
 

 

 

รายงานข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 9-15 กันยายน 2560 

  
 

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศแต่งตั้งให้ Mdm. Halimah Yacob ด ารง
ต าแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ แทน Dr. Tony Tan Keng Yam ที่ได้พ้นวาระเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดย 
Mdm. Halimah Yacob เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสิงคโปร์ ด้วยการเลือกตั้งแบบ "walkover" ซึ่งไม่มี
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หลังจากท่ีไม่มีคู่แข่งอ่ืนๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกติกาของรัฐบาล  

 ช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 14 กันยายน 2560 ซ่ึง Mdm Halimah Yacob ประธานาธิบดี
คนที ่8 และเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
เป็นเชื้อสายมาเลย์ ได้เข้าพิธีสาบานและปฏิญาณตนเข้ารับ
ต าแหน่งที่ท าเนียบประธานาธิบดี (Istana)  ต่อหน้านายกรัฐมนตรี 
Lee Hsien Loong และแขกท่ีเข้าร่วม มากกว่า 200 คน รวมถึง
เหล่ารัฐมนตรีและคู่สมรส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจาก
อาเซียนและประเทศคู่เจรจาส าคัญอ่ืนๆ เพ่ือเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานาธิบดี ในระยะเวลา 6 ปีข้างหน้า   

 Mdm Halimah Yacob กล่าวในพิธีสาบานตนเข้าด ารงต าแหน่งว่า ประธานาธิบดีในฐานะเป็นประมุข
ของประเทศ จ าเป็นต้องใช้ค่านิยมต่างๆ ร่วมกัน เช่น ชนเผ่าหลายเชื้อชาติ การใช้บุคคลที่มีความสามารถ การ
ควบคุมบริหารอย่างระมัดระวัง เพ่ือท าให้ชนในประเทศสามัคคีกัน นอกจากนี้ Mr. Lee Hsien Loong 
นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวในพิธีว่า Mdm Halimah Yacob ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี เป็นการสะท้อนให้
เห็นว่า สิงคโปร์ยืนหยัดตามความฝันแสวงหาการอยู่ร่วมกันในสังคมหลายเชื้อชาติและศาสนาอย่างสมานฉันท์ 
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน การแสวงหาดังกล่าวนี้มีความส าคัญอย่างยิ่ง 

 Mdm Halimah Yacob วัย 63 ปี เข้าสู่เวทีการเมืองเมื่อปี 2544 เคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวของสิงคโปร์ ด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภาเมื่อเดือนมกราคมปี 2556 ถือ
เป็นประธานรัฐสภาหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ 

    ในเช้าวันที่ 15 กันยายน 2560 ทางท าเนียบ
ประธานาธิบดี Istana ได้เปิดต้อนรับ ประธานาธิบดี
หญิง Mdm Halimah Yacob  และพาชมทิวทัศน์
โดยรอบ หลังจากนั้น Mdm Halimah Yacob ได้
พบปะกับสื่อมวลชน และกล่าวกับสื่อในเรื่องความคิด
ที่จะแบ่งปันพ้ืนที่ใน Istana ให้เป็นประโยชน์ต่อชาว
สิงคโปร์มากข้ึน  ในส่วนเรื่องที่พักของประธานาธิบดี
นั้น ในขณะนี้ Mdm Halimah Yacob  จะยังคงพัก

อยู่ที่แฟลต HDB ในเขต Yishun ต่อไป ก่อนที่จะตัดสินใจให้แน่ชัดว่าจะย้ายไปอยู่ที่ท าเนียบประธานาธิบดีอย่าง
เป็นทางการหรือไม่ อีกท้ังได้กล่าวเสริมว่า จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพ่ือชาวสิงคโปร์ทุกคน ด้วยการรวม
วัฒนธรรม ทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา ให้เป็นชาวสิงคโปร์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น 

ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสิงคโปร์ Mdm. Halimah Yacob 
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บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต.  

