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โอกาสการค้า การลงทุน
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย
และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย

รศ.ดร.พรกมล ไตรวิทยางกูร, ผศ.ดร.จูน เจริญเสียง, 

ดร.สินีนาฎ เสริมชีพ และ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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โครงสร้างการนําเสนอ

• อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ

• อุตสาหกรรมเครื่องเรือน (เฟอร์นิเจอร์) และเคร่ืองตกแต่งบ้าน

• อุตสาหกรรมอาหาร

• อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์

• ภาพรวมโอกาสทางการค้าและการลงทุนไทย ในประเทศอินเดีย
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

โอกาสการค้า การลงทุนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดียและอาเซียน-อินเดีย

3

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

จุดแข็ง
• ทองรูปพรรณของไทยเป็นทองคําบริสุทธิ์สูง

• ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ มีชื่อเสียง เป็นที่
ไว้วางใจ

• ทักษะแรงงาน

• ชาวไทยและชาวอินเดีย ตลอดจนนักธุรกิจ
ไทยเช้ือสายอินเดียทําการค้าอัญมณีและ
เคร่ืองประดับกันมานาน

จุดอ่อน
• พ่ึงพาวัตถุดิบจากต่างประเทศสูง

• ค่าจ้างแรงงานสูงกว่าคู่แข่งโดยเปรียบเทียบ

• ขาดความเป็นผู้นําทางตลาด

• ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี

• ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขาดการพัฒนา

• ผู้ประกอบการชาวไทยขาดความเข้าใจและความ
อดทนในการทําการค้า

• ผู้ประกอบการชาวไทยไม่นิยมปรับรูปแบบการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวอินเดีย

• ผู้ประกอบการมองข้ามโอกาสทางการค้าในสินค้าอ่ืนที่
เก่ียวข้องกับเคร่ืองประดับ 4
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

โอกาส
• ชาวอินเดียนิยมสวมใส่เคร่ืองประดับ

• ตลาดขยายตัวจากกลุ่มคนรุ่นใหม่

• เคร่ืองประดับทองรูปพรรณไทยมีความ
บริสุทธิ์ของเน้ือทองคําในระดับสูงตรงรสนิยม
ของชาวอินเดีย

• ใช้ประเทศอินเดียเป็นประตารค้าไปสู่
ประเทศใกล้เคียง

• การใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรี ฯ ทั้งสองฉบับ

ภาวะคุกคาม
• ราคาวัตถุดิบ (ทองคํา) มีความผันผวนมาก

• ช่างฝีมือทักษะสูงลดจํานวนลง และถูกดึงตัว
ไปทํางานในต่างประเทศมากขึ้น

• กระบวนการศุลกากร และมาตรการกีดกัน
ทางการค้ารูปแบบต่าง ๆ
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

กลยุทธ์ 
• เจาะตลาดด้วยตราสินค้า
• มีความเข้าใจและเคารพในศรัทธา และความเช่ือของผู้บริโภคชาวอินเดีย 
• หาแหล่งกระจายสินค้าของตนในอินเดีย
• เข้าร่วมงานแสดงอัญมณีและเคร่ืองประดับที่สําคัญของอินเดีย
• พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมทั้งทกัษะในการทําเคร่ืองประดับ

และทักษะในการทําการค้า
• สร้างเครือข่ายการทําธุรกิจ
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อุตสาหกรรมเครื่องเรือน (เฟอร์นิเจอร์)
และเครื่องตกแต่งบ้าน

โอกาสการค้า การลงทุนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดียและอาเซียน-อินเดีย
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อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งบ้าน

จุดแข็ง
• เฟอร์นิเจอร์ไม้ไทยมีนวัตกรรมและฝีมือช่างที่

ดี 

• งานแสดงสินค้าของประเทศไทยเป็นที่นิยม
ของผู้นําเข้าชาวอินเดีย 

• สินค้าเฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองตกแต่ง 
ตลอดจนแหล่งผลิตและแหล่งขายสําคัญเป็น
ที่รู้จักของผู้จัดซื้อชาวอินเดีย

• ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น บริษัทโลจิสตกส์ 
ขนส่ง และ ผู้ออกของมีความชํานาญสูง

จุดอ่อน
• วัตถุดิบสําคัญ คือ ไม้ มีปริมาณลดลง และ

ถูกส่งออกจํานวนมาก

• แรงงานฝีมือมีจํานวนน้อยลง

• ผู้ประกอบการขาดทักษะในการเจรจาต่อรอง
ทางธุรกิจ บ้างก็ขาดทักษะทางด้านภาษา 
บ้างก็มีทัศนคติที่ไม่ดีกับนักธุรกิจอินเดีย
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อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งบ้าน

