อินเดีย ตลาดใหมที่ไทยไมควรพลาด: เรื่องจริงหรือแคคําโฆษณา?
ในชวง 5 ปที่ผานมา ตลาดหลัก เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปเริ่มอิ่มตัว ผูส งออก
โดยทัว่ ไปจึงแสวงหาตลาดใหม และคงไมมีใครปฏิเสธวา อินเดียเปนที่ไดรับความสนใจอยางมาก
จากการที่อนิ เดียเปนหนึง่ ในกลุม BRICS1 ซึ่งไดชื่อวา เปนกลุม ประเทศกําลังพัฒนาที่เศรษฐกิจ
เติบโตอยางรวดเร็ว หรือเปนตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) ที่มศี ักยภาพในการขยายตลาด
การคาและการลงทุน
จากผลการจัดอันดับดัชนีชวี้ ดั ประเทศทีน่ าลงทุนในธุรกิจคาปลีก ประจําป25512 (GRDI:
Global Retail Development Index) ปรากฏวา อินเดียอยูลําดับที่ 2 และการเปดเสรีทางการคา
ระหวางไทย-อินเดีย และอาเซียน-อินเดียซึง่ เหลือเพียงขัน้ ตอนการจัดทํารางความตกลงฯ จึงเปนที่
ประจักษชัดถึงศักยภาพของอินเดีย แตคํากลาวอางดังกลาวจะเปนจริงหรือเพียงคําโฆษณาชวน
เชื่อ?
เมื่อใช The Business and Market Environment Indicators Model3 เปนกรอบการ
วิเคราะหเพื่อประเมินศักยภาพของตลาดระดับประเทศ (อินเดีย) โดยศึกษาครอบคลุม 6 ปจจัย
หลัก ไดแก ประชากร ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมการเมือง และนโยบายของรัฐ สรุปได
ภาพรวมโดยสังเขป4 ดังตอไปนี้
1) ดานประชากร (Demographical Characteristics)
ในป 2551 อินเดียมีประชากรมากกวา 1.15 ลานคน หรือ มากเปนอันดับ 2 ของโลก
รองจากจีน ทัง้ นี้ กวารอยละ 80 มีอายุนอ ยกวา 45 ป Goldman Sachs ไดประมาณการวา ในป
2563 สัดสวนของประชากรวัยทํางาน (15-60 ป) จะเพิ่มสูงสุดคิดเปนรอยละ 64 ของประชากร
ทั้งหมดของอินเดีย และแนวโนมดังกลาวจะคงอยูตอไปอีกประมาณ 15 ป กอนจะลดลง การ
คาดการณดังกลาว จะชวยลดความวิตกกังวลในเรื่องประชากรผูสูงอายุที่อาจถวงการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวได นอกจากนี้ หากพิจารณาโครงสรางรายไดของประชากร พบวา กลุม
ชนชั้นกลางของอินเดียเติบโตอยางรวดเร็วหลังจากการปฏิรูปเศรษฐกิจในป 2534 ทั้งนี้ Goldman
Sachs คาดการวา กลุมชนชั้นกลางจะเพิม่ ขึ้นถึง 4 เทา ภายใน 10 ปขางหนา ซึง่ หากเปนจริง
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อินเดียจะกลายเปนประเทศที่มีจํานวนผูบริโภคมากที่สุดในโลกภายในป 2568 ตามที่ McKinsey
ไดเคยคาดการณไว
2) ดานภูมิศาสตร (Geographical Characteristics)
อินเดียมีอาณาเขตกวางใหญ มีพนื้ ที3่ .3 ลานตารางกิโลเมตร ใหญเปนอันดับ 7 ของ
โลก ประเทศเพื่อนบานประกอบดวย บังคลาเทศ ภูฐาน พมา จีน เนปาล และปากีสถาน อยางไรก็
ตาม ลักษณะภูมิอากาศที่มที ั้งรอนจัดถึงหนาวจัด และยังไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม ทําใหอนิ เดีย
มักประสบกับภัยธรรมชาติ: น้ําทวม วาตภัย ภัยแลง และแผนดินไหวอยูเ นืองๆ ซึ่งยอมเปน
อุปสรรคตอการคาในบางชวงเวลา
