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รายงานการค้าระหวา่งประเทศ
สาธารณรฐัอินเดีย
ประจาํเดือนเมษายน 2564
ที�มา: สาํนักสารสนเทศ กระทรวงพาณชิยแ์ละอุตสาหกรรม 
สาธารณรฐัอินเดยี (วนัที� 14 พฤษภาคม 2564)



การสง่ออกของอินเดียโดยรวม (ทั�งภาคสนิค้าและบรกิาร) ในเดือนเมษายน 2564* มมูีลค่า
ประมาณ 51.79 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 93.21% เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป�
ก่อนหน้า

ด้านการนําเขา้ของอินเดียโดยรวมในเดือนเมษายน 2564* มมูีลค่าประมาณ 58.72 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐั ขยายตัว 122.24% เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป�ก่อนหน้า

*หมายเหตุ :  จากข้อมูลล่าสุดของธนาคารกลางอินเดียในภาคบริการของเดือนมีนาคม  2564 ในส่วนของ
ข้อมูลของเดือนเมษายน  2564 เป�นเพียงการประมาณการ  ซึ� งอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงในการเป�ดเผยข้อมูล
ครั�ง ต่อไป



การสง่ออก (รวมถึงการนาํเขา้มาแล้วสง่กลับไป: re-export)

1) การสง่ออกในเดือนเมษายน 2564 มมูีลค่า 30.63 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว
195.72% เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 10.36 พนัล้านเหรยีญสหรฐั 
หากคิดเป�นสกลุเงินรูป� การสง่ออกในเดือนเมษายน 2564 มมูีลค่า 2,280,717.6 ล้านรูป�
ขยายตัว 188.88% เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 789,514.1 ล้านรูป� 
หากเทียบกับเดือนเมษายนป� 2562 การสง่ออกสนิค้าในเดือนเมษายน 2564 ถือวา่ขยายตัว
17.62% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั และ 26.17% ในหน่วยเงินรูป�

2) กลุ่มสนิค้าที�มกีารสง่ออกเพิ�มขึ�น 5 อันดบัแรก เมื�อเทียบกับเดอืนเมษายน 2563 ไดแ้ก่ อัญมณี
และเครื�องประดบั (9,271.21%), ผลิตภัณฑ์จากปอกระเจา (1,684.62%), พรม (1,352.68%),

สนิค้าทํามอื (1,275.46%) และหนงัและผลิตภัณฑ์จากหนงั (1,201.44%)

3) การสง่ออกสนิค้าที�ไมร่วมนํ�ามนัเชื�อเพลิงและไมร่วมอัญมณใีนเดอืนเมษายน 2564 มมูีลค่า
23.62 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 160.24% เมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมี
มูลค่า 9.08 พนัล้านเหรยีญสหรฐั หากเทียบกับเดอืนเมษายน 2562 การสง่ออกสนิค้าที�ไมร่วม
นํ�ามนัเชื�อเพลิงและไมร่วมอัญมณีในเดอืนเมษายน 2564 ถือวา่ขยายตัว 20.47%

1. การค้าสนิค้า



การนาํเขา้

1) การนําเขา้ในเดือนเมษายน 2564 มมูีลค่า 45.72 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
(3,405,050.6 ล้านรูป�) ขยายตัว 167.05% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั และ
160.87% ในหน่วยเงินรูป� เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อนหนา้ ซึ�งมี
มูลค่า 17.12 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (1,305,250.8 ล้านรูป�)

2) สนิค้านาํเขา้สาํคัญที�หดตัวในเดอืนเมษายน 2564 เมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกัน
ของป�ก่อนหนา้ม ี3 ประเภท ไดแ้ก่ เงิน (-88.53%), กระดาษพมิพห์นงัสอืพมิพ์
(-46.04%) และเมล็ดพชืกินได ้(-41.98%)
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การนําเขา้นํ�ามนัดิบและสนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนั

1) การนําเขา้นํ�ามนัในเดือนเมษายน 2564 มมูีลค่า 10.87 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
(809,687.6 ล้านรูป�) ขยายตัว 133.24% ในหน่วยเงินเหรยีญสหรฐั (ขยายตัว
127.84% ในหน่วยเงินรูป�) เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 4.66
พนัล้านเหรยีญสหรฐั (355,372.2 ล้านรูป�) หากเทียบกับเดือนเมษายน 2562
การนําเขา้นํ�ามนัในเดือนเมษายน 2564 ถือวา่หดตัว 5.98% ในหนว่ยเงินเหรยีญ
สหรฐั และขยายตัว 0.85% ในหนว่ยเงินรูป�

