
 

 

 

รายงานข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 1-6 ตลุาคม 2560 

  

 ประเทศสิงคโปร์มีชื่อเสียงในฐานะเป็นศูนย์กลางการเดินเรือระดับนานาชาติมาเป็น
ระยะเวลากว่า 10 ปี ซึ่งในขณะนี้ The Maritime and Port Authority (MPA) เป็นหน่วยงาน

ภาครัฐที่ดูแลอุตสาหกรรมการเดินเรือและการ
ท่าเรือของสิงคโปร์ ก าลังด าเนินการ ยุทธศาสตร์ 
IMC 2030 (International Maritime Centre 
2030 หรือ พ.ศ. 2573) เพ่ือพัฒนาการเติบโตของสิงคโปร์ โดย
มุ่งเน้นส าคัญให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางธุรกิจพาณิชย์นาวีระหว่าง
ประเทศ (IMC) ในอนาคต ซ่ึง MPA ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษา IMC 2030 เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 เพ่ือทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา IMC ของสิงคโปร์และระบุถึงจุดที่จะเติบโต
ขึ้นใหม่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขง่ขันและคุณค่าของสิงคโปร์ใน

ฐานะ IMC อีกทั้งให้มีการผลักดันให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลาง
การเดินเรือระดับโลก ทั้งในเรื่องของเครือข่าย สายการเดินเรือ
เชื่อมต่อ นวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน  

             ทั้งนีค้ณะกรรมการที่ปรึกษาได้กล่าวถึงการพัฒนายุทธศาสตร์ 
IMC 2030 ในงาน Singapore Shipping Association ครั้งที่ 32 ณ 
Marina Bay Sands โดยกล่าวว่า สิงคโปร์ควรที่จะท าให้กลุ่ม IMC มีการ
ขยายตัวในเชิงลึกด้วยความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยควบคุมกระแสการค้าใน
ทุกด้าน ซึ่งสิงคโปร์จ าเป็นต้องกระชับความสัมพันธ์และมีความเชื่อมั่น
ภายในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม IMC ของสิงคโปร์ และท าการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล รวมถึงการให้
ความร่วมมือในการแบ่งปันพ้ืนที่ท าธุรกิจให้กับกลุ่มที่มีอยู่และกลุ่มใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ นอกจากนี้ 
สิงคโปร์ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ กลุ่ม
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และธุรกิจ e-commerce อีกท้ังยังมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับกลุ่มธุรกิจทางทะเล
ระหว่างประเทศ โดยมีการร่วมมือกันในการท าการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา รวมถึงการฝึกอบรมและการเรียน
การสอนและการพัฒนากฎระเบียบมาตรฐานในระดับสากล  

 ในเรื่องของนวัตกรรมนับเป็นสิ่งส าคัญท่ีกลุ่ม IMC ของสิงคโปร์ไมไ่ด้มองข้าม เนื่องจากจะเป็น
ปัจจัยในการพัฒนาความสามารถและการแก้ไขปัญหาในอนาคต ซ่ึงนวัตกรรมต่างๆ จะสร้างขึ้นมาด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ล้ าสมัย อาทิ ระบบที่สามารถท างานได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยบังคับ ระบบหุ่นยนต์ 
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล และระบบปัญญาประดิษฐ์  ขณะเดียวกัน ปัจจัยในเรื่องของความสามารถยังคงเป็น
ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ ท าให้แต่ละภาคส่วนที่รวมอยู่ในหน่วยงานธุรกิจทางทะเลของสิงคโปร์จ าเป็นต้อง

Dr. Lam Pin Min (ด้านซ้าย) รัฐมนตรีอาวุโสแห่งกระทรวง
คมนาคมและกระทรวงสาธารณสุขรับรายงานการทบทวน
ยุทธศาสตร์ IMC 2030 จาก Mr. Andreas Sohmen-Pao 
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ IMC 2030 

MPA พัฒนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตการท่าเรือของสิงคโปร์ 
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ด าเนินการสร้างแรงงานที่มีความพร้อมและความช านาญในการท างาน มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจทาง
ทะเลในอนาคตและมีความคิดตามแนวสากล ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรมทางทะเลใน
อนาคต  

