รายงานข่าวเด่นประจาสัปดาห์จากสิงคโปร์
วันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2559
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1. นายกรัฐมนตรี Lee Hsien Loong เน้น “วิศวกรรม” ปัจจัยสาคัญต่ออนาคตสิงคโปร์
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิศวกรสิงคโปร์ (The Institution of Engineers Singapore - IES :
www.ies.org.sg) ได้จัดงาน IES Anniversary Gala Dinner เป็นการฉลองครบรอบ 50 ปีของสถาบันฯ และ
ได้เชิญ Mr. Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีเป็นแขกเกียรติยศ ซึ่งนายกฯได้กล่าวเน้นในงานฯ เกี่ยวกับ
”วิศวกรรม” ที่เป็นปัจจัยสาคัญต่ออนาคตของสิงคโปร์

Mr. Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรี ณ IES 50th Anniversary Gala Dinner วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และถ่ายภาพร่วมกับ
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
ที่มาภาพ : ST PHOTO: DESMOND WEE

สืบเนื่องจากทรัพยากรนาเป็นสิ่งสาคัญต่อสิงคโปร์เป็นอย่างมาก ซึ่งในช่วงปีแรกๆของการสร้างประเทศ
สิงคโปร์ได้ประสบปัญหาความท้าทายทางธรรมชาติต่างๆ อาทิ ภัยแล้ง นาท่วม และมลพิษทางนา อีกทังพืนที่
สาหรับกักเก็บนามีจากัด ทาให้ภาครัฐให้การส่งเสริมด้านวิศวกรรมขันต้นและสร้างกลยุทธ์ผลักดันในการจัดระบบ
การบาบัดนาเสียและการรีไซเคิลนาเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาประเทศให้มีการเติบโต
อย่างยั่งยืน
ต่อมาสิงคโปร์ใช้ “วิศวกรรม” พัฒนาระบบนาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิงคโปร์ดาเนินการผลิตนา Newater
สามารถปรับลดปัญหาการขาดแคลนนาและให้ประชาชนมีนาใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
ประเทศบนพื นฐานของทรั พ ยากรที่ จ ากั ด โดยน าที่ สิ ง คโปร์ น ามาใช้ ได้ ม าจาก 3 แหล่ ง คื อ Newater,
Desalination และ Reservoir and Importer water
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ในการนี เพื่อที่จะทาให้มีจานวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมเพิ่มมากขึน รัฐบาล
สิ งคโปร์ จึ งได้ออกนโยบายสนั บ สนุ นทุน การศึกษา มอบให้ แก่ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในด้าน
วิศวกรรม เพราะในขณะนีสิงคโปร์กาลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ค วามสามารถใน
ด้านวิศวกรรม โดยผู้ที่จะขอรับทุนฯ ต้องเข้ารับการศึกษาภาควิศวกรรมในด้านที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนา
ประเทศ อาทิ วิศวกรรมเพื่อโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ เครือข่ายการคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึน เป็นต้น
ทังนี เนื่องจากนักศึกษามีความเข้าใจและทราบดีว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งพาการค้าขายและการ
บริการเป็นสาคัญ ดังนัน นักศึกษาส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจศึกษาด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการบริการ
มากกว่า จึงทาให้สิงคโปร์เกิดการขาดแคลนวิศวกรจานวนมาก ซึ่งขณะนี สิงคโปร์ต้องการวิศวกรกว่า 1,000
คน/ปี ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า เพื่อช่วยให้โครงการก่อสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจดาเนินต่อไปได้อย่างมีศักยภาพ
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้กาหนดวิธีการแก้ไขสถานการณ์การขาดแคลนวิศวกรในอนาคต โดยสนับสนุน
ให้ โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษามี ก ารเรี ย นการสอนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี วิ ศ วกรรม และ
คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนสนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรม และในขณะเดียวกัน
หน่วยงานภาครัฐมีแผนการส่งเสริมและสนับสนุนวิศวกรในเรื่องความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ ระดับเงินเดือนที่
สูงขึน รวมถึงสวัสดิการต่างๆอีกด้วย
อนึ่ง นายกรัฐมนตรี Lee Hsien Loong ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “ถึงแม้ว่า สิงคโปร์จะได้รับชื่อเสียง
ในเรื่องความสามารถด้านวิศวกรรมการขุดเจาะ และก่อสร้างในบริเวณทะเลนาลึก ก็ตาม แต่สิงคโปร์ก็ยังไม่ใช่
ประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นที่สุดในด้านวิศวกรรม”
ข้อคิดเห็น
รัฐบาลสิงคโปร์มีการวางแผนในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ ด้วยการทีส่ ิงคโปร์เป็นประเทศขนาด
เล็ก จึงทาให้การวางแผนในด้านต่างๆ เป็นไปได้อย่างสะดวก มีความสามารถในการแข่งขัน และก้าวนาหน้า
ประเทศอื่นๆในภูมิภาค แต่เนื่องจากเยาวชนรุ่นใหม่ของสิงคโปร์เติบโตขึนในสภาวะแวดล้อมที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ไม่ต้องทางานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ จึงทาให้ไม่สนใจที่จะทางานเป็นวิศวกร เพราะทราบดีว่า เป็นอาชีพ
ที่มีวิถีการทางานลาบาก แต่ด้วยการที่ภาครัฐให้ทุนการศึกษาเพิ่มขึน อาจจะทาให้เยาวชนเปลี่ยนทัศนคติ หันมา
เรียนด้านวิศวกรรมเพิ่มขึน อีกทัง ในปัจจุบัน ภาครัฐได้ประกาศการส่งเสริมให้ประเทศเป็น Smart Nation
นับเป็นปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่จะทาให้เยาวชนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งโดยการเป็นวิศวกร
ที่มา: Straitstimes.com

