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ผลผลิตด้านอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ลดลง 0.5% ในเดือนมีนาคม 2559 

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 หน่วยงานสิงคโปร์ Economic Development Board (EDB) ประกาศ 
เกี่ยวกับ  ผลผลิตด้านอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ในเดือนมีนาคม 2559 มีอัตราลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับอัตรา  
-5.5% ของเดือนมีนาคม 2558  เนื่องจากการผลิตลดลงในกลุ่มเคมีภัณฑ์ กลุ่ม Precision Engineering และ
กลุ่ม Transport Engineering เป็นส าคัญ ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตด้านอุตสาหกรรมช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 

ลดลง 1.0%  เทียบกับ -2.7% ของช่วงไตรมาสแรกปี 2558  อย่างไรก็ดี กลุ่มที่มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ กลุ่ม 
Biomedical  กลุ่ม Electronics  และกลุ่ม General Manufacturing Industries 

ผลผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญๆในเดือนมีนาคม 2559 ดังนี้ 

 1. ผลผลิตของกลุ่ม Biomedical ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 23.1% ในเดือนมีนาคม 2559 เทียบกับ -8.5% 
ในเดือนมีนาคม 2558 โดยเฉพาะด้านเภสัชภัณฑ์เพ่ิมข้ึน 27.9% เพราะการผลิตส่วนประกอบของเภสัชภัณฑ์
เพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่ด้าน Medical Technology เพ่ิมขึ้น 9.4%  เนื่องจากมีการส่งออก Medical devices 

เพ่ิมข้ึน  ทั้งนี้ ผลผลิตของกลุ่ม Biomedical ช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 เพ่ิมข้ึน 19.4% เทียบกับ -2.2% ใน
ไตรมาสแรกของปี 2558 

 2. ผลผลิตของกลุ่ม Electronics เพ่ิมขึ้น 5.8% ในเดือนมีนาคม 2559 เทียบกับ -5.2% ในเดือน
มีนาคม 2558  ซึ่งในด้านเซมิคอนดัคเตอร์ เพ่ิมขึ้น 21.7%  ที่สามารถช่วยสนับสนุนการการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ของกลุ่ม Electronics ช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ในอัตรา 3.0% เทียบกับ -3.3% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 
2558 

 3. ผลผลิตของกลุ่ม General Manufacturing Industries เพ่ิมขึ้น 0.9% ในเดือนมีนาคม 2559 
เทียบกับ -0.8% ในเดือนมีนาคม 2558  โดยสินค้าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ เพ่ิมขึ้น 10.0% อย่างไรก็ดี 
ส าหรับการผลิตทั่วไปและการพิมพ์ มีอัตราลดลง 4.3% และ 11.1% ตามล าดับ เนื่องจากการผลิตลดลงของ 
Streel Structural Component และ Metal doors, window, grilles และ gratings ซึ่งส่งผลให้ผลผลิต
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ของ General Manufacturing Industries ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ลดลง 1.5% เทียบกับ -0.1% 
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 

 4. ผลผลิตของกลุ่มเคมีภัณฑ์ ลดลง 4.9% ในเดือนมีนาคม 2559 เทียบกับ +7.8% ในเดือนมีนาคม 
2558  โดยที่การผลิตเคมีภัณฑ์ส าหรับเครื่องหอมเพ่ิมข้ึน 9.8% ซึ่งช่วยสนับสนุนอัตราที่ลดลงของผลผลิตของ
เคมีภัณฑ์พิเศษ (-1.2%)  ปิโตรเลียม (-10.3%) และปิโตรเคมีภัณฑ์ (-18.4%) เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก

การปิดโรงงานเพ่ือซ่อมบ ารุง  จึงท าให้ผลผลิตของกลุ่มเคมีภัณฑ์ช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ลดลง 2.7% 
เทียบกับ +2.8% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 

 5. ผลผลิตของกลุ่ม Precision Engineering ลดลง 7.7% ในเดือนมีนาคม 2559 เทียบกับ +1.0% 
ในเดือนมีนาคม 2558  เนื่องจากการส่งออกลดลงของเซมิคอนดัคเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมระบบการผลิตซึ่ง
ท าให้การผลิตด้านระบบควบคุมและเครื่องจักรลดลง 4.6% และด้าน Precision modules & components 
ลดลง 12.8% เพราะการผลิตลดลงของผลิตภัณฑ์ยางเพ่ืออุตสาหกรรม Metal precision components และ

ผลิตภัณฑ์ Wire & Cable ทั้งนี้ ผลผลิตของกลุ่ม Precision Engineering ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 
ลดลง 8.4% เทียบกับ -0.2% ของช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 

 6. ผลผลิตของกลุ่ม Transport Engineering ในเดือนมีนาคม 2559 ลดลง 23.1% เทียบกับ -
15.6% ในเดือนมีนาคม 2558 แม้ว่า ผลผลิตด้าน Aerospace เพ่ิมข้ึน 10.8% แต่ไม่สามารถช่วยยกระดับการ
ลดลงของ Land and Marine & Offshore Engineering ที่ลดลงมากถึง 24.7% และ 35.0% ตามล าดับ 
เนื่องจากกิจกรรม Rig-building ลดลงอย่างมาก รวมถึงความต้องการด้านอุปกรณ์ของ Oilfield & Gasfield  

ลดลงด้วย ทั้งนี้ ผลผลิตของกลุ่ม Transport Engineering ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ลดลง 20.5% 
เทียบกับ -9.0% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 

ข้อคิดเห็น  

 เนื่องจากความต้องการสินค้าจากต่างประเทศลดลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้การผลิตสินค้าของสิงคโปร์
ต้องลดลงตามไปด้วย อีกทั้งราคาน้ ามันที่อ่อนตัวลง ท าให้กิจกรรมด้าน Rig-building ต้องชะลอตัวลง และ
ส่งผลให้การส่งออกน้ ามันของสิงคโปร์ลดลง เป็นผลต่อเนื่องให้ผลผลิตลดลง และจะท าให้การเติบโตเศรษฐกิจ

ของสิงคโปร์อยู่ในระดับต่ า 

 ทั้งนี้ คาดว่า การผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาจจะมีอัตราลดลงต่อไปในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 
ก่อนที่จะค่อยๆมีสภาวะที่ดีข้ึนในครึ่งปีหลังของปี 2559 
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