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โครงการศึกษากลยทุธก์ารสรา้งความเช่ือมโยงด้านเครอืข่ายการผลิต 

ระหว่างไทยกบัอินเดียเพ่ือรองรบัการเช่ือมโยงในภมิูภาค 
 
 การศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชื่อมโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหว่างไทยกบัอนิเดยี เพื่อรองรบั
การเชื่อมโยงในภูมภิาค มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบและสรา้งความเชื่อมโยงเครอืขา่ยดา้นการผลติและ
ห่วงโซ่อุปทานทีเ่กี่ยวขอ้งระหว่างไทยกบัอนิเดยีในกลุ่มอุตสาหกรรมและผลติภัณฑเ์ป้าหมายทีม่ศีกัยภาพ  
เพื่อจดัท ากลยุทธ์ ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย แผนงาน และการสรา้งความเชื่อมโยงดา้นเครอืข่ายการผลติ
ระหว่างไทยกบัอนิเดยีใน 4 เมอืงเศรษฐกจิหลกั ซึ่งไดแ้ก่ เดล ีมุมไบ เชนไน และกลักตัตา และเพื่อจดัท า
ฐานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอินเดียและ 4 เมืองเศรษฐกิจหลัก 
ประกอบการก าหนดนโยบายของภาครฐัและการตดัสนิใจลงทุนของภาคเอกชน  
  

4 เมอืงเศรษฐกจิหลกัของอนิเดยีทีท่ าการศกึษา ไดแ้ก่ เดล ีมุมไบ เชนไน และกลักตัตา เป็นเมอืง         
ที่มคีวามส าคญัทัง้ดา้นเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม และโลจสิตกิส ์โดยเฉพาะดา้นโลจสิตกิส ์เน่ืองจากรฐับาล
อนิเดยีไดพ้ฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการคมนาคมขนสง่ ภายใตโ้ครงการทีช่ื่อว่า “โครงการสุวรรณจตุรพกัตร์” 
หรือ  "Swarna Chathuspatha" (Golden Quadrilateral) ซึ่ ง เ ป็นจุด เชื่ อมโยง  4 เมือง เศรษฐกิจหลัก                    
ของอนิเดยี และเป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งจากโครงการท่าเรอืน ้าลกึและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
ของสหภาพเมียนมาร์ไปยงัเมืองเชนไนในอนาคตได้อีกด้วย อีกทัง้ยงัเป็นจุดเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจ                    
แม่โขง-อนิเดยี (Mekong India Economic Corridor: MIEC) ซึ่งเชื่อมโยงภูมภิาคระหว่างอนิเดยี เมยีนมาร์ 
ไทย กัมพูชา และเวียดนาม เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งโครงการ Golden Quadrilateral เป็นโครงการภายใต้
งบประมาณของรฐับาลอนิเดยี เริม่ตัง้แต่ปี 2548 เป็นตน้มา เพื่อใชป้รบัปรุงทางหลวงแผน่ดนิเชื่อมหวัเมอืง
เศรษฐกิจที่ส าคญัของอนิเดยี ซึ่งหวัเมอืงเศรษฐกิจที่ส าคญัที่ได้รบัการปรบัปรุงทางหลวง ได้แก่ เชนไน           
บงักะลอร ์ปเูน่ มุมไบ สรุตั เวโดดารา อาหเ์มดาบดั นิวเดล ีอคัรา อลัลาฮาบดั กนัปรู ์พารานาส ีอะรองกาบดั 
กลักตัตา วสิาขปัทนมั และกุนตูร ์การปรบัปรงุทางหลวงแผน่ดนิเชื่อมหวัเมอืงส าคญัดงักล่าว มรีะยะทางรวม 
5,846 กโิลเมตร เป็นถนน 4 ชอ่งทางทีท่นัสมยัไดม้าตรฐานสากล                                    
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ภาพที ่1 เสน้ทางการปรบัปรุงทางหลวงแผน่ดนิเชื่อมหวัเมอืงเศรษฐกจิส าคญัของอนิเดยี 
ภายใตโ้ครงการ Golden Quadrilateral 

 
ทีม่า: http://www.nhai.org/goldenquadrilateral.asp (National Highways Authority of India) 

 
นอกจากน้ี เดล ีมุมไบ เชนไน และกลักตัตา ยงัเป็นเมอืงที่ส าคญัทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม           

ที่สรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ มขีนาด GDP ใหญ่ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของเมอืงต่างๆ ในอนิเดยี มกีารลงทุน
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ทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) สะสมจากปี 2543-2557 มูลค่า 136,076           
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  
  
 ผลการศกึษาพบว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายทีม่โีอกาสในการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติระหว่างไทย
กบัอนิเดยีและ 4 เมอืงเศรษฐกจิหลกัของอนิเดยี (เดล ีมุมไบ เชนไน และกลักตัตา) มดีงัน้ี 
 