 Mr. Andreas Sohmen-Pao ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ IMC ไดก้ล่าวสรุปแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนา IMC 2030 ว่า  ถึงเวลาที่สิงคโปร์ต้องทบทวนกลยุทธ์การเติบโตของ Maritime Singapore 
เพ่ือเตรียมรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากท่ัวโลก เนื่องจากในขณะนี้ อุตสาหกรรมก าลังเผชิญกับภาวะ
ชะลอตัวและอุปสรรคจากรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เติบโตและ
กระจายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีอุปสรรคจากคู่แข่งที่เป็นศูนย์ธุรกิจการค้าทางทะเลอ่ืนๆ ที่เติบโตเพิ่มข้ึน
เรื่อยๆ ทั้งนี้ Mr. Andreas กล่าวเพ่ิมเติมว่า สิงคโปร์เท่านั้นที่สามารถพัฒนาการเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ใน
รูปแบบของ "ฮาร์ดแวร์" หรือโครงสร้างพ้ืนฐานได้เป็นอย่างดี ซ่ึงจ าเป็นต้องด าเนินการสร้างบนพื้นฐานของ 
"ซอฟต์แวร์" เนื่องจากสิงคโปร์มีเงินทนุจ านวนมากจากหลากหลายแหล่ง มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
ภูมิภาคเป็นจ านวนมาก และจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ทั้งในเรื่องของนวัตกรรมความสามารถและการ
เชื่อมต่อทางธุรกิจ 

      นอกจากนี้ Dr. Lam Pin Min รัฐมนตรีอาวุโสแห่ง
กระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุข ไดก้ล่าวเพ่ิมเติม
ในท านองเดียวกัน โดยที่ส่งเสริมให้ Maritime Singapore น า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทัน สมัยมาใช้ประโยชน์ ทั้งในการ

ลงทุนเพ่ือการพัฒนาประชากรและหาผู้ร่วมลงทุนใหม่จาก
โลกที่มีเครือข่ายเชื่อมต่อกันมากข้ึน โดยทางรัฐบาลจะศึกษา
ข้อเสนอแนะและร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือด าเนินการ
ต่อไปด้วย  

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 

      รัฐบาลสิงคโปร์มุ่งเน้นให้ประเทศเป็น Smart Nation 
อย่างครบวงจร ซึ่งการทบทวนยุทธศาสตร์ IMC 2030 เป็น

ปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่งที่เก่ียวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีและการส่งเสริมการเรียนรู้ อีกท้ังเป็นการสร้างคุณภาพของบุคลากรที่จะเข้ามาท างานในอุตสาห- 
กรรมการเดินเรืออีกด้วย นอกจากนี้  สิงคโปร์ก าลังสร้างความเป็น
เลิศทางด้านโลจิสติกส์ โดยพยายามดึงดูดบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน  
โลจิสติกส์ระดับโลกให้เข้ามาตั้งกิจการในสิงคโปร์ ทั้งนี้ การที่
บริษัทข้ามชาติเข้ามาจัดตั้งธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในสิงคโปร์ จะช่วย
พัฒนานวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์และส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีศักยภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ เช่น ท่าเรือ PSA สิงคโปร์ ได้
ติดตั้งเครนขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post-Panamax Quay Cranes 



~ 3 ~ 
 

  

 

เพ่ือขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ โดยแขนของเครนมีความยาวถึง 55 เมตร สามารถให้บริการแก่
เรือท่ีมีขนาดความกว้างของตัวเรือไม่เกิน 18 ตู้ และปัจจุบันก าลังก้าวสู่ Super Crane ซึ่งเป็นเครนขนาดยักษ์ 
โดยแขนมีความยาวอย่างต่ า 60 เมตร และสามารถให้บริการแก่เรือที่มีความกว้างของตัวเรือ 22 ตู้ขึ้นไป  

 สิงคโปร์ต้องการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศ เพ่ือจะช่วย
ส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมทางทะเล 
เป็นส่วนส าคัญของรายได้เข้าประเทศ และช่วยสนับสนุนการค้าส่งและการค้าปลีกได้อีกด้วย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ส าหรับศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเดินเรือและการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของ
ไทยนั้น ถึงแม้ว่ายังไม่เทียบเท่าสิงคโปร์ แต่การบริการท่าเรือของไทยมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง โดยไทย
อาจจะต้องปรับปรุงในเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม 
โดยไทยยังลงทุนน้อยในด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในด้านการบริการท่าเรือ นับเป็นความแตกต่าง
จากสิงคโปร์ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยในการด าเนินการ ทั้งนี้ ไทยมีความสามารถในการแข่งขันโดย
อาศัยความได้เปรียบจากปัจจัยแรงงานที่มีจ านวนมากและค่าจ้างท่ีต่ ากว่าสิงคโปร์ อย่างไรก็ดี ไทยสามารถ
ยกระดับการเป็นศูนย์กลางการเดินเรือและด้านอื่นๆ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพของบุคลากร เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดขนาดใหญ่ และท าให้ไทยมีโอกาสก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางการ
เดินเรือต่อไป  