โอกาส
• โอกาสการเข้าไปต้ังโรงงานผลิตในอินเดีย

• การขยายตัวของชนชั้นกลางส่งผลต่อการ
ขยายตัวของอุปสงค์ต่อสินค้าในกลุ่มนี้

• ชาวอินเดียนิยมตกแต่งภายในบ้านเรือนอย่าง
หรูหรา เปล่ียนเคร่ืองเรือนและของตกแต่ง
อยู่เสมอ ๆ ส่งผลให้อุปสงค์มีอย่างต่อเน่ือง

ภาวะคุกคาม
• การส่งออกไม้ไปประเทศจีนอย่างต่อเน่ือง

• ผู้ประกอบการรายใหญ่ร่วมกันกําหนดราคา
ไม้

• การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอินเดียยัง
มิได้พัฒนาเท่าที่ควร ส่งผลให้สินค้าแตกหัก
เสียหายง่าย

• เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งเป็นสินค้า
ฟุ่มเฟือยสําหรับประเทศท่ีประชากรส่วน
ใหญ่ยังคงยากจน
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อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งบ้าน

กลยุทธ์
• ผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์

• แสวงหาผู้แทนที่ดีในประเทศอินเดีย

• แสวงหาพ้ืนที่เป้าหมายทางการตลาด

• ต้ังราคาที่เหมาะสม
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อุตสาหกรรมอาหาร

โอกาสการค้า การลงทุนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดียและอาเซียน-อินเดีย

11

อุตสาหกรรมอาหาร

จุดแข็ง
• แหล่งวัตถุดิบ

• โครงสร้างพ้ืนฐาน

• ประสบการณ์

• มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
ท่ีหลากหลาย

• ความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง

• ได้รับความสําคัญจากภาครัฐ 

จุดอ่อน
• ต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

• ประสิทธิภาพการผลิตในภาค
การเกษตร 

• การขาดความรู้และการให้ความสําคัญ
กับการเปิดเขตการค้าเสรีต่าง ๆ 

• ขาดความสามารถเชิงรุกด้าน
การตลาด
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อุตสาหกรรมอาหาร

โอกาสทางด้านการค้า
• ตลาดอินเดียมีขนาดใหญ่
• ตลาดระดับกลางถึงบน ในปัจจุบันพฤติกรรม

ผู้บริโภคชาวอินเดียได้เปล่ียนแปลงตลาดของ
อาหารพร้อมรับประทานได้รับการยอมรับ
มากขึ้น  แต่ยังมีส่วนน้อยท่ีรับประทานเป็น
ประจํา

• ตลาดล่างหรือตลาดของผู้บริโภคซ่ึงเป็นคน
ยากจน ต้องการพลังงานและความสดชื่นจาก
ความหวานในการทํางาน

• สินค้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในตลาดอินเดีย 

โอกาสทางด้านการลงทุน
• ภาครัฐของอินเดียส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร 

• ปัญหามาตรการกีดกันทางการค้า 

• ความพร้อมทางด้านวัตถุดิบทางอาหาร 
– อุตสาหกรรมประมงที่มีขนาดใหญ่

– สินค้าเกษตรที่ผลิตได้มีความหลากหลาย 

– ความเช่ียวชาญในการผลิตอาหารสัตว์

– มีประชากรในวัยแรงงานที่มีอายุเฉลี่ยไม่สูงมากนัก 
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อุตสาหกรรมอาหาร

ภาวะคุกคามทางการค้า
• ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการส่งออกสินค้า

• การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของอินเดีย
เกิดขึ้นบ่อยคร้ัง

• ความผันผวนในค่าเงิน

• เมืองท่าและท่าเรือขนาดใหญ่

• การเจรจาการค้า

ภาวะคุกคามทางการลงทุน
• ปัญหาเร่ืองภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมอาหาร 

• ระเบียบราชการมีความซับซ้อนมาก 

• แรงงานในอินเดียมีประสิทธิภาพทางการผลิตตํ่า

• การขาดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

• การคอรัปชั่น

• การขาดเสถียรภาพทางการเมือง 
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กลยุทธ์สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร

1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
• นิยมซ้ือสินค้าจํานวนน้อย 

