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1. รัฐบาลอินเดียระบุว่า ส่วนประกอบของรถไฟความเร็วสูงจะมาจากประเทศญี่ปุ่นไม่เกินร้อย

ละ 20 

Less than 20 per cent of Bullet train components will be Japanese: Govt 

  

องค์การรถไฟของอินเดียได้แจ้งกับสภา

ว่า โครงการรถไฟความเร็วสูง (หัวกระสุน) จาก

ญี่ปุ่น จะใช้ส่วนประกอบจากญี่ปุ่นไม่ถึงร้อยละ 

20 

มี ก า ร ส อ บ ถ า ม  Rajen Gohain 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรถไฟของรัฐบาลกลาง

อินเดียว่า เป็นความจริงหรือไม่ท่ีบริษัทญี่ปุ่นจะ

ผลิตส่วนประกอบหลักของโครงการรถไฟความเร็วสูงในอินเดียอย่างน้อยร้อยละ 70 ซึ่งรัฐมนตรี

ออกมาตอบว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด 

เขากล่าวว่า “มีการประเมินว่าส่วนประกอบจากญี่ปุ่นในโครงการนี้มีร้อยละ 18.6 จาก

ต้นทุนท้ังหมดของโครงการ โดยส่วนประกอบอื่นๆ ส่วนใหญ่จะถูกผลิตขึ้นในอินเดีย” 

จากข้อมูลของกระทรวงพบว่า ต้นทุนในการจัดซื้อส่วนประกอบของโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงจากญี่ปุ่นจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 18 

ส านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี 
สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห ์

10 - 16 กมุภาพันธ์ 2561 (อินเดีย) 
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นาย Gohain กล่าวว่า ได้มีการก่อตั้งคณะท างานความร่วมมือระหว่างอินเดียและญี่ปุ่นใน

นโยบาย ‘Make in India’ และ Transfer of Technology (ToT) ภายใต้โครงการรถไฟความเร็ว

สูง Mumba-Ahmedabad (MAHSR) 

โดยคณะท างานดังกล่าวก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างแพลตฟอร์มส าหรับ “บริษัทจากอินเดียและ

ญี่ปุ่นในการร่วมกันและอ านวยความสัมพันธ์ทางข้อมูลสารสนเทศของการร่วมลงทุนและ

แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี” 

ท้ังนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูงนี้ตั้งเป้าว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2022-2023 

โดยรายงานความเป็นไปได้ประเมินว่าจะมีผู้โดยสารมากกว่า 35,800 คนต่อวัน ในปี 2023 

และจะเพิ่มขึ้นเป็น 185,800 คนต่อวัน ภายในปี 2053 

บทวิเคราะห์: สัดส่วนของส่วนประกอบถือว่ามีความส าคัญท่ีจะแสดงให้เห็นว่าประเทศ

ไหนจะได้ประโยชน์มากท่ีสุดในโครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งการตกลงว่าสัดส่วนของส่วนประกอบ

เพียงร้อยละ 18.6 จะมาจากญี่ปุ่นนั้น แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนท่ีเหลือจะมาจากอินเดีย อันจะเป็น

การสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในอินเดียเอง ท าให้โครงการความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นโครงการท่ี

อินเดียรอรับจากญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว แต่อินเดียยังมีส่วนในการพัฒนาจากการผลิตส่วนประกอบ

ของโครงการรถไฟดังกล่าวอีกด้วย 

Source: THE ECONOMIC TIMES. Feb 09, 2018. 
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2. รัฐบาลอินเดียอนุมัติงบประมาณกว่า 9.94 หมื่นล้านรูปีส าหรับการส่งเสริมพันธกิจเมือง

อัจฉริยะ 

Government releases Rs 9,940 crore to states for Smart Cities Mission 

 รัฐบาลกลางของอินเดียอนุมัติเงินงบประมาณกว่า 9.94 หมื่นล้านรูปีให้กับรัฐต่างๆในการ

ด าเนินงานพันธกิจเมืองอัจฉริยะ ท้ังนี้ตามรายงานด้านงบประมาณของรัฐบาลรัฐ Maharashtra 

ถือเป็นรัฐท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดเป็นเงินกว่า 1.378 หมื่นล้านรูปี ตามมาด้วยรัฐ 

Madhya Pradesh ท่ีได้รับเงินจ านวนกว่า 9.84 พันล้านรูปี ในการนี้ตามรายงานของกระทรวง

