อาเซียนและอินเดีย: ความสัมพันธ์ภายใต้นโยบายปฏิบัติการตะวันออก (Act East Policy)
ลัฐกา เนตรทัศน์
บทนา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอาเซี ย นและอิ น เดี ย เริ่ ม ต้ น ขึ้ น จากการเป็ น คู่ เ จรจาเฉพาะด้ า น ตั้ ง แต่
พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่ อ มาได้ ย กระดั บ สู่ ก ารเป็ น คู่ เ จรจาอย่ า งเป็ น ทางการในเดื อ นธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย (ASEAN – India Summit)
เป็ น ครั้ งแรกจึ งได้ พัฒ นาสถานะเป็ น หุ้ น ส่ ว น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ อาเซียนและอินเดีย ได้ร่ว มลงนาม
ในเอกสารหุ้นส่วนอาเซียน - อินเดียเพื่อสันติภาพ ความก้าวหน้า และการแบ่งปันความเจริญรุ่งเรือง (ASEANIndia Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity) อันเป็นแนวทางการดาเนินความร่วมมือ
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม และการพัฒ นา ๑ นอกจากนี้ ในการประชุมสุ ดยอดอาเซียน - อินเดีย
สมัยพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย ผู้นาของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมรับรอง
วิสัยทัศน์อาเซียน - อินเดีย (ASEAN India Vision Statement) ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกาหนด
แนวทางในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและอินเดียในทศวรรษหน้า ตลอดจนได้ประกาศยกระดับ
ความสัมพันธ์เป็น หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ในที่สุด๒ และด้านเศรษฐกิจ พัฒนาการ
ที่สาคัญคือการสร้างความร่วมมือเขตการค้าเสรีอาเซียน – อินเดีย (ASEAN-India FTA) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งได้ทาให้ปริมาณการค้าของทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายให้ปริมาณการค้า เพิ่มขึ้นเป็น
สองแสนล้านเหรียญสหรัฐภายในในปี พ.ศ. ๒๕๖๕๓
การดาเนินความสัมพันธ์ของอินเดียกับอาเซียนมีรากฐานสาคัญมาจากนโยบายต่างประเทศที่กาหนด
โดยผู้ น าของอิ น เดี ย ในแต่ ล ะสมั ย ซึ่ ง ในช่ ว งทศวรรษ ๑๙๙๐ อิ น เดี ย ภายใต้ ก ารน าของนายกรั ฐ มนตรี
พี วี นาราสิ ม ฮา ราว (P.V. Narasimha Rao) พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ผ่านนโยบายมองตะวันออก (Look East Policy) โดยมุ่งกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง
การเมือง และสังคมวัฒนธรรม๔ ซึ่งการใช้นโยบายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นจากการเข้าเป็นคู่เจรจาเฉพาะด้าน


บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
บุคลากรจัดทาฐานข้อมูลกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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นโยบายมองตะวันออก (Look East Policy) เป็นนโยบายต่างประเทศของอินเดียที่มุ่งบูรณาการเศรษฐกิจและสร้างพันธมิตร
กับประเทศในอาเซียนและในเอเชียตะวันออก อินเดียดาเนินนโยบายมองตะวันออกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๕๖ ในช่วง


