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บทคัดยอ 

  อินเดียมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา จากการประเมิน 

ศักยภาพดวยกรอบสภาพแวดลอมดานตาง ๆ สรุปไดวา จุดแข็ง ไดแก (1) เปนประเทศประชาธิปไตยเสรี (2) มี 

ความสมบูรณของทรัพยากร (3) มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง (4) กำลังซื้อเพิ่มขึ้น (5) มีอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรระดับโลก จุดออน ไดแก (1) การกระจายรายไดไมสมดุล (2) สาธารณูปโภคยังไมไดรับการพัฒนา  

(3) พิธีการศุลกากรยุงยาก โอกาส คือ (1) เปนตลาดใหญ (2) เปนตลาดที่ดีของธุรกิจกอสราง (3) สังคมทันสมัย  

(4) มี FTA ไทย-อินเดีย สวนอุปสรรค ไดแก (1) มีการกีดกันทางการคา (2) การขนสงไมพัฒนา (3) มีการเลียน

แบบสินคา ดังนั้น ผูประกอบการไทยควรเตรียมความพรอมอยางดี เชน การศึกษาตลาดอินเดีย กฎระเบียบทาง

ธุรกิจ เปนตน นอกจากนี้ ภาครัฐและเอกชนควรเขามาสนับสนุนดวยเพราะจะทำใหผูประกอบการระมัดระวัง 

การทำธุรกิจในอินเดีย 

Abstract 

  During the last two decades, India has made significant strides in its economic growth  

and development. According to the assessment of potential by the comparative environmental  

frameworks, the strengths are summarized as follows: (1) being a democratic country, (2) having  

plentiful resources, (3) enjoying consecutive high economic growth, (4) having increased  

purchasing power and (5) having the world class of software industries. Weaknesses are as  

follows: (1) unbalanced income distribution, (2) undeveloped infrastructures and (3) having  

intricate process of custom. Opportunities are as follows: (1) huge market, (2) good market of  

infrastructure businesses, (3) more contemporary society and (4) the existing Thai–India FTA.  

Threats are as follows: (1) having trade barriers, (2) undeveloped transportation and (3) having  

imitation of goods. Therefore, Thai entrepreneurs should get themselves well-prepared. The  

followings are examples of what potential investors should consider researching: India’s market  

study, the regulation study of business and etc. The government and private sectors should help  

equip the entrepreneurs with whatever necessary to make them well-prepared. After all, the role  

of the government and private sectors is indispensable to their success. 
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1. บทนำ 
 ภายหลังที่โลกกาวเขามาสูศตวรรษที่ 21  

มุมมองของโลกที่มีตอภูมิภาคเอเชียไดเปล่ียนไป 

จากศตวรรษกอน ในฐานะแหลงใหมที่มีบทบาท 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอินเดียมีการ 

ขยายตัวทางเศรษฐกิจไมดอยไปกวาจีน ดวย 

ขนาดประชากรที่มากเปนอันดับ 2 ของโลกรอง 

จากจีน และอีก 10-15 ป ประชากรของอินเดีย 

จะเพิ่มมากข้ึนเปนอันดับ 1 ของโลก เนื่องมาจาก 

หลักศาสนาของอินเดีย หามมิใหมีการคุมกำเนิด 

ซึ่งอาจทำใหอินเดียเปนตลาดผูบริโภคอันดับ 5 

ของโลกภายในเวลาอันใกล และมีความนาดึงดูดใจ 

อยางมากสำหรับนักลงทุนตางชาติในการตัดสินใจ

ทำการคาและการลงทุนในอนาคต นอกจากน้ี

อินเดียยังมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนลำดับที่ 4 

ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน และญี่ปุน (ฐาน-

เศรษฐกิจ, 6-8 ส.ค. 2552) ท้ังนี้นโยบายของ 

รัฐบาลอินเดียยังเอื้อตอการลงทุนจากตางประเทศ 

อยางมากดวยโอกาสการพัฒนาที่ยังมีอีกมาก

ประกอบกับปจจัยภายในประเทศที่เสริมสราง

ความเขมแข็งดานสาธารณูปโภค ทรัพยากร

มนุษย และองคความรูโดยเฉพาะดานเทคโนโลยี 

ทำใหอินเดียเปนที่จับตามองวาจะกาวข้ึนมาเปน

ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกที่สำคัญภายในกลาง 

ศตวรรษน้ี 

 ปจจุบันอินเดียถือไดวาเปนมิตรประเทศของ 

ไทยในเอเชียใตซึ่งนับวันจะทวีความสำคัญและ 

มีบทบาทโดดเดนในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนดาน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และ

วัฒนธรรม อินเดียจึงกลายเปนหนึ่งในเสาหลัก

ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียและกำลัง

กาวสูการเปนมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับโลก 

ภายใตการดำเนินนโยบาย “มองตะวันตก” ของ

ไทยที่ใหความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ

และสงเสริมความรวมมือกับประเทศทางฝง 

ตะวันตก โดยเฉพาะอินเดีย รัฐบาลไทยไดมุง

ดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อที่จะกระชับสัมพันธกับ

อินเดียในทุก ๆ ระดับและสงเสริมความรวมมือใน

ทุก ๆ ดาน ในขณะเดียวกันอินเดียก็ดำเนิน

นโยบาย “มองตะวันออก” (ยุวรรณี ฤชุพันธุ, 

2553) ซึ่งใหความสำคัญกับประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

มากขึ้นเชนกัน  

 ฉะนั้นอินเดียจึงเปนตลาดใหญที่ไมธรรมดา 

สำหรับผูประกอบการไทยดวยศักยภาพการเจริญ 

เติบโตของกำลังซื้อที่คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นอยาง 

ตอเนื่อง เมื่อพิจารณาจะพบวาตลอดระยะเวลา 

10 ปที่ผานมา เศรษฐกิจอินเดียไมสามารถผลิต

สินคาและบริการไดเพียงพอที่จะตอบสนองความ

ตองการภายในประเทศท่ีเพิ่มขึ้นบทความนี้จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อประเมินศักยภาพของตลาด

อินเดียและการเตรียมความพรอมของผูประกอบ

การไทยท่ีกำลังแสวงหาแหลงลงทุนและตลาด 

สงออกใหมทดแทนตลาดสงออกเดิมที่อยูในภาวะ

ซบเซา 

2. ศักยภาพของตลาดอินเดีย  
2.1 ภาวะเศรษฐกิจอินเดียในปจจุบัน 

 อินเดียเปนประเทศท่ีเศรษฐกิจขยายตัว 

รอนแรงแหงหนึ่งของโลกในชวง 4 ปที่ผานมา  

(พ.ศ. 2548-2551) มีอัตราการขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจเฉล่ียรอยละ 8.2 แมในชวงวิกฤต ิ

เศรษฐกิจโลกในป 2552 เศรษฐกิจอินเดียยัง 

เติบโตรอยละ 7.7 ในขณะที่เศรษฐกิจชวงไตรมาส 
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ที่ 2 ของป 2553 ยังคงขยายตัวคิดเปนรอยละ 

8.8 จากการขยายตัวของภาคการสงออกและการ 

ลงทุนเปนสำคัญ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2553;  

