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  กลับมาอีกครั้งกับภาคสุดท้ายของซีรี่ย์ความสัมพันธ์อินเดียกับกลุ่มประเทศเอเชียกลาง: 
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กลุ่มประเทศเอเชียภายใต้ข้อตกลงทางด้านการค้าระหว่างประเทศ ท้ังในลักษณะทวิภาคีและพหุ

ภาคี ซึ่งไม่ได้จ ากัดเพียงภายใต้กรอบของภูมิภาคเอเชียกลางเท่านั้นหากขยายไปไกลถึงรัสเซียและ

ภูมิภาคยูเรเซียท้ังหมด ส าหรับในส่วนของรายงานฉบับนี้จะมุ่งเน้นอธิบายถึงโอกาสในอนาคตท่ี

อินเดียจะเช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียกลาง ภูมิภาคยูเรเซีย ตลอดจนประเทศอัฟกานิสถาน ผ่านการ

ลงทุนในโครงการท่าเรื่องขนาดใหญ่อย่างท่าเรือ Chabahar ณ ประเทศอิหร่าน รวมถึงโครงสร้าง

พื้นฐานอื่นๆ ท่ีเชื่อมโยงท่าเรือนี้ไปยังประเทศต่างๆ ในส่วนแผ่นดินของเอเชีย เพราะเราต้อง

ยอมรับว่ากลุ่มประเทศเอเชียกลาง ยูเรเซีย ตลอดจนประเทศอัฟกานิสถาน เป็นประเทศท่ีไม่มี

ทางออกสู่ทะเล หรือ Land-lock ฉะนั้นการเชื่อมต่อทางบกจึงเป็นโอกาสเดียวท่ีจะสามารถท า

การค้าขายกับประเทศเหล่านี้ได้ ท้ังนี้หากพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ จะเห็นได้ว่าแม้อินเดียจะ

มีพื้นท่ีเช่ือมต่อกับประเทศอัฟกานิสถานได้ แต่ในความเป็นจีนบริเวณดังกล่าวถูกครอบครองโดยป

นะเทศปากีสถานและจีน ส่งผลให้อินเดียไม่สามารถเชื่อมตัวเองเข้ากับกลุ่มประเทศเอเชียกลาง

และอัฟกานิสถานได้ ดังท่ีเคยเป็นมาในอดีตกาล 

ในขณะท่ีอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ท่ีส่งผลให้อินเดียไม่สามารถเชื่อมโยงทางบกเข้าสู่เอเชียกลาง

และอัฟกานิสถานได้ก็คือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างอินเดียกับปากีสถานและจีน 

ซึ่งมีปัญหาและก่อสงครามเพื่ออ้างสิทธิเหนือดินแดนในแถบภูมิภาคแคชเมียร์ระหว่างกันและกัน

มาอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้บั่นทอนการสร้างความร่วมมือระหว่างอินเดียกับปากีสถานและจีน 

โดยเฉพาะการเชื่อมโยงทางด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกันซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต

ของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ดังที่ทราบกันในว่าในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาจีนและปากีสถานได้มีการ

สร้างความร่วมมือในการจัดท าเส้นทางเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (China-Pakistan Economic 

Coridor: CPEC) แน่นอนว่าความร่วมมือดังกล่าวสร้างปัญหาต่อประเทศอินเดียโดยเฉพาะเรื่อง

อ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนส่งผลให้อินเดียตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

ด้วยปัญหาทางด้านภูมิศาสตร์ ตลอดจนปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ี

อินเดียมีต่อประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้อินเดียต้องแสวงหาช่องทางใหม่เพื่อเชื่อมโยงการค้า

ระหว่างอินเดียและภูมิภาคเอเชียกลาง จนน ามาซึ่งการร่วมทุนก่อสร้างและการขยายขนาดท่าเรือ 

Chabahar ของอิหร่านเพื่อเชื่อมอินเดียกับกลุ่มประเทศเอเชียกลาง ซึ่งโครงการนี้ได้มีการจัดท า
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ข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างอินเดียและอิหร่านในปี 2559 ท่ีผ่านมา ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะ

ด าเนินการแล้วเสร็จได้ภายในอีก 6-7 ปีข้างหน้า 

ท่าเรือ Chabahar ประตูและกุญแจส าคัญของอินเดียในการเชื่อมโยงการค้าเข้าสู่เอเชียกลาง  

 ต้องกล่าวว่าข้อมูลรายละเอียดของโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับท่าเรือนี้มีค่อนข้างจ ากัด

เนื่องจากถือเป็นโครงการท่ีมีระยะเวลายาวนานในการด าเนินงาน โดยโครงการนี้เริ่มขึ้นครั้งแรกใน

