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1. อินเดียและอิหร่านเดินหน้าร่วมเช่ือมต่อ Chabahar 

India, Iran take major step towards Chabahar connectivity 

นิวเดลี: ในวันเสาร์ท่ีผ่านมา อิหร่านและอิหร่านแถลงข่าวเร่ืองสัญญาเช่าท่าเรือ Shahid 

Beheshti ท่ีเมือง Chabahar ระหว่างท่าเทียบเรือและองค์การการเดินเรือของอิหร่านและ India 

Ports Global Limited 

ท่าเรือ Chabahar อยู่ห่างจากท่าเรือ Gwadar ท่ีจีนท่ีสร้างขึ้นในปากีสถานเพียง 90 

กิโลเมตร และท าให้อินเดียเป็นท่ีตั้งทางยุทธศาสตร์ใหม่ในภูมิภาคนี้  โครงการ Chabahar ทาง

ตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านมีความส าคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งระหว่างอินเดียอิหร่านและ

อัฟกานิสถานโดยผ่านปากีสถาน นอกจากนี้ยังจะท าให้อินเดียเดินทางสู่เอเชียกลาง รัสเซีย และ

ส่วนอ่ืนๆของยเูรเซีย  

อินเดียและอิหร่านยังตกลงท่ีจะขยายความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 

เนื่องจากท้ังสองเห็นพ้องกันว่าต้องมีการก าหนดเงื่อนไขท่ีก่อให้เกิดเจตนารมณ์ท่ีต่างไปจากเดิม

อย่างสิ้นเชิง และรัฐใดท่ีสนับสนุนความรุนแรงนั้นจะต้องถูกประณาม  

ตามข้อตกลงเกี่ยวกับ Chanahar อิหร่านก าลังเช่าซื้อท่ีของอินเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

พื้นท่ีของอาคารอเนกประสงค์และตู้คอนเทนเนอร์เป็นเวลา 18 เดือน ในการเข้าด าเนินกิจการ

ท่าเรือท่ีมีอยู่ในระยะแรกของโครงการพัฒนาท่าเรือ โดยอินเดียมีพันธะสัญญา 85 ล้านดอลลาร์

เพ่ือพัฒนาท่าเรือดังกล่าว ในเฟสแรก 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี 
สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์ 

17 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 (อินเดีย) 
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ท่าเรือได้ถูกเปิดตัวโดยประธานาธิบดี Rouhani ในเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา และหลังจาก

นั้นไม่กี่เดือนอินเดียได้ส่งข้าวสาลีจ านวน 1.1 ล้านตันไปยังอัฟกานิสถานผ่านท่าเรือดังกล่าว 

หลังจากท่ีได้มีการเจรจาระหว่างประธานาธิบดี Rouhani และประธานาธิบดี Narendra 

Modi ในวันเสาร์ เขาได้กล่าวว่า เราต้องการเพิ่มการเชื่อมต่อและการค้าขายระหว่างกัน โดยเรา

ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมท่ีแน่นแฟ้น  โดยเขายังกล่าวอีกว่า อินเดียและ

อิหร่าน มีความเข้าใจเรื่อง Chabahar มากยิ่งขึ้น และท้ังสองฝ่ายมีความร่วมมือด้านพลังงาน 

น้ ามัน และก๊าซมากขึ้น ซึ่งอินเดียยังยืนยันการสนับสนุนข้อตกลงนิวเคลียร์ในช่วงการเจรจาท่ี

เกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดี Modi และ Rouhani โดย Rouhani ได้สนับสนุนอินเดียเข้าสู่คณะ

มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในฐานะสมาชิกถาวร 

บทวิเคราะห์: การเปิดตัวของท่าเรือดังกล่าวถือเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคเอเชียใต้ ท่ี

จะเชื่อมต่อระหว่างอินเดียกับเอเชียกลางและรัสเซีย ซึ่งปรากฎการณ์ดังกล่าวท าให้เพิ่มศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจของอินเดียในภูมิภาคมากย่ิงขึ้น 

