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สาธารณรัฐอินเดยี 

(Republic of India) 

 

เมืองหลวง นิวเดลี 

 

ท่ีตั้ง  อยูในภูมิภาคเอเชียใตพ้ืนท่ีประมาณ 3,287,263 ตร.กม. แบงเปน พ้ืนดิน 2,973,193 ตร.กม. 

พ้ืนน้ำ 314,070 ตร.กม. (ใหญกวาไทยประมาณ 6 เทา) มีพรมแดนทางบกยาวประมาณ 14,103 กม. และ

ชายฝงทะเลยาวประมาณ 7,000 กม. รวมทั้งมีดินแดนที่เปนหมูเกาะในอาวเบงกอล ทะเลอันดามัน และ

ทะเลอาหรับจำนวน 1,197 เกาะ หมูเกาะท่ีสำคัญ ไดแก หมูเกาะอันดามันนิโคบารและลัคคาดีฟ สวนนิวเดลีอยูหาง

จากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,800 กม.  

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ติดปากีสถานจีนเนปาลภูฏานและเมียนมา 

 ทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต ติดบังกลาเทศเมียนมาและอาวเบงกอล 

 ทิศใต ใกลศรีลังกา 

 ทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือ ติดปากีสถาน 
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ภูมิประเทศ ประกอบดวย 4 ลักษณะคือ 1) เขตภูเขาสูงตอนเหนือ (เทือกเขาหิมาลัย) เปนเขตเทือกเขาสูง

เปนแนวยาวตะวันตก-ตะวันออก เริ่มตนจากเขตแดนอัฟกานิสถานก้ันชายแดนดินแดนสหภาพจัมมูและแคชเมียร

ของอินเดียทางตอนเหนือ จนถึงชายแดนจีนและเมียนมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เขตลุมน้ำคงคาพรหมบุตร

และลุมน้ำสินธุ ลุมน้ำคงคาและพรหมบุตรเปนเขตลุมน้ำขนาดใหญในแนวตะวันตก-ตะวันออกของประเทศ ตนน้ำเกิด

จากเทือกเขาหิมาลัยและแยกเปนสาขาอีกหลายสาย เปนพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณท่ีสุดของประเทศ สวนลุมน้ำสินธุ   

ตนน้ำอยูในทิเบตไหลในแนวจากเหนือไปตะวันตกเฉียงใต พ้ืนท่ีสวนใหญอยูในเขตปากีสถาน แตมีแมน้ำสาขา

หลายสายอยูในเขตอินเดีย 3) เขตพ้ืนท่ีทะเลทราย (ทะเลทราย Thar) อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ   

เขตรัฐราชสถานตอเนื่องปากีสถาน สภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบต่ำสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200 ม. แหงแลง

มีภูเขาหินปูนกระจายท่ัวไป และ 4) เขตพ้ืนท่ีคาบสมุทรตอนใต เปนพ้ืนท่ีสวนใหญของประเทศซ่ึงยื่นเขาไปใน

มหาสมุทรอินเดียรายลอมดวยเทือกเขาสลับซับซอน ตอนกลางพ้ืนท่ีคาบสมุทรเปนเขตท่ีสูงเรียกวาท่ีราบสูง 

Deccan (Deccan Plateau) มีเทือกเขา Ghats ขนาบอยูท้ังดานตะวันออกและดานตะวันตก ปลายเทือกเขา 

2 เทือกนี้ไปบรรจบกันในทางตอนใตท่ีเทือกเขานิลคีรี 

 

ภูมิอากาศ 4 ฤดู ไดแก ฤดูรอน (มี.ค.-พ.ค.) ฤดูฝน (มิ.ย.-ส.ค.) ชวงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ฤดูมรสุม 

(ก.ย.-พ .ย.) ชวงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และฤดูหนาว (ธ.ค.-ก .พ .) อุณหภูมิแตกตางกันไปตาม

สภาพแวดลอมและพ้ืนท่ี ตอนเหนือมีอากาศหนาวเย็นกวาทางใต เขตเทือกเขาสูงตอนเหนือมีหิมะปกคลุมยอดเขา

เกือบท้ังป ในฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่ำกวา 0 องศาเซลเซียส ขณะท่ีฤดูรอนมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 25 องศา

เซลเซียส ตอนใตเปนเขตมรสุมอากาศคอนขางรอนในฤดูหนาวอุณหภูมิประมาณ 4-10 องศาเซลเซียส และใน

ฤดูรอนอุณหภูมิประมาณ 38-48 องศาเซลเซียส ฝนตกไมแนนอนและไมท่ัวประเทศ แตเขตเทือกเขา Khasi และ

เทือกเขา Jain tia ในรัฐเมฆาลัยเปนเขตท่ีฝนตกหนักมากท่ีสุดในโลก โดยมีปริมาณน้ำฝนถึง 11,419 ลบ.ม./ป 

 

รายละเอียดประชากร  1,381 ลานคนมากเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากจีน โดยองคการสหประชาชาติ

คาดวา อินเดียจะมีประชากร 1,500 ลานคน และ 1,700 ลานคน ภายในป 2573 และป 2593 ตามลำดับ 

 

ศาสนา ฮินดู 79.8 % อิสลาม 14.2 % (คริสต ซิกข พุทธ และอ่ืน ๆ 6.0%) 

 

ภาษา จำนวน 22 ภาษา ไดแก ภาษาอัสสัม เบงกาลี โบโด โดกรี คุชราต ฮินดี กรรณาฎะ แคชเมียร 

กอนกานี ไมถิลี มลายาลัม มณีปุระ มาราชี เนปาลี โอริยา ปญจาบี สันสกฤต สันตาลี สินธี ทมิฬ เตลูกู และ

อูรดู โดยมีภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีใชทางราชการ 

 

การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 77.7% แบงเปน เพศชาย 84.7% เพศหญิง 70.3% มีมหาวิทยาลัย 200 แหง 

และสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยมากกวา 10,000 แหง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสวนใหญไดรับ

ความชวยเหลือจากตางชาติ เชน แคนาดา เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอรแลนด สวีเดน สหราชอาณาจักร 

นอรเวย และมีนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาในอินเดียจำนวนมาก สวนใหญมาจากประเทศกำลังพัฒนาและ

ตามโครงการแลกเปลี่ยน 
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การกอตั้งประเทศ อินเดียตกอยูใตการปกครองของสหราชอาณาจักรตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19 มีการ

เคลื่อนไหวตอตานอังกฤษมาโดยตลอด และการรณรงคเรียกรองเอกราชโดยสันติวิธีท่ีเริ่มข้ึนเม่ือป 2463  

นำโดยมหาตมะ คานธี และยาวาหะราล เนรูห จนประสบความสำเร็จและไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักร

เม่ือ 15 ส.ค.2490 และสถาปนาสาธารณรัฐอินเดียเม่ือ 26 ม.ค.2493 

 

วันชาต ิ  26 ม.ค. 

 

วันประกาศเอกราช   15 ส.ค. 

