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ในชว่งหลายทศวรรษที�ผ่านมา
หลายเมืองใหญ่ในอินเดียเริ�มมี
ผู้อพยพเข้าไปอยู่อาศัยเพิ�มขึ�น จน
ทําให้สิ�งอํานวยความสะดวกและ
ทรัพยากรเริ�มคลาดแคลน สภาพ
ความเป�นอยู่ก็ยิ�งแย่ลง การที�จะมี
บ้านสักหลังหนึ�งในเมืองใหญ่ทุกวนั
นี�แทบจะเป�นเพียงความฝ�นลม ๆ
แล้ง ๆ สาํหรับใครหลายคน 
การดํารงชวีติในเมืองใหญ่ ไม่วา่จะ
เป�นเดลี มุมไบ เชนไน กัลกัตต้า ฯลฯ
เริ�มที�จะยากขึ�นเพราะความแออัด
ยัดเยียด การจราจรติดขัด มลพิษ
และความไม่สะดวกสบายหลาย
ประการ

กระนั�น เมื�อเมืองใหญ่ ๆ ไม่น่าสนใจอีกต่อ
ไปแล้ว ก็หมายถึงโอกาสของชานเมืองที�จะ
ดึงดูดผู้คนได้มากกว่า ตัวอย่างเช่นเมือง
รอบ ๆ เดลี เช่น กูรเ์กาน์ กาซอิาบัด นอยดา
เกรทเตอรน์อยดา ฟารดิาบัด โซนีป�ท และมี
รทั ที�เริ�มมีผู้คนอพยพไปอยู่เพิ�มขึ�น เช่น
เดียวกับชาวมุมไบ ที�เริ�มย้ายไปอยู่วาชิ วิราร์
กัลยาน หรอืนาวีมุมไบเพิ�มขึ�น เพราะราคา
อสังหารมิทรพัย์จับต้องได้มากกว่า
ทั�งรฐับาลกลางและรฐับาลท้องถิ�นเองก็
ตอบสนองต่อแนวโน้มดังกล่าว โดยได้จัด
ตั�งเมืองรองเหล่านี�ใหเ้ป�นเหมือนเมือง
บรวิารที�ช่วยแบ่งเบาภาระของเมืองใหญ่ 
มีการวางผังเมืองอย่างชาญฉลาดเพื�อให้
เมืองน่าอยู่ตัวอย่างที�เหน็ได้ชัดคือเมือง
จัณฑครห ์(Chandigarh) เมืองใหม่หลัง
จากที�อินเดียได้รบัเอกราชที�ผังเมือง
เรยีบรอ้ยสวยงาม

การเริ�มวางผังชานเมืองในอินเดีย
เริ�มขึ�นเป�นครั�งแรกในโครงการ
Jawaharlal Nehru National

Urban Renewal Mission

(JNNURM) ในป� 2548 ซึ�งมีเมือง
เป�าหมายที�ได้รบัการคัดเลือกกว่า
65 เมือง โดยอ้างอิงจากสาํมะโน
ประชากรป� 2544 โครงการได้รบั
การยกระดับเรื�อยมาจนกลายเป�น
โครงการ Smart Cities ที�เริ�มจาก
100 เมือง จนถึง 105 เมืองใน
ป�จจุบัน ผนวกกับโครงการ
Housing for All by 2022

โครงการบ้านจัดสรรสาํหรบัผู้
ยากจน ทําใหผู้้พัฒนา
อสังหารมิทรพัย์ต้องหนัมาเน้นที�
เมืองรองทั�งระดับ Tier 2 และ
Tier 3 เพิ�มขึ�น
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นอกจาก Tier 2 และ Tier 3 แล้ว เมืองระดับ
Tier 4 ก็ได้รบัความสนใจจากประชาชนเช่นกัน
การสาํรวจโดย Economist Intelligence Unit
พบว่ามีเมืองในอินเดียสามเมืองที�อยู่ในการจัด
อันดับชานเมืองที�เติบโตเรว็ที�สุดในโลก ได้แก่
Malappuram (อันดับ 1), Kozhikode (อันดับ
4) และ Kollam (อันดับ 10) ซึ�งอยู่ในรฐัเกรละ
ทั�งสามเมือง และยังไม่ได้อยู่ในโครงการ
Smart Cities แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของ
ย่านชานเมืองนั�นขึ�นอยู่กับหลายป�จจัย มิใช่
เพียงเพราะโครงการ Smart Cities เท่านั�น
การเกิดขึ�นของหลายอุตสาหกรรม เช่น สตารท์
อัพ หรอืเหล่าอุตสาหกรรมที�เติบโตได้ดี
(sunrise sectors) ก็มักเกิดขึ�นตามเมือง Tier
2 หรอื Tier 3 ที�ที�ดินยังคงมีราคาไม่สูงมาก
แม้แต่บรษัิทไอทีก็ยังขยายศูนย์กลางไปยัง
เมืองรองเช่น ไฮเดอราบัด ปูเน่ กูรเ์กาน์ และ
อาห์มดาบัด เป�นต้น