๑

กับ อาเซีย นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และพัฒ นาสถานะเรื่อยมาจนเป็นหุ้ นส่ วนทางยุทธศาสตร์ของอาเซียน ๕
อันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ของอาเซียนและอินเดียในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี
ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ ตลอดจนความผันผวนทางเศรษฐกิจ
จึงสร้างแรงผลักดัน ใหม่ให้อินเดียทบทวนการดาเนินนโยบายต่างประเทศต่ออาเซียนและภูมิภาคเอเชีย –
แปซิ ฟิ ก จึ ง เป็ น ที่ ม าของการประกาศใช้ น โยบายปฏิ บั ติ ก ารตะวั น ออก ( Act East Policy) ในสมั ย
ของนายกรัฐมนตรีนเรนทระ ทาโมทรทาส โมที (Narendra Damodardas Modi) ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้าง
ความร่วมมือกับอาเซียนและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น๖ บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์
ในการน าเสนอการใช้น โยบายปฏิบั ติการตะวันออกเพื่อชี้ให้เห็ นถึงความสั มพันธ์ของอาเซียนและอินเดีย
ในทศวรรษปัจจุบัน
อาเซียนและอินเดีย: ความสัมพันธ์ภายใต้นโยบายปฏิบัติการตะวันออก (Act East Policy)
นโยบายปฏิบัติการตะวันออก (Act East Policy) เป็นนโยบายด้านการทูตในระดับภูมิภาคที่ยกระดับ
มาจากนโยบายมองตะวันออก (Look East Policy) อันเป็นนโยบายในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก๗ โดยรัฐบาลใหม่ของนายกรัฐมนตรีนเรนทระ ทาโมทรทาส
โมดี (Narendra Damodardas Modi) ได้สานต่อนโยบายดังกล่าวภายใต้ชื่อ นโยบายปฏิบัติการตะวันออก
มุ่งให้เกิดการกระชับความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีมากยิ่งขึ้น นโยบายปฏิบัติการตะวันออก
เป็ น นโยบายที่ ไ ด้ ป ระกาศเมื่ อ นายกรั ฐ มนตรี อิ น เดี ย เข้ า ร่ ว มการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น – อิ น เดี ย ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการดาเนินงานภายใต้นโยบายปฏิบัติการตะวันออกจะใช้วิธีการที่เรียกว่า ๓ C อันหมายถึง
การสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียน และภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกในด้ า นวั ฒ นธรรม (Culture) การพาณิ ช ย์ (Commerce) และมุ่ ง เน้ น ถึ ง การสร้ า ง
ความเชื่อมโยง (Connectivity) ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ๘
อิ น เดี ย ก าหนดให้ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ห รื อ อาเซี ย นเป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางของนโยบาย ๙
เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และอารยธรรม โดยเฉพาะ
ของนายกรัฐมนตรี พีวี นาราสิมฮา ราว (P.V. Narasimha Rao) อตัล พิหารี วัชปายี (Atal Bihari Vajpayee) และนายมัน
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อย่างยิ่งในมิติด้านศาสนาอันสะท้อนให้เห็นจากพิธีกรรมและสถาปัตยกรรมในภูมิภาค๑๐ ซึง่ นโยบายปฏิบัติการ
ตะวั น ออกได้ มุ่ ง เน้ น ที่ ก ารบู ร ณาการเศรษฐกิ จ ของอิ น เดี ย กั บ อาเซี ย นด้ ว ยการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เพื่อเชื่อมโยงอิน เดีย กับ ภูมิภ าคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ดังจะเห็ นได้จากการผลั กดัน โครงการทางหลวง
เชื่อมโยง ๓ ประเทศ ได้แก่ อินเดีย เมียนมา และไทยภายใต้ชื่อ Trilateral Highway โดยจะเป็นเส้นทาง
เชื่อมโยงระหว่างเมืองโมเรห์ รัฐมณีปุระ ประเทศอินเดีย กับเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา และอาเภอ
แม่ ส อด จั ง หวั ด ตากของประเทศไทย ๑๑ โครงการดั ง กล่ า วมี วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการขยายโอกาสทางการค้า
การลงทุนระหว่างกัน และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการคมนาคมและการขนส่งระหว่างประเทศ โดยอินเดียตั้งเป้า
เพิ่มมูลค่าการค้ากับเมียนมาเป็ น ๑๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในขณะเดียวกันก็มี
เป้ า หมายเพิ่ ม มู ล ค่ า การค้ า กั บ อาเซี ย นเป็ น ๒๐๐,๐๐๐ ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก
๑๐๐,๐๐๐ ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๒ การที่ อิ น เดี ย ผลั ก ดั น โครงการ Trilateral Highway
ในแง่หนึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการแสวงหาพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ รวมทั้งยังเป็น การใช้นโยบาย
ปฏิบัติการตะวันออกในฐานะยุ ทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อ แสดงบทบาทในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น และเป็นความ
พยายามที่จะลดอิทธิพลของจีน ที่กาลังเร่งผลักดันโครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ ๒๑ (Belt and Road
Initiative: BRI) อั น เป็ น โครงการขนาดใหญ่ ที่ ห ลายประเทศหวาดระแวงว่ า อาจจะท าให้ จี น มี อิ ท ธิ พ ล
จนครอบงาภูมิภาค
นั บ ตั้งแต่การใช้นโยบายมองตะวันออก (Look East Policy) จนได้ยกระดับสู่ การดาเนินนโยบาย
ปฏิ บั ติ ก ารตะวั น ออก (Act East Policy) ในสมั ย ของนายกรั ฐ มนตรี โ มดี อิ น เดี ย ยั ง คงให้ ค วามส าคั ญ
กั บ กลุ่ ม ประเทศ CLMV มาโดยตลอด เนื่ อ งจากเป็ น กลุ่ ม ที่ มี ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จากข้อได้เปรียบด้านแรงงานและกระแสของการค้าเสรี รวมทั้งยังมีพรมแดนติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอิน เดีย อัน เป็ น ข้ อได้เปรี ย บทางภูมิ ศาสตร์ อินเดีย จึงมุ่งที่จะพัฒ นาการค้ าการลงทุนในกลุ่ ม ประเทศ
ดังกล่าว ๑๓ โดยการลงทุนของอินเดียในกลุ่มประเทศ CLMV เมื่อระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ มีมูลค่า
รวมทั้งสิ้ น ๑๓๑.๕ ล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ ๑๔ นอกจากนี้ อินเดียยังได้มุ่งส่ งเสริมความร่ว มมือทางเศรษฐกิจ
กั บ กลุ่ ม ประเทศ CLMV ผ่ า นเวที ก ารประชุ ม เชิ ง ธุ ร กิ จ (India-CLMV Business Conclave) และผลั ก ดั น
ความร่ ว มมื อ ลุ่ ม แม่ น้ าโขง - คงคา (Mekong – Ganga Cooperation: MGC) ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและเชื่อมโยงความร่วมมือในกิจกรรมหลัก ๔ สาขาระหว่างประเทศไทย เมียนมา
๑๐

