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นายกฯ สิงคโปร์ออกแถลงสถานการณ์โควิด-19 หลังจากเคสในสิงคโปร์พุ่ง 
 

 ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสิงคโปร์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความ
กังวลในกลุ่มประชากรสิงคโปร์ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับความยุ่งยากในการติดตาม
นโยบายใหม่และการเปลี่ยนแปลงของมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่มีการปรับอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อวันที่  
9 ตุลาคม 2564 นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ นาย Lee Hsien Loong จึงได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยอธิบายถึงสถานการณ์โควิดและปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พร้อม
ปรับมาตรการควบคุมฯ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในสิงคโปร์ ทั้งนี้ นายกฯ Lee ระบุว่า สิงคโปร์มีความ
พร้อมทางด้านทรัพยากรและความมุ่งมั่นที่จะพาสิงคโปร์ก้าวข้ามผ่านการระบาดครั้งใหญ่นี้ไปได้ แต่ต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกคนในสิงคโปร์  

กลยุทธ์เดิมของสิงคโปร์ “Zero COVID” 
 ปีที่แล้วในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดฯ ทั่วโลกมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับไวรัสโควดิ-19 
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น สิงคโปร์จึงนำประสบการณ์จากการควบคุมแพร่ระบาดของโรคซาร์สในอดีตมาปรับใช้กับการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเน้นการป้องกันการติดเชื้อฯ ผ่านกลยุทธ์ “Zero COVID” หรือการบังคับใช้
มาตรการจัดการความปลอดภัย (Safe Management Measures: SMM) เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิต
จากการติดเชื้อฯ ในกลุ่มประชากรสิงคโปร์ 

 อย่าไรก็ดี กลยุทธ์ Zero COVID เป็นกลยุทธ์ที ่เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงขณะนั้นเท่านั้น 
เนื่องจากประชากรสิงคโปร์ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ผู้คนมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโควิด-19 มีเพียงเล็กน้อยถึงไม่มีเลย 
ดังนั้น การติดเชื้อฯ จึงทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการที่รุนแรง อีกทั้ง ด้วยสายพันธุ์ไวรัสฯ ที่ระบาดในตอนนั้นมีอัตราการ
แพร่เชื ้อต่ำ ทำให้มาตรการควบคุมของสิงคโปร์สามารถทำลายห่วงโซ่การแพร่เชื ้อของไวรัสได้ และสิงคโปร์
กลายเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราผู้ที่เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ที่ต่ำที่สุดในโลก ในขณะเดียวกัน สิงคโปร์วางแผน
ล่วงหน้าในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 และจัดตั้งโครงการฉีดวัคซีนของชาติ ซ่ึงได้รับความไว้วางใจและความ
ร่วมมือของประชากรสิงคโปร์ ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างมาก 
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สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
 ต่อมาในสิงคโปร์เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลตา ที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ในประเทศอินเดีย ก่อนที่จะแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงสิงคโปร์ และด้วยโควิดสายพันธุ์เดลตามี
อัตราการแพร่เชื้อที่สูง ส่งผลให้สถานการณ์โควิดในสิงคโปร์เปลี่ยนแปลงไป การแพร่ระบาดครั้งนี้ในสิงคโปร์
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วทันที่ท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ประกาศผ่อนคลายมาตรการ Safe Management Measures (SMM)  

 อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ไม่สามารถกลับไปล็อกดาวน์ได้อีก เพราะการล็อกดาวน์จะไม่ก่อให้เกิดผลใดๆ 
อีกท้ัง ยังจะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอีกด้วย เนื่องจากประชากรสิงคโปร์จะไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง
ปกติ และทุกครั ้งที่ร ัฐบาลบังคับใช้มาตรการควบคุมฯ ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับการหยุดชะงัก คนตกงาน 
ประสบการณ์ในการเติบโตของเด็กที่หายไป ครอบครัวที่ห่างกันนานขึ้น โดยเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกอาศัยอยู่
ต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเครียดและความเหนื่อยล้าทางจิตใจและอารมณ์ ดังนั้น เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่าน
รัฐบาลสิงคโปร์จ ึงออกกลยุทธ์ใหม่ “Living with COVID-19” แทนกลยุทธ์ Zero COVID ที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้อีกต่อไป 

กลยุทธ์ใหม่ของสิงคโปร์ “Living with COVID-19” 

 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากที่ประชากรสิงคโปร์ฉีดวัคซีนได้ถึงประมาณ 80% รัฐบาลมีการ
ปรับการแจ้งเตือนจำนวนผู้ติดเชื้อฯ และมีการคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อฯ จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้คนเริ่ม
กลับมาทำกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น แต่จำนวนผู้ติดเชื้อฯ กลับเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ โดยเป็นผล
จากโควิดสายพันธุ์เดลตามีอัตราการแพร่เชื้อที่สูง ส่งผลให้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศ
ยกระดับมาตรการควบคุมทางสังคมอีกครั้ง (วันที่ 27 กันยายน - 24 ตุลาคม 2564) เพื่อชะลอการแพร่ระบาดฯ 
และได้มีการปรับมาตรการควบคุมฯ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะอีกด้วย 

สาระสำคัญของมาตรการใหม่ภายใต้กลยุทธ์ “Living with COVID-19” ดังนี้ 
1. โปรแกรม Home Recovery Programme (HRP) การรักษาตัวที่บ้านหากติดเชื้อโควิด เนื่องจาก

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ทำให้อาการติดเชื้อฯ ลดความรุนแรงสำหรับประชากรส่วนใหญ่ ยกเว้น
ผู้สูงอายุ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 