 การประกาศต าแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสิงคโปร์ผ่านไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ดี ประชาชนชาว
สิงคโปร์บางส่วนไม่เห็นด้วย เพราะยังข้องใจใน
เรื่องประวัติส่วนตัวของ Mdm Halimah 
Yacob  และเข้าใจว่ารัฐบาลพยายามจัดการ
ตามท่ีเห็นชอบ โดยตั้งกฎกติกาท่ีประชาชนคน
อ่ืนๆ ไม่สามารถเข้ารับการสมัครเพื่อเลือกต้ัง
เป็นประธานาธิบดีได้ ท าให้ประชาชนวิจารณ์
เนื่องจากขาดกระบวนการประชาธิปไตย ซ่ึง

ท าให้ประชาชนชาวสิงคโปร์มีความกังวลถึง
ระบบประชาธิปไตยในสิงคโปร์ ที่ดูเสมือนจะ

เป็นระบบที่ใกล้เคียงกับระบบประชาธิปไตย
แบบเผด็จการ ที่ในเรื่องทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่รัฐบาลก าหนดไว้เท่านั้น ถึงแม้ว่า รัฐบาลจะท าหน้าที่อย่าง
สมบูรณ์แบบในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติในทุกๆ ด้าน อีกท้ังได้มีนโยบายในการ
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจมีการเติบโตและขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

 ในส่วนของประเทศไทย ซึ่งไทยยังคงมีความสัมพันธ์กับสิงคโปร์เป็นอย่างดี ทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้า
และการเมือง ไม่ว่าประธานาธิบดีสิงคโปร์จะมาจากชนเชื้อชาติใดก็ตาม 

ที่มา : Channel NewsAsia, The Straits Times 

 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของสิงคโปร์มีความสดใสขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 

 หน่วยงาน Monetary Authority of Singapore (MAS) ได้ท าการส ารวจใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เกี่ยวกับความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการผลิตของสิงคโปร์  โดย
ได้ท าการสอบถามนักเศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนจ านวน 21 ราย ซ่ึงคาดการณ์ว่า 
เศรษฐกิจสิงคโปร์ปี 2560 จะเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากประมาณ
การในการส ารวจในไตรมาสก่อนหน้า และคาดหวังว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ
สิงคโปร์ยังคงสดใสและจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่การค้าโลกมีการ  ฟ้ืน
ตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ส าหรับภาคอุตสาหกรรมที่พ่ึงพาการใช้จ่ายของผู้บริโภคและธุรกิจ

ภายในประเทศสิงคโปร์ มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับต่ า  

 นักเศรษฐศาสตร์ได้ประมาณการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสิงคโปร์ปี 2560 หลังจากเมื่อเดือน
สิงหาคม 2560 ที่รัฐบาลได้ลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2560 
ลดลงเหลือร้อยละ 2 - 3  จากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 1 - 3 โดยที่
การคาดการณ์อย่างเป็นทางการว่า การเติบโตทั้งปีจะอยู่ที่      ประมาณร้อยละ 
2.5  นับเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าร้อยละ 2 ของปี 2559 แตก่ารเติบโตจะ 



~ 3 ~ 
 

  

 

แตกต่างกันในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะเติบโต
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.6 สูงกว่าอัตราร้อยละ 5 ที่ได้คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมิถุนายน 2560  โดยทีอุ่ตสาหกรรมการผลิต
เป็น 1 ใน 5 ของเศรษฐกิจและเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่ส าคัญในปีนี้ ด้วยการสนับสนุน จากความต้องการ
ของทั่วโลกในตัวสินค้าเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

 ในส่วนภาคการเงินและการประกันคาดว่า จะปรับตัวสูงขึ้น โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า จะ
ขยายตัวร้อยละ  2.9% จากอัตราเดิมร้อยละ 1.9 ในการส ารวจครั้งก่อน อย่างไรก็ตาม ภาคอ่ืน ๆ ไม่ค่อยดีนัก 
อาทิ (1) แนวโน้มการก่อสร้างของภาคก่อสร้างมีทิศทางที่แย่ลง โดยการส ารวจครั้งล่าสุด คาดว่า จะหดตัว    ร้อย
ละ 4.2 ลดลงจากการส ารวจครั้งก่อนทีร่ะบุว่า การขยายตัวจะอยู่ทีร่้อยละ 0.2  (2) แนวโน้มการขยายตัวของภาค
บริการที่พักและอาหารยังแย่ลง คาดว่าจะลดลงร้อยละ 1.5 จากประมาณการก่อนหน้านี้ที่คาดว่า จะมีการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 

