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สาธารณรัฐสิงคโปรB 

(Republic of Singapore) 
 

 
 

เมืองหลวง สิงคโปร) 

 

ท่ีต้ัง  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต; บริเวณปลายสุดของแหลมมลายู ต้ังอยูEหEางจากเส;นศูนย)สูตร 

ไปทางทิศเหนือ 137 กม. พ้ืนท่ีสิงคโปร)เม่ือปQ 2563 มีขนาด 728.6 ตร.กม. เพ่ิมข้ึนจากเม่ือปQ 2562 ท่ีมีพ้ืนท่ี 

725.7 ตร.กม. จากการถมทะเลเพ่ือขยายพ้ืนท่ีให;เพียงพอตEอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากร รัฐบาลมี

แผนขยายพ้ืนท่ีเป[น 766 ตร.กม.ภายในปQ 2573 ระยะทางจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 50 กม. และ

ทิศเหนือจรดทิศใต;ยาว 27 กม. ชายฝ̂_งยาว 193 กม. 

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดกับชEองแคบยะโฮร) หEางจากรัฐยะโฮร)ของมาเลเซีย 1 กม.  

 ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต; หEางจากเกาะปาลาวันของฟdลิปปdนส) 1,770 กม.  

    และหEางจาก จ.กาลีมันตันตะวันตกของอินโดนีเซีย 586 กม.  
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 ทิศใต; ติดกับชEองแคบมะละกา หEางจากเกาะเรียวของอินโดนีเซีย 125 กม.  

 ทิศตะวันตก ติดกับชEองแคบยะโฮร) หEางจากรัฐยะโฮร)ของมาเลเซีย 3 กม. 

 

ภูมิประเทศ ประกอบด;วยเกาะใหญE 1 เกาะ คือ เกาะสิงคโปร) หรือ Pulau Ujong ในภาษามาเลย) และ

เกาะเล็ก ๆ อีก 62 เกาะ แตEอาจยุบรวมเป[นเกาะใหญEภายในอนาคต เหมือนกับเกาะจูรEงทางตอนใต;ของสิงคโปร) 

สEวนตอนกลางของประเทศเป[นเขตหินแกรนิต ภูมิประเทศสูง ๆ ต่ำ ๆ และเป[นเนินเขา จุดสูงสุดอยูEท่ียอดเขาบูกิตติมา 

(163.63 ม. หรือ 537 ฟุต)   

 

ภูมิอากาศ แบบศูนย)สูตร มีความช้ืนสูง ฝนตกตลอดปQ และมีฝนตกหนักในชEวง พ.ย.-ม.ค. อากาศไมEร;อนจัด 

อุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดเฉล่ีย 25 และ 33 องศาเซลเซียส ตามลำดับ 

 

ประชากร 5.64 ล;านคน (ปQ 2565) มีอัตราเพิ่มขึ้น 3.4%  เป[นผู;ถือสัญชาติสิงคโปร) 3.55 ล;านคน ผู;มี

ถิ่นพำนักถาวร 519,500 คน และผู;พำนักชั่วคราว 1.56 ล;านคน อัตราสEวนประชากรจำแนกตามอายุ : 

วัยเด็ก (0-14 ปQ) 12.80% วัยรุEนถึงวัยกลางคน (15-64 ปQ) 76.32% วัยชรา (65 ปQข้ึนไป) 10.89% อายุขัยโดย

เฉล่ีย 86.3 ปQ เพศชาย 83.6 ปQ เพศหญิง 89.2 ปQ (ปQ 2565) ความหนาแนEนของประชากร 7,688 คนตEอพ้ืนท่ี 

1 ตร.กม. สิงคโปร)เป[นสังคมพหุเช้ือชาติประกอบด;วยชาวจีน (74.2%) มาเลย) (13.7%) อินเดีย (8.9%) และ

อ่ืน ๆ (3.2%)  

 

ศาสนา พุทธนิกายมหายาน 31.1% คริสต) 18.9% อิสลาม 15.6% ลัทธิเตzา 8.8% ฮินดู 5% อ่ืน ๆ 

0.6% และไมEนับถือศาสนา 20% 

 

ภาษา ภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ มาเลย) อังกฤษ จีนกลาง และทมิฬ   

 

การศึกษา   สิงคโปร)มีนโยบายให;การศึกษาแกEเด็กทุกคนและสEงเสริมให;เด็กได;เรียนรู;และพัฒนาความถนัด

และศักยภาพของตนเอง อีกท้ังสEงเสริมการเรียนรู;ตลอดชีวิต นอกจากน้ี ยังสEงเสริมให;ชาวสิงคโปร)มีความสามารถ

ทางภาษาอยEางน;อย 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาแมE (ภาษาจีน มาเลย) ทมิฬ) ระบบการศึกษาภาคบังคับ 

10 ปQ แบEงเป[นระดับประถมศึกษา 6 ปQ และมัธยมศึกษา 4 ปQ อัตราการรู;หนังสือ 97.6% (ปQ 2564) งบประมาณ

ด;านการศึกษา 13,600 ล;านดอลลาร)สิงคโปร) (ปQ 2565)   

 

การก0อต้ังประเทศ  

 สิงคโปร)อยูEภายใต;การปกครองของสหราชอาณาจักรต้ังแตEปQ 2375 และถูกญ่ีปุ~นยึดครองเป[น

เวลาส้ัน ๆ ในชEวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือปQ 2496 สหราชอาณาจักรทบทวนรัฐธรรมนูญของสิงคโปร)และรEางใหมE 

