รายงานข่าวเด่นประจาสัปดาห์จากสิงคโปร์
วันที่ 9-15 กรกฎาคม 2559
รวบรวมโดยสานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ กรุงสิงคโปร์
ที่มาภาพ http://cache-graphicslib.viator.com/

1. URA ประกาศแผนการพัฒนาเขต Jurong Lake เป็นพื้นที่ธุรกิจแห่งที่ 2 ของสิงคโปร์
เมื่อปี 2551 หน่วยงานการพัฒนาเมืองใหม่ของสิงคโปร์ (Urban Redevelopment Authority : URA)
ได้เปิดตัวแผนการพัฒนาพื้นที่เขต Jurong Lake เป็น
ภาพจากมุมบน The Lakeside Gateway โดย : URA
ครั้งแรก เพื่อให้เป็นพื้นที่ธุรกิจแห่งที่ 2 ของสิงคโปร์
ด้วยแนวความคิดที่จะขยายพื้นที่ธุรกิจ และลดปัญหา
ความแออัดในพื้นที่ธุรกิจแห่งแรก โดยเมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม 2559 URA ได้ประกาศแผนแม่บ ทการ
พั ฒ นาฯ และได้ เ ชิ ญ องค์ ก รที่ มี ทั ก ษะและความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะให้ เ ข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง แผนการพั ฒ นา
ส าหรั บ การพั ฒ นาพื้ น ที่ Jurong Lake ให้ เ ป็ น พื้ น ที่
ธุ ร กิ จ แห่ ง ที่ 2 ของสิ ง คโปร์ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รต่ า งๆ
ตัดสินใจเข้าร่วมประมูลโครงการฯ
พื้น ที่ธุร กิจ Jurong Lake นี้ ประกอบไปด้ว ยห้ า งสรรพสิ น ค้ า “Jurong Gateway” สถานที่พั ก ผ่ อ น
“Lakeside” รวมถึงมีจุดสาคัญที่จะทาการพัฒนาต่อไป คือ การวางแผนพัฒนาบริเวณ “Lakeside Gateway”
ให้เป็นพื้นที่ธุรกิจรวมกับที่พักอาศัย และเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งระหว่างกัวลาลัมเปอร์กับ
สิงคโปร์ (Kuala Lumpur-Singapore High-Speed Rail : HSR)

www.ura.gov.
ที่มา : URA

Mr. Lawrence Wong รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการพั ฒ นาแห่ ง ชาติ ( Minister for National
Development) และประธานคณะกรรมการเขต Jurong Lake กล่ า วในช่ ว งการประกาศแผนแม่บ ทฯ ว่ า
Jurong Lake เป็นพื้นที่ธุรกิจแห่งที่ 2 ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจสิงคโปร์ในอนาคต รวนถึง
สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของธุรกิจ และอาคารที่พักอาศัย นอกจากนี้ ชาวสิงคโปร์เอง
สามารถเปลี่ยนที่พักผ่อนหย่อนใจและหลีกหนีความวุ่นวายจากในเมือง รวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเมืองใหม่
โดยที่ Jurong Lakeside จะมีความโดดเด่น คือ การเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยี “Smart City” ที่จะเป็นศูนย์กลาง
ของนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน และการเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูง (HSR)
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นอกจากนี้ ในเขต Jurong
Lake ยังมีพื้นที่อีก 112 ha
(ประมาณ 1,120,000 ตาราง
เมตร)
ซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง
Jurong Gateway และ
Lakeside ที่ยังสามารถนาไป
พัฒนาเป็นสานักงาน พื้นที่
สาหรับธุรกิจ ร้านค้าปลีก
สถานบันเทิง ร้านอาหาร/
เครื่องดื่ม ที่พักอาศัยริมน้า
โรงแรม
สถานที่สาหรับ
สันทนาการ รวมถึงพื้นทีเ่ พื่อ
สาธารณชนด้วย
ทั้งนี้ แนวทางสาคัญเพื่อการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจเขต Jurong Lake โดยสรุป ดังนี้
1. กลยุทธ์ในการสร้างสัญลักษณ์ที่โดดเด่นสาหรับเขตธุรกิจ Jurong Lake
2. การวางแผนพื้นที่ใช้สอยอย่างมีประโยชน์สูงสุด
3. การคมนาคม/ขนส่งแบบ Car-Lite (การลดจานวนยานพาหนะ) ในเขต Jurong Lake
4. แนวความคิดการออกแบบชุมชน โดยกลยุทธ์การจัดสวนและพื้นที่สาธารณะให้มีพื้นที่สีเขียวและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
5. การปรับปรุงศาลาว่าการเก่า (Jurong Town Hall) และอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
6. การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และระบบเมือง
7. การใช้พื้นที่ใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ
8. กลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อคิดเห็น
ภาครัฐของสิงคโปร์วางแผนการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้สิงคโปร์คง
ความเป็นศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งการพัฒนาเขต Jurong Lake นับเป็นนโยบายสาคัญในการ
พัฒนาประเทศ และแก้ปัญหาความแออัดในเมือง รวมถึงเป็นการทดลองโครงการ Smart City ภายใต้นโยบาย
Smart Nation อีกทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
ในส่วนของการก่อสร้างในเขตธุรกิจใหม่นี้ จะทาให้สิงคโปร์มีความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ไทยเป็นแหล่งผลิตสาคัญ จึงเป็นโอกาสด้านการส่งออกสินค้าของไทยสู่ตลาดสิงคโปร์ ไม่เพียงสินค้าวัสดุก่อสร้าง
เท่านั้น ยังมีผลต่อเนื่องไปถึงสินค้าอื่นๆ อาทิ เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์การตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ สินค้า
ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เป็นต้น
ทีม่ า: Straitstimes.com, URA
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2. การเปิดตัวระบบการจัดการเมืองแบบสมาร์ท