 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการเชื่อมโยง
เครอืข่ายการผลติระหว่างกนัมากทีสุ่ด คอื ส่วนประกอบและชิน้ส่วนรถยนต์ (HS 8708) ส่วนประกอบและ
ชิ้นส่วนรถจกัรยานยนต์ (HS 8714) และตวัถงั (HS 8707) โดยมูลค่าการส่งออกในอุตสาหกรรมกลางน ้า
หรอืชิน้สว่นยานยนตข์องไทยไปยงัอนิเดยี มมีลูคา่การสง่ออกมากทีส่ดุ และชิน้สว่นยานยนตท์ัง้ 3 รายการน้ี 
มีมูลค่าการส่งออกไปอินเดียมากที่สุด นอกจากน้ี การเร่งลดภาษีสินค้าบางส่วนทันที (Early Harvest 
Scheme: EHS) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย จ านวน 83 รายการ ซึ่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์        
ยานยนต์เป็นสนิคา้หน่ึงทีอ่ยู่ภายใต้ความตกลงดงักล่าว จงึส่งผลใหก้ารเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติชิ้นส่วน            
ยานยนต์ระหว่างไทยและอนิเดยีมมีลูค่ามากขึน้ และดว้ยศกัยภาพของตลาดยานยนตอ์นิเดยี และเมอืงของ
อินเดียที่มีศักยภาพด้านการผลิตยานยนต์ เป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ระหว่างไทย-อนิเดยี เน่ืองจากตลาดยานยนต์ภายในประเทศ
อนิเดยีมขีนาดใหญ่ มอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะรถจกัรยานยนต์สองล้อ อกีทัง้
อนิเดยีไดต้ัง้เป้าหมายเป็นผูผ้ลติยานยนตช์ัน้น าของโลก เป็นศนูยก์ลางการสง่ออกรถยนตข์นาดเลก็ รถยนต์
อเนกประสงค์ รถสองลอ้ รถสามลอ้ รถแทรกเตอร ์และชิน้ส่วนยานยนต์ และมนีโยบาย “Make in India” ที่
สนับสนุนและส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ โดยนโยบายน้ีต้องการผลกัดนัให้อนิเดยีเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรม (Hub of Industry) จึงเป็นโอกาสของไทยในอนาคตในการขยายตลาดและฐานการผลิต
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มายงัประเทศอินเดีย ส าหรบัประเทศไทยในการเชื่อมโยง
เครอืขา่ยการผลติกบัประเทศอนิเดยี พบว่า ไทยมคีวามพรอ้มและมีศกัยภาพดา้นโลจสิตกิส์ เน่ืองจากไทย
เป็นศูนยก์ลางของอาเซยีนมเีสน้ทางเชื่อมโยงทัง้ทางบก น ้า และอากาศ ระหว่างไทย อาเซยีน และเอเชยี 
รวมถงึอนิเดยี ส าหรบัอนิเดยีเป็นประเทศทีเ่ป็นศูนยก์ลางของเอเชยีใต้ รวมถงึมเีสน้ทางทีส่ามารถเชื่อมโยง
กบัอาเซยีนและยุโรปไดด้ว้ยเชน่กนั ดงันัน้ จงึนบัไดว้่าทัง้ไทยและอนิเดยีเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพเกือ้กูลกนั
สามารถเชื่อมโยงกนัไดด้ว้ยภูมศิาสตร ์มเีสน้ทางทีส่ามารถเชื่อมโยงภูมภิาคต่างๆ ของโลกได ้ส าหรบัเมอืง
ของอนิเดยีทีม่โีอกาสในการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติกบัไทยในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นมากทีสุ่ด 
คอื เชนไน และมุมไบ เน่ืองจากเมอืงทัง้สองมศีกัยภาพในการผลติยานยนต์มากทีสุ่ดในอนิเดยี และมที่าเรอื
ขนส่งสนิค้าหลกัๆ ที่ส าคญั แต่ส าหรบักลักตัตา และเดลี เป็นเมอืงที่มศีกัยภาพการเชื่อมโยงเครือข่าย             
การผลิตกบัไทยรองจากเชนไน และมุมไบ แม้ว่าจะมฐีานการผลิตยานยนต์ในทัง้สองเมืองมากเช่นกนั           
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แต่ความสะดวกในการขนส่งสนิคา้จากกลักตัตา และเดลมีายงัประเทศไทยมคีวามสะดวกน้อย ท่าเรอื และ
ระยะทางการขนสง่ไมเ่อือ้อ านวยเทา่ทีค่วร  

 
 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ พบว่า ผลิตภณัฑ์ที่มกีารเชื่อมโยงเครือข่าย    

