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From “Look East” to “Act East”
Smart City Project of India
Make in India
Digital India

BHARAT

Namaste
It has been more than a year since the Prime Minister Narendra Modi assumed his office in May 2014.
A number of technology-based megaprojects are expected to transpire efficiently all over the country. Thus,
the second volume of India Calling will peculiarly highlight the transnational and digital and technological
policy initiatives.
The second volume of this year comprises of 5 articles. Starting off by the rebranding policy ‘Act East’,
it is an attempt to prompt economic operations among the Asian countries at large-scale. This volume is kept
an eye on issues of ‘Smart City’, ‘Make in India’, and ‘Digital India’ endowed by Modi-led government.
Correspondingly, we also introduce a brief profile of Tripura—a state of India’s North East which is rising
fast to become India’s future IT hub and gateway.
We are thankful for all contributors, writers, translator, including proof readers so as to make possible
the current volume.

Sophana Srichampa
Editor-in-chief

สวัสดี
เป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีแล้วนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนเรนทร โมดีเข้ารับต�ำแหน่งในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว
มีการวางแผนที่จะด�ำเนินโครงการเทคโนโยลีขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพประเทศ ดังนั้น India Calling ฉบับนี้จะเสนอ
ประเด็น นโยบายข้ามชาติ นโยบายดิจิทัล และเทคโนโยลีปัจจุบันของอินเดีย
ภายในเล่มนีป้ ระกอบไปด้วย 5 บทความ เริม่ ต้นจากนโยบายต่อยอดจากรัฐบาลชุดก่อน ‘ปฏิบตั กิ ารตะวันออก’ ทีพ่ ยายาม
จะดึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียโดยมีอนิ เดียเป็นศูนย์กลาง ตามมาด้วยโครงการต่างๆ ภายในประเทศอินเดีย
เอง นั่นคือ ‘เมืองฉลาด’ ‘ผลิตในอินเดีย’ และ ‘ดิจิทัลอินเดีย’ ซึ่งเป็นนโยบายนำ�ภายใต้รัฐบาลชุดนี้ นอกจากนี้เรายังแนะนำ�หนึ่งใน
รัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย นั่นคือ ตริปุระ ที่จะกลายมาเป็นเมืองไอทีแห่งใหม่ในอนาคต
ในนามของบรรณาธิการบริหาร ขอขอบพระคุณผู้เขียน ผู้รวบรวม ผู้แปล ผู้ตรวจพิสูจน์อักษร ซึ่งมีส่วนช่วยให้ India
Calling ฉบับนี้สำ�เร็จลุล่วงได้
โสภนา ศรีจ�ำปา
บรรณาธิการบริหาร

India Calling would like to express the deep condolence to India of losing the great People’s President:
Dr. A.P.J. Abdul Kalam, the 11th  President of India.
India Calling

ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งกับการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักของประชาชนอินเดีย ดร. เอพีเจ อับดุล
กาลัม ประธานาธิบดีคนที่ 11 แห่งสาธารณรัฐอินเดีย
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From “Look East” to
“Act East” -India shifts focus
India’s “Look East policy” has long shaped the nation’s ties with the Asia-Pacific.
But PM Modi now pursues a more ambitious agenda
based
ties to Japan,
A REPORT
BY on
CBS,stronger
MAHIDOL UNIVERSITY,
THAILAND
Vietnam, Australia and ASEAN, says Danielle Rajendram.

Danielle Rajendram, India expert at the Sydneybased Lowy Institute, explains in a DW interview what lies
at the core of the “Act East” policy and why she believes
the Modi-led government will pursue a greater and more
ambitious role in the Asia-Pacific in line with the country’s
growing economic and strategic interests.
DW: What has been at the core of India’s Look East
Policy over the past years?

President Xi Jinping shakes hands with Indian Prime Minister
Narendra Modi during their visit to Daci’en Temple in Xi’an, Shaanxi
province(19-05-2015)
http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2015-05/19/content_20755574.htm

For over two decades India’s “Look East” policy
has shaped the way the country deals with its neighbors
in the Asia-Pacific region, leading to substantially deeper
economic, institutional, and security relations. Driven
in part by India’s strategy of counter-balancing China’s
influence, the policy was initially aimed at diplomatic and
economic engagement with Southeast Asia.

But over the years, the policy has evolved to
include broader security and defense ties across the whole
Asia-Pacific, with India signalling its willingness to play
a greater strategic role in the region. Given the swiftly
changing security dynamics in the region, Indian PM
Narendra Modi - who swept to power in a landslide victory
in the April-May election - rechristened the approach as the
“Act East” policy, stating the importance of also seeking
deeper ties with partners such as Japan, Vietnam, South
Korea and Australia.

Danielle Rajendram: India’s Look East Policy was
initiated in the early 1990s with the aim of increasing
its economic relations with Southeast Asia. Since then,
the focus and objectives of Look East has broadened to
include the entire Asia-Pacific, and building economic,
institutional and defence links with the region. India’s
interest in the Asia-Pacific is being driven by both
an understanding of the economic benefits of closer
engagement with East and Southeast Asia, a convergence
of strategic objectives, and a desire for a larger global
role for India.
How does PM Narendra Modi’s new approach towards
the Asia-Pacific differ from this policy?
In many respects, Prime Minister Modi’s approach
to the Asia-Pacific builds upon the policies of previous
governments. However, his government has intensified
its outreach to India’s key partners, such as Japan, Vietnam,
Australia and ASEAN. His key goals are to deepen
economic ties with the Asia-Pacific in order to boost
India’s own economic growth, to balance externally
against Chinese influence in the Indian Ocean, and to
expand India’s global role. While the Modi government
must work quickly to ensure that “Act East” goes beyond
a rebranding of an existing policy, the upgraded policy
signals India’s intention to assume a greater role in the
region.
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to India as a potential strategic partner. As the most
advanced Asian naval power, and as a potential source
of considerable investment and technological assistance,
Japan offers India significant partnership opportunities
as it shifts its focus eastwards.
What role could Australia play in India’s eastward shift?

Prime Minister Narendra Modi with Japanese premier Shinzo Abe during
their visit to the Toji Buddhist temple in Kyoto, Japan (01-Sep-2014)
(http://www.livemint.com/Politics/b4whrU20IZz1Lbpu85UEnJ/NarendraModi-seeks-Japans-help-for-inclusive-vision-on-f.html)

What will this mean for India’s relationships with major
Asian players such as China, Japan and ASEAN?
India’s relations with China have long proceeded
upon two distinct economic and security tracks. Although
Beijing is New Delhi’s top two-way trading partner,
tensions along their disputed border and China’s increasing
presence in the Indian Ocean, continues to make India
uneasy. The Modi government will take a pragmatic
approach to the relationship, and will attempt to maintain
positive economic ties. However, it can be expected that
Modi will take a stronger approach to incidents such as
incursions across the Line of Actual Control.

India is certainly wary of China’s growing presence
in the Indian Ocean and its relationships with India’s South
Asian neighbours. In light of this, India’s Look East Policy
can be conceived as part of an external balancing strategy
against China. At the same time, Beijing is also displaying
wariness towards India’s growing relationships with key
partners in East and Southeast Asia, particularly with
Vietnam and Japan. While it is not in India’s interests to
engage in direct rivalry with China, it can be expected that
an element of competition will continue to characterize
the China-India bilateral relationship.

These tensions will also serve to reinforce the
relevance of investing in India’s relationships with
partners such as ASEAN and Japan. ASEAN will remain
a critical component of India’s Look East Policy. Chinese
assertiveness on territorial disputes has given India the
opportunity to enhance its strategic presence in Southeast
Asia, and ASEAN states are increasingly looking to India
to play a balancing role in the region. Bilateral partnerships
within individual ASEAN states, such as Vietnam and
Indonesia, hold particular promise.

New Delhi’s relations with Tokyo are likely
to undergo the most change under the Modi government,
particularly in light of his personal connection with
Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Japan’s tense
relationship with China has prompted it to reach out
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Although the Australia-India relationship has
in the past suffered from inattention, there is currently
recognition in both Delhi and Canberra of the economic
opportunities of closer ties, and a growing convergence of
strategic interests between the two. This year has already
brought about an unprecedented level of engagement
between Australia and India, and the upgraded “Act East”
policy will continue to have a positive impact on bilateral
ties. There is much potential for greater cooperation
between the two Indian Ocean democracies on security,
particularly in the maritime domain. In recognition of this,
the two countries recently concluded a Framework for
Security Cooperation in order to consolidate and provide
direction for their expanding defence and security ties.

Prime Minister Narendra Modi and Korean President Park Geun-hye,
during the delegation level talks between India and South Korea, in Seoul,
South Korea on May 18, 2015.
(http://www.ibtimes.co.in/modi-south-korea-live-pm-visits-seoul-nationalcemetery-632773)

What are the main risks and opportunities of Modi’s
“Act East” policy?
The Modi government will need to proceed
carefully with its engagement with the Asia-Pacific,
particularly with regards to Chinese sensitivities.
But should it be able to do so, successfully enhancing
its role in East and Southeast Asia could signal
the beginning of the pursuit of a more serious approach
for India across the entire Indo-Pacific region.
Danielle Rajendram is a Research Associate in
the International Security Program at the Lowy Institute,
where her work focuses on Indian foreign and domestic
policy, India-China relations and Asian security issues.
(Courtesy: http://www.dw.de/from-look-east-to-act-east-india-shiftsfocus/a-18141462)

จากนโยบาย “มองตะวันออก” สู่
“ปฏิบัติการตะวันออก” อินเดียเปลี่ยนจุดเน้น
“นโยบายมองตะวันออก” ของอินเดีย แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับเอเชียแปซิฟิก แต่ขณะนี้
นายกรัฐมนตรีโมดี ได้ริเริ่มข้อตกลงที่ท้าทายซึ่งตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับญี่ปุ่น เวียดนาม
ออสเตรเลีย และอาเซียน, แดเนียล ราเจนดรัม กล่าว
กว่าสองทศวรรษที่ “นโยบายมองตะวันออก” ของอินเดีย
ที่มีอิทธิพลต่อประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก น�ำไป
สู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สถาบัน และความมั่นคงอย่าง
เหนียวแน่น ยุทธศาสตร์ของอินเดียในการถ่วงดุลกับอิทธิพลของ
จีน นโยบายเริ่มต้นเน้นที่ความสัมพันธ์ทางด้านการทูตและทาง
เศรษฐกิจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่ในหลายปีทผี่ า่ นมา นโยบายได้พฒ
ั นาครอบคลุมถึงความ
สัมพันธ์ในด้านความมัน่ คงและการทหารทัว่ ทัง้ ภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ
นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีของอินเดีย ผูท้ ไี่ ด้รบั ชัยชนะในการเลือก
ตัง้ ช่วงเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคมอย่างท่วมท้น ได้ให้ความ
ส�ำคัญต่อพลวัตทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในภูมภิ าค โดยได้เปลีย่ น
ชือ่ นโยบายเป็น “ปฏิบตั กิ ารตะวันออก” ชีใ้ ห้เห็นความส�ำคัญของ
การสร้างความสัมพันธ์อย่างลึกซึง้ กับ ประเทศพันธมิตร อย่างเช่น
ญีป่ นุ่ เวียดนาม เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย
แดเนียล ราเจนดรัม ผูเ้ ชีย่ วชาญชาวอินเดียแห่งสถาบันโลวี
ซิดนีย์ อธิบายในการให้สัมภาษณ์กับ DW ว่าสิ่งที่เป็นหลักของ
นโยบาย “ปฏิบัติการตะวันออก” และเหตุผลทีเ่ ธอเชื่อว่ารัฐบาลที่
น�ำโดยนายโมดี จะด�ำเนินบทบาททีม่ เี ป้าหมายมากขึน้ ในภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟกิ สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
และผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์
DW: อะไรคือความส�ำคัญของนโยบาย “ปฏิบตั กิ ารตะวันออก”
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา?
แดเนียล ราเจนดรัม: นโยบาย “ปฏิบัติกาตะวันออก” ของ
อินเดียได้ริเริ่มขึ้นในช่วงต้นศตวรรษ 1990 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตัง้ แต่นนั้ จุดเน้นและวัตถุประสงค์ของนโยบาย “ปฏิบตั กิ ารตะวันออก”
ได้ขยายรวมทั้งเอเชีย-แปซิฟิก และสร้างความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ สถาบัน และการทหารในภูมิภาค ผลประโยชน์ของ
อินเดียในเอเชีย-แปซิฟิกจะถูกขับเคลื่อนจากความเข้าใจอันดีใน
ทางเศรษฐกิจของการมีสว่ นร่วมอย่างใกล้ชดิ กับเอเชียตะวันออก

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และ
ความปรารถนาที่จะมีบทบาทมากขึ้นในระดับโลกของอินเดีย
นโยบายใหม่ของนายกรัฐมนตรี นายนเรนทรา โมดีตอ่ เอเชียแปซิฟคิ ต่างจากนโยบายนีอ้ ย่างไร?
ในหลายประเด็น วิธกี ารของนายกฯ โมดี ทีไ่ ปสูเ่ อเชีย-แปซิฟคิ
พัฒนามาจากนโยบายของรัฐบาลชุดก่อน อย่างไรก็ตามรัฐบาล
ของเขาได้ขยายโอกาสนัน้ ไปยังหุน้ ส่วนทีส่ ำ� คัญของอินเดีย ได้แก่
ญี่ปุ่น เวียดนาม ออสเตรเลีย และอาเซียน เป้าหมายส�ำคัญของ
เขาคือสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับเอเชียแปซิฟิกเพือ่ กระตุน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดีย เพื่อสร้าง
ความสมดุลภายนอกต่อต้านอิทธิพลของจีนในมหาสมุทรอินเดีย
และจะขยายบทบาทระดับโลกของอินเดีย ในขณะที่รัฐบาลของ
นายโมดีตอ้ งท�ำงานอย่างรวดเร็วเพือ่ ให้แน่ใจว่านโยบาย “ปฏิบตั ิ
การตะวันออก” สามารถก้าวน�ำจากนโยบายที่มีอยู่ นโยบายที่
ถูกพัฒนาขึ้นนี้ก็ได้แสดงถึงความตั้งใจของอินเดียที่จะมีบทบาท
มากยิ่งขึ้นในภูมิภาค

Australian Prime Minister Tony Abbott and Indian Prime Minister Narendra
Modi in 2014
(https://en.wikipedia.org/wiki/Australia%E2%80%93India_relations)
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สิง่ นีจ้ ะหมายถึงอะไรส�ำหรับความสัมพันธ์ของอินเดียกับผูม้ ี
บทบาทหลักได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และอาเซียน?
ความสัมพันธ์ของอินเดียกับจีนด�ำเนินมาท่ามกลางความ
แตกต่างของระบบเศรษฐกิจและความมัน่ คง แม้วา่ ปักกิง่ คือคูค่ า้
ระดับสูงของนิวเดลี ความตึงเครียดตามแนวชายแดนพิพาทของ
พวกเขาและการปรากฎตัวของจีนมากขึน้ ในมหาสมุทรอินเดียส่ง
ผลให้อินเดียไม่อาจวางใจได้ รัฐบาลของนายโมดีจะเน้นการใช้
แนวทางการเจรจา และพยายามทีจ่ ะรักษาความสัมพันธ์เชิงบวก
ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม อาจจะคาดคะเนได้ว่านายกฯ โมดี
จะใช้วิธีการที่แข็งกร้าวต่อบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การบุกรุก
เส้นควบคุมที่แท้จริง
อินเดียระมัดระวังในการทีจ่ นี ปรากฏตัวมากขึน้ ในมหาสมุทร
อินเดีย และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียใน
เอเชียใต้ ตามความเป็นจริง นโยบายมองตะวันออกของอินเดีย
สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ถ่วงดุลภายนอก
ต่อต้านจีน ในเวลาเดียวกัน ปักกิ่งก็แสดงความระแวดระวังต่อ
ความสัมพันธ์ที่เติบโตระหว่างอินเดียกับหุ้นส่วนหลักในเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับเวียดนามและญี่ปุ่น แม้ว่าการต่อสู้เพื่อเป็นคู่แข่งโดยตรง
กับจีนไม่ได้อยูใ่ นความสนใจของอินเดีย ก็สามารถเป็นทีค่ าดหวัง
ได้ว่าองค์ประกอบของการแข่งขันจะด�ำเนินไปในลักษณะความ
ส�ำคัญแบบทวิภาคีระหว่างจีนและอินเดีย ในขณะที่ไม่ได้อยู่ใน
ความสนใจของอินเดียที่จะต่อสู้เพื่อเป็นคู่แข่งโดยตรงกับจีน
ซึง่ เป็นทีค่ าดหวังว่าองค์ประกอบของการแข่งขันจะแสดงลักษณะ
พิเศษของความสัมพันธ์แบบทวิภาคีระหว่างจีนและอินเดีย

Nay Pyi Taw: Indian Prime Minister Narendra Modi met a host of Southeast
Asian leaders (13 Nov 2014)
(http://zeenews.india.com/news/india/asean-pm-modi-meets-southeastasian-leaders-pushes-for-increased-economic-engagement_1498059.html)

จะปรับยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “ และประชาคมอาเซียน
ก�ำลังจับตามองอินเดียในการแสดงบทบาททีส่ มดุลในภูมภิ าค
สัญญาความร่วมมือทวิภาคกับแต่ละประเทศในอาเซียน เช่นที่มี
ต่อเวียดนามและอินโดนีเชีย ยังสร้างความมัน่ ใจให้แก่กนั อีกด้วย”
ความสัมพันธ์ของนิวเดลีกบั โตเกียวมีแนวโน้มเปลีย่ นแปลง
มากที่สุดภายใต้รัฐบาลนายโมดี เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว
ของนายโมดีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายซินโซ อาเบะ จากความ
สัมพันธ์ที่ตึงเครียดของญี่ปุ่นกับจีนกระตุ้นให้ญี่ปุ่นกระชับความ
สัมพันธ์กับอินเดียในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพ ใน
ฐานะที่ญี่ปุ่นมีอ�ำนาจทางทะเลที่มีศักยภาพที่ก้าวหน้าที่สุดของ
เอเชีย เป็นแหล่งของการลงทุนที่มีศักยภาพที่ส�ำคัญสุดในเอเชีย
และการให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี ญีป่ นุ่ เสนอโอกาสความ
เป็นหุ้นส่วนที่ส�ำคัญให้กับอินเดียในโอกาสที่อินเดียจะเปลี่ยนจุด
เน้นไปยังตะวันออก
ออสเตรเลียจะแสดงบทบาทอย่างไรในการที่อน
ิ เดียเน้นไป
ทางตะวันออก?
แม้วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและอินเดียในอดีต
จะไม่ราบรืน่ จากความไม่ตงั้ ใจก็ตาม แต่ในปัจจุบนั ทัง้ นิวเดลีและ
แคนเบอร์ราต่างตระหนักถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิด และการมาบรรจบกันของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์
ของทั้งสองประเทศที่เติบโตขึ้น ในปีนี้ออสเตรเลียและอินเดียได้
ท�ำข้อตกลงร่วมกันซึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และการยกระดับ
นโยบาย “ปฏิบัติการตะวันออก” จะมีผลกระทบเชิงบวกต่อความ
สัมพันธ์ทวิภาคี มีศักยภาพสูงมากส�ำหรับความร่วมมือระหว่าง
สองประเทศประชาธิปไตยในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อไม่นานมานี้
ทั้งสองประเทศได้ข้อสรุปกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงใน
การที่จะร่วมมือกันและก�ำหนดทิศทางในการขยายการป้องกัน
และสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง
อะไรคือความเสีย่ งหลักและโอกาสของนโยบาย “ปฏิบตั กิ าร
ตะวันออก” ของโมดี’?
“รัฐบาลชุดโมดีจ�ำเป็นต้องด�ำเนินความสัมพันธ์อย่าง
รอบคอบกับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกโดยฉพาะความอ่อนไหวของ
จีน แต่สงิ่ ทีเ่ ขาควรท�ำให้ได้นนั้ นัน่ คือการสร้างบทบาทของตัวเอง
ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ประสบความ
ส�ำเร็จ อันเป็นการแสดงสัญญาณการเริ่มต้นของการแสวงหาวิธี
การทีม่ คี วามจริงจังมากขึน้ ส�ำหรับอินเดียทัว่ ทัง้ เขตอินโด-แปซิฟกิ

ความตึงเครียดเหล่านี้จะมีประโยชน์ช่วยเสริมแรงความ
สัมพันธ์ของการลงทุนระหว่างอินเดียและประเทศหุ้นส่วน เช่น
แดเนียล ราเจนดรัม คือผู้ช่วยวิจัยในโครงการความมั่นคงระหว่าง
อาเซียน และ ญีป่ นุ่ แข็งแกร่งขึน้ อาเซียนจะยังคงเป็นองค์ประกอบ
ประเทศ ณ สถาบัน Lowy งานของเธอเน้นที่นโยบายต่างประเทศและใน
ที่จ�ำเป็นของนโยบายมองตะวันออก ความขัดแย้งที่เกิดจากการ
ประเทศของอินเดีย ความสัมพันธ์ของอินเดียและจีนอีก และประเด็นความ
ที่จีนอ้างสิทธิเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ท�ำให้อินเดียมีโอกาสที่
มั่นคงในเอเชีย
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Smart City Project of India
Jaspal Singh

Ministry of Urban
Development (MoUD) is
planning to hold a conclave
to discuss modalities on
development of 100 smart
cities, as well as infrastructure
development in cities and
towns. Each city should
present their case and the
decision would be taken on
merit than political basis.
New Smart Cities in India
For established cities,
setting up smart technology
in domains such as water,
power and transport takes
longer as these cities were
not built keeping technology
http://worldhomelandsecurity.com/wp-content/uploads/2013/05/smart1001.jpg
advancement in mind. But in
Greenfield cities coming up in and around metros, it is
easier to develop smart systems as the work is starts from
100 Smart City Project of India
the scratch.
Government of India has allocated funds under
Smart City project but it has not finalized the criteria to
A. Naya Raipur (Chattisgarh)
select city under this programme. It is expected that the
Government of India created the new state of
number would include old cities upgraded with high-tech
infrastructure as well as brand new urban centers. Further, Chhattisgarh in November 2000 and Raipur was declared
Government of India shall select at least 2 cities from each as the capital of the state. Naya Raipur a new city at a
state to be developed on this model and give preference to distance of 20 kms from existing city of Raipur, is being
new cities which are under development. Capital cities of developed as the state capital of Chhattisgarh and the
newly created states, Hyderabad and Secunderabad, may city will emerge as the country’s first smart city with
modern facilities. The government has planned to build
also be selected for this flagship programme.
new city as ‘Green City’, designed as citizen and visitor
Cities such as Hyderabad, Surat, Coimbatore,
friendly city. The authority is adopting best practices for
Bengaluru, Mangalore, Jamshedpur, Kanpur, Delhi,
water harvesting, waste water recycling and use of nonMumbai and Chennai have launched initiatives related
conventional sources of energy.
to the deployment of advanced communications systems,
The development plan includes an area of 80.13
metro rail systems, traffic management systems, smart
meters, GPRS for solid waste management, GIS to manage kms, which will house 500,000 inhabitants by 2031. It has
property tax, online water quality monitoring, online well-defined zones for institutions, housing, commerce,
light industry, recreation and extensive parks, including
building plan approval schemes to name a few.
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a green belt. The development plan 2031 consists of 3
layers - Core Zone, Peripheral Region and Airport Zone.
In order to reduce the carbon emission and use of personal
modes, the authority has planned an integrated network
of Bus Rapid Transit and Light Rail Transit.
B. Kochi Smart City
Kochi Smart City, spread over 246 acres, is an IT
township project, promoted by UAE based Dubai Holdings
and Government of Kerala. It is expected that the project
will be completed by 2020 and will create around 90,000
jobs. The first phase of the project will be completed by
March 2015. This project envisions minimum 8.8 million
sq. ft. of built up space of which at least 6.21 million sq.
ft. will be specifically for IT/ITES/allied services.
Smart City Kochi’s master plan include IT offices,
retail and F&B, hotels, residential apartments, schools,
colleges, hospitals, parks and open green spaces. Although
it will not be very big city compared to other urban cities.
C. Gujarat International Financial Tec (Gujarat)
Gujarat International Financial Tec, spread over 886
acres, is called GIFT. The city is situated at a distance of
18 kms from Ahmedabad airport. The City may become
the first city in Narendra Modi’s dream project. The
GIFT city has been conceptualized as a global financial
and Information Technology services hub, the first of
its kind in India. The construction that began in 2011
will take a decade to build. Two towers and few banks

among others have already signed up. The city will create
5 lakh direct jobs and an equal number of indirect jobs
GIFT City will have a command centre with information
and communication technology infrastructure to manage
everyday chores.
An example of modernization is its solid waste
management system. Solid waste will be sucked out
from homes and offices through pipelines leading
directly to a waste processing plant sucked out from
homes and offices through pipelines leading directly to
a waste processing plant. Another example is its parking
IL&FS Transportation Networks Ltd is developing a
multi-level car parking facility at GIFT City, developed
on BOOT basis.The parking shall have 16 floors, with
capacity of around 5400 car parking spaces. The city
will have 1,000 MW electric supply, piped naturalgas,
centralized AC system, international fibre landing system
and many more. The city will develop world-class
integrated multi-modal transportation system (MRTS/
LRT/BRT), aiming to achieve 90% share of public
transport.
D. New Cities (Delhi-Mumbai industrial corridor)
Seven new smart cities are being developed along
the proposed Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC)
by respective states with help of foreign aid. Work on two
of these will began in 2014. The plan is to scale up to 24
new cities by 2040.
The 7 new cities are - Ahmedabed-Dholera (900 sq
km / Gujarat), Shendra-Bidkin (84 sq km / Maharasthra),
Manesar-Bawal (380 Sq km / Haryana),
Khuskhera-Bhiwadi-Neemrana (150
Sq km / Rajasthan), Dighi Port Area
(230 Sq km / Maharashtra), DadriNoida-Ghaziabad (250 Sq km / Uttar
Pradesh) and Pithampur-Dhar-Mhow
(370 Sq km / Madhya Pradesh).
F. Palava (Mumbai)

http://worldhomelandsecurity.com/wp-content/uploads/2013/05/smart1001.jpg
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Palava is the first-of-its-kind
under construction smart city project
in Mumbai, which is expected to
be completed by 2025. The city
is developed by the Lodha Group,
spanning over 4,000 acres. The city
has the potential to create 350,000 jobs
by 2025. The company is investing 5%
of the total project cost on Information

Technology and implementing smart solutions. There
will be 500 surveillance cameras to capture real-time
data and in future will support facial recognition for
entry and have panic alarms every 200 metres. A smart
card given to all resident to do cashless transactions at
retail centres, access to bus service, public Wi-Fi, and
building and commercial points entry.
The city will sign a franchisee agreement with
Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd. for
24-hour electricity supply and will install solar panels to
power street lights. It has a tie-up with General Electric
Co. (GE) for 100% water recycling, and automated water
metering and billing to ensure transparency and zero
water loss. It will run a fleet of CNG buses within Palava
city and connect people to nearby Dombivali station
and Navi Mumbai. The developer is also setting up
the school, hospitals, commercial establishments and
multi-brand retail shops in the city.
Way Forward
Smart City concept looks very easy on paper but the
real key is the execution and bringing project into reality.
The government will definitely need to involve private

developers to realize its dream to setup 100 smart cities.
It is very important that the government decides on the
framework of the scheme.
For older cities, the government needs to ensure:
• Modernization of Public Transport System
(“Mobility”)
• Modernization of Traffic and Transportation system
(“Driving”)
• Improving and modernizing the basic utilities
such as electricity, water and waste management
(“Utilities”)
• Integrated Town and Urban Planning (“Design”)
• Building IT infrastructure by providing OFC
network and High Speed Internet Connection
(“Technology”)
• Modernization of Schools, College and Offices
(“Services”)
Further, it is important to note that Mobility is
one of the most important part of Smart City Solution.
A sustainable city needs a sustainable transportation
system.
(Courtesy: https://www.linkedin.com/pulse/20140731153300-298533085-100smart-cities-in-india-a-dream-or-a-plan)

โครงการเมืองอัจฉริยะของประเทศอินเดีย
โครงการ 100 เมืองสมาร์ทของประเทศอินเดีย
รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรเงินภายใต้โครงการสมาร์ทซิตี้ แต่ก็
ยังไม่ได้สรุปเกณฑ์ทจี่ ะเลือกเมืองดังกล่าว แต่คาดว่าจะรวมถึงเมือง
เก่าทีม่ กี ารพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานให้มเี ทคโนโลยีระดับสูง
เช่นเดียวกับเมืองทีเ่ ป็นศูนย์กลางใหม่ ๆ นอกจากนีร้ ฐั บาลอินเดียจะ
เลือกอย่างน้อย 2 เมืองจากแต่ละรัฐให้ได้รับการพัฒนาในรูปแบบนี้
และให้แนวทางการสร้างเมืองไปยังเมืองใหม่ที่ก�ำลังอยู่ระหว่างการ
พัฒนา เมืองหลวงต่าง ๆ ของรัฐทีส่ ร้างขึน้ ใหม่อย่างเมืองไฮเดอราบัด
และเมืองสิคันเดอราบัด (Secunderabad) ก็อาจได้รับเลือกให้
เป็นโครงการน�ำร่อง
เมืองต่างๆ เช่น ไฮเดอราบัด สุรัต โกอิมบาตอร์ เบงกาลูรู
มังกะลอร์ จัมเชดปุร กานปุร เดลี มุมไบ และเชนไน ได้เปิดตัว
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของระบบสื่อสารที่ทันสมัย ระบบ
รถไฟใต้ดิน ระบบการจัดการการจราจร มิเตอร์อัจฉริยะ GPRS
ส� ำ หรั บ การจั ด การขยะมู ล ฝอย ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ใ น
การจัดการภาษีทรัพย์สิน การควบคุมการตรวจสอบคุณภาพน�้ำ
ออนไลน์ แผนการอนุมัติแบบแปลนก่อสร้างออนไลน์

กระทรวงการพัฒนาเมือง (MoUD) ก�ำลังวางแผนที่จะจัด
ให้มีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา 100 เมือง
สมาร์ทเช่นเดียวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองใหญ่
และเขตชุมชนต่าง ๆ แต่ละเมืองควรน�ำเสนอกรณีของตนและการ
ตัดสินใจที่ค�ำนึงถึงคุณค่ามากกว่าการอิงเรื่องทางการเมือง
เมืองสมาร์ทแห่งใหม่ในอินเดีย
ส�ำหรับเมืองที่สร้างแล้ว การติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น
ระบบประปา ระบบพลังงาน และระบบการขนส่งใช้เวลานานกว่า
เมืองทีย่ งั ไม่ได้สร้างซึง่ จะวางแผนด�ำเนินการสร้างความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีให้เกิดขึ้น หรือให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ขั้นสูงแต่ในส่วนของเมืองสีเขียวที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นทั้งในและรอบ
เขตเมืองใหญ่ เป็นการง่ายกว่าที่จะพัฒนาระบบที่ชาญฉลาดโดย
เริ่มต้นจากการพัฒนาจุดเล็ก ๆ ก่อน
A. นะยา รายปุร (รัฐฉัตติสครห์)
รัฐบาลอินเดียได้สร้างรัฐฉัตติสครห์ ในเดือนพฤศจิกายน

9

ปี ค.ศ. 2000 และ เมืองรายปุรได้รับการประกาศเป็นเมืองหลวง
ของรัฐ ส่วนเมืองใหม่นะยา รายปุร ที่มีระยะทาง 20 กิโลเมตรจาก
เมืองไรปุร ก�ำลังได้รบั การพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะในด้านการบริหาร
ของรัฐฉัตติสครห์ และจะกลายเป็นเมืองสมาร์ทแห่งแรกพร้อม
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีท่ นั สมัย รัฐบาลได้วางแผนทีจ่ ะสร้างเมืองใหม่
เป็น ‘เมืองสีเขียว’ โดยออกแบบให้เป็นมิตรต่อชาวเมืองและผู้มา
เยือน ผูบ้ ริหารน�ำการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศในการใช้นำ�้ เพือ่ การเพาะปลูก
การบ�ำบัดน�้ำเสียและการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
หรือพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป
แผนพัฒนารวมพื้นที่ 80.13 กิโลเมตรซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัย
ส�ำหรับ 500,000 คน ในปี 2031 โดยระบุพื้นที่อย่างชัดเจนส�ำหรับ
สถาบั น การศึ ก ษา ที่ อ ยู่อ าศัย พาณิชย์ อุต สาหกรรมเบา สวน
นันทนาการและสวนสาธารณะในที่กว้างขวาง และพื้นที่สีเขียว
แผนพัฒนา 2031 ประกอบด้วย 3 โซน พืน้ ทีห่ ลัก พืน้ ทีร่ อบนอก และ
พื้นที่สนามบิน เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดการใช้
พาหนะส่วนบุคคล ผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้มกี ารวางแผนเครือข่ายทีเ่ ชือ่ มโยง
ระหว่าง รถโดยสารประจ�ำทางด่วนพิเศษและรถไฟฟ้ารางเบา