ADB, July-September 2009) กองทุนการเงิน 

ระหวางประเทศ (International Monetary  

Fund: IMF) คาดการณวาในป 2553 เศรษฐกิจ 

อินเดียจะขยายตัวรอยละ 9.4 เปนผลมาจาก 

ปจจัยบวกหลายประการ เชน การท่ีบริษัทช้ันนำ 

ของอินเดียตางประกาศผลกำไรเพิ่มข้ึนอยาง 

ตอเนื่องพรอม ๆ กับการขยายการลงทุน โดยเห็นวา 

อินเดียจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและดัชนี 

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่สูงขึ้นในระหวางป 2553-  

2554 แมเศรษฐกิจอินเดียยังมีปจจัยเส่ียงจากแรง 

กดดันเงินเฟอที่มีแนวโนมสูงข้ึนสงผลใหธนาคาร 

กลางคุมเขมนโยบายการเงินเพื่อควบคุมเงินเฟอ 

ผานเครื่องมือดานนโยบายการเปลี่ยนแปลงอัตรา 

ดอกเบี้ยมากขึ้น (World Bank, 2010; IMF,  

2010) 

 ขอมูลการคาระหวางประเทศของอินเดีย 

ที่รวบรวมจากกรมสงเสริมการสงออก (2553) 

พบวา การสงออกของอินเดียเมื่อเดือนกันยายน  

2553 สูงถึง 18,023 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 

รอยละ 23.2 เมื่อเทียบกับกันยายนป 2552  

สำหรับการนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 26.1 ตลาดสง 

ออกรอยละ 53.9 เปนตลาดในทวีปเอเชีย รองลง

มารอยละ 21.6 เปนตลาดในทวีปยุโรปรอยละ 15 

เปนตลาดในทวีปอเมริกาและรอยละ 5.8 เปน

ตลาดในทวีปแอฟริกาคูคาสำคัญ ไดแก สหรัฐ-

อาหรับเอมิเรตส สหรัฐฯ จีน ฮองกง และสิงคโปร

สินคาสงออกหลัก เชน อัญมณีและเครื่องประดับ

ผลิตภัณฑปโตรเคมี เครื่องจักรและอุปกรณขนสง

เคมีภัณฑและสิ่งทอ เปนตน สวนแหลงนำเขา 

รอยละ 60.9 เปนทวีปเอเชีย รองลงมารอยละ 

19.2 เปนทวีปยุโรปรอยละ 10.2 เปนทวีปอเมริกา

และรอยละ 7.2 เปนทวีปแอฟริกา คูคาสำคัญ 

ไดแก จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย

สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอรแลนด สินคานำเขา

หลัก เชน น้ำมันดิบ ทองคำ เคร่ืองใชไฟฟา

เครื่องจักร และอัญมณี เปนตน 

 อยางไรก็ตาม ปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

อินเดียที่สำคัญอีกดานหนึ่ง คือ การลงทุน ซึ่งม ี

สัดสวนมากกวารอยละ 30 ของมูลคาผลิตภัณฑ 

มวลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน (Gross Domestic 

Product: GDP) และสวนหนึ่งของเงินลงทุนใน 

เศรษฐกิจอินเดียเปนเงินลงทุนทางตรงจากตาง 

ประเทศที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จากเพียงรอยละ  

3.0 ของเงินลงทุนโดยรวมของอินเดียในป 2548  

เปนรอยละ 9.6 ในป 2551 และลดลงเหลือ 

รอยละ 8.4 ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจโลกป 2552  

การลงทุนทางตรงระหวางประเทศ (Foreign  

Direct Investment: FDI) สะทอนความนาสนใจ 

ของอินเดียที่ดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศ 

อยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็สะทอนถึงบทบาท 

ของนักลงทุนตางชาติในอินเดียที่เพ่ิมขึ้น จะเห็นได 

จากรายงานการลงทุนโลกประจำป 2553 ของ  

UNCTAD (อางถึงในศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2553)  

ที่พบวาป 2552 อินเดียดึงดูดการลงทุนจากตาง 

ประเทศสูงเปนอันดับ 9 ของโลก (ปรับเลื่อนจาก 

อันดับ 13 ในป 2551) นอกจากน้ี ยังคาดการณ

วาอินเดียจะสามารถดึงดูดการลงทุนไดมากเปน 

อันดับ 3 ของโลกในป 2555  

 จากสถิติของธนาคารกลางอินเดียนับตั้งแต 

เมษายน 2543 - พฤษภาคม 2553 อินเดียมีเงิน 

ลงทุนจากตางประเทศสะสม 168.9 พันลานเหรียญ 

สหรัฐฯ โดยระหวางมกราคม-พฤษภาคม 2553  
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มีการไหลเขาของเงินลงทุนโดยตรงจากตาง 

ประเทศ 9.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สวนใหญ 

อยูในภาคบริการรอยละ 21 รองลงมา ไดแก

คอมพิวเตอร ซอฟตแวร และฮารดแวร (รอยละ 9) 

โทรคมนาคม (รอยละ 9) อสังหาริมทรัพย  

(รอยละ 7) และการกอสราง (รอยละ 7) สำหรับ

ผูลงทุนรายใหญ ไดแก ประเทศมอริเชียส รอยละ 

42 ของมูลคาการลงทุนจากตางประเทศสิงคโปร 

(รอยละ 10) สหรัฐฯ (รอยละ 7) สหราช-

อาณาจักร (รอยละ 5) และเนเธอรแลนด (รอยละ 

4) (ยุวรรณี ฤชุพันธุ, 2553) 

2.2 ภาวะการคาการลงทุนระหวางไทยกับอินเดีย 
 ในปจจุบัน 

 ดานการสงออกของไทยไปอินเดียจากขอมูล 

ของกรมสงเสริมการสงออก (2553) พบวา  

กันยายน 2553 ที่ผานมาสูงถึง 18,023 ลาน 

เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 23.2 เมื่อเทียบ

กับกันยายนป 2552 ขณะที่การสงออกในชวง 6  

เดือนแรกของปงบประมาณ 2553 (ปงบประมาณ 

อินเดียเริ่ม 1 เมษายน) มีมูลคา 103,647 ลาน 

เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 28 เมื่อเทียบกับ 

ชวงเดียวกันของปกอนหนาขณะที่การนำเขาใน 

เดือนกันยายน 2553 เพิ่มข้ึนรอยละ 26.1 สวนใน 

ชวง 6 เดือนแรกของป 2553 มีการขยายตัวสูง

ถึงรอยละ 29.9 ซึ่งการนำเขาที่สำคัญในเดือน

กันยายนเปนน้ำมันดวยมูลคา 7,490 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ (เพ่ิมขึ้นรอยละ 14.4) ขณะท่ีการนำเขา

น้ำมันในชวงครึ่งปแรกมีมูลคา 48,715 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นรอยละ 30) 

