อิ นเดีย...ความท้าทายสู่การก้าวขึน้ เป็ นศูนย์กลางการผลิ ตโลก
โดย คุณขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
คงปฏิเ สธไม่ได้ว่า ปั จ จุ บนั อิน เดีย เป็ น ประเทศที่อยู่ใ นความสนใจของนักลงทุน ทัวโลก
่
เนื่ องจาก
เศรษฐกิจอินเดียเติบโตอย่างก้าวกระโดดตัง้ แต่มกี ารปฏิรปู เศรษฐกิจในปี 2534 ขณะทีใ่ นช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมา
อินเดียเป็ นหนึ่งในประเทศทีม่ อี ตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อนแรงทีส่ ุดในโลก เฉลีย่ ถึงกว่าร้อยละ 7 ต่อปี
สูงกว่าเศรษฐกิจโลกในช่วงเวลาเดียวกันทีข่ ยายตัวราวร้อยละ 3 ต่อปี ทําให้อนิ เดียก้าวขึน้ เป็ นประเทศทีม่ ขี นาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 6 ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน ญีป่ ่ นุ เยอรมนี และอังกฤษ หรือเป็ นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย
นอกจากนี้ อินเดียยังมีจุดเด่นทีส่ าํ คัญอีก 3 ประการ ซึง่ นายกรัฐมนตรี Narendra Modi ของอินเดีย
เรียกจุดเด่นดังกล่าวว่า “3D” ได้แก่ (1) Demography หรือจุดเด่นด้านประชากร อินเดียมีจาํ นวนประชากรกว่า
1.3 พันล้านคน หรือมากเป็ นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) คาดว่า
อินเดียจะแซงหน้าจีนขึน้ แท่นเป็ นประเทศทีม่ ปี ระชากรมากทีส่ ุดในโลกภายในปี 2567 นอกจากนี้ อินเดียยังมี
ประชากรทีม่ อี ายุระหว่าง 15-64 ปี ราว 873 ล้านคน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 66 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด
แสดงให้เห็นถึงกลุ่มคนในวัยแรงงานทีม่ จี ํานวนมหาศาล ซึ่งเมื่อรวมกับปั จจัยค่าแรงทีย่ งั อยู่ในระดับตํ่าทําให้
อินเดียเป็ นประเทศที่มศี กั ยภาพสูงจากการมีตลาดแรงงานขนาดใหญ่ (2) Demand หรือจุด เด่น ด้า น
อุปสงค์ อินเดียมีความต้องการใช้สนิ ค้าภายในประเทศสูงตามจํานวนประชากรที่มจี ํานวนมากและเพิม่ ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตลาดผูบ้ ริโภคระดับกลางของอินเดียยังมีแนวโน้มขยายตัว สังเกตได้จากรายได้ต่อหัว
(GDP per Capita) ของอินเดียทีเ่ ติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 6 ต่อปี ในช่วง 5 ปี ทผ่ี า่ นมา ทําให้ปัจจุบนั อินเดียกลายเป็ น
ตลาดแห่งโอกาสสําหรับผูป้ ระกอบการในหลายประเทศรวมถึงไทยในการส่งออกสินค้าและบริการไปยังอินเดีย
และสุดท้าย (3) Democracy หรือจุดเด่นด้านประชาธิปไตย แม้สงั คมอินเดียแบ่งเป็ นหลายชนชัน้ และวรรณะ
แต่ อิน เดี ย ถื อเป็ นประเทศที่ม ีป ระชากรมากที่สุ ด ในโลกที่ป กครองด้ ว ยระบอบประชาธิ ป ไตย นอกจากนี้
ในระยะหลังรัฐบาลอินเดียได้เพิม่ D ตัวที่ 4 เข้ามาเพื่อยกระดับให้อนิ เดียมีมติ ใิ นการแข่งขันทีส่ มบูรณ์แบบมากขึน้
คือ De-regulation ซึง่ ในช่วงทีผ่ า่ นมาอินเดียได้มกี ารผ่อนปรนและปรับเปลีย่ นกฎระเบียบ รวมถึงมาตรการทาง
การค้าและการลงทุน เพือ่ อํานวยความสะดวกให้นกั ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนตัง้ ฐานการผลิตในอินเดียมากขึน้
ทัง้ นี้ นายกรัฐมนตรี Modi คาดหวังว่าปั จจัยทางเศรษฐกิจทีโ่ ดดเด่นและความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของ
อินเดียทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเป็ นแรงหนุ นสําคัญทีช่ ่วยพัฒนาภาคการผลิตของอินเดียให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ดังจะเห็นได้จากนโยบาย “Make In India” ของ Modi ทีต่ งั ้ เป้ าพัฒนาอินเดียให้เป็ น “ศูนย์กลางการผลิ ตของ
โลก” (Global Manufacturing Hub) ซึ่งเป็ นการท้าทายผู้ทค่ี รองตําแหน่ งดังกล่าวอย่างจีนอยู่ในปั จจุบนั
อย่างไรก็ตาม อินเดียยังมีอุปสรรคหลายประการทีต่ อ้ งเร่งหาทางแก้ไข อีกทัง้ ต้องเร่งยกระดับภาคการผลิตให้
ทันกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึง่ มีหลายเทคโนโลยีทงั ้ หุน่ ยนต์ และ Internet of Thing (IoT) ทีล่ ว้ นเข้ามามีบทบาท
ในการเปลี่ยนโฉมหน้ า ของภาคการผลิต ทําให้ความท้าทายในการพัฒนาภาคการผลิต ของอินเดีย มีความ
ซับซ้อนมากยิง่ ขึน้

ล่าสุดสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum (WEF) ได้จดั ทํารายงาน Readiness for the
Future of Production Report 2018 เป็ นครัง้ แรกเมื่อต้นปี 2561 ซึ่งเป็ นการจัดอันดับความพร้อมของ
ภาคการผลิตในประเทศต่างๆ ในอนาคตทัง้ หมด 100 ประเทศทัวโลก
่
ภายใต้ความท้าทายต่อการปรับตัวเข้าสู่
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวมีการนําเสนอดัชนีชว้ี ดั หลัก 2 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างภาคการผลิต
(Structure of Production) และปั จจัยขับเคลื่อนภาคการผลิต (Drivers of Production) โดยดัช นี
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของอินเดียในการพัฒนาภาคการผลิตในอนาคต ดังนี้
• โครงสร้ า งภาคการผลิ ต แสดงถึง สถานะของภาคการผลิต ของประเทศต่ า งๆ ในปั จ จุ บ ัน
ประกอบด้ วย 2 มิติสํ าคัญ ได้ แก่ ความซับซ้ อนของภาคการผลิต (Complexity) และ ขนาดของภาคการผลิ ต
(Scale) ซึ่ง สถานะโครงสร้า งภาคการผลิต ในภาพรวมของอิน เดีย อยู่ใ นอัน ดับ ที่ 30 จาก 100 ประเทศ
โดยมีญ่ีป่ ุน เกาหลีใ ต้ และเยอรมนี เป็ น ประเทศทีม่ ีความพร้อมด้านโครงสร้า งการผลิตในสามอัน ดับแรก
ตามลํ า ดั บ ขณะที่ คู่ แ ข่ ง อย่ า งจี น อยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ 5 ซึ่ ง หากพิ จ ารณาให้ ลึ ก ลงไปในมิ ติ ท ั ง้ สองด้ า น
ก็จะพบว่า Complexity (อินเดียอยูใ่ นอันดับที่ 48) เป็ นจุดอ่อนของอินเดีย เนื่องจากอุตสาหกรรมและบริการของ
อินเดียทีช่ ว่ ยเกือ้ หนุนกันในภาคการผลิตยังมีความหลากหลายไม่เพียงพอ ส่งผลให้อนิ เดียไม่สามารถผลิตสินค้า
ได้ห ลากหลายเมื่อ เทีย บกับ ประเทศอื่น ขณะที่ใ นมิติด้ า น Scale อิน เดีย ถู ก จัด อยู่ ใ นอัน ดับ ที่ 9 สะท้อ น
ให้เห็นถึงขนาดของภาคการผลิตทีใ่ หญ่ตามขนาดของเศรษฐกิจประเทศ
อันดับคะแนนโครงสร้างการผลิ ตและปัจจัยขับเคลื่อนการผลิ ตของอิ นเดียและประเทศต่างๆ
โครงสร้างการผลิ ต

ปัจจัยขับเคลื่อนการผลิ ต
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• ปัจจัยขับเคลื่อนภาคการผลิ ต เป็ นการประเมินปั จจัยสําคัญทีจ่ ําเป็ นต่อการพัฒนาภาคการผลิต
เข้าสูย่ คุ อุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต ประกอบด้วย 6 มิตสิ าํ คัญ ได้แก่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology &
Innovation) ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Capital) การค้า การลงทุน ในตลาดโลก (Global Trade &
Investment) กรอบกติกาเชิงสถาบัน (Institutional Framework) ความยังยื
่ นของทรัพยากร (Sustainable
Resources) และภาวะแวดล้อมด้านอุปสงค์ (Demand Environment) ทัง้ นี้ สําหรับภาพรวมปั จจัยขับเคลื่อน
การผลิต อิน เดีย ถูกจัด อยู่ใ นอัน ดับ ที่ 44 จาก 100 ประเทศ โดยมิติท่ีอิน เดีย ได้คะแนนน้ อย คือ มิติด้า น
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ แม้ อิน เดี ย มีป ระชากรวัย แรงงานจํ า นวนมากและมีค่ า จ้ า งแรงงานที่อ ยู่ ใ นระดับ ตํ่ า
แต่เนื่องจากความรูแ้ ละทักษะของแรงงานชาวอินเดียยังอยูใ่ นระดับไม่สงู นัก ซึง่ เป็ นผลมาจากการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพไม่ดนี กั และไม่ทวถึ