B. เมืองสมาร์ทโคชิ
เมืองสมาร์ทโคชิ มีพื้นที่ 246 เอเคอร์ เป็นโครงการเมืองไอที
ส่งเสริมโดย ยูเออี บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ดูไบ และรัฐบาลของรัฐเกรละ
โดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2020 และจะสร้าง
งานประมาณ 90,000 ต�ำแหน่ง โครงการในช่วงแรกจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2015 ซึ่งโครงการนี้ได้วางแผนไว้ว่า
จะใช้พื้นที่ขั้นต�่ำ 8,800,000 ตร.ฟุต ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งอย่างน้อย
6,210,000 ตร. ฟุต จะเป็นพื้นที่เฉพาะส�ำหรับ IT / ITES และบริการ
ที่เกี่ยวข้อง
แผนแม่ บ ทของเมื อ งสมาร์ ท โคชิ ร วมส� ำ นั ก งานด้ า นไอที
การค้าปลีก อาหารและเครือ่ งดืม่ , โรงแรม, อพาร์ทเมนท์ ทีอ่ ยูอ่ าศัย,
โรงเรียน, วิทยาลัย, โรงพยาบาล, สวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียว
แต่จะไม่เป็นเมืองใหญ่มากเมื่อเทียบกับเมืองอื่น ๆ

C. บรรษัทการเงินระหว่างประเทศคุชราต
บรรษัททางการเงินระหว่างประเทศ หรือ GIFT จะกระจาย
ตัวไปบนพื้นที่ 886 เอเคอร์ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากสนามบิน
อาเมดาบั ด 18 กิ โ ลเมตร จะกลายเป็ น
เมื อ งแรกในโครงการในฝั น ของนายกฯ
นเรนทร โมดี ซึง่ เป็นเมืองทีว่ างแนวความคิด
จะให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการ
เงิ น และเทคโนโลยี ส ารสนเทศแห่ ง แรก
ของอิ น เดี ย การก่ อ สร้ า งเริ่ ม ต้ น ขึ้ น ในปี
2011 และจะใช้เวลานับสิบปีในการก่อสร้าง
อาคารสูงสองอาคารและธนาคารสองสาม
แห่งจากหลายๆ ธนาคารได้ลงนามแล้ว
เมืองนี้จะสามารถสร้างงานได้ถึง 500,000
ต� ำ แหน่ ง GIFT จะมี ศู น ย์ บั ญ ชาการที่
มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ก าร
สื่อสารและสารสนเทศในการจัดการงาน
ประจ�ำต่างๆ
ตัวอย่างของความทันสมัยของเมือง
คือระบบการจัดการของเสียที่เป็นของแข็ง
ข ยะมูลฝอย จะถูกดูดออกจากบ้านและ
ส�ำนักงานผ่านระบบท่อส่งตรงไปยังโรงงาน
แปรรู ป ของเสี ย และอี ก หนึ่ ง เทคโนโลยี
คือที่จอดรถซึ่ง IL & FS Transportation
Networks Ltd. ก� ำ ลั ง พั ฒ นาที่ จ อดรถ
หลายระดับในเมือง GIFT โดยจัดท�ำที่จอด
รถ 16 ชั้นมีความจุประมาณ 5,400 คัน
นอกจากนี้เมืองจะมีแหล่งพลังงานไฟฟ้า
http://priministernarendramodi.blogspot.com/2014/09/modi-jis-imprint-on-smart-city-project.html
1,000 เมกะวั ต ต์ ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ
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ระบบเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง และระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่จะเชื่อมโยงระดับนานาชาติและอีกหลากหลาย เมืองนี้จะพัฒนา
ไปสู่ระบบขนส่งมวลชนที่ผสมผสานหลากหลายแบบในระดับโลก
โดยหวังที่จะมีส่วนแบ่งในการขนส่งมวลชนร้อยละ 90
D. เมืองใหม่ (ระเบียงอุตสาหกรรมเดลี-มุมไบ)
เมืองใหม่ 7 เมืองได้รับการพัฒนาตามโครงการระเบียง
อุตสาหกรรมมุมไบ-เดลี (DMIC) จากทั้งสองรัฐและได้รับความ
ช่วยเหลือด้านการเงินจากต่างประเทศ โดยเริ่มในปี ค.ศ. 2014
โดยมุ่งเป้าที่จะมีเมืองใหม่เพิ่มขึ้นถึง 24 เมืองในปี ค.ศ. 2040
รายชือ่ 7 เมืองใหม่ได้แก่ เมืองอาเมดาบัด-โธเลรา (Dholera)
(900 ตารางกิโลมตร/ รัฐคุชราต), เชนดรา – บิดกิน (ShendraBidkin) (84 ตารางกิโลเมตร / รัฐมหาราษฎระ), มะเนซาร์ –บะวัล
(Manesar-Bawal) (380 ตารางกิโลเมตร / หรยานะ), คุชเครา-ภิวาดีนีมระนะ (Khuskhera-Bhiwadi-Neemrana) (150 ตารางกิโลเมตร/
ราชสถาน), ท่าเรือดิกี (Dighi) (230 ตารางกิโลเมตร / รัฐมหาราษฎระ),
ดะดรี-นอยดา-กาซิอาบัด (Dadri-Noida-Ghaziabad) (250 ตาราง
กิโลเมตร / อุตตรประเทศ) และปิทัมปุร- ธาร-มโฮว์ PithampurDhar-Mhow (370 ตารางกิโลเมตร / มัธยประเทศ)
F. ปัลวะ (มุมไบ)
ปัลวะเป็นเมืองแรกภายใต้โครงการก่อสร้างเมืองสมาร์ท
ในมุมไบซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2025 โดยเมืองนี้ได้รับ
การพัฒนาโดยกลุ่มโลธา (Lodha) บนพื้นที่กว่า 4,000 เอเคอร์
เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการสร้างงานถึง 350,000
ต�ำแหน่งในปี ค.ศ. 2025 บริษัทก�ำลังลงทุน 5% ของค่าใช้จ่าย
โครงการทั้งหมดเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการแก้ปัญหาด้วย
สมาร์ทโซลูชัน โดยจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด 500 ตัว เพื่อบันทึก
ข้อมูลทันที และในอนาคตจะติดตั้งเครื่องเพื่อจดจ�ำใบหน้าส�ำหรับ
ขาเข้า และมีเครื่องเตือนภัยทุก 200 เมตร ชาวเมืองจะได้รับสมาร์ท
คาร์ดแทนการใช้เงินสดเพื่อการท�ำธุรกรรมในการซื้อของจากศูนย์
ต่างๆ ใช้ขึ้นรถประจ�ำทาง wi-fi สาธารณะ การเข้าอาคารพาณิชย์
และตึกต่างๆ
เมืองนีจ้ ะลงนามข้อตกลงกับ Maharashtra State Electricity
Distribution Co. Ltd. ส�ำหรับการจัดหาไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมงและ
จะติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่อใช้กับไฟถนน แต่ก็มีสัญญากับ
General Electric (GE) ส�ำหรับการบ�ำบัดน�้ำให้ได้ 100% การวัด

http://www.newsgram.com/every-state-to-get-one-smart-city-says-m-venkaiah-naidu/

น�้ำอัตโนมัติและการเรียกเก็บเงินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและการ
ไม่ท�ำให้น�้ำสูญเสีย และจะมีการเดินรถ CNG ในเมืองปัลวะเพื่อ
เชื่ อมโยงผู ้ คนไปยั ง สถานี ดอมบิ ว าลี (Dombivali) และ Navi
Mumbai นอกจากนี้นักพัฒนายังได้สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล
สถานประกอบการค้าและร้านค้าหลากหลายแบรนด์ในเมือง
แนวทางการพัฒนา
แนวคิดเมืองสมาร์ทนั้นดูง่ายมากบนกระดาษแต่ปัจจัยหลัก
คือการท�ำโครงการให้ไปสู่ความเป็นจริง รัฐบาลจึงต้องเกี่ยวข้องกับ
นักพัฒนาเอกชนที่ตระหนักถึงการสานฝันในการสร้าง 100 เมือง
สมาร์ท และนี่จึงเป็นสาเหตุส�ำคัญที่รัฐบาลตัดสินใจในการวาง
กรอบของโครงการส�ำหรับเมืองเก่ารัฐบาลต้องการความแน่ชัดใน
ด้าน :
• ความทันสมัยของ ระบบ ขนส่งสาธารณะ
• ความทันสมัยของระบบจราจรและระบบขนส่ง
• การปรั บ ปรุ ง และความทั น สมั ย ข องสาธารณู ป โภค
		 ขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น�้ำ และ การจัดการน�้ำเสีย
• เมืองแบบบูรณาการและผังเมือง
• อาคารที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที โดยการจัดให้มี
		 เครือข่ายสายทองแดงที่ปลอดออก ซิเจน (OFC) และ
		 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
• ความทันสมัยของโรงเรียน วิทยาลัย และ ส�ำนักงาน
ยิ่งไปกว่านั้น การเชื่อมโยงกั นเป็นส่วนที่ส�ำคัญมากที่สุด
ส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเมืองสมาร์ท และความยั่งยืนของเมือง
ต้องการระบบขนส่งมวลชนที่ยั่งยืน
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“Make in India”: A Golden Chance to Unleash
the New Potential of Indian Food Processing Industry
Akash Agarwal
CEO & Director, Crystal Logistic Cool Chain Ltd

http://asiamatters.eu/make-in-india-initiative-launched-by-pm-narendra-modi/

Prime Minister Narendra Modi’s “Make in India”
campaign to revive manufacturing will become a success
only if the government manages to convince companies
to manufacture in India. The key decision factors for
manufacturers are (a) size of market and access to market
(b) good infrastructure (c) availability of skills (d) stable
and competitive fiscal regime and (e) ease of doing
business.

India is a large market. If we translate the requirements
of the national programmes of 100 “smart cities”, industrial
corridors, Digital India and making SMEs globally
competitive into a requirement of cement, steel, computers,
furniture, locks, hinges, construction equipment, etc, it may
give voice to the accelerating demands for manufactured
goods within India.

As India veers toward a higher growth curve, it
faces destabilizing forces arising from the magnitude of its
growth. There is an increase in the available labour force
without the required increase in employment opportunities
proportionate to economic growth.
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Attaining a near double-digit growth rate without
a significant increase in manufacturing may prove to be
challenging. Labour requirements in the primary sectors
are falling quickly due to increasing mechanization and
productivity spurts. The manufacturing sector can absorb
semi-skilled workers who are challenged by the fastgrowing services sector as well as the primary economy
of agriculture and mining.
Roughly 16 percent of Indian labour is still in the
primary sector, compared to 6 percent in other BRIC
countries. As India charts its way towards a labour
utilisation structure consistent with fellow BRIC nations,
manufacturing as the secondary sector must also gain
momentum.

The economic impact of manufacturing in
India will go beyond direct employment. It will create
jobs in the services sector and allied services like
logistics, transportation, retail etc. Needless to say, since
manufacturing would require free flow of raw materials and
finished goods, improving logistics infrastructure such as

port-to-inland connectivity, cargo airports, etc. would be
imperative and these developments promise to transform
India into a global manufacturing hub.

The government’s “Make in India” initiative aims to
increase the share of manufacturing to 25 percent of GDP
by 2022 from the current 12 percent. This is expected to
result in the creation of 100 million jobs.

However, with little fiscal stability and no clarity on
when GST will be implemented, one cannot expect large
manufacturing investments to flow into India. There are
still too many hindrances to conduct business in India.
While the “inspector raj” is slowly being dismantled, the
process must be accelerated.

Our food processing industry has a similar allure as
well. We have a vast pool of trained and skilled people as
well as an unbeatable cost arbitrage opportunity. Therefore,
big food processing companies have set up offshore
factories in India. MNCs and global financial institutions
have also set up their back-office hubs in the country due
to lower costs and easy availability of skilled labour. In
some cases, an additional attraction is the considerable
domestic demand that is growing. Thus, “Make in India”
is a competent strategy so long as we envision it as a
stepping stone in the long term. Our destination is not to
become the ‘sweatshop’.

But building brands is not new to us. We also
have the experience of homegrown brands like Amul
successfully competing in the domestic market with
multinational brands. There are corporate brands like Tata,
Reliance, Mahindra, Wipro and Infosys, which are known
globally. Therefore, along with “Make in India”, we must
also pursue a strategy of ‘Made in India’ where products
are made by Indian and global companies with pride in our
heritage. Products that are crafted — with care and love —
to perfection. ‘Made in India’ should be synonymous with
great design, frugal innovation, environment-friendliness
and high quality.
Food Processing India
The “Make in India” concept will definitely boost
the food processing industry of India, as the industry is
one of the most upcoming sectors in India and needs vital
and genuine push to be the leader in the global stature.

The Indian food processing industry accounts for
32% of the country’s total food market. Estimated to be
worth USD 121 billion, it is one of the largest industries
in India, and is ranked fifth in terms of production,
consumption and exports. The industry employs 13 million
people directly and 35 million people indirectly. It accounts
for 14% of manufacturing GDP, nearly 13% of India’s
exports and 6% of total industrial investment. Currently
growing at more than 10% per annum, it is expected to

touch USD 194 billion by 2015. India’s food processing
sector ranks fifth in the world in exports, production and
consumption. The major parts of the food processing
sector are milled grain, sugar, edible oils, beverages and
dairy products. The contribution of the food processing
industry to the gross domestic product at 2004-05 prices
in 2012-13 amounts to INR 845.22 Billion. India’s food
processing industry has grown annually at 8.4% for the
last 5 years, up to 2012-13. The value addition of the food
processing sector as a share of GDP manufacturing was
9.8% in 2012-13.

Investment in registered food processing sector
had grown by 20.1% at the end of 2012. The number of
registered processing factories has increased from 35,838
in 2010-11 to 36,881 in 2011-12, marking a growth rate
of 2.9%.

The industry is also one of the largest employment creators,
with growth in direct employment in the organized food
processing sector standing at 6.05% between 2010-11
and 2011-12.

Food is the biggest expense for an urban Indian
household. About 38.6% of the total consumption
expenditure of households was spent on food in 2011-12.
The total household expenditure on the purchase of
food items in 2012-13 was INR 11 Trillion. An average
household in India spent INR 41,856 on food.
Advantage India
world

1.India is one of the largest food producers in the

2. India has diverse agro-climatic conditions and
has a large and diverse raw material base suitable for food
processing companies
3. India is looking for investment in infrastructure,
packaging and marketing
4. India has huge scientific and research talent pool
5. Well developed infrastructure and distribution
network
6. Rapid urbanisation, increased literacy,changing
life style, increased number of women in workforce,
rising per capita income- leading to rapid growth and new
opportunities in food and beverages sector
7. 50 per cent of household expenditure by Indians
is on food items
8. Strategic geographic location (proximity of India
to markets in Europe and Far East, South East and West Asia).
India’s Position in World’s Production
1. Largest producer of milk in the world (105
million tonnes per annum)
2. Largest livestock population(485 million tonnes
per annum)
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3. Second largest producer of fruits & vegetables
(150 million tonnes per annum)
4. Third largest producer of food grain (230 million
tonnes per annum)
5. Third largest producer of fish (7 million tonnes
per annum)
6. 52% cultivable land compared to 11% world
average
7. All 15 major climates in the world exist in India
8. 46 out of 60 soil types exist in India
9. 20 agri-climatic regions
FDI for Make in India
The Government of India allows 100% FDI under
the automatic route in the food processing sector, in
agri-products, milk and milk products, and marine and
meat products

Automatic approvals are provided for foreign
investment and technology transfer in most cases. Units
based on agri-products that are 100% export-oriented are
allowed to sell up to 50% in the domestic market. There is
no import duty on capital goods and raw material for 100%
export-oriented units. Earnings from export activities are
exempt from corporate tax. Additionally, there is 100% tax
exemption for five years, followed by 25% tax exemption
for the next five years, for new agro-processing industries.