ที่มา : THE STRAITS TIMES  
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 ในงานเปิดตัว “Launch of Electronics Industry Transformation Map (ITM) and Opening of 
JTC nanoSpace @ Tampines” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2560 โดย Mr. S. Iswaran รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า
และอุตสาหกรรม (ด้านการค้า) ของสิงคโปร์ ได้กล่าวถึง
ยุทธศาสตร์ ใหม่ ในการขับเคลื่ อน อุตสาหกรรมด้ าน
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพแก่อุตสาหกรรมและช่วยลดช่องว่างในการด าเนิน
ธุ รกิจ  โดยมี เป้ าหมาย ในการสร้ างมูลค่า เ พ่ิม ให้ แก่
อุตสาหกรรมเป็นเงิน 22.2 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ และ
สร้างต าแหน่งงานให้แก ่PMET (Professionals, Managers, 
Executives and Technicians) ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ถึง 2,100 ต าแหน่งภายในปี 2560 และมี
แนวทางด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย คือ การให้ความช่วย  เหลือผู้ประกอบอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์  เ พ่ือเ พ่ิม
โอกาสที่หลากหลายในการเติบโตของ
ธุรกิจ รวมถึงปรับเปลี่ยนและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น อีก
ทั้งให้มีการพัฒนาทักษะของแรงงาน
ให้มีความช านาญมากยิ่งข้ึนด้วย 
 Industry Transformation 
Map (ITM) ห รื อ เ ส้ น ท า ง ใ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนี้  เกิดขึ้น
ท่ามกลางกระแสโลกที่มุ่งเน้นในการ
เพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมให้
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น (โดยทั่วไปเรียกว่า 
Industry 4.0) ซึ่งวัตถุ ประสงค์หลัก
ของการเปลี่ยนแปลงเ พ่ือน า ไปสู่  
‘Smart Factories’ ที่คนและเครื่อง- 
จักรสามารถท างานร่วมกันได้อย่าง  
ลงตัว โดยมุ่งเน้นให้มีการลงทุนในการ
น าเครื่องจักรมาท างานแทนการใช้
แรงงานคนมากข้ึน  
 

ยุทธศาสตร์ใหม่เพ่ือสร้างงานให ้PMET สาขาอิเล็กทรอนิกส์ในสิงคโปร ์
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 ปัจจัยส าคัญในการเป็น Smart Factories ได้นั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบเซนเซอร์ต่างๆ และ
ผลิตหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการท างานด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์สั่งงานในทุกข้ันตอน เพ่ือลดการใช้
แรงงานคนลง 

     Mr. Iswaran ได้กล่าวว่า อุตสาหกรรมด้าน
อิเล็กทรอนิกส์นั้ น  ถือ เป็นปัจจัยส าคัญในการ
เจริญเติบโตของธุรกิจสิงคโปร์  โดยในปี  2559 
ผลผลิต/สินค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 4.4 
ของเศรษฐกิจทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าถึง 90 พันล้าน
เหรียญสิงคโปร์ และมีการว่าจ้างงานในสาขานี้ถึง 
70,000 ต าแหน่งด้วยกัน  
    ในขณะนี้จะเห็นได้ว่า สิงคโปร์มีความพยายาม
อย่างต่อเนื่องที่จะดึงดูดนักธุรกิจต่างชาติให้เข้ามา

ลงทุนในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสิงคโปร์ให้สูงขึ้นไปด้วย การที่จะท าให้มีการ
ลงทุนมากขึ้นในสิงคโปร์ จ าเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย และ Mr. 
Iswaran กล่าวเน้นย้ าถึงเป้าหมายส าคัญว่า ต้องการให้สิงคโปร์เป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมชั้นน าของโลกให้ได้  
 การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของสิงคโปร์ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยัง
สามารถน าไปสู่การสร้างอาชีพและทักษะงานใหม่ๆ ขึ้นด้วย เช่น วิศวกรระบบ ช่างช านาญการด้านเครื่องจักร    
เป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว คือ การ
พัฒนาทักษะของบุคลากรหรือแรงงาน 
 สุดท้ายนี้ รัฐมนตรีฯ ยังกล่าวย้ าอีกว่า หุ่นยนต์หรือระบบวิเคราะห์และประมวลผลอัตโนมัตินั้น มี
ความจ าเป็นในขอบข่ายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวถึงเป็นอย่างมาก เพ่ือเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
ของยุทธศาสตร์นี้ และจากความต้องการที่จะน าความสามารถของหุ่นยนต์เข้ามาแทนแรงงานคนที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตแต่เดิม สิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่การพัฒนาทักษะและศักยภาพของ 2 อาชีพส าคัญๆ คือ วิศวกร
อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ช่วยวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคต 
บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 
 Industry 4.0 คือ ยุคของการผสมผสานกันระหว่างระบบออโตเมชั่น
ในสายการผลิตกับ Internet of Things (IoT) เข้าด้วยกัน ซึ่งในยุคปัจจุบันที่
อุตสาหกรรมได้วิวัฒนาการโดยก้าวเข้าสู่ความเป็น Industry 4.0 นั้น คือ ยุค
แห่งการพัฒนาโรงงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้กลายเป็น Smart factory หรือ
โรงงานอัจฉริยะ เป็นวิวัฒนาการของโรงงานแบบใหม่ที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ต่างๆ เข้าด้วยกัน ผ่านทางเครือข่ายหรือเซนเซอร์ และการให้ความส าคัญกับ
การลดการใช้แรงงานคนและพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการผลิต 
แทน และเครื่องจักรในสายการผลิตสามารถสื่อสารกับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือการ 
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จัดการและควบคุมได้แบบ Real-time ผ่านระบบเน็ทเวิร์คที่จะส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและ
ต้นทนุต่ าลงอย่างชัดเจน 
 อย่างไรก็ดี อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์มีความ
หลากหลายและแตกต่างกัน ดังนั้นการพัฒนาระบบที่สามารถเฝ้าติดตามสถานะของอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นเรื่อง
ที่ท าได้ยากเป็นอย่างยิ่ง การหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานะการผลิตจากอุปกรณ์แต่ละ
แบรนด์ซึ่งใช้ระบบในการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันเพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการวิเคราะห์ส าหรับการเฝ้า
ติดตามจากระยะไกล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงและปฏิบัติการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าติดตาม ซึ่ง
กระบวนการผลิตจะเป็นปัญหาหลักในอนาคตที่ท้าทายของผู้จัดการโรงงานทุกคน 

     ในปัจจุบันเองประเทศไทยมี
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะขั บ เ ค ลื่ อ น
ประเทศให้เป็นไปตามนโยบาย 
Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการคิดค้น
นวัตกรรม และน านวัตกรรมมาใช้
เป็นตัวขับ เคลื่ อนส าคัญ การ
พัฒนาบุลากรให้ มีทักษะและ
ความสามารถที่หลากหลายและ
ช า น าญมากขึ้ น  แล ะ พัฒ น า
อุตสาหกรรมให้เติบโตควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แต่ใน
การด า เนินการให้ส า เ ร็ จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ จะมีอุปสรรค 
คือ โรงงานหรือธุรกิจ SME ส่วน

ใหญ่ของไทยยังเป็นโรงงานลูกผสมที่เป็นทั้ง Industry 2.0 และ 3.0 ปนกันอยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งหมายถึงการ
ผลิตที่ไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร หรือ เครื่องจักรกับผู้ควบคุม ท าให้ไม่สามารถ
จัดการและควบคุมการผลิตได้ 100% และยังมีต้นทุนการผลิตสูงเกินจ าเป็น เพราะการหยุดชะงักของ
เครื่องจักรที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยมีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศหรือระดับ 
AEC ที่ต่ ากว่าโรงงานในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่มีการใช้ระบบออโตเมชั่นในระดับ 
Industry 3.5 หรือ 4.0 เป็นส่วนใหญ่แล้ว ด้วยเหตุนี้ ไทยควรเร่งพัฒนาเพ่ือให้เพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันให้มากข้ึน  
 