Source: THE ECONOMIC TIMES. Feb 17, 2018. 
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2. Foxconn มุ่งมั่นลงทนุ 5 พันล้านเหรียญฯ ในรัฐมหาราชตะ 

Committed to investing $5 billion 

in Maharashtra: Foxconn 

 Foxconn บ ริ ษั ท ท า สั ญ ญ า จ้ า ง ผ ลิ ต 

(contract manufacturer) ท่ีใหญ่ ท่ีสุดใน

โลกกล่าวว่าจะยังคงมุ่งมั่นท่ีจะลงทุนจ านวน 

5 พันล้านเหรียญสหรัฐในรัฐมหาราชตะ

ตามท่ีกล่าวไว้ในบันทึกความเข้าใจ (MoU) 

ท่ีได้เซ็นสัญญาไว้ในปี 2558 

 ผู้บริหารของบริษัทกล่าวกับเจ้าหน้าท่ีรัฐของรัฐบาลมหาราชตะและย้ าความตั้งใจในการ

ลงทุนในรัฐนั้น พร้อมท้ังแสดงความมั่นใจว่าจะสร้างงานจ านวน 50,000 ต าแหน่งงานภายในปี 

2563 ตามเงื่อนไขใน MoU 

 “หลังจากช่วงตรุษจีน เราจะน าเสนอแผนการด าเนินการให้แก่รัฐมนตรี การลงทุนของเรา

จะเน้นไปที่การด าเนินการด้านธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่เราจ าเป็นต้องมีการสื่อสาร

ท่ีดีกับพนักงานของรัฐบาล เพ่ือท่ีจะไม่ให้มีการเข้าใจผิดกันว่าเราไม่มีความมุ่งมั่น” นาย Simon 

Hsing โฆษกของบริษัท Foxconn กล่าว 

 Foxconn ได้เซ็นสัญญา MoU กับรัฐบาลมหาราชตะในเดือนสิงหาคม 2558 เพ่ือท่ีจะ

ก่อตั้งโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วนบนพื้นท่ีกว่า 1,500 เอเคอร ์ใกล้กับทางด่วนมุมไบ - ปู

เน ่ซึ่งขณะนั้นเป็นข้อเสนอการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ใหญ่ท่ีสุดในอินเดียใต้ อย่างไรก็ตาม 

หลังจากนั้นบริษัทก็ยังไม่ได้ประกาศเรื่องการลงทุนต่อประเทศหรือรัฐอย่างเป็นทางการ 

 “Foxconn ยังไม่ได้เข้ามาและเราก็รู้สึกแย่เหมือนกัน แต่เราก็ไม่เสียใจ เราได้ปรึกษากับ

บริษัทอื่นๆเช่นกัน” นาย Subhash Desai รัฐมนตรีอุตสาหกรรมของรัฐกล่าว พร้อมแสดงสัญญาณ

ว่า Foxconn อาจจะกลับไปท าตามสัญญาท่ีให้ไว้กับรัฐ 

Source: THE ECONOMIC TIMES 
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 ขณะเดียวกัน สาขาของ Foxconn ในอินเดีย บริษัท Rising Stars Mobile India Pvt Ltd 

ได้ก่อตั้งโรงงานใน Sri City ในอันตรประเทศ และ Sriperumbudur ในเชนไน เพ่ือผลิต

โทรศัพท์มือถือและโทรทัศน์ 

 นาย Hsing กล่าวว่า “เราได้ท าการลงทุนมาตลอด การลงทุนของเราไม่จ าเป็นต้องได้รับ

การป่าวประกาศ แต่เราท าเพื่อธุรกิจของลูกค้าของเรา”  

 หัวหน้าฝ่ายด าเนินการของ Foxconn India นาย Josh Foulger กล่าวในเดือนธันวาคม 

2559 ว่าขณะนั้นบริษัทได้ลงทุนไปแล้วจ านวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน

แพล็ตฟอร์มการค้าออนไลน์เช่น Hike และ Snapdeal และก าลังพิจารณาท่ีจะขยายไปอีกหลาย

รัฐ รวมถึงมหาราชตะ ซึ่งมีโรงงานอยู่ท่ี Navi Mumbai 

 FIH Mobile Ltd ฝ่ายการผลิตที่ส าคัญของ Foxconn Technology Group ได้ลงทุนเกือบ 

100 ล้านเหรียญสหรัฐ (6,343 ล้านรูปี) ผ่าน Wonderful Stars ไปกับการด าเนินการในอินเดีย 

การลงทุนได้รับการประกาศในตลาดหุ้นไต้หวันและฮอ่งกงในวันท่ี 4 มกราคม 2561 

 นอกจากการลงทุนในประเทศแล้ว Foxconn ในฐานะผู้จัดหาให้กับ Apple และผู้ผลิต

ชิ้นส่วนให้กับ iPhone ในจีนยังได้มองหาการลงทุนจ านวน 60,000 ล้านรูปีเพื่อท่ีจะก่อตั้งโรงงาน

บนพื้นท่ี 200 เอเคอร์ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ใน Jawaharlal Nehru Port Trust 

(JNPT) ใกล้กับมุมไบ 

 Foxconn ผลิตโทรศัพท์มือถือเกือบ 15 ล้านเครื่องต่อปีในอินเดียส าหรับบริษัท Xiomi, 

Nokia, Gionee และ InFocus และก าลังพิจารณาท่ีจะเริ่มการส่งออกจากอินเดียไปยังเอเชีย

ตะวันตกและแอฟริกา พร้อมท้ังเริ่มพูดคุยกับผู้จัดหาเพื่อท่ีจะสร้างฐานตลาดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่ี

เติบโตเร็วท่ีสุดในโลก เพ่ือป้อนเข้าสู่สายพานการผลิตส าหรับตลาดส่งออกท้องถิ่น 

บทวิเคราะห์: การลงทุนท่ีจะเกิดขึ้นน่าจะท าให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นและตลาดมือถือท่ี

ใหญ่ขึ้น จึงน่าติดตามว่าการลงทุนครั้งนี้จะท าให้เศรษฐกิจของรัฐและของประเทศเติบโตขึ้นมากแค่

ไหน 
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3. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกว่า 349 โครงการคาดว่าจะมีวงเงินสูงถึง 2 ล้านล้านรูปี 

349 infrastructure projects show cost overrun of Rs 2 lakh crore 

 นิวเดลี: ตามรายงานของรัฐบาลอินเดียการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจ านวน 349 โครงการ

ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ราคา 1.5 พันล้านรูปี จนถึงราคาสูงกว่านั้น มีการค านวณว่าจะใช้วงเงิน

งบประมาณท้ังสิ้นกว่า 2 ล้านล้านรูปี อันเนื่องมาจากความล่าช้าในการก่อสร้างของหลายโครงการ 

ท่ีส่งผลให้งบประมาณต้องมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น รวมตลอดถึงปัจจัยอื่นๆ ท่ีรัฐบาลไม่สามารถ

ควบคุมได้ 

 ท้ังนี้กระทรวงสถิติและการน าโครงการสู่การปฏิบัติ  (The Ministry of Statistics and 

Programme Implementation)  ได้มีการติดตามโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เหล่านี้ท่ีมีมูลค่าการก่อสร้างเริ่มต้นระดับ 1.5 พันล้านรูปีเป็นต้นไป โดยผลการประเมินในช่วงแรก

พบว่าการด าเนินงานของรัฐบาลท่ีต้องการลงทุนถึง 1,283 โครงการนั้นจะใช้วงเงินในการด าเนิน

โครงการราว 15.6 ล้านล้านรูปี แต่เมื่อมีการคิดค านวณอีกครั้งหลังจากประเมินต้นทุนล่าสุดพบว่า

มูลค่าของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะมีมูลค่าถึง 17.6 ล้านล้านรูปี กล่าวคือมีการ

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของต้นทุนในการด าเนินงานเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวกว่า  2.01 

