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สาธารณรัฐอินเดีย 

(Republic of India) 

 
เมืองหลวง นิวเดลี 

 

ท่ีต้ัง  อยู,ในภูมิภาคเอเชียใต4 พ้ืนท่ีประมาณ 3,287,263 ตร.กม. แบ,งเปIนพ้ืนดิน 2,973,193 ตร.กม. 

พ้ืนน้ำ 314,070 ตร.กม. (ใหญ,กว,าไทยประมาณ 6 เท,า) มีพรมแดนทางบกยาวประมาณ 14,103 กม. และ

ชายฝUVงทะเลยาวประมาณ 7,000 กม. รวมท้ังมีดินแดนท่ีเปIนหมู,เกาะในอ,าวเบงกอล ทะเลอันดามัน และทะเล

อาหรับ จำนวน 1,197 เกาะ หมู,เกาะท่ีสำคัญ ได4แก, หมู,เกาะอันดามัน นิโคบาร[ และลัคคาดีฟ ส,วนนิวเดลี 

อยู,ห,างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,800 กม.  

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ  ติดปากีสถาน จีน เนปาล ภูฏาน และเมียนมา 

 ทิศตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต4  ติดบังกลาเทศ เมียนมา และอ,าวเบงกอล 

 ทิศใต4 ใกล4ศรีลังกา  

 ทิศตะวันตก และตะวันตกเฉียงเหนือ ติดปากีสถาน 
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ภูมิประเทศ ประกอบด4วย 4 ลักษณะ คือ 1) เขตภูเขาสูงตอนเหนือ (เทือกเขาหิมาลัย) เปIนเขตเทือกเขา

สูงเปIนแนวยาวตะวันตก-ตะวันออก เร่ิมต4นจากเขตแดนอัฟกานิสถานก้ันชายแดนดินแดนสหภาพจัมมูและแคชเมียร[ 

ของอินเดียทางตอนเหนือ จนถึงชายแดนจีนและเมียนมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เขตลุ,มน้ำคงคา 

พรหมบุตร และลุ,มน้ำสินธุ ลุ,มน้ำคงคาและพรหมบุตรเปIนเขตลุ,มน้ำขนาดใหญ, ในแนวตะวันตก-ตะวันออก 

ของประเทศ ต4นน้ำเกิดจากเทือกเขาหิมาลัย และแยกเปIนสาขาอีกหลายสาย เปIนพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ[ท่ีสุด 

ของประเทศ ส,วนลุ,มน้ำสินธุ ต4นน้ำอยู,ในทิเบต ไหลในแนวจากเหนือไปตะวันตกเฉียงใต4 พ้ืนท่ีส,วนใหญ,อยู,ในเขต

ปากีสถาน แต,มีแม,น้ำสาขาหลายสายอยู,ในเขตอินเดีย 3) เขตพ้ืนท่ีทะเลทราย (ทะเลทราย Thar) อยู,ทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เขตรัฐราชสถาน ต,อเน่ืองปากีสถาน สภาพภูมิประเทศเปIนท่ีราบต่ำ สูงจาก

ระดับน้ำทะเลประมาณ 200 ม. แห4งแล4ง มีภูเขาหินปูนกระจายท่ัวไป และ 4) เขตพ้ืนท่ีคาบสมุทรตอนใต4 เปIน

พ้ืนท่ีส,วนใหญ,ของประเทศ ซ่ึงย่ืนเข4าไปในมหาสมุทรอินเดียรายล4อมด4วยเทือกเขาสลับซับซ4อนหลายเทือก 

ตอนกลางพ้ืนท่ีคาบสมุทรเปIนเขตท่ีสูง เรียกว,าท่ีราบสูง Deccan (Deccan Plateau) มีเทือกเขา Ghats ขนาบอยู,

ท้ังด4านตะวันออกและด4านตะวันตก ปลายเทือกเขา 2 เทือกน้ีไปบรรจบกันในทางตอนใต4ท่ีเทือกเขานิลคีรี 

 

ภูมิอากาศ  4 ฤดู ได4แก, ฤดูร4อน (มี.ค.-พ.ค.) ฤดูฝน (มิ.ย.-ส.ค.) ช,วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต4 ฤดูมรสุม 

(ก.ย.-พ.ย.) ช,วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิแตกต,างกันไปตาม

สภาพแวดล4อมและพ้ืนท่ี ตอนเหนือมีอากาศหนาวเย็นกว,าทางใต4 เขตเทือกเขาสูงตอนเหนือมีหิมะปกคลุม 

ยอดเขาเกือบท้ังปz ในฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่ำกว,า 0 องศาเซลเซียส ขณะท่ีฤดูร4อนมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ  

25 องศาเซลเซียส ตอนใต4เปIนเขตมรสุมอากาศค,อนข4างร4อน ในฤดูหนาวอุณหภูมิประมาณ 4-10 องศาเซลเซียส 

และในฤดูร4อนอุณหภูมิประมาณ 38-48 องศาเซลเซียส ฝนตกไม,แน,นอนและไม,ท่ัวประเทศ แต,เขตเทือกเขา 

Khasi และเทือกเขา Jain tia ในรัฐเมฆาลัย เปIนเขตท่ีฝนตกหนักมากท่ีสุดในโลก โดยมีปริมาณน้ำฝนถึง

11,419 ลบ.ม./ปz 

 

รายละเอียดประชากร  1,326 ล4านคน แบ,งเปIน ประชากรชาย 623,724,248 คน และประชากรหญิง 

586,469,174 คน ซ่ึงมากเปIนอันดับ 2 ของโลก รองจากจีน โดยองค[การสหประชาชาติคาดว,า อินเดียจะมี

ประชากร 1,500 ล4านคน และ 1,700 ล4านคน ภายในปz 2573 และปz 2593 ตามลำดับ 

 

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

 

ภาษา จำนวน 19 ภาษา ภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษเปIนภาษาท่ีใช4ทางราชการ ภาษาฮินดี 43.6% 

เบงกาลี 8% มาราชี 6.9% เตลูกู 6.7% ทมิฬ 5.7% คุชราต 4.6% อูรดู 4.2% กรรณาฎะ 3.6% โอริยะ 3.1%  

มลายาลัม 2.9% ปUญจาบี 2.7% อัสสัม 1.3% และอ่ืน ๆ 6.7% 
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การศึกษา  อัตราการรู4หนังสือ 77.7% แบ,งเปIน เพศชาย 84.7% เพศหญิง 70.3% มีมหาวิทยาลัย 200 แห,ง 

และสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยมากกว,า 10,000 แห,ง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวนมากได4รับ

ความช,วยเหลือจากต,างชาติ เช,น แคนาดา เยอรมนี ฝร่ังเศส อิตาลี สวิตเซอร[แลนด[ สวีเดน สหราชอาณาจักร 

นอร[เวย[ และมีนักศึกษาต,างชาติเข4ามาศึกษาในอินเดียจำนวนมาก ส,วนใหญ,มาจากประเทศกำลังพัฒนาและ

ตามโครงการแลกเปล่ียน 

 

การก0อต้ังประเทศ  อินเดียตกอยู,ใต4การปกครองของสหราชอาณาจักรต้ังแต,คริสต[ศตวรรษท่ี 19 มีการ

เคล่ือนไหวต,อต4านอังกฤษมาโดยตลอด และการรณรงค[เรียกร4องเอกราชโดยสันติวิธีท่ีเร่ิมข้ึนเม่ือปz 2463      

นำโดยมหาตมะ คานธี และยาวาหะราล เนรูห[ จนประสบความสำเร็จ และได4รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร

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

 

วันชาติ   26 ม.ค. 

