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เศรษฐกิจสิงคโปร์เติบโต 14.7% ไตรมาสสอง ปรับคาดการณ์ GDP ขึน้เป็น 6-7% 
 

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (Ministry of Trade and 
Industry: MTI) ประกาศปรับคาดการณ์การเติบโตของ GDP ปี 2564 ขึ้นเป็น 6% - 7% จากเดิม 4% - 6% 
เนื่องจากผลดำเนินเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ฟื้นตัวดีเกินคาด โดยเมื่อเทียบเป็นรายปี  
ไตรมาสที่ 1/2564 ขยายตัว 1.5% และในไตรมาสที่ 2/2564 ขยายตัว 14.7%  

 การเติบโตที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจสิงคโปร์ ในไตรมาสที่ 2/2564 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากฐานที่ใช้
เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ในระดับต่ำ (-13.3%) เนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ในสิงคโปร์ (Circuit Breaker: CB) ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 1 มิถุนายน 2563 และอุปสงค์ภายนอกที่
ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก 

 ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในสิงคโปร์ที่ค่อนข้างอยู่ตัว ณ ขณะนี้ โครงการฉีดวัคซีนของประเทศ
เป็นไปตามแผน รวมถึงผลดำเนินเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 เติบโต 7.7% คาดว่าเศรษฐกิจ
ของสิงคโปร์ในช่วงครึ ่งหลังของปี 2564 จะฟื ้นตัวอย่างค่อยเป ็นค่อยไป โดยได้ร ับแรงสนับสนุนจาก
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นนอกประเทศ (Outward-Oriented Sectors1) เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ การผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ ภายในประเทศและพรมแดน จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคธุรกิจที่
ให้บริการผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ต้องพ่ึงพาแรงงานต่างชาติ 

 
 

1 อ้างอิง: Ministry of Trade and Industry 
Outward-Oriented Sectors (ภาคอุตสาหกรรมทีมุ่่งเน้นนอกประเทศ) หมายถึง ภาคการผลิต การค้าส่ง การขนส่งและคลังสินค้า ที่พัก ข้อมูลและ
การสื่อสาร การเงินและการประกันภยั และบริการระดับมอือาชพี  
Domestically-Oriented Sectors (ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นในประเทศ) หมายถึง ภาคการก่อสร้าง การค้าปลกี การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
การบริการทางธุรกิจอื่นๆ และอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ 
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ภาวะเศรษฐกิจสิงคโปร์ไตรมาส 2/2564 
 อุตสาหกรรมการผลิตสินค้า (Goods Producing Industries) เติบโต 21.9% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า (ไตรมาสที่ 1/2564 ขยายตัว 6% yoy) โดยภาคการก่อสร้างมีอัตราเติบโตสูงสุดที่ 
106.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ไตรมาสที่ 1/2564 หดตัวที่ -23.2% yoy) เนื่องจากโครงการ
ก่อสร้างของทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเริ่มกลับมาดำเนินการได้ หลังจากท่ีกิจกรรมการก่อสร้างในสิงคโปร์ส่วน
ใหญ่ถูกระงับในช่วง CB เมื่อปีที่แล้ว สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเติบโต 17.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า (ไตรมาสที่ 1/2564 ขยายตัว 11.14% yoy) โดยการเติบโตได้รับแรงหนุนจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นในทุก
ภาคส่วน โดยกลุ่มวิศวกรรมการขนส่ง และกลุ่มวิศวกรรมที่มีความแม่นยำ (Precision Engineering) มีผลผลิต
เพ่ิมข้ึนมากที่สุด 

 อุตสาหกรรมการผลิตบริการ (Services Producing Industries) เติบโต 10.3% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ไตรมาสที่ 1/2564 หดตัวที ่-0.3% yoy) โดยภาคการค้าปลีกมีการเติบโตมากที่สุดที่ 
50.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ไตรมาสที่ 1/2564 ขยายตัว 1.6% yoy) เนื่องจากปริมาณการ
ขายยานยนต์และที่ไม่ใช่ยานยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานที่ต่ำในปีที่แล้ว เป็นผลจากยอดขายที่ลดลงในช่วงมาตรการ 
CB รองลงมาภาคบริการอาหารและเครื่องดื่มเติบโต 36.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ไตรมาสที่ 
1/2564 หดตัวที่ -9.2% yoy) การเติบโตของภาคส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นใน
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ซ่ึงมีฐานที่ต่ำที่เป็นผลกระทบจากมาตรการ CB ในปีที่แล้ว ในทางกลับกัน
ผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารนอกสถานที่ยังคงได้รับผลกระทบ เนื่องจากข้อจำกัดในการจัดงานและการชุมนุม
ขนาดใหญ่ และอันดับที่สาม ภาคอสังหาริมทรัพย์เติบโต 25.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า  
(ไตรมาสที่ 1/2564 หดตัวที่ -3.1% yoy) โดยเป็นผลจากฐานที่ต่ำเนื่องจากข้อจำกัดในด้านสถานที่ทำงานภายใต้
มาตรการ CB เมื่อปีที่แล้ว 

 



ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์ากสิงคโปร์ ชว่งวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564 

  
3 

 



ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์ากสิงคโปร์ ชว่งวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564 

  
4 

แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2564 
 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (Ministry of Trade and 
Industry: MTI) ได้คาดการณ์การเติบโตของ GDP ทั้งปี 2564 ไว้ที ่ 4% ถึง 6% เนื่องจากความไม่แน่นอนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด ที่
ส่งผลให้ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก แต่เมื่อ MTI พิจารณาผลการดำเนินเศรษฐกิจของ
สิงคโปร์ในช่วงครึ่งแรกของปีที่ออกมาดีเกินคาด และการไปถึงเป้าหมายของโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้แก่
ประชากรสิงคโปร์ที่สร้างความเสถียรภาพภายในประเทศ MTI จึงได้ปรับเพิ่มการประมาณการเติบโตของ GDP ทั้ง
ปี 2564 ขึ้นเป็น 6% ถึง 7% และคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ภาคอุตสาหกรรมในแต่ละส่วนจะฟ้ืนตัวอย่างค่อย
เป็นค่อยไป  

 ทั้งนี้ ปัจจัยที่เป็นแรงหนุน ประการแรก มาจากแนวโน้มการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม Outward-
Oriented Sectors (เช่น ภาคการผลิต และภาคการค้าส่ง) ที่ยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากความต้องการทั่วโลกฟื้นตัว 
โดยเฉพาะภาคการผลิตที่คาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และ Precision Engineering ที่เป็นผล
จากความต้องการอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ และเซมิคอนดักเตอร์ที่เพ่ิมข้ึนทั่วโลก นอกจากนี้ กลุ่มการเงินและการ
ประกันภัย และกลุ่มข้อมูลและการสื่อสาร ก็มีแนวโน้มการเติบโตไปในเชิงบวก โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความ
ต้องการสินเชื่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นพร้อมกับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจทั้งในสิงคโปร์
และภูมิภาค ประการที่สอง ภาคการบินและการท่องเที่ยว (เช่น กลุ่มการขนส่งทางอากาศ กลุ่มศิลปะ ความ
บันเทิงและนันทนาการ) คาดว่าจะฟ้ืนตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากความต้องการในการเดินทางที่
คาดว่าจะไม่กลับมาอย่างรวดเร็ว แม้ว ่าส ิงคโปร์อาจจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมทางด้านพรมแดน
ภายในประเทศในช่วงปลายปี โดยเฉพาะสำหรับนักเดินทางจากประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดและมี
การฉีดวัคซีนให้กับประชากรส่วนใหญ่ได้แล้ว ประการที่สาม ภาคธุรกิจที่ต้องติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรง (เช่น  
ภาคการค้าปลีก และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม) ที่กำลังได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมภายในประเทศ 
คาดว่าจะเริ่มฟ้ืนตัวเนื่องตลอดครึ่งปีหลัง เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวของรัฐบาล ควบคู่ไปกับความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น และสภาวะตลาดแรงงานที่เริ่มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของภาคส่วนเหล่านี้ 
คาดว่าคงจะไม่สามารถกลับสู่ระดับก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากแนวโน้มการ
ท่องเที่ยวที่ยังคงซบเซา และ ประการที่สี่ ภาคการก่อสร้าง และภาควิศวกรรมทางทะเลและนอกชายฝั่ง คาดว่าจะ
เริ่มฟ้ืนตัวจากฐานที่ต่ำในปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เกิดจากการมาตรการจำกัดแรงงาน
ต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเอเชียใต้ ที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของกิจกรรมในไซต์งานและอู่
ต่อเรือ แม้ว่ามาตรการควบคุมทางพรมแดนอาจผ่อนคลายลงในช่วงปลายปีก็ตาม 

