
Smart Nation กับประเทศไทย 4.0 
 

สวามิตรี พรหมยศ 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  
 สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มี
ขนาดเล็ก มีประชากรค่อนข้างหน้าแน่น 
เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศ แต่ร้อยละ 
97 ของประชากรเป็นผู้รู้หนังสือ มีรายได้
หลักมาจากการเป็นศูนย์กลางของสาขา
สถาบันการเงินจากทั่วโลก เนื่องจากสิงคโปร์
ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่จะน ามาสร้าง
รายได้ ได้  ในปี  2557 สิ งคโปร์ ได้ ริ เ ริ่ ม
นโยบายการเปลี่ยนประเทศให้เป็น Smart 
Nation สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร การเติบโตของ
ชุมชนเมือง ท าให้รัฐบาลสิงคโปร์น าเสนอ
วิสัยทัศน์สู่ การเป็น Smart Nation ภาย
ใต้ธีม Many Smart Ideas : Once Smart 
Nation 
 วิ สั ยทั ศน์ ของ  Smart Nation คื อ 
การเปลี่ยนประเทศให้มีศักยภาพในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชากรให้อยู่ดีกินดี โดยการใช้
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในชีวิตประจ าวัน 
เป้าหมายของการเป็น Smart Nation ได้แก่  
 1. การสร้างอนาคตให้กับสิงคโปร์ 

 2. กา ร พัฒนาคุณภ าพชี วิ ต แล ะ 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดระหว่าง
ชุมชน 
 3. การให้สิทธิแก่พลเมืองในการบรรลุ
เป้าหมายในชีวิตของตนผ่านอาชีพและ
โอกาสต่าง ๆ 
 4. การกระตุ้นให้ภาคธุ รกิจสร้ าง
นวัตกรรมเพ่ือการเติบโต 
 ในการเป็ น Smart Nation เทคโนโลยี  
เป็นส่วนส าคัญ รัฐบาลลงทุนกับการวิจัยและ
พัฒนา ที่อยู่บนพื้นฐานของการสนับสนุนการ
เป็น Smart Nation ของประเทศ การวาง
นโยบายการพัฒนาในทุกภาคส่วน ทุกมิติ 
ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย ระบบ
การเคลื่อนย้ายบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านต่าง ๆ เทคโนโลยี พลังงาน และพลเมือง 
ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการเป็น 
Smart Nation ได้แก่ รัฐบาลที่เข้มแข็ง  
มีวิสัยทัศน์  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
สามารถขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่การ
เป็น Smart Nation  และความเชื่อมั่นของ
พลเมืองที่มีต่อรัฐท าให้การด าเนินงานตาม



นโยบายและการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไป
ด้วยดี จุดแข็งของสิงคโปร์ที่ท าให้การเป็น 
Smart Nation สามารถประสบความส าเร็จได้  
ได้แก่  
 1. ขนาดของประเทศที่ไม่ใหญ่มาก 
สามารถควบคุม หรือสนับสนุนให้เกิดการ
เติบโตได้ง่าย  
 2. การมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีด้วย
ระบบความเชื่อมต่อความเร็วสูง 
 3. การประสบความส าเร็จในการน า
ร ะบบ เทค โน โลยี ส า รสน เทศมา ใช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 
 4. การศึกษาของระบบการศึกษา
แบบ STEM Education ที่ก่อให้เกิดแรงงาน
ที่มีทักษะสูง 
 5. การมีสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เป็นสังคมนวัตกรรม  
 6. การมีฐานข้อมูลระบบเปิดเปิดที่มี
เครือข่ายร่วมกับภาคเอกชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และพลเมือง 
 อย่างไรก็ดี สิงคโปร์ยังมีความท้าทาย
ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการก้าวไปสู่การเป็น 
Smart Nation ได้แก่ การก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งอัตราผู้สูงอายุกับประชากรที่อายุ
ต่ ากว่า 15 ปี มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน และมี
แนวโน้มที่ อัตราของผู้ที่ อ่อนวัยกว่าจะลด
น้อยลงทุกปี ถือได้ว่าเป็นความท้าทายใน
ประเด็นด้านสุภาพ แต่ทั้งนี้ยังไม่ใช่ประเด็นที่