                         ที่มา: The Straits Time 
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        Mr. S. Iswaran รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (ด้าน
อุตสาหกรรม) ของสิงคโปร์  ได้กล่าวในงาน
ประชุมธุรกิจ Enterprise (IE) Singapore's 
Latin Asia เมื่อวันที่  29 กันยายน 2560 
โดยกล่าวถึงศักยภาพของสิงคโปร์ที่สามารถ
และมีโอกาสเข้าไปลงทุนในละตินอเมริกา 
และแคริบเบียน โดยเฉพาะการลงทุนในเรื่อง
การศึกษา เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
อาหารประเภทที่ เน่ า เสียง่ าย  ส่ วนใน
ทางตรงกันข้าม บริษัทในภูมิภาคละติน
อเมริกาและแคริบเบียนสามารถเข้ามาลงทุน
และมีโอกาสเติบโตในอาเซียนโดยผ่าน
สิงคโปร์ ได้ เช่นเดียวกัน ทั้ งนี้ ในปัจจุบัน 
บริษัทสิงคโปร์ที่ท าธุรกิจในภูมิภาคละติน
อเมริกาและแคริบเบียนมีจ านวนมากกว่า 

200 ราย ซึ่งเพ่ิมขึ้น 2 เท่าจากปี 2558  โดยบริษัทต่างๆ ตั้งอยู่ใน 400 เขตทั่วทั้งภูมิภาคละตินอเมริกาและ
แคริบเบียน อีกทั้งบริษัทจากหลากหลายอุตสาหกรรมในสิงคโปร์ได้เพ่ิมความพยายามมากขึ้น ในการเจาะ
ช่องทางธุรกิจและการเติบโตในสองภูมิภาคนี้  ในปี 2559 การค้าทวิภาคีของสิงคโปร์ในละตินอเมริกาและ
แคริบเบียนมีมูลค่า 18.1 พันล้านเหรียญสิงคโปร์  การลงทุนโดยตรงของสิงคโปร์ในละตินอเมริกาและ          
แคริเบียน ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาได้เติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี เมื่อถึงปี 2558 มีมูลค่าถึง 6.9 พันล้าน
เหรียญสิงคโปร์  

 ในปีนี้ มีบริษัทสิงคโปร์หลายรายได้ขยายการด าเนินธุรกิจไปยังหลายประเทศในสองภูมิภาคนี้ อาทิ 
บริษัท Surbana Jurong  ซึ่ ง เป็นบริษัทที่
ปรึกษาของรัฐบาลสิงคโปร์ มุ่งเน้นเกี่ยวกับ

โครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง ได้ตั้ง
ส านักงานในแม็กซิโก ขณะเดียวกันบริษัท Ascott ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ
เกี่ยวกับที่พักอาศัยรายใหญ่ระดับนานาชาติ จะเปิดอาคารที่พักพร้อมการ
ให้บริการที่ครบวงจร 2 แห่ง ภายใต้ชื่อ Citadines-branded  ที่เมืองเซาเปา
โล ซึ่ง เป็นเมืองศูนย์กลางทางการเงินของประเทศบราซิลภายในปี 2563  

สิงคโปร์ขยายการลงทุนสู่ละตินอเมริกาและแคริบเบียน 

ภาพจากทางซ้ายมือ :  Mr. G. Jayakrishnan  (ผู้อ านวยการของ IE Singapore)  Mr. Saw 
Ken Wye (CEO  ของ  CrimsonLogic ) Mr. Gilbert Van Dijk (ที่ปรึกษาด้านนโยบายของ
กระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและการทอ่งเที่ยวของประเทศซูรินาเม) และ  Mr.  Aroen 
Jadoenathmisier  (หัวหน้าฝ่ายการส่งออกและน าเข้า กระทรวงการค้า/อุตสาหกรรมและ
การท่องเท่ียวของประเทศซูรินาเม) 
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การด าเนินการระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลมีความแข็งแกร่งมากข้ึน โดยเมื่อ
เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สิงคโปร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐภาคีพันธมิตร
ของ Pacific Alliance และการที่รัฐบาลของอาร์เจนตินาอนุมัติการกลับมา
ตั้งสถานทูตในสิงคโปร์ นับเป็นก้าวส าคัญท่ีจะกระตุ้นความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิด  