 

วันประกาศเอกราช   15 ส.ค. 

 

การเมือง เปIนสาธารณรัฐปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบ,งการปกครองออกเปIน 28 รัฐ และ  

9 ดินแดนสหภาพ (Union Territories) มีประธานาธิบดีเปIนประมุข ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี 

มาจากการลงคะแนนของคณะผู4เลือกต้ัง (Electoral College) วาระการดำรงตำแหน,ง 5 ปz ดำรงตำแหน,ง 

ได4ไม,เกิน 2 วาระ รองประธานาธิบดีเปIนประธานวุฒิสภาโดยตำแหน,ง  

 รัฐธรรมนูญของอินเดียแบ,งแยกอำนาจระหว,างรัฐบาลกลาง (Government of India) กับ

รัฐบาลแห,งรัฐ (State Government) อย,างชัดเจน  

 ฝ�ายบริหาร นรม. เปIนผู4มีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศ ขณะท่ีตำแหน,งประธานาธิบดี

เปIนผู4แต,งต้ัง นรม. ซ่ึงเลือกโดยสมาชิกพรรคเสียงข4างมากในสภาผู4แทนราษฎร (โลกสภา) วาระ 

การดำรงตำแหน,ง 5 ปz ครม.แต,งต้ังโดยประธานาธิบดีตามการเสนอของ นรม. ครม.รายงานโดยตรง 

ต,อสภาผู4แทนราษฎร 

 ฝ�ายนิติบัญญัติ ระบบ 2 สภา คือ 1) วุฒิสภา (ราชยสภา) ปUจจุบันมีสมาชิก 245 คน วาระ 6 ปz 

ในจำนวนน้ี 12 คน เปIนผู4ทรงคุณวุฒิท่ีประธานาธิบดีแต,งต้ังทุก 2 ปz และท่ีเหลือ 233 คน เลือกโดย          

สภานิติบัญญัติแห,งรัฐหรือดินแดนสหภาพ 2) สภาผู4แทนราษฎร (โลกสภา) สมาชิก 545 คน วาระ 5 ปz        

ในจำนวนน้ี 543 คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรง (ผู4แทนรัฐ 530 คน และผู4แทนดินแดนสหภาพ 13 คน) 

ผู4แทน Anglo Community 2 คน แต,งต้ังโดยประธานาธิบดี 

 ฝ�ายตุลาการ มีอำนาจอิสระ ทำหน4าท่ีปกป�องและตีความรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา (Supreme 

Court) เปIนศาลสูงสุดของประเทศ ผู4 พิพากษาประจำศาลฎีกามีจำนวนไม, เกิน 25 คน แต,งต้ังโดย

ประธานาธิบดี ในระดับรัฐมีศาลสูงสุดของรัฐและศาลท่ัวไป ซ่ึงแตกต,างกันไปในแต,ละรัฐ 
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 พรรคการเมือง ระบบหลายพรรค ปUจจุบันคณะรัฐบาลท่ีบริหารประเทศอินเดีย คือ กลุ,ม 

National Democratic Alliance (NDA) มีพรรคภารติยะ ชนตะ (Bharatiya Janata Party-BJP) เปIนแกนนำ 

ภายหลังได4รับเลือกต้ัง ส.ส. มากเปIนอันดับ 1 จำนวน 353 ท่ีน่ัง (เม่ือ พ.ค.2562) พรรคการเมืองสำคัญ

นอกเหนือจากพรรค BJP ได4แก, พรรคคองเกรส ซ่ึงเปIนแกนนำพรรคฝ�ายค4าน พรรคชนตะดาล พรรคอามอาดมี 

และพรรคคอมมิวนิสต[อินเดีย เปIนต4น 

 

สถานการณ̂ทางการเมือง 

 รัฐบาลอินเดียภายใต4การนำของ นรม.นเรนทรา โมดิ และพรรค BJP มีคะแนนนิยมสูง ส,งผลให4

รัฐบาลอินเดียในปUจจุบันมีเสถียรภาพ สามารถผลักดันประเด็นทางการเมืองท่ีมีความสำคัญตามท่ีให4คำม่ันไว4

กับประชาชนในการเลือกต้ังท่ัวไประหว,าง เม.ย.-พ.ค.2562 

 ในห4วงท่ีผ,านมาอินเดียได4รับการยอมรับว,ามีความเปIนประชาธิปไตยมากข้ึน โดยรายงานดัชนี

ประชาธิปไตยประจำปz 2564 (Democracy Index 2021) ของสถาบันวิจัย Economist Intelligence Unit (EIU) 

ระบุว,า อินเดีย ซ่ึงเปIนประเทศประชาธิปไตยใหญ,ท่ีสุดในโลก มีดัชนีความเปIนประชาธิปไตยอยู,อันดับท่ี 46 

จาก 167 อันดับ สูงกว,าทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียใต4 ดัชนีความเปIนประชาธิปไตยของอินเดียในปz 2564    

ยังพัฒนาสูงข้ึนจากปz 2563 ท่ีอยู,ในอันดับ 53 เปIนผลจากกรณีท่ีรัฐบาลอินเดียถอนร,างกฎหมายปฏิรูป 

ภาคการเกษตร (Farm Law) จากการพิจารณาของสภาผู4แทนราษฎร อย,างไรก็ตาม EIU ยังห,วงกังวล 

การบริหารของรัฐบาล นรม.โมดิ ท่ีดำเนินนโยบายฮินดูนิยม กระทบต,อชาวมุสลิม 

 แกนนำรัฐบาลอินเดียเผชิญความท4าทายก,อนการเลือกต้ังท่ัวไปปz 2567 ภายหลังพรรคคองเกรส

มีเสถียรภาพภายในและเคล่ือนไหวทางการเมืองมากข้ึน โดยสามารถเลือกหัวหน4าพรรคคนใหม, ได4แก, 

นาย Mallikarjun Kharge (อายุ 80 ปz/ปz 2565) หัวหน4าพรรคคนดังกล,าวไม,สืบเช้ือสายจากสกุลคานธี  

มีนโยบายชัดเจนต4องการแก4ไขปUญหาเงินเฟ�อ การว,างงาน ความเหล่ือมล้ำและแตกแยกในสังคม ขณะท่ี 

นายราหุล คานธี แกนนำพรรคคองเกรส แสดงบทบาททางการเมืองชัดเจนมากข้ึน โดยร,วมกับสมาชิกพรรค

ฝ�ายค4านและประชาชน เดินขบวนประท4วงรัฐบาล ท่ีก,อให4เกิดปUญหาหลายประการ ท้ังความแตกแยกของ

ประชาชนต,างศาสนา การว,างงาน ราคาสินค4าปรับตัวสูงข้ึน โดยจัดกิจจกรมเดินขบวนในช่ือ Bharat Jodo Yatra 

(Unite India Rally) ระยะทาง 3,500 กิโลเมตร จากมือง Kanyakumari รัฐทมิฬนาฑู ทางตอนไต4 ไปยังเมือง     

ศรีนคร ดินแดนสหภาพจัมมูและแคชเมียร[ ทางตอนเหนือของอินเดีย เม่ือ ก.ย.2565 ใช4เวลารวมกว,า 150 วัน 
 

