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การน าเข้าทองแดงของอินเดียเพิ่มขึ้น 26% ในไตรมาสที่ 1  

 

    การน าเข้าทองแดงของอินเดียเพิ่มขึ้น 26% ในไตรมาสที่ 1 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไป การน าเข้าทองแดงของ
ประเทศอาจแตะ 3 แสนตัน เน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจได้รับแรงผลักดัน แม้ว่าก าลังการผลิตภายในประเทศจะ
เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มข้ึนก็ตาม รายงานระบุว่าการน าเข้าทองแดงของอินเดียซึ่งเพิ่มขึ้น 26% เป็น 60,766 ตันในปี  
2564-2565 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงที่เหลือ ด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งแม้มีข้อจ ากัดที่จากการ
ระบาดของโควิด-19 สมาคมทองแดงระหว่างประเทศ กล่าว  

การน าเข้าทองแดงของประเทศอาจแตะ 3 แสนตัน เน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสนับสนุน แม้ว่า
ก าลังการผลิตภายในประเทศจะเพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มข้ึนก็ตาม 

“ในไตรมาสแรกของปีงบ 2564 การน าเข้าทองแดงของอินเดียเพิ่มขึ้น 26% เป็น 60,766 ตันจาก 48,105 ตัน
ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ในขณะที่ประเทศก าลังเผชิญกับคล่ืนโควิดรอบท่ีสองที่มีการล็อกดาวน์หลายครั้ง 

“ความต้องการโลหะส าคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงที่
เหลือของปีงบประมาณ ด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งแม้มีข้อจ ากัดที่เก่ียวข้องกับโควิด”  
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อินเดียในปีงบประมาณที่แล้วอินเดียน าเข้าทองแดง 2,33,671 ตัน ขยายตัวถึง 26-30% การน าเข้าอยู่ระหว่าง 
295,000-304,000 ตัน สมาคมกล่าวเสริม  

นาย Mayur Karmakar ผู้อ านวยการสมาคมทองแดงระหว่างประเทศกล่าวว่า "เป็นเรื่องที่น่าหนักใจที่เห็นการ
น าเข้าเพิ่มขึ้นอย่างมากและประเทศอ่ืน ๆ ก็ได้รับเงินของเราไป ทั้งๆที่ ก าลังการผลิตภายในประเทศก็เพียงพอต่อความ
ต้องการภายในประเทศ"  

“การเพิ่มขึ้นอย่างมากของการน าเข้าทองแดงเข้ามาในประเทศ แม้ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณน้ีจะมี
การล็อกดาวน์หลายครั้งและข้อจ ากัดต่างๆ ที่บังคับใช้ในหลายรัฐเน่ืองจากการระบาดของโควิดระลอกที่สอง การน าเข้า
ทองแดงก็เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 26% เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีที่แล้ว” นาย Karmakar กล่าว เขากล่าวว่าเน่ืองจาก
ความต้องการที่แข็งแกร่งที่เกิดจากภาคส่วนต่างๆ การน าเข้าทองแดงอาจเพิ่มข้ึนถึง 30%  

