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สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์ 
 
 

 

โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย  

โกโก้และผลติภัณฑ์ อินเดียยังคงผลติไม่ทันต่อความตอ้งการ 

 การบริโภคขนมหวานเป็นค่านิยมของชาวอินเดีย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและพิธีการต่างๆ ซึ่งวัตถุดิบของการท าขนม /            
เบเกอรี่ (confectionary) ในอินเดียที่มักขาดตลาดทุกปีคือโกโก้ ทั้งในส่วนของเมล็ดโกโก้และผงโกโก้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณ
ผลผลิตโกโก้จากทวีปแอฟริกาตะวันตกซ่ึงเป็นผู้เพาะปลูกรายใหญ่ที่ลดลง ในขณะที่ การผลิตของอินเดียเองก็ยังท าได้จ ากัดทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ การจัดซื้อของผู้ผลิตช็อคโกแลตรายใหญ่ของโลกก็เป็นปัจจัยต่อปริมาณโกโก้ในตลาดโลกด้วย ซึ่งเมื่อ
กลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ผลิตช็อคโกแลตแบรนด์ Hershey ได้สั่งซื้อโกโก้ล่วงหน้าผ่าน ICE Futures Exchange เพ่ือ
พยายามลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียให้กับพ่อค้าคนกลาง จึงส่งผลให้โกโก้ในอินเดียมีแนวโน้มขาดตลาดและราคาสูงขึ้น  

    
 
 
 
 
 
 
 ที่มา: www.confectionerynews.com 

เพ่ือเป็นการลดการพ่ึงพาการน าเข้า รัฐบาลอินเดียได้พยายามที่จะส่งเสริมให้มีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกในภาคใต้              
(รัฐ Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka และ Tamil Nadu) โดยปลูกแซมในสวนยาง มะพร้าว ปาล์ม และ หมาก ให้มากขึ้น 
โดยตั้งเป้าที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกให้ได้ถึง 6.87 แสนไร่ ภายในปี 2563 รวมทั้งจะยกระดับการแปรรูปให้มีคุณภาพเทียบเท่าโกโก้จาก
แอฟริกา เพ่ือเสริมรายได้ให้เกษตรกรและขยายตลาดการส่งออกให้มากขึ้น 

ที่มา: http://agronfoodprocessing.com  พฤศจิกายน 2563 

ข้อมูลเพ่ิมเติมและข้อคิดเห็น 
 ศูนย์วิจัยตลาด IMARC Group ในอินเดีย คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมขนมหวานของอินเดียในภาพรวมจะเติบโตเฉลี่ย  

9.3% ต่อปี ในช่วงปี 2562 – 2567 และจะมีมูลค่าถึง 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2567 โดยพฤติกรรมการบริโภคขนม/        
เบเกอรี่ของคนอินเดียภายหลังจากการเกิดโรคระบาดได้เปลี่ยนไปเป็นการซื้อกลับบ้านมากขึ้น และซื้อวัตถุดิบไปท าขนมทานเอง 
(Home-baking) รวมถึงมีแนวโน้มที่จะบริโภค Dark Chocolate มากขึ้นด้วย ซึ่งเดิมมีสัดส่วนเพียง 10% ของการบริโภคเท่านั้น            
ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นช็อคโกแลตนม (75%) ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากค่านิยมที่ค านึงถึงสุขภาพมากขึ้น  

 ส าหรับโอกาสในการส่งออกโกโก้จากไทย อินเดียน าเข้าเมล็ดโกโก้จากไทย (HS Code 1801) เป็นครั้งแรกเม่ือปี  
2561 เป็นมูลค่า 1.57 แสนเหรียญสหรัฐ และเพ่ิมข้ึนเป็น 3.62 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 ในอัตราขยายตัวสูงถึง 2,193% 

หน่วยงานก ากับดูแลด้านเม็ดมะม่วงหิมพานต์และโกโก้ของอินเดีย (The 
Directorate of Cashewnut and Cocoa Development) ประเมินว่าการ
เพาะปลูกโกโก้ในปี 2562-2563 มีพ้ืนที่ประมาณ 5.43 แสนไร่ ได้ผลผลิต
ประมาณ 25,783 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 7.5% ซึ่งตอบสนองตลาด
ได้เพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณความต้องการในอินเดีย ที่คาดว่ามีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยในช่วงปี 2561-2566 อยู่ที่ 12% ส่งผลให้อินเดียยังคงต้อง
น าเข้าโกโก้ประมาณ 50-60% ของปริมาณความต้องการต่อเนื่องมาแล้ว
หลายปี 
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โดยไทยเป็นแหล่งน าเข้าอันดับ 5 ของอินเดีย มีสัดส่วน 5.59% ของการน าเข้าทั้งหมด รองจากคองโก อูกันด้า โกดิวัวร์ และ 
เอกกวาดอร์ ในขณะที่ อินเดียเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย โดยในปี 2562 ไทยส่งออกเมล็ดโกโก้ไปอินเดียในปริมาณ 923 ตัน 
จากส่งออกท้ังหมดของไทยทีม่ีปริมาณ 926 ตัน  