 ในสวนของการลงทุนไทยในอินเดียระหวาง 

เดือนเมษายน 2543 - พฤษภาคม 2553 อินเดีย 

รองรับการลงทุนจากไทยคิดเปนมูลคาการลงทุน

สะสม 81.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปน 

รอยละ 0.1 ของมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตาง

ประเทศในอินเดียทั้งสิ้น โดยไทยเปนประเทศ 

ผูลงทุนอันดับที่ 32 ของอินเดีย ธุรกิจที่นักลงทุน

ไทยเขาไปลงทุนในอินเดียที่สำคัญ ไดแก สาขา

เกษตรและผลิตผลทางการเกษตร อิเล็กทรอนิกส

และเคร่ืองใชไฟฟา เคมีภัณฑ ยานยนต และ 

การใหบริการทางการเงินบริษัทที่ปรึกษา Ernst 

& Young (ยุวรรณี ฤชุพันธุ, 2553) ไดทำการ

สำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนทั่วโลก 814 ราย 

ในป 2553 ถึงประเทศที่นาลงทุนในระยะ 3 ปขาง

หนา ซึ่งผลจากการสำรวจ พบวา อินเดียอยูใน

อันดับ 4 ท้ังนี้เนื่องจากนักลงทุนเห็นวาอินเดียมี

การเติบโตทางเศรษฐกิจโดดเดนมากที่สุดประเทศ

หนึ่ง การสำรวจของบริษัท Ernst & Young นี้

สอดคลองกับความเห็นของสถาบัน Standard & 

Poor’s ซ่ึงประเมินใหอินเดียเปนประเทศท่ีนา

ลงทุนที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

2.3 ศักยภาพของตลาดอินเดีย  

 การประเมินศักยภาพของตลาดอินเดีย  

บทความนี้ไดใชกรอบการพิจารณาสภาพแวดลอม 

ทางดานตาง ๆ ท่ีดำรงอยู ในตางประเทศท่ีผู 

ประกอบการของอีกประเทศหนึ่งตองการจะเขาไป 

ทำการคาการลงทุนในประเทศนั้น ๆ (The  

Comparative Environmental Frameworks)  

(John et al., 2007; Charles, 2009) ในประเมิน 

ศักยภาพของตลาดอินเดียเพ่ือประกอบการ 

ตัดสินใจในการเขาทำการคาการลงทุนในอินเดีย 

ของผูประกอบการไทย สภาพแวดลอมที่นำมา 

ประเมินศักยภาพของตลาดอินเดีย ไดแก สภาพ 

แวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม (The Social and 
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Cultural Environment) สภาพแวดลอมทาง 

การเมืองและกฎหมาย (The Political and 

Legal Environment) สภาพแวดลอมทาง

เทคโนโลยี (The Technological Environment) 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (The Economic 

Environment) สรุปไดดังนี้ 

 (1) สภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม 

แมวาอินเดียจะมีพื้นที่เพียงรอยละ 2.4 ของโลก  

แตเปนแหลงอาศัยของคนมากกวารอยละ 15  

ของประชากรโลกรองจากจีน โดยวันที่ 2 มีนาคม  

2554 อินเดียมีประชากร 1,191,460 ลานคน  

(ออนไลน, wikippedia, 2554) คนอินเดียสวน 

ใหญจะมีอายุนอยกวา 15 ป และกวารอยละ 70  

ของประชากรอาศัยอยูในหมูบานที่มีอยูมากกวา  

550,000 แหง และสวนที่เหลือกระจุกตัวอยูตาม

เมืองใหญของประเทศ (Technology Promotion 

Magazine, 2009; กรมสงเสริมการสงออก, 

2552) อินเดียเปนสังคมที่มีความหลากหลายดาน

เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมี

ศาสนา วรรณะ และภาษาเปนปจจัยหลักกำหนด

รูปแบบสังคมและการเมือง การดำเนินชีวิตของ

ประชากรจะยึดถือศาสนาเปนส่ิงสำคัญ ศาสนาที่

มีผูนับถือมากท่ีสุด คือ ฮินดูมีมากกวารอยละ 83 

อิสลามรอยละ 11 คริสตรอยละ 2.5 พุทธรอยละ 

1.2 และซิกขรอยละ 1 การนับถือเรื่องวรรณะ 

ยังคงอยูในสังคมแตก็ไมมากเทากับอดีตที่ผานมา

อินเดียมีจุดเดนที่ประชากรมีคุณภาพ รูหนังสือ

อัตรารอยละ 60 มีภาษาราชการกวา 22 ภาษา 

ซึ่งฮินดีเปนภาษาประจำชาติที่ ใชกันมากที่สุด 

และใชภาษาอังกฤษในสวนราชการและธุรกิจ 

(พงษศักดิ์ ฮุนตระกูล, 2553; World Bank, 

2010; Shivakumar, 2008) 