Jha, P. K. (2017). India-ASEAN Relations: An Assessment. Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung.
รวมระยะทางประมาณ ๓,๒๐๐ กิโลเมตร มีการคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๒
ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย. (เมษายน ๒๕๖๐). เมียนมา…Super Highway สู่พี่ใหญ่
แห่งเอเชีย. เข้าถึงเมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย:
http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/48665.pdf
๑๓
Upendradas, R. (2015). India's Strategy for Economic Integration with CLMV. New Delhi: Department of
Commerce Ministry of Commerce and Industry Government of India.
๑๔
แบ่งเป็นการลงทุนในเวียดนาม ๗๓.๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมียนมา ๕๔.๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ กัมพูชา ๒.๓ ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และลาว ๐.๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (อ้างอิงจาก Chakrabarty, M. (2019). India and CLMV countries: Investments,
development cooperation and sustainable development. ORF Occasionnal Paper, 6. Retrieved July 4, 2019,
from https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2019/06/ORF_Occasional-aper_195_India-CLMV.pdf)
๑๑

๓

กัมพูชา เวียดนาม ลาวและอินเดีย ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรม และด้านการคมนาคมขนส่ง
ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนของอินเดียยังแสดงให้เห็นจากการจัดทากรอบการทางานโครงการพัฒนาและอานวย
ความสะดวก โอกาสทางการค้าและการลงทุนสาหรับอินเดียในกลุ่มประเทศ CLMV (Project Development
and Facilitation Framework: Opportunities in Trade & Investment for India in CLMV Countries)
อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปฏิบัติการตะวันออกของอินเดีย โดยได้มีการวิเคราะห์และจัดทาเป็นแนวทาง
การค้ า การลงทุ น เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กั บ ภาคเอกชนที่ จ ะลงทุ น ในกลุ่ ม ประเทศ CLMV ทั้ ง นี้
กรอบการทางานดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ของอินเดียในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้๑๕ นอกจากนี้ การใช้นโยบายปฏิ บัติการตะวันออกของอินเดียยังสะท้อนให้เห็นจากท่าที
ของอิน เดีย ที ่ส นับ สนุน ความตกลงหุ ้น ส่ว นทางเศรษฐกิจ ระดับ ภูม ิภ าค (Regional Comprehensive
Economic Partnership: RCEP) โดยอิน เดีย ยืน ยัน จะยกเลิก ภาษีน าเข้า สิน ค้า สูง สุด ถึง ร้อ ยละ ๘๐
และส่ง เสริม การเปิด ตลาดภาคบริก าร ซึ่ง จะช่ว ยเปิด โอกาสให้อิน เดีย สามารถเข้า ไปยัง ตลาดบริก าร
ของประเทศอื ่น ได้ม ากยิ ่ง ขึ ้น โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง ในสาขาบริก ารที ่อ ิน เดีย มีค วามถนัด สูง เช่น สาข า
เทคโนโลยีส ารสนเทศ สาขาสาธารณสุข และการศึก ษา เป็น ต้น ๑๖ ส าหรับ นัย ยะส าคัญ จากท่า ที
ของอิน เดีย สะท้อ นให้เ ห็น ถึง ความต้อ งการที่จ ะเพิ่ม บทบาททางเศรษฐกิจ ให้ม ากยิ่ง ขึ้น และจากการ
ขยายตัวของภาคบริการจะทาให้อิ นเดียกลายเป็นอีกหนึ่งตัวแสดงที่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของเอเชียแปซิฟิก
อีก ทั้ง ความสัม พัน ธ์ที่แ น่น แฟ้น กับ อาเซีย นก็จ ะช่ว ยให้ทั้ง อิน เดีย และอาเซีย นได้รับ ความสาคัญ ในเวที
ระหว่างประเทศอีกด้วย
อย่างไรก็ดี อิน เดีย ไม่เพีย งแต่ให้ความสาคัญกับการสร้างความร่ว มมือ ทางเศรษฐกิจกับ อาเซีย น
และประเทศในภูม ิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้เ ท่า นั ้น หากแต่ ย ัง มุ ่ง มั ่น กระชับ ความร่ว มมือ
ด้านความมั่น คงกับ อาเซีย นอัน เป็นการตอกย้าถึงดาเนินการตามนโยบายปฏิบัติการตะวันออกของอินเดีย
เมื่อวัน ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อิน เดียเป็นเจ้าภาพจัด ประชุมสุดยอดอินเดีย - อาเซียน (ASEANIndia Commemorative Summit) ภายใต้แนวคิด “การแบ่งปันค่านิยมและโชคชะตาร่วมกัน ” (Shared
Values, Common Destiny) โดยได้ออกแถลงการณ์ที่ครอบคลุมประเด็นการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม และความร่วมมือด้านการพัฒนา ซึ่งในประเด็นด้านความมั่นคงอินเดียเน้นน้าการกระชับ
ความร่ว มมือ เพื่อ จัด การกับ ปัญ หาการก่อ การร้า ยและการใช้ค วามรุน แรงผ่า นแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเสริมสร้างขีดความสามารถ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมถึงการสร้าง
ความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจ และด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ อาเซี ย นด้ า นความมั่ น คงทางไซเบอร์

๑๕

Export - Import Bank of India. (2015). Project Development and Facilitation Framework: Opportunities in
Trade and Investment for India in CLMV Countries. New Delhi: Export - Import Bank of India.
๑๖
พรพิมล สุคันธวณิช. (๒๔ เมษายน ๒๕๖๐). อินเดียกับการจัดทาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค (RCEP).
เข้าถึงเมื่อ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จาก สถานกงศุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน:
http://www.thaiembassy.org/chennai/th/news/4112/77067-อินเดียกับการจัดทาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับ.html
๔

และตามแผนการดาเนินงานของที่ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF)๑๗
ความมั่นคงทางทะเลเป็นอีกหนึ่งประเด็นสาคัญสาหรับอินเดีย เนื่องจากอิทธิพลทางทะเลและอานาจ
ของกองทัพเรือจีนในทศวรรษปัจจุบันสร้างความกังวลและความตึงเครียดให้กับภูมิภาค โดยเฉพาะบริเวณ
ทะเลจี น ใต้และมหาสมุทรอิน เดีย ๑๘ จึ ง ผลั กดัน ให้ เกิดการกระชับความร่ว มมือด้านความมั่น คงทางทะเล
เพื่ อ สร้ า งหลั ก ประกั น ความมั่ น คงและเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การครอบง าน่ า นน้ าส าคั ญ ของภู มิ ภ าคอั น เป็ น พื้ น ที่
ผลประโยชน์ของอินเดีย ซึง่ ไม่เพียงแต่จะมีความสาคัญในด้านความมั่นคงปลอดภัยเท่านั้น หากแต่ยังเกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกด้วย เพราะเป็นเส้นทางการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
แม้อิน เดีย จะได้ส ร้ างความร่ ว มมือ ด้านความมั่ นคงทางทะเลกั บประเทศสมาชิ ก อาเซียนในระดั บทวิ ภ าคี
มาตั้งแต่อดีต โดยฝึกปฏิบัติการทางทะเล เช่น การค้นหา การกู้ภัย และการซ้อมรบ ร่วมกับสิงคโปร์ มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย๑๙ ในปัจจุบันก็ได้ขยายความร่วมมือไปในระดับพหุภาคีมากยิ่ งขึ้น โดยเฉพาะการเข้ามีส่วน
ร่วมกับอาเซียน โดยอินเดียได้เน้นย้าให้มีการขยายเขตการเดินเรืออาเซียน (Expanded ASEAN Maritime
Forum: EAMF) เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างอาเซียนและอินเดียอย่างใกล้ชิด และการปฏิบัติต าม
กฎระเบียบขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ตลอดจน
น าเสนอแนวคิดให้ อิน เดี ย และอาเซี ย นร่ ว มกันหาจุดสมดุล ใหม่ใ นภูมิภ าค (Strategic New Equilibrium)
เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคโดยคานึงถึงความเป็นแกนกลางของอาเซียนและยึดหลัก ๓ M
ได้แก่ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน ๒๐ นอกจากนี้ ในการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - อินเดีย (ASEAN – India Senior Officials' Meeting) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังคงกล่าวถึง การยกระดับ ความร่ว มมือด้านความมั่นคงทางทะเล โดยที่ประชุมได้
ทบทวนยุทธศาสตร์ของทั้งสองฝ่าย รวมถึงทิศทางความร่ว มมือในอนาคต และได้ประเมินการดาเนิน งาน
ที่ผ่านมาของความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล๒๑ ซึ่งการหันมาสร้างความร่วมมือทางทะเลกับอาเซียน
๑๗

