
 Marina Bay และเขื่อนกั้นน้้ำ Marina Barrage 
http://picpost.postjung.com/ 

       รายงานข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 10-16 กันยายน 2559 

 
สิงคโปร์กับแผนการพัฒนาโครงสร้างประเทศในอีก 15 ปีข้างหน้า 

        ในกำรกล่ำวสุนทรพจน์หลังจำกวันชำติ (National 
Day Rally 2016) ของ Mr. Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรี
สิงคโปร์ ซึ่งกล่ำวถึงควำมท้ำทำยที่สิงคโปร์ผ่ำนมำเมื่อ 15 ปีก่อน 
และมุ่งเน้นกำรพัฒนำประเทศในช่วง 15 ปีข้ำงหน้ำ (ปี 2559-
2573) รวมถึงใน 50 ปีข้ำงหน้ำ เพ่ือให้ชำวสิงคโปร์คงควำม
สำมัคคีไว้และช่วยกันพัฒนำประเทศให้มีควำมเจริญเติบโตต่อไป  

 

         สิงคโปร์ได้รับผลส าเร็จในปัจจุบัน จากการพัฒนาในช่วง 
15 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ Marina Bay (กำรถมทะเลเพ่ือสร้ำงเป็น
ย่ำนธุรกิจกลำงใจเมืองแห่งส้ำคัญ)  Marina Barrage  (เขื่อนกั้น
น้้ำและกักเก็บน้้ำใช้ในประเทศ)  Gardens by the Bay  (สวน
สร้ำง)  เป็นต้น  

   

 ปัจจุบันรัฐบำลสิงคโปร์วำงแผนเพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำประเทศ เพื่อให้มีกำรเติบโตแบบยั่งยืนซึ่ง
ตั้งเป้ำหมำยไว้ภายในปี 2573 โดยสิงคโปร์จะพัฒนำก้ำวหน้ำขึ้น ซึ่งแผนกำรที่วำงไว้ อำทิ Lakeside 
Gateway ในภำคตะวันตกของประเทศ จะกลำยเป็นย่ำนธุรกิจแห่งใหม่  The High-Speed Rail ระหว่ำง
สิงคโปร์และกัวลำลัมเปอร์ จะใช้เวลำเดินทำงเพียง 90 นำที ในระยะทำง 350 กิโลเมตร  The Jurong Lake 
Gardens และ The Science Centre จะกลำยเป็นสัญลักษณ์ แห่ งใหม่ของสิ งคโปร์  The Jurong 
Innovation District จะกลำยเป็นย่ำนอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกำรผลิต  เขต Tengah จะเป็น
เมืองแห่งใหม่ และทำงภำคเหนือของสิงคโปร์จะมี Woodlands เป็นศูนย์กลำงของภูมิภำค เป็นประตูเข้ำ
สิงคโปร์ (จำกรัฐยะโฮร์ มำเลเซีย) ที่มีย่ำนธุรกิจ ที่พักอำศัย และสวนสำธำรณะ Waterfront Park  ย่าน 
Punggol ที่มี Singapore Institute of Technology (SIT) เป็นสถำนที่ให้ควำมรู้ ไม่เฉพำะเพ่ือนักศึกษำ
เท่ำนั้น จะขยำยให้กำรศึกษำแก่ทุกคนที่ประสงค์เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงเป็นศูนย์รวมเพ่ือกำร
พัฒนำผู้ประกอบกำร StartUps อีกด้วย 
 
 
 
 

✔ 
 

Phone: +65-6737 3060/6730 7769 
Fax: (+65) 6732 2458  
e-Mail: enquiry@thaitrade.sg 

 

