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สาธารณรัฐสิงคโปร 

(Republic of Singapore) 
 

 
 

เมืองหลวง สิงคโปร 

 

ท่ีตั้ง  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต บริเวณปลายสุดของแหลมมลายู ตั้งอยูหางจากเสนศูนยสูตร 

ไปทางทิศเหนือ 137 กม. พื้นที่สิงคโปรเมื่อป 2563 มีขนาด 728.6 ตร.กม. เพิ่มขึ้นจากเมื่อป 2562 ที่มีพื้นท่ี 

725.7 ตร.กม. จากการถมทะเลเพ่ือขยายพ้ืนท่ีใหเพียงพอตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากร รัฐบาลมี

แผนขยายพื้นที่เปน 766 ตร.กม.ภายในป 2573 ระยะทางจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 50 กม. และ

ทิศเหนือจรดทิศใตยาว 27 กม. ชายฝงยาว 193 กม. 

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดกับชองแคบยะโฮร หางจากรัฐยะโฮรของมาเลเซีย 1 กม.  

 ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต หางจากเกาะปาลาวันของฟลิปปนส 1,770 กม.  

    และหางจาก จ.กาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซีย 586 กม.  
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 ทิศใต ติดกับชองแคบมะละกา หางจากเกาะเรียวของอินโดนีเซีย 125 กม.  

 ทิศตะวันตก ติดกับชองแคบยะโฮร หางจากรัฐยะโฮรของมาเลเซีย 3 กม. 

 

ภูมิประเทศ ประกอบดวยเกาะใหญ 1 เกาะ คือ เกาะสิงคโปร หรือ Pulau Ujong ในภาษามาเลย และ

เกาะเล็ก ๆ อีก 62 เกาะ แตอาจยุบรวมเปนเกาะใหญภายในอนาคต เหมือนกับเกาะจูรงทางตอนใตของสิงคโปร 

สวนตอนกลางของประเทศเปนเขตหินแกรนิต ภูมิประเทศสูง ๆ ต่ำ ๆ และเปนเนินเขา จุดสูงสุดอยูท่ียอดเขาบูกิตติมา 

(163.63 ม. หรือ 537 ฟุต)   

 

ภูมิอากาศ แบบศูนยสูตร มีความชื้นสูง ฝนตกตลอดป และมีฝนตกหนักในชวง พ.ย.-ม.ค. อากาศไมรอนจัด 

อุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดเฉลี่ย 25 และ 33 องศาเซลเซียส ตามลำดับ 

 

ประชากร 5.45 ลานคน (ป 2564) มีอัตราลดลง 4.1% แบงเปนผูถือสัญชาติสิงคโปร 3.50 ลานคนผูมี

ถ่ินพำนักถาวร 488,700 คน ผูพำนักชั่วคราว 1.46 ลานคน อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 

12.80% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 76.32% วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 10.89% อายุขัยโดยเฉลี่ย 83.9 ป 

เพศชาย 81.5 ป เพศหญิง 86.1 ป (ป 2563) ความหนาแนนของประชากร 8,019 คนตอพื้นที่ 1 ตร.กม. 

สิงคโปรเปนสังคมพหุเชื้อชาติประกอบดวยชาวจีน (74.3%) มาเลย (13.5%) อินเดีย (9%) และอ่ืน ๆ (3.2%)  

 

ศาสนา พุทธนิกายมหายาน 31.1% คริสต 18.9% อิสลาม 15.6% ลัทธิเตา 8.8% ฮินดู 5% อื่น ๆ 

0.6% และไมนับถือศาสนา 20% 

 

ภาษา ภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ มาเลย อังกฤษ จีนกลาง และทมิฬ ภาษามาเลยเปนภาษาประจำชาต ิ

 

การศึกษา   สิงคโปรมีนโยบายใหการศึกษาแกเด็กทุกคนและสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูและพัฒนาความถนัด

และศักยภาพของตนเอง อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหชาวสิงคโปรมีความสามารถ

ทางภาษาอยางนอย 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาแม (ภาษาจีน มาเลย ทมิฬ) ระบบการศึกษาภาคบังคับ 

10 ป แบงเปนระดับประถมศึกษา 6 ป และมัธยมศึกษา 4 ป อัตราการรูหนังสือ 97.1% (ป 2563) งบประมาณ

ดานการศึกษา 13,620 ลานดอลลารสิงคโปร (ป 2564)   

