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          รายงานข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสิงคโปร ์

วันที่ 12-28 ตลุาคม 2559   
    

รวบรวมโดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
ณ กรุงสิงคโปร์ 

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

สิงคโปร์ติดอันดับ 9 ของโลก ในการก ากับการใชก้ฎหมาย 

 หน่วยงานอิสระของสหรัฐ The world Justice Project (WJP) ได้
จัดอันดับประเทศที่มีการก ากับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพปี 2559 
โดยในภาพรวมให้สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการจัด
อันดับให้อยู่ใน 10 อันดับแรก จากการส ารวจทั้งหมด 113 ประเทศ (ปี 2558 
ส ารวจ 102 ประเทศ) ซึ่งสิงคโปร์ได้รับการจัดให้อยู่อันดับที่ 1 ในการก ากับ
ใช้กฎหมายให้บ้านเมืองมคีวามสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย 

           การจัดอันดับด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย WJP พิจารณาจากปัจจัยด้านต่างๆ รวมถึง
การควบคุมอาชญากรรม และนโยบายจัดการความไม่สงบ ขณะที่มาตรการการบังคับใช้ตามกฎหมาย มีผล
บังคับใช้อย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้  กฎหมายขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ด้านสาธารณชน  อาทิ   ห้ามทิ้งขยะ   ห้ามขี่จักรยาน  
ห้ามน าทุเรียน/ห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตที่ก าหนด และห้ามปัสสาวะ เป็นต้น โดยในทุกกรณี ผู้กระท าผิด

ข้อก าหนดต่างๆดังกล่าว จะได้รับโทษปรับ 500-

1,000 เหรียญสิงคโปร์ 
 

           ส าหรับประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 3 อันดับแรก  คือ เดนมาร์ก นอร์เวย์ และฟินแลนด์  
ส่วนประเทศ 3 อันดับสุดท้าย คือ อัฟกานิสถาน กัมพูชา และเวเนซุเอลา 

           การจัดอันดับประเทศที่บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง WJP ด าเนินการโดยการสอบถาม
จากประชาชนทั่วไปและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ รวมจ านวนประเทศละ 1,000 คน และการวัดประสิทธิภาพของ
การบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศด าเนินการโดยการศึกษาพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตแต่ละวันของ
ประชากรในเรื่องส าคัญๆ ได้แก่ ข้อจ ากัดต่ออ านาจรัฐบาล รัฐบาลแบบเปิด สิทธิขั้นพ้ืนฐาน และสิทธิความ
ยุติธรรมทางอาญา เป็นต้น 

           WJP ให้ความเห็นว่า การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย จะต้องพิจารณาจากผลลัพธ์ที่บทบาททาง
กฎหมายน าสู่สังคม เช่น การรับผิดชอบ การเคารพต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึงความยุติธรรม ซึ่งส่งผล
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อย่างส าคัญต่อบทบาทของกฎหมายโดยรวม นอกจากนี้ WJP เพ่ิมเติมถึงผลสัมฤทธิ์ของบทบาททางกฎหมาย
คือ ลดการทุจริต แก้ปัญหาความยากจนและปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง และปกป้องประชาชนให้ได้รับความ
ยุติธรรมโดยเสมอภาค 

           ทั้งนี้ Dr Cheah Wui Ling ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากฎหมาย แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 
(National University of Singapore : NUS) กล่าวว่า  การที่สิงคโปร์ติดอันดับสูงของ WJP ถือเป็นเรื่องที่ดี
อย่างไรกดี็ สิงคโปร์ยังคงต้องด าเนินการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ชี้เฉพาะและระบบรักษาความปลอดภัยด้วย 

       ในส่วนของกระทรวงกฎหมายของสิงคโปร์  (Ministry of 
Law) ยินดี เป็นอย่างยิ่ งกับผลการจัดล าดับดังกล่าว ซึ่ งทาง
คณะกรรมการกระทรวงฯมีนโยบายในการศึกษาข้อกฎหมายต่อไป 
เพ่ือให้โครงสร้างกฎหมายของสิงคโปร์เพ่ิมความแข็งแกร่ง อีกท้ังให้ 
WJP เพ่ิมประเด็นด้านที่สิงคโปร์มีความโดดเด่นอีกด้วย  

 

บทวิเคราะห์ 

                   ประเทศสิงคโปร์ใช้ระบบกฎหมายแบบอังกฤษ คือ ระบบ Common Law เป็นระบบศาลเดี่ยว
มีแนวความคิดตามหลัก Natural Justice ซึ่งมีทัศนะไปในแนวทางเดียวกันว่า บุคคลทุกคน มีความเสมอภาค
กันตามกฎหมาย ไม่ เน้นความแตกต่างระหว่างฝ่ายเอกชนกับฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
(http://www.aseanthai.net/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน) 

                   เหตุผลส าคัญที่ส่งผลให้สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ในข้อบังคับใช้ทาง
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คือ สิงคโปร์มีมาตรการการที่เด่นชัดในการใช้อ านาจของรัฐบาล และมีความ
แข็งแกร่งในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงการให้ความส าคัญแก่การศึกษา สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสิทธิ
ในการมีส่วนร่วม โดยพลเมืองมีความตระหนักถึงความส าคัญของข้อบังคับทางกฎหมาย 