 

การเมือง เปนสาธารณรัฐปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบงการปกครองออกเปน 28 รัฐ และ  

8 ดินแดนสหภาพ (Union Territories) มีประธานาธิบดีเปนประมุข ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี 

มาจากการลงคะแนนของคณะผูเลือกตั้ง (Electoral College) วาระการดำรงตำแหนง 5 ป ดำรงตำแหนง 

ไดไมเกิน 2 วาระ รองประธานาธิบดีเปนประธานวุฒิสภาโดยตำแหนง  

 รัฐธรรมนูญของอินเดียแบงแยกอำนาจระหวางรัฐบาลกลาง (Government of India) กับ

รัฐบาลแหงรัฐ (State Government) อยางชัดเจน  

 ฝายบริหาร นายกรัฐมนตรีเปนผูมีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศ ขณะท่ีตำแหนง

ประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเลือกโดยสมาชิกพรรคเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร (โลกสภา) 

วาระการดำรงตำแหนง 5 ป คณะรัฐมนตรีแตงตั้งโดยประธานาธิบดี ตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีรายงานโดยตรงตอสภาผูแทนราษฎร 

 ฝายนิติบัญญัติ ระบบ 2 สภา คือ 1) วุฒิสภา (ราชยสภา) ปจจุบันมีสมาชิก 245 คน วาระ 6 ป 

ในจำนวนนี้ 12 คน เปนผูทรงคุณวุฒิท่ีประธานาธิบดีแตงตั้งทุก 2 ป และท่ีเหลือ 233 คน เลือกโดยสภา      

นิติบัญญัติแหงรัฐหรือดินแดนสหภาพ และ 2) สภาผูแทนราษฎร (โลกสภา) สมาชิก 545 คน วาระ 5 ป       

ในจำนวนนี้ 543 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง (ผูแทนรัฐ 530 คน และผูแทนดินแดนสหภาพ 13 คน) 

ผูแทน Anglo Community 2 คน แตงตั้งโดยประธานาธิบดี 

 ฝายตุลาการ มีอำนาจอิสระ ทำหนาท่ีปกปองและตีความรัฐธรรมนูญศาลฎีกา (Supreme 

Court) เปนศาลสูงสุดของประเทศ ผู พิพากษาประจำศาลฎีกามีจำนวนไมเกิน 25 คน แตงตั ้งโดย

ประธานาธิบดี ในระดับรัฐมีศาลสูงสุดของรัฐและศาลท่ัวไป ซ่ึงแตกตางกันไปในแตละรัฐ 

 พรรคการเมือง ระบบหลายพรรค ปจจุบันคณะรัฐบาลท่ีบริหารประเทศอินเดีย คือ กลุม 

National Democratic Alliance (NDA) ซ่ึงมีพรรคภารติยะ ชนตะ (Bharatiya Janata Party-BJP) เปนแกนนำ 

ภายหลังไดรับเลือกตั้ง ส.ส. มากเปนอันดับ 1 จำนวน 353 ท่ีนั่ง (เม่ือ พ.ค.2562) พรรคการเมืองสำคัญนอกเหนือจาก

พรรค BJP ไดแก พรรคคองเกรส ซ่ึงเปนแกนนำพรรคฝายคาน พรรคชนตะดาล และพรรคคอมมิวนิสตอินเดีย 
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สถานการณทางการเมือง 

 รัฐบาลอินเดียภายใตการนำของ นรม.นเรนทรา โมดิ และพรรค BJP ยังคงมีเสถียรภาพ    

หลังการปรับคณะรัฐมนตรคีรั้งใหญเม่ือ ก.ค.2564 ซ่ึงชวยลดกระแสวิจารณการบริหารจัดการสถานการณโรค 

COVID-19 ของรัฐบาล และปรับภาพลักษณใหทันสมัย เพ่ือสรางคะแนนนิยมกับคนรุนใหม ท่ีจะเอ้ือประโยชน

ตอการเลือกตั้งระดับรัฐในป 2564-2565 และการเลือกตั้งท่ัวไปของอินเดียในป 2567  

 อยางไรก็ดี อินเดียถูกวิจารณถึงความเปนประชาธิปไตยท่ีถดถอยลง โดยในรายงาน Freedom 

in the World 2021 ของ Freedom House ซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชนของสหรัฐฯ ดานการสงเสริม

ประชาธิปไตยและการมีเสรีภาพ จัดอินเดียเปนประเทศท่ีมีเสรีภาพบางสวน (Partly Free) ในป 2564 โดยได

คะแนน 67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลงจากป 2563 ซ่ึงได 71 คะแนน จากการท่ีรัฐบาลของ 

นรม.โมดิ ซึ่งมีความเปนฮินดูชาตินิยมเขมขน ดำเนินนโยบายกดดันองคกรดานสิทธิมนุษยชน คุกคามนักวิชาการ 

ผูสื่อขาว และกลุมศาสนา เฉพาะอยางยิ่งชาวมุสลิม ตลอดจนจำกัดสิทธิของประชาชนเพ่ือควบคุมการแพร

ระบาดของโรค COVID-19 

 วิกฤตการแพรระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2 ซึ่งเริ ่มเมื่อ ก.พ.2564 ทำใหรัฐบาล

อินเดียถูกโจมตีวาลมเหลวในการรับมือกับการแพรระบาดเม่ือเทียบกับการแพรระบาดระลอกแรก ป 2563 

โดยวิกฤตโรค COVID-19 ระลอก 2 เกิดข้ึนจากการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 กลายพันธุสายพันธุเดลตา 

ซ่ึงมีความรุนแรงกวาสายพันธุอ่ืนท่ีแพรระบาดกอนหนา และภาวะแทรกซอนจากโรคติดเชื้อรา (Fungal 

Infection) ชนิด Mucormycosis หรือเชื้อราดำ (BlackFungus) ในผูปวยโรค COVID-19 ทำใหอินเดียประสบ

วิกฤตขาดแคลนออกซิเจนเหลวทางการแพทย ยารักษาโรค และเตียงสำหรับผูปวยและฌาปนสถานสำหรับ

ผูเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังสงผลกระทบตอคะแนนนิยมของ นรม.โมดิ โดยการสำรวจคะแนนนิยม Mood of 

the Nation ของ สนข.India Today ของอินเดีย พบวา คะแนนนิยมของ นรม.โมดิ ลดลงเปน24% ใน ส.ค.2564 

จากเดิม 66% เม่ือ ส.ค.2563 สอดคลองกับการสำรวจคะแนนนิยมของบริษัท Morning Consult ของสหรัฐฯ 

พบวา คะแนนนิยมของ นรม.โมดิ ลดลงเปน 69% ใน 1 พ.ย.2564 จากเดิม 76% เม่ือ 1 ม.ค.2564 

 

เศรษฐกิจ อินเดียเปนประเทศกำลังพัฒนา เดิมใชระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เนนพ่ึงพาตนเอง 

ประชากรอินเดียเปนเกษตรกรถึง 44% ของจำนวนแรงงานในประเทศ และประสบปญหาความยากจน อินเดีย

เริ่มเปดเสรีทางเศรษฐกิจเม่ือป 2534 โดยเริ่มเปดตลาดภายในประเทศมากข้ึน สงผลใหเศรษฐกิจอินเดีย

ขยายตัวเปนลำดับ ปจจุบัน เศรษฐกิจอินเดียมีแนวโนมขยายตัว และเปน 1 ใน 3 ประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจ

ใหญท่ีสุดในโลกภายใน 10-15 ป เนื่องจากประชากรสวนใหญของอินเดียในปจจุบันเปนวัยแรงงานท่ีมีทักษะ 

กับท้ังรัฐบาลอินเดียยังเรงปฏิรูปเศรษฐกิจใหเอ้ือตอการลงทุน สรางงาน สรางรายได เฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูป

กฎหมายการเงินและการธนาคาร กฎหมายจางงาน กฎหมายท่ีดิน กฎหมายการเกษตร พรอมกับเรงดำเนิน

โครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกัน อินเดียยังมีธุรกิจเกิดใหมท่ีมีมูลคา

สูงกวา 1,000 ลานดอลลารสหรัฐ กวา 21 ราย ซ่ึงมากเปนอันดับ 4 ของโลก นอกจากนี้ เศรษฐกิจอินเดียยังมี

แนวโนมฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจหดตัวในป 2563-2564 ท่ีเปนผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด
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ของโรค COVID-19 อยางรวดเร็ว เฉพาะอยางยิ่งจากการท่ีรัฐบาลอินเดียเริ่มเปดประเทศ ควบคูกับท่ีภาคธุรกิจ

อินเดียสามารถรื้อฟนการผลิต และเรงการบริโภคภายในประเทศใหขยายตัวอยางรวดเร็ว ธนาคารกลางอินเดีย 

(Reserve Bank of India-RBI) เปดเผยประมาณการอัตราการเติบโตของ GDP ของอินเดียในปงบประมาณ 

2564-2565 (1 เม.ย.2564-31 มี.ค.2565) จะขยายตัวเฉลี่ย 9.5% โดยแบงเปนรายไตรมาส ดังนี้ ขยายตัว 

18.5% ในไตรมาสท่ี 1 (เม.ย.-มิ.ย.2564) ขยายตัว 7.9% ในไตรมาสท่ี 2 (ก.ค.-ก.ย.2564) ขยายตัว 7.2% ใน

ไตรมาสท่ี 3 (ต.ค.-ธ.ค.2564) และขยายตัว 6.6% ในไตรมาสท่ี 4 (ม.ค.-มี.ค. 2565) ขณะท่ีธนาคารโลก (World 

Bank-WB) ประเมินวาเศรษฐกิจอินเดียในปงบประมาณ 2564-2565 จะขยายตัว 8.3% ซ่ึงเปนไปในทิศทาง

เดียวกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ(International Monetary Fund-IMF) เห็นวา เศรษฐกิจอินเดียใน

ปงบประมาณ 2565 จะขยายตัว 12.5% 

 รัฐบาลอินเดียเรงลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาชนบท และระบบสุขภาพ เพ่ือเปน

กลไกหลักในการฟนฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโรค COVID-19 พรอมดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อชวยเหลือ

ประชาชนในหวงวิกฤตโรค COVID-19 ผานมาตรการชวยเหลือกลุมเปราะบาง การผอนคลายนโยบายการเงิน 

การใหสภาพคลองทางการเงิน และการปฏิรูปโครงสรางทางการเงิน รวมถึงการปฏิรูปแรงงาน และการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ อาทิ อนุมัติเงินเยียวยาใหกับเกษตรกร แรงงานในพ้ืนท่ีชนบท แรงงานกอสราง และแรงงานนอกระบบ 

มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เชน แกสหุงตม และขาวสารใหกับประชาชนท่ีมีรายไดนอยทุกราย มอบกรมธรรม

ประกันชีวิตใหบุคลากรทางการแพทยและเจาหนาท่ีโรงพยาบาลทุกราย และอุดหนุนราคาปุยใหแกเกษตรกร 

 

 สกุลเงินตัวยอสกุลเงิน : รูป (INR) 

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารสหรัฐ : 74.05 รูป 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 บาท : 2.26 รูป (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 2,622,983.73 ลานดอลลารสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ: -8.0% 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 1,900 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน : 471.7 ลานคน 

อัตราการวางงาน : 7.1% 

อัตราเงินเฟอ : 6.6% 

ผลผลิตทางการเกษตร : ขาว ผลิตภัณฑนม ขาวสาลี มะมวง ฝรั่ง ออย ฝาย กลวย มันฝรั่ง มะเขือเทศ ถ่ัวลิสง 

ผักกระเจี๊ยบ หัวหอม และถ่ัวลูกไก 

ผลผลิตอุตสาหกรรม : ผา อาหารแปรรูป เคมีภัณฑ ปูนซีเมนต เหล็กกลา ซอฟทแวร เหมืองแร พลังงาน และประมง 

ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุลการคา 96,816 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการสงออก : 276,467 ลานดอลลารสหรัฐ 
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สินคาสงออก : ผลิตภัณฑปโตรเลียม เวชภัณฑ ไขมุก หินอัญมณี รัตนชาติ เหล็ก เหล็กกลา เครื่องจักรและ

ชิ้นสวนของเครื่องจักร 

คูคาสงออกท่ีสำคัญ : สหรัฐฯ จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ฮองกง และสิงคโปร 

สินคานำเขา : น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม ทองคำ ไขมุก หินอัญมณี รัตนชาติ ถานหิน และถานโคก 

คูคานำเขาท่ีสำคัญ : จีน อิรัก ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และสหรัฐฯ 

คูคาสำคัญ : สหรัฐฯ บังกลาเทศ เนปาล เนเธอรแลนด และสหราชอาณาจักร 

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร : ประธานาธิบดีดำรงตำแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุดและผูบัญชาการเหลาทัพ

โดยตำแหนงโดยใชอำนาจผานคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมี นรม.และ รมว.กระทรวงกลาโหมเปนผูรับผิดชอบ

กระทรวงกลาโหม มีหนวยงานสำคัญระดับกรมหรือเทียบเทา 5 หนวยงาน คือ กรมการปองกันประเทศ กรม

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ กรมสวัสดิการทหารผานศึก กรมกิจการทหาร และสถาบันวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีปองกันประเทศ งบประมาณทางทหาร 64,300 ลานดอลลารสหรัฐ (ปงบประมาณ 2564-2565) กำลัง

พลประจำการประมาณ 1,458,500 นาย และกำลังพลสำรอง 1,155,000 นาย 

 ทบ. มีกำลังพลประมาณ 1,237,000 นาย แบงเปน กองบัญชาการ 6 ภาค ไดแก ภาคกลาง

ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันตกเฉียงใต ทบ. อินเดียมุงพัฒนาขีดความสามารถ

