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มัธยประเทศ: อีกหนึ่งรัฐที่มาแรงของอินเดีย 

  “มัธยประเทศ” เป็นชื่อท่ีได้รับอิทธิพลมาจากภาษาสันสกฤตเช่นเดียวกับภาษาไทย เม่ือเห็นคําว่า 
“มัธยประเทศ” คนไทยก็สามารถแปลได้ทันทีเลยว่า รัฐท่ีมีดินแดนอยู่ตอนกลางของประเทศ เพราะคําว่า “มัธย” 
แปลว่า กลาง หรือระหว่างกลาง ส่วนคําว่า “ประเทศ” ก็แปลว่าดินแดน 

  มัธยประเทศเป็นรัฐท่ีอยู่ใจกลางประเทศอินเดียจนได้รับสมญานามว่า “หัวใจของอินเดีย” เป็นรัฐ
ใหญ่อันดับสองรองจากรัฐอุตตรประเทศ ด้วยพ้ืนท่ี 308,000 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยรัฐสําคัญหลายรัฐ คือ 
รัฐอุตตรประเทศทางทิศเหนือ รัฐฉัตติสครห์ทางทิศตะวันออก รัฐคุชราตและรัฐราชสถานทางทิศตะวันตก และรัฐ
มหาราษฏระทางทิศใต้ ประชากรของรัฐจากการสํารวจเม่ือปี 2554 มี
จํานวน 72.60 ล้านคน ความหนาแน่นของประชากรอยู่ท่ี 240 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร สัดส่วนประชากรท่ีอยู่อาศัยในเมืองคิดเป็นร้อยละ 26.46 
ของประชากรรวม มีประชากรท่ีอยู่ในตลาดแรงงานร้อยละ 42.74 รายได้
เฉลี่ยต่อหัวต่อปีอยู่ท่ีประมาณ 31,000 รูปี (ประมาณ 18,600 บาท) เมือง
หลวงของรัฐ คือ เมืองโภปาล แต่เมืองใหญ่ท่ีสุดและมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจท่ีสุด คือ เมืองอินโดร์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีกําลังเจริญเติบโตอย่างมาก 
จากการสํารวจของบริษัท IDFC Securities เม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 ท่ีผ่านมา พบว่ากว่าร้อยละ 50 ของจํานวน
ครัวเรือนในเมืองอินโดร์ มีรายได้ต่อครัวเรือนเกินกว่าเดือนละ 50,000 รูปี (ประมาณ 30,000 บาท) ซ่ึงถือว่าเป็น
เมืองท่ีประชากรมีรายได้ค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับประชากรในเมืองอ่ืนๆของประเทศอินเดียโดยท่ัวไป ความต้องการ
สินค้าและบริการต่างๆจึงเพ่ิมข้ึนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีอยู่อาศัยซ่ึงมีอัตราการเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง 

  มัธยประเทศเป็นรัฐท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก เป็นรัฐเดียวในประเทศ
อินเดียท่ีมีการทําเหมืองเพชร นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งสินแร่สําคัญอีกหลายชนิด โดยเป็นรัฐอันดับหนึ่งของ
ประเทศในการผลิตแร่ไพโรฟิลไลท์ซ่ึงเป็นแร่ท่ีมีความทนไฟสูงสําหรับใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม
เซรามิก อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น และยังเป็นรัฐอันดับหนึ่งในการผลิตแร่ทองแดงอีกด้วย 
นอกจากนั้น รัฐมัธยประเทศยังเป็นแหล่งผลิตถ่านหิน หินปูน แร่แมงกานีส หินฟอสเฟต แร่โดโลไมท์ พลอยไดอะ
สปอร์ เป็นต้น ส่วนด้านการเกษตรก็ยังเป็นรัฐอันดับหนึ่งของประเทศในการผลิตถ่ัวเหลือง ถ่ัวชนิดต่างๆ และพืช
น้ํามัน โดยเฉพาะสําหรับถ่ัวเหลือง รัฐมัธยประเทศมีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 75 ของผลผลิตรวมของประเทศเลย
ทีเดียว และยังเป็นอับดับสามของประเทศในการผลิตธัญพืช คือ ข้าวและข้าวสาลี อีกด้วย นอกจากนั้น รัฐบาลของ
รัฐมัธยประเทศก็ยังพัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันรัฐนี้กลายเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่หลาย
รายการ เช่น ขิง ข่า กระเทียม พริก ผักชี กล้วย ฝรั่ง มะเขือเทศ และมะละกอ 
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  ในด้านอุตสาหกรรม รัฐมัธยประเทศก็เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ
อินเดียหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตรโ์ดยต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ใจกลางประเทศและ
มีพ้ืนท่ีของรัฐประมาณ 58,562 ตารางกิโลเมตรเชื่อมโยงกับโครงการระเบียงอุตสาหกรรมเดลี-มุมไบ (DMIC: 
Delhi-Mumbai Industrial Corridor) ท่ีเชื่อมระหว่างเมืองมุมไบทางทิศใต้ ซ่ึงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ

การเงินสําคัญของอินเดียไปยังกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของ
ประเทศทางด้านเหนือ ระยะทางรวม 1,483 กิโลเมตร 
นอกจากนั้น รัฐมัธยประเทศยังมีราคาปัจจัยการผลิตท่ีตํ่า
กว่ารัฐ อ่ืนๆ เช่น ค่าเช่า พ้ืนท่ี ค่าจ้างแรงงาน และค่า
สาธารณูปโภค รวมท้ังยังอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบท่ีสําคัญหลาย
ชนิดท่ีเอ้ืออํานวยต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ซ่ึงรัฐมัธยประเทศสามารถผลิต
ได้มากเป็นอันดับสามของประเทศ ปัจจุบันมีบริษัทชั้นนําไป

ลงทุนผลิตปูนซีเมนต์ท่ีรัฐนี้กันอยู่หลายบริษัท ได้แก่ บริษัท Birla Corporation, บริษัท Vikram Cement, บริษัท 
Prism Cement, บริษัท Diamond Cement และบริษัท ACC Cement นอกจากนั้น ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
Pithampur ของรัฐมัธยประเทศก็ยังได้รับสมญานามว่า “Detroit of India” ในฐานะเป็นศูนย์กลางการผลิต
รถยนต์ของอินเดีย โดยมีบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไปต้ังโรงงานผลิตอยู่จํานวนมาก เช่น บริษัท Eicher 
Motors, บริษัท Mahindra 2 Wheelers, บริษัท Caparo, บริษัท Bajaj Tempo, บริษัท MAN Force Trucks, 
บริษัท Bridgestone Tyre เป็นต้น นอกจากนั้น รัฐมัธยประเทศก็ยังเป็นศูนย์กลางในการผลิตสิ่งทออีกด้วย  

  รัฐมัธยประเทศจึงกลายเป็นรัฐท่ีมาแรงอีกรัฐหนึ่งตามหลังรัฐคุชราตมาติดๆ เพราะนอกจากจะ
ต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ท่ีดีแล้ว รัฐมัธยประเทศยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย เป็นรัฐท่ีมี
ระบบเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็งโดยเป็นรัฐท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วท่ีสุดรัฐหนึ่งในประเทศอินเดียด้วย
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยระหว่างปี 2548-2553 สูงถึงร้อยละ 12.70 นอกจากนั้น รัฐมัธยประเทศยังมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยมีสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ถึง 222 แห่ง และสถาบันการศึกษา
ด้านการจัดการอีก 218 แห่ง ตลอดจนมีสถาบันการศึกษาด้านกฎหมาย ธุรกิจการเกษตร และอ่ืนๆอีกมากมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการจัดการแห่งอินเดีย (IIM) ซ่ึงเป็นสถาบันท่ีสอนด้านการบริหารธุรกิจอันดับ 1 ของ
อินเดีย ก็มีวิทยาเขตอยู่ท่ีเมืองอินโดร์อีกด้วย ทําให้รัฐนี้ไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานเพราะรัฐได้เตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไว้เป็นอย่างดี ส่วนเรื่องท่ีเป็นปัญหาหลักของ
ประเทศอินเดียในเกือบจะทุกรัฐก็คือ ปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ แต่สําหรับรัฐมัธยประเทศแล้ว เรื่อง
ไฟฟ้าไม่ใช่ปัญหา เพราะปัจจุบันรัฐสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ คือ สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ถึง 10,202 เมกะวัตต์ แม้ว่าจะยังไม่มากเท่ากับรัฐคุชราตท่ีสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 
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14,000 เมกะวัตต์ แต่ก็ถือว่าเป็นรัฐท่ีสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเพียงพอต่อความต้องการใช้ของ
อุตสาหกรรมต่างๆในรัฐและถือเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งท่ีจะทําให้บริษัทต่างๆ โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติตัดสินใจ
นําเงินมาลงทุนในรัฐนี้เป็นเงินจํานวนมหาศาล 