ส าคัญมากนัก เนื่องจากผู้สูงอายุของสิงคโปร์
ยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่จะท า
ประโยชน์ให้แก่ประเทศได้  
 เนื่องจากภาครัฐให้ความส าคัญกับการ
วิจัยและพัฒนาที่สนับสนุนให้เกิดการเติบโต 
เพ่ือการเป็น Smart Nation รัฐบาลจึงได้
ลงทุน ในด้ านนี้ เ รี ยกว่ า  Research and 
Innovation Program ภ า ย ใ ต้ แ ผ น ช า ติ 
ที่ เ รี ย ก ว่ า  Research, Innovation and 
Enterprise 2020 Plan (RIE 2020) เป็น
แผนการลงทุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยหน่วยงานรับผิดชอบ
ไ ด้ แ ก่  National Research Foundation 
(NRF) เป็นการพัฒนาและสนับสนุนเงินทุน
ด้าน วทน. โดยใช้เงินทุน 19 พันล้านเหรียญ
สิงคโปร์ ระหว่าง ปี 2559 – 2563 เพ่ือการ
เปลี่ยนประเทศไปสู่การเป็น Smart Nation 
การเสริมสร้างศักยภาพทางการวิจัยและ
พัฒนา โดยเชื่ อมโยงวิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรม RIE 2020 มุ้งเน้นที่ 7 สาขา
หลัก ได้แก่  
Advanced Manufacturing and 
Engineering, Health and Biomedical 
Sciences, Urban Solutions and 
Sustainability, Service and Digital 
Economy, Spurring Academic Research 
Excellence, Sustaining a Strong Research 



Manpower Base, Growing a Vibrant 
National Innovation System 
 เมื่ อ เปรียบเทียบกับประเทศไทย 
นโยบายที่มีความคล้ายคลึงกันได้แก่ ประเทศ
ไทย 4.0 ที่มุ่งเป้าการพัฒนาประเทศไปสู่
ความมั่ งคั่ ง  มั่นคงและยั่ งยืน  การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมที่ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้า (Value-based Economy) การท าให้
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศในโลก
ที่ 1 นโยบายประเทศไทย 4.0 มี กลุ่มเป้าหมาย  
5 ด้าน ได้แก่ 
 1. เกษตร อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ 
 2. สาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยี 
การแพทย ์
 3. เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ 
 4. Digital Technology และ Internet
เชื่อมต่อการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 5. กลุ่ ม อุตสาหกรรมสร้ า งสรรค์ 
วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 
 โดยยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ
ไทย 4.0 แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นได้แก่  
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และ 
การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก เพ่ือท าให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ า และ
กับดักความไม่สมดุล  อย่ า งไรก็ดี  หาก
เปรียบเทียบกับสิงคโปร์ ประเทศไทยยังขาด

ความพร้อมในหลายปัจจัยที่จะขับเคลื่อน
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมของ
บุคลากร ประชากรที่ต้องสร้างความเข้าใจ 
ต้องการการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นและส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ การขาดความเข้มแข็ง
จากภายในประเทศ ความไม่เสถียรของ
ระบบการเมือง ที่ท าให้นโยบายการพัฒนา
ประเทศมีการปรับเปลี่ยนไปตามระบบ หรือ
คณะผู้บริหารประเทศที่ เปลี่ยนไป การที่
รากฐานของประเทศยังไม่แข็งแรง ระบบ
การศึกษาไม่เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนของยุคสมัย 
แ ล ะ ที่ ส า คั ญ ที่ สุ ด  คื อ ศั ก ย ภ า พ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศที่ยังขาดความเข้มแข็ง การวิจัยและ
พัฒนาที่ไม่ตรงกับความต้องการของประเทศ 
เหล่านี้ท าให้การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การ
เป็นประเทศไทย 4.0 เป็นไปได้ยาก  
 ข้อเสนอแนะ 
 นโยบายการขับเคลื่อน Smart Nation  
ของสิงคโปร์ สามารถเป็นต้นแบบส าหรับ
ประเทศไทย 4.0 ได้ในบางมิติ แต่เนื่องจาก
ขนาดของประเทศ สภาวะเศรษฐกิจ จ านวน
ประชากร และศักยภาพของพลเมืองที่
แตกต่างกัน ประเทศไทยอาจจะต้องน า
น โ ยบายบางด้ านมาประยุ กต์ ใ ช้  เ ช่ น  
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของสุขภาพ
และการจัดการเมือง และหากก าหนดให้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็น



ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น
การสนับสนุนและลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนาที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาประเทศตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 ก็จะท าให้ยกระดับ
ประเทศได้อีกทางหนึ่ง และเนื่องจากการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 จ าเป็นต้องอาศัย
การท างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ  
การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการท างาน
ร่วมกัน โดยแบ่งแยก ก็จะท าให้เกิดความ
เข้มแข็งของภาครัฐ เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ประชากรได้ 
 ทั้งนี้ ไทยและสิงคโปร์มีความสัมพันธ์
อันดีในหลายด้าน การส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างสองประเทศจะท าให้ประเทศ
ไทยได้หุ้นส่วนที่ เป็นประเทศในภูมิภาค
เดียวกัน และยังสามารถขยายความร่วมมือ
ไปสู่ การสร้ างความเข้มแข็ ง ในภู มิภาค
อาเซียนได้อีกด้วย 
 