ของยุทโธปกรณใหทันสมัย และใหความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนายุทโธปกรณ

ภายในประเทศ โดย ทบ.อินเดียพัฒนาขีดความสามารถรถถังใหทันสมัยมากข้ึน มีสมรรถนะการยิงในเวลา

กลางคืน และนำขีปนาวุธนำวิถีตอตานรถถังมาใชพรอมกับผลิตรถถังและเรดาร (เพ่ือใชปองกันภัยทางอากาศ) 

ข้ึนใชเอง รวมท้ังวิจัยและพัฒนาขีปนาวุธ อาทิ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูงเพ่ือทดแทน

ระบบยิงจรวดเดิมของ ทบ. อินเดีย ซ่ึงเปนจรวดขนาด 122 มม. สำหรับยิงจากรถฐานยิงจรวดหลายลำกลอง 

(จลก.) โดยมีระยะยิง 40 กม. และการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของขีปนาวุธของอินเดียใหมีระยะยิงไกล 

มีเสถียรภาพ และมีความแมนยำมากข้ึน เชน ขีปนาวุธจากภาคพ้ืนสูอากาศ Akash Prime ขีปนาวุธจากภาคพ้ืน

สูอากาศ Akash-NG และขีปนาวุธจากภาคพ้ืนสูภาคพ้ืน Agni-P ขณะเดียวกันอินเดียยังไดรวมมือกับฝรั่งเศส

อิสราเอลและรัสเซียผลิตขีปนาวุธแบบตาง ๆ ดวย 

 ทร. มีกำลังพลประมาณ 69,050 นาย แบงเปน กองบัญชาการ 3 ภาค ไดแก ภาคตะวันตก 

ภาคตะวันออก และภาคใต มีกองเรือยุทธการ 2 กองเรือ รับผิดชอบดูแลนานน้ำดานทะเลอาหรับและ 

อาวเบงกอล ปจจุบัน ทร.อินเดียกำลังพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือมุงไปสูยุทธศาสตรนานน้ำทะเลลึก 

(Blue-Water Navy) กับท้ังมุงเสริมสรางกำลังรบดวยการพ่ึงพาตนเองมากกวาการสั่งซ้ือจากตางประเทศ 

เฉพาะอยางยิ่งเรือบรรทุกเครื่องบินเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียรและเรือดำน้ำดีเซล นอกจากนี้ ทร.อินเดีย 

ยังพยายามยกระดับขีดความสามารถอยางรอบดาน เฉพาะอยางยิ่งดวยการปรับใช Big Data และ Artificial 

Intelligence (AI) เพ่ือบูรณาการการปฏิบัติการ ปจจุบันอินเดียมีเรือรบประเภทตาง ๆ 500 ลำ ท่ีสำคัญ ไดแกเรือ

ดำน้ำท่ีตอในอินเดีย ประกอบดวย เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร INS Arihant ซ่ึงมีขีดความสามารถในการติดต้ัง
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ขีปนาวุธ K-15 จำนวน 12 ลูก รวมถึงเรือดำน้ำดีเซล INS Khanderi ซ่ึงมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ

โจมตีเรือผิวน้ำ ตอตานเรือดำน้ำ ลาดตระเวน และรวบรวมขาวสาร โดยมีระยะทำการ 12,000 กม. นอกจากนี้ 

ยังจัดซ้ือ ฮ.อเนกประสงค รุน MH-60R จากสหรัฐฯ จำนวน 24 เครื่อง เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถของ 

ทร.อินเดีย โดยสหรัฐฯ สงมอบ ฮ. 2 เครื่องแรกใหอินเดีย เม่ือ 16 ก.ค.2564 ซ่ึง ทร.อินเดียจะนำไปปรับแตง

และติดตั้งยุทโธปกรณท่ีผลิตในอินเดียเพ่ิมเติม 

 ทอ. มีกำลังพลประมาณ 139,850 นาย แบงเปน กองบัญชาการภาค 5 แหง ไดแก ภาคกลาง

ภาคใต ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันตกเฉียงใต ทอ.อินเดียมีฝูงบินรบท่ีทันสมัยหลายฝูงบิน 

มี บ.รบท้ังจากรัสเซียและฝรั่งเศส บ.โจมตี Jaguar จากอังกฤษ บ.ลำเลียง IL-76 และ ฮ.อีกหลายประเภท

อินเดียมีแผนปรับปรุงขีดความสามารถของกองทัพดวยการจัดหาเครื่องบินแบบตาง ๆ เขาประจำการเพ่ิมเติม 

รวมท้ังทดแทนเครื่องเดิมท่ีมีอายุการใชงานเปนระยะเวลานานอาทิ การจัดซ้ือ บ.ขับไลท่ีผลิตในอินเดีย จำนวน

83 เครื่อง แบงเปน บ.ขับไล LCA Tejas Mk-1A จำนวน 73 เครื่อง และ บ.ฝก LCA Tejas Mk-1 จำนวน 10 

เครื่อง โดยจะทยอยสงมอบจนครบในป 2572 การจัดซ้ือ บ.ขับไล Rafaleจำนวน 36 เครื่อง จากฝรั่งเศส เม่ือ 

ก.ย.2559 เพ่ือจัดตั้งเปน 2 ฝูงบินโดยใหทยอยสงมอบจนครบในป 2564 และการจัดซ้ือ บ.ลำเลียง C-295MW

จำนวน 56 เครื่อง จากสเปน เพ่ือทดแทนเครื่องบินลำเลียงรุนเกา 

 กองบัญชาการกองกำลังทางยุทธศาสตร (Strategic Forces Command-SFC) เปนกองบัญชาการ

รวมระหวาง 3 เหลาทัพ ทำหนาท่ีอำนวยการประสานงานระหวางหนวยบัญชาการทางยุทธศาสตรของ ทบ. ทร. 

และ ทอ. เพ่ือดูแลอาวุธทางยุทธศาสตรของอินเดีย เฉพาะอยางยิ่งหัวรบนิวเคลียร และเครื่องสงหัวรบรูปแบบตาง ๆ 

โดยอินเดียเปนประเทศหนึ่งท่ีมีอาวุธนิวเคลียรในครอบครอง มีโครงการพัฒนานิวเคลียรอยางตอเนื่อง ท้ังดาน

การทหารและพลังงาน อินเดียเริ่มทดลองอาวุธนิวเคลียรเม่ือป 2517 และเม่ือป 2541 อินเดียทดลองอาวุธ

นิวเคลียรครั้งสำคัญ และประกาศวาเปนมหาอำนาจทางนิวเคลียร ปจจุบันอินเดียมีหัวรบนิวเคลียรประมาณ 

156 หัวรบ ซ่ึงใกลเคียงกับท่ีปากีสถานมีประมาณ 165 หัวรบ ขณะท่ีจีนมีอยู 350 หัวรบ ท้ังนี้ อินเดียอยูระหวาง