There is 100% FDI permitted for alcoholic
beverages, with the requirement of an industrial license.
While for pickles, mustard oil, groundnut oil and bread –
items reserved for the micro small and medium sector, 24%
foreign direct investment is allowed under the automatic
route, with the requirement of prior approval from the
Foreign Investment Promotion Board for FDI amounting
to more than 24%.
Potentiality
There is an increased awareness about the need
to bolster India’s food processing sector given the
country’s immense potential with regard to agricultural
production. Some of the policies and promotions for the
food processing sector are:

1. Vision 2015 Action Plan: The Ministry of Food
Processing Industries (MoFPI) has formulated a Vision
2015 Action Plan that includes trebling the size of the
food processing industry, raising the level of processing
of perishables from 6% to 20%, increasing value addition
from 20% to 35%, and enhancing India’s share in global
food trade from 1.5% to 3%.
2. Mega Food Parks: According to the website
of MoFPI, the Government of India is actively promoting
the concept of mega food parks (MFPs) and is expected
to set up 30 such parks across the country to attract
FDI. The government has released a total assistance of
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USD 23 million to implement the Food Parks Scheme.
It has, until now, approved 50 food parks for assistance
across the country. The Centre has also planned for a
subsidy of USD 22 billion for mega food processing parks.
3. Agri-Export Zones: The government
has established 60 fully equipped agri-export zones
(AEZs), in addition to food parks, to provide a boost to
agricultural and food processing exports.
Growth Drivers
The growth drivers for the food industry that
makes its presence felt internationally are numerous. The
government needs to realise the prosperity of the sector
and analyze what a great picture it represents for India.
The Indian food processing industry is divided into agriproducts, milk and milk products, and meat, poultry and
marine products. In agri-products, India is the largest
producer of several fruits, such as banana, mango and
papaya. It is also the second-largest producer of vegetables
such as brinjal, cabbage and onion. The country is also the
second-largest producer of rice, wheat, sugar and cotton.
In milk and milk products, India is the largest producer,
accounting for 20% of global production. In terms of
livestock, the country has the largest livestock population
in the world, with 98.7 million buffaloes and 176 million
cows,
Liberalization and the growth of organized retail
have made the Indian market more attractive for global
players. With a large agricultural sector, abundant livestock
and cost competitiveness, India is fast emerging as a
sourcing hub of processed food.

A population of 1.2 Billion people, with the world’s
highest youth population – India has 572 Million people
under the age of 24. These are the groups that indulge
more on processed food and beverage consumption.
Increasing desire for branded food as well as
increased spending power has made the food processing
industry a vital sector.

http://www.india.com/top-n/republic-day-2015-top-5-highlights-of-thisyears-republic-day-parade-at-rajpath-263401/

Favourable economic and cultural transformation
and a shift in attitudes and lifestyles have consumers
experimenting with different cuisine, tastes and new
brands. There is an awareness and concern for wellness
and health, for high protein, low-fat, wholegrain, organic
food.
Processed food exports and related products have
been rising steadily, the main destinations being the
Middle East and Southeast Asia.

India is a global outsourcing hub, with large retailers
sourcing from India owing to abundant raw materials,
supply and cost advantages.
Sector Policy
The food processing sector has implemented some
very attractive policies that will definitely catch the eyes
of foreign investors as well as globally enhance the sectors
outlook. The following policies are the one that take the
toll of recognition;

http://www.thehindubusinessline.com/economy/gujarat-cm-inauguratesfood-processing-plant-at-vadnagar/article3357059.ece

1. National Food Processing Policy aims to increase
the level of food processing from 10% in 2010 to 25% in
2025
2. Food Processing is recognized as a priority sector
in the new manufacturing policy of 2011.
3. The National Mission on Food Processing and
the Ministry of Food Processing Industries has launched
a new centrally sponsored scheme in April 2012,
for implementation through state and union territory
governments.
4. The basic objective of the National Mission on
Food Processing is decentralization of the implementation
of food processing related schemes for ensuring substantial
participation of state and union territory governments.

9. Grain processing – oil milling sector, rice, pulse
milling andflour milling sectors.
10. Food preservation and packaging: metal cans,
aseptic packs.
11. Food processing equipment: canning, dairy and
food processing, specialty processing, packaging, frozen
food/refrigeration and thermo-processing.
12. Consumer food: packaged food, aerated soft
drinks, packageddrinking water.
13. Spice pastes.
14. Supply chain infrastructure – this niche has
investment potential in food processing infrastructure,
the government’s main focus is on supply chain related
infrastructure like cold storage, abattoirs and food parks.
15. The establishment of food parks – a unique
opportunity for entrepreneurs, including foreign investors
to enter in the Indian food processing sector.

Investment Opportunities

Conclusion

1. Fruits and vegetables: preserved, candied, glazed
and crystallized fruits and vegetables, juices, jams, jellies,
purees, soups, powders, dehydrated vegetables, flakes,
shreds and ready-to-eat curries.

2. Food preservation by fermentation: wine, beer,
vinegar, the preparation of yeast, alcoholic beverages.
3. Beverages: fruit-based, cereal-based.
4. Dairy: liquid milk, curd, flavoured yoghurt,
processed cheese, cottage cheese, swiss cheese, blue
cheese, ice cream, milk-based sweets.
5. Food additives and nutraceuticals.
6. Confectionery and bakery: cookies and crackers,
biscuits, breads, cakes and frozen dough.
7. Meat and poultry: eggs, egg powder, cut meats,
sausages, other value added products.
8. Fish, seafood and fish processing – processing
and freezing units.

A major new national program that is designed
to facilitate investment, foster innovation, enhance skill
development, protect intellectual property and build bestin-class manufacturing infrastructure. There’s never been
a better time to make in India.

There definitely a feel good factor ever since the PM
has unveiled the ‘Make in India’ campaign. The campaign
is expected to boost the manufacturing segment as it is
aimed at making India a global manufacturing hub. One
can expect the government to pull out all the stops for
ensuring a smooth sailing for investors.

The Indian Food processing industry should benefit
and take full advantage of this campaign to grow. The
sector has already been getting a lot of attention in the last
few years .The time has come for the industry to mature
and become global player of processed food industry.
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“ผลิตในอินเดีย”: โอกาสทองแห่งการแสดงศักยภาพใหม่
ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอินเดีย

Akash Agarwal
ซีอีโอและกรรมการบริษัท Crystal Logistic Cool Chain Ltd

การรณรงค์ในเรื่อง “ผลิตในอินเดีย” (Make in India) ของ
นายกรัฐมนตรี นเรนทร โมดีเพื่อฟื้นฟูภาคการผลิตจะส�ำเร็จลงได้
ถ้ารัฐบาลสามารถโน้มน้าวบริษัทต่าง ๆ ให้มาผลิตในอินเดีย ปัจจัย
ในการตัดสินใจส�ำคัญส�ำหรับผู้ผลิตคือ (ก) ขนาดของตลาดและการ
เข้าถึงตลาด (ข) โครงสร้างพืน้ ฐานทีด่ ี (ค) มีแรงงานทีม่ ที กั ษะ (ง) ระบบ
ทางการคลังที่มั่นคงและแข่งขัน และ (จ) ง่ายต่อการท�ำธุรกิจ
อินเดียเป็นตลาดใหญ่ ถ้าเราแปลความต้องการของโครงการ
ระดับประเทศนัน่ คือ 100 “เมืองฉลาด” ระเบียงอุตสาหกรรม ดิจติ อล
อินเดีย และการท�ำ SMEs ให้แข่งขันในระดับโลกเพือ่ สอดรับกับความ
ต้องการซีเมนต์ เหล็ก คอมพิวเตอร์ เฟอร์นเิ จอร์ กุญแจ บานพับประตู
อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ นี่อาจเป็นเสียงสะท้อนความต้องการอย่าง
เร่งรีบเพื่อให้มีสินค้าที่ผลิตภายในประเทศอินเดีย
ในขณะที่อินเดียก้าวเข้าสู่การเติบโตที่สูงขึ้น อินเดียจะเผชิญ
กับแรงงานทีไ่ ม่มนั่ คงซึง่ เกิดจากขนาดของการเติบโต แรงงานทีม่ อี ยู่
เพิม่ ขึน้ โดยไม่มกี ารเพิม่ โอกาสการจ้างงานให้ได้สดั ส่วนกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
อัตราการเติบโตใกล้เคียงในอัตราเลขสองหลัก นัน่ คือร้อยละ
10-99 โดยไม่มีการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ อาจพิสูจน์ได้ว่า
เป็นเรื่องที่ท้าทาย ความต้องการด้านแรงงานในภาคผู้ผลิตก�ำลัง
ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการใช้เครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นและการโหม
การผลิต ภาคการผลิตสามารถรับเอาคนงานที่มีแรงงานกึ่งฝีมือ
ซึง่ ถูกท้าทายโดยภาคการบริการทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ เศรษฐกิจ
พื้นฐานทางเกษตรกรรมและการท�ำเหมืองแร่
ประมาณร้อยละ 16 ของคนงานอินเดียยังคงอยู่ในภาค
อุตสาหกรรมแปรรูปจากธรรมชาติ เปรียบเทียบได้ร้อยละ 6 กับ
ประเทศกลุ่ม BRICS อื่นๆ เมื่ออินเดียได้ก�ำหนดแผนการส�ำหรับ
โครงสร้างการใช้แรงงานที่เป็นประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับประเทศใน
กลุ่ม BRICS อุตสาหกรรมการผลิตต้องได้รับแรงกระตุ้นเช่นกัน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมในอินเดียจะมี
ผลนอกเหนือจากการจ้างงานโดยตรง กล่าวคือจะสร้างงานในภาค
บริการและการบริการอื่นๆ ที่สัมพันธ์กันเช่น โลจิสติกส์ การขนส่ง
การค้าปลีก ฯลฯ เห็นได้ชัดว่า เนื่องจากภาคการผลิตต้องการการ
ขนส่งวัตถุดิบที่คล่องตัวและสินค้าส�ำเร็จรูป การปรับปรุงโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านโลจิสติกส์ เช่น การเชือ่ มต่อจากท่าเรือเข้าไปพืน้ ทีด่ า้ นใน
คลังสินค้าที่สนามบิน ฯลฯ เป็นความจ�ำเป็นและการพัฒนาเหล่านี้
จะเปลี่ยนแปลงอินเดียไปสู่ศูนย์กลางการผลิตระดับโลก
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ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับ “ผลิตในอินเดีย” ของรัฐบาลมีเป้า
หมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งในภาคการผลิตเป็นร้อยละ 25 ของจีดีพี
ภายในปี 2022 จากปัจจุบันที่มีอยู่ร้อยละ 12 และคาดว่าเป็นผลให้
เกิดการสร้างงานถึง 100 ล้านต�ำแหน่ง
อย่างไรก็ตาม ด้วยความมั่นคงทางการเงินที่มีอยู่ไม่มากนัก
และไม่มีความชัดเจนว่าเมื่อไรจะมีการใช้จีเอสที (GST-ภาษีสินค้า
และบริการ) จึงไม่อาจคาดหวังการลงทุนในภาคการผลิตขนาดใหญ่
ที่จะไหลเข้าไปในอินเดียได้ อีกทั้งยังมีอุปสรรคอีกมากมายในการ
ท�ำธุรกิจในอินเดีย ในขณะที่ “การขอใบอนุญาต” (inspector raj)
ยังคงด�ำเนินการอย่างล่าช้า กระบวนการด�ำเนินการจะต้องเร่งให้
เร็วขึ้น
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารของเรามีการจูงใจทีค่ ล้าย ๆ กัน
เช่นกัน เรามีแหล่งบุคลากรทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนและมีทกั ษะเป็นจ�ำนวน
มาก รวมทัง้ มีชอ่ งทางในการแสวงหาก�ำไร ดังนัน้ บริษทั แปรรูปอาหาร
ขนาดใหญ่ได้ตงั้ โรงงานนอกประเทศของตนในอินเดีย บริษทั ข้ามชาติ
(MNCs) และสถาบันการเงินระดับโลกยังมีการจัดตั้งศูนย์รวมของ
ส่วนงานสนับสนุนอยู่ในประเทศอินเดียเนื่องจากต้นทุนต�่ำกว่าและ
หาแรงงานที่มีทักษะได้ง่ายกว่า ในบางกรณี ความน่าสนใจเพิ่มเติม
คือความต้องการภายในประเทศที่ก�ำลังเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น “ผลิตใน
อินเดีย” เป็นกลยุทธ์ที่มีความสามารถตราบเท่าที่เราเล็งเห็นว่านี่จะ
เป็นความก้าวหน้าในระยะยาว จุดมุง่ หมายของเราคือ ไม่เป็นเหมือน
กับ “โรงงานนรก”
แต่ ก ารสร้ า งแบรนด์ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งใหม่ ส� ำ หรั บ เรา เรายั ง มี
ประสบการณ์เกีย่ วกับแบรนด์ทเี่ กิดขึน้ ในท้องถิน่ เช่น Amul ซึง่ แข่งขัน
ในตลาดท้องถิ่นกับแบรนด์ของบรรษัทข้ามชาติได้อย่างประสบผล
ส�ำเร็จ มีแบรนด์ของบริษัทต่าง ๆ เช่น Tata, Reliance, Mahindra,
Wipro และ Infosys ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ดังนั้น ตามแนวคิดที่ว่า
“ผลิตในอินเดีย” เรายังคงต้องตามกลยุทธ์ของ “ผลิตในอินเดีย”
ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์โดยคนอินเดียและบริษัทระดับโลกด้วยความ
ภาคภูมิใจในมรดกของเรา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือ-ท�ำด้วยความ
เอาใจใส่และความรักนั้น-สู่ความสมบูรณ์แบบ “ผลิตในอินเดีย”
ควรมีความหมายเหมือนกันกับการออกแบบที่ดีเลิศ นวัตกรรมใหม่
ประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพสูง
การแปรรูปอาหารในอินเดีย
แนวคิดเกี่ยวกับ “ผลิตในอินเดีย” แน่นอนว่าจะช่วยส่งเสริม
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารของอินเดีย เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้

เป็นอุตสาหกรรมที่ก�ำลังเกิดขึ้นมากที่สุดในอินเดีย และต้องการ
แรงผลักดันอย่างแท้จริงและส�ำคัญเพื่อที่จะเป็นผู้น�ำในความส�ำเร็จ
ระดับโลก
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารของอินเดีย คิดเป็นร้อยละ
32 ของตลาดอาหารทั้งหมดของประเทศโดยประมาณมูลค่าอยู่ที่
121 พันล้านเหรียญสหรัฐ นี่จึงถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด
อุตสาหกรรมหนึ่งในอินเดีย และจัดอยู่ในอันดับที่ 5 ด้านการผลิต
การบริโภค และการส่งออก อุตสาหกรรมนี้จ้างคนงานโดยตรงถึง
13 ล้านคน และโดยอ้อม 35 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14 ของจีดีพี
ภาคการผลิต เกือบร้อยละ 13 ของการส่งออกของอินเดีย และ
ร้อยละ 6 ของการลงทุนในอุตสาหกรรมทัง้ หมดของอินเดีย ปัจจุบนั นี้
การเติบโตที่มากกว่าร้อยละ10 ต่อปี มีความคาดหวังว่าจะแตะ
194 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2015 ภาคการแปรรูปอาหาร
ของอินเดียจัดอยู่ในอันดับ 5 ของโลกในด้านการส่งออก การผลิต
และการบริโภค ส่วนที่ส�ำคัญของภาคการแปรรูปอาหารคือ ข้าวที่สี
แล้ว น�้ำตาล น�้ำมันส�ำหรับบริโภค เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจาก
นม สัดส่วนของมูลค่าของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศในช่วงปี 2012-13 (เกณฑ์ราคาปี 2004-05)
คิดเป็นเงิน 845.22 พันล้านอินเดียรูปี อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหารของอินเดียเติบโตขึ้นร้อยละ 8.4 ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
จนถึงปี 2012-13 การเพิม่ มูลค่าของภาคการแปรรูปอาหาร ในฐานะ
ที่เป็นส่วนแบ่งหนึ่งของภาคการผลิตจีดีพี คิดเป็นร้อยละ 9.8 ใน
ปี 2012-13
การลงทุนในภาคการแปรรูปอาหารที่จดทะเบียนเติบโตขึ้น
ร้อยละ 20.1% ในช่วงปลายปี 2012 จ�ำนวนของโรงงานแปรรูปที่
จดทะเบียนได้เพิ่มขึ้นจาก 35,838 แห่งในช่วงปี 2010-11 เป็น
36,881 แห่งในช่วงปี 2011-12 ซึ่งเติบโตในอัตราร้อยละ 2.9
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมนี้ยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการ
จ้างงานเป็นจ�ำนวนมาก ด้วยการเติบโตของการจ้างงานโดยตรงใน
ภาคการแปรรูปอาหารร้อยละ 6.05 ในช่วงปี 2010-11 และช่วงปี
2011-12
อาหารเป็นค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดส�ำหรับครัวเรือนอินเดียที่
อาศัยอยูใ่ นเมือง ในปี 2011-12 ประมาณร้อยละ 38.6 ของค่าใช้จา่ ย
ในการบริโภครวมของครัวเรือใช้เพื่ออาหาร

http://www.thehindu.com/business/Industry/indian-food-processingindustry-to-reach-260-bn-in-6-years/article34524.ece

