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สาํนกังานสง่เสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุนวิเดลี
ข่ า ว เ ด่ น ร า ย สั ป ด า ห์

อินเดียเป�นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือที�ใหญ่เป�นอันดับ 2 ของโลก แต่ยังคงต้องพึ� งพาการนําเข้า “ชิป” หรือเซมิ-
คอนดักเตอร์ ที�มิเพียงแค่จําเป�นสําหรับโทรศัพท์มือถือเท่านั�น แต่ยังรวมถึงโน้ตบุ๊ก รถยนต์ โทรทัศน์ และสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์อีกหลายประเภท และในท่ามกลางวิกฤตการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั�วโลกในห้วงเวลาเช่นนี� 
คงไม่มีเวลาใดที�เหมาะสมมากไปกว่านี�แล้วที�อินเดียจะต้องเริ�มผลิตชิปด้วยตัวเอง

วิกฤต COVID-19 ที�ยืดเยื�อมาตั�งแต่ป� 2563 ทําให้โรงงานทั�วโลกขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์อย่างที�ไม่เคยเป�น
มาก่อน แม้แต่โรงงานผลิตชิปขนาดใหญ่หลายแห่งต่างก็ออกมาเตือนว่าสถานการณ์อาจจะยืดเยื�อไปจนถึงป� 2565
ด้านรัฐบาลอินเดียก็มิได้นิ�งนอนใจ ได้วางแผนเพื�อกระตุ้นการผลิตชิปในประเทศเช่นกัน โดยมีรายงานว่ารัฐบาล
อินเดียตั�งเป� าแจกจ่ายเงินอุดหนุนมากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่ทุกบริษัทที�จัดตั�งโรงงานผลิตชิป ซึ� งอาจจะเป�น
ตัวเลขจํานวนมหาศาล แต่หากอินเดียต้องการพึ� งพาตนเองให้ได้และไม่ต้องการนําเข้าเซมิคอนดักเตอร์ราคาแพงอีก
ต่อไป นี�คือเรื�องที�อินเดียจําเป�นต้องทํา

กระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต้องใช้ความแม่นยําและเทคโนโลยีที�ทันสมัย โรงงานผลิตอาจต้องใช้เงินจํานวน
มากเพื�อปรับเปลี�ยนเครื�องมือใหม่ทุกๆ 2 ป�เพื�อให้ทันต่อความต้องการชิปขนาดเล็กลงและประสิทธิภาพสูงขึ�นเรื�อยๆ
จากรายงานโดยสถาบันวิจัย Counterpoint Research อุตสาหกรรมรับจ้างผลิต (foundry) มีรายได้กว่า 8.2
หมื�นล้านเหรียญสหรัฐในป� 2563 ขยายตัวจากป�ก่อนหน้า 23% และคาดว่าจะมีรายได้ถึง 9.2 หมื�นล้านเหรียญ
สหรัฐในป� 2564 โดยมี Apple ครองส่วนแบ่งตลาดชิปขนาด 5 nm กว่า 53% ซึ� ง Apple เป�นผู้ออกแบบเอง และ
มีบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ผู้ผลิตชิปที�ใหญ่ที�สุดของโลกเป�นผู้ผลิต

อินเดียพยายามผลักดันการผลิตเซมิคอนดักเตอร์มานับสิบป�แล้ว แต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จ Texas Instruments
เป�นบริษัทต่างชาติบริษัทแรกที�เข้ามาเป�ดศูนย์ออกแบบชิปในเมืองเบงกาลูรู (บังกาลอร์) ในป� 2528 ตามมาด้วย
บริษัทอื�นๆ อาทิ NXP Semiconductors, MediaTek, AMD, ARM รวมไปถึง Google แต่บริษัทเหล่านี�จํากัดการ-
ดําเนินการอยู่เพียงแค่การออกแบบและวงจรรวมความจุสูงมาก (very large-scale integration: VLSI) เท่านั�น

