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1) สิงคโปร์น ำร่องกำรทดสอบศูนย ์"Tropical Data Centre" 

 
สิงคโปร์ได้ก้าวไปอีกข้ันหนึ่งกับการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ “Smart Nation” โดยเปิดน าร่องเพ่ือ

การทดสอบเป็นครั้งแรกในการใช้งานของศูนย์ Tropical Data Center (TDC) ในเขตร้อน  ด้วยการใช้
เทคโนโลยี Green Data Centre ซึ่งจะสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 40% 
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ศูนยข์้อมูล Tropical Data Center นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ IDA's Green Data Centre 

Programmer ที่เริ่มต้นเมื่อปี 2557 ซ่ึงเป็นศูนย์น าร่องการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของศูนย์ข้อมูล และเพ่ิมความรู้ความเข้าใจของศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นผ่านการแบ่งปันผลข้อมูลที่ได้รับจาก
การใช้งาน โดยการร่วมมือของ IDA กับ Dell, ERS, Fujitsu, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, Intel, 
Keppel Data Centres, The Green Grid และ Nanyang Technological University เพ่ือการจ าลองสภาพ
อากาศของการควบคุมศูนย์ข้อมูล TDC นี้   

การทดลองศูนย์ข้อมูลนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาแนวทางการท างานของระบบ การตอบสนอง
การบริการข้อมูลในเวลาจริง เช่น การเพ่ิมข้อมูล หรือการถ่ายโอนข้อมูล ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น ซึ่งมี
อุณหภูมิสูงถึง 38 องศาเซลเซียส และความชื้นโดยรอบอยู่ที่มากกว่า 90% ซ่ึงผลทดลองการท างานของระบบ 
ณ ตอนนี้ เป็นไปอย่างดี การระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูลอยู่ที่ 20 – 25 องศาเซลเซียส และความชื้นคงตัว
อยู่ที่ 50 – 60%  

เมื่อปี 2555 หน่วยงานสิงคโปร์ Infocomm Development Authority 
(IDA) ได้ท าการส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูล ซึ่ง
แสดงถึง อัตราการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลอยู่ที่ 7% และคาดการณ์
ส าหรับการใช้พลังงานในปี 2573 ทีจ่ะเพ่ิมมากขึ้นเป็น 12% เนื่องจาก
ความต้องการในการใช้อินเตอร์เน็ทเพ่ิมมากขึ้น 
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เจ้าหน้าที่ของ IDA ให้ความเห็นว่า ถ้าการทดลองครั้งนี้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ 
Tropical Data Centre ของประเทศสิงคโปร์แห่งนี้ จะกลายเป็นต้นแบบการประหยัดพลังงานในการ
ด าเนินการของศูนย์เก็บและรวบรวมข้อมูลของโลก  

 
ข้อคิดเห็น 

 ภาครัฐสิงคโปร์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรับการศึกษาและพัฒนาความรู้ให้เกิด
ความช านาญในสาขาที่ตนมีความถนัด และส่งเสริมเป็นพิเศษในด้านความรู้ทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนา
ประเทศให้มีศักยภาพทางดิจิตอลและอินเตอร์เน็ต การเปิดทดลองศูนย์ข้อมูลในเขตร้อนนี้ เป็นการบ่งบอกถึง
ศักยภาพในการท างานของภาครัฐที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือสร้างให้ประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 
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2) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของสิงคโปร ์ตกจำกอันดับ 3 เปน็อันดบั 4 

 
ศู นย์  IMD World Competitiveness Centre, 

Swiss Business School (SBS) ได้ ท า ก า ร จั ด อันดั บ

ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ

ต่างๆทั่วโลก โดยในปี 2559 สิงคโปร์อยู่อันดับ 4  ซึ่ง

ตกจากอันดับ 3 ที่ได้รับในปี 2558 ส าหรับประเทศที่

ได้อันดับ 1 ในปี 2559 นี้ คือ ฮ่องกง  (ปี 2558 อยู่

อันดับ 2) รองลงมา ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์  สหรัฐฯ  

สิงคโปร์ สวีเดน เดนมาร์ค ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 

นอรเวย์ และแคนาดา  

Dr. Christos Cabolis หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์

ของ IMD ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวการที่สิงคโปร์ได้รับ

อันดับ 4 ของโลก เนื่องจากเศรษฐกิจสิงคโปร์ชะลอตัว 

และการเติบโตของเศรษฐกิจที่จะเพ่ิมขึ้น แต่อยู่ใน

อัตราที่ลดลงกว่าที่เคยเป็น อีกทั้ง สิงคโปร์อยู่ระหว่างการ

ปรับเปลี่ยนระบบการค้าเพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ สิงคโปร์อยู่ในแวดวงของประเทศที่

พ่ึงพาอุตสาหกรรมการผลิตเป็นพื้นฐานส าคัญเพ่ือการเติบโตของเศรษฐกิจ   
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นักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปมีความเห็นว่า  แม้วสิงคโปร์จะเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในหลายๆด้าน 

รวมถึงเศรษฐกิจมีการเติบโต แต่สิงคโปร์พึงต้องมองถึงปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง 

รวมถึงราคาน้ ามันที่ผันผวน  

ศาสตราจารย์ Arturo Bris ผู้อ านวยการศูนย์ IMD ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากภาพรวมการจัดอันดับ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆในโลก  ประเทศในแถบเอเชีย อาทิ ไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลีใต้ 

และอินโดนีเซีย ได้รับการจัดอันดับที่ลดลงจากปี 2558 เนื่องจากการอ่อนตัวลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์  

ค่าเงินอ่อนลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐฯที่แข็งแกร่งขึ้น และการลดลงของงบดุลทั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

Miss Selena Ling นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารสิงคโปร์ OCBC ในสิงคโปร์ ให้ความเห็นว่า  การที่

เศรษฐกิจสิงคโปร์ชะลอตัวลง ไม่ใช่เพราะปัจจัยที่สิงคโปร์ได้รับการสั่งซื้อสินค้าจากทั่วโลกลดลงเท่านั้น แต่

เหตุผลส าคัญเนื่องจากปัญหาการค้าภายในประเทศ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และผลผลิตลดลง รวมถึงสิงคโปร์อยู่

ในช่วงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนจากการผลิตเพ่ือการส่งออกให้เป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้า

เพ่ือการส่งออก 

ข้อคิดเห็น 
 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ท าให้สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่พ่ึงพาการส่งออกเพ่ือให้เศรษฐกิจ
เติบโต ได้รับผลกระทบอย่างมาก และมีผลต่อเนื่องท าให้ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก 
ของสิงคโปร์ลดลง แม้ว่า ภาครัฐสิงคโปร์มีนโยบายเพ่ือส่งเสริมให้บริษัทสิงคโปร์ออกไปท าการค้าใน
ต่างประเทศ แต่เมื่อบริษัทสิงคโปร์ได้รับก าไรไม่สูงนักในการท าการค้าในสิงคโปร์ จึงเป็นผลต่อเนื่องให้บริษัท
สิงคโปร์ไม่สามารถเข้าสู่ Internationalization ได ้
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