 

การกอตั้งประเทศ  

 สิงคโปรอยูภายใตการปกครองของสหราชอาณาจักรตั้งแตป 2375 และถูกญี่ปุนยึดครองเปน

เวลาสั้น ๆ ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 เม่ือป 2496 สหราชอาณาจักรทบทวนรัฐธรรมนูญของสิงคโปรและรางใหม 

พรอมท้ังเปดโอกาสใหสิงคโปรปกครองตนเองมากข้ึน ทำใหมีการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกเม่ือป 2498 และไดรับ

สิทธิในการดูแลกิจการภายในของตนเองอยางเต็มท่ีเม่ือป 2501 หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อป 2502 
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พรรคกิจประชาชนไดรับชัยชนะ นายลี กวน ยิว ซึ่งเปนหัวหนาพรรคดำรงตำแหนง นรม. หลังจากนั้นจึง

รวมมือกับพรรคคอมมิวนิสตเพ่ือขับไลจักรวรรดินิยมสหราชอาณาจักรจนประสบความสำเร็จ ตอมาท้ังสอง

ฝายเกิดความแตกแยกกัน และสิงคโปรไดรวมตัวกับมาเลเซีย ซาราวัก บอรเนียวเหนือ เปนสหพันธรัฐมาลายา

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

 

วันชาต ิ 9 ส.ค.  

 

การเมือง  ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา แบบรัฐสภาเดียว (Republic & Paliamentary 

Democracy) มีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง ทำหนาที่ประมุขรัฐ และมีนายกรัฐมนตรีเปนผูนำรัฐบาลและ

หัวหนาฝายบริหาร การเมืองสิงคโปรมีเสถียรภาพ โดยพรรคกิจประชาชน (People’s Action Party-PAP) 

ไดรับเลือกเปนรัฐบาลมาโดยตลอดนับตั้งแตแยกตัวจากมาเลเซีย อำนาจอธิปไตยของสิงคโปร ประกอบดวย 

ฝายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ  

 ฝายบริหาร : นรม.มาจากหัวหนาพรรคการเมืองเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร วาระการดำรง

ตำแหนง 5 ป 

 ฝายนิติบัญญัติ : ระบบรัฐสภาเดียว แบงเปน 1) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้ง

โดยประชาชน จำนวน 93 ท่ีนั่ง วาระดำรงตำแหนง 5 ป  2) สมาชิกท่ีมาจากการแตงตั้งโดยประธานาธิบดีตาม

คำแนะนำของคณะกรรมการคัดเลือก วาระดำรงตำแหนง 2 ป 6 เดือน ตามรัฐธรรมนูญไมเกิน 9 คน และ 3) สมาชิก

ฝายคานท่ีไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 15% 

 ฝายตุลาการ : ประกอบดวยศาลชั้นตนและศาลฎีกา (ศาลสูงสุด) ศาลชั้นตนประกอบดวย  

ศาลเขตศาลแขวงและศาลเยาวชน สวนศาลฎีกาประกอบดวยศาลสูงและศาลอุทธรณที่รับพิจารณาคดีท่ี     

ศาลชั้นตนตัดสินแลว นอกจากนี้ สิงคโปรยังมีศาลท่ีจัดตั้งข้ึนตามรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารกฎหมายอิสลามท่ี

เรียกวาศาลชารีอะฮ เพ่ือพิจารณาคดีเก่ียวกับครอบครัวของชาวมุสลิมในสิงคโปร 

 

เศรษฐกิจ   สิงคโปรอยูระหวางการดำเนินยุทธศาสตรเศรษฐกิจ (ป 2560-2570) ซ่ึงมุงพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

และการใชนวัตกรรม ดานธนาคารกลางสิงคโปรคาดการณวา เศรษฐกิจสิงคโปรในป 2563 และป 2564 จะขยายตัว

อยูท่ี 6-7% และ 4.1% ตามลำดับ เนื่องจากภาคกอสราง ธุรกิจการบิน การทองเที่ยวและการบริการชะลอตัว    

จากการแพรระบาดของโรค COVID-19 อีกท้ังความขัดแยงทางการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีนยังคงไมคลี่คลาย แมมี

การเปลี่ยนแปลงผูนำสหรัฐฯ รัฐบาลสิงคโปรเตรียมปรับแนวทางฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยเนนการบูรณาการ

ความรวมมือระหวางรัฐบาล ภาคธุรกิจ และแรงงาน การพัฒนาทักษะแรงงานโดยใหความสำคัญกับการวิจัย การใช

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence-AI) และการเปนแรงงานฝมือข้ันสูง รวมถึงพยายามผลักดันให SMEs ขยาย

ธุรกิจสูระดับภูมิภาค สิงคโปรตั ้งเปาหมายเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ไดแก การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-

commerce) การเชื่อมโยงดานการทำธุรกิจกับตางประเทศ และอุตสาหกรรมผลิตข้ันสูงภายในป 2573 



                                                       ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

4 

 งบประมาณรายจายประจำป 2564 (1 เม.ย.2564-31 มี.ค.2565) 102,340 ลานดอลลารสิงคโปร 

(เพ่ิมข้ึน 8.8% จากป 2563 หรือเพ่ิมข้ึน 8,280 ลานดอลลารสิงคโปร)   

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน  : ดอลลารสิงคโปร (SGD) 

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารสหรัฐ : 1.35 ดอลลารสิงคโปร  

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 ดอลลารสิงคโปร : 24.34 บาท (พ.ย.2564)     

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 348,137  ลานดอลลารสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -5.4%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 61,218 ลานดอลลารสหรัฐ   

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป :  61,229 ลานดอลลารสหรัฐ 

ทุนสำรองระหวางประเทศ : 362,304.8 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) และ 419,032 ลานดอลลารสหรัฐ 

(ม.ค.-ต.ค.2564)   

ประชากรวัยทำงาน :  2,345,500 คน  

อัตราการวางงาน : 3%  

มูลคาการคาระหวางประเทศ :  719,212.71 ลานดอลลารสหรัฐ  

ดุลการคาระหวางประเทศ : เกินดุล 46,087 ลานดอลลารสหรัฐ   

มูลคาการสงออก : 382,649  ลานดอลลารสหรัฐ   

สินคาสงออก : เครื่องยนต เครื่องมือขนถายวัสดุ ผลิตภัณฑเคมี สินคาอุตสาหกรรม อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องโทรศัพท เวชภัณฑ และผลิตภัณฑปโตรเลียม       

คูคาสงออกท่ีสำคัญ : จีน มาเลเซีย สหรัฐฯ ฮองกง และสหภาพยุโรป (EU)     

มูลคาการนำเขา : 336,562 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคานำเขา : เครื่องจักรและอุปกรณ น้ำมันเชื้อเพลิงและแรธาตุที่เปนเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑเคมี สินคาอุปโภค

บริโภค และเวชภัณฑ 

คูคานำเขาท่ีสำคัญ : มาเลเซีย จีน สหรัฐฯ EU และไตหวัน   

คูคาสำคัญ : จีน สหรัฐฯ มาเลเซีย EU และไตหวัน     

คูคาสำคัญ 5 อันดับในกลุมอาเซียน : มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และฟลิปปนส     

นักทองเท่ียวเขาประเทศ : ประมาณ 2.7 ลานคน  

 

การทหาร กองทัพสิงคโปร ประกอบดวย ทบ. ทร. และ ทอ. ขึ้นตรงตอ ผบ.ทสส. และ รมว.กระทรวงกลาโหม 

ชายสิงคโปรอายุ 18-20 ป ทุกคนจะตองเขารับการฝกและประจำการในกองทัพเปนเวลา 2 ป และเปน

กำลังพลสำรองจนถึงอายุ 40 ป กำลังทหาร 51,000 นาย แบงเปน ทบ. 41,000 นาย ทร. 4,000 นาย และ 
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ทอ. 6,000 นาย กำลังพลสำรอง 7,400 นาย กองทัพสิงคโปรทันสมัยและมีแสนยานุภาพสูงที่สุดในภูมิภาค 

ยุทโธปกรณสำคัญ อาทิ ถ.หลัก 96 คัน ถ.เบา 372 คัน ถ.รบทหารราบ 622 คัน ถ.ลำเลียงหุมเกราะ 1,655 คัน 

เรือดำน้ำชั้น Challenger 2 ลำ เรือดำน้ำชั้น Archer 2 ลำ เรือรบหลัก 12 ลำ (เรือฟริเกตชั้น Formidable 

ท่ีติดอาวุธปลอยนำวิถี Harpoon 2 ลำ Sylver 1 ลำ Aster 1 ลำ ตอรปโด 2 ลำ) เรือตรวจการณและลาดตระเวน 

