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สิงคโปรว์างเป้าเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตขัน้สูงระดับโลก ภายในปี 2573 

 
  ในทศวรรษที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) มีการ

ขยายตัวอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ที่ 5.5% 

และมีมูลค่าการผลิตรวมคิดเป็น 4% ของมูลค่าตลาดโลก โดยมีอุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นเศรษฐกิจสำคัญของ

ภูมิภาค (ผลิตชิ้นส่วนหลากหลาย อาทิ แผงวงจรไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า รวมแล้วประมาณ 13% ของตลาดโลก) และ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลังนั ้น ภาคอุตสาหกรรมการผลิตใน ASEAN เริ ่มมีทิศทางการผลิตสินค้าที ่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Manufacturing) และใช้ทักษะซับซ้อนในการผลิตมากขึ้น (ตามทิศทางของประเทศ

อุตสาหกรรมใหญ่ๆในเอเชีย เช่น ญี่ปุ ่น เกาหลีใต้และจีน ) ซึ่งถือเป็นทิศทางที่ดี เอื ้อให้การต่อยอดความเป็น

หุ้นส่วนกับอุตสาหกรรมการผลิตจากสหภาพยุโรป (EU) เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ภาคอุตสาหกรรม

การผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น มีศักยภาพที่น่าจับตา รวมถึงมีโอกาสในการพัฒนาให้เป็นฐานการ

ผลิตและการตลาดในระดับสากลได้ 

  สำหรับประเทศสิงคโปร์ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Sector) ถือเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญ

ยิ่งของประเทศ โดยมีสัดส่วนถึง 21% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) หรือประมาณ 106 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ 

(ประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 23% ต่อปี ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่มีนัยยะน่าสนใจ (GDP 

ของประเทศโตประมาณ 5.5% ต่อปี) ทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างงานราว 450,000 อัตรา (ประมาณ 12% ของ

แรงงานในประเทศ) และเป็นประเทศผู้ส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงใหญ่อันดับ 4 ของโลก โดยความได้เปรียบทางการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมนี้ เกิดจากหลายปัจจัย เช่น สิงคโปร์มีพิกัดทางยุทธศาสตร์ (Strategic Location) ที่เอ้ือ

ต่อการเข้าถึงของอะไหล่/วัตถุดิบทั้งจากในภูมิภาคเอเชียด้วย กันหรือจากภูมิภาคอื่น มีระบบการจัดการห่วงโซ่

อุปทานและโลจิสติกส์ตามมาตรฐานสากล ซ่ึงเหมาะสมในการจัดเก็บ/ลำเลียงสินค้าต่อไปยังจุดหมายปลายทางอ่ืน 

มีบรรยากาศที่เอื ้อต่อการทำ

ธุรกิจในระดับสากล อาทิ ความ

เป็น Smart Nation1 หรือการ

จูงใจการเข้ามาลงทุนในแง่ภาษี

ธ ุรกิจ รวมทั ้งความเป็นศูนย์

รวมแรงงานทักษะในภูมิภาค 

 

 
1 นโยบาย Smart Nation ท่ีรัฐบาลต้องการพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมดิจิทัลมาโดยตลอดในหลายปีท่ีผ่านมา มุ่งหวังให้ประชาชนและภาค
ธุรกิจใช้เทคโนโลยีเอื้ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและการค้าขายอย่างปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซ่ึงโครงการท่ี
รัฐบาลริเริ่ม อาทิ E-Payment และ National Digital Identity ท่ีเอื้อให้ประชาชนและนิติบุคคลทำธุรกรรมกับภาครัฐได้สะดวกและ
ปลอดภัยโดยไม่ต้องเดินทางมายังสถานท่ีราชการ 
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เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นายชานชุนซิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของ

สิงคโปร์ (MTI) แถลงว่า รัฐบาลต้องการขยายอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศให้เพิ่มขึ้นมากถึง 50% ในช่วง 10 

ปีข้างหน้า จึงตั้งวิสัยทัศน์ Singapore’s Manufacturing 2030 โดยมีเป้าหมายนำอุตสาหกรรมการผลิตของ

สิงคโปร์เข้าสู ่เวทีโลก รวมถึงผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในนวัตกรรมและแรงงานทักษะ ทางด้าน