 อีกทั้ง Mr. James Sinclair เอกอัครราชทูตชิลีประจ ากรุงสิงคโปร์ กล่าวว่า กลุ่มตลาดใน Pacific 
Alliance มี GDP ของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียนรวมร้อยละ 39 ส่งผลให้ตลาดใน 
Pacific Alliance เป็นตลาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของการค้า
ต่างประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกา นอกเหนือจากกลุ่มการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ดั้งเดิม สาขาที่ส าคัญที่น่าเข้าไป
ลงทุน อาทิ น้ ามันและกาาซธรรมชาติ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ คู่ค้าด้านการศึกษา เทคโนโลยีและ
สินค้าท่ีเน่าเสียง่าย  

 Mr. Iswaran กล่าวเสริมว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทต่างๆ เช่น Educare 
และ Star Publishing ได้เริ่มขยายตัวเข้าสู่ภูมิภาค
ละตินอเมริกาและ แคริเบียน โดยได้ท างานร่วมกับ
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการน ากรอบการศึกษาของ

สิงคโปร์มาใช้เป็นวิธีการสอนในกลุ่มภูมิภาคดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท 
CrimsonLogic มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เป็นบริษัทที่
ให้บริการเกี่ยวกับภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจกับรัฐบาลของซูรินาเม เพ่ืออ านวยความสะดวกช่องทาง
การค้า บริษัท CrimsonLogic ได้ขยายตัวเข้าสู่ภูมิภาคในช่วงปลายปีที่

ผ่านมา ได้ท างานร่วมกับรัฐบาลในโบลิเวีย ชิล ี ปานามา เปรูและตรินิแดดและโตเบโกเพ่ือช่วยผลักดันให้
ประเทศเหล่านี้เข้าถึงยุคดิจิทัล ที่มีการเน้นในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  

 รัฐบาลต่างๆ ที่อยู่ในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียนต่างก็เริ่มใช้กฎหมายเข้ามาช่วยในการ
เปลี่ยนแปลงของภาคส่วนธนาคาร ตัวอย่างเช่น แม็กซิโกจะอนุมัติกฎหมาย Fintech (Financial Technology 
หรือ นวัตกรรมการเงิน) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติกฎหมาย crowdfunding, e-money และ virtual assets ในขณะ
ที่ธนาคารกลางของบราซิลจะด าเนินการเป็นตัวก ากับและควบคุมกลุ่มธุรกิจ Fintech ของตนเอง 

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 

 ปัจจุบันทางรัฐบาลสิงคโปร์ก าลังมุ่งหน้าผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจภายในประเทศให้
ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ อาทิ การค้าส่งและค้าปลีก การขนส่ง ภัตตาคาร โรงแรม การเงินการธนาคาร  
เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดความคล่องตัวและ
เติบโตได้ดีขึ้น เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็ก ท าให้มีข้อจ ากัดในการขยายการด าเนินธุรกิจ
ภายในประเทศ ที่ผ่านมาสิงคโปร์ได้ขยายธุรกิจไปสู่ประเทศส าคัญๆ เรียบร้อยแล้ว  5 ประเทศ ได้แก่ จีน  
ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา และขณะนี้สิงคโปร์มุ่งมั่นขยายธุรกิจเข้าในสู่ภูมิภาคละติน
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อเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสิงคโปร์เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จากการที่ประเทศ
สมาชิก Pacific Alliance สามารถผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจและด าเนินการส่งเสริมความร่วมมือไปใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น การลดภาษีสินค้าและบริการในอัตราสูงภายในระยะเวลาอันสั้น และมีความร่วมมือที่เป็น
รูปธรรมต่างๆ เช่น (1) การยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวและนักธุรกิจระหว่างกัน (2) การจัดท า Pacific Alliance 
Visa ส าหรับนักท่องเที่ยวจากนอกกลุ่ม (3) การเป็นแกนน าในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ร่วมลาตินอเมริ กา 
(Latin America Integrated Market - MILA) (4) การจัดตั้งสภา
ธุรกิจ Pacific Alliance (5) การจัดตั้งเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การจัดตั้ง Pacific 
Alliance Cooperation Fund และ (7) การใช้ที่ท าการสถาน
เอกอัครราชทูตร่วมกันในหลายประเทศ เป็นต้น  