พิจารณาจัดตั้งกองทัพขีปนาวุธ (Rocket Force) เพ่ือปฏิรูปกองทัพและเสริมสรางแสนยานุภาพใหกองทัพอินเดีย

สามารถรับมือกับภัยคุกคามตอความม่ันคงในรูปแบบตาง ๆ ได 

 นอกจากนี้ อินเดียยังมีกองกำลังปองกันชายฝง (Coast Guard) อีก 12,600 นาย และ 

กำลังพลก่ึงทหาร (Paramilitary) อีก 1,585,950 นาย 

 นโยบาย Make in India ทำใหกองทัพอินเดียนำเขายุทโธปกรณจากตางประเทศลดลง 33%

ระหวางป 2559-2563 เม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาการนำเขาอาวุธของอินเดียระหวางป 2554-2558 โดยในป 

2563 รัสเซีย ฝรั่งเศส และอิสราเอล เปนประเทศผูสงออกอาวุธมายังอินเดียรายใหญ 3 ลำดับแรกคิดเปน 

49% 18% และ 13% ตามลำดับ ขณะเดียวกัน อินเดียยังมีสัดสวนการสงออกยุทโธปกรณ 0.2% ของมูลคา

การคายุทโธปกรณโลก โดยเมียนมา ศรีลังกา และมอริเชียส เปนประเทศผูนำเขายุทโธปกรณรายใหญจาก

อินเดีย คิดเปนสัดสวน 52% 24% และ 13% ตามลำดับ อยางไรก็ดี อินเดียยังคงเปนประเทศท่ีนำเขา

ยุทโธปกรณมากท่ีสุดเปนอันดับ 2 ของโลก คิดเปน 9.5% ของมูลคาการนำเขายุทโธปกรณท่ัวโลกรองจาก

ซาอุดีอาระเบีย ท่ีมีมูลคาการนำเขา 11% ของมูลคาการนำเขายุทโธปกรณท่ัวโลก 
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ปญหาดานความม่ันคง 

 1) รัฐบาลพรรค BJP ภายใตการนำของ นรม.โมดิ ยังคงไดรับความนิยมจากประชากรอินเดีย

ซ่ึงสวนใหญเปนชาวฮินดู อยางไรก็ดี รัฐบาลอินเดียเผชิญกับความทาทายจากการดำเนินนโยบายกดดันองคกร

ดานสิทธิมนุษยชน คุกคามนักวิชาการ ผูสื่อขาว ชนกลุมนอย และกลุมศาสนา เฉพาะอยางยิ่งชาวมุสลิม

ในดินแดนสหภาพจัมมูและแคชเมียร ตลอดจนการจำกัดสิทธิของประชาชนเพื่อควบคุมการแพรระบาด

ของโรค COVID-19 และการชุมนุมตอตานกฎหมายปฏิรูปภาคการเกษตรของเกษตรกรอินเดีย โดยกลุม

เกษตรกรอินเดียชุมนุมประทวงรัฐบาลตอเนื่องตั้งแต พ.ย.2563 

 2) อินเดียเผชิญวิกฤติโรค COVID-19 ระลอก 2 ซ่ึงเริ่มเม่ือ ก.พ.2564 รุนแรงกวาระลอก 1

ซ่ึงเริ่มเม่ือ มี.ค.2563 เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 กลายพันธุสายพันธุเดลตา ท่ีมีความรุนแรง

กวาสายพันธุอ่ืนท่ีแพรระบาดกอนหนา โดยในการแพรระบาดระลอก 2 อินเดียตรวจพบผูติดเชื้อรายใหมสูงสุด

มากกวาวันละ 400,000 ราย แตปจจุบันวิกฤตโรค COVID-19 ระลอก 2 ในอินเดียเริ่มคลี่คลาย โดยตรวจ

พบผูติดเชื้อรายใหมนอยกวาวันละ 20,000 ราย (พ.ย.2564) ท้ังนี้ อินเดียมีผูติดเชื้อ COVID-19 สะสม

มากกวา 34 ลานราย เปนอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐฯ โดยมีผูเสียชีวิตสะสมมากกวา 460,000 ราย 

ขณะท่ีมีการฉีดวัคซีนปองกันโรค COVID-19 ใหประชาชนแลวมากกวา 1,100 ลานโดส ในจำนวนนี้ แบงเปน

วัคซีนโดสแรกประมาณ 750 ลานโดส และวัคซีนโดสท่ี 2 จำนวน 357 ลานโดส (พ.ย.2564) 

 3) ความขัดแยงกับปากีสถานท่ีเสื่อมทรามลงจากกรณีแคชเมียร โดยอินเดียเชื่อม่ันวา

ปากีสถานใหการสนับสนุนกลุมกอการรายและกลุมแบงแยกดินแดนแคชเมียรปฏิบัติการบอนทำลาย

เสถียรภาพของอินเดีย รวมถึงกรณีผูกอการรายใชอากาศยานไรคนขับ (โดรน) โจมตีฐานทัพอากาศจัมมู 

ดินแดนสหภาพจัมมูและแคชเมียร เม่ือ 27 มิ.ย.2564 ซ่ึงอินเดียเชื่อวาปากีสถานเปนผูกอเหตุหรือสนับสนุน

กลุมกอการรายในการกอเหตุ สถานการณดังกลาวกอใหเกิดความตึงเครียดในภูมิภาค ตลอดจนกลายเปน

เง่ือนไขสำคัญท่ีทำใหประเทศมหาอำนาจ อาทิ จีน และสหรัฐฯ พยายามเขามามีบทบาทในภูมิภาค 

 4) ความขัดแยงตามแนวชายแดนระหวางอินเดียกับจีนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายบริเวณ        

และยังไมยุติ เนื่องจากเก่ียวของกับอธิปไตยของประเทศ แมจะมีการจัดการประชุมหนวยทหารท่ีประจำการ

บริเวณพรมแดนพิพาทของอินเดียและจีนแลว 13 ครั้ง แตทั้งสองฝายยังคงไมสามารถบรรลุขอตกลงรวมกัน

ในการถอนทหารออกจากพ้ืนท่ีพิพาท ซ่ึงท้ังสองฝายยังคงระดมกำลังพลและยุทโธปกรณเขาประจำการตอเนื่องโดย

อินเดียอยูระหวางพิจารณาจัดตั้งกองพันตำรวจตระเวนชายแดนอินเดีย-ทิเบต (Indo-Tibetan Border Police-ITBP)

เพ่ิม 7 กองพัน รวมกำลังพลประมาณ 8,000 นาย เพ่ือประจำการตามแนวเสน Line of Actual Control (LAC) 

บริเวณรัฐอรุณาจัลประเทศ 

 5) การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียใตและมหาสมุทรอินเดีย ท้ังในดานการคา การ

ลงทุน การทหาร และความม่ันคง สรางความกังวลใหอินเดียถึงการรุกคืบของจีนเขามาในพื้นท่ีท่ีอินเดียถือ

