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 จากการเข้ าร่ วมอบรมและดู งาน  
ณ ประเทศสิงคโปร์ ท าให้ตระหนักถึงพ้ืนฐาน
ความส าเร็จในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ
สิงคโปร์ ทั้งในด้านสาธารณูปโภค คุณภาพ
ชีวิตประชาชน และองค์ประกอบทางสังคม 
ว่ามาจากฐานระบบความคิดของชาวสิงคโปร์
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในกิจการและกิจกรรม 
ในชีวิตประจ าวัน ความทะเยอทะยานที่ถูก
ปลูกฝังและความเชื่อที่ว่าบุคคลจะประสบ
ความส าเร็จมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ต้องเริ่มจาก
ความพยายามในการขวนขวายความรู้และมุ่ง
พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐ
เป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมและกระจายโอกาสใน
การเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นระบบและมี
ความเหมาะสมตามความต้องการของ
ประชาชน การสร้างพ้ืนที่และให้โอกาส
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเพ่ือพัฒนาประเทศซึ่งถือ
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินนโยบาย
ประสบความส าเร็จ จากข้อสังเกตข้างต้น 

จะเห็นได้ว่า ความส าเร็จในเชิงนโยบายของ
ประเทศสิงคโปร์ที่เกิดขึ้นนั้นมีพ้ืนฐานจาก
กระบวนคิดที่เชื่อมั่นในการสร้างสรรค์ให้เกิด
การพัฒนาได้จากการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
อย่างจ ากัดในประเทศ มุ่งเน้นความส าเร็จ
ของส่วนรวมของผู้ด าเนินนโยบาย ผู้ปฏิบัติ 
โดยมีประชาชนผู้มีส่วนร่วมและภาคเอกชน
เป็นก าลังหลักส าคัญในการขับเคลื่อนและ
ตอบสนองนโยบายภาครัฐ แสดงให้เห็นถึง
กระบวนคิดเชิงสร้างสรรค์ (growth mindset)  
ในระดับการตัดสินใจในระบบของประเทศ 
ชุมชน ครัวเรือน และระดับปัจเจก นอกจากนี้  
ยังมีการส่งเสริมกระบวนคิดริเริ่มประกอบการ 
(entrepreneurial mindset)  มุ่ ง เน้นการ
สร้างและแสวงหาโอกาส ส่งเสริมการคิดค้น
นวัตกรรม มุ่งสร้างและเพ่ิมมูลค่า และใช้
เทคโนโลยี เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพระบบ
สาธารณูปโภคและบริการมวลชน อ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน  



 เ พ่ือให้การด าเนินนโยบายพัฒนา
ประเทศเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้ เขียนมี
ความเห็นว่าควรเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโดย
ปรับพ้ืนฐานระบบการคิด (mindset shifting)  
ของผู้มีส่วนร่วมในระบบโดยองค์รวม ให้มี
ความเชื่อมั่นในผลประโยชน์อันจะเกิดจาก
การคิดมุ่งประสิทธิผล การพัฒนาศักยภาพ
บุคคลและระบบการท างาน การปฏิบัติงาน
ร่วมกันโดยค านึงถึงประโยชน์แก่ระบบใหญ่
สูงสุดว่าจะส่งผลดีต่อระบบในระดับรองลงมา 
และสร้างประโยชน์ในระดับปัจเจก และค านึงถึง 
ผลกระทบจากกิ จกรรมของหน่ วยงานตน  
ต่อองคาพยพอ่ืนในระบบ การสร้างสังคมที่มี
คุ ณ ภ า พชี วิ ต ที่ ดี ซึ่ ง จ ะ ส า ม า รถ ดึ ง ดู ด 
นักลงทุนที่มีศักยภาพการลงทุนสูงเข้ามาเพ่ือ
สร้างงานและรายได้ให้แก่คนในประเทศ
นอกเหนือไปจากการลงทุนในประเทศก าลัง
พัฒนาของนักลงทุนสิงคโปร์ ทั้งนี้ ผู้เขียน 
ขอยกตัวอย่างบางส่วนจากการอบรมและดูงาน 
Smart Cities – Smart Government ที่
เห็นว่าสามารถน ามาปรับใช้กับระบบใน
ประเทศไทย จากการ ดังนี้ 
 1. Smart Nation 
 นโยบายการพัฒนาประเทศเพ่ือมุ่งสู่
สมาร์ทเนชั่นของสิงคโปร์นั้น มี พ้ืนฐาน 
มาจากระบบความคิดมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรในภาพรวมโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
และได้รับประโยชน์และความสะดวกสบายที่