ค่าใช้จ่ายครัวเรือนรวมเกี่ยวกับการซื้ออาหารในปี 2012-13
เท่ากับ 11 หมื่นล้านอินเดียรูปี ครัวเรือนโดยเฉลี่ยในอินเดียใช้จ่าย
ไปกับอาหารคิดเป็นเงิน 41,856 อินเดียรูปี
ความได้เปรียบของอินเดีย
1. อินเดียเป็นผู้ผลิตอาหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
2. อินเดียมีสภาพอากาศที่แตกต่างเหมาะกับการเกษตรที่
หลากหลาย และมีฐานวัตถุดิบจ�ำนวนมากและหลากหลายที่เหมาะ
ส�ำหรับบริษัทแปรรูปอาหาร
3. อิ น เดี ย ก� ำ ลั ง มองหาการลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด
4. อินเดียมีแหล่งรวมความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และ
การวิจัย
5. โครงสร้างพืน้ ฐานทีไ่ ด้รบั การพัฒนามาเป็นอย่างดี รวมทัง้
การกระจายเครือข่าย
6. การมีลักษณะเป็นสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว อัตราการรู้
หนังสือเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนวิถีการด�ำเนินชีวิต จ�ำนวนผู้หญิงที่ท�ำงาน
เพิ่มขึ้น รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น น�ำไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
โอกาสใหม่ ๆ ในภาคอาหารและเครื่องดื่ม
7. ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนของอินเดียจะใช้ไปกับ
อาหาร
8. สถานทีท่ างภูมศิ าสตร์เชิงกลยุทธ์ (ความใกล้ชดิ ของอินเดีย
ทีม่ ตี อ่ ตลาดในยุโรปและตะวันออกไกล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เอเชียตะวันตก)
ต�ำแหน่งของอินเดียในการผลิตระดับโลก
1. ผู้ผลิตนมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (105 ล้านตันต่อปี)
2. จ�ำนวนสัตว์ปีกที่มากที่สุด (485 ล้านตันต่อปี)
3. ผูผ้ ลิตผักและผลไม้ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ เป็นอันดับสอง (150 ล้าน
ต่อปี)
4. ผู้ผลิตเมล็ดธัญพืชที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสาม (230 ล้าน
ตันต่อปี)
5. ผู้ผลิตปลาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสาม (7 ล้านตันต่อปี)
6. มีพื้นที่เพาะปลูกได้ร้อยละ 52 เทียบเท่าร้อยละ 11 ของ
พื้นที่โลกโดยเฉลี่ย
7. สภาพอากาศหลัก ๆ ทัง้ หมด 15 แบบในโลกอยูใ่ นอินเดีย
8. ประเภทดิน 46 ประเภทจาก 60 ประเภทอยู่ในอินเดีย
9. มีเขตภูมิอากาศเกษตร 20 เขต
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพื่อการผลิตในอินเดีย
รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้มกี ารลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ร้อยละ 100 ภายใต้ภาคการแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์การเกษตร
นม และผลิตภัณฑ์นม รวมทั้งผลิตภัณฑ์สัตว์ทะเล และผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์
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2. สวนอาหารขนาดใหญ่ (Mega Food Parks): จาก
เว็บไซต์ของ MoFPI รัฐบาลอินเดียก�ำลังส่งเสริมแนวคิดของสวน
อาหารขนาดใหญ่ (mega food parks) อย่างแข็งขัน และคาดหวัง
ว่าจะจัดตั้งสวนอาหารเช่นว่านั้น 30 แห่งทั่วประเทศเพื่อที่จะดึงดูด
ให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รัฐบาลได้ให้เงินช่วยเหลือ
ทั้งสิ้น 23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อน�ำไปใช้กับโครงการสวนอาหาร
จนถึงขณะนี้ รัฐบาลได้อนุญาตสวนอาหารทัง้ สิน้ 50 แห่งทัว่ ประเทศ
และส่วนกลางได้วางแผนที่จะให้เงินช่วยเหลือ 22 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ส�ำหรับสวนอาหารแปรรูปขนาดใหญ่
3. โซนสินค้าส่งออกด้านการเกษตร (Agri-Export Zones):
รัฐบาลได้จัดตั้งโซนสินค้าส่งออกด้านการเกษตรโดยมีเครื่องมือ
http://www.thehindu.com/news/cities/Coimbatore/food-centre-to-helpentrepreneurs/article5002822.ece
ครบครันทั้งหมด 60 แห่ง (Agri-Export Zones – AEZs) นอกเหนือ
จากสวนอาหาร เพื่อให้การส่งเสริมด้านอาหารแปรรูส่งออกและ
การอนุญาตอัตโนมัติส�ำหรับการลงทุนจากต่างประเทศและ สินค้าส่งออกทางการเกษตร
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในเกือบทุกกรณี หน่วยการผลิตที่อยู่บนฐาน
การเกษตรซึง่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของการผลิตเพือ่ ส่งออกจะได้รบั ให้ แรงผลักดันการเติบโต
ขายในตลาดในประเทศได้ถึงร้อยละ 50 โดยไม่มีการเสียภาษีน�ำเข้า
แรงผลักดันการเติบโตส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหารทีท่ ำ� ให้เกิด
ส�ำหรับสินค้าต้นทุนและวัตถุดิบส�ำหรับหน่วยที่ส่งออกร้อยละ 100 ความรู้สึกว่าเป็นระดับนานาชาตินั้นมีมากมาย รัฐบาลจ�ำเป็นต้อง
อีกทั้งรายได้จากกิจกรรมการส่งออกได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคล ตระหนักถึงความรุง่ เรืองของภาคส่วนนีแ้ ละวิเคราะห์ภาพทีส่ วยงาม
นอกจากนี้ ยังมีการยกเว้นภาษีร้อยละ 100 เป็นเวลา 5 ปี ตามด้วย ที่เป็นตัวแทนส�ำหรับอินเดีย อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารของ
ยกเว้นภาษีร้อยละ 25 เป็นเวลา 5 ปีถัดไปส�ำหรับอุตสาหกรรมการ อินเดียแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร นมและผลิตภัณฑ์นม และ
แปรรูปทางการเกษตร
เนื้ อ สั ต ว์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั ต ว์ ป ี ก และสั ต ว์ ท ะเล ในผลิ ต ภั ณ ฑ์
นอกจากนี้ รัฐบาลอนุญาตให้ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การเกษตรนั้น อินเดียถือว่าเป็นผู้ผลิตผลไม้หลากหลายชนิดที่ใหญ
ร้อยละ 100 ส�ำหรับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ โดยจะต้องได้รบั ใบอนุญาต ที่สุด เช่น กล้วย มะม่วง และมะละกอ อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตผักที่ใหญ่
ด้านอุตสาหกรรม ในขณะที่ผักดอง น�้ำมันมัสตาร์ด น�้ำมันถั่ว และ ที่สุดเป็นอันดับสอง เช่น มะเขือเปราะ กะหล�่ำปลี และหัวหอม และ
ขนมปัง ซึ่งเป็นรายการที่สงวนไว้ส�ำหรับภาคการผลิตขนาดกลาง เป็นผู้ผลิตข้าว ข้าวสาลี น�้ำตาล และฝ้ายที่ใหญ่เป็นอันดับสองด้วย
และขนาดเล็ก ร้อยละ 24 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ส�ำหรับนมและผลิตภัณฑ์นมนัน้ อินเดียเป็นผูผ้ ลิตทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ คิดเป็น
ได้รับอนุญาตให้ลงทุนได้อัตโนมัติ ส�ำหรับการลงทุนโดยตรงที่มากก ร้อยละ 20 ของการผลิตโลก ในแง่ของปศุสตั ว์ อินเดียมีจำ� นวนปศุสตั ว์
ว่าร้อยละ 24 จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการ มากที่สุดในโลก โดยมีกระบือ 98.7 ล้านตัว และโค 176 ล้านตัว
ลงทุนต่างประเทศก่อน
การปล่อยเสรีและการเติบโตของภาคค้าปลีกท�ำให้ตลาด
ศักยภาพ
การตระหนักรับรูเ้ กีย่ วกับความต้องการทีจ่ ะส่งเสริมภาคการ
แปรรูปอาหารของอินเดียนั้นมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก�ำหนดศักยภาพที่มี
อยู่มากมายของประเทศอันเกี่ยวข้องกับการผลิตทางเกษตรกรรม
นโยบายและการส่งเสริมภาคการแปรรูปอาหารบางอย่าง ได้แก่
1. แผนการปฏิบตั งิ านตามวิสยั ทัศน์ปี 2015 (Vision 2015
Action Plan): กระทรวงอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Ministry of
Food Processing Industries – MoFPI) ได้ก�ำหนดแผนการปฏิบัติ
งานตามวิสัยทัศน์ปี 2015 ได้แก่ การเพิ่มขนาดของอุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหารเป็นสามเท่า เพิ่มระดับการแปรรูปอาหารที่เน่าเสียได้
จากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 20 เพิ่มคุณค่าอาหารจากร้อยละ 20 เป็น
ร้อยละ 35 และส่งเสริมส่วนแบ่งของอินเดียในการค้าอาหารโลกจาก
ร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 3
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อินเดียนัน้ น่าดึงดูดมากขึน้ ส�ำหรับผูเ้ ล่นระดับโลก ด้วยภาคการเกษตร
ขนาดใหญ่ ปศุ สั ต ว์ ที่ มี อ ยู ่ ม ากมายและการแข่ ง ขั น ด้ า นต้ น ทุ น
อินเดียก�ำลังเป็นศูนย์กลางแหล่งอาหารแปรรูปอย่างรวดเร็ว
จ�ำนวนประชากร 1.2 พันล้านคน โดยมีจ�ำนวนเยาวชน
ที่สูงที่สุดของโลก ซึ่งอินเดียมีประชากรที่อายุต�่ำกว่า 24 ปีถึง 572
ล้านคน ประชากรเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ประสงค์ที่จะบริโภคอาหาร
แปรรูปและเครื่องดื่มแปรรูปมากกว่า
ความต้องการอาหารทีม่ ชี อื่ เสียงและศักยภาพในการใช้จา่ ยที่
เพิม่ ขึน้ ท�ำให้อตุ สาหกรรมอาหารแปรรูปเป็นสิง่ ทีม่ อี นาคตสดใสมาก
การแปรรูปภาคเศรษฐกิจและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่นิยม รวมทั้งการ
เปลี่ยนทัศนคติและวิถีการบริโภคที่ต้องการมีประสบการณ์การ
รับประทานอาหารที่มีความแตกต่างทั้งรสชาติและยี่ห้อใหม่ๆ ทั้งนี้
เพราะมีความตระหนักและค�ำนึงการมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อให้ได้
โปรตีนสูง ไขมันต�่ำ ธัญพืช และอาหารอินทรีย์

การส่งออกอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องนัน้ ก�ำลัง
3. เครื่องดื่ม: ที่ท�ำจากผลไม้ ที่ท�ำจากธัญพืช
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจุดหมายปลายทางหลักคือตะวันออกกลางและ
4. ผลิตภัณฑ์นม: นมเหลว นมข้น โยเกิร์ตปรุงรส ชีสแปรรูป
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คอตเทจชีส สวิสชีส บลูชีส ไอสกรีม ขนมหวานที่ท�ำจากนม
อินเดียเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่บุคคลภายนอก (out5. สารที่ ผ สมในอาหารเพิ่ ม เติ ม และเภสั ช โภชนศาสตร์
sourcing) อีกทั้งยังเป็นแหล่งของผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ค้าวัตถุดบิ (nutraceuticals)
ดิบต่างๆ มากมาย รวมทัง้ ความได้เปรียบด้านต้นทุนและอุปทาน
6. ขนมหวานและเบเกอรี่: คุ้กกี้และขนมปังกรอบ บิสกิต
ขนมปัง เค้ก และแป้งผสมแช่แข็ง
ภาคนโยบาย
7. เนื้ อ สั ต ว์ แ ละสั ต ว์ ป ี ก : ไข่ ไข่ ผ ง เนื้ อ ชิ้ น ไส้ ก รอก
ภาคการแปรรูปอาหารได้ใช้นโยบายที่น่าดึงดูดอย่างมาก ผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณค่าอื่นๆ
ซึ่งแน่นอนว่าเป็นที่จับตามองของนักลงทุนต่างชาติ และส่งเสริม
8. ปลา อาหารทะเล และการแปรรูปเนือ้ ปลา – อาหารแปรรูป
ภาคส่วนต่างๆ ในระดับโลกในอนาคต นโยบายต่อไปนี้เป็นนโยบาย และแช่แข็ง
ส่วนหนึ่งที่ท�ำให้มีการกล่าวถึง
9. การแปรรูปเมล็ดข้าว –การสกัดน�ำ้ มันข้าว ข้าว การสีเมล็ด
1. นโยบายการแปรรูปอาหารแห่งชาติ (National Food ข้าว และการท�ำแป้งที่ได้จากข้าว
Processing Policy) มีเป้าหมายที่จะเพิ่มระดับการแปรรูปอาหาร
10. การถนอมอาหารและการบรรจุหีบห่อ: กระป๋องโลหะ
จากร้อยละ 10 ในปี 2010 เป็นร้อยละ 25 ในปี 2025
หีบห่อปลอดเชื้อ
2. การแปรรูปอาหารได้รับการยอมรับว่าเป็นภาคการผลิต
11. เครือ่ งมือในการแปรรูปอาหาร: การบรรจุลงกระป๋อง การ
ที่มีความส�ำคัญอันดับหนึ่งในนโยบายการผลิตของปี 2011
แปรรูปนมและอาหาร การแปรรูปชนิดพิเศษ การบรรจุหบี ห่อ อาหาร
3. พันธกิจแห่งชาติว่าด้วยการแปรรูปอาหารและกระทรวง แช่แข็ง/การแช่เย็น และการแปรรูปด้วยความร้อน
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารได้ออกแผนการใหม่ที่ได้รับการ
12. อาหารส�ำหรับผู้บริโภค: อาหารที่บรรจุหีบห่อ น�้ำอัดลม
สนับสนุนจากส่วนกลางในเดือนเมษายน ปี 2012 เพื่อน�ำไปใช้กับ น�้ำดื่มที่บรรจุหีบห่อแล้ว
รัฐและรัฐบาลดินแดนสหภาพ
13. เครื่องเทศ
4. วัตถุประสงค์พื้นฐานของพันธกิจแห่งชาติว่าด้วยการ
14. โครงสร้างพืน้ ฐานห่วงโซ่อปุ ทาน-อุตสาหกรรมนีม้ ศี กั ยภาพ
แปรรูปอาหารคือ การกระจายการน�ำแผนการที่เกี่ยวข้องกับการ ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการแปรรูปอาหาร สิ่งที่รัฐบาลให้
แปรรูปอาหารออกไปใช้ เพือ่ ให้แน่ใจว่ารัฐและรัฐบาลดินแดนสหภาพ ความส�ำคัญคือ เรื่องห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน
ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
เช่น ห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ และสวนอาหาร
15. การจัดตัง้ สวนอาหาร – โอกาสพิเศษส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
โอกาสในการลงทุน
รวมทัง้ นักลงทุนต่างประเทศทีจ่ ะเข้าสูภ่ าคการแปรรูปอาหารของอินเดีย
1. ผลไม้และผัก: การถนอมอาหาร ที่เคลือบด้วยน�้ำตาล ที่
เคลือบเงา ผักผลไม้ทฉี่ าบด้วยน�ำ้ ตาล น�ำ้ ผลไม้ แยม เจลลี่ น�ำ้ แกงข้น บทสรุป
ซุป แป้ง ผักตากแห้ง ที่เป็นเกล็ด ที่บดเป็นผง และแกงที่พร้อม
โครงการระดับประเทศโครงใหม่ที่ส�ำคัญซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อ
รับประทาน
อ�ำนวยความสะดวกในการลงทุน สนับสนุนนวัตกรรม ส่งเสริมการ
2. การถนอมอาหารโดยการหมัก: ไวน์ เบียร์ น�้ำส้มสายชู พัฒนาทักษะ คุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา และสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
การเตรียมยีสต์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในการผลิตทีด่ ที สี่ ดุ คงไม่มชี ว่ งเวลาใดทีด่ ไี ปกว่าผลิตในประเทศอินเดีย
แน่นอนว่ามีปัจจัยที่ท�ำให้รู้สึกดี ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีได้
ก�ำหนดนโยบาย “ผลิตในอินเดีย” ด้วยคาดหวังที่จะกระตุ้นภาคการ
ผลิตเพื่อมุ่งพัฒนาอินเดียให้เป็นศูนย์กลางการผลิตของโลก สิ่งหนึ่ง
ที่คาดหวังคือให้รัฐบาลปลดล็อคทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าการเดินเรือ
ของผู้ลงทุนจะเป็นไปอย่างราบรื่น
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารของอินเดียควรเป็นประโยชน์
และควรได้ประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ ากการรณรงค์นเี้ พือ่ การเจริญเติบโต
ภาคอุตสาหกรรมนีไ้ ด้รบั ความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา
ช่วงเวลาส�ำหรับอุตสาหกรรมนีก้ ำ� ลังมาถึงเพือ่ เจริญเติบโตและกลาย
เป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารระดับโลก
https://adalidda.com/business-news/mega-food-parks-in-india
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Digital India: 15 Salient Things to Know
about PM Narendra Modi’s Project

