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รองรบัการเชื่อมโยงในภูมิภาค เป็นโครงการที่ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ไดร้บัการสนบัสนุนจาก ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยมวีตัถุประสงค์ที่ส าคญั คอื ศึกษารูปแบบและสร้างความเชื่อมโยงเครอืข่ายด้านการผลติและห่วงโซ่
อุปทานที่เกี่ยวขอ้งระหว่างไทยกบัอนิเดยีในกลุ่มอุตสาหกรรมและผลติภณัฑ์เป้าหมายที่มศีกัยภาพ เพื่อ
จดัท ากลยุทธ์ ข้อเสนอและนโยบาย แผนงาน โครงการ การสร้างความเชื่อมโยงด้านเครอืข่ายการผลิต
ระหวา่งไทยกบัอนิเดยีใน 4 เมอืงเศรษฐกจิหลกั พรอ้มทัง้จดัท าฐานขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรมของอนิเดยี และ 4 เมอืงเศรษฐกจิหลกั เพื่อประกอบการก าหนดนโยบายของภาครฐัและการ
ตดัสนิใจลงทุนของภาคเอกชน ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อการพฒันาเศรษฐกจิอุตสาหกรรมไทย 
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ตำรำงที ่3.6 สนิคำ้สง่ออกทีส่ ำคญัของประเทศไทยไปตลำดโลก 3-12 
ตำรำงที ่3.7 เปรยีบเทยีบสนิคำ้สง่ออกทีส่ ำคญัของอนิเดยีและไทยในตลำดโลกปี 2556 3-13 
ตำรำงที ่3.8 มลูคำ่กำรน ำเขำ้สนิคำ้ของประเทศต่ำงๆ จำกโลก 3-15 
ตำรำงที ่3.9 สนิคำ้น ำเขำ้ทีส่ ำคญัของประเทศอนิเดยีจำกโลก 3-16 
ตำรำงที ่3.10 สนิคำ้น ำเขำ้ทีส่ ำคญัของประเทศไทยจำกตลำดโลก 3-17 
ตำรำงที ่3.11 เปรยีบเทยีบสนิคำ้น ำเขำ้ทีส่ ำคญัของอนิเดยีและไทยในตลำดโลกปี 2556 3-18 
ตำรำงที ่3.12 มลูคำ่กำรสง่ออกของไทยในชว่ง 5 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปี 2552-2556) 3-19 
ตำรำงที ่3.13 มลูคำ่กำรน ำเขำ้ของไทยในชว่ง 5 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปี 2552-2556) 3-20 
ตำรำงที ่3.14 สนิคำ้สง่ออกทีส่ ำคญัของไทยไปยงัอนิเดยี 3-22 
ตำรำงที ่3.15 มลูคำ่กำรน ำเขำ้สนิคำ้ของไทยจำกอนิเดยีปี 2556 3-23 
ตำรำงที ่4.1 โครงสรำ้งเศรษฐกจิของอนิเดยีต่อผลติภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ 

(GDP)  
4-2 

ตำรำงที ่4.2 อตัรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิของอนิเดยี ปี 2553-2558 4-3 
ตำรำงที ่4.3 ดชันีชีว้ดัทำงเศรษฐกจิทีส่ ำคญัของอนิเดยี ปี 2554-2557 4-4 
ตำรำงที ่4.4 ตลำดสง่ออกทีส่ ำคญัของอนิเดยี ระหวำ่งปี 2553-2557 4-5 
ตำรำงที ่4.5 โครงสรำ้งสนิคำ้สง่ออกทีส่ ำคญัของอนิเดยีไปตลำดโลก ระหวำ่งปี  

2553-2557 
4-6 

ตำรำงที ่4.6 ตลำดน ำเขำ้ทีส่ ำคญัของอนิเดยี ระหวำ่งปี 2553-2557 4-7 
ตำรำงที ่4.7 โครงสรำ้งสนิคำ้น ำเขำ้ทีส่ ำคญัของอนิเดยีจำกตลำดโลก ระหวำ่งปี  

2553-2557 
4-8 

 



สารบญัตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
   
ตำรำงที ่4.8 มลูคำ่กำรสง่ออกสนิคำ้ทีส่ ำคญัของไทยไปอนิเดยีปี 2553-2557 4-10 
ตำรำงที ่4.9 มลูคำ่กำรน ำเขำ้สนิคำ้ทีส่ ำคญัของไทยจำกอนิเดยีระหวำ่งปี 2553-2557 4-10 
ตำรำงที ่4.10 กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ ในอนิเดยีสะสมจำกปี 2543-2557 4-11 
ตำรำงที ่4.11 กำรลงทนุจำกต่ำงประเทศในอนิเดยีรำยสำขำสะสมจำกปี 2543-2557 4-13 
ตำรำงที ่4.12 กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในอนิเดยีในแต่ละภมูภิำคสะสมจำกปี  

2543-2557 
4-14 

ตำรำงที ่4.13 เมอืงหลวง จ ำนวนประชำกร และภำษำทีใ่ชใ้นแต่ละรฐัในอนิเดยี 4-19 
ตำรำงที ่4.14 รฐัและดนิแดนสหภำพของประเทศอนิเดยี 4-21 
ตำรำงที ่4.15 จ ำนวนทำ่เรอืของอนิเดยีแยกตำมรฐัและชำยฝัง่ทะเล 4-25 
ตำรำงที ่4.16 แผนกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรรองรบักำรขนส่งสนิคำ้ของท่ำเรอืรอง

ในรฐัต่ำงๆ 
4-27 

ตำรำงที ่4.17 สรปุขอ้มลูพืน้ฐำนของอนิเดยี 4-36 
ตำรำงที ่4.18 กำรจดัเกบ็ภำษจีำกรฐับำลกลำงและรฐับำลทอ้งถิน่ 4-44 
ตำรำงที ่4.19 อตัรำภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลปี 2556-2557 4-45 
ตำรำงที ่4.20 อตัรำภำษมีลูคำ่เพิม่ (Value Added Tax: VAT) ของอนิเดยี 4-46 
ตำรำงที ่4.21 คำ่ธรรมเนียม (Surcharge) 4-46 
ตำรำงที ่4.22 กำรเกบ็ภำษขีัน้ต ่ำแบบทำงเลอืก(Minimum Alternate Tax)  

ชว่งกำรประเมนิปี 2558-2559 
4-47 

ตำรำงที ่4.23 จ ำนวนเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZs) ของอนิเดยีแยกตำมรฐั 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2555 

4-57 

ตำรำงที ่4.24 จ ำนวนและประเภทอุตสำหกรรมทีเ่ปิดด ำเนินกำรแลว้ในเขตเศรษฐกจิ
พเิศษ (SEZs) ในรฐัต่ำงๆ 

4-58 

ตำรำงที ่4.25 อตัรำคำ่จำ้งแรงงำนขัน้ต ่ำของแรงงำนไมม่ฝีีมอืแต่ละรฐัในอนิเดยี 4-62 
ตำรำงที ่4.26 อตัรำคำ่แรงขัน้ต ่ำตำมกฎหมำยแรงงำนอนิเดยี 4-64 
ตำรำงที ่4.27 อุตสำหกรรมทีส่ ำคญัในแต่ละรฐัของอนิเดยี 4-65 
ตำรำงที ่4.28 อุตสำหกรรมทีส่ ำคญัในเมอืงเมอืงเดล ีกลักตัตำ เจนไน และมุมไบ 4-67 
ตำรำงที ่4.29 ขอ้จ ำกดัในกำรลงทุน ขอ้ก ำหนดสดัสว่นกำรถอืหุน้นกัลงทุนต่ำงชำตแิละ

ชอ่งทำงกำรลงทุนในอนิเดยี 
4-77 

 



สารบญัตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
   
ตำรำงที ่4.30 ขอ้มลูพืน้ฐำนของรฐัทมฬินำฑ ูเมอืงเจนไน 4-84 
ตำรำงที ่4.31 ผลติภณัฑม์วลรวมของเศรษฐกจิ (GDP) 10 รฐัอนัดบัแรกของอนิเดยี 

ตัง้แต่ปี 2548-2556 
4-87 

ตำรำงที ่4.32 กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในอนิเดยีใน 4 เมอืงส ำคญั สะสมจำก 
ปี 2543-2557 

4-91 

ตำรำงที ่4.33 อตัรำคำ่จำ้งแรงงำนขัน้ต ่ำของแรงงำนไมม่ฝีีมอื 4 รฐั ทีส่ ำคญัในอนิเดยี 4-92 
ตำรำงที ่4.34 จ ำนวนเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZs) ของอนิเดยี แยกตำมรฐัทีส่ ำคญั 4 รฐั 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2555 
4-93 

ตำรำงที ่4.35 สดัสว่นกำรผลติรถยนตใ์นอนิเดยี ใน 4 เมอืงเศรษฐกจิส ำคญั 4-98 
ตำรำงที ่4.36 โครงสรำ้งเศรษฐกจิหลกัของรฐัมหำรำษฎระ ตัง้แต่ปี 2547-2556 4-108 
ตำรำงที ่4.37 ขอ้มลูพืน้ฐำนของรฐัมหำรำษฏระ เมอืงมมุไบ 4-110 
ตำรำงที ่4.38 โครงกำรดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำนต่ำงๆ ในรฐัหำรำษฎระ 4-113 
ตำรำงที ่4.39 ผลติภณัฑม์วลรวมของเศรษฐกจิ (GDP) 10 รฐัอนัดบัแรกของอนิเดยี 

ตัง้แต่ปี 2548-2556 
4-114 

ตำรำงที ่4.40 กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในอนิเดยีใน 4 เมอืงส ำคญั สะสมจำก 
ปี 2543-2557 

4-117 

ตำรำงที ่4.41 อตัรำคำ่จำ้งแรงงำนขัน้ต ่ำของแรงงำนไมม่ฝีีมอื 4 รฐั ทีส่ ำคญัในอนิเดยี 4-118 
ตำรำงที ่4.42 จ ำนวนเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZs) ของอนิเดยี แยกตำมรฐัทีส่ ำคญั 4 รฐั 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2555 
4-118 

ตำรำงที ่4.43 แสดงรำยชื่อผูท้ีเ่ขำ้ลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษต่ำงๆ ในรฐัมหำรำษฎระ 
ในปี 2557 

4-119 

ตำรำงที ่4.44 อุตสำหกรรมในรฐัมหำรำษฎระ 4-121 
ตำรำงที ่4.45 สดัสว่นกำรผลติรถยนตใ์นอนิเดยี ใน 4 เมอืงเศรษฐกจิส ำคญั 4-122 
ตำรำงที ่4.46 ขอ้มลูพืน้ฐำนของรฐัเบงกอลตะวนัตก เมอืงกลักตัตำ 4-130 
ตำรำงที ่4.47 ผลติภณัฑม์วลรวมของเศรษฐกจิ (GDP) 10 รฐัอนัดบัแรกของอนิเดยีตัง้แต่

ปี 2548-2556 
4-133 

ตำรำงที ่4.48 กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในอนิเดยีใน 4 เมอืงส ำคญั สะสมจำกปี  
2543-2557 

4-137 

 



สารบญัตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
   
ตำรำงที ่4.49 อตัรำคำ่จำ้งแรงงำนขัน้ต ่ำของแรงงำนไมม่ฝีีมอื 4 รฐัทีส่ ำคญัในอนิเดยี 4-138 
ตำรำงที ่4.50 จ ำนวนเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZs) ของอนิเดยี แยกตำมรฐัทีส่ ำคญั 4 รฐั 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2555 
4-138 

ตำรำงที ่4.51 กจิกำรของสวนอุตสำหกรรมในรฐัเบงกอลตะวนัตก 4-141 
ตำรำงที ่4.52 กจิกำรของอุตสำหกรรมไอทใีนเมอืงกลักลัตำ 4-142 
ตำรำงที ่4.53 ขอ้มลูพืน้ฐำนของเมอืงเดล ี 4-146 
ตำรำงที ่4.54 ผลติภณัฑม์วลรวมของเศรษฐกจิ (GDP) 10 รฐัอนัดบัแรกของอนิเดยีตัง้แต่ 

ปี 2548-2556 
4-149 

ตำรำงที ่4.55 กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในอนิเดยีใน 4 เมอืงส ำคญั สะสมจำก 
ปี 2543-2557 

4-152 

ตำรำงที ่4.56 อตัรำคำ่จำ้งแรงงำนขัน้ต ่ำของแรงงำนไมม่ฝีีมอื 4 รฐัทีส่ ำคญัในอนิเดยี 4-154 
ตำรำงที ่4.57 จ ำนวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) ของอินเดีย แยกตำมรฐัที่ส ำคัญ 4 รฐั         

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2555 
4-154 

ตำรำงที ่4.58 เขตเศรษฐกจิพเิศษ Baprola 4-155 
ตำรำงที ่4.59 นิคมอุตสำหกรรมในเมอืงเดล ี 4-156 
ตำรำงที ่5.1 มลูคำ่กำรสง่ออกสนิคำ้ของไทยไปอนิเดยีทีม่มีลูคำ่สงูทีส่ดุ 20 รำยกำร  

ปี 2552-2556 
5-3 

ตำรำงที ่5.2 มลูคำ่กำรสง่ออกสนิคำ้ของอนิเดยีมำยงัไทยทีม่มีลูคำ่สงูทีส่ดุ 20 รำยกำร  
ปี 2552-2556 

5-4 

ตำรำงที ่5.3 สนิคำ้ที่ไทยส่งออกไปอนิเดยี และสนิคำ้ทีอ่นิเดยีส่งออกมำไทย 20 อนัดบั
แรก ปี 2556 

5-6 

ตำรำงที ่5.4 คำ่ดชันีควำมไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รำกฏของอุตสำหกรรมไทย 
ในตลำดอนิเดยี ปี 2552-2556 

5-8 

ตำรำงที ่5.5 คำ่ดชันีควำมพรอ้มของอุตสำหกรรม (ICI) ของอุตสำหกรรมทีส่ ำคญัของ 
ไทยในอนิเดยี 8 อุตสำหกรรม (เรยีงตำมล ำดบัคำ่ดชันี ICI) 

5-11 

ตำรำงที ่5.6 ผลกำรคดัเลอืกอุตสำหกรรมที่มศีกัยภำพ เพื่อเป็นอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ในตลำดอนิเดยี จำกควำมคดิเหน็จำกผูป้ระกอบกำร 

5-12 

ตำรำงที ่5.7 สรปุควำมคดิเหน็จำกผูป้ระกอบกำร ในกำรคดัเลอืกอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 5-12 
 



สารบญัตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
   
ตำรำงที ่5.8 สรปุคำ่ดชันี RCA และดชันี ICI ของอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 5-15 
ตำรำงที ่5.9 มลูคำ่กำรสง่ออกยำนยนต ์ชิน้สว่นและอุปกรณ์ของไทยไปยงัอนิเดยี  

ปี 2552-2556  
5-20 

ตำรำงที ่5.10 คำ่ดชันีควำมไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รำกฏของอุตสำหกรรมยำนยนต ์
ชิน้สว่นและอุปกรณ์ไทยในตลำดอนิเดยี ปี 2552-2556 

5-21 

ตำรำงที ่5.11 ค่ำดัชนีควำมพร้อมของอุตสำหกรรม (ICI) ของอุตสำหกรรมยำนยนต ์
ชิน้สว่นและอุปกรณ์ของไทยในอนิเดยี 

5-22 

ตำรำงที ่5.12 คำ่สรุปผลกำรคดัเลอืกอุตสำหกรรมยำนยนต ์ชิน้สว่นและอุปกรณ์ 5-23 
ตำรำงที ่5.13 มลูคำ่กำรสง่ออกยำงและผลติภณัฑย์ำงของไทยไปยงัอนิเดยี  

(รำยผลติภณัฑ)์ ปี 2552-2556 
5-24 

ตำรำงที ่5.14 คำ่ดชันีควำมไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รำกฏของสนิคำ้ 
จำกอุตสำหกรรมยำงและผลติภณัฑย์ำงทีม่มีลูคำ่สง่ออกสงูสุด 5 อนัดบัแรก
ของไทยในตลำดอนิเดยี ปี 2552-2556 

5-25 

ตำรำงที ่5.15 ค่ำดัชนีควำมพร้อมของอุตสำหกรรม ( ICI) ของอุตสำหกรรมยำงและ
ผลติภณัฑย์ำงของไทยในอนิเดยี (เรยีงตำมล ำดบัคำ่ดชันี ICI) 

5-26 

ตำรำงที ่5.16 สรปุผลกำรคดัเลอืกอุตสำหกรรมยำงและผลติภณัฑย์ำง 5-26 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
                                                                                                            
1.1  หลกักำรและเหตผุล 
  
 สาธารณรฐัอนิเดยี1 เป็นประเทศเพื่อนบา้นของไทยทีม่ศีกัยภาพทัง้ดา้นเศรษฐกจิและการคา้ และ      
ด้วยจ านวนประชากรที่มขีนาดใหญ่มากกว่า 1.2 พนัล้านคน จงึเป็นประเทศเป้าหมายส าคญัในการขยาย
ตลาดของไทยและอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: 
AEC) ประกอบกับรฐับาลอินเดีย มีนโยบายพฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรบัการพฒันาทาง
เศรษฐกจิของประเทศและการเชื่อมโยงกบัประเทศต่างๆ ในภูมภิาค โดยเฉพาะใน 4 เมอืงเศรษฐกจิหลกั          
ของอินเดีย ได้แก่ เดลี มุมไบ เจนไน และกลักตัตา โดยเฉพาะเจนไนและกลักตัตา ซึ่งเป็นรฐัทางภาค
ตะวนัออกที่รฐับาลอินเดียได้พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า 
“โครงการสุวรรณจตุรพกัตร์” หรอื "Swarna Chathuspatha" (Golden Quadrilateral) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยง
การคมนาคมขนส่งจากโครงการท่าเรือน ้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายของสหภาพเมียนมาร์ไปยงั       
เมอืงเชนไน อกีทัง้ยงัเป็นจุดเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจแม่โขง-อนิเดยี (Mekong India Economic Corridor: 
MIEC) ซึง่เชื่อมโยงภูมภิาคระหว่าง India-Myanmar-Thailand-Cambodia-Vietnam เขา้ไวด้ว้ยกนั ส าหรบั
โครงการ Golden Quadrilateral เป็นโครงการภายใต้งบประมาณในปี 2548 ของรฐับาลอินเดีย เพื่อใช้
ปรบัปรุงทางหลวงแผ่นดินเชื่อมหวัเมอืงเศรษฐกิจส าคญัของอินเดีย โดยใช้งบประมาณ ทัง้สิ้นกว่า  4.9 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่หวัเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคญัทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงทางหลวง ไดแ้ก่ เจนไน บงักะลอร ์
ปเูน่ มุมไบ สุรตั เวโดดารา อาหเ์มดาบดั นิวเดล ีอคัรา อลาฮาบดั กนัปรู ์พารานาส ีอะรองกาบดั โกลกตัตา 
วสิาขาปัตนมั และกุนตูร ์ 

  

                                                 
1ในรายงานฉบบัน้ีจะใชค้ าแทนสาธารณรฐัอนิเดยี วา่ “อนิเดยี” 
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ภาพที ่1.1 โครงการ Golden Quadrilateral และระเบยีงเศรษฐกจิแมโ่ขง-อนิเดยี  
(Mekong India Economic Corridor: MIEC) 

ทีม่า: ภาพฉายน าเสนอของผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช คณบดคีณะเศรษฐศาสตร ์และผูอ้ านวยการ 
ศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 
 การปรบัปรุงทางหลวงแผ่นดนิเชื่อมหวัเมอืงดงักล่าว มรีะยะทางรวม 5,846 กโิลเมตร เป็นถนน 
4 ช่องทางที่ทนัสมยัไดม้าตรฐานสากล ซึ่งในปัจจุบนัการสรา้งถนนในโครงการ Golden Quadrilateral 
ไดแ้ลว้เสรจ็แลว้เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2557 
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ภาพที ่1.2 เสน้ทางการปรบัปรงุทางหลวงแผน่ดนิเชือ่มหวัเมอืงเศรษฐกจิส าคญัของอนิเดยี  
ภายใตโ้ครงการ Golden Quadrilateral 

ทีม่า: http://www.nhai.org/goldenquadrilateral.asp (National Highways Authority of India) 
 
 ดงันัน้ เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมในการพฒันาความร่วมมอืด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม       
จงึควรมกีารศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชื่อมโยงเครอืขา่ยดา้นการผลติระหว่างไทยกบัอนิเดยีในพืน้ที่
เป้าหมายดงักล่าว ควบคู่ไปกบัการจดักจิกรรมส่งเสรมิการสรา้งเครอืข่ายการผลติ โดยการมสี่วนร่วม
ของภาคธุรกจิเพือ่ใหก้ารเขา้สู ่AEC และความรว่มมอืทางเศรษฐกจิระหวา่งไทยกบัอนิเดยีในกรอบต่างๆ 
รวมทัง้การสรา้งความเชื่อมโยงต่างๆ ในภมูภิาค (Regional Connectivity) ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อการ
พฒันาเศรษฐกจิอุตสาหกรรมของไทย  
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1.2  วตัถปุระสงค ์
 
 1) เพื่อศกึษารูปแบบและสรา้งความเชื่อมโยงเครอืข่ายดา้นการผลติและห่วงโซ่อุปทานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ระหวา่งไทยกบัอนิเดยีในกลุ่มอุตสาหกรรมและผลติภณัฑเ์ป้าหมายทีม่ศีกัยภาพ 8 กลุ่มอุตสาหกรรม  
 2) เพื่อจดัท ากลยุทธ์ ขอ้เสนอแนะนโยบาย แผนงาน โครงการ การสรา้งความเชื่อมโยงด้าน
เครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยีใน 4 เมอืงเศรษฐกจิหลกั 
 3) เพื่อจดัท าฐานขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัโครงสรา้งเศรษฐกจิอุตสาหกรรมของอนิเดยีและ 4 เมอืง
เศรษฐกจิหลกั เพือ่ประกอบการก าหนดนโยบายของภาครฐัและการตดัสนิใจลงทุนของภาคเอกชน 
 
1.3  เป้ำหมำยของโครงกำร 
 
 1) กลยุทธ ์ขอ้เสนอแนะนโยบาย แผนงาน โครงการ การสรา้งความเชื่อมโยงดา้นเครอืขา่ยการ
ผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยีใน 4 เมอืงเศรษฐกจิหลกั 
 2) รูปแบบการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทยกบัอินเดียในกลุ่ม
อุตสาหกรรมและผลติภณัฑเ์ป้าหมายทีม่ศีกัยภาพ 
 3) เครอืขา่ยการผลติระหวา่งภาคเอกชนของทัง้สองฝ่ายในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 4) ฐานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอินเดียและ 4 เมือง
เศรษฐกจิหลกั เพือ่ประกอบการก าหนดนโยบายของภาครฐัและการตดัสนิใจลงทุนของภาคเอกชน 
 
1.4  ขอบเขตกำรด ำเนินงำน  
 

1)  ศกึษา วเิคราะหข์อ้มลูในเชงิลกึเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศกัยภาพทางดา้นเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
นโยบายและแผนการพฒันาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของอนิเดยีทัง้ในระดบัมหภาคและในระดบั 4 เมอืง
เศรษฐกจิหลกัของอนิเดยี (Delhi-Mumbai-Chennai-Kolkata) รวมทัง้วเิคราะหค์วามเชื่อมโยงกบั
นโยบายและแผนงานโครงการพฒันาเศรษฐกจิต่างๆ ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งของไทย  

2)  ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ Golden Quadrilateral ต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
โครงสรา้งการผลติและเครอืขา่ยการผลติในระเบยีงเศรษฐกจิแม่โขง-อนิเดยี (Mekong India Economic 
Corridor: MIEC) ซึง่เชื่อมโยงอนิเดยี-เมยีนมาร-์ไทย-กมัพชูา-เวยีดนาม     
 3)  ศกึษา วเิคราะห์เพื่อก าหนดอุตสาหกรรม/ผลติภณัฑ์เป้าหมายและรูปแบบการสรา้งความ
เชื่อมโยงดา้นเครอืข่ายการผลติและห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทยกบัอนิเดยีในอุตสาหกรรมที่มศีกัยภาพ
อยา่งน้อย 8 กลุ่มอุตสาหกรรมโดยใชเ้ครือ่งมอืในการศกึษาวเิคราะหท์ีเ่หมาะสม  
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4)  ศกึษา วเิคราะหผ์ลกระทบของขอ้ตกลงการคา้เสรทีีเ่กีย่วขอ้งต่อการสรา้งความเชื่อมโยงดา้น
เครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทย-อินเดีย เช่น ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย 
อาเซยีน-อนิเดยี และ BIMSTEC โดยเฉพาะในประเดน็กฎถิน่ก าเนิดสนิคา้ 
 5)  ศึกษา วเิคราะห์เพื่อจดัท ากลยุทธ์ ขอ้เสนอแนะนโยบาย แผนงาน โครงการ การสร้างความ
เชื่อมโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยีใน 4 เมอืงเศรษฐกจิหลกัดงักล่าว 

6) จดักจิกรรมการสรา้งเครอืข่ายการผลติระหว่างภาคเอกชนของทัง้สองฝ่ายในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายในรปูแบบทีเ่หมาะสมโดยการมสีว่นรว่มของภาคธุรกจิของทัง้สองฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี  

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 1-6 

ขัน้ตอนท่ี 1 กำรศึกษำข้อมูลในเชิงลึก
เก่ียวกบัโครงสร้ำง ศกัยภำพทำงด้ำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม นโยบำย และ
แผนกำรพฒันำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั 
1) อนิเดยี 
2) 4 เมืองเศรษฐกิจหลักของอินเดีย 

(Delhi-Mumbai-Chennai-Kolkata) 

ขั ้นตอน ท่ี  2 กำร ศึกษำ ข้อมูล เ ชิ ง ลึก
โ ค ร ง ก ำ ร  Golden Quadralateral แ ล ะ
ระเบียงเศรษฐกิจแม่โขง-อินเดีย (MIEC)  

เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ 
Golden Quadralateral ต่อการเปลี่ยนแปลง
ดา้นโครงสรา้งการผลติและเครอืข่ายการผลติ
ในระเบยีงเศรษฐกจิแมโ่ขง-อนิเดยี (MIEC)  

ขัน้ตอนท่ี 3 ก ำหนดอตุสำหกรรมเป้ำหมำยท่ีมี
ศกัยภำพระหว่ำงไทยกบัอินเดีย 

คดัเลือกอตุสำหกรรมเป้ำหมำย 
 
1) วเิคราะหม์ลูค่าการสง่ออกระหวา่งไทย

กบัอนิเดยี และระหวา่งอนิเดยีกบัไทย 
2) วเิคราะหอุ์ตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ 

- ดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ
ทีป่รากฏ (Revealed Comparative 
Advantage: RCA) 

- ดัชนีความพร้อมของอุตสาหกรรม 
(Industrial Competitive Index: ICI) 
 

ขัน้ตอนท่ี 4 กำรศึกษำข้อตกลงกำรค้ำเสรีท่ีเก่ียวข้องกบักำรสร้ำงควำมเช่ือมโยง
ด้ำนเครือข่ำยกำรผลิตและห่วงโซ่อปุทำนระหว่ำงไทย-อินเดีย แบง่การศกึษาเป็น 2 
สว่น คอื 

1) การศกึษาความตกลงการคา้เสรกีรอบต่างๆ ระหวา่งไทย-อนิเดยี และศกึษาถงึ
ผลกระทบต่อการคา้ทีเ่กดิขึน้กบัอุตสาหกรรมของไทย 

2) การศกึษา RoO ภายใตก้รอบความตกลงระหวา่งไทยและอนิเดยี และวเิคราะห์
ผลกระทบจาก RoO ต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายทีไ่ดร้บัคดัเลอืก 
 

ขัน้ตอนท่ี 5 กำรศึกษำและวิเครำะห์กำรเช่ือมโยง
เครือข่ำยกำรผลิตและห่วงโซ่อปุทำนของอตุสำหกรรม
เป้ำหมำย แบง่การวเิคราะหเ์ป็น 2 สว่น คอื 

1) การวิเคราะห์การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยการวิเคราะห์รูปแบบ
การคา้ (Pattern of Trade) ไทยและอนิเดยี 

2) การวเิคราะหห์่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
พจิารณาจากหว่งโซ่อุปทานตน้น ้า กลางน ้า และ 
ปลายน ้า 
 

ขัน้ตอนท่ี 6 กำรจดัสมัมนำ กำรจดัสมัมนำทัง้หมดจ ำนวน 3 ครัง้แบง่เป็น  
 การจดัสมัมนาใหญ่ทีก่รุงเทพมหานคร 

จ านวน 1 ครัง้ เพือ่น าเสนอผลการศกึษา
ทัง้หมด ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาไดแ้ก่  

-หน่วยงานภาครฐั  
-ขา้ราชการ  
-นกัวชิาการ  
-ภาคประชาสงัคม 
-ภาคเอกชน 

การจดัสมัมนากลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 2 ครัง้  

1) กาญจนบุร ี
2)  ระนอง  

ขัน้ตอนท่ี 7 กำรเกบ็ข้อมลูเชิงลึกของประเทศอินเดีย 
   ลงพืน้ทีส่ ารวจใน 4 เมอืงหลกั คอื เจนไน เดล ีมมุไบ และกลักตัตาท าการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
1) ขา้ราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมอนิเดยี 
2) นกัวชิาการของสภาวจิยัสงัคมอนิเดยี (Indian Council to the Social Science Research: 
ICSSR)                                   
3) นกัธรุกจิอนิเดยี เป็นตน้ 

ขัน้ตอนท่ี 8   จดัท ำฐำนข้อมูลเชิงลึก 
      ฐานขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรมของอนิเดยีและ 4 เมอืงเศรษฐกจิหลกั 
เพือ่ประกอบการก าหนดนโยบายของภาครฐัและการ
ตดัสนิใจลงทุนของภาคเอกชน 

ขัน้ตอนท่ี 9 จดัท ำกลยทุธข์องอตุสำหกรรมเป้ำหมำย 
เป็นการก าหนดยทุธศาสตรข์องอุตสาหกรรมเป้าหมายและขอ้เสนอแนะนโยบาย โดยมี
รายละเอยีดของยทุธศาสตรใ์นดา้นต่างๆ ประกอบไปดว้ย 

- แผนงาน  
- โครงการ  
การสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยีใน 4 เมอืงเศรษฐกจิ 

ขัน้ตอนท่ี 10   จดักิจกรรมกำรสรำ้งเครือข่ำยกำรผลิต 
จดักจิกรรมการสรา้งเครอืขา่ยการผลติระหวา่งภาคเอกชนของทัง้

ฝ่ายไทยและอนิเดยีในกลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมายจ านวน 1 ครัง้ โดยให้
ผูป้ระกอบการในกลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมายเดนิทางไปส ารวจและเกบ็
ขอ้มลูดา้นการคา้และการลงทุน ณ ประเทศอนิเดยี และจดัประชมุรว่มกนั
ระหวา่งนกัธุรกจิไทยและอนิเดยี 

ขัน้ตอนท่ี 11 กำรจดัฝึกอบรมเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ เจ้ำหน้ำท่ี ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
อตุสำหกรรม โดยเป็นการอบรมวธิกีารศกึษาและวจิยั 

ภาพที ่1.3 กรอบการด าเนินงานโดยรายละเอยีด 
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1.5  แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ล ำดบัท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1 
ก าหนดแนวทาง/วธิกีารศกึษา/ทบทวนผลการศกึษาโครงการฯ ทีผ่า่นมา/รวบรวมขอ้มลูทุตยิภมูจิากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ                   

2 จดัสง่รายงานการศกึษาขัน้ตน้ (Inception Report) *                 
3 ก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายทีม่ศีกัยภาพในการสรา้งเครอืขา่ยการผลติ                   
4 จดัสง่รายงานความกา้วหน้า (Progressive Report)   *               
5 จดัสมัมนากลุม่เป้าหมาย ครัง้ที ่1                   
6 ศกึษาขอ้ตกลงการคา้เสรทีีเ่กีย่วขอ้งต่อการสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติและหว่งโซ่อุปทานระหวา่งไทย-อนิเดยี          
7 เกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนามในเมอืงเศรษฐกจิในอนิเดยี ครัง้ที ่1                   
8 วเิคราะหผ์ลกระทบจากประเดน็กฎถิน่ก าเนิดสนิคา้ (RoO) ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย          
9 เกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนามในเมอืงเศรษฐกจิในอนิเดยี ครัง้ที ่2                   
10 จดักจิกรรมการสรา้งเครอืขา่ยการผลติ          
11 จดัสง่รายงานการศกึษาขัน้กลาง (Interim Report)    *      
12 วเิคราะหก์ารเชือ่มโยงเครอืขา่ยการผลติและหว่งโซอุ่ปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย          
13 วเิคราะหน์โยบาย กลยุทธแ์ละแผนงาน โครงการในการสรา้งเครอืขา่ยการผลติ                   
14 ฐานขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิอุตสาหกรรมของอนิเดยีและ 4 เมอืงเศรษฐกจิหลกั                   
15 จดัสมัมนากลุม่เป้าหมาย ครัง้ที ่2                   
16 จดัสง่รา่งรายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณ์ (Draft Final Report)             *     
17 จดัฝึกอบรมเพือ่ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ใหแ้ก่เจา้หน้าที ่สศอ.          
18 จดัสมัมนาเผยแพรผ่ลการศกึษา                   
19 จดัสง่รายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณ์และบทสรุปส าหรบัผูบ้รหิาร (Final Report)                 * 
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บทท่ี 2 
 

การทบทวนงานวิจยัท่ีผา่นมา 
                                                                                                            
 ในบทน้ี เป็นการทบทวนงานวจิยัทีผ่่านมาทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการศกึษาในครัง้น้ี โดยทีป่รกึษาฯ 
ได้ท าการทบทวนแนวคดิและวธิกีารการคดัเลอืกอุตสาหกรรมเป้าหมาย และแนวคดิการวเิคราะห์ห่วงโซ่
อุปทาน การวเิคราะหผ์ลกระทบของขอ้ตกลงการคา้เสร ีเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศกึษาและด าเนินงาน     
ในโครงการน้ีต่อไป 
 
2.1  งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการคดัเลือกอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

 
โครงการพฒันาความร่วมมอืดา้นอุตสาหกรรมกบัประเทศเพือ่นบา้น (ยุทธศาสตรก์ารพฒันาความ

ร่วมมอืด้านอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบ BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical 
and Economic Cooperation) (2552) การศกึษาฉบบัน้ี ท าการศกึษา พืน้ที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อ
การจดัท ายทุธศาสตรพ์ฒันาความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรม ทัง้สิน้ 3 พืน้ที ่ไดแ้ก่  

1) อุตสาหกรรมเป้าหมายเพือ่พฒันาความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมระหวา่งไทย – อนิเดยี  
2) อุตสาหกรรมเป้าหมายพฒันาความร่วมมอืดา้นอุตสาหกรรมตามแนวชายแดนระหว่าง

ไทย – พมา่  
3) อุตสาหกรรมเป้าหมายพฒันาความร่วมมอืด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทย – พม่า – 

อนิเดยี  
จากผลการศกึษา พบว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อพฒันาความร่วมมอืดา้นอุตสาหกรรม

ระหว่างไทย – อนิเดยี มทีัง้สิน้ 3 อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมน ้าตาล อุตสาหกรรมพลาสตกิและ
ผลติภณัฑ ์และยางและผลติภณัฑ ์อุตสาหกรรมเป้าหมายพฒันาความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมตามแนว
ชายแดนระหว่างไทย – พม่า ซึ่งการคดัเลอืกอุตสาหกรรม ใชแ้นวคดิการคดัเลอืกทัง้สิน้ 2 ขัน้ตอน  โดย
ขัน้ตอนที่ 1 ใช้แบบจ าลอง GTAP (Global Trade Analysis Project) ในการคดักรองสนิค้า/อุตสาหกรรม 
เพื่อให้ได้สินค้า/อุตสาหกรรมเป้าหมายขัน้ต้นจ านวน 10 ตัว ขัน้ตอนที่ 2 ใช้หลักเกณฑ์การคดัเลือก
อุตสาหกรรม 4 หลกัเกณฑ ์คดัเลอืกสนิคา้จาก 10 ตวัใหเ้หลอื 3 ตวั โดยหลกัเกณฑท์ัง้ 4 ประกอบไปดว้ย  

1) ดชันีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) 
เป็นการวเิคราะหศ์กัยภาพของการสง่ออกของประเทศไทยและประเทศเพือ่นบา้นในตลาดของประเทศที ่3 วา่
มศีกัยภาพในการสง่ออกไปประเทศที ่3 หรอืไม ่ 

2) แบบจ าลองส่วนแบ่งการตลาดคงที่ (Constant Market Share Model: CMS เป็นแนวคิดของ 
Leamer and Stern (1970) โดยส่วนแบ่งตลาดคงที่ เป็นทฤษฎีที่จะวดัการเพิ่มขึ้นของการส่งออกจาก
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ประเทศหน่ึงไปยงัตลาดโลกว่ามกีารเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงมาจากเหตุอะไร โดยมขีอ้สมมตฐิานว่า 
สว่นแบ่งการคา้ของประเทศผูส้ง่ออกในตลาดโลกจะไมเ่ปลีย่น  

3) วเิคราะหอ์ตัราการเจรญิเตบิโตเฉลี่ย (Average Growth) เป็นการค านวณจากมูลค่าการส่งออก
และน าเขา้ของอุตสาหกรรมและผลติภณัฑท์ัง้ 10 รายการ ทีผ่่านการคดัเลอืกในขัน้ตน้แลว้ รวมถงึพจิารณา
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) เพื่อเป็นเกณฑ์ชี้วดัศกัยภาพของอุตสาหกรรมและผลติภณัฑ์ในด้านของ
ทศิทางของดุลการคา้สนิคา้ว่ามทีศิทางทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงและมอีตัรามากน้อยเพยีงใด รวมทัง้พจิารณาสว่น
แบ่งตลาดของอุตสาหกรรมและผลติภณัฑน์ัน้ๆ ดว้ยวา่สามารถรกัษาสว่นแบ่งตลาดไดห้รอืไม ่ 

4) ดชันีความพรอ้มของอุตสาหกรรม (Industrial Competitive Index: ICI) เป็นการวดัศกัยภาพของ
อุตสาหกรรมและผลติภณัฑโ์ดยใชก้รอบแนวคดิของแบบจ าลองไดมอนด์ หรอื Diamond Model ของ Prof. 
Michael E. Porter เป็นเกณฑก์ารประเมนิศกัยภาพการลงทุนในอุตสาหกรรมและผลติภณัฑข์องไทยในกรอบ
ความร่วมมอื BIMSTEC ในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งจากผลการวเิคราะหข์องเกณฑต์่างๆ จะน ามาพจิารณา
ร่วมกันเพื่อคัดเลือกสินค้าอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการส่งออกไปยังตลาดบิมสเทค  โดย                   
เรยีงล าดบัความส าคญัของเกณฑก์ารคดัเลอืก พบว่าสนิคา้ 3 ประเภททีผ่า่นเกณฑค์ดัเลอืก คอื น ้าตาลและ
ของทีท่ าจากน ้าตาล พลาสตกิและผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ยางและผลติภณัฑย์าง ส าหรบัสนิคา้ทัง้สาม มสี่วน
แบ่งตลาดอยู่ในอนัดบั 1 อตัราการเจรญิเตบิโตเฉลีย่ 5 ปียอ้นหลงัของไทย มคี่ามากกว่าอตัราการขยายตวั
ของตลาด เป็นสนิค้าที่มศีกัยภาพในการส่งออก มคี่าดชันี RCA ของไทยในตลาดบมิสเทคมากกว่า และ             
มผีลของการค านวณสว่นแบ่งตลาดคงทีเ่ป็นบวก 

 
ตารางที ่2.1 สรปุผลคะแนนตามเกณฑก์ารคดัเลอืกสนิคา้  

 
หมายเหตุ: แถบส ีคอื สนิคา้อุตสาหกรรมเป้าหมายทีผ่า่นการคดัเลอืก 
ทีม่า: ค านวณจากฐานขอ้มลู Global Trade Atlas (2554) 
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 จากเกณฑก์ารคดัเลอืกอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการดงักล่าว สามารถน าเกณฑด์ชันีความพรอ้ม
ของอุตสาหกรรม (Industrial Competitive Index: ICI) มาประยุกตใ์ชใ้นโครงการน้ีได ้ซึง่เป็นการวดัศกัยภาพ
ของอุตสาหกรรมและผลติภณัฑ์โดยใช้กรอบแนวคดิของแบบจ าลองไดมอนด์ หรอื Diamond Model ของ 
Prof. Michael E. Porter เป็นเกณฑก์ารประเมนิศกัยภาพการลงทุนในอุตสาหกรรมและผลติภณัฑข์องไทยใน
ตลาดอนิเดยี รวมถึงสามารถวเิคราะห์โอกาสของอุตสาหกรรมในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ อกีทัง้กรอบการ
ด าเนินงานภายใตโ้ครงการ เป็นการพฒันาความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมกบัประเทศเพือ่นบา้น ภายใตก้รอบ 
BIMSTEC ซึง่ไทย อนิเดยี และเมยีนมารเ์ป็นประเทศสมาชกิ ภายใตก้รอบ BIMSTEC ดว้ย  
 
 ส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพฒันาความร่วมมอืด้านอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน
ระหว่าง ไทย – พม่า เป็นการวเิคราะห ์เพื่อหาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยมคีวามสามารถในการคา้
การลงทุนในพื้นที่จงัหวดั ชายแดนที่ติดกบัพม่า 3 พื้นที่ คอื จงัหวดัระนอง จงัหวดัตาก และจงัหวดั
เชยีงราย โดยวธิกีารศกึษาใชก้ารสงัเคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหไ์ดมอนด ์โมเดล การจดัสมัมนา
กลุ่มเป้าหมายในพืน้ที่และการสมัภาษณ์เชงิลกึ ผลการศกึษา พบว่า สนิคา้ที่มศีกัยภาพในการพฒันา
ของจงัหวดัระนอง คือ สินค้าอาหารทะเลและสินค้าประมงแปรรปู จงัหวดัตาก คือ ส่ิงทอ ส าหรบั
จงัหวดัเชียงราย พบว่าเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพในการเป็นศนูยก์ลางทางการค้าชายแดนในเขต
พืน้ท่ีทางภาคเหนือ  

 
จากการคดัเลอืกอุตสาหกรรมเป้าหมายในสองกรอบแรก น ามาสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายในการ

พฒันาความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมระหวา่งไทย – พมา่ – อนิเดยี ซึง่ผลการศกึษา พบวา่ อุตสาหกรรม
เป้าหมายในการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทย  – พม่า – อินเดีย มีทัง้สิ้น 4 
อุตสาหกรรม ได้แก่ ประมงแปรรูป อุตสาหกรรมผกัและผลไม้แปรรูป  อุตสาหกรรมยางพารา และ
อุตสาหกรรมสิง่ทอ ซึ่งจากการศกึษาที่ไดอุ้ตสาหกรรมเป้าหมายทัง้ 4 อุตสาหกรรม ภายใต้กรอบการ
วเิคราะหค์วามร่วมมอืดา้นอุตสาหกรรมทัง้ 3 กรอบ คอื ความร่วมมอืดา้นอุตสาหกรรมระหว่างไทย – 
อนิเดยี ความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมระหวา่งไทย – พมา่ – อนิเดยี ความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมตาม
แนวชายแดนระหวา่งไทย – พมา่ น ามาสูก่ารจดัท ายทุธศาสตรก์ารพฒันาความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมทัง้ 
3 กรอบ ดงัน้ี  

 
1) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมไทย-อนิเดยี  

 
1.1) ยุทธศาสตรอ์ตุสาหกรรมน ้าตาล สนิคา้ของอุตสาหกรรมน ้าตาลทีม่กีารส่งออกมาก คอื 

สนิค้าน ้าตาลทรายรูปแบบต่างๆ ที่ตอบสนองการบรโิภคในอนิเดยีที่มปีระชากรจ านวนมาก และยงัมกีาร
ส่งออกไปศรลีงักา บงักลาเทศ และพม่าดว้ยตามล าดบั ดงันัน้เพื่อใหมู้ลค่าการค้าตลอดจนการลงทุนของ
อุตสาหกรรมน ้าตาลกบักลุ่มประเทศ BIMSTEC เพิม่ขึน้ จงึควรมกีลยทุธเ์พือ่สง่เสรมิและสนบัสนุน ดงัน้ี   (1) 
กลยุทธพ์ฒันาอุตสาหกรรมแปรรปูน ้าตาล เป็นผลติภณัฑอ์าหารเพือ่การสง่ออก โดยพฒันาผลติภณัฑท์ีแ่ปร
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รูปจากน ้าตาล พฒันาบรรจุภณัฑส์นิคา้ ตลอดจนเพิม่มูลค่าผลติภณัฑเ์พื่อขยายตลาดส่งออก (2) กลยุทธ์
มาตรฐานสนิคา้และความปลอดภยั โดยสง่เสรมิการรกัษามาตรฐานในการผลติน ้าตาล ทัง้ผูผ้ลติรายเลก็ ราย
กลาง และรายใหญ่ และความปลอดภยัต่อสุขอนามยัของผูบ้รโิภค และการผลติสนิคา้ทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม เพือ่สรา้งจุดเด่นใหแ้ก่สนิคา้ของไทย (3) กลยทุธส์รา้งสมดุลการผลติ การบรโิภค และการสง่ออก
น ้าตาล เพือ่สรา้งเสถยีรภาพของราคาออ้ยและน ้าตาลภายในประเทศไมใ่หเ้กดิความผนัผวน ความขาดแคลน
สนิคา้ของผูบ้รโิภค รวมทัง้เป็นการประหยดัเงนิงบประมาณของภาครฐัทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งเขา้มาช่วยเหลอืหรอื
พยุงราคาสนิคา้ใหแ้ก่เกษตรกร ก่อใหเ้กดิความยัง่ยนืของอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลในระยะยาว (4) กล
ยุทธ์ร่วมลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ทัง้การร่วมลงทุนเพาะปลูกออ้ยในพม่า ตลอดจนสรา้งโรงงานแปรรูป
น ้าตาลในพม่า เพื่อขายสนิคา้น ้าตาลใหแ้ก่พม่าและประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มประเทศสมาชกิ BIMSTEC ที่
อยูใ่กลเ้คยีง คอื อนิเดยี และบงักลาเทศ  

 
1.2) ยุทธศาสตรอ์ุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภณัฑ์ สนิค้าเด่นของอุตสาหกรรมนี้  คอื 

เม็ดพลาสติก ประเภทโพลีอะซีทัล และโพลีคาร์บอเนต เพื่อผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ 
เครื่องจกัรกล หรอืชิน้ส่วนในงานอุตสาหกรรมต่างๆ (H.S.3907) และโพลเีอทลินีส าหรบัใชใ้นอุตสาหกรรม
ผลติบรรจุภณัฑอ์าหารหรอืเครื่องดื่มในระบบพาสเจอรไ์รทห์รอืยูเอชท ีและส าหรบัใชใ้นอุตสาหกรรมผลติ
สายโทรศพัทห์รอืสายไฟฟ้า (H.S.3901) ซึ่งกลยุทธใ์นการส่งเสรมิและสนับสนุนมดีงัน้ี (1) กลยุทธ์ดา้นการ
ผลติ ทัง้การเพิม่มลูค่าพลาสตกิและผลติภณัฑพ์ลาสตกิ เพื่อรองรบัการขยายตวัของตลาดอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ของอนิเดยีทีก่ าลงัขยายตวั สรา้งความหลากหลายในตวัผลติภณัฑพ์ลาสตกิ เพื่อสนองความต้องการ
ผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ (2)  กลยุทธด์า้นการตลาด โดยพฒันาศูนยร์วบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึของ
สถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสตกิในประเทศและต่างประเทศ (3)  กลยุทธ์ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวก
ทางการคา้ โดยภาครฐัควรเจรจาแบบรฐับาลกบัรฐับาลเพือ่ปรบัปรงุแกไ้ขกฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการคา้
ภายใตก้รอบความร่วมมอื BIMSTEC โดยเฉพาะปัญหาอตัราภาษนี าเขา้สงู ซึง่เป็นอุปสรรคในการตดัสนิใจ
การลงทุนผลติในอนิเดยี  

 
1.3)  ยทุธศาสตรอ์ตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ ์สนิคา้ในกลุ่มน้ีทีไ่ทยสง่ออกไปอนิเดยีเป็น

จ านวนมาก คอื ยางแผ่นรมควนั และยางนอกที่ใช้กบัรถยนต์ ซึ่งเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมยานยนต์ของ
อนิเดยีซึง่เป็นผูผ้ลติยานยนตร์ายใหญ่ โดยเฉพาะเมอืงเชนไน ทีม่คีา่ยรถยนตจ์ านวนมากเขา้ไปลงทุน ดงันัน้
จงึควรมกีารด าเนินกลยุทธด์งัน้ี (1) กลยุทธก์ารเพิม่ประสทิธภิาพวตัถุดบิ โดยสง่เสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพ
การเพาะปลูกยางพาราให้ได้ผลผลิตที่มคีุณภาพ (2) กลยุทธ์การพฒันาระบบตลาดภายในประเทศให้มี
เสถยีรภาพ โดยใหข้อ้มลูขา่วสารดา้นการเพาะปลูก แนวโน้มและสถานะปัจจุบนัของนโยบายรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัยางพารา ตลอดจนราคายางใหแ้ก่เกษตรกรทราบอย่างทัว่ถงึ รวมถึงการวางแผนสรา้งสมดุลการปลูก 
แปรรปู และการผลติยางและผลติภณัฑภ์ายในประเทศใหเ้พยีงพอแก่ความตอ้งการใชใ้นประเทศ การสง่ออก 
ตลอดจนการรกัษาเสถยีรภาพของราคายางไมใ่หผ้นัผวนมากจนเกนิไป (3)  กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่ายาง
ธรรมชาตเิพื่อการส่งออก โดยเฉพาะยางนอก ยางแผ่น ยางแท่ง ดว้ยการวจิยัและคดิคน้เทคโนโลยกีารแปร
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รปูผลติภณัฑใ์หม้ปีระสทิธภิาพ ไดม้าตรฐาน และตรงตามความตอ้งการของตลาด (4) กลยุทธก์ารรว่มลงทุน
อุตสาหกรรมรถยนตใ์นอนิเดยี เน่ืองจาก ปัจจุบนัอุตสาหกรรมยานยนตใ์นอนิเดยีก าลงัขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 
อนัเป็นผลมาจากการเพิม่จ านวนประชากรของอนิเดยี และฐานะทีด่ขี ึน้ (5)  กลยุ ทธ์ การส่ ง เสริมและ
อ านวยความสะดวกทางการค้า โดยการเจรจาแบบรฐับาลกบัรฐับาลเพื่อปรบัปรุงแก้ไขกฎระเบยีบที่เป็น
ปัญหาอุปสรรค โดยเฉพาะปัญหาโควตาภาษนี าเขา้ยางพาราของอนิเดยีทีต่ ัง้ไวสู้งเพื่อป้องกนัตลาดยางใน
ประเทศของตน  

 
  2) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมตามแนวชายแดนระหวา่งไทย – พมา่ พบวา่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมตามแนวชายแดนระหว่างไทย – พม่า (สินค้า
อาหารทะเลและสินค้าประมงแปรรปู จงัหวดัระนอง) มีดงัน้ี  
 
 1) การพฒันาให้เป็นประตกูารค้าการลงทุนเช่ือมโยงกบัต่างประเทศ (1) เชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคม
ระบบราง เน่ืองจากจงัหวดัระนองมทีีต่ ัง้เหมาะสมกบัการขนส่งสนิคา้ไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน
กรอบความร่วมมอื BIMSTEC ทีส่ าคญัยงัเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตรจ์งัหวดัและกลุ่มจงัหวดัอนัดามนัที่
ก าหนดให้ระนองเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าฝัง่ อนัดามนั อีกทัง้รองรบัแผนการเชื่อมโยงระบบโครงข่าย
คมนาคมขนสง่ และระบบโลจสิตกิสฝั์ง่อ่าวไทย และอนัดามนั รวมถงึสภาพภูมปิระเทศของระนองทีเ่ป็นภูเขา
สูง ส่งผลใหต้น้ทุนค่าใชจ้่ายการขนส่งสงู ดงันัน้แนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว คอื ควรพฒันาใหเ้ป็น
ระบบราง (2)  เพิม่ศกัยภาพการใชท้่าเรอืเพื่อเป็นศูนยก์ลางการขนส่งสนิคา้ทางทะเล และใหท้่าเรอืขนส่ง
สนิคา้ของจงัหวดัระนองสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะเสน้ทางการขนสง่สนิคา้ทางตูค้อน
เทนเนอรจ์ากฝัง่อ่าวไทยมายงัฝัง่อนัดามนั จะมผีลท าใหท้่าเรอืขนส่งสนิคา้ทีจ่งัหวดัระนองเป็นประตูการคา้
การลงทุนเชื่อมโยงกบัต่างประเทศและเป็นศูนยก์ลางของการขนส่ง (Hub) และเป็นศูนยก์ระจายสนิคา้ของ
ประเทศในกลุ่ม BIMSTEC ได ้(3) ส่งเสรมิการคา้แบบ 2 ทาง กล่าวคอืเมื่อท่าเรอืระนองมกีารเชื่อมโยงดว้ย
ระบบรางแลว้จะท าใหเ้กดิการน าเขา้สนิคา้มาทีท่่าเรอืระนอง ขณะเดยีวกนัจะมกีารสง่ออกสนิคา้จากไทยดว้ย
เน่ืองจากระบบการขนสง่ดขีึน้จะสง่ผลใหต้น้ทุนขนสง่ทางเรอืถูกลงเพราะมกีารขนสง่ทัง้ขาเขา้และขาออก (4) 
เชื่อมโยงการขนสง่สนิคา้ทางถนน เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารขนสง่สนิคา้โดยใชท้่าเรอืทีร่ะนองอย่าง
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ เน่ืองจากปัจจุบนัถนนมสีภาพคดเคีย้ว และมเีพยีง 2 ช่องจราจรท าใหก้ารเดนิทาง
ต้องใชเ้วลานาน ดงันัน้ควรพฒันาเสน้ทางถนนระหว่างจงัหวดัชุมพรกบัจงัหวดัระนองใหเ้ป็น 4 ช่องจราจร 
เพือ่ใหก้ารขนสง่มคีวามสะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึน้  
 
  2)  การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกทางการค้า (1) แกไ้ขกฎระเบยีบทีเ่ป็นปัญหาอุปสรรค
ต่อการค้า โดยใช้ประโยชน์จากเวทกีารค้าในการเจรจาลดกฎระเบยีบการน าเขา้เพื่ออ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูส้่งออก ซึง่จะน าไปสู่การขยายตวัทางการคา้และการลงทุนในอนาคตต่อไป (2) การแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานเพือ่สนบัสนุนและสง่เสรมิการคา้และการลงทุน โดยผลกัดนัใหม้กีารใชแ้รงงานจากประเทศ
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เพื่อนบา้น รวมทัง้ด าเนินการใหแ้รงงานท างานกบัสถานประกอบการนัน้ๆ อย่างน้อย 1 – 2 ปี เพื่อใหธุ้รกจิ
สามารถประกอบกจิการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 
  3)  การสร้างความสัมพนัธ์ทางการค้ากบัประเทศในกลุ่ม BIMSTEC บริเวณด่านการค้า
ชายแดนดา้นจงัหวดัระนอง – เกาะสอง ทีไ่ม่มสีถานการณ์ความขดัแยง้ ส่งผลใหบ้รรยากาศการคา้ระหว่าง
กนัมอีตัราการขยายตวัสงู รวมถงึความร่วมมอืทางการคา้และการลงทุนโดยเฉพาะการเขา้ไปลงทุนของนัก
ธุรกจิจากไทยในฝัง่พมา่เพิม่มากขึน้ ดงันัน้ภาครฐัและเอกชนควรรว่มมอืกนัสรา้งความสมัพนัธท์ีด่โีดยเฉพาะ
ดา้นการคา้กบัประเทศในกลุ่ม BIMSTEC เชน่ จดังานแสดงสนิคา้ไทยในประเทศกลุ่ม BIMSTEC จดักจิกรรม
แลกเปลีย่นหรอืจ าหน่ายสนิคา้ระหวา่งประเทศอยา่งสม ่าเสมอ เป็นตน้  
   
 4)  การพฒันาภาคอุตสาหกรรม (1)บรหิารจดัการทรพัยากร สิง่แวดล้อม และการประกอบการ
อุตสาหกรรม ไมใ่หส้ง่ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและความเป็นอยูข่องชุมชน  จงัหวดัระนองจงึควรก าหนด
โซนน่ิง (Zoning) ในการพฒันาพืน้ทีว่่าพืน้ทีใ่ดควรส่งเสรมิอุตสาหกรรม การท่องเทีย่วและสิง่แวดลอ้ม เพื่อ
ทุกภาคส่วนและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกนัตลอดจนสรา้งรายไดใ้หก้บัจงัหวดัระนองไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนื 
(2) การยกระดบัเทคโนโลยีการผลิต เน่ืองจากโรงงานผลิตปลาป่นของจงัหวดัระนองยงัมีปัญหาเรื่อง
เทคโนโลยกีารผลติเน่ืองจากยงัใชไ้มฟื้นเป็นเชือ้เพลงิ ซึ่งหากมกีารปรบัเปลี่ยนมาใชเ้ชือ้เพลงิอื่นทดแทน 
จ าเป็นต้องมกีารปรบัเปลี่ยน Boiler  ใหม่ใหเ้หมาะสม ซึ่งใชเ้งนิลงทุนสูง ดงันัน้หน่วยงานภาครฐัจงึควรมี
นโยบายสง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนไดง้า่ยขึน้  
 
  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมตามแนวชายแดนระหว่างไทย – พม่า 
(สินค้าส่ิงทอ จงัหวดัตาก)  
 
  1)  การพฒันาและการขยายการค้าและการลงทุนในจงัหวดัตาก เพื่อเชื่อมต่อกบัประเทศใน
กลุ่ม BIMSTEC จงัหวดัตากมชีายแดนตดิต่อกบัพม่า ถอืเป็นเมอืงเศรษฐกจิชายแดนทีส่ าคญัแห่งหน่ึงของ
ไทย สามารถเชื่อมโยงเสน้ทางการคา้ผา่นพม่าไปสู่อนิเดยีได ้จงึมโีอกาสและศกัยภาพอยา่งยิง่ในการพฒันา
ธุรกจิและอุตสาหกรรมรวมถงึเป็นศูนยก์ลางการคา้ไปสู่ประเทศเพื่อนบา้นและประเทศใกลเ้คยีง ซึง่เป็นการ
แสวงหาประโยชน์จากขอ้ตกลงในกรอบ BIMSTEC อกีทัง้พบว่าการลงทุนในเขตอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
มโีอกาสและศกัยภาพทีไ่ดเ้ปรยีบในเรื่องแรงงานราคาถูกและเขตเศรษฐกจิพเิศษทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต เพื่อ
ลงทุนในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มและเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครือ่งนุ่งหม่ต่อไป  
 
  2) การพฒันาให้เป็นประตูการค้าและการลงทุนเช่ือมโยงกบัต่างประเทศ (1) เร่งรดัการจดัตัง้
เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนแม่สอดเพื่อรองรบัการคา้และการลงทุนเชื่อมต่อกบัพม่าและขยายไปสู่อนิเดยี 
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และประเทศในกลุ่ม BIMSTEC (2) เชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมเพื่อใชเ้ป็นฐานในการขบัเคลื่อนภาคเศรษฐกจิ
การค้า การลงทุน เน่ืองจากจงัหวดัตากเป็นพื้นที่ที่ตัง้อยู่ปลายแนวเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิ (East – West 
Economic Corridor: EWEC) และเป็นจุดตดัระหว่างแนวเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิ North – South Economic 
Corridor (NSEC) กบัแนวเชื่อมโยง EWEC ดงันัน้การเรง่ด าเนินการก่อสรา้งถนน 4 เลน สายตาก – แมส่อด 
ระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตรจงึมคีวามจ าเป็น ขณะเดยีวกนัภาครฐัควรมกีารวางระบบโลจสิติกส์และ
เสน้ทางการขนสง่ใหส้อดคลอ้งและเป็นแผนเดยีวกนัเพื่อเชื่อมโยงแมส่อดไปสูภู่มภิาคต่างๆ ทัง้เสน้ทางถนน 
เสน้ทางรถไฟ รวมทัง้สนามบนิในประเทศและต่างประเทศ  
 
  3)  การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกทางการค้า (1) แกไ้ขกฎระเบยีบทีเ่ป็นปัญหาอุปสรรค
ต่อการคา้ เน่ืองจากการคา้ของไทย ผูป้ระกอบการยงัตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายความมัน่คงของชาติ ท าใหไ้ม่
สามารถน าเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้บางประเภทได ้ จงึควรมกีารใชป้ระโยชน์จากเวททีางการคา้ในการเจรจาลด
กฎระเบยีบการน าเขา้เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้่งออก ซึ่งจะน าไปสู่การขยายตวัทางการคา้และการ
ลงทุนในอนาคตต่อไป (2) แก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลนเพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการคา้การลงทุน โดย
ภาครฐัควรบรหิารจดัการแรงงานต่างดา้วทีเ่ขา้มาเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกจิอื่นๆ ให้
ถูกกฎหมาย แต่ขณะเดยีวกนักค็วรมนีโยบายใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัเรื่องความมัน่คงของประเทศควบคู่ไปกบั
ความมัน่คงทางเศรษฐกจิดว้ย  
   

4)  การสร้างความสมัพนัธท์างการค้ากบัประเทศในกลุ่ม BIMSTEC จากสถานการณ์ทีพ่ม่าสัง่
ปิดด่านชายแดนแม่สอดตัง้แต่กลางปี 2553 จนถึงปัจจุบนัท าให้เป็นปัญหาในการส่งสนิค้าออกทางด่าน
สะพานมติรภาพไทย – พมา่ อกีทัง้รฐับาลพมา่ไดม้คี าสัง่ใหท้หารชุดทีด่แูลคณะกรรมการการคา้ชายแดนและ
เจา้หน้าทีด่่านศุลกากรภาคพะโค เขม้งวดในการตรวจยดึสนิคา้ทีน่ าเขา้จากไทย ท าใหส้นิคา้จากไทยสง่เขา้
ไปในพม่าไดย้ากล าบากขึน้ ดงันัน้ภาครฐัจงึควรเร่งสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศกบัรฐับาลพม่าเพื่อ
เป็นการสรา้งโอกาสทางการคา้ระหวา่งกนัใหม้ากยิง่ขึน้   
   

5)  การพฒันาภาคอตุสาหกรรม (1) ยกระดบัเทคโนโลยกีารผลติ เน่ืองจากเทคโนโลยกีารผลติของ
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งหม่ของจงัหวดัตากยงัไมไ่ดม้กีารปรบัเปลีย่นใหท้นัสมยั ดงันัน้ภาครฐัควรให้
การสนบัสนุนและสง่เสรมิอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งหม่ในจงัหวดัตากใหม้ผีลติภาพสงูขึน้ และมกีารใช้
เทคโนโลยใีนระดบัสงูขึน้ พรอ้มทัง้หาแหล่งเงนิทุนในการปรบัเปลีย่นเทคโนโลยใีหท้นัสมยั (2) พฒันาความรู้
และทกัษะของบุคลากร โดยเฉพาะช่างอาชวีะ ช่างซ่อมเครื่องจกัร ที่มคีวามรู้ความสามารถและมคีวาม
ช านาญ เพราะเมือ่มปัีญหาเกีย่วกบัเครื่องจกัรเสยีจะไมม่ชีา่งในพืน้ทีส่ามารถซ่อมแซมหรอืดแูลเครื่องจกัรให้
ใชก้ารได ้ต้องรอช่างจากกรุงเทพฯ มาแกไ้ข ดงันัน้ภาครฐัควรมโีครงการพฒันาความรูแ้ละทกัษะตลอดจน
การฝึกอบรมช่างฝีมอืใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะสามารถปฎบิตังิานไดแ้ละมปีรมิาณเพยีงพอกบัความตอ้งการของ
ภาคอุตสาหกรรมในจงัหวดั 
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  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมและการค้าชายแดนระหว่างไทย-พม่า 
(จงัหวดัเชียงราย)  
 
  1)  การพฒันาเขตเศรษฐกิจชายแดนจงัหวดัเชียงราย ให้เกิดผลอย่างเป็นรปูธรรมโดยเรว็ 
จากแนวคดิของการพฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงรายเพื่อใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ หน่วยงานภาครฐัจงึควรเขา้
มาดแูลและเรง่รดัใหม้กีารด าเนินงานอยา่งรวดเรว็ เช่น การประกาศใชผ้งัเมอืงเฉพาะ และจดัระบบโครงขา่ย
คมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกจิชายแดนกบัพืน้ทีอ่ื่นๆ ในจงัหวดัเชยีงราย ตลอดจนใหม้ศีูนยบ์รกิาร
เบด็เสรจ็ทีด่่านการคา้ชายแดนทัง้ 3 แหง่ของจงัหวดัเชยีงราย เป็นตน้ รวมถงึมรีะบบ Zoning ระหวา่งโรงงาน
อุตสาหกรรม เขตทีท่ าการคา้หรอืธุรกจิ และภาคการทอ่งเทีย่ว เพื่อไมใ่หม้ปัีญหาระหวา่งผูป้ระกอบการทีอ่ยู่
ในเขตเศรษฐกจิพเิศษด้วยกนัแต่ท าธุรกจิที่แตกต่างกนั และควรท าเป็นแบบ Free Zone หรอืเป็น Trade 
Zone ทีส่ะดวกต่อผูป้ระกอบการทีจ่ะท าการคา้ขายชายแดน ซึง่เป็นการแกไ้ขปัญหาเชงิระบบและสนับสนุน
ใหก้ารคา้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
   
 2) การพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงเพ่ือเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า เร่ง
ผลกัดนัใหแ้ม่สายเป็นศูนยก์ลางการค้าและการท่องเที่ยวอย่างรูปธรรมที่ชดัเจน โดยผลกัดนัเสน้ทางจาก
อ าเภอแมส่าย – ท่าขีเ้หลก็ เชยีงตุง เมอืงลา ของพมา่ และสบิสองปันนาของประเทศจนี รวมถงึเสน้ทางจาก
อ าเภอแมส่าย – ท่าขีเ้หลก็ เชยีงตุง ต่องกขีองพมา่ ซึง่เสน้ทางเหล่าน้ีจะเป็นเสน้ทางหลกัทีจ่ะเปิดเขา้สูพ่มา่
ไดท้ัง้หมด ตลอดจนเสน้ทางจากเมอืงตองกไีปยงัเมอืงมนัฑะเลย ์ในระยะทางประมาณ 250 กโิลเมตร ซึง่หาก
สามารถเชื่อมเสน้ทางดงักล่าวไดจ้ะเป็นการเปิดกวา้งทัง้ดา้นการคา้และส่งเสรมิการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ตลาดการคา้ชายแดนทีไ่ดร้บัความสนใจจากนกัทอ่งเทีย่วเป็นจ านวนมากขึน้ในแต่ละปี  
   

3) การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกทางการค้า เน่ืองจากปัญหาส าคญัที่เป็นอุปสรรคต่อ
การคา้ทีค่วรเรง่แกไ้ข คอื กฎระเบยีบทางการคา้ การขนสง่ ทัง้คน รถบรรทุก และสนิคา้ของพมา่ และในกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขงตอนบน (GMS) ยงัไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั และมมีาตรการกีดกนัทาง
การคา้ ดงันัน้ภาครฐัควรแกปั้ญหาโดยใชป้ระโยชน์จากเวทกีารคา้ในการเจรจาลดกฎระเบยีบการน าเขา้เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้ง่ออก ดงัน้ี (1) สรา้งความสมัพนัธท์างการคา้และความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ
อย่างจรงิจงั เพื่อเปิดด่านถาวรไดม้ากขึน้ ช่วยส่งเสรมิการคา้ชายแดนไดม้ากยิง่ขึน้ ตลอดจนมนีโยบายและ
หน่วยงานรบัผดิชอบทีช่ดัเจน เช่น เจา้หน้าทีก่ระทรวงมหาดไทย กรมการคา้ต่างประเทศกระทรวงพาณิชย ์
พาณิชยจ์งัหวดั และหน่วยทหาร เป็นต้น เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ (2) การส่งเสรมิการคา้ และ
การตลาด กบัต่างประเทศ โดยจดัตัง้หน่วยงานระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนดา้นวเิทศสมัพนัธเ์พื่อสง่เสรมิ
การคา้และการลงทุน ตลอดจนจดักจิกรรมส่งเสรมิการคา้ การลงทุน การตลาดกบัประเทศเพื่อนบา้นอย่าง
ต่อเน่ือง (3)  สง่เสรมิการคา้ การลงทุนของผูป้ระกอบการทัง้ขนาดกลางและขนาดเลก็ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการใน
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พืน้ทีอ่ยา่งแทจ้รงิ ซึง่จะท าใหพ้ืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงรายสามารถเป็นประตูการคา้และการสง่ออก และสรา้งรายได้
ใหพ้ืน้ทีไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื   
   

4)  การพฒันาภาคอุตสาหกรรม (1) พฒันาอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมเพื่อให้โรงงาน
อุตสาหกรรมสามารถอยูร่ว่มกบัชุมชนไดอ้ยา่งยัง่ยนื โดยหน่วยงานภาครฐัทีค่วบคุมดแูลโรงงานอุตสาหกรรม
ควรใหก้ารสนับสนุนใหภ้าคอุตสาหกรรมมกีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามสมดุลกบัภาค
สว่นอื่นๆ ตลอดจนมกีารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มทีไ่ดม้าตรฐาน และใหชุ้มชนไดม้สีว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ และการมสี่วนร่วมในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของชุมชน ขณะเดยีวกนัควร
ส่งเสรมิและสนับสนุนใหภ้าคอุตสาหกรรมมกีารปรบัเปลี่ยนเทคโนโลยกีารผลติ เครื่องจกัร ใหท้นัสมยัและ
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างยัง่ยนื (2) แกไ้ขปัญหาแรงงานขาดแคลน
เพื่อสนับสนุนและสง่เสรมิภาคอุตสาหกรรมใหส้ามารถมแีรงงานผลติสนิคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ทัง้น้ี หน่วยงาน
ภาครฐัควรเปิดโอกาสใหภ้าคอุตสาหกรรมทีม่กีารฝึกอบรมแรงงานต่างดา้วทีเ่ป็นแรงงานไรฝี้มอืเมื่อแรกเขา้
มาท างานจนพฒันาเป็นแรงงานทีม่ฝีีมอืแลว้ สามารถท าสญัญาใหแ้รงงานเหล่านัน้ท างานใหก้บัโรงงานนัน้ๆ 
เป็นเวลา 1 – 2 ปี เพือ่ลดปัญหาการอพยพยา้ยถิน่ 

 
นอกจากน้ี ในการศกึษาของโครงการน้ี (BIMSTEC) ยงัไดท้ าการวเิคราะหผ์ลกระทบของขอ้ตกลง

การค้าเสรีในประเด็นกฎถิ่นก าเนิดสินค้า โดยการวิเคราะห์แหล่งก าเนิดสินค้า  ภายใต้กรอบบิมสเทค                     
ของอุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภณัฑ์เป็นกรณีศึกษา พบว่า อุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภณัฑ์                       
มโีครงสรา้งการใชว้ตัถุดบิเพื่อการผลติทัง้ภายในประเทศและมกีารน าเขา้จากต่างประเทศ โดยอา้งองิจาก
ตารางปัจจยัการผลติและผลผลติ (Input-Output Table: I/O Table) ปี 2548 จากการวเิคราะหก์ารใชว้ตัถุดบิ
เพื่อการผลติพลาสตกิและผลติภณัฑพ์ลาสตกิของไทยขา้งต้น พบว่าประเทศไทยผ่านเกณฑต์ามขอ้ตกลง
การใชว้ตัถุดบิภายในประเทศ เน่ืองจากโครงสรา้งการผลติพลาสตกิและผลติภณัฑพ์ลาสตกิมกีารใชว้ตัถุดบิ
ภายในประเทศรอ้ยละ 41.6 และร้อยละ 61.5 ตามล าดบั จากขอ้มูลการใช้วตัถุดบิและการน าเขา้วตัถุดบิ              
เพื่อการผลติพลาสตกิและผลติภณัฑพ์ลาสตกิของไทยจากประเทศสมาชกิ เมื่อน ามาวเิคราะหต์ามเกณฑ์      
ของแหล่งก าเนิดสนิคา้ภายใต้กรอบบมิสเทคทีร่ะบุว่าสนิคา้ต้องมกีารเปลี่ยนพกิดัศุลกากรในระดบั 6 หลกั 
(Change in Tariff Sub-Heading: CTSH) ควบคู่กับสัดส่วนมูลค่าเพิ่มภายในประเทศ (Local Content)  
รอ้ยละ 35 เป็นเกณฑ์ทัว่ไปส าหรบัประเทศก าลงัพฒันา ดงันัน้ ประเทศไทยซึ่งเป็นหน่ึงในประเทศก าลงั
พฒันาจงึไดร้บัสทิธิภ์ายใตก้ฎน้ี  

 
จากการศึกษาผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีในประเด็นกฎถิ่นก าเนิดสินค้าในโครงการน้ี 

(BIMSTEC) ไดข้อ้สรุปวา่ เกณฑก์ าหนดภายใตก้ฎแหล่งก าเนิดสนิคา้ในกรอบบมิสเทค นบัว่าเป็นโอกาสทีด่ี
ของไทยในการส่งออกสินค้าน้ีไปยงัอินเดีย เน่ืองจากการน าเข้า-ส่งออกสินค้าพลาสติกและผลิตภัณฑ์
พลาสติกระหว่างไทยและอินเดยีมกีารค้าระหว่างกนัในมูลค่าสูงและเป็นคู่ค้าที่ส าคญัในประเทศสมาชิก              
บิมสเทค อกีทัง้อนิเดยีเป็นตลาดใหญ่และมแีนวโน้มการเติบโตสูง มูลค่าการส่งออกของไทยไปยงัตลาด               



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี  

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 2-10 

บมิสเทคกว่ารอ้ยละ 60 เป็นการน าเขา้จากอนิเดยี ซึ่งจากขอ้มูลสถิติการค้าระหว่างประเทศที่ผ่านมานัน้ 
พบว่าตลาดอินเดียส าหรบัเม็ดพลาสติกเป็นผลิตภณัฑ์ที่ส่งออกได้สูงมาก โดยผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเป็น
วตัถุดบิในการผลติชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ ยานยนต์ เครื่องจกัรกล หรอืชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรมต่างๆ           
ซึ่งสอดรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอินเดียที่มีมากขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน                            
ทีไ่ทยสามารถเป็นแหล่งวตัถุดบิ เพื่อรองรบัการเตบิโตของตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนิเดยีได ้ดงันัน้
ภายใต้ศกัยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภณัฑ์ของไทยที่มี ผนวกกบัความได้เปรยีบ ภายใต้                  
กรอบการค้าเสรบีมิสเทค จงึเป็นสิง่ที่ไทยควรฉกฉวยโอกาส ปรบัตวัเพื่อเพิม่ศกัยภาพ และเปลี่ยนแปลง
ปรบัเปลี่ยนโครงสร้างการผลติและมาตรฐาน รวมถึงปฏบิตัิตามกฎแหล่งก าเนิดสนิค้า ภายใต้ขอ้ตกลงฯ               
โดยควรมแีนวทางการปรบัตวัของผูป้ระกอบการและปรบัโครงสรา้งของอุตสาหกรรม ดงัน้ี 

 
1) ปรบัเทคโนโลยกีารผลติใหท้นัสมยั สามารถผลติไดต้ามความต้องการของตลาด และสามารถ 

ลดตน้ทุนการผลติได ้
2) พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มคีวามสอดคล้องกบัตลาดและปรบัมาตรฐานสนิค้า รวมถึงสร้างความ

เชื่อถอืในตวัผลติภณัฑข์องไทยใหเ้ป็นทีย่อมรบัในตลาดอนิเดยีและประเทศสามาชกิบมิสเทค 
3) ใชโ้อกาสของกฎแหล่งก าเนิดสนิคา้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดยจดัหาแหล่งวตัถุดบิจากประเทศ

สมาชกิทีม่แีหล่งวตัถุดบิทีเ่พยีงพอ เพือ่ประกอบการผลติสนิคา้เพือ่การสง่ออกของไทย 
4) วจิยัและพฒันาผลติภณัฑใ์หส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดยานยนตใ์นอนิเดยีได ้
5) สรา้งความหลากหลายในตวัผลติภณัฑ์พลาสตกิ เพื่อสนองความต้องการผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ 

รวมถงึสรา้งความหลากหลายในระดบัราคา เพือ่ตอบสนองกลุ่มผูบ้รโิภคใหไ้ดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
6)  พฒันาฝีมอืแรงงานใหม้ศีกัยภาพมากขึ้น เพื่อรองรบัความต้องการของตลาดและเทคโนโลยี                

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี  

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 2-11 

2.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะหห่์วงโซ่อปุทาน 
  

โครงการพฒันาความร่วมมอืด้านอุตสาหกรรมกบัประเทศเพือ่นบ้าน (ยุทธศาสตร์การพฒันา
ความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรม ภายใตก้รอบโครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย อนิโดนีเซยี-มาเลเซยี-
ไทย: IMT-GT) (2556) ผลการศกึษาในครัง้น้ี พบว่า มอีุตสาหกรรมเป้าหมาย ส าหรบัการพฒันาความรว่มมอื
ดา้นอุตสาหกรรมระหวา่งไทย มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี 4 อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 1) ยางพาราและผลติภณัฑ ์  
2) ไมย้างพาราและผลติภณัฑ ์ 3) น ้ามนัและไขมนัจากพชื (ปาล์มน ้ามนั) และ 4) อาหารทะเลกระป๋องและ
แปรรูป ซึ่งจากอุตสาหกรรมเป้าหมายทัง้ 4 อุตสาหกรรม น ามาสู่การจดัท ายุทธศาสตร์การพฒันาความ
ร่วมมอืดา้นอุตสาหกรรมระหว่างไทย มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี ภายใต้กรอบโครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิ
สามฝ่ายอนิโดนีเซยี-มาเลเซยี-ไทย (IMT-GT) ผลการจดัท ายทุธศาสตร ์มดีงัน้ี  

 
1) อตุสาหกรรมยางพาราและผลิตภณัฑ ์ โดยม ีเป้าหมาย “ศูนยก์ลางผลติภณัฑย์างพาราของ

อาเซยีน” ส าหรบั ยุทธศาสตรค์วามร่วมมอื พบว่า ประเทศทีเ่ป็นฐานการผลติและส่งออกยางพาราทีส่ าคญั
ของโลกในปัจจุบนั ได้แก่ ไทย อนิโดนีเซีย และมาเลเซีย ภายใต้กรอบความร่วมมอืโครงการพฒันาเขต
เศรษฐกจิสามฝ่ายอนิโดนีเซยี มาเลเซยี และไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 
มเีป้าหมายเพื่อเพิม่ศกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนัของ ทัง้สามประเทศ จงึเหน็ควรมยีุทธศาสตร์
ความร่วมมอืในดา้นการผลติ การแปรรูป และ การส่งออกยางพาราและผลติภณัฑข์องทัง้สามประเทศ โดย
ยุทธศาสตรค์วามร่วมมอืฯ จะประกอบไปดว้ย 3 ยุทธศาสตร ์ดงัน้ี (1) ผลกัดนัโครงการ Rubber City เพื่อ
รองรบัการพฒันาอุตสาหกรรมยางพาราของ IMT-GT (2) ส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิการพฒันาฐานขอ้มูล
และระบบการใหบ้รกิารขอ้มูลยางพาราของ IMT-GT (3) ร่วมกนัพฒันาตลาดกลางยางพาราของ IMT-GT 
เพือ่สรา้งราคาอา้งองิ (Reference Price) ในตลาดโลก  

 
2) อตุสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภณัฑ ์เป้าหมาย  “ศูนยก์ลางการแปรรูปและการออกแบบ

ผลติภณัฑจ์ากไมย้างพาราของอาเซยีน” ส าหรบัยุทธศาสตร ์เพื่อใหก้ารพฒันาความร่วมมอืในอุตสาหกรรม
ไมย้างพาราและผลติภณัฑข์องอนุประเทศ (ไทย มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี) เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
เกดิประโยชน์ร่วมกนั จงึเหน็ควรก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาความร่วมมอืดา้นอุตสาหกรรมไมย้างพารา
และผลติภณัฑ์เพื่อผลกัดนัใหม้กีารพฒันาอุตสาหกรรมในระยะยาว ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดงัน้ี (1) 
รว่มกนัขยายฐานการผลติและการลงทุนในอุตสาหกรรมไมย้างพาราและผลติภณัฑเ์พื่อเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนั (2) สรา้งโอกาสทางการคา้ใหก้บัอุตสาหกรรมไมย้างพาราและผลติภณัฑโ์ดยการเพิม่ช่องทาง
ทางการตลาดทัง้ในและต่างประเทศ (3) ผลักดนัการจดัตัง้ศูนย์กลางการพฒันาการผลิตและออกแบบ
ผลติภณัฑจ์ากไมย้างพารา  
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3) อุตสาหกรรมปาล์มน ้ามัน เป้าหมาย “ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ ามันตลอด
สายการผลติ” ส าหรบัยุทธศาสตรค์วามร่วมมอืของอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามนัระหว่างไทย อนิโดนีเซยี และ
มาเลเซยี เพื่อน าไปสู่เป้าหมายการร่วมกนัพฒันาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามนัตลอดสายการผลติระหว่างไทย 
อนิโดนีเซยี และมาเลเซยี มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี (1) สรา้ง “IMT-GT Supply Chain of Palm Oil” (2) ไทย 
เป็นศูนยก์ระจายสนิคา้ส าหรบัผลติภณัฑป์าล์มน ้ามนั IMT-GT (3) ตัง้ศูนยพ์ฒันาไบโอดเีซลของ IMT-GT 
และแหล่งผลติไบโอดเีซลของโลก  

 
4) อาหารทะเลแปรรูป เป้าหมาย “เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลแปรรูปในอาเซียน” ส าหรบั

ยุทธศาสตรค์วามรว่มมอือาหารทะเลแปรรปู จะเน้นยุทธศาสตรด์า้นการผลติรว่มกนั โดยมยีุทธศาสตรต์่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี (1) การผลติ: ร่วมมอืดา้นวตัถุดบิและการขยายการผลติ (2) ผลกัดนัเรื่อง “ASEAN Halal Single 
Mark” และ (3) ดา้นการตลาด: ประสานความรว่มมอืกนั เพือ่เป็นแหล่งอาหารทะเลแปรรปู 

 
ซึ่งวตัถุประสงค์ในการศกึษาในครัง้นี้ม ี3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษา วเิคราะห์และเทยีบเคยีง

ศกัยภาพในการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ อุตสาหกรรมระหว่างไทยกบัทัง้สองประเทศดงักล่าว และก าหนด
อุตสาหกรรม/ผลติภณัฑเ์ป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นคู่แขง่ และผลติภณัฑท์ีม่ศีกัยภาพในการพฒันา
ความร่วมมอืระหว่างกนั 2) เพื่อจดัท ายุทธศาสตรก์ารพฒันาความร่วมมอืดา้นอุตสาหกรรมระหว่างไทยกบั
มาเลเซยีและอนิโดนีเซยีภายใตก้รอบ IMT-GT กลยุทธ/์แนวทางการพฒันาในทัง้สองกลุ่มผลติภณัฑด์งักล่าว 
ตลอดจนแนวทางการพฒันาความร่วมมอืด้านอุตสาหกรรมระหว่างกนัทัง้ในภาพรวมและรายประเทศ  3) 
เพื่อจดัท าฐานขอ้มูลในเชิงลึกเกี่ยวกบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ของประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย เพื่อประกอบการก าหนดนโยบายของภาครัฐและการตัดสินใจลงทุนประกอบธุรกิจของ
ภาคเอกชน  

โดยการคดัเลือกอุตสาหกรรม ท าการพิจารณามูลค่าการส่งออกและน าเข้าสนิค้าอุตสาหกรรม
ทัง้หมดของไทยกบัประเทศคู่คา้ ทีอ่ยู่ภายใต้กรอบ IMT-GT (ประเทศมาเลเซยีและอนิโดนีเซยี) จากนัน้ท า
การวเิคราะห ์การขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศอนิโดนีเซยีและมาเลเซยีทัง้ขาเขา้และขาออก
โดยค านวณออกมาเป็นสดัส่วน (รอ้ยละ) ส าหรบัการขนส่งสนิคา้และพจิารณาเฉพาะการขนส่งทางเรอื ซึ่ง
ขอ้มูลที่ใชใ้นการพจิารณามาจากฐานขอ้มูลของกรมศุลกากร (ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร) 
กระทรวงการคลงั ประกอบกบัวเิคราะหด์ว้ยดชันี ดงัน้ี 

 
(1) ดชันีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) 

เป็นเครื่องมอืในการวิเคราะห์ศกัยภาพในการส่งออกของประเทศไทยในประเทศคู่ค้ามากน้อย
เพยีงใด หรอืเพื่อให้ทราบว่าอุตสาหกรรมของประเทศ IMT-GTมศีกัยภาพระหว่างกนัมากน้อย     
แคไ่หน 

(2) ดชันีการพึ่งพงิ (Dependency Index) เป็นการประยุกต์ดชันีความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทียบ          
ที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ระดับ           
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การพึง่พงิการน าเขา้สนิคา้จากประเทศคู่คา้มากน้อยเพยีงใด หรอืเพื่อใหท้ราบว่าอุตสาหกรรม
ของประเทศ IMT-GT มกีารพึง่พงิสนิคา้อุตสาหกรรมระหวา่งกนัมากน้อยแค่ไหน 

(3) ดัชนีสดัส่วนวดัศักยภาพอุตสาหกรรมในพื้นที่ Area Based Industrial Concentration Ratio 
Index) เป็นการน าแนวคิดของทฤษฎีอตัราการกระจุกตัวของภาคอุตสาหกรรม ( Industrial 
Concentration Ratio) มาประยุกตใ์ช ้โดยจะน ามลูค่าเงนิลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมของทัง้ 14 
จังหวัดภาคใต้ มาค านวณหาค่าดัชนีสัดส่วนวัดศักยภาพอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อมา
ประกอบการคดัเลอืกอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใตก้รอบ IMT-GT 

   
นอกจากน้ี ในการศกึษา ไดน้ าอุตสาหกรรมเป้าหมายทัง้ 4 อุตสาหกรรม มาวเิคราะหห์ว่งโซ่อุปทาน 

เพื่อศกึษาโครงสรา้งการผลติของแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืดา้นอุตสาหกรรมระหว่างไทย 
มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี  

 
ดงันัน้ การศกึษาในโครงการน้ี สามารถน าการคดัเลอืกอุตสาหกรรมเป้าหมายมาเป็นแนวทางใน

การศกึษา อกีทัง้รปูแบบการวเิคราะหห์ว่งโซ่อุปทานมาประยกุตใ์ชส้ าหรบัการศกึษาครัง้น้ีได้ 
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2.3   งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการศึกษาโครงสร้าง โอกาส และศกัยภาพทางเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
 
โครงการพฒันาความร่วมมอืดา้นอุตสาหกรรมกบัประเทศเพือ่นบา้น [ยุทธศาสตรก์ารพฒันาความ

ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในพื้นทีเ่ศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ในบริบทการ
รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน (AEC)] (2555) โครงการน้ีเป็นการศกึษา เพื่อจดัท ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการพฒันาความร่วมมือทางอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ใน Corridor ย่อย 4 
เสน้ทาง ซึง่เชื่อมโยงไทย กมัพชูา สปป.ลาว เวยีดนาม และส่วนขยายทีเ่ชื่อมโยงไปสู่โครงการพฒันาท่าเรอื
น ้าลกึทวายในเมยีนมาร์ในบรบิทการเตรยีมโอกาสและความพรอ้ม รวมทัง้การรองรบัผลกระทบที่อาจจะ
เกดิขึน้ต่อภาคการผลติของไทยในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) รวมถงึเพื่อจดัท าฐานขอ้มลู
ในเชงิลึกเกี่ยวกบัโครงสร้าง โอกาส และศกัยภาพทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้              
เพื่อประกอบการก าหนดนโยบายของภาครฐัและการตดัสนิใจในการลงทุนประกอบธุรกจิของภาคเอกชน และ
เพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเชิงรุกในการส่งเสรมิการลงทุน ด้านอุตสาหกรรมของไทย                  
ในพืน้ที่เศรษฐกจิดงักล่าวเพื่อรองรบัการเปิดเสรดีา้นการลงทุนภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)    
ในขณะเดยีวกนัจะจดัท าและน าเสนอแนวทางเชงิปกป้องอุตสาหกรรมทีม่อียู่ในปัจจุบนัของไทยในมติขิอง
ผลกระทบจากการพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ที่มีผลกระทบเชงิลบต่อ
เครอืขา่ยการผลติของไทย ในการศกึษามกีารวเิคราะหศ์กัยภาพเชงิเปรยีบเทยีบพืน้ทีล่งทุนระหว่างไทยกบั
ประเทศเพื่อนบา้น โดยพจิารณาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ โดยใชแ้นวคดิ  
ในการจดัท าดชันีตวัชี้วดัศกัยภาพการแข่งขนัเชงิเปรยีบเทยีบของพื้นที่ ประเด็นการศึกษาดชันีตวัชี้วดั
ศกัยภาพการแขง่ขนั ไดค้ดัเลอืกเกณฑต์่างๆ รวม 8 หวัขอ้ จากเกณฑท์ีน่ ามาเปรยีบเทยีบปัจจยัดงึดูดและ
ปัจจยัผลกัดนัการลงทุนของไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบา้น โดยผลการศกึษา พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมทีพ่ึง่ทรพัยากรธรรมชาต ิผลติภณัฑเ์กษตรแปรรปู การใชแ้รงงาน สทิธพิเิศษทางการคา้
เพื่อสง่ออก ส าหรบับางกลุ่มอุตสาหกรรมจ าเป็นตอ้งพจิารณาถงึความพรอ้มระบบเครอืขา่ยของอุตสาหกรรม
สนับสนุน เน่ืองจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวระเบยีงเศรษฐกิจตอนใต้ ที่เริม่มกีารพฒันาอุตสาหกรรม               
ในระยะเริ่มต้น (Early - State of Industrialization) ส าหรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างท่าเรือน ้ าลึกทวายใน              
เมยีนมาร์ เริม่จะมกีารเปลี่ยนแปลงไปสู่สงัคมประชาธิปไตยที่พลเรอืนเริม่ที่จะสามารถเขา้มามบีทบาท               
ในดา้นการเมอืงมากขึน้ และมแีนวความคดิรเิริม่ในการออกกฎหมายเพื่อส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ 
แต่ยงัรอการแกไ้ขเพือ่ประกาศใชต้่อไป อยา่งไรกด็ ีสภาพทัว่ไปของเมยีนมารย์งัขาดโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค แต่โอกาสในการเป็นฐานผลติใหม่ๆ  ของกลุ่มทุนจากประเทศไทย กเ็ปิดกวา้งส าหรบัการผลติ
และบรกิารในธุรกิจหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมใช้แรงงาน อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวตัถุดบิการเกษตร                 
ป่าไม ้และทรพัยากรธรรมชาตอิื่นๆ ธุรกจิบรกิาร การคา้ ธนาคาร และโลจสิตกิส ์เป็นตน้ 
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 นอกจากน้ี จากการทีร่ะบบโครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้ายงัขาดแคลนอยู่
มาก การเขา้ร่วมลงทุนเพื่อพฒันากเ็ป็นส่วนส าคญัในการเขา้ไปสรา้งความคุน้เคยกบัพืน้ที่ เพื่อสรา้งโอกาส
แก่การขยายการลงทุนของไทยในประเทศที่มีระดบัการพฒันาต ่าสุด เมื่อเปรียบเทียบกบัทัง้สี่ประเทศ                
ในระเบยีงเศรษฐกจิตอนใต ้
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บทท่ี 3 
 

การวิเคราะหก์รอบความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยกบัอินเดีย 
                                                                                                            

ส ำหรบัเน้ือหำบทน้ีเป็นกำรวเิครำะห์ควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกิจระหว่ำงไทยกบัอินเดีย และกำร
วเิครำะหก์ำรคำ้ระหว่ำงประเทศไทยกบัประเทศอนิเดยี ซึง่ควำมรว่มมอืทำงเศรษฐกจิระหว่ำงไทยกบัอนิเดยี
นัน้ ประกอบไปดว้ย ควำมตกลงกำรคำ้เสรไีทย-อนิเดยี (India-Thailand Free Trade Area: ITFTA) ควำม
ตกลงกำรค้ำเสรอีำเซียน-อินเดีย (ASEAN-INDIA Free Trade Agreement: AIFTA) และควำมรเิริม่แห่ง
อ่ำวเบงกอลว่ำดว้ยควำมร่วมมอืหลำกหลำยสำขำทำงเศรษฐกจิและวชิำกำร (Bay of Bengal Initiative for 
Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) หรือกรอบควำมตกลง BIMSTEC 
โดยทีป่รกึษำฯ จะแบ่งกำรวเิครำะหใ์นบทน้ีออกเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่ 

 
1) กำรวิเครำะห์เปรยีบเทียบควำมตกลงกำรค้ำเสรไีทย -อินเดีย และควำมตกลงกำรค้ำเสรี

อำเซยีน-อนิเดยี 
2) กำรวเิครำะหป์ระโยชน์และอุปสรรคทำงกำรคำ้ ภำยใตก้รอบควำมตกลง BIMSTEC 
3) กำรวเิครำะหก์ฎว่ำดว้ยถิน่ก ำเนิดสนิคำ้ ภำยใตค้วำมตกลงกำรคำ้เสรไีทย-อนิเดยี และควำม

ตกลงกำรคำ้เสรอีำเซยีน-อนิเดยี 
4) กำรวเิครำะหก์ำรคำ้ระหวำ่งประเทศไทยกบัประเทศอนิเดยี 
 
ส ำหรบัรำยละเอียดของควำมตกลงกำรค้ำเสรีไทย-อินเดีย (India-Thailand Free Trade Area: 

ITFTA) ควำมตกลงกำรค้ำเสรีอำเซียน-อินเดีย (ASEAN-INDIA Free Trade Agreement: AIFTA) และ
ควำมรเิริม่แห่งอ่ำวเบงกอลว่ำดว้ยควำมรว่มมอืหลำกหลำยสำขำทำงเศรษฐกจิและวชิำกำร (Bay of Bengal 
Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) อยูใ่นภำคผนวก 
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3.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย และความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-อินเดีย 

 

1) การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบอตัราการลดภาษี 
 

ควำมตกลงกำรค้ำเสรไีทย-อินเดีย และควำมตกลงกำรค้ำเสรอีำเซียน-อินเดีย เมื่อเปรยีบเทียบ
รำยละเอยีดตำมควำมตกลงฯ พบว่ำ ควำมตกลงกำรคำ้เสรอีำเซยีน-อนิเดยีนัน้ ไทยเปิดตลำดสนิคำ้ใหก้บั
อนิเดยีมำกกว่ำควำมตกลงกำรคำ้เสรไีทย-อนิเดยี โดยในกรอบอำเซยีน-อนิเดยี ไทยเปิดตลำดสนิคำ้ จ ำนวน 
4,761 รำยกำร มสีนิค้ำยกเว้น (Exclusion List: EL) จ ำนวน 463 รำยกำร ได้แก่ ชำ กำแฟ มนัส ำปะหลงั 
กำกถัว่เหลอืง รถยนต ์หนังฟอก และเหลก็และผลติภณัฑ ์เป็นตน้ ส ำหรบัอนิเดยีเปิดตลำดสนิคำ้ใหแ้ก่ไทย 
จ ำนวน 4,735 รำยกำร มสีนิคำ้ยกเวน้ (Exclusion List: EL) จ ำนวน 489 รำยกำร (ตำรำงที่ 3.1) ในขณะที่
ควำมตกลงกำรคำ้เสรไีทย-อนิเดยี ไดต้กลงกนัในสนิคำ้เรง่ลดภำษบีำงสว่น (Early Harvest Scheme: EHS) 
จ ำนวน 82 รำยกำร ซึง่ต่อมำ เมื่อวนัที ่8 มถุินำยน 2555 ไดม้พีธิสีำรฉบบัที ่2 เพื่อแกไ้ขกรอบควำมตกลงฯ 
เพิม่เตมิรำยกำรสนิคำ้ตูเ้ยน็แบบ 2 ประตูอกี 1 รำยกำร รวมเป็น 83 รำยกำร ส ำหรบัวธิกีำรลดภำษี ภำยใต้
ควำมตกลงกำรค้ำเสรีไทย-อินเดีย เป็นกำรลดภำษี MFN Applied Rates ซึ่งใช้อัตรำฐำน ณ วันที่ 1 
มกรำคม 2547 โดยลดอตัรำภำษเีป็นอตัรำรอ้ยละของอตัรำทีเ่รยีกเกบ็ (Margin of Preference: MOP) ดงัน้ี 

 

1 กนัยำยน 2547 - อตัรำภำษ ีลดลงรอ้ยละ 50 
1 กนัยำยน 2548 - อตัรำภำษ ีลดลงรอ้ยละ 75 
1 กนัยำยน 2549 เป็นตน้ไป - อตัรำภำษ ีลดลงรอ้ยละ 100 (ภำษ ีFTA = 0) 
1 กนัยำยน 2549 เป็นตน้มำ - ลดลง 100% ของอตัรำภำษปีกต ิ

 

ตำรำงที ่3.1 กำรปรบัลดภำษขีองไทย ภำยใต ้FTA อำเซยีน-อนิเดยี 
กลุ่ม จ านวนรายการ ร้อยละ 

สนิคำ้ปกต ิ1 (Normal Track 1) :  
ทยอยลดภำษเีป็นศนูยท์ัง้หมดในปี 2556 

3,704 70.90 

สนิคำ้ปกต ิ2 (Normal Track 2) :  
ทยอยลดภำษเีป็นศนูยท์ัง้หมดในปี 2559 

441 8.44 

สนิคำ้อ่อนไหว 1 (Sensitive Track 1): 
ทยอยลดภำษเีหลอืรอ้ยละ 5 ในปี 2559 

511 9.78 

สนิคำ้อ่อนไหว 2 (Sensitive Track 2): 
คงภำษไีวท้ีอ่ตัรำรอ้ยละ 5  

91 1.74 

สนิคำ้อ่อนไหวสงู (Highly Sensitive List): 
ลดภำษลีงรอ้ยละ 25 - 50 

14 0.27 

สนิคำ้ไมผ่กูพนัภำษ ี(Exclusion List): ไมล่ดภำษ ี 463 8.96 
รวม 5,224 100.00 

ทีม่ำ: กรมเจรจำกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ กระทรวงพำณิชย,์ 2558 
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ส ำหรบักำรก ำหนดกำรลดอตัรำภำษี สินค้าอ่อนไหว (Sensitive List) ภำยใต้กรอบควำมตก
ลงกำรค้ำเสรอีำเซียน-อนิเดยี และกรอบควำมตกลงกำรค้ำเสรไีทย-อนิเดีย พบว่ำ กรอบควำมตกลง
กำรค้ำเสรีอำเซียน-อินเดีย ภำษีลดเหลือร้อยละ 5 ภำยในปี 2559 (Sensitive Track 1) และมีบำง
รำยกำรของสนิคำ้อ่อนไหวทีท่ยอยลดอตัรำภำษเีป็นศูนยภ์ำยในปี 2561 (Sensitive Track 2) ในขณะที่
ควำมตกลงกำรคำ้เสรไีทย-อนิเดยี อยูใ่นระหวำ่งกำรเจรจำ (กำรประชุมครัง้ล่ำสดุ ณ มถุินำยน 2558)  

 
ตำรำงที ่3.2 เปรยีบเทยีบกำรลดอตัรำภำษสีนิคำ้อ่อนไหว  

กรอบควำมตกลง Sensitive Track 1 Sensitive Track 2 
ควำมตกลงกำรคำ้เสร ี
อำเซยีน-อนิเดยี 

ลดอตัรำภำษเีหลอืรอ้ยละ 5 
ภำยในปี 2559 

ทยอยลดอตัรำภำษเีป็นศนูย ์
ภำยในปี 2561 

ควำมตกลงกำรคำ้เสรไีทย-อนิเดยี อยูใ่นระหวำ่งกำรเจรจำ 
ทีม่ำ: กรมเจรจำกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ กระทรวงพำณิชย,์ 2558 
 
 2) การวิเคราะหผ์ลกระทบของสินค้าเร่งลดภาษีบางส่วน (Early Harvest Scheme: EHS) 
ภายใต้กรอบ FTA ไทย-อินเดีย 
 

ส ำหรบัผลกระทบของสินค้ำเร่งลดภำษีบำงส่วน (Early Harvest Scheme: EHS) ภำยใต้กรอบ 
FTA ไทย-อินเดีย ในแต่ละรำยกำรสินค้ำ พบว่ำ รำยกำรสินค้ำในหมวดสินค้ำเกษตรที่ไทยท ำ FTA กับ
อนิเดยีในกลุ่ม EHS 83 รำยกำรนัน้ เป็นผลไม้ 5 รำยกำร และธญัพชื 2 รำยกำร ได้แก่ มะม่วงและมงัคุด 
องุ่นสด แอปเป้ิล ทุเรยีน ผลไมอ้ื่นๆ เช่น เงำะ ล ำไย เป็นต้น (ไม่รวมลิ้นจี่) ขำ้วสำลดีูรมั และขำ้วสำลอีื่นๆ 
ซึง่กลุ่มผลไมเ้มอืงรอ้น ไดแ้ก่ มะมว่ง มงัคุด ทุเรยีน และ ผลไมอ้ื่นๆ เช่น เงำะ ล ำไย จะไดป้ระโยชน์จำกกำร
เปิดเสรกีรอบ EHS เน่ืองจำกมอีตัรำกำรขยำยตวัของมูลค่ำกำรส่งออกสูงในช่วงเวลำหลงักำรจดัท ำ EHS 
ส ำหรบัรำยกำรสนิค้ำอำหำรแปรรูปที่อยู่ในกลุ่ม EHS ม ี4 รำยกำร ได้แก่ ปลำแซลมอนทัง้ตวัและเป็นชิ้น 
(ปลำแซลมอนแปรรปู) ปลำซำรด์นี ปลำซำรด์นีเบลล่ำ และปลำบรสิลงิ (ปลำซำรด์นีแปรรปู) ปลำแมกเคอเรล
ทัง้ตวัและเป็นชิน้ (ปลำแมกเคอเรลแปรรูป) และปูที่ปรุงแต่งหรอืท ำไวไ้ม่ใหเ้สยี (ปูแปรรปู) ซึ่งกำรเปิดเสรี
กรอบ EHS อำจได้ประโยชน์ไม่เต็มที่ เน่ืองจำกปัญหำและอุปสรรคในกำรส่งออกอำหำรแปรรูปของไทย                  
สู่อนิเดยี เช่น ค่ำขนส่งระหว่ำงรฐัที่สูง (ทำงรถยนต์และทำงอำกำศ) รวมถึงควำมล่ำช้ำในพธิกีำรศุลกำกร             
ที่ท่ำเรอืของอินเดยี (กำรน ำสนิค้ำน ำเขำ้ออกจำกท่ำเรอือนิเดยีใช้เวลำประมำณ 7 วนั ซึ่งล่ำช้ำกว่ำไทย)     
เป็นตน้  

 
ส ำหรบัโอกำสด้ำนกำรส่งออกสนิคำ้ของไทย ภำยใต้ FTA ไทย-อนิเดยี พบว่ำ ผูป้ระกอบกำรไทย

สำมำรถใช้ประโยชน์จำก FTA ไทย-อินเดีย ภำยใต้ข้อตกลงกำรเร่งลดภำษีสินค้ำบำงส่วนทันที หรอืที่
เรยีกว่ำ Early Harvest Scheme (EHS) ซึง่เป็นกลุ่มแรกทีท่ ัง้ 2 ประเทศ ตกลงใหม้กีำรลดภำษกีนัก่อนทีจ่ะ
มกีำรลดภำษีสนิค้ำอื่นๆ สนิค้ำในกลุ่ม EHS มจี ำนวนทัง้สิน้ 83 รำยกำร โดยเริม่ลดภำษีกนัไปแล้วตัง้แต่
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วนัที่ 1 กนัยำยน พ.ศ. 2547 (ปีฐำน) หลงัจำกนัน้ในวนัที่ 1 กนัยำยน พ.ศ. 2548 ลดลงอกีรอ้ยละ 25 ของ
อตัรำปีฐำน และตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยำยน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ทัง้สองฝ่ำยจะยกเลกิกำรเก็บภำษีส ำหรบั
สนิคำ้ทัง้ 83 รำยกำร สนิคำ้ EHS 83 รำยกำร คลอบคลุมสนิคำ้ส ำคญั เช่น เงำะ ล ำไย มงัคุด ทุเรยีน องุ่น 
ขำ้วสำล ีอำหำรทะเลกระป่อง (ปลำซำรด์นี ปลำแซลมอน ปลำแมคเคอเรล และปู) และสนิคำ้อุตสำหกรรมที่
ไทยมศีกัยภำพในกำรส่งออก เช่น อญัมณีและเครื่องประดบั (พลอยส ีเมด็พลำสตกิ เครื่องปรบัอำกำศและ
สว่นประกอบ พดัลม ตูเ้ยน็ เครือ่งรบัวทิยโุทรทศัน์และสว่นประกอบ วงจรพมิพ ์เป็นตน้ 

 
 อย่ำงไรกต็ำม กำรท ำควำมตกลงกำรคำ้เสร ีภำยใตก้รอบควำมตกลงเขตกำรคำ้เสรอีำเซยีน-อนิเดยี 

และกรอบควำมตกลงว่ำด้วยกำรจดัตัง้เขตกำรค้ำเสรไีทย-อินเดยีนัน้ จะก่อให้เกิดผลดีกบัเศรษฐกิจไทย             
ในภำพรวม จะท ำใหก้ำรขยำยตวัของกำรลงทุนที่แทจ้รงิในประเทศจำกกำรน ำเขำ้สนิคำ้ทุนที่ไดร้บักำรลด/
เลกิภำษภีำยใตก้รอบควำมตกลงฯ และกำรขยำยตวัของกำรสง่ออกจำกกำรปรบัลดอุปสรรคทำงภำษรีะหว่ำง
ไทย อนิเดยี และประเทศสมำชกิอำเซยีนอื่น 
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3.2 การวิเคราะหป์ระโยชน์และอปุสรรคทางการค้า ภายใต้กรอบความตกลง BIMSTEC 
 

กรอบควำมตกลง BIMSTEC เป็นกรอบควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิระหว่ำงประเทศทีอ่ยู่ในอนุทวปี
เอเชยีใต้และเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ประกอบไปดว้ย อนิเดยี ศรลีงักำ ไทย บงัคลำเทศ ภูฏำน เมยีนมำร ์
และเนปำล ซึ่งมปีระชำกรรวมกนัถึงกว่ำ 1,300 ล้ำนคน จงึนับว่ำเป็นตลำดที่มศีกัยภำพ แต่ปัจจุบนัยงัมี
กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรเดนิทำงติดต่อระหว่ำงกนัค่อนขำ้งน้อย ท ำให้ยงัมโีอกำสและลู่ทำงในกำรที่จะ
สง่เสรมิควำมรว่มมอืระหวำ่งกนัไดอ้กีมำก  

  
ส ำหรบัประโยชน์และขอ้จ ำกดัที่เป็นอุปสรรคทำงกำรค้ำในกลุ่ม BIMSTEC นัน้ พบว่ำ BIMSTEC 

เป็นตลำดขนำดใหญ่ทีน่่ำสนใจ ซึง่มปีระชำกรรวมกนัประมำณกว่ำ 1,350 ลำ้นคน ซึง่ไทยไดป้ระโยชน์ในกำร
ขยำยกำรคำ้และกำรลงทุนไปยงัเอเชยีใต ้ดงันัน้ ประเทศทีส่ำมำรถขยำยเขำ้สู่ตลำดไดใ้นระยะแรกๆ กจ็ะได้
ประโยชน์ก่อน ปัจจุบนัประชำกรของประเทศเหล่ำน้ี สนใจที่จะเลือกบรโิภคสนิค้ำที่มีควำมหลำกหลำย         
มำกขึน้ โดยเฉพำะสนิคำ้อุปโภคบรโิภค เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ เครื่องจกัร รถยนต์และอุปกรณ์ เป็นแหล่งวตัถุดบิ
แหล่งใหมข่องไทย ทีจ่ะน ำเขำ้มำผลติเพือ่ลดตน้ทุนกำรผลติ นอกจำกน้ี BIMSTEC เป็นตลำดใหญ่ทีส่ำมำรถ
ช่วยไทยลดกำรพึง่พำตลำดเก่ำ และบรรเทำปัญหำกำรแขง่ขนัของไทยในตลำดหลกั เช่น สหรฐัอเมรกิำ และ
สหภำพยุโรปที่ก ำลงัประสบอยู่ได้ อกีทัง้ช่วยลด/เลกิ อุปสรรคทำงกำรค้ำทัง้ด้ำนภำษี (Tariff) และที่ไม่ใช่
ภำษี (Non-Tariff Barriers) ระหว่ำงประเทศสมำชกิลงได ้ซึ่งจะส่งผลใหก้ำรค้ำระหว่ำงกนัมคีวำมคล่องตวั
มำกขึน้ และท ำใหส้มำชกิมกีำรปรบัมำตรฐำนกฎเกณฑข์องประเทศสมำชกิใหส้อดคลอ้ง และเป็นมำตรฐำน
เดยีวกนัได ้เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำ้  

 
กลุ่ม BIMSTEC เป็นอนุภูมิภำคที่มีพื้นที่เชื่องโยงติดต่อกัน โดยไทยจะเป็นประเทศเชื่อมโยง

ภูมภิำคเอเชยีและเอเชยีใต ้หำกมคีวำมรว่มมอืทำงดำ้นคมนำคมและโทรคมนำคมกส็ำมำรถเชื่อมโยงระหวำ่ง
กนัได ้แต่อย่ำงไรกต็ำม ประเทศสมำชกิ BIMSTEC บำงประเทศยงัคงมมีำตรกำรทำงกำรคำ้ทีซ่บัซอ้นมำก 
โดยเฉพำะอนิเดยีทีย่งัคงมกีำรใชม้ำตรกำรกดีกนัทำงกำรคำ้ทีม่ใิช่ภำษี เช่น นโยบำยน ำเขำ้สนิคำ้บำงชนิด 
ที่อนุญำตให้ตวัแทนของรฐัเป็นผู้น ำเข้ำได้เพียงอย่ำงเดียว และอินเดียมีพิธีกำรทำงศุลกำกรที่ค่อนข้ำง
ยุ่งยำกซบัซ้อน มอีตัรำภำษีระหว่ำงรฐั ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อกำรคำ้ระหว่ำงประเทศสมำชกิได้ อกีทัง้เรื่อง
มำตรฐำนและกำรทดสอบมำตรฐำน เป็นอกีมำตรกำรหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อกำรส่งออก ซึ่งหลำยประเทศ
สมำชกิยงัมมีำตรฐำนที่ไม่สอดคล้องกบัมำตรฐำนสำกล และข้อจ ำกดัด้ำนสำธำรณูปโภค และโครงสรำ้ง
พื้นฐำนและสำธำรณูปโภคขัน้พื้นฐำนของประเทศสมำชกิส่วนใหญ่ เช่น ไฟฟ้ำ น ้ำประปำ ถนน และกำร
คมนำคมขนสง่ทีย่งัไมเ่อือ้อ ำนวยต่อกำรขยำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัเทำ่ทีค่วร ท ำใหก้ำรขนสง่สนิคำ้มตีน้ทุนสงู 
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3.3 การวิเคราะหก์ฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย และ
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 

  
  กำรวิเครำะห์ในหวัข้อน้ี เป็นกำรวิเครำะห์กฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ โดยน ำเสนอกำรวิเครำะห์
เปรยีบเทยีบระหว่ำงควำมตกลงกำรคำ้เสรไีทย-อนิเดยี และควำมตกลงกำรคำ้เสรอีำเซยีน-อนิเดยี ซึง่กฎว่ำ
ดว้ยถิน่ก ำเนิดสนิคำ้นัน้ ก ำหนดขึน้เพื่อตรวจสญัชำตขิองสนิคำ้ โดยสนิคำ้แต่ละชนิดจะมกีฎแหล่งก ำเนิด
แตกต่ำงกนัไป และแตกต่ำงกนัไปในแต่ละกรอบควำมตกลงฯ สนิคำ้ทีอ่ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั อำจจะมกีฎเกณฑ์
ใกลเ้คยีงกนัหรอือำจแตกต่ำงกนักไ็ด ้
   
 ส ำหรบัสนิค้ำส่งออกของไทยที่จะได้รบัสทิธิประโยชน์ทำงภำษีศุลกำกร ภำยใต้ FTA ไทย-อนิเดีย 
จะตอ้งเป็นสนิคำ้ทีผ่ลติในประเทศไทย และมคีุณสมบตัถิูกต้องตำมกฎว่ำดว้ยแหล่งก ำเนิดสนิคำ้ทีไ่ทยและ
อนิเดยีก ำหนดรว่มกนั ซึง่กฎเกณฑด์งักล่ำวก ำลงัอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำในขณะน้ี ส ำหรบัสนิคำ้ในกลุ่มเรง่ลด
ภำษ ีEarly Harvest Scheme 83 รำยกำร ทัง้สองฝ่ำยไดก้ ำหนดใหใ้ชก้ฎแหล่งก ำเนิดสนิคำ้ชัว่ครำวไปก่อน 
จนกวำ่กฎเกณฑถ์ำวรจะเจรจำเสรจ็ ซึง่จะมหีลกัเกณฑส์ ำคญั ดงัน้ี 
 

1) หลกัเกณฑ์ Wholly Obtained (WO) คือ สนิค้ำที่ผลิตโดยใช้วตัถุดิบภำยในประเทศทัง้หมด          
จะไดร้บัสทิธพิเิศษทำงภำษภีำยใต ้FTA เชน่ สนิคำ้เกษตร และสนิแรต่่ำงๆ รวม 10 รำยกำร  

2) หลักเกณฑ์ Percentage Criterion หรือหลัก Local Content (LC) คือ สินค้ำที่ผลิตโดยใช้
สดัสว่น วตัถุดบิและตน้ทุนภำยในประเทศต่อรำคำสง่ออก (Local Value Added Content) ไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 
ตำมทีก่ ำหนดในแต่ละสนิคำ้ (ซึง่สว่นใหญ่อยูท่ีร่อ้ยละ 40 ของมลูค่ำ F.O.B.) จงึจะไดร้บัสทิธพิเิศษทำงภำษ ี
สนิคำ้ทีใ่ชห้ลกัเกณฑข์อ้น้ี เชน่ อำหำรทะเลปรงุแต่ง เป็นตน้  

3) หลักเกณฑ์ Substantial Transformation (ST) คือ สินค้ำที่มีกำรผลิตตำมหลักกำรเปลี่ยน         
พกิดัทำงศุลกำกรในระดบั 4 หลกั หรอื 6 หลกั ซึ่งหลกัน้ีมนัจะใชร้ว่มกบัหลกัเกณฑ ์Percentage Criterion                  
คือสินค้ำจะได้รบัสิทธิพิเศษทำงภำษีเมื่อผ่ำนหลักเกณฑ์ทัง้สองน้ี ส ำหรบัสินค้ำที่อยู่ในกลุ่มน้ี ได้แก่ 
เครื่องรบัโทรทศัน์ส ีนำฬิกำ เครื่องจกัรส ำหรบัใช้ในอุตสำหกรรม ผลิตภณัฑ์เหล็กแผ่นรดี สำรเคมตี่ำงๆ 
สว่นประกอบเครือ่งเพชรพลอย รวม 68 รำยกำร 

 
 เมื่อเปรยีบเทียบกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสนิค้ำภำยใต้กรอบควำมตกลงกำรค้ำเสรไีทย-อนิเดยี และ

กำรค้ำเสรอีำเซียน-อนิเดยี พบว่ำ ควำมตกลงกำรค้ำเสรไีทย-อนิเดีย มกีฎเกณฑ์ทัว่ไป (CTSH + Local 
Content 40%) แต่ควำมตกลงกำรคำ้เสรอีำเซยีน-อนิเดยี มกีฎเกณฑท์ัว่ไป (CTSH + Local Content 35%) 
ซึ่งควำมตกลงกำรค้ำเสรอีำเซียน-อินเดีย จะไม่มีเกณฑ์เฉพำะสินค้ำ (PSR) แต่สำมำรถสะสมวตัถุดิบ                   
จำกอำเซียน-9 และอินเดีย ในขณะที่ควำมตกลงกำรค้ำเสรีไทย-อินเดีย ไม่สำมำรถสะสมวตัถุดิบจำก
อำเซียน-9 (สะสมได้แต่วตัถุดบิที่ได้ถิ่นก ำเนิดจำกอนิเดยี) ได้ ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่ำ ควำมตกลงกำรค้ำเสรี
อำเซยีน-อนิเดยีนัน้ เป็นโอกำสใหผู้ส้่งออกไดถ้ิน่ก ำเนิดสนิคำ้ไดง้ำ่ยกว่ำควำมตกลงกำรคำ้เสรไีทย-อนิเดยี 
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เน่ืองจำกผู้ส่งออกในประเทศภำคีสำมำรถน ำเข้ำวตัถุดิบที่ได้ถิ่นก ำเนิดจำกประเทศสมำชิกอำเซียนและ
อนิเดยีเพื่อสะสมถิน่ก ำเนิดสนิคำ้ได้ ในขณะทีค่วำมตกลงกำรคำ้เสรไีทย-อนิเดยี วตัถุดบิทีไ่ดถ้ิน่ก ำเนิดจำก
ประเทศสมำชิกอำเซียนจะไม่นับรวมว่ำมถีิ่นก ำเนิดภำยใต้ควำมตกลงฯ ขอ้ดขีองกำรใช้ถิ่นก ำเนิดสะสม
ภำยใตค้วำมตกลงกำรคำ้เสรไีทย-อนิเดยี เป็นปัจจยัสนบัสนุนส ำคญัในกำรสรำ้งเครอืขำ่ยกำรผลติสนิคำ้และ
กำรลงทุนระหว่ำงไทย สมำชิกอำเซียน-9 และอินเดีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัใน
ภำพรวมจำกกำรแสวงหำวตัถุดิบที่มีประสทิธิภำพและรำคำถูกและควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ประกอบกำร        
ในภูมภิำคอกีดว้ย 

 
 เมื่อพจิำรณำถึงกฎว่ำด้วยแหล่งก ำเนิดสนิคำ้ ส ำหรบัขอ้ตกลงกำรเร่งลดภำษีสนิคำ้บำงส่วนทนัท ี
(Early Harvest Scheme: EHS) ภำยใต้กรอบควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรไีทย-อินเดีย 83 รำยกำร พบว่ำ 
เครื่องรบัโทรทศัน์ส ีและชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยำนยนต์ ซึ่งอยู่ภำยใต้กฎว่ำดว้ยแหล่งก ำเนิดสนิค้ำ ส ำหรบั
ขอ้ตกลงกำรเร่งลดภำษีสนิค้ำบำงส่วนทนัที จำกกฎว่ำด้วยแหล่งก ำเนิดสนิค้ำดงักล่ำว พบว่ำ เครื่องรบั
โทรทศัน์ส ี(HS 85281) เป็นสนิค้ำที่ผู้ประกอบกำรไทยได้รบัผลกระทบในกำรส่งออกไปยงัตลำดอินเดีย 
เน่ืองจำกเครื่องรบัโทรทศัน์ส ีติดปัญหำเรื่อง Local Content ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 เน่ืองจำกกำรผลติทวี ี        
จอแบน LCD LED ต้องน ำเข้ำหลอดภำพจำกต่ำงประเทศ กำรลงทุนที่จะผลิตวตัถุดบิตวัน้ีสูงมำก ท ำให้
ผูป้ระกอบกำรเลอืกจะน ำเขำ้มำกกว่ำ จงึส่งผลให ้Local Content  ของไทยมเีพยีงรอ้ยละ 25 ส ำหรบัสนิคำ้
ตวัน้ี ท ำใหก้ำรสง่ออกของไทยในสนิคำ้ตวัน้ีไปยงัอนิเดยีประสบปัญหำ  
  
 ส ำหรบัชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยำนยนต์  ซึ่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยำนยนต์ที่อยู่ภำยใต้กฎว่ำด้วย
แหล่งก ำเนิดสนิค้ำ คอื กระปุกเกยีร ์พบว่ำ มกีฎขอ้บงัคบัให้มกีำรเปลี่ยนแปลงพกิดั 4 หลกั (เปลี่ยนเป็น 
870840) โดยมเีงื่อนไขใหใ้ชส้ดัส่วนมลูค่ำเพิม่หรอืวตัถุดบิภำยในประเทศ ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ซึง่จำกกฎ
ว่ำดว้ยแหล่งก ำเนิดสนิคำ้ดงักล่ำวและจำกขอ้ตกลงกำรเร่งลดภำษีสนิคำ้บำงส่วนทนัที (EHS) ส่งผลใหก้ำร
ส่งออกกระปุกเกยีรข์องอนิเดยีมำยงัไทยมมีูลค่ำมำกขึน้ตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมำ ในขณะทีก่ำรส่งออกของ
ไทยไปยงัอนิเดยีมมีูลค่ำน้อยกว่ำ ส่งผลใหไ้ทยขำดดุลกำรคำ้ในสนิคำ้ดงักล่ำวกบัอนิเดยี ซึ่งที่ผ่ำนมำกำร
ส่งออกกระปุกเกยีรข์องไทยขำดดุลอนิเดยีอยู่แล้วมำโดยตลอด แต่เมื่อมกีำรเปิดตลำดสนิค้ำตวัน้ี ภำยใต ้
FTA ไทย-อนิเดยี ท ำใหไ้ทยยิง่ขำดดุลอนิเดยีมำกขึน้ ดงันัน้แสดงใหเ้หน็ว่ำ FTA ไทย-อนิเดยีและกฎ ROO 
ภำยใต้ FTA ไทย-อนิเดยีเอื้อประโยชน์ต่ออนิเดียมำกกว่ำไทย และอกีประกำรหนึ่งที่ส ำคญัที่เป็นสำเหตุ              
ท ำใหก้ำรคำ้กระปุกเกยีรข์องไทยขำดดุลอนิเดยีมำโดยตลอด คอื โรงงำนประกอบรถยนต์ในไทยส่วนใหญ่  
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ค่ำยรถยนต์จำกญี่ปุ่ นหลำยรำยมหีุน้ส่วนอยู่ในโรงงำนผลติชิ้นส่วนยำนยนต์ในอนิเดยี              
จงึส่งผลใหไ้ทยมกีำรน ำเขำ้ชิน้ส่วนยำนยนต์จำกอนิเดยีจ ำนวนมำก อกีทัง้กำรน ำเขำ้ชิ้นส่วนยำนยนต์จำก
อนิเดยีมตี้นทุนต ่ำกว่ำกำรที่โรงงำนจะผลติเองภำยในประเทศ ยกตวัอย่ำงเช่น กระปุกเกยีรแ์ละเฟืองท้ำย          
ซึง่ไทยยงัไมส่ำมำรถผลติไดเ้อง ดงันัน้เมือ่มกีำรลดภำษจีงึท ำใหม้กีำรน ำเขำ้กระปกุเกยีรเ์พิม่ขึน้อกี 
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 ส ำหรบัรำยละเอยีดกฎวำ่ดว้ยแหล่งก ำเนิดสนิคำ้ ส ำหรบัขอ้ตกลงกำรเรง่ลดภำษสีนิคำ้บำงสว่นทนัท ี
(Early Harvest Scheme: EHS) ภำยใตก้รอบควำมตกลงเขตกำรคำ้เสรไีทย-อนิเดยี แสดงอยูใ่นภำคผนวก 
   
ตำรำงที่ 3.3 ตวัอย่ำงกฎว่ำดว้ยแหล่งก ำเนิดสนิคำ้ ส ำหรบัขอ้ตกลงกำรเร่งลดภำษีสนิคำ้บำงส่วนทนัที 

(Early Harvest Scheme: EHS) ภำยใตก้รอบควำมตกลงเขตกำรคำ้เสรไีทย-อนิเดยี 
รำยกำรภำษ ี(HS 2002) รำยกำรสนิคำ้ กฎทีใ่ชบ้งัคบั 

8528  เครือ่งรบัโทรทศัน์ส ี  
 85281 

(ใหม ่HS 2007 
– 852872) 

เครือ่งรบัโทรทศัน์ส ี กำรเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 852812) โดยมเีงือ่นไข : 
กำรใชส้ดัสว่นมลูคำ่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภำยในประเทศ ไมน้่อยกวำ่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8708  ชิน้สว่นและอุปกรณ์ยำนยนต ์จำกพกิดั 
8701 ถงึ 8705 

 

 870840 กระปุกเกยีร ์ กำรเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 870840) โดยมเีงือ่นไข : 
กำรใชส้ดัสว่นมลูคำ่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภำยในประเทศ ไมน้่อยกวำ่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

ทีม่ำ: กรมเจรจำกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ กระทรวงพำณิชย,์ 2558 
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3.4 การวิเคราะหก์ารค้าระหว่างประเทศไทยกบัประเทศอินเดีย 
 

ในหวัขอ้น้ีเป็นกำรวเิครำะห์มูลค่ำกำรส่งออกและน ำเขำ้ของไทยและอนิเดยีในตลำดโลก และ
วเิครำะหม์ลูคำ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้ระหวำ่งไทยกบัอนิเดยี มรีำยละเอยีดดงัน้ี 

 
3.4.1 การส่งออกสินค้าของไทยและอินเดียไปตลาดโลก 
 
เมื่อพจิำรณำกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทยและอนิเดยีในตลำดโลก พบว่ำ มูลค่ำกำรส่งออกของ

ไทยไปตลำดโลกอยู่ในอนัดบัที ่23 ซึง่มสี่วนแบ่งตลำดในปี 2556 เท่ำกบัรอ้ยละ 1.37 ขณะทีอ่นิเดยีมมีลูค่ำ
กำรสง่ออกไปตลำดโลกสงูกวำ่ไทยอยูใ่นอนัดบัที่ 16 มสีว่นแบ่งตลำดในปี 2556 เท่ำกบัรอ้ยละ 1.93 ส ำหรบั
ประเทศที่มีมูลค่ำกำรส่งออกไปตลำดโลกมำกที่สุด คือ จีน รองลงมำ คือ สหรฐัอเมรกิำ เยอรมนี ญี่ปุ่ น 
เนเธอรแ์ลนด ์และฝรัง่เศส เป็นตน้  

 
ส ำหรบัมูลค่ำกำรส่งออกของไทยไปตลำดโลกในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2552-2556) พบว่ำ มี

มูลค่ำเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2552-2555 แต่ในปี 2556 กลบัมมีูลค่ำกำรส่งออกลดลงเหลอื 224,956 
ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ จำกมูลค่ำกำรส่งออก 228,117 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2555 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.39 
ด้ำนอินเดีย พบว่ำ มูลค่ำกำรส่งออกของอินเดียไปตลำดโลกในช่วงปี 2552-2554 มีมูลค่ำเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเน่ือง ซึ่งในปี 2554 มมีูลค่ำกำรส่งออกค่อนขำ้งสูง โดยมมีูลค่ำ 307,086 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ต่อมำในปี 
2555 มลูค่ำกำรสง่ออกของอนิเดยีลดลงเหลอื 297,261 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.20 และในปี 
2556 มูลค่ำกำรส่งออกกลบัเพิม่ขึน้เป็น 315,147 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ซึ่งเป็นมูลค่ำส่งออกมำกที่สุดในช่วง             
5 ปีทีผ่ำ่นมำ  
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ตำรำงที ่3.4 มลูคำ่กำรสง่ออกสนิคำ้ของประเทศต่ำงๆ ไปตลำดโลก 

ประเทศ 
มลูค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรฐัฯ) ส่วนแบ่งตลาด 

ปี 2556 (%) 2552 2553 2554 2555 2556 
รวม 11,256,888 13,685,223 16,105,839 16,002,301 16,363,061 100.00 

1 จนี 1,202,047 1,578,444 1,899,281 2,050,109 2,210,662 13.51 
2 สหรฐัอเมรกิำ 1,056,043 1,278,495 1,482,508 1,545,703 1,579,593 9.65 
3 เยอรมนี 1,120,634 1,259,145 1,474,439 1,406,485 1,452,086 8.87 
4 ญีปุ่่ น 580,465 770,046 823,544 798,447 714,866 4.37 
5 เนเธอรแ์ลนด ์ 498,502 574,666 667,093 656,320 671,758 4.11 
6 ฝรัง่เศส 485,232 523,957 596,469 569,495 580,999 3.55 
7 เกำหลใีต ้ 363,534 466,384 555,405 547,870 559,632 3.42 
8 สหรำชอำณำจกัร 355,668 415,849 505,796 473,215 540,537 3.30 
9 ฮอ่งกง 329,738 401,023 455,663 493,366 535,548 3.27 
10 อติำล ี 406,835 447,173 523,557 501,835 518,250 3.17 
11 เบลเยยีม 371,153 407,947 475,912 446,599 468,753 2.86 
12 แคนำดำ 316,513 387,467 451,604 455,147 458,233 2.80 
13 สงิคโปร ์ 269,909 352,076 409,722 408,621 410,368 2.51 
14 เมก็ซโิก 229,621 298,230 349,568 370,890 380,096 2.32 
15 สเปน 227,459 254,475 306,572 295,654 317,779 1.94 
16 อินเดีย 165,202 222,922 307,086 297,261 315,147 1.93 
17 รสัเซยี 233,936 348,528 378,688 352,537 290,126 1.77 
18 ไตห้วนั 193,815 262,017 291,454 284,412 287,259 1.76 
19 ออสเตรเลยี 154,525 212,871 270,595 256,488 252,645 1.54 
20 บรำซลิ 152,995 201,915 256,040 242,580 242,179 1.48 
21 สวสิเซอรแ์ลนด ์ 173,148 195,550 235,013 225,997 229,150 1.40 
22 มำเลเซยี 157,339 198,749 228,290 227,767 228,395 1.40 
23 ไทย 151,793 195,293 220,373 228,117 224,956 1.37 
24 โปแลนด ์ 136,787 159,819 188,794 185,569 205,088 1.25 
25 อนิโดนีเซยี 116,510 157,779 203,497 190,032 182,552 1.12 
26 ออสเตรเลยี 137,090 152,534 177,524 166,797 175,195 1.07 
27 สวเีดน 130,877 158,523 186,990 172,880 167,738 1.03 
28 สำธำรณรฐัเชก็ 113,168 133,090 162,989 157,292 162,364 0.99 
29 นอรเวย ์ 116,718 130,734 160,273 160,986 154,314 0.94 
30 ตุรก ี 102,161 112,935 134,932 152,484 152,137 0.93 

อื่นๆ 1,207,471 1,426,587 1,726,168 1,681,346 1,694,656 10.36 
ทีม่ำ: ปรบัปรงุจำกฐำนขอ้มลู Global Trade Atlas, 2558 
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 ส ำหรบัสนิค้ำส่งออกที่ส ำคญัของไทยและอินเดียในตลำดโลก พบว่ำ สนิค้ำส่งออกที่ส ำคญัของ
อนิเดียไปตลำดโลก 3 อนัดบัแรก ได้แก่ เชื้อเพลิงที่ได้จำกแร่ น ้ำมนัแร่และผลิตภณัฑ์ที่ได้จำกกำรกลัน่  
(รหสั HS 27) ส่งออกไปตลำดโลกมำกเป็นอนัดบัที ่1 มมีลูค่ำส่งออก 65,844 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2556 
รองลงมำ คือ ไข่มุกธรรมชำติหรอืไข่มุกเลี้ยง โลหะมคี่ำ เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม 
เหรยีญกษำปณ์ (รหสั HS 71) และยำนบก นอกจำกรถที่เดนิบนรำงรถไฟหรอืรำงรถรำง ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของยำนดงักล่ำว (รหสั HS 87) ตำมล ำดบั  
 
ตำรำงที ่3.5 สนิคำ้สง่ออกทีส่ ำคญัของประเทศอนิเดยีไปตลำดโลก 

 
รหสั HS รำยกำรสนิคำ้ 

มลูคำ่กำรสง่ออก (ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
2552 2553 2554 2555 2556 

1 27 
เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ำกแร ่น ้ำมนัแรแ่ละ
ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำกกำรกลัน่สิง่ดงักล่ำว สำร
บทิมูนิสั ไขทีไ่ดจ้ำกแร ่

24,199 38,049 56,979 59,726 65,844 

2 71 
ไขม่กุธรรมชำตหิรอืไขม่กุเลีย้ง โลหะมคีำ่ 
เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณทีเ่ป็นของ
เทยีม เหรยีญกษำปณ์ 

25,571 34,566 50,195 43,515 43,426 

3 87 
ยำนบกนอกจำกรถทีเ่ดนิบนรำงรถไฟหรอื
รำงรถรำง  สว่นประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของยำนดงักล่ำว 

5,734 9,311 11,632 12,212 12,566 

4 29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 6,936 8,549 11,126 12,095 12,172 

5 84 
เครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์
เครือ่งจกัร เครื่องใชก้ล และสว่นประกอบ
ของเครือ่งดงักล่ำว 

7,106 8,170 10,624 11,242 11,991 

6 85 

เครือ่งจกัรไฟฟ้ำ เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และ
สว่นประกอบของเครือ่งดงักล่ำว เครือ่ง
บนัทกึเสยีงและเครือ่งถอดเสยีง เครือ่ง
บนัทกึและเครือ่งถอดภำพและเสยีงทำง
โทรทศัน์ รวมทัง้สว่นประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของเครือ่งดงักล่ำว 

7,616 8,729 12,472 11,120 10,467 

7 30 ผลติภณัฑท์ำงเภสชักรรม 4,900 6,105 8,141 9,626 10,908 
8 10 ธญัพชื 2,976 2,927 5,119 8,701 10,840 
9 52 ฝ้ำย 3,428 6,924 7,486 8,676 10,043 
10 72 เหลก็และเหลก็กลำ้ 4,277 7,009 9,945 7,777 9,301 
ทีม่ำ: ปรบัปรงุจำกฐำนขอ้มลู Global Trade Atlas, 2558 
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สนิคำ้ส่งออกทีส่ ำคญัของไทยไปตลำดโลก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เครื่องปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์
เครื่องจกัร เครื่องใชก้ล และส่วนประกอบของเครื่องดงักล่ำว (รหสั HS 84) เครื่องจกัรไฟฟ้ำ เครื่องอุปกรณ์
ไฟฟ้ำ และส่วนประกอบของเครื่องดงักล่ำว เครื่องบนัทกึเสยีงและเครื่องถอดเสยีง เครื่องบนัทกึและเครื่อง
ถอดภำพและเสยีงทำงโทรทศัน์ รวมทัง้ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดงักล่ำว (รหสั HS 85) 
และยำนบกนอกจำกรถทีเ่ดนิบนรำงรถไฟหรอืรำงรถรำง สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยำนดงักล่ำว 
(รหสั HS 87) 

 
ตำรำงที ่3.6 สนิคำ้สง่ออกทีส่ ำคญัของประเทศไทยไปตลำดโลก 

 
รหสั HS รำยกำรสนิคำ้ 

มลูคำ่กำรสง่ออก (หน่วย: ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
2552 2553 2554 2555 2556 

1 84 
เครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์
เครือ่งจกัร เครื่องใชก้ล และสว่นประกอบ
ของเครือ่งดงักล่ำว 

26,130 33,582 34,067 36,953 36,655 

2 85 

เครือ่งจกัรไฟฟ้ำ เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และ
สว่นประกอบของเครือ่งดงักล่ำว เครือ่ง
บนัทกึเสยีงและเครือ่งถอดเสยีง เครือ่ง
บนัทกึและเครือ่งถอดภำพและเสยีงทำง
โทรทศัน์ รวมทัง้สว่นประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของเครือ่งดงักล่ำว 

22,300 28,949 29,876 28,812 29,047 

3 87 
ยำนบกนอกจำกรถทีเ่ดนิบนรำงรถไฟหรอื
รำงรถรำง  สว่นประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของยำนดงักล่ำว 

11,943 18,587 17,978 24,175 25,765 

4 40 ยำงและของทีท่ ำดว้ยยำง 8,975 14,646 21,355 17,351 16,714 

5 27 
เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ำกแร ่น ้ำมนัแรแ่ละ
ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำกกำรกลัน่สิง่ดงักล่ำว สำร
บทิมูนิสั ไขทีไ่ดจ้ำกแร ่

7,763 9,644 12,713 14,845 14,099 

6 71 
ไขม่กุธรรมชำตหิรอืไขม่กุเลีย้ง โลหะมคีำ่ 
เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณทีเ่ป็นของ
เทยีม เหรยีญกษำปณ์ 

9,694 11,648 12,200 13,130 9,920 

7 39 พลำสตกิและของทีท่ ำดว้ยพลำสตกิ 6,786 9,266 12,019 11,869 12,367 

8 16 
ของปรงุแต่งจำกเน้ือสตัว ์ปลำ หรอืสตัวน์ ้ำ
จ ำพวกครสัตำเซยี โมลลุสก ์ 
หรอืจำกสตัวน์ ้ำทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงัอื่น ๆ 

5,361 5,986 7,161 7,476 7,012 

9 29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 3,067 3,959 6,036 6,218 6,715 
10 10 ธญัพชื 5,281 5,495 6,548 4,707 4,557 
ทีม่ำ: ปรบัปรงุจำกฐำนขอ้มลู Global Trade Atlas, 2558 
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 นอกจำกนี้ เมื่อพจิำรณำถึงสนิค้ำส่งออกของอนิเดียและไทยไปตลำดโลก พบว่ำ สนิค้ำส่งออกที่
ส ำคญั 10 อนัดบัของทัง้สองประเทศ ม ี7 สนิคำ้ทีท่ ัง้สองประเทศมกีำรส่งออกเหมอืนกนั ไดแ้ก่ 1) เชือ้เพลงิ
ที่ได้จำกแร่ 2) ไข่มุกธรรมชำติหรอืไข่มุกเลี้ยง 3) ยำนบกนอกจำกรถที่เดินบนรำงรถไฟหรอืรำงรถรำง        
4) เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์5) เครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์6) เครื่องจกัรไฟฟ้ำ เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และสว่นประกอบ
ของเครือ่งดงักล่ำว และ 7) ธญัพชื 
  

เมื่อพิจำรณำ มูลค่ำกำรส่งออก พบว่ำ จำกจ ำนวนสนิค้ำส่งออกที่เหมอืนกนั 7 รำยกำร มสีนิค้ำ
จ ำนวน 4 รำยกำร ที่อินเดียมมีูลค่ำกำรส่งออกมำกกว่ำไทย ได้แก่ เชื้อเพลิงที่ได้จำกแร่ อินเดียมมีูลค่ำ
ส่งออก 65,844 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ขณะที่ไทยมมีูลค่ำส่งออก 14,099 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ล ำดบัต่อมำ คอื 
ไขมุ่กธรรมชำตหิรอืไขมุ่กเลีย้ง เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์และธญัพชื (รำยละเอยีดดงัตำรำงที ่3.7) 
 

ตำรำงที ่3.7 เปรยีบเทยีบสนิคำ้สง่ออกทีส่ ำคญัของอนิเดยีและไทยในตลำดโลก  
ปี 2556    

ล ำดบัที ่
รหสั 
HS 

รำยกำรสนิคำ้ 
มลูคำ่กำร
สง่ออกของ
อนิเดยี  

ล ำดบัที ่
รหสั 
HS 

รำยกำรสนิคำ้ 
มลูคำ่กำร
สง่ออก
ของไทย 

1 27 
เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ำกแร ่น ้ำมนัแรแ่ละ
ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำกกำรกลัน่สิง่ดงักลำ่ว 
สำรบทิมูนิสั ไขทีไ่ดจ้ำกแร่ 

65,844 1 84 
เครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์
เครือ่งจกัร เครือ่งใชก้ล และ
สว่นประกอบของเครือ่งดงักล่ำว 

36,655 

2 71 
ไขมุ่กธรรมชำตหิรอืไขมุ่กเลีย้ง โลหะมี
คำ่ เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณที่
เป็นของเทยีม เหรยีญกษำปณ์ 

43,426 2 85 

เครือ่งจกัรไฟฟ้ำ เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
และสว่นประกอบของเครือ่งดงักลำ่ว 
เครือ่งบนัทกึเสยีงและเครือ่งถอดเสยีง 
เครือ่งบนัทกึและเครือ่งถอดภำพและ
เสยีงทำงโทรทศัน์ รวมทัง้สว่นประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบของเครือ่ง
ดงักล่ำว 

29,047 

3 87 
ยำนบกนอกจำกรถทีเ่ดนิบนรำงรถไฟ
หรอืรำงรถรำง  สว่นประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของยำนดงักล่ำว 

12,566 3 87 
ยำนบกนอกจำกรถทีเ่ดนิบนรำงรถไฟ
หรอืรำงรถรำง  สว่นประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของยำนดงักล่ำว 

25,765 

4 29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 12,172 4 40 ยำงและของทีท่ ำดว้ยยำง 16,714 

5 84 
เครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์
เครือ่งจกัร เครือ่งใชก้ล และ
สว่นประกอบของเครือ่งดงักล่ำว 

11,991 5 27 
เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ำกแร ่น ้ำมนัแรแ่ละ
ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำกกำรกลัน่สิง่ดงักลำ่ว 
สำรบทิมูนิสั ไขทีไ่ดจ้ำกแร ่

14,099 

6 85 

เครือ่งจกัรไฟฟ้ำ เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
และสว่นประกอบของเครือ่งดงักลำ่ว 
เครือ่งบนัทกึเสยีงและเครือ่งถอดเสยีง 
เครือ่งบนัทกึและเครือ่งถอดภำพและ
เสยีงทำงโทรทศัน์ รวมทัง้สว่นประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบของเครือ่งดงักล่ำว 

10,467 6 71 
ไขมุ่กธรรมชำตหิรอืไขมุ่กเลีย้ง โลหะมี
คำ่ เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณที่
เป็นของเทยีม เหรยีญกษำปณ์ 

9,920 

7 30 ผลติภณัฑท์ำงเภสชักรรม 10,908 7 39 พลำสตกิและของทีท่ ำดว้ยพลำสตกิ 12,367 

 

หน่วย: ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ 
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ตำรำงที ่3.7 เปรยีบเทยีบสนิคำ้สง่ออกทีส่ ำคญัของอนิเดยีและไทยในตลำดโลก  
ปี 2556 (ต่อ)  

ล ำดบัที ่
รหสั 
HS 

รำยกำรสนิคำ้ 
มลูคำ่กำร
สง่ออกของ
อนิเดยี  

ล ำดบัที ่
รหสั 
HS 

รำยกำรสนิคำ้ 
มลูคำ่กำร
สง่ออก
ของไทย 

8 10 ธญัพชื 10,840 8 16 

ของปรงุแต่งจำกเนื้อสตัว ์ปลำ หรอื
สตัวน์ ้ำจ ำพวกครสัตำเซยี โมลลุสก ์ 
หรอืจำกสตัวน์ ้ำทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงั
อื่นๆ 

7,012 

9 52 ฝ้ำย 10,043 9 29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 6,715 
10 72 เหลก็และเหลก็กลำ้ 9,301 10 10 ธญัพชื 4,557 

หมำยเหตุ: แถบส ีหมำยถงึ สนิคำ้ทีอ่นิเดยีและไทยมกีำรสง่ออกไปตลำดโลกเหมอืนกนั 
ทีม่ำ: ปรบัปรงุจำกฐำนขอ้มลู Global Trade Atlas, 2558 
 

3.4.2 การน าเข้าสินค้าของไทยและอินเดียจากโลก 
 
เมื่อพจิำรณำดำ้นกำรน ำเขำ้ พบว่ำ อนิเดยีมกีำรน ำเขำ้สนิคำ้จำกโลกมำกเป็นอนัดบั 11 ในขณะที่

ไทยมกีำรน ำเขำ้จำกโลกมำกเป็นอนัดบัที่ 20 โดยประเทศที่มกีำรน ำเขำ้สนิคำ้จำกโลกมำกที่สุดในปี 2556 
คอื สหรฐัอเมรกิำ รองลงมำ คอื จนี เยอรมนี ญีปุ่่ น ฝรัง่เศส และสหรำชอำณำจกัร 

 
ส ำหรบัมูลค่ำกำรน ำเข้ำ พบว่ำ มูลค่ำกำรน ำเข้ำทัง้หมดในปี 2556 ของอินเดียสูงกว่ำไทย 

218,119 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ โดยอนิเดยีมมีูลค่ำกำรน ำเขำ้เท่ำกบั 467,950 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ไทยมมีลูค่ำ 
249,831 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ดำ้นสดัส่วนกำรน ำเขำ้ในปี 2556 อนิเดยีมสีดัส่วนกำรน ำเขำ้รอ้ยละ 2.75 
และไทยมสีดัสว่นรอ้ยละ 1.47 ซึง่อนิเดยีมสีดัสว่นกำรน ำเขำ้มำกกวำ่ไทยรอ้ยละ 1.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย: ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ 
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ตำรำงที ่3.8 มลูคำ่กำรน ำเขำ้สนิคำ้ของประเทศต่ำงๆ จำกโลก 

ประเทศ 
มลูคำ่กำรน ำเขำ้ (ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ) สดัสว่นกำรน ำเขำ้ 

ปี 2556 (%) 2552 2553 2554 2555 2556 
รวม 11,583,044 14,116,760 16,844,450 16,847,366 17,029,920 100.00 

1 สหรฐัอเมรกิำ 1,559,625 1,913,857 2,207,954 2,276,302 2,268,321 13.32 
2 จนี 1,003,893 1,393,909 1,741,430 1,817,344 1,949,300 11.45 
3 เยอรมนี 925,831 1,054,820 1,255,358 1,164,628 1,191,769 7.00 
4 ญีปุ่่ น 551,788 694,297 856,046 885,838 832,628 4.89 
5 ฝรัง่เศส 563,485 611,271 720,097 675,412 681,595 4.00 
6 สหรำชอำณำจกัร 519,489 590,578 676,855 691,953 656,065 3.85 
7 ฮอ่งกง 352,688 442,035 511,293 554,225 622,276 3.65 
8 เนเธอรแ์ลนด ์ 443,547 513,012 594,474 587,639 589,921 3.46 
9 เกำหลใีต ้ 323,085 425,212 524,375 519,584 515,586 3.03 
10 อติำล ี 414,875 487,219 559,112 489,395 479,476 2.82 
11 อินเดีย 257,658 350,783 465,076 490,413 467,950 2.75 
12 แคนำดำ 321,657 392,108 451,743 462,340 461,762 2.71 
13 เบลเยยีม 354,786 391,503 467,044 439,792 451,700 2.65 
14 เมก็ซโิก 234,385 301,482 350,856 370,746 381,210 2.24 
15 สงิคโปร ์ 245,852 310,973 365,961 379,935 373,122 2.19 
16 สเปน 293,559 327,096 376,443 337,876 340,716 2.00 
17 รสัเซยี 155,206 211,439 278,690 290,432 287,004 1.69 
18 ไตห้วนั 174,071 251,794 281,066 270,565 269,306 1.58 
19 ตุรก ี 140,932 183,753 241,068 236,570 251,956 1.48 
20 ไทย 134,597 184,536 229,300 251,718 249,831 1.47 
21 บรำซลิ 127,647 181,649 226,243 223,149 239,621 1.41 
22 ออสเตรเลยี 159,268 193,549 234,419 250,455 232,143 1.36 
23 โปแลนด ์ 149,718 178,137 210,758 199,334 207,721 1.22 
24 มำเลเซยี 123,832 164,736 187,640 196,593 206,119 1.21 
25 สวสิเซอรแ์ลนด ์ 155,995 176,342 208,409 197,888 201,111 1.18 
26 อนิโดนีเซยี 96,829 135,663 177,436 191,691 186,629 1.10 
27 ออสเตรยี 143,119 159,020 191,482 178,700 183,323 1.08 
28 สวเีดน 120,099 148,921 177,036 164,233 159,758 0.94 
29 สำธำรณเชก็ 105,247 126,668 152,203 141,627 144,375 0.85 
30 แอฟรกิำใต ้ 64,867 80,212 100,008 101,558 100,861 0.59 

อื่นๆ 1,365,414 1,540,186 1,824,575 1,809,431 1,846,765 10.84 
ทีม่ำ: ปรบัปรงุจำกฐำนขอ้มลู Global Trade Atlas, 2558 
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ส ำหรบัสนิคำ้น ำเขำ้ทีส่ ำคญัของไทยและอนิเดยีในตลำดโลก พบว่ำ สนิคำ้น ำเขำ้ทีส่ ำคญัของอนิเดยี
จำกโลก 3 อนัดบัแรก ได้แก่ เชื้อเพลิงที่ได้จำกแร่ น ้ำมนัแร่และผลิตภณัฑ์ที่ได้จำกกำรกลัน่สิง่ดงักล่ำว                 
สำรบทิูมนิัส ไขทีไ่ดจ้ำกแร่ (รหสั HS 27) ไข่มุกธรรมชำตหิรอืไข่มุกเลี้ยง โลหะมคี่ำ เครื่องเพชรพลอยและ
รปูพรรณทีเ่ป็นของเทยีม เหรยีญกษำปณ์ (รหสั HS 71) และเครื่องปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์เครื่องจกัร 
เครือ่งใชก้ล และสว่นประกอบของเครือ่งดงักล่ำว (รหสั HS 84) ตำมล ำดบั  
 
ตำรำงที ่3.9 สนิคำ้น ำเขำ้ทีส่ ำคญัของประเทศอนิเดยีจำกโลก 

 
รหสั HS รำยกำรสนิคำ้ 

มลูคำ่กำรน ำเขำ้ (ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
2552 2553 2554 2555 2556 

1 27 
เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ำกแร ่น ้ำมนัแรแ่ละผลติภณัฑท์ีไ่ด้
จำกกำรกลัน่สิง่ดงักล่ำว สำรบทิมูนิสั ไขทีไ่ดจ้ำกแร ่

257,658 350,783 465,076 490,413 467,950 

2 71 
ไขม่กุธรรมชำตหิรอืไขม่กุเลีย้ง โลหะมคีำ่ เครือ่ง
เพชรพลอยและรปูพรรณทีเ่ป็นของเทยีม เหรยีญ
กษำปณ์ 

82,946 111,035 157,803 183,480 181,434 

3 84 
เครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์เครือ่งจกัร 
เครือ่งใชก้ล และสว่นประกอบของเครือ่งดงักล่ำว 

35,815 68,854 94,180 81,800 70,209 

4 85 

เครือ่งจกัรไฟฟ้ำ เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และ
สว่นประกอบของเครือ่งดงักล่ำว เครือ่งบนัทกึเสยีง
และเครือ่งถอดเสยีง เครือ่งบนัทกึและเครือ่งถอด
ภำพและเสยีงทำงโทรทศัน์ รวมทัง้สว่นประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของเครือ่งดงักลำ่ว 

22,949 27,816 35,525 36,338 31,917 

5 29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 22,325 25,621 32,264 29,625 29,668 
6 72 เหลก็และเหลก็กลำ้ 8,471 12,143 14,055 15,277 16,819 
7 15 ไขมนัจำพชืและสตัว ์ 8,388 10,725 12,886 13,769 10,323 
8 39 พลำสตกิและของทีท่ ำดว้ยพลำสตกิ 5,007 6,445 9,227 10,966 9,797 
9 31 ปุ๋ ย 5,037 7,344 7,993 9,324 9,976 
10 98 Special Classification Provisions, Nesoi 6,500 6,150 8,458 7,847 5,822 
ทีม่ำ: ปรบัปรงุจำกฐำนขอ้มลู Global Trade Atlas, 2558 
 

สินค้ำน ำเข้ำที่ส ำคญัของไทยจำกโลก 3 อนัดับแรก ได้แก่ เชื้อเพลิงที่ได้จำกแร่ น ้ ำมนัแร่และ
ผลติภณัฑ์ที่ไดจ้ำกกำรกลัน่สิง่ดงักล่ำว สำรบทิูมนิัส ไขที่ไดจ้ำกแร่ (รหสั HS 27) เครื่องจกัรไฟฟ้ำ เครื่อง
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และส่วนประกอบของเครื่องดงักล่ำว เครื่องบนัทกึเสยีงและเครื่องถอดเสยีง เครื่องบนัทึก            
และเครือ่งถอดภำพและเสยีงทำงโทรทศัน์ รวมทัง้สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครือ่งดงักล่ำว (รหสั 
HS 85) และเครื่องปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์เครื่องจกัร เครื่องใชก้ล และสว่นประกอบของเครื่องดงักล่ำว 
(รหสั HS 84) 
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ตำรำงที ่3.10 สนิคำ้น ำเขำ้ทีส่ ำคญัของประเทศไทยจำกตลำดโลก 

 
รหสั HS รำยกำรสนิคำ้ 

มลูคำ่กำรน ำเขำ้ (ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
2552 2553 2554 2555 2556 

1 27 
เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ำกแร ่น ้ำมนัแรแ่ละผลติภณัฑท์ีไ่ด้
จำกกำรกลัน่สิง่ดงักล่ำว สำรบทิมูนิสั ไขทีไ่ดจ้ำกแร่ 

25,063 32,006 43,846 48,202 52,442 

2 85 

เครือ่งจกัรไฟฟ้ำ เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และ
สว่นประกอบของเครือ่งดงักล่ำว เครือ่งบนัทกึเสยีง
และเครือ่งถอดเสยีง เครือ่งบนัทกึและเครือ่งถอด
ภำพและเสยีงทำงโทรทศัน์ รวมทัง้สว่นประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของเครือ่งดงักลำ่ว 

25,340 33,324 35,244 39,026 37,013 

3 84 
เครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์เครือ่งจกัร 
เครือ่งใชก้ล และสว่นประกอบของเครือ่งดงักล่ำว 

19,063 24,666 28,458 35,743 31,734 

4 71 
ไขม่กุธรรมชำตหิรอืไขม่กุเลีย้ง โลหะมคีำ่ เครือ่ง
เพชรพลอยและรปูพรรณทีเ่ป็นของเทยีม เหรยีญ
กษำปณ์ 

6,037 10,553 20,625 16,741 18,489 

5 72 เหลก็และเหลก็กลำ้ 6,927 11,128 13,145 14,120 12,819 
6 87 ยำนพำหนะ ยกเวน้รถไฟเและชิน้สว่น ฯลฯ 4,721 7,910 8,701 12,505 11,471 
7 39 พลำสตกิและของทีท่ ำดว้ยพลำสตกิ 4,848 7,007 7,608 8,517 8,052 
8 73 Articles Of Iron Or Steel 4,002 5,390 5,807 6,744 6,571 
9 90 ออปตกิ ภำพถ่ำย กำรแพทยห์รอืเครือ่งมอืกำรผำ่ตดั  3,108 4,252 4,741 6,449 5,828 
10 29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 3,187 4,792 5,804 5,147 4,931 
ทีม่ำ: ปรบัปรงุจำกฐำนขอ้มลู Global Trade Atlas, 2558 

 
นอกจำกน้ี เมื่อพจิำรณำถงึสนิคำ้น ำเขำ้ของอนิเดยีและไทยจำกโลก พบว่ำ สนิคำ้น ำเขำ้ทีส่ ำคญั 10 

อนัดบัของทัง้สองประเทศ ม ี7 สนิคำ้ทีท่ ัง้สองประเทศมกีำรน ำเขำ้เหมอืนกนั ไดแ้ก่ 1) เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ำกแร ่
2) ไข่มุกธรรมชำติหรอืไข่มุกเลี้ยง 3) เครื่องจกัรไฟฟ้ำ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และส่วนประกอบของเครื่อง
ดงักล่ำว 4) เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์5) เครื่องปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์6) เหลก็และเหลก็กลำ้ และ 7) พลำสตกิและของที่
ท ำดว้ยพลำสตกิ 
  

เมื่อพิจำรณำ มูลค่ำกำรน ำเข้ำ พบว่ำ จำกจ ำนวนสินค้ำน ำเข้ำที่เหมือนกนั 7 รำยกำร มีสินค้ำ
จ ำนวน 6 รำยกำร ทีอ่นิเดยีมมีลูค่ำกำรน ำเขำ้มำกกว่ำไทย ไดแ้ก่ เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ำกแร ่อนิเดยีมมีลูค่ำน ำเขำ้ 
467,950ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ขณะทีไ่ทยมมีลูคำ่กำรน ำเขำ้ 52,442 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ล ำดบัต่อมำ คอื ไขมุ่ก
ธรรมชำตหิรอืไขมุ่กเลีย้ง เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์เครื่องปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์เหลก็และเหลก็กลำ้ และพลำสตกิและ
ของทีท่ ำดว้ยพลำสตกิ (รำยละเอยีดดงัตำรำงที ่3.11) 
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ตำรำงที ่3.11 เปรยีบเทยีบสนิคำ้น ำเขำ้ทีส่ ำคญัของอนิเดยีและไทยในตลำดโลก 
ปี 2556    

ล ำดบัที ่
รหสั 
HS 

รำยกำรสนิคำ้ 
มลูคำ่กำร
น ำเขำ้ของ
อนิเดยี  

ล ำดบัที ่
รหสั 
HS 

รำยกำรสนิคำ้ 
มลูคำ่กำร
น ำเขำ้ของ

ไทย 

1 27 
เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ำกแร ่น ้ำมนัแรแ่ละ
ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำกกำรกลัน่สิง่ดงักลำ่ว 
สำรบทิมูนิสั ไขทีไ่ดจ้ำกแร่ 

467,950 1 27 
เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ำกแร ่น ้ำมนัแรแ่ละ
ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำกกำรกลัน่สิง่ดงักลำ่ว 
สำรบทิมูนิสั ไขทีไ่ดจ้ำกแร่ 

52,442 

2 71 
ไขมุ่กธรรมชำตหิรอืไขมุ่กเลีย้ง โลหะมี
คำ่ เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณที่
เป็นของเทยีม เหรยีญกษำปณ์ 

181,434 2 85 

เครือ่งจกัรไฟฟ้ำ เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
และสว่นประกอบของเครือ่งดงักลำ่ว 
เครือ่งบนัทกึเสยีงและเครือ่งถอดเสยีง 
เครือ่งบนัทกึและเครือ่งถอดภำพและ
เสยีงทำงโทรทศัน์ รวมทัง้สว่นประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบของเครือ่ง
ดงักล่ำว 

37,013 

3 84 
เครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์
เครือ่งจกัร เครือ่งใชก้ล และ
สว่นประกอบของเครือ่งดงักล่ำว 

70,209 3 84 
เครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์
เครือ่งจกัร เครือ่งใชก้ล และ
สว่นประกอบของเครือ่งดงักล่ำว 

31,734 

4 85 

เครือ่งจกัรไฟฟ้ำ เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
และสว่นประกอบของเครือ่งดงักลำ่ว 
เครือ่งบนัทกึเสยีงและเครือ่งถอดเสยีง 
เครือ่งบนัทกึและเครือ่งถอดภำพและ
เสยีงทำงโทรทศัน์ รวมทัง้สว่นประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบของเครือ่งดงักล่ำว 

31,917 4 71 
ไขมุ่กธรรมชำตหิรอืไขมุ่กเลีย้ง โลหะมี
คำ่ เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณที่
เป็นของเทยีม เหรยีญกษำปณ์ 

18,489 

5 29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 29,668 5 72 เหลก็และเหลก็กลำ้ 12,819 

6 72 เหลก็และเหลก็กลำ้ 16,819 6 87 
ยำนพำหนะ ยกเวน้รถไฟเและชิน้สว่น 
ฯลฯ 

11,471 

7 15 ไขมนัจำพชืและสตัว ์ 10,323 7 39 พลำสตกิและของทีท่ ำดว้ยพลำสตกิ 8,052 
8 39 พลำสตกิและของทีท่ ำดว้ยพลำสตกิ 9,797 8 73 Articles Of Iron Or Steel 6,571 

9 31 ปุ๋ ย 9,976 9 90 
ออปตกิ ภำพถ่ำย กำรแพทยห์รอื
เครือ่งมอืกำรผำ่ตดั 

5,828 

10 98 
Special Classification Provisions, 
Nesoi 

5,822 10 29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 4,931 

หมำยเหตุ: แถบส ีหมำยถงึ สนิคำ้ทีอ่นิเดยีและไทยมกีำรน ำเขำ้ไปตลำดโลกเหมอืนกนั 
ทีม่ำ: ปรบัปรงุจำกฐำนขอ้มลู Global Trade Atlas, 2558 

 
  

หน่วย: ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ 
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3.4.3 การค้าระหว่างไทยและประเทศอินเดียในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา (ปี 2552 - ปี 2556) 
 

ประเทศอนิเดยีเป็นอกีหน่ึงตลำดสง่ออกทีส่ ำคญัของไทย พบวำ่ ไทยมกีำรสง่ออกสนิคำ้ไปยงัอนิเดยี
เป็นล ำดบัที ่10 มแีนวโน้มกำรสง่ออกในช่วง 5 ปีทีผ่ำ่นมำ มอีตัรำกำรขยำยตวัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 
2552-2555 โดยในปี 2552 มมีลูคำ่กำรสง่ออก 3,213 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ และเพิม่ขึน้เป็น 4,393 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐัฯ ตำมล ำดบั ในปี 2553 ส ำหรบัปี 2554 และปี 2555 มมีลูคำ่กำรสง่ออก 5,132 และ 5,446 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐัฯ แต่ในปี 2556 มูลค่ำกำรส่งออกกลบัลดลงรอ้ยละ 6.28 จำกปี 2555 ท ำใหก้ำรส่งออกของไทยไปยงั
อนิเดยีมมีลูคำ่ 5,104 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ 
 
ตำรำงที ่3.12 มลูคำ่กำรสง่ออกของไทยในชว่ง 5 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปี 2552 - ปี 2556) 

ล ำดบัที ่ ประเทศคูค่ำ้ 
มลูคำ่กำรสง่ออก (ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

2552 2553 2554 2555 2556 
โลก 151,793 195,293 220,373 228,117 224,956 

1 จนี 16,059 21,471 25,987 26,730 26,821 
2 สหรฐัอเมรกิำ 16,594 20,205 21,563 22,668 22,600 
3 ญีปุ่่ น 15,656 20,413 23,629 23,344 21,889 
4 ฮอ่งกง 9,442 13,132 11,834 13,055 12,986 
5 มำเลเซยี 7,634 10,565 12,274 12,364 12,805 
6 สงิคโปร ์ 7,546 9,015 11,309 10,773 11,057 
7 อนิโดนีเซยี 4,651 7,344 9,979 11,154 10,704 
8 ออสเตรเลยี 8,538 9,367 7,922 9,721 10,186 
9 เวยีดนำม 4,663 5,844 6,990 6,450 7,066 

10 อินเดีย 3,213 4,393 5,132 5,446 5,104 
รวม 10 ประเทศ 93,996 121,749 136,619 141,705 141,218 
ประเทศอื่นๆ 57,797 73,544 83,754 86,412 83,738 

ทีม่ำ: ฐำนขอ้มลู Global Trade Atlas, 2557 
 
 ส ำหรบัส่วนแบ่งตลำดส่งออกของไทย พบว่ำ อนิเดยีมสี่วนแบ่งตลำดรอ้ยละ 2.27 ประเทศที่มสี่วน
ตลำดส่งออกของไทยมำกที่สุด คอื จนี รองลงมำ คอื สหรฐัอเมรกิำ และญี่ปุ่ น ซึ่งตลำดส่งออกของไทยใน              
10 ล ำดบัแรก พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นกำรส่งออกไปยงัประเทศในอำเซยีน ซึ่งประเทศในอำเซยีนที่เป็นตลำด
สง่ออกของไทยทีต่ดิ 1 ใน 10 มดีว้ยกนั 4 ประเทศ ไดแ้ก่ มำเลเซยี สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี และเวยีดนำม 
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ส ำหรบัดำ้นกำรน ำเขำ้ของไทย พบว่ำ อนิเดยีเป็นคู่คำ้ล ำดบัที่ 18 ของไทย ในปี 2556 ไทยมกีำร
น ำเขำ้สนิคำ้จำกอนิเดยีมูลค่ำ 3,503 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ และในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ มูลค่ำกำรน ำเขำ้
สนิค้ำของไทยจำกอนิเดียมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง โดยในปี 2552 มมีูลค่ำกำรน ำเข้ำ 1,740 ล้ำน
เหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้เป็น 3,025 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2554 และในปี 2556 มมีูลค่ำกำรน ำเขำ้สูงทีสุ่ด
อยูท่ี ่3,503 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ 

 
ตำรำงที ่3.13 มลูคำ่กำรน ำเขำ้ของไทยในชว่ง 5 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปี 2552 - ปี 2556) 
ล ำดบั
ที ่

ประเทศคูค่ำ้ 
มลูคำ่กำรน ำเขำ้ (ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

2552 2553 2554 2555 2556 
โลก 134,597 184,536 229,300 251,718 249,831 

1 ญีปุ่่ น 25,192 38,305 42,298 49,957 41,008 
2 จนี 17,149 24,517 30,575 37,366 37,622 
3 สหรฐัอำหรบัเอมเิรต 6,715 8,752 14,509 15,768 17,379 
4 สหรฐัอเมรกิำ 8,430 10,805 13,416 12,604 14,594 
5 มำเลเซยี 8,636 10,832 12,361 13,203 13,248 
6 สวสิเซอรแ์ลนด ์ 2,512 5,210 8,857 8,798 9,281 
7 เกำหลใีต ้ 5,457 8,163 9,240 9,068 9,049 
8 ซำอุดอิำรำเบยี 4,018 5,699 7,408 8,308 8,485 
9 สงิคโปร ์ 5,756 6,366 7,809 7,891 8,186 
10 อนิโดนีเซยี 3,829 5,742 7,408 8,153 8,071 
11 ไตห้วนั 4,831 6,895 7,525 8,270 7,578 

 
 
 

จนี
11.92% สหรฐัอเมรกิำ

10.05%

ญีปุ่่ น
9.73%

ฮอ่งกง
5.77%

มำเลเซยี
5.69%สงิคโปร์

4.92%
อนิโดนีเซยี
4.76%

ออสเตรเลยี
4.53%

เวยีดนำม
3.14%

อินเดีย
2.27%

ประเทศอื่นๆ
37.22%

ภำพที ่3.1 สว่นแบ่งตลำดสง่ออกของไทยปี 2556 
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ตำรำงที ่3.13 มลูคำ่กำรน ำเขำ้ของไทยในชว่ง 5 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปี 2552 - ปี 2556) (ต่อ) 
ล ำดบั
ที ่

ประเทศคูค่ำ้ 
มลูคำ่กำรน ำเขำ้ (ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

2552 2553 2554 2555 2556 
12 เยอรมนี 3,454 4,683 5,422 6,025 6,102 
13 ออสเตรเลยี 3,813 5,970 7,956 5,480 5,500 
14 ฝรัง่เศส 1,862 1,456 2,195 3,240 4,154 
15 Qatar 1,674 2,127 2,524 2,667 4,068 
16 เมยีนมำร ์ 2,802 2,848 3,492 3,702 4,024 
17 รสัเซยี 1,706 3,256 4,533 4,085 3,512 
18 อินเดีย 1,740 2,279 3,025 3,426 3,503 
19 สหรำชอำณำจกัร 1,781 1,930 1,958 2,800 3,300 
20 เวยีดนำม 1,397 1,414 2,037 3,006 3,262 