2. สนามบิน Changi ลงทุน 15 ล้านเหรียญสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาระบบให้บริการผู้โดยสาร
สนามบิน Changi สิงคโปร์ ซึ่งได้เปิดดาเนินการอย่างเป็นทางการตังแต่เดือนธันวาคม
2524 ปัจจุบันใช้ 3 เทอร์มินัล คือ เทอร์มินัล 1-3 และในอนาคตอันใกล้นี จะสร้างแล้วเสร็จเทอร์มินัล 4-5
สนามบิน Changi ได้รับชื่อเสียงว่าเป็น ศูนย์แห่งการคมนาคมขนส่งใหญ่ที่สุ ดแห่ งหนึ่งในภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นสนามบินที่มีธุรกิจให้บริการผู้โดยสารนานาชาติและการขนส่งสินค้ามากที่สุดในโลก (ข้อมูล
จาก Skytrax บริษัทของสหราชอาณาจักร สารวจการบริการและจัดอันดับสนามบินและสายการบินทั่วโลก)
หน่ ว ยงานที่ ค วบคุ ม ดู แ ลสนามบิ น Changi คื อ Changi Airport Group (CAG), Civil Aviation
Authority of Singapore (CAAS) และ Republic of Singapore Air Force (RSAF) ซึ่ ง ในปี 2558 CAG ได้
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จดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สนามบิน Changi แสดงผลดังนี ผู้โดยสารใช้สนามบินฯ จานวน 55,448,964 คน
เพิ่มขึนร้อยละ 2.50 จากปี 2557 เครื่องบินที่ใช้สนามบินฯ จานวน 346,333 ลา (+ร้อยละ 1.44) และปริมาณ
สินค้าทางอากาศ จานวน 1,853,087 ตัน (+ร้อยละ 0.50)
ในการนี The Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) ได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญนี และได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาจัดการระบบอัตโนมัติที่
สนามบิน ซึ่งจากการสารวจนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสนามบิน Changi ปรากฎ
ว่า จานวน 7 ใน 10 คน ใช้ระบบการเช็คอินผ่านอินเตอร์เน็ทด้วยตนเองอยู่แล้ว
ดังนันในปี 2559 นี CAAS วางแผนลงทุนเงิน 15 ล้านเหรียญสิงคโปร์ เพื่อใช้สาหรับการพัฒนาระบบอัตโนมัติ
ในช่วง 4 ปีข้างหน้า ซึ่งประกอบด้วยระบบอัตโนมัติให้บริการเช็คอิน การพิมพ์ Boarding Pass การพิมพ์ป้ายติด
กระเป๋าเดินทาง การโหลดกระเป๋าเดินทางด้วยตัวผู้โดยสารเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว อีกทังเป็นการช่วยเหลือ
บริษัทดาเนินการภาคพืนสนามบินให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย ทังนี การ
สร้างและติดตังระบบอัตโนมัติดังกล่าว ได้เริ่มขึนจากเทอร์มินัล 1-3 ก่อน และสาหรับเทอร์มินัล 4 มีการออกแบบ
ระบบดังกล่าวภายในตัวอาคารผู้โดยสารที่กาลังดาเนินการก่อสร้างอยู่ขณะนี ทังนี นอกจากการลงทุน 15 ล้าน
เหรียญสิงคโปร์แล้ว CAAS และ CAG ยังมีแผนการลงทุนอีก 20 ล้านเหรียญสิงคโปร์สาหรับช่วงเวลา 6 ปีข้างหน้า
เพื่อให้บริการ WIFI อย่างครบวงจรที่สนามบิน
ในขณะนี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว /ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
สนามบิน Changi เพื่อการเดินทาง สามารถ
ใช้ระบบอัตโนมั ติเ พื่ อ เข้า เช็ ค อิน และพิ ม พ์
ป้ า ยติ ด กระเป๋ า เดิ น ทางได้ ด้ ว ยตนเองที่
FAST Check-in

