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โดยส านกังานสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศ ณ เมอืงมมุไบ ประเทศอนิเดยี 
ประจ าวนัที ่27 มถินุายน – 3 กรกฎาคม 2563 

อินเดียลดการพึง่พาสนิค้าจีนและฮ่องกง เนน้ลงทนุผลติเองภายใน และใช้ประโยชน์จากอาเซียน 

จีนเป็นแหลง่น าเข้าอนัดับหนึ่งของอินเดีย มีสัดส่วนประมาณ 12% ของการน าเข้าทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2563 (เม.ย. 62-  
มี.ค. 63) อินเดียน าเข้าจากจีนเป็นมูลค่า 65,100 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ อินเดียส่งออกไปจีนได้เพียง 16,600 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือ 5% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของอินเดีย ท าให้อินเดียขาดดุลการค้ากับจีนประมาณ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ          
คิดเป็นหนึ่งในสามของการขาดดุการค้าทั้งหมด ซึ่งสะท้อนถึงการพึ่งพาสินค้าจีน โดยเฉพาะเมื่อห่วงโซ่การผลิตจากจีนต้องสะดุดไป
ในช่วงโรคระบาดของ COVID-19 โดยในช่วงเริ่มต้นของการล็อคดาวน์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ของอินเดียได้
ระบุรายการสินค้ามากถึง 1,050 รายการที่อินเดียมีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในจีนและฮ่องกง และมอบหมายให้
ทูตพาณิชย์ทั่วโลกประสานหาแหล่งน าเข้าส ารองจากประเทศอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบาย Make in India และ Invest in India ให้ขับเคลื่อนอีกครั้ง   
ศูนย์วิจัย Acuite Ratings & Research คาดว่าในปี 2563 อินเดียอาจจะทยอยออกมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี

เพื่อจ ากัดการน าเข้าและส่งเสริมการผลิตภายในประเทศในสินค้า 40 รายการ มีมูลค่าประมาณ 33,600 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 25% 
ของสินค้าที่น าเข้าจากจีน ซึ่งเป็นสินค้าที่อินเดียมีความสามารถในการผลิตเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว อาทิ เหล็กและอลูมิเนียม ช้ินส่วน-            

จากแนวคิดที่จะลดการพึ่งพาสินค้าจากจีนและฮ่องกง ประกอบ
กับแนวโน้มเศรษฐกิจของอินเดียเองที่ต้องการผลักดันการผลิต
และการบริโภคภายในประเทศให้สามารถพยุงเศรษฐกิจในช่วง
ผลกระทบของ COVID-19 นายกรัฐมนตรีโมดีจึงได้ประกาศ
นโยบาย Atmanirbhar Bharat (‘อัตมานิรภาร์ ภารัต’ หรือ 
อินเดียที่พึ่งพาตนเอง) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อ
กระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนเร่งพัฒนาการผลิตและใช้สินค้า
ของอินเดียให้มากข้ึน โดยเฉพาะสินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ 
ซึ่งที่ผ่านมาอินเดียต้องน าเข้าวัตถุดิบขั้นกลางของสินค้าจ าเป็น 
อาทิ สารประกอบในการผลิตยาซึ่ง 70% เป็นการน าเข้าจากจีน 
รวมถึงเวชภัณฑ์ ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ช้ินส่วนยานยนต์ ช้ินส่วน-
โทรศัพท์มือถือ ช้ินส่วนของเครื่องฟอกอากาศและเครื่องท า-
ความเย็น รวมถึงสินค้าที่อินเดียน ามาผลิตเพื่อสง่ออกอีกหลาย
รายการ นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียได้น าเหตุการณ์การปะทะที่
ชายแดนจีน-อินเดียมาจุดกระแสชาตินิยมเพื่อผลักดันนโยบาย 
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ยานยนต์และเครื่องจักรกล สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เคมีภัณฑ์และพอลีเมอร์ ส่วนประกอบของยาและเครื่องส าอาง เครื่องตรวจ
วินิจฉัย และเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ที่ก าลังขาดตลาด รวมถึงสินค้าหัตถกรรมที่อินเดียน าเข้าจีนมากถึง 430 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
อินเดียเองก็มีศักยภาพด้านนี้อยู่แล้ว โดยอินเดียต้ังเป้าที่จะลดการขาดดุลการค้ากับจีนให้ได้ 84,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 
2565 ซึ่งการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าน้ีจะช่วยสร้างงานและรายได้ให้คนอินเดียในห่วงโซ่การผลิต ในขณะเดียวกัน อินเดียก็
มองหาแหล่งน าเข้าส ารองส าหรับสินค้าเหล่าน้ีด้วย   

Top Import Items from China Potential Sources 
Auto parts India, Chile, Columbia 
Electrical machinery India, Brazil 
Apparel India, Sri Lanka, Bangladesh,  
Antibiotics India, Switzerland and Italy 
Medical / surgical instruments India, Brazil, Columbia 
Furniture and parts  Mexico 
Toys Mexico, Brazil 

                 ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ฯ อินเดีย / timesofindia.indiatimes.com 

