
บรบิทความสมัพนัธ์ระหว่างอนิเดยี – จนี 
นายโมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย เดินทางเยือนจีนอยาง

เปนทางการ ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๖ พ.ค.๕๘ ภายหลังจากที่
นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เดินทางเยือนอินเดียเปนครั้งแรก 
เมือ่ ๑๗ ก.ย.๕๗ โดยนายโมดี ไดเดินทางเยือนเมอืงซอีาน มณฑลสานซ ี
บานเกดิของนายส ีจิน้ผงิ เปนสถานทีแ่รกตามคําเชิญของ นายสี จิ้นผิง 
ระหวางการเดินทางไปเยือนรัฐคุชราต บานเกิดของนายโมดี      
เมื่อปที่แลว  

  

การเมอืงและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
การอางสิทธ์ิในพื้นที่ทับซอนบริเวณชายแดนระหวาง

อินเดีย – จีน และการสูรบในป ๒๕๐๕ เปนชนวนเหตุที่ทําให
อินเดีย – จีน มีความขัดแยงและหวาดระแวงซึ่งกันและกันมา
หลายทศวรรษ  

แตปจจบุนัทัง้อนิเดียและจนีตางพยายามรือ้ฟนความสมัพนัธ
ระหวางกนัข้ึนมาใหม จากการที่ผูนําของทั้งสองประเทศเริ่มมีการ
เดินทางเย่ียมเยือนระหวางกัน การมีแผนที่จะเปดสถานกงสุลใน 

กรงุเจนไนของอนิเดียและนครเฉิงตูของจนี และการทีท่ัง้สองประเทศ
ถอนกําลงัทหารออกจากพืน้ทีข่อพพิาท ซึง่จะเหน็ไดวาทัง้สองประเทศ
มีความระมดัระวังอยางมากในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศ
ระหวางกัน  

ปจจยัทีท่ําใหทัง้สองประเทศหนักลบัมารือ้ฟนความสมัพนัธ
ระหวางกนั คือ อนิเดียและจนีตางกร็ูดีวาหากทัง้สองประเทศยังมวัแต
สรางความขัดแยงระหวางกัน ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
จะมากหรอืนอยเพยีงใดน้ัน สดุทายผลลพัธทีเ่กดิข้ึนกย็อมตกอยูกบั
อนิเดีย – จนี ไมไปไหน เพราะทัง้สองประเทศเปนบานใกลเรอืนเคียงกนั 
อยูในภูมภิาคเดียวกัน และมีระบบเศรษฐกิจที่ตองพึ่งพาอาศัยกัน 
ฉะน้ัน อนิเดีย – จนี จึงพยายามดําเนินยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไปสูการทํางานรวมกัน ไดแก การเคารพในกฎหมายและ
กฎระเบียบระหวางประเทศ การเพิ่มศักยภาพของความเปน
หุนสวนอันดีระหวางกันใหมีความแนนแฟนมากข้ึน และการลด
ปญหาอุปสรรคที่อาจสงผลกระทบตอความสัมพันธของทั้งสอง
ประเทศ เปนตน 
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การพลกิประวัติศาสตรหนาใหมของประเทศมหาอํานาจแหงเอเชยี เมือ่ นายนเรนทรา โมดี นายกรฐัมนตรอิีนเดียเดินทาง
เยอืนจีนอยางเปนทางการเปนเวลา ๓ วัน เพ่ือกระชบัความสมัพันธระหวางอินเดีย – จีน ใหแนนแฟนมากยิง่ขึน้ ภายหลงัจากท่ีมี
ความขดัแยงระหวางกันมาหลายทศวรรษ จะสงผลตอทิศทางของสถาปตยกรรมดานความมัน่คงในภูมภิาคหรอืไม และอยางไร 