24 ลำ เรือตอตานทุนระเบิด 4 ลำ เรือยกพลขึ้นบกจูโจม 4 ลำ  บ.รบ 105 เครื่อง (บ.F-16C/D จำนวน 60 เครื่อง 

บ.F-15SG จำนวน 40 เครื่อง และ บ.F-50 จำนวน 5 เครื่อง) จัดสรรงบประมาณดานการทหารในป 2564 

จำนวน 11,560 ลานดอลลารสหรัฐ (เพิ่มขึ้นจากป 2563 คิดเปน 1.8%)  ทั้งนี้ สิงคโปรไดรับการสนับสนุน

จากตางประเทศใหสามารถสงกองกำลังเขาไปใชพื้นที่สำหรับฝกทางทหาร ไดแก ออสเตรเลีย บรูไน ฝรั่งเศส 

คูเวต ไตหวัน ไทย และสหรัฐฯ 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ สิงคโปรเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศและกลุมความรวมมือที่สำคัญ   

เช  น  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 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สิงคโปรมีเปาหมายเปนแหลงความรู ทางวิทยาศาสตรหลายแขนง เพ่ือ

เสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีตางชาติ เชน การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวการแพทย 

(Biomedical) เปนอุตสาหกรรมหลักชนิดใหม ควบคู ไปกับอุตสาหกรรมเดิม การผลิตพลังงานทดแทนจาก

แสงอาทิตย การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และลงทุนในดาน R&D สิงคโปรยังมีนโยบายการ

สงเสริมความเปนเลิศดานยา เวชภัณฑ และการเปนศูนยกลางดานการแพทยจีโนมิกสและการแพทยแมนยำใน

ภูมิภาค นอกจากนี้ สิงคโปรมีนโยบายผลักดันประเทศใหเปน Smart Nation ซึ่งเนนการไดเปรียบการเขาถึง

ขอมูลดานเทคโนโลยี เพ่ือนำไปสูการเกิดอาชีพใหม และโอกาสดานธุรกิจท่ีหลากหลาย  

 

การขนสงและโทรคมนาคม สิงคโปรเปนศูนยกลางทาเรือและการขนสงสินคาทางทะเลที่สำคัญของโลก  

มีทาเรือ 6 แหง และเปดทาเทียบเรือบรรทุกตูคอนเทนเนอร 2 ทา เมื่อ ต.ค.2564 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

โครงการกอสรางทาเรือทูอัสระยะแรก เพ่ือชวยบรรเทาปญหาการกระจุกตัวของเรือสินคาท่ีเปนปญหาอยางยิ่ง

ในชวงการแพรระบาดโรค COVID-19 สิงคโปรยังมีสะพานและทางเชื่อมตอกับมาเลเซียรวม 2 แหงทางตอน

เหนือและทางตะวันตก   สิงคโปรมีเครือขายถนนยาว 9,000 กม. และมีสนามบินทั้งหมด 8 แหง เปนสนามบิน

ทหาร 6 แหง และสนามบินพาณิชย 2 แหง สนามบินนานาชาติชางงีเปนสนามบินหลัก สวนสนามบินเซเลตารเปน

สนามบินสำหรับเครื ่องบินเชาเหมาลำ ดานโทรคมนาคม โทรศัพทพื ้นฐานใหบริการ 1.91 ลานเลขหมาย 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 9.03 ลานเลขหมาย รหัสโทรศัพท +65 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 4.83 ลานคน รหัสอินเทอรเน็ต 
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.sg เว็บไซตที ่เปนประโยชนในการคนหาขอมูลของรัฐ http://www.gov.sg สวนเว็บไซตดานการทองเที ่ยว 

http://www.visitsingapore.com 

 

การเดินทาง การบินไทยมีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ/จ.ภูเก็ต- สิงคโปรทุกวัน สายการบินสิงคโปรท่ีบินตรง

มาไทย : สายการบินสิงคโปรแอรไลน สกูต เจ็ทสตาร และกัลฟแอร ใชระยะเวลาบินประมาณ 2 ชม. 15 นาที 

เวลาท่ีสิงคโปรเร็วกวาไทย 1 ชม. นักทองเท่ียวไทยเดินทางเขาสิงคโปรไดโดยไมตองขอวีซาเปนเวลา 30 วัน 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 การเปลี่ยนผานอำนาจทางการเมืองของสิงคโปรเพื่อหาทายาททางการเมืองแทนนายเฮง ซวี 

