
1 
 

สรุปค ำกล่ำวที่ส ำคัญในพธีิเปิดงำน Vibrant Gujarat Summit 2015 
เมืองคำนธีนคร รัฐคุชรำต 11 มกรำคม 2558 เวลำ 10.00 – 13.00 น. 

 
1. ผู้แทนภำคเอกชน  

1.1 Reliance Group (นาย Mukesh Ambani, Chairman) Reliance Group ได้เข้าไปลงทนุใน
รัฐคชุราตมา กวา่ 10 ปีแล้ว เพราะรัฐคชุราตเป็นรัฐท่ีมุ่งความก้าวหน้า (future-oriented) Reliance 
Group มีแผนลงทนุเพ่ิมเตมิอีก 1 ล้านล้านรูปีในรัฐคชุราต 

1.2 Aditya Birla Group (นาย K M Birla, Chairman) รัฐคชุราตมีจดุเดน่เหนือกวา่รัฐอื่นในด้าน
การลงทนุท่ีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเพรียบพร้อม ภาครัฐให้การสนบัสนนุเอกชนและมีการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว 
กลุม่ Aditya Birla ลงทนุในคชุราตแล้ว 2.5 แสนล้านรูปี และมีแผนจะลงทนุเพิ่มอีก 2 แสนล้านรูปีใน
สาขาพลงังานแสงอาทิตย์ ปิโตรเคมีและเหลก็ 

1.3 Suzuki (นาย Osamu Suzuki, Chairman) บ. Suzuki ตัง้โรงงานผลิตรถยนต์ในอินเดียแห่ง
แรกตัง้แตปี่ ค.ศ. 1982 (ร่วมทนุกบับริษัท Maruti ของอินเดียภายใต้แบรนด์ Maruti Suzuki มีสว่นแบง่
ตลาดในอินเดียเป็นอนัดบั 1 ท่ีร้อยละ 40) ปัจจบุนัมีศกัยภาพในการผลิตรถปีละ 1.2 ล้านคนั และก าลงั
จะตัง้โรงงานผลิตแห่งใหม่ในรัฐ คชุราตภายในปี 2017 (Suzuki ลงทนุเองโดยไม่ร่วมกบั Maruti)  

2. ธนำคำรโลก (นำย Jim Yong kim, President)  

 เป้าหมายของธนาคารฯ คอืร่วมมือกบัอินเดยีลดปัญหาความยากจน (eliminate extreme 
poverty) ธนาคารโลกเช่ือวา่ นโยบายท่ีรัฐบาลอินเดียก าลงัด าเนินอยู่ เช่น ระบบภาษีเดียว (GST) การลด
การอดุหนนุราคาสินค้า ควบคูไ่ปกบัการควบคมุการใช้จ่ายภาครัฐและให้ประชาชนเข้าถงึการศกึษาและ
การสาธารณสขุ จะท าให้อนิเดียเติบโตได้อย่างยัง่ยืน โดยธนาคารฯ คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจอินเดยีจะ
เติบโตร้อยละ 6.4 ในปีนี ้ทัง้นี ้ต้องการเห็นอนิเดียแก้ไขปัญหาการแบง่แยก (discriminate) ในด้านตา่งๆ 
ท่ีเกิดจากระบบวรรณะ 

3. ญ่ีปุ่น (นำย Mr. Yosuke Takagi, State Minister, METI)  