3) ดานเศรษฐกิจ (Economic Factors)
เศรษฐกิจของอินเดียมีอัตราการเติบโตมากกวารอยละ7 ตลอดระยะเวลา10 ปที่ผา น
มา ในป 2550 อัตราการเติบโตแทจริงของ GDP สูงถึงรอยละ 9 ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของ
รัฐบาลอินเดียที่หวังจะใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตในระดับดังกลาวจนถึงป 2555 Goldman
Sachs คาดวา ภายในป2575 เศรษฐกิจของอินเดียจะใหญเปนอันดับ3 รองจากสหรัฐฯ และจีน ซึ่ง
มีนัยวา อินเดียจะเปนตลาดเกิดใหมทมี่ ีขนาดใหญในอนาคต แมวาเศรษฐกิจของอินเดียจะ
ประกอบดวยภาคการผลิตที่หลากหลายตั้งแต เกษตรกรรมชุมชน ไปจนถึง ภาคอุตสาหกรรมที่
พึ่งพาเทคโนโลยีระดับสูง แตภาคเศรษฐกิจที่สรางรายไดหลักใหประเทศ คือ ภาคบริการ IT และ
Business Process Outsourcing (BPO) สินคาเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว ขาวสาลี เมล็ดพืช
น้ํามัน ฝาย ปอ ชา ออย มันลําปะหลัง ปศุสัตว ประมง สวนอุตสาหกรรมที่สาํ คัญ ไดแก สิ่งทอ
อาหารแปรรูป เหล็ก ซีเมนต ปโตรเลียม เคมีภัณฑ เหมืองแร เครือ่ งจักร และซอฟตแวร ทัง้ นี้ มี
ขอสังเกตวา สินคาเกษตรของอินเดียและไทยคอนขางจะมีความคลายคลึงกัน จึงอาจทําใหไทย
ตองแขงขันกับอินเดียในสินคาดังกลาว
4) ดานเทคโนโลยี (Technological Factors)
อินเดียเปนแหลงดึงดูดการวิจัยและพัฒนา (R&D) การออกแบบเชิงวิศวกรรม และ
พัฒนาตนแบบ ตลอดจนเปนศูนยรวมโรงงานผลิตผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงจากทัว่ ทุกมุม
โลก เนื่องจากอินเดียมีบคุ คลากรที่มีความรูความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีและพัฒนาตอ
ยอดจํานวนมาก ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญคือ ระบบการศึกษาของอินเดียที่ใหความสําคัญกับวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสูงมาก
5) ดานสังคมและการเมือง ( Socio-Cultural and Political Factors)
คนอินเดียสวนใหญกวารอยละ80 นับถือศาสนาฮินดู และอีกรอยละ13.4 เปนชาวมุสลิม
อยางไรก็ตาม เปนที่ประจักษวา ความสัมพันธของชาวฮินดูกับชาวมุสลิมในอินเดียไมราบรื่นมา
โดยตลอดสืบเนื่องมาจากความขัดแยงระหวางอินเดียกับปากีสถานในเรื่องแควนแคชเมียร และ

หลายครัง้ ที่ความขัดแยงทางศาสนานําไปสูความขัดแยงทางการเมืองถึงขั้นนองเลือด
กลุมหัว
รุนแรงมีทงั้ ชาวฮินดู มุสลิม ซิกห (เชน กลุมพยัคทมิฬอีลาม ขบวนการลาชคาร-อี-ตอยบา และ
ขบวนการนักศึกษาอิสลามในอินเดีย) ความรุนแรงที่เกิดขึ้น นอกจากสงผลกระทบตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจแลวยังสงผลกระทบเชิงลบตอความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน การปกครองของอินเดียเปน
ระบบสหพันธรัฐ ประกอบดวย 28 รัฐ และ 7 เขตปกครอง ซึง่ ในแตละรัฐจะมีมุขมนตรีที่มาจากการ
เลือกตั้ง ทําหนาที่ฝายบริหาร มีกฎระเบียบเฉพาะที่แตกตางกันไปในแตละรัฐ ซึง่ เปนอุปสรรคตอ