 ส าหรับการลงทุนของต่างชาติในไทยนั้น ประเทศที่ลงทุนในไทยมากที่สุด (มค.-กย. 59) คือ ญี่ปุ่น 
(186 โครงการ มูลค่า 31,740 ล้านบาท) รองลงมา คือ สิงคโปร์ (78 โครงการ มูลค่า 26,652 ล้านบาท) และ
จีน (69 โครงการ มูลค่า 24,288 ล้านบาท)  ดังนั้น จะเห็นได้ว่า สิงคโปร์ยังให้ความส าคัญที่จะลงทุนในไทย

อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ในปี 2558 กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกในละตินอเมริกา Pacific 
Alliance รับไทยร่วมเป็นประเทศ     ผู้สังเกตการณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการขยาย
ความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก อีกท้ังยังจะเป็นโอกาสให้
ไทยผลักดันความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกและประเทศสมาชิก รวมถึง
การผลักดันให้มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างอาเซียนกับกลุ่มพันธมิตร

แปซิฟิก เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจการค้าที่ส าคัญในเวทีโลก และเพ่ือ
เป็นสะพานเชื่อมการค้าให้กับประเทศสมาชิกกับตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะการส่งเสริมการค้าตลาด  ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของไทย ที่จะได้รับโอกาสในการขยายกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจ
ภายในประเทศ ออกสู่ตลาดในต่างประเทศมากขึ้น เพ่ือส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีการเติบโตที่ดีข้ึน  

ที่มา : THE STRAITS TIMES, ww.boi.go.th 
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        Mr. Lawrence Wong รัฐมนตรีด้านการพัฒนา
ประเทศ (Ministry of National Development)  ได้เข้า
ร่ ว ม ง า น ฉ ล อ ง ค ร บ ร อบ  8 0  ปี  ข อ ง  Singapore 

Contractors Association Limited’s (Scal) เมื่อวันที่ 
28 กันยายน 2560  และได้กล่าวถึงแผนการในการ

ทุ่มงบพิเศษถึง 700 ล้านเหรียญสิงคโปร์ 
เพ่ือให้กลุ่มการก่อสร้างมีการขยายตัว
เพ่ิมขึ้น โดยมุ่งเน้นในการปรับปรุงและ

พัฒนาสิ่ งปลูกสร้างและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ใน
สิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นทางเดินเท้า Community Centre Sport halls และสถานีต ารวจ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในธุรกิจการก่อสร้างให้มากขึ้น  
โดยงบประมาณดังกล่าวจะแบ่งส าหรับการใช้พัฒนาธุรกิจ SME จ านวน 100 ล้านเหรียญฯ หรืออาจจะน้อย
กว่านั้น เนื่องจากในปัจจุบันมีการโน้มน้าวให้ใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน 

 โดย Mr. Wong คาดหวังให้โครงการในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างนี้ มีส่วนช่วยให้
ภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีภาพรวมที่ดีมากข้ึน อีกท้ังรัฐบาลจะท าการติดตามการด าเนินงานในอุตสาหกรรม
อย่างใกล้ชิด สามารถกล่าวได้อีกอย่างว่า  รัฐบาลเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างกว่าร้อยละ 70 ของปีนี้ ล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลทั้งสิ้น ซึ่งในปีนี ้คาดการณ์
ว่า จะมีการทุ่มงบประมาณ 20 - 24 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ โดยมีมูลค่า
มากกว่าปีที่แล้วที่ใช้จ่ายในด้านนี้ไปเพียง 15.9 พันล้านเหรียญฯ  

 แม้ว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณ
บางส่วนไว้ส าหรับการพัฒนาธุรกิจ SME 
แต่จะเห็นได้ว่างบประมาณส่วนใหญ่ที่
รั ฐบาลทุ่มทุนนั้นเป็นเรื่ องโครงสร้ าง
พ้ืนฐาน หรือโครงการขนาดใหญ่ เช่น 
Cross Island Line / Changi Airport 
Terminal 5 และอ้างอิงจากข้อมูลของ 
Building and Construction Authority: 
BCA (หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ Ministry of 
National Development ของสิงคโปร์มี
ห น้ า ที่ ดู แ ล เ รื่ อ ง สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง
ภายในประเทศ) มีสัญญาของธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME) จ านวนประมาณ 8,000 ฉบับด้วยกัน 