จากสถิติการค้าและแนวโน้มความต้องการของอินเดีย คาดว่าไทยจะสามารถขยายตลาดในอินเดียต่อไปได้ในช่วงที่
อินเดียยังคงยกระดับผลิตภาพการปลูกและอุตสาหกรรมการแปรรูปโกโก้  โดยในปัจจุบัน เมล็ดโกโก้ในอินเดียมีราคาขายส่งอยู่ที่
ประมาณ 75-80 บาท/กก. ทั้งนี้ ในส่วนของผงโกโก้ (1805) ไทยยังไม่มีการส่งออกไปอินเดีย แต่พบว่ามีอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และ 
มาเลเซีย ครองตลาดอินเดียอยู่ในสัดส่วนเกือบ 85% ของการน าเข้าทั้งหมด จึงเป็นไปได้ว่าไทยอาจโอกาสแทรกตลาดได้บ้าง ซึ่ง         
ผู้น าเข้าอินเดียสามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีน าเข้าเมล็ดโกโก้และผงโกโก้จากไทยไดภ้ายใต้ ASEAN-India FTA  

 ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโกโก้ ข้อมูลจาก Euromonitor ระบุว่ายอดขายช็อคโกแลตในอินเดียเมื่อปี 2562 
มีมูลค่าประมาณ 1.68 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 16% โดยการบริโภคช็อคโกแลตของคนอินเดียยังอยู่ที่ประมาณคนละ              
1-2 ขีดต่อคนต่อปี ในขณะที่ คนญี่ปุ่นบริโภคมากถึง 2 กก. และ 5 กก.ต่อคนต่อปีส าหรับคนในทวีปยุโรป ซึ่งรายงานของ 
Mintel คาดว่าตลาดช็อคโกแลตในอินเดียอาจมีมูลค่าถึง 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2566 ซึ่งสะท้อนว่าตลาดในอินเดียน่าจะ
สามารถขยายตัวต่อเนื่องอีกหลายปี ทั้งนี้ รัฐบาลอินเดียก็ได้พยายามพัฒนาการแปรรูปเพ่ือลดการน าเข้า ทั้งที่เป็นช็อคโกแลต 
น้ ามันโกโก้ และ เนยโกโก้ โดยมีผู้ผลิตรายส าคัญคือ Mondelez ซึ่งครองตลาดอยู่ 57% และคู่แข่งรายอ่ืนๆ ได้แก่ DP Cocoa 
Products, Campco, Mason and Co., Naviluna, Pascati, Kocoatrait, Soklet และ Paul and Mike 
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นอกจากนี้ ผู้ผลิตนมและไอศกรีมของไทยอาจน าโกโก้มาใช้ท าไอศกรีมช็อคโกแลตเพ่ือส่งออกไปอินเดียด้วย ซึ่งเป็น
สินค้าท่ีสามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีภายใต้ ASEAN-India FTA โดยในปี 2562 ไทยเป็นแหล่งน าเข้าไอศครีมอันดับ 1 ของอินเดีย
(HS Code 2105) ด้วยสัดส่วน 72.3% ขยายตัว 55% จากปีก่อนหน้า ตามด้วย UAE ฝรั่งเศส และ สวิตเซอร์แลนด์ ทั้งนี้             
ในปัจจุบันยังมีผู้ผลิตและส่งออกไอศกรีมจากไทยมายังอินเดียเพียงไม่กี่ราย ในขณะที่ ทางเลือกในตลาดยังไม่มากเท่าที่ควร 

ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมควรพิจารณามาลงทุนในอินเดียด้วย โดยเฉพาะการร่วมลงทุนกับผู้ผลิตนม
และน้ าตาลในอินเดีย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าขนส่ง โดยสามารถน าเมล็ดโกโก้จากไทยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
รวมถึงร้าน/แฟรนไชส์ที่ให้บริการเครื่องดื่มและของหวาน 
  

นอกเหนือจากช็อคโกแลตทั่วไป ผู้ผลิตไทยควรทดลองน า
ผลไม้อบแห้งไปใช้เป็นไส้ของช็อคโกแลตด้วย อาทิ เงาะ 
ล าไย สับปะรด และทุเรียน ซึ่งพบว่าในปี 2562 อินเดีย
น าเข้าช็อคโกแลตในกลุ่มนี้ (1806) จากไทยเป็นมูลค่า 
1.63 แสนเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 123% จากปีก่อนหน้า 
โดยไทยเป็นแหล่งน าเข้าอันดับที่ 22 ในสัดส่วนเพียง 
0.21% เท่านั้น ในขณะที่ สิงคโปร์และมาเลเซียเข้าไป
เจาะตลาดและเป็นแหล่งน าเข้า top 10 ของอินเดียแล้ว 