Thai Trade Center Singapore 
370 Orchard Road, 
Singapore 238870 
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 ภาพรวมของสิงคโปร์ใน 15 ปีข้างหน้า จะเป็นเมืองที่มีกำรขยำยเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ ที่อยู่อำศัยและ
สวนสำธำรณะ  รวมถึงมีกำรเชื่อมต่อกันอย่ำงสะดวกสบำย กำรเดินทำงจำกบ้ำนของคน 8 ใน 10 จะใช้เวลำ
เพียง 10 นำทีไปยังสถำนีรถไฟฟ้ำ และผู้คนสำมำรถวิ่งหรือปั่นจักรยำนรอบตัวเมืองโดยใช้เส้นทำงเชื่อมต่อ อีก
ทั้ งในบริ เวณ สถำนี รถไฟ ฟ้ำจะมีสวนสำธำรณะ The Rail Corridor plus parks และ  ABC (Active, 
Beautiful and Clean) waterways รวมถึงสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำโดยกำรเพ่ิมจ้ำนวนโรงเรียนอนุบำลพร้อม
กับให้มีคุณภำพสูง  

 

   ในอีก 50 ปีข้างหน้า ที่จะครบรอบ SG100 สิงคโปร์จะได้รับผลส้ำเร็จจำกกำรพัฒนำประเทศ อำทิ 
Changi Airport Terminal 4 และ Terminal 5 จะสร้ำงเสร็จสมบูรณ์  โดย  Paya Lebar Airbase จะ
ย้ำยไปอยู่เขต Changi  ส่งผลให้สำมำรถท้ำกำรพัฒนำฝั่งตะวันออกท้ังหมดได้ต่อไป    PSA Port  ในปัจจุบัน
ตั้งอยู่ที่เขต Tanjong Pagar และ Pasir Panjang ซึ่งในอนาคตจะย้ายไปรวมกันที่ เขต  Tuas Mega 
Port   ซึ่งท้ำให้สำมำรถพัฒนำพ้ืนที่เดิมให้เป็น Southern Waterfront City ที่ยิ่งใหญ่และมีชำยฝั่งทะเล
ยำวถึง 30 กิโลเมตร และมีขนำดใหญเ่ป็น  3  เท่ำของ  Marina Bay ในปัจจุบัน 
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 ทั้งนี้  Mr. Lee กล่ำวเน้นว่ำ ประชำชนทุกคนต้องมีภูมิปัญญำควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช้ำนำญ
เพ่ือท้ำให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำ ส่งผลให้ได้รับควำมสุข ควำมส้ำเร็จแก่ตนเองและครอบครัว และส่งผลต่อไป
ท้ำให้ประเทศมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งด้วยควำมยั่งยืน 

บทวิเคราะห์  

 Mr. Lee Hsien Loong นำยกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เป็นผู้น้ำประเทศที่ส้ำคัญในกำรสร้ำงทิศทำงให้
เศรษฐกิจสิงคโปร์มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจของ
สิงคโปร์ สร้ำง ประเทศให้มีควำมก้ำวหน้ำ มีควำมสะดวกสบำย มีกำรด้ำรงชีวิตที่ดี ส่งผลต่อเนื่องอย่ำงมี
ศักยภำพไปยังกำรค้ำขำยและกำรท้ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ซึ่งท้ำให้สิงคโปร์เป็นประเทศชั้นน้ำในภูมิภำค
เอเชีย และเป็นประเทศที่สำมำรถดึงดูดกำรลงทุนต่ำงชำติได้อย่ำงต่อเนื่อง แม้ว่ำ สิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก แต่
มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งนับว่ำ สิงคโปร์เป็นทั้งคู่ค้ำและคู่แข่ง
ส้ำคัญของไทย 

