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รายงานการศึกษาดูงาน Singapore

ภาพรวมการศึกษาดูงาน

S i ng apor e

รายงานการศึกษาดูงาน สํานักโพลในภูมิภาคอาเซียน
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2558

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เป็นเกาะ
ตั้ ง อยู่ ท างตอนใต้ ข องคาบสมุ ท รมาเลย์ (ห่ า งจากคาบสมุ ท ร
ประมาณ 137 กิ โ ลเมตร) ทิ ศ เหนื อ ติ ด กั บ รั ฐ ยะโฮร์ มาเลเซี ย
(Johor Bahru) ทิ ศ ตะวั น ออก ติ ด ทะเลจี น ใต้ ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด
มาเลเซียและช่องแคบมะละกา ทิศใต้ติดช่องแคบมะละกา ใกล้กับ
เกาะเรียล (Riau) ของอินโดนีเซีย สิงคโปร์เป็นสมาชิกก่อตั้งของ
กลุ่มประเทศอาเซียน มีจํานวนประชากรประมาณ 5.31 ล้านคน
ใช้ ภ าษาอั ง กฤษ จี น มลายู และทมิ ฬ เป็ น ภาษาทางการ มี ก าร
ปกครองโดยระบอบสาธารณรั ฐ แบบรั ฐ สภา (Parliamentary
Parliament) มีสภาเดียว (Unicameral parliament) มีประธานาธิบดี
เป็นประมุขของรัฐ (มีวาระดํารงตําแหน่ง 6 ปี) มีรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุด และแบ่งอํานาจการปกครองออกเป็น 3 ส่วน คือ
สภาบริหาร รัฐสภา และสภาตุลาการ หน่วยเงินที่ใช้ คือ ดอลลาร์
สิงคโปร์ (Singapore dollar: SGD)
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สําหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะทํางานของสวนดุสิตโพล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ได้ เ ดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง าน
ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์
2558 โดยได้ศึ กษาดู งานหน่ วยงานต่างๆ รวม 4 หน่ วยงาน คือ
1) The Institute Policy Studies (IPS), Lee Kuan Yew School
of Public Policy, National University of Singapore
2) Channel NewsAsia (3) NEWater และ (4) Singapore City
Gallery โดยทั้ ง 4 หน่ ว ยงานตั้ ง อยู่ ที่ สิ ง คโปร์ เมื อ งหลวงของ
ประเทศสาธารณรัฐสิ งคโปร์ สําหรับผลการศึกษาดูงานในครั้ งนี้
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1. องค์กรเกี่ยวกับการสํารวจความคิดเห็นสาธารณมติหรือ
โพล
2. องค์กรเกี่ยวกับสื่อหรือข่าว
3. องค์กรอื่นๆ จากการศึกษาดูงานเพิ่มเติม
3.1 NEWater
3.2 Singapore City Gallery
4. สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
5. ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
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ส่วนที่ 1

องค์กรเกี่ยวกับการสำ�รวจ
ความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล
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สวนที่ 1 องคกรเกี่ยวกับการสํารวจความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล
(Public Opinion Poll)
The Institute Policy Studies (IPS)
1. ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
The Institute Policy Studies (IPS) กอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ.
1988 หรือ ป พ.ศ. 2531 เปนหนวยงานที่เปรียบเสมือนคลังสมอง
(think tank) ของโรงเรี ย นนโยบายสาธารณะศึกษาลีกวนยู เนน
ศึกษาทัศนคติของชาวสิงคโปร และนโยบายของประเทศสิงคโปรใน
หลายมิติ เชน ดานสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ประชากรศาสตร
และครอบครัว (Demography and Family) เปนตน ซึ่งทาง IPS
จะใช วิ ธี ก ารประชุ ม สั ม มนา (Conference) การพู ด คุ ย แบบป ด
(Discussion and closed-door events) และการสํ า รวจความ
คิ ด เห็ น โดยทั่ ว ไป (Survey) เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ความคิ ด เห็ น ของ
ชาวสิงคโปร
IPS เนนการศึกษาและสะทอนความคิดเห็นของประชาชน
ตอนโยบายของรัฐ เชน การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอ
คาสิ โ น เพื่ อ นํ า มาเป น ข อ มู ล ให กั บ รั ฐ บาลสํ า หรั บ การตั ด สิ น ใจ
กอสรางคาสิโน
นอกจากนี้ ยั งมี ศูน ย วิ จั ย ทางสังคมของ IPS (IPS Social
Lab) กอตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยมีความมุงมั่นที่จะ
เขาใจบริบททางสังคมของประเทศสิงคโปร ผานการวิจัยเชิงสํารวจ
โดย ศู น ย วิ จั ย ทางสั ง คมของ IPS เป น หน ว ยงานที่ เ น น การวิ จั ย
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2. การบริหารองคกรดานบุคลากร
IPS มีนักวิจัย จํานวน 29 คน นักวิจัยผูชวย จํานวน 4 คน
และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 17 คน นอกจากนี้ IPS ยังมี
เจาหนาที่สัมภาษณจํานวน 40-50 คน เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใช ก ารสั ม ภาษณ ผ า นทางคอมพิ ว เตอร (Computer Assisted
Personal Interview: CAPI)
IPS มีแหลงเงินทุนหลักจาก TOTE ซึ่งเปนหนวยงานของ
รัฐบาล ที่ทางรัฐบาลไดใหเงินสนับสนุนในการวิจัย นอกจากนั้นยังมี
หนวยงานอื่นๆ ที่บริจาคเงินให TOTE เพื่อจัดสรรเงินสนับสนุนการ
วิจัยใหหนวยงานตางๆ

S i ng apor e

เกี่ยวกับการรับรูทางสังคม ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชน
ในประเทศสิงคโปร โดยใชวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติที่มีมาตรฐาน

3. การสรางชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ
IPS เห็นวาผลการสํารวจของ IPS มีความนาเชื่อถือและมี
ประสิทธิภาพตอรัฐบาลและประเทศสิงคโปร เนื่องจากทาง IPS มี
การสุมตัวอยางที่มีประสิทธิภาพ คัดเลือกตัวอยางที่ตรงกับความ
ต องการและตรงกั บ ประเด็น ที่ สนใจสํา รวจ สามารถเปน ตัวแทน
ประชาชนชาวสิ ง คโปร ไ ด ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ จากการสั ม ภาษณ มี
ประสิ ทธิ ภ าพ ทํ า ให ผ ลการสํา รวจมี ความนาเชื่อถือ และตรงกับ
ความคิดเห็นของประชาชนชาวสิงคโปร
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4. ประเด็ น ที่ ส นใจในการทํ า โพล หรื อโพลที่ทํา บอยที่สุด เชน
การเมือง การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ
เนื่ องจาก IPS เป น หน ว ยงานที่ สํา รวจและสะทอนความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีตอนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นบริบทที่ทาง
IPS ทําการสํารวจ ไดแก (1) ศิลปวัฒนธรรมและสื่อ (2) ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร แ ละครอบครั ว (3) เศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ
(4) สั งคมและอั ตลั กษณ (5) การเมื องและการบริห ารบานเมือง
(6) โครงการพิเศษตางๆ และ (7) ศูนยการวิจัยทางสังคม
IPS เนนการสํารวจเกี่ยวกับความแตกตางของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร (Demography) เนื่ อ งจากประเทศสิ ง คโปร มี
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ทําให IPS สนใจ
ที่จะศึกษาความแตกตางทางสังคมสิงคโปรมากขึ้น
5. ตั ว อย า งในการรวบรวมข อ มู ล “โพลสาธารณะ” การสุ ม
ตัวอยาง
IPS ใช ก ารสั ม ภาษณ ผ า นทางคอมพิ ว เตอร (CAPI:
Computer Assisted Personal Interview) โ ด ย มี เ จ า ห น า ที่
สัมภาษณจํานวน 40-50 คน ซึ่งในอนาคต ทาง IPS มีการวางแผน
ที่ จ ะเก็ บ ข อ มู ล ผ า นทางการสั ม ภาษณ ผ า นเว็ บ ไซต (CAWI:
Computer Assisted Web Interview) และการสัมภาษณผานทาง
โทรศั พ ท (CATI: Computer Assisted Telephone Interview) ใน
การเก็บขอมูลแตละครั้ง IPS จะสุมกลุมตัวอยางประมาณ 60-70
ตัวอยางตอโครงการ แตในโครงการสํารวจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร า งทางสั ง คมและความสั ม พั น ธ ข องครอบครั ว ซึ่ ง เป น
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โครงการสํารวจขนาดใหญ่ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล 5,000 –
10,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ ในด้านวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทาง IPS ใช้
การสุ่มหลายวิธี เช่น การสุ่มอย่างง่าย และการสุ่มแบบโควต้า ซึ่ง
ทาง IPS เห็ น ว่ า การสุ่ ม แบบโควต้ า เป็ น การสุ่ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
เนื่ อ งจากสามารถเลื อ กคนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและตรงกั บ ความ
ต้ อ งการได้ และเห็ น ว่ า การสุ่ ม แบบนี้ ส ามารถเป็ น ตั ว แทนของ
ประชากรสิงคโปร์ได้ นอกจากนี้ ทาง IPS จะมีค่าตอบแทนให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามประมาณ 50 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1,250
บาท
6. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โปรแกรมที่ ใ ช้ สถิ ติ ที่ เ ลื อ กใช้ การ
วิเคราะห์เชิงลึก
IPS ใช้โปรแกรมแบบสอบถามออนไลน์ชื่อ NIPO ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่ ท าง IPS ซื้ อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ม าใช้ ใ นการสํ า รวจ ส่ ว นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรม SPSS และโปรแกรม SAS (Statistical
Analysis Software)
นอกจากนี้ ในส่วนของการสร้างแบบสอบถาม ทาง IPS ใช้
แบบสอบถามที่มีทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด มีทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ เพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อน (Error) ในการตอบ
แบบสอบถาม โดยก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาง IPS จะมีการทํา
Pilot test จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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7. การนําเสนอต่อสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อใหม่
IPS มีก ารนํ า เสนอผลการสํ า รวจในหลากหลายช่องทาง
เช่น การนําเสนอบนหน้าเว็บไซต์ของ IPS ซึ่งผู้ที่สนใจผลการสํารวจ
สามารถเข้ า ไปดาวน์ โ หลดผลการสํ า รวจทางเว็ บ ไซต์ ข อง IPS
(http://lkyspp.nus.edu.sg/ips/) นอกจากนั้นยังเผยแพร่ผ่านสื่อ
หลักต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์
นอกจากนี้ IPS ได้ จัดทํา รายงานผลการสํา รวจเสนอต่ อ
รัฐบาล เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลนําไปใช้ในการวางแผนการดําเนิน
นโยบายต่างๆ

8. การยอมรั บ ผลการสํ า รวจและการนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ประเทศสิงคโปร์
IPS เป็นหน่วยงานที่สํารวจและสะท้อนความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อนโยบายของรัฐบาล เป็นหน่วยงานด้านวิจัยที่เป็น
แหล่งข้อมูลที่สําคัญสําหรับรัฐบาลสิงคโปร์ในการกําหนดนโยบาย
ต่างๆ ของประเทศ ทําให้ผลการสํารวจของ IPS เป็นที่ยอมรับของ
สั ง คม เนื่ อ งจากรั ฐ บาลมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในผลการสํ า รวจที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพของ IPS และนํ า ผลการสํ า รวจไปพั ฒ นาให้ เ กิ ด
นโยบายที่ดี เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และสามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการของประชาชนประเทศสิ ง คโปร์ ไ ด้ ดั ง นั้ น IPS จึ ง
เปรียบเสมือนคลังความคิดของรัฐบาลและประเทศสิงคโปร์
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9. ความคิดเห็นตอคําวา “โพลอาเซียน” / วิสัยทัศนขององคกร
ในการเขาสูอาเซียน
IPS ไม ได มีการสํ า รวจเกี่ ย วกั บ อาเซี ย นโดยตรง แตจ ะมี
หนวยงานเฉพาะทาง คือ สถาบันเอเชียตะวัน ออกเฉีย งใต ศึก ษา
หรือ ISEAS เปนหนวยงานที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ในหลากหลายมิติ และเปนแหลงขอมูลดานอาเซียนใหกับประเทศ
ต างๆ ในภู มิภ าคอาเซี ย น แต ทาง IPS จะเปน การสํารวจเฉพาะ
บริบทของประเทศสิงคโปรเทานั้น เชน ประเทศสิงคโปรจะไดรับ
ประโยชนอยางไรจากการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเปนการ
สํ า รวจเฉพาะประเทศสิ ง คโปร เ ท า นั้ น ไม ไ ด ศึ ก ษาในส ว นของ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน
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สวนที่ 2 องคกรเกี่ยวกับสื่อหรือขาว (Media / NEWS)
Channel NewsAsia
1. ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
Channel NewsAsia ของประเทศสิงคโปร กอตั้งขึ้น เมื่อ
เดือนมีนาคม ป ค.ศ. 1999 หรือ ป พ.ศ. 2542 โดยบริษัทมีเดีย
คอรป (MediaCorp) ซึ่งเปนผูนําดานสื่อของประเทศสิงคโปร และ
เป น สถานี ก ระจายเสี ย งที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในประเทศสิ ง คโปร เป น
หน ว ยงานที่ ร วมสื่ อ ทั้ ง โทรทั ศ น วิ ท ยุ หนั ง สื อ พิ ม พ นิ ต ยสาร
ภาพยนตร สื่อดิจิตอลตางๆ ฯลฯ
Channel NewsAsia เป น สื่ อ ที วี อ าเซี ย นภาษาอั ง กฤษที่
นําเสนอขาวผานมุมมองของคนเอเชีย ซึ่งจะมีความเขาใจวัฒนธรรม
ประวั ติ ศ าสตร ข องคนเอเชี ย เป น อย า งดี นอกจากนี้ Channel
NewsAsia ไม ไ ด นํ า เสนอเฉพาะข า วเพี ย งอย า งเดี ย ว แต มี ก าร
นําเสนอในสวนของเบื้องหลังเกี่ยวกับขาวหรือเหตุการณสําคัญๆ
เหล า นั้ น ด ว ย การรายงานข า วของ Channel NewsAsia ใช
ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย ภาษาทมิฬ และภาษาจีน
Channel NewsAsia ไดทําความรวมมือกับประเทศตางๆ
ในกลุมอาเซียน และประเทศตะวัน ตก เชน เมืองนิวยอรก เมือง
วอชิงตัน ดี.ซี. เมืองลอนดอน เปนตน
Channel NewsAsia มีการนําเสนอขาวแบบออนไลนผาน
ทางเว็บไซต channelnewsasia.com และผานทางโซเชียลมีเดีย
ตางๆ เชน Facebook, Youtube และ Twitter เปนตน
9|Page
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2. ความคิดเห็นต่อโพลในมุมมองของสื่อ
Channel NewsAsia ไม่ มี ก ารดํ า เนิ น การสํ า รวจโพลต่ อ
ประเด็นต่างๆ เช่น ประเด็นทางการเมือง ประเด็นร้อน (Hot Issue)
เพื่อนําผลไปใช้ในการรายงานข่าว แต่จะมีการสํารวจโพลในเรื่อง
สนุก สนานหรื อบั นเทิ ง เพื่ อ ใช้ใ นรายการทีวีห รือรายการบันเทิง
เท่านั้น
3. ความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับหน่วยงาน
Channel NewsAsia สนใจที่ จ ะรั บ ผลโพลของสวนดุ สิ ต
โพล หากทาง Channel NewsAsia พิจารณาผลโพลแล้วตรงกั บ
ประเด็นที่สนใจ จะนําผลโพลไปรายงานข่าว แต่ต้องการให้ ทาง
สวนดุสิตโพลส่งผลโพลเป็นภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ Channel NewsAsia มีความสนใจที่จะร่วมมือ
กั บ สวนดุ สิ ต โพลในการทํ า การวิ จั ย ทางการตลาด (marketing
research) โดยสํารวจกลุ่มตัวอย่างประมาณ 1,000 คน ในประเด็น
ที่ Channel NewsAsia ให้ความสนใจ ซึ่งจะมีการประสานงานกัน
อีกครั้งในอนาคต
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ส่วนที่ 3 องค์กรอื่นๆ จากการศึกษาดูงานเพิ่มเติม