พร;อมท้ังเปdดโอกาสให;สิงคโปร)ปกครองตนเองมากข้ึน ทำให;มีการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังแรกเม่ือปQ 2498 และได;รับ
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สิทธิในการดูแลกิจการภายในของตนเองอยEางเต็มที่เมื่อปQ 2501 หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปQ 2502 

พรรคกิจประชาชนได;รับชัยชนะ นายลี กวน ยิว ซ่ึงเป[นหัวหน;าพรรคดำรงตำแหนEง นรม. หลังจากน้ันจึง

รEวมมือกับพรรคคอมมิวนิสต)เพ่ือขับไลEจักรวรรดินิยมสหราชอาณาจักรจนประสบความสำเร็จ ตEอมาท้ังสองฝ~าย  

เกิดความแตกแยกกัน และสิงคโปร)ได;รวมตัวกับมาเลเซีย ซาราวัก บอร)เนียวเหนือ เป[นสหพันธรัฐมาลายา

เม่ือ 1 ก.ย.2505 และขอแยกตัวจากมาเลเซียเม่ือ 9 ส.ค.2508  

 

วันชาติ 9 ส.ค.  

 

การเมือง  ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา แบบรัฐสภาเดียว (Republic & Paliamentary 

Democracy) มีประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ัง ทำหน;าท่ีประมุขแหEงรัฐ และมีนายกรัฐมนตรีเป[นผู;นำรัฐบาลและ

หัวหน;าฝ~ายบริหาร การเมืองสิงคโปร)มีเสถียรภาพ โดยพรรคกิจประชาชน (People’s Action Party-PAP) 

ได;รับเลือกเป[นรัฐบาลมาโดยตลอดนับต้ังแตEแยกตัวจากมาเลเซีย ท้ังน้ี อำนาจอธิปไตยของสิงคโปร) ประกอบด;วย 

ฝ~ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ  

 ฝ~ายบริหาร : นรม.มาจากหัวหน;าพรรคการเมืองเสียงข;างมากในสภาผู;แทนราษฎร วาระการดำรง

ตำแหนEง 5 ปQ 

 ฝ~ายนิติบัญญัติ : ระบบรัฐสภาเดียว แบEงเป[น 1) สมาชิกสภาผู;แทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกต้ัง

โดยประชาชน จำนวน 93 ท่ีน่ัง วาระดำรงตำแหนEง 5 ปQ  2) สมาชิกท่ีมาจากการแตEงต้ังโดยประธานาธิบดีตาม

คำแนะนำของคณะกรรมการคัดเลือก วาระดำรงตำแหนEง 2 ปQ 6 เดือน ตามรัฐธรรมนูญไมEเกิน 9 คน และ 3) สมาชิก

ฝ~ายค;านท่ีได;รับคะแนนเสียงไมEน;อยกวEา 15% 

 ฝ~ายตุลาการ : ประกอบด;วยศาลช้ันต;นและศาลฎีกา (ศาลสูงสุด) ศาลช้ันต;น ประกอบด;วย  

ศาลเขต ศาลแขวง และศาลเยาวชน สEวนศาลฎีกาประกอบด;วยศาลสูงและศาลอุทธรณ)ท่ีรับพิจารณาคดี        

ท่ีศาลช้ันต;นตัดสินแล;ว นอกจากน้ี สิงคโปร)ยังมีศาลท่ีจัดต้ังข้ึนตามรัฐบัญญัติวEาด;วยการบริหารกฎหมายอิสลาม

ท่ีเรียกวEาศาลชารีอะฮ) เพ่ือพิจารณาคดีเก่ียวกับครอบครัวของชาวมุสลิมในสิงคโปร) 

 

เศรษฐกิจ   สิงคโปร)อยูEระหวEางการดำเนินยุทธศาสตร)เศรษฐกิจ (ปQ 2560-2570) ซ่ึงมุEงพัฒนาเศรษฐกิจ

ดิจิทัลและการใช;นวัตกรรม ด;านกระทรวงการค;าและอุตสาหกรรมสิงคโปร)ปรับลดประมาณการณ)การเติบโต

ทางเศรษฐกิจของสิงคโปร)ในปQ 2565 จากเดิม 3-5% เป[น 3-4% เน่ืองจากป̂จจัย ได;แกE 1) ความขัดแย;ง

ระหวEางรัสเซียกับยูเครนท่ีทวีความรุนแรงข้ึน ซ่ึงจะทำให;ราคาอาหารและพลังงานย่ิงสูงข้ึน 2) ความเส่ียงของ

เสถียรภาพทางการเงินยังอยูEในระดับสูง เน่ืองจากนโยบายการเงินท่ีเข;มงวด เพ่ือแก;ไขป̂ญหาเงินเฟ�อในเขต

เศรษฐกิจท่ีพัฒนาแล;ว 3) ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร)ระหวEางสหรัฐฯ และจีนท่ีมีความรุนแรงมากข้ึนและ

สEงผลตEอหEวงโซEอุปทานอยEางตEอเน่ือง 4) การแพรEระบาดของเช้ือกลายพันธุ) COVID-19 และ 5) อุปสงค)จากจีน

ซ่ึงเป[นตลาดสำคัญ อาทิ ในสินค;าเคมีภัณฑ)และเช้ือเพลิงท่ีลดลงสEงผลตEอภาคการสEงออกของสิงคโปร) อยEางไรก็ดี 

คาดวEา ภาคการทEองเท่ียว การบิน ภาคบันเทิง ตลอดจนบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมของสิงคโปร)จะยังเติบโตได;ดีข้ึน
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ในชEวงคร่ึงหลังของปQ 2565 การพัฒนาทักษะแรงงานโดยให;ความสำคัญกับการวิจัย การใช;ป̂ญญาประดิษฐ) 

