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1. ทางด่วนสายตะวันออกจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2561 

Eastern Expressway work to be completed by March: NHAI to Supreme Court 

  นิวเดลี: National Highways 

Authority of India (NHAI) กล่าวต่อศาลสูง

ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ ์2561 ว่าการก่อสร้าง

ทางด่วนสายตะวันออกยาว 135 กิโลเมตรท่ี

จะท าให้รถติดในเดลีน้อยลง จะเสร็จ

สมบูรณ์ในเดือนมีนาคมปีนี้ 

  ทางรัฐบาลรัฐหรยาณากล่าวต่อ

ศาลเช่นกันว่าทางด่วนสายตะวันตกยาว 

135 กิโลเมตรซึ่งเชื่อมต่อเมือง Kundil และ Palwal โดยผ่านเมือง Manesar ในรัฐหรยาณา จะ

แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนปีนี้ 

 ทางด่วนสายตะวันออกจะเชื่อมต่อระหว่างเมือง Ghaziabad, Faridabad, Gautam 

Budh Nagar (Great Noida) และ Palwal 

 ศาลสูงได้ตั้งค าถามในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 เร่ืองวันท่ีการก่อสร้างทางด่วนท้ังสองสาย

คาดว่าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากม ี“ความขัดแย้ง” ในเร่ืองของระยะเวลาท่ีก าหนด 

ส านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดล ี

สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์ 
24 กุมภาพันธ ์- 2 มีนาคม 2561 (อินเดีย) 

Source: THE ECONOMIC TIMES 
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 ในการพิจารณาวันท่ี 23 กุมภาพันธ ์ 2561 ทนายกล่าวว่า NHAI ไม่มีปัญหาอะไรในการ

ก่อสร้างทางด่วนสายตะวันออก แต่ปัญหาอยู่ท่ีทางด่วนสายตะวันตกในรัฐหรยาณา เนื่องจากรัฐไม่

ตั้งใจท่ีจะท างานให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ 

 ในเดือนธันวาคมปีท่ีแล้ว NHAI กล่าวต่อศาลสูงว่าการเร่งรีบให้มีการก่อสร้างทางด่วนสาย

ตะวันออกเป็นไปอย่างน่าพึงพอใจในรัฐอุตตรประเทศ 

 รัฐบาลอุตตรประเทศได้กล่าวต่อศาลสูงก่อนหน้านี้ว่าการก่อสร้างทางด่วนยาว 25 

กิโลเมตรในเขตเมือง Ghaziabad ท่ีต้องหยุดไปเพราะการประท้วงของเกษตรกร ได้กลับมา

ด าเนินการสร้างต่อแล้ว  

บทวิเคราะห์: หากการก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเดลีน่าจะดี

ขึ้น และการท่ีภาครัฐได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีมากขึ้นนั้นแสดงให้เห็นถึงความพร้อมท่ีจะ

ต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลอินเดียได้พยายามพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานต่างๆมากยิ่งขึ้นส่งผลให้อินเดียเองกลายเป็นหนึ่งในประเทศท่ีน่าจับด้านการลงทุน ซึ่งถือว่า

มีศักยภาพมากขึ้นในอนาคต 

Source: THE ECONOMIC TIMES. Feb 23, 2018. 
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2. กระทรวงพาณิชยฯ์ ของอินเดีย เตรียมเริ่มแคมเปญโปรโมทสนิค้า GI 

Commerce ministry to launch campaign to promote GI products 

  ไฮเดอราบัด: กระทรวงพาณิชย์และ

อุตสาหกรรมเตรียมร่วมมือกันในแคมเปญโป

ร โ ม ท สิ น ค้ า ท่ี บ่ ง ชี้ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์  

(geographical indications -- GI) เ พื่ อ

สนับสนุนช่างฝีมือและผู้ผลิตท้องถิ่น 

  ในงาน BioAsia ซึ่งเป็นงานประชุม

ส าหรับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

ทางชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และมี

ผู้เข้าร่วมงานจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง นักวิจัย นักลงทุน นักวางแผนนโยบาย นักวิเคราะห์ และ

เจ้าหน้าท่ีรัฐ นาย Suresh Prabhu รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมกล่าวว่าหลาย

