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สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ 
ในเดือนเมษายน 2564

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 หน่วยงาน Enterprise 
Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้า
ระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนเมษายน 2564  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์1,2 

 ในเดือนเมษายน 2564 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์เติบโต +26.3% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +19.6% ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวม
ขยายตัวที่ +26.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +21% ในเดือนก่อนหน้า) และ
การนำเข้าโดยรวมขยายตัวที่ +25.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +17.9% ใน
เดือนก่อนหน้า) 

 
 

1 ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะรายงานเป็น EU27 แทนที่ EU28 เนื่องจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราช
อาณาจักร (United Kingdom: UK) หรือ Brexit (Britain Exit) 
2 การจำแนกสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายในและนอกอาเซียนในรายงานการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ใช้รหัสภาษีชุดใหม่ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 
(AHTN) 2017 version 

Enterprise Singapore (ESG) ระบุว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเท่ านั้น 
และไม่รับประกันผลใดๆ และไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากใช้ข้อมูลจากสารสนเทศนี้ในทุกกรณี 
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การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)  
 ในเดือนเมษายน 2564 การส่งออก NODX เติบโตที่ +6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้า ตามการขยายตัวที่ +11.9% ในเดือนก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออก
สินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX 

 

การส่งออกสินค้า Electronic NODX 
 ในเดือนเมษายน การส่งออกสินค้า Electronic NODX เติบโตที ่+10.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า หลังจากการเติบโตที ่+24.4% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุด ได้แก่ Diodes 
& Transistors (+54.5%) PCs (+39.9%) และ ICs (+3.2%) 

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX 
 ในเดือนเมษายน 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เติบโตที่ +4.7% เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที ่+9.2% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ 
Primary Chemicals (+104.6%) Petrochemicals (+63.3%) และ Specialized Machinery (+54.3%) 

 
 



ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์ากสิงคโปร์ ชว่งวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 

  
3 

ตลาดการส่งออก NODX 
 ในเดือนเมษายน 2564 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่หดตัว ยกเว้น จีน มาเลเซีย 
ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ไต้หวัน และ ไทย โดยตลาดที่มีการหดตัวมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ สหรัฐฯ  
(-42.3%) ญี่ปุ่น (-33.2%) และ EU27 (-30.2%) 
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การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Markets3) 
 ในเดือนเมษายน 2564 การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่เติบโตที่ +70.5% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +66.1% ในเดือนก่อนหน้า โดยตลาดที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 
ได้แก่ เอเชียใต้ (+202.3%) CLMV (+68.5%) และตะวันออกกลาง (+49.1%) 

การส่งออก Oil Domestic Exports 
 ในเดือนเมษายน 2564 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าเติบโตที่ +63.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที ่+14.6% ในเดือนก่อนหน้า 

• ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย (+120.2%) 
อินโดนีเซีย (+88.7%) และจีน (+67.4%) 

• การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณหดตัวที่ -20.6% ในเดือนเมษายน 2564 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการหดตัวที ่-23.5% ในเดือนก่อนหน้า 

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) 
 ในเดือนเมษายน 2564 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) ขยายตัวที่ +34.3% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +28.8% ในเดือนก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX 

การส่งออกสินค้า Electronic NORX 
 ในเดือนเมษายน 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เติบโตที่ +36.3% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการขยายตัวที่ +38.7% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ 
Telecommunications Equipment (+62.8%) PCs (+54.7%) และ ICs (+31.4%) 

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX 
 ในเดือนเมษายน 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เติบโตที่ +32.1% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการเติบโตที่ +19.3% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด 
ได้แก่ Non-Monetary Gold (+280.5%) Watches & Clocks (+259.2%) และ Specialised Machinery (+
60.7%) 

ตลาดการส่งออก NORX 
 ในเดือนเมษายน 2564 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น ญี่ปุ่น โดยตลาด
ที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย (+61.8%) จีน (+56.5%) และฮ่องกง (+16.4%) 