https://gamification.world/gamification/india-gamification-agencies-digital/2911

Moving ahead on yet another pet project, Prime
Minister Narendra Modi is set to launch the ‘Digital India’
campaign, aimed at creating a digitally empowered society
and knowledge economy.
The programme comprises of various initiatives,
each targeted to prepare India for becoming a knowledge
economy and for bringing good governance to citizens
through synchronized and co-ordinated engagement of
the entire government.
PM Modi will launch the Digital India Week on
Wednesday evening urging people to gain knowledge
and to empower themselves through the Digital India
Programme.
The vision of Digital India programme also aims at
inclusive growth in areas of electronic services, products,
manufacturing and job opportunities etc. The vision of
Digital India is centred on three key areas:
(i) Digital Infrastructure as a utility to every citizen
(ii) Governance & services on demand
(iii) Digital Empowerment of citizens
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The Digital India programme aims to provide
broadband highways, universal access to mobile
connectivity, public internet access programme,
e-governance: Reforming government through technology,
eKranti - Electronic delivery of services, Information for
all, Electronics manufacturing: Target net zero imports,
IT for jobs and early harvest programmes.
In line with these objectives, the government has
launched some initiaives. Others are being readied for
launch. We take a look at some of them:
1. Digital Locker System aims to minimize
the usage of physical documents and enable sharing
of e-documents across agencies. The sharing of the
e-documents will be done through registered repositories
thereby ensuring the authenticity of the documents online,
says the government.
2. MyGov.in has been implemented as a platform
for citizen engagement in governance, through a
“Discuss”, “Do” and “Disseminate” approach. The mobile
app for MyGov would bring these features to users on a
mobile phone.

9. BSNL has introduced
Next Generation Network
(NGN), to replace 30 year old
exchanges, which is an IP based
technology to manage all types
of services like voice, data, multimedia/ video and other types of
packet switched communication
services.
10. Policy initiatives have
also been undertaken by Deity in
the e-Governance.

http://dazeinfo.com/2014/07/11/mobile-internet-india-2014-349-million-unique-mobile-phone-users70-traffic-mobile-india-shining-infographic/

11. BSNL has undertaken
large scale deployment of Wi-Fi
hotspots throughout the country.
The user can latch on the BSNL
Wi-Fi network through their
mobile devices.

3. Swachh Bharat Mission (SBM) Mobile app
would be used by people and Government organizations
for achieving the goals of Swachh Bharat Mission.

12. BPO Policy has been approved to create BPO
centres in different North Eastern states and also in smaller
/ mofussil towns of other states.

4. eSign framework would allow citizens to digitally
sign a document online using Aadhaar authentication.

13. Electronics Development Fund (EDF)
Policy aims to promote Innovation, R&D, and Product
Development and to create a resource pool of IP within the
country to create a self-sustaining eco-system of Venture
Funds.

5. The Online Registration System (ORS) under
the eHospital application has been introduced. This
application provides important services such as online
registration, payment of fees and appointment, online
diagnostic reports, enquiring availability of blood online
etc, the government claims.
6. National Scholarships Portal is said to be a one
stop solution for end to end scholarship process right from
submission of student application, verification, sanction
and disbursal to end beneficiary for all the scholarships
provided by the Government of India.
7. DeiTY (Department of Electronics and
Information Technology) has undertaken an initiative
namely Digitize India Platform (DIP) for large scale
digitization of records in the country that would facilitate
efficient delivery of services to the citizens.

14. National Centre for Flexible Electronics
(NCFlexE) is an initiative of Government of India to
promote research and innovation in the emerging area of
Flexible Electronics.
15. Centre of Excellence on Internet on Things
(IoT) is a joint initiative of Department of Electronics &
Information Technology (Deity), ERNET and NASSCOM.
16. “The estimated impact of Digital India by
2019 would be cross cutting, ranging from broadband
connectivity in all Panchayats, Wi-fi in schools and
universities and Public Wi-Fihotspots. The programme
will generate huge number of IT, Telecom and Electronics
jobs, both directly and indirectly.

8. The Government of India has undertaken an
initiative namely Bharat Net, a high speed digital highway
to connect all 2.5 lakh Gram Panchayats of country. This
would be the world’s largest rural broadband connectivity
project using optical fibre.
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อินเดียเมืองดิจิตอล: 15 สิ่งสำ�คัญที่ควรรู้เกี่ยวกับโครงการ
ภายใต้การนำ�ของนายกรัฐมนตรี นายนเรนทร โมดี
นายกรัฐมนตรี นายนเรนทร โมดี เตรียมรณรงค์โครงการ
“ดิจติ อลอินเดีย” เพือ่ สร้างสังคมทีข่ บั เคลือ่ นด้วยดิจติ อล พร้อมกับ
ความรู้เศรษฐกิจ
โครงการนั้นประกอบไปด้วยความริเริ่มหลากหลาย แต่ละ
เป้าหมายมีเพือ่ เตรียมอินเดียให้กลายเป็นประเทศเศรษฐกิจความรู้
และเพื่อน�ำการปกครองที่ดีมาสู่ประชากรผ่านการประสานงาน
ร่วมกันภายในหน่วยงานของรัฐบาล
นายกรั ฐ มนตรี โ มดี จ ะเริ่ ม โครงการสั ป ดาห์ “ดิ จิ ต อล
อินเดีย” ในวันพุธช่วงเย็นกระตุ้นให้ประชาชนได้รับความรู้และ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งผ่านโปรแกรมดิจิตอล อินเดีย
วิสยั ทัศน์ของโปรแกรมดิจติ อล อินเดีย มีเป้าหมายเพือ่ ขยาย
การเจริญเติบโตให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์
และบริการอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิด และโอกาสใน
การท�ำงาน วิสัยทัศน์ของโครงการ ดิจิตอล อินเดีย มีจุดมุ่งหมาย
หลักสามประการ
i) เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ส�ำหรับประชากรทุกคน
ii) ธรรมาภิบาลและบริการตามความต้องการ
iii) การเสริมพลังในด้านดิจิตอลให้กับประชาชน
ดิจิตอลอินเดียมีเพื่อให้บริการโครงข่ายการส่งข้อมูลผ่าน
เทคโนโลยีความเร็วสูง (บรอดแบนด์) การเข้าถึงการสัญญาณ
เชือ่ มต่อโทรศัพท์เคลือ่ นที่ อินเทอร์เน็ตสาธารณะ ระบบบริหารงาน
ภาครัฐผ่านเครือข่ายออนไลน์: การปฏิรูปรัฐบาลผ่านเทคโนโลยี

http://www.firstpost.com/business/pm-kick-off-digital-india-project-todaydigital-lockers-village-connectivity-key-focus-areas-2321322.html
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e-Kranti - อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารและข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ ภายใน
หน่วยงาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: ให้การน�ำเข้าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการท�ำงาน
และการตกลงเจรจาการค้าเสรี
นอกจากวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวข้างต้น รัฐบาลยังได้
ริเริม่ บางโครงการ ส่วนโครงการอืน่ ๆ ก�ำลังเตรียมทีจ่ ะเปิดตัว อาทิ:
1. ระบบ Locker ดิจิตอล มีขึ้นเพื่อลดพื้นที่และการใช้
กระดาษเพื่อเก็บเอกสาร นอกจากนี้ยังมีขึ้นเพื่อสร้างเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์และแบ่งปันระหว่างหน่วยงานต่างๆ การแบ่งปัน
เอกสารเหล่านี้จะใส่ไว้ในที่เก็บซึ่งได้รับการลงทะเบียนแล้ว และ
เพื่อยืนยันความถูกต้องด้วย ซึ่งกล่าวโดยรัฐบาล
2. MyGov.in ถูกสร้างขึน้ เพือ่ เป็นช่องทางส�ำหรับประชาชน
เพื่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง ผ่านช่องทางการ “ถกเถียง
อภิปราย” “ท�ำ” และ “เผยแพร่” แอพพลิเคชั่นส�ำหรับมือถือ
“MyGov” จะน�ำคุณลักษณะดังกล่าวมาสู่ผู้ใช้มาบรรจุไว้ในมือ
ถือด้วย
3. พันธกิจท�ำให้อินเดียสะอาด แอพพลิเคชั่นส�ำหรับมือ
ถือจะถูกใช้โดยประชาชนและองค์กรภาครัฐเพื่อให้บรรลุพันธกิจ
ของ Swachh Bharat
4. eSign framework จะท�ำให้ประชาชนสามารถเซ็นชื่อ
ผ่านระบบออนได้ และใช้ Aadhaar เพื่อยืนยันความถูกต้อง
5. ระบบลงทะเบี ย นออนไลน์ ภ ายใต้ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้
eHospital เกิดขึน้ เพือ่ ให้บริการทีส่ ำ� คัญต่างๆ เช่น การลงทะเบียน
ออนไลน์ การจ่ายค่าธรรมเนียมและการนัดพบแพทย์ การเขียน
รายงานวินิจฉัยอาการผ่านระบบออนไลน์ การสอบถามข้อมูล
เลือดในธนาคารผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น
6. ช่องทางทุนการศึกษาระดับประเทศ ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์
จัดการกระบวนการเกี่ยวกับทุนการศึกษาเบ็ดเสร็จในตัว หน้าที่
หลักคือ รับเอกสารการสมัครของนักเรียน ตรวจสอบ อนุมัติ และ
ให้ทุนแก่นักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนของรัฐบาลอินเดีย
7. กรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศได้ริเริ่ม
โครงการชื่อ Digitize India Platform (DIP) (ช่องทางสร้างอินเดีย
เป็นเมืองดิจิตอล) ซึ่งจะเป็นการสร้างระบบอ�ำนวยความสะดวก
ขนาดใหญ่ด้วยดิจิตอลส�ำหรับประชาชน

http://deity.gov.in/Digital%20India%20at%20HM%202015/index.html

8. รัฐบาลอินเดียได้เริ่มต้น Bharat Net ทางด่วนดิจิตอล
เพื่อเชื่อมต่อหมู่บ้านปัญจาญัติ 2.5 แสนหมู่บ้าน ทั่วประเทศ สิ่ง
นี้จะเป็นโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกที่เชื่อมต่อในชนบทที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก
9. การเริม่ ต้นนโยบายได้เริม่ โดยกรมเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และสารสนเทศ ในระบบ e-Gover-nance
10. BSNL ได้ปล่อย Next Generation Network (NGN)
(โครงข่ายยุคใหม่) เพื่อแทนที่อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ามากกว่า 30 ปี
ขึ้นไป สิ่งนี้เป็นเทคโนโลยีบนพื้นฐานของ IP เพื่อให้บริการต่าง ๆ
ได้แก่ เสียง ข้อมูล multimedia วีดีโอ และการบริการการสื่อสาร
ชนิดอื่นๆ
11. บริษัท BSNL ได้เริ่มติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi
ทัว่ ประเทศ ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึง Wi-Fi ได้ผา่ นระบบโทรศัพท์เคลือ่ นที่
12. นโยบาย BPO (Business Process Outsourcing) มี
ขึ้นเพื่อสร้าง BPO centres ในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ในเมืองเล็กๆ ในรัฐอื่นๆ

13. นโยบาย Electronics Development Fund (EDF)
(กองทุนเพื่อการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม
วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และเพื่ อ รวบรวมทรั พ ยากรของ
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property:IP) ภายในประเทศ
เพือ่ สร้างกองทุนร่วมลงทุนระบบนิเวศทีด่ แู ลตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
14. National Centre for Flexible Electronics (NCFlexE)
(ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์หยืดหยุ่นแห่งชาติ) เป็นศูนย์ที่รัฐบาลอินเดีย
ตัง้ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมวิจยั และนวัตกรรมในบริเวณทีม่ คี วามเป็นไปได้
ส�ำหรับศูนย์อิเล็กทรอนิกส์หยืดหยุ่นแห่งชาติได้
15. Centre of Excellence on Internet on Things (IoT)
(ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางอินเทอร์เน็ตส�ำหรับสรรพสิ่ง) เป็น
โครงการจัดตั้งร่วมระหว่าง กรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DeiTY) ERNET และ NASSCOM
16. “การประมาณผลจากโครงการ Digital India ภายใน
ปี 2019 จะมีผลเป็นวงกว้าง ตั้งแต่โครงข่ายในทุกปัญจาญัติ
จุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และพื้นที่
สาธารณะ โครงการนีจ้ ะสร้างงานทัง้ ทางตรงและทางอ้อมส�ำหรับ
ภาคไอที โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์
By ECONOMICTIMES.COM, 1 Jul, 2015

23

Series: Know the States of
India :Tripura
Tripura is a state in Northeast India. The third-smallest state in the country, it covers
10,491 km2 (4,051 sq mi) and is bordered by Bangladesh (East Bengal) to the north, south, and
west, and the Indian states of Assam and Mizoram to the east. In 2011 the state had 3,671,032
residents, constituting 0.3% of the country’s population. Indigenous communities, known in India
as scheduled tribes, form about 30 per cent of Tripura’s population. The Kokborok speaking
Tripuri people are the major group among 19 tribes and many subtribes. The Bengali people
form the ethno-linguistic majority in Tripura.
Variants of the name include Twipra, Tuipura and Tippera.
A Kokborok etymology from tui (water) and pra (near)
has been suggested; the boundaries of Tripura extended to
the Bay of Bengal when the kings of the Twipra Kingdom
held sway from the Garo Hills of Meghalaya to Arakan,
the present Rakhine State of Burma; so the name may
reflect vicinity to the sea
Tripura: At a Glance

Ujjayanta (พระราชวังอุจจะยันตะ)
Palachttps://www.google.co.th/search?q=Tripura&biw=1011&bih=425
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIl_TQ8
MfnxgIVUAuOCh0OiA7O#tbm=isch&q=tripura+tourist+places&imgrc
=lHY_P1FrQ9S49M%3Ae

Name
On the face of it, the name Tripura is Sanskrit,
meaning “three cities” (corresponding exactly to the Greek
Tripolis). The Sanskrit name is linked to Tripura Sundari,
the presiding deity of the Tripura Sundari Temple at
Udaipur, one of the 51 Shakti Peethas (pilgrimage centres
of Shaktism), and to the legendary tyrant king Tripur, who
reigned in the region. Tripur was the 39th descendant of
Druhyu, who belonged to the lineage of Yayati, a king of
the Lunar Dynasty.
However, there have been suggestions to the effect
that “the origin of the name Tripura is doubtful”, raising
the possibility that the Sanskritic form is just due to a
folk etymology of a Tibeto-Burman (Kokborok) name.
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Tripura is a state in North-East India which borders
Bangladesh, Mizoram and Assam. It is surrounded by
Bangladesh on its north, south and west: the length of
its international border is 856 km (84 per cent of its
total border). It shares a 53 km long border with Assam
and a 109 km long border with Mizoram. The state is
connected with the rest of India by only one road (NH44) that runs through the hills to the border of Karimganj
District in Assam and then winds through the states of
Meghalaya, Assam and North Bengal to Calcutta.
At the time of Tripura’s merger with effect from
October 15, 1949 with the Indian Union, the major
mode of farming was shifting cultivation or ‘jhum’,
which produced little surplus. A small proportion of the
plain lands of the State were under settled agriculture
undertaken by Bengalis, and the main crop was rice. Most
of the plain lands of the State were not under cultivation
and were covered with cane-brakes and marshes. Thus
at the time of formation of the State, the economy was
predominantly agricultural and forest-based, withno
industrial base, a low level of urbanization and limited
infrastructure.

For administrative convenience and
decentralisation of power Tripura
which had once been a single
district only is now divided into
altogether eight districts, twenty
three subdivisions and fifty eight
rural development blocks. Besides,
a special feature of the state is the
vibrant existence of an Autonomous
District Council (ADC) for tribals
based on 6th schedule of the Indian
constitution. The ADC in Tripura
encompasses 68.10% of the state’s
total geographical territory and is
home to roughly one third of the
state’s population.
Tripura is a land locked state
and its geographical limits touch both
national and inter national boundaries.
Its length of international boundary line
with Bangladesh measures 839 km. Its
national boundaries with Assam and
Mizoram measure 53 km and 109 km
respectively.
Tripura, currently a full-fledged
state of North-East India, was formerly
a princely state that had a long list
of tribal kings stretching back into
antiquity. According to versions
presented in different editions of
‘Rajmala’, princely Tripura’s court
chronicle , altogether 184 or 179 kings
of the Manikya dynasty had ruled the

http://dhalai.gov.in/old/politicalmap.htm

state . Scholars on Tripura’s history , however, attribute all
the pre-fifteenth century kings to the realm of mythology
though continued sway of the Manikya dynasty has been
attested since the year 1432.

cultural heritage embodied in archaeological remains ,
architecture and sculpture.

The partition of India in 1947 and political
upheavals that had preceded and followed the momentous
development had brought an end to princely rule
of Manikya dynasty in Tripura. After India became
independent, Tripura acceded to the Indian Union on
15 October, 1949 as a “C” category state and became a
Union Territory in November 1956. A popularly elected
ministry was formed in Tripura in July 1963 and since
then, the State has had governments elected on the basis
of universal adult franchise. Tripura attained full statehood
on January 21, 1972. Tripura is also rich in its composite

Tripura is governed through a parliamentary system
of representative democracy, a feature it shares with
other Indian states. The Tripura government has three
branches: executive, legislature and judiciary. The Tripura
Legislative Assembly consists of elected members and
special office bearers that are elected by the members.
The Assembly is unicameral with 60 Members of the
Legislative Assembly (MLA). The members are elected
for a term of five years, unless the Assembly is dissolved
prior to the completion of the term. The judiciary is
composed of the Tripura High Court and a system of

Government and Politics
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lower courts. Executive authority is vested in the Council
of Ministers headed by the Chief Minister. The Governor,
the titular head of state, is appointed by the President of
India. The leader of the party or a coalition of parties
with a majority in the Legislative Assembly is appointed
as the Chief Minister by the Governor. The Council of
Ministers are appointed by the Governor on the advice
of the Chief Minister. The Council of Ministers reports
to the Legislative Assembly.
Tripura sends two representatives to the Lok Sabha
(the lower house of the parliament of India) and one
representative to the Rajya Sabha (parliament’s upper
house). Panchayats (local self-governments) elected
by local body elections are present in many villages for
self-governance. Tripura also has a unique tribal selfgovernance body, the Tripura Tribal Areas Autonomous
District Council. This council is responsible for some
aspects of local governance in 527 villages with high
density of the scheduled tribes.

Tripuri children (เยาวชนตริปุรี)
http://www.amoeba.com/blog/2014/08/eric-s-blog/unrecognized-southasia-an-introduction-to-the-tripuri-people-.html

Economy
Tripura’s gross state domestic product for 2010–11
was 129.47 billion (US$2.1 billion) at constant price
(2004–05), recording 5.71 per cent growth over the
previous year. In the same period, the GDP of India was
48778.42 billion (US$770 billion), with a growth rate
of 8.55 per cent. Annual per capita income at current
price of the state was 38493 (US$610), compared to the
national per capita income 44345 (US$700). In 2009,
the tertiary sector of the economy (service industries)
was the largest contributor to the gross domestic product
of the state, contributing 53.98 per cent of the state’s
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economy compared to 23.07 per cent from the primary
sector (agriculture, forestry, mining) and 22.95 per cent
from the secondary sector (industrial and manufacturing).
Tripura is an agrarian state with more than half of the
population dependent on agriculture and allied activities.
However, due to hilly terrain and forest cover, only 27
per cent of the land is available for cultivation. Rice, the
major crop of the state, is cultivated in 91 per cent of the
cropped area.
Rubber and tea are the important cash crops of the
state. Tripura ranks second only to Kerala in the production
of natural rubber in the country. The state is known for its
handicraft, particularly hand-woven cotton fabric, wood
carvings, and bamboo products. High quality timber
including sal, garjan, teak and gamar are found abundantly
in the forests of Tripura.
Transport
Only one major road, the National Highway 44
(NH-44), connects Tripura to the rest of India. Starting
at Sabroom in southern Tripura, it heads north to the
capital Agartala, turns east and then north-east to enter
the state of Assam. Another National Highway, NH 44A,
connects the town Manu in South Tripura district with
Aizawl, Mizoram. Tripura is dependent mostly on roads
for transport. Residents in rural areas frequently use
waterways as a mode of transport.
Tripura has an 856 km (532 mi) long international
border with Bangladesh, of which 730.5 km (453.9 mi) is
fenced, as of 2012. Several locations along the border serve
as bilateral trading points between India and Bangladesh,
such as Akhaura near Agartala, Raghna, Srimantpur,
Belonia, Khowai and Kailasahar. A bus service exists
between Agartala and Dhaka, the capital of Bangladesh. In
2013, the two countries signed an agreement to establish
a 15 km (9.3 mi) railway link between Agartala and the
Akhaura junction of Bangladesh. Citizens of both countries
need visa to legally enter the other country; however,
illegal movement and smuggling across the border are
widespread.
Electricity Production
Till 2014, Tripura was a power deficit state. In
late 2014, Tripura reached surplus electricity production
capacity by using its recently discovered natural gas
resources, and installing high efficiency gas turbine power
plants. The state has many power-generating stations.
These are owned by Tripura State Electricity Corporation
(TSECL), natural gas-powered thermal power stations

of God in all the elements of nature as they are animistic.
Mogs and Chakmas are the followers of Buddhism in
Tripura. Christianity is chiefly followed by members of
the Lushai, Kuki and Garo tribes.
Art and Culture
Tripura, nestled in a tip of the Northeast, flourishes on
the bounties of nature but the beauty of the state is
heightened by its human resources on the one hand and
rich cultural tradition on the other.

Debbarma Tribe of Tripuri (ชนเผ่าเดบบาร์มา)
(image source: Northeast Indian People, cited in http://www.amoeba.com/
blog/2014/08/eric-s-blog/unrecognized-south-asia-an-introduction-to-the-

at Rokhia and Baramura, and the ONGC Tripura Power
Company in Palatana. The ONGC plant has a capacity
of 726.6 MW, with the second plant’s commissioning in
November 2014. It is the largest individual power plant
in the northeast region.
Education
Schools in Tripura are run by the state government
and private organisations, which include religious
institutions. Instruction in schools is mainly in English or
Bengali, though Kokborok and other regional languages
are also used.

Tripura's folk culture now confronts a major
threat from so-called modernity. Gone are the days when
rhythmic movement of artists in 'Garia' or 'Dhamail'
dance would keep viewers awake all through the night.
These forms of culture have been falling prey to invasion
of modernity as western musical instruments like guitar,
mandolin etc keep replacing the traditional instruments
like indigenous drums and flutes and western 'break
dance' push aside the pristine purity of the 'Garia' dance
or 'Dhamail'. However, cultural programmes, marked by
songs and dances, associated with birth anniversaries of
great poets and lyricists Rabindra Nath Tagore and Kazi
Nazrul Islam add colour and charm to the state's multilayered cultural mosaic enriched by contributions from
many streams of sub-culture.
(Tripura State Portal; http://tripura.gov.in/; http://en.wikipedia.org/wiki/Tripura)

Tripura has one Central University (Tripura
University) and one private university, 15 general colleges,
two engineering colleges, two medical colleges, three
polytechnic colleges, one law college, one music college,
and one art college.
Religions and Beliefs
According to 2001 census, Hinduism is the
majority religion in the state, followed by 85.6 per cent
of the population. Muslims make up 7.9 per cent of the
population, Christians 3.2 per cent, and Buddhists 3.1 per
cent. A majority of the tribes in the state are Hindu and
practice Hindu religious rites. They believe in the existence