• ความถ่ีถ้วน ฉลากสินค้าที่ละเอียด การเปรียบเทียบ
ราคาต่อหน่วย การจัดPromotion โดยเฉพาะการ
ลดราคาและการแจกของแถม 

• Ready to eat มุ่งเน้นไปที่ซุปเปอร์มาร์เกตระดับสูง
ในเมืองใหญ่ ๆ 

• คนอินเดียมีรสนิยมในการบริโภคอาหารปรุงสดใหม่

• อาหารที่มีศักยภาพในการส่งออก ได้แก่ Rice-
based product       ซอสปรุงรส ครื่องดื่ม เช่น 
น้ํามะพร้าวกระป๋องและน้ําผลไม้ต่าง ๆ ตลอดจน
ขนมขบเคี้ยว ลูกอม และ ขนมต่าง ๆ เป็นต้น 

• ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ อย่าง
ใกล้ชิด

4. กลยุทธ์ทางการลงทุน
• กระจายตามพ้ืนที่ที่มีความต้องการในสินค้า 

• การมีผู้ร่วมทําธุรกิจท้องถิ่น

• การทําข้อสัญญาทางการค้า ต้องทําด้วยความ
รอบคอบรัดกุม 

• การควบคุมดูแลคนงาน 

2. กลยุทธ์ด้านราคา 
3. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการ
จําหน่าย 
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อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

โอกาสการค้า การลงทุนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดียและอาเซียน-อินเดีย
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จุดแข็ง: อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์

• มีความพร้อมในการผลิตวัตถุดิบ: ยางธรรมชาติ 
พลาสติก และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

• เป็นแหล่งผลิตช้ินส่วนยานยนต์คุณภาพดีใน
อาเซียน

• อุตสาหกรรมยานยนต์ขยายตัวสูง และมีมูลค่า
การส่งออกสูง

17

จุดอ่อน: อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์

• ต้องนําเข้าวัตถุดิบ

• การนําเข้าวัตถุดิบล่าช้าและซับซ้อน

• การผลิตเน้นใช้แรงงาน

• ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ

• ขาดการออกแบบและวิจัยผลิตภัณฑ์

• ขาดการทดสอบช้ินส่วนยานยนต์แบบครบ
วงจร

18
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โอกาส: อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์

• แหล่งผลิตยานยนต์อันดับที่ 6 ของโลก 

• ประชากรจํานวน 12.5 ล้านคน

• รัฐบาลอินเดียสนับสนุนและต้ังคลัสเตอร์การ
ผลิต

• การลงทุนของต่างชาติมีขั้นตอนการขออนุญาต
ไม่ซับซ้อน

19

อุปสรรค: อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์

• ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและภาษา สหภาพแรงงาน  

• เอสเอ็มอีของอินเดียมีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าไทย

• ข้อจํากัดด้านการดําเนินงานและทางการเงินในเชิงปฏิบัติ

• กฎระเบียบภาครัฐในด้านการส่งเสริมการลงทุน

20
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กลยุทธ์: อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์

• ลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตสูง 
และในพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

• ติดตามนักลงทุนญี่ปุ่นเข้าไปลงทุน    

• ทําธุรกิจในส่วนช้ินส่วนยานยนต์ อะไหล่ และ
เครื่องประดับยนต์

• ลงทุนในบริการที่เก่ียวเน่ืองกับรถยนต์ อาทิ 
บริการซ่อมแซมรถยนต์ บริการตกแต่งประดับ
ยนต์ บริการ Modify เครื่องยนต์และช่วงล่าง

21

ภาพรวมโอกาสการค้า-การลงทุน
ไทยในอินเดีย

โอกาสการค้า การลงทุนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดียและอาเซียน-อินเดีย

22
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จุดอ่อนและภาวะคุกคาม

ประเทศอินเดียยังขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

นโยบายที่เป็นรูปธรรม 

ประเทศอินเดียกับปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง 

ปัญหาการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน 

ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา 

ปัญหาคอรัปชั่น 

ปัญหาขาดแคลนแหล่งพลังงาน 
23

จุดแข็งและโอกาส

ประชากรอินเดียมีความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษ 

อินเดียยังคงมีตลาดขนาดใหญ่ และมีอัตราการเจริญเติบโตสูง 

นโยบายการค้าและการลงทุนเปิดเสรีมากย่ิงข้ึน 

ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในอินเดียยังมีขนาดเลก็โดยเปรียบเทียบ