ประเทศก าลังมองหาโอกาสเข้ามาลงทุนในอินเดียหลังจากมีการปรับให้มาตรฐานการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ให้ง่ายขึ้น 

 “เราได้เร่ิมแคมเปญที่จะท าให้สินค้ามีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น ส่าหรีจากวาราณสี เป็น

ต้น ผู้ผลิตหรือช่างฝีมือจะได้รับ IPR ส าหรับสินค้านั้น แคมเปญนี้เป็นแคมเปญใหญ่ และเราจะท า

ให้ทุกรัฐมีส่วนร่วม” 

 สินค้า GI ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรกรรม ธรรมชาติ งานฝีมือ หรือสินค้าอุตสาหกรรมท่ีมี

แหล่งก าเนิดจากเขตทางภูมิศาสตร์ท่ีก าหนด ท าให้สามารถมั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพและไม่เหมือน

ท่ีใด 

 นาย Prabhu ยังกล่าวอีกว่าการส่งออกก าลังเพิ่มขึ้น และหลายประเทศแสดงความสนใจ

ในอินเดียหลังจากท่ีมีการปรับมาตรฐานการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศให้ง่ายขึ้น ให้สามารถ

เป็นไปโดยอัตโนมัติและไม่ต้องรออนุมัติจากรัฐบาล 

Source: THE ECONOMIC TIMES 
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 ข้อเสนอแนะ: รัฐบาลพยายามเต็มท่ีท่ีจะพัฒนาสินค้าท้องถิ่นของตนเองและดึงดูดนัก

ลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น จึงน่าจะเป็นโอกาสดีส าหรับนักลงทุนไทยท่ีจะหันมาพิจารณาสินค้า

เหล่านี้จากอินเดียอย่างจริงจัง 
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3. รัฐบาลพร้อมต่อต้านการฉ้อโกงทางการเงินอย่างเต็มที่: ไฮไลท์จากปราศัยของนายโมดีใน

งาน GBS 2018 

Govt will act strongly against financial scams: Highlights from PM Modi’s 

speech at GBS 2018 

 นายกรัฐมนตรีโมดีได้กล่าวปราศรัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมการท างานแบบใหม่ของอินเดีย

ท่ามกลางผู้ฟังในงาน ET Global Business Summit (GBS) โดยเน้นท่ีวัฒนธรรมแห่งความ

ซื่อสัตย์ในการท าธุรกิจ นายโมดีกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่เพิกเฉยต่อการฉ้อโกงทางการเงิน 

 เขายังกล่าวว่า “ในด้านของมาตรวัดเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งได้แก่ เงินเฟ้อ ดุลบัญชีเดินสะพัด 

การขาดดุลงบประมาณ การเติบโตของ GDP อัตราดอกเบี้ย และการไหลเข้าของการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศ ถือว่าอินเดียอยู่ในระดับดี” 

 ไฮไลท์จากปราศัยของนายโมดีอื่นๆ ไดแ้ก ่

 - ประเทศยังคงเหมือนเดิม ประชาชนยังคง

เหมือนเดิม ระบอบการปกครองยังคงเหมือนเดิม 

แต่อินเดียดู เหมือนก าลังเปลี่ยนแปลง  ความ

เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศนี้

สร้างกฎใหม่ส าหรับ “อินเดียใหม่ เศรษฐกิจใหม่” 

(New India, New Economy) ท่ัวโลกรวมอินเดีย

อยู่ในกลุ่ม 5 ประเทศเศรษฐกิจเปราะบาง (Fragile Five) แต่อินเดียตั้งเป้าหมายให้ตัวเองเป็น

ประเทศเศรษฐกิจห้าล้านล้านเหรียญ (Five Trillion Dollar Economy) และตอนนี้ ท่ัวโลก

ต้องการเดินไปพร้อมอินเดีย 

 - สิ่งท่ีเศรษฐกิจโลกใช้เวลา 8 ปีในการท าให้ส าเร็จ อินเดียใช้เวลาเพียง 4 ปี 

 - อินเดียเปลี่ยนไปเพราะก าลังพัฒนาวัฒนธรรมในการท างานแบบใหม่ โลกเศรษฐกิจของ

อินเดียได้เรียนรู้หนึ่งอย่าง นั่นก็คือการแข่งขัน 
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 - โลกก าลังชื่นชมการแข่งขันของอินเดีย รายงานการลงทุนโลกโดย UNCTAD กล่าวว่า