NEWater / Singapore City Gallery

3.1 NEWater

เป็นหน่วยงานที่ดูแลระบบบริหารจัดการน้ํา เน้นการบําบัด
น้ําเสียให้ได้น้ําดี แล้วนําไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ ใน
ปัจจุบัน สิงคโปร์มีน้ําใช้อย่างพอเพียง แต่จําเป็นต้องนําเข้าน้ําจาก
มาเลเซีย เนื่องจากสิงคโปร์นําน้ําจากแหล่งน้ําของตนเองไปขาย
ให้กับเรือเดินสมุทร ซึ่งทําให้สิงคโปร์ได้รายได้จากส่วนนี้เป็นจํานวน
มาก สําหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีกลุ่มนักเรียนจากหลายๆ
โรงเรียนมาศึกษาดูงานด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นกลุ่มนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาของประเทศจีนที่มาศึกษาดูงาน และทางคณะสวนดุสิตโพล
ได้มีการพูดคุยสัมภาษณ์คุณครูของโรงเรียนจีน พบว่า ทางโรงเรียน
จีนมีศึกษาดูงาน ASEAN เช่นกัน ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศในกลุ่ม
ASEAN+6

11 | P a g e

18

รายงานการศึกษาดูงาน Singapore

เป น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ก ารวางผั ง เมื อ งของสิ ง คโปร ภายใน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ จ ะมี ห ลากหลายส ว น เช น ส ว นโมเดลแสดงการวาง
ผังเมืองของสิงคโปร สวนแสดงขอมูลและภาพของสิงคโปรในอดีต
และปจจุบัน โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการนําเสนอขอมูล
ทํ า ให มี ค วามน า สนใจมากขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ส ว นเกมส ก ารวาง
ผังเมือง โดยตองมีผูเลนจํานวน 6 คน ใหทุกคนรวมกันสรางเมือง
ตามเป า หมาย ภายในเวลาที่ กํ า หนด ทํ า ให ทุ ก คนได ร ว มกั น คิ ด
แบงหนาที่ เพื่อสรางเมืองใหไดตามเวลาและเปาหมายที่กําหนด
นอกจากนี้ ยังมีสวนที่แสดงใหเห็นวาสิงคโปรมีการถมทะเล
ไปแลว 23% จากที่กฎหมายอนุญาต 25% โดยสิงคโปรมีการซื้อดิน
จากประเทศเวี ย ดนามมาใช ใ นการถมทะเล เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ ข อง
ประเทศให ม ากขึ้ น และยั ง มี ก ารเชื่ อ มเกาะภายในสิ ง คโปร เ ข า
ดวยกัน เพื่อขยายพื้นที่ในการใชของประเทศใหมากขึ้น
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3.2 Singapore City Gallery
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ส่วนที
่ 4 ่ สิ4่งทีสิ่ไ่งด้ทีร่ไับด้จากการศึ
กษาดู
งานงาน
ส่วนที
รับจากการศึ
กษาดู
จากที่คณะสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้
จากที่คณะสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่
11-14 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้ศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
11-14 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้ศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
หน่วยงานที่ทําโพล/วิจัย คือ The Institute Policy Studies (IPS)
หน่วยงานที่ทําโพล/วิจัย คือ The Institute Policy Studies (IPS)
สื่อมวลชน คือ Channel NewsAsia หน่วยงานอื่นๆ คือ NEWater
สื่อมวลชน คือ Channel NewsAsia หน่วยงานอื่นๆ คือ NEWater
และ Singapore City Gallery ซึ่ ง จากการศึ ก ษาดู ง านในครั้ ง นี้
และ Singapore City Gallery ซึ่ ง จากการศึ ก ษาดู ง านในครั้ ง นี้
คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ได้ เ รี ย นรู้ ลั ก ษณะการทํ า โพลหรื อ การทํ า วิ จั ย ของ
1. ได้ เ รี ย นรู้ ลั ก ษณะการทํ า โพลหรื อ การทํ า วิ จั ย ของ
หน่วยงานวิจัยในประเทศสิ งคโปร์ ได้ เรียนรู้ วิธีการเก็บรวบรวม
หน่ วยงานวิจัย ในประเทศสิ งคโปร์ ได้ เรียนรู้ วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูล ได้เรียนรู้แนวคิด
ข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูล ได้เรียนรู้แนวคิด
ในการเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างที่แตกต่างจากประเทศไทย
ในการเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างที่แตกต่างจากประเทศไทย
2. ได้เครือข่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างประเทศ
2. ได้เครือข่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างประเทศ
ซึ่งในอนาคตจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะทําให้เกิดความได้เปรียบ
ซึ่งในอนาคตจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะทําให้เกิดความได้เปรียบ
ในแวดวงด้านการสํารวจสารสนเทศ
ในแวดวงด้านการสํารวจสารสนเทศ
3. ได้เรียนรู้รูปแบบการนําเสนอข่าว รวมถึงการจัดรายการ
3. ได้เรียนรู้รูปแบบการนําเสนอข่าว รวมถึงการจัดรายการ
วิทยุ และรายการโทรทัศน์ จากสถานีกระจายเสียงที่ใหญ่ที่สุดใน
วิทยุ และรายการโทรทัศน์ จากสถานีกระจายเสียงที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศสิงคโปร์ และได้เรียนรู้ระบบการทํางานของแต่ละฝ่ายงาน
ประเทศสิงคโปร์ และได้เรียนรู้ระบบการทํางานของแต่ละฝ่ายงาน
อาทิ ฝ่ายบรรณาธิการ ฝ่ายตัดต่อ และการส่งสัญญาณ เป็นต้น
อาทิ ฝ่ายบรรณาธิการ ฝ่ายตัดต่อ และการส่งสัญญาณ เป็นต้น
4. ได้เรียนรู้การบริหารจัดการบ้านเมือง การวางผังเมืองที่
4. ได้เรียนรู้การบริหารจัดการบ้านเมือง การวางผังเมืองที่
มีประสิทธิภาพของสิงคโปร์ และการวางแผนการบริหารกิจการ
มีประสิทธิภาพของสิงคโปร์ และการวางแผนการบริหารกิจการ
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5. ไดเรียนรูระบบบริหารจัดการน้ําของประเทศสิงคโปร
ซึ่ ง เป น การบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ให เ ป น ระบบ และทํ า ให ไ ด ต ระหนั ก ถึ ง
คุณคาของน้ํา การใชน้ําอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
6. เปนการสรางเครือขายในการติดตอระหวางสวนดุสิตโพล
และหนวยงานตางๆ ในสิงคโปร ไดแก
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บ า นเมื อ งในอนาคต ทั้ ง ด า นพื้ น ที่ ใ ช ส อย ด า นอุ ป โภคบริ โ ภค
ดานคมนาคม เปนตน

6.1 The Institute Policy Studies (IPS)
ติดตอ :
1. Ms. Lynn Lee
(Associate Director: Public Affairs)
DID: +65 6516 8380
E-mail: lee.lynn@nus.edu.sg
2. Dr. Tan Ern Ser
(Head of IPS Social Lab)
DID: +65 6601 3221
E-mail: soctanes@nus.edu.sg
3. Ms. Elaine HO Qiao Ying
(Research Analyst)
DID: +65 6601 3219
E-mail: Elaine.hoqiaoying@nus.edu.sg
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6.2 Channel NewsAsia
ติดตอ :
1. Mr. Yong Chung Jin
(Vice-President)
Mobile. +65 9791 2548
E-mail: cjyong@mediacorp.com.sg
2. Ms. Cindy Yeo
(Assistant Vice President)
Mobile. +65 9117 5933
E-mail: cindyyeo@mediacorp.com.sg
3. Mr. Wong Soo How
(Deputy Chief Editor)
Mobile. +65 9836 8065
E-mail: wongsoohow@mediacorp.com.sg
4. Mr. Danny Lee Chian Siong
(Supervising Editor)
Mobile. +65 9061 6413
E-mail: dannylee@mediacorp.com.sg
5. Ms. Carol Kathryn Foo
(Senior Editor, International Desk)
Mobile. +65 8113 7055
E-mail: carolfoo@mediacorp.com.sg
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ส่วนที่ 5
ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
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สวนที่ 5 ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
The Institute Policy Studies (IPS)
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Channel NewsAsia
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NEWater
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Singapore City Gallery
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โครงการการศึกษาดูงาน
สำ�นักโพลในภูมิภาคอาเซียน
สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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โครงการการศึกษาดูงาน สํานักโพลในภูมิภาคอาเซียน
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
หลักการและเหตุผล
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปนหนวยงาน
ที่ ใ ห บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมโดยใช ผ ลโพลหรื อ การวิ จั ย
เชิงสํารวจเปนเครื่องมือในการสะทอนความคิดเห็นประชาชนที่มีตอ
สังคมไทย ซึ่งในป พ.ศ. 2556 ที่ผานมาเปนปแหงการเปลี่ยนแปลง
ของสวนดุสิตโพลโดยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปน ผลจากปจจัย
ภายในองคกรอันเกิดจากการปรับตัวเพื่อเตรียมความพรอมการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
ปจจัยภายนอกอันเกิดจากการปรับตัวของสังคมไทยใหพรอมรับกับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน เหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหสวนดุสิตโพล
จําเปนตองมีการปรับโครงสรางและการดําเนินงานเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ด ว ยเหตุ ผ ลข า งต น นี้ สวนดุ สิ ต โพล จึ ง ได มี ก ารกํ า หนด
กรอบแนวทางการพัฒนาสวนดุสิตโพลประจําป พ.ศ.2556-2560
เพื่อเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมี
แผนงานดานการพัฒนาสงเสริมศักยภาพบุคลากร ซึ่งสวนดุสิตโพล
ให ค วามสํ า คั ญ เนื่ อ งจากทรั พ ยากรบุ ค คลเป น ต น ทุ น สํ า คั ญ ของ
องคกร โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถ
ทั้งเชิงวิชาการและการปฏิบัติ พรอมทั้งมีวิทยาการและนวัตกรรมที่
เปนแนวทางในการเพิ่มพูนองคความรูใหกับบุคลากรได นอกจากนี้
จะเป น ประโยชน ตอองค กรในด านอื่ นๆ ทั้ งการพัฒ นาระบบการ
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วัตถุประสงค
1. เพื่ อศึ กษาภาพรวมองค กรที่ ดําเนิน การสํารวจความ
คิ ด เห็ น สาธารณมติ ห รื อ โพล (Public Opinion Poll) ในกลุ ม
อาเซียน
2. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการการทํ า งานขององค ก รที่
ดํ า เนิ น การสํ า รวจความคิ ด เห็ น สาธารณมติ ห รื อ โพล (Public
Opinion Poll) ในกลุมอาเซียน
3. เพื่ อ สร า งความร ว มมื อ ระหว า งองค ก รที่ ดํ า เนิ น การ
สํารวจความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll)
ในกลุมอาเซียน

S i ng apor e

บริ ห ารจั ด การให เ ป น ระบบอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ การสร า งและ
พัฒนาเครือขาย รวมทั้งการเขาสูสากลของสวนดุสิตโพล ซึ่งจะทํา
ใหสวนดุสิตโพลมีความเขมแข็งและยั่งยืนตอไปในอนาคตได

เปาหมายโครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู บ ริ ห าร และบุ คลากรของสวนดุ สิตโพล มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสวนดุสิตไดรับความรูจากการสรางความรวมมือและนําไปใช
ในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เชิงปริมาณ
เพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของส ว นดุ สิ ต โ พล ให มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการนําวิทยาการหรือนวัตกรรมจาก
ความรวมมือที่ไดกลับมาประยุกตใชในการพัฒนางาน
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กลุมเปาหมาย
ไดแก ผูบริหารและบุ คลากรของสวนดุสิ ตโพล ไปศึ กษา
ดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร รวมทั้งสิ้น 14 คน ดังนี้
1. นายณัฐพล แยมฉิม
2. นางสาวนงคลักษณ โชติวิทยธานินทร
3. นายพิพัฒนพล เพ็ญเกิด
4. ดร.สุภาภรณ ตั้งดําเนินสวัสดิ์
5. นางสาวสุภาวดี บาลี
6. นางสาวพรพรรณ บัวทอง
7. นางสาวพิมพชนก สีหา
8. นางสาววชิราภรณ สุมเข็มทอง
9. นายสนธยา แยมเดช
10. นายณัฐกานต พงธิพันธุ
11. นายวนัสวี ดีนิสสัย
12. นายบัวหลวง สุดวิเศษ
13. นางสาวจิราภรณ สาคร
14. นางสาวทิมาพร ภูนามมา
ระยะเวลาดําเนินการ
เดินทางไปศึ กษาดู งาน ระหวางวันที่ 11-14 กุมภาพั น ธ
2558
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ผูรับผิดชอบ
นายณัฐพล แยมฉิม