 ดังนั้น อินเดียจึงมีจุดแข็งของการเปนแหลง 

ของแรงงานที่มีฝมือและมีราคาถูก แตจุดออน คือ 

กฎหมายแรงงานของอินเดียเปนกฎหมายที่มีขอ

จำกัดและซับซอนที่สุดในโลก ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญ

ในการจำกัดการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมใน

อินเดีย นอกจากนี้ การจัดลำดับชั้นทางสังคมและ

อาชีพเปนการสะทอนอิทธิพลของระบบวรรณะ 

ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการจัดวาง ควบคุม และ

บริหารโครงสรางสังคมอินเดียและควบคุมระบบ

ความสัมพันธของทุก ๆ สวนไมวาจะเปนดาน

สังคมเศรษฐกิจ อาชีพ หรือแมแตการเมืองของ

อินเดีย นอกจากนี้ กลุมคนรุนเกาจะอนุรักษนิยม

และเลือกบริโภคสินคาตามคานิยมเดิม สวนกลุม

คนรุนใหมจะนิยมความทันสมัยและบริโภคสินคา

แบรนดเนมที่มีคุณภาพ ประเพณีการคาของนัก

ธุรกิจอินเดียไมสนใจเร่ืองของมิตรภาพทางการคา

ถือผลประโยชนมากที่สุด มีการสรางพันธมิตร

ทางการคาเพ่ือเอื้อประโยชนในทางการแขงขัน

การคา ประชากรแบงเปน 4 กลุม ไดแก เศรษฐี  

ผูมีฐานะ คนวัยทำงาน กลุมยากจน 3 ใน 4  

เปนกลุมที่มีศักยภาพในการซ้ือสูง เปนตลาดขนาด 

ใหญและมีความตองการในสินคาที่หลากหลาย  

แตมีความสลับซับซอนในเรื่องวัฒนธรรมประเพณี 

 (2) สภาพแวดลอมทางการเมืองและ 

กฎหมาย อินเดียมีจุดแข็งที่เปนประเทศสาธารณ- 

รัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีประธานาธิบดี

เปนประมุขของประเทศและกระจายอำนาจการ

ปกครองในลักษณะสหพันธรัฐแบงออกเปน 29 รัฐ 

และ 6 สหภาพอาณาเขตของรัฐบาลกลาง  

รัฐธรรมนูญอินเดียแบงแยกอำนาจระหวางรัฐบาล 

กลางและรัฐบาลมลรัฐอยางชัดเจน นอกจากน้ี 

อินเดียยังมีกฎระเบียบเขมงวดตอการคาลงทุน  

ตลาดการคาขายในอินเดียแทบทุกชนิดมีการ



159RMUTP Research Journal, Vol. 6, No. 1, March 2012 

ผูกขาด โอกาสของผูประกอบการรายใหมที่จะ

เขาไปแยงสวนแบงการผลิตหรือการตลาดคอนขาง 

จะยาก ระบบกฎเกณฑทางราชการและกฎหมาย 

เปนอุปสรรคและไมเอื้ออำนวยนักลงทุนตางชาติ 

โดยเฉพาะเรื่องของภาษี กฎหมายสงวนสิทธิ์

หลายอยางสำหรับปกปองคนอินเดีย (World 

Bank, 2010; Isher, 2007) เชน กฎหมายการคา

ปลีกอินเดียจะไมอนุญาตใหคนตางชาติประกอบ

ธุรกิจคาปลีกทุกชนิด เปนตน ซึ่งถือวาเปนจุดออน 

แตที่ผานมารัฐบาลอินเดียไดผอนปรนขอบังคับ

หลาย ๆ อยาง เชน ลดการจำกัดประเภทของ

การลงทุน และเพิ่มมูลคาผลกำไรที่สามารถสง

กลับประเทศได และตัดกระบวนการขออนุญาต

การลงทุนโดยไมตองผานหลายชองทาง รวมท้ัง

ขยายเพดานใหตางชาติสามารถลงทุนโดยตรงได

รอยละ 100 ในหลายสาขา ไดแก กิจการทา-

อากาศยาน การวางโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับ

ปโตรเลียม การคาพลังงาน การลงทุนในเหมือง

เพชรและถานหิน การผลิตและจัดเก็บกาแฟ  

ยางพารา เปนตน อีกทั้ งยังเปดใหตางชาติ 

มาลงทุนโดยตรงในกิจการคาปลีกที่ขายสินคา 

เพียงตราเดียวไดถึงรอยละ 51 เปนครั้งแรก 

 (3) สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี อินเดีย 

มีจุดแข็งดานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนอยางยิ่งโดยเติบโตอยางรวดเร็วในชวง 10 ป 

ที่ผานมา ทั้งนี้เพราะอินเดียมีสถาบันการศึกษา 

คุณภาพสูงท่ีเนนการผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี นอกจากนี้ อินเดียยังเห็นวา 

อุตสาหกรรมซอฟตแวรเปนการสรางทรัพยสิน 

ทางปญญาซึ่งมีการลงทุนต่ำและมีมูลคาเพิ่มใน 

การสงออกสูงมาก ประกอบกับการสนับสนุน 

อยางจริงจังของภาครัฐทั้งในระดับรัฐบาลกลาง 

และรัฐบาลทองถิ่น มีการจัดตั้งองคกรเฉพาะของ 

ภาครัฐที่ทำหนาที่สนับสนุนการพัฒนาการสงออก

ซอฟตแวร คือ Software Technology Parks of 

India (STPI) โดยเฉพาะท่ีเมืองบังคาลอรซึ่งเปน

เมืองหลวงของรัฐกรณาฏกะ เปนรัฐที่มีศักยภาพ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูงที่สุดของประเทศ ได

ชื่อวาเปน Silicon Valley ของอินเดีย ซ่ึงเปน

ศูนยรวมอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่ใหญเปนอันดับ 

4 ของโลก ในขณะเดียวกันการเติบโตดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศไดขยายตัวไปยังเมืองอื่น ๆ 

ดวย เชน เจนไน กัลกัตตา ไฮเดอราบัด และปูเน 

เปนตน (ยโสธร ตูทองคำ, 2549) โดยรัฐเหลานี้ 

มีกำลังคนที่มีความสามารถในดานเทคโนโลยีสูง

ประกอบกับรัฐบาลของรัฐตาง ๆ ไดทุมเทในการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรองรับความเติบโตดานนี้

อยางจริงจัง นอกจากนี้ อินเดียยังสนับสนุนการ

วิจัยและคนควาในดานเภสัชกรรม มีอุตสาหกรรม

เวชภัณฑระดับ World Class อีกดวย อินเดียจึง

เปนตลาดใหญที่ไมธรรมดาสำหรับผูประกอบการ

ไทยดวยการพัฒนาและการเติบโตในศักยภาพ 

ทางดานเทคโนโลยีที่คาดวาจะมีการพัฒนาอยาง 

ตอเนื่อง 

 (4) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  

 4.1 รูปแบบของระบบเศรษฐกิจเดิมกอน 

การปฏิรูปเศรษฐกิจในป 1991 อินเดียใชระบบ 

เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม รัฐบาลจะเขาไปกำหนด

มาตรการและแทรกแซงการดำเนินธุรกิจของภาค

เอกชนอยางเขมงวดทั้งดานการผลิต การตลาด 

และการลงทุน ตอมาเม่ืออินเดียประสบกับภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ำอยางรุนแรง ตองกูเงินจำนวนมาก

จาก IMF และธนาคารโลก รวมทั้งใชมาตรการ

เขมงวดเพื่อควบคุมการนำเขา ในขณะเดียวกัน 

ก็พยายามสงเสริมการสงออกทำใหอินเดียตอง
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ดำเนินนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในป 1991 

(พ.ศ. 2534) เปนตนมา โดยหันมาใชระบบ

เศรษฐกิจการตลาดแทน ตรงนี้ถือเปนจุดแข็ง 

(Shyama, 2008) ลักษณะทางเศรษฐกิจโดย 

พื้นฐานอินเดียเปนประเทศกำลังพัฒนา จุดออน 

คือ ประชากรทั่วไปยังมีความยากจน อัตราการ

วางงานอยูในระดับสูง รายไดเฉลี่ยตอหัวคอนขาง

ต่ำ และการเกษตรยังเปนรากฐานทางเศรษฐกิจ

ของอินเดีย แตอยางไรก็ตาม ในภูมิภาคเอเชียใต

อินเดียเปนประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและ

การตลาดมากที่สุด 

 4.2 สภาพแวดลอมทางกายภาพ อินเดียมี 

พื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร ใหญเปนอันดับ 

7 ของโลกทำใหลักษณะนิสัยรสนิยม ตลอดจน

พฤติกรรมการบริโภคของชาวอินเดียมีความหลาก

หลายและแตกตางกันไปตามวิถีการดำรงชีวิตใน

แตละพ้ืนที่ซึ่งถือวาเปนจุดแข็งของตลาดอินเดีย 

โดยในภาพรวมประชากรที่อาศัยอยูทางตอนเหนือ

คอนขางอนุรักษนิยม ขณะที่ประชากรที่อาศัยอยู

ทางตอนใตของประเทศมีความทันสมัยและเปดรับ

วัฒนธรรมจากตางประเทศมากกวา ประกอบกับ

ประชากรมีรายไดสูงทำใหนิยมการจับจายใชสอย

มากกวาประชากรทางเหนือ (Kalyanaram, 

2008)  

 ดังนั้น หากตองการประสบความสำเร็จใน 

การบุกตลาดอินเดียผูประกอบการจำเปนตองให 

ความสำคัญกับการเลือกพื้นที่ที่ตองการเขาไป 

เจาะตลาด เหมาะสมกับสินคาที่ผลิต ทั้งนี้ขอมูล 

สินคาและบริการไทยที่มีศักยภาพในแตละพื้นที่ 

ของตลาดอินเดีย มีรายละเอียด ดังนี้ (สวน 

วิเคราะหเศรษฐกิจ, 2548) 