ASEAN Secretariat. (2018, Novemver 15). Chiarman's Statement of the ASEAN - India Informal Breakfast
Summit. Retrieved July 5, 2019, from ASEAN Secretariat: https://asean.org/storage/2018/11/ASEAN-IndiaInformal-Breakfast-Summit-Chairmans-Statement.pdf
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จี น สร้ า งอิท ธิ พ ลในทะเลจี นใต้ด้ วยการอ้ างอ านาจอธิ ปไตยเหนือ หมู่ เกาะสแปรตลีและพาราเซล โดยเข้ าครอบครอง
ปลูกสิ่งก่อสร้างและติดตั้งยุทโธปกรณ์อย่างเต็มกาลัง ในส่วนของการแสดงอานาจในมหาสมุทรอินเดีย ได้มีการส่งกองเรือออก
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นไปในลักษณะของการป้องกันและปราบปรามโจรสลัดและเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ
ในมหาสมุทรอินเดียด้วยการเยี่ยมเมืองท่าของประเทศบริเวณดังกล่าว
๑๙
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India, ASEAN vow to step up ties in a maritime sector, boost connectivity. (2019, April 13). Retrieved
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๕

เป็นการปรับภาพลักษณ์ของอินเดียให้ดูเป็นมิตรมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนากองทัพเรือของอินเดียตั้งแต่ช่วง
ต้นทศวรรษ ๑๙๙๐ ทาให้อินเดียถูกมองเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการเสริมสร้างขีดความสามารถทางกองทัพเรือในหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ ๒๒ โดยสรุป
จึงอาจกล่าวได้ว่าการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลของอินเดียกับอาเซียนนอกจากจะแสดงให้
เห็นถึงบทบาทเชิงรุกของอินเดียในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกแล้ว ความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นไปเพื่อตอบสนอง
ผลประโยชน์แห่งชาติของอินเดียอีกด้วย
บทสรุป
นโยบายปฏิบั ติ การตะวัน ออก (Act East Policy) เป็นยุทธศาสตร์ส าหรับอินเดีย ในการด าเนิ น
ความสัมพันธ์กับ ประเทศในเอเชีย ตะวัน ออก ซึ่งการวางให้ อาเซียนเป็นศูนย์กลางของนโยบายสะท้ อ นถึง
ความสาคัญของนโยบายในเชิงการเมือง กล่าวคือ การกระชับ ความร่วมมือกับอาเซียนทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และความมั่นคงในสภาวะที่ภูมิภาคดังกล่าวได้รับความสนใจจากจีนที่แสดงบทบาทเชิงรุกในภูมิภาคนี้มาก
ยิ่งขึ้นเป็นไปเพื่อคานอานาจกับจีนเพื่อไม่ให้เกิดระบบของขั้วอานาจเดียวในภูมิภาค ในขณะเดียวกัน นโยบาย
ปฏิบัติการตะวันออกก็มีความสาคัญต่ออินเดียในฐานะของยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ แห่ งชาติ
ของอินเดียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากอินเดียยังคงต้องพึ่งพาเศรษฐกิจจากประเทศในภูมิภาคดังกล่าว
และสร้างหลักประกันความมั่นคงของประเทศท่ามกลางกระแสการแข่งขันทางอานาจในสังคมระหว่างประเทศ
การขยายความร่วมมือกับอาเซียนจึงเป็นหนทางที่จะนามาซึ่งผลประโยชน์ต่ออินเดียได้เป็นอย่างยิ่ง
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