การทําความเขาใจในกฎระเบียบดังกลาวของนักลงทุนตางชาติ
6) ดานเปาหมายและแผนระดับชาติ (National Goals and Plans)
รัฐบาลกลางอินเดียเปดเสรีการคากับตางประเทศมากขึ้น
มีการยกเลิกมาตรการ
จํากัดปริมาณนําเขาสินคาในป 2544 ระดับอัตราภาษีนําเขามีการทยอยลดลงเปนลําดับจนมี
ระดับใกลเคียงกับอัตราของกลุมอาเซียน ยกเวนกลุมสินคาเกษตร นอกจากนี้ อินเดียยังดําเนิน
นโยบายสนับสนุนการเขามาลงทุนของชาวตางชาติ โดยเฉพาะ ในกลุมทองเที่ยว สาธารณูปโภค
ปโตรเคมี เทคโนโลยี และวิศวกรรมเหมืองแร อสังหาริมทรัพย และกลุม ไบโอเทคโนโลยี ยกเวนบาง
กลุม เชน หมวดการสื่อสาร เปนตน ทั้งนี้ นโยบายที่มีสวนสําคัญในการดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศ (FDI) ก็คือ นโยบายการการลงทุน (FDI Policy) และมาตรการใหสงิ่ จูงใจดานภาษี
(Tax Incentives) ซึ่งประกอบดวย โครงการ Export Oriented Units โครงการ Special
Economic Zone โครงการ Electronic Hardware Technology Park and Software
Technology Park โครงการ Industrial Parks ธุรกิจ Food Processing Units ธุรกิจที่มี
จุดประสงคหลักเพื่อการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร และธุรกิจโรงแรมและศูนยประชุม
6 องคประกอบดังกลาว เปนทัง้ ปจจัยเสริมและเสียดทานการคาการลงทุนจากตางชาติ โดย
แรงสนับสนุนที่สําคัญจะมาจากประชากร เทคโนโลยี และเศรษฐกิจที่ชว ยใหอินเดียกลายเปน
ตลาดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญและจํานวนผูบริโภคที่มอี ํานาจซื้อเพิม่ ขึ้น รวมทัง้ นโยบายของรัฐที่
เอื้อประโยชนและสรางความมั่นใจใหกับการลงทุนตางชาติ สวนปจจัยดานลบที่ไมควรมองขาม ก็
คือ ภัยธรรมชาติ และความขัดแยงทางศาสนาและการเมืองทีน่ าํ ไปสูการกอการรายและความ
รุนแรงในเมืองตางๆ ดังนั้น ตลาดใหมอยางเชนอินเดีย ควรที่จะเขาไปลงทุนทํามาคาขายหรือไม
และในรัฐไหน นัน้ คงขึ้นอยูกับวิจารณญาณของนักลงทุนวา จะใหนา้ํ หนักความสําคัญกับปจจัย
ไหนมากนอยเพียงไร
คําถามถัดมาคือ สินคาใดที่ไทยสามารถรุกตลาดอินเดีย?
สินคาเกษตร ในภาพรวม อาจกลาวไดวา เบียดเขาไปแขงขันในตลาดอินเดียไดไมงา ยนัก
เพราะอินเดียก็เปนแหลงผลิตอาหารที่ใหญเปนอันดับสองของโลก มีผลผลิตทางการเกษตรและ

ประมงทีเ่ พียงพอตอการบริโภคในประเทศ อีกทัง้ ผลผลิตทางการเกษตรของอินเดีย สวนใหญกม็ ี
ลักษณะที่คลายคลึงกับของไทย และไดรับการปกปองจากอัตราภาษีศุลกากรทีส่ ูง และระบบ
Quarantine ที่เขมงวด อีกทั้ง ราคาสินคาเหลานี้ไมไดเคลื่อนไหวตามกลไกตลาดโดยอิสระ แต
ขึ้นอยูกับผูจาํ หนายรายใหญในทองถิ่นทีเ่ ปนผูนาํ ตลาด และมีการเขาถึงเกษตรกรโดยตรง ดังนั้น
โอกาสของสินคาเกษตรไทย อาจจะไมใชเปนการมุงเนนขยายตลาดสงออกดานเดียว แตนาจะเปน
การสรางความรวมลงทุนในการผลิตอาหารในอินเดียเพือ่ สงออกตอหรือการใชอินเดียเปนแหลง