 ดังนั้น ส าหรับคนไทยที่จะเดินทางมายังสิงคโปร์ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับทราบ
กฎหมายเบื้องต้นของสิงคโปร์ ทั้งในกรณีนักเรียนที่เดินทางมาศึกษาต่อ ผู้ประกอบการและนักลงทุน  นักท่องเที่ยว
ชาวไทย อีกทัง้ รวมถึงคนไทยที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ เพ่ือจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อคิดเห็น 

                   สิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้ความส าคัญกับกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเป็นประเทศที่ได้รับ
ชื่อเสียงว่า มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยในระดับที่ดีมากประเทศหนึ่งในโลก โดยสิงคโปร์มี
กฎหมายที่เข้มงวดและมีบทลงโทษสูงในการกระท าผิดต่างๆ เพ่ือรักษามาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการค้ายาเสพติด การติดสินบนเจ้าพนักงาน และการลักลอบเข้าเมืองผิด
กฎหมาย โดยบทลงโทษสูงสุดของสิงคโปร์คือ การประหารชีวิต  ซึ่งผลลัพธ์จากการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
ถูกต้องท าให้ส่งผลต่อเนื่องไปยังด้านการค้า การลงทุนและสภาพชีวิตที่ดี   

                    

ที่มา : THE STRAITS TIMES 

 

http://www.aseanthai.net/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
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ภาครัฐสิงคโปร์ผลักดันเพื่อพัฒนาการจ้างงานในกลุ่ม ICT 

  ภาครัฐสิงคโปร์ผลักดันให้ชาวสิงคโปร์เตรียมพร้อมเพ่ือให้
ได้รับการจ้างงานในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and Communications  : ICT) ของสิงคโปร์ โดยจะ
ประสานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องและผู้หางาน เพ่ือให้ผู้หางานและ       
ผู้จัดหาพนักงานได้ตรงตามความรู้ความสามารถและตรงต าแหน่งงาน 

  ในการนี้ Mr. Lim Swee Say รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower 

: MOM) กล่าวในงานของ  Lifelong Learning Institute ถึงจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้
องค์กรต่างๆสามารถเข้าถึงผู้หางานในกลุ่มมืออาชีพ  ผู้จัดการ  ผู้บริหารระดับสูงและช่าง
เทคนิค  (Professionals, Managers, Executives and Technicians : PMETs) โดยในปี  
2559 ให้ได้จ านวนอย่างน้อย 1,200 ราย ซึ่งในปี 2558 มีต าแหน่งงานในกลุ่ม ICT ว่างอยู่ถึง 
20,000 อัตรา  

  องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคอุตสาหกรรม และ National Trade Union Congress (NTUC) 
ประสานร่วมมือกันจัดสร้างเครือข่ายเพ่ือการผลักดันและสนับสนุนการจ้างงาน ให้ได้รับผลประโยชน์จาก 
SkillsFuture Career Advisers Programme โดยรวมถึงศูนย์แห่งอาชีพของ NTUC (NTUC’s Employment 
and Employability : e2i)  และการแบ่งปันแหล่งข้อมูลในการจ้างงานเพ่ือการจัดหางาน ซึ่งผู้สนใจขอรับ
บริการนี้ สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ e2i Career Centers, NTUC’s U PME Centre (Workforce 
Singapore) ซ่ึง U PME Centre จะช่วยให้มืออาชีพด้าน ICT สามารถพัฒนาทักษะผ่านโปรแกรมการฝึกอบรม
ต่างๆ ซึ่งจะได้รับค าแนะน าจากผู้มีประสบการณ์ที่มีความรู้ความช านาญสูง  และหน่วยงาน NTUC มีการ
ประสานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพ่ือที่จะพัฒนามืออาชีพให้เพ่ิมทักษะและความรู้ความสามารถใหม่ๆ ให้ผู้หา
งานสามารถหางานใหมท่ี่เหมาะสมไดอ้ย่างรวดเร็ว 

  ภายใต้ โครงการส าหรั บกลุ่ ม  ICT ซึ่ งหน่ วยงาน 
Singapore Computer Society (SCS) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเข็มทิศ
ของการหางานทีมี่เครอืข่ายผู้ที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัคร
มากกว่า 100 คน ที่สามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้จัดหางานใหม่ 
   

  ทั้งนี้  Mr. Lim กล่าวในงานการจัดหางาน (Job Fairs) ว่า การเปิดตัวระบบสนับสนุนการหา
งาน เป็นการแก้ปัญหาการหางานและเพ่ือเป็นช่องทางส าคัญในการจัดหางานให้ตรงกับความพร้อมของแต่ละ
หน่วยงานและบุคคล เนื่องจากการจัดหางานที่ไม่ตรงกับความสามารถของผู้สมัคร ส่งผลให้ เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมาภายหลัง เช่น ผลผลิตของงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของบริษัทลดลง 
รวมถึงสร้างสภาวะชีวิตการท างานไร้ความสุข เป็นต้น อย่างไรก็ดี ผู้เสาะหางานใหม่ที่เข้าร่วมโครงการการจัดหา
งานให้ตรงตามความสามารถนี้ จะได้รับโอกาสที่ดีในการท างานต่อไป 