วรรณะกับปัญหาในภาคบริการ

โครงสร้างประชากรอินเดียที่มีกําลังแรงงานอายุน้อย 

24
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พื้นที่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ระบบถนนสายสุวรรณจตุรทิศ 
(Golden Quadrilateral: GQ) 
1. Delhi – Kolkata ระยะทาง 1,453 กิโลเมตร: NH 2
2. Delhi – Mumbai ระยะทาง 1,290 กิโลเมตร: NH 8 

(Delhi – Kishangarh), NH 79A (Ajmer bypass), 
NH 79 (Nasirabad – Chittaurgarh), NH 76 
(Chittaurgarh – Udaipur), NH 8  (Udaipur –
Mumbai)

3. Mumbai – Chennai ระยะทาง 1,684 กิโลเมตร: 
NH 4 (Mumbai – Bangalore), NH 7 (Bangalore –
Krishnagiri), NH 46 (Krishnagiri – Walajapet), NH 
4 (Walajapet – Chennai)

4. Kolkata – Chennai ระยะทาง 1,419 กิโลเมตร: NH 
6 (Kolkata – Kharagpur), NH 60 (Kharagpur –
Balasore), NH 5 (Balasore – Chennai)

25

พื้นที่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

1. โครงการระเบียงอุตสาหกรรมเด
ลี-มุมไบ 
(Delhi Mumbai Industrial 
Corridor: DMIC)

2. ระเบียงเศรษฐกิจเดลี-กัลกัตตา 
(Delhi Kolkata Economic 
Corridor: DMIC)

3. โครงการระเบียงอุตสาหกรรมเชน
ไน-บังกาลอร์ 
(Chennai-Bangalore 
Industrial Corridor)

26
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รัฐคุชราต (Gujarat) 

• Modi ยังเป็นมุขมนตรีสมัยท่ี 4 ท่ีได้รับการวางตัวในฐานะ 1 
ใน 4 ตัวเก็งคนสําคัญท่ีสุดท่ีมีโอกาสจะได้รับการเลือกตั้งให้
เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศ 

• รัฐคุชราตมีประชากรประมาณ 60 ล้านคน มีมูลค่าผลผลิต
มวลรวมภายในรัฐ (GDP ของรัฐคุชราต) ประมาณ 80 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2555 ท่ีผ่านมาเศรษฐกิจของ
รัฐคุชราตมีอัตราการเจริญเติบโตสูงถึงร้อยละ 8.5 และมี
มูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าไปลงทุนในรัฐถึง 1 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2554 โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่จะเข้าไปลงทุนใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งรัฐคุชราตเป็นฐานการผลิตหลักของ
รถยนต์ Tata และ Ford

• เมืองหลวง: Ahmedabad

Narendra Modi
નર ભાઈ મોદ
नरे द्र मोदी 

รัฐคุชราตถือเป็นรัฐทางตะวันตกที่สุดของประเทศอินเดียเป็นเมืองหน้าด่านท่ี
สําคัญของประเทศอินเดียเม่ือพิจารณาถึงทําเลทางการค้าและการลงทุนจาก
ตะวันออกกลางและจากยุโรป ดังนั้นหนึ่งในนโยบายท่ีมุขมนตรี Modi เร่ง
ส่งเสริมและเป็นปัจจัยท่ีช่วยให้นักลงทุนจากท่ัวโลกสนใจเข้าไปลงทุนในคุ
ชราต คือ การประกาศเชื่อมโยงระบบท่าเรือท้ังหมดตลอดชายฝั่งของรัฐคุ
ชราตเข้าด้วยกัน เนื่องจากรัฐคุชราตมีท่าเรือจํานวนมาก เฉลี่ยแล้วทุกๆ 
ระยะทาง 60 กิโลเมตรตลอดแนวชายฝั่งด้านทะเลอาหรับของรัฐคุชราตจะมี
ท่าเรือต้ังอยู่ 1 ท่าเรือ ดังนั้นการวางระบบให้ท่าเรือท้ังหมดเชื่อมโยงกัน มี
ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะยิ่งช่วยทําให้ต้นทุนระบบโลจิสติ
กส์ลดลง ซ่ึงต้นทุนค่าขนส่งเป็นปัญหาหลักทางโครงสร้างต้นทุนของการผลิต
สินค้าในประเทศอินเดียตลอดมา 27

รัฐมหาราช (Maharashtra) 
• รัฐมหาราชมีเมืองท่าหลักสําคัญท่ีสุดของประเทศอินเดียตั้งอยู่นั่น

