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 สิ งคโปร์ เป็นประเทศที่ มี แนวคิ ด
นโยบายที่จะท าให้เป็น Smart Nation โดย
ผลักดันให้ประเทศสามารถมีความแข่งขัน
ทางด้านเศรษฐกิจระดับโลกและมีความน่า
อยู่  เนื่องจากความเป็นมาของประเทศนี้  
เป็นประเทศที่แต่เดิมไม่ได้มีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติมากมายนัก รวมถึงมีขนาดค่อนข้าง
เล็ก ส่งผลท าให้รัฐบาลต้องท าการบ้านอย่าง
หนักเพ่ือให้ประชาชนในประเทศมีที่อยู่อาศัย 
และมีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยตระหนักถึง
สุขภาพร่างกายของประชาชนเป็นหลัก 
เพราะเขาเชื่อว่าหากประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีจะสามารถผลักดัน
ให้ประเทศพัฒนาได้  
 ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศที่
ผลักดันประเทศไปสู่ Smart Nation ประกอบด้วย  
 - Nation Digital Identity : ก าหนด  
ให้ธุรกิจและประชาชนมี username และ 
password ในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานรัฐบาลทุกหน่วยงานเพียงรหัส
เดียว ทั้งนี้  เพ่ือให้การติดต่อประสานงาน        

กับหน่วยงานรัฐบาลเป็นไปด้วยความสะดวก
และปลอดภัย 
 - E-Payments : รัฐบาลมีวัตถุประสงค์ 
ที่จะสนับสนุนให้ประชาชนช าระเงินด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การช าระเงินมีรูปแบบ
ง่าย ๆ ทุกคนสามารถเข้าถึงการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์และมีความปลอดภัย 
 - Smart Nation Sensor Platform : 
เป็นการพัฒนาเซนเซอร์ เครื่องมือและระบบ
ทางเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความน่าอยู่และปลอดภัย 
ให้กับประเทศ 
 - Smart Urban Mobility : รวบรวม 
ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล  เ พ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้กับการขนส่งสาธารณะ 
 - Moments of Life : รวบรวมการ
ให้บริการของรัฐให้เป็นหนึ่งเดียว เพ่ือลดการ
ติ ด ต่ อ กั บ ห น่ ว ย ง า น รั ฐ บ า ล ห ล า ย  ๆ 
หน่วยงานที่มีความยุ่งยาก ให้มีความสะดวก
ในการติดต่อมากยิ่งข้ึน  
 นอกจากนี้ การที่รัฐบาลต้องการให้
ประเทศเป็น Smart Nation จึงเริ่มต้นด้วย
การที่เป็น Smart Government เพ่ือให้



ประชาชนสามารถติดต่อกับหน่วยงานราชการ 
ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น มีระบบ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือการยื่นขอซื้ออสังหา 
ริมทรัพย์กับรัฐบาล ซึ่ งรัฐบาลสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลรายได้ของประชาชนได้จาก
ระบบฐานข้อมูลที่รัฐบาลได้มีการจัดท าขึ้นเป็น
ฐานข้อมูลเดียวที่เรียกว่า Big Data ซึ่งการมี
ฐานข้อมูลดังกล่าว ท าให้รัฐบาลสามารถน า
ข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์และก าหนดนโยบาย
ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหา  
ที่ตรงตามสาเหตุได้อย่างแท้จริง 
 การก าหนดนโยบายประเทศ 
 รัฐบาลสิงคโปร์มีวิธีการการก าหนด
นโยบาย ดังนี้  
  - การเชื่อมโยงข้อมูล รัฐบาลได้มี
การให้บริการออนไลน์แบบรวมศูนย์ โดยมี
หน่วยงานที่ชื่อว่า GovTech เป็นหน่วยงาน
ปฏิบัติการ นั่นหมายความว่า คนสิงคโปร์ทุก
คนจะได้รับการบริการออนไลน์ของรัฐบาล
ผ่านหน่วยงานรัฐที่มีชื่อว่า GovTech ผ่าน
ระบบที่มีบัญชีผู้ใช้ (user id) และรหัสผ่าน 
(password) ที่เรียกว่า Singpass จึงท าให้
ข้อมูลจากการบริการดังกล่าวสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการได้แต่ไม่ได้
หมายความว่าเจ้าหน้าที่ ราชการทุกคน
สามารถดูข้อมูลข้ามหน่วยงานได้ บุคคลที่
สามารถดู ได้คือ ผู้ตรวจราชการภายใน 
(Internal auditor หรือ Internal Spector) 

 - การจัดเก็บข้อมูล รัฐบาลจัดเก็บ
ข้อมูลแบบรวมศูนย์อยู่ทีแ่ห่งเดียว  
 - ท าความเข้าใจในข้อมูล เมื่อรัฐบาล  
มีฐานข้อมูลที่เกิดจากการท าธุรกรรมของ
ประชาชน ก็น าข้อมูลมาท าความเข้าใจและ
วิเคราะห์ อันจะท าให้ทราบถึงสถานการณ์
เศรษฐกิจและสังคม ณ เวลานั้น ๆ 
 - การจัดท านโยบาย เมื่อรัฐบาล
ทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบัน ท าให้การจัดท านโยบายมีประสิทธิภาพ 
แก้ไขปัญหาที่ตรงจุดได้  