S i ng apor e

งบประมาณ
ใช ง บประมาณของสวนดุ สิ ต โพล มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนดุสิต โดยใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 240,000 บาท (สอง
แสนสี่หมื่นบาทถวน)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ได ท ราบถึ ง ภาพรวมองค ก รที่ ดํ า เนิ น การสํ า รวจ
ความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุม
อาเซี ย น ซึ่ ง สามารถนํ า มาปรั บ ปรุ ง โครงสร า งสวนดุ สิ ต โพลให
ทันสมัย รองรับการทํางานในระดับอาเซียนและระดับสากลตอไป
2. ได ท ราบถึ ง กระบวนการการทํ า งานขององค ก รที่
ดํ า เนิ น การสํ า รวจความคิ ด เห็ น สาธารณมติ ห รื อ โพล (Public
Opinion Poll) ในกลุ ม อาเซี ย น ซึ่ ง สามารถนํ า มาปรั บ ปรุ ง
แนวทางการทํางานของสวนดุสิตโพลใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป
3. ได เ ครื อ ข า ยระหว า งองค ก รที่ ดํ า เนิ น การสํ า รวจ
ความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุม
อาเซียน
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คู่มือการศึกษาดูงาน
สำ�นักโพลในภูมิภาคอาเซียน
สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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คําขวัญ: Majulah Singapura "สิงคโปรจงเจริญ"
เพลงชาติ: Majulah Singapura สิงคโปรจงเจริญ
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สาธารณรัฐสิงคโปร Republic of Singapore

ขอมูลทั่วไป
เมืองหลวง สิงคโปร
ที่ตั้ง เปนเกาะ (island city-state) ตั้งอยูทางตอนใตของ
คาบสมุ ทรมาเลย (ห า งจากคาบสมุ ทรประมาณ 137 กิโ ลเมตร)
ทิศเหนือติดกับรัฐยะโฮร มาเลเซีย (Johor Bahru) ทิศตะวันออก
ติดทะเลจีนใต ทิศตะวันตกติดมาเลเซียและชองแคบมะละกา ทิศใต
ติดชองแคบมะละกา ใกลกับเกาะเรียล (Riau) ของอินโดนีเซีย
พื้ น ที่ 699.4 ตารางกิ โ ลเมตร (ประมาณเกาะภู เ ก็ ต )
ประชากร 5.31 ลานคน
ศาสนา พุ ท ธ (ร อ ยละ 42.50) อิ ส ลาม (ร อ ยละ 14.90)
คริสต (รอยละ 14.60) ฮินดู (รอยละ 4.00) ไมนับถือศาสนา (รอยละ
25.00)
ภาษาราชการ อังกฤษ จีน มลายูและทมิฬ
ประมุข นายเอส อาร นาธาน ประธานาธิบดี
(2542-ปจจุบัน)
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ผู้นาํ รัฐบาล นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรี
(2547-ปัจจุบัน)
การเมืองการปกครอง
ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ส า ธ า ร ณ รั ฐ แ บ บ รั ฐ ส ภ า
( Parliamentary Parliament) มี ส ภ า เ ดี ย ว ( Unicameral
parliament) มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ (วาระ 6 ปี) และ
นายกรั ฐมนตรี เป็นผู้นํารั ฐบาล/หัวหน้าฝ่ า ยบริห าร (วาระ 5 ปี)
สิงคโปร์มีเสถียรภาพและความต่อเนื่องทางการเมืองโดยมีรัฐบาล
ภายใต้ ก ารนํ า ของพรรค People’s Action Party (PAP) มาโดย
ตลอดนับตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อปี ค.ศ. 2508 เมื่อวันที่
12 สิ ง หาคม 2547 นายลี เซี ย น ลุ ง รองนายกรั ฐ มนตรี
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง และประธานธนาคารกลาง
(บุตรของนายลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์) ได้รับแต่งตั้งให้
ดํ า รงตํ า แหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ค นที่ ส ามของสิ ง คโปร์ สื บ แทน
นายโก๊ะ จ๊ก ตง (ซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีอาวุโส)
วันชาติ 9 สิงหาคม (แยกตัวจากสหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2508)
วั น ส ถ า ป น า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ท า ง ก า ร ทู ต กั บ ไ ท ย
20 กันยายน 2508
เงินตรา ดอลลาร์สิงคโปร์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ 259.8 พั น ล้ า น
ดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ประชาชาติต่อหัว 50,123 ดอลลาร์สหรัฐ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 4.90
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SDP Visit Itinerary- Republic of Singapore

Date
Day 1 February 11, 2015
Day 1 February 11, 2015
Day 2 February 12, 2015

Day 2
Day 3
Day 3
Day 4
Day 4

February 12, 2015
February 13, 2015
February 13, 2015
February 14, 2015
February 14, 2015

Time
Activities
01:15 pm Changi Airport
02:15 pm Behavioral Observation
10:00 am The Institute Policy Studies (IPS),
Lee Kuan Yew School of Public
Policy, National University of
Singapore
02:00 pm NEWater (Added)
10:00 am Singapore City Gallery (Added)
02:00 pm Channel NewsAsia
08:00 am Behavioral Observation
06:45 pm Changi Airport

S i ng apor e

สินคาสงออก เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟา เคมีภัณฑ เสื้อผา
สิ น ค า นํ า เข า เครื่ อ งจั ก รกล ชิ้ น ส ว นอุ ป กรณ ไ ฟฟ า
น้ํามันดิบ เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑอาหาร

เวลาของสิงคโปรจะ เร็วกวา ประเทศไทย 1 ชั่วโมง
เวลาที่ใชเดินทางจากกรุงเทพฯไปสนามบินชางกี สิงคโปร ประมาณ
2 ชั่วโมง
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SDP Visit Itinerary – The Institute Policy Studies (IPS),
Lee Kuan Yew School of Public Policy,
National University of Singapore

Date
February 12,
2015 (Thu)

Time
9.00 am – 9.45 am
10.00 am
10.10 am

10.25 am

11.00 am
11.30 am

Activities

Travelling to IPS
Arrival of visitors & refreshments
served
Briefing on the Institute of Policy
Studies by Ms. Lynn Lee (Associate
Director for Public Affairs)
Briefing on IPS Social Lab and
discussion with Dr. Tan Ern Ser
(Head of IPS Social Lab) &
Ms. Yang Wai Wai (Associate
Director)
Sharing session by Suan Dusit about
the work of Suan Dusit Poll and
views on recent developments in
Thailand
End of visit
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Date
February 13,
2015 (Fri)

Time
1.30 – 2.00 pm
2.30 – 4.00 pm
4.30 pm

Activities
Travelling to NEWater
In-house tour at NEWater
End of visit

SDP Visit Itinerary – Singapore City Gallery
Time
9.00 – 9.30 am

9.30 – 11.30 am
11.45 am

S i ng apor e

Date
February 12,
2015 (Thu)

SDP Visit Itinerary – NEWater

Activities
Travelling to Singapore City
Gallery
In-house tour at Singapore City
Gallery
End of visit

SDP Visit Itinerary – Channel NewsAsia

Date
Time
Activities
February 13, 1.00 – 1.45 pm Travelling to Channel NewsAsia
2015 (Fri) 2.00 – 2.45 pm Briefing and discussion with Mr. Walter
Fernandez, Editor in Chief of Channel
NewsAsia
3.00 – 3.30 pm In-house tour at Channel NewsAsia
3.45 pm
End of visit
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About Us
The Institute of Policy Studies (IPS) was established in
1988 to promote a greater awareness of policy issues and
good governance. Today, IPS is a think-tank within the Lee
Kuan Yew School of Public Policy at the National
University of Singapore. The Institute adopts a multidisciplinary approach in its analysis and takes the longterm view in its strategic deliberation and research. It
studies the attitudes of Singaporeans, and looks at
domestic policy challenges across a variety of fields. The
Institute bridges and engages its diverse stakeholders
through its conferences and seminars, closed-door
discussions, publications, and surveys of public
perceptions.
Mission
To achieve its mission, IPS: undertakes research projects
and generates publications; and organises conferences,
lectures, closed-door discussions and executive briefings.
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Research
As a think-tank dedicated to the research and analysis of
domestic policy issues, IPS focuses its research primarily
on Singapore-centric subjects. But because of Singapore’s
interconnectedness to global economics and politics,
there is also an international outlook to its research
agenda. In addition, IPS tries to bring a multi-disciplinary
approach to its research to better inform policy making
and attempts to engage in strategic thinking rather than
operational details. While most IPS projects deal with
current concerns, there are also long term studies
contemplating future developments in Singapore.
IPS major areas of research include:
Arts, Culture, and Media
Demography and Family
Economics and Business
Politics and Governance
Society and Identity
S R Nathan Fellowship for the Study of Singapore
In addition, we also take on Special Projects and conduct
Perception of Policies Surveys as part of our research.
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Our Address
Institute of Policy Studies
Lee Kuan Yew School of Public Policy
National University of Singapore
1C Cluny Road House 5 Singapore 259599
DID: +65 6516 8388
Fax: +65 6777 0700
e-mail: ips@nus.edu.sg
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Profile
Janadas Devan, Director of the Institute of Policy Studies,
was educated at the National University of Singapore and
Cornell University in the United States. He taught English
in various institutions in Singapore and the US, and later
wrote for various publications in the region, before joining
The Straits Times in 1997.
He served as the paper’s leader writer for many years,
writing unsigned editorials on a wide variety of subjects;
wrote a weekly column on politics and economics, in
which he covered international and domestic
developments; and a column on language for The
Sunday Times. In 2008, he became the editor of the
paper’s opinion pages, and in 2010, became the paper’s
Associate Editor. He also did a weekly radio broadcast,
“Call from America”, for Radio Singapore International,
from 2000 to 2008, on American life and society.
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Mr. Janadas Devan
Director, Institute of Policy Studies
e-Mail: janadas.devan@nus.edu.sg
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He left The Straits Times in July 2012 on being appointed
the Government’s Chief of Communications at the
Ministry of Communications and Information.
In 1988, he received the Clark Distinguished Teaching
Award from Cornell University.
Janadas Devan in the News
Income inequality a key priority for new IPS head, The
Business Times, 30 June 2011
Ex-Asean chief is new S’pore envoy to KL, The Straits
Times, 30 June 2011
Previous Position
Associate Editor, The Straits Times
Publications
Speeches and Articles
• Singapore Perspectives 2014, Opening Remarks by
Janadas Devan at Singapore Perspectives 2014:
Differences at Shangri-La Hotel, January 2014
• Why Singaporeans will Never Be Happy, Opening
Remarks by Janadas Devan at IPS Young
Singaporeans Conference 2012 at NUSS Kent
Ridge Guild House Singapore, 26 September 2012
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• A Tribute to Mr SR Nathan, Opening Remarks by
Janadas Devan at IPS Corporate Associates Lunch
with Mr S R Nathan at Regent Hotel Singapore, 22
February 2012
• Singapore Perspectives 2012, Opening Remarks by
Janadas Devan at Singapore Perspectives 2012:
Singapore Inclusive: Bridging Divides at Suntec City
Convention Centre, January 2012
• Impact of New Media on General Election 2011,
Welcome Remarks by Janadas Devan at IPS
Conference: Impact of New Media on General
Election 2011 at Orchard Hotel, Singapore, 4
October 2011
• Let electoral college choose the president, Article
by Ho Kwon Ping & Janadas Devan, The Straits
Times, 3 September 2011
• NHB Academy-IPS Symposium, Welcome Remarks
by Janadas Devan at National Heritage Board
Academy – IPS Symposium Making a ‘Great’ Art
Museum: Contending with Southeast Asian
Modernities and Art at LASALLE College of the
Arts, Singapore, 13 July 2011
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• IPS Post-Election Forum, Welcome Remarks by
Janadas Devan at IPS Post-Election Forum at
Orchard Hotel, Singapore, 8 July 2011Singapore
Inclusive: Bridging Divides at Suntec City
Convention Centre, January 2012
Source: http://lkyspp.nus.edu.sg/faculty/janadas-devan/
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Ms. Lynn Lee
Associate Director (Public Affairs)
DID: +65 6516 8380
Fax: +65 6762 6216
e-Mail: lee.lynn@nus.edu.sg
Profile

Ms Lynn Lee is Associate Director (Public Affairs)
at IPS. She supports the IPS Director in nurturing the
Institute’s relationships with its stakeholders and donors,
including IPS Corporate Associates, and manages
branding, communications and media relations for the
Institute.
Prior to joining IPS, Lynn spent eight years at The
Straits Times, first at its Political Desk, and then as a
foreign correspondent based in Jakarta, Indonesia. Upon
returning to Singapore, Lynn joined a Singapore-based
communications consulting firm, where she crafted
public relations and financial communications strategies
for government agencies and SGX-listed companies
across a range of industries, including energy and
healthcare.
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Lynn graduated from Brown University with a
Bachelor of Arts in East Asian Studies (Honors) and
International Relations.
Previous Positions
Associate, WATATAWA Consulting
Indonesia Bureau Chief, The Straits Times, Singapore Press
Holdings
Correspondent, The Straits Times, Singapore Press
Holdings
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Social Lab is an independent centre for social
indicators research at the Institute of Policy Studies. The
centre conducts research on social perceptions, attitudes
and behaviours in Singapore using the most robust
standards in survey methodology and statistical analyses.
Established in November 2013, Social Lab seeks to
understand Singapore society through survey-based
research.
The changing social landscape of Singapore has
highlighted the need for reliable data and high-quality
analysis to track and evaluate shifts in demographic
trends and adaptive processes. Insights gained through
objective social science research enhance our
understanding of social attitudes and resilience. This in
turn advances our knowledge of emerging socioeconomic challenges confronting Singapore, and helps
make sense of the evolving population discourse in a new
multicultural setting.
The centre collects and analyses panel data to
complement the collection of cross-sectional and other
longitudinal time-series data. It aims to build an
independent survey research unit with the expertise,
experience, technology and hardware to facilitate the
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IPS Social Lab
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collection and management of data, and thereby
supports informed decision making and policy
formulation through social science research based on
sense-making.
Social Lab is committed to serve the public
interest as a national resource centre for longitudinal
data. Policymakers can also tap on Social Lab to broaden
their research capability. The centre is situated within a
university environment to benefit from interdisciplinary
interaction with members of the academic community.
Social Lab is headed by Associate Professor Tan
Ern Ser from the Department of Sociology, National
University of Singapore, and IPS Senior Research Fellow
Dr Leong Chan-Hoong.
It has a research team supported by consultants
with expertise in fields such as sociology, psychology,
statistics and research methodology.
Staff

Tan Ern Ser
Yang Wai Wai
Henry Ho Mun Wah
Varian Lim
Michelle Teo

Leong Chan-Hoong
Magdalene Choo
Paveena Seah
Elaine Ho Qiao Ying
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Key Project
Singapore Panel Study on Social Dynamics
Social Lab’s flagship project is a panel study on social
dynamics. Researchers at the centre will conduct a
longitudinal study of a panel of 5,000 households, or up
to 10,000 individuals, representative of the Singapore
population. The study will track changes in the lives of
the same people over time. The purpose is to measure
family dynamics, societal values and attitudes relevant to
national identity and social mobility over an extended
period
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Associate Professor Tan Ern Ser, Head of
IPS Social Lab
DID: +65 6601 3221 (IPS)
+65 6516 6062 (NUS)
Fax: +65 6777 9579
e-Mail: soctanes@nus.edu.sg
Profile