เศรษฐกิจ อินเดียเปIนประเทศกำลังพัฒนา เดิมใช4ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมท่ีเน4นการพ่ึงพาตนเอง 

ประชากรอินเดียยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปIนส,วนใหญ, คิดเปIนสัดส,วน 44% ขณะท่ีปUญหาความยากจนยัง

เปIนปUญหาท4าทายสำคัญ ท้ังน้ี อินเดียเร่ิมเป¤ดเสรีทางเศรษฐกิจโดยปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากแบบก่ึงสังคมนิยม    

มาเปIนการเป¤ดตลาดภายในประเทศมากข้ึนต้ังแต,ปz 2534 ส,งผลให4เศรษฐกิจอินเดียพัฒนามาเปIนลำดับ และ

สามารถยกระดับข้ึนเปIนประเทศท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเกณฑ[สูง ปUจจุบัน อินเดียมีขนาด

เศรษฐกิจใหญ,เปIนอันดับ 5 ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน ญ่ีปุ�น และเยอรมนี คิดเปIนมูลค,า 3.2 ล4านล4านดอลลาร[สหรัฐ 
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รัฐบาลอินเดียท่ีนำโดย นรม.นเรนทรา โมดิ ต้ังเป�าหมายขยายขนาดเศรษฐกิจอินเดียให4มีขนาดใหญ,เปIนอันดับ 3 

ของโลก ภายในปz 2570 และให4มูลค,ามากกว,า 5 ล4านล4านดอลลาร[สหรัฐ ภายในปz 2568  

 เศรษฐกิจอินเดียมีแนวโน4มฟ¥¦นตัวจากวิกฤตโรค COVID-19 และวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากกรณี

ความขัดแย4งระหว,างรัสเซียกับยูเครนอย,างจำกัด สอดคล4องกับการประมาณการของสถาบันทางการเงิน 

ท่ีน,าเช่ือถือ ท่ีสำคัญ ได4แก, ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห,งเอเชีย (Asian Development Bank-ADB) เป¤ดเผย

ข4อมูลเม่ือ ก.ค.2565 ปรับลดประมาณการอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจอินเดียในปzงบประมาณ 2566  

(1 เม.ย.2565-31 มี.ค.2566) จาก 7.5% เหลือ 7.2% ธนาคารโลก (World Bank-WB) ปรับลดจาก 8% เปIน 

7.5% ขณะท่ีบริษัท Morgan Stanley ปรับลดจาก 7.6% เปIน 7.2%  

 เศรษฐกิจอินเดียยังมีสัญญาณเชิงบวกท่ีอาจส,งผลให4เศรษฐกิจขยายตัว ท่ีสำคัญ ได4แก, อินเดีย

มีการลงทุนโดยตรงจากต,างประเทศ (Foreign Direct Investment-FDI) ด4านการวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development-R&D) มูลค,า 343.64 ล4านดอลลาร[สหรัฐ (ประมาณ 12,594 ล4านบาท) เม่ือปz 2564 

เพ่ิมข้ึน 287.87 ล4านดอลลาร[สหรัฐ (ประมาณ 10,555 ล4านบาท) หรือ 516% จากปz 2563 ท่ีมีมูลค,าเพียง 

55.77 ล4านดอลลาร[สหรัฐ (ประมาณ 2,044 ล4านบาท) เงินลงทุนในภาค R&D ท่ีเพ่ิมข้ึนจะเอ้ือให4ภาคเอกชน

อินเดียจ4างงาน เกิดรายได4แก,ประชาชนท่ัวไป  

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : รูปz (INR) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร̂สหรัฐ : 1 ดอลลาร[สหรัฐ : 82.29 รูปz  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : 1 บาท : 2.17 รูปz (ต.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปz 2564) 

ผลิตภัณฑ[มวลรวมในประเทศ (GDP)  :  3,173,400 ล4านดอลลาร[สหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  :  5.7% 

รายได4เฉล่ียต,อหัวต,อปz  :  1,961.42 ดอลลาร[สหรัฐ 

แรงงาน  :  471,295,529  คน (2564) 

อัตราการว,างงาน  : 6.4 % 

อัตราเงินเฟ�อ  : 7.41% 

ผลผลิตทางการเกษตร : อ4อย ข4าว ข4าวสาลี กระบือ ผลิตภัณฑ[นม มะม,วง มันฝร่ัง ผัก กล4วย ข4าวโพด ฝร่ัง 

ผลผลิตอุตสาหกรรม : ผ4า เคมีภัณฑ[ อาหารแปรรูป เหล็กกล4า ช้ินส,วนรถยนต[ ปูนซีเมนต[ เหมืองแร, พลังงาน 

เคร่ืองจักร ซอฟท[แวร[ และเวชภัณฑ[ 

ดุลการค4าระหว,างประเทศ : ขาดดุลการค4า 23,871.72 ล4านดอลลาร[สหรัฐ 

มูลค,าการส,งออก : 35.45 ล4านล4านดอลลาร[สหรัฐ 

สินค4าส,งออก : ผลิตภัณฑ[ป¤โตรเลียม ข4าว ยา รถยนต[ เคร่ืองจักร ผ4าฝ�าย รถจักรยานยนต[ น้ำตาล ผลิตภัณฑ[

จากเหล็กและเหล็กกล4า  
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คู,ค4าส,งออกท่ีสำคัญ : สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส[ จีน บังกลาเทศ เนเธอร[แลนด[ สิงคโปร[ ฮ,องกง        

สหราชอาณาจักร เบลเย่ียม เยอรมนี และเนปาล 

สินค4านำเข4า : น้ำมันดิบ อัญมณี ช้ินส,วนอิเล็กทรอนิกส[ เคร่ืองจักรกลและเตาปฏิกรณ[นิวเคลียร[ เคมีภัณฑ[ 

พลาสติก ไขมันพืชและสัตว[ เหล็กและเหล็กกล4า อุปกรณ[และช้ินส,วนเพ่ือใช4ถ,ายภาพทางการแพทย[ 

คู,ค4านำเข4าท่ีสำคัญ : จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส[ สหรัฐฯ ซาอุดีอาระเบีย อิรัก สวิตเซอร[แลนด[ ฮ,องกง สิงคโปร[ 

อินโดนีเซีย และเกาหลีใต4 

คู,ค4าสำคัญ : สหรัฐฯ จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส[ ซาอุดิอาระเบีย อิรัก สิงคโปร[ ฮ,องกง อินโดนีเซีย เกาหลีใต4 

ออสเตรเลีย เยอรมนี สวิสเซอร[แลนด[ และญ่ีปุ�น 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร : ประธานาธิบดีดำรงตำแหน,งผู4บัญชาการทหารสูงสุดและผู4บัญชาการเหล,าทัพ 

โดยตำแหน,ง โดยใช4อำนาจผ,าน ครม. ท่ีมี นรม.และ รมว.กระทรวงกลาโหมเปIนผู4รับผิดชอบ กระทรวงกลาโหม

มีหน,วยงานสำคัญ 5 กรม คือ กรมการป�องกันประเทศ กรมอุตสาหกรรมป�องกันประเทศ สถาบันวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีป�องกันประเทศ กรมสวัสดิการทหารผ,านศึก และกรมกิจการทหาร งบประมาณทางทหาร 

65.1 ล4านล4านดอลลาร[สหรัฐ (ปzงบประมาณ 2564) กำลังพลประจำการประมาณ 1,460,350 นาย และกำลัง