คือ นครมุมไบ (Mumbai หรือ Bombay) ซึ่งถือเป็นเมืองหลวง
ทางเศรษฐกิจและเป็นเมืองท่าท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดของ
ประเทศอินเดีย สินค้านําเข้าร้อยละ 70 ของอินเดียถูกนําเข้าผ่าน
ทางท่าเรือของเมืองมุมไบ อย่างไรก็ตามตลอดช่วงหลายปีท่ีผ่าน
มานครมุมไบประสบปัญหาสําคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัว
ของภาคธุรกิจ นั่นคือ ปัญหาพื้นท่ีซึ่งมีจํากดั ทําให้ราคาและ
อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ในนครมุมไบขยายตัวพุ่งขึ้นอย่าง
รุนแรงจนทําให้การเข้ามาลงทุนในมุมไปมีต้นทุนท่ีสูงขึ้นอย่าง
มาก ปัจจุบันปัญหาท่ีคล่ีคลายลงไปอย่างมากเนื่องจาก 1 ใน
โครงการย่อยของอภิมหาโครงการทางหลวงสุวรรณจตุรทิศ
(Golden Quadrilateral: GQ) นั่นคือ โครงการทางด่วน NH-3 
และ NH-50 เชื่อมโยงมุมไบเข้ากับเมืองสําคัญอีก 2 เมืองในรัฐ
มหาราชคือเมือง Pune และเมือง Nashik ได้ดําเนินการเสร็จส้ิน
แล้ว ทําให้เกิดสามเหล่ียมทางเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญและมี
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงเกิดขึ้นในรัฐมหาราช และ
เมืองเศรษฐกิจขยายตัวเข้าไปในพ้ืนท่ีภายในของรัฐมหาราช 
Pune กลายเป็นเมืองภาคบริการทางการเงินขยายตัวเข้าไป
ลงทุนอย่างมาก 

• รัฐมหาราชมีประชากรมากกว่า 120 ล้านคน มีขนาดทาง
เศรษฐกิจท่ีประมาณ 161 พันล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวสูงขึ้น
ถึงร้อยละ 8.5 ในปี 2554 

• อุตสาหกรรมหลักท่ีเป็นพลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของรัฐ
มหาราชคือ การค้าระหว่างประเทศ การเงิน และอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ ซึ่ง Bollywood หรืออุตสาหกรรมภาพยนต์หลักของ
ประเทศอินเดียก็มีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองมุมไบด้วยเช่นกัน (คําว่า 
Bollywood เป็นการเล่นคําระหว่าง Bombay ซึ่งเป็นชื่อเก่า
ของมุมไบในสมัยเป็นอาณานิคมกับคําว่า Hollywood)

28
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รัฐพิหาร (Bihar) 

• แต่เดิมรัฐพิหารซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศอินเดีย
ถือเป็นรัฐท่ีมีความยากจนมากท่ีสุดรัฐหนึ่งของประเทศ 
เนื่องจากภาคการผลิตหลักของรัฐพิหารคือภาคเกษตรกรรม 
แต่เนื่องจากวิธีการเพาะปลูกท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และระดับ
เทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีล้าหลังทําให้เกษตรกรและ
ประชากรส่วนใหญ่ของรัฐพิหารเป็นคนยากจน และยังประสบ
ปัญหาคอรัปชั่นในระดับรุนแรงมากในทุกภาคส่วน ทําให้การ
กระจายรายได้ท่ีไม่เป็นธรรมอย่างย่ิง ทําให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง จนทําให้ในหลายๆ คร้ังรัฐพิหาร
ถกูล้อเลียนอยู่เสมอว่า “อุตสาหกรรมหลักของรัฐพิหารคือ
การลักพาตัวเพ่ือเรียกค่าไถ่”

• เมืองหลวง: Patna

อย่างไรก็ดีเม่ือมีการเลือกต้ังครั้งใหม่เพ่ือเลือกรัฐบาลท้องถ่ินของรัฐพิหารในปี 
2548 มุขมนตรีการเลือกต้ังและดํารงตําแหน่งอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันคือ
Nithish Kumar ก็เข้ามาพร้อมกับนโยบายปราบปรามคอรับชั่นอย่างจริงจัง และ
ดําเนินนโยบายในการปรับปรุงเทคโนโลยีทางการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรในรัฐ
พิหารสามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนดินซ่ึงอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุดได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้น Nithish Kumar ยังใช้นโยบายเชิงรุกในการออกไปต่อสู้
แข่งขันกับมุขมนตรีของรัฐอ่ืนๆ ในการช่วงชิงเงินลงทุนให้เข้ามาลงทุนในรัฐพิหาร 
โดยเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
เหล่านี้ทําให้ในปี 2555 ท่ีผ่านมารัฐพิหารซ่ึงมีประชากรมากกว่า 104 ล้านคน และ
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐท่ีระดับ 31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงท่ีสุดในประเทศอินเดีย คือมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
ระดับร้อยละ 9.5