 นิวเดลี เปนเมืองหลวงของอินเดีย ตั้งอยู 

ตอนกลางของประเทศคอนไปทางเหนือ สินคา 

และบริการของไทยที่มีศักยภาพในการเขาไปเจาะ

ตลาดน้ี ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องแกว 

ภาชนะพลาสติก ชิ้นสวนยานยนตและอุปกรณ

ประดับยนต รานอาหารไทย และสปา 

 มุมไบ (ชื่อเดิมบอมเบย) เปนศูนยกลาง 

ทางการคา การเงิน และการคมนาคมเปนเมืองทา 

สำคัญตั้งอยูทางตะวันตกของอินเดียและเปน

แหลงผลิตภาพยนตรสำคัญของอินเดีย สินคาและ

บริการของไทยที่มีศักยภาพในการเขาไปเจาะ

ตลาดน้ี ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องแกว

ภาชนะพลาสติก ชิ้นสวนยานยนตและอุปกรณ

ประดับยนต รานอาหารไทย สปา และธุรกิจ 

เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตรและกิจกรรมบันเทิง 

 บังคาลอร เปนเมืองศูนยกลางของอุตสาห- 

กรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงโดยเฉพาะดานเทคโนโลย ี

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส การบิน และอวกาศ  

ตั้งอยูตอนกลางของประเทศคอนไปทางใต สินคา 

และบริการของไทยที่มีศักยภาพในการเขาไปเจาะ 

ตลาดน้ี ไดแก อุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง 

สิ่งปรุงรสอาหาร อาหารแปรรูป (ปลากระปอง) 

เครื่องแกวและผลิตภัณฑ รานอาหารไทย และสปา 

 ฟาเรดาบาด ตั้งอยูทางตะวันออกของอินเดีย 

สินคาและบริการของไทยที่มีศักยภาพในการ 

เขาไปเจาะตลาดนี้ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค  

(ราคาต่ำ)  

 อาเมดาบาด ตั้งอยูทางตะวันตกของอินเดีย 

สินคาและบริการของไทยที่มีศักยภาพในการ 

เขาไปเจาะตลาดนี้ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค 

ภาชนะพลาสติก เครื่องประดับตกแตงบาน (เนน 

ราคาต่ำ) 
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 ไฮเดอราบาด ตั้งอยูทางตอนกลางคอนไป 

ทางใตของอินเดียเปนเมืองที่มีชื่อเสียงดาน 

เทคโนโลยีและการศึกษา สินคาและบริการของ 

ไทยท่ีมีศักยภาพในการเขาไปเจาะตลาดนี้ ไดแก 

สิ่งปรุงรสอาหาร อาหารแปรรูป เคร่ืองใชและ

เคร่ืองประดับตกแตงบาน เฟอรนิเจอรไมเนื้อออน

เสื้อผาและสิ่งทอ ดอกไมประดิษฐ สินคาอุปโภค

บริโภค หนังสือและส่ิงพิมพ ช้ินสวนยานยนตและ

อุปกรณประดับยนต รานอาหารไทย และสปา 

 เจนไน เปนศูนยกลางธุรกิจทางภาคใตของ 

อินเดียมีอุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมรถยนต 

สินคาและบริการของไทยที่มีศักยภาพในการ 

เขาไปเจาะตลาดนี้ ไดแก ช้ินสวนยานยนตและ

อุปกรณประดับยนต รวมทั้งสินคาอุปโภคบริโภค

เคร่ืองแกว ภาชนะพลาสติก รานอาหารไทย และ 

สปา 

 4.3 ขนาดของเศรษฐกิจ อินเดียมีประชากร 

มากเปนอันดับสองรองจากจีน ประกอบกับการ 

ขยายฐานประชากรชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นอยาง

รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปน

ลำดับที่ 4 ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน และญี่ปุน 

อีกทั้งเศรษฐกิจของอินเดียมีอัตราการเติบโตมาก

กวารอยละ 7 ตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา

และคาดวาภายในป 2575 เศรษฐกิจจะเติบโตเปน

อันดับ 3 รองจากสหรัฐฯ และจีน (Montek, n.d.; 

ADB, July-September 2009) ถือไดวาเปน 

จุดแข็งที่ทำใหอินเดียเปนตลาดเกิดใหม ขนาด

ใหญและมีศักยภาพดานมูลคาการใชจายสูงใน

อนาคต แมวาเศรษฐกิจของอินเดียจะประกอบ

ดวยภาคการผลิตที่หลากหลายตั้งแตเกษตรกรรม

ชุมชนไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเทคโนโลยี

ระดับสูง แตภาคเศรษฐกิจที่สรางรายไดหลัก 

ใหประเทศ คือ ภาคบริการ IT และ Business 

Process Outsourcing (BPO) สินคาเกษตรที่

สำคัญ ไดแก ขาว ขาวสาลี เมล็ดพืชน้ำมัน ฝาย 

ปอ ชา ออย มันสำปะหลัง ปศุสัตว ประมง สวน

อุตสาหกรรมที่สำคัญ ไดแก สิ่งทออาหารแปรรูป 

เหล็ก ซี เมนต ป โตรเลียม เคมีภัณฑ และ

ซอฟตแวร (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2553; ยุวรรณี 

ฤชุพันธุ, 2553) ทั้งนี้มีขอสังเกตวา สินคาเกษตร

ของอินเดียและไทยคอนขางจะมีความคลายคลึง

กันจึงอาจทำใหไทยตองแขงขันกับอินเดียในสินคา

ดังกลาว 

 4.4 ความพรอมของสาธารณูปโภค อินเดีย 

ยังมีจุดออนอยู ไดแก การขาดแคลนสาธารณูปโภค 

พื้นฐานที่เพียงพอโดยเฉพาะการขนสงทางบก 

ทาเรือ สนามบิน ไฟฟาและประปา แตอยางไร

ก็ตาม อินเดียกำลังอยูในระหวางการลงทุนพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคซึ่งถือวาเปนจุดแข็ง โดยมุงเนน 

พัฒนาเมืองหลักเปนลำดับแรก (ธีรยุส วัฒนาศุภโชค, 

2550; Isher, 2007) ดังนั้น ผูประกอบการไทย

อาจพบกับอุปสรรคของความไมพรอมในเรื่อง

สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะหากจะเขาไป

ลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองใชพลังงาน

ไฟฟาอยางตอเน่ืองก็อาจเสี่ยงกับปญหาความ 

ไมเพียงพอของไฟฟาได 

 4.5 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อินเดียเปน 

ประเทศที่เศรษฐกิจขยายตัวรอนแรงที่สุดแหงหนึ่ง 

ของโลกในชวง 4 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2548-2551)  

มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉล่ียรอยละ  

8.4 แมในชวงวิกฤติเศรษฐกิจโลกในป 2552 ที่

ทำใหอัตราเติบโตชะลอลง แตเศรษฐกิจยังเติบโต

ไดรอยละ 7.7 โดยเปนผลมาจากการใชจาย 

ภาครัฐผานมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล
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ตลอดจนการพึ่งพาตลาดภายในประเทศซึ่งมี

