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อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาในประเทศอินเดีย 

1.  บทน า 
 อุตสาหกรรมสินค้าเกี่ยวกับการกีฬาก าเนิดขึ้นเมื่อปี 1883 ที่เมือง Sailkot (ประเทศปากีสถานใน
ปัจจุบัน) และเป็นอุตสาหกรรมแรกที่มีการส่งออกตั้งแต่ปี 1885 ทั้งนี้ หลังจากการแยกประเทศไปจากอินเดีย
ของปากีสถานเมื่อปี 1947 ท าให้มีแรงงานฝีมือซึ่งเป็นกลุ่มผู้นับถือศาสนาฮินดูอพยพจากเมือง Sailkot ไปยัง
รัฐปัญจาบและรัฐอุตตรประเทศ โดยมีเมือง Jalandhar ในรัฐปัญจาบเป็นศูนย์กลางการผลิต รองลงมา คือ 
เมือง Meerut รัฐอุตตรประเทศ และเมือง Gurgaon รัฐหรยาณา 

 แม้ว่าอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาในอินเดียจะเริ่มต้นมากว่าร้อยปี แต่อินเดียก็ไม่ใช่ประเทศหลักที่ได้รับ
เหรียญทองจากมหกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม อินเดียมีความกระตือรือร้นที่จะเข้า
ร่วมแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ อาทิ โอลิมปิคเกมส์ เอเชียนเกมส์ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง 

 ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาในอินเดียได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ผลิตที่มีเอกลักษณ์เด่นชัด มีความแตกต่าง และมี
จุดยืนทีช่ัดเจน โดยสามารถผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายได้มากกว่า 318 ชนิด เช่น ไม้ตีคริกเก็ต ลูกคริกเก็ต 
ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส อุปกรณ์ตกปลา อุปกรณ์กีฬามวย ฯลฯ 

 กีฬาทุกชนิดล้วนมีความแตกต่างที่หลากหลายกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภททีมหรือกีฬา
ประเภทเดี่ยวซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสนามแข่งขัน กีฬาบางชนิดก็จ าเป็นต้องมี
สนามกลางแจ้ง ในขณะที่กีฬาบางชนิดเล่นในที่ร่มได้ นอกจากนี้  อุปกรณ์กีฬาแต่ละชนิดก็ยังมีความแตกต่าง
กันทั้งในเรื่องระดับราคาและเทคโนโลยีในการผลิตอีกด้วย สังเกตได้ว่าอุปกรณ์ด้านการกีฬาที่ใช้ในแต่ละ
ประเภทกีฬามีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ปีและมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ไม้ฮ็อคกี้ซึ่ง
แต่เดิมท าจากไม้ แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาด้วยการใช้โลหะน้ าหนักเบามาผลิตแทนซึ่งท าให้มีราคาแพงขึ้นกว่า
แบบดั้งเดิม นอกจากนั้น ในอดีตที่ผ่านมาอุปกรณ์กีฬาส่วนใหญ่ยังไม่มีแบรนด์ แต่ปัจจุบัน อุตสาหกรรมนี้เริ่มมี
ความซับซ้อน ลูกค้ามีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าเพ่ิมมากขึ้นอย่างมาก ท า
ให้เกิดผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาเฉพาะด้านที่มีแบรนด์มากขึ้น ส่งผลให้ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์
กีฬาในอินเดียขยายตัวตามไปด้วยอย่างรวดเร็ว 

 อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาของอินเดียสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 1.  ธุรกิจขนาดกลางที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจถูกต้อง ท าการส่งออกสินค้าอุปกรณ์กีฬาเป็นหลัก
และจัดจ าหน่ายในประเทศด้วย 
 2.  ธุรกิจขนาดย่อมที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจถูกต้อง ผลิตสินค้าอุปกรณ์กีฬาป้อนตลาดในประเทศ
เป็นหลัก 
 3.  ธุรกิจขนาดย่อมไม่ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจ ท าการผลิตอุปกรณ์กีฬาที่บ้านเป็นอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน ไม่มีช่องทางเข้าสู่ตลาดโดยตรง 
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 ในปีงบประมาณ 2012-13 (1 เมษายน 2012–31 มีนาคม 2013) มีจ านวนผู้ประกอบการที่จะ
ทะเบียนประกอบธุรกิจถูกต้องจ านวนประมาณ 1,250 ราย และไม่ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจประมาณ 
2,000 ราย มีการจ้างงานในประเทศประมาณ 170,000 ต าแหน่ง ทั้งนี้ อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์กีฬาใน
อินเดียส่วนมากด าเนินการกันในครัวเรือน  

 ตลาดอุปกรณ์กีฬาของอินเดียมีขนาดเล็กแต่เติบโตรวดเร็วมากโดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ สังเกต
ได้จากการที่อินเดียได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  4 - 5 รายการในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา ซึ่งมีผลท าให้เกิดอุปสงค์ในการบริโภคสินค้าอุปกรณก์ีฬาในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