จับต้องได้ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในสังคมและมีแนวทางการด าเนินนโยบาย
อย่างเป็นรูปธรรมและบูรณาการหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งใน
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน สนับสนุนการน า
เทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน
แพลต ฟอร์ ม  น วั ต ก ร รมหุ่ น ยนต์ แ ล ะ
ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  เ พ่ื อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
การท างานของระบบต่าง ๆ และอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยรัฐในฐานะผู้ให้
นโยบายเป็นผู้ เริ่มลงทุนหรือเป็นตัวกลาง
ประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานในส่วน
ของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ร ะบบนิ เ ว ศที่ เ หม าะสมต่ อกา รล งทุ น  
ทั้งส าหรับนักลงทุนในประเทศและนักลงทุน
ต่างประเทศ นอกจากนี้ภาครัฐยังมุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการท างาน
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ ใช้บริการและสมาชิกชุมชน 
นอกจากนีย้ังมีการบูรณาการนโยบายที่จะมุ่ง
เสริมโครงการมุ่ ง เป้าต่าง  ๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 2. Smart Healthcare 
 เป็นการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและ
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ 
ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือรองรับสังคม



ผู้สู งอายุ  ในส่วนของโรงพยาบาลได้น า
เทคโนโลยีและหุ่นยนต์มาช่วยในการท างาน
และวางระบบการดูแลและฟ้ืนฟูผู้ป่วยแบบ
องค์รวม กล่าวคือ มีระบบเพ่ือฟ้ืนฟูผู้ป่วยทั้ง
สภาพร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้มั่นใจว่า
สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้อย่างสมบูรณ์ 
การน าปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการส่งเสริม
การใช้ชีวิตประจ าวันของผู้สู งอายุให้ท า
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีและการ
ออกแบบที่อยู่อาศัยที่มีการน าเทคโนโลยีมา
ประสานกับระบบต่าง ๆ ในบ้านให้เหมาะกับ
กิจกรรมของผู้สูงอายุและเอ้ือในการติดต่อ
กับลูกหลานกรณีต้องการความช่วยเหลือ 
การน าหุ่นยนต์และระบบดิจิทัลมาช่วยลด
ภาระงานเอกสารและการจัดการภายใน
โรงพยาบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบและ
ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ 
 3. Smart Housing Development 
Board (HDB)  
 เป็นการน าเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม 
มาอ านวยความสะดวกประชาชนผู้รับบริการ
และเป็นลูกค้าของ HDB ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ด้านการเคหะของสิงคโปร์ มีหน้าที่ในการ
วางแผนและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของ
สิงคโปร์และการสร้างบ้าน รับผิดชอบด้าน
การจัดการที่อยู่อาศัยและอาคารสาธารณะ 
ที่ให้บริการพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ โดยมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในบ้านให้เกิดการประหยัด

พลังงาน โดยด้านโยบายมีการบูรณาการงาน
ด้านการจัดสรรและจัดการและควบคุมระบบ
ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ของประเทศภายใต้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการที่อยู่อาศัยหรือ 
HDB เพ่ือจัดหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมอย่าง
พอเพียง ดูแลสภาพความเป็นอยู่ด้านสุขอนามัย
เพ่ือทดแทนการตั้งถิ่นฐานที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
ของประชาชน โดยรัฐสนับสนุนการเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัยของประชาชนผ่านกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ (Central Provident Fund 
- CPF) ท าให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอัตรา
การเจ้าของบ้านของประชาชนสูงถึง 90% 
 4. Smart Mobility 
 เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีทรัพยากร
จ ากัดและพ้ืนที่มาก รัฐได้วางแผนการจัดการ
ระบบมวลชนขนส่งและบริการสาธารณะ 
รวมถึงมาตรการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนโดยจัดหาบริการ
สาธารณะที่เหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือ
ช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางได้
อย่างแม่นย า และสามารถใช้ประโยชน์จาก
บริการขนส่งที่ปลอดภัย มีการวางแผนการ
น าระบบที่ทันสมัยและประสบความส าเร็จใน
การวางแผนการจัดสร้างที่อยู่อาศัย สิ่งปลูก
สร้าง การคมนาคม สิ่งแวดล้อมและผังเมือง
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และบนพ้ืนฐานระบบ
ที่ออกแบบมาอย่างดีแล้วนั้น สมาร์ทโมบิลิตี
จึงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่ง



และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ส าคัญ การวางระบบรูปแบบการเดินทางที่
หลากหลายให้เหมาะสมกับสภาพชุมชนและ
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เป็น
สมาชิกในชุมชน การใช้ เทคโนโลยีและ 
แอปพลิเคชันในการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 
 5. Smart Energy 
 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษา
และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อาทิ การน าแอปพลิเคชัน
และเทคโนโลยีมาช่วยในการแจ้งเตือนเมื่อมี
การสูญเสียหรือใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองให้
สามารถทราบถึงการสูญเสียพลังงานที่
เกิดขึ้นและมีระบบควบคุมทางไกล เพ่ิม
ความสะดวกให้ประชาชนและลดการสูญเสีย
พลังงานในระบบ นอกจากนี้การวางนโยบาย
และมาตรการเพ่ือช่วยกระตุ้นการประหยัด
พลังงาน และส่งเสริมความร่วมมือชุมชน 
ในการสอดส่องดูแลและด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า รวมถึงการน าเทคโนโลยีและ 
แอปพลิเคชันมาใช้ในการจัดการพลังงาน 
 6. Internet of Things 
 เป็นการน าเทคโนโลยีประสานเข้ากับ
ระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการพัฒนา
ทั้งในระดับนโยบายถึงภาคปฏิบัติการภาครัฐ 
และการสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงรัฐกับ

ประชาชนรวมถึงกลุ่มผู้ผลิตสินค้าและบริการ
และผู้บริโภค เป็นการสร้างโอกาสและเปิด
ตลาดใหม่ที่มีความหลากหลายและสะดวกขึ้น  
การน า เอาแอปพลิ เคชันมาใช้ ในระบบ 
ต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชน
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐได้
ทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้
ประชากรทุกช่วงวัยและคนเข้าถึงทรัพยากร 
ตรวจสอบการท างานและผลประโยชน์ที่รัฐ
สร้างให้แก่ประชาชนได้อย่างโปร่งใส 
 7. ความเชื่ อมโยงกับประเทศใน
สมาชิกอาเซียนและบทบาทของจีน 
 สิงคโปร์มองจีนว่าเป็นคู่ค้าที่มีความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็น 
นักลงทุนที่มีเงินลงทุนในตลาดนวัตกรรมสูง 
ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นตลาด 
ที่เหมาะกับการลงทุนโดยเฉพาะด้านการแพทย์  
ซึ่งเป็นการน าความส าเร็จด้านเทคโนโลยีที่
ประสานเข้ากับระบบการแพทย์ไปแลกเปลี่ยนและ
แนะน าเข้าสู่ ระบบของประเทศสมาชิก
อาเซียนอ่ืน ๆ ให้ เกิดการพัฒนาร่วมกัน 
ในภูมิภาค 
 ความส าเร็จด้านต่าง ๆ ที่ได้ยกตัวอย่าง
ข้างต้นนั้น จะไม่เกิดขึ้นและด าเนินไปได้ 
หากขาดพ้ืนฐานระบบคิดของชาวสิงคโปร์ 
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก การมองอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินนโยบายให้เป็นความท้าทาย



และการร่วมรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไข
ของรัฐและประชาชนทุกคน การมีส่วมร่วม
ของประชาชนจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัตินี้ 
ได้สร้างความเป็นเจ้าของ ความหวงแหน 
และเป็นที่มาของความรับผิดชอบร่วมกันและ
ให้เกียรติกันในสังคม น าไปสู่ การพัฒนา 
ทั้งด้านวัตถุและการพัฒนาด้านวัฒนธรรม 
ในสังคมอย่างยั่งยืน 