  นอกจากนั้น รัฐบาลของรัฐมัธยประเทศได้มีการกําหนดนโยบายด้านต่างๆไว้อย่างชัดเจน คือ 
นโยบายด้านอุตสาหกรรม นโยบายพลังงานแสงอาทิตย์ นโยบายแร่ นโยบายภาษีสรรพสามิต นโยบายส่งเสริม
อุตสาหกรรม นโยบายการท่องเท่ียว นโยบายด้านการแปรรูปอาหาร นโยบายด้านการแปรรูปองุ่น นโยบายด้าน
พลังงาน นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายป่าไม้ 
เป็นต้น สําหรับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มีการกําหนด
สิ่งจูงใจไว้เพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนท้ังต่างชาติและนักลงทุน
อินเดียจากรัฐอ่ืนเข้าไปลงทุนในรัฐมัธยประเทศ เช่น การคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม การยกเว้นเว้นภาษีในช่วง 9 ปีแรก การให้การ
สนับสนุน (Subsidy) ร้อยละ 75 สําหรับท่ีดินท่ีใช้ในโครงการ
ขนาดใหญ่ (Mega Project) การให้สิ่งจูงใจด้านการคลัง รวมท้ังการให้สิ่งจูงใจเป็นการเฉพาะสําหรับบาง
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และคลังสินค้า อุตสาหกรรมท่องเท่ียว เป็นต้น (เอกสาร
แนบ)   

  ระหว่างวันท่ี 28-30 ตุลาคม 2555 ท่ีผ่านมา รัฐมัธยประเทศได้จัดงานใหญ่และเป็นงานสําคัญ
ท่ีสุดของรัฐ คือ งาน Global Investors Summit (GIS) 2012 ท่ีเมืองอินโดร์ เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของรัฐมัธย
ประเทศ โดยเชิญนักธุรกิจชั้นนํา ผู้แทนบริษัทต่างๆ ผู้แทนภาครัฐ และนักลงทุนท่ีสนใจจากท่ัวโลกมาเข้าร่วมการ
ประชุมสูงสุด เพ่ือให้มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนได้เห็นศักยภาพของรัฐมัธยประเทศว่าเป็นรัฐท่ี
น่าสนใจลงทุนเพียงใด ท้ังนี้ การจัดงาน GIS ดังกล่าวได้เริ่มจัดข้ึนเป็นครั้งแรกเม่ือปี 2550 โดยจัดข้ึนทุกๆ 2 ปี 
สําหรับในครั้งแรกของการจัดงานเม่ือปี 2550 ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐมัธยประเทศกับ
ผู้สนใจท่ีจะลงทุนจํานวน 102 ฉบับ เป็นเงินลงทุนมูลค่า 1.2 แสนล้านรูปี (ประมาณ 7.2 หม่ืนล้านบาท) การจัด
งาน GIS ครั้งท่ี 2 ในปี 2553 มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพ่ิมข้ึนเป็น 107 ฉบับ เป็นเงินลงทุนมูลค่า 2.35 
แสนล้านรูปี (ประมาณ 1.41 แสนล้านบาท) และล่าสุดการจัดงาน GIS ครั้งท่ี 3 มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึนเป็น 259 ฉบับ เป็นเงินลงทุนสูงถึง 3.75 แสนล้านรูปี (ประมาณ 2.25 แสนล้านบาท) โดยมีแผนท่ีจะลงทุน
ในโครงการสําคัญหลายโครงการ ท่ีสําคัญ ได้แก่ 