2. การลดความซับซ้อนของโปรโตคอลด้านสุขภาพ โดยยกเลิกการออกคำสั ่งกักตัว Quarantine 
Orders แต่เปลี ่ยนเป็นการออกคำเตือน Health Risk Warning (HRW) เริ ่มบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่  
11 ตุลาคม 2564 

3. พยายามชักจูงผู้สูงอายุให้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่เข็มแรก จนถึงเข็มสาม  
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4. การขยายมาตรการ Vaccination-Differentiated Safe Management Measures (VDS) 
4.1 ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ร้านอาหาร และศูนย์อาหาร (Hawker) อนุญาตให้นั่งรับประทาน

เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่เกิน 2 คน (เดิม Hawker อนุญาตทั้งผู้ที่ฉีดวัคซีนและผู้ที่ไม่ได้ฉีด
วัคซีนนั่งรับประทานได้ไม่เกิน 2 คน) 

4.2 ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยว อนุญาตให้เข้าเฉพาะผู้ที่ฉีด
วัคซีนแล้วไม่เกิน 2 คน1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 มาตรการหา้มผู้ที่ยังไม่ได้ฉดีวัคซีนเขา้ห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเทีย่ว มีระยะเวลาผ่อนผันหนึ่งสัปดาห์ (วันที่ 13 ถึง 19 ตุลาคม 2564) - 
ที่มา: https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2021/october/mr07721_updated-advisory-
for-safe-management-measures-at-retail-establishments.pdf?la=en 
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การเปิดช่องทางการเดินทางพิเศษสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซนีครบแล้ว (Vaccinated Travel Lanes) 
− เมื ่อวันที ่ 8 กันยายน 2564 สิงคโปร์เปิดช่องทางการเดินทางพิเศษสำหรับผู ้ที ่ฉ ีดวัคซีนครบแล้ว 

(Vaccinated Travel Lanes: VTLs) กับบรูไนและเยอรมนี เพื่อให้บุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน
จากประเทศดังกล่าวสามารถเดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ โดยไม่ต้องกักตัว 

− ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ช่องทางการเดินทางพิเศษ VTL จะขยายไปยังประเทศ/ภูมิภาค ภายใต้
เงื่อนไขหมวดที่ 2 (Category II)2 อีก 8 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ 
สเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เพ่ือการเดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ 

− ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ช่องทางการเดินทางพิเศษ VTL สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศจะ
เริ่มกับเกาหลีใต้  

 
 

2 รายละเอียดเพิ่มเติม Vaccinated Travel Lanes - https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-
releases/annex-d-(2).pdf?sfvrsn=6891d28c_0 
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ความคิดเห็นของ สคต. 
 ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 มาเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปีทั ่วโลก สิงคโปร์มีการ
ปรับเปลี่ยน ยกระดับ และผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดหลายครั้งตามสถานการณ์ และหลายครั้งดู
เหมือนว่าสิงคโปร์กำลังจะประสบผลสำเร็จเนื่องจากเริ่มเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่หลายครั้งก็เกิดการแพร่
ระบาดครั้งใหมท่ี่ทำให้สิงคโปร์ต้องกลับไปยังจุดเริ่มต้นอีกครั้ง และเม่ือเดือนมิถุนายน 2564 สิงคโปร์ได้ประเมินว่า 
ไวรัสโควิด-19 นั้น ไม่อาจที่จะขจัดให้หมดไปได้ จึงวางแผนการเตรียมความพร้อมให้ประชากรสิงคโปร์เรียนรู้เพ่ือ
อยู่กับไวรัสโควิด-19 ผ่าน Roadmap การเดินทางสู่ New Normal รวมทั้งโครงการฉีดวัคซีนเข็มสามให้กับ
ประชาชนอีกด้วย  

 ทั้งนี้ แม้ว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะมีการออกมาตรการและความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับประชากรสิงคโปร์ 
แต่ด้วยระยะเวลาการแพร่ระบาดที่ยาวนาน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และสร้างความเครียดความ
เหนื่อยล้าทางจิตใจและอารมณ์ของผู้คนในสิงคโปร์ ทำให้รัฐบาลสิงคโปร์จำเป็นต้องเร่งหาทางเปิดกิจกรรมทาง
สังคมและเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านกลยุทธ์ใหม่ “Living with COVID-19” ที่พยายามชักจูงให้ประชากร
สิงคโปร์ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้เข้ารับวัคซีน โดยการขยายมาตรการ Vaccination-Differentiated Safe 
Management Measures (VDS) ที ่จำกัดกิจกรรมทางสังคมของผู ้ที ่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน อาทิ การห้านนั่ง
รับประทานอาหารทั้งในร้านอาหารและ Hawker และการห้ามเดินทางเข้าห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยว 
ซึ่งมาตรการดังกล่าวบังคับใช้เพื่อลดความรุนแรงของอาการติดเชื้อฯ และเพื่อสนับสนุนให้ผู้คนใช้ชีวิตตามปกติ
มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลความต้องการภายในประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามกัน 
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 นอกจากมาตรการ VDS แล้ว สิงคโปร์ยังได้ทยอยเปิดพรมแดน โดยการเปิดช่องทางการเดินทาง
พิเศษสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว (Vaccinated Travel Lanes) ซ่ึงเป็นแนวทางเดียวกันกับหลายประเทศทั่วโลก
รวมถึงไทยด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของไทย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์พร้อมทยอย
เปิดประเทศต้อนรับนักเดินทางจากประเทศความเสี่ยงต่ำ 10 ประเทศ รวมถึงสิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
เป็นต้นไป โดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งการประกาศดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว
ชาวสิงคโปร์ เนื่องจากสิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับที่ 4 ในไทย3 และประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการ
เดินทางท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากของชาวสิงคโปร์ 
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