การเคหะและความสัมพันธ์ เมือง 

( Housing and Urban Affairs 

Ministry) มีเมืองท้ังสิ้น 99 เมืองท่ีมี

ความต้องการได้รับการสนับสนุนจาก

โครงการดังกล่าวของรัฐบาล 

 ท้ังนี้หากประเมินภาพการลงทุน

โดยรวมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวใน

เมืองต่างๆ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.03 

ล้ า น ล้ า น รู ปี  รั ฐ  Maharashtra 

ประกอบด้วยเมืองแปดแห่งในจ านวนนั้นมี Pune และ Nashik ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนเป็นมูลค่า

กว่า 1.378 หมื่นล้านรูปี ตามมาด้วยรัฐ Madhya Pradesh ท่ีมีการขอรับเงินสนับสนุนกว่า 7 

เมือง เป็นมูลค่ากว่า 9.84 พันล้านรูปี 

 รัฐ Tamil Nadu ซึ่งมีความพยายามในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกว่า 11 เมือง ได้รับเงิน

สนับสนุนเงินจากรัฐบาลกลางเป็นวงเงินกว่า 8.48 พันล้านรูปี รัฐ Karnataka มี 7 เมืองท่ีขอรับ

การสนับสนุน โดยมีงบประมาณสนับสนุน 8.36 พันล้านรูปี ในขณะท่ีรัฐ Rajasthan ขอรับการ

สนับสนุนความช่วยเหลือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจ านวน 4 เมือง ประกอบด้วย Jaipur 

Udaipur Kota และ Ajmer เป็นวงเงินกว่า 7.84 พันล้านรูปี รัฐ Andhra Pradesh ถือเป็นอีกรัฐ
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ท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางในการพัฒนา 4 เมืองหลัก เป็นวงเงิน 5.88 พันล้านรูปี 

นอกจากนี้รัฐ Uttar Pradesh ถือเป็นอีกหนึ่งรัฐท่ีขอรับสนับสนุนเงินเพื่อพัฒนาเมืองจ านวน 10 

เมือง โดยได้รับเงินสนับสนุนท้ังสิ้น 5.47 พันล้านรูปี และรัฐ Gujarat ท่ีขอรับการสนับสนุนจ านวน 

6 เมือง เป็นวงเงินกว่า 5.09 พันล้านรูปี ข้อมูลข้างต้นเป็นไปตามรายงานของรัฐบาล 

 ท้ังนี้ภายใต้พันธกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนี้ เมืองต่างๆจ าเป็นต้องน าเสนอโครงการหรือ

นโยบายท่ีส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้มุ่งสู่ความเป็นอัจฉริยะท้ังในประเด็นด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางด้านการคมนาคม การส่งเสริมการเข้าถึงน้ าสะอาดของประชาชนภายในเมือง การมี

ทางเท้าท่ีมีคุณภาพ มีห้องเรียนอัจฉริยะท่ีประชาชนเข้าถึงได้ มีศูนย์ฝึกทักษะทางด้านอาชีพให้กับ

ประชาชน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาพยาบาล รวมตลอดจนการปฏิรูปการ

ด าเนินงานของเมืองเพ่ือให้ระบบราชการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากย่ิงขึ้นท้ังใน

ส่วนของการก ากับดูแลและควบคุม 

 ความน่าสนใจคือนโยบายนี้ของรัฐบาลเริ่มต้นครั้งแรกในการพัฒนาเมือง Kolkata ของรัฐ 

West Bengal เป็นเงินกว่า 80 ล้านรูปี โดยถือเป็นโครงการน าร่องท่ีเร่ิมขึ้นในช่วงปี 2559 อย่างไร

ก็ตาม รายงานพบว่าปัจจุบัน รัฐบาลรัฐ West Bengal ประกาศว่าจะไม่สนับสนุนและไม่เข้า

ร่วมกับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลกลาง ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะและ

ความสัมพันธ์เมือง Hardeep Singh Puri กล่าวว่าเมื่อวันท่ี 17 มกราคมท่ีผ่านมามีโครงการ 

2,948 โครงการซึ่งมีมูลค่าราว 1.38 ล้านล้านรูปีอยู่ในขั้นตอนของการด าเนินโครงการ ในขณะท่ี