 ทั้งนี้ ความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์รายส าคัญ ดังนี้ 

 - Mr. Song Seng Wun นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร CIMB กล่าวว่า ผลการส ารวจความคิดเห็น 

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่ไม่เท่ากันของเศรษฐกิจ ซ่ึงคาดว่า ยอดขายในไตร
มาสที่ 3 จะดีขึ้นจากการส่งออกและการผลิตที่เพ่ิมข้ึน แต่การที่จะท าให้เพ่ิมสูงขึ้นอีก 
ขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนทางการค้าอย่างมาก นอกจากภาคการผลิตที่คาดว่า จะมีผลที่ดี 
กลุ่มอ่ืนๆ ที่จะได้รับผลประโยชน์ต่อเนื่อง ได้แก่ โลจิสติกส์และบริการด้านการเงิน ใน
ส่วนของการค้าภายในประเทศ อาจจะเติบโตอย่างเชื่องช้า แต่ในภาคการบริการยังคง
เป็นภาคท่ีท้าทายต่อไป เพราะผู้บริโภคยังคงพิจารณาอย่างมากในการตัดสินค้าใช้จ่าย

ในรายการที่ฟุ่มเฟือยและไม่จ าเป็น เช่น การเดินทางและรับประทานอาหารนอกบ้าน 

 - Ms. Selena Ling นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร OCBC กล่าวว่า ได้ปรับการคาดการณ์การเติบโต 

เศรษฐกิจสิงคโปร์ ปี 2560 จากร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 2.7 จากเหตุผลที่ว่า ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการเติบโต
ทางการค้าจะดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 ซ่ึงการขยายตัวเพ่ิมข้ึน ไม่ได้อยู่เฉพาะในด้าน
การเติบโตของสินค้าเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตลาด แรงงาน

ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีและการบริโภคภายในประเทศจะมีอัตราเพิ่มข้ึน 
แม้ว่าจะเชื่องช้า  อย่างไรก็ตาม Ms. Selena Ling เสริมวา่ "เศรษฐกิจสองชั้น" 
ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยภาคที่จะขยายตัวจะมาจากความต้องการจาก
ต่างประเทศ ส่วนการค้าภายในประเทศจะยังคงล้าหลัง ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องไป
ถึงตลาดแรงงานที่การขยายตัวจะเป็นไปอย่างช้าๆ 

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 

 รัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายส่งเสริมบริษัทสิงคโปร์ให้ขยายธุรกิจไปยังตลาดโลกตามแนวโน้มเศรษฐกิจ
โลกในปัจจุบันที่มีการฟ้ืนตัวขึ้น ด้วยการส่งเสริมในด้านเครือข่ายการค้าและเครือข่ายดิจิทัล เพ่ือให้การค้ามีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ภาครัฐยังให้การส่งเสริมเพ่ือให้บริษัทสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการเติบโต โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ภาครัฐจะรวมตัวหน่วยงาน 2 แห่งเข้า
ด้วยกัน คือ International Enterprise (IE) Singapore และ SPRING ให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน ภายใต้ชื่อ 
Enterprise Singapore ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีผลักดันการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม การค้าส่งและการค้า 
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ปลีก ซึ่งใช้ประโยชน์จากจุดแข็งหลักของ IE Singapore ในด้านความเป็นสากลและความเชี่ยวชาญของ SPRING 
ในการช่วยเหลือ SMEs ในการน าเสนอเครือข่ายแบบองค์รวมเพ่ือสร้างขีดความสามารถและเข้าถึง   โอกาสใน
ตลาดต่างประเทศทั่วโลก 