ขนาดใหญเปนสำคัญ (ADB, July-September 

2009) และเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของป 2553 

ขยายตัวในอัตรารอยละ 8.6 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน จากปจจัยดานการใชจายเพื่อ

การบริโภคของภาคเอกชนและการลงทุนที่ขยาย

ตัวไดดี รวมท้ังกิจกรรมภาคการผลิตอุตสาหกรรม

และบริการยังขยายตัวตอเนื่องตั้งแตไตรมาส 3 

ป 2552 จนถึงไตรมาสแรกป 2553 สะทอน 

พื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศที่เขมแข็งที่จะชวย 

ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียป 

2553 ซึ่งเปนจุดแข็ง แมเศรษฐกิจอินเดียยังมี

ปจจัยเสี่ยงจากแรงกดดันเงินเฟอที่อยูในระดับ

สูงสงผลใหธนาคารกลางอินเดียเขามาคุมเขม

นโยบายการเงินเพื่อควบคุมเงินเฟอผานอัตรา 

ดอกเบี้ยมากขึ้น (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2553;  

ยุวรรณี ฤชุพันธุ, 2553)  

 4.6 ตลาดการเงิน ธนาคารของอินเดียมี 

ทั้งท่ีเปน Nationalized Banks, State Bank 

Group, Private Sector Banks, Foreign 

Banks, Regional Rural Banks สวนที่เปน  

Co-operative Banks กวา 1,000 แหงซึ่งถือวา

เปนจุดแข็งของตลาด แตยังมีการบริหารจัดการที่

ยังไมไดมาตรฐานเพียงพอ ดังนั้น ผูประกอบการ

ไทยจึงตองเลือกธนาคารสำหรับการทำธุรกรรม

ทางการเงินอยางเหมาะสม ในสวนของตลาด 

หลักทรัพยอินเดียนั้นเมื่อเปรียบเทียบระหวางดัชนี

ตลาดหลักทรัพยของโลก ดัชนีหุนเอเชียแปซิฟก

ไมรวมประเทศญี่ปุน และดัชนีตลาดหุนอินเดีย 

ตั้งแตป 2003-2009 พบวา ในระยะเวลาการ 

ลงทุนที่ เทากัน แมดัชนีหุนอินเดียจะมีความ

ผันผวนของราคาสูงกวาอีกสองดัชนีขางตน แต

ดัชนีหุนอินเดียก็สามารถสรางผลตอบแทนใหกับ 

ผูลงทุนไดถึง 283% ในขณะที่หุนเอเชียแปซิฟก 

ไมรวมประเทศญี่ปุนสรางผลตอบแทน 116% 

และหุนโลกสรางผลตอบแทนได เพียง 24% 

(ธีรินทร สุวรรณเตมีย, 2009) สวนรูปแบบการ

ชำระเงินคาสินคาที่ปลอดภัยที่สุดในการทำการคา 

คือ การเปด Letter of Credit (L/C) ชนิด 

ที่เพิกถอนไมได ทั้งนี้รัฐบาลอินเดียไมอนุญาตให

ผูนำเขาชาวอินเดียชำระคาสินคาดวยเงินสด 

ลวงหนา ในขณะที่การควบคุมเงินตราตางประเทศ

เปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดการเงิน

ตราตางประเทศของอินเดีย (ธนาคารเพื่อการ 

สงออกและนำเขาแหงประเทศไทย, 2552) 

 4.7 นโยบายเศรษฐกิจ จุดแข็ง คือ การที ่

อินเดียมีการปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจใหมีความ 

สอดคลองกับระบบเศรษฐกิจการตลาดที่ ได 

เปลี่ยนแปลงไป นโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญ ไดแก 

มีนโยบายการสงออกนำเขาโดยเนนอุปทานของ

ผลผลิตมากกวาอุปสงค เนนครอบคลุมทุกมิติของ

การพัฒนาการคาระหวางประเทศ มุงใหนโยบาย

การคาตางประเทศเปนกลไกท่ีจะผลักดันการ

เติบโตของเศรษฐกิจดวยการเพ่ิมการจางงานใน

เขตเมืองและชนบท รวมท้ังเพ่ิมเปอรเซ็นตของ

สวนแบงตลาดการคาระหวางประเทศกลยุทธ 

ในการพัฒนาการคา ไดแก ลดการควบคุม สราง

บรรยากาศของความไววางใจและความโปรงใส

ลดขั้นตอนของกระบวนการทำงาน และตนทุน

ดำเนินงาน ตั้งอยูบนหลักการที่สินคาสงออกจะ

ตองไมมีตนทุนแฝงดวยภาษีตาง ๆ สนับสนุน

อุตสาหกรรมเพื่อใหอินเดียเปนศูนยกลางของ 

การผลิตและการคาสินคา (World Bank, 2010; 

Anne, 2008) นอกจากน้ี อินเดียยังมีนโยบาย 

สงเสริมการทองเที่ยว สำหรับกิจการธุรกิจทองเที่ยว

ซึ่งไดรับการอนุมัติและจดทะเบียนจะไดรับเครดิต
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ภาษีรอยละ 5 ของเงินตราตางประเทศที่ไดรับใน

ปที่ผานมา มีนโยบายดานการบินพลเรือนโดยเปด

เสรีการขนสงทางอากาศภายในประเทศ มี 

นโยบายสนับสนุนดานซอฟตแวรดวยการจัดตั้ง  

Hi-Tech Park, Software Technology Park –  

STP, เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ และเขตสงเสริม 

การสงออก EPZ รวมท้ังลดหยอนภาษี นโยบาย

เปดเสรีดานการเงินการธนาคาร ภายใตการกำกับ

ดูแลของธนาคารกลางอินเดีย นโยบายเปดเสรีให

นักลงทุนตางชาติเขาลงทุนโดยตรงได โดยมีการ

ใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีและที่ไมใชภาษี 

(Anne, 2008; กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 

2552) นโยบายเศรษฐกิจจะเปนประโยชนยิ่งตอ

การคาการลงทุนของผูประกอบการไทยไดนำมา

ประกอบการเขาตลาดอินเดียไดอยางเหมาะสม

เนื่องจากอินเดียจะเปดใหนักลงทุนตางชาติลงทุน

ในอุตสาหกรรมและบริการแทบทุกประเภท แต

ยกเวนธุรกิจการคาปลีก ธุรกิจดานการพนันและ

ล็อตเตอรี่ อุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวกับ 

ความมั่นคงและพลังงานปรมาณู ธุรกิจที่สงวนไว 

สำหรับคนอินเดียเทานั้น กิจการที่มีการผูกขาด 

ในประเทศกิจการที่สงวนไวสำหรับ SMEs  

 4.8 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 

อินเดียมีความตกลงทางการคากับประเทศตาง ๆ

มากขึ้น ถือไดวาเปนจุดแข็งที่กำลังเกิดข้ึนในตลาด

น้ี เชน อินเดียและมาเลเซียรวมกันจัดตั้งหุนสวน

ทางเศรษฐกิจ, FTA อินเดียกับศรีลังกา,  

ขอตกลงทางการคาอินเดียกับสหรัฐฯ อินเดียและ

อัฟกานิสถาน, อินเดียกับอาเซียน, อินเดียกับ 

South Asian Association for Regional 

Cooperation (บังกลาเทศ ภูฏาน มัลดีฟ เนปาล 

ปากีสถาน อินเดีย และศรีลังกา) อินเดียกับ 

Southern African Customs Union 

(แอฟริกาใต เลโซโธ สวาซีแลนด บอตสวานา  

และนามิเบีย) อินเดียกับ The Gulf Cooperation 

Counci l (บาห เรน คู เวต โอมาน การตา  

ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับอิมิเรต) อินเดีย

กับ MERCOSUR (บราซิล อารเจนตินา อุรกวัย 

และปารากวัย) (กรมเจรจาการคาระหวาง

ประเทศ, 2552) กรณีของไทย พบวา อินเดียกับ

ไทยตางเปนสมาชิกของ WTO, BIMSTEC และ

ทำ FTA รวมกัน (มีผลบังคับใช 2 กันยายน 

2547) (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2552) 