เกียต ท่ีประกาศถอนตัวจากการเปนทายาทรุนที่ 4 พรรคกิจประชาชน (People ’s Action Party-PAP) เพ่ือ

สืบทอดตำแหนง นรม.สิงคโปร ตอจาก นายลี เซียน ลุง เม่ือ 8 เม.ย.2564  โดยสงิคโปรประกาศปรับ ครม.ครั้ง

ใหญเมื่อ 23 เม.ย.2564  มีเปาหมายเพิ่มขีดความสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหลังจากเผชิญการแพร

ระบาดโรค COVID-19 และเพิ่มประสบการณการทำงานที่หลากหลายใหนักการเมืองรุนที่ 4 กอนสืบทอด

ตำแหนงผูนำรุนตอไป คาดวา จะมีการลงมติคัดเลือกทายาทการเมืองคนตอไปในชวงกลางวาระของ ครม. ชุดปจจุบัน 

หรือในป 2566   

  แนวทางพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนผานสูชีวิตวิถีใหมภายใตยุทธศาสตรการอยูรวมกับ

โรค COVID-19 ในฐานะโรคประจำถิ่น ควบคูกับการขจัดปญหาความขัดแยงทางเชื้อชาติและศาสนา รวมทั้งการ

สนับสนุนแรงงานรายไดต่ำ เพ่ือสรางความสมานฉันทในสังคม ซ่ึงจะเปนปจจัยสำคัญในการรักษาสถานะความเปน

ศูนยกลางทางธุรกิจท่ีเปดกวาง  โดยสิงคโปรกำหนดเปาหมายการพัฒนาดานเศรษฐกิจไว 3 ขอ ไดแก  1) การรักษา

สถานะการเปนศูนยกลางทางธุรกิจระหวางประเทศ  2) การดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ และ 3) การสนับสนุน

ผูประกอบการสิงคโปรใหสามารถแขงขันในเศรษฐกิจสมัยใหม  

 

ความสัมพันธไทย-สิงคโปร 

 ไทย-สิงคโปรสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเมื่อ 20 ก.ย.2508 และมีความสัมพันธที ่ดี      

ระหวางกันอยางตอเนื่อง กต.ไทยริเริ่มจัดการประชุม Political Consultations ไทย-สิงคโปร ครั้งแรก 

เมื่อ ส.ค.2563 ซ่ึงเปนการประชุมระดับปลัดกต.โดยปรับเปลี่ยนจากการประชุมโครงการความรวมมือระหวาง      

หนวยราชการไทย-สิงคโปร หรือ Civil Service Exchange Programme (CSEP) ทั้งนี้ การประชุม Political 

Consultations เนนหารือแนวทางการขยายความรวมมือเพื่อตอบสนองตอการแพรระบาดของโรค COVID-19  

โดยเฉพาะดานการคา การลงทุน เศรษฐกิจดิจิทัล สาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การอำนวยความสะดวก

ดานการเดินทางเพ่ือสงเสริมความรวมมือดานธุรกิจ  ความรวมมือดานสาธารณสุขและการพัฒนาวัคซีนปองกัน

โรค COVID-19 สวนความรวมมือดานทหาร สิงคโปรยังตองพึ่งพาไทยในการใชพื้นที่ฝกซอมรบท่ี จ.กาญจนบุรี 

และมีความสัมพันธท่ีดีตอกันมาโดยตลอดผาน 5 กลไกความรวมมือทวิภาคีหลักคือ 1) การหารือระหวาง นรม.

อยางไมเปนทางการ 2) การประชุมระดับปลัดกระทรวงการตางประเทศ ในชื่อ Political Consultations 

http://www.gov.sg/
http://www.visitsingapore.com/
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ไทย-สิงคโปร ซึ่งริเริ่มครั้งแรกเมื่อ ส.ค.2563 โดยปรับเปลี่ยนจากการประชุมโครงการความรวมมือระหวาง

หนวยราชการไทย-สิงคโปร การประชุม Political Consultations ไทย-สิงคโปร 3) Singapore-Thailand 

Enhanced Economic Relationship (STEER) ซ่ึงจัดตั้งข้ึนเม่ือ ก.พ.2545 เพ่ือผลักดันความรวมมือดานเศรษฐกิจ