อุตสาหกรรมข้ันสูงในระดับโลก ภายในปี 2573 นอกจากนี้ นายชานเผยว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิด

การเรียนรู้ว่า การกระจายความหลากหลายทางทางเศรษฐกิจ (Diversified Economy) รวมถึงความลึกเฉพาะ

ทาง (Unique Capabilities) ในการผลิต เป็นปัจจัยสำคัญของเศรษฐกิจประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉิน กล่าวคือ 

แม้ในสถานการณ์ COVID-19 อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง อาทิ อุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตด้านการแพทย์ 

และวิศวกรรมพรีซิชั่น2 (Precision Engineering) เป็นเพียงไม่กี่อุตสาหกรรมในเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายตัว

ได้ รัฐบาลจึงได้วางกลยุทธ์ในการผลักดัน SMEs ในอุตสาหกรรมผลิตขั้นสูงของสิงคโปร์ ให้เป็นศูนย์กลางระดับ

โลก ดังนี้ 

1. การช่วยพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ในการสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้านวัตกรรม

ใหม่ๆ โดยรัฐบาลมีศูนย์แห่งนวัตกรรม  (Centres of Innovation :COIs) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน 

Enterprise Singapore ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ทั้งในแง่ให้คำปรึกษา จัดอบรม เสริมความรู้ เอื้ออำนวย

สถานที่เพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดย Enterprise Singapore ร่วมมือกับสถานบันวิจัยและสารพัดช่าง 

(Polytechnics) เปิดให้บริการศูนย์แห่งนวัตกรรมทั้งหมด 10 ศูนย์ แยกตามสายเฉพาะทาง3 จุดประสงค์เพื่อช่วย

 
2 สหวิทยาการทางวิศวกรรม ผสมผสานความรู้ทางด้านเครื่องมือและวัสดุ อุตสาหการการผลิต โลหการ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
คอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ สร้าง พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิศวกรรมให้มีความแม่นยำ ถูกต้อง มีความเท่ียงตรงสูง 
ช่วยให้ได้นวัตกรรมท่ีมีคุณสมบัติตามต้องการ 
3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture), พลังงาน, อิเล็กทรอนิกส์, การบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิต (Supply chain management), 
สิ่งแวดล้อมและน้ำ, อาหาร, น่านน้ำและชายฝั่ง (Marine and Offshore), วัสดุ/โลหะ (Materials), วิศวกรรมพรีซิชั่น (Precision 
Engineering) 

ภาพ: อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) ของสิงคโปร์ สามารถขยายตัวได้แม้ในปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 
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ผลักดันอุตสาหกรรมนี้ในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพ่ิมความได้เปรียบทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้สิงคโปร์

ต่อไป 

2. การช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจากภาครัฐ เพื่อสนับสนุนในกระบวนการผลิตสินค้านวัตกรรม  โดย

หน่วยงาน Enterprise Singapore มีโครงการช่วยเหลือด้านเงินลงทุน อาทิ โครงการ  Automation Support 

Package ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสงค์ซื ้อเครื ่องจักรอัตโนมัติ และโครงการ Productivity Solutions 

Grant ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะรับเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกิจการของ

ตน โดยการสนับสนุนของทั้งสองโครงการ (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) เป็นไปในรูปแบบการให้เงินทุน (Grant) การให้

กู้ยืม (Loan) และการจูงใจทางด้านภาษี (Tax Incentive) 

3. การพัฒนาทางด้านบุคลากรให้กับ SMEs และเตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษาของภาครัฐ โดย

หน ่ ว ย ง าน  Enterprise Singapore ม ี โ ค ร งก า รพ ัฒนาบ ุ คคลากร  อ าท ิ  Enterprise Leadership for 

Transformation เป็นโปรแกรม 1 ปี ช่วยพัฒนาเพิ่มความรู้ความสามารถให้ผู้บริหารธุรกิจ SMEs ไปต่อได้ใน

ระดับสากล (ผู้สมัครที่เข้าเกณฑ์ตามกำหนด อาจได้รับการยกเว้นค่าเรียนสูงสุด 90%) และ Global Ready 

Talent เป็นโปรแกรมช่วย SMEs เตรียมบุคคลากรทางด้านการทำงานกับต่างประเทศผ่านประสบการณ์จริง โดย