รวม 20 ประเทศ 112,754 157,249 194,548 213,817 211,924 
ประเทศอ่ืนๆ 21,843 27,287 34,752 37,901 37,907 

ทีม่ำ: ฐำนขอ้มลู Global Trade Atlas, 2557 
 

ส ำหรบัสดัส่วนกำรน ำเข้ำของไทยจำกประเทศต่ำงๆ ในปี 2556 พบว่ำ ไทยมสีดัส่วนกำรน ำเข้ำ
สนิคำ้จำกญี่ปุ่ นมำกที่สุดรอ้ยละ 16.41 รองลงมำ คอื จนี ส ำหรบัอนิเดยี ไทยมกีำรน ำเขำ้สนิคำ้จำกอนิเดยี
รอ้ยละ 1.40  

 
 

ภำพที ่3.2 สดัสว่นกำรน ำเขำ้ของไทยปี 2556 
 
 

ญีปุ่่ น
16.41%

จนี
15.06%

สหรฐัอำหรบั
เอมเิรต
6.96%สหรฐัอเมรกิำ

5.84%มำเลเซยี
5.30%

สวสิเซอรแ์ลนด์
3.71%

เกำหลใีต้
3.62%

ซำอุดอิำรำเบยี
3.40%

สงิคโปร์
3.28%

อนิโดนีเซยี
3.23%

ไตห้วนั
3.03%

เยอรมนี
2.44%

ออสเตรเลยี
2.20%

ฝรัง่เศส
1.66%

Qatar
1.63%

เมยีนมำร์
1.61%

รสัเซยี
1.41%

อินเดีย
1.40%

สหรำชอำณำจกัร
1.32%

เวยีดนำม
1.31% ประเทศอื่นๆ 

15.17%



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี  

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 3-22 

3.4.4 สินค้าส่งออกและน าเข้าท่ีส าคญัของไทย 
 

กำรค้ำระหว่ำงประเทศไทยและประเทศอินเดีย พบว่ำ ในปี 2556 มีมูลค่ำกำรค้ำรวม 8,685.25             
ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ โดยมีอตัรำกำรขยำยตัวลดลงร้อยละ 2.12 ซึ่งเป็นกำรส่งออกจำกไทยไปยงัอินเดีย 
5,182.29 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ และไทยน ำเข้ำจำกอินเดีย 3,502.96 ล้ำนเหรียญสหรฐัฯ จึงท ำให้ไทยได้
ดุลกำรคำ้จำกอนิเดยีมูลค่ำ 1,679.33 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ และอนิเดยีเป็นตลำดส่งออกที่ส ำคญัอนัดบัที่ 10 
และเป็นคูค่ำ้ส ำคญัอนัดบัที ่16 ของไทย  
 

ด้ำนสนิค้ำส่งออกที่ส ำคญัของไทยปี 2556 พบว่ำ สนิค้ำที่ไทยส่งออกไปยงัอนิเดยีมำกที่สุดเป็น
อนัดบั 1 คอื เครือ่งปฎกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์เครือ่งจกัร เครื่องใชก้ล และสว่นประกอบของเครือ่งดงักล่ำว 
รองลงมำ คือ พลำสติกและของที่ท ำด้วยพลำสติก และเครื่องจักรไฟฟ้ำ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และ
ส่วนประกอบของเครื่องดงักล่ำว เครื่องบนัทึกและเครื่องถอดเสยีง เครื่องบนัทึกและเครื่องถอดภำพและ               
เสยีงทำงโทรทศัน์ รวมทัง้สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครือ่งดงักล่ำว เป็นตน้  
 

ตำรำงที ่3.14 สนิคำ้สง่ออกทีส่ ำคญัของไทยไปยงัอนิเดยี 

ล ำดบั 
รหสั 
HS 

รำยกำร 
มลูคำ่กำรสง่ออก (ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

2552 2553 2554 2555 2556 

1 84 
เครือ่งปฎกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์เครือ่งจกัร 
เครือ่งใชก้ล และสว่นประกอบของเครือ่งดงักล่ำว 

629 1,098 1,089 1,293 1,173 

2 39 พลำสตกิและของทีท่ ำดว้ยพลำสตกิ 376 525 579 569 613 

3 85 

เครือ่งจกัรไฟฟ้ำ เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และ
สว่นประกอบของเครือ่งดงักล่ำว เครือ่งบนัทกึ
และเครือ่งถอดเสยีง เครือ่งบนัทกึและเครือ่งถอด
ภำพและเสยีงทำงโทรทศัน์ รวมทัง้สว่นประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบของเครือ่งดงักล่ำว 

476 363 392 429 466 

4 29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 214 373 613 442 377 

5 71 

ไขม่กุธรรมชำตหิรอืไขม่กุเลีย้ง รตันชำตหิรอืกึง่
รตันชำต ิโลหะมคีำ่ โลหะทีหุ่ม้ตดิดว้ยโลหะมคีำ่ 
และของทีท่ ำดว้ยของดงักล่ำว เครือ่งเพชรพลอย
และรปูพรรณทีเ่ป็นของเทยีม เหรยีญกษำปณ์ 

139 237 438 387 374 

6 40 ยำงและของทีท่ ำดว้ยยำง 186 325 448 401 344 

7 87 
ยำนบก นอกจำกรถทีเ่ดนิบนรำงรถไฟหรอืรำง
รถรำง สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
ยำนดงักล่ำว 

167 265 265 290 275 

8 72 เหลก็และเหลก็กลำ้ 52 95 104 539 238 
9 15 น ้ำมนัจำกพชืและสตัว ์ 22 18 50 38 148 
10 76 Aluminum And Articles Thereof 83 131 140 100 96 

ทีม่ำ: ฐำนขอ้มลู Global Trade Atlas, 2557 
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ดำ้นกำรน ำเขำ้ พบวำ่สนิคำ้ทีไ่ทยน ำเขำ้จำกอนิเดยีมำกทีส่ดุเป็นอนัดบั 1 คอื ไขมุ่กธรรมชำตหิรอื
ไขมุ่กเลีย้ง เหลก็และเหลก็กลำ้ และเครือ่งปฎกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์เครือ่งจกัร เครือ่งใชก้ล และ
สว่นประกอบของเครือ่งดงักล่ำว ตำมล ำดบั 
 
ตำรำงที ่3.15 มลูคำ่กำรน ำเขำ้สนิคำ้ของไทยจำกอนิเดยีปี 2556 

ล ำดบั 
รหสั 
HS 

รำยกำร 
มลูคำ่กำรน ำเขำ้ (ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

2552 2553 2554 2555 2556 

1 71 

ไขม่กุธรรมชำตหิรอืไขม่กุเลีย้ง รตันชำตหิรอืกึง่
รตันชำต ิโลหะมคีำ่ โลหะทีหุ่ม้ตดิดว้ยโลหะมคีำ่ 
และของทีท่ ำดว้ยของดงักล่ำว เครือ่งเพชรพลอย
และรปูพรรณทีเ่ป็นของเทยีม เหรยีญกษำปน์ 

291 331 673 698 544 

2 72 เหลก็และเหลก็กลำ้ 134 170 175 228 510 

3 84 
เครือ่งปฎกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์เครือ่งจกัร 
เครือ่งใชก้ล และสว่นประกอบของเครือ่งดงักล่ำว 

138 238 293 410 308 

4 23 อำหำรและอำหำรสตัว ์ 163 124 158 249 277 

5 87 
ยำนบก นอกจำกรถทีเ่ดนิบนรำงรถไฟหรอืรำง
รถรำง สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
ยำนดงักล่ำว 

87 141 190 235 224 

6 29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 151 145 196 198 187 
7 73 Articles Of Iron Or Steel 29 36 38 52 156 

8 85 

เครือ่งจกัรไฟฟ้ำ เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และ
สว่นประกอบของเครือ่งดงักล่ำว เครือ่งบนัทกึ
และเครือ่งถอดเสยีง เครือ่งบนัทกึและเครือ่งถอด
ภำพและเสยีงทำงโทรทศัน์ รวมทัง้สว่นประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบของเครือ่งดงักล่ำว 

196 193 102 94 139 

9 03 ปลำและสตัวน์ ้ำ 58 95 108 106 128 
10 30 เภสชัภณัฑ ์ 55 70 100 96 94 

ทีม่ำ: ฐำนขอ้มลู Global Trade Atlas, 2557 
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บทท่ี 4 
 

ข้อมลูสาธารณรฐัอินเดีย 
 

4.1   ภาพรวมเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน 
 
 อนิเดยี (India) เป็นประเทศทีม่เีศรษฐกจิขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจากสหรฐัอเมรกิา
และจนี แต่เน่ืองจากอนิเดยีมปีระชากรจ านวน 1.26 พนัล้านคน จงึท าใหถู้กจดัอยู่ในกลุ่มของประเทศ
เศรษฐกจิก าลงัพฒันา ทีม่รีายไดป้านกลางค่อนไปทางต ่า1 โดยในปี 2557 อนิเดยีมผีลติภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ 2,049.5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และมผีลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศต่อหวั 1,627.0 
เหรียญสหรฐัฯ ส าหรบัภาพรวมและข้อมูลทางเศรษฐกิจการค้าของอินเดียที่ส าคัญ  มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 

1) โครงสร้างเศรษฐกิจ 
 
โครงสร้างเศรษฐกิจของอินเดยีต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สาขาบรกิารมี

สดัส่วนมากที่สุดร้อยละ 69.3 รองลงมา ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมมีสดัส่วนร้อยละ 16.8 และสาขา
การเกษตรมสีดัสว่นรอ้ยละ 13.9 และจากขอ้มลูในตารางที ่4.1 พบว่า อตัราการขยายตวัในการผลติของ
สาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ในขณะที่สาขาบริการมีอตัราการ
ขยายตวัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 66.9 ในปี 2553 เป็น รอ้ยละ 69.3 ในปี 2557 โดยคดิเป็นรอ้ยละ 3.59 ซึ่ง 
ในปัจจุบนัอนิเดยีไดก้ลายเป็นแหล่งการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะ
การเป็นศนูยก์ลางใหบ้รกิาร Call Centre และศนูยก์ลางดา้นไอทขีองภูมภิาค (ตารางที ่4.1 4.3 และภาพ
ที ่4.1) 

 

ด้านการจ้างงาน สาขาการเกษตรยงัคงเป็นสาขาที่จ้างงานสูงสุดประมาณร้อยละ 50 ของ
แรงงานทัง้ประเทศ ในขณะทีส่าขาอุตสาหกรรม มกีารจา้งงานรอ้ยละ 20 และสาขาบรกิารมกีารจา้งงาน
รอ้ยละ 30 (ตวัเลขปีงบประมาณ 2556-25572) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1การแบง่กลุ่มประเทศของธนาคารโลกในปีงบประมาณ 2556-2557 
2ปีงบประมาณของอนิเดยีเริม่ 1 เมษายน 2556–31 มนีาคม 2557 
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ตารางที ่4.1 โครงสรา้งเศรษฐกจิของอนิเดยีต่อผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP)   
(หน่วย: รอ้ยละ) 

สาขาการผลติ 2553 2554 2555 2556 2557 
เกษตรกรรม 14.6 14.6 14.4 13.9 13.9 
อุตสาหกรรม 18.5 18.4 18.4 17.7 16.8 
บรกิาร 66.9 67.0 67.2 68.3 69.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ทีม่า: Central Statistics Office (CSO), 2558 
 

 
 

ภาพที ่4.1 โครงสรา้งเศรษฐกจิของอนิเดยีต่อผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2553-2557 
ทีม่า: Central Statistics Office (CSO), 2558 
 
 

2) ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 
 
เมื่อพิจารณาภาพรวมทางเศรษฐกิจของอินเดียในปี 2553-2557 พบว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจาก 1,708.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 
2553 เป็น 2,049.5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2557 และผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศต่อหวั ณ 
ราคาปัจจุบนั เพิ่มขึ้นจาก 1,430.1 เหรียญสหรฐัฯ ในปี 2553 เป็น 1,627.0 เหรียญสหรฐัฯ มีอตัรา
ขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.76 (ตารางที ่4.3) ดา้นอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของอนิเดยีในระหว่างปี 
2553-2557 พบว่า มอีตัราการเติบโตที่ลดลงจากรอ้ยละ 10.3 ในปี 2553 เหลอืรอ้ยละ 7.2 ในปี 2557 
อย่างไรก็ตาม International Monetary Fund ได้มกีารคาดการณ์ว่า ในปี 2558 อินเดียจะมอีตัราการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้แต่ไมม่าก จะขยายตวัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 7.2 เป็นรอ้ยละ 7.5 (ตารางที ่4.2) 
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ภาพที ่4.2 ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศและผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศต่อหวัของอนิเดยี 
ปี 2553-2557 

ทีม่า: Central Statistics Office (CSO), 2558 
 

ตารางที ่4.2 อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของอนิเดยี ปี 2553-2558 
ปี อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (รอ้ยละ) 

2553 10.3 
2554 6.6 
2555 5.1 
2556 6.9 
2557 7.2 

2558 (Est) 7.5 

ทีม่า: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2558 
 

 
 

ภาพที ่4.3 อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของอนิเดยี 
ทีม่า: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2558 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx
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3) อตัราแลกเปล่ียนและอตัราเงินเฟ้อ 
 
อตัราแลกเปลี่ยนเงนิสกุลรูปีเมื่อเทยีบกบัเงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา เงนิรูปี           

มแีนวโน้มออ่นตวัลง ดงัจะเหน็ไดว้า่ ในปี 2553 อตัราแลกเปลีย่นอยูท่ี ่47.4 รปีูต่อดอลลารส์หรฐัฯ แต่ใน
ปี 2557 ค่าเงนิอ่อนตวัลงเป็น 60.3 รูปีต่อดอลลารส์หรฐัฯ ส่วนอตัราเงนิเฟ้อของอนิเดยี มอีตัราลดลง
จากรอ้ยละ 9.5 ในปี 2553 เหลอืรอ้ยละ 5.9 ในปี 2557  

 

ตารางที ่4.3 ดชันีชีว้ดัทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัของอนิเดยี ปี 2553-2557 
ดชันีชีว้ดัทางเศรษฐกจิ 2553 2554 2555 2556  2557  

ประชากรและรายได้      

ประชากร (พนัลา้นคน) 1.19 1.21 1.23 1.24 1.26 
ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ณ.ราคาปัจจบุนั (พนัลา้น 
USD) 

1,708.5 1,843.0 1,835.8 1,875.2 2,049.5 

ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศต่อหวั ณ.ราคาปัจจบุนั (USD) 1,430.1 1,521.9 1,496.0 1,508.2 1,627.0 

ราคาและการเงิน      

อตัราแลกเปลีย่นรปีู : USD ณ สิน้ปี 47.4 45.6 46.9 54.3 60.3 

อตัราเงนิเฟ้อ (รอ้ยละต่อปี) 9.5 9.4 10.2 10.0 5.9 

ดลุการค้า (ล้าน USD)      

สง่ออก 222,922.0 307,086.0 297,261.0 315,147.0 321,979.0 

น าเขา้ 350,783.0 465,076.0 490,413.0 467,950.0 461,401.0 

ดุลการคา้ - 127,861.0 - 157,990.0 -
193,152.0 

-
152,803.0 

- 139,422.0 

ทีม่า: (1) International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2558 
(2) CSO Release 30th May 2557 & 29th Nov. 2557, RBI, EAC to PM, Ministry of Finance: 31st May, 

2557 
(3) Office of the Registrar General & Census Commissioner, India 
(4) Global Trade Atlas, 2558 
 

4) การค้าระหว่างประเทศ 
 

ดา้นการคา้ระหว่างประเทศ ตลาดสง่ออกทีส่ าคญัของอนิเดยี ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา สหรฐัอาหรบั           
เอมเิรตส ์และซาอุดอีาระเบยี โดยในปี 2557 มสีดัสว่นการสง่ออก รอ้ยละ 13.2 10.3 และ 4.2 ตามล าดบั
ส าหรับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ สินค้าในกลุ่ม Hs 27 (เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น ้ ามันแร่ และ
ผลติภณัฑ์ ที่ได้จากการกลัน่สิง่ดงักล่าว สารบทิูมนิัส ไขที่ได้จากแร่) มมีูลค่าการส่งออก 64,780 ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 20.1 ของมลูค่าการสง่ออกทัง้หมด รองลงมา คอื Hs 71 (ไขมุ่กธรรมชาต ิ
หรอืไข่มุกเลีย้ง รตันชาตหิรอืกึง่รตันชาติ โลหะมคี่า โลหะทีหุ่ม้ตดิดว้ยโลหะมคี่า และของทีท่ าดว้ยของ

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx
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ดงักล่าว เครื่องเพชรพลอยและรปูพรรณทีเ่ป็นของเทยีม เหรยีญกษาปณ์) มมีลูค่าการส่งออก 42,119 ลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 13.1 (ตารางที ่4.4-4.5) 

 
ตารางที ่4.4 ตลาดสง่ออกทีส่ าคญัของอนิเดยี ระหวา่งปี 2553-2557 

อนัดบัที ่ ประเทศ 
มลูคา่: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  สดัสว่น (รอ้ยละ) 

2553 2554 2555 2556 2557 2553 2554 2555 2556 2557 

1 สหรฐัอเมรกิา 23,545.0 33,263.0 36,087.0 38,612.0 42,418.0 10.6 10.8 12.1 12.3 13.2 

2 
สหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส ์

29,507.0 38,773.0 36,536.0 31,957.0 33,159.0 13.2 12.6 12.3 10.1 10.3 

3 ฮอ่งกง 9,518.0 12,643.0 12,148.0 13,024.0 13,669.0 4.3 4.1 4.1 4.1 4.2 

4 จนี 17,519.0 19,113.0 14,904.0 14,517.0 13,310.0 7.9 6.2 5.0 4.6 4.1 

5 ซาอุดอีาระเบยี 4,500.0 5,646.0 8,624.0 11,793.0 12,645.0 2.0 1.8 2.9 3.7 3.9 

6 สงิคโปร ์ 9,094.0 16,147.0 14,693.0 13,479.0 10,486.0 4.1 5.3 4.9 4.3 3.3 

7 องักฤษ 6,422.0 8,789.0 8,270.0 9,625.0 9,673.0 2.9 2.9 2.8 3.1 3.0 

8 เยอรมนั 5,997.0 8,248.0 7,258.0 7,427.0 7,751.0 2.7 2.7 2.4 2.4 2.4 

9 เนเธอรแ์ลนด ์ 6,579.0 9,734.0 10,014.0 8,591.0 6,904.0 3.0 3.2 3.4 2.7 2.1 

10 บราซลิ 3,670.0 5,363.0 6,129.0 5,413.0 6,710.0 1.6 1.7 2.1 1.7 2.1 

27 ไทย 2,145.0 3,224.0 3,455.0 3,906.0 3,505.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.1 

อื่นๆ 104,426.0 146,143.0 139,143.0 156,803.0 161,749.0 46.8 47.6 46.8 49.8 50.2 

โลก 222,922.0 307,086.0 297,261.0 315,147.0 321,979.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ทีม่า: Global Trade Atlas, 2558 
 

 
 

 

ภาพที ่4.4 สดัสว่นของตลาดสง่ออกทีส่ าคญัของอนิเดยีปี 2557 
ทีม่า: Global Trade Atlas, 2558 
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ตารางที ่4.5 โครงสรา้งสนิคา้สง่ออกทีส่ าคญัของอนิเดยีไปตลาดโลกระหวา่ง ปี 2553-2557 
รหสั 
Hs 

สนิคา้ 
มลูคา่: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ สดัสว่น (รอ้ยละ) 

2553 2554 2555 2556 2557 2553 2554 2555 2556 2557 

27 
เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแร ่น ้ามนัแรแ่ละผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการกลัน่สิง่
ดงักล่าว สารบทิมูนิสั ไขทีไ่ดจ้ากแร่ 

38,049.0 56,979.0 59,726.0 65,844.0 64,780.0 17.1 18.6 20.1 20.9 20.1 

71 
ไขม่กุธรรมชาตหิรอืไขม่กุเลีย้ง รตันชาตหิรอืกึง่รตันชาต ิโลหะมคีา่ 
โลหะทีหุ่ม้ตดิดว้ยโลหะมคีา่ และของทีท่ าดว้ยของดงักล่าว เครือ่ง
เพชรพลอยและรปูพรรณทีเ่ป็นของเทยีม เหรยีญกษาปณ์ 

34,566.0 50,195.0 43,515.0 43,426.0 42,119.0 15.5 16.3 14.6 13.8 13.1 

87 
ยานบก นอกจากรถทีเ่ดนิบนรางรถไฟหรอืรางรถราง สว่นประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบของยานดงักลา่ว 

9,311.0 11,632.0 12,212.0 12,566.0 14,539.0 4.2 3.8 4.1 4.0 4.5 

84 
เครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์เครือ่งจกัร เครือ่งใชก้ล และ
สว่นประกอบของเครือ่งดงักล่าว 

8,170.0 10,624.0 11,242.0 11,991.0 13,627.0 3.7 3.5 3.8 3.8 4.2 

29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 8,549.0 11,126.0 12,095.0 12,172.0 12,099.0 3.8 3.6 4.1 3.9 3.8 
30 ผลติภณัฑท์างเภสชักรรม 6,105.0 8,141.0 9,626.0 10,908.0 11,682.0 2.7 2.7 3.2 3.5 3.6 
10 ธญัพชื 2,927.0 5,119.0 8,701.0 10,840.0 10,243.0 1.3 1.7 2.9 3.4 3.2 

62 
เครือ่งแต่งกายและของทีใ่ชป้ระกอบกบัเครือ่งแต่งกายทีไ่มไ่ดถ้กัแบบ
นิตหรอืแบบโครเชต ์

6,044.0 7,793.0 7,478.0 8,104.0 9,060.0 2.7 2.5 2.5 2.6 2.8 

72 เหลก็และเหลก็กลา้ 7,009.0 9,945.0 7,777.0 9,301.0 9,075.0 3.1 3.2 2.6 3.0 2.8 

85 

เครือ่งจกัรไฟฟ้า เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้า และสว่นประกอบของเครือ่ง
ดงักล่าว เครือ่งบนัทกึและเครือ่งถอดเสยีง เครือ่งบนัทกึและเครือ่ง
ถอดภาพและเสยีงทางโทรทศัน์ รวมทัง้สว่นประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของเครือ่งดงักล่าว 

8,729.0 12,472.0 11,120.0 10,467.0 9,056.0 3.9 4.1 3.7 3.3 2.8 

อื่นๆ 93,463.0 123,060.0 113,769.0 119,528.0 125,699.0 41.9 40.1 38.3 37.9 39.0 
รวมทัง้สิน้ 222,922.0 307,086.0 297,261.0 315,147.0 321,979.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ทีม่า: Global Trade Atlas, 2558 
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 ส าหรบัการน าเขา้ เน่ืองจากอนิเดยีอยู่ในช่วงของการพฒันาประเทศ จงึมคีวามต้องการในการ
น าเขา้สนิคา้ทีจ่ าเป็นต่อภาคการผลติ ท าใหก้ารน าเขา้มอีตัราการขยายตวัสงู และเกดิการขาดดุลการคา้
อย่างต่อเน่ือง โดยประเทศที่อินเดียน าเข้าสนิค้ามากที่สุด ได้แก่ จีน ในปี 2557 มีมูลค่าการน าเข้า 
58,301 ล้านเหรียญสหรฐัฯ คิดเป็นร้อยละ 12.6 ของมูลค่าการน าเข้าสินค้าทัง้หมด รองลงมา คือ 
ซาอุดอีาระเบยี และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์มสีดัสว่นการน าเขา้ รอ้ยละ 7.1 และ 5.9 ตามล าดบั  

 
สนิคา้ทีน่ าเขา้สว่นใหญ่เป็นสนิคา้ในหมวด Hs 27 (เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแร่ น ้ามนัแรแ่ละผลติภณัฑ์

ที่ได้จากการกลัน่สิง่ดงักล่าว สารบิทูมนิัส ไขที่ได้จากแร่) ในช่วงปี 2553-2557 มสีดัส่วนการน าเขา้         
มากถึง รอ้ยละ 31.7-38.3 เมื่อเทยีบกบัการน าเขา้สนิค้าทัง้หมดของประเทศ รองลงมา ได้แก่ Hs 71 
(ไข่มุกธรรมชาตหิรอืไข่มุกเลี้ยง รตันชาตหิรอืกึ่งรตันชาต ิโลหะมคี่า โลหะทีหุ่ม้ตดิดว้ยโลหะมคี่า และ
ของที่ท าดว้ยของดงักล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทยีม เหรยีญกษาปณ์) ถงึแมว้่า
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการน าเขา้จะลดลงอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัมมีูลค่าการน าเขา้มากเป็นอนัดบั 2 
โดยในปี 2557 มมีลูคา่การน าเขา้ 60,195 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 (ตารางที ่4.6-4.7) 
 
ตารางที ่4.6 ตลาดน าเขา้ทีส่ าคญัของอนิเดยี ระหวา่งปี 2553-2557 

อนัดบัที ่ ประเทศ 
มลูคา่: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ สดัสว่น (รอ้ยละ) 

2553 2554 2555 2556 2557 2553 2554 2555 2556 2557 
1 จนี 41,333.0 55,299.0 52,407.0 51,456.0 58,301.0 11.8 11.9 10.7 11.0 12.6 

2 ซาอุดอีาระเบยี 20,407.0 28,321.0 33,184.0 36,083.0 32,590.0 5.8 6.1 6.8 7.7 7.1 

3 
สหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส ์

30,977.0 35,657.0 38,258.0 33,214.0 27,222.0 8.8 7.7 7.8 7.1 5.9 

4 สวติเซอรแ์ลนด ์ 22,292.0 31,567.0 30,594.0 25,797.0 21,169.0 6.4 6.8 6.2 5.5 4.6 

5 สหรฐัอเมรกิา 19,109.0 23,425.0 25,116.0 23,457.0 21,375.0 5.4 5.0 5.1 5.0 4.6 

6 กาตาร ์ 6,156.0 11,283.0 16,188.0 14,447.0 16,469.0 1.8 2.4 3.3 3.1 3.6 

7 อริกั 7,301.0 17,525.0 18,822.0 19,666.0 16,097.0 2.1 3.8 3.8 4.2 3.5 

8 ไนจเีรยี 10,298.0 13,750.0 13,380.0 12,851.0 15,674.0 2.9 3.0 2.7 2.7 3.4 

9 อนิโดนีเซยี 9,719.0 13,995.0 14,276.0 15,232.0 15,088.0 2.8 3.0 2.9 3.3 3.3 

10 คเูวต 9,032.0 14,647.0 17,857.0 17,534.0 15,060.0 2.6 3.1 3.6 3.7 3.3 

23 ไทย 3,949.0 5,068.0 5,464.0 5,453.0 5,706.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 

อื่นๆ 170,210.0 214,539.0 224,867.0 212,760.0 216,650.0 48.5 46.1 45.9 45.5 47.0 

โลก 350,783.0 465,076.0 490,413.0 467,950.0 461,401.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ทีม่า: Global Trade Atlas, 2558 
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ตารางที ่4.7 โครงสรา้งสนิคา้น าเขา้ทีส่ าคญัของอนิเดยีจากตลาดโลก ระหวา่งปี 2553-2557 
รหสั 
HS 

สนิคา้ 
มลูคา่: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ สดัสว่น (รอ้ยละ) 

2553 2554 2555 2556 2557 2553 2554 2555 2556 2557 

27 
เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแร ่น ้ามนัแรแ่ละผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการกลัน่สิง่ดงักล่าว สารบทิู
มนิสั ไขทีไ่ดจ้ากแร ่

111,035.0 157,803.0 183,480.0 181,434.0 176,840.0 31.7 33.9 37.4 38.8 38.3 

71 
ไขมุ่กธรรมชาตหิรอืไขมุ่กเลีย้ง รตันชาตหิรอืกึง่รตันชาต ิโลหะมคีา่ โลหะทีหุ่ม้ตดิ
ดว้ยโลหะมคีา่ และของทีท่ าดว้ยของดงักล่าว เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณที่
เป็นของเทยีม เหรยีญกษาปณ์ 

68,854.0 94,180.0 81,800.0 70,209.0 60,195.0 19.6 20.3 16.7 15.0 13.0 

85 
เครือ่งจกัรไฟฟ้า เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้า และสว่นประกอบของเครือ่งดงักลา่ว เครือ่ง
บนัทกึและเครือ่งถอดเสยีง เครือ่งบนัทกึและเครือ่งถอดภาพและเสยีงทางโทรทศัน์ 
รวมทัง้สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครือ่งดงักล่าว 

25,621.0 32,264.0 29,625.0 29,668.0 31,943.0 7.3 6.9 6.0 6.3 6.9 

84 
เครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์เครือ่งจกัร เครือ่งใชก้ล และสว่นประกอบของ
เครือ่งดงักล่าว 

27,816.0 35,525.0 36,338.0 31,917.0 31,169.0 7.9 7.6 7.4 6.8 6.8 

29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 12,143.0 14,055.0 15,277.0 16,819.0 18,286.0 3.5 3.0 3.1 3.6 4.0 

39 พลาสตกิและของทีท่ าดว้ยพลาสตกิ 7,344.0 7,993.0 9,324.0 9,976.0 11,809.0 2.1 1.7 1.9 2.1 2.6 

72 เหลก็และเหลก็กลา้ 10,725.0 12,886.0 13,769.0 10,323.0 11,415.0 3.1 2.8 2.8 2.2 2.5 

15 
ไขมนัและน ้ามนัทีไ่ดจ้ากสตัวห์รอืพชื และผลติภณัฑท์ีแ่ยกไดจ้ากไขมนัและน ้ามนั
ดงักล่าว ไขมนัทีบ่รโิภคซึง่จดัท าแลว้ ไขทีไ่ดจ้ากสตัวห์รอืพชื 

6,445.0 9,227.0 10,966.0 9,797.0 10,657.0 1.8 2.0 2.2 2.1 2.3 

26 
ไขมนัและน ้ามนัทีไ่ดจ้ากสตัวห์รอืพชื และผลติภณัฑท์ีแ่ยกไดจ้ากไขมนัและน ้ามนั
ดงักล่าว ไขมนัทีบ่รโิภคซึง่จดัท าแลว้ ไขทีไ่ดจ้ากสตัวห์รอืพชื 

5,556.0 6,450.0 6,488.0 8,435.0 7,556.0 1.6 1.4 1.3 1.8 1.6 

90 
อุปกรณ์และเครือ่งอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นทางทศันศาสตร ์การถ่ายรปู การถ่ายท า
ภาพยนตร ์การวดั การตรวจสอบ การวดัความเทีย่ง การแพทยห์รอืศลัยกรรม 
รวมทัง้สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดงักล่าว 

5,295.0 6,101.0 6,852.0 6,743.0 7,048.0 1.5 1.3 1.4 1.4 1.5 

อื่นๆ 69,949.0 88,592.0 96,494.0 92,629.0 94,483.0 19.9 19.0 19.7 19.8 20.5 

รวม 350,783.0 465,076.0 490,413.0 467,950.0 461,401.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ทีม่า: Global Trade Atlas, 2558 
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ภาพที ่4.5 สดัสว่นของตลาดน าเขา้ทีส่ าคญัของอนิเดยีปี 2557 
ทีม่า: Global Trade Atlas, 2558 
 

การคา้ระหวา่งประเทศของไทยกบัอนิเดยี มมีลูคา่การคา่เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง จากมลูคา่การสง่ออก
ของไทยไปอนิเดยีในปี 2553 มมีูลค่า 4,393.6 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้เป็น 5,614.8 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ             
ในปี 2557 สนิคา้สง่ออกทีส่ าคญั ไดแ้ก่ เคมภีณัฑ ์เมด็พลาสตกิ อญัมณีและเครือ่งประดบั เครือ่งยนตส์นัดาป
ภายในแบบลกูสบูรถยนต ์อุปกรณ์และสว่นประกอบ และเหลก็ เหลก็กลา้และผลติภณัฑ ์

 
ด้านการน าเข้า สินค้าส าคัญที่ไทยน าเข้าจากอินเดีย ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและ

ส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องเพชรพลอย อญัมณี เงนิแท่งและทองค า และสนิแร่
โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ์ โดยในปี 2557 มมีูลค่าการน าเขา้ทัง้หมด 3,039.5 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
เมือ่เทยีบกบัการน าเขา้ในปี 2556 พบวา่ มอีตัราการขยายตวัลดลงรอ้ยละ 13.3 (ตารางที ่4.8-4.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี 

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 4-10 

ตารางที ่4.8 มลูคา่การสง่ออกสนิคา้ทีส่ าคญัของไทยไปอนิเดยี ปี 2553-2557 
อนัดบั
ที ่

สนิคา้ 
มลูคา่: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ สดัสว่น (รอ้ยละ) 

2553 2554 2555 2556 2557 2553 2554 2555 2556 2557 
1 เคมภีณัฑ ์ 476.5 734.3 578.6 503.1 607.4 10.8 14.2 10.6 9.7 10.8 
2 เมด็พลาสตกิ 446.5 487.9 461.5 480.4 582.1 10.2 9.4 8.4 9.3 10.4 
3 อญัมณแีละเครือ่งประดบั 236.4 442.1 388.0 379.2 351.6 5.4 8.5 7.1 7.3 6.3 

4 
เครือ่งยนตส์นัดาปภายใน
แบบลกูสบู 

236.4 288.8 381.0 334.6 311.0 5.4 5.6 7.0 6.5 5.5 

5 
รถยนต ์อุปกรณ์และ
สว่นประกอบ 

262.2 267.1 297.9 275.0 310.5 6.0 5.2 5.4 5.3 5.5 

6 
เหลก็ เหลก็กลา้และ
ผลติภณัฑ ์

180.0 195.2 640.0 332.0 285.8 4.1 3.8 11.7 6.4 5.1 

7 
เครือ่งปรบัอากาศและ
สว่นประกอบ 

158.9 158.7 264.3 231.0 277.6 3.6 3.1 4.8 4.5 4.9 

8 
เครือ่งจกัรกลและ
สว่นประกอบของเครือ่ง 

333.7 258.4 271.1 273.0 252.5 7.6 5.0 5.0 5.3 4.5 

9 
เครือ่งรบัวทิยุโทรทศัน์และ
สว่นประกอบ 

195.7 85.5 149.2 141.7 223.1 4.5 1.7 2.7 2.7 4.0 

10 ยางพารา 196.2 289.1 244.6 217.2 217.3 4.5 5.6 4.5 4.2 3.9 

อื่นๆ 1,671.0 1,974.3 1,797.1 2,014.7 2,196.0 38.0 38.1 32.8 38.9 39.1 
รวมทัง้สิน้ 4,393.6 5,181.5 5,473.3 5,181.8 5,614.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ทีม่า: ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความรว่มมอืจากกรมศุลกากร 
 

ตารางที ่4.9 มลูคา่การน าเขา้สนิคา้ทีส่ าคญัของไทยจากอนิเดยี ระหวา่งปี 2553-2557 
อนัดบั
ที ่

สนิคา้ 
มลูคา่: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ สดัสว่น (รอ้ยละ) 

2553 2554 2555 2556 2557 2553 2554 2555 2556 2557 
1 เคมภีณัฑ ์ 236.1 312.5 289.7 303.1 339.6 10.5 10.4 8.5 8.7 11.2 
2 เครือ่งจกัรกลและสว่นประกอบ 226.0 280.0 397.2 317.9 282.7 10.0 9.3 11.7 9.1 9.3 

3 
สว่นประกอบและอุปกรณ์ยาน
ยนต ์

123.0 136.5 223.0 225.5 279.3 5.5 4.5 6.6 6.4 9.2 

4 
เครือ่งเพชรพลอย อญัมณ ีเงนิ
แทง่และทองค า 

314.5 655.1 678.2 531.3 251.5 14.0 21.7 19.9 15.2 8.3 

5 
สนิแรโ่ลหะอื่น ๆ เศษโลหะและ
ผลติภณัฑ ์

249.7 195.7 104.6 116.3 215.0 11.1 6.5 3.1 3.3 7.1 

6 พชืและผลติภณัฑจ์ากพชื 174.8 246.5 405.7 378.4 208.0 7.8 8.2 11.9 10.8 6.8 

7 เรอืและสิง่ก่อสรา้งลอยน ้า - 22.2 62.8 21.7 187.1 - 0.7 1.9 0.6 6.2 

8 
ผลติภณัฑเ์วชกรรมและเภสชั
กรรม 

108.3 139.7 137.9 140.9 172.1 4.8 4.6 4.1 4.0 5.7 

9 เหลก็ เหลก็กลา้และผลติภณัฑ ์ 65.3 66.8 156.9 431.5 155.4 2.9 2.2 4.6 12.3 5.1 
10 น ้ามนัส าเรจ็รปู 54.1 137.0 43.2 46.7 125.2 2.4 4.5 1.3 1.3 4.1 

อื่นๆ 700.9 828.1 901.3 991.1 823.6 31.1 27.4 26.5 28.3 27.1 
รวมทัง้สิน้ 2,252.7 3,020.1 3,400.4 3,504.3 3,039.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ทีม่า: ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความรว่มมอืจากกรมศุลกากร 
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5) การลงทุน 
 

การลงทุนจากต่างประเทศ จากขอ้มูลสถติิของ Department of Industrial Policy & Promotion
อนิเดยี ไดร้ะบุว่า ตัง้แต่ปี 2543-2557 มตี่างประเทศเขา้มาลงทุนในอนิเดยี 238,748 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ           
โดยประเทศที่เขา้มาลงทุนมากทีสุ่ด คอื ประเทศมอรเิชยีส มเีงนิลงทุน 84,417 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ คดิ
เป็นสัดส่วนร้อยละ 35.4 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทัง้หมด  รองลงมา ได้แก่ สิงคโปร์            
เงนิลงทุน 29,758 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และสหราชอาณาจกัร เงนิลงทุน 21,793 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ สว่น
ไทย มมีลูค่าการลงทุนอยูใ่นอนัดบัที ่35 มลูค่าการลงทุน 188 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ส าหรบัสาขาการผลติ
ทีม่กีารลงทุนจากต่างประเทศมากทีส่ดุ คอื สาขาบรกิาร เงนิลงทุน 41,756 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ รองลงมา 
ไดแ้ก่ สาขาก่อสรา้ง เงนิลงทุน 24,013 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และสาขาโทรคมนาคม เงนิลงทุน 16,832 
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และเมื่อพจิารณาการลงทุนเป็นรายรฐั พบว่า เมอืงมุมไบมตี่างชาตเิขา้ไปลงทุนมาก
ที่สุด คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.7 ของการลงทุนทัง้ประเทศ รองลงมา ได้แก่ นิวเดลี เจนไน และ           
บงักาลอร ์ตามล าดบั (ตารางที ่4.1-4.11) 
 
ตารางที ่4.10 การลงทุนจากต่างประเทศในอนิเดยี  สะสมจากปี 2543-2557 

อนัดบัที ่ ประเทศ มลูคา่การลงทุน  (ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ) สดัสว่น (รอ้ยละ) 
1 มอรเิชยีส 84,417 35.4 
2 สงิคโปร ์ 29,758 12.5 
3 สหราชอาณาจกัร 21,793 9.1 
4 ญีปุ่่ น 17,695 7.4 
5 เนเธอรแ์ลนด ์ 13,815 5.8 
6 สหรฐัอเมรกิา 13,407 5.6 
7 ไซปรสั 7,927 3.3 
8 เยอรมนั 7,289 3.1 
9 ฝรัง่เศส 4,452 1.9 
10 สวติเซอรแ์ลนด ์ 2,931 1.2 
35 ไทย 188 0.1 

อื่นๆ 35,076 14.7 
รวม 238,748 100.0 

ทีม่า: Government of IndiaMinistry of Commerce and industry, Department of Industrial Policy & Promotion.  
หมายเหตุ: มลูค่าการลงทุนสะสมตัง้แต่เดอืนเมษายน ปี 2543 ถงึเดอืนธนัวาคม ปี 2557 
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ภาพที ่4.6 สดัสว่นการลงทุนจากต่างประเทศในอนิเดยีสะสมจาก ปี 2543-2557 

ทีม่า: Government of IndiaMinistry of Commerce and industry, Department of Industrial Policy & Promotion.  
 

 
 

ภาพที ่4.7 สดัสว่นการลงทุนจากต่างประเทศในอนิเดยี รายสาขา สะสมจาก ปี 2543-2557 
ทีม่า: Government of India Ministry of Commerce and industry, Department of Industrial Policy & Promotion.  
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ตารางที ่4.11 การลงทุนจากต่างประเทศในอนิเดยี รายสาขา สะสมจาก ปี 2543-2557 

อนัดบัที ่ สาขา 
มลูคา่การลงทุน 

(ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ) 
สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

1 ภาคบรกิาร (ดา้นการเงนิและไมใ่ชก่ารเงนิ) 41,756 17.5 
2 การก่อสรา้ง 24,013 10.1 
3 โทรคมนาคม 16,832 7.1 
4 คอมพวิเตอรซ์อฟทแ์วรแ์ละฮารด์แวร ์ 13,789 5.8 
5 ยาและเวชภณัฑ ์ 12,813 5.4 
6 เคมภีณัฑ ์ 11,394 4.8 
7 พลงังาน 10,211 4.3 
8 อุตสาหกรรมยานยนต ์ 9,476 4.0 
9 อุตสาหกรรมเกีย่วกบัโลหะ 8,347 3.5 
10 โรงแรมและการทอ่งเทีย่ว 7,709 3.2 

อื่นๆ 82,408 34.5 
รวม 238,748 100.0 

ทีม่า: Government of India Ministry of Commerce and industry, Department of Industrial Policy & Promotion.  
หมายเหตุ: มลูค่าการลงทุนสะสมตัง้แต่เดอืนเมษายน ปี 2543 ถงึเดอืนธนัวาคม ปี 2557 
 

 
ภาพที ่4.8 สดัสว่นการลงทุนจากต่างประเทศในอนิเดยีในแต่ละภมูภิาค สะสมจาก ปี 2543-2557 

ทีม่า: Government of India Ministry of Commerce and industry, Department of Industrial Policy & Promotion.  
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ตารางที ่4.12 การลงทุนจากต่างประเทศในอนิเดยีในแต่ละภูมภิาคสะสมจาก ปี 2543-2557 

No 
RBI’s - Regional 

Office1 
State covered 

Cumulative 
Inflows (US$ in 

million) 

% age to total 
Inflows 

1 Mumbai 
Maharashtra, Dadra& Nagar Haveli, 
Daman& Diu 

70,953 29.7 

2 New Delhi Delhi, PartofUpand Haryana 46,195 19.3 
3 Chennai Tamil  Nadu, Pondicherry 15,990 6.7 
4 Bangalore Karnataka 14,661 6.1 
5 Ahmedabad Gujarat 10,221 4.3 
6 Hyderabad Andhra Pradesh 9,828 4.1 

7 Kolkata 
West Bengal, Sikkim, Andaman& 
Nicobar Islands 

2,938 1.2 

8 Chandigarh 
Chandigarh, Punjab, Haryana, 
Himachal Pradesh 

1,330 0.6 

9 Jaipur Rajasthan 1,263 0.5 
10 Bhopal Madhya Pradesh, Chattisgarh 1,215 0.5 
11 Kochi Kerala, Lakshadweep 1,085 0.5 
12 Panaji Goa 822 0.3 
13 Kanpur Uttar Pradesh, Uttranchal 440 0.2 
14 Bhubaneshwar Orissa 397 0.2 

15 Guwahati 
Assam, Arunachal Pradesh, 
Manipur, Meghalaya, Mizoram, 
Nagaland, Tripura 

80 0.0 

16 Patna Bihar, Jharkhand 48 0.0 
17 Jammu Jammu& Kashmir 4 0.0 

Other 61,278 25.7 
Total 238,748 100.0 

ทีม่า: Government of India Ministry of Commerce and industry, Department of Industrial Policy & Promotion.  
หมาย เห ตุ : 1The Region-wise FDI inflows are classified as per RBI’s – Regional Office received FDI inflows, 

furnished by RBI, Mumbai. 
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4.2   ข้อมูลทัว่ไปและข้อมลูทางเศรษฐกิจของสาธารณรฐัอินเดีย 
 

  อนิเดยี ตัง้อยู่ในภูมภิาคเอเชยีใต้ ลกัษณะเป็นคาบสมุทรรปูสามเหลีย่มยื่นออกไปในมหาสมุทร
อนิเดยี มพีืน้ที่ 3,287,590 ตารางกโิลเมตร ซึ่งแบ่งออกเป็น พืน้ดนิ 2,973,190 ตารางกโิลเมตร พืน้น ้า 
314,400 ตารางกโิลเมตร เป็นประเทศทีม่ขีนาดใหญ่อนัดบั 7 ของโลก โดยมอีาณาเขตตดิต่อกบัประเทศ
ต่างๆ ดงัน้ี 

ทศิเหนือ ตดิต่อกบัประเทศจนี ทเิบต ภูฎาน และเนปาล 
ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัประเทศบงัคลาเทศ และเมยีนมาร ์กบัมหีมูเ่กาะอนัดามนั และหมูเ่กาะ

นิโคบาร ์ในทะเลอนัดามนัของมหาสมุทรอนิเดยี ซึ่งอยู่ใกล้ประเทศเมยีนมาร์ 
ไทย และอนิโดนีเซยี 

ทศิใต ้ ติดต่อกบัประเทศศรลีงักา มหาสมุทรอนิเดยี และทะเลอาราเบียน โดยมหีมู่
เกาะลคัคาไดว์ อยูใ่นทะเลอาราเบยีน 

ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัทะเลอาราเบยีน และประเทศปากสีถาน  
 

1) ลกัษณะภมิูประเทศของอินเดีย แบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 
เขตภเูขา ประกอบไปดว้ย เทอืกเขาหมิาลยัทางตอนเหนือทีส่ลบัไปดว้ยทีร่าบสูงและที่ราบลุ่ม

หุบเขาในบางแหง่ เช่น หุบเขาแคชเมยีร ์และหุบเขาคลูู เป็นบรเิวณทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ และมทีวิทศัน์
ทีส่วยงาม 

 
เขตท่ีราบลุ่มแม่น ้าคงคาและแม่น ้าสินธ ุเป็นเขตทีถ่ดัลงมาจากเขตภูเขา มขีนาดพืน้ทีก่วา้ง

ประมาณ 300 กโิลเมตร และยาวประมาณ 1,000 กโิลเมตร เป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ อนัเกดิจากระบบ
แม่น ้าทีส่ าคญัสามสาย คอื แม่น ้าสนิธุ แม่น ้าคงคา และแม่น ้าพรหมบุตร บรเิวณดงักล่าวเป็นทีอ่ยู่อาศยั
ของประชากรทีห่นาแน่นทีส่ดุแหง่หน่ึงของโลก พืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นทีร่าบลุ่มเสมอกนัมาก จนเกอืบจะไมม่ี
ความสงูต ่าแตกต่างกนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากบรเิวณทีลุ่่มแมน่ ้ายมนา ทีก่รงุเดล ีไปจนถงึปากอา่วเบงกอล ซึง่
อยูห่า่งกนัประมาณ 1,600 กโิลเมตร แต่มรีะดบัความสงูต่างกนัเพยีง 200 เมตร เทา่นัน้ 

 
เขตทะเลทราย สามารถแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็นสองสว่นยอ่ย คอื ทะเลทรายใหญ่และทะเลทรายเลก็

ทะเลทรายใหญ่ จะอยู่ตามแนวชายแดนของอนิเดยีกบัปากสีถาน บรเิวณรฐัราชสถาน ของอนิเดยีกบั
จงัหวดัสนิธุ ของปากสีถาน ส่วนทะเลทรายเล็ก อยู่ทางตอนเหนือของส่วนทะเลทรายใหญ่ขึน้ไปทาง
เหนือจากบรเิวณแมน่ ้าลนิู (Luni) ระหวา่งเมอืงชยัซาลเมด ์(Jaisalmer) และเมอืงจอดหป์รุะ (Jodhpur)  
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เขตท่ีราบสูงคาบสมุทรภาคใต้ ไดแ้ก่ เขตคาบสมุทรเดคคาน (Deccan) มอีาณาเขตเริม่จาก
ทางตอนใต้ของเขตที่ราบลุ่มแม่น ้า โดยเริม่จากแนวเทอืกเขาใหญ่น้อยที่คัน่อยู่ เช่น เทอืกเขาวนิไชย 
(Vindhya) เทือกเขาสตัปุระ (Satpura) เทือกเขาไมคาลา (Maikala) และเทือกเขาอชนัตา (Ajanta) 
เทอืกเขาเหล่าน้ี มคีวามสงูต่างกนั ตัง้แต่ 460-1,220 เมตร จากระดบัน ้าทะเลสองฝัง่ของเขตคาบสมุทร
เดคคาน ก่อนถงึชายฝัง่ทะเล มเีทอืกเขากทัส ์(Ghats) ตะวนัออก และเทอืกเขากทัสต์ะวนัตกขนาบอยู่ 
เทอืกเขาดงักล่าวทางภาคตะวนัออก อยู่ห่างจากชายฝัง่ทะเลมากกว่าทางฝัง่ตะวนัตก ท าใหห้าดชาย            
ฝัง่ทะเลดา้นตะวนัออกฝัง่อ่าวเบงกอลกวา้งขวาง หาดชายทะเลในฝัง่ตะวนัตก ดา้นทะเลอาหรบัฝัง่ทะเล
ด้านตะวนัตกมภีูเขาสูงชนัตามชายฝัง่ ในฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ ลมมรสุมจะพดัเกือบตัง้ฉากกบั
ชายฝัง่ ท าใหเ้กดิคลื่นลมแรงและ ไม่มเีกาะเป็นทีก่ าบงัคลื่นลม มที่าเรอืตามธรรมชาตทิีส่ะดวกต่อการ
จอดเรอือยู่สามแห่ง คอื บอมเบย์ กวั และโคชนิ ฝัง่ทะเลดา้นตะวนัออก ไม่ไดร้บัคลื่นลมเตม็ที่ฝัง่ทะเล
ลาดตื้น เรอืใหญ่ไม่สามารถเขา้ออกใกล้ฝัง่ได ้ท่าเรอืที่สรา้งขึน้ทางฝัง่น้ี  ไดแ้ก่ กลักตัตา มทัราส และ
วสิาขาปัตนมั เทอืกเขากทัส ์ทัง้สองฝัง่มาบรรจบกนัตรงปลายคาบสมุทรในตอนใต ้บรเิวณนี้เรยีกวา่ เขต
เนินเขานิลครี ี(Nilgiri)  

 
2) สภาพภมิูอากาศ 

 
สภาพภูมอิากาศของประเทศอนิเดยี มคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในแต่ละภูมภิาค เน่ืองจาก

ไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสุมฤดูรอ้นและฤดูหนาว และมพีืน้ทีก่วา้งใหญ่มกัประสบภยัธรรมชาติ ไดแ้ก่ น ้า
ท่วมฉบัพลนั แผ่นดนิไหว ภยัแลง้ และแผ่นดนิถล่ม ตอนเหนืออยู่ในเขตหนาว ขณะทีต่อนใตอ้ยู่ในเขต
รอ้นโดยภาคเหนือม ี4 ฤด ูคอื ฤดหูนาว (ธนัวาคม-กุมภาพนัธ)์ ฤดรูอ้น (มนีาคม-มถุินายน) ฤดลูมมรสุม 
(มิถุนายน-กันยายน) และฤดูหลังมรสุม (ตุลาคม-พฤศจิกายน) อุณหภูมิเฉลี่ยในที่ราบช่วงฤดูร้อน
ประมาณ 35 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวประมาณ 10 องศาเซลเซียส ภาคใต้มภีูมอิากาศคล้ายกบั
ประเทศไทย โดยม ี3 ฤดู คอื ฤดูหนาว (ธนัวาคม-กุมภาพนัธ์) ฤดูรอ้น (มนีาคม-กนัยายน) และฤดูฝน 
(ตุลาคม-พฤศจกิายน) 
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3) ประชากรศาสนา และภาษา 
 
จากสถติใินปี 2557 อนิเดยีมจี านวนประชากร 1.26 พนัล้านคน ซึ่งมากเป็นอนัดบั 2 ของโลก

รองจากประเทศจนี ประชากรในอนิเดยีประกอบไปดว้ยหลายเผา่พนัธุแ์ละหลายเชือ้ชาต ิในเรือ่งของการ
นับถอืศาสนาของชาวอนิเดยี พบว่า ประชากรกว่ารอ้ยละ 81.3 นับถอืศาสนาฮนิดู รอลงมา คอื อสิลาม 
รอ้ยละ 12 ครสิต ์รอ้ยละ 2.3 ซกิข ์รอ้ยละ1.9 และอื่นๆ (พทุธและเชน) รอ้ยละ 2.5 ทัง้น้ี เน่ืองจากอนิเดยี
มปีระชากรจ านวนมากและหลากหลาย ท าให้มภีาษาท้องถิ่นที่ใช้มากกว่าร้อยภาษา แต่ภาษาที่เป็น
ภาษาราชการการและประชากรส่วนใหญ่นิยมใช ้คอื ภาษาฮนิด ีส่วนภาษาองักฤษเป็นภาษาทีใ่ชใ้นวง
ราชการและธุรกจิ นอกจากภาษาฮนิดแีลว้ยงัมอีกี 14 ภาษา ทีนิ่ยมใช ้ไดแ้ก่ อูรดู เตลูกู เบงกาล ีทมฬิ 
และปัญจาบี เป็นต้น ซึ่งหากแบ่งลกัษณะประชากรของอนิเดยีตามภูมปิระเทศและภาษาพูด สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คอื  

อนิเดยีภาคเหนือ ประชากรทีอ่าศยัอยู่ในภาคเหนือส่วนใหญ่สบืเชือ้สายมาจากพวกอารยนั ซึ่ง
ไดเ้ขา้มาอยู่ในอนิเดยีเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนพุทธกาล เป็นชนเผ่าที่มอีารยะธรรมสูงและเป็นพวก
ปัญญาชนชาวอารยนัอาจมเีชือ้ชาตเิดยีวกบัชาวยโุรป พวกน้ีไดแ้บ่งชวีติสงัคมของตนออกเป็นชัน้วรรณะ 
ส่วนใหญ่พูดภาษาฮนิดี มรีฐัใหญ่ๆ อยู่หลายรฐั เช่น ปัญจาบ ราชสถาน อุตรประเทศ จะใชภ้าษาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทีค่ลา้ยคลงึกนั ส าหรบัรฐัอื่นๆ ทีใ่ชภ้าษาทอ้งถิน่ต่างๆ ทีส่ าคญั เชน่ แควน้ เบง
กอลตะวนัตก พดูภาษาเบงกาล ีประชากรมลีกัษณะทีส่บืเชือ้สายมาจากพวกมองโกลอยด ์อาศยัอยูใ่นที่
ราบลุ่มแม่น ้ าคงคา มีเมืองที่ส าคญั คือ กัลกัตตา ประชากรใช้ภาษาอสัสมี และฮินดี ในรฐัปัญจาบ 
ประชากรพดูภาษาปัญจบ ีภาษาเหล่าน้ีรวมเรยีกวา่ ภาษาอนิโด-อารยนั 

อนิเดยีภาคกลาง เป็นเขตตดิต่อระหวา่งประชากรอนิเดยี ทีใ่ชภ้าษาอนิโด-อารยนั กบัดราวเิดยีน 
หรอืภาษาทมฬิตอนใต้ ศูนยก์ลางอยู่ทีเ่มอืงบอมเบย ์แต่กม็ปีระชากรในเมอืงบอมเบย ์และที่อื่น ๆ ใช้
ภาษาอื่นๆ อกี เช่น พวกที่อยู่ทางดา้นตะวนัออกของที่ราบสูงเดค็คาน ใชภ้าษาเตลุคุ หรอืที่เมอืงปูนา 
ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาพราหมณ์ ใชภ้าษาดุดรตั เป็นตน้  

อนิเดยีภาคใต้ เชื่อกนัว่าประชากรในภาคน้ีสบืเชื้อสายมาจากคนดัง้เดมิของอนิเดยี ซึ่งอยู่มา
ตัง้แต่ก่อนประวตัศิาสตร ์คอื พวกดราวเิดยีน หรอืมลิกัขะ พวกน้ีมรีปูรา่งเลก็ ผวิคอ่นขา้งด า สว่นใหญ่ใช้
ภาษาทมฬิ มศีูนยก์ลางอยูใ่นแควน้มทัราส มเีมอืงทางชายฝัง่ทะเลตะวนัออก อนัเป็นทีอ่ยูข่องประชากร
ทีใ่ชภ้าษามลายลมั  

นอกจากพวกอารยนั และดราวเิดยีน ทีเ่ป็นประชากรดัง้เดมิของอนิเดยีแลว้ ยงัมพีวกอื่นๆ อกี              
เช่น เปอรเ์ซยี กรกี ฮัน่ อาหรบั เตอรก์ มองโกล ชนชาตติ่างๆ เหล่าน้ี ไดเ้ขา้มาอยูใ่นอนิเดยี และไดเ้ป็น
บรรพบุรุษของชาวอนิเดยี ในปัจจุบนัประชากรส่วนใหญ่ของอนิเดยีมปีระมาณรอ้ยละ 80 อาศยัอยู่ใน
หมูบ่า้นชนบท ทีเ่หลอือกีประมาณรอ้ยละ 20 อาศยัอยูต่ามเมอืงต่างๆ  
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ตารางที ่4.13 เมอืงหลวง จ านวนประชากร และภาษาทีใ่ชใ้นแต่ละรฐัในอนิเดยี 
รฐั เมอืงหลวง ภาษา ประชากร (ลา้นคน) 

อุตตรประเทศ  ลคัเนา ฮนิดอุีรด ูปัญจาบ ี 166.2 
มหาราษฏระ มมุไบ มราฐฮีนิด ีองักฤษ 96.8 
พหิาร  ปัฏนา ฮนิดอีงักฤษ 83.0 
เบงกอลตะวนัตก กลักตัตา เบงกาลอีสัสม ีฮนิด ี 80.2 
อานธรประเทศ ไฮเดอราบาด เตลกูอูรูด ูฮนิด ี 76.2 
ทมฬินาฑ ู  เจนไน เลปชาบเูตยีลมิบ ูเนปาล ี 62.4 
มธัยประเทศ โภปาล ฮนิดอีงักฤษ 60.3 
ราชสถาน ชยัปุระ  ฮนิดรีาชสถานี องักฤษ 56.5 
กรณาฎกะ บงัคาลอร ์ กนันาดาอรูด ูองักฤษ 52.9 
คุชราต คานธนีคร คุชราตฮินิด ี 50.7 
โอรสิสา ภุพเนศวร โอรยิาฮนิด ีเตลกูู 36.8 

เกรละ  
ธรีวุนนัทปุรมัหรอืตริ
วนัดรมั มาลายาลมั 

31.8 

ฌารข์ณัฑ ์ รนัจ ี ฮนิดอีรูด ูองักฤษ 26.9 
อสัสมั ทสิปุระ อสัสมัเบงกาล ีโบโด 26.7 
ปัญจาบ จณัฑคีรห ์ ปัญจาบฮนิด ีอรูด ู 24.4 
หรยาณา  จณัฑคีรห ์ ฮนิดปัีญจาบ ีอรูด ู 21.1 
ฉตัตสิครห ์ ไรปุระ ฮนิดฉีตัตสิครห ์ 20.8 
ชมัมแูละแคชเมยีร ์ เมอืงศรนีคร และเมอืงชมัม ู อรูดแูคชเมรี ีโดกร ี 10.1 
อุตตราขณัฑ ์ เดหร์าดนู ฮนิดกีารว์าล ีคเูมานี 8.5 
หมิาจลัประเทศ  ชมิลา  ฮนิดอีงักฤษ ภาฮานปัญจาบ ี 6.1 
ตรปิุระ อคัรตละ เบงกาล ีกอกบอรอก 3.2 
มณีปุระ อมิผาล มณีปุรทีาโด ตางกุล 2.4 
เมฆาลยั ชลิลอง กาโรคาซ ีองักฤษ 2.3 
นาคาแลนด ์ โคฮมิา องักฤษฮนิด ีและภาษาทอ้งถิน่

อื่นๆ  
2.0 

กวั  ปณช ี คอนคานีมาราธอีงักฤษ 1.3 
อรณุาจลัประเทศ อฏิานคร นิสซีด่าฟลา เนปาล ีเบงกาล ี 1.1 
มโิซรมั ไอซอล มโิซองักฤษ 0.9 
สกิขมิ กงัตอ็ก เลปชาบเูตยีลมิบ ูเนปาล ี 0.5 

ทีม่า: กรมเอเชยีใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา กระทรวงการต่างประเทศ 
หมายเหตุ: จ านวนประชากรส ารวจปี 2554 
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4) การปกครอง 
 
อนิเดยี เป็นประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยในระบบรฐัสภา มปีระธานาธบิดเีป็นประมุขของ

ประเทศและกระจายอ านาจการปกครองในลกัษณะสหพนัธรฐั (Federal System) แบ่งออกเป็น 29 รฐั 
(States) และ 7 ดนิแดนสหภาพ (Union Territories) (ภาพที ่4.10) รฐัธรรมนูญอนิเดยี แบ่งแยกอ านาจ
ระหว่างรฐับาลกลางและรฐับาลมลรฐั (State Government) อย่างชดัเจน โดยรฐับาลกลางด าเนินการ
เรื่องการป้องกนัประเทศ ดา้นนโยบายต่างประเทศ การทหาร การรถไฟการบนิ และการคมนาคมอื่นๆ 
ดา้นการเงนิ ดา้นกฎหมายอาญา ฯลฯ ส่วนรฐับาลมลรฐั มอี านาจในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและ
รกัษากฎหมาย การพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรมของแต่ละมลรฐั โดยแยกศาสนาออกจาก
การเมอืง (secular state) มปีระธานาธบิดเีป็นประมุข ประธานาธบิดคีนปัจจุบนั คอื นายประนพั มุเคอร์
จ ี(Pranab Mukherjee) เขา้รบัต าแหน่งเมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2555 และนายนเรนทร โมด ี(Narendra 
Modi) ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีตัง้แต่วนัที ่26 พฤษภาคม 2556 (เป็นนายกรฐัมนตรคีนที่ 15 ของ
อนิเดยี) การบรหิารรฐับาลกลางฝ่ายนิติบญัญตัิหรอืรฐัสภา (Parliament) ของอนิเดยีเป็นระบบสภาคู่ 
(Bicameral) ประกอบดว้ย 2 สภา คอื 

- ราชยสภา (Rajya Sabha) หรอืวุฒสิภาตามรฐัธรรมนูญบญัญตัใิหร้าชยสภา มสีมาชกิ      
250 คน ปัจจุบนัมสีมาชกิ 245 คน โดย 12 คน จะเป็นผูท้รงคุณวุฒใินสาขาต่างๆ ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จาก
ประธานาธิบดีทุก 2 ปี และอีก 233 คน มาจากการเลือกตัง้ทางอ้อม เป็นผู้แทนของรฐัและ Union 
Territories 

- โลกสภา (Lok Sabha) หรอืสภาผูแ้ทนราษฎรมสีมาชกิ 545 คน โดยสมาชกิ 543 คน 
มาจากการเลอืกตัง้โดยตรง (530 คน มาจากแต่ละรฐัส่วนอกี 13 คน มาจาก Union Territories) และอกี 
2 คน มาจากการคดัเลอืกของประธานาธบิดจีากกลุ่มอนิโด-อารยนัในประเทศ ทัง้น้ี มวีาระคราวละ 5 ปี
เวน้เสยีแต่จะมกีารยุบสภาฝ่ายบรหิาร 

ส่วนการบรหิารระดบัรฐั โครงสรา้งการบรหิารในแต่ละรฐัประกอบดว้ยผูว้่าการรฐั (Governor) 
เป็นประมุข ไดร้บัการแต่งตัง้โดยตรงจากประธานาธบิดรีฐับาลมลรฐั (State Government) ประกอบดว้ย
มุขมนตร ี(Chief Minister) เป็นหวัหน้าและคณะรฐัมนตรปีระจ ารฐั (State Ministers) ทัง้น้ี รฐับาลแหง่รฐั
จะมาจากพรรคการเมอืง หรอืไดร้บัแต่งตัง้จากสภานิตบิญัญตัแิหง่รฐั (Legislative Assembly) 
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ภาพที ่4.10 แผนทีร่ฐัและดนิแดนสหภาพของประเทศอนิเดยี 
ทีม่า: กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
 
 

ตารางที ่4.14 รฐัและดนิแดนสหภาพของประเทศอนิเดยี 
สหพนัธรฐั (Federal System) แบง่ออกเป็น 29 รฐั สหภาพอาณาเขตของรฐับาลกลาง 
1. อานธรประเทศ 
2. อรณุาจลัประเทศ 
3. อสัสมั 
4. พหิาร 
5. ฉตัตสิครห ์
6. กวั 
7. คุชราต 
8. หรยาณา 
9. หมิาจลัประเทศ 
10. จมัมแูละแคสเมยีร ์
11. ฌารข์ณัฑ ์
12. กรณาฏกะ 
13. เกรละ 
14. มธัยประเทศ 

15. มหาราษฏระ 
16. มณีปุระ 
17. เมฆาลยั 
18. มโิซรมั 
19. นาคาแลนด ์
20. โอรสิสา 
21. ปัญจาบ 
22. ราชสถาน 
23. สกิขมิ 
24. ทมฬินาฑ 
25. เตลงัคานา 
26. ตรปิุระ 
27. อุตตรประเทศ 
28. อุตตราขณัฑ ์
29. เบงกอลตะวนัตก 

A. หมูเ่กาะอนัดามนัและนิโคบาร ์
B. จณัฑคีรห ์
C. ดาดราและนครหเวล ี
D. ดามนัและดอิ ู
E. ลกัษทวปี 
F. เดล ี
G. ปุทุจเจร ี
 

ทีม่า: กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
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5) โครงสร้างพืน้ฐาน 
 

 รฐับาลอนิเดยี ใหค้วามส าคญักบัการก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิของประเทศเป็น
อย่างมาก ในแผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที่ 12 (ปีพ.ศ. 2555-2560) รฐับาลอนิเดยี ไดต้ัง้เป้าการลงทุนใน
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานไวใ้นสดัส่วนรอ้ยละ 9 ของ GDP ไดก้ าหนดวงเงนิเพื่อการลงทุนไวท้ี่ 1 ลา้นลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ โดยในอดตีการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ รฐับาลจะเป็นผูด้ าเนินการเองเกอืบ
ทัง้หมด ซึง่ท าใหเ้กดิความล่าชา้ เน่ืองจากการขาดแคลนงบประมาณ ดงันัน้ ในปัจจุบนัรฐับาลอนิเดยีได้
ปรบันโยบายมาใช้ระบบการร่วมทุนระหว่างภาครฐักบัเอกชนในแบบ Public Private Partnerships 
(PPPs) ตัง้บรษิัท Indian Infrastructure Finance Limited เพื่อเป็นกองทุนในการด าเนินการในด้านน้ี
โดยเฉพาะรวมทัง้ตัง้ Viability Gap Funding-VGF ซึ่งเป็นกองทุนที่รฐับาลใช้ในการสนับสนุนด้าน
การเงนิแก่โครงการประเภท PPPs ทีไ่มคุ่ม้ต่อการลงทุนในเชงิพาณิชย์ โดยรฐับาลจะใหค้วามช่วยเหลอื
ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของยอดลงทุนรวมของโครงการ ตลอดจนไดต้ัง้หน่วยงาน Infrastructure Debt Fund -
IDF เพื่อเป็นกลไกในการระดมทุนระยะยาวต้นทุนต ่า ให้แก่โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและ
สนบัสนุนผูร้บัเหมาทอ้งถิน่ ใหส้ามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนไดจ้ากทัง้ในและต่างประเทศ ท าใหก้ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานของอนิเดยีในปัจจุบนัมกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็ในทุกสาขา ทัง้ทางดา้นการคมนาคม 
การผลติกระแสไฟฟ้า และโทรคมนาคม ส าหรบัโครงสรา้งพืน้ฐานทีร่ฐับาลอนิเดยีใหค้วามส าคญัมดีงัน้ี 

 

 5.1) ดา้นการคมนาคม 

 

การคมนาคมทางบก 

ถนน อินเดียมีระบบเครือข่ายถนนใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกมีความยาวกว่า 4.23 ล้าน
กโิลเมตร ถนนเป็นการคมนาคมทีม่ปีระสทิธภิาพและไดร้บัความนิยมสงูสุดของอนิเดยี สดัสว่นของภาค
การคมนาคมต่อ GDP คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 5.5 โดยถนน คดิเป็นรอ้ยละ 3.7 ซึง่ในช่วงหลายปีทีผ่า่น
มา ความต้องการในการขนส่งทางถนนมีมากขึ้น แต่จ านวนของถนนในประเทศทัง้ทางหลวงหลัก 
(National Highways) และทางด่วน (Expressways) ของอินเดีย ยงัมีจ านวนน้อยมากมีสดัส่วนเพยีง  
รอ้ยละ 1.7 ของทางหลวงทัง้ประเทศ โดยถนนส่วนใหญ่ในประเทศ จะเป็นทางหลวงของรฐัทีอ่ยู่ในเขต
เมอืงและในชนบท ส าหรบัการสง่เสรมิการก่อสรา้งถนน ในปัจจุบนัรฐับาลอนิเดยีไดอ้นุญาตใหเ้อกชนเขา้
มารว่มทุนกบัรฐับาลในแบบ Public Private Partnerships (PPPs) จ านวน 324 โครงการวงเงนิ 31,900 
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ซึ่งในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 คาดว่า ภาคเอกชนจะเขา้ร่วมในสดัส่วนรอ้ยละ 44 
นอกจากนัน้ รฐับาลได้อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนโดยตรงได้ในสดัส่วนร้อยละ  100 
รวมทัง้ใหส้ทิธพิเิศษต่างๆ เช่น ยกเวน้ภาษี 10 ปี ใหส้มัปทานระยะยาวถงึ 30 ปี และยกเวน้ภาษีการ
น าเขา้เครือ่งจกัร เป็นตน้ 
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การพฒันาและปรบัปรุงระบบการขนส่งทางถนนของอนิเดยี นับจากปี 2548 เป็นตน้มา รฐับาล
ไดทุ้่มงบประมาณกว่า 4.9 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในการปรบัปรุงทางหลวงแผ่นดนิที่เชื่อมระหว่างหวั
เมอืงเศรษฐกจิส าคญัของอนิเดยี ไดแ้ก่ เจนไน บงักาลอร ์ปเูน่ มุมไบ สรุตั ิเวโดดารา อาหเ์มดาบดั      นิ
วเดล ีอคัรา อลาฮาบดั กานปรู ์พารานาส ีอะรงักาบดั กลักตัตา วสิาขาปัตนัม และกุนตูร ์รวมระยะทาง 
5,840 กิโลเมตร ให้เป็นถนน 4 ช่องทางที่ทนัสมยั และได้มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า 
“โครงการสุวรรณจตุรพกัตร์” หรอื “Swarna Chathuspatha” (Golden Quadrilateral) โดยจะขยายถนน
ใหเ้ป็น 8 ช่องทาง เพื่อลดความแออดัยงัมกีารก่อสรา้งโครงการเมกะโปรเจคอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย  เช่น 
นิคมอุตสาหกรรม โครงสรา้งพืน้ฐาน สถาบนัการศกึษาโรงพยาบาล และเขตเมอืงใหม ่เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที ่4.11 โครงการสุวรรณจตุรพกัตร ์หรอื Swarna Chathuspatha (Golden Quadrilateral) 
ทีม่า: กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
 

ส าหรบัทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทางหลวงสุวรรณจตุรพกัตร์ เป็นส่วนที่มี
ความส าคญัและมกีารจราจรหนาแน่นมากทีสุ่ด เน่ืองจากเป็นเสน้ทางทีเ่ชื่อมเมอืงเศรษฐกจิของอนิเดยี
ถงึ 4 เมอืงเขา้ดว้ยกนั คอื มุมไบ ปูเน่ บงักาลอร์ และเจนไน ดว้ยระยะทาง 1,235 กโิลเมตร อกีทัง้ยงั
เป็นเสน้ทางที่เชื่อมท่าเรอืทีม่กีารขนถ่ายสนิคา้มากทีสุ่ดของอนิเดยี 2 เมอืงเขา้ดว้ยกนั คอื มุมไบ และ
เจนไนส่วนทางตอนเหนือของโครงการสุวรรณจตุรพกัตรช์่วงนิวเดลี-อคัรา มโีครงการเมกะโปรเจคชื่อ 
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The Yamuna Expressway Project ซึง่เป็นถนนคูข่นานไปตามล าน ้ายมนา 6 เลน เชื่อมต่อระหวา่งเมอืง
เกรตเตอรน์อยดา (ชานกรุงนิวเดล)ี และนครอคัรา ระยะทางกว่า 165 กโิลเมตร มโีครงการพฒันาเมอืง
รายทาง 5 เมอืง ควบคู่ไปด้วย ได้แก่ เมอืง Greater Noida, Jaganpor, Mairzapur, Tappal และAgra 
โดยแต่ละเมอืงจะมโีครงการเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาเมอืงใหม่ เช่น บ้านจดัสรร สโมสร สนามกอล์ฟ
สปอร์ตคอมเพล็ก Entertainment Complex คอนโด สวนสาธารณะ โรงพยาบาล โรงเรยีนนานาชาติ
โรงไฟฟ้า และอาคารส านักงาน ฯลฯ นอกจากน้ี ยงัมถีนนช่วงมุมไบ-ปเูน่ ทีเ่ป็นทางด่วนพเิศษขนาด 8 
ชอ่งทาง (Mumbai Pune Expressway)  

 
รถไฟ การรถไฟของอินเดีย นับว่ามสี่วนส าคญัในการเชื่อมโยงอินเดียทัง้ประเทศ รวมทัง้มี

บทบาทส าคญัต่อการเดนิทางของบุคคลทัว่ไป และการขนส่งสนิคา้เครอืข่ายรถไฟของอนิเดยี มขีนาด
ใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบัที่ 4 ของโลกมรีะยะทาง 64,000 กโิลเมตร และมสีถานีรถไฟถงึ 8,000 สถานีการ
ขนส่งสนิคา้ในอนิเดยี ด าเนินการทางรถไฟประมาณรอ้ยละ 40 และคดิเป็นรอ้ยละ 70 ของรายไดข้อง
สาขาการขนส่ง ทัง้น้ี การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางรถไฟ มีแนวโน้มเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว 
เน่ืองจากประหยดัและสะดวก รฐับาลอินเดียได้ให้ความส าคัญกับการปรบัปรุงระบบรถ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการขนส่งทางรถไฟ โดยได้น าระบบ High Speed Corridors และMass Rapid Transit 
System มาใช้ในกรุงเดลี กลักตัตา มุมไบ และเจนไน ซึ่งเป็นการยกระดบัการคมนาคมระบบรางของ
อินเดีย และในอีก 10 ปีข้างหน้าการลงทุนของภาคเอกชนในสาขาน้ีผ่านรูปแบบ PPP คาดว่า จะมี
ประมาณ 304,000 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  และในปี 2563 รฐับาลอนิเดยี ไดต้ัง้เป้าหมายใหเ้พิม่สดัสว่นการ
ขนส่งสนิคา้ดว้ยระบบรางจากรอ้ยละ 35 เป็นรอ้ยละ 50 และเพิม่การขนส่งผูโ้ดยสารเป็น 15,180 ลา้น
คนต่อปี โดยตัง้งบเพื่อการพฒันาในสาขาน้ีในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 เป็นจ านวน 74,000 ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ  

 
การคมนาคมทางน ้า 
อนิเดยี มชีายฝัง่ทะเลยาว 7,517 กโิลเมตร (รวมชายฝัง่ทะเลตะวนัตก ชายฝัง่ทะเลตะวนัออก 

และชายฝัง่ของเกาะต่างๆ) ซึ่งตลอดแนวชายฝัง่ทะเลน้ี จะมที่าเรอืตัง้อยู่รวมทัง้สิน้ 200 แห่ง แบ่งเป็น
ท่าเรอืหลกั (Major Ports) จ านวน 13 แห่ง และท่าเรอืรอง (Non-Major Ports) จ านวน 187 แห่ง (แต่ที่
เปิดด าเนินการแลว้มเีพยีง 48 แหง่) ดงันัน้ โดยสรปุแลว้ทา่เรอืของอนิเดยีทีเ่ปิดด าเนินการแลว้ มจี านวน
รวมทัง้สิน้ 60 แห่ง รวมท่าเรอืทัง้ประเทศสามารถรองรบัสนิคา้ไดป้ระมาณ 1,000 ลา้นตนัต่อปี ปัจจุบนั
ท่าเรอือนิเดยีทัง้หมดได้มกีารขนส่งสนิคา้ประมาณ 844.9 ลา้นตนั ท่าเรอืในอนิเดยีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คอื ท่าเรอืหลกั กบัท่าเรอืรอง ซึง่เกณฑก์ารแบ่งกลุ่มท่าเรอืจะขึน้อยู่กบัหน่วยงานทีบ่รหิารท่าเรอื ไม่ใช่
ขนาดของท่าเรอื โดยท่าเรอืหลกัจะขึน้อยู่กบักระทรวงการขนส่งทางทะเล (Ministry of Shipping) ส่วน
ท่าเรอืรอง จะเป็นท่าเรอืทีบ่รหิารโดยบรษิทัหรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัสมัปทานจากคณะกรรมการพาณิชย์
นาวขีองรฐั (State Maritime Board) หรอืรฐับาลของแต่ละรฐั ทัง้นี้ ท่าเรอืหลกั ซึง่เป็นท่าเรอืของรฐับาล
จะถูกก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก าหนดอตัราค่าระวางเรอืส าหรบัท่าเรอืหลกั (Tariff Authority for Major 
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Ports: TAMP) ซึ่งมอี านาจหน้าทีใ่นการก าหนดอตัราค่าระวางเรอืและอตัราค่าเช่าทรพัยส์นิของท่าเรอื
หลกั ในขณะที่ ท่าเรอืรองจะมอีสิระและความคล่องตวัในการก าหนดอตัราค่าระวางเรอืไดอ้ย่างเสร ีซึ่ง
เป็นสาเหตุส าคญัที่ท าใหท้่าเรอืรองมคีวามไดเ้ปรยีบและดงึดูดใหบ้รษิทัสนใจมาใชบ้รกิารขนส่งสนิค้า
มากกวา่ทา่เรอืหลกั โดยจ านวนทา่เรอืในแต่ละรฐั มรีายละเอยีดดงัตารางที ่4.15 

 
ตารางที ่4.15 จ านวนทา่เรอืของอนิเดยีแยกตามรฐัและชายฝัง่ทะเล 

ชายฝัง่ทะเลตะวนัตก ชายฝัง่ทะเลตะวนัออก 
รฐั จ านวนทา่เรอื (แหง่) รฐั จ านวนทา่เรอื (แหง่) 

รฐัมหาราษฏระ 55 หมูเ่กาะอนัดามนัและนิโคบาร ์ 24 
รฐัคุชราต 41 รฐัทมฬินาฑ ู 18 
รฐัเกรละ 14 รฐัอานธรประเทศ 13 
รฐักรณาฎกะ 11 รฐัโอรสิสา 3 
ลกัษทวปี 10 รฐัเบงกอลตะวนัตก 2 
รฐักวั 6 ปุทุจเจร ี 1 
ดามนัและดอิู 2   

รวม 139 รวม 61 
ทีม่า: ส านกังานสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ ณ เมอืงมมุไบ 
 
 ท่าเรือหลกั (Major Ports)  
 ท่าเรอืหลกัของอนิเดยี คอื ท่าเรอืที่ขึน้อยู่กบักระทรวงการขนส่งทางทะเล (Ministry of Shipping)                 
มจี านวนทัง้สิน้ 13 แหง่ ดงัน้ี 

1. Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT)  
2. Kandla 
3. Mumbai Port Trust  
4. Mormugao 
5.  New Mangalore Port Trust (NMPT)  
6. Cochin  
7. Tuticorin 
8. Ennore 
9. Chennai  
10. Vizag 
11. Paradip 
12. Haldia 
13. Kolkalta 
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ผลการด าเนินงานของท่าเรอืหลกัทัง้ 13 แห่ง ในช่วงปี 2550-2555 พบว่า มกีารขยายตวัเฉลีย่
เพยีงรอ้ยละ 3.9 เท่านัน้ ท าใหร้ฐับาลอนิเดยีมแีผนทีจ่ะพฒันาทา่เรอืดว้ยการเพิม่สิง่อ านวยความสะดวก
ในทา่เรอื ตดิตัง้อุปกรณ์ทีท่นัสมยัในการดแูลและการขนยา้ยสนิคา้ในทา่เรอื รวมทัง้พฒันาระบบ        โล
จสิตกิส ์ในท่าเรอืใหส้ามารถรองรบัการขยายตวัของการคา้ระหว่างประเทศในอนาคตใหไ้ด ้ซึง่ตามแผน
น้ี รฐับาลอนิเดยี มเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถในการรองรบัการขนส่งสนิคา้ทางทะเลของท่าเรอื
หลกัจ านวน 13 แห่ง จากปริมาณสินค้า 696.5 ล้านตัน ในปัจจุบนั ให้เพิ่มขึ้นเป็น 1,459.5 ล้านตัน 
ภายในปีงบประมาณ 2562-2563 โดยรฐับาลอนิเดยีไดก้ าหนดโครงการเพื่อเพิม่ขดีความสามารถของ
ท่าเรอืหลกัดงักล่าวไว้ทัง้สิ้นจ านวน 352 โครงการ ด้วยเงนิลงทุน 1,095 พนัล้านรูปี เป็นเงนิทุนจาก
ภาคเอกชน 729 พนัลา้นรปีู และจากรฐับาล 366 ลา้นรปีู อยา่งไรกต็าม นอกเหนือจากโครงการดงักล่าว
แลว้ ปัจจุบนัมโีครงการทีก่ าลงัด าเนินการอยู่แลว้อกีจ านวน 72 โครงการ ในวงเงนิ 185 พนัลา้นรูปี ซึ่ง
การลงทุนในส่วนน้ีจะท าใหท้่าเรอืหลกัสามารถเพิม่ขดีความสามารถในการรองรบัการขนส่งสนิค้าได้
เพิม่ขึน้อกี 143.7 ลา้นตนั 
 

 ท่าเรือรอง (Non-Major Ports) 
 ท่าเรือรองของอินเดียส่วนใหญ่ ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกบัเขตอุตสาหกรรมส าคญั ได้แก่        
รฐัคุชราต มหาราษฏระ ทมิฬนาฑู อานธรประเทศ หรยาณา และปัญจาบ การสร้างและการพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานท่าเรอืของอนิเดยีส่วนใหญ่จะด าเนินการโดยรฐับาล แต่หลงัจากทีร่ฐับาลประกาศเปิด
เสรกีารด าเนินธุรกจิด้านท่าเรอืในช่วงทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา ท าใหม้ภีาคเอกชนเขา้มาประกอบ
ธุรกิจท่าเรอืมากขึ้นและท าให้ธุรกิจท่าเรือมกีารแข่งขนัมากขึ้นอีกด้วย ในปีงบประมาณ 2554-2555 
ทา่เรอืรองมคีวามสามารถทีจ่ะรองรบัการขนสง่สนิคา้ได ้544.7 ลา้นตนั แต่รฐัต่างๆ ทีม่พีืน้ทีต่ดิทะเลและ
มที่าเรอืรองอยู่ในความดูแลไดเ้หน็ศกัยภาพของท่าเรอืรอง จงึไดว้างแผนทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถใน
การรองรบัการขนส่งสนิคา้เพิม่ขึน้ใหไ้ดร้อ้ยละ 15.1 ต่อปี ไปจนถงึสิน้สุดปีงบประมาณ 2559-2560 ซึง่
เป็นปีทีส่ ิน้สุดแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตขิองอนิเดยีฉบบัที ่12 ใหส้ามารถรองรบัการขนส่ง
สนิค้าใหไ้ด้ 1,263.9 ล้านตนั และเพิม่เป็น 1,670.5 ล้านตนั ภายในปีงบประมาณ 2562-2563 เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายดงักล่าว รฐัต่างๆ ไดก้ าหนดวงเงนิงบประมาณจ านวน 1,679 พนัลา้นรูปี เพื่อใชใ้นการ
เพิม่ขดีความสามารถของท่าเรอืรอง โดยโครงการสว่นใหญ่จะอยูใ่นลกัษณะการรว่มเป็นหุน้สว่นระหว่าง
ภาครฐัและภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) การให้สมัปทานแบบผู้รบัสมัปทานเป็นผู้
ลงทุนสรา้งด าเนินการแลว้โอนกรรมสทิธิใ์หร้ฐับาลในภายหลงั (Build-Operate-Transfer) และสมัปทาน
แบบผูร้บัสมัปทานเป็นผูล้งทุนสรา้ง เป็นเจา้ของและเป็นผูป้ระกอบการชัว่ระยะเวลาหน่ึง แลว้จงึโอนเป็น
กรรมสทิธิใ์หแ้ก่รฐับาลในภายหลงั (Build, Own, Operate and Transfer: BOOT) ซึง่คาดวา่ ภาคเอกชน
จะเป็นผูล้งทุนรอ้ยละ 96.1 สว่นทีเ่หลอืจะเป็นการลงทุนจากภาครฐั 
 

ในปีงบประมาณ 2562-2563 รฐับาลอนิเดยี คาดการณ์ว่า จะมกีารขนส่งสนิคา้ผ่านท่าเรอืรอง
ประมาณ 1,270 ล้านตนั ซึ่งมากกว่าท่าเรอืหลกัที่คาดว่า จะมปีรมิาณการขนส่งสนิคา้ประมาณ 1,215 
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ลา้นตนั โดยสนิคา้ส าคญัทีส่่งผ่านท่าเรอืรอง ไดแ้ก่ ถ่านหนิ ทีค่าดว่าจะมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ
ประมาณรอ้ยละ 20 ตามความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม ท่าเรอืรองยงัมกีารขนส่งสนิคา้
ดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอรน้์อยกว่าท่าเรอืหลกัอยูม่าก โดยในปีงบประมาณ 2554-2555 ท่าเรอืรองมกีาร
ขนส่งสนิค้าด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์เพยีง 15.7 ล้านตนั เมื่อเทยีบกบัท่าเรอืหลกัที่มปีรมิาณมากถงึ 
120.2 ลา้นตนั แต่มกีารคาดการณ์ว่า การขนส่งสนิคา้ดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอรข์องท่าเรอืรองจะมกีาร
ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 38.3 ต่อปี เน่ืองจากการบริหารจัดการท่าเรือของท่าเรือรองมี
ประสทิธภิาพสงูกวา่ทา่เรอืหลกั 

 

ตารางที ่4.16 แผนการเพิม่ขดีความสามารถในการรองรบัการขนสง่สนิคา้ของท่าเรอืรองในรฐัต่างๆ 
รฐั ปีงบประมาณ 2559-2560 (ลา้นตนั) ปีงบประมาณ 2562-2563 (ลา้นตนั) 

คุชราต 586 864 
มหาราษฏระ 202 232 
กวั 20 20 
รฐักรณาฎกะ 60 68 
อานธรประเทศ 174 207 
รฐัทมฬินาฑ ู 35 45 
เกรละ 20 31 
โอรสิสา 168 202 
รวม 1,264 1,666 

ทีม่า: ส านกังานสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ ณ เมอืงมมุไบ 
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ภาพที ่4.12 แผนทีศ่นูยก์ลางการผลติทีส่ าคญัและทา่เรอืของอนิเดยีในรฐัต่างๆ 

ทีม่า: ส านกังานสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ ณ เมอืงมมุไบ 
 

การขนสง่ทางน ้า มคีวามส าคญัต่อการคา้ต่างประเทศของอนิเดยีเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากรอ้ยละ 
70 ของการค้าระหว่างประเทศใช้การขนส่งสนิค้าทางทะเล และจากการที่การค้าระหว่างประเทศของ
อนิเดยี มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ รฐับาลอนิเดยี จงึส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของท่าเรอืในทุกๆ ดา้น ใหม้คีวามทนัสมยัและเพยีงพอกบัความต้องการใชท้ีเ่พิม่ขึน้ โดยเน้นใหม้กีาร
ลงทุนร่วมกนัระหว่างภาครฐักบัเอกชนในแบบ Public Private Partnerships (PPPs) และการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในสดัส่วนรอ้ยละ 100 และใหส้ทิธพิเิศษในลกัษณะเดยีวกนักบัการลงทุนสรา้ง
ถนน ซึง่คาดว่าในปี 2558 ท่าเรอืในอนิเดยีจะสามารถรองรบัสนิคา้ไดเ้พิม่ขึน้เป็น 1,500 ลา้นตนั สว่นใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ได้ตัง้เป้าการลงทุนในด้านน้ีไว้ประมาณ 26,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ส าหรบั
ทา่เรอืทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการขนสง่สนิคา้ของอนิเดยี ไดแ้ก่ 
 

 ท่าเรือกลักตัตา (Port of Kolkata) 
ทา่เรอืกลักตัตา ตัง้อยูใ่นรฐัเบงกอลตะวนัตกทางฝัง่ตะวนัออกของอนิเดยี เป็นทา่เรอืเก่าแก่

ที่สุดในอนิเดยีและมคีวามส าคญัในการเป็นศูนย์กลางทางการขนส่งและกระจายสนิค้าไปยงัพื้นที่ฝัง่
ตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงเหนือของอนิเดยี รวมถงึการกระจายสนิคา้ต่อไปยงัเนปาลและภูฏานซึง่ไม่
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มทีางออกทะเล ท่าเรอื Kolkata Port ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ Kolkata Dock System อยู่ในเมอืง
กลักตัต าเมอืงหลวงของรฐัเบงกอลตะวนัตก สนิคา้ทีท่ าการขนส่ง ไดแ้ก่ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ไม ้ถัว่
เป็นตน้ และHaldia Dock Complex อยูใ่นเมอืง Haldia ซึง่หา่งจากเมอืงกลักตัตาไปทางตะวนัตกเฉียงใต้
ราว 50 กโิลเมตร สนิคา้ทีท่ าการขนสง่ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ถ่านหนิ แร ่เหลก็ เป็นตน้ 

 
 ท่าเรือมมุไบ (Port of Mumbai) 

ท่าเรอืมุมไบ เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ระหว่างประเทศของอนิเดยี และเป็นท่าเรอืหลกัใน
การขนส่งสินค้าของไทยไปสู่อินเดีย ตัง้อยู่ในเมืองมุมไบ เมืองหลวงของรฐัมหาราษฏระ ซึ่งอยู่ฝัง่
ตะวนัตกของอินเดียเป็นท่าเรอืน ้าลึกที่มพีื้นที่ราว  400 ตารางกิโลเมตร สนิค้าที่ท าการขนส่ง ได้แก่ 
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม เหลก็และเหลก็กลา้ ธญัพชื และสนิคา้ทีบ่รรจุในตูค้อนเทนเนอร ์เป็นตน้ 

 
 ท่าเรือเจนไน (Port of Chennai)  

ท่าเรือเจนไน เป็นท่าเรือที่ส าคญัอนัดบัที่ 2 ของอินเดีย รองจากท่าเรือมุมไบ และเป็น
ศูนยก์ลาง (Hub) ส าคญัของท่าเรอืฝัง่ตะวนัออกของอนิเดยี ครอบคลุม 3 รฐั ทางใต้ของอนิเดยี (Tmil 
Nadu, Karnataka และ Andhra Pradesh) เป็นเสน้ทางขนสง่ทางเรอืสูเ่มอืงต่างๆ ไดแ้ก่ กลักตัตา โคชนิ 
โคลมัโบ ธากา สงิคโปร ์ยา่งกุง้ เป็นตน้  

 
อนิเดยี มเีป้าหมายในการที่จะขยายและพฒันาท่าเรอืเจนไนใหเ้ป็น Major container hub 

และมีความทนัสมยัเพื่อรองรบัการขยายตัวในการขนส่งสินค้าทางเรือและจ านวนของเรือโดยสาร
ท่องเที่ยว (Cruise Vessel) ที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยท่าเรือเจนไน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง container 
Terminal phase 2 เพื่อให้พร้อมรบั container ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งปัจจุบนัท่าเรือเจนไนมีการ
ขนส่งสนิค้าที่ส าคญัๆ หลายประเภท ได้แก่ ถ่านหนิ เหล็ก แร่ธาตุ รถยนต์ และอะไหล่สนิค้า เครื่อง
ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

 
นอกจากท่าเรอืทีใ่ชข้นส่งสนิคา้ทางทะเลแลว้ อนิเดยียงัมเีสน้ทางขนส่งทางแม่น ้า-ล าคลองรวม

14,500 กโิลเมตร โดยเสน้ทางการขนสง่ทางแมน่ ้า-ล าคลอง ทีส่ าคญัม ี5 เสน้ทาง คอื 
1. เสน้ทาง NW1 (National Waterway-1) เชื่อมแม่น ้า 3 สาย คอืGanga-Bhagirathi Hooghly 

จากเมอืง Allahabad ถงึเมอืง Haldia ระยะทาง 1,620 กโิลเมตร 
2. เสน้ทาง NW2 (National Waterway-2) ตามล าน ้า Brahmaputra River จากเมอืง Sadiya ไป

ยงัเมอืง Dhubri ระยะทาง 891 กโิลเมตร 
3. เสน้ทาง NW3 (National Waterway-3) เป็นคลองขนานชายฝัง่ตะวนัตก (The West Coast 

Canal) ระยะทาง 205 กโิลเมตร แบ่งเป็น 3 ตอน คอื 
1) ชว่งเมอืง Kollam ถงึเมอืง Kottapuram ระยะทาง 168 กโิลเมตร 
2) ชว่งคลอง Champakara Canal ระยะทาง 14 กโิลเมตร 



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี 

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 4-30 

3) ชว่งคลอง Udyogmandal Canal ระยะทาง 23 กโิลเมตร 
4. เส้นทาง NW4 (National Waterway-4) เป็นการเชื่อมโยงคลอง Kakinada-Puducherry 

Canal เขา้กบัแม่น ้า Godavari และแม่น ้า Krishna เขา้ด้วยกนั ระยะทาง 1,095 กโิลเมตร ซึ่งเป็นการ
เชื่อมโยง 3 รฐัเขา้ดว้ยกนั คอื อานธรประเทศ ทมฬินาฑ ูและพอนดเิชอร ี

5. เสน้ทาง NW5 (National Waterway-5) หรอื East Coast Canal เป็นการผนวกสามเหลี่ยม
ปากแม่น ้า Brahmani และMahanadi เขา้ดว้ยกนั มรีะยะทางทัง้สิน้ 623 กโิลเมตร เป็นเสน้ทางส าคญั
เชื่อมโยงระหวา่งรฐัเบงกอลตะวนัตกและโอรสิสา 

 

 
 

ภาพที ่4.13 เสน้ทางการขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหวา่งทา่เรอืของไทย-ทา่เรอืของอนิเดยีและบงัคลาเทศ 
ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ความร่วมมือการสร้างเครือข่ายการขนส่งทางน ้าระหว่างเมียนมาร-์อินเดีย3 
 

เน่ืองจากเมยีนมาร ์มภีูมศิาสตรเ์อือ้อ านวยต่อการขนสง่สนิคา้ทัง้ทางถนนและทางเรอืทีส่ามารถ
เดนิทางสู่ปากแม่น ้ากาลาดนั (Kaladan) และออกทะเลเขา้สู่อนิเดยีไดโ้ดยสะดวก ดว้ยเหตุน้ีอนิเดยีและ
เมียนมาร์ จึงร่วมมือพัฒนารูปแบบการเดินเรือที่เรียกว่า  “Inland Water Transport (IWT)” ภายใต้
โครงการ “ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบกาลาดัน  (Kaladan Multi-Modal Transport)” โดยเชื่อมการ
คมนาคมทางทะเลและทางบก 3 เสน้ทาง คอื   

- เสน้ทางเดนิเรอืจากท่าเรอืกลักตัตา (Kolkata) ของอนิเดยี สู่ท่าเรอืซติตเว (Sittewe) ของ
เมยีนมาร์ ระยะทางประมาณ 420 ไมล์ทะเล และถ้าหากมเีรอืที่มเีสน้ทางโดยตรงระหว่าง
ทา่เรอืทัง้สองจะใชเ้วลาประมาณ 2 วนั 

- เสน้ทางเดนิเรอืจากท่าเรอืซติตเวสู่เมอืงเปลาวา (Peletwa) ทางแม่น ้ากาลาดนั (Kaladan) 
ของเมยีนมารร์ะยะทาง 158 กโิลเมตร 

- เสน้ทางถนนหลวงจากเมอืง Pelawa-Keletwa สูช่ายแดนเมยีนมาร ์ระยะทาง 129 กโิลเมตร 
และจากชายแดน สูเ่มอืงมโิซรมั (Mizoram) ในอนิเดยี ตามทางหลวงหมายเลข 54 ระยะทาง
ประมาณ 100 กโิลเมตร 

 
ส าหรบัสิง่อ านวยความสะดวกในแต่ละทา่เรอืปลายทางทีส่ าคญั คอื คลงัเกบ็สนิคา้ซึง่จดัเกบ็ตาม

ประเภทสนิคา้ ดงัน้ี 
- ท่าเรอืซติตเว ได้ออกแบบใหม้คีลงัเกบ็สนิคา้เกษตร เมล็ดพนัธุ์พชื ปุ๋ ย และซเีมนต์เน้ือที่

ขนาด 24x36 ตารางเมตร พร้อมฉากกัน้เป็นสดัส่วน คลงัเก็บไม้ซุงขนาด 40x30 ตาราง
เมตร คลงัเกบ็เหลก็เสน้ขนาด 20x30 ตารางเมตร และลานจอดรถบรรทุกขนสนิคา้ขนาด 
20x25 ตารางเมตร เป็นตน้ 

- ท่าเรอื Sitpitpyin มคีลงัเก็บสนิค้าที่มกีารจดัวางตามหมวดหมู่สนิค้าขนาด 23x36 ตาราง
เมตร คลงัเกบ็สนิคา้กลางแจ้งขนาด 30x20 ตารางเมตร ลานจอดรถบรรทุกขนาด 50x12 
ตารางเมตร เป็นตน้ 

 
มลูคา่การพฒันาเสน้ทางเดนิเรอืภายในประเทศ IWT ในแมน่ ้ากาลาดนัระหว่างเมอืงซติตเว และ

เมอืงเกลาวา รวมทัง้มลูค่าการก่อสรา้งท่าเรอืซติตเว และการจดัซือ้เรอืเดนิสมุทรขนาดใหญ่มมีลูค่ารวม
ทัง้สิน้ 68.24 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

                                                 
3อา้งองิจาก รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการพฒันาความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมกบัประเทศเพื่อนบา้น 
(ยุทธศาสตร์การพฒันาความร่วมมอืด้านอุตสาหกรรมภายใต้กรอบ BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi-
Sectoral Technical and Economic Cooperation), ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
(2554) 
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ภาพที ่4.14 เสน้ทางขนสง่ระหวา่งเมยีนมาร-์อนิเดยี 
ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
การเช่ือมโยงเครือข่ายคมนาคมระหว่าง ไทย-เมียนมาร-์อินเดีย 

 

เน่ืองจากไทยและอนิเดยีเหน็ว่าการเชื่อมโยงเครอืขา่ยคมนาคมระหว่าง ไทย-เมยีนมาร-์อนิเดยี 
จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายความรว่มมอืทางเศรษฐกจิระหว่างภูมภิาคเอเชยีใต้ เอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต้ และอาเซยีน นายกรฐัมนตรไีทยและอนิเดยี จงึท าความร่วมมอืไตรภาคใีนการเชื่อมโยงทางถนน
ระหว่างไทย-เมยีนมาร์-อนิเดยี ในปี 2544 ระยะทางทัง้สิน้ 1,360 กโิลเมตร เพื่อช่วยส่งเสรมิทางด้าน
การคา้ การลงทุน การท่องเทีย่ว การเดนิทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชน และเพื่อเชื่อมโยงกบัเสน้ทาง 
East-West Economic Corridor (EWEC) ในอนาคต แต่เน่ืองจากความล่าช้าในช่วงเวลาที่ผ่านมา มี
ขอ้จ ากดัของถนนในเมยีนมาร ์ไทยจงึไดใ้หค้วามช่วยเหลอืแบบใหเ้ปล่าในการสรา้งถนนลาดยาง สาย
เมยีวด-ีเชงิเขาตะนาวศร ี(ระยะทาง 18 กโิลเมตร) ซึง่แลว้เสรจ็เมือ่เดอืนมถุินายน 2549 นอกจากน้ี ไทย
ยงัอยู่ในระหว่างการสรา้งถนนช่วงกโิลเมตรที ่18-กอกะเรก็ (ระยะทาง 40 กโิลเมตร) โดยไทยใหค้วาม
ช่วยเหลอืแบบใหเ้ปล่าแก่เมยีนมารเ์ช่นกนั โดยขณะน้ี ไดอ้อกแบบและจดัสรรงบประมาณส าหรบัการ
ก่อสร้างแล้ว โดยจะเริม่ด าเนินการก่อสร้างในปี 2553 และใช้เวลาก่อสร้างราว 2 ปี ขณะที่ถนนจาก          
กอกะเรก็-พะอนั-ท่าตอน (ระยะทาง 182 กโิลเมตร) ยงัไมไ่ดด้ าเนินการ โดยทางการเมยีนมาร ์จะจดัหา
แหล่งเงนิทุนเอง 
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เส้นทางขนส่งสินค้าไทยท่ีส าคญั 
 
เมืองมุมไบ ช่องทางน าเขา้สนิคา้จากไทย คอื ทางอากาศ ไดแ้ก่ Air Cargo Complex บรเิวณ

ท่าอากาศยาน ChhatrapatiShivaji International Airport และทางน ้า ได้แก่ ท่าเรอื Mumbai Port และ
ท่าเรอื Jawaharlal Nehru Port โดยสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีน่ าเขา้จากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะจ าหน่าย
ในเมอืงมุมไบ และบางส่วนถูกส่งต่อไปจ าหน่ายยงัเมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้เคยีง อาทิ เมอืงปูเน่ (ใช้เวลา
เดนิทางโดยรถยนต์ประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงนาสกิ (ใช้เวลาเดนิทางโดยรถยนต์ประมาณ 4 ชัว่โมง)
เมอืงสุราต รฐัคุชราต (ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถยนตป์ระมาณ 6 ชัว่โมง) รฐักวั (ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถยนต์
ประมาณ 16 ชัว่โมง) เป็นต้น ทัง้น้ี เมอืงมุมไบถือเป็นศูนย์กลางทางการจ าหน่ายสนิค้าที่น าเขา้จาก
ต่างประเทศ โดยผูป้ระกอบการในเมอืงใหญ่อื่นๆ จะเดนิทางมาเลอืกซื้อสนิคา้จากผูน้ าเขา้ หรอืผูแ้ทน
จ าหน่ายทีเ่มอืงมมุไบ 

 
เมืองเจนไน ช่องทางน าเขา้สนิคา้จากไทย คอื ทางอากาศและทางน ้าเช่นกนั โดยส่วนใหญ่อยู่

บริเวณท่าเรือเจนไน เน่ืองจากท่าเรือเจนไนเป็นท่าเรือใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของอินเดีย และสามารถ
กระจายสนิคา้ไปทัว่ประเทศไดร้วดเรว็ โดยผ่านทางหลวง 4 เหลี่ยมเศรษฐกจิ (Golden Quadrilateral) 
ซึง่เชื่อมหวัเมอืงหลกั ไดแ้ก่ เจนไน กลักตัตา นิวเดล ีมุมไบ และบงักาลอรเ์ขา้ดว้ยกนั ดงัน้ี 

 
1) เจนไน-มุมไบ โดยทางหลวงหมายเลข 4 ระยะทาง 1,235 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 20 

ชัว่โมง 
2) เจนไน-กลักตัตา โดยทางหลวงหมายเลข 5 ระยะทาง 1,662 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 30 

ชัว่โมง 
3) เจนไน-ไฮเดอราบดั โดยทางหลวงหมายเลข 36 ระยะทาง 626 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 10 

ชัว่โมง 
4) เจนไน-บงักาลอร์ โดยทางหลวงหมายเลข 4 ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6 

ชัว่โมง  
 

การคมนาคมทางอากาศ 
 

ธุรกจิการบนิของอนิเดยี มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 9 ของโลก มสีนามบนิ 136 แห่ง ด าเนินการ
โดยการท่าอากาศยานอนิเดยี (Airport Authority of India AAI) 128 แห่ง โดยมสีนามบินนานาชาติที่
ส าคญัตัง้อยู่ในเมอืงมุมไบ เจนไน กลักตัตา บงักาลอร์ ไฮเดอราบดั และเดล ีเน่ืองจากการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ อย่างรวดเรว็ของอนิเดยี ท าใหค้วามต้องการในการขนส่งผูโ้ดยสารและสนิคา้ ทัง้ในประเทศ
และระหวา่งประเทศทางอากาศมเีพิม่ขึน้ รฐับาลจงึไดใ้หค้วามส าคญัในการสง่เสรมิสาขาการบนิควบคู่ไป
กบัสาขาอื่นๆ เชน่ ดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรม โดยไดอ้อกมาตรการสง่เสรมิ อาท ิการยกเวน้ภาษี



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี 

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 4-34 

รายได ้การใหก้ารอุดหนุนดา้นดอกเบีย้ ลดอากรขาเขา้ ลดภาษนี ้ามนัเครือ่งบนิรอ้ยละ 5 เป็นตน้ รวมทัง้
อนุญาตใหน้ักลงทุนต่างชาตแิละชาวอนิเดยีทีไ่ม่มถีิน่พ านักในอนิเดยีสามารถลงทุนในกจิการการบนิได้
รอ้ยละ100 อกีทัง้ยงัไดส้ง่เสรมิใหม้กีารก่อสรา้งสนามบนิขนาดใหญ่ในลกัษณะ PPP ในแบบ Build-Own-
Operate-Transfer (BOOT) หรอื Lease-Develop-Transfer (LDOT) และได้อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามา
ลงทุนได้ร้อยละ 100 ในการสร้างสนามบินประเภท greenfield airports ทัง้น้ี คาดว่า ระยะต่อไป
อุตสาหกรรมการบินของอินเดียจะเติบโตรวดเร็วที่สุดแห่งหน่ึงในโลก สามารถรองรบัผู้โดยสารได้
ประมาณ 540 ลา้นคน ในปี 2568 และการขนสง่สนิคา้เพิม่ขึน้เป็น 9 ลา้นตนั และในอกี 15 ปีขา้งหน้า 

 

 
 

ภาพที ่4.15 ทา่เรอืและทา่อากาศยานในอนิเดยี 
ทีม่า: Wikimedia Foundation Wiki Project Indian Maps 
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5.2) ไฟฟ้า 
 
อนิเดยีมกี าลงัผลติกระแสไฟฟ้าประมาณ 174,911 เมกะวตัต์ ซึง่มากเป็นอนัดบั 5 ของโลก และ 

จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิและความตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ท าใหอ้นิเดยีตอ้ง
เพิม่ก าลงัการผลติไฟฟ้าอกีเกอืบเทา่ตวั แต่อยา่งไรกต็าม กระแสไฟฟ้าทีผ่ลติไดก้ย็งัไมเ่พยีงพอต่อความ
ตอ้งการใชข้องคนในประเทศ ซึง่เป็นปัญหาทีส่รา้งความกงัวลต่อรฐับาลอย่างมาก ส าหรบัสดัส่วนก าลงั
การผลติกระแสไฟฟ้ารวมทัง้ประเทศ รฐับาลกลางผลติได้รอ้ยละ 32 รฐับาลรฐัผลติรอ้ยละ 49.8 และ
เอกชนผลติไดร้อ้ยละ 18.2 และในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 รฐับาลอนิเดยีไดต้ัง้เป้าหมายการลงทุนใน
สาขาน้ีไวท้ี ่314,000 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ โดยมุ่งใหภ้าคเอกชนเขา้ร่วมลงทุนในสาขาน้ีใหม้ากยิง่ขึน้ ทัง้
ในดา้นการผลติการจ่ายกระแสไฟฟ้าและการจ าหน่ายไฟฟ้า โดยรฐับาลจะส่งเสรมิใหม้กีารลงทุนในรปู 
PPP รวมทัง้ให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในสาขาน้ีได้ในสัดส่วนร้อยละ  100 ด้วย ตามการ
คาดการณ์ของ U.S. Energy Information Administration ระบุว่า ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของอนิเดยี ใน
ปี 2578 จะสงูกวา่จนีและยโุรป 

 

5.3) น ้าประปา 
 
ระบบน ้าประปาในอนิเดยียงัมไีม่ทัว่ถงึและไม่ไดม้าตรฐาน แหล่งทรพัยากรน ้าที่ใชใ้นการผลติ

น ้าประปาเพื่อการบรโิภค มอียู่เพยีง 1,819 ลูกบาศกเ์มตรต่อรายหวั ซึง่ยงัไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ
ของคนในประเทศ เพราะในปัจจุบนัมปีระชากรเพยีง 70 ล้านครวัเรอืน หรอืหน่ึงในสามของประชากร
ทัง้หมดเท่านัน้ที่มีระบบน ้าประปาบริโภค ส่วนอีก  35 ล้านครวัเรือน ต้องใช้น ้าบ่อ และอีก 80 ล้าน
ครวัเรอืนใชร้ะบบน ้าบาดาล นอกจากน้ี น ้าในหลายรฐัมแีรธ่าตุเจอืปนอยู่ในระดบัสงูซึง่อาจเป็นอนัตราย
ต่อสขุภาพของผูบ้รโิภค 

 

5.4) โทรคมนาคม 
 

 ความต้องการใช้โทรศพัท์ของอินเดียในเขตเมอืงเพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็จากร้อยละ 20.8 ในปี 
2547 เป็นร้อยละ 73.11 ในปัจจุบนั และในเขตชนบทก็มกีารเติบโตอย่างรวดเรว็เช่นกนั โดยมคีวาม
ตอ้งการใชป้ระมาณรอ้ยละ 35.15 การทีร่ะบบโทรคมนาคมในอนิเดยีมกีารขยายตวัอยา่งรวดเรว็เป็นผล
มาจากการที่รฐับาลเปิดให้มีการแข่งขนัค่อนข้างเสรีทัง้โทรศัพท์ติดตัง้และโทรศัพท์ไร้สาย โดยมี
บรษิัทเอกชน 15 บรษิัท ครองส่วนแบ่งในตลาดถึงร้อยละ 85.52 และบรษิัทที่ด าเนินการโดยรฐัมี 2 
บรษิทั คอื BSNL และ MTNL ซึง่การแขง่ขนัสงูท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดป้ระโยชน์สงูสุด อตัราค่าท าเนียมการ
ใชโ้ทรศพัทใ์นอนิเดยีจงึมรีาคาไม่สงู และเพื่อใหม้กีารประหยดัต่อการลงทุนและสามารถคงค่าโทรศพัท์
ในระดบัต ่า บรษิทัทีใ่หบ้รกิารโทรศพัท์ไดเ้ริม่มกีารใช้เสาโทรศพัทแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ ร่วมกนั
และปัจจุบนัรฐับาลอนิเดยีไดส้นับสนุนใหต้่างชาตลิงทุนในสาขาน้ี ดว้ยการขยายสดัส่วนการลงทุนจาก
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รอ้ยละ 49 เป็น รอ้ยละ 74 และในส่วนของการผลติอุปกรณ์และการใหบ้รกิารดา้น IT ต่างชาตสิามารถ
ลงทุนไดใ้นสดัสว่นรอ้ยละ 100  
 

ตารางที ่4.17 สรปุขอ้มลูพืน้ฐานของอนิเดยี 
รายการ รายละเอยีด 

พืน้ที ่ พืน้ที ่3,287,590 ตารางกโิลเมตร ใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของโลก 
มขีนาดใหญ่กวา่ประเทศไทย 6 เท่า 

อาณาเขต มพีืน้ทีต่ ัง้อยูใ่นทวปีเอเชยีใต ้ 
ทศิเหนือตดิต่อกบัประเทศจนี ทเิบต ภฎูาน และเนปาล 
ทศิตะวนัออกตดิต่อกบัประเทศบงัคลาเทศ และพม่า กบัมหีมู่เกาะอนัดามนั และหมู่เกาะนิโคบาร์  
ในทะเลอนัดามนัของมหาสมทุรอนิเดยี ซึง่อยูใ่กลป้ระเทศพมา่ ไทย และอนิโดนีเซยี 
ทศิใต้ตดิต่อกบัประเทศศรลีงักา มหาสมุทรอนิเดยี และทะเลอาราเบยีน โดยมหีมู่เกาะลคัคาได์ว      
อยูใ่นทะเลอาราเบยีน 
ทศิตะวนัตกตดิต่อกบัทะเลอาราเบยีน และประเทศปากสีถาน  

เมอืงหลวง กรงุนิวเดล ี(New Delhi) 
เมอืงเศรษฐกจิ มหานครมมุไบ 

(Mumbai): 
เมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคญัทีส่ดุของอนิเดยีมขีนาด GDP ใหญ่ทีส่ดุของประเทศ 
 

 กรงุนิวเดล ี
(New Delhi):   

เมอืงหลวงของอนิเดยี เป็นเมอืงทีร่ฐับาลสนบัสนุนอุตสาหกรรมบรกิาร ไดแ้ก่ 
IT โทรคมนาคม โรงแรม และธนาคาร เป็นตน้ 

 กลักตัตา 
(Kolkata): 

ศนูยก์ลางดา้นเศรษฐกจิของภูมภิาคตะวนัออกของอนิเดยี 
 

 บงักาลอร ์
(Bangalore): 

เป็นเมอืง IT อนัดบั 1 ของอนิเดยี และเป็นทีนิ่ยมของบรษิทัต่างชาตเิขา้ไป
ตัง้อยูใ่นเมอืงน้ีกวา่ 2,000 บรษิทั 

 เจนไน 
(Chennai): 
 

เป็นศนูยก์ลางธุรกจิทางตอนใตข้องอนิเดยีอุตสาหกรรมหลกั คอื ยานยนต์
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ ปนูซเีมนต ์เป็นเมอืงการศกึษา 
เป็นเมอืงแหง่การแพทยแ์ละการผลติยา 

 ไฮเดอราบดั 
(Hyderabad): 

เมอืงอเิลก็ทรอนิกส ์

 อาหเ์มดาบดั 
(Ahmedabad): 
 
 
 

เป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิ และอุตสาหกรรมทีส่ าคญัทีใ่หญ่ทีส่ดุของรฐัคุชราต 
ปัจจยัส าคญัประการหนึ่งทีช่ว่ยใหอ้าหเ์มดาบดัเตบิโตอยา่งรวดเรว็ คอื ท าเล
ตัง้ทีอ่ยูไ่มห่า่งจากเมอืงสรุตันกั (เมอืงสรุตั เป็นศนูยก์ลางทางดา้นการพาณิชย์
ของรฐัคุชราต) อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ระจายสนิคา้สนิคา้ใหก้บัเมอืงอื่นๆ ทีอ่ยู่
หา่งไกลจากชายทะเล 

 ปเูน่ (Pune): ปเูน่ เป็นเมอืงบรวิารของมมุไบ เป็นเมอืงอุตสาหกรรมยานยนตท์ุกประเภท 

 สรุตั ิ(Surat):   
 

เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงดา้นสิง่ทอและอุตสาหกรรมเพชร (Diamond Capital of 
the World) 

 กานปรู ์(Kanpur): เป็นศนูยก์ลางอุตสาหกรรมสง่ออกเครือ่งหนงั (สง่ออกรองเทา้มากทีส่ดุของ
อนิเดยี) และสิง่ทอของอนิเดยี 
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ตารางที ่4.17 สรปุขอ้มลูพืน้ฐานของอนิเดยี (ต่อ) 
รายการ รายละเอยีด 

อตัราแลกเปลีย่น 0.53 บาทต่อ 1 รปีู (ณ เดอืนกรกฎาคม 2558) 
ทรพัยากรธรรมชาต ิ ถ่านหนิ แร ่เหลก็ แมงกานีส ไมกา้บอ็คไซด ์ปิโตรเลยีม แร ่ไททาเนียม แก๊สธรรมชาต ิ        

หนิปนู ยปิซัม่ และฟลอูอไรด ์
ประชากร 1.26 พนัลา้นคน (ขอ้มลูปี 2557) 
ศาสนา ฮนิด ูรอ้ยละ 81.3 มสุลมิ รอ้ยละ 12 ครสิต ์รอ้ยละ 2.3 ซกิข ์รอ้ยละ 1.9 อื่น ๆ (พทุธและ

เชน) รอ้ยละ 2.5 
ภาษาราชการ ภาษาฮนิด ีเป็นภาษาทีใ่ชโ้ดยประชาชนสว่นใหญ่ ภาษาองักฤษเป็น ภาษาทีใ่ชใ้นวงราชการ

และธุรกจิ นอกจากนัน้ ยงัมภีาษาทอ้งถิน่ อกีนบัรอ้ยภาษา แต่ทีใ่ชก้นัมากม ี14 ภาษา อาท ิ
อรูด ูเตลกู ูเบงกาล ีทมฬิ และปัญจาบ ีเป็นตน้ 

ทา่เรอื ทา่เรอืทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ทา่เรอื Chennai ทา่เรอื Cochin ทา่เรอื Ennore ทา่เรอื Haldia 
ทา่เรอื JNPT ท่าเรอื Kandla ทา่เรอื Kolkata ท่าเรอื Mormagao ทา่เรอื Mumbai ทา่เรอื 
New Mangalore ทา่เรอื Paradip ทา่เรอื Tuticorin และทา่เรอื Vizag 

สนามบนิ มสีนามบนิ 136 แหง่ ด าเนินการโดยการทา่อากาศยานอนิเดยี (Airport Authority of India 
AAI) 128 แหง่ โดยมสีนามบนินานาชาตทิีส่ าคญัตัง้อยูใ่นเมอืงมมุไบ เจนไน กลักตัตา บงั
กาลอร ์    ไฮเดอราบดั และเดล ี

รถไฟ อนิเดยี มเีสน้ทางรถไฟยาวประมาณ 64,000 กโิลเมตร มขีบวนรถบรกิารวนัละประมาณ 
1,100ขบวน แบ่งเขตการเดนิรถออกเป็น 9 เขต ไดแ้ก่ 
เขตกลาง: มศีนูยก์ลางอยูท่ีเ่มอืงบอมเบย ์ซึง่ตัง้อยูท่างตอนกลางดา้นฝัง่ตะวนัตกของประเทศ 
เขตตะวนัออก: มศีนูยก์ลางอยูท่ีเ่มอืงกลักตัตา ซึง่ตัง้อยูท่างตอนกลางดา้นฝัง่ตะวนัออกของ
ประเทศ 
เขตเหนือ: มศีนูยก์ลางอยูท่ีก่รงุเดลล ีซึง่ตัง้อยูท่างดา้นเหนือของประเทศ 
เขตตะวนัออกเฉียงเหนือ: มศีนูยก์ลางอยูท่ีเ่มอืงโกรคัเบอร ์
เขตเหนือ-ตะวนัออก: มศีนูยก์ลางอยูท่ีเ่มอืงมาลโิกน-กวัฮาต ิ
เขตใต:้ มศีนูยก์ลางอยูท่ีเ่มอืงมทัราท ซึง่ตัง้อยูท่างตอนใตด้า้นฝัง่ตะวนัออกของประเทศ 
เขตใต-้กลาง: มศีนูยก์ลางอยูท่ีเ่มอืงสคนัเดอราบดั 
เขตตะวนัออกเฉียงใต:้ มศีนูยก์ลางอยูท่ีเ่มอืงกลักตัตา ซึง่ตัง้อยูท่างตอนกลางดา้นฝัง่
ตะวนัออกของประเทศ 
เขตตะวนัตก: มศีนูยก์ลางอยูท่ีเ่มอืงบอมเบย-์เชอรเ์กด 

เครอืขา่ยการขนสง่ การคมนาคมขนสง่ของอนิเดยี นบัวา่เป็นจุดเชื่อมโยงและเชื่อมต่อทางธุรกจิไดเ้ป็นอยา่งด ี
เน่ืองจากประเทศอนิเดยี มรีะบบการคมนาคมขนสง่ทัง้ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ 

ระบบการสือ่สาร มโีทรศพัทพ์ืน้ฐานประมาณ 28 ลา้นเลขหมาย มรีะบบโทรศพัทเ์คลื่อนทีป่ระมาณ 3 ลา้น        
เลขหมาย และมรีะบบเคเบลิใตน้ ้า 4 สาย เชื่อมเมอืงใหญ่กบัจุดต่างๆ ในโลก เป็นตน้ 
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6) นโยบายของรฐับาล 
 
 นโยบายภายในประเทศ 

1. ดา้นเศรษฐกจิ ควบคุมอตัราเงนิเฟ้อ พฒันาระบบจดัเกบ็ภาษีใหม้ปีระสทิธภิาพ น าระบบ 
Goods and Service Tax (GST) มาใช้ทัว่ประเทศ ส่งเสริมการสร้างงาน ก าหนดเขตลงทุนระดับ
มาตรฐานโลกและเขตอุตสาหกรรมเพือ่ยกระดบัอนิเดยีใหเ้ป็นประเทศศนูยก์ลางการผลติสนิคา้ระดบัโลก 
และมุง่ขจดัความยากจน 

2. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ด าเนินโครงการรถไฟความเรว็สูงเชื่อมระหว่างเมอืง จดัใหม้รีะบบ
รถไฟขนส่งสนิค้าเกษตร ปรบัปรุงระบบความปลอดภยัของรถไฟให้ทนัสมยั เพิม่การเชื่อมโยงทาง
อากาศระหว่างเมอืงขนาดเล็ก ด าเนินโครงการก่อสร้างถนนและรถไฟเพื่อเชื่อมโยงท่าเรอืกบัพื้นที่
หา่งไกลทา่เรอื สรา้งเมอืงอจัฉรยิะ (smart cities) 100 แหง่ และตัง้เป้าใหทุ้กครอบครวัมทีีอ่ยูอ่าศยัและมี
ไฟฟ้าน ้าประปาใชภ้ายในปี 2565 

3. ดา้นพลงังาน ด าเนินนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิปฏริปูโครงสรา้งการบรหิารถ่านหนิ สง่เสรมิ
การใชพ้ลงังานแสงอาทติย ์และพฒันาพลงังานนิวเคลยีรพ์ลเรอืน 

4. ด้านการเกษตรและชลประทาน ส่งเสรมิการลงทุนในภาคเกษตร เพิม่รายได้ใหเ้กษตรกร 
และสง่เสรมิโครงการชลประทานเพือ่การเกษตร 

5. ดา้นการเมอืง ส่งเสรมิใหช้าวแคชเมยีรท์ี่นับถอืศาสนาฮนิดูกลบัไปตัง้ถิน่ฐานในแคชเมยีร์
ดงัเดมิ ส่งเสรมิการต่อตา้นการคอรปัชัน่ (Lokpal Rules) เร่งปราบปรามการกระท าทีบ่่อนท าลายความ
มัน่คงของรฐัในชายแดนดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตดิต่อกบัประเทศเมยีนมารแ์ละประเทศบงักลาเทศ) 
และสรา้งความเจรญิในรฐัต่างๆ 

6. ดา้นกลาโหม ผลกัดนัการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นกลาโหมจากต่างประเทศ จดัตัง้หน่วยงาน
เพื่อดูแลความมัน่คงชายฝัง่ทะเลชื่อว่า “การชายฝัง่ทะเลแห่งชาติ" (National Maritime Authority) จะ
สรา้งอนุสรณ์สถานสงครามแหง่ชาต ิ(National War Memorial) และจะใหค้ณะกรรมาธกิารทหารผา่นศกึ
ดแูลสวสัดกิารของทหาร 

7. ดา้นการสาธารณสุขและการสุขาภบิาล จะมนีโยบายสุขภาพใหม่ จะมกีารประกนัสุขภาพ
ถว้นหน้า และจะสง่เสรมิโยคะ 

8. ด้านการศึกษา เยาวชน และกีฬา จดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยีอินเดีย ( Indian Institutes of 
Technology: IIT มีอยู่ใน 16 รฐั) และสถาบันบริหารอินเดีย ( Indian Institutes of Management: IIM         
มอียู่ใน 13 รฐั และพฒันา e-library ระดบัประเทศเพื่อส่งเสรมิการเรยีนการสอน ส่งเสรมิการศึกษา
อาชวีะ ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนมบีทบาทน าในการพฒันาต่าง ๆ มากขึน้ และส่งเสรมิการเรยีนการสอนทาง
อนิเตอรเ์น็ตมากขึน้และเริม่ระบบสรรหาผูม้พีรสวรรคท์างกฬีาทัว่ประเทศ 

9. ดา้นชนกลุ่มน้อย สตร ีและภาคส่วนที่อ่อนแอในสงัคม ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชนกลุ่ม
น้อยในการพฒันา พฒันาการศึกษาสมยัใหม่และการศึกษาวิชาชีพให้ชนกลุ่มน้อย จดัท าโครงการ
ปรบัปรุงโรงเรยีนสอนศาสนาอสิลามใหท้ันสมยั จดัการขจดัความรุนแรงต่อสตร ีปรบัปรุงระบบยุตธิรรม 
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จดัท าโครงการอภิบาลเด็กหญิงและสนับสนุนให้ได้รบัการศึกษา และสร้างโอกาสที่เท่าเทยีมกนัทาง
การศกึษา/สาธารณสุข/และการด ารงชวีติในสงัคม รวมทัง้เรง่ใหม้ไีฟฟ้าในหมูบ่า้นในชนบทหา่งไกล 

10. ดา้นสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศน์ เร่งการอนุมตัโิครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและ
ป่าไมใ้หม้คีวามโปรง่ใสและมกี าหนดเวลาทีแ่น่นอน ท างานรว่มกบัชุมชนโลกแกปั้ญหาการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศโลก จดัตัง้ศูนยก์ลางการศกึษาหมิาลยัเพื่อปกป้องระบบนิเวศน์บรเิวณเทอืกเขาหมิาลยั 
และจะช าระลา้งแมน่ ้าคงคา 

11. ด้านวฒันธรรมและการท่องเที่ยว ด าเนินโครงการ e-regional languages และเผยแพร่
วรรณคดอีนิเดยีอมตะในภาษาต่าง ๆ ของอนิเดยี และสรา้งแหล่งท่องเทีย่วใน theme ต่างๆ จ านวน 50 
แหง่ รวมทัง้จะสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกตามศาสนสถานของศาสนาต่างๆ ทัว่ประเทศ 

12. ดา้นการบรหิารจดัการ ขจดักฎหมาย ระเบยีบ และแนวปฏบิตัทิีล่า้สมยั สรา้งระบบการบริ
หารราชการที่เป็นมติรกบัประชาชนและปราศจากคอรปัชัน่ ส่งเสรมิการใชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ต (Digital 
India) ในการบรหิารราชการ และพฒันาระบบอนิเตอรเ์น็ตไรส้ายในพืน้ทีส่าธารณะทัว่ประเทศภายใน 5 
ปีข้างหน้า รวมทัง้ติดตัง้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทุกหมู่บ้าน และสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมี
อนิเตอรเ์น็ต 

13. ด้านการเอาชนะใจสร้างความนิยมอินเดีย (Soft Power) จะฟ้ืนฟู Brand India โดยใช้
วฒันธรรม ความสามารถพเิศษ การท่องเทีย่ว การคา้ และเทคโนโลย ี

 
นโยบายต่างประเทศของอนิเดยีและการด าเนินความสมัพนัธก์บัต่างประเทศ 
อนิเดยี ด าเนินนโยบายต่างประเทศทีเ่ป็นอสิระ เป็นเอกเทศ (Independent Foreign Policy) ไม่

ฝักใฝ่ฝ่ายใด ส่งเสรมิระบอบโลกแบบหลายขัว้อ านาจ (Multi Polar World) ยดึถอืผลประโยชน์แห่งชาต ิ
เป็นหลกั โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อสนัติภาพและการพฒันา อนิเดยีให้ความส าคญัในอนัดบัแรกต่อการ
กระชบัความสมัพนัธท์ัง้ทางการเมอืง ความมัน่คง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมกบัประเทศเพื่อนบา้น 
กระชบัความสมัพนัธก์บัประเทศมหาอ านาจทีเ่ป็นหุน้สว่นทางยทุธศาสตร ์อาท ิสหรฐัอเมรกิา รสัเซยี จนี 
ญี่ปุ่ น และสหภาพยุโรป กระชบัความสมัพนัธ์กบัประเทศทีเ่ป็นพนัธมติรดัง้เดมิและมคีวามผูกพนัทาง
ประวตัศิาสตร ์เช่น รสัเซยี และตะวนัออกกลาง ใหค้วามส าคญักบัความรว่มมอืทางเศรษฐกจิกบัภูมภิาค 
เอเชยี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้รวมถงึอาเซยีนตามนโยบายมุง่ตะวนัออก ตลอดจนสง่เสรมิความรว่มมอื
กบัมติรประเทศใหม่ๆ  เชน่ แอฟรกิา ลาตนิอเมรกิา และแครบิเบยีน 

อนิเดยี เป็นทีส่นใจและไดร้บัการจบัตามองจากประชาคมระหว่างประเทศ เน่ืองจากมบีทบาทที่
ชดัเจน (Visible) มากขึน้ ทัง้ในด้านการเมอืง การทหาร เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม รวมถึงการ
ด าเนินนโยบายทัง้ต่างประเทศและภายในประเทศที่ต่อเน่ืองและชดัเจน โดยอนิเดยีมปัีจจยัเกื้อหนุน 
ไดแ้ก่ ระบบประชาธปิไตยทีใ่หญ่และเขม้แขง็ ตลาดประชากรขนาดใหญ่ (1.13 พนัลา้นคน) อตัราการ
เจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิที่ต่อเน่ืองและมเีสถียรภาพ best practices ด้านต่างๆ อาท ิความก้าวหน้า      
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ 
ตลอดจนทรพัยากรบุคคลทีม่คีุณภาพ 
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 นโยบายสง่เสรมิการลงทุน 
 โครงการ Make in India เป็นโครงการที่จดัท าขึน้โดยกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของ
อนิเดยี มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปลีย่นภาพลกัษณ์ใหอ้นิเดยี ภายใตก้ารด าเนินงานร่วมกนักบั Invest India4

ซึง่มกีารเปิดตวัโครงการเมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2557 ส าหรบัโครงการ Make in India เป็นโครงการทีใ่ห้
ความส าคญักบัการสง่เสรมิการลงทุนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 (1) การส่งเสรมิการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign Direct Investment) และการเปลี่ยน
อนิเดยีใหก้ลายเป็นศนูยก์ลางการผลติของโลก 
 (2) การเสรมิสรา้งการพฒันาในประเทศ (First Develop India) เพือ่สรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการ
ลงทุนท าธุรกจิและกระตุน้เศรษฐกจิอนิเดยีและเศรษฐกจิโลก ตลอดจนสรา้งงานใหป้ระชาชนอนิเดยีอนั
เป็นนโยบายส าคญัของนายโมด ีโดยเน้นการส่งเสรมิอุตสาหกรรม 25 สาขา ไดแ้ก่ ยานยนต์ ชิ้นส่วน
ยานยนต์ อากาศยาน เทคโนโลยเีคมชีวีภาพ การก่อสรา้ง อุตสาหกรรมการป้องกนัประเทศ เครื่องจกัร 
ระบบอเิล็คทรอนิคส์ การแปรรูปอาหาร IT และ BPM (Business Process Management) เครื่องหนัง 
สื่อและอุตสาหกรรมบนัเทงิ เหมอืงแร่ น ้ามนัและก๊าซ ยารกัษาโรค ท่าเรอื รถไฟ พลงังานหมุนเวยีน 
ถนน อวกาศ สิง่ทอและเสือ้ผา้ ไฟฟ้าระบบพลงังานความรอ้น การท่องเทีย่วและการบรกิาร และสุขภาพ 
โดยรฐับาลอนิเดยี ได้จดัตัง้หน่วยงานพเิศษภายใต้ Invest India ขึ้นมาเพื่อตอบค าถามและขอ้สงสยั
ใหก้บั นกัลงทุน ซึง่หน่วยดงักล่าวจะตอ้งตอบค าถามของนกัลงทุนภายใน 72 ชัว่โมง ส าหรบัรายละเอยีด
ต่างๆ นกัลงทุนสามารถเขา้ไปดแูละแจง้ค าถามไดท้ี ่www.makeinindia.gov.in 
 
 อนิเดยี มเีป้าหมายในการส่งเสรมิการลงทุนโดยตรงจากต่างชาต ิโดยตัง้เป้าหมายในการเลื่อน
อนัดบัความสะดวกในการท าธุรกจิ จากล าดบัที ่134 เป็นอนัดบัที ่505 ผา่นการสง่เสรมิจุดแขง็ของอนิเดยี 
3 ประการ ไดแ้ก่  

(1) การเป็นประเทศประชาธปิไตยทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก  
(2) มปีระชากรกวา่ 1,250 ลา้นคน โดยรอ้ยละ 65 มอีายุต ่ากวา่ 35 ปี  
(3) การเป็นตลาดที่มศีกัยภาพ ในระยะยาวหากเกดิการจา้งงานซึ่งจะท าใหป้ระชาการมกี าลงั

จ่ายเพิม่มากขึน้ 
 ส าหรบัการเสรมิสรา้งการพฒันาในประเทศ อนิเดยีใหค้วามส าคญัและตัง้เป้าหมายในการเพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิารราชการ (Effective Governance) ผา่นการท างานแบบมบีรูณาการเพือ่วเิคราะห์
และประเมนิสถานการณ์ลกัษณะเศรษฐกจิของประเทศในระยะยาว โดยการส่งเสรมิการน าระบบดจิติลั
เขา้มาพฒันาระบบราชการ เพื่อลดขัน้ตอน ใหร้าชการสามารถใหก้ารบรกิารภาคธุรกจิและประชาชน

                                                 
4Invest India เป็นหน่วยงานสง่เสรมิการลงทุนทีส่ภาหอการคา้และอุตสาหกรรมอนิเดยี(Federation of Indian Chambers of Commerce  
and Industry: FICCI) ร่วมทุนกับกระทรวงพาณิชย์ , สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย (Federation of Indian Chambers of 
Commerce and Industry: FICCI) ก่อตัง้ขึน้ในปี 2470 เป็นหน่วยงานเอกชนทีไ่มแ่สวงหาผลก าไร มวีตัถุประสงคเ์พือ่สนบัสนุนบทบาทของ
ภาคเอกชนในการมสีว่นรว่มในการด าเนินนโยบายขบัเคลื่อนเศรษฐกจิอนิเดยี  
5จดัอนัดบัโดยธนาคารโลก 

http://www.makeinindia.gov.in/
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อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้ยงัสนับสนุนในการมสีว่นรว่มของสถาบนัการเงนิ เพื่อท า
ใหโ้ครงการ Make in India ประสบความส าเรจ็ 
  

การจดัท าโครงการ Make in India ของรฐับาล เพื่อต้องการปรบัภาพลักษณ์ของอินเดียให้
ทนัสมยั โดยใชเ้ครื่องมอืการตลาดและเทคโนโลยสีมยัใหม่มาช่วย ซึ่งในการด าเนินโครงการ Make in 
India ในเชงิปฏบิตัยิงัคงมอีุปสรรคอกีมาก โดยเฉพาะการปรบัเปลีย่นนโยบายและกฎระเบยีบดา้นต่างๆ 
เช่น ดา้นแรงงาน ทีด่นิและดา้นภาษ ีซึ่งมคีวามละเอยีดอ่อนและอาจถูกต่อตา้นโดยรฐับาลของรฐัทีเ่สยี
ผลประโยชน์แต่อย่างไรก็ตามจากความพยายามในการออกโครงการรณรงค์สนับสนุนการลงทุนใน
อนิเดยีอยา่งต่อเน่ืองของรฐับาลนายโมด ีแสดงใหเ้หน็ถงึการเตรยีมความพรอ้มของอนิเดยี ในการรองรบั
การลงทุนจากต่างชาตอิย่างเต็มที่ ซึ่งได้รบัการตอบรบัอย่างดจีากต่างชาต ิโดยเฉพาะญี่ปุ่ น จนี และ
สงิคโปร ์ทีไ่ดป้ระกาศการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ในอนิเดยี  
 

นโยบายการค้าต่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอนิเดยี ได้ประกาศนโยบายการค้าต่างประเทศ (Foreign 
Trade Policy: FTP) ฉบบัปี พ.ศ. 2558-2563 เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2558 หลงัจากรฐับาลใหมข่องอนิเดยี 
ภายใตก้ารน าของนายนเรนทร โมดี ใชเ้วลาปรบัแผนเกอืบหนึ่งปี เพื่อใหน้โยบายการคา้เป็นในแนวทาง
เดยีวกบันโยบายภาพรวมของรฐับาลที่เขา้มาบรหิารประเทศตัง้แต่ปลายเดอืนพฤษภาคม 2557 โดย
นโยบาย FTP ฉบบัใหม่น้ี จะเน้นการส่งเสรมิการผลติเพื่อการส่งออก ลดการน าเขา้และสรา้งงานเพื่อ
รองรบัแรงงานหนุ่มสาวของอินเดียที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานปีละประมาณ 12 ล้านคน เช่นเดียวกบั
นโยบายอื่นๆ ของรฐับาลทีม่กีารประกาศมาก่อนหน้าน้ี ไม่ว่าจะเป็น Make in India, Digital India และ 
Skills India โดยรฐับาลตัง้เป้าทีจ่ะเพิม่มูลค่าการส่งออกของอนิเดยีจากประมาณ 4.5 แสนลา้นดอลลาร์
เป็น 9 แสนลา้นดอลลาร ์ภายใน 5 ปี และเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว รฐับาลอนิเดยีจงึมแีผนจะใชก้ล
ยทุธห์ลายประการ เริม่ตัง้แต่การปรบักระบวนการท างานภายในประเทศใหเ้อือ้ต่อการคา้กบัต่างประเทศ 
เช่น การบูรณาการนโยบายและการท างานของหน่วยงานทัง้ที่ส่วนกลางและระดบัรฐัใหไ้ปในทศิทาง
เดยีวกนั (whole-of-government approach) การเร่งปรบัปรุง Ease of Doing Business เพื่อใหก้ารคา้
เป็นไปได้โดยสะดวกยิง่ขึน้และการออกมาตรการส่งเสรมิการส่งออกทัง้สนิค้าและบรกิาร รวมถึงการ
พยายามสรา้ง Brand India ใหม้ชีื่อเสยีงระดบัโลก นอกจากน้ียงัมกีารทบทวนความตกลงเขตการคา้เสร ี
หรอื FTA ที่อนิเดยีมกีบัประเทศต่างๆ เพื่อใหอ้นิเดยีไดป้ระโยชน์มากขึน้ โดยเฉพาะตลาดบรกิาร ซึ่ง
เป็นจุดแข็งของอินเดียในต่างประเทศ แต่กลยุทธ์ที่น่าสนใจที่สุดก็คือการวางแผนเลือกเจาะตลาด
ต่างประเทศดว้ย  วธิคีดินอกกรอบแบบสรา้งสรรค์ เริม่ตัง้แต่ตลาดส าคญัทีสุ่ดอย่างสหรฐัอเมรกิาและอี
ยู ซึ่งที่ผ่านมาอินเดียประสบปัญหาเรื่องกฎระเบียบทางการค้า อาทิ ทรพัย์สินทางปัญญา รวมถึง
มาตรฐานสนิค้าเกษตร FTP ฉบบัน้ี จึงมุ่งส่งเสรมิการผลิตและส่งออกสนิค้าที่มมีูลค่าสูง เช่น อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมอืแพทย์แทน โดยจะดงึให้นักลงทุนต่างชาติในทัง้ 2 ภูมภิาค ไปลงทุนผลิต
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สนิค้ามูลค่าสูงในอนิเดยีตามนโยบาย Make in India ด้วยการเพิม่เพดาน FDI และแรงจูงใจมากมาย 
สว่นตลาดทีน่โยบาย FTP ฉบบัใหมน้ี่ใหค้วามส าคญัมากเป็นล าดบัตน้ๆ คอื ตลาดเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใตห้รอือาเซยีน ซึง่กเ็ป็นไปตามนโยบาย Act East ของรฐับาลอนิเดยี โดย FTP ฉบบัน้ีมกีารกล่าวถงึกล
ยุทธ์ทีใ่ช้กมัพูชา ลาว เมยีนมาร ์และเวยีดนาม (CLMV) ซึ่งเป็นประเทศทีเ่ศรษฐกจิก าลงัโต มแีรงงาน
ราคาถูก และทรพัยากรธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ เป็นศูนยก์ลางในการผลติเพื่อขยายตลาดไปในอาเซยีน
ทัง้ภูมภิาค  
 
7) การเงินการธนาคาร 

 
 อินเดียมีธนาคารกลาง  (Reserve Bank of India-RBI) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้าน
การเงนิของประเทศ และธนาคารพาณิชยห์ลายรายทัง้ทีเ่ป็นของภาครฐั เช่น State Bank of India และ
ของเอกชน เช่น ICICI Bank ส่วนธนาคารต่างชาตทิี่เขา้ไปประกอบธุรกจิในอนิเดยีไดแ้ก่ ABN Amro, 
Bank of Nava Scotia, Citibank, DBS Bank, HSBC, Standard Chartered Bank และธนาคารกรุงไทย 
ซึง่มสี านกังานทีเ่มอืงมมุไบ 
 ในดา้นการการควบคุมเงนิตราต่างประเทศ อนิเดยีใชพ้ระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการจดัการเงนิตรา
ต่างประเทศ หรอื FEMA (Foreign Exchange Management Act 1999) โดยมขีอ้อนุญาตดงัน้ี 

 การท าธุรกรรมเกีย่วกบัการคา้สนิคา้และบรกิารระหวา่งประเทศโดยทัว่ไป สามารถโอนเงนิ
เขา้ออกประเทศไดโ้ดยเสร ี(Fully Convertibility on Current Account) 

 การลงทุนจากต่างประเทศนักลงทุนต่างชาติสามารถโอนเงนิลงทุน  (Investment Capital) 
และผลก าไรจากเงนิลงทุนออกนอกประเทศได้โดยเสรี แต่ต้องสอดคล้องกบันโยบายที่รฐับาลอนิเดยี
ก าหนดไวส้ าหรบัแต่ละอุตสาหกรรมดว้ย นอกจากน้ียงัสามารถโอนเงนิปันผลออกนอกประเทศได ้โดย
ผา่น Authorized Dealer 

 การน าเงนิตราต่างประเทศออกนอกประเทศในบางกรณีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากธนาคาร
กลางอนิเดยีก่อน เชน่ การถอืเงนิตราต่างประเทศเกนิกวา่ 25,000 เหรยีญสหรฐัฯ ฯ/คน 

 การโอนเงนิตราออกนอกประเทศ ผูล้งทุนสามารถโอนเงนิรายได้กลบัประเทศได้ทัง้หมด
ผ่านทางระบบบญัชธีนาคาร แต่ทัง้น้ีจะต้องเป็นรายไดสุ้ทธทิีค่งเหลอืหลงัจากเสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล
ใหก้บัทางการอนิเดยีเรยีบรอ้ยแลว้ (ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาหรบักจิการต่างชาตริอ้ยละ 40)  

 บุคคลที่ได้รบัการว่าจ้างในประเทศอินเดียหลังจากเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว 
(ประมาณรอ้ยละ 30) สามารถโอนเงนิรายไดก้ลบัประเทศไดท้ัง้หมดเชน่กนั 
 ส าหรบัหน่วยการนบัเงนิของอนิเดยี คอื “รปีู (Rupee)” และในกรณีทีเ่ป็นการนบัจ านวนมากๆ เชน่ 
หลกัแสน ชาวอนิเดยีจะใชห้น่วยนบัวา่ “ลากค ์(Lakh)”  หรอืหลกัลา้น จะใชห้น่วยนบัวา่ “ครอร ์(Crore)” 
และมกีารใชว้รรคตอนในการเขยีนทีต่่างจากประเทศอื่นๆ เชน่ 
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One Lakh = 1,00,000 = 1 แสนรปีู 
Ten Lakhs = 10,00,000 = 1 ลา้นรปีู 
One Crores = 1,00,00,000 = 10 ลา้นรปู 
Ten Crores = 10,00,00,000 = 100 ลา้นรปีู 
One hundred Crores = 100,00,00,000 = 1 พนัลา้นรปีู 

 
8) การจดัเกบ็ภาษี 

 
 ระบบการจดัเกบ็ภาษีของอนิเดยีจะท าการจดัเกบ็โดยหน่วยงานของภาครฐัใน 3 ระดบั ไดแ้ก่  
รฐับาลกลาง (Central Government) รฐับาลของรฐั (State Government) และรฐับาลท้องถิ่น (Local 
Government) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

(1) รฐับาลกลาง จะท าการเกบ็ภาษผีา่นกระทรวงการคลงั โดยภาษทีีท่ าการจดัเกบ็ ไดแ้ก่ ภาษี
ทางตรงทัง้หมด และภาษทีางออ้มบางชนิด ผา่นหน่วยงาน 2 หน่วยงาน ดงัน้ี 

 Central Board of District Taxts (CBDT) ท าหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีทางตรง เช่น 
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (Corporate Income Tax) ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา (Personal Income Tax) ภาษี
ทรพัยส์นิ/ภาษีความมัน่คง (Wealth Tax) ภาษีดอกเบี้ย (Interest Tax) ภาษีของขวญั (Gift Tax) ภาษี
ก าไรจากสว่นทุน (Capital Gain Tax) และภาษคีา่ใชจ้่าย (Expenditure Tax) เป็นตน้ 

 Central Board of Excise and Custom (CBEC) ท าหน้าที่ในการจดัเก็บภาษีทางอ้อม 
เช่น ภาษีสรรพสามิตส่วนกลาง (Central Excise Tax) ภาษีการบริการ (Service Tax) และค่าอากร
ศุลกากร (Customs Duties) เป็นตน้ 

(2) รฐับาลของรฐั จะท าหน้าที่ในการจดัเกบ็ภาษีระดบัรฐั เช่น ภาษีมูลค่าเพิม่ (Value Added 
Tax) ภาษีขาย (Sales Tax) ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (Property Tax) ภาษีสรรพสามิตสาหรับสินค้า
แอลกอฮอล ์(State Excise Tax) และอากรแสตมป์ซึง่เกบ็จากการซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์(Stamp Duty) 
เป็นตน้ 

(3) รฐับาลท้องถิ่น จะท าหน้าที่เก็บภาษีในระดบัท้องถิ่น เช่น ภาษีสนิค้าผ่านแดน/เขา้เมอืง
(Octroi/EntryTax) และคา่ธรรมเนียมการใชส้าธารณูปโภค (Utility Tax) เป็นตน้ (ตารางที ่4.18) 
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ตารางที ่4.18 การจดัเกบ็ภาษจีากรฐับาลกลางและรฐับาลทอ้งถิน่ 
ประเภทภาษ ี รฐับาลกลาง รฐับาลรฐัและทอ้งถิน่ 

Corporate Income Tax   
Dividend Distribution Tax   
Fringe Benefit Tax   
Wealth Tax   
Securities Transaction Tax   
Banking Cash Transaction Tax   
Profession tax   
Customs Duty   
Value Added Tax   
Central Sales Tax   
Service Tax   
Octroi   
Luxury Tax   
Vehicle Tax   
Entertainment Tax   
Advertisement Tax   
Research and Development Cess   
Union Excise Duty   
State Excise Duty   
Stamp Duty and Registration Fees   
Land Revenue   
Electricity Duty   
Municipal/Local Taxes   

รวม 11 12 
ทีม่า: สถานกงสลุใหญ่ ณ เมอืงเจนไน 
 

ภาษทีีส่ าคญั 
1. ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (Corporate Income Tax) ซึง่จะเรยีกเกบ็จาก 
 บรษิทัทอ้งถิน่ (Resident Companies) ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศอนิเดยี (Indian Company) 

ฐานภาษจีะคดิจากเงนิไดท้ีเ่กดิขึน้โดยใชเ้กณฑค์งคา้ง (Accrual Basis) ทัง้ในและนอก
ประเทศอนิเดยี 

 บรษิทัต่างชาต ิ(Non-resident Companies) ทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในประเทศอนิเดยี ฐาน
ภาษจีะคดิจากเงนิไดท้ีเ่กดิขึน้ในประเทศอนิเดยีเทา่นัน้  
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 นิตบิุคคลทุกประเภทต้องเสยีภาษีเพื่อการศกึษา (Education Cess) อกีรอ้ยละ 3 ของ
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 
 

ทัง้น้ี พระราชบญัญตัิภาษีเงนิได้ปี 2504 (Income Tax Act 2504) ไม่ได้ก าหนดอตัราภาษีไว้
ตายตวั แต่จะมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทุกปี โดยกระทรวงการคลงัในแผนงบประมาณประจ าปี ซึง่
จะออก ณ สิน้เดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปี ส าหรบัภาษ ีปี 2556-2557 มรีายละเอยีดการจดัเกบ็ภาษเีงนิได้
นิตบิุคคล (ตารางที ่4.19) 
 
ตารางที ่4.19 อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ปี 2556-2557 

ประเภทบรษิทั อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 
คา่ธรรมเนียม (Surcharge) 
หากรายไดส้ทุธมิากกวา่ 

10 ลา้นรปีู 

คา่ธรรมเนียม (Surcharge) 
หากรายไดส้ทุธมิากกวา่ 

100 ลา้นรปีู 
บรษิทัทอ้งถิน่ (Resident) 30% 5% 10% 
บรษิทัต่างชาต ิ 
(Non-resident) 

40% 2% 5% 

หมายเหตุ: ปีภาษเีริม่จาก 1 เมษายนของทุกปี และสิน้สดุที ่31 มนีาคม ของปีถดัไป 
ทีม่า: ส านกังานสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ ณ เมอืงมมุไบ 

 
2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้อาศัยใน

ประเทศ (Resident Individuals) ไดแ้ก่ บุคคลทีอ่ยูใ่นประเทศอนิเดยีไมน้่อยกวา่ 182 วนั หรอืเป็นบุคคล
ทีอ่ยูใ่นประเทศอนิเดยีไมน้่อยกวา่ 60 วนั ในปีภาษนีัน้ และอยูใ่นประเทศอนิเดยีไมน้่อยกวา่ 365 วนั ใน
รอบ 4 ปีก่อนหน้าปีภาษีนัน้ๆ โดยผูพ้กัอาศยัในประเทศจะต้องเสยีภาษีจากรายไดท้ี่มาจากทัง้ในและ
นอกประเทศอนิเดยี ส่วนผูท้ีไ่ม่ไดพ้กัอาศยัในประเทศอนิเดยี (Non-resident Individuals) ไดแ้ก่ บุคคล
ที่ไม่เขา้ข่ายผูพ้กัอาศยัในอนิเดยีขา้งต้น จะเสยีภาษีจากรายได้ที่มาจากในประเทศอนิเดยีเท่านัน้ แต่
หากมรีายไดเ้ป็นเงนิตราต่างประเทศเขา้มาในประเทศอนิเดยีบุคคลดงักล่าวจะต้องเสยีภาษใีนลกัษณะ
เดียวกบัผู้พกัอาศยัในประเทศตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจดัการเงินตรา
ระหวา่งประเทศพระราชบญัญตัภิาษเีงนิไดปี้ 2504 (Income Tax Act 2504)  

3. ภาษสีรรพสามติสว่นกลาง (Central Excise Duty) คอื ภาษทีีเ่รยีกเกบ็จากสนิคา้ทีผ่ลติหรอื
ประกอบในประเทศอนิเดยี ซึ่งเป็นแหล่งรายไดท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดของรฐับาลอนิเดยี ดงันัน้ภาษีสรรพสามติจงึ
เป็นเครื่องมอืหน่ึงของรฐับาลอินเดียในการจดัการกบัอุปทานของสินค้าและส่งเสริมการเติบโตของ
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดย่อม ซึ่งอตัราภาษีสรรพสามติของอินเดียจะมหีลายอตัราขึ้นอยู่กบั
ประเภทของสนิค้าในแต่ละประเภท ส าหรบัสนิค้าฟุ่มเฟือยบางประเภท รฐับาลของแต่ละรฐัจะเป็นผู้
จดัเกบ็ซึง่จะจดัเกบ็จากทัง้สนิคา้ทีท่ าการน าเขา้และสนิคา้ทีท่ าการผลติภายในประเทศ 

4. ภาษีศุลกากร (Customs Duty) การเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้าน า เข้าจะเป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิศุลกากรปี 2500 (Customs Tariff Act 2500) โดยอยู่ภายใต้ความรบัผดิชอบของ The 
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Central Board of Excise Customs (CBEC) ซึ่งอตัราภาษีศุลกากรจะมีการปรบัปรุงเป็นระยะๆ และ
ส าหรบัฉบบัล่าสดุ คอื Customs Tariff 2556-2557 

5. ภาษีมูลค่าเพิม่ (Value Added Tax: VAT) อนิเดยีเริม่ใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) เมื่อ
วนัที่ 1 เมษายน 2548 แทนการเก็บภาษีการขาย (Central Sales Tax: CST) เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
เกบ็ภาษซี ้าซอ้น โดยมรีายละเอยีดในการจดัเกบ็ภาษ ี(ตารางที ่4.20) 
 

ตารางที ่4.20 อตัราภาษมีลูคา่เพิม่ (Value Added Tax: VAT) ของอนิเดยี 
อตัราภาษ ี ประเภทสนิคา้ 

0% สนิคา้จ าเป็น หรอืสนิคา้ทีม่คีวามส าคญั 
1% โลหะมคีา่ต่างๆ เชน่ ทองค า และเงนิ เป็นตน้ 
4% สนิคา้ทีเ่ป็นปัจจยัพืน้ฐาน เชน่ ยา เวชภณัฑ ์วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการเกษตรและอุตสาหกรรม และสนิคา้ทุน เป็นตน้ 

12.5% สนิคา้อื่นๆ 
ทีม่า: ส านกังานสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ ณ เมอืงมมุไบ 

ส าหรบัภาษีทีเ่กี่ยวกบัธุรกจิ หรอื Corporate Taxation มโีครงสรา้งหลกั อยู่ 3 ส่วน คอื ส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกบัภาษีธุรกิจ (Corporate Income Tax) ภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) และภาษีอื่นๆ (Other 
Taxes) 

1. ภาษีธรุกิจ (Corporate Income Tax)  
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล โดยปกตบิรษิทัอนิเดยีจะเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลทีร่อ้ยละ 30 รวมถงึตอ้ง

เสยีคา่ธรรมเนียม (Surcharge) และภาษเีพือ่การศกึษา (Education Cess) ดว้ย ท าใหโ้ดยรวมอตัราภาษ ี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลของบรษิทัอนิเดยีอาจอยู่ทีร่อ้ยละ 30.9 หรอื 32.5 หรอื 34.0 ทัง้น้ี ขึน้กบัรายไดข้องบรษิทั 
ในส่วนของบรษิทัต่างชาติซึ่งจดทะเบยีนในอนิเดยี จะต้องเสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลทีร่อ้ยละ 40 ซึ่งเมื่อ
รวมคา่ธรรมเนียม (Surcharge) และภาษเีพือ่การศกึษา (Education Cess) แลว้ อตัราการเสยีภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคลของบรษิทัต่างชาตอิาจจะอยูท่ีร่อ้ยละ 41.2 หรอื 42.0 หรอื 43.3 ตามรายไดข้องบรษิทัดงัตารางที ่
4.21 

 

ตารางที ่4.21 คา่ธรรมเนียม (Surcharge) 

ประเภทบรษิทั 
ชว่งการประเมนิปี 2557-2558 ชว่งการประเมนิปี 2558-2559 

รายไดส้ทุธไิมถ่งึ
10 ลา้นรปีู 

รายไดส้ทุธเิกนิ 
10 ลา้นรปีู 

รายไดส้ทุธไิมถ่งึ 
10 ลา้นรปีู 

รายไดส้ทุธอิยูใ่นชว่ง 
100 ลา้นรปีู 

รายไดส้ทุธเิกนิ 
100 ลา้นรปีู 

บรษิทัทอ้งถิน่ ไมเ่สยี รอ้ยละ 5 ไมเ่สยี รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 10 
บรษิทัต่างชาต ิ ไมเ่สยี รอ้ยละ 2 ไมเ่สยี รอ้ยละ 2 รอ้ยละ 5 

ทีม่า: สถานกงสลุใหญ่ ณ เมอืงเจนไน 
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หลกัในการค านวณภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล คอื  
(1) หากบริษัทอินเดียมีรายได้ 10,001,000 รูปี จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 

3,000,300 รปีู บวกคา่ธรรมเนียม (surcharge) รอ้ยละ 5 ของภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ซึง่จะเทา่กบั 150,015 
รปีู  

(2) กฎหมายอนิเดยีก าหนดใหบ้รษิทัทีม่รีายไดเ้กนิ 10 ลา้นรปีู สามารถน าสว่นต่างของภาษเีงนิ
ไดนิ้ตบิุคคลทีเ่ป็นฐานมาหกัลบจากภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลทีบ่รษิทัจะต้องเสยี เพื่อคดิเป็นค่าธรรมเนียม
สุทธ(ิnet surcharge) และก าหนดมใิหจ้่ายเงนิคา่ธรรมเนียมสุทธ ิเกนิ 1,000 รปีู ซึง่ในกรณีนี้ ค านวณได้
จากการน าภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล 3,000,300 รูปี ลบดว้ยภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลที่เป็นฐาน 3,000,000 รูปี 
เทา่กบัไดส้ว่นต่าง 300 รปีู จากนัน้ น ามาหกัลบกบั 1,000 รปีู จะไดอ้ตัราคา่ธรรมเนียมสุทธ ิเทา่กบั 700 
รปีู หรอืเท่ากบัว่าบรษิทัไดร้บัการผ่อนปรนการจ่ายค่าธรรมเนียม (Marginal Relief in Surcharge) รวม 
149,315 รปีู  

(3) จากนัน้ จงึได้มกีารน าภาษีเงนิได้นิติบุคคลบวกกบัอตัราค่าธรรมเนียมสุทธ ิซึ่งในกรณีน้ี 
เท่ากบั 3,001,000 รปีู มาค านวณภาษเีพื่อการศกึษาอกีรอ้ยละ 3 ซึง่เท่ากบั 90,030 รปีู ดงันัน้ โดยรวม 
บรษิทัจะตอ้งเสยีภาษทีัง้สิน้ 3,091,030 รปีู 

นอกจากน้ี บรษิทัต่างชาติยงัจะต้องช าระภาษีขัน้ต ่าแบบทางเลอืก (Minimum Alternate Tax 
หรอื MAT) ดว้ย ซึ่งคดิค านวณจากผลก าไรตามบญัชกี าไรขาดทุนของบรษิทั โดยทัว่ไป MAT จะอยู่ที่
รอ้ยละ 19.1 หรอื 19.4 หรอื 20.0 ซึง่รวมคา่ธรรมเนียม (surcharge) และภาษเีพือ่การศกึษา (Education 
Cess) แลว้ตารางที ่4.22 

ตารางที ่4.22 การเกบ็ภาษขีัน้ต ่าแบบทางเลอืก (Minimum Alternate Tax) ชว่งการประเมนิ  
ปี 2558-2559 

ประเภท
บรษิทั 

หากผลก าไรไมเ่กนิ 10 ลา้นรปีู 
หากผลก าไรอยูใ่นช่วง 10-100 ลา้น

รปีู 
หากผลก าไรเกนิ 100 ลา้นรปีู 

IT SC EC+SHEC รวม IT SC EC+SHEC รวม IT SC EC+SHEC รวม 
บรษิทัทอ้งถิน่ 18.5 - 0.6 19.1 18.5 0.9 0.6 20.0 18.5 1.9 0.6 21.0 
บรษิทั
ต่างชาต ิ

18.5 - 0.6 19.1 18.5 0.4 0.6 19.4 18.5 0.9 0.6 20.0 

ทีม่า: สถานกงสลุใหญ่ ณ เมอืงเจนไน 
หมายเหตุ: IT หมายถงึ Income Tax ภาษเีงนิได ้   

SC หมายถงึ Surcharge หรอืคา่ธรรมเนียม   
EC+SHEC หมายถึง Education Cess หรือ ภาษีเพื่อการศึกษา + Secondary and Higher Education 
Cess หรอืภาษเีพือ่การศกึษาขัน้มธัยมและขัน้สงู 

หลกัในการค านวณภาษขีัน้ต ่าแบบทางเลอืก เช่น บรษิทัมกี าไรตามบญัช ีเท่ากบั 700,000 รูปี 
และภายหลงัจากหกัค่าเสื่อมและอื่นๆ แลว้ มกี าไรทีส่ามารถมาค านวณภาษไีด ้400,000 รปีู ถา้ค านวณ
เฉพาะภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล รอ้ยละ 30 จะเท่ากบั 120,000 รปีู ขณะทีใ่นการค านวณหา MAT จะเท่ากบั 
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129,000 รูปี โดยคดิจาก 700,000 รูปี ที่ร้อยละ 18.5 แล้วบวกด้วย ภาษีเพื่อการศึกษาและภาษีเพื่อ
การศกึษาขัน้มธัยมและขัน้สงู 

หลกัถิน่ที่อยู่ บรษิทัที่จดทะเบยีนบรษิทัในประเทศอนิเดยี หรอืด าเนินกจิการในอนิเดยีในช่วง
รอบปีงบประมาณ คอื ช่วงตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน ถงึ 31 มนีาคม ถอืว่าเป็นบรษิทัทีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศ
อนิเดยี โดยบรษิทัทอ้งถิน่ (Resident Companies) จะตอ้งจ่ายภาษโีดยคดิฐานภาษจีากเงนิไดท้ัง้ในและ
นอกประเทศอนิเดยี (Global Income) ขณะที่บรษิทัต่างชาติ (Non-resident Companies) ซึ่งไม่ได้จด
ทะเบยีนในอนิเดยี จะเสยีภาษโีดยค านวณจากเงนิไดท้ีเ่กดิขึน้ในประเทศอนิเดยีเทา่นัน้  

การจ่ายภาษ ีทางการอนิเดยีก าหนดวนัสุดทา้ยของการยื่นแบบแสดงภาษไีว ้คอื วนัที ่30 กนัยายน 
ของทุกปี และขยายเวลาไปจนถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน ส าหรบับรษิทัทีม่ธีุรกรรมดา้นต่างประเทศ  

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย มกีารหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย หลายรายการ ไดแ้ก่  

- เงนิปันผล (Dividend) อนิเดยี ไม่ไดม้กีารหกัภาษี ณ ที่จ่ายกบัเงนิปันผลจากผูถ้ือหุ้น 
อย่างไรกด็ ีบรษิทัอนิเดยีทีป่ระกาศว่าจะจ่ายเงนิปันผล จะต้องจ่ายภาษีจ่ายเงนิปันผล 
(Dividend Distribution Tax หรอื DDT) ในอตัรารอ้ยละ 20.47 (รวมค่าธรรมเนียมและ
ภาษีเพื่อการศกึษาแลว้) ทัง้น้ี การคดิภาษีเงนิปันผลจะคดิค านวณจากจ านวนเงนิของ
หุน้ทีจ่่ายเงนิปันผลไดท้ัง้หมด 

- ค่าสทิธใินการใหบ้รกิารทางเทคนิค (Royalty Fees for Technical Services หรอื FTS)
บรษิทัต่างชาตทิีจ่่ายค่าสทิธ ิ(FTS) มหีน้าทีน่ าสง่ภาษ ีณ ทีจ่่าย ซึง่โดยทัว่ไปจะจดัเกบ็
ในอตัรารอ้ยละ 25 (ทัง้น้ี อตัราดงักล่าว อาจแปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขทีต่่างกนั) โดย
หากรวมค่าสิทธิ (FTS) กับค่าภาษีการศึกษา (Education Cess) และค่าธรรมเนียม 
(Surcharge) แลว้ อตัราภาษทีีห่กั ณ ทีจ่่ายในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคา่สทิธอิาจอยูใ่นระดบั
รอ้ยละ 25.8 หรอืรอ้ยละ 26.3  

- ภาษดีอกเบีย้ โดยปกตบิรษิทัต่างชาตทิีป่ล่อยเงนิกูส้กุลเงนิต่างประเทศจะตอ้งจ่ายภาษี
ดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 20 โดยเมื่อรวมกบัค่าภาษีการศกึษา (Education Cess) และ
ค่าธรรมเนียม (Surcharge) แล้ว อตัราภาษีที่หกั ณ ที่จ่ายของภาษีดอกเบี้ยอาจอยู่ที่
รอ้ยละ 20.6 หรอื 21.0 อย่างไรกด็ ีบรษิทัต่างชาตอิาจไดร้บัการลดอตัราภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 
ร้อยละ 5 หากบรษิัทต่างชาติดงักล่าวเป็นบรษิทัผูใ้หเ้งนิกู้แก่บรษิทัอนิเดยีในรูปของ
สญัญาเงนิกู้หรอืการออกพนัธบตัรโครงสรา้งพืน้ฐานระยะยาว ซึ่งมกี าหนดจนถงึวนัที่ 
30 มถุินายน 2560 หรอืการออกพนัธบตัรระยาวในช่วงระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2557 
จนถงึ 30 มถุินายน 2560 

- การท าธุรกรรมซื้อขายซึ่งต่างจากราคาตลาด (Transfer Pricing)บรษิทัที่ท า Transfer 
Pricing ต้องจ่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย โดยใชห้ลกัการค านวณเช่นเดยีวกบัหลกัสากล คอื 
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ใชห้ลกัปกตริาคาตลาด (Arm’s Length Principle) เป็นวธิคีดิราคาโอนสนิคา้ระหว่างกนั
ของนิตบิุคคล และหกัภาษ ี
 

2. ภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) 
ภาษีทางอ้อมของอนิเดยี ประกอบด้วยภาษีหลากหลายประเภท เช่น ภาษีมูลค่าเพิม่ (Value 

Added Tax หรอื VAT) ภาษีขาย ซึ่งจดัเกบ็โดยรฐับาลกลาง (Central Sales Tax หรอื CST) ภาษีเขา้
เมอืง (Entry Tax) ภาษีผ่านแดน หรอืขา้มรฐั (Octroi) ภาษีทอ้งถิน่ (Local Body Tax หรอื LBT) ภาษี
สรรพสามติส่วนกลาง (Central Excise Duty) และภาษีบรกิาร (Service Tax) เป็นต้น  โดยภาษีแต่ละ
ประเภทมกีารเรยีกเกบ็ทีแ่ตกต่างกนั ดงัน้ี   