 แม้อินเดียจะมีแรงกระตุ้นในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างโอลิมปิคเกมส์หรือ
เอเชียนเกมส์ แต่ก็ยังได้รับเหรียญทองตกเป็นรองชาติมหาอ านาจด้านการกีฬาอ่ืนๆอีกหลายประเทศ แต่
อินเดียกลับท าได้ดีในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเครือจักรภพเมื่อปี 2008 (Commonwealth Youth Games 
2008) และการแข่งขันกีฬาเอเชียใต้ (South Asian Games 2010) ด้วยจ านวนเหรียญมากที่สุดในการแข่งขัน
ทั้งสองรายการ 

 กระทรวงกิจการเยาวชนและกีฬาของอินเดียมีบันทึกความเข้าใจเพ่ือความร่วมมือด้านการกีฬากับ
หลายประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย บัลแกเรีย เบลารุส และอาร์เจนตินา บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวยังรวมถึง
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทีมนักกีฬาและการพลศึกษาระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการ
อ านวยความสะดวกด้านการฝึกซ้อมให้แก่ทีมนักกีฬาอินเดียให้ได้มีโอกาสฝึกซ้อมภายใต้การควบคุมดูแลของ
โค้ชต่างชาติ โดยมีหน่วยงานส่งเสริมการส่งออกของอินเดีย อาทิ Sports Goods Export Promotion 
Council (SGEPC), Council for Leather Exports (CLE) เป็นต้น ประสานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานใน
ประเทศคู่คา้อย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าอุปกรณ์กีฬาจากอินเดีย 

 โครงสร้างและรูปแบบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปกรณ์กีฬาในอินเดียมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหลังยุค
การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ จากที่ในอดีตการจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์กีฬาจะด าเนินการโดยเจ้าของธุรกิจซึ่งเป็น
กิจการในครอบครัวจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาและของเล่นในร้านเดียวกัน ส่วนรองเท้าและเสื้อผ้ากีฬาจะมีร้าน
จ าหน่ายแยกออกไปต่างหากเป็นร้านจ าหน่ายรองเท้าและร้านจ าหน่ายเสื้อผ้าโดยเฉพาะตามล าดับ จนกระทั่ง
ในช่วงทศวรรษ 1980 บริษัทค้าปลีกข้ามชาติที่จัดจ าหน่ายสินค้าหลายแบรนด์ได้น าสินค้าอุปกรณ์กีฬาหลาย
แบรนด์จากต่างประเทศเข้ามาจ าหน่ายในอินเดีย โดยจ าหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทและหลายแบรนด์ไว้
ในร้านเดียวกัน เช่น Reebok และ Lotto รวมทั้ง Bata หลังจากนั้นในปี 1995 จนถึงปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกใน
อินเดียก็ได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากธุรกิจครอบครัว กลายเป็นธุรกิจค้าปลีกเต็มรูปแบบที่
ด าเนินการโดยบริษัทใหญ่ที่รวบรวมสินค้าหลากหลายแบรนด์ไว้ในร้านเดียวกัน โดยมีบริษัทค้าปลีกรายใหญ่
ของอินเดียเข้าตลาดค้าปลีกสินค้าอุปกรณ์กีฬาในอินเดียด้วย ได้แก่ Future Group และ Reliance Retail 
Limited  
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 สังคมอินเดียเป็นสังคมมุ่งการศึกษา ซึ่งสังเกตได้ว่ากีฬายังไม่เป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิตของคน
อินเดีย โดยการกีฬามักจะถูกมองว่าเป็นสิ่งรบกวนการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชน และเป็นกิจกรรมที่ให้ความ
บันเทิงเท่านั้น จึงท าให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านกีฬาน้อยมากในอินเดีย อย่างไรก็ตามในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา 
การบริโภคสินค้าอุปกรณก์ีฬาเพ่ิมข้ึนอย่างมาก เนื่องจากคนอินเดียให้ความส าคัญกับกีฬาในฐานะของกิจกรรม
เพ่ือนันทนาการมากขึ้น ซึ่งการบริโภคของคนอินเดียเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการในช่วงปี 2007-2013 มีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยต่อป ีร้อยละ 8.5 และมีมลูค่าถึง 88,488.3 ล้านรูปีในปี 2013 

 มุมมองเกี่ยวกับการกีฬาในอินเดียได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่ไม่เป็นที่สนใจมาก กลายมาเป็น
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ และยิ่งมีการเผยแพร่รายการกีฬาผ่านสื่อไปยังประชาชนมากขึ้น ความ
นิยมกีฬาในหมู่ประชาชนอินเดียก็เพ่ิมขึ้นด้วยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เนื่องจากปัจจุบันผู้คนใช้เวลากับการ
ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตและการเปลี่ยนช่องในโทรทัศน์มากขึ้น ดังนั้น การเผยแพร่รายการกีฬาผ่านช่องทาง
ดังกล่าวจึงช่วยผลักดันให้ปริมาณการบริโภคอุปกรณ์กีฬาภายในประเทศ อาทิ ไม้คริกเก็ต ชุดป้องกันตัว ลูก
บอล ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นด้วย 

