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O C A  R E P O R T ,  N E W  D E L H I



การสง่ออกของอินเดียโดยรวมในเดือนกรกฎาคม 2564* ประมาณการอยูที่� 54.95 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
ขยายตัว 36.19% และ 23.24% เมื�อเทียบกับเดือนกรกฎาคมป� 2563 และ 2562 ตามลําดับ สว่นการนาํเขา้
โดยรวมในเดือนกรกฎาคม 2564* ประมาณการอยูที่� 57.29 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 50.15% และ
10.60% เมื�อเทียบกับเดือนกรกฎาคมป� 2563 และ 2562 ตามลําดับ

*หมายเหตุ :  จากข้อมูลล่าสุดของธนาคารกลางอินเดียในภาคบริการของเดือนมิถุนายน  2564 ในส่วนของข้อมูลของ
เดือนกรกฎาคม  2564 เป�นเพียงการประมาณการ  ซึ� งอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงในการเป�ดเผยข้อมูลครั�ง ต่อไป

การสง่ออกของอินเดียโดยรวมในเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2564*ประมาณการอยูที่� 204.97 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐั ขยายตัว 47.87% และ 15.35% เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป� 2563 และ 2562 ตามลําดับ
ด้านการนําเขา้ของอินเดียโดยรวมในเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2564* มมูีลค่าประมาณ 214.71 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐั ขยายตัว 72.06% และหดตัว 0.32% เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป� 2563 และ 2562 ตาม
ลําดับ



การสง่ออก (รวมถึงการนาํเขา้มาแล้วสง่กลับไป: re-export)

1) การสง่ออกในเดือนกรกฎาคม 2564 มมูีลค่า 35.43 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว
49.85% เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 23.64 พนัล้านเหรยีญสหรฐั 
หากคิดเป�นสกลุเงินรูป� การสง่ออกในเดือนกรกฎาคม 2564 มมูีลค่า 2,640,337.6 ล้านรูป�
ขยายตัว 48.91% เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 1,773,057.9 ล้านรูป�
และเมื�อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 แล้วขยายตัว 35.05% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั 
และ 46.27% ในหน่วยเงินรูป�

2) กลุ่มสนิค้าหลักที�มกีารสง่ออกเพิ�มขึ�น 5 อันดบัแรก เมื�อเทียบกับเดอืนกรกฎาคม 2563 ไดแ้ก่
ผลิตภัณฑ์ป�โตรเลียม (230.98%) อัญมณีและเครื�องประดบั (130.5%) ธญัพชืที�ไมใ่ชป่ระเภทขา้ว
(108.86%) เสน้ดา้ย/สิ�งทอประดษิฐ ์(58.93%) และเสน้ดา้ยฝ�าย ผา้ฝ�าย และผา้ทอมอืต่างๆ
(48.35%)

3) กลุ่มสนิค้าหลักที�มกีารสง่ออกลดลง 5 อันดบัแรก เมื�อเทียบกับเดอืนกรกฎาคม 2563 ไดแ้ก่
เมล็ดพชืนํ�ามนั (-38.59%) กากนํ�ามนั (-33.85%) เนื�อสตัว ์นม และผลิตภัณฑ์จากสตัวป์�ก
(-31.96%) ยาสบู (-10.31%) และชา (-8.96%)

4) การสง่ออกสนิค้าในชว่งเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2564 มมูีลค่า 130.82 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐั (7,675,791.3 ล้านรูป�) เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 74.96 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐั (5,663,220.6 ล้านรูป�) แล้วขยายตัว 74.52% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั (ขยาย
ตัว 70.85% ในหน่วยเงินรูป�) และเมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันในป� 2562 แล้วขยายตัว 22.09%
ในหน่วยเงินเหรยีญสหรฐั และ 30.17% ในหน่วยเงินรูป�

5) การสง่ออกสนิค้าที�ไมร่วมนํ�ามนัเชื�อเพลิงและไมร่วมอัญมณใีนเดอืนกรกฎาคม 2564 มมูีลค่า
26.12 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 28.18% เมื�อเทียบกับเดือนเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า
20.37 พนัล้านเหรยีญสหรฐั และเมื�อเทียบกับเดอืนกรกฎาคม 2562 แล้วขยายตัว 32.26%

 