ล้านล้านรูปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 12.9 ท้ังนี้ผลการส ารวจดังกล่าวออกสู่สาธารณะ

ชนในเดือนตุลาคมปี 2560 

 ท้ังนี้จากกว่า 1,283 โครงการ การส ารวจพบว่าโครงการจ านวน 349 แห่งประสบปัญหามี

การปรับเปลี่ยนต้นทุนอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมากกว่า 302 ครั้ง โดยตามรายงานค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นในโครงการเหล่านี้จนถึงเดือนตุลาคมปี 2560 มีมูลค่ากว่า 6.59 ล้านล้านรูปี หรือคิดเป็น

ต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 37.46 รายงานการติดตามประเมินผลดังกล่าวยังสะท้อนความน่าสนใจ

อีกหลายประการกล่าวคือในจ านวน 1283 โครงการท่ีมีระบุไว้นั้น ปัจจบุันมีจ านวนท่ีก่อสร้างแล้ว

เสร็จจ านวน 12 โครงการ มีโครงการท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์จ านวน 34 

โครงการ โครงการท่ีท างานก้าวหน้าได้รวดเร็วเกินตารางท่ีก าหนดไว้จ านวน 13 โครงการ โครงการ

ท่ีด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีคาดการณ์ไว้จ านวน 317 โครงการ โครงการท่ีด าเนินงานล่าช้า
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จ านวน 302 โครงการ และโครงการท่ีมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจ านวน 349 โครงการ และ

โครงการท่ีต้นทุนและระยะเวลาในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากท่ีประเมินไว้จ านวน 105 

โครงการ 

 ท้ังนี้จากการประเมินครั้งล่าสุดของกระทรวงในช่วงมกราคม 2561 ท่ีผ่านมาพบว่ามีการ

ปรับเปลี่ยนตัวเลขโครงการท่ีด าเนินงานล่าช้ามาอยู่ท่ีจ านวน 258 โครงการ ท้ังนี้ข้อมูลท่ีน่าสนใจ

คือกว่า 651 โครงการยังไม่ได้มีการริเริ่มด าเนินงานหรือว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินงาน

อย่างเป็นรูปธรรมคาดว่ากระทรวงจะเร่งรัดให้รีบมีการท าสัญญาว่าจ้างด าเนินงานเพื่อให้ลดต้นทุน

ทางด้านระยะเวลาในการก่อสร้าง ท้ังนี้เพื่อรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นจ านวนโครงการท่ีคาดว่าจะล่าช้า

กว่า 302 โครงการนั้น ในจ านวนนี้ 49 โครงการคาดว่าจะล่าช้า 1-12 เดือน ขณะท่ี 66 โครงการ

คาดว่าจะล่าช้า 13-24 เดือน อีก 108 โครงการคาดว่าจะล่าช้า 25-60 เดือน และสุดท้ายกว่า 79 

โครงการคาดว่าจะล่าช้ามากกว่า 61 เดือน ท้ังนี้ความล่าช้าดังกล่าวเป็นผลมาจากการขอใช้พื้นท่ี 

กฎหมายท่ีซับซ้อน รวมถึงการต่อต้านของชุมชน 

บทวิเคราะห์: การลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นหนึ่งในแนวนโยบายท่ีส าคัญ

ของรัฐบาลอินเดียท่ีส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการแข่งขันของประเทศ

อินเดียกับประเทศอื่นๆ ข่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลอินเดียก าลังมีความพยายามในการเร่งรัด

โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานจ านวนมาก เพื่อผลักดันความเติบโตไปยังพื้นท่ีต่างๆ ของ

ประเทศ และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อรองรับการลงทุนท่ีขยายตัวเพิ่มมาก

ยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ท้ังยังเป็นช่องทางส าคัญของรัฐบาลในการหาเสี่ยงช่วงโค้งสุดท้าย

ก่อนการเลือกตั้งปีหน้าด้วย 
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4.รัฐบาลอินเดียได้มกีารออกมาตรการจูงใจอย่างนโยบายอุตสาหกรรมใหม่ในการพัฒนา