บทวิเคราะห ์

  ภาครฐัและองค์กรต่างๆในสิงคโปร์มีแผนการให้การสนับสนุนเพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีงานท า
ตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้พัฒนาทักษะและเพ่ิมความรู้ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่จะสร้างให้งานมีมูลค่าเพ่ิมด้วยระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการใช้
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ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้าน IT ได้อย่างสะดวกและมี
ศักยภาพ 

  ส าหรับไทย แม้ว่าจะมีหน่วยงานในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Ministry of 
Information and Communication Technology  แ ล ะ  National Electronics and Computer 
Technology Centre  แต่ในด้านการศึกษาภาษาอังกฤษของคนทั่ว ไป ในไทย ซึ่ งจ าเป็นต้องท าให้ มี
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ IT เพ่ือสร้างระบบให้มคีวามก้าวหน้าต่อไป 
  

ข้อคิดเห็น 

  ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาท 

ม า ก ขึ้ น ใ น ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ  ซึ่ ง 
Digitalization จะเป็นปัจจัยส าคัญใน
การเติบโตของการค้าและเศรษฐกิจใน

อนาคต ภาครัฐสิงคโปร์ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในวงการธุรกิจและการผลิต ดังนั้น การที่สิงคโปร์มีนโยบายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพ่ือ
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ  นับเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพของเศรษฐกิจสิ งคโปร์ให้มีการ
เติบโตเพ่ิมขึ้นในระดับดีอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาและก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีได้ระดับสูงกว่าประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคอาเซียน  

ที่มา : Today Online  

องคก์รสิงคโปรเ์ปิดประมูลเพื่อการพัฒนาเคร่ืองตรวจวัดอัจฉริยะการใช้น  า-ไฟ-ก๊าซ  

                   องค์กรสิงคโปร์ด้านพลังงาน The Energy Market Authority 
(EMA)  ด้านน้ า  National Water Agency (PUB) 
และด้านไฟฟ้า Singapore Power (SP)  ประกาศ
เปิดประมูลเ พ่ือการพัฒนาใช้ เครื่องตรวจวัด
อัจฉริยะ ซึ่งสามารถอ่านค่าปริมาณการใช้น้ า-ไฟ-ก๊าซของครัวเรือนในสิงคโปร์
แต่ละเดือน โดยให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลจากที่ท าการส านักงาน เพ่ือให้การท างานของบุคลากรมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันการตรวจวัดการใช้น้ า -ไฟ-ก๊าซ
ด าเนินการโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บข้อมูลของแต่ละครัวเรือนใน
ทุกๆ 1-2 เดือน  

             หน่วยงานที่เก่ียวข้องวางแผนให้บริษัทผู้ช านาญการท าการ
พัฒนาระบบให้เป็นแอพพลิเคชั่นที่ ใช้กับมือถือและแท็บเล็ต เพ่ือ

ความสะดวกรวดเร็วของการตรวจวัดปริมาณการใช้น้ า-ไฟ-ก๊าซ ซึ่งคาดว่า จะเริ่มประกาศเปิดประมูลโครงการฯ
ภายในเร็วๆนี้  ทั้งนี้ ระบบดังกล่าว นอกจากจะช่วยองค์กรลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรและการออก
ใบเสร็จแล้ว ยังสามารถช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบยอดการใช้น้ า-ไฟ-ก๊าซในแต่ละเดือนและบริหารจัดการให้
จ ากัดอยู่ในงบประมาณครัวเรือนได้อีกด้วย 
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บทวิเคราะห์ 

                   สิงคโปร์มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของการเป็น
เมืองน่าอยู่ที่สุดในเอเชีย โดยมีองค์ประกอบ คือ เป็นเมืองสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ (http://www.energysavingmedia.com/) ซึ่งสิงคโปร์ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีและการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมที่ช่วยให้สามารถควบคุมการใช้พลังงานได้ เพราะสิงคโปร์มีทรัพยากรที่จ ากัด 
ในขณะที่ประเทศไทยมีทรัพยากรมาก แต่ไม่สามารถผลักดันให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ข้อคิดเห็น 

 สิงคโปร์เตรียมพร้อมที่จะเป็น Smart city เมืองแห่ง
ดิจิทัลที่มุ่งการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รัฐบาลได้
พยายามส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ให้มีความสะดวกสบาย สร้างความแข็งแกร่ง
ให้สังคมและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ อย่างไรก็ดี ภาครัฐจ าเป็นต้องหาวิธีที่
จะท าให้ประชาชนยอมรับสภาวะการใช้เทคโนโลยีซึ่งจะเกิดขึ้นใน
อนาคต และให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการประหยัดพลังงานและ
รักษ์โลกในขณะเดียวกันกับการให้ประชาชนเข้าระบบเพ่ือใช้งานโดยไม่มีความซับซ้อน 

ที่มา : Today Online  
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