 มีกีฬาหลายประเภทที่เคยถูกน ามาเล่นในอินเดีย และมีกีฬาบางประเภทที่ถูกน ามาเล่นโดยผู้มีฐานะมั่ง
คั่งในอินเดีย เช่น กอล์ฟและโปโล เป็นต้น แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมอย่างเพียงพอจากบุคคลทั่วไป ยกเว้นกีฬาค
ริกเก็ตที่ประชากรอินเดียส่วนใหญ่ยังนิยมเล่นและชมกันอยู่ 

 ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการออกก าลังกายหรือฟิต
เนส (Fitness) ในกลุ่มประชากรในเมืองที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง ก็ได้ช่วยก่อให้เกิดแรงกระตุ้นการ
ขยายตัวของตลาดอุปกรณ์กีฬาในอินเดียมากขึ้น รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นของบรรษัทข้ามชาติในอินเดียที่ได้เปลี่ยน
วัฒนธรรมการออกก าลังกายในองค์กรไป เนื่องจากบรรษัทข้ามชาติเหล่านี้มักจะให้การสนับสนุนพนักงานของ
บริษัทให้ออกก าลังกายในฟิตเนสภายในบริษัท หรือจัดกิจกรรมการออกก าลังกายภายในบริษัท เป็นต้น 

 จากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติของอินเดีย สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดอุป
สงค์ในการบริโภคอุปกรณ์กีฬาภายในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลอินเดียมุ่งให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาและสุขภาพ และส่งเสริมการส่งออกสินค้าที่
เกี่ยวกับการกีฬามากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาต่าง ๆ อาทิ บาสเกตบอล แบดมินตัน เทนนิส ฯลฯ มากขึ้นอีกด้วย 

 ช่วงยุคก่อนการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ประมาณปี 1990 ผู้สนับสนุนกีฬาในอินเดียมีเพียงองค์กร
ภาครัฐ เช่น กระทรวงการรถไฟและสายการบินแอร์อินเดีย เป็นต้น มีภาคเอกชนเพียงไม่กี่แห่งที่ให้การ
สนับสนุนด้วยการรับนักกีฬาเข้าท างานเป็นพนักงานของบริษัท หรืออ านวยสถานที่ฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา อาทิ 
บริษัท ทาทา กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งหลังจากยุคการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ภาคเอกชนในอินเดียได้เข้ามามีบทบาทใน
การสนับสนุนด้านการกีฬาระดับชาติมากขึ้น ทั้งให้การสนับสนุนด้านเงินทุน สถานที่ และการฝึกซ้อม ทั้งนี้  
สหพันธ์กีฬาของอินเดีย (Sports Federation of India) ยังได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปแบบของการเป็น
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เจ้าของทีมและเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดปริมาณอุปสงค์ในตลาดสินค้า
เกี่ยวกับการกีฬาในประเทศเป็นอย่างมากและนับเป็นโอกาสดีต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์กีฬาใน
อินเดียอีกด้วย 

 อินเดียเป็นหนึ่งในผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกี่ยวกับการกีฬาในทวีปเอเชีย เคียงคู่กับจีนและญี่ปุ่น และ
นับเป็นประเทศผู้ผลิตที่มีความช านาญเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์กีฬา แม้ว่าอินเดียจะมีส่วนแบ่ง
ตลาดเพียงร้อยละ 1 ในตลาดโลก ตัวอย่างเช่น ลูกฟุตบอลสูบลมที่ผลิตในอินเดียมักจะได้รับความนิยมมากใน
ตลาดยุโรป ด้วยความได้เปรียบด้านวิธีการผลิตซึ่งส่วนมากลูกฟุตบอลที่ผลิตในอินเดียจะเย็บด้วยมือ ท าให้
สามารถกระเด้งได้อย่างยอดเยี่ยม ดีกว่าลูกบอลที่ผลิตด้วยเครื่องจักรแบบในจีนและญี่ปุ่น นอกจากนี้  แรงงาน
ในอินเดียยังมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับแรงงานในประเทศพัฒนาแล้ว ท าให้อินเดียสามารถผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพดีในราคาที่ถูกกว่าประเทศอ่ืน ๆ ได้เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้บริษัทจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์กีฬาแบรนด์
ระดับโลก เช่น อาดิดาส พูม่า และรีบอค เลือกอินเดียเป็นแหล่งผลิตสินค้าของตน 

 ทั้งนี้ รัฐบาลกลางของอินเดียเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนให้กับอุตสาหกรรมการกีฬาในประเทศ
อินเดีย โดยมีรัฐบาลของรัฐท าหน้าที่สนับสนุนกีฬาในระดับรากหญ้า เนื่องจากแต่ละรัฐมีความเฉพาะเจาะจง
ขององค์ประกอบพื้นฐานของประชากรที่แตกต่างกัน โดยมีกระทรวงกิจการเยาวชนและกีฬาเป็นผู้วางนโยบาย
และกรอบแนวคิดด้านการกีฬาในประเทศ กอปรกับมีองค์กรภายใต้สังกัดกระทรวงฯ คือ การกีฬาแห่งประเทศ
อินเดีย ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการฝึกนักกีฬา ควบคุมดูแลนักกีฬา และจัดด าเนินการแข่งขันกีฬา เป็นต้น 
รวมทั้งยังท าหน้าที่จัดซื้อจัดหาสินค้าอุปกรณ์กีฬาจากผู้ผลิตในอินเดียทั่วประเทศ นอกจากนั้น ยังมีองค์กร
อิสระสังกัดกระทรวงฯ อีกด้วย ได้แก่ สมาคมโอลิมปิคแห่งอินเดีย (Indian Olympic Association: IOA) และ
คณะกรรมการควบคุมกีฬาคริกเก็ตแห่งอินเดีย (Board of Control for Cricket in India: BCCI) ซึ่งท างาน
ร่วมกับสมาพันธ์การกีฬานานาชาติ เช่น BCCI ท างานร่วมกับสภากีฬาคริกเก็ตนานาชาติ (International 
Cricket Council) ในขณะที่ IOA ท างานร่วมกับสมาคมโอลิมปิคนานาชาติ (International Olympic 
Association) ทั้งนี้ โครงสร้างการท างานของกระทรวงกิจการเยาวชนและกีฬาปรากฏตามแผนภาพที่ 1 
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 แผนภาพที่ 1: โครงสร้างองค์กรของกระทรวงกิจการเยาวชนและกีฬาอินเดีย 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 องค์กรอิสระที่มบีทบาทมากในวงการกีฬาอินเดียและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงฯ ได้แก่ 
Indian Olympic Association ท าหน้าที่ก ากับดูแลสมาคมกีฬาและท างานร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิค
สากล (International Olympic Committee: IOC) โดย IOC จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนสมาคมกีฬาทั้ง 64 
สมาคม ยกเว้นสมาคมกีฬาคริกเก็ต และ Board of Control for Cricket in India (BCCI) ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนสมาคมกีฬาคริกเก็ต ด าเนินการส่งเสริมกีฬาคริกเก็ตในทุกรัฐของอินเดียตั้งแต่ระดับรากหญ้า  ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 2 

 แผนภาพที่ 2: โครงสร้างองค์กรของสหพันธ์กีฬาอินเดีย 
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2.  ขนาดของตลาดอุปกรณ์กีฬาในอินเดียตามมูลค่ายอดจ าหน่ายปีงบประมาณ 2007-2013 
 ในปัจจุบันตลาดอุปกรณ์กีฬาของอินเดียก าลังเปลี่ยนไปในทิศทางใหม่ที่ดีขึ้นด้วยปัจจัยหลายประการ 
ทั้งรูปแบบการด ารงชีวิตที่เน้นสุขภาพมากขึ้น ความสามารถในการผลิตอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสากลด้วยต้นทุน
การผลิตที่ต่ า การเพ่ิมขึ้นของช่องทางการจัดจ าหน่ายออนไลน์ ความตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพของ
คนอินเดีย ความสนใจของเยาวชนที่มีต่อการออกก าลังกาย ล้วนเป็นสิ่งที่ท าให้อุปสงค์ในการบริโภคอุปกรณ์
กีฬามีมากข้ึนทั้งสิ้น 

 การเติบโตของตลาดอุปกรณ์กีฬาในอินเดียเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงปีงบประมาณ 2007-2013 โดยมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 12.7 โดยมีมูลค่าถึง 39,931.5 ล้านรูปีในช่วงปีงบประมาณ 2013 อย่างไรก็
ตาม ในปีงบประมาณ 2012 ตลาดอุปกรณ์กีฬาของอินเดียมีการขยายตัวถึง ร้อยละ 25.2 เทียบกับ
ปีงบประมาณก่อนหน้าที่มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 11.2 อันเป็นผลมาจากการแข่งขัน Cricket World Cup 
ในปี 2011 ซึ่งหลังการแข่งขันดังกล่าวท าให้เกิดกระแสความต้องการอุปกรณ์กีฬาส าหรับคริกเก็ตเพ่ิมขึ้นอย่าง
มากมายและรวดเร็ว 

 อุปกรณ์กีฬาคริกเก็ตเป็นอุปกรณ์กีฬาที่มียอดจ าหน่ายมากที่สุดในตลาดอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดในอินเดีย 
โดยสัดส่วนยอดจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาคริกเก็ตเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 37.8 ในปีงบประมาณ 2011 เป็นร้อยละ 
40.2 ในปีงบประมาณ 2012 

 ในช่วงปีงบประมาณ 2008-2009 แม้อุตสาหกรรมการกีฬาจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ตกต่ าลง รวมทั้งประเทศในยุโรปและอเมริกาประสบภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ติดลบ แต่ประเทศก าลัง
พัฒนาอย่างจีนและอินเดียกลับมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นบวก อีกทั้งยังได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ อาทิ กีฬาโอลิมปิค ที่ประเทศจีน และฮอคกี้ชิงแชมป์โลกประเภทชาย ที่ประเทศอินเดีย ซึ่ง
ส่งผลให้ตลาดภายในประเทศของทั้งสองประเทศยังไม่ถึงจุดอ่ิมตัว นอกจากนี้  การเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางและ
รายได้ต่อหัวที่มากขึ้นก็ส่งผลให้รายได้จากการบริโภคสินค้าด้านกีฬาภายในประเทศมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอีก
ด้วย 

 อินเดียผลิตสินค้าอุปกรณ์กีฬาประมาณ 318 ชนิดต่อปี โดยมีเมือง Jalandhar ในรัฐปัญจาบ เป็น
ศูนย์กลางการผลิตด้วยสัดส่วนมูลค่าร้อยละ 57.5 ในปีงบประมาณ 2013 รองลงมา คือ เมือง Meerut ในรัฐ
อุตตรประเทศด้วยสัดส่วนร้อยละ 24.3 นอกจากนี้ ยังมีรัฐที่ส าคัญด้านการผลิตอีกมาก เช่น เดลี แคชเมียร์ 
และมหาราษฏระ เป็นต้น ซึ่งสินค้าอุปกรณ์กีฬาที่ผลิตได้ในอินเดียในปีงบประมาณ 2013 ประมาณร้อยละ 
14.9 ถูกส่งออกไปยังประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย 

 แม้ผลิตภัณฑ์หลักจากการผลิตอุปกรณ์กีฬาในอินเดียที่ส่งออกจะมีเพียงไม่กี่รายการ เช่น ไม้คริกเก็ต 
ไม้ฮอคกี้ และลูกฟุตบอล เป็นต้น แต่ก็มีความโดดเด่นและยังได้รับการยกย่องจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต
สินค้าอุปกรณก์ีฬาทั่วโลก 
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 ผลของภาวะตกต่ าทางเศรษฐกิจ ท าให้ความต้องการอุปกรณ์กีฬาจากตลาดโลกลดลง จึงส่งผลให้
มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์กีฬาของอินเดียลดลงเหลือ 7,000 ล้านรูปี ในปีงบประมาณ 
2013 หรือลดลงร้อยละ 29.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 9,980 ล้านรูปี ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 และ
ตารางที่ 1 

 แผนภาพที่ 3: สัดส่วนตลาดอุปกรณ์กีฬาของอินเดียภายในประเทศกับการส่งออก (มูลค่า)  
         ช่วงปีงบประมาณ 2007-2013 

 
  
 
  
  
  
  
  
  

  

 ตารางท่ี 1: ขนาดของตลาดอุปกรณ์กีฬาในอินเดียภายในประเทศและการส่งออก (ล้านรูปี)  
      ช่วงปีงบประมาณ 202007-2013 
  
  
  
 
 
 
3.  การแบ่งส่วนตลาดอุปกรณ์กีฬาในอินเดีย (ตามประเภทกีฬา) ปีงบประมาณ 2007-2013 
 อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์กีฬาเคยเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ใช้แรงงานไร้ฝีมือในแหล่งเสื่อม
โทรม รวมทั้งใช้แรงงานผู้หญิงในการผลิต ปัจจุบันการผลิตอุปกรณ์กีฬาด้วยก าลังแรงงานที่มีทักษะจ านวนมาก
และค่าแรงที่ต่ า ได้กลายเป็นจุดแข็งที่ท าให้อินเดียเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกี่ยวกับการกีฬาแหล่งใหญ่ใน
อุตสาหกรรมประเภทนี้ของโลก ทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชนอีก
ด้วย โดยอุปกรณ์กีฬาหลักๆที่ผลิตในประเทศอินเดียจะเป็นอุปกรณ์กีฬาส าหรับคริกเก็ต แบดมินตัน ฟุตบอล 
ฮ็อคก้ี เทนนิส และอ่ืนๆ 
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 กีฬาคริกเก็ตเป็นกีฬาที่นิยมมากที่สุดในอินเดีย รองลงมา คือ แบดมินตันและฟุตบอล ส่งผลให้
อุปกรณ์กีฬาคริกเก็ต ได้แก่ ไม้คริกเก็ต ลูกคริกเก็ต อุปกรณ์ป้องกัน และตาข่าย มีมูลค่าตลาดมากที่สุด
ประมาณ 15,094 ล้านรูปี ในปีงบประมาณ 2013 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.8 ของมูลค่าอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด
ที่ผลิตในอินเดีย  