ข้อคิดเห็น   

 สิงคโปร์ให้ควำมส้ำคัญอย่ำงมำกกับกำรพัฒนำประเทศและกำรพัฒนำบุคลำกร จำกเยำวชนจนถึงผู้สูง
วัย กำรวำงแผนในระยะยำวที่ดีของผู้น้ำประเทศ ควำมสำมัคคีขององค์กรต่ำงๆและประชำชน ล้วนเป็น
แรงผลักดันให้สิงคโปร์มีควำมก้ำวหน้ำและเป็นประเทศชั้นน้ำในระดับภูมิภำค ถึงแม้ว่ำ สิงคโปร์จะประสบกับ
อุปสรรคต่ำงๆมำกมำยก็ตำม แต่ด้วยแผนกำรและนโยบำยของรัฐบำลที่มุ่งม่ันในกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนำประเทศ จะท้ำให้สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีระดับกำรใช้ชีวิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรค้ำขำยเติบโตใน
ระดับสูง เป็นแหล่งดึงดูดนักลงทุนต่ำงประเทศเพ่ิมข้ึน เพรำะจำกควำมทันสมัยของสถำนที่ต่ำงๆ ควำม
คล่องตัวและควำมโปร่งใสของกำรเงิน ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำง และยังเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ือกำรพักผ่อนมำกมำยด้วย  

  ที่มำ : www.pmo.gov.sg 

รัฐบาลสิงคโปร์เปิดใช้ระบบดิจิทัลใหม่เพื่อความปลอดภัยต่อ E-Government  

         หน่วยงำน Infocomm Development Authority (IDA: www.ida.gov.sg) เป็นหน่วยงำนที่ออก
ระบบกำรใช้ SingPass* เมื่อ 13 ปีก่อน เพ่ือบริษัท/ธุรกิจและบุคคลลงทะเบียนเข้ำท้ำธุรกรรมต่ำงๆผ่ำน       

E-government อำทิ กำรยื่นภำษี   นิติบุคคล กำรยื่นภำษีรำยได้ กำร
จดทะเบียนบริษัท กำรจ่ำยค่ำปรับต่ำงๆ กำรจ่ำยเงินสะสม กำรขอ
ใบอนุญำตจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ กำรน้ำเข้ำ/ส่งออกสินค้ำ กำรขอรับกำร

สนับสนุนตำมโครงกำรต่ำงๆของ
ภำครัฐ เป็นต้น โดยระบบ 
SingPass เป็นของแต่ละบุคคล ซ่ึง
ง่ำยต่อกำรถูกโจรกรรมข้อมูล 

โดยเฉพำะกำรโจรกรรมข้อมูลบุคคลและละเมิดเข้ำระบบใช้ในกำรยื่นขอ
ใบอนุญำตท้ำงำนเพ่ือหลอกลวงชำวต่ำงชำติที่ประสงค์เข้ำมำท้ำงำนใน
สิงคโปร์ ซ่ึงภำครัฐพยำยำมป้องกันไม่ให้เกิดกำรละเมิดดังกล่ำว  

http://www.pmo.gov.sg/
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*SingPass คือ รหัสส่วนตัวส ำหรบัท ำธุรกรรมออนไลน ์ที่ด ำเนินกำรทั้งในเรื่องส่วนบุคคลและด ำเนินกำรแทนบริษัท โดย
สมัครผ่ำน  www.singpass.gov.sg  ซึ่ง  SingPass  ใช้ส ำหรับกำรติดต่อท ำธุรกรรมและด ำเนินกำรต่ำงๆ ออนไลน์กับรำชกำร
ผำ่น  e-government อำทิ กำรเสียภำษี กำรยื่นขอใบอนุญำตจ้ำงงำนชำวต่ำงชำติและกำรเสยีค่ำปรับตำ่งๆ เป็นต้น 

  ปัจจุบัน IDA เปิดตัวระบบดิจิทัลใหม่ คือ CorpPass แยกออกจำกระบบ SingPass เพ่ือสร้ำงควำม
สะดวก ควำมปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวให้แก่บริษัทหรือธุรกิจที่ประสงค์จะใช้บริกำรของภำครัฐผ่ำนเครือ 