อินเดียเป็นหนึ่งในเป้าหมายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ อินเดียเป็นหนึ่งในสามประเทศที่มี

เศรษฐกิจเติบโตสูงท่ีสุด และอินเดียแสดงให้เห็นการพัฒนาอย่างมากในการจัดอันดับโดย

ธนาคารโลกในด้านความสะดวกในการท าธุรกิจ (World Banks’ Ease of Doing Business) 

 - โดยรวมแล้ว อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มี “เศรษฐกิจเปิด” ท่ีสุด 

 - ระบบภาษ ีGST ท าให้การปฏิบัติตามกฎภาษีและระบบรายได้ดีขึ้น 

 - มีนักธุรกิจเพียง 6 ล้านคนเท่านั้นท่ีอยู่ในระบบภาษีก่อนที่จะมีการเริ่มใช้ระบบภาษี GST 

แต่ตอนนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคน 

 - รัฐบาลนี้เลิกวัฒนธรรมท างานล่าช้าเหมือนแต่ก่อนหน้านี้แล้ว อัตราการผลิตไฟฟ้า การ

ขยายรางรถไฟ และการสร้างทางด่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐบาลท่ีแล้ว 

 - แต่ก่อนมีหน่วยผลิตโทรศัพท์มือถือเพียงสามแห่ง แต่ตอนนี้เพิ่มเป็น 120 แห่งแล้ว การ

น าเข้าโทรศัพท์มือถือลดลงจาก 500,000 ล้านรูปีเหลือเพียงคร่ึงหนึ่ง 

 - ในส่ีปีท่ีผ่านมา รัฐบาลได้เน้นท้ังนโยบายใช้งานเป็นศูนย์กลางและคนเป็นศูนย์กลาง 

 - นโยบายหลักหนึ่งเดียวของเราคือการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือผู้ยากจน 

 - การเติบโตแบบองค์รวมท าให้เกิดผลส าเร็จด้านอุตสาหกรรมรอบด้าน นอกเหนือจาก

ความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจแล้ว รัฐบาลยังได้ท าให้การรักษาพยาบาลราคาไม่แพงอีกด้วย 

 - ผู้ท่ีมีส่วนรับผิดชอบในการรักษากฎและวินัยในสถาบันการเงินต้องท าหน้าท่ีให้ดีที่สุด 

 - รัฐบาลจะต่อต้านการฉ้อโกงในระบบอย่างแข็งขัน 

บทวิเคราะห์: นายโมดีไดก้ล่าวสรุปความส าเร็จในการด าเนินงานของรัฐบาลของตน และ

ตั้งเป้าในการต่อต้านการฉ้อโกงอย่างแข็งขัน จึงน่าติดตามรัฐบาลจะท าได้ส าเร็จมากน้อยเพียงใด 

Source: THE ECONOMIC TIMES. Feb 24, 2018. 

◻ นโยบายภาครัฐ  ◻เศรษฐกิจการลงทุน  ◻ แนวโน้มการตลาด  ◻ รายงานสินค้าและบริการ  ☑อื่นๆ 
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4. ปัจจัยที่ช่วยเร่งให้อินเดียเติบโตได้เร็วขึ้น 

These factors will put India on the 

road to faster growth 

  นายกรัฐมนตรีโมดีได้กล่าวในการ

ประชุม ET GBS เมื่อวันศุกร์ ท่ีผ่านมาถึง

การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในรัฐบาล

ของตน โดยได้เน้นถึงข้อมูลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ 

การขาดดุลทางการคลัง การขาดดุลบัญชี

เดินสะพัด การเติบโตของ GDP อัตรา

ดอกเบี้ย และกระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

 

 - GDP เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31 ในระยะเวลาเพียง 4 ปี จากปี 2556-60 