 

ปัจจัยจากภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ 
 ในการพิจารณาจากปัจจัยจากภายนอกประเทศท่ีส่งผลต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ MTI 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซน จะฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 เช่นกัน โดยเป็นผลมาจากอัตรา
การฉีดวัคซีนที่สูง ทีท่ำให้กลุ่มเศรษฐกิจขั้นสูงเหล่านี้สามารถดำเนินการตามแผนการเปิดประเทศอีกครั้งได้ แม้ว่า
จะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ตาม อย่างไรก็ดี สถานการณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากความไม่แน่นอน
ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจก่อให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ที่เป็น
ผลจากความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนหยุดชะงักจากความลังเลของประชากรในการเข้าร ับวัคซีน หรือ
ประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีอยู่ลดลงอันเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด หรือปริมาณแอนติบอดีต่อเชื้อ
โควิด-19 ลดลง 
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 สำหรับเศรษฐกิจในเอเชีย MTI คาดว่า การเติบโตของจีนอาจชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี ส่วน
หนึ่งเป็นผลกระทบมาจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่บังคับใช้อีกครั้ง สำหรับเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่น คาดว่าจะฟื้นตัวเร็วขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 เนื่องจากอุปสงค์ภายนอกที่ยังคงแข็งแกร่งและหนุนการ
เติบโต แม้ว่าจะมีการประกาศบังคับใช้ภาวะฉุกเฉินที่กรุงโตเกียว และโอกินาว่า ก็ตาม 

 เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 มีแนวโน้มชะลอตัวกว่าที่คาดการณ์ไว้
ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ภายในประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ ที่เข้มงวดมากขึ้น และการฉีดวัคซีนให้กับประชากรได้ช้า 
แม้ว่าอุปสงค์จากภายนอกประเทศจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของ GDP ได้บ้างก็ตาม 

ความคิดเห็นของ สคต. 
 เศรษฐกิจของสิงคโปร์ในไตรมาสที่ 2/2564 เติบโตดีเกินคาด (+14.7%) เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็น
ตัวเลขที่สูงกว่าการคาดการณ์ของรอยเตอร์ที่คาดไว้ 14.2% กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ จึงได้
ประกาศปรับคาดการณ์การเติบโต GDP ทั้งปี 2564 ขึ้นเป็น 6% - 7% จากเดิม 4% - 6% ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่
ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจสิงคโปร์ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากฐานที่ใช้เปรียบเทียบอยู่ในระดับต่ำ และความ
ต้องการจากภายนอกประเทศที่ลดลงในปีที่แล้ว และอีกส่วนเป็นผลมาจากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกที่
เพ่ิมข้ึน และราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ที่เป็นแรงผลักดันหลักในการเติบโตของการส่งออกของสิงคโปร์ในปีนี้ ประกอบ
กับการระดมฉีดวัคซีนให้แก่ประชากร ทำให้สิงคโปร์เริ่มเปิดเศรษฐกิจได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโต
ของเศรษฐกิจสิงคโปร์ยังอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 ทั้งจากภายในและภายนอกสิงคโปร์ ซึ่งเห็นได้จากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา ที่ส่งผลให้สิงคโปร์ต้องกลับไปยัง
จุดเริ่มต้นอีกครั้ง 

 การเติบโตของเศรษฐกิจสิงคโปร์ก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดย
ข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เศรษฐกิจของไทยในไตรมาสที่ 2/2564 เติบโต 
7.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี คาดการณ์ทั้งปีเติบโต 0.7% ถึง 1.2% เนื่องจากฐานที่ใช้เปรียบเทียบในปีก่อนหน้าอยู่
ในระดับต่ำ โดยเป็นผลจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่นเดียวกันกับสิงคโปร์ ทั้งนี้ การ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ส่วนหนึ่งมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แต่จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ รวมกับอัตราการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 
จำนวนการไดร้ับวัคซีนทั้งหมด 25,167,060 โดส โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จำนวน 5,503,882 โดส หรือ 
8.3% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ อาจส่งผลต่อการเติบโตของ GDP 
ทั้งปีได ้

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