Dr Tan Ern Ser is Associate Professor, Department
of Sociology, and Head, Social Lab, Institute of Policy
Studies, at the National University of Singapore.
He received his PhD in Sociology from Cornell University,
USA.
Dr Tan has written on social stratification, welfare
policy, ethnic relations, and politics and democracy.
He is author of “Does Class Matter? Social Stratification
and Orientations in Singapore” (2004). He completed a
study on social stratification in Singapore in 2011, a sequel
to his 2001 study on the same subject. He is co-principal
investigator of Asian Barometer-Singapore (with Dr Gillian
Koh), as well as World Values Survey-Singapore (with
UniSIM researchers).
Dr Tan has served as principal consultant to the
National Orientations of Singaporeans (NOS) survey series
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I-IV, and a consultant to the National Survey of Senior
Citizens 2005 and 2011, the Learning Needs of Senior
Citizens 2008, as well as REACH (Reaching Everyone for
Active Citizenry@ Home). He is also a Research Adviser to
the Ministry of Social and Family Development and a
member of the HDB (Housing Development Board)
Research Advisory Panel. He was appointed a Justice of
Peace in 2013.
Research Interests
Political values, governance and democracy; class
and stratification; citizenship and national identity; ethnic
relations; industrial relations; elderly
Current Positions
Head, Social Lab, Institute of Policy Studies
Associate Professor, Department of Sociology, National
University of Singapore
Academic Convenor, Singapore Studies, Faculty of Arts
and Social Sciences, National University of Singapore.
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Previous Positions
Faculty Associate, Institute of Policy Studies
Adjunct Senior Research Fellow, Institute of Policy Studies
Vice-Dean, Office of Student Affairs, National University of
Singapore
Publications
Speeches and Articles
Reflections on the Singapore General Election 2011,
Remarks delivered by Tan Ern Ser at “Singapore GE2011:
Understanding Voting and Political Engagement” seminar,
SMU, 27 May 2011
Singapore (place, home, nation) and Us, Speech delivered
by Tan Ern Ser at Pre-U Seminar 2010, 2 June 2010
Others
Malay demographic profile: social aspects and policy
implications, Presentation by Tan Ern Ser at
“Demographic Changes and Immigration Trends: Impact
on Malay/Muslim Community” Seminar, March 5, 2011
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Ms. Yang Wai Wai
Associate Director
DID: +65 6601 3222
Fax: +65 6763 2877
e-Mail: waiwai.yang@nus.edu.sg
Profile

Ms Yang Wai Wai is Associate Director at the
Institute of Policy Studies.
Prior to joining the Institute, Ms Yang was Deputy
Director at the Earth Observatory of Singapore, where she
conducted strategic research and planning related to the
Observatory’s development and advancement. She
assisted in the Observatory’s communications, education
and outreach programmes.
She has a Masters in International Relations from
Yale University, and a Bachelors of Arts (Honours) in Social
and Political Sciences from the University of Cambridge.
Current Positions
Associate Director, Institute of Policy Studies
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Curriculum Vitae
Deputy Director, Earth Observatory of Singapore
Senior Associate Director, Advancement Office, NTU
Associate Director, Development Office, NUS
Deputy Editor of the Economist Intelligence Unit
Editor, Thomson Financial Services (HK)
Research Analyst, Singapore Civil Service
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About US
Singapore was established in March 1999 by
MediaCorp, and is an English language Asian
TV News channel. Positioned to Understand
Asia, it reports on global developments with
Asian perspectives. Channel NewsAsia brings
viewers not only the latest news but also the
stories behind the headlines.
Based in Singapore, it has correspondents in
major Asian cities and key Western ones,
including New York, Washington D.C, London
and Brussels.
The TV News channel is complemented by an
online presence at channelnewsasia.com,
and social media services like Facebook,
YouTube and Twitter.
Channel NewsAsia's other key business is the
production of news and current affairs
content in four languages, English, Malay,
Tamil and Chinese. This content is produced
for MediaCorp's television and online
platforms, such as mass entertainment
Channels 5, 8, U, and niche language
channels, Suria and Vasantham.
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Channel NewsAsia
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MediaCorp is Singapore’s leading media
company with the most complete range of
platforms, spanning television, radio,
newspapers, magazines, movies, digital and
out-of-home media.
MediaCorp is Singapore’s largest broadcaster
and one of the region’s most renowned
broadcasters, MediaCorp offers a complete
range of media businesses: TV, Radio,
Entertainment
Productions,
Movie
Productions,
Newspapers,
Magazines,
Electronic Media and other broadcasting
services. MediaCorp’s vision is to become one
of Asia’s top media companies by delivering
valued content to the world.
CONTACT US
Headquarters
Channel NewsAsia
Caldecott Broadcast Centre
Andrew Road
Singapore 299939
Tel: (65) 6333 3888
Fax: (65) 6252 6987
Source: http://www.channelnewsasia.com
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History
NEWater may sound like an overnight success for
Singapore. But its evolution is a journey that spanned 3
decades.
Singapore's first water masterplan was drawn up in 1972.
In 1974, PUB built a pilot plant to turn used water into
potable water. This was the precursor of today's NEWater
factories. But it was ahead of its time. The costs were
astronomical and the membranes were unreliable, so the
idea was shelved to await further technological
advancement.
In 1998, the necessary technology had matured and
driven production costs down. In May 2000, the first
NEWater plant was completed.
Now
Singapore success story and the pillar of Singapore’s
water sustainability, NEWater is high-grade reclaimed
water. It is produced from treated used water that is
further purified using advanced membrane technologies
and ultra-violet disinfection, making it ultra-clean and
safe to drink.
NEWater has passed more than 100,000 scientific tests
and surpasses World Health Organisation requirements,
a testimony of its high quality and reliability.
NEWater is proof that using today's water treatment
technologies, water of any quality can be treated into
drinking water. It has put Singapore on the world map
for innovative water management, including winning for
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PUB the Stockholm Industry Water Award in 2007. The
first NEWater plants were opened in Bedok and Kranji in
2003. The latest and largest NEWater plant at Changi
with a capacity of 50mgd was opened in May 2010.
Currently, NEWater meets up to 30% of the nation’s
current water needs. By 2060, we plan to triple the
current NEWater capacity so that NEWater can meet up
to 55% of our future water demand.
NEWater Usage: Industry and Drinking Water

NEWater Visitor Centre

From interactive daily tours to educational workshops,
the NEWater Visitor Centre promises a fun-filled and
enriching time for everyone. Take a stroll through the
gallery, understand the science behind NEWater and
experience what it’s like to be a water molecule
undergoing treatment!
Explore the Waterwise Arcade, take a peek into our
adjoining NEWater Factory and discover the membrane
and ultraviolet technologies that make NEWater so clean.
There’s no better way to learn about Singapore’s 3rd
National Tap than by making a trip to the NEWater Visitor
Centre. Admission is free!
NEWater Visitor Centre was awarded the Best
Sightseeing/Leisure/Educational Programme at the 20th
Tourism Awards 2005 and the IWA Marketing &
Communication Award in 2006.
Guide
One English speaking guide will be provided (Mandarin
guides available upon request).
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Opening hours
9am to 5:30pm (From Tuesdays to Sundays, including
public holidays)
Booking
To ensure a pleasant visit, visitors are strongly
encouraged to book a tour in advance.
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Duration
About an hour

Contact
NEWater Visitor Centre
20 Koh Sek Lim Road
Singapore 486593
E-mail:pub_newatervc@pub.gov.sg
Phone: 6546 7874
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The Singapore City Gallery, formerly known as the URA
Gallery was established in 1999, and is managed by the
Urban Redevelopment Authority (URA), a statutory board
under the Ministry of National Development, whose role
is to plan and facilitate Singapore's long term land use
and physical development.
Aim
The Gallery aims to showcase Singapore’s physical
transformation in the last 40 years to become "one of the
most liveable cities in Asia." It also aims to explain how
"forward-looking, long-term and integrated land use
planning and partnership between private and public
sectors is achieved" in Singapore. The Gallery also
presents "creative solutions to balancing different
competing needs, the many live, work, play opportunities
planned for, extensive conservation efforts and urban
design strategies to create a more distinctive Singapore."
History
The gallery, which had an initial cost of 4.2 million
Singapore dollars, was opened on 27 January 1999, by
Lim Hng Kiang, who was National Development Minister
at the time. The gallery was initially projected to attract
36,000 visitors a year over the first three years of its
existence, most of whom were expected to be students
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or local community groups. In 2004, the gallery
underwent a major renovation of 80% of its exhibits.
Upon its reopening on 3rd December, 2004, the Gallery
was renamed the Singapore City Gallery. The Gallery's
key exhibit, the Central Area Model, was also expanded
to include areas which were formerly not shown, such as
Orchard Road, Kampong Glam, Little India, Bras Basah,
and Bugis. The model was also updated to include the
latest plans for Marina Bay. In 2008, the Gallery received
its millionth visitor. In 2011, the gallery was redesigned
again, and reopened in August of that year, to include
new exhibits such as a 270-degree panorama of life in
Singapore and an 8-player multimedia game on urban
planning. This latest version bagged honours in the
Singapore Design Award 2012 for both the
Events/Exhibitions category and the Multidisciplinary
Design category. The Gallery now receives about 200,000
visitors annually.
Gallery
The Singapore City Gallery, the only permanent exhibit
that tells the story of the nation's physical planning
efforts, has 10 thematic areas and more than 50
audiovisual and interactive exhibits occupying the first
three floors of the Urban Redevelopment Authority
building on Maxwell Road, between Singapore's
Chinatown district and the Central Business District. The
first floor is reserved for temporary displays on topics
such as urban planning, architecture, and other areas
relevant to the Urban Redevelopment Authority's remit.
The second floor houses a scale replica of central
Singapore, called the Central Area Model. The third floor
comprises permanent exhibits on topics such as
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preservation of historically significant buildings,
sustainable development, and urban design. The Gallery
as a whole occupies a total area of 2400 square metres.
The gallery is open from 9am to 5pm from Monday to
Saturday, and is closed on Sundays and public holidays.
Established
27 January 1999
Location
45 Maxwell Road, Singapore
Coordinates
1°16′47.42″N 103°50′42.5″E
Type
Urban planning museum
Visitors
200,000 (annually)
Owner
Urban Redevelopment Authority
Public transit access
Chinatown (North East Line),
Tanjong Pagar (East West Line)
Website
http://www.ura.gov.sg/uol/citygallery

57 | P a g e

70

รายงานการศึกษาดูงาน Singapore

S i ng apor e

ABOUT US
The Straits Times is one of the region's oldest
English-language daily newspapers. It is the flagship
publication of the publicly-listed Singapore Press
Holdings group. First published on July 15, 1845,
The Straits Times is the most widely read newspaper
in Singapore. The Sunday Times, which is produced
by the same team of journalists, has a circulation of
365,800 and a readership of 1.43 million. The Straits
Times strives to be an authoritative provider of news
and views, with special focus on Singapore and the
Asian region. It has nine bureaus in Asia and a
worldwide network of other contributors.
CONTACT US
1000 Toa Payoh North
News Centre
Singapore 318994
Website: http://www.sph.com.sg
Tel: (65) 6319-6319
Fax: (65) 6319-8282
Source:
http://www.straitstimes.com
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Editor-in-Chief (EMND) Patrick Daniel
Editor at large Han Fook Kwang
The Straits Times Editor Warren Fernandez
Deputy Editor Zuraidah Ibrahim
Deputy Editor Alan John
Associate Editor (Digital) Sumiko Tan
Associate Editor (Life!) Helen Chia
Associate Editor Rahul Pathak
Associate Editor Ivan Fernandez
Managing Editor Ignatius Low
Night Editor Lim Chuan Huat
News EditorPeh Shing Huei
Political Editor Paul Jacob
Foreign Editor Ravi Velloor
Associate Foreign Editor Audrey Quek
Opinion Editor Chua Mui Hoong
Associate Opinion Editor Lydia Lim
Money Editor Lee Su Shyan
Sports Editor Marc Lim
Straitstimes.com Editor Eugene Leow
Forum Editor Jack Hee
Photo Editor Stephanie Yeow
Art Editor Peter Williams
Contact Us stonline@sph.com.sg
General Hotline (65) 6316-6319
Newsline 1800-8282828
Circulation (65) 6388-383
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Mr Patrick Daniel
Editor-in-Chief, English and Malay Newspapers
Division, Singapore Press Holdings
Mr Patrick Daniel has been editor-in-chief of the
English and Malay Newspapers Division of Singapore
Press Holdings (SPH) since February 2007.
He oversees the print and multimedia operations
of The Straits Times, The Business Times, The New
Paper, Berita Harian and the English section of MyPaper.
Mr Daniel is also a director of Tamil Murasu
Limited, which publishes the group’s Tamil daily and
Tabla!, a free English weekly for Singapore’s Indian
community.
He is concurrently chairman of three SPH
subsidiaries: Straits Times Press, SPH Unionworks and
ShareInvestor Private Limited, as well as president of the
Singapore Press Club.
Mr Daniel joined Singapore Press Holdings as a
senior writer in The Straits Times in October 1986. He
became its economics editor and later managing editor,
before moving to be editor of The Business Times, a
position he held for 10 years. He then became managing
editor of the English and Malay Newspapers Division
before assuming his current position.
Prior to joining the media, he was in the
Singapore government’s Administrative Service, where
his last position was director in the Ministry of Trade and
Industry.
He received an Overseas Merit Scholarship from
the Singapore government and graduated from University
College, Oxford in 1976 with a Bachelor of Arts (Honours)
in Engineering Sciences and Economics. He obtained a
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Masters in Public Administration from the Kennedy School
of Government, Harvard University in 1984.
Mr Warren Fernandez
Editor of The Straits Times, Singapore
Press Holdings
Warren Fernandez is the editor of
The Straits Times. He has been a journalist
with The Straits Times since 1990. He was
previously the deputy editor and also the foreign editor
of The Straits Times, before leaving the paper in late
2008 to take up the post of Regional Director for Global
Communications Strategy in Shell’s Asia Pacific Hub in
2008. Warren Fernandez rejoined The Straits Times on 6
February 2012, and assumed the editorship of the paper
on 15 February 2012.
Warren Fernandez had his education at Saint
Joseph's Institution, Singapore and Hwa Chong Junior
College. He is a Politics, Philosophy and Economics
graduate of Trinity College, University of Oxford and has
a Master's Degree in Public Administration from the John
F. Kennedy School of Government at Harvard University.
He was the first recipient of the Singapore Press Holdings'
Undergraduate Scholarship in 1987 and the first SPH
Master's Scholarship holder in 1999.
Warren Fernandez has written on political and
social issues related to Singapore and the wider world.
Warren Fernandez is also the author of several
books, including Lee Kuan Yew: The Man and His Ideas,
Without Fear or Favour: 50 years of the Public Service
Commission, Thinking Allowed: Politics, Fear and Change
in Singapore, and most recently, Men for Others.
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In 2008, Fernandez's email seeking to hire copyeditors laid off from the New York Times was leaked.
In 2013, Fernandez was given a stern warning by
the Singapore police for conducting and publishing a
Singaporean general election, 2011 exit poll in The Straits
Times during the stipulated blackout period.
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Google Singapore