พลสำรอง 1,155,000 นาย 

  ทบ. มีกำลังพลประมาณ 1,237,000 นาย แบ,งเปIนกองบัญชาการ 6 ภาค ได4แก, ภาคกลาง 

ภาคเหนือ ภาคใต4  ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันตกเฉียงใต4  ทบ.อินเดียมุ, งพัฒนา 

ขีดความสามารถของยุทโธปกรณ[ให4ทันสมัย และให4ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนา

ยุทโธปกรณ[ภายในประเทศ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป�องกันประเทศ (Defence Research and 

Development-DRDO) ภายใต4 กห.อินเดีย อยู,ระหว,างวิจัยและพัฒนาเคร่ืองยิงจรวดต,อสู4รถถัง เพ่ือผลิตและ

ใช4งานภายในประเทศเพ่ิมเติม ภายหลังจัดซ้ือจรวดต,อสู4รถถัง Spike LR2 จากอิสราเอล มาประจำการบริเวณ

แนวเส4น Line of Actual Control (LAC) ในดินแดนสหภาพลาดักห[ นอกจากน้ี ยังร,วมมือกับฝร่ังเศส 

อิสราเอล และรัสเซียผลิตขีปนาวุธแบบต,าง ๆ ด4วย 

 ทร. มีกำลังพลประมาณ 70,900 นาย แบ,งเปIนกองบัญชาการ 3 ภาค ได4แก, ภาคตะวันตก 

ภาคตะวันออก และภาคใต4 มีกองเรือยุทธการ 2 กองเรือรับผิดชอบดูแลน,านน้ำ ด4านทะเลอาหรับและอ,าวเบงกอล 

ปUจจุบัน ทร. อินเดียกำลังพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือมุ,งไปสู,ยุทธศาสตร[น,านน้ำทะเลลึก (Blue-Water Navy) 

กับท้ังมุ,งเสริมสร4างกำลังรบด4วยการพ่ึงพาตนเองมากกว,าการส่ังซ้ือจากต,างประเทศ เฉพาะอย,างย่ิงเรือบรรทุก

เคร่ืองบิน เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร[ และเรือดำน้ำดีเซล ทร. อินเดียยังพยายามยกระดับขีดความสามารถ

อย,างรอบด4าน เฉพาะอย,างย่ิงด4วยการปรับใช4 Big Data และ Artificial Intelligence (A.I.) เพ่ือบูรณาการ 

การปฏิบัติการ ปUจจุบันอินเดียมีเรือรบประเภทต,าง ๆ 500 ลำ ท่ีสำคัญ ได4แก, เรือดำน้ำท่ีต,อในอินเดีย 

ประกอบด4วย เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร[ INS Arihant ท่ีมีขีดความสามารถในการติดต้ังขีปนาวุธ K-15 

จำนวน 12 ลูก รวมถึงเรือดำน้ำดีเซล INS Khanderi ท่ีมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการโจมตีเรือผิวน้ำ 
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ต,อต4านเรือดำน้ำ ลาดตระเวน รวบรวมข,าวสาร มีระยะทำการ 12,000 กม. นอกจากน้ี ทร. อินเดียยัง 

อยู,ระหว,างเตรียมประจำการเรือบรรทุก บ. INS Vikrant ซ่ึงเปIนเรือบรรทุก บ.ลำแรกท่ีต,อในอินเดีย  

 ทอ. มีกำลังพลประมาณ 139,850 นาย แบ,งเปIนกองบัญชาการภาค 5 แห,ง ได4แก, ภาคกลาง 

ภาคใต4 ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันตกเฉียงใต4 ทอ.อินเดียมีฝูงบินรบท่ีทันสมัยหลายฝูงบิน  

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

อินเดียมีแผนปรับปรุงขีดความสามารถของกองทัพ โดยจะเปล่ียนเคร่ืองบินรบรุ,น Mig-21s เปIนเคร่ืองบินรบ

น้ำหนักเบารุ,น Hal Tejas และบางส,วนปรับปรุงเปIนรุ,น Mig-21 Bison และล,าสุด รับมอบ บ.Rafale เคร่ืองท่ี 36 

พร4อมอะไหล,ท่ีเก่ียวข4องจากฝร่ังเศสเม่ือ 15 ธ.ค.2565 เพ่ือใช4ในภารกิจวิจัยและพัฒนา ซ่ึงจะเปIนประโยชน[ให4 

ทอ.อินเดียใช4 บ.รุ,นดังกล,าวรักษาอธิปไตยอย,างมีประสิทธิภาพสูงสุด บ.Rafale เคร่ืองดังกล,าวเปIนส,วนหน่ึง

ของโครงการยกระดับขีดความสามารถ ทอ.อินเดีย และรัฐบาลอินเดียส่ังซ้ือ บ.Rafale ท่ีปรับปรุงตาม 

ความต4องการของ ทอ.อินเดียจำนวน 36 เคร่ืองจากฝร่ังเศสเม่ือ ก.ย.2559 และเร่ิมรับมอบเคร่ืองแรกเม่ือ  

29 ก.ค.2563 

 กองบัญชาการกองกำลังทางยุทธศาสตร[  (Strategic Forces Command-SFC) เปIน

กองบัญชาการร,วมระหว,าง 3 เหล,าทัพ ทำหน4าท่ีอำนวยการประสานงานระหว,างหน,วยบัญชาการ 

ทางยุทธศาสตร[ของ ทบ. ทร. และ ทอ. เพ่ือดูแลอาวุธทางยุทธศาสตร[ของอินเดีย เฉพาะอย,างย่ิง หัวรบ

นิวเคลียร[ และเคร่ืองส,งหัวรบรูปแบบต,าง ๆ โดยอินเดียเปIนประเทศหน่ึงท่ีมีอาวุธนิวเคลียร[ในครอบครอง  

มีโครงการพัฒนานิวเคลียร[อย,างต,อเน่ืองท้ังด4านการทหารและพลังงาน อินเดียเร่ิมทดลองอาวุธนิวเคลียร[เม่ือปz 

2517 และเม่ือปz 2541 อินเดียทดลองอาวุธนิวเคลียร[คร้ังสำคัญ และประกาศว,าเปIนมหาอำนาจทางนิวเคลียร[ 

ปUจจุบันอินเดียมีหัวรบนิวเคลียร[ประมาณ 150 หัวรบ ซ่ึงใกล4เคียงกับท่ีปากีสถานมีประมาณ 160 หัวรบ 

ขณะท่ีจีนมีอยู, 320 หัวรบ 

 นอกจากน้ี อินเดียยังมีกองกำลังป�องกันชายฝUVง (Coast Guard) อีก 12,600 นาย และกำลัง

พลก่ึงทหาร (Paramilitary) อีก 1,608,150 นาย 

 อินเดียเร,งปฏิรูปกองทัพให4มีเอกภาพ ทันสมัย รับมือภัยคุกคามทางทหารอย,างมีประสิทธิภาพ 

โดยสถาปนาตำแหน,งผู4บัญชาการทหารสูงสุด (Chief of Defence Staff-CDS) เม่ือ 1 ม.ค.2563 ทำหน4าท่ี

ควบคุมส่ังการ ทบ. ทร. และ ทอ.อินเดีย ในระบบการรบร,วม 3 เหล,าทัพ (Integrated Theater Command) 