ั ่ ง สังเกตได้จากค่าเฉลีย่ จํานวนปี ในโรงเรียน (Mean
Years of Schooling) ของแรงงานชาวอินเดีย อยู่ทเ่ี พียง 6.3 ปี ขณะที่มสี ดั ส่วนจํานวนนักเรียนในระดับ
ประถมศึก ษาถึง 31.5 คนต่ อ ครู 1 คน เทีย บกับ จีน และไทยที่ม ีส ัด ส่ ว นนั ก เรีย นราว 16 คน ต่ อ ครู 1 คน
เท่ า นั น้ นอกจากนี้ คะแนนของมิติด้า นเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง แสดงให้เ ห็น ถึง
ความจําเป็ นของอินเดียทีต่ อ้ งพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพือ่ ยกระดับศักยภาพทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ทัง้ นี้ สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนาต่อ GDP ของอินเดียอยู่ทร่ี อ้ ยละ 0.8 ตํ่ากว่าประเทศคู่แข่งอย่างจีน
ทีม่ สี ดั ส่วนร้อยละ 2.1 และประเทศผูน้ ํ าด้านนวัตกรรมอย่างเกาหลีใต้ทม่ี สี ดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 4.3 อย่างไรก็ตาม
มิตดิ ้านภาวะแวดล้อมด้านอุปสงค์นับเป็ นจุดแข็งของอินเดีย เนื่องจากตลาดผูบ้ ริโภคในอินเดียมีขนาดใหญ่
จึงเป็ นปั จจัยผลักดันสําคัญทีจ่ ะทําให้เกิดการขยายภาคการผลิตเพือ่ รองรับความต้องการบริโภค
ทัง้ นี้ จะเห็นได้ว่าเป้ าหมายของอินเดียกับการเป็ นศูนย์กลางการผลิตของโลก ยังคงมีความท้าทาย
หลายประการทีต่ อ้ งก้าวผ่านไปให้ได้ ซึง่ หากพิจารณาเพียงการพัฒนาภาคการผลิตแบบดัง้ เดิมทีเ่ น้นใช้แรงงาน
จะพบว่ า อุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า วในอิ น เดี ย ยัง มี แ นวโน้ ม เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพราะอิ น เดี ย มี จุ ด เด่ น
ทีส่ าํ คัญด้านจํานวนประชากรวัยแรงงานและค่าแรงทีอ่ ยูใ่ นระดับตํ่า อย่างไรก็ตาม เมื่อมองการพัฒนาภาคการผลิต
เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต รายงาน Readiness for the Future of Production Report 2018 แสดงให้
เห็นว่าอินเดียยังคงตามหลังประเทศผูผ้ ลิตสินค้ารายอื่นอีกหลายประเทศ ถึงกระนัน้ คะแนนหรืออันดับทีอ่ ยู่ใน
ระดับตํ่าไม่ได้หมายความว่าอินเดียจะหมดโอกาสในการพัฒนาภาคการผลิตของตน ในทางกลับกัน กลับเป็ นโจทย์
ที่ช ัด เจนให้อิน เดีย ใช้ใ นการกํา หนดนโยบายเพื่อ แก้ปั ญ หาให้ต รงจุ ด ไม่ ว่ า จะเป็ นด้า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
ซึง่ อินเดียจะต้องเร่งยกระดับระบบการศึกษาสําหรับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
พร้อมเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถ รวมถึงทักษะและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แก่แรงงานชาวอินเดีย อีกทัง้
อินเดียคงต้องหันมาสนับสนุ นให้เกิดการวิจยั และพัฒนาเพิม่ ขึน้ เพื่อต่อยอดเทคโนโลยีเดิมของตน รวมถึงสร้าง
เทคโนโลยีใหม่ ซึง่ จะช่วยเพิม่ ศักยภาพด้านการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของอินเดียได้ในระยะ
ข้างหน้า นอกจากนี้ นโยบายส่งเสริมการลงทุนของอินเดียจะต้องมุง่ เน้นความหลากหลายของอุตสาหกรรมและ
บริการให้มากขึน้ เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลที ไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลที ห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ใน
การให้ข้อมูลแก่ผู้ทีส่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิ ดชอบในความเสี ยหายใดๆ ที อ่ าจเกิ ดขึ้ นจาก
การทีม่ ีบคุ คลนําข้อมูลนีไ้ ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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