Surbana Jurong

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 บริษัท Surbana Jurong Pte Ltd (Sj) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันระหว่างบริษัท
Surbana International Consultants Holdings Pte Ltd และ JURONG International Holdings Pte Ltd (JIH)
ได้เปิดตัวระบบการจัดการเมืองแบบใหม่ (Smart City Management System) ภายใต้โครงการ “SMART CITY
IN A BOX” ให้บริการคาปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสร้าง Smart City ภายใต้หลักสาคัญ 4 ประการ คือ
การพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น (Sustainability) ความมี ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) กลุ่ มชน (People) และความมั่ นคง
(Security) โดย Application สามารถใช้ได้เพียงระบบเดียวหรือเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Mr. Wong Heang Fine หั ว หน้ ากลุ่ มผู้ บริหารของ Surbana Jurong กล่ าวว่า ด้ว ยการพัฒ นาเมือง
ภายใต้โครงการ Smart City in A Box จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทางานได้ เต็มประสิทธิภาพ โดยการควบคุม
ผ่านทาง Application ในตัวอุปกรณ์ Smart และด้วยการใช้ Application นี้ จะทาให้การจัดการ การตรวจสอบ
และการติดตาม เป็นไปอย่างมีศักยภาพ ด้วยความรวดเร็วและความแม่นยาของการเก็บและรวบรวมข้อมูล การ
ประมวลผล และการส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ไปยั ง เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณ ในเกื อ บทุ ก สถานการณ์ เช่ น การติ ด ตามสภาพ
การจราจร การตรวจสอบการใช้พลังงาน การตรวจสอบคุณภาพน้า หรือการตรวจจับความผิดปกติของลิ ฟต์
ปั้มน้าชารุด หรือการเตือนเมื่อถึงเวลาตรวจสอบและบารุงรักษา รวมไปถึงการใช้กล้องวิ ดีโอ หรือ CCTV ในการ
บันทึกและวิเคราะห์ หรือการติดตามบุคคลที่เป็นอันตราย โดยโปรแกรมจดจาใบหน้า และคุณสมบัติอื่นๆ อีก
มากมาย
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https://itunes.apple.com/sg/app/itown

