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 แม้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ปฏิเสธไม่ได้
ว่าสิงคโปร์มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด
และยังเป็นประเทศท่ีประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุด
ในภูมิภาคนี้ การได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการ
บริหารประเทศและการด าเนินนโยบายด้านต่าง ๆ 
ท าให้เข้าใจที่มาของความส าเร็จของสิงคโปร์และ
มองเห็นแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
มากยิ่งขึ้น  
 ส่วนส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานในภาคส่วน
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประเทศ
เดินไปสู่เป้าหมายความส าเร็จได้เร็วขึ้นนั้น เพราะสิงคโปร์มี
ทิศทางของประเทศที่ชัดเจน โดยทุก ๆ 5 ปี จะมี
การวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอีก 10 - 15 ปี 
ข้างหน้า เพ่ือทันต่อความเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้
ยังมีการวิเคราะห์ว่ารัฐบาลก าลังเผชิญกับปัญหา
อะไรเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม และมี
การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง   
 จะเห็นได้จากในอดีต สิงคโปร์มีแนวคิดใน
การพัฒนาพ้ืนที่ท าการเกษตรเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศ และได้ทดลองปลูกข้าวและพืชผล
ทางการ เกษตร อ่ืน  ๆ แต่ เมื่ อวิ เคราะห์ และ
ประเมินผลการด าเนินงานแล้วพบว่ามีต้นทุนการ
ผลิตสูงเมื่อเทียบกับการน าเข้าผลิตผลทางการ
เกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบกับพิจารณา
แล้วว่าสิงคโปร์ไม่มีความเสี่ยงในการเข้าสู่ภาวะ

สงคราม รัฐบาลก็ยุติการพัฒนาด้านการเกษตรใน
ประเทศและน าที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้าน
อ่ืน และมุ่งเน้นพัฒนาประเทศผ่านการค้าระหว่าง
ประเทศที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า 
 ตั้งแต่ปี 2557 จวบจนปัจจุบัน สิงคโปร์มี
เป้าหมายในการด าเนินนโยบายด้านต่าง ๆ ที่น า
ประเทศไปสู่การเป็น Smart Nation คือเป็น
ประเทศที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข 
และมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน สิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องการให้ความ
เจริญก้าวหน้าในด้านใดด้านหนึ่งเกิดขึ้นเพียงชั่ว
ขณะหนึ่งเท่านั้น หรือก่อให้เกิดปัญหาในด้านอ่ืน ๆ 
ตามมา  
 องค์ประกอบหลัก 3 ส่วนที่รัฐบาลสิงคโปร์
ให้ความส าคัญ เพราะเชื่อว่าจะน าพาประเทศไปสู่ 
Smart Nation มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 Smart Government  
 - ด าเนินนโยบายรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
: โลกยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
นโยบายของรัฐจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
 -  Think Big Start Small :  การด า เนิน
โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบ
ความส าเร็ จตามแผนงานที่ วางไว้  ด้ วยเหตุนี้  
การเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ เพ่ือให้เห็นปัญหาก่อน  
แล้วค่อยวางแผนการด าเนินงานในขั้นตอนถัดไปจึง



เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะช่วยให้โครงการส าเร็จได้จริงใน
อนาคต จะเห็นได้จากสิงคโปร์ทดลองน าหุ่นยนต์มา
ส่งอาหารหรือส่งเอกสารในโรงพยาบาลรัฐบางแห่ง 
ก่อนที่จะน ามาใช้ในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ   
 -  Smart Thinking:  
  นโยบายภาครัฐและมาตรการต่าง ๆ ถูก
ออกแบบมาให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงาน
ของประเทศ และมีความสอดคล้องกันระหว่าง
หน่วยงาน เชื่อมโยงการท างานของแต่ละหน่วยงาน 
ที่มีความสัมพันธ์กันให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในประเทศอย่างแท้จริง  
  มีการสื่อสารกับประชาชนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร และส่ง
เรื่องร้องเรียน 
  พัฒนาบริการสาธารณะของภาครัฐให้มี
คุณภาพเพ่ือช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง  
  รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศตั้งแต่ช่วงปี 1970 ในขณะนั้น สิงคโปร์ยัง
ไม่มีเศรษฐกิจดีเฉกเช่นปัจจุบัน แต่รัฐบาลตัดสินใจ
ลงทุนกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในการสร้าง
รถไฟใต้ดิน เพราะเล็งเห็นความส าคัญของการ
ลงทุนในบริการขนส่งสาธารณะอันจะมีส่วนช่วย
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศเข้ามาท างานในสิงคโปร์ อีกทั้งยังมี
ส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ าของประเทศ เพราะคน
จนไม่มีรถยนต์ส่วนตัวและจ าเป็นต้องใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะในการเดินทาง  
 ในช่วงแรกได้เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในบริการ
ขนส่งสาธารณะ แต่เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ด้านค่าโดยสารที่เป็นธรรม ความปลอดภัยในการ