เปนเขตอิทธิพลของตน และยังมีแนวโนมท่ีอินเดียอาจถูกปดลอมจากจีนไดในระยะยาว ซ่ึงจะบั่นทอนสถานะของ

อินเดียในการเปนประเทศมหาอำนาจในภูมิภาค 
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 6) สถานการณในอัฟกานิสถานภายใตการปกครองของรัฐบาลตอลิบัน อินเดียวิตกวา กลุม

แบงแยกดินแดนในดินแดนสหภาพจัมมูและแคชเมียรจะไดรับแรงบันดาลใจจากกลุมตอลิบัน รวมทั้งใช

พ้ืนที่อัฟกานิสถานเปนแหลงซองสุมและฐานปฏิบัติการโจมตีอินเดียอีกท้ังยังอาจกระทบตอผลประโยชนของ

อินเดียในอัฟกานิสถานจากการท่ีอินเดียเขาไปลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานในอัฟกานิสถานจำนวนมาก อาทิ 

ทางหลวง Zaranj-Delaram ทางตะวันตกเฉียงใตของอัฟกานิสถาน ซ่ึงเชื่อมตอกับชายแดนอิหราน และเข่ือน

มิตรภาพอัฟกานิสถาน-อินเดีย 

  

สมาชิกองคการระหวางประเทศ เปนสมาชิกองคการระหวางประเทศและกลุมความรวมมือท่ีสำคัญ เชน UN, 

G20, ASEM, BRICS, BIMSTEC, WTO, SAARC, ASEAN+6, IOR, QUAD 

 

การขนสงและโทรคมนาคม อินเดียมีทาอากาศยานกวา 40 แหง ซ่ึงสามารถรองรับการขนสงทางอากาศ 

และอากาศยานขนาดใหญในรูปแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ กับท้ังยังมีเครือขายเสนทางคมนาคมทาง

รถไฟกวางขวางท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก มีระยะทางประมาณ 68,525 กม. และมีถนนระยะทาง 4,699,024 กม. 

รวมถึงทาเรือสำคัญ 13 แหง อาทิ เมืองมุมไบ โกลกาตา และเจนไน 

 

การเดินทาง ในหวงวิกฤตโรค COVID-19 อินเดียมีคำสั่งหามเท่ียวบินระหวางประเทศของสายการบินพาณิชย

ทำการบินเขาอินเดีย และระงับการออกตรวจลงตราประเภทนักทองเท่ียวตอเนื่อง นับแตการแพรระบาด

ของโรค COVID-19 ระลอกแรก เม่ือป 2563 ท้ังนี้ อินเดียเริ่มพิจารณาออกตรวจลงตราประเภทนักทองเท่ียว

ใหกับชาวตางชาติท่ีจะเดินทางเขาอินเดียอีกดวยเท่ียวบินเชาเหมาลำ (Charter Flight) ตั้งแต 15 ต.ค.2564 และ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีจะเดินทางเขาอินเดียดวยเท่ียวบินพาณิชย ตั้งแต 15 พ.ย.2564 โดยอนุญาตใหผูท่ี

ไดรับวัคซีนปองกันโรค COVID-19 ท่ีรัฐบาลหรือองคการอนามัยโลก (World Health Organization-WHO) รับรอง

ครบโดสแลวไมนอยกวา 15 วัน ท่ีเดินทางมาจากประเทศท่ีมีขอตกลงยอมรับรวมในเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

ปองกันโรค COVID-19 กับอินเดีย สามารถเดินทางเขาอินเดียโดยไมตองกักตัว โดยผูท่ีจะเดินทางเขาอินเดียตอง

กรอกแบบสำแดงตนผานระบบ Air Suvidha ท่ีเว็บไซตhttps://www.newdelhiairport.in/พรอมสงผลการ

ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ดวยวิธี RT-PCR ท่ีแสดงผลไมพบเชื้อ และตรวจไมเกิน 72 ชม.กอนเดินทาง อยางไรก็ดี 

กอนหนาหวงวิกฤตโรค COVID-19 อินเดียและไทยมีเท่ียวบินตรงมากกวา 100 เท่ียวตอสัปดาห สายการบินของ

อินเดียที่บินตรงมาไทย ไดแก สายการบินเจทแอรเวย สายการบินอินดิโกแอรไลน และอินเดียนแอรไลน 

สวนสายการบินไทยบินตรงไปอินเดียสัปดาหละ 57 เท่ียว สู 6 เมืองสำคัญ ไดแก โกลกาตา นิวเดลี เจนไน 

ไฮเดอราบาด เบงกาลูรู และมุมไบ นอกจากนี้ ยังมีสายการบินบางกอกแอรเวยเดินทางไปมุมไบแอรเอเชีย

เดินทางไปเจนไน เบงกาลูรู และสายการบินไทยสมายลเดินทางไปอาหเมดาบัด สวนผูถือหนังสือเดินทางไทย

สามารถขอรับการตรวจลงตราแบบ e-Visa เพ่ือทองเท่ียวและติดตอธุรกิจผานชองทางออนไลน ท่ี เว็บไซต 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html โดยมีคาธรรมเนียมตั้งแต 2,000-4,500 บาท ขณะท่ี  

ผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไดรับการยกเวนการตรวจลงตรา (ไมเกิน 90 วัน) 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
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สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

  1) การดำเนินนโยบายฟนฟูประเทศหลังการแพรระบาดของโรค COVID-19 คลี่คลาย   

เฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ ตลอดจนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรค COVID-19 ซ่ึงจะเปนเครื่องมือ

สำคัญท่ีจะชวยฟนฟูบทบาทของอินเดียในประชาคมระหวางประเทศใหโดดเดนข้ึนอีกครั้ง จากการดำเนิน

นโยบายการทูตวัคซีนของอินเดีย  

2) ความขัดแยงตามแนวชายแดนระหวางอินเดียกับจีนท่ียังไมสามารถยุติไดโดยงาย และ

อินเดียมีแนวโนมหวาดระแวงจีนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากจีนยังคงรุกคืบเพ่ืออางกรรมสิทธิ์ครองครองพ้ืนท่ีท่ีเปน   

กรณีพิพาท นอกจากนี้ จีนยังเปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหอินเดียกระชับความรวมมือกับสหรัฐฯ และพันธมิตร    

แนนแฟนข้ึน เพ่ือชวยตานทานการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาค 

  3) ความขัดแยงกับปากีสถาน จากการท่ีอินเดียยังคงดำเนินนโยบายแข็งกราวตอปากีสถาน 

และมีแนวโนมท่ีจะใชแสวงการหาความรวมมือจากประชาคมระหวางประเทศ ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี          

กดดันปากีสถานมากข้ึน เนื่องจากเชื่อม่ันวาปากีสถานใหการสนับสนุนกลุมกอการรายและกลุมแบงแยกดินแดน

ปฏิบัติการบอนทำลายเสถียรภาพของอินเดีย นอกจากนี้ การท่ีปากีสถานมีความใกลชิดกับจีน และรัฐบาล    

