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เศรษฐกิจสิงคโปรป์รับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางภาวะถดถอยที่สุดในประวัติการณ์ 

 

 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (Ministry of Trade and 
Industry : MTI) ประกาศว่า การประมาณการเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Product : GDP) ปี 2563 หดตัวลงเป็นประวัติการณ์ที่ 5.8%1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็น
การหดตัวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ได้รับเอกราชเมื่อปี 2508 (1965) และต่ ากว่าในช่วงวิกฤตการเงินในเอเชียเมื่อ 
ปี 2541 (1998) อีกด้วย (-2.2%) ทั้งนี้ การหดตัวที่รุนแรงนี้เป็นผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 
เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านการขนส่งและการปิดพรมแดน โดยภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การบิน และการ
ท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบมากที่สุด 

 อย่างไรก็ดี ภาคอุตสาหกรรมสิงคโปร์ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ส่วนใหญป่รับตัวดีขึ้น เนื่องจากรัฐบาล
สิงคโปร์ออกมาตรการผ่อนปรนหลังการสิ้นสุด Circuit Breaker (CB)2 ท าให้ผลการประมาณการเบื้องต้น GDP 
ไตรมาส 4 ปี 2563 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงติดลบที่ 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจาก
หดตัว 5.6% ในไตรมาสที่ 3 

                                                           
1 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 Ministry of Trade and Industry ประกาศคาดการณ ์GDP ปี 2563 อยู่ที่ -6.5% ถึง -6.0% 
2 มาตรการ Circuit Breaker เป็นมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศใช้เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 
(ระหว่างวันที ่7 เมษายน ถึงวันที ่1 มิถุนายน 2563) ซ่ึงเฉพาะการบริการทีจ่ าเป็นเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันสิงคโปร์ได้เปิด
ประเทศระยะที่ 3 แลว้ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 - https://www.ditp.go.th/contents_attach/676684/676684.pdf 
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สถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมสิงคโปร์ 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวม ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ปรับตัวดีขึ้นที่ 3.3% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากขยายตัว 2.2% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเติบโตของทั้ง 
ภาคการผลิต และภาคการก่อสร้าง 

 ภาคการผลิต ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้า หลังจากขยายตัว 10.8% ในไตรมาสก่อนหน้า การเติบโตของภาคส่วนนี้เป็นผลจากผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นในกลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตทางชีวการแพทย์ และกลุ่ม Precision Engineering ในขณะที่ผลผลิต
กลุ่มวิศวกรรมการขนส่ง และกลุ่มการผลิตทั่วไป มีผลผลิตทีล่ดลง 

 ภาคการก่อสร้าง ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ปรับตัวดีขึ้น แต่ตัวเลขยังคงติดลบที่ 28.5% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากหดตัว 46.2% ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากมาตรการผ่อนปรนฯ ที่
อนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถกลับมาเริ่มกิจกรรมทางการก่อสร้าง 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตบริการ 
 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตบริการโดยรวม ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ปรับตัวดีขึ้น แต่ตัวเลขยังคงติดลบ
ที่ 6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากหดตัว 8.4% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจาก
แรงฉุดจากภาคการค้าส่งและการค้าปลีก ภาคการขนส่งและคลังสินค้า กลุ่มที่พักอาศัย การบริการด้านอาหาร 
อสังหาริมทรัพย์ Administrative & Support Services และการบริการอื่นๆ 

 ภาคการค้าส่งและการค้าปลีก และภาคการขนส่งและคลังสินค้า ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 หดตัว 
11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากหดตัว 11.9% ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลกระทบจาก 
อุปสงค์จากภายน้อยประเทศที่น้อยลง และข้อจ ากัดทางด้านการเดินทางทั่วโลก เนื่องจากการระบาดของ 
ไวรัส COVID-19 

 กลุ่มข้อมูลและการสื่อสาร กลุ่มการเงินและการประกันภัย และกลุ่มการบริการด้านธุรกิจ  
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ปรับตัวดีขึ้นที่ 0.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากหดตัว 0.2%  
ในไตรมาสก่อนหน้า การเติบโตเป็นผลจากขยายในกลุ่มข้อมูลและการสื่อสาร กลุ่มการเงินและการประกันภัย 
ในขณะที่กลุ่มบริการด้านธุรกิจหดตัว เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ซบเซา 

 กลุ่มที่พักอาศัย การบริการด้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์ Administrative & Support Services 
และการบริการอ่ืนๆ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 หดตัว 9.9% ซึ่งดีขึ้นจากการหดตัว 13.5% ในไตรมาสที่สาม โดย
เป็นผลจาก การหดตัวของกลุ่มธุรกิจที่พัก และกลุ่มธุรกิจการบริการด้านอาหาร และอุตสาหกรรมการบริการอ่ืนๆ3 
เนื่องจากความต้องการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยังคงซบเซา และข้อจ ากัดภายใต้มาตรการการจัดการที่
ปลอดภัยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

------------------------------ 

                                                           
3 อุตสาหกรรมการบริการอื่นๆ เช่น กลุ่มธุรกิจศิลปะบันเทิง กลุ่มธุรกิจนันทนาการ และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ (กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย (i) องค์กรสมาชิก  
(ii) กลุ่มธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์ / ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้าน และยานพาหนะ ( iii) กลุ่มธุรกิจการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น การบริการดูแลส่วน
บุคคล การบริการจัดงานแต่งงานและงานศพ 
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ที่มา : Ministry of Trade and Industry - https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-
Releases/2021/01/AdvEst_4Q20.pdf?la=en&hash=DD6BF0A3B033D4D4B9C065B357E97EE37EBB9F1C 
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