 นอกจากนี้ กรมอุตสาหกรรมและการค้าภายในของอินเดีย (Department for Promotion of Industry and Internal 
Trade: DPIIT) ก าลังร่วมกับภาคเอกชนระบุอุตสาหกรรมที่จ าเป็นต้องร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงมาตรการจูงใจเพื่อเช่ือมโยงการ
ผลิตระหว่างกัน (Production-linked Incentive Scheme) อาทิ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ อุปกรณ์สื่อสาร 
และ อุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า รวมถึงวัตถุดิบขั้นกลางอื่นๆ อีกประมาณ 2,600 ล้านเหรียญสหรัฐต่อป ีโดยมุ่งเน้นเช่ือมโยงการผลติกบั
ประเทศที่มี FTA กับอินเดียทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะอาเซียน  

ทั้งนี้ อินเดียจะเพิ่มมาตรการตรวจสอบใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยเพื่อป้องกันการแทรกซึมของสินค้าจีนผ่านบริษัท
ของคนจีนที่เข้าไปจดทะเบียนในอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนาม ซึ่งในปีที่ผ่านมาอินเดียน าเข้าจากเวียดนามเพิ่มข้ึน 43.3% โดย
อินเดียจะมีการตรวจสอบใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าให้เข้มข้นมากขึ้น (Rules of Origin)  โดยเฉพาะสินค้าที่มีการน าวัตถุดิบจาก
จีนมาผลิตต่อยอดในอาเซียนซึ่งต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่ต่ ากว่า 33% ของมูลค่าสินค้า  

ที่มา  https://economictimes.indiatimes.com  วันที่ 27 และ 30 มิถุนายน 2563 

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อคิดเห็น     
นโยบายของอินเดียที่จะลดการน าเข้าสินค้าจีนมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและเศรษฐกิจที่หมุนเวียน

ภายในประเทศของอินเดีย ซึ่งนโยบายดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการส่งออกของจีนอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากตลาดอินเดีย
มีสัดส่วนเพียง 3% ของการส่งออกทั้งหมดของจีนเท่านั้น และไทยก็ไม่ได้มีส่วนส าคัญในห่วงโซ่การผลิตของสินค้าจีนที่ส่งออกไป
อินเดีย แต่เป็นคู่แข่งของจีนในหลายสินค้า อาทิ เหล็กและอลูมิเนียม เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์พลาสติก และ เคมีอินทรีย์ จึงเป็น
โอกาสของไทยในการเข้าไปแทรกตลาดอินเดียแทนที่จีน โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าของใช้ในบ้านและส านักงาน อาทิ เครื่องซักผ้า 
ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ อุปกรณ์สื่อสาร และ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึง ที่นอน เครื่องแก้ว เสื้อผ้า
และเส้นใย ของเล่นที่ท าจากพลาสติก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกาข้อมือและแขวนผนัง แชมพูและครีมนวดผม ลิปสติก แป้งทาหน้า
และน้ าหอม ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ และกระดาษ/วัสดุบรรจุภัณฑ์ ซึ่งไทยมีคู่แข่งส าคัญในอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม สิงคโปร์ 
และ มาเลเซีย 

http://timesofindia.indiatimes.com/topic/Switzerland
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         มูลค่าและสัดส่วนการน าเข้าของสินค้า 25 รายการแรกที่อินเดียน าเข้าจากจีน (ล้านเหรียญสหรัฐ) 
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ในด้านการลงทุน ข้อมูลจากศูนย์วิจัย Gateway House ระบุว่าจีนเข้ามาลงทุนใน tech startup ของอินเดียมากข้ึน
เป็นล าดับ โดยเฉพาะกลุ่มทุนจีน อาทิ Alibaba และ Tencent ที่เข้ามาถือหุ้นใน Ola, Oyo, Zomato, Paytm และ Big 
Basket รวมแล้วมีการลงทุนจากจีนใน Startups ของอินเดียไม่ต่ ากว่า 90 กิจการในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในอินเดียมี 
startup ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐ (Unicorn) ประมาณ 30 บริษัท โดยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการลงทุนขยายกิจการ 
(scale-up) ผ่านการลงทุนของจนี รวมทั้งสิ้นประมาณ 6,200 ล้านเหรียญสหรัฐ การเกิดกระแสต่อต้านอิทธิพลทางธุรกิจของจีน
ในอินเดีย จึงเป็นโอกาสของไทยในการเข้าไปลงทุนท าธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหรรมแปรรูปสินค้าเกษตรซึ่งอินเดียมียุทธศาสตร์ที่
จะมุ่งสู่การเป็น World Food Factory นักลงทุนต่งชาติ (FDI) จะได้รับการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกจากรัฐบาล
ท้องถ่ิน ทั้งนี้ อาจน าสินค้าจากไทยเข้ามาใช้ในการผลิตด้วย รวมถึงธุรกิจบริการด้านอุตสาหกรรมที่จะเข้าไปสนับสนุนการ
ยกระดับอุตสาหกรรมในอินเดียและการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ startup จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในแต่ละรัฐ    
 
   