เพ่ือให4การบังคับบัญชาทางทหารในเวลาสงครามเปIนเอกภาพ กับท้ังเปIนผู4นำปฏิรูปกองทัพอินเดียให4มียุทโปกรณ[

ท่ีทำงานสอดประสานระหว,าง 3 เหล,าทัพ และล,าสุด รัฐบาลอินเดียแต,งต้ัง พล.อ. Anil Chauhan ดำรง

ตำแหน,งผู4บัญชาการทหารสูงสุดคนท่ี 2 เม่ือ 30 ก.ย.2565 

 อินเดียให4ความสำคัญลำดับต4นกับการวิจัย พัฒนา เพ่ือผลิตยุทโธปกรณ[ประจำการภายใน

กองทัพพร4อมส,งออกแก,ประเทศคู,ค4า ซ่ึงเปIนปUจจัยสำคัญให4กองทัพอินเดียมีระบบส,งกำลังบำรุงท่ีเข4มแข็ง 

ในระยะยาว โดยล,าสุด บริษัท Hindustan Aeronautical (HAL) ผู4ผลิตยุทโธปกรณ[รายใหญ,ภายใต4กำกับของ

รัฐบาลอินเดีย แสดงท,าทีพร4อมขยายกำลังการผลิต บ.Tejas ซ่ึงพัฒนาโดยชาวอินเดีย จาก 8 ลำต,อปz 

ในปUจจุบัน เปIน 24 ลำต,อปz ให4เพียงพอต,อคำส่ังซ้ือท่ีมีแนวโน4มเพ่ิมข้ึน ท้ังจาก ทอ.อินเดีย ท่ีส่ังซ้ือ บ.Tejas 83 ลำ 
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มีกำหนดส,งมอบภายใน ก.พ.2572 และจากต,างประเทศ หลายประเทศแสดงความสนใจจัดซ้ือ บ.Tejas      

เข4าประจำการ อาทิ ฟ¤ลิปป¤นส[ อิยิปต[ และอาร[เจนตินา 

 ความพยายามของกองทัพอินเดียในการพัฒนาและผลิตยุทโธปกรณ[ใช4ในประเทศ เปIนไปตาม

นโยบาย Make in India ของรัฐบาลอินเดีย ท่ี ต้ังเป�าให4กองทัพอินเดียลดการพ่ึงพายุทโธปกรณ[จาก

ต,างประเทศ มียุทโธปกรณ[เพียงพอใช4งานในภาวะสงคราม ในห4วงปz 2565 อินเดียเปIน 1 ใน 25 ประเทศ 

ผู4ส,งออกยุทโธปกรณ[สำคัญของโลก สามารถส,งออกยุทโธปกรณ[หลายชนิด ท่ีสำคัญได4แก, ขีปนาวุธ BrahMos 

เคร่ืองกระสุน โดยมีฟ¤ลิปป¤นส[ เมียนมา ศรีลังกา มอริเชียส โมซัมบิก เซเชลส[ และอาร[เมเนีย เปIนประเทศ 

ผู4นำเข4าสำคัญ อย,างไรก็ตาม อินเดียยังคงนำเข4ายุทโธปกรณ[ท่ีมีเทคโนโลยีช้ันสูงจากต,างประเทศ 

 

ปhญหาด#านความม่ันคง 

 1) ความเคล่ือนไหวของกลุ,มสุดโต,งทางการเมือง ซ่ึงเปIนผลจากกระแสฮินดูนิยมสุดโต,ง ขยายตัว

เปIนความขัดแย4งระหว,างศาสนาท่ีรุนแรงภายในอินเดีย โดยกลุ,มการเมืองฝUVงฮินดูชาตินิยมกระตุ4นกระแสฮินดูนิยม

ให4ชาวฮินดู ซ่ึงเปIนประชากรส,วนใหญ,ของอินเดียร,วมแสดงออกทางการเมืองมากข้ึน กล,าวหาชาวมุสลิมในทาง

เสียหาย เกิดการประท4วงรุนแรงหลายคร้ัง นอกจากน้ี แกนนำพรรคการเมืองฝUVงฮินดูตินิยมของอินเดียยังกล,าวร4าย

ต,อศาสดาของศาสนาอิสลาม ขยายตัวเปIนความตึงเครียดระหว,างอินเดียกับประเทศมุสลิมหลายประเทศ 

 2) ความเคล่ือนไหวของกลุ,มก,อการร4ายแบ,งแยกดินแดน เฉพาะอย,างย่ิงกลุ,ม Sikhs for 

Justice (SFJ) ท่ีเคล่ือนไหวในอินเดียและต,างประเทศ โดยอินเดียติดตามความเคล่ือนไหวกลุ,ม SFJ ในสหรัฐฯ 

สหราชอาณาจักร และแคนาดาอย,างต,อเน่ือง กับท้ังเรียกร4องให4 ท้ัง ๓ ประเทศสกัดก้ันกิจกรรมของ 

กลุ,มดังกล,าว เพ่ือไม,ให4กระทบความสัมพันธ[ระหว,างกัน ท้ังน้ี อินเดียประกาศให4กลุ,ม SFJ เปIนกลุ,มผิดกฎหมาย

เม่ือปz ๒๕๖๒ เน่ืองจากเคล่ือนไหวสนับสนุนให4รัฐปUญจาบประกาศเอกราชจากอินเดีย 

 3) ภัยคุกคามทางไซเบอร[ โดยอินเดียตกเปIนเป�าโจมตีทางไซเบอร[อันดับท่ี 4 รองจากสหรัฐฯ 

สหราชอาณาจักร และแคนาดา เกิดเหตุโจมตีทางไซเบอร[กว,า 3,000 คร้ัง ส,งผลกระทบต,อประชาชนจำนวนมาก 

ขณะเดียวกัน อาชญากรไซเบอร[ยังส,งอีเมลหลอกลวงไปยังบริษัทต,าง ๆ ของอินเดีย สามารถหลอกลวงเหย่ือ

กว,า 2 ใน 3 ของจำนวนเหย่ือเป�าหมายท้ังหมด  

 4) ความขัดแย4งกับปากีสถานท่ีเส่ือมทรามลงจากกรณีแคชเมียร[ โดยอินเดียเช่ือม่ันว,า

ปากีสถานให4การสนับสนุนกลุ,มก,อการร4ายและกลุ,มแบ,งแยกดินแดนแคชเมียร[ปฏิบัติการบ,อนทำลาย

เสถียรภาพของอินเดีย ซ่ึงสถานการณ[ดังกล,าวก,อให4เกิดความตึงเครียดในภูมิภาค ตลอดจนกลายเปIนเง่ือนไข

สำคัญท่ีทำให4ประเทศมหาอำนาจ อาทิ จีน สหรัฐฯ พยายามเข4ามามีบทบาทในภูมิภาค  

 5) ความขัดแย4งตามแนวชายแดนระหว,างอินเดียกับจีน ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายบริเวณและ 

ยังไม,ยุติ เน่ืองจากเก่ียวข4องกับอธิปไตยของประเทศ ความขัดแย4งขยายตัวเปIนความตึงเครียดทางเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี กระตุ4นกระแสชาตินิยมและต,อต4านจีนในอินเดียให4รุนแรงข้ึน ความตึงเครียดทางทหารของสองประเทศ

ยังมีโอกาสขยายตัว เน่ืองจากสองฝ�ายยังคงเสริมขีดความสามารถทางทหารบริเวณพรมแดนพิพาทอย,างต,อเน่ือง 
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 6) การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียใต4และมหาสมุทรอินเดีย ท้ังในด4านการค4า  