กว่า 189 โครงการด าเนินงานแล้วเสร็จในวงเงิน 2.237 หมื่นล้านรูปี ท้ังนี้เข้าระบุว่าภารกิจของ

เมืองอัจฉริยะคือการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการด าเนินโครงการ ความคืบหน้าของการ

ด าเนินการจะขึ้นอยู่กับรอบการเลือกเมืองเนื่องจากจะใช้เวลาประมาณ 15-18 เดือนหลังจากการ

คัดเลือกเพื่อเรียกประกวดราคาโครงการ ท้ังนี้รัฐบาลมีแนวทางจะมอบเงินให้เมืองต่างๆ เป็นวงเงิน 

5 พันล้านรูปี โดยในปีแรกจะให้จ านวน 2 พันล้านรูปี และจากนั้นจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือต่ออีก 

3 ปี เป็นเงินปีละ 1 พันล้านรูปี การอนุมัติเงินทุนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางอย่างรวมถึงความคืบหน้า

ทางกายภาพและทางการเงินท่ีน่าพอใจซึ่งระบุด้วยใบรับรองการใช้ประโยชน์ท่ีเมืองจะต้องยื่นต่อ
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กระทรวง ส าหรับปัจจุบันมีรัฐท่ีได้รับเงินสนับสนุนเบื้องต้นจ านวน 2 พันล้านรูปีแล้วประกอบด้วย 

Assam Bihar Chhattisgarh Delhi Haryana Himachal Pradesh Jharkhand Kerala แ ละ 

Tripura ในขณะท่ีรัฐท่ีได้รับเงินสนับสนุน 1 พันล้านรูปีประกอบด้วย Manipur Nagaland และ 

Sikkim 

 บทวิเคราะห์: ความก้าวหน้าของนโยบายเมืองอัจฉริยะของอินเดียถือเป็นส่วนส าคัญใน

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงเป็นอัดฉีดเม็ดเงินท่ีส าคัญของประเทศ ส าหรับการพัฒนา

เศรษฐกิจไปยังพื้นท่ีต่างๆ ของประเทศ โดยอาศัยเงินสนับสนุนของรัฐบาลกลาง โดยมีการก ากับ

ดูแลการใช้จ่ายเงินอย่างเข้มงวด ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลชัดเจนเพ่ิมมากย่ิงขึ้นในราวอีก 4-5 ปีข้างหน้า 

ซึ่งหลายเมืองจะครบก าหนดการได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง 

ข้อเสนอแนะ: การลงทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชนิดต่างๆ ถือ

เป็นเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ส าคัญส าหรับภาคเอกชนไทยท่ีประกอบธุรกิจด้านการก่อสร้าง ซึ่งจะได้มี

โอกาสในการเข้ามาลงทุนหรือประมูลสัมปทานการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ใน

ขณะเดียวกันการเติบโตและกระจายเงินลงทุนไปยังหัวเมืองอื่นๆ ยังมีส่วนช่วยให้การเติบโต

ทางด้านการลงทุนในอินเดียเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสส าหรับนักลงทุนชาวไทย  

 

Source: THE ECONOMIC TIMES. 11 FEB, 2018.  
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3. Electric vehicle sales to see double-digit growth till 2020: Report 

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าขยายตัวเป็นตัวเลขสองหลักไปจนถึงปี 2563 

 

NEW DELHI: ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในอินเดียคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลัก

ไปจนถึงปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลส าหรับในภาคอุตสาหกรรม และเกิดจาการ

ลดของราคาของแบตเตอรี่ 

การศึกษาร่วมกันโดย Assocham และบริษัทท่ีปรึกษาระดับโลกอย่าง EY กล่าวว่า แม้ว่า 

ยานพาหนะไฟฟ้ายังไม่เป็นกระแสหลัก แต่รัฐบาลผลักดันและเพิ่มความตระหนักของผู้บริโภคของ

อินเดียให้มาใช้ยานพาหนะไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งท าให้ตลาดรถยานพาหนะไฟฟ้าในอินเดียเติบโตขึ้น 

ขณะนี้อุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าในอินเดียอยู่ในช่วงตั้งไข่ ซึ่งปัจจุบันมียอดขายรถยนต์ไม่ถึง

ร้อยละ 1 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญในการเติบโตของ

ยานพาหนะไฟฟ้า นอกจากนี้จะขึ้นอยู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ในเรื่องเกี่ยวกับความชัดเจนในนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมนั้น รัฐบาลจ าเป็นต้องมีมาตรการท่ี

