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การเคลื่อนย้ายสินค้าได้สะดวก, ความร่วมมือในธุรกิจสตาร์ตอัพ จะเป็นสิ่งส าคัญในความสัมพันธ์อินเดีย-อาเซียน  

 

 “แนวทางความร่วมมือระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจะช่วยจัดการความต้องการด้านอุปสงค์และ
อุปทานของประเทศที่มีการเติบโตสูงเหล่านี้” CII (The Confederation of Indian Industry หรือสมาพันธ์อุตสาหกรรม
อินเดีย) กล่าวในรายงานเรื่อง “อาเซียน-อินเดีย : โอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ร่วมกัน”  

ก่อนการประชุมสุดยอดอินเดีย-อาเซียน (การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดียครั้งที่ 18 (28 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 
อุตสาหกรรมก าลังให้ความส าคัญกับการขยายขอบเขตของข้อตกลงทวิภาคีด้านการบินที่ส่งเสริมความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าและการเสนอความร่วมมือระหว่างธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งในด้านการช าระเงินดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ และความปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์ แอพพิลเคชั่นดูแลบ้าน ร้านขายยาอิเล็กทรอนิกส์ ฟิตเนส และสุขภาพ สมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย (CII) ยังระบุ
ด้วยว่าอุตสาหกรรมยาของอินเดียมีศักยภาพที่จะเป็นผู้จัดหายาสามัญประจ าบ้าน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัคซีนรายใหญ่
ให้กับประเทศอาเซียน  
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สมาชิก ASEAN (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ) ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย 
สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา บรูไน และลาว  

ด้วยความส าเร็จของแอพพลิเคชั่น CO-WIN ของอินเดีย อินเดียสามารถสนับสนุนประเทศอ่ืน ๆ ที่อาจต้องการใช้ CO-
WIN หรือออกแบบระบบการจัดการการฉีดวัคซีนดิจิทัลที่คล้ายกัน ตามที่สภาอุตสาหกรรมกล่าว                                     

โดยเสริมว่าอินเดียได้เริ่มร่วมมือกับบางประเทศในอาเซียน เช่น เวียดนามและเมียนมาร์ ในด้านต่างๆ เช่น พลังงาน
หมุนเวียน และการพัฒนาโรงกลั่น  
 

“วีซ่าอาเซียนและการแลกเปลี่ยนข้ามประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการวัฒนธรรมและการพักผ่อนจะช่วยเพ่ิมความ
เชื่อมโยงระหว่างคนสู่คน และอาจส่งเสริมการค้า SME” CII กล่าวในรายงาน  
 

การค้าระหว่างอาเซียน-อินเดียลดลง 9.2% ในปีงบประมาณ 2564 อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 และ
การขยายการค้าระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ และจีน การค้าที่ลดลงกับอินเดียและการขาดดุลการค้าที่เพ่ิมขึ้นของอินเดีย
ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา น าไปสู่การทบทวนข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับอาเซียน เนื่องจากอินเดียตั้งเป้าไปที่ดุลการค้าที่ดีข้ึน  

“การตรวจสอบจะมุ่งเป้าไปที่ประเด็นต่างๆ เช่น การยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคยานยนต์และ
การเกษตร และกฎแหล่งก าเนิดสินค้า” CII กล่าว  
 

นี่เป็นสิ่งส าคัญเนื่องจากตั้งแต่ FTA ขั้นสุดท้าย การน าเข้าของอินเดียจากอาเซียนยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับ
การส่งออก ด้วยเหตุนี้ การขาดดุลการค้าของอินเดียจึงเพ่ิมข้ึนเป็น 15.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2564 จาก 
4.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2554 (10 ปีที่แล้ว) 

                 
ข้อเสนอแนะและความเห็นของส านักงานฯ   

อินเดียมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่นและมีความส าคัญต่อภูมิภาคเอเชียรองจากจีน ด้วยอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจคาดว่าจะสูงถึงร้อยละ 20 ในสิ้นปี 2564 ส่งผลให้ประชากรมีรายได้สูงขึ้นและเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มี
ก าลังซื้อปานกลาง-สูงรวมกว่า 400 ล้านคน อินเดียและอาเซียนมีแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
เช่น ภาวะฉุกเฉินทางยาและสาธารณสุข อาชญากรรมข้ามชาติ การค้าและการลงทุน ขนส่ง ธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งในด้านการ
ช าระเงินแบบดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน พลังงาน เมืองอัจฉริยะ ความเชื่อมโยงและการเชื่อมต่อ
ภาคประชาชน รวมถึงการลดช่องว่างการพัฒนาในอาเซียน 

อินเดียเป็นตลาดใหม่ทีมีศักยภาพรองรับการส่งออกของไทยเนื่องจากอินเดียมีระดับอัตราภาษีน าเข้าและมาตรการ
กีดกันสูง ดังนั้น การใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีน าเข้าของอินเดียช่วยลดภาระต้นทุนทางภาษีของสินค้าที่ส่งออกจากไทย ซึ่ง
เพ่ิมโอกาสการส่งออกสินค้าไทยและสามารถแข่งขันกับสินค้าของคู่แข่งในตลาดอินเดียได้ดีขึ้น  สินค้าที่ไทยได้รับประโยชน์
จากการลดภาษีของอินเดีย เช่น เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก  อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นส่วนยานยนต์  
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