29

รัฐโอริสสา (Odhisa, Orissa) 
• รัฐท่ีอยู่ทางตะวันออกของประเทศอินเดียก็เป็นอีกรัฐหนึ่งซึ่งมี

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีสูงอย่างย่ิง ท้ังนี้เน่ืองจากโอริส
สาเป็นพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ 
แร่เหล็กและทองแดงซึง่เป็นวัตถดุบิตั้งตน้ในแทบจะทุก
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาประเทศอินเดียยังเผชิญ
ปัญหาในการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า รวมท้ังผลิตภัณฑ์จากเหล็ก
และเหล็กกล้า เนื่องจากสินแร่เหล็กในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะ
ในบริเวณรัฐโอริสสาเป็นสินแร่เหล็กท่ีมีคุณภาพต่ําจนถึงปาน
กลาง ทําให้ต้นทุนในการถลุงและแปรรูปสินแร่เป็นผลิตภัณฑ์
เหล็กและเหล็กกล้ามีต้นทุนสูง อย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโลยีการ
ผลิตของผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ในประเทศอินเดียมีการพัฒนาให้
ทันสมัยมากย่ิงขึ้น ทําให้ต้นทุนในการผลิตเหล็กในรัฐโอริสสามี
ต้นทุนท่ีลดลง และการผลิตก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทําให้ในปี 
2555 ท่ีผ่านมา รัฐโอริสสาซึ่งมีประชากรมากกว่า 42 ล้านคน มี
ขนาดทางเศรษฐกจิประมาณ 28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 2 ของประเทศ
อินเดียท่ีอัตราร้อยละ 9.1

ในอดีตนักลงทุนญี่ปุ่น และเกาหลีเคยเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กใน
รัฐโอริสสา และพิหารตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ 1960 แต่ก็เป็นการลงทุนใน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน นั่นคือเข้ามาเพ่ือแสวงหาสินแร่เหล็กแล้วก็ส่งออก
กลับไปยังประเทศของตน โดยไม่ได้มีกระบวนการผลิตท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับประเทศอินเดียแต่อย่างใด แต่ปัจจุบันภาพการผลิตเหล็กและ
เหล็กกล้าในรัฐโอริสสา และในรัฐพิหารมีลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปแล้ว 
เนื่องจากในปัจจุบันเป็นการลงทุนโดยกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศ
อินเดียเอง โดยนักอุตสาหกรรมเหล็กอินเดียท่ีลงทุนมากท่ีสุดใน 2 รัฐนี้
คือ กลุ่ม Posco, กลุ่ม Tata และกลุ่ม ArcelorMittal และมีบริษัท
Nippon Steel เป็นผู้ร่วมลงทุนรายใหญ่จากประเทศญ่ีปุ่น 30
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โครงการความเช่ือมโยงอินเดีย-อาเซียน

1. Integrated check posts (ICP) 
Moreh / Tamu in 2015

2. Kaladan Multimodal Transit 
Transport Project 

3. India – Myanmar – Thailand 
Trilateral Highway and further 
extension to Cambodia, Lao 
PDR and Vietnam

4. Rih – Tidim Road in Myanmar

5. Delhi – Hanoi Railway Link    
DPR on Tamu – Kalay missing 
link ‐ ongoing

6. Imphal – Mandalay Bus Service

7. Mekong – India Economic 
Corridor

8. Sitwee SEZ and Port and IWT

9. India – ASEAN ocean shipping 
network 

10. India – ASEAN gas and oil 
pipeline

11. India – ASEAN open sky

12. ASEAN‐India ICT link

Source: Prabir De, RIS, India , ASEAN‐India Partnership in Building Regional Connectivity in Asia, Workshop on 
‘Enhancing Connectivity through Multi‐layered Regional Frameworks: The Roles of Dialogue Partners’, 19 July 
2013, Bangkok

33

Kaladan project

• Piloted and funded by MEA 
• Project area entirely in 

Myanmar.
• Transport infrastructure  

components  planned 
originally 
– Port/IWT development 
between Sittwe and  
Kaletwa along Kaladan
river