ปี 2546 แต่ต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและอิหร่าน 

โครงการนี้กลับมาโดดเด่นอีกครั้งในช่วงการขึ้นมาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายนเรนทรา 

โมดี ในปี 2557 ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วในรายงานก่อนนี้ว่าอินเดียให้ความส าคัญอย่างมากต่อการ

เชื่อมโยงเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียกลางในฐานะตลาดทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญและยังไม่มีประเทศใดในโลก

ให้ความสนใจเท่าท่ีควรนัก อินเดียจึงพยายามอย่างมากในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการค้าเข้า

กับภูมิภาคดังกล่าว ในขณะเดียวกันการท่ีรัฐบาลอินเดียให้ความสนใจต่อประเด็นการก่อการร้าย

ในอัฟกานิสถาน รวมถึงการเข้าไปลงทุนจ านวนมากในประเทศดังกล่าว ส่งผลให้มีความจ าเป็นท่ี

จะต้องเชื่อมโยงตนเองเข้าสู่ภูมิภาคและประเทศเหล่านั้นให้ได้ 
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ตามแผนที่รัฐบาลอินเดียได้ก าหนดไว้นั้นท่าเรือ Chabahar จะเป็นท่าเรือส าคัญท่ีเชื่อมโยง

กับท่าเรือเมือง Mumbai และท่าเรือเมือง Kandla ของประเทศอินเดีย Chabahar ซึ่งเป็นท่าเรือ

ท่ีตั้งอยู่ในประเทศอิหร่านจึงถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางส าคัญท่ีอินเดียจะขนส่งสินค้าของตนเพื่อ

ส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง ยูเรเซีย อัฟกานิสถาน ตลอดจนกลุ่มประเทศตะวันออก

กลาง เพราะนอกเหนือจากท่ีอินเดียจะลงทุนในการขยายและก่อสร้างท่าเรือดังกล่าวแล้ว อินเดีย

ยังได้ลงทุนเงินจ านวนมากในนิคมอุตสาหกรรมท่ีก่อตั้งโดยรอบท่าเรือดังกล่าว ตลอดจนจัดท า

ความตกลงร่วมมือระหว่างอินเดีย-อิหร่าน-อัฟกานิสถาน ในการลงทุนก่อสร้างทางรถไฟเพื่อ

เชื่อมโยงท่าเรือ Chabahar ไปยังอัฟกานิสถาน ในนาม Chabahar–Zahedan-Bam-Hajigak 

Railway ท้ังนี้คิดเป็นระยะทางกว่า 900 กิโลเมตร นอกจากนี้อินเดียยังมีแผนในการก่อสร้างถนน 

และเส้นทางรถไฟอีกหลายเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงท่าเรือนี้ไปยังภูมิภาคเอเชียกลางด้วย โดยเฉพาะ

โครงการ Mashhad–Herat-Mazar-i-Sharif Railway ซึ่งจะมีส่วนส าคัญต่อการขยายขอบเขต

Source: The Hindu 
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และศักยภาพทางการค้าให้กับอินเดียและเอเชียกลาง ซึ่งโครงการท้ังหมดนี้มีมูลค่าการลงทุน

มากกว่า 2.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  

 นอกเหนือจากท่ีอินเดียตั้งเป้าหมายให้ท่าเรือ Chabahar เป็นประตูบานใหม่ท่ีส าคัญของ

ประเทศในการเจาะตลาดการค้าท้ังอิหร่าน เอเชียกลาง และอัฟกานิสถานแล้ว อินเดียคาดว่าการ

ขยายการค้าระหว่างภูมิภาคนี้จะมีส่วนส าคัญในการลดปัญหาสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาล

อัฟกานิสถานและกลุ่มตะลีบัน ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายท่ีก่อภัยคุกคามต่อระบบเศรษฐกิจของ

ภูมิภาค ตบอดจนสั่นคลอนความมั่นคงในระดับภูมิภาค ซึ่งสร้างปัญหาต่อการค้าระหว่างประเทศ

โดยเฉพาะระหว่างอินเดีย เอเชียกลาง และอัฟกานิสถาน การลงทุนเงินจ านวนมหาศาลดังกล่าว

ของอินเดียจึงมุ่งเป้าวัตถุส าคัญท้ังสองประการดังกล่าว ซึ่งสิ่งท่ีน่าสนใจคือเส้นทางรถไฟท่ีคาดว่า

ขยายเข้าไปยังประเทศอัฟกานิสถานจะตัดผ่านพื้นท่ีส าคัญ ซึ่งเป็นฐานท่ีมั่นของกลุ่มก่อการร้าย ซึ่ง

มีมุมมองจากนักวิเคราะห์สองแง่มุมว่าหากเส้นทางรถฟนี้ส าเร็จจะช่วยลดปัญหาการก่อการร้ายล

ความยากจนได้ในอัฟกานิสถานและเอเชีย แต่ในอีกทางหนึ่งนักวิชาการด้านความมั่นคงมองว่า

เส้นทางรถไฟนี้จะประสบปัญหาจากการก่อกวนของกลุ่มก่อการร้ายท่ีอยู่โดยรอบพื้นท่ีโครงการ 

 โดยรวมแล้วถึงแม้ว่าท่าเรือ Chabahar จะยังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ และคาดว่าจะมี

อุปสรรคโดยเฉพาะการเชื่อมโครงการดังกล่าวไปยังภูมิภาคเอเชียกลาง ยูเรเซีย และประเทศ

อัฟกานิสถาน แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าท่าเรือแห่งนี้จะกลายเป็นพื้นท่ีพัฒนาส าคัญท่ีสร้างความ

เติบโตทางเศรษฐกิจไม่เฉพาะในกลุ่มประเทศเป้าหมาย แต่รวมถึงอิหร่านและอินเดียด้วย ซึ่งเป็นผู้

ลงทุนส าคัญในโครงการดังกล่าว ตามรายงานการศึกษาคาดว่ารัฐบาลอินเดียตั้งใจลงทุนในท่าเรือ

ดังกล่าวเพ่ือป้องกันการแข่งขันขยายการค้าของจีนมายังภูมิภาคนี้ผ่านท่าเรือในประเทศปากีสถาน 

แต่นักวิชาการจ านวนมากเชื่อว่าในอนาคตจีนจะใช้ประโยชน์จากท่าเรือ Chabahar เช่นเดียวกัน 

และจะสร้างถนนและเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างท่าเรือ Chabahar กับ ท่าเรือในปากีสถาน 

 ท้ังนี้มีการประมาณการณ์กันว่าหากท่าเรือ Chabahar แล้วเสร็จจะสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

การค้าให้กับอินเดียกับประเทศในภูมิเอเชียกลางและยูเรเซียเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.7 แสนล้าน

เหรียญสหรัฐ และเพิ่มการค้าระหว่างอินเดียกับรัสเซียจากเดิมท่ีมีมูลค่าราว 6 พนัล้านเหรียญ

สหรัฐ เป็น 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ฉะนั้นแล้วท่าเรือแห่งนี้จึงเป็นประตูการค้าบานใหม่ท่ีจะช่วย
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ส่งเสริมการเติบโตทางด้านการค้าระหว่างประเทศของท้ังประเทศอินเดีย และประเทศท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการดังกล่าวอย่างแน่นอน 

 บทวิเคราะห์: จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าอินเดียให้ความส าคัญกับโครงการดังกล่าว

อย่างมากโดยเฉพาะการเดินทางเยือนอิหร่านของนายกรัฐมนตรีโมดี เพื่อติดตามความก้าวหน้า

ของสัญญาความร่วมมือของท้ังสองประเทศ จนน ามาซึ่งการลงนามในความร่วมมือดังกล่าวในเวลา

ต่อมา ท่าเรือ Chabahar เป็นเสมือหลอดเลือดแดงสายใหม่ของอินเดียท่ีจะเข้ามาหล่อเลี้ยงหัวใจ

ทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีก าลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง การขยายตลาดทางการค้าล่วงหน้าเพื่อ

รองรับศักยภาพในอนาคตของประเทศอินเดียจึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญอย่างมาก

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ท่าเรือ Chabahar เป็นเพียงหนึ่งในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการ

ระหว่างประเทศจ านวนมากของอินเดีย ท่ีจะสร้างการเติบโตทางการค้าในอนาคตเพื่อรองรับการ

ส่งออกสินค้า ฉะนั้นเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จคาดว่าการค้าระหว่างประเทศของอินเดียจะขยายตัว

มากย่ิงขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปัจจุบัน 

 ฉะนั้นผู้ลงทุนชาวไทยท่ีก าลังแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ด้านการลงทุนด้านการผลิตสินค้าเพื่อ

ส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา อินเดียยังถือเป็นอีกหนึ่งพื้นท่ี

ส าคัญทางด้านการลงทุนท่ีจะเป็นประตูส าคัญท่ีจะเปิดสู่ตลาดการค้าใหม่ๆของโลก ยิ่งหาก

โครงการท่าเรือ Chabahar แล้วเสร็จ คาดว่าอินเดียจะกลายเป็นแหล่งลงทุนท่ีน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

ท่ีจะดึงดูดนักลงทุนจากท่ัวโลก การเปิดใจเข้ามาศึกษาและเริ่มลงทุนในประเทศอินเดียจึงถือเป็น

อีกหนึ่งโอกาสชิ้นส าคัญของนักลงทุนชาวไทยท่ีต้องการเพิ่มผลตอบแทน และขยายฐานการผลิตไป

ยังประเทศอื่นๆ  
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