(Artificial Intelligence-AI) และการเป[นแรงงานฝQมือข้ันสูง รวมถึงพยายามผลักดันให; SMEs ขยายธุรกิจสูE

ระดับภูมิภาค สิงคโปร)ต้ังเป�าหมายเป[นศูนย)กลางทางเศรษฐกิจ ได;แกE การพาณิชย)อิเล็กทรอนิกส) (e-commerce) 

การเช่ือมโยงด;านการทำธุรกิจกับตEางประเทศ และอุตสาหกรรมผลิตข้ันสูงภายในปQ 2573 

 งบประมาณรายจEายประจำปQ 2565 (1 เม.ย.2565-31 มี.ค.2566) 102,400 ล;านดอลลาร)สิงคโปร) 

(เพ่ิมข้ึน 4.1% จากปQ 2564 หรือเพ่ิมข้ึน 4,000 ล;านดอลลาร)สิงคโปร))   

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน  : ดอลลาร)สิงคโปร) (SGD) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลารBสหรัฐ : 1 ดอลลาร)สหรัฐ : 1.44 ดอลลาร)สิงคโปร)  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : 1 ดอลลาร)สิงคโปร) : 26.39 บาท (ต.ค.2565)     

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปg 2564) 

ผลิตภัณฑ)มวลรวมในประเทศ (GDP) : 396,986 ล;านดอลลาร)สหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 7.6%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 71,926 ล;านดอลลาร)สหรัฐ   

รายได;เฉล่ียตEอหัวตEอปQ :  72,794 ล;านดอลลาร)สหรัฐ 

ทุนสำรองระหวEางประเทศ : 417,904.4 ล;านดอลลาร)สหรัฐ (ปQ 2564) และ 286,067.1 ล;านดอลลาร)สหรัฐ 

(ม.ค.-ก.ย.2565)   

ประชากรวัยทำงาน :  3,273,980 คน  

อัตราการวEางงาน : 3.5%  

มูลคEาการค;าระหวEางประเทศ :  820,742 ล;านดอลลาร)สหรัฐ  

ดุลการค;าระหวEางประเทศ : เกินดุล 48,254 ล;านดอลลาร)สหรัฐ   

มูลคEาการสEงออก : 434,498  ล;านดอลลาร)สหรัฐ   

สินค;าสEงออก : เคร่ืองยนต) เคร่ืองจักรไฟฟ�า อุปกรณ)ขนสEง เคร่ืองมือขนถEายวัสดุ ผลิตภัณฑ)เคมี สินค;า

อุตสาหกรรม อุปกรณ)อิเล็กทรอนิกส) เคร่ืองคอมพิวเตอร) เคร่ืองโทรศัพท) เวชภัณฑ) และผลิตภัณฑ)ปdโตรเลียม       

คูEค;าสEงออกท่ีสำคัญ : จีน มาเลเซีย สหรัฐฯ ฮEองกง และสหภาพยุโรป (EU)     

มูลคEาการนำเข;า : 386,244 ล;านดอลลาร)สหรัฐ  

สินค;านำเข;า : เคร่ืองจักรและอุปกรณ) น้ำมันเช้ือเพลิงและแรEธาตุท่ีเป[นเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ)เคมี สินค;าอุปโภค

บริโภค และเวชภัณฑ) 

คูEค;านำเข;าท่ีสำคัญ : มาเลเซีย สหรัฐฯ จีน EU และไต;หวัน   

คูEค;าสำคัญ : จีน มาเลเซีย สหรัฐฯ EU และไต;หวัน     

คูEค;าสำคัญ 5 อันดับในกลุEมอาเซียน : มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และฟdลิปปdนส)     
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การทหาร กองทัพสิงคโปร) ประกอบด;วย ทบ. ทร. และ ทอ. ข้ึนตรงตEอ ผบ.ทสส. และ รมว.กระทรวงกลาโหม 

ชายสิงคโปร)อายุ 18-20 ปQ ทุกคนจะต;องเข;ารับการฝ�กและประจำการในกองทัพเป[นเวลา 2 ปQ และเป[น

กำลังพลสำรองจนถึงอายุ 40 ปQ กำลังทหาร 60,000 นาย แบEงเป[น ทบ. 45,000 นาย ทร. 7,000 นาย และ 

ทอ. 8,000 นาย กำลังพลสำรอง 7,400 นาย กองทัพสิงคโปร)ทันสมัยและมีแสนยานุภาพสูงท่ีสุดในภูมิภาค 

ยุทโธปกรณ)สำคัญ อาทิ ถ.หลัก 96 คัน ถ.เบา 372 คัน ถ.รบทหารราบ 622 คัน ถ.ลำเลียงหุ;มเกราะ 1,655 คัน   

เรือดำน้ำช้ัน Challenger 2 ลำ เรือดำน้ำช้ัน Archer 2 ลำ เรือรบหลัก 12 ลำ (เรือฟริเกตช้ัน Formidable       

ท่ีติดอาวุธปลEอยนำวิถี Harpoon 2 ลำ Sylver 1 ลำ Aster 1 ลำ ตอร)ปdโด 2 ลำ) เรือตรวจการณ)และลาดตระเวน 

24 ลำ เรือตEอต;านทุEนระเบิด 4 ลำ เรือยกพลข้ึนบกจูEโจม 4 ลำ  บ.รบ 105 เคร่ือง (บ.F-16C/D จำนวน 60 เครื่อง 