Passengers use the self-service check-in kiosks at
Singapore Airlines (SIA) and SilkAir's check-in rows at
Changi Airport Terminal 2
PHOTO: ST FILE

อย่างไรก็ดี เรื่องที่สาคัญมาก ไม่ใช่
เพียงการพัฒนาระบบให้บริการอัตโนมัติใน
สนามบิ น เท่ า นั น ในเรื่ อ งการจั ด การและ
การรั ก ษาความปลอดภั ย ถื อ เป็ น เรื่ อ งที่
ส าคัญมากด้ว ย โดยทางสนามบิ น ฯมี ก าร
ตรวจเช็คอย่ างเข้ม งวดอยู่ ตลอดเวลา ซึ่ง
Mrs. Josephine Teo, Senior Minister
of State, Prime Minister’s Office,
Ministry of Foreign Affairs & Ministry
of Transport ได้กล่าวเน้นในงาน

Josephine Teo, Senior Minister of State, Prime Minister's Office,
Ministry of Foreign Affairs & Ministry of Transport, speaking at
the CAAS Aviation Community Reception 2016.
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CAAS Aviation Community Reception 2016 ว่า การเติบโตของสนามบิน Changi ต้องเป็นไปควบคู่กับการ
รักษาความปลอดภัยอย่างแข็งขันด้วย ซึ่ง CAAS ได้มีการจัดฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย
แก่เจ้าหน้าที่สนามบิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสนามบิน เป็นไป
ตามนโยบายของ The United Nations' International Civil Aviation Organisation (ICAO)
และเป็นการระมัดระวังไม่ให้เกิด เหตุการณ์เช่นที่เพิ่งเกิดขึนที่สนามบิน Istanbul's Ataturk และ
สนามบิน Brussels
ทังนี ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทังสายการบิน บริษัทบารุงรักษา/ซ่อมแซมอากาศยาน ผู้ประกอบการ
ในสนามบิน และหน่วยงานดูแลสนามบิน จะทาให้เกิดการรักษาความปลอดภัย อย่างเข้มงวด และส่งผลดีต่อ
กิจการสนามบินต่อไป
ข้อคิดเห็น
ในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวเยือนสิงคโปร์กว่า 15.2 ล้านคน และชาวสิงคโปร์ที่เดินทางทางอากาศจานวน
กว่า 7.3 ล้านคน (Department of Statistics, Singapore) ซึ่งการใช้ระบบอัตโนมัติในการเช็คอิน จะช่วยให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วขึน รวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากรภาคพืนสนามบิน และทาให้การ
จัดการภายในสนามบินเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ทังนี การลงทุนพัฒนาสนามบินของสิงคโปร์
นับเป็นการทาให้โครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อถือมากขึน
และตัดสินใจเข้ามาลงทุนในสิงคโปร์เพิ่มขึน นอกจากนี การสร้างและใช้ระบบอัตโนมัติ จะเป็นการสร้างชื่อเสียงแก่
สิงคโปร์ ที่มีความสามารถผลักดันให้ประเทศเป็น Smart Nation อย่างมีศักยภาพ
ที่มา: Straitstimes.com