ประโยชนข์องการยา้ย
ไปเมอืงรอง
จากการสาํรวจความคิดเห็นผู้บรโิภคในป� 2562 พบว่านัก
ลงทุนด้านอสังหารมิทรพัย์ให้ความสนใจในเมือง Tier 2
และ Tier 3 เพิ�มขึ�น โดยกว่า 26% มองว่าเมืองอาห์มดาบัด
โกชิ จัณฑครห์ ชัยปุระ และนาชิก ต่างน่าจับตามอง
และมีโอกาสเติบโตสูงกว่าเมืองใหญ่ที�อิ�มตัวแล้ว การ
ดําเนินการของโครงการจากภาครฐัก็มีความรวดเรว็กว่า
เมืองใหญ่อย่าง Tier 1 อยู่มาก 
อีกหนึ�งเหตุผลที�เมืองรองได้รบัความสนใจมากขึ�นเป�น
เพราะคนรุน่ใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen X ที�มองว่านี�เป�น
โอกาสดีที�จะได้ย้ายกลับมาอยู่ใกล้บ้านเกิด และด้วย
โครงการใหม่ ๆ ที�เกิดขึ�นในเมืองรอง ผู้อาศัยยังสามารถมี
ไลฟ�สไตล์แบบเดียวกับในเมืองหลักได้ แม้กระทั�ง Gen Z ก็
มีความสุขที�จะลงทุนและลงหลักป�กฐานในเมืองรองเช่น
กัน เพราะโอกาสด้านการจ้างงานและการเป�นผู้ประกอบ
การเพิ�มขึ�นทุกป�
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ภาครฐัเองก็ได้รบัผลประโยชน์จากการสนับสนุนเมอืงรอง เพราะป�ญหาในเมอืงใหญ่จะได้เบาบางลง โครงการ
Housing for All เองก็ไปได้ดีเพราะราคาที�ดินยงัคงไมส่งูมาก โครงการบา้นจดัสรรจงึผดุขึ�นเป�นดอกเหด็ในเขต
รอบเมอืง ดังจะเหน็ได้จากในเขตนอยดา กาซอิาบดั ฟารดิาบดั เป�นต้น

การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยใ์นบา้นเกิดไวส้าํหรบัอาศัยหลังเกษียณเป�นตัวเลือกที�ยอดเยี�ยมสาํหรบักลุ่มมลิเลน
เนยีล โดยเฉพาะหากมผีูส้งูอายุคอยดแูลอสงัหารมิทรพัยใ์หด้ว้ย กลุ่มนี�ยงัมองวา่การทํางานที�บา้นกําลังเปลี�ยนไป
เป�น “การทํางานที�บา้นเกิด” แทน และการทํางานในเมอืง Tier 2 และ Tier 3 ยงัสามารถเดนิไปทํางานไดจ้รงิ ไม่
เหมอืนกับในเมอืง Tier 1
 

การขยายตัวของเครอืขา่ยรถไฟฟ�าไปยงัเมอืงรองเหล่านี�ก็เป�นอีกเหตผุลหนึ�งชว่ยดึงดดูผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอ่ม และรายยอ่ย (Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) ทั�งของ
อินเดียและต่างชาติก็เริ�มขยบัขยายสาขาไปยงัเมอืงเหล่านี� เพราะไมจ่าํเป�นต้องจา่ยค่าพื�นที�และแรงงานสงูเท่าใน
เมอืงใหญ่ ถือวา่เป�นการประหยดัต้นทนุที�ดี ธุรกิจเหล่านี�ยงัทําใหเ้มอืงรองกลายเป�นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม
และชว่ยลดค่าดําเนินการทางธุรกิจลงด้วย เชน่เมอืงสรุตัที�กลายเป�นเมอืงอุตสากรรมด้านพลอยและจวิเวอรี�
เมอืงปูเน่ด้านชิ�นสว่นรถยนต์ และเมอืงคานปูรด์้านผลิตภัณฑ์หนัง เป�นต้น