บริ ษั ท Surbana Jurong ร่ ว มมื อ กั บ เทศบาลเมื อ ง
(Town Councils) จานวน 16 แห่ง ในการเริ่มนา Application
เข้ า ไปใช้ ใ นการจั ด การภายในตั ว อาคาร โดยมี แ นวคิ ด ให้
เทศบาลเมื อ งมี ก ารติ ด ต่ อ กั บ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย โดยตรง ภายใต้
โปรแกรม iTown@SG ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี ที่ช่วยให้ ผู้ที่พัก
อาศั ย สามารถแบ่ ง ปั น ความคิ ด เห็ น ได้ ทั น ที โ ดยผ่ า น Smart
Phone ของตนเอง เช่น การถ่ายรูปสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และ
ทาการแบ่งปันลงสู่ iTown@SG โดยผู้อาศัยรายอื่นๆ สามารถ
แสดงความคิดเห็นถึงหัวข้อที่กาลังเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ หน่วยงาน
ภาครั ฐ สิ ง คโปร์ International Enterprise (IE) Singapore
กล่าวเพิ่มเติมว่า ทาง Surbana Jurong ได้มีการแนะนาเทคโนโลยี Disruptive Technology* เพื่อนามาใช้ใน
การพัฒนา Smart City in A Box ด้วย

www.actionablebooks.com

*Disruptive Technology เป็นทฤษฎีของศาสตราจารย์
Clayton Christensen จากมหาวิ ท ยาลั ย ฮาร์ ว าร์ ด ซึ่ ง
กล่ าวไว้ในหนั งสื อ The Innovator’s Dilemma ตั้งแต่ ปี
2540 เรียกว่า Disruptive Technology หรือ Disruptive
Innovation ซึ่ ง เป็ นการมองถึ ง ปั ญหาที่ ผู้ บริ โ ภคก าลั ง
ประสบอยู่ และพร้ อ มที่ จ ะน าเสนอแนวคิ ด ใหม่ เ พื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างคลาสสิกของ
การอธิบายความหมายของ Disruptive Technology เช่น
การแทนที่ เครื่ องพิ มพ์ ดี ดด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ งเข้ ามา
เปลี่ ยนแปลงการท างานและการสื่ อสาร เพราะมี ความ
สะดวกสบาย แก้ไขได้ง่ายกว่า หรืออีเมล์ ทาให้การสื่อสาร
ด้วยจดหมายหรือโปสการ์ดเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ความ
รวดเร็วเป็นจุดเด่นหลัก

ข้อคิดเห็น
โครงการ Smart City in A Box เป็นก้าวสาคัญของการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ให้เป็น Smart Nation
ประเทศแรกของโลก ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ได้มีการวางแผนพัฒนาอย่างมีระบบและชัดเจน เพื่อสร้างให้การบริหาร
จัดการด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสู ง เป็น ไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพและได้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างสู งสุ ด อีกทั้ง
ส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น ใน
อนาคต
ที่มา: Straitstimes.com
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3. IBM จะเปิดศูนย์นวัตกรรม BlockChain แห่งแรกในสิงคโปร์
บริ ษัท IMB มีแผนการจะเปิดศูนย์นวัตกรรม BlockChain* ซึ่ง
เป็นระบบการชาระเงิน Bitcoin** แบบ Peer-to-Peer Payment
Network แห่งแรกในสิงคโปร์ โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาล
สิ ง คโปร์ เนื่ อ งจากรั ฐ บาลสิ ง คโปร์ มีค วามมุ่ งมั่ น ให้ สิ ง คโปร์ เป็น
ศูนย์กลางเทคโนโลยีทางการเงินของภูมิภาคเอเชีย
*BlockChain เป็นระบบการทาธุรกรรมทางการเงินที่สะดวก เชือ่ ถือได้ มีความโปร่งใส โดยผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเข้าใช้
Network และทาธุรกรรมด้วยการป้อนข้อมูล ให้ผู้เกี่ยวข้องดูข้อมูลได้ (จากัดการให้ดูข้อมูลเฉพาะราย) และทาการซื้อ-ขาย
ต่อไป ทั้งนี้ การใช้ระบบ BlockChain ดังกล่าว ผ่าน Internet-of Things เริ่มจากก่อนปี 2548 ตามแผนภูมิ ดังนี้