ทั�งนี� ขอ้มูลจากธนาคารโลกระบุวา่ราคานํ�ามนัดบิเบรนท์ในเดอืนเมษายน 2564 เพิ�มขึ�น
177.51% จากเดอืนเมษายนป�ก่อนหนา้

2) การนาํเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัในเดอืนเมษายน 2564 มมูีลค่าราว 34.85 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐั (2,595,363.0 ล้านรูป�) ขยายตัว 179.70% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั
(ขยายตัว 173.23% ในหนว่ยเงินรปู�) เมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า
12.46 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (949,878.6 ล้านรปู�) หากเทียบกับเดอืนเมษายน 2562

การนาํเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัในเดอืนเมษายน 2564 ถือวา่ขยายตัว 13.07% ในหนว่ย
เงินเหรยีญสหรฐั และ 21.28% ในหนว่ยเงินรูป�

3) การนาํเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัและสนิค้าที�ไมใ่ชท่องคําในเดอืนเมษายน 2564 มมูีลค่า
28.61 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 129.68% เมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของ
ป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 12.46 พนัล้านเหรยีญสหรฐั หากเทียบกับเดอืนเมษายน 2562

การนาํเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัและสนิค้าที�ไมใ่ชท่องคําในเดอืนเมษายน 2564 ถือวา่
ขยายตัว 6.56%



การสง่ออก (รายรบั)
จากรายงานล่าสดุของธนาคารกลางอินเดยีเมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2564 

การสง่ออกบรกิารในเดอืนมนีาคม 2564 มมูีลค่า 20.45 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
(1,488,685.6 ล้านรูป�) ขยายตัว 12.60% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั เมื�อเทียบ
กับเดอืนเดยีวกันของป�ก่อน สว่นการสง่ออกบรกิารในเดอืนเมษายน 2564* 

คาดวา่จะมมูีลค่าอยูที่� 21.17 พนัล้านเหรยีญสหรฐั

การนาํเขา้ (รายจา่ย)
จากรายงานล่าสดุของธนาคารกลางอินเดยี เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2564 

การนาํเขา้บรกิารในเดอืนมนีาคม 2564 มมูีลค่า 12.54 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
(912,603.3 ล้านรปู�) ขยายตัว 12.82% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐัเมื�อเทียบกับ
เดอืนเดยีวกันของป�ก่อน สว่นการนาํเขา้บรกิารในเดอืนเมษายน 2564* คาดวา่
จะมมูีลค่าอยูที่� 13.00 พนัล้านเหรยีญสหรฐั

2. การค้าบรกิาร

3. ดลุการค้า

*หมายเหต:ุ จากขอ้มูลล่าสดุของธนาคารกลางอินเดยีในภาคบรกิารของเดือนมนีาคม 2564 ในสว่นของขอ้มูลของเดือนเมษายน 2564
 เป�นเพยีงการประมาณการ ซึ�งอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงในการเป�ดเผยขอ้มูลครั�งต่อไป

สนิค้า
การค้าในเดือนเมษายน 2564 ขาดดลุประมาณ 15.10 พนัล้านเหรยีญสหรฐั 

ในขณะที�การค้าในเดือนเมษายน 2563 ขาดดลุประมาณ 6.76 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
หรอืคิดเป�นการขาดดลุการค้าสนิค้าเพิ�มขึ�น 123.17% ในเดือนเมษายน 2564 เมื�อ
เทียบกับป�ก่อนหน้า

บรกิาร
จากขอ้มูลล่าสดุจากธนาคารกลางอินเดียวนัที� 14 พฤษภาคม 2564 ดลุการค้าของ
ภาคบรกิาร (รายรบัรวมของภาคบรกิาร) ในเดือนมนีาคม 2564 คิดเป�นมูลค่าราว
7.91 พนัล้านเหรยีญสหรฐั สว่นดลุการค้าของภาคบรกิารในเดือนเมษายน 2564*

