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1. ผลผลิตน้้ำตำลเพิ่มข้ึนร้อยละ 26 ในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปี 2017  

 สมาคมโรงงานน ้ าตาลอินเดีย  (The Indian Sugar Mills Association : 
ISMA) กล่าวว่า ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียเพิ่มขึ นร้อยละ 26 ไปอยู่ที่ระดับ 103.26 
แสนตัน ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2017 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน
มา ทั งนี ผลผลิตรวมทั งปอียู่ที่ 251 แสนตัน เพิ่มขึ นจากปีก่อนที่ผลิตได้ 202 แสนตัน 
ขณะที่ความต้องการใช้น ้าตาลในประเทศอยู่ที่ระดับ 250 แสนตัน  
        ผลผลิตที่เพิ่มขึ นมาจาก 2 รัฐ ได้แก่ รัฐอุตตรประเทศ และรัฐมหาราษฏระ 
ซึ่งเป็น 2 รัฐหลักส้าคัญ ในการผลิตน ้าตาลของอินเดีย ตามมาด้วยรัฐกรณาฏกะ  รัฐ
คุชราต รัฐอานธรประเทศ รัฐเตลังกานา รัฐทมิฬนาฑู รัฐพิหาร รัฐหรยาณา 
รัฐปัญจาบ รัฐอุตตราขัณฑ์ และรัฐมัธยประเทศ  

 อย่างไรก็ตาม เดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา รัฐบาลอนุญาตให้น้าเข้าน ้าตาลดิบจ้านวน 3 แสนตัน ทั งนี  ราคาน ้าตาล
ในอินเดียลดต่้าลงเล็กน้อยในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึ นเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ  
แหล่งข้อมูล: http://www.ibef.org 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อแนะน้ำ สคต. ณ เมืองเจนไน 

อุตสาหกรรมน ้าตาลของอินเดียถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาชนบทของอินเดีย เนื่องจากอินเดียมี
เกษตรกรที่ปลูกอ้อยเพื่อเป็นวัตถุดิบส่งโรงงานน ้าตาลรวมกว่า ๕๐ ล้านครัวเรือน และมีโรงงานน ้าตาลรวมกว่า ๕๐๐ โรงงาน ถือ
เป็นอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของอินเดีย 

หากมองในภาพรวมของตลาดโลก ตลาดผู้บริโภคน ้าตาลของอินเดียมีขนาดใหญ่มากอันดับต้นๆ ของโลก และ
ขณะเดียวกัน อินเดียก็ยังเป็นผู้ผลิตน ้าตาลมากที่สุดเป็นอันสองของโลกด้วย และในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม – ธันวาคม 
2560) ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียเพิ่มขึ นกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศในปี 2018 

อย่างไรก็ตาม น ้าตาลเป็นสินค้าควบคุมของรัฐบาลอินเดียเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ โดยอินเดียมีกฎหมาย Essential 
Commodity Act ที่ก้ากับดูแลและควบคุมตั งแต่การปลูกอ้อย ราคาอ้อย การซื อขายอ้อย การผลิตน ้าตาล และการซื อ-ขายน ้าตาล
ทั งในตลาดอินเดียและระหว่างอินเดียกับต่างประเทศ 

ทั งนี  ที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียมีการพิจารณาเปิดโควต้าน้าเข้าน ้าตาลเป็นการชั่วคราว เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหา
ผลผลิตน ้าตาลไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ จึงเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการในธุรกิจน ้าตาลของไทยที่จะส่งออกมายัง
ประเทศอินเดีย โดยสามารถติดตามสถานการณ์น ้าตาลและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Central Board of Excise and Customs , 
India (www.cbec.gov.in)   
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2.   อินเดียจะใช้มำตรกำรภำษีปกป้องอุตสำหกรรมโซล่ำเซลล์ในประเทศ  
 

กระทรวงการคลังของอินเดียก้าลังพิจารณาใช้มาตรการ
ปกป้อง (Safeguard measure) โดยคาดว่าจะเก็บภาษีเซฟการ์ด 
ร้อยละ 70 กับสินค้าแผงโซล่าเซลล์น้าเข้าจาก ต่างประเทศ เพ่ือ  ช่วย
ปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตแผงโซล่าเซลล์ในประเทศท่ีได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากสินค้าน้าเข้า   

กลุ่มผู้ผลิตโมดุลและแผงโซล่าเซลล์ของอินเดีย ซึ่งประกอบ 
ด้วยบริษัทใหญ่ 5 ราย อาทิ Adani Group ได้ยื่นข้อเสนอให้
กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการเพ่ือช่วยเหลือผู้ผลิตในประเทศที่
เผชิญปัญหาการแข่งขันกับสินค้าน้าเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ
จากจีน ซึ่งกระทรวงการคลังมีรายงานว่า การน้าเข้าอุปกรณ์โมดุลและแผงโซล่าเซลล์เพ่ิมขึ นอย่างมาก โดยมีการน้าเข้าใน
ภาพรวมประมาณ 9,474 เมกะวัตต์แต่อินเดียผลิตได้เองเพียง 1,164 เมกะวัตต์ ถือว่ามีการขยายตัวในการน้าเข้าโดย
เปรียบเทียบกับการผลิตในประเทศเกินกว่าร้อยละ 800 ดังนั น รัฐบาลจึงจะเริ่มกระบวนการไต่สวนและพิจารณาใช้
มาตรการปกป้องดังกล่าวในระยะเวลาอันใกล้นี    

     Source : Times of India “India mulls 70% duty on solar power equipment imports” 
 

• ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของ สคต ณ เมืองเจนไน  
•            อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้มาตรการตอบโต้และเยยีวยาทางการค้าเปน็เครื่องมือในการปกป้อง

อุตสาหกรรมในประเทศอันดับตน้ของโลก ประเทศที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการดังกล่าวของอินเดีย ได้แก่ 
จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน โดยเฉพาะอย่างยิง่จีนซึ่งส่งออกมายังอินเดียมากขึ นเนื่องจากปัญหาในตลาดสหภาพ
ยุโรปและสหรัฐฯ อนึ่ง เป็นไปได้ว่าการนา้มาตการทางภาษีในรปูแบบตา่งๆ มาใช้กับสินคา้ทั งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ของอินเดีย เพื่อที่ จะช่วยให้นโยบาย Make in India  ที่รัฐบาลมุ่งดึงดูดการลงทนุทั งจากภายในและจากตา่งประเทศ มีผล
เป็นรูปธรรม     
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