บ.F-15SG จำนวน 40 เครื่อง และ บ.F-50 จำนวน 5 เครื่อง) และเตรียมรับมอบ บ.F-35 จำนวน 12 เครื่อง  

ในปQ 2569 จัดสรรงบประมาณด;านการทหารในปQ 2565 จำนวน 12,000 ล;านดอลลาร)สหรัฐ (เพิ่มขึ้นจาก    

ปQ 2564 คิดเป[น 6.5%) ทั้งนี้ สิงคโปร)ได;รับการสนับสนุนจากตEางประเทศให;สามารถสEงกองกำลังเข;าไปใช;

พื้นที่สำหรับฝ�กทางทหาร ได;แกE ออสเตรเลีย บรูไน ฝรั่งเศส คูเวต ไต;หวัน ไทย และสหรัฐฯ อยEางไรก็ดี 

สิงคโปร)ให;ความสำคัญมากข้ึนกับการนำอาวุธและเทคโนโลยีช้ันสูงมาประจำการในกองทัพ และจัดต้ังเหลEาทัพ

ใหมEรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร) (Digital and Intelligence Service-DIS)  

 

สมาชิกองคBการระหว0างประเทศ สิงคโปร)เป[นสมาชิกองค)การระหวEางประเทศและกลุEมความรEวมมือท่ีสำคัญ   

เชEน ADB, AOSIS, APEC, Arctic Council (observer), ARF, ASEAN, BIS, EAS, FAO, FATF, G-77, IAEA, 

IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICCt, ICRM, IDA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, 

Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NAM, OPCW, Pacific Alliance (observer), 

PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO 

 

วิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี สิงคโปร)มีเป�าหมายเป[นแหลEงความรู;ทางวิทยาศาสตร)หลายแขนง เพ่ือ

เสริมสร;างศักยภาพทางเศรษฐกิจและลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีตEางชาติ เชEน การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวการแพทย) 

(Biomedical) เป[นอุตสาหกรรมหลักชนิดใหมE ควบคูEไปกับอุตสาหกรรมเดิม การผลิตพลังงานทดแทนจาก

แสงอาทิตย) การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเป[นมิตรกับส่ิงแวดล;อม และลงทุนในด;าน R&D สิงคโปร)ยังมีนโยบายการ

สEงเสริมความเป[นเลิศด;านยา เวชภัณฑ) และการเป[นศูนย)กลางด;านการแพทย)จีโนมิกส)และการแพทย)แมEนยำใน

ภูมิภาค นอกจากน้ี สิงคโปร)มีนโยบายผลักดันประเทศให;เป[น Smart Nation ซ่ึงเน;นการได;เปรียบการเข;าถึง

ข;อมูลด;านเทคโนโลยี เพ่ือนำไปสูEการเกิดอาชีพใหมE และโอกาสด;านธุรกิจท่ีหลากหลาย  

 

การขนส0งและโทรคมนาคม สิงคโปร)เป[นศูนย)กลางทEาเรือและการขนสEงสินค;าทางทะเลท่ีสำคัญของโลก  

มีทEาเรือ 6 แหEง ที่สำคัญคือแผนกEอสร;างทEาเรือทูอัส (Tuas) ซึ่งเป[นทEาเรือขนาดยักษ)ของสิงคโปร) โดยเมื่อ 

ก.ย. 2565 สิงคโปร)ได;เปdดใช;ทEาเรือทูอัสระยะแรกอยEางเป[นทางการ ซ่ึงประกอบด;วยทEาเทียบเรือสามแหEง เพ่ือ

เตรียมพร;อมสูEการเป[นศูนย)กลางการขนสEงทางเรือท่ีทันสมัยและใหญEท่ีสุดในโลก สิงคโปร)ยังมีสะพานและทาง
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เชื่อมตEอกับมาเลเซียรวม 2 แหEงทางตอนเหนือและทางตะวันตก  สิงคโปร)มีเครือขEายถนนยาว 9,000 กม. 

และมีสนามบินท้ังหมด 8 แหEง เป[นสนามบินทหาร 6 แหEง และสนามบินพาณิชย) 2 แหEง สนามบินนานาชาติชางงี

เป[นสนามบินหลัก และได;เร่ิมดำเนินการกEอสร;างอาคารผู;โดยสารหมายเลข 5 ในทEาอากาศยานชางงี (T5) 

หลังจากท่ีต;องระงับโครงการกEอสร;างไป 2 ปQ เน่ืองจากการแพรEระบาดของ COVID-19 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ     

การรองรับผู;โดยสารท่ีมากข้ึน สEวนสนามบินเซเลตาร)เป[นสนามบินสำหรับเคร่ืองบินเชEาเหมาลำ ด;านโทรคมนาคม 

โทรศัพท)พ้ืนฐานให;บริการ 1.91 ล;านเลขหมาย โทรศัพท)เคล่ือนท่ี 9.03 ล;านเลขหมาย รหัสโทรศัพท) +65 จำนวน

ผู;ใช; อินเทอร)เน็ต 4.83 ล;านคน รหัสอินเทอร)เน็ต.sg เว็บไซต) ท่ี เป[นประโยชน)ในการค;นหาข;อมูลของรัฐ 

http://www.gov.sg สEวนเว็บไซต)ด;านการทEองเท่ียว http://www.visitsingapore.com 

 

การเดินทาง การบินไทยมีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ/จ.ภูเก็ต- สิงคโปร)ทุกวัน สายการบินสิงคโปร)ท่ีบินตรง  