ภาพที่ 1 กระบวนการในการจดัท านโยบายของ
ประเทศสิงคโปร ์

 
  นอกจากนี้  รัฐบาลยังเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถวิจารณ์นโยบายของรัฐบาล 
ได้ทุกเรื่อง เว้นแต่ เรื่อง ศาสนา (Religion) 
และความหลากหลายทางชนชาติ (Racism) 
เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศ          
ที่มีความหลากหลายทางชนชาติและศาสนา 
 ส าหรับหน่วยงานส าคัญที่จะเป็นผู้
ผลักดันให้ประเทศสิงคโปร์เป็น Smart Nation ได้ 
คือ หน่วยงานเทคโนโลยีภาครัฐ (The Government 
Technology Agency) หรือ GovTech เป็นองค์กร 
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ อยู่ภายใต้การก ากับของ
ส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงาน



ภาคปฏิบัติ เพ่ือเปลี่ยนแปลงการให้บริการ 
ภาครัฐสู่ระบบดิจิทัล นอกจากนี้ GovTech 
ยังช่วยสร้างงานให้ด าเนินต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแบ่งปันข้อมูล ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ data.gov.sg และร่วมกับธนาคาร
สิ งคโปร์ ในการส่ งเสริ มธุ รกรรมการเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ (E–payments) 
 จุดมุ่งหมายและแนวคิดในการ
พัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศด้วย 2 H 

 
  หลังจากที่ประเทศมีความพร้อมใน
การมีฐานข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ือจัดท า
นโยบายของประเทศแล้ว ประกอบกับ
ประชากรของประเทศสิงคโปร์จะกลายเป็น
สังคมผู้ สู งอายุ  (Aging Society)  รัฐบาล
สิงคโปร์จึงเน้นการพัฒนาคนในประเทศเป็น
หลัก โดยได้จัดท านโยบายเน้นการพัฒนา
ภายในประเทศด้วย 2 H คือ Health เสริมสร้าง 
ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ 
Happiness ให้ประชาชนอยู่ในประเทศอย่าง

มีความสุข เพราะรัฐบาลเชื่อว่าถ้าประชาชน
มีสุขภาพดี ก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการให้เงิน
ช่วยเหลือทางด้านสุขภาพ ขณะเดียวกันก็ยัง
สามารถท างานสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ท า
ให้รัฐบาลไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการ 
แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย และท้ายที่สุดเมื่อประชาชน
สามารถท างานมีรายได้เป็นของตนเองก็มี
หน้าที่เสียภาษีให้แก่สังคม ส่งผลท าให้รัฐบาล
มีรายได้จากประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 
อันมีส่วนช่วยในการลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 นอกจากนี้รัฐบาลมองว่าการออมเป็น
สิ่งส าคัญ เพราะการออมก่อให้เกิดดอกผลที่
สามารถน ามาพัฒนาประเทศเพ่ือสนองความ
ต้องการของคนในชาติรุ่นต่อ ๆ ไปได้ และ
ประชาชนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการเสียภาษี และรัฐบาลไม่ควรกู้ยืมเงิน
เพ่ือมาพัฒนาประเทศชาติ เพราะการกู้ยืมจะ
ส่งผลกระทบต่อรายจ่ายของคนรุ่นต่อไป 
  ตัวอย่างวิธีการในการพัฒนาประเทศ
ด้วย 2 H  
 รัฐบาลสิงคโปร์ได้มีนโยบายในการ
พัฒนาประชากรในประเทศให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและมีความสุขของประเทศ
สิงคโปร์ ตัวอย่างเช่น  
 - สนับสนุนให้ประชาชนใช้รถโดยสาร
สาธารณะ  



 รัฐบาลสิงคโปร์ตระหนักถึงการแก้ไข
ปัญหาจราจรที่ติดขัด โดยเชื่อว่าการสร้าง
ถนนเพ่ิมไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง จึง
น ามาสู่นโยบายสนับสนุนให้ประชาชนใช้รถ
โดยสารสาธารณะ แต่ด้ วยความที่ เป็น
ประเทศที่มีฝนตกอยู่ตลอดทั้งปี หากจะให้
ประชาชนใช้รถโดยสารสาธารณะ ต้องคิด
วิธีการในการอ านวยความสะดวกในการใช้รถ
โดยสารสาธารณะให้ประชาชนไม่ล าบากใน
การเดินทาง รัฐบาลจึงสร้างหลังคาเชื่อม
ตั้ งแต่ป้ ายรถโดยสารประจ าทางไปยั ง
รถไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ก าหนด
เขต Central Business District หรือ CBD 
ซึ่งเป็นเขตใจกลางธุรกิจ มีแนวโน้มที่จะเกิด
ปัญหาการจราจรติดขัดมากที่สุด รัฐบาลจึง
ได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาการจราจร โดยเก็บค่า
ผ่านทางส าหรับรถยนต์ที่วิ่งผ่านถนนดังกล่าว 
ซึ่งจะสังเกตได้จากป้ายที่เขียนว่า  Electronic  
Road Pricing (ERP) โดยวิธีการเก็บค่าผ่าน
ทางคือ ในรถยนต์ทุกคันจะมีเครื่อง  In-
Vehicle Unit (IU) ติดตั้งไว้โดยจะต้องเสียบ
บัตรเงินสด เมื่อวิ่งผ่านถนนที่มีป้าย ERP 
หรือที่จอดรถอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Parking System (EPS)) เงินจะถูกหักออก
จากบัตรเงินสด วิธีการดังกล่าวเป็นการลด
เจ้าหน้าที่ในการเก็บเงินค่าผ่านทางหรือค่าที่
จอดรถไปได้อีกทางหนึ่ง    

 

 
 
 
 
 

 
 

เครื่อง  In-Vehicle Unit (IU)  
ที่มา www.lta.gov.sg 

 

 - พัฒนาประเทศให้เป็นแหล่งพ้ืนที่สี
เขียว จากประเทศที่ไม่มีทรัพยากรป่าไม้ 
หรือแหล่งน้ า สิงคโปร์จึงได้สร้างทุกอย่าง
ด้วยฝีมือของมนุษย์ โดยในปี 2030 รัฐบาล
จะสร้างสวนสาธารณะ โดยมีลักษณะเป็น
สวนสาธารณะที่ เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ  
มีระยะทางประมาณ 360 กิโลเมตร เพ่ือ
จัดสรรให้ประชาชนมีสวนสาธารณะใกล้
แหล่งที่อยู่อาศัย อีกทั้งเป็นการกระจายความ
แออัดของประชาชนไม่กระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่ง 
โดยการด าเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้การ
ด าเนินการของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งน้ า (Ministry of the environment 
and water resources) 
 ข้อเสนอ 
 การจัดท าฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ของ
ประเทศ เพ่ือก าหนดนโยบายต่าง ๆ รวมไป
ถึงการก าหนดนโยบายภาษีให้สอดคล้องกับ
สถานการณใ์นปัจจุบัน 

https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-and-motoring/managing-traffic-and-congestion/electronic-road-pricing-erp.html
https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-and-motoring/managing-traffic-and-congestion/electronic-road-pricing-erp.html


 จากการที่ได้เรียนรู้จากการด าเนินงาน
ของประเทศสิงคโปร์ คือ รัฐบาลมีการจัดรวม
ฐานข้อมูลอยู่ที่แห่งเดียว ดังนั้น ท าให้การ
ท างานของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถ
ติดต่อประสานงานได้ง่ายมากขึ้น รวมไปถึง
การจัดท านโยบายสามารถถูกต้องและเหมาะสม 
ตามสถานการณ์ด้วย  หากประเทศไทย
สามารถรวมฐานข้อมูลของประชาชนได้   
จะท าให้ เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ 
อีกทั้งท าให้ทราบถึงสภาพเศรษฐกิจและ
ปัญหาของประชาชน อันเกิดมาจากการ 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางได้ 
ส่งผลท าให้การวางนโยบายของประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
 ในขณะเดียวกัน การก าหนดนโยบาย
ของประเทศไทยมักจะมีลักษณะเป็น Top-
Down บางครั้งอาจเป็นการเอ้ือประโยชน์
ให้แก่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลท าให้
เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงเหตุ ดังนั้น หาก
ประเทศมีฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ จะสามารถ 
ท าให้มีข้อมูลในการก าหนดนโยบายของ
ประเทศเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะสั้นและ
ระยะยาวได้  
 
 

 หลักการ 
 - ก าหนดให้มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 
อยู่ภายใต้การก ากับส านักนายกรัฐมนตรี  
เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
 - ปัจจุบันข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละ
หน่วยงานได้มีการรวบรวมอยู่ในฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้มีการ
เชื่อมโยงข้อมูล ดังนั้น หากสามารถน าข้อมูล
มารวมอยู่ที่แห่งเดียวกันได้ จะท าให้การ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเกิดขึ้นได้
โดยง่าย 
 - ก าหนดอ านาจหน้าที่ของบุคคล
เพ่ือเข้าถึงฐานข้อมูล โดยแต่ละหน่วยงาน
อาจเข้าถึงฐานข้อมูลได้เฉพาะในส่วนข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของตนเองเท่านั้น 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - การวางนโยบายจะมีความเหมาะสม 
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากทราบปัญหาของประชาชน
อย่างแท้จริง จึงท าให้การแก้ปัญหาถูกต้อง
และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 - เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ  
 - รัฐบาลอาจมีรายได้เ พ่ิมมากขึ้น
จากการจัดเก็บภาษี เนื่องจากข้อมูลของ
ประชาชนส่วนใหญ่จะมีในฐานข้อมูล 

 