จัดส่งประสานงานส่งบุคคลากรไปฝึกงานในประเทศภูมิภาค ASEAN ประเทศจีน และอินเดีย ทั้งนี้ เป้าหมายเพ่ือ

เตรียมพร้อมในการเป็นศูนย์รวมแรงงานทักษะทางด้านอุตสาหกรรมข้ันสูงระดับสากล 

4. การผลักดัน SMEs ในการขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาค รวมถึงกระจายความหลากหลายทางห่วงโซ่การ

ผลิต (Diversify Supply Chain) ความริเริ่มจากรัฐบาลในการผลักดันตามกลยุทธ์นี้ อาทิ พันธมิตรอุตสาหกรรม

การผลิตแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Manufacturing Alliance :SMA) เพ่ือขยาย

โอกาสทางธุรกิจผ่านเครือข่ายจากนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Parks) ในภูมิภาค  

การเปิดตัวพันธมิตรอุตสาหกรรมการผลิตแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia 

Manufacturing Alliance :SMA) 

เมื ่อวันที ่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยงาน Enterprise Singapore ร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจแห่งชาติ (Economic Development Board: EDB) และหุ้นส่วนทางกลยุทธ์หลายองค์กร ในงาน

เปิดตัว พันธมิตรอุตสาหกรรมการผลิตแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Manufacturing 

Alliance :SMA) โดยมีนายชานชุนซิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ (MTI) เป็น

ประธานเปิดงาน โดยนายชานเผยว่า ความริเริ ่มการก่อตั ้งพันธมิตรครั ้งนี้จะส่งเสริมการขยายโอกาสใน

อุตสาหกรรมผลิตและปูทางให้เกิดการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆในภูมิภาค เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ตามเป้าหมาย 

Singapore’s Manufacturing 2030 Vision ที่สนับสนุนการสร้างฐานการผลิตเชิงคุณภาพ หรืออุตสาหกรรมการ

ผลิตขั้นสูงในสิงคโปร์ เพ่ือให้เป็นการแข่งขันทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา แทนที่จะไปแขง่ที่การลดต้นทุนการผลิต 

ทั้งนี้ หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ของ SMA ได้แก่ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ 3 บริษัท คือ CapitaLand, 

Sembcorp Development และ Gallant Venture ที ่บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมรวมกว่า 10 แห่งใน
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ภูมิภาค อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม จึงอาจสามารถเอ้ือหนุนให้ บริษัทต่างชาติที่ลงทุนในสิงคโปร์อยู่

แล้ว/บริษัทจากสิงคโปร์เอง สามารถกระจายฐานการผลิต (Diversify Production Base) ไปยังประเทศอื ่นใน

ภูมิภาค เพิ่มความครบครันในห่วงโซ่การผลิต (Diversify Supply Chain) ลดจุดอ่อนของการพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบ

หรือตลาดเพียงไม่กี ่แห่ง เพิ่มโอกาสทำงาน/ร่วมทุนกับบริษัทระดับสากลในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในการ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน เพ่ิมความสะดวกให้ SMEs จากสิงคโปร์ในการเปิดตลาด/ฐาน

การผลิตเพ่ิมในระดับภูมิภาค โดยไมต่้องเริ่มกรุยทางเองทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ: หน่วยงาน Enterprise Singapore ร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ (Economic Development Board: 
EDB) และหุ้นส่วนทางกลยุทธ์หลายองค์กร ในงานเปิดตัว พันธมิตรอุตสาหกรรมการผลิตแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Southeast Asia Manufacturing Alliance :SMA) โดยมีนายชานชุนซิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของ
สิงคโปร์ (MTI) เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 



ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์ากสิงคโปร์ ชว่งวันที่ 8-12 กุมภาพันธ ์2564 
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ที่มา :  

Singapore Economic Development Board (EDB): 

https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/industries-and-key-activities/advanced-

manufacturing.html 

Straits Times: 

https://www.straitstimes.com/business/economy/10-year-plan-for-singapore-manufacturing-to-

grow-50-by-2030-chan-chun-sing 

https://www.straitstimes.com/business/new-programme-launched-to-help-manufacturers-grow-

footprint-in-ASEAN-diversify-supply-chain 

FB Chan Chun Sing: 

https://www.facebook.com/ChanChunSing.SG 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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