มาไทย เชEน สายการบินสิงคโปร)แอร)ไลน) สกู©ต เจ็ทสตาร) ใช;ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชม. 15 นาที เวลาท่ีสิงคโปร)

เร็วกวEาไทย 1 ชม. นักทEองเท่ียวไทยเดินทางเข;าสิงคโปร)ได;โดยไมEต;องขอวีซEาเป[นเวลา 30 วัน 

 

สถานการณBสำคัญท่ีน0าติดตาม 

  การเตรียมเปล่ียนผEานอำนาจทางการเมือง หลังจากนายลอเรนซ) หวEอง ป̂จจุบัน ดำรง

ตำแหนEงเป[นรอง นรม. ลำดับท่ี 1 และ รมว.กระทรวงการคลังสิงคโปร)  ได;รับเลือกให;เป[นผู;นำรุEนท่ี 4 ของ

พรรคกิจประชาชน (PAP) ซ่ึงเป[นผู;ท่ีถูกวางตัวเป[นผู;นำคนใหมEตEอจาก นรม.ลี เซียน ลุง หลังจากน้ี จึงเป[นการ

เตรียมความพร;อมให;นายหวEองนำพรรค PAP ชนะการเลือกต้ังท่ัวไปในปQ 2568 เพ่ือให;การเปล่ียนผEานทาง

การเมืองเป[นไปอยEางสมบูรณ)และชอบธรรม   

   ทิศทางการขับเคล่ือนประเทศของสิงคโปร)หลังวิกฤตโรค COVID-19 ทEามกลางประเด็น  

ความท;าทายจากท้ังป̂จจัยภายในและภายนอกประเทศ เฉพาะอยEางย่ิงการแขEงขันอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร)  

ของประเทศมหาอำนาจ และสถานการณ)ความขัดแย;งในยูเครน โดยกำหนดแผนพัฒนาประเทศระยะยาว   

ของสิงคโปร) เฉพาะอยEางย่ิงการพัฒนาโครงสร;างพ้ืนฐานขนาดใหญEเพ่ือดึงดูดการลงทุนและการทEองเท่ียว อาทิ 

แผนพัฒนาเมืองใหมEในเขต Paya Lebar การดำเนินการกEอสร;างอาคารผู;โดยสารหมายเลข 5 ในทEาอากาศยาน

ชางงี  และทEาเรือ Tuas Port ควบคูEกับการกำหนดเป�าหมายด;านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการต้ังเป�าเป[นศูนย)รวม

ของคนเกEงระดับโลก และการชูกรอบแนวคิดเปdดเสรีทางเศรษฐกิจ เพ่ือเสริมสร;างความม่ันคงทางด;านหEวงโซEอุปทาน

การผลิต  

 

ความสัมพันธBไทย-สิงคโปรB 

 ไทย-สิงคโปร)สถาปนาความสัมพันธ)ทางการทูตเม่ือ 20 ก.ย.2508 และมีความสัมพันธ)ท่ีดี      

ระหวEางกันอยEางตEอเน่ือง กระทรวงการตEางประเทศของไทยริเร่ิมจัดการประชุม Political Consultations 

ไทย-สิงคโปร) คร้ังแรก เม่ือ ส.ค.2563 ซ่ึงเป[นการประชุมระดับปลัดกระทรวงการตEางประเทศ โดยปรับเปล่ียน

จากการประชุมโครงการความรEวมมือระหวEางหนEวยราชการไทย-สิงคโปร) หรือ Civil Service Exchange 
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Programme (CSEP) ท้ังน้ี การประชุม Political Consultations เน;นหารือแนวทางการขยายความรEวมมือเพ่ือ

ตอบสนองตEอการแพรEระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะด;านการค;า การลงทุน เศรษฐกิจดิจิทัล สาธารณสุข 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) การอำนวยความสะดวกด;านการเดินทางเพ่ือสEงเสริมความรEวมมือด;านธุรกิจ  

ความรEวมมือด;านสาธารณสุขและการพัฒนาวัคซีนป�องกันโรค COVID-19 สEวนความรEวมมือด;านทหาร 

สิงคโปร)ยังต;องพึ่งพาไทยในการใช;พื้นที่ฝ�กซ;อมรบที่ จ.กาญจนบุรี และมีความสัมพันธ)ท่ีดีตEอกันมาโดยตลอด

ผEาน 5 กลไกความรEวมมือทวิภาคีหลักคือ 1) การหารือระหวEาง นรม.อยEางไมEเป[นทางการ 2) การประชุมระดับ

ปลัดกระทรวงการตEางประเทศ ในช่ือ Political Consultations ไทย-สิงคโปร) ซ่ึงริเร่ิมคร้ังแรกเม่ือ ส.ค.2563 โดย

ปรับเปล่ียนจากการประชุมโครงการความรEวมมือระหวEางหนEวยราชการไทย-สิงคโปร) การประชุม Political 

Consultations ไทย-สิงคโปร) 3) Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ซ่ึง

จัดต้ังข้ึนเม่ือ ก.พ.2545 เพ่ือผลักดันความรEวมมือด;านเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม และ 4) ความรEวมมือด;าน

การทหาร ท่ีความสัมพันธ)ดำเนินไปอยEางราบร่ืน โดยกองทัพสิงคโปร)ต;องพ่ึงพาไทยในการใช;พ้ืนท่ีและนEานฟ�า