ในภาคอุตสาหกรรม และ 4) ความรวมมือดานการทหาร ท่ีความสัมพันธดำเนินไปอยางราบรื่น โดยกองทัพสิงคโปร

ตองพ่ึงพาไทยในการใชพ้ืนท่ีและนานฟาเพ่ือการฝกซอมรบ 

 ความสัมพันธระหวางไทยกับสิงคโปรมีความใกลชิดบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกัน 

ดานการคาสิงคโปรเปนคูคาอันดับท่ี 2 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซีย และเปนคูคาอันดับ ท่ี 5 ของไทยในโลก 

รองจากจีน ญี่ปุน สหรัฐฯ และมาเลเซีย เม่ือป 2563 การคาระหวางไทยและสิงคโปรมีมูลคา  530,471 ลานบาท 

มูลคาการนำเขา 295,473  ลานบาท การสงออก 234,999 ลานบาท ไทยไดเปรียบดุลการคา 60,474 ลานบาท 

สวนในชวง 9 เดือนแรกของป 2564 (ม.ค.-ก.ย. 2564)  มูลคาการคารวม 375,967 ลานบาท ไทยไดเปรียบ

ดุลการคา 29,319 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญ ไดแก อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟา น้ำมันสำเร็จรูป 

เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ  สินคานำเขาสำคัญ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ

สวนประกอบ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคำ เคมีภัณฑ น้ำมันสำเร็จรูป 

 สิงคโปรเปนนักลงทุนรายใหญอันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับที่ 6 ของนักลงทุนตางชาติ

ทั้งหมดท่ี ยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนในไทยเมื ่อป 2563 มูลคาเงินลงทุน 16,365 ลานบาท คิดเปน  

75.6% ของเงินลงทุนจากอาเซียนทั้งหมด โดยโครงการจากสิงคโปรที่ยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนนั้น 

สวนใหญอยูในหมวดบริการและ สาธารณูปโภค  
  ความรวมมือระหวางสิงคโปรกับไทยมีความใกลชิดกันทุกมิติ ไทยและสิงคโปรตองการ

สงเสริมความรวมมือการสนับสนุนความชวยเหลือเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรค COVID-19 ขณะเดียวกัน

สิงคโปรและไทยมีความคืบหนาความรวมมือภาคธนาคารอยางมาก โดยธนาคารกลางแหงสิงคโปรและธนาคาร

แหงประเทศไทย ริเริ่มการใชระบบโอนเงินระหวางสองประเทศแบบ real-time เมื่อ 29 เม.ย.2564 ซึ่งเปน

การเชื่อมตอแอปพลิเคชัน PayNow ของสิงคโปร และ PromptPay ของไทย โดยนับเปนการเชื่อมโยงระบบ

การโอนระหวางประเทศแบบทันทีท่ีถูกพัฒนาเปนครั้งแรกในโลก  

 ขอตกลงสำคัญ : ความตกลงการเวนการเก็บภาษีซอน (15 ก.ย.2518) บันทึกความเขาใจ

ดานยานยนต (27 ส.ค.2546) บันทึกความเขาใจความรวมมือสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม          

(27 ส.ค.2546) บันทึกความเขาใจดานธุรกิจและการลงทุน (27 ส.ค.2546) บันทึกความเขาใจความรวมมือ

ดานการทองเท่ียว (27 ส.ค.2546) บันทึกความเขาใจความรวมมือดานตลาดหลักทรัพย (27 ส.ค.2546) บันทึก

ความเขาใจการฝกบินเติมเชื้อเพลิงในอากาศระหวาง ทอ.ไทยกับสิงคโปร (24 พ.ย.2546) บันทึกความเขาใจ

การเขารวมการฝก Cobra Gold กองทัพไทย-สิงคโปร (22 ก.พ.2548) บันทึกความเขาใจการสนับสนุน   

ดานการฝกและการสงกำลังบำรุง ทอ.ไทย-สิงคโปร (12 พ.ย.2548) บันทึกความเขาใจการจัดทำความตกลง

เพื่อสงเสริมและคุมครองการลงทุน (23 พ.ย.2548) บันทึกความเขาใจการฝกของกองทัพสิงคโปรในไทย 

ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2550-2553) (16 ก.ค.2555) บันทึกความเขาใจการเวนการเก็บภาษีซอน บันทึกความเขาใจการ