ซึ่งเปนการสรางสะพานเชื่อมทางการคารวมกัน

โดยฝายไทยจะเปนสะพานใหอินเดียกาวไปสู

ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และคาด

วาไทยจะไดรับประโยชนเรื่องแหลงการลงทุนและ

การคาแหงใหมเพื่อกาวไกลไปสูตลาดโลกโดย

เฉพาะอยางยิ่งในเขตเอเชียใต นอกจากนี้ FTA 

ทำใหไทยไดรับประโยชนในเรื่องซอฟตแวร-

ฮารดแวร และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ 

ไดอยางมาก 

 จากการประเมินศักยภาพของตลาดอินเดีย 

ขางตนอาจกลาวไดวาดวยความเปนประชาธิปไตย 

ในยุคตนทศวรรษ 1990 ทำใหอินเดียปรับเปลี่ยน 

แนวคิดจากเดิมที่ ให รั ฐบาลเปนผู นำในการ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาเปนแนวทางที่เปดกวาง 

ตอการคาระหวางประเทศ จึงทำใหธุรกิจอินเดีย 

มีการเจริญเติบโตขึ้นอยางมากและประชากร 

จำนวนมากสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี นอกจากนี้ 

ธุรกิจอินเดียยังพ่ึงพาการอุปถัมภจากภาครัฐนอย 

และคิดคนนวัตกรรมไดจำนวนมาก อินเดียจึง 

กลายเปนแหลงลงทุนของอุตสาหกรรมฐาน 

ความรู เชน ซอฟตแวร เปนตน แมอินเดียจะยังมี 

ปญหาดานสาธารณูปโภคก็ตาม แตเมื่อเศรษฐกิจ 

โลกเคล่ือนเขาสูยุคแหงความรูมากขึ้นความ 
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ไดเปรียบของอินเดียจึงมีมากขึ้นตามลำดับ ส่ิง

เหลานี้สงผลใหอินเดียเปนเปาหมายใหมของไทย

ทั้งในดานการชักจูงผูประกอบการอินเดียเขามาใน

ไทยและในดานการสงเสริมใหผูประกอบการไทย

ไปทำธุรกิจในอินเดีย 

3. สรุป  
 อินเดียเปนตลาดใหญสำหรับผูประกอบการ

ไทยเนื่องจากศักยภาพการเจริญเติบโตของกำลัง

ซื้อที่คาดวาจะเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง และจาก

การประเมินศักยภาพของตลาดอินเดียสรุปไดวา 

จุดแข็ง ไดแก (1) เปนประเทศประชาธิปไตยเสรี 

(2) มีความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  

(3) มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

(4) ประชากรมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น (5) เปนประเทศ

อุตสาหกรรมเวชภัณฑและ Software ชั้นนำระดับ

โลกจุดออน ไดแก (1) ปญหาทางสังคมจากการ

กระจายรายไดที่ไมสมดุล (2) ความตองการสินคา

ที่หลากหลายอันเนื่องมาจากความแตกตางทาง

วัฒนธรรม (3) ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานยัง

ไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร รวมท้ังระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐที่มีความยุงยาก ซับซอน

และลาชา เชน ระบบพิธีการศุลกากร เปนตน แต

อยางไรก็ตาม โอกาสสำหรับผูประกอบการไทยยัง

มีโอกาสอยูเนื่องจาก (1) เปนตลาดสินคาอุปโภค

บริโภคขนาดใหญ โดยเฉพาะเสื้อผา รองเทา 

(รองเทาแตะ) อาหาร (อาหารมังสวิรัติ/อาหารเจ)  

ผงซักฟอก น้ำมันประกอบอาหาร และเครื่องใช 

ไฟฟา (2) เปนประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญที่มี 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเติบโตอยาง 

ตอเนื่อง จึงเปนตลาดที่มีศักยภาพของธุรกิจ

กอสรางโครงสรางพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย 

พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องจักรกล

และสินคาเพ่ืออุปโภคบริโภค (3) สังคมเริ่มปรับตัว

ใหทันสมัยและเปนสังคมเปดเพิ่มขึ้น คนรุนใหมเริ่ม

มีแนวโนมเปนสังคมเดียวและเปนสังคมบริโภค

นิยมเพ่ิมมากขึ้น (4) สินคาไทยที่มีศักยภาพในการ

เจาะตลาดอินเดียเน่ืองจากกรอบขอตกลงการคา

เสรี ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องใชไฟฟา 

โทรทัศน เครื่องปรับอากาศ เสื้อผา รองเทา ผง

ซักฟอก และน้ำมันประกอบอาหาร สวนอุปสรรค

และความยากในการเข าตลาดอินเดียของ 

ผูประกอบการไทย ไดแก (1) มีการใชมาตรการ

ปกปองทางการคาทั้งมาตรการทางภาษีและท่ีมิใช

ภาษี (2) เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญและระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานทางการขนสงยังไมไดรับการ

พัฒนาจึงทำใหมีคาใชจายในการขนสงสูง (3) มี

การลอกเลียนแบบสินคาอยางกวางขวางและ

รวดเร็ว 

 ดังนั้น กอนการเขาไปทำการคาการลงทุน

ในอินเดียผูประกอบการไทยจะตองมีการเตรียม 

ความพรอมในเรื่องสำคัญ ดังตอไปนี้  

 1. ผูประกอบการไทยควรเริ่มดำเนินการ 

เขาสูตลาดอินเดียอยางมีขั้นตอน ควรศึกษาตลาด 

ผูบริโภคในอินเดียอยางรอบคอบ เน่ืองจากอินเดีย 

เปนตลาดที่มีความหลากหลายของพื้นที่ ทรัพยากร 

เศรษฐกิจ รายได และวัฒนธรรม ซ่ึงแตกตางกัน 

ไปในแตละรัฐ/แตละเมือง นอกจากน้ี ควรทำการ 

ทดสอบตลาดอินเดีย รวมถึงการหาพันธมิตร 

ทองถิ่นท่ีดีและไวใจได จากนั้นจึงทำการขยาย

ตลาดในลำดับตอไป  

 2. ผูประกอบการไทยจำเปนจะตองศึกษา 

อุปนิสัยของนักธุรกิจอินเดีย ควรกำหนดกลยุทธ 

และเทคนิคการเจรจาตอรองธุรกิจระหวางกัน 

เนื่องจากการดำเนินการเจรจาทางธุรกิจกับคน
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อินเดียจะใชเวลานาน ผูประกอบการไทยตองมี