เพ่ือการฝ�กซ;อมรบ 

 ความสัมพันธ)ระหวEางไทยกับสิงคโปร)มีความใกล;ชิดบนพ้ืนฐานของผลประโยชน)รEวมกัน    

ด;านการค;าสิงคโปร)เป[นคูEค;าอันดับท่ี 4 ของไทยในอาเซียนรองจากมาเลเซีย เวียดนามและอินโดนีเซีย และเป[น

คูEค;าอันดับท่ี 8 ของไทยในโลก เม่ือปQ 2564 การค;าระหวEางไทยและสิงคโปร)มีมูลคEา 520,220.8 ล;านบาท 

มูลคEาการนำเข;า 233,899.4 ล;านบาท การสEงออก 286,321.3 ล;านบาท ไทยได;เปรียบดุลการค;า 52,421.9 

ล;านบาท สEวนในชEวง 9 เดือนแรกของปQ 2565 (ม.ค.-ก.ย.2565)  มูลคEาการค;ารวม 497,004.8 ล;านบาท ไทยเป[นฝ~าย

ได;เปรียบดุลการค;า 55,897.1 ล;านบาท สินค;าสEงออกสำคัญ ได;แกE อัญมณีและเคร่ืองประดับ แผงวงจรไฟฟ�า 

น้ำมันสำเร็จรูป เคร่ืองคอมพิวเตอร) อุปกรณ)และสEวนประกอบ สินค;านำเข;าสำคัญ ได;แกE เคร่ืองคอมพิวเตอร)

อุปกรณ)และสEวนประกอบ เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี เงินแทEงและทองคำ เคมีภัณฑ) น้ำมันสำเร็จรูป 

 สิงคโปร)เป[นนักลงทุนรายใหญEอันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับท่ี 3 ของนักลงทุนตEางชาติ

ท้ังหมดท่ีย่ืนขอรับการสEงเสริมการลงทุนในไทยเม่ือปQ 2564  มูลคEาเงินลงทุน  29,669 ล;านบาท คิดเป[น 

75.6% ของเงินลงทุนจากอาเซียนท้ังหมด โดยโครงการจากสิงคโปร)ท่ีย่ืนขอรับการสEงเสริมการลงทุนน้ัน     

สEวนใหญEอยูEในหมวดบริการและสาธารณูปโภค  
  ความรEวมมือระหวEางสิงคโปร)กับไทยมีความใกล;ชิดกันทุกมิติ ไทยและสิงคโปร)ต;องการสEงเสริม

ความรEวมมือการสนับสนุนความชEวยเหลือเพ่ือป�องกันการแพรEระบาดของโรค COVID-19 ขณะเดียวกันสิงคโปร)

และไทยมีความคืบหน;าความรEวมมือภาคธนาคารอยEางมาก โดยธนาคารกลางแหEงสิงคโปร)และธนาคารแหEง

ประเทศไทย ริเร่ิมการใช;ระบบโอนเงินระหวEางสองประเทศแบบ real-time เม่ือ 29 เม.ย.2564 ซ่ึงเป[น      

การเช่ือมตEอแอปพลิเคชัน PayNow ของสิงคโปร) และ PromptPay ของไทย โดยนับเป[นการเช่ือมโยงระบบ    

การโอนระหวEางประเทศแบบทันทีท่ีถูกพัฒนาเป[นคร้ังแรกในโลก ขณะท่ีเม่ือ ต.ค.2565 สิงคโปร)และไทย

สามารถบรรลุการจัดทำบันทึกข;อตกลง MOU รวมท้ังหมด 5 ฉบับ เพ่ือผลักดันยกระดับการลงทุนในด;าน

การเกษตร การทEองเท่ียว และทรัพย)สินทางป̂ญญา ในการประชุมกรอบความรEวมมือเพ่ือเสริมสร;าง

ความสัมพันธ)ทางเศรษฐกิจ ระหวEางไทยและสิงคโปร) (Singapore-Thailand Enhanced Economic 
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Relationship: STEER) คร้ังท่ี 6 ท่ีไทยเป[นเจ;าภาพจัดการประชุม โดยมีนายจุรินทร)  ลักษณวิศิษฏ) รอง นรม. 

และ รมว.กระทรวงพาณิชย) เป[นประธานการประชุม รEวมกับนาย Tan See Leng รมว.กระทรวงแรงงานและ

รมว.กระทรวงการค;าและอุตสาหกรรมคนท่ีสองของสิงคโปร) 

 ข;อตกลงสำคัญ : ความตกลงการเว;นการเก็บภาษีซ;อน (15 ก.ย.2518) บันทึกความเข;าใจ

ด;านยานยนต) (27 ส.ค 2546) บันทึกความเข;าใจความรEวมมือสEงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยEอม          

(27 ส.ค.2546) บันทึกความเข;าใจด;านธุรกิจและการลงทุน (27 ส.ค.2546) บันทึกความเข;าใจความรEวมมือด;าน

การทEองเท่ียว (27 ส.ค.2546) บันทึกความเข;าใจความรEวมมือด;านตลาดหลักทรัพย) (27 ส.ค.2546) บันทึก

ความเข;าใจการฝ�กบินเติมเช้ือเพลิงในอากาศระหวEาง ทอ.ไทยกับสิงคโปร) (24 พ.ย.2546) บันทึกความเข;าใจ

การเข;ารEวมการฝ�ก Cobra Gold กองทัพไทย-สิงคโปร) (22 ก.พ.2548) บันทึกความเข;าใจการสนับสนุน   

ด;านการฝ�กและการสEงกำลังบำรุง ทอ.ไทย-สิงคโปร) (12 พ.ย.2548) บันทึกความเข;าใจการจัดทำความตกลง