ทองเที่ยวทางเรือ บันทึกความเขาใจความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และบันทึกความเขาใจความรวมมือ
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ระหวางสภาอุตสาหกรรม (11 มิ.ย.2558) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (31 พ.ค.2559) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการสงกำลังบำรุงระหวางกองทัพเรือ 

(14 พ.ค.2560) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานเทคโนโลยีทางการเงิน (11 ก.ค.2560) บันทึกความเขาใจ

วาดวยความรวมมือดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรระหวางสวนพฤกษศาสตร

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์กับสวนพฤกษศาสตรสิงคโปร (21 ส.ค.2560) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ

ดานธุรกิจประกันภัย (26 ก.ย.2562) ความรวมมือการโอนเงินระหวางไทย-สิงคโปรแบบ real-time (29 เม.ย.2564) 

 

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

      (Lee Hsien Loong) 

 

ตำแหนง   นรม.สิงคโปร      

 

เกิด    10 ก.พ.2495 (อายุ 70 ป/ป 2565) บิดาคือ นายลี กวน ยิว อดีต นรม.สิงคโปร 

  และมารดาคือ นางลี เกียก จู 

 

เช้ือชาติ     จีน 

 

สถานภาพ   สมรสกับภรรยาคนแรก ชื่อ ดร.หวอง มิน หยาง (เสียชีวิตดวยโรคหัวใจ 

  เม่ือป 2525) ตอมา สมรสครั้งท่ี 2 กับนางสาวโฮชิง ผอ.บริหารบริษัท 

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

การศึกษา 

ป 2517  - ปริญญาตรีดานคณิตศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1) และประกาศนียบัตร 

  ทางคอมพิวเตอรศาสตร จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ สหราชอาณาจักร  

ป 2523 - ปริญญาโทดานรัฐประศาสนศาสตร จากโรงเรียนการปกครองเคนเนดี  

  มหาวิทยาลัยฮารวารด  สหรัฐฯ  

 

ประวัติรับราชการทหาร  

ป 2514  - เขารับราชการทหารสังกัดหนวยทหารปนใหญ กองทัพสิงคโปร 

ป 2521 - เขาอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารบก ท่ีสถาบัน Fort Leavenworth  

  รัฐแคนซัส สหรัฐฯ 

ป 2525    - รับตำแหนงหัวหนาคณะเสนาธิการทหาร 

ป 2526  - รับตำแหนงเจากรมยุทธการทหารบก     
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1 ก.ย.2527  - ไดรับยศนายพลจัตวา เม่ืออายุ 32 ป  เปนนายทหารท่ีไดรับยศนายพลจัตวา 

  อายุนอยท่ีสุดในประวัติศาสตรสิงคโปร 

ก.ย.2527  - ลาออกจากทหารเพ่ือทำงานดานการเมือง  

 

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

 

ประวัติการทำงาน 

ป 2527 - เริ่มเขาสูวงการเมืองครั้งแรกดวยการลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งท่ัวไป 

  และผานการเลือกตั้งมาแลว 5 ครั้ง ครั้งลาสุดเปนผูแทนเขตอองโมเคียว 

ไมระบุป -  ไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.พรรค PAP ครั้งแรก 

 -  ไดรับแตงตั้งเปนเลขาธิการฝายการเมืองประจำ รมว.กระทรวงกลาโหม  

31 ธ.ค.2527 - รมช.กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม และ รมช.กระทรวงกลาโหม 

ป 2528 - คณะกรรมการเศรษฐกิจ เพ่ือวางโครงสรางทางเศรษฐกิจระยะยาว 

ป 2529    - เปนสมาชิกคณะกรรมการบริหารพรรค PAP   

1 เม.ย.2529  - รักษาการ รมว.กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม และ รมช.กระทรวงกลาโหม 

1 ม.ค.2530 - รมว.กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม และ รมว.กระทรวงกลาโหมคนท่ี 2 

30 พ.ย.2533 - รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม 

7 ธ.ค.2535-ป 2544 - รอง นรม.คนท่ี 1 

ม.ค.2541-ป 2550 - ประธานสำนักงานการเงินสิงคโปรหรือธนาคารกลางของสิงคโปร  

  (อีกตำแหนงหนึ่ง) ผลงานสำคัญ คือ การเปดเสรีภาคการเงิน 

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

ป 2547-ปจจุบัน - เลขาธิการพรรค PAP  

12 ส.ค.2547-ปจจุบัน - นรม.คนท่ี 3 ของสิงคโปร  

 