เหตุใดจึงถึงเวลาแล้ว
ที�อินเดียต้องผลิตเซมิคอนดักเตอร์เอง
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จากนั�นในป� 2551 บริษัท Venugopal Dhoot ในเครือ Videocon Group ได้วางแผนก่อตั�งโรงงานผลิตชิปใน
อินเดีย แต่ก็ไม่สามารถทําตามแผนได้ เนื�องจากทั�วโลกประสบป�ญหาวิกฤตการเงิน แม้แต่ในป� 2556 ที�อินเดีย
ยกเลิกภาษีนําเข้าชิ�นส่วนและเครื�องจักรสําหรับผลิตเซมิคอนดักเตอร์ แต่ก็กลับไม่มีผู้ผลิตในประเทศใช้ประโยชน์
จากมาตรการนี�

หลังจากป� 2553 รัฐบาลอินเดียเริ�มให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตอินเดียและขึ�นภาษีนําเข้าสินเข้าสินค้าสําเร็จรูป ทําให้มี
การก่อตั�งโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือในอินเดียเพิ�มขึ�น หลังจากนั�นเพียง 5 ป� บริษัทขนาดใหญ่ อาทิ Samsung,
Xiaomi, OPPO, Vivo, Apple, OnePlus และ Micromax เป�นต้น ต่างมีโรงงานผลิตในอินเดีย อุตสาหกรรมเซมิ-
คอนดักเตอร์ทั�วโลกกําลังเติบโตอย่างต่อเนื�อง อันเป�นผลมาจากเทคโนโลยีที�พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั�ง ประกอบ
กับอุตสาหกรรมอื�นๆ อาทิ โทรคมนาคม โครงสร้างพื�นฐาน และการบิน ที�มีราคาแพงอยู่แล้ว และการนําเข้าชิปเซมิ-
คอนดักเตอร์ยิ�งทําให้ราคาแพงยิ�งขึ�นไปอีก จึงสมควรที�อินเดียจะออกมาตรการอุดหนุนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
เพื�อให้อินเดียสามารถพึ� งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

ที�มา: Money Control, April 26, 2021. Fab-ulous India: Why it’s time New Delhi gets cracking on making
chips

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการไทย

การขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจทั�วโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื�องใช้ไฟฟ� า
อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ซึ� งล้วนมีความต้องการใช้ชิปเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง แม้ว่าในช่วงหลังของป� 2563
โรงงานผลิตชิปจะสามารถกลับมาผลิตได้อีกครั�ง แต่ก็ยังไม่สามารถผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด ซึ�ง
ติดขัดอย่างหนักมาตั�งแต่ช่วงเริ�มแรกของสถานการณ์ COVID-19 ผู้เชี�ยวชาญคาดการณ์ว่าน่าจะต้องใช้เวลากว่า 2
ป� กว่าโรงงานผู้ผลิตชิปจะเพิ�มกําลังการผลิตได้จนสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ในขณะนี�ผู้ผลิตชิปได้มีการ-
ขึ�นราคาชิปไปแล้ว 2 ครั�งภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ป� ซึ� งอาจส่งผลให้ราคาสินค้า อาทิ โทรศัพท์มือถือ และรถยนต์
ต้องปรับตัวเพิ�มขึ�นจากป�ญหาความขาดแคลนชิปนี� [*1] หากในครั�งนี�อินเดียสามารถผลักดันการผลิตชิปในประเทศ
ได้จริงจะช่วยทําให้สถานการณ์การขาดแคลนชิปดีขึ�นได้ และช่วยให้อินเดียส่งเสริมภาคการผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ในประเทศได้อย่างเต็มที� 

สถานการณ์ดังกล่าวถือเป�นโอกาสสําหรับผู้ประกอบการไทยที�มีความพร้อมที�สนใจขยายธุรกิจมายังอินเดีย
เนื�องจากนโยบายอินเดียที�เป�ดรับการลงทุนจากต่างชาติและผู้ผลิตจากไทยหลายรายมีความชํานาญ (know-how)
ด้านการผลิตเป�นที�ยอมรับในระดับสากล การเข้ามาร่วมลงทุนกับโรงงานผู้ผลิตอินเดียในลักษณะ joint venture
จึงเป�นทางเลือกหนึ�งที�น่าสนใจ เนื�องอินเดียเป�นตลาดที�ใหญ่และความต้องการเซมิคอนดักเตอร์มีแนวโน้มมากขึ�น
เรื�อยๆ ในหลายอุตสาหกรรม

อ้างอิง:
[*1] The Guardian, March 21, 2021. Global shortage in computer chips 'reaches crisis point'.


