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   รวบรวมโดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 

 
  

1. อุตสาหกรรมการบินของสิงคโปรจ์ะมีมูลค่าถึง 88 พันล้านเหรียญสิงคโปร ์ใน 20 ปีข้างหน้า 
 

International Air Transport Association (IATA) ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับอุตสำหกรรมกำรบินของ
สิงคโปร์ และคำดกำรณ์ว่ำ ในปี 2578 จะมีมูลค่ำสูงถึง 88 พันล้ำนเหรียญสิงคโปร์  โดยจ ำนวนผู้โดยสำรทำง
อำกำศและกำรจ้ำงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบินในสิงคโปร์จะขยำยตัวเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่ำ  อีกทั้งจะส่งผลต่อกำร
เติบโต GDP ของสิงคโปร์เป็นอย่ำงดดี้วย  

ถึงแม้ว่ำ สิงคโปร์จะเป็นตลำดกำรท่องเที่ยวที่เล็กสุดประเทศหนึ่งในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก  แต่กำร
ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นของอุตสำหกรรมกำรบินสิงคโปร์ สำมำรถ
แซงหน้ำตลำดท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือนบ้ำน อำทิ 
มำเลเซีย  ไทย และฮ่องกง เนื่องจำกสิงคโปร์ลงทุนหลำย
พันล้ำนเหรียญฯในกำรสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสถำนที่
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมกำรส ำหรับกำรเติบโตของ
ตลำดกำรท่องเที่ยวในเอเชีย อำทิ กำรสร้ำง อำคำร
ผู้โดยสำร Terminal 4 (T4) ซึ่งจะสร้ำงแล้วเสร็จในปี 
2560 และกำรวำงแผนสร้ำงอำคำรผู้โดยสำร Terminal 5 
(T5) ที่จะเป็นสถำนที่ขนำดใหญ่มำก โดยจะสร้ำงห่ำง
ออกไปจำกอำคำรผู้โดยสำรที่เปิดใช้ในปัจจุบันประมำณ 
1.6 กิโลเมตร และเมื่อกำรสร้ำงอำคำรผู้โดยสำร T5 แล้ว
เสร็จในปลำยทศวรรษหน้ำ สนำมบินชำงงีสำมำรถรองรับ
ผู้โดยสำรได้ถึง 135 ล้ำนคน/ปี แทนจ ำนวน 66 ล้ำนคน/
ปี ในปัจจุบัน  และ IATA คำดว่ำ เมื่อถึงปี 2578 สนำมบิน
ชำงงีจะสำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้ถึง 117 ล้ำนคน/ปี  
โดยจะมีผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรจำกเอเชียมำกกว่ำยุโรปและ
อเมริกำเหนือรวมกัน ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยคือ นักท่องเที่ยว
จำกประเทศจีน  

ในกำรสร้ำงอำคำรผู้โดยสำร T4 นั้น สิงคโปร์
มุ่งเน้นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถเพ่ือกำรซ่อมแซม
อำกำศยำน กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่  Seletar 
Aerospace Park และกำรขยำยสนำนบินชำงงีไปพร้อมๆ

กัน นอกจำกนี้ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
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กำรผลิต  โดยกำรลงทุนในเทคโนโลยี และระบบอัตโนมัติ ซึ่งสมำคมอุตสำหกรรมอวกำศสิงคโปร์ (The 
Association of Aerospace Industries Singapore – AAIS)  ได้ มีกำร เปิดจ้ ำงงำนแล้วในหลำยอัตรำ 
โดยเฉพำะในส่วนของกำรซ่อมแซม และกำรบ ำรุงรักษำอำกำศยำน  

อุตสำหกรรมกำรบินของสิงคโปร์ ส่งผลต่อยอดให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำและกำรส่งออก โดยที่
สิงคโปร์มีกำรบริกำรทำงอำกำศเป็นอย่ำงดี  บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถระดับสูงในเรื่องกำรปฏิบัติงำนและ
กำรใหบ้ริกำรที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลส ำเร็จให้ทั้งอุตสำหกรรมกำรบินและกำรค้ำ รวมถึงกำรโรงแรม และกำรเพ่ิม
กำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

ข้อคิดเห็น 

 กำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้นของอุตสำหกรรมกำรบินสิงคโปร์ ถือเป็นควำมส ำเร็จอย่ำงมีศักยภำพของกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือกำรเติบโตเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ทั้งนี้ กำรที่มีผู้คนเดินทำงสู่สิงคโปร์จ ำนวนมำก 
ทั้งที่ เป็นนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ท ำให้เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรกระตุ้นให้กำรค้ำส่งและกำรค้ำปลีก
ภำยในประเทศสำมำรถขยำยตัวเพ่ิมขึ้น และจะมีผลต่อเนื่องต่อไปถึงกำรผลักดันให้นักลงทุนต่ำงชำติให้ควำม
สนใจเข้ำมำลงทุนใหม่ๆในสิงคโปร์เพิ่มมำกขึ้นด้วย 