ตอลิบันของอัฟกานิสถาน ทำใหอินเดียวิตกวาปากีสถานจะมีความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรมากข้ึน  

  4) การดำเนินนโยบายตางประเทศของอินเดียกับประเทศมหาอำนาจ เฉพาะอยางยิ่งกับ

สหรัฐฯ และการสานตอยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก ตลอดจนความรวมมือกับกลุมพันธมิตรดานความม่ันคง 

(QUAD) ซ่ึงประกอบดวย อินเดีย สหรัฐฯ ญ่ีปุน และออสเตรเลีย ภายหลังจากท่ีสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร 

และออสเตรเลีย จัดตั้งกลุมความรวมมือ AUKUS  

  5) การดำเนินนโยบายของอินเดียตอประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีจะมุงเนน

การกระชับความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับทวิภาคีมากข้ึน เพ่ือรักษาความเก่ียวพันกับประเทศในภูมิภาค

และไมใหบทบาทของอินเดียในภูมิภาคลดลงเม่ือเทียบกับประเทศมหาอำนาจอ่ืน จากการท่ีอินเดียไมเขารวม

เปนภาคีความตกลงความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจโดยรวมในภู มิภาค (Regional Comprehensive 

Economic Partnership-RCEP) 

  

ความสัมพันธไทย-อินเดีย  

  ไทยและอินเดียสถาปนาความสัมพันธทางการทูตในระดับอัครราชทูตเม่ือ1 ส.ค.2490 และ

ยกสถานะข้ึนเปนระดับเอกอัครราชทูตเม่ือป 2494 สอท.ประจำอยูท่ีนิวเดลีและมีสถานกงสุลใหญอีก 3 แหง  

ท่ีเมืองโกลกาตา มุมไบ และเจนไน สวนอินเดียมี สอท. ประจำกรุงเทพฯ และมีสถานกงสุลใหญท่ี จ.เชียงใหม และ      

จ.สงขลา ความสัมพันธไทย-อินเดียพัฒนาใกลชิดข้ึนเปนลำดับ ภายหลังอินเดียเริ่มดำเนินนโยบายเปดเสรีทาง

เศรษฐกิจเม่ือป 2534 และดำเนินนโยบายมองตะวันออก (Look East Policy) ท่ีใหความสำคัญกับประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออกมากข้ึน และปรับเปลี่ยนมาเปนการดำเนินนโยบายรุก

ตะวันออก (Act East Policy) ในสมัย นรม.โมดิ ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายมองตะวันตก (Look West Policy) 

ของไทย โดยท่ีผานมาท้ังสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงหลายครั้ง ท้ังการเยือนอินเดียในระดับ

พระราชวงศ การเยือนระดับผูนำประเทศ และการขยายความรวมมือตาง ๆ ภายใตกรอบทวิภาคีและพหุภาคี 
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 ความสัมพันธระหวางไทยกับอินเดียแนนแฟนยิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง ภายใตสถานการณ 

การแพรระบาดของโรค COVID-19 เฉพาะอยางยิ่งจากการท่ี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

โทรศัพทหารือกับ นรม.โมดิ ของอินเดีย เม่ือ 1 พ.ค.2563 ยืนยันวาอินเดียเปนแหลงนำเขาเวชภัณฑ ซ่ึงเปน

สวนสำคัญในการปองกันและรักษาผูปวยโรค COVID-19 ของไทย ขณะท่ี นรม.โมดิเนนย้ำวา อินเดียมี         

ขีดความสามารถการผลิตเวชภัณฑเพียงพอสนับสนุนการสาธารณสุขไทยอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันกระทรวง

การตางประเทศไทยและอินเดียยังหารือเพ่ือกระชับความสัมพันธระหวางสองประเทศ เฉพาะอยางยิ่งความ

รวมมือเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรค COVID-19 ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีผานระบบการประชุม

ทางไกลอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม อินเดียยังคงแสดงทาทีตองการปรับดุลการคากับไทย ท้ังในระดับทวิภาคี

และพหุภาคี เพ่ือใหอินเดียไดเปรียบดุลการคามากข้ึน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอภาคการสงออกของไทย 

นอกจากนี้ อินเดียยังติดตามทาทีของไทยเก่ียวกับการขุดคลองไทยอยางตอเนื่อง เนื่องจากหวงกังวลวาจะ

สงเสริมใหจีนขยายอิทธิพลในภูมิภาคมากข้ึน และประเด็นดังกลาวจะกระทบตออินเดียท่ีตองการคงอิทธิพลใน

มหาสมุทรอินเดีย 

 ดานเศรษฐกิจไทยใหความสำคัญการกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับอินเดีย 

โดยคำนึงถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของอินเดีย กลไกความรวมมือสำคัญ ไดแก คณะกรรมการรวมทางการคา 

(จัดตั้งเม่ือป 2532) การคาระหวางกันขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องภายหลังการลงนามในกรอบความตกลง 

วาดวยการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-อินเดียเม่ือป 2546 ซ่ึงทำใหไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคามาตลอด 

โดยการคาทวิภาคีระหวาง ม.ค.-มิ.ย.2564 มีมูลคา 7,064.15 ลานดอลลารสหรัฐ โดยเปนการสงออกจากไทย

3,830.93 ลานดอลลารสหรัฐ และไทยนำเขาจากอินเดีย 3,233.22 ลานดอลลารสหรัฐ ท้ังนี้ ไทยเปนฝายได

ดุลการคาจำนวน 597.71 ลานดอลลารสหรัฐ 

 สินคานำเขาสำคัญจากอินเดีย ไดแก เครื่องเพชรพลอย อัญมณี  เงินแทงและทองคำ 

เครื่องจักรและสวนประกอบ เคมีภัณฑ สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและ

ผลิตภัณฑ พืชและผลิตภัณฑจากพืช สวนประกอบและอุปกรณยานยนต สัตวน้ำสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูป 

และก่ึงสำเร็จรูป ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม กาแฟ ชา และเครื่องเทศ 

 สินคาสงออกสำคัญ ไดแก เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ อัญมณีและเครื่องประดับ เหล็ก เหล็กกลา

และผลิตภัณฑ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว เครื่องจักรกลและ

สวนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบ ทองแดงและของ       

ทำดวยทองแดง เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ 

 วิกฤตโรค COVID-19 ทำใหการทองเท่ียวของไทยกับอินเดียประสบภาวะชะงักงัน แตการท่ี

ไทยยังเปนจุดหมายปลายทางท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวอินเดียเปนอันดับตน จะเปนหนึ่งในปจจัย

สำคัญท่ีชวยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทยหลังการเปดประเทศ และในชวงท่ีรัฐบาลจีนยังไม

อนุญาตใหนักทองเท่ียวจีนเดินทางออกนอกประเทศ ซ่ึงกอนวิกฤตโรค COVID-19 เม่ือป 2562 มีนักทองเที่ยว