 
3 Emerging Markets ประกอบด้วยแคริบเบียน เอเชียกลาง กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตะวันออกและยโุรปใต้ 
(ไม่ใช่สหภาพยโุรป) ละตินอเมริกา ตะวนัออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟรกิาใต้ 
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ความคิดเห็นของ สคต. 
 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ขยายตัว +26.3% ในเดือนเมษายน 2564 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (yoy) (ตามการเติบโตที่ +19.6% ในเดือนก่อนหน้า) โดยการส่งออกโดยรวมเตบิโตที่ 
+26.6% yoy (ตามการเติบโตที ่ +21% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมเติบโตที ่ +25.9% yoy 
(หลังจากเพ่ิมข้ึนที่ +17.9% ในเดือนก่อนหน้า) ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญของการเติบโตของการส่งออกโดยรวมเป็นผลมา
จากการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน (NODX) ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการเครื่องจักรเฉพาะ (Specialized 
Machinery) ที่ขยายตัวเพิ ่มขึ ้นถึง 54.3% หรือ 0.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ ่งสอดคล้องกับความต้องการ 
เซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ ่มขึ้นทั่วโลก รองลงมาได้แก่ การส่งออกปิโตรเคมี (Petrochemicals) ที่ขยายตัวเพิ ่มขึ้น 
63.3% หรือ 0.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และเคมีภัณฑ์ขั้นต้น (Primary Chemicals) ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 104.6% 
หรือ 0.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากฐานที่ใช้เปรียบเทียบในปีก่อนอยู่ในระดับต่ำ4,5 อีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผล
ต่อการเติบโตของการค้ารวมคือการส่งออกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากฐานที่ใช้เปรียบเทียบในปีที่แล้วอยู่ในระดับต่ำ 
(เม.ย.64 อยู่ที่ +63.8% เทียบกับ เม.ย.63 ที่ -64.9%) ซึ่งสะท้อนถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้ (ราคาต่อ
บาร์เรล: เม.ย.64 ราคา 65 เหรียญสหรัฐฯ เทียบกับ เม.ย.63 ราคา 18 เหรียญสหรัฐฯ)6 

 ในด้านตลาดส่งออก NODX ส่วนใหญ่ตัวเลขการส่งออกกลับลดลง7 เนื่องจากแม้ว่าตัวเลขการส่งออก 
NODX โดยรวมจะเพ่ิมขึ้น (+6.0% yoy) แต่ก็เป็นอัตราที่ลดลงจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมา (+11.9% yoy) สาเหตุ
สำคัญของการลดลงมาจากความต้องการสินค้าทองคำและเภสัชกรรมที่ลดลง โดยตลาดส่งออก NODX ที่หดตัว
มากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ EU27 อย่างไรก็ดี แม้ว่าตลาดส่งออก NODX ส่วนใหญ่จะลดลง 
แต่ก็มีตลาดส่งออก NODX อีก 7 แห่งที่ยังคงเติบโต โดยไทยเป็น 1 ในตลาดส่งออกท่ีเติบโตนั้น8 ซ่ึงข้อมูลดังกล่าว
สอดคล้องกับข้อมูลของกรมศุลกากรไทย ที่ระบุว่าในเดือนเมษายน 2564 ไทยนำเข้าจากสิงคโปร์ 17,553 ล้าน
บาท สินค้าที่ไทยนำเข้าจากสิงคโปร์สามอันดับแรก ได้แก่ สินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
3,832.3 ล้านบาท รองลงมาเคมีภัณฑ์ 3,213 ล้านบาท และอันดับที่สาม แผงวงจรไฟฟ้า 1,726.2 ล้านบาท 

 ทั้งนี้ แม้ว่าตัวเลขการส่งออก NODX จะขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้า รวมถึงปัจจัยเชิง
ลบจากการระบาดระลอกสองของโควิด-19 ในสิงคโปร์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสิงคโปร์ แต่กระทรวง
การค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ ยังคงคาดการณ์ GDP ทั้งปี 2564 ว่าจะเติบโตที่ 4% ถึง 6%9 (จากเดิม 5% ถึง 
6.9%) เนื่องจากเศรษฐกิจสิงคโปร์ฟื้นตัวดีเกินคาดในไตรมาสแรกของปี 2564 (+1.3% yoy) 

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

 
 
 
 

 
4 การส่งออกปิโตรเคมี (Petrochemicals) 2562 (-15%) / 2563 (-21%) / 2564 (+63.3%) 
5 การส่งออกเคมีภัณฑ์ขั้นต้น (Primary Chemicals) 2563 (-26%) / 2564 (+104.6%) 
6 ราคาน้ำมันต่อบาร์เรล เม.ย.63: 18 เหรียญสหรัฐ / เม.ย.64: 65 เหรียญสหรัฐฯ โดย: U.S. Energy Information Administration 
7 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดบัแรก สว่นใหญ่กลับลดลง โดยตลาดที่มีการหดตัวมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ สหรัฐฯ (-42.3%) ญี่ปุ่น (-33.2%) และ 
EU27 (-30.2%) 
8 ตลาดส่งออก NODX ที่เติบโตในเดือนเมษายน 2564 ได้แก ่จีน มาเลเซีย ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ไต้หวัน และ ไทย 
9 การคาดการณ์เศรษฐกิจสิงคโปร์ทั้งปี 2564 ยังคงเป็นบวกที่ 4% ถึง 6% โดย กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (Ministry of Trade and  
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ที่มา : 
Enterprise Singapore – https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-
releases/2021/may/monthly-trade-report---apr-2021.pdf?la=en 
กระทรวงพาณิชย ์- 
http://tradereport.moc.go.th/Report/Default.aspx?Report=MenucomTopNCountry&Option=2&Lang=Th&ImExT
ype=0 
Ministry of Trade and Industry - https://www.mti.gov.sg/Newsroom/Press-Releases/2021/05/MTI-Maintains-
2021-GDP-Growth-Forecast-at-4_0-to-6_0-Per-Cent 

 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 

พฤษภาคม 2564 
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