ใช้งานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการควบคุมและผลักดันให้เกิด EVs ขึ้น โดยรัฐบาลได้

ตั้งเป้าหมายภายในปี 2573 จะให้การขนส่งสาธารณะของอินเดียใช้ยานพาหนะไฟฟ้าท้ังหมด  

และร้อยละ 40 ส าหรับยานพาหนะส่วนบุคคล 

ในขณะท่ีอุตสาหกรรมยานยนต์ได้พยายามหาความชัดเจนในนโยบายยานพาหนะไฟฟ้า ท่ี

นอกจากการแรงจูงใจท่ีได้รับจากการวิจัยและพัฒนา และการลดหย่อนภาษีท่ีเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ 
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โดยในปี 2560- 61 การลดหย่อนภาษีส าหรับการวิจัยและพัฒนา (R & D) จะลดลงเหลือร้อยละ 

150 จากเดิมที่อยู่ท่ีร้อยละ 200  

อินเดียไม่ได้มีกรอบนโยบายหรือกลไกการรีไซเคิลแบตเตอรี่ รายงานกล่าวว่าเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายด้านการเคลื่อนย้ายไฟฟ้าการเรียกคืนวัสดุจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเก่าในลักษณะที่

ได้รับการรับรองและยั่งยืนควรเป็นเร่ืองส าคัญมากของรัฐบาลอินเดีย โดยการยอมรับของ

ยานพาหนะไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับอัตราการลดลงของค่าใช้จ่ายแบตเตอรี่ เนื่องจากยานพาหนะไฟฟ้ามี

ราคาแพงกว่ายานพาหนะแบบดั้งเดิมเนื่องจากมีต้นทุนแบตเตอร่ี Li-ion ท่ีสูง 

บทวิเคราะห์: 

 การท่ีรัฐบาลเข้าส่งเสริมอย่างจริงจังในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นเคร่ืองมือในการ

เร่งอุตสาหกรรมดังกล่าวให้เติบโตมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้ภาคเอกชนสามารถด าเนินการไป

ในทิศทางท่ีชัดเจนในอุตสาหกรรมดังกล่าวยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาพรวมในอุตสาหกรรม

ดังกล่าว  
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4. Mumbai เป็นเมืองที่ร่ ารวยที่สุดอันดับที่ 12 ของโลก โดยมีทรัพย์สินรวมกว่า 950 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ 

Mumbai 12th richest city globally; total wealth at USD 950 billion 

 

NEW DELHI: Mumbai 

ถือเป็นเมืองหลวงด้านการเงิน

ของอินเดียท่ีมีมูลค่าทรัพย์สินรวม

กว่า 950,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 15 เมือง

ท่ีร่ ารวยท่ีสุดของโลก ในขณะท่ี

นิวยอร์กเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูง

ท่ีสุด 

ตามรายงานของ New World Wealth ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอินเดียเป็นเมือง

ร่ ารวยท่ีสุดอันดับท่ี 12 ของโลก ตามมาด้วยเมือง Toronto ท่ีมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 944 

พันล้านเหรียญสหรัฐ อันดับ 14 คือเมือง Frankfurt ท่ีมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 912 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ และตามมาด้วย Paris  อันดับที่ 15 ท่ีมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 860 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ ความมั่งคั่งท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นนั้นหมายถึง ความมั่งคั่งส่วนตัวท่ีจัดขึ้นโดยบุคคลทุกคนท่ีอาศัย

อยู่ในแต่ละเมือง ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินท้ังหมดท่ีประกอบไปด้วย ทรัพย์สิน เงินสด หุ้น และ

ธุรกิจ โดยมีการหักหนี้สินออกไป และไม่ได้มีการนับรวมของกองทุนของรัฐบาล 

Mumbai ยังเป็น 1 ใน 10 เมืองอันดับต้น ๆ ท่ีมีมหาเศรษฐีอยู่เป็นจ านวนมาก โดย

รายงานกล่าวว่า ความทรัพย์สินรวมท้ังหมดของเมืองนี้มีมูลค่ากว่า 950 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

เนื่องจากมุมไบเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอินเดียนอกจากนี้ยังเป็นท่ีตั้งของตลาดหลักทรัพย์