 - การขาดดุลทางการคลังของรัฐบาลกลางคาดว่าจะลดลงจากร้อยละ 5.9 ของ GDP ใน

ปีงบประมาณ 2555 เหลือร้อยละ 3.3 ในปีงบประมาณ 2562 

 - เงินเฟ้อลดลงจากร้อยละ 8.4 ในปีงบประมาณ 2555 เหลือร้อยละ 3.4 ในปีงบประมาณ 

2561 

 - อัตราดอกเบี้ยลดลงจากร้อยละ 8.52 ในปีงบประมาณ 2555 เหลือร้อยละ 7.16 ใน

ปีงบประมาณ 2560 ส่วนทางรถไฟสายใหม่เพิ่มขึ้นจาก 400 กิโลเมตรในปีงบประมาณ 2555 เป็น 

953 กิโลเมตรในปีงบประมาณ 2560 

 - การก่อสร้างทางรถไฟโดยรวมแล้วเพิ่มขึ้นจาก 1,475 กิโลเมตรในปีงบประมาณ 2555 

เป็น 2,855 กิโลเมตรในปีงบประมาณ 2560 

Source: THE ECONOMIC TIMES 
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 - อินเดียเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายท่ีน่าดึงดูดใจส าหรับนักลงทุน โดยการจัดอันดับจาก 

UNCTAD 

 นอกจากนี้รัฐบาลยังได้เห็นความส าคัญด้านการแพทย์และความเป็นอยู่ของประชาชน โดย

การเพ่ิมจ านวนประกันสุขภาพและเพ่ิมการก่อสร้างท่ีพักอาศัยมากขึ้น 

 

บทวิเคราะห์: รัฐบาลได้แสดงให้เห็นว่าอินเดียพร้อมท่ีจะเปิดประเทศต้อนรับนักลงทุน

ชาวต่างชาติมากขึ้น จึงคาดว่า GDP ของประเทศน่าจะพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม และเป็นโอกาสดีท่ี

นักลงทุนชาวไทยจะพิจารณาการลงทุนในอินเดีย 

Source: THE ECONOMIC TIMES. Feb 24, 2018. 
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5. NCAER คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอินเดียจะเติบโตร้อยละ 7.5 ในป ี2018-2019 

NCAER pegs India’s 2018-2019 economic growth at 7.5 

  นิวเดลี: NAECR ซึ่งเป็นคลัง

ปัญญาด้ าน เศรษฐกิ จ ได้ ออกมากล่ า วว่ า 

เศรษฐกิจอินเดียจะเติบโตร้อยละ  6.7 ใน

ปีงบประมาณนี้ และจะเติบโตเป็นร้อยละ 7.5 

ในปี 2018-2019 

  ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้อง

กับรายงาน Economic Survey ของปีนี้ท่ีระบุ

ว่า เศรษฐกิจอินเดียมีแนวโน้มเติบโตร้อยละ 7-7.5 ในปี 2018-2019 จากท่ีปีงบประมาณปัจจุบัน

เติบโตร้อยละ 6.75 

รายงานระบุว่า “NCAER คาดการณ์ว่า GDP ของอินเดียจะเติบโตร้อยละ 6.7 ตามการ

คาดหมายของตลาด ในขณะท่ีในปี 2018-2019 นั้น NCAER คาดการณ์ว่าจะเติบโตเป็นร้อยละ 

7.5 ตามการคาดการณ”์ 

ตามรายงานยังระบุอีกว่า The National Council of Applied Economic Research 

(NCAER) ระบุว่า ในปี 2017-2018 ค่า GVA ของภาคเกษตรกรรมคาดการณ์ว่าจะเติบโตร้อยละ 1 

ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมเติบโตร้อยละ 5.2 และภาคการบริการเติบโตร้อยละ 8 

นอกจากนี้ รายงานยังระบุอีกว่า การขยายตัวของดัชนีราคาค้าส่ง (WPI) คาดการณ์ว่าจะ

อยู่ท่ีร้อยละ 6.4 ในปี 2017-2018 อัตราการเติบโตของการส่งออกและน าเข้าตามสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ คาดการณ์ว่าจะอยู่ท่ีร้อยละ 12.8 และ 24.8 ตามล าดับ ยังมีการคาดการณ์ถึงดุลบัญชีและ

การขาดดุลการเงินของรัฐบาลกลางต่อร้อยละ GDP ของปี 2017-2018 ว่าจะอยู่ท่ีร้อยละ -2.0 

และ 3.5 ตามล าดับ 

Source: THE ECONOMIC TIMES 
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NCAER ยังคาดการณ์ถึงผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญท่ีปลูกในฤดูฝนและเก็บเกี่ยวในฤดู

ใบไม้ร่วง (kharif) ว่าจะมีจ านวน 139.8-141.2 ล้านตัน ในขณะท่ีผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลูกใน

ฤดูหนาวและเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ผลิ (rabi) 137 ล้านตัน 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางแห่งอินเดีย (RBI)  ยังยืนยันว่า “เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์

เศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันแล้ว ธนาคารกลางแห่งอินเดียคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะยังมีสภาพ

คล่องปานกลางในเดือนข้างหน้า” 

บทวิเคราะห์: หากเป็นไปตามท่ีคลังปัญญาอย่าง NCAER คาดการณ์แล้ว แน่นอนว่าปีหน้า

ถือเศรษฐกิจอินเดียจะกลับมาผงาดอีกครั้งหลังจากท่ีจากประสบภาวะชะงักทางเศรษฐกิจท่ีมาจาก

หลายปัจจัยโดยเฉพาะจากนโยบายยกเลิกธนบัตรและการประกาศใช้ระบบภาษี GST ซึ่งหากเป็น

จริงตามท่ี NCAER คาดการณ์แล้วคงเป็นอนาคตท่ีสดใสส าหรับนักลงทุนไทยในอินเดีย อย่างไรก็

ตาม ยังคงต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน เพราะธนาคารกลางแห่งอินเดียเองยังยืนยันว่า

เศรษฐกิจจะมีสภาพคล่องปานกลางอยู ่

Source: THE ECONOMIC TIMES. Feb 26, 2018. 

◻นโยบายภาครัฐ ◻ เศรษฐกิจการลงทุน ☑ แนวโน้มการตลาด ◻ รายงานสินค้าและบริการ ◻ อ่ืนๆ 
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6. ข้อมูลสมรภมูิทางการเมืองเมื่ออินเดียจะมีการเลือกตั้งในปี 2562 

Data next political battleground as India heads to polls in 2019 

By: Archana Chaudhary and Vrishti Beniwal 

  อินเดียวางแผนท่ีจะทบทวนข้อมูล

ของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญอีกครั้ง และ

นี่ท าให้นักเศรษฐศาสตร์ถึงกับต้องสั่นศีรษะ 

ในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมาการเปลี่ยนแปลงหลาย

ประการเกี่ยวกับวิธีท่ีอินเดียใช้และค านวณ

ข้อมูลท่ีส าคัญจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

และอัตราเงินเฟ้อต่องานและภาษีซึ่งเป็นการ

จุดประกายการอภิปรายเกี่ ยวกับความ

น่าเชื่อถือของข้อมูลของรัฐบาลอย่างกว้างขวางในหลากหลายภาคส่วน 

 เมื่อวันท่ี 15 ก.พ. 2561 ท่ีผ่านมารัฐบาลกล่าวว่าจะเปลี่ยนปีฐานอีกครั้งเป็นปี 2560-61 

เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแม้ในขณะท่ีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก าลังรอข้อมูลท่ี

คล้ายกันส าหรับการปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีพิจารณา GDP ปี 2558 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถูก

แบบมาเพื่อประเมินภาษีใหม่และควบรวมกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการด้วย ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ

ตัวเลขการเติบโตแม้ว่ามูลค่ารวมของสินค้าและบริการจะลดลงเล็กน้อย 

 ในการนี้หากมองท่ีการเลือกตั้งของนายกรัฐมนตรี Narendra Modi ท่ีจะมีขึ้นในปี 2562 

การเกิดขึ้นของข้อมูลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายส าคัญคือผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  รัฐบาลพยายาม

ประชาสัมพันธ์ว่ามากกว่า 7 ล้านต าแหน่งงานได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปีเดียวท่ีเขาขึ้นสู่อ านาจ ซึ่งนี่

เป็นค าสัญญาส าคัญท่ีรัฐบาลให้ไว้ในช่วงการขึ้นสู่ต าแหน่งในปี 2557 ท้ังนี้ตัวเลขดังกล่าวถูกตอบ

โต้อย่างรุนแรงจากฝ่ายค้าน 

Source: The Economic Times 
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 ศาสตราจารย์กิตติคุณ Pranab Bardhan จาก University of California มองว่าข้อมูล