• โครงการก่อสร้างศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ เมืองอินโดร์ บนพ้ืนท่ี 500 
เฮกตาร์ (ประมาณ 3,125 ไร่)  
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• โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยกลุ่มบริษัท Reliance Anil Dhirubhai 
Ambani Group มูลค่า 2 แสนล้านรูปี (ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท)  

• โครงการสวนอุตสาหกรรมผลิตอาหารแบบครบวงจร ของกลุ่มบริษัท Future Group 
มูลค่า 2.5 หม่ืนล้านรูปี (ประมาณ 1.5 หม่ืนล้านบาท) โดยจะมีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนอีก 21,400 อัตรา  

• โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กและสวนอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของกลุ่มบริษัท 
MTech Metals & Mining มูลค่า 9 หม่ืนล้านรูปี (ประมาณ 5.4 หม่ืนล้านบาท) 

• โครงการพัฒนาเมืองและระบบน้ําประปาในเมืองของบริษัท HUDCO มูลค่า 2 หม่ืนล้าน
รูปี (ประมาณ 1.2 หม่ืนล้านบาท) 

• โครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยในรัฐมัธยประเทศ โดยสถาบันเทคโนโลยีเวลลอร์ (Vellore 
Institute of Technology) มูลค่า 5 พันล้านรูปี (ประมาณ 3 พันล้านบาท) 

• โครงการจัดต้ังโรงงานเหล็กท่ีเมือง Shahdol และโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีเมือง
อินโดร์ ของบริษัท Bharat Forge มูลค่า 1.88 หม่ืนล้านรูปี (ประมาณ 1.13 หม่ืนล้านบาท)  

• โครงการจัดต้ังโรงงานเหล็กท่ีเมือง Chhatarpur ของ Steel Authority of India 
Limited มูลค่า 5 หม่ืนล้านรูปี (ประมาณ 3 หม่ืนล้านบาท) 

• โครงการจัดต้ังโรงพยาบาลระดับหรูหราโดยบริษัท Rockland Hospital มูลค่า 3 
พันล้านรูปี (ประมาณ 1.8 พันล้านบาท) 

• โครงการจัดต้ังโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อน (Thermal Power Station) ท่ี
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1,200 เมกะวัตต์ ท่ีเมือง Khargon โดยบริษัท NTPC มูลค่า 9 หม่ืนล้านรูปี 
(ประมาณ 5.4 หม่ืนล้านบาท) 

• โครงการจัดต้ังโรงงานผลิตทองแดงท่ีเมือง Balaghat โดยบริษัท Hindustan Copper 
Limited ท่ีจะสามารถผลิตทองแดงได้ปีละ 500 ตัน เงินลงทุนมูลค่า 18,560 ล้านรูปี (ประมาณ 11,136 ล้าน
บาท) 

• บริษัท Tata Consultancy Services จะลงทุนท่ีเมืองอินโดร์เป็นมูลค่า 4.1 พันล้านรูปี 
(ประมาณ 2,460 ล้านบาท) และจะมีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนอีก 12,000 ตําแหน่ง 

• บริษัท Stem Learning Limited มีแผนจะลงทุนเป็นมูลค่า 800 ล้านรูปี (ประมาณ 
480 ล้านบาท) เพ่ือทําการฝีกอบรมให้แก่นักศึกษาจํานวน 20,000 ราย 

  ก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวสําหรับรัฐมัธยประเทศท่ีนักธุรกิจไทยอาจจะยังไม่คุ้นเคยนัก สิ่งท่ีเห็นได้
ชัดว่าเป็นปัจจัยสําคัญนํามาสู่ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐนี้ ก็ดูจะไม่ค่อยแตกต่างไปจากกรณีของรัฐ
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คุชราต คือ ความมีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นําของมุขมนตรีของรัฐ ท่ีสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของรัฐอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมไปในทิศทางท่ีชัดเจน...สําหรับนักธุรกิจไทยท่ีมียุทธศาสตร์ท่ีจะไปลงทุนใน
ประเทศอินเดีย รัฐมัธยประเทศก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีไม่ควรมองข้าม 
 

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