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พืน้ท่ี 
308,000 ตร.กม. (ขนาดพืน้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 ในอินเดีย) 
แบง่เป็นเขตการปกครองทัง้หมด 51 เขต 

ประชากร 
- 72.6 ล้านคน (มากเป็นอนัดบัท่ี 6) เมืองที่มีประชากรมากท่ีสดุ
คือเมืองอินดอร์ มีประชากรประมาณ 3.3 ล้านคน   
- ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาฮินด ู(90.89%) รองลงมาคือ 
ศาสนาอิสลาม (6.57%) ศาสนาคริสต์ (0.29%) อ่ืน ๆ (2.25%) 
- อตัราการรู้หนงัสือเท่ากบั 70.6% 
- ภาษาที่ใช้ คือ ภาษาฮินดี ภาษาองักฤษและภาษามาราตี 

เมืองส าคัญ 
1) เมืองโบปาล (Bhopal) คือเมืองหลวง มีประชากรประมาณ 
2.4 ล้านคน และเป็นท่ีตัง้ของ Hardware and Software 
Technology Park 2) เมืองอินดอร์ (Indore) เป็นเมือง
ศนูย์กลางด้านการค้า การลงทนุ การศกึษา และด้าน IT เป็นท่ีตัง้
ของสถานบนัการศกึษาที่มีช่ือเสียง ได้แก่ Indian Institute of 
Management (IIM) และ Indian Institute of Technology (IIT) 
เมืองอินดอร์เป็นท่ีตัง้ของตลาดหลกัทรัพย์ Madhya Pradesh 
Stock Exchange (MPSE) ซึง่เก่าแก่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศ 
(อนัดบัท่ี 1 คือ Bombay Stock Exchange และอนัดบัท่ี 2 คือ 
Ahmedabad Stock Exchange) เป็นรัฐท่ีมีเมืองได้รับเลือกให้
พฒันาเป็นเมืองอจัฉริยะตามนโยบาย 100 Smart cities ของ 
นรม. โมดี ได้แก่ เมืองโบปาล เมืองอินดอร์ เมือง Gwalior เมือง 
Ujjain เมือง Jabalpur และเมือง SagarSatna  

 
 
 
 
 

Shri. Ram NareshYadav 
ผู้วา่การรัฐ 

เข้ารับต าแหน่งเม่ือวนัที่ 8 ก.ย.54 
สงักดัพรรค INC 

สภานิติบัญญัติระดับมลรัฐ 
จ านวนทัง้สิน้ 230 ท่ีนัง่ ประะกอบ
ด้วย พรรค BJP 166 ท่ีนัง่ 
พรรค INC 57 ท่ีนัง่ และพรรคอ่ืน ๆ 
7 ท่ีนัง่ 

 
 
 
 
 

Shri. Shivraj Singh Chouhan 
มขุมนตรีรัฐ 

เข้ารับต าแหน่งเม่ือวนัที่ 12 ธ.ค.51 
สงักดัพรรค BJP 

จ านวน ส.ส. และ ส.ว. 
- ส.ส. ในราชยสภามีจ านวน 11 คน  
- ส.ว. ในโลกสภามีจ านวน 29 คน 

 

การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ตัวเลขทางเศรษฐกิจ 
ในปี 43 – ปี 58 รัฐฯ มีมลูค่าการลงทนุจาก ตปท. เท่ากบั 1.26 พนัล้านดอลล่าร์
สหรัฐ อตุสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้า (Power generation) และอตุสาหกรรม
การผลิต (Manufacturing) เป็นสาขาท่ีมีสดัส่วนใน FDI มากท่ีสดุ รองลงมา
คือ อหงัสาริมทรัพย์และบริการ บ. ตา่งชาตท่ีิมาลงทนุในรัฐฯ ได้แก่ บ. 
SkyPower (พลงังาน) บ. Cadbury India Limited (อาหาร) บ. P&G (สินค้า
อปุโภคบริโภค) 

การส่งออก 
ในปี 57- 58 มีมลูคา่การส่งออกเทา่กบั 4.19 พนัล้านดอลล่าร์สหรัฐ คดิเป็น 
19.2% ของการส่งออกทัง้ประเทศ สินค้าส่งออกท่ีส าคญั ได้แก่ ถัว่เหลือง 
เวชภณัฑ์ พืชสมนุไพร  

เขตเศรษฐกิจพเิศษ 
มี SEZ ช่ือ “Indore SEZ” โดยแบง่เป็นออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ 1) สินค้า
ทัว่ไป (Multi-products) และ 2) สินค้า IT มลูคา่การลงทนุใน SEZ เทา่กบั 
62.2 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และมลูคา่ส่งออกจาก SEZ เทา่กบั 489.25 
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดย บ. ท่ีลงทนุใน SEZ อาท ิIpca Laboratories (เวชภณัฑ์) 
SRF (เคมีภณัฑ์) Amulya Exports (เหล็ก) 

โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม 
มีถนนทางหลวงทัง้หมด 20 เส้น ความยาว 5,184 กม. มีเส้นทางรถไฟ 4,954 กม. 
และโดยท่ีรัฐฯ ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศ จงึมีรถไฟวิง่ผ่านหนาแน่นประมาณ 
425 ขบวนตอ่วนั มีสนามบินทัง้หมด 5 แหง่ ตัง้อยู่ในเมืองโบปาล เมือง
อินดอร์ เมือง Jabalpur เมือง Gwalior เมือง Khajuraho ทัง้นี ้สนามบินเมือง
โบปาลและเมืองอินดอร์มีผู้ โดยสารหนาแน่นท่ีสดุ  

- Gross State Domestic Product (GSDP)                     
84.27 พนัล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ปี 57- ปี 58) 
- Net State Domestic Product (NSDP)                         
75.64 พนัล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ปี 57- ปี 58) 
- Per Capita State Income 1,121ดอลล่าร์สหรัฐ 
- ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคเกษตรกรรรม  
- พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั อาท ิข้าวสาลี ถัว่เหลือง อ้อย ข้าว 
ข้าวโพด ฝ้าย 

อุตสาหกรรม 
- รัฐมธัยประเทศได้ขึน้ช่ือวา่เป็น “The land of diamonds” 
เน่ืองจากเป็นรัฐเดียวท่ีมีการผลิตเพชร แร่อ่ืน ๆ ท่ีพบมากได้แก่ 
ถ่านหนิ หนิปนู แมงกานีส แกรนิต หนิอ่อน  
- อตุสาหกรรมหลกัได้แก่ ยานยนตร์และชิน้ส่วนยานยนตร์ 
เคร่ืองนุ่งหม่ ซีเมนต์ เวชภณัฑ์ เกษตร ป่าไม้ เหมืองแร่และ         
การทอ่งเท่ียว 
- ในปี 57- ปี 58 GSDP ในแตล่ะภาคเศรษฐกิจแบง่เป็นภาค
บริการ (Tertiary sector) เทา่กบั 42.19% ภาคอตุสาหกรรมการ
ผลิต (Secondary sector) เทา่กบั 18.9% และภาคบริการและ
อตุสาหกรรมพืน้ฐาน (Primary sector) เทา่กบั 38.92% 
- มีการลงทนุด้านพลงังานทดแทนมากท่ีสดุในประเทศ (อนัดบั
ท่ี 2 คือ รัฐมหาราษฏระ และอนัดบัท่ี 3 คือรัฐราชสถาน) ในปี 58 
มีการผลิตพลงังานทดแทนเท่ากบัร้อยละ 24 ของการผลิตทัง้
ประเทศ 



 