6) การสง่ออกสนิค้าที�ไมร่วมนํ�ามนัเชื�อเพลิงและไมร่วมอัญมณใีนชว่งเดอืนเมษายน-กรกฎาคม
2564 มมูีลค่า 99.36 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 54.55% เมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันของป�
ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 64.29 พนัล้านเหรยีญสหรฐั และเมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันในป� 2562 แล้วขยาย
ตัว 24.08%

1. การค้าสนิค้า



การนาํเขา้

1) การนําเขา้ในเดือนกรกฎาคม 2564 มมูีลค่า 46.40 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
(3,458,149.3 ล้านรูป�) ขยายตัว 62.99% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั และ 61.97%
ในหน่วยเงินรูป� เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อนหน้า ซึ�งมมูีลค่า 28.47 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐั (2,134,995.6 ล้านรูป�) และเมื�อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 แล้ว
ขยายตัว 14.77% ในหน่วยเงินเหรยีญสหรฐั และ 24.31% ในหนว่ยเงินรูป�

2) มูลค่าการนาํเขา้ในชว่งเดอืนเมษายน-กรกฎาคม 2564 อยูที่� 172.55 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐั (12,767,760.3 ล้านรปู�) เมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 88.91

พนัล้านเหรยีญสหรฐั (6,718,947.4 ล้านรูป�) แล้วขยายตัว 94.08% ในหนว่ยเงิน
เหรยีญสหรฐั และ 90.03% ในหนว่ยเงินรปู� และเมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันในป� 2562

แล้วขยายตัว 1.18% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั และ 7.92% ในหนว่ยเงินรปู�

3) กลุ่มสนิค้าหลักที�มกีารนาํเขา้เพิ�มขึ�น 5 อันดบัแรก เมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของป�
ก่อนหน้า ไดแ้ก่ ซลัเฟอรแ์ละไพไรต์ดบิ (355.66%) เยื�อกระดาษและกระดาษใชแ้ล้ว
(227.57%) ไขมุ่ก หนิมค่ีาและกึ�งมค่ีา (179.32%) ทองคํา (135.56%) และโลหะที�ไมใ่ช่
เหล็ก (121.36%)

4) กลุ่มสนิค้าหลักที�มกีารนาํเขา้ลดลงเมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของป�ก่อนหนา้ ม ี3

ประเภท ไดแ้ก่ เงิน (-89.16%) สนิค้าสาํหรบัโครงการก่อสรา้ง (-78.62%) และกระดาษ
หนังสอืพมิพ ์(-3.48%)

การนําเขา้นํ�ามนัดิบและสนิค้าที�ไมใ่ชนํ่�ามนั

1) การนําเขา้นํ�ามนัในเดือนกรกฎาคม 2564 มมูีลค่า 12.89 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
(960,996.7 ล้านรูป�) ขยายตัว 97.45% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั (ขยายตัว
96.22% ในหนว่ยเงินรูป�) เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 6.53 
พนัล้านเหรยีญสหรฐั (489,750.9 ล้านรูป�) และเมื�อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562
แล้วขยายตัว 32.27% ในหน่วยเงินเหรยีญสหรฐั และ 43.26% ในหนว่ยเงินรูป�

2) การนําเขา้นํ�ามนัในชว่งเดอืนเมษายน-กรกฎาคม 2564 มมูีลค่า 43.90 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐั (3,248,561.2 ล้านรปู�) ขยายตัว 123.84% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั
(ขยายตัว 119.15% ในหนว่ยเงินรูป�) เมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมูลค่า
19.61 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (1,482,345.1 ล้านรปู�) และเมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันในป�
2562 แล้วหดตัว 2.69% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั และขยายตัว 3.78% ในหนว่ยเงิน
รูป�

ทั�งนี� ธนาคารโลกระบุวา่ราคานํ�ามนัดบิเบรนท์ในเดอืนกรกฎาคม 2564 ขยายตัว 73.77%

เมื�อเทียบกับเดอืนกรกฎาคมป�ก่อนหนา้
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การนําเขา้นํ�ามนัดิบและสนิค้าที�ไมใ่ชนํ่�ามนั (ต่อ)

3) การนําเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัในเดือนกรกฎาคม 2564 มมูีลค่าราว 33.51 พนั
ล้านเหรยีญสหรฐั (2,497,152.6ล้านรูป�) ขยายตัว 52.73% ในหนว่ยเงินเหรยีญ
สหรฐั (ขยายตัว 51.78% ในหนว่ยเงินรูป�) เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อน
ซึ�งมมูีลค่า 21.94 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (1,645,244.7ล้านรูป�) และเมื�อเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2562 แล้วขยายตัว 9.21% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั และ
18.28% ในหนว่ยเงินรูป�

4) การนําเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัในชว่งเดอืนเมษายน-กรกฎาคม 2564 มมูีลค่า
128.65 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (9,519,199.1 ล้านรปู�) ขยายตัว 85.65% ในหนว่ย
เงินเหรยีญสหรฐั (ขยายตัว 81.78% ในหนว่ยเงินรปู�) เมื�อเทียบกับการนาํเขา้ในชว่ง
เดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 69.30 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (5,236,602.3 ล้านรปู�)
และเมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันในป� 2562 แล้วขยายตัว 2.57% ในหนว่ยเงินเหรยีญ
สหรฐั และ 9.40% ในหนว่ยเงินรูป�

5) การนําเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัและสนิค้าที�ไมใ่ชท่องคําในเดือนกรกฎาคม 2564 
มมูีลค่า 29.30 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 45.40% เมื�อเทียบกับเดือน
เดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 20.15 พนัล้านเหรยีญสหรฐั และเมื�อเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2562 แล้วขยายตัว 1.15%

6) การนําเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัและสนิค้าที�ไมใ่ชท่องคํารวมในชว่งเดอืนเมษายน-

กรกฎาคม 2564 มมูีลค่า 116.56 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 74.43% เมื�อเทียบ
กับชว่งเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 66.82 พนัล้านเหรยีญสหรฐั และเมื�อเทียบกับ
ชว่งเดยีวกันในป� 2562 แล้วขยายตัว 3.83%
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การสง่ออก (รายรบั)
จากรายงานล่าสดุของธนาคารกลางอินเดยีเมื�อวนัที� 2 สงิหาคม 2564 การสง่ออก
บรกิารในเดอืนมถินุายน 2564 มมูีลค่า 19.73 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (1,451,011

ล้านรูป�) ขยายตัว 24.12% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั เมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกัน
ของป�ก่อน สว่นการสง่ออกบรกิารในเดอืนกรกฎาคม 2564* คาดวา่จะมมูีลค่าอยูที่�
19.52 พนัล้านเหรยีญสหรฐั

การนาํเขา้ (รายจา่ย)
จากรายงานล่าสดุของธนาคารกลางอินเดยี เมื�อวนัที� 2 สงิหาคม 2564 การนาํเขา้
บรกิารในเดอืนมถินุายน 2564 มมูีลค่า 11.15 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (819,954.4

ล้านรูป�) ขยายตัว 24.75% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐัเมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของ
ป�ก่อน สว่นการนาํเขา้บรกิารในเดอืนกรกฎาคม 2564* คาดวา่จะมมูีลค่าอยูที่� 10.89

พนัล้านเหรยีญสหรฐั

2. การค้าบรกิาร

3. ดลุการค้า

*หมายเหต:ุ จากขอ้มูลล่าสดุของธนาคารกลางอินเดียในภาคบรกิารของเดอืนมถินุายน 2564 ในสว่นของขอ้มูลของเดือนกรกฎาคม 2564
เป�นเพยีงการประมาณการ ซึ�งอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงในการเป�ดเผยขอ้มูลครั�งต่อไป

สนิค้า
การค้าสนิค้าในเดือนกรกฎาคม 2564 ขาดดลุประมาณ 10.97 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
ในขณะที�การค้าในเดือนกรกฎาคม 2563 ขาดดลุประมาณ 4.83 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐั หรอืคิดเป�นสดัสว่นการขาดดลุเพิ�มขึ�น 127.37% ในเดือนกรกฎาคม 2564

เมื�อเทียบกับป�ก่อนหน้า

บรกิาร
จากขอ้มูลล่าสดุจากธนาคารกลางอินเดียวนัที� 2 สงิหาคม 2564 ดลุการค้าของภาค-

บรกิาร (รายรบัรวมของภาคบรกิาร) ในเดือนมถินุายน 2564 คิดเป�นมูลค่าประมาณ
8.58 พนัล้านเหรยีญสหรฐั สว่นดลุการค้าของภาคบรกิารในเดือนกรกฎาคม 2564*