 การที่เศรษฐกิจของสิงคโปร์จะมีสภาวะที่ขยายตัวเพิ่มข้ึนได้ สิงคโปร์ต้องพ่ึงพาการน าเข้าสินค้าจาก
แหล่งผลิตทั่วโลก รวมถึงไทยเป็นส าคัญ เพ่ือน าสินค้ามาเพ่ิมมูลค่าและส่งออกต่อไปยังตลาดต่างประเทศ ดังนั้น 
ในปัจจุบันนี้ สินค้าจากไทยซึ่งเป็นที่ต้องการของสิงคโปร์ นอกจากจะเป็นสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ใน
ครัวเรือนแล้ว ยังเป็นอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ืออุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย จะท าให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทย
สามารถสร้างให้มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึนได้ 

ที่มา : The Straits Times, www.shareinvestor.com/news 

              
 

 

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างร้ายแรงที่ถนน 
Toh Guan ในสิงคโปร์ ซึ่งอาคารและส านักงานจ านวน 36 แห่งได้รับความ
เสียหาย  สาเหตุเกิดจากฉนวนกันไฟ 
(Cladding) ภ า ย ใ น อ า ค า ร ที่ ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐาน ท าให้ฉนวนกันไฟเป็นวัสดุที่
ติดไฟได้อย่างง่ายดาย  โดยอาคาร 14 
แห่งซึ่งรวม Tampanies Hub และ The 
Peak @ Cairnhil มีการติดตั้งฉนวนกัน
ไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน  

นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 – 
พฤษภาคม 2560  มีเหตุเพลิงไหม้รวม
ทั้ ง สิ้ นถึ ง  19,013 ครั้ ง ด้ ว ยกัน  จาก
เหตุการณเ์หล่านี้ ท าให้ Singapore Civil 
Defence Force (SCDF – หน่วยงานที่
มีหน้าที่ดูแลปัญหาด้านอัคคีภัยและ
บรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายใต้การ
ดูแลของ Ministry of Home Affairs) เพ่ิมความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎ/ระเบียบในการด าเนินการรับรอง
มาตรฐานการติดตั้งฉนวนกันไฟในอาคารอย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น หากมีหลักฐานที่แน่ชัดว่า เพลิงไหม้เกิดจาก
สาเหตุที่ฉนวนกันไฟไม่ได้มาตรฐาน จะต้องถูกด าเนินการตามกฎหมาย 

สิงคโปร์ตรวจสอบมาตรฐานฉนวนกันไฟของอาคาร 
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โดยในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ท าการตรวจสอบอาคารที่ใช้ฉนวนกันไฟจากผู้ผลิตสหรัฐฯ แบรนด์ 
Alubond ซึ่งบริษัทสิงคโปร์ Chip Soon Aluminium เป็นผู้น าเข้าและจัดจ าหน่าย ได้ติดตั้งฉนวนกันไฟจาก
บริษัทนีใ้นอาคารรวมทั้งสิ้น 41 แห่ง ซึ่งตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 19 แห่ง โดยผลการตรวจสอบปรากฏว่า อาคาร
เพียง 5 แห่งเท่านั้นที่มีมาตรฐานตามระเบียบของ SCDF และอีก 14 แห่ง  ไม่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว  ส่วนที่
เหลืออีก 21 แห่ง รอการตรวจสอบ โดยอาคารที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบได้แจ้ง SCDF ว่า จะเร่งด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนฉนวนกันไฟให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้เร็วที่สุด  

อย่างไรก็ดี ในขณะนี้อาคารทั้ง 40 แห่ง ยังไม่ถูกยึดเนื่องจาก SCDF ท าการประเมินผลด้านความ
ปลอดภัยอ่ืนๆ และพบว่า อาคารดังกล่าวมีการติดตั้งสปริงเกอร์ฉีดน้ าและสัญญาณเตือนภัยอย่างครบถ้วนเมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไหม ้  

ขณะนี้ SCDF ก าลังด าเนินการอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของอาคารดังกล่าวในการติดตั้ง
ฉนวนกันไฟใหม่ที่ได้มาตรฐาน โดยก าหนดให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือนข้างหน้า  

ในส่วนของบริษัท Chip Soon Aluminium ผู้ค้าฉนวนกันไฟ กล่าวว่า มีความประหลาดใจมากกับการ
ตรวจสอบของ SCDF ที่ว่า สินค้าของบริษัทฯ ไม่ได้มาตรฐาน  อย่างไรก็ดี ขณะนี้บริษัทฯ ได้