– Road form Kaletwa to 
Indo‐Myanmar 
border(Mizoram)

Source: Prabir De, RIS, India , ASEAN‐India Partnership in Building Regional Connectivity in Asia, Workshop on 
‘Enhancing Connectivity through Multi‐layered Regional Frameworks: The Roles of Dialogue Partners’, 19 July 
2013, Bangkok 34
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•Sittwe
Ch. 0.0 km

•Paletwa
Ch. 158 Km

•Kaletwa
(Ch 225 km

•Myeikwa
(IM Border)

•Kyauktaw

•Bay  of  Bengal

Kolkata Sittwe 539 km

Sittwe Paletwa 158 km

Paletwa Kaletwa 67 km

Kaletwa Myeikwa (IM Border) 62 km

Myeikwa (IM Border) Lawngtlai 100 km

Lawngtlai Aizawl 334 km

•Aizawl

•Lawngtlai
•B A N G L A D E S H•I     N    D    I   A

•Myanmar

•I     N    D    I   A

Kaladan Multimodal Transit 
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Source: Prabir De, RIS, India , 
ASEAN‐India Partnership in 
Building Regional Connectivity in 
Asia, Workshop on ‘Enhancing 
Connectivity through Multi‐
layered Regional Frameworks: The 
Roles of Dialogue Partners’, 19 July 
2013, Bangkok
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India – Myanmar-Thailand 
Trilateral Highway
• Highway links Moreh (in India) with Mae Sot (in Thailand) 

through Mandalay (in Myanmar)
• The alignment of this trilateral highway falls within the AH 1 

and 2, being pursued by UNESCAP.  
• Border Roads Organisation (BRO) upgraded the Tamu‐Kalewa‐

Kalemyo (TKK) road (160 km) in Myanmar at a cost of about 
US$ 27.28 million.

• Government of India is also responsible for upkeep of the TKK 
road. 

• Development of new roads between Kalewa to Yargi ongoing
• Rehabilitation/ reconstruction of weak or distressed bridges 
• The target deadline of opening the highway is 2015/16

Source: Prabir De, RIS, India , ASEAN‐India Partnership in Building Regional Connectivity in Asia, Workshop on 
‘Enhancing Connectivity through Multi‐layered Regional Frameworks: The Roles of Dialogue Partners’, 19 July 
2013, Bangkok 36
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Trilateral Highway Alignment

Ongoin
g, India 
Govt

Myanmar 
Govt. 

under PPP

Thailand 
Govt.

37

Delhi – Hanoi Railway Link

• Two objectives – (a) to link India’s Manipur with India’s main railway corridor, and 
(b) to re‐establish and renovate railway networks in Myanmar. 

• Indian consulting engineering company, RITES, has already completed a 
preliminary study to establish Delhi – Hanoi railway link in 2006. 

• Indian government has come forward and extended US$ 56 million credit line to 
the Myanmar government for upgradation of 640 km railway system between 
Mandalay and Yangon section. 

• Indian Railways is engaged in harmonization of railway tracks in the northeastern 
India and also construction of new lines. 

• Project under construction in Indian side: Diphu – Karong – Imphal ‐Moreh rail link 
which will link India with ASEAN. 

– Construction of a 98 km railway line connecting Jiribam to Imphal has already been taken up at the 
cost of Rs 31 billion. The project was initiated in April 2003 and supposed to be completed by March 
2014 for Jiribam‐Tupul section and March 2016 for Tupul‐Imphal section. 

• On completion of these projects there could be possibilities for (i) India –
Myanmar – Thailand – Malaysia ‐ Singapore rail link, and (ii) India – Myanmar –
Thailand – Hanoi rail link.

Source: Prabir De, RIS, India , ASEAN‐India Partnership in Building Regional Connectivity in Asia, Workshop on 
‘Enhancing Connectivity through Multi‐layered Regional Frameworks: The Roles of Dialogue Partners’, 19 July 
2013, Bangkok 38
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Delhi – Hanoi Railway Link

Source: Prabir De, RIS, India , ASEAN‐India Partnership in Building Regional Connectivity in Asia, Workshop on ‘Enhancing 
Connectivity through Multi‐layered Regional Frameworks: The Roles of Dialogue Partners’, 19 July 2013, Bangkok

State Route (length) Estd .cost (Rs. crore) Date of completion

Arunachal Pradesh Harmuti (Assam) to Nahariagun (33 km) 161 March 2014

Meghalaya Tetelia to Shillong (138 km) 4473 Not fixed. First 30 km by March 
2014

Manipur Jiribam to Imphal (125 km) 3123 March 2016

Mizoram Bhairabi to Sairang (58 km) 619 March 2014

Nagaland Dimapur to Kohima (123 km) 850 March 2015

Tripura Agartala to sabroom (110 km) 813 March 2014

39

Mekong – India Economic Corridor

• MIEC involves integrating the four 
Mekong countries (Myanmar, 
Thailand, Cambodia and Vietnam) 
with India.

