่อไป ซึ่งพ่อ แม่ และผู้ปกครองของ
เด็กควรรับทราบและเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทย ดังนั้น การจัดหลักสูตรอบรม
ผู้ปกครองให้มีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่
จะช่วยพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดของ

ผู้ปกครองให้เป็นไปในแบบที่สังคมต้องการ 
นอกเหนือจากนั้น ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ยังมีความสัมพันธ์กับบุคลิกลักษณะ เป็น
พ้ืนฐานของพฤติกรรม และการแสดงออกของ
เด็กอีกด้วย หากเด็กได้รับการอบรมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด มีการส่งเสริมทักษะ และความสามารถ 
พิเศษของเด็กอย่างเหมาะสม จะช่วยพัฒนา
บุคลิกภาพ และขัดเกลาพฤติกรรมของเด็ก
ให้มีคุณลักษณะที่ดี เหมาะสม และจ าเป็น
ส าหรับการเติบโตต่อไป ซึ่งระดับคุณภาพ
ของประชาชนยังมีความเกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงของประเทศอีกด้วย โดยหากพิจารณาจาก
ความเป็นไปได้ว่า หากเด็กหรือเยาวชนใน
ประเทศไม ่ได ้ร ับการศ ึกษา หร ือได ้ร ับ
การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ เด็กหรือเยาวชน
เหล ่านี ้อาจถ ูกหลอกลวงหร ือช ักจ ูง ไป
ในทางที่ผิดจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย หรือกลุ่ม
ค้ายาเสพติด เติบโตขึ ้นเป็นส่วนหนึ่งของ
ปัญหาสังคมดังกล่าว ตลอดจนการเติบโตเป็น 
ผู้ก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
ของผู้อื่น เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่า ความรู้ของประชาชนนั้น
ถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งหากประชาชนในชาติมีความรู้ความสามารถ  
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนแล้ว 
ย่อมจะเป็นฟันเฟืองที่ส าคัญในการขับเคลื่อน



นโยบายของประเทศให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้
อย่างแน่นอน  
 ปัจจัยอื่น ๆ ที่ประเทศสิงคโปร์ในการ
พัฒนาประเทศไปสู่การเป็น Smart Nation นั้น 
คือ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เนื่องจาก
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่าง ๆ มีลักษณะ
แยกกันอยู่ ไม่เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน และไม่
ค่อยมีการท ากิจกรรมร่วมกัน การเป็นชุมชน
ในลักษณะต่างคนต่างอยู่แบบนี้เปิดโอกาสให้
ผู้ร้ายก่ออาชญากรรมได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับ
ประเทศไทยที่ในปัจจุบัน สังคมมีลักษณะ 
ต่างคนต่างอยู่ การขาดความสังเกตและการใส่ใจ
ปัญหาของผู้อ่ืน การคิดว่าปัญหาของผู้อ่ืนไม่
เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นความประมาท หากเกิด
ปัญหาขึ้นแล้วจะแก้ไขได้ยาก แต่สามารถ
ป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นได้จากการดูแลกัน 
และความรับผิดชอบต่อสังคมของคนใน
ชุมชน การขาดความเข้มแข็งของชุมชนจึง
นับเป็นปัญหาอีกประการหนึ่ งที่ รั ฐบาล
จ าเป็นจะต้องแก้ ไขอย่างจริงจั ง เช่นกัน 
เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับปัญหาสังคมใน
ด้านอ่ืน ๆ การมีสังคมที่เข้มแข็ง สอดส่อง 
ดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะช่วยลด
การเกิดอาชญากรรมได้ทางหนึ่ง และยังเป็น
พ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศให้มี
ความเข้มแข็งและม่ันคง 
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