อินเดียเดินทางมาทองเท่ียวในไทยจำนวน 1,995,516 คน สูงเปนลำดับท่ี 3 รองจากนักทองเท่ียวมาเลเซีย

และจีนสรางรายไดรวมถึง 86,372.01 ลานบาท ท้ังนี้ นักทองเท่ียวอินเดียนิยมเดินทางมาทองเท่ียวในสถานท่ี

ทองเท่ียวชายทะเลของไทยท่ีสำคัญ ไดแก สถานท่ีทองเท่ียวบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน กับท้ังนิยมจัดงาน

ฉลองมงคลสมรสท่ีไทย 

------------------------------------------------- 
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นายนเรนทราโมด ิ

(Narendra Modi) 

 

ตำแหนง นรม.อินเดีย 

 

วันเดือนปเกิด 17 ก.ย.2493 (อายุ 72 ป/ป 2565) เมืองวัฒนนครเขตเมหสาณารัฐคุชราต 

 นับถือศาสนาฮินดู 

 บิดาชื่อนายดาดมดรดาส (เสียชีวิตแลว)  

 มารดาชื่อนางฮีราเบน (อาย ุ100 ป/ป 2565) 

 

สถานภาพสมรส สมรสกับนางชโสดาเบน (อาย ุ70 ป/ป 2565) แตแยกกันอยูมานาน 46 ป 

 โดยไมไดจดทะเบียนหยาและไมมีบุตร 

 

การศึกษา ปริญญาโทรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยคุชราต 

 

ประวัติการทำงาน  

ป 2530  สมาชิกพรรคภารติยะชนตะ (Bharatiya Janata Party-BJP) 

ป 2539-2544  เลขาธิการพรรค BJP  

ป 2542-2545  มุขมนตรีรัฐคุชราตสมัยท่ี 1  

ป 2545-2551  มุขมนตรีรัฐคุชราตสมัยท่ี 2  

ป 2551-2555  มุขมนตรีรัฐคุชราตสมัยท่ี 3  

ป 2555-2557  มุขมนตรีรัฐคุชราตสมัยท่ี 4  

ป 2556  คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค BJP  

ป 2556  ประธานคณะกรรมการรณรงคเลือกตั้งท่ัวไปป 2557 
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ป 2557-2562 นรม.สมัยท่ี 1 

ป 2562-ปจจุบัน นรม.สมัยท่ี 2 

 

สถานการณสำคัญ ในชวงดำรงตำแหนงมุขมนตรีรัฐคุชราตมีเหตุการณสำคัญท่ีอาจเรียกไดวาเปนจุด

ดางพรอยของนายโมดิคือ เหตุจลาจลเม่ือป 2545 เนื่องจากนายโมดิเพิกเฉยตอการกอเหตุรุนแรงตอตาน 

ชาวมุสลิม ทำใหมีผูเสียชีวิตประมาณ 1,000 คน สวนใหญเปนมุสลิม 

 

เว็บไซตทางการและเครือขายสังคมออนไลน 

 - https://www.narendramodi.in/ 

 -https://www.facebook.com/narendramodi/ 

 - https://twitter.com/narendramodi 

 - https://instagram.com/narendramodi 

 - https://www.youtube.com/user/narendramodi 

 

------------------------------------------------- 
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รายช่ือคณะรัฐมนตรีอินเดีย 

 

ประธานาธิบดี 

รองประธานาธิบด ี

Ram Nath Kovind 

MuppavarapuVenkaiah Naidu 

นรม./รมว.กระทรวงทรัพยากรบุคคล การรองทุกขและบำนาญ/

สำนักงานพลังงานปรมาณู/สำนักงานกิจการอวกาศ 

Narendra Modi 

รมว.กระทรวงกลาโหม Raj Nath Singh 

รมว.กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงความรวมมือ Amit Shah 

รมว.กระทรวงกิจการชนเผา 

รมว.กระทรวงพัฒนาสตรีและเด็ก 

รมว.กระทรวงพาณิชยและอุสาหกรรม/กระทรวงกิจการ

ผูบริโภค อาหาร และการจัดสรรภาครัฐ/กระทรวงสิ่งทอ 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงการพัฒนาทักษะอาชีพ

และการประกอบการ 

รมว.กระทรวงกิจการรัฐสภา/กระทรวงถานหิน/กระทรวงเหมืองแร 

รมว.กระทรวงวิสาหกิจขนาดกลาง เล็ก และขนาดยอม 

รมว.กระทรวงอายุรเวท โยคะ ธรรมชาติบำบัด การแพทยยูนานิ 

การแพทยสิทธา และการแพทยโฮมีโอพาธีย 

รมว.กระทรวงกิจการชนกลุมนอย 

รมว.กระทรวงความยุติธรรมในสังคมและการเพ่ิมขีดความสามารถ 

รมว.กระทรวงพัฒนาชนบท/กระทรวงการกระจายอำนาจ 

รมว.กระทรวงการบินพลเรือน 

รมว.กระทรวงเหล็กกลา 

รมว.กระทรวงการรถไฟ/กระทรวงการสื่อสาร/กระทรวง

อิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

รมว.กระทรวงการพัฒนาแหลงน้ำ 

รมว.กระทรวงกฎหมายและยุติธรรม 

รมว.กระทรวงพลังงาน/กระทรวงพลังงานใหมและพลังงาน

หมุนเวียน 

รมว.กระทรวงปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ/กระทรวงการเคหะ

และกิจการเมือง 

 

Arjun Munda 

Smriti Zubin Irani 

Piyush Goyal 

 

Dharmendra Pradhan 

 

Pralhad Joshi 

Narayan Tatu Rane 

SarbanandaSonowal 

 

Mukhtar Abbas Naqvi 

Virendra Kumar 

Giriraj Singh 

Jyotiraditya M. Scindia 

Ramchandra Prasad Singh 

Ashwini Vaishnaw 

 

PashuPati Kumar Paras 

Gajendra Singh Shekhawat 

KirenRijiju 

Raj Kumar Singh 

 

Hardeep Singh Puri 
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รมว.กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว/กระทรวง

ปุยและเคมีภัณฑ 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอม ปาไม และการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ/รมว.กระทรวงแรงงานและการจางงาน 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมหนัก 

รมว.กระทรวงการประมง สัตวบาล และโคนม 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม/กระทรวงการทองเท่ียว/กระทรวง

การพัฒนาภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รมว.กระทรวงการเผยแพรสัญญาณวิทยุและโทรทัศน/

กระทรวงกิจการเยาวชนและกีฬา 

รมว.กระทรวงสถิติและติดตามผลการปฏิบัติ/กระทรวงการ

วางแผน 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/กระทรวงธรณีศาสตร 

Mansukh L. Mandaviya 

 

Bhupender Yadav 

 

MahendraNath Pandey 

ParshottamRupala 

G. Kishan Reddy 

 

Anurag Singh Thakur 

 

Rao Inderjit Singh 

 

Jitendra Singh 

 

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

(พ.ย.2564) 

 