  คสพ. ญ่ีปุ่ น-อินเดียอยู่ในชว่งของการลงมือปฏิบตัิ (concrete implementation stage) โดย
เป้าหมายของรัฐบาลญ่ีปุ่ นคือเพ่ิมปริมาณการลงทนุและจ านวนบริษัทญ่ีปุ่ นในอนิเดียเป็น 2 เท่าใน 5 ปี
ข้างหน้า (ปัจจบุนับริษัทญ่ีปุ่ นประมาณ 1,000 บริษัทในอินเดีย) โดยญ่ีปุ่ นสามารถน าเทคโนโลยีและ
นวตักรรมมาช่วยอินเดียพฒันาคณุภาพชีวิตและลดความยากจน Abemonics และ Modinomics 
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สามารถเสริมกนัและกนัได้เป็นอย่างดี ขณะนี ้ญ่ีปุ่ นก าลงัจะพฒันา Japanese Industrial Zone ในรัฐ
ราชสถานและจะมีการลงนาม MOU ในงาน VGS เพ่ือเร่งการร่วมมือในโครงการตา่งๆ ส าหรับรัฐคชุราต 
ถือเป็นรัฐท่ีส าคญัมาก เพราะเป็นแกนกลางของ Delhi-Mumbai Industrial Corridors (DMIC) และเป็น
รัฐท่ีเอกชนญ่ีปุ่ นลงคะแนนให้เป็นรัฐท่ีรัฐบาลตอบสนองตอ่ภาคเอกชนรวดเร็วท่ีสดุ 

4. สิงคโปร์ (นำย S Iswaran, Second Minister for Trade and Industry)  

  ปี 2015 เป็นปีท่ีอินเดียและสิงคโปร์จะฉลองครบรอบ 50 ปี คสพ.ทางการทตู สิงคโปร์จะ
เดินหน้าสง่เสริมความร่วมมือด้านตา่งๆ โดยท่ีสิงคโปร์สนใจ ได้แก่ การเข้าไปพฒันา Smart/Sustainable 
Cities ในอินเดีย ตามนโยบายของนายโมดี โดยบริษัทสิงคโปร์สามารถเข้าไปมีบทบาทในการเป็นท่ี
ปรึกษาในการวางผงัและพฒันาชมุชนเมือง (urban development) ขณะนี ้สิงคโปร์ก าลงัร่วมมือกบัรัฐ
อานธรประเทศในการพฒันาเมืองหลวงแห่งใหม่ของรัฐ (สอท. รับทราบเป็นการภายในจาก สอท.สป./     
นิวเดลีวา่ คณะผู้แทน สป. ท่ีเดินทางไปคชุราตจะเดินทางตอ่ไปรัฐอานธรประเทศเพ่ือหารือเร่ืองนี)้ 
นอกจากนี ้สิงคโปร์ยงัสนใจธรุกิจด้านการแปรรูปอาหารและการศกึษาด้วย และพร้อมช่วยอินเดยีกระชบั
สมัพนัธ์กบัอาเซยีนด้วยการเป็นศนูย์กลางทางการค้าและการลงทนุในภมิูภาค 

5. สหรำชอำณำจกัร (Lord Livingston รมช.พณ.)  

  การลงทนุ FDI จาก สรอ.  คิดเป็นร้อยละ 10 ของ FDI ในคชุราตทัง้หมด โดย สรอ. ลงทนุใน
สาขาพลงังานมากท่ีสดุ (BP ร่วมทนุกบักลุม่ Reliance) ในอีกไม่ก่ีสปัดาห์ สรอ. จะเปิดส านกังาน ผช.ทตู 
(Deputy High Commission) ในเมืองอาห์เมดาบดั รัฐคชุราต ซึง่จะเป็น สนง.ทางการทตูของ ตปท. แห่ง
แรกในคชุราต และในอนาคต สรอ.จะร่วมมือกบัอินเดียในด้านบริการทางการเงินและทางวิชาการ ทัง้นี ้
Lord Livingston ยงัได้กลา่วติดตลกวา่ สรอ. มีสว่นท าให้ระบบราชการอินเดียมีความซบัซ้อนในปัจจบุนั 
(ในฐานะเจ้าอาณานิคมเกา่) จงึยินดีท่ีจะช่วยอินเดยีแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

6. เนเธอร์แลนด์ (นำย Simon Smits รมช.กำรค้ำ ตปท.)  