คาดวา่จะมมูีลค่าประมาณ 8.64 พนัล้านเหรยีญสหรฐั

ดลุการค้ารวม
ดลุการค้า (สนิค้าและบรกิาร) ในชว่งเดือนกรกฎาคม 2564* ขาดดลุอยูที่�ประมาณ
2.34 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ในขณะที�ในเดือนกรกฎาคม 2563 เกินดลุอยูที่�ประมาณ
2.20 พนัล้านเหรยีญสหรฐั หรอืคิดเป�นสดัสว่นการขาดดลุเพิ�มขึ�น 206.43% 

ในเดือนกรกฎาคม 2564 เมื�อเทียบกับป�ก่อนหน้า
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ภาคการสง่ออกของอินเดียในเดือนกรกฎาคม 2564 ขยายตัวเกือบรอ้ยละ 50 เมื�อเทียบกับ
เดือนกรกฎาคมป�ก่อนหน้า และขยายตัวราวรอ้ยละ 35 เมื�อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 

ซึ�งเป�นชว่งก่อนวกิฤต COVID-19 อันเป�นผลมาจากการฟ�� นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
สง่ออกสาํคัญ และการเพิ�มขึ�นของอุปสงค์ในสนิค้าหลักของอินเดีย อาทิ สนิค้าด้านวศิวกรรม 

ผลิตภัณฑ์ป�โตรเลียม อัญมณีและเครื�องประดับ เสื�อผา้และสิ�งทอ เคมภัีณฑ์ และสนิค้า
อิเล็กทรอนิกส ์เป�นต้น ด้านการนําเขา้สนิค้าของอินเดียก็ขยายตัวกวา่รอ้ยละ 63 เมื�อเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2563 ทําใหก้ารขาดดลุการค้าสนิค้าในเดือนกรกฎาคม 2564 อยูที่�เกือบ 11 

พนัล้านเหรยีญสหรฐั เพิ�มขึ�นจากการขาดดลุ 9.4 พนัล้านเหรยีญสหรฐัในเดือนมถินุายน 2564

คาดวา่ตัวเลขการขาดดลุการค้าอาจจะเพิ�มขึ�นต่อไป เนื�องจากอุปสงค์ในประเทศที�เพิ�มสงูขึ�นและ
เศรษฐกิจเริ�มฟ�� นตัวจากสถานการณ์ COVID-19 ที�คลี�คลายลงมาก

นอกจากนี� ยงัคาดวา่ภาคการสง่ออกของอินเดียจะขยายตัวเพิ�มขึ�นต่อไปเมื�อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทั�วโลกเขม้แขง็ขึ�น ทั�งนี� ภาคการสง่ออกของอินเดียขยายตัวอยา่งต่อเนื�องจนมมูีลค่ามากกวา่ 30

พนัล้านเหรยีญสหรฐัมา 5 เดือนติดต่อกันแล้ว จนกระทั�งมมูีลค่าเกินกวา่ 35 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
ในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ�งมสีว่นชว่ยใหเ้ศรษฐกิจของอินเดียฟ�� นตัวได้อยา่งรวดเรว็ รฐับาล
อินเดียเองก็ได้วางมาตรการหลายประการเพื�อทําใหอิ้นเดียเป�นประเทศผูผ้ลิตและผูส้ง่ออกที�สาํคัญ
ของโลก แต่กระนั�นก็ยงัไมเ่พยีงพอ รฐับาลยงัคงต้องออกมาตรการอีกหลายประการหากจะทําให้
อินเดียเป�นประเทศที�สามารถพึ�งพาการสง่ออกได้จรงิ อาทิ มาตรฐานการปฏิบติังานด้านภาษี
(Tax-SOPs) สาํหรบัการสง่ออกสนิค้าบางประเภท โครงการชว่ยเหลือเกี�ยวกับดอกเบี�ย รวมถึง
การลงนามขอ้ตกลงการค้าเสรกัีบนานาประเทศเพิ�มขึ�น เป�นต้น

อ้างอิง:

- Business Standard, August 13, 2021. At $35 billion in July, India records highest-ever monthly

exports.

- The Indian Express, August 14, 2021. Petroleum, jewellery shipments fuel 49.9% surge in July exports.

- India Today, August 6, 2021. Decoded | Why India’s exports are at a record high.
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