http://postscapes.com/blockchains-and-the-internet-of-things
**Bitcoin เป็นระบบการชาระเงินในโลกอินเตอร์เน็ท ทุกคนในโลกอินเตอร์เน็ทสามารถใช้ และร่วมกันสนับสนุนการพัฒนา
ได้ หรือที่เรียกว่า “Peer-to-Peer Payment Network” โดยคุณสมบัติของ Bitcoin ได้แก่
1. สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ด้วยตนเอง จะมีการสร้างกุญแจแต่ละคน และกุญแจนีส้ ามารถใช้ยนื ยันว่าเจ้าของบัญชี
เป็นผู้ส่งจริง
2. ตรวจสอบจานวนเงินในบัญชีได้ เมื่อได้รับหมายเลขบัญชีมา สามารถเข้าดูฐานข้อมูลได้ทันทีว่ามีเงินในบัญชี
นั้นๆ เท่าใด พอที่จะจ่ายค่าบริการหรือสินค้าที่สั่งซื้อหรือไม่
3. บันทึกการโอน ทุกครั้ง และข้อมูลการโอนจะถูกกระจายไปทั่วเครือข่ายให้ทุกคนรับรู้ร่วมกัน

www.bitcoinbetting.net/bitcoin-explained
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ทั้ ง นี้ บริ ษั ท IBM จะประสานงานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ส าคั ญ ด้ า นเศรษฐกิ จ ของสิ ง คโปร์ คื อ
Economic Development Board (EDB) และ Monetary Authority of Singapore (MAS) เพื่อนาระบบการ
ชาระเงิน BlockChain เข้าสู่ด้านการค้าและการเงิน ในสิงคโปร์ โดยที่การทางานของระบบ เป็นการสร้างบัญชี
การทาธุรกรรมทางการเงินทุกชนิด แยกประเภทแบบถาวร ซึ่งจะทาให้การทาธุรกรรมที่เคยเป็นเรื่องยุ่งยาก
ซับซ้อนเปลี่ยนเป็นเรื่องที่สะดวกขึ้น
นอกจากบริ ษัท IBM ให้ ความร่ ว มมือกั บหน่ว ยงานเศรษฐกิจ ของสิ ง คโปร์ แล้ ว ยังร่ว มมือกับ การท่ า
สิงคโปร์ (The Port of Singapore Authority : PSA) ซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ภายใต้การดูแล
ของ Temasek Holdings โดยจุ ด ประสงค์ ข องความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น คื อ การเชื่ อ มต่ อ การใช้ ร ะบบ
Fintech*** เพื่อการค้าและโลจิสติกส์ของสิงคโปร์กับทั่วโลก ทั้งนี้ สิงคโปร์กาลังเดินหน้าและผลักดันอย่างเต็มที่
สาหรับการพัฒนาเพื่อการเป็นศูนย์กลาง Fintech ของเอเชีย อย่างไรก็ดี แม้ว่าสิงคโปร์จะมีการพัฒนานาหน้า
ฮ่องกงไปแล้วก็ตาม แต่ด้วยมาตรการจากัดการจ้างแรงงานต่างชาติ และยังไม่มีระเบียบกาหนดระบบ Fintech
อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาระบบนี้
***Fintech (Financial Technology) คือ เทคโนโลยีทางการเงิน เป็นระบบทีบ่ ริษัทต่างๆ สามารถเข้าใช้เพื่อการบริการ
ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะธนาคารและบริษัทประกัน ซึ่งสามารถใช้เพื่อการชาระเงินผ่านระบบต่างๆ อาทิ
Digital Wallets เป็นต้น

ข้อคิดเห็น
รัฐบาลสิงคโปร์มีการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
จะสร้างให้ประเทศเป็น Smart Nation รวมถึงจุดมุ่งหมายที่จะเป็นศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น
การร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง IBM จะเป็นปัจจัยสาคัญในการส่งเสริมให้ระบบไฮเทคต่างๆสามารถเข้า
แทนที่ระบบดั้งเดิม เพื่อช่วยให้การค้าและด้านอื่นๆดาเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทาให้สามารถฟื้นฟู
เศรษฐกิจของสิงคโปร์ให้เติบโตในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ที่มา: Straitstimes.com
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