บอมเบย์ (BSE) ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับท่ี 12 ของโลก อุตสาหกรรมหลักในเมืองนี้ 
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ได้แก่ การบริการทางการเงินอ สังหาริมทรัพย์ และสื่อ ในอนาคต Mumbai จะเป็นเมืองท่ีมีอัตรา

การเจริญเติบโตเร็วท่ีสุดเมืองหนึ่ง โดยรายชื่อเมืองท่ีร่ ารวยท่ีสุดจ านวน 15 เมืองของโลกท่ีได้รับ

การยกย่องจาก  New York มีมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 

รายงานระบุว่าในบรรดา 15 เมืองท่ีระบุไว้ San Francisco, Beijing, Shanghai, Mumbai 

และ Sydney ถือเป็นเมืองท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในแง่ของการเติบโตของความมั่งคั่งในช่วง 10 ปีท่ีผ่าน

มา โดยมีเมืองอื่นๆท่ีน่าสนใจท่ีไม่ได้อยู่ในรายชื่อ 15 อันดับแรก ได้แก่ Houston, Geneva, 

Osaka, Seoul, Shenzhen, Melbourne, Zurich และ Dallas  

บทวิเคราะห์: 

 การท่ีมุมไบเป็นเมืองท่ีมีความมั่งคั่งอันดับ 12 โลก ถือเป็นหนึ่งในสัญญาณท่ีแสดงถึง

ศักยภาพและก าลังซื้อของคนอินเดีย นอกจากนี้ยังแสดงถึงความพร้อมท่ีอินเดียจะกลายเป็นหนึ่ง

ในผู้เล่นส าคัญในเวทเีศรษฐกิจโลกในอนาคต 
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5.  การปรับขึ้นภาษีส าหรับงบประมาณประจ าปี 2561-2562 กับแง่มุมในเชิงการค้า 

India’s protectionist folly: Tariff hikes in the Union Budget 2018-19 reflects an 

erroneously mercantilist mindset 

 งบประมาณกลางล่าสุดท่ีจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งเป็นงบประมาณรายปีสุดท้ายของรัฐบาล 

Narendra Modi ก่อนการเลือกตั้งในปีหน้า มีการจัดท าเพื่อเอื้อให้ภารกิจท่ีด าเนินไปก่อนหน้านี้

แล้วเสร็จเพื่อเป็นผลส าคัญต่อการเลือกตั้งท่ีจะมีขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดการขาดดุลทางด้าน

งบประมาณท่ีเกินจ าเป็นจนอาจน าไปสู่การโจมตีรัฐบาลในการหาเสียงเลือกตั้งได้ และช่วยลด

ภาระผูกพันด้านการเงินของประเทศซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นการจัดสินใจท่ีถูกต้องของรัฐบาลท่ีต้องยกย่อง 

 แต่น่าเสียดายว่าหากพิจารณาไปท่ีนโยบายทางด้านพาณิชย์กลับพบว่านโยบายดังกล่าว

เป็นท่ีน่าผิดหวังอย่างยิ่ง เพราะ

เป็นแนวนโยบายท่ีใช้มาแล้วเมื่อ

ครั้ ง  20 กลับปี ท่ีผ่านมา โดย

งบประมาณปี 2561-2562 นี้จะมี

การปรับเพิ่มอัตราภาษีอย่างมาก

ในหลายภาคส่วน ยกตัวอย่างเช่น

การน าเข้าชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ 

หรือการน าเข้าโทรศัพท์มือถือ จะ

มีการปรับเพิ่มอัตราภาษีจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 20 ท้ังนี้จะอนุโลมให้ส าหรับบางประเทศ

เท่านั้นท่ีจะคงอัตราภาษีเดิมไว้ ท้ังนี้จากากรให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เป็นท่ีแน่

ชัดว่าเป้าหมายส าคัญของนโยบายนี้คือการต้องการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศและการสร้าง

แรงงานท่ีเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมดังกล่าวท้ังโทรศัพท์มือและโทรทัศน์ อันเป็นไปตาม

นโยบาย Make In India ซึ่งจะช่วยเพ่ิมมูลค่าทางการผลิตให้กับประเทศด้วย 

 ท้ังนี้ Vivek Dehejia ผู้เขียนบทความชิ้นนี้ ซึ่งท างานด้านเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่าง

ประเทศมากอย่างยาวนานมองว่าแนวนโยบายดังกล่าวถือเป็นความผิดพลาดและเข้าใจผิดอย่างยิ่ง