เทคโนโลยีสีเขียว และปัญญาประดิษฐ์ 

Incentives for green tech, artificial intelligence likely in new industrial policy 

 นิวเดลี: จากแหล่งข่าวท่ีน่าเชื่อถือได้ให้ข้อมูลว่ารัฐบาลอินเดียคาดว่าจะมีความพยายามใน

การน าเสนอและให้แรงจูงใจส าหรับการเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือการอุตสาหกรรม โดยอย่างยิ่งการใช้

ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เพ่ือพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ของอินเดีย นอกจากนี้ยังสนับสนุน

ให้อุตสาหกรรมต่างๆใช้เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดยิ่งขึ้น 

 นโยบายท่ีน าเสนอดังกล่าวนี้เป็นเพียงร่างของนโยบายซึ่งมี

การเผยแพร่โดยกระทรวงการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เพื่อ

รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อันจะถือเป็น

การปฏิรูปนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมท่ีออกมาในปี 2534 

โลกก าลังพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่ งรวมถึง

ปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ การเรียนรู้ลึกซึ้ง และอินเทอร์เน็ต

เพื่อการค้า นอกจากนี้รวมถึงสิ่งจูงใจและความต้องการท่ีจะ

ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้มาใช้ซึ่งเป็นแหล่งทุนท่ีเข้มข้น 

ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ แ ล ะ

อุตสาหกรรมก าลังเริ่มมีการด าเนินงานเพื่อให้ค าปรึกษากับรัฐต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายใหม่

เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติท่ีกว่า ท้ังนี้คาดว่านโนบายดังกล่าวจะออกปฏิบัติใช้ในไม่

นานนี้  กรมนโยบายและส่ง เสริมอุตสาหกรรม  (Department of Industrial Policy and 

Promotion: DIPP) เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีท่ีแล้ว ได้มีการร่างนโยบายอุตสาหกรรมโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานในอีกสองทศวรรษข้างหน้า เพื่อส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยีจาก

ต่างประเทศและดึงดูดเงินลงทุน 1แสนล้านเหรียญสหรัฐเป็นประจ าทุกปี 
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 ท้ังนี้กรมก าลังท างานเพื่อก าหนดนโยบายท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อให้แนวทางและแผนภูมิการ

ด าเนินการส าหรับอุตสาหกรรมอินเดียท่ีมีการแข่งขันท่ัวโลกซึ่งใช้ทักษะระดับสูงและเทคโนโลยีใน

การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคส่วนดังกล่าว การพัฒนานี้ถือว่าเป็นความส าคัญเนื่องจาก

อินเดียมีเป้าหมายเพ่ือเพิ่มส่วนแบ่งการผลิตของภาคการผลิตใน GDP ให้สูงถึงร้อยละ 25 ภายในปี 

2563 จากระดับปัจจุบันประมาณร้อยละ 16-17 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม Suresh Prabhu กล่าวว่านโยบายใหม่นี้จะส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆ ให้กับ

ประเทศ 

บทวิเคราะห์: นโยบายด้ านอุตสาหกรรมใหม่ ของอิน เดี ยนี้ ถื อ เป็ นการปฏิ วั ติ

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใน

การผลิตอย่างปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการท างานของการผลิตมาก

ยิ่งขึ้น ท้ังนี้เป็นท่ีน่าสังเกตว่าความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในประเทศจะมีศักยภาพมาก

น้อยเพียงใดในการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมท่ีเน้นความเข้มข้นของแรงงาน สู่ภาคการผลิตท่ี

เน้นทักษะวิชาขั้นสูง 

ข้อเสนอแนะ: ส าหรับภาคเอกชนท่ีมีความเกี่ยวข้องทางด้านการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

การปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมนี้ของรัฐบาลอินเดียถือเป็นหนึ่งในโอกาสท่ีมี

ความส าคัญท่ีสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลทางด้านการตัดสินใจในการเพิ่มฐานการผลิตและขยาย

ตลาดมายังประเทศอินเดียได้ 
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