ความอดทนจึงจะประสบความสำเร็จ อีกทั้ง 

ผูประกอบการจะตองเปล่ียนทัศนคติของตนเอง 

ในดานลบกับคนอินเดีย ถาสามารถไดรับความ 

ไววางใจจากคนอินเดียแลวตลาดอินเดียยอมเปน

ตลาดท่ีสามารถสรางความม่ันคงและมั่งค่ังไดใน

อนาคต 

 3. ผูประกอบการไทยท่ีตองการจะเขาไป 

ลงทุนในอินเดียควรพิจารณาเลือกพื้นที่ลงทุนที่

เอื้อตอธุรกิจท้ังดานการผลิตและการตลาด ทั้งนี้

พื้นท่ีมีศักยภาพนาลงทุนที่สำคัญ ไดแก เมือง

สำคัญทางเศรษฐกิจ ดังนี้ เมืองมหานคร (มุมไบ 

นิวเดลี โกลกัตตา เชนไน บังกาลอร ไฮเดอราบัด 

อาหเมดาบัด และปูเน) เมืองมหานครรอง (สุรัต 

กันปูระ ไชยปุระ ลักเนา นาคปุระ โบปาล และ

คอยมบาตอร) และเมืองที่มีศักยภาพใหม (ฟาริดา- 

บัด อมฤตษา ลุธิอานา จันทิการห และจาลันธาร) 

เนื่องจากเมืองเหลานี้มีการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจคอนขางสูงและประชากรสวนใหญมี 

รายไดระดับปานกลางถึงสูงซ่ึงถือวาเปนกลุมที่มี

กำลังซื้อที่มีศักยภาพของอินเดีย อีกทั้งมีปจจัย 

เอื้อตอการลงทุนในหลายดานทั้งอุตสาหกรรมและ

บริการ เชน ประชากรในวัยแรงงานจำนวนมาก

ทั้งแรงงานทองถิ่นและแรงงานจากพื้นที่ชนบทที่

หลั่งไหลเขามาทำงานในเมืองใหญมากข้ึน คาจาง

แรงงานโดยเฉลี่ยที่ยังอยูในระดับต่ำความพรอม

ดานสาธารณูปโภคและส่ิงอำนวยความสะดวก

ดานการลงทุนมากกวาพื้นที่อื่นโดยเปรียบเทียบ 

เปนตน 

 4. สินคาบางประเภทอยู ในบัญชี FTA  

อาเซียน – อินเดีย ดังนั้น ผูประกอบการควร

ศึกษาขอมูลและใชประโยชนจากสิทธิพิเศษที่อยูใน

ความตกลงการคาเสรีดังกลาวสำหรับการสงออก

สินคาไปตลาดอินเดีย สินคาที่อยูในบัญชี FTA 

อาเซียน – อินเดีย เชน สวนประกอบเครื่องปรับ

อากาศ เครื่องสำรองไฟฟา โทรทัศนสี ทองรูปพรรณ  

เตาไมโครเวฟ ตูเย็น พัดลม พัดลมไอน้ำ พัดลม

พนหมอก ลำไย มังคุด ทุเรียน น้ำผลไม ผลไม 

แปรรูปอื่น ๆ ของเด็กเลน เฟอรนิเจอร ผลิตภัณฑ 

พลาสติก เปนตน 

 5. ผูประกอบการไทยควรดำเนินกลยุทธ 

วัฒนธรรมนำการคา โดยเฉพาะธุรกิจบริการที ่

เกี่ยวเน่ืองกับวัฒนธรรมที่คลายไทย เชน ธุรกิจ 

เสริมความงาม สปา รานอาหาร พิธีแตงงาน พิธี 

ทางศาสนาความเชื่อ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

เปนตน หรือดำเนินกลยุทธทางการตลาดอาหารเจ 

ไทยสูตลาดอินเดียเนื่องจากอินเดียกวารอยละ 50  

บริโภคอาหารมังสวิรัติ/อาหารเจ เพราะนับถือ 

ศาสนาฮินดู 

 6. ผูประกอบการไทยตองทำความเขาใจวา 

สินคาในอินเดียยังมีความหลากหลายนอย ขณะท่ี 

ผูบริโภคมีลักษณะ individualism มากข้ึน จุดนี้ 

เปนโอกาสที่ผูประกอบการไทยจะนำสินคาของตน 

เขามาตอบสนองความตองการของตลาดอินเดีย 

ไดดีกวาประเทศอื่น เนื่องจากมีความหลากหลาย 

ให เลือกมากกวา ในราคาที่ ไมแพง ดังนั้น  

ผูประกอบการไทยจึงควรเนนจุดแข็งนี้ในการเขา

ตลาดอินเดีย 

 7. แมวามีกฎหมายลิขสิทธ์ิที่มีประสิทธิภาพ 

แตยังขาดการบังคับใชและการปราบปรามการ 

ละเมิดลิขสิทธิ์อยางจริงจัง จึงยังคงมีการลอกเลียน 

แบบสินคาอยางแพรหลาย ดังนั้น ผูประกอบการ 

ไทยท่ีจะนำสินคาไปวางจำหนายในตลาดอินเดีย 

ควรจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพ่ือปองกัน
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การละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นเปนจำนวนมากและ

รวดเร็ว 

 8. กฎระเบียบของอินเดียมีความแตกตาง 

กันในแตละรัฐและมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ 

การนำเขาบอยทำใหการติดตอธุรกิจการคาการ 

ลงทุนตองมีการศึกษากฎระเบียบเฉพาะของรัฐ 

นั้น ๆ นอกจากนี้ ผูประกอบการไทยยังตองเตรียม 

ความพรอมในการจัดการความเสี่ยงและการ 

บริหารสินคาคงคลังจากเหตุการณไมคาดคิด เชน 

ภัยธรรมชาติหรือการประทวงหยุดงาน เปนตน 

 นอกจากการ เตรี ยมความพร อมของ 

ผูประกอบการไทยแลวทางหนวยงานภาครัฐและ 

เอกชนควรสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใน 

เร่ืองขอมูลทางการตลาด จัดหาชองทางการจัด 

จำหนายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนทางดาน 

โลจิสติกส ประชาสัมพันธสินคาไทย พาผูประกอบ 

การไทยเขารวมงานแสดงสินคา และสนับสนุน 

ขอมูลรายละเอียดที่ เกี่ยวของกับกฎระเบียบ 

การนำเขาของอินเดียที่ทันสมัย แทนที่จะปลอยให 

ผูประกอบการเขาไปหาตลาดแบบโดดเด่ียว การ 

ดำเนินการดังกลาวของหนวยงานที่เกี่ยวของจะ 

ทำใหผูประกอบการไทยสามารถทำการวางแผน 

การตลาดไดชัดเจนและมีความเส่ียงต่ำในตลาด 

อินเดีย 
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