1) ภาษมีลูค่าเพิม่ (Value Added Tax หรอื VAT) เป็นภาษทีีจ่ดัเกบ็จากการขายสนิคา้ภายใน
รฐั (Intra state) และเรยีกเกบ็โดยรฐับาลแต่ละรฐั ส าหรบัอตัราการเกบ็ VAT ของแต่ละรฐันัน้ อาจจะมี
อตัราการจดัเก็บทีแ่ตกต่างกนั แต่โดยทัว่ไปแลว้ การเรยีกเกบ็ VAT จะอยู่ทีร่อ้ยละ 12.5 รอ้ยละ 4 หรอื
ร้อยละ 0 ขึ้นอยู่กบัประเภทสนิค้า เช่น สนิค้าที่จดัเก็บร้อยละ 0 จะเป็นสนิค้าจ าเป็น เช่น สนิค้าจาก
ธรรมชาต ิหรอืไม่ผ่านการแปรรูป เช่น สนิคา้เกษตรและสนิคา้วตัถุดบิ สนิคา้ทีจ่ดัเกบ็รอ้ยละ 4 เป็นสนิคา้              
ทีเ่ป็นปัจจยัพืน้ฐาน เช่น ยา เวชภณัฑ ์วตัถุดบิที่ใชใ้นการเกษตรและอุตสาหกรรม และสนิคา้ทุน 270 
รายการ ส่วนสนิคา้อื่นๆ เป็นสนิคา้ทีจ่ดัเกบ็รอ้ยละ 12.5 ส าหรบัการจ่ายภาษีมูลค่าเพิม่ของอนิเดยีนัน้  
ผูช้ าระภาษจีะประเมนิภาษโีดยการประเมนิตนเอง (Self-assessment) แลว้ช าระภาษ ีโดยวธิคีดิหรอืสตูร 
คอื VAT = Output Tax - Input Tax วธิกีารหา Input VAT คอื หากต้นทุนสนิคา้และบรกิารเท่ากบั 100 รูปี 
และ VAT เท่ากบัร้อยละ 12.5 ดงันัน้ Input VAT จะเท่ากบั 12.50 รูปี  ส่วน Output  VAT หาได้โดย 
สมมุตใิหร้าคาสนิคา้ทีข่ายเทา่กบั 200 รปีู กจ็ะได ้Output VAT เทา่กบั 25 รปีู ดงันัน้ การจ่าย VAT กจ็ะ
เทา่กบั 12.50 รปีู 

2) ภาษขีายซึง่จดัเกบ็โดยรฐับาลกลาง (Central Sales Tax หรอื CST) เรยีกเกบ็จากการขายหรอื
ซือ้สนิคา้ระหว่างรฐั (Inter-state) โดยการจดัเกบ็ภาษดีงักล่าวจะจดัเกบ็ในรฐัทีส่นิคา้มกีารซือ้ขายสนิคา้ 
โดยจดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 2   

3) ภาษีเขา้เมอืง (Entry Tax) เป็นภาษีที่จดัเก็บระดบัรฐั เรยีกเก็บจากการเคลื่อนยา้ยสนิคา้
จากรฐัหน่ึงไปอกีรฐัหน่ึง โดยรฐัสุดทา้ยทีส่นิคา้ถูกส่งจ าหน่ายไป จะเป็นผูจ้ดัเกบ็ ภาษีดงักล่าวมอีตัรา
แตกต่างกนัตามแต่ละรฐัจะก าหนด 

4) ภาษผีา่นแดนหรอืขา้มรฐั (Octroi) เป็นภาษทีีจ่ดัเกบ็จากการเคลื่อนยา้ยสนิคา้จากรฐัหน่ึงไป
อกีรฐัหน่ึง โดยเมอืง (Municipality) เป็นผูจ้ดัเกบ็ ปัจจุบนัมเีพยีงรฐัมหาราษฏระรฐัเดยีวทีม่กีารจดัเกบ็
ภาษน้ีี ซึง่ในปัจจุบนัรฐับาลของรฐัมหาราษฏระมแีผนทีจ่ะยกเลกิการจดัเกบ็ภาษดีงักล่าวในอนาคต 

5) ภาษีท้องถิ่น (Local Body Tax :LBT) เป็นภาษีที่รฐัคุชราต และรฐัมหาราษฏระน ามาใช้
ทดแทนภาษผีา่นแดนหรอืขา้มรฐั โดยภาษ ีLBT เป็นการคดิภาษใีนการน าสนิคา้เขา้มายงัรฐั เพื่อใชห้รอื
จ าหน่าย โดยเดิมภาษี Octroi ใช้มูลค่าต้นทุนวัตถุดิบเป็นฐานภาษี แต่ส าหรบั LBT ใช้มูลค่ายอด
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หมุนเวยีนของสนิคา้แทน โดยวสิาหกจิทีม่ยีอดมลูค่าหมุนเวยีนของสนิคา้ไม่เกนิ 300,000 รปีูต่อปี จะไดร้บั
ยกเวน้ภาษ ีอยา่งไรกด็ ีหากรฐับาลอนิเดยีก าหนดใหม้กีารจดัเกบ็ภาษ ีGST ทัว่ทัง้ประเทศแลว้ กจ็ะใหม้ี
การยกเลกิการจดัการเกบ็ภาษ ีLBT ต่อไป 

6) ภาษีสรรพสามติส่วนกลาง (Central Excise Duty) เป็นภาษีทีเ่รยีกเกบ็จากสนิคา้ทีผ่ลติใน
อินเดีย ตาม พรบ. สรรพสามิต Central Excise Act 1944 และ Central Excise Tariff Act 1985 โดย
สนิคา้ทีจ่ะถูกเรยีกเกบ็ภาษีน้ีจะเป็นสนิคา้ทีถู่กผลติขึน้มาใหม่ โดยอตัราภาษีสรรพสามติส าหรบัสนิค้า
ทัว่ไปอยูท่ีร่อ้ยละ 10.3 และจดัเกบ็ทุกเดอืน 

7) ภาษีบรกิาร (Service Tax) มอีตัราร้อยละ 12 บวกกบัภาษีเพื่อการศึกษา (Education Cess)   
อกีรอ้ยละ 2  ทัง้น้ี หากผูใ้หบ้รกิารเป็นบรกิารรายย่อย รายได้ไม่เกนิ 8 แสนรูปีต่อปี ไม่ต้องเสยีภาษี
บรกิาร 

 
3. ภาษีประเภทอ่ืนๆ 
1) ภาษีศุลกากร (Customs Duty) การเรียกเก็บภาษีศุลกากรของสินค้าในอตัราต่างๆ นัน้

เป็นไปตามกฎหมายของอนิเดยีว่าด้วยอตัราภาษีศุลกากรน าเขา้หรอื Customs Tariff Act 1975 ทัง้น้ี 
เมื่อส่งสนิคา้เขา้ไปยงัประเทศอนิเดยี ผูน้ าเขา้หรอืผูร้บัจ าเป็นจะตอ้งช าระภาษอีากรขาเขา้ ไม่ว่าจะเป็น
สนิค้าใช้ส่วนบุคคล หรอืสนิค้าเพื่อการพาณิชย์ โดยวธิีการประเมนิให้คดิค านวณตามราคาซีไอเอฟ 
(CIF) คอื การช าระอากรและภาษีค านวณจากมูลค่าของสนิค้าน าเขา้เต็มจ านวนซึ่งรวมค่าสนิค้า ค่า
ประกนัภยัและค่าขนสง่ (Cost, Insurance & Freight) โดยเฉพาะอากรจะค านวณจากยอดรวมของราคา
ซไีอเอฟ (CIF) บวกค่าธรรมเนียมเทยีบท่า (Landing Charges) รอ้ยละ 1 อย่างไรกด็กีารเกบ็อากรของ
สินค้าบางชนิดขึ้นอยู่กับหน่วยวัด และยงัมีการเรียกเก็บภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีตอบโต้การอุดหนุน 
(Countervailing Duty: CVD) ซึ่งเรียกเก็บจากสินค้าน าเข้าที่ได้รบัการอุดหนุนจากรฐับาลประเทศผู้
ส่งออก  และค่าธรรมเนียมการศกึษา (Education Cess) ต่างๆ ดว้ย เช่น หากลูกคา้ของท่านต้องการ
น าเขา้โทรทศัน์ LED ขนาด 39 น้ิว ซึง่มพีกิดัภาษ ีรหสัฮารโ์มไนซ ์(HS Code) 8528.72.19 จากประเทศ
ไทยเขา้มาอนิเดยี วธิกีารค านวณภาษีอย่างง่าย คอื ค านวณอตัราภาษศีุลกากรน าเขา้ รอ้ยละ 10 บวก
กบัคา่ธรรมเนียมเทยีบทา่ (Landing Charges) รอ้ยละ 1 ของราคา CIF  บวกคา่ภาษตีอบโตก้ารอุดหนุน 
(CVD) ซึ่งคิดในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากราคา CIF กับค่า CVD บวกกับ
ค่าธรรมเนียมการศกึษา ซึ่งคดิในอตัรารอ้ยละ 3 ของจ านวนภาษีน าเขา้และและภาษี CVD บวกกบัค่า 
Additional Countervailing Duty ซึ่งคดิในอตัรารอ้ยละ 4 ดว้ย และเพื่ออ านวยความสะดวกดา้นการคา้
ระหวา่งกนั ประเทศไทยและอนิเดยีไดม้กีารเจรจาและท าความตกลงวา่ดว้ยการจดัตัง้เขตการคา้เสรไีทย-
อินเดีย (Thailand-India Free Trade Agreement: TIFA) มาตัง้แต่ปี 2546 โดยผู้ประกอบการไทยจะ
ไดร้บัประโยชน์จากการไดล้ดภาษนี าเขา้ไปอนิเดยีในรายการสนิคา้เร่งลดภาษบีางส่วน (Early Harvest 
Scheme) รวม 83 รายการ ซึ่งแยกเป็น กลุ่มสนิคา้เกษตร 7 รายการ กลุ่มสนิคา้อาหารทะเลแปรรูป 4 
รายการ สนิค้าเกลือ 1 รายการ กลุ่มสนิค้าแร่และเคมภีณัฑ์ 5 รายการ กลุ่มสนิค้าเม็ดพลาสติกและ
ผลติภณัฑ ์10 รายการ สนิคา้ไม่อดับาง 1 รายการ กลุ่มสนิคา้อญัมณีและเครื่องประดบั 4 รายการ กลุ่ม
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สนิคา้ชิ้นส่วนยานยนต์ 9 รายการ กลุ่มสนิคา้อลูมเินียม 2 รายการ กลุ่มสนิคา้เครื่องจกัรกล เครื่องสูบ
ของเหลว เครือ่งระบายอากาศ เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งจกัรกลการเกษตร 24 รายการ   

 
นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการไทยยงัสามารถใชป้ระโยชน์จากความตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน-

อินเดีย (ASEAN-India Free Trade Agreement: AIFTA) ได้อีกด้วย ทัง้น้ี เน่ืองจากประเทศสมาชิก
อาเซยีนและอนิเดยีได้ร่วมกนัลงนามความตกลงการค้าสนิคา้ระหว่างกนัเมื่อปี 2552 โดยใหม้กีารลด
ภาษดีา้นการคา้สนิคา้ระหว่างกนัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2553 โดยมสีนิคา้กว่า 7,775 รายการ หรอืรอ้ย
ละ 64.0 ของรายการสนิคา้ทัง้หมดตามพกิดัศุลกากรทีเ่ขา้ขา่ยไดร้บัการลดภาษศีุลกากร เป็นรอ้ยละ 0 
โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เป็นต้นไป (ส าหรบักลุ่มสนิคา้ทีจ่ดัอยู่ในกลุ่ม Normal Track 1) 
จนเหลอืรอ้ยละ 5 ภายในปี 2561 (ส าหรบักลุ่มสนิคา้ทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มสนิคา้อ่อนไหว หรอื Sensitive List 
1)สนิคา้ทีอ่นิเดยียกเลกิภาษแีลว้ ไดแ้ก่ เตาไมโครเวฟ ตูเ้ยน็ พดัลม สว่นประกอบเครือ่งปรบัอากาศ อญั
มณีและเครื่องประดบั น ้าผลไม ้ผลไมแ้ปรรปู สิง่ปรุงรสอาหาร ผลติภณัฑด์บักลิน่ และของเล่น เป็นตน้ 
ส่วนรายการที่จะยกเลกิภาษีในอนาคตในปี 2559 ก็เช่น โทรทศัน์สี สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล หมอ้แปลง 
เฟอรนิ์เจอรแ์ละสว่นประกอบ ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ เป็นตน้ 

 
2) อากรแสตมป์ (Stamp duty) เป็นภาษทีีจ่ดัเกบ็จากการกระท าตราสาร เชน่ ตราสารเชา่ทีก่บั

โรงเรอืน เชา่ซือ้ทรพัยส์นิ จา้งท าของ กูย้มืเงนิ เป็นตน้ อตัราการเกบ็อากรแสตมป์ของอนิเดยีในแต่ละรฐั
มอีตัราทีแ่ตกต่างกนั เช่น รฐัทมฬินาฑ ูเรยีกเกบ็อากรแสตมป์ในอตัรารอ้ยละ 6 รฐัอานธรประเทศ รอ้ย
ละ 3 และรฐักรณาฏกะ รอ้ยละ 7.0 เป็นตน้ 

 
3) ภาษคีวามมัง่คัง่ (Wealth Tax) หน่วยงานดา้นศุลกากรอนิเดยีจะเรยีกเกบ็เป็นรายปีในอตัรา

รอ้ยละ 1 ของมูลค่าทรพัยส์นิ เช่น ทีด่นิ อาคาร ทีถ่อืครองโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการคา้และมมีูลค่าสงู
กว่า 3 ลา้นรูปี นอกจากน้ี ยงัเรยีกเกบ็ภาษีความมัง่คัง่จากบุคคลหรอืนิตบิุคคลทีเ่ป็นเจา้ของยานยนต์ 
เรอืยอรจ์ เรอืและอากาศยาน เครื่องเงนิเครื่องทอง ทีไ่มไ่ดใ้ชเ้พื่อวตัถุประสงคท์างการคา้ดว้ย อยา่งไรก็
ด ีแมว้่าอนิเดยีจะเรยีกเกบ็ภาษีความมัง่คัง่ แต่ไม่มกีารเรยีกเกบ็ภาษีมรดก ( Inheritance tax) โดยทัง้
ชาวต่างชาติและชาวอินเดียที่เข้าข่ายเกณฑ์จะต้องเสียภาษีความมัง่คัง่จะต้องจ่ายภาษีโดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้ 

 
4) ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ (Property Tax) เรยีกเกบ็โดยหน่วยงานทอ้งถิน่ โดยมอีตัราเรยีกเกบ็

แต่ละพืน้ทีต่่างกนั ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิจะจดัเกบ็จากรายไดท้ีโ่รงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรา้งอยา่งอื่นๆ กบั
ที่ดนิที่ใช้ประโยชน์ต่อเน่ืองกบัโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสร้างนัน้ โดยเจ้าของทรพัย์สนิต้องยื่นแบบแสดง
รายการเสยีภาษ ีและทางการจะเป็นผูป้ระเมนิภาษโีดยอาจพจิารณาจากการประเมนิรายไดจ้ากทางการ
ทอ้งถิน่ ค่าเชา่ทีไ่ดร้บั และคา่เชา่เฉลีย่ของโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งในเขตพืน้ทีน่ัน้ๆ เป็นตน้ 
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4.3 กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าการลงทุนในอินเดีย 
 

1) นโยบายสง่เสรมิการลงทุน 
 
อินเดีย มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment 

Policy) ค่อนข้างเสรี โดยมกีารผ่อนปรนกฎเกณฑ์ระเบียบและมาตรการต่างๆ ให้กบัการลงทุนจาก
ต่างประเทศเพื่อสง่เสรมิใหม้กีารน าเขา้ถ่ายโอนเทคโนโลยเีพิม่เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศและกระตุน้
ใหธุ้รกจิของประเทศสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก นอกจากน้ีรฐับาลอนิเดยียงัมแีนวโน้มทีจ่ะอนุญาต
ใหน้ักลงทุนต่างชาติสามารถเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ เพิม่ขึน้ และใหส้ทิธิก์บันักลงทุน
ชาวอินเดียที่มถีิ่นพ านักอยู่ต่างประเทศ (Non-resident Indians) ในการถือครองหุ้นสูงกว่านักลงทุน
ต่างชาต ิเพื่อเป็นการจูงใจใหช้าวอนิเดยีทีม่ถีิน่พานกัต่างประเทศ (Non-resident Indians) เขา้มาลงทุน
ในประเทศเพิม่ขึน้ 

 
2) ระเบยีบในการลงทุน 

 
การลงทุนของนกัลงทุนต่างชาตใินอนิเดยีจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในพระราชบญัญตัวิา่ดว้ย

การจดัการเงนิตราระหว่างประเทศปี 2542 (Foreign Exchange Management Act 2542) ของรฐับาล
ควบคู่ไปกบัหลกัเกณฑ์และวธิีการปฏิบตัิที่ธนาคารกลางของอินเดียที่ก าหนดไว้ใน Notification No. 
FEMA 20/2000-RB ฉบบัลงวนัที่ 3 พฤษภาคม 2543 ซึ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัจิะมกีารทบทวน
และปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อยู่เสมอส าหรบันกัลงทุนต่างชาตสิามารถลงทุนในกจิการต่างๆ
ในประเทศอนิเดยีไดเ้กอืบทุกประเภทผา่นชอ่งทางการลงทุน 2 ชอ่งทาง ดงัน้ี 

1. การลงทุนผ่านช่องทางอตัโนมตัิ (Automatic Route) อยู่ในความรบัผดิชอบของธนาคาร
กลางของอนิเดยี (Reserve Bank of India) โดยนกัลงทุนต่างชาตจิะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารกลางของอนิเดยี
ทราบภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัทีน่าเงนิเขา้มาลงทุนหรอืวนัทีอ่อกหุน้ของบรษิทั 

2. การลงทุนโดยขออนุมตัิจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign 
Investment Promotion Board) เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการที่มีกฎหมายก าหนดไว้ 3 
รปูแบบดงัน้ี 

2.1 การจดัตัง้บรษิทัภายใต้พระราชบญัญตับิรษิทัปี 2599 (Companies Act 2499) ก าหนดให้
บรษิัทจะต้องมเีงนิทุนจดทะเบียนขัน้ต ่า 1 แสนรูปี และมจี านวนผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 50 คนโดยการจดัตัง้
บรษิทัม ี2 รปูแบบ คอื 

 การลงทุนรว่มกบันกัลงทุนทอ้งถิน่ (Joint Venture) รฐับาลอนิเดยีไดก้ าหนดสดัสว่น
การถอืหุน้ตามประเภทของอุตสาหกรรมแต่หากอุตสาหกรรมใดไม่ไดม้ขีอ้ก าหนดไว้ 
นักลงทุนสามารถถือหุ้นได้ตามความต้องการของผู้ลงทุนทัง้สองฝ่ายซึ่งโดยทัว่ไป
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รฐับาลอนิเดยีจะเปิดโอกาสใหน้กัลงทุนต่างชาตสิามารถลงทุนไดถ้งึรอ้ยละ 100 ยกเวน้
ในกจิการบางประเภททีไ่ดม้กีารก าหนดสดัสว่นการลงทุนของนกัลงทุนต่างชาตไิว ้

 การลงทุนโดยต่างชาติรอ้ยละ 100 (Wholly-owned Subsidiary) รฐับาลอนิเดยีได้
ก าหนดประเภทของอุตสาหกรรมทีอ่นุญาตให้นกัลงทุนจากต่างประเทศสามารถถอื
หุน้ไดท้ัง้หมด 

2.2 ประเภทการลงทุนทีร่ฐับาลอนิเดยีใหก้ารเสรมิการใหม้กีารลงทุน ไดแ้ก่ 
 การก่อสรา้งสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
 การลงทุนทีม่ศีกัยภาพในการสรา้งรายไดจ้ากการสง่ออก 
 การลงทุนทีม่กีารจา้งงานจ านวนมากโดยเฉพาะแรงงานในเขตชนบท 
 การลงทุนทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัการเพาะปลกูและธุรกจิการเกษตร 
 การลงทุนในธุรกจิที่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมหรอืธุรกจิที่เอื้อประโยชน์ต่อการ

พฒันาทรพัยากรบุคคล 
 การลงทุนทีส่ง่เสรมิใหม้กีารนาเขา้เทคโนโลย ี

2.3 กจิการทีไ่มอ่นุญาตใหน้กัลงทุนต่างชาตเิขา้ไปลงทุน ไดแ้ก่ กจิการเกีย่วกบัพลงังานปรมาณู 
สลากกนิแบ่ง และการพนนั เป็นตน้ 

 

 ส าหรบัการลงทุนทีน่กัลงทุนต่างชาตสิามารถเขา้ไปลงทุนในอนิเดยีไดม้หีลายรปูแบบ ดงัน้ี 
1. จดทะเบยีนบรษิทัในอนิเดยี 
บรษิทัต่างชาติที่จดทะเบยีนในอนิเดยีต้องปฏบิตัติามกฎหมายของอนิเดยีเท่าเทยีมกบับรษิทั

ทอ้งถิน่รปูแบบของบรษิทัทีท่ าการจดทะเบยีนบรษิทัที ่Registrar of Companies (ROC) มรีปูแบบ ดงัน้ี 
 1.1 บรษิทัเอกชนจ ากดั (Private Limited Company)  

- นกัลงทุนต่างชาตสิามารถจดทะเบยีนกจิการในอนิเดยีไดภ้ายใตก้ฎหมาย Companies 
Act 2556 โดยนักลงทุนต่างชาตอิาจลงทุนเองทัง้หมดหรอืร่วมทุนกบัชาวอนิเดยีกไ็ด้ 
ซึ่งบรษิัทเอกชนจ ากดัต้องมผีู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คน มากที่สุดไม่เกิน 200 คนและ
ตอ้งมทีุนจดทะเบยีนอยา่งน้อย 100,000 รปีู 

- บรษิทัเอกชนทีไ่ดร้บัอนุญาตใหม้กีารจดัตัง้บรษิทัคนเดยีวจะตอ้งมชีื่อผูร้่วมหุน้อกีคน
เผื่อในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนแรกตายหรือพกิารหวัจดหมายของบรษิัทต้องใช้  a One-
person-company  

- ระยะเวลาในการก่อตัง้บรษิทัส าหรบัชาวอนิเดยีจะใช้เวลาน้อยกว่า 2 สปัดาห์แต่ใน
กรณีทีเ่ป็นชาวต่างชาตจิะตอ้งใชเ้วลาประมาณ 6 สปัดาห ์

- และชาวต่างชาตสิามารถทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัไดโ้ดยไม่ต้องขออนุญาต
ใดๆหรอืมเีฉพาะพนักงานต่างชาตใินบรษิทักไ็ด้แต่อย่างไรก็ตามกฎหมาย  149 (3) 
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ของ พ.ร.บ. บรษิทั 2556 ไดก้ าหนดไวว้่า บรษิทัจะต้องมกีรรมการบรษิทัทีพ่ านักใน
ประเทศอนิเดยีอยา่งน้อย 182 วนัในรอบปฏทินิปีก่อน 

- ชาวต่างชาตอิาจจะใชบ้รกิารของผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมาย (legal professional) หรอื
สมาคมธุรกจิทอ้งถิน่ (local business associate) ในปีแรกของการลงทุนทีอ่นิเดยีและ
หลงัจากที่พกัอาศยัในอนิเดยีเกนิ 182 วนั ในรอบปีปฏทินิแล้วปีต่อมาก็ไม่จ าเป็นที่
จะตอ้งใชบ้รกิารจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมายและสมาคมธุรกจิทอ้งถิน่อกี 

- ชาวต่างชาตทิีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัของบรษิทัสญัชาตอินิเดยีไมจ่ าเป็นตอ้ง
พ านักในประเทศอนิเดยีตลอด เน่ืองจากสามารถบรหิารงานไดเ้มื่ออยู่ต่างประเทศแต่
ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากรฐับาลอนิเดยีเสยีก่อน 

 

 1.2 บรษิทัมหาชนจ ากดั (Public Limited Company)  
- บรษิทัมหาชนจ ากดัตอ้งมผีูถ้อืหุน้อยา่งน้อย 7 คน และไมม่จี ากดัจ านวนคนสงูสุดโดย
จะตอ้งมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ขัน้ต ่า 500,000 รปีู 

- บรษิทัเอกชนจ ากดัทีอ่ยูใ่นเครอืของบรษิทัมหาชนจ ากดัจดัว่าเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั
จะตอ้งปฏบิตัติามกฎของมหาชนจ ากดัดว้ย 

  - ทุนจดทะเบยีนขัน้ต ่าตอ้งช าระทนัททีีก่่อตัง้บรษิทั 
 

3) ทุนการถอืหุน้ 
 

พระราชบญัญตับิรษิทัปี 2499 อนุญาตใหบ้รษิทัออกหุน้สองชนิดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้: หุน้ผูถ้อืหุน้ (หุน้
สามญั) และหุ้นบุรมิสทิธิท์ุนจดทะเบียนที่ออกโดยบรษิัทที่จดทะเบียนเป็นมหาชนต้องสอดคล้องกบั
หลักเกณฑ์ที่ออกโดย  The Securities and Exchange Board of India (SEBI) ที่ควบคุมบริษัทที่มี
ผลประโยชน์ของประชาชนและทางานในตลาดหุน้อนิเดยี 
 
4.4  เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ: Special Economic Zones) 
 

รฐับาลอินเดีย มกีารประกาศนโยบายเขตเศรษฐกิจพเิศษ (Special Economic Zone Policy)  
ในเดอืนเมษายนปี 2543 และเริม่มกีารจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZ) อย่างเป็นรูปธรรมในเมื่อวนัที่           
1 พฤศจกิายน 2543 โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อเพิม่กจิกรรมทางเศรษฐกจิใหม้ากขึน้ส่งเสรมิการส่งออก
สินค้าและบริการของอินเดียส่งเสริมการลงทุนทัง้จากภายในประเทศและต่างประเทศ  สร้างงาน
ภายในประเทศ และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ซึง่รฐับาลจะเป็นผูส้นบัสนุนดา้นต่างๆ ทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัรฐั เช่น การจดัสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน การใหส้ทิธพิเิศษทางภาษี และการลด
ขัน้ตอนทียุ่ง่ยากของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ต่อมาในปี 2548 พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยเขตเศรษฐกจิ
พเิศษ Special Economic Zone Act 2548 ไดผ้่านความเหน็ชอบจากรฐัสภาในเดอืนพฤษภาคม 2548 
มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2549 และในปี 2549 มกีารออกกฎกระทรวงว่าด้วยเขตเศรษฐกจิ
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พเิศษ Special Economic Zone Rule 2549 โดยกระทรวงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมอนิเดยีมารองรบั ท า
ใหก้ารจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษของอนิเดยีมกีฎหมายรองรบัและด าเนินการอยา่งเป็นระบบโดยสมบรูณ์ 

ในส่วนของกฎกระทรวงว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษปี  2549 (Special Economic Zone Rule 
2549) มไีวเ้พื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของเขตเศรษฐกจิพเิศษใหม้คีวามคล่องตวัมากยิง่ขึน้
โดยเฉพาะขัน้ตอนต่างๆ ในการพฒันาการบรหิารและการดูแลรกัษาเขตเศรษฐกจิพเิศษรวมทัง้ข ัน้ตอน
ในการจดัตัง้บรษิทัและการด าเนินธุรกจิภายในเขตเศรษฐกจิพเิศษ ไดม้กีารปรบัใหม้คีวามสะดวกมาก
ยิง่ขึน้ดว้ยการลดขัน้ตอนการด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ภายในจุดเดยีว (Single Window) ส าหรบัขัน้ตอนใน
การขออนุญาตจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษในอนิเดยีสามารถด าเนินการได ้3 ชอ่งทาง คอื 

1. บรษิทัทีจ่ะขอจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ (Developer) จะตอ้งยื่นค าขอ (Proposal) ต่อรฐับาล
ของรฐัที่บรษิทัสนใจจะจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพิเศษเมื่อรบัค าขอแล้วรฐับาลของรฐันัน้ๆ จะต้องส่งค าขอ
ดงักล่าวพรอ้มขอ้เสนอแนะไปยงัคณะกรรมการอนุมตัิ (Board of Approval) ภายใน 45 วนั นบัจากวนัที่
รบัค าขอจากบรษิทัผูย้ ืน่ค าขอคณะกรรมการทีท่ าการอนุมตัจิะใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัภิายใน 30 วนั ก่อน
แจง้ผลใหร้ฐับาลกลางทราบ โดยรฐับาลกลางจะเป็นผูอ้อกหนงัสอือนุมตัใิหแ้ก่บรษิทัผูย้ ื่นค าขอ หลงัจาก
นัน้บรษิทัผูย้ ื่นค าขอจะตอ้งแจง้ขอ้มลูรายละเอยีดทีจ่ าเป็นแก่รฐับาลกลางก่อนทีร่ฐับาลกลางจะประกาศ 
(Notification) ใหพ้ืน้ทีท่ีย่ ืน่ขอไดร้บัสถานะเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

2. บรษิัทที่จะขอจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพเิศษ (Developer) สามารถยื่นค าขอ (Proposal) ผ่าน
คณะกรรมการอนุมตั ิ(Board of Approval) ไดโ้ดยตรง โดยคณะกรรมการฯจะตอ้งขอความเหน็ชอบจาก
รฐับาลของรฐันัน้ๆ ก่อนภายใน 6 เดือน นับจากวนัที่รบัค าขอจากบรษิัทผู้ยื่นค าขอหลงัจากนัน้ก็จะ
พจิารณาอนุมตัภิายใน 30 วนั ซึง่เป็นขัน้ตอนเดยีวกบัชอ่งทางแรก 

3. รฐับาลกลางสามารถจดัตัง้และประกาศให้พื้นที่ใดเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษก็ได้แต่จะต้อง
หารอืกบัรฐับาลของรฐันัน้ๆ เสยีก่อนส าหรบัคณะกรรมการอนุมตัิ (Board of Approval) จดัตัง้ขึน้โดย
รฐับาลกลางใหม้อี านาจตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัเิขตเศรษฐกจิพเิศษปี 2548 มอีงค์ประกอบ
คณะจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน 19 คน โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมเป็นประธาน 

รฐับาลอนิเดยีไดอ้นุมตัใิหม้กีารจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษแลว้ (Formal Approval SEZs) จ านวน 
589 แหง่ทัว่ประเทศ ซึง่จากจ านวนทีไ่ดร้บัอนุมตัอิยา่งเป็นทางการทัง้หมด 589 แหง่ มพีืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการ
ประกาศเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษแล้ว (Notified SEZs) จ านวน 389 แห่ง (รวมเขตเศรษฐกจิพเิศษของ
รฐับาลกลาง 7 แห่ง กบัของรฐั/เอกชน 12 แห่ง) แต่เปิดด าเนินการแล้วเพยีง 153 แห่งเท่านัน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 25.98 ของจ านวนเขตเศรษฐกจิพเิศษทีไ่ดร้บัการอนุมตัอิยา่งเป็นทางการจากรฐับาลกลาง 

ส าหรบัรฐัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิห้มกีารจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ รฐั Andhra Pradesh 
จ านวน 109 แหง่ รองลงมา คอื รฐั Maharashtra จ านวน 103 แหง่ รฐั Tamil Nadu จานวน 69 แหง่ รฐั 
Karnataka จ านวน 62 แห่ง และรฐั Gujarat จ านวน 47 แห่ง อย่างไรกต็าม เขตเศรษฐกจิพเิศษทีไ่ดร้บั
อนุมตัิจากรฐับาลกลาง มกีารเปิดด าเนินการจรงิน้อยมากเมื่อเทยีบกบัจ านวนที่ได้รบัอนุมตัิโดยในรฐั 
Andhra Pradesh มเีขตเศรษฐกจิพเิศษทีเ่ปิดด าเนินการจรงิเพยีง 37 แหง่ รองลงมา คอื รฐั Tamil Nadu 
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จ านวน 33 แห่ง รฐั Karnataka จ านวน 20 แห่ง รฐั Maharashtra จ านวน 18 แห่ง และรฐั Gujarat จ านวน 
13 แห่ง สาเหตุทีท่ าใหเ้ขตเศรษฐกจิพเิศษในอนิเดยีเปิดด าเนินการจรงิน้อยกว่าทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิาก
รฐับาลกลาง เน่ืองจากโครงการเหล่าน้ีไดร้บัการต่อตา้นอยา่งมากจากเกษตรกรอนิเดยีท าใหก้ารรวบรวม
ทีด่นิเพือ่น ามาจดัท าเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท าไดย้ากมาก 

 
 

ภาพที ่4.16 แผนผงัแสดงชอ่งทางในการขออนุญาตจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ 
ทีม่า: ส านกังานสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ ณ เมอืงมมุไบ 

 

ในการขออนุญาตจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพเิศษในประเทศอนิเดยีผูย้ ื่นค าขอจะต้องระบุให้ชดัเจนว่า        
จะจดัตัง้ขึน้ส าหรบัอุตสาหกรรม เน่ืองจากเขตเศรษฐกจิพเิศษของแต่ละอุตสาหกรรมจะมเีงื่อนไขทีแ่ตกต่าง
กนั เช่น ถา้เป็นอุตสาหกรรมสาหรบัสนิคา้ทัว่ไป (Multi Products) มขีอ้ก าหนดว่าตอ้งมพีืน้ทีอ่ยา่งต ่า 1,000
เฮกตาร์ (ประมาณ 6,250 ไร่) แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมประเภท Electronics/ Hardware/ Software มีการ
ก าหนดพืน้ทีข่ ัน้ต ่าเพยีง 10 เฮกตาร ์(ประมาณ 62.5 ไร่) แต่มขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิว่าต้องมกีารจดัสรรพื้นที่
ส าหรบัก่อสรา้งอาคารไมต่ ่ากวา่ 1 แสนตารางเมตร เป็นตน้ 

เขตเศรษฐกจิพเิศษของอนิเดยีทีเ่ปิดด าเนินการแลว้จ านวน 158 แห่งทัว่ประเทศ เป็นเขตเศรษฐกจิ
พิเศษส าหรบัอุตสาหกรรมด้าน Information Technology (IT)/Electrical & Electronics Products (E&E) 
เป็นส่วนใหญ่ถงึ 95 แห่ง หรอืประมาณรอ้ยละ 60 ของจ านวนเขตเศรษฐกจิพเิศษทีเ่ปิดด าเนินการแลว้ โดย
ส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในรฐั Andhra Pradesh 21 แห่งรฐั Tamil Nadu 18 แห่ง รฐั Karnataka 15 แห่ง และ รฐั
Maharashtra 14 แห่ง รองลงมาจะเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษส าหรบัอุตสาหกรรมสนิคา้ทัว่ไป 19 แห่ง (รวม
อุตสาหกรรมบรกิารทัว่ไปดว้ย) ส าหรบัอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยชีวีภาพมจี านวน 9 แห่ง อุตสาหกรรม
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ยานยนต์ มีการจัดตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษเพียง 3 แห่งเท่านัน้ คือ ที่ร ัฐ Tamil Nadu 2 แห่ง และที่ร ัฐ 
Rajasthan 1 แห่ง ส่วนอุตสาหกรรมสิง่ทอและเสือ้ผา้ส าเรจ็รปูมกีารจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษจ านวน 6 แห่ง
ในรฐั Gujarat 2 แห่ง รฐั Tamil Nadu 2 แห่ง รฐั Andhra Pradesh 1 แห่ง รฐั Karnataka 1 แห่ง นอกจากน้ี
ยงัมเีขตเศรษฐกิจพเิศษส าหรบัอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 4 แห่ง ในรฐั Andhra Pradesh รฐั 
Maharashtra รฐั Rajasthan และรฐั West Bengal รฐัละ1 แหง่ 

 

ตารางที ่4.23 จ านวนเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZs) ของอนิเดยีแยกตามรฐั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2555 

รฐั  
จ านวนเขตเศรษฐกจิพเิศษ (แหง่)  

ไดร้บัอนุมตัอิยา่งเป็นทางการ ประกาศเป็น SEZs  ด าเนินการแลว้ 
Andhra Pradesh  109 75 37 
Chandigarh  2 2 2 
Chattisgarh 2 1 0 
Delhi  3 0 0 
Dadra & Nagar Haveli  2 2 0 
Goa  7 3 0 
Gujarat  47 30 17 
Haryana  46 36 3 
Himachal Pradesh  0 0 0 
Jharkhand  1 1 0 
Karnataka  62 36 20 
Kerala  29 20 6 
Madhya Pradesh  19 6 1 
Maharashtra  103 63 18 
Nagaland  2 1 0 
Orissa  10 5 1 
Pondicherry  1 0 0 
Punjab  8 2 1 
Rajasthan  10 9 5 
Tamil Nadu  69 57 33 
Uttar Pradesh  34 21 8 
Uttarakhand 2 1 0 
West Bengal  20 11 6 
ขอ้มลูไมไ่ดร้ะบุรฐั  1 7 - 

รวม 589 389 158 
ทีม่า: Special Economic Zones in India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce 



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี 

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 4-58 

ตารางที ่4.24 จ านวนและประเภทอุตสาหกรรมทีเ่ปิดด าเนินการแลว้ในเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZs) ในรฐัต่างๆ 

รฐั 
IT/ITES 

E&E 
Telecom. 

Gems& 
Jewelry 

Textile/ 
Apparel 

Pharma/ 
Bio-Tech 

Auto Aviation 
Engineering 

Products 
Food 

Power 
Sector 

Foot-wear Handi-craft 
Multi- 

Products 
Andhra Pradesh  21 - 1 1 5 - 2 - 1 - 1 - 5 
Chandigarh  2 - - - - - - - - - - - - 
Gujarat  5 - - 2 2 - - 2 - 1 - - 5 
Haryana  3 - - - - - - - - - - - - 
Karnataka  15 - - 1 1 - - 2 1 - - - - 
Kerala  6 - - - - - - - - - - - 1 
Madhya Pradesh  - - - - - - - - - - - - 1 
Maharashtra  14 - 1 - 1 - - - - 1 - - 1 
Orissa  1 - - - - - - - - - - - - 
Rajasthan  1 - 1 - - 1 - - - - - 2 - 
Tamil Nadu  18 2 - 2 - 2 - 3 1 - 1 - 4 
Uttar Pradesh  5 - - - - - - - - 1 - 1 1 
West Bengal  4 - 1 - - - - - - - - - 1 

รวม 95 2 4 6 9 3 2 7 3 3 2 3 19 
ทีม่า: Special Economic Zones in India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce 
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1) กฎหมายแรงงาน 
 
กฎหมายแรงงาน และอตัราค่าแรงงานที่ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการควบคุมการใชแ้รงงานเวลา

ท างานอตัราคา่จา้งและการประกนัสงัคมในอนิเดยีมดีงัน้ี 

1. กฎหมายโรงงาน Factory Act 2491 เป็นการวางระเบยีบความปลอดภยัอนามยัสวสัดกิาร
และเงือ่นไขการท างานของลกูจา้งในโรงงานกฎหมายน้ี ถูกบงัคบัใชโ้ดยรฐัผา่นทางผูต้รวจสอบโรงงาน 

2. กฎหมายเหมืองแร่ Mines Act 2495 ประกอบด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัย
สุขอนามยั และสวสัดกิารส าหรบัคนงานในเหมอืงถ่าน เหมอืงแร่ และบ่อน ้ามนั ก าหนดหน้าที่ของเจา้ของ         
ในการจดัการเหมอืงความปลอดภยัและสุขอนามยัทัง้ยงัก าหนดเวลาในการท างานค่าแรงขัน้ต ่าและอื่นๆ
ทีเ่กีย่วขอ้ง Directorate General of Mines Safety มหีน้าทีค่วบคุมตรวจสอบความสามารถของคนงาน
ในการส่งไปประจ าจุดต่างๆ ในเหมอืงและจดังานสมัมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบัความปลอดภยัของ
คนงาน Courts of Inquiry ถูกจดัตัง้ขึน้โดยรฐับาลกลางท าหน้าที่สบืสวนอุบตัเิหตุที่เป็นเหตุใหค้นงาน
เหมอืงเสยีชวีติ 10 คนขึน้ไป โดยจะลงโทษทัง้จ าและปรบัจากการฝ่าฝืนหน้าทีภ่ายใตก้ฎหมายน้ี 

3. กฎหมายคนงานท่าเรอื Dock Workers Act 2529 ประกอบด้วยบทบญัญตัิเกี่ยวกบัความ
ปลอดภยัสุขอนามยั และสวสัดกิารส าหรบัคนงานทีท่ างานในท่าเรอื ซึง่ถูกจดัการโดย Director General 
Factory Advice Service and Labor Institutes, Directorate General FASLI as the Chief Inspector มี
เจ้าหน้าที่คอยสงัเกตการณ์ความปลอดภยัที่ท่าเรอื 10 ท่าเรอืหลกัในอนิเดยีส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่
กจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุและจ านวนการเกดิอุบตัเิหตุในแต่ละทา่เรอื 

4. กฎหมายประกนัสงัคมนายจา้งจะตอ้งสมทบค่าประกนัสงัคมรอ้ยละ 12 ของเงนิเดอืนลูกจา้ง
โดยรอ้ยละ 8.33 จะน าเขา้กองทุนบ านาญและส่วนทีเ่หลอืจะแบ่งเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีส่วนลูกจา้ง 
จะจ่ายค่าประกนัสงัคมรอ้ยละ 12 เพือ่น าเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

5. กฎหมายประกนัสถานภาพลูกจา้ง The Employees’ State Insurance Act 2491 (ESI Act) 
กฎหมายน้ีจะครอบคลุมโรงงานหรือองค์กรที่มีลูกจ้างตัง้แต่  10 คนขึ้นไป โดยจะเตรียมเรื่องการ
รกัษาพยาบาลที่ครอบคลุมใหก้บัลูกจ้างและครอบครวัและการได้รบัรายได้ในขณะที่พกัรกัษาตวัจาก
อาการป่วยและคลอดบุตรและเงนิตอบแทนรายเดอืนในกรณทีีต่ายหรอืพกิาร 

6. กองทุนส ารองเลีย้งชพีและบทบญัญตัอิื่นๆ The Employees’ Provident Funds & Miscellaneous 
Provisions Act, 2495 (EPF & MP Act) จะใชก้บัโรงงานทีม่ตีารางการท างานทีแ่น่นอนและมลีูกจา้ง 20 
คนขึน้ไป ซึง่จะใหเ้งนิชดเชยในชว่งบัน้ปลายเชน่กองทุนส ารองเลีย้งชพีเงนิบ านาญและในกรณทีีเ่สยีชวีติ
ระหว่างการท างานครอบครวัจะเป็นผู้ได้รบัเงินบ านาญสาหรบัลูกจ้างในเหมืองและไร่ชาจะมีสิทธิ
ประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

7. กฎหมายเงินชดเชยแก่ลูกจ้าง The Employees' Compensation Act, 2466 (WC Act) ที่
จะต้องจ่ายเงนิชดเชยใหลู้กจ้างหรอืครอบครวัของเขาในกรณีที่ลูกจ้างได้รบับาดเจบ็หรอืเสยีชวีติเงนิ
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ชดเชยเพื่อการคลอดบุตรThe Maternity Benefit Act 2504 (M.B. Act) โดยใหค้่าจา้ง 12 สปัดาหใ์นระหว่าง
ลาเพือ่คลอดบุตรและในกรณทีีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 

8. กฎหมายเงนิตอบแทนพเิศษ The Payment of Gratuity Act 2515 (P.G. Act) โดยจดัเงนิ
ตอบแทนพเิศษเป็นค่าจา้ง 15 วนั ในแต่ละปีส าหรบัลูกจา้งทีท่ างานกบับรษิทัมาเป็นเวลาอยา่งน้อย 5 ปี
ในบรษิทัทีม่ลีกูจา้งอยา่งน้อย 10 คนขึน้ไป 

9. กฎหมายส าหรับช่วงทดลองงาน Apprentice Act มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะให้
แรงงานใหม่ และฝึกฝนทกัษะทีม่อียู่แลว้ผูท้ีจ่ะเขา้มาอยู่ในช่วงทดลองงานต้องเป็นผูท้ีอ่ายุไม่ต ่ากว่า 14 ปี               
มรีะดบัความรูแ้ละสมรรถภาพทางร่างกายที่บรษิทัก าหนดไวช้่วงเวลาการทดลองงาน 6 เดอืนถงึ 4 ปี
ขึน้อยู่กบัประเภทของธุรกจิผูท้ดลองงานต้องเรยีนรูง้านตัง้ใจและเขา้ร่วมการฝึกอย่างเป็นประจ าต้อง
ท างานสปัดาหล์ะ 42-48 ชัว่โมงและไม่ไดร้บัอนุญาตใหท้ างานระหว่าง 22.00-06.00 น. เวน้แต่จะไดร้บั
การอนุญาตจากผูด้แูลหน้าทีข่องนายจา้งภายใตก้ฎหมายน้ี คอื 

 การท าสญัญาทดลองงานหากช่วงเวลาการทดลองงานมากกว่า 1 ปีขึน้ไป นายจา้งจะต้อง
ใหผู้ฝึ้กงานสามารถลากจิได ้12 วนั ลาป่วยได ้15 วนั และลาหยุดพเิศษได ้10 วนัต่อปี 

 นายจา้งต้องเตรยีมการฝึกในขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อใหผู้ฝึ้กมคีุณสมบตัเิพยีงพอการ
จ่ายค่าจา้งแก่ผูฝึ้กในชว่งทดลองงานต่อเดอืน 
-ระดบัปรญิญา 3,560 รปีู 
- การเรียนโดยรวมเวลาฝึกงานกับเวลาเรียนเข้าด้วยกัน  Sandwich course (ระดบั
ปรญิญา) 2,530 รปีู 

-ระดบัชา่งเทคนิค 2,530 รปีู 
-การเรียนโดยรวมเวลาฝึกงานกับเวลาเรียนเข้าด้วยกัน  Sandwich course (ระดับ
อนุปรญิญา) 2,070 รปีู 

-เทคนิคอาชวีะ 1,970 รปีู 
10. กฎหมายค่าแรง Wages Act 1936 มจีุดประสงค์การจ่ายค่าแรงตามปกตแิก่ลูกจ้างลูกจ้าง             

ทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมายน้ี จะตอ้งเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัคา่จา้งเฉลีย่ 10,000 รปีูต่อเดอืน 
เวลาการจา่ยคา่จา้ง 
-ลกูจา้งน้อยกวา่ 1,000 คน คา่จา้งจะจา่ยก่อนวนัที ่7 ของเดอืนถดัไป 
-ลกูจา้งมากกวา่ 1,000 คน คา่จา้งจะจา่ยก่อนวนัที ่10 ของเดอืนถดัไป 
-การเลกิจา้งจากนายจา้งจะตอ้งจา่ยคา่จา้งก่อนถงึวนัยตุกิารท างาน 2 วนั 
- การหกัคา่จา้งสามารถหกัไดส้งูสุดรอ้ยละ 50 ต่อเดอืน แต่สามารถหกัไดถ้งึรอ้ยละ 75 
ในกรณีทีห่กัคา่ใชจ้่ายบางสว่นเขา้กองทุน co-operative society  

รปูแบบของการจ่ายค่าจา้ง: จ่ายโดยธนบตัรและเหรยีญ 
- สามารถทีจ่ะจ่ายโดยเชค็หรอืโอนผ่านธนาคารโดยไดร้บัการลงลายมอืชื่อยนิยอมจาก
ลกูจา้ง 
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- สามารถจ่ายค่าจา้งไดทุ้กวนัทุกสปัดาหท์ุกสองสปัดาหห์รอืทุกเดอืนแต่หา้มเกนิกวา่ 1 
เดอืน 

- ถ้าไม่จ่ายตามก าหนดเวลาหรอืฝ่าฝืนกฎหมายน้ีมโีทษจ าคุกไม่ต ่ากว่า 1 เดอืนสูงสุด 
6 เดอืน และมคีา่ปรบัไมต่ ่ากวา่ 2,000 รปีู สงูสุด 15,000 รปีู 

11. กฎหมายเงนิทดแทนเป็นกฎหมายคุม้ครองลูกจา้งหรอืผูท้ีอ่ยูใ่นอุปการะของลูกจา้งดว้ยการ
ก าหนดใหน้ายจา้งจ่ายเงนิใหบุ้คคลดงักล่าว เมื่อลูกจา้งไดร้บัอนัตรายเจบ็ป่วยหรอืตายอนัมสีาเหตุมาจาก
การท างานใหแ้ก่นายจา้ง และก าหนดใหม้กีองทุนเงนิทดแทนขึน้ โดยใหน้ายจา้งจ่ายเงนิสมทบกองทุน
ดงักล่าวไวเ้พือ่เป็นหลกัประกนัในการจ่ายเงนิทดแทนแก่ลูกจา้ง หรอืผูอ้ยูใ่นอุปการะของลูกจา้งแทนนายจา้ง 
ซึ่งนายจา้งอาจจะไม่ต้องรบัผดิชอบ เน่ืองจากการไดร้บับาดเจบ็ของลูกจา้งทีไ่ม่ท าใหต้้องหยุดงานเกนิ      
3 วนั การไดร้บับาดเจบ็ที่ไม่ถงึแก่ความตายหรอืพกิาร เป็นสาเหตุจากการเกดิอุบตัเิหตุที่ เน่ืองมาจาก
ลูกจ้างมีอาการมึนเมาไม่เชื่อฟังค าสัง่หรือประมาทเลินเล่อ ในขณะท างานส าหรบัจ านวนเงนิที่ต้อง
ทดแทนในกรณีทีเ่สยีชวีติจากการท างาน นายจา้งจะต้องจ่ายทดแทนอย่างต ่า 120,000 รูปี หรอืรอ้ยละ 50 
ของเงนิค่าจา้งรายเดอืน คูณดว้ยปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งอื่นๆ ในกรณีทีเ่กดิการพกิารจะต้องจ่ายเงนิทดแทน
อยา่งน้อย 140,000 หรอืรอ้ยละ 60 ของเงนิคา่จา้งรายเดอืนคณูดว้ยปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 

12. กฎหมายข้อโต้แย้งในอุตสาหกรรม Industrial Disputes Act 2490 เป็นบทบญัญตัิในการ
ตรวจสอบและการแกไ้ขปัญหาขอ้โตแ้ยง้ในอุตสาหกรรมระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง โดยระยะเวลาในการ
จดัการขอ้โตแ้ยง้และการตดัสนิตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทุกฝ่ายมรีะยะเวลา 6 เดอืน 

13. กฎหมายของเงนิโบนัส Bonus Act 2508 เพื่อจดัโบนัสให้กบับุคคลที่ได้รบัการว่าจ้างใน
สถานทีป่ระกอบการทีแ่น่นอนมกีารน าไปใชก้บัโรงงานต่างๆ ทีม่กีารว่าจา้งลูกจา้งเป็นจ านวน 10 คนขึน้ไป 
ทีซ่ึ่งมกีารด าเนินการใดๆ เป็นทีส่ าเรจ็หรอืในที่อื่นๆ ทีม่กีารว่าจา้งลูกจา้งเป็นจ านวน 20 คนหรอืมากกว่า               
ผูท้ี่มคีุณสมบตัิในการรบัเงนิโบนัส คอืลูกจา้งที่ไดร้บัเงนิเดอืนเป็นจ านวน 10,000 รูปี จะไดร้บัโบนัสก็
ต่อเมื่อ มยีอดของวนัทีเ่ขา้มาท างานอย่างต ่าเป็นระยะเวลา 20 วนั ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชี โดย
อตัราการจ่ายเงนิโบนสัอยา่งต ่ารอ้ยละ 8.33 ไปจนถงึรอ้ยละ 20 จากเงนิเดอืนทีไ่ดร้บั 

14. กฎหมายประกนัสถานะภาพของลูกจ้าง Employee State Insurance Act 2491 เป็นการ
ผสมผสานของ Measure Of Social Insurance Towards Employees ซึง่ไดร้บัการออกแบบเพือ่เตมิเตม็
ในส่วนของการปกป้องลูกจ้างจากอนัตรายและการเจ็บไข้ได้ป่วยการให้ก า เนิดความพกิารหรอืการ
เสยีชวีติ เน่ืองมาจากงานที่ได้รบัการว่าจ้างใช้กบัโรงงานที่มกีารว่าจ้างลูกจ้างเป็นจ านวน 10 คนหรอื
มากกว่า ซึง่กฎหมายน้ีครอบคลุมไปถงึรา้นคา้โรงแรมภตัตาคารโรงภาพยนตรก์ารขนส่งทางยานยนตร์
แพทย์เอกชนและสถาบนัทางการศกึษาและหนังสอืพมิพ์ที่มกีารว่าจ้างลูกจ้างเป็นจ านวน 20 คนหรอื
มากกวา่วงเงนิจ ากดัของค่าจา้งทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมายน้ีคอื 15,000 รปีูต่อเดอืน 

15. กฎหมายประโยชน์ทดแทนการคลอดบุตร The Maternity Benefit Act 2504 กฎหมายการ
ลาคลอด และประโยชน์ทดแทนมเีพื่อปกป้องสทิธแิละรกัษาสุขอนามยัของผูค้ลอดบุตรลกูจา้งสามารถใช้
สทิธลิาคลอดได้ 80 วนั ใน 12 เดอืนก่อนวนัครบก าหนดคลอด ซึ่งจะต้องแจง้ใหน้ายจา้งทราบล่วงหน้า
ก่อนถงึวนัก าหนดคลอด 10 สปัดาหส์ทิธปิระโยชน์ภายใตก้ฎหมายมดีงัน้ี 
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- ลาคลอดโดยยงัไดร้บัเงนิคา่จา้งเป็นเวลาเฉลีย่ 12 สปัดาหส์ามารถขอรบัคา่จา้งก่อนคลอด 6 
สปัดาหแ์ละหลงัคลอด 6 สปัดาห ์หากมกีารยืน่เรือ่งแก่นายจา้ง 

- ไดร้บัการสงเคราะหค์า่ยา 3,500 รปีู 
- ลาเพิม่เตมิไดถ้งึหน่ึงเดอืนโดยยงัไดร้บัคา่จา้งหากแสดงหลกัฐานวา่ป่วยจรงิ 
- ไมม่กีารหกัคา่จา้งส าหรบัวนัลา 
- นายจา้งตอ้งมอบหมายงานระดบัเบาก่อนถงึวนัก าหนดคลอด 10 สปัดาห ์
- มชีว่งพกัดแูลลูก 2 ครัง้ต่อวนั จนกวา่เดก็จะอาย ุ15 เดอืน 

 
ค่าจ้างแรงงาน 

ค่าจา้งแรงงานขัน้ต ่าในอนิเดยี6จะมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละรฐั แต่โดยเฉลี่ยอยู่ที ่119 รูปี
ต่อวนั และเมือ่พจิารณาคา่จา้งแรงงานในแต่ละรฐั พบวา่ มอีตัราคา่จา้ง ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.25 อตัราคา่จา้งแรงงานขัน้ต ่าของแรงงานไมม่ฝีีมอืแต่ละรฐัในอนิเดยี 

หน่วย: รปีูต่อวนั 
 รฐั อตัราคา่จา้งแรงงานขัน้ต ่า 
1 Andhra Pradesh 68.96 
2 Arunachal Pradesh 134.62 
3 Assam 100.00 
4 Bihar 109.12 
5 Chhattisgarh 134.15 
6 Goa 150.00 
7 Gujarat 100.00 
8 Haryana 167.23 
9 Himachal Pradesh 110.00 
10 Jammu and Kashmir 110.00 
11 Jharkhand 111.00 
12 Karnataka 111.83 
13 Kerala 110.00 
14 Madhya Pradesh 138.16 
15 Maharashtra 95.65 
16 Manipur 81.40 

 
                                                 
6คา่จา้งแรงงานขัน้ต ่าในอนิเดยีในทีน่ี่ หมายถงึ คา่จา้งงานแรงงานไมม่ฝีีมอื (Unskilled Labor) 
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ตารางที ่4.25 อตัราคา่จา้งแรงงานขัน้ต ่าของแรงงานไมม่ฝีีมอืแต่ละรฐัในอนิเดยี (ต่อ) 
 รฐั อตัราคา่จา้งแรงงานขัน้ต ่า 

17 Meghalaya 100.00 
18 Mizoram 132.00 
19 Nagaland 80.00 
20 Orissa 90.00 
21 Punjab 141.98 
22 Rajasthan 135.00 
23 Sikkim 100.00 
24 Tamil Nadu 92.54 
25 Tripura 81.54 
26 Uttar Pradesh 100.00 
27 Uttarakhand 91.98 
28 West Bengal 108.07 
29 Andaman and Nicobar Islands 190.00 
30 Chandigarh 176.98 
31 Dadra and Nagar Haveli 136.60 
32 Daman and Diu 132.60 
33 Delhi 203.00 
34 Lakshadweep 152.20 
35 Puducherry 100.00 

ทีม่า: Press Information Bureau Governmentof India 
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 เมื่อพิจารณาอัตราค่าแรงขัน้ต ่ าตามกฎหมายแรงงานอินเดีย  โดยแยกตามรัฐ และระดับ
การศกึษา พบว่า แรงงานของรฐัมหาราษฎระ ในทุกระดบัการศกึษามคี่าจ้างแรงงานต่อเดอืนสูงที่สุด 
โดยระดบัปรญิญาตรอียู่ที่ 10,000 รูปี มธัยม 8,000 รูปี และต ่ากว่ามธัยม 4,750 รูปี รายละเอียดดงั
ตารางที ่4.26 
 
ตารางที ่4.26 อตัราคา่แรงขัน้ต ่าตามกฎหมายแรงงานอนิเดยี 

รฐั 
อตัราเงนิเดอืน (รปีู) 

ปรญิญาตร ี มธัยม ต ่ากวา่มธัยม 
รฐัมหาราษฎระ (มมุไบ) 10,000  8,000  4,750  
รฐัคารน์าทากะ (บงักาลอร)์ 10,000 7,000 4,500 
รฐัคุชราต (อาหเ์มดาบดัและสรุตั)ิ 9,000 6,200 4,250 
กรุงนิวเดล ี 7,400 6,750 6,100 
รฐัทมฬินาฑ ู(เจนไน) 5,000-10,000 7,000 5,000 
รฐัอานธรประเทศ(ไฮเดอราบดั) 8,000 4,000-5,000 4,000 

ทีม่า: กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ 
 

4.5  อตุสาหกรรม 
 

ภาคอุตสาหกรรมการผลติของอนิเดยี ในปี 2557 มสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ16.8ของ GDP และ
ภายใต้  National Manufacturing Policy ของรัฐบาลชุด ปัจจุบัน  ได้ตั ้ง เ ป้ าหมายว่ าจะ เพิ่ม ให้
ภาคอุตสาหกรรมมสีดัส่วนเป็นรอ้ยละ 25 ภายในปี 2568 โดยจะสรา้งงานในภาคการผลติเพิม่ขึ้นอกี 
100 ลา้นต าแหน่งภายใน 10 ปี ควบคู่กบัการท าใหภ้าคอุตสาหกรรมอนิเดยีเตบิโตขึน้รอ้ยละ 12-14 ต่อ
ปี แต่เน่ืองจาก การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิของอนิเดยี ท าใหส้ดัส่วนภาคการผลติลด
จากรอ้ยละ 16 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 15.1 ในขณะเดยีวกนัการขยายตวัทางเศรษฐกจิของอนิเดยีในช่วง 10 
ปีทีผ่า่นมา (2547-2556) ไมไ่ดม้กีารจา้งงานเพิม่ขึน้เท่าใดนกั โดยระหวา่งปี 2548-2553 แรงงานอนิเดยี
โดยรวมเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 0.3 จาก 457.8 ลา้นคน เป็น 459.1 ลา้นคน  

สาเหตุหลกัที่การจ้างงานไม่ได้เพิม่ขึน้ เพราะอนิเดยีขาดความยดืหยุ่นในการบรหิารแรงงาน 
รวมถึงมกีฎหมายแรงงานที่ค่อนขา้งเขม้งวด ซึ่งส่งผลต่อการจ้างงานและการปลดออกจากงาน โดย
หลายครัง้ ข้อเรยีกร้องของลูกจ้างมกัจบลงด้วยความรุนแรงในการตดัสนิปัญหาระหว่างนายจ้างกบั
ลูกจ้าง ดงันัน้การลดความเขม้งวดของกฎหมายแรงงานอาจเป็นทางหน่ึงที่ช่วยปลดลอ็คการจ้างงาน 
ตลอดจนชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืและเป็นระบบของภาคธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ซึง่ปัจจุบนั มสีดัสว่นการจา้งงานถงึรอ้ยละ 84  

นอกจากประเดน็ดา้นแรงงานแลว้ จุดอ่อนของภาคการผลติอุตสาหกรรมเกดิจากการผลติไฟฟ้า
และการสร้างระบบการขนส่งยงัไม่เพยีงพอกบัความต้องการและสามารถรองรบักบัการเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้ โดยรฐับาลหวงัว่าการจดัตัง้ NIMZs (National Investment and Manufacturing Zones)    
จะเป็นอีกทางหน่ึงที่ช่วยแก้ปัญหาน้ี ปัจจุบนัรฐับาลอินเดียได้จดัตัง้ NIMZs แล้ว 15 แห่ง ทางภาค
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ตะวนัตกและภาคใตข้องประเทศ รวมถงึ “Delhi-Mumbai Industrial Corridor” ดว้ย โดยอุตสาหกรรมที่
ตัง้อยู่ใน NIMZs จะไดร้บัการอ านวยความสะดวกและสทิธปิระโยชน์ในดา้นต่างๆ เช่น ระบบโลจสิตกิส ์
และกลไกการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการมกีฎหมายแรงงานพเิศษทีใ่ชเ้ฉพาะใน NIMZs ซึง่มี
ความยดืหยุน่มากกวา่กฎหมายแรงงานทีใ่ชก้นั  

 

อุตสาหกรรมทีส่ าคญัของอนิเดยี ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมสิง่ทอ เคมภีณัฑ ์แปรรปูอาหาร เหลก็กลา้ 
อุปกรณ์การขนส่ง ซเีมนต์ เหมอืงแร่ ปิโตรเลยีม เครื่องจกัร ซอรฟ์แวร์  ยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น 
และหากพจิารณาเป็นรายรฐั พบว่า ในแต่ละรฐัมอีุตสาหกรรมการผลติทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงัขอ้มลูใน
ตารางที ่4.27 
 

ตารางที ่4.27 อุตสาหกรรมทีส่ าคญัในแต่ละรฐัของอนิเดยี 
รฐั อุตสาหกรรมทีส่ าคญั 

อานธรประเทศ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ การผลติอุปกรณ์และชิน้สว่นยานยนต์ อุตสาหกรรมพชืสวน  
เคมภีณัฑส์งัเคราะห ์อุตสาหกรรมขนาดเลก็ ซึง่ใชว้ตัถุดบิทอ้งถิน่ 

อรณุาจลัประเทศ 
อุตสาหกรรมป่าไม ้อุตสาหกรรมชา อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว เหมอืงถ่านหนิ และผลไมแ้ปร
รปู 

อสัสมั 
ผลผลติทางการเกษตร ปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาต ิปิโตรเคม ีกระดาษ ปุ๋ ย เสน้ใยอะครลิกิ 
เสน้ใยโพลเีอสเตอร ์

พหิาร  
ผลผลติทางเกษตร อาหาร และอุตสาหกรรมแปรรปูอาหาร โรงกลัน่น ้ามนั สิง่ทอ เครือ่งจกัรกล
น ้ามนัส าหรบับรโิภค อุตสาหกรรมน ้าตาลและออ้ย 

ฉตัตสิครห ์ เหลก็ อะลมูเินียม ซเีมนต ์เครือ่งนุ่งหม่ อาหาร และสมนุไพร 

กวั 
อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว อุตสาหกรรมแรธ่าตุ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
เทคโนโลยชีวีภาพ 

คุชราต 
ผลผลติทางการเกษตร และการแปรรปูอาหารเคมภีณัฑแ์ละปิโตรเคม ีสิง่ทอ  
อญัมณี และเครื่องประดบั ยา เทคโนโลยชีวีภาพ เครือ่งจกัรกล และชิน้สว่นยานยนต์ 

หรยาณา 
อุตสาหกรรมยานยนต ์เทคโนโลยสีารสนเทศ อุตสาหกรรมผลติภณัฑส์ขุภณัฑ ์ 
อุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์ทอ่ GI และเตาแก๊ส 

หมิาจลัประเทศ  
พลงังานน ้า เกษตรกรรม การทอ่งเทีย่ว เคมภีณัฑ ์สิง่ทอ อเิลก็ทรอนิกส ์เหลก็และผลติภณัฑ ์
ผลติภณัฑก์ระดาษ ปนูซเีมนต ์อุตสาหกรรม เครือ่งดื่ม และผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 

ชมัมแูละแคชเมยีร ์
ศลิปหตัถกรรม และการสง่ออก อุตสาหกรรมผลติภณัฑพ์ลาสตกิ อุปกรณ์การกฬีา 
เคมภีณัฑ ์และเวชภณัฑ ์

ฌารข์ณัฑ ์ การท าเหมอืง เหลก็ ยาและเภสชักรรม IT เกษตรและอุตสาหกรรมเกีย่วกบัการเกษตร 

กรณาฎกะ  
อุตสาหกรรมเกีย่วกบัการออกแบบ และสรา้งเครือ่งบนิ ยานยนต ์เหลก็ ซเีมนต ์IT   
ไบโอเทคโนโลย ีอเิลก็ทรอนิกส ์สิง่ทอ เครือ่งหนงัน ้าตาล ยาและแปรรปูอาหาร 

เกรละ  
การแปรรปูอาหาร สนิคา้หตัถกรรม อุตสาหกรรมเสน้ใย การท่องเทีย่ว อเิลก็ทรอนิกส์ 
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์อฐิและกระเบือ้ง ยาสบู ผลติภณัฑว์ศิวกรรม อุตสาหกรรมปิโตรเลยีม 
เคมภีณัฑ ์เวชภณัฑ ์
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ตารางที ่4.27 อุตสาหกรรมทีส่ าคญัในแต่ละรฐัของอนิเดยี (ต่อ) 
รฐั อุตสาหกรรมทีส่ าคญั 

มธัยประเทศ 
อุตสาหกรรมผลติทางการเกษตร ผลผลติจากป่าไม ้อุตสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ 
การเพาะปลกูพชืเรอืนกระจก/สวน การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์
เวชภณัฑ ์สิง่ทอและเสือ้ผา้ เครือ่งประดบั 

มหาราษฏระ 
อุตสาหกรรมเคมอีเิลก็ทรอนิกส ์เคม ีอุตสาหกรรมไฟฟ้าเครือ่งจกัรกล สิง่ทอ ปิโตรเคม ีเหลก็ 
ไวน์อญัมณี และอุตสาหกรรมเหลก็ และพลาสตกิ 

มณีปุระ อุตสาหกรรมการผลติเหลก็ ซเีมนต ์และสนิคา้อุปโภคบรโิภค 
เมฆาลยั ผลผลติทางการเกษตร เครือ่งเทศและสมนุไพร ดอกไม ้และผลไมต้่างๆ พลงังานน ้า 
มโิซรมั  ผลผลติทางการเกษตร เครือ่งเทศและสมนุไพร ศลิปหตัถกรรมจากไมไ้ผแ่ละหวาย 
นาคาแลนด ์ ผลผลติทางการเกษตร เครือ่งเทศและสมนุไพร 
โอรสิสา  อุตสาหกรรมเหลก็ ปุ๋ ย ซเีมนต ์กระดาษ แกว้ 

ปัญจาบ 
เกษตรกรรม กสกิรรม ป่าไม ้สนิคา้ประเภทเครือ่งจกัรกล และเครือ่งมอืเภสชักรรม เครือ่งหนงั
อาหาร สิง่ทอ สนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์น ้าตาล สนิคา้กฬีา กระดาษ และบรรจุภณัฑ ์

ราชสถาน  
การทอ่งเทีย่ว อุตสาหกรรมสิง่ทอ ผลผลติทางเกษตร ปนูซเีมนต ์ก๊าซเคม ีน ้ามนัหลอ่ลื่น 
พลาสตกิ เครือ่งจกัรกล เหลก็และผลติภณัฑ ์ใยสงัเคราะห ์ไหมพรม อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์ 

สกิขมิ การทอ่งเทีย่ว ใบชา การกลัน่สรุา ผลผลติทางเกษตร 

ทมฬินาฑ ู 
อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมรถยนต ์อุตสาหกรรมเหมอืงแร ่อุตสาหกรรมทอผา้ 
อุตสาหกรรมภาพยนตร ์(Kollywood) 

ตรปิุระ  ผลผลติทางเกษตร อุตสาหกรรมยาง หตัถกรรม 

อุตตรประเทศ  
อุตสาหกรรมสิง่ทอ น ้าตาล น ้ามนัจากเมลด็พชื ปอ ซเีมนต ์เครือ่งจกัร เหลก็ เครือ่งบนิ 
โทรศพัท ์และอุปกรณ์ ปุ๋ ย 

อุตตราขณัฑ ์ อุตสาหกรรมแปรรปู อาหารปศุสตัว ์ศลิปหตัถกรรม สิง่ทอ 

เบงกอลตะวนัตก 
อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์และ IT อุตสาหกรรมเหลก็ ทอผา้  
อุตสาหกรรมเครือ่งหนงัและผลติภณัฑ ์แปรรปูอาหาร  อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม
ผลติยา ยาง น ้ามนัปาลม์ ใบชา อญัมณีและเครื่องประดบั 

ทีม่า: กรมเอเชยีใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา กระทรวงการต่างประเทศ 
 

เมือ่พจิารณาอุตสาหกรรมหลกัของเมอืงเดล ีกลักตัตา เจนไน และมมุไบ ซึง่เป็นเมอืงเศรษฐกจิที่
ส าคญัของอนิเดยี พบว่า มอีุตสาหกรรมที่ค่อนขา้งหลากหลาย ได้แก่ อุตสาหกรรมสิง่ทอ เคมภีณัฑ์
เครื่องจกัร ปิโตรเคม ีโลหะ เหลก็ พลาสตกิ ไวน์ ท่าเรอื วศิวกรรม อญัมณี บรกิารดา้นสุขภาพ การถลุง
เหลก็ ผลติภณัฑเ์หลก็และสนิแร่ต่างๆ ยานยนต์ เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์สายไฟ เครื่อง
หนงั การต่อเรอื ตูร้ถไฟ IT BPO (business process outsourcing) และบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องกบั IT เครือ่ง
หนัง รองเทา้ ภาพยนต์ การผลติกระดาษจากชนัออ้ย โทรคมนาคม โรงแรม ธนาคาร สื่อสาร และการ
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ท่องเทีย่ว การก่อสรา้ง และอสงัหารมิทรพัย ์โดยในแต่ละเมอืงมอีุตสาหกรรมทีส่ าคญั ดงัขอ้มลูในตาราง
ที ่4.28 

 
ตารางที ่4.28 อุตสาหกรรมทีส่ าคญัในเมอืงเมอืงเดล ีกลักตัตา เจนไน และมมุไบ 

เมอืง อุตสาหกรรมทีส่ าคญั 

เดล ี
อุตสาหกรรม IT โทรคมนาคม โรงแรม ธนาคาร สือ่สาร และการทอ่งเทีย่ว การก่อสรา้ง ยาน
ยนตเ์ครือ่งหนงั ไฟฟ้า โทรคมนาคม บรกิารดา้นสขุภาพ และอสงัหารมิทรพัย ์

มมุไบ 
อุตสาหกรรมสิง่ทอ เคมภีณัฑ ์เครือ่งจกัร ปิโตรเคม ีโลหะ เหลก็ พลาสตกิ ไวน์ ทา่เรอื (ใหญ่
ทีส่ดุของอนิเดยี) วศิวกรรม อญัมณี การเจยีรนยั การรกัษาพยาบาล IT, BPO (สง่ออก 
software เป็นอนัดบั 2 ของอนิเดยี คดิเป็น 30% ของประเทศ) 

เจนไน 
อุตสาหกรรมรถยนต ์(30 % ของการผลติในอนิเดยี) IT, BPO และบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองกบั IT 
เครือ่งหนงั รองเทา้ อญัมณี เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ภาพยนต ์การผลติกระดาษจาก      
ชนัออ้ย การทา่เรอื 

กลักตัตา 
อุตสาหกรรมการถลุงเหลก็ ผลติภณัฑเ์หลก็และสนิแรต่่างๆ ยานยนต ์เครือ่งจกัรเครือ่งใชไ้ฟฟ้า
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์สายไฟ เครือ่งหนงั สิง่ทอ อญัมณี การต่อเรอื ตูร้ถไฟ ท่าเรอื IT, BPO 

ทีม่า: กรมเอเชยีใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา กระทรวงการต่างประเทศ 
 

อตุสาหกรรมท่ีมีโอกาสในการลงทุนและข้อจ ากดัในการลงทุน 

 อตุสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในการลงทุนในประเทศอินเดีย 
 

อุตสาหกรรมทีป่ระเทศอนิเดยีมศีกัยภาพและน่าสนใจทีจ่ะเขา้ไปลงทุนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกร
รมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชัน้สูงหรือที่ต้องการวิจัยพัฒนาเช่นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมรถยนต ์เป็นตน้ซึง่มรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 

 

1) อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศของอนิเดยีมอีตัราการเตบิโตเฉลี่ยสูงถงึรอ้ยละ  28 
โดยสหรฐัและยุโรป เป็นตลาดส่งออกหลกัมกีารจา้งงานในอุตสาหกรรมประมาณ 1.6 ลา้นคน ซึง่ปัจจยั
ส าคญัทีท่ าใหอุ้ตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศของอนิเดยีขยายตวัไดด้ี คอื จ านวนประชากรรอ้ยละ 
6.0 ของอนิเดยี มคีวามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นฐานสนบัสนุนและขบัเคลื่อนใหเ้กดิการ
พฒันาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างต่อเน่ือง โดยเมอืงบงักาลอร ์ไฮเดอราบดั เจนไน และมุมไบ 
เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอินเดีย  นอกจากน้ี อินเดียยังเห็นว่า อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวรเ์ป็นอุตสาหกรรมสะอาด ปราศจากมลพษิ เป็นการสรา้งทรพัยส์นิทางปัญญา ซึ่งมกีารลงทุน
ต ่าและมมีูลค่าเพิม่ ในการส่งออกสูงมาก ประกอบกบัการสนับสนุนอย่างจรงิจงัของภาครฐั ทัง้ในระดบั
รฐับาลกลางและรฐับาลทอ้งถิน่มกีารจดัตัง้องคก์รเฉพาะของภาครฐัทีท่ าหน้าที่สนับสนุนการพฒันาการ
สง่ออกซอฟตแ์วร ์คอืSoftware Technology Parks of India (STPI) 
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รฐักรณาฏกะ (Karnataka) เป็นรฐัทีม่ศีกัยภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสงูทีส่ดุของประเทศ
โดยเฉพาะทีเ่มอืงบงักาลอร์ ซึ่งเป็นเมอืงหลวง โดยมบีรษิทัชัน้น ากว่า 30 บรษิทั ไดช้ื่อว่าเป็น Silicon 
Valley แห่งอนิเดยี ซึง่เป็นศูนยร์วมแห่งอุตสาหกรรมซอฟต์แวรท์ีใ่หญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก หลายค่าย
จากยกัษ์ใหญ่ในวงการซอฟต์แวร์ ได้ย้ายฐานการพฒันาซอฟต์แวร์และฐานการวจิยัมาอยู่ที่เมอืงบงั
กาลอรอ์กีดว้ย อาทเิชน่ IBM Microsoft และ Yahoo! เป็นตน้ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่4.17 บรษิทัซอฟแวรท์ีย่า้ยฐานการพฒันาซอฟแวรแ์ละฐานการวจิยัมาอยูท่ีเ่มอืงบงักาลอร ์
ทีม่า: http://www.oknation.net 

 
 

Microsoft in Bangalore IBM's service delivery centres located at 
Embassy Golf Links, Bangalore 

Yahoo! Bangalore campus at Embassy 
Golf Links Business Park 

Infosy Office in Bangalore 
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แมว้่าอนิเดยีจะก าลงัประสบปัญหาความผนัผวนทางเศรษฐกจิ แต่จากการส ารวจโดยบรษิทั 
International Data Corporation พบว่า อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology: 
IT) ยงัคงเป็นอุตสาหกรรมทีม่อีนาคตเตบิโตอย่างมากในประเทศอนิเดยี การขยายตวัอย่างรวดเรว็ของ
อุตสาหกรรมไอทีน้ี เกิดจากนโยบายหลายๆ ด้าน ของรฐับาลอินเดีย เช่น นโยบายการให้บริการ
คอมพวิเตอร์ประเภทพกพาสาธารณะที่ต้องการให้แต่ละครอบครวัสามารถเขา้ถึง  IT ได้โดยองค์กร
Telecom Regulatory Authority of India ได้คาดการณ์ตวัเลขจ านวนผูใ้ช้อนิเตอร์เน็ตความเรว็สูงไว้ที่
100 ลา้นคน ในปี 2557 ซึง่เพิม่ขึน้จากปัจจุบนัถงึ 10 เท่า นอกจากนโยบายดา้นโทรคมนาคมฉบบัใหม่
และกฎระเบยีบใหม่ของธนาคารทีด่งึดูดใหบ้รษิทัเอกชนเขา้มาลงทุนในธุรกจิดา้นน้ีมากขึน้ ซึง่ส่งผลให้
ความตอ้งการดา้นอุปกรณ์ IT สงูขึน้แลว้ โครงการต่างๆ ของภาครฐั เชน่ โครงการระบบ E-Governance 
โ ค ร ง ก า ร ร ะบบ  Unique Identification Authority of India แล ะ โ ค ร ง ก า ร  Accelerated Power 
Development and Reforms Program เป็นต้น ก็ท าใหอุ้ตสาหกรรม IT ขยายตวัอย่างต่อเน่ืองซึ่งจาก
นโยบายต่างๆ ของภาครฐัเหล่าน้ี ท าใหภ้าคอุตสาหกรรมต่างๆ ของอนิเดยีมกีารลงทุนดา้น IT เพิม่ขึน้
โดยคาดว่า ธุรกจิขนาดกลางและเลก็จะมกีารลงทุนดา้น IT เพิม่ขึน้รอ้ยละ 43 ในปี 2558 ส าหรบัในสว่น
ของตลาดอุปกรณ์ IT ในอนิเดยีคาดว่า มลูค่าตลาดจะมกีารขยายตวัถงึ 300,000 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ใน
ปี2563 

อยา่งไรกด็ ีรฐับาลอนิเดยีตอ้งการใหอุ้ตสาหกรรม IT ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีไ่มใ่ช่เขตเมอืงชัน้ที่ 1
หรอืเขตเมอืงหลวงทีส่ าคญั (เช่น กรุงนิวเดล ีและเมอืงมุมไบ) แต่ตอ้งการใหอ้ยูใ่นเขตเมอืงชัน้ที ่2 (เช่น
เมอืง Pune และเมอืง Coimbatore) และชัน้ที่ 3 (เช่น เมอืง Nasik และเมอืง Madurai) แทน ส าหรบั
บรษิทัที่ส าคญั 3 อนัดบัแรกในอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและโทรคมนาคมของอนิเดยี ไดแ้ก่ 
Bharti Airtel Bharat Sanchar Nigam และ Reliance Communications นอกจากน้ีรฐับาลยงัมนีโยบาย
ที่จะส่งเสริมการส่งออกสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ไปยังประเทศอื่นๆ  โดยสนับสนุนให้มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศโดยตรงได ้โดยไมต่อ้งรว่มหุน้กบัชาวอนิเดยีและไมเ่รยีกเกบ็ภาษนี าเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรที่
ใชใ้นการผลติวตัถุดบิและสว่นประกอบดว้ย 

 
2) อุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ 

 
อนิเดยี เป็นประเทศที่มศีกัยภาพสูงในอุตสาหกรรมยา ทัง้ดา้นวตัถุดบิทางเคมเีภสชัภณัฑ์ 

(Active Pharmaceutical ingredients, API) และเภสชัภณัฑ์ส าเร็จรูป (Formulations) ประเทศหน่ึงใน
โลกอุตสาหกรรมยาของอนิเดยี มมีูลค่าประมาณ 8 พนัล้านเหรยีญสหรฐัหรอืประมาณ 320,000 ล้าน
บาทอินเดียมีมูลค่าการส่งออกยามากเป็นอนัดบั 13 ของโลก มีปริมาณการส่งออกยาของอินเดียมี
สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 40 ของก าลงัผลติของอนิเดยี โดยยาส าเรจ็รปู (Formulations) มสีดัส่วนรอ้ยละ 
55 อกีรอ้ยละ 45 เป็นมลูค่าจากการส่งออกวตัถุดบิทีเ่ป็นเคมเีภสชัภณัฑ์ (API) อนิเดยีอยู่ใน 20 อนัดบั
ของประเทศทีม่กีารสง่ออกยาสงูสุดของโลก 
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ส าหรบัมูลค่าการส่งออกยา ครึง่หน่ึงของรายรบัมาจาก 3 บรษิทัยกัษ์ใหญ่ในอนิเดยี ไดแ้ก่
Dr.Reddy’sLabs, Ranbaxy และCipla บริษัทอื่นๆ ที่มียอดการส่งออกลดหลัน่ลงมา  ได้แก่ บริษัท
Wockhardt Ltd บรษิทั Sun Pharmaceutical Industries Ltd และบรษิทั Lupin Laboratories การสง่ออก
ของเภสชัภณัฑส์ าเรจ็รปู สว่นใหญ่สง่ไปยงักลุ่มประเทศก าลงัพฒันาใน CIS7 แอฟรกิา และละตนิอเมรกิา
ส าหรบัยาสมุนไพรและผลติภณัฑจ์ากธรรมชาต ิมบีทบาทต่อการสง่ออกไปยงักลุ่มประเทศอาเซยีนและ
เอเชียใต้อย่างมาก เพราะประชากรในภูมิภาคเหล่าน้ีมคีวามต้องการสูงอาเซียนเป็นเขตการค้าที่มี
ศกัยภาพสงูทีบ่รษิทัประกอบการดา้นอุตสาหกรรมยาและระบบสขุภาพในอนิเดยีใหค้วามสนใจอยา่งมาก
จากสาเหตุทีก่ลุ่มประเทศในเขตการคา้อาเซยีนหลายประเทศมคีวามกดดนัดา้นการยกระดบัมาตรฐาน
และปฏริปูระบบสุขภาพอนิเดยี เน้นความร่วมมอืระหว่างประเทศเพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึระบบ
สุขภาพและยาหลักที่มีคุณภาพ  ทัง้ น้ีประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทย มีความพร้อมและ
ความกา้วหน้า ในอุตสาหกรรมยาทีส่ามารถสนองความตอ้งการในดา้นน้ีได ้แต่ประเทศทีย่งัยากจนและมี
ผลติภณัฑม์วลรวมต ่า เช่น กมัพูชา เมยีนมาร ์และลาว ประชาชนส่วนใหญ่ยงัตอ้งพึง่พายาสมุนไพรใน
การแกปั้ญหาความเจบ็ไข ้ก าลงัซือ้ของประชาชนทีต่ ่า ท าใหต้อ้งพึง่พายาทีม่รีาคาถูก อนิเดยีจงึมองเหน็
โอกาสทองในการขยายความสมัพนัธ์ทางการคา้ โดยเฉพาะดา้นยากบัประเทศในเขตการคา้อาเซยีน 
เพื่อช่วยลดการเสียดุลการค้าด้านยากบัประเทศตะวนัตก และช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงยาสามญัและ
สมุนไพรในราคาประหยดัได ้

 
ปัจจุบนัประเทศอินเดีย มบีรษิัทยาจ านวนมากมีผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการมากกว่า

30,000 ราย ในจ านวนน้ี มเีพยีง 300 บรษิทั หรอืรอ้ยละ 1 ทีม่ยีอดขายรวมกนัถงึรอ้ยละ 70 ของตลาด
ยาทัง้หมดของอนิเดีย ส่วนบรษิัทที่เป็นผู้น าตลาด หรอื Market Leader มสี่วนแบ่งถึงร้อยละ 7 ของ
ตลาดยาทัง้ประเทศผูป้ระกอบการยาในอนิเดยีค่อนขา้งจะแตกต่างและกระจายกนัมากมกีารแข่งขนักนั
ตดัราคายาอยา่งรุนแรง ภายใตก้ารควบคุมราคายาของรฐับาลบรษิทัผลติยาของอนิเดยีสามารถผา่นการ
รบัรองมาตรฐาน Hitech, GMP ในขัน้สากลได ้การรบัรองกฎหมายสทิธบิตัรยาในอนิเดยีสรา้งโอกาสและ
ความทา้ทายต่อผูป้ระกอบการดา้นยา บรษิทัอนิเดยีส่วนใหญ่จงึมุ่งเน้นทศิทางของตลาดยารกัษาโรค
เรื้อรงัเพื่อเพิม่ผลก าไร นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยับวกมากมายที่ส่งเสรมิให้อุตสาหกรรมยาของอินเดีย
สามารถกา้วไปขา้งหน้าท่ามกลางการแขง่ขนัดา้นราคาอยา่งรุนแรงในตลาดยาระหว่างประเทศ อาทเิช่น 
กองทุนส่งเสรมิการขายผลติภณัฑข์องกจิการ อตัราดอกเบี้ยกู้ยมืต ่า แหล่งทรพัยากรแห่งสตปัิญญาที่
พรอ้มค่าแรงต ่า การลงทุนมหาศาลในดา้นวจิยัและพฒันา (R&D) และตลาดยาในประเทศทีม่ขีนาดใหญ่ 
เป็นตน้ผูป้ระกอบการดา้นยาในอนิเดยีจงึสามารถสรา้งความเป็นผูน้ าในทุก Segment ของตลาดยา เช่น
ยารกัษา โรคหวัใจและหลอดเลอืด ยารกัษาโรคเบาหวาน โรคไขมนัโลหติสงู ยาจติเวชศาสตร ์ยาทางสตูิ

                                                 
7 CIS คือ กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช  (Commonwealth of Independent States) มีประเทศสมาชิกจ านวน 10 
ประเทศ ไดแ้ก่ อารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารสุ คาซคัสถาน ครีก์ซิสถาน มอลโดวา รสัเซยี ทาจกิสิถาน ยเูครน และ
อุซเบกสิถาน (ทีม่า: ส านกัอเมรกิายโุรปและแอฟรกิา กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย)์ 
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นรเีวช ยาในระบบทางเดนิปัสสาวะ ระบบทางเดนิหายใจ ทางเดนิอาหาร ระบบประสาทและแกป้วด ยา
ตา้นมะเรง็และยาชวีเคมวีตัถุ เป็นตน้ ทัง้น้ียงัไมน่บัยาทางพชืวตัถุและสมนุไพร 

 ตลาดเทคโนโลยีชีวภาพของอินเดีย  คาดว่า จะเติบโตอย่างรวดเร็วโดยธุรกิจเด่นใน
อุตสาหกรรมน้ี คอื ธุรกจิผลติวคัซนีซึง่อนิเดยีมจีุดแขง็ในดา้นงานวจิยัและพฒันาอกีทัง้ระบบการศกึษา
ในอนิเดยีรองรบัการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ รวมถงึมแีรงงานทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้น
ดงักล่าวเป็นจ านวนมาก ขณะทีไ่ทยมคีวามสามารถในการจดัการและการตลาดจงึมคีวามเป็นไปไดใ้น
การรว่มมอืและประสานประโยชน์รว่มกนั 

 
3) อุตสาหกรรมรถยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนต ์
 
อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของอนิเดยี มนีโยบายส่งเสรมิอุตสาหกรรมซึ่ง

เป็นส่วนส าคญัทีส่่งเสรมิใหอุ้ตสาหกรรมรถยนต์ของอนิเดยีเตบิโตอย่างต่อเน่ือง  อนิเดยีไดก้า้วขึน้เป็น
ฐานการผลติรถยนต์ทีส่ าคญัอกีแห่งหน่ึงของโลก ตลาดรถยนต์ของอนิเดยีเพิม่ขึน้เป็นผลมาจากการที่
ประชากรชนชัน้กลางของอนิเดยีมรีายไดม้ากขึน้ ประกอบกบัการมตีน้ทุนดา้นคา่แรงทีต่ ่าและมวีตัถุดบิที่
เกี่ยวเน่ืองในการผลติรถยนต์มากมายปัจจยัเหล่าน้ี มสี่วนผลกัดนัใหก้ารลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์
และชิน้ส่วน ยานยนต์ของอนิเดยีมคีวามเขม้แขง็มากขึน้เป็นล าดบั ส าหรบัความเป็นมาของการเตบิโต
ของอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละชิ้นสว่นยานยนตข์องอนิเดยี เริม่ตัง้แต่ปี 2547-2548 เป็นตน้มา โดยมสี่วน
ส าคญั  ในการสรา้งความเตบิโตทางเศรษฐกจิของอนิเดยี โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 4.7 ของ GDP ในช่วง
เวลาดงักล่าว มบีรษิทัผลติรถยนตเ์อกชนของอนิเดยี ไดแ้ก่ 

 Hindustan Motors  
 Mahindra& Mahindra 
 Tata Motors 
 Ashok Leyland  

โดยเป็นค่ายผลติรถยนต์ที่ส าคญัที่ป้อนตลาดภายในประเทศเป็นหลกัจนกระทัง่ปี 2533
อนิเดยีไดป้ระกาศใชน้โยบายการคา้เสรมีากขึน้ในการส่งเสรมิอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศ มผีลท าให้
ผูผ้ลติรถยนตค์า่ยจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

 Ford  
 Toyota  
 Nissan  
 Hyundai  
 BMW  
 Volkswagen  
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 Fiat  
 Peugeot  
 Audi  
 Chrysler  
 ฯลฯ 

 
เริม่มกีารทยอยเขา้มาเปิดโรงงานผลติรถยนต์ในอนิเดยีและผลติเพื่อการส่งออก ซึ่งค่าย

รถยนต์ต่างชาตเิหล่าน้ีตอ้งการน าเขา้ชิน้ส่วนยานยนต์จากต่างประเทศเขา้มาป้อนการผลติรถยนต์ของ
ตน แต่เน่ืองจากรฐับาลอนิเดยีตัง้ก าแพงภาษสีงูในการน าเขา้ชิน้สว่นยานยนต์ ท าใหผู้ป้ระกอบการผลติ
รถยนต์จ าเป็นต้องเชญิชวนให้ผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต์เขา้มาลงทุนเปิดโรงงานในอนิเดยีเองเพื่อป้อน
วตัถุดบิใหก้บัอุตสาหกรรมรถยนต์ใหค้รบวงจร ความสามารถในดา้นการประกอบการของอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ของอนิเดยี8 พบว่า ในช่วงเดอืนเมษายน 2544-มนีาคม 2555 อุตสาหกรรมชิ้นส่วน           
ยานยนต์ของอนิเดยีสามารถสรา้งรายไดใ้หป้ระเทศจ านวน 2,104,000 ลา้นรปีู หรอืเท่ากบั 43 พนัลา้น
ดอลลารส์หรฐัฯ ซึ่งเป็นการเตบิโตขึน้ถงึรอ้ยละ 15.7 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนและเมื่อ
ค านวณอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) พบว่า มีอัตราการ
เตบิโตของอุตสาหกรรมอยู่ทีร่อ้ยละ 19 ภายในช่วงเวลา 5 ปี สถติติ่างๆ เหล่าน้ี ไดม้าจากบรษิทัผูผ้ลติ
ชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจรที่ส่งสนิค้าใหแ้ก่บรษิทัผู้ผลติรถยนต์ (Component Supplier) ในตลาดของ
อนิเดยีและต่างประเทศและยงัรวมถงึชิ้นส่วนยานยนต์ทีป้่อนใหแ้ก่บรษิทัที่รบัจา้งผลติสนิคา้  (Original 
Equipment Manufacture: OEM) และผูผ้ลติรายยอ่ยอื่นๆ ทัง้หมด 

 
อนิเดยี ตัง้เป้าหมายของประเทศในดา้นการผลติยานยนต์ว่า อนิเดยีจะตอ้งเป็นผูผ้ลติยานยนต์          

ชัน้น าของโลก เป็นศูนย์กลางการส่งออกรถยนต์เล็ก  รถยนต์อเนกประสงค์ รถสองล้อ รถสามล้อ 
รถแทรค็เตอร์ และชิ้นส่วนยานยนต์ และตัง้เป้าหมายว่า อุตสาหกรรมยานยนต์จะมมีูลค่าถงึ 145,000 
ลา้นเหรยีญสหรฐั ภายในปี 2559 จากปัจจุบนัทีม่มีลูคา่ 35,000 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 
นอกจากน้ี อุตสาหกรรมยานยนต์ ยงัเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบาย “Make in 

India” โดยการน าของ นายนเรนทร โมด ีนายกรฐัมนตรอีนิเดยี ซึ่งประกาศนโยบายดงักล่าว เมื่อวนัที่ 
25 กันยายน 2557 ซึ่งนโยบายน้ี ต้องการผลักดันให้อินเดียเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม (Hub of 
Industry) เพื่อก่อใหเ้กดิการจา้งงานภายในประเทศ และดงึเงนิลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) จากขอ้มลู
ในชว่งก่อนปี 25439 การลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตจ์ากต่างประเทศอยูอ่นัดบัที ่22 ของการลงทุนใน

                                                 
8จากการวเิคราะห์ของสมาคมอุตสาหกรรมชิ้นสว่นยานยนต์ของอนิเดยี (The AutomotiveComponent Manufactures 
Association of India: ACMA) 
9ทีม่า: Reserve Bank of India, 2558 
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อุตสาหกรรมอนิเดยีทัง้หมด ในปี 2557 การลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนตเ์พิม่ขึน้มาอยูใ่น
อนัดบัที่ 6 ของการลงทุนจากต่างประเทศทัง้หมด (มมีูลค่าประมาณ 3 แสนล้านบาท) และหากนโยบาย 
“Make in India” ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ จะท า
ใหต้ดิหน่ึงในสามของ การลงทุนจากต่างประเทศทัง้หมด ส่งผลใหมู้ลค่าการลงทุนจากต่างประเทศอยู่ที่ 5 
แสนลา้นบาท และท าใหม้ลูคา่อุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นรอ้ยละ 10 ต่อ GDP ของอนิเดยี ซึง่ในปัจจุบนัมลูค่า
อุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อ GDP (ปี 2557 อนิเดยีม ีGDP อยู่ที่ 2 ล้านล้านเหรยีญ) ส าหรบั
ศกัยภาพของอุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตข์องอนิเดยี พบวา่  

 
จุดแขง็ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของอนิเดยี ได้แก่ ความได้เปรยีบในด้านราคา 

(Cost Competitiveness) ของค่าจา้งแรงงาน และวตัถุดบิ การเป็นฐานการผลติของอุตสาหกรรมในสาขา
น้ีคุณภาพแรงงานทีด่ ีการเตบิโตของอุตสาหกรรมรถยนตต์อบสนองความตอ้งการบรโิภคภายในประเทศ
ความสามารถในการผลติสนิคา้ใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากลและกระบวนการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
จุดอ่อนของอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การลงทุนในดา้น R&D น้อย มคีวามรูจ้ ากดัในดา้นความ

รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสนิคา้ทีไ่ม่ปลอดภยั (Limited knowledge of product liability) 
และการประกันการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ  การจ ากัดประเภทของชิ้นส่วนยานยนต์ในตลาด
ภายในประเทศ จึงขาดแรงจูงใจในการคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  โครงสร้างพื้นฐานรองรับ
อุตสาหกรรมในสาขาน้ี อยู่ในสภาพไม่ดีในด้านของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) และการส่งออก
รวมถงึการขาดประสบการณ์ดา้นการออกแบบระบบและการรวมระบบ (System integrations) 
 

ส าหรบัภาคเอกชนไทยในอุตสาหกรรมน้ี มลีู่ทางที่ดทีี่จะเขา้มาลงทุนในอนิเดยีจากการที่
อุตสาหกรรมการผลติรถยนตใ์นอนิเดยียงัคงเตบิโตอย่างต่อเน่ือง แต่การเขา้มาลงทุนในอนิเดยีกค็วรใช้
ความระมดัระวงัในการหาพนัธมติรทอ้งถิน่ทีด่แีละน่าเชื่อถอื โดยปัญหาการเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรม
ผลติชิน้สว่นรถยนต์ คอื การหาซือ้ทีด่นิใกลใ้นท าเลทีอ่ยู่ใกลก้บักลุ่ม Cluster ของค่ายผูผ้ลติรถยนต์เพื่อ
ลดต้นทุนในการขนส่ง และปัญหาการเกบ็ภาษีซ ้าซ้อนจากการส่งสนิคา้ขา้มแต่ละรฐับรษิทัไทยที่ผลติ
อุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์และจกัรยานยนต์ที่เขา้มาลงทุนด าเนินธุ รกิจในอนิเดยีแล้ว ได้แก่ Thai 
Summit Neel Auto Private Limited, Summit Auto Seats Industry Company Private Limited, Stanley 
Electric Engineering India Private Limited เป็นตน้ 
 

4) อุตสาหกรรมการก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 
เน่ืองจากอนิเดยียงัมพีืน้ที่ที่ขาดการพฒันาเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในแถบพื้นที่ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือและโครงการก่อสรา้งดา้นโครงสรา้งขัน้พืน้ฐานก าลงัประสบปัญหาหลายดา้น เช่น
ปัญหาความล่าช้าที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  และปัญหาด้านวัตถุดิบซึ่งรวมถึงการขาดแคลน              
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ก๊าซธรรมชาต ิซึง่เป็นผลมาจากการลดลงของการผลติก๊าซใน KG-D6 block (บรเิวณอา่วเบงกอลชายฝัง่
ทะเลตะวนัออกของอนิเดยี) ส่งผลต่อการเตบิโตของ 8 อุตสาหกรรมหลกัในอนิเดยี10 ดงันัน้ การจดัหา
โครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิใหเ้พยีงพอและมปีระสทิธภิาพ นบัเป็นนโยบายส าคญัของรฐับาลอนิเดยี
ในปัจจุบนัซึง่ปัจจยัดงักล่าวสามารถเป็นไดท้ัง้ตวัหน่วงหรอืปัจจยัเสรมิต่อการพฒันาเศรษฐกจิของอนิเดยี
ในช่วงต่อไป ทัง้น้ี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รฐับาลอินเดียได้ให้ความส าคญักบัการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจเพิม่ขึ้นอย่างมากและประสบความส าเรจ็ในด้านน้ีพอสมควร  แต่กระนัน้ก็ยงัไม่
สามารถสร้างได้เพยีงพอต่อการรองรบัพลวตัรทางเศรษฐกิจของประเทศและยงัตามหลงัอกีหลายๆ  
ประเทศในดา้นน้ี 

ในแผนพฒันาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบบัที่ 12 (ปีพ.ศ. 2555-2560) รฐับาลอินเดียได้ตัง้เป้า           
การลงทุนในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานไวใ้นสดัส่วนรอ้ยละ 9 ของ GDP โดยก าหนดวงเงนิเพื่อการลงทุนไว้
ที ่1 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั เพิม่ขึน้ 1 เท่าตวั จากแผนพฒันาฯ ฉบบัก่อนหน้าน้ีในการพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานในอดตีรฐับาลอนิเดยีได้เป็นผู้ด าเนินการเองเกือบทัง้หมด  ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้า
เน่ืองจากการขาดแคลนงบประมาณ แต่ในปัจจุบนัรฐับาลอนิเดยีได้ปรบันโยบายและกลยุทธ์เพื่อใหม้ี
ช่องทางในการเพิม่การจดัหาทุนและด าเนินการได้คล่องตวัยิง่ขึน้ เช่น การใชร้ะบบการร่วมทุนระหว่าง
ภาครฐักบัเอกชนในแบบ (Public Private Partnerships: PPPs) และด าเนินการโดยการตัง้บรษิทั Indian 
Infrastructure Finance Limited เพื่อเป็นกองทุนในการด าเนินการในด้านน้ีโดยเฉพาะ  รวมทัง้ตัง้
Viability Gap Funding: VGF ซึ่งเป็นกองทุนที่ร ัฐบาลใช้ในการสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการ
ประเภท PPPs ที่ไม่คุม้ต่อการลงทุนในเชงิพาณิชย์ โดยรฐับาลจะใหค้วามช่วยเหลอืไม่เกนิรอ้ยละ 20 
ของยอดลงทุนรวมของโครงการ ตลอดจนได้ตัง้หน่วยงาน Infrastructure Debt Fund: IDF เพื่อเป็น
กลไกในการระดมทุนระยะยาวต้นทุนต ่าให้แก่โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  และสนับสนุน
ผูร้บัเหมาท้องถิ่นใหส้ามารถเขา้ถึงแหล่งเงนิทุนได้จากหลายแหล่งยิง่ขึน้  อาทเิช่น ตราสารหน้ีบรษิทั
ประกนัภยัSovereign/pension Funds ทัง้จากในอินเดียและต่างประเทศ นอกจากน้ียงัใช้เงนิทุนจาก
องคก์ารทางการเงนิระหว่างประเทศ เช่น ADB และ World Bank ในโครงการก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ โดยขณะน้ีได้ใช้ทุนจาก World Bank ด าเนินการใน 73 โครงการ วงเงิน
ประมาณ23,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

 
5) อุตสาหกรรมอญัมณีและเครือ่งประดบั 
 
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั เป็นอุตสาหกรรมทีเ่ตบิโตเรว็ทีสุ่ดอุตสาหกรรมหน่ึง

ของอนิเดยี โดยการส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบัของอนิเดยีไดเ้ตบิโตอย่างก้าวกระโดดจากมูลค่า  

                                                 
10 8 อุตสาหกรรมหลกัในอนิเดยี ประกอบดว้ย น ้ามนัดบิ น ้ามนัส าเรจ็รปู ซเีมนต ์เหลก็ ก๊าซธรรมชาต ิปุ๋ ย ถ่านหนิ และ
ไฟฟ้า 
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การส่งออก 34,566 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในช่วงปี 2553 เป็น 42,119 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในช่วงปี 2557 
หรอืมอีตัราการเจรญิเตบิโตถงึรอ้ยละ 21.9 (รวมทองค าและโลหะมคี่าต่างๆ ดว้ย) ทัง้น้ี อุตสาหกรรม    
อญัมณีและเครื่องประดบัของอนิเดยี เป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามส าคญัอยา่งมากในการน ารายไดเ้งนิตรา
ต่างประเทศเขา้ประเทศโดยมสีดัสว่นถงึรอ้ยละ 13.1 ของมลูคา่การสง่ออกสนิคา้ของอนิเดยี 
 จากสถิติของสภาทองค าโลก (World Gold Council: WGC) พบว่า อินเดียเป็นตลาดที่มี
ความต้องการบรโิภคทองค าสูงทีสุ่ดในโลกโดยในปี 2553 อนิเดยีมคีวามตอ้งการบรโิภคทองค าคดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 20 ของความต้องการบรโิภคทองค ารวมทัง้โลกคดิเป็นน ้าหนักรวม 963.1 ตนัแบ่งเป็น
เครื่องประดบัทองค า 745.7 ตนั และทองค าล้วนๆ (ทองค าแท่ง เหรยีญทองค า ฯลฯ) อีก 217.4 ตนั
นอกจากทองค าแลว้ อนิเดยียงัเป็นตลาดทีม่คีวามต้องการบรโิภคเพชรมากทีสุ่ดเป็นอนัดบั 6 ของโลก
ส าหรบัเงนิ (Silver) อนิเดยีมคีวามตอ้งการบรโิภคเงนิปีละ 4,000 ตนั โดยภาพรวมแลว้ตลาดอญัมณีและ
เครื่องประดบั (Gems and Jewelry) และในปี 2558 คาดว่า ขนาดตลาดจะขยายตวัเป็น 52,270 ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ โดยมปัีจจยัสนับสนุนหลกั คอื วถิชีวีติของผูบ้รโิภคชาวอนิเดยี (Lifestyle) ที่เปลี่ยนไป
จ านวนคนรวยและคนชัน้สงูทีเ่พิม่ขึน้ จ านวนสตรที างานและมรีายไดข้องตนเองทีเ่พิม่ขึน้ และรสนิยมที่
เปลีย่นไปของผูบ้รโิภคทีเ่ริม่เลอืกซือ้สนิคา้เครือ่งประดบัทีม่ยีีห่อ้ ตลาดอญัมณีและเครือ่งประดบัประกอบ
ไปดว้ยสนิคา้สองสว่น คอื 

 
(1) อญัมณี (Gemstones) ไดแ้ก่ เพชร พลอยส ีและไขมุ่ก 
(2) โลหะมคีา่และเครือ่งประดบั (Precious Metals and Jewelry) 

- โลหะมีค่า (Precious Metals) ได้แก่ ทองค า เงิน ทองค าขาว ฯลฯ ซึ่งจะถูก
จ าหน่ายในรปูแบบต่างๆ คอื เป็นเหรยีญหรอืเป็นแทง่ (Bar) เป็นตน้ 

- เครื่องประดับ (Jewelry) เป็นชิ้นงานที่ได้รบัการออกแบบให้มีความสวยงาม
อาจจะเป็นเครือ่งประดบัทีท่ าจากโลหะมคีา่ลว้นๆ หรอืเป็นเครือ่งประดบัทีน่ าโลหะมคีา่ 
มาประดบัดว้ยอญัมณีกไ็ด ้

 
อนิเดยี เป็นประเทศผูผ้ลติและสง่ออกอญัมณี ไดแ้ก่ มรกต บุษราคมั และทบัทมิ โดยมี

ศูนยก์ลางการผลติอยู่ทีเ่มอืงสุรตั (Surat) ในรฐัคุชราต (Gujarat) ซึ่งจะเป็นแหล่งน าเขา้เพชรดบิเขา้ไป
เจยีระไน แลว้ส่งออกในรปูเพชรทีผ่่านการเจยีระไนแลว้ และเครื่องประดบัเพชร ส่วนไขมุ่กมศีูนยก์ลาง
การผลิตอยู่ที่เมืองไฮเดอราบัด  (Hyderabad) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐอานธรประเทศ  (Andhra 
Pradesh) ส าหรบัธุรกจิเครื่องประดบัในอนิเดยี ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องประดบัทองค าและเครื่องประดบั
เพชร (Gold and Diamond Jewelry) เป็นหลกั โดยครื่องประดบัทองค า (Gold Jewelry) จะมสีดัส่วนถงึ
รอ้ยละประมาณ 80 ของตลาดเครื่องประดบัในประเทศอนิเดยี ที่เหลอืจะเป็นเครื่องประดบัเพชรและ
เครื่องประดบัทีท่ าจากโลหะอื่นตกแต่งดว้ยอญัมณีส ีทัง้น้ีอุตสาหกรรมเครื่องประดบัทองค าส่วนใหญ่จะ
ผลติเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศดว้ยรูปแบบศลิปะแบบอนิเดยี ส าหรบัเครื่องประดบัเพชรจะผลติเพื่อ
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ส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศโดยมตีลาดส่งออกทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ฮ่องกง สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์และ
สหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ 

 
 ขอ้จ ากดัในการลงทุน  

 
 ส าหรบัเรื่องขอ้จ ากดัในการลงทุน รวมถงึขอ้ก าหนดสดัส่วนการถอืหุน้นักลงทุนต่างชาติ พบว่า 
การลงทุนของต่างชาตใินธุรกจิหรอือุตสาหกรรมต่างๆ ในอนิเดยี มขีอ้จ ากดัและเงื่อนไขการลงทุนในแต่ละ
สาขา ทีแ่ตกต่างกนัไป บางอุตสาหกรรมสามารถเขา้มาลงทุนไดโ้ดยผ่านช่องทางอตัโนมตั ิและสามารถ
ถือหุ้นได้ 100% และบางอุตสาหกรรม ต้องการอนุมตัิจากรฐับาลอินเดีย และสามารถถือหุ้นได้ตาม
สดัสว่นทีร่ฐับาลก าหนด ซึง่รายละเอยีดดงักล่าว ดงัตารางที ่4.29 
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ตารางที ่4.29 ขอ้จ ากดัในการลงทุน ขอ้ก าหนดสดัสว่นการถอืหุน้นักลงทุนต่างชาตแิละชอ่งทางการลงทุนในอนิเดยี 

ประเภทอตุสาหกรรม ช่องทางการลงทนุ 
สดัส่วนของหุ้น 

ต่างชาติต่อหุ้นทัง้หมด 
เง่ือนไขอ่ืนๆ 

อุตสาหกรรมการกลัน่แอลกอฮอล ์และ 
กลัน่เหลา้ 

ผา่นชอ่งทางอตัโนมตั ิ รอ้ยละ 100 เป็นอุตสาหกรรมทีต่อ้งขอใบอนุญาตอุตสาหกรรม 

การท าเหมอืงแร ่
a) ถ่านหนิและลกิไนท ์(Coal& Lignite) ผา่นชอ่งทางอตัโนมตั ิ a. รอ้ยละ 100 ส าหรบั FDI การตัง้

โรงงานผลติพลงังานจากถ่านหนิและ 
ลกิไนท ์
b. รอ้ยละ 74 ส าหรบัการส ารวจและท า
เหมอืงแรถ่่านหนิและลกิไนท ์
 
 

a. ในการด าเนิน FDI ต่างชาตสิามารถถอืครองหุน้
ไดร้อ้ยละ 100 ในการตัง้โรงงานผลติถ่านหนิแต่มี
เงือ่นไขวา่ผูป้ระกอบการรายดงักลา่วจะตอ้งไมท่ า
เหมอืงแรถ่่านหนิและตอ้งขายถ่านหนิทีผ่ลติได้
ใหก้บัโรงงานเท่านัน้ไมส่ามารถขายใหก้บัตลาด
ทัว่ไปได ้
b. ตอ้งปฏบิตัติาม พระราชบญัญตัเิหมอืงแร ่
ถ่านหนิปี 1973 (Coal Mines(Nationalization) 
Act, 1973) 

b) ไทเทเนียม Titanium) (ครอบคลุมการ
ท าเหมอืงแรก่ารแยกแร ่(Minerals) และหนิแร ่
(Ores) และการเพิม่มลูคา่) 

ผา่น FIPB รอ้ยละ 100 ตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัเิหมอืงแรถ่่านหนิปี 
1973 (Coal Mines (Nationalization) Act, 1973) 
และเงือ่นไขดงัต่อไปน้ี 
a. การเพิม่มลูค่าใหก้บัแร/่หนิแรจ่ะตอ้งใชส้ิง่อ านวย
ความสะดวกในประเทศอนิเดยีรวมถงึเทคโนโลย ี      
ทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมาดว้ย 
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   b. การก าจดัหางแร ่ระหวา่งการแยกแรต่อ้งเป็นไป
ตามกฎวา่ดว้ยพลงังานปรมาณู (การป้องกนัรงัส)ีปี 
2004 (Atomic Energy (RadiationProtection) 
Rules, 2004) และกฎวา่ดว้ยพลงังานปรมาณู (การ
ก าจดัของเสยีกมัมนัตภาพรงัสอียา่งปลอดภยั)      
ปี 1987 (The Atomic Energy(Safe Disposal of 
Radioactive Wastes) Rules, 1987) 

*** รฐับาลอนิเดยีไมอ่นุญาตใหต้่างชาตเิขา้มาด าเนินการ FDI ในการท าเหมอืงแรข่อง "รายการสสารทีไ่ดร้ะบุไว้ (Prescribed Substances)" ในประกาศกรมพลงังานเลขที่ SO. 61 
(E) ประกาศเมือ่วนัที ่18 มกราคม 2006 (GOI Notification No. S.O. 61 (E) dt.18.1.2006) 
การท าเหมอืงแร(่ครอบคลุมการส ารวจและท า
เหมอืงแรเ่พชรหนิอญัมณีทองค าและเงนิ) 

ผา่นชอ่งทางอตัโนมตั ิ รอ้ยละ 100 a. ตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัเิหมอืงแรถ่่านหนิ
ปี 1973 (CoalMines (Nationalization) Act, 1973) 
b. Press Note 18 (1998) และPress Note 1 
(2005) 
b. ไมอ่นุญาตใหม้กีารก่อตัง้บรษิทัลกูทีต่่างชาต ิ          
มสีดัสว่นการเป็นเจา้ของรอ้ยละ 100 หากเป็นการ
ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการท าเหมอืงแรข่องหนิและแร่
ในหมวดน้ีซึง่ระเบยีบดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได ้
ในกรณีทีต่่างชาตผิูป้ระกอบการยนืยนัไดว้า่ตนไมม่ี
การรว่มทุนใดๆในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
www.mines.nic.in 
 

http://www.mines.nic.in/
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ยาสบูบุหรี ่ ผา่น FIPB รอ้ยละ 100 ตอ้งขอใบอนุญาตอุตสาหกรรม (Industrial 
License) ตาม พระราชบญัญตัอุิตสาหกรรม (การ
พฒันาและกฏระเบยีบ) ปี 1951 
(IndustriesDevelopment &Regulation) Act, 
1951) 

เหลก็และปนูซเีมนต ์
(Iron, Steel and Cement) 

ผา่นชอ่งทางอตัโนมตั ิ รอ้ยละ 100 ตอ้งปฏบิตัติาม พระราชบญัญตัเิหมอืงแรถ่่านหนิปี 
1973 (Coal Mines(Nationalization) Act, 1973) 
www.coal.nic.in 

กาแฟและยางพารา (การผลติและเกบ็รกัษา) ผา่นชอ่งทางอตัโนมตั ิ รอ้ยละ 100  
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนั 
และรกัษาความปลอดภยัของประเทศ 

ผา่น FIPB รอ้ยละ 26 ตอ้งขอใบอนุญาตจากกระทรวงกลาโหมและปฏบิตัิ
ตามแนวทางการด าเนินการลงทุนจากต่างชาตใิน
อุตสาหกรรมผลติอาวธุและวตัถุระเบดิ 
ของกระทรวงกลาโหม 

การผลติวตัถุระเบดิเพือ่ใชใ้นอุตสาหกรรม ผา่นชอ่งทางอตัโนมตั ิ รอ้ยละ 100 ตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญตักิารอุตสาหกรรม 
(การพฒันาและกฎระเบยีบ) (1951) (Industries 
(Development & Regulation) Act,1951) และ
พระราชบญัญตัวิตัถุระเบดิ (1898) (Explosive Act, 
1898) 

เกษตรกรรม (Agriculture) (ครอบคลุม
อุตสาหกรรมเมลด็พนัธุพ์ชืการท าสวน 

ผา่นชอ่งทางอตัโนมตั ิ รอ้ยละ 100 a. ต่างชาตไิมส่ามารถลงทุนโดยตรง (FDI) ในการ
ท าสวนไรน่า(Farming) และการถอืครองทีด่นิ
เกษตรกรรมในอนิเดยีไดเ้ลย 
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ดอกไม ้(Floriculture) การเลีย้งสตัว/์ ผสม
พนัธุส์ตัวก์ารประมง การเกบ็เกีย่วผกัและ
เหด็) 

 
b. ส าหรบั FDI การปลกูชาต่างชาตสิามารถถอื
ครองหุน้ (มสีดัสว่นการเป็นเจา้ของ) ไดถ้งึรอ้ยละ 
100 ของหุน้ทัง้หมดแต่ตอ้งท าขอ้เสนอยืน่เพือ่ให้
รฐับาลอนิเดยีอนุมตัดิว้ยอยา่งไรกด็มีขีอ้บงัคบัวา่ผู้
ลงทุนต่างชาตริายนัน้ๆ จะตอ้งถอนการลงทุนรอ้ย
ละ 26 ของหุน้ทัง้หมดภายในระยะเวลา 5 ปีหลงั
เริม่ลงทุน 

สารเคมอีนัตรายไฮโดรไซยานิกและอนุพนัธุ์
ฟอสยนี (Phosgene) และอนุพนัธุไ์อโซ       
ไซยาเนต (Isocyanate) และไดโซไซยาเนต 
(Disocyanate) ของไฮโดรคารบ์อน
(Hydrocarbon) 

ผา่นชอ่งทางอตัโนมตั ิ รอ้ยละ 100 a. ตอ้งขอใบอนุญาตในการประกอบการ 
b. ตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญตักิารอุตสาหกรรม 
(การพฒันาและกฎระเบยีบ) (1951) (Industries 
Development & Regulation) Act,1951) 

ปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาต ิ ผา่นชอ่งทางอตัโนมตัสิ าหรบั 
การกลัน่น ้ามนัรว่มกบัหน่วยงาน
สาธารณะของอนิเดยีผา่น FIPB
ส าหรบักจิกรรมอื่นๆ 

A. รอ้ยละ 100 ส าหรบัการขดุเจาะแหลง่
น ้ามนัขนาดเลก็ทีค่น้พบแลว้ 
B. รอ้ยละ 60 ส าหรบักจิการรว่มทุนแบบ 
ไมจ่ดทะเบยีน (Unincorporated Joint 
Venture) 
C. รอ้ยละ 51 ส าหรบักจิการรว่มทุนแบบ
จดทะเบยีน (Incorporated Joint 
Venture) 

เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัทีป่ระกาศโดย
กระทรวงปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาต ิ(Ministry of 
Petroleum & Natural Gas)www.petroleum.nic.in 
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D. รอ้ยละ 100 ส าหรบัการกลัน่น ้ามนั
รว่มกบับรษิทัเอกชนของอนิเดยี 
E. รอ้ยละ 49 ส าหรบัการกลัน่น ้ามนั
รว่มกบับรษิทัมหาชนของอนิเดยี 
F. รอ้ยละ100 ส าหรบัผลติภณัฑ์
ปิโตรเลยีมและท่อสง่น ้ามนั 
G. รอ้ยละ 100 ส าหรบัการตลาดและ
สาธารณูปโภคทีเ่กีย่วกบัการตลาด 
H. รอ้ยละ 100 ส าหรบัท่อสง่ก๊าซ LNG 
I. รอ้ยละ 100 ส าหรบัการส ารวจแหล่ง
น ้ามนั 
J. รอ้ยละ 100 ส าหรบัการศกึษาตลาด 

สือ่และสิง่พมิพ ์(Media & Print) ผา่น FIPB A. รอ้ยละ 100 ส าหรบัสือ่สิง่พมิพท์ี่
เกีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
B. รอ้ยละ 26 ในธุรกจิสิง่พมิพป์ระเภท
ขา่วสาร 
C. รอ้ยละ 74 ในสิง่พมิพ์ที่ไม่ใช่ข่าวสาร
บา้นเมอืง 

เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัทีป่ระกาศโดย
กระทรวงสารสนเทศและการแพรภ่าพ/เสยีง 
(Ministry of Information & 
Broadcasting)www.mib.nic.in 
นอกจากน้ีส าหรบัสิง่พมิพป์ระเภทขา่วสาร
บรรณาธกิารและผูบ้รหิารตอ้งเป็นคนอนิเดยี 

พลงังานไฟฟ้า (Electric Power) ครอบคลุม
การผลติการสง่ผา่นการกระจายและการคา้

ผา่นชอ่งทางอตัโนมตั ิ รอ้ยละ 100  
 

ตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญตักิารไฟฟ้าปี 2003  
(Electricity Act, 2003) www.powermin.nic.in 



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี 

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 4-82 

ตารางที ่4.29 ขอ้จ ากดัในการลงทุน ขอ้ก าหนดสดัสว่นการถอืหุน้นกัลงทุนต่างชาตแิละชอ่งทางการลงทุนในอนิเดยี (ต่อ) 

ประเภทอตุสาหกรรม ช่องทางการลงทนุ 
สดัส่วนของหุ้น 

ต่างชาติต่อหุ้นทัง้หมด 
เง่ือนไขอ่ืนๆ 

พลงังานไฟฟ้า (ไมร่วมการตัง้โรงงานผลติ
พลงังานนิวเคลยีร)์ 
ยาและเวชภณัฑ ์ 
(Drugs & Pharmaceuticals) 

ผา่นชอ่งทางอตัโนมตั ิ รอ้ยละ 100  

อุตสาหกรรมยานยนต ์(Automobiles) ผา่นชอ่งทางอตัโนมตั ิ รอ้ยละ 100  
อุตสาหกรรมอาหารแปรรปู 
(Manufactured Food) 

ผา่นชอ่งทางอตัโนมตั ิ A. รอ้ยละ 24 ส าหรบัการผลติสนิคา้
อาหารทีม่สีว่นผสมของมอลท ์(Malted 
Food) หรอืเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
B. รอ้ยละ 74 ส าหรบัสิง่อ านวยความ
สะดวกในการแชแ่ขง็อาหาร 
C. รอ้ยละ 100 ส าหรบักจิการอื่นๆ 

 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน  
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รฐัทมิฬนาฑู เมืองเจนไน 
 
1. ภาพรวมเศรษฐกิจของรฐัทมิฬนาฑู เมืองเจนไน 
 
 รฐัทมฬินาฑู (Tamil Nadu) เป็นรฐัฯ ทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบัสองของอนิเดยี ซึ่งคดิ
เป็นรอ้ยละ 8.4 ของ GDP จากทัง้หมด 33 รฐัฯ ของอนิเดยี โดยขนาดเศรษฐกจิของอนิเดยีที่วดัจาก 
GDP ในปี2557 มมีูลค่าเท่ากบั 2.3 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (IMF) ซึ่งรฐัมหาราษฎระ เป็นรฐัฯ ที่มขีนาด
เศรษฐกจิใหญ่ทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 14 ของ GDP ตามดว้ยรฐัอุตตระประเทศ (Uttar Pradesh) ทีม่ขีนาด
เศรษฐกิจรอ้ยละ 8.3 ของ GDP อย่างไรก็ตาม ก่อนปี 2553 ขนาดเศรษฐกิจของรฐัทมฬินาฑูอยู่เป็น
อนัดบัที่สี่ของประเทศ โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของรฐัทมฬินาฑูเหมอืนกบัรฐัฯ อื่นๆ ที่มที ัง้ภาค
เกษตรกรรมอุตสาหกรรม และบรกิาร มมีูลค่า GDP รวมทัง้รฐัฯ เท่ากบั 80,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
(Planing Commision, Goverment of India) แบ่งออกเป็นภาคเกษตรกรรมร้อยละ  7.3 ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมมสีดัส่วนรอ้ยละ 30 และทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 62.3 เป็นสดัส่วนของภาคบรกิาร แสดงให้
เหน็ว่า เศรษฐกจิหลกัของรฐัทมฬินาฑมูาจากภาคอุตสาหกรรม และบรกิารเป็นสว่นส าคญั โดยแบ่งเป็น
มูลค่า GDP ภาคเกษตรกรรมอยู่ที่ 5.9 พนัล้านเหรียญสหรฐัฯ ภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่าอยู่ที่ 24.2 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และภาคบรกิารมมีลูคา่ 49.7 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (ภาพที ่4.19)  

 
ในปี 2548 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของรฐัทมฬินาฑ ูมอีตัราการขยายตวัอยู่ทีร่อ้ยละ 9 

ส่วนปี 2557 มอีตัราการขยายตวัโดยปรบัตวัลดลงอยู่รอ้ยละ 7.5 แต่ยงัสงูกว่าอตัราการขยายตวัของทัง้
ประเทศ รฐัทมฬินาฑมูขีนาดพืน้ทีเ่ทา่กบั 130,050 ตารางกโิลเมตร เป็นอนัดบัที ่11 ของอนิเดยี ส าหรบั
ประชากรของรฐัทมฬินาฑูจากขอ้มูล ณ เดอืนมถุินายน 2558 ของ “Indiaonlinepages” มจี านวน 73 
ลา้นคน เป็นอนัดบัที ่7 ของประเทศ มผีูรู้ห้นงัสอื 58 ลา้นคน (รอ้ยละ 80 ของประชากรของรฐัฯ) โดยรฐั
ฯ ทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ด คอื รฐัอุตตระประเทศ จ านวน 200 ลา้นคน ตามดว้ยรฐัมหาราษฎระ จ านวน 
112 ลา้นคน 
 

ส าหรบัเมอืงเจนไน (Chennai) ซึง่เป็นเมอืงหลวงของรฐัทมฬินาฑ ูตัง้อยู่รมิชายฝัง่โคโรมนัเดล
(โจฬมณฑล) ของอ่าวเบงกอลทางตะวนัออกเฉียงใต้ มพีืน้ที่ 426 ตารางกโิลเมตร มปีระชากรอยู่ที่ 5 
ลา้นคน(ปี 2558) เจนไน เป็นเมอืงเศรษฐกจิหลกัของรฐัทมฬินาฑ ูเพราะเป็นทีต่ัง้ของอุตสาหกรรมหลาย
อย่าง ได้แก่อุตสาหกรรมรถยนต์คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  25 ของการผลิตทัง้ประเทศ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  18 ของทัง้ประเทศ (บริษัท DELL, Samsung, Flextronics, 
Foxconn เป็นตน้) อุตสาหกรรมเสือ้ผา้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19 ของทัง้ประเทศ อุตสาหกรรมเครือ่งหนงั
มสีดัส่วนร้อยละ 30 อุตสาหกรรมเครื่องจกัรมสีดัส่วนร้อยละ 15 และอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น รวมทัง้ยงัเป็นศูนย์กลางเชงิพาณิชย์ของอนิเดยีใต้ เมอืงเจนไนมสีถาบนัการเงนิ



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี 

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 4-84 

ต่างๆ ตัง้อยู่มากมายทัง้ที่เป็นของหน่วยงานระหว่างประเทศและภาคเอกชน ได้แก่  World Bank, 
Standard Chartered Bank, ABN AMRO, Bank of America, The Royal Bank of Scotland, Goldman 
Sachs, Barclays, HSBC, ING Group, Allianz, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of 
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Abu Dhabi Commercial Bank, Asian Development Bank, Credit Suisse, 
BNP Paribas Fortis, Irevna, Deutsche Bank และCitibank เจนไนยงัได้ถูกขนานนามว่าเป็น “Detroil 
of India” ของอุตสาหกรรมยานยนตข์องอนิเดยี เพราะโรงงานการผลติรถยนตต์ัง้อยูล่ายลอ้มเมอืงเจนไน 
อกีทัง้ยงัมรีถยนตท์ีเ่ป็นของอนิเดยีและบรษิทัต่างชาตมิากมาย ไดแ้ก่ บรษิทั Hyundai, Renault, Robert 
Bosch, Nissan Motors, Ashok Leyland, Daimler AG, Caterpillar Inc., Komatsu Limited, Ford, BMW 
และMitsubishi เป็นต้น ส่วนมูลค่าการลงทุนสะสมจากนักลงทุนต่างชาติ (Foreign Direct Investment: 
FDI) ชว่งตัง้แต่เดอืนเมษายน 2543 ถงึเดอืนธนัวาคม 2557 เทา่กบั 16 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
  
ตารางที ่4.30 ขอ้มลูพืน้ฐานของรฐัทมฬินาฑ ูเมอืงเจนไน 

รายการ รายละเอียด 
พืน้ที ่ มขีนาดพืน้ทีเ่ท่ากบั 130,050 ตารางกโิลเมตร เป็นอนัดบัที ่11 ของอนิเดยี  

(ขอ้มลูปี 2558) 
เมอืงหลวง เจนไน (Chennai) มพีืน้ที ่426 ตารางกโิลเมตร (ขอ้มลูปี 2558) 
อาณาเขต ทศิเหนือ   ตดิต่อกบัรฐัอานธรประเทศ (Andhra Pradesh) 

ทศิตะวนัตก   ตดิต่อกบัรฐัเกรละ (Kerala) 
ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ  ตดิต่อกบัรฐักรณาฎกะ (Karnataka) 
ทศิตะวนัออก                        ตดิต่อกบัอ่าวเบงกอล 

อตัราแลกเปลีย่น 0.53 บาทต่อ 1 รปีู (ณ เดอืนกรกฎาคม 2558) 
ประชากร - รฐัทมฬินาฑ7ู3 ลา้นคน (ณ มถุินายน 2558) 

- เจนไน 5 ล้านคน (ณ มถุินายน 2558) เป็นเมอืงที่มจี านวนประชากรมากเป็นอนัดบัที่ 6 
ของอนิเดยี 

ศาสนา ฮนิด ู(รอ้ยละ 88.0) อสิลาม (รอ้ยละ 5.5) ครสิต ์(รอ้ยละ 5.4) อื่นๆ (ซกิขแ์ละพุทธ) (รอ้ยละ 
1.1)  

ภาษา ทมฬิเป็นภาษาประจ ารฐัทมฬินาฑ ูและองักฤษเป็นภาษาทีใ่ชใ้นวงการราชการและธุรกจิ 
ทา่เรอื ทา่เรอืทีส่ าคญั 3 ทา่เรอื ไดแ้ก่  

1. ท่าเรอื Chennai เป็นท่าเรอืที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของอินเดยีในการขนส่งสนิค้าและเป็น
ทา่เรอืทีเ่ป็นศนูยก์ลางของการสง่ออกรถยนต์ 
2. ท่าเรอื Ennore เป็นท่าเรอืส าหรบัขนส่งสนิค้าจ าพวกถ่านหนิ, แร่และผลติภณัฑ์จากแร่ 
เป็นตน้ 
3. ทา่เรอื V O Chidambaranar 
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ตารางที ่4.30 ขอ้มลูพืน้ฐานของรฐัทมฬินาฑ ูเมอืงเจนไน (ต่อ) 
รายการ รายละเอียด 

สนามบนิ มสีนามบนิอยู ่7 สนามบนิ เป็นสนามบนิภายในประเทศ 4 สนามบนิและสนามบนินานาชาติ
อีก 3 สนามบิน สนามบินนานาชาติอยู่ในเมือง Chennai, Coimbatore และTrichy ส่วน
สนามบนิภายในประเทศจะอยูใ่นเมอืง Tuticorin, Salem, VelloreและMadurai  

รถไฟ รฐัทมฬินาฑมูเีสน้ทางรถไฟยาวประมาณ 4,181 กโิลเมตร ซึง่เป็นเสน้ทางรถไฟทีผ่า่นไปยงั
รฐัต่างๆเช่นรฐัเกรละ (Kerala) รฐักรณาฎกะ (Karnataka) และรฐัอานธรประเทศ (Andhra 
Pradesh) เป็นตน้ 
สว่นเมอืงเจนไนนัน้ เป็นศูนยก์ลางของรถไฟทางอนิเดยีตอนใตม้สีถานีรถไฟทีเ่ชื่อมต่อกบั
เมอืงใหญ่ๆ ของอนิเดยี เช่น เดล ีมุมไบ ไฮเดอราบดั กลักตัตา และบงักาลอร ์ในสว่นของ
ระบบรถไฟใตด้นิอยู่ระหว่างด าเนินการจะแลว้เสรจ็ในปี 2558 ซึ่งเสน้ทางการเดนิรถไฟจะ
เชื่อมโยไปยงัสนามบนิเจนไนไดอ้กีดว้ย 

ถนน มคีวามยาวถนนรวมประมาณ 192,239 กโิลเมตร มทีางหลวงแห่งชาตทิีผ่่านรฐั 28เสน้ทาง 
ครอบคลุมพืน้ทีป่ระมาณ 4,974 กโิลเมตร ซึ่งเป็นทางหลวงทีเ่ชื่อมต่อโครงการสุวรรณจตุร
พกัตร์(Golden Quadrilateral) ของอินเดีย ที่มีการเชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจที่ส าคญัเข้า
ดว้ยกนั คอื เมอืงเดล ีมมุไบ เจนไน และกลักตัตา 

เครอืขา่ยการขนสง่ การคมนาคมขนส่งของรฐัทมฬินาฑู นับว่าเป็นจุดเชื่อมโยง และเชื่อมต่อทางธุรกจิไดเ้ป็น
อยา่งด ีเน่ืองจากรฐัทมิฬินาฑ ูมรีะบบการคมนาคมขนสง่ทัง้ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ 
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ภาพที ่4.18 แผนทีร่ฐัทมฬินาฑ ูเมอืงเจนไน 
ทีม่า: กรมเอเชยีใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา กระทรวงการต่างประเทศ 
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ตารางที ่4.31 ผลติภณัฑม์วลรวมของเศรษฐกจิ (GDP) 10 รฐัอนัดบัแรกของอนิเดยีตัง้แต่ปี 2548-2556     (หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
ปี มหาราษฎระ 

(Maharastha) 
อุตตรประเทศ 

(Uttar 
Pradesh) 

ทมิฬนาฑู 
(Tamil Nadu) 

คุชราต
(Gujarat) 

เบงกอล
ตะวนัตก 

(West Bengal) 

กรณาฏกะ 
(Karnataka) 

ราชฐาน 
(Rajasthan) 

อานธรประเทศ 
(Andra 

Pradesh) 

มธัยประเทศ 
(Madhya 
Pradesh) 

เดล ี
(Delhi) 

2548 65,122 40,884 34,326 31,877 32,705 26,136 20,023 21,123 17,700 15,725 
2549 76,296 45,952 40,413 38,360 36,089 30,706 22,294 23,136 19,479 18,084 
2550 91,614 52,714 48,672 44,466 41,016 35,617 26,809 27,283 22,661 21,251 
2551 107,338 60,035 54,987 51,612 46,941 42,418 30,536 33,285 25,310 24,757 
2552 118,177 69,700 62,905 57,666 53,596 48,638 36,199 37,207 30,921 29,707 
2553 134,130 82,037 75,193 67,596 62,520 52,909 41,665 42,841 35,667 34,110 
2554 164,444 94,089 91,676 81,743 72,251 64,374 53,033 50,135 41,285 39,616 
2555 184,235 107,445 104,577 93,854 82,808 71,350 64,918 56,778 47,830 46,545 
2556 207,487 122,320 116,749 103,219 94,563 81,365 73,696 64,274 56,625 54,580 

หมายเหตุ: 1 ดอลลาร ์เทา่กบั 63.8 รปีู (ณ วนัที ่16 มถุิยนายน 2558)  
ทีม่า: Ministry of Statistics and Programe Implementation 
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ภาพที ่4.19 โครงสรา้งเศรษฐกจิของรฐัทมฬินาฑตูัง้แต่ปี 2547-2557 
ทีม่า: Planing Commision, Goverment of India, 2558 
 

ส าหรบัรายไดต้่อหวัต่อคนต่อปีของรฐัทมฬินาฑเูมื่อเทยีบกบัรายไดต้่อหวัของประชากรอนิเดยี
ทัง้ประเทศพบว่ารายไดต้่อหวัของประชากรในรฐัทมฬินาฑูสงูกว่ารายไดต้่อหวัของทัง้ประเทศเช่นในปี  
2548 ประชากรมรีายไดต้่อหวัของรฐัทมฬินาฑูอยู่ที่ 569 เหรยีญต่อคนต่อปีในขณะทีร่ายไดต้่อหวัของ
ทัง้ประเทศอยูท่ี่ 434 เหรยีญต่อคนต่อปีและรายไดต้่อหวัเพิม่ขึน้เป็น 909 เหรยีญต่อคนต่อปีซึง่เป็นการ
เพิม่ขึน้ 2 เท่าตวั (ภาพที ่4.20) นอกจากมคีวามส าคญัดา้นอุตสาหกรรมแลว้รฐัทมฬินาฑยูงัมศีกัยภาพ
ดา้นภาคบรกิารเพราะไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลกลางเพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางดา้น IT ของอนิเดยีใต้
โดยใหม้กีารตัง้เขตอุตสาหกรรมทีเ่น้นดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศเช่นมโีครงการพืน้ที่ 1,600 ตาราง
กิโลเมตรเงินลงทุน 1.7 พนัล้านเหรียญสหรฐัฯโครงการ “TIDEL Park” ขนาดพื้นที่ 1.3 ล้านตาราง
กโิลเมตรซึง่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของอนิเดยีและสามารถสง่ออกซอฟแวรแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้าในปี 2557 ดว้ย
มลูคา่ 12,380 ลา้นเหรยีญสหรฐั (ภาพที ่4.21 และ 4.22) 
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ภาพที ่4.20 รายไดต้่อหวัของประชากรรฐัทมฬินาฑเูปรยีบเทยีบกบัประชากรอนิเดยี 
ตัง้แต่ปี 2548-2555 

ทีม่า: MOSPI (Gol), Tamil Nadu Statistical Handbook 
 

 
 

ภาพที ่4.21 ความส าคญัทางเศรษฐกจิภาคบรกิารของรฐัทมฬินาฑตูัง้แต่ปี 2547-2557 
ทีม่า: Government of Tamil Nadu 
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ภาพที ่4.22 มลูคา่การสง่ออกซอฟแวรแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้าของรฐัทมฬินาฑตูัง้แต่ปี 2554-2557 

ทีม่า: Government of Tamil Nadu 
 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
   
  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จากข้อมูลสถิติของDepartment of Industrial Policy & 
Promotion อนิเดยี ไดร้ะบุว่าตัง้แต่เดอืนเมษายน 2543 ถงึเดอืนธนัวาคม 2557 มมีลูค่าการลงทุนสะสม
จากนักลงทุนต่างชาติ (Foreign Direct Investment: FDI) ที่เข้ามาลงทุนในรฐัทมิฬนาฑู เท่ากับ 16 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ส าหรบัในปี 2556-2557 สาขาการผลติทีม่กีารลงทุนจากต่างประเทศมากทีส่ดุ คอื 
ไฟฟ้า  คิดเ ป็นร้อยละ 48.5 รองลงมา ได้แก่  บริการร้อยละ 29.5 อุตสาหกรรมร้อยละ 10.7 
อสงัหารมิทรพัยร์อ้ยละ 10 เหมอืงแรแ่ละชลประธานรอ้ยละ 1 (ภาพที ่4.23) 
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ภาพที ่4.23 สดัสว่นการลงทุนสะสมจากนกัลงทุนต่างชาตขิองรฐัทมฬินาฑแูยกตามประเภทกจิการ 

ในปี 2556-2557 
ทีม่า: Government of India Ministry of Commerce and industry, Department of Industrial Policy & Promotion. 

 
  อยา่งไรกต็าม เมือ่พจิารณาการลงทุนจากต่างประเทศในอนิเดยีใน 4 เมอืงส าคญั คอื มุมไบ เดล ี
เจนไน และกลักตัตา พบว่า มุมไบ มมีูลค่าการลงทุนสูงที่สุด อยู่ที ่70,953 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็น
รอ้ยละ 52.1 รองลงมา ได้แก่ เดล ีมมีูลค่าการลงทุน 46,195 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 33.9 
เจนไน มมีูลค่าการลงทุน 15,990 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นร้อยละ 11.8 และกลักตัตา มมีูลค่าการ
ลงทุน 2,938 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 2.2 (ตารางที ่4.32) 
 

ตารางที ่4.32 การลงทุนจากต่างประเทศในอนิเดยีใน 4 เมอืงส าคญั สะสมจากปี 2543-2557 

No 
RBI’s - Regional 

Office1 
State covered 

Cumulative 
Inflows (US$ in 

million) 

% age to total 
Inflows 

1 Mumbai 
Maharashtra, Dadra & Nagar Haveli, 
Daman & Diu 

70,953 52.1 

2 Delhi Delhi, Part of Up and Haryana 46,195 33.9 
3 Chennai Tamil  Nadu, Pondicherry 15,990 11.8 

4 Kolkata 
West Bengal, Sikkim, Andaman & 
Nicobar Islands 

2,938 2.2 

Total 136,076 100.0 
หมายเหตุ: 1 The Region-wise FDI inflows are classified as per RBI’s – Regional Office received FDI inflows, 

furnished by RBI, Mumbai.   
ทีม่า: Government of India Ministry of Commerce and industry, Department of Industrial Policy & Promotion. 
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ภาพที ่4.24 สดัสว่นการลงทุนจากต่างประเทศในอนิเดยีใน 4 เมอืงส าคญัสะสมจากปี 2543 – 2557 

ทีม่า: Government of India Ministry of Commerce and industry, Department of Industrial Policy & Promotion.  
 
ค่าจ้างแรงงาน 
 

ค่าจ้างแรงงานขัน้ต ่าในอนิเดยี11 จะมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละรฐั ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาค่าจ้าง
แรงงานใน 4 รฐัทีส่ าคญั พบวา่มอีตัราคา่จา้ง ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.33 อตัราคา่จา้งแรงงานขัน้ต ่าของแรงงานไมม่ฝีีมอื 4 รฐั ทีส่ าคญัในอนิเดยี 

รฐั 
อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต า่ 

ดอลลารต่์อวนั บาทต่อวนั 
Delhi 3.2 107.6 
West Bengal 1.7 57.3 
Maharashtra 1.5 20.7 
Tamil Nadu 1.5 49.0 

ทีม่า: Press Information Bureau Government of India 
 
 
 
 
 

                                                 
11คา่จา้งแรงงานขัน้ต ่าในอนิเดยีในทีน่ี่ หมายถงึ คา่จา้งงานแรงงานไมม่ฝีีมอื (Unskilled Labor) 
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2. เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ: Special Economic Zones) 
 

รฐัทมมฬินาฑู มเีขตเศรษฐกจิพเิศษที่ได้รบัอนุมตัิจากรฐับาลกลางใหม้กีารจดัตัง้ จ านวน 69 
แหง่ และไดม้กีารประกาศเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ จ านวน 57 แหง่ แต่มกีารเปิดด าเนินการจรงิน้อยมาก
เมื่อเทยีบกบัจ านวนที่ได้รบัอนุมตัิโดยมกีารเปิดด าเนินการจรงิจ านวน 33 แห่ง ซึ่งสาเหตุที่ท าใหเ้ขต
เศรษฐกจิพเิศษในรฐัทมฬินาฑูเปิดด าเนินการจรงิน้อยกว่าทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากรฐับาลกลาง เน่ืองจาก
โครงการเหล่าน้ีไดร้บัการต่อตา้นอย่างมากจากเกษตรกรอนิเดยี ท าใหก้ารรวบรวมทีด่นิเพื่อน ามาจดัท า
เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท าไดย้ากมาก 
 
ตารางที ่4.34 จ านวนเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZs) ของอนิเดยี แยกตามรฐัทีส่ าคญั 4 รฐั  

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2555 

รฐั  
จ านวนเขตเศรษฐกจิพเิศษ (แหง่)  

ไดร้บัอนุมตัอิยา่งเป็นทางการ ประกาศเป็น SEZs ด าเนินการแลว้ 
India 589 389 158 
Maharashtra  103 63 18 
Tamil Nadu  69 57 33 
West Bengal  20 11 6 
Delhi  3 0 0 

ทีม่า: Special Economic Zones in India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce 
 

  อย่างไรก็ตาม เมื่อพจิารณาประเภทอุตสาหกรรมที่เปิดด าเนินการแล้วในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
(SEZs) ในรฐัทมิฬนาฑู พบว่า มีเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านอุตสาหกรรม IT อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด 
จ านวน 18 แห่ง รองลงมา ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านโทรคมนาคม จ านวน 2 แห่ง สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม จ านวน 2 แห่ง ยานยนต์ จ านวน 2 แห่งเขตเศรษฐกจิพเิศษดา้นวศิวกรรม จ านวน 3 แห่ง
เขตเศรษฐกจิพเิศษดา้นอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 1 แหง่ เขตเศรษฐกจิพเิศษดา้นอุตสาหกรรมเครื่อง
หนงั รองเทา้ จ านวน 1 แหง่ เขตเศรษฐกจิดา้นการผลติอุตสาหกรรมทีห่ลากหลาย จ านวน 4 แหง่ 
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3. อตุสาหกรรมท่ีส าคญั 
 

  ภาคอุตสาหกรรมถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดหลักของรัฐทมิฬนาฑู ตามรายงานของ Central 
Statistics Organization (CSO) ในปี 2555 รัฐทมิฬนาฑูมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่จ านวน  36,996 
โรงงาน มกีารจา้งงานในภาคอุตสาหกรรมจ านวน 2 ลา้นคน (19.41 lakh) และจากรายงานของกระทรวง
อุตสาหกรรมและพาณิชย ์(Ministry of Industry and Commerce) พบว่า การผลติอุตสาหกรรมรถยนต์
คดิเป็นรอ้ยละ 18 ของการผลติทัง้หมด ทัง้น้ี รฐัทมฬินาฑู ไดแ้บ่งระดบัการพฒันาอุตสาหกรรมเป็น 4 
ระดบั ดงัน้ี 
 
  - ระยะที ่1 คอื ระดบักลุ่มผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (Product Cluster) 
  - ระยะที ่2 คอื ระดบัการพฒันานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estates) 
  - ระยะที ่3 คอื ระดบัพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ (Special Economic Zones) 
  - ระยะที ่4 คอื ระดบัการบรูณาการระเบยีงเศรษฐกจิ (Integrated Large Area Development) 
ดงัภาพที ่4.25 ซึง่ขณะน้ีอยูใ่นชว่งของการพฒันาระดบัทีส่ามเพือ่สง่ผา่นไปยงัระยะทีส่ี ่
 
 

 
 

ภาพที ่4.25 ระดบัการพฒันาอุตสาหกรรมของรฐัทมฬินาฑ ู
ทีม่า: Government of Tamil Nadu, 2558 
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  โดยการพฒันาในระยะสุดท้ายนัน้มบีางโครงการที่ได้รบัการสนับสนุนจากรฐัญี่ปุ่ น ซึ่งมชีื่อว่า
ระเบยีงอุตสาหกรรม “Chennai Bengaluru Industrial Corridor” หรอื “CBIC” ทีเ่ริม่โครงการเมือ่ปี 2555 
ซึง่เป็นโครงการทีเ่ชื่อมโยงสองรฐัฯ และสามเมอืงส าคญัของอนิเดยีใต้ คอื เมอืงเจนไนของรฐัทมฬินาฑ ู
เมอืงบงัคาลอร ์(Bengalore) หรอืเมอืงบงัคาลูรู และอ าเภอชดิทราดูก้า (Chitradurga) รฐัคารน์าทาคะ 
(Karnataka) ในระเบียงเศรษฐกิจ CBIC นัน้ จะเน้นการพฒันาอุตสาหกรรม 10 อุตสาหกรรมได้แก่ 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเคมี 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องจกัรขนาดใหญ่ อุตสาหกรรม IT อุตสาหกรรมเสือ้ผา้ 
อุตสาหกรรมพลงังานทางเลอืก และการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน นอกจากน้ียงัมรีะเบยีงเศรษฐกจิอื่นๆ 
เพื่อรองรบัการเจิรญเติบโตของอุตสาหกรรมในรฐัทมิฬนาฑูได้แก่ ระเบียงอุตสาหกรรม Chennai 
Tiruchirappalli Industrial Corridor (CTIC)ระเบยีงอุตสาหกรรม Coimbotore Salem Industrial Corridor 
(CSIC) ระเบียงเศรษฐกิจ Coimbatore Madurai Industrial Corridor (CMIC) ระเบียงอุตสาหกรรม 
MaduraoThoothukudi Industrial Corridor (MTIC) และระเบียงอุตสาหกรรม Chennai Thoothukudi 
Industrial Corridor (CTIIC) 
 

 
 

ภาพที ่4.26 เสน้ทางระเบยีงอุตสาหกรรมของรฐัทมฬินาฑ ู
ทีม่า: Government of Tamil Nadu, 2558 
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  จากภาพที ่4.26 แสดงเสน้ทางระเบยีงอตุสาหกรรมของรฐัทมฬินาฑ ูดงัน้ี 
1. Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) 
2. Chennai Tiruchirappalli Industrial Corridor (CTIC) 
3. Coimbatore Salem Industrial Corridor (CSIC) 
4. Coimbatore Madurai Industrial Corridor (CMIC) 
5. Madurai Thoothukudi Industrial Corridor (MTIC) 
6. Chennai Thoothukudi Industrial Corridor (CTIIC) 

 

 
 

ภาพที ่4.27 สวนอุตสาหกรรม (Industrial parks) ในรฐัทมฬินาฑ ู
ทีม่า: www.ibef.org/states/Tamil Nadu -presentation 
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1) อตุสาหกรรมยานยนต ์
 

  อุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรฐับาลนายกรฐัมนตรเีนเรนทระมดูี 
(Narendra Modi) ผ่านนโยบาย“Make in India” โดยปี 2558 อนิเดยีสามารถผลติรถยนต์ไดท้ัง้หมด 29 
ล้านคนัและมเีป้าหมายในปี 2563 จะผลติรถยนต์ใหไ้ด ้จ านวน 46.5 ล้านคนัในจ านวนการผลติของปี 
2558 คดิเป็นมลูคา่ทัง้หมด 63 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
  ส าหรบัรฐัทมฬินาฑ ูอุตสาหกรรมยานยนต ์ถอืไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมทีม่มีลูคา่การผลติมากทีสุ่ด
ของอุตสาหกรรมทัง้หมดโดยคดิเป็นร้อยละ 19.6 ตามด้วยอุตสาหกรรมถ่านหนิร้อยละ 10 ในขณะที่
อุตสาหกรรมเสือ้ผา้มขีนาดรอ้ยละ 8.1  

 
 

ภาพที ่4.28 สดัสว่นของผลผลติอุตสาหกรรมทีส่ าคญัของรฐัทมฬินาฑ ู

(สดัสว่นของมลูคา่อุตสาหกรรมในรฐัทมฬินาฑปีู 2555) 
ทีม่า: Government of Tamil Nadu, 2558 
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ตารางที ่4.35 สดัสว่นการผลติรถยนตใ์นอนิเดยี ใน 4 เมอืงเศรษฐกจิส าคญั 
เมือง สดัส่วนการผลิต (%) 

เมืองเจนไน รฐัทมิฬนาฑู 30.0 
เมอืงมมุไบ รฐัมหาราษฎระ 27.6 
เมอืงเดล ี 3.2 
เมอืงกลักตัตา รฐัเบงกอลตะวนัตก 1.1 

ทีม่า: www.sameaf.mfa.go.th 
 
  ส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต์นัน้ ได้รบัความสนใจจากนักลงทุนต่างชาตผิ่าน Foreign Direct 
Investment: FDI โดยมูลค่า FDI สะสมจนถึงปี 2555 การลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมยานยนต์          
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 11.4 ในขณะทีม่กีารลงทุนในธุรกจิก่อสรา้งมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 14.3 
 
 

 
ภาพที ่4.29 สดัสว่นของผลผลติอุตสาหกรรมทีส่ าคญัของรฐัทมฬินาฑ ู

ทีม่า: Government of Tamil Nadu, 2558 
 

ในปี 2557 การผลิตรถยนต์ของรฐัทมิฬนาฑูอยู่ที่ 4.4 ล้านคนัโดยคดิเป็นร้อยละ 15 ของการ
ผลติรถยนต์ทัง้ประเทศสามารถส่งออกคดิเป็นรอ้ยละ 21 ของมูลค่าการส่งออกทัง้ประเทศในปี 2563 มี
เป้าหมายการผลิตที่ 5.8 ล้านคนัรถยนต์ที่ผลติส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลร้อยละ  80 โรงงาน 
สว่นใหญ่ตัง้อยูท่ีเ่มอืง Coimbatore เมอืง Tiruchchirapal เมอืงToothukidi และเมอืง Tirunelveli 
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ภาพที ่4.30 แหล่งผลติอตุสาหกรรมยานยนตท์ีส่ าคญัของรฐัทมฬินาฑ ู
ทีม่า: Government of Tamil Nadu, 2558
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ภาพที ่4.31 การพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตข์องเมอืงเจนไน ระหวา่งปี 2493-2558 
ทีม่า: Government of Tamil Nadu, 2558 
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นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ส าคญัของอนิเดยีแล้วรฐัทมฬินาฑูยงัเป็น
ศูนยก์ลางของการผลติชิน้ส่วนยานยนตอ์กีดว้ยโดยในปี 2557 มบีรษิทัผลติชิน้ส่วนยานยนต์จ านวน 80 
บรษิทัไดแ้ก่บรษิทั Bosch บรษิทั Rane บรษิทั Lear  บรษิทั Daimler บรษิทั Yamaha บรษิทั Mitsubishi 
บรษิทั Visteon เป็นตน้ ซึง่รฐัทมฬินาฑูมกีารผลติลอ้รถยนตเ์ป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ มกีารผลติเป็น
สดัส่วนอยู่ที่รอ้ยละ 40 ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาโครงสรา้งการผลติส่วนประกอบและชิ้นส่วนยานยนต์พบว่า
รอ้ยละ 35 เป็นการผลติตวัถงัรถตามดว้ยการผลติเครื่องรถยนตร์อ้ยละ 17 นอกจากน้ี กจ็ะเป็นการผลติ
ชิน้สว่นอื่นๆ (ภาพที ่4.32) 

 

 
 

ภาพที ่4.32 สดัสว่นการผลติสว่นประกอบและชิน้สว่นรถยนตข์องรฐัทมฬินาฑใูนปี 2557 
ทีม่า: Government of Tamil Nadu, 2558 
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ภาพที ่4.33 สดัสว่นการผลติสว่นประกอบและชิน้สว่นรถยนตข์องรฐัทมฬินาฑ ู
ทีม่า: Government of Tamil Nadu, 2558 

 
นอกจากต าแหน่งที่ตัง้ของรฐัทมิฬนาฑูที่อยู่ใกล้ท่าเรือระเบียงอุตสาหกรรมและมีนโยบาย

สนับสนุนจากรฐับาลทีส่่งเสรมิในการผลติอุตสาหกรรมยานยนต์แลว้ รฐัทมฬินาฑูยงัมสีถาบนัวจิยัดา้น
รถยนตต์ัง้อยูม่ากมายไดแ้ก่Global Automotive Research Centre (GARC) ซึง่ประกอบดว้ยหอ้งทดลอง
คอืInfotonics Lab, Passive Safety Lab, EMC Lab, Powertrai Lab, Fatigue Lab, Hologation Tracks, 
Component Lab, Meterial Lab และCertification Labและมศีูนย์พฒันาและวิจยัรถยนต์ดงัน้ีศูนย์วิจยั
Mahindra Research Valley ตัง้อยู่ที่เมอืงเจนไนซึ่งเป็ศูนยอ์อกแบบรถยนต์ทีใ่หญ่ที่สุดของเอเซยีศูนย์
ออกแบบDaimler R&D Center, Ashok Leyland R&D and Technical Center, Visteon R&D Center, 
Renault & Nissan R&D Center, Hyundai Vehicle Development, Ford Technical Support Center 
และ State of the Art National Automobile Testing and R&D Center 
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2) อตุสาหกรรมไอที อิเลก็ทรอนิกสแ์ละฮารด์แวร ์
 

  อุตสาหกรรมไอท ีและอเิลก็ทรอนิกส ์ถอืเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรฐับาลอนิเดยี          
ผ่านนโยบาย “Make in India” โดย ปี 2558 ความตอ้งการผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกสข์องโลกจะมมีากถงึ 
94.2 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั ท าใหร้ฐับาลอนิเดยีเกดิแรงจูงใจในการขบัเคลื่อนเครอืขา่ยความรูแ้ห่งชาต ิ
เครอืข่ายไฟเบอรอ์อฟตคิลัแห่งชาต ิแทบ็เลต็ส าหรบัภาคการศกึษา นโยบายดจิทิลัและแผนบอร์ดแบ
รนดอ์กีมากมายอกีทัง้อนิเดยียงัเป็นประเทศทีม่นีกัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีากเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
ท าใหบุ้คลากรมคีวามสามารถในการวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละมทีกัษะทีส่มบูรณ์
แบบในการออกแบบผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกสต์่างๆ โดยในปี 2554-2558 มอีตัราการเจรญิเตบิโตของ
อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสอ์ยูท่ีร่อ้ยละ 9.88 และคาดการณ์ว่า ภายในปี 2563 จะมตีลาดอเิลก็ทรอนิกส์
ส าหรบัผูบ้รโิภค 29 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั 
 
  ส าหรับรัฐทมิฬนาฑู อุตสาหกรรมไอที และอิเล็กทรอนิกส์ ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความส าคญัอยา่งมาก โดยในปี 2549-2550 รฐัทมฬินาฑ ูมกีารผลติซอฟตแ์วรเ์ป็นจ านวน 1,437 และใน
ปี 2556-2557  มกีารผลติซอฟแวรเ์พิม่ขึน้เป็นจ านวน 1,780 ซึง่ถอืไดว้า่มมีลูคา่การสง่ออกซอฟตแ์วรส์งู
เป็นอันดับสามของอินเดีย รองจากรัฐมหาราษฎระและรัฐกรณาฎกะ ทัง้น้ีทางด้านการส่งออก
อุตสาหกรรมไอทนีัน้ ในปี 2556-2557 มกีารสง่ออกอุตสาหกรรมไอทอียูท่ี ่10.9 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั ซึง่
มกีารสง่ออกอุตสาหกรรมไอทเีพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2550 (ภาพที ่4.34) 
 

 

 
 

ภาพที ่4.34 มลูคา่การสง่ออกอุตสาหกรรมไอทขีองรฐัทมฬินาฑตูัง้แต่ปี 2550-2556 
ทีม่า: Software Technology Parks of India, Chennai 
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  รฐัทมฬินาฑเูป็นผูผ้ลติอเิลก็ทรอนิกสแ์ละฮารด์แวรท์ีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของอนิเดยี โดยมกีาร
แบ่งมลูคา่การผลติของแต่ละสาขาการผลติในอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ไดด้งัน้ี (ภาพที ่4.35) 
 

 
ภาพที ่4.35 มลูคา่การผลติของแต่ละสาขาการผลติในอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสข์องรฐัทมฬินาฑ ู

ตัง้แต่ปี 2551-2555 
ทีม่า: Government of Tamil Nadu, 2558 
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4.  ลู่ทางและโอกาสการลงทนุในรฐัทมิฬนาฑู เมืองเจนไน 
 

เมื่อพจิารณาภาพรวมของรฐัทมฬินาฑู ซึง่มเีมอืงหลวง คอื เจนไน (Chennai) จะเหน็ไดว้่าเป็น
เมอืงที่มศีกัยภาพทางเศรษฐกจิสูงเมอืงหน่ึงทางตอนใต้ของอนิเดยี เน่ืองจากเจนไน เป็นเมอืงที่เป็น
ศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมการค้าที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียใต้ ทัง้น้ี ในด้านการเงินการธนาคารนัน้           
เมืองเจนไนยังได้รบัฉายาว่าเป็นเมืองธนาคารของอินเดีย เน่ืองจากการค้าการลงทุนจากบริษัท
ต่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ในเมอืงเจนไน และเป็นศูนย์กลางทางการเงนิที่ใหญ่เป็นอนัดบัสอง รองจาก
มุมไบอกีดว้ย 
 

1) อตุสาหกรรมท่ีมีโอกาสในการลงทุน 
 
รฐัทมฬินาฑู เป็นรฐัหน่ึงที่มคีวามโดดเด่นในดา้นเศรษฐกจิของอนิเดยี เพราะเป็นภาคการผลติ

ส าคญัในดา้นการผลติรถยนต ์เครื่องยนต ์และชิน้สว่นยานยนต ์ซึง่มอีตัราการเจรญิเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง
และดว้ยวสิยัทศัน์ของรฐัทมฬินาฑู 2023 ว่า ภายในปี 2566 รฐัทมฬินาฑูจะสรา้งอตัราการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิใหไ้ดถ้งึรอ้ยละ 11 ต่อปี และเป็นรฐัทีม่คีวามมัง่คัง่ทีส่ดุในอนิเดยี 

 
ปัจจุบนั ตลาดรถยนต์ในประเทศอนิเดยีก าลงัเตบิโตอย่างต่อเน่ืองและตดิอนัดบัการเตบิโตมาก

ทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองของโลก และเป็นฐานการผลติรถยนตร์ายใหญ่ล าดบัที ่6 รองจาก จนี สหรฐัอเมรกิา 
เยอรมนี ญีปุ่่ น และบราซลิ อย่างไรกต็าม รายงานของบรษิทั Rothschild ซึง่เป็นบรษิทัทีป่รกึษาดา้นการ
ลงทุนขององักฤษไดค้าดการณ์ว่า อุตสาหกรรมผลติรถยนตใ์นอนิเดยีจะกา้วขึน้แท่นอนัดบัสามของโลก
ภายในปี 2558 น้ี ทัง้น้ี จากความไดเ้ปรยีบของรฐัทมฬินาฑดูา้นแรงงานมฝีีมอื ดา้นความรูค้วามสามารถ
ทางวศิวกรรม จุดแขง็ดา้นการขนสง่และโลจสิตกิส ์และบรรยากาศทีเ่อือ้อ านวยต่อการลงทุนเป็นอย่างยิง่ 
จงึเหน็ไดว้า่รฐัทมฬินาฑ ูเหมาะสมทีจ่ะลงทุนในดา้นอุตสาหกรรมยานยนต ์ 

 
อุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่ของรฐัทมฬินาฑูจะอยู่ที่เมอืงเจนไน โดยเจนไนไดร้บัฉายาว่า

เป็น “Detroit of India” ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการผลติและส่งออกรถยนต์ของเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
และแอฟริกาใต้ ซึ่งมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็นจ านวนมาก เช่น Ford, Hyundai, Mitsubishi, 
Renault SA, Daimler AG, BMW AG และNissan Motor เป็นตน้ นอกจากการผลติรถยนตแ์ลว้ยงัมกีาร
ผลติชิน้สว่นยานยนต ์เชน่ ตวัถงั ยางรถยนตอ์ะไหล่รถยนต ์เป็นตน้  

 
2) ปัญหา อปุสรรค และข้อควรระวงัในการลงทุน 

 
  ปัญหา และอุปสรรค ที่ส าคญัต่อการลงทุนของต่างชาติในอนิเดยี คอื ในเรื่องของโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ เช่น ปัญหาเรื่องถนน ไฟฟ้า ท่าเรอื ระบบโทรศพัท์ และโทรคมนาคมในอนิเดยียงัเป็น
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ปัญหาที่ย ังไม่สามารถแก้ได้ในขณะน้ี นอกจากน้ี ยังมีในเรื่องของระบบราชการ ซึ่งขัน้ตอนและ
กระบวนการขออนุญาตต่างๆ เชน่ การขออนุญาตการผลติ ตอ้งใชเ้วลานาน ท าใหบ้รษิทัทีต่อ้งการจะเขา้
มาลงทุน หรือท าธุรกิจ เลือกที่จะไปลงทุนที่ประเทศอื่นๆ แทน นอกจากน้ี ยงัมีหลายครัง้ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการตดัสนิใจจากหน่วยงานของรฐั ภายหลงัจากที่อนุมตัไิปแล้ว หรอืหลายครัง้ที่ทางการ
อนิเดยีประกาศใชก้ฎระเบยีบต่างๆ โดยไมไ่ดใ้หเ้วลาในการเตรยีมตวัทีเ่พยีงพอ 
 
  ส าหรบัขอ้ควรระวงัในการลงทุน คอื การเลอืกจา้งแรงงาน เน่ืองจากแรงงานของอนิเดยี ส่วน
ใหญ่จะเป็นแรงงานไม่มฝีีมอื จงึท าใหแ้รงงานมคีุณภาพต ่ากว่าที่เราต้องการ เพราะฉะนัน้การเขา้ไป
ลงทุนท าธุรกจิในอนิเดยี เรือ่งแรงงานเป็นสิง่ส าคญัทีน่กัลงทุนจะตอ้งพจิารณา 
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รฐัมหาราษฏระ เมืองมมุไบ 
 

1. ภาพรวมเศรษฐกิจของรฐัมหาราษฏระเมืองมมุไบ 
 

 รฐัมหาราษฎระ (Maharashtra) เป็นรฐัฯ ที่มขีนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของอนิเดยี ซึ่งคดิเป็น  
รอ้ยละ 14 ของ GDP จากทัง้หมด 33 รฐัฯ ของอนิเดยีมมีูลค่าผลติภณัฑม์วลรวมของรฐั (Gross State 
Domestic Product: GSDP) มมีลูคา่ 255.5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (ขอ้มลูปี 2557) (ภาพที ่4.36)  
 
 

 
 

ภาพที ่4.36 มลูคา่ผลติภณัฑม์วลรวมของรฐัมหาราษฎระตัง้แต่ปี 2547-2557 
ทีม่า: Planning Commission Data book, June 2557, Annual Plan 2556-2557 
 

โดยโครงสร้างทางเศรษฐกจิของรฐัมหาราษฎระเหมอืนกบัรฐัฯอื่นๆ ที่มที ัง้ภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และบรกิาร มมีลูค่า GDP รวมทัง้รฐัฯ เท่ากบั 1,323,768 ลา้นรปีู (ปี 2556) แบ่งออกเป็น
ภาคเกษตรกรรมรอ้ยละ 6.4 ในขณะทีภ่าคอุตสาหกรรมมสีดัส่วนรอ้ยละ 29 และทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 63.2
เป็นสดัส่วนของภาคบรกิาร แสดงใหเ้ห็นว่า เศรษฐกจิหลกัของรฐัมหาราษฎระมาจากภาคอุตสาหกรรม 
และบริการเ ป็นส่วนส าคัญ โดยแบ่งเ ป็นมูลค่า GDP ภาคเกษตรกรรมอยู่ที่  54,044 ล้านรูปี  
ภาคอุตสาหกรรมมมีลูคา่ อยูท่ี ่245,147 ลา้นรปีู และภาคบรกิารมมีลูคา่ 532,914 ลา้นรปีู (ภาพที ่4.37)  
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ตารางที ่4.36 โครงสรา้งเศรษฐกจิหลกัของรฐัมหาราษฎระตัง้แต่ปี 2547-2556 
                                                                                     หน่วย: 10 ลา้นรปีู, Crore INR 

ปี เกษตรกรรม อตุสาหกรรม บริการ 
2547-2548 34,423 123,022 247,531 
2548-2549 38,364 146,308 275,559 
2549-2550 44,587 169,451 309,258 
2550-2551 51,855 189,333 341,857 
2551-2552 41,549 187,322 369,062 
2552-2553 43,287 200,235 412,352 
2553-2554 52,556 217,804 453,401 
2554-2555 54,805 229,175 491,313 
2555-2556 54,044 245,147 532,914 

หมายเหตุ: 1 ดอลลารเ์ทา่กบั 63.8 รปีู (ณ วนัที ่16 มถุิยนายน 2558)  
ทีม่า: Ministry of Statistics and Programe Implementation  
 
 

 
 

ภาพที ่4.37 โครงสรา้งเศรษฐกจิของรฐัมหาราษฎระตัง้แต่ปี 2547-2556 
ทีม่า: Ministry of Statistics and Programe Implementation

2547-48 2548-49 2549-50 2550-51 2551-52 2552-53 2553-54 2554-55 2555-56
บรกิาร 247,531 275,559 309,258 341,857 369,062 412,352 453,401 491,313 532,914

อุตสาหกรรม 123,022 146,308 169,451 189,333 187,322 200,235 217,804 229,175 245,147

เกษตร 34,423 38,364 44,587 51,855 41,549 43,287 52,556 54,805 54,044
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รฐัมหาราษฎระ มีขนาดพื้นที่เท่ากับ 307,713 ตารางกิโลเมตร เป็นอนัดบัที่ 3 ของอินเดีย 
ส าหรบัประชากรของรฐัมหาราษฎระ จากขอ้มูล ณ เดอืนมถุินายน 2558 ของ “Indiaonlinepages” มี
จ านวน 112 ล้านคน เป็นอนัดบัที ่2 ของประเทศ มผีูรู้ห้นังสอือยู่ทีร่อ้ยละ 82.3 ของประชากรของรฐัฯ 
โดยรฐัฯทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุ คอื รฐัอุตตระประเทศ จ านวน 200 ลา้นคน  
 

ส าหรบัเมืองมุมไบ  (Mumbai) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรฐัมหาราษฏระตัง้อยู่บนชายฝัง่ทะเล
อาหรบัของอนิเดยี มพีืน้ที ่603.4 ตารางกโิลเมตร มปีระชากรประมาณ 12.8 ลา้นคน (ปี 2558) มุมไบ
เป็นเมอืงเศรษฐกจิหลกั และส าคญัที่สุดของประเทศอนิเดยี เน่ืองจากเป็นเมอืงที่มี GDP มากที่สุดใน
ประเทศอนิเดยีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีต่ดิอนัดบั 10 เมอืงธุรกจิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย นอกจากน้ีมุมไบยงัมี
อุตสาหกรรมการผลติขนาดใหญ่ โดยมสีดัส่วนคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของภาคการผลติทัง้หมดในประเทศ
อนิเดยี อุตสาหกรรมยานยนต ์ถอืไดว้า่มบีทบาททีส่ าคญัมากในเมอืงมุมไบในทุกๆ สายการผลติไมว่่าจะ
เป็น รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล รถโดยสาร และรถทีใ่ชใ้นการพาณิชยต์่างๆ มีบรษิทัผลติรถยนต์ขนาดใหญ่
เป็นจ านวนมาก ได้แก่ บรษิัท ทาทามอเตอร์ จ ากดั (Tata Motors) BMW Rolls Royce Aston Martin 
Porsche Lamborghini Maserati Ferrari Mercedes-Benz Jaguar และ Maybech ซึ่งมุมไบ ถือได้ว่า
เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่น รวมทัง้เป็นแหล่งรวมของวศิวกร
และแรงงาน มีฝีมือจ านวนมาก รวมทัง้ยงัเป็นศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub) ของอินเดีย 
เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางทีต่ ัง้ของสถาบนัทางการเงนิทีส่ าคญั 3 สถาบนั คอื ตลาดหลกัทรพัย์ Bombay 
Stock Exchange ซึ่งมขีนาดใหญ่ที่สุดของอนิเดยีและเก่าแก่ทีสุ่ดในเอเชยี นอกจากน้ี ยงัเป็นที่ตัง้ของ 
Mumbai Stock Exchange และกองทุนส ารองของประเทศอนิเดยี (Reserve bank of India) ส่วนมูลค่า
การลงทุนสะสมจากนกัลงทุนต่างชาต ิ(Foreign Direct Investment: FDI) ชว่งตัง้แต่เดอืนเมษายน 2543 
ถงึเดอืนธนัวาคม 2557 เทา่กบั 70 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั 
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ตารางที ่4.37 ขอ้มลูพืน้ฐานของรฐัมหาราษฏระ เมอืงมมุไบ 
รายการ รายละเอียด 

พืน้ที ่ มขีนาดพืน้ทีเ่ทา่กบั 307,713 ตารางกโิลเมตร เป็นอนัดบัที ่3 ของอนิเดยี  
(ขอ้มลูปี 2558) 

เมอืงหลวง มุมไบ (Mumbai) มพีืน้ที ่603.4 ตารางกโิลเมตร (ขอ้มลูปี 2558) 
อาณาเขต ทศิเหนือ   ตดิต่อกบัรฐัมธัยประเทศ (Madhya Pradesh)  

ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ  ตดิต่อกบัรฐัคุชราต (Gujarat) 
ทศิตะวนัออก            ตดิต่อกบัรฐัฉตัตสิครห ์(Chhattisgarh) 
ทศิใต ้                      ตดิต่อกบัรฐักรณาฎกะ (Karnataka) 
ทศิตะวนัตก                     ตดิต่อกบัทะเลอาหรบั (Arabian Sea) 
ทศิตะวนัตกเฉียงใต ้           ตดิต่อกบัรฐักวั (Goa) 

อตัราแลกเปลีย่น 0.53 บาทต่อ 1 รปีู (ณ เดอืนกรกฎาคม 2558) 
ประชากร - รฐัมหาราษฎระ 112 ลา้นคน (ณ มถุินายน 2558) 

- มุมไบ 12.8 ลา้นคน (ณ มถุินายน 2558)  
ศาสนา ฮนิด ู(รอ้ยละ 82.5) อสิลาม (รอ้ยละ 13.4) อื่นๆ (ซกิขแ์ละพทุธ) (รอ้ยละ 4.1)  
ภาษา มารตี เป็นภาษาประจ ารฐัมหาราษฎระ และองักฤษเป็นภาษาที่ใช้ในวงการ

ราชการและธุรกจิ 
ทา่เรอื มทีา่เรอืทีส่ าคญัและใหญ่ทีส่ดุในประเทศอนิเดยี 2 ทา่เรอื ไดแ้ก่ 

1. ท่าเรอื Mumbai เป็นท่าเรอืที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างประเทศของ
อนิเดยีและเป็นท่าเรอืหลกัในการขนส่งสนิคา้ของไทยไปสู่อนิเดยีเป็นท่าเรอืน ้า
ลึกที่มีพื้นที่ราว 400 ตารางกิโลเมตร สินค้าที่ท าการขนส่ง ได้แก่ ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลยีมเหลก็และเหลก็กลา้ ธญัพชื และสนิคา้ทีบ่รรจุในตูค้อนเทนเนอร ์เป็น
ตน้ 
2. ทา่เรอืJawaharlal Nehru  
นอกจากน้ี ยงัมที่าเรอืเลก็อกี 53 ท่าเรอืดว้ยกนั ซึ่งท่าเรอืเลก็น้ีไดม้กีารพฒันา
รว่มกนัระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน 

สนามบนิ มสีนามบนิอยู ่8 สนามบนิ เป็นสนามบนิภายในประเทศ 5 สนามบนิ และ 
สนามบนินานาชาตอิกี 3 สนามบนิ สนามบนินานาชาติ คอื Chhatrapati Shivaji 
International Airport หรอืที่รูจ้กักนัในนามสนามบนิมุมไบ เป็นสนามบนิที่ใหญ่
ทีส่ดุของอนิเดยี ตัง้อยูใ่นเมอืงมมุไบ Lohegaon Airport ตัง้อยูใ่นเมอืง Pune และ
Dr Ambedkar International Airport ตัง้อยู่ในเมอืง Nagpu เป็นสนามบนิที่ใหญ่
ทีส่ดุของอนิเดยีอกีดว้ย 
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ตารางที ่4.37 ขอ้มลูพืน้ฐานของรฐัมหาราษฏระ เมอืงมมุไบ (ต่อ) 
รายการ รายละเอียด 

รถไฟ รฐัมหาราษฎระมเีสน้ทางรถไฟที่มคีวามยาวประมาณ 5,984 กโิลเมตร โดยมี
ส านักงานรถไฟกลางอยู่ที่เมอืงมุมไบ เครอืข่ายรถไฟของรฐัมหาราษฎระเป็น
เสน้ทางรถไฟทีเ่ชื่อมไปยงัรฐัคุชราตรฐัราชสถาน 
เมอืงมุมไบ มชีุมทางรถไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ด The Central Railways และเป็นทีต่ัง้ของ
ส านักงานใหญ่ของรถไฟทีไ่ปทางภาคกลางและทางทศิตะวนัตกโดยการขนส่ง
ของเมอืงจะประกอบไปดว้ย การเชื่อมโยงเครอืขา่ยของรถไฟ 3 สายดว้ยกนั คอื 
สายภาคกลางตะวนัตกและฮาร์เบอร์ นอกจากน้ี ยงัมกีารสรา้งรถไฟใต้ดนิซึ่ง
เป็นการรว่มมอืกนัระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน 

ถนน มถีนน 6 สาย ทีเ่ชื่อมต่อไปยงัประเทศเพือ่นบา้นและเชื่อมต่อกบัประเทศอนิเดยี         
โดยผา่นทางหลวงแหง่ชาติ 18 เสน้ทาง มคีวามยาวถนนรวมประมาณ 242,919
กโิลเมตร มทีางหลวงแหง่ชาตทิีผ่า่นรฐัครอบคลุมประมาณ 5,515.3 กโิลเมตร 

เครอืขา่ยการขนสง่ การคมนาคมขนสง่ของรฐัมหาราษฎระ นบัว่าเป็นจุดเชื่อมโยง และเชื่อมต่อทาง
ธุรกจิไดเ้ป็นอยา่งด ีเน่ืองจากรฐัมหาราษฎระ มรีะบบการคมนาคมขนสง่ทัง้ทาง
บก ทางน ้า และทางอากาศ 
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ภาพที ่4.38 แผนทีร่ฐัมหาราษฎระ เมอืงมมุไบ 
ทีม่า: Maps of World  
 

นอกจากน้ี รฐับาลของรฐัมหาราษฎระ ไดม้กีารปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ ซึ่งการจดัท า
โครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ น้ีจะอยู่ในเมอืง Mumbai Pune Nanded Nasik และ Nagpur เพื่อรองรบัการคา้
การลงทุนทีจ่ะเตบิโตในอนาคต 
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ตารางที ่4.38 โครงการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ ในรฐัหาราษฎระ 

โครงการ กิจการ 
หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

เงินลงทุน 
(US$ million) 

การด าเนินการ 

Modernisation of Mumbai International 
Airport 

สนามบิน LDOT 962.2 ก่อสร้าง 

Development of an all-weather and 
multipurpose port at Rewas 

ทา่เรอื BOT 713.3 ก่อสรา้ง 

Mumbai Trans Harbour-Link ถนน BOT-Toll 1,094.9 เสนอราคา 
Rewas Green Field Port ทา่เรอื BOT-Toll 497.7 เสนอราคา 
Surat-Dahisar ถนน BOT-Toll 414.7 ก่อสรา้ง 
Mumbai-Pune Expressway ถนน BOT-Toll 216.0 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
Mumbai Container and Cargo Berth 
Project 

ท่าเรือ BOT-Toll 198.6 เสนอราคา 

Pune Sholapur Package-I ถนน BOT-Toll 184.1 ก่อสรา้ง 
JNPT Third Container Terminal, Gateway 
Terminals India Private Limited (GTIPL) 

ทา่เรอื BOT-Toll 184.1 อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

Development of SDC at Chinchwad by MC 
PimpriChinchwad 

โครงสรา้ง
พืน้ฐานของ
เทศบาล 

BOT 3.5 อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

Construction & maintenance of public 
toilets by Municipal Corporation, Pune 

โครงสรา้ง
พืน้ฐานของ
เทศบาล 

BOT 0.01 อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ: BOT: Build-Operate-Transfer, LDOT: Lease-Develop-Operate-Transfer 
ทีม่า: Maharashtra Gateway to India, 2558 
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ตารางที ่4.39 ผลติภณัฑม์วลรวมของเศรษฐกจิ (GDP) 10 รฐัอนัดบัแรกของอนิเดยีตัง้แต่ปี 2548-2556     (หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

ปี 
มหาราษฎระ 
(Maharastha) 

อุตตรประเทศ 
(Uttar 

Pradesh) 

ทมฬินาฑ ู
(Tamil Nadu) 

คุชราต
(Gujarat) 

เบงกอล
ตะวนัตก 

(West Bengal) 

กรณาฏกะ 
(Karnataka) 

ราชฐาน 
(Rajasthan) 

อานธรประเทศ 
(Andra 

Pradesh) 

มธัยประเทศ 
(Madhya 
Pradesh) 

เดล ี
(Delhi) 

2548 65,122 40,884 34,326 31,877 32,705 26,136 20,023 21,123 17,700 15,725 
2549 76,296 45,952 40,413 38,360 36,089 30,706 22,294 23,136 19,479 18,084 
2550 91,614 52,714 48,672 44,466 41,016 35,617 26,809 27,283 22,661 21,251 
2551 107,338 60,035 54,987 51,612 46,941 42,418 30,536 33,285 25,310 24,757 
2552 118,177 69,700 62,905 57,666 53,596 48,638 36,199 37,207 30,921 29,707 
2553 134,130 82,037 75,193 67,596 62,520 52,909 41,665 42,841 35,667 34,110 
2554 164,444 94,089 91,676 81,743 72,251 64,374 53,033 50,135 41,285 39,616 
2555 184,235 107,445 104,577 93,854 82,808 71,350 64,918 56,778 47,830 46,545 
2556 207,487 122,320 116,749 103,219 94,563 81,365 73,696 64,274 56,625 54,580 

หมายเหตุ: 1 ดอลลาร ์เท่ากบั 63.8 รปีู (ณ วนัที ่16 มถุิยนายน 2558)  
ทีม่า: Ministry of Statistics and Programe Implementation  
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ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐมหาราษฎระรัฐต่อหัวเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศอินเดียต่อหวัพบว่าผลิตภณัฑ์มวลรวมต่อหวัของประชากรในรฐัมหาราษฎระสูงกว่า
ผลติภณัฑม์วลรวมต่อหวัของทัง้ประเทศ เช่นในปี 2556 ผลติภณัฑม์วลรวมของรฐัมหาราษฎระต่อหวั                
อยูท่ี ่2,196 เหรยีญสหรฐัฯ ในขณะทีผ่ลติภณัฑม์วลรวมต่อหวัของทัง้ประเทศอยูท่ี ่1,833 เหรยีญสหรฐัฯ             
(ภาพที ่4.39) 

 

 

 
ภาพที ่4.39 ผลติภณัฑม์วลรวมต่อหวัของรฐัมหาราษฎระตัง้แต่ปี 2548-2556 

ทีม่า: Planning Commission Databook, 2557 
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การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
   
  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จากข้อมูลสถิติของ Department of Industrial Policy & 
Promotion อนิเดยี ไดร้ะบุว่าตัง้แต่เดอืนเมษายน 2543 ถงึเดอืนธนัวาคม 2557 มมีลูค่าการลงทุนสะสม
จากนักลงทุนต่างชาติ (Foreign Direct Investment: FDI) ที่เขา้มาลงทุนในรฐัมหาราษฎระ เท่ากบั 70 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ส าหรบัในปี 2556-2557 ประเภทกจิการทีม่กีารลงทุนจากต่างประเทศมากทีสุ่ด 
คือ บรกิาร คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมา ได้แก่ ไฟฟ้า ร้อยละ 27.8 อสงัหารมิทรพัย์ ร้อยละ 19.3 
อุตสาหกรรม รอ้ยละ 11.5 เหมอืงแร ่รอ้ยละ 1.3 และอื่นๆ รอ้ยละ 2.4 (ภาพที ่4.40) 
 

 
ภาพที ่4.40 สดัสว่นการลงทุนสะสมจากนกัลงทุนต่างชาตขิองรฐัมหาราษฎระแยกตามประเภทกจิการ 

ในปี 2556-2557 
ทีม่า: Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) 

 
  อยา่งไรกต็าม เมือ่พจิารณาการลงทุนจากต่างประเทศในอนิเดยีใน 4 เมอืงส าคญั คอื มุมไบ เดล ี
เจนไน และกลักตัตา พบว่า มุมไบ มมีูลค่าการลงทุนสูงที่สุด อยู่ที ่70,953 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็น
รอ้ยละ 52.1 รองลงมา ได้แก่ เดล ีมมีูลค่าการลงทุน 46,195 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 33.9 
เจนไน มมีูลค่าการลงทุน 15,990 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นร้อยละ 11.8 และกลักตัตา มมีูลค่าการ
ลงทุน 2,938 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 2.2 (ตารางที ่4.41) 
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ตารางที ่4.40 การลงทุนจากต่างประเทศในอนิเดยีใน 4 เมอืงส าคญั สะสมจากปี 2543-2557 

No 
RBI’s - Regional 

Office1 
State covered 

Cumulative 
Inflows (US$ in 

million) 

% age to total 
Inflows 

1 Mumbai 
Maharashtra, Dadra & Nagar 
Haveli, Daman & Diu 

70,953 52.1 

2 Delhi Delhi, Part of Up and Haryana 46,195 33.9 
3 Chennai Tamil  Nadu, Pondicherry 15,990 11.8 

4 Kolkata 
West Bengal, Sikkim, Andaman & 
Nicobar Islands 

2,938 2.2 

Total 136,076 100.0 
หมายเหตุ: 1 The Region-wise FDI inflows are classified as per RBI’s – Regional Office received FDI inflows, 

furnished by RBI, Mumbai.   
ทีม่า: Government of India Ministry of Commerce and industry, Department of Industrial Policy & Promotion. 
 