การผลิตระหว่างไทยกบัอนิเดยีมากที่สุด คอื เครื่องปรบัอากาศและคอมเพรสเซอร์ เน่ืองจากผลติภณัฑ์    
ทัง้สองมมีูลค่าการส่งออกไปยงัตลาดอนิเดยีสูง และเครื่องปรบัอากาศและคอมเพรสเซอร์ เป็นผลติภณัฑ์    
ทีอ่ยู่ในกลุ่มสนิคา้เร่งลดภาษี (Early Harvesting Scheme: EHS) 83 รายการ ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรี
ไทย-อนิเดยี ท าใหป้ระเทศไทยไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ขนัจากประเทศอื่นๆ ดว้ยอตัราภาษศีุลกากรขาเขา้ของอนิเดยี
ลดลงเหลอืรอ้ยละ 0 และความตอ้งการเครื่องปรบัอากาศและคอมเพรสเซอรใ์นตลาดอนิเดยีมสีงู และมอีตัรา
การขยายเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมถึงจุดแขง็ของไทยที่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์       
มคีวามพร้อม ผู้ประกอบการไทยมกีารรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่เขม้แขง็ สนิค้าไทยผลติได้ตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานทีส่ามารถผ่านเขา้สู่ตลาดอนิเดยีได้ และความพรอ้มดา้นเสน้ทาง 
โลจิสติกส์ทางทะเลที่สามารถเชื่อมโยงกนัได้สะดวก รวมทัง้โอกาสของไทยที่ได้รบัจากรฐับาลอินเดีย            
ในการสง่เสรมิการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรบัเมอืงของ
อนิเดยีทีม่ศีกัยภาพในการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสก์บัไทย            
มากทีสุ่ด คอื เชนไน เน่ืองจากเชนไนเป็นเมอืงเศรษฐกจิและมปีระชากรที่มรีายไดสู้งอาศยัอยู่จ านวนมาก 
และเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัของอนิเดยีทีส่ามารถเชื่อมโยงเสน้ทางการขนสง่กบัไทยไดส้ะดวกและดทีีส่ดุ  

 
 อุตสาหกรรมยางพารา พบว่า ยางธรรมชาต ิซึง่ประกอบไปดว้ย ยางแผ่นรมควนั และยางแท่ง 

รวมถงึผลติภณัฑ์ลอ้ยาง ไดแ้ก่ ลอ้ยางรถยนต์ ลอ้ยางรถบสัและรถแทรกเตอร ์ลอ้ยางเครื่องบนิ และลอ้ยาง
รถจกัรยานยนต์ เป็นผลติภณัฑใ์นอุตสาหกรรมยางพาราทีไ่ทยมกีารเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติกบัอนิเดยี
มากที่สุด ด้วยศักยภาพการผลิตยางธรรมชาติที่ไทยสามารถผลิตได้มากที่สุดอนัดบัหน่ึงของโลก และ
ปัจจุบนัยางธรรมชาตทิีอ่นิเดยีผลติไดไ้ม่เพยีงพอต่อการใชภ้ายในประเทศ อกีทัง้อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวเน่ือง  
ที่จ าเป็นต้องใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการผลิตมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง  จึงท าให้อินเดีย                
มคีวามต้องการใชย้างธรรมชาติเพิม่มากขึน้ และการเตบิโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ของอนิเดยีส่งผลให้                     
มกีารส่งออกล้อยางของไทยไปยงัอนิเดยีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเมอืงที่มศีกัยภาพในการเชื่อมโยง
เครอืขา่ยการผลติอุตสาหกรรมยางพาราไทย-อนิเดยี คอื เชนไน และมมุไบ 

 
กลยุทธ์การเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติอุตสาหกรรมเป้าหมายระหว่างไทยและอนิเดยี  มรีูปแบบ   

การเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติระหว่างกนั 3 รปูแบบ ไดแ้ก่ การท าธุรกจิระหว่างไทยกบัอนิเดยี การคา้ขาย 
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และการลงทุนขยายฐานการผลติ ซึ่งจากรูปแบบการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติทัง้สามรูปแบบ สามารถ
สรา้งเครอืขา่ยการผลติทัง้ 3 อุตสาหกรรม ไดด้งัน้ี  

 
 อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนต ์ไดแ้ก่ กลยทุธก์ารรว่มกนัผลติระหวา่งผูผ้ลติชิน้สว่น