ทศิทางใหม่ของสถาปตัยกรรมด้านความมนัคงในภูมภิาค เมอือนิเดยี – จนี จบัมอืกนั 
      เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมันคง     ฉบับที  ๑๖/๕๘    (๑๖ - ๓๑ พ.ค.๕๘) 



 
ความมนัคงและการทหาร 

อนิเดีย – จนี มคีวามพยายามทีจ่ะรเิริม่และปรบัความสมัพนัธ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพของความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางกนั
มากย่ิงข้ึน โดย อินเดีย มีนโยบาย “มองตะวันออก (Look East 
Policy)” ซึง่อนิเดียอาจรูดีวาหากมวัแตตานกระแสการพฒันาของจนี
เพยีงอยางเดียว กจ็ะไมกอใหเกดิประโยชนอะไรตออนิเดีย ในทางกลบักนั
ยังจะกอใหเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคมากข้ึน ฉะน้ัน การรื้อฟน
ความสมัพนัธในระดับทวิภาคีและการเปลี่ยนทัศนคติตอจีนเสียใหม 
เปนหนทางทีจ่ะสามารถปกปองผลประโยชนของอนิเดียได สวน จีน เอง
กําลังใหความสําคัญกับการมองตะวันตก (Look West Policy) 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีเปาหมายที่จะดึงอินเดียเขามารวมเปน
สวนหน่ึงในแผนยุทธศาสตร “เสนทางสายไหม” ของจีน ซึ่งเปน
การเช่ือมโยงเสนทางการคาจากตะวันออกไปยังตะวันตกทั้งทางบก
และทางทะเล  

สวนการรเิริม่การใช “สายดวนทางทหาร” และการกําหนดให
ผูนํากองทัพของทั้งสองประเทศเดินทางเย่ียมเยือนระหวางกันเปน
ประจําทกุปน้ัน อนิเดีย – จนี อาจตองการทีจ่ะลดความตึงเครยีดและ
ความขัดแยงระหวางกนัลง อกีทัง้ ตองการเสรมิสรางความไวเน้ือเช่ือใจ
ดวยการเพิม่ศักยภาพของความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางกนั 
ซึง่จะสงผลทําใหภูมภิาคเอเชียเกดิความมัน่คง นอกจากน้ี การเดินทาง
เย่ียมเยือนระหวางกนัของผูนําทัง้สองประเทศ เปนตัวบงช้ีใหเห็นถึง
ความสัมพันธของทั้งสองประเทศที่เริ่มมีความแนนแฟนกันมากข้ึน  

 

เศรษฐกจิและเทคโนโลย ี
การปฏิรปูประเทศของอินเดียหลังจาก นายโมดี เขามารบั

ตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีอินเดีย ซึ่ง จีน มองวาเปนประโยชน
ตอจีน โดยเฉพาะการปรับนโยบายทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งจนีอาจจะ
มีความหวังเล็กๆ อยูวา การทําความตกลงดานการลงทุนในระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน การจัดการอาชีวศึกษา การรถไฟ ฯลฯ กับ
อินเดียน้ัน จะชวยเสริมสรางบรรยายกาศที่เอื้ออํานวยตอการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ และอาจทําใหอินเดีย
ตัดสนิใจเขามารวมในแผนยุทธศาสตร “เสนทางสายไหม” ของจนีได 
สวน อินเดีย อาจมองวาจนีมเีงนิทนุและเทคโนโลยี (การสํารวจอวกาศ 
การขุดเหมืองแร วิทยาศาสตรทางทะเล ฯลฯ) ที่อินเดียสามารถ
นํามาใชประโยชนในการพฒันาประเทศได ฉะน้ัน จงึไมใชเรือ่งเสยีหาย
ที่อนิเดียมกีารลงนามขอตกลงความรวมมือกับจีนถึง ๒๔ ฉบับ ซึ่งมี
มลูคากวา ๑๐,๐๐๐ ลานดอลลารสหรฐัฯ ระหวางการเดินทางเยือนจนี 
โดยอินเดีย – จีน ตางมองวาการลงนามขอตกลงดังกลาวยังเปน
การชวยกระตุนระบบเศรษฐกจิของทัง้สองประเทศไดอกีทางหน่ึงดวย 
 