Like the country itself, Google
Singapore is a cultural melting pot and
an epicenter for business in Southeast
Asia. As the business headquarters for
the booming Asia-Pacific region,
Singagooglers tackle a broad range of
market challenges and play a central
role in Google’s global strategy to
reach millions of users.
Inside Google Singapore
In the heart of Southeast Asia,
Singapore is the crossroads
of commerce for one of the
world’s fastest-growing regions.
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We are Google’s business headquarters
for Asia-Pacific, overseeing operations
as we expand our reach to millions of
users in a diversity of markets. We work
in markets that are just starting to come
online, so what we do has a lot of
impact on Google’s future and technology
in these growing regions.
We also embrace our multi-cultural office
in many ways.
Home to locals and foreigners alike, we
give a distinct twist to the ways we have
fun-lah, from Chinese New Year parties
to Hari Raya Puasa to Indian holidays
to weekly celebrations themed after
countries where we do business. We
decked out our micro-kitchens to look
like traditional street food stalls and our
meeting rooms to look like authentic
Thai tuk-tuks.
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Our office brings together a huge range
of Googlers – fitting, in a country with
four official languages (English, Chinese,
Malay and Tamil).
Accomplishments
We’re growing rapidly - one in five hires
we make in the Asia-Pacific region
work in Singapore.
We launched offices in Malaysia and
Thailand in 2011, and are exploring
opportunities across across Southeast
Asia.
We were named Employer of Choice by
HRM Singapore in 2013.
Stats
Number of Singapore Googlers:
More than twice the number of zeros
in a googol
Some of our conference rooms are
named: Bak kut teh, Clarke Quay, Bali
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Number of nationalities of
Singapore Googlers: Over 30
Address
Google Asia Pacific Pte. Ltd.
8 Marina View
Asia Square 1 #30-01
Singapore 018960
Phone: +65 6521-8000
Source:
https://www.google.com/about/careers
/locations/sing/
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Introduction to NTU

Young and research-intensive, Nanyang Technological
University (NTU Singapore) is the fastest-rising
university in the world’s Top 50 and ranked 39th
globally. NTU is also placed 1st amongst the world’s
best young universities.
The university has colleges of Engineering, Business,
Science, Humanities, Arts, & Social Sciences, and an
Interdisciplinary Graduate School. It also has a
medical school, Lee Kong Chian School of Medicine,
set up jointly with Imperial College London.
NTU is also home to world-class autonomous entities
such as the National Institute of Education,
S Rajaratnam School of International Studies, Earth
Observatory of Singapore, and Singapore Centre on
Environmental Life Sciences Engineering.
NTU provides a high-quality global education to
about 33,500 undergraduate and postgraduate
students. The student body includes top scholars
and international olympiad medallists from the
region and beyond.
Hailing from 80 countries, the university's 4,300strong faculty and research staff bring dynamic
international perspectives and years of solid industry
experience.
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Five Peaks of Excellence
NTU's five-year strategic plan, NTU 2015, maps out
how it will become a great global university by 2015.
Under this, NTU will build on its current strengths
and heritage to make its mark internationally in five
areas – sustainability, healthcare, new media, the
best of the East and West, and innovation. The areas
leverage NTU’s diverse strengths, particularly its
longstanding expertise in engineering and business,
and the interfaces these have with various disciplines
such as healthcare, science and the humanities. With
almost S$849m of research funding in the area of
sustainability, NTU is already a global leader in this
area.
NTU has set up a medical school jointly with Imperial
College London to meet the challenges of ageing and
healthcare in Singapore. The Lee Kong Chian School
of Medicine, an autonomous institution, will pioneer
medical innovations and bring about enhancements
to the healthcare system.
Diverse disciplines for diverse talents
In the QS World University Rankings 2014, NTU is
ranked 39th in the world – up 35 notches in four
consecutive years. The university’s international
standing has risen rapidly in recent years and it has
been consistently ranked within the top 1% of
universities globally (74th in 2010; 58th in 2011,
47th in 2012). In October 2014, NTU climbed 15
places to be ranked 61st worldwide in Times Higher
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Education's World University Rankings. NTU is also
ranked 1st in the world for industry income and
innovation.
In July 2011, NTU became the first university in Asia
to be rated 5-stars under the new QS Stars rating
system. The new system is a comprehensive
evaluation by QS across 30 different areas – a
broader range of criteria than traditional rankings.
NTU scored the maximum of 5-stars each for eight
key areas: research, employability, teaching,
infrastructure,
internationalisation,
innovation,
engagement and specialist strength.
The Lee Kong Chian School of Medicine, NTU’s joint
medical school with Imperial College London, one of
the top ten universities in the world, will train future
doctors for Singapore, pioneer medical innovations
and bring about enhancements to the healthcare
system.
The College of Engineering, the world’s largest
engineering college, has six schools focused on
technology and innovation and a research output
among the top three universities globally.
The College of Science, with award-winning faculty
and world-class laboratories, runs Singapore’s only
direct honours bachelor's degree programmes in the
biological, physical and mathematical sciences.
The Nanyang Business School is ranked first in Asia
in accountancy research and is consistently ranked
as one of the best Asian business schools. It is also
one of only three in Asia to be awarded both the
EQUIS (European Quality Improvement System) and
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AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of
Business) accreditations - international hallmarks of
quality.
The College of Humanities, Arts, & Social Sciences is
home to the Wee Kim Wee School of Communication
and Information, a top journalism and media school
in Asia; a fast-growing humanities and social
sciences school with niches of excellence; and
Singapore's first professional art school offering
degree courses in art, design and interactive digital
media.
The Interdisciplinary Graduate School supports PhD
research in the university’s interdisciplinary research
centres in Sustainable Earth, New Media and Future
Healthcare.
The National Institute of Education, Singapore's
main teacher-training institute, is internationallyacclaimed and provides educational consultancy to
countries from Abu Dhabi to Vietnam.
The S Rajaratnam School of International Studies
(RSIS), an autonomous graduate institution of NTU,
runs the Institute of Defence and Strategic Studies,
long recognised as a world authority on strategic
studies and security research. RSIS was ranked
second among university-affiliated think tanks in
Asia in the 2011 Global Go-To Think Tank Rankings.
The Earth Observatory of Singapore, established in
2008 with S$150m in state funding, is dedicated to
hazards-related earth science.
The Singapore Centre on Environmental Life
Sciences Engineering seeks to become a world
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leader in research on microbial biofilms, with the
goal of finding new solutions in water and
environmental sustainability.
Well-rounded, global education; tailored
programmes for high-achievers
The
university's
academic
and
research
programmes, with real-world relevance, have
reaped dividends in the form of strong support from
major corporations and industry leaders, in terms of
both research funding and partnerships as well as
global internship opportunities for our students.
NTU's undergraduate experience, offering a broad
education in diverse disciplines, including residential
living and international experience, has also received
external endorsement for its holistic curriculum
featuring a rich selection of majors and minors.
At NTU, academically-inclined students with a yen
for research can take part in the Undergraduate
Research Experience on CAmpus programme. Highcalibre students with a deep passion for science and
technology also have the option to pursue the CN
Yang Scholars Programme, a premier undergraduate
programme that prepares science and engineering
talents for top graduate schools as well as greater
feats in the 21st century.
Through its overseas exchange programmes, NTU
allows its students to study, do research and work at
some of the best partner universities and
international organisations. Currently, one in two
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students at NTU has at least one overseas learning
opportunity during the course of their undergraduate
studies.
Tech-savvy and adaptable, graduates of the
university are sought-after and well-paid, drawing
some of the highest starting salaries among local
university graduates.
Distinctive edge in science and engineering;
Nobel boost
As the main science and technology university in
Singapore, NTU has made substantial contributions
to Singapore’s drive for research and innovation
spearheaded by the National Research Foundation
(NRF), particularly in the high-investment areas of
biomedical sciences, environmental and water
technologies, and interactive and digital media.
In February 2010, NTU was globally ranked 8th out
of 1,084 institutions that had attracted the highest
total citations to their papers published in Thomson
Reuters-indexed engineering journals, with 5,912
papers cited a total of 28,516 times.
Increasingly, NTU has been winning the lion’s share
of Singapore’s competitive research funds. From
April 2005 to March 2011, NTU won more than
S$1.3b in competitive research funding. In FY10, the
most significant external competitive research grant
received was from the NRF for the TUM-CREATE
Centre for Electromobility, set up with Technische
Universität München (TUM). The university has won
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a total of S$270m in government funding for its two
National Research Centres of Excellence.
A key node in NTU's pursuit of research excellence
is the endowed Institute of Advanced Studies,
focused on promoting science and technology at the
highest level. The institute has attracted 10 Nobel
laureates and a Fields Medallist to its panel of
International Advisors, and regularly flies in Nobel
laureates and other scientific giants to enrich the life
and work of the university community.
Campuses
NTU's main 200-ha garden campus - houses
Singapore's
largest
on-campus
residence
infrastructure including 16 halls of residence for
undergraduates and a graduate hall at the Youth
Olympic Village of the inaugural Youth Olympic
Games in August 2010. Besides the Yunnan Garden
campus, NTU has another campus, NTU@one-north,
located next to the Biopolis, Singapore's biomedical
research hub, and Fusionopolis, a new epicentre of
engineering and physical sciences. With its strategic
location, NTU has set up a graduate school at the
one-north campus. The graduate school will better
synergise the university with the considerable
national resources invested in the Biopolis and
Fusionopolis, and facilitate collaboration with other
institutions and agencies in the one-north region.
NTU@one-north is also home to the NTU Alumni
Clubhouse. Its proximity to the city means that it is
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more convenient for alumni to gather and connect
with the university. The one-north campus also
allows NTU's evening and part-time students better
access, so that the university can enhance its
delivery of continuing education programmes,
through the Centre for Continuing Education and
Confucius Institute of NTU also located at the
campus.
In 2008, the Ewing Marion Kauffman Foundation,
one of the world’s largest foundations for
entrepreneurship, selected NTU as the first
Kauffman campus outside of the US.
A university for the world
NTU’s global reputation attracts faculty, students
and partnerships from Asia, North America, Europe
and beyond.
Working with local and global organisations, NTU
actively explores cross-disciplinary solutions for the
future. Among its academic partners are the
Massachusetts Institute of Technology, Stanford
University, Cornell University and Carnegie Mellon
University in the US; Cambridge University and
Technische Universität München in Europe; and
Peking University and Waseda University in Asia.
NTU works with many global industry and research
leaders, and has developed joint laboratories with
Thales, Rolls-Royce, Fraunhofer-Gesellschaft, Robert
Bosch and Toray Industries Inc.
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In 2009, NTU led the formation of the Global Alliance
of Technological Universities, comprising seven top
universities tackling societal issues through leadingedge science and technology. The alliance harnesses
the strengths of its members – the California
Institute of Technology, Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich, Georgia Institute of Technology,
Imperial College London, Indian Institute of
Technology Bombay, NTU and Shanghai Jiao Tong
University. NTU also contributes to the global
academic enterprise as a member of the ASEAN
University Network, Association of Commonwealth
Universities, Association of Southeast Asian
Institutions of Higher Learning and World
Educational Research Association.
A rich heritage: national monuments on
campus
Gazetted as a national monument in 1998 and now
housing the Chinese Heritage Centre, the beautifully
restored former Nanyang University Administration
Building, with a distinct oriental character, overlooks
the historical Yunnan Garden. The Nanyang
University Memorial and original Nanyang University
Arch were also declared national monuments of
Singapore in 1998. The NTU Art & Heritage Museum
is an approved public museum under the National
Heritage Board’s Approved Museum Scheme;
benefactors who donate artworks and artifacts to
NTU enjoy double tax deductions.
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As a leading university, research is integral to NTU.
It has a vibrant research culture and has created a
name internationally for its work in fields such as
advanced materials, biomedical engineering, clean
energy and environment, computational biology,
intelligent systems, nanotechnology and wireless
and broadband communication.
The strong research culture has resulted in many
world-first inventions. In order to continue to
contribute and excel at the highest level, NTU
through its Institute of Advanced Studies (IAS) has
formed an advisory panel of several Nobel laureates.
The Research TechnoPlaza forms the university's
research hub with four interdisciplinary research
corridors and 10 research centres.
Research is carried out within the colleges as well as
through various partnership programmes. It is also
carried out at all levels and has a specific programme
aimed at outstanding undergraduates. Browse
through the following list to explore the diverse
opportunities available for research.
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Research@NTU

NTU's Culture of Research Excellence
Colleges
Research Centres
Research Institutes
Joint Centres
Autonomous Institutes
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Undergraduate Research Experience on Campus
(URECA)

Colleges & Schools

Nanyang Business School (College of Business)
The Nanyang Business School (NBS) offers one of
the world's top 100 MBA programmes and is the only
business school in Singapore and one of only three
in Asia to be awarded both the EQUIS (European
Quality Improvement System) and AACSB (Association
to Advance Collegiate Schools of Business) accreditations
– international hallmarks of quality.
NBS also offers three-year direct Honours degree
programmes in Accountancy and Business.
College of Engineering
NTU’s College of Engineering is one of the world’s
largest engineering colleges with six schools focused
on technology and innovation. The college offers a
rich array of multidisciplinary programmes and
specialisations. In addition to the 12 single degree
programmes, the college also offers double degrees,
double majors and integrated programmes as well
as the only aerospace engineering programme in
Singapore.
School of Chemical and Biomedical Engineering
School of Civil and Environmental Engineering
School of Computer Engineering
School of Electrical and Electronic Engineering
School of Materials Science and Engineering
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College of Humanities, Arts, and Social Sciences
The College of Humanities, Arts, & Social Sciences is
home to a top journalism and media school in Asia;
a fast-growing humanities and social sciences school
with distinctive niches of excellence; and Singapore's
first professional art school offering degree courses
in art, design and interactive digital media:
School of Art, Design and Media
School of Humanities and Social Sciences
Wee Kim Wee School of Communication and Information
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School of Mechanical and Aerospace Engineering

College of Science
The Schools within the College of Science run the
only direct Honours degree programmes in the
physical, mathematical and life sciences in
Singapore. Additionally, the School of Biological
Sciences offers a unique and innovative “East meets
West” double degree programme in Biomedical
Sciences and Traditional Chinese Medicine with the
Beijing University of Chinese Medicine in China.
School of Biological Sciences
School of Physical and Mathematical Sciences
The School of Physical and Mathematical Sciences
runs the only direct Honours degree programmes in
the physical and mathematical sciences in
Singapore, while the School of Biological Sciences
offers a unique and innovative “East meets West”
double degree programme in Biomedical Sciences
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and Traditional Chinese Medicine with the Beijing
University of Chinese Medicine in China.
Lee Kong Chian School of Medicine (LKCSoM)
The Lee Kong Chian School of Medicine, a
partnership between NTU and Imperial College
London, will train a generation of doctors who will
put patients at the centre of their exemplary medical
care. Graduates of the five-year undergraduate
medical degree programme beginning in 2013 will
have a strong understanding of the scientific basis of
medicine, along with interdisciplinary subjects
including business management and technology.
The school, named after local philanthropist Dato Sri
Lee Kong Chian, aims to be a future model for
innovative medical education. Its first doctors will
graduate in 2018 with a Bachelor of Medicine and
Bachelor of Surgery (MBBS), awarded jointly by NTU
and Imperial College London.
Interdisciplinary Graduate School (IGS)
The Interdisciplinary Graduate School (IGS) focuses
on the key research areas within NTU's Peaks of
Excellence in Sustainable Earth, New Media and
Future Healthcare. Research in these areas span
across different disciplines beyond the conventional
school-based programmes. IGS leverages on
professors from all the schools and colleges in NTU
to undertake interdisciplinary research and to act as
advisors for IGS PhD students.
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National Institute of Education
The National Institute of Education, an autonomous
institute of NTU, is Singapore’s only teacher-training
institute. NIE is also internationally acclaimed and
provides educational consultancy to countries from
Indonesia to UAE.
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With this approach, IGS aims to train a new
generation of PhD students, who are exposed to an
intensive seminar culture with ample interaction
opportunities. This is in line with the best practices
in leading overseas institutions.