 
ภาพที ่4.41 สดัสว่นการลงทุนจากต่างประเทศในอนิเดยีใน 4 เมอืงส าคญัสะสมจากปี 2543-2557 

ทีม่า: Government of IndiaMinistry of Commerce and industry, Department of Industrial Policy & Promotion  
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ค่าจ้างแรงงาน 
 
ค่าจ้างแรงงานขัน้ต ่าในอนิเดยีจะมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละรฐั ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาค่าจ้าง

แรงงานใน 4 รฐัทีส่ าคญั พบวา่ มอีตัราคา่จา้ง ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.41 อตัราคา่จา้งแรงงานขัน้ต ่าของแรงงานไมม่ฝีีมอื 4 รฐัทีส่ าคญัในอนิเดยี 

รฐั 
อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต า่ 

ดอลลารต่์อวนั บาทต่อวนั 
Delhi 3.2 107.6 
West Bengal 1.7 57.3 
Maharashtra 1.5 20.7 
Tamil Nadu 1.5 49.0 

ทีม่า: Press Information Bureau Government of India 
 
2. เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ: Special Economic Zones) 
 

รฐัมหาราษฎระ มเีขตเศรษฐกจิพเิศษที่ไดร้บัอนุมตัจิากรฐับาลกลางใหม้กีารจดัตัง้ จ านวน 103 
แหง่ และไดม้กีารประกาศเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ จ านวน 63 แหง่ แต่มกีารเปิดด าเนินการจรงิน้อยมาก 
เมื่อเทยีบกบัจ านวนที่ไดร้บัอนุมตัิ โดยมกีารเปิดด าเนินการจรงิจ านวน 18 แห่ง ซึ่งสาเหตุที่ท าใหเ้ขต
เศรษฐกจิพเิศษ ในรฐัทมฬินาฑ ูเปิดด าเนินการจรงิน้อยกวา่ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากรฐับาลกลาง เน่ืองจาก
โครงการเหล่าน้ีไดร้บัการต่อตา้นอยา่งมากจากเกษตรกรอนิเดยี ท าใหก้ารรวบรวมทีด่นิเพื่อน ามาจดัท า
เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ ท าไดย้ากมาก 
 
ตารางที ่4.42  จ านวนเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZs) ของอนิเดยี แยกตามรฐัทีส่ าคญั 4 รฐั ณวนัที ่31 มนีาคม 

2555 

รฐั  
จ านวนเขตเศรษฐกจิพเิศษ (แหง่)  

ไดร้บัอนุมตัอิยา่งเป็นทางการ ประกาศเป็น SEZs ด าเนินการแลว้ 
India 589 389 158 
Maharashtra  103 63 18 
Tamil Nadu  69 57 33 
West Bengal  20 11 6 
Delhi  3 0 0 

ทีม่า: Special Economic Zones in India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce 
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  อย่างไรก็ตาม เมื่อพจิารณาประเภทอุตสาหกรรมที่เปิดด าเนินการแล้วในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
(SEZs) ในรฐัมหาราษฎระ พบว่า มเีขตเศรษฐกจิพเิศษด้านอุตสาหกรรม IT อเิล็กทรอนิกส์มากที่สุด 
จ านวน 14 แหง่ รองลงมา ไดแ้ก่ เขตเศรษฐกจิพเิศษดา้นอญัมณีและเครื่องประดบั อุตสาหกรรมยาและ
เทคโนโลยชีวีภาพอุตสาหกรรมพลงังาน และอุตสาหกรรมสนิคา้ทัว่ไป อยา่งละ 1 แหง่ 

 

ส าหรบัเมอืงมุมไบรฐับาลไดป้ระกาศนโยบายทีส่รา้งแรงจูงใจใหน้ักลงทุนหรอืบรษิทัต่างๆ เขา้
มาลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ เช่น การยกเวน้ภาษีรอ้ยละ 100 จากอากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียม
การลงทะเบียนได้รบัอนุญาตในการผลิตไฟฟ้า "บรกิารสาธารณูปโภค" กบัการผ่อนคลายกฎหมาย
แรงงาน เพื่อการส่งออกรอ้ยละ 100 ทัง้หมด นอกจากน้ี ยงัมเีขตเศรษฐกจิพเิศษส าหรบัอุตสาหกรรม
ส่งออกอเิลก็ทรอนิกสแ์ละอุตสาหกรรมเครื่องประดบัโดยเขตเศรษฐกจิพเิศษน้ีอยู่ใจกลางมอืมุมไบห่าง
จากสนามบนินานาชาตเิพยีง6 กโิลเมตร และห่างจากท่าเรอืเพยีง 30 กโิลเมตร ส าหรบัจุดแขง็ของเขต
เศรษฐกจิน้ี คอืจะมสีทิธพิเิศษต่างๆ ทางดา้นภาษ ีรวมทัง้ไดร้บัการยกเวน้การตดัไฟ เป็นตน้ 
 

ตารางที ่4.43 แสดงรายชื่อผูท้ีเ่ขา้ลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษต่างๆ ในรฐัมหาราษฎระในปี 2557 
ช่ือ / ผูล้งทุน เมือง อตุสาหกรรมหลกั 

SEEPZ, MIDC Andheri East, 
Mumbai 

อิเลก็ทรอนิกส ์/ อญัมณีและ
เคร่ืองประดบั 

Hiranandani Business Park Powai ไอท ี
Infosys Technologies Ltd Mulshi, Pune ไอท ี
Serum Bio-Pharma Park Pune เภสชักรรม และเทคโนโลยชีวีภาพ 
EON Kharadi Haveli, Pune ไอท ี
Wipro Hindawadi, Pune ไอท ี
DLF Akruti Hinjewadi, Pune ไอท ี
Maharashtra Airport Development Corporation Mihan, Nagpur การผลติผลติภณัฑห์ลากหลาย 
Dynasty Developers Pune ไอท ี
The Manjari Stud Farm Pune ไอท ี
MIDC Pune ไอท ี
Syntel International Pune ไอท ี
Mangarpatta Township Development and 
Construction Co 

Pune อเิลก็ทรอนิกส ์ฮารด์แวร ์ 
และซอฟตแ์วร ์

MIDC Aurangabad วศิวกรรม และอเิลก็ทรอนิกส ์
Serene Properties Private Limited Thane ไอท ี
Wardha Power Company Pvt Ltd Chandrapur พลงังาน 
MIDC Amravati การผลติผลติภณัฑห์ลากหลาย 

Indiabulls Industrial Infrastructure Limited Nasik การผลติผลติภณัฑห์ลากหลาย 

Marathon Pachin Infrastructure Raigad การผลติผลติภณัฑห์ลากหลาย 
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ตารางที ่4.43 แสดงรายชื่อผูท้ีเ่ขา้ลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษต่างๆ ในรฐัมหาราษฎระในปี 2557 (ต่อ) 
ช่ือ / ผูล้งทุน เมือง อตุสาหกรรมหลกั 

MIDC Butibori, Nagpur สิง่ทอ 
MIDC Hinjawadi, Pune ไอท ี
EsselInfraprojects Ltd Gorai-Manori-Uttan 

Region, Mumbai 
การบริการหลากหลาย 

Navi Mumbai SEZ Pvt Ltd Village Ulwe,  
Navi Mumbai 

การบริการหลากหลาย 

M/s Bajaj Auto Limited Waluj, Aurangabad รถยนตแ์ละสว่นประกอบ
รถยนต ์

Sunstream City Private Limited (Zeus 
Infrastructure Pvt Ltd) 

Thane ไอท ี

Sinima Meadows Limited Raigad การบรกิารหลากหลาย 
Supreme Petrochem Ltd  Taluk Roha, Raigad พลาสตกิ 
Gitanjali Gems Limited Nanded อญัมณีและเครื่องประดบั 
Rewas Ports Limited Rewas,  

District Raigarh 
การผลติผลติภณัฑห์ลากหลาย 

Gitanjali Gems Limited Aurangabad อญัมณีและเครื่องประดบั 
JafzaPvt Ltd Raigad เขตการคา้เสร ีและคลงัสนิคา้ 
Maharashtra Airport Development Company  Nagpur พลงังาน 
Maharaja MultitradePvt Ltd Igatpuri, District Nasik การบรกิารหลากหลาย 
ISPAT Industries Limited Raigad การผลติผลติภณัฑห์ลากหลาย 
Gitanjali Gems Limited Nagpur การผลติผลติภณัฑห์ลากหลาย 
M/s. Chowgule Port & Infrastructure Pvt Ltd Jaigad,  

District. Ratnagiri 
วศิวกรรม 

M/s. Videocon Industries Limited Navi Mumbai อิเลก็ทรอนิกส ์ฮารด์แวร ์ 
และซอฟตแ์วร ์

Gitanjali Gems Limited Nasik การบรกิารหลากหลาย 
ทีม่า: Maharashtra Gateway to India, 2558 
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3. อตุสาหกรรมท่ีส าคญั 
 

ภาคอุตสาหกรรมในรฐัมหาราษฎระ มุ่งเน้นไปที ่4 พืน้ที ่ไดแ้ก่ เมอืงมุมไบ พืน้ทีร่อบนอกเมอืง
มุมไบ เมอืง Thane และเมอืง Pune โดยมคีวามโดดเด่นทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลยีม เช่นบรษิทั 
Hindustan Petroleum Corporation, Tata Petroleum และ Oil India เป็นตน้ อุตสาหกรรมอื่นๆทีเ่ด่นไม่
แพปิ้โตรเลยีม คอื เคมภีณัฑ ์เครือ่งไฟฟ้า เครือ่งกล สิง่ทอ โดยรอ้ยละ 38 เป็นอุตสาหกรรมเกีย่วกบัยาน
ยนต์ ซึง่เมอืง Pune เป็นศูนยก์ลางทีผ่ลติยานยนต์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ มโีรงงานประมาณ 4,000 แหง่
และรฐัน้ีเป็นรฐัที่ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ OEMs (Original Equipment Manufacturers) ที่ใหญ่
ทีส่ดุของอนิเดยีอกีดว้ย 
 
ตารางที ่4.44 อุตสาหกรรมในรฐัมหาราษฎระ 

ล าดบั อตุสาหกรรม 
1 ยา 
2 เทคโนโลยชีวีภาพ 
3 ไอท ี
4 อเิลก็ทรอนิกส ์
5 วศิวกรรม 
6 ยานยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนต์ 
7 ปิโตรเคม ีน ้ามนั และก๊าซ 
8 อาหาร และผลติภณัฑท์างการเกษตร 
9 อญัมณีและเครื่องประดบั 
10 ธนาคาร การใหบ้รกิารทางการเงนิ 
11 สิง่ทอ 

ทีม่า: Maharashtra Gateway to India, 2558 
 

1) อตุสาหกรรมยานยนต ์
 

  อุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรฐับาลนายกรฐัมนตรเีนเรนทระมดูี 
(Narendra Modi) ผา่นนโยบาย “Make in India” โดยปี 2558 อนิเดยีสามารถผลติรถยนตไ์ดท้ัง้หมด 29 
ล้านคนัและมเีป้าหมายในปี 2563 จะผลติรถยนต์ใหไ้ด ้จ านวน 46.5 ล้านคนัในจ านวนการผลติของปี 
2558 คดิเป็นมลูคา่ทัง้หมด 63 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่อุตสาหกรรมยานยนตข์องอนิเดยีจะอยูใ่น 4 รฐั
ทีส่ าคญัดว้ยกนั คอื รฐัมหาราษฎระ รฐัทมฬินาฑรูฐัเบงกอลตะวนัตก และเดล ี(ภาพที ่4.42) 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี 

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
   

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 4-122 

ตารางที ่4.45 สดัสว่นการผลติรถยนตใ์นอนิเดยี ใน 4 เมอืงเศรษฐกจิส าคญั 
เมือง สดัส่วนการผลิต (%) 

เมอืงเจนไน รฐัทมฬินาฑ ู 30.0 
เมืองมมุไบ รฐัมหาราษฎระ 27.6 
เมอืงเดล ี 3.2 
เมอืงกลักตัตา รฐัเบงกอลตะวนัตก 1.1 

ทีม่า: www.sameaf.mfa.go.th 
 

 
 

ภาพที ่4.42 อุตสาหกรรมยานยนตท์ีส่ าคญัของ 4 รฐัในอนิเดยี 
ทีม่า: ACMA, Aranca Research 
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ภาพที ่4.43 พืน้ทีข่องอุตสาหกรรมยานยนตท์ีส่ าคญัของ 4 รฐัในอนิเดยี 
ทีม่า: ACMA, Aranca Research 

 
 

ส าหรบัอุตสาหกรรมในเมอืงมุมไบ รฐัมหาราษฎระนัน้ อุตสาหกรรมรถยนตถ์อืไดว้า่ มบีทบาทที่
ส าคญัมากในเมอืงมมุไบในทุกๆ สายการผลติ ไมว่า่จะเป็นรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลรถโดยสารและรถทีใ่ชใ้น
การพาณิชยต์่างๆ มบีรษิทัผลติรถยนต์ขนาดใหญ่เป็นจ านวนมากในเมอืงมุมไบ แต่จะมบีรษิทัทีม่กีาร
ผลติรถยนต์ใหญ่ทีสุ่ดในอนิเดยี คอื บรษิทั ทาทามอเตอร์ จ ากดั (Tata Motors) นอกจากน้ี ยงัมบีรษิทั
ต่างๆ อีกมากมาย เช่น  BMW Rolls Royce Aston Martin Porsche Lamborghini Maserati Ferrari 
Mercedes-Benz Jaguar และ Maybech ซึ่งมุมไบ ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความส าคัญมากที่สุดใน
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่น รวมทัง้เป็นแหล่งรวมของวศิวกรและแรงงานมฝีีมอืจ านวนมาก 
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ภาพที ่4.44 โครงสรา้งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตใ์นรฐัมหาราษฎระ 
ทีม่า: ACMA, Aranca Research 
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 ภาพที ่4.45 ปัจจยัสนบัสนุนการเตบิโตของอุตสาหกรรมยานยนตใ์นรฐัมหาราษฎระ 
ทีม่า: ACMA, Aranca Research 
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ภาพที ่4.46 อุตสาหกรรมยานยนตใ์นรฐัมหาราษฎระ  
ทีม่า: Maharashtra Gateway to India, 2558 
 
 

2) อตุสาหกรรมยางพารา 
 
  อนิเดยีเป็นผูผ้ลติยางธรรมชาตอินัดบั 5 ของโลก ปี 2556 รวมทัง้ ยงัเป็นประเทศผูบ้รโิภคยาง
ธรรมชาตอินัดบัที่ 2 ของโลก รองจากจนี ซึ่งอนิเดยีมพีืน้ที่ปลูกยาง 4.47 ล้านไร่ (758,000 Hectares)
ส าหรับรัฐที่มีพื้นที่การปลูกยางมากที่สุดในอินเดีย  คือ รัฐ Kerala รองลงมา คือ Punjab และ 
Maharashtra 
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ภาพที ่4.47 แสดงพืน้ทีป่ลกูยางพารา ในประเทศอนิเดยี 

ทีม่า: Maharashtra Gateway to India, 2558 
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4.  ลู่ทางและโอกาสการลงทนุในรฐัมหาราษฎระ เมืองมุมไบ 
 

เมื่อพจิารณาภาพรวมของรฐัมหาราษฎระ ซึ่งมเีมอืงหลวง คอื มุมไบ (Mumbai) จะเหน็ไดว้่า
เป็นเมอืงที่มศีกัยภาพทางเศรษฐกจิสูงเมอืงหน่ึงของอนิเดยี เพราะมุมไบเป็นเมอืงเศรษฐกจิหลกั และ
ส าคญัทีส่ดุของประเทศอนิเดยี เน่ืองจากเป็นเมอืงทีม่ ีGDP มากทีส่ดุในประเทศอนิเดยี ทัง้ยงัเป็นเมอืงที่
ตดิอนัดบั 10 เมอืงธุรกจิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิ (Financial Hub) 
ของอนิเดยี เน่ืองจาก เป็นศนูยก์ลางทีต่ ัง้ของสถาบนัทางการเงนิทีส่ าคญั 3 สถาบนั คอื ตลาดหลกัทรพัย ์
Bombay Stock Exchange ซึ่งมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของอนิเดยีและเก่าแก่ทีสุ่ดในเอเชยี นอกจากน้ี ยงัเป็น
ทีต่ ัง้ของ Mumbai Stock Exchange และกองทุนส ารองของประเทศอนิเดยี (Reserve bank of India)  
 

1) อตุสาหกรรมท่ีมีโอกาสในการลงทุน 
รัฐมหาราษฎระเป็นรัฐหน่ึงที่มีความโดดเด่นในด้านเศรษฐกิจของอินเดีย ซึ่งมีอัตราการ

เจรญิเตบิโตอย่างต่อเน่ืองมอีุตสาหกรรมการผลติขนาดใหญ่ โดยมสีดัส่วนคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของภาค
การผลติทัง้หมดในประเทศอนิเดยี อุตสาหกรรมยานยนต์ ถอืไดว้่ามบีทบาททีส่ าคญัมากในเมอืงมุมไบ
ในทุกๆ สายการผลติไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล รถโดยสาร และรถทีใ่ชใ้นการพาณิชยต์่างๆ มี
บรษิทัผลติรถยนตข์นาดใหญ่เป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ บรษิทั ทาทามอเตอร ์จ ากดั (Tata Motors), BMW, 
Rolls Royce, Aston Martin, Porsche, Lamborghini, Maserati, Ferrari, Mercedes-Benz, Jaguar, and 
Maybech ซึ่งมุมไบถือได้ว่าเป็นเมอืงที่มคีวามส าคญัมากที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
รวมทัง้เป็นแหล่งรวมของวศิวกรและแรงงานมฝีีมอืจ านวนมาก 

 
2) ปัญหา อปุสรรค และข้อควรระวงัในการลงทุน 

  ปัญหา และอุปสรรค ที่ส าคญัต่อการลงทุนของต่างชาติในอนิเดยี คอื ในเรื่องของโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ เช่น ปัญหาเรื่องถนน ไฟฟ้า ท่าเรอื ระบบโทรศพัท์ และโทรคมนาคมในอนิเดยียงัเป็น
ปัญหาที่ยงัแก้ไม่ตก นอกจากน้ี ยงัมใีนเรื่องของระบบราชการ ซึ่งขัน้ตอนและกระบวนการขออนุญาต
ต่างๆ เช่น การขออนุญาตการผลติ ตอ้งใชเ้วลานาน ท าใหบ้รษิทัทีต่อ้งการจะเขา้มาลงทุน หรอืท าธุรกจิ 
เลอืกทีจ่ะไปลงทุนทีป่ระเทศอื่นๆ แทน นอกจากน้ี ยงัมหีลายครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงการตดัสนิใจจาก
หน่วยงานของรฐั ภายหลงัจากที่อนุมตัไิปแล้ว หรอืหลายครัง้ที่ทางการอนิเดยีประกาศใชก้ฎระเบยีบ
ต่างๆ โดยไมไ่ดใ้หเ้วลาในการเตรยีมตวัทีเ่พยีงพอ 
 
  ส าหรบัขอ้ควรระวงัในการลงทุน คอื การเลอืกจา้งแรงงาน เน่ืองจากแรงงานของอนิเดยี ส่วน
ใหญ่จะเป็นแรงงานไม่มฝีีมอื จงึท าใหแ้รงงานมคีุณภาพต ่ากว่าที่เราต้องการ เพราะฉะนัน้การเขา้ไป
ลงทุนท าธุรกจิในอนิเดยี เรือ่งแรงงานเป็นสิง่ส าคญัทีน่กัลงทุนจะตอ้งพจิารณา 
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รฐัเบงกอลตะวนัตก เมืองกลักตัตา 
 
1. ภาพรวมเศรษฐกิจของรฐัเบงกอลตะวนัตก เมืองกลักตัตา 
 

รฐัเบงกอลตะวนัตก (west-bengal) เป็นรฐัฯ ที่มเีศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 6 โดยมมีูลค่า
ผลติภณัฑม์วลรวมของรฐั (Gross State Domestic Product: GSDP) เท่ากบั 117.4 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
(ขอ้มลูปี 2557) (ภาพที ่4.48)  

 
 

 
ภาพที ่4.48 มลูคา่ผลติภณัฑม์วลรวมของรฐัเบงกอลตะวนัตกตัง้แต่ปี 2548-2557 

ทีม่า: Planning Commission Data book, June 2557, Annual Plan 2556-2557 
 

รฐัเบงกอลตะวนัตก มขีนาดพื้นที่เท่ากบั 88,752 ตารางกโิลเมตร ส าหรบัประชากรของรฐัเบ
งกอลตะวนัตก จากขอ้มูลณเดอืนมถุินายน 2558 ของ“Indiaonlinepages” มจี านวน 91 ล้านคน มผีู้รู้
หนงัสอื รอ้ยละ 77 ของประชากรของรฐัฯ) โดยรฐัฯ ทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ด คอื รฐัอุตตระประเทศจ านวน 
200 ลา้นคนตามดว้ยรฐัมหาราษฎระจ านวน 112 ลา้นคน 

 
ส าหรับเมืองกัลกัตตา (Kolkata) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก ตัง้อยู่ริมฝัง่

ตะวนัออกของแม่น ้าฮคูลมีพีืน้ที ่1,886.67 ตารางกโิลเมตร มปีระชากรประมาณ 14 ลา้นคน ท าใหเ้มอืง
น้ีเป็นกลุ่มเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัที่ 3 และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัที่ 4 ของประเทศ โดยในปี 
2557 มผีลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของรฐั (Gross state domestic product: GSDP) ประมาณ 
52.0 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่ถอืไดว้า่ม ีGDP สงูเป็นอนัดบัที ่3 รองจากกรุงนิวเดลแีละเมอืงมมุไบของ
ประเทศอนิเดยี ทัง้น้ี ยงัเป็นเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางการคา้วฒันธรรมและการศกึษาของอนิเดยีตะวนัออก 
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อกีทัง้ยงัมโีอกาสทางธุรกจิเน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางกระจายสนิค้าไปภูมภิาคตะวนัออก และอสีานของ
อนิเดยีพหิาร และทเิบตของจนี (ผ่านด่าน Nathula) นอกจากน้ี กลักตัตา ยงัถอืไดว้่าเป็นเมอืงเดยีวทาง
ภาคตะวนัออกของอนิเดยีทีม่สีนามบนินานาชาต ิ

 
ตารางที ่4.46 ขอ้มลูพืน้ฐานของรฐัเบงกอลตะวนัตก เมอืงกลักตัตา 

รายการ รายละเอียด 
พืน้ที ่ มขีนาดพืน้ทีเ่ทา่กบั 88,752 ตารางกโิลเมตร (ขอ้มลูปี 2558) 
เมอืงหลวง กลักตัตา (Kolkata) มพีืน้ที ่1,886.67 ตารางกโิลเมตร (ขอ้มลูปี 2558) 
อาณาเขต ทศิเหนือ ตดิต่อกบัรฐัสขิมิ (Sikkim) และประเทศภูฏาน 

ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ตดิต่อกบัประเทศเนปาล 
ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัรฐัอสัสมั (Assam) และประเทศ 

บงัคลาเทศ                                       
ทศิใต ้ ตดิต่อกบัอ่าวเบงกอล 
ทศิตะวนัตกและทศิตะวนัตกเฉียงใต ้  ตดิต่อกบัรฐัฌารข์ณัฑ ์(Jharkhand) 
                                               พหิาร (Bihar) และโอรสิสา (Orissa) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

0.53 บาทต่อ 1 รปีู (ณ เดอืนกรกฎาคม 2558) 

ประชากร - รฐัเบงกอลตะวนัตก 91 ลา้นคน (ณ มถุินายน 2558) 
- เมอืงกลักตัตา 14 ลา้นคน (ณ มถุินายน 2558)  

ศาสนา ฮนิด ู(รอ้ยละ 72.5) อสิลาม (รอ้ยละ 25.2) อื่นๆ (ซกิขแ์ละพทุธ) (รอ้ยละ 2.3)  
ภาษา ฮินดีเป็นภาษาประจ ารฐัเบงกอลตะวันตก และองักฤษเป็นภาษาที่ใช้ในวงการ

ราชการและธุรกจิ นอกจากน้ี ยงัมภีาษาอรูดทูีใ่ชก้นัในคนพืน้เมอืง 
ทา่เรอื มทีา่เรอืทีส่ าคญัอยู ่2 ทา่เรอื คอื  

1. ท่าเรือ Kolkata Port อยู่ในเมืองกัลกัตตา ซึ่งถือได้ว่า เป็นท่าเรือเก่าแก่ที่สุดใน
อนิเดยี และมคีวามส าคญัในการเป็นศูนยก์ลางการขนส่ง และกระจายสนิคา้ไปยงัพืน้ที่
ฝัง่ตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงเหนือของอนิเดยี รวมถึงการกระจายสนิค้าต่อไปยงั
ประเทศเนปาล และภูฏาน ส าหรบัสินค้าที่ท าการขนส่งในท่าเรือกลักตัตาน้ี  ได้แก่
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ไม ้ถัว่ เป็นตน้  
2. ท่าเรอื Haldia อยู่ในเมอืง Haldia ซึ่งห่างจากเมอืงกลักตัตาไปทางตะวนัตกเฉียงใต้
ราว 50 กโิลเมตร ส าหรบัสนิคา้ทีท่ าการขนส่งในท่าเรอืน้ี ไดแ้ก่ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม
ถ่านหนิ แร ่เหลก็ เป็นตน้ 
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ตารางที ่4.46 ขอ้มลูพืน้ฐานของรฐัเบงกอลตะวนัตก เมอืงกลักตัตา (ต่อ) 
รายการ รายละเอียด 

สนามบนิ รฐัเบงกอลตะวนัตก มสีนามบนิอยู่ 3 สนามบนิ เป็นสนามบนิภายในประเทศ 2 
สนามบนิ และสนามบนินานาชาตอิกี 1 สนามบนิ  

- สนามบินนานาชาติ คอื สนามบินนานาชาติเนตาจ ีสุภาษ จนัทร
โภษ (Netaji Subhash Chandra Bose International Airport) หรอื
ทีรู่จ้กักนัในนามสนามบนิกลักตัตา ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสนามบนิประจ า
เมอืงกลักตัตาอยูห่า่งจากเมอืงกลักตัตาเพยีง 18 กโิลเมตร  

- นอกจากน้ี ยงัมสีนามบินภายในประเทศ คอื สนามบินBagdogra 
(Siliguri) และสนามบินBehala อยู่ห่ างจากัลกัตตาเพียง 16 
กโิลเมตร 

รถไฟ รฐัเบงกอลตะวนัตก มกีารเชื่อมต่อเครอืข่ายทางรถไฟที่มคีวามยาวประมาณ 
4,000 กิโลเมตร ซึ่งมีเส้นทางรถไฟหลักหลายสายด้วยกัน เช่น Howrah, 
Asansol, Sealdah, Bandel, Bardhaman, Kharagpur  

- ส่วนกลักตัตา มรีถไฟหลกั 2 สาย คอื Howrah และSealdah ซึ่งมี
การเชื่อมต่อกบัตวัเมอืง ส าหรบัการเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าใต้ตนิจะ
เป็นการเดินทางจากเมืองกัลกัตตาไปยังรัฐและเมืองต่างๆ ใน
ประเทศอนิเดยี ซึ่งรถไฟใต้ดนิของกลักตัตา ถอืว่าเป็นระบบรถไฟ
ใตด้นิแหง่แรกของประเทศอนิเดยี 

ถนน รฐัเบงกอลตะวนัตก มคีวามยาวถนนรวมประมาณ 299,209 กิโลเมตร มทีาง
หลวงแห่งชาติที่ผ่านรฐัครอบคลุมประมาณ 2,909.8 กิโลเมตร โดยโครงการ
พฒันาถนนของรฐัเบงกอลตะวนัตกนัน้ ไดร้บัการจดัตัง้ขึน้ภายใต้ความร่วมมอื
ของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน (Public-Private Partnerships : PPP) ซึ่งทาง
รฐัเบงกอลตะวนัตก ไดข้อเงนิสนับสนุนในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานรวมทัง้
การก่อสรา้งถนนจากรฐับาลอนิเดยีเป็นจ านวนเงนิทัง้สนิ 16.8 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐั 

- ในส่วนของเมืองกลักตัตา มีทางหลวงแห่งชาติหมายเลข 2 ของ
โครงการGolden Quadrilateral project ที่มีการเชื่อมโยงเมือง
เศรษฐกจิทีส่ าคญั 3 เมอืงเขา้ดว้ยกนั คอื เมอืงเดล ีมุมไบ และเจน
ไน ส าหรบัการจราจรในตวัเมอืงกลักตัตานัน้ ถอืไดว้่ามกีารจราจร
หนาแน่นและรถตดิมากทีส่ดุ 

เครอืขา่ยการขนสง่ การคมนาคมขนสง่ของรฐัเบงกอลตะวนัตก นบัว่าเป็นจุดเชื่อมโยง และเชื่อมต่อ
ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากรฐัเบงกอลตะวนัตก มีระบบการคมนาคม
ขนสง่ทัง้ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ 
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ภาพที ่4.49 แผนทีร่ฐัเบงกอลตะวนัตก เมอืงกลักตัตา 
ทีม่า: กรมเอเชยีใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา กระทรวงการต่างประเทศ 
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ตารางที ่4.47 ผลติภณัฑม์วลรวมของเศรษฐกจิ (GDP) 10 รฐัอนัดบัแรกของอนิเดยีตัง้แต่ปี 2548-2556     (หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
ปี มหาราษฎระ 

(Maharastha) 
อุตตรประเทศ 

(Uttar 
Pradesh) 

ทมฬินาฑ ู
(Tamil Nadu) 

คุชราต
(Gujarat) 

เบงกอล
ตะวนัตก 
(West 

Bengal) 

กรณาฏกะ 
(Karnataka) 

ราชฐาน 
(Rajasthan) 

อานธรประเทศ 
(Andra 

Pradesh) 

มธัยประเทศ 
(Madhya 
Pradesh) 

เดล ี
(Delhi) 

2548 65,122 40,884 34,326 31,877 32,705 26,136 20,023 21,123 17,700 15,725 
2549 76,296 45,952 40,413 38,360 36,089 30,706 22,294 23,136 19,479 18,084 
2550 91,614 52,714 48,672 44,466 41,016 35,617 26,809 27,283 22,661 21,251 
2551 107,338 60,035 54,987 51,612 46,941 42,418 30,536 33,285 25,310 24,757 
2552 118,177 69,700 62,905 57,666 53,596 48,638 36,199 37,207 30,921 29,707 
2553 134,130 82,037 75,193 67,596 62,520 52,909 41,665 42,841 35,667 34,110 
2554 164,444 94,089 91,676 81,743 72,251 64,374 53,033 50,135 41,285 39,616 
2555 184,235 107,445 104,577 93,854 82,808 71,350 64,918 56,778 47,830 46,545 
2556 207,487 122,320 116,749 103,219 94,563 81,365 73,696 64,274 56,625 54,580 

หมายเหตุ: 1 ดอลลาร ์เทา่กบั 63.8 รปีู (ณ วนัที ่16 มถุิยนายน 2558)  
ทีม่า: Ministry of Statistics and Programe Implementation  
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ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมของเบงกอลตะวันกตต่อหัวเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศอนิเดยีต่อหวั พบวา่ ผลติภณัฑม์วลรวมต่อหวัของประชากรในรฐัเบงกอลตะวนัตกต ่ากว่า
ผลติภณัฑ์มวลรวมต่อหวัของทัง้ประเทศ เช่น ในปี 2557 ผลติภณัฑ์มวลรวมของรฐัเบงกอลตะวนัตก       
ต่อหวั อยูท่ี ่1,282 เหรยีญสหรฐัฯ ในขณะทีผ่ลติภณัฑม์วลรวมต่อหวัของทัง้ประเทศอยูท่ี ่1,833 เหรยีญ
สหรฐัฯ (ภาพที ่4.50) 

 
 
 

 
 

ภาพที ่4.50 ผลติภณัฑม์วลรวมต่อหวัของรฐัเบงกอลตะวนัตก ตัง้แต่ปี 2548-2557 
ทีม่า: Planning Commission Databook, 2557 

 
ส าหรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิของกลักตัตา พบว่า มอีุตสาหกรรมหลากหลายประเภทกระจายตวั

อยู่ในกัลกัตตา ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ (บริษัท TATA) 
อุตสาหกรรมรองเทา้ (บรษิทั Bata) อุตสาหกรรมเครือ่งดื่ม (บรษิทั โคลาโคล่า) เป็นตน้ 
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ภาพที ่4.51 โครงสรา้งเศรษฐกจิของเมอืงกลักตัตา รฐัเบงกอลตะวนัตก 
ทีม่า: www.studio-basel.com
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การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
   
  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จากข้อมูลสถิติของ Department of Industrial Policy & 
Promotion อนิเดยี ไดร้ะบุวา่ ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2543 ถงึเดอืนธนัวาคม 2557 มมีลูคา่การลงทุนสะสม
จากนักลงทุนต่างชาติ (Foreign Direct Investment: FDI) ทีเ่ขา้มาลงทุนในรฐัเบงกอลตะวนัตก เท่ากบั 
3 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ส าหรบัในปี 2556-2557 ประเภทกจิการทีม่กีารลงทุนจากต่างประเทศมากทีสุ่ด 
คอื อุตสาหกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 39 รองลงมา ไดแ้ก่ ไฟฟ้า รอ้ยละ 30 บรกิาร รอ้ยละ 20 อสงัหารมิทรพัย ์
รอ้ยละ 7 การท าเหมอืงแร ่รอ้ยละ 3 และชลประธาน รอ้ยละ 1 (ภาพที ่4.52) 
 

 
ภาพที ่4.52 สดัสว่นการลงทุนสะสมจากนกัลงทุนต่างชาตขิองรฐัเบงกอลตะวนัตก  

แยกตามประเภทกจิการ ในปี 2556-2557 
ทีม่า: Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) 

 
  อยา่งไรกต็าม เมือ่พจิารณาการลงทุนจากต่างประเทศในอนิเดยีใน 4 เมอืงส าคญั คอื มุมไบ เดล ี
เจนไน และกลักตัตา พบว่า กลักตัตา มมีูลค่าการลงทุนน้อยที่สุด อยู่ที่ 2,938 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ คดิ
เป็นรอ้ยละ 2.2 (ตารางที ่4.48) 
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ตารางที ่4.48 การลงทุนจากต่างประเทศในอนิเดยีใน 4 เมอืงส าคญั สะสมจากปี 2543-2557 

No 
RBI’s - Regional 

Office1 
State covered 

Cumulative 
Inflows (US$ in 

million) 

% age to total 
Inflows 

1 Mumbai 
Maharashtra, Dadra & Nagar Haveli, 
Daman & Diu 

70,953 52.1 

2 Delhi Delhi, Part of Up and Haryana 46,195 33.9 
3 Chennai Tamil  Nadu, Pondicherry 15,990 11.8 

4 Kolkata 
West Bengal, Sikkim, Andaman & 
Nicobar Islands 

2,938 2.2 

Total 136,076 100.0 
หมายเหตุ: 1 The Region-wise FDI inflows are classified as per RBI’s – Regional Office received FDI inflows, 
furnished by RBI, Mumbai.   
ทีม่า: Government of India Ministry of Commerce and industry, Department of Industrial Policy & Promotion. 
 

 
ภาพที ่4.53 สดัสว่นการลงทุนจากต่างประเทศในอนิเดยีใน 4 เมอืงส าคญัสะสมจากปี 2543–2557 

ทีม่า: Government of IndiaMinistry of Commerce and industry, Department of Industrial Policy & Promotion  
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ค่าจ้างแรงงาน 
 
ค่าจ้างแรงงานขัน้ต ่าในอนิเดยีจะมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละรฐั ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาค่าจ้าง

แรงงานใน 4 รฐัทีส่ าคญั พบวา่ มอีตัราคา่จา้ง ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่4.49 อตัราคา่จา้งแรงงานขัน้ต ่าของแรงงานไมม่ฝีีมอื 4 รฐัทีส่ าคญัในอนิเดยี 
 

รฐั 
อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต า่ 

ดอลลารต่์อวนั บาทต่อวนั 
Delhi 3.2 107.6 
West Bengal 1.7 57.3 
Maharashtra 1.5 20.7 
Tamil Nadu 1.5 49.0 

ทีม่า: Press Information Bureau Government of India 
 
2. เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ: Special Economic Zones) 
 

รฐัเบงกอลตะวนัตก มเีขตเศรษฐกจิพเิศษที่ไดร้บัอนุมตัจิากรฐับาลกลางใหม้กีารจดัตัง้ จ านวน 
20 แห่ง และไดม้กีารประกาศเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ จ านวน 11 แห่ง แต่มกีารเปิดด าเนินการจรงิน้อย
มาก เมือ่เทยีบกบัจ านวนทีไ่ดร้บัอนุมตั ิโดยมกีารเปิดด าเนินการจรงิจ านวน 6 แหง่ ซึง่สาเหตุทีท่ าใหเ้ขต
เศรษฐกจิพเิศษในรฐัเบงกอลตะวนัตกเปิดด าเนินการจรงิน้อยกว่าที่ได้รบัการอนุมตัิจากรฐับาลกลาง
เน่ืองจากโครงการเหล่าน้ีไดร้บัการต่อต้านอย่างมากจากเกษตรกรอนิเดยี  ท าใหก้ารรวบรวมทีด่นิเพื่อ
น ามาจดัท าเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท าไดย้ากมาก 
 
ตารางที ่4.50 จ านวนเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZs) ของอนิเดยี แยกตามรฐัทีส่ าคญั 4 รฐั  

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2555 

รฐั  
จ านวนเขตเศรษฐกจิพเิศษ (แหง่)  

ไดร้บัอนุมตัอิยา่งเป็นทางการ ประกาศเป็น SEZs ด าเนินการแลว้ 
India 589 389 158 
Maharashtra  103 63 18 
Tamil Nadu  69 57 33 
West Bengal  20 11 6 
Delhi  3 0 0 

ทีม่า: Special Economic Zones in India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce 
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ส าหรบัเมอืงกลักลัตา มเีขตเศรษฐกจิพเิศษของอุตสาหกรรมไอทเีป็นจ านวนมากเพื่อดงึดูดให้
นกัลงทุนภายในประเทศ และนกัลงทุนต่างชาตเิขา้มาลงทุน โดยเขตแศรษฐกจิพเิศษน้ีไดม้กีารพฒันามา
อย่างต่อเน่ืองเพื่อรองรบัอุตสาหกรรมไอทโีดยเฉพาะ นอกจากน้ี เมอืงกลักลัตายงัมเีขตเศรษฐกจิพเิศษ
อื่นๆ อกี เช่น MANIKANCHAN SEZ ส าหรบัอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั และWIPRO SEZ 
ส าหรบัอุตสาหกรรมไอท ี
 

 
 

ภาพที ่4.54 เขตเศรษฐกจิพเิศษของอุตสาหกรรมไอทใีนรฐัเบงกอลตะวนัตก  
ทีม่า: West Bengal Culturally Artistic, 2558 
 
3. อตุสาหกรรมท่ีส าคญั 

 
ภาคอุตสาหกรรมในรฐัเบงกอลตะวนัตก จะเป็นอุตสาหกรรมไอที อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟแวร์              

ซึ่งมขีนาดอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เมอืงอุตสาหกรรมที่ส าคญัของ
รฐัเบงกอลตะวนัตก คอื เมอืง Haldia, Kolkata, Asansol-Durgapur region และKharagpur นอกจากน้ี 
ในรฐัเบงกอลตะวนัตก จะมหีน่วยงานทีส่นบัสนุนอุตสาหกรรม คอื Industrial Development Corporation 
(WBIDC) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่โครงสรา้งพื้นฐานเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เช่น อาหาร  เครื่องแต่งกาย ไอท ี
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์วศิวกรรม อญัมณีและเครือ่งประดบั ปนูซเิมนต ์และสารเคม ีเป็นตน้ 
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ส าหรับอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม  (SMEs) ในเมืองกัลกัลตา มี
อุตสาหกรรมขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งอุตสาหกรรมขนาดเลก็จะมมีากที่สุด ส่วนใหญ่
สนิคา้ทีผ่ลติจะเป็นสนิคา้จ าพวก เสือ้ผา้ เครื่องหนงั กระเป๋า เฟอรนิ์เจอร ์เครื่องจกัรและชิน้สว่นอุปกรณ์ 
เป็นต้น ทัง้น้ี ด้วยความที่รฐัเบงกอลตะวันตก มีความพร้อมในเรื่องของวัตถุดิบ และบุคลากรใน
อุตสาหกรรมเครือ่งหนงั จงึท าใหร้ฐัเบงกอลตะวนัตกเป็นผูส้ง่ออกเครือ่งหนงัชัน้น าของอนิเดยี 

 

 
 

ภาพที ่4.55 สวนอุตสาหกรรม (Industrial parks in West Bengal) ในรฐัเบงกอลตะวนัตก  
ทีม่า: West Bengal Culturally Artistic, 2558 
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ตารางที ่4.51 กจิการของสวนอุตสาหกรรมในรฐัเบงกอลตะวนัตก 
สวนอตุสาหกรรม สินค้า / บริการ เมือง 

Food Park (Phase-I & II) การแปรรปูอาหาร Sankrail, (Howrah District) 
Poly Park การผลติผลติภณัฑโ์พลเิมอร ์ Sankrail, (Howrah District) 
Rubber Park รองเทา้ยาง / ท่อ / หลอด / 

ผลติถณัฑย์างรถยนต์ 
Sankrail, (Howrah District) 

Kolkata Biotech Park ผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพ Kolkata 
Plasto Steel Park (Phase-I & II) เหลก็และเหลก็กลา้ / ผลติภณัฑ์

พลาสตกิ 
Borjora (Bankurna District) 

Vidyasagar Industrial Park การผลติสนิคา้อุตสาหกรรม Kharagpur 
(West Midnapore District) 

Shalboni Industrial Park เหลก็และเหลก็กลา้ Shalboni 
(West Midnapore District) 

Panagarh Industrial Park การผลติสนิคา้อุตสาหกรรม Panagarh (Bardhhaman) 
Raghunathpur Steel & 
Allied Industrial Park 

เหลก็และเหลก็กลา้ / ซเีมนต ์/ 
พลงังาน 

Raghunathpur,  
(Purulia District) 

Foundry Park (Phase-I & II) ผลติภณัฑท์ีเ่กดิจากการหลอ่ Sankrail, (Howrah District) 
Rishi Bankim Industrial Park ผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย 24Parganas North 
Garment Park เส้ือผา้ Kolkata 
Shilpangan (Light Engineer. Park) ผลิตภณัฑวิ์ศวกรรมแสง Kolkata 

ทีม่า: West Bengal Culturally Artistic, 2558 
 

1) อตุสาหกรรมไอที และอิเลก็ทรอนิกส ์
 
  ในสว่นของภาคธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ (ไอท)ี ในเมอืงกลักตัตา มขีนาดธุรกจิใหญ่เทยีบเทา่
กบับงักาลอร ์ซึ่งเป็นธุรกจิทีม่กีารเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ ทัง้น้ี รฐับาลของรฐัเบงกอลตะวนัตก ไดใ้ห้
ความส าคญัในการขยายพืน้ทีข่องธุรกจิไอทใีหก้วา้งขวางทัว่เมอืงกลักลัตา โดยในปีทีผ่่านมา ธุรกจิไอที
ถือได้ว่ามีการเจรญิเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในเรื่องของการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟแวร์ การผลิต
ฮารด์แวร ์ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมบีรษิทัต่างชาตเิขา้มาลงทุน ไม่ว่าจะเป็น บรษิทั IBM Siemens และ
Samsung ซึง่ถอืไดว้า่ กลักลัตา เป็นศนูยก์ลางทีส่ าคญัของอุตสาหกรรมไอท ี 
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ตารางที ่4.52 กจิการของอุตสาหกรรมไอทใีนเมอืงกลักลัตา 
ช่ือกิจการ สถานท่ี 

Technopolis Sector V, Salt Lake City 
Globsyn Crystals Sector V, Salt Lake City 

nfinity-Benchmark Sector V, Salt Lake City 

Godrej Waterside Sector V, Salt Lake City 

Millennium City Sector V, Salt Lake City 

The Hub  Sector V, Salt Lake City 

Infinity (Tower-II) Sector V, Salt Lake City 

Videocon-Salarpuria Sector V, Salt Lake City 

Bengal Intelligent Park Sector V, Salt Lake City 
Ascendas Rajarhat 
Keepeland Rajarhat 
DLF Rajarhat 
Unitech Group Rajarhat 
Sunrise City EM Bypass 

ทีม่า: West Bengal Culturally Artistic, 2558 
 
4.  ลู่ทางและโอกาสการลงทนุในรฐัเบงกอลตะวนัตก เมืองกลักตัตา 

 
เมือ่พจิารณาภาพรวมของเมอืงกลักลัตา รฐัเบงกอลตะวนัตก จะเหน็ไดว้า่ เป็นเมอืงทีม่ศีกัยภาพ

ทางเศรษฐกจิสงูเมอืงหน่ึงของอนิเดยี เน่ืองจากเหตุผลหลายประการ ดงัน้ี 
 
1. ท าเลที่ตัง้เป็นจุดขนถ่ายสนิค้าส าหรบัภาคกลางของอนิเดยี ซึ่งไม่มชีายแดนติดทะเล และ  

เป็นประตูเชื่อมภาคอื่นๆ ของอนิเดยี สูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือต่อไปยงับงักลาเทศ ภูฏาน และเนปาล
และทีส่ าคญัทีส่ดุ คอื เป็นเสน้ทางการคา้ส าคญักบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

 

2. จ านวนประชากรในรฐัเบงกอลตะวันตกสูงถึง  91 ล้านคน โดยเฉพาะในเมืองกัลกัตตา               
มปีระชากรประมาณ 14 ลา้นคน (สูงเป็นล าดบัที ่3 ของประเทศอนิเดยี) ม ีGDP สูงเป็นล าดบัที ่3 รอง
จากกรุงนิวเดลี และเมืองมุมไบ ซึ่งนับเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนา
วฒันธรรม วถิชีวีติ และการบรโิภค 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี 

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
   

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 4-143 

3. มทีรพัยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และผลผลิตทางการเกษตรมจี านวนมหาศาล สนิค้า
เกษตรที่ส าคญั คือ ข้าว ธัญพืช ยาสูบ มนัฝรัง่ อ้อย ทบัทิม สบัปะรด มะม่วง ปอกระเจา เป็นต้น
นอกจากน้ี ยงัอุดมไปดว้ยแรม่คีา่ต่างๆ เชน่ ถ่านหนิ เหลก็ ดนิขาว ดนิเผา ก๊าซธรรมชาต ิเป็นตน้ 

 
1) อตุสาหกรรมท่ีมีโอกาสในการลงทุน 

 
ส าหรบัอุตสาหกรรมส าคญัของเมืองกลักลัตา ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเครื่องหนัง สิ่งทอ 

ผลติภณัฑเ์ทคโนโลยชีวีภาพ และอุตสาหกรรมไอท ีซึ่งอุตสาหกรรมไอท ีมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็
ในช่วงไมก่ีปี่ทีผ่า่นมา โดยมกีารเจรญิเตบิโตถงึปีละ 70% สง่ผลใหก้ลักลัตากลายเป็นเมอืงไอทขีองภาค
ตะวนัออกอนิเดยี 

 
 ดว้ยสภาพแวดลอ้มของเมอืงกลักลัตา รฐัเบงกอลตะวนัตกเอื้ออ านวยต่อโครงการลงทุนต่างๆ
และมแีนวโน้มทีจ่ะพฒันาเป็นเมอืงอุตสาหกรรมหลกัของประเทศบรษิทัเอกชนขนาดใหญ่ทัง้อนิเดยีและ
ต่างชาตริวมถงึรฐัวสิาหกจิของอนิเดยีต่างเหน็ว่า เมอืงกลักลัตา รฐัเบงกอลตะวนัตกเป็นท าเลทองจงึมี
การมาตัง้ส านักงาน/โรงงานในเมอืงกลักตัตาและเมอืงอุตสาหกรรมใกลเ้คยีง อาท ิบรษิทั ITC Limited 
(เครือบริษัทอินเดียขนาดใหญ่ประกอบธุรกิจโรงแรมสนิค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภณัฑ์สนิค้าเกษตร ) 
ส านกังานใหญ่บรษิทั Coal India Limited (รฐัวสิาหกจิใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงถ่านหนิ) ส านกังาน
ใหญ่บริษัท Damodar Valley Corporation (รฐัวิสาหกิจใต้การก ากบัดูแลของกระทรวงพลงังานผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนและน ้ า ) บริษัท Frito Lay India (Pepsico) บริษัทMitsubishi 
Chemical Corporation เป็นตน้ 

 
2) ปัญหา อปุสรรค และข้อควรระวงัในการลงทุน 

 
  ปัญหา และอุปสรรค ที่ส าคญัต่อการลงทุนของต่างชาติในอนิเดยี คอื ในเรื่องของโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ เช่น ปัญหาเรื่องถนน ไฟฟ้า ท่าเรอื ระบบโทรศพัท์ และโทรคมนาคมในอนิเดยียงัเป็น
ปัญหาที่ยงัแก้ไม่ตก นอกจากน้ี ยงัมใีนเรื่องของระบบราชการ ซึ่งขัน้ตอนและกระบวนการขออนุญาต
ต่างๆ เช่น การขออนุญาตการผลติ ตอ้งใชเ้วลานาน ท าใหบ้รษิทัทีต่อ้งการจะเขา้มาลงทุน หรอืท าธุรกจิ 
เลอืกทีจ่ะไปลงทุนทีป่ระเทศอื่นๆ แทน นอกจากน้ี ยงัมหีลายครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงการตดัสนิใจจาก
หน่วยงานของรฐั ภายหลงัจากที่อนุมตัไิปแล้ว หรอืหลายครัง้ที่ทางการอนิเดยีประกาศใชก้ฎระเบยีบ
ต่างๆ โดยไมไ่ดใ้หเ้วลาในการเตรยีมตวัทีเ่พยีงพอ 
 
  ส าหรบัขอ้ควรระวงัในการลงทุน คอื การเลอืกจา้งแรงงาน เน่ืองจากแรงงานของอนิเดยี ส่วน
ใหญ่จะเป็นแรงงานไม่มฝีีมอื จงึท าใหแ้รงงานมคีุณภาพต ่ากว่าที่เราต้องการ เพราะฉะนัน้การเขา้ไป
ลงทุนท าธุรกจิในอนิเดยี เรือ่งแรงงานเป็นสิง่ส าคญัทีน่กัลงทุนจะตอ้งพจิารณา 
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เมืองเดลี  
 
1. ภาพรวมเศรษฐกิจของเมืองเดลี 
 

เมอืงเดล ีเป็นหนึ่งในเมอืงส าคญัของสาธารณรฐัอนิเดยี ประกอบดว้ยพืน้ทีห่ลกั 2 สว่น คอื เดลี
เก่า (Old Deli) เป็นเขตวฒันธรรมโบราณ สถาปัตยกรรมเก่าแก่ รวมถงึย่านรา้นคา้และแหล่งท่องเทีย่ว
ส าคญัของอินเดีย พื้นที่อีกส่วนหน่ึง คือ เดลีใหม่ หรอื นิวเดลี (New Deli) เมอืงหลวงของอินเดยีใน
ปัจจุบนั มมีลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมของรฐั (GSDP) ปี 2557 เท่ากบั 67.3 ลา้นเหรยีญฯ คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 38.6 ของมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของอนิเดยี จากสดัสว่นดงักล่าว ถอืว่าเมอืงเด
ลมี ีGSDP อยู่ในล าดบัที ่10 จาก 33 รฐัของอนิเดยี (อนัดบั 1 คอื รฐัมหาราษฎระ อนัดบั 2 คอื รฐัอุตต
ระประเทศ และอนัดบั 3 คอื รฐัทมฬินาฑู) โดยมูลค่าของ GSDP ส่วนใหญ่มาจากภาคการเงนิ การ
ประกนัภยั และภาคการบรกิาร ซึ่งมกีารเติบโตเป็นอย่างมากอนัเกิดจากการสนับสนุนจากรฐับาล มี
สดัส่วน GSDP ของภาคบรกิารคดิเป็นรอ้ยละ 87.7 ของมูลค่า GSDP ของเมอืงเดล ีซึ่งพบว่า เพิม่ขึน้
จากปีก่อนหน้าที่มสีดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 86.9 (ปี 2556) สาขาที่ส าคญัของภาคบรกิารน้ี ได้แก่ สาขา
โทรคมนาคม โรงแรม ธนาคาร สื่อสาร และการท่องเที่ยว เป็นต้น ส าหรบัสดัส่วนของ GSDP ที่เหลอื
ประมาณรอ้ยละ 13.0 เป็นภาคการผลติในสาขาอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ตามล าดบั 

 
ภาคอุตสาหกรรมของเมอืงนิวเดล ีพบว่า มกีารเตบิโตรวดเรว็เช่นกนั โดยเฉพาะสนิคา้ในกลุ่ม

อุปโภคบรโิภค พบว่ามกีารจดัตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทัต่างๆ และโรงงานผลติสนิคา้อุตสาหกรรม 
ส่งผลให้เมอืงนิวเดลีเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (Small-Scale Industries) โดยองค์กร
พฒันาอุตสาหกรรมเมืองเดลี (The Delhi State Industrial Development Corporation: DSIDC) ได้มี
การพฒันาพืน้ที่อุตสาหกรรม 4 แห่งเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดเลก็เป็นพเิศษ รวมถงึรฐับาลยงั
มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ส่งผลให้รฐับาลเมืองเดลีจึงตัง้เป้าหมายในการ
ปรบัเปลีย่นเศรษฐกจิของเมอืงเดลทีีเ่ป็นอุตสาหกรรมแบบทกัษะต ่าและเทคโนโลยตี ่า (low-skilled and 
low-tech industries) ในปัจจุบนั ใหเ้ป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมทีไ่มก่่อใหเ้กดิมลพษิ มทีกัษะสงูและ
เทคโนโลยสีงู (a hub of clean, high-skilled and high-tech industries) ในปี 2564 

 
 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษของเมอืงเดลี มทีัง้ในเขตเมอืงและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเมอืงเดลีมเีขต
เศรษฐกจิพเิศษ Special Economic Zones (SEZs) ประมาณ 17 แห่ง แบ่งตามประเภทของการพฒันา
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อาท ิIT Park จดัตัง้ขึ้นโดย Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) และ 
The Delhi Development Authority มสี่วนร่วมในการช่วยพฒันาพื้นที่ดงักล่าว World-Class Science 
and Technology Parks หรอืสวนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะดบัโลก ที่จดัตัง้ขึน้โดยมุ่งเน้นดา้น IT 
นาโนเทคโนโลย ีและเทคโนโลยชีวีภาพ เพื่อท าใหเ้มอืงเดลเีป็นปลายทางแห่งการวจิยัขัน้สูง รวมถึง
รฐับาลเมอืงเดลยีงัสนับสนุนดา้นการสรา้ง The Noida SEZ (the New Okhla Industrial Development 
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Area) ทีอ่ยูใ่กลส้นามบนินานาชาตนิิวเดล ีมเีป้าหมายเพื่อดงึดดูกลุ่มผูผ้ลติเครื่องประดบั ซึง่มสีิง่อ านวย
ความสะดวกทีจ่ าเป็นส าหรบัผูป้ระกอบการ ทัง้ศนูยแ์สดงสนิคา้ โรงแรม เป็นตน้ 

 
เมืองนิวเดลี ถือเป็นศูนย์กลางของการบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย สินค้าในตลาดมีความ

หลากหลาย การเพิม่ขึน้ของภาคการบรกิารและการท่องเทีย่วสง่ผลใหค้นในพืน้ทีม่รีายไดเ้พิม่ขึน้ อกีทัง้
จ านวนครัวเรือนที่มีรายได้สูงมีมากถึงร้อยละ 24.0 ของครัวเรือนทัง้หมดของเมือง ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการคา้ปลกีทัง้หลายพุง่เป้ามาทีต่ลาดของเมอืงแหง่นี้เป็นอนัดบัตน้ๆ โดยหากพจิารณารายได้
ต่อหวัของชาวนิวเดลีในปี 2557 แลว้ อยู่ทีร่ะดบั 2,124.9 เหรยีญสหรฐั สูงเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ 
และสงูกวา่สามเทา่ของค่าเฉลีย่ทัง้ประเทศอนิเดยีซึง่อยูท่ี ่665.1 เหรยีญสหรฐัฯ  

 
ส าหรบัสภาพภูมปิระเทศของเมอืงเดลนีัน้ ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ถูกลอ้มรอบดว้ยรฐั           

หรยาณา (Haryana) เกือบทุกด้านยกเว้นทางทศิตะวนัออกและทศิใต้ที่มชีายแดนติดต่อกบัรฐัอุตตร
ประเทศ (Uttar Pradesh) มพีื้นที่ครอบคลุมมากกว่า 1,483 ตารางกโิลเมตร มปีระชากรจ านวน 16.8 
ล้านคน นอกจากน้ี เมอืงเดลยีงัเป็นศูนย์กลางการเดนิทางไปยงัภาคเหนือของอนิเดยี เป็นศูนย์กลาง
การคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุทางภาคเหนือของอนิเดยี และเป็นศนูยก์ลางของอุตสาหกรรมขนาดเลก็ อาท ิโทรทศัน์ 
เครือ่งบนัทกึเทป เครือ่งวศิวกรรมแสง ชิน้สว่นรถยนต ์เครือ่งกฬีา จกัรยาน รองเทา้ สิง่ทอ ปุ๋ ย เวชภณัฑ ์
เครือ่งหนงั และซอฟตแ์วร ์เป็นตน้  
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ตารางที ่4.53 ขอ้มลูพืน้ฐานของเมอืงเดล ี
รายการ รายละเอียด 

พืน้ที ่ มขีนาดพืน้ทีเ่ทา่กบั 1,483 ตารางกโิลเมตร (ขอ้มลูปี 2558) 
อาณาเขต ทศิเหนือ   ตดิต่อกบัรฐัหรยาณา (Haryana) 

ทศิตะวนัตก และทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ    ตดิต่อกบัรฐัหรยาณา (Haryana) 
ทศิตะวนัออก            ตดิต่อกบัรฐัอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) 
ทศิใต ้                      ตดิต่อกบัรฐัอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) 

อตัราแลกเปลีย่น 0.53 บาทต่อ 1 รปีู (ณ เดอืนกรกฎาคม 2558) 
ประชากร 16.8 ลา้นคน (ณ มถุินายน 2558) 
ศาสนา ฮนิดู (รอ้ยละ 81) อสิลาม (รอ้ยละ 9.9) ซกิข ์(รอ้ยละ 5.0) เชน (รอ้ยละ 1.1) อื่นๆ

(ครสิต ์และพทุธ) (รอ้ยละ 1.2) 
ภาษา ฮนิดเีป็นภาษาประจ ารฐัเบงกอลตะวนัตก และองักฤษเป็นภาษาที่ใช้ในวงการ

ราชการและธุรกจิ นอกจากน้ียงัมภีาษาอรูดทูีใ่ชก้นัในคนพืน้เมอืง 
สนามบนิ  มสีนามบนิทีม่กีารพฒันาเครอืขา่ยอยา่งกวา้งขวางของเทีย่วบนิระหว่างประเทศ 

และเทีย่วบนิภายในประเทศ ซึง่มทีัง้หมด 3 สนามบนิ ไดแ้ก่ 
1. สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ( Indira Gandhi International Airport : 
IGIL) ใชใ้นการบนิระหวา่งประเทศ ถอืไดว้า่เป็นสนามบนิระหวา่งประเทศทีม่ขีนาด
ใหญ่ สามารถเชื่อมต่อไปยงัหลากหลายเสน้ทางมากกว่า 55 เสน้ทาง นอกจากน้ียงั
ไดร้บัรางวลัสนามบนิทีม่คีวามปลอดภยัมากทีส่ดุ (International Safety Award) 
2. Palam Airport ใหบ้รกิารภายในประเทศ 
3. SafdarjungAirporเป็นสนามบนิทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 
 

รถไฟ มกีารเชื่อมโยงเครอืข่ายรถไฟจากเดลถีึงอนิเดยี และเชื่อมต่อไปยงัไปยงั 4 เมอืง
เศรษฐกจิหลกั โดยมตีูโ้ดยสารทัง้หมด 350 ตู ้และตูข้นสง่สนิคา้อกีวา่ 40 ตู ้ 

- นอกจากน้ี ในส่วนของรถไฟใต้ดนิ เดลกี าลงัด าเนินการสรา้ง ซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในปี 2564 ในส่วนของการก่อสร้างรถไฟใต้ดินนัน้ ก่อตัง้โดย
องคก์รการรถไฟใตด้นิ (The Delhi Metro Rail Corporation: DMRC) ไดร้บั
การจดทะเบยีนขึน้ในปี 2538 และในปี 2539 ไดร้บัการพฒันาเป็นรถไฟฟ้า
ระบบขนสง่มวลชน (Mass Rapid Transit System: MRTS) ซึง่วตัถุประสงค์
ในการจดัตัง้รถไฟฟ้าใตด้นิ มดีงัน้ี 

1) เพือ่ใหเ้ป็นเครอืขา่ยรถไฟใตด้นิทีค่รอบคลุมเดลภีายในปี 2564 
2) เพื่อให้รถไฟใต้ดินของเดลี มีมาตรฐานระดบัโลก ในด้านความ

ปลอดภยั ความน่าเชื่อถอื ความตรงต่อเวลา เป็นตน้ 
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ตารางที ่4.53 ขอ้มลูพืน้ฐานของเมอืงเดล ี(ต่อ) 
รายการ รายละเอียด 

ถนน มคีวามยาวถนนรวมประมาณ 33,198 กโิลเมตร มทีางหลวงแห่งชาตทิีผ่่านเดลี
ครอบคลุมประมาณ 360 กโิลเมตร ซึ่งอยู่ในความดูแลของทางหลวงแห่งชาติ
ของสาธารณรฐัอนิเดยี (National Highways Authority of India: NHAI) ในช่วง
ไม่กีปี่ทีผ่่านมา ไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐัในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานใหม้ี
ความสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ 
       นอกจากน้ี เดล ียงัมทีางหลวงแผ่นดนิ 5 เสน้ทาง ที่ผ่านเมอืงหลวง ไดแ้ก่ 
NH-1, NH-2, NH-8, NH-10 และNH-24 ซึ่ ง เ ป็นผลมาจากโครงการ  Golden 
Quadrilateral projectมกีารเชื่อมโยงถนนที่เชื่อมโยง 4 เมอืงเขา้ด้วยกนั คอื เดล ี
มุมไบ กากลัตา และเจนไน 
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ภาพที ่4.56 แผนทีเ่มอืงเดล ี
ทีม่า: www.mapsofworld.com 
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ตารางที ่4.54 ผลติภณัฑม์วลรวมของเศรษฐกจิ (GDP) 10 รฐัอนัดบัแรกของอนิเดยีตัง้แต่ปี 2548-2556     (หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
ปี มหาราษฎระ 

(Maharastha) 
อุตตรประเทศ 

(Uttar 
Pradesh) 

ทมฬินาฑ ู
(Tamil Nadu) 

คุชราต
(Gujarat) 

เบงกอล
ตะวนัตก 

(West Bengal) 

กรณาฏกะ 
(Karnataka) 

ราชฐาน 
(Rajasthan) 

อานธรประเทศ 
(Andra 

Pradesh) 

มธัยประเทศ 
(Madhya 
Pradesh) 

เดลี 
(Delhi) 

2548 65,122 40,884 34,326 31,877 32,705 26,136 20,023 21,123 17,700 15,725 
2549 76,296 45,952 40,413 38,360 36,089 30,706 22,294 23,136 19,479 18,084 
2550 91,614 52,714 48,672 44,466 41,016 35,617 26,809 27,283 22,661 21,251 
2551 107,338 60,035 54,987 51,612 46,941 42,418 30,536 33,285 25,310 24,757 
2552 118,177 69,700 62,905 57,666 53,596 48,638 36,199 37,207 30,921 29,707 
2553 134,130 82,037 75,193 67,596 62,520 52,909 41,665 42,841 35,667 34,110 
2554 164,444 94,089 91,676 81,743 72,251 64,374 53,033 50,135 41,285 39,616 
2555 184,235 107,445 104,577 93,854 82,808 71,350 64,918 56,778 47,830 46,545 
2556 207,487 122,320 116,749 103,219 94,563 81,365 73,696 64,274 56,625 54,580 

หมายเหตุ: 1 ดอลลาร ์เทา่กบั 63.8 รปีู (ณ วนัที ่16 มถุิยนายน 2558)  
ทีม่า: Ministry of Statistics and Programe Implementation 
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ภาพที ่4.57 โครงสรา้งเศรษฐกจิของเมอืงเดล ี
ทีม่า: ปรบัปรงุจาก www.delhi.gov.in/ 

 
จากภาพขา้งต้นจะเหน็ว่าภาคบรกิารของเมอืงเดล ีมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยใน

ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา (ปี2547-2548) มีสดัส่วน GDP ของภาคบริการมากที่สุดเท่ากบัร้อยละ 80.46 
รองลงมา คอื ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม มสีดัส่วนรอ้ยละ 18.45 และ 1.09 ตามล าดบั ซึง่
ในปัจจุบนั GDP ของภาคบรกิารไดเ้พิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 87.7 ซึง่สดัสว่นดงักล่าวเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง คดิ
เป็นอตัราขยายตวัเพิม่ขึน้เฉลีย่ตลอด 10 ปีทีผ่า่นมา เทา่กบัรอ้ยละ 0.97 
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ภาพที ่4.58 โครงสรา้งเศรษฐกจิของเมอืงเดล ี
ทีม่า: ปรบัปรงุจาก http://www.delhi.gov.in/ 
 

หากพจิารณารายไดต้่อหวัของเมอืงเดล ีพบว่า อยู่ในอนัดบัหน่ึงของประเทศ มมีลูค่ารายไดต้่อ
หวัในปี 2556-2557 เท่ากบั 127,667 รปีูต่อคนต่อปี ซึง่มากกว่ารายไดต้่อหวัต่อปีเฉลีย่ทัง้ประเทศถงึ 3 
เท่าตวั และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อย คดิเป็นอตัราขยายตวัเฉลีย่ 10 ปีทีผ่่านมาอยู่ทีร่อ้ยละ 8.0 ซึ่งแสดง
ใหเ้หน็ถงึเศรษฐกจิและมาตรฐานการครองชพีของประชากรในเขตเมอืงนิวเดล ีซึ่งเป็นเมอืงเศรษฐกจิ
หลกัของอนิเดยี ว่ามเีศรษฐกจิทีเ่ตบิโตอย่างต่อเน่ือง มกีารขยายตวัของธุรกจิโดยเฉพาะอย่างยิง่สาขา
การบรกิารทางธุรกิจต่างๆ ที่ขยายตวัมากขึ้นเพื่อตอบสนองสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ ประชาชนในพื้นที่ 
ตลอดจนนกัทอ่งเทีย่ว 
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การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
   
  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของเมืองเดลี จากข้อมูลของ Department of Industrial 
Policy & Promotion ของอนิเดยี ระบุถงึมลูคา่ FDI ของเมอืงเดล ี(รวมถงึบางเขตของรฐัหรยาณา) ตัง้แต่
ปี 2543-2557 มมีลูค่าเท่ากบั 46,195 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ อยู่ในอนัดบัทีส่องรองจากเมอืงมุมไบ ส าหรบั
ประเทศที่เขา้มาลงทุนมากที่สุด คอื มอรเีชยีส มสีดัส่วนร้อยละ 43.0 ของเงนิลงทุนจากต่างประเทศ
ทัง้หมดทีเ่ขา้มาในเมอืงเดล ีรองลงมา คอื สงิคโปร ์มสีดัสว่นรอ้ยละ 14.8 ญีปุ่่ น รอ้ยละ 8.4 เนเธอรแ์ลนด ์
รอ้ยละ 6.1 และสหรฐั อเมรกิา รอ้ยละ 5.3 ตามล าดบั (ภาพที ่4.59) 

 
ภาพที ่4.59 สดัสว่นของประเทศทีเ่ขา้มาลงทุนในเมอืงเดล ี

ทีม่า: Department of Industrial Policy & Promotion 
 
ตารางที ่4.55 การลงทุนจากต่างประเทศในอนิเดยีใน 4 เมอืงส าคญั สะสมจากปี 2543-2557 

No 
RBI’s - Regional 

Office1 
State covered 

Cumulative 
Inflows (US$ in 

million) 

% age to total 
Inflows 

1 Mumbai 
Maharashtra, Dadra & Nagar Haveli, 
Daman & Diu 

70,953 52.1 

2 Delhi Delhi, Part of Up and Haryana 46,195 33.9 
3 Chennai Tamil  Nadu, Pondicherry 15,990 11.8 

4 Kolkata 
West Bengal, Sikkim, Andaman & 
Nicobar Islands 

2,938 2.2 

Total 136,076 100.0 
หมายเหตุ: 1 The Region-wise FDI inflows are classified as per RBI’s – Regional Office received FDI inflows, 
furnished by RBI, Mumbai.   
ทีม่า: Government of India Ministry of Commerce and industry, Department of Industrial Policy & Promotion. 
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เมื่อพจิารณาสาขาที่มมีูลค่า FDI ในช่วงเวลาดงักล่าวขา้งต้นสูงที่สุด คอื สาขาการก่อสรา้ง มี
สดัส่วน FDI ตัง้แต่ปี 2543-2557 เป็นสดัส่วน 20.4 หรือคิดเป็นมูลค่า 7,934.4 ล้านเหรียญสหรฐัฯ 
เน่ืองจากการขยายตวัของธุรกจิต่างๆ ในเมอืงเดล ีส่งผลใหม้นีักธุรกจิและผูค้นต่างๆ หลัง่ไหลเขา้ไป
อาศยัอยู่ในเมอืงเดลีเพิม่มากขึ้น จงึจ าเป็นต้องมกีารพฒันาแหล่งที่อยู่อาศยัและโครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็นเพือ่รองรบัการขยายตวัดงักล่าว  

 
สาขาทีม่มีูลค่า FDI รองลงมา คอื สาขาการบรกิาร อาท ิภาคการเงนิ ธนาคาร การประกนัภยั 

การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยตี่างๆ มมีลูค่าเท่ากบั 6,344.7 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 16.3รองลงมาคือการสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร์
ซอฟแวรแ์ละฮารด์แวร ์รอ้ยละ 13.0 5.8 และ 4.0 ตามล าดบั 
 

 
ภาพที ่4.60 สดัสว่นของสาขาทีเ่ขา้มาลงทุนในเมอืงเดล ี

ทีม่า: Department of Industrial Policy & Promotion 
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ค่าจ้างแรงงาน 
 
ค่าจ้างแรงงานขัน้ต ่าในอนิเดยีจะมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละรฐั ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาค่าจ้าง

แรงงานใน 4 รฐัทีส่ าคญั พบวา่ มอีตัราคา่จา้ง ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่4.56 อตัราคา่จา้งแรงงานขัน้ต ่าของแรงงานไมม่ฝีีมอื 4 รฐัทีส่ าคญัในอนิเดยี 
 

รฐั 
อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต า่ 

ดอลลารต่์อวนั บาทต่อวนั 
Delhi 3.2 107.6 
West Bengal 1.7 57.3 
Maharashtra 1.5 20.7 
Tamil Nadu 1.5 49.0 

ทีม่า: Press Information Bureau Government of India 
 
3. เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ: Special Economic Zones) 
 

เมอืงเดล ีมเีขตเศรษฐกจิพเิศษที่ไดร้บัอนุมตัจิากรฐับาลกลางใหม้กีารจดัตัง้ จ านวน 3 แห่ง ซึง่
สาเหตุทีท่ าใหเ้ขตเศรษฐกจิพเิศษในเมอืงเดลเีปิดด าเนินการจรงิน้อยกว่าทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากรฐับาล
กลางเน่ืองจาก โครงการเหล่าน้ีไดร้บัการต่อตา้นอย่างมากจากเกษตรกรอนิเดยี ท าใหก้ารรวบรวมทีด่นิ
เพือ่น ามาจดัท าเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท าไดย้ากมาก 
 
ตารางที ่4.57 จ านวนเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZs) ของอนิเดยี แยกตามรฐัทีส่ าคญั 4 รฐั  

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2555 

รฐั  
จ านวนเขตเศรษฐกจิพเิศษ (แหง่)  

ไดร้บัอนุมตัอิยา่งเป็นทางการ ประกาศเป็น SEZs ด าเนินการแลว้ 
India 589 389 158 
Maharashtra  103 63 18 
Tamil Nadu  69 57 33 
West Bengal  20 11 6 
Delhi  3 0 0 

ทีม่า: Special Economic Zones in India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce 
 

เดล ีมเีขตเศรษฐกจิพเิศษทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยไม่ไดผ้่านรฐับาลกลางทัง้หมด 17 เขต ทงัน้ีเดลยีงัถูก
จดัอนัดบัใหเ้ป็นเมอืงสารสนเทศ (ไอท)ี อกีดว้ย ส าหรบัเขตเศรษฐกจิทีส่ าคญัของเดลี คอื Baprola และ
Noida ถือได้ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  ส าหรับ
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อุตสาหกรรมทีส่ าคญัในเขตเศรษฐกจิน้ี คอื อุตสาหกรรมอญัมณีและเครือ่งประดบั อุตสาหกรรมซอฟแวร์
และอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
 
ตารางที ่4.58 เขตเศรษฐกจิพเิศษ Baprola 

อตุสาหกรรม  
เขตเศรษฐกจิพเิศษส าหรบัอุตสาหกรรม
เทคโนโลยสีารสนเทศ (ไอท)ี 

 มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 26 เอเคอร ์
 มกีารจา้งงานโดยตรง 36,000 คน และ 

การจา้งงานทางออ้ม 108,000 คน 
เขตเศรษฐกจิพเิศษส าหรบัอุตสาหกรรมอญัมณี
และเครือ่งประดบั 

 มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 41.4 ไร ่
 มกีารจา้งงานโดยตรง 18,000 คน และ 

การจา้งทางออ้ม 54,000 คน 
ทีม่า: http://www.ibef.org/states/Delhi-presentation 
 

 

 

 
 

ภาพที ่4.61 แสดงเขตเศรษฐกจิพเิศษและเขตอุตสาหกรรมของเมอืงเดล ี
ทีม่า: Industrial clusters in Delhi, 2558 
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3. อตุสาหกรรมท่ีส าคญั 
 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมในเมืองเดลีนั ้น ภาครัฐได้มีการพัฒนาในการปรับปรุงกลุ่ม
อุตสาหกรรมและการพฒันาพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม ภายใต้ความร่วมมอืกนัระหว่างภาครฐัและเอกชน การ
พฒันานิคมอุตสาหกรรมเดลี สร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างๆ ให้เข้ามาลงทุน โดยมี 5 นิคม
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ Kirtinagar Industrial Area, Mangolpuri Industrial Area, Naraina Industrial Area 
และNew Okhla Industrial Development Area (Noida), Bawana Industrial Area นอกจากน้ี ยงัมสีวน
อุตสาหกรรมต่างๆ อกีเป็นจ านวนมาก 
 
ตารางที ่4.59 นิคมอุตสาหกรรมในเมอืงเดล ี

นิคมอตุสาหกรรม ลกัษณะท่ีตัง้ 
Kirtinagar Industrial Area ตัง้อยูท่างภาคตะวนัตกของเมอืงเดล ีไดร้บัการพฒันามาเป็น 

เขตอุตสาหกรรมโดย Delhi State Industrial and Infrastructure 
Development Corporation Limited (DSIIDC) 

Mangolpuri Industrial Area ตัง้อยูท่างภาคตะวนัตกของเมอืงเดล ีไดร้บัการพฒันามาเป็น 
เขตอุตสาหกรรมโดย Delhi State Industrial and Infrastructure 
Development Corporation Limited (DSIIDC) 

Naraina Industrial Area ตัง้อยูท่างภาคตะวนัตกของเมอืงเดล ีไดร้บัการพฒันามาเป็น 
เขตอุตสาหกรรมโดย Delhi Development Authority (DDA) 
อุตสาหกรรมหลกั คอื ผลติสนิคา้อเิลก็ทรอนิกสแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
สนิคา้วศิวกรรม พลาสตกิ สนิคา้เสือ้ผา้ส าเรจ็รปู และอุปกรณ์
สขุภณัฑ ์

Okhla Industrial Area ตัง้อยูท่างภาคใตข้องเมอืงเดล ีและเป็นศนูยก์ลางของกจิกรรม 
ดา้นอุตสาหกรรมต่างๆ 

Bawana Industrial Area ตัง้อยูท่างภาคเหนือของเมอืงเดล ีไดร้บัการพฒันามาเป็น 
เขตอุตสาหกรรมโดย Delhi State Industrial and Infrastructure 
Development Corporation Limited (DSIIDC) 

ทีม่า: dsiidc.org, indiainbusiness.nic.in, 2558 
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4.  ลู่ทางและโอกาสการลงทนุในเมืองเดลี 
 

เมอืงเดลี ถือเป็นพื้นที่หน่ึงของประเทศที่มคีวามต้องการการลงทุนมาก ทัง้น้ีเพื่อเสรมิสร้าง
ศกัยภาพของเมอืงทีม่คีวามพรอ้มในทุกๆดา้น ทัง้โครงสรา้งพืน้ฐาน สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ของ
ภาครฐั ดา้นธุรกจิต่างๆ ตลอดจนมรดกทางวฒันธรรมทีเ่ก่าแก่ และสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ เมอืงเดลี
มเีมอืงหลวงทีส่ าคญัคอื นิวเดล ีซึง่ถอืเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ทีส่ าคญัทา่สุดทางภาคเหนือของประเทศ 
อีกทัง้ยงัสามารถเชื่อมต่อกบัเมือง Noida Gurgaon และเมือง Faridabad ส่งผลให้เป็นโอกาสแก่นัก
ลงทุนจากนานาประเทศเน่ืองจากมคีวามพรอ้มดา้นทรพัยากรบุคคลที่มคีุณภาพ มฝีีมอื และมกีารศกึษา 
เพื่อส่งให้เมอืงนิวเดลเีป็นศูนยก์ลางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัโลก ส าหรบัอุตสาหกรรมที่ส าคญั
และมโีอกาสของเมอืงเดล ีมดีงัน้ี 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 รัฐบาลนิวเดลีตระหนักถึงความส าคัญอย่างมากของ IT จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาจัดตัง้ 
Technology Park ของเมอืงเดลทีี ่Shastri Park ซึง่มโีครงสรา้งพืน้ฐานทีท่นัสมยั มสีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้
แก่นักลงทุน รวมถงึรฐับาลไดจ้ดัท านโยบายเฉพาะดา้น IT เพื่อพฒันาสาขาดงักล่าวอย่างจรงิจงั ดงันัน้
การเขา้ไปลงทุนในกจิการทีภ่าครฐัใหก้ารสง่เสรมิอยา่งจรงิจงัจงึถอืเป็นลู่ทางทีจ่ะอ านวยความสะดวกต่อ
การลงทุนไดม้ากอกีทัง้ขนาดของตลาดผูบ้รโิภคที่ขยายตวั จ านวนธุรกจิดา้นการบรกิารที่เพิม่มากขึน้ 
สง่ผลใหเ้กดิความจ าเป็นทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมากยิง่ขึน้ดว้ย 
 
 อตุสาหกรรมขนาดเลก็ 
 เมอืงนิวเดลเีป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เน่ืองจากพืน้ที่
เมอืงและจ านวนประชากรที่ค่อนขา้งแออดั ส่งผลให้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มขีนาดเล็ก ไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะ ซึ่งอุตสาหกรรมประเภทน้ีถอืเป็นอุตสาหกรรมที่มบีทบาทส าคญัมากในการพฒันาเศรษฐกจิ
ของเมอืง สนิคา้ทีผ่ลติไดจ้ากอุตสาหกรรมขนาดเลก็มีหลากหลายประเภท อาท ิโทรทศัน์ เครื่องบนัทกึ
เทป เครื่องวศิวกรรมแสง ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องกฬีา จกัรยาน รองเทา้ สิง่ทอ ปุ๋ ย ยา รา้นขายชุดชัน้ 
เครื่องหนงั ซอฟแวร ์และอื่นๆ เป็นตน้ นอกจากน้ีรบับาลยงัชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแก่อุตสาหกรรมขนาด
เลก็ดว้ย  
 
 อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 จากลกัษณะทางกายภาพของเมอืงเดลทีี่มวีฒันธรรมโบราณและสมยัใหม่ปะปนกนั ดงันัน้เพื่อ
ส่ ง เส ริมการท่อง เที่ย วของ เมือง เดลี  ร ัฐ บาลจึง ได้จัดตั ้ง  Delhi Tourism and Transportation 
Development Corporation Limited เพื่อดแูลดา้นการท่องเทีย่วของเมอืงโดยเฉพาะ อกีทัง้แนวโน้มของ
นักท่องเที่ยวที่หลัง่ไหลเข้าไปเที่ยวชมเมืองเดลีมีจ านวนมาก ส่งผลให้อุตสาหกรรมดงักล่าวมีการ
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 
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บทท่ี 5 
 

การวิเคราะหเ์พ่ือคดัเลือกอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
 
 การวเิคราะหเ์พื่อคดัเลอืกอุตสาหกรรมเป้าหมายในการศกึษาการเชื่อมโยงดา้นเครอืข่ายการผลติ
ระหว่างไทยกบัอนิเดยีเพื่อรองรบัการเชื่อมโยงในภูมภิาค เป็นการคดัเลอืกอุตสาหกรรมโดยพจิารณาจาก
มลูค่าการคา้ระหว่างประเทศไทยและอนิเดยีทีม่มีลูค่าสงู รวมถงึเป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามเชื่อมโยงระหว่าง
กนัในดา้นของการสง่เสรมิดา้นการผลติภายในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองกนัระหว่าง 2 ประเทศ แสดงแนวคดิ
การคดัเลอืกอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ภาพที ่5.1) ดงัน้ี 
 

 
 

ภาพที ่5.1 แนวคดิการคดัเลอืกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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5.1 รวบรวมข้อมลูการค้าระหว่างประเทศ 
 

รวบรวมขอ้มูลมูลค่าการส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมของไทยไปอนิเดยี และมูลค่าการส่งออกสนิคา้
อุตสาหกรรมของอนิเดยีมาไทย ตามรหสั Harmonized Codes (HS Codes) ในระดบั 2 หลกั จากฐานขอ้มลู 
Global Trade Atlas ระหว่างปี พ.ศ.2552-2556 เพื่อพจิารณาสนิค้าที่มมีูลค่าการส่งออกสูงในล าดบัต้นๆ           
ซึง่แสดงวา่เป็นสนิคา้ทีม่คีวามส าคญั สามารถสรา้งมลูคา่และรายไดเ้ขา้ประเทศไดเ้ป็นจ านวนมาก 
 
5.2 ล าดบัความส าคญัของอตุสาหกรรมท่ีมีมลูค่าการส่งออกสงู 
 

จากการรวบรวมขอ้มูลดา้นการส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมของไทยไปอนิเดยี และการส่งออกสนิคา้
อุตสาหกรรมของอนิเดยีมายงัไทย พบว่า สนิคา้อุตสาหกรรมที่ไทยมมีูลค่าส่งออกไปอนิเดยีมากที่สุด คอื 
เครื่องจกัร เครื่องใชก้ล และส่วนประกอบ มมีลูค่า 1,173.44 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ รองลงมา คอื พลาสตกิและ
ของทีท่ าดว้ยพลาสตกิ มมีลูค่า 612.64 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เครื่องใชไ้ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และสว่นประกอบ 
มมีูลค่า 465.96 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์มมีูลค่า 377.47 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ อญัมณี 373.53 
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ยางและของท าดว้ยยาง 344.10 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ตามล าดบั (ตารางที ่5.1) 

 
ส าหรบัมูลค่าการส่งออกสนิค้าอุตสาหกรรมที่อนิเดยีส่งออกมายงัไทยมากที่สุดเป็นอนัดบั 1 คอื            

อญัมณี มมีูลค่าการส่งออกมาไทย 725.50 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ รองลงมาอนัดบั 2 คอื เหลก็และเหลก็กล้า 
516.25 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เน้ือสตัว์และส่วนอื่นของสตัว์ทีบ่รโิภคได้ 312.24 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ กากและ
เศษทีเ่หลอืจากอุตสาหกรรมผลติอาหาร 287.41 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เครือ่งจกัร เครือ่งใชก้ล และสว่นประกอบ 
277.97 ล้านเหรียญสหรฐัฯ ยานยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 223.27 ล้านเหรียญสหรฐัฯ ตามล าดบั 
(ตารางที ่5.2) 
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ตารางที ่5.1 มลูคา่การสง่ออกสนิคา้ของไทยไปอนิเดยีทีม่มีลูคา่สงูทีส่ดุ 20 รายการ ปี 2552-2556  
หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

HS 
Codes 

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 

84 เครือ่งจกัร เครือ่งใชก้ล และสว่นประกอบ 629.10 1,097.67 1,089.37 1,293.23 1,173.44 
39 พลาสตกิและของทีท่ าดว้ยพลาสตกิ  376.18 524.94 579.35 569.04 612.64 
85 เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และสว่นประกอบ  475.56 363.09 391.99 429.46 465.96 
29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 214.20 373.26 613.23 441.50 377.47 
71 อญัมณี 138.62 236.62 438.50 387.35 373.53 
40 ยางและของท าดว้ยยาง  185.69 325.04 448.44 401.33 344.10 
87 ยานยนต ์สว่นประกอบและอุปกรณ์ 167.29 264.53 265.03 290.11 275.10 
72 เหลก็และเหลก็กลา้  51.96 95.09 104.31 539.33 238.24 
15 ไขมนัและน ้ามนัทีไ่ดจ้ากสตัวห์รอืพชื 21.89 17.73 50.43 37.98 148.05 
76 อะลมูเินียมและของท าดว้ยอะลมูเินียม  82.79 130.90 140.15 99.82 96.12 
73 ของท าดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้  48.05 86.17 89.80 98.42 91.64 
88 อากาศยาน และสว่นประกอบ 0.76 2.86 1.23 8.93 67.15 

90 
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นทางทศันศาสตร ์ถ่ายรปู ถ่ายท า
ภาพยนตร ์ 24.67 41.89 47.26 52.10 63.86 

74 ทองแดงและของท าดว้ยทองแดง  30.79 35.50 47.31 46.65 59.07 
32 สยีอ้ม สารส ีและวตัถุแต่งสอีื่นๆ รวมทัง้หมกึ  14.01 23.54 51.04 53.68 54.78 
55 เสน้ใยสัน้ประดษิฐ ์ 30.60 32.16 42.91 42.94 52.52 
44 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้ถ่านไม ้ 22.72 32.86 47.32 42.93 50.09 
38 เคมภีณัฑเ์บด็เตลด็  28.83 45.84 29.74 40.99 33.99 

59 
สิง่ทอ ของท าดว้ยสิง่ทอทีเ่หมาะส าหรบัใชใ้น
อุตสาหกรรม             34.58 37.16 48.62 41.89 32.83 

23 กากและเศษทีเ่หลอืจากอุตสาหกรรมผลติอาหาร 11.31 9.73 22.08 28.68 29.77 
อื่นๆ 623 623.01 616.31 583.63 499.39 

ทีม่า: ฐานขอ้มลู Global Trade Atlas, 2558 
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ตารางที ่5.2 มลูคา่การสง่ออกสนิคา้ของอนิเดยีมายงัไทยทีม่มีลูคา่สงูทีส่ดุ 20 รายการ ปี 2552-2556  
หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

HS 
Codes 

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 

71 อญัมณี 272.50 339.70 586.73 601.22 725.50 
72 เหลก็และเหลก็กลา้      109.68 100.78 548.22 263.85 516.25 
02 เนื้อสตัวแ์ละสว่นอื่นของสตัวท์ีบ่รโิภคได ้       0.08 13.41 68.75 218.35 312.24 
23 กากและเศษทีเ่หลอืจากอุตสาหกรรมผลติอาหาร  150.84 111.37 147.35 263.15 287.41 
84 เครือ่งจกัร เครือ่งใชก้ล และสว่นประกอบ 97.22 183.11 185.02 352.88 277.97 
87 ยานยนต ์สว่นประกอบและอุปกรณ์ 94.01 178.15 248.81 281.76 223.27 
29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์            130.25 124.94 180.52 221.32 175.36 
03 ปลา สตัวน์ ้า 60.59 94.00 120.07 110.36 140.33 
85 เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และสว่นประกอบ        122.22 87.21 79.43 73.27 107.88 
27 เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแร ่ 67.91 42.78 86.09 38.83 99.64 
52 ฝ้าย 36.43 68.49 77.06 62.29 74.65 
38 เคมภีณัฑเ์บด็เตลด็      41.97 57.43 68.77 56.08 70.39 
09 กาแฟ ชา ชามาเต ้และเครือ่งเทศ     14.51 8.61 36.14 55.86 70.31 
32 สยีอ้ม สารส ีและวตัถุแต่งสอีื่น ๆ รวมทัง้หมกึ       29.21 41.94 44.32 49.87 67.39 
30 ผลติภณัฑท์างเภสชักรรม             38.62 39.80 65.66 62.86 53.50 
63 เสือ้ผา้ทีใ่ชแ้ลว้และของทีใ่ชแ้ลว้ท าดว้ยสิง่ทอ ผา้ขีร้ ิว้             13.66 1.47 15.01 66.37 53.19 
39 พลาสตกิและของทีท่ าดว้ยพลาสตกิ      23.96 36.92 51.49 51.45 50.48 
73 ของท าดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้        21.12 30.35 36.70 43.25 48.59 

90 
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นทางทศันศาสตร ์ถ่ายรปู ถ่ายท า
ภาพยนตร ์ 15.10 15.46 25.20 25.83 42.37 

10 ธญัพชื    5.12 2.15 11.38 84.22 39.48 
อื่นๆ 247.25 566.87 541.73 472.26 469.33 

ทีม่า: ฐานขอ้มลู Global Trade Atlas, 2558 
 
5.3 คดัเลือกอตุสาหกรรมท่ีมีมลูค่าการส่งออกสงู และมีความเช่ือมโยงด้านการผลิต 
 

ในขัน้ตอนน้ีเป็นการคดัเลอืกอุตสาหกรรม 8 รายการทีม่คีวามส าคญั โดยพจิารณาอุตสาหกรรมทีม่ี
การส่งออกสูง ทัง้ไทยส่งออกไปอินเดีย และอินเดียส่งออกมาไทย เพื่อคดัเลือกอุตสาหกรรมที่มีความ
สอดคลอ้งกนั และมคีวามเชื่อมโยงดา้นการผลติระหวา่งกนั จ านวน 8 อุตสาหกรรม ดงัน้ี 

 
1) เครื่องจกัร เคร่ืองใช้กล และส่วนประกอบ พิกดั HS 84  

สนิคา้ในหมวดเครื่องจกัร เครื่องใชก้ล และส่วนประกอบน้ี ประกอบไปดว้ยเครื่องปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์
บอยเลอร ์เครื่องจกัร เครื่องใชก้ล และส่วนประกอบของเครื่องดงักล่าว มมีลูค่าการส่งออกของไทย
ไปอินเดียมากที่สุดในปี 2556 เท่ากับ 1,173.44 ล้านเหรียญสหรฐัฯ เมื่อพิจารณาลงลึกไปใน               
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พิกดัย่อยจะพบว่าสินค้าในหมวดน้ีที่ไทยส่งออกไปยงัอินเดียเป็นมูลค่ามากในอนัดบัต้นๆ คือ 
เครื่องยนต์สนัดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอดั เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล             
(พิกัด HS 8408) เครื่องปรบัอากาศที่ประกอบด้วยพดัลมซึ่งขบัด้วยมอเตอร์  (พิกัด HS 8415) 
เครื่องประมวลผลขอ้มูลอตัโนมตัิ เครื่องจกัรส าหรบัประมวลขอ้มูล (พกิดั HS 8471) และเครื่อง             
สูบลม เครื่องอดัลม รวมทัง้เครื่องระบายอากาศหรอืเครื่องหมุนเวยีนอากาศที่มพีดัลมประกอบ          
รว่มอยูด่ว้ย (พกิดั HS 8414)  

2) พลาสติกและของท่ีท าด้วยพลาสติก พิกดั HS 39  
สนิคา้ในหมวดพลาสตกิและของทีท่ าดว้ยพลาสตกิ มมีลูคา่การสง่ออกไปยงัอนิเดยีปี 2556 มากเป็น
อนัดบัสอง เท่ากบั 613.0 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่สนิคา้ทีส่ง่ออกสว่นใหญ่เป็นจ าพวกโพลเิมอรต์่างๆ 
ทีใ่ชใ้นงานอุตสาหกรรม  

3) เครื่องอปุกรณ์ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส ์และส่วนประกอบ พิกดั HS 85  
สนิคา้สง่ออกในหมวดอุตสาหกรรมเครื่องจกัรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และสว่นประกอบ สว่นใหญ่
เป็นสนิค้าประเภทเครื่องรบัส าหรบัวทิยุกระจายเสยีง (พกิดั HS 8527) มอนิเตอร์และเครื่องฉาย 
(โปรเจคเตอร)์ (พกิดั HS 8528) ลวดและเคเบลิทีหุ่ม้ฉนวน (พกิดั HS 8544) เป็นตน้ มมีลูคา่สง่ออก
ไปอนิเดยี เทา่กบั 466.0 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

4) เคมีภณัฑอิ์นทรีย ์พิกดั HS 29 
การสง่ออกผลติภณัฑข์องอุตสาหกรรมทางเคม ีมมีลูค่าสง่ออกไปอนิเดยีมากเป็นอนัดบัสาม เท่ากบั 
556.0 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ โดยส่วนใหญ่รอ้ยละ 67.8 เป็นการส่งออกเคมภีณัฑอ์นิทรยี ์จ าพวกกรด
ต่างๆ  

5) อญัมณี พิกดั HS 71  
หมวดสนิคา้อญัมณี ประกอบดว้ย ไข่มุกธรรมชาตหิรอืไข่มุกเลี้ยง รตันชาตหิรอืกึ่งรตันชาต ิโลหะ           
มคี่า เครื่องเพชรพลอยและรปูพรรณทีเ่ป็นของเทยีม ฯลฯ ซึง่พบว่า สนิคา้ในหมวดน้ีส่วนใหญ่เป็น
การส่งออกเพชรจะตกแต่งหรอืไม่กต็าม แต่ไม่ไดป้ระกอบกบัตวัเรอืน (พกิดั HS 7102) นอกเหนือ 
จากน้ีเป็นการส่งออกทองค าที่ยงัไม่ขึ้นรูป (พกิดั HS 7108) รตันชาติอื่นๆ นอกเหนือจากเพชร 
(ทบัทมิ แซปไฟร ์และมรกต) (พกิดั HS 7103) เป็นต้น มมีูลค่าส่งออกไปอนิเดยีรวมทัง้สิน้ 374.0 
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

6) ยางและของท่ีท าด้วยยาง พิกดั HS 40 
สนิคา้ในหมวดยางและของทีท่ าดว้ยยาง มมีูลค่าการส่งออกไปอนิเดยี ปี 2556 เท่ากบั 344.0 ลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ โดยส่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 61.9 เป็นการส่งออกยางธรรมชาติ บาลาตา กตัตา
เปอรช์า กวายลู ชเิคลิ และกมัธรรมชาตทิีค่ลา้ยกนั ในลกัษณะขัน้ปฐม หรอืเป็นแผน่ แผน่บาง หรอื
เป็นแถบ (พิกดั HS 4001) รองลงมาร้อยละ 13.9 ยางนอกชนิดอดัลมที่เป็นของใหม่ (พิกดั HS 
4011) เป็นตน้  
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7) ยานยนต ์ส่วนประกอบและอปุกรณ์ พิกดั HS 87 

สนิคา้หมวดยานยนต ์สว่นประกอบและอุปกรณ์ มมีลูค่าสง่ออกไปอนิเดยีเท่ากบั 343.0 ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ (พกิดั HS 
8708) เช่น กนัชน เขม็ขดันิรภยั เบรก กระปุกเกยีร ์เพลาขบั พวงมาลยั เป็นตน้ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของจกัรยานยนต ์(พกิดั HS 8714) เช่น อานรถ โครง ตะเกยีบรถ เฟืองลอ้ เป็นตน้ 
และแทรกเตอร ์(พกิดั HS 8701)  

8) เหลก็ และเหลก็กล้า พิกดั HS 72 
เหลก็ และเหลก็กล้า มกีารส่งออกไปอนิเดยีในปี 2556 เป็นอนัดบัที ่8 มมีูลค่า 330.0 ล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ โดยมากเป็นการส่งออกเหลก็ และเหลก็กลา้ไม่เจอื เป็นอนิกอต (พกิดั HS 7206) เศษ
และของที่ใช้ไม่ได้จ าพวกเหล็ก รวมทัง้อินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นเหล็กหรือ
เหลก็กลา้ (พกิดั HS 7204) เป็นตน้ 

 
ตารางที ่5.3 สนิคา้ทีไ่ทยสง่ออกไปอนิเดยี และสนิคา้ทีอ่นิเดยีสง่ออกมาไทย 20 อนัดบัแรก ปี 2556 

HS 
Codes 

สนิคา้ทีไ่ทยสง่ออกไปอนิเดยี 20 อนัดบัแรก 
HS 

Codes 
สนิคา้ทีอ่นิเดยีสง่ออกมาไทย 20 อนัดบัแรก 

84 เครือ่งจกัร เครือ่งใชก้ล และสว่นประกอบ 71 อญัมณ ี
39 พลาสตกิและของทีท่ าดว้ยพลาสตกิ      72 เหลก็และเหลก็กลา้      
85 เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และสว่นประกอบ        02 เนื้อสตัวแ์ละสว่นอื่นของสตัวท์ีบ่รโิภคได ้       
29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์            23 กากและเศษทีเ่หลอืจากอุตสาหกรรมผลติอาหาร  
71 อญัมณ ี 84 เครือ่งจกัร เครือ่งใชก้ล และสว่นประกอบ 
40 ยางและของท าดว้ยยาง   87 ยานยนต ์สว่นประกอบและอุปกรณ์ 
87 ยานยนต ์สว่นประกอบและอุปกรณ์ 29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์            
72 เหลก็และเหลก็กลา้      03 ปลา สตัวน์ ้า 
15 ไขมนัและน ้ามนัทีไ่ดจ้ากสตัวห์รอืพชื 85 เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และสว่นประกอบ        
76 อะลมูเินียมและของท าดว้ยอะลมูเินียม      27 เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแร ่ 
73 ของท าดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้        52 ฝ้าย 
88 อากาศยาน และสว่นประกอบ 38 เคมภีณัฑเ์บด็เตลด็      
90 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร ์ถ่ายรปู ถ่ายท าภาพยนตร ์ 09 กาแฟ ชา ชามาเต ้และเครือ่งเทศ     
74 ทองแดงและของท าดว้ยทองแดง       32 สยีอ้ม สารส ีและวตัถุแต่งสอีื่น ๆ รวมทัง้หมกึ       
32 สยีอ้ม สารส ีและวตัถุแต่งสอีื่น ๆ รวมทัง้หมกึ       30 ผลติภณัฑท์างเภสชักรรม             
55 เสน้ใยสัน้ประดษิฐ ์    63 เสือ้ผา้ทีใ่ชแ้ลว้และของทีใ่ชแ้ลว้ท าดว้ยสิง่ทอ ผา้ขีร้ ิว้             
44 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้ถ่านไม ้      39 พลาสตกิและของทีท่ าดว้ยพลาสตกิ      
38 เคมภีณัฑเ์บด็เตลด็      73 ของท าดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้        
59 ผา้สิง่ทอ ของท าดว้ยสิง่ทอชนิดทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม             90 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร ์ถ่ายรปู ถ่ายท าภาพยนตร ์
23 กากและเศษทีเ่หลอืจากอุตสาหกรรมผลติอาหาร  10 ธญัพชื    

หมายเหตุ: แถบส ีคอื อุตสาหกรรม 8 รายการทีค่ดัเลอืก 
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5.4 คดัเลือกกลุ่มอตุสาหกรรม 3 รายการ 
 

คดัเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมจ านวน 3 รายการ พิจารณาจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีค่าดชันีความ
ได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) มากกว่า 1 ซึ่งแสดงว่า
กลุ่มอุตสาหกรรมนัน้มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก หรืออีกนัยหน่ึงคือเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพดา้นการคา้ระหว่างประเทศ และมคี่าดชันีความพรอ้มของอุตสาหกรรม (Industrial 
Competitive Index: ICI) สงู นัน่หมายถงึกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้มศีกัยภาพและความพรอ้มทัง้ในดา้นการผลติ 
ความต้องการของตลาด มคีวามเขม้แขง็ของอุตสาหกรรมทีส่นับสนุนและเชื่อมโยงกนั มคีวามสามารถดา้น
การตลาด ตลอดจนเป็นอุตสาหกรรมทีภ่าครฐัใหก้ารสนบัสนุน แสดงรายละเอยีดดงัน้ี 
 
5.4.1 ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: 

RCA) 
 

ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA)             
เป็นอกีเครื่องมอืหน่ึงมาประกอบการตดัสนิใจคดัเลือก โดยใช้ RCA น้ี เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห์
ศกัยภาพการสง่ออกของไทยและประเทศคูค่า้ในตลาดของประเทศที ่3 เพื่อพจิารณาว่าไทยและประเทศ
คู่ค้า มศีกัยภาพในการส่งออกไปประเทศที่ 3 หรอืไม่ เช่น ถ้าค่า RCA ของไทยมากกว่า 1 แสดงว่าไทย           
มศีกัยภาพแต่ประเทศคู่ค้าไม่ม ีซึ่งหากไทยต้องการเขา้ไปลงทุนในประเทศคู่ค้าแล้ว ไทยต้องท าการเปิด
ตลาดส่งออกใหก้บัประเทศนัน้ หรอือกีนัยหน่ึงคอืการเขา้ไปลงทุนในประเทศคู่คา้มอีุปสรรคบางประการใน
การสง่ออกไปประเทศที ่3 แต่ถา้คา่ RCA ของประเทศคูค่า้มากกว่า 1 แสดงวา่ประเทศคูค่า้เหมาะสมทีจ่ะเขา้
ไปลงทุน ส าหรบัสตูรค านวณสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

tja tj

tja

wja wj

(X / X )
RCA

(X / X )
  

 
โดย 

tjaRCA  = ดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบการส่งออกสนิคา้ a ของประเทศ t ไป
ประเทศ j 

 
tjaX  = มลูคา่การสง่ออกสนิคา้ a ของประเทศ t ไปประเทศ j  

 
tjX    =   มลูคา่การสง่ออกสนิคา้ทัง้หมดของประเทศ t ไปประเทศ j  

 
wjaX   = มลูคา่การสง่ออกของสนิคา้ a ของโลกไปประเทศ j  

 
wjX   =  มลูคา่การสง่ออกสนิคา้ทัง้หมดของโลกไปประเทศ j  

ถา้ 
tjaRCA  > 1 แสดงว่าประเทศ t อยู่ในฐานะทีไ่ดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการส่งออกสนิคา้ a ใน

ตลาด j 
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ถา้ 
tjaRCA  < 1 แสดงว่าประเทศ t อยู่ในฐานะทีเ่สยีเปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการสง่ออกสนิคา้ a ใน

ตลาด j 
ถา้ 

tjaRCA  = 1 แสดงว่าประเทศ t อยู่ในฐานะคงที่ (ไม่ได้เปรยีบและไม่เสยีเปรยีบ) ในการส่งออก
สนิคา้ a ในตลาด j 

  
จากผลการค านวณค่า RCA ตามสตูรทีแ่สดงไวข้า้งตน้ แสดงไดด้งัตารางที ่5.4 พบว่า สนิคา้ทีไ่ทย   

มคีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการสง่ออกสนิคา้ไปยงัตลาดอนิเดยี คอื เครื่องจกัร ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
เคมภีณัฑ์ ยางและผลิตภณัฑ์ยาง และยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ส่วนสนิค้าที่ไทยเสยีเปรยีบในการ
ส่งออกไปยงัตลาดอินเดีย คือ เครื่องจกัรไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบ อญัมณี และ
ผลติภณัฑเ์หลก็ 
 
ตารางที ่5.4 คา่ดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอนิเดยี  
 ปี 2552-2556 

HS 
Codes 

อุตสาหกรรม 
คา่ดชันี RCA ของสนิคา้ไทยในตลาดอนิเดยี 
2552 2553 2554 2555 2556 

84 เครือ่งจกัร เครื่องท าความเยน็ และสว่นประกอบ 1.16 1.52 1.31 1.57 1.64 
39 ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 3.96 3.58 3.87 3.12 4.95 
85 เครือ่งจกัรไฟฟ้า เครือ่งใชอ้เิลก็ทรอนิกส ์และสว่นประกอบ 1.04 0.63 0.63 0.69 0.77 
29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 1.46 1.72 2.60 1.62 1.88 
71 อญัมณี 0.38 0.46 0.70 0.63 0.63 
40 ยางและผลติภณัฑย์าง 6.95 6.54 7.11 5.94 5.61 
87 ยานยนต ์ชิน้สว่นและอุปกรณ์ 2.54 2.53 2.16 2.26 3.03 
72 ผลติภณัฑเ์หลก็ 0.38 0.46 0.47 2.23 1.97 

หมายเหตุ: แถบส ีคอื อุตสาหกรรมทีม่คีา่ดชันี RCA ในปี 2552-2556 มากกวา่ 1 
ทีม่า: ค านวณจากฐานขอ้มลู Global Trade Atlas, 2558 
 
5.4.2 ดชันีความพร้อมของอตุสาหกรรม (Industrial Competitive Index: ICI)  
 

การศกึษาดชันีความพรอ้มของอุตสาหกรรม เป็นการวดัความพรอ้มของอุตสาหกรรมโดยใชก้รอบ
แนวคิดของแบบจ าลองไดมอนด์ หรือ Diamond Model ของ Prof. Michael E. Porter เป็นเกณฑ์การ
ประเมนิความพรอ้มของอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทยในอนิเดยีในแต่ละดา้นดงัน้ี 

 
1) ดา้นปัจจยัการผลติ (Factor Conditions) ประกอบดว้ย 

- ทรพัยากรบุคคล เชน่ ปรมิาณแรงงาน ทกัษะแรงงาน และตน้ทุนของแรงงาน เป็นตน้ 
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- ทรพัยากรทางกายภาพ เช่น ทีด่นิ แรธ่าตุ ป่าไม ้พลงังาน วตัถุดบิในการผลติรวมถงึตน้ทุนของ
วตัถุดบิ เป็นตน้ 

- ทรพัยากรความรู้ เช่น เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ระบบข้อมูลการวิจยัและ              
การพฒันา เป็นตน้ 

- ทรพัยากรทุน เช่น ปรมิาณแหล่งเงนิทุน เป็นตน้ 
- โครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น การขนส่ง การสื่อสาร ไฟฟ้า ประปา ระบบการโอนเงนิ และสาธารณสุข 

เป็นตน้ 
 

2) ดา้นปัจจยัดา้นอุปสงค ์(Demand Conditions) 
- ลกัษณะความตอ้งการสนิคา้ และบรกิารของอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
- ลกัษณะความตอ้งการสนิคา้ และบรกิารของอุตสาหกรรมในประเทศคูค่า้ 
- ลกัษณะความต้องการสนิค้า และบรกิารของอุตสาหกรรมในประเทศที่ 3 ที่เชื่อมต่อกบั

ประเทศคูค่า้ 
 

3) ดา้นอุตสาหกรรมทีเ่ชื่อมโยงและสนบัสนุน (Related and Supporting Industries) 
- อุตสาหกรรมเชื่อมโยงทางตน้น ้าและปลายน ้า 
- ความสามารถในการรวมกลุ่มเครอืขา่ยอุตสาหกรรม (Cluster) ในประเทศคูค่า้ 
 

4) ดา้นการแขง่ขนัและกลยทุธท์างธุรกจิ (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 
- ประสทิธภิาพการผลติ 
- ความสนใจของภาคเอกชนในการเขา้ไปลงทุน 
- ความยัง่ยนืของอุตสาหกรรม 
- การแขง่ขนักบัธุรกจิภายในประเทศ 
- ความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการไทยในดา้นโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการลงทุนและการคา้         

ในอนิเดยี 
 

5) ดา้นภาครฐั (Government)  
- การสง่เสรมิของภาครฐับาลในประเทศ 
- กฎระเบยีบและนโยบายภายในประเทศ 
- กฎระเบยีบและนโยบายของประเทศคูค่า้ 

 
จากปัจจยัต่างๆ ขา้งต้น สามารถน ามาศกึษาเพื่อประเมนิศกัยภาพของอุตสาหกรรมของไทยใน

ประเทศที่ต้องการศกึษา โดยสรา้งเป็นดชันีความพรอ้มของอุตสาหกรรม (Industrial Competitive Index: 
ICI) ทีแ่ยกพจิารณาออกเป็นแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม แสดงสตูรการค านวณไดด้งัน้ี 
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ij k kICI x w   
 

โดย 
ijICI   คอื ดชันีความพรอ้มของการลงทุน 

 kx   คอื  คะแนนความมศีกัยภาพของปัจจยั k  
 kw   คอื  น ้าหนกัของปัจจยั k 
 i  คอื  ประเภทอุตสาหกรรม 
 j  คอื  ประเภทผลติภณัฑ ์
 k  คอื  ปัจจยัต่างๆ ทีท่ าการวดัศกัยภาพ 
 

ในการค านวณคา่ดชันีความพรอ้มของอุตสาหกรรม (ICI) นัน้ ใชเ้ทคนิคการใหค้ะแนนแบบมกีาร    
ถ่วงน ้าหนัก เพื่อวดัว่าอุตสาหกรรมใดมคีวามพรอ้มทัง้ดา้นการขายสนิคา้และ/หรอืการลงทุนในประเทศ          
ทีต่อ้งการศกึษามากทีส่ดุ มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

 
อุตสาหกรรมมคีวามพรอ้มมาก คะแนน  0.9 
อุตสาหกรรมมคีวามพรอ้มปานกลาง คะแนน  0.5 
อุตสาหกรรมมคีวามพรอ้มน้อย คะแนน  0.1 
 

 จากการวเิคราะหค์วามพรอ้มของอุตสาหกรรมโดยใชก้รอบแนวคดิของ Diamond Model ดงัทีก่ล่าว
ไว้ข้างต้น สามารถค านวณค่าดัชนี ICI ได้ดังตารางที่ 5.5 อุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนี ICI สูงที่สุด เป็น
อุตสาหกรรมที่มีความพร้อมของปัจจัย 5 ด้านมากที่สุด ทัง้การผลิต อุปสงค์ (ความต้องการตลาด) 
อุตสาหกรรมเชื่อมโยง กลยุทธ์การแข่งขนัและความพรอ้มของผูป้ระกอบการ และการสนับสนุนของรฐับาล 
ซึ่งผลการค านวณค่าดชันี ICI พบว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เป็นอุตสาหกรรมที่มคี่า
ดัชนีความพร้อมสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 10.7 รองลงมา คือ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง และ
อุตสาหกรรมเครื่องจกัร เครื่องท าความเยน็ และส่วนประกอบ มคี่าดชันี ICI เท่ากบั 9.1 และ 9.1 ตามล าดบั 
อนัดบั 4 คอื เครื่องจกัรไฟฟ้า เครื่องใชอ้เิลก็ทรอนิกส ์และส่วนประกอบ และผลติภณัฑพ์ลาสตกิ มคี่าดชันี 
ICI เทา่กบั 8.8 และ 8.3 ตามล าดบั อนัดบัรองลงมา คอื ผลติภณัฑเ์หลก็ อญัมณี และเคมภีณัฑอ์นิทรยี ์มคีา่
ดชันี ICI เทา่กบั 6.7 5.5 และ 5.1 ตามล าดบั  
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ตารางที ่5.5 ค่าดชันีความพรอ้มของอุตสาหกรรม (ICI) ของอุตสาหกรรมที่ส าคญัของไทยในอนิเดยี   
8 อุตสาหกรรม (เรยีงตามล าดบัคา่ดชันี ICI) 

HS Codes อุตสาหกรรม 
ดชันีความพรอ้มของ
อุตสาหกรรม (ICI) 

87 ยานยนต ์ชิน้สว่นและอุปกรณ์ 10.7 
40 ยางและผลติภณัฑย์าง 9.1 
84 เครือ่งจกัร เครื่องท าความเยน็ และสว่นประกอบ 9.1 
85 เครือ่งจกัรไฟฟ้า เครือ่งใชอ้เิลก็ทรอนิกส ์และสว่นประกอบ 8.8 
39 ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 8.3 
72 ผลติภณัฑเ์หลก็ 6.7 
71 อญัมณี 5.5 
29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 5.1 

ทีม่า: จากการวเิคราะห ์
 
5.4.3 ความคิดเหน็จากผูป้ระกอบการ 
  
ความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการในการคดัเลอืกอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ เพื่อเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
ตลาดอินเดีย วิธีการศึกษา ที่ปรึกษาฯ ใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ประธานกลุ่ม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ซึง่นบัว่าเป็นตวัแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมและเป็นตวัแทน
ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม โดยท าการสมัภาษณ์กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รบัการคดัเลือกรอบแรก
จ านวน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการดงักล่าว จะพจิารณาถงึโอกาสทางการค้า 
และการลงทุนของแต่ละอุตสาหกรรมในตลาดอนิเดยี รวมถึงการสรา้งเครอืข่ายเชื่อมโยงระหว่างไทยและ
อนิเดยี ทัง้ในดา้นการผลติ โดยการแลกเปลีย่นวตัถุดบิ และในดา้นการคา้ โดยการแลกเปลีย่นซือ้ขายสนิคา้ 
(Final Product) ระหวา่งกนั ซึง่ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึดงักล่าว สามารถสรปุไดด้งัต่อไปน้ี
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ตารางที ่5.6 ผลการคดัเลอืกอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ เพือ่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในตลาด 
อนิเดยี จากความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการ 

HS Codes อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ 

ในตลาดอนิเดยี 
87 ยานยนต ์ชิน้สว่นและอุปกรณ์ 

40 ยางและผลติภณัฑย์าง 

84 เครือ่งจกัร เครื่องท าความเยน็ และสว่นประกอบ 

85 เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และสว่นประกอบ 

39 ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 

72 ผลติภณัฑเ์หลก็ 

71 อญัมณี 

29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย  คอื อุตสาหกรรมทีผู่ป้ระกอบการมคีวามเหน็วา่มศีกัยภาพในตลาดอนิเดยี 
ทีม่า: จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview), 2558 
 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายทัง้ 3 อุตสาหกรรมที่ผ่านการคดัเลือกข้างต้น คือ 
อุตสาหกรรม ยานยนต์ ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง และเครื่องจกัร เครื่อง
ท าความเยน็ และส่วนประกอบ ซึง่ผลการสมัภาษณ์ ผูป้ระกอบการมคีวามคดิเหน็ว่าอุตสาหกรรมทัง้ 3             
มศีกัยภาพดา้นการคา้หรอืการลงทุนในตลาดอนิเดยี สามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่5.7 สรปุความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการ ในการคดัเลอืกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

อุตสาหกรรม  ความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการ1 
(1) ยานยนต ์ชิน้สว่นและอุปกรณ์ (HS 

87) 
 

1. เป็นอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพในตลาดอนิเดยี และอนิเดยีมี
ศกัยภาพในการผลติในอุตสาหกรรมนี้ 

2. บรษิทัรถยนตห์ลายคา่ยในไทย มแีผนทีจ่ะลงทุนในอนิเดยี 
3. การเชื่อมโยงการผลติในอุตสาหกรรมจะมมีากในสว่นของการผลติ

ชิน้สว่นยานยนต ์โดยเฉพาะ 
    - รถยนตข์นาดเลก็  
    - และรถจกัรยานยนต ์
4. ปัจจุบนั Demand ในอุตสาหกรรมยายนตใ์นอนิเดยีมมีากขึน้ 

โดยเฉพาะรถยนตข์นาดเลก็และรถจกัรยานยนต ์

 
 
 
                                                 
1 ความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการ ไดจ้าการสมัภาษณ์เชงิลกึประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่ม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
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ตารางที ่5.7 สรปุความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการ ในการคดัเลอืกอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ต่อ) 
อุตสาหกรรม  ความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการ2 

(2) ยางและผลติภณัฑย์าง (HS 40) 
 

1. อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑเ์ป็นอุตสาหกรรมทีไ่ทยมศีกัยภาพ
ในตลาดอนิเดยี 

2. สนิคา้ในอุตสาหกรรมยางทีส่ามารถเป็นสนิคา้เป้าหมายในตลาด
อนิเดยีม ี2 ตวั คอื  

    (1) ยางธรรมชาต ิเน่ืองจากอนิเดยีมกีารน าเขา้จากไทยเพือ่น าไป
ผลติเป็นผลติภณัฑใ์นอุตสาหกรรมปลายน ้า ซึง่อุตสาหกรรม
ปลายน ้าของยาง อนิเดยีมศีกัยภาพในการผลติคอ่นขา้งสงู  

    (2) ยางนอก เป็นผลติภณัฑใ์นอุตสาหกรรมปลายน ้าทีอ่นิเดยีมี
การน าเขา้จากไทยสงู 

(3) เครือ่งจกัร เครื่องท าความเยน็ และ
สว่นประกอบ (HS 84) 

 

1. เป็นอุตสาหกรรมทีไ่ทยมศีกัยภาพ 
2. อนิเดยีมคีวามตอ้งการสนิคา้ในอุตสาหกรรมน้ี 
3. เป็นอุตสาหกรรมทีม่มีลูคา่การสง่ออกไปอนิเดยีสงูมาก และ               

อตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้ทุกปี 
4. ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมสนใจตลาดอนิเดยี 

ทีม่า: จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview), 2558 
 
จากผลการค านวณตามเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายจ านวน 3 อุตสาหกรรม คือ          

ค่าดชันีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) ค่าดชันี
ความพรอ้มของอุตสาหกรรม (Industrial Competitive Index: ICI) และความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการดงั
ตารางที ่5.4 ตารางที ่5.5 และตารางที ่5.6 สามารถสรุปอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 รายการทีไ่ทยมศีกัยภาพ
ทัง้ดา้นการสง่ออกและดา้นการผลติดงัน้ี (ตารางที ่5.7)  

 
1) อตุสาหกรรมยานยนต ์ช้ินส่วนและอปุกรณ์ 

 
จากการค านวณคา่ดชันี RCA ตลอด 5 ปีทีผ่า่นมา (ปี 2552-2556) พบวา่ มคีา่ดชันีมากกวา่ 1 แสดง

ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ เป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามไดเ้ปรยีบดา้นการส่งออก       ไป
ยงัอินเดีย และมคี่าดชันี ICI สูงที่สุด แสดงว่า เป็นอุตสาหกรรมที่มศีกัยภาพด้านการผลิต การตลาดใน
อนิเดยี ทัง้น้ี อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ถอืเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรเ์พื่อการ
พฒันาภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกของไทย ภาครฐัจงึมนีโยบายเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั  
โดยส่งเสรมิการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแบบ Cluster ใหม้คีวามเขม้แขง็ และไดร้บัความร่วมมอืจากสถาบนั          
เฉพาะทาง เช่น สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สถาบนัไทย-เยอรมนั สถาบนัยานยนต์ และสมาคม

                                                 
2 ความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการ ไดจ้าการสมัภาษณ์เชงิลกึประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่ม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
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วิศวกรรมยานยนต์ เป็นต้น นอกจากน้ีหากพิจารณาในมุมของประเทศอินเดียแล้วพบว่าอุตสาหกรรม              
ยานยนต์ของอนิเดยี ถือเป็นอุตสาหกรรมเด่นที่รฐับาลของอนิเดยีใหก้ารสนับสนุนมายาวนานและจรงิจงั 
รวมทัง้รฐับาลอนิเดยีไดก้ าหนดนโยบายส่งเสรมิอุตสาหกรรมน้ีในชื่อ The Automotive Motor Policy 2016 
(AMP 2016’s) ซึง่มวีสิยัทศัน์ท าใหอ้นิเดยีเป็นศนูยก์ลางการผลติรถยนตแ์หง่หน่ึงของโลก ทัง้เป็นศนูยก์ลาง
การออกแบบ การผลติ การวจิยัและพฒันา รวมถงึการผลติชิน้สว่นยานยนต ์และเมือ่พจิารณาสภาวะปัจจุบนั
และแนวโน้มตลาดของอนิเดยีซึ่งมปีรมิาณผู้บรโิภคจ านวนมาก มกีารยกระดบัฐานะความเป็นอยู่ที่ดขี ึน้                  
มีการจบัจ่ายใช้สอยเพื่อหาสิ่งอ านวยความสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความต้องการรถยนต์ และ
รถจกัรยานยนต์ของอินเดียเพิม่ขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรม
เป้าหมายทีม่ศีกัยภาพของไทย 

 
2) ยางและผลิตภณัฑย์าง 

 
ยางและผลติภณัฑย์าง ถอืเป็นหน่ึงในสาขาการผลติทีส่ าคญัของไทย ประกอบกบัประเทศไทยตัง้อยู่

ในเขตรอ้นชืน้แถบเสน้ศูนยส์ูตร เป็นประเทศหน่ึงทีม่สีภาพภูมปิระเทศและภูมอิากาศที่เหมาะแก่การปลูก
ยางพาราไดด้ ีส่งผลใหป้รมิาณการผลติยางของไทยมจี านวนมาก สามารถส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ
ไดม้ากเช่นกนั และหน่ึงใน 10 ของประเทศคู่คา้ทีส่ าคญัของไทยกค็อือนิเดยี ทีปั่จจุบนัอนิเดยีมกีารขยายตวั
ของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างมาก รวมถึงการขยายตวัของอุตสาหกรรมรองเทา้ และอุตสาหกรรมอื่นๆ              
ท าใหป้รมิาณความต้องการใชย้างของอนิเดยีเพิม่สูงขึน้ ส่วนหน่ึงอนิเดยีใชว้ตัถุดบิยางจากในประเทศของ
ตน แต่การผลติยางของอนิเดยียงัไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ และมปีรมิาณการผลติทีล่ดลง สง่ผลใหอ้นิเดยี
จ าเป็นต้องน าเขา้ยางจากต่างประเทศเพิม่สูงขึ้น จงึถือได้ว่าอุตสาหกรรมยางและของที่ท าด้วยยางเป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายทีไ่ทยควรมนีโยบายสง่เสรมิใหส้ามารถขยายตลาดหรอืขยายการลงทุนไดใ้นอนิเดยี 

 
3) อตุสาหกรรมเครื่องจกัร เครื่องท าความเยน็ และส่วนประกอบ 

 
อุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่องท าความเย็น และส่วนประกอบที่ท าการศึกษาในครัง้น้ี สินค้า

เป้าหมายในอุตสาหกรรมที่ได้รบัคดัเลอืก คอื เครื่องปรบัอากาศ ซึ่งจดัอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้า             
ซึ่งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า นับว่ามีบทบาทในการสร้างรายได้และสร้างงานให้กับประเทศไทย                         
มาโดยตลอด และเป็นอกีหน่ึงกลไกส าคญัทีข่บัเคลื่อนเศรษฐกจิและความเจรญิกา้วหน้าใหก้บัประเทศชาติ                   
เป็นอุตสาหกรรมทีม่ฐีานการผลติทีม่ศีกัยภาพยาวนาน สนิคา้มคีุณภาพ และมาตรฐานระดบัโลกดว้ยราคา                
ทีเ่หมาะสม มอีุตสาหกรรมสนับสนุนจ านวนมาก และแรงงานในอุตสาหกรรมมฝีีมอื มทีกัษะดเีมื่อเทยีบกบั
คุณภาพสนิคา้ไทย ใหม้ศีกัยภาพ ในการสง่ออกไปต่างประเทศ 
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ดา้นการผลติของไทยในอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศ มมีลูค่าเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง และเป็นสนิคา้
ทีไ่ทยมขีดีความสามารถในการสง่ออกมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัที ่1 ในกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้า และไทยเป็นผูส้่งออก
เครือ่งปรบัอากาศแบบตดิหน้าต่างหรอืตดิผนงั อนัดบั 1 ในตลาดอนิเดยี3 อกีดว้ย  

 
ตารางที ่5.8 สรปุคา่ดชันี RCA และดชันี ICI ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

HS 
Codes 

อตุสาหกรรม 
ดชันี RCA1 

(ปี 2552-2556) 
ดชันี ICI2 

ความคิดเหน็จาก
ผูป้ระกอบการ 

87 ยานยนต ์ช้ินส่วนและอปุกรณ์ มากกวา่ 1 10.7 

87.01 แทรกเตอร ์(นอกจากแทรกเตอรต์ามประเภทที ่87.09)    

87.02 
ยานยนตส์ าหรบัขนสง่บุคคลตัง้แต่สบิคนขึน้ไป (รวมถงึ
คนขบั) 

   

87.03 
รถยนตแ์ละยานยนตอ์ื่น ๆ ทีอ่อกแบบส าหรบัขนสง่บุคคล
เป็นหลกั (นอกจากของตามประเภทที ่87.02) รวมถงึส
เตชัน่แวกอนและรถแขง่ 

   

87.04 ยานยนตส์ าหรบัขนสง่    

87.05 

ยานยนตส์ าหรบัใชง้านพเิศษ นอกจากยานยนตท์ี่
ออกแบบส าหรบัขนสง่บุคคลหรอืของเป็นหลกั (เชน่ รถ
ยกลากรถเสยี รถปัน้จัน่ รถดบัเพลงิรถผสมคอนกรตี รถ
กวาดถนน รถส าหรบัฉีดพน่ โรงซ่อมเคลื่อนทีห่น่วยรงัสี
วทิยาเคลื่อนที)่ 

   

87.06 
แชสซสีท์ีม่เีครือ่งยนตต์ดิตัง้ ส าหรบัยานยนตต์าม
ประเภทที ่87.01 ถงึ 87.05 

   

87.07 
ตวัถงั (รวมถงึแคป้) ส าหรบัยานยนตต์ามประเภทที ่
87.01 ถงึ 87.05 

   

87.08 
สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนตต์าม
ประเภทที ่87.01 ถงึ 87.05 

   

40 ยางและผลิตภณัฑย์าง มากกวา่ 1 9.1 

40.01 
ยางธรรมชาต ิบาลาตา กตัตาเปอรช์า กวายลู ชเิคลิ 
และกมัธรรมชาตทิีค่ลา้ยกนั ในลกัษณะขัน้ปฐม หรอืเป็น
แผน่ แผน่บางหรอืเป็นแถบ 

   

40.02 

ยางสงัเคราะห ์และแฟกตชิทีไ่ดจ้ากน ้ามนัในลกัษณะขัน้
ปฐม หรอืเป็นแผน่ แผน่บางหรอืเป็นแถบ รวมทัง้ของ
ผสมทีไ่ดจ้ากผลติภณัฑใ์ด ๆ ตามประเภทที ่40.01 ผสม
กบัผลติภณัฑใ์ด ๆ ตามประเภทน้ีในลกัษณะขัน้ปฐม 
หรอืเป็นแผน่ แผน่บางหรอืเป็นแถบ 

   

                                                 
3 ขอ้มลูจาก ส านกัการคา้สนิคา้ กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
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HS 
Codes 

อตุสาหกรรม 
ดชันี RCA1 

(ปี 2552-2556) 
ดชันี ICI2 

ความคิดเหน็จาก
ผูป้ระกอบการ 

40.03 
ยางปรบัสภาพ (รเีคลม) ในลกัษณะขัน้ปฐมหรอืเป็นแผน่ 
แผน่บางหรอืเป็นแถบ 

   

40.04 
เศษ เศษตดัและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ทีเ่ป็นยาง (นอกจากยาง
แขง็) รวมทัง้ผงและเมด็ทีไ่ดจ้ากสิง่ดงักล่าว 

   

40.05 
ยางผสม (คอมพาวนด)์ ชนิดอนัวลัแคไนซใ์นลกัษณะขัน้
ปฐมหรอืเป็นแผน่ แผน่บางหรอืเป็นแถบ 

   

40.06 
ยางอนัวลัแคไนซใ์นลกัษณะอื่น (เชน่ เสน้ หลอดหรอืทอ่
และรปูทรงโพรไฟล)์ และทีเ่ป็นของส าเรจ็รปู (เชน่แผน่
กลม และวงแหวน) 

   

40.07 ดา้ยและดา้ยชนิดคอรด์ ท าดว้ยยางวลัแคไนซ์    

40.08 
แผน่ แผน่บาง แถบ เสน้ และรปุทรงโพรไฟล ์ท าดว้ย
ยางวลัแคไนซน์อกจากยางแขง็ 

   

84 เคร่ืองจกัร เคร่ืองท าความเยน็ และส่วนประกอบ มากกวา่ 1 9.1 

84.01 
เครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์แทง่ซือ้เพลงิ (คารท์รดิจ)์ ทีย่งั
ไมไ่ดใ้ชข้องเครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์รวมทัง้เครือ่งจกัร
และเครือ่งอุปกรณ์ส าหรบัการแยกไอโซโทป 

   

84.02 

บอยเลอรก์ าเนิดไอน ้าหรอืไออื่น ๆ (นอกจากบอยเลอร์
ส าหรบัการท าความรอ้นจากสว่นกลาง ซึง่สามารถผลติไอ
น ้าความดนัต ่าไดด้ว้ย)รวามทัง้บอยเลอรท์ าน ้ารอ้น
ยิง่ยวด 

   

84.03 
บอยเลอรส์ าหรบัการท าความรอ้นจากสว่นกลาง นอกจาก
ของตามประเภทที ่84.02 

   

84.04 

เครือ่งจกัรโรงงานทีเ่ป็นเครือ่งชว่ยส าหรบัใชง้านรว่มกบั
บอยเลอรต์ามประเภทที ่84.02 หรอื 84.03 (เชน่ เครือ่ง
อุ่นน ้าเลีย้ง เครื่องท าไอดง เครื่องขจดัเขมา่ เครือ่งเกบ็
ก๊าซเพือ่น ามาใชใ้หม)่ เครือ่งควบแน่นส าหรบัหน่วยจา่ย
ก าลงัไอน ้าหรอืไออื่น ๆ 

   

84.05 

เครือ่งก าเนิดโพรดวิเซอรก๊์าซหรอืวอเตอรก๊์าซ มหีรอืไมม่ี
เครือ่งท าใหก๊้าซบรสิทุธิ ์รวมทัง้เครือ่งก าเนิดก๊าซ
อะเซทลินี เละเครือ่งก าเนินก๊าซชนิดใชน้ ้าทีค่ลา้ยกนั มี
หรอืไมม่เีครือ่งท าใหก๊้าซบรสิทุธิ ์

   

84.06 เครือ่งกงัหนัไอน ้าและเครือ่งกงัหนัไออื่น ๆ    

84.07 
เครือ่งยนตส์นัดาปภายในแบบลกูสบูเคลื่อนตรงหรอื
ลกูสบูหมนุชนิดจะระเบดิดว้ยประกายไฟ 

   

84.08 
เครือ่งยนตส์นัดาปภายในแบบลกูสบูชนิดจุระเบดิดว้ยการ
อดั (เครือ่งยนตด์เีซลหรอืกึง่ดเีซล) 
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HS 
Codes 

อตุสาหกรรม 
ดชันี RCA1 

(ปี 2552-2556) 
ดชันี ICI2 

ความคิดเหน็จาก
ผูป้ระกอบการ 

85 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส ์และส่วนประกอบ น้อยกวา่ 1 8.7  

85.01 
มอเตอรไ์ฟฟ้าและเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า (ไมร่วมถงึชุด
เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า) 

   

85.02 
ชุดเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า และเครือ่งเปลีย่นไฟฟ้าชนิดหมนุ 
(โรตารีค่อนเวอรเ์ตอร)์ 

   

85.03 
สว่นประกอบทีเ่หมาะส าหรบัใชเ้ฉพาะหรอืสว่นใหญ่ใชก้บั
เครือ่งจกัรตามประเภทที ่85.01 หรอื 85.02 

   

85.04 
หมอ้แปลงไฟฟ้า เครือ่งเปลีย่นไฟฟ้าชนิดอยูค่งที ่(สแต
ตกิคอนเวอร-์เตอร)์ (เชน่ เครือ่งกลบักระแสไฟฟ้า) และ
ตวัเหน่ียวน า 

   

85.05 

แมเ่หลก็ไฟฟ้า แมเ่หลก็ถาวรและของทีเ่จตนาใหเ้ป็น
แมเ่หลก็ถาวรหลงัจากผา่นการท าใหเ้ป็นแมเ่หลก็ หวัจบั 
แคลมป์ และอุปกรณ์จบัยดึทีค่ลา้ยกนั ทีเ่ป็น
แมเ่หลก็ไฟฟ้าหรอืแมเ่หลก็ถาวร ประกบั คลตัชแ์ละเบรก 
ทีเ่ป็นแมเ่หลก็ไฟฟ้า หวัยกทีเ่ป็นแมเ่หลก็ไฟฟ้า 

   

85.06 เซลลป์ฐมภมูแิละแบตเตอรีป่ฐมภมู ิ    

85.07 
หมอ้สะสมไฟฟ้า รวมถงึแผน่กัน้ของของดงักล่าวจะเป็น
รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ (รวมถงึสีเ่หลีย่มจตุัรสั) หรอืไมก่ต็าม 

   

85.09 
เครือ่งใชก้ลไฟฟ้าส าหรบัใชต้ามบา้นเรอืน ทีม่มีอเตอร์
ไฟฟ้าในตวั 

   

39 ผลิตภณัฑพ์ลาสติก มากกวา่ 1 8.3  

39.01 โพลเิมอรข์องเอทลินี ในลกัษณะขัน้ปฐม    

39.02 
โพลเิมอรข์องโพรพลินีหรอืของโอลฟิีนอื่น ๆ ในลกัษณะ
ขัน้ปฐม 

   

39.03 โพลเิมอรข์องสไตรนี ในลกัษณะขัน้ปฐม    

39.04 
โพลเิมอรข์องไวนิลคลอไรดห์รอืของฮาโลเจเนเตด็โดลฟิีน
อื่น ๆ ในลกัษณะขัน้ปฐม 

   

39.05 
โพลเิมอรข์องไวนิลอะซเีทตหรอืของไวนิลเอสเทอรอ์ื่นๆ 
ในลกัษณะขัน้ปฐม รวมทัง้ไวนิลโพลเิมอรอ์ื่น ๆ ใน
ลกัษณะขัน้ปฐม 

   

39.06 อะครลิกิโพลเิมอรใ์นลกัษณะขัน้ปฐม    

39.07 

โพลอิะซทีลั โพลดิเีทอรอ์ื่น ๆ และอพีอกไซดเ์รซนิ ใน
ลกัษณะขัน้ปฐม โพลคิารบ์อเนต แอลคดิเรซนิ โพลนิ
แอลลลิเอสเทอร ์และโพลเิอสเทอรอ์ื่น ๆ ในลกัษณะขัน้
ปฐม 

   

39.08 โพลอิะไมดใ์นลกัษณะขัน้ปฐม    
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HS 
Codes 

อตุสาหกรรม 
ดชันี RCA1 

(ปี 2552-2556) 
ดชันี ICI2 

ความคิดเหน็จาก
ผูป้ระกอบการ 

72 ผลิตภณัฑเ์หลก็ น้อยกวา่ 1 6.7  

72.01 
เหลก็ถลุงและเหลก็สปิเกล เป็นแทง่ถลุง กอ้นเหลีย่ม หรอื
ลกัษณะขัน้ปฐมอื่น ๆ 

   

72.02 สารเจอื (เฟอโรแอลลอย)    

72.03 

ผลติภณัฑจ์ าพวกเหลก็ทีไ่ดจ้ากสนิแรเ่หลก็โดยวธิไีดเรก็
รดีกัชนั และผลติภณัฑจ์ าพวกเหลก็อื่น ๆ ทีม่ ีเน้ือพรุน 
เป็นกอ้น เป็นเพลเลตหรอืลกัษณะคลา้ยกนั รวมทัง้เหลก็
ทีม่คีวามบรสิทุธิอ์ยา่งน้อยรอ้ยละ 99.94 โดยน ้าหนกั 
เป็นกอ้น เป็นเพลเลตหรอืลกัษณะทีค่ลา้ยกนั 

   

72.04 
เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้จ าพวกเหลก็ รวมทัง้อนิกอตที่
หลอมจากของทีใ่ชไ้มไ่ดท้ีเ่ป็นเหลก็หรอืเหลก็กลา้ 

   

72.05 
เมด็และผง ของเหลก็ถลุง ของเหลก็สปิเกล ของเหลก็ 
หรอืเหลก็กลา้ 

   

72.06 
เหลก็ และเหลก็กลา้ไมเ่จอื เป็นอนิกอตหรอืมลีกัษณะขัน้
ปฐมอื่น ๆ (ไมร่วมถงึเหลก็ตามประเภทที ่72.03) 

   

72.07 ผลติภณัฑก์ึง่ส าเรจ็รปู ท าดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้ไมเ่จอื    

72.08 
ผลติภณัฑแ์ผน่รดีท าดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้ไมเ่จอื มี
ความกวา้งตัง้แต่ 600 มลิลเิมตรขึน้ไป ไดจ้ากการรดีรอ้น 
ไมหุ่ม้ตดิ ไมชุ่บ หรอืไมเ่คลอืบ 

   

71 อญัมณี น้อยกวา่ 1 5.5  

71.01 

ไขม่กุธรรมชาตหิรอืไขม่กุเลีย้ง จะตกแต่งหรอืคดัแลว้
หรอืไมก่ต็าม แต่ไมไ่ดร้อ้ยเขา้ดว้ยกนัหรอืประกอบกบัตวั
เรอืน รวมทัง้ไขม่กุธรรมชาตหิรอืไขม่กุเลีย้ง ซึง่รอ้ยเขา้
ดว้ยกนัชัว่คราวเพือ่สะดวกแก่การขนสง่ 

   

71.02 
เพชร จะตกแต่งหรอืไมก่ต็าม แต่ไมไ่ดป้ระกอบกบัตวั
เรอืน 

   

71.03 

รตันชาต ิ(นอกจากเพชร) และกึง่รตันชาต ิจะตกแต่ง 
หรอืคดัแลว้หรอืไมก่ต็าม แต่ไมไ่ดร้อ้ยเขา้ดว้ยกนัหรอื
ประกอบกบัตวัเรอืน รวมทัง้รตันชาต ิ(นอกจากเพชร) 
และกึง่รตันชาตทิีไ่มไ่ดค้ดั ซึง่รอ้ยเขา้ดว้ยกนัชัว่คราวเพือ่
สะดวกแก่การขนสง่ 

   

71.04 

รตันชาต ิ(นอกจากเพชร) และกึง่รตันชาตทิีไ่ดจ้ากการ
สงัเคราะหห์รอืท าขึน้ใหม่ จะตกแต่งหรอืคดัแลว้หรอืไมก่็
ตามแต่ไมไ่ดร้อ้ยเขา้ดว้ยกนัหรอืประกอบกบัตวัเรอืน 
รวมทัง้รตันชาตหิรอืกึง่รตันชาตทิีไ่ดจ้ากการสงัเคราะห์
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HS 
Codes 

อตุสาหกรรม 
ดชันี RCA1 

(ปี 2552-2556) 
ดชันี ICI2 

ความคิดเหน็จาก
ผูป้ระกอบการ 

หรอืท าขึน้ใหมท่ีไ่มไ่ดค้ดั ซึง่รอ้ยเขา้ดว้ยกนัชัว่คราวเพือ่
สะดวกแก่การขนสง่ 

71.05 
ฝุ่ นและผงของรตันชาตหิรอืกึง่รตันชาตทิีไ่ดจ้ากธรรมชาต ิ
หรอืจากการสงัเคราะห ์

   

71.06 
เงนิ (รวมถงึเงนิชุบดว้ยทองค าหรอืเพลทนิมั) ยงัไมไ่ดข้ึน้
รปู (อนัรอต) หรอือยูใ่นลกัษณะกึง่ส าเรจ็รปูหรอืเป็นผง 

   

71.07 
โลหะสามญัทีหุ่ม้ตดิดว้ยเงนิ ทีไ่มไ่ดจ้ดัท ามากไปกวา่ขัน้
กึง่ส าเรจ็รปู 

   

71.08 
ทองค า (รวมถงึทองคภชุบดว้ยแพลทนิมั) ยงัไมไ่ดข้ึน้รปู 
หรอือยูใ่นลกัษณะกึง่ส าเรจ็รปูหรอืเป็นผง 

   

29 เคมีภณัฑอิ์นทรีย ์ มากกวา่ 1 5.1  

29.01 อะไซคลกิไฮโดรคารบ์อน    
29.02 ไซคลกิไฮโดรคารบ์อน    
29.03 อนุพนัธช์นิดฮาโลเจเนเตด็ของไฮโดรคารบ์อน    

29.04 
อนุพนัธช์นิดซลัโฟเนเตด็ ไนโตรเตด็หรอืชนิดไนโตรเซ
เตด็ของไฮโดรคารบ์อน จะเป็นชนิดฮาโลเจเนเตด็ดว้ย
หรอืไมก่ต็าม 

   

29.05 
อะไซคลกิแอลกอฮอล ์และอนุพนัธช์นิดฮาโลเจเนเตด็ ไน
โตรเตด็หรอืชนิดไนโตรเซเตด็ของอะไซคลกิแอลกอล์ 

   

29.06 
ไซคลกิแอลกอฮอล ์และอนุพนัธช์นิดฮาโลเจเนเตด็ ซลัโฟ
เนเตด็ ไนโตรเตด็หรอืชนิดไนโตรเซเตด็ของไซคลกิแอ
ลกอฮอร ์

   

29.07 ฟีนอล และฟีนอล-แอลกอฮอล ์    

29.08 
อนุพนัธช์นิดฮาโลเจเนเตด็ ซลัโฟเนเตด็ ไนโตรเตด็หรอื
ชนิดไนโตรเซเตด็ของฟีนอล และฟีนอล-แอลกอฮอล ์

   

ทีม่า: 1. ค านวณจากฐานขอ้มลู Global Trade Atlas, 2558 
 2. จากการวเิคราะห ์
 3. กรมศุลกากร 
 
5.5 ก าหนดอตุสาหกรรม 8 รายการ เพ่ือวิเคราะห์ห่วงโซ่อปุทานของอตุสาหกรรม (Supply 

Chain) และรปูแบบทางการค้าของอตุสาหกรรม (Pattern of Trade) 
 
จากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มศีกัยภาพทัง้ 3 รายการข้างต้น จะพจิารณาลงในรายละเอียดเพิม่เติม               

ในระดบั Harmonized Codes 4 หลกั เพื่อก าหนดอุตสาหกรรม 8 รายการทีส่ าคญัและมศีกัยภาพ ส าหรบั
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม (Supply Chain) และรูปแบบทางการค้าของอุตสาหกรรม 
(Pattern of Trade)  

 
โดยการก าหนดอุตสาหกรรม 8 รายการดงักล่าว ที่ปรกึษาฯ จะพจิารณา โดยใช้เกณฑ์มูลค่าการ

สง่ออกของไทยไปยงัอนิเดยี ดชันี RCA และดชันี ICI ในการพจิารณาคดัเลอืก ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

5.5.1 อตุสาหกรรมยานยนต ์ช้ินส่วนและอปุกรณ์ 
 

1) มลูค่าการส่งออกยานยนต ์ช้ินส่วนและอปุกรณ์ของไทยไปยงัอินเดีย  
 

 เมื่อพจิารณาถงึมลูค่าการสง่ออกยานยนต์ ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ของไทยไปยงัอนิเดยี ปี 2552-2556 
พบว่า สนิคา้ทีมู่ลค่าส่งออกสงู 5 อนัดบัแรกในระดบั Harmonized Codes 4 หลกั ไดแ้ก่ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของแทรกเตอร ์ยานยนตส์ าหรบัขนสง่บุคคล รถยนตแ์ละยานยนตอ์ื่นๆ (HS 8708) มมีลูค่า
การสง่ออกในปี 2556 เทา่กบั 239.0 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ รองลงมา คอื สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
รถจกัรยานยนต์ รถจกัรยานสองลอ้และรถจกัรยานอื่นๆ (HS 8714) แทรกเตอร ์ตวัถงั (รวมถงึแคป้) ส าหรบั
ยานยนต ์และยานยนตส์ าหรบัขนสง่ของ (ตารางที ่5.9) 
 
ตารางที ่5.9 มลูคา่การสง่ออกยานยนต ์ชิน้สว่นและอุปกรณ์ของไทยไปยงัอนิเดยี ปี 2552-2556 

HS 
Codes 

อุตสาหกรรม 
มลูคา่การสง่ออก  (หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

2552 2553 2554 2555 2556 

87 ยานยนต ์ชิน้สว่นและอุปกรณ์ 167.0 265.0 265.0 290.0 275.0 

8708 

สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของแทรกเตอร ์ยาน

ยนตส์ าหรบัขนสง่บุคคล รถยนตแ์ละยานยนตอ์ื่นๆ ที่

ออกแบบส าหรบั ขนสง่บุคคลเป็นหลกั ยานยนตส์ าหรบั

ขนสง่ของ และ ยานยนตส์ าหรบัใชง้านพเิศษ (เชน่ รถ

ยกลากรถเสยี รถปัน้จัน่ รถดบัเพลงิ เป็นตน้) 

143.0 237.0 236.0 249.0 239.0 

8714 
สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจกัรยานยนต ์
รถจกัรยานสองลอ้และรถจกัรยานอื่นๆ  และรถส าหรบั
คนพกิารขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอร ์

12.0 16.0 15.0 15.0 17.0 

8701 แทรกเตอร ์ - 1.0 - - 8.0 
8707 ตวัถงั (รวมถงึแคป้) ส าหรบัยานยนต์ - 6.0 11.0 9.0 4.0 

8704 ยานยนตส์ าหรบัขนสง่ของ 7.0 4.0 1.0 1.0 3.0 

8711 รถจกัรยานยนต ์ - - - - 2.0 
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ตารางที ่5.9 มลูคา่การสง่ออกยานยนต ์ชิน้สว่นและอุปกรณ์ของไทยไปยงัอนิเดยี ปี 2552-2556 (ต่อ) 
HS 

Codes 
อุตสาหกรรม 

มลูคา่การสง่ออก  (หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

2552 2553 2554 2555 2556 

8703 
รถยนตแ์ละยานยนตอ์ื่น ๆ ทีอ่อกแบบส าหรบั ขนสง่

บุคคลเป็นหลกั 
- - 1.0 15.0 1.0 

8702 
ยานยนตส์ าหรบัขนสง่บุคคลตัง้แต่สบิคนขึน้ไป (รวมถงึ

คนขบั) 
1.0 - - 1.0 - 

หมายเหตุ: แถบส ีคอื มลูคา่สง่ออกสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
ทีม่า: ค านวณจากฐานขอ้มลู Global Trade Atlas, 2558 
 

2) ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: 
RCA) 
 
การวเิคราะหด์ชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏ (Revealed Comparative Advantage: 

RCA) จะคดัเฉพาะสนิค้าที่มมีูลค่าส่งออกสูงสุด 5 อนัดบัแรก มาท าการวิเคราะห์ค่าดชันี RCA ตัง้แต่ปี 
2552-2556 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
ตารางที ่5.10 ค่าดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏของอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิน้ส่วนและ

อุปกรณ์ไทยในตลาดอนิเดยี ปี 2552-2556 

HS 
Codes 

อุตสาหกรรม 
คา่ดชันี RCA ของสนิคา้ไทย 

ในตลาดอนิเดยี 
2552 2553 2554 2555 2556 

87 ยานยนต ์ชิน้สว่นและอุปกรณ์ 2.54 2.53 2.16 2.26 3.03 

8708 

สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของแทรกเตอร ์ยานยนต์
ส าหรบัขนสง่บุคคล รถยนตแ์ละยานยนตอ์ื่นๆ ทีอ่อกแบบส าหรบั 
ขนสง่บุคคลเป็นหลกั ยานยนตส์ าหรบัขนสง่ของ และ ยานยนต์
ส าหรบัใชง้านพเิศษ (เชน่ รถยกลากรถเสยี รถปัน้จัน่ รถดบัเพลงิ 
เป็นตน้) 

2.94 3.01 2.58 2.50 2.77 

8714 
สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจกัรยานยนต ์
รถจกัรยานสองลอ้และรถจกัรยานอื่นๆ และรถส าหรบัคนพกิาร
ขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอร ์

3.14 2.40 1.76 1.44 1.59 

8701 แทรกเตอร ์ 0.00 0.92 0.00 0.00 9.43 

8707 ตวัถงั (รวมถงึแคป้) ส าหรบัยานยนต์ 0.00 2.92 3.60 4.15 2.56 

8704 ยานยนตส์ าหรบัขนสง่ของ 0.00 2.11 0.63 0.56 1.05 

หมายเหตุ: แถบส ีคอื อุตสาหกรรมทีม่คีา่ดชันี RCA ในปี 2552-2556 มากกวา่ 1 
ทีม่า: ค านวณจากฐานขอ้มลู Global Trade Atlas, 2558 
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 จากการวเิคราะห ์พบว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ในระดบั Harmonized Codes  
4 หลกั ทีม่คี่าดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏ มากกว่า 1 มดีว้ยกนั 3 ตวั ไดแ้ก่ สว่นประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบของแทรกเตอร์ ยานยนต์ส าหรบัขนส่งบุคคล รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบ
ส าหรับ ขนส่งบุคคลเป็นหลักฯ (HS 8708) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจักรยานยนต์  
รถจกัรยานสองลอ้ และรถจกัรยานอื่นๆ และรถส าหรบัคนพกิารขบัเคลื่อนดว้ยมอเตอร ์(HS 8714) และตวัถงั 
(รวมถึงแค้ป) ส าหรับยานยนต์ (HS 8707) แสดงว่า สินค้าทัง้สามตัวของไทยมีความได้เปรียบโดย
เปรยีบเทยีบในการสง่ออกไปยงัตลาดอนิเดยี 
 

3) ดชันีความพร้อมของอตุสาหกรรม (Industrial Competitive Index: ICI)  
 
เมื่อพจิารณาค่าดชันี ICI ของสนิคา้ในอุตสาหกรรมยานยนต ์ชิน้สว่นและอุปกรณ์ของไทยในอนิเดยี 

พบว่า สว่นประกอบของยานยนต ์และสว่นประกอบของรถจกัรยานยนต ์มคี่าดชันี ICI มากทีสุ่ดเท่ากบั 10.3 
ซึง่สนิคา้ทัง้ 2 รายการ เป็นสนิคา้ทีไ่ทยมศีกัยภาพในการผลติและสามารถสง่ออกเขา้สูอุ่ตสาหกรรมยานยนต์
ของอนิเดยีทีก่ าลงัมแีนวโน้มขยายตวั รวมถงึตวัถงั (รวมถงึแคป้) ส าหรบัยานยนต ์กเ็ป็นอกีสนิคา้หน่ึงทีไ่ทย
มศีกัยภาพโดยมคีา่ดชันี ICI เทา่กบั 9.5  
 
ตารางที ่5.11 ค่าดชันีความพรอ้มของอุตสาหกรรม (ICI) ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์

ของไทยในอนิเดยี  
HS Codes อุตสาหกรรม ดชันีความพรอ้มของ

อุตสาหกรรม (ICI) 
8708 สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของแทรกเตอร ์ยานยนตส์ าหรบั

ขนสง่บุคคล รถยนตแ์ละยานยนตอ์ื่นๆ ทีอ่อกแบบส าหรบั ขนสง่บุคคล
เป็นหลกั ยานยนตส์ าหรบัขนสง่ของ และ ยานยนตส์ าหรบัใชง้านพเิศษ 
(เชน่ รถยกลากรถเสยี รถปัน้จัน่ รถดบัเพลงิ เป็นตน้) 

10.3 

8714 สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจกัรยานยนต ์รถจกัรยานสอง
ลอ้และรถจกัรยานอื่นๆ และรถส าหรบัคนพกิารขบัเคลื่อนดว้ยมอเตอร ์

10.3 

8701 แทรกเตอร ์ 8.3 
8707 ตวัถงั (รวมถงึแคป้) ส าหรบัยานยนต์ 9.5 
8704 ยานยนตส์ าหรบัขนสง่ของ 8.3 

ทีม่า: จากการวเิคราะห ์
 
 สินค้าเป้าหมายของอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ที่ผ่านการคดัเลือก มีทัง้สิ้น 3 
รายการดว้ยกนั คอื ส่วนประกอบของยานยนต์ ส่วนประกอบของรถจกัรยานยนต์ และตวัถงั (รวมถงึแคป้) 
ส าหรบัยานยนต์ โดยสนิค้าทัง้ 3 รายการ ผ่านเกณฑ์การคดัเลือกด้านมูลค่าการค้าของไทยที่ส่งออกไป
อนิเดยีเป็นมลูคา่มาก มคีา่ดชันี RCA (ปี 2552-2556) มากกวา่ 1 และมคีา่ดชันี ICI มาก 
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ตารางที ่5.12 สรปุผลการคดัเลอืกอุตสาหกรรมยานยนต ์ชิน้สว่นและอุปกรณ์ 
HS 