เดินทาง และคุณภาพการให้บริการ รัฐบาลจึงซื้อ
กิจการจากเอกชนมาด าเนนิการเองทั้งหมด  
 ความช่วยเหลือของภาครัฐจะเป็นการ
สนับสนุนเงินช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ในบางส่วน เช่น ลดค่าโดยสารบริการขนส่ ง
สาธารณะให้แก่ผู้มีรายได้น้อย แทนที่การให้บริการ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะรัฐบาลไม่ต้องการให้
ประชาชนเคยชินกับการได้รับบริการสาธารณะโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา โดยมี
เป้าหมายที่ชัดเจนว่าภาครัฐจะสนับสนุนการวิจัยใน
ด้านใด จะสร้างนักวิจัยเพ่ิมขึ้นจ านวนเท่าไรในแต่
ละปี ซึ่งสิงคโปร์เลือกการวิจัยยา เพราะเล็งเห็น
ความส าคัญของอุตสาหกรรมยาที่จะมีบทบาทมาก
ขึ้นในโลกอนาคต เพราะทุกคนล้วนให้ความส าคัญ
กับสุขภาพ และหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ 
 Sharing Data: เปลี่ยนหน้าที่ภาครัฐจากการ
เก็บรักษาข้อมูล เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่รัฐจัดเก็บ
ให้ประชาชนทราบ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐได้ และเปิด
โอกาสให้นักวิชาการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์และน าเสนอข้อเสนอ
ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศได้   
 Smart Business  
 - แผนธุรกิจพร้อมปรับเปลี่ยนไปตามบริบท
ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
 - มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนิน
กิจการเพื่อให้ต้นทุนในการประกอบกิจการลดต่ าลง  
มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และคุณภาพของ
สินค้าหรือบริการดีขึ้น 
 - ภาคเอกชนต้องมีความเชื่อมั่นในรัฐบาล 
และด าเนินนโยบายสอดคล้องกับการแนวทางของ



ภาครัฐ เช่น เมื่อรัฐบาลสนับสนุนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  มหาลัยทั้ งภาครัฐและเอกชนต่างก็ เ ปิด 
คอร์สเรียนออนไลน์ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนที่ใฝ่เรียนรู้     
 Smart People 
 - สร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตทั้งด้าน
การท างานและการพักผ่อน  
 - ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือพัฒนาตนเอง  
 จากองค์ประกอบ 3 ข้อข้างต้น จะเห็นได้ว่า
ภาครัฐมีบทบาทมากที่สุดในการน าพาประเทศไปสู่ 
Smart Nation เ พ ร า ะ  Smart Government 
สามา รถสร้ า งห รื อสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด  Smart 
Business และ Smart People ในสังคมได้  
 จึงน ามาสู่ข้อเสนอการพัฒนาประเทศไปสู่ 
Smart Nation ด้วยการใช้กลไกภาครัฐเป็นตัว
ขับเคลื่อน โดยใช้หลักการ Think Big Start Small 
เช่นเดียวกับสิงคโปร์ โดยเริ่มจากการเผยแพร่ข้อมูล
ผลจัดเก็บภาษีและการใช้จ่ายงบประมาณของ
ภาครัฐในส่วนต่าง ๆ ที่ไม่มีความอ่อนไหวต่อความ
มั่นคงของประเทศ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
เ พ่ือสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานตาม
โครงการต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในโครงการนั้น  ๆ  
การเปิดเผยข้อมูลข้างต้นจะมีส่วนช่วยให้ประชาชน
มีความเต็มใจในการเสียภาษีอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
เพราะเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่รัฐ 
ใช้จ่ายเงินในโครงการต่าง ๆ สร้างความเชื่อมั่นใน
การบริหารงานของภาครัฐและพร้อมปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลต่อไป     
   
 
 