การลงทุน การทหาร และความม่ันคง สร4างความกังวลให4อินเดียถึงการรุกคืบของจีนเข4ามาในพ้ืนท่ีท่ีอินเดีย 

ถือเปIนเขตอิทธิพลของตน และยังมีแนวโน4มท่ีอินเดียอาจถูกป¤ดล4อมจากจีนได4ในระยะยาว ซ่ึงจะเปIนการบ่ันทอน

สถานะของอินเดียในการเปIนประเทศมหาอำนาจในภูมิภาค 

 

สมาชิกองค̂การระหว0างประเทศ เปIนสมาชิกองค[กรระหว,างประเทศและกลุ,มความร,วมมือท่ีสำคัญ เช,น UN, 

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

 

การขนส0งและโทรคมนาคม อินเดียมีท,าอากาศยานกว,า 40 แห,ง ซ่ึงสามารถรองรับการขนส,งทางอากาศ และ

อากาศยานขนาดใหญ,ในรูปแบบต,าง ๆ อย,างมีประสิทธิภาพ กับท้ังยังมีเครือข,ายเส4นทางคมนาคมทางรถไฟ

กว4างขวางท่ีสุดแห,งหน่ึงของโลก มีระยะทางประมาณ 68,525 กม. และมีถนนระยะทาง 4,699,024 กม. 

รวมถึงท,าเรือสำคัญ 13 แห,ง อาทิ เมืองมุมไบ กัว โกลกาตา และเจนไน 

 

การเดินทาง อินเดียอนุญาตสายการบินเป¤ดทำการบินตามปกติเม่ือ 27 มี.ค.2565 ภายหลังสถานการณ[ 

การแพร,ระบาดของโรค COVID-19 ท่ัวโลกคล่ีคลายลง ส,งผลให4ชาวอินเดียเดินทางไปท,องเท่ียวในต,างประเทศ

ได4เปIนปกติอีกคร้ัง ขณะเดียวกัน นักท,องเท่ียวต,างชาติสามารถเดินทางมายังอินเดียได4สะดวกย่ิงข้ึน อย,างไรก็ดี 

สายการบินของไทยและอินเดียเร่ิมให4บริการเท่ียวบินตรงระหว,างเมืองท,องเท่ียวสำคัญสองประเทศอีกเม่ือ  

1 มี.ค.2565 ก,อนระยะเวลาท่ีอินเดียอนุญาตสายการบินทำการบินตามปกติเปIนการท่ัวไป เน่ืองจาก 

สองประเทศร,วมลงนามในความตกลง Air Bubble เพ่ืออำนวยความสะดวกประชาชน ชาวไทยท่ีต4องการ

เดินทางไปยังอินเดียสามารถขอรับการตรวจลงตราแบบ e-Visa ผ,านเว็บไซต[ https://www.india-visa-

online.org/th/visa/ ท้ังประเภทนักท,องเท่ียว ธุรกิจ การแพทย[ อย,างไรก็ตาม หากต4องการขอรับการตรวจลงตรา

ประเภทอ่ืน ๆ สามารถย่ืนคำร4องตามปกติต,อสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย ผ,านทางศูนย[รับคำร4องขอวีซ,า 

(VFS) ท่ีเว็บไซต[ www.vfsglobal.com/india/thailand/ ท้ังน้ี การขอตรวงลงตราเพ่ือเดินทางไปยังอินเดีย 

มีค,าธรรมเนียมต้ังแต, 2,000-4,500 บาท ขณะท่ีผู4ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการได4รับการยกเว4น 

การตรวจลงตรา (ไม,เกิน 90 วัน) 

 

สถานการณ̂สำคัญท่ีน0าติดตาม   

  1) สถานการณ[การเมืองภายในของอินเดีย ในห4วงท่ีอินเดียเตรียมจัดการเลือกต้ังท่ัวไปปz 

2567 พรรคการเมืองสำคัญของอินเดีย ท้ังพรรคภารติยะ ชนะตะ และพรรคคองเกรส จะเร,งสร4างคะแนนนิยม

ให4ประชาชนเลือกทำหน4าท่ีรัฐบาลในห4วง 5 ปz ข4างหน4า โดยพรรคภารติยะ ชนะตะ อาจเร,งกระแสฮินดู

ชาตินิยมให4ขยายตัวรุนแรงมากข้ึน ขณะท่ีพรรคคองเกรสจะโจมตีความผิดพลาดของรัฐบาลปUจจุบันท่ีนำโดย

พรรคภารติยะ ชนะตะ  
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  2) ความขัดแย4งกับปากีสถาน จากการท่ีอินเดียยังคงดำเนินนโยบายแข็งกร4าวต,อปากีสถาน 

และมีแนวโน4มท่ีจะใช4แสวงหาความร,วมมือจากประชาคมระหว,างประเทศ ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

กดดันปากีสถานมากข้ึน เน่ืองจากเช่ือม่ันว,าปากีสถานให4การสนับสนุนกลุ,มก,อการร4ายและกลุ,มแบ,งแยก

ดินแดนปฏิบัติการบ,อนทำลายเสถียรภาพของอินเดีย 

  3) การดำเนินนโยบายต,างประเทศกับจีน ซ่ึงความสัมพันธ[สองฝ�ายอยู,ในภาวะเผชิญหน4า 

ทางทหารบริเวณพรมแดนพิพาท ขณะเดียวกันอินเดียยังห,วงกังวลการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาค  

เฉพาะอย,างย่ิงในบริเวณมหาสมุทรอินเดีย นอกจากน้ี อินเดียยังห,วงกังวลดุลการค4าระหว,างสองประเทศ  

ท่ีอินเดียยังคงเสียดุลการค4าแก,จีนกว,า 75,000 ล4านดอลลาร[สหรัฐ  

  4) การดำเนินนโยบายต,างประเทศของอินเดียกับสหรัฐฯ และประเทศมหาอำนาจอ่ืน ๆ ท้ังในระดับ

ทวิภาคีและพหุภาคี เฉพาะอย,างย่ิงในห4วงท่ีความสัมพันธ[ระหว,างมหาอำนาจแบ,งข้ัวชัดเจนย่ิงข้ึน จากความขัดแย4ง

ระหว,างรัสเซียกับยูเครน อินเดียซ่ึงดำเนินนโยบายต,างประเทศอย,างอิสระอยู,บนพ้ืนฐานของผลประโยชน[

แห,งชาติ จำเปIนต4องปรับท,าทีต,อประเด็นระดับโลกอย,างต,อเน่ือง ให4สอดคล4องกับผลประโยชน[ของอินเดีย 

ท่ีเก่ียวข4องกับทุกมหาอำนาจสำคัญ  

  5) การแสดงบทบาทของอินเดียในเวทีการเมืองระหว,างประเทศ ภายหลังเปIนประธาน 

การประชุม G20 โดยอินเดียจะเร,งผลักดันความร,วมมือในประเด็นความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน  

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับความเปล่ียนแปลงด4านเทคโนโลยี ซ่ึงจะเปIนโอกาสสำคัญ

ให4อินเดียแสดงบทบาทนำขับเคล่ือนความร,วมมือในระดับโลก 

  6) การสนับสนุนการผลิตภายในประเทศ และการดึงดูดเงินลงทุนจากต,างประเทศ ในห4วงท่ี

รัฐบาลอินเดียเร,งบรรลุเป�าหมายขยายขนาดเศรษฐกิจอินเดียในมีมูลค,ามากกว,า 5 ล4านล4านดอลลาร[สหรัฐ ภายในปz 

