
ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์ากสิงคโปร์ ชว่งวันที่ 22 - 26 พฤศจกิายน 2564 
 

  
1 

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ 
ในเดือนตุลาคม 2564

 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 หน่วยงาน Enterprise 
Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้า
ระหว ่างประเทศของส ิงคโปร ์ เด ือนตุลาคม 2564  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์1,2 

 ในเดือนตุลาคม 2564 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์เติบโต +24% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +18.6% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวม
ขยายตัวที่ +22.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +18.6% ในเดือนก่อนหน้า) และ
การนำเข้าโดยรวมขยายตัวที่ +25.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +18.7%  
ในเดือนก่อนหน้า) 

 
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)  
 ในเดือนตุลาคม 2564 NODX เติบโตที่ +17.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
หลังจากการขยายตัวที่ +12% ในเดือนก่อนหน้า โดยผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic 
NODX และสินค้า Non-Electronic NODX 

 

การส่งออกสินค้า Electronic NODX 
 ในเดือนตุลาคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NODX เติบโตที่ +14.9% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเติบโตที่ +14.1% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด 
ได้แก่ ICs, PCs และ Diodes & Transistors เพ่ิมข้ึน 22.6%, 18.1% และ 19.8% ตามลำดับ 

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX 
 ในเดือนตุลาคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เติบโตที่ +18.9% เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเพิ่มขึ้นที่ +11.4% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมาก
ที่สุด ได้แก่ Non-Monetary Gold (+223.2%) Specialised Machinery (+49.3%) และ Petrochemicals  
(+39.1%) 
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ตลาดการส่งออก NODX 
 ในเดือนตุลาคม 2564 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น ไทย สหรัฐฯ 
และ ฮ่องกง โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ จีน (+35.6%) มาเลเซีย (+29.4%) และไต้หวัน 
(+32.7%) 
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การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Markets3) 
 ในเดือนตุลาคม 2564 การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่เติบโตที่ +42.5% เมื ่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +40.4% ในเดือนก่อนหน้า) โดยตลาดที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 
ได้แก่ CLMV (+112.3%) เอเชียใต้ (+28.5%) และตะวันออกกลาง (+22.8%) 

การส่งออก Oil Domestic Exports 
 ในเดือนตุลาคม 2564 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าเติบโตที ่+60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที ่+53.3% ในเดือนก่อนหน้า 

• ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ออสเตรเลีย (+196.4%) 
มาเลเซีย (+61.6%) และอินโดนีเซีย (+53.3%) 

• การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณลดลงที่ -13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
หลังจากลดลงที ่-11.2% ในเดือนก่อนหน้า 

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) 
 ในเดือนตุลาคม 2564 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) ขยายตัวที่ +17.8% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +16.4% ในเดือนก่อนหน้า) โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX 

การส่งออกสินค้า Electronic NORX 
 ในเดือนตุลาคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เติบโตที่ +15.7% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการขยายตัวที่ +18.5% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ICs 
(+14.3%) Telecommunications Equipment (+26.2%) และ PCs (+44.3%) 

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX 
 ในเดือนตุลาคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เติบโตที่ +20.4% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +13.8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด 
ได้แก่ Non-Electric Engines & Motors (+76.7%) Non-Monetary Gold (+175.2%) และ Specialised 
Machinery (+52%) 

ตลาดการส่งออก NORX 
 ในเดือนตุลาคม 2564 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรกเติบโต โดยตลาดที่เติบโตมากที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย (+32.6%) จีน (+13.8%) และ อินโดนีเซีย (+44.9%) 

 

 

 

 

 
 