 

 
มุมมองทนีา่สนใจ 

๑) หากอนิเดียและจนี มกีารเปลีย่นแปลงความสมัพนัธจาก
ประเทศคูขัดแยงทีดํ่าเนินมานานหลายทศวรรษ มาเปนประเทศที่มี
มติรไมตรตีอกนั อาจจะสงผลทําใหโครงสรางทางสถาปตยกรรมดาน
ความมั่นคงในภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไป เชน เมื่อความขัดแยงและ
ความหวาดระแวงระหวางอินเดีย – จีนหมดไป จะสงผลทําให
ภูมภิาคเกดิความมัน่คงเพิ่มมากข้ึน และอัตราการขยายตัวทางดาน
เศรษฐกิจของภูมิภาคจะเพิ่มข้ึนอยางทวีคูณ  

๒) ในชวง ๓ – ๔ ปทีผ่านมา จะเหน็ไดวาทัง้อนิเดียและจนี
ตางกม็ุงเปาใหความสนใจมายังอาเซยีน โดยสงัเกตไดจากการที่ผูนํา
ทัง้สองประเทศเดินทางเยือนประเทศตางๆ ในอาเซยีนอยางตอเน่ือง  
โดยจนีมกีารดําเนินยุทธศาสตรเชิงรกุมากกวาอนิเดีย จงึสงผลทําใหจนี
มีโอกาสและขอไดเปรยีบมากกวาอนิเดียอยูมาก ซึง่ที่ผานมาผูนําจนี
ไดมกีารเดินทางเย่ียมเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนเปนรายประเทศ
เพือ่เสรมิสรางความสมัพนัธ อกีทัง้ มกีารรเิริม่กรอบความรวมมอืตางๆ 
ทุกระดับกับอาเซียน จึงไมนาแปลกใจที่ปจจุบันจีนไดมีการพัฒนา
กรอบความรวมมอืกบัอาเซยีนเกอืบทกุมติิมากกวาอินเดีย เชน ARF 
GMS ASEAN+1 ASEAN+3 ASEM ฯลฯ และเช่ือวาอกีไมนานอนิเดีย
นาจะพยายามผลกัดันกรอบความรวมมอืระหวางอาเซียน – อินเดีย 
ใหชัดเจนและเปนรปูธรรมมากข้ึนเชนเดียวกบัจนี ซึง่ประเด็นดังกลาว
ลวนเปนโอกาสทีดี่ของไทยในฐานะชาติสมาชิกอาเซยีน ทีค่วรรูเทาทนั
และเตรยีมแสวงประโยชนจากการน้ี รวมทัง้อาจวางตัวเปนผูเช่ือมตอ
สายสัมพันธที่ทั้งอินเดียและจีนไมอาจละเลยความสําคัญได 

๓) อินเดียและจีนถือวาเปนตลาดผูบริโภคที่มีขนาดใหญ
ซึง่ต้ังอยูใกลกบัไทย การทีท่ัง้สองประเทศมคีวามสมัพนัธและทศันคติ
ที่ดีตอไทยน้ัน ถือเปนขอไดเปรียบ ฉะน้ัน ไทยจึงควรใชโอกาสน้ี   
ใหเปนประโยชนดวยการเสริมสรางความสัมพันธในระดับทวิภาคี
และความรวมมืออยางรอบดานในทุกมิติกับทั้งอินเดียและจีนให
แนนแฟนมากย่ิงข้ึน โดยในขณะเดียวกนัไทยตองเพิม่ความระมดัระวัง
เกี่ยวกับการรักษาดุลอํานาจกับประเทศมหาอํานาจนอกภูมิภาค
อยางสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปอยางเหมาะสมดวย  
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