ข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ E-government โดยประกำศให้เริ่มต้น
ใช้ไดต้ั้งแต่วันที่ 15 กันยำยน 2559 เป็นต้นไป สำมำรถให้ผู้ใช้
ท้ำธุรกรรมผ่ำนระบบออนไลน์กับหน่วยงำนภำครัฐได้ ซึ่งขณะ 
นี้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำเว็ปไซต์เพ่ือท้ำธุรกรรมได้กับ 4 หน่วยงำน 
คือ Singapore Customs, National Environment Agency, 
Intellectual Property Office of Singapore และ Ministry of 
Trade and Industry 

ทั้งนี้ระบบดิจิทัล CorpPass ไดเ้ปิดทดลองใหใ้ช้งำนตั้งแต่เดือนเมษำยน 2559 ซ่ึงมีบริษัทจ้ำนวนกว่ำ 
1,500 รำยได้ลงทะเบียนและเข้ำใช้บัญชีของตนภำยใต้ระบบนี้   โดย IDA เร่งด้ำเนินกำรให้ระบบ CorpPass ใช้
งำนกับหน่วยงำนอื่นๆที่เหลือให้ครบถ้วนภำยใน 2-3 เดือนข้ำงหน้ำ และระบบ CorpPass จะมีผลบังคับใช้เพื่อ
กำรท้ำธุรกรรมผ่ำน E-government ในปลำยปี 2560 

บทวิเคราะห์  

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีอนุญำตให้ชำวต่ำงชำติเข้ำไปลงทุนได้อย่ำงเสรี รวมถึงมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำง
เศรษฐกิจทีน่่ำสนใจต่อกำรลงทุน ดังนั้น กำรเปิดตัวกำรใช้ CorpPass ระบบดิจิทัลใหม่ของ IDA จะส่งผลดีต่อ
ธุรกิจทุกรูปแบบในสิงคโปร์ นอกจำกเพ่ือควำมปลอดภัยและสร้ำงควำมมั่นใจแล้ว ยังเป็นกำรเพ่ิมควำม
สะดวกสบำยแก่หน่วยงำน/ธุรกิจทั้งในประเทศและที่ประสงค์จะเข้ำมำท้ำธุรกิจในสิงคโปร์ ทั้งนี้ เป็นผลดีต่อ
บริษัทไทยที่จะเข้ำไปลงทุนในสิงคโปร์ ให้มีควำมม่ันใจได้ว่ำ จะไม่มีกำรล่วงละเมิดข้อมูลธุรกิจต่ำงๆ อีกท้ังจะไม่มี
กำรหลอกลวงเกิดข้ึน ทั้งนี้ หำกไทยสร้ำงระบบได้มั่นคง จะส่งผลให้ชำวต่ำงชำติมีควำมมั่นใจเพ่ิมขึ้นและ
ตัดสินใจเข้ำไปท้ำธุรกิจในไทยได้ง่ำยขึ้น 

ข้อคิดเห็น 

สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กและประชำกรน้อย จึงจ้ำเป็นต้องหำยุทธศำสตร์ทำงเศรษฐกิจเพ่ือกำรแข่งขันใน
ตลำดโลก ไม่สำมำรถแข่งกับประเทศอ่ืนๆในรูปแบบดั้งเดิมได้ จึงเน้นในทรัพยำกรมนุษย์และนวัตกรรมที่เป็นจุดแข็ง
ของสิงคโปร์ ซึ่งกำรให้บริกำรโดยเฉพำะด้ำนกำรท้ำธุรกรรมผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) มี
ควำมส้ำคัญมำกในกำรอ้ำนวยควำมสะดวก อีกท้ังได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำล เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ทำงเศรษฐกิจและระบบโทรคมนำคมและบุคลำกรของประเทศให้มีควำมสำมำรถ รวมถึงมีควำมช้ำนำญและมี
ศักยภำพในกำรเป็นผู้น้ำด้ำน ICT ในภูมิภำค ท้ำให้สิงคโปร์สำมำรถเป็นศูนย์รวมด้ำนเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 
(ICT hub) ในภูมิภำคตำมท่ีตั้งเป้ำหมำยไว้ 
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