สาํนกังานสง่เสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุ
นิวเดลี เหน็วา่กระแสการอพยพไปยงัเมอืงรอง
ของชาวอินเดยีนั�นถือเป�นการเป�ดโอกาสใหแ้ก่
ธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม เชน่ การ
ก่อสรา้ง การท่องเที�ยวและบรกิาร รวมไปถึง
เฟอรน์เิจอรแ์ละสนิค้าตกแต่งบา้น ซึ�งหมายถึง
โอกาสของผูป้ระกอบการไทยที�จะเขา้ไปลงทนุ
หรอืสง่ออกสนิค้าของตนไปยงัเมอืงเหล่านี�
เนื�องดว้ยประชากรกวา่ 1.3 พนัล้านคน และ
คาดวา่จะเพิ�มเป�น 1.5 พนัล้านคนในอีก 10 ป�
ขา้งหนา้ อินเดยีจะเป�นประเทศที�มปีระชากรเป�น
อันดบั 1 ของโลก จงึไมน่่าแปลกที�จะเป�น
ประเทศที�นา่ดงึดดูใจในดา้นธุรกิจ รฐับาลเองก็
เรง่รดัใหป้ระเทศมคีวามพรอ้มในทกุดา้นโดย
เฉพาะงานก่อสรา้งโครงสรา้งพื�นฐาน
ทั�งยงัเป�ดใหม้กีารลงทนุโดยตรงจากต่าง
ประเทศ (FDI) ได ้100% ในโครงการพฒันา
โครงสรา้งพื�นฐานในเขตชานเมอืงอีกดว้ย จงึ
คาดวา่อุตสาหกรรมก่อสรา้งในอินเดียจะเติบโต
กวา่ 5.6% ต่อป�ระหวา่งป� 2559-63 และจะมี
มูลค่า 738.5 พนัล้านเหรยีญสหรฐัภายในป�
2565 [*1]

ข้อคิดเห็นสาํหรับ
ผู้ประกอบการไทย



สาํหรับด้านอุตสาหกรรมท่องเที�ยวและบริการของอินเดียนั�นก็เป�นอีกหนึ�งอุตสาหกรรมที�ใหญ่
ที�สุดของอินเดีย รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้ 100% เช่น
กัน ในโครงการก่อสร้างที�เกี�ยวกับการท่องเที�ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท สถานที�หย่อนใจต่างๆ
เป�นต้น จึงคาดว่าอุตสาหกรรมนี�จะเติบโตจนมีมูลค่า 460 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในป�
2571 หรือเทียบเท่า 9.9% ของ GDP

สว่นอุตสาหกรรมเฟอรน์เิจอรแ์ละสนิค้าตกแต่งบา้นในอินเดยีนั�น ผูอํ้านวยการ HGH India เทรด
โชวด้์านสนิค้าตกแต่งบา้นและของขวญัแบบ B2B ประจาํป�ของอินเดยีนั�น กล่าววา่อุตสาหกรรมนี�
เติบโตกวา่ 20% ต่อป� โดยเฉพาะในภาคใต้ของอินเดยี ที�เติบโตเรว็กวา่ 25-30% ต่อป� เชน่ในเมอืงโก
ช ิธริวุะนันทปุรมั มธุไร เบงกาลรู ูและไฮเดอราบดั เป�นต้น โดยผูป้ระกอบการไทยที�ต้องการขยาย
ตลาดสนิค้าอุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอรแ์ละสนิค้าตกแต่งบา้นมายงัอินเดยี ควรศึกษาพฤติกรรมผู้
บรโิภคและแนวโน้มอุตสาหกรรม โดยงานแสดงสนิค้าที�จะเกิดขึ�นอันใกล้ที�ผูป้ระกอบการสามารถเขา้
เยี�ยมชมเพื�อศึกษาขอ้มูล ได้แก่งาน HGH India จะจดัขึ�นระหวา่งวนัที� 7 – 10 กรกฎาคม ณ
Bombay Exhibition Centre เมอืงมุมไบ คาดวา่จะมผีูเ้ขา้รว่มงานมากกวา่ 35,000 คน ผูที้�
สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ�มเติมไดที้� https://www.hghindia.com/
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[*1] Invest India. [2020]. SECTOR Construction. [Retrieved from www.investindia.gov.in].