     ที่มา: Yahoo.com 

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

 
2. ท่าเรือสิงคโปรร์องรับสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น 

 เมื่อเดือนพฤษภำคม 2559  ท่ำเรือสิงคโปร์รองรับสินค้ำและตู้คอนเทนเนอร์เพ่ิมขึ้น ซึ่งอยู่ในระดับที่
ไม่เคยปรำกฎในระยะปีกว่ำที่ผ่ำนมำ  ซึ่งกำรท่ำเรือและ
กำรเดินเรือแห่งสิงคโปร์ (Maritime and Port Authority 
of Singapore : MPA)  ใหข้้อมูลเบื้องต้น ดังนี้  

-จ านวนของตู้คอนเทนเนอร์ ขนำด 20 ฟุต 
(Twenty-foot equivalent unit : TEU)  
ในเดือนพฤษภำคม 2559 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.6 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภำคม 2558  
เป็นมูลค่ำ 2.665 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ 
นับเป็นกำรเพ่ิมขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 
15 เดือนที่ผ่ำนมำ  

-ปริมาณสินค้า ในเดือนพฤษภำคม 2559  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.7 เทียบกับเดือนพฤษภำคม 
2558  เป็นปริมำณ 52.257 ล้ำนตัน  

 

  

1.6% 

7.7% 
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  ปัจจัยส ำคัญที่จะท ำให้กำรขนส่งทำงเรือของสิงคโปร์มี
อัตรำเพ่ิมขึ้น คือ สำยกำรเดินเรือที่ได้เปลี่ยนจำกกำรใช้บริกำรที่
ท่ำเรือสิงคโปร์ไปยังท่ำเรือที่ Tanjung Pelapas และ Port Klang 
ของมำเลเซีย ได้เริ่มกลับคืนมำใช้บริกำรเทียบท่ำในสิงคโปร์  อีกทั้ง 
สำยกำรเดินเรือของจีนและ CMA (The Connecticut Maritime 
Association) จะเข้ำมำใช้บริกำรที่ท่ำเรือ  PSA (PSA International 
Pte Ltd) ของสิงคโปร์ เพ่ิมข้ึนในปี 2560  

 

ทั้งนี้ Mr. Song Seng Wun นักเศรษฐศำสตร์ของธนำคำร CIMB ให้ควำมเห็นว่ำ กำรส่งออกสินค้ำที่
ผลิตภำยในประเทศ ยกเว้นน้ ำมัน (Non-oil Domestic Exports  : NODX) ในเดือนพฤษภำคม 2559 มีกำร
ขยำยตัวเพิม่ข้ึน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ กำรใช้บริกำรท่ำเรือมีระดับเพิ่มสูงขึ้น   

 อย่ำงไรก็ดี กำรด ำเนินธุรกิจ ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆที่ต้องพึงระวัง อำทิ กำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่
อำจมีอัตรำลดลง ซึ่งเมื่อต้นเดือนมิถุนำยน 2559 The World Bank ได้คำดกำรณ์อัตรำกำรขยำยตัวของ
เศรษฐกิจโลก ปี 2559 จะมีอัตรำลดลงจำกคำดกำรณ์เดิมร้อยละ 2.9  เป็นร้อยละ 2.4  ซึ่งมีควำมเป็นไปได้ที่
จะส่งผลต่อเนื่องไปยังประเทศต่ำงๆทั่วโลกให้กำรเติบโตเศรษฐกิจมีอัตรำลดลงตำมไปด้วย    

ข้อคิดเห็น 

 ถึงแม้ว่ำ สภำวะกำรขนส่งทำงเรือของสิงคโปร์จะขยำยตัวเพ่ิมขึ้นในเดือนพฤษภำคม 2559 แต่เป็นกำร
ขยำยตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกภำยในช่วง 15 เดือนที่ผ่ำนมำ ซึ่งคำดว่ำ จะเป็นกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้นในระยะสั้น เพรำะ
กำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะมีอัตรำลดลงในปี 2559 ดังนั้น ในช่วงเวลำที่เหลือของปี 2559 หำกสิงคโปร์
สำมำรถหำลูกค้ำสำยกำรเดินเรือเข้ำมำเทียบท่ำในสิงคโปร์ได้เพ่ิมขึ้น จะเป็นกำรสร้ำงโอกำสแก่ธุรกิจทั้งกำร
เดินเรือ ท่ำเรือ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในวงจรกำรขนส่งให้มีกำรขยำยตัวเพ่ิมข้ึนด้วย 

ที่มำ: Straitstimes.com  

---------------------------------- 
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Disclaimer : กำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่ำน้ัน ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ  
ณ กรุงสิงคโปร์ จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรน ำข้อมูลน้ีไปใช้ 
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