รถจกัรยานยนต์ของไทยที่มีศกัยภาพและความพร้อมกบับริษัทผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์ชัน้น าในอินเดีย                  
ในลักษณะ B2B (Business to Business) กลยุทธ์สร้างพันธมิตรด้านยานยนต์ไทยอินเดีย  กลยุทธ์                   
การรวมกลุ่มเชงิพาณิชย์ของผู้ผลติชิ้นส่วนรถจกัรยานยนต์ไทย ประเภท Aftermarket Part หรอืชิ้นส่วน
ทดแทนหรอือะไหล่ทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) ส าหรบัรถจกัรยานยนต์เพื่อขายใน
ตลาดอนิเดยีในงานแสดงสนิคา้ โดยรวมตวัผา่นสมาคมผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทย กลยุทธท์ าตลาดสง่ออก
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ไทยมีศกัยภาพและอินเดียต้องน าเข้าจากต่างประเทศ กลยุทธ์ข้อตกลงแลกเปลี่ยน
ชิ้นส่วนยานยนต์ระหว่างไทย-อินเดีย (Thailand-India Industrial Cooperation Scheme: TIICO) ซึ่งเป็น
การใช้รูปแบบ AICO ความตกลงว่าด้วยความร่วมมอืด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial 
Cooperation Scheme Agreement) มาปรบัใช้กบัการค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอินเดีย  กลยุทธ์             
การเจรจาเรื่องสิทธิประโยชน์และการลงทุนชิ้นส่วนยานยนต์  กลยุทธ์การตัง้โรงงานผลิตชิ้นส่วน
รถจกัรยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ในอนิเดยี กลยุทธ์การใหป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลติรถยนต์อนิเดยี 
เพือ่สง่ออกไปในตลาดอาเซยีน และกลยทุธต์ัง้โรงงานประกอบรถยนตเ์ฉพาะกลุ่มของอนิเดยีในประเทศไทย 

 
 อุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์การเชื่อมโยงการผลติฮารด์แวร์

ของไทยกบัซอฟแวรข์องอนิเดยี เน่ืองจากอนิเดยีมศีกัยภาพการผลติซอฟแวร์ และไทยมศีกัยภาพการผลติ
ฮารด์แวร ์ซึ่งจะส่งผลใหไ้ทยและอนิเดยีสามารถเชื่อมโยงการผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์กนัได้  
แต่อย่างไรก็ตาม ระยะแรกควรเริม่การเจรจาระหว่างภาครฐักบัภาครฐั และภาคเอกชนกบัภาคเอกชน
ระหวา่งสองประเทศ โดยด าเนินการผา่นสภาอุตสาหกรรมและหอการคา้ของอนิเดยีกบัสภาอุตสาหกรรมของ
ไทยและหอการค้าไทยก่อน เน่ืองจากศักยภาพการผลิตซอฟแวร์ของอินเดียที่มีคุณภาพจะอยู่ที่
ผูป้ระกอบการรายใหญ่มากกวา่ผูป้ระกอบการรายกลางและรายยอ่ย ดงันัน้ การด าเนินการเชื่อมโยงการผลติ
ระหว่างกนัจงึควรเริม่ตน้ทีภ่าครฐัและหน่วยงานก่อน กลยุทธข์อ้ตกลงแลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างไทย-อนิเดยี 
(Thailand-India Industrial Cooperation Scheme: TIICO) ขอ้ตกลงแลกเปลี่ยนสนิค้าระหว่างไทย-อนิเดยี 
เป็นการใชร้ปูแบบ AICO ความตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมของอาเซยีน (ASEAN Industrial 
Cooperation Scheme Agreement) มาปรบัใชก้บัการคา้ในอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์
ไทยอินเดีย เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเครื่องปรบัอากาศและคอมเพรสเซอร์ระหว่างไทย-อินเดียไม่มภีาษี
ระหว่างกนั กลยุทธ์การช่วยเหลอืจากภาครฐัด้านการเงนิ แบบ Soft Loan ให้ผู้ประกอบการในการสรา้ง
โรงงานในอนิเดยีเพื่อการขยายการผลติอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องไทยในอนิเดยี           
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ในรูปแบบการตัง้ Assembly Plant ในอินเดีย ส าเร็จได้รวดเร็ว ภาคเอกชนต้องการให้ภาครฐัช่วยเหลือ      
ด้านการกู้ยมืเงนิในการตัง้โรงงาน แบบ Soft Loan คอื ให้กู้ในอตัราดอกเบี้ยต ่า โดยก าหนดอตัราเงนิกู้
ดอกเบี้ยต ่ าอยู่ที่ร้อยละ 2-3 ส าหรบัผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการปล่อยเงินกู้เพื่อการลงทุนให้แก่
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมประมาณ 50-100 ลา้นบาท เพื่อการลงทุนตัง้ Assembly Plant ใน
อนิเดยี ซึง่กลยุทธท์ัง้สองกลยุทธน้ี์จะเป็นกลยุทธเ์รง่ด่วนทีค่วรเรง่ด าเนินการ และกลยุทธก์ารตัง้ Assembly 
Plant ในอนิเดยี โดยการรวมตวัของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องไทย 
ตัง้โรงงานประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องปรบัอากาศขายในอนิเดยี เน่ืองจากภาษีน าเขา้ของ
อนิเดยีในชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นศูนย์ ภายใต้ความตกลงการคา้เสรีไทย-อนิเดยี อกีทัง้มาตรฐานสนิคา้
ไทยสามารถขยายตลาดในอนิเดยีได ้และอนิเดยีเป็นฐานลูกคา้ของไทยในอุตสาหกรรมนี้อยูแ่ลว้ โดยน ารอ่ง
ที่เมอืงเชนไน เน่ืองจากเป็นเมอืงเศรษฐกจิและเป็นเมอืงท่า ใกล้ประเทศไทย รวมถงึภาครฐัควรหาแหล่ง
ลงทุนในอนิเดยีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการดว้ย ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อนกัลงทุนไทย 

 
 อุตสาหกรรมยางพารา ไดแ้ก่ กลยุทธข์อ้ตกลงแลกเปลีย่นสนิคา้ระหวา่งไทย-อนิเดยี (Thailand-

India Industrial Cooperation Scheme: TIICO) ขอ้ตกลงแลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างไทย-อนิเดยี เป็นการใช้
รูปแบบ AICO ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน  (ASEAN Industrial 
Cooperation Scheme Agreement) มาปรับใช้กับการค้าในอุตสาหกรรมยางพาราไทยอินเดีย  เพื่อให้              
การแลกเปลี่ยนสนิค้าระหว่างไทย-อินเดยีไม่มภีาษีระหว่างกนั ซึ่งกลยุทธ์ดงักล่าวควรมกีารด าเนินการ
เร่งด่วน กลยุทธ์ที่ควรด าเนินการในล าดบัต่อมา คอื กลยุทธ์ร่วมทุนระหว่างนักลงทุนไทยกบัอนิเดยีมาตัง้
โรงงานผลติลอ้ยางในภาคตะวนัออกของไทย ดว้ยความพรอ้มของไทยในหลายๆ ดา้น จงึเหมาะสมรว่มทุน
ระหว่างนักลงทุนไทยกบัอนิเดยีมาตัง้โรงงานผลิตล้อยางในภาคตะวนัออกของไทย และกลยุทธ์สุดท้าย                 
ในการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี คอื กลยุทธเ์พิม่มลูคา่ยางธรรมชาติ ใหเ้ป็นวตัถุดบิ
ทีพ่รอ้มส าหรบัการผลติยางรถยนต์ ดว้ยการผสมผงเขมา่ด า (Carbon Black)  เพื่อสง่ออกไปยงัโรงงานผลติ
ล้อยางรถยนต์ของอินเดีย การเพิ่มมูลค่าดังกล่าวน้ี นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่ต้องมีการวิจัยและพฒันา
ผลติภณัฑ ์ถงึวธิกีารและขัน้ตอนการผลติ ซึง่ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ะช่วยเพิม่มลูค่ายางธรรมชาตใินแก่เกษตรกร 
และในการสง่ออกไปเป็นชิน้สว่นในการผลติยางรถยนต์ เพื่อป้อนเป็นวตัถุดบิสูโ่รงงานผลติลอ้ยางในอนิเดยี 
ซึ่งจะท าให้ได้ราคาที่สูงกว่ายางแท่งและยางแผ่นรมควัน  รวมทัง้คุณภาพยางที่ดีกว่ายางแท่งและ            
ยางแผ่นรมควนั และลดขัน้ตอนการผลิตยางรถยนต์ลงได้ ระยะเวลาการด าเนินงานของกลยุทธ์น้ีเป็น             
ระยะกลาง 3-5 ปี   
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ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ทีไ่ดจ้ากผลการศกึษา ซึง่จะสรา้งโอกาสและสนับสนุนผูป้ระกอบการไทย
ในการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทัง้สามรูปแบบ ประกอบด้วย การท าธุรกิจ
ระหวา่งไทยกบัอนิเดยี การคา้ขาย และการลงทุนขยายฐานการผลติ มขีอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 
 การท าธุรกจิกบัชาวอนิเดยี ควรเริม่จากการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในวถิชีวีติของคนอนิเดยี

เป็นประเดน็ส าคญั นอกเหนือจากการแขง่ขนัทางธุรกจิ เน่ืองจากอนิเดยีมคีวามหลากหลายของเชือ้ชาตแิละ
จ านวนประชากร โดยตอ้งสรา้งและใหม้คีวามเชื่อมัน่ในความเขา้ใจถงึรปูแบบการด าเนินชวีติของคนอนิเดยี
และผูบ้รโิภคอนิเดยี และการส่งเสรมิการมปีฏสิมัพนัธแ์ละความร่วมมอืระหว่างคนอนิเดยีและคนไทยเขา้ไว้
ด้วยกนั เพื่อลบภาพในอดตีและอคติความเชื่อที่มตี่อกนั โดยการส่งเสรมิการด าเนินธุรกิจไม่ควรมุ่งเน้น           
การซื้อขายสนิค้าเพยีงอย่างเดยีว ทัง้น้ีในส่วนของภาครฐัจ าเป็นต้องสนับสนุนการจดัหาและถ่ายทอดให้
ความรู้และความชดัเจนเกี่ยวกบัข้อมูลด้านกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบตัิต่างๆ  ให้กบัผู้ประกอบการ 
ตวัอย่างเช่น กฎหมายด้านภาษีของอนิเดยีที่มคีวามซับซ้อน (ภาษีขา้มรฐั รอ้ยละ 2 และภาษีการศกึษา  
รอ้ยละ 3 เป็นตน้) 

 ขอ้ควรระวงัในการเขา้ไปรว่มท าธุรกจิกบัอนิเดยี คอื เรื่องกฎหมายและภาษี เน่ืองจากอนิเดยีมี
โครงสรา้งทางดา้นภาษทีีม่คีวามซบัซอ้น แต่ละรฐักจ็ะมโีครงสรา้งภาษทีีแ่ตกต่างกนั อตัราก าแพงภาษจีะสงู 

 ด้านการท าสญัญาในการท าธุรกิจ ต้องมคีวามละเอียด เพราะสญัญาต่างๆ มขี้อกฎหมายที่
แตกต่างกบัของไทย และแต่ละรฐัทีเ่ราจะเขา้ไปลงทุน กฎหมายกแ็ตกต่างกนัออกไป 

 การเจรจาระดบัรฐัต่อรฐัเป็นสิง่ส าคญัในการสรา้งความเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติระหว่างไทย
กบัอนิเดยี เพื่อเป็นการปูทางใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไทยในการทีจ่ะเขา้มาลงทุนในอนิเดยี ดว้ยความแตกต่าง
ดา้นวถิชีวีติ วฒันธรรม และภาษา 

 ส าหรบัด้านการค้าขายกบัอนิเดยี ควรต้องศกึษาขอ้มูลของลูกค้าให้ครบถ้วน ต้องดูคู่แข่งใน
อนิเดยี ว่าคู่แขง่มใีครบา้ง และเรามศีกัยภาพแตกต่างจากคู่แขง่อย่างไร ตอ้งหาคู่คา้ชาวอนิเดยีทีเ่ขา้กบัเรา
ได้ โดยผูป้ระกอบการที่สนใจค้าขายกบัอนิเดยีควรจะต้องไปหาลูกค้าเองที่อนิเดยี  โดยควรไปในรูปแบบ 
ออกงานแสดงสินค้า นอกจากน้ี การคดัเลือกตัวแทนจ าหน่ายสินค้าที่อินเดียควรพิจารณาผู้ที่มีความ
เหมาะสมกบัสินค้าที่จะจ าหน่าย รวมไปถึงการตัง้ราคาขายที่มีความเหมาะสม ซึ่งคนอินเดียส่วนใหญ่      
นิยมของราคาถูก 

 การลงทุนขยายการผลติหรอืการท าธุรกจิในอนิเดยี ควรเป็นการร่วมลงทุนกบัชาวอนิเดยี หรอื
หาหุ้นส่วนที่เป็นชาวอินเดีย ซึ่งผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือก  โดยพิจารณาจาก           
ความเขา้กนัได ้มมีุมมอง วสิยัทศัน์ และทศันคตใินทศิทางเดยีวกนั 

 เร่งพฒันาความพรอ้มของไทยในพืน้ทีม่ศีกัยภาพในการเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติกบัอนิเดยี 
ไดแ้ก่ จงัหวดัระนอง มที่าเรอืขนส่งสนิคา้ แต่ขาดความพรอ้มในดา้นอื่นๆ ที่จะช่วยใหก้ารด าเนินงานของ



บทสรปุผูบ้ริหาร (Executive Summary) 
โครงการศกึษากลยุทธก์ารสรา้งความเชือ่มโยงดา้นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งไทยกบัอนิเดยี  

เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค 
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ท่าเรอืระนองไปสู่เมอืงเชนไนเกดิขึน้ ไดแ้ก่ การคมนาคมขนส่งทางบกสู่ระนอง การสรา้งถนน 4 เลน และ
ทางรถไฟจากชุมพรสู่ระนอง เป็นต้น จังหวัดกาญจนบุรี มีศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ มีเส้นทาง            
การเชื่อมโยงจากท่าเรอืแหลมฉบงั-กาญจนบุรี-ทวายสู่อาเซียน-อินเดีย แต่เส้นทางดงักล่าวอยู่ระหว่าง          
การด าเนินการ ได้แก่ การสร้างถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี อยู่ระหว่าง          
การเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้าง การสร้างถนนมอเตอร์เวย์  สายกาญจนบุรี-บ้านพุน ้าร้อน อยู่ระหว่าง            
การพจิารณาคดัเลอืกเสน้ทางถนน 4 เลน และถนนเชื่อมโยงระหว่างท่าเรอืน ้าลกึทวาย-บา้นน ้าพุรอ้น ยงั
ไมไ่ดด้ าเนินการก่อสรา้งเป็นเสน้ทางถนนลาดยาง 2 เลน เป็นตน้  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 
A STUDY OF THE STRATEGIES FOR ESTABLISHING PRODUCTION NETWORK 
CONNECTIONS BETWEEN THAILAND AND INDIA TO SUPPORT THE REGIONAL 

CONNECTIVITY 
 

This study aims to find out the patterns of establishing connection between production 
networks and relevant supply chains of the highly potential target industries and industrial products 
between Thailand and India; to develop strategies, policy suggestions, plans and production network 
connection between Thailand and four economically capability cities of India, namely, Delhi, Mumbai, 
Chennai and Kolkata as well as to collect related information of the industrial economic structure of 
India and its four cities to facilitate public and private sectors in Thailand for policy formulation and 
investment decision. 

 
These four main cities are strategically located in terms of economic, industry and logistic 

connection. Logistic is particularly important since the Indian government has developed its 
transportation infrastructure under the “Swarna Chathuspatha” (Golden Quadrilateral) project which 
is under the Indian government budget, began in 2005 to connect these four main cities together.            
In the future, it will connect Chennai with Myanmar’s Dawei Deep-Sea Port and Industrial Estate. It 
will also connect to the Mekong India Economic Corridor (MIEC) that links India, Myanmar, Thailand, 
Cambodia and Vietnam. This specific project aims to improve the national highways that connect 
several economically significant cities in India, e.g., Chennai, Bangalore, Pune, Mumbai, Surat, 
Vadodara, Ahmedabad, New Delhi, Agra, Allahabad, Kanpur, Varanasi, Aurangabad, Kolkata, 
Visakhapatnam and Guntur. The total distance of these international-standard four-lane highways is 
5,846 kilometres.  
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Figure 1 The Golden Quadrilateral Project to improve the national highways that connect  

India’s main economic cities 
 
Source: http://www.nhai.org/goldenquadrilateral.asp (National Highways Authority of India) 
 

Not only are these four cities significant in terms of their economic growth, but also their 
industrial capabilities. They are listed among the top ten cities with the highest GDP in India; from 
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2000 to 2014 the accumulation of Foreign Direct Investment (FDI) in these cities was worth USD 
136 billion. 

 
Potential Target Industries 
The study found that three potential target industries that can connect the production network 

between Thailand and India and its four main cities are automotive and automotive parts, electrical 
appliance and electronic, and rubber industry. 

 
 Automotive and Automotive Parts Industry The study found that this industry is the 

highest potential industry that can connect the production network between the two countries.                  
The products are automotive parts (HS 8708), motorcycle parts (HS 8714) and automotive body 
parts (HS 8707). These three products reached the highest export value from Thailand to India. 
Furthermore, the automotive parts is one of the 83 products listed in the Early Harvest Scheme 
(EHS) under the Thailand-India Free Trade Agreement.  

The potential of the automotive market and manufacturing sector in India is another significant 
factor that connects the production network with Thailand due to the scale of the Indian automotive 
market, particularly in the motorcycle industry that expands continuously. India also aims to be         
the world’s leading automotive manufacturer and export centre for compact cars, multi-purpose 
vehicles, motorcycle, tricycle, tractors and automotive parts. “Make in India” policy has been 
formulated to support and promote foreign investment to India to become a Hub of World Industry.  

Thailand is ready for the connection of a production network with India, because of the logistic 
potential and location. While Thailand is the centre for transportation in ASEAN; India is the centre 
of South Asia that connects with both ASEAN and Europe. Therefore, the two countries share 
geographical potential that support each other for various means of access to another parts of              
the world.  

The two cities that have the highest potential to connect this industry production network with 
Thailand are Chennai and Mumbai since they reach highest automotive manufacturing capacity in 
India, and they have convenient access to commercial ports nearby. Kolkata and Delhi are the next 
two potential cities but they are further away compare to Chennai and Mumbai.  
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 Electrical Appliance and Electronic Industry The study found that this industry 
becomes the potential industry that can connect the production network, namely, air-conditioner and 
compressor with the high value to export to India due to a high demand for air-conditioner and 
compressor in the Indian market. These products are listed in the Early Harvest Scheme (EHS) under 
Thailand-India Free Trade Agreement. With zero percent import custom duty to India, Thailand have 
a greater advantage than other competitors.  