2568 ซ่ึงท่ีผ,านมา รัฐบาลอินเดียดำเนินนโยบาย Make in India เพ่ือสนับสนุนการผลิตภายในประเทศ 

ขณะเดียวกันพยายามเช่ือมโยงตลาดภายในประเทศเปIนตลาดขนาดใหญ,ตลาดเดียว นอกจากน้ี ยังพยายามเป¤ด  

ภาคการเกษตรของอินเดียให4สามารถแข,งขันในตลาดโลก เพ่ือให4เกิดประโยชน[สูงสุดกับชาวอินเดีย 

 

ความสัมพันธ̂ไทย-อินเดีย  

  ไทยและอินเดียสถาปนาความสัมพันธ[ทางการทูตในระดับอัครราชทูตเม่ือ 1 ส.ค.2490 และ

ยกสถานะข้ึนเปIนระดับเอกอัครราชทูตเม่ือปz 2494 สอท.ประจำอยู,ท่ีนิวเดลี และมีสถานกงสุลใหญ,อีก 3 แห,ง 

ท่ีเมืองโกลกาตา มุมไบ และเจนไน ส,วนอินเดียมี สอท.ประจำกรุงเทพฯ และมีสถานกงสุลใหญ,ท่ี จ.เชียงใหม,

และ จ.สงขลา ความสัมพันธ[ไทย-อินเดียพัฒนาใกล4ชิดข้ึนเปIนลำดับ ภายหลังอินเดียเร่ิมดำเนินนโยบายเป¤ดเสรี

ทางเศรษฐกิจเม่ือปz 2534 และดำเนินนโยบายมองตะวันออก (Look East Policy) ท่ีให4ความสำคัญกับ

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต4และเอเชียตะวันออกมากข้ึน และปรับเปล่ียนมาเปIนการดำเนินนโยบาย

รุกตะวันออก (Act East Policy) ในสมัย นรม.โมดิ ซ่ึงสอดคล4องกับนโยบายมองตะวันตก (Look West Policy) 

ของไทย ท่ีผ,านมา ท้ังสองประเทศมีการแลกเปล่ียนการเยือนระดับสูงหลายคร้ัง ท้ังการเยือนอินเดียในระดับ      

พระราชวงศ[ การเยือนระดับผู4นำประเทศ และการขยายความร,วมมือต,าง ๆ ภายใต4กรอบทวิภาคีและพหุภาคี 
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 ไทยและอินเดียร,วมเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปz ความสัมพันธ[ทางการทูตระหว,างสองประเทศ 

ในปz 2565 สองฝ�ายร,วมกันจัดกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ[เฉลิมฉลอง ผู4แทนทางการทูตของไทยในอินเดีย 

และผู4แทนทางการทูตของอินเดียในไทย ต,างจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสดังกล,าวควบคู,กัน ส,งผลให4ประชาชน

ท้ังสองฝ�ายเข4าใจกันและกันมากย่ิงข้ึน ท้ังสองฝ�ายยังคงหารือกันในหลายระดับอย,างต,อเน่ือง เฉพาะอย,างย่ิง 

การหารือระหว,างกระทรวงการต,างประเทศไทย-อินเดีย ซ่ึงเปIนกลไกขับเคล่ือนความร,วมมือสองฝ�ายให4แน,นแฟ�น 

อินเดียยังเห็นโอกาสกระชับความร,วมมือระดับประชาชนกับไทยให4ใกล4ชิดผ,านโครงการทางหลวงไตรภาคี

อินเดีย-เมียนมา-ไทย อย,างไรก็ตาม อินเดียห,วงกังวลดุลการค4าระหว,างไทยกับอินเดีย ท่ีไทยได4เปรียบ

ดุลการค4าอย,างต,อเน่ือง และยังห,วงกังวลว,าไทยจะเปIนทางผ,านของสินค4าจีนท่ีจะส,งออกต,อไปยังอินเดีย  

ความห,วงกังวลดังกล,าวอาจส,งผลกระทบต,อภาคการส,งออกของไทยท่ีต4องการขยายตลาดในอินเดียเพ่ิมเติม 

 ด4านเศรษฐกิจ ไทยให4ความสำคัญการกระชับความสัมพันธ[ทางเศรษฐกิจกับอินเดีย  

โดยคำนึงถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของอินเดีย กลไกความร,วมมือสำคัญ ได4แก, คณะกรรมการร,วมทางการค4า 

(จัดต้ังเม่ือปz 2532) การค4าระหว,างกันขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย,างต,อเน่ือง ภายหลังการลงนามในกรอบความตกลง 

ว,าด4วยการจัดต้ังเขตการค4าเสรีไทย-อินเดียเม่ือปz 2546 ซ่ึงทำให4ไทยเปIนฝ�ายได4เปรียบดุลการค4ามาตลอด    

โดยการค4าทวิภาคีเม่ือปz 2564 มีมูลค,า 475,744 ล4านบาท โดยเปIนการส,งออกจากไทย 271,464 ล4านบาท 

และไทยนำเข4าจากอินเดีย 204,280 ล4านบาท และไทยยังเปIนฝ�ายได4ดุลการค4า จำนวน 67,183 ล4านบาท จาก

มูลค,าการค4าดังกล,าว ทำให4อินเดียเปIนตลาดส,งออกสำคัญอันดับท่ี 12 และเปIนคู,ค4าสำคัญอันดับท่ี 11 ของไทย  

 สินค4านำเข4าสำคัญจากอินเดีย ได4แก, เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี เงินแท,งและทองคำ 

เคร่ืองจักรกลและส,วนประกอบ เคมีภัณฑ[ สินแร,โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ[ เหล็ก เหล็กกล4าและ

ผลิตภัณฑ[ ผลิตภัณฑ[เวชกรรมและเภสัชกรรม พืชและผลิตภัณฑ[จากพืช ส,วนประกอบและอุปกรณ[ยานยนต[ 

สัตว[น้ำสด แช,เย็น แช,แข็ง แปรรูปและก่ึงสำเร็จรูป เคร่ืองจักรไฟฟ�าและส,วนประกอบ กาแฟ ชา เคร่ืองเทศ 

ผลิตภัณฑ[โลหะ เคร่ืองใช4ไฟฟ�าในบ4าน ด4ายและเส4นใย ผลิตภัณฑ[ทำจากพลาสติก 

  สินค4าส,งออกสำคัญ ได4แก, เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ[ ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว[ อัญมณี

และเคร่ืองประดับ เหล็ก เหล็กกล4าและผลิตภัณฑ[ รถยนต[ อุปกรณ[และส,วนประกอบ เคร่ืองจักรกลและ

ส,วนประกอบของเคร่ืองจักรกล ทองแดงและของทำด4วยทองแดง เคร่ืองยนต[สันดาปภายในแบบลูกสูบและ

ส,วนประกอบ เคร่ืองปรับอากาศและส,วนประกอบ เคร่ืองคอมพิวเตอร[ อุปกรณ[และส,วนประกอบ ผลิตภัณฑ[ยาง 

ยางพารา ผลิตภัณฑ[อะลูมิเนียม ผลิตภัณฑ[พลาสติก 

 การท,องเท่ียว นักท,องเท่ียวอินเดียนิยมเดินทางมาท,องเท่ียวในไทยมากข้ึนเปIนลำดับ โดยใน

ห4วง ม.ค.-ก.ย.2565 มีนักท,องเท่ียวอินเดียเดินทางมาท,องเท่ียวในไทยจำนวน 572,151 คน สูงเปIนลำดับท่ี 2 

รองจากนักท,องเท่ียวมาเลเซีย สร4างรายได4รวมถึง 86,372.01 ล4านบาท ท้ังน้ี นักท,องเท่ียวอินเดียนิยมเดินทาง

มาท,องเท่ียวในสถานท่ีท,องเท่ียวชายทะเลของไทย ท่ีสำคัญ ได4แก, สถานท่ีท,องเท่ียวบริเวณชายฝUVงทะเลอันดามัน 

กับท้ังนิยมจัดงานฉลองมงคลสมรสท่ีไทย 

 

------------------------------------------------- 
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นายนเรนทรา โมดิ 

(Narendra Modi) 

 

ตำแหน0ง นรม.อินเดีย 

 

วันเดือนปqเกิด 17 ก.ย.2493 (อายุ 72 ปz/ปz 2565) เมืองวัฒนนคร เขตเมห[สาณา รัฐคุชราต  

  นับถือศาสนาฮินดู 

 บิดาช่ือ นายดาดมดร[ดาส (เสียชีวิตแล4ว)  

  มารดาช่ือ นาง ฮีราเบน (อายุ 100 ปz/ปz 2565) 

 

สถานภาพสมรส สมรสกับนางชโสดาเบน (อายุ 70 ปz/ปz 2565) แต,แยกกันอยู,มานาน 47 ปz โดย

 ไม,ได4จดทะเบียนหย,า และไม,มีบุตร 

 

การศึกษา ปริญญาโทรัฐศาสตร[ มหาวิทยาลัยคุชราต 

 

ประวัติการทำงาน  

ปz 2530  - สมาชิกพรรคภารติยะ ชนตะ (Bharatiya Janata Party-BJP) 

ปz 2539-2544  - เลขาธิการพรรค BJP  

ปz 2542-2545  - มุขมนตรีรัฐคุชราต สมัยท่ี 1  

ปz 2545-2551  - มุขมนตรีรัฐคุชราต สมัยท่ี 2  

ปz 2551-2555  - มุขมนตรีรัฐคุชราต สมัยท่ี 3  

ปz 2555-2557  - มุขมนตรีรัฐคุชราต สมัยท่ี 4  

ปz 2556  - คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค BJP  

ปz 2556  - ประธานคณะกรรมการรณรงค[เลือกต้ังท่ัวไปปz 2557 

ปz 2557-2562 - นรม. สมัยท่ี 1 

ปz 2562-ปUจจุบัน - นรม. สมัยท่ี 2 
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สถานการณ̂สำคัญ  - ในช,วงดำรงตำแหน,งมุขมนตรีรัฐคุชราต มีเหตุการณ[สำคัญท่ีอาจเรียกได4ว,าเปIน 

 จุดด,างพร4อยของนายโมดิ คือ เหตุจลาจลเม่ือปz 2545 เน่ืองจากนายโมดิเพิกเฉย 

 ต,อการก,อเหตุรุนแรงต,อต4านชาวมุสลิม ทำให4มีผู4เสียชีวิตประมาณ 1,000 คน  

 ส,วนใหญ,เปIนมุสลิม 

 

เว็บไซต̂ทางการและเครือข0ายสังคมออนไลน̂ 

 - https://www.narendramodi.in/ 

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

 - https://twitter.com/narendramodi 

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

 

------------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีอินเดีย 

 

ประธานาธิบดี Droupadi Murmu 

นรม./รมว.กระทรวงทรัพยากรบุคคล การร4องทุกข[และ

บำนาญ/สำนักงานพลังงานปรมณู/สำนักงานกิจการอวกาศ 

Narendra Modi 

รมว.กระทรวงกลาโหม Raj Nath Singh 

รมว.กระทรวงมหาดไทย Amit Shah 

รมว.กระทรวงขนส,งทางบกและทางหลวง 

รมว.กระทรวงการคลัง/การสหกรณ[ 

Nitin Jairam Gadkari 

Nirmala Sitharaman 

รมว.กระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร Narendra Singh Tomar 

รมว.กระทรวงการต,างประเทศ Subrahmanyam Jaishankar 

รมว.กิจการชนเผ,า Arjun Munda 

รมว.กระทรวงปุ³ยและเคมีภัณฑ[ D.V. Sadananda Gowda 

รมว.กระทรวงพัฒนาสตรีและเด็ก/ กระทรวงกิจการชนกลุ,ม

น4อย 

Smriti Zubin Irani 

รมว.กระทรวงพาณิชย[และอุสาหกรรม/ กระทรวงกิจการ

ผู4บริโภค อาหาร และการจัดสรรภาครัฐ/ กระทรวงส่ิงทอ 

Piyush Goyal 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ/ กระทรวงการพัฒนาทักษะอาชีพ

และการประกอบการ 

Dharmendra Pradhan 

รมว.กระทรวงกิจการรัฐสภา/ กระทรวงถ,านหิน/ กระทรวง

เหมืองแร, 

Pralhad Joshi 

รมว.วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย,อม Narayan Tatu Rane 

รมว.กระทรวงการแพทย[ทางเลือก อายุรเวช โยคะ ธรรมชาติ

บำบัด  

Sarbananda Sonowal 

รมว.กระทรวงความ ยุ ติธรรมใน สังคมและการเพ่ิ ม ขีด

ความสามารถ 

Virendra Kumar 

รมว.กระทรวงพัฒนาชนบท/กระทรวงการกระจายอำนาจ Giriraj Singh 

รมว.กระทรวงการบินพลเรือน/ กระทรวงเหล็กกล4า Jyotiraditya M. Scindia 

รมว.กระทรวงการรถไฟ/ กระทรวงการส่ือสาร/ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Ashwini Vaishnaw 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป Pashu Pati Kumar Paras 

รมว.กระทรวงการพัฒนาแหล,งน้ำ Gajendra Singh Shekhawat 

รมว.กระทรวงกฎหมายและยุติธรรม Kiren Rijiju 
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รมว.กระทรวงพลังงานไฟฟ�า/ กระทรวงพลังงานรูปแบบใหม,

และพลังงานหมุนเวียน 

Raj Kumar Singh 

รมว.กระทรวงพลังงานและกµาซธรรมชาติ/กระทรวงอาคารและ

กิจการเมือง 

Hardeep Singh Puri 

รมว.กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว/ กระทรวง

เคมีภัณฑ[และปุ³ย 

Mansukh L. Mandaviya 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล4อม ป�าไม4 และการเปล่ียนแปลงของ

สภาพอากาศ/ กระทรวงแรงงานและการจ4างงาน 

Bhupender Yadav 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมหนัก Mahendra Nath Pandey 

รมว.กระทรวงการเล้ียงสัตว[ โคนม และประมง Parshottam Rupala 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม/ กระทรวงการท,องเท่ียว/กระทรวง

การพัฒนาภูมิภาค ตอ.น. 

G. Kishan Reddy 

รมว.กระทรวงการเผยแพร,สัญญาณวิทยุและโทรทัศน[/ 

กระทรวงกิจการเยาวชนและกีฬา 

Anurag Singh Thakur 

 

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

(ต.ค.2565) 

 
 