ก าลังกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองท่ีมีความส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน ท้ังนี้รัฐบาลยังคงเป็น

แหล่งข้อมูลท่ีส าคัญท่ีสุด ในการนี้หากใช้แหล่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่การโฆษณาชวนเชื่อเราจะมี

สถานการณ์เฉพาะท่ีรัฐบาลเป็นแหล่งข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่คนอื่น ๆ ไม่เชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้น 

แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ยิง่มีผลอย่างมากต่อการเลือกตั้งเช่นเดียวกัน 

การประมวลทรัพยากร 

 อินเดียไม่ได้เป็นเพียงประเทศเดียวท่ีถูกตั้งค าถามเมื่อมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องข้อมูล 

การวิเคราะห์โดย Bloomberg Economics เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์พบว่าอัตราการขยายตัวของ

จีนในปี 2558 อาจจะโตเกินกว่าร้อยละสอง เปรียบเทียบกับจีนท่ีขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากท่ี

นโยบายของ Modi เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันรวมถึงการตัดสินใจยกเลิกธนบัตรบางประเภทซึ่งส่งผล

ต่อการลดลงของสกุลเงินอินเดียกว่าร้อยละ 86 ติดตามมาด้วยการออกมาตรการทางด้านภาษี

สินค้าและบริหารแบบใหม่  

 The Statistics Ministry’s National Sample Survey Office แ ล ะ  The Central 

Statistical Organization ซึ่งท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการวิจัยท่ัวประเทศ รวมถึงการ



 

Disclaimer:การเผยแพร่ขอ้มูลใน “สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์” มวีัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ 
กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการน าขอ้มูลนี้ไปใช้ 

ส ารวจส ามะโนประชากร และการส ารวจงานทางเศรษฐกิจ ไดม้ีการขยายตัวมากย่ิงขึ้นของการจ้าง

งานเก็บข้อมูลแบบชั่วคราว อันเป็นผลจากการขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีประจ า จากปัญหาทางด้าน

การเงิน สิ่งเหล่าหมายถึงความล่าช้าของการได้มาซึ่งข้อมูลในอนาคต ท้ังท่ีหน่วยงานสถิติเหล่านี้ท า

หน้าท่ีในการจับตาสถานการณ์การบริโภค 

ไม่มีข้อมูลเปรียบเทยีบ 

 จากข้อมูลของคณะกรรมการทางการเงินของรัฐสภาพบว่าข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจของ

อินเดียก าลังประสบปัญหาและไม่สะท้อนความเป็นจริง ท้ังนี้เปน็ผลมาจากข้อจ ากัดทางด้านข้อมูล

และคุณภาพของข้อมูล ในเดือนธันวาคม 2560 รายงานระบุว่าข้อมูลการว่างงานของประเทศ 

"ล้าสมัยและไม่สมจริง" และตั้งข้อสังเกตว่าดัชนีราคาผู้บริโภคไม่ได้รับการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง

เพียงพอ เช่นการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการขนส่ง นักเศรษฐศาสตร์บางคนมองไปท่ีตัวชี้วัด

อื่น ๆ เช่นการขายรถยนต์และสินเชื่อของธนาคารเพื่อใช้ในการมองภาพรวมทางเศรษฐกิจของ

ประเทศอินเดีย 

 การวิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดของรัฐบาล ซึ่งพยายามอธิบายข้อเท็จจริงท่ีว่า

เศรษฐกิจของอินเดียดูเหมือนจะเฟ่ืองฟู ท้ังนี้นักเศรษฐศาสตร์พบว่ายากท่ีจะเปรียบเทียบข้อมูลใน

ช่วงเวลาท่ียาวขึ้นในกรณีท่ีไม่มีชุดหลัง กล่าวคือไม่สามารถทราบได้อย่างแท้จริงว่าเศรษฐกิจ

อินเดียเติบโต เพราะขาดข้อมูลในการเปรียบเทียบ ท้ังนี้ T Rajeswari เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน

สถิติกล่าวว่าการประมวลการค านวณข้อมูลใหม่นี้เพื่อศึกษาการพัฒนาของเศรษฐกิจอินเดียท่ี

ขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้มีการตัดตัวแปรบางส่วนออกไปเพราะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 