3. ซุปเปอร์มาร์เก็ต FairPrice จัดตั้งสาขาขนาดเล็ก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต FairPrice เป็นส่วนหนึ่งของ National Trades Union Congress (NTUC) ที่ถือว่าเป็น
สหกรณ์รายใหญ่ในสิงคโปร์ จัดตังขึนเมื่อปี 2516 โดยใช้ชื่อว่า NTUC FairPrice ในปัจจุบันใช้ชื่อว่า FairPrice
เป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการผู้ค้าปลีกในสิงคโปร์ มีสาขาทั่วทังสิงคโปร์ 119 แห่ง โดยแบ่งเป็น FairPrice Xpress
FairPrice Xtra, FairPrice Finest, Chees by FairPrice และ Warehouse Club ซึ่ ง มี ก ารน าเข้ า สิ น ค้ า ทั ง
อาหาร ข้าว ผัก ผลไม้ และสินค้าอุปโภคบริโภคจากแหล่งผลิ ตทั่วโลก รวมทังไทย โดยในปัจจุบันนอกจากนาเข้า
สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ยังนาเข้าสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพด้วย
ในปี 2559 FairPrice เปิดตัวร้านรูปแบบใหม่ใช้ชื่อว่า FairPriceShop ที่มีขนาดเล็ก พืนที่ประมาณ
1 ใน 10 ของซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดธรรมดา โดยมีสินค้าจาหน่ายประมาณ 1,500 ประเภทเท่านัน น้อยกว่าใน
สาขาเต็มรูปแบบอื่นๆที่มีสินค้าประมาณ
10,000-15,000-20,000 ประเภท ซึ่ง
เมื่ อ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ได้ เ ปิ ด
FairPriceShop จ านวน 2 แห่ ง ในเขต
Eunos และ Circuit Road ตั งอยู่ ใ กล้
อาคารที่ พั ก อาศั ย ซึ่ ง ปลู ก สร้ า งมานาน
กว่ า 30 ปี เป็ น ห้ อ งชุ ด แบบ 3 ห้ อ ง
มุ่ ง เน้ น การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ที่ จ าเป็ น ต่ อ
ชีวิตประจาวันแก่กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค
FairPriceShop ในเขต Eunos
ที่มีรายได้ต่า โดยส่วนใหญ่จาหน่ายสินค้า
ST PHOTO: LIM YAOHUI
ภายใต้แบรนด์ FairPrice ที่มีคุณภาพดี
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และราคาพอสมควร ทั งนี Mr. Seah Kian Peng หั ว หน้ า ผู้ บ ริ ห าร Fairprice และ Mr. Lim Boon Heng
ประธาน NTUC ให้ความเชื่อมั่นว่า FairPriceShop จาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี และราคาต่าสุดในสิงคโปร์
อนึ่ ง ภายในปี 2559 นี FairPrice จะเปิ ด FairPriceShop เพิ่ ม ขึ นอี ก 4 สาขา ในเขตต่ า งๆ อาทิ
Henderson, Boon Lay, Ang Mo Kio และ Jurong East
สาหรับตัวอย่างราคาสิน ค้าผั กที่จาหน่าย ณ FairPriceShop (Value Fresh) มีราคาถูกกว่าประมาณ
ร้อยละ 5 – 10 เปรียบเทียบกับแหล่งจาหน่ายอื่นๆ ดังนี

ข้อคิดเห็น
การเปิดตัว FairPriceShop ในแหล่งชุมชนที่พักอาศัยขนาดเล็ก จะเป็นการสร้างประโยชน์แก่ผู้บริโภคให้
มีแหล่งเลือกซือสินค้าเพิ่มขึนในเขตที่ตนพักอาศัยอยู่ แต่ในมุมมองอีกมุมหนึ่ง ดูเหมือนบริษัทยักษ์ใหญ่เข้าไปแย่ง
ส่วนแบ่งตลาดการค้าปลีกจากร้านค้าของชาแบบดังเดิมที่สภาพร้านค้าไม่สวยงาม ไม่มีแอร์คอน และการจัดสินค้า
ไม่เป็นระบบเช่นของ FairPriceShop ซึ่งจะทาให้เกิดสภาวะที่ร้านค้าของชาแบบดังเดิมจะถูกกดดันให้ปิดตัวลง
อย่างไรก็ดี ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ร้านค้าของชาแบบดังเดิมจาเป็นจะต้องจัดดูแลร้านค้าให้สะอาด
และจัดวางสินค้าให้เป็นระบบ ง่ายต่อการเลือกซือ เพื่อความอยู่รอดได้ต่อไป
ที่มา: Straitstimes.com
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สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรกฎาคม 2559
Disclaimer : การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านัน สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ กรุงสิงคโปร์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึนจากการนาข้อมูลนีไปใช้