Source: LiveMint 
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นิวเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้ 

ของรัฐบาล จริงอยู่ท่ีแนวโน้มระบบอุตสาหกรรมท่ีมุ่งเน้นการน าเข้าเพื่อมาผลิตก าลังเสื่อมถอยลง

ทุกที แต่นโยบายท่ีจะส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างงานด้านการผลิตในประเทศต้องมีความรอบคอบ

และตีกรอบให้ชัดเจนว่าเป้าหมายท่ีแท้จริงของรัฐบาลคืออะไร ต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรม

ลักษณะใด ซึ่งสิ่งแหล่านี้ยังไม่เป็นท่ีชัดเจนเท่าท่ีควรจะเป็น เพราะเขามองว่าถึงแม้จะมีการมุ่งเน้น

การผลิตภายในประเทศ แต่ถ้าสุดท้ายนโยบายดังกล่าวน าไปสู่การน าเข้าส่วนระกอบมาผลิตใน

ประเทศก็จะท าให้การค้าของอินเดียล้มเหลวเหมือนในอดีต 

 ท้ังนี้นับตั้งแต่อินเดียเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจท่ีผ่านมาในปี 2557 ซึ่งมุ่งเน้นการลด

บทบาทของภาครัฐและส่งเสริมให้ตลาดท างานมากยิ่งขึ้นได้ด้วยตนเอง ถือเป็นสัญญาณท่ีเริ่มดีขึ้น

เกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจของประเทศ เพราะโดยธรรมชาติอินเดียมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ

กับประเทศอื่นๆ ท้ังในเรื่องแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเข้มข้น ซึ่งกลุ่มงานนี้ช่วยสร้างการเติบโต

ทางด้านเศรษฐกิจได้และจะเล่นบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังนี้สิ่งท่ีรัฐบาล

ควรท าคือยกระดับตลาดให้มีความเข้มแข็งและเกิดการแข่งขันท่ีดีผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ต่างๆ และปฏิรูปการจ้างงานท่ีมีความเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น เรายังคงเชื่อว่านี่เป็น

ค าอธิบายท่ีถูกต้องของหัวข้อ Make in India ในการกระตุ้นการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีใช้

แรงงานมากในอินเดีย 

 นอกจากนี้ทางเลือกของนโยบายยังสะท้อนให้เห็นถึงความคิดเชิงพาณิชย์ท่ีผิดพลาดซึ่ง

สามารถลดปริมาณการน าเข้าในขณะท่ีการส่งออกเพิ่มขึ้นโดยไม่ทราบว่าการลดการน าเข้าซึ่งเกิด

จากการเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีศุลกากรโดยท่ัวไปคาดว่าจะส่งผลให้การส่งออกไปยังต่างประเทศ

ลดลงด้วย เพื่อให้เห็นภาพท่ีชัดเจนขึ้นนั้น เราต้องจ าไว้ว่าการน าเข้าปัจจัยการผลิตท่ีมีราคาเพิ่ม

สูงขึ้นในขณะท่ีศักยภาพทางการผลิตภายในประเทศยังไม่พัฒนาได้นั้นจะส่งผลให้การผลิตสินค้ามี

ต้นทุนท่ีสูงขึ้น ส่งผลให้สินค้าท่ีออกสู่ตลาดไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก จนไม่สามารถส่งออก

สินค้าไปค้าขายนอกประเทศได้นั่นเอง 

 เหตุผลท่ีแตกต่างกันส าหรับการปรับขึ้นค่าภาษีอาจมาจากด้านนโยบายการคลังซึ่งก็คือ

ความต้องการท่ีจะสร้างรายได้เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเมื่อภาษีทางตรงและทางอ้อมคาดว่าจะขาดความ
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คาดหวัง ดังนั้นในขณะที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ต าราสอนเราว่าอัตราภาษีศุลกากรบิดเบือนเศรษฐกิจ

การ ท าร้ายผู้บริโภคผ่านการกรัดกร่อนเงินรายได้ท่ีพวกเขาหามาได้นั้น ภาษีกลายเป็นเครื่องมือ

ส าคัญที่ช่วยเติมเต็มเงินคงคลังของรัฐได้อย่างรวดเร็วท่ีสุด  

 แต่ในขณะท่ีรายได้เป็นเป้าหมายท่ีถูกต้องและสมมติว่าอัตราภาษีศุลกากรเป็นส่วนท่ีจ าเป็น

ในกลยุทธ์การสร้างรายได้เราคงจะต้องถกเถียงกันว่าจะดีกว่ามากท่ีจะมีอัตราค่าบริการแบบ

เดียวกันในพื้นท่ีเศรษฐกิจขนาดเล็กมากกว่าขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาของ

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และไม่ถูกมองว่าอินเดียก าลังกีดกันทางการค้า ถ้าอัตราภาษี

ศุลกากรท้ังหมดถูกปรับให้เหมาะสมกับระดับต่ าสุดปัญหาการผกผันทางภาษีจะถูกตัดออกไปโดย

สิ้นเชิงและค่าใช้จ่ายในการบิดเบือนของเศรษฐกิจจะลดลง ในขณะท่ีรายได้จะมีการปรับตัวเพิ่ม

สูงขึ้นจากการตัดทอนทางด้านภาษีท่ีมีประสิทธิภาพดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ

การกระท านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกหยิบบางภาคส่วนขึ้นมาปรับเพิ่มภาษี อันเป็นผลมา

จากความต้องการปกป้องอุตสาหกรรมท้องถิ่นโดยอาศัยการทุจริตท่ีเกิดขึ้นระหว่างนักการเมือง

และกลุ่มธุรกิจต่างๆ ซึ่งไม่ยังผลดีต่อผู้บริโภคโดยรวม ซึ่งพฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าดังกล่าว

สามารถขยายต้นทุนการบิดเบือนให้กับเศรษฐกิจได้มากโดยไม่สร้างใหเ้กิดผลประโยชน์ใด ๆ 

 ท้ังนี้การกระท าดังกล่าวดูเหมือนจะขัดแย้งกับค าพูดของนายกรัฐมนตรีท่ีไปเชื้อเชิญนัก

ธุรกิจจากท่ัวโลกในงานประชุม World Economic Forum ให้มาลงทุนในอินเดีย โดยเน้นย้ าว่า

อินเดียจะไม่กีดกันทางการค้า และพร้อมเดินไปกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ แต่ดูเหมือนว่าการปรับเพิ่ม

ภาษีดังกล่าวจะสวนทางกับค าพูดอย่างเห็นได้ชัด 

บทวิเคราะห์: งบประมาณประจ าปีของอินเดียฉบับล่าสุด 2561-2562 สะท้อนให้เห็น

ภาพการลงทุนในโครงการพื้นฐานท่ีด าเนินอยู่มากยิ่งขึ้น แต่ท่ีน่าสนใจคือการปรับเพิ่มภาษีการ

น าเข้าสินค้าจ าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งคาดหวังให้เกิดการกระตุ้นอุตสาหกรรมภายในให้

สามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อผลิตสินค้าได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นท่ีน่าเสียดายว่าจะส่งผลกระทบมาก

ยิ่งขึ้นต่อเศรษฐกิจการส่งออกสินค้าดังกล่าวของอินเดียตามการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์ 
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ข้อเสนอแนะ: ฉะนั้นหากแนวโน้มดังกล่าวยังมีต่อเนื่องเพ่ิมเติมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักลงทุนชาวไทยต้องมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น หากต้อง

น าเข้าชิ้นส่วนประกอบจากต่างประเทศ เพราะอัตราภาษีที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ในขณะเดียวในภาค

ส่วนอ่ืนเอง อาจมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตได้เช่นเดียวกัน 

Source: LiveMint. 12 FEB, 2018.  
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6. ปริมาณการน าเข้าน้ ามันปาล์มในเดือนมกราคม 2561 เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 36.17 

Palm oil imports surge 36.17% in January 

 นิวเดลี: ปริมาณการน าเข้าน้ ามันปาล์มของอินเดียเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในเดือนมกราคมคิด

เป็นร้อยละ 36.17 หรือกว่า 834,444 ตัน โดยเฉพาะในกลุ่มน้ ามันปาล์มดิบอันเป็นไปตามรายงาน

ของสภาคมอุตสาหกรรม Solvent Extractors Association (SEA) ท้ังนี้ในปีก่อนอินเดียซึ่งเป็นผู้

ซื้อน้ ามันพืชชั้นน าของโลกได้น าเข้าน้ ามันปาล์มจ านวน 612,762 ตันในเดือนมกราคม 2560 ท้ังนี้