ในขณะท่ีมีการเพ่ิมหลายตัวแปรเข้ามา 

 กระทรวงสถิติกล่าวว่าก าลังพัฒนานโยบายระดับชาติเกี่ยวกับสถิติอย่างเป็นทางการและ

วางแผนท่ีจะเริ่มการส ารวจใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างข้อมูลและท าให้มั่นใจได้ถึ งการ

ไหลเวียนข้อมูลอย่างสม่ าเสมอส าหรับภาคบริการและภาคนอกระบบ อินเดียก าลังใช้ตารางเพื่อ

ป้อนข้อมูลส าหรับการส ารวจงานครั้งแรกซึ่งมีก าหนดจะออกในเดือนธันวาคมเพียงไม่กี่เดือนก่อน
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การเลือกตั้งระดับชาติปี 2562 นอกจากนี้ตัวเลข GDP ของอินเดียคาดว่าจะออกในช่วงวันท่ี 28 

กุมภาพันธ ์2561 

บทวิเคราะห์: จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าอินเดียก าลังมีการปฏิรูปเรื่องการประมวลข้อมูลขนานใหญ่ของ

ประเทศ เพ่ือให้เป็นฐานส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ต้องยอมรับว่าปัจจุบันข้อมูลถือเป็นสิ่งส าคัญใน

การผลักดันการพัฒนาของประเทศในหลากหลายด้าน และก าลังเป็นเครื่องมือส าคัญทางการเมืองที่สามารถใช้

ในการหาเสียงเลือกตั้งและใช้ในการต่อต้านฝ่ายรัฐบาลในการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การปฏิรูปข้อมูล

ของอินเดียเองยังคงมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งมีส่วนท าให้ตัวเลขการพัฒนาเศรษฐกิจของอินเดีย

สูงขึ้น แต่ปัญหาคือไม่มีข้อมูลในการเปรียบเทียบ กล่าวคือขาดปีฐานในการศึกษา ท าให้ข้อมูลบางส่วน

จ าเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาเพ่ิมเติม 

ข้อเสนอแนะ: การพัฒนาทางด้านข้อมูลของอินเดียนี้จะเป็นผลดีมากยิ่งขึ้นส าหรับนักลงทุนชาวไทย 

เนื่องจากจะช่วยให้มีแหล่งข้อมูลจากรัฐบาลอินเดียเพ่ือใช้คิดค านวณผลประโยชน์จากการลงทุนได้มากยิ่งขึ้น 

ข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้การลงทุนในอินเดียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  แนวทางนี้ยังถือเป็น

บทเรียนที่ดีของประเทศไทยในการปฏิรูประบบข้อมูลของประเทศด้วย 

 Source: The Economic Times. FEB 27, 2018. 
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7. GDP ของอินเดียเติบโตขึ้นร้อยละ 7.2 ในไตรมาสเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 

India’s GDP growth rises to 7.2% in December quarter 

นิวเดลี: อินเดียกลับคืนสถานะเป็นประเทศเศรษฐกิจท่ีเติบโตเร็วที่สุดในโลกในช่วงของไตร

มาสเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2560 ท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีท่ีอินเดียเติบโต

ทางเศรษฐกิจน าจีนได้ โดยเหตุผลหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดจากการใช้จ่ายของรัฐบาล 

การผลิต และภาคบริการ 

นักเศรษฐศาสตร์บางคนกล่าวว่า อินเดียได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 

นอกจากนี้อินเดียยังปรับประมาณการการเติบโตของ GDP ของปี 2560-61 จากร้อยละ 6.5 เป็น

ร้อยละ 6.6 โดยท่ีผู้ผลิตและอุตสาหกรรมบริการก าลังดิ้นรนเพื่อเอาชนะจากการหยุดชะงัก

หลังจากประกาศผ่านภาษีใหม่เดือนกรกฎาคม 2560 ท่ีผ่านมา  

ในไตรมาสท่ีผ่านมาภาคอุตสาหกรรมการผลิตเติบโตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 เป็นร้อยละ 

8.1 ในขณะท่ีบริการทางการเงินและบริการอื่น ๆ ขยายตัวร้อยละ 7.2 จากร้อยละ 5.6 โดย  

Anita Gandhi ผู้อ านวยการ Arihant Capital Markets กล่าวว่า การปฏิรูปด้านภาษีสินค้าและ

