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 บทน า 
 “Smart Nation” คือ โมเดลที่รัฐบาล
สิงค์โปร์ได้ริเริ่มน ามาเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย
ในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากสิงคโปร์เล็งเห็น
ว่าโลกในสภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นประเทศจึงจ าเป็นต้องมีความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดเวลา ซึ่งนโยบายนี้ได้
เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
ปี ค.ศ.2014 โดยมีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับประชาชน สร้าง
สังคมให้น่าอยู่และปลอดภัย และสร้างโอกาส
ทางธุรกิจให้กับทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการ
เชื่อมโยงข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างภายในประเทศ
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมที่
ทันสมัย และระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ ่
(Big Data Management) ทั้งนี้ในระยะแรกได้
น าร่องการพัฒนาใน 5 สาขาหลัก ประกอบด้วย  
การบริการด้านคมนาคม บ้านที่อยู่อาศัยและ
สิ่ งแวดล้อม การบริการด้ านสาธารณสุข  
การเพ่ิมผลิตผลทางธุรกิจ และการบริการดิจิทัล
จากภาครัฐ 

 ในการนี้ เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
รัฐบาลสิงคโปร์ได้ก าหนดให้มีโครงการน าร่อง  
(test bedding) โครงการร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัย 
ชั้นน าทั้งภายในและภายนอกประเทศ และ
โครงการห้องปฏิบัติการที่มีชีวิต (Living laboratory) 
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
รวมถึงส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการแบ่งปันข้อมูล 
(Data sharing) การมีส่วนร่วมคิดแนวทางแก้ไข
ปัญหา (Co-creating solutions) และการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน (Citizen involvement) 
ให้เพ่ิมมากขึ้น 
 โครงการระดับชาติของสิงคโปร์เพ่ือ
การสร้างชาติอัจฉริยะ 
 นโยบายสร้างชาติอัจฉริยะผลักดันให้
รัฐบาลสิงคโปร์ต้องเตรียมความพร้อมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เหมาะกับการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมมา
ประยุกต์ใช้ โดยได้ลงทุนและด าเนินโครงการ
ระดับชาติ ได้แก ่
 ระบบดิจิทัลไอดีแห่งชาติ (National 
Digital Identity) เพ่ือให้ภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจสามารถท าธุรกิจผ่านช่องทาง



ดิจิทัลได้อย่างสะดวกและปลอดภัยระบบช าระเงิน
ดิจิทัล (e-Payments) เพ่ือให้ทุกคนสามารถช าระ
เงินได้อย่างไร้รอยต่อ ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย 
 - ร ะ บ บ  Smart Nation Sensor 
Platform ด้วยการวางเครือข่ายเครื่องมือ
ตรวจวัดและอุปกรณ์ระบบ Internet of 
Things (IoT) เพ่ือให้เมืองน่าอยู่ และปลอดภัย 
 - ระบบขับเคลื่ อนเมืองอัจฉริ ยะ 
(Smart Urban Mobility) ด้วยการใช้ประโยชน์ 
จากข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) และยานยนต์ไร้คนขับ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
 - ระบบชั่วขณะของชีวิต (Moments of 
Life) ด้วยการรวบรวมบริการจากภาครัฐจากหลาย
หน่วยงานไว้ที่เดียวกัน เพ่ือให้ตอบโจทย์ประชากร 
ที่มีระบบเวลาในการใช้ชีวิตแตกต่างกัน 
 กระบวนการคิดที่สิงคโปร์ใช้ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายโครงการระดับชาติ 
 เนื่องจากสิงค์โปร์เป็นประเทศขนาดเล็ก 
และมีทรัพยากรทางธรรมชาติน้อย รัฐบาลจึงมี
ความจ าเป็นต้องใช้กระบวนการคิดอย่าง
รอบคอบอย่างมากในการด าเนินโครงการ
ระดับชาติเพ่ือป้องกันความผิดพลาดและความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น กระบวนการคิดที่ว่านี้ 
คือ “Design Thinking (กระบวนความคิดเชิง
ออกแบบ)” ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่มุ่งเน้น
การท าความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยก าหนด
เป้าหมายที่แน่นอนเป็นศูนย์กลาง และน า

มุมมองที่หลากหลายมาสร้างสรรค์ความคิด 
ใหม่  ๆ ก่อนทดสอบและพัฒนา เพ่ือให้ได้
แนวทางที่ตอบสนองเป้าหมายที่สุด ซึ่งจะท าให้
สามารถเห็นภาพรวมและประเมินความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี กระบวนการคิดนี้
แบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
 - ท าความเข้า ใจกลุ่ ม เป้ าหมาย 
(Empathize) เพราะการแก้ไขสิ่งใดก็ตาม
จะต้องเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างถ่องแท้
ก่อน 
 - ระบุปัญหา (Define) วิ เคราะห์
ปัญหาก าหนดให้ชัดเจนว่าจริง ๆ แล้วปัญหา
ที่เกิดขึ้นคืออะไร เลือกและสรุปแนวทาง
ความเป็นไปได ้
 - ระดมความคิด (Ideate) เน้นการ
หาแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้
มากที่สุดหลากหลายที่สุดเพ่ือตอบโจทย์
ปัญหาที่เกิดข้ึน 
 - พัฒนาต้นแบบ (Prototype) เพ่ือให้
สามารถทดสอบ ค้นหาข้อผิดพลาดและเรียนรู้
เกี่ยวกับแนวความคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ 
 - ทดสอบและปรับปรุง (Test) น า
ต้นแบบที่สร้างขึ้นมาทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือสังเกตประสิทธิภาพการใช้งานและน า
ผลลัพธ์มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
 จากกระบวนการคิดเบื้องต้น จึงท าให้
รัฐบาลสิงคโปร์ ให้ความส าคัญกับการน า
มาตรฐานมาใช้ เป็นต้นแบบมาก เพราะ



มาตรฐานคือกรอบแนวทางส าหรับการปฏิบัติ 
ที่ดี ให้รายละเอียดคุณลักษณะที่จ าเป็น และ
ความจ าเพาะทางเทคนิคที่ผลิตภัณฑ์ ระบบ 
หรือการบริการควรมี ดังนั้นในการด าเนิน
นโยบายหากใช้มาตรฐานเป็นต้นแบบในการ
ทดสอบแนวความคิดเพ่ือต่อยอดไปสู่โครงการที่
มีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะช่วยเพ่ิมประสิทธิผล  
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด รวมถึงยัง
ช่วยให้กฎระเบียบภายใต้หน่วยงานต่าง ๆ 
สอดคล้องกันตามที่ต้องการได้ ซึ่งเป็นการ
น าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต 
 1. บทบาทการมาตรฐานในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Nation 
  การน านโยบาย Smart Nation ไป
ขับเคลื่อนให้ได้ตามโครงการข้างต้นนั้น มีความ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน จึ งมีความจ าเป็นที่ จะต้องมี
ม า ต ร ฐ า น ร่ ว ม กั น เ พ่ื อ ก า ห น ด นิ ย า ม 
ระบบปฏิบัติการ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
สารสนเทศที่จะเชื่อมโยงกัน ดังนั้นหน่วยงาน 
ซึ่งท าหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานต้องท าให้
มั่นใจว่ามาตรฐานจะช่วยพัฒนาและขับเคลื่อน
โยบายได้ อย่ างเต็มศักยภาพ มั่นคงและ
ปลอดภัย ในการนี้ รั ฐบาลสิ งคโปร์ ได้ตั้ ง
หน่วยงานเฉพาะด้าน ซึ่งมีภารกิจหลักในการ
ขับเคลื่อนการมาตรฐานสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีรายละเอียดดังนี้ 

 - องค์กรที่รับผิดชอบการขับเคลื่อน
มาตรฐานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  องค์ ก ร ก าหนดมาตร ฐ าน คื อ 
Information Technology Standards Committee 
(ITSC) 
  องค์กรก ากับดูแลและสนับสนุนคือ 
Infocomm Media Development Authority 
(IMDA) 
 - ขอบข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่
รับผิดชอบ 



 - ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศผ่านการ
ก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ 
 รัฐบาลสิงคโปร์ได้ผลักดันการขับเคลื่อน
นโยบายการมาตรฐานเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ โดยเข้า
รว่มท างานกับองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐาน (ISO) และคณะกรรมาธิการระหว่าง
ประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท า (IEC) เพ่ือน าองค์
ความรู้ด้านมาตรฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการ
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในประเทศโดยเร็ว 
นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือเป็นกรณีศึกษากับ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ในการ
จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของการสร้างเมือง
อัจฉริยะอย่างยั่งยืนด้วย 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 รายละเอียดการเข้าร่วมก าหนดมาตรฐาน
ระหว่างประเทศด้าน ICT ของสิงคโปร ์

 - ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการ
มาตรฐาน 
  IMDA จัดท าความตกลงยอมรับร่วม 
(MRA) ยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองโดยไม่
ตรวจสอบซ้ าจากหน่วยรับรอง (Certification 
Body) และห้องปฏิบัติการทดสอบ (Testing 
Laboratory) ที่ผ่านการรับรองระบบงานตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17065 และ ISO/IEC 17025 
ตามล าดับ โดยเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานทั้งจาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ และมีการขึ้น
ทะเบียนรายชื่อหน่วยงานดังกล่าว เพ่ืออ านวย
ความสะดวกทางการค้า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันเชิงคุณภาพระหว่างผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม ICT ในประเทศด้วย 
 ข้อเสนอเพ่ือการเปลี่ยนแปลง การ
เปลี่ยนแปลงระยะสั้นส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะ
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติและสมาชิกของ
องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 
(ISO) และคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ
ว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC) 
ควรผลักดันโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือเร่งรัดการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ด้านการมาตรฐานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง



พ้ืนฐานส าหรับการด าเนินนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 โดยควรด าเนินการดังนี้แต่งตั ้
 - องค์กรก าหนดมาตรฐาน (SDO) สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเร่งก าหนดมาตรฐาน
เฉพาะด้าน 
 - ผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมการ
ก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศอย่างจริง
โดยเฉพาะกับ ISO/IEC JTC1 Information 
Technology เพ่ือน าองค์ความรู้ด้านมาตรฐานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสม
และก าหนดเป็นมาตรฐานของประเทศ 
 - สนับสนุนให้ องค์กรก ากับดูแล
ขับเคลื่อนการใช้มาตรฐานในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือยกระดับเทคโนโลยีของประเทศให้
มีความปลอดภัยและเป็นเอกภาพ 
 - สนับสนุนและพัฒนากฎระเบียบให้เกิด
การแข่งขันเชิงคุณภาพทั้งจากธุรกิจภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
 การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 
 เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 
4.0 ของรัฐบาล และยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศรวมถึงก าหนดทิศทาง 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องและเป็นไป
ในทางเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
และคุณภาพของประเทศ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางสากลส าหรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางคุณภาพของประเทศ (National Quality 
Infrastructure : NQI)  โ ด ย  NQI ค ว ร มี
องค์ประกอบดังนี้ 
 - สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ (National 
Standards Body) ท าหน้าที่ รับผิดชอบการ
ก าหนดมาตรฐานครอบคลุมทุกสาขาทางเทคนิค 
ทั้งมาตรฐานระบบจัดการ มาตรฐานนวัตกรรม 
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการบริการ เป็นต้น 
โดยผ่านกระบวนการเห็นพ้องต้องกันจากผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม และต้องสร้างเครือข่ายองค์กร
ก าหนดมาตรฐาน (SDO) เพ่ือสนับสนุนการ
ก าหนดมาตรฐานเฉพาะทาง 
 - สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (National 
Metrology Institute) ท าหน้าที่พัฒนามาตรฐาน
การวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรม
การวัดต่าง ๆ  ในประเทศ 
 - สถาบันรับรองระบบงานแห่งชาติ 
(National Accreditation Body) ท าหน้าที่ให้การ
รับรองความสามารถในการด าเนินกิจกรรมของ
หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการทดสอบ 
และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ 
 - หน่วยรับรอง (Certification Bodies) 
ท าหน้าที่ให้บริการการตรวจประเมินและรับรอง
ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 



 - หน่วยตรวจ (Inspection Bodies) ท า
หน้าที่ให้บริการด้านการตรวจตามประเภทสาขา
และขอบข่ายการตรวจ 
 - ห้องปฏิบัติการทดสอบ (Testing 
Laboratories) ท าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบและ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ ์
 - ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Calibration 
Laboratories) ท าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือ และ
ความถูกต้องของการวัด 
 

ภาพที่ 2 โมเดลโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ
ประเทศ (ที่มา World Bank 2007) 

 
 
 
 

   จากโครงสร้างดังกล่าวจะพบว่า ประเทศไทย
แม้จะมีหน่วยงานก าหนดมาตรฐาน และหน่วย
รับรองระบบงานอยู่แล้ว แต่หน่วยงานดังกล่าวอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของหลายกระทรวง ส่งผลให้
การประสานความร่วมมือระหว่างกันค่อนข้าง
ยุ่งยาก รวมถึงยังไม่มีกรอบการท างานร่วมกันจึง
ควรปฏิรูป ให้ เกิดเป็นหน่วยงานที่ ชัดเจน  
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและ
มาตรฐานใหม่ ๆ ที่ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว รวมถึงต้องส่งเสริมให้ NQI เหล่านี้ท า
หน้าที่ผลักดัน แบรนด์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ของไทยสู่ตลาดสากล 
และเข้าเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก 
(Global Value Chain) ด้วย 
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