รัฐบาลสิงคโปร์ทุ่มงบพิเศษ 700 ล้านเหรียญฯ เพื่อขยายอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
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 นาย Kenneth Loo ประธานสมาคม Scal กล่าวถึงเรื่องงบประมาณ 700 ล้านเหรียญสิงคโปร์ในการ
ด าเนินโครงการดังกล่าวซ่ึงอาจไม่เพียงพอในการสนับสนุนทุกบริษัท แม้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือไม่มากแต่ยังถือ
ว่าเป็นสัญญาณท่ีดีในการเพิ่มพลังทางบวกในสถานการณ์ความตึงเครียดของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันแม้จะมีการเพ่ิมงบประมาณในด้านสิ่งปลูกสร้าง
มากขึ้น แต่รัฐบาลเองได้ให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพ
และความปลอดภัยมากกว่าราคา โดยทางรัฐบาลได้
พิจารณาจากการด าเนินการของผู้ประกอบการในอดีตทั้ง
ในแง่การผลิต ความปลอดภัยและคุณภาพเพ่ือน ามาใช้ใน
การปรับกฎเกณฑ์การด าเนินการด้านสิ่งปลูกสร้างให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 ทางด้านของภาคเอกชนนั้น มีสัญญาณตอบรับที่ดีกับโครงการสนับสนุนที่รัฐบาลได้จัดท าขึ้น หลาย
บริษัทมองว่า เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลเข้ามาให้การสนับสนุนในการด าเนินการผลิตให้มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยมากขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งบางบริษัทเองยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวว่า  การ
ด าเนินการของโครงการนี้อาจจะมีความล่าช้าเกินไป  

 สุดท้ายนี้ Mr. Wong ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การด าเนินการในครั้งนี้  คณะกรรมการในโครงการจะ
ด าเนินการร่วมมือกันกับหน่วยงานจากภาคเอกชนผ่านการท าสัญญา ซึ่งผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น
สถาปนิก วิศกรและผู้จัดการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกจะต้องร่วมกันสร้างกรอบแนวคิดที่ชัดเจนส าหรับ
โครงการตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือลดการเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ในการด าเนินงาน และโครงการนี้คาดการณ์ว่าจะต้อง
ด าเนินให้แล้วเสร็จภายในปี 2562   

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 

 ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ภาคอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักของสิงคโปร์ คือ อุตสาหกรรมการผลิต 
โดยเฉพาะในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก
การที่สิงคโปร์ให้ความส าคัญกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์ และ
ความต้องการของต่างประเทศมีเพ่ิมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3.6 ส่วนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีอัตรา
เพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 0.2 ทั้งนี ้ในอดีตที่ผ่านมา
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการชะลอตัวลง 
แต่ในช่วงที่ผ่านมามีการขยายตัวเ พ่ิมขึ้น 
แทนที่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง  

       GDP and Sectorial Growth Rates ปี 2559 
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 รัฐบาลจึงริเริ่มโครงการสนับสนุนดังกล่าว เพ่ือกระตุ้นให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างกลับมาฟ้ืนตัวอีก
ครั้ง จากการเคลื่นไหวของภาครัฐในครั้งนี้  ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในสิงคโปร์  แม้ว่างบประมาณหรือเงินทุนในการสนับสนุนอาจไม่มากพอส าหรับผู้ประกอบการทุกราย
ในสายธุรกิจนี้ แต่อย่างน้อยการใส่ใจของรัฐบาลที่คอยสนับสนุนผู้ประกอบการเมื่อมีอุปสรรค ไม่เพียงแต่ส่งผล
ดีแก่ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงการเติบโตของการค้าภายในประเทศ ท าให้มีเงินหมุนเวียนในตลาด 
อีกทั้ง เป็นการสร้างงานเพ่ิมขึ้นอีกด้วย และยังเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของสิงคโปร์ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 อย่างไรก็ตาม แม้ขณะนี้รัฐบาลสิงคโปร์จะมีโครงการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างให้มีการ
ตื่นตัวมากขึ้น แต่สิงคโปร์มีพ้ืนที่ที่จ ากัด เนื่องจากเป็นประเทศที่เล็ก จึงไม่สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างได้มาก หากเทียบกับประเทศไทยที่มีพ้ืนที่มากใน
การก่อสร้างและสามารถท าการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งอาจต้องพัฒนา
บุคลากรและเทคโนโลยีเพ่ือช่วยในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง  และท าให้ไทยมี
ความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจให้การส่งเสริมเพ่ือบริษัทสิงคโปร์เข้าไป
ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ในไทย นับเป็นการสร้างงานให้แก่ชาวไทยอีกด้วย 
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