Codes 
อุตสาหกรรม มลูคา่การสง่ออก

สงู 5 อนัดบัแรก 
ดชันี RCA 

(ปี 2552-2556) 
ดชันี ICI 

8708 สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของแทรกเตอร ์ยาน
ยนตส์ าหรบัขนสง่บุคคล รถยนตแ์ละยานยนตอ์ื่นๆ ที่
ออกแบบส าหรบั ขนสง่บุคคลเป็นหลกั ยานยนตส์ าหรบั
ขนสง่ของ และ ยานยนตส์ าหรบัใชง้านพเิศษ (เชน่ รถยก
ลากรถเสยี รถปัน้จัน่ รถดบัเพลงิ เป็นตน้) 

 มากกวา่ 1 10.3 

8714 สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจกัรยานยนต ์
รถจกัรยานสองลอ้และรถจกัรยานอื่นๆ  และรถส าหรบั
คนพกิารขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอร ์

 มากกวา่ 1 10.3 

8701 แทรกเตอร ์  น้อยกวา่ 1 8.3 
8707 ตวัถงั (รวมถงึแคป้) ส าหรบัยานยนต์  มากกวา่ 1 9.5 
8704 ยานยนตส์ าหรบัขนสง่ของ  น้อยกวา่ 1 8.3 

ทีม่า: จากการวเิคราะห ์
 
5.5.2 อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์าง 

 
1) มลูค่าการส่งออกยางและผลิตภณัฑย์างของไทยไปยงัอินเดีย 

 
เมื่อพจิารณามลูค่าการส่งออกยางและผลติภณัฑย์างของไทยไปยงัอนิเดยี ในปี 2552-2556 พบว่า 

สนิคา้ในอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ทีม่มีูลค่าการส่งออกสูงสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ยางธรรมชาต ิ
ซึ่งมมีูลค่าการส่งออกในปี 2556 เท่ากบั 213 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ รองลงมา คอื ยางนอกชนิดอดัลมที่เป็น
ของใหม่ ยางสงัเคราะหแ์ละแฟกตชิที่ไดจ้ากน ้ามนั ของอื่นๆ ท าดว้ยยางวลัแคไนซ์นอกจากยางแขง็ และ
หลอดหรอืทอ่และทอ่อ่อน ท าดว้ยยางวลัแคไนซ ์ตามล าดบั (ตารางที ่5.13) 

 
  



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี  

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 5-24 

ตารางที ่5.13 มลูคา่การสง่ออกยางและผลติภณัฑย์างของไทยไปยงัอนิเดยี (รายผลติภณัฑ)์ ปี 2552-2556 
HS 

Codes 
อุตสาหกรรม 

มลูคา่การสง่ออก  (หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
2552 2553 2554 2555 2556 

40 ยางและผลติภณัฑย์าง 185.69 325.04 448.44 401.33 344.1 
4001 ยางธรรมชาต ิ 110 196 286 243 213 
4011 ยางนอกชนิดอดัลมทีเ่ป็นของใหม ่ 28 49 59 67 48 
4002 ยางสงัเคราะหแ์ละแฟกตชิทีไ่ดจ้ากน ้ามนั 24 41 58 28 23 
4016 ของอื่น ๆ ท าดว้ยยางวลัแคไนซน์อกจากยางแขง็ 12 20 24 32 25 
4009 หลอดหรอืทอ่และท่ออ่อน ท าดว้ยยางวลัแคไนซ์ 3 5 7 10 14 

4015 
เครือ่งแต่งกายท าดว้ยยางวลัแคไนซน์อกจากยาง
แขง็ 

- 1 2 5 4 

4005 ยางผสม (คอมพาวนด)์ - 1 2 6 5 
4010 สายพานล าเลยีง สายพานสง่ก าลงั 2 3 4 4 6 

4012 
ยางนอกชนิดอดัลมทีห่ล่อดอกใหมห่รอืทีใ่ชแ้ลว้ ยาง
ตนัหรอืยางคชูนั ดอกยาง และยางรองยางใน 

2 2 3 2 3 

4007 ดา้ยและดา้ยชนิดคอรด์ ท าดว้ยยางวลัแคไนซ์ 3 3 2 3 1 
ทีม่า: ค านวณจากฐานขอ้มลู Global Trade Atlas, 2558 

 
2) ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: 

RCA) 
 

การวเิคราะหด์ชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏ (Revealed Comparative Advantage: 
RCA) จะคดัเฉพาะสนิคา้ทีม่มีลูคา่สง่ออกสงูสดุ 5 อนัดบัแรกมาท าการวเิคราะหค์า่ดชันี RCA ตัง้แต่ปี 2552-
2556 มรีายละเอยีดดงัตารางที ่5.14 
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ตารางที ่5.14 ค่าดชันีความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบที่ปรากฏของสนิค้าจากอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์างทีม่มีลูคา่สง่ออกสงูสุด 5 อนัดบัแรกของไทยในตลาดอนิเดยี ปี 2552-2556 

HS 
Codes 

อุตสาหกรรม 
คา่ดชันี RCA ของสนิคา้ไทย 

ในตลาดอนิเดยี 
2552 2553 2554 2555 2556 

40 ยางและผลติภณัฑย์าง 6.95 6.54 7.11 5.94 5.61 
4001 ยางธรรมชาต ิ 21.92 16.71 21.51 17.33 16.27 
4011 ยางนอกชนิดอดัลมทีเ่ป็นของใหม ่ 5.15 5.31 6.03 6.51 5.42 
4002 ยางสงัเคราะหแ์ละแฟกตชิทีไ่ดจ้ากน ้ามนั 2.74 2.39 2.27 1.10 1.10 
4016 ของอื่นๆ ท าดว้ยยางวลัแคไนซน์อกจากยางแขง็ 4.18 4.38 4.65 5.16 3.07 
4009 หลอดหรอืทอ่และท่ออ่อน ท าดว้ยยางวลัแคไนซ์ 2.29 2.96 2.51 3.19 4.99 

ทีม่า: จากการค านวณ 
 

ผลจาการค านวณค่าดชันี RCA ของอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์างในช่วงปี 2552-2556 พบว่า
สนิคา้ทีม่มีลูค่าส่งออกสงูสุด 5 อนัดบัแรก มคี่าดชันี RCA มากกว่า 1 ทัง้หมด แสดงถงึความไดเ้ปรยีบโดย
เปรยีบเทยีบของอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์างของไทยในตลาดอนิเดยี 
 

3) ดชันีความพร้อมของอตุสาหกรรม (Industrial Competitive Index: ICI)  
 

จากการค านวณค่าดัชนีความพร้อมของสินค้าส าคัญ 5 อันดับแรกของอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์างของไทยในอนิเดยี พบวา่สนิคา้ทีม่คีา่ดชันี ICI สงูสดุในอนัดบัตน้ๆ คอื ยางธรรมชาต ิยางนอก
ชนิดอดัลมทีเ่ป็นของใหม ่และยางสงัเคราะหแ์ละแฟกตชิทีไ่ดจ้ากน ้ามนั โดยมคีา่ดชันี ICI สงูทีส่ดุและเทา่กนั 
คอื 10.3 รองลงมา คอื ของอื่นๆ ท าดว้ยยางวลัแคไนซ์นอกจากยางแขง็ และหลอดหรอืท่อและท่ออ่อน ท า
ดว้ยยางวลัแคไนซ ์ทีม่คีา่ดชันี ICI เทา่กบั 9.5 และ 9.1 ตามล าดบั 
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ตารางที ่5.15 ค่าดชันีความพรอ้มของอุตสาหกรรม (ICI) ของอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์างของ
ไทยในอนิเดยี (เรยีงตามล าดบัคา่ดชันี ICI) 

HS Codes อุตสาหกรรม 
ดชันีความพรอ้มของ
อุตสาหกรรม (ICI) 

4001 ยางธรรมชาต ิ 10.3 
4011 ยางนอกชนิดอดัลมทีเ่ป็นของใหม ่ 10.3 
4002 ยางสงัเคราะหแ์ละแฟกตชิทีไ่ดจ้ากน ้ามนั 10.3 
4016 ของอื่นๆ ท าดว้ยยางวลัแคไนซน์อกจากยางแขง็ 9.5 
4009 หลอดหรอืทอ่และท่ออ่อน ท าดว้ยยางวลัแคไนซ ์ 9.1 

ทีม่า: จากการวเิคราะห ์
 
จากการพจิารณาตามเกณฑ์การคดัเลอืกสนิค้าเป้าหมายของอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง 

เพื่อวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม (Supply Chain) และรูปแบบทางการค้าของอุตสาหกรรม 
(Pattern of Trade) พบว่า สนิคา้เป้าหมายทีผ่่านการคดัเลอืกมดีว้ยกนั 3 รายการ ซึ่งมมีูลค่าการส่งออกไป
อนิเดยีสูง ค่าดชันี RCA (ปี 2552-2556) มากกว่า 1 และค่าดชันี ICI สูง ประกอบด้วย ยางธรรมชาต ิยาง
นอกชนิดอดัลมทีเ่ป็นของใหม ่และยางสงัเคราะหแ์ละแฟกตชิทีไ่ดจ้ากน ้ามนั 

 
ตารางที ่5.16 สรปุผลการคดัเลอืกอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

HS Codes อุตสาหกรรม 
มลูคา่การ
สง่ออกสงู 5 
อนัดบัแรก 

ดชันี RCA 

(ปี 2552-2556) 
ดชันี ICI 

4001 ยางธรรมชาต ิ  มากกวา่ 1 10.3 
4011 ยางนอกชนิดอดัลมทีเ่ป็นของใหม ่  มากกวา่ 1 10.3 
4002 ยางสงัเคราะหแ์ละแฟกตชิทีไ่ดจ้ากน ้ามนั  มากกวา่ 1 10.3 
4016 ของอื่นๆ ท าดว้ยยางวลัแคไนซน์อกจากยางแขง็  มากกวา่ 1 9.5 
4009 หลอดหรอืทอ่และท่ออ่อน ท าดว้ยยางวลัแคไนซ ์  มากกวา่ 1 9.1 

ทีม่า: จากการวเิคราะห ์
 
5.5.3 อตุสาหกรรมเครื่องจกัร เครื่องท าความเยน็ และส่วนประกอบ 
 

1) มลูค่าการส่งออกเครื่องจกัร เครื่องท าความเยน็ และส่วนประกอบของไทยไปยงัอินเดีย 
 

เมื่อพจิารณามลูค่าการสง่ออกเครื่องจกัร เครื่องท าความเยน็ และสว่นประกอบของไทยไปยงัอนิเดยี 
ในปี 2552-2556 พบว่า สนิคา้ในอุตสาหกรรมเครื่องจกัร เครื่องท าความเยน็ และส่วนประกอบทีม่มีลูค่าการ
ส่งออกสูงสุด 5 อนัดบัแรก ได้แก่ เครื่องปรบัอากาศ ซึ่งมมีูลค่าการส่งออกในปี 2556 เท่ากบั 228 ล้าน
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เหรียญสหรฐัฯ รองลงมา คือ Air Conditioning Machines (Temp & Hum Change), Pts Compression-
Ignition Internal Comb Piston Engines Automatic Data Process Machines; Magn Reader Etc Air Or 
Vac Pumps, Compr & Fans; Hoods & Fans; Pts และ Parts For Engines Of Heading 8407 Or 8408 
ตามล าดบั (ตารางที ่5.17) 

 
ตารางที ่5.17 มูลค่าการส่งออกเครื่องจกัร เครื่องท าความเยน็ และส่วนประกอบของไทยไปยงัอนิเดยี      

ปี 2552-2556 
HS 

Codes อุตสาหกรรม 
มลูคา่การสง่ออก  (หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

2552 2553 2554 2555 2556 
84 เครือ่งจกัร เครือ่งท าความเยน็ และสว่นประกอบ 629.0 1,098.0 1,089.0 1,293.0 1,173.0 

8415 เครือ่งปรบัอากาศ 72.0 159.0 157.0 263.0 228.0 

8408 เครือ่งยนตส์นัดาปภายในแบบลกูสบูจุดระเบดิดว้ย
การอดั  

131.0 192.0 219.0 302.0 245.0 

8471 เครือ่งประมวลผลขอ้มลูอตัโนมตั ิ(คอมพวิเตอร)์ 115.0 150.0 161.0 159.0 141.0 

8414 เครือ่งสบูลมหรอืสบูสญุญากาศ เครือ่งอดัลมหรอือดั
ก๊าซอื่นๆ และพดัลม รวมทัง้เครือ่งระบายอากาศหรอื
เครือ่งหมนุเวยีนอากาศทีม่พีดัลมประกอบรว่มอยูด่ว้ย
จะมตีวักรองตดิอยูด่ว้ยหรอืไมก่ต็าม 

69.0 119.0 130.0 117.0 126.0 

8409 สว่นประกอบของเครือ่งยนตพ์กิดั 8407 หรอื 8408 16.0 43.0 62.0 61.0 71.0 

8418 Refrigerators, Freezers Etc; Heat Pumps Nesoi, Pts 35.0 50.0 50.0 57.0 45.0 
8437 Mach For Cleaning Seed Etc & Work Cereal Etc, Pts 17.0 23.0 14.0 21.0 25.0 
8428 Lifting, Handling, Loading & Unload Machines Nesoi 24.0 21.0 32.0 47.0 32.0 
8483 Transmission Shafts, Bearings, Gears Etc; Parts 6.0 11.0 12.0 18.0 17.0 
8480 Molding Boxes For Metal Foundry; Mold Bases Etc 11.0 8.0 14.0 15.0 19.0 

หมายเหตุ: แถบส ีคอื มลูคา่สง่ออกสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
ทีม่า: ค านวณจากฐานขอ้มลู Global Trade Atlas, 2558 
 

2) ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: 
RCA) 

 
 การวเิคราะหด์ชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏ (Revealed Comparative Advantage: 
RCA) จะคดัเฉพาะสนิคา้ทีม่มีลูคา่สง่ออกสงูสดุ 5 อนัดบัแรกมาท าการวเิคราะหค์า่ดชันี RCA ตัง้แต่ปี 2552-
2556 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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ตารางที ่5.18 ค่าดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏของอุตสาหกรรมเครื่องจกัร เครื่องท า
ความเยน็ และสว่นประกอบของไทยในตลาดอนิเดยี ปี 2552-2556 

HS 
Codes 

อุตสาหกรรม 
คา่ดชันี RCA ของสนิคา้ไทยในตลาดอนิเดยี 
2552 2553 2554 2555 2556 

84 เครือ่งจกัร เครื่องท าความเยน็ และสว่นประกอบ 1.16 1.52 1.31 1.57 1.64 
8415 เครือ่งปรบัอากาศ 8.59 9.28 8.89 12.59 12.83 
8408 เครือ่งยนตส์นัดาปภายในแบบลกูสบูจุดระเบดิดว้ยการอดั  14.85 13.99 11.00 13.30 12.26 
8471 เครือ่งประมวลผลขอ้มลูอตัโนมตั ิ(คอมพวิเตอร)์ 2.53 2.32 2.19 1.80 1.40 

8414 

เครือ่งสบูลมหรอืสบูสญุญากาศ เครือ่งอดัลมหรอือดัก๊าซ
อื่นๆ และพดัลม รวมทัง้เครือ่งระบายอากาศหรอืเครือ่ง
หมนุเวยีนอากาศทีม่พีดัลมประกอบรว่มอยูด่ว้ยจะมตีวั
กรองตดิอยูด่ว้ยหรอืไมก่ต็าม 

3.35 4.00 3.62 3.19 3.91 

8409 สว่นประกอบของเครือ่งยนตพ์กิดั 8407 หรอื 8408 1.33 2.26 3.00 2.78 3.59 
 ทีม่า: จากการค านวณ 
 

ผลจาการค านวณค่าดชันี RCA ของอุตสาหกรรมเครื่องจกัร เครื่องท าความเยน็ และส่วนประกอบ
ในช่วงปี 2552-2556 พบว่า สนิคา้ทีม่มีูลค่าส่งออกสูงสุด 5 อนัดบัแรก มคี่าดชันี RCA มากกว่า 1 ทัง้หมด 
แสดงถงึความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบของอุตสาหกรรมเครื่องจกัร เครื่องท าความเยน็ และส่วนประกอบ
ของไทยในตลาดอนิเดยี 

 
3) ดชันีความพร้อมของอตุสาหกรรม (Industrial Competitive Index: ICI)  

 
ผลการวเิคราะหค์่าดชันี ICI ของสนิคา้เป้าหมายในอุตสาหกรรมเครื่องจกัร เครื่องท าความเยน็ และ

ส่วนประกอบ พบว่าสินค้าที่มีความพร้อมด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอินเดียมากที่สุด คือ 
เครื่องปรบัอากาศ และเครื่องสบูลมหรอืพดัลมหรอืเครื่องระบายอากาศ มคี่าดชันี ICI เท่ากบั 10.3 รองลงมา
คือ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบจุดระเบิดด้วยการอัด เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  
(คอมพวิเตอร)์ และสว่นประกอบของเครือ่งยนตพ์กิดั 8407 หรอื 8408 มคีา่ดชันี ICI เทา่กบั 9.1 8.7 และ 8.3 
ตามล าดบั  
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ตารางที ่5.19 ค่าดชันีความพรอ้มของอุตสาหกรรม (ICI) ของอุตสาหกรรมทีส่ าคญัของไทยในอนิเดยี   
8 อุตสาหกรรม (เรยีงตามล าดบัคา่ดชันี ICI) 

HS Codes อุตสาหกรรม ดชันีความพรอ้มของ
อุตสาหกรรม (ICI) 

8415 เครือ่งปรบัอากาศ 10.3 
8408 เครือ่งยนตส์นัดาปภายในแบบลกูสบูจุดระเบดิดว้ยการอดั  9.1 
8471 เครือ่งประมวลผลขอ้มลูอตัโนมตั ิ(คอมพวิเตอร)์ 8.7 
8414 เครือ่งคอมเพสเซอรห์รอืเครือ่งสบูสญุญากาศ เครือ่งอดัลมหรอือดัก๊าซอื่นๆ 

และพดัลม รวมทัง้เครือ่งระบายอากาศหรอืเครื่องหมนุเวยีนอากาศทีม่พีดัลม
ประกอบรว่มอยูด่ว้ยจะมตีวักรองตดิอยูด่ว้ยหรอืไมก่ต็าม 

10.3 

8409 สว่นประกอบของเครือ่งยนตพ์กิดั 8407 หรอื 8408 8.3 
ทีม่า: จากการวเิคราะห ์
 
 จากผลสรุปของการคดัเลอืกสนิคา้เป้าหมายของอุตสาหกรรมเครื่องจกัร เครื่องท าความเยน็ และ
สว่นประกอบ พบว่าสนิคา้เครื่องจกัร เครื่องท าความเยน็และสว่นประกอบ เป็นสนิคา้ทีม่มีลูค่าการสง่ออกสงู
ทีส่ดุในอุตสาหกรรมน้ี อกีทัง้คา่ดชันี RCA (ปี 2552-2556) มากกวา่ 1 และ คา่ดชันี ICI เทา่กบั 10.3 ซึง่มาก
ทีสุ่ดในสนิคา้ทัง้ 5 รายการ อนัเน่ืองมาจากความพรอ้มของการเป็นฐานผลติ แรงงาน และเทคโนโลยใีนการ
ผลติ อกีทัง้ความตอ้งการสนิคา้ชนิดน้ีในประเทศอนิเดยีมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ส่วนสนิคา้เป้าหมายอกีชนิดหน่ึง 
คอื เครื่องสบูลมหรอืพดัลมหรอืเครื่องระบายอากาศ ซึง่แมจ้ะมมีลูค่าสง่ออกอยูใ่นล าดบัที ่4 แต่มคี่าดชันี ICI 
ที่แสดงถึงความพรอ้มด้านการค้าและการลงทุนในอนิเดยีถึง 10.3 ส่งผลใหส้นิค้าชนิดน้ีผ่านการคดัเลอืก                  
เป็นสนิคา้เป้าหมายอกีรายการหน่ึงเพือ่ด าเนินการศกึษาวเิคราะหต์่อไป 
 
ตารางที ่5.20 สรปุผลการคดัเลอืกอุตสาหกรรมเครือ่งจกัร เครือ่งท าความเยน็ และสว่นประกอบ 

HS 
Codes 

อุตสาหกรรม มลูคา่สง่ออกสงู 
5 อนัดบัแรก 

ดชันี RCA 

(ปี 2552-2556) 
ดชันี ICI 

8415 เครือ่งปรบัอากาศ  มากกวา่ 1 10.3 
8408 เครือ่งยนตส์นัดาปภายในแบบลกูสบูจุดระเบดิดว้ยการ

อดั  
 มากกวา่ 1 9.1 

8471 เครือ่งประมวลผลขอ้มลูอตัโนมตั ิ(คอมพวิเตอร)์  มากกวา่ 1 8.7 
8414 เครือ่งสบูลมหรอืสบูสญุญากาศ เครือ่งอดัลมหรอือดัก๊าซ

อื่นๆ และพดัลม รวมทัง้เครือ่งระบายอากาศหรอืเครือ่ง
หมนุเวยีนอากาศทีม่พีดัลมประกอบรว่มอยูด่ว้ยจะมตีวั
กรองตดิอยูด่ว้ยหรอืไมก่ต็าม 

 มากกวา่ 1 10.3 

8409 สว่นประกอบของเครือ่งยนตพ์กิดั 8407 หรอื 8408  มากกวา่ 1 8.3 
ทีม่า: จากการวเิคราะห ์
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 สรุปผลการคดัเลอืกอุตสาหกรรมเป้าหมายในตลาดอนิเดยีจ านวน 8 รายการ ทีม่ศีกัยภาพดา้น
การคา้และการลงทุนของไทยในอนิเดยี แสดงไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่5.21 ผลการคดัเลอืกอุตสาหกรรมเป้าหมายในตลาดอนิเดยี 

HS 
Codes 

อุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมเป้าหมายในตลาดอนิเดยี 

87 ยานยนต ์ชิน้สว่นและ
อุปกรณ์  

 

1) HS 8708 สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนตส์ าหรบัขนสง่
บุคคล4 

2) HS 8714 สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจกัรยานยนต ์
รถจกัรยานสองลอ้และรถจกัรยานอื่นๆ 

3) HS 8707 ตวัถงั (รวมถงึแคป้) ส าหรบัยานยนต ์
40 ยางและผลติภณัฑย์าง 

 
1) HS 4001 ยางธรรมชาต ิ
2) HS 4011 ยางนอกชนิดอดัลมทีเ่ป็นของใหม ่
3) HS 4002 ยางสงัเคราะหแ์ละแฟกตชิทีไ่ดจ้ากน ้ามนั 

84 เครือ่งจกัร เครื่องท า
ความเยน็ และ
สว่นประกอบ 

1) HS 8415 เครือ่งปรบัอากาศ 
2) HS 8414 เครือ่งสบูลมหรอืสบูสญุญากาศ เครื่องอดัลมหรอือดัก๊าซอื่น ๆ 

และพดัลม รวมทัง้เครือ่งระบายอากาศหรอืเครื่องหมนุเวยีนอากาศทีม่ี
พดัลมประกอบรว่มอยูด่ว้ยจะมตีวักรองตดิอยูด่ว้ยหรอืไมก่ต็าม 

 

                                                 
4 สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ส าหรบัขนสง่บุคคล (HS 8708) เป็นสนิคา้ทีไ่ทยสง่ออกมากทีสุ่ดในหมวด
ยานยนต ์(HS 87) แต่ในหมวด HS 8708 น้ี รวมถงึ สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของแทรกเตอร ์ และยานยนตส์ าหรบั
ใชง้านพเิศษ (เชน่ รถยกลากรถเสยี รถปัน้จัน่ รถดบัเพลงิ เป็นตน้) ดว้ย 
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บทท่ี 6 
 

การวิเคราะหก์ารเช่ือมโยงเครอืข่ายการผลิตและห่วงโซ่อปุทาน 
ของอตุสาหกรรมเป้าหมายระหว่างไทยกบัอินเดีย 

 
การวเิคราะหก์ารเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติและห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมายระหว่าง

ไทยกบัอนิเดยีนัน้ ทีป่รกึษาอาศยัเทคนิคการวเิคราะห ์2 แนวคดิดว้ยกนั คอื การวเิคราะหห์ว่งโซ่อุปทาน 
และการวเิคราะหร์ปูแบบการคา้ของอุตสาหกรรม แสดงรายละเอยีดของแต่ละแนวคดิ ดงัน้ี 

 
1) แนวคิดการวิเคราะหห่์วงโซ่อปุทานของอตุสาหกรรมเป้าหมายระหว่างไทยกบัอินเดีย 
 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมายระหว่างไทยกับอินเดีย  ที่ปรึกษาฯ ใช้ 
แนวคดิการวเิคราะหห์่วงโซ่อุปทาน1 ในการศกึษาครัง้น้ี 2 แนวคดิ ไดแ้ก่ 1) แนวคดิโซ่อุปทานหรอืห่วงโซ่
อุปทานหรอืเครอืข่ายโลจสิติกส์และ 2) แนวคดิโซ่คุณค่าระดบัโลก (Global Value Chain) ของ Kaplinsky 
Morris มาประยุกต์ใชก้บัการวเิคราะหอ์ุตสาหกรรม เพื่อใหเ้หน็ถงึโครงสรา้งการผลติการพึง่หาวตัถุดบิและ
การกระจายสนิคา้ของอุตสาหกรรมทีท่ าการศกึษา 

 
1.1) แนวคดิโซ่อุปทานหรอืหว่งโซ่อุปทานหรอืเครอืขา่ยโลจสิตกิส ์

แนวคดิโซ่อุปทานหรอืหว่งโซ่อุปทานหรอืเครอืขา่ยโลจสิตกิสแ์ละโซ่คุณค่า เป็นแนวคดิของ 
Porter คอื การใชร้ะบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลย ีกจิกรรม ขอ้มลูขา่วสาร และทรพัยากร มาประยกุตเ์ขา้
ด้วยกนั เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสนิค้าและบรกิารจากผู้จดัหาไปยงัลูกค้า  โดยกิจกรรมของห่วงโซ่
อุปทาน จะแปรสภาพทรพัยากรวตัถุดบิและวสัดุอื่นๆ ใหก้ลายเป็นสนิคา้ส าเรจ็รปูแลว้ส่งไปจนถงึลูกคา้
คนสดุทา้ยหรอืผูบ้รโิภค (Final Customer)  

 
1.2) แนวคดิโซ่คุณค่าระดบัโลก (Global Value Chain)  

แนวคิดโซ่คุณค่าระดบัโลกเป็นแนวคดิของ Kaplinsky Morris ซึ่งเป็นการวเิคราะห์โซ่คุณค่า         
ที่ประยุกต์ใช้ในยุคโลกาภวิฒัน์ กรอบการวเิคราะห์น้ี แสดงใหเ้หน็การบูรณาการและการประเมินในด้าน
ต่างๆ ระหวา่งองคก์รธุรกจิกบัประเทศชาต ิและท าใหเ้หน็ถงึการกระจายรายไดใ้นระดบัประเทศ ซึง่มขี ัน้ตอน
การวเิคราะห ์2 ขัน้ตอน คอื 

 

                                                 
1การศกึษาพฒันาห่วงโซ่คุณค่าในเสน้ทางการขนส่งโลจสิตกิสใ์นแนวระเบยีงเศรษฐกจิเหนือ-ใต้ และตะวนัออก-ตะวนัตก 
ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น ส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร กระทรวงคมนาคม 
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ขัน้แรก ใหท้ าการระบุกจิกรรมตลอดโซ่คุณค่าโดยแยกออกเป็นส่วนต่างๆ และระบุกระบวนการ           
ในล าดบัขัน้ต่างๆ ซึง่วธิกีารน้ีจะท าใหเ้หน็กระบวนการตลอดทัง้โซ่คุณค่า ขัน้ต่อมา จะเป็นการแสดงใหเ้หน็
ความเชื่อมโยงระหว่างองคก์รธุรกจิภูมภิาคและประเทศชาตกิบัเศรษฐกจิโลก (Global Economy) และเป็น    
สิง่ที่แสดงใหเ้หน็การกระจายของระบบการผลติของโลก ท าใหอ้งค์กรสามารถพฒันาความสามารถในการ
ด าเนินงาน และน าตนเองเขา้ไปสูก่ารเตบิโตทีย่ ัง่ยนื 

 
จากเครอืข่ายการผลติทีอ่า้งถงึขา้งต้นรเิริม่มาจากทฤษฎขีองการแยกส่วน (Fragmentation 

Theory) (Jones and Kierzkowski, 1990) ที่น าเสนอให้เห็นถึงกลไกของการผลิตและการค้าในระดบั
นานาชาตแิละบทบาทของการใหบ้รกิาร โดยมอีงค์ประกอบของเครอืข่ายการผลติประกอบดว้ยแหล่งผลติ 
(Production Blocks) และการเชื่อมโยงของการใหบ้รกิาร (Services Linkage) โดยแนวคดิของเครอืขา่ย
การผลตินัน้ เกดิมาจากขอ้จ ากดัของการจดัหาทรพัยากร เพื่อเป็นปัจจยัน าเขา้ส าหรบัการผลติภายในแหล่ง
ผลิตเดยีวกนั ซึ่งด าเนินการผลิตจนเป็นผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปซึ่งต้นทุนของการจดัหาและส่งมอบวตัถุดิบ
ดงักล่าวจากแหล่งผลติตน้น ้ามตีน้ทุนทีส่งู นอกจากน้ีกระบวนการในการผลติสนิคา้กม็คีวามซบัซอ้นมากขึน้ 
มกีระบวนการผลติที่มากมายหลายขัน้ตอน ดงันัน้เมื่อแยกส่วนกระบวนการผลติออกเป็นส่วนๆ และยา้ย
ต าแหน่งของการผลติไปในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปแต่มคีวามได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบในด้านต าแหน่งที่
แตกต่างกนั ซึ่งท าใหผ้ลรวมของต้นทุนการผลติลดลงก่อใหเ้กดิเป็นรูปแบบของการลงทุนในลกัษณะของ
บรรษทัขา้มชาต ิ(Multinational Enterprises) ทีย่า้ยฐานการผลติดัง้เดมิไปสูพ่ืน้ทีผ่ลติทีม่คีวามเหมาะสม
กว่ากรอบการวเิคราะห์ในรูปแบบนี้จ าเป็นต้องพจิารณาความสมัพนัธ์ทางการค้าระหว่างประเทศใหเ้ป็น           
ส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต (Production Network) การส่งออก การน าเข้า และการขายปลีก 
ขณะเดยีวกนัความรูแ้ละความสมัพนัธก์ถ็ูกพฒันาไปยงัส่วนการตลาดและผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ ดงันัน้การเขา้ไป
เป็นสว่นหน่ึงของเครอืขา่ยดงักล่าวน้ี จงึเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศทีส่ าคญั 

 
จากแนวคดิการวเิคราะหห์่วงโซ่อุปทานดงักล่าวขา้งตน้ ทีป่รกึษาฯ จะน ามาประยุกต์ใช้ส าหรบั

การศกึษาในโครงการน้ี โดยจะท าการพจิารณาจากห่วงโซ่อุปทานตัง้แต่อุตสาหกรรมต้นน ้า กลางน ้า
จนถงึปลายน ้าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

(1) การวเิคราะหห์่วงโซ่อุปทานตน้น ้า (Upstream Industry) ประกอบดว้ยการศกึษาโครงสรา้ง
การผลติปัจจยัการผลติทีใ่ชใ้นผลติอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพือ่ป้อนสูห่ว่งโซ่อุปทานกลางน ้าและปลายน ้า 

(2) การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานกลางน ้ า  (Midstream Industry) ประกอบด้วยการศึกษา
โครงสรา้งการผลติชอ่งทางการจ าหน่ายสนิคา้การจา้งงานและการใชว้ตัถุดบิ 

(3) การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานปลายน ้ า (Downstream Industry) ประกอบด้วยการศึกษา
อุตสาหกรรมการผลติขัน้สดุทา้ย และผลติภณัฑข์องอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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2) แนวคิดการวิเคราะห์รูปแบบการค้า (Pattern of Trade) ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ระหว่างไทยกบัอินเดีย 
 
การวเิคราะหร์ูปแบบการคา้ (Pattern of Trade) เป็นการวเิคราะหโ์ครงสรา้งดา้นวตัถุดบิการผลติ

ของไทยและโครงสรา้งการขายสนิคา้ของไทยทีส่มัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัประเทศอนิเดยี แสดงรายละเอยีดไดด้งัน้ี 
 
2.1) โครงสรา้งการใชว้ตัถุดบิเพือ่การผลติ 

รายละเอยีดของโครงสรา้งการใชว้ตัถุดบิเพื่อการผลติ สามารถแสดงใหเ้หน็ประเภทของ
วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้อุตสาหกรรม แหล่งทีม่าของวตัถุดบิจากในประเทศ และต่างประเทศ ดงัน้ี 

(1) ประเภทของวตัถุดบิ 
แสดงสดัส่วนของวตัถุดบิทัง้หมดที่ถูกใช้ไปเพื่อการผลิตสนิค้าอุตสาหกรรมที่ต้องการ
ศกึษา จ าแนกรายวตัถุดบิทีส่ าคญัๆ  

(2) แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในภาพรวม 
แสดงสดัสว่นของแหล่งทีม่าของวตัถุดบิทัง้หมดในภาพรวม จ าแนกเป็นวตัถุดบิในประเทศ 
วตัถุดบิทีน่ าเขา้จากอนิเดยี และวตัถุดบิทีน่ าเขา้จากแหล่งอื่นๆ ทัว่โลก  

(3) แหล่งทีม่าของวตัถุดบิหลกัๆ ของอุตสาหกรรม 
ส าหรบัรายการวตัถุดบิหลกัๆ ทีส่ าคญัของอุตสาหกรรม จะจ าแนกแหล่งทีม่าของวตัถุดบิ
นัน้ โดยแสดงเป็นสดัสว่นการน าเขา้จากอนิเดยีจากอาเซยีน และจากโลก  

 
2.2) โครงสรา้งการกระจายสนิคา้ 

ส าหรบัโครงสรา้งการกระจายสนิคา้ของอุตสาหกรรมเป้าหมายทีท่ าการวเิคราะห ์มกีารแสดง
รายละเอยีดดงัน้ี 

(1) รายการของสนิคา้ 
แสดงรายการสนิคา้ทีส่ าคญัของอุตสาหกรรมทีท่ าการศกึษา  

(2) แหล่งกระจายสนิคา้ 
จ าแนกแหล่งกระจายสนิคา้ทีส่ าคญัแต่ละรายการ ทัง้การกระจายสนิคา้ไปยงัอนิเดยี และ
ไปแหล่งอื่นๆ ทัว่โลก  
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ภาพที ่6.1 แนวทางการวเิคราะหร์ปูแบบการคา้ (Pattern of Trade) 
ของสนิคา้อุตสาหกรรมไทยในอนิเดยี 

 
ส าหรับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์รูปแบบการค้า (Pattern of Trade) ของสินค้า

อุตสาหกรรมไทยในอนิเดยี มดีงัน้ี 
 ตารางปัจจยัการผลติและผลผลติของประเทศไทย (Input Output Table: I/O Table) จดัท าโดย

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตหิรอืสศช.ปัจจุบนัมกีารเผยแพร่
ขอ้มูลล่าสุด คอื ตาราง I/O ปี 2548 และอยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าตาราง I/O ปี 2553 ซึ่งยงั
ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ดงันัน้ที่ปรกึษาจงึจ าเป็นต้องใชข้อ้มูลของตาราง I/O ปี 2548 ในการ
จดัท าการวิเคราะห์รูปแบบการค้าฯ อย่างไรก็ตามหากส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ เผยแพร่ตาราง I/O ปี 2553 แลว้ ทีป่รกึษาจะด าเนินการปรบัปรุง
การวเิคราะหร์ปูแบบการคา้ฯ ให ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของระยะเวลาการเผยแพรข่อ้มลู 

 ฐานขอ้มูล Global Trade Atlas เป็นฐานขอ้มูลมูลค่าการส่งออกและน าเขา้ของประเทศต่างๆ 
สบืคน้ขอ้มลูไดจ้ากกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ขอ้มลูจะถูกจ าแนก
เป็นรายพกิดั Harmonize Code 

 เอกสาร/รายงาน สถานการณ์ด้านการผลิตและการค้าของอุตสาหกรรมที่ศึกษา  ข้อมูล
สถานการณ์ในปัจจุบนัของอุตสาหกรรมที่ท าการวิเคราะห์ในรูปแบบเอกสาร หรือรายงาน 
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รวบรวมจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ ทัง้กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม ตลอดจน
หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นสถานะของอุตสาหกรรมที่ท าการวิเคราะห์จากแหล่งต่างๆ  ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น ส านกังานสถติแิหง่ชาตขิองประเทศสมาชกิอาเซยีนธนาคารกลาง
ของประเทศสมาชกิอาเซยีนธนาคารเพื่อการพฒันาเอเชยี (Asian Development Bank: ADB) 
ธนาคารโลก (World Bank) เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=5631.0;wap2
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การวเิคราะหห์ว่งโซ่อุปทานและการวเิคราะหร์ปูแบบทางการคา้ตามแนวคดิขา้งตน้ของอุตสาหกรรม
เป้าหมายระหว่างไทยกบัอนิเดยี จ านวน 3 อุตสาหกรรม คอื อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
อุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์และอุตสาหกรรมยางพารา แสดงรายละเอยีดไดด้งัน้ี 

 
6.1 อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนต ์

 
6.1.1 อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนตข์องไทย2 

 
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเริม่ตน้ตัง้แต่ปี 2504 โดยการน าชิน้ส่วนยานยนต์ประเภท CKD 

(Complete Knock Down) จากทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุ่ นเข้ามาประกอบเป็นรถยนต์จากนัน้ 10 ปี
ต่อมา ในปี 2514 รฐับาลไทย ได้มนีโยบายส่งเสรมิการผลติและใช้ชิ้นส่วนที่ผลติภายในประเทศเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้จงึท าใหอุ้ตสาหกรรมยานยนตไ์ทยเตบิโตขึน้อยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ช่วงวกิฤตเศรษฐกจิ
ปี 2540 อุตสาหกรรมยานยนต์จ าเป็นต้องลดจ านวนแรงงานลด ก าลงัการผลิตหยุดสายการผลิตและปิด
กจิการไปบางสว่น แต่อยา่งไรกต็ามอุตสาหกรรมยานยนตก์ส็ามารถปรบัตวัอยา่งรวดเรว็ โดยมุง่เน้นการผลติ
เพื่อการส่งออกมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวท าให้การจ าหน่ายยานยนต์ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น
อุตสาหกรรมยานยนต์มกีารขยายตวัและมคีวามสามารถในการแข่งขนัมากขึ้น ซึ่งปัจจยัส าคญัของการ
เจรญิเตบิโตในอุตสาหกรรมยานยนต์ เกดิจากการทีผู่ผ้ลติไดร้่วมทุนกบัผูผ้ลติยานยนต์ระดบัโลกใหเ้ขา้มา
ลงทุนเพื่อใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลติเพื่อส่งออก โดยโรงงานประกอบรถยนต์และผูผ้ลติชิ้นส่วนยาน
ยนต์นัน้ มกีระจายตวัอยู่ในหลายจงัหวดัทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ในภาคกลาง และภาคตะวนัออก 
ไดแ้ก่ พระนครศรอียธุยา ปทุมธานี ฉะเชงิเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และชลบุร ี

                                                 
2 ศนูยส์ารสนเทศยานยนตส์ถาบนัยานยนต,์ 2558 
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ภาพที ่6.2 สถานทีต่ัง้บรษิทัผูป้ระกอบยานยนตแ์ละผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต ์
ทีม่า: ศนูยส์ารสนเทศยานยนตส์ถาบนัยานยนต์, 2558 

 
1)  โครงสร้างอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนตข์องไทย 

ส าหรบัโครงสรา้งของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่นยานยนต์ ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการ 2 
กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 

 
1.1) กลุ่มกิจกรรมหลกั (Core activities) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปลายน ้า ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ 

ยานยนต์และผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งผูป้ระกอบการยานยนต์ ประกอบด้วยกลุ่มผูป้ระกอบรถยนต์         
นัง่ส่วนบุคคล กลุ่มผูป้ระกอบรถจกัรยานยนต์ และผูป้ระกอบรถเพื่อการพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นบรษิัทต่างชาติและบรษิัทที่ร่วมทุนกบัต่างชาติ ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ส าคญัในการก าหนดบทบาท
ทศิทางในการผลติของผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตท์ัง้หมดของไทย โดยจ าแนกผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตต์ามล าดบั
ชัน้ของโครงสรา้งการผลติไดด้งัน้ี  

(1) ผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับที่ 1 (First tier, Tier l) คือ ผู้จดัหาหรือผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภท
อุปกรณ์และจดัสง่ใหแ้ก่โรงงานประกอบยานยนตโ์ดยตรงเช่นเครื่องยนตเ์บรกลอ้รถยนต์
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ ซึง่ตอ้งมคีวามสามารถทางเทคโนโลยกีารผลติชิน้สว่นทีไ่ด้
มาตรฐานตามทีผู่ป้ระกอบรถยนตก์ าหนด 
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(2) ผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับที่  2 (Second tier, Tier ll) คือผู้จ ัดหาหรือผู้ผลิตชิ้นส่วนย่อย 
(Individual part) เพื่อจดัส่งใหแ้ก่ผูผ้ลติชิน้ส่วนล าดบัที่ 1 เช่น ผลติภณัฑเ์ครื่องจกัรกล
และโลหะการพลาสตกิยาง เหลก็ อเิลก็ทรอนิกส ์แกว้และกระจก เป็นต้น ซึ่งอาจไดร้บั
การถ่ายทอดเทคโนโลยจีากผูผ้ลติชิน้สว่นในล าดบัที ่1  

(3) ผูผ้ลติชิ้นส่วนล าดบัที่ 3 (Third tier, Tier lll) คอืผูจ้ดัหาและผูผ้ลติวตัถุดบิเพื่อจดัส่ง
ใหแ้ก่ผูจ้ดัหาวตัถุดบิในล าดบัที ่1 และ 2  

 
1.2) กลุ่มกิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน ้า

กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร และกลุ่มนโยบายและสนบัสนุน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
(1) กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน ้า (Upstream industrial) เป็นกลุ่มผู้ผลิตวตัถุดบิ เช่น เหล็ก 

กระจกหนัง และพลาสตกิ เป็นต้น โดยมกีารผลติตามความต้องการของผูผ้ลติชิ้นส่วน
ทัง้ในดา้นปรมิาณมาตรฐานและคุณภาพ นอกจากน้ี ยงัมกีลุ่มของผูผ้ลติเครื่องจกัรกล 
(Machine) แม่พิมพ์ (Mould) อุปกรณ์ยึดจับชิ้นงาน (Jig and fixture) และเครื่องมือ 
(Tooling) ต่างๆ 

(2) กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร (Service industrial) เช่น ผูใ้หบ้รกิารกระจายสนิคา้ บรกิารดา้น
การเงนิ การตรวจสอบ และทดสอบ บรกิารดา้นการประกนัภยั เป็นตน้ 

(3) กลุ่มนโยบายและสนบัสนุนประกอบดว้ย 3 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 
(3.1) กลุ่มภาครัฐ ท าหน้าที่ในการวางแผนและก าหนดนโยบายระดับชาติ  เช่น 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
เป็นตน้ 

(3.2) กลุ่มสถาบนัยานยนต์ และสมาคมผูป้ระกอบการที่มบีทบาทส าคญัในการสร้าง
ความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนและระหว่างเอกชนดว้ยกนัเอง เช่น 
สถาบนัยานยนต์ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผูผ้ลติชิ้นส่วนยาน
ยนตไ์ทย เป็นตน้ 

(3.3) กลุ่มสถาบนัการศกึษา สถาบนัเทคนิค และสถาบนัวจิยัต่างๆ เช่น ส านักงาน
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิเป็นตน้ 
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ภาพที ่6.3 โครงสรา้งอุตสาหกรรมยานยนตต์ามลกัษณะของการแบ่งกลุ่มธุรกจิ 

ทีม่า: ศนูยส์ารสนเทศยานยนตส์ถาบนัยานยนต์, 2558 
 
 ดา้นการผลติของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย พบว่า ในปี 2557 ประเทศไทยมปีรมิาณการผลติ
ยานยนต์ จ านวน 3.72 ล้านคนั โดยแบ่งเป็นรถยนต์ จ านวน 1.88 ล้านคนั รถจกัรยานยนต์ จ านวน 1.84 
ลา้นคนั ซึ่งการผลติลดลงจากปี 2556 รอ้ยละ 20.4 ส าหรบัประเภทรถยนต์ทีม่กีารผลติมากทีสุ่ดในปี 2557 
คอื รถกระบะ มจี านวน 1.11 ล้านคนั รองลงมา คอื รถยนต์นัง่ 0.74 ล้านคนั และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 
22,551 คนั และรถจกัรยานยนต์ทีม่ปีรมิาณการผลติมากที่สุด คอื รถจกัรยานยนต์แบบครอบครวั ปี 2557          
มปีรมิาณการผลติจ านวน 1.48 ล้านคนั และรถจกัรยานยนต์แบบสปอรต์ มปีรมิาณการผลติ 358,715 คนั 
จากขอ้มูลจะเหน็ไดว้่า ปรมิาณการผลติรถยนต์ทุกประเภทของไทยในปี 2557 มปีรมิาณลดลงจากปี 2556 
รายละเอยีดดงัตารางที ่6.1 
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ตารางที ่6.1 ปรมิาณการผลติรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตข์องไทย ปี 2552-2557             หน่วย: คนั  
ประเภท 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

รถยนต ์ 999,378 1,645,304 1,457,795 2,453,717 2,457,057 1,880,007 
 อตัราการขยายตวั - 64.6  -11.4  68.3  0.1  -23.5  

รถยนตน์ัง่ 313,442 554,387 537,987 957,623 1,071,076 742,678 
รถกระบะ 670,734 1,066,759 899,200 1,452,252 1,332,913 1,114,778 

รถยนตเ์พือ่การพาณิชย ์ 15,202 24,158 20,608 43,842 53,068 22,551 
รถจกัรยานยนต ์ 1,635,249 2,026,918 2,046,168 2,606,161 2,218,625 1,842,708 

  อตัราการขยายตวั - 23.95  0.95  27.37  -14.87  -16.94  

แบบครอบครวั 1,511,238 1,921,880 1,871,296 2,348,642 1,872,174 1,483,993 
แบบสปอรต์ 124,011 105,038 174,872 257,519 346,451 358,715 

รวมยานยนต ์ 2,634,627 3,672,222 3,503,963 5,059,878 4,675,682 3,722,715 
อตัราการขยายตวั - 39.4  -4.6  44.4  -7.6  -20.4  

ทีม่า: ศนูยส์ารสนเทศยานยนตส์ถาบนัยานยนต,์ 2558 
 
ส าหรบัด้านการจ าหน่ายในประเทศ พบว่า ในปี 2557 มยีอดการจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย 

จ านวน 881,832 คนั โดยรถยนต์ที่มปีรมิาณการจ าหน่ายในประเทศมากที่สุด คอื รถกระบะ รองลงมาคอื 
รถยนต์นัง่ และรถยนต์เพื่อการพาณิชย ์ซึ่งรถกระบะมปีรมิาณการจ าหน่าย จ านวน 421,498 คนั คดิเป็น 
ร้อยละ 47.8 ในขณะที่ รถยนต์นัง่ มปีรมิาณการจ าหน่าย จ านวน 411,402 คนั คิดเป็นร้อยละ 46.7 และ
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มปีรมิาณการจ าหน่ายจ านวน 48,561 คนั โดยปรมิาณการจ าหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศทุกประเภทลดลงจากปี 2556 รอ้ยละ 33.3 ซึง่สาเหตุอาจจะเกดิจากปรมิาณการผลติทีล่ดลง รวมถงึ
ความต้องการรถยนต์ในประเทศลดลงดว้ย เน่ืองจากในปี 2555 และ ปี 2556 ปรมิาณการจ าหน่ายรถยนต์         
ในประเทศสงูถงึ 1.46 ลา้นคนั และ 1.33 ลา้นคนั ตามล าดบั ซึง่เป็นผลมาจากนโยบายรถคนัแรกกของรฐับาล 
ทีท่ าใหค้วามตอ้งการรถยนตข์องประชาชนสงูขึน้มากในชว่งเวลาดงักล่าว 

 
ตารางที ่6.2 ปรมิาณการจ าหน่ายรถยนตภ์ายในประเทศปี 2552-2557     หน่วย: คนั 

ประเภท 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
รถยนตน์ัง่ 238,773 362,561 377,664 694,234 663,746 411,402 
รถยนตเ์พือ่การพาณิชย ์ 34,206 50,003 52,611 74,132 77,102 48,561 
รถกระบะ 275,892 387,793 365,848 667,532 589,338 421,498 
รถอื่นๆ 0 0 0 437 486 371 

รวม 548,871 800,357 796,123 1,436,335 1,330,672 881,832 
ทีม่า: ศนูยส์ารสนเทศยานยนตส์ถาบนัยานยนต์, 2558 
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ภาพที ่6.4 สดัสว่นการจ าหน่ายรถยนตภ์ายในประเทศปี 2552-2557 
ทีม่า: ศนูยส์ารสนเทศยานยนตส์ถาบนัยานยนต์, 2558 

 
ส าหรบัรถจกัรยานยนต์ของไทย พบว่า แบบของรถจกัรยานยนต์เฉพาะที่ผลติในประเทศไทย  

จะแบ่งตามรปูลกัษณ์ไดเ้ป็น 3 แบบ คอื 
 

 แบบครอบครวั 
(1) มขีนาด v 100 ซ.ีซ.ี 
(2) มกีระบงัลมเพือ่ความเหมาะสมในกรณีสุภาพสตรขีบัขี ่
(3) เป็นรถขนาดเลก็มปีรมิาตรในหอ้งเผาไหมแ้ละแรงมา้ต ่า 
(4) บรเิวณสว่นกลางเวา้เป็นชอ่งวา่งเพือ่สะดวกในการกา้วขาขึน้ขบัขี ่
(5) เป็นรถอเนกประสงคใ์ชง้านทัว่ไปในครอบครวัไมต่อ้งการความเรว็สงูนกั 

 แบบสปอรต์ครอบครวั (Scooter) 
(1) มขีนาด 100-125 ซ.ีซ.ี 
(2) บรเิวณสว่นกลางเวา้เชน่เดยีวกบัรถครอบครวั 
(3) เป็นรถทีม่ปีรมิาตรในหอ้งเผาไหมแ้ละแรงมา้สงูกวา่รถครอบครวั 
(4) ตะเกยีบหน้า (โชก้อพั) ไมม่ฝีาครอบ 
(5) มกีารจ าหน่ายในประเทศไทยเท่านัน้ส าหรบัในต่างประเทศจะเป็นรถประเภทสกูตเตอร์ 

(Scooter) 
(6) เป็นรถขนาดเลก็ขบัขีค่ล่องตวั 
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 แบบสปอรต์ 
(1) มขีนาดตัง้แต่ 120 ซ.ีซ.ี ขึน้ไป 
(2) เป็นรถทีม่ปีรมิาตรในหอ้งเผาไหมแ้ละแรงมา้สงู 
(3) ถงัน ้ามนัเบนซนิอยูด่า้นนอกโดยเชื่อมต่อกบัเบาะนัง่ 
(4) เหมาะส าหรบัผูช้ายขบัขี ่
(5) สามารถขบัขีไ่ดด้ว้ยความเรว็สงูและในระยะทางไกล 
 
ปรมิาณการจ าหน่าย พบว่า รถจกัรยานยนต์แบบครอบครวั มปีรมิาณการจ าหน่ายในประเทศ

มากที่สุด รองลงมา คอื รถจกัรยานยนต์แบบสกูตเตอรแ์ละรถจกัรยานยนต์แบบสปอรต์ โดยยอดการ
จ าหน่ายรวมลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 15.11 ส าหรบัยี่ห้อรถจกัรยานยนต์ที่ครองส่วนแบ่งตลาดใน
ประเทศไทยมากทีส่ดุ คอื ฮอนดา้มสีว่นแบ่งตลาด รอ้ยละ 82.42 รองลงมา คอื ยามาฮา่ รอ้ยละ 11.38 และ 
ซซุูก ิคาวาซาก ิรอ้ยละ 1.63 และ 1.69 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่6.3 ปรมิาณการจ าหน่ายรถจกัรยานยนตภ์ายในประเทศปี 2554-2557    หน่วย: คนั 

ประเภท 2554 2555 2556 2557 
รถจกัรยานยนตแ์บบครอบครวั 962,888 989,114 961,707 861,781 
รถจกัรยานยนตแ์บบสกูตเตอร ์ 974,244 1,062,456 889,036 650,705 
รถจกัรยานยนตแ์บบสปอรต์ 70,252 78,497 153,755 189,049 

รวม 2,007,384 2,130,067 2,004,498 1,701,535 
ทีม่า: ศนูยส์ารสนเทศยานยนตส์ถาบนัยานยนต,์ 2558 
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2) อตุสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์
ส าหรบัอุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต ์จดัเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายทีร่ฐับาลใหก้ารสนบัสนุน 

เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมทีม่บีทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึง่ไทยเป็นฐานการผลติขนาด
ใหญ่ทีส่ าคญัแห่งหน่ึงของโลก และมคีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ ทัง้ในส่วนทีก่่อใหเ้กดิการ
จ้างงานเป็นจ านวนมากและก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองต่างๆ  พร้อมทัง้เป็น
อุตสาหกรรมทีส่ามารถท ารายไดเ้ขา้สูป่ระเทศในแต่ละปีเป็นจ านวนนบัแสนลา้นบาท ในปัจจุบนัโรงงานผลติ
ชิน้สว่นยานยนตม์ปีระมาณ 1,815 ราย แบ่งแยกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ไดด้งัน้ี 

 
2.1) ผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ Tier 1 ทีเ่ป็น Direct OEM Supplier ซึ่งเป็นผูผ้ลติชิน้ส่วนทีป้่อน

ใหโ้รงงานประกอบรถยนต์โดยตรงชิน้ส่วนทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มน้ีจะเป็นชิน้ส่วนทีม่คีุณภาพสูง
ซึง่มาตรฐานจะถูกก าหนดโดยผูผ้ลติรถยนต์ปัจจุบนัผูป้ระกอบการในกลุ่มTier 1 มทีัง้สิน้ 
709 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศ  287 ราย ซึ่งร้อยละ40.50 จะเป็น
ผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่ น ผู้ประกอบการร่วมระหว่างต่างชาติและคนไทย68 ราย และ
ผูป้ระกอบการคนไทย 354 ราย โดยในจ านวน 709 รายน้ี เป็นผูผ้ลติชิน้สว่นรถยนต์ 386 
ราย ผูผ้ลติชิน้ส่วนรถจกัรยานยนต์ 201 ราย ทีเ่หลอืเป็นผูผ้ลติชิน้ส่วนเพื่อการจ าหน่าย
ทัง้รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์
 

2.2) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 2 และTier 3 ประเภท Raw Materials หรือผู้ผลิตชิ้นส่วน
ประเภท REM (Replacement Equipment Manufacturer) ซึ่งเป็นกลุ่มที่จ ัดหาวัตถุดิบ
ใหก้บัผูผ้ลติ Tier 1 หรอืเป็นผูผ้ลติชิน้สว่นเพื่อจ าหน่ายในตลาดอะไหล่ทดแทนหรอืผูผ้ลติ
ทีส่นบัสนุนดา้นการผลติ (Equipment Supplier) ซึง่ผูผ้ลติในกลุ่มน้ีอาจถูกจดัใหอ้ยูใ่น Tier 
1 ได้เช่นกนัในบางผลติภณัฑ์ซึ่งในจ านวนน้ีมผีูผ้ลติมากกว่า 1,100 รายและส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการคนไทย  (SMEs) โดยการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่หรือ  Replacement 
Equipment ยงัอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 
(1) อะไหล่แท้ คือ ชิ้นส่วนที่ผู้ผลิตรถยนต์ผลิตขึ้นเองหรือว่าจ้างให้ผู้อื่นผลิตแทนโดย

จะต้อง มคีุณภาพได้มาตรฐานตามบรษิัทผู้ผลิตรถยนต์นัน้ ด้วยคุณภาพของอะไหล่
เหล่าน้ีจะทดัเทยีมกบัชิน้สว่นทีต่ดิรถยนตจ์ากโรงงาน 

(2) อะไหล่เทยีม ไดแ้ก่ ชิน้ส่วนทีผ่ลติขึน้โดยไม่ไดอ้ยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของรถยนต์ชนิดใดเป็นการ
เฉพาะส าหรบัคุณภาพอาจต ่ากว่าหรอืสงูกวา่ชิน้สว่นทีเ่ป็นอะไหล่แทช้ิน้สว่นประเภท
น้ีอาจมาจากผูผ้ลติเดยีวกนักบัทีผ่ลติอะไหล่แทก้ไ็ด้ ส่วนอะไหล่ปลอม คอื ชิน้ส่วนที่
ผลิตโดยปลอมเครื่องหมายการค้าของอะไหล่ทัง้สองชนิดข้างตันโดยปกติจะมี
คุณภาพต ่ากว่าอะไหล่อื่นๆ การผลติส่วนใหญ่จะเป็นการผลติในโรงงานขนาดเลก็
และใชเ้ครือ่งหมายการคา้อยา่งผดิกฎหมาย 
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3) ห่วงโซ่อปุทานของอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนตข์องไทย 
เมื่อพจิารณาถงึโครงสรา้งของอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อน ามาจดัท าโครงสรา้งห่วงโซ่อุปทานของ

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ทัง้ระบบ ที่ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมต้นน ้า กลางน ้า และ
ปลายน ้า ซึง่สามารถจ าแนก รายละเอยีดของกจิกรรมตามขัน้การผลติ ไดด้งัน้ี (ภาพที ่6.5) 

 
3.1) อุตสาหกรรมตน้น ้า คอื กลุ่มผูผ้ลติวตัถุดบิ ไดแ้ก่ เหลก็ กระจกหนงั และพลาสตกิ เป็นตน้

รวมถงึกลุ่มของผูผ้ลติเครื่องจกัรกล (Machine) แม่พมิพ์ (Mould) อุปกรณ์ยดึจบัชิ้นงาน 
(Jig and fixture) และเครือ่งมอื (Tooling) ต่างๆ เพือ่เป็นชิน้สว่นและวตัถุดบิเพือ่ประกอบ
ในการผลติชิน้สว่นยานยนตต์่อไป 

 
3.2) อุตสาหกรรมกลางน ้า คอื กลุ่มผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต ์หรอืทีเ่รยีกว่า ผูผ้ลติชิน้สว่นล าดบั

หน่ึง (1st tier) ซึ่งจะผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ เครื่องยนต์เบรกล้อรถยนต์ระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ และผูผ้ลติชิน้สว่นล าดบัสองและรองลงมา (2nd tier & lower tiers)
ไดแ้ก่ ผลติภณัฑเ์ครือ่งจกัรกลและโลหะการ พลาสตกิ ยาง เหลก็ อเิลก็ทรอนิกส ์แกว้และ
กระจก เป็นตน้ 

 
3.3) อุตสาหกรรมปลายน ้า ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ซึง่โครงสรา้งของ

อุตสาหกรรมปลายน ้ายานยนตข์องไทย ประกอบไปดว้ยยานยนตท์ัง้สิน้ 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
รถจกัรยานยนต ์รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล รถกระบะและรถเพือ่การพาณิชย ์
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ภาพที ่6.5 โครงสรา้งหว่งโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนตข์องไทย 
ทีม่า: ศนูยส์ารสนเทศยานยนตส์ถาบนัยานยนต์, 2558

เหลก็ พลาสตกิ อเิลก็ทรอ 
นิกส ์

ผา้และเครือ่ง
หนงั 

แกว้และ
กระจก 

ยาง เครือ่ง 
จกัรกล 

เครือ่ง 
มอืและ
อุปกรณ์
กล 

แม ่
พมิพ ์

เครือ่งและ
อุปกรณ์จบั
ยดึชิน้งาน 

อตุสาหกรรมต้นน ้า 

อตุสาหกรรมปลายน ้า 

อตุสาหกรรมกลางน ้า 

รถจกัรยานยนต ์ รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล รถกระบะ 

ผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบัหน่ึง  (1st tier) 
เชน่ เครือ่งยนต ์เบรค ลอ้รถยนต ์
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ เป็นตน้ 

ผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบัสองและรองลงมา 
(2nd tier & lower tiers) 

ผลติภณัฑเ์ครือ่งจกัรกลและโลหะการพลาสตกิยางเหลก็
อเิลก็ทรอนิกสแ์กว้และกระจกเป็นตน้ 

รถเพือ่การพาณชิย ์
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3.1) อตุสาหกรรมต้นน ้า 
อุตสาหกรรมต้นน ้าของยานยนต์ ประกอบไปดว้ย อุตสาหกรรมต่างๆ ทีผ่ลติสนิคา้เพื่อเป็น

วตัถุดบิใหแ้ก่อุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ เช่น อุตสาหกรรมเหลก็ พลาสตกิ แก้ว ผา้และเครื่องหนัง ยาง 
และเครือ่งจกัรกล 

ซึง่อุตสาหกรรมตน้น ้าของยานยนตน์บัวา่มคีวามส าคญัต่อสายการผลติของอุตสาหกรรมเป็น
การรวมตวัของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภททีม่กีารผลติเพื่อเพิม่มูลค่าของผลติภณัฑข์องอุตสาหกรรม
นัน้ๆ อย่างมากเพื่อป้อนเขา้สู่อุตสาหกรรมยานยนต ์จงึท าใหอุ้ตสาหกรรมตน้น ้าของยานยนตไ์ทยมมีลูค่าสงู 
ซึง่ในปี 2557 มลูคา่ของอุตสาหกรรมตน้น ้าอยูท่ี ่48,110.1 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอื 1,545,647.6 ลา้นบาท 

 
3.2) อตุสาหกรรมกลางน ้า 

อุตสาหกรรมกลางน ้าของยานยนต์ คือ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งตาม
โครงสร้างการผลิตและการส่งออกของไทย อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส าคัญ ได้แก่ 
ส่วนประกอบและชิน้ส่วนรถยนต์ (HS 8708) ซึง่ประกอบไปดว้ยเครื่องยนตเ์พลาเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรบั
จุดระเบิดเครื่องยนต์และส่วนประกอบชุดสายไฟรถยนต์หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบยางยานพาหนะ
กระจกนิรภยัและกระจกรถยนต์ เป็นต้น ตวัถงั (HS 8707) และส่วนประกอบและชิ้นส่วนรถจกัรยานยนต์         
(HS 8714) เป็นตน้ ซึง่อุตสาหกรรมการผลติชิน้ส่วนยานยนตด์งักล่าวน้ี ไทยทัง้ผลติเองและมกีารน าเขา้จาก
ต่างประเทศ ในปี 2557 มลูค่าของอุตสาหกรรมการผลติชิน้สว่นยานยนต์ เท่ากบั 31,867 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ
หรอื 1,023,823.2 ลา้นบาท ผลผลติทีไ่ดจ้ากอุตสาหกรรมกลางน ้าน้ี จะน าไปสู่อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ 
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปลายน ้าของยานยนต์ รวมถึงมกีารส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไปยงัประเทศต่างๆ ด้วย         
ซึ่งประเทศอินเดียเป็นตลาดส่งออกหน่ึงที่ส าคัญของไทย โดยเฉพาะส่วนประกอบและชิ้นส่วนรถยนต์           
(HS 8708) โดยปี 2557 มมีลูคา่การสง่ออกเทา่กบั 275.35 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

 
3.3) อตุสาหกรรมปลายน ้า 

อุตสาหกรรมปลายน ้าของยานยนต์ คอือุตสาหกรรมประกอบรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ซึง่
โครงสรา้งของอุตสาหกรรมปลายน ้า ประกอบไปดว้ย การประกอบรถยนต ์รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลรถกระบะ1ตนั
รถเพื่อการพาณิชย ์และการประกอบรถจกัรยานยนต์ โดยมูลค่าของอุตสาหกรรมปลายน ้าเท่ากบั 33,199.3 
ล้านเหรยีญสหรฐัฯหรอื 1,066,603.9 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าที่เกดิขึน้ในอุตสาหกรรมปลายน ้าเกดิจากการผลติ
ภายในประเทศมลูคา่ 30,282.9 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ น าเขา้จากต่างประเทศ มลูค่า 1,851.5 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
โดยผลผลติทีไ่ดจ้ากอุตสาหกรรมปลายน ้าน้ี จะเป็นการจ าหน่ายในประเทศ และส่งออก ซึง่ไทยมกีารส่งออก
ยานยนตไ์ปยงัอนิเดยีทัง้ 4 ประเภท โดยยานยนตข์องไทยทีม่กีารมลูค่าการสง่ออกไปยงัอนิเดยีมากที่สุด คอื 
รถจกัรยานยนต ์รองลงมา คอื รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล 
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ภาพที ่6.6 มลูคา่หว่งโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนตข์องไทย ปี 2557 
ทีม่า: ปรบัปรงุขอ้มลู จากศนูยส์ารสนเทศยานยนต ์สถาบนัยานยนต ์และศนูยส์ารสนเทศเศรษฐกจิการคา้กระทรวงพาณิชย,์ 2558 

เหลก็ พลาสตกิ อเิลก็ทรอ 
นิกส ์

ผา้และเครือ่ง
หนงั 

แกว้และ
กระจก 

ยาง เครือ่ง 
จกัรกล 

เครือ่ง 
มอืและ
อุปกรณ์
กล 

แม ่
พมิพ ์

เครือ่งและ
อุปกรณ์จบั
ยดึชิน้งาน 

อตุสาหกรรมต้นน ้า 
มลูค่า 48,110.1 ล้านเหรียญ

สหรฐัฯ 
หรือ 1,545,647.6 ล้านบาท 

อตุสาหกรรมปลายน ้า 
มลูค่า  33,199.3ล้านเหรียญสหรฐัฯ 

หรือ1,066,603.9ล้านบาท 

อตุสาหกรรมกลางน ้ามลูค่า  31,867.7ล้าน
เหรียญสหรฐัฯ หรือ 1,023,823.2 ล้านบาท 
 
ล้านเหรียญสหรฐัฯ หรือ1,051,635.17 ล้านบาท 
 

ช้ินส่วนยานยนต์ 
 

เครือ่งยนต ์ เพลา เครือ่งอุปกรณ์
ไฟฟ้าส าหรบัจุด

ระเบดิ
เครือ่งยนตแ์ละ
สว่นประกอบ 

ชุดสายไฟ
รถยนต ์

หมอ้แบตเตอรี่
และ

สว่นประกอบ 

ยาง
ยานพาหนะ 

กระจกนิรภยั
กระจก
รถยนต ์

HS 8707ตวัถงั 
ไทยส่งออกไปอนิเดยี 
มลูค่า 4.12 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั  (13.22%) 

 

HS 8714 
ไทยส่งออกไปอินเดีย 
มูลค่า 18.28ล้านเหรียญ
สหรฐั  (2.8%) 

 การผลิต 16,167.4 ล้านเหรียญสหรฐัฯ 
 การน าเข้า  13,941.5ล้านเหรียญสหรฐัฯ 
 สตอ็ก   1,758.8 ล้านเหรียญสหรฐัฯ 
 การส่งออก 17,163.7 ล้านเหรียญสหรฐัฯ 
 การจ าหน่ายในประเทศ 14,704.0 ล้านเหรียญสหรฐัฯ 

 

ยานยนต ์ รถจกัรยานยนต ์
 การผลติ 2,452.9 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
 น าเขา้      148.7 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
 ขายในประเทศ 2,265.0ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
 ส่งออก 1,182.0 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

(หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
รถจกัรยานยนต ์ ช้ินส่วนครบสมบูรณ์ 

สหรฐัฯ 159.66 (15.02%) บราซลิ20.92 (17.59%) 

UK 150.12 (14.12%) 
เมยีนมาร ์17.26 
(14.51%) 

เนเธอรฯ์ 109.52   
(10.3%) 

เนเธอรฯ์ 10.28  
(8.65%) 

อินเดีย 1.8 (0.17%) อินเดีย 4.6 (3.87%) 

 

รถยนตนั์ง่ส่วนบคุคล 
 การผลติ 10,994  ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

 น าเขา้     1,209.5 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

 ขายในประเทศ 6,089.8 ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ 

 ส่งออก 6,001.7  ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
(หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

- ออสเตรเลยี  1,262.5(21.03%) 
- ฟิลปิปินส ์   928.7 (15.47%) 
-อนิโดฯ  668.6 (11.14%) 
- อินเดีย  0.77 (0.01%) 

 

รถเพ่ือการพาณิชย ์
 การผลติ 334 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
 ขายในประเทศ 718.8 ลา้นเหรยีญ

สหรฐัฯ 
 สง่ออก 402.6 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

- ญีปุ่่ น  227.68 (56.55%) 
- ฟิลปิปินส ์   (15.47%) 
-อนิโดฯ    (11.14%) 
- อินเดีย       (0.01%) 

 

 

 

รถกระบะ 1 ตนั 
 การผลติ 16,502  ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

 น าเขา้     493.3 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

 ขายในประเทศ 6,239.3 ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ 

 ส่งออก 10,294.6 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
- ออสเตรเลยี 2,396.20 (23.28%) 
- ซาอุ 1,239.86 (12.04%) 
-อาหรบัเอมเิรตส ์420.11 (4.08%) 
- อินเดีย            0.40 (0.0003%) 

 

รถอ่ืนๆ 
 ขายในประเทศ 5.5

ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
 
 

HS 8708 สว่นประกอบและชิน้สว่นรถยนต ์
ไทยสง่ออกไปอนิเดยี 
มลูคา่ 275.35 ลา้นเหรยีญสหรฐั (4.06%) 
 

 การผลิต   30,282.9  ล้านเหรียญสหรฐัฯ 
 การน าเข้า    1,851.5  ล้านเหรียญสหรฐัฯ 
 สตอ็ก   1,064.9  ล้านเหรียญสหรฐัฯ 
 การส่งออก   17,880.9 ล้านเหรียญสหรฐัฯ 
 การจ าหน่ายในประเทศ  15,318.4 ล้านเหรียญสหรฐัฯ 
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6.1.2 อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนตข์องอินเดีย 
 

อุตสาหกรรมยานยนต์ของอนิเดยี เริม่ต้นในปี 2441 ซึ่งเป็นปีที่มรีถยนต์น าเขา้มาใช้ครัง้แรกใน
ประเทศอนิเดยี โดยนายฟอรด์เตอร ์(Foster) จากบรษิทั Crompton Greaves ต่อมาในปี 2444 เป็นปีที่คน
อนิเดยีไดเ้ป็นเจา้ของรถยนต์คนแรกของประเทศ โดยนายแจมเซตจ ิทาทา (Jamsetji Nusserwanji Tata) 
ซึง่ต่อมาไดเ้ป็นผูก้่อตัง้ บรษิทัทาทา (Tata) ซึง่เป็นบรษิทัผลติรถยนตช์ัน้น าของอนิเดยีในปัจจุบนั และตัง้แต่
ปี 2543 เป็นตน้มา เป็นปีแหง่การเริม่ตน้ทีท่ าใหบ้รษิทัรถยนตต์่างชาตเิขา้มาในอนิเดยี สง่ผลใหอุ้ตสาหกรรม
ยานยนต์ เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ มีความส าคญัต่อการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็น
อุตสาหกรรมที่รฐับาลใหก้ารส่งเสรมิใหม้กีารลงทุนจากต่างชาต ิรวมถงึมแีผนการพฒันาอุตสาหกรรม ซึ่ง
อนิเดยีตัง้เป้าหมายของประเทศในดา้นการผลติยานยนต์ว่า “อินเดียจะต้องเป็นผู้ผลิตยานยนต์ชัน้น า
ของโลก” เป็นศูนยก์ลางการส่งออกรถยนต์เลก็ รถยนต์อเนกประสงค ์รถสองลอ้ รถสามลอ้ รถแทรค็เตอร ์
และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยตัง้เป้าหมายว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะมมีูลค่า 145,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
ภายในปี 2559 จากปัจจุบนัที่มมีูลค่า 35,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ อกีทัง้จะมจีดัตัง้ National Automotive 
Testing and R&D Infrastructure Project (NATRIP) เพือ่จดัหาสิง่อ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ใหก้บั
อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึง่ตอ้งการเพิม่ประสทิธภิาพทัง้ในดา้นการศกึษา การฝึกอบรม การพฒันา และการ
วิเคราะห์ตลาด ภายใต้แผนอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดีย หรอื The Automotive Mission Plan (AMP) ปี 
2549-2559 โดยอนิเดยีมุ่งหวงัใหอุ้ตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ มศีกัยภาพและมคีวามแขง็แกร่งเป็น
ศูนย์กลางของการผลิตยานยนต์และการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ส าหรบัขายในประเทศ และผลิตเพื่ อการ
สง่ออกทัง้ยานยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนต ์รวมถงึการใหบ้รกิาร เช่น การออกแบบวศิวกรรม และ Back office 
operations 

 
นอกจากน้ี อุตสาหกรรมยานยนต์ ยงัเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้นโยบาย “Make in India” 

โดยการน าของ นายนเรนทร โมด ีนายกรฐัมนตรอีนิเดยี ซึง่ประกาศนโยบายดงักล่าว เมื่อวนัที ่25 กนัยายน 
2557 โดยนโยบายน้ีต้องการผลกัดนัใหอ้นิเดยีเป็นศนูยก์ลางอตุสาหกรรม (Hub of Industry) เพื่อก่อให้
ใหเ้กดิการจา้งงานภายในประเทศ และดงึเงนิลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) จากขอ้มูลในช่วงก่อนปี 20003 
การลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตจ์ากต่างประเทศของอนิเดยีอยู่อนัดบัที ่22 ของการลงทุนในอุตสาหกรรม
อนิเดยีทัง้หมด และในปี 2557 FDI ในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิม่ขึน้มาอยู่ในอนัดบัที ่6 ของการลงทุนจาก
ต่างประเทศทัง้หมด (มีมูลค่าประมาณ 3 แสนล้านบาท) และหากนโยบาย “Make in India” ประสบ
ความส าเรจ็ตามเป้าหมาย การลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์จะติดหน่ึงในสามของการ
ลงทุนจากต่างประเทศทัง้หมดของอนิเดยี สง่ผลใหม้ลูค่าการลงทุนจากต่างประเทศอยูท่ี ่5 แสนลา้นบาทและ
ท าให้มูลค่าอุตสาหกรรมยานยนต์มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 10 ของ GDP อินเดีย ซึ่งในปัจจุบันมูลค่า

                                                 
3ทีม่า: Reserve Bank of India, 2558 
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อุตสาหกรรมยานยนต์มสีดัส่วนรอ้ยละ 7 ต่อ GDP (ปี 2557 อนิเดยีม ีGDP อยู่ที่ 2 ล้านล้านเหรยีญ) และ           
มกีารจา้งงานอยูท่ี ่13 ลา้นคน และจะเพิม่ขึน้เป็น 25 ลา้นคน 

 
ส าหรบัด้านการผลิตยานยนต์ของอินเดยี มกีารผลิตกระจายตวัอยู่ทัว่ประเทศ ทุกภูมภิาค โดย        

มพีืน้ทีก่ารผลติหลกั 4 พืน้ที ่ไดแ้ก่ ทางตอนเหนือของอนิเดยี คอื เมอืงเดล ีทางตะวนัออกของอนิเดยี คอื 
กลักตัตา ทางตอนใตข้องอนิเดยี คอื เชนไน และทางตะวนัตกของอนิเดยี คอื เมอืงมุมไบ ปุเน่ และอารงักา-
บาด ด้านปรมิาณการผลติ พบว่า ในช่วงปี 2556-2557 อนิเดยีมกีารผลติยานยนต์จ านวน 21.48 ล้านคนั            
ซึ่งนับว่าเป็นประเทศทีมกีารผลิตยานยนต์มากที่สุดประเทศหน่ึงของโลก ด้วยการขยายตวัของจ านวน
ประชากรในวยัท างานของอนิเดยีที่เพิม่สูงขึน้ และความสนใจของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ของอนิเดยีทีต่อ้งการขยายตลาดไปยงัชนบทของประเทศ จงึส่งผลใหส้ว่นแบ่งตลาดของรถสองลอ้ในอนิเดยี
เพิม่ขึน้ตามไปดว้ย โดยในปัจจุบนัรถสองลอ้เป็น Segment ทีม่สี่วนแบ่งตลาดสงูทีสุ่ดในอนิเดยี อยู่ทีร่อ้ยละ 
80 ของปรมิาณการผลติยานยนต์ทุกประเภทในอนิเดยี นอกจากน้ีอนิเดยียงัเป็นประเทศผูส้่งออกยานยนต์         
ทีส่ าคญัของโลกดว้ยเช่นกนั  

 
อนิเดยีตัง้เป้าหมายอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศว่า จะเป็นผูน้ าการผลติรถสองล้อและสีล่้อ             

ในตลาดโลก ภายในปี 2020 (พ.ศ. 2563) ส าหรบัดา้นการขาย พบว่า รถยนตเ์พื่อการพาณิชย ์(Commercial 
Vehicles) ของอนิเดยีมอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้ (ปี 2556) รอ้ยละ 5.3 ส าหรบัผูผ้ลติยานยนตท์ี่
เป็นผูน้ าตลาดในอนิเดยี ไดแ้ก่ Maruti Suzuki India รองลงมา คอื Hyundai Motor India Ltd (HMIL) ส าหรบั
รถสองลอ้ ผูน้ าตลาดในอนิเดยี คอื Hero MotoCorp รองลงมา คอื TVS Motor Co และ Bajaj Auto ซึง่ Bajaj 
Auto เป็นผูน้ าตลาดรถยนตท์ัง้รถสองลอ้และสามลอ้ 
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ภาพที ่6.7 พืน้ทีแ่ละเมอืงหลกัในการผลติรถยนตข์องอนิเดยี 

ทีม่า: http://tamilnadugim.com, 2558 
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1) การผลิตรถยนตข์องอินเดีย 
ส าหรบัการผลติรถยนตข์องอนิเดยี พบว่า อนิเดยีมกีารผลติรถยนต์หลกัๆ 4 ประเภท ไดแ้ก่ รถ

สองลอ้ รถยนต์อเนกประสงคร์ถยนตเ์พื่อการพาณิชย ์และรถสามลอ้ ซึง่มปีรมิาณการผลติเพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะรถสองล้อ (Two Wheels) มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นมากที่สุดโดยในปี 2544 มี
ปรมิาณการผลติ จ านวน 4.3 ล้านคนั เพิม่ขึ้นเป็น 15.9 ล้านคนั ในปี 2556 ซึ่งเพิม่ขึ้นกว่า 3 เท่าตวั 
แสดงใหเ้หน็ว่า อนิเดยีมคีวามเชี่ยวชาญในการผลติรถสองลอ้มากกว่ารถประเภทอื่นๆ แต่อยา่งไรกต็าม 
อนิเดยีตัง้เป้าหมายของประเทศเป็นผูผ้ลติรถยนต์ประเภทรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล (Passenger Vehicle) 
ไว้ที่ 5.1 ล้านคนัในปีน้ี (2558) และจะเพิม่การผลติเป็น 9.7 ล้านคนั ในปี 2563 และตัง้เป้าหมายเป็น
ผูผ้ลติยานยนต์ชัน้น าของโลกจงึแสดงใหเ้หน็ว่า อนิเดยีตอ้งการเป็นผูน้ าการผลติรถยนต์ทุกประเภทไม่
เฉพาะรถประเภททีม่คีวามเชีย่วชาญในการผลติเทา่นัน้   

 
จากขอ้มูลในปี 2545-2557 พบว่า รถยนต์ทุกประเภทมปีรมิาณการผลติเพิม่ขึน้อย่างมากในปี 

2545 มปีรมิาณการผลติรถยนตท์ัง้สิน้ 5.3 ลา้นคนั เพิม่ขึน้เป็น 11.2 ลา้นคนั ในปี 2551 และในปี 2555 
ปรมิาณการผลติเพิม่ขึน้เป็น 20.6 ลา้นคนั 

 
ตารางที ่6.4 ปรมิาณการผลติรถยนตข์องอนิเดยี แยกประเภท ปี 2545-2551    หน่วย: คนั 

ประเภท 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 
รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล 564,052 608,851 842,437 960,505 1,045,881 1,777,583 1,838,593 
รถเพื่อการพาณิชย ์ 268,175 318,176 421,327 599,182 654,110 549,006 416,870 
รถสามลอ้ 212,748 276,719 340,729 374,414 434,424 500,660 497,020 
รถจกัรยานยนต ์ 4,271,327 5,076,221 5,624,950 6,526,547 7,600,801 8,026,681 8,419,792 

รวม 5,316,302 6,279,967 7,229,443 8,460,648 9,735,216 10,853,930 11,172,275 
ทีม่า: Research Institute of Auto Parts Industries, Waseda University, 2558 
 

ส าหรบัในปี 2557 อนิเดยีมปีรมิาณการผลติยานยนต์จ านวน 21.5 ลา้นคนั เพิม่ขึน้จากปี 2556 
ทีม่ปีรมิาณการผลติ 20.7 ลา้นคนั โดยในปี 2557 รถทีม่กีารผลติมากทีสุ่ดคอืรถจกัรยานยนต์มปีรมิาณ
การผลติเท่ากบั 16.9 ลา้นคนั คดิเป็นรอ้ยละ 78.6 รองลงมา คอื รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลจ านวน 3.1 ลา้น
คนั คดิเป็นรอ้ยละ 14.4 ทีเ่หลอืคอืรถสามล้อและรถเพื่อการพาณิชยม์ปีรมิาณการผลติประเภทละ 0.74 
ลา้นคนั 
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ตารางที ่6.5 ปรมิาณการผลติรถยนตข์องอนิเดยี แยกประเภท ปี 2552-2557    หน่วย: คนั 
 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล 2,357,411 2,982,772 3,146,069 3,233,561  3,200,000   3,100,000  
รถเพื่อการพาณิชย ์ 567,556 760,735 929,136 831,744  800,000   740,000  
รถสามลอ้ 619,194 799,553 879,289 839,742  800,000   740,000  
รถจกัรยานยนต ์ 10,512,903 13,349,349 15,427,532 15,721,180 15,900,000  16,900,000  

รวม 14,057,064 17,892,409 20,382,026 20,626,227 20,700,000  21,480,000  
ทีม่า: Research Institute of Auto Parts Industries, Waseda University (2558) 
 

ส าหรบัสว่นแบ่งตลาดรถยนตใ์นประเทศอนิเดยี พบวา่ รถสองลอ้ มสีว่นแบ่งตลาดในประเทศสงูทีส่ดุ 
รอ้ยละ 80 รองลงมา คอื รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล มสีว่นแบ่งตลาดในประเทศรอ้ยละ 14 และรถเพื่อการพาณิชย ์
รถสามลอ้ มสีว่นตลาดภายในประเทศรอ้ยละ 3 ส าหรบัผูน้ าตลาดรถยนตใ์นอนิเดยี คอื Maruti Suzuki India 

 
 

ภาพที ่6.8 สว่นแบ่งตลาดรถยนตใ์นประเทศอนิเดยี 
 

ส าหรบัผูน้ าตลาดรถยนต์อนิเดยีแต่ละประเภท พบว่า รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ Maruti Suzuki 
India มสี่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 45 รถยนต์ ประเภท MCVs&HCVs ได้แก่ ทาทา มอเตอร์ มสี่วนแบ่งตลาด 
ร้อยละ 63 รถยนต์ ประเภท LCVs ได้แก่ ทาทา มอเตอร์ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 59 รถสามล้อ ได้แก่ 
PIAGGIO มสีว่นแบ่งตลาดรอ้ยละ 41 รถสองลอ้ ไดแ้ก่ HERO มสีว่นแบ่งตลาดรอ้ยละ 59 และ รถสกู๊ตเตอร ์
มสีว่นแบ่งตลาดรอ้ยละ 51 เป็นตน้ 
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ภาพที ่6.9 ผูน้ าตลาดรถยนตอ์นิเดยีแต่ละประเภท 
 

2) ด้านการลงทุนของอตุสาหกรรมยานยนตอิ์นเดีย4 
ส าหรบัดา้นการลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์อนิเดยี พบว่า ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม

ยานยนต์อนิเดยีมกีารลงทุนอย่างหนักในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เพื่อตอ้งการใหก้ารผลติตรง
กบัความต้องการของตลาด จากข้อมูลของ Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) 
ของอนิเดยี รายงานว่าในช่วงปี 2543-2558 (ณ เดอืนกุมภาพนัธ์) อุตสาหกรรมยานยนต์ของอนิเดีย 
สามารถดงึดดูเงนิลงทุนจากต่างชาต ิ(FDI) ไดถ้งึ 12,232.1 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่เงนิลงทุนดงักล่าวมา
จากการลงทุนขยายการผลติและการพฒันาอุตสาหกรรม โดยรายละเอยีดการลงทุนต่างๆ มดีงัน้ี 

 DSK Hyosung บรษิทัผูผ้ลติรถสองลอ้รายใหญ่รายหนึ่งของอนิเดยี ประกาศทีจ่ะตัง้โรงงาน
ในรฐัมหาราษฎระ และมแีผนที่จะเพิม่ตวัแทนจ าหน่ายอกีจ านวน 10-15 ตวัแทนจ าหน่าย 
อกีทัง้จะเพิม่รปูแบบ (Models) ของรถประเภท 250 ซซี ี

 ผูผ้ลติรถหรจูากเยอรมนี ประกาศจะจดัหาชิน้สว่นยานยนตจ์าก 7 ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตท์ี่
ส าคญัของอนิเดยี 

 บรษิทั มฮนิทรา ผูผ้ลติรถสองลอ้รายใหญ่ของอนิเดยี (Mahindra Two Wheelers Limited: 
MTWL) ไดถ้อืหุน้รอ้ยละ 51 ในบรษิทัผูผ้ลติรถสองลอ้ของฝรัง่เศส (Peugeot Motocycles 
:PMTC) 

 Suzuki Motor Corp มีแผนที่จะขายรถยนต์ไปยงัทวีปแอฟริกา ที่ผลิตจากโรงงานในรฐั         
คุชราต  

                                                 
4 ขอ้มลูจาก http://www.ibef.org ณ เดอืนมถุินายน 2558 
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 Tata Motors Ltd ผูผ้ลติรถยนตท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของอนิเดยี มแีผนทีจ่ะขายรถบรรทุกในมาเลเซยี 
เวยีดนาม และออสเตรเลยี เพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ในตลาดภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก 

 
3) การด าเนินการของภาครฐัเก่ียวกบัอตุสาหกรรมยานยนต ์

ส าหรบัการด าเนินการของรฐับาลอนิเดยีในการส่งเสรมิและพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า 
รัฐบาลอินเดียได้มีการกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศ โดยอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน ใน
อุตสาหกรรมน้ีได้ 100% ภายใต้ช่องทางการลงทุนอตัโนมตัิ (Automatic Route) ลดภาษีสรรพสามติ
รถยนต์ขนาดเลก็ รถสกู๊ตเตอร ์รถจกัรยานยนต์ และรถเพื่อการพาณิชย์ โดยเริม่ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์
2557 เป็นตน้มา ซึง่ภาษดีงักล่าวลดลงเหลอืรอ้ยละ 8 จากเดมิรอ้ยละ 12 นอกจากน้ีรฐับาลยงัมแีผนใน
การพฒันาและกระตุน้การเตบิโตของอุตสาหกรรมยานยนต ์ดงัน้ี 

 ภายใต้งบประมาณ ปี 2558-2559 รฐับาลอนิเดยีประกาศจะใหส้นิเชื่อแก่เกษตรกรจ านวน 
850,000 รปีู โดยหวงัวา่เงนิจ านวนน้ีจะชว่ยกระตุน้การเตบิโตในสว่นของรถแทรกเตอรไ์ด ้

 รฐับาลวางแผนทีจ่ะส่งเสรมิการผลติรถยนต์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Eco-friendly Cars) 
ในประเทศ เช่น รถ CNG รถยนต์ไฮบรดิ และรถยนต์ไฟฟ้า อกีทัง้ยงับงัคบัใหผ้สมเอทา
นอล 5% ลงในน ้ามนัเบนซนิดว้ย 

 รฐับาลได้อนุมตัิโครงการผลติรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) และยานพาหนะไฮบรดิ 
(Hybrid Vehicles) ใหเ้รว็ขึน้ ภายใต ้National Electric Mobility Mission 2020 

 รัฐบาลจัดท าแผน  Automobile Mission Plan 2006-2016 (AMP 2006-2016)  โดยมี
วตัถุประสงค ์เพือ่เรง่การเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนืของอุตสาหกรรมยานยนตอ์นิเดยี 

 
4) อตุสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต5์ 

อนิเดยีมเีป้าหมายที่จะเป็นศูนยก์ลางของแหล่งชิ้นส่วนรถยนต์โลกเน่ืองจากมปัีจจยัสนับสนุน
เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากรวนัท างานหรือชนชัน้กลางที่เพิ่มขึ้น  ส่งผลให้ความต้องการรถยนต์
ภายในประเทศเพิม่ขึน้ตามภูมศิาสตรข์องประเทศทีต่ัง้อยูใ่กลช้ดิกบัตลาดรถยนตท์ีส่ าคญัอยา่งอาเซยีน
ญี่ปุ่ นเกาหลีและยุโรปและอนิเดยี ยงัเป็นประเทศที่มกีารผลิตเหล็กมากเป็นอนัดบั 4 ของโลก ท าให้
ค่าใชจ้่ายในการท าเหลก็ต ่ากว่าประเทศคู่แขง่ซึง่ภายในปี 2558 อนิเดยีมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผูผ้ลติเหลก็
รายใหญ่อนัดบั 2 ของโลก อีกทัง้การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของอินเดียมอีตัราที่เพิม่ขึ้นร้อยละ 17
ในชว่งปี 2545-2557 ทีผ่า่นมา ซึง่มมีลูคา่ประมาณ 9.7 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

 
ส าหรบัมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของอนิเดยีในปี 2557 มมีูลค่า 35.1 

พนัลา้นเหรยีญสหรฐั ซึ่งลดลงจากปี 2556 ซึ่งมมีูลค่า 39.7 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ส าหรบัชิน้ส่วนยาน

                                                 
5 เรยีบเรยีงจาก www.acmainfo.com, 2558 

http://www.acmainfo.com/
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ยนตท์ีม่กีารผลติมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ เครื่องยนต ์(Engine Parts) โดยมสีดัสว่นการผลติรอ้ยละ 31 รองลงมา 
คอื Drive Transmission and Steering Parts และตวัถงั เป็นตน้  

 
ดา้นการสง่ออกชิน้สว่นยานยนตข์องอนิเดีย พบว่า ในปี 2557 มมีลูค่าการสง่ออก 10.2 พนัลา้น

เหรยีญสหรฐัฯ โดยส่งออกไปยงัทวปียุโรปมากทีสุ่ด รองมาลง คอื เอเชยี อเมรกิาเหนือ ลาตนิอเมรกิา 
และแอฟรกิา ตามล าดบั ส าหรบัประเทศที่เป็นตลาดส่งออกที่ส าคญัของอนิเดยี ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา 
เยอรมนี สหราชอาณาจกัร และตุรก ีเป็นตน้ โดยประเทศไทยเป็นตลาดสง่ออกชิน้สว่นยานยนตอ์นัดบัที ่
7 ของอนิเดยี โดยมสีดัสว่นรอ้ยละ 3.41 

 
ตารางที ่6.6 สดัสว่นการสง่ออกชิน้สว่นยานยนตข์องอนิเดยีไปประเทศคูค่า้ทีส่ าคญั 10 อนัดบัแรก    ปี 

2557 
ประเทศ สดัสว่น (%) 

1. สหรฐัอเมรกิา 20.50 
2. เยอรมนี 8.08 
3. สหราชอาณาจกัร 6.16 
4. ตุรก ี 5.20 
5. อติาล ี  4.93 
6. บราซลิ 4.03 
7. ไทย 3.41 
8. ฝรัง่เศส 3.32  
9. จนี 3.04  

10. สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 2.77  
ประเทศอื่นๆ 61.44 

ทีม่า: www.acmainfo.com, 2558 
 
ดา้นการน าเขา้ชิน้สว่นยานยนตข์องอนิเดยีพบวา่ในปี 2557 มมีลูคา่ 12.8 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

โดยอนิเดยีน าเขา้ชิน้ส่วนยานยนต์จากเอเชยีมากทีสุ่ด รองลงคอื ยุโรป และอเมรกิาเหนือ ซึง่ประเทศที่
เป็นแหล่งน าเขา้ทีส่ าคญัของอนิเดยี คอื จนี รองลงมา คอื เยอรมนี ญี่ปุ่ น เกาหลใีต ้และไทย (อนัดบัที ่
5) 
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ตารางที ่6.7 สดัสว่นน าเขา้ชิน้สว่นยานยนตข์องอนิเดยีจากประเทศคูค่า้ทีส่ าคญั 10 อนัดบัแรกปี 2557 
ประเทศ สดัสว่น (%) 

1. จนี  20.97 
2. เยอรมนี 14.97 
3. ญีปุ่่ น  12.44 
4. เกาหลใีต ้ 11.97 
5. ไทย 7.46 
6. สหรฐัอเมรกิา 6.29 
7. อติาล ี 3.65 
8. ฝรัง่เศส 2.42 
9. สหราชอาณาจกัร 2.26 

10. สเปน 2.27 
ประเทศอื่นๆ 84.60 

ทีม่า: www.acmainfo.com, 2558 
 

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ไทยเป็นคู่ค้าที่ส าคัญของอินเดียในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์                 
มกีารเชื่อมโยงการผลติในอุตสาหกรรมกลางน ้าของยานยนต์ระหว่างกนัในล าดบัต้นๆแมว้่ามูลค่าจะไม่สูง
มากนกั แต่ดว้ยนโยบายสนบัสนุนอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นของรฐับาลอนิเดยี จะเป็นโอกาสของไทย
ในการขยายตลาดและฐานการผลติอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นกบัอนิเดยีไดใ้นอนาคต 
 

5)  อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนตข์องรฐัทมิฬนาด ู(Tamil Nadu) 
 รฐัทมฬินาด ู(Tamil Nadu) เป็นรฐัทีอ่ยูท่างตอนใตข้องอนิเดยีเมอืงหลวงของรฐั คอื เชนไน รฐัทมฬิ

นาดู เป็นรฐัทีม่ศีกัยภาพในการผลติยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนตม์ากทีสุ่ดรฐัหน่ึงของอนิเดยี หรอืเรยีกได้
ว่าเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของอนิเดยี มมีูลค่าการผลติมากทีสุ่ดของ
อุตสาหกรรมทัง้หมดโดยคดิเป็นรอ้ยละ 20 และมกีารส่งออกยานยนต์จากรฐัทมฬินาดูรอ้ยละ 21 ของการ
สง่ออกยานยนตท์ัง้หมดของอนิเดยี อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางการสง่ออกรถยนตโ์ดยสาร (Passenger Vehicle) 
โดยมีการส่งออกประมาณร้อยละ 70 ของการส่งออกรถยนต์โดยสาร (Passenger Vehicle) ทัง้หมดของ
อนิเดยี เป็นฐานการผลติรถยนต์ของบรษิทัผูผ้ลติยานยนต์รายใหญ่ 7 บรษิทั ไดแ้ก่ ฟอรด์ ฮุนได มติซูบชิ ิ
เดมเลอร์ นิสสนั เรโนลท์และบเีอ็มดบัเบลิยู อุตสาหกรรมยานยนต์ของรฐัทมฬินาดู (Tamil Nadu) ได้รบั
ความสนใจจากนกัลงทุนต่างชาตผิา่น FDI โดยมลูคา่ FDI สะสมจนถงึปี 2555 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 11.4  
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6) ห่วงโซ่อปุทานของอตุสาหกรรมยานยนตข์องอินเดีย 
ส าหรบัการวเิคราะหห์ว่งโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนตข์องอนิเดยี พบว่าอนิเดยี มโีครงสรา้ง

ของห่วงโซ่อุปทานเช่นเดยีวกบัไทย แต่แตกต่างกนัในอุตสาหกรรมปลายน ้า (ยานยนต์) อุตสาหกรรม
ปลายน ้าของอนิเดยี แบ่งการผลติและประกอบรถยนตอ์อกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนตส์องลอ้ 
รถจกัรยานยนตส์ามลอ้ รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล และรถยนตเ์พือ่การพาณิชย ์ซึง่รายละเอยีดของโครงสรา้ง
หว่งโซ่อุปทาน และมลูคา่ของหว่งโซ่ตามขัน้การผลติมดีงัน้ี (ภาพที ่6.10) 

 
6.1) อตุสาหกรรมต้นน ้า 

อุตสาหกรรมตน้น ้าของยานยนต ์ประกอบไปดว้ยอุตสาหกรรมต่างๆ ทีผ่ลติสนิคา้เพือ่เป็น
วตัถุดบิใหแ้ก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น อุตสาหกรรมเหลก็ พลาสตกิ แก้ว  ผา้และเครื่องหนัง
ยางและเครื่องจกัรกล ซึง่เป็นการรวมตวัของอุตสาหกรรมหลายประเภททีม่กีารผลิตเพื่อเพิม่มลูค่าของ
ผลติภณัฑข์องอุตสาหกรรมเพื่อป้อนเขา้สูอุ่ตสาหกรรมยานยนต ์ส าหรบัอุตสาหกรรมตน้น ้าของยานยนต์
อนิเดยีมมีลูคา่ 128,016.2 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืมมีลูคา่ 4.22 ลา้นลา้นบาท 

 
6.2) อตุสาหกรรมกลางน ้า 

อุตสาหกรรมกลางน ้ าของยานยนต์ คือ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ 
สว่นประกอบและชิน้สว่นรถยนต ์(HS 8708) ตวัถงั (HS 8707) และสว่นประกอบและชิน้สว่นรถจกัรยานยนต์ 
(HS 8714) เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ดงักล่าวนี้ อนิเดยีมกีารผลิตเองและมกีาร
น าเขา้จากต่างประเทศ เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมปลายน ้าและส่งออกเป็นชิน้ส่วนยานยนต์ไปยงัประเทศต่างๆ 
ซึ่งขอ้มูล ปี 2557 พบว่า อนิเดยีน าเขา้ชิ้นส่วนยานยนต์ มูลค่า 12,800 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ส่งออกมูลค่า 
10,200 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และผลติไดมู้ลค่า 35,100 ลา้นเหรยีญสหรฐั ท าใหมู้ลค่าของอุตสาหกรรมกลาง
น ้าของอุตสาหกรรมยานยนตอ์นิเดยีมมีลูคา่ 47,900 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอื 1.58 ลา้นลา้นบาท 

 
6.3) อตุสาหกรรมปลายน ้า 

อุตสาหกรรมปลายน ้าของยานยนต์คอือุตสาหกรรมประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ซึ่ง
โครงสรา้งของอุตสาหกรรมปลายน ้าของอนิเดยี ประกอบไปดว้ย รถจกัรยานยนตส์องลอ้ รถจกัรยานยนตส์าม
ล้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ โดยมูลค่าของอุตสาหกรรมปลายน ้าเท่ากบั 88,287 
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอื 2.91 ลา้นลา้นบาท โดยอนิเดยีมกีารผลติในอุตสาหกรรมปลายน ้ายานยนต์ มูลค่า 
87,900 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ น าเขา้ 387 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และสง่ออกมลูคา่ 9,640 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

 
จากมูลค่าห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์อนิเดยีตัง้แต่อุตสาหกรรมต้นน ้าถงึ

อุตสาหกรรมปลายน ้ า พบว่ามูลค่ารวมของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดีย  เท่ากับ
264,203.2 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอื 8.71 ลา้นลา้นบาท  
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ภาพที ่6.10 โครงสรา้งหว่งโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนตข์องอนิเดยี 

ทีม่า: Sadanand Gupta, “Automobile Industry in India a Cluster Approach” (2556), www.ibef.org (2558) 
 

เหลก็ พลาสตกิ อเิลก็ทรอ 
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ภาพที ่6.11 มลูคา่หว่งโซอุ่ปทานของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนตข์องอนิเดยีปี 2557 
ทีม่า: Sadanand Gupta, “Automobile Industry in India a Cluster Approach” (2556), www.ibef.org (2558),  

ฐานขอ้มลู Global Trade Atlas (2558), www.acmainfo.com (2558) 

เหลก็ พลาสตกิ อเิลก็ทรอ 
นิกส ์

ผา้และเครือ่ง
หนงั 

แกว้และ
กระจก 

ยาง เครือ่ง 
จกัรกล 

เครือ่ง 
มอืและ
อุปกรณ์
กล 

แม ่
พมิพ ์

เครือ่งและ
อุปกรณ์จบั
ยดึชิน้งาน 

อตุสาหกรรมต้นน ้า 

 ช้ินส่วนยานยนต ์1st tier ช้ินส่วนยานยนต ์
2nd tier & lower tiers 

อตุสาหกรรมกลางน ้า: ช้ินส่วนยานยนต ์
มลูค่ารวม 47,900 ล้านเหรียญสหรฐั 

การผลิต*35,100 ล้านเหรียญสหรฐั 
น าเข้า***   12,800 ล้านเหรียญสหรฐั 
ส่งออก*** 10,200 ล้านเหรียญสหรฐั 

 

มลูค่ารวม  
128,016.2 ล้านเหรียญสหรฐั 

 

สดัส่วนการน าเข้าช้ินส่วนยานยนตข์องอินเดีย ปี 2557 
จากประเทศคู่ค้าทีส่ าคญั 10 อนัดบัแรก 
1. China 20.97% 2.Germany 14.97% 3.Japan 12.44% 
4.South Korea 11.97% 5.Thailand 7.46% 6. USA 6.29% 7. 
Italy 3.65% 8.France 2.42% 9. UK 2.26% 10.Spain 2.17% 
 

สดัส่วนการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ของอินเดีย ปี 2557 
ไปประเทศคู่ค้าทีส่ าคญั 10 อนัดบัแรก 
1. USA 20.50% 2.Germany 8.08% 3.UK 6.16% 4.Turkey 
5.20% 5.Italy 4.93% 6. Brazil 4.03%7.Thailand 3.41% 
8.France 3.32% 9. China 3.04% 10.UAE 2.77% 
 

Three 
Wheelers 

Commercial Vehicle  Passenger 
Cars 

Two Wheelers อตุสาหกรรมปลายน ้า: ยานยนต ์
มลูค่ารวม 88,287 ล้านเหรียญสหรฐั 

การผลิต* 87,900 ล้านเหรียญสหรฐั 

น าเข้า**        387 ล้านเหรียญสหรฐั 

ส่งออก**9,640 ล้านเหรียญสหรฐั 
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6.1.3 การวิเคราะหร์ปูแบบการค้าของอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนตไ์ทยท่ี
เช่ือมโยงกบัอินเดีย 

 
ส าหรบัการด าเนินการวิเคราะห์รูปแบบทางการค้า (Pattern of Trade) ของอุตสาหกรรมยาน

ยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ระหว่างไทยกบัอนิเดยี ที่ปรกึษาได้คดัเลือกอุตสาหกรรมย่อยมาวเิคราะห์
จ านวน 3 อุตสาหกรรมดว้ยกนั คอื 1) อุตสาหกรรมการผลติสว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยาน
ยนตส์ าหรบัขนสง่บุคคล2) อุตสาหกรรมการผลติสว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจกัรยานยนต์ 
รถจกัรยานสองลอ้และรถจกัรยานอื่นๆ และ 3) อุตสาหกรรมการผลติตวัถงั (รวมถงึแคป้) ส าหรบัยาน
ยนต์เพื่อพจิารณาความเชื่อมโยงดา้นวตัถุดบิในการผลติของไทยกบัอนิเดยีว่ามคีวามเกีย่วเน่ืองกนัมาก
น้อยเพยีงใด แสดงรายละเอยีดไดด้งัน้ี 

 
1) อุตสาหกรรมการผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ส าหรบัขนส่ง

บคุคล 
อุตสาหกรรมการผลติส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ส าหรบัขนส่งบุคคล เป็น

อุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประกอบเป็นยานยนต์ประเภทต่างๆ (ยกเว้น
รถจกัรยานยนต์) การผลติดงักล่าวมีการใชว้ตัถุดบิส่วนใหญ่ คอื วตัถุดบิจากหมวดยานยนต์ ซึ่งก็คอื
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ประเภทต่างๆ คดิเป็นรอ้ยละ 32.6 ของมูลค่าวตัถุดบิที่ใชท้ัง้หมด (ปี 2553) 
รองลงมา คอื โลหะขัน้มลูฐาน อาท ิทองแดง ตะกัว่ สงักะส ีหรอืเหลก็หล่อส าเรจ็รปูต่างๆ คดิเป็นรอ้ยละ 
13.1 ของมูลค่าวตัถุดบิทัง้หมด รองลงมายงัคงเป็นวตัถุดบิที่เป็นโลหะประเภทต่างๆ คอื เหลก็ โลหะ
ประดษิฐ ์(ตะป ูสลกัเกลยีว สปรงิ ฯลฯ) (ภาพที ่6.12) 
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ภาพที ่6.12 โครงสรา้งการใชว้ตัถุดบิเพือ่ผลติสว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต ์
ส าหรบัขนสง่บุคคล ปี 2553 

ทีม่า: ตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

เมื่อพจิารณาแหล่งที่มาของวตัถุดบิต่างๆ ที่ใชใ้นการผลติขา้งต้น พบว่าอุตสาหกรรมการผลติ
ของไทยมกีารใชว้ตัถุดบิโดยรวมจากในประเทศเป็นหลกั คดิเป็นรอ้ยละ 68.3 ส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 31.7 
เป็นการน าเขา้วตัถุดบิมาจากต่างประเทศ โดยวตัถุดบิจากหมวดยานยนตซ์ึง่เป็นวตัถุดบิประเภทชิน้สว่น
อุปกรณ์ยานยนต์ประเภทต่างๆ พบว่ามกีารใชจ้ากในประเทศมากกว่าการน าเขา้ คดิเป็นรอ้ยละ 18.3 
และ 14.3 ตามล าดบั โดยหากพจิารณาดา้นการน าเขา้ พบวา่ น าเขา้มาจากประเทศนอกอาเซยีน รอ้ยละ 
11.0สว่นการน าเขา้จากอนิเดยีนัน้มเีพยีงเลก็น้อย อยูท่ีร่อ้ยละ 0.4 ของมลูคา่วตัถุดบิประเภทนี้ทัง้หมด  
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ภาพที ่6.13 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติสว่นประกอบ 
และอุปกรณ์ประกอบของยานยนตส์ าหรบัขนสง่บุคคลในภาพรวม ปี 2557 

ทีม่า: ปรบัปรุงจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553กระทรวงอุตสาหกรรม ตารางปัจจยัการผลติ
และผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ
ฐานขอ้มลู Global Trade Atlas 2558 
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วตัถุดบิรองลงมา คอื โลหะขัน้มลูฐาน อาท ิทองแดง ตะกัว่ สงักะส ีหรอืเหลก็หล่อส าเรจ็รปูต่างๆ 
มกีารใชว้ตัถุดบิจากในประเทศและน าเขา้มาในสดัส่วนใกลเ้คยีงกนั คอื รอ้ยละ 6.6 และ 6.5 ตามล าดบั 
โดยการน าเขา้นัน้ส่วนใหญ่มาจากอินโดนีเซีย ร้อยละ 5.8 ส่วนการน าเขา้จากอินเดียคดิเป็นร้อยละ 
0.00001 ของมลูค่าการใชว้ตัถุดบิประเภทน้ีทัง้หมด วตัถุดบิประเภทเหลก็และผลติภณัฑจ์ากเหลก็ สว่น
ใหญ่เป็นการน าเขา้มาจากนอกอาเซยีน มเีพยีงรอ้ยละ 0.1 เทา่นัน้ทีน่ าเขา้มาจากอนิเดยี  

 
นอกจากน้ียงัมวีตัถุดบิบางประเภททีส่ว่นใหญ่มแีหล่งทีม่าจากภายในประเทศ คอื โลหะประดษิฐ ์

(ตะป ูสลกัเกลยีว สปรงิ ฯลฯ) และเครือ่งจกัรส านกังาน (ภาพที ่6.13 และ 6.14) 
 

 
 

ภาพที ่6.14 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติสว่นประกอบ 
และอุปกรณ์ประกอบของยานยนตส์ าหรบัขนสง่บุคคล แยกรายประเภทวตัถุดบิ ปี 2557 

(เปรยีบเทยีบในสดัสว่นทีเ่ทา่กนั) 
ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม และตารางปัจจยัการ

ผลติและผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
 

 หากมองในภาพรวมของการน าเขา้วตัถุดบิจากอนิเดยีและประเทศต่างๆ ในอาเซยีนแลว้ พบว่า
การผลติส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ส าหรบัขนส่งบุคคล มกีารน าเขา้วตัถุดบิส่วน
ใหญ่จากอนิโดนีเซยี คดิเป็นรอ้ยละ 38.6ของการน าเขา้จากอาเซยีนและอนิเดยีรวมกนั ส่วนการน าเขา้
จากอนิเดยีนัน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 14.3 (ภาพที ่6.15) 
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ภาพที ่6.15 แหล่งน าเขา้วตัถุดบิในการผลติสว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต ์
ส าหรบัขนสง่บุคคลในภาพรวม ปี 2557 

ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางฐานขอ้มลู Global Trade Atlas 2558 
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2) อุตสาหกรรมการผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจักรยานยนต์ 
รถจกัรยานสองล้อและรถจกัรยานอ่ืนๆ 
อุตสาหกรรมการผลติสว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจกัรยานยนต ์รถจกัรยานสองล้อ

และรถจกัรยานอื่นๆ เป็นอุตสาหกรรมทีผ่ลติชิน้สว่นและอุปกรณ์ต่างๆ เพือ่ประกอบเป็นรถจกัรยานยนต ์
ซึ่งการผลติดงักล่าวมกีารใช้วตัถุดบิส่วนใหญ่ คอื วตัถุดบิจากหมวดรถจกัรยานยนต์ ซึ่งก็คอืชิ้นส่วน
อุปกรณ์ของรถจกัรยานยนตป์ระเภทต่างๆ คดิเป็นรอ้ยละ 26.7 ของมลูค่าวตัถุดบิทีใ่ชท้ัง้หมด (ปี 2553) 
รองลงมา คือ เหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็ก คิดเป็นร้อยละ 24.7 โลหะขัน้มูลฐาน อาทิ ทองแดง ตะกัว่ 
สงักะส ีหรอืเหลก็หล่อส าเรจ็รปูต่างๆ รอ้ยละ 7.2 เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ รอ้ยละ 7.2 (ภาพที ่6.16) 

 

 
 
ภาพที ่6.16 โครงสรา้งการใชว้ตัถุดบิเพือ่ผลติสว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจกัรยานยนต ์

รถจกัรยานสองลอ้และรถจกัรยานอื่นๆ ปี 2553 
ทีม่า: ตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

เมื่อพจิารณาแหล่งที่มาของวตัถุดบิต่างๆ ที่ใชใ้นการผลติขา้งต้น พบว่าอุตสาหกรรมการผลติ
ของไทยมกีารใชว้ตัถุดบิโดยรวมจากในประเทศเป็นหลกั คดิเป็นรอ้ยละ 74.6 ส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 25.4 
เป็นการน าเขา้วตัถุดบิมาจากต่างประเทศ โดยวตัถุดบิจากหมวดรถจกัรยานยนตซ์ึง่เป็นวตัถุดบิประเภท
ชิน้สว่นอุปกรณ์รถจกัรยานยนตป์ระเภทต่างๆ พบว่ามกีารใชจ้ากในประเทศมากกว่าการน าเขา้ คดิเป็น
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ร้อยละ 19.4และ 7.3 ตามล าดบั โดยหากพจิารณาด้านการน าเขา้ พบว่าน าเขา้มาจากประเทศนอก
อาเซยีน รอ้ยละ 4.47 สว่นการน าเขา้จากอนิเดยีนัน้มเีพยีงเลก็น้อย อยูท่ีร่อ้ยละ 0.08 ของมลูค่าวตัถุดบิ
ประเภทนี้ทัง้หมด (ภาพที ่6.17) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่6.17 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติสว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของรถจกัรยานยนต ์
รถจกัรยานสองลอ้และรถจกัรยานอื่นๆ ในภาพรวม ปี 2557 

ทีม่า: ปรบัปรุงจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553กระทรวงอุตสาหกรรม ตารางปัจจยัการผลติ
และผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ
ฐานขอ้มลู Global Trade Atlas 2558 
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วตัถุดบิหลกัอกีรายการหน่ึงที่มมีูลค่าการใช้มากเป็นอนัดบัสอง คอื เหล็กและผลติภณัฑ์จาก
เหลก็ พบว่าใชจ้ากในประเทศมากกว่าการน าเขา้ คดิเป็นรอ้ยละ 13.4 และรอ้ยละ 11.4 ตามล าดบั โดย
เมื่อพจิารณาแหล่งทีไ่ทยน าเขา้ พบว่ามาจากประเทศนอกอาเซยีน ส่วนการน าเขา้จากอนิเดยี คดิเป็น
รอ้ยละ 0.2 

 
ส าหรบัวตัถุดิบที่มกีารใช้จากในประเทศเท่านัน้ มหีลายรายการ คือ เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ไฟฟ้า โลหะประดษิฐ ์(ตะป ูสลกัเกลยีว สปรงิ ฯลฯ) วตัถุดบิจากหมวดยานยนต์
ประเภทชิน้สว่นและอุปกรณ์ แบตเตอรีป่ฐมภมู ิเป็นตน้ (ภาพที ่6.18) 

 

 
 
ภาพที ่6.18 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติสว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของรถจกัรยานยนต ์

รถจกัรยานสองลอ้และรถจกัรยานอื่นๆแยกรายประเภทวตัถุดบิ ปี 2557 
(เปรยีบเทยีบในสดัสว่นทีเ่ทา่กนั) 

ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553กระทรวงอุตสาหกรรม และตารางปัจจยัการ
ผลติและผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
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 ในภาพรวมของการน าเขา้วตัถุดบิจากอนิเดยีและประเทศต่างๆ ในอาเซียน พบว่าการผลิต
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจกัรยานยนต์ รถจกัรยานสองล้อและรถจกัรยานอื่นๆ  มกีาร
น าเขา้วตัถุดบิส่วนใหญ่จากเวยีดนาม รอ้ยละ 36.8 รองลงมา คอื อนิโดนีเซยี รอ้ยละ 28.9 ตามล าดบั 
สว่นการน าเขา้จากอนิเดยีนัน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ15.9 (ภาพที ่6.19) 
 

 
 

ภาพที ่6.19 แหล่งน าเขา้วตัถุดบิในการผลติสว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจกัรยานยนต ์
รถจกัรยานสองลอ้และรถจกัรยานอื่นๆ ในภาพรวม ปี 2557 

ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางฐานขอ้มลู Global Trade Atlas 2558 
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3) อตุสาหกรรมการผลิตตวัถงั (รวมถึงแค้ป) ส าหรบัยานยนต ์
อุตสาหกรรมการผลติตวัถงั (รวมถงึแคป้) ส าหรบัยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่ผลติตวัถงัของ

ยานยนต์ประเภทต่างๆ การผลติดงักล่าวจ าเป็นต้องใชว้ตัถุดบิประเภทเหลก็และผลติภณัฑจ์ากเหล็ก
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.1 ของการใช้วตัถุดิบทัง้หมด (ปี 2553) วตัถุดิบอื่นๆ ที่ใช้รองลงมา คือ 
ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ สทีา ส่วนประกอบจ าพวกเครื่องยนต์ โลหะประดษิฐ์ (ตะปู สลกัเกลยีว 
สปรงิ ฯลฯ) ต่างๆ (ภาพที ่6.20) 

 

 
 

ภาพที ่6.20 โครงสรา้งการใชว้ตัถุดบิเพือ่ผลติตวัถงั (รวมถงึแคป้) ส าหรบัยานยนต ์ปี 2553 
ทีม่า: ตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

เมื่อพจิารณาแหล่งที่มาของวตัถุดบิต่างๆ ที่ใชใ้นการผลติขา้งต้น พบว่าอุตสาหกรรมการผลติ
ของไทยมกีารใชว้ตัถุดบิโดยรวมจากในประเทศมากกว่าการน าเขา้ อยู่ทีร่อ้ยละ 63.1 และรอ้ยละ 36.9 
ตามล าดบั วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติคอืเหลก็และผลติภณัฑจ์ากเหลก็นัน้ พบว่าใชใ้นประเทศมากกวา่ 
อยู่ที่รอ้ยละ 31.5 ส่วนที่เหลอืรอ้ยละ 25.6 เป็นการน าเขา้มาจากต่างประเทศ ซึ่งในจ านวนน้ีเป็นการ
น าเขา้มาจากอนิเดยีรอ้ยละ 0.4ส าหรบัวตัถุดบิอื่นๆ พจิารณาไดจ้ากภาพที ่6.21 
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ภาพที ่6.21 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติตวัถงั (รวมถงึแคป้) ส าหรบัยานยนตใ์นภาพรวม ปี 2557 
ทีม่า: ปรบัปรุงจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553กระทรวงอุตสาหกรรม ตารางปัจจยัการผลติ

และผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ
ฐานขอ้มลู Global Trade Atlas 2558 

 
จากภาพที ่6.22 เป็นการแสดงใหเ้หน็สดัส่วนการใชว้ตัถุดบิในประเทศและการน าเขา้ ซึง่พบว่า

วตัถุดบิประเภทโลหะประดษิฐ ์(ตะป ูสลกัเกลยีว สปรงิ ฯลฯ) และเครื่องจกัรส านักงาน มกีารใชว้ตัถุดบิ
จากในประเทศทัง้หมด รองลงมาเป็นเครื่องจกัรและอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่กีารใชจ้ากใน
ประเทศเกอืบทัง้หมดเชน่กนั (ภาพที ่6.22) 
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ภาพที ่6.22 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติตวัถงั (รวมถงึแคป้) ส าหรบัยานยนต ์
แยกรายประเภทวตัถุดบิ ปี 2557 (เปรยีบเทยีบในสดัสว่นทีเ่ทา่กนั) 

ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553กระทรวงอุตสาหกรรม และตารางปัจจยัการ
ผลติและผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 
 ในภาพรวมของการน าเขา้วตัถุดบิจากอนิเดยีและประเทศต่างๆ ในอาเซยีน พบวา่การผลติตวัถงั 

(รวมถงึแคป้) ส าหรบัยานยนต์มกีารน าเขา้วตัถุดบิส่วนใหญ่จากอนิโดนีเซยี รอ้ยละ 32.6 รองลงมา คอื 
มาเลเซยี รอ้ยละ 19.3 ตามล าดบั ส่วนการน าเขา้จากอินเดยีนัน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15.2 (ภาพที่ 
6.23) 
 

 
 
ภาพที ่6.23 แหล่งน าเขา้วตัถุดบิในการผลติตวัถงั (รวมถงึแคป้) ส าหรบัยานยนตใ์นภาพรวม ปี 2557 

ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางฐานขอ้มลู Global Trade Atlas 2558 
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6.1.4 การวิเคราะห์รูปแบบการค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดียท่ีเช่ือมโยงกบัไทยและ
ประเทศอ่ืนๆ 

 
หากพจิารณาในมุมมองของอุตสาหกรรมการผลติยานยนต์ของอนิเดยี พบว่าโครงสรา้งการใช้

วตัถุดบิในการผลติมกีารใชเ้หลก็และผลติภณัฑจ์ากเหลก็มากทีสุ่ด รอ้ยละ 33.1รองลงมา คอื วตัถุดบิใน
หมวดยานยนต์ ประเภทชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ ร้อยละ 23.3 รวมไปถึงโลหะขัน้มูลฐาน อาทิ 
ทองแดง ตะกัว่ สงักะส ีหรอืเหลก็หล่อส าเรจ็รปูต่างๆ โลหะประดษิฐ ์(ตะป ูสลกัเกลยีว สปรงิ ฯลฯ) และ
เครือ่งยนต ์คดิเป็นรอ้ยละ 8.25.8 และ 4.5 ตามล าดบั (ภาพที ่6.24) 
 

 
 

ภาพที ่6.24 โครงสรา้งการใชว้ตัถุดบิเพือ่การผลติของอุตสาหกรรมยานยนตข์องอนิเดยีปี 2553 
ทีม่า: ตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ส าหรบัแหล่งทีม่าของวตัถุดบิต่างๆ ทีใ่ชใ้นการผลติของอุตสาหกรรมยานยนตข์องอนิเดยีขา้งตน้ 
พบว่าอุตสาหกรรมการผลติของอนิเดยีมกีารใชว้ตัถุดบิโดยรวมจากในประเทศมากกว่าการน าเขา้ อยู่ที่
รอ้ยละ 68.1และรอ้ยละ 31.9 ตามล าดบั วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติคอืเหลก็และผลติภณัฑจ์ากเหลก็
นัน้ พบว่าใช้ในประเทศมากกว่า อยู่ที่ร้อยละ 18.3 ส่วนที่เหลือร้อยละ 14.9 เป็นการน าเข้ามาจาก
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ต่างประเทศ โดยน าเขา้มาจากจนีมากทีสุ่ด รอ้ยละ 33.0 รองลงมาคอืเกาหลใีต ้ญีปุ่่ น เยอรมนี สว่นไทย
นัน้ อนิเดยีมกีารน าเขา้ผลติภณัฑจ์ากเหลก็อยู่ทีร่อ้ยละ 0.4 วตัถุดบิทีใ่ชร้องลงมา คอื วตัถุดบิในหมวด
ยานยนต ์ประเภทชิน้สว่นและอุปกรณ์ยานยนต ์มกีารน าเขา้อยูท่ีร่อ้ยละ 8.2 โดยน าเขา้จากเยอรมนีมาก
ทีสุ่ด รองลงมาคอื เกาหลใีต ้จนี ญี่ปุ่ น และไทย ตามล าดบั ส าหรบัวตัถุดบิอื่นๆ พจิารณาไดจ้ากภาพที ่
6.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่6.25 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติของอุตสาหกรรมยานยนตข์องอนิเดยีในภาพรวม ปี 2557 
ทีม่า: ปรบัปรุงจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553กระทรวงอุตสาหกรรม ตารางปัจจยัการผลติ

และผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ
ฐานขอ้มลู Global Trade Atlas 2558 
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 ทัง้น้ีหากมองในภาพรวมของการน าเขา้วตัถุดบิเพือ่การผลติในอุตสาหกรรมยานยนตข์องอนิเดยี
แล้ว พบว่าเป็นการน าเขา้เขา้วตัถุดบิจากจนีมากที่สุด ถงึรอ้ยละ 37.3 รองลงมาคอื เกาหลใีต้ รอ้ยละ 
26.4 ญีปุ่่ น และเยอรมนี รอ้ยละ 20.2 และ 11.9 ตามล าดบั สว่นการน าเขา้วตัถุดบิจากไทยนัน้ มสีดัสว่น
รอ้ยละ 4.2 (ภาพที ่6.26) 
 

 
 
ภาพที ่6.26 แหล่งน าเขา้วตัถุดบิในการผลติของอุตสาหกรรมยานยนตข์องอนิเดยีในภาพรวม ปี 2557 

ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางฐานขอ้มลู Global Trade Atlas 2558 
 
 จากการวิเคราะห์รูปแบบการค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่าส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของยานยนต์ส าหรบัขนส่งบุคคล และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรถจกัรยานยนต์ ถอืไดว้่า
เป็นสนิคา้ที่มกีารพึง่พงิการน าเขา้วตัถุดบิและการส่งออกสนิคา้ไปยงัอนิเดยีเป็นมูลค่ามาก อกีทัง้เมื่อ
พจิารณาดา้นการน าเขา้วตัถุดบิประเภทน้ีของอนิเดยีเอง (ภาพที่ 6.26) พบว่า แมจ้ะมสีดัสว่นการน าเขา้
จากไทยเพยีงรอ้ยละ 4.2 แต่หากพจิารณาเป็นมลูค่าถอืวา่มมีลูคา่สงูมากเน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนต์
ของอนิเดยีถอืเป็นอุตสาหกรรมหลกัทีส่ าคญัและสรา้งเมด็เงนิเขา้ประเทศอนิเดยีไดส้งู 
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6.1.5 การเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตอสุาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนตร์ะหว่างไทย-
อินเดีย 

 
จากการวเิคราะหก์ารเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติอุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ระหว่าง

ไทย-อนิเดยี ที่ปรกึษาฯ ได้พจิารณาจากการวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยและ
อนิเดยี และประเดน็อื่นๆ เพิม่เตมิ ดงัน้ี 

 
 มลูคา่การสง่ออกของไทยไปยงัอนิเดยีจากหว่งโซ่อุปทานของไทยและอนิเดยี 
 การวเิคราะหผ์ลกระทบจากความตกลงการคา้เสรไีทย-อนิเดยี และอาเซยีน-อนิเดยี 
 ศกัยภาพของตลาดยานยนตข์องอนิเดยี และเมอืงของอนิเดยีทีม่ศีกัยภาพดา้นยานยนต ์
 ศกัยภาพดา้นโลจสิตกิสร์ะหวา่งไทยกบัอนิเดยีในการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติ 
 สรปุการวเิคราะหร์ปูแบบการคา้ของอุตสาหกรรมยานยนต ์
 
สามารถสรปุการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
1) มลูค่าการส่งออกของไทยไปยงัอินเดียจากห่วงโซ่อปุทานของไทยและอินเดีย 
 
การพิจารณามูลค่าการส่งออกของไทยไปยงัอินเดียจากห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์            

และชิน้ส่วนยานยนต์ของไทย เป็นหน่ึงในการวเิคราะหก์ารเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติอุสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ระหว่างไทย-อนิเดยี ซึ่งพบว่า มูลค่าการส่งออกในอุตสาหกรรมกลางน ้าหรอืชิ้นส่วน
ยานยนตข์องไทยมมีลูค่าการสง่ออกไปยงัอนิเดยีมากทีสุ่ด และชิน้สว่นยานยนตข์องไทยทีม่กีารส่งออกมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนรถยนต์  (HS 8708) ส่วนประกอบและชิ้นส่วน
รถจกัรยานยนต์ (HS 8714) และตวัถงั (HS 8707) มมีูลค่าการส่งออกรวม 297.75 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ โดย
การส่งออกส่วนประกอบและชิ้นส่วนรถยนต์ (HS 8708) มมีูลค่า 275.35 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ส่วนประกอบ
และชิน้สว่นรถจกัรยานยนต ์(HS 8714) มมีลูคา่ การสง่ออก 18.28 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และตวัถงั (HS 8707) 
มมีลูคา่การสง่ออก 4.12 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  

 
จากนัน้เมื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาพจิารณาถงึบรษิทัทีม่กีารส่งออกส่วนประกอบและชิน้ส่วนรถยนต์ 

(HS 8708) สว่นประกอบและชิน้สว่นรถจกัรยานยนต์ (HS 8714) และตวัถงั (HS 8707) ทีม่มีลูค่าการสง่ออก
มากทีสุ่ดไปยงัอนิเดยี ซึง่เป็นพจิารณาการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติระหว่างไทยกบัอนิเดยีว่าเกดิขึน้จาก
ผูผ้ลติไทย หรอืบรษิทัผูผ้ลติต่างชาตทิีข่ยายฐานการผลติมาประเทศไทย หรอืเป็นบรษิทัรว่มทุนระหวา่งไทย
กบัต่างชาต ิเพื่อน าขอ้สรุปทีไ่ดไ้ปวเิคราะหเ์พื่อจดัท ากลยุทธก์ารสรา้งความเชื่อมโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติ
ระหว่างไทยกบัอนิเดยีในอุตสาหกรรมยานยนตต์่อไป จากขอ้มลู พบว่า บรษิทัทีม่กีารสง่ออก ส่วนประกอบ
และชิน้สว่นรถยนต ์(HS 8708) ไปอนิเดยีมากทีสุ่ด ในปี 2557 ไดแ้ก่ บจก.โตโยตา้ มอเตอร ์เอเชยี แปซฟิิค 
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เอน็จเินียริง่แอนดแ์มนูแฟคเจอริง่ ส าหรบับรษิทัทีม่กีารสง่ออกสว่นประกอบและชิน้สว่นรถจกัรยานยนต์ (HS 
8714) ไปอนิเดยีมากทีสุ่ด ในปี 2557 ไดแ้ก่ บจก.มซูาชอิอโตพารท์ บจก.เอฟ็ซซี ี(ไทยแลนด)์ บจก.สบึาค ิอี
เมอรส์นั เอม็เอฟจ ี(ไทยแลนด)์ และบจก.คาวาซาก ิมอเตอร ์เอน็เตอรไ์พรส ์(ประเทศไทย) เป็นตน้ 

  
ตารางที ่6.8 รายชื่อผูส้่งออกส่วนประกอบและชิ้นส่วนรถจกัรยานยนต์ (HS 8714) 10 อนัดบัแรก ของไทย 

ไปอนิเดยี ปี 2557 
ล าดบั ชื่อผูป้ระกอบการ 

1 บจก.มซูาชอิอโตพารท์ 
2 บจก.เอฟ็ซซี ี(ไทยแลนด)์ 
3 บจก.สบึาค ิอเีมอรส์นั เอม็เอฟจ ี(ไทยแลนด)์ 
4 บจก.คาวาซาก ิมอเตอร ์เอน็เตอรไ์พรส ์(ประเทศไทย) 
5 บจก.โชวา่ รเีจยีนนอล เซน็เตอร ์(ประเทศไทย) 
6 บจก.ไทยยามาฮา่มอเตอร ์
7 บจก.สยามโกช ิมานูแฟคเชอริง่ 
8 บจก.เอเชีย่นฮอนดา้มอเตอร ์
9 บจก.ซากุระ อนิดสัทรี ้(ประเทศไทย) 
10 บจก.ซมัมทิ โชวา่ แมนูแฟคเจอริง่ 

ทีม่า: สถติกิารคา้ระหวา่งประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย ์(http://www2.ops3.moc.go.th), 2558 
 

ส าหรบับรษิทัทีม่กีารส่งออกตวัถงั (HS 8707) ไปอนิเดยีมากทีสุ่ด ในปี 2557 ไดแ้ก่ บจก.โตโยตา้ 
มอเตอร ์เอเชยี แปซฟิิค เอน็จเินียริง่แอนดแ์มนูแฟคเจอริง่ บจก.ทเีอม็บพี ีบจก.ออโตอ้ลัลายแอนซ ์(ประเทศ
ไทย) บจก.เอเชีย่นฮอนดา้มอเตอร ์และบจก.ฟอรด์ มอเตอร ์คมัปะนี (ประเทศไทย) เป็นตน้ ดงัตารางที ่6.9 
 

ตารางที ่6.9 รายชื่อผูส้ง่ออกตวัถงั (HS 8707) ของไทยไปอนิเดยี ปี 2557 
ล าดบั ชื่อผูป้ระกอบการ 

1 บจก.โตโยตา้ มอเตอร ์เอเชยี แปซฟิิค เอน็จเินียริง่แอนดแ์มนูแฟคเจอริง่ 
2 บจก.ทเีอม็บพี ี
3 บจก.ออโตอ้ลัลายแอนซ ์(ประเทศไทย) 
4 บจก.เอเชีย่นฮอนดา้มอเตอร ์
5 บจก.ฟอรด์ มอเตอร ์คมัปะนี (ประเทศไทย) 
6 บจก.เมททลั ฟายน์ (ประเทศไทย) 
7 บจก.ฮอนดา้ ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) 

หมายเหตุ: ปี 2557 มบีรษิทัผูส้ง่ออกตวัถงั (HS 8707) ของไทยไปอนิเดยีเพยีง 7 บรษิทั 
ทีม่า: สถติกิารคา้ระหวา่งประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย ์(http://www2.ops3.moc.go.th), 2558 
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จากขอ้มลูแสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัผูส้ง่ออกชิน้ส่วนยานยนตข์องไทยไปยงัอนิเดยีส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลติ
จากประเทศญี่ปุ่ นที่มฐีานการผลิตรถยนต์ในประเทศ ซึ่งขอ้มูลในส่วนน้ีสอดคล้องกบัการรวบรวมขอ้มูล            
เชิงลึกในอุตสาหกรรมยานยนต์ ว่าการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนยานยนต์ระหว่างไทยกับอินเดียจะมี การ
แลกเปลีย่นชิน้สว่นในรถยนตย์ีห่อ้เดยีวกนั 

 
2) การวิเคราะหผ์ลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย  
 

 ภายใต้ ความตกลงการค้าเสรไีทย-อนิเดยี พบว่า มขีอ้ตกลงการเร่งลดภาษีสนิค้าบางส่วนทนัที 
(Early Harvest Scheme: EHS) จ านวน 83 รายการ ซึ่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์เป็นสนิคา้หน่ึงที่อยู่
ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว ชิน้สว่นและอุปกรณ์ยานยนตต์วันัน้ คอื กระปกุเกยีร ์จาก EHS และกฎแหล่งก าเนิด
สนิคา้ ทีม่กีฎขอ้บงัคบัใหม้กีารเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั (เปลี่ยนเป็น 870840) โดยมเีงื่อนไขใหใ้ชส้ดัส่วน
มูลค่าเพิม่หรอืวตัถุดบิภายในประเทศ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ซึ่งจากกฎว่าดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้ดงักล่าว 
ส่งผลใหก้ารส่งออกกระปุกเกยีรข์องอนิเดยีมายงัไทยมมีลูค่ามากขึน้ตัง้แต่ปี 2552 เป็นตน้มา ในขณะทีก่าร
ส่งออกของไทยไปยงัอนิเดยีมมีูลค่าน้อยกว่า ส่งผลใหไ้ทยขาดดุลการคา้ในสนิคา้ดงักล่าวกบัอนิเดยี ซึ่งที่
ผา่นมาการสง่ออกกระปุกเกยีรข์องไทยขาดดุลอนิเดยีอยูแ่ลว้มาโดยตลอด แต่เมื่อมกีารเปิดตลาดสนิคา้ตวัน้ี 
ภายใต ้FTA ไทย-อนิเดยี ท าใหไ้ทยยิง่ขาดดุลอนิเดยีมากขึน้ ดงันัน้แสดงใหเ้หน็วา่ FTA ไทย-อนิเดยีและกฎ 
RoO ภายใต้ FTA ไทย-อินเดียเอื้อประโยชน์ต่ออินเดียมากกว่าไทย และอีกประการหน่ึงที่ส าคญัที่เป็น
สาเหตุท าใหก้ารคา้กระปุกเกยีรข์องไทยขาดดุลอนิเดยีมาโดยตลอด คอื โรงงานประกอบรถยนตใ์นไทยสว่น
ใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิง่ค่ายรถยนต์จากญี่ปุ่ นหลายรายมหีุ้นส่วนอยู่ในโรงงานผลติชิ้นส่วนยานยนต์ใน
อนิเดยีจงึสง่ผลใหไ้ทยมกีารน าเขา้ชิน้สว่นยานยนตจ์ากอนิเดยีจ านวนมาก อกีทัง้การน าเขา้ชิน้สว่นยานยนต์
จากอนิเดยีมตีน้ทุนต ่ากวา่การทีโ่รงงานจะผลติเองภายในประเทศ ยกตวัอยา่งเชน่ กระปกุเกยีรแ์ละเฟืองทา้ย 
ซึ่งไทยยงัไม่สามารถผลติไดเ้อง ดงันัน้ เมื่อมกีารลดภาษีจงึท าใหม้กีารน าเขา้กระปุกเกยีรเ์พิม่ขึน้อีก และ
เมื่อพจิารณาในดา้นการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติ พบว่า ไทยมโีอกาสเชื่อมโยงชิน้สว่นยานยนตก์บัอนิเดยี
ไดม้ากขึน้ ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรไีทย-อนิเดยี แต่อยา่งไรกต็าม ความช านาญและความเชีย่วชาญการ
ผลติเครื่องยนตข์องไทย6 มศีกัยภาพมากกว่าอนิเดยี ท าใหอ้นิเดยีมกีารน าเขา้เครื่องยนตจ์ากไทยในสดัสว่น
ที่สูง ท าใหก้ารเชื่อมโยงการผลติระหว่างไทยและอนิเดยีในอุตสาหกรรมยานยนต์เกดิขึน้ในอุตสาหกรรม
ชิน้สว่นยานยนตม์ากทีส่ดุ  
 
 
 
 
 

                                                 
6 แหลง่ขอ้มลู จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ บจก.โตโยตา้ มอเตอร ์
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ตารางที ่6.10 ตวัอยา่งกฎว่าดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้ ส าหรบัขอ้ตกลงการเร่งลดภาษสีนิคา้บางสว่นทนัที 
(Early Harvest Scheme: EHS) ภายใตก้รอบความตกลงเขตการคา้เสรไีทย-อนิเดยี 

รายการภาษ ี(HS 2002) รายการสนิคา้ กฎทีใ่ชบ้งัคบั 
8708  ชิน้สว่นและอุปกรณ์ยานยนต ์จากพกิดั 

8701 ถงึ 8705 
 

 870840 กระปุกเกยีร ์ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 870840) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย,์ 2558 
 

3) ศกัยภาพของตลาดยานยนตข์องอินเดีย และเมืองของอินเดียท่ีมีศกัยภาพด้านยานยนต ์
 
ศกัยภาพของตลาดยานยนต์ของอนิเดยี และเมอืงของอนิเดยีที่มศีกัยภาพด้านยานยนต์ เป็นอกี

ปัจจยัที่ส าคญัในการพจิารณาความเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติอุสาหกรรมยานยนต์ระหว่างไทย-อนิเดยี 
เน่ืองจากศกัยภาพของตลาด และเมอืงทีศ่กัยภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นโอกาสใหก้บัประเทศไทย
และสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนไทยสนใจขยายตลาดมายงัอินเดีย ซึ่งจากข้อมูล พบว่า ตลาดยานยนต์
ภายในประเทศอนิเดยีมขีนาดใหญ่ มอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะรถจกัรยานยนต์  
สองล้อ นอกจากน้ีอินเดียได้ตัง้เป้าหมายเป็นผู้ผลิต ยานยนต์ชัน้น าของโลก เป็นศูนย์กลางการส่งออก
รถยนต์ขนาดเลก็ รถยนต์อเนกประสงค ์รถสองล้อ รถสามล้อ รถแทรค็เตอร ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งจาก
เป้าหมายดงักล่าว จึงนับว่าเป็นโอกาสของไทยในขยายตลาดและฐานการผลิตมายงัอินเดีย ซึ่งปัจจุบนั
อนิเดยีมนีโยบาย “Make in India” ทีส่นบัสนุนและสง่เสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ โดยนโยบายน้ี ตอ้งการ
ผลกัดนัใหอ้นิเดยีเป็นศนูยก์ลางอุตสาหกรรม (Hub of Industry) เพือ่ก่อใหใ้หเ้กดิการจา้งงานภายในประเทศ
และดงึเงนิลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) จากขอ้มูลในช่วงก่อนปี 25437 การลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์
จากต่างประเทศอยู่อนัดบัที่ 22 ของการลงทุนในอุตสาหกรรมอินเดียทัง้หมด ในปี 2557 การลงทุนจาก
ต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิม่ขึน้มาอยู่ในอนัดบัที่ 6 ของการลงทุนจากต่างประเทศทัง้หมด (มี
มูลค่าประมาณ 3 แสนลา้นบาท) และหากนโยบาย “Make in India” ประสบความ ส าเรจ็ตามเป้าหมายการ
ลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ จนท าให้ติดหน่ึงในสามของการลงทุนจากต่างประเทศ
ทัง้หมด สง่ผลใหม้ลูคา่การลงทุนจากต่างประเทศอยูท่ี ่5 แสนลา้นบาท และท าใหม้ลูคา่อุตสาหกรรมยานยนต์
เป็นรอ้ยละ 10 ต่อ GDP ของอนิเดยี ซึ่งในปัจจุบนัมูลค่าอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ทีร่อ้ยละ 7 ต่อ GDP (ปี 
2557 อนิเดยี ม ีGDP อยู่ที่ 2 ล้านล้านเหรยีญ) ส าหรบัศกัยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของ
อนิเดยี นอกจากการสนับสนุนจากภาครฐั อุตสาหกรรมยานยนต์ของอนิเดยียงัมคีวามไดเ้ปรยีบในดา้น

                                                 
7ทีม่า: Reserve Bank of India, 2558 
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ราคาของค่าจา้งแรงงานและวตัถุดบิการเป็นฐานการผลติของอุตสาหกรรมในสาขาน้ี คุณภาพแรงงานทีด่ี
การเตบิโตของอุตสาหกรรมรถยนตต์อบสนองความตอ้งการบรโิภคภายในประเทศ ความสามารถในการ
ผลติสนิคา้ใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากลและกระบวนการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
ส าหรบัเมอืงทีม่ศีกัยภาพดา้นยานยนตข์องอนิเดยี พบว่า เมอืงทีม่ศีกัยภาพในการผลติรถยนตใ์น

อนิเดยี มอียู่ทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศ แต่เมืองทีม่ศีกัยภาพมากทีสุ่ดเมอืงหน่ึง และสามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายการผลิตกับไทยได้อย่างสะดวก คือ เมืองเชนไน เน่ืองจาก เชนไน  เป็นเมืองหลวงของ             
รฐัทมฬินาฑู ซึง่เป็นรฐัทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบัสองของอนิเดยี คดิเป็นรอ้ยละ 8.4 ของ GDP 
จากทัง้หมด 33 รฐัของอนิเดยี ซึ่งแสดงถงึคุณภาพของประชากรของรฐัทีม่รีายไดแ้ละความเป็นอยู่ที่ด ี
อกีทัง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิท าใหก้ารจบัจ่ายใช้สอยที่เกดิขึน้ภายในรฐัมมีูลค่าสูง และย่อมสะท้อนไปถึง
ความตอ้งการรถยนตท์ีเ่กดิขึน้ภายในรฐัยอ่มมมีากตามไปดว้ยตามลกัษณะคุณภาพชวีติและรายได้ของ
ประชากรในรฐั นอกจากน้ี เชนไนได้ถูกขนานนามว่าเป็น “Detroit of India” ของอุตสาหกรรมรถยนต์
ของอนิเดยี เพราะโรงงานผลติรถยนตต์ัง้อยูร่ายลอ้มเมอืงเชนไน ทัง้รถยนต์ทีเ่ป็นของอนิเดยีและบรษิทั
ต่างชาติ ได้แก่ บรษิทั Hyundai Renault Robert Bosch Nissan Motors Ashok Leyland Daimler AG 
Caterpillar Inc., Komatsu Limited Ford BMW และ Mitsubishi เป็นต้น ส าหรบัมูลค่าการลงทุนสะสม
จากนกัลงทุนต่างชาต ิ(Foreign Direct Investment: FDI) ชว่งตัง้แต่เดอืนเมษายน 2543 ถงึเดอืนธนัวาคม 
2557 เท่ากบั 16 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และเชนไนมที่าเรอืทีส่ าคญั คอื ท่าเรอื Chennai เป็นท่าเรอืทีใ่หญ่
เป็นอนัดบั 2 ของอนิเดยี ในการขนสง่สนิคา้ และเป็นท่าเรอืทีเ่ป็นศูนยก์ลางของการส่งออกรถยนต ์และเป็น
ทา่เรอืทีส่ามารถเชื่อมโยงมายงัภูมภิาคอาเซยีนไดใ้กลท้ีส่ดุ เน่ืองจากทา่เรอืเชนไนอยูต่รงกบัทา่เรอืทวาย ซึง่
ในอนาคตเมื่อโครงการท่าเรอืน ้าลกึทวายแลว้เสรจ็จะส่งผลใหก้ารขนส่งสนิคา้ระหว่างอนิเดยี-อาเซยีน และ
อนิเดยี-ไทย สามารถท าได้สะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ ร่นระยะทาง และลดต้นทุนค่าขนส่ง และตรงกบั
ท่าเรอืระนองของไทยอกีดว้ย แมว้่าในปัจจุบนัการขนส่งสนิคา้ระหว่างไทยกบัอนิเดียผ่านท่าเรอืระนองไม่มี
ขนส่งเกดิขึน้แลว้กต็าม แต่ดว้ยศกัยภาพของท่าเรอืทีส่ามารถรองรบัการขนส่งสนิคา้ได ้และจงัหวดัระนอง
เองไดใ้หค้วามส าคญักบัท่าเรอืระนอง โดยหารอืและวางแผนสรา้งความพรอ้มใหแ้ก่จงัหวดัระนองในหลายๆ 
ดา้น เพื่อใหก้ารขนส่งสนิคา้ระหว่างไทยกบัระนองเกดิขึน้ทีท่่าเรอืน้ี ไม่ว่าจะเป็นโครงการสรา้งถนน 4 เลน 
โครงการสรา้งทางรถไฟจากชุมพรสู่ระนอง เป็นต้น ดงันัน้ การเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติระหว่างไทยกบั
อนิเดยีในอุตสาหกรรมยานยนต ์ณ เมอืงเชนไน จงึมศีกัยภาพ โอกาส และลู่ทางมากทีส่ดุ 
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4) ศกัยภาพด้านโลจิสติกสร์ะหว่างไทยกบัอินเดียในการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิต 
 
ส าหรบัศกัยภาพด้านโลจสิติกส์ของไทย ไทยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของอาเซยีนมเีสน้ทาง

เชื่อมโยงทัง้ทางบน น ้า และอากาศระหว่างไทย อาเซียน และเอเชีย รวมถึงอินเดีย ส าหรบัอินเดียเป็น
ประเทศที่เป็นศูนย์กลางของเอเชยีใต้ รวมถึงมเีส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงกบัอาเซยีน และยุโรปได้ด้วย
เช่นกนั ดงันัน้จงึนับได้ว่าทัง้ไทยและอนิเดยีเป็นประเทศที่มศีกัยภาพด้วยภูมศิาสตร์มเีสน้ทางที่สามารถ
เชื่อมโยงภูมภิาคต่างๆ ของโลกได ้ส าหรบัไทยและอนิเดยีเป็นประเทศทีม่สีามารถเชื่อมโยงดา้นโลจสิตกิส์
ระหว่างกนัไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้ทางบก น ้า และอากาศ ซึ่งเสน้ทางทีม่ศีกัยภาพในการเชื่อมโยงเครอืข่ายการ
ผลติระหว่างกนัไดด้ทีีสุ่ด คอื ทางน ้า เน่ืองจากท่าเรอืเชนไนอยูต่รงกบัท่าเรอืทวายของเมยีนมาร ์และท่าเรอื
ระนองของไทย ซึง่ในอนาคตเมื่อโครงการท่าเรอืน ้าลกึทวายแลว้เสรจ็ และจงัหวดัระนองไดพ้ฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานทางถนนและทางรางให้พร้อมรองรบักรขนส่งสนิค้าสู่ทางเรอืระนอง จะส่งผลให้การขนส่งสนิค้า
ระหว่างอนิเดยี-อาเซยีน และอนิเดยี-ไทย สามารถท าไดส้ะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ ร่นระยะทาง และลด
ตน้ทุนคา่ขนสง่  

 

 
 

ภาพที ่6.27 เสน้ทางโลจสิตกิสร์ะหวา่งไทยกบัอนิเดยีและระยะทางจากทา่เรอืเชนไน 
 สูท่วายและทา่เรอืระนอง 

ทีม่า: ปรบัปรงุจากแผนทีข่องกระทรวงการต่างประเทศ (www.mfa.go.th), 2558 
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5) สรปุการวิเคราะหร์ปูแบบการค้าของอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนต ์
 
จากการวเิคราะห์รูปแบบการคา้ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ทัง้ของไทยที่

เชื่อมโยงกบัอินเดียและของอินเดียเชื่อมโยงกบัไทย สามารถสรุปได้ว่า ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของยานยนต์ส าหรบัขนส่งบุคคล และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรถจกัรยานยนต์ ถอืไดว้่า
เป็นสนิค้าที่มกีารพึ่งพงิการน าเขา้วตัถุดบิและการส่งออกสนิค้าไปยงัอนิเดยีเป็นมูลค่ามาก และเมื่อ
พจิารณาดา้นการน าเขา้วตัถุดบิประเภทน้ีของอนิเดยีเอง (ภาพที ่6.26) พบว่า แมจ้ะมสีดัสว่นการน าเขา้
จากไทยเพยีงรอ้ยละ 4.2 แต่หากพจิารณาเป็นมลูค่าถอืวา่มมีลูคา่สงูมากเน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนต์
ของอนิเดยีถอืเป็นอุตสาหกรรมหลกัทีส่ าคญัและสรา้งเมด็เงนิเขา้ประเทศอนิเดยีไดส้งู 

 
ดงันัน้ จากขอ้มลูต่างๆ ขา้งตน้ และการรวบรวมขอ้มลูปฐมภูม ิขอ้มลูทุตยิภมูใินบทต่างๆ ทีผ่า่น

มา ซึง่มาจากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูป้ระกอบการไทยในอุตสาหกรรมยานยนต ์และการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู
เชงิลกึในอนิเดยี และขอ้มูลหน่วยงานทีเ่กี่ยวกบัอุตสาหกรรมยานยนต์ ทัง้ไทยและอนิเดยี รวมถงึการ
วเิคราะหห์่วงโซ่อุปทานและการวเิคราะห์รูปแบบการคา้ ซึ่งสามารถสรุปไดว้่าอุตสาหกรรมกลางน ้าของ
ไทย (อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์) สามารถเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมปลายน ้า (อุตสาหกรรมยานยนต์) 
ของอนิเดยีได ้ซึง่ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเชื่อมโยงดงักล่าว ไดแ้ก่ มลูคา่การคา้ชิน้สว่นยานยนตร์ะหว่างไทย
กบัอนิเดยี ความต้องการชิน้ส่วนยานยนต์ในประเทศอนิเดยีทีม่มีาก อนิเดยีมตีลาดขนาดใหญ่ จ านวน
ประชากรทีต่อ้งการใชร้ถมปีรมิาณมาก โดยเฉพาะรถจกัรยานยนต ์รฐับาลอนิเดยีส่งเสรมิการลงทุนจาก
ต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความพรอ้มดา้นเสน้ทางโลจสิตกิสท์างทะเลทีส่ามารถเชื่อมโยงกนั
ไดส้ะดวก การพึง่พงิการน าเขา้วตัถุดบิไทยทีป่รากฏในรปูแบบทางการคา้ และจุดแขง็ของอุตสาหกรรม
ยานยนตข์องไทยทีม่คีวามพรอ้มในดา้นต่างๆ เป็นอยา่งมาก ทัง้เทคโนโลยกีารผลติ ทกัษะฝีมอืแรงงาน 
และผู้ประกอบการไทยมกีารรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้มแขง็  และเมอืงของอินเดียที่มโีอกาสในการ
เชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติกบัไทยมากทีสุ่ด คอื เชนไน และมุมไบ เมื่อพจิารณาการเชื่อมโยงในหลายๆ 
ปัจจยั เน่ืองจากเมอืงทัง้สองมศีกัยภาพในการผลติยานยนตม์ากทีสุ่ดในอนิเดยี และมที่าเรอืขนสง่สนิคา้
หลกัๆ ทีส่ าคญั ส าหรบั กลักตัตา และเดล ีเป็นเมอืงทีม่ศีกัยภาพการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติกบัไทย
รองจากเชนไน และมมุไบ แมว้า่จะมฐีานการผลติยานยนตใ์นทัง้สองเมอืงมากเชน่กนั แต่ความสะดวกใน
การขนส่งสนิค้าจากกลักตัตา และเดลมีายงัประเทศไทยมคีวามสะดวกน้อย ท่าเรอืและระยะทางการ
ขนส่งไม่เอือ้อ านวยเท่าทีค่วร ซึ่งขอ้มูลเชงิลกึของเมอืงเชนไน มุมไบ กลักตัตา และเดล ีและศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมในแต่ละเมอืง มรีายละเอยีดอยูใ่นบทที ่4 สาธารณรฐัอนิเดยี 
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ภาพที ่6.28 การเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนตไ์ทย-อนิเดยี 
ทีม่า: ศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2558 
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ภาพที ่6.29 ผลติภณัฑท์ีม่กีารเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนต์

ไทย-อนิเดยี 
ทีม่า: ศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2558 
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6.2 อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์
 

6.2.1 อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสข์องไทย 
 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงที่มคีวามส าคญัต่อระบบ

เศรษฐกจิของประเทศเน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถท ารายไดใ้หก้บัประเทศจ านวนมากจากการ
ส่งออก และเป็นอุตสาหกรรมที่มกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็และต่อเน่ืองมกีารจา้งแรงงานจ านวนมากอกี
ทัง้มแีรงงานทีม่ทีกัษะและฝีมอืมอีงคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยกีารผลติ มกีารพฒันาลกัษณะการผลติสนิคา้
หรอืผลติภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลาย สนิคา้ทีผ่ลติในประเทศไทยมคีุณภาพไดม้าตรฐานระดบัโลกและมี
ราคาทีเ่หมาะสม และมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.) ในประเทศช่วยยกระดบัคุณภาพสนิคา้
ไทยใหม้ศีกัยภาพในการส่งออกไปต่างประเทศ มอีุตสาหกรรมสนบัสนุนและเกีย่วเน่ืองจ านวนมากจงึท า
ใหอุ้ตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นอุตสาหกรรมหน่ึงทีม่ศีกัยภาพของไทย 

 
ส าหรบัการจา้งงานและสถานประกอบการของอุตสาหกรรม ณ ปี 2557 พบวา่ จ านวนผูป้ระกอบการ

ในอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้า ทีเ่ป็นสถานประกอบการขนาดเลก็มจี านวนมากทีสุ่ด คอื 471 ราย รองลงมา 
คอื ขนาดกลาง มจี านวน 159 รายและขนาดใหญ่ มจี านวน 105 ราย ส าหรบัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนิกส ์มจี านวนทัง้สิน้ 605 ราย เป็นสถานประกอบการขนาดเลก็ จ านวน 319 ราย ขนาดกลางและ
ใหญ่ จ านวน 134 และ 152 รายตามล าดบั 

 
ตารางที ่6.11 จ านวนผูป้ระกอบการจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมและขนาดธุรกจิ   หน่วย: ราย 

จ านวนผูป้ระกอบการ เลก็ กลาง ใหญ่ รวม 
Electrical  471 159 105 735 
Electronics  319 134 152 605 
Trader  215 34 10 259 
Supporting Industries  131 61 41 233 
Non-Specify  34 15 19 68 

รวม 1,170 403 327 1,900 
ทีม่า: สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส,์ 2558 
 

ด้านการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย พบว่า ในปี 2557 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีม่กีารผลติมากทีส่ดุ คอื เครือ่งปรบัอากาศ โดยเป็น Air Conditioner (Condensing Unit) 
จ านวน 9.86 ลา้นเครือ่ง Air Conditioner (Fan-Coil Unit) จ านวน 11.6 ลา้นเครือ่ง และ Air Conditioner 
Compressors จ านวน 11.3 ลา้นเครื่อง เมื่อพจิารณาปรมิาณการผลติ ในช่วงปี 2555-2557 พบว่า การ
ผลติAir Conditioner (Condensing Unit) และ Air Conditioner (Fan - Coil Unit) มปีรมิาณเพิม่ขึน้อยา่ง
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ต่อเน่ือง ในขณะที่ Air Conditioner Compressors มปีรมิาณการผลิตลดลงในปี 2557 เมื่อเทยีบกบัปี 
2556 รอ้ยละ 33.4 ส าหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้าชนิดอื่นทีม่ีปรมิาณการผลติรองลงมา คอื ตู้เยน็ หมอ้หุงขา้ว 
และเครื่องซกัผ้า มีปรมิาณการผลิตในปี 2557 จ านวน 6.5 ล้านเครื่อง 5.3 ล้านเครื่อง และ 5.2 ล้าน
เครื่อง ตามล าดบั และส าหรบัอเิล็กทรอนิกส์ ผลิตภณัฑ์ที่มปีรมิาณการผลติมากที่สุด คอื Hard Disk 
Drive จ านวน 189.6 ลา้นชิน้  
 
ตารางที ่6.12 ปรมิาณการผลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสร์ายผลติภณัฑร์ะหวา่ง ปี 2555-2557 

รายการ หน่วย 2555 2556 2557 
Air Conditioner - Condensing Unit  เครือ่ง 8,606,628 9,429,307 9,856,042 
Air Conditioner - Fan - Coil Unit  เครือ่ง 9,532,675 11,091,364 11,597,907 
Air Conditioner Compressors  เครือ่ง 12,365,394 16,968,333 11,302,042 
Household Electric Fan  เครือ่ง 3,582,934 3,339,326 3,181,866 
Washing Machine  เครือ่ง 6,804,678 6,119,425 5,200,884 
Refrigerator  เครือ่ง 7,169,961 6,681,185 6,485,584 
Electric Water Pot  เครือ่ง 2,039,924 1,946,651 1,845,694 
Electric Rice Cooker  เครือ่ง 5,745,169 5,715,799 5,298,950 
เครือ่งรบัโทรทศัน์ -LCD  พนัเครือ่ง 2,602 2,673 2,688 
Hard Disk Drive  ชิน้ 208,572,655 193,152,182 189,640,421 
Electric Wire  ตนั 125,830 206,816 136,339 
Semiconductor Devices  พนัชิน้ 9,667,135 9,803,687 10,678,762 
Monolithic Integrated Circuits  พนัชิน้ 2,651,641 2,910,247 3,268,664 
Other IC  พนัชิน้ 16,525,568 24,387,711 26,815,614 

ทีม่า: สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส,์ 2558 
 

 
 

ภาพที ่6.30 ปรมิาณการผลติเครือ่งปรบัอากาศของไทย ปี 2555-2557 
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ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 6-56 

 ดา้นการจ าหน่ายภายในประเทศ พบว่า เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่กีารจ าหน่ายทีสุ่ด คอื 
หมอ้หุงขา้ว โดยในปี 2557 มปีรมิาณการจ าหน่าย จ านวน 2.97 ลา้นเครื่อง รองลงมา คอื พดัลม LCD TV 
และ ตูเ้ยน็ โดยมปีรมิาณการจ าหน่ายจ านวน 2.21 1.77 และ 1.71 ลา้นเครือ่ง ตามล าดบั 
 
ตารางที ่6.13 ปริมาณการจ าหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายผลิตภัณฑ์ระหว่าง        

ปี 2555-2557 
รายการ หน่วย 2555 2556 2557 

Air Conditioner - Condensing Unit  เครือ่ง 1,359,028 1,515,746 1,587,609 
Air Conditioner - Fan - Coil Unit  เครือ่ง 1,368,593 1,541,660 1,607,277 
Household Electric Fan  เครือ่ง 2,883,393 2,246,638 2,210,758 
Washing Machine  เครือ่ง 4,139,818 1,559,971 1,520,019 
Microwave Oven  เครือ่ง 513,769 438,603 387,798 
Refrigerator  เครือ่ง 2,121,403 1,809,945 1,714,207 
Electric Water Pot  เครือ่ง 1,352,231 1,307,740 1,372,313 
Electric rice cooker  เครือ่ง 3,355,170 2,843,669 2,968,634 
LCD TV  เครือ่ง 1,386,000 1,422,000 1,774,000 

ทีม่า: สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส,์ 2558 
 
6.2.2 โครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์

 
 ส าหรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ ประกอบไปดว้ย อุตสาหกรรม
ตน้น ้า อุตสาหกรรมกลางน ้า และอุตสาหกรรมปลายน ้า ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
1) อุตสาหกรรมต้นน ้า ได้แก่ การออกแบบวงจรไฟฟ้า (IC Design) การผลิตและเจอืสารแผ่น           

เวเฟอร์ (Wafer Fabrication) โดยกระบวนการผลิตต้องใช้เทคโนโลยขี ัน้สูงและต้องใช้เงนิลงทุนเป็น          
จ านวนมากซึ่งการผลติและเจอืสารแผ่นเวเฟอร์ ใชส้นิแร่ซลิกิอน (Silicon) บรสิุทธิก์ว่า 99.99% จาก
อุตสาหกรรมการถลุงและแต่งแร่เป็นวตัถุดบิในการผลติแผน่เวเฟอร์โดยเริม่ตน้ดว้ยการน ามาหลอมและ
ท าใหเ้กดิผลกึในเตาหลอม (Crystal pulling furnace) จากนัน้น าแทง่ผลกึซลิกิอนทีไ่ดม้าเจยีระไนตกแต่ง 
(Rod grinding) จนไดแ้ท่งซลิกิอน (Ingot) ตามขนาดทีต่้องการแลว้จงึน าแท่งซลิกิอนมาตดัแผ่น (Wire 
cutting) แต่งขอบ (Edge profiling) จดัวางเรยีงซ้อน (Lapping) เป็นชัน้ๆน ามาขดัเงา (Polishing) แล้ว
ไปทดสอบตรวจสอบโดยแสงเลเซอร์ (Laser inspection) น ามาเจอืสาร (Epitaxy) แลว้จงึน าไปสรา้งลาย
วงจรดว้ยแสง (Photolithography) ซึง่เป็นกระบวนการทีซ่บัซอ้นจนไดผ้ลผลติเป็นแผ่นเวเฟอร์ (Wafer) 
ซึง่เป็นผลติภณัฑข์ัน้ตน้เพือ่เขา้สูก่ระบวนการในอุตสาหกรรมขัน้กลางต่อไป นอกจากน้ี อุตสาหกรรมตน้
น ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ยงัประกอบไปด้วยทองแดง เหล็ก พลาสติก เคมภีณัฑ์ และ
แมพ่มิพอ์กีดว้ย 
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2) อตุสาหกรรมกลางน ้า คอื อุตสาหกรรมผลติชิน้ส่วนและส่วนประกอบของเครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งประกอบดว้ยการผลติแผงวงจรไฟฟ้า (Integrated Circuit) แผ่นวงจรพมิพ์ (Printed 
Circuited Board: PCB) ไดโอดทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวน า ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) 
มอเตอร ์และคอมเพรสเซอร ์เป็นตน้ 

 
3) อุตสาหกรรมปลายน ้า คือ การน าชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นสินค้าส าเร็จรูป เช่น 

เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งซกัผา้ ตูเ้ยน็ เป็นตน้ 
 

ลาง 

 
ภาพที ่6.31 โครงสรา้งอุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องไทย 

ที่มา: ส านักการค้าสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม , กระทรวง  
อุตสาหกรรม, 2558 

 
 เมื่อน าโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานมาวิเคราะห์มูลค่าของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย พบว่า อุตสาหกรรมต้นน ้า มีมูลค่า 14,984.3 ล้านเหรียญฯ 
อุตสาหกรรมกลางน ้า มมีูลค่า 25,401.9 ล้านเหรยีญฯ และอุตสาหกรรมปลายน ้ามมีูลค่า 19,551.1 ล้าน
เหรยีญฯ ซึ่งเมื่อพจิารณาจากมูลค่าการส่งออกน าเขา้ พบว่า อนิเดยีเป็นทัง้ตลาดส่งออกและแหล่งน าเขา้ 
ของไทยในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ โดยผลิตภณัฑ์ที่มมีูลค่าการค้าระหว่างกนัสูง              
ในอุตสาหกรรมกลางน้ื ไดแ้ก่ คอมเพรสเซอร ์(HS 8414) และเครือ่งปรบัอากาศ (HS 8415) 
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ภาพที ่6.32 โครงสรา้งหว่งโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสไ์ทย 
ทีม่า: ศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2558  

ทองแดง เหลก็ พลาสติก เคมีภณัฑ ์ แม่พิมพ ์ เวเฟอร ์

อตุสาหกรรมต้นน ้า 
 

แผงวงจรไฟฟ้า 
HS 8542 

แผน่วงจรพิมพ ์
HS 8534 

 

ไดโอดทรานซิสเตอร ์และอปุกรณ์ก่ึงตวัน า 
HS 8541 

 

คอมเพรสเซอร ์
HS 8414 

 

อตุสาหกรรมกลางน ้า 
 

เคร่ืองปรบัอากาศ พดัลม เคร่ืองซกัผา้ ตู้เยน็ เคร่ืองท าน ้าอุ่น Hard Disk Drive  

อตุสาหกรรมปลายน ้า
น ้า 
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ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 6-59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่6.33 มลูคา่หว่งโซอุ่ปทานของอุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสไ์ทย 
ทีม่า: ศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประเทศมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (2558), ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์(2558) 

ทองแดง เหลก็ พลาสติก เคมีภณัฑ ์ แม่พิมพ ์ เวเฟอร ์
อตุสาหกรรมต้นน ้า 

 

แผงวงจรไฟฟ้า 
HS 8542 

แผน่วงจรพิมพ ์
HS 8534 

 

ไดโอดทรานซิสเตอร ์และอปุกรณ์
ก่ึงตวัน า HS 8541 

 

คอมเพรสเซอร ์
HS 8414 

 

อตุสาหกรรมกลางน ้า 
 

เครื่องปรบัอากาศ 
HS 8415 

พดัลม เครื่องซกัผ้า 
HS 8450 

ตู้เยน็ 
HS 8418 

เครื่องท าน ้าอุ่น 
HS 8419 

Hard Disk Drive  

อตุสาหกรรมปลายน ้า
น ้า 

สง่ออกรวม 11,286ลา้นเหรยีญฯ 
สง่ออกไปอนิเดยี 130.7 ลา้นเหรยีญฯ 

(1.16%) 
น าเขา้รวม 14,115.9 ลา้นเหรยีญฯ 
น าเขา้จากอนิเดยี 57.7 ลา้นเหรยีญฯ

(0.4%) น าเข้า  1,701.9  
จนี 557.1  32.7% 
ญีปุ่่ น 316.9 18.6% 
สงิคโปร ์160.0  9.4% 
อนิเดยี52.0 3.1% 

ส่งออก  1,910.3 
ญ่ีปุ่ น320.44  16.8 % 
จีน249.05  13.0 % 
นอรเ์วย1์62.57 8.5 % 
อินเดีย 108.41  5.7% 

น าเข้า 1,347.6 
จีน505.95 37.54 % 
มาเล273.52 20.30% 
ญ่ีปุ่ น189.0714.03% 
อินเดีย0.23  0.02% 

ส่งออก 1,226.5 
จีน285.6  23.3 % 
มาเล124.1 
10.1 % 
อินเดีย13.7 1.1% 

น าเข้า  9,694.2 
ไต้หวนั2,210.3  
22.80% 
ญ่ีปุ่ น1,747.4  
18.03% 
อินเดีย 2.8 0.03% 

ส่งออก 7,420 
ฮ่องกง 2,242.0 
30.2 % 
สิงคโปร7์10.0 
9.6% 
อินเดีย8.1  0.1% 

น าเข้า  1,372.2 
ญ่ีปุ่ น515.1   37.5% 
จีน268.4   19.6 % 
อินเดีย2.6   0.2% 

ส่งออก  729.32 
ฮ่องกง218.8   30.0 % 
ญ่ีปุ่ น205.5   28.2 % 
อินเดีย 0.6   0.1% มลูค่ารวมกลางน ้า 25,401.9 ล้าน