การน าเข้าน้ ามันพืชของอินเดียมีอัตราส่วนท่ีเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 25 คือคิดเป็นกว่า 1.291 ล้านตัน 

ในเดือนมกราคม 2561 จากที่มีการน าเข้าเพียง 1.028 ล้านตันในช่วงปีก่อน ท้ังนี้ตัวเลขการน าเข้า

น้ ามันพืชดังกล่าวกว่าร้อยละ 60 เป็นน้ ามันปาล์ม 

 ส าหรับผลิตภัณฑ์น้ ามัน

ปาล์มการน าเข้าน้ ามันปาล์มดิบ

ในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 

63.23 จาก 412,140 ตัน เป็น 

672,762 ตัน ในขณะท่ีการส่ง

ผมน้ ามันปาล์มส าเร็จรูปมีสถิติท่ี

เพิ่มขึ้นจาก 3,999 ตัน เป็นกว่า 

11,018 ตัน แต่ก็มีการปรับตัว

ลดลงของผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์ม

อื่นอย่าง RBD palmolein ท่ีปรับตัวลดลงจาก 196,623 ตัน เป็น 150,664 ตัน ซึ่งหน่วยงานท า

ด าเนินเกี่ยวข้องกับน้ ามันปาล์มมองว่าสัดส่วนการน าเข้าท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะส่งเสียต่อ

อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มท้องถิ่นของอินเดีย โดยเฉพาะการลดลงเนื่องจากไม่มีการน าเข้าสินค้า

จากผลพลอยได้เช่น PFAD และ palm stearin ซึ่งท้ังสองส่วนมีผลส าคัญอย่างมากต่อการผลิต

น้ ามันปาล์มดิบภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 25 การเพิ่มขึ้นอัตราภาษีน าเข้าน้ ามัน

Source: THE ECONOMIC TIMES 
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ปาล์มดิบและน้ ามันปาล์มส าเร็จรูปจึงเป็นส่วนส าคัญท่ีรัฐบาลควรด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา

อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มภายในประเทศ และลดการน าเข้าสินค้าจากภายนอก 

 ในกลุ่มน้ ามันถั่วเหลืองการน าเข้าน้ ามันถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นเป็น 224 ,870 ตันในเดือน

มกราคม 2561 จาก 166 ,573 ตันในปีท่ีผ่านมา การขนส่งน้ ามันดอกทานตะวันลดลงเหลือ 

170,831 ตันจาก 214,872 ตันขณะท่ีน้ ามันจาก rapeseed ลดลงเหลือ 16,702 จาก 17,878 ตัน

ในช่วงดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลได้เพ่ิมภาษีน าเข้าน้ ามันจากเมล็ดฝ้ายน้ ามันมะกอก

และน้ ามันดอกค าฝอยเป็นร้อยละ 30 จากร้อยละ 12.5 และน้ ามันส าเร็จรูปร้อยละ 35 เพื่อให้

สอดคล้องกับน้ ามันดิบและน้ าส าเร็จรูปอื่น ๆ นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ประกาศจ่ายเงินสวัสดิการ

ทางสังคมในอัตราร้อยละ 10 ส าหรับสินค้าน าเข้าท้ังหมดรวมท้ังน้ ามันพืชและจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

จากภาษีน าเข้า อินเดียน าเข้าน้ ามันปาล์มส่วนใหญ่มาจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย และ

น้ ามันพืชชนิดอื่นๆ อาทิ น้ ามันถั่วเหลืองจากละตินอเมริกา น้ ามันดอกทานตะวันจากรัสเซียและ

ยูเครน เป็นต้น 

บทวิเคราะห์: จากเนื้อข่าวเห็นได้ว่าอินเดียมีการน าเข้าสินค้าจ าพวกน้ ามันเพื่อการ

ประกอบอาหารและการผลิตประเภทอื่นๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะน้ ามันปาล์มสะท้อนการเติบโต

ของภาคครัวเรือนท่ีมีก าลังในการบริโภคมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังสะท้อนว่าอุตสาหกรรม

ภายในของอินเดียยังไม่มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะผลิตน้ ามันพืชเพื่อตอบสนองตลาดการค้า

ภายในประเทศ 

 

Source: THE ECONOMIC TIMES. 15 FEB, 2018.  
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