3 Emerging Markets ประกอบด้วยแคริบเบียน เอเชียกลาง กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตะวันออกและยโุรปใต้ 
(ไม่ใช่สหภาพยโุรป) ละตินอเมริกา ตะวนัออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟรกิาใต้ 
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ข้อมูลเพิ่มเติม/ความคิดเห็นของ สคต. 
 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ในเดือนตุลาคม 2564 เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่แปด4 
โดยปัจจัยที่มีส่วนสำคัญคือ การเพิ่มขึ้นทั้งการค้าน้ำมันและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การค้าน้ำมันขยายตัว +76% ใน
เดือนตุลาคม 2564 ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วลดลงถึง -39% (ราคาน้ำมันต่อบาร์เรล ต.ค.64: 84 
เหรียญสหรัฐฯ เทียบกับ ต.ค.63: 43 เหรียญสหรัฐฯ5) สำหรับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัว เป็นผลจากความ
ต้องการเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากการกลับมาดำเนินงานของของภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก  

 ในด้านการส่งออก การส่งออกสินค้าที ่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-oil Domestic Export: NODX) ของ
สิงคโปร์ในเดือนตุลาคม 2564 เติบโตติดต่อกันเป็นระยะเวลาสิบเอ็ดเดือน6ที่ +17.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า (yoy) และยังเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 (+20.5% yoy) โดยการ
เติบโตดังกล่าวเป็นผลจากการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน Electronic NODX และ Non-electronic NODX 

 ทั้งนี้ การเติบโตของการส่งออกของสิงคโปร์สะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเป็นผลจาก
การที่ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ และบางประเทศในยูโรโซน มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงและเริ่มฉีดวัคซีนเข็ม
สาม รวมทั้งประเทศในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว แม้จะอยู่
ท่ามกลางการแพร่กระจายของไวรัสดังกล่าวก็ตาม ในขณะเดียวกัน ประเทศเศรษฐกิจสำคัญในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อาทิ มาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย คาดว่าจะฟ้ืนตัวควบคู่ไปกับอุปสงค์ในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น หลังจาก
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดลง และอัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยการส่งออกของไทยในเดือน
ตุลาคม 2564 เติบโต +17.4% yoy ซึ่งการเติบโตดังกล่าวก็สอดคล้องกับการเติบโตของหลายประเทศในภูมิภาค
เอเชีย 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตัวแต่สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก รวมถึงสิงคโปร์และไทย 
ยังอาจกลายเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนของเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ GDP สิงคโปร์ ไตรมาสสามปี 2564 เติบโตที่ 
+7.1% yoy (ไตรมาสสองปี 2564 อยู่ที่ +15.2%) คาดการณ์การเติบโตของ GDP ปี 2564 อยู่ที่ +7% (เดิม +6% 
ถึง +7%) และปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ 3% ถึง 5% 

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

ที่มา : 
Enterprise Singapore – hhttps://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-
releases/2021/november/mr09321_monthly-trade-report---oct-2021.pdf?la=en 
Ministry of Trade and Industry - https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/gdp3q2021.pdf 

 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ / พฤศจิกายน 2564 

 
4 สถิติการค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์เตบิโตขึ้นแปดเดือนตดิต่อกัน (มี.ค.64 +19.6% / เม.ย.64 +26.3% / พ.ค.64 +30.9% / มิ.ย.64 +25.0% 
/ ก.ค.64 +19.0% / ส.ค.64 +19.8% / ก.ย.64 +18.7% / ต.ค.64 +24%) 
5 ราคาน้ำมัน ที่มา: U.S. Energy Information Administration 
6 สถิติการสง่ออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-oil Domestic Export: NODX) ของสิงคโปร์ที่เติบโตขึ้นตดิต่อกันเปน็ระยะเวลาสบิเอ็ดเดือน (ธ.ค.63 
+6.8% / ม.ค.64 +12.7% / ก.พ.64 +4.2% / มี.ค.64 +11.9% / เม.ย. +6% / พ.ค.64 +8.6% / มิ.ย.64 +15.9% / ก.ค.64 +12.7% / ส.ค.64 
+2.7% / ก.ย.64 +12.3% / ต.ค.64 +17.9%)  

https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2021/october/mr07921_monthly-trade-report---sep-2021.pdf?la=en
https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2021/october/mr07921_monthly-trade-report---sep-2021.pdf?la=en