• It connects Ho Chi Minh City 
(Vietnam) with Dawei (Myanmar) via 
Bangkok (Thailand) and Phnom Penh 
(Cambodia) and further linking to 
Chennai in India.

• It is expected to augment trade with 
India by reducing travel distance 
between India and MIEC countries 
and removing supply side 
bottlenecks.

• Approx. investment US$ 88 billion*

Source: Prabir De, RIS, India , ASEAN‐India Partnership in Building Regional Connectivity in Asia, Workshop on 
‘Enhancing Connectivity through Multi‐layered Regional Frameworks: The Roles of Dialogue Partners’, 19 July 
2013, Bangkok 40
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Mekong – India Economic Corridor

41

SEZ and Border Township at Moreh, India 
and Sitwee, Myanmar

Source: Prabir De, RIS, India , ASEAN‐India Partnership in Building Regional Connectivity in Asia, Workshop on ‘Enhancing Connectivity 
through Multi‐layered Regional Frameworks: The Roles of Dialogue Partners’, 19 July 2013, Bangkok

• India is setting‐up 2000 
acres of township at 
Moreh (India –
Myanmar border)

• Similar projects at 
Sitwee (Myanmar), 
Champai (India)

42
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New Ports and SEZs

Source: Prabir De, RIS, India , ASEAN‐India Partnership in Building Regional Connectivity in Asia, Workshop on ‘Enhancing Connectivity 
through Multi‐layered Regional Frameworks: The Roles of Dialogue Partners’, 19 July 2013, Bangkok

• India has approved building 
two deep sea ports, Sagar
(West Bengal) and one at 
Andhra Pradesh (US$ 5 
billion)

• Bangladesh is planning to 
set‐up a deep sea port

• Four ports + SEZs in 
Myanmar – Sitwee, 
Kyaukphyu, Dawei, Thilawa, 
etc.

• Thailand is planning to set‐
up a port in Southern 
seaboard

43

India – Myanmar – Thailand Trilateral Highway (TH)
Three New Mekong Bridges, & Extension of TH to Vietnam

• Mekong bridge between Houysai (Lao PDR) and 
Xiengkhong (Thailand): This is being constructed with 
funding assistance from China and Thailand. Construction is 
expected to be completed in 2013.

• Mekong bridge between Paksan (Lao PDR) and Bueng Kan
(Thailand): Governments of the Lao PDR and Thailand have 
agreed to construct a bridge on the Mekong river between 
Paksan (Bolikhamxay Province) and Bueng Kan Province.

• Mekong bridge between Xiengkok (Lao PDR) and KaingLap
(Myanmar): Governments of the Lao PDR and Myanmar 
have agreed to construct a Mekong bridge between 
Xiengkok and KaingLap. Funding of the bridge will be 
shared by the countries.

Source: Prabir De, RIS, India , ASEAN‐India Partnership in Building Regional Connectivity in Asia, Workshop on ‘Enhancing Connectivity 
through Multi‐layered Regional Frameworks: The Roles of Dialogue Partners’, 19 July 2013, Bangkok 44



16/09/56

23

India – Myanmar – Lao PDR – Vietnam 
Economic Corridor 

• The new route: Yangon‐
Meikhtila‐Tarlay‐
Kenglap (Myanmar)‐
Xieng Kok‐
Loungnamtha‐
Oudomxay‐
Deptaechang (Lao PDR)‐
Tay Trang‐Hanoi 
(VietNam).

Source: Prabir De, RIS, India , ASEAN‐India Partnership in Building Regional Connectivity in Asia, Workshop on ‘Enhancing Connectivity 
through Multi‐layered Regional Frameworks: The Roles of Dialogue Partners’, 19 July 2013, Bangkok 45

โอกาสการค้า การลงทุน
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย
และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย

รศ.ดร.พรกมล ไตรวิทยางกูร, ผศ.ดร.จูน เจริญเสียง, 

ดร.สินีนาฎ เสริมชีพ และ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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