 ทั้งนี้ มีข้อน่าสังเกตว่ากีฬาคริกเก็ตในประเทศอินเดียได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นหลังจากที่ทีมคริกเก็ต
อินเดียชนะเลิศการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อปี 1983 ส่งผลให้ความนิยมกีฬาฮอคกี้ซึ่งเป็นกีฬาประจ าชาติของ
อินเดียลดลง รวมทั้งการแสดงผลงานของทีมฮอคกี้อินเดียในการแข่งขันระดับนานาชาติอยู่ในระดับที่ต่ าลง 
โดยมูลค่าตลาดอุปกรณ์กีฬาคริกเก็ตของอินเดียได้เพ่ิมสัดส่วนจากร้อยละ 38.5 ของมูลค่าตลาดอุปกรณ์กีฬา
รวมทุกชนิดของอินเดียในปีงบประมาณ 2011 เป็นร้อยละ 40.2 ในปีงบประมาณ 2012   

 นอกจากนั้น ความนิยมกีฬาแบดมินตันและเทนนิสที่มีเพ่ิมมากขึ้นในอินเดียก็ได้ท าให้อุปสงค์ในการ
บริโภคอุปกรณ์กีฬาแบดมันตันและเทนนิสมีเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากกีฬาอย่างคริกเก็ตและฟุตบอล 
จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์บางชนิดที่มีราคาสูง และต้องใช้พื้นที่หรือสนามท่ีมีขนาดกว้างในการเล่น ส่งผลให้สัดส่วน
ของมูลค่าอุปกรณ์แบดมินตันเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.3 ในปี 2007 เป็นร้อยละ 10.6 ในปี 2013 อย่างไรก็ตาม
กีฬาแบดมันตันในประเทศอินเดียเมื่อเทียบกับประเทศจีน หรือมาเลเซีย ยังไม่เป็นที่นิยมอย่างเด่นชัด อันดับ
โลกยังคงอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจอย่างเพียงพอจากประชาชนระดับเยาวชน ทั้งยังมี
ข้อจ ากัดด้านการสนับสนุนจากภาคเอกชน และประชาชนอินเดีนยังมองว่าเป็นกิจกรรมด้านนันทนาการและ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพเท่านั้น 

 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2013 ตลาดอุปกรณ์กีฬาแบดมินตันของอินเดียมีมูลค่า 4,232.7 ล้านรูปี เทียบ
กับปีงบประมาณ 2007 ซึ่งมีมูลค่า 1,428.3 ล้านรูปี หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 19.8 ในช่วง
ปีงบประมาณดังกล่าว 

 สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศอินเดีย (Badminton Association of India (BAI)) ซึ่งเป็นองค์กรท า
หน้าที่ส่งเสริม ควบคุม และพัฒนากีฬาแบดมินตันในประเทศอินเดียเปิดเผยว่า ความส าเร็จของนักแบดมินตัน
อินเดียนาม Saina Nehwal ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา (ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคครั้ง
ล่าสุด) ส่งผลให้กีฬาแบดมินตันได้รับความสนใจอย่างมากในประเทศอินเดียและเป็นกีฬายอดนิยมอันดับ 1 
ของรัฐอานธรประเทศ 

 ส าหรับกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาประเภททีมที่ได้รับความนิยมรองจากกีฬาคริกเก็ต โดยอินเดียเป็น
ศูนย์กลางการผลิตลูกฟุตบอลคุณภาพดีที่ใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม อินเดียยังไม่มีลูก
ฟุตบอลที่ผลิตภายใตแ้บรนด์ของอินเดียเอง 

 อุปกรณ์กีฬาฟุตบอลมีส่วนแบ่งในตลาดอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดเป็นอันดับที่ 3 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 8.1 
ในปีงบประมาณ 2013 แต่ก็มีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2007 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 8.9 แสดง
ให้เห็นว่าการเล่นกีฬาฟุตบอลจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์โครงสร้างพ้ืนฐานและขนาดของพ้ืนที่ในการเล่นมาก จึงท า
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ให้คนหันไปเล่นกีฬาในร่มมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลซบเซาลงในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงปีงบประมาณ 2007-2013 ตลาดอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลในอินเดียมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 11 
โดยมีมูลค่า 3,234.5 ล้านรูปี ในปีงบประมาณ 2013 เทียบกับมูลค่า 1,729.5 ล้านรูปี ในปีงบประมาณ 2007  

 ด้านอุปกรณก์รีฑา เช่น จักร เครื่องกีดขวาง แหลน ลูกทุ่มน้ าหนัก และอุปกรณ์ในโรงยิม มีส่วนแบ่งใน
ตลาดอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดเป็นอันดับที่ 4 ในปีงบประมาณ 2013 โดยตลาดอุปกรณ์กรีฑามีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยต่อปีระหว่างปีงบประมาณ 2007-2013 ร้อยละ 15.3 และมีมูลค่า 3,142.6 ล้านรูปี ในปีงบประมาณ 
2013 เทียบกับมูลค่า 1,336.8 ล้านรูปี ในปีงบประมาณ 2007 อนึ่ง การที่ตลาดอุปกรณ์กรีฑามีการเติบโต
อย่างมากในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาก็สืบเนื่องมาจากการทีป่ระชาชนตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพมากขึ้น 
อีกท้ังการเติบโตของสังคมเมืองและรายได้ที่มากขึ้น จึงส่งผลให้ตลาดอุปกรณ์กรีฑามีสัดส่วนตลาดเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 7.9 ในปีงบประมาณ 2013 จากท่ีเคยมีสัดส่วนร้อยละ 7.2 ในปีงบประมาณก่อนหน้า 