ระงับการ สั่งซื้อสินค้าแบรนด์ Alubond เป็นการชั่วคราว 
และได้ด าเนินการค้นหาสาเหตุการผิดพลาด ซึ่งผลปรากฏ
ว่า แท้จริงแล้วบริษัทสหรัฐฯ ส่งสินค้ามาที่บริษัทสิงคโปร์ 2 
ประเภทด้วยกัน คือ FRB1 (คุณสมบัติในการป้องกันไม่ให้
ไฟลุกลามไปตามตั วอาคารได้ รวด เร็ ว )  และ FRB2 
(คุณสมบัติในการน าไฟได้ดี) และเมื่อทางหน่วยงาน SCDF 
ได้เข้าไปตรวจสอบที่โรงงานพบว่า ในคลังสินค้ามีการจัดเก็บฉนวนทั้ง 2 
ประเภทปะปนกัน จึงสันนิษฐานว่าด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้กับ
อาคารบางแห่งเท่านั้น   

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 
 หน่วยงานและองค์กรที่ควบคุมดูแลเหตุการณ์อัคคีภัยในสิงคโปร์ ท างานด้วยความร่วมมือและ
ประสานงานกันเพ่ือร่วมกันตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มาของปัญหาและน าไปพิจารณาหาทางแก้ไขใน
ล าดับต่อไป  อีกทั้ง SCDF มีการเคลื่อนไหวในการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น ด้วยการ
ค านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก ส่วนทางผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในอนาคต 

 แม้ว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวจะน ามาซึ่งความเสียหายไม่น้อย แต่จากเรื่องนี้ท าให้เห็นว่าหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องมีความกระตือรือร้นในการเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้SCDF เน้นถึง
มาตรฐานของสินค้าที่ผู้น าเข้าและผู้จัดจ าหน่ายต้องค านึงถึงและพึงระวังให้ถูกต้องตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือความปลอดภัยของส่วนรวม และไม่ท าให้ผู้จัดจ าหน่ายต้องมีคดีขึ้นศาล 

 ทั้งนี้ ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตในการใช้ฉนวนกันไฟในสิงคโปร์มีความแตกต่างจากประเทศอ่ืน คือใน
สิงคโปร์ จะเป็นการสร้างขึ้นเป็นชั้นๆ เสริมต่อกันไป เพ่ือเพ่ิมให้เป็นที่บังแสงแดดส าหรับอาคาร ซึ่ง ในกรณี
ดังกล่าว การหุ้มฉนวนไม่มีวัสดุฉนวนอ่ืนใดเพ่ิมเติม ท าให้ป้องกันไฟได้น้อย   
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 ในส่วนของ SCDF  ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ประมวลกฎหมายแพ่งของสิงคโปร์มีข้อก าหนดด้านความปลอดภัย
จากอัคคีภัยส าหรับอาคารทั้งหมดในสิงคโปร์ รวมถึงประเภทวัสดุก่อสร้างและเงื่อนไขส าหรับการใช้ฉนวนกันไฟที่ 

อยู่ด้านนอกของผนังอาคาร โดยวัสดุที่ใช้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดที่เข้มงวดของมาตรฐาน "0" ตามที่   SCDF 
ระบุไว้ ซึ่งมาตรฐาน "0"  คือ การวัดหน่วยเมื่อมีการแพร่กระจายเปลวไฟเป็น "0" ซึ่งระบุว่าวัสดุดังกล่าวหากติด
ไฟจะไม่กระจายไปตามพ้ืนผิว วัสดุดังกล่าวต้องสอดคล้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ซึ่งจะต้องมีการทดสอบเป็น
ระยะ เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน Fire Code  

 ส าหรับประเทศไทย ผู้ผลิตสินค้าจะต้องศึกษาถึงมาตรฐานสินค้าของสิงคโปร์ก่อนที่จะผลิตและส่งออก
ไปยังสิงคโปร์ เพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคในการค้าและให้เกิดความสะดวก พร้อมเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมได้  

  ลักษณะของการใช้ฉนวนกันไฟ (Class 0) 

 

ที่มา : The Straits Times, https://en.wikipedia.org/wiki/Cladding 
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