  คสพ. เนเธอร์แลนด์-อินเดียมีอายกุวา่ 100 ปี ปัจจบุนั เนเธอร์แลนด์ลงทนุในอินเดยีมากเป็น
อนัดบั 3 ขณะท่ีอินเดียลงทนุในเนเธอร์แลนด์มากเป็นอนัดบั 5 มลูคา่การค้าระหวา่งกนั 12 พนัล้านยโูร 
ลา่สดุ เนเธอร์แลนด์ได้เปิดส านกังานการค้าประจ าเมืองอาห์เมดาบดั รัฐคชุราต เนเธอร์แลนด์ต้องการ
ร่วมมือกบัอินเดยีในการพฒันาชมุชนเมือง เช่น การสร้าง Smart Cities และด้านเกษตรและแปรรูป
อาหาร 
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7. เลขำธิกำร UN  

  ปี 2015 เป็นปีแห่งการลงมือท า (year of global action) โดย UN มีเป้าหมาย 3 ประการ 
ได้แก่ 1) การพฒันาอย่างยัง่ยืน 2) การแก้ปัญหา climate change อย่างเป็นรูปธรรม 3) การสนบัสนนุ
ทางการเงินเพื่อการพฒันา ขณะนี ้อินเดียอยู่ท่ีทางแยกของการพฒันาอย่างยัง่ยืน (crossroad for 
sustainability) ขอช่ืนชมรัฐบาลอินเดียภายใต้นายโมดี ท่ีให้ความส าคญักบัการสง่เสริมการใช้พลงังาน
หมนุเวยีน โดยเฉพาะพลงังานจากแสงอาทิตย์และพลงัลมและการพฒันา Smart Cities เป็นต้นแบบของ
การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

8. สหรัฐฯ (นำย John Kerry, รมว.กต.)  
 ขณะนี ้คสพ. สหรัฐฯ-อินเดยีก าลงัพฒันาดีขึน้เร่ือยๆ ปธน. โอบามาก าลงัจะเดินทางเยือน
อินเดียอย่างเป็นทางการในฐานะแขกเกียรตยิศงานวนัสาธารณรัฐ 26 ม.ค. นี ้ซึง่จะท าให้นายโอบามาเป็น 
ปธน. สหรัฐฯ คนแรกท่ีได้รับเกียรติดงักลา่วและเป็น ปธน. สหรัฐฯ คนแรกท่ีเดินทางเยือนอินเดียถงึ 2 ครัง้
ในช่วงท่ียงัด ารงต าแหน่ง ปธน. นอกจากนี ้สหรัฐฯ ได้แตง่ตัง้นาย Richard Verma เป็นทตูสหรัฐฯ ประจ า
อินเดีย     ท่ีเป็นชาวสหรัฐฯ เชือ้สายอินเดียคนแรกด้วย   
 นาย Kerry ได้เน้นประเดน็เร่ือง Climate change วา่ได้เร่ิมมีผลกระทบตอ่เกษตรกรแล้ว  
หากเราไม่ท าอะไร ในไม่ช้าจะเร่ิมมี climate refugees และมีการตอ่สูเ่พ่ือแย่งชิงอาหารและทรัพยากร 
ทางออกของปัญหาก็คือการมีนโยบายพลงังานท่ียัง่ยืน (sustainable energy policy) ทัง้นี ้sustainable 
energy เป็นตลาดขนาด 6 ล้านล้านดอลลาร์ มีผู้ ใช้ 6 พนัล้านคน 
 นอกจากนี ้นาย Kerry ยงัได้กลา่วแสดงความเสียใจตอ่เหตกุารณ์กอ่การร้ายในฝร่ังเศสและ
กวา่ววา่ no act of terrorism will stop the march of freedom 