Supply วัตถุดิบที่เปนสินคาเกษตรและประมงใหแกผูประกอบการไทย อยางไรก็ดี ยังมีสินคาไทย
ที่นา จะมีศกั ยภาพในตลาดอินเดีย ไดแก ยางพารา ผลไม เชน เงาะ มังคุด ฝรั่ง ลําไย ลิน้ จี่ และ
ดอกไมโดยเฉพาะกลวยไมซงึ่ ชาวอินเดียทีร่ ่ํารวยมักนิยมนําเขาดอกไมจากเมืองนอกมาประดับใน
งานแตงงาน ปญหาหลักของสินคาเกษตร คือ เรื่อง Logistics
สําหรับสินคาอุตสาหกรรม เชน อาหารแปรรูป ก็เปนธุรกิจที่นา สนใจสําหรับ
ผูประกอบการไทย โดยเฉพาะอาหารกระปองมังสวิรัติ บะหมีก่ ึ่งสําเร็จรูป ลูกชิ้นปลา และลูกชิ้น
เนื้อฯ รวมทั้ง Packaging Material จากรายไดตอหัวของผูทมี่ ีรายไดสูงในอินเดียที่เพิ่มขึ้นและ
พฤติกรรมการบริโภคของชาวอินเดียที่เปลีย่ นไป ทําใหแนวโนมสินคาเหลานี้มีศกั ยภาพขยายตัว
สําหรับภาคบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทองเทีย่ วซึง่ สรางรายไดหลักใหแกประเทศไทยมา
โดยตลอด แตมีนักทองเทีย่ วจากอินเดียมาทองเทีย่ วในไทยคอนขางนอยไมถงึ รอยละ 2.8 ของ
นักทองเทีย่ วทัง้ หมดในปจจุบัน
ซึ่งเปนโจทยทผี่ ูประกอบการไทยจะมีวธิ ีการใดในการดึงดูด
นักทองเทีย่ วกลุมนี้ใหมาทองเทีย่ วไทย และจากการทีอ่ ุตสาหกรรมการทองเที่ยวในอินเดียเติบโต
อยางรวดเร็วโดยอัตราเฉลี่ยอยูที่ประมาณรอยละ16 ตอป จึงเปนโอกาสดีสําหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับการทองเทีย่ ว เชน ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคารไทย ซึง่ อาหารไทยในประเทศอินเดียไดรับ
ความนิยมจากชาวอินเดียอยางสูง ศูนยอาหารของหางสรรพสินคาอินเดียมักจะมีรายการอาหาร
ไทยปรากฎอยู รวมทั้งโรงแรมระดับหาดาวของอินเดียตามเมืองใหญๆ จะมีภัตตาคารอาหารไทย
ตั้งอยู เชน เมืองนิวเดลี บังกะลอร และเชนไน เปนตน
สวนธุรกิจบริการกอสราง ก็มีแนวโนมดี เนื่องจากอินเดียเปดกวางใหตา งชาติเขาไป
ลงทุนและดําเนินการกอสรางสาธารณูปโภค โดยชวง 10 ปที่ผานมา อุตสาหกรรมกอสรางใน
อินเดียมีแนวโนมการเติบโตดีมาโดยตลอดจากหลายปจจัย ไดแก ความตองการโครงสรางพืน้ ฐาน
จากจํานวนประชากรที่เพิม่ ขึ้นพรอมๆกับการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย นโยบาย และ
มาตรการสนับสนุนของรัฐบาลอินเดีย เชน แผนพัฒนา 5 ป ฉบับที่ 11 และนโยบาย North East
Industrial and Investment Promotion Policy ซึ่งมีจุดประสงคเพือ่ การพัฒนา สงเสริมการคา
และการลงทุนในเขตพื้นที่ 8 รัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน

แมวาอินเดียจะเปนตลาดที่เต็มไปดวยโอกาสใหมๆที่ดึงดูดนักลงทุนตางชาติ แตเสนทาง
แหงความสําเร็จก็ไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบอยางทีห่ ลายฝายตัง้ ความหวังไว รายงานการจัดอันดับ
ความยากงายในการทําธุรกิจทั่วโลก (Doing Business Report 2009) โดยธนาคารโลก (World