Tripura food (อาหารตรีปุระ)
http://www.tripurainfoway.com/cuisine-details/1/tripura-cuisine.html
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รู้จักรัฐของอินเดีย : ตริปุระ
ตรีปุระ-รัฐหนึ่งในภาคตะวัน ออกเ ฉียงเหนือของอินเดียมีขนาดเล็กเป็นอันดับสามของประเทศด้วยขนาด
พื้นที่ 10,491 ตารางกิโลเมตร เขตแดนทางทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับประเทศบังกลาเทศ (เบงกอล
ตะวันออก) ส่วนทิศตะวันออกติดกับรัฐอัสสัมและรัฐมิโซรัม ปี ค.ศ. 2011 รัฐนี้มีประชากร 3,671,032 คนเทียบเท่า
ร้อยละ 0.3 ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศ เป็นสังคมชุมชนดั้งเดิม หรือที่รู้จักกันในอินเดียว่า กลุ่มชน
เผ่าโดยกฎหมาย มีจ�ำนวนประมาณร้อยละ 30 ของประชากรรัฐ กลุ่มชาวตริปุรีที่พูดภาษาก๊กโบรอคเป็นกลุ่มหลัก
จากจ�ำนวนทัง้ 19 กลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ละกลุม่ ชาติพนั ธุย์ อ่ ยอืน่ ๆ ชาวเบงกาลีเป็นกลุม่ เชิงภาษาชาติพนั ธุส์ ว่ นใหญ่ของ
รัฐตรีปุระ
สู่อ�ำเภอคาริมกานจ์ในรัฐอัสสัม และผ่านเส้นทางคดเคี้ยวทั่ว
ทั้งรัฐเมฆาลัย รัฐอัสสัม และตอนเหนือของรัฐ เบงกอลไปจนถึง
เมืองกัลกัตตา
ตริปุระได้ผนวกรวมเข้าเป็นสหพันธรัฐอินเดียเมื่อวันที่
15 ตุลาคม ค.ศ. 1949 วิธีการเกษตรที่เคยนิยมกันมาก คือ การ
ท�ำไร่เลื่อนลอย หรือที่เรียกว่า "จุม" ซึ่งได้ให้ผลผลิตปริมาณ
กักตุนเพียงเล็กน้อย พื้นที่ราบการเกษตรบางส่วนของรัฐนั้นเป็น
ของชาวเบงกาลีและผลผลิตหลักคือข้าว ที่ราบส่วนมากของรัฐ
แต่ก่อนไม่ได้เป็นพื้นที่การเกษตรและปกคลุมไปด้วยต้นไผ่พุ่ม
และพืน้ ดินเป็นแอ่งน�ำ้ มักมีนำ�้ ท่วมขัง ดังนัน้ ในช่วงของการพัฒนา
รัฐ ระบบเศรษฐกิจจึงขึน้ อยูก่ บั เกษตรกรรมและฐานทรัพยากรป่า
ไม้ ไม่มีฐานอุตสาหกรรม การเจริญเติบโตของชุมชนเมืองอยู่ใน
ระดับต�่ำและระบบการขนส่งมีขีดจ�ำกัด
การกระจายอ�ำนาจการบริหารการปกครองของตริปุระ
ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงอ�ำเภอหนึ่งเท่านั้น ปัจจุบันได้ถูกแบ่งเป็น
8 อ� ำ เภอ 23 ส่ ว นและ 58 บล็ อ คของชนบทที่ ก� ำ ลั ง พั ฒ นา
ลักษณะพิเศษของรัฐนีท้ มี่ กี ารด�ำเนินงานได้ดคี อื การเป็น สภาเขต
อ�ำเภอปกครองตนเอง (ADC) ของชนเผ่าต่าง ๆ ตามมาตรา 6
ของรัฐธรรมนูญอินเดีย เขตอ�ำเภอปกครองตนเองของรัฐตริปุระ
รวมร้อยละ 68.10 ของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และมีประชากรอาศัย
ตริปุระ: โดยสังเขป
ในเขตดังกล่าวประมาณหนึง่ ในสามของประชากรทัง้ หมดของรัฐ
รัฐตริปุระอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเขต
ตริปุระไม่มีทางออกติดทะเล ภูมิศาสตร์ของรัฐมีชายแดน
แดนติ ด ต่ อ กั บ รั ฐ มิ โ ซรั ม รั ฐ อั ส สั ม ส่ ว นทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ใต้ แ ละ เชื่อมต่อกับทั้งในประเทศเองและระหว่างประเทศ ความยาว
ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด ชายแดนประเทศบั ง กลาเทศมี เ ส้ น พรมแดน ของเส้นเขตชายแดนกับบังกลาเทศประมาณ 839 กิโลเมตร
ระหว่างประเทศยาว 856 กิโลเมตร (ร้อยละ 84 ของความยาว ชายแดนในประเทศเชื่อมต่อกับรัฐอัสสัมและรัฐมิโซรัมมีความ
เส้นพรหมแดนทั้งหมด) ชายแดนรัฐอัสสัมยาว 53 กิโลเมตร และ ยาวประมาณ 53 กิโลเมตร และ 93 กิโลเมตรตามล�ำดับ
รัฐมิโซรัมยาว 109 กิโลเมตร การเชื่อมต่อระหว่างรัฐสู่ส่วนอื่น
ภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขาคู่ขนานทอดยาวจาก
ของอินเดียมีเพียงทางหลวง (NH-44) ที่วิ่งผ่านตลอดเทือกเขา ทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และสลับด้วย
นามเมือง
ค�ำว่า ตริปุระ เป็นภาษาสันสกฤตมีความหมายว่า “สาม
เมือง” (ตรงกับภาษากรีก ตริโปลิส) ชือ่ ตามภาษาสันสกฤตเชือ่ มโยง
กับ ตริปุระสุนดาริ เป็นชื่อวัดที่ประทับของเทพีศักติตั้งอยู่ที่เมือง
อุทัยปูร์และเป็นหนึ่งใน 51 ศักติ พีทาส (ศูนย์กลางการจาริก
ในนิกายศักติ) และอีกที่มาคือจากต�ำนานกษัตริย์ผู้กดขี่นามว่า
ตริปูร์เคยครองราชย์ในดินแดนนี้ ตริปูร์ทรงเป็นทายาทล�ำดับที่
39 ของราชวงศ์ดรูห์ยุท่ีสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ ญาญาติแห่ง
จันทรวงศ์
อย่างไรก็ตามมีค�ำแนะน�ำที่สะท้อนถึงชื่อนี้ว่า “ชื่อดั้งเดิม
ของตริปรุ ะยังเป็นข้อกังขา” มีความเป็นไปได้วา่ ทีม่ ชี อื่ ตามรูปแบบ
ภาษาสั น สกฤตนั้ น เนื่ อ งมาจากเรื่ อ งเล่ า ประวั ติ ค� ำ จากชื่ อ
ที่เป็นภาษา ทิเบต-พม่า (ก๊กโบรอค) ค�ำที่แยกออกจากชื่อนี้คือ
ตวิปรา ตุปรุ ะ และตริเปอระ มีการเสนอแนะว่าอาจมาจากรากศัพท์
ภาษาก๊กโบรอค คือ ตุ (น�้ำ) และปรา (ใกล้) พรหมแดนตวิปรา
ขยายจรดอ่าวเบงกอล กษัตริย์แห่งตวิปราหลายพระองค์ทรง
แผ่บารมีจากเทือกเขากาโรแห่งเมฆาลัยถึงอะระกันซึ่งปัจจุบัน
คื อ รั ฐ ยะไข่ ใ นประเทศพม่ า ฉะนั้ น ชื่ อ ตริ ปุ ร ะอาจสะท้ อ นถึ ง
อาณาบริเวณที่อยู่ใกล้ทะเล
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รัฐบาลและการเมืองการปกครอง
ตริปุระปกครองด้วยประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมระบบ
รัฐสภาและเป็นรูปแบบเดียวกับรัฐอื่นในอินเดีย รัฐบาลของรัฐ
ตริปรุระแบ่งเป็น 3 สถาบันคือ สถาบันบริหาร สภานิติบัญญัติ
และสถาบันตุลากร สภานิติบัญญัติประกอบด้วย สมาชิกที่มา
จากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่พิเศษที่ได้รับเลือกจากสมาชิก
สภานี้เป็นสภาเดี่ยวมีสมาชิก 60 คนจากสภานิติบัญญัติ(MLA)
สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งมีวาระต�ำแหน่ง 5 ปี เว้นแต่สภายุติ
ลงก่อนวาระครบก�ำหนด สภานิติบัญญัติประกอบด้วย ศาลสูง
ตริปุระ และศาลชั้นต้นอ�ำนาจการบริหารมอบแก่คณะรัฐมนตรี
ซึ่งน�ำโดยมุขมนตรี ผู้ว่าการรัฐมีต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารรัฐแต่งตั้ง
โดยประธานาธิบดีของประเทศ หัวหน้าพรรคเสียงข้างมากหรือ
การรวมพรรคเพื่อได้รับเสียงมากในสภานิติบัญญัติได้รับการ
Neermahal (พระราชวังเนียร์มาฮัล)
แต่งตั้งเป็นมุขมนตรีโดยผู้ว่าการรัฐ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดย
https://tripuratourismplaces.wordpress.com/:
ผู้ว่าการรัฐจากการเสนอโดยมุขขะมนตรี คณะรัฐมนตรีรายงาน
หุบเขาขนาดเล็ก
การด�ำเนินงานแก่สภานิติบัญญัติ
เทื อ กเขาทอดยาวจากที่ ร าบซี ล ฮี ท ในภาคเหนื อ ของ
ตริปุระส่งผู้แทนสองคนไปยังสภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง
บังกลาเทศและมุ่งสู่ทิศใต้กระทั่งเชื่อมต่อเทือกเขาจิตตะกอง ของรัฐสภาอินเดีย) และมีผู้แทนหนึ่งคนไปยังสภาสูง (สภาสูง
ในบังกลาเทศ เทือกเขายกระดับสูงขึ้นในทิศตะวันออก แนวเขา ของรัฐสภา) ปัญจาญัติ (การปกรองตนเองของท้องถิ่น) เลือกตั้ง
จัมปุยทางทิศตะวันออกมีความสูงเหนือน�้ำทะเล 914 เมตร และ โดยระบบท้องถิน่ ซึง่ จัดขึน้ โดยหมูบ่ า้ นส�ำหรับการปกครองตนเอง
ทิศตะวันตกของเทือกเขาบารามูราและดีโอตามูรามีความสูง ตริ ปุ ร ะมี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะในการปกครองตนเองของชนเผ่ า
เหนือน�้ำทะเล 244 เมตรซึ่งถือว่ามีระดับความสูงน้อยที่สุด
นั่นคือ สภาเขตอ�ำเภอการปกครองตนเองของชนเผ่า สภาที่
ปัจจุบันนี้ตริปุระเป็นรัฐที่เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ในภาค รับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่นที่มีจ�ำนวน 527 หมู่บ้านซึ่ง
ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ในอดีตริปุระเป็นรัฐที่ปกครอง หนาแน่นด้วยประชากรกลุ่มชนเผ่าโดยกฎหมาย
โดยกษัตริย์ที่เป็นชนเผ่ามีรายชื่อนับย้อนหลังไปยาวไกลและ
มีผู้ปกครองเป็นชนเผ่ามาตั้งแต่โบราณ ในบันทึกเหตุการณ์ของ
ราชส�ำนัก ‘ราชมาลา’ ทีป่ รากฎในหลายส�ำนวน มีกษัตริยร์ าชวงศ์
มานิเคียปกครองอาณาจักรทัง้ หมด 179 ถึง 184 พระองค์ อย่างไร
ก็ตามนักปราชญ์ทางประวัติศาสตร์ของตริปุระหลายท่านให้
เหตุผลว่ากษัตริย์ที่อยู่ในยุคก่อนศตวรรษที่ 15 เป็นเรื่องราว
ของนิยายปรัมปรา ราชวงศ์มานิเคียพิสูจน์ได้ว่าก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปี ค.ศ. 1432
การแยกดิ น แดนอิ น เดี ย ในปี ค .ศ.1941 ความวุ ่ น วาย
ทางการเมืองการปกครองด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยการ
พัฒนาอย่างจริงจังน�ำไปสู่ยุคสิ้นสุดการปกครองของราชวงศ์
มานิเคียแห่งตริปุระ หลังอินเดียได้รับเอกราชตริปุระมีฐานะเป็น
รัฐในกลุ่ม C และเป็นสหพันธรัฐในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1956
การเลือกตั้งเกิดขึ้นในตริปุระเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1963
กรีดยาง
ตั้งแต่นั้นมีการเลือกตั้งโดยอยู่บนพื้นฐานสิทธิในการออกเสียง
https://www.google.co.th/search?q=Tripura&biw=1011&bih=425&sour
เลือกตั้งตามแบบสากล ตริปุระมีสถานะเป็นรัฐอย่างสมบูรณ์
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIl_TQ8MfnxgI
VUAuOCh0OiA7O#tbm=isch&q=tripura+culture+lifestyle&imgrc=BW
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 1972 ตริปุระมีความร�่ำรวยในมรดกทาง
eYhlu2p69g-M%3A
วัฒนธรรมทั้งโบราณสถาน สถาปัตยกรรม และประติมากรรม
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เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐเมื่อปีค.ศ. 2010 – 2011 คือ
129.47 พันล้านรูปี (2.1พันล้านดอลลาร์) ณ ราคาคงที่ (ปีค.ศ.
2004-2005) เติบโตร้อยละ 5.71 มากกว่าปีทผี่ า่ นมา ในช่วงเวลา
เดียวกัน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศคือ 48778.42 พันล้านรูปี
(770 พันล้านดอลลาร์) อัตราเติบโตร้อยละ 8.55 รายได้ต่อ
ประชากรพลเมืองต่อปีของรัฐคือ 38,493 รูปี (610 ดอลลาร์)
เปรียบเทียบกับรายได้ต่อประชากรของประเทศ 44,345 รูปี
(700 ดอลลาร์) ปีค.ศ. 2009 ภาคบริหารและบริการเศรษฐกิจ
(อุสาหกรรมบริการ) มีส่วนช่วยในผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐเพิ่ม
เป็นจ�ำนวนร้อยละ 53.98ของเศรษฐกิจรัฐเปรียบเทียบกับร้อยละ
23.07 จากภาคเศรษฐกิจพื้นฐาน (การเกษตร ป่าไม้ เหมืองแร่)
และร้อยละ 22.95 จากภาคอุตสาหกรรมการผลิต (อุตสาหกรรม
และการผลิต)
ตริปุระเป็นรัฐเกษตรกรรมซึ่งประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่ง
พึ่งพาการเกษตรและกิจกรรมการรวมกลุ่มต่างๆ อย่างไรก็ตาม
เนื่องด้วยเป็นภูมิประเทศแห่งเทือกเขาและปกคลุมด้วยป่า เพียง
ร้อยละ 27 ของที่ดินทั้งหมดที่สามารถท�ำการเกษตรได้ ข้าวเป็น
ผลผลิตหลักของรัฐถือเป็นร้อยละ 91 ของพื้นที่ผลผลิตทั้งหมด
ยางและชาเป็นพืชเศรษฐกิจส�ำคัญของรัฐ ตริปรุ ะมีผลผลิต
ยางธรรมชาติเป็นอันดับสองของประเทศรองเพียงรัฐเกรละ รัฐมี
ชื่อเสียงด้านหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าฝ้ายทอมือ ไม้แกะสลัก
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้ ไ ผ่ ไม้ ซุ ง คุ ณ ภาพดี ร วมทั้ ง ต้ น สาละ
ไม้การ์จัน ไม้สัก และยางนาที่พบได้มากในเขตป่าของรัฐ

หลายแห่งที่เป็นจุดการค้าระหว่างอินเดียและบังกลาเทศ เช่น
อเการ่าใกล้อการ์ตาล่า รังห์น่า ศรีมันท์ปูร์ บีโลเนีย โคไว และ
ไกลาสฮาร์ รถโดยสารให้ บ ริ ก ารระหว่ า งอเการ่ า และดั ก กา
เมื อ งหลวงของบั ง กลาเทศ ปี ค .ศ. 2013 ทั้ ง สองประเทศท� ำ
ข้อตกลงร่วมกันในการสร้างทางรถไฟเชือ่ มต่อระหว่างอการ์ตาล่า
และอเการ่าจุดเชื่อมของบังกลาเทศมีความยาว 15 กิโลเมตร
(9.3 ไมล์ ) ประชาชนของทั้ ง สองประเทศจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ วี ซ ่ า
เพื่อเข้าอีกประเทศอย่างถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตามการลักลอบ
ข้ามพรมแดนท�ำกันแพร่หลาย
การผลิตกระแสไฟฟ้า
ตริปุระเป็นรัฐที่ขาดดุลด้านพลังงาน กระทั่งปลายปี ค.ศ.
2014 รัฐสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เกินความต้องการด้วย
การสร้างแหล่งพลังงานก๊าชธรรมชาติที่ค้นพบเมื่อไม่นานมานี้
และติดตั้งโรงงานกังหันก๊าชที่มีประสิทธิภาพสูง รัฐนี้มีโรงงาน
ผลิตการแสไฟฟ้าหลายแห่งซึ่งเป็นเจ้าของโดย Tripura State
Electricity Corporation(TSECL) สถานนี้ผลิตพลังงานจาก
ก๊าชธรรมชาติอยูท่ เี่ มืองโรเคียและบารามูระ และ ONGC Tripura
Power Company ตั้งที่เมืองปาลาตาน่า โรงงาน ONGC มี
พลังการผลิตที่ 726.6 เมกะวัตต์ โรงงานแห่งที่สองเริ่มเดินเครื่อง
ระบบการท�ำงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2014 ซึ่งเป็นโรงงาน
ผลิตพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การศึกษา
โรงเรียนในตริปรุ ะด�ำเนินการโดยรัฐบาลของรัฐและองค์กร
เอกชนซึง่ รวมถึงสถาบันทางศาสนา การเรียนการสอนในโรงเรียน
การขนส่ง
เพียงหนึ่งถนนหลักคือทางหลวง 44(NH-44)ที่เชื่อมต่อ โดยส่วนมากใช้ภาษาอังกฤษหรือเบงกอลลี ส่วนภาษาก๊กโบรอค
ตริปุระกับส่วนอื่นๆ ของอินเดีย เริ่มต้นจากซับรูมในภาคใต้ของ และภาษาท้องถิ่นก็ใช้เช่นกัน
ตริปุระมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือยังเมืองหลวงอการ์ตาลา เลี้ยวไปทิศ
ตริปรุ ะมีมหาวิทยาลัยรัฐบาลกลาง (มหาวิทยาลัยตริปรุ ะ)
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่รัฐอัสสัม ทางหลวง หนึง่ แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนหนึง่ แห่ง วิทยาลัยทัว่ ไป 15 แห่ง
อีกสายหนึง่ NH44A เชือ่ มต่อไปสูเ่ มืองมานูภาคใต้ของตริปรุ ะกับ
ไอซาวล์ในรัฐมิโซรัม บริษทั ขนส่งทางถนนของตริปรุ ะมีรฐั บาลเป็น
ตัวแทน ดูแลการคมนาคมขนส่งทางถนนของรัฐบาล ภูมปิ ระเทศ
ที่เต็มไปด้วยภูเขาและไม่มีทางออกติดทะเล ตริปุระจึงพึ่งพา
การคมนาคมด้วยถนนเป็นส�ำคัญ เมื่อปี ค.ศ. 2009 – 2010
ความยาวของถนนทั้งหมดในรัฐ 16,931 กิโลเมตร (10,520 ไมล์)
ซึ่งประกอบด้วยความยาวของทางหลวงประเทศ 448 กิโลเมตร
(278 ไมล์) และทางหลวงรัฐ 689 กิโลเมตร (428 ไมล์) ประชากร
ในพื้นที่ชนบทมักใช้การคมนาคมทางน�้ำ
ตริปรุ ะมีความยาวตลอดแนวชายแดนระหว่างบังกลาเทศ
856 กิโลเมตร(532 ไมล์) เมื่อปีค.ศ. 2010 มีความยาวของรั้วกั้น
Tripura dance
730.5 กิโลเมตร (453.9 ไมล์) ชายแดนระหว่างสองประเทศมี
http://www.tripuraonline.in/About/profile/culture/index.html
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Rock-cut images depict the Hindu deities Shiva and Ganesha
(https://www.google.co.th/search?q=Tripura)

(ภาพสลักหินเทพเจ้าฮินดู-พระศิวะและพระคเณศ)

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 2 แห่ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 2 แห่ง
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ของตริ ปุ ร ะก� ำ ลั ง เผชิ ญ หน้ า กั บ การ
วิทยาลัยโปลีเทคนิค 3 แห่ง วิทยาลัยกฎหมาย 1 แห่ง วิทยาลัย เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สมัยใหม่ รูปแบบวัฒนธรรมตกเป็นเหยื่อ
การดนตรี 1 แห่ง และวิทยาลัยศิลปะ 1 แห่ง
ของการแผ่ขยายของสมัยนิยมดัง่ เครือ่ งดนตรีตะวันตก เช่น กีตาร์
แมนโดลีน ฯลฯ มาแทนที่เครื่องดนตรีดั้งเดิม เช่น กลองและ
ศาสนาและความเชื่อ
ขลุ่ยพื้นเมือง การเต้นร�ำท้องถิ่นที่บริสุทธิ์ กาเรียและธามิล์ ดนตรี
จากการส�ำรวจในปี 2001 ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาหลัก และการฟ้ อ นร� ำ ท้ อ งถิ่ น ถู ก ผลั ก ไปอยู ่ ริ ม ขอบและแทนที่ ด ้ ว ย
ของรัฐ 85.6% ของประชากร อิสลาม 7.9% ของประชากร คริสต์ แบรคเด็นซ์ อย่างไรก็ตามการจัดงานทางวัฒนธรรมได้ให้ความ
3.2% ของประชากร และพุทธ 3.1% ชนเผ่าส่วนใหญ่นบั ถือศาสนา ส�ำคัญต่อการร้องเพลงและเต้นร�ำร่วมกับงานฉลองครบรอบวันเกิด
ฮินดูและปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู เขาเชื่อว่ามีเทพเจ้าใน ของนักประพันธ์กลอนและเพลงคนส�ำคัญ รพินทรา นาถ ฐากูร
ทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาติ กลุ่มม็อกและชักมาเป็นชาวพุทธในตรีปุระ และกาซิ นาซชรูล อิสลาม นับเป็นการเพิ่มสีสันและเสน่ห์ให้
ส่วนกลุ่มชนเผ่าลูชาย กูกี และกาโรนับถือศาสนาคริสต์
แก่รัฐที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมโดยความร่วมมือของ
วัฒนธรรมย่อยต่างๆ
(Tripura State Portal; http://tripura.gov.in /; http://en.wikipedia.org/wiki/Tripira)
ศิลปะและวัฒนธรรม
ตริปุระอยู่บนส่วนปลายสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์ แปล
งดงามท่ามกลางวงล้อมของธรรมชาติแต่ความงามของรัฐก็แจ่ม
ชัดด้วยทรัพยากรและประเพณีวัฒนธรรมของรัฐเช่นกัน
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