บริการ (GST) จะช่วยเพิ่มการเติบโตในปีงบประมาณถัดไป 

นักเศรษฐศาสตร์บางคนคาดว่าธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ซึ่งก าลังพยายามระงับความ

กังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อด้วยการสนับสนุนการขยายตัว ซึ่งอาจจะท าให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 

โดยอาจจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยท่ีสูงขึ้นหลังการประชุมด้านนโยบาในครั้ งยต่อไปในวันท่ี 5 

เมษายนท่ีจะถึงนี้ โดยธนาคารกลางได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างต่อเนื่องนับจากท่ีปรับลดลง 25 จุด

ในเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา ส าหรับเดือนมกราคมอัตราเงินเฟ้อรายเดือนปรับลดลงเล็กน้อยสู่ระดับ

ร้อยละ 5.1จากระดับสูงสุดในรอบ 17 เดือนท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 5.2 ในเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา 

Urjit Patel ผู้ว่าการธนาคารกลางของอินเดีย กล่าวว่า ส าหรับในเดือนนี้เศรษฐกิจก าลังอยู่

ในช่วงของการฟื้นตัว และเรียกร้องให้ใช้แนวทางท่ีมีความระมัดระวัง 
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สินเชื่อค้างช าระและการสร้างงาน 

Narendra Modi นายกรัฐมนตรีของอินเดีย กล่าวในสัปดาห์ท่ีผ่านมากับกลุ่มอุตสาหกรรม

ว่า รัฐบาลของเขามุ่งมั่นท่ีจะท าให้เศรษฐกิจมีการเติบโตท่ีสูงขึ้น   โดย Modi เผชิญกับการ

วิพากษ์วิจารณ์ในกรณีเงินระดมทุนก้อนโตของธนาคารรัฐ และกรณีการฉ้อโกงมูลค่า 1.77 พันล้าน

เหรียญ ท่ีเกิดขึ้นกับธนาคาร Punjab National Bank ซึ่งเป็นธนาคารท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 

ในขณะท่ีเขาพยายามท่ีจะเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจ ผ่านการใช้จ่ายของรัฐท่ีสูงขึ้นราว 

2.1 ล้านล้านรูปี หรือคิดเป็นเงินกว่า 32.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ผ่านการเพิ่มทุนของธนาคารของ

รัฐ ซึ่งมีการระดมเงินทุนกว่า 148,000 ล้านเหรียญ โดยเขาได้เพิ่มเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายใน

โครงการโครงสร้างพื้นฐาน และสวัสดิการต่างๆเพื่อกระตุ้นการเติบโตของการเลือกตั้งระดับชาติใน

ปี 2562 ซึ่งท าให้ปัญการขาดดุลงบประมาณสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคมนี้ 

การสร้างงานส าหรับเยาวชนเกือบหนึ่งล้านคนท่ีเข้าสู่ตลาดทุกเดือนเป็นความท้าทายท่ี

ส าคัญ และในเดือนนี้เขาได้เพิ่มภาษีน าเข้าเกือบ 50 รายการเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตภายในประเทศ 

ราคาน้ ามันท่ีสูงขึ้นและแรงกดดันท่ีเพิ่มขึ้นต่อการกู้ยืมเงินจากภาครัฐท าให้อัตราผลตอบแทนของ

พันธบัตรเพิ่มขึ้น และน่าจะส่งผลต่อการลงทุนและการเติบโตของภาคเอกชนต่อไป โดยในเดือน

กุมภาพันธ์การขยายตัวของโรงงานชะลอตัวลงสู่ระดับต่ าสุดในรอบ 4 เดือน เนื่องจากยอดสั่งซื้อ

ใหม่ปรับตัวลดลง  

บทวิเคราะห์: การเติบโตขึ้นของเศรษฐกิจอินเดียเป็นผลสืบเนื่องจากการท่ีรัฐบาลได้ปฏิรูป

โครงสร้างทางเศรษฐกิจต่างๆในระยะเวลาท่ีผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของอินเดียใน

การต้อนรับนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาบทบาทมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึง

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของอินเดียที่เกิดขึ้นในอนาคต 

 

Source: THE ECONOMIC TIMES. Feb 28, 2018. 
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