S. Rajaratnam School of International Studies
The S. Rajaratnam School of International Studies is
an autonomous graduate institution of NTU. The
school has the Institute of Defence and Strategic
Studies -- long recognised as a world authority on
strategic studies and terrorism.
CONTACT US
Nanyang Technological University
50 Nanyang Avenue,
Singapore 639798
Tel: (65) 67911744
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Nanyang Technological University (NTU) ห รื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด
เป็นอันดับสองของประเทศสิงคโปร์ มีนักศึกษาทั้งหมด 33,500 คน
เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก NTU
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําทางด้านการเรียนการสอนใน
สิ ง คโปร์ ปั จ จุ บั น เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ โลก NTU ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ใน
ปี ค.ศ. 1981 หรือ ปี พ.ศ. 2524 ตั้งอยู่ที่ถนนหนานหยางเส้นที่ 50
ประเทศสิงคโปร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอนและการวิจัยด้าน
วิศวกรรมและเทคโนโลยี ต่อมา NTU ได้ร่วมกับวิทยาลัยครู หรือ
สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (National Institute Education – NIE)
เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจและ
สื่อสารมวลชน โดยการเรียนการสอนแบ่งออกเป็นวิทยาลัยได้ ดังนี้
- College of Engineering
- College of Science
- Nanyang Business School
-College of Humanities, Arts, and Social Sciences
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นอกจากนี้ ภายใน 4 วิทยาลัยนี้ยังแบ่งออกเป็นแผนกอีก
หลายๆ แผนกด้ ว ยกั น นอกจากนี้ ยั ง มี ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา และ
สถาบันการศึกษาอีกมากมายภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงโรงเรียนที่
เปิ ด ใหม่ 3 โรงเรี ย น ประกอบด้ ว ย Art, Design and Media,
Humanities and Social Sciences, และ Physical and Mathematical
Sciences ที่เพิ่งเปิดทําการสอนในปี ค.ศ. 2005 หรือ ปี พ.ศ. 2548
สํ าหรั บค่าเล่ าเรียน ระดั บปริ ญ ญาตรี จะอยู่ที่ประมาณ 12,00014,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 4 แสนบาทต่อปี ส่วนปริญญาโทขึ้น
ไปจะถูกลงมากกว่าครึ่งคือประมาณ 6,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ
1.8 แสนบาทต่อปี
ที่มา: http://www.uasean.com/kerobow01/452
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Republic of Singapore
ประวัติ

สิงคโปร์ตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรมาเลย์ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของ
ประเทศไทย มี พื้นที่ ใ กล้ เคี ยงกับจั งหวั ดภู เก็ ตของไทยประมาณ
699.4 ตารางกิโลเมตร จากในอดีตที่เคยเป็นเพียงเกาะเล็กๆ ที่แทบ
ไม่ มี ใ ครรู้ จั ก จนกระทั่ ง ปี ค.ศ. 1819 หรื อ ปี พ.ศ. 2362 ท่ า น
เซอร์ โธมั ส แสตมฟอร์ ด บิ ง ส์ เ ลย์ ราฟเฟิ ล ซึ่ ง เป็ น นั ก สํ า รวจ
ชาวอังกฤษ ได้เข้าไปบุกเบิกและพัฒนาสิงคโปร์จนกระทั่งกลายเป็น
เมืองท่าที่มีความสําคัญแห่งหนึ่งในโลก
สิงคโปร์มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาค และยังเป็น
ประเทศที่เล็กที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วย ประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ
2 ของโลก ส่ ว นใหญ่ จะเป็ นชาวจีน นอกจากนั้นยังมีชาวมาเลย์
ชาวอิ น เดี ย และชาวตะวั น ตก จึ ง ทํ า ให้ สิ ง คโปร์ มี ป ระเพณี แ ละ
วั ฒ นธรรมของหลากหลายเชื้ อ ชาติ ผ สมกลมกลื น กั น และยั ง
ก่อให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งชุมชนของเชื้อชาติต่างๆ อาทิ
เช่น ชุมชนชาวจีนเรียกว่า China Town ย่านคนมาเลย์ เรียกว่า
Kampong Glam ย่ า นคนเชื้ อ สายอิ น เดี ย Little India ย่ า นแขก
อาหรับ Arab Street หรือ Holland Village เป็นต้น
ปัจจุบัน สิ งคโปร์ ได้ พัฒนาเศรษฐกิ จของตนเองไปอย่าง
รวดเร็ว และเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
จ น ไ ด้ รั บ ก า ร ย ก ย่ อ ง ว่ า เ ป็ น " เ สื อ แ ห่ ง เ อ เ ซี ย " โ ด ย ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเดียวคือ ประชาชนชาวสิงคโปร์
รั ฐ บาลสิ ง คโปร์ จึ ง มุ่ ง เน้ น ให้ ป ระชาชนทํ า ธุ ร กิ จ การค้ า โดยเป็ น
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ภูมิอากาศ

สิ งคโปร์อยู่ ใ นภู มิ อากาศแบบร้อนชื้นเส้นศูนย์สูตร จะมี
ลักษณะอากาศคล้ายๆ กับภาคใต้ของบ้านเรา อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด
อยู่ ที่ ป ระมาณ 31 องศาเซลเซี ย ส และต่ํ า สุ ด อยู่ ที่ ป ระมาณ 23
องศาเซลเซียส ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขา ซึ่งเนินเขา
ทางภาคกลางเป็นเนินเขาที่สูงที่สุดของประเทศ เป็นต้นกําเนิดของ
แม่น้ําสายสําคัญๆ ของสิงคโปร์ และภาคตะวันออกเป็นที่ราบต่ํา
ชายฝั่งทะเลมักจะต่ํากว่าระดับน้ําทะเล ต้องมีการถมทะเลเพื่อนํา
พื้ น ที่ ม าใช้ ป ระโยชน์ แ ละก่ อ สร้ า งสิ่ ง ต่ า งๆ รวมทั้ ง สนามบิ น
นานาชาติชางกี
สิงคโปร์ มี 2 ฤดูคือ ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนตุลาคม และฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม
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คนกลางนําสินค้าจากประเทศหนึ่งไปขายอีกประเทศหนึ่ง รวมทั้ง
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียน
เข้าไปในสิงคโปร์กันอย่างไม่ขาดสาย

ภาษาราชการ

สิงคโปร์จะใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาเลย์ และ
ทมิฬ แต่คนส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก

เวลา

เวลาที่สิงคโปร์จะเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง (UTC+8)
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อัตราแลกเปลี่ยน

สิงคโปร์ใช้เงินสกุล ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar:
SGD หรือ S$) มีหน่วยย่อยเป็นเซนต์ (cent) อัตราแลกเปลี่ยนจะ
อยู่ ที่ ป ระมาณ 24.25 บาท ต่ อ 1 S$ (ข้ อ มู ล จาก super rich
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558)
 ประเภทธนบัตร โดยแบงค์เล็กสุดเริ่มตั้งแต่ 2 5 10 50
100 1,000 S$ สําหรับนักท่องเที่ยวแนะนําให้พกแบงค์สูงสุดแค่ 50
S$ เพราะใหญ่กว่านั้นคนจะไม่ค่อยอยากรับ
 ประเภทเหรี ย ญ มี ตั้ ง แต่ 5 10 20 50 เซนต์ และ 1
ดอลลาร์สิงคโปร์

ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าที่สิงคโปร์เหมือนกับไทยคือ 220-240 โวลต์
แต่ ว่ า เต้ า เสี ย บปลั๊ ก ไฟของสิ ง คโปร์ จ ะมี ลั ก ษณะเป็ น 3 ขา
แบบเหลี่ ย มดั ง นั้ น ต้ อ งเตรี ย ม หั ว ปลั๊ ก หรื อ อะแดปเตอร์ ซึ่ ง เป็น
แบบหัวใหญ่ (Travel Universal Adaptor)
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- ใช ร ะบบ GSM โดยเราสามารถเป ด บริ ก ารโรมมิ่ ง
ขามประเทศมาได
- มี ผู ใ ห บ ริ ก ารเครื อ ข า ยโทรศั พ ท อ ยู 3 เครื อ ข า ย คื อ
SingTel / Starhub / M1

S i ng apor e

โทรศัพท

การเดินทางในสิงคโปร

สิ ง คโปร สามารถเดิ น ทางโดยระบบขนส ง สาธารณะได
หลายรูปแบบ
1. รถประจํ า ทาง : ให บ ริ ก าร 06.00-24.00 น. อั ต รา
คาโดยสารสําหรับรถประจําทางธรรมดาเริ่มตนที่ 0.70-1.40 เซนต
สวนรถประจําทางปรับอากาศ 0.80-1.70 เซนต (รถประจําทาง
จะไม มีการทอนเงิ น ดั งนั้ น ควรเตรี ย มเงิน ให พ อดี กั บ ค าโดยสาร
ที่ตองจาย)
2. รถไฟฟาใตดิน MRT : ใหบริการ 05.30-24.00 น. อัตรา
คาโดยสารเริ่มตนที่ 0.80-1.80 เซนต สําหรับนักทองเที่ยวควรซื้อ
แบบเที่ยวเดียว เวลาซื้อเครื่องจะบวกคาประกันบัตร 1 ดอลลาร
สิงคโปร เมื่อเราเดินทางไปถึงสถานีปลายทางใหนําเหรียญไปคืนตู
แลวกด refund โดยสอดบัตรเขาไปเพื่อรับเงินคืน แตตองภายใน
วันเดียวกันเทานั้น
3. รถแท็ ก ซี่ มิ เ ตอร เริ่ ม ต น ที่ ป ระมาณ 2.40 ดอลลาร
สิงคโปร และเพิ่ม 10 เซนต ตอ 250 เมตร แตมีขอจํากัด ดังนี้
- ตองจายเพิ่ม 50% หากใชบริการระหวาง 0.006.00 น.
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- การใช บ ริ ก ารจากสนามบิ น Changi เพิ่ ม
คาบริการอีก 3 ดอลลารสิงคโปร ยกเวน ศุกร-อาทิตย 17.00-24.00
เพิ่มคาบริการ 5 ดอลลารสิงคโปร
- การเรียกบริการทางโทรศัพท เพิ่มคาบริการอีก
3.20 ดอลลารสิงคโปร หากโทรจองลวงหนาเกินครึ่งชั่วโมง เพิ่ม
คาบริการ 5.20 ดอลลารสิงคโปร

แผนที่รถไฟฟาใตดินของสิงคโปร
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สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ ในอดี ต เป็ น อาณานิ ค มของหลาย
ประเทศทั้ ง โปรตุ เ กส ฮอลแลนด์ ญี่ ปุ่ น และอั ง กฤษ จนกระทั่ ง
สิงคโปร์ตัดสินใจรวมชาติร่วมกับมาเลเซีย เพื่อให้เป็นเอกราชจาก
ประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1963 หรือ ปี พ.ศ. 2506 แต่หลังจากนั้น
เพี ย ง 2 ปี สิ ง คโปร์ แ ละมาเลเซี ย มี ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทางด้ า น
เชื้อชาติกันอย่างรุนแรง ทําให้สิงคโปร์ต้องประกาศเป็นเอกราชจาก
มาเลเซีย และมีอํานาจอธิปไตยเป็นของตนเองในที่สุด
1. รูปปั้นสิงโตทะเลพ่นน้ําที่เรียกว่า Merlion สัญลักษณ์
แห่งสิงคโปร์ ตัวแม่และตัวลูกอยู่ที่ Merlion Park ในขณะที่ตัวพ่อ
ไปทําธุรกิจที่เกาะเซ็นโตซ่า
2. ควรซื้อตัวแปลงปลั๊กไฟฟ้า เพราะสิงคโปร์ใช้ปลั๊ก 3 ขา
แบบเหลี่ยม กําลังไฟ 220-240 โวลต์
3. สามารถใช้บริการ WIFI ฟรีได้ทุกที่ในสิงคโปร์
4. ไม่จําเป็นต้องให้ทิป เพราะร้านอาหารและโรงแรมคิดค่า
เซอร์วิสชาร์จ 10% แล้ว
5. บางร้านค้าไม่รับบัตรเครดิต ควรพกเงินสดติดตัวไปด้วย
6. ในโรงแรมเกือบทุกที่มีบริการรับเลี้ยงเด็ก
7. เบอร์โทรศัพท์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉินกับตํารวจ คือ 999
8. ขึ้นบันไดเลื่อนควรยืนชิดซ้าย ให้คนรีบไปก่อน
9. สินค้าที่สิงคโปร์มีทั้งแบบที่มีภาษีและไม่มีภาษีควรดูให้ดี
ก่อนช็อป
10. ย่ า นลิ ต เติ้ ล อิ น เดี ย เป็ น แหล่ ง ขายของที่ ร ะลึ ก ราคา
ประหยัด ไม่ควรพลาด
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10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิงคโปร์
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สถานที่ท่องเที่ยวของสิงคโปร์
1. ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road)
ถนนสายเกษตรกรรมที่ ค รั้ ง หนึ่ ง ใน
อดีตเคยคราคร่ําไปด้วยสวนพริกไทย
และเครื่ อ งเทศ แต่ ปั จ จุ บั น นี้ ก ลั บ
กลายเป็ น ถนนช้ อ ปปิ้ ง เส้น หลั ก ของ
เมืองสิงคโปร์ เส้นทาง 2.2 กิโลเมตร
ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้าชั้นนํา ไม่
ว่ าคุณ กําลังมาตามหาหมูแผ่นอบน้ําผึ้งชั้นดี สูตรจีนโบราณ หรือ
แฟชั่นเสื้อผ้าฤดูกาลล่าสุด สารพัดร้านค้าบนถนนออร์ชาร์ดนี้ มีให้
คุณเลือกแวะชม และจับจ่ายได้อย่างเพลิดเพลินและไม่ผิดหวังอย่าง
แน่นอน

2. รีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า (Resorts World Sentosa)

รีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า (Resorts World
Sentosa) ถือเป็นจุดหมายหลักของหลาย
คนที่มาสิงคโปร์ นอกจากวิวโดยรอบจะ
สวยงามเพราะอยู่ท่ามกลางสายน้ํ าแล้ว
รีสอร์ทแห่งนี้ยังถือเป็นเกาะมหาสนุกของ
ทุกคนเลยก็ว่าได้ ซึ่งนอกจากจะมีโรงแรม
ร้ า นอาหาร คาสิ โ นแล้ ว ยั ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของ Universal Studios
Singapore ที่ มี ทั้ ง เครื่ อ งเล่ น มากมายให้ คุ ณ เล่ น กั น แบบเพลิ น ๆ
รวมทั้งถ่ายรูปคู่ตัวละครจากภาพยนตร์ชื่อดังอีกด้วย และที่พลาด
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3. ทาเรือคลารก (Clarke Quay)
ทาเรือคลารก (Clarke Quay) คือ
ท า เรื อ อั น เก า แก ข องสิ ง คโปร ที่
ยังคงใชเปนที่ขนสงสินคาทางน้ํา
กันจนถึงทุกวันนี้ เนื่องดวยทาเรือ
คลารกนั้นตั้งอยูบริเวณปากแมน้ํา
ของสิ ง คโปร และด ว ยความเกา
บวกความเกาแบบนี้ ทาเรือคลารกจึงถือเปนสถานที่สุดคลาสสิ ก
ของผูมาเยือน โดยเฉพาะรานอาหารริมน้ํามากมาย ที่แคเขาไปนั่ง
แลวชมวิวสวยๆ ริมน้ําก็ไดบรรยากาศสุดๆ ยิ่งถาไดลิ้มรสอาหาร
อรอยๆ ชางเปนชวงเวลาที่นาประทับใจมากทีเดียว และนอกจาก
ความสวยงามของสายน้ํ า แล ว ทางด า นสิ่ ง ปลู ก สร า งก็ เ ป น การ
ผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางสถาปตยกรรมยุโรปและเอเชียดวย
ยิ่งตอนกลางคืนหากไดมาเดินเลียบๆ เคียงๆ สัมผัสลมเย็นๆ ริมน้ํา
รวมทั้งชมแสงสีของรานอาหารและแสงไฟจากสิ่งปลูกสรางดวยแลว
โรแมนติกสุดๆ
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ไมไดเลย คือ Marine Life Park หรือพิพิธภัณฑสัตวน้ําทะเลที่ใหญ
ที่ สุ ด ในโลก ให คุ ณ ได ม องเห็ น สั ต ว น้ํ า นานาชนิ ด ผ า นกระจกใส
บอกเลยวาสถานที่แหงนี้ถูกใจทั้งเด็กและผูใหญ เรียกวาสนุกกันทั้ง
ครอบครัว
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4. การเดน บาย เดอะ เบย (Garden by the bay)
แม ว า การ เ ด น บาย เดอะ เบย
( Garden by the bay) จ ะ เ พิ่ ง
บริการไดไมนาน แตก็ถูกจัดเปน
สถานที่ยอดฮิตของสิงคโปรอยาง
รวดเร็ ว ด ว ยความร ม รื่ น ของ
แมกไม ที่ ผ สมผสานกั บ ความ
ทันสมัยไดอยางลงตัว การเดินทางก็สะดวกเนื่องจากตั้งอยูใจกลาง
เมืองของสิงคโปร จึงเปนที่ดึงดูดนักทองเที่ยวทั่วโลก โดย การเดน
บาย เดอะ เบย จะแบงออกเปน 3 สวน คือ Bay Central สวนนี้จะ
อยูริมน้ําซึ่งมีทางเดินเชื่อมตอไปยังอีกสองสวนได สวนที่สอง คือ
Bay East ที่ ซึ่ ง มี พั น ธุ ไ ม น านาชนิ ด และ Bay South ส ว นที่ ใ หญ
ที่สุด และไฮไลทของสวนนี้ คือ ตนไมขนาดยักษ ที่นอกจากจะให
ความรมรื่นในเวลากลางวันแลว ยามค่ําคืนยังมีโชว Rhythm with
nature ชมแสงสีจากตนไมแบบตื่นตาตื่นใจ ราวกับพวกมันกําลัง
รวมตัวกันเริงระบําอยางไรอยางนั้นเลย
5. วัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic Temple)
วัดจํานวนมากในประเทศสิงคโปร
ถู ก ส ร า งขึ้ น ตามคว าม เ ชื่ อ ที่
แตกต า งกั น ไป จึงมีการเสนอวา
ควรสร า งวั ด สํ า หรั บ ชาวพุ ทธใน
สิ ง คโปร อ ย า งแท จ ริ ง นี่ จึ ง เป น
ที่ ม า ข อ ง วั ด พ ร ะ เ ขี้ ย ว แ ก ว
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(Buddha Tooth Relic Temple) ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ย่ า นไชน่ า ทาวน์ ข อง
สิงคโปร์ โดยนอกจากชาวพุทธแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกแวะ
เวียนมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่างพระพุทธรูปและพระทนต์ของ
พระพุ ท ธเจ้ า ด้ า นสถาปั ต ยกรรมก็ ไ ด้ แ รงบั น ดาลใจจาก
สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง และภายในยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง
โบราณวัตถุทางด้านพระพุทธศาสนาด้วย
6. ชิงช้าสวรรค์ (Singapore Flyer)
ชิ ง ช้ า ส ว ร ร ค์ Singapore Flyer
เปิดตัวใน ปี ค.ศ. 2008 หรือ ปี พ.ศ.
2551 ด้วยความสูงกว่า 165 เมตร จึง
ถูกจัดอันดับว่าเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูง
ที่ สุ ด ในโลก ก่ อ นที่ ใ นปี ค.ศ. 2014
หรือ ปี พ.ศ. 2557 จะถูกโค่นแชมป์ด้วย High Roller จากลาสเวกัส
แต่อย่างไรก็ตาม นี่ยังคงเป็นชิงช้าสวรรค์ที่นักท่องเที่ยวอยากจะขึ้น
ไปชมวิวสวยๆ ของเกาะสิงคโปร์แบบ 360 องศา สักครั้งในชีวิต
การได้ขึ้นไปชมตึกสูงระฟ้า น้ําทะเลใสๆ ของอ่าวมารีน่า รวมทั้ง
ต้นไม้อันเขียวขจี ถือเป็นภาพที่น่าประทับใจไม่น้อยเลย โดยในแต่
ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ให้คุณได้ชมทัศนียภาพของ
สิงคโปร์กันแบบเต็มอิ่มไปเลย
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7. มารีนา เบย แซนดส (Marina Bay Sands)
มารี น า เบย แซนดส รีส อรทสุด หรู
ตั้งอยูริมอาวมารีนา ประกอบดวย 3
อาคารที่ตั้งติดๆ กัน ดวยความงดงาม
ของทัศนีย ภาพและสิ่งอํานวยความ
สะดวก นี่จึงเปนที่พักยอดนิยมในหมู
นักทองเที่ยว ในสวนของชั้นบนจะมี
สระว า ยน้ํ า กลางแจ ง ขนาดใหญ ซึ่ ง ถื อ เป น หนึ่ ง ในสระว า ยน้ํ า
กลางแจงที่ใหญที่สุดในโลกดวย ซึ่งนอกจากจะเพลิดเพลินกับการ
วายน้ําแลว คุณยังไดเห็นสิงคโปร ทั้งเมื องอี กดวย ทางดานความ
บันเทิงอื่นๆ ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ โรงละคร รวมทั้งลานสเก็ตในรม
นอกจากนี้ ยังมีรานอาหารสุดหรูและสินคามากมายใหคุณไดเลือก
ซื้ อกั น แบบจุ ใ จ ส ว นใครที่ ช อบเสี่ ย งโชค ที่ นี่ ยังถือเป น ศู น ย ร วม
คาสิโนแบบครบวงจร และที่พลาดไมไดดวยประการทั้งปวง คือ โชว
แสง สี เสี ย ง สุ ด ตระการตา กั บ แสงไฟหลากสีที่ส าดสองจากตัว
อาคารมาจนถึงผิวน้ําในอาวมารีนา ระยิบระยับสวยงามแบบสุดๆ
และที่สําคัญ "ชมฟรี"
8. Merlion Park

สถานที่สุดฮิตที่ใครๆ ก็มาถายรูป
กับเจาสิงโตพนน้ําสัญลักษณของ
สิงคโปร พรอมชื่นชมบรรยากาศ
รื่ น รมย ข องอ า วมารี น า เลื่ อ งชื่ อ
มองไปเห็ น มารี น า เบย แซนด ส
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9. Little India / Mustafa

เที่ยวชมสีสันของวัดฮินดูมากมาย
ในย่ า นที่ มี ช าวอิ น เดี ย อยู่ อ าศั ย
มากที่ สุ ด ในสิ ง คโปร์ รวมทั้ ง
ช้อปปิ้งในห้างใหญ่มุสตาฟาที่ขาย
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และข้ า วของ
ทุกอย่างในราคาที่ถูกที่สุด รวมถึงเป็นแหล่งขายน้ําหอมแบรนด์ดังๆ
ที่ถูกที่สุดในประเทศ
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ตั้งตระหง่าน ยามพลบค่ํา จะได้ภาพ City Skyline ของสิงคโปร์
ที่เป็นหมู่ตึกสํานักงานจากย่าน Raffles Place
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เมนูอาหารยอดฮิตของสิงคโปร

1. “Chicken Rice” หรือ “ขาว
มันไก” เรียกวาเปนอาหารที่ขึ้น
ชื่ อ ของสิ ง คโปร เพราะว า เป น
อาหารที่ ร สชาติดี และหากิ น ได
ง า ยไม ว า จะเป น ตามฟู ด คอร ท
ทั่วไป หรือจะเปนรานอาหารตางๆ ก็มักจะมีเมนูนี้ใหเลือกลิ้มลอง
กัน แนะนําราน Boon Tong Kee (425 River Valley Rd.)
2. “Bak Kut Teh”/“บั ก กุ ด เต ”
(หรื อ ที่ ค นไทยเรี ย กว า บ ะ กุ ด เต )
แปลวา ซุปกระดูกหมู เปนอีกหนึ่ง
เมนูจานเด็ดของสิงคโปร ลักษณะ
ของเมนูนี้คือ ซุปกระดูกหมูที่ผ าน
การต ม เคี่ ย วกั บ เครื่ อ งเทศและ
สมุนไพรตางๆ จนเนื้อหมูเปอยนุม แนะนําราน Songfa Bak Kut
Teh ร า น Founder Bak Kut Teh ร า น Ng Ah Sio Pork Ribs
Soup Eating House
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3. “Kaya Toast” (คายา โทสต์)
เมนูนี้ถ้าเป็นที่บ้านเราก็คงจะเรียก
ขนมปั ง สั ง ขยา แต่ ข นมปั ง สั ง ขยา
ของสิงคโปร์จะเป็นขนมปังกรอบๆ
ไม่ใช่ขนมปังปิ้งหรืออบนุ่มๆ แบบ
บ้านเรา แนะนําร้าน Yakun Kaya Toast
4. “Chilli Crab”/“ปู ผั ด พริ ก ”
เป็นเมนูอาหารซีฟู้ดอันดับต้นๆ ที่
นักท่องเที่ยวมักจะไปเลือกลิ้มลอง
เมื่ อ ไปเยื อ นสิ ง คโปร์ ซึ่ ง เมนู ปู ผั ด
พริกนั้นแบ่งเป็น ปูผัดพริกสีแดงๆ
และปู ผั ด พริ ก ไทยดํ า โดยจะมี ใ ห้
เลือกทั้งแบบปูยักษ์ คือปูทะเลจากศรีลังกา น้ําหนักตัวละประมาณ
1 กิโลกรัม และมีปูอลาสก้า น้ําหนักตัวละประมาณ 2.5 กิโลกรัม
แนะนํ า ร้ า น Jumbo Seafood Restaurant ร้ า น No SignBoard
Seafood
5. “Cendol” (เซนดอล) หรื อ
ลอดช่องสิงคโปร์ มีรูปร่างหน้าตา
ละม้า ยคล้ายคลึงกับลอดช่ อ งไทย
(ลอดช่องน้ํากะทิ) เป็นขนมหวานๆ
เย็ น ๆ ที่ ใ ส่ ก ะทิ ตั ว เส้ น ลอดช่ อ ง
ทํ า จากแป้ ง และใบเตย ใส่ ถั่ ว แดงเพิ่ ม ลงไป ใส่ น้ํ า แข็ ง ป่ น เพิ่ ม
ความเย็น โรยหน้าด้วยน้ําตาลทรายแดงเคี่ยว
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ขอควรรู/ระวัง สําหรับการเที่ยวสิงคโปร
1. การเข า เมื องและศุ ล กากร : โดยปกติ แล ว ชาวตางชาติที่ไม
ต อ งการวี ซ า สํ า หรั บ เข า เมื อ ง และมาเที่ ย วสิ ง คโปร ใ นฐานะ
นักทองเที่ยว มีสิทธิไดรับบัตรผาน (Social visit pass) สําหรับใชได
สูงสุดถึง 30 วันเมื่อมาถึงสิงคโปร อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวควรมี
หนั ง สื อ เดิ น ทางที่ ถู ก ต อ ง ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ขาไปและกลั บ เอกสาร
เดินทางตางๆ (วีซา บัตรผาน ฯลฯ) ของจุดหมายปลายทางถั ดไป
และเงิ น ทุ น ที่ เ พี ย งพอสํ า หรั บ การพั ก อาศั ย ในสิ ง คโปร ในกรณี
ที่ตองการพักอยูในสิงคโปรนานกวานี้ ทานอาจตองยื่นคํารองต อ
เจาหนาที่ฝายเขาเมืองและจุดตรวจ หลังจากที่ทานมาถึงสิงคโปร
2. ภาษีสนามบิน : คาบริการผูโดยสารจํานวน 21 ดอลลารสิงคโปร
จะถูกรวมไวแลวในตั๋วเครื่องบิน (หมายถึงตั๋วที่ออกใหนอกประเทศ
สิ ง คโปร ด ว ย) ถ า ยั ง ไม ร วมไว คุ ณ ก็ อ าจต อ งจ า ยเงิ น จํ า นวน 21
ดอลลาร สิ ง คโปร ขณะเช็ ค อิ น ในบางกรณี สายการบิ น จะออก
คาบริการนี้ใหคุณ สําหรับผูโดยสารที่กําลังรอตอเครื่องและอยูใน
สิงคโปรนอยกวา 24 ชั่วโมงจะไมตองจายคาบริการนี้ตอนที่เดินทาง
ออกจากสิงคโปร
3. การแต ง กาย : สิ ง คโปร มี ส ภาพอากาศอบอุ น ชื้ น ตลอดทั้ ง ป
มีอุณหภูมิเฉลี่ยตอหนึ่งวันอยูระหวาง 24-31 เซลเซียส ชุดที่สวมใส
ประจํ าวั น ควรเป น เสื้ อผ า สํ า หรั บ ฤดู ร อนที่ เ บาสบายและทํ า จาก
เส น ใยธรรมชาติ อย า งเช นผ า ฝ าย คุ ณสามารถใสชุดลําลองไดใน
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4. การให้ทิป : การให้ทิปไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติของโรงแรมและ
ร้ า นอาหารส่ ว นใหญ่ ใ นสิ ง คโปร์ เนื่ อ งจากสถานที่ เ หล่า นี้ ไ ด้ เก็บ
ค่าบริการไปแล้ว 10% ในบิลของลูกค้า การให้ทิปไม่ใช่วิถีชีวิตของ
ชาวสิงคโปร์และมีข้อห้ามการให้ทิปที่สนามบินอีกด้วย
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เกือบทุกสถานการณ์และทุกโอกาส แต่บางสถานที่อาจต้องใช้ชุดที่
เป็ น ทางการ คุ ณ ควรตรวจสอบล่ ว งหน้ า เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บการ
แต่งกาย