“ด้วยความจ าเป็นต้องเปิดให้กิจกรรมทางธุรกิจด าเนินไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และด้วยการจ ากัดการล็อกดาวน์ใน
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ เรามองเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ภาคการผลิตและภาคอ่ืนๆ” เขากล่าวเสริม ที่ส าคัญ 
อินเดียเป็นผู้ส่งออกทองแดงมาเกือบสองทศวรรษก่อนการปิดโรงงาน Sterlite Copper ที่ Tuticorin รัฐทมิฬนาฑูในเดือน
พฤษภาคม 2561 ในปีเดียวกันน้ัน อินเดียเป็นผู้น าเข้าทองแดงเป็นครั้งแรก ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ตัวเลขการน าเข้าจึงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปีแม้ว่าการผลิตในประเทศแทบจะไม่เห็นการเพิ่มขึ้นใด ๆ จากข้อมูลของกระทรวง
พาณิชย์อินเดียได้รับการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการส่งออกทองแดงในปี 2560-
2561 อย่างไรก็ตาม หลังจากการปิดโรงถลุงแร่ของ Sterlite Copper ตอนน้ีอินเดียมีการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
สุทธิ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากการน าเข้าทองแดงทุกปี นอกจากน้ี การน าเข้าทองแดงบริสุทธ์ิของอินเดียยังเป็น
ประโยชน์ต่อจีนอย่างมาก ก่อนการปิดโรงถลุง Tuticorin อินเดียส่งออกทองแดงมูลค่า 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ไปยังจีน
แต่ในปี 2560 และลดลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียง 532 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 ของช่วงเวลาเดียวกัน การส่งออก
ทองแดงจากปากีสถานและมาเลเซียไปยังจีนเพิ่มขึ้นกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต้ังแต่ปี 2560 ถึง 2563 กล่าวอีกนัยหน่ึง 
การระงับการด าเนินงานที่โรงหลอม Tuticorin ท าให้จีนลดการพึ่งพาการน าเข้าจากอินเดียลง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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ข้อเสนอแนะและความเห็นของส านักงานฯ  
 แม้ว่ารัฐบาลอินเดียมีความพยายามควบคุมการน าเข้าทองแดงอย่างเข้มงวด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการพึ่งพา
การน าเข้าและผลักดันเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองของอินเดีย อย่างไรก็ตาม อินเดียกลับมีการน าเข้าทองแดงเพิ่มขึ้น 26%  
ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไป การน าเข้าทองแดงของประเทศอาจแตะ 3 แสนตัน เน่ืองจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจได้รับแรงผลักดัน เศรษฐกิจอินเดียไตรมาส 2 ของปี 2564 กลับมาขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
ทีร่้อยละ 20.1% เทียบกับปีที่แล้ว แม้เผชิญการระบาดหนักของโควิด-19 (สายพันธ์เดลต้า)  ประกอบกับการปิดโรงงานของ 
Sterlite Copper ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Vedanta ซึ่งมีก าลังการผลิต 4 แสนตัน โรงงานถลุงทองแดงของ Sterlite 
Copper ใน Thoothukudi ถูกปิดตัวลงต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2561 โดยรัฐบาลทมิฬนาฑู หลังจากที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษของรัฐได้เสนอแนะถึงผลกระทบน้ี ตามมาด้วยการประท้วงที่รุนแรงโดยผู้อยู่อาศัยหลังจากความกังวลด้านส่ิงแวดล้อม
ว่าโรงงานดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่  จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการสินค้าทองแดงร่วมเป็น 
ห่วงโซ่การผลิตเพราะทองแดงเป็นวัตถุดิบขั้นต้นที่จ าเป็นต่อการผลิตสินค้าเพื่อใช้ภายในประเทศอินเดีย  

ปัจจุบัน อินเดียน าเข้าทองแดงจากไทย (HS7409) ในปี 2564 (มกราคม-กรกฎาคม) เป็นมูลค่า 115 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เป็นการน าเข้าจากจีนเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วน (31.30 %) เยอรมนี (14.78 %)  ไทย (10.43%) มูลค่า 12 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  เกาหลีใต้  (9.56 %)  และอ่ืนๆ  

Import volume of refined copper from India from 2553 to 2563 (in 1,000 metric tons) 
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การน าเข้าสินค้าทองแดง (HS 7409) ของอินเดียจากทั่วโลก  

 
HS Code – 7409           (ล้านเหรยีญสหรัฐ) 
อันดับ ประเทศ ปี 2562 ปี 2563           ปี 2564       

         (มค.-กค.) 
สัดส่วน %  ขยายตัว % 

 World 165 120 115  87.48 
1 China 37 31 36 31.30 136.43 
2 Germany 23 16 17 14.78 65.06 
3 Thailand 30 14 12 10.43 50.54 
4 South Korea 18 11 11 9.56 129.58 
5 Japan 9 8 9 7.82 126.40 

 
การน าเข้าสินค้าทองแดง (HS 7410) ของอินเดียจากทั่วโลก  

 
HS Code – 7410                (ล้านเหรียญสหรัฐ) 
อันดับ ประเทศ ปี 2562 ปี 2563         ปี 2564       

     (มค.-กค.) 
สัดส่วน % ขยายตัว % 

 World 72 58 51  82.22 
1 China 47 41 40 78.43 113.81 
2 Taiwan 7 5 3 5.88 25.23 
3 Italy 5 3 1 1.96 -32.26 
4 Hong Kong 2 2 1 1.96 -47.86 
5 South Korea 3 2 2 3.92 86.05 
6 Thailand 2 1 1 1.96 221.94 

Source : https://connect.ihsmarkit.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งที่มาข้อมูล www.thehindu.com, “India's copper import rises 26% in Q1; momentum expected to continue 
further: Report” วันที ่24 กันยายน 2564 และ https://kasikornresearch.com   และ https://Commerce.gov.in และ 
https://connect.ihsmarkit.com 
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