 ส่วนอุปกรณ์กีฬาเทนนิสในช่วงเวลาระหว่างปีงบประมาณ 2007-2013 มีการเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 
11.6 โดยในปีงบประมาณ 2013 ตลาดอุปกรณ์กีฬาเทนนิสมีมูลค่า 2,575.6 ล้านรูปี เทียบกับมูลค่า 1,332.3 
ล้านรูปี ในปีงบประมาณ 2007 ทั้งนี้ เนื่องจากการที่ประชาชนอินเดียประสบปัญหากับภาวะน้ าหนักเกินเป็น
จ านวนมาก รวมทั้งเริ่มตระหนักในความส าคัญของสุขภาพมากขึ้น กอปรกับกีฬาเทนนิสเป็นที่นิยมของผู้ชม
การแข่งขัน จึงส่งผลให้อุปสงค์ของตลาดอุปกรณ์กีฬาเทนนิสมีเพ่ิมมากขึ้นในอินเดีย นอกจากนี้  ยังส่งผลให้
บริษัทจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาแบรนด์ดังหลายราย อาทิ รีบอค ลอตโต้ ให้การสนับสนุนกีฬาเทนนิสในระดับชาติ
ด้วยเหตุผลทางการตลาดอีกด้วย 

 อินเดียเป็นประเทศก าลังพัฒนาและการเล่นกีฬาบางชนิด เช่น เทนนิส ยิงปืน กอล์ฟ และการแข่งรถ 
ยังมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่เป็นที่นิยมในอินเดีย รวมทั้งการขาดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนานักกีฬา 
อาทิ นักกีฬาฮอคกี้และว่ายน้ า จึงส่งผลให้อันดับโลกของอินเดียในชนิดกีฬาดังกล่าวอยู่ในระดับต่ า ท าให้การ
สนับสนุนจากภาคเอกชนลดน้อยลงตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ตลาดอุปกรณ์กีฬาหลายชนิด เช่น ฮอคกี้ 
บาสเกตบอล ว่ายน้ า และหมากรุก ยังมีส่วนแบ่งตลาดที่ต่ าเมื่อเทียบกับตลาดอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดในอินเดีย 

 ตลาดอุปกรณ์กีฬาฮอคกี้ในปีงบประมาณ 2013 มีมูลค่า 1,796.9 ล้านรูป เติบโตจากปีงบประมาณ 
2007 ซึ่งมีมูลค่า 1,063.5 ล้านรูปี คิดเป็นร้อยละ 9.1 โดยอุปกรณ์กีฬาฮอคกี้มีสัดส่วนร้อยละ 4.5 ของตลาด
อุปกรณ์กีฬาทุกชนิดในอินเดีย 

 อุปสงค์ของอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอลและวอลเล่ย์บอลส่วนมากมาจากความต้องการของเยาวชนใน
โรงเรียน วิทยาลัย และสโมสรกีฬา ส่งผลให้อุปกรณ์กีฬาวอลเล่ย์บอลมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 16.6 
ในช่วงเวลาระหว่างปีงบประมาณ 2007-2013 ด้วยมูลค่า 1,541.4 ล้านรูปี ในปีงบประมาณ 2013 เทียบกับ
มูลค่า 614.9 ล้านรูปี ในปีงบประมาณ 2007 โดยตลาดอุปกรณ์กีฬาวอลเล่ย์บอลมีสัดส่วนร้อยละ 3.9 ของ
ตลาดอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดในอินเดียในปีงบประมาณ 2013 เทียบกับร้อยละ 3.2 ในปีงบประมาณ 2007 
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 ส าหรับอุปกรณ์กีฬาบาสเก็ตบอลมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 17 ในช่วงปีงบประมาณ 2007-
2013 โดยมีมูลค่า 1,277.8 ล้านรูปีในปีงบประมาณ 2013 เทียบกับมูลค่า 498.1 ล้านรูปี ในปีงบประมาณ 
2007 โดยตลาดอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอลมีสัดส่วนในตลาดอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดในอินเดียร้อยละ 3.2 ใน
ปีงบประมาณ 2013 เทียบกับร้อยละ 2.6 ในปีงบประมาณ 2007 