Thai electric appliance and electronic industry has high potentials in India due to the Thai 
industrial firm alliance; ISO qualified products; logistic connection with India; and Indian government 
promotion of foreign direct investment in the electrical appliance and electronic industry. Chennai is 
the highest potential city to connect with Thailand. With its economically significance, large high-
income population, and convenient port with regard to transportation to and from Thailand. 

 
 Rubber Industry The study show that natural rubber consisting of ribbed smoked sheet 

and block rubber; and tyre product for car, bus, tractor, airplane and motorcycle has the highest 
potential to connect production network with India. There is a continuous need and high demand for 
natural rubber as a raw material in India. The growth of the Indian automotive industry become       
the opportunity for higher export value of tyres from Thailand, which is the world’s number one rubber 
producer. Chennai and Mumbai are cities with the highest potential to connect Thailand and India 
rubber industry production network. 

 
Connection Strategies 

There are three important patterns contribute to establishing the connection of a production 
network between Thailand and India. Firstly, business operation; secondly, trade and investment; 
thirdly, extension for production network. Based on these patterns, the following strategies should be 
applied to connect three target industries’ production network of between Thailand and India: 

 
 Automotive and Automotive Parts Industry  
Strategy of Business-to-Business (B2B) for the co-production between capable Thai 

motorcycle part manufacturers and India’s leading motorcycle manufacturers; Strategy of the 
Thailand-India automotive alliance; Strategy of the commercial integration of Thai motorcycle part 
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manufacturers for aftermarket part or the replacement equipment market (REM) for Indian market; 
Strategy of matching Thai potential automotive parts export to India; Strategy of Thailand-India 
Industrial Cooperation Scheme (TIICO) that can be applied from ASEAN Industrial Cooperation 
Scheme Agreement (AICO) between Thailand and India automotive industry; Strategy of the 
negotiation of the privilege and investment in automotive parts; Strategy of building the motorcycle 
and automotive parts plants in India; Strategy of upgrading Thailand to be production base for Indian 
cars for ASEAN market; and Strategy of building assembly plants for Indian specific car in Thailand. 

 
 Electrical Appliance and Electronic Industry  
Strategy of connecting Thailand’s hardware manufacturing with Indian software 

manufacturing; Strategy of Thailand-India Industrial Cooperation Scheme (TIICO) that can be applied 
from ASEAN Industrial Cooperation Scheme Agreement (AICO) to the Thailand-India electrical 
appliance and electronic industry in order to exchange the reduction of custom duty of air-conditioner 
and compressor between the two countries; Strategy of soft loans by the Thai government to help 
Thai manufacturers to build up assembly plants and expand their electrical appliance and electronic 
industry production base in India; Strategy of building assembly plants in India of the electrical 
appliance and electronic manufacturers, particularly air-conditioner assembly plants.  

 
 Rubber Industry  
Strategy of Thailand-India Industrial Cooperation Scheme (TIICO) that can be applied from 

ASEAN Industrial Cooperation Scheme Agreement (AICO) to the Thailand-India rubber industry        
in order to exchange the products between Thailand and India for privilege of custom duty; Strategy 
of the Thailand-India joint venture in building tyre manufacturing plants in the eastern part of Thailand; 
Strategy of value added integration for the natural rubber as raw material for tyre manufacturing      
by adding carbon black prior to exporting to tyre manufacturing plant in India.  

 
Policy Recommendations 

Following are the policy recommendations to support Thai manufacturers to connect with the 
target industries’ production network with India. 
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 Thailand should start from learning and understanding Indian way of traditional life prior 
to conducting business with India since India has racial diversity. Thai government should promote 
more interaction and cooperation between Indian and Thai while minimising any biases and 
prejudices.  

 The government should support and disseminate the necessary and clear information 
regarding laws and regulations to Thai business operators since the taxation in India is complicated 
and each state has its own tax structure and high tariff and diversifies their own regulations. 

 Government-to-government negotiation is essential to establish the connection for 
production network between Thailand and India. It will encourage Thai business operators to be more 
confident in investing in India due to differences in lifestyle, culture and languages. 

 In terms of trading, customer information should be carefully studied and learned. Thai 
businesses need to deal with Indian business partners firstly through trade fair and exhibition. 
Appropriate local distributors should be selected to suit with Thai products with inexpensive cost. 

 Thailand should develop the potential areas to connect its production networks with India, 
particularly Ranong Province which has a commercial port that can connect with Chennai; and 
Kanchanaburi Province that also has great logistical potential of transportation network from Laem 
Chabang Seaport-Kanchanaburi-Dawei to connect ASEAN and India.  
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