เหรียญฯ 

น าเขา้ 327.8  
จนี 114.7 35.0% 

ญีปุ่่ น 70.0  
21.4% 

อนิเดยี 3.6 1.1% 

สง่ออก  4,565.4 
ออสเตรเลยี376.7  

8.3% 
สหรฐัอเมรกิา 
331.0  7.2% 
อนิเดยี 275.0 

6.0% 

น าเขา้ 87.3 
เกาหลใีต้

29.2 33.4% 
จนี 28.6 
32.7%  

อนิเดยี1.3 
1.5% 

สง่ออก 990.5   
Japan 147.0 

14.8 % 
Vietnam 

96.4   9.7%  
India 5.5 

0.6% 

น าเขา้ 297.4 
จนี139.0 
46.7% 

ญีปุ่่ น 30.0  
10.1% 

อนิเดยี7.6 
2.5% 

สง่ออก1,913 
ญีปุ่่ น321.2  

16.8%  
เวยีดนาม

175.4  9.2%  
อนิเดยี49.3 

2.6% 

น าเขา้ 564.9  
เกาหลใีต้

164.9 29.2% 
จนี101.7  
18.0% 

อนิเดยี4.8  
0.9% 

สง่ออก 198.5 
สหรฐั44.4  

22.4% 
ออสเตรเลยี
26.4  13.3% 
อนิเดยี2.2  

1.1% 
 

น าเขา้111.1 
จนี 35.1 
31.6% 

ญีปุ่่ น 17.1 
15.4% 

อนิเดยี 3.5 
3.2% 

 

สง่ออก231.3 
สหรฐั56.2 24.3% 
เยอรมน3ี0.2 

13.1% 
อนิเดยี7.6 3.3% 

น าเขา้949.6 
จนี 189.9 20% 
เกาหลใีต ้142.4 

15.1% 
อนิเดยี 94.6 0.1% 

 

สง่ออก4,748.9 
สหรฐั 1,346.8 28.4% 
ฮ่องกง 817.3 17.2% 
อนิเดยี 5.89 0.12% 

ส่งออกรวม 12,647.6ลา้น
เหรยีญฯ 

ส่งออกไปอนิเดยี 345.5 
ลา้นเหรยีญฯ (2.7%) 
น าเขา้รวม 6,903.5ลา้น

เหรยีญฯ 
น าเขา้จากอนิเดยี 115.4 
ลา้นเหรยีญฯ (1.7%) 

มลูค่ารวมปลายน ้า 19,551.1
ล้านเหรียญฯ 

มลูค่ารวมต้นน ้า 14,984.3 
ล้านเหรียญฯ 
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6.2.3 อตุสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสข์องอินเดีย 
 

อุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องอนิเดยี เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงทีม่ศีกัยภาพใน
เมืองเชนไน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐทมิฬนาฑู การผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นเมอืงเชนไน ถงึรอ้ยละ 18 ของทัง้ประเทศ มบีรษิทัชัน้น าของโลกมาตัง้ฐานการผลติ 
ไดแ้ก่ DELL Samsung Flextronics และ Foxconn เป็นตน้ นอกจากน้ีรฐัทมฬินาฑยูงัไดร้บัการสนบัสนุน
จากรฐับาลกลางเพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางดา้น IT ของอนิเดยีใต้โดยใหม้กีารตัง้เขตอุตสาหกรรมทีเ่น้นดา้น
เทคโนโลยแีละสารสนเทศเช่นมโีครงการพื้นที่ 1,600 ตารางกิโลเมตรเงนิลงทุน 1.7 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ โครงการ “TIDEL Park” ขนาดพืน้ที่ 1.3 ล้านตารางกโิลเมตร ซึ่งมขีนาดใหญ่ที่สุดของอนิเดยี
และสามารถสง่ออกซอฟแวรแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในปี 2557 ดว้ยมลูคา่ 12,380 ลา้นเหรยีญสหรฐั สง่ผลให้
การส่งออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องอนิเดยีมอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง จากปี 2555 ทีม่มีูลค่าการส่งออก 8,870 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้เป็น 11,350 ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ ในปี 2556 และในปี 2557 มมีลูคา่การสง่ออกเพิม่ขึน้เป็น 12,380 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  

 
นอกจากน้ี อุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์ ยงัเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรฐับาลอนิเดีย           

ผ่านนโยบาย “Make in India” โดย ปี 2558 ความต้องการผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนิกสข์องโลกจะมมีาก 94.2 
พนัลา้นดอลลารส์หรฐั ท าใหร้ฐับาลอนิเดยีเกดิแรงจงูใจในการขบัเคลื่อนเครอืขา่ยความรูแ้ห่งชาติ เครอืขา่ย
ไฟเบอรอ์อฟตคิลัแหง่ชาต ิแทบ็เลต็ส าหรบัภาคการศกึษา นโยบายดจิทิลัและแผนบอรด์แบรนดอ์กีมากมาย
อกีทัง้อนิเดยียงัเป็นประเทศที่มนีักวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีากเป็นอนัดบั 3 ของโลก ท าใหบุ้คลากร           
มคีวามสามารถในการวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละมทีกัษะทีส่มบูรณ์แบบในการออกแบบ
ผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกสต์่างๆ โดยในปี 2554-2558 มอีตัราการเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์
อยู่ที่ร้อยละ 9.88 และคาดการณ์ว่าภายในปี 2563 จะมตีลาดอเิล็กทรอนิกส์ส าหรบัผูบ้รโิภค 29 พนัล้าน
ดอลลารส์หรฐั 

 
ส าหรับรัฐทมิฬนาฑู อุตสาหกรรมไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มี

ความส าคญัอย่างมาก โดยในปี 2549-2550 รฐัทมฬินาฑู มกีารผลติซอฟต์แวรเ์ป็นจ านวน 1,437 และ 
ในปี 2556-2557 มกีารผลติซอฟแวรเ์พิม่ขึน้เป็นจ านวน 1,780 ซึง่ถอืไดว้่ามมีลูค่าการสง่ออกซอฟต์แวร์
สูงเป็นอันดับสามของอินเดียรองจากรฐัมหาราษฎระ  และรฐักรณาฎกะ ทัง้น้ีทางด้านการส่งออก
อุตสาหกรรมไอทนีัน้ ในปี 2556-2557 มกีารสง่ออกอุตสาหกรรมไอทอียูท่ี ่10.9 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั ซึง่
มกีารสง่ออกอุตสาหกรรมไอทเีพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2550 

 
ส าหรบัอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของอินเดีย ซึ่งเครื่องปรบัอากาศเป็นผลิตภัณฑ์

เป้าหมายในการศกึษาในครัง้น้ี จากการรวบรวมขอ้มูล พบว่า ในปัจจุบนัเครื่องปรบัอากาศในประเทศ
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อนิเดยี นบัวา่เป็นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีม่คีวามส าคญักบัคนอนิเดยีมากขึน้ โดยเฉพาะคนอนิเดยีทีอ่าศยัอยูใ่น
เมอืงใหญ่ เน่ืองจากอนิเดยีเป็นประเทศมลีกัษณะภูมอิากาศและภูมปิระเทศทีห่ลากหลาย สง่ผลใหค้วาม
ตอ้งการเครื่องปรบัอากาศในประเทศเพิม่ขึน้ตลอดเวลา ส าหรบัเมอืงทีม่คีวามตอ้งการเครื่องปรบัอากาศ
มากที่สุดในประเทศอนิเดยี คอื กรุงเดล ีและในปัจจุบนัเครื่องปรบัอากาศกเ็ป็นสนิคา้ที่มคีวามจ าเป็น
ส าหรบัคนชัน้กลางของอนิเดยี ทีก่ าลงัเตบิโตอย่างมาก ซึ่งคาดว่าภายในปี 2558 จ านวนครวัเรอืนของ
คนชัน้กลางของอนิเดยี จะมจี านวนถงึ 53.3 ลา้นครวัเรอืน จากปัจจุบนัทีม่จี านวน 31.4 ลา้นครวัเรอืน 
และคาดว่าจะขยายจ านวนเป็น 113.8 ล้านครวัเรือน ภายในปี 2568 โดยปัจจุบัน ร้อยละ 52 ของ
ครวัเรอืนของคนชัน้กลางในประเทศอนิเดยี มเีครื่องปรบัอากาศไวใ้นครอบครองแลว้ ดงันัน้ จงึมโีอกาส
อกีมากที่จะเจาะตลาดเขา้ไปยงัครวัเรอืนของคนชัน้กลาง ซึ่งมกี าลงัซื้อที่เหลอือกีรอ้ยละ 48 ที่ยงัไม่มี
เครื่องปรบัอากาศไวใ้นครอบครอง นอกจากน้ีอนิเดยีมกีารขยายตวัของเมอืงอย่างมาก วถิชีวีติของคน
อนิเดยีเปลี่ยนไป มคีวามทนัสมยัมากขึน้ ภาคการก่อสรา้งที่ขยายตวัจากการพฒันาเศรษฐกจิ ท าใหม้ี
อาคารพาณิชยใ์หม่ๆ เกดิขึน้ใหม่จ านวนมาก จงึเป็นปัจจยัที่ส่งผลใหค้วามต้องการเครื่องปรับอากาศ
เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ 

 
ตลาดเครื่องปรบัอากาศในประเทศอนิเดยี มกีารแข่งขนัสูงมาก เน่ืองจากจ านวนผู้เล่นใน

ตลาดทีม่จี านวนมาก ซึง่เป็นยีห่อ้ระดบัโลกและยีห่อ้อนิเดยีเองดว้ย ผูเ้ล่นหลกัในตลาดมจี านวน 7 ยีห่อ้ 
มสี่วนแบ่งตลาดรวมกนัประมาณรอ้ยละ 87-89 ส่วนทีเ่หลอืจะเป็นผูเ้ล่นรายเลก็ประมาณรอ้ยละ 11-13 
ยี่ห้อที่มสี่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในอนิเดยี คอื Voltas ซึ่งเป็นยี่ห้อท้องถิ่นของอนิเดยีของกลุ่มบรษิัท 
Tata ประมาณรอ้ยละ 18-20 รองลงมาคอื LG รอ้ยละ 16-18 Panasonic รอ้ยละ 12-14 Daikin รอ้ยละ 
11-13 Samsung ร้อยละ 10-12 Godrej ร้อยละ 9-11 และ Blue Star ร้อยละ 5-7 และจากข้อมูลในปี 
2557 พบว่า อนิเดยีน าเขา้สนิคา้เครื่องปรบัอากาศ (ไม่รวมชิ้นส่วน) จากประเทศไทยมากที่สุด มูลค่า 
210.5 ลา้นเหรญีสหรฐัฯ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 44.8 ของมลูค่าการน าเขา้ทัง้หมด เน่ืองจากประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องปรบัอากาศที่ส าคัญในภูมิภาคน้ี โดยมีโรงงานผลิตแบบ OEM และ
โรงงานผลติเครื่องปรบัอากาศทีเ่ป็นยีห่อ้ระดบัโลก ทีใ่ชป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลติและส่งออกไปยงั
ประเทศต่างๆ รวมทัง้ประเทศอนิเดยีด้วย และอกีประการที่ส าคญั คอื เครื่องปรบัอากาศของไทยอยู่
ภายใต ้FTA ไทย-อนิเดยี ซึง่มภีาษนี าเขา้เป็น 0% 

 
ส าหรบัโครงสรา้งห่วงโซ่อุปทานเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องอนิเดยี อุตสาหกรรมต้นน ้า 

ประกอบดว้ย อุตสาหกรรมเหลก็ ทองแดง เคมภีณัฑ ์พลาสตกิ และแม่พมิพ ์เพื่อน ามาเป็นวตัถุดบิในการ
ผลติ ในอุตสาหกรรมกลางน ้า ซึ่งประกอบไปดว้ย แผงวงจรไฟฟ้า แผ่นวงจรพมิพ ์คอมเพรสเซอร ์เป็นต้น 
และส าหรบัอุตสาหกรรมปลายน ้า คอื เครื่องใชไ้ฟฟ้าและเครื่องอเิลก็ทรอนิกสต์่างๆ ซึง่เมื่อน าโครงสรา้งของ
ห่วงโซ่อุปทานมาวเิคราะห์มูลค่าของห่วงโซ่อุปทานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ของอนิเดยี พบว่า 
อุตสาหกรรมกลางน ้า มมีลูค่ามากทีสุ่ด มมีลูค่า 48,892.6 ลา้นเหรยีญฯ ส าหรบัอุตสาหกรรมตน้น ้า มมีลูค่า 
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29,878.8 ลา้นเหรยีญฯ และอุตสาหกรรมปลายน ้า มมีลูค่า 40,743.9 ลา้นเหรยีญฯ และมลูค่ารวมของหว่งโซ่
อุปทานอุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องอนิเดยี มมีลูค่าเท่ากบั มลูค่ารวม 119,515.3 ลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ หรอื 3.93 ลา้นลา้นบาท 
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ภาพที ่6.34 มลูคา่หว่งโซอุ่ปทานของอุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสอ์นิเดยี 
ทีม่า: ศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประเทศมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2558 

อตุสาหกรรมต้นน ้า 
 

แผงวงจรไฟฟ้า 
HS 8542 

แผน่วงจรพิมพ ์
HS 8534 

 

ไดโอดทรานซิสเตอร ์และอปุกรณ์ก่ึงตวัน า 
HS 8541 

 

คอมเพรสเซอร ์
HS 8414 

 

อตุสาหกรรมกลางน ้า 
 

เคร่ืองปรบัอากาศ เคร่ืองท าน ้าอุ่น 
 

เคร่ืองซกัผา้ ตู้เยน็ อ่ืนๆ  

 

อตุสาหกรรมปลายน ้า
น ้า 

ทองแดง เหลก็ พลาสติก เคมีภณัฑ ์ แม่พิมพ ์ เวเฟอร ์

น าเข้า  1,475.6  
ลา้นเหรยีญฯ 

ส่งออก  749.1 
ลา้นเหรยีญฯ 

น าเข้า  
227.5 ลา้น
เหรยีญฯ 

ส่งออก  
151.6 ลา้น
เหรยีญฯ 

น าเข้า  1,506.1
ลา้นเหรยีญฯ 

ส่งออก  59.5
ลา้นเหรยีญฯ 

น าเข้า  1,288.6 
ลา้นเหรยีญฯ 

ส่งออก  282.9
ลา้นเหรยีญฯ 

สง่ออกรวม 1,243.1 ลา้นเหรยีญฯ 
น าเขา้รวม 3,022.2  ลา้นเหรยีญฯ 

ผลติภายในประเทศ 44,627.3 ลา้นเหรยีญฯ 
 

น าเข้า  
819.3 ลา้น
เหรยีญฯ 

สง่ออก  
130.1 ลา้น
เหรยีญฯ 

ส่งออกรวม  12,380  ล้านเหรียญสหรฐัฯ 
น าเขา้รวม 28,363.9  ลา้นเหรยีญฯ 

 

น าเข้า  
146.4  
ลา้น
เหรยีญฯ 

สง่ออก  
35.9 
ลา้น
เหรยีญฯ 

น าเข้า  
388.8  
ลา้น
เหรยีญฯ 

สง่ออก  
278.1 
ลา้น
เหรยีญฯ 

น าเข้า  
794.2 ลา้น
เหรยีญฯ 

สง่ออก  
521.1 ลา้น
เหรยีญฯ 

น าเข้า  
24,500.3 
ลา้นเหรยีญฯ 

สง่ออก  
11,414.8 
ลา้นเหรยีญ
ฯ 

มลูค่ารวมปลายน ้า 40,743.9  
ล้านเหรียญฯ 

 

มลูค่ารวมกลางน ้า 
48,892.6 ล้านเหรียญฯ 

 

มลูค่ารวมต้นน ้า 29,878.8 
ล้านเหรียญฯ 
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6.2.4 การวิเคราะหร์ปูแบบการค้าของอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไทยท่ีเช่ือมโยงกบัอินเดีย 
 

1) อตุสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศ 
อุตสาหกรรมการผลติเครือ่งปรบัอากาศของไทย มกีารใชว้ตัถุดบิเพือ่การผลติเกอืบครึง่หน่ึงเป็นวตัถุดบิ

ประเภทชิน้สว่นและอุปกรณ์ของเครื่องปรบัอากาศ อาท ิคอมเพรสเซอร ์คอนเดนเซอร ์คดิเป็นรอ้ยละ 45.3 ของ
การใชว้ตัถุดบิทัง้หมดในการผลติ วตัถุดบิรายการอื่นๆ ทีเ่หลอืจะมสีดัส่วนทีล่ดล าดบัลงมา คอื ส่วนประกอบที่
ท าจากโลหะของเครื่องปรบัอากาศ รอ้ยละ 12.1 แผน่โลหะ ท่อโลหะ รอ้ยละ 9.2 ผลติภณัฑจ์ากเหลก็ อาท ิแผน่
เหลก็ ทอ่เหลก็ ลวดเหลก็) รอ้ยละ 7.8 ตามล าดบั (ภาพที ่6.35) 

 

 
 

ภาพที ่6.35 โครงสรา้งการใชว้ตัถุดบิเพือ่ผลติเครือ่งปรบัอากาศ ปี 2553 
ทีม่า: ตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
จากรายการวตัถุดบิในการผลติขา้งต้น พบว่าชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องปรบัอากาศ มี

สดัส่วนการน าเขา้จากต่างประเทศมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 18.9 ของการน าเขา้วตัถุดบิทัง้หมด โดยแหล่ง



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศึกษากลยทุธก์ารสร้างความเชือ่มโยงด้านเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกบัอินเดีย 

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมิูภาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 6-65 

น าเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศอื่นๆ ส่วนการน าเข้าจากอินเดียและอาเซียน พบว่าเป็นการน าเข้าจาก
มาเลเซยีมากทีส่ดุ รอ้ยละ 5.7 รองลงมา คอื สงิคโปร ์เวยีดนาม อนิโดนีเซยี และอนิเดยี ตามล าดบั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่6.36 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติเครือ่งปรบัอากาศ ในภาพรวม ปี 2557 
ทีม่า: ปรบัปรุงจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม ตารางปัจจยัการผลติ

และผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและฐานขอ้มลู 
Global Trade Atlas 2558 
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วตัถุดบิรายการที ่2 คอืส่วนประกอบโลหะส าหรบัเครื่องปรบัอากาศมกีารใชจ้ากในประเทศทัง้หมด 
ไม่มขีอ้มูลการน าเขา้ รองลงมา คอื วตัถุดบิประเภทแผ่นโลหะและท่อโลหะ มกีารน าเขา้จากต่างประเทศ 
รอ้ยละ 3.1 โดยจ าแนกเป็นการน าเขา้จากอนิโดนีเซยี รอ้ยละ 2.75 วตัถุดบิรายการที ่4 คอื ผลติภณัฑจ์าก
เหลก็ อาท ิแผ่นเหล็ก ท่อเหลก็ มกีารน าเขา้อยูท่ีร่อ้ยละ 8.4 ในสดัส่วนน้ีเป็นการน าเขา้จากในอาเซยีนและ
อนิเดยี รอ้ยละ 0.4 โดยเป็นการน าเขา้จากเวยีดนามมากทีสุ่ด รองลงมา คอื อนิเดยี มาเลเซยี สงิคโปร ์และ
อนิโดนีเซยี ตามล าดบั (ภาพที ่6.36) 

 
เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบวตัถุดบิแต่ละประเภทในสดัสว่นทีเ่ทา่กนัแลว้ พบว่าวตัถุดบิทีม่กีารน าเขา้

มามากทีส่ดุ คอื แผน่โลหะและทอ่โลหะ รองลงมา คอื เคมภีณัฑข์ัน้มลูฐาน เมด็พลาสตกิ กาวและสารยดึตดิ 
ผลติภณัฑเ์หลก็ ผลติภณัฑโ์ลหะอื่นๆ และชิน้สว่นอุปกรณ์ส าหรบัเครือ่งปรบัอากาศ ตามล าดบั (ภาพที ่6.37)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่6.37 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติเครือ่งปรบัอากาศ แยกรายประเภทวตัถุดบิ ปี 2557 

(เปรยีบเทยีบในสดัสว่นทีเ่ทา่กนั) 
ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม และตารางปัจจยัการ

ผลติและผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
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 การน าเขา้วตัถุดบิจากอนิเดยีและอาเซยีนในภาพรวมของอุตสาหกรรมผลติเครื่องปรบัอากาศ พบว่า
เป็นการน าเขา้วตัถุดบิสว่นใหญ่จากมาเลเซยี คดิเป็นรอ้ยละ 55.7 ของการน าเขา้วตัถุดบิจากอนิเดยีและอาเซยีน 
รองลงมาเป็นการน าเขา้จากอนิโดนีเซีย ร้อยละ 11.6 เวยีดนาม ร้อยละ 10.8 ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 9.9 ส าหรบั
อนิเดยีนัน้มกีารน าเขา้เป็นอนัดบัที ่5 คดิเป็นรอ้ยละ 7.3 ตามล าดบั (ภาพที ่6.38) 

 

 
 

 
ภาพที ่6.38 แหล่งน าเขา้วตัถุดบิในการผลติเครือ่งปรบัอากาศ ในภาพรวม ปี 2557 

ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางฐานขอ้มลู Global Trade Atlas 2558 
 

2) อตุสาหกรรมเครื่องคอมเพรสเซอร ์
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องคอมเพรสเซอร์ของไทย มีการใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิตหลักๆ คือ 

ส่วนประกอบโลหะต่างๆ ส าหรบัเครื่องปรบัอากาศ ร้อยละ 32.3 ของการใช้วตัถุดิบเพื่อการผลิตทัง้หมด 
รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก (แผ่นเหล็ก ท่อเหล็ก) คิดเป็นร้อยละ 17.8 แผ่นโลหะและท่อโลหะ             
รอ้ยละ 15.8 ผลติภณัฑจ์ากปิโตรเคม ีรอ้ยละ 11.0 มอเตอรไ์ฟฟ้า แบตเตอรี ่รอ้ยละ 4.9 สิง่ทาเคลอืบ หรอืน ้ามนั
ชกัเงา รอ้ยละ 4.1 ตามล าดบั (ภาพที ่6.39) 

 
 
 
 
 
 
 

เมียนมาร ์



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศึกษากลยทุธก์ารสร้างความเชือ่มโยงด้านเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกบัอินเดีย 

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมิูภาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 6-68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่6.39 โครงสรา้งการใชว้ตัถุดบิเพือ่ผลติเครือ่งคอมเพรสเซอร ์ปี 2553 

ทีม่า: ตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
จากรายการวตัถุดิบที่ใช้เพื่อการผลิตเครื่องคอมเพรสเซอร์ข้างต้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นการใช้

วตัถุดบิจากภายในประเทศเป็นหลกั คดิเป็นสดัส่วนมากถงึรอ้ยละ 81.2 ส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 18.8 เป็นการ
น าเขา้วตัถุดบิจากต่างประเทศ ซึ่งจ าแนกออกเป็นการน าเขา้วตัถุดบิประเภทแผ่นโลหะ ท่อโลหะ มกีาร
น าเขา้รอ้ยละ 3.5 ของการใชว้ตัถุดบิทัง้หมด โดยสว่นใหญ่เป็นการน าเขา้จากอนิโดนีเซยี รอ้ยละ 3.12 สว่น
วตัถุดบิที่น าเขา้มากเป็นอนัดบัรองลงมา คอื เหล็กและผลติภณัฑ์จากเหล็ก รอ้ยละ 10.5 โดยน าเขา้จาก
ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากอนิเดยีและอาเซยีน รอ้ยละ 9.82 ส่วนการน าเขา้จากเวยีดนาม 0.23 อนิเดยี 
รอ้ยละ 0.15 และมาเลเซยี 0.1 ตามล าดบั (ภาพที ่6.40)  
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ภาพที ่6.40 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติเครือ่งคอมเพรสเซอร ์ในภาพรวม ปี 2557 
ทีม่า: ปรบัปรุงจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม ตารางปัจจยัการผลติ

และผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและฐานขอ้มลู 
Global Trade Atlas 2558 

 
ภาพที่ 6.40 แสดงการเปรียบเทียบสดัส่วนการใช้วตัถุดิบจากในประเทศและวตัถุดิบน าเข้าใน

สดัสว่นทีเ่ทา่กนั ซึง่จะเหน็ชดัเจนยิง่ขึน้วา่วตัถุดบิแต่ละรายการ มกีารน าเขา้จากต่างประเทศในสดัสว่นน้อย 
ผูป้ระกอบการผลติสามารถจดัหาวตัถุดบิไดจ้ากภายในประเทศ ทัง้แผ่นเหลก็ทีน่ าเขา้มาเพยีงรอ้ยละ 24.6 
ผลติภณัฑโ์ลหะส าหรบัเครื่องปรบัอากาศทีใ่ชจ้ากในประเทศทัง้หมด แผ่นโลหะ ท่อโลหะ น าเขา้มารอ้ยละ 
29.7 ผลติภณัฑจ์ากปิโตรเลยีมกใ็ชจ้ากภายในประเทศ (ภาพที ่6.41)  
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ภาพที ่6.41 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติเครือ่งคอมเพรสเซอร ์แยกรายประเภทวตัถุดบิ ปี 2557 
(เปรยีบเทยีบในสดัสว่นทีเ่ทา่กนั) 

ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม และตารางปัจจยัการ
ผลติและผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 
 ภาพรวมของการน าเขา้วตัถุดบิในการผลติเครื่องคอมเพรสเซอรจ์ากอนิเดยีและอาเซยีน พบว่าสว่น
ใหญ่เป็นการน าเขา้วตัถุดบิจากอนิโดนีเซยีมากที่สุด รอ้ยละ 30.1 รองลงมาเป็นการน าเขา้จากเวยีดนาม 
รอ้ยละ 26.3 อนิเดยีมกีารน าเขา้เป็นอนัดบั 3 รอ้ยละ 17.9 มาเลเซยี รอ้ยละ 15.8 และสงิคโปร ์รอ้ยละ 9.5 
ตามล าดบั (ภาพที ่6.42) 
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ภาพที ่6.42 แหล่งน าเขา้วตัถุดบิในการผลติเครือ่งคอมเพรสเซอร ์ในภาพรวม ปี 2557 
ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางฐานขอ้มลู Global Trade Atlas 2558 
 
 
 

เมียนมาร ์
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6.2.5 การวิเคราะห์รปูแบบการค้าของอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของอินเดียท่ีเช่ือมโยงกบัไทย
และประเทศอ่ืนๆ 

 
หากพจิารณาในมุมมองของอุตสาหกรรมการผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าของอนิเดยี โดยเฉพาะการผลติ

เครื่องปรบัอากาศและเครื่องคอมเพรสเซอรข์องอนิเดยี พบว่าโครงสรา้งการใชว้ตัถุดบิส่วนใหญ่ยงัคงเป็น
เครื่องคอมเพรสเซอร์ หรอืชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องปรบัอากาศ รอ้ยละ 32.5 รองลงมา คอื ผลติภณัฑ์
เหลก็ รอ้ยละ 17.1 ส่วนประกอบโลหะส าหรบัเครื่องปรบัอากาศ รอ้ยละ 10.5 แผ่นโลหะ ท่อโลหะ รอ้ยละ 
8.7 ผลติภณัฑจ์ากปิโตรเลยีม รอ้ยละ 7.4 ตามล าดบั (ภาพที ่6.43) 
 

 
 

ภาพที ่6.43 โครงสรา้งการใชว้ตัถุดบิเพือ่การผลติของอุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าของอนิเดยีปี 2553 
ทีม่า: ตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 การน าเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของอินเดีย พบว่าชิ้นส่วนของ
เครื่องปรบัอากาศ และคอมเพรสเซอร ์มกีารน าเขา้มาจากต่างประเทศรอ้ยละ 17.7 โดยเมื่อคดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
เป็นการน าเขา้จากจนี รอ้ยละ 44.8 เกาหลใีต ้รอ้ยละ 5.6 สหรฐัอเมรกิา รอ้ยละ 5.1 ตามล าดบั วตัถุดบิชนิดที ่2 
คอื ผลติภณัฑจ์ากเหลก็ (แผน่เหลก็ ท่อเหลก็) มกีารน าเขา้จากต่างประเทศรอ้ยละ 8.8 โดยสว่นใหญ่น าเขา้จาก
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จนี อกีเช่นกนั ร้อยละ 33.0 รองลงมา คอื เกาหลีใต้ ญี่ปุ่ น เยอรมนี สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ตามล าดบั 
วตัถุดบิอกีรายการหน่ึงทีน่ าเขา้มาก คอื แผน่โลหะและทอ่โลหะ น าเขา้มาจากต่างประเทศ รอ้ยละ 5.0 โดยน าเขา้
จากจนีมากทีส่ดุ รอ้ยละ 33.3 สว่นไทยนัน้ อนิเดยีมกีารน าเขา้อยูท่ีร่อ้ยละ 0.3 (ภาพที ่6.44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6.44 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้า ในภาพรวม ปี 2557 
ทีม่า: ปรบัปรุงจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม ตารางปัจจยัการผลติ

และผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและฐานขอ้มลู 
Global Trade Atlas 2558 



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศึกษากลยทุธก์ารสร้างความเชือ่มโยงด้านเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกบัอินเดีย 

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมิูภาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 6-74 

 

 
 

ภาพที ่6.45 แหล่งน าเขา้วตัถุดบิในการผลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้า (เครือ่งปรบัอากาศ) ในภาพรวม 
ของอนิเดยี ปี 2557 

ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางฐานขอ้มลู Global Trade Atlas 2558 
 
 จากภาพที่ 6.45 จะเห็นว่าการน าเข้าวัตถุดิบหลายรายการของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
(เครื่องปรบัอากาศ) ของอนิเดยี ส่วนใหญ่น าเขา้มาจากจนีมากที่สุด ส่งผลใหเ้มื่อพจิารณาในภาพรวมของทัง้
อุตสาหกรรม พบว่าน าเขา้จากจนีมากถงึรอ้ยละ 51.4 อนัดบัสองเป็นการน าเขา้จากเกาหลใีต ้รอ้ยละ 24.8 ญีปุ่่ น 
รอ้ยละ 18.0 เยอรมนี รอ้ยละ 5.3 สว่นไทยนัน้อนิเดยีมกีารน าเขา้รอ้ยละ 0.4 ตามล าดบั ซึง่ถอืว่าสดัสว่นการคา้
ของไทยกบัอนิเดยีในอุตสาหกรรมนี้ยงัน้อยมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัจนี เกาหลีใต้ และญี่ปุ่ น อย่ างไรก็ตาม
แนวโน้มการน าเขา้สนิคา้ของอุตสาหกรรมน้ีในปัจจุบนัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ประกอบกบัตลาดการอุปโภคบรโิภค
ของอนิเดยีก าลงัขยายตวั ระดบัรายไดเ้พิม่ขึน้ ต้องการความสะดวกสบายมากขึน้ ส่งผลใหก้ าลงัซื้อและความ
ตอ้งการเครือ่งใชไ้ฟฟ้า โดยเฉพาะเครือ่งปรบัอากาศมแีนวโน้มเพิม่ขึน้  
 
6.2.6 การเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสร์ะหว่างไทย-

อินเดีย 
 
จากการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสร์ะหว่างไทย-อนิเดยี

เดยี ทีป่รกึษาฯ ไดพ้จิารณาจากการวเิคราะหห์ว่งโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์อง
ไทยและอนิเดยี และประเดน็อื่นๆ เพิม่เตมิ ดงัน้ี 

 มลูคา่การสง่ออกของไทยไปยงัอนิเดยีจากหว่งโซ่อุปทานของไทยและอนิเดยี 
 การวเิคราะหผ์ลกระทบจากความตกลงการคา้เสรไีทย-อนิเดยี และอาเซยีน-อนิเดยี 
 ศกัยภาพของตลาดเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องอนิเดยี และเมอืงของอนิเดยีทีม่ศีกัยภาพ

ดา้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
 ศกัยภาพดา้นโลจสิตกิสร์ะหวา่งไทยกบัอนิเดยีในการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติ 
 สรปุการวเิคราะหร์ปูแบบการคา้ของอุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
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สามารถสรุปการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติระหว่างไทยกบัอนิเดยีจากการวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องไทยและอนิเดยี ไดด้งัต่อไปน้ี 

 
1) มลูค่าการส่งออกของไทยไปยงัอินเดียจากห่วงโซ่อปุทานของไทยและอินเดีย 
 
การพจิารณามลูค่าการสง่ออกของไทยไปยงัอนิเดยีจากหว่งโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนิกส์ของไทย เป็นหน่ึงในการวเิคราะหก์ารเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติอุสาหกรรมยานยนต์ระหว่าง
ไทย-อินเดีย ซึ่งพบว่า มูลค่าการส่งออกของไทยที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังอินเดียมากที่สุด ได้แก่ 
เครื่องปรบัอากาศและคอมเพรสเซอร ์ซึ่งเป็นผลติภณัฑท์ี่อยู่ในอุตสาหกรรมกลางน ้าและปลายน ้าของห่วงโซ่
อุปทานอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากนัน้เมื่อพิจารณาถึงบริษัทที่มีการส่งออก
เครื่องปรบัอากาศไปยงัอนิเดยีมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ บจก.แอลจ ีอเีลคทรอนิคส ์(ประเทศไทย) บจก.ไดกิน้ อนิดสัทรสี ์
(ประเทศไทย) บจก. มติซูบชิ ิอเีลค็ทรคิ คอนซูมเมอร ์โปรดกัส ์(ประเทศไทย) บจก.ไทยซมัซุง อเิลคโทรนิคส ์
และบจก.ฟูจติส ึเจเนอรลั (ประเทศไทย) เป็นตน้ ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ผูส้ง่ออกเครือ่งปรบัอากาศของไทยยงัอนิเดยี
สว่นใหญ่เป็นบรษิทัจากต่างชาตทิีม่ฐีานการผลติในไทย  
 
ตารางที ่6.13 รายชื่อผูส้ง่ออกเครือ่งปรบัอากาศทีส่ าคญั ของไทยไปอนิเดยี ปี 2557 

ล าดบั ช่ือผูป้ระกอบการ 
1 บจก.ฟูจติส ึเจเนอรลั (ประเทศไทย) 
2 บจก.ไดกิน้ อนิดสัทรสี ์(ประเทศไทย) 
3 บจก. มติซบูชิ ิอเีลค็ทรคิ คอนซมูเมอร ์โปรดกัส ์(ประเทศไทย) 
4 บจก.มติซบูชิ ิเฮฟวี ่อนิดสัตรีส่-์มหาจกัร แอร ์คอนดชิัน่เนอรส์ 
5 บจก.โตชบิา แคเรยีร ์(ประเทศไทย) 
6 บจก.ไทยซมัซุง อเิลคโทรนิคส ์
7 บจก.แอลจ ีอเีลคทรอนิคส ์(ประเทศไทย) 
8 บจก.โตโยตา้ มอเตอร ์เอเชยี แปซฟิิค เอน็จเินียริง่แอนดแ์มนูแฟคเจอริง่ 
9 บจก.เดน็โซ่ (ประเทศไทย) 
10 บจก.โคซาน อเิลค็ทรอนิคส ์(ประเทศไทย) 

ทีม่า: สถติกิารคา้ระหวา่งประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย ์(http://www2.ops3.moc.go.th), 2558 
 
ส าหรบับรษิทัทีม่กีารสง่ออกคอมเพรสเซอรไ์ปยงัอนิเดยีมากทีส่ดุ ในปี 2557 ไดแ้ก่ บจก.มติซบูชิ ิเทอร์

โบชารจ์เจอร ์เอเซยี บจก.คาลโซนิค คนัเซ (ประเทศไทย) บจก.ฮาลล่า ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย) 
และ บจก.อเิมอรส์นั อเิลค็ทรคิ (ประเทศไทย) เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ พบว่า เป็นบรษิทัจากต่างชาตทิีม่ฐีาน
การผลติในไทย แต่อย่างไรกต็าม กย็งัมผีูส้่งออกคอมเพรสเซอรท์ีเ่ป็นผูส้่งออกไทยรวมอยู่ดว้ย ซึง่มลูค่าการ
ส่งออกอยู่ในล าดบัที ่9 และ 14 ไดแ้ก่ บจก.สยามคอมเพรสเซอรอ์ุตสาหกรรม และ บมจ.กุลธรเคอรบ์ี ้ซึง่แสดง
ใหเ้หน็วา่ไทยกม็บีรษิทัผูผ้ลติคอมเพรสเซอรท์ีม่ศีกัยภาพในตลาดอนิเดยีดว้ยเชน่กนั 
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ตารางที ่6.14 รายชื่อผูส้ง่ออกเคอมเพรสเซอรท์ีส่ าคญัของไทยไปอนิเดยี ปี 2557 
ล าดบั ช่ือผูป้ระกอบการ 

1 บจก.อเิมอรส์นั อเิลค็ทรคิ (ประเทศไทย) 
2 บจก.คาลโซนิค คนัเซ (ประเทศไทย) 
3 บจก.ฮาลลา่ ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย) 
4 บจก.มติซบูชิ ิเทอรโ์บชารจ์เจอร ์เอเซยี 
5 บจก.ไดกิน้ คอมเพรสเซอร ์อนิดสัทรสี ์
6 บจก.ฮานมั อเิลคทรคิซติี ้(ไทยแลนด)์ 
7 บมจ.เดลตา้ อเีลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) 
8 บจก.วาลโีอ คอมเพรสเซอร ์(ประเทศไทย) 
9 บจก.สยามคอมเพรสเซอรอ์ตุสาหกรรม 
10 บจก.ซนัเดน้ (ประเทศไทย) 
11 บจก.ไดกิน้ อนิดสัทรสี ์(ประเทศไทย) 
12 บจก.เอม็เอชไอ ออโตโมทฟี ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด)์ 
13 บจก.แอลจ ีอเีลคทรอนิคส ์(ประเทศไทย) 
14 บมจ.กลุธรเคอรบ์ี ้
15 บจก.โตโยตา้ มอเตอร ์เอเชยี แปซฟิิค เอน็จเินียริง่แอนดแ์มนูแฟคเจอริง่ 
16 บจก.มติซบูชิ ิมอเตอรส์ (ประเทศไทย) 
17 บจก.โคลทร ีเอเซยี แปซฟิิก 
18 บจก.เอเชีย่นฮอนดา้มอเตอร ์
19 บจก.ฟอรด์ โอเปอเรชัน่ส ์(ประเทศไทย) 
20 บจก.อซีซุูมอเตอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โอเปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 

ทีม่า: สถติกิารคา้ระหวา่งประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย ์(http://www2.ops3.moc.go.th), 2558 
 

2) การวิเคราะหผ์ลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย และอาเซียน-อินเดีย 
 

ประเทศไทย ได้มคีวามตกลงเขตการค้าเสรกีบัอนิเดยีทัง้ในกรอบไทย-อนิเดยี และอาเซียน-อนิเดยี 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรอบไทย-อนิเดยี มรีายการเครื่องปรบัอากาศและคอมเพรสเซอร ์เป็นสนิคา้ทีอ่ยู่ในกลุ่ม
สนิคา้เร่งลดภาษี (Early Harvesting Scheme: EHS) 83 รายการ (ภาคผนวก ก) ท าใหป้ระเทศไทยไดเ้ปรยีบคู่
แข่งขนัจากประเทศอื่นๆ ด้วยอตัราอากรขาเขา้ รอ้ยละ 0 ซึ่งเมื่อรวมกบัอากรอื่นๆ และค่าธรรมเนียมพเิศษ 
สนิคา้จากประเทศไทยจะต้องช าระอากรขาเขา้รวมรอ้ยละ 17.41 นอกจากนัน้ เครื่องปรบัอากาศยงัอยู่ภายใต้
ความตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน-อนิเดยีด้วย แต่อตัราอากรขาเขา้ค่อยๆ ลดลง โดยตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2557 เป็นต้นมา อากรขาเขา้ได้ลดลงเหลอือตัรารอ้ยละ 6 และจะลดลงเหลอืรอ้ยละ 5 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป ซึง่ท าใหป้ระเทศไทยอยู่ในสถานะไดเ้ปรยีบประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มประเทศอาเซยีนดว้ยกนั
เน่ืองจากมคีวามตกลงเขตการคา้เสรไีทย-อนิเดยี ท าใหส้นิคา้จากประเทศไทยมอีากรขาเขา้อยูใ่นอตัรารอ้ยละ 0 
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อย่างไรกต็าม ภายใตเ้ขตการคา้เสรอีาเซยีน-อนิเดยี ผูน้ าเขา้ตอ้งช าระอากรขาเขา้ และอากรอื่นๆ รวมในอตัรา
รอ้ยละ 24.70 

 
3) ศกัยภาพของตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสข์องอินเดีย และเมืองของอินเดียท่ีมี

ศกัยภาพด้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์
 
 ศกัยภาพของตลาดเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ของอนิเดยี และเมอืงของอนิเดยีทีม่ศีกัยภาพ

ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า เมืองเชนไน  เป็นเมืองที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรม
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องอนิเดยีมากทีสุ่ด เน่ืองจากมกีารผลติของอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนิกสส์งูถงึรอ้ยละ 18 ของการผลติทัง้ประเทศ มบีรษิทัชัน้น าของโลกมาตัง้ฐานการผลติ ไดแ้ก่ 
DELL Samsung Flextronics และ Foxconn เป็นตน้ นอกจากน้ีรฐัทมฬินาฑู ซึง่มเีมอืงหลวงคอื เชนไน ยงั
ได้รบัการสนับสนุนจากรฐับาลกลางเพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้าน IT ของอินเดียใต้ โดยให้มีการตัง้เขต
อุตสาหกรรมที่เน้นดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ม ีโครงการ “TIDEL Park” ขนาดพืน้ที่ 1.3 ล้านตาราง
กโิลเมตร ซึ่งมขีนาดใหญ่ที่สุดของอนิเดยีและสามารถส่งออกซอฟแวรแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้าในปี  2557 ดว้ย
มูลค่า 12,380 ล้านเหรยีญสหรฐั ส่งผลใหก้ารส่งออกอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ของ
อนิเดยีมอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง จากปี 2555 ทีม่มีลูคา่การสง่ออก 8,870 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
เพิม่ขึน้เป็น 11,350 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2556 และในปี 2557 มมีูลค่าการส่งออกเพิม่ขึน้เป็น 12,380 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากน้ี อุตสาหกรรมไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ ก็ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความส าคัญอย่างมากกับรฐัทมิฬนาฑูและเชนไน เน่ืองจากในปี 2549-2550 รฐัทมิฬนาฑู มีการผลิต
ซอฟต์แวรเ์ป็นจ านวน 1,437 และ ในปี 2556-2557 มกีารผลติซอฟแวรเ์พิม่ขึน้เป็นจ านวน 1,780 ซึง่ถอืได้
ว่ามมีลูค่าการสง่ออกซอฟตแ์วรส์งูเป็นอนัดบัสามของอนิเดยีรองจากรฐัมหาราษฎระ และรฐักรณาฎกะ และ
มกีารสง่ออกอุตสาหกรรมไอท ีในปี 2556-2557 อยูท่ี ่10.9 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั ซึง่เป็นการสง่ออกทีเ่พิม่ขึน้
อยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2550 

 
4) ศกัยภาพด้านโลจิสติกสร์ะหว่างไทยกบัอินเดียในการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิต 
 
ส าหรบัศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของไทย ไทยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนมีเส้นทาง

เชื่อมโยงทัง้ทางบน น ้า และอากาศระหว่างไทย อาเซยีน และเอเชยี รวมถงึอนิเดยี ส าหรบัอนิเดยีเป็นประเทศที่
เป็นศูนยก์ลางของเอเชยีใต ้รวมถงึมเีสน้ทางทีส่ามารถเชื่อมโยงกบัอาเซยีน และยุโรปไดด้ว้ยเช่นกนั ดงันัน้จงึ
นับไดว้่าทัง้ไทยและอนิเดยีเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพดว้ยภูมศิาสตรม์เีสน้ทางทีส่ามารถเชื่อมโยงภูมภิาคต่างๆ 
ของโลกได้ ส าหรบัไทยและอนิเดยีเป็นประเทศที่มสีามารถเชื่อมโยงด้านโลจสิตกิส์ระหว่างกนัได้เป็นอย่างด ี        
ทัง้ทางบก น ้า และอากาศ ซึ่งเสน้ทางที่มศีกัยภาพในการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติระหว่างกนัไดด้ทีี่สุด คอื 
ทางน ้า เน่ืองจากท่าเรอืเชนไนอยู่ตรงกบัท่าเรอืทวายของเมยีนมาร ์และท่าเรอืระนองของไทย ซึง่ในอนาคตเมื่อ
โครงการท่าเรอืน ้าลกึทวายแลว้เสรจ็ และจงัหวดัระนองไดพ้ฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางถนนและทางรางใหพ้รอ้ม
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รองรบักรขนส่งสนิค้าสู่ทางเรอืระนอง จะส่งผลให้การขนส่งสนิค้าระหว่างอนิเดยี-อาเซียน และอนิเดยี-ไทย 
สามารถท าไดส้ะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ รน่ระยะทาง และลดตน้ทุนคา่ขนสง่  

 

 
 

ภาพที ่6.46 เสน้ทางโลจสิตกิสร์ะหวา่งไทยกบัอนิเดยีและระยะทางจากทา่เรอืเชนไน 
 สูท่วายและทา่เรอืระนอง 

ทีม่า: ปรบัปรงุจากแผนทีข่องกระทรวงการต่างประเทศ (www.mfa.go.th), 2558 
 

5) สรปุการวิเคราะหร์ปูแบบการค้าของอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์
 
จากการวเิคราะห์รูปแบบการค้าของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ทัง้ของไทยที่

เชื่อมโยงกับอินเดียและของอินเดียเชื่อมโยงกับไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมายเครื่องปรบัอากาศและ
คอมเพรสเซอร์ สามารถสรุปได้ว่า การน าเข้าวตัถุดิบหลายรายการของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
(เครื่องปรบัอากาศ) ของอนิเดยี มกีารน าเขา้จากไทยรอ้ยละ 0.4 และการน าเขา้คอมเพรสเซอรข์องอนิเดยี
จากไทย มกีารน าเขา้อยูท่ีร่อ้ยละ 0.3 ซึง่ถอืว่าสดัสว่นการคา้ของไทยกบัอนิเดยีในอุตสาหกรรมนี้ยงัน้อยมาก
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆ เช่น จนี เกาหลใีต้ และญี่ปุ่ น อย่างไรกต็ามแนวโน้มการน าเขา้สนิคา้ของ
อุตสาหกรรมน้ี ในปัจจุบนัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ประกอบกบัตลาดการอุปโภคบรโิภคของอนิเดยีก าลงัขยายตวั 
ระดบัรายไดเ้พิม่ขึน้ ตอ้งการความสะดวกสบายมากขึน้ ส่งผลใหก้ าลงัซือ้และความตอ้งการเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
โดยเฉพาะเครือ่งปรบัอากาศมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 
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ดงันัน้ จากขอ้มลูต่างๆ ขา้งตน้ และการรวบรวมขอ้มลูปฐมภูม ิขอ้มลูทุตยิภูมใินบทต่างๆ ทีผ่า่นมา 
ซึง่มาจากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูป้ระกอบการไทยในอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ และการ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกในอินเดีย และข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้ไทยและอนิเดยี ความตกลงการคา้เสรไีทย-อนิเดยี และอาเซยีน-อนิเดยี รวมถงึการวเิคราะห์
ห่วงโซ่อุปทานและการวเิคราะหร์ปูแบบการคา้ ซึ่งสามารถสรุปไดว้่า อุตสาหกรรมกลางน ้าและอุตสาหกรรม
ปลายน ้าของไทย สามารถเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมปลายน ้าของอินเดียได้ โดยอุตสาหกรรมกลางน ้า คือ 
คอมเพรสเซอร์ ซึ่งจะเป็นชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ส าหรบัอุตสาหกรรมปลายน ้าของอนิเดยี
ต่อไป ซึ่งคอมเพรสเซอรท์ีไ่ทยมศีกัยภาพในการเชื่อมโยง คอื คอมเพรสเซอรข์องเครื่องปรบัอากาศและตู้เยน็ 
ส าหรบัอุตสาหกรรมปลายน ้า คอื เครื่องปรบัอากาศ เป็นการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติในด้านตลาดสนิค้า 
เน่ืองจากความตอ้งการเครือ่งปรบัอากาศในตลาดอนิเดยีมสีงู และมอีตัราการขยายเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

 
ส าหรบัปัจจยัทีส่่งผลใหเ้กดิการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติระหว่างไทยกบัอนิเดยีในอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ มูลค่าการค้าระหว่างไทยกบัอินเดียสูงในคอมเพรสเซอร์และ
เครื่องปรบัอากาศ ความต้องการในประเทศอนิเดยีมมีาก เน่ืองจากอนิเดยีเป็นตลาดใหญ่ ประชากรกว่า 1.26 
พนัลา้นคน ซึง่สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ตลาด คอื ตลาดคนจน กบั ตลาดคนรวย ซึง่ 60 ลา้นคน เป็นคนรวย และ
กว่า 800 ลา้นคนเป็นคนจน ซึง่นบัว่าเป็นตลาดสว่นใหญ่ของอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์อง
ไทย มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมของไทย (มอก.) ไดม้าตรฐานสามารถผ่านเขา้สู่ตลาดอนิเดยีได้ รวมถงึ
อตัราภาษีเครื่องปรบัอากาศและคอมเพรสเซอรเ์ป็นศูนย ์ที่ไทยไดร้บัจากความตกลงการคา้เสรไีทย-อนิเดยี 
และจุดแขง็ดา้นความพรอ้มของไทยในอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ ผูป้ระกอบการไทยมี
การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่ขม้แขง็ ความพรอ้มดา้นเสน้ทางโลจสิตกิสท์างทะเลทีส่ามารถเชื่อมโยงกนัได้
สะดวก และโอกาสของไทยที่ได้รบัจากรฐับาลอินเดียในส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรม
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรบัเมอืงที่มศีกัยภาพในการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติกบัไทยมาก
ทีสุ่ด คอื เชนไน เน่ืองจากเชนไนเป็นเมอืงเศรษฐกจิและมปีระชากรทีม่รีายไดส้งูอาศยัอยู่จ านวนมาก และ
เป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัของอนิเดยีทีส่ามารถเชื่อมโยงเสน้ทางการขนสง่กบัไทยไดส้ะดวกและดทีีส่ดุ  
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ภาพที ่6.47 การเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติอุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสไ์ทย-อนิเดยี 

ทีม่า: ศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2558 
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6.3 อตุสาหกรรมยางพารา 
 

พืน้ทีป่ลูกยางพาราทัง้โลกมปีระมาณ 73.14 ลา้นไร่ (ขอ้มูลปี 2554) โดยมสีามประเทศเป็นผูผ้ลติราย
ใหญ่มพีื้นที่ปลูกรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 60 ของพื้นที่ปลูกยางทัง้โลก ได้แก่ อนิโดนีเซีย (21.6 ล้านไร่) ไทย 
(18.3 ล้านไร่) และมาเลเซีย (6.4 ล้านไร่) พื้นที่ปลูกยางส่วนใหญ่ของอินโดนีเซีย (ร้อยละ 85) ไทย                 
(รอ้ยละ 91) และมาเลเซยี (รอ้ยละ 90) เป็นพืน้ทีส่วนขนาดเลก็ (เกษตรกรรายยอ่ย)  

 
ปรมิาณการผลติยางธรรมชาตขิองโลกเท่ากบั 10.95 ลา้นตนั โดยประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ผีลผลติ

ยางธรรมชาตมิากทีสุ่ดเทา่กบั 3.8 ลา้นตนั ซึง่เน้นไปทีก่ารผลติยางแผน่รมควนัและน ้ายางขน้ ส าหรบัยางแผน่ที่
ไทยสามารถผลติไดม้ากทีสุ่ด คอื ยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 รองลงมาคอื อนิโดนีเซยีและมาเลเซยีสามารถผลติยาง
ธรรมชาตไิดเ้ท่ากบั 2.7 ลา้นตนั และ 9.1 แสนตนั ตามล าดบั โดยทัง้สองประเทศเน้นการผลติยางแท่งเป็นหลกั 
ด้านการใช้ยางธรรมชาติของโลก จีนเป็นประเทศผู้ใช้ยางธรรมชาติมากที่สุดในโลกเท่ากับ 3.83 ล้านตัน 
รองลงมาคอื สหรฐั (9.34 แสนตนั) อนิเดยี (9.85 แสนตนั) และญีปุ่่ น (7.31 แสนตนั) ซึง่ยางทีน่ าเขา้สว่นใหญ่จะ
อยูใ่นรปูของยางแทง่และยางแผน่รมควนัเพือ่ป้อนเขา้สูอุ่ตสาหกรรมยางลอ้  
 

6.3.1 อตุสาหกรรมยางพาราของไทย 
 

ยางพาราเป็นพชืเศรษฐกจิที่ส าคญัต่อเศรษฐกจิของไทย ในปัจจุบนั มกีารเพาะปลูกไปทัว่ทุกภาคของ
ประเทศในปี เน้ือทีใ่นการเพาะปลูกยางพารารวมทัง้ประเทศมทีัง้หมด19.27 ลา้นไร่ แบ่งออกเป็นภาคเหนือ1.04 
ลา้นไร่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.74 ลา้นไร่ ภาคกลาง 2.30 ลา้นไร่ และภาคใต้ 12.20 ลา้นไร่ โดยภาคใ ต้เป็น
ภาคทีม่พีืน้ทีเ่พาะปลกูมากทีส่ดุคดิเป็น รอ้ยละ 63  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่6.48 พืน้ทีป่ลกูยางพาราในแต่ละภูมภิาคของไทย 

ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 

ภาคใต้
63%ภาคเหนือ
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ส าหรบัผลผลติทีส่ามารถผลติไดใ้นแต่ละปี จากสถติขิองส านกังานเศรษฐกจิการเกษตรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พบว่าพืน้ทีใ่นภาคใตส้ามารถผลติไดม้ากทีสุ่ด โดยผลผลติจาก 14 จงัหวดั ซึง่ประกอบดว้ยจงัหวดั
สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล ตรงั พทัลุง นครศรธีรรมราช ภูเก็ต พงังา กระบี่ ระนอง ชุมพร และ          
สรุาษฎรธ์านี สามารถผลติยางพาราได ้2.70 ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 72 ของผลผลติทัง้หมดของประเทศ 

 

 
 

ภาพที ่6.49 ผลผลติยางพาราในแต่ละภูมภิาคของไทย 
ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 
 

1) ห่วงโซ่อปุทานอตุสาหกรรมยางพารา 

หว่งโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางพาราและผลติภณัฑ ์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 สว่น ดงัน้ี 
 อุตสาหกรรมตน้น ้า ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลกูยางพารา 
 อุตสาหกรรมกลางน ้า ไดแ้ก่ โรงงานน ้ายางขน้โรงงานยางแผน่รมควนัโรงงานยางแทง่ 
 อุตสาหกรรมปลายน ้า ไดแ้ก่ ผูส้ง่ออกโรงงานแปรรปูผลติภณัฑย์างพารา 

 
(1) อตุสาหกรรมต้นน ้า 

 อุตสาหกรรมตน้น ้าของยางพารา คอื น ้ายางพาราสดและจากน ้ายางพารา  
  

(2) อตุสาหกรรมกลางน ้า 

 อุตสาหกรรมกลางน ้าของยางพาราและผลติภณัฑเ์ป็นอุตสาหกรรมทีท่ าการแปรรปูผลผลติเบือ้งตน้
ที่ได้จากอุตสาหกรรมต้นน ้าให้อยู่ในสถานะที่เหมาะสมและสะดวกต่อการน าไปใช้เป็นวตัถุดิบป้อนให้ กับ
อุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างพาราต่อไป  
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(3) อตุสาหกรรมปลายน ้า  
อุตสาหกรรมปลายน ้าของยางพาราและผลิตภัณฑ์ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่น าผลิตภณัฑ์         

ต้นน ้าและกลางน ้า มาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์สู่ผู้บรโิภค โดยผลิตภณัฑ์ที่ผลิตได้สามารถจ าแนกออกเป็น 2 
ประเภทตามวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติดงัน้ี 

 
(3.1) ผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากน ้ายางขน้  

ผลติภณัฑส์ าคญัทีผ่ลติจากน ้ายางขน้ ไดแ้ก่ ถุงมอืยาง ซึง่มสีดัสว่นในการผลติรอ้ยละ 46.9 
ถุงยางอนามยัรอ้ยละ 6.5 และผลติภณัฑย์างอื่นๆ เช่น สายสวน สายน ้าเกลอื ถุงน ้าแขง็ ถุงน ้ารอ้น หวันมเลีย้ง
ทารก ท่อยาง เสน้ดา้ยยางยดื กาว ลูกโป่ง ทีน่อนฟองน ้าอุปกรณ์ทางการแพทยพ์ืน้รองเทา้ยางรดัของจุกขวดพ
ลาสเตอรย์าและผา้ก๊อซเป็นตน้ อกีรอ้ยละ 49.5 ส าหรบัผลติภณัฑท์ีผ่ลติไดใ้นแต่ละประเภทมากกว่ารอ้ยละ 90 
จะท าการส่งออกไปขายในต่างประเทศ โดยประเทศทีน่ าเขา้จากไทยทีส่ าคญั ไดแ้ก่ จนี สหรฐัฯ และมาเลเซยี
สว่นอนิโดนีเซยีนัน้ มกีารน าเขา้จากไทยเชน่กนัแต่ยงัมกีารน าเขา้ในปรมิาณทีไ่มม่าก  

 
(3.2) ผลติภณัฑย์างทีผ่ลติจากยางแหง้  

ผลติภณัฑส์ าคญัทีผ่ลติจากยางแหง้ ซึง่ไดแ้ก่ ยางแผ่นรมควนั ยางแท่ง และยางอื่นๆ รอ้ย
ละ 91.5 เป็นผลติภณัฑย์างพาหนะ เช่น ยางลอ้ยานยนต์ ยางลอ้ตนั ยางใน และยางหล่อดอก เป็นต้น ส่วนอกี
รอ้ยละ 8.51 จะใชใ้นการผลติยางประเภทอื่นๆ ไดแ้ก่ ชิน้ส่วนยางอุตสาหกรรม สายพานล าเลยีง หลอด ท่อยาง 
ยางรดั ของ พืน้รองเทา้ ผลติภณัฑก์ฬีา ประเกน็ยาง และของเล่น เป็นตน้  
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อตุสาหกรรมต้นน ้า 
 

เกษตรกรผูป้ลกูยางพารา 

อตุสาหกรรมกลางน ้า 
 

โรงงานน ้ายางข้น  
โรงงานยางแผ่นรมควนั
โรงงานยางแท่ง 

ต้นยางพารา 

น ้ายางพาราสด  100% 

น ้ายางพาราสด  89% 
9% 

ยางก้อนถ้วย/เศษยาง/ข้ียาง11% 

น ้ายางพาราสด17% ยางแผ่นดิบ83% 

น ้ายางข้น20 % 

ใช้ในประเทศ22.4% ส่งออก 77.6 % 

อตุสาหกรรมปลายน ้า 
 

ผูส่้งออก/โรงงานแปรรปูผลิตภณัฑย์างพารา 

ถงุมือยาง46.9% ถงุยางอนามยั 6.51% ผลิตภณัฑย์างอ่ืนๆ1 49.52 % 

ใช้ในประเทศ 
7.8 % 

ส่งออก 
92.2 % 

ใช้ในประเทศ 
8% 

ใช้ในประเทศ 
5.2 % 

ส่งออก 
92% 

ส่งออก 
94.8% 

ยางแท่ง40.77% ยางแผ่นรมควนั25% อ่ืนๆ14.23% 

ใช้ในประเทศ10.14% ส่งออก89.86 % ใช้ในประเทศ  12.25% ส่งออก  87.75% ใช้ในประเทศ13.74 % ส่งออก86.26% 

ผลิตภณัฑย์างยานพาหนะ91.49% ผลิตภณัฑย์างอ่ืนๆ28.51% 
 

ใช้ในประเทศ 
55.53 % 

ใช้ในประเทศ 
 68.2% 

ส่งออก 
 31.8% 

ส่งออก 
44.47 % 

ภาพที ่6.50 โครงสรา้งหว่งโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราและผลติภณัฑข์องไทย 

ทีม่า: ศนูยศ์กึษาการคา้ระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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อตุสาหกรรมต้นน ้า 
 

มูลค่ารวม 308,151.7  
 

ใช้ในประเทศ    = 49,806.8 
การส่งออก       = 311,291.4 
มูลค่ารวม         = 361,098.2 
 

ต้นยางพารา 

น ้ายางพาราสด 

น ้ายางพาราสด (292,290.1) ยางก้อนถ้วย/เศษยาง/ข้ียาง (15,861.6) 

น ้ายางพาราสด (48,482.1) ยางแผ่นดิบ (243,808) 

ยางแท่ง (147,219.7) ยางแผ่นรมควนั(90,274.6) อ่ืนๆ (51,384.3) 

ใช้ในประเทศ (20,306.2)   ส่งออก (126,913.5) ใช้ในประเทศ (12,451.7)  ส่งออก (77,822.9)  ใช้ในประเทศ (7,087.5) ส่งออก  (44,296.8) 

อตุสาหกรรมปลายน ้า 
 

ใช้ในประเทศ    = 178,073.7   
การส่งออก       = 163,966.2 
น าเข้า               = 38,159.9 
มูลค่ารวม         = 342,039.9 

 

ผลิตภณัฑย์างยานพาหนะ(200,143.9) ผลิตภณัฑย์างอ่ืนๆ (92,905.7) 
 

ใช้ในประเทศ 
(111,139.9) 

ใช้ในประเทศ 
(63,399) 

ส่งออก 
(29,506.7) 

ส่งออก 
(89,004) 

หน่วย : ล้านบาท 

อตุสาหกรรมกลางน ้า 
 น ้ายางข้น (72,219.7) 

ใช้ในประเทศ  (9,961.4)  ส่งออก(62,258.3) 

ถงุมือยาง(34,672.2) ถงุยางอนามยั (3,146.3) ผลิตภณัฑย์างอ่ืนๆ (11,171.7) 

ใช้ในประเทศ 
(2,704.4) 

ส่งออก 
(31,967.8) 

ใช้ในประเทศ 
(251.7) 

ใช้ในประเทศ 
(578.6) 

ส่งออก 
(2,894.6) 

ส่งออก 
(10,593.1) 

น าเข้า(879.5) น าเข้า (39.06) น าเข้า (236.4) น าเข้า (16,125.1) น าเข้า (20,879.8) 

ภาพที ่6.51 หว่งโซ่มลูคา่อุตสาหกรรมยางพาราและผลติภณัฑข์องไทย 
ทีม่า: ศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
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6.3.2 อตุสาหกรรมยางพาราของอินเดีย 
 

อุตสาหกรรมยางพาราอนิเดยี อนิเดยีเป็นผูผ้ลติยางธรรมชาตอินัดบั 5 ของโลก ณ ปี 2556 และเป็น
ประเทศทีม่กีารใชย้างพารามากทีสุ่ดประเทศหน่ึงของโลก โดยจดัเป็นประเทศผูบ้รโิภคยางธรรมชาตอินัดบัที่ 2 
ของโลก รองจากจนี เน่ืองจากอตัราการเตบิโตของอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศ สง่ผลต่อปรมิาณการใชย้าง
ธรรมชาต ิทีม่กีารขึน้ไปดว้ย เพื่อน าไปเป็นวตัถุดบิในการผลติลอ้ยาง ซึง่สดัสว่นการใชย้างธรรมชาตขิองอนิเดยี 
รอ้ยละ 50 เพื่อใช้ในการผลติยางรถยนต์  ส าหรบัด้านการเพาะปลูก พบว่า อนิเดยีมพีื้นที่ปลูกยาง 758,000 
เฮกตาร8์ หรอืประมาณ 4,737,500 ไร่ โดยพืน้ที่มกีารปลูกยางพารามากที่สุด รอ้ยละ 89 อยู่ที่ Kerala ซึ่งอยู่
ทางใต้ของอนิเดยี รองลงมา คอื Punjab and Maharashtra ในปัจจุบนั9 ปรมิาณยางธรรมชาตขิองอนิเดยีมไีม่
เพยีงพอต่อการใชง้านในอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึน้ เน่ืองจากราคายางตกต ่าท าใหเ้กษตรกรปลกูยางลดลง 

 
 

 
 

ภาพที ่6.52 พืน้ทีป่ลกูยางของอนิเดยี 
 
 

                                                 
8  1 เฮกตาร ์เท่ากบั 6.25 ไร ่
9  ขอ้มลู ณ เดอืนมถุินายน 2558 

Kerala 

Punjab 

Maharashtra 
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ผลติภณัฑย์างพาราของอนิเดยี ประกอบไปดว้ย 
 ยางแผน่รมควนั (Ribbed Smoke Sheet: RSS) คดิเป็นรอ้ยละ 70 
 Solid Block Rubber รอ้ยละ 15 
 Latex Concentrate รอ้ยละ 10 
 อื่นๆ 5% 

 
นอกจากน้ีการใชย้างพาราของอนิเดยี มดีว้ยกนั 2 ประเภท คอื ยางธรรมชาต ิคดิเป็นรอ้ยละ 73 และ

ยางสงัเคราะห ์คดิเป็นรอ้ยละ 27 ส าหรบัสดัส่วนการใชย้างในอุตสาหกรรมต่างๆ พบว่า มกีารน ายางธรรมชาติ
มาใชใ้นอุตสาหกรรมผลติยางรถยนต์มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 50 รองลงมา คอื ยางลอ้รถจกัรยานยนต์ รอ้ยละ 
15 รองเทา้ รอ้ยละ 12 เป็นตน้ 

 
 

 
 
 

ภาพที ่6.53 สดัสว่นการใชย้างในอุตสาหกรรมต่างๆ ของอนิเดยี 
 

ส าหรบัปรมิาณการผลติและปรมิารการใชย้างธรรมชาตขิองอนิเดยี พบว่ามกีารปรมิาณการใชย้าง
ธรรมชาตเิพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง แมว้่าการผลติมปีรมิาณเพิม่ขึน้ดว้ยกต็ามแต่ไม่เพยีงต่อปรมิาณการใชใ้น
ประเทศ โดยในปี 2557 ปรมิาณการใชย้างธรรมชาตใินประเทศไมเ่พยีงพอ ประมาณ 101,978 ตนั 
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ตารางที ่6.15 ปรมิาณการผลติและปรมิารการใชย้างพาราของอนิเดยี 

ปี 
การผลติ 
(ตนั) 

อตัราการขยายตวั 
(%) 

การใช ้
(ตนั) 

อตัราการขยายตวั 
(%) 

ปรมิาณการผลติไม่
เพยีงพอต่อการใชใ้น

ประเทศ (ตนั) 
2548 749,665 0.0 755,405 0.0 -5,740 
2549 802,625 7.1 801,110 6.1 1,515 
2550 852,895 6.3 820,305 2.4 32,590 
2551 825,345 -3.2 861,455 5.0 -36,110 
2552 864,500 4.7 871,720 1.2 -7,220 
2553 831,400 -3.8 930,565 6.8 -99,165 
2554 861,950 3.7 947,715 1.8 -85,765 
2555 903,700 4.8 964,415 1.8 -60,715 
2556 938,944.3 3.9 994,311.8 3.1 -55,368 
2557f 973,585.4 3.7 1,075,563.4 -1.9 -101,978 

หมายเหตุ: 2557f หมายถงึ การคาดการณ์ปรมิาณการผลติและปรมิารการใชย้างพาราของอนิเดยีในปี 2557 
ทีม่า: Rubber Board, India 
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6.3.3 ห่วงโซ่อปุทานของอตุสาหกรรมยางพาราของอินเดีย 

 
ส าหรบัหว่งโซ่อุปานของอุตสาหกรรมยางพาราของอนิเดยี พบว่า อุตสาหกรรมตน้น ้า ประกอบดว้ย

การผลติน ้ายางสด มมีลูค่าของอุตสาหกรรมตน้น ้า 1,151.8 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ อุตสาหกรรมกลางน ้า ไดแ้ก่ 
ยางแผน่รมควนั Solid Block Rubber และ Latex Concentrate มมีลูค่ารวม 2,697.8 ลา้นเหรยีญสหรฐั และ
อุตสาหกรรมปลายน ้า ไดแ้ก่ การผลติลอ้ยาง รองเทา้ เขม็ขดั ฯลฯ พบวา่ มมีลูคา่เทา่กบั 2,537.8  
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ภาพที ่6.54 มลูคา่หว่งโซม่ลูคา่อุตสาหกรรมยางพาราของไทย 
ทีม่า: ศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2558

อตุสาหกรรมต้นน ้า 
 

มูลค่ารวม = 1,151.8 
 

การผลิต    = 2,128.2 
น าเข้ารวม    = 482.1 
การส่งออก    = 69.5 
มูลค่ารวม      = 2,679.8 
 

ต้นยางพารา 

น ้ายางพาราสด 

น ้ายางพาราสด ยางก้อนถ้วย/เศษยาง/ขี้ยาง
(15,106.32) 

น ้ายางพาราสด  ยางแผน่ดิบ

Latex Concentrate 
(10%) 
268.0 

ยางแผน่รมควนั 
(70%) 
1,875.9 

ยางธรรมชาติ 
-ยางแผ่นรมควนั 
- ยางแท่ง - อ่ืนๆ 

 

อตุสาหกรรมปลายน ้า 
 

มูลค่ารวม         = 2,537.8 

 

Other products 10% 
253.8 

Camelback and latex products 7% 
177.6 

หน่วย : ล้านเหรียญฯ 

อตุสาหกรรมกลางน ้า 
 Solid Block Rubber 

(15%) 
402.0 

Belts and hoses 6% 
152.3 

Footwear 12% 
304.5 

Automotive tyre sector and 
Bicycles tyres and tubes 65% 

1,649.6 
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6.3.4 การวิเคราะหร์ปูแบบการค้าของอตุสาหกรรมยางพาราและผลิตภณัฑย์างไทยท่ีเช่ือมโยงกบั
อินเดีย 

 
1) อตุสาหกรรมยางธรรมชาติ 

อุตสาหกรรมยางธรรมชาต ิเป็นอุตสาหกรรมการผลติน ้ายางพาราและการแปรรูปยางพาราขัน้ต้น 
อาท ิยางแผ่น ยางแท่ง เพื่อเขา้สู่โรงงานแปรรปูต่อไป กจิกรรมดงักล่าวจงึมโีครงสรา้งการใชว้ตัถุดบิทีเ่น้น
ไปในด้านของปุ๋ ยและยาปราบศตัรูพชืที่เพื่อการท าสวนยางพารา คิดเป็นสดัส่วนมากกว่าครึ่งหน่ึงของ
วตัถุดบิในการผลติทัง้หมด อยู่ทีร่อ้ยละ 65.8 วตัถุดบิทีใ่ชร้องลงมา คอื เคมภีณัฑข์ัน้มูลฐาน รอ้ยละ 13.7 
การบรกิารด้านการเกษตร รอ้ยะละ 6.2 เครื่องมอืเครื่องตดัที่ใช้ในการกรดียางและการด าเนินงานต่างๆ       
รอ้ยละ 4.6 ผลติภณัฑโ์ลหะต่างๆ จ าพวกกระป๋องหรอืภาชนะ รอ้ยละ 4.5 ตามล าดบั (ภาพที ่6.55) 
 

 
 

ภาพที ่6.55 โครงสรา้งการใชว้ตัถุดบิเพือ่ผลติยางธรรมชาต ิ(ยางแผน่ ยางแทง่) ปี 2553 
ทีม่า: ตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม 
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จากรายการวตัถุดบิที่ใช้ในการท าสวนยางพาราและแปรรูปยางพาราขัน้ต้นเป็นยางแผ่นและยาง
แท่งนัน้ พบว่าวตัถุดบิที่ใช้ส่วยใหญ่มาจากในประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 67.9 ส่วนที่เหลอืร้อยละ 32.1 เป็น
วตัถุดบิทีน่ าเขา้มาจากต่างประเทศ โดยวตัถุดบิหลกัซึง่กค็อืปุ๋ ยและยาปราบศตัรพูชืมสีดัส่วนการใชจ้ากใน
ประเทศรอ้ยละ 42.8 ของการใช้วตัถุดบิทัง้หมด มกีารน าเขา้มาจากต่างประเทศรอ้ยละ  23.0 ของการใช้
วตัถุดบิทัง้หมด ซึ่งในจ านวนดงักล่าว รอ้ยละ 20.0 มาจากประเทศอื่นๆ ส่วนที่เหลอืรอ้ยละ 3.0 เป็นการ
น าเขา้จากอนิเดยีและอาเซยีน จ าแนกเป็นน าเขา้จากมาเลเซยีรอ้ยละ 1.34 รองลงมาน าเขา้จากอนิโดนีเซยี 
รอ้ยละ 0.92 และน าเขา้จากอนิเดยี รอ้ยละ 0.31 ตามล าดบั  

 
วตัถุดบิประเภททีใ่ชร้องลงมาเป็นอนัดบั 2 คอื เคมภีณัฑข์ัน้มูลฐาน จ าพวกกรดต่างๆ ทีใ่ชใ้นการ

ผลติและแปรรปูขัน้ตน้ มกีารใชจ้ากในประเทศและน าเขา้ในสดัส่วนทีใ่กลเ้คยีงกนั คอื รอ้ยละ 6.9 และ รอ้ย
ละ 6.8 ตามล าดบั ประเทศทีน่ าเขา้มาส่วนใหญ่เป็นประเทศนอกเหนือจากอนิเดยีและอาเซยีน คดิเป็นรอ้ย
ละ 4.6 รองลงมาเป็นการน าเขา้จากสงิคโปร์ ร้อยละ 1.3 มาเลเซีย ร้อยละ 0.9 และอนิเดยี ร้อยละ 0.02 
ตามล าดบั ส าหรบัสดัสว่นทีม่าของวตัถุดบิประเภทอื่นๆ พจิารณาไดจ้ากภาพที ่6.56 
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ภาพที ่6.56 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติยางธรรมชาต ิ(ยางแผน่ ยางแทง่) ในภาพรวม ปี 2557 
ทีม่า: ปรบัปรุงจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553กระทรวงอุตสาหกรรม ตารางปัจจยัการผลติและ

ผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและฐานขอ้มูล 
Global Trade Atlas 2558 

 
จากสดัส่วนการน าเขา้วตัถุดบิจากต่างประเทศและการใชว้ตัถุดบิจากในประเทศขา้งต้น สามารถ

พิจารณาแหล่งที่มาของวัตถุดิบแยกรายประเภทวัตถุดิบได้ดังภาพที่ 6.55 ซึ่งจะเห็นว่าวัตถุดิบที่
อุตสาหกรรมยางธรรมชาต ิ(ยางแผ่น ยางแท่ง) น าเขา้มาจากต่างประเทศเป็นสดัส่วนสูง คอื เคมภีณัฑข์ัน้
มูลฐาน รองลงมา คอื ผลติภณัฑโ์ลหะ จ าพวกกระป๋องและภาชนะต่างๆ ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ และปุ๋ ย ยา
ปราบศตัรพูชื คดิเป็นรอ้ยละ 49.6  46.7  39.0 และ 34.9 ของการใชว้ตัถุดบิแต่ละประเภท  
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ภาพที ่6.57 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติยางธรรมชาต ิ(ยางแผน่ ยางแทง่) 
แยกรายประเภทวตัถุดบิ ปี 2557 (เปรยีบเทยีบในสดัสว่นทีเ่ทา่กนั) 

ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม และตารางปัจจยัการ
ผลติและผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 
ในภาพรวมของการน าเขา้วตัถุดบิจากอนิเดยีและประเทศต่างๆ ในอาเซียน พบว่าการผลติยาง

ธรรมชาติ (ยางแผ่น ยางแท่ง) มีการน าเข้าวตัถุดิบส่วนใหญ่จากมาเลเซีย ร้อยละ 54.5 รองลงมา คือ 
อนิโดนีเซยี รอ้ยละ 16.4 สงิคโปร์ รอ้ยละ 14.5 ตามล าดบั ส่วนการน าเขา้จากอินเดยีนัน้ คดิเป็นสดัส่วน 
รอ้ยละ 5.8 (ภาพที ่6.58) 

 

 
 

ภาพที ่6.58 แหลง่น าเขา้วตัถุดบิในการผลติยางธรรมชาต ิ(ยางแผน่ ยางแทง่) ในภาพรวม ปี 2557 
ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางฐานขอ้มลู Global Trade Atlas 2558 
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2) อตุสาหกรรมยางนอกและยางใน 
อุตสาหกรรมยางนอกและยางใน เป็นอุตสาหกรรมทีผ่ลติสนิคา้เพื่อป้อนเขา้สูอุ่ตสาหกรรมยานยนต์ 

โดยมโีครงสร้างวตัถุดบิที่ใช้เกอืบครึ่งหน่ึงของการใช้วตัถุดบิทัง้หมด คอื ยางแผ่น ยางแท่ง ยางก้อน มี
สดัส่วนการใชม้ากถงึรอ้ยละ 42.5 ของวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด รองลงมา คอื เมด็พลาสตกิ ใชเ้ป็น
วตัถุดิบร้อยละ 14.5 วตัถุดิบจ าพวกเส้นใยประดิษฐ์ ผ้า ร้อยละ 10.3 เคมีภณัฑ์ขัน้มูลฐาน ร้อยละ 9.1 
ตามล าดบั (ภาพที ่6.59) 

 

 
ภาพที ่6.59 โครงสรา้งการใชว้ตัถุดบิเพือ่ผลติยางนอกและยางใน ปี 2553 

ทีม่า: ตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

เมื่อพจิารณาแหล่งทีม่าของวตัถุดบิต่างๆ ทีใ่ชใ้นการผลติของอุตสาหกรรมยางนอกยางในขา้งต้น 
พบว่าวตัถุดบิสว่นใหญ่ทีใ่ชซ้ึง่กค็อืยางแผน่ ยางกอ้น ยางแท่ง ส่วนใหญ่อุตสาหกรรมของไทยใชว้ตัถุดบิใน
ประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 39.1 ของวตัถุดบิทีใ่ชท้ัง้หมด หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 92.0 ของวตัถุดบิประเภทยางแผน่ 
ยางก้อน และยางแท่ง ส่วนที่เหลอืเป็นการน าเขา้จากต่างประเทศ โดยในสดัส่วนรอ้ยละ 3.4 ของการใช้
วตัถุดบิทัง้หมดในการผลติ แบ่งเป็นการน าเขา้จากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากอาเซยีนและอนิเดยี รอ้ยละ 
2.5 สว่นทีเ่หลอืรอ้ยละ 0.9 เป็นการน าเขา้จากสงิคโปร ์รอ้ยละ 0.56 มาเลเซยี รอ้ยละ 0.3 เวยีดนาม รอ้ยละ 
0.06 และอนิเดยี รอ้ยละ 0.005 ตามล าดบั (ภาพที ่6.59 และภาพที ่6.60) 
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ภาพที ่6.60 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติยางนอกและยางใน ในภาพรวม ปี 2557 
ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม ตารางปัจจยัการผลติและ

ผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและฐานขอ้มูล 
Global Trade Atlas 2558 

 
 
 

เมียนมาร ์

เมียนมาร ์



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศึกษากลยทุธก์ารสร้างความเชือ่มโยงด้านเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกบัอินเดีย 

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมิูภาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 6-97 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการใช้วตัถุดิบแต่ละประเภทในด้านแหล่งที่มาของวตัถุดิบเปรยีบใน
สดัสว่นทีเ่ทา่กนัแลว้ พบว่าวตัถุดบิหลกัคอืยางแผน่ ยางกอ้น มีการใชใ้นประเทศเป็นสว่นใหญ่ เช่นเดยีวกนั
กบัน ้ามนัปิโตรเลยีม ยางธรรมชาต ิเครื่องจกัรและอุปกรณ์ สิง่ทอส าเรจ็รูปและเครื่องแต่งกาย ผลติภณัฑ์
จากเหมอืงแร ่ 

 
ส าหรบัวตัถุดบิอื่นๆ ทีเ่หลอื พบว่ามสีดัสว่นการน าเขา้มาจากต่างประเทศเกอืบครึง่หนึ่งของการใช้

วตัถุดบินัน้ อาท ิเมด็พลาสติก น าเขา้จากต่างประเทศ รอ้ยละ 48.0 เสน้ใยประดษิฐ์ ผา้ทอ รอ้ยละ 46.9 
เคมภีณัฑข์ัน้มูลฐาน รอ้ยละ 49.7 ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ รอ้ยละ 34.2 โลหะอื่นๆ (ภาชนะโลหะ ถงั) รอ้ยละ 
42.9 เหลก็และผลติภณัฑจ์ากเหลก็ รอ้ยละ 44.5 ตามล าดบั (ภาพที ่6.61)   

 

 
 

ภาพที ่6.61 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติยางนอกและยางใน แยกรายประเภทวตัถุดบิ ปี 2557 
(เปรยีบเทยีบในสดัสว่นทีเ่ทา่กนั) 

ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553กระทรวงอุตสาหกรรม และตารางปัจจยัการผลติ
และผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
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จากการน าเขา้วตัถุดบิเพื่อผลติในอุตสาหกรรมยางนอกยางใน เมื่อพจิารณาเฉพาะการน าเขา้จาก
อาเซียนและอนิเดยี พบว่าอุตสาหกรรมยางนอกยางในของไทยน าเขา้วตัถุดบิจากสงิคโปร์มากที่สุด ใน
วตัถุดบิประเภทเมด็พลาสตกิและเคมภีณัฑข์ัน้มูลฐาน คดิเป็นรอ้ยละ 43.5 รองลงมา คอื มาเลเซยี มกีาร
น าเขา้รอ้ยละ 26.9 โดยเป็นวตัถุดบิประเภทเมด็พลาสตกิ เสน้ใยประดษิฐ์ ผา้ทอ และเคมภีณัฑข์ัน้มูลฐาน 
ส าหรบัอินเดียนัน้ อุตสาหกรรมยางนอกยางในน าเข้าวตัถุดิบเข้ามาเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.5 ในวตัถุดิบ
ประเภทเมด็พลาสตกิ และเสน้ใยประดษิฐ ์ผา้ทอ ตามล าดบั (ภาพที ่6.62) 

 

 
 

ภาพที ่6.62 แหล่งน าเขา้วตัถุดบิในการผลติยางนอกยางใน ในภาพรวม ปี 2557 
ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางฐานขอ้มลู Global Trade Atlas 2558 

 
3) อตุสาหกรรมยางสงัเคราะห ์

อุตสาหกรรมยางสงัเคราะห์ มกีารใช้วตัถุดบิเพื่อการผลติหลกัๆ คอื ปิโตรเคม ีพลาสติกขัน้ต้น ยาง
สงัเคราะหข์ ัน้ตน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 79.7 ของวตัถุดบิทัง้หมดทีใ่ชใ้นการผลติ รองลงมาคอื เคมภีณัฑข์ัน้มลู
ฐาน กรด และสารประกอบต่างๆ รอ้ยละ 7.6 น ้ามนัที่ได้จากการกลัน่ปิโตรเลยีม รอ้ยละ 6.6 รวมไปถึงผา้ทอ 
เครือ่งจกัร เสน้ใยสงัเคราะห ์และผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ตามล าดบั (ภาพที ่6.63) 
 

เมียนมาร ์
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ภาพที ่6.63 โครงสรา้งการใชว้ตัถุดบิเพือ่ผลติยางสงัเคราะห ์ปี 2553 
ทีม่า: ตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

จากรายการวตัถุดบิขา้งต้น พบว่าเป็นการใช้วตัถุดบิจากภายในประเทศ ร้อยละ 59.5 ซึ่งปิโตรเคม ี
พลาสตกิขัน้ตน้ และยางสงัเคราะหข์า้งตน้ เป็นวตัถุดบิทีใ่ชจ้ากภายในประเทศมากทีสุ่ด มสีดัส่วนรอ้ยละ 44.5 
รองลงมาคอื น ้ามนัทีไ่ดจ้ากการกลัน่ปิโตรเลยีม และเคมภีณัฑข์ัน้มลูฐาน กรด และสารประกอบต่างๆ มสีดัสว่น
รอ้ยละ 5.8 และ 3.8 ตามล าดบั  

 
ในส่วนของวตัถุดบิที่อุตสาหกรรมผลติยางสงัเคราะหต์้องน าเขา้มาจากต่างประเทศ พบว่าปิโตรเคม ี

พลาสตกิขัน้ตน้ และยางสงัเคราะหข์า้งตน้ยงัคงเป็นวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติและน าเขา้มามากทีส่ดุ มสีดัสว่นรอ้ย
ละ 35.1 โดยส่วนใหญ่เป็นการน าเข้ามาจากประเทศอื่นๆ นอกอินเดียและอาเซียน รวมถึงการน าเข้าจาก
มาเลเซยีรอ้ยละ 3.09 เวยีดนามรอ้ยละ 0.57 และอนิเดยีรอ้ยละ 0.047 ตามล าดบั วตัถุดบิทีน่ าเขา้รองลงมา คอื 
เคมภีณัฑข์ัน้มลูฐาน กรด และสารประกอบต่างๆ มสีดัสว่นการน าเขา้รอ้ยละ 3.8 ของการใชว้ตัถุดบิทัง้หมดของ
อุตสาหกรรม ซึง่น าเขา้มาจากสงิคโปรม์ากทีส่ดุ รอ้ยละ 0.7 รองลงมาคอืมาเลเซยี รอ้ยละ 0.5 และอนิเดยี รอ้ยละ 
0.1 ตามล าดบั (ภาพที ่6.64)  
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ภาพที ่6.64 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติยางสงัเคราะห ์ในภาพรวม ปี 2557 

ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม ตารางปัจจยัการผลติและ
ผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและฐานขอ้มูล 
Global Trade Atlas 2558 
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หากพจิารณาแหล่งการใชว้ตัถุดบิจากในประเทศและการน าเขา้แลว้ พบว่าวตัถุดบิทีม่สีดัส่วนการน าเขา้
มากๆ คอืวตัถุดบิทีม่าจากปิโตรเลยีมรวมไปถงึพวกโลหะต่างๆ อาท ิปิโตรเคมหีรอืพลาสตกิขัน้ตน้ เคมภีณัฑ์
ขัน้มูลฐาน โลหะต่างๆ จ าพวกกระป่องและภาชนะ และผลิตภณัฑ์โลหะ ท่อโลหะ ส่วนวตัถุดบิรายการอื่นๆ 
นอกเหนือจากน้ีอุตสาหกรรมสามารถจดัหาไดจ้ากภายในประเทศ (ภาพที ่6.65) 

 

 
 

ภาพที ่6.65 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติยางสงัเคราะห ์แยกรายประเภทวตัถุดบิ ปี 2557 
(เปรยีบเทยีบในสดัสว่นทีเ่ทา่กนั) 

ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม และตารางปัจจยัการ
ผลติและผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 
 ภาพรวมการน าเขา้วตัถุดบิเพื่อการผลติยางสงัเคราะหข์องไทย พบว่าส่วนใหญ่เป็นการน าเขา้วตัถุดบิ
จากสงิคโปรม์ากทีสุ่ด มสีดัส่วนรอ้ยละ 59.5 รองลงมา คอื มาเลเซยี รอ้ยละ 35.2 เวยีดนาม รอ้ยละ 4.1 ส าหรบั
อนิเดยีนัน้มกีารน าเขา้รอ้ยละ 0.6 โดยเป็นการน าเขา้ปิโตรเคมแีละพลาสตกิขัน้ตน้ (ภาพที ่6.66) 
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ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 6-102 

 
 

ภาพที ่6.66 แหล่งน าเขา้วตัถุดบิในการผลติยางสงัเคราะห ์ในภาพรวม ปี 2557 
ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางฐานขอ้มลู Global Trade Atlas 2558 

 
6.3.5 การวิเคราะห์รูปแบบการค้าของอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภณัฑ์ยางของอินเดียท่ี

เช่ือมโยงกบัไทยและประเทศอ่ืนๆ 
 

อุตสาหกรรมการผลติยางพาราและผลติภณัฑ์ยางของอนิเดยี ถือเป็นอุตสาหกรรมที่อนิเดยียงัมี
ความขาดแคลนและต้องพึง่พาการน าเขา้วตัถุดบิจากต่างประเทศค่อนขา้งมาก โดยอุตสาหกรรมดงักล่าว
เป็นการผลติเพื่อป้อนเขา้สู่อุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศเป็นหลกั ซึ่งโครงสรา้งของการใชว้ตัถุดบิ
ของอุตสาหกรรมน้ีในอนิเดยี พบว่ามกีารใชย้างแผ่นและยางกอ้นในสดัส่วนมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 28.7 
ของการใชว้ตัถุดบิทัง้หมดในการผลติ รองลงมา คอื ผลติภณัฑปิ์โตรเคม ีรอ้ยละ 18.7 ยางแผน่ทีไ่ดจ้ากการ
ท าสวนยางพารา รอ้ยละ 17.9 ผา้ทอต่างๆ รอ้ยละ 8.3 เคมภีณัฑข์ัน้มลูฐาน รอ้ยละ 7.1 ตามล าดบั (ภาพที ่
6.67) 
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ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 6-103 

 
 

ภาพที ่6.67 โครงสรา้งการใชว้ตัถุดบิเพือ่การผลติของอุตสาหกรรมยางพาราและผลติภณัฑย์าง 
ของอนิเดยีปี 2553 

ทีม่า: ตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
ส าหรบัแหล่งที่มาของวตัถุดบิต่างๆ ทีใ่ชใ้นการผลติของอุตสาหกรรมยางพาราและผลติภณัฑย์าง

ของอนิเดยีขา้งตน้ พบว่าอุตสาหกรรมการผลติของอนิเดยีมกีารใชว้ตัถุดบิจากในประเทศและวตัถุดบิน าเขา้
ใกลเ้คยีงกนั โดยใชว้ตัถุดบิจากในประเทศมากกว่าเล็กน้อย คดิเป็นรอ้ยละ 56.4 ส่วนการน าเขา้วตัถุดบิมี
สดัส่วนรอ้ยละ 43.6 จ าแนกเป็นการน าเขา้วตัถุดบิจ าพวกยางแผ่นยางก้อนจากต่างประเทศ รอ้ยละ 21.0 
แบ่งเป็นการน าเขา้จากอนิโดนีเซยีมากที่สุด รอ้ยละ 19.3 รองลงมา คอื เกาหลใีต้ รอ้ยละ 19.0 อนัดบั 3 
เป็นการน าเขา้จากไทย ร้อยละ 12.6 นอกเหนือจากน้ีเป็นการน าเขา้จากรสัเซยี เวยีดนาม สหรฐัอเมรกิา 
ญีปุ่่ น โปแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนี และมาเลเซยี ตามล าดบั  

 
วตัถุดบิที่น าเขา้รองลงมาเป็นอนัดบัสอง คอื ผลติภณัฑปิ์โตรเคม ีคดิเป็นรอ้ยละ 10.8 ของการใช้

วตัถุดบิทัง้หมดของอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็นการน าเขา้จากสงิคโปรม์ากทีสุ่ด รอ้ยละ 27.3 รองลงมา คอื 
ซาอุดิอารเบีย คูเวต โอมาน ร้อยละ 19.4 18.6 และ 9.1 ตามล าดบั ส าหรบัไทยนัน้อินเดียมีการน าเข้า
วตัถุดบิชนิดน้ีรอ้ยละ 3.5 วตัถุดบิอกีประเภทหน่ึง คอื ผา้ทอต่างๆ มกีารน าเขา้มารอ้ยละ 2.6 โดยมากกว่า
ครึง่หน่ึงเป็นการน าเขา้จากจนี (ภาพที ่6.68) 
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ภาพที ่6.68 แหล่งทีม่าของวตัถุดบิในการผลติยางพาราและผลติภณัฑย์างในภาพรวม ปี 2557 

ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม ตารางปัจจยัการผลติและ
ผลผลติของประเทศไทย ปี 2548 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและฐานขอ้มูล 
Global Trade Atlas 2558 
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ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 6-105 

ส าหรบัการน าเขา้วตัถุดบิของอุตสาหกรรมยางพาราและผลติภณัฑย์างของอนิเดยีนัน้ ในภาพรวม
เป็นการน าเขา้วตัถุดบิจากเกาหลใีต้และอนิโดนีเซยีมากทีสุ่ด คดิเป็นร้อยละ 27.9 และรอ้ยละ 27.1 ล าดบั 
และมกีารน าเขา้จากไทยเป็นอนัดบัทีส่าม มสีดัสว่นรอ้ยละ 21.4 รองลงมา คอื จนี รอ้ยละ 17.8 และมาเลเซยี 
รอ้ยละ 5.8 ตามล าดบั (ภาพที ่6.69) 
 

 
 

ภาพที ่6.69 แหล่งน าเขา้วตัถุดบิในการผลติยางพาราและผลติภณัฑย์าง ในภาพรวม ปี 2557 
ทีม่า: ปรบัปรงุจากตารางฐานขอ้มลู Global Trade Atlas 2558 
 
 ส าหรบัอุตสาหกรรมยางพารา พบว่าสนิคา้ยางแผ่นและยางกอ้น เป็นสนิคา้ทีย่งัคงมโีอกาสส าหรับ
ประเทศไทยในการเชื่อมโยงการผลิตกบัอนิเดยี อนัเป็นผลจากการส่งไปป้อนเขา้สู่อุตสาหกรรมยานยนต์
ของอินเดีย ประกอบกบัเป็นสนิค้าที่ไทยมศีกัยภาพในการผลิต ปริมาณการผลิตมาก โดยรูปแบบการ
เชื่อมโยงแสดงไดใ้นหวัขอ้ต่อไป 
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6.3.6 การเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตอตุสาหกรรมยางพาราระหว่างไทย-อินเดีย 
 
จากการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลิตอุตสาหกรรมยางพาราระหว่างไทย-อินเดียเดีย ที่ปรกึษาฯ ได้

พจิารณาจากการวเิคราะหห์่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราของไทยและอนิเดยี และประเดน็อื่นๆ เพิม่เตมิ 
ดงัน้ี 

 มลูคา่การสง่ออกของไทยไปยงัอนิเดยีจากหว่งโซ่อุปทานของไทยและอนิเดยี 
 ศกัยภาพของยางพาราของอนิเดยี และเมอืงของอนิเดยีทีม่ศีกัยภาพดา้นยางพารา 
 ศกัยภาพดา้นโลจสิตกิสร์ะหวา่งไทยกบัอนิเดยีในการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติ 
 สรปุการวเิคราะหร์ปูแบบการคา้ของอุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
 
1) มลูค่าการส่งออกของไทยไปยงัอินเดียจากห่วงโซ่อปุทานของไทยและอินเดีย 
 
การพจิารณามูลค่าการส่งออกของไทยไปยงัอนิเดยีจากห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราของไทย 

เป็นหน่ึงในการวเิคราะหก์ารเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติอุสาหกรรมยานยนตร์ะหวา่งไทย-อนิเดยี ซึง่พบวา่ มลูคา่
การสง่ออกของไทยทีม่มีลูคา่การสง่ออกไปยงัอนิเดยีมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ยางธรรมชาต ิซึง่ประกอบไปดว้ย ยางแผน่
รมควนั และยางแท่ง ประเทศไทยสามารถผลติยางธรรมชาตไิดม้ากทีสุ่ดอนัดบัหน่ึงของโลก และอนิเดยีมคีวาม
ตอ้งการธรรมชาตปิรมิาณ ซึง่ในปัจจุบนัผลผลติทีไ่ดไ้มเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ สบืเน่ืองมาจาก ยางธรรมชาติ
ของอนิเดยี รอ้ยละ 65 จะถูกใชไ้ปในอุตสาหกรรมการผลติลอ้ยาง (ทัง้ลอ้รถจกัรยานยนต์ และลอ้รถยนต)์ อกีทัง้
อุตสาหกรรม มมีูลค่าส่งออกไปยงัอนิเดยี 49 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ซึ่งลอ้ยางทีม่มีูลค่าส่งออกมากทีสุ่ดอนัดบั 1 
คอื ลอ้ยางรถยนต์ รองลงมา คอื ลอ้ยางรถบสัและรถแทรคเตอร ์และอนัดบัที ่3 คอื ลอ้ยางเครื่องบนิ สว่นอนัดบั
ที ่4 คอื ลอ้ยางรถจกัรยานยนต ์

 
2) ศกัยภาพของยางพาราของอินเดีย และเมืองของอินเดียท่ีมีศกัยภาพส าหรบัอตุสาหกรรม

ยางพารา 
ส าหรบัพืน้ทีม่กีารปลูกยางพารามากทีสุ่ด ในอนิเดยี Kerala ซึง่อยู่ทางใตข้องอนิเดยี รองลงมา คอื 

Punjab and Maharashtra ดงันัน้จงึถอืไดว้่าพืน้ทีท่ ัง้ 3 เป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการปลูกยาง และเมื่อพจิารณา
ถงึศกัยภาพส าหรบัอุตสาหกรรมยางพาราเพือ่เชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยไทย-อนิเดยี พบว่า เชนไน 
และมุมไบ เป็นเมอืงทีศ่กัยภาพ เน่ืองจากเป็นเมอืงทีเ่ป็นฐานการผลติรถยนตข์นาดใหญ่ของประเทศ และมุมไบ
เองเป็นเมอืงทีค่วามไดป้รยีบดา้นวตัถุดบิเน่ืองจากรฐัมหาราษฎระเป็นรฐัทีม่ศียัภาพในการปลูก ทัง้สองเมอืงมี
ท่าเรอืส าคญั คอื ท่าเรอืมุมไบและเชนไน ที่สามารถท าใหก้ารคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและอนิเดยีสะดวก
รวดเรว็ และอกีประการทีส่ าคญั คอื อุตสาหกรรมยางพาราของอนิเดยีผลติเพือ่รองรบัการผลติลอ้ยางยานพาหนะ
มากทีสุ่ด ถงึรอ้ยละ 65 ซึง่ปัจจุบนัยางธรรมชาตขิองอนิเดยีมปีรมิาณไม่เพยีงพอต่อการผลติในประเทศ ดงันัน้ 
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การเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติอุตสาหกรรมยางพารา ในผลติภณัฑย์างธรรมชาต ิ(ยางแทง่และยางแผน่) และลอ้
ยาง จงึมคีวามเหมาะสมในเมอืงเชนไนและมุมไบ 

 
3) ศกัยภาพด้านโลจิสติกสร์ะหว่างไทยกบัอินเดียในการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิต 
 
ส าหรบัศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของไทย ไทยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนมีเส้นทาง

เชื่อมโยงทัง้ทางบก น ้า และอากาศ ระหวา่งไทย อาเซยีน และเอเชยี รวมถงึอนิเดยี ส าหรบัอนิเดยีเป็นประเทศที่
เป็นศูนยก์ลางของเอเชยีใต ้รวมถงึมเีสน้ทางทีส่ามารถเชื่อมโยงกบัอาเซยีน และยุโรปไดด้ว้ยเช่นกนั ดงันัน้จงึ
นับไดว้่าทัง้ไทยและอนิเดยีเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพดว้ยภูมศิาสตรม์เีสน้ทางทีส่ามารถเชื่อมโยงภูมภิาคต่างๆ 
ของโลก ส าหรบัไทยและอนิเดยีเป็นประเทศทีม่สีามารถเชื่อมโยงดา้นโลจสิตกิสร์ะหวา่งกนัไดเ้ป็นอยา่งด ีทัง้ทาง
บก น ้า และอากาศ ซึง่เสน้ทางทีม่ศีกัยภาพในการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติระหว่างกนัไดด้ทีีสุ่ดในอนาคต คอื 
ทางน ้า เน่ืองจากท่าเรอืเชนไนอยูต่รงกบัท่าเรอืทวายของเมยีนมาร์ และท่าเรอืระนองของไทย ซึง่ในอนาคตเมื่อ
โครงการท่าเรอืน ้าลกึทวายแลว้เสรจ็ และจงัหวดัระนองไดพ้ฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางถนนและทางรางใหพ้รอ้ม
รองรบัการขนส่งสนิค้าสู่ทางเรอืระนอง จะส่งผลใหก้ารขนส่งสนิค้าระหว่างอนิเดยี-อาเซยีน และอนิเดยี-ไทย 
สามารถท าไดส้ะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ รน่ระยะทาง และลดตน้ทุนคา่ขนสง่  

 

 
 

ภาพที ่6.70 เสน้ทางโลจสิตกิสร์ะหวา่งไทยกบัอนิเดยีและระยะทางจากทา่เรอืเชนไน 
 สูท่วายและทา่เรอืระนอง 

ทีม่า: ปรบัปรงุจากแผนทีข่องกระทรวงการต่างประเทศ (www.mfa.go.th), 2558 
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4) สรปุการวิเคราะหร์ปูแบบการค้าของอตุสาหกรรมยางพารา 
 
จากการวเิคราะหร์ปูแบบการคา้ของอุตสาหกรรมยางพาราทัง้ของไทยทีเ่ชื่อมโยงกบัอนิเดยีและของ

อนิเดยีเชื่อมโยงกบัไทย สามารถสรุปไดว้า่ อุตสาหกรรมการผลติยางพาราและผลติภณัฑย์างของอนิเดยี ถอื
เป็นอุตสาหกรรมที่อินเดียยังมีความขาดแคลนและต้องพึ่งพาการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
คอ่นขา้งมาก โดยอุตสาหกรรมดงักล่าวเป็นการผลติเพื่อป้อนเขา้สูอุ่ตสาหกรรมยานยนตภ์ายในประเทศเป็น
หลกั ซึ่งโครงสรา้งของการใชว้ตัถุดบิของอุตสาหกรรมน้ีในอนิเดยี พบว่ามกีารใชย้างแผ่นและยางกอ้นใน
สดัสว่นมากทีส่ดุ รองลงมา คอื ผลติภณัฑปิ์โตรเคม ียางแผน่ทีไ่ดจ้ากการท าสวนยางพารา ผา้ทอต่างๆ และ
เคมภีณัฑข์ัน้มูลฐาน ตามล าดบั และผลติภณัฑใ์นอุตสาหกรรมยางพารา ทีม่โีอกาสส าหรบัประเทศไทยใน
การเชื่อมโยงการผลติกบัอนิเดยี คอื ยางแผน่และยางกอ้น เน่ืองจากเป็นสนิคา้ทีส่ง่ไปป้อนเขา้สูอุ่ตสาหกรรม
ยานยนต์ของอนิเดยี ประกอบกบัเป็นสนิคา้ทีไ่ทยมศีกัยภาพในการผลติ ปรมิาณการผลติมาก และส าหรบั
ล้อยางยานพาหนะ เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตสนิค้าเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมโีครงสร้าง
วตัถุดบิทีใ่ชเ้กอืบครึง่หน่ึงของการใชว้ตัถุดบิทัง้หมด คอื ยางแผน่ ยางแท่ง ยางกอ้น 

 

ดงันัน้ จากขอ้มูลต่างๆ ขา้งต้น และการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูม ิขอ้มูลทุติยภูมใินบทต่างๆ ที่ผ่านมา          
ซึง่มาจากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูป้ระกอบการไทยในอุตสาหกรรมยางพารา และการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูเชงิลกึใน
อนิเดยี และขอ้มูลจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยางพาราทัง้ไทยและอนิเดยี รวมถงึการวเิคราะห์
ห่วงโซ่อุปทานและการวเิคราะห์รูปแบบการค้า ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมกลางน ้าและอุตสาหกรรม
ปลายน ้าของไทย สามารถเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมปลายน ้าของอนิเดยีได ้โดยอุตสาหกรรมกลางน ้า คอื ยาง
ธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย ยางแผ่นรมควนั และยางแท่ง ซึ่งยางธรรมชาติทัง้สองประเภทน้ีจะน าไปเป็น
วตัถุดบิส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจาก ยางธรรมชาตทิัง้หมดของอนิเดยีจะถูกใชไ้ปใน
อุตสาหกรรมการผลติลอ้ยาง (ทัง้ลอ้รถจกัรยานยนต์ และลอ้รถยนต)์ และปัจจุบนัยางธรรมชาตทิีอ่นิเดยีผลติได ้
ไมเ่พยีงพอต่อการใชภ้ายในประเทศ อกีทัง้ อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองทีต่อ้งใชย้างธรรมชาตใินการเป็นวตัถุดบิใน
การผลติมกีารเตบิโตขึน้อยา่งต่อเน่ือง จงึมคีวามตอ้งการใชย้างธรรมชาตเิป็นวตัถุดบิในการผลติมากขึน้ ส าหรบั
อุตสาหกรรมปลายน ้าของไทยที่สามารถเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมปลายน ้าของอนิเดยีได้ คอื ล้อยางรถยนต์ 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนต์อนิเดยีเตบิโต ยางธรรมชาตไิม่เพยีงพอต่อการใชภ้ายในประเทศ จงึส่งผลใหม้ี
การส่งออกล้อยางของไทยไปยงัอนิเดยีมูลค่าสูง โดยเฉพาะล้อยางรถยนต์ รองลงมา คอื ล้อยางรถบสัและรถ
แทรคเตอร ์ลอ้ยางเครือ่งบนิ และลอ้ยางรถจกัรยานยนต ์และเมอืงทีม่ศีกัยภาพในการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติ
อุตสาหกรรมยางพาราไทย-อนิเดยี คอื เชนไน และมุมไบ ซึ่งดงัที่กล่าวมาสามารถสรุปปัจจยัที่ส่งเสรมิใหเ้กดิ
การเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยีในอุตสาหกรรมยางพารา ไดด้งัน้ี มลูคา่การคา้ระหวา่ง
ไทยกบัอนิเดยีสงูในยางธรรมชาต ิและลอ้ยางยานพาหนะ ความต้องการยางธรรมชาตใินประเทศอนิเดยีมี
มาก ผลผลิตยางธรรมชาติของไทยมปีรมิาณมาก และมคีุณภาพดกีว่าอนิเดยี ผู้ประกอบการไทยมกีาร
รวมกลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่ขม้แขง็ และความพรอ้มดา้นเสน้ทางโลจสิตกิสท์างทะเลทีส่ามารถเชื่อมโยงกนัได้
สะดวก 
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ภาพที ่6.71 การเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติอุตสาหกรรมยางพาราไทย-อนิเดยี 

ทีม่า: ศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2558 
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บทท่ี 7 
 

กลยทุธก์ารสรา้งความเช่ือมโยงด้านเครอืข่ายการผลิตระหว่างไทยกบัอินเดีย 
ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

 
 
7.1 กลยุทธ์การเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์

ระหว่างไทยและอินเดีย 
 

ส ำหรบักำรจดัท ำกลยุทธก์ำรเชื่อมโยงเครอืขำ่ยกำรผลติอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิน้สว่นยำนยนต์
ระหว่ำงไทยและอนิเดยี ทีป่รกึษำไดพ้จิำรณำจำกขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรวเิครำะหใ์นสว่นต่ำงๆ ทีไ่ดศ้กึษำมำซึง่
มกีำรรำยงำนไวใ้นแต่ละบท รวมถงึกำรพจิำรณำถงึจุดแขง็จุดอ่อนของอุตสำหกรรมยำนยนต์ของไทย และ
โอกำส รวมถงึอุปสรรคของไทยในตลำดอนิเดยี ซึ่งพบว่ำ อุตสำหกรรมยำนยนต์ของไทยที่มคีวำมพรอ้มใน
ดำ้นต่ำงๆ เป็นอยำ่งมำก ทัง้ควำมสำมำรถในกำรผลติของผูป้ระกอบกำรไทย มเีทคโนโลยกีำรผลติทีท่นัสมยั 
แรงงำนมทีกัษะฝีมอื โครงสรำ้งพื้นฐำนในประเทศพรอ้มเอื้ออ ำนวยต่อกำรท ำธุรกิจ กำรคมนำคมขนส่งที่
สะดวก ลกัษณะทำงภูมศิำสตรข์องไทยทีก่ำรเป็นศูนยก์ลำงของภูมภิำคอำเซยีน สำมำรถเป็นแหล่งกระจำย
สนิคำ้ไปยงัอำเซยีนและเอเชยีได ้นโยบำยภำครฐัเปิดรบันักลงทุนจำกต่ำงชำต ิมเีขตเศรษฐกจิพเิศษทีช่่วย
ส่งเสรมิกำรลงทุนและกำรขยำยฐำนกำรผลติ รวมถึงและผู้ประกอบกำรไทยมกีำรรวมกลุ่มอุตสำหกรรมที่
เขม้แขง็ นอกจำกน้ี ควำมตอ้งกำรชิน้สว่นยำนยนต์ในประเทศอนิเดยีทีม่มีำก รวมทัง้อนิเดยียงัมตีลำดขนำด
ใหญ่ จ ำนวนประชำกรทีต่อ้งกำรใชร้ถมปีรมิำณมำก โดยเฉพำะรถจกัรยำนยนต ์และรฐับำลอนิเดยีไดส้ง่เสรมิ            
กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในอุตสำหกรรมยำนยนต์ รวมถึงควำมพรอ้มด้ำนเส้นทำงโลจิสติกส์ทำงทะเล
ระหวำ่งไทยและอนิเดยีทีส่ำมำรถเชื่อมโยงกนัไดส้ะดวก และกำรพึง่พงิกำรน ำเขำ้วตัถุดบิของอนิเดยีจำกไทย
ทีป่รำกฏในรปูแบบทำงกำรคำ้ และทีส่ ำคญัควำมตกลงกำรคำ้เสรไีทย-อนิเดยี และอำเซยีน-อนิเดยี ทีอ่นิเดยี
มกีำรยกเวน้ภำษกีำรน ำเขำ้ใหแ้ก่ไทยในชิน้สว่นยำนยนต ์(กระปกุเกยีร)์ และกำรยกเวน้ภำษกีำรน ำเขำ้ใหแ้ก่
อนิเดยีในชิ้นส่วนยำนยนต์ เช่น Stamping Part เป็นต้น จงึนับว่ำเป็นโอกำสทัง้ของไทยและอนิเดยีในกำร
เชื่อมโยงเครอืขำ่ยกำรผลติอุตสำหกรรมยำนยนตร์ะหวำ่งกนั 
  

ส ำหรบักลยุทธ์กำรเชื่อมโยงเครอืข่ำยกำรผลติอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ระหว่ำง
ไทยและอนิเดยี มดีงัน้ี 
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1) รถจกัรยานยนต ์
 
2.1)  กลยุทธ์การรวมกลุ่มเชิงพาณิชยข์องผู้ผลิตช้ินส่วนรถจกัรยานยนต์ไทย ประเภท 

Aftermarket Part หรือ ชิ้นส่วนทดแทนหรืออะไหล่ทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) 
ส ำหรบัรถจกัรยำนยนต์เพื่อขำยในตลำดอนิเดยีในงำนแสดงสนิค้ำ โดยรวมตวัผ่ำนสมำคมผู้ผลิตชิ้นส่วน           
ยำนยนตไ์ทย 

 
2.2)  กลยุทธ์การร่วมกันผลิตระหว่างผู้ผลิตช้ินส่วนรถจักรยานยนต์ของไทยท่ีมี

ศกัยภาพ และควำมพรอ้มกบับรษิทัผูผ้ลติรถจกัรยำนยนต์ชัน้น ำในอนิเดยี ในลกัษณะ B2B (Business to 
Business) โดยไทยเลอืกผลติชิน้ส่วนทีม่ศีกัยภำพ ไดแ้ก่ ท่อยำง คอยลจ์ุดระเบดิ เขม็ไมลแ์บบดจิติอล และ
ชุดสำยไฟ ภำยใตข้อ้ตกลงระหวำ่งกนั ป้อนใหแ้ก่บรษิทัผูผ้ลติรถจกัรยำนยนตช์ัน้น ำในอนิเดยี 

 
2.3)  กลยุทธ์การตัง้โรงงานผลิตช้ินส่วนรถจกัรยานยนต์ในอินเดีย เน่ืองจำก ตลำดรถยนต ์            

ในอนิเดยียงัขยำยตวัอกีมำก ควำมต้องกำรรถยนต์ทุกประเภทของอนิเดยีเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง และไทย                  
มีต้นแบบธุรกิจกำรขยำยฐำนกำรผลิตรถยนต์และรถจักยำนยนต์ไปยังอินเดียที่ประสบควำมส ำเร็จ                         
อย่ำงบรษิัทไทยซมัมทิ ดงันัน้ หำกผูป้ระกอบกำรไทยที่สนใจลงทุนในอนิเดยี น ำวธิกีำรด ำเนินธุรกจิของ      
ไทยซมัมทิ ไปใชเ้ป็นตน้แบบกจ็ะเป็นโอกำสและลู่ทำงใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรไทยได ้

 
จำกกลยุทธด์งักล่ำว สำมำรถสรุป แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ และระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน ไดด้งัตำรำง ต่อไปน้ี 
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กลยุทธ ์ แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
รถจกัรยานยนต ์  

1.1  กลยุทธก์ำรรวมกลุม่เชงิพำณิชย์
ของผูผ้ลติชิน้สว่นรถจกัรยำนยนตไ์ทย
เพือ่ขำยในตลำดอนิเดยี 

- โครงกำรรวมกลุม่ผูผ้ลติชิน้สว่นรถจกัรยำนยนต์
ไทยประเภท Aftermarket Part หรอื ชิน้สว่น
ทดแทนหรอือะไหลท่ดแทน (REM) เจำะตลำด
อนิเดยี 
- โครงกำรสนบัสนุนกำรขยำยตลำดชิน้สว่น
รถจกัรยำนยนตไ์ทยไปยงัอนิเดยี ผำ่นงำนแสดง
สนิคำ้ไทยในอนิเดยี (Thailand Trade Fair in 
India) 

- สมำคมผูผ้ลติชิน้สว่นยำนยนตไ์ทย 
- สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสำหกรรมยำนยนตแ์ละชิน้สว่นยำนยนต ์
- สถำบนัยำนยนต ์
- กระทรวงอุตสำหกรรม 

ระยะกลำง (3-5 ปี) 

1.2  กลยุทธก์ำรรว่มกนัผลติระหวำ่ง
ผูผ้ลติชิน้สว่นรถจกัรยำนยนตข์องไทย
กบับรษิทัผูผ้ลติรถจกัรยำนยนตช์ัน้น ำใน
อนิเดยี 

- โครงกำรน ำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ไทย
พบปะผูป้ระกอบกำรยำนยนตอ์นิเดยี 

- โครงกำรสร้ำงพันธมิตรธุรกิจด้ำนกำรผลิต
ชิ้นส่วนรถจกัรยำนยนต์ระหว่ำงไทยกบัอินเดีย 
แบบ B2B (Business to Business)   

- สมำคมผูผ้ลติชิน้สว่นยำนยนตไ์ทย 
- สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสำหกรรมยำนยนตแ์ละชิน้สว่นยำนยนต ์
- สถำบนัยำนยนต ์
- กระทรวงอุตสำหกรรม 
- กรมสง่เสรมิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 

ระยะกลำง (3-5 ปี) 

1.3 กลยุทธก์ำรตัง้โรงงำนผลติชิน้สว่น
รถจกัรยำนยนตใ์นอนิเดยี 

- โครงกำรหำคูก่ำรผลติลกัษณะรว่มทุนกบั
บรษิทัผูผ้ลติรถยนตข์องอนิเดยี 
- โครงกำรสนบัสนุนดำ้นกำรลงทุนของ
ผูป้ระกอบกำรไทยในกำรขยำยกำรผลติชิน้สว่น
ยำนยนตใ์นอนิเดยี 

- สมำคมผูผ้ลติชิน้สว่นยำนยนตไ์ทย 
- สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสำหกรรมยำนยนตแ์ละชิน้สว่นยำนยนต ์
- สถำบนัยำนยนต ์
- กระทรวงอุตสำหกรรม 
- กรมสง่เสรมิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 

ระยะกลำง (3-5 ปี) 
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2) รถยนตนั์ง่ส่วนบคุคลและรถยนตเ์ชิงพาณิชย ์
 
2.1) กลยทุธการเจรจาเร่ืองสิทธิประโยชน์และการลงทุนช้ินส่วนยานยนต ์
เพือ่กำรลงทุนในอุตสำหกรรมยำนยนตใ์นอนิเดยีไดร้บัประโยชน์สงูสดุ และเพือ่เป็นกำรปลูกทำง

ในกำรด ำเนินธุรกจิในอนิเดยี ภำครฐัใหก้ำรช่วยเหลอืในเรื่องน้ี โดยกำรเจรจำเรื่องสทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ 
ทัง้ดำ้นภำษ ีและสทิธปิระโยชน์กำรลงทุนชิน้สว่นยำนยนตข์องไทยในอนิเดยี 

 
2.2) กลยุทธ์ข้อตกลงแลกเปล่ียนช้ินส่วนยานยนต์ระหว่างไทย-อินเดีย (Thailand-

India Industrial Cooperation Scheme: TIICO) ซึ่งเป็นกำรใช้รูปแบบ AICO ควำมตกลงว่ำด้วย
ควำมร่วมมือด้ำนอุตสำหกรรมของอำเซียน (ASEAN Industrial Cooperation Scheme Agreement) 
มำรปรบัใช้กบักำรค้ำของอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยอนิเดีย เพื่อให้กำรแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนยำนยนต์
ระหวำ่งไทย-อนิเดยี โดยไมม่ภีำษรีะหวำ่งกนั 

 
2.3) กลยุทธ์สร้างพนัธมิตรด้านยานยนต์ไทยอินเดีย ด้วยกำรน ำร่องจำกหน่วยงำน

ภำครฐัของไทยในประเทศอินเดีย จำก G2G สู่ B2B โดยประสำนกับภำครฐัของอินเดีย จัดกลุ่ม 
Supplier ของไทยไปพบ และแนะน ำใหรู้จ้กักบัผูป้ระกอบกำรรถยนต์ของอนิเดยี เพื่อสรำ้งสมัพนัธ์ที่ดี
ระหว่ำงกนัก่อน เพื่อน ำไปสู่กำรค้ำขำยระหว่ำงกนัภำยหลงัในลกัษณะ Business to Business (B2B) 
กนัเองต่อไป 

 
2.4) กลยทุธท์ าตลาดส่งออกช้ินส่วนยานยนตท่ี์ไทยมีศกัยภาพและอินเดียต้องน าเข้า

จากต่างประเทศ ไดแ้ก่ เพลำ แมพ่มิพ ์จกิ และ safety part เป็นตน้ เน่ืองจำกชิน้สว่นยำนยนตป์ระเภท
ดงักล่ำว ต้องใช้ควำมละเอยีดและเทคโนโลยใีนกำรผลิตขัน้สูง อนิเดียยงัไม่มอีงค์ควำมรูใ้นกำรผลิต               
อกีทัง้ต้นทุนกำรตัง้โรงงำนเพื่อผลติชิ้นส่วนดงักล่ำวสูง จงึท ำใหอ้นิเดยีต้องน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ เช่น 
เกำหลแีละญี่ปุ่ น แต่ชิน้ส่วนดงักล่ำว (เพลำ แม่พมิพ ์จกิ และ safety part) ไทยมศีกัยภำพและองคค์วำมรู ้
และรำคำชิน้สว่นดงักล่ำวของไทยมรีำคำถูกกวำ่ 

 
2.5) กลยุทธ์การตัง้โรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์ในอินเดีย เน่ืองจำก ตลำดรถยนต์ใน

อนิเดยียงัขยำยตวัอกีมำก ควำมต้องกำรรถยนต์ทุกประเภทของอนิเดยีเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง และไทย               
มีต้นแบบธุรกิจกำรขยำยฐำนกำรผลิตรถยนต์และรถจกัยำนยนต์ไปยงัอินเดียที่ประสบควำมส ำเร็จ                     
อยำ่งบรษิทัไทยซมัมทิ ดงันัน้ หำกผูป้ระกอบกำรไทยทีส่นใจลงทุนในอนิเดยี น ำวธิกีำรด ำเนินธุรกจิของ
ไทยซมัมทิ ไปใชเ้ป็นตน้แบบกจ็ะเป็นโอกำสและลู่ทำงใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรไทยได ้
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2.6) กลยุทธก์ารให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์อินเดีย เพ่ือส่งออกไปในตลาด
อาเซียน เน่ืองจำกควำมนิยมรถยนต์จำกอนิเดยีของคนไทยมน้ีอย ดงันัน้กำรขยำยตลำดรถยนต์ในไทย               
จงึท ำไดย้ำก แต่ไทยมศีกัยภำพและมเีทคโนโลยกีำรผลติชิน้ส่วนยำนยนต์ที่ทนัสมยัผลติสนิคำ้ไดคุ้ณภำพ 
โอกำสทีอ่นิเดยีจะมำตัง้ฐำนกำรผลติในไทย เพื่อส่งออกไปยงัตลำดอำเซยีนจงึมเีป็นไปไดม้ำก ซึ่งจะช่วยให ้
Supplier ไทยไดร้บัประโยชน์จำกกำรผลติทีม่ำกขึน้ 

 
2.7) กลยทุธต์ัง้โรงงานประกอบรถยนตเ์ฉพาะกลุ่มของอินเดียในประเทศไทย กลยุทธก์ำร

ตัง้โรงงำนประกอบรถยนตเ์ฉพำะกลุ่มของอนิเดยีในประเทศไทยโดยเจำะ 3 กลุ่มตลำด ไดแ้ก่  
1. ตลำดดำ้นกำรเกษตร คอื รถแทรคเตอร ์ 
2. ตลำดเฉพำะกลุ่ม (Niche Market) คอื รถจีป๊สไตลอ์นิเดยี  
3. ตลำดรถยนต์อเนกประสงค์ (Sport Utility Vehicle: SUV) คือ รถ SUV ของอินเดีย 

โดยเฉพำะรุน่ XU 500 ยีห่อ้ Mahindra ซึง่รถรุน่ดงักล่ำวมจีุดแขง็ดำ้นกำรออกแบบทีส่วยงำม รปูลกัษณ์
คลำ้ย โตโยตำ้ฟอรจ์นูเนอร ์และฮอนดำ้ซอีำรว์ ีรวมถงึมสีมรรถนะทีเ่หมอืนกนั แต่รำคำถูกกว่ำประมำณ
รอ้ยละ 30 โดยตัง้โรงงำนลกัษณะ CKD (Completely Knocked Down) ประกอบในไทย ซึง่ประโยชน์ที่
ไทยจะไดร้บั คอื  

 กำรจำ้งงำนในประเทศเพิม่ขึน้  
 ผูผ้ลติชิน้สว่นยำนยนตข์องไทยมกีำรผลติเพิม่ขึน้  
 ส ำหรบัรถ SUV จะท ำใหผู้บ้รโิภคของไทยมตีวัเลอืกมำกขึน้ และรำคำรถ SUV ในยีห่อ้

ทมีอียู่เดมิในประเทศอำจจะต้องปรบัลดรำคำลง เมื่อมคีู่แข่งรถ SUV ดงักล่ำวของอนิเดยีเขำ้มำขำยใน
ประเทศ 
 โดยให้ตัง้โรงงำนประกอบรถยนต์ในเขตเศรษฐกจิพเิศษตรำด เน่ืองจำกอุตสำหกรรมชิ้นส่วน
ประกอบยำนยนต์เป็นอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 3 พืน้ที ่ไดแ้ก่ เขตเศรษฐกจิพเิศษ
ตรำด เขตเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้ และเขตเศรษฐกจิพเิศษสงขลำ ซึ่งเขตเศรษฐกจิพเิศษตรำดมคีวำม
เหมำะสมทีส่ดุในดำ้นพืน้ทีท่ีส่ำมำรถกระจำยสนิคำ้ ซึง่จะเป็นศนูยก์ลำงในกำรกระจำยสนิคำ้ได ้ 
 
 จำกกลยุทธด์งักล่ำวขำ้งตน้ สำมำรถสรปุ แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ และระยะเวลำ
กำรด ำเนินงำน ไดด้งัตำรำง ต่อไปน้ี 
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กลยุทธ ์ แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
รถยนต ์  

2.1 กลยทุธกำรเจรจำเรือ่งสทิธปิระโยชน์ 
และกำรลงทุนชิน้สว่นยำนยนต์ 

- ภำครฐัเจรจำเรือ่งสทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ ทัง้ดำ้น
ภำษ ีและสทิธปิระโยชน์กำรลงทุนชิน้สว่น 
ยำนยนตข์องไทยในอนิเดยี 

- กรมเจรจำกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ  
กระทรวงพำณิชย ์

- ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) 

เรง่ด่วน (น้อยกวำ่ 1 ปี) 

2.2 กลยุทธข์อ้ตกลงแลกเปลีย่นชิน้สว่น 
ยำนยนตร์ะหวำ่งไทย-อนิเดยี  
(Thailand-India Industrial Cooperation 
Scheme: TIICO) 
 
 

- ภำครฐัเจรจำขอ้ตกลงแลกเปลีย่นชิน้สว่น 
ยำนยนตร์ะหวำ่งไทย-อนิเดยี โดยไมม่ภีำษี
ระหวำ่งกนั 

- กรมเจรจำกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ  
  กระทรวงพำณิชย ์
- สถำบนัยำนยนต ์
- สมำคมผูผ้ลติชิน้สว่นยำนยนตไ์ทย 
- สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสำหกรรม
ยำนยนตแ์ละชิน้สว่นยำนยนต ์

เรง่ด่วน (น้อยกวำ่ 1 ปี) 

2.3 กลยุทธส์รำ้งพนัธมติรดำ้นยำนยนตไ์ทย
อนิเดยี  

- โครงกำรเจรจำระหว่ำงรฐับำลไทยกบัรฐับำล
อนิเดยีดำ้นควำมรว่มมอืดำ้นกำรผลติยำนยนต์ 
- โครงกำรน ำกลุม่ Supplier ของไทย 
พบปะผูป้ระกอบกำรรถยนตข์องอนิเดยี 
ในประเทศอนิเดยี น ำรอ่งในเมอืงเชนไน มมุไบ 

- สมำคมผูผ้ลติชิน้สว่นยำนยนตไ์ทย 
- สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสำหกรรม
ยำนยนตแ์ละชิน้สว่นยำนยนต ์
- สถำบนัยำนยนต ์
- กระทรวงอุตสำหกรรม 
- กรมสง่เสรมิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
- ทตูพำณิชยข์องไทยในอนิเดยี 

เรง่ด่วน (น้อยกวำ่ 1 ปี) 

2.4 กลยุทธท์ ำตลำดสง่ออกชิน้สว่นยำนยนต์
ของไทยในอนิเดยี 

- โครงกำรจดัท ำฐำนขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบั 
อุตสำหกรรมยำนยนตอ์นิเดยี 
- โครงกำรศกึษำควำมตอ้งกำรของตลำด 
ยำนยนตอ์นิเดยี 

- สมำคมผูผ้ลติชิน้สว่นยำนยนตไ์ทย 
- สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสำหกรรม
ยำนยนตแ์ละชิน้สว่นยำนยนต ์
- สถำบนัยำนยนต ์
- กระทรวงอุตสำหกรรม 
- กรมสง่เสรมิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 

ระยะกลำง (3-5 ปี) 
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กลยุทธ ์ แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
รถยนตนั์ง่ส่วนบคุคลและรถยนตเ์ชิงพาณิชย ์  

2.5 กลยุทธก์ำรตัง้โรงงำนผลติชิน้สว่น 
ยำนยนตใ์นอนิเดยี 

- โครงกำรหำคูก่ำรผลติลกัษณะรว่มทุนกบั
บรษิทัผูผ้ลติรถยนตข์องอนิเดยี 
- โครงสรำ้งสนบัสนุนดำ้นกำรลงทุนของ
ผูป้ระกอบกำรไทยในกำรขยำยกำรผลติชิน้สว่น
ยำนยนตใ์นอนิเดยี 

- สมำคมผูผ้ลติชิน้สว่นยำนยนตไ์ทย 
- สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสำหกรรม
ยำนยนตแ์ละชิน้สว่นยำนยนต ์
- สถำบนัยำนยนต ์
- กระทรวงอุตสำหกรรม 
- กรมสง่เสรมิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 

ระยะกลำง (3-5 ปี) 

2.6  กลยุทธก์ำรใหป้ระเทศไทยเป็นฐำน 
กำรผลติรถยนตอ์นิเดยี เพือ่สง่ออกไปในตลำด
อำเซยีน 

- โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเชื่ อมัน่แก่ผู้ผลิต
รถยนต์อนิเดยีต่อศกัยภำพดำ้นกำรผลติยำนยนต์
ของไทยและควำมได้เปรยีบเทยีบทำงภูมศิำสตร์
ในกำรสง่ออกไปยงัภูมภิำคอำเซยีน 
- โครงสนับสนุนกำรลงทุนและขยำยกำรผลิต
รถยนตอ์นิเดยีมำยงัประเทศไทย 
- โครงกำรจดัคณะผูป้ระกอบกำรรถยนตอ์นิเดยี 
มำเจรจำกำรคำ้ในไทย 

- สถำบนัยำนยนต ์
- สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสำหกรรม
ยำนยนตแ์ละชิน้สว่นยำนยนต ์
- สมำคมผูผ้ลติชิน้สว่นยำนยนตไ์ทย 
- กระทรวงอุตสำหกรรม 
- กรมสง่เสรมิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
- ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) 

ระยะยำว (มำกกวำ่ 5 ปี) 

2.7  กลยุทธต์ัง้โรงงำนประกอบรถยนต ์
เฉพำะกลุ่มของอนิเดยีในประเทศไทย 

- โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเชื่ อมัน่แก่ผู้ผลิต
รถยนต์อินเดียต่อศักยภำพด้ำนกำรผลิตและ
แรงงำนไทย 
- โครงสนับสนุนกำรลงทุนและขยำยกำรผลิต
รถยนตอ์นิเดยีมำยงัประเทศไทย 

- สถำบนัยำนยนต ์
- สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสำหกรรม
ยำนยนตแ์ละชิน้สว่นยำนยนต ์
- สมำคมผูผ้ลติชิน้สว่นยำนยนตไ์ทย 
- กระทรวงอุตสำหกรรม 
- กรมสง่เสรมิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
- ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) 

ระยะยำว (มำกกวำ่ 5 ปี) 
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7.2 กลยทุธก์ารเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์
ระหว่างไทยและอินเดีย 
 
อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอเิล็กทรอนิกส์ในอนิเดยีมคีวำมต้องกำรสนิค้ำภำยในประเทศสูง

โดยเฉพำะคอมเพรสเซอรแ์ละเครือ่งปรบัอำกำศ เน่ืองจำกอนิเดยีเป็นตลำดใหญ่ มจี ำนวนประชำกรกว่ำ 1.26 
พนัลำ้นคน ซึ่งสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ตลำด คอื ตลำดคนจน กบั ตลำดคนรวย ซึ่ง 60 ล้ำนคน เป็นคนรวย 
และกว่ำ 800 ล้ำนคน เป็นคนจน ซึ่งตลำดคนจน นับว่ำเป็นตลำดที่อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีส่วนแบ่งกำรตลำดสูง ด้วยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมของไทย (มอก.)                 
ได้มำตรฐำนสำมำรถผ่ำนเข้ำสู่ตลำดอินเดียได้ รวมถึงอตัรำภำษีเครื่องปรบัอำกำศและคอมเพรสเซอร์              
เป็นศูนย์ที่ไทยได้รบัจำกควำมตกลงกำรค้ำเสรีไทย -อินเดีย และจุดแข็งด้ำนควำมพร้อมของไทยใน
อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอเิล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบกำรไทยมกีำรรวมกลุ่มอุตสำหกรรมที่เข้มแขง็             
จุดแขง็ด้ำนเส้นทำงโลจสิติกส์ที่ไทยมีควำมพรอ้มด้ำนเสน้ทำงโลจสิติกส์ทำงทะเลที่สำมำรถเชื่อมโยงกบั
อินเดียได้สะดวก และโอกำสของไทยที่ได้รบัจำกรฐับำลอินเดียในส่งเสรมิกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศใน
อุตสำหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกส ์ 

 
นอกจำกน้ี ผู้ประกอบกำรไทยมีควำมต้องกำรขยำยกำรผลิตอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและ

อเิลก็ทรอนิกสไ์ปยงัอนิเดยี เน่ืองจำกผูป้ระกอบกำรไทยเหน็ลู่ทำง โอกำส และศกัยภำพของอนิเดยีทีส่ำมำรถ
เป็นฐำนกำรผลิตและสำมำรถขยำยตลำดได้  ดังนัน้จำกจุดแข็งของอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและ
อเิล็กทรอนิกส์ของไทย รวมถึงโอกำสและศกัยภำพในด้ำนต่ำงๆ ของอนิเดยีดงัที่กล่ำวมำ จงึน ำมำสู่กำร
ก ำหนดกลยุทธ์กำรเชื่อมโยงเครอืข่ำยกำรผลติอุตสำหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกสร์ะหว่ำงไทย
และอนิเดยี ดงัน้ี 

 
1) กลยุทธ์ข้อตกลงแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างไทย-อินเดีย (Thailand-India Industrial 

Cooperation Scheme: TIICO)  
ขอ้ตกลงแลกเปลีย่นสนิคำ้ระหวำ่งไทย-อนิเดยี เป็นกำรใชร้ปูแบบ AICO ควำมตกลงวำ่ดว้ย

ควำมร่วมมือด้ำนอุตสำหกรรมของอำเซียน (ASEAN Industrial Cooperation Scheme Agreement)  
มำปรบัใชก้บักำรคำ้ในอุตสำหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกส์ไทยอนิเดยี เพื่อใหก้ำรแลกเปลีย่น
เครือ่งปรบัอำกำศและคอมเพรสเซอรร์ะหวำ่งไทย-อนิเดยี โดยไมม่ภีำษรีะหวำ่งกนั 

 
2) กลยุทธ์การช่วยเหลือจากภาครฐัด้านการเงิน แบบ Soft Loan ให้ผู้ประกอบการใน

การสร้างโรงงานในอินเดีย 
เพื่อกำรขยำยกำรผลิตอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในอินเดีย ใน

รปูแบบกำรตัง้ Assembly Plant ในอนิเดยี ส ำเรจ็ไดร้วดเรว็ ภำคเอกชนตอ้งกำรใหภ้ำครฐัชว่ยเหลอืดำ้น
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กำรกู้ยืมเงนิในกำรตัง้โรงงำน แบบ Soft Loan คือ ให้กู้ในอตัรำดอกเบี้ยต ่ำ โดยก ำหนดอตัรำเงนิกู้
ดอกเบี้ยต ่ำอยู่ที่รอ้ยละ 2-3 ส ำหรบัผู้ประกอบกำร SMEs รวมถึงกำรปล่อยเงนิกู้เพื่อกำรลงทุนให้แก่
ผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมประมำณ 50-100 ล้ำนบำท เพื่อกำรลงทุนกำรตัง้ Assembly 
Plant ในอนิเดยี 

 
3) กลยทุธก์ารเช่ือมโยงการผลิตฮารด์แวรข์องไทยกบัซอฟแวรข์องอินเดีย 

เน่ืองจำกอนิเดยีมศีกัยภำพกำรผลติซอฟแวร ์และไทยมศีกัยภำพกำรผลติฮำรด์แวร ์ซึง่ตรง
จุดน้ีส่งผลให้ไทยและอินเดียสำมำรถเชื่อมโยงกำรผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์กนัได้ แต่
อย่ำงไรก็ตำม ระยะแรกควรเริม่กำรเจรจำระหว่ำงภำครฐักบัภำครฐั และภำคเอกชนกบัภำคเอกชน
ระหว่ำงสองประเทศ โดยด ำเนินกำรโดยสภำอุตสำหกรรมและหอกำรคำ้อนิเดยีกบัสภำอุตสำหกรรมของ
ไทยและหอกำรค้ำไทยก่อน เน่ืองจำกศักยภำพกำรผลิตซอฟแวร์ของอินเดียที่มีคุณภำพจะอยู่ที่
ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่มำกกว่ำผูป้ระกอบกำรรำยกลำงและรำยยอ่ย ดงันัน้กำรด ำเนินกำรเชื่อมโยงกำร
ผลติระหวำ่งกนัจงึควรเริม่ตน้ทีภ่ำครฐัและหน่วยงำนก่อน 

 
4) กลยทุธก์ารตัง้ Assembly Plant ในอินเดีย 

กำรตั ้ง Assembly Plant ในอินเดีย โดยกำรรวมตัวของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกสข์องไทย ตัง้โรงงำนประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ โดยเฉพำะเครื่องปรบัอำกำศ 
ขำยในอินเดีย เน่ืองจำกภำษีน ำเข้ำของอินเดียในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์  ภำยใต้กรอบ FTA               
ไทย-อนิเดยี อกีทัง้ มำตรฐำนสนิคำ้ไทย (มอก.) สำมำรถขำยในตลำดไดเ้ป็นอย่ำงด ีอนิเดยีเป็นฐำนลูกค้ำ
ของไทยในอุตสำหกรรมน้ีอยู่แล้ว โดยน ำร่องที่เมอืงเชนไน เน่ืองจำกเป็นเมอืงเศรษฐกจิ และเป็นเมอืงท่ำ 
ใกล้ประเทศไทย รวมถึงภำครัฐควรหำแหล่งลงทุนในอินเดียให้แก่ผู้ประกอบกำรด้วย ในเขตนิคม
อุตสำหกรรมทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อนกัลงทุนไทย 

 
จำกกลยุทธด์งักล่ำวขำ้งตน้ สำมำรถสรุป แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ และระยะเวลำ

กำรด ำเนินงำน ไดด้งัตำรำง ต่อไปน้ี 
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กลยทุธ ์ แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
1) กลยทุธข์อ้ตกลงแลกเปลีย่นสนิคำ้
ระหวำ่งไทย-อนิเดยี (Thailand-India 
Industrial Cooperation Scheme: TIICO) 

- ภำครฐัเจรจำขอ้ตกลงแลกเปลีย่น 
ชิน้สว่นยำนยนตร์ะหวำ่งไทย-อนิเดยี โดยไมม่ภีำษี
ระหวำ่งกนั 

- กรมเจรจำกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ   
กระทรวงพำณิชย ์
- สถำบนัยำนยนต ์
- สมำคมผูผ้ลติชิน้สว่นยำนยนตไ์ทย 
- สภำอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย กลุ่ม
อุตสำหกรรมยำนยนตแ์ละชิน้สว่นยำนยนต ์

ระยะเรง่ด่วน  
(น้อยกวำ่ 1 ปี) 

2) กลยทุธก์ำรชว่ยเหลอืจำกภำครฐั 
ดำ้นกำรเงนิ 

- โครงกำรช่วยเหลอืดำ้นกำรเงนิ อตัรำดอกเบีย้ต ่ำ
อยูท่ีร่อ้ยละ 2-3 ส ำหรบัผูป้ระกอบกำร SMEs  
- โครงกำรช่วยเหลือด้ำนเงนิลงทุนกำรตัง้โรงงำน
ในอนิเดยี 

- สภำอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย  
กลุ่มอุตสำหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและ
อเิลก็ทรอนิกส ์
- ส ำนกังำนเศรษฐกจิอุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม 
- กรมสง่เสรมิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
- ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน  

เรง่ด่วน  
(น้อยกวำ่ 1 ปี) 

 

3) กลยทุธก์ำรเชือ่มโยงกำรผลติฮำรด์แวร์
ของไทยกบัซอฟแวรข์องอนิเดยี 

- โครงกำรเจรจำกำรเชื่อมโยงกำรผลติระหวำ่ง
รฐับำลไทยกบัรฐับำลอนิเดยี 
- โครงกำรน ำสมำชกิสภำอุตสำหกรรม กลุ่ม
อุตสำหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกส ์ 
และสมำชกิหอกำรคำ้ไทยพบปะสภำอุตสำหกรรม
และหอกำรคำ้อนิเดยี 

- สภำอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย  
กลุ่มอุตสำหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและ
อเิลก็ทรอนิกส ์
- ส ำนกังำนเศรษฐกจิอุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม 
- กรมสง่เสรมิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
- ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน  

ระยะกลำง  
(3-5 ปี) 
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กลยทุธ ์ แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
4) กลยทุธก์ำรตัง้ Assembly Plant  
ในอนิเดยี 

- โครงกำรรวมกลุ่มผูผ้ลติชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์
ไทยเพือ่ขยำยตลำดไปยงัอนิเดยี 
- โครงกำรจดัท ำฐำนขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบั 
กำรท ำธุรกจิและกำรคำ้กบัประเทศอนิเดยีและ 
เมอืงทีน่่ำสนใจ 
- โครงกำรกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำ้และ
กำรลงทุนแกผู่ป้ระกอบกำรไทยในอนิเดยี 
- โครงกำรหำแหล่งลงทุนในอนิเดยีใหแ้ก่
ผูป้ระกอบกำร ในเขตนิคมอุตสำหกรรม 
ทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อนกัลงทุนไทย 

- สภำอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย  
กลุ่มอุตสำหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและ
อเิลก็ทรอนิกส ์
- ส ำนกังำนเศรษฐกจิอุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม 
- กรมสง่เสรมิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
- ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน 
(BOI) 

ระยะกลำง  
(3-5 ปี) 
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7.3 กลยทุธก์ารเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตอตุสาหกรรมยางพาราระหว่างไทยและอินเดีย 
 
อุตสำหกรรมยำงพำรำ เป็นอุตสำหกรรมทีไ่ทยมศีกัยภำพในกำรผลติยำงธรรมชำตอินัดบั 1 ของโลก 

และมคีุณภำพดกีว่ำอนิเดีย ผู้ประกอบกำรไทยมกีำรรวมกลุ่มอุตสำหกรรมที่เข้มแขง็ และควำมต้องกำร            
ยำงธรรมชำตใินประเทศอนิเดยีมมีำก เน่ืองจำกกำรผลติยำงธรรมชำตใินประเทศไม่เพยีงพอต่อกำรบรโิภค  
ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ โดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำนยนต์ ดงันัน้อุตสำหกรรมยำงพำรำ จงึเป็นอุตสำหกรรม       
ที่มโีอกำสในกำรเชื่อมโยงเครอืข่ำยกำรผลติระหว่ำงไทยและอนิเดยีเป็นอย่ำงมำก รวมถงึควำมพรอ้มของ
ไทยในหลำยๆ ด้ำน และควำมพรอ้มด้ำนเส้นทำงโลจสิติกส์ทำงทะเลที่สำมำรถเชื่อมโยงระหว่ำงไทยและ
อนิเดียได้สะดวก ดงันัน้จำกจุดแขง็ของไทยและโอกำสของไทยในอินเดีย จงึน ำมำสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์                
กำรเชื่อมโยงเครอืขำ่ยกำรผลติอุตสำหกรรมยำงพำรำระหวำ่งไทยและอนิเดยี ดงัน้ี 

 
1) กลยุทธ์ข้อตกลงแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างไทย-อินเดีย (Thailand-India Industrial 

Cooperation Scheme: TIICO) 
ขอ้ตกลงแลกเปลีย่นสนิคำ้ระหว่ำงไทย-อนิเดยี เป็นกำรใชร้ปูแบบ AICO ควำมตกลงว่ำดว้ย

ควำมรว่มมอืดำ้นอุตสำหกรรมของอำเซยีน (ASEAN Industrial Cooperation Scheme Agreement) มำ
ปรบัใชก้บักำรคำ้ในอุตสำหกรรมยำงพำรำไทยอนิเดยี เพื่อใหก้ำรแลกเปลีย่นสนิคำ้ระหว่ำงไทย-อนิเดยี 
โดยไมม่ภีำษรีะหวำ่งกนั 

 
2) กลยุทธ์ ร่วมทุนระหว่างนักลงทุนไทยกบัอินเดียมาตัง้โรงงานผลิตล้อยางในภาค

ตะวนัออกของไทย  
ดว้ยควำมพรอ้มของไทยในหลำยๆ ดำ้น จงึเหมำะสมรว่มทุนระหวำ่งนกัลงทุนไทยกบัอนิเดยี

มำตัง้โรงงำนผลติลอ้ยำงในภำคตะวนัออกของไทย 
 ปรมิำณยำงธรรมชำตขิองไทยทีม่มีำกเพยีงพอ  
 ประเทศไทย จะตัง้ศูนยท์ดสอบยำงล้อที่ฉะเชงิเทรำ ซึ่งสำมำรถรบัรองคุณภำพสนิค้ำ 

เพือ่ขำยในตลำดโลกได ้
 ไทยสำมำรถเป็นตลำดและแหล่งกระจำยสนิคำ้ไปยงัอำเซยีนได ้
 อนิเดียมีเทคโนโลยกีำรผลิตยำงรถยนต์ที่ได้คุณภำพ ส ำหรบัอุตสำหกรรมยำนยนต ์          

ซึ่งยี่ห้อล้อยำงยำนพำหนะที่เป็นที่นิยมในอินเดีย และได้รบักำรยอมรบัระดบัโลก รวมถึงมีศูนย์กำร
กระจำยสนิคำ้ในประเทศไทย คอื ยำงยีห่อ้ Apollo 

 ส ำหรบัเทคโนโลยกีำรผลติยำงรถยนตท์ีเ่ป็นสญัชำตไิทย ทีม่กีำรผลติและเทคโนโลยกีำร
ผลติทีไ่ดม้ำตรฐำนและไดร้บักำรยอมรบัจำกนำนำประเทศ ไดแ้ก่ ดสีโตน และวรีบัเบอร ์
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3) กลยุทธ์ เพ่ิมมูลค่ายางธรรมชาติ ให้เป็นวตัถดิุบท่ีพร้อมส าหรบัการผลิตยางรถยนต ์
ด้วยการผสมผงเขม่าด า (Carbon Black)1 ตัง้แต่ตอนเป็นน ้ายาง เพ่ือส่งออกไปยงั
โรงงานผลิตล้อยางรถยนตข์องอินเดีย 
กำรเพิม่มูลค่ำดงักล่ำวน้ี นับว่ำเป็นเทคโนโลยทีี่ต้องมกีำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ์ ถงึวธิกีำร

และขัน้ตอนกำรท ำ ซึ่งผลติภณัฑ์ที่ไดจ้ะช่วยเพิม่มูลค่ำยำงธรรมชำตใินแก่เกษตรกร และในกำรส่งออกไป
เพื่อเป็นชิ้นส่วนในกำรผลติยำงรถยนต์ เพื่อป้อนเป็นวตัถุดบิสู่โรงงำนผลติล้อยำงในอนิเดยี ซึ่งจะท ำใหไ้ด้
รำคำที่สูงกว่ำยำงแท่งและยำงแผ่นรมควนั รวมทัง้คุณภำพยำงที่ดีกว่ำยำงแท่งและแผ่นรมควนั และลด
ขัน้ตอนกำรผลติยำงรถยนตล์งได ้

ส ำหรบัผสมผงเขม่าด า หรือ Carbon Black มคีุณสมบตัิเป็นสำรเพิ่มแรงและลดกำรเสยีดสี
ใหก้บัยำงรถยนต์ ซึง่ Carbon Black จะถูกผสมอยูใ่นสว่นของวตัถุดบิในกำรผลติยำงรถยนต์ ซึง่ข ัน้ตอนกำร
ผลติยำงรถยนต2์ มดีงัน้ี  

(1) กระบวนกำรเริม่ต้นดว้ยกำรผสมยำงพืน้ฐำนกบัน ้ำมนัผสมยำง ผงเขม่าด า สำรส ีสำร
แอนตีอ้อกซแิดนท ์สำรเรง่ และสำรผสมอื่นๆ ซึง่แต่ละอยำ่งจะใหก้ำรผสมทีม่คีุณสมบตัคิงที ่ 

(2) ส่วนผสมเหล่ำน้ีถูกผสมในเครื่องปัน่ขนำดใหญ่เรยีกว่ำ เครื่องผสมยำง (Banbury) ซึ่ง
ท ำงำนภำยใตค้วำมรอ้นสงูและแรงดนั เครือ่งผสมยำงจะปัน่สว่นผสมต่ำงๆ เขำ้ดว้ยกนัจนกลำยเป็นกอ้น
วตัถุสีด ำที่มีกำรยึดตัวเป็นเน้ือเดียวกันเหมือนกำว ขัน้ตอนกำรผสมน้ีได้รบักำรควบคุมโดยระบบ
คอมพวิเตอรเ์พื่อใหแ้น่ใจว่ำส่วนผสมรวมตวัจนเนียนเป็นเน้ือเดยีวกนั วตัถุดบิทีผ่สมแลว้จะถูกส่งไปยงั
ขัน้ตอนต่อไปของกระบวนกำรเพือ่ผลติเป็นแกม้ยำง ดอกยำง หรอืสว่นอื่นๆ ของยำงต่อไป 

(3) จำกนัน้ กำรรวมส่วนต่ำงๆ เพื่อประกอบยำงจงึเริม่ขึ้น ส่วนประกอบแรกที่ป้อนเขำ้สู่
เครื่องจกัรผลติยำงรถยนต์คอืเน้ือยำงดำ้นใน ซึ่งเป็นยำงชนิดพเิศษที่ป้องกนักำรแทรกตวัของอำกำศ 
ควำมชืน้ และอยู่บรเิวณยำงใน ต่อมำคอืสว่นโครงยำงและเขม็ขดัรดัหน้ำยำง ซึง่ส่วนใหญ่ท ำมำจำกสำร
โพลเีอสเตอรแ์ละเหลก็ โครงยำงและเขม็ขดัรดัหน้ำยำงใหค้วำมคงทนขณะเดยีวกนักใ็หค้วำมยดืหยุน่แก่
ยำง เขม็ขดัรดัหน้ำยำงถูกตดัเป็นมุมและขนำดอย่ำงแม่นย ำตำมทีร่ะบุโดยวศิวกรยำง เพื่อใหก้ำรขบัขีท่ี่
นุ่มนวลและลกัษณะกำรควบคุมเฉพำะตวัของยำง 

(4) ลวดเหลก็เคลอืบบรอนซ์ที่ประกอบเป็นห่วงสองห่วงจะถูกยดึแน่นกบัแก้มยำงเพื่อก่อ
ทรงขอบยำง ช่วยใหม้ัน่ใจว่ำแรงดนัลมเหมำะสมกบัขอบของลอ้ ลวดจะถูกจดัใหอ้ยู่ในต ำแหน่งเดยีวกนั
กบัรบิบอนเคลอืบยำงส ำหรบักำรยดึเกำะ จำกนัน้เจำะเขำ้ไปในห่วงและหุม้ไวด้ว้ยกนัจนกว่ำจะน ำลวด
ไปประกอบกบัสว่นทีเ่หลอืของยำง 

(5) ยำงเรเดยีล ถูกสรำ้งโดยเครื่องจกัรผลติยำง 1 หรอื 2 เครื่อง โดยเริม่ผลติโดยใช้ยำง
ผสมสำรเคมสีงัเครำะห ์2 ชัน้ทีเ่รยีกวำ่ "เน้ือยำงดำ้นใน" ซึง่จะป้องกนัอำกำศและสรำ้งยำงทีไ่มม่ยีำงใน 

                                                 
1 หมำยเหตุ: 1 ผงเขมำ่ด ำ (Carbon Black) เป็นสำรเพิม่แรงและลดกำรเสยีดสใีหก้บัยำงรถยนต์ 
2 ทีม่ำ: http://www.apollotyres.com/th-th/tyrecare-makingoftyre (2558) 
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(6) ต่อมำเป็นชัน้โครงสรำ้งยำง 2 ชัน้ ซึง่ไดแ้ก่ เสน้ตเีกลยีวเสรมิยำง เสน้ 2 เสน้ทีเ่รยีกว่ำ
สว่นปลำยจะยดึตดิกบัส่วนทีอ่ยู่เหนือขอบยำง จำกนัน้ ใส่สำยกนัถลอกหน่ึงคู่ ทีถู่กเรยีกเช่นน้ีเน่ืองจำก
สำยกนัถลอกป้องกนักำรขดัถูจำกกระทะลอ้เมือ่น ำไปใสก่บัรถยนต์ 

(7) เครื่องจกัรผลติยำงจะสรำ้งยำงเรเดยีลตน้แบบทีใ่กลเ้คยีงกบัขนำดล่ำสดุ เพื่อใหแ้น่ใจว่ำ
สว่นประกอบต่ำงๆ อยูใ่นต ำแหน่งทีเ่หมำะสมก่อนใสย่ำงลงในแมพ่มิพ ์

(8) ถงึขัน้ตอนน้ี เครื่องจกัรผลติยำงจะเพิม่เขม็ขดัรดัหน้ำยำงเหลก็ทีท่นต่อกำรเจำะและให้
ดอกยำงยดึเกำะกบัถนนไดอ้ยำ่งมัน่คง ดอกยำงเป็นสว่นสดุทำ้ยในกระบวนกำรผลติยำง และท ำดอกยำง
โดยกำรกดดอกยำงอย่ำงแรงดว้ยเครื่องกลิ้งอตัโนมตัิ ยำงที่ไดจ้ะถูกเรยีกว่ำ "ยำงเขยีว" หรอืยำงที่ยงั
ไมไ่ดร้กัษำสภำพยำง ซึง่พรอ้มส ำหรบักำรตรวจสอบและรกัษำสภำพต่อไป 

(9) เครื่องอบยำงคอืเครื่องที่จะขึน้รูปทรงสุดท้ำยและลำยดอกยำงใหก้บัยำง แม่พมิพ์รอ้น
เหมอืนกบัเครือ่งอบวำฟเฟิลขนำดใหญ่และท ำหน้ำทีอ่บยำง แมพ่มิพจ์ะสลกัไวด้ว้ยลำยดอกยำง กำรท ำ
เครือ่งหมำยทีแ่กม้ยำงของผูผ้ลติและเครือ่งหมำยอื่นๆ ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(10) ยำงจะถูกอบทีอุ่ณหภูมสิูงกว่ำ 300 องศำเป็นเวลำ 12 ถงึ 25 นำท ีขึน้อยู่กบัขนำดของ
ยำง ขณะทีเ่ครื่องอบยำงเปิดยำงจะถูกดนัออกมำจำกเครื่องอบยำงลงบนสำยพำนขนำดยำวทีจ่ะล ำเลยีง
ยำงไปยงัขัน้ตอนสุดท้ำยและสถำนที่ตรวจสอบคุณภำพหำกมขีอ้ผดิพลำดเกดิขึน้กบัยำงในขัน้ตอนน้ี  
ยำงจะถูกคดัออก ต ำหนิจะถูกตรวจโดยสำยตำและมอืของผูต้รวจสอบทีผ่ำ่นกำรฝึกอบรม โดยสว่นอื่นๆ 
จะถูกตรวจสอบโดยเครือ่งจกัรทีอ่อกแบบมำเป็นพเิศษ 

 
4) กลยทุธก์ารตัง้โรงงานแปรรปูยางธรรมชาติในเมือง Kottayam เพ่ือจ าหน่ายในอินเดีย 

เน่ืองจำกอนิเดยีสำมำรถผลติยำงแผ่นรมควนัไดส้่วนใหญ่เป็น RSS 4 ซึ่งมคีุณภำพทีต่ ่ำกว่ำที่
ไทยสำมำรถผลติได ้ดงันัน้กำรน ำองคค์วำมรูก้ำรแปรรปูยำงธรรมชำตทิีไ่ทยมมีำตัง้โรงงำนดงักล่ำว เพื่อเพิม่
คุณภำพยำงธรรมชำตใิหส้งูกว่ำทีอ่นิเดยีผลติได ้ขำยใหแ้ก่ลูกคำ้ทีต่อ้งกำรยำงคุณภำพด ีและลูกคำ้ในตลำด
เอเชยีใต ้

จำกกลยุทธ์ดงักล่ำวขำ้งต้น สำมำรถสรุป แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำนที่รบัผดิชอบ และ
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน ไดด้งัตำรำง ต่อไปน้ี 
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ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 7-15 

กลยทุธ ์ แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
1) กลยทุธข์อ้ตกลงแลกเปลีย่นสนิคำ้ระหวำ่ง
ไทย-อนิเดยี (Thailand-India Industrial 
Cooperation Scheme: TIICO) 

- ภำครฐัเจรจำขอ้ตกลงแลกเปลีย่นสนิคำ้ระหวำ่ง
ไทย-อนิเดยี โดยไมม่ภีำษรีะหวำ่งกนั 

- กรมเจรจำกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ   
กระทรวงพำณิชย ์
- สถำบนัยำนยนต ์
- สมำคมผูผ้ลติชิน้สว่นยำนยนตไ์ทย 
- สภำอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย  
กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนตแ์ละชิน้สว่น
ยำนยนต ์

ระยะเรง่ด่วน  
(น้อยกวำ่ 1 ปี) 

2) กลยทุธร์ว่มทุนระหวำ่งนกัลงทุนไทย 
กบัอนิเดยีมำตัง้โรงงำนผลติลอ้ยำง 
ในภำคตะวนัออกของไทย 

- โครงกำรเจรจำธุรกจิระหวำ่งนกัลงทุนอนิเดยีและ
หน่วยงำนภำครฐัและผูป้ระกอบกำรลอ้ยำงไทย  
ในประเทศไทย 
- โครงกำรเชญิชวนนกัลงทุนอนิเดยีเขำ้มำลงทุน 
ในไทย 
- โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมเชื่อมัน่แก่นกัลงทุน
อนิเดยีต่อศกัยภำพไทยในทุกดำ้น 

- สภำอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย  
กลุ่มอุตสำหกรรมยำงพำรำ 
- ส ำนั ก งำน เศรษ ฐกิจอุ ตสำหกรรม
กระทรวงอุตสำหกรรม 
- กรมสง่เสรมิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
- ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิ 
กำรลงทุน (BOI) 

ระยะเรง่ด่วน  
(น้อยกวำ่ 1 ปี) 

 

3) กลยทุธ ์เพิม่มลูคำ่ยำงธรรมชำต ิใหเ้ป็น
วตัถุดบิทีพ่รอ้มส ำหรบักำรผลติยำงรถยนต ์
ดว้ย กำรผสมผงเขมำ่ด ำ (Carbon Black)  
ตัง้แต่ตอนเป็นน ้ำยำง เพือ่สง่ออกไปยงั
โรงงำนผลติลอ้ยำงรถยนตข์องอนิเดยี 

- โครงกำรวจิยัและพฒันำ (R&D) นวตักรรม 
กำรเพิม่มลูคำ่ยำงธรรมชำตดิว้ยกำรผสม  
(Carbon Black) ในน ้ำยำง  
- โครงกำรศกึษำพืน้ทีท่ีเ่หมำะสมแก่กำรผลติ 
- โครงกำรหำตลำดทีต่อ้งกำรสนิคำ้ไทย โดยเฉพำะ
เมอืงหลกัดำ้นยำนยนต ์(มุมไบ และเชนไน) 

- สภำอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย  
กลุ่มอุตสำหกรรมยำงพำรำ 
- ส ำนั ก งำน เศรษ ฐกิจอุ ตสำหกรรม
กระทรวงอุตสำหกรรม 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ระยะกลำง (3-5 ปี) 
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กลยทุธ ์ แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
4) กลยทุธก์ำรตัง้โรงงำนแปรรปูยำงธรรมชำติ
ในเมอืง Kottayam เพือ่จ ำหน่ำยในอนิเดยี 

- โครงกำรจดัท ำฐำนข้อมูลเชงิลึกเกี่ยวกบัพื้นที่ที่
เหมำะสมส ำหรบักำรตัง้โรงงำนแปรรปูและ 
กำรท ำธุรกจิและกำรคำ้กบัประเทศอนิเดยี 
- โครงกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำ้และ 
กำรลงทุนแก่ผูป้ระกอบกำรไทยในอนิเดยี 
- โครงกำรช่วยเหลอืดำ้นกำรเงนิใหผู้ป้ระกอบกำร
ไทย 

- สภำอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย  
กลุ่มอุตสำหกรรมยำงพำรำ 
- ส ำนั ก งำน เศรษ ฐกิจอุ ตสำหกรรม
กระทรวงอุตสำหกรรม 
- กรมสง่เสรมิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
- ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิ 
กำรลงทุน (BOI) 

ระยะกลำง (3-5 ปี) 
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บทท่ี 8 
 

การสมัมนาระดมความคิดเหน็ และการเกบ็ข้อมูลเชิงลึก 
 
8.1   การจดัสมัมนาระดมความคิดเหน็ 
 

ในสว่นของการจดัสมัมนาระดมความคดิเหน็ ทางทีป่รกึษาจะท าการจดัสมัมนาจ านวน 3 ครัง้ คอื 
 

1) การจัดสมัมนาใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ครัง้ เพื่อน าเสนอผลการศึกษาทัง้หมด             
ต่อหน่วยงานรฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง ภาคเอกชน และประชาชน นอกจากน้ีเพื่อแลกเปลี่ยนประเดน็ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางในการเสรมิสร้างความร่วมมอืด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑ์
เป้าหมาย การเชื่อมโยงดา้นโลจสิตกิส ์(Logistics) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของไทยกบัประเทศ
อนิเดยี ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิม่เตมิ โดยเชญิผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา ได้แก่ หน่วยงานของรฐั ขา้ราชการ 
นกัวชิาการ ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน เป็นตน้  
 

2) การจดัสมัมนากลุ่มเป้าหมายจ านวน 2 ครัง้ โดยเลือกจากจงัหวดักาญจนบุร ีและระนอง 
เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ และมีพื้นที่ใกล้กับท่าเรือทวายซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์การค้าในการเชื่อมโยงไปยงัอนิเดยี ภายใต้โครงการ Golden Quadrilateral และระเบียง
เศรษฐกจิแมโ่ขง-อนิเดยี ส าหรบัประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัมนา คอื  

 

(1) โอกาส และอุปสรรคการสง่ออกน าเขา้สนิคา้อุตสาหกรรมไทยผา่นไปยงัอนิเดยี 
(2) ลู่ทางการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศอินเดีย ประเด็นกฎหมาย 

กฎระเบยีบชายแดนทีม่ผีล 
(3) กระทบต่อสนิคา้อุตสาหกรรมไทย 
(4) ประเด็นกฎหมาย กฎระเบียบภายในสหภาพเมยีนมาร์ และอินเดียที่มผีลต่อการค้าการ

ลงทุนสนิคา้อุตสาหกรรมไทย เป็นตน้ 
 

กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาประกอบดว้ย ประธานหอการคา้จงัหวดั กรรมการหอการคา้จงัหวดั
และสมาชกิหอการคา้จงัหวดั ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั กรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัและ
สมาชกิสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั ศุลกากร พาณชิยจ์งัหวดั และอุตสาหกรรมจงัหวดั เป็นตน้   
 

ทัง้น้ี ในบทน้ีทีป่รกึษาไดน้ าเสนอสรุปการสมัมนาระดมความคดิเหน็ของจงัหวดักาญจนบุร ี
และรา่งก าหนดการสมัมนาระดมความคดิเหน็ของจงัหวดัระนอง โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี  

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
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8.1.1  สรปุการจดัสมัมนาระดมความคิดเหน็ครัง้ท่ี 1 จงัหวดักาญจนบรีุ 
 
การจดัสมัมนาระดมความคดิเหน็ในครัง้ที ่1 ณ โรงแรมรอยลั รเิวอรแ์คว รสีอรท์ แอนด ์สปา จงัหวดั

กาญจนบุร ีโดยการสมัมนาระดมความคดิเหน็ในครัง้น้ี มผีูเ้ขา้รว่มเสวนาทัง้จากภาครฐั และภาค เอกชน รวม
ทัง้สิน้ 102 คน 
 

ส าหรบัการสมัมนา เป็นการน าเสนอในเรื่อง “โอกาสการคา้ การลงทุน และการสรา้งเครอืข่าย
การผลติของกาญจนบุรกีบัอาเซยีนและอนิเดยี” โดยผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อทัธ์ พศิาลวานิช คณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
รวมทัง้ได้เชญิวทิยากรผูเ้ชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมยางพารามาร่วมเสวนาในหวัขอ้เรื่อง  “โอกาส
การคา้ การลงทุน และการสรา้งเครอืขา่ยการผลติของกาญจนบุรกีบัอาเซยีนและอนิเดยี” โดยมวีทิยากร
ผูเ้ชีย่วชาญรว่มเสวนา 1 ทา่น ไดแ้ก่ คุณสละ เกดิลาภ ทีป่รกึษาสหกรณ์ยางพารา ทองผาภมู ิจ ากดั  
(ก าหนดการสมัมนาจะอยูใ่นภาคผนวก ค) 
 

ในช่วงแรกเป็นการน าเสนอในเรื่อง “โอกาสการคา้ การลงทุน และการสรา้งเครอืข่ายการผลติ
ของกาญจนบุรีกบัอาเซียนและอินเดีย” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทัธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร ์และผูอ้ านวยการศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
 ช่วงที ่1 การน าเสนอ “โอกาสการคา้ การลงทุน และการสรา้งเครอืขา่ยการผลติของกาญจนบุรี

กับอาเซียนและอินเดีย” โดยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร ์และผูอ้ านวยการศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

- น าเสนอวตัถุประสงคข์องโครงการการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชื่อมโยงดา้นเครอืขา่ยการ
ผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี เพือ่รองรบัการเชื่อมโยงภูมภิาค 

 

- น าเสนออุตสาหกรรมเป้าหมายทีไ่ดร้บัคดัเลอืก ทีม่ศีกัยภาพในตลาดอนิเดยี 
 

- น าเสนอการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทย-อนิเดยี และภมูภิาคอาเซยีน 
 

- น าเสนอศักยภาพและโอกาสของจงัหวดักาญจนบุรีในการเชื่ อมโยงเครือข่ายการผลิตใน
อาเซยีนและอนิเดยี 

 

- น าเสนอเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย 
 

- น าเสนอเมอืงทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกจิของอนิเดยี 2 เมอืง คอื เจนไน และมมุไบ 
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 ช่วงที่ 2 การน าเสนออุตสาหกรรมเป้าหมาย (อุตสาหกรรมยางพารา) โดยคุณสละ เกดิลาภ ที่
ปรกึษาสหกรณ์ยางพารา ทองผาภมู ิจ ากดั 

 
น าเสนอยางพาราของจงัหวดักาญจนบุร ี 

 
เริ่มแรกผลิตแล้วน าไปจ าหน่ายที่จังหวัดชุมพร ทัง้น้ีกรมวิชาการเกษตรได้มาดูพื้นที่แล้ว

วเิคราะหว์่า จงัหวดักาญจนบุร ีมเีพยีง 4 อ าเภอเท่านัน้ ทีส่ามารถปลูกยางพาราได้ คอื อ าเภอไทรโยค 
สงัขละบุร ีทองผาภูม ิและศรสีวสัดิ ์เมื่อเริม่ผลติได้ 3 ปี จงึไปจดทะเบยีนเป็นสหกรณ์ยางพาราทองผา
ภูม ิจ ากดั มผีลผลิตเพิม่มากขึ้น ซึ่งในขณะน้ียางพาราที่จงัหวดักาญจนบุรมีผีลผลิตต่อปี ไม่ต ่ากว่า 
30,000 ตนั  

        
ยางพารา ในจงัหวดักาญจนบุร ีไม่ไดร้บัการสง่เสรมิจากภาครฐัมากนัก เน่ืองจากมผีลผลติน้อย 

และพืน้ทีป่ลกูคอ่นขา้งน้อยเมือ่เทยีบกบัภาคใต ้รฐับาลจงึสง่เสรมิอุตสาหกรรมอื่นมากกวา่ ถา้ตอ้งการให้
อุตสาหกรรมยางพาราของจงัหวดักาญจนบุรมีกีารแปรรูปเป็นผลติภณัฑอ์ื่นๆ ไดน้ัน้ ตอ้งใหภ้าครฐัเขา้
มาสนับสนุน เพราะทางจงัหวดักาญจนบุรเีรามเีครื่องมอื เครื่องจกัร แรงงานคนพรอ้ม แต่ไม่ไดร้บัการ
สนบัสนุนจากภาครฐั ณ ตอนน้ี  การแปรรปูอุตสาหกรรมยางพาราในจงัหวดักาญจนบุรยีงัมน้ีอย 
 