5. การชักชวนให้ซื้อของ : ในขณะที่การเลือกซื้อสินค้าในสิงคโปร์
เป็นประสบการณ์ที่สะดวกไร้กังวลและน่าเพลิดเพลิน แต่บางครั้ง
ก็อาจมีคนมาชักชวนให้คุณซื้อของบางอย่าง และบางทีนักท่องเที่ยว
ก็รู้สึกกดดันที่จะต้องซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายที่เข้ามาชวน
บนถนน ในฐานะลู ก ค้ า แล้ ว คุ ณ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ ซื้ อ ขายกั บ พ่ อ ค้ า
เหล่านี้ ถ้าคุณไม่สนใจ ให้ทําเป็นไม่สนใจหรือพูดอย่างหนักแน่นว่า
คุณไม่สนใจแล้วเดินจากไป
6. การขึ้นบันไดเลื่อน : เวลาขึ้นบันไดเลื่อน หรือ ทางเลื่อน หาก
ต้องการยืนอยู่กับที่ ให้ยืนชิดซ้าย เพราะทางเดินชิดขวามีไว้ให้คนที่
เร่งรีบเดิน
7. การใช้รถไฟฟ้า : ถ้าสูบบุหรี่บนรถไฟฟ้าถ้าถูกจับได้จะโดนปรับ
1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถ้านําน้ําหรืออาหารมาทานถูกปรับ 500
ดอลลาร์ สิ ง คโปร์ และถ้ า นํ า วั ต ถุ ไ วไฟขึ้ น มาบนรถไฟจะถู ก ปรับ
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5,000 ดอลลาร สิ ง คโปร และที่ สํ า คั ญ ห า มนํ า ทุ เ รี ย นเข า มาใน
รถไฟฟาเด็ดขาด

8. การทิ้งขยะ (หมากฝรั่ง) : การทิ้งขยะตองทิ้งลงในถังขยะ ฝาฝน
มีโทษปรับ 1,000 ดอลลารสิงคโปร หากเปนความผิดซ้ําจะโดนโทษ
ปรับเปนสองเทา และตองทํางานบริการสังคมดวย โทษนี้ใชกับผูที่
เคี้ ย วหมากฝรั่ ง ด ว ย เพราะทางสิ ง คโปร ห า มเอาหมากฝรั่ ง เข า
ประเทศ ไมวาจะเคี้ยวสวนตัวหรือเพื่อจําหนาย
9. การขามถนน : การขามถนนที่สิงคโปรบางเสนทางที่มีรถเคลื่อน
ตัว อยู ต ลอดจะมี สั ญ ญาณปุ มกดเพื่ อเรี ย กไฟเขีย วใหขามถนนได
หากไมกดอาจตองยืนคอยจนขาแข็ง
10. การสู บ บุ ห รี่ : ห า มสู บ บุ ห รี่ ใ นรถขนส ง มวลชน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
ห อ งสมุ ด ลิ ฟ ท โรงละคร โรงภาพยนตร ร า นอาหารติ ด แอร
ร า นอาหารไม ติ ด แอร ศู น ย อ าหาร ร า นทํ า ผม ซู เ ปอร ม าร เ ก็ ต
ห า งสรรพสิ น ค า และสถานที่ ร าชการ เพื่ อ เป น การปรั บ ปรุ ง
บรรยากาศยามค่ํ า คื น ของทุ ก ท า น จึ ง มี ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การ
สู บ บุ ห รี่ ใ นสถานบั น เทิ ง รวมถึ ง ห า มสู บ บุ ห รี่ ใ นผั บ ดิ ส โก ร า น
คาราโอเกะ และสถานที่เที่ยวยามค่ําคืนทุกแหงแลว เวนแตจะมี
หองสําหรับสูบบุหรี่หรือมุมสูบบุหรี่ที่ไดรับอนุญาตแลว ผูฝาฝนอาจ
เสียคาปรับเปนจํานวนถึง 1,000 ดอลลารสิงคโปร
11. การถมน้ําลาย : หามถมน้ําลายในที่สาธารณะ
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13. ดอกไมไฟ : ถาบุคคลใดเก็บรักษา ครอบครอง เปนเจาของ
เลน หรือแจกจายดอกไมไฟที่เปนอันตราย (อาทิเชน ประทัด จรวด
หรื อ ดอกไม ไ ฟประเภทอื่ น ๆ) จะต อ งเสี ย ค า ปรั บ ไม เ กิ น 5,000
ดอลลารสิงคโปร หรือถูกจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งจําทั้งปรับ
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12. ยาเสพติด : สิงคโปรเขมงวดกับการใชยาเสพติดมาก หามมิให
ขนยายหรือพกพายาเสพติดและสารออกฤทธิ์ ทางประสาทอย าง
เด็ดขาด

14. การพนัน : สลากการกุศล โตโต (Toto) ลอตเตอรี่ของสิงคโปร
(Singapore Sweep lotteries) และการพนั น ม า แข ง ที่ ช มรม
แขงมาแหงสิงคโปร (Singapore Turf Club) เทานั้นที่เปนการพนัน
ถู ก กฎหมายของประเทศสิ ง คโปร ส ว นการพนั น ประเภทอื่ น
นอกจากนี้ถือวาเปนสิ่งผิดกฎหมาย
15. รานทําผม : โรงแรมขนาดใหญสวนมากจะใหบริการตกแตง
ทรงผมครบทุกรูปแบบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถหารานทําผมได
ตามศูนยการคา ซึ่งรานเหลานี้จะใหบริการตัดผมแบบธรรมดาและ
บริการพิเศษตางๆ อยางเชน การบํารุงผม การบํารุงผิวหนา บริการ
ตัดเล็บมือและเล็บเทา
16. ร า นซั ก รี ด : ปกติ แ ล ว ค า ซั ก รี ด เสื้ อ เชิ้ ต เท า กั บ 5 ดอลลาร
สิงคโปร ชุดราตรี 10 ดอลลารสิงคโปร และคาซักแหงชุดสูท 14
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ดอลลาร์สิงคโปร์ คุณสามารถหารายชื่อร้านซักแห้งรายอื่นๆ ได้จาก
สมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองของสิงคโปร์

17. การรักษาพยาบาล : ร้านขายยาจะตั้งอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ต
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และศูนย์การค้า ปกติแล้วร้านขายยาที่
จดทะเบียนจะเปิดบริการตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น. คุณสามารถดู
รายชื่ อ แพทย์ ไ ด้ จ ากหั ว ข้ อ Medical Practitioners ในสมุ ด
โทรศัพท์หน้าเหลืองของสิงคโปร์ หากต้องการรถพยาบาล ให้คุณ
แจ้งที่หมายเลข 995

18. สามล้อถีบ : วิธีการที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในการเที่ยวชมถนนใน
สิงคโปร์ก็คือการนั่งสามล้อถีบ คุณไม่ควรโบกรถสามล้อที่วิ่งอยู่ตาม
ถนน ถ้าคุณทําเช่นนั้น คุณควรแน่ใจว่าคุณตกลงราคาค่าโดยสาร
ก่อนใช้บริการแล้ว อย่างไรก็ตาม มีทัวร์สามล้อโดยผู้ให้บริการทัวร์
รายใหญ่ที่คุณสามารถใช้บริการได้
19. ความปลอดภัย : ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคล
กํ า ลั ง กลายเป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ มากขึ้ น เรื่ อ ยๆสํ า หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศ สถานการณ์ในสิงคโปร์ยังคงเงียบสงบและมีเสถียรภาพ
และเกาะแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยที่สุดในโลก
การเพิ่มมาตรการด้ านความปลอดภัยของสถานที่สํ าคั ญ และจุ ด
เปราะบางอื่นๆ คื อสิ่งยืนยั นว่ าสิ งคโปร์ จะเป็นสถานที่ปลอดภั ย
ตลอดเวลา รัฐบาลสิงคโปร์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าจะต่อต้านกลุ่ม
หัวรุนแรงที่เกิดจากเหตุผลทางศาสนาหรือเชื้อชาติอย่างเด็ดขาด
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หมายเลขโทรศัพทที่จําเปน
1. ตํารวจ
999 (ไมเสียคาโทร)
2. เหตุดวน/รถพยาบาล/ดับเพลิง
995 (ไมเสียคาโทร)
3. สายดวนนักทองเที่ยว STB (ตลอด 24 ชั่วโมง)
1800 736 2000 (ไมเสียคาโทร)
4. CitySearch (สอบถามเบอรหนาเหลือง)
(65) 1900 777 7777
5. โทรออกตางประเทศ
104
6. สอบถามเวลา
1711
7. เบอรโทรฟรี
กด 1800 ตามดวยหมายเลขโทรฟรี
8. สอบถามสภาพอากาศ
(65) 6542 7788
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และทางการจะจัดการอยางรวดเร็วฉับไวกับพวกหัวรุนแรง บุคคล
หรือกลุมกอการรายทุกกลุม
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บุคคลสําคัญของประเทศสิงคโปร
โทมั ส สแตมฟอร ด แรฟเฟ ล ส (Thomas
Stamford Bingley Raffles)
ผูบริหารอาณานิคม เปน ผูกอตั้งเมืองสิงคโปร
และเป น คนแรกที่ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรก
ของสิ งคโปร เมื่ อ พ.ศ.2366 เพื่ อสรางความ
เปนระเบียบเรียบรอย สรางศีลธรรม หามการ
พนั น และการค า ทาสในประเทศสิ ง คโปร
นอกจากนี้ เ ขายั ง นํ า บริ ษั ท บริ ติ ช อิ น เดี ย เข า มา
ตั้ ง ด า นสิ น ค า ทํ า ให สิ ง คโปร ก ลายเป น ศู น ย ก ลาง
ทางการคาที่สําคัญ
ลี กวน ยู (Lee Kuan Yew)
นายกรั ฐ มนตรี ค นแรกของสิ ง คโปร ผู นํ า พรรค
People’s Action Party (PAP) ดํ า ร ง
ตํ า แหน ง นายกรั ฐ มนตรี น านถึ ง 31 ป
ลี กวน ยู เปนผูเปดประเทศทําใหประเทศ
สิ ง ค โ ป ร มี ค ว า ม ทั ด เ ที ย ม กั บ น า น า
อารยประเทศ ดวยเหตุนี้ ลี กวน ยู จึงเปน
บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย า งมากต อ ประเทศ
สิงคโปร และเปนหนึ่งในบุคคลทรงอิทธิพลที่สุด
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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1. หมูแผน Bee Cheng Hiang 2. รูป Merlion ทําจากไม

3. Kaya Jam

4. เหรียญกษาปณสิงคโปร

5. พวงกุญแจ ที่ติดตูเย็น

6. กาเร็ต ปอปคอรน

7. Charles & Keith

8. น้ําหอม
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ของฝากของที่ระลึก
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Royal Thai Embassy in Republic of Singapore
(สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศสิงคโปร์)
นาย มารุต จิตรปฏิมา

MARUT JITPATIMA

สถานเอกอัครราชทูตไทย ประเทศสิงคโปร์
370 Orchard Road
Singapore 238870
Telephone: (65) 6737 2475, 6737 2476
Fax: (65) 6732 0778
Email: thaisgp@singnet.com.sg
สถานทูตสิงคโปร์ ประจําประเทศไทย
Singapore Embassy in Thailand
129 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
129 South Sathorn RD Bangkok 10120
โทร/Tel: 02 - 286 2111, 02 - 286 1434
แฟกซ์/Fax: 02 - 286 6966
อีเมล์: E-Mail: singemb_bkk@sgmfa.gov.sg
http://www.mfa.gov.sg/bangkok/
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Royal Newton Hotel Singapore
36 Newton Road, Singapore, Singapore
Hotel Royal Newton is strategically located right
in the heart of Singapore's most exclusive district and is
only minutes away from the renowned shopping and
entertainment haven of Orchard Road. Approximately 25
minutes to drive from Changi International Airport.
Hotel Royal Newton is only 3 minutes to walk
from the Novena MRT Station and directly above the
station are 3 shopping malls namely Novena Square,
Square 2 and Velocity. Public bus-stop located right in
front of the hotel has buses that can reach Orchard Road,
Newton Food Centre, Clarke Quay, Suntec Convention
Centre, The Esplanade, Singapore Museum, Chinatown
and VivoCity (HarbourFront to Sentosa). Taxis are also
easily available from the hotel's main entrance to bring
guests to all parts of Singapore.
Hotel Royal Newton has 3 3 1 spacious rooms
consist of superior, deluxe rooms and suites which are
comfortably furnished with shades of beige curtains and
bedspreads to blend with a contemporary colored
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ขอมูลสถานที่พัก
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wallpaper to enhance the cosiness of the rooms. Room
size of 3 0 sqm which is also one of the most spacious in
Singapore. The hotel has more than 1 5 0 family rooms
which are very ideal and convenient for families staying
together.
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ข่าวการศึกษาดูงาน
สำ�นักโพลในภูมิภาคอาเซียน
สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2558
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