Bank) จัดอินเดียอยูอันดับที่ 122 จาก 181 ประเทศ ซึ่งมีนัยวา การทําธุรกิจในอินเดียมีอุปสรรค
คอนขางมาก ตารางที่ 1 และ 2 ชี้ใหเห็นวา อุปสรรคสําคัญสําหรับนักลงทุนตางชาติในอินเดีย
ไดแก การบังคับใชสัญญา การจายภาษี การขออนุญาตกอสราง ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับคํา
บอกเลาของนักลงทุนไทยทีม่ ีประสบการณการคาและลงทุนในอินเดีย ซึง่ ตางก็ใหความเห็นวา
ตรงกันวา กฎระเบียบของอินเดียมีความซับซอนมาก แตละรัฐมีกฎระเบียบแตกตางกัน โดยเฉพาะ
เรื่องการจัดเก็บภาษี และการขนสินคาขามระหวางรัฐ นอกจากนี้ ยังประสบปญหาเรื่องระบบ
Logistics ที่สง ผลใหตนทุนทางการคาเพิม่ สูงขึ้นมาก ดังนัน้ กอนทีจ่ ะลงทุน/ทําธุรกิจในอินเดีย นัก
ลงทุนจําเปนตองศึกษากฎหมาย/กฎระเบียบของรัฐตางๆอยางถีถ่ วน โดยเฉพาะเรื่องที่เกีย่ วของกับ
การลงทุน ภาษี แรงงาน และการสงกําไรกลับมาตุภูมิ วัฒนธรรม/พฤติกรรมคนอินเดียในแตละรัฐ
ที่แตกตางกันตามเชื้อชาติ ศาสนา วรรณะ และการสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางนักธุรกิจ และ
ระหวางนักธุรกิจกับมุขมนตรีของรัฐ ซึ่งจะเปนกุญแจสําคัญในการคลีค่ ลายปญหาอุปสรรคทั้งมวล
ตารางที1่ : อันดับความยากงายในการทําธุรกิจในอินเดีย
Doing Business 2009 rank
การดําเนินธุรกิจ (Doing business)
122
การเริ่มธุรกิจ (Start a Business)
121
การขออนุญาตกอสราง (Dealing with Construction
136
Permits)
การจางงาน (Employing Workers)
89
การจดทะเบียนทรัพยสนิ (Registering Property)
105
การกูยมื (Getting Credit)
28
การใหการคุมครองนักลงทุน (Protecting Investors)
38
การจายภาษี (Paying Taxes)
169
การขายขามพรมแดน (Trading Across Borders)
90
การบังคับใชสญ
ั ญา (Enforcing Contracts)
180
การปดกิจการ (Closing a business)
140
ที่มา: World Bank (2008) Doing Business 2009, International Finance Corporation.

ตารางที2่ : ลําดับและคะแนนชี้วัดอุปสรรคสําคัญสําหรับการดําเนินธุรกิจในอินเดีย
ตัวชี้วัด
อินเดีย
ภูมิภาคเอเชียใต
OECD
Starting a Business (ลําดับที่)
121
114
ขั้นตอน (จํานวน)
13
7.4
5.8
ระยะเวลา (วัน)
30
32.5
13.4
Dealing with Construction
136
131
Permits (ลําดับที่)
ขั้นตอน (จํานวน)
20
16.1
15.4
ระยะเวลา (วัน)
224
244.6
161.5
Paying Taxes (ลําดับที่)
169
167
จํานวนการชําระ (ครั้ง)
60
31.5
13.4
ระยะเวลาที่ใชในการเตรียมและ
271
293.3
210.5
ชําระ (ชั่วโมง)
Profit tax (%)
22.9
18.1
17.5
Labor Tax and Contributions (%)
18.2
7.5
24.4
ภาษีอื่นๆ
30.4
14.7
3.4
ภาษีสุทธิ (%ของกําไร)
71.5
40.4
45.3
Enforcing Contracts (ลําดับที่)
180
180
ขั้นตอน (จํานวน)
46
43.5
30.8
ระยะเวลา (วัน)
1,420
1,052
462.7
คาใชจาย (% of claim)
39.6
27.2
18.9
ที่มา: World Bank (2008) Doing Business 2009, International Finance Corporation,