------------------------------------------------ 
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นางฮาลิมาห ยาโคบ                                

       (Halimah Yacob) 

 

ตำแหนง ประธานาธิบดีสิงคโปร     

 

เกิด 23 ส.ค.2497 (อายุ 68 ป/ป 2565) 

 

เช้ือชาติ มาเลย  

 

ศาสนา อิสลาม  

 

สถานภาพ  สมรสกับนาย Mohammed Abdullah Alhabshee นักธุรกิจ  

 และมีบุตร 5 คน  

 

การศึกษา 

ป 2517-2521  - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสิงคโปร  

ป 2542-2544  - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสิงคโปร    

ป 2559  - ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสิงคโปร      

 

ประวัติการทำงาน   

ป 2521  - เจาหนาท่ีดานกฎหมายของสหภาพแรงงานแหงชาติสิงคโปร  

 (National Trades Union Congress–NTUC)   

ป 2534  ทนายฝกหัด  

ป 2542-2545  - เปนชาวสิงคโปรคนแรก ซ่ึงไดรับเลือกใหเปนรองสมาชิกสภาบริหารของ 

  องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization- ILO) 

  ท่ีสวิตเซอรแลนด   
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ป 2544-2549  - สมาชิกพรรคกิจประชาชน (People’s Action Party-PAP) ตั ้งแตป 2544 

  และพรรคสงสมัครเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือป 2544  

ไมระบุป                     -  ไดรับเลือกใหเปนสมาชิกรัฐสภาเขต Jurong ซ่ึงเปนเขตเลือกตั้งกลุม (Group

  Representative Constituencies-GRC)     

ป 2549-2554  - ไดรับเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงสมาชิกรัฐสภาเขต Jurong GRC อีกหนึ่งสมัย   

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

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

ม.ค.2556-ส.ค.2560  - ประธานรัฐสภาสิงคโปรคนท่ี 9  

14 ก.ย.2560-ปจจุบัน  - ประธานาธิบดีสิงคโปรคนท่ี 8 และเปนประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสิงคโปร 

 

------------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีสิงคโปร 

 

นรม.        Lee Hsien Loong 

รองนรม. และรมต.ประสานงานดานนโยบายเศรษฐกิจ  Heng Swee Keat 

รัฐมนตรีอาวุโสและรมต.ประสานงานดานความม่ันคงแหงชาติ    Teo Chee Hean   

รัฐมนตรีอาวุโสและรมต.ประสานงานดานเศรษฐกิจและสังคม     Tharman Shanmugaratnum  

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี     Indranee Rajah  

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี        Maliki  Osman 

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี      Tan See Leng    

รมว.กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ      Josephine Teo 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ชุมชนและเยาวชน                               Edwin Tong 

รมว.กระทรวงกลาโหม       Ng Eng Hen     

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ                                    Chan Chun Sing   

รมว.กระทรวงศึกษาธิการคนท่ีสอง    Maliki  Osman   

รมว.กระทรวงการคลัง     Heng Swee Keat   

รมว.กระทรวงการตางประเทศ     Vivian Balakrishnan    

รมว.กระทรวงสาธารณสุข     Ong Ye Kung   

รมว.กระทรวงสาธารณสุขคนท่ีสอง     Masagos Zulkifli  

รมว.กระทรวงมหาดไทย     K Shanmugam    

รมว.กระทรวงมหาดไทยคนท่ีสอง      Josephine Teo     

รมว.กระทรวงกฎหมาย     K Shanmugam      

รมว.กระทรวงกฎหมายคนท่ีสอง     Edwin Tong 

รมว.กระทรวงแรงงาน     Tan See Leng  

รมว.กระทรวงการพัฒนาแหงชาติ    Desmond Lee    

รมว.กระทรวงการพัฒนาแหงชาติคนท่ีสอง     Indranee Rajah     

รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว                            Masagos Zulkifli 

รมว.กระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดลอม      Grace Fu Hai Yien  

รมว.กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม       Gan Kim Yong 

รมว.กระทรวงการคาและอุตสาหกรรมคนท่ีสอง        Tan See Leng   

(รับผิดชอบดานการคา) 

รมว.กระทรวงการคมนาคมและขนสง         S Iswaran  

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

       (พ.ย.2564)  