คาดวา่มมูีลค่าประมาณ 8.17 พนัล้านเหรยีญสหรฐั

ดลุการค้ารวม
ดลุการค้า (สนิค้าและบรกิาร) ในชว่งเดือนเมษายน 2564* ขาดดลุอยูที่�ประมาณ
6.93 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ในขณะที�ในเดือนเมษายน 2563 การค้าเกินดลุประมาณ
0.38 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
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จากขอ้มูลรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าอินเดียประจาํเดือนเมษายน 2564 ในภาคสนิค้า อินเดีย
มมูีลค่าการสง่ออก 30.63 พนัล้านเหรยีญสหรฐั และมูลค่าการนําเขา้ 45.72 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ทําให้
มกีารค้าสนิค้าขาดดลุราว 15.10 พนัล้านเหรยีญสหรฐั โดยการสง่ออกขยายตัวกวา่ 195.72% เมื�อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อนหน้า มสีนิค้าสง่ออกสาํคัญขยายตัว 3 อันดับแรก ได้แก่ อัญมณีและ
เครื�องประดับ ผลิตภัณฑ์จากปอกระเจา และพรม ด้านการนําเขา้สนิค้าขยายตัวถึง 167.05% เมื�อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของป�ก่อนหนา้ แต่การนาํเขา้สนิค้าสาํคัญบางประเภทยงัคงหดตัว อาทิ เงิน กระดาษพมิพ์
หนงัสอืพมิพ ์และเมล็ดพชืกินได้

สว่นในภาคบรกิาร อินเดียมมูีลค่าการสง่ออกในเดือนมนีาคม 2564 ราว 20.45 พนัล้านเหรยีญสหรฐั และ
มมูีลค่าการนาํเขา้ 12.54 พนัล้านเหรยีญสหรฐั คิดเป�นมูลค่าเกินดลุการค้า 7.91 พนัล้านเหรยีญสหรฐั

นาย Anup Wadhawan ปลัดกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของอินเดีย กล่าววา่ภาคการสง่ออก
ของอินเดียในเดือนเมษายน 2564 ยงัคงน่าประทับใจเชน่เดียวกับหลายเดือนที�ผา่นมา และด้านการนําเขา้
ก็แสดงใหเ้หน็ถึงการฟ�� นตัวทางเศรษฐกิจอยา่งชดัเจน การค้าระหวา่งประเทศกําลังฟ�� นตัวอยา่งสมดลุ และ
มั�นใจวา่จะมมูีลค่าสงูขึ�นถึง 4 แสนล้านเหรยีญสหรฐัได้ภายในป�นี� ด้านนาย Sharad Kumar Saraf

ประธานสภาผูส้ง่ออกอินเดีย (Federation of Indian Export Organisations: FIEO) แสดงความเหน็
วา่สิ�งที�จาํเป�นที�สดุในขณะนี�คือการประกาศอัตราภาษีภายใต้โครงการยกเวน้ภาษีสาํหรบัสนิค้าสง่ออก
(Remission of Duties and Taxes on Export Products: RoDTEP) เพื�อสรา้งความมั�นใจใหแ้ก่ผูค้้า
มากที�สดุ [*1]

ในเดือนพฤษภาคม 2564 อินเดียประสบกับการระบาดของ COVID-19 ระลอกที� 2 มผีูติ้ดเชื�อต่อวนัเพิ�ม
ขึ�นสงูถึง 3-4 แสนรายต่อวนั (ขอ้มูล ณ วนัที� 15 พ.ค. 64) เกิดภาวะขาดแคลนออกซเิจน โรงพยาบาลใน
หลายพื�นที�ไมส่ามารถรองรบัผูป้�วยที�เพิ�มสงูขึ�นได ้ทําใหห้ลายรฐัในอินเดียต้องประกาศสถานการณ์ล็อคดาวน์
หรอืเคอรฟ์�ว สง่ผลกระทบต่อหลายภาคอุตสาหกรรมเนื�องจากขาดแคลนแรงงานและป�ญหาด้าน Supply

Chain อยา่งไรก็ตาม อินเดียได้แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวโดยการเรง่ฉีดวคัซนีใหแ้ก่ประชาชน และขณะนี�มี
หลายประเทศได้ใหค้วามชว่ยเหลือด้านทรพัยากรต่างๆ ที�ขาดแคลน ทําใหค้าดวา่ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจ
และผูบ้รโิภคจะดีขึ�นตามลําดับ ทั�งนี� ป�จจยัเฝ�าระวงัสาํหรบัการสง่ออกไปยงัอินเดียที�ต้องติดตาม ได้แก่ 

การที�รฐับาลอินเดียทยอยออกมาตรการควบคมุการนําเขา้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การขึ�นภาษีนําเขา้ทั�วไป 

การออกใบอนญุาต มาตรการควบคมุสนิค้า และพธิกีารทางศุลกากร รวมทั�งการขนสง่ระหวา่งประเทศที�ยงั
ไมก่ลับเขา้สูส่ภาวะปกติ และการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอรที์�ทําใหค่้าใชจ้า่ยขนสง่สนิค้าเพิ�มมากขึ�น

อ้างอิง:

[*1] The Economic Times, May 14, 2021. India's exports jump to $30.63 bn in April; trade deficit widens to $15.1 bn.
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