 จากการสมัมนาในระดมความคดิเหน็ในครัง้น้ี ท าใหท้ราบถึงศกัยภาพทางดา้นโลจสิตกิส์ของ
จงัหวดักาญจนบุรี ซึ่งจงัหวดักาญจนบุรมีเีส้นทางการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์จากท่าเรอืแหลมฉบงั-
กาญจนบุร-ีทวาย สูอ่าเซยีน-อนิเดยี ดงัน้ี 
 
 โครงการเชื่อมโยงเสน้ทางโลจสิตกิสร์ะหว่างท่าเรอืแหลมฉบงั-กรุงเทพฯ-ท่าเรอืทวาย เพื่อรองรบั 

โครงการทวาย ประกอบดว้ย แผนการสรา้งถนนมอเตอรเ์วยจ์ านวน 2 สาย และถนนลาดยางเชื่อม
ทา่เรอืน ้าลกึทวาย 1 สาย ไดแ้ก่ 

 

1) โครงการสรา้งถนนมอเตอรเ์วย ์หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุร ีระยะทาง 97 กโิลเมตร 
โดยไดร้บัการอนุมตัจิากคณะรฐัมนตร ี(ครม.) เมื่อปี 2548 และใชง้บประมาณปี 2559 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
เวนคนืทีด่นิเพือ่การก่อสรา้ง (มลูคา่ก่อสรา้ง + เวนคนื = 50,000 ลา้นบาท) เป็นถนน 4 เลน 
 2) โครงการสรา้งถนนมอเตอรเ์วย ์สายกาญจนบุร ี–บา้นพนุ ้ารอ้น ระยะทาง 97 กโิลเมตร อยูร่ะหวา่ง
การพจิารณาคดัเลอืกเสน้ทางถนน 4 เลน 
 3) ถนนเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน ้ าลึกทวาย-บ้านน ้ าพุร้อน ระยะทาง 132 กิโลเมตร ยงัไม่ได้
ด าเนินการก่อสรา้งเสน้ทางถนน 2 เลน 
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 ส าหรบัเสน้ทางทวาย-ด่านพุน ้ารอ้น ขณะน้ียงัเป็นถนนลูกรงั โดยเริม่เริม่จากด่านพุน ้ารอ้น ต าบล
บ้านเก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ีซึ่งเป็นด่านจุดผ่านแดนถาวร ตรงกบัด่าน ทกิ ิเขตเมอืง
ทวายของพม่า และห่างจากด่านพุน ้ารอ้นเป็นระยะทาง 5 กโิลเมตร ระยะทางในการก่อสรา้งถนนน้ี 
เป็นระยะทาง 140 กโิลเมตร 

 

 
 

ภาพที ่8.1 แสดงเสน้ทางโลจสิตกิสข์องจงัหวดักาญจนบุร ี
ทีม่า: http://www.tiffathai.org 
 
 โครงการถนนมอเตอรเ์วย ์หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุร ี

 

เป็นโครงการพฒันาเครอืข่ายถนนจากโซนฐานการผลิต บางใหญ่-กาญจนบุร-ีทวาย เพื่อน า
สนิคา้สง่ไปยงัตลาดต่างๆ ในอาเซยีน และสูอ่นิเดยีในอนาคต ซึง่จะเป็นถนนมอเตอรเ์วยบ์นพืน้ดนิขนาด 
4-6 ชอ่งจราจร ควบคุมทางเขา้-ออก แบ่งออกเป็น 2 ชว่ง คอื 

      ชว่งที ่1: บางใหญ่-นครปฐม ระยะทาง 47 กโิลเมตร ก่อสรา้ง 6 ชอ่งจราจร 
      ชว่งที ่2: นครปฐม-กาญจนบุรรีะยะทาง 50 กโิลเมตร ก่อสรา้ง 4 ชอ่งจราจร 

 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี  

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 8-5 

 
ภาพที ่8.2 แสดงเสน้ทางถนนมอเตอรเ์วย ์หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุร ี

 
ส าหรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษของจงัหวดักาญจนบุรนีัน้ มทีัง้หมด 2 แห่ง คอื บ้านพุน ้ารอ้น และ

ด่านเจดยีส์ามองค ์
 

 เขตเศรษฐกิจพิเศษด่านเจดียส์ามองค ์
เป็นศูนยก์ลางทางดา้นการท่องเทีย่วและการคา้ โดยในขณะน้ีพม่ามแีผนทีจ่ะสรา้งเสน้ทางระหว่าง

ด่านเจดยีส์ามองคก์บัเมาะละแหมง่ ระยะทาง 180 กโิลเมตร ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบต่อการคา้ในด่านแม่สอด
กบัเมาะละแหมง่ 

 

 เขตเศรษฐกิจพิเศษบา้นพนุ ้าร้อน 
เน้นการผลติ การสง่ออก และโลจสิตกิส ์ส าหรบัอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพในเขตเศรษฐกจิน้ี คอื 

อุตสาหกรรมสิง่ทอ อาหารทะเลแปรรปู รองเทา้ และเฟอรนิ์เจอร ์เป็นตน้ โดยเขตเศรษฐกจิพเิศษบา้น           
พนุ ้ารอ้นน้ี จะเน้นอุตสาหกรรมทีใ่ช ้แรงงานเป็นหลกั  

 
นอกจากน้ี จงัหวดักาญจนบุร ีจะเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิภาคตะวนัตกอยา่งแน่นอก ภายใต้

เงือ่นไขทวายเกดิ ซึง่เมือ่ทวายเกดิเมือ่ไหร ่เขตเศรษฐกจิพเิศษบา้นพุน ้ารอ้นน้ี จะเป็นเป็น International 
SEZ และเป็น International Gateway สามารถส่งสินค้าสู่เอเชียใต้และยุโรปได้ ซึ่งจงัหวดักาญจนบุรี           
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จะเป็นตัวเชื่อมเส้นทางเศรษฐกิจกับจังหวัดในภาคตะวันตก ได้แก่  สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 
ประจวบครีขีนัธ ์และสมุทรสาครได ้ท าใหจ้งัหวดัในภาคตะวนัตกเหล่าน้ี สามารถเป็นแหล่งวตัถุดบิ เป็นฐาน
การผลติ และทีต่ ัง้ของบรษิทัโลจสิตกิสไ์ดอ้กีดว้ย 
 
ภาพประกอบการสมัมนาระดมความคิดเหน็ครัง้ท่ี 1 
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ภาพที ่8.3 บรรยากาศการสมัมนาระดมความคดิเหน็ครัง้ที ่1 จงัหวดักาญจนบุร ี
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8.1.2  การสมัมนาระดมความคิดเหน็ครัง้ท่ี 2 จงัหวดัระนอง 
 

การจดัสมัมนาระดมความคดิเหน็ในครัง้ที ่2 ณ โรงแรมทนิิด ีแอท ระนอง จงัหวดัระนอง โดยการ
สมัมนาระดมความคดิเหน็ในครัง้น้ี มผีูเ้ขา้รว่มเสวนาทัง้จากภาครฐั และภาค เอกชน รวมทัง้สิน้ 110 คน 
 

ส าหรบัการสมัมนา เป็นการน าเสนอในเรื่อง “โอกาสการคา้ การลงทุน และการสรา้งเครอืข่าย
การผลติของระนองกบัอาเซยีนและอนิเดยี” โดยผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อทัธ์ พศิาลวานิช คณบดคีณะ
เศรษฐศาสตร ์และผูอ้ านวยการศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย รวมทัง้ได้
เชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญในดา้นอุตสาหกรรมยางพารา และผูเ้ชีย่วชาญในจงัหวดัระนองมารว่มเสวนาใน
หวัขอ้เรื่อง “โอกาสการคา้ การลงทุน และการสรา้งเครอืขา่ยการผลติของระนองกบัอาเซยีนและอนิเดยี” 
โดยมวีทิยากรผูเ้ชีย่วชาญรว่มเสวนา 2 ทา่น ไดแ้ก่  

1. คุณเรอืงวทิย ์ทศัการ หวัหน้าแผนกปฎบิตักิาร ส านักงานกองทุนสงเคราะหก์ารท าสวนยาง
จงัหวดัระนอง 

2. คุณนฤมล ขรภมู ิอดตีประธานหอการคา้จงัหวดัระนอง 
 
(ก าหนดการสมัมนาจะอยูใ่นภาคผนวก ค) 
 

ในช่วงแรกเป็นการน าเสนอในเรื่อง “โอกาสการคา้ การลงทุน และการสรา้งเครอืข่ายการผลติ
ของระนองกับอาเซียนและอินเดีย ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร ์และผูอ้ านวยการศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
 ช่วงที่ 1 การน าเสนอ “โอกาสการคา้ การลงทุน และการสรา้งเครอืข่ายการผลติของระนองกบั

อาเซยีนและอนิเดยี” โดยผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อทัธ์ พศิาลวานิช คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์ 

และผูอ้ านวยการศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

- น าเสนอวตัถุประสงคข์องโครงการการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชื่อมโยงดา้นเครอืข่ายการ
ผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี เพือ่รองรบัการเชื่อมโยงภูมภิาค 

 

- น าเสนออุตสาหกรรมเป้าหมายทีไ่ดร้บัคดัเลอืก ทีม่ศีกัยภาพในตลาดอนิเดยี 
 

- น าเสนอการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทย-อนิเดยี และภมูภิาคอาเซยีน 
 

- น าเสนอศกัยภาพและโอกาสของจงัหวดัระนองในการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติในอาเซยีน
และอนิเดยี 
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- น าเสนอมลูคา่การคา้ชายแดนของด่านศุลกากรระนอง 
- น าเสนอโอกาสการขนสง่ระหวา่งไทย-อนิเดยี ผา่นระนอง-เมยีนมาร ์สูท่า่เรอืเชนไน 
- น าเสนอการเชื่อมโยงการขนสง่ระนอง-เมยีนมาร-์อนิเดยี 

 
 ชว่งที ่2 เป็นการแสดงความคดิเหน็ของวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 2 ทา่น 

1. คุณนฤมล ขรภมู ิอดตีประธานหอการคา้จงัหวดัระนอง 

จงัหวดัระนอง เป็นจงัหวดัที่มีประชากรน้อยที่สุด งบประมาณในการสนับสนุนในเรื่องของ

โครงสรา้งพืน้ฐานมน้ีอย ถ้าต้องการจะใชร้ะนองเป็นเสน้ทางในการขนส่งสนิคา้ กต็้องมาพจิารณาทีต่วั

ของจงัหวดัระนองเองว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ซึ่งในอนาคตมองว่า เป็นไปได้ยาก เพราะ

ชายแดนแมส่อดเปิดกวา้งมากขึน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ผา่นทางด่านแมส่อดมากกวา่ เพราะมี

เสน้ทางการขนสง่ทีส่ะดวกมากกวา่ระนอง ปรมิาณการสง่ออกของระนองทีส่ง่ไปเมยีนมารก์ม็ปีรมิาณลด

ส่ง ที่ส่งออกไปส่วนใหญ่จะเป็นน ้ามนัเชื้อเพลงิ ในส่วนของปรมิาณการส่งออกสนิค้าอุปโภค-บรโิภค 

ระนองมกีารส่งออกไปเพยีง 15,000-20,000 ลา้นบาท แต่ทางด่านแม่สอดมกีารส่งออกมากถงึ 60,000 

ลา้นบาท  

ณ เวลาน้ี ถา้จะตอ้งการจะใหเ้ศรษฐกจิระนองดขีึน้ และเป็นเมอืงทา่ทีด่ ีคงตอ้งมามองในมุมของ

การขนส่งไปอนิเดยี เพราะการขนส่งจากระนองไป เมอืงเชนไน ของอนิเดยี ถอืว่าใกลท้ีสุ่ด แต่ระนองก็

ยงัขาดความพรอ้มในหลายๆ ดา้น โครงสรา้งทางดา้นถนน 4 เลน ยงัไมเ่สรจ็สมบูรณ์ 

2. คุณเรอืงวทิย ์ทศัการ หวัหน้าแผนกปฎบิตักิาร ส านักงานกองทุนสงเคราะหก์ารท าสวนยาง

จงัหวดัระนอง 

 ส านักงานกองทุนสงเคราะหก์ารท าสวนยาง มสี่วนในการช่วยผูป้ระกอบการในการส่งเสรมิการ

ผลิตยาง ปัจจุบนัประเทศไทยปลูกยางเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านไร่ต่อปี ถือว่าสูงมาก มีการปลูกยางทัว่

ประเทศ ไมเ่พยีงแต่ภาคใตเ้ทา่นัน้ 
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ภาพประกอบการสมัมนาระดมความคิดเหน็ครัง้ท่ี 2 
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ภาพที ่8.4 บรรยากาศการสมัมนาระดมความคดิเหน็ครัง้ที ่2 จงัหวดัระนอง 
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 การศกึษาดงูานในจงัหวดัระนอง 

- ศกึษาดงูาน ณ ด่านศุลกากร จงัหวดัระนอง  
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ภาพที ่8.5 ศกึษาดงูาน ณ ดา่นศุลกากร จงัหวดัระนอง 
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- ศกึษาดงูาน ณ ทา่เรอืระนอง การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย  
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ภาพที ่8.6 ศกึษาดงูาน ณ ทา่เรอืระนอง การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย 
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8.1.3  การสมัมนาท่ีจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
 

การจดัสมัมนาใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร ณ หอ้งแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมด ิเอมเอมรลั ถนน
รชัดาภเิษก จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยการสมัมนาในครัง้น้ี มผีูต้อบรบัเขา้ร่วมเสวนาทัง้จากภาครฐั และ
ภาค เอกชน รวมทัง้สิน้ 550 คน 
 

ส าหรบัการสมัมนา เป็นการน าเสนอในเรื่อง “Doing Business with India: โอกาสหรอือุปสรรค
ของผูป้ระกอบการไทย?” โดยผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์ และ
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย รวมทัง้ได้เชญิวทิยากร
ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นต่างๆ มาร่วมเสวนาในหวัขอ้เรื่อง “Doing Business with India: โอกาสหรอือุปสรรค
ของผูป้ระกอบการไทย?” โดยมวีทิยากรผูเ้ชีย่วชาญรว่มเสวนา 5 ทา่น ไดแ้ก่  

1. คุณธราดล ทองเรอืง ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ เมอืงเชนไน 
ประเทศอนิเดยี 

2. คุณวรรณา สดากร Senior Manager Manufacturing Technical Department Rockworth 
Public Company Limited 
 3. คุณก าจร คุณวพานิชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (การตลาด) บริษัท กุลธรเคอร์บี้  จ ากัด 
(มหาชน)  
 4. คุณสริธีร เนาวรตัโนภาส ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิทั ธนาวธัน์อุตสาหกรรม จ ากดั 
 5. คุณแกว้เกา้ เผอญิโชค นายกสมาคมผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย 
(ก าหนดการสมัมนาจะอยูใ่นภาคผนวก ค) 
 

ในช่วงแรกเป็นการน าเสนอผลการศกึษา “การสรา้งเครอืข่ายการผลติระหว่างไทยกบัอนิเดยี 
เพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาค ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร ์และผูอ้ านวยการศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 
 ช่วงที ่1 การน าผลการศกึษา “การสรา้งเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี เพื่อรองรบัการ

เชื่อมโยงในภูมภิาค” โดยผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อทัธ์ พศิาลวานิช คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์ 

และผูอ้ านวยการศูนยศ์กึษาการคา้ระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มรีายละเอยีด

ดงัน้ี 
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อนิเดยีเป็นประเทศที่มขีนาดเศรษฐกจิขนาดใหญ่ มกีารคาดการณ์ว่าอินเดยีจะมขีนาดเศรษฐกจิ
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกในปี 2028 เป็นประเทศทีม่จี านวนประชากรมากเป็นอบัสองของโลก ในปี 2020 
อนิเดยีจะไดช้ื่อว่าเป็น The most  working country in the world เน่ืองจากจะมปีระชากรวยัท างานสงูถงึรอ้ย
ละ 66.3 นอกจากน้ียงัมกีารคาดการณ์ว่าปี 2028 จ านวนประชากรอนิเดยีจะเพิม่ขึน้แซงหน้าจนี อนิเดยีม ี
FDI สะสมตัง้ปี 2543-2557 อยู่ที ่238,748 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ส าหรบัภาคอุตสาหกรรมอนิเดยียงัมนีโยบาย
สนับสนุนอุตสาหกรรม ภายใตช้ื่อ Make in India ซึง่จากนโยบายดงักล่าวจะท าใหอ้นิเดยีกลายเป็น Factory 
of the World ในปี 2028 อกีด้วย นอกจากน้ี เมอืงเศรษฐกจิที่ส าคญัและมศีกัยภาพด้านอุตสาหกรรมของ
อนิเดยีในการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติกบัไทย ไดแ้ก่ มุมไบ เชนไน เดล ีและกลักตัตา ซึ่งทัง้ 4 เมอืงอยู่
ภายใต้การศกึษา กลยุทธ์การสรา้งความเชื่อมโยงดา้นเครอืข่ายการผลติระหว่างไทยกบัอนิเดยีเพื่อรองรบั
การเชื่อมโยงในภูมภิาคในครัง้น้ีดว้ย 

 
ส าหรบัขนาดเศรษฐกิจของประเทศ พบว่า ปี 2014 GDP อนิเดยี มมีูลค่า 2.05 ล้านล้านเหรยีญ

สหรฐัฯ ในปี 2015 จะเพิม่ขึน้เป็น 2.3 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และในปี 2020 คาดว่า GDP จะอยู่ที ่5 ลา้น
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่จากมลูคา่ GDP ของอนิเดยีปี 2020 ทีเ่พิม่ขึน้ ปัจจยัหน่ึงทีเ่ป็นตวัขบัเคลื่อน คอื GDP 
ภาคอุตสาหกรรม ซึง่ พบว่า การเพิม่ขึน้ของ GDP ภาคอุตสาหกรรม (ปี 2020 GDP ภาคอุตสาหกรรม อยูท่ี ่
1.4 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) รอ้ยละ 70.5 มาจากนโยบาย Make in India ซึง่นโยบายดงักล่าวรฐับาลอนิเดยี
ได้ สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 25 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ เคม ีเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยา สิง่ทอ ทา่เรอื การบนิ เครือ่งหนงั การทอ่งเทีย่ว สขุภาพ และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
เป็นตน้  

 
ส าหรบัอุตสาหกรรมทีค่าดว่าจะสรา้งมูลค่าเพิม่และการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติระหว่างไทยกบั

อินเดียและ 4 เมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญได้ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมยางพารา และ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วน
รถจกัรยานยนต ์และตวัถงัรถยนตท์ุกประเภท มโีอกาสในการสรา้งมลูค่าเพิม่และการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการ
ผลติระหว่างไทยกบัอนิเดยีมากทีสุ่ด ส าหรบัอุตสาหกรรมยางพารา ผลติภณัฑท์ีส่ามารถสรา้งมลูค่าเพิม่และ
การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกับอินเดียได้มากที่สุด คือ ยางแท่ง ยางแผ่น และล้อยาง
ยานพาหนะ และส าหรบัอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า เครื่องปรบัอากาศ และ
คอมเพรสเซอร ์มโีอกาสสรา้งมูลค่าเพิม่และการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติระหว่างไทยกบัอนิเดยีได้มาก
ทีส่ดุ  

 
ส าหรบักลยุทธ์ในการขบัเคลื่อนใหเ้กดิการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติระหว่างไทยกบัอนิเดยี ใน

อุตสาหกรรม 3 กลุ่มน้ีไปยงัอนิเดยี และ 4 เมอืงเศรษฐกจิ มดีงัน้ี อตุสาหกรรมยานยนต:์ รถจกัรยานยนต ์
ไดแ้ก่ กลยุทธ์การรวมกลุ่มเชงิพาณิชย์ ส าหรบัรถจกัรยานยนต์เพื่อขายในตลาดอนิเดยีในงานแสดงสนิค้า 
กลยุทธ์การร่วมกนัผลิตระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนรถจกัรยานยนต์ของไทยที่มศีกัยภาพและความพร้อมกบั
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บรษิทัผูผ้ลติรถจกัรยานยนต์ชัน้น าในอนิเดยี กลยุทธ์การผลติชิ้นส่วนรถจกัรยานยนต์ประเภท Premium 
Motorcycle ไปยงัอินเดียทัง้ในรูปแบบการส่งออกชิ้นส่วนรถจกัรยานยนต์และร่วมทุนกับบริษัทผู้ผลิต
รถจกัรยานยนตใ์นอนิเดยี อตุสาหกรรมยานยนต์: รถยนตนั์ง่ส่วนบคุคลและรถยนตเ์ชิงพาณิชย ์ไดแ้ก่ 
กลยุทธ์สรา้งพนัธมติรด้านยานยนต์ไทยอนิเดยี ด้วยการน าร่องจากหน่วยงานภาครฐัของไทยในประเทศ
อนิเดยี จาก G2G สู่ B2B กลยุทธ์ท าตลาดส่งออกชิน้ส่วนยานยนต์ทีไ่ทยมศีกัยภาพและอนิเดยีต้องน าเขา้
จากต่างประเทศ กลยุทธ์ถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการผลติ (Transfer know-how) ชิน้ส่วนยานยนต์ทีไ่ทยมี
ศกัยภาพใหแ้ก่อนิเดยี กลยุทธก์ารตัง้โรงงานผลติชิน้สว่นยานยนตใ์นอนิเดยี กลยุทธก์ารใหป้ระเทศไทยเป็น
ฐานการผลติรถยนต์อนิเดยี เพื่อส่งออกไปในตลาดอาเซยีน และกลยุทธ์ตัง้โรงงานประกอบรถยนต์เฉพาะ
กลุ่มของอนิเดยีในประเทศไทย อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่           กลยุทธ์
การตัง้ Assembly Plant ในอนิเดยี กลยทุธก์ารชว่ยจากภาครฐัดา้นการเงนิ แบบ Soft Loan ใหผู้ป้ระกอบการ
ในการสรา้งโรงงานในอนิเดยี กลยุทธ์ผลกัดนั สรา้งท่าเทยีบเรอืขนาดเลก็ทีท่วาย อตุสาหกรรมยางพารา 
ไดแ้ก่ กลยุทธร์ว่มทุนระหว่างนกัลงทุนไทยกบัอนิเดยีมาตัง้โรงงานผลติลอ้ยางในภาคตะวนัออกของไทย กล
ยุทธ์เพิม่มูลค่ายางธรรมชาต ิใหเ้ป็นวตัถุดบิที่พรอ้มส าหรบัการผลติยางรถยนต์ ด้วยการผสมผงเขม่าด า 
(Carbon Black) ตัง้แต่ตอนเป็นน ้ายาง เพือ่สง่ออกไปยงัโรงงานผลติลอ้ยางรถยนตข์องอนิเดยี กลยทุธก์ารตัง้
โรงงานแปรรปูยางธรรมชาตใินเมอืง Kottayam เพือ่จ าหน่ายในอนิเดยี 

  
ดงันัน้  การขบัเคลื่อนใหเ้กดิการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติระหว่างไทยกบัอนิเดยีในอุตสาหกรรม      

3 กลุ่มน้ี ตามกลยุทธจ์ะบรรลุเป้าหมายไดน้ัน้ ควรมกีารเชื่อมเครอืขา่ยการผลติกบัเมอืงทีศ่กัยภาพในแต่ละ
อุตสาหกรรม ดงัน้ี อุตสาหกรรมยานยนต์ ไดแ้ก่ เชนไน เป็นเมอืงทีม่ศีกัยภาพดา้นยานยนต์ทีสุ่ด รองลงมา 
คอื มุมไบ เดล ีและกลักตัตา อุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ เชนไน และ อุตสาหกรรม
ยางพารา ไดแ้ก่ เชนไน และมุมไบ 
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 ช่วงที่ 2 เป็นการเสวนาเรื่อง “Doing Business with India: โอกาสหรอือุปสรรคของผูป้ระกอบการ

ไทย?” โดยวทิยากรทัง้ 5 ทา่น ดงัน้ี 

1. คุณธราดล ทองเรือง: ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมือง
เชนไน ประเทศอินเดีย 

 ถา้สนใจทีจ่ะเขา้ไปลงทุนในอนิเดยีตอ้งกลา้ ไมต่อ้งกลวัคนอนิเดยี อนิเดยีเป็นตลาดทีใ่หญ่ 
น่าเขา้ไปลงทุน คู่แข่งมจี านวนน้อย เราต้องท าตลาดโดยการเจาะลงไปที่ธุรกจิที่เรามคีวามถนัด 
ธุรกจิทีน่่าเขา้ไปลงทุนในอนิเดยี คอื ธุรกจิทีเ่กี่ยวกบัการก่อสรา้ง พลงังาน ถนน รถไฟ สนามบิน 
เหมาะที่จะไปลงทุนในอนิเดยีมาก เพราะอนิเดยีก าลงัพฒันาในเรื่องน้ีอยู่ ถ้าต้องการจะเขา้ไปตัง้
โรงงาน ควรเขา้ไปท าโรงงานเฟอร์นิเจอร์ อเิล็กทรอนิกส์ อะไหล่รถยนต์ ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่าน้ี 
อนิเดยีเปิดกวา้งมาก อนิเดยีมเีขตอุตสาหกรรมทีเ่ขา้สามารถเขา้ไปตัง้โรงงาน หรอืซือ้ทีด่นิเพื่อตัง้
โรงงานในอนิเดยีได ้แต่ข ัน้ตอนอาจจะมคีวามซบัซอ้น  
 รฐับาลอนิเดยี พยายามลดกฎหมายต่างๆ ลง เพื่อความสะดวกของผูท้ีเ่ขา้มาลงทุน หรอืท า
ธุรกจิในอนิเดยี 
 
2. คุณวรรณา สดากร: Senior Manager Manufacturing Technical Department Rockworth 

Public Company Limited 

 ทางบรษิทัท าธุรกจิในเรื่องส่งออกมานาน มดีเีลร์ที่อยู่ที่อนิเดยี จงึได้ไปเปิดโรงงานที่
อนิเดยี เพื่อเป็นศูนยก์ระจายสนิคา้ไปยงัทวปีต่างๆ ทางดา้นแทบตะวนัออกกลาง ซึง่ทางบรษิทั
เหน็ถงึศกัยภาพของประเทศอนิเดยี ซึ่งอนิเดยีเป็นประเทศทีม่ปีระชากรเป็นจ านวนมา และยงั
สามารถเตบิโตไดอ้กี  
 การที่จะร่วมลงทุนกบัชาวอินเดีย หรือหาหุ้นส่วนที่เป็นชาวอินเดียนัน้ เราจะต้องมี
เกณฑใ์นการเลอืกพจิารณาวา่ผูร้ว่มลงทุนนี้จะเขา้กบัเราไดห้รอืไม ่ในเรือ่งกฎหมาย เรือ่งภาษ ีก็
ถอืว่าเป็นขอ้ควรระวงัในการเขา้ไปร่วมท าธุรกจิกบัอนิเดยี อนิเดยีมโีครงสรา้งทางดา้นภาษีที่มี
ความซบัซอ้น แต่ละรฐักจ็ะมโีครงสรา้งภาษทีีแ่ตกต่างกนั อตัราก าแพงภาษจีะสงู การสง่เอกสาร
ขา้มเมอืงกจ็ะตอ้งเสยีภาษ ีอกีขอ้ควรระวงั คอื ในเรื่องของการเลอืกแรงงาน แรงงานอนิเดยีจะมี
ทัง้แรงงานมทีกัษะ และแรงงานไรฝี้มอื 
 

 3. คณุก าจร คณุวพานิชกลุ: ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (การตลาด) บริษทั กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั 
(มหาชน)  

 วธิทีีจ่ะเริม่เขา้ไปคา้ขายกบัอนิเดยี มดีงัน้ี  
- ต้องศึกษาข้อมูลของลูกค้า ที่เราจะเอาสนิค้าของเราเขา้ไปขาย ซึ่งข้อมูลพวกน้ีเป็นข้อมูล
พืน้ฐานเราสามารถหาได ้
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- ตอ้งดคููแ่ขง่ในอนิเดยี วา่คูแ่ขง่มใีครบา้ง และเรามศีกัยภาพแตกต่างจากคูแ่ขง่อยา่งไร 
- ต้องหาคู่คา้ชาวอนิเดยี ที่เขา้กบัเราได ้โดยเราต้องไปหาเองที่อนิเดยี รวมทัง้เราต้องไปงาน
แสดงสนิคา้ทีอ่นิเดยีเพือ่ไปหาดลูกูคา้ของเรา 

 
 4. คณุสิรีธร เนาวรตัโนภาส: ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บริษทั ธนาวธัน์อตุสาหกรรม จ ากดั 

 บริษัทท าในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหาร โดยการท าธุรกิจส่งออกด้านอาหาร ใน
ประเทศอนิเดยีเองมศีกัยภาพในเรื่องของประชากรจ านวนมาก ธุรกจิอาหารในไทยมโีอการมาก
ที่จะเขา้ไปท าตลาดในอนิเดยี ซึ่งส่วนส าคญัในการท าธุรกจิในอนิเดยี คอื การหาคู่คา้ที่ด ีการ
คดัเลือกตัวแทนจ าหน่ายที่เหมาะสมกบัสินค้าของเรา รวมไปถึงการตัง้ราคาขายที่มีความ
เหมาะสม 
 

 5. คณุแก้วเก้า เผอิญโชค: นายกสมาคมผู้ประกอบการธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ไทย 

 การจะไปลงทุนที่อนิเดยี มขีอ้ควรระวงั คอื การเจรจาท าธุรกิจกบัอนิเดยี การเจรจา
ธุรกจิกนัเราควรจะมจีุดยนืทีช่ดัเจน เพราะ คนอนิเดยีมกีารต่อราคาทีเ่ก่งมาก เพราะฉะนัน้เรา
จะต้องมคีวามชดัเจน รวมทัง้ในเรื่องของการท าสญัญาในการท าธุรกจิ ตอ้งอ่านใหล้ะเอยีด เพราะ
สญัญาต่างๆ มขีอ้กฎหมายที่แตกต่างกบัของไทย และแต่ละรฐัที่เราจะเขา้ไปลงทุน กฎหมายก็
แตกต่างกนัออกไป สว่นของดขีองการท าธุรกจิกบัอนิเดยี คอื ถา้ไดร้ว่มท าธุรกจิกนัแลว้ อนิเดยี
กจ็ะท าธุรกจิกบัเราต่อไป  

 
ข้อเสนอแนะในการเข้าไปลงทุนในอินเดีย 

1. ตอ้งมกีารหาขอ้มลูการลงทุนในอนิเดยีอยา่งละเอยีด ก่อนทีจ่ะเขา้ไปลงทุน 
2. ศกึษาหาขอ้มลูจากทตูพาณชิย ์ในเมอืงทีเ่ราตอ้งการจะเขา้ไปลงทุน 
3. ต้องศกึษาในเรื่องของกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ ขอ้ตกลงทางการค้าต่างๆ ก่อนที่จะเขา้ไป

ลงทุนในอนิเดยี 
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ผลการประเมินการสมัมนาท่ีกรงุเทพมหานคร 
 
 จากผูเ้ขา้รว่มสมัมนา จ านวน 503 ทา่น ระดบัความคดิเหน็ต่อการสมัมนาในครัง้น้ี ดงัน้ี 
 

รายการ ระดบัความคิดเหน็ 
1. สถานทีจ่ดังาน ด ี
2. ระยะเวลาในการจดัสมัมนา ด ี
3. วทิยากร ดมีาก 
4. การประสานงานของเจา้หน้าที ่ ด ี
5. เอกสารประกอบการสมัมนา ด ี
6. อาหาร เครื่องดื่ม ของวา่ง ด ี

 
ขอ้เสนอแนะ 

1. วทิยากรเป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการลงทุนในอนิเดยีโดยตรง ท าใหไ้ดร้บัความรูใ้นการ
สมัมนามาก 

2. ระยะเวลาในการจดัสมัมนาน้อยเกนิไป ควรเพิม่ระยะเวลาในการจดัสมัมนาเป็น 1 วนั 
3. ตอ้งการใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบในเรือ่งน้ี จดัสมัมนาหลายๆ ครัง้ เพราะเป็นการสมัมนาทีม่ี

ประโยชน์ และไดค้วามรูม้าก 
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ภาพประกอบการสมัมนาใหญ่ท่ีกรงุเทพมหานคร 
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ภาพที ่8.7 บรรยากาศการสมัมนาใหญ่ทีก่รงุเทพมหานคร 
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8.1.4  การอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ 
 เป็นการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ภายใต้โครงการ “การศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชื่อมโยง
ดา้นเครอืข่ายการผลติระหว่างไทยกบัอนิเดยี เพื่อรองรบัการเชื่อมโยงในภูมภิาค” ใหก้บัเจา้หน้าทีข่อง
ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มผีูเ้ขา้รว่มทัง้หมด 30 ทา่น 
 
ภาพประกอบการอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู ้
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ภาพที ่8.8 บรรยากาศการอบรมเพือ่ถ่ายทอดความรู ้
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8.2 การเกบ็ข้อมูลเชิงลึก 
  

ส าหรบัการเก็บขอ้มูลเชงิลกึในต่างประเทศ ตามแผนการด าเนินงานของโครงการต้องลงพื้นที่ 4 
ประเทศ ไดแ้ก่ อนิเดยี เมยีนมาร ์เวยีดนาม และกมัพชูา โดยทีป่รกึษาแบ่งการด าเนินงานเป็น 2 สว่น คอื  

1) การเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึ ณ ประเทศอนิเดยี   
โดยการเดนิทางเกบ็ขอ้มูลเชงิลกึ ณ ประเทศอนิเดยี แบ่งเป็น 2 ครัง้ ครัง้ละ 2 เมอืง ครัง้ที่ 1 คอื          

เดล ีและกลักตัตา ครัง้ที ่2 คอื มุมไบ และเชนไน 
2)  การเก็บขอ้มูลในพืน้ที่ที่อยู่ภายใต้ระเบยีงเศรษฐกจิแม่โขง-อนิเดยี (Mekong India Economic 

Corridor: MIEC) ไดแ้ก่ เวยีดนาม เมยีนมาร ์และกมัพชูา  
เป็นการเก็บข้อมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ Golden Quadrilateral ต่อการ

เปลีย่นแปลงดา้นโครงสรา้งการผลติและเครอืขา่ยการผลติในระเบยีงเศรษฐกจิแมโ่ขง-อนิเดยี (Mekong India 
Economic Corridor: MIEC) ซึง่เชื่อมโยงอนิเดยี-เมยีนมาร-์ไทย-กมัพชูา-เวยีดนาม 
   

โดยรายละเอยีดการเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึทัง้สองสว่น มดีงัต่อไปน้ี 
 
8.2.1  การเกบ็ข้อมลูเชิงลึก ณ ประเทศอินเดีย 
 

การเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึ ณ ประเทศอนิเดยี เป็นการเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึในเมอืงทีท่ าการศกึษา 4 เมอืง 
ไดแ้ก่ เดล ีกลักตัตา มุมไบ และเชนไน เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิอุตสาหกรรมของทัง้สี่เมอืง 
เพื่อน าไปวเิคราะห์และจดัท ากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเครอืข่ายการผลิตระหว่างไทยกบั
อนิเดยีใน 4 เมอืงดงักล่าว และเพือ่จดักจิกรรมการสรา้งเครอืขา่ยการผลติระหวา่งภาคเอกชนของทัง้สอง
ฝ่ายในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป โดยการเดนิทางเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึ ณ ประเทศอนิเดยี แบ่งเป็น 2 
ครัง้ ครัง้ละ 2 เมอืง ครัง้ที ่1 คอื เดล ีและกลักตัตา ครัง้ที ่2 คอื มุมไบ และเชนไน 
 
ครัง้ท่ี 1 การเกบ็ข้อมลูเชิงลึก ณ เมืองเดลี และกลักตัตา 
 

การเก็บขอ้มูลเชงิลกึครัง้ที่ 1 ณ เมอืงเดล ีและกลักตัตา เดนิทางระหว่างวนัที่ 10-13 มนีาคม 
2558 ผู้ร่วมเดนิทางในครัง้น้ีมจี านวนทัง้สิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากส านักงานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจ านวน 2 ท่าน และทมีทีป่รกึษา จ านวน 3 ท่าน การเดนิในครัง้น้ี
คณะฯ ไดเ้ขา้หน่วยงานภาครฐัของไทย และหน่วยงานภาครฐัและเอกชนของอนิเดยี ดงัน้ี 
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(1) สมาคมอุตสาหกรรมอนิเดยี (Confederation of Indian Industry) หรอื CII 
(2) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมอืงกลักตัตา                         
(3) ทา่เรอืฮาลเดยี (Haldia Port) และ Haldia Development Authority 
(4) บรษิทั เดลตา (อนิเดยี) อเิลก็ทรอนิกส ์จ ากดั (Delta India Electronics Pvt. Ltd.) 
(5) สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย (Federation of Indian Chamber of Commerce 

and Industry: FICCI) 
 
ส าหรบัรายละเอยีดผลการเก็บขอ้มูลภาคสนาม ณ เมอืงนิวเดลแีละกลักตัตา ประเทศอนิเดยี           

มดีงัต่อไปน้ี 
 
1) สมาคมอตุสาหกรรมอินเดีย (Confederation of Indian Industry) หรือ CII 

 
สมาคมอุตสาหกรรมอินเดีย (Confederation of Indian Industry) หรือ CII ตัง้อยู่ในเมือง          

กลักตัตา ซึ่งกลักตัตา เป็นเมอืงแรกในการเดนิทางเกบ็ขอ้มูลเชงิลกึ ณ ประเทศอนิเดยี กลักตัตาเป็นเมอืง
หลวงเก่าของอนิเดยี อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของอนิเดยี เป็นเมอืงหลวงของรฐัเบงกอลตะวนัตก และ
เป็นศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกจิของภูมภิาคตะวนัออกของอนิเดยี รฐัเบงกอลตะวนัตก มขีนาดเศรษฐกจิใหญ่
เป็นอันดับที่ 6 ของอินเดีย (ปี 2557) โดยมีมูลค่า GDP ของรัฐ อยู่ที่ 117.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ                   
(ปี 2557) นอกจากน้ี กลักตัตา ยงัมที่าเรอืทีส่ าคญั คอื ท่าเรอืกลักตัตา เป็นท่าเรอืเก่าแก่ทีสุ่ดของอนิเดยี
และมีความส าคัญในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ฝั ่งตะวันออกและ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของอนิเดยี รวมถึงการกระจายสนิคา้ต่อไปยงัประเทศเนปาลและภูฏาน ซึ่งไม่มี
ทางออกทะเล ส าหรบัท่าเรอืกลักตัตา มดี้วยกนั 2 ส่วน อยู่ใน 2 เมอืงส าคญัของรฐัเบงกอลตะวนัตก 
ได้แก่  Kolkata Dock System อยู่ในเมืองกลักตัตา ส่วนใหญ่ใช้ขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ไม้ และ             
ถัว่ เป็นต้น และ Haldia Dock Complex อยู่ในเมอืง Haldia ซึ่งห่างจากเมอืงกลักตัตาไปทางตะวนัตก
เฉียงใต้ประมาณ 50 กโิลเมตร ส่วนใหญ่ใช้ขนส่งผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ถ่านหนิ และแร่เหล็ก เป็นต้น  
ด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของรฐัเบงกอลตะวันตก ได้แก่ อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี   
อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ อุตสาหกรรมเหลก็ การทอผา้  อุตสาหกรรมหนังและ
ผลติภณัฑ ์อุตสาหกรรมการแปรรปูอาหาร อุตสาหกรรมผลติยา อุตสาหกรรมยาง น ้ามนัปาลม์ ใบชา อญัมณี
และเครื่องประดบั ซึง่อุตสาหกรรมทีม่คีวามโดดเด่นทีสุ่ด คอื อุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ใน
อนาคตกลักตัตาจะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม IT แห่งใหม่ของอินเดีย แม้ว่าอุตสาหกรรม IT จะมี
ศักยภาพและโดดเด่นที่สุดของรัฐและของเมืองกัลกัตตา แต่อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมยางพารา และอเิลก็ทรอนิกสก์เ็ป็นอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพมากดว้ยเชน่กนั   

 
ส าหรบัการเข้าพบสมาคมอุตสาหกรรมอินเดีย (Confederation of Indian Industry) หรอื 

CII ในเมอืงกลักตัตา เป็นการเขา้พบ เพื่อพูดคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบัการคา้และการลงทุน
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ระหว่างไทยและอินเดีย โดย  CII ได้เชิญสมาชิกของสมาคมซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เป้าหมายทีท่ าการศกึษา ไดแ้ก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์และ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งประเด็นส าคัญที่ได้ร ับจากการประชุมในครัง้ น้ี คือ ประเด็นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมยางพารา ผูป้ระกอบการอนิเดยีในอุตสาหกรรมยางพารา กล่าววา่ ในชว่งทีผ่า่นมาไดน้ าเขา้
ยางธรรมชาตจิากไทยมาโดยตลอดทัง้ยางแผ่นรมควนั และยางแท่ง แต่ระยะหลงัมกีารน าเขา้จากไทย
ลดลง เน่ืองจากน าเขา้ยางธรรมชาติจากเวยีดนามแทน ซึ่งเหตุผลส าคญั คอื ราคายางธรรมชาติของ
เวยีดนามถูกกวา่ไทย แมว้่าคุณภาพจะดอ้ยกวา่แต่คุณภาพยางธรรมชาตขิองเวยีดนามไดพ้ฒันามากขึน้ 
ซึ่งในความคดิของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราอนิเดียเหน็ว่าคุณภาพใกล้เคยีงกบัไทยแล้ว          
จึงหนัไปเลือกที่จะน าเข้าจากเวียดนามแทนซึ่งได้ราคาที่ถูกกว่า จึงส่งผลให้มูลค่าการน าเข้ายาง
ธรรมชาตขิองอนิเดยีจากไทยลดลง และอกีประเดน็ทีท่ีป่รกึษาพบ กรณียางแผ่นรมควนั พบว่าการผลติ
ยางธรรมชาติของอนิเดยี โดยเฉพาะยางแผ่นรมควนัส่วนใหญ่อนิเดยีจะผลติได ้ที ่RSS 4 ซึ่งแสดงถงึ
ระดบัของคุณภาพและความสะอาดของยางแผ่น จงึสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความตอ้งการยางแผ่นของอนิเดยี
ส าหรบัใชใ้นประเทศโดยสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัทีต่ ่ากว่าทีไ่ทยผลติได ้เพราะประเทศผลติยางแผน่รมควนั
ได้ที่ระดับ RSS 3 ดังนัน้ยางแผ่นที่มีคุณภาพมาพร้อมราคาที่สูงกว่าจึงเป็นที่ต้องการของอินเดีย           
น้อยกวา่ยางแผน่ทีม่รีาคาถูกแมว้า่คุณภาพจะไมส่งูมากกต็าม 

 

 
ภาพที ่8.9 บรรยากาศการประชุมกบัสมาชกิ Confederation of Indian Industry (CII) 
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2) กงสลุ ณ เมืองกลักตัตา 
 การเดินทางมายงัเมอืงกลักตัตาในครัง้น้ี นอกจากคณะจะได้พบหน่วยภาคเอกชนแล้ว   

คณะยงัได้มโีอกาส พบกบัรองกงสุลใหญ่ ณ เมอืงกลักตัตา คุณภทัธิรา เจยีมปรชีา ท่านได้ให้ความ
กรุณาต่อคณะเป็นอย่างมากในการช่วยประสานงาน ในการเขา้พบหน่วยงานต่างๆ ของอนิเดยี รวมทัง้
ท่านได้ร่วมเดินทางไปกับคณะในการเข้าพบหน่วยงานต่างๆ ทัง้  CII ท่าเรือฮาเดีย และ  Haldia 
Development Authority อีกด้วย นอกจากน้ี  ท่านได้น าคณะไปรับประทานอาหารพื้นเมืองของ            
รฐัเบงกอลตะวนัตก คอื อาหารเบงกอลลี่ (Bengali) และยงัไดใ้หข้อ้มูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกบั
เมอืงกลักตัตาอกีดว้ย  

  
 คุณภทัธิรา กล่าวว่า ไทยกบัอินเดียใกล้กนันิดเดียว โดยจุดที่อินเดียใกล้ไทยที่สุด คือ            

รฐัเบงกอลตะวนัตก (เน่ืองจากตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของอ่าวเบงกอล) ระยะเวลาเดนิทางโดยเครื่องบนิ
จากไทยไปยงัเมืองกัลกัตตา เมืองหลวงรฐัเบงกอลตะวนัตก เพียง 2 ชัว่โมง 15 นาที นอกจากน้ี               
คุณภทัธริา ไดเ้ล่าถงึชวีติความเป็นอยู ่ความคดิ และการด าเนินชวีติของคนอนิเดยี ดงัน้ี คนอนิเดยียงัคง
ยึดถือเรื่องวรรณะอย่างเข้มข้น คนอินเดียจะไม่ท างานที่ด้อยกว่าวรรณะของตน แม้ว่าจะเป็นการ
ชว่ยเหลอืกนัภายในหน่วยงานกต็าม เชน่ เจา้หน้าทีธุ่รการ จะไมช่งกาแฟ เมือ่มแีขกมายงัหน่วยงานหรอื
เป็นการรอ้งขอจากเจา้นายกต็าม เพราะการชงกาแฟเป็นหน้าทีข่องแม่บา้นเป็นต้น ชาวอนิเดยีมนิีสยั
ง่ายๆ ไม่พถิพีถินั เช่น พนักงานแคชเชยีรอ์าจจะโยนมะม่วงที่เราเลอืกมาอย่างดใีส่ถุง ใหต้อนจ่ายเงนิ 
โดยไม่ค านึงว่ามะม่วงจะช ้าหรอืจะท าใหเ้กดิความเสยีหาย เพราะคนอนิเดยีมองว่ามะม่วงกย็งัทานได้
ปกตแิค่ช ้านิดหน่อยไม่ไดม้คีวามส าคญัอะไร การขบัขีย่วดยานบนทอ้งถนนเช่นกนั ชาวอนิเดยีนิยมใช้
เสยีงแตรมากกว่าดูสญัญาณไฟจราจร หรอืสญัญาณไฟเลี้ยวซา้ย เลีย้วขวาทีต่ดิมากบัรถ รวมถงึกระจก
มองขา้งซึ่งลว้นไม่มคีวามส าคญัต่อคนอนิเดยีเลยในการขบัขีร่ถยนต์บนทอ้งถนน ในความคดิของพวก
เขา คอื คนขบัรถมหีน้าทีข่บัตรงไปขา้งหน้าเพยีงอยา่งเดยีวใครจะแซงเดีย๋วเขากบ็บีแตรเป็นสญัญาณให้
ทราบเอง เรามหีน้าที่ขบัตรงอย่างเดียวให้ถึงที่หมาย ดงันัน้รถยนต์ในอินเดียแต่ละรุ่นที่ออกมาจงึมี
ทางเลอืกใหผู้บ้รโิภค 2 แบบ คอื รถยนต์แบบมกีระจกขา้งกบัไม่มกีระจกขา้ง ซึ่งราคารถทัง้สองแบบก็
แตกต่างกนัดว้ย  

 
เมื่อกล่าวถึงรถยนต์ อนิเดยีมรีถยนต์คลาสสคิรุ่นหน่ึง ซึ่งสามารถเหน็ได้ทัว่ไปในอนิเดยี 

ปัจจุบนัไม่มกีารผลิตแล้ว และได้มกีารน ามาใช้เป็นรถแท็กซี่ ซึ่งใน 4 เมอืงที่ที่ปรกึษาได้เดนิทางไป 
พบว่า รถยนต์รุ่นน้ีมมีากที่สุดในกลักตัตา รถยนต์คลาสสคิที่กล่าวถึง คือ แอมบาสเดอร์ เป็นรถที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นรถเก๋ง 4 ประตู สขีองรถทีพ่บเหน็ทัว่ไปจะเป็นสเีหลืองมากทีสุ่ด รองลงมา คอื 
สขีาว  
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ภาพที ่8.10 อาหารเบงกอลลี ่(Bengali) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8.11 รถแอมบาสเดอร ์
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3)    ท่าเรือฮาลเดีย (Haldia Port) และ Haldia Development Authority 
 
Haldia Development Authority เป็นหน่วยงานภาครฐัของรฐัเบงกอลตะวนัตก โดยมีอ านาจ

ตามกฎหมายทีบ่ญัญตัภิายใตร้ฐัเบงกอลตะวนัตก (การวางแผนและการพฒันา) พระราชบญัญตัิ 1979 
คณะไดพ้บกบัผูบ้รหิารของ Haldia Development Authority ซึ่งท่านไดบ้รรยายถงึการด าเนินงานของ 

Haldia Development Authority ทีไ่ดม้กีารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและเสน้ทางการคมนาคมขนสง่ 
เพื่อรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิของรฐั และเสน้ทางเชื่อมโยงสูเ่ขตอุตสาหกรรมต่างๆ ของรฐั เช่น 
ทีไ่ดม้กีารก่อสรา้งเสน้ทางคมนาคมขนสง่ทางถนนทีเ่ป็นเสน้ทางทีจ่ะเชื่อมต่อไปยงัเขตอุตสาหกรรม เพือ่
อ านวยความสะดวกต่อการขนส่งสนิคา้ซึง่ในปัจจุบนัแลว้เสรจ็ไปแลว้ 98% และการก่อสรา้งสะพานขา้ม
แมน่ ้าเพื่อเชื่อมเขตเมอืงและเขตชนบทไวด้ว้ยกนัซึง่จะท าใหก้ารขนส่งสะดวกมากยิง่ขึน้ ซึง่จากขอ้มลูที่
ไดร้บัท าใหเ้หน็วา่รฐัเบงกอลตะวนัตก และเมอืงกลักตัตามคีวามพรอ้มและมกีารพฒันาสิง่ต่างๆ ใหพ้รอ้ม
รบัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิของรฐั แต่อย่างไรกต็าม สิง่ก่อสรา้งต่างๆ อาจจะดูไม่ทนัสมยัมากนัก 
บรรยากาศของเมอืงดูเงยีบสงบ สบายๆ และยงัคงความเป็นเมอืงเก่าของอนิเดยี ความตื่นตวัของผูค้น
เมื่อเทยีบกบัเมอืงเศรษฐกจิอื่นๆ อย่างเดล ีมุมไบ และเชนไน พบว่า กลักตัตา ผูค้นมคีวามตื่นตวัน้อย
กว่า หา้งสรรพสนิคา้ที่เสมอืนเป็นตวัแทนของความเจรญิของเมอืง พบว่า ยงัมอียู่น้อย และหา้งที่เปิด
ใหบ้รกิารกม็ผีูค้นมาจบัใชจ้่ายใชส้อยจ านวนไม่มาก ซึง่ต่างจากเดลี มุมไบ และเชนไน หรอือาจจะกล่าว
ไดว้า่ความศวิไิลซข์องเมอืงกลักตัตามน้ีอยทีส่ดุใน 4 เมอืงเศรษฐกจิทีท่ าการศกึษา 

 
ส าหรบัท่าเรอื Haldia ตัง้อยูท่ีเ่มอืง Haldia ซึง่อยูห่า่งจากเมอืงกลักตัตาไปทางตะวนัตกเฉียง

ใต้ราว 50 กโิลเมตร การขนส่งสนิคส้ผ่านท่าเรอืน้ี ส่วนใหญ่เป็นผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ถ่านหนิ และแร่
เหลก็ ไม่มกีารขนสนิคา้อุปโภค บรโิภค หรอืสนิคา้ทีเ่ป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของการศึกษาในครัง้น้ี 
ความทนัสมยัของทา่เรอืยงัมน้ีอย บรรยากาศการขนสง่สนิคา้คอ่นขา้งเงยีบเหงา 
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ภาพที ่8.12 บรรยากาศการประชุมและรบัฟังการบรรยายการพฒันาเมอืง Haldia  

เพือ่รองรบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม 
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ภาพที ่8.13 ทา่เรอื Haldia 
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4) บริษทั เดลตา (อินเดีย) อิเลก็ทรอนิกส ์จ ากดั (Delta India Electronics Pvt. Ltd.) 
 
บรษิทั เดลตา (อนิเดยี) อเิล็กทรอนิกส์ จ ากดั ตัง้อยู่ ณ เมอืงนิวเดล ีซึ่งเป็นเมอืงหลวงของ

อนิเดยี เมอืงนิวเดลเีตม็ไปดว้ยความหลากหลายของประชากร ทัง้คนจนและคนรวย เป็นเมอืงทีม่คีนไร้
บา้นมากในสดัสว่นใกลเ้คยีงกบัคนทีข่บัรถหรูๆ  เมอืงนิวเดล ีการเจราจรค่อนขอ้งตดิขดัมาก โดยเฉพาะ
ช่วงเยน็หลงัเลกิงาน สญัญาณไฟจราจร และการเคารพกฎจราจรของคนทีข่บัขีย่วดยานพบทอ้งถนนใน
เมอืงนิวเดลี่ไม่ค่อยมมีากนัก การขบัขีท่ี่น่ีนิยมบบีแตรมากกว่าเปิดไฟเลี้ยวเหมอืนกบัที่เมอืงกลักตัตา 
กระจกขา้งส าหรบัไวม้องหลงัไมม่คีวามจ าเป็นส าหรบัการขบัขีย่วดยานทีน่ี่ ซึง่รถยนตบ์างคนัไมม่กีระจก
ขา้ง และบรษิทัผลติรถยนต์ของอนิเดยีเองกต็อบสนองพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของตน ดว้ยการผลติรถยนต์
แบบทีม่มีกีระจกขา้งและไมม่กีระจกขา้งใหก้บัผูบ้รโิภคเลอืก 

 
บรษิทั เดลตา (อนิเดยี) อเิลก็ทรอนิกส ์จ ากดั บรษิทัแมอ่ยูท่ีป่ระเทศไตห้วนั นบัเป็นบรษิทัหน่ึง

ที่ผลิตสินค้าภายใต้อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ท าการศึกษา คือ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส ์เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ เป็นบรษิทัผูผ้ลติชัน้น าของโลกดา้นผลติภณัฑเ์พาเวอรซ์พัพลาย
และอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสป์ระเภท พดัลมระบายความรอ้น (Cooling Fan) อเีอม็ไอ ฟิลเตอร ์(EMI filter) 
และโซลนิอยด์ โดยสายผลติภณัฑห์ลกัดา้นการจดัการระบบก าลงัไฟฟ้าของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์
สวติชช์ิง่เพาเวอรซ์พัพลาย อุปกรณ์ปรบัระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC-DC converter) และโซลาร์
อนิเวอร์เตอร์ นอกจากน้ี ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ ยงัสามารถน าไปใช้งานกบัอุตสาหกรรมอื่นได้อย่าง
กว้างขวาง เช่น น าไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ ระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม และอื่นๆ  

 
บรษิทัเดลตา้ นับว่าเป็นเมโดลของการผลติสนิคา้ทีเ่กีย่วกับเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์

ในรปูแบบ Global Supply Chain ไดเ้ป็นอยา่งด ีเน่ืองจากบรษิทัมเีครอืขา่ยการผลติและโรงงานผลติอยู่
ทัว่โลก เช่น ชิน้สว่นหลอดภาพส าหรบัการผลติทวีใีนอนิเดยีน าเขา้ชิน้สว่นน้ีมากจากฮอ่งกง เป็นตน้ ซึง่
จากรูปแบบการท าธุรกิจของเดลตาแบบ Global Supply Chain ประสบผลส าเร็จและเป็นโมเดลที่
น่าสนใจท าใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องไทยเหน็ควรว่าควรใช้
เป็นแม่แบบ หากมกีารขยายการผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องไทยไปยงัอนิเดยีในรปูแบบ
ตัง้โรงงานประกอบเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
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ภาพที ่8.14 รบัฟังการบรรยายการด าเนินกจิการของบรษิทั เดลตา (อนิเดยี) อเิลก็ทรอนิกส ์จ ากดั 
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ภาพที ่8.15 เยีย่มชมโรงงานผลติของบรษิทั Delta India Electronics  
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5) สภาหอการค้าและอตุสาหกรรมอินเดีย (Federation of Indian Chamber of Commerce 
and Industry: FICCI) 

 
ส าหรบัสถานทีสุ่ดทา้ยในการเยอืนอนิเดยีในครัง้น้ี คอื สภาหอการคา้และอุตสาหกรรมอนิเดยี 

คณะได้พบกบัผู้ประกอบการอนิเดยีที่เป็นสมาชกิของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดยีซึ่งเป็น
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายทีท่ าการศกึษา ไดแ้ก่ ยานยนต ์ยางพารา อเิลก็ทรอนิกส ์และมี
ผูป้ระกอบการดา้นอุตสาหกรรมเคมภีณัฑเ์ขา้รว่มประชุมดว้ย ประธานในทีป่ระชุมไดก้ล่าวถงึโอกาสการ
ลงทุนในอนิเดยี พรอ้มน าเสนอนโยบายส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ “Make in India” ซึง่แสดงให้
เหน็วา่อนิเดยียนิดตีอ้นรบันกัลงทุนต่างชาตเิขา้มาลงทุนในอนิเดยี โดยมอีุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ
ภายใต้นโยบายน้ีจ านวน 25 อุตสาหกรรม ซึ่ง 2 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ท าการศึกษาอยู่ภายใต้
นโยบาย Make in India ด้วย คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี ในการประชุมครัง้น้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมาจากหน่วยงานด้วยการลงทุนของ
อนิเดยี หรอื Invest India ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครฐัของอนิเดยีทีใ่หข้อ้มูลดา้นต่างๆ เกี่ยวกบัการลงทุน
และการท าธุรกจิในอนิเดยี ซึง่กล่าววา่หน่วยงานน้ี มขีอ้มลูพรอ้มทัง้กฎระเบยีบการคา้การลงทุน ขัน้ตอน
การลงทุนและท าธุรกิจในอนิเดยี รวมถงึโอกาสของอุตสาหกรรมในการลงทุนในอนิเดยี และขอ้ดสี าหรบั
การลงทุนในอนิเดยี  

 
ผลจากการประชุมร่วมกนัดงักล่าว สรุปไดว้่าอนิเดยีมคีวามพรอ้มและไดร้บัการสนับสนุนจาก

ภาครัฐให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในอินเดีย รวมถึงโอกาสของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ที่มโีอกาสและช่องทางในการลงทุนในอนิเดยี และการเชื่อมโยงการ
ผลติระหว่างกนัได ้อกีทัง้ทาง Invest India ยนิดใีหข้อ้มลูทีป่ระโยชน์แก่นักลงทุนไทย ซึง่สามารถตดิต่อ
มาขอขอ้มลูไดโ้ดยตรงหรอืเขา้ดขูอ้มลูไดท้างเวปไซต ์http://investindia.gov.in 
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ภาพที ่8.16 ประชุมรว่มกบั Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI) 
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ครัง้ท่ี 2 การเกบ็ข้อมลูเชิงลึก ณ เมืองมุมไบ และเชนไน 
 
การเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึครัง้ที ่2 ณ เมอืงมุมไบ และเชนไน เดนิทางระหวา่งวนัที ่22-27 มถุินายน 2558  

การเดนิในครัง้น้ีนอกจากทา่นผูอ้ านวยการส านกัเศรษฐกจิอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ เจา้หน้าทีจ่าก ส านกั
เศรษฐกจิอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ และคณะที่ปรกึษาฯ ยงัมผีูป้ระกอบการไทยที่สนใจที่จะลงทุนและ                
ท าการคากบัอินเดียร่วมเดินทางด้วย เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างภาคเอกชนของไทย                 
และอนิเดยี ซึ่งเป็นหน่ึงกจิกรรมของโครงการ โดยผูป้ระกอบการที่ร่วมเดนิทางในครัง้น้ี คอื คุณแก้วเก้า 
เผอญิโชค เป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ บรษิทั ไทยรุ่ง ยูเนียนคาร ์จ ากดั โดยรูปแบบของ
กจิกรรมการสรา้งเครอืขา่ยการผลติระหวา่งภาคเอกชนของทัง้สองประเทศ คอื การใหผู้ป้ระกอบการของไทย
และอนิเดยีไดรู้จ้กัและแลกเปลีย่นรว่มกนั ผา่นการประชุมในการเขา้พบแต่ละหน่วยงาน 

 
ส าหรบัการเดนิทางในครัง้น้ี ไดเ้ขา้หน่วยงานภาครฐัของไทย และหน่วยงานภาครฐัและเอกชน

ของอนิเดยี ดงัน้ี 
 

1) บรษิทั Bajaj Electronics 
2) บรษิทั Mahindra Auto Farms Sector (Automobile) 
3) ทา่เรอื Mumbai Port Trust 
4) AIAI และ World Trade Center เมอืงมมุไบ 
5) สมาพนัธห์อการคา้และอุตสาหกรรมของเมอืงเจนไน/ผูป้ระกอบการอนิเดยีในอุตสาหกรรม

เป้าหมาย 
6) Rockworth Systems Furniture India Pvt.Ltd. (ผูป้ระกอบการไทย) และนิคมอุตสาหกรรม 

Sri City 
7) Thai Summit Automotive India 

 
ส าหรบัรายละเอียดผลการเก็บข้อมูลภาคสนาม เมืองมุมไบ และเชนไน ประเทศอินเดีย มี

ดงัต่อไปน้ี 
 
1) บริษทั Bajaj Electronics 

 
บริษัท Bajaj Electronics เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกสแ์ทบทุกประเภท จงึท าใหมุ้มมองของบรษิทัเกีย่วกบัการเชื่อมโยงการผลติระหวา่งไทยกบั
อินเดียแทบจะไม่ม ีเน่ืองจากทางบรษิัทสามารถผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นไดเ้องหมดทุกประเภท อกีทัง้ตลาดของบรษิทัเน้นการขายในประเทศเป็นหลกั 
ท าให้โอกาสการเชื่อมโยงกบัไทยส าหรบับรษิัท Bajaj Electronics อาจจะยงัไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใน
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ขณะน้ี แต่อย่างไรกต็ามการไดเ้ขา้พบเพื่อสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร บรษิทั  Bajaj Electronics ท าใหท้ราบว่า 
ชาวอนิเดยีบางสว่นยงัไมรู่จ้กัประเทศไทย นัน้หมายถงึยงัไมรู่้จกัสนิคา้ของไทยดว้ย ดงันัน้การจะเขา้มา
ลงทุนในอนิเดยีจงึควรวางแผนการตลาด ท าใหผู้บ้รโิภคอนิเดยีรูจ้กัประเทศไทยเสยีก่อน และการผลติ
สนิคา้เกีย่วกบัเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องบรษิทั Bajaj Electronics ทีส่ามารถผลติไดแ้ทบทุก
ชนิด จงึเป็นตวัสะทอ้นของตลาดอนิเดยีไดอ้กีทางหน่ึงว่า อนิเดยีมคีวามตอ้งการสนิคา้ประเภทน้ีอยูม่าก 
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทสามารถขายได้ในอินเดีย และอินเดียเองก็มีความสามารถในการผลิต
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าไดแ้ทบทุกประเภทดว้ยเชน่กนั 

 

 
ภาพที ่8.17 บรษิทั Bajaj Electronics 

 
2) บริษทั Mahindra Auto Farms Sector (Automobile) 

 
บรษิทั Mahindra เป็นบรษิทัผูผ้ลติรถยนตร์ายใหญ่รายหน่ึงของอนิเดยี มศีกัยภาพในการ 

ผลิตรถทัง้รถจกัรยานยนต์ รถยนต์อเนกประสงค์ รถจี๊ป และรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร บริษัท  
Mahindra เป็นบรษิทัทีม่กีารเชื่อมโยงการผลติกบัไทย กบั บรษิทั ไทยรุง่ ยเูนียนคาร ์จ ากดั ในการผลติ
ชิ้นส่วนยานยนต์ ไดแ้ก่ แม่พมิพ ์และ Safety Part เป็นต้น การเขา้พบเพื่อสมัภาษณ์ในครัง้น้ี คณะได้
พบกบัผู้บรหิารของบรษิทั Mahindra ซึ่งในตอนหน่ึงของการประชุม Mahindra กล่าวว่า สดัส่วนการ
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น าเขา้ยางธรรมชาตขิองอนิเดยีจากไทย เพื่อน ามาผลติลอ้ยางมสีดัส่วนลดลง ซึ่งอนิเดยีไปน าเขา้จาก
เวยีดนามในสดัสว่นทีม่ากขึน้ แต่อยา่งไรกต็ามผลผลติยางธรรมชาตขิองอนิเดยีในปัจจุบนัประสบปัญหา
ขาดแคลน เน่ืองจากเกษตรกรปลูกยางน้อยลงเน่ืองจากราคายางตกต ่า แต่ภาคอุตสาหกรรมยงัมคีวาม
ต้องการใชย้างธรรมชาตจิ านวนมาก ส าหรบัด้านยานยนต์ Mahindra ไดน้ าเสนอรถยนต์รุ่นต่างๆ ของ
บรษิทัทัง้รถอเนกประสงค ์รถยนต์ไฟฟ้า ซึง่มรีาคาถูกกว่าไทยมากเมื่อเทยีบกบัคุณภาพและสมรรถนะ
ในรุน่เดยีวกนั 
  
 จากการเขา้พบ บรษิทั Mahindra จงึท าใหเ้หน็ลู่ทางการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติระหว่างไทย
และอนิเดยี ทัง้ในแงช่ิน้สว่นยานยนต ์และรถยนตส์ าเรจ็รปู  
 

 
 

ภาพที ่8.18 Mahindra Auto Farms Sector (Automobile) 
 

3) ท่าเรือ Mumbai Port Trust 
 
ท่าเรอื Mumbai Port Trust เป็นท่าเรอืทมีคีวามส าคญัท่าเรอืหน่ึงในของอนิเดยี ตัง้อยู่ ณ 

เมอืงมุมไบ รฐัมหาราษฎระ เป็นท่าเรอื ทีข่ ึน้อยู่กบักระทรวงการขนส่งทางทะเล (Ministry of Shipping) 
มีการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือน้ีจ านวนมาก ซึ่งจากการเข้าพบ ผู้บริหารท่าเรือได้มีการน าเสนอการ
ด าเนินงานของท่าเรอื และตอบขอ้ซกัถามต่างๆ แก่ทางคณะ ในปี 2013-2014 มกีารขนส่งสนิค้าผ่าน
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ท่าเรอื Mumbai Port Trust จ านวน 59.18 ล้านตนั ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี 2012-2013 ที่มปีรมิาณการขนส่ง
สนิค้าอยู่ 58.04 ล้านตนั และจากจ านวนการขนส่งสนิค้าดงักล่าว เมื่อแยกเป็นการส่งออกและน าเขา้ 
พบว่า ปี 2013-2014 มปีรมิาณการน าเขา้ผ่านท่าเรอืน้ี 38.95 ล้านตนั และส่งออก 20.23 ล้านตนั การ
ส่งออกไปยงัอเมรกิามากที่สุด รองลงมา คอื แอฟรกิาตะวนัออก ยุโรปตะวนัตก และเอเชยีตะวนัออก 
สนิคา้ทีม่กีารส่งออกผ่านท่าเรอืน้ี จะเป็นเหลก็ ผลติภณัฑจ์ากเหลก็ และอาหาร เป็นตน้ ดา้นการน าเขา้ 
ในปี 2013-2014 พบว่า เป็นการน าเขา้จาก เอเชยีตะวนัออก มากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 78.2 รองลงมา 
คอื แคนาดา สนิคา้ทีม่กีารน าเขา้ผา่นทา่เรอืน้ี มากทีส่ดุ คอื เชือ้เพลงิ  

 

 
 

ภาพที ่8.19 แผนทีท่า่เรอื Mumbai Port Trust 
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ภาพที ่8.20 บรรยากาศในหอ้งประชุม ทา่เรอื Mumbai Port Trust 
 

4) AIAI และ World Trade Center เมืองมมุไบ 
 
เขา้พบผูบ้รหิารและผูป้ระกอบการ ซึ่งเป็นสมาชกิของ AIAI และ World Trade Center ณ  

เมอืงมุมไบ การเขา้พบในครัง้นี้ คณะเดนิทางไดพ้บผูบ้รหิารและผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของอนิเดยี ซึง่ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการคา้ การลงทุนระหว่างไทยและอนิเดยี รวมถงึได้
ซกัถามถงึโอกาสทางการคา้ของไทย ภายใต้นโยบาย Make in India  ซึ่งการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ดงักล่าว ไดร้บัการตอบรบัอย่างอบอุ่นจากผูบ้รหิารและผูป้ระกอบการของอนิเดยี รวมถงึความ
ยนิดตีอ้นรบัของอนิเดยีในการท าการคา้ และการลงทุนในอนิเดยี ซึง่มโีอกาสมาก ตลาดอนิเดยีมขีนาด
ใหญ่ พร้อมรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากน้ี ยางพารา ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในการผลิตล้อยางของอินเดีย ซึ่งอินเดียผลิตได้ไม่เพียงพอส าหรบัการใช้ใน
ประเทศ ต้องมกีารน าเขา้ และปัจจุบนัเริม่ขาดแคลน ซึ่งจะเป็นโอกาสทีด่ขีองผูป้ระกอบการไทยในการ
เชื่อมโยงการผลติในอุตสาหกรรมดงักล่าว  
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ภาพที ่8.21 บรรยากาศในหอ้งประชุมAIAI และ World Trade Center เมอืงมมุไบ 
 

5) สมาพนัธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมของเมืองเจนไน/ผู้ประกอบการอินเดียใน
อตุสาหกรรมเป้าหมาย 
 
การเขา้พบผูบ้รหิารสมาพนัธห์อการคา้และอุตสาหกรรมของเมอืงเจนไนและผูป้ระกอบการ

อนิเดยีในอุตสาหกรรมเป้าหมายในครัง้นี้ ท่านทตูพาณิชยข์องไทย ประจ าเมอืงเจนไน ไดร้ว่มเขา้ประชุม
ในครัง้น้ีดว้ย  ซึง่ประเดน็ส าคญัของการประชุมในครัง้น้ี คอื โอกาสดา้นโลจกิตกิสร์ะหวา่งไทยและอนิเดยี
ทีส่ามารถเชื่อมโยงไดร้ะหวา่งกนั ซึง่พบว่า ไทยและอนิเดยีมเีส้นทางโลจกิตกิสท์ีส่ามารถเชื่อมโยงถงึกนั
ได้หลายทาง ทัง้ทางบกที่มเีสน้ทางถนนจากรฐัเบงกอลตะวนัตกเชื่อมต่อไปยงัรฐัแปดสาวน้อย เขา้สู่
เมยีนมาร ์ณ ด่านทามูร์-มอเลย ์และสามารถเชื่อมต่อมายงัประเทศไทยได ้หรอืเสน้ทางทางอากาศทีม่ี
เที่ยวบนิบนิตรงจากไทยมายงัเจนไนหลายเที่ยวบนิต่อวนัและหลายสายการบนิ รวมถงึการขนส่งทาง
ทะเลซึ่งเป็นเส้นทางโลจิกติกส์ที่ส าคญัระหว่างไทยและอินเดียที่สามารถเชื่อมต่อถึงกนัใกล้ที่สุดใน
อนาคต ณ ทา่เรอืเชนไนสูท่างเรอืระนอง และทวาย 
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ภาพที ่8.22 บรรยากาศการประชุม ณ หอ้งประชุมสมาพนัธห์อการคา้และอุตสาหกรรม 
ของเมอืงเจนไน 

 
6) Rockworth Systems Furniture India Pvt.Ltd. (ผู้ประกอบการไทย )  และนิคม

อตุสาหกรรม Sri City1 
 
นิคมอุตสาหกรรม Sri City เป็นนิคมอุตสาหกรรมทีใ่หส้ทิธปิระโยชน์แก่นกัลงทุนต่างชาตเิขา้มา

ลงทุน โดย Sri City มพีื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ประมาณ 7,500 เอเคอร์ มอีุตสาหกรรมต่างๆ         
มาตัง้อยู่ในพืน้ทีน้ี่กว่า 350 อุตสาหกรรม Sri City เป็นนิคมอุตสาหกรรมในเขตรอยต่อระหว่างรฐัทมฬินาฑู
และรฐัอนัทรประเทศทางตอน ใต้ของอนิเดยี นิคมอุตสาหกรรมแห่งน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการในการสรา้งโรงงานเพื่อผลติสนิคา้ของนักลงทุนอนิเดยีและต่างประเทศ ทัง้น้ี Sri City มโีรงงานผลติ
สนิคา้เพื่อการส่งออกและจ าหน่ายในประเทศอนิเดยี ภายในนิคมอุตสาหกรรมประกอบดว้ยเขตเศรษฐกิจ
พเิศษ (Multi-product special economic zone) เขตปลอดภาษี (Domestic tariff zone) และเขตโกดงัการค้า
เสร ี(Free trade warehousing zone) ปัจจุบนัมบีรษิทัจากทัว่โลกหลายประเทศซึง่ไดเ้ขา้มาลงทุน เช่น ญีปุ่่ น 
(Kobelco ผลิตเครนในโรงงานอุตสาหกรรม) ฝรัง่เศส (Alstorm ผลิตหวัรถจกัร) อติาลี (Lavazza ผลิต

                                                 
1รวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิจาก สถานกงสลุใหญ่ ณ เมอืงเจนไน 
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เครื่องท ากาแฟและกาแฟ) สหรัฐ ออสเตรเลีย สเปน อังกฤษ และไทย (บริษัท Rockworth ผลิต
เฟอรนิ์เจอรส์ านกังาน) ท าเลทีต่ ัง้ของ Sri City ตัง้อยูบ่นจุดยุทธศาสตรส์ าคญับนถนนทางหลวงหมายเลข 
5 เชื่อมเมอืงส าคญัของอนิเดยี (นิวเดล ีกลักตัตา เจนไน บงักะลอร ์และมุมไบ) และอยู่ใกลก้บัเสน้ทาง
รถไฟทีเ่ชื่อมไปยงัท่าเรอืเจนไนโดยตรงเพยีง 55 กโิลเมตร นอกจากนัน้ Sri City  อยู่ไม่ห่างจากท่าเรอื
ส าคญัในทางใตข้องอนิเดยีมากนกั เชน่ ทา่เรอืเจนไน (55 กโิลเมตร) ทา่เรอื Encore (50 กโิลเมตร) และ
ท่าเรอื กฤษณะปัตนะนัม (100 กโิลเมตร) และอยู่ห่างจากสนามบนิเจนไนเพยีง 75 กม. จุดเด่นของ Sri 
City คอื ตัง้อยูร่อยต่อระหว่างรฐัอนัทรประเทศและรฐัทมฬินาฑู ท าให ้Sri City สามารถใชจุ้ดเด่นของรฐั
อนัทรประเทศในส่วนที่เกี่ยวกบัราคาที่ดนิและสทิธิ ด้านการส่งเสรมิการลงทุนส าหรบับรษิทัต่างชาติ 
นอกจากนัน้ อตัราคา่กระแสไฟฟ้าของรฐัดงักล่าวมรีาคาต ่ากวา่รฐัอื่นๆ  

 
สทิธปิระโยชน์ทีน่ักลงทุนไดร้บัจากการลงทุนใน Sri City ไดแ้ก่ สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษรีายได้ 

และภาษีน าเขา้วตัถุดบิและเครื่องจกัรในการผลิต อย่างไรก็ตาม หลงัจาก 5 ปีของการลงทุน บรษิัท
จะต้องเป็น Net foreign exchange earner (รายไดท้ี่เป็นเงนิสกุลต่างชาตจิะต้องมมีูลค่ามากวกว่าเงนิ
สกุลต่างชาตทิีส่่งไปยงัต่างประเทศ) รฐัอนัทรประเทศ มกีารยกเวน้ค่าธรรมเนียมอากรทีด่นิส าหรบัการ
ลงทุนในรฐั รวมทัง้การคนืภาษีมูลค่าเพิม่และใหส้ทิธพิเิศษเพิม่เตมิหากการลงทุนมมีูลค่า รวมกว่า 50 
ลา้นดอลลารส์หรฐั ในส่วนประโยชน์ที่ Sri City ไดร้บัจากรฐัทมฬินาฑู คอื ท าเลทีต่ ัง้ใกลเ้มอืงเจนไนซึง่
เป็นเมอืงทีม่คีวามโดดเด่นดา้นอุตสาหกรรมรถยนต์ และดา้น IT ท าใหเ้มอืงเจนไนเป็นตลาดทีม่กี าลงัซือ้
สูง 1 ใน 10 อนัดบัต้นของอนิเดยี แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากรฐัทมฬินาฑูและรฐัอนัทรประเทศ 
โดยค่าแรงขัน้ต ่าอยู่ทีป่ระมาณ 4,000 รูปี หรอื 2,800 บาทต่อเดอืน ในขณะทีค่่าแรงขัน้ต ่าของแรงงาน
ระดบัปริญญาตรีอยู่ที่ประมาณ 10,000 รูปี หรือ 7,000 บาทต่อเดือนที่ส าคญั ทัง้สองรฐัไม่มีปัญหา
เกีย่วกบัสหภาพแรงงาน 
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ภาพที ่8.23 แผนที ่นิคมอุตสาหกรรม Sri City 
ทีม่า: https://en.wikipedia.org/wiki/Sricity 
 

ส าหรับ Rockworth Systems Furniture India Pvt.Ltd. เป็นผู้ประกอบการไทยที่มาตัง้
โรงงานผลติเฟอรนิ์เจอรส์ านักงานที ่Sri City บรษิทั Rockworth ซึง่เป็นผูผ้ลติเฟอรนิ์เจอรร์ายใหญ่ของ
ไทย ไดร้่วมลงทุนกบันักธุรกจิในดูไบเช่าพืน้ทีส่รา้งโรงงานใน Sri City โดยมรีะยะเวลาเช่า 99 ปี ทัง้น้ี 
บรษิัท Rockworth ได้ตัง้เป้ายอดขายในปีแรกประมาณ 120 ล้านรูปี และในปีที่ 4 ยอดขายน่าจะพุ่ง
สูงขึน้ถงึ 1,000 ลา้นรูปีเน่ืองจากตลาดเฟอรนิ์เจอรอ์นิเดยีให้เป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก มกีารเตบิโตรอ้ย
ละ 30 ต่อปี โดยผูผ้ลติในประเทศกวา่รอ้ยละ 85 เป็นระดบัชาวบา้นหรอืโรงงานหอ้งแถว สว่นทีเ่หลอืรอ้ย
ละ 15 เป็นเฟอร์นิเจอร์น าเข้า ดงันัน้ การลงทุนของบรษิัท Rockworth จงึเป็นการตดัสนิใจที่ถูกต้อง
ส าหรบัตลาดทีเ่ตบิโตอยา่งรวดเรว็ เชน่ อนิเดยี 

 

Sri City มคีวามสนใจทีจ่ะใหน้กัลงทุนไทยเขา้ไปตัง้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวและ 
โดยที่ไดเ้ริม่มนีักธุรกจิรายใหญ่ๆ เขา้ไปตัง้โรงงานใน Sri City มากขึน้จงึอาจเป็นโอกาสดสี าหรบันัก
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ลงทุนไทยในสาขากลุ่มการก่อสรา้ง อสงัหารมิทรพัย์ และธุรกจิดา้นสนามกอล์ฟ ที่จะพจิารณาเขา้มา
ลงทุนสรา้งทีอ่ยู่อาศยัและสนามกอล์ฟในบรเิวณทีใ่กลเ้คยีง กบันิคมอุตสาหกรรมดงักล่าว นอกจากน้ี 
ธุรกจิอื่นๆ ของไทยทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตไดด้ี เช่น รองเทา้ เครื่องหนัง สิง่ทอ เครื่องประดบั ของ
เล่น และโลจสิตกิส ์อาจพจิารณาเขา้มาเจาะตลาดอนิเดยีโดยลงทุนสรา้งฐานการผลติใน Sri City ได ้

 

 
 

 
 

ภาพที ่8.24 บรรยากาศการเยีย่มชม Rockworth Systems Furniture India Pvt.Ltd. และ 
นิคมอุตสาหกรรม Sri City 
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ภาพที ่8.25 บรรยากาศ ณ นิคมอุตสาหกรรม Sri City 
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7) Thai Summit Automotive India2
  

 
 บรษิทัไทยซมัมทิ ซึง่ตัง้อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม Vallam Vadagal SIPCOT Industrial Park 
เขตอ าเภอกาญจปีุรมั (Kancheepuram) ทีอ่ยู่ห่างจากตวัเมอืงเจนไน รฐัทมฬินาฑไูปทางตะวนัตกเฉียง
ใต้ประมาณ 46 กโิลเมตร โรงงานของบรษิทัไทยซมัมทิแห่งน้ี เป็นโรงงานผลติชิน้ส่วนโครงสรา้งทีเ่ป็น
เหลก็ส าหรบัรถสกตูเตอรแ์ละรถมอเตอรไ์ซค ์จดทะเบยีนบรษิทัในอนิเดยี เมือ่ปี 2556 โดยใชช้ื่อวา่ Thai 
Summit Autoparts India Private Ltd. และเริม่ด าเนินงานและผลติสนิคา้เมื่อปี 2557 ทีผ่่านมา โดยการ
ลงทุนชว่งเฟสแรกน้ีมมีลูคา่รวมสงูถงึ 800 ลา้นรปีู ไทยซมัมทิไดร้บัความไวว้างใจจากบรษิทัยามาฮา่ ซึง่
ไดช้กัชวนใหม้าร่วมงานดว้ยกนั โดยท าการผลติชิน้ส่วนโครงสรา้งเหลก็ทัง้ body part และ frame part 
ป้อนให้กบัโรงงานผลิตรถมอเตอร์ไซค์ของยามาฮ่า พร้อมกบัโรงงานซพัพลายเออร์ของญี่ปุ่ นอีก 8 
โรงงาน ภายใต้แนวคดิ One Factory Concept โรงงานของยามาฮ่าตัง้ใจใหท้ัง้ 9 บรษิทัซพัพลายเออร์
ตัง้อยู่ในบรเิวณพืน้ทีเ่ดยีวกนั เพื่อลดตน้ทุนดา้นการจัดการและการขนส่ง รวมทัง้ลดการน าเขา้ชิน้ส่วน
บางส่วนจากต่างประเทศ ซึ่งจะท าใหก้ารผลติมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และท าใหโ้รงงานสามารถสรา้ง
ก าไรได้มากขึน้ โดยเรยีกโครงการน้ีว่า Yamaha Vendor Park ไทยซมัมทิผลติงานเหลก็ของตวัโครง
มอเตอร์ไซต์ทัง้หมด โดยเป็นบรษิัทไทยเพยีงบรษิัทเดียวที่ได้รบัความไว้วางใจจากบรษิัทยามาฮ่า  
โรงงานแหง่ใหมข่องยามาฮา่น้ี ใชง้บประมาณก่อสรา้งทัง้สิน้ 15,000 ลา้นรปีู โดยมเีป้าหมายทีจ่ะผลติรถ
มอเตอรไ์ซคป้์อนตลาดอนิเดยีในช่วงแรกประมาณ 4.5 แสนคนัต่อปี และจะเพิม่ การผลติไปถงึ 1.8 ลา้นคนั
ภายในปี 2561 รุ่นมอเตอร์ไซค์ที่ผลติที่โรงงานน้ี คอื Saluto 125 ซีซี และรถสกูตเตอร์ รุ่น Ray และ 
Alpha 110 ซซี ีโดยยามาฮ่าวาง position ของรถจกัรยานยนตอ์ยู่ในกลุ่ม high-end premium bike หรอื 
superbike  
   
 ส าหรบัการเขา้มาลงทุนในอนิเดยีของไทยซมัมทิในอนิเดยีน้ี มใิช่ครัง้แรก แต่บรษิทัไดเ้ขา้มา
ลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในอินเดียมาก่อนหน้าน้ีแล้วตัง้แต่ปี 2546 เพราะเล็งเห็น
ศกัยภาพของจ านวนประชากรและโอกาสทางธุรกจิสบืเน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกจิของอนิเดยี  
แรกเริม่บรษิทัเขา้มาในอนิเดยีโดยท า Joint Venture กบับรษิทั JBM group ของอนิเดยี เพือ่ผลติชิน้สว่น
ยานยนต์ป้อนให้กบับรษิัทผลติยานยนต์หลายแห่งทัง้ของอนิเดยีและญี่ปุ่ น เช่น บรษิัท Bajat บรษิทั 
TVS บริษัท Hero MotorCorp และ Suzuki เป็นต้น โดยมีโรงงานผลิตอะไหล่ยานยนต์ อะไหล่
จกัรยานยนต์สองล้อและสามล้อในอินเดียอยู่หลายแห่ง เช่น ที่ เมอืงกูร์กาวน์ (Gurgaon)  เมอืงปูเน่  
(Pune) เมอืงโฮซุร ์(Hosur)  และเมอืงปันท ์นาการ ์(Pantnagar) เป็นตน้ แต่มาภายหลงั ไดแ้ยกออกมา
ด าเนินกจิการเองเมื่อปี 2555 ส าหรบัการท า Joint Venture ทีอ่นิเดยีไมง่า่ย โดยเฉพาะเรื่องการควบคุม
เรื่องก าไร หากคุมต้นทุนไม่อยู่ โดยเฉพาะเรื่อง Transfer pricing ทีค่่อนขา้งสูง  นอกจากน้ี เอกชนเอง

                                                 
2 ขอ้มลูรวบรวมจาก ผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารงานในต่างประเทศ Thai Summit Autoparts India Private Ltd. และ
สถานกงสลุใหญ่ ณ เมอืงเจนไน 
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ต้องมีความเข้มแข็ง บุคลากรเองต้องมีความพร้อมที่จะออกมา ต้องเข้าใจวัฒนธรรม (ของอินเดีย)  
ภาคเอกชนไทยควรต้องศกึษาเรื่องกฏหมายของอนิเดยี โดยเฉพาะกฎหมายภาษี กฏหมายโรงงาน ซึ่งมี
ความละเอยีดยบิย่อยสงูดว้ย ปัจจุบนั โรงงานของไทยซมัมทิทีร่ฐัทมฬินาฑมูพีนักงานไทยรวม 20 คน และ
บางช่วงมกีารน าพนักงานจากประเทศไทยเขา้มาท างานเพิม่เตมิชัว่คราว โดยเฉพาะหากมคีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งอบรมหรอืถ่ายทอดเทคโนโลยใีหก้บัพนกังานชาวอนิเดยี อยา่งไรกด็ ีโรงงานแหง่น้ีมเีป้าหมายที่จะใช้
เทคโนโลยใีนการผลติ โดยน าระบบเครื่องจกัรอตัโนมตั ิ(automation) มาใชใ้หม้ากขึน้ โดยใหม้สีดัส่วนถงึ
รอ้ยละ 50 
  

นอกจากน้ี ไทยซมัมทิยงัเหน็ว่าพืน้ทีต่ ัง้ของสองโรงงานของบรษิทัทีอ่ยูใ่นเขตอ าเภอกาญจปีุรมั
แหง่น้ี และทีเ่มอืงบงัคาลอรอ์กีแหง่หนึ่ง ซึง่ต่างอยูใ่นเขตฮบัอุตสาหกรรมยานยนตข์องอนิเดยีตอนใต ้จดั
ว่าเป็นโลเกชัน่ทีด่ทีีส่ามารถเชื่อมโยงดา้นโลจสิตกิสก์บักลุ่มโรงงานผลติยานยนตแ์ละชิน้ส่วนอื่นๆ ทีต่ ัง้
อยู่ไม่ไกลกนั ทัง้ในเขตรฐัทมฬินาฑู เช่น Hyundai Mitsubishi Nissan Renault & Daimler  Ford และ 
BMW และในเขตรฐักรณาฏกะ เชน่ Toyota Scannia และ Volvo เป็นตน้ และดว้ยความมุง่มัน่ของบรษิทั
ทีจ่ะกา้วไปสู่การเป็น Global Player ทางบรษิทัฯ จงึมเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาความร่วมมอืกบับรษิทัยาน
ยนต์ยกัษ์ใหญ่ของโลกและของอนิเดยีอื่นๆ ใหใ้กลช้ดิมากขึน้ต่อไปในอนาคต โดยไม่จ ากดัอยู่เพยีงการ
ผลติยานยนตส์องลอ้ แต่มเีป้าหมายในการผลติชิน้สว่นยานยนตส์ีล่อ้ใหก้บัผูผ้ลติยานยนตร์ายอื่นๆ ดว้ย 
ซึง่จากโมเดลทางธุรกจิของบรษิทัไทยซมัมทิ จงึเป็นตวัอยา่งส าหรบัภาคเอกชนไทยรายอื่นๆ ทีจ่ะไดใ้ช้
เป็นกรณีศกึษาในการเขา้มาลงทุน ขยายการผลติมายงัอนิเดยีไดใ้นอนาคต 

 
ภาพที ่8.26 บรรยากาศ ณ Thai Summit Automotive India 
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8.2.2  การเกบ็ข้อมลูเชิงลึก ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจแม่โขง-อินเดีย 
  

การเก็บข้อมูลเชิงลึก ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจแม่โขง -อินเดียเป็นอีกหน่ึงภารกิจของการ
ด าเนินงานโครงการ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ Golden Quadrilateral ต่อการ
เปลีย่นแปลงดา้นโครงสรา้งการผลติและเครอืขา่ยการผลติในระเบยีงเศรษฐกจิแม่โขง-อนิเดยี (Mekong 
India Economic Corridor: MIEC) ซึ่งเชื่อมโยงอนิเดยี-เมยีนมาร์-ไทย-กมัพูชา-เวยีดนาม ซึ่งประเทศ
แรกทีท่างทีป่รกึษาไดล้งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู คอื เวยีดนาม ซึง่เวยีดนามเป็นประเทศหน่ึงทีอ่ยูภ่ายใตร้ะเบยีง
เศรษฐกจิแมโ่ขง-อนิเดยี (Mekong India Economic Corridor: MIEC)  

 
1) ประเทศเวียดนาม 
 
การเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึ ณ ประเทศเวยีดนามในครัง้นี้ ทีป่รกึษาไดเ้ดนิทางไปยงั นครโฮจมินิห ์ซึง่

เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิของเวยีดนามระหว่างวนัที ่18-19 ธนัวาคม 2557 ทีผ่า่นมา เพื่อเขา้พบและ
สมัภาษณ์ผู้ประกอบการไทยในเวียดนามถึงผลกระทบของโครงการ Golden Quadrilateral ต่อการ
เปลีย่นแปลงดา้นโครงสรา้งการผลติและเครอืขา่ยการผลติในระเบยีงเศรษฐกจิแม่โขง-อนิเดยี (Mekong 
India Economic Corridor: MIEC) โดยผูป้ระกอบการไทยในเวยีดนามทีใ่หเ้กยีรตใินการใหส้มัภาษณ์มี
ทัง้สิน้ 3 ทา่น ไดแ้ก่ 

 
1) คุณอดศิยั ประเสรฐิศร ี กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัเชน แอนด ์ชาเลนจ ์จ ากดั 
2) คุณราชนั อารยะวงศช์ยั ผูจ้ดัการทัว่ไป  บรษิทั Thai Viet Swine จ ากดั 
3) Kanisorn Suttikao  ผูจ้ดัการโครงการเลีย้งสกุร บรษิทั Thai Viet Swine จ ากดั 

 
โดยทัง้สามท่านไดท้ าธุรกจิในเวยีดนามมานานเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ในธุรกจิดา้นจดัจ าหน่าย 

และธุรกิจอาหาร ซึ่งจากประเด็นค าถามถึงผลกระทบของโครงการ Golden Quadrilateral ต่อการ
เปลีย่นแปลงดา้นโครงสรา้งการผลติและเครอืขา่ยการผลติในระเบยีงเศรษฐกจิแมโ่ขง-อนิเดยี (Mekong 
India Economic Corridor: MIEC) จากความคิดเห็นของผู้ประกอบการทัง้สามท่าน ได้กล่าวว่า 
ภาพรวมของเวยีดนามเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศใน CLMV3 พบว่า เวยีดนามมศีกัยภาพสงูสุดอนัดบั
สองคอืกมัพูชาอนัดบัสามคอืเมียนมาร์และอนัดบัสีค่อืลาวเน่ืองจากจ านวนประชากรเวยีดนามมมีาก
ส่วนใหญ่เป็นคนอายุน้อยซึ่งเป็นก าลงัแรงงานทีส่ าคญัของประเทศ และชาวเวยีดนามมรีายไดด้ขีึน้ท า
ใหก้ารบรโิภคอาหารดขีึน้ราคาสงูขึน้และคุณภาพดอีกีทัง้คนเวยีดนามใสใ่จสขุภาพมากขึน้ 

 

                                                 
3กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์และเวยีดนาม (Cambodia Laos Myanmar Vietnam) 
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ส าหรบัดา้นการคา้ระหว่างเวียดนามและอนิเดยีนัน้ มกีารคา้ขายกนัมานานแล้วเน่ืองจากชาว
อนิเดยีบางสว่นไดอ้าศยัอยูใ่นประเทศเวยีดนามมกีารซือ้ขายสนิคา้ระหว่างกนัซึง่สนิคา้ทีนิ่ยมซือ้ขายกนั
คอื เครื่องเทศ จ าพวกพรกิไทยเมด็มะม่วงหมิพานต์ขา้วและขา้วโพดและชาวอนิเดยีในเวยีดนามส่วน
ใหญ่จะท าธุรกจิดา้นเสือ้ผา้และอาหาร และทีส่ าคญัอนิเดยีเป็นตลาดคา้ขา้วทีส่ าคญัของเวยีดนามแต่ดว้ย
ระยะทางระหว่างเวยีดนามและอนิเดยีอยู่ไกลกนั การเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติระหว่างกนัในปัจจุบนั
อาจจะลดลง แต่อย่างไรกต็าม โครงการ Golden Quadrilateral ดงักล่าว ผูป้ระกอบการมองว่า จะส่งผล
ดกีบัการคา้ระหวา่งเวยีดนามกบัอนิเดยีมากขึน้ อกีทัง้การคา้ขายภายในภูมภิาคภายใตร้ะเบยีงเศรษฐกจิ
แมโ่ขง-อนิเดยีกจ็ะดขีึน้ตามไปดว้ย 

 

 
 

 
 

ภาพที ่8.27 บรรยากาศการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการไทยในเวยีดนาม ณ นครโฮจมินิห ์ 
ประเทศเวยีดนาม 
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ภาพที ่8.28 สนิคา้บรโิภคของไทยในเวยีดนาม จดัจ าหน่ายโดย บรษิทั เชน แอนด ์ชาเลนจ ์จ ากดั 

 
2) ประเทศเมียนมาร ์

 
การเกบ็ขอ้มูลเชงิลกึ ณ ประเทศเมยีนมาร ์ทีป่รกึษาไดเ้ดนิทางไปยงัย่างกุง้ ระหว่างวนัที่ 1-3 

เมษายน 2558 เขา้พบผูป้ระกอบการสิง่ทอของไทย ที่ขยายการผลติไปยงัเมยีนมาร ์เพื่อหลกัเลี่ยงปัญหา
ดา้นค่าจา้งงานแรงงานไทยทีม่คี่าจา้งสงูขึน้ ไปใชแ้รงงานเมยีนมารท์ีม่คี่าแรงถูกกว่า การสมัภาษณ์ในครัง้น้ี 
ทีป่รกึษาไดถ้ามถงึผลกระทบของโครงการ Golden Quadrilateral ต่อการเปลีย่นแปลงดา้นโครงสรา้งการ
ผลติและเครอืขา่ยการผลติในระเบยีงเศรษฐกจิแมโ่ขง-อนิเดยี (Mekong India Economic Corridor: MIEC) 
ผูป้ระกอบการกล่าวว่า แมว้่าเมยีนมารก์บัอนิเดยีเป็นประเทศเพื่อนบา้นทีม่ชีายแดนตดิกนัตรงด่านทามมูอ-
เรห่ ์แต่มลูค่าการคา้ไมส่งูมากนกั เน่ืองจากเมอืงตรงชายแดนไมใ่ช่เมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคญั การคา้ขายจงึเน้น
ไปทีส่นิคา้อุปโภคและบรโิภคเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรกต็าม ในอนาคตการเชื่อมโยงเสน้ทางภายใต้โครงการ 
Golden Quadrilateral ย่อมเป็นผลดีต่อการค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตระหว่าง            
เมยีนมาร์และอนิเดยี และรวมถึงอาเซียนอนิเดยีเป็นอย่างด ีเพราะการคมนาคมขนส่งจะมคีวามสะดวก
รวดเรว็มากยิง่ขึน้ อกีทัง้มูลค่าการคา้ระหว่างเมยีนมารก์บัอนิเดยีและอาเซยีนกบัอนิเดยีย่อมมมีลูค่าสงูขึน้
จากขอ้ตกลงการคา้เสรทีีอ่าเซยีนและอนิเดยีไดท้ ารว่มกนั 
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ภาพที ่8.29 บรรยากาศการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการไทยในเมยีนมาร ์ณ เมอืงยา่งกุง้  
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3) ประเทศกมัพชูา 
 
การเกบ็ขอ้มูลเชงิลกึ ณ ประเทศกมัพูชา ที่ปรกึษาไดเ้ดนิทางไปยงัพนมเปญ เพื่อสมัภาษณ์

ผูป้ระกอบการไทยที่มโีรงงานผลติอยู่ที่กรุงพนมเปญ ส าหรบับรษิทัที่ใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลกบัทางที่
ปรกึษา คอื C.P. Cambodia Co., Ltd. โดย คุณวทิยา เกรยีงไกรวทิย ์รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายขาย 
ไดเ้ป็นผูใ้หส้มัภาษณ์ในครัง้น้ี ส าหรบับรษิทั ซพี ีกมัพชูา ไดเ้ขา้มาด าเนินการตัง้โรงงานเลีย้งไก่ในกมัพชูา 
เพือ่ขายเป็นไก่สดในประเทศ ส าหรบัผลติภณัฑอ์าหารส าเรจ็รปูยงัไมม่จี าหน่ายเหมอืนในประเทศไทย ซึง่อยู่
ในระหวา่งการพฒันาต่อไป  

 
ส าหรับประเด็นผลกระทบของโครงการ Golden Quadrilateral ต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน

โครงสร้างการผลิตและเครือข่ายการผลิตในระเบียงเศรษฐกิจแม่โขง-อินเดีย (Mekong India Economic 
Corridor: MIEC) ซีพ ีกมัพูชากล่าวว่า ประเทศกมัพูชาเองยงัไม่มอีุตสาหกรรมของตนเองที่ผลิตเพื่อการ
สง่ออก ปัจจุบนัเป็นการผลติเพื่อใชใ้นประเทศ และเป็นบรษิทัต่างชาตเิขา้มาลงทุนในประเทศ ซึง่กมัพชูาอยู่
ในชว่งของการพฒันา แต่อยา่งไรกต็ามหากมองในอนาคต การคา้ระหวา่งกมัพชูาและอนิเดยียอ่มเพิม่มากขึน้
ทัง้จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิ การขอ้ตกลงทางการคา้ภายใตก้รอบ FTA อาเซยีน-อนิเดยี ดงันัน้ โครงการ 
Golden Quadrilateral ดงักล่าว ย่อมเป็นผลดีต่อการค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต
ระหวา่งกมัพชูาและอนิเดยีได ้
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ภาพที ่8.30 บรรยากาศการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการไทยในกมัพชูา ณ เมอืงพนมเปญ 
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8.3  การจดักิจกรรมการสร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างผูป้ระกอบการไทยกบัอินเดีย  
 
การจดักจิกรรมการสรา้งเครอืข่ายการผลติระหว่างผูป้ระกอบการไทยกบัอนิเดยี  เป็นหน่ึงใน

แผนการด าเนินงานของโครงการ ซึ่งกิจกรรมดงักล่าวได้จดัขึ้น ณ เมอืงมุมไบ และเชนไน ประเทศ
อนิเดยี ซึง่ผูป้ระกอบการไทยทีไ่ดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการสรา้งเครอืขา่ยการผลติระหวา่งผูป้ระกอบการไทย
กบัอนิเดยีดงักล่าว คอื คณุแก้วเก้า เผอิญโชค เป็นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมยานยนต์ บริษทั 
ไทยรุ่ง ยูเนียนคาร ์จ ากดั รูปแบบของกจิกรรมการสรา้งเครอืข่ายการผลติระหว่างภาคเอกชนของทัง้
สองประเทศ คอื การท ารู้จกัและแลกเปล่ียนความคิดเหน็ร่วมกนั ผ่านการประชุมในการเข้าพบ
หน่วยงานต่างๆ ของอินเดียทัง้ภาครฐัและเอกชน ไดแ้ก่ บรษิทั Bajaj Electronics บรษิทั Mahindra 
Auto Farms Sector (Automobile) ทา่เรอื Mumbai Port Trust AIAI และ World Trade Center เมอืงมมุ
ไบ และสมาพนัธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมของเมอืงเจนไน/ผู้ประกอบการอินเดียในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยเฉพาะการประชุม แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ ณ บรษิัท Mahindra Auto Farms Sector 
(Automobile) ในช่วงที่ผ่านมาบรษิทั Mahindra เคยมกีารเชื่อมโยงการผลติกบับรษิทั ไทยรุ่ง ยูเนียน
คาร ์จ ากดั มาก่อน ในลกัษณะการพึง่พาวตัถุดบิ และการจา้งผลติชิน้ส่วนรถยนต์ ไดแ้ก่ แม่พมิพ ์และ 
Safety Part เป็นต้น ซึ่งในโอกาสน้ีบรษิทั Mahindra ยงัใหค้วามสนใจทีจ่ะเชื่อมโยงการผลติกบั บรษิทั 
ไทยรุ่ง ยูเนียนคาร์ จ ากดั ต่อ และอกีทัง้ในอนาคตบรษิทั Mahindra มโีอกาสและลู่ทางการเชื่อมโยง
เครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยและอนิเดยีได ้ทัง้ในแงช่ิน้สว่นยานยนต ์และรถยนต์ 
 

 
 

ภาพที ่8.31 คุณแกว้เกา้ เผอญิโชคกบัผูบ้รหิาร บรษิทั Mahindra Auto Farms Sector (Automobile) 
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บทท่ี 9 
 

สรปุและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                                                                                                            
9.1  สรปุผลการศึกษา 
 
 จากการศกึษาภายใต้ “โครงการศกึษากลยุทธ์การสรา้งความเชื่อมโยงดา้นเครอืข่ายการผลติ
ระหว่างไทยกบัอนิเดยี เพื่อรองรบัการเชื่อมโยงในภูมภิาค” สามารถสรุปรายละเอยีดการด าเนินการได้
เป็น 11 สว่นดงัน้ี 

1) การศกึษาขอ้มูลในเชงิลกึเกี่ยวกบัโครงสรา้งและศกัยภาพทางดา้นเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
รวมถงึนโยบายและแผนการพฒันาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนิเดยีและ 4 การศกึษาขอ้มลูเชงิ
ลกึโครงการ Golden Quadrilateral และระเบยีงเศรษฐกจิแมโ่ขง-อนิเดยี (MIEC) 

2) ก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายทีม่ศีกัยภาพระหว่างไทยกบัอนิเดยี 
3) ศกึษาขอ้ตกลงการคา้เสรรีะหวา่งไทย-อนิเดยี 
4) ศกึษาและวเิคราะหก์ารเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติและห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม

เป้าหมาย 
5) จดัสมัมนาระดมความคดิเหน็ในพืน้ที ่จงัหวดักาญจนบุรแีละระนอง 
6) เกบ็ขอ้มลูเชงิลกึใน 4 เมอืง (เดล ีมุมไบ เชนไน และกลักตัตา) 
7) จดัท าฐานขอ้มลูเชงิลกึของ 4 เมอืง (เดล ีมุมไบ เชนไน และกลักตัตา) 
8) จดักจิกรรมการสรา้งเครอืขา่ยการผลติระหวา่งผูป้ระกอบการไทยกบัอนิเดยี 
9) จดัท ากลยุทธ์การสรา้งความเชื่อมโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ระหวา่งไทยกบัอนิเดยี 
10) สมัมนาเผยแพรผ่ลงานและจดัอบรมเพือ่ถ่ายทอดความรู ้

 
 ส าหรบัผลการด าเนินงานสามารถสรปุไดด้งัน้ี 
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1) การศึกษาข้อมูลในเชิงลึกเก่ียวกับโครงสร้างและศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายและแผนการพฒันาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอินเดียและ 4 เมือง
เศรษฐกิจหลกัของอินเดีย 

 
การด าเนินงานในสว่นน้ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูทุตภิูมจิากทัง้หน่วยงานต่างๆ ทัง้ของไทยและ

ต่างประเทศ  
 
ส าหรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิของอนิเดยี พบว่า สาขาบรกิารมสีดัสว่นต่อ GDP มากทีสุ่ดรอ้ยละ 69.3 

รองลงมา ไดแ้ก่ สาขาอุตสาหกรรมมสีดัส่วนรอ้ยละ 16.8 และสาขาการเกษตรมสีดัส่วนรอ้ยละ 13.9 ดา้น
การจ้างงาน สาขาการเกษตรยงัคงเป็นสาขาที่จ้างงานสูงสุดประมาณรอ้ยละ 50 ของแรงงานทัง้ประเทศ 
ในขณะที่สาขาอุตสาหกรรม มกีารจ้างงานร้อยละ 20 และสาขาบรกิารมกีารจ้างงานร้อยละ 30 (ตวัเลข
ปีงบประมาณ 2556-25571) ดา้นผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศมอีตัราขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง
จาก 1,708.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2553 เป็น 2,049.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯในปี  2557 และ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหวั เพิม่ขึ้นจาก 1,430.1 เหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2553 เป็น 1,627.0 
เหรยีญสหรฐัฯ มอีตัราขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.76 

 
การลงทุนจากต่างประเทศ จากขอ้มูลสถติขิอง Department of Industrial Policy & Promotion

อนิเดยี ไดร้ะบุว่าตัง้แต่ปี 2543 – 2557 มตี่างประเทศมาลงทุนในอนิเดยี 238,748 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯโดย
ประเทศทีม่าลงทุนมากทีสุ่ด คอื ประเทศมอรเิชยีส มเีงนิลงทุน 84,417ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 35.4 ของมลูค่าการลงทุนจากต่างประเทศทัง้หมด รองลงมา ไดแ้ก่ สงิคโปร ์เงนิลงทุน 29,758 ลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ และองักฤษ เงนิลงทุน 21,793 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ส่วนไทยมมีลูค่าการลงทุนอยู่ในอนัดบัที ่
35 มูลค่าการลงทุน 188 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ส าหรบัสาขาการผลติทีม่กีารลงทุนจากต่างประเทศมากทีสุ่ด 
คอื สาขาบรกิารเงนิลงทุน 41,756 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ รองลงมา ได้แก่ สาขาก่อสรา้ง เงนิลงทุน 24,013 
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และสาขาโทรคมนาคม เงนิลงทุน 16,832 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และเมื่อพจิารณาการ
ลงทุนเป็นรายรฐัพบว่ามุมไบมตี่างชาตเิขา้ไปลงทุนมากที่สุด คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 29.7 ของการลงทุน         
ทัง้ประเทศ รองลงมา ไดแ้ก่ นิวเดล ีเจนไน และบงักาลอร ์ตามล าดบั 

 
 ส าหรบัเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคญัของอนิเดยี พบว่า เดลี มอีุตสาหกรรมทีส่ าคญั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม 
IT โทรคมนาคมโรงแรมธนาคารสื่อสารและการท่องเที่ยวการก่อสร้างยานยนต์เครื่องหนังไฟฟ้า
โทรคมนาคมบริการด้านสุขภาพและอสงัหาริมทรพัย์ มุมไบ ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เคมีภัณฑ์

                                                 
1ปีงบประมาณของอนิเดยีเริม่ 1 เมษายน 2556–31 มนีาคม 2557 
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เครื่องจกัร ปิโตรเคม ีโลหะ เหลก็ พลาสตกิ ไวน์ ท่าเรอื (ใหญ่ทีสุ่ดของอนิเดยี) วศิวกรรม อญัมณี การ
เจยีรนัย การรกัษาพยาบาล IT, BPO (ส่งออก software เป็นอนัดบั 2 ของอนิเดยี คดิเป็น 30% ของ
ประเทศ) เจนไน อุตสาหกรรมรถยนต์ (30 % ของการผลติในอนิเดยี) IT, BPO และบรกิารทีเ่กีย่วเน่ือง
กบั IT เครือ่งหนงั รองเทา้ อญัมณ ีเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ภาพยนต ์การผลติกระดาษจากชนั
ออ้ยการท่าเรอื กลักตัตา ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการถลุงเหลก็ ผลติภณัฑเ์หลก็และสนิแร่ต่างๆ ยานยนต์
เครื่องจกัร เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์สายไฟ เครื่องหนงั สิง่ทอ อญัมณี การต่อเรอื ตูร้ถไฟ
ทา่เรอื IT, BPO 
 

นโยบายส่งเสริมการลงทุน อินเดียมีนโยบาย Make in India เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นโดย
กระทรวงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมของอนิเดยี มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปลีย่นภาพลกัษณ์ใหอ้นิเดยี ภายใต้
การด าเนินงานร่วมกนักบั Invest India2 ซึ่งมกีารเปิดตวัโครงการเมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2557 ส าหรบั
โครงการ Make in India เป็นโครงการทีใ่หค้วามส าคญักบัการสง่เสรมิการลงทุนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 (1) การส่งเสรมิการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign Direct Investment) และการเปลี่ยน
อนิเดยีใหก้ลายเป็นศนูยก์ลางการผลติของโลก 
 (2) การเสรมิสรา้งการพฒันาในประเทศ (First Develop India) เพือ่สรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการ
ลงทุนท าธุรกจิและกระตุน้เศรษฐกจิอนิเดยีและเศรษฐกจิโลก ตลอดจนสรา้งงานใหป้ระชาชนอนิเดยีอนั
เป็นนโยบายส าคญัของนายโมด ีโดยเน้นการส่งเสรมิอุตสาหกรรม 25 สาขา ไดแ้ก่ ยานยนต์ ชิ้นส่วน
ยานยนต์ อากาศยาน เทคโนโลยเีคมชีวีภาพ การก่อสร้าง อุตสาหกรรมการป้องกนัประเทศ เครื่องจกัร 
ระบบอเิล็คทรอนิคส์ การแปรรูปอาหาร IT และ BPM (Business Process Management) เครื่องหนัง 
สื่อและอุตสาหกรรมบนัเทงิ เหมอืงแร่ น ้ามนัและก๊าซ ยารกัษาโรค ท่าเรอื รถไฟ พลงังานหมุนเวยีน 
ถนน อวกาศ สิง่ทอและเสือ้ผา้ ไฟฟ้าระบบพลงังานความรอ้น การทอ่งเทีย่วและการบรกิาร และสขุภาพ 
 
 อนิเดยีมเีป้าหมายในการส่งเสรมิการลงทุนโดยตรงจากต่างชาต ิโดยตัง้เป้าหมายในการเลื่อน
อนัดบัความสะดวกในการท าธุรกจิ จากล าดบัที ่134 เป็นอนัดบัที ่503 ผา่นการสง่เสรมิจุดแขง็ของอนิเดยี 
3 ประการ ไดแ้ก่  

(1) การเป็นประเทศประชาธปิไตยทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก  
(2) มปีระชากรกวา่ 1,250 ลา้นคน โดยรอ้ยละ 65 มอีายุต ่ากวา่ 35 ปี  

                                                 
2 Invest India เป็นหน่วยงานส่งเสรมิการลงทุนทีส่ภาหอการคา้และอุตสาหกรรมอนิเดยี(Federation of Indian Chambers of Commerce 
and Industry: FICCI) ร่วมทุนกับกระทรวงพาณิชย์ , สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย (Federation of Indian Chambers of 
Commerce and Industry: FICCI) ก่อตัง้ขึน้ในปี 2470 เป็นหน่วยงานเอกชนทีไ่มแ่สวงหาผลก าไร มวีตัถุประสงคเ์พือ่สนบัสนุนบทบาทของ
ภาคเอกชนในการมสีว่นรว่มในการด าเนินนโยบายขบัเคลื่อนเศรษฐกจิอนิเดยี  
3จดัอนัดบัโดยธนาคารโลก 
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(3) การเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพในระยะยาวหากเกดิการจา้งงานซึง่จะท าใหป้ระชาการมกี าลงัจ่าย
เพิม่มากขึน้ 

 
 การจัดท าโครงการ Make in India ของรฐับาลเพื่อต้องการปรบัภาพลักษณ์ของอินเดียให้
ทนัสมยั โดยใชเ้ครื่องมอืการตลาดและเทคโนโลยสีมยัใหม่มาช่วย ซึ่งในการด าเนินโครงการ Make in 
India ในเชงิปฏบิตัยิงัคงมอีุปสรรคอกีมาก โดยเฉพาะการปรบัเปลีย่นนโยบายและกฎระเบยีบดา้นต่างๆ 
เช่น ดา้นแรงงาน ทีด่นิและดา้นภาษ ีซึ่งมคีวามละเอยีดอ่อนและอาจถูกต่อตา้นโดยรฐับาลของรฐัทีเ่สยี
ผลประโยชน์แต่อย่างไรก็ตามจากความพยายามในการออกโครงการรณรงค์สนับสนุนการลงทุนใน
อนิเดยีอยา่งต่อเน่ืองของรฐับาลนายโมด ีแสดงใหเ้หน็ถงึการเตรยีมความพรอ้มของอนิเดยี ในการรองรบั
การลงทุนจากต่างชาตอิย่างเต็มที่ ซึ่งได้รบัการตอบรบัอย่างดจีากต่างชาต ิโดยเฉพาะญี่ปุ่ น จนี และ
สงิคโปร ์ทีไ่ดป้ระกาศการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ในอนิเดยี 
 

2) การศึกษาข้อมูลเชิงลึกโครงการ Golden Quadrilateral และระเบียงเศรษฐกิจแม่โขง-
อินเดีย (MIEC) 
  
 การด าเนินงานในส่วนน้ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลทุตภิูมแิละการลงพืน้ที่เกบ็ขอ้มูลในประเทศ
อนิเดยีและประเทศที่อยู่ในระเบยีงเศรษฐกิจแม่โขง-อนิเดยี ได้แก่ เวยีดนาม เมยีนมาร์ และกมัพูชา 
พบว่า โครงการ Golden Quadrilateral เป็นโครงการภายใต้งบประมาณในปี 2548 ของรฐับาลอนิเดยี เพื่อ
ใชป้รบัปรุงทางหลวงแผ่นดนิเชื่อมหวัเมอืงเศรษฐกจิส าคญัของอนิเดยี โดยใชง้บประมาณ ทัง้สิน้กว่า 4.9 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่หวัเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคญัทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงทางหลวง ไดแ้ก่ เจนไน บงักะลอร ์
ปเูน่ มุมไบ สุรตั เวโดดารา อาหเ์มดาบดั นิวเดล ีอคัรา อลาฮาบดั กนัปรู ์พารานาส ีอะรองกาบดั โกลกตัตา 
วสิาขาปัตนัม และกุนตูร์ การปรบัปรุงทางหลวงแผ่นดนิเชื่อมหวัเมอืงดงักล่าว มรีะยะทางรวม 5,846 
กิโลเมตร เป็นถนน 4 ช่องทางที่ทนัสมยัได้มาตรฐานสากล ซึ่งในปัจจุบนัการสร้างถนนในโครงการ 
Golden Quadrilateral ไดแ้ลว้เสรจ็แลว้เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2557 

 
ส าหรบัระเบียงเศรษฐกิจแม่โขง-อินเดีย (MIEC) เป็นเส้นทางเชื่อมโยงในภูมิภาคระหว่าง

อาเซยีนกบัอนิเดยี โดยผา่นประเทศเวยีดนาม ไทย เมยีนมาร ์กมัพชูาสูอ่นิเดยี หรอืผา่นเมอืงโฮจมินิห-์
พนมเปญ-กรุงเทพฯ-ทวาย-เจนไน การเชื่อมโยงการคา้ผ่านระเบยีงเศรษฐกจิดงักล่าวจะส่งผลใหก้าร
คมนาคมขนสง่ระหวา่งกนัมคีวามสะดวกยิง่ขึน้ และชว่ยเพิม่ศกัยภาพของหว่งโซ่อุปทานและการคา้ การ
ลงทุนระหวา่งอาเซยีนและเอเชยีใตอ้กีดว้ย 
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3) ก าหนดอตุสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพระหว่างไทยกบัอินเดีย 
 
การก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพระหว่างไทยกับอินเดีย  ในการศึกษาการ

เชื่อมโยงดา้นเครอืข่ายการผลติระหว่างไทยกบัอนิเดยีเพื่อรองรบัการเชื่อมโยงในภูมภิาค น้ี คดัเลอืก
อุตสาหกรรมโดยพจิารณาจากมูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยและอนิเดยีที่มมีูลค่าสูง  รวมถึงเป็น
อุตสาหกรรมที่มคีวามเชื่อมโยงระหว่างกนัในด้านของการส่งเสรมิด้านการผลติภายในอุตสาหกรรม         
ทีเ่กี่ยวเน่ืองกนัระหว่าง 2 ประเทศ และน าเกณฑก์ารคดัเลอืกมาร่วมพจิารณาเพิม่อกี 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่              
1) ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ  (Revealed Comparative Advantage: RCA)                  
2) ดชันีความพร้อมของอุตสาหกรรม (Industrial Competitive Index: ICI) และ 3) ความคดิเหน็จาก
ผูป้ระกอบการ  

 
ส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมายทีไ่ดร้บัคดัเลอืก มดีงัน้ี 

1 อุตสาหกรรมยานยนต ์ 1) HS 8708 สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์
ส าหรบัขนสง่บุคคล4 

2) HS 8714 สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
รถจกัรยานยนต ์รถจกัรยานสองลอ้และรถจกัรยานอื่นๆ 

3) HS 8707 ตวัถงั (รวมถงึแคป้) ส าหรบัยานยนต ์
2 อุตสาหกรรมยางพารา 

 
1) HS 4001 ยางธรรมชาต ิ

- ยางแท่ง 
- ยางแผน่รมควนั 

2) HS 4011 ยางนอกชนิดอดัลมทีเ่ป็นของใหม ่
3 อุตสาหกรรม

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส ์

1) HS 8415 เครือ่งปรบัอากาศ 
2) HS 8414 เครือ่งสบูลมหรอืสบูสญุญากาศ เครือ่งอดัลมหรอื

อดัก๊าซอื่น ๆ และพดัลม คอมเพรซเซอร ์
 

4)   ศึกษาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-อินเดีย 
การศกึษาขอ้ตกลงการคา้เสรรีะหวา่งไทย-อนิเดยีความ ศกึษาดดว้ยกนั 3 กรอบ ไดแ้ก่  

(1) ตกลงการคา้เสรไีทย-อนิเดยี (India-Thailand Free Trade Area: ITFTA)  
(2) ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-อนิเดยี (ASEAN-INDIA Free Trade Agreement: AIFTA)  

                                                 
4 สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ส าหรบัขนสง่บุคคล (HS 8708) เป็นสนิคา้ทีไ่ทยสง่ออกมากทีสุ่ดในหมวด
ยานยนต ์(HS 87) แต่ในหมวด HS 8708 น้ี รวมถงึ สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของแทรกเตอร ์ และยานยนตส์ าหรบั
ใชง้านพเิศษ (เชน่ รถยกลากรถเสยี รถปัน้จัน่ รถดบัเพลงิ เป็นตน้) ดว้ย 
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(3) ความรเิริม่แหง่อ่าวเบงกอลว่าดว้ยความรว่มมอืหลากหลายสาขาทางเศรษฐกจิและวชิาการ 
(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: 
BIMSTEC) หรอืกรอบความตกลง BIMSTEC 

 
การท าความตกลงการค้าเสร ีภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน-อนิเดยี และกรอบ

ความตกลงว่าดว้ยการจดัตัง้เขตการคา้เสรไีทย-อนิเดยีนัน้ จะก่อใหเ้กดิผลดกีบัเศรษฐกจิไทย ในภาพรวม   
จะท าให้การขยายตวัของการลงทุนที่แท้จรงิในประเทศจากการน าเขา้สนิค้าทุนที่ได้รบัการลด/เลิกภาษี
ภายใต้กรอบความตกลงฯ และการขยายตวัของการส่งออกจากการปรบัลดอุปสรรคทางภาษีระหว่างไทย 
อนิเดยี และประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น  

 
ส าหรบักลุ่ม BIMSTEC เป็นอนุภูมภิาคทีม่พีืน้ทีเ่ชื่องโยงตดิต่อกนั โดยไทยจะเป็นประเทศเชื่อมโยง

ภูมภิาคเอเชยีและเอเชยีใต ้หากมคีวามรว่มมอืทางดา้นคมนาคมและโทรคมนาคมกส็ามารถเชื่อมโยงระหว่าง
กนัได ้แต่อย่างไรกต็าม ประเทศสมาชกิ BIMSTEC บางประเทศยงัคงมมีาตรการทางการคา้ทีซ่บัซอ้นมาก 
โดยเฉพาะอนิเดยีทีย่งัคงมกีารใชม้าตรการกดีกนัทางการคา้ทีม่ใิช่ภาษี เช่น นโยบายน าเขา้สนิคา้บางชนิด 
ที่อนุญาตให้ตวัแทนของรฐัเป็นผู้น าเขา้ได้เพยีงอย่างเดียว และอินเดียมพีธิีการทางศุลกากรที่ค่อนขา้ง
ยุ่งยากซบัซ้อน มอีตัราภาษีระหว่างรฐั ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการคา้ระหว่างประเทศสมาชกิได้ อกีทัง้เรื่อง
มาตรฐานและการทดสอบมาตรฐาน เป็นอกีมาตรการหน่ึงที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก ซึ่งหลายประเทศ
สมาชกิยงัมมีาตรฐานที่ไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล และขอ้จ ากดัด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานของประเทศสมาชกิส่วนใหญ่ เช่น ไฟฟ้า น ้าประปา ถนน และการ
คมนาคมขนสง่ทีย่งัไมเ่อือ้อ านวยต่อการขยายการคา้ระหวา่งกนัเทา่ทีค่วร ท าใหก้ารขนสง่สนิคา้มตีน้ทุนสงู 
 

5) ศึกษาและวิเคราะห์การเ ช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานของ
อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

การศึกษาและวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทานตัง้แต่อุตสาหกรรมต้นน ้า กลางน ้าจนถึงปลายน ้าของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

(1) การวเิคราะหห์่วงโซ่อุปทานตน้น ้า (Upstream Industry) ประกอบดว้ยการศกึษาโครงสรา้ง
การผลติปัจจยัการผลติทีใ่ชใ้นผลติอุตสาหกรรมเป้าหมายเพือ่ป้อนสูห่ว่งโซ่อุปทานกลางน ้าและปลายน ้า 

(2) การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานกลางน ้ า (Midstream Industry) ประกอบด้วยการศึกษา
โครงสรา้งการผลติและการใชว้ตัถุดบิ 

(3) การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานปลายน ้ า (Downstream Industry) ประกอบด้วยการศึกษา
อุตสาหกรรมการผลติขัน้สดุทา้ย และผลติภณัฑข์องอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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ผลการศกึษาพบว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายทีม่โีอกาสในการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติระหว่าง
ไทยกบัอนิเดยีและ 4 เมอืงเศรษฐกจิหลกัของอนิเดยี (เดล ีมุมไบ เชนไน และกลักตัตา) มดีงัน้ี 

 
 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่า ผลิตภณัฑ์ที่มโีอกาสในการเชื่อมโยง

เครอืข่ายการผลติระหว่างกนัมากทีสุ่ด คอื ส่วนประกอบและชิน้ส่วนรถยนต์ (HS 8708) ส่วนประกอบ
และชิ้นส่วนรถจกัรยานยนต์ (HS 8714) และตวัถงั (HS 8707) โดยมูลค่าการส่งออกในอุตสาหกรรม
กลางน ้าหรอืชิน้ส่วนยานยนตข์องไทยไปยงัอนิเดยีมมีลูค่าการสง่ออกมากทีสุ่ด และชิน้ส่วนยานยนตท์ัง้ 
3 รายการน้ี มมีูลค่าการส่งออกไปอินเดียมากที่สุด  นอกจากน้ี การเร่งลดภาษีสนิค้าบางส่วนทนัที 
(Early Harvest Scheme: EHS) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย จ านวน 83 รายการ ซึ่ง
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์เป็นสนิคา้หน่ึงที่อยู่ภายใต้ความตกลงดงักล่าว จงึส่งผลใหก้ารเชื่อมโยง
เครอืข่ายการผลติชิน้ส่วนยานยนต์ระหว่างไทยและอนิเดยีมมีูลค่ามากขึน้ และดว้ยศกัยภาพของตลาด
ยานยนต์อนิเดยี และเมอืงของอนิเดยีที่มศีกัยภาพดา้นการผลติยานยนต์ เป็นอกีปัจจยัที่ส าคญัในการ
เชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ระหว่างไทย-อนิเดยี เน่ืองจาก
ตลาดยานยนตภ์ายในประเทศอนิเดยีมขีนาดใหญ่ มอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
รถจกัรยานยนต์สองลอ้ อกีทัง้อนิเดยีไดต้ัง้เป้าหมายเป็นผูผ้ลติยานยนต์ชัน้น าของโลก เป็นศูนยก์ลาง
การสง่ออกรถยนตข์นาดเลก็ รถยนตอ์เนกประสงค์ รถสองลอ้ รถสามลอ้ รถแทรค็เตอร ์และชิน้สว่นยาน
ยนต์ และมนีโยบาย “Make in India” ทีส่นับสนุนและส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ โดยนโยบายน้ี
ต้องการผลักดนัให้อินเดียเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม (Hub of Industry) จึงเป็นโอกาสของไทยใน
อนาคตในการขยายตลาดและฐานการผลติอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มายงัประเทศ
อนิเดยี ส าหรบัประเทศไทยในการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติกบัประเทศอนิเดยี  พบว่า ไทยมคีวาม
พรอ้มและมศีกัยภาพดา้นโลจสิตกิส์ เน่ืองจากไทยเป็นศูนยก์ลางของอาเซยีนมเีสน้ทางเชื่อมโยงทัง้ทาง
บก น ้า และอากาศระหว่างไทย อาเซยีน และเอเชยี รวมถึงอนิเดยี ส าหรบัอนิเดยีเป็นประเทศที่เป็น
ศูนยก์ลางของเอเชยีใต้ รวมถงึมเีสน้ทางทีส่ามารถเชื่อมโยงกบัอาเซยีน และยุโรปไดด้ว้ยเช่นกนั ดงันัน้
จงึนับไดว้่าทัง้ไทยและอนิเดยีเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพเกื้อกูลกนัสามารถเชื่อมโยงกนัไดด้ว้ยภูมศิาสตร์ 
มเีสน้ทางทีส่ามารถเชื่อมโยงภูมภิาคต่างๆ ของโลกได ้ส าหรบัเมอืงของอนิเดยีทีม่โีอกาสในการเชื่อมโยง
เครอืขา่ยการผลติกบัไทยในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นมากทีส่ดุ คอื เชนไน และมุมไบ เน่ืองจาก
เมอืงทัง้สองมศีกัยภาพในการผลติยานยนต์มากทีสุ่ดในอนิเดยี และมที่าเรอืขนส่งสนิคา้หลกัๆ ทีส่ าคญั 
แต่ส าหรบักลักตัตาและเดล ีเป็นเมอืงทีม่ศีกัยภาพการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติกบัไทยรองจากเชนไน 
และมมุไบ แมว้า่จะมฐีานการผลติยานยนตใ์นทัง้สองเมอืงมากเชน่กนั แต่ความสะดวกในการขนสง่สนิคา้
จากกลักตัตา และเดลมีายงัประเทศไทยมคีวามสะดวกน้อย ท่าเรอืและระยะทางการขนสง่ไมเ่อือ้อ านวย
เทา่ทีค่วร  
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 อุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ พบว่า ผลติภณัฑท์ีม่กีารเชื่อมโยงเครอืขา่ย
การผลติระหว่างไทยกบัอนิเดยีมากทีสุ่ด คอื เครื่องปรบัอากาศและคอมเพรสเซอร์ เน่ืองจากผลติภณัฑ์
ทัง้สองมมีลูคา่การสง่ออกไปยงัตลาดอนิเดยีสงู และเครือ่งปรบัอากาศและคอมเพรสเซอร ์เป็นผลติภณัฑ์
ทีอ่ยูใ่นกลุ่มสนิคา้เรง่ลดภาษี (Early Harvesting Scheme: EHS) 83 รายการ ภายใตค้วามตกลงการคา้
เสรไีทย-อนิเดยี ท าใหป้ระเทศไทยไดเ้ปรยีบคู่แข่งขนัจากประเทศอื่นๆ ดว้ยอตัราภาษีศุลกากรขาเขา้
ของอนิเดยีลดลงเหลอืรอ้ยละ 0 และความตอ้งการเครือ่งปรบัอากาศและคอมเพรสเซอรใ์นตลาดอนิเดยีมี
สงู และมอีตัราการขยายเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง รวมถงึจุดแขง็ของไทยทีอุ่ตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส ์มคีวามพรอ้ม ผูป้ระกอบการไทยมกีารรวมกลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่ขม้แขง็ สนิคา้ไทยผลติได้
ตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานทีส่ามารถผ่านเขา้สู่ตลาดอนิเดยีได้ และความ
พรอ้มดา้นเสน้ทาง โลจสิตกิสท์างทะเลทีส่ามารถเชื่อมโยงกนัไดส้ะดวก รวมทัง้โอกาสของไทยทีไ่ดร้บั
จากรัฐบาลอินเดียในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรบัเมอืงของอนิเดียที่มศีกัยภาพในการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลิตอุตสาหกรรม
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสก์บัไทยมากทีสุ่ด คอื เชนไน เน่ืองจากเชนไนเป็นเมอืงเศรษฐกจิและมี
ประชากรที่มรีายได้สูงอาศยัอยู่จ านวนมาก และเป็นเมอืงท่าที่ส าคญัของอินเดียที่สามารถเชื่อมโยง
เสน้ทางการขนสง่กบัไทยไดส้ะดวกและดทีีส่ดุ  

 
 อุตสาหกรรมยางพารา พบว่า ยางธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปดว้ย ยางแผ่นรมควนั และยาง

แท่ง รวมถึงผลติภณัฑล์้อยาง ได้แก่ ล้อยางรถยนต์ ล้อยางรถบสัและรถแทรคเตอร์ ล้อยางเครื่องบนิ 
และลอ้ยางรถจกัรยานยนต์ เป็นผลติภณัฑใ์นอุตสาหกรรมยางพาราทีไ่ทยมกีารเชื่อมโยงเครอืขา่ยการ
ผลติกบัอนิเดยีมากทีสุ่ด ดว้ยศกัยภาพการผลติยางธรรมชาตทิีไ่ทยสามารถผลติไดม้ากทีสุ่ดอนัดบัหน่ึง
ของโลก และปัจจุบันยางธรรมชาติที่อินเดียผลิตได้ ไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ อีกทัง้
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองที่จ าเป็นต้องใช้ยางธรรมชาติเป็นวตัถุดิบในการผลิตมกีารเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง จงึท าใหอ้นิเดยีมคีวามต้องการใชย้างธรรมชาตเิพิม่มากขึน้ และการเตบิโตของอุตสาหกรรม
ยานยนตข์องอนิเดยีสง่ผลใหม้กีารสง่ออกลอ้ยางของไทยไปยงัอนิเดยีมลูคา่สงูขึน้ตามไปดว้ย โดยเมอืงที่
มศีกัยภาพในการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติอุตสาหกรรมยางพาราไทย-อนิเดยี คอื เชนไน และมมุไบ 

 
6) จดัท ากลยุทธ์การสร้างความเช่ือมโยงด้านเครือข่ายการผลิตของอุตสาหกรรม

เป้าหมายระหว่างไทยกบัอินเดีย 
 
กลยุทธก์ารเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติอุตสาหกรรมเป้าหมายระหว่างไทยและอนิเดยี มรีปูแบบ

การเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติระหว่างกนั 3 รปูแบบ ไดแ้ก่ การท าธุรกจิระหว่างไทยกบัอนิเดยี การคา้
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ขาย และการลงทุนขยายฐานการผลติ ซึ่งจากรูปแบบการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติทัง้สามรูปแบบ 
สามารถสรา้งเครอืขา่ยการผลติทัง้ 3 อุตสาหกรรม ไดด้งัน้ี  

 
 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ กลยุทธ์การร่วมกนัผลติระหว่างผูผ้ลติ

ชิน้ส่วนรถจกัรยานยนต์ของไทยทีม่ศีกัยภาพและความพรอ้มกบับรษิทัผูผ้ลติรถจกัรยานยนต์ชัน้น าใน
อนิเดยี ในลกัษณะ B2B (Business to Business) กลยุทธ์สรา้งพนัธมติรด้านยานยนต์ไทยอนิเดยี กล
ยุทธ์การรวมกลุ่มเชงิพาณิชยข์องผูผ้ลติชิ้นส่วนรถจกัรยานยนต์ไทย ประเภท Aftermarket Part หรอื
ชิน้ส่วนทดแทนหรอือะไหล่ทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) ส าหรบัรถจกัรยานยนต์
เพื่อขายในตลาดอนิเดยีในงานแสดงสนิคา้ โดยรวมตวัผ่านสมาคมผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ไทย กลยุทธ์
ท าตลาดส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ที่ไทยมีศักยภาพและอินเดียต้องน าเข้าจากต่างประเทศ กลยุทธ์
ข้อตกลงแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนยานยนต์ระหว่างไทย-อินเดีย (Thailand-India Industrial Cooperation 
Scheme: TIICO) ซึ่งเป็นการใช้รูปแบบ AICO ความตกลงว่าด้วยความร่วมมอืด้านอุตสาหกรรมของ
อาเซยีน (ASEAN Industrial Cooperation Scheme Agreement) มาปรบัใชก้บัการคา้ของอุตสาหกรรม
ยานยนตไ์ทยอนิเดยี กลยทุธก์ารเจรจาเรือ่งสทิธปิระโยชน์และการลงทุนชิน้สว่นยานยนต์ กลยทุธก์ารตัง้
โรงงานผลติชิ้นส่วนรถจกัรยานยนต์และชิน้ส่วนรถยนต์ในอนิเดยี กลยุทธ์การใหป้ระเทศไทยเป็นฐาน
การผลติรถยนตอ์นิเดยีเพือ่สง่ออกไปในตลาดอาเซยีน และกลยทุธต์ัง้โรงงานประกอบรถยนตเ์ฉพาะกลุ่ม
ของอนิเดยีในประเทศไทย 

 
 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กลยุทธ์การเชื่อมโยงการผลิต

ฮาร์ดแวร์ของไทยกบัซอฟแวร์ของอินเดีย เน่ืองจากอินเดียมศีกัยภาพการผลิตซอฟแวร์ และไทยมี
ศกัยภาพการผลติฮารด์แวร์ ซึง่จะส่งผลใหไ้ทยและอนิเดยีสามารถเชื่อมโยงการผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์กันได้ แต่อย่างไรก็ตาม ระยะแรกควรเริ่มการเจรจาระหว่างภาครฐักับภาครฐั และ
ภาคเอกชนกบัภาคเอกชนระหว่างสองประเทศ โดยด าเนินการผ่านสภาอุตสาหกรรมและหอการคา้ของ
อนิเดยีกบัสภาอุตสาหกรรมของไทยและหอการคา้ไทยก่อน เน่ืองจากศกัยภาพการผลติซอฟแวรข์อง
อนิเดยีที่มคีุณภาพจะอยู่ทีผู่ป้ระกอบการรายใหญ่มากกว่าผูป้ระกอบการรายกลางและรายย่อย  ดงันัน้
การด าเนินการเชื่อมโยงการผลติระหว่างกนัจงึควรเริม่ตน้ทีภ่าครฐัและหน่วยงานก่อน กลยุทธข์อ้ตกลง
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างไทย-อินเดีย (Thailand-India Industrial Cooperation Scheme: TIICO) 
ขอ้ตกลงแลกเปลีย่นสนิคา้ระหวา่งไทย-อนิเดยี เป็นการใชร้ปูแบบ AICO ความตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอื
ด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation Scheme Agreement) มาปรบัใช้กบั
การค้าในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยอินเดีย  เพื่อให้การแลกเปลี่ยน
เครื่องปรบัอากาศและคอมเพรสเซอรร์ะหวา่งไทย-อนิเดยีไมม่ภีาษรีะหวา่งกนั กลยุทธก์ารช่วยเหลอืจาก
ภาครฐัดา้นการเงนิ แบบ Soft Loan ใหผู้ป้ระกอบการในการสรา้งโรงงานในอนิเดยีเพื่อการขยายการ
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ผลติอุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องไทยในอนิเดยี ในรปูแบบการตัง้ Assembly Plant 
ในอนิเดยี ส าเรจ็ไดร้วดเรว็ ภาคเอกชนต้องการใหภ้าครฐัช่วยเหลอืดา้นการกูย้มืเงนิในการตัง้โรงงาน 
แบบ Soft Loan คอื ใหกู้ใ้นอตัราดอกเบีย้ต ่า โดยก าหนดอตัราเงนิกูด้อกเบีย้ต ่าอยูท่ีร่อ้ยละ 2-3 ส าหรบั
ผูป้ระกอบการ SMEs รวมถึงการปล่อยเงนิกู้เพื่อการลงทุนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อมประมาณ 50-100 ลา้นบาท เพื่อการลงทุนการตัง้ Assembly Plant ในอนิเดยี ซึง่กลยุทธท์ัง้สองกล
ยุทธน้ี์จะเป็นกลยุทธเ์รง่ด่วนทีค่วรเรง่ด าเนินการ และกลยุทธก์ารตัง้ Assembly Plant ในอนิเดยี การตัง้ 
Assembly Plant ในอินเดีย โดยการรวมตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกสข์องไทย ตัง้โรงงานประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องปรบัอากาศ ขายในอนิเดยี 
เน่ืองจากภาษีน าเขา้ของอนิเดยีในชิ้นส่วนอเิล็กทรอนิกสเ์ป็นศูนย์ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-
อนิเดยี อกีทัง้มาตรฐานสนิคา้ไทยสามารถขยายตลาดในอนิเดยีได ้และอนิเดยีเป็นฐานลูกคา้ของไทยใน
อุตสาหกรรมน้ีอยู่แล้ว โดยน าร่องที่เมอืงเชนไน เน่ืองจากเป็นเมอืงเศรษฐกิจ และเป็นเมอืงท่า ใกล้
ประเทศไทย รวมถึงภาครัฐควรหาแหล่งลงทุนในอินเดียให้แก่ผู้ประกอบการด้วย  ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อนกัลงทุนไทย 

 
 อุตสาหกรรมยางพารา ได้แก่ กลยุทธ์ข้อตกลงแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างไทย-อินเดีย 

(Thailand-India Industrial Cooperation Scheme: TIICO) ข้อตกลงแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างไทย-
อินเดีย เป็นการใช้รูปแบบ AICO ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน 
(ASEAN Industrial Cooperation Scheme Agreement) มาปรบัใชก้บัการคา้ในอุตสาหกรรมยางพารา
ไทยอนิเดยี เพือ่ใหก้ารแลกเปลีย่นสนิคา้ระหวา่งไทย-อนิเดยีไมม่ภีาษรีะหวา่งกนั ซึง่กลยุทธด์งักล่าวควร
มกีารด าเนินการเร่งด่วน กลยุทธ์ที่ควรด าเนินการในล าดบัต่อมา คอื กลยุทธ์ร่วมทุนระหว่างนักลงทุน
ไทยกบัอนิเดยีมาตัง้โรงงานผลติลอ้ยางในภาคตะวนัออกของไทย ดว้ยความพรอ้มของไทยในหลายๆ 
ดา้น จงึเหมาะสมร่วมทุนระหว่างนกัลงทุนไทยกบัอนิเดยีมาตัง้โรงงานผลติลอ้ยางในภาคตะวนัออกของ
ไทย และกลยุทธส์ุดทา้ยในการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติระหว่างไทยกบัอนิเดีย คอื กลยุทธเ์พิม่มลูค่า
ยางธรรมชาติ ให้เป็นวตัถุดิบที่พร้อมส าหรบัการผลิตยางรถยนต์ ด้วยการผสมผงเขม่าด า (Carbon 
Black)  เพื่อส่งออกไปยงัโรงงานผลิตล้อยางรถยนต์ของอินเดีย การเพิม่มูลค่าดงักล่าวน้ี  นับว่าเป็น
เทคโนโลยทีีต่อ้งมกีารวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ ถงึวธิกีารและขัน้ตอนการท า ซึง่ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ะช่วย
เพิม่มูลค่ายางธรรมชาตใินแก่เกษตรกร และในการส่งออกไปเป็นชิ้นส่วนในการผลติยางรถยนต์ เพื่อ
ป้อนเป็นวตัถุดบิสูโ่รงงานผลติลอ้ยางในอนิเดยี ซึง่จะท าใหไ้ดร้าคาทีส่งูกว่ายางแท่งและยางแผน่รมควนั 
รวมทัง้คุณภาพยางที่ดีกว่ายางยางแท่งและแผ่นรมควนั และลดขัน้ตอนการผลิตยางรถยนต์ลงได้ 
ระยะเวลาการด าเนินงานของกลยทุธน้ี์เป็นระยะกลาง 3-5 ปี  
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9.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

ส าหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่ได้จากผลการศึกษา ซึ่งจะสร้างโอกาสและสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทยในการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทัง้สามรูปแบบ 
ประกอบด้วย การท าธุรกิจระหว่างไทยกบัอินเดีย การค้าขาย และการลงทุนขยายฐานการผลิต มี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 การท าธุรกจิกบัชาวอนิเดยี ควรเริม่จากการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในวถิชีวีติของคนอนิเดยี
เป็นประเดน็ส าคญั นอกเหนือจากการแขง่ขนัทางธุรกจิ เน่ืองจากอนิเดยีมคีวามหลากหลายของเชือ้ชาติ
และจ านวนประชากร โดยตอ้งสรา้งและใหม้คีวามเชื่อมัน่ในความเขา้ใจถงึรปูแบบการด าเนินชวีติของคน
อนิเดยีและผูบ้รโิภคอนิเดยี และการส่งเสรมิการมปีฏสิมัพนัธแ์ละความร่วมมอืระหว่างคนอนิเดยีและคน
ไทยเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อลบภาพในอดตีและอคตคิวามเชื่อทีม่ตี่อกนั โดยการส่งเสรมิการด าเนินธุรกจิไม่
ควรมุ่งเน้นการซือ้ขายสนิคา้เพยีงอย่างเดยีว ทัง้น้ีในส่วนของภาครฐัจ าเป็นตอ้งสนับสนุนการจดัหาและ
ถ่ายทอดให้ความรู้และความชดัเจนเกี่ยวกบัข้อมูลด้านกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบตัิต่างๆ  ให้กบั
ผูป้ระกอบการ ตวัอยา่งเช่น กฎหมายดา้นภาษขีองอนิเดยีทีม่คีวามซบัซอ้น (ภาษขีา้มรฐั รอ้ยละ 2 และ
ภาษกีารศกึษา รอ้ยละ 3 เป็นตน้) 

 ข้อควรระวงัในการเข้าไปร่วมท าธุรกิจกบัอินเดีย คือ เรื่องกฎหมายและภาษี เน่ืองจาก
อนิเดยีมโีครงสร้างทางด้านภาษีที่มคีวามซบัซ้อน แต่ละรฐัก็จะมโีครงสร้างภาษีที่แตกต่างกนั อตัรา
ก าแพงภาษจีะสงู 

 ดา้นการท าสญัญาในการท าธุรกจิ ตอ้งมคีวามละเอยีด เพราะสญัญาต่างๆ มขีอ้กฎหมายที่
แตกต่างกบัของไทย และแต่ละรฐัทีเ่ราจะเขา้ไปลงทุน กฎหมายกแ็ตกต่างกนัออกไป 

 การเจรจาระดบัรฐัต่อรฐัเป็นสิง่ส าคญัในการสรา้งความเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติระหว่าง
ไทยกบัอนิเดยี เพื่อเป็นการปทูางใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไทยในการทีจ่ะเขา้มาลงทุนในอนิเดยี ดว้ยความ
แตกต่างดา้นวถิชีวีติ วฒันธรรม และภาษา 

 ส าหรบัดา้นการคา้ขายกบัอนิเดยี ควรตอ้งศกึษาขอ้มลูของลกูคา้ ใหค้รบถว้น ตอ้งดคููแ่ขง่ใน
อนิเดยี ว่าคู่แขง่มใีครบา้ง และเรามศีกัยภาพแตกต่างจากคูแ่ขง่อยา่งไร ตอ้งหาคู่คา้ชาวอนิเดยี ทีเ่ขา้กบั
เราได้ โดยผู้ประกอบการที่สนใจค้าขายกบัอนิเดยีควรจะต้องไปหาลูกค้าเองที่อนิเดยี  โดยควรไปใน
รูปแบบออกงานแสดงสนิคา้ นอกจากน้ี การคดัเลอืกตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ทีอ่นิเดยีควรพจิารณาผูท้ีม่ ี
ความเหมาะสมกบัสนิคา้ทีจ่ะจ าหน่าย รวมไปถงึการตัง้ราคาขายทีม่คีวามเหมาะสม ซึ่งคนอนิเดยีส่วน
ใหญ่นิยมของราคาถูก 

 การลงทุนขยายการผลติหรอืการท าธุรกจิในอนิเดยี ควรเป็นการร่วมลงทุนกบัชาวอนิเดยี 
หรอืหาหุน้ส่วนทีเ่ป็นชาวอนิเดยี ซึง่ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งมเีกณฑใ์นการคดัเลอืก โดยพจิารณาจาก
ความเขา้กนัได ้มมีุมมอง วสิยัทศัน์ และทศันคตใินทศิทางเดยีวกนั 



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี  

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 9-12 

 เร่งพฒันาความพร้อมของไทยในพื้นที่มศีกัยภาพในการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลิตกบั
อินเดีย ได้แก่ จงัหวดัระนอง มีท่าเรือขนส่งสินค้า แต่ขาดความพร้อมในด้านอื่นๆ ที่จะช่วยให้การ
ด าเนินงานของท่าเรอืระนองไปสูเ่มอืงเชนไนเกดิขึน้ ไดแ้ก่ การคมนาคมขนสง่ทางบกสูร่ะนอง การสรา้ง
ถนน 4 เลน ทางรถไฟจากชุมพรสู่ระนอง เป็นต้น จงัหวดักาญจนบุร ีมศีกัยภาพทางดา้นโลจสิตกิส ์มี
เสน้ทางการเชื่อมโยงจากท่าเรอืแหลมฉบงั-กาญจนบุร-ีทวายสู่อาเซยีน-อนิเดยี แต่เสน้ทางดงักล่าวอยู่
ระหว่างการด าเนินการ ได้แก่ การสรา้งถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุร ีอยู่
ระหว่างการเวนคนืทีด่นิเพื่อการก่อสรา้ง การสรา้งถนนมอเตอรเ์วย์ สายกาญจนบุร ี–บา้นพุน ้ารอ้น อยู่
ระหว่างการพจิารณาคดัเลอืกเสน้ทางถนน 4 เลน ถนนเชื่อมโยงระหว่างท่าเรอืน ้าลกึทวาย-บ้านน ้าพุ
รอ้น ยงัไมไ่ดด้ าเนินการก่อสรา้งเป็นเสน้ทางถนนลาดยาง 2 เลน เป็นตน้  
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  ภาคผนวก ก 
 

ความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยกบัอินเดีย 
 

1.     ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกบัประเทศอินเดีย 
 
1.1  ความตกลงการค้าเสรีไทย - อินเดีย (Thailand - India Free Trade Area: TIFTA) 
 

1) ความเป็นมา 

ไทยและอินเดียได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการจดัตัง้เขตการค้าเสร ี(FTA) ไทย-
อนิเดยี เมื่อวนัที ่9 ตุลาคม 2546 โดยสาระส าคญัของกรอบความตกลงฯ จะครอบคลุมการเปิดเสรทีัง้ใน
ดา้นการคา้สนิคา้ การคา้บรกิารและการลงทุน รวมทัง้สง่เสรมิความรว่มมอืในดา้นต่างๆ ทัง้นี้ ไดส้รุปผล
การศกึษาเกี่ยวกบัการจดัท า FTA ระหว่างไทย-อนิเดยี ว่า จากการจดัท า FTA ไทย-อนิเดยี จะก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อทัง้สองประเทศ ดงัน้ี 
 

- ขยายความสมัพนัธ์ทางการคา้และการลงทุนระหว่างกนัเพิม่ขึน้ เน่ืองจากปัจจุบนัมูลค่าการคา้
ระหว่างทัง้สองประเทศยงัมปีรมิาณน้อย และสว่นใหญ่เป็นการคา้วตัถุดบิและสนิคา้ขัน้กลางซึง่จะมโีอกาส
ขยายตัวในระยะยาว สินค้าน าเข้าจากอินเดียที่ส าคญั  ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย เคมีภัณฑ์ เหล็กและ
เหลก็กล้า กุ้งและกุ้งแช่แขง็ เป็นต้น ในขณะที่ไทยส่งออกไปอนิเดยีดว้ยผลติภณัฑ์หลากชนิดกว่า สนิคา้
ส่งออกที่ส าคญั เช่น เครื่องคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เมด็พลาสติก เคมภีณัฑ์ สิง่ทออื่นๆ 
ดา้ย เสน้ใยประดษิฐ ์เป็นตน้ ดงันัน้การเปิดเสรทีางการคา้ระหวา่งไทยกบัอนิเดยีจะท าใหข้ยายลู่ทางการคา้
ระหวา่งกนัไดม้ากขึน้  
 

- นอกจากนัน้ ผลการศกึษาเสนอใหท้ัง้สองประเทศมคีวามรว่มมอืทางเศรษฐกจิในสาขาต่างๆ เพื่อ
เสรมิสรา้งความรว่มมอืใหข้ยายตวัเพิม่ขึน้ในดา้นต่างๆ ทีส่ าคญั เชน่ การทอ่งเทีย่ว การศกึษา การเงนิและ
การธนาคาร การสาธารณสขุ การบนิและการขนสง่ระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 
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2) กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย 

ไทย และอนิเดยี ไดก้ าหนดหวัขอ้การเจรจา FTA ไว ้5 ขอ้ ภายใต้กรอบความตกลงดงักล่าว ซึ่ง
คณะเจรจาทัง้ 2 ฝ่าย จะไดห้ารอืเจรจาแลกเปลีย่นการเปิดเสรใีหเ้ป็นไปตามกรอบทีว่างไว ้ดงัตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 กรอบความตกลง FTA ไทย - อนิเดยี 
การค้าสินค้า ยกเลกิมาตรการภาษ ีและมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษ ี(NTB) ใหค้รอบคลุมทุกสนิคา้  

โดยก าหนดเป้าหมายเป็นเขตการคา้เสรใีนปี 2010 (พ.ศ. 2553) 
การค้าบริการ ก าหนดใหท้ยอยเปิดเสรใีนสาขาทีม่คีวามพรอ้มก่อน โดยมกีารก าหนดการเจรจา 

ใหเ้สรจ็สิน้ภายในครึง่ปีแรกของปี 2549 
การลงทนุ ก าหนดกฎเกณฑท์ีก่ระตุน้การคา้ และการลงทุนระหวา่งกนั 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ แสวงหาความรว่มมอืใหม่ๆ  และสรา้งกลไกในการสง่เสรมิความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ  

ทีใ่กลช้ดิยิง่ขึน้ เชน่ การประมง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยชีวีภาพ  
การทอ่งเทีย่ว และการสาธารณสขุ 

มาตรการอ านวยความสะดวก 
ทางการค้าและการลงทนุ 

การอ านวยความสะดวกดา้นพธิกีารศุลกากร และการจดัท าขอ้ตกลงยอมรบัรว่มกนั  
ในดา้นมาตรฐาน และการตรวจสอบมาตรฐาน (Mutual Recognition Arrangement: 
MRA) 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2558) 

3) โอกาสการส่งออกสินค้า 

 ปัจจุบนั ผูป้ระกอบการไทยสามารถใชป้ระโยชน์จาก FTA ไทย-อนิเดยี ไดแ้ลว้ภายใต้ขอ้ตกลง

การเร่งลดภาษีสนิคา้บางส่วนทนัท ีหรอืทีเ่รยีกว่า Early Harvest Scheme (EHS) ซึ่งเป็นกลุ่มแรกทีท่ ัง้ 

2 ประเทศตกลงใหม้กีารลดภาษกีนัก่อนทีจ่ะมกีารลดภาษสีนิคา้อื่นๆ สนิคา้ในกลุ่ม EHS มจี านวนทัง้สิน้ 83 

รายการ โดยเริ่มลดภาษีกันไปแล้วตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2547 (ปีฐาน) หลังจากนัน้ในวันที่ 1 

กนัยายน พ.ศ. 2548 ลดลงอกีรอ้ยละ 25 ของอตัราปีฐาน และตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2549 เป็นตน้ไป 

ทัง้สองฝ่ายจะยกเลกิการเกบ็ภาษ๊ส าหรบัสนิคา้ทัง้ 83 รายการ 

สนิคา้ EHS 83 รายการ คลอบคลุมสนิคา้ส าคญั เช่น เงาะ ล าไย มงัคุด ทุเรยีน องุ่น ขา้วสาล ี

อาหารทะเลกระป่อง (ปลาซารด์นี ปลาแซลมอน ปลาแมคเคอเรล และปู) และสนิคา้อุตสาหกรรมทีไ่ทย   

มศีกัยภาพในการส่งออก เช่น อญัมณีและเครื่องประดบั (พลอยสฉี เมด็พลาสตกิ เครื่องปรบัอากาศและ

สว่นประกอบ พดัลม ตูเ้ยน็ เครือ่งรบัวทิยโุทรทศัน์และสว่นประกอบ วงจรพมิพ ์เป็นตน้ 
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4) กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดของสินค้า (Rules of Origin: RO) 
 

   ก าหนดขึน้เพือ่ตรวจสญัชาตขิองสนิคา้ ซึง่สนิคา้แต่ละชนิดกจ็ะมกีฎแหล่งก าเนิดแตกต่างกนัไป และ

แตกต่างกนัไปอกีในแต่ละ FTA สนิคา้ทีอ่ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนักอ็าจจะมกีฎเกณฑใ์กลเ้คยีงกนัหรอือาจแตกต่าง

กนัก็ได ้สนิค้าส่งออกของไทยที่จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีศุลกากรภายใต้ FTA ไทย-อนิเดยี จะต้อง

เป็นสนิคา้ทีผ่ลติในประเทศไทย และมคีุณสมบตัถิูกตอ้งตามกฎว่าดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้ทีไ่ทยและอนิเดยี

ก าหนดร่วมกนั ซึ่งกฎเกณฑ์ดงักล่าวก าลงัอยู่ระหว่างการเจรจาในขณะน้ี ส าหรบัสนิคา้ในกลุ่มเร่งลดภาษ ี

Early Harvest Scheme 83 รายการ ทัง้สองฝ่ายได้ก าหนดให้ใช้กฎแหล่งก าเนิดสินค้าชัว่คราวไปก่อน 

จนกวา่กฎเกณฑถ์าวรจะเจรจาเสรจ็ ซึง่จะมหีลกัเกณฑส์ าคญั ดงัน้ี 

หลกัเกณฑ ์Wholly Obtained (WO) คอื สนิคา้ทีผ่ลติโดยใชว้ตัถุดบิภายในประเทศทัง้หมด จะไดร้บั

สทิธพิเิศษทางภาษภีายใต ้FTA เชน่ สนิคา้เกษตร และสนิแรต่่างๆ รวม 10 รายการ 

หลกัเกณฑ์ Percentage Criterion หรอืหลกั Local Content (LC) คือ สินค้าที่ผลิตโดยใช้สดัส่วน 

วตัถุดบิและตน้ทุนภายในประเทศต่อราคาส่งออก (Local Value Added Content) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ตามที่

ก าหนดในแต่ละสนิคา้ (ซึง่สว่นใหญ่อยูท่ีร่อ้ยละ 40 ของมลูคา่ F.O.B.) จงึจะไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี สนิคา้

ทีใ่ชห้ลกัเกณฑข์อ้น้ี เชน่ อาหารทะเลปรงุแต่ง เป็นตน้ 

หลกัเกณฑ์ Substantial Transformation (ST) คอื สนิคา้ที่มกีารผลติตามหลกัการเปลี่ยนพกิดัทาง

ศุลกากรในระดบั 4 หลกั หรอื 6 หลกั ซึ่งหลกัน้ีมนัจะใชร้่วมกบัหลกัเกณฑ ์Percentage Criterion คอืสนิคา้

จะได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษีเมื่อผ่านหลกัเกณฑ์ทัง้สองน้ี สนิค้าที่อยู่ในกลุ่มน้ี ได้แก่ เครื่องรบัโทรทศัน์ส ี

นาฬิกา เครื่องจกัรที่ใช้ในอุตสาหกรรม ผลติภณัฑ์เหล็กแผ่นรดี สารเคมตี่างๆ ส่วนประกอบเครื่องเพชร

พลอย รวม 68 รายการ 
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ตารางที ่ 2 กฎวา่ดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้ ส าหรบัขอ้ตกลงการเรง่ลดภาษสีนิคา้บางสว่นทนัท ี(Early Harvest 

Scheme: EHS) ภายใตก้รอบความตกลงเขตการคา้เสรไีทย-อนิเดยี 83 รายการ 

รายการภาษี (HS 2002) รายการสินค้า กฎท่ีใช้บงัคบั 
บทท่ี 8 ผลไม้ท่ีบริโภคได้   และถัว่ ;  

เปลือกของผลไม้หรือแตงโม 
 

0804  มะเด่ือ  สบัปะรด อะโวคาโด ฝรัง่ มะม่วง และ
มงัคดุ (ทัง้สด และอบแห้ง) 

สนิคา้มกีารผลติ หรอืไดม้าจาก                 
ในประเทศทัง้หมด  
(Wholly Obtained : WO) 

1. 080450 มงัคุด และมะมว่งสด สนิคา้มกีารผลติ หรอืไดม้าจาก                 
ในประเทศทัง้หมด  
(Wholly Obtained : WO) 

0806  องุ่นสด หรืออบแห้ง สนิคา้มกีารผลติ หรอืไดม้าจาก                 
ในประเทศทัง้หมด  
(Wholly Obtained : WO) 

2. 080610 องุน่สด สนิคา้มกีารผลติ หรอืไดม้าจาก                 
ในประเทศทัง้หมด  
(Wholly Obtained : WO) 

0808  แอปเป้ิลสด ลกูแพรส์ด และมะตมูสด  
3. 080810 แอปเป้ิล สนิคา้มกีารผลติ หรอืไดม้าจาก                 

ในประเทศทัง้หมด  
(Wholly Obtained : WO) 

0810  ผลไม้สดอ่ืนๆ  
4. 081060 ทุเรยีนสด สนิคา้มกีารผลติ หรอืไดม้าจาก                 

ในประเทศทัง้หมด  
(Wholly Obtained : WO) 

5. ex081090 เงาะ ล าไย และทบัทมิสด สนิคา้มกีารผลติ หรอืไดม้าจาก                 
ในประเทศทัง้หมด  
(Wholly Obtained : WO) 

บทท่ี 10 ธญัพืช  
1001  ข้าวสาลี เกลือและแร่รตันชาติไม่ได้ตกแต่ง  

6. 100110 ขา้วสาลดีรูมั สนิคา้มกีารผลติ หรอืไดม้าจาก                 
ในประเทศทัง้หมด  
(Wholly Obtained : WO) 

7. 100190 ขา้วสาลอีื่นๆ สนิคา้มกีารผลติ หรอืไดม้าจาก                 
ในประเทศทัง้หมด  
(Wholly Obtained : WO) 
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ตารางที ่2 กฎว่าดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้ ส าหรบัขอ้ตกลงการเรง่ลดภาษสีนิคา้บางสว่นทนัท ี(Early Harvest 

Scheme: EHS) ภายใตก้รอบความตกลงเขตการคา้เสรไีทย-อนิเดยี 83 รายการ (ต่อ) 

รายการภาษี (HS 2002) รายการสินค้า กฎท่ีใช้บงัคบั 
บทท่ี 16 เน้ือของปลา กุ้ง หอย หรือสตัวอ่ื์นๆ ท่ีไม่มี

กระดกูสนัหลงั 
 

1604  เน้ือปลาปรงุส าเรจ็ และคาเวียรท่ี์ท าจากไข่
ปลา 

 

8. 160411 ปลาแซลมอนทัง้ตวั หรอืเป็นชิน้ แต่ไมบ่ด การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 20%  
(Local Value Added Content : LC) 

9. 160413 ปลาซารด์นี ปลาซารด์นีเนลลา่ และปลาบรสิลงิ
หรอืปลาสแปรต 

การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 30%  
(Local Value Added Content : LC) 

10. 160415 ปลาแมกเคอเรลทัง้ตวั หรอืเป็นชิน้ แต่ไมบ่ด การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 30%  
(Local Value Added Content : LC) 

1605  กุ้ง หอย สตัวน์ ้าอ่ืนๆ หรือสตัวไ์ม่มีกระดกู
สนัหลงัแปรรปู 

 

11. 160510 ปทูีป่รงุแต่ง หรอืท าไวไ้มใ่หเ้สยี การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 30%  
(Local Value Added Content : LC) 

บทท่ี 25 เกลือ ดินและหิน วสัดฉุาบปนู ซีเมนต์  
12. 250100 เกลอื รวมถงึเกลอืป่น ส าหรบัรบัประทาน และ

เกลอืแปลงสภาพ 
สนิคา้มกีารผลติ หรอืไดม้าจาก                 
ในประเทศทัง้หมด  
(Wholly Obtained : WO) 

บทท่ี 26 แร่ตะกรนั และเถ้า  
13. 261000 สนิแร ่และหวัโครเมยีม สนิคา้มกีารผลติ หรอืไดม้าจาก                 

ในประเทศทัง้หมด  
(Wholly Obtained : WO) 

บทท่ี 28 สารเคม ีอนิทรยี ์หรอืสารประกอบอนินทรยี ์
โลหะหายาก และธาตุกมัมนัตรงัส ี

 

2811 กรดอนินทรียอ่ื์นๆ และอนินทรียอ่ื์นๆ 
สารประกอบออกซิเจนของโลหะ 
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ตารางที ่2 กฎวา่ดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้ ส าหรบัขอ้ตกลงการเรง่ลดภาษสีนิคา้บางสว่นทนัท ี(Early Harvest 

Scheme: EHS) ภายใตก้รอบความตกลงเขตการคา้เสรไีทย-อนิเดยี 83 รายการ (ต่อ) 

รายการภาษี (HS 2002) รายการสินค้า กฎท่ีใช้บงัคบั 
14. 281119 281111 (กรดอนินทรยีอ์ื่นๆ) การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 281119) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

2818  คอรนัดมัประดิษฐ ์อะลมิูเนียมออกไซด ์
อะลมิูเนียมไฮดรอกไซด ์

 

15. 281820 อะลมูเินียมออกไซด ์นอกจากคอรนัดมัประดษิฐ์ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 281820) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

16. 28130 อะลมูเินียมไฮดรอกไซด ์ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 281830) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

บทท่ี 29 สารเคมีอินทรีย ์  
2917  กรดโพลิคารบ์อกซิลิก กรดอะโรมาติ เปอร์

ออกไซด ์ 
ไฮโลเจนไนเตรท 

 

17. 291739 กรดอะโรมาต ิโพลคิารบ์อกซลิกิอื่นๆ 
(และอื่นๆ ทีน่อกเหนือจาก 291731, 291732, 
291733, 291734, 291735, 291736 และ 
291737) 

การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 291739) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

บทท่ี 39 พลาสติก และของท าด้วยพลาสติก  
3902  ลีเมอรข์องโพรพิลีน หรือโอเลฟินอ่ืน ๆ   
3906  อะคริลิกโพลิเมอรใ์นลกัษณะขัน้ปฐม  

18. 390690 อะครลิกิโพลเิมอรใ์นลกัษณะขัน้ปฐมอื่นๆ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 390690) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 
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ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ภาคผนวก ก 

ตารางที ่2 กฎวา่ดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้ ส าหรบัขอ้ตกลงการเรง่ลดภาษสีนิคา้บางสว่นทนัท ี(Early Harvest 

Scheme: EHS) ภายใตก้รอบความตกลงเขตการคา้เสรไีทย-อนิเดยี 83 รายการ (ต่อ) 

รายการภาษี (HS 2002) รายการสินค้า กฎท่ีใช้บงัคบั 
3907  โพลิอะซีทลั และอิพอกไซดเ์รซินในลกัษณะ         

ขัน้ปฐมอ่ืนๆ โพลิคารบ์อเนต โพลิเอสเตอร์
อ่ิมตวัอ่ืนๆ 

 

19. 390710 โพลอิะซทีลั การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 390710) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

20. 390730 อพิอกไซดเ์รซนิ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 390730) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

21. 390740 โพลคิารบ์อเนต การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 390740) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

22. 390799 โพลเิอสเตอรอ์ิม่ตวัอื่นๆ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 390799) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

3908  โพลิอะไมดใ์นลกัษณะขัน้ปฐมอ่ืนๆ  
23. 390810 โพลอิะไมดช์นิดต่างๆ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 390810) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40% 
(Local Value Added Content : LC) 

24. 390890 โพลอิะไมดอ์ื่นๆ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 390890) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 
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ตารางที ่2 กฎวา่ดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้ ส าหรบัขอ้ตกลงการเรง่ลดภาษสีนิคา้บางสว่นทนัท ี(Early Harvest 

Scheme: EHS) ภายใตก้รอบความตกลงเขตการคา้เสรไีทย-อนิเดยี 83 รายการ (ต่อ) 

รายการภาษี (HS 2002) รายการสินค้า กฎท่ีใช้บงัคบั 
3909  อะมิโนเรซิน เรซินฟีนอล และโพลิยริูเทน  

25. 390950 โพลยิรูเิทน การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 390950) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

3919  แผน่กาวในตวั แผน่ฟิลม ์ฟอยล ์แถบและ 
รปูทางอ่ืนๆ 

 

26. 391990 แผน่ แผน่บาง ฟิลม ์ฟอยล ์แถบและรปูทรงอื่นๆ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 391990) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

บทท่ี 44 ไม้และส่ิงของท่ีท าจากไม้; ถ่านไม้  
4412  ไม้อดั ไม้อดัพลายวดู และไม้ลามิเนต  

27. 441219 ไมอ้ดัพลายวดู การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 441219) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

บทท่ี 71 ไข่มกุธรรมชาติ หินมีค่าหรือก่ึงมีค่า โลหะมี
ค่าหรือก่ึงมีค่า อญัมณีเทียม เหรียญ 

 

7103  อญัมณี (นอกเหนือจากเพชร) ไม่ได้ตกแต่ง 
หรือเพียงแต่เล่ือยเป็นทรง และหินก่ึงมีค่า 

 

28. 710310 รตันชาต ิไมไ่ดต้กแต่ง หรอืเพยีงแต่เลื่อย หรอืท า
เป็นรปูทรงอยา่งหยาบๆ 

สนิคา้มกีารผลติ หรอืไดม้าจาก                 
ในประเทศทัง้หมด  
(Wholly Obtained : WO) 

7104  หินมีค่าและก่ึงมีค่า ท่ีได้จาการสงัเคราะห์
หรือท าขึน้ใหม่ 

 

29. 710490 รตันชาต ิหรอืกึง่รตันชาตทิีไ่ดจ้ากการสงัเคราะห ์
หรอืท าขึน้ใหมร่ายการอื่นๆ 
 
