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สิงคโปร์ปรับนโยบายทางการเงินสามครั้งภายในหกเดือนเพื่อรับมือปัญหาเงินเฟ้อ

 
เมื ่อวันที ่ 4 เมษายน 2565 นาย Lawrence 
Wong ร ัฐมนตร ีว ่ าการกระทรวงการคลัง
สิงคโปร์ กล่าวแถลงในรัฐสภาถึงสถานการณ์
เศรษฐกิจมหภาคท่ามกลางความขัดแย้งใน
ยูเครนและแนวทางในการแก้ปัญหาของรัฐบาล
ต่อสถานการณ์เงินเฟ้อ ว่า ถึงแม้ว ่าโลกจะ
เผชิญหน้ากับปัญหาสงครามและเงินเฟ้อที่
ส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น แต่ปัญหา
ราคาพลังงานน ้ามันและการขาดแคลนแรงงาน

จะยังคงเป็นข้อจ ากัดถาวรส าหรับเศรษฐกิจสิงคโปร์ เพราะถึงแม้ว่าจะไม่มีสงครามในยูเครน สิงคโปร์ยังต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับราคาพลังงานโลกที่สูงขึ้น เพราะในระยะยาว ภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศที่เลวร้ายเพ่ิมขึ้นได้
ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและการผลิตอาหารลดลง อีกทั้งเศรษฐกิจโลกต่างปรับค่าใช้จ่ายการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนในการบริโภคโดยรวมส่งผลให้ราคาอาหารสูงขึ้น อีกทั้ง ประชากรผู้สูงอายุในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาแรงงานในสิงคโปร์ที่ตึงตัวในอนาคต ดังนั้น สิงคโปร์ต้องเพ่ิมความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นสองเท่าเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศมีความยืดหยุ่น สามารถรับมือกับผลกระทบจาก
ภายนอกได้  
 นาย Wong กล่าวว่า ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้ราคาสินค้าโลกพุ่งสูงขึ้นในปี 2564 เช่น นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคของสหรัฐฯ และยูโรโซน1 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แรงกดดันด้าน
ห่วงโซ่อุปทานและอุปสงค์ด้านพลังงานที่สูงกว่าอุปทาน ประกอบกับสงครามในยูเครนขณะนี้ จึงมีแนวโน้มว่าอัตรา
เงินเฟ้อทั่วโลกจะสูงขึ้นเป็นเวลานาน อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯและเยอรมนี เพ่ิมข้ึนเกือบ 8% ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 40 
ปี ดังนั้น สิงคโปร์ต้องเตรียมพร้อมส าหรับความขัดแย้งทางสงครามที่อาจยืดเยื้อ หรือทวีความรุนแรงขึ้น เพราะจะ
ยิ่งส่งผลต่อปัญหาในห่วงโซ่อุปทานและปัญหาเงินเฟ้อ 

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสิงคโปร์ยังได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่า ธนาคารกลางของประเทศหลักๆ 
อย่างสหรัฐฯ และอังกฤษ ต่างขึ้นดอกเบี้ยเพ่ือ
รับมือกับภาวะเงินเฟ้อ โดยคาดว่า ธนาคาร
กลางยุโรปจะปฏิบัติตามเช่นกัน ซึ ่งธนาคาร
กลางเหล่านี้ต่างพยายามสร้างสมดุลระหว่าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการควบคุมราคา 
หากอัตราเงินเฟ้อยังสูงขึ้น การเติบโตเศรษฐกิจ
โลกช้าลง ย่อมส่งผลกระทบต่อสิงคโปร์ในฐานะ
ประเทศที่เปิดกว้างเศรษฐกิจขนาดเล็ก ทั้งนี้ 
รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกนโยบายทางการเงินและ

 
1 ยโูรโซน เป็น สหภาพเศรษฐกิจและการเงิน ประกอบดว้ยรฐัสมาชิกสหภาพยโุรป 19 รฐั (ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558) ซึ่งใชเ้งินสกลุยโูร
เป็นสกลุเงินรว่ม และเป็นเงินสกลุเดียวที่ช  าระหนีไ้ดต้ามกฎหมาย  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3
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การคลังเพื ่อร ับมือกับปัญหานี ้ โดยธนาคารกลาง
สิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore : MAS) 
ได้เพิ่มอัตราการแข็งค่าของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าในเดือนตุลาคม 2564 และมีการปรับอีกรอบใน
เดือนมกราคม 2565 และล่าสุดในวันที ่ 14 เมษายน 
2565 นับว่าเป็นการปรับสามครั้งภายในหกเดือนเพ่ือ
บรรเทาปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น และประกันเสถียรภาพ
ของราคาระยะกลาง โดยวิธีดังกล่าวจะช่วยชาวสิงคโปร์