 อุปกรณ์กีฬามวยและกอล์ฟรวมกันมีสัดส่วนในตลาดอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดในอินเดียร้อยละ 3.3 ใน
ปีงบประมาณ 2013 โดยกีฬามวยได้รับความนิยมมากขึ้นหลังจากอินเดียได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬาโอ
ลิมปิคที่จีน อย่างไรก็ตาม ความสนใจในกีฬาชนิดนี้ของเยาวชนยังน้อยมาก ส่วนมากตลาดอุปกรณ์กีฬามวยจะ
เป็นนักมวยอาชีพหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬามวย ทั้งนี้ ตลาดอุปกรณ์กีฬามวยในอินเดียมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 11.6 ในช่วงปีงบประมาณ 2007-2013 โดยมีมูลค่า 958.4 ล้านรูปี ในปีงบประมาณ 
2013 เทียบกับมูลค่า 495.7 ล้านรูปี ในปีงบประมาณ 2007 

 ส าหรับตลาดอุปกรณ์กีฬากอล์ฟเติบโตอย่างรวดเร็วท่ามกลางการขยายตัวของสังคมเมืองในอินเดียใน
ฐานะกีฬาเพ่ือนันทนาการและเป็นตลาดที่มีความเฉพาะสูง โดยตลาดอุปกรณ์กีฬากอล์ฟมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยต่อปีร้อยละ 14.3 ในช่วงปีงบประมาณ 2007-2013 ด้วยมูลค่า 347.4 ล้านรูปี ในปีงบประมาณ 2013 
เทียบกับมูลคา่ 155.7 ล้านรูปี ในปีงบประมาณ 2007  

 อย่างไรก็ตาม คริกเก็ตถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอินเดีย เนื่องจากการแสดงผลงานที่ดี
ของทีมและผู้เล่นอินเดียในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันกีฬาคริกเก็ตในอินเดียก าลัง
อยู่ในยุครุ่งเรืองมาก ด้วยเหตุผลของทั้งการมีส่วนร่วมของคนในประเทศ การชมเกมส์การแข่งขันผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ และการได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากทุกภาคส่วนในประเทศ 

 อุปกรณ์กีฬาคริกเก็ต อาทิ ไม้คริกเก็ต ลูกคริกเก็ต ถุงมือ และหมวก ถูกผลิตในชุมชนต่าง ๆ ของ
อินเดีย โดยมีเมืองหลักด้านการผลิต ได้แก่ เมือง Jalandhar รัฐปัญจาบ และเมือง Meerut รัฐอุตตรประเทศ 
ซึ่งผลผลิตที่ได้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับตามหลักสากล โดยกีฬาคริกเก็ตสามารถสร้างความส าเร็จในเชิงธุรกิจ
ให้กับแบรนด์สินค้ากีฬาหลายแบรนด์ที่ประกอบธุรกิจในอินเดีย เช่น อาดิดาส ไนกี้ และรีบอค เป็นต้น 

 ตลาดอุปกรณ์กีฬาคริกเก็ตมีอุปสงค์มากในตลาดอินเดีย โดยมีมูลค่า 15,094.1 ล้านรูปี  ใน
ปีงบประมาณ 2013 เทียบกับมูลค่า 6,892.6 ล้านรูปี ในปีงบประมาณ 2007 โดยมีสัดส่วนร้อยละ 37.8 ของ
อุปกรณ์กีฬาทุกชนิดในอินเดียในงบประมาณ 2013 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 13.6 ในช่วง
ปีงบประมาณ 2007-2013  

 ในช่วงปีงบประมาณ 2012-2013 ตลาดอปุกรณ์กีฬาคริกเก็ตมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเติบโต
ร้อยละ 31 เป็นมูลค่า 14,080.5 ล้านรูปี ในปีงบประมาณ 2013 จากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 10,746.2 ล้านรูปี 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากผลของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคริกเก็ตชิงแชมป์โลก เมื่อปี 2012 
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 แผนภาพที่ 4: ขนาดตลาดอุปกรณ์กีฬาคริกเก็ตในอินเดีย ในรูปของในรูปของรายได้ (ล้านรูปี) 
          ช่วงปีงบประมาณ 2007-2013 
   
  
   
  
   
   
  
  
  
  
  
 
 ตารางท่ี 2: ส่วนแบ่งตลาดของอุปกรณ์กีฬาแต่ละชนิดในอินเดีย ในรูปร้อยละ ช่วงปีงบประมาณ  
      2007-2013 
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 ตลาดอุปกรณ์กีฬาในอินเดียเติบโตอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) 
ของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของปัจจัยกระตุ้นการเติบโต ได้แก่ เยาวชนที่มีการศึกษามากขึ้น 
ประชากรที่มีรายได้พร้อมจับจ่ายมากขึ้น ความเป็นสังคมเมือง การแสดงผลงานที่ดีในการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติของนักกีฬาอินเดีย เป็นต้น 

................................................................................................  
 

*จัดท าโดย: นายชลติพล สบืใหม ่ข้าราชการในโครงการ นปร. รุ่นที ่6 
 

ส านักงานสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ 
20 มีนาคม 2014 

 
 
 
 