(Local Value Added Content : LC) 

การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 710490) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 20%  
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Scheme: EHS) ภายใตก้รอบความตกลงเขตการคา้เสรไีทย-อนิเดยี 83 รายการ (ต่อ) 

รายการภาษี (HS 2002) รายการสินค้า กฎท่ีใช้บงัคบั 
7105  ฝุ่ นและผงของหินมีค่าท่ีได้จากการสงัเคราะห ์  

30. 710510 ฝุ่ น และผงของเพชร การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 710510) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 20%  
(Local Value Added Content : LC) 

7113  เคร่ืองเพชรพลอยและช้ินส่วนท่ีท าจากโลหะ      
มีค่าหรือโลหะท่ีหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า 

 

31. 711319 สว่นประกอบเครือ่งเพชรพลอยท าดว้ยโลหะมคี่า การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 711319) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 20%  
(Local Value Added Content : LC) 

บทท่ี 72 เหลก็ และเหลก็กล้า  
7201  เหลก็ถลงุเจือ รวมทัง้เหลก็สปีเกล  

32. 720150 เหลก็ถลุงเจอื รวมทัง้เหลก็สปีเกล การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 720150) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

7207  ผลิตภณัฑก่ึ์งส าเรจ็รปูท าด้วยเหลก็ / 
เหลก็กล้า 

 

33. 720711 ผลติภณัฑก์ึง่ส าเรจ็รปูท าดว้ยเหลก็ หรอื
เหลก็กลา้ มภีาคตดัขวางเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ 
(รวมถงึสีเ่หลีย่มจตุัรสั) และมคีวามกวา้งวดัได้
น้อยกวา่       2 เท่าของความหน้า 

การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 720711) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

34. 720719 ผลติภณัฑก์ึง่ส าเรจ็รปูอื่นๆ ท าดว้ยเหลก็ หรอื
เหลก็กลา้ 

การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 720719) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 
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7226  ผลิตภณัฑแ์ผ่นรีดท าด้วยเหลก็อลัลอยดอ่ื์น 

ๆ ท่ีมีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร 
 

35. 722619 ผลติภณัฑแ์ผน่รดีท าดว้ยเหลก็กลา้เจอือื่นๆ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 722619) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

7229  ลวดเหลก็ผสมโลหะ  
36. 722990 ลวดท าดว้ยเหลก็กลา้เจอือื่นๆ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 722990) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

บทท่ี 73 เหลก็ และเหลก็กล้า  
37. 730792 ขอ้งอและปลอกเลื่อนทีม่เีกลยีวนอกท าดว้ยเหลก็ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 730792) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 20%  
(Local Value Added Content : LC) 

7320  สปริง และใบสปริงเหลก็หรือเหลก็กล้า  
38. 732020 สปรงิขดแบบกน้หอยท าดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 730020) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

7326  ของอ่ืนๆ ท่ีท าด้วยเหลก็ และเหลก็กล้า  
39. 732690 ของอื่นๆท าดว้ยลวดเหลก็หรอืลวดเหลก็กลา้ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 732690) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

บทท่ี 76 อะลมิูเนียม   
7601  อะลมิูเนียมยงัไม่ขึน้รปู  
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40. 760110 อะลมูเินียมไมเ่จอื การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 760110) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

41. 760120 อะลมูเินียมเจอื การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 760120) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

บทท่ี 84 เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร ์หม้อไอน ้า 
เคร่ืองจกัร เครื่องใช้กล และช้ินส่วน 

 

8404  เพ่ิมเติมจากพิกดั 8402 หรือ 8403 เช่น เคร่ือง
ท าความร้อน กา๊ซ  หม้อไอน ้า 

 

42. 840490 สว่นประกอบเครือ่งจกัรโรงงาน การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 840490) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8409  ส่วนประกอบท่ีเหมาะสมท่ีใช้กบัเคร่ืองยนต ์ 
จากพิกดั 8407 หรือ 8408 

 

43. 840991 สว่นประกอบเครือ่งยนตใ์ชก้บัเครือ่งยนตส์นัดาป การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 840991) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8413  เคร่ืองสบูแบบลกูหมนุ หรือเครื่องสบูอ่ืนๆ  
44. 841360 เครือ่งสบูแบบลกูหมนุอื่นๆ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 841360) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 
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45. 841381 เครือ่งสบูอื่นๆ การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 841381) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8414  เคร่ืองระบายหรือหมุนเวียนอากาศ และพดั
ลมต่างๆ 

 

46. 841451 พดัลมแบบตัง้โต๊ะ ตัง้พืน้ ตดิผนงั ตดิหน้าต่าง       
ตดิเพดาน หรอืตดิหลงัคา 

การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 841451) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

47. 841459 พดัลมอื่นๆ ทีม่มีอเตอรไ์ฟฟ้าในตวัซึง่ใหก้ าลงั           
ไมเ่กนิ 125 วตัต ์

การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 841459) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

48. 841490 สว่นประกอบเครือ่งระบายหรอืหมนุเวยีนอากาศ การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 841490) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8415  เคร่ืองปรบัอากาศต่างๆ และมอเตอรพ์ดัลม
ต่างๆ 

 

49. 841510 เครือ่งปรบัอากาศแบบตดิหน้าต่างหรอืตดิผนงั การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 841510) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8418  ตู้เยน็ ตู้แช่เยน็ และเคร่ืองปรบัอากาศตาม
พิกดั 8415 
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50. 841821 ตูเ้ยน็ชนิดทีใ่ชต้ามบา้นเรอืน แบบคอมเพรสชนั การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 841821) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8419  เคร่ืองจกัรโรงงาน เครื่องไฟฟ้าความร้อน              
(ไม่รวมเตาเผา เตาอบ และอปุกรณ์อ่ืนๆ 
ของพิกดั 8514) 

 

51. 841990 สว่นประกอบ เครือ่งมอืกลไฟฟ้าส าหรบัใชง้าน  
ดว้ยมอื 

การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 841990) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8421  เคร่ืองเป่า เคร่ืองกรองบริสทุธ์ิ เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ 

 

52. 842199 สว่นประกอบของเครือ่งกรอง การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 842199) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8423  เคร่ืองชัง่น ้าหนักทกุชนิดรวมทัง้ส่วนประกอบ  
53. 842390 ตุม้น ้าหนกัทุกชนิดของเครือ่งชัง่ รวมทัง้

สว่นประกอบ 
การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 842390) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8425  แม่แรง เคร่ืองชกัรอกชนิดท่ีใช้ระบบ               
ไฮดรอลิก 

 

54. 842549 แมแ่รง เครือ่งชกัรอกชนิดทีใ่ชร้ะบบไฮดรอลกิ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 842549) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี 

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ภาคผนวก ก 

ตารางที ่2 กฎวา่ดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้ ส าหรบัขอ้ตกลงการเรง่ลดภาษสีนิคา้บางสว่นทนัท ี(Early Harvest 

Scheme: EHS) ภายใตก้รอบความตกลงเขตการคา้เสรไีทย-อนิเดยี 83 รายการ (ต่อ) 

รายการภาษี (HS 2002) รายการสินค้า กฎท่ีใช้บงัคบั 
8432  เคร่ืองจกัรเก่ียวกบัการเกษตร  

55. 843221 เครือ่งคราดแบบจาน การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 843221) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8437  เคร่ืองจกัรท่ีใช้ท าความสะอาด และ
เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในอตุสาหกรรมการโม่ 

 

56. 843780 เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมการโม ่ การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 843780) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8448  เคร่ืองจกัรท่ีใช้กบัพิกดั 8444, 8445, 8446 
หรือ 8447 เช่น อปุกรเ์ยบ็ผา้ ทอผา้ ด้ายทอ
ผา้ต่างๆ 

 

57. 844820 สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครือ่งทอ
ผา้ 

การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 844820) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

58. 844833 แกนปัน่ดา้ย สปินเดลิฟลายเออร ์แหวนปัน่ดา้ย 
และแหวนสง่ดา้ย 

การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 844833) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8471  เคร่ืองประมวลผลข้อมลูอตัโนมติัแบบดิจิตลั 
และแบบอ่ืนๆ 

 

59. 847141 เครือ่งประมวลผลขอ้มลูอตัโนมตัแิบบดจิติลั การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 847141) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 
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60. 847190 เครือ่งประมวลผลขอ้มลูอตัโนมตัอิื่นๆ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 847190) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8472  เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ส านักงาน เช่น เคร่ือง          
โรเนียว เคร่ืองเหลาดินสอ เคร่ืองจ่ายบตัร
อตัโนมติั เป็นต้น 

 

61. 847290 เครือ่งจกัรส านกังาน เชน่ เครื่องจา่ยธนบตัร
อตัโนมตั ิ

การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 847290) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8477  เคร่ืองจกัรท่ีใช้ผลิตยาง หรือพลาสติก  
62. 847751 เครือ่งจกัรส าหรบัหล่อแบบหรอืหลอ่ดอกยางนอก

ชนิดอดัลม หรอืส าหรบัหล่อแบบยางในหรอืขึน้
รปู 

การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 847751) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8479  เคร่ืองจกัรกล และส่วนประกอบของ
เคร่ืองจกัร 

 

63. 847989 เครือ่งจกัรและเครือ่งใชก้ลอื่นๆ การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 847989) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

64. 847990 สว่นประกอบของเครือ่งจกัร การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 847990) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8480  แบบหล่อแม่พิมพ ์แม่พิมพส์ าหรบัโลหะ  
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ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ภาคผนวก ก 

ตารางที ่2 กฎวา่ดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้ ส าหรบัขอ้ตกลงการเรง่ลดภาษสีนิคา้บางสว่นทนัท ี(Early Harvest 

Scheme: EHS) ภายใตก้รอบความตกลงเขตการคา้เสรไีทย-อนิเดยี 83 รายการ (ต่อ) 

รายการภาษี (HS 2002) รายการสินค้า กฎท่ีใช้บงัคบั 
65. 848079 แบบหล่อส าหรบัใชก้บัยางหรอืพลาสตกิ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 848079) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8481  กอ็กน ้า วาลว์น ้า  
66. 848180 ก๊อกน ้าหรอืวาลว์ปิดเปิดน ้า การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 848180) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8482  บอลล ์หรือแบร่ิง  
67. 848210 บอลลแ์บริง่ การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 848210) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8483  เพลาเกียร ์ล้อตนุแรงและพลูเลย ์รวมถึงพลู
เลยบ์ลอ๊ก 

 

68. 848350 ลอ้ตุนแรงและพลูเลย ์รวมถงึพลูเลยบ์ล๊อก การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 848350) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

บทท่ี 85 เคร่ืองไฟฟ้า และอปุกรณ์ อปุกรณ์
บนัทึกเสียง อปุกรณ์โทรทศัน์ 

 

8504  หม้อแปลงไฟฟ้า  
69. 850431 หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดก าลงัจา่ยไมเ่กนิ 1 เควเีอ การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 850431) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8512  อปุกรณ์ท่ีให้แสงสว่าง (ไม่รวมพิกดั 8539)  
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Scheme: EHS) ภายใตก้รอบความตกลงเขตการคา้เสรไีทย-อนิเดยี 83 รายการ (ต่อ) 

รายการภาษี (HS 2002) รายการสินค้า กฎท่ีใช้บงัคบั 
70. 851220 เครือ่งอุปกรณ์อื่นๆ ส าหรบัใหแ้สงสวา่งหรอืให้

สญัญาณทีม่องเหน็ได ้
การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 851220) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8517  เคร่ืองอปุกรณ์โทรศพัท ์ส่วนประกอบเคร่ือง
อปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรบัโทรศพัทห์รือโทรเลข 

 

71. 851711 เครือ่งโทรศพัทแ์บบไรส้ายพรอ้มดว้ยแฮนดเ์ซต          
ไรส้าย 

การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 851711) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

72. 851790 สว่นประกอบเครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรบั
โทรศพัทห์รอืโทรเลข 

การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 851790) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8523  แถบบนัทึกเสียง นอกเหนือจากบทท่ี 37  
73. 852390 แถบบนัทกึเสยีงทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมภาพยนตร ์ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 852390) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8528  เคร่ืองรบัโทรทศัน์สี  
74. 85281 

(ใหม ่HS 2007 
– 852872) 

เครือ่งรบัโทรทศัน์ส ี การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 852812) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8529  อะไหล่ต่างๆ ท่ีใช้ในพิกดั 8525 - 8528  
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รายการภาษี (HS 2002) รายการสินค้า กฎท่ีใช้บงัคบั 
75. 852910 สายอากาศส าหรบัเครือ่งรบัสง่วทิย ุโทรเลข 

โทรศพัท ์
การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 852910) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

76. 853400 วงจรพมิพ ์ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 853400) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8540  หลอดภาพแคโทดเรยข์องเครื่องรบัโทรทศัน์  
77. 854011 หลอดภาพแคโทดเรยข์องเครือ่งรบัโทรทศัน์ส ี การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 854011) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

บทท่ี 87 ส่วนประกอบต่างๆ ของยานพาหนะ  
8708  ช้ินส่วนและอปุกรณ์ยานยนต ์จากพิกดั 8701 

ถึง 8705 
 

78. 870840 กระปุกเกยีร ์ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 870840) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

บทท่ี 90 เคร่ืองมือ ช้ินส่วนอปุกรณ์ ทางการแพทย ์  
9032  อปุกรณ์ และส่วนประกอบควบคมุอตัโนมติั  

79. 903289 อุปกรณ์ควบคุมอตัโนมตั ิ การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 903289) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 
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รายการภาษี (HS 2002) รายการสินค้า กฎท่ีใช้บงัคบั 
80. 903290 สว่นประกอบและอุปกรณ์อตัโนมตั ิ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 903290) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

บทท่ี 91 นาฬิกา และส่วนประกอบของนาฬิกา  
9102  นาฬิกาข้อมือต่างๆ กระเป๋าใส่นาฬิกา  

ท่ีนอกเหนือจากพิกดั 9101 
 

81. 910211 นาฬกิาขอ้มอืทีเ่ดนิดว้ยไฟฟ้า การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 910211) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

บทท่ี 94 เฟอรนิ์เจอรต่์างๆ เช่น เตียง ท่ีนัง่ ท่ีนอน       
เบาะรอง โคมไฟ เป็นต้น 

 

9401  ท่ีนัง่ ท่ีนอกเหนือจากพิกดั 9402  
82. 840190 สว่นประกอบทีน่ัง่อื่นๆ การเปลีย่นแปลงพกิดั 4 หลกั 

(เปลีย่นเป็น 940190) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

8418  ตู้เยน็ ตู้แช่แขง็ เคร่ืองปรบัอากาศ อปุกรณ์
ไฟฟ้าอ่ืนๆ จากพิกดั 8415 

 

83. 841810 เชน่ ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่แขง็ ทีเ่ป็นของใชภ้ายใน
ครวัเรอืน 

การเปลีย่นแปลงพกิดั 6 หลกั 
(เปลีย่นเป็น 841810) โดยมเีงือ่นไข : 
การใชส้ดัสว่นมลูคา่เพิม่หรอืวตัถุดบิ
ภายในประเทศ ไมน้่อยกวา่ 40%  
(Local Value Added Content : LC) 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2558) 
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5) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

ทัง้สองฝ่ายไดต้กลงใหม้กีารขยายความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ การคา้ และการลงทุน ในสาขาทีเ่ป็น

ประโยชน์ร่วมกนั อาท ิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  การท่องเที่ยว การสาธารณสุข การเงนิและ           

การธนาคาร และการก่อสรา้ง เป็นตน้ 
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1.2    ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – อินเดีย (ASEAN - INDIA Free Trade Agreement: AIFTA) 

 

1) ความเป็นมา 

เมือ่ปี 2545 ผูน้ าของประเทศสมาชกิอาเซยีนและอนิเดยีเหน็ชอบใหม้กีารเจรจาจดัตัง้เขตการคา้

เสรอีาเซียน-อนิเดีย และในปี 2546 ทัง้สองฝ่ายได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมอืทาง

เศรษฐกจิทีค่รอบคลุมดา้นต่างๆ(Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation 

between ASEAN and India) เพื่อเป็นกรอบแนวทางและแผนงานในการจดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีน -

อนิเดยีที่จะครอบคลุมถึงการเปิดเสรกีารค้าสนิค้า การค้าบรกิาร การลงทุน และกลไกระงบัขอ้พพิาท 

รวมทัง้สง่เสรมิความรว่มมอืในการอ านวยความสะดวกทางการคา้ โดยเริม่เจรจาจดัท าความตกลงวา่ดว้ย

การคา้สนิคา้เป็นฉบบัแรก    

            ทัง้สองฝ่ายเริม่เจรจาความตกลงว่าดว้ยการคา้สนิคา้ และความตกลงว่าดว้ยกลไกระงบัขอ้พพิาท 

ตัง้แต่ปี 2547 ซึ่งต่อมา ในระหว่างการรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน-อนิเดยี ครัง้ที ่7 ทีก่รุงเทพฯ เมื่อวนัที ่13 

สงิหาคม 2552 ไดม้ลีงนามความตกลงดงักล่าวและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง โดยก าหนดเป้าหมายใหค้วามตกลงมี

ผลใช้บังคบัในวนัที่ 1 มกราคม 2553ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า ประเทศสมาชิกอาเซียน5 

ประเทศ (บรูไน มาเลเซยี อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์ไทย) และอนิเดยีจะยกเลกิภาษีศุลกากรของสนิคา้โดยรวม

ประมาณร้อยละ 80 ของรายการสินค้าภายในปี 2559 ประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (กมัพูชา ลาว พม่า 

เวยีดนาม) จะยกเลกิภาษีภายในปี 2564 ส่วนฟิลปิปินสแ์ละอนิเดยีจะยกเลกิภาษีภายในปี 2562 โดยความ

ตกลงดงักล่าวจะเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัในการส่งเสรมิการคา้และการลงทุนระหว่างกนั ซึ่งเป็นการสรา้งกลไก

การค้าและการระงบัขอ้พพิาทที่อยู่บนพื้นฐานเดยีวกนั ท าใหส้ามารถคาดการณ์ได้และสรา้งความเชื่อมัน่

ใหก้บัผูป้ระกอบการและนกัลงทุน 
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ตารางที่ 3 สรุปสาระส าคญัของกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม
ระหวา่งอาเซยีนกบัอนิเดยี 

วตัถปุระสงค ์ - เสริมสร้าง และเพิ่มพูนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
ระหวา่งกลุ่มประเทศภาค ี
- เปิดเสรอีย่างกา้วหน้า และสง่เสรมิการคา้สนิคา้และการคา้บรกิาร รวมถึงสรา้ง
นโยบายการลงทุนทีโ่ปรง่ใส เปิดเสรแีละอ านวยความสะดวกต่อการลงทุน 
- ส ารวจสาขาความรว่มมอืทางเศรษฐกจิทีใ่กลช้ดิยิง่ขึน้ 
- อ านวยความสะดวกให้แก่ประเทศสมาชกิใหม่ของอาเซียในการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ และลดช่องว่างของการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศภาค ี

การค้าสินค้า - ให้มกีารลด หรอืยกเลกิภาษีศุลกากร และกฎระเบียบอื่นที่จ ากดัการค้า โดย
ครอบคลุมการค้าสนิค้าอย่างมาก ระหว่างกลุ่มประเทศภาคีตามกรอบเวลาที่
ก าหนด รวมทัง้ใหค้วามยดืหยุน่แก่ประเทศสมาชกิใหมข่องอาเซยี 

การค้าบริการ - ให้ยกเลิกการเลือกปฏิบตัิระหว่างกลุ่มประเทศภาคี และ/หรอืละเว้นการใช้
มาตรการใหม่ๆ  ในการเลอืกปฏบิตั ิและใหข้ยายขอบเขตการเปิดเสรทีีก่วา้งขวาง
มากกวา่ภายใต ้WTO รวมทัง้ขยายความรว่มมอืดา้นบรกิารระหวา่งกลุ่มประเทศ
ภาค ี

การลงทนุ - ส่งเสรมิการลงทุน และสรา้งระบบการลงทุนที่เสร ีอ านวยความสะดวกในการ
ลงทุน และพฒันาให้มคีวามโปร่งใสของกฎระเบียบในการลงทุน และสามารถ
แข่งขนัได้ โดยจะเจรจาเปิดเสรกีารลงทุนที่มุ่งไปสู่การเปิดเสรอีย่างก้าวหน้า 
รวมทัง้ใหม้คีวามคุม้ครองการลงทุน 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ - กระชบัความร่วมมอืในสาขาต่างๆ เช่น การอ านวยความสะดวกทางการค้า 
การสง่เสรมิการคา้และการลงทุน และด าเนินการโครงการสรา้งขดีความสามารถ
และความช่วยเหลอืทางวชิาการแก่ประเทศสมาชกิใหม่ของอาเซยีนในการปรบั
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิ และขยายการคา้การลงทุนอนิเดยี 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2558) 

2) ความตกลงการค้าสินค้า 

ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่

ครอบคลุมดา้นต่างๆ ระหวา่งอาเซยีนกบัอนิเดยี หรอืเรยีกสัน้ๆ วา่ “ความตกลงการคา้สนิคา้อาเซยีน-อนิเดยี 

(AIFTA)” ประกอบด้วยบทบัญญัติที่ครอบคลุมมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีการค้าสินค้า ได้แก่               

การลดและยกเลิกภาษีศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดของสินค้า มาตรการปกป้อง ความโปร่งใสในการ

เผยแพร่กฎหมาย ขอ้บงัคบั และการอ านวยความสะดวกทางการคา้เป็นตน้นอกจากน้ี ยงัมเีอกสารประกอบ

ความตกลงอีกสองฉบับ ได้แก่ ความเข้าใจว่าด้วยการลดและยกเลิกภาษีศุลกากรที่เกี่ยวข้องกบัการใช้

มาตรการจดัการของเสยีอนัตราย และความตกลงว่าด้วยกลไกระงบัขอ้พพิาท ซึ่งจะใช้ระงบัขอ้พพิาททุก
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กรณีทีเ่กดิขึน้ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนกบัอนิเดยี ทัง้น้ี ความตกลงการคา้สนิคา้มสีาระส าคญัสรุปได ้

ดงัน้ี 

(1) การลดและยกเลกิภาษศีุลกากร 
 

ประเทศสมาชกิอาเซยีนและอนิเดยีจะทยอยลดและยกเลกิภาษีศุลกากรตามตารางขอ้ผูกพนัภาษี 
(ตารางที่ 3) ให้แก่ทุกประเทศภาคีภายใต้ AIFTA ภายในก าหนดเวลาที่ต่างกนัโดยประเทศสมาชิกใหม่             
ของอาเซียน (ลาว กมัพูชา พม่า และเวยีดนาม) จะไดรบัความยดืหยุ่นให้ลดภาษีช้าลงกว่าอนิเดยี บรูไน
มาเลเซยี อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์และไทย เป็นเวลา 5 ปี ส าหรบัอนิเดยีกบัฟิลปิปินส์ จะลดภาษีใหแ้ก่กนัชา้
กวา่ทีอ่นิเดยีลดภาษใีหก้บัประเทศสมาชกิอื่นอยา่งน้อยเป็นเวลา 3 ปี 

 
 ข้อผกูพนัภาษีศลุกากรของอินเดีย 

ขอ้ผูกพนัภาษีศุลกากรของอนิเดยี พบว่า สนิค้าปกติ 1 ทยอยลดภาษีเป็นศูนย์ทัง้หมดในปี 
2556 สนิค้าปกติ 2 ทยอยลดภาษีเป็นศูนย์ทัง้หมดในปี 2559 สนิค้าอ่อนไหว 1 ทยอยลดภาษีเหลือ         
รอ้ยละ 5 ในปี 2559 สนิคา้อ่อนไหว 2 คงภาษีไวท้ี่อตัรารอ้ยละ 5 และสนิคา้ไม่ผูกพนัภาษี ไม่ลดภาษี
รายละเอยีดดงัตารางที ่3 
 
ตารางที ่4 ขอ้ผกูพนัภาษศีุลกากรของอนิเดยี 

กลุ่ม จ านวนรายการ ร้อยละ 
สนิคา้ปกต ิ1 (Normal Track 1) :  
ทยอยลดภาษเีป็นศนูยท์ัง้หมดในปี 2556 

3,666 70.18 

สนิคา้ปกต ิ2 (Normal Track 2) :  
ทยอยลดภาษเีป็นศนูยท์ัง้หมดในปี 2559 

479 9.17 

สนิคา้อ่อนไหว 1 (Sensitive Track 1): 
ทยอยลดภาษเีหลอืรอ้ยละ 5 ในปี 2559 

560 10.72 

สนิคา้อ่อนไหว 2 (Sensitive Track 2): 
คงภาษไีวท้ีอ่ตัรารอ้ยละ 5  

25 0.48 

สนิคา้พเิศษ (Special Products) 5 0.10 
สนิคา้ไมผ่กูพนัภาษ ี(Exclusion List): ไมล่ดภาษ ี 489 9.36 

รวม 5,224 100.00 
ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2558) 

ส าหรบัสนิค้าที่อยู่ในขอ้ผูกพนัภาษีศุลกากรของอนิเดยี ที่มกีารลด หรอืยกเลกิภาษี จะแสดง

ตวัอยา่งของสนิคา้ดงัตารางที ่5 – 8 
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ตารางที ่5 ตวัอยา่งสนิคา้ทีอ่นิเดยียกเลกิภาษ ี
สินค้า ภาษีน าเข้า (%) ปีท่ียกเลิกภาษี 

เครือ่งรบัโทรทศัน์ส ี 10 2559 
เตาไมโครเวฟ ตูเ้ยน็ พดัลม 7.5 , 10 2556 
สายไฟฟ้า สายเคเบิล้ 7.5 2556 / 2559 
สว่นประกอบเครือ่งปรบัอากาศ 10 2556 
หมอ้แปลงไฟฟ้าและสว่นประกอบ 7.5 , 10 2556 / 2559 
ลฟิต ์บนัไดเลื่อน และเครือ่งจกัร 7.5 2556 / 2559 
อญัมณี และเครื่องประดบั 10 2556 
น ้าผลไม ้ผลไมแ้ปรรปูอื่น 30 2556 
สิง่ปรงุรสอาหาร 30 2556 
แชมพ ูผลติภณัฑด์บักลิน่ 10 2556 
เฟอรนิ์เจอร ์และสว่นประกอบ 10 2556 / 2559 
ไมอ้ดั ไฟเบอรบ์อรด์ 10 2556 / 2559 
กระดาษ และผลติภณัฑ ์ 5 , 10 2556 / 2559 
ของเล่น 10 2556 
อะลมูเินียมเจอื 5 2556 
เมด็พลาสตกิ 5 , 7.5 , 10 2556 / 2559 
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 10 2559 
ผลติภณัฑย์าง 7.5 , 10 2556 / 2559 
ผา้ใบยางรถ 10 2559 
หลอดหรอืทอ่ทองแดง 7.5 2556 
เหลก็ และผลติภณัฑ ์ 10 2556 
อะลมูเินียมและผลติภณัฑ ์ 5 , 7.5 , 10 2556 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2558) 
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ตารางที ่6 ตวัอยา่งสนิคา้อ่อนไหวของอนิเดยีทีจ่ะลดภาษลีงเหลอืรอ้ยละ 5 ในปี 2559 
สินค้า ภาษีน าเข้า (%) 

เครือ่งปรบัอากาศ 10 
ของอื่นๆ ทีท่ าดว้ยเหลก็ 10 
เครือ่งยนตด์เีซล 7.5 
สว่นประกอบอื่นๆ ของรถยนต์ 10 
เครือ่งเปลีย่นไฟฟ้าชนิดคงที ่ 10 
ปนูซเีมนต ์ 10 
เคมภีณัฑ ์ 7.5 
ผา้ทอฝ้าย ดา้ย และผา้ทอใยประดษิฐ ์ 7.5 , 10 
เครือ่งนุ่งหม่ รองเทา้ 10 
ชิน้สว่นยานยนต ์/ จกัรยานยนต์ 7.5 , 10 , 100 
ลวดทองแดง 7.5 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2558) 

ตารางที ่7 สนิคา้พเิศษของอนิเดยี 
สินค้า ภาษีน าเข้า (%) อตัราการลดภาษี (%) 

น ้ามนัปาลม์ดบิ 80 37.8 ในปี 2562 
น ้ามนัปาลม์สกดั 90 45 ในปี 2562 
ชาด า 100 45 ในปี 2562 
กาแฟ 100 45 ในปี 2562 
พรกิไทย 70 50 ในปี 2562 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2558) 

จากตารางที ่7 แสดงใหเ้หน็ว่า สนิคา้เกษตรของอนิเดยีจะมคีวามอ่อนไหวสงูทัง้ในแงก่ารเมอืงและ

การผลติเป็นอย่างมากซึ่งอนิเดยีต้องการคุม้ครองภาษีโดยเฉพาะน ้ามนัปาล์ม ชา กาแฟ และเครื่องเทศแต่

สนิค้าเหล่าน้ีเป็นสนิค้าส่งออกหลกัไปยงัอนิเดยีของอนิโดนีเซีย มาเลเซีย และเวยีดนามจงึท าให้อนิเดีย

จ าเป็นตอ้งลดภาษสีนิคา้ลงเพื่อใหป้ระเทศเหล่าน้ีไดป้ระโยชน์จาก AIFTA ซึง่ไทยจะไดร้บัการลดหยอ่นภาษี

เชน่เดยีวกนั 

 ในส่วนของสนิคา้ไม่ผูกพนัภาษีนัน้ ภายใต้ความตกลงฯ ไดอ้นุโลมใหป้ระเทศภาคไีม่ต้องลดภาษี

ของสนิคา้ไดแ้ต่ตอ้งไมเ่กนิ 489 รายการและไมเ่กนิกวา่สดัสว่นของมลูค่าการน าเขา้จากอกีฝ่าย โดยไทยและ

อนิเดยีต่างไม่ลดภาษีสนิคา้ในสดัส่วนของมูลค่าการน าเขา้จากอกีฝ่ายเท่ากนั คอื รอ้ยละ 7.9 ตามสถติกิาร

น าเขา้ปี 2548 
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ตารางที ่8 สนิคา้พเิศษไมผ่กูพนัภาษขีองอนิเดยี 
สินค้า ภาษีน าเข้า (%) 

ปลา กุง้ ไก่ นม ผกัผลไม ้หวัหอม 30 – 100 
ขา้ว น ้าตาล มนัส าปะหลงั สรุา ยาสบู 30 – 150 
น ้ามนัเบา เคมภีณัฑ ์ 5 , 7.5 
น ้ายางพารา ยางแผน่รมควนั 10 – 70 
เครือ่งแต่งกาย ชุดชัน้ใน รองเทา้กฬีา 10 
รถยนต ์เพลาขบั โชค้อบั หมอ้น ้า 10 – 100 
มอเตอรไ์ฟฟ้า สตารท์เตอร ์ 7.5 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2558) 

ข้อผกูพนัภาษีศลุกากรของไทย 

ตารางที ่9 ขอ้ผกูพนัภาษศีุลกากรของไทย 
กลุ่ม จ านวนรายการ ร้อยละ 

สนิคา้ปกต ิ1 (Normal Track 1) :  
ทยอยลดภาษเีป็นศนูยท์ัง้หมดในปี 2556 

3,704 70.90 

สนิคา้ปกต ิ2 (Normal Track 2) :  
ทยอยลดภาษเีป็นศนูยท์ัง้หมดในปี 2559 

441 8.44 

สนิคา้อ่อนไหว 1 (Sensitive Track 1): 
ทยอยลดภาษเีหลอืรอ้ยละ 5 ในปี 2559 

511 9.78 

สนิคา้อ่อนไหว 2 (Sensitive Track 2): 
คงภาษไีวท้ีอ่ตัรารอ้ยละ 5  

91 1.74 

สนิคา้อ่อนไหวสงู (Highly Sensitive List): 
ลดภาษลีงรอ้ยละ 25 - 50 

14 0.27 

สนิคา้ไมผ่กูพนัภาษ ี(Exclusion List): ไมล่ดภาษ ี 463 8.96 
รวม 5,224 100.00 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2558) 

ส าหรบัสินค้าที่อยู่ในข้อผูกพันภาษีศุลกากรของไทย ที่มีการลด หรอืยกเลิกภาษี จะแสดง

ตวัอยา่งของสนิคา้ดงัตารางที ่10 – 13 
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ตารางที ่10 ตวัอยา่งสนิคา้ทีไ่ทยยกเลกิภาษ ี
สินค้า ภาษีน าเข้า (%) ปีท่ียกเลิกภาษี 

ปลา (แซลมอล ทนู่า คอ็ด) 5 2556 
ไขมนั และน ้ามนัพชื 5 2556 
น ้ามนัหลอ่ลื่น น ้ามนัเบรค 0 – 20 2556 / 2559 
เคมภีณัฑ ์ 0 – 5 2556 
เพชรพลอย อญัมณี 0 – 1 2556 
ทองแดงบรสิทุธิ ์ 1 2559 
สารก าจดัแมลง 20 2556 / 2559 
เมด็พลาสตกิ 5 – 30 2556 / 2559 
ยางพารา และผลติภณัฑ ์ 0 – 30 2556 / 2559 
สบูแ่ละผงซกัฟอก 5 – 10 2556 
เฟอรนิ์เจอร ์และสว่นประกอบ 10 – 20 2556 / 2559 
อุปกรณ์ทศันศาสตร ์ 5 – 20 2556 
กระปุกเกยีร ์ 30 2556 
ดา้ยทีใ่ชใ้นการทอ 5 2556 
ผลติภณัฑท์ าจากพลาสตกิ 5 – 30 2556 
ไมแ้ปรรปู และผลติภณัฑ ์ 1 - 20 2556 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2558) 

ตารางที ่11 ตวัอยา่งสนิคา้อ่อนไหวของไทยทีจ่ะลดภาษลีงเหลอืรอ้ยละ 5 ในปี 2559 
สินค้า ภาษีน าเข้า (%) 

แป้ง ธญัพชือื่นๆ 30 
ผลไมก้ระป๋อง น ้าผลไม ้ 30 
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 11.25 – 15 
ยางยานพาหนะ 5 – 30 
เสือ้กระโปรงชุด เสือ้ชัน้ใน 30 
ผา้ปโูต๊ะ มา่น ผา้ใบคลุมของ 30 
กระจกนิรภยั กระจกเงา 10 
เครือ่งดดูฝุ่ น เครือ่งขดัพืน้ 10 – 30 
ของเลน่ 10 – 20 
เครือ่งเปลีย่นไฟฟ้าคงที ่ 10 
เพลาขบัอื่นๆ 10 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2558) 
 

ส าหรบัสนิค้าอ่อนไหวที่ไทยจะคงภาษีไว้ที่อตัรารอ้ยละ 5 นัน้ ไทยได้เจรจายนืยนัให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่นและอินเดียยอมให้ไทยคงอตัราภาษีของสนิค้าอ่อนไหวให้มอีตัราเท่าเดิมรวม 91 
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รายการ เพื่อชดเชยผลประโยชน์จากการทีอ่นิเดยียกเลกิภาษใีหไ้ทยไม่มากนัก ซึง่จะช่วยคุม้ครองภาษี
ของสนิคา้อ่อนไหวของไทยไดห้ลายรายการเช่น กุง้ แป้งขา้วสาล ีหนงัฟอก แผน่เหลก็รดีรอ้น แผน่เหลก็
รดีเยน็สิง่ทอ และเครือ่งเขยีน เป็นตน้ 

 
ตารางที ่12 ตวัอยา่งสนิคา้อ่อนไหวสงูของไทย 

สินค้า ภาษีน าเข้า (%) อตัราการลดภาษี (%) 
เครือ่งแต่งกายท าดว้ยไหม 60 45 ในปี 2562 
เครือ่งประดบัเงนิ 20 15 ในปี 2562 
รองเทา้แตะ 60 45 ในปี 2562 
รถจกัรยาน ลอ้และสว่นประกอบ 30 22.5 ในปี 2562 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2558) 
 
ตารางที ่13 ตวัอยา่งสนิคา้ไมผ่กูพนัภาษขีองไทย 

สินค้า ภาษีน าเข้า (%) 
เน้ือโคกระบอืแชเ่ยน็ แชแ่ขง็ 50 
ปลา กุง้ ไก่ นมและผลติภณัฑ ์ 5 – 40 
ชา กาแฟ หอม กระเทยีม ขา้ว 40 – 60 
น ้าตาล มนัส าปะหลงั กากน ้ามนัถัว่เหลอืง 6 – 40 
ไหม รองเทา้ หนงัฟอก เครือ่งหนงั 5 – 40 
รถยนต ์เครือ่งยนต ์แชสชสีเ์บรคโชค้อบั หมอ้น ้า 10 – 80 
เหลก็ และผลติภณัฑ ์ 7.5 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2558) 
 

(2) ความเขา้ใจวา่ดว้ยการลด และยกเลกิภาษศีุลกากร 
 

ก. กฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนิดของสนิคา้ (Rules of Origin : RO) 
 

สนิคา้ทีจ่ะไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ AIFTA จะต้องเป็นสนิคา้ทีม่ถีิน่ก าเนิดของ
สนิค้า ภายในกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีนและอนิเดยีตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เท่านัน้เพื่อให้ เกิดความ
มัน่ใจประเทศคู่สญัญา จะเป็นผูไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทีแ่ทจ้รงิดงันัน้กฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนิดของสนิคา้ทีม่กีาร
ให้สทิธพิเิศษจงึมคีวามเขม้งวดมากกว่าสนิค้าที่ไม่มกีารให้สทิธิพเิศษโดยไทยให้ความส าคญักบัการ
เจรจาก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ถิ่นก าเนิดของสินค้าเพื่อให้สินค้าส่งออกของไทยได้รบัสิทธิ
ประโยชน์มากที่สุดซึ่งคณะเจรจาได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนและ
ผูป้ระกอบการสาขาต่างๆ ทีส่ าคญัอยา่งต่อเน่ือง 
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ตารางที ่14 หลกัเกณฑพ์สิจูน์ถิน่ก าเนิดภายใต ้AIFTA 
หลกัเกณฑพิ์สจูน์ถ่ินก าเนิดภายใต้  AIFTA 

หลกัเกณฑ ์ 1. เป็นสนิคา้ทีผ่ลติขึน้ หรอืใชว้ตัถุดบิทัง้หมดในประเทศผูส้ง่ออก (Wholly Produced 
or Obtained) 
2. สินค้าที่ผลิตขึ้นโดยใช้วตัถุดิบจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียนและอินเดีย(Not 
Wholly Produced or Obtained)จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใดหลกัเกณฑ์หน่ึง 
ดงัน้ี 
          ก) กฎทัว่ไป (General Rule)โดยใชเ้กณฑ์การเปลี่ยนแปลงพกิดัศุลกากรใน
ระดับ 6 หลกั (ซีทีเอสเอช) และมีสดัส่วนของวตัถุดิบที่มีถิ่นก าเนิดจากประเทศ
สมาชกิอาเซียนและอนิเดยี (เรยีกสดัส่วนมูลค่าของอาเซียน หรอืสดัส่วนมูลค่าของ
ภูมิภาค: RVC) อย่างน้อยร้อยละ 35 ของราคาสินค้าที่ส่งมอบ ณ ท่าเรือต้นทาง 
(ราคาเอฟโอบ)ี 
          ข) มถีิน่ก าเนิดตามกฎเกณฑ์เฉพาะสนิคา้ (Product Specific Rules: PSRs)
จะมกีารเจรจาต่อเน่ืองเพือ่ก าหนดเกณฑเ์ฉพาะทีเ่หมาะสม 
3. สตูรในการค านวณสดัสว่นมลูคา่ของอาเซยีน - อนิเดยี สามารถเลอืกใชไ้ด ้ดงัน้ี 
          ก) ทางตรง 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัเกณฑ ์           ข) ทางออ้ม 
 
 
 
 

การสะสมถ่ินก าเนิดสินค้า สนิค้าที่ได้มถีิ่นก าเนิดในประเทศภาคีหน่ึง และถูกใช้เป็นวตัถุดิบในการผลติในอีก
ประเทศหนึ่ง จะถอืวา่ไดม้ถีิน่ก าเนิดในประเทศภาคทีีม่กีระบวนการผลติขัน้สดุทา้ย 

การปฏิบติัการ และ
กระบวนการขัน้ต า่ 

ในการอา้งถิน่ก าเนิดของสนิคา้จะตอ้งไมเ่ขา้ขา่ยการปฏบิตักิารหรอืกระบวนการผลติ  
ขัน้ต ่า เช่น การรกัษาสนิคา้นัน้ใหอ้ยูใ่นสภาพด ีการบรรจุหบีห่อ การตดิฉลาก รวมถงึ
กระบวนการอยา่งงา่ยๆ ไมว่า่จะเป็นการตดั การผสม การประกอบ ฯลฯ 

เอกสารประกอบ หนงัสอืรบัรองถิน่ก าเนิดของสนิคา้ (Form Al)ออกใหโ้ดยกรมการคา้ต่างประเทศ 
ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2558) 
 
 
 

RVC (%)   =   ตน้ทุนวตัถุดบิในอาเซยีนและอนิเดยี
.................... + คา่แรงทางตรง                                                   
.................... + ตน้ทุนคา่ด าเนินการผลติโดยตรง
.................... + ตน้ทุนอื่นๆ                          

...................  + 
ก าไร

ราคาเอฟโอบ
 ีX100% ≥ 35% 

RVC (%)   =   มลูคา่น าเขา้วสัดุจากประเทศนอกกลุม่อาเซยีน และอนิเดยี+  
มลูคา่น าเขา้ของวสัดุชิน้สว่นหรอืผลติผลทีร่ะบุถิน่ก าเนดิไมไ่ด้

ราคาเอฟโอบี
 X100% ≥ 65% 
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ข. การยกเลกิมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษ ี
 

อาเซยีนและอนิเดยีไม่สามารถสรา้งหรอืคงไวซ้ึ่งมาตรการที่มใิช่ภาษีเพื่อกดีกนัการน าเขา้-ส่งออก
สนิค้าระหว่างกนัยกเว้นมาตรการที่สอดคล้องกบัสทิธแิละพนัธกรณีภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก
นอกจากน้ี จะตอ้งมคีวามโปรง่ใสของการใชม้าตรการนัน้ดว้ย 
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1.3  ความตกลงการค้าเสรีบิมสเทค (BIMSTEC Free Trade Area: BIMSTEC FTA) 
  
 1) ความเป็นมา 
 
 BIMSTEC (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 
Cooperation) เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตซ้ึง่เกดิจากนโยบายมองตะวนัตก (Look West Policy) ของไทยโดยมวีตัถุประสงคใ์หไ้ทย
เป็นศนูยก์ลางเชื่อมโยงความรว่มมอืทางเศรษฐกจิเพือ่เสรมิสรา้งประโยชน์รว่มกนัทัง้ในดา้นการคา้การลงทุน
เทคโนโลยีคมนาคมการสื่อสารพลงังานการท่องเที่ยวและประมงรวมทัง้ส่งเสรมิการให้ความช่วยเหลือ            
ระหวา่งกนั 
 

ในการประชุมรฐัมนตรเีศรษฐกจิ/การคา้ BIMSTEC ครัง้ที4่ณกรุงโคลมัโบประเทศศรลีงักาไดม้กีาร
จดัตัง้กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญเพื่อเจรจาจดัท ากรอบความตกลงเขตการคา้เสร ีBIMSTEC (BIMSTEC Free Trade 
Area) ทัง้น้ีรฐัมนตรเีศรษฐกิจ/การค้าของประเทศสมาชิก BIMSTECได้ร่วมลงนามในกรอบความตกลง
ดงักล่าวเมื่อวนัที่8กุมภาพนัธ์2547และมกีารจดัตัง้คณะกรรมการการเจรจาการคา้BIMSTEC (BIMSTEC 
Trade Negotiating Committee: BIMSTEC TNC) เพื่อเจรจาจดัท าความตกลงเขตการคา้เสร ีBIMSTEC 
ต่อไปโดยปัจจุบนัศรลีงักาท าหน้าทีเ่ป็นประธานการประชุม BIMSTEC TNC 

 

การจดัท าความตกลงการค้าเสรใีนกรอบ BIMSTEC มวีตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสรมิการค้าและการ
ลงทุนในประเทศสมาชกิและเพื่อดงึดูดนักธุรกจิจากภายนอกใหเ้ขา้มาท าการคา้และการลงทุนกบัประเทศ
สมาชกิ BIMSTEC ใหม้ากขึน้ โดยขอบเขตของกรอบความตกลงครอบคลุมการเปิดเสรกีารคา้สนิคา้การเปิด
เสรกีารคา้บรกิารการเปิดเสรกีารลงทุน และการเสรมิสรา้งความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ 
 

2) กรอบความตกลง 
 
(1) การเปิดเสรทีางการคา้ 

 

การเปิดเสรกีารคา้สนิคา้ระหว่างสมาชกิมกีรอบเวลาของการลดหรอืยกเลกิภาษีศุลกากรตามที่
ระบุไวใ้นกรอบความตกลงฯซึง่มสีาระส าคญัดงัน้ี 

ประเทศสมาชกิไดก้ าหนดวธิกีารและรูปแบบการเจรจาลด/ยกเลกิภาษี โดยแบ่งสนิคา้ออกเป็น            
2 กลุ่ม คอื กลุ่มสนิคา้เรง่ลดภาษี (Fast Track) และกลุ่มสนิคา้ลดภาษปีกต ิ(Normal Track) นอกจากน้ี 
ไดม้กีารยกเวน้สนิคา้บางรายการทีจ่ะไม่น ามาลดภาษรีะหว่างกนั (Negative List) สรุปการลดภาษีตาม
กรอบเวลา ดงัน้ี 
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ก. กลุ่มสนิคา้ทีเ่รง่ลดภาษ ี(Fast Track) 
 

ตารางที ่15 กลุ่มสนิคา้ทีเ่รง่ลดภาษ ี(Fast Track) 

ประเทศ 
กรอบเวลาการลดภาษ ี

อนิเดยี ศรลีงักา ไทย บงัคลาเทศ ภฏูาน พมา่ เนปาล 
อนิเดยี ศรลีงักา ไทย 1 ก.ค. 2549 ถงึ 30 ม.ิย.2552 (3 ปี) 1 ก.ค. 2549 ถงึ 30 ม.ิย.2550 (1 ปี) 
บงัคลาเทศ ภฏูาน พมา่ เนปาล 1 ก.ค. 2549 ถงึ 30 ม.ิย.2554 (5 ปี) 1 ก.ค. 2549 ถงึ 30 ม.ิย.2552 (3 ปี) 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2558) 

จากตารางที ่15 แสดงใหเ้หน็ไดว้า่ 

- การลดหรือยกเลิกภาษีของประเทศก าลงัพฒันา (อนิเดียศรลีงักา และไทย) จะเริม่ลดหรอื

ยกเลกิภาษรีะหว่างกนัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2549 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2552 โดยภาษจีะลดเป็นศูนยใ์น

วนัที ่1 กรกฎาคม 2552 และจะลด/ยกเลกิภาษศีุลกากรใหป้ระเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด (บงักลาเทศภูฏาน พม่า 

และเนปาล) ระหว่างวนัที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึงวนัที่ 30 มถุินายน 2550 และภาษีจะลดเป็นศูนย์ในวนัที่               

1 กรกฎาคม 2552 

-การลดหรือยกเลิกภาษีของประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด(บงักลาเทศ ภูฏาน พม่า และ เนปาล)            

จะลด/ยกเลกิภาษใีหป้ระเทศก าลงัพฒันา (อนิเดยี ศรลีงักา และไทย) ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2549 ถงึวนัที่

30 มิถุนายน 2554 โดยภาษีจะลดเป็นศูนย์ในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2554และจะลด/ยกเลิกภาษีศุลกากรให้

ประเทศพฒันาน้อยที่สุดดว้ยกนัตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถงึวนัที่ 30 มถุินายน 2552 โดยภาษีจะลด

เป็นศนูยใ์นวนัที ่1 กรกฎาคม 2552 

ข. กลุ่มสนิคา้ลดภาษปีกต ิ(Normal Track) 

 

ตารางที ่16 กลุ่มสนิคา้ลดภาษปีกต ิ(Normal Track) 
ประเทศ 

 
กรอบเวลาการลดภาษี 

อินเดีย ศรีลงักา ไทย บงัคลาเทศ ภฏูาน พม่า เนปาล 
อินเดีย ศรีลงักา ไทย 1 ก.ค. 2550 ถงึ 30 ม.ิย.2555 (5 ปี) 1 ก.ค. 2550 ถงึ 30 ม.ิย.2553 (3 ปี) 
บงัคลาเทศ ภฏูาน พม่า เนปาล 1 ก.ค. 2550 ถงึ 30 ม.ิย.2560     

(10 ปี) 
1 ก.ค. 2550 ถงึ 30 ม.ิย.2558 (8 ปี) 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2558) 
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จากตารางที ่16 แสดงใหเ้หน็ไดว้า่ 

-การลดหรือยกเลิกภาษีของประเทศก าลงัพฒันา (อินเดียศรลีงักา และไทย) จะเริม่ลดหรอื

ยกเลกิภาษรีะหว่างกนัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2550 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2555 โดยภาษีจะลดเป็นรอ้ยละ 

0-5 ในวนัที ่1กรกฎาคม 2555 และจะลด/ยกเลกิภาษศีุลกากรใหป้ระเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด (บงักลาเทศ ภูฏาน 

พมา่ และเนปาล) ระหวา่งวนัที ่1 กรกฎาคม 2550 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2553 และภาษจีะลดเป็นรอ้ยละ 0-5 

ในวนัที ่1 กรกฎาคม 2553 

- การลดหรือยกเลิกภาษีของประเทศพฒันาน้อยท่ีสดุ จะลดภาษใีหป้ระเทศก าลงัพฒันา ตัง้แต่

วนัที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวนัที่ 30 มถุินายน 2560 โดยภาษีจะลดเป็นรอ้ยละ 0-5 ในวนัที่ 1 กรกฎาคม 

2560 และ จะลด/ยกเลกิภาษีศุลกากรใหป้ระเทศพฒันาน้อยที่สุดดว้ยกนัตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถงึ

วนัที ่30 มถุินายน 2558 โดยภาษจีะลดเป็นรอ้ยละ 0-5 ในวนัที ่1 กรกฎาคม 2558 

ค. สนิคา้กลุ่มไมล่ดภาษ ี(Negative List : NL) 
 

 กรอบความตกลงก าหนดใหส้มาชกิมรีายการสนิคา้ทีจ่ะไม่ลดภาษีไดแ้ต่จะต้องก าหนดเพดาน
จ านวนรายการสนิค้าที่จะไม่น ามาลดภาษีนอกจากน้ีประเทศพฒันาน้อยที่สุด (บงักลาเทศภูฏานพม่าและ
เนปาล) สามารถเรยีกรอ้งใหป้ระเทศก าลงัพฒันา (อนิเดยีศรลีงักาและไทย) พจิารณาลดภาษีสนิคา้ส่งออก
ส าคญัของตนหากเป็นสนิค้าที่อยู่ในกลุ่มไม่ลดภาษีของแต่ละประเทศ (Derogation) เพื่อให้โอกาสการค้า 
ของประเทศดงักล่าวมคีวามสมดุลและเทา่เทยีมกนั 
 

(2) การเปิดเสรทีางการคา้บรกิารและการลงทุน 
 

การเจรจาเปิดเสรกีารคา้บรกิารและการลงทุน มกีรอบเวลาการเจรจาเริม่ตัง้แต่ปี 2548 ซึง่ครอบคลุม

สาขาส าคญัๆ โดยใชแ้นวทางเจรจาแบบระบุสาขาบรกิารทีส่ามารถเปิดเสรไีดก้่อน โดยแต่ละประเทศจะเลอืก

เปิดเสรีในสาขาที่ตนมีความพร้อมก่อน (Positive list approach) และมีการให้ปฏิบัติที่เป็นพิเศษและ

แตกต่าง (Special and differential) และความยดืหยุน่แก่ประเทศพฒันาน้อยทีส่ดุ 

(3) การเสรมิสรา้งความรว่มมอืทางเศรษฐกจิอื่นๆ 
 

ให้มีการเสรมิสร้างความร่วมมือในสาขาต่างๆ ภายใต้กรอบ BIMSTEC ให้ก้าวหน้ามากขึ้นเพื่อ

อ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกนั อาทิการจดัท าความตกลงการยอมรบัคุณสมบตัิร่วม (Mutual 

Recognition Arrangements: MRAs) และความรว่มมอืดา้นพธิกีารศุลกากร เป็นตน้ 
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3) ผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรี BIMSTEC 
 
คณะกรรมการเจรจาการค้า BIMSTEC (BIMSTEC TNC) ได้จดัตัง้ขึ้นเพื่อเจรจารายละเอียดใน

เรื่องต่างๆ ภายใต้กรอบความตกลงฯตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2547 - ปัจจุบนั มกีารประชุม BIMSTEC TNC
แลว้ 18 ครัง้ ครัง้ล่าสุดเมื่อวนัที ่2-4 มถุินายน 2552 ณ จงัหวดัภูเกต็ประเทศสมาชกิ BIMSTEC สามารถหา
ขอ้สรุปการจดัท าความตกลงการค้าสนิคา้ (Agreement on Trade in Goods) ได้แล้ว สรุปสาระส าคญัได้
ดงัน้ี 
 

(1) การเปิดเสรกีารคา้ 

 

ตกลงแนวทางการลด/ยกเลกิภาษีศุลกากรของสนิคา้โดยใชอ้ตัราภาษีปกติ (MFN Applied Rate)   

ณ วนัที1่ สงิหาคม 2550 เป็นอตัราฐานในการลด/ยกเลกิภาษแีบ่งการลดภาษสีนิคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม 
 

ก. การแบ่งกลุ่มการลด / ยกเลกิภาษ ี

- กลุ่มเร่งลดภาษี (Fast Track: FT) จะลดภาษีเหลอืรอ้ยละ 0 ครอบคลุมรายการสนิค้า
จ านวนรอ้ยละ10ของพกิดัศุลกากรในระดบั6หลกัในระบบ HS 2007 
- กลุ่มลดภาษีปกติ (Normal Track: NT) แบ่งเป็นNormal Track Elimination (NTE)   
จะลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ครอบคลุมรายการสนิค้าจ านวนร้อยละ 50 ของพิกดัฯ 6 หลกั        
ในระบบ  HS 2007 และNormal Track Reduction (NTR) จะลดภาษี เหลือร้อยละ1-5
ครอบคลุมรายการสนิคา้จ านวนรอ้ยละ 21 ของพกิดัฯ 6 หลกั ในระบบ HS 2007 
- กลุ่มไม่ลดภาษี (Negative List: NL) จะไม่มีการลดภาษีสินค้าในกลุ่มน้ีครอบคลุม
รายการสนิคา้จ านวนรอ้ยละ 19 ของพกิดัฯ 6 หลกั ในระบบ HS 2007 
 

ข. ระยะเวลาการลด / ยกเลกิภาษ ี
 

การลดภาษีสนิค้าในแต่ละกลุ่มจะเป็นแบบ Equal Annual Installment คอื ลดภาษีในแต่ละปีลงใน

อตัราที่เท่ากนัทุกปีแต่จะมีระยะเวลาการลด/ยกเลิกภาษีที่แตกต่างกนัระหว่างประเทศก าลงัพฒันาและ

ประเทศพฒันาน้อยที่สุดโดยเริม่ลดภาษีสนิคา้ FT ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2553 ส าหรบัสนิคา้ NT จะเริม่   

ลดภาษตีัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2554 ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่17 ระยะเวลาการลด/ยกเลกิภาษกีลุ่มสนิคา้ทีเ่รง่ลดภาษ ี(Fast Track) 

ประเทศ 
กรอบเวลาการลดภาษี 

อินเดีย ศรีลงักา ไทย บงัคลาเทศ ภฏูาน พม่า เนปาล 
อินเดีย ศรีลงักา ไทย 1 ก.ค. 2553 ถงึ 30 ม.ิย.2556 1 ก.ค. 2553 ถงึ 30 ม.ิย.2554  
บงัคลาเทศ ภฏูาน พม่า เนปาล 1 ก.ค. 2553 ถงึ 30 ม.ิย.2558 1 ก.ค. 2553 ถงึ 30 ม.ิย.2556 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2558) 

ตารางที ่18 ระยะเวลาการลด/ยกเลกิภาษกีลุ่มสนิคา้ลดภาษปีกต ิ(Normal Track) 

ประเทศ 
กรอบเวลาการลดภาษี 

อินเดีย ศรีลงักา ไทย บงัคลาเทศ ภฏูาน พม่า เนปาล 
อินเดีย ศรีลงักา ไทย 1 ก.ค. 2554ถงึ 30 ม.ิย.2559 1 ก.ค. 2554ถงึ 30 ม.ิย.2557  
บงัคลาเทศ ภฏูาน พม่า เนปาล 1 ก.ค. 2554ถงึ 30 ม.ิย.2564 1 ก.ค. 2554ถงึ 30 ม.ิย.2562 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สบืคน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2558) 

(2) กฎวา่ดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้ (Rules of Origin : RO) 

ตกลงใชเ้กณฑก์ารเปลีย่นพกิดัศุลกากรในระดบั6หลกั (Change in Tariff Sub-Heading: CTSH) 

ควบคู่กับสัดส่วนมูลค่าเพิ่มภายในประเทศ (Local content) ร้อยละ 35 เป็นกฎทัว่ไปในการพิจารณา

แหล่งก าเนิดสินค้าส าหรบัประเทศก าลังพัฒนา (อินเดีย ศรลีังกา และไทย) และใช้เกณฑ์ CTSH+Local 

content รอ้ยละ 30 เป็นกฎทัว่ไปส าหรบัประเทศ LDCs (พมา่ บงักลาเทศ ภูฏาน และเนปาล) นอกจากน้ี ยงัมี

การจดัท ากฎเฉพาะรายการสนิคา้ (Product Specific Rules: PSRs) จ านวนรวมทัง้สิน้ 142 รายการ 

4) การค้าระหว่างไทย และกลุ่มประเทศสมาชิก BIMSTEC 
 
 กลุ่มสมาชกิ BIMSTEC ประกอบไปดว้ย 7 ประเทศดว้ยกนั ไดแ้ก่ อนิเดยี พมา่ บงักลาเทศ 

ศรลีงักา เนปาล ภฎูาน และไทย 
 
(1) สนิคา้สง่ออกของไทย 

สินค้าที่ส าคญัที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกไปประเทศในกลุ่ม  BIMSTEC ได้แก่ เม็ด

พลาสตกิ เหลก็ เหลก็กลา้และผลติภณัฑ ์เครือ่งจกัรและสว่นประกอบ ผา้ผนื เครือ่งรบัวทิย ุโทรทศัน์และ

สว่นประกอบ เคมภีณัฑ ์รถยนตอ์ุปกรณ์และสว่นประกอบ น ้ามนัดบิ เครือ่งยนต ์ปนูซเีมนต ์เป็นตน้ 
 

(2) สนิคา้น าเขา้ของไทย 

สนิค้าส าคญัที่ไทยมศีกัยภาพในการส่งออกไปยงัประเทศในกลุ่ม BIMSTEC ได้แก่ ก๊าซ

ธรรมชาติ เครื่องเพชรพลอย อญัมณี เงนิแท่งและทองค า สนิแร่โลหะอื่นๆ เคมภีณัฑ์ น ้ามนัส าเรจ็รูป  
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ไมซุ้ง ไมแ้ปรรปูและไมอ้ื่นๆ เหลก็และเหลก็กลา้ เครื่องจกัรกลและสว่นประกอบ พชืและผลติภณัฑจ์าก

พชื และเนื้อสตัวส์ าหรบัการบรโิภค เป็นตน้ 

5) ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการจดัตัง้เขตการค้าเสรี BIMSTEC 
 

(1) BIMSTEC เป็นตลาดขนาดใหญ่ทีน่่าสนใจ ซึง่มปีระชากรรวมกนัประมาณกว่า 1,350 ลา้นคน 

ซึง่ไทยไดป้ระโยชน์ในการขยายการคา้และการลงทุนไปยงัเอเซยีใต ้ดงันัน้ ประเทศทีส่ามารถขยายเขา้สู่

ตลาดได้ในระยะแรกๆ ก็จะได้ประโยชน์ก่อน ปัจจุบันประชากรของประเทศเหล่าน้ี สนใจที่จะเลือก

บรโิภคสนิคา้ที่มคีวามหลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะสนิคา้อุปโภคบรโิภค เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องจกัร 

รถยนตแ์ละอุปกรณ์ 

(2) เป็นแหล่งวตัถุดบิแหล่งใหมข่องไทย ทีจ่ะน าเขา้มาผลติเพือ่ลดตน้ทุนการผลติ 

(3) BIMSTEC เป็นตลาดขนาดใหญ่ซึ่งช่วยไทยลดการพึ่งพาตลาดเก่า และบรรเทาปัญหา

ภาวะการแขง่ขนัของไทยในตลาดหลกั เชน่ สหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรปทีก่ าลงัประสบอยูไ่ด ้

(4) ชว่ยลด/เลกิ อุปสรรคทางการคา้ทัง้ดา้นภาษ ีและทีไ่มใ่ชภ่าษ ีระหวา่งประเทศสมาชกิลง อนัจะ

ส่งผลให้การค้าระหว่างกนัมีความคล่องตวัมากขึ้น และท าให้สมาชิกมีการปรบัมาตรฐานกฎเกณฑ์ของ

ประเทศสมาชกิใหส้อดคลอ้ง และเป็นมาตรฐานเดยีวกนัได ้เพือ่อ านวยความสะดวกทางการคา้ 

(5) อนุภูมภิาคน้ีมพีื้นที่เชื่องโยงติดต่อกนั โดยไทยจะเป็นประเทศเชื่อมโยงภูมภิาคเอเซียและ

เอเซยีใต ้หากมคีวามรว่มมอืทางดา้นคมนาคมและโทรคมนาคมกส็ามารถเชื่อมโยงระหวา่งกนัได ้

6) ข้อจ ากดัท่ีเป็นอปุสรรคทางการค้าในกลุ่ม BIMSTEC 
 

(1) ประเทศสมาชกิ BIMSTEC บางประเทศยงัคงมมีาตรการทางการคา้ทีซ่บัซอ้นมาก โดยเฉพาะ

อนิเดยีทีย่งัคงมกีารใชม้าตรการกดีกนัทางการคา้ทีม่ใิชภ่าษ ีอาท ินโยบายน าเขา้สนิคา้บางชนิดทีอ่นุญาตให้

ตวัแทนของรฐัเป็นผูน้ าเขา้ไดเ้พยีงอยา่งเดยีว และอนิเดยีมพีธิกีารทางศุลกากรทีค่่อนขา้งยุง่ยากซบัซอ้น ซึง่

จะเป็นอุปสรรคต่อการคา้ระหวา่งประเทศสมาชกิ นอกจากน้ี เรือ่งมาตรฐาน และการทดสอบมาตรฐานเป็นอกี

มาตรการหน่ึงที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก ซึ่งหลายประเทศสมาชิกยงัมีมาตรฐานที่ไม่สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล 

(2) ข้อจ ากัดด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ เช่น 

ไฟฟ้า ประปา ถนน โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งที่ยงัไม่เอื้ออ านวยต่อการขยายการค้าระหว่างกนั

เทา่ทีค่วร ท าใหก้ารขนสง่สนิคา้มตีน้ทุนสงู 
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7) การปรบัตวัของไทยเพื่อรองรบั FTA 
 
 ผูป้ระกอบการภายในประเทศจะไดร้บัประโยชน์สงูสุดจาก FTA โดยจะตอ้งมกีารปรบัตวั

พร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขนัทางการค้าที่สูงขึ้น โดยผู้ประกอบการไทยควรเสรมิสร้าง
ศกัยภาพทางการคา้ในแนวทาง ดงัน้ี 

 
(1) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การจดัการ การบรหิารต้นทุน ปรบัใช้เทคนิคการผลิตที่

ทนัสมยั 

(2) พฒันาสนิค้าให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด เพื่อขยายตลาดเชิงรุก และปรบั

มาตรฐานสนิคา้ใหส้งูขึน้ เพือ่สรา้งความเชื่อถอืในสนิคา้ของไทยเป็นทีรู่จ้กัในกลุ่มประเทศ BIMSTEC 

(3) มกีารวจิยัและพฒันา เพือ่เสรมิสรา้งโอกาสทางการแขง่ขนั 

(4) พัฒนาฝีมือแรงงานและช่างเทคนิค ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ

เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป 

(5) ขยายชอ่งทางการขนสง่สนิคา้ใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคโดยเรว็ และทนัเวลา 

(6) ปรบัเปลี่ยนแหล่งวตัถุดิบ โดยใช้วตัถุดิบจากประเทศสมาชิก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทาง

การคา้ และเพือ่ใหไ้ดส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษเีรือ่งแหล่งก าเนิดสนิคา้ภายใตเ้ขตการคา้เสร ี
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ภาคผนวก ข 
 

รายช่ือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
1.     หน่วยงานอินเดียในประเทศอินเดีย 

 
1.1  หน่วยงานราชการของประเทศอินเดีย 
 
ตารางที ่1 หน่วยงานราชการของประเทศอนิเดยี 

ธนาคารกลางอินเดีย http://www.rbi.org.in  
หวัหน้าผูจ้ดัการทัว่ไป ธนาคารกลางอินเดีย (มมุไบ) 

ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและเทคโนโลยกีารขนสง่ กรมควบคุมอตัราแลกเปลีย่น ถนนชาชคี บากาท ซงิห ์มุมไบ 
400001 โทร. +91-22-226601630 โทรสาร +91-22-2266 5330 

ส านักเลขาธิการการสนับสนุนทางอตุสาหกรรม 
(Secretariat for Industries Assistance: SIA)
กรมการนโยบายอตุสาหกรรมและการส่งเสริม 
กระทรวงพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรม  
อดูอิอ็ก บาวาน เมอืงนิวเดล ี110 001 
โทร. +91-11-23011983 โทรสาร +91-11-23011034 
Email: dipp_sia@ub.nic.in  sia_dipp @ub.nic.in 
Website: www.dipp.nic.in 

INVEST INDIA 
Federation House, Tansen Marg 
New Delhi—110 001 Tele: 0091-11-23765085, 
23487278, 23487236, 23487411 
Fax: 0091-11-23320714, 23721504 
Email: investindia@ficci.com 
Website: www.investindia.gov.in 

กรมนโยบายและส่งเสริมอตุสาหกรรม หรือ BOI 
อินเดีย (Department of Industrial Policy & 
Promotion: DIPP) 
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & 
PROMOTION UDYOG BHAWAN, NEW DELHI  
EPABX NO: 011- 2306 1204/2306 1222-29  
FAX NO: 011-2306 2626  TELEGRAPHIC 
ADDRESS: INDMINISTRY, NEW DELHI 

Foreign Investment Promotion Board (FIPB) 
http://www.fipbindia.com/index.php 

กรมศลุกากร  
http://www.cbec.gov.in/customs 

The National Portal of India 
http://india.gov.in/citizen/salestax.php 

กรมการค้าและภาษีรฐับาล NCT ของนิวเดลี 
http://www.dvat.gov.in/dvatonline 

การท่องเท่ียวอินเดีย 
http://www.indiantraveldestinations.com 
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1.2  หน่วยงานรฐับาลในอินเดียแยกตามรฐั 
 
ตารางที ่2 หน่วยงานรฐับาลในเดล ี(Delhi) 

1. Independent Office 
Central Information Commission 
Club Building, Old JNU Campus, New Delhi 
110067 
Tel : +91-11-26717352 
Fax : +91-11-26105027 
http://cic.gov.in 

Satarkata Bhavan , A-Block, GPO Complex , INA, 
New Delhi 110023 
Tel : +91-11-24651001-8 
Fax : +91-11-24651010 
Email : vigilance@nic.in 
http://cvc.gov.in 

Comptroller and Auditor General of India 
10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110124 
http://cag.nic.in 

Election Commission of India 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110001 
Tel : +91-11-23717391 
Fax : +91-11-23713412 
Email : feedback@eci.gov.in 
http://www.eci.gov.in 

National Commission for Backward Classes 
Trikoot 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi 110066 
Tel : +91-11-26189210-2 
Fax : +91-11-26183227 
http://ncbc.nic.in 

National Commission for Minorities 
5th Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, 
New Delhi 110003 
Tel : +91-11-24618349 
Fax : +91-11-24693302, 24646245, 24698410 
Email : ncm-mma@nic.in 
http://ncm.nic.in 

National Commission for Women 
4, Deen Dayal Upadhayaya Marg, New Delhi 
110002 
Tel : +91-11-23237166, 23236988 
Fax : +91-11-23236154 
Email : ncw@nic.in 
http://ncw.nic.in 

National Commission on Population 
204, Yojana Bhavan, Sansad Marg, New Delhi 
110001 
Tel : +91-11-23096579 
Fax : +91-11-23313789 
Email : snath@yojana.nic.in 
http://populationcommission.nic.in 

National Human Rights Commission 
Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi 
110001 
Tel : +91-11-23384012 
Fax : +91-11-23384863 
Email : covdnhrc@nic.in, ionhrc@nic.in 
http://nhrc.nic.in 

Office of the Principal Scientific Adviser 
318, Vigyan Bhavan Annexe, Maulana Azad Road, 
New Delhi 110011 
Tel : +91-11-23022112 
Fax : +91-11-23022113 
http://psa.gov.in 

 

http://cvc.gov.in/
http://www.eci.gov.in/
http://ncm.nic.in/
http://populationcommission.nic.in/
http://psa.gov.in/
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ตารางที ่2 หน่วยงานรฐับาลในเดล ี(Delhi) (ต่อ) 
1. Independent Office (Continue) 
Planning Commission, Government of India. 
Yojana Bhavan, Sansad Marg, New Delhi 110001 
Email : plancom@nic.in 
http://planningcommission.gov.in 
 

The Secretariat for the Committee on 
Infrastructure Planning Commission 
Yojana Bhawan, Parliament Street, New Delhi 
110001 
Tel : +91-11-23096747 
Fax : +91-11-23096587 http://infrastructure.gov.in 

The Telecom Regulatory Authority of India 
Mahanagar Doorsanchar Bhawan, Jawaharlal Nehru 
Marg, 
New Delhi 110002 
Tel : +91-11-23211934, 23233466, 23220534, 
23213223 
Fax : +91-11-23213294 
Email : trai@del2.vsnl.net.in 
http://www.trai.gov.in 

Thirteenth Finance Commission 
Jeevan Bharati Tower 1, 124,Connaught Place, 
New Delhi 110001 
Tel : +91-11-23359911, 23325596, 23325597 
Fax : +91-11-23359910  
Email : secy-tfc@nic.in 
http://fincomindia.nic.in 
 

Union Public Service Commission 
Dholpur House, New Delhi 110069 
http://www.upsc.gov.in 

 

2. Central Government 
Commission for Agricultural Costs and Prices 
Shastri Bhawan, F-Wing, New Delhi 110001 
Tel : +91-11-23385216  
http://agricoop.nic.in 

Directorate of Economics and Statistics 
Shastri Bhawan, B-Wing, New Delhi 110001 
Tel : +91-11-23382719  
http://agricoop.nic.in 

Directorate of Extension 
Krishi Vistar Bhawan, IARI Campus Pusa, New 
Delhi 110012 
Tel : +91-11-25725924  
http://agricoop.nic.in 

All India Soil and Landuse Survey 
IARI, Pusa, New Delhi 110012 
Tel : +91-11-25743811 
 http://agricoop.nic.in 

National Commission on Farmers 
2nd Floor, National Agriculture Science Complex, 
Dev Prakash Shastri Marg, New Delhi 110012 
Email : ncf@nic.in 
http://krishakayog.gov.in 

Department of Chemicals & Petrochemicals 
235, A-Wing, Shastri Bhavan, New Delhi 110001 
Tel : +91-11-23389866  
http://chemicals.gov.in 
 

 

 

http://infrastructure.gov.in/
http://agricoop.nic.in/
http://agricoop.nic.in/
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ตารางที ่2 หน่วยงานรฐับาลในเดล ี(Delhi) (ต่อ) 
2. Central Government (Continue) 
Department of Fertilizers 
Room No. 111, B-Wing, Shastri Bhavan, New Delhi 
110001 
Tel : +91-11-23388481 
Fax : +91-11-23388116 
http://fert.nic.in 

National Pharmaceutical Pricing Authority 
5th / 3rd Floor, YMCA Cultural Centre Building 1,Jai 
Singh Road, New Delhi 110001 
Tel : +91-11-23345116, 23345118, 23345122 
Email : nppa@hub.nic.in 
http://nppaindia.nic.in 

Ministry of Civil Aviation 
http://civilaviation.nic.in 
RaJiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, New 
Delhi 110003 

Directorate General of Civil Aviation 
http://dgca.nic.in 
Aurbindo Marg, Opp. Safdarjung Airport, New Delhi 
110003 
Tel : +91-11-24622495 
Fax : +91-11-24629221 

Bureau of Civil Aviation Security 
http://bcasindia.nic.in 
A-Wing, I-III floors, Janpath Bhawan, Janpath, 
New Delhi 110001 
Tel : +91-11-23311443 

Ministry of Coal 
Email : jsla.moc@nic.in 
http://coal.nic.in 
Room 321 A I , A-Wing , Shastri Bhawan, New 
Delhi 110001 Tel : +91-11-23384887  
Fax : +91-11-23384893 

Department of Commerce 
http://commerce.nic.in 
Udyog Bhavan, New Delhi 110011 
Tel : +91-11-23010261 
Fax : +91-11-23014418, 23014335 

Department of Industrial Policy and Promotion 
http://dipp.nic.in 
Udyog Bhawan, New Delhi 110011 
Tel : +91-11-23061222 
Fax : +91-11-23062626 

Directorate General of Foreign Trade 
Email : dgft@.nic.in 
http://dgft.delhi.nic.in 
Udyog Bhawan, H-Wing, Gate No.2, Maulana Azad 
Road, 
New Delhi 110011 
Tel : +91-11-23061562 
Fax : +91-11-23062225 

Directorate General of Supplies and Disposals 
Email : dgsnd@dgsnd.gov.in 
http://dgsnd.gov.in 
Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street, New 
Delhi 110001 
Fax : +91-11-23340497 

 
 

 

http://nppaindia.nic.in/
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ตารางที ่2 หน่วยงานรฐับาลในเดล ี(Delhi) (ต่อ) 
2. Central Government (Continue) 
Office of the Economic Adviser 
Email : t.laschar@nic.in 
http://eaindustry.nic.in 
Room No. 126-E, Udyog Bhawan, Rafi Marg, 
New Delhi 110011 
Tel : +91-11-23062721 
Fax : +91-11-23063502 

Office of the Controller General of Patents, 
Designs and Trade Marks 
Email : delhi-patent@nic.in 
http://ipindia.nic.in 
Intellectual Property Office Building, Plot No. 32, 
Sector 14, 
Dwarka, New Delhi 110075 
Tel : +91-11-28081922-25 
Fax : +91-11-28081920-40 

Indian Institute of Foreign Trade 
http://www.iift.edu 
IIFT Bhawan, B-21, Qutab Institutional Area, New 
Delhi 
Tel : +91-11-26965124, 26965051 
Fax : +91-11-26853956 

National Institute of Design 
Email : delhi@nid.edu 
http://www.nid.edu 
Core 6A, 3rd Floor, India Habitat Centre, Lodhi 
Road, 
New Delhi 110003 
Tel : +91-11-24692846 

National Manufacturing Competitiveness 
Council 
Email : msahoo@nic.in 
http://nmcc.nic.in 
Vigyan Bhawan Annexe, Maulana Azad Road, 
New Delhi 110011 
Tel : +91-11-23022530 

Department of Information Technology 
http://www.mit.gov.in 
Electronics Niketan, 6,CGO Complex, Lodhi Road, 
New Delhi 110003 
Tel : +91-11-24363109 

National Informatics Centre (NIC) 
http://nic.gov.in 
A-Block, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi 
110003 Fax : +91-11-24362628 

NIC Delhi State Centre 
Email : skapoor@hub.nic.in 
Level 3 B-Wing, Delhi Sachivalya, I.P.Estate, 
Near IGI Stadium, New Delhi 

Community Information Centres (CIC) 
Email : bulletin@nic.in 
http://www.cic.nic.in 
National Informatics Centre, Block A, 4th Floor, 
Lodhi Road, 
CGO Complex, New Delhi 110003 
Tel : +91-11-24361276 
Fax : +91-11-24362628 

DISNIC Programme Division 
Email : moni@nic.in 
http://disnic.gov.in 
Block A, Lodhi Road, CGO Complex, New Delhi 
110003 
Tel : +91-11-24362790 
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ตารางที ่2 หน่วยงานรฐับาลในเดล ี(Delhi) (ต่อ) 
2. Central Government (Continue) 
Centre for Development of Advanced 
Computing 
http://www.cdac.in 
First and Second Floors, E - 25, Hauz Khas 
Market, 
New Delhi 110016 
Tel : +91-11-26510212-3 
Fax : +91-11-26510207 

Food Corporation of India (FCI) 
Email : rgm@fcidelhiro.in 
http://www.fcidelhiro.in 
Rajendra Bhawan, Ground Floor, DDA Complex, 
Rajendra Place, New Delhi 110008 
Tel : +91-11-25710962-4 
Fax : +91-11-25750670 

Ministry of Corporate Affairs 
Email : Manoj.arora@mca.gov.in 
http://www.mca.gov.in 
A-Wing, Shastri Bhawan, Rajendra Prasad Road, 
New Delhi 110001 
Tel : +91-11-23384660, 23384470, 23389403 

Ministry of Corporate Affairs (Registrar of 
Companies) 
Email : Tej.Shami@mca.gov.in 
http://www.mca.gov.in 
4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi 
110019 
Tel : +91-11-26235704 
Fax : +91-11-26235702 

Company Law Board 
Email : clb@nic.in 
http://clb.nic.in 
5th Floor , A-Wing, Shastri Bhawan, Dr. Rajendra 
Prasad Road, 
New Delhi 110001 
Tel : +91-11-23382386, 23383662 
Fax : +91-11-23382265 

Indian Technical and Economic Cooperation 
Division 
http://itec.nic.in 
Akbar Bhawan, New Delhi 110021 

Central Pension Accounting Office, 
Department of Expenditure 
Email : cccpao@nic.in 
http://cpao.gov.in 
Trikoot-II, Bhikaiji Cama Place, New Delhi 110066 
Tel : +91-11-26174438, 26174456, 26174596 
Fax : +91-11-26167326 

Directorate General of Safeguards 
Email : contact@dgsafeguards.nic.in 
http://dgsafeguards.gov.in 
2nd Floor, Bhai Veer Singh Sahitya Sadan, 
Bhai Veer Singh Marg, Gole Market, New Delhi 
110001 
Tel : +91-11-23741544-5 
Fax : +91-11-23741542 
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ตารางที ่2 หน่วยงานรฐับาลในเดล ี(Delhi) (ต่อ) 
2. Central Government (Continue) 
Board for Industrial & Financial 
Reconstruction 
http://bifr.nic.in 
Jawahar Vyapar Bhawan, 1, Tolstoy Marg, New 
Delhi 110001 
Tel : +91-11-23310278 

Ministry of Food Processing Industries 
Email : ajitji@nic.in 
http://mofpi.nic.in 
Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg, New 
Delhi 110049 
Tel : +91-11-26492475 
Fax : +91-11-26493228 

Directorate General of Employment and 
Training (DGE&T) 
http://dget.nic.in 
Shram Shakti Bhawan, 2 & 4, Rafi Marg, New Delhi 
110001 

Ministry of Steel 
http://steel.nic.in 
Udyog Bhawan, New Delhi 110011 
Tel : +91-11-23793432 
Fax : +91-11-23013236 

Ministry of Textiles 
http://texmin.nic.in 
Udyog Bhavan, New Delhi 110011 
Tel : 91-11-23061338 
Fax : 91-11-23063711 

Office of the Development Commissioner 
(Handicrafts) 
http://handicrafts.nic.in/ 
West Block No. 7, R.K.Puram, New Delhi 110066 

Office of the Development Commissioner for 
Handlooms 
Email : dchl@nic.in 
http://handlooms.nic.in 
Udyog Bhavan, New Delhi 110107 
Tel : +91-11-23062945, 23063684 
Fax : +91-11-23062429 

Ministry of Tourism 
Email : amitabhk@nic.in 
http://tourism.gov.in 
Room No. 123, Transport Bhawan, No. 1, 
Parliament Street, 
New Delhi 110001 
Tel : +91-11-23715084 
Fax : +91-11-23715084 

3. Export Promotion Agency 
Agricultural & Processed Food Products 
Export Development Authority 
Email : headq@apeda.com 
http://www.apeda.com 
NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August 
Kranti Marg, 
New Delhi 110016 
Tel : +91-11-26513204, 26514572, 26534186 
Fax : +91-11-26526187 

Federation of Indian Export Organizations 
Email : fieo@nda.vsnl.net.in 
http://fieo.org 
Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg, New Delhi 
110057 
Tel : +91-11-26150101-04 
Fax: +91-11-26150066, 26150077 
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ตารางที ่2 หน่วยงานรฐับาลในเดล ี(Delhi) (ต่อ) 
3. Export Promotion Agency (Continue) 
Coffee Board 
Email : sggowda77@gmail.com 
http://indiacoffee.org 
No 13/2, Jamnagar House Complex, Shahjahan 
Road, 
India Gate, New Delhi 110011 
Tel : +91-11-011-23073139 
Fax : +91-11-23070510 

Spices Board 
Email : sbrodel@bol.net.in 
http://www.indianspices.com 
111, A Defence Colony, New Delhi 110024 
Tel : +91-11-011-24333235, 24332045 
Fax : +91-11-011-24335041 

Council for Leather Exports 
Email : clenr@bol.net.in 
http://www.leatherindia.org 
Flat No. 6 G & F, Gopala Towers, Rajendra Place, 
New Delhi 110008 
Tel : +91-11-25718516, 25715517 
Fax : +91-11- 25752760 

The Gem & Jewellery Export Promotion 
Council 
Email : gjepcnr@vsnl.com, 
http://www.gjepc.org 
F 17 – 18, Flatted Factories Complex, 
Jhandewalan, 
New Delhi 110055 
Tel : +91-11-23614197 
Fax : +91-11-23675274 

The Plastics Export Promotion Council 
Email : plexnr@del3.vsnl.net .in 
http://www.plexcon.org 
703 – Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New 
Delhi 110019 
Tel : +91-11-26478820-1 
Fax : +91-11-26478819 

Project Exports Promotion Council of India 
Email : info@projectexports.com 
http://www.projectexports.com 
H-118, Himalaya House, 11th Floor, 23, Kasturba 
Gandhi Marg, 
New Delhi 110001 
Tel : +91-11-23722425, 23350367, 23738377 
Fax : +91-11-23312936 

The Sports Goods Export Promotion Council 
Email : sgepc@vsnl.com 
http://www.sportsgoodsindia.in 
1-E/6, Swami Ram Tirth Nagar, New Delhi 110055 
Tel : +91-11-23525695, 23516183 
Fax : +91-11-23632147 

Pharmaceutical Export Promotion Council 
Email : rodelhi@pharmexcil.com 
305, Padma Tower-II, 22, Rajendra Place, New 
Delhi 110008 
Tel : +91-11-41536654, 41536658 
Fax : +91-11-41536658 
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ตารางที ่2 หน่วยงานรฐับาลในเดล ี(Delhi) (ต่อ) 
3. Export Promotion Agency (Continue) 
Engineering Export Promotion Council 
Email : eepcto@eepc.gov.in 
Vandhna (4th Floor), 11 Tolstoy Marg, New Delhi 
110001 
Tel : +91-11-23353353, 23711124-25 
Fax : +91-11-23310920 

Export Promotion Council for Export 
Oriented Units and SEZ Units 
Email : epces@vsnl.net 
705, Bhikaji Cama Bhavan, Bhikaji Cama Place, 
New Delhi 110066 
Tel : +91-11-26167042, 26165805 
Fax : +91-11-26165538 

Export Promotion Council for Handicrafts 
Email : epch@vsnl.com 
http://www.epch.com 
“EPCH HOUSE”, Pocket 6 & 7, Sector-C, L.S.C., 
Vasant Kunj, Delhi 110070 
Tel : +91-11-26135256 
Fax : +91-11-26135518-19 

Federation of Indian Export Organizations 
(FIEO) 
Email : fieo@nda.vsnl.net.in 
http://www.fieo.com 
Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg, Opp. Army 
Hospital 
Research & Referral, New Delhi 110057 
Tel : +91-11-26150104-04 
Fax : +91-11-26150066, 26150077 

Project Export Promotion Council of India 
Email : info@projectexports.com 
http://www.projectexports.com 
H-118, Himalaya House, 11th Floor, 
23, Kasturba Gandhi Marg., New Delhi 110001 
Tel : +91-11-23722425, 23350367 
Fax : +91-11-23312936 

The Cotton Textiles Export Promotion Council 
Email : texprodl@bol.net.in 
101, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New 
Delhi 110001 
Tel : +91-11-23316168 
Fax : +91-11-23719104 

The Handloom Export Promotion Council 
Email : hepcrond@vsnl.com 
10th Floor, 1004, Padma Tower-1, No. 5, Rajendra 
Place, 
New Delhi 110008 
Tel : +91-11-25826965 
Fax : +91-11-25826966 

The Synthetic & Rayon Textiles Export 
Promotion Council 
Email : srtepc@del2.vsnl.net.in 
Surya Kiran Building, Flat No. 602, 6th Floor, 19, 
Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place, New 
Delhi 110001 
Tel : +91-11-23733090, 23733092 
Fax : +91-11-23733091 
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3. Export Promotion Agency (Continue) 
Wool & Woollens Export Promotion Council 
Email : wwepc@nda.vsnl.net.in 
http://www.wwepcindia.org 
906, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, 
New Delhi 110001 
Tel : +91-11-23315512, 23315205 
Fax : +91-11-23730182 

Carpet Export Promotion Council 
Email : cepc@vsnl.com 
http://www.indiancarpets.com 
3rd Floor, ‘Niryat Bhawan’, Rao Tula Ram Marg, 
Vasant Vihar, New Delhi 110057 
Tel : +91-11-26153466, 26153467 
Fax : +91-11-26153465 

Apparel Export Promotion Council 
Email : atdcdel@eth.net 
http://www.aepcindia.com 
A-22, Okhla Industrial Area Phase-I. New Delhi 
110020 
Tel : +91-11-26372721, 26814251 

Electronics and Computer Software Export 
Promotion Council (ESC) (Head Office) 
Email : esc@vsnl.com 
http://www.escindia.in 
3rd Floor, PHD House, Opp. Asiad Village, New 
Delhi 110016 
Tel : +91-11-26965103, 26964463 
Fax : +91-11-26510632 

Chemical and Allied Products Export 
Promotion Council (CAPEXIL) 
Email : capexiln@bol.net.in Website: 
http://www.capexil.com 
Vandana Building 4C, 4th Floor, 11, Tolstoy Marg, 
New Delhi 110001 
Tel : +91-11-23356703, 23711479, 23752282 
Fax : +91-11-23314486 

Agricultural and Processed Food Products 
Export Development Authority (APEDA) 
Email : headq@apeda.com 
http://www.apeda.com 
NCUI, Building, 3, Siri Institutional Area, August 
Kranti Marg., 
New Delhi 110016 
Tel : +91-11-26513204, 26513219, 26514572, 
26534186 
Fax : +91-11-26534870 

4. State Government (Government of National Capital Territory of Delhi) 
Department of Excise L-Block, Vikas Bhawan, I.P. 
Estate, New Delhi 
Tel : +91-11-23378088, 23370474 

Department of Finance 4th Level, A-Wing, Delhi 
Secretariat, New Delhi 110002 
Tel : +91-11-23392131, 23392132 

Department of Industries C.P.O.Building, Kashmeri 
Gate, Delhi 
Tel : +91-11-3868144 

Department of Information and Publicity Block No.9, 
Old.Secretariat, Delhi 110054 
Tel : +91-11-23814616 

Department of Information Technology 9th Level, B-
Wing, Delhi Secretariat, New Delhi 110002 
Tel : +91-11-23392254, 23392077 
Fax : +91-11-23392402 

 
Department of Labour 
5-Shamnath Marg, Delhi 110054 
Tel : +91-11-23951115, 23967495 
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ตารางที ่2 หน่วยงานรฐับาลในเดล ี(Delhi) (ต่อ) 
4. State Government (Government of National Capital Territory of Delhi) (Continue) 
Department of Land and Building 
Vikas Bhawan, I.T.O. New Delhi 110002 
Tel : +91-11-23378755, 23379697 

Department of Law and Justice and Legislative 
Affairs 
8th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi 
110002 
Tel : +91-11-23392023, 23890262 

Department of Planning 
6th Level, B-Wing, Delhi 110002 
Tel : +91-11-23392137, 23392139 

Department of Power 
8th Level, B-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi, 
110002 
Tel : +91-11-23215198, 23231748, 23392153 

Department of Services 
7th Level, B-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi 
Tel : +91-11-23392142, 23392146 

Department of Tourism 
4th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, Delhi 
Tel : +91-11-23392075, 23392001-4 

Department of Trade and Taxes 
M.S.O.Building, I.P. Estate, New Delhi 
Tel : +91-11-23319691, 23722136, 23318486, 
23318461 

Department of Training & Technical 
Education 
Muni Maya Ram Marg, Pitam Pura, Delhi 
Tel : +91-11-27428773, 27428772 

Department of Transport 
5/9, Under Hill Rd., Delhi 
Tel : +91-11-23392017, 23933829 

Union Territory Civil Services (UTCS) 
Institution Area, Vishwasnagar, Shahdara, Delhi 
Tel : +91-11-22224439, 22223704 

Urban Development 
9th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi 
110002 
Tel : +91-11-23378601, 23378012, 23370501 

 

The Sports Goods Export Promotion Council 
Email : sgepc@vsnl.com 
http://www.sportsgoodsindia.in 
1-E/6, Swami Ram Tirth Nagar, New Delhi 110055 
Tel : +91-11-23525695, 23516183 
Fax : +91-11-23632147 

Pharmaceutical Export Promotion Council 
Email : rodelhi@pharmexcil.com 
305, Padma Tower-II, 22, Rajendra Place, New 
Delhi 110008 
Tel : +91-11-41536654, 41536658 
Fax : +91-11-41536658 
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4. State Government (Government of National Capital Territory of Delhi) (Continue) 
Engineering Export Promotion Council 
Email : eepcto@eepc.gov.in 
Vandhna (4th Floor), 11 Tolstoy Marg, New Delhi 
110001 
Tel : +91-11-23353353, 23711124-25 
Fax : +91-11-23310920 

Export Promotion Council for Export 
Oriented Units and SEZ Units 
Email : epces@vsnl.net 
705, Bhikaji Cama Bhavan, Bhikaji Cama Place, 
New Delhi 110066 
Tel : +91-11-26167042, 26165805 
Fax : +91-11-26165538 

Export Promotion Council for Handicrafts 
Email : epch@vsnl.com 
http://www.epch.com 
“EPCH HOUSE”, Pocket 6 & 7, Sector-C, L.S.C., 
Vasant Kunj, Delhi 110070 
Tel : +91-11-26135256 
Fax : +91-11-26135518-19 

Federation of Indian Export Organizations 
(FIEO) 
Email : fieo@nda.vsnl.net.in 
http://www.fieo.com 
Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg, Opp. Army 
Hospital 
Research & Referral, New Delhi 110057 
Tel : +91-11-26150104-04 
Fax : +91-11-26150066, 26150077 

Project Export Promotion Council of India 
Email : info@projectexports.com 
http://www.projectexports.com 
H-118, Himalaya House, 11th Floor, 
23, Kasturba Gandhi Marg., New Delhi 110001 
Tel : +91-11-23722425, 23350367 
Fax : +91-11-23312936 

The Cotton Textiles Export Promotion Council 
Email : texprodl@bol.net.in 
101, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New 
Delhi 110001 
Tel : +91-11-23316168 
Fax : +91-11-23719104 

The Handloom Export Promotion Council 
Email : hepcrond@vsnl.com 
10th Floor, 1004, Padma Tower-1, No. 5, Rajendra 
Place, 
New Delhi 110008 
Tel : +91-11-25826965 
Fax : +91-11-25826966 

The Synthetic & Rayon Textiles Export 
Promotion Council 
Email : srtepc@del2.vsnl.net.in 
Surya Kiran Building, Flat No. 602, 6th Floor, 19, 
Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place, New 
Delhi 110001 
Tel : +91-11-23733090, 23733092 
Fax : +91-11-23733091 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี 

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
 

 

ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ภาคผนวก ข 

ตารางที ่2 หน่วยงานรฐับาลในเดล ี(Delhi) (ต่อ) 
4. State Government (Government of National Capital Territory of Delhi) (Continue) 
Wool & Woollens Export Promotion Council 
Email : wwepc@nda.vsnl.net.in 
http://www.wwepcindia.org 
906, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, 
New Delhi 110001 
Tel : +91-11-23315512, 23315205 
Fax : +91-11-23730182 

Carpet Export Promotion Council 
Email : cepc@vsnl.com 
http://www.indiancarpets.com 
3rd Floor, ‘Niryat Bhawan’, Rao Tula Ram Marg, 
Vasant Vihar, New Delhi 110057 
Tel : +91-11-26153466, 26153467 
Fax : +91-11-26153465 

Apparel Export Promotion Council 
Email : atdcdel@eth.net 
http://www.aepcindia.com 
A-22, Okhla Industrial Area Phase-I. New Delhi 
110020 
Tel : +91-11-26372721, 26814251 

Electronics and Computer Software Export 
Promotion Council (ESC) (Head Office) 
Email : esc@vsnl.com 
http://www.escindia.in 
3rd Floor, PHD House, Opp. Asiad Village, New 
Delhi 110016 
Tel : +91-11-26965103, 26964463 
Fax : +91-11-26510632 

Chemical and Allied Products Export 
Promotion Council (CAPEXIL) 
Email : capexiln@bol.net.in Website: 
http://www.capexil.com 
Vandana Building 4C, 4th Floor, 11, Tolstoy Marg, 
New Delhi 110001 
Tel : +91-11-23356703, 23711479, 23752282 
Fax : +91-11-23314486 

Agricultural and Processed Food Products 
Export Development Authority (APEDA) 
Email : headq@apeda.com 
http://www.apeda.com 
NCUI, Building, 3, Siri Institutional Area, August 
Kranti Marg., 
New Delhi 110016 
Tel : +91-11-26513204, 26513219, 26514572, 
26534186 
Fax : +91-11-26534870 

Department of Excise L-Block, Vikas Bhawan, I.P. 
Estate, New Delhi 
Tel : +91-11-23378088, 23370474 

Department of Finance 4th Level, A-Wing, Delhi 
Secretariat, New Delhi 110002 
Tel : +91-11-23392131, 23392132 

Department of Industries C.P.O.Building, Kashmeri 
Gate, Delhi 
Tel : +91-11-3868144 

Department of Information and Publicity Block No.9, 
Old.Secretariat, Delhi 110054 
Tel : +91-11-23814616 

Department of Information Technology 9th Level, B-
Wing, Delhi Secretariat, New Delhi 110002 
Tel : +91-11-23392254, 23392077 
Fax : +91-11-23392402 

Department of Labour 
5-Shamnath Marg, Delhi 110054 
Tel : +91-11-23951115, 23967495 
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ตารางที ่2 หน่วยงานรฐับาลในเดล ี(Delhi) (ต่อ) 
4. State Government (Government of National Capital Territory of Delhi) (Continue) 
Department of Land and Building 
Vikas Bhawan, I.T.O. New Delhi 110002 
Tel : +91-11-23378755, 23379697 

Department of Law and Justice and Legislative 
Affairs 
8th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi 
110002 
Tel : +91-11-23392023, 23890262 

Department of Planning 
6th Level, B-Wing, Delhi 110002 
Tel : +91-11-23392137, 23392139 

Department of Power 
8th Level, B-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi, 
110002 
Tel : +91-11-23215198, 23231748, 23392153 

Department of Services 
7th Level, B-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi 
Tel : +91-11-23392142, 23392146 

Department of Tourism 
4th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, Delhi 
Tel : +91-11-23392075, 23392001-4 

Department of Trade and Taxes 
M.S.O.Building, I.P. Estate, New Delhi 
Tel : +91-11-23319691, 23722136, 23318486, 
23318461 

Department of Training & Technical 
Education 
Muni Maya Ram Marg, Pitam Pura, Delhi 
Tel : +91-11-27428773, 27428772 

Department of Transport 
5/9, Under Hill Rd., Delhi 
Tel : +91-11-23392017, 23933829 

Union Territory Civil Services (UTCS) 
Institution Area, Vishwasnagar, Shahdara, Delhi 
Tel : +91-11-22224439, 22223704 

Urban Development 
9th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi 
110002 
Tel : +91-11-23378601, 23378012, 23370501 
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ตารางที ่3 หน่วยงานรฐับาลในมุมไบ (Mumbai) รฐัมหาราษฎระ (Maharashtra) 
1. Central Government 
Directorate of Cotton Development, 
http://agricoop.nic.in 
4, Ramjibhai Kamani Marg, Ballard Estate PB 
No.1002, 
Mumbai 400030 

Office of the Controller General of Patents, 
Designs and Trade Marks 
Email : Mumbai-patent@nic.in 
http://ipindia.nic.in 
Intellectual Property Office Building, S.M. Road, 
Antop Hill, 
Mumbai 400037 
Tel : +91-22-24130387 
Fax : +91-22-24130388 

Indian Institute of Packaging 
Email : sec1@iip-in.com 
http://www.iip-in.com 
E-2 MIDC Area, Andheri East, Post Box No. 9432, 
Mumbai 400093 
Tel : +91-22-28219803, 28219469, 28216751, 
28254631 
Fax : +91-22-28375302, 28328178 

The Petroleum and Explosives Safety 
Organisation (PESO) 
Email : jtccemumbai@explosives.gov.in 
http://peso.gov.in 
A-1 & A-2 Wing, 5th Floor, CGO Complex, CBD 
Belapur, 
Navi-Mumbai 400614 
Tel : +91-22-27564941, 27575946, 27573881 

NIC State Centre 
Email : siomsu@hub.nic.in 
NIC State Centre, 11th Floor, New Administrative 
Building, 
Mantralya, Mumbai 400032 

Ministry of Corporate Affairs (Regional Office) 
Email : rakesh.chandra@mca.gov.in 
http://www.mca.gov.in 
Everest 5th floor, 100 Marine Drive, Mumbai 
400002 

Ministry of Corporate Affairs (Registrar of 
Companies) 
Email : Devendar.Gupta@mca.gov.in 
http://www.mca.gov.in 
100, Everest, Marine Drive, Mumbai 400002 
Tel : +91-22-22812639 
Fax : +91-22-22811977 
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2. Export Promotion Agency 
Coffee Board 
http://indiacoffee.org 
No 395 B&C, Lamington Road, Mumbai 400004 
Tel : +91-22-23821549 

Spices Board 
Email : spicesboardmumbai@mtnl.net.in 
http://www.indianspices.com 
Unit No 1, Plot No 9 & 10, Banking Complex 
Building II, 
Vashi, Mumbai 400703 
Tel : +91-22-27843093 
Fax : +91-22-27841116 

Tea Board 78, Veer Nariman Road, Mumbai 
400020 
Tel : +91-22-22041699 

Council for Leather Exports 
Email : cleb@mtnl.net.in 
http://www.leatherindia.org 
11/4, World Trade Centre-I, Cuffe Parade, Mumbai 
400005 
Tel : +91-22-22184060 
Fax : +91-22-66335503 

The Gem & Jewellery Export Promotion 
Council 
Email : ho@gjepcindia.com, gjepc@vsnl.com 
http://www.gjepc.org 
5th Floor, Diamond Plaza, 391-A Dr. Dadasaheb 
Bhadkamkar 
Marg, Mumbai 400004 
Tel : +91-22-23821801 
Fax : +91-22-23808752 

The Gem & Jewellery Export Promotion 
Council (GJEPC Web Team) 
Email : info@gjepc.org 
http://www.gjepc.org 
309, A To Z Industrial Estate, Lower Parel, Mumbai 
400013 
Tel : +91-22-40203600 
Fax : +91-22-40203610 

The Gem & Jewellery Export Promotion 
Council (Registered Office) 
http://www.gjepc.org 
D-15, Commerce Centre, Tardeo, Mumbai 400034 
Tel : +91-22-24921527 
Fax : +91-22-24966498 

The Gem & Jewellery Export Promotion 
Council (PM & BD Cell) 
Email : pmbd@gjepcindia.com 
http://www.gjepc.org 
G-6 Radhe Vallabh Co-op. Hsg. Society, Modi 
Chamber, 
French Bridge Corner, Mumbai 400004 
Tel : +91-22-23894957 
Fax : +91-22-23804958 
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ตารางที ่3 หน่วยงานรฐับาลในมุมไบ (Mumbai) รฐัมหาราษฎระ (Maharashtra) (ต่อ) 
2. Export Promotion Agency (Continue) 
The Plastics Export Promotion Council 
Email : plexconcil@vsnl.com 
http://www.plexcon.org 
Crystal Tower, Ground Floor, Gundivali Road No 3, 
Off Sir M. V. Road, Andheri (E), Mumbai 400069 
Tel : +91-22-26833951-2 
Fax : +91-22-26833953, 26834057 

Agricultural and Processed Food Products 
Export Development Authority (APEDA) 
Email : apedamum@vsnl.net 
4th Floor, Banking Complex Building, Unit 3 & 4, 
Sector-19A, 
Vashi, New Mumbai 400705 
Tel : +91-22-27840949 
Fax : +91-22-27842273 

Apparel Export Promotion Council 
Email : aepcmumbai@mtnl.net.in 
12th Floor, Bajaj Bhawan, Nariman Point, Mumbai 
400021 
Tel : +91-22-22040174 
Fax : +91-22-22043178 

Basic Chemicals, Pharmaceuticals & 
Cosmetics Export Promotion Council 
Jhansi Castle, 4th Floor, 7, Cooperage Road, 
Mumbai 400039 
Tel : +91-22-22021288, 22021330, 22825861 
Fax : +91-22-22026684 

Chemical and Allied Products Export 
Promotion Council (CAPEXIL) 
Email : capexilm@vsnl.com 
Commerce Centre, Block No. D-17, Tardeo Road, 
Mumbai 400034 
Tel : +91-22-24943410, 24960084 
Fax : +91-22-24937665 

Engineering Export Promotion Council 
Email : eepcmum@bom2.vsnl.net.in 
Centre 1, 12th Floor, World Trade Centre, Cuffe 
Parade 
Mumbai 400005 
Tel : +91-22-22186655, 22186656, 22166660 
Fax : +91-22-22180119 

Federation of Indian Export Organisations 
(FIEO) 
Email : fieowr@giasbm01.vsnl.net.in 
World Trade Centre No. 1, 11th Floor, Cuffe Parade 
Mumbai 400005 
Tel : +91-22-22185093, 22183354 
Fax : +91-22-22183875 

Pharmaceutical Export Promotion Council 
Email : romumbai@pharmexcil.com 
Unit No. 106, 1st Floor, 248-A, S.K. Ahire Road, 
Worli, 
Mumbai 400030 
Tel : +91-22-24938750, 24938751 
Fax : +91-22-24938822 

Powerloom Development & Export 
Promotion Council (PDEXCIL) 
http://www.pdexcil.org 
GC-2, Ground Floor, Gundecha Onclave, Kherani 
Road, 
Saki Naka, Andheri (East) Mumbai 400072 
Tel : +91-22-67254510, 67254497, 67254498 
Fax : +91-22-67254526 

The Cotton Textiles Export Promotion Council 
Email : texprocil@vsnl.com 
http://www.texprocil.com 
Engineering Centre, 5th Floor, 9, Mathew Road, 
Mumbai 400004 
Tel : +91-22-23632910-13 
Fax : +91-22-23632914 
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ตารางที ่3 หน่วยงานรฐับาลในมุมไบ (Mumbai) รฐัมหาราษฎระ (Maharashtra) (ต่อ) 
2. Export Promotion Agency (Continue) 
The Handloom Export Promotion Council 
Email : hepcromu@mantraonline.com 
15-A, Mama Paramananda Marg, Opera House, 
Mumbai 400004 
Tel : +91-22-23672921 
Fax : +91-22-23610923 

The Indian Silk Export Promotion Council 
Email : isepc@bom2.isnl.net.in 
http://www.silkepc.org 
62, Mittal Chambers, Nariman Point, Mumbai 
400021 
Tel : +91-22-22027662, 22025866 
Fax : +91-22-22874606 

The Marine Products Export Development 
Authority 
Email : mummpeda@mtnl.net.in 
6th Floor, Regent Chambers, Jamnalal Bajaj Marg, 
Nariman Point, Mumbai 400021 
Tel : +91-22-22831399, 22021540 
Fax : +91-22-22834354 

The Synthetic & Rayon Textiles Export 
Promotion Council 
Email : srtepc@vsnl.com 
http://www.synthetictextiles.org 
Resham Bhavan, 78, Veer Nariman Road, Mumbai 
400020 
Tel : +91-22-22048797, 22048690, 22040168 
Fax : +91-22-22048358, 2281091 

Wool & Woollens Export Promotion Council 
Email : wwepc@vsnl.com 
Churchgate Chambers, 5, New Marine Lines, 
Mumbai 400020 
Tel : +91-22-22624680 
Fax : +91-22-22624651 

Wool Industry Export Promotion Council 
(WOOLTEXPRO) 
Email : iwmf@hathway.com 
Churchgate Chambers, 7th Floor, 5, New Marine 
Lines., 
Mumbai 400020 
Tel : +91-22-22624372 
Fax : +91-22-22624675 

International Copper Promotion Council 
Email : info_copper@icpci.org 
602, Omega, Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai 
400076 
Tel : +91-22-66937989 
Fax : +91-22-66939282 

Export Inspection Council Aman Chambers, 113, 
Mkarve Road, Mumbai 400004 
Tel : +91-22-28110311 

Indian Trade Promotion Organization Jhansi Castle, 
7 Cooperage Road, Mumbai 400039 
Tel : +91-22-22021788 
Fax : +91-22-22044922 

Maharashtra State Board Jeevan Sahakar, 4th 
floor, Sir PM Road, Fort, Mumbai 400001 
Tel : +91-22-22661016 
Fax : +91-22-22660838 

Rubber Board B/3 Ground Floor, Ishwardas 
Bhavan, Akurli Cross, Road No1, 
Kandivli (East), Mumbai 400101 

State Trading Corporation of India 
Air India Building, Nariman Point. Mumbai 400021 
Tel : +91-22-22024878 
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Tel : +91-22-28879576 Fax : +91-22-22024856 

ตารางที ่3 หน่วยงานรฐับาลในมุมไบ (Mumbai) รฐัมหาราษฎระ (Maharashtra) (ต่อ) 
2. Export Promotion Agency (Continue) 
Textile Committee 34, PDMello Road, Mumbai 
400009. 

 

3. Local Government 
Municipal Corporation of Greater Mumbai 
http://www.mcgm.gov.in 
Municipal Corporation of Greater Mumbai Head 
Quarter, 
Mumbai C.S.T. 400001 
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ตารางที ่4 หน่วยงานรฐับาลในเจนไน (Chennai) รฐัทมฬินาฑ ู(Tamil Nadu)  
1. Central Government 
Coastal Aquaculture Authority 
Email : aquaauth@vsnl.net 
http://aquaculture.tn.nic.in 
Shastri Bhawan Annexe, 26, Haddows Road, 
Chennai 600006 
Tel : +91-44-28213785 
Fax : +91-44-28216552 

Directorate of Tobacco Development 
http://agricoop.nic.in 
26, Haddows Road, 3rd Floor, Shastri Bhavan 
Annexe, 
Chennai 600006 

Central Institute of Plastics Engineering and 
Technology 
Email : cipethq@vsnl.com 
http://www.cipet.gov.in 
T.V.K. Industrial Estate, Guindy, Chennai 600032 
Tel : +91-44-22254701-6 
Fax : +91-44-22254707 

Office of the Controller General of Patents, 
Designs and Trade Marks 
Email : d.rajagopalan@nic.in 
http://ipindia.nic.in 
Intellectual Property Office Building, G.S.T Road, 
Guindy, 
Chennai 600032 
Tel : +91-44-22322874, 22313978 
Fax : +91-44-22311878 

Indian Institute of Packaging 
Email : iipchennai@iip-in.com 
http://www.iip-in.com 
Plot no. 169, Industrial Estate, Perungudi, Chennai 
600096 
Tel. : +91-44-24961077, 24961560 
Fax : +91-44-24961077 

Intellectual Property Appellate Board 
Email : ipab@tn.nic.in 
http://www.ipab.tn.nic.in 
Annex-I, Guna Complex, II Floor, 443 Anna Salai, 
Teynampet, 
Chennai 600018 
Tel : +91-44-24328902, 24328903 
Fax : +91-44-24328905 

Petroleum and Explosives Safety 
Organisation, South Circle 
Email : jtccechennai@explosives.gov.in 
http://peso.gov.in 
South Circle, No. 140, Rukmini Laxmipati Road, 
Egmore, 
Chennai, Tamil Nadu 600008 
Tel : +91-44-28419529 

NIC State Centre 
Email : sio@tn.nic.in 
http://www.tn.nic.in 
E-2-A Rajaji Bhavan, Besant Nagar, Chennai 
600090 
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ตารางที ่4 หน่วยงานรฐับาลในเจนไน (Chennai) รฐัทมฬินาฑ ู(Tamil Nadu) (ต่อ) 
1. Central Governmentn (Continue) 
Centre for Development of Advanced 
Computing 
Block-11 ,6/13, Park Avenue, Keshava Perumal 
Puram, 
Chennai 600028 
Tel : +91-44-24610880 
Fax : +91-44-24610898 

Electronics and Computer Software Export 
Promotion Council (ESC) 
Email : escc@vsnl.net 
http://www.escindia.in 
1st Floor, A-South, Tidel Park , 4 Canal Bank 
Road, Taramani, 
Chennai 600113 
Tel : +91-44-22540218-9 

Ministry of Corporate Affairs (Regional Office) 
Email : vasudevan@mca.gov.in 
http://www.mca.gov.in 
5th Floor, Shastri Bhawan, 26 Haddows Road, 
Chennai 600006 
Tel : +91-44-28271737 
Fax : +91-44-28280436 

Ministry of Corporate Affairs (Registrar of 
Companies) 
Email : bn.harish@mca.gov.in 
http://www.mca.gov.in 
Block No. 6, B-Wing, 2nd Floor, Shastri Bhawan 
26, 
Haddows Road, Chennai 600034 
Tel : +91-44-28277182, 28272676 
Fax : +91-44-28234298 

Office of the Competent Authority and 
Adminstrator 
Email : ca_cm@vsnl.net 
http://www.cachennai.gov.in 
SAFEM (FOP) A & NDPS ACT, 64/1, G. N. Chetty 
Road, 
T. Nagar, Chennai 600017 
Tel : +91-44-28152879, 28152935, 28152826, 
28150896 
Fax : +91-44-28154636 

 

2. Export Promotion Agency 
Spices Board 
Email : sbrochn@vsnl.com 
http://www.indianspices.com 
No.11/3008, 1st Floor, II Street, 13th Main Road, 'Z' 
Block, 
Shanthi Colony Anna Nagar Chennai 600040 
Tel : +91-44-26201342 
Fax : +91-44-26264314 

 
Tea Board 
No. 3, Blacker’s Road, 3rd Floor, Vijaya Complex, 
Mount Road, Chennai 600002 
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ตารางที ่4 หน่วยงานรฐับาลในเจนไน (Chennai) รฐัทมฬินาฑ ู(Tamil Nadu) (ต่อ) 
2. Export Promotion Agency 
Council for Leather Exports 
Email : cle@cleindia.com , cle@vsnl.com 
http://www.leatherindia.org 
3rd Floor, CMDA Tower II, Gandhi Irwin Bridge 
Road, 
Egmore, Chennai 600008. 
Tel : +91-44-28594367 
Fax : +91-44-28594363-4 

The Gem & Jewellery Export Promotion 
Council 
Email : gjepcsr@vsnl.com 
http://www.gjepc.org 
Ankur Plaza, 3rd Floor, 52 G.N. Chetty Road, T. 
Nagar, 
Chennai 600017 
Tel : +91-44-28155180 
Fax : +91-44-28154526 

The Plastics Export Promotion Council 
Email : plexsr@md3.vsnl.net.in 
http://www.plexcon.org 
Rasheed Mansion, 3rd Floor, 408 Anna Salai, 
Chennai 600006 
Tel : +91-44-28292620 
Fax : +91-44-28291518 

Chemical and Allied Products Export 
Promotion Council (CAPEXIL) 
Email : capexilsmd4@vsnl.net.in 
Rasheed Mansion, 408 Anna Salai, Chennai 
600006 
Tel : +91-44-28292310, 28294713 
Fax : +91-44-28295386 

Electronics and Computer Software Export 
Promotion Council (ESC) 
Email : escc@vsnl.net 
1st Floor, A-South Tidel Park. 4, Canal Bank Road, 
Taramani, 
Chennai 600113 
Tel : +91-44-22540218, 22540219 

Engineering Export Promotion Council 
Email : eepcchen@md4.vsnl.net.in 
Maalvika Centre, 3rd Floor, 144/145, 
Kodambakkam High Road, 
Chennai 600034 
Tel : +91-44-28276007, 28277501, 28264972 
Fax : +91-44-28270491 

Federation of Indian Export Organisations 
(FIEO) 
Email : fieosr@giasmd01.vsnl.net.in 
Spencer Plaza Unit No. 706, 7th Floor, 769, Anna 
Salai, 
Chennai 600002 
Tel : +91-44-28497766, 28493333, 28494444 
Fax : +91-44-28496666 

Export Promotion Council for Handicrafts 
Email : epchsr@satyam.net.in 
Phase-II, 3rd Floor, Shastri Bhawan, Haddows 
Road, 
Nungambakkam, Chennai 600006 
Tel : +91-44-28214163, 28218441 
Fax : +91-44-28214163 
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ตารางที ่4 หน่วยงานรฐับาลในเจนไน (Chennai) รฐัทมฬินาฑ ู(Tamil Nadu) (ต่อ) 
2. Export Promotion Agency 
The Handloom Export Promotion Council 
Email : hepccatp@vsnl.com 
http://www.hepcindia.com 
No. 34, Cathedral Garden Road, Nungambakkam, 
Chennai 600034 
Tel : +91-44-28278879, 28276043 
Fax : +91-44-28271761 

The Marine Products Export Development 
Authority 
Email : chempeda@vsnl.net 
958, TVS Colony, Anna Nagar West Extension, 
Mogappair, 
Chennai 600101 
Tel : +91-44-26543603 
Fax : +91-44-26543604 

The Synthetic & Rayon Textiles Export 
Promotion Council 
Khallelic Centre (Alsa Mall) No. 10, 3rd Floor, 
Montieth Road, Chennai 600008 
Tel : +91-44-28553837, 28554236 
Fax : +91-44-28553555 

The Cotton Textiles Export Promotion 
Council 
Email : texprocil.chengems@snl.net.in 
No. F, 2nd Floor, Mount Chambers, 758, Mount 
Road, 
Chennai 600002 
Tel : +91-44-28525486, 28521205 
Fax : +91-44-28521205 

3. State Government (Government of Tamil Nadu) 
Agricultural Engineering Department, 
Email : aed@vsnl.com 
http://www.tn.gov.in 
328, Nandanam Chennai 600035 
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ตารางที ่5 หน่วยงานรฐับาลใน Bangalore รฐั Karnataka 
1. Central Government 
National Institute of Design 
Email : nidbc@dataone.in 
http://www.nid.edu 
B 112, Rajaji Nagar Industrial Estate, Bangalore 
560044 
Tel : +91-80-23159837, 23387534 
Fax : +91-80-23387534 

National Institute of Design (R & D Campus) 
http://www.nid.edu 
12 HMT Link Road, Off Tumkur Road, Bangalore 
560022 
Tel : +91-80-23373006, 23373276 
Fax : +91-80-23373086 

NIC State Centre 
Email : sio@mail.kar.nic.in 
http://www.kar.nic.in 
6th & 7th Floor, Mini Tower, Visveshwaraya 
Building, 
Dr. Ambedkar Veedhi, Bangalore 560001 

Centre for Development of Advanced 
Computing 
http://www.cdacbangalore.in 
C-DAC Knowledge Park, No. 1, Old Madras Road, 
Byappanahalli, Bangalore 560038 
Tel : +91-80-25341215, 25346823-7 
Fax : +91-80-25247724 

Ministry of Corporate Affairs (Registrar of 
Companies) 
Email : VC.Davey@mca.gov.in 
http://www.mca.gov.in 
'E' Wing, 2nd floor, Kendriya Sadana, 
Koramangala, 
Bangalore 560034 
Tel : +91-80-25538531 
Fax : +91-80-25528531 

Institute of Hotel Management 
Email : ihm@vsnl.com 
http://www.ihmbangalore.com 
S.J. Polytechnic Campus, Seshadri Road, 
Bangalore 560001 
Tel : +91-80-2226 2960, 91-80-22386763 
Fax : +91-80-22268562 

Coffee Board 
http://indiacoffee.org 
P.B. No. 5366, Bangalore 560001 
Tel : +91-80-22266991-4 

Spices Board 
Email : sbro@vsnl.net 
http://www.indianspices.com 
22/1, Rest House Road, Bangalore 560001 
Tel : +91-80-25320354 

Tabacco Board Directorate of Auctions 1/19, 3rd 
Cross, 4th Floor, 
Unity Building Annexe, C.S.I. Compound, 
Bangalore 560027 
Tel : +91-80-22236599, 22233087 
Fax : +91-80-22225075 

Coir Board 
Email : coiregbgl@vsnl.net.in 
8, Annexe Building, Cunnigham Road, Karnataka, 
Bangalore 560052 
Tel : +91-80-22268538 
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ตารางที ่5 หน่วยงานรฐับาลใน Bangalore รฐั Karnataka (ต่อ) 
1. Central Government (Continue) 
Electronics and Computer Software Export 
Promotion Council (ESC) 
Email : escb@vsnl.net 
http://www.escindia.in 
395, 2nd Floor, Puttanhali Circle, J.P. NAGAR, 7th 
Phase, 
Thimmaiah Road, Miller Tank Bed, Bangalore 
560078 
Tel : +91-80-22445528 

Agricultural and Processed Food Products 
Export Development Authority (APEDA) 
http://www.apedablr@vsnl.net 
12/1/1, Palace Cross Road, Bangalore 560020 
Tel : +91-80-23343425, 23368272 
Fax : +91-80-23364560 

Apparel Export Promotion Council 
Email : aepcbangbgl@vsnl.net.in 
A.E.P.C. No. 10, Raheja Chambers12, Museum 
Road, 
Banglore 560001 
Fax : +91-80-55860172 

Basic Chemicals, Pharmaceuticals & 
Cosmetics Export Promotion Council 
No. 23/1 & 2, 5th Main Road, 3rd Cross, Gandhi 
Nagar, 
Bangalore 560009 
Tel : +91-80-22269037, 22260446 

Engineering Export Promotion Council 
Email : eepcsrob@vsnl.net 
Vinayaka Complex, 2nd Floor, 44/45, Residency 
Road Cross, 
Bangalore 560025 
Tel : +91-80-25581396, 25588669 
Fax : +91-80-25586914 

Export Promotion Council for Handicrafts 
Email : epch.blr@vsnl.net 
302, 3rd Floor, Cears Plaza, No. 136, Residency 
Road, 
Bangalore 560025 
Tel : +91-80-22107367 
Fax : +91-80-22107369 

Federation of Indian Export Organisations 
(FIEO) 
Email : fieoblr@dataone.in 
1st Floor, VITC Building, Kasturba Road, Bangalore 
560001 
Tel : +91-80-22864854 
Fax : +91-80-22864855 
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ตารางที ่6 หน่วยงานรฐับาลใน Hyderabad รฐั Andhra Pradesh 
Directorate of Oilseeds Development 
http://agricoop.nic.in 
Telhan Bhavan, Himayat Nagar, Hyderabad 500029 

National Institute of Agricultural Extension 
Management (MANAGE) 
Email : vkreddy@manage.gov.in 
http://www.manage.gov.in 
Rajendranagar, Hyderabad 500030 
Tel : +91-40-24016702-6 
Fax : +91-40-24015388 

Central Institute of Plastics Engineering and 
Technology 
Email : cipethyd@satyam.net.in 
http://www.cipet.gov.in 
PB-3, CIDA, Phase - II, HCL Post, Hyderabad 
500051 
Tel : +91-40-27263750 
Fax : +91-40-27264051 

The Petroleum and Explosives Safety 
Organisation (PESO) 
Email : dyccehyderabad@explosives.gov.in 
http://peso.gov.in 
Kendriya Sadan, 1st Floor, Sultan Bazar, Koti, 
Hyderabad 500195 
Tel : +91-40-24600359 

Indian Institute of Packaging 
Email : iiphyd@iip-in.com 
http://www.iip-in.com 
Lux-3, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad 
500018 
Tel : +91-40-23814321 
Fax : +91-40-23707148 

NIC State Centre 
Email : sio@ap.nic.in 
ttp://www.ap.nic.in 
A-Block, Government Offices Complex, Tank Bund 
Road, 
Hyderabad 500063 

Centre for Development of Advanced 
Computing 
2nd Floor, Delta Chambers, Ameerpet, Hyderabad 
500016 
Tel : +91-40-23401331-2 
Fax : +91-40-23401531 

Ministry of Corporate Affairs (Registrar of 
Companies) 
Email : richard.henry@mca.gov.in 
http://www.mca.gov.in 
2nd Floor, CPWD BLDG., Kendriya Sadan, Sultan 
Bazar, Koti, 
Hyderabad 500195 
Tel : +91-40-24657937, 24652807 
Fax : +91-40-24652807 
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ตารางที ่6 หน่วยงานรฐับาลใน Hyderabad รฐั Andhra Pradesh (ต่อ) 
Electronics and Computer Software Export 
Promotion Council (ESC) 
Email : bhanu@escindia.com 
http://www.escindia.in 
Flat No.102, Badam Sohana Apts, Somajiguda, 
Rajbhavan Road, Hyderabad 500082 
Tel : +91-40-32503939 
Fax : +91-40-23303414 

 
Agricultural and Processed Food Products 
Export Development Authority (APEDA) 
8th Floor, Chandra Vihar Building, M.J. Road, 
Hyderabad 500001 
Tel : +91-40-24745940 
Fax : +91-40-24745947 

Federation of Indian Export Organisations 
(FIEO) 
“Shakar Bhavan”, 5-10-74, Fateh Maidan Road, 
Hyderabad 500004 
Tel : +91-40-23210380 
Fax : +91-41-23210381 

Agricultural and Processed Food Products 
Export Development Authority (APEDA) 
Email : apedahyd@sancharnet.in 
8th Floor, Chandra Vihar Building, M.J. Road, 
Hyderabad 500001 
Tel : +91-40-24745940 
Fax : +91-40-24745947 

Pharmaceutical Export Promotion Council 
Email : info@pharmexcil.com 
http://www.phrmexcil.com 
101, Aditya Trade Centre, Ameerpet, Hyderabad 
500038 
Tel : +91-40-23735462, 23735466 
Fax : +91-40-23735464 

Tabacco Board 
H.No. 10-4-1/5, Behind Chacha Nehru Park, Masav 
Tank, 
Hyderabad 500028 
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ตารางที ่7 หน่วยงานรฐับาลใน Kolkata รฐั West Bengal 
Directorate of Jute Development 
http://agricoop.nic.in 
234/4, Acharya Bose Road, Nizam Palace, Kolkata 
700020 
Tel : +91-33-22479337 

 
The Petroleum and Explosives Safety 
Organisation (PESO) 
Email : jtccekolkata@explosives.gov.in 
http://peso.gov.in 
8, Explanade East, 1st Floor, Kolkata 700069 
Tel : +91-33-22489524, 22480427, 22486600, 
22420686 

Directorate General of Commercial 
Intelligence and Statistics 
Email : webdis@dgcis.gov.in 
http://dgciskol.gov.in 
Council House Street, Kolkata 700001 
Tel : +91-33-22483111 

Office of the Controller General of Patents, 
Designs and Trade Marks 
Email : kolkata-patent@nic.in 
http://ipindia.nic.in 
Intellectual Property Office Building, CP-2, Sector V, 
Salt Lake City, Kolkata 700091 
Tel : +91-33-23671987 
Fax : +91-33-23671988 

Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) 
http://www.iift.edu 
J-1/14 (7th-9th Floor), EP & GP Block, Sector-V, 
Salt Lake City, Kolkata 700091 
Tel : +91-33-23572851, 23572852 
Fax : +91-33-23572853 

Indian Institute of Packaging 
Email : iipkolkata@iip-in.com 
http://www.iip-in.com 
Block C. P. , Sector V, Salt Lake , Bidhan nagar, 
Kolkata 700091 
Tel : +91-33-23676061, 23670763 
Fax : +91-33-23679561 

NIC State Centre 
Email : sio@wbsu.wb.nic.in 
Bidyut Bhavan, DJ Block Sector-II, Salt lake, 
Kolkata 700091 

Centre for Development of Advanced 
Computing 
http://www.kolkatacdac.in 
Plot – E-2/1, Block-GP, Sector-V, 
Salt Lake Electronics Complex, Kolkata 700091 
Tel : +91-33-23579846 
Fax : +91-33-23575141 
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ตารางที ่7 หน่วยงานรฐับาลใน Kolkata รฐั West Bengal (ต่อ) 
Ministry of Corporate Affairs (Regional 
Office) 
Email : uttam.nahta@mca.gov.in 
http://www.mca.gov.in 
Nizam Palace, II MSO Building, 3rd Floor, 234/4 
A.J.C.Bose 
Road, Kolkata 700020 
Tel : +91-33-24870382 
Fax : +91-33-22870958 

Ministry of Corporate Affairs (Registrar of 
Companies) 
Email : debasish.bandopadyay@mca.gov.in 
http://www.mca.gov.in 
Nizam Palace, 2nd MSO Building, 2nd Floor, 
234/4, A.J.C.B. Road, Kolkata 700020 
Tel : +91-33-22800409 
Fax : +91-33-22473795 

Office of the Jute Commissioner 
Email : jccal@vsnl.com 
http://jutecomm.gov.in 
C.G.O. Complex, 3rd MSO Building, 4th Floor, DF 
Block, 
Salt Lake City, Kolkata 700064 
Tel : +91-33-23376973 
Fax : +91-33-23376974 

Chemical and Allied Products Export 
Promotion Council (CAPEXIL) 
Email : info@capexil.com 
http://www.capexil.com 
Vanijya Bhavan, International Trade Facilitation 
Centre, 
3rd Floor, 1/1 Wood Street, Kolkata 700016 
Tel : +91-33-22890524-0525 
Fax : +91-33-22891724 

Coffee Board 
http://indiacoffee.org 
5, Meredith Street, Kolkata 700072 
Tel : +91-33-22375649 
Fax : +91-33-22482070, 22484046 

Spices Board 
Email : sbrocal@giascl01.vsnl.net.in 
http://www.indianspices.com 
195 A- Park Street, Kolkata 700017 
Tel : +91-33-22804304 
Fax : +91-33-22879736 

Tea Board 14, Biplabi Trallokya, Maharaj Sarani, 
Brabourne Road, 
Kolkata 700001 

Council for Leather Exports 
Email : cleer@airtelbroadband.in 
http://www.leatherindia.org 
1B, 1st Floor, Duckback House, 41, Shakespeare 
Sarani, 
Kolkata 700017 
Tel : +91-33-22835479-80 
Fax : +91-33-22877270 
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ตารางที ่7 หน่วยงานรฐับาลใน Kolkata รฐั West Bengal (ต่อ) 
The Gem & Jewelry Export Promotion 
Council 
Email : gjepcer@vsnl.com 
http://www.gjepc.org 
Vanijya Bhavan, 6th Floor, Left Wing, 1/1, Wood 
Street, 
Kolkata 700016 
Tel : +91-33-22823629-30 
Fax : +91-33-22823629 

The Plastics Export Promotion Council 
Email : plexer@cal.vsnl.net.in 
http://www.plexcon.org 
ITFC, 6th Floor, 1/1 Wood Street, Kolkata 700016 
Tel : +91-33-22834497-8 
Fax : +91-33-22834289 

Electronics and Computer Software Export 
Promotion Council (ESC) 
Email : esck@vsnl.net 
http://www.escindia.in 
Ground Floor, Building No. DN 53, STP-II Building, 
Salt Lake City, Kolkata 700091 
Tel : +91-33-23673851-2 
Fax : +91-33-23673852 

Agricultural and Processed Food Products 
Export Development Authority (APEDA) 
Email : agri8680@dataone.in 
Mayukh Bhawan, Bidhan Nagar, Kolkata 700091 
Tel : +91-33-23378363 
Fax : +91-33-23378680 

Basic Chemicals, Pharmaceuticals & 
Cosmetics Export Promotion Council 
Kankaria Estate, 9th Floor, 6 Little Russell St., 
Kolkata 700071 
Tel : +91-33-22475562 

Chemical and Allied Products Export 
Promotion Council (CAPEXIL) 
Email : capaxler@vsnl.net 
Tobacco House” 1 & 2, Old Court House Corner, 
Kolkata 700001 
Tel : +91-33-22207620 
Fax : +91-33-22206945 

Electronics and Computer Software Export 
Promotion Council (ESC) 
Emai : esck@vsnl.net 
Ground Floor, Building No. DN 53, STP-II Building, 
Salt Lake City, Kolkata 7000091 
Tel : +91-33-23673851, 23673852 
Fax : +91-33-23673852 

Engineering Export Promotion Council 
Email : eeperokol@vsnl.net 
Vanijya Bhavan, 2nd Floor, International Trade 
Facilitation Centre, 
1/1 Wood Street, Kolkata 700016 
Tel : +91-33-22890673, 22890674 
Fax : +91-33-22890687 
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ตารางที ่7 หน่วยงานรฐับาลใน Kolkata รฐั West Bengal (ต่อ) 
Export Promotion Council for Handicrafts 
Email : epchal@vsnl.net 
1, B.K. Paul Avenue, 2nd Floor, Kolkata 700005 
Tel : +91-33-22395550 
Fax : +91-33-22390586 

Federation of Indian Export Organisations 
(FIEO) 
Email : fieo@giascl01.vsnl.net.in 
Express Tower, 6th Floor, 42A Shakespeare Sarani 
(Junction of Rawdon St. and Shakespeare Sarani) 
Kolkata 700071 
Tel : +91-33-22831563-8 
Fax : +91-33-22805781 

Jute Manufacturers Development Council 
Email : jmdc@jute.com 
http://www.judcindia.com 
3A, Park Plaza, 71, Park Street., Kolkata 700016 
Tel : +91-33-22172107, 22263438 
Fax : +91-33-22172456 

Shellac Export Promotion Council 
Email : sepc@vsnl.net 
http://www.shellacepc.com 
Vanijya Bhavan, International Trade Facilitation 
Centre, 
1/1, Wood Street, 2nd Floor, Kolkata 700001 
Tel : +91-33-22834417, 22834697, 22834698 
Fax : +91-33-22834699 

The Cotton Textiles Export Promotion 
Council 
Email : exprocil.cottexgems@snl.net.in 
14/1-B Ezra Estate, World Trade Centre, Kolkata 
700001 
Tel : +91-33-22215650 
Fax : +91-33-22350195 

The Marine Products Export Development 
Authority 
Email : mpeda@wb.nic.in 
4B, Maruti Building, 12 U.N. Brahmachari Street, 
(London Street) Kolkata 700017 
Tel : +91-33-22475908 
Fax : +91-33-22471181 
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ตารางที ่8 หน่วยงานรฐับาลใน Guwahati รฐั Assam 
Central Institute of Plastics Engineering and 
Technology 
Email : cipet_ghy@rediffmail.com 
http://www.cipet.gov.in 
P.O. Changsari, Guwahati 781101 
Tel : +91-36-12680622 
Fax : +91-36-12680281 

The Petroleum and Explosives Safety 
Organization (PESO) 
Email : dycceguwahati@explosives.gov.in 
http://peso.gov.in 
G.N.B. Road, Near Bhuyan Manson, 4th Floor, 
Panchwati Silpukhuri, Guwahati 781003 
Tel : +91-36-12662783 

NIC State Centre 
Email : sio-asm@hub.nic.in 
NIC State Centre, Block-F, Secretariat Complex, 
Dispur, Guwahati 781006 

Directorate of Tourism 
Email : info@assamtourism.org 
http://www.assamtourism.org 
Station Road, Guwahati 781001 
Tel : +91-36-12547102, 12542748 
Fax : +91-36-12547102 

Assam Tourism Development 
Corporation Ltd. 
Email : astdcorpn@sancharnet.in 
Dr. B. Barooah Road, Guwahati 781007 
Tel : +91-36-12454421 
Fax : +91-36-12454570 

Coffee Board 
Email : jdecbner@sancharnet.in 
http://indiacoffee.org 
Binand Apartment, 12th Bye Lane, R.G. Barua 
Road, 
Guawhati 781024 
Tel : +91-36-12453235 

Tea Board U.N. Bezbarua Road, Silpukhuri, 
Assam, Guwahati 781003 
Tel : +91-36-12547969, 12542974 
Fax : +91-36-12547969 

Spices Board 
Email : sbroghy_dev@yahoo.com 
http://www.indianspices.com 
U.N.Bezbaruva Road, Silpukhuri, Guwahati 781003 
Tel : +91-36-12665698 
Fax : +91-36-12664225 

Agricultural and Processed Food Products 
Export Development Authority (APEDA) 
Email : apedagwa@sancharnet.in 
G.S. Road, Opp. Old Post Office Jain Complex, 3rd 
Floor, 
Guwahati 781005 
Tel : +91-36-12599010 
Fax : +91-36-12599010 

Government of Assam 
http://assamgovt.nic.in 
Assam Sachivalaya Complex, Dispur, Guwahati 
781006 
Tel : +91-36-12540500, 12731831 
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ตารางที ่9 หน่วยงานรฐับาลใน Itanagar รฐั Arunachal Pradesh 
NIC State Centre 
Email : sio-arn@hub.nic.in 
Block 23, Secretariat Complex, P.O. Itanagar 
791111 

Spices Board 
Email : sbap@post.com 
http://www.indianspices.com 
V.I.P Road, Opposite to State Bank of India, Above 
Dawn Lit 
Post Bank Tinali, Itanagar 791111 
Tel : +91-36-02211008 

Arunachal Pradesh Industrial Development and 
Financial Corporation Limited 
Email : koyutony@yahoo.com 
C Sector, Near Petrol Pump, Itanagar 791111 
Tel : +91-36-02212672, 02212673 
Fax : +91-36-02212672 

 

 
ตารางที ่10 หน่วยงานรฐับาลใน Shillong รฐั Meghalaya 
National Commission for Scheduled Tribes 
http://ncst.nic.in 
Rabekka Villa, Temple Road, Lower Lachumiere, 
Shillong 793001 
Tel : +91-36-42221362 
Fax : +91-36-42504202 

NIC State Centre 
Email : sio-megh@hub.nic.in 
Room No. 16, Additional Secretariat, Shillong 
793001 

Ministry of Corporate Affairs (Registrar of 
Companies) 
Email : ananda.korada@mca.gov.in 
http://www.mca.gov.in 
Morello Building, Ground Floor, Shillong 793001 
Tel : +91-36-42223665 

The Directorate of Tourism 
Email : tourism-meg@nic.in 
http://megtourism.gov.in 
3rd Secretariat, Nokrek Building, Lower 
Lachaumiere, 
Shillong 793001 
Tel : +91-36-42500736, 42502166 
Fax : +91-36-42226054 

Coffee Board 
Email : navinrynth@rediffmail.com 
http://indiacoffee.org 
Ryagiyn View, Upper Nongthymmal, Shillong 
793014 
Tel : +91-36-42570250 

Spices Board 
http://www.indianspices.com 
Ville Nongthymma, Shillong 793003 
Tel : +91-36-42522689 
Fax : +91-36-42227434 
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ตารางที ่11 หน่วยงานรฐับาลใน Imphal รฐั Manipur 
NIC State Centre 
Email : sio-man@hub.nic.in 
NIC State Centre, 79 New Secretariat, Imphal 
795001 

Spices Board (Regional and Zonel Offices) 
http://www.indianspices.com 
Kangla Park N.H. 39, Sharma Automobiles, Imphal 
795001 

 
ตารางที ่12 หน่วยงานรฐับาลใน Aizawl รฐั Mizoram 
NIC State Centre 
Email : sio-mizo@hub.nic.in 
NIC State Centre, C-10 Block-C, Secretariat 
Complex, 
Treasury Square, Aizawl 796001 

Spices Board (Regional and Zone Offices) 
Email : adsbazl@rediffmail.in 
http://www.indianspices.com 
Harangvela Building, Khatla Bazar, Aizawl 796001 
Tel : +91-38-92333138 

 
ตารางที ่13 หน่วยงานรฐับาลใน Kohima รฐั Nagaland 
NIC State Centre 
Email : sio-ngl@hub.nic.in 
3rd Floor Middle Block, New Secretariat Complex, 
Kohima 797004 

 

 
ตารางที ่14 หน่วยงานรฐับาลใน Dimapur รฐั Nagaland 
Spices Board (Regional and Zonel Offices) 
http://www.indianspices.com 
C/O Lendakonger Lidak Complex, Po-Dimapur. PB -
195, 
Half Nagarjun, Dimapur 797112 
Tel : +91-38-62225688 
Fax : +91-38-62230258 

 

 
ตารางที ่15 หน่วยงานรฐับาลใน Agartala รฐั Tripura 
NIC State Centre 
Email : sio-trpr@hub.nic.in 
http://tripura.nic.in 
New Treasury Building, Secretariat Complex, 
Agartala 799001 

Spices Board (Regional and Zone Offices) 
http://www.indianspices.com 
Gorkhabasti VIP Road, Kunjaban P.O box, 
Agartala 799006 
Tel : +91-38-12226241 
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ตารางที ่16 หน่วยงานรฐับาลใน Gangtok รฐั Sikkim 
NIC State Centre 
Email : sio-sik@hub.nic.in 
http://sikkim.nic.in 
Tashilling, Sikkim Secretariat, Gangtok 737103 

Spices Board (Regional and Zonel Offices) 
Email : slg_sbrogtk@sify.com 
http://www.indianspices.com 
P.B.No 85, Diesel Power House Road, Gangtok 
737101 
Tel : +91-35-92202230 
Fax : +91-35-92202230 

Spices Board (Regional and Zonel Offices) 
Email : rrsspicesgtk@sify.com 
http://www.indianspices.com 
I C R I Regional Research Station, Spices Board, 
Yakthung House, Tadong, Gangtok 737102 
Tel : +91-35-92231307 
Fax : +91-35-92222707 

 

 
1.2  หน่วยงานเอกชนของประเทศอินเดีย 
 
ตารางที ่17 หน่วยงานเอกชนของประเทศอนิเดยี 
Federation of Indian Chambers of Commerce and 
Industry: FICCI 
Federation House  
Tansen Marg, New Delhi 110001 

Tel: 91-11-23738760-70 

Fax: 91-11-23320714, 23721504 

E-mail:  ficci@ficci.com 
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2.     หน่วยงานไทยในประเทศอินเดีย 
 

2.1  หน่วยงานราชการไทยในประเทศอินเดีย 
 
ตารางที ่18 หน่วยงานราชการไทยในประเทศอนิเดยี 

New Delhi  
The Royal Thai Embassy  
F-4/5, Vasant Vihar, New Delhi-110057 
Tel: (+91 11) 46301106-10, 
Fax: (+91 11) 46301104-05 
E-mail: thaidel@mfa.go.th  
Website: http://www.thaiemb.org.in  

Thailand Trade Office, New Delhi 
10 Ground Floor, Munirka Marg, Vasant Vihar, 
New Delhi-110 057 
Tel: (91-11) 4601-0406-7 
Fax: (91-11) 4601-0405, 2615-6862 
E-mail: thaicnewdelhi@depthai.go.th  

Office of the Defence and Naval Attaché,  
New Delhi 56-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi-
110 021 Tel: (91-11) 2688-6175  
Fax: (91-11) 2687-0073 E-mail: graivut@navy.mi.th  

Office of the Air Attaché, New Delhi 
B 521, New Friends Colony, New Delhi 
110065 Tel: (91-11) 4659-7160 Fax: (91-11) 
4659-7161  

Tourism Authority of Thailand, New Delhi 
B-9/1(A), Ground Floor, Vasant Vihar, 
New Delhi-110057 
Tel: (91-11) 4166-3567-9 Fax: (91-11) 4166-3570 
E-mail: tatdel@tat.or.th 
Website: www.amazingthailand.co.in 
 

ศนูยบ์รกิารขอ้มลูธุรกจิ ไทย-อนิเดยี  
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุนิวเดล ี
Thaiindia.net 
The Royal Thai Embassy, F-4/5, Vasant 
Vihar, New Delhi-110057 
manager@thaiindia.net  

 Tel: +91-11-2615-0130 to 34 
 Fax: +91-11-2615-0128 to 29 

http://www.thaiindia.net 

Mumbai 
Royal Thai Consulate-General, Mumbai 
1st Floor, Dalamal House, Jamnalal Bajai Marg,Nariman 
Point, Mumbai-400021 
Tel: (91-22) 2282-3535 Fax: (91-22) 2281-0808 
E-mail: thaimub@mfa.go.th  
Website: http://www.thaiembassy.org/mumbai 

Tourism Authority of Thailand, Mumbai 
No. 45, 4th Floor, Free Press House,  
Free Press Journal Marg Nariman Point, 
Mumbai 400 021 Tel: (91-22) 2204-2727-28 
Fax: (91-22) 2204-2729 E-mail: 
tatdel@tat.or.th 
Website: www.amazingthailand.co.in 
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ตารางที ่18 หน่วยงานราชการไทยในประเทศอนิเดยี (ต่อ) 
Thailand Trade Office, Mumbai 11/A Tanna House 
Annexe,Nathalal Parekh Marg, Colaba, 
Mumbai 400039 Tel: +91 2222 830242 to 3 
Fax: +91 2222 846859  
Email: thaitrademumbai@gmail.com  

 

Chennai  
Royal Thai Consulate-General, Chennai 
No.3, First Main Road, Vidyodaya Colony, T.Nagar, 
Chennai – 600017 Tel: (91-44) 4230-0730, 4230-0740, 
4230-0760, 4230-0780 Fax: (91-44) 4202-0900 
E-mail: thaicnn@mfa.go.th  

Thai Trade Office, Chennai 
21/22 Arunachalam Road, Kotturpuram, 
Chennai-600085 
Tel: (61-44) 2447-0505 
Fax: (61-44) 2447-1617 
E-mail: thaitcchennai@eth.net  

Kolkata 
Royal Thai Consulate General, Kolkata 
18-B, Mandeville Gardens, Ballygunge, 
Kolkata-700019 
Tel: (91-33) 2440-3229-31, 2440-7836 
Fax: (91-33) 2440-6251 
E-mail: thaiccu@mfa.go.th thaiccu@airtelmail.in  
Website: www.thaiembassy.org/kolkata 

 

 
2.2  หน่วยงานเอกชนไทยในประเทศอินเดีย 
 
ตารางที ่19 หน่วยงานเอกชนไทยในประเทศอนิเดยี  

Bangkok 1 
Thai restaurant 
A-1, First Floor, Cariappa Marg, Sainik Farms, Gate 
No. 2, New Delhi 
Tel: +91-11-29555696, 64576282, +91-9899871111 

Charoen Pokphand (India) Private Limited  
prawn/fish feed 
130, Opp. Grindwell Norton Ltd., Budigere Cross 
Road, Virgonagar Post, Bangalore-560049, 
Karnataka, India Senior Vice President: Mr. Preeda 
Chunwong Tel: +91-80-2847219, 28472195,  
Fax: +91-80-28472662 
Website: www.mycpindia.com 
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ตารางที ่19 หน่วยงานเอกชนไทยในประเทศอนิเดยี (ต่อ)  
C.P. Aquaculture (India) Private Limited  
prawn/shrimp feed 
Address and contact (registered office):     
47/D4 Gandhi Mandapam Road, Kotturpuram,  
Chennai 600 085, Tamil Nadu, India 
Tel: +91-44-24475948; 24472880, Fax: +91-44-
24472880 E-mail: tatdel@tat.or.th  
Address and contact (factory) 
104, G.N.T. Road, Nallur & Vijayanallur Village, 
Sholavaram Post,Red Hills, Chennai-600067, Tamil 
Nadu, India Senior Vice President: Mr. Boonyarit 
Yeesarn Tel:+91-44-26419465/ 67/ 68; +91-44-
26419545/ 46/ 47 Fax: +91-44-26419466/ 9544 
Email (General Information): 
webmaster@mycpindia.com  
Email (Sales): aqua_mkt@mycpindia.com, 
cpimkt@vsnl.com Website: http://aqua.mycpindia.com 

Charoen Pokphand Seeds (India) Private Limited  
producing hybrid maize seeds 
1021/1, Service Road, Geetanjali Layout, H.A.L. 
3rd Stage,New Thippasandra, Bangalore-560075, 
Karnataka, India Tel: +91-80-25294874, E-mail: 
cpseedsindia@gmail.com 

Dusit Bird Hotels  
Hotel Dusit Bird Hotels, GF Vatika Triangle, Behind 
DT City Centre Mall, Sushant Lok Phase I, Gurgaon-
122022, Haryana, India 
Tel: +91-124-4610600, E-mail: www.dusit.com 

Italian-Thai Development Public Company 
Limited Infrastructure Engineering and 
Construction Representative office – Gurgaon, 
Haryana, India Project Coordinator: Mr. 
Subhrangshu Chakraborty Tel: +91-124- 4057198, 
Fax: +91-124-4381933 

Krung Thai Bank Public Company Limited  
Banking 
62, Maker Chambers VI, 6th Floor, Nariman Point, 
Mumbai-400021,Maharashtra, India 
General Manager: Mr. Pisit Buranakitpinyo 
Tel: +91-22-2287-3741 to 3, Fax: +91-22-2287-3744 

LA Sovereign Sale & Service Shop  
Bicycle sale and service 
Chandan Tower, Pakhowal Road, near Imperial 
Hotel,Ludhiana, Punjab, India 
Tel: +91-161-5013000, Email: sales@la-
sovereign.com  

LA Sovereign Sale & Service Shop  
Bicycle sale and service 
No. O-12A, Lajpat Nagar 2, New Delhi, India 
Tel: +91-11-64640289, 
 Email: sales@la-sovereign.com 

Pranda Jewelry Private Limited  
Gold Jewellery 610, The Corporate Centre-Nirmal 
Lifestyles, L.B.S. Road,Mulund (West), Mumbai-
400080, Maharashtra, India 
Fax: +91-22-25682121, 2569-2121, Email: 
info@pranda.co.in  Website: www.pranda.co.in 
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ตารางที ่19 หน่วยงานเอกชนไทยในประเทศอนิเดยี (ต่อ)  
Pruksa India Housing Private Limited  
Villa and Rowhouse Developer 
Ferns Icon, Unit No. 7, 1st Floor, Next to Akme 
Ballet, Marathahalli Outer Ring Road, Bangalore-
560037, Karnataka, India 
Vice President (Bangalore Business):  
Mr. Puriwaj Puricharoenborrirak  
Tel: +91-80-43409300, Fax: +91-80-43409325 
Email: info.bangalore@pruksa.com,  
Website: www.pruksa.co.in 

Pruksa-Mohan Mutha Housing Private Limited  
Villa and Rowhouse Developer 
Brooklyn Business Centre, 6th Floor, West Wing, 
103-105,Poonamallee High Road, Chennai-
600085, Tamil Nadu, India 

Rockworth Systems Furniture India Private 
Limited Office Furniture D1, 3rd Floor, DBS Paxina 
Apartments, No. 10 Bishop Wallers Avenue 
(South),C.I.T Colony, Mylapore, Chennai-600004, 
Tamil Nadu, India Tel: +91-44-24986567, Fax: +91-
44-42107128 Email: info@rockworthindia.com  
Website: www.rockworth.com 

Sawasdee Traditional Thai Spa       
Thai spa 
264, Second Floor, Ambience Mall, Ambience 
Island,NH-8, Gurgaon-122001, 
Tel: +91-124-466-5454, 4665453, Website: 
www.sawasdee.in 
 

SCG Trading Co., Ltd. (Chennai Liaison Office)  
Cement, Construction Materials, Kraft and 
Plasterboard Liner Paper, Tapioca Starch, 
Metal Scrap, Waste Paper, Industrial Minerals and 
Chemicals (e.g. soda ash, ferro alloy) 
Jeyamkondar Building, Unit 4B, #40, Murray’s Gate 
Road, Alwarpet, 
Chennai-600018, Tamil Nadu, India 
Regional Manager-South Asia: Mr. Yongyos 
Pholtanawat 
Tel: +91-44-42328880, Fax: + 91-44-42328881 
Website: www.scg-trading.com 
Mumbai Liaison Office: Unit 203, Gateway Plaza, 
Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai, 400076, 
India Manager: Mr. Kornkrit Sreburin Tel: +9122 
40056327-9, Fax: +91 22 40056326 

The Siam Kubota Industry Co., Ltd. (Chennai 
Liaison Office)  
Agricultural Machinery 
Jeyamkondar Building, Unit 4B, 4th Floor, #12/40,  
Murray’s Gate Road, Alwarpet, Chennai-600018, 
Tamil Nadu, India 
General Manager: Mr. Chatchai Sanguancheewin 
Tel: +91-44-42328881, Fax: + 91-44-42328881 
Email: chatchai_s@siamkubota.co.th อเีมลน้ีจะถกู
ป้องกนัจากสแปมบอท แต่คุณตอ้งเปิดการใชง้านจา
วาสครปิก่อน, Website: www.siamkubota.co.th/eng 
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ตารางที ่19 หน่วยงานเอกชนไทยในประเทศอนิเดยี (ต่อ)  
Summit Auto Seats Industry (Delhi) Company 
Private Limited  
Automotive Interior Parts, Floor mat, Headlining, 
Injection Molding and Hot Press 
Plot No. 1, Udyog Vihar, Greater Noida-201306, 
Uttar Pradesh, India 
Tel: +91-120-4058111, Fax: +91-120-4058108 

Thai AirAsia  
Airline 4th Floor, Tower-A, Building No. 10, DLF 
Cyber City, Phase II, 
Gurgaon-122002, Haryana, India 
Regional Manager: Mr. Suresh Nair 
Tel: 1 860 500 8000,Fax: +91-124-4029444 

Thai Airways International Public Company 
Limited  
Airline The American Plaza, Intercontinental Eros, 
Nehru Place, New Delhi-110019 
General Manager: Mr. Olan Bundhuratana 
Tel: +91-11-4149-6100, Fax: +91-11-4149-6200 
Area Sales Manager: India: Mr. Ravinder Talwar 
Tel: +91-11-4149-6244 

Thai Airways International Public Company 
Limited  
Airline 229, A.J.C. Bose Road, 8th Floor, Crescent 
Towers, Kolkata-700020, West Bengal, India 
General Manager: Mr. Vutichai ampanartsanyakorn 
Tel: +91-33-39827000, Fax: +91-33-39827197 

Thai Airways International Public Company 
Limited Airline Mittal Towers, A Wing, Ground Floor, 
2A, Nariman Point,Mumbai-400021, Maharashtra, 
India General Manager:  
Mr. Vutichai Kampanartsanyakorn  
Tel: +91-22-66373737, Fax: +91-22-66373738 

Thai Airways International Public Company 
Limited  
Airline Level 14, Concorde Towers, U.B. City, 1, 
Vittal Mallya Road,Bangalore, Karnataka, India 
Tel: +91-80-40300396, Fax: +91-80-40300577 

Thai Summit Neel Auto Private Limited 
Motorcycle parts such as Fuel Tanks, Assemblies, 
Guards, Tubular Frames and Complete Mufflers 
C-1, MIDC Industrial Area, Pal. Khed, Chakan,  
Pune-410501, Maharashtra, India 
Plant Head: Mr. N M Fanse 
Tel: +91-21-35664000, Email: nmfanse@tsneel.com 
Website: www.thaisummit.co.th/TSN/  
Chief Operating Officer: Mr. Jitendra Dikkshit 
Tel: 91-124-4199500, Email: jdikkshit@tsneel.com  
Website: www.thaisummit.co.th/TSN/ 

Thai Summit Neel Auto Private Limited  
Motorcycle parts such as Fuel Tanks, Assemblies, 
Guards, Tubular Frames and Complete Mufflers 
Plot No. 4, Sector 10, IIE, Pantnagar,  Udham 
Singh Nagar Distt., Uttarakhand, India 
Plant Head: Mr. S K Sharma 
Tel: +91-5944-250133, Fax: +91-5944-250134 
Email: sureshsharma@tsneel.com,  
Mr. G. Ravikumar Tel: +91-4344-275478, +91-
4344-277756 Email: ravikumar.g@tsneel.com  
Website: www.thaisummit.co.th/TSN/ 
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3.     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย 
 
ตารางที ่20 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทย 

Department of  Trade Negotiations 
44/100 Sanambinnam-Nontaburi Rd. Tumbon 
Bangkrasor 
Amphur Muang Nontaburi  11000 
Tel:  0-2507-7444 
Fax:  0-2547-5630-1 
E-Mail: info@dtn.go.th 
Homepage http://www.dtn.go.th 

Department of  Export Promotion 
22/77 Ratchapisek Road Chatuchak Bangkok 
10900 
Tel:  0-2511-5066-77 
Fax: 0-2512-2670, 0-2512-2670 
E-Mail:  tidep@depthai.go.th 
Website: http://www.depthai.go.th 
 

THAILAND BOARD OF INVESTMENT 
Head Office: 555 Vibhavadi-Rangsit Rd., 
Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 
Tel: (+66) 2553 8111 
Fax: (+66) 2553 8222 
E-Mail: head@boi.go.th 
Website: http://www.boi.go.th 
 

Department  of  South Asian, Middle East and 
African Affairs 
Ministry of Foreign Affairs Sr, Ayudhya Road. 
Bangkok, Thailand 10400 
Tel:   0-2643-5062 
Fax:  0-2643-5054-5 
E-Mail:  southasian01@mfa.go.th 
Homepage http://www.mfa.go.th/web/1734.php 

Department of Industrial Promotion 
Thanon Rama VI Ratchathewi  Bangkok 10400 
Tel 0-2202-4404-5 
Website: www.dip.go.th 
 

Office of Industrial Economics 
Rama VI Road Ratchathewi Bangkok 10400 
Tel: 02-202-4684 
Fax: 02-202-4308 
E-Mail: siriruj@oie.go.th 
Website: www.oie.go.th 

The Indian Embassy in Thailand 
46, Sukhumvit Soi 23, Sukhumvit Rd., Bangkok 
10110 
Tel : +66-02-2580330-6 
Fax : +66-02-2584627 
Website: http://www.indiaemb.or.th 

Indian Commercial Missions 
EOI, BANGKOK 
46, Sukhumvit Soi 23, Sukhumvit Rd., Bangkok 
10110 
Tel : +66-02-2580300-6 
Fax : +66-02-2584627, 2612740 
Website: http://www.indiaemb.or.th 
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ตารางที ่20 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทย (ต่อ) 
India-Thai Chamber of Commerce 
Attakarnprasit Soi 13 (Sathorn Soi 1), 
Thungmahamek, 
Sathorn Rd., Bangkok 10120 
Tel : +66-02-2873001 
Fax : +66-02-6797220 
Website: http://itcc.or.th 

India-Thai Business Association 
52/38 Soi Sala Deang, Silom Rd., Bang Rak, 
Bangkok 10500 
Tel : +66-02-2339040-3 
Fax : +66-02-2366764 
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ภาคผนวก ค 
 

ก าหนดการสมัมนา และการเกบ็ข้อมลูเชิงลึก 
 

1.     ก าหนดการสมัมนา 
 
1.1  ก าหนดการสมัมนาระดมความคิดเหน็ท่ีจงัหวดักาญจนบรีุ 
 

การจดัสมัมนาระดมความคดิเหน็ในครัง้ที ่1 ณ โรงแรมรอยลั รเิวอรแ์คว รสีอรท์ แอนด ์สปา จงัหวดั
กาญจนบุร ีโดยก าหนดการสมัมนามดีงัน้ี 
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ก าหนดการสมัมนาระดมความคิดเหน็ 
 

เร่ือง “โอกาสการค้า การลงทุน และการสร้างเครือข่ายการผลิตของกาญจนบรีุกบัอาเซียนและอินเดีย” 
 

(ภายใต ้โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติ 
ระหวา่งไทยกบัอนิเดยี เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค) 

 

โดยส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
ร่วมกบั ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

วนัศุกรท์ี ่27 มนีาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 13.30 น. 
ณ โรงแรมรอยลั รเิวอรแ์คว รสีอรท์ แอนด ์สปา จงัหวดักาญจนบุร ี

 
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบยีน 
  

09.30 – 09.45 น. กลา่วเปิดงานสมัมนา 
โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พิศาลวานิช 
       คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์

ผูอ้ านวยการศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

  

09.45 – 10.45 น. น าเสนอ “โอกาสการคา้ การลงทุน และการสรา้งเครอืขา่ยการผลติของกาญจนบุรกีบัอาเซยีน
และอนิเดยี” 

โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พิศาลวานิช 
       คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์

ผูอ้ านวยการศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 

และ  วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญดา้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 

1. คณุสละ เกิดลาภ  
    ท่ีปรึกษาสหกรณ์ยางพารา ทองผาภมิู จ ากดั 
  

10.45 – 11.45 น. รว่มสมัมนาระดมความคดิเหน็ 
11.45 – 12.15 น. สรุปและปิดการสมัมนาระดมความคดิเหน็ 
12.15 – 13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกนั 
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1.2  ก าหนดการสมัมนาระดมความคิดเหน็ท่ีจงัหวดัระนอง 
 

การจดัสมัมนาระดมความคดิเหน็ในครัง้ที ่2 ณ โรงแรมทนิิด ีแอท ระนอง จงัหวดัระนอง โดย
ก าหนดการสมัมนามดีงัน้ี 
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 ก าหนดการสมัมนาระดมความคิดเหน็ 
 

เร่ือง “โอกาสการค้า การลงทุน และการสร้างเครือข่ายการผลิตของระนองกบัอาเซียนและอินเดีย” 
 

(ภายใต ้โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติ 
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โดยส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
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วนัพฤหสับดทีี ่23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. – 13.30 น. 
ณ หอ้งรงัสรรค ์โรงแรมทนิิด ีแอท ระนอง จงัหวดัระนอง 

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบยีน 
.  

 
 

09.30 – 09.45 น. กลา่วเปิดงานสมัมนา 
โดย นายนายวีรศกัด์ิ ศภุประเสริฐ 

ผูอ้ านวยการส านักเศรษฐกิจอตุสาหกรรมระหว่างประเทศ  
กระทรวงอตุสาหกรรม 

  

09.45 – 10.45 น. น าเสนอ “โอกาสการคา้ การลงทุน และการสรา้งเครอืขา่ยการผลติของระนองกบัอาเซยีนและ
อนิเดยี” โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พิศาลวานิช 
       คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์

ผูอ้ านวยการศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

และ  วทิยากร 
1. นายเรืองวิทย ์ ทศัการ หวัหน้าแผนกปฎิบติัการ ส านักงานกองทุนสงเคราะห์
การท าสวนยางจงัหวดัระนอง 
2. นางนฤมล ขรภมิู อดีตประธานหอการค้าจงัหวดัระนอง 
 

  

10.45 – 11.45 น. รว่มสมัมนาระดมความคดิเหน็ 
11.45 – 12.15 น. สรุปและปิดการสมัมนาระดมความคดิเหน็ 
12.15 – 13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกนั 
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1.3  ก าหนดการสมัมนาท่ีจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
 

การจดัสมัมนาเพื่อเผยแพรผ่ลการศกึษา ณ ณ หอ้งแกรนด ์บอลรมู ชัน้ 3 โรงแรม ด ิเอมเมอรลั 
ถนนรชัดาภเิษก กรงุเทพมหานคร โดยก าหนดการสมัมนามดีงัน้ี 
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ก าหนดการสมัมนา 
เร่ือง “Doing Business with India: โอกาสหรืออปุสรรคของผูป้ระกอบการไทย?” 

 

(ภายใต ้โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติ  
ระหวา่งไทยกบัอนิเดยีเพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค) 

 

โดย ส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
ร่วมกบั คณะเศรษฐศาสตร ์และศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

วนัองัคารท่ี 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. – 13.30 น. 
ณ ห้องแกรนด ์บอลรมู ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรลั ถนนรชัดาภิเษก กรงุเทพมหานคร 

******************************************************************************************************************* 
09.00-09.30 น. ลงทะเบยีน 
09.30-09.45 น. กลา่วเปิดงานสมัมนา 

โดย นายศิริรจุ จลุกะรตัน์ 
รองผูอ้ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

09.45-10.15 น. น าเสนอผลการศกึษา “การสรา้งเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี เพือ่รองรบัการเชื่อมโยงใน
ภมูภิาค” 
โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พิศาลวานิช 
       คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์ผู้อ านวยการศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
10.15-10.30 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
10.30-12.00 น. เสวนา เร่ือง “Doing Business with India: โอกาสหรืออปุสรรคของผูป้ระกอบการไทย?” 

วิทยากร 
1. คุณธราดล ทองเรอืง ผูอ้ านวยการส านกังานสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ เมอืงเชนไน ประเทศอนิเดยี 
2. คุณวรรณา สดากร Senior Manager Manufacturing Technical Department  

Rockworth Public Company Limited  
3. คุณก าจร คุณวพานิชกุล ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ (การตลาด) บรษิทั กุลธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน)  
4. คุณสริธีร เนาวรตัโนภาส ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิทั ธนาวธัน์อุตสาหกรรม จ ากดั 
5.   คุณแกว้เกา้ เผอญิโชค นายกสมาคมผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย 
 
ด าเนินรายการโดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อทัธ ์พิศาลวานิช 

12.00-12.30 น. ตอบขอ้ซกัถาม 
12.30-13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกนั 
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2.     ก าหนดการการเกบ็ข้อมลูเชิงลึก 
 
2.1  ก าหนดการเกบ็ข้อมลูเชิงลึกเมืองกลักตัตา 

 
 

วนัองัคารท่ี 10 มีนาคม 2558  
  

เดนิทางจากกรุงเทพฯ สูเ่มอืงกลักตั
ตา 

10.35 น. เดนิทางออกจากสนามบนิสวุรรณภูม ิ

 11.40 น. 
(เวลาประเทศอนิเดยี) 

เดนิทางถงึเมอืงกลักตัตา อนิเดยี 

 16.00 – 18.00 น. เขา้พบ Confederation of Indian Industry (CII) 
 19.30 น. สถานกงสลุใหญ่ ณ เมอืงกลักตัตาเป็นเจา้ภาพเลีย้ง

อาหารค ่าแก่คณะ/ผูบ้รหิาร CII /มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม 

วนัพธุท่ี 11 มีนาคม 2558  
13.00 – 15.00 น. 

 
เขา้พบผูบ้รหิารและเยีย่มชมทา่เรอื  Haldia Port และ 
Haldia Development Authority  

 
2.2  ก าหนดการเกบ็ข้อมลูเชิงลึกเมืองเดลี 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 12 มีนาคม 2558  

07.05 – 9.20 น. 
 
เดนิทางออกจากสนามบนิกลักตัตา – สนามบนินิวเดล ี

 14.00 – 16.00 น. เขา้พบผูบ้รหิารและเยีย่มชมโรงงาน Delta India 
Electronics Pvt. Ltd. 

วนัศกุรท่ี์ 13 มีนาคม 2558  
10.00 – 11.30 น. 

 
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุนิวเดล ี

 14.30 – 16.00 น. เขา้พบ Federation of Indian Chamber of Commerce 
and Industry (FICCI) 

 00.15 - 05.40  น. เดนิทางออกจากเดล ี- สนามบนิสวุรรณภูม ิ
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2.2  ก าหนดการเดินทางเกบ็ข้อมลูเชิงลึก ณ เมืองมมุไบ และเจนไน 
 

ก าหนดการเดินทาง 
โครงการศึกษากลยทุธก์ารสร้างความเช่ือมโยงด้านเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกบัอินเดีย 

ณ  เมืองมมุไบ และเจนไน  
วนัท่ี 22 - 27 มิถนุายน 2558 

 
 

วนั เดอืน ปี เวลา กจิกรรม 
วนัจนัทรท์ี ่22 มถุินายน 
2558  

16.50 น. พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิประตทูี ่2  

 18.55 – 21.55 น. เดนิทางออกจากสนามบนิสวุรรณภูม ิ– มมุไบ (การบนิไทย 
TG317) 

 23.00 น. เขา้พกัทีโ่รงแรม Trident Hotel 
   
วนัองัคารที ่23 มถุินายน 
2558 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (ทีโ่รงแรม) 

 08.00 น. เดนิทางออกจากโรงแรม 
 10.30 – 12.00 น. เขา้พบผูบ้รหิารและเยีย่มชมบรษิทั Bajaj electronics 
 12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารอาหารกลางวนั 
 15.00 - 17.30 น เขา้พบผูบ้รหิารและเยีย่มชมโรงงานบรษิทั Mahindra Auto 

Farms Sector (Automobile) 
 19.30 น. รบัประทานอาหารเยน็รว่มกบักงสลุใหญ่ ณ เมอืงมมุไบ ที่

รา้นอาหาร Ling's Pavilion 
 21.00 น. เขา้พกัทีโ่รงแรม Trident Hotel 
   
วนัพธุที ่24 มถุินายน 2558 07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (ทีโ่รงแรม) 
 08.00 น. เดนิทางออกจากโรงแรม 
 10.30 – 12.00 น. เขา้พบผูบ้รหิารและเยีย่มชมทา่เรอื   Mumbai Port Trust 
 12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารอาหารกลางวนั 
 15.00 – 17.00 น. เขา้พบผูบ้รหิาร AIAI และ World Trade Center เมอืงมมุไบ  
 18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ 
 20.00 น. เขา้พกัทีโ่รงแรม Trident Hotel 
   
วนัพฤหสับดทีี ่25 มถุินายน 
2558 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (ทีโ่รงแรม) 

 07.00 น. เดนิทางออกจากโรงแรม 
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วนั เดอืน ปี เวลา กจิกรรม 
 10.05 – 12.05 น. เดนิทางออกจากสนามบนิมมุไบ-เจนไน (สายการบนิอนิดโิก ้

6E431) 
 12.30 – 13.30 น. รบัประทานอาหารอาหารกลางวนั 
 16.00 – 17.30 น. เขา้พบสมาพนัธห์อการคา้และอุตสาหกรรมของเมอืงเจนไน/

ผูป้ระกอบการอนิเดยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 19.00 น. รบัประทานอาหารเยน็รว่มกบักงสลุใหญ่และผูอ้ านวยการ

ส านกังานสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ ณ เมอืงเจนไน 
 21.00 น. เขา้พกัทีโ่รงแรม Hyatt Regency Chennai 
   
วนัศุกรท์ี ่26 มถุินายน 2558 06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (ทีโ่รงแรม) 
 07.00 น. เดนิทางออกจากโรงแรม 
 09.00 – 10.30 น. เขา้พบผูบ้รหิารนิคมอุตสาหกรรม Sri City 
 10.45 – 12.00 น. เขา้พบผูบ้รหิารและเยีย่มชมโรงงาน Rockworth Systems 

Furniture India Pvt.Ltd. (ผูป้ระกอบการไทย) 
 12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารอาหารกลางวนั 
 15.30 – 17.00 น. เขา้พบผูบ้รหิารและเยีย่มชมโรงงาน Thai Summit 

Automotive India 
 19.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ 
 22.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเจนไน 
   
วนัเสารท์ี ่27 มถุินายน 2558 0.55 – 5.55 น. เดนิทางออกจากเจนไน –สนามบนิสวุรรณภูม ิ(การบนิไทย 

TG338) 
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