เพ่ือสEงเสริมและคุ;มครองการลงทุน (23 พ.ย.2548) บันทึกความเข;าใจการฝ�กของกองทัพสิงคโปร)ในไทย ฉบับท่ี 8     

(พ.ศ.2550-2553) (16 ก.ค.2555) บันทึกความเข;าใจการเว;นการเก็บภาษีซ;อน บันทึกความเข;าใจการทEองเท่ียว

ทางเรือ บันทึกความเข;าใจความรEวมมือด;านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบันทึกความเข;าใจความรEวมมือ

ระหวEางสภาอุตสาหกรรม (11 มิ.ย.2558) บันทึกความเข;าใจวEาด;วยความรEวมมือด;านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร (31 พ.ค.2559) บันทึกความเข;าใจวEาด;วยความรEวมมือด;านการสEงกำลังบำรุงระหวEางกองทัพเรือ 

(14 พ.ค.2560) บันทึกความเข;าใจวEาด;วยความรEวมมือด;านเทคโนโลยีทางการเงิน (11 ก.ค2560) บันทึก

ความเข;าใจวEาด;วยความรEวมมือด;านการอนุรักษ)ส่ิงแวดล;อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรระหวEางสวนพฤกษศาสตร)

สมเด็จพระนางเจ;าสิริกิต์ิกับสวนพฤกษศาสตร)สิงคโปร) (21 ส.ค.2560) บันทึกความเข;าใจวEาด;วยความรEวมมือ

ด;านธุรกิจประกันภัย (26 ก.ย.2562) ความรEวมมือการโอนเงินระหวEางไทย-สิงคโปร)แบบ real-time (29 เม.ย.2564) 

 

------------------------------------------------ 
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นายลี เซียน ลุง 

      (Lee Hsien Loong) 

 

ตำแหน0ง   นรม.สิงคโปร)      

 

เกิด    10 ก.พ.2495 (อายุ 71 ปQ/ปQ 2566) บิดาคือ นายลี กวน ยิว อดีต นรม.สิงคโปร) 

  และมารดาคือ นางลี เกียก จู 

 

เช้ือชาติ     จีน 

 

สถานภาพ   สมรสกับภรรยาคนแรก ช่ือ ดร.หวEอง มิน หยาง (เสียชีวิตด;วยโรคหัวใจ 

  เม่ือปQ 2525) ตEอมา สมรสคร้ังท่ี 2 กับนางโฮชิง ผอ.บริหารบริษัท 

  เพ่ือการลงทุนเทมาเสก จำกัด เม่ือ 17 ธ.ค.2528  มีบุตรรวม 4 คน   

การศึกษา 

ปQ 2517  - ปริญญาตรีด;านคณิตศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับ 1) และประกาศนียบัตร 

  ทางคอมพิวเตอร)ศาสตร) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ) สหราชอาณาจักร  

ปQ 2523 - ปริญญาโทด;านรัฐประศาสนศาสตร) จากโรงเรียนการปกครองเคนเนดี  

  มหาวิทยาลัยฮาร)วาร)ด  สหรัฐฯ  

 

ประวัติรับราชการทหาร  

ปQ 2514  - เข;ารับราชการทหารสังกัดหนEวยทหารปนใหญE กองทัพสิงคโปร) 

ปQ 2521 - เข;าอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารบก ท่ีสถาบัน Fort Leavenworth  

  รัฐแคนซัส สหรัฐฯ 

ปQ 2525    - รับตำแหนEงหัวหน;าคณะเสนาธิการทหาร 
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ปQ 2526  - รับตำแหนEงเจ;ากรมยุทธการทหารบก     

1 ก.ย. 2527  - ได;รับยศนายพลจัตวา เม่ืออายุ 32 ปQ  เป[นนายทหารท่ีได;รับยศนายพลจัตวา 

  อายุน;อยท่ีสุดในประวัติศาสตร)สิงคโปร) 

ก.ย. 2527  - ลาออกจากทหารเพ่ือทำงานด;านการเมือง  

 

พรรคการเมือง - พรรคกิจประชาชน (People’s Action Party-PAP)  

 

ประวัติการทำงาน 

ปQ 2527 - เร่ิมเข;าสูEวงการเมืองคร้ังแรกด;วยการลงสมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ัวไป 

  และผEานการเลือกต้ังมาแล;ว 5 คร้ัง คร้ังลEาสุดเป[นผู;แทนเขตอองโมเคียว 

ไมEระบุปQ -  ได;รับเลือกต้ังเป[น ส.ส.พรรค PAP คร้ังแรก 

 -  ได;รับแตEงต้ังเป[นเลขาธิการฝ~ายการเมืองประจำ รมว.กระทรวงกลาโหม  

31 ธ.ค.2527 - รมช.กระทรวงการค;าและอุตสาหกรรม และ รมช.กระทรวงกลาโหม 

ปQ 2528 - คณะกรรมการเศรษฐกิจ เพ่ือวางโครงสร;างทางเศรษฐกิจระยะยาว 

ปQ 2529    - เป[นสมาชิกคณะกรรมการบริหารพรรค PAP   

1 เม.ย.2529  - รักษาการ รมว.กระทรวงการค;าและอุตสาหกรรม และ รมช.กระทรวงกลาโหม 

1 ม.ค.2530 - รมว.กระทรวงการค;าและอุตสาหกรรม และ รมว.กระทรวงกลาโหมคนท่ี 2 

30 พ.ย.2533 - รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการค;าและอุตสาหกรรม 

7 ธ.ค.2535-ปQ 2544 - รอง นรม.คนท่ี 1 

ม.ค.2541-ปQ 2550 - ประธานสำนักงานการเงินสิงคโปร)หรือธนาคารกลางของสิงคโปร)  

  (อีกตำแหนEงหน่ึง) ผลงานสำคัญ คือ การเปdดเสรีภาคการเงิน 

23 พ.ย.2544 - รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการคลัง 

ปQ 2547-ป̂จจุบัน - เลขาธิการพรรค PAP  

12 ส.ค.2547-ป̂จจุบัน - นรม.คนท่ี 3 ของสิงคโปร)  

 

------------------------------------------------ 

 

  

 

 

 

 

 



                                                      ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 11 

 
 

 

นางฮาลิมาหB ยาโคบ 

(Halimah Yacob) 

 

ตำแหน0ง   ประธานาธิบดีสิงคโปร)     

 

เกิด   23 ส.ค.2497 (อายุ 69 ปQ/ปQ 2566) 

 

เช้ือชาติ   มาเลย)  

 

ศาสนา   อิสลาม  

 

สถานภาพ    สมรสกับนาย Mohammed Abdullah Alhabshee นักธุรกิจ และมีบุตร  

5 คน  

 

การศึกษา 

ปQ 2517-2521    ปริญญาตรี นิติศาสตร)บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสิงคโปร)  

ปQ 2542-2544    ปริญญาโท นิติศาสตร)มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสิงคโปร)    

ปQ 2559    ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสิงคโปร)      

 

ประวัติการทำงาน   

ปQ 2521    เจ;าหน;าท่ีด;านกฎหมายของสหภาพแรงงานแหEงชาติสิงคโปร) (National 

Trades Union Congress–NTUC)   

ปQ 2534   ทนายฝ�กหัด  
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ปQ 2542-2545    เป[นชาวสิงคโปร)คนแรกท่ีได;รับเลือกให;เป[นรองสมาชิกสภาบริหารของ 

   องค)การแรงงานระหวEางประเทศ (International Labour Organization-

   ILO) ท่ีสวิตเซอร)แลนด)   

ปQ 2544-2549    สมาชิกพรรคกิจประชาชน (People’s Action Party-PAP) ต้ังแตEปQ 2544 

   และพรรคสEงสมัครเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภาในการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือปQ 2544  

ไมEระบุปQ                        ได;รับเลือกให;เป[นสมาชิกรัฐสภาเขต Jurong ซ่ึงเป[นเขตเลือกต้ังกลุEม  

(Group Representative Constituencies-GRC)     

ปQ 2549-2554    ได;รับเลือกต้ังให;ดำรงตำแหนEงสมาชิกรัฐสภาเขต Jurong GRC อีกหน่ึงสมัย   

พ.ค.2554-ต.ค.2555   รัฐมนตรีแหEงรัฐ กระทรวงพัฒนาชุมชน เยาวชน และกีฬา    

พ.ย.2555-ม.ค.2556   รัฐมนตรีแหEงรัฐ กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว    

ม.ค.2556-ส.ค.2560    ประธานรัฐสภาสิงคโปร)คนท่ี 9  

14 ก.ย.2560-ป̂จจุบัน  ประธานาธิบดีสิงคโปร)คนท่ี 8 และเป[นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของ

สิงคโปร) 

 

------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีสิงคโปรB 

 

นรม.        Lee Hsien Loong 

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการคลัง             Lawrence Wong 

รอง นรม. และ รมต.ประสานงานด;านนโยบายเศรษฐกิจ  Heng Swee Keat 

รัฐมนตรีอาวุโสและ รมต.ประสานงานด;านความม่ันคงแหEงชาติ    Teo Chee Hean   

รัฐมนตรีอาวุโสและ รมต.ประสานงานด;านเศรษฐกิจและสังคม     Tharman Shanmugaratnum  

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี     Indranee Rajah  

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี        Maliki  Osman    

รมว.กระทรวงการส่ือสารและสารสนเทศ      Josephine Teo 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน และเยาวชน                              Edwin Tong 

รมว.กระทรวงกลาโหม       Ng Eng Hen     

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ                                    Chan Chun Sing   

รมว.กระทรวงศึกษาธิการคนท่ี 2    Maliki  Osman       

รมว.กระทรวงการตEางประเทศ     Vivian Balakrishnan    

รมว.กระทรวงสาธารณสุข     Ong Ye Kung   

รมว.กระทรวงสาธารณสุขคนท่ี 2     Masagos Zulkifli  

รมว.กระทรวงมหาดไทย     K Shanmugam    

รมว.กระทรวงมหาดไทยคนท่ี 2      Josephine Teo     

รมว.กระทรวงกฎหมาย     K Shanmugam      

รมว.กระทรวงกฎหมายคนท่ี 2     Edwin Tong 

รมว.กระทรวงแรงงาน     Tan See Leng  

รมว.กระทรวงการพัฒนาแหEงชาติ    Desmond Lee    

รมว.กระทรวงการพัฒนาแหEงชาติคนท่ี 2     Indranee Rajah     

รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว                            Masagos Zulkifli 

รมว.กระทรวงความย่ังยืนและส่ิงแวดล;อม     Grace Fu Hai Yien  

รมว.กระทรวงการค;าและอุตสาหกรรม      Gan Kim Yong 

รมว.กระทรวงการค;าและอุตสาหกรรมคนท่ี 2      Tan See Leng   

(รับผิดชอบด;านการค;า) 

รมว.กระทรวงการคมนาคมและขนสEง        S Iswaran  

 

------------------------------------------ 

          (พ.ย.2565)  