9. ภฏูำน (นำย Tshering Tobgay นรม.)  
  ภฏูานเป็นประเทศเลก็ๆ ท่ีอยู่ระหวา่งสองประเทศท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก (จีนกบัอินเดีย) GDP 
ของภฎูานมีมลูคา่เพียง 1.7 พนัล้านดอลลาร์ ซึง่น้อยกวา่มลูคา่ทรัพย์สินของบางคนในท่ีนีห้ลายเท่า (อ้าง
ถงึนกัธรุกิจบนเวที) แตภ่ฎูานมีจดุเดน่เร่ืองการพฒันาอย่างยัง่ยืน ไมท่ าลายธรรมชาติ ให้ความส าคญักบั 
Growth National Happiness (GNH) มากกวา่ Growth National Products (GNP) หรือเรียกวา่ การ
พฒันาอย่างมีคณุธรรม (Development with Values) ภฏูานต้องการดงึดดูการลงทนุจากตา่งชาติในสาขา
ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและยัง่ยืน (only green, clean and sustainable businesses) โดยภฏูาน
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ได้เปรียบท่ีสามารถเป็นจดุกระจายสินค้าไปยงัอินเดยีได้เพราะภฏูานได้รับ free market access สูต่ลาด
อินเดียตาม คตล. กบัอินเดยี 

10. นรม. โมด ี

   งำน VGS งาน VGS ได้กลายเป็นงานระดบัประเทศ ได้เปิดโอกาสให้รัฐตา่งๆ เข้ามามี
สว่นร่วมและรัฐบาลอินเดียก็พร้อมสนบัสนนุให้รัฐในอนิเดียจดังานลกัษณะเดยีวกนัในรัฐของตนด้วย 

   กำรเมอืงภำยใน ผลการเลือกตัง้ทัว่ไปของอินเดียแสดงให้เห็นจดุเปลี่ยน (turning 
point) ของประชาธิปไตยในอินเดีย เป็นครัง้แรกในรอบ 30 ปีท่ีพรรคการเมืองเดยีวได้เสยีงข้างมากในสภา  

   ผลงำนด้ำนเศรษฐกิจของรัฐบำล รัฐบาลนีใ้ห้ความส าคญักบัการสร้างบรรยากาศ
เชิงนโยบายท่ีมีความคาดเดาได้ โปร่งใส และเป็นธรรม (predictable, transparent, fair) เมื่อเร็วๆ นี ้
รัฐบาลได้เปลีย่น Planning Commission (คล้าย สศช. ท่ีจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจราย 5 ปี ซึง่นายโมดี
เห็นวา่ออกนโยบายบงการรัฐตา่งๆ มากเกินไป) เป็น National Institute for Transforming India (NITI) 
Aayog เพ่ือสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการวางแผนพฒันาประเทศของทกุรัฐ (cooperative federalism)  

   รัฐบาลชดุนีใ้ห้ความส าคญักบัการด าเนินการตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ (policy and 
back it up) อาทิ เพ่ิมการเข้าถงึระบบการเงิน (financial inclusion) ภายใน 4 เดอืนมีผู้ เปิดบญัชีธนาคาร 
100 ล้านบญัชีทัว่อินเดยี เปิดเสรี FDI สาขาการถไฟและเคร่ืองมือแพทย์ และเพ่ิมเพดาน FDI สาขาการ
ป้องกนัประเทศและสาขาประกนัเป็น 49% ปฏิรูประบบสมัปทานเหมืองแร่ และแก้ไขกฎหมายท่ีดนิ 

   นโยบำยเศรษฐกิจที่จะให้ควำมส ำคัญ ได้แก ่การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
ผ่านระบบ PPP นโยบาย Sagarmala หรือการพฒันาโดยใช้ท่าเรือเป็นตวัน า (port-led development) 
โครงการ Digital India และโครงการ Make in India คูไ่ปกบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานตามแนวระเบียง
อตุสาหกรรม และการปรับปรุง Ease of doing business ในอินเดีย 

   จุดเด่นของอนิเดีย อนิเดยีมี 3 D คือ Democracy, Demography, Demand         
ประชากรอินเดีย 65% อายตุ ่ากวา่ 35 ปี อินเดียจะมีแรงงานจ านวนมหาศาลและได้เปรียบเร่ืองต้นทนุด้าน
แรงงาน รัฐบาลจงึให้ความส าคญักบัการสร้างงานและพฒันาทกัษะแรงงาน รัฐบาลจงึได้ตัง้กระทรวง
พฒันาทกัษะแรงงาน (Ministry for Skill Development) ขึน้  

    

------------------------------------- 


