
   Track II Monitor โดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ              ฉบับที่ ๑๒/๖๕ (๑๖ – ๓๑ มี.ค.๖๕) 

 ท ำควำมเข้ำใจอินเดียและสหรัฐอำหรับเอมเิรตส์ 
ในกำรงดออกเสียงเร่ืองยูเครน  

 เหตุใดอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จึงงดออกเสียงในการลงคะแนนเสียงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Security Council :  UNSC) การตัดสินใจของทั้งสองประเทศในการงดออกเสียง
เช่นเดียวกับประเทศจีนได้สร้างความประหลาดใจให้กับชาติตะวันตก แต่อย่าง ไรก็ตามการกระท า เหล่านั้น ไม่ ได้  
น่าแปลกใจเลย. . . 

การกระท าทีเ่ปน็กลางของอินเดีย 
สิง่ท่ีน่าประหลาดใจไมใ่ช่การท่ีอนิเดียงดออกเสยีงในการลงคะแนน

เสยีงในการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) 
เกี่ยวกับยูเครน แต่สหรัฐฯ และมหาอ านาจตะวันตกอื่น ๆ ต่างหากที่มี
ความคาดหวังว่าอินเดียจะเข้าร่วมกับนานาชาติในการประณามรัสเซีย 
โดยท่ีอินเดียไม่ได้ประโยชน์ในการท าเช่นน้ัน แต่อินเดียมองว่าการงด 
ออกเสยีงของอนิเดียเปน็การแสดงออกถึงความเป็นกลางและอธิบายข้อ
เรียกร้องท่ีให้ “ลดระดับความตึงเครียดในทันที” (Immediate De-
Escalation) ในฐานะท่ีเปน็จดุยนืท่ีมคีวามสมดุล การท่ีอนิเดียปฏเิสธท่ีจะ
ประณามรสัเซยีรกุรานยูเครนน้ันเหตุผลส่วนใหญ่เน่ืองจากอินเดียมีการ
พึง่พาทางยทุธศาสตรก์บัรสัเซยี รวมท้ังอนิเดียใหค้วามส าคัญกบัการรกัษา
ความมัน่คงในภมูภิาคอนิโด-แปซฟิกิเปน็หลกั   
 อินเดียยอมรบัวา่รสัเซียเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พิเศษและ
สทิธพิเิศษ” (Special and Privileged Strategic Partner) ซึง่สนับสนุน
เทคโนโลยีการป้องกันประเทศท่ีอินเดียเคยถูกปฏิเสธจากประเทศ
ตะวันตก โดยท่ีการจัดหาอาวุธของอินเดียร้อยละ ๕๕ มาจากรัสเซีย 
นอกจากน้ีอินเดียได้เริ่มการจัดหาระบบป้องกันขีปนาวุธ S-400 ของ
รัสเซยี โดยอนิเดียได้รบัมอบระบบปอ้งกนัขีปนาวธุ S-400 จ านวน ๕ ชุด
พรอ้มแท่นยงิ (Launcher) จ านวน ๘ ชุดเมือ่ปลายป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ แม้ว่า
ต้องเผชิญกบัการคุกคามในการใช้มาตรการคว่ าบาตรของสหรัฐฯ ก็ตาม  
นอกจากน้ีผู้น าของอินเดียได้ตระหนักถึงการท่ีรัสเซียได้ใช้สิทธิยับยั้งใน
คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติ เพื่อสนับสนุนอินเดียระหว่าง
การท าสงครามกับปากีสถานในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และอินเดียก็ไม่ได้
ประณามการผนวกไครเมียของประธานาธิบดี วาดิเมยีร ์ปติูน (Vladimir 
Putin) เมือ่ต้นป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วย 

  
 อนิเดียได้มนีโยบายท่ีแน่วแน่ในการตอบโต้จนี หลงัจากการปะทะกนั
อยา่งรนุแรงบรเิวณเสน้แบง่เขตควบคุมตามความเปน็จรงิ (Line of Actu-
al Control : LAC) ทางตะวันออกของลาดักห์ท่ีต้ังอยู่ตอนเหนือของ
ประเทศอนิเดียในเดือน ม.ิย. ๖๓ และความสมัพนัธก์บัจนีท่ีเสือ่มถอย ท าให้
อินเดียและสหรฐัฯ เร่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบโต้อิทธิพลท่ีเพิ่มข้ึนของจีนในภูมิภาคอินโด -
แปซิฟิก ซึ่งอินเดียเป็นสมาชิกใน “จตุภาคีด้านความมั่นคง” หรือ 
(Quadrilateral Security Dialogue : Quad) ท่ีมุง่เน้นการรกัษาระเบยีบ
ระหวา่งประเทศควบคู่ไปกบัสหรฐัฯ ออสเตรเลยี และญีปุ่น่   
 จากเหตุการณ์ท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความย้อนแย้ง
ในการงดออกเสียงของอินเดีย ๒ ประการ ได้แก่ ประการแรก  กรณี
การรุกรานยูเครนของรัสเซียเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
อย่างชัดเจน โดยอินเดียซึ่งเคยมีความกระตือรือร้นในการเน้นย้ า  
เร่ือง “บูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตย” (Territorial Integrity and  
Sovereignty) เมื่อครั้งท่ีจีนมีท่าทียืนกรานแข็งกร้าว (Assertiveness)  
ต่ออนิเดีย แต่เมือ่รฐัมนตรต่ีางประเทศของอินเดียถูกท้าทายด้วยค าถาม
ในการประชุมด้านความมั่นคงท่ีมิวนิกที่ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้หลักการ
ดังกลา่วท่ัวท้ังโลกอยา่งเท่าเทียมกนั รฐัมนตรต่ีางประเทศของอนิเดียตอบวา่ 
“หลกัการและผลประโยชน์ต้องมสีมดุลกนั” (Principles and Interests 
are Balanced) ซึ่งเป็นการเตือนความจ าประเทศยุโรปท่ีแสดงการ
ส นับส นุนอิ นเ ดียอย่ า งล่ า ช้า ในการตอบโ ต้จีน เมื่ อ  มิ . ย . ๖๔  
ท่ีผ่านมา และ ประการที่สอง อาวุธท่ีซับซ้อนและทรงพลังของอินเดีย 
ส่วนใหญ่ได้จัดหามาจากรัสเซีย ซึ่งใช้ในความขัดแย้งกับจีน ซึ่งใน
ปัจจุบันจีนถือว่าเป็นเพื่อนใหม่ท่ีดีท่ีสุดของรัสเซีย 
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                                                                                                         จัดทำโดย ศนูยศ์กึษายทุธศาสตร ์สถาบันวชิาการปอ้งกนัประเทศ   

AUKUS Plus? 



 ขณะท่ีปากีสถานก็ก าลังพยายามเริ่มมีสัมพันธภาพกับรัสเซีย  
และเมื่ อมีการประกาศความร่ วมมือระหว่างจีนกับรั ส เซี ย  
เมื่อ ๔ ก.พ.๖๕ ย่ิงท าให้อินเดียประหลาดใจเป็นอย่างมาก ซึ่งมีความ
ชัดเจนว่าความพยายามของอินเดียในการเกี่ยวพันกับรัสเซียเพื่อให้
เปