
กรณีศึกษานโยบาย “Smart Nation” ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ :  
แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน 

 

ศุภวรรณ เทอดเกียรติ์บูรณะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
 
 สิงคโปร์ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ ในกำร
พัฒนำประเทศ เรียกว่ำ “Smart Nation” 
เป้ำหมำยคือกำรท ำให้ผู้คนที่อยู่ในสิงคโปร์มี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น โดยอำศัยควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยี ด้วยสโลแกน “Connecting 
Everyone, Everything, Everywhere, All 
the time” (E3A) ผ่ำนกำรน ำระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีโทรคมนำคมทันสมัยมำใช้
เชื่อมโยงทุกสิ่ง เพ่ือสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีแก่
ประชำชน สร้ำงสังคมให้น่ำอยู่และปลอดภัย 
และที่ส ำคัญคือสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจและ
ส่งเสริมควำมแข็งแกร่งทำงเศรษฐกิจให้
ประเทศ โดยได้จัดตั้งส ำนักงำนเรียกว่ำ 
“ Smart Nation Programme Office”  
ขึ้นตรงกับนำยกรัฐมนตรี ท ำหน้ำที่ประสำนงำน 
และก ำกับดูแลหน่วยงำนสนับสนุนต่ำง ๆ 
 Mr. Lee Hsien Loong นำยกรัฐมนตรี
สิงคโปร์  ได้ ให้ควำมส ำคัญของกำรเป็น 
Smart Nation โดยชี้ให้เห็นว่ำโลกในสภำวะ
ปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
ดังนั้นกำรนิ่ งเฉยไม่ เปลี่ยนแปลงไปตำม

แนวโน้ม จะท ำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่ถูกทิ้ง
ไว้ข้ำงหลัง โดยสิงคโปร์ต้องกำรเป็นประเทศ
ชั้นน ำที่ดึงดูดผู้มีควำมสำมำรถ และควำม
ช ำนำญเข้ำมำท ำงำนและลงทุนในธุรกิจ 
ใหม่ ๆ ในสิงคโปร์ให้ได้มำกที่สุด Mr. Lee 
Hsien Loong ได้เน้นให้เห็นถึงควำมส ำคัญ
และประโยชน์จำกกำรเป็น Smart Nation 
ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรได้เปรียบในกำรเข้ำถึง
ข้ อ มู ล ด้ ำ น เ ท ค โ น โ ล ยี  ( Information 
Technology : IT) เพ่ือน ำไปสู่กำรเกิดอำชีพใหม่
แ ล ะ โ อ ก ำ ส ด้ ำ น ธุ ร กิ จ ที่ ห ล ำ ก ห ล ำ ย  
ช่วยสนับสนุนกำรเติบโตของเศรษฐกิจ สร้ำง
ควำมสะดวกสบำยสู่ประชำชน และท ำให้
สิงคโปร์เป็นประเทศที่โดดเด่นเหมำะส ำหรับ
กำรด ำรงชีวิต ทั้งกำรท ำงำนที่ดีและกำรใช้
ชีวิตที่สะดวกสบำยควบคู่กันไป (Work - life 
balance) 
 กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 
ตำมนโยบำย Smart Nation ที่ผู้น ำสิงคโปร์
ประกำศให้ เป็นแผนเดินหน้ ำหลักของ
ประเทศนับตั้งแต่ปี 2557 เพ่ือให้สิงคโปร์



ก้ำวสู่กำรเป็นประเทศอัจฉริยะ เป็นเมืองที่
น่ำอยู่ระดับโลก ผู้คนมีควำมสุขและสมดุล
ภำยใต้กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งเป็น
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญของประชำกร พร้อม
สนับสนุนกำรค้นคว้ำด้ำน Internet of Things  
เพ่ือสนองกำรใช้ชีวิตของประชำชน มีกลไก
ส ำคัญในกำรน ำประเทศสู่ เป้ำหมำยดังกล่ำว 
ด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ำมำใช้ในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 Smart Transportation 
 รัฐบำลไดน้ ำเทคโนโลยีเข้ำไปปรับปรุง
กำรจรำจรให้ดียิ่งขึ้น เช่น มีกำรติดตั้งระบบ 
Electronic Road Pricing (ERP) ทั่วสิงคโปร์  
ซึ่ ง เป็นระบบบริหำรจัดกำรควำมแออัด
ส ำหรับช่วยลดปริมำณกำรจรำจรและช่วยให้
ใช้เส้นทำงบนท้องถนนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สูงสุด หรือมีกำรพัฒนำแอพพลิเคชัน Beeline  
ซึ่งเป็นบริกำรรถโดยสำรสำธำรณะที่ช่วยให้
ชำวสิงคโปร์สำมำรถเดินทำงไปยังจุดหมำยที่
ต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ผ่ำนกำรค ำนวณ
เส้นทำงโดยใช้  Data Analytics รวมทั้ ง
สำมำรถจองและช ำระ เงิ นค่ ำ โดยสำร 
ผ่ำนสมำร์ทโฟน และตำมติดต ำแหน่งของ 
รถโดยสำรผ่ำนระบบ GPS ได้อีกด้วย 
 Smart Healthcare 
 โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญด้ำนสำธำรณสุข 
คือ เพ่ิมควำมพึงพอใจให้ผู้ป่วย โดยกำรน ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำใช้ ได้แก่ (1) กำรน ำเซ็นเซอร์ 

ขนำดเล็กมำแปะไว้ที่ผิวหนังเพ่ือคอยตรวจดู
ชีพจร อุณหภูมิของร่ำยกำย ควำมชื้น แล้วส่ง
ข้อมูลกลับมำยังโรงพยำบำลเพ่ือให้ทีมแพทย์
คอยเฝ้ำระวังสุขภำพให้ (2) ระบบดูแลสุขภำพ
จำกระยะไกล (Telehealth) ที่ช่วยให้ผู้ป่วย
สำมำรถตรวจวัดสุขภำพตนเอง เช่น วัดควำม
ดันเลือด แล้วส่งกลับไปยังทีมแพทย์ของ
โรงพยำบำลโดยอัตโนมัติ ซึ่งทีมแพทย์ก็จะให้
ค ำแนะน ำต่ำง ๆ กลับมำได้ทันที และ (3) 
หุ่ นยนต์ จั ด เก็บและล ำเลี ยงอุปกรณ์ ใน
โรงพยำบำล หุ่นยนต์ช่วยคนชรำออกก ำลังกำย 
และหุ่นยนต์นักกำยภำพบ ำบัด เป็นต้น 
 Smart Urban 
 เป็นกำรน ำเทคโนโลยีด้ำน IT เข้ำมำ
ใช้เพ่ือช่วยให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
และเมืองน่ำอยู่ยิ่งขึ้น เรียกว่ำเป็น Smart 
Community เ ช่ น  กำรน ำระบบ Smart 
Home, Smart Lighting, Smart Dustbin 
เข้ำมำใช้ในเขตจูร่ง เพ่ือช่วยให้ผู้อยู่อำศัยมี
ชีวิตที่สะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น รวมถึงมีระบบ
เฝ้ำระวังผู้สูงอำยุส ำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุ
ผิดปกติเกิดขึ้น โดยมีกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน 
ที่ชื่อว่ำ My Responder ซึ่ งเป็นแอปพลิ เคชัน
ส ำหรับช่วยชีวิต กล่ ำวคือเมื่ อพบคนล้ม  
คนรอบข้ำงสำมำรถกดแอปพลิเคชันดังกล่ำว
เพ่ือเรียกหน่วยกู้ชีพ ซึ่งจะมำทันทีภำยใน  
10 นำที นอกจำกนี้  ยังมีกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลดิจิทัลทั่วทั้งเกำะเพ่ือน ำไปวิเครำะห์



และใช้พัฒนำแอปพลิเคชัน หรือเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ชำวสิงคโปร์อีกด้วย 
 Smart Citizen 

หนึ่ ง ในปั จจั ยส ำคัญเ พ่ือสำมำรถ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็น Smart Nation 
นั่นคือกำรพัฒนำและ ยกระดับ “กำรศึกษำ” 
ของประชำกร ด้วยนโยบำยกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ของสิงคโปร์ที่โดดเด่น ได้แก่ 
โครงกำร Skill Future Credit ซึ่งเริ่มตั้งแต่
ปี 2559  ใช้งบประมำณกว่ำ 400 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์ หรือประมำณ 10,000 ล้ำนบำทต่อปี 
ในด้ำนกำรศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิตเพ่ือ 
อุ ด ช่ อ ง ว่ ำ ง ทั ก ษ ะอ ำ ชี พ  ( Skill Gaps)  
โดยชำวสิงคโปร์ทุกคนที่มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 25 ปี  
จะได้รับ Skill Future Credit เริ่มที่  500 
ดอลลำร์สิงคโปร์หรือประมำณ 12,500 บำท 
ซึ่งรัฐบำลจะเติมให้อย่ำงสม่ ำเสมอไม่มีวัน
หมดอำยุ ในหลักสูตรอบรมทักษะอำชีพที่
ปัจจุบันรัฐบำลเห็นชอบรำวกว่ำ 12,500 
หลักสูตร นอกจำกนี้  ตั้งแต่ปี 2560 ชำว
สิงคโปร์ทุกคนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำจะมี
ข้อมูลกำรเรียนรู้รำยบุคคลแบบออนไลน์เป็น
ของตัวเอง เพ่ือกำรประเมินลักษณะเฉพำะ
ของบุคคล และช่วยแนะน ำ วำงแผนกำรศึกษำ  
กำรท ำงำน รวมถึงกำรอบรมทักษะและ 
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ที่มำ : http://goodyfeed.com/10-
facts-spores-direction-smart-nation/ 

 

 กำรขับเคลื่อนนโยบำย “Smart Nation” 
ของสิงคโปร์มุ่งเน้นให้เกิดควำมเชื่อมโยง 
(Connectivity) ของทุกภำคส่วนโดยนโยบำย
จำกระดับบริหำรที่ลงมำถึงระดับปฏิบัติมี
ควำมเป็นเอกภำพชัดเจน มีแผนปฏิบัติกำรที่
ระบุหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ มีกำรประเมิน 
ผลงำนเป็นระยะ ๆ  และเป็นที่รับรู้ของสำธำรณชน  
ท ำให้ เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ ำงรวดเร็ ว 
ปัจจุบันแม้ว่ำประเทศสิงคโปร์จะก้ำวข้ำม
ขีดจ ำกัดด้ำนทรัพยำกรกลำยเป็นเมืองน่ำอยู่
อ ำศั ย และดึ งดู ดนั ก ล งทุ นจ ำกทั่ ว โ ลก  
แต่สิงคโปร์ไมไ่ด้หยุดพัฒนำตัวเองแต่อย่ำงใด 
ทั้งยังให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีมำสร้ำงโอกำสให้ประเทศก้ำวหน้ำ
ขึ้นไปอีกขั้น ท ำให้ประเทศแห่งนี้ยังคงเป็น
จุ ด ห มำ ย ห ลั ก ที่ นั ก ล ง ทุ น ต่ ำ ง ช ำ ติ ใ ห้ 
ควำมเชื่อมั่นและพร้อมลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง  
 บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น 
 นโยบำย “Smart Nation” ของสิงคโปร์ 
อำศั ยควำมก้ ำวหน้ ำและศั กยภำพของ



เทคโนโลยี ไอที และข้อมูลในกำรลงทุนเพ่ือ
สร้ำง Platform ให้คนสิงคโปร์ เชื่อมโยง 
ถึงกัน ไม่ว่ำจะบุคคล สังคม หรือรัฐบำล  
ซึ่งไม่เพียงแค่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันระดับประเทศเท่ำนั้น แต่รวมถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับ องค์กร
ธุรกิจ นอกจำกนี้ รัฐบำลสิงคโปร์ยังได้สร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรต่อยอด
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้แก่ โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ดี 
ควำมพร้อมด้ำนระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 
และแรงงำนที่ มี ศั กยภำพ โดยตั วอย่ ำ ง
โครงกำรที่ รั ฐบำลสิงคโปร์ผลักดันและ
ประสบควำมส ำเร็จ ได้แก่ ศูนย์กำรวิจัย 
Biopolis ในสิงคโปร์ ซึ่งมีจุดเด่นที่สำมำรถดึง
นักวิทยำศำสตร์ชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ
จำกทั่วโลกมำท ำงำนที่นี่ โดยกำรชักชวนและ
เสนอประโยชน์ตำมควำมต้องกำรของนักวิจัย
เป็นหลัก พร้อมทั้งมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
อ่ืน ๆ  ครบครัน อำทิ อินเตอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูง 
ห้องคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลมหำศำล หุ่นยนต์
แบบอัตโนมัติ  ฟิตเนสเซนเตอร์  ร้ ำนค้ำ  
ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ที่อยู่อำศัย และร้ำนอำหำร  
จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำ
รัฐบำลสิงคโปร์มีกำรก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำในเชิงโครงสร้ำงที่ชัดเจน ก้ำวทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง และบูรณำกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและเป็น

รูปธรรมซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำง
ยั่งยืน 
 ส ำหรับประเทศไทย ได้น ำประเด็นด้ำน
เทคโนโลยีและกำรปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก มำก ำหนดทิศทำงและ
แนวนโยบำยกำรพัฒนำประเทศภำยใต้ 
“นโยบำยประเทศไทย 4.0” ซึ่งส ำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 
ได้มีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่ งในกำรพัฒนำ
ภำคอุตสำหกรรมที่สอดรับกับนโยบำยกำร
พัฒนำประเทศข้ำงต้น โดยได้จัดท ำยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) ภำยใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่
อุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญำและ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก” โดยมียุทธศำสตร์
ครอบคลุมทั้งในเรื่องของกำรปฏิรูปอุตสำหกรรม 
กำรปฏิรูปปัจจัยแวดล้อมภำคอุตสำหกรรม
ให้เอ้ืออ ำนวย และกำรเชื่อมโยงอุตสำหกรรม
ไทยเข้ำสู่เศรษฐกิจโลก 
 ทั้งนี้ จำกกรณีศึกษำแนวทำงกำรเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
สิงคโปร์ ผ่ำนนโยบำย Smart Nation จะเห็น
ได้ว่ำเทคโนโลยี  นวัตกรรม และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ใหม่ๆ มำกมำย ไม่ได้เริ่มต้นจำก
แค่ควำมล้ ำสมัยเท่ำนั้น แต่มำจำกควำม
พยำยำมในกำรจะแก้ปัญหำและตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของผู้คน ท ำให้สินค้ำและบริกำร
เหล่ำนั้นกลำยเป็นที่ต้องกำรและครองใจผู้คน



ได้อย่ำงง่ำยดำย ซึ่งสำมำรถน ำมำสรุปแนวทำง  
ที่จะน ำมำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ของประเทศไทยได้  3 ส่ วนหลัก ได้แก่ 
Creative People, Creative Product และ 
Creative Place ดังนี้ 
 Creative People ให้ควำมส ำคัญกับ 
“กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์” ให้เป็นปัจจัย
ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศไทย ได้แก่  
กำรออกแบบหลักสูตรกำรศึกษำซึ่งเน้นให้
นักเรียนได้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และคิด
วิเครำะห์ พร้อมทั้งส่งเสริมกำรศึกษำสำย
อำชีพเ พ่ือผลิตแรงงำนที่มีคุณภำพและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กรธุรกิจ 
ภำยใตโ้ครงกำรยกระดับฝีมือแรงงำน (Skills 
Upgrading) เพ่ือสนับสนุนก ำลังแรงงำนไทย
ใ ห้ มี คุ ณ ภ ำ พ แ ล ะ เ ป็ น ที่ ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง
ตลำดแรงงำนเช่นเดียวกับชำวสิงคโปร์ 
 Creative Product ให้ควำมส ำคัญ
กับ “คุณภำพกำรผลิต กำรใช้งำน และ
แนวควำมคิด”  สนับสนุนกลยุทธ์ด้ ำน
สิทธิบัตร (Patent Strategy) เน้นกำรใช้
ทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นเครื่องมือในกำร
ขับเคลื่อนกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรม สร้ำง
ควำมโดดเด่นที่เลียนแบบไม่ได้ของผลิตภัณฑ์
ไทย มีหน่วยงำนเบ็ดเสร็จที่ให้ค ำปรึกษำและ
เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ธุรกิจนวัตกรรม 
รวมถึงกำรบ่มเพำะตลอดจนวิเครำะห์ปัญหำ
และควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร SMEs 

เพ่ือให้ SMEs สำมำรถน ำเทคโนโลยีนวัตกรรม 
มำผลิตเป็นชิ้นงำนต้นแบบ (Prototype) 
และน ำไปใช้ในธุรกิจหรือผลิตเชิงพำณิชย์ 
รวมทั้งพัฒนำสินค้ำและบริกำรใหม่ ๆ ให้
ตอบโจทย์วิถีชีวิตของปัจจุบันและอนำคต 
เช่น สังคม Ageing Society  

ที่มำ : http://www.nielsen.com/th/th.html 
 

 Creative Place ให้ควำมส ำคัญกับกำร 
“พัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์และย่ำนนวัตกรรม” 
สร้ำงชุมชนขนำดใหญ่ของนวัตกร รวบรวม
องค์กรและหน่วยงำนที่เป็นองค์ประกอบ
หลักในกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนและพัฒนำ
ทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกบริษัท
และสถำบันวิจัยระดับโลก โดยอำศัยควำม
ได้ เปรียบในด้ำนท ำ เลที่ ตั้ งและพ้ืนที่ ใช้
ประโยชน์ของประเทศไทย เพ่ือให้เกิดกำร



แลกเปลี่ยนถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี 
ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือต่ำง ๆ  
 อย่ำงไรก็ดี กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศไทยไม่อำจมอง
เฉพำะกำรพัฒนำภำค อุตสำหกรรม แต่ต้อง
เชื่อมโยงกำรใช้นวัตกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์
ให้ เป็นเครื่ องมือในกำรสร้ ำงคุณค่ ำและ
มูลค่ำเพ่ิม (Value Creation) ให้กับสินค้ำ
และบริกำรของไทยในภำคกำรผลิตจริง 
(Real Sector) ตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ 

ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม  
 

 โดยมีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน 
ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และ
สถำบันวิจัยต่ำง ๆ เน้นตำมควำมถนัดและ
จุด เด่นของแต่ละองค์กร และมีภำครัฐ 
ท ำหน้ำที่เป็นผู้สนับสนุน อันจะเป็นกลไก
ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้
เติบโตอย่ำงยั่งยืน 