รักษาการเติบโตของรายได้ให้เพ่ิมข้ึนเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อ และจะเป็นการเพ่ิมก าลังซื้อให้กับประชาชนสิงคโปร์ใน
มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ทั้งนี้ MAS ได้ปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ในปีนี้จาก
เดิมที ่2-3% เป็น 2.5- 3.5% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) จากเดิมท่ี 2.5-3.5% เป็น 4.5-5.5%  
 นอกจากนี้ นาย  Wong กล่าวว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการรับมือปัญหาเงินเฟ้อของสิงคโปร์ โดยในปี 2517 
อัตราเงินเฟ้อของสิงคโปร์สูงถึง 30% เมื่อเทียบรายปีของครึ่งปีแรก และในไตรมาสที่ 2 ของปี 2523  อัตราเงิน
เฟ้อสูง 10% ระหว่างวิกฤตการณ์น ้ามันในปี 2513 เหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า สิงคโปร์มีความเปราะบางต่อ
สถานการณ์เงินเฟ้อ เพราะสิงคโปร์มีเศรษฐกิจแบบเปิดและมีขนาดเล็ก ดังนั้น ในช่วงปี 2523 สิงคโปร์ได้พัฒนา
นโยบายทางการเงินที่เน้นอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเพ่ือควบคุมอัตราเงินเฟ้อน าเข้าได้  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม/ความคิดเห็นของ สคต. 
 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกต่างปรับตัวสูงขึ้น และการหยุดชะงักห่วงโซ่อุปทานโลกจากสงครามระหว่าง
รัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้ราคาต้นทุนสินค้าเกษตร พลังงาน ต่างปรับตัวสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศ 
รวมทั้งสิงคโปร์และไทยต่างปรับตัวสูงขึ้น ส าหรับสิงคโปร์ MAS ได้ปรับค่าเงินเหรียญสิงคโปร์ให้แข็งค่าขึ้น เพ่ือ
ช่วยบรรเทาเงินเฟ้อบางส่วนในราคาสินค้าและวัตถุดิบน าเข้า เพราะอัตราเงินเฟ้อที่น าเข้ามาจากต่างประเทศคือ
ที่มาหลักของการเพิ่มราคาในสิงคโปร์ ดังนั้น นโยบายการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสิงคโปร์ของ MAS เป็น
เครื่องมือถูกน ามาใช้แก้ปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดข้ึน และช่วยประกันเสถียรภาพของราคาระยะกลาง  
 ส าหรับไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีการปรับประมาณ
การเงินเฟ้อโดยเพิ่มเป็น 4.9% จากเดิม 1.7% ในปี 2565 โดยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงกว่า 5% ในช่วง
ไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีนี้ เนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น และปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลกหยุดชะงัก ส่งผล
ให้ราคาต้นทุน ราคาอาหารปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ด ีกนง. ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเนื่อง โดย
จะขยายตัวได้ 3.2% ในปี 2565 ซึ่งลดจากเดิมที่ 3.4% จากการฟื้นตัวก าลังซื้อในประเทศ และภาคการท่องเที่ยว
ที่ก าลังฟื้นตัว จากการเปิดประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชยย์ัง
ได้ด าเนินการผลักดันการส่งออกผ่านการด าเนินนโยบายต่างๆ เช่น ตั้งเปา้หมายการส่งออกขยายตัวที่ 3-4% ในปี 
2565 โดยการส่งออกของไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ขยายตัว 16.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 และคิดเป็นมูลค่าส่งออก 770,819 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีแผนขับเคลื่อนการส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยได้เตรียมกิจกรรม ทั้งตลาด
หลัก ตลาดรอง และตลาดใหม่ มีทั้งกิจกรรมออนไลน์ ออฟไลน์ เช่น การจัด Online Business Matching ทุก
ภูมิภาค ทุกสินค้า การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศในรูปแบบ Virtual/Online Exhibition ได้แก่ งาน THAIFEX 
ANUGA Asia , งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair (BGJF) และ งาน TILOG เป็นต้น 
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ที่มา :  
StraitsTimes - https://www.straitstimes.com/singapore/politics/singapore-will-always-need-to-
deal-with-carbon-constraints-tight-labour-market-lawrence-wong  
                  - https://www.straitstimes.com/business/economy/mas-tightens-singdollar-policy-
for-3rd-time-since-october-to-counter-rising-inflation  
ChannelNewsAsia - https://www.channelnewsasia.com/business/mas-tightens-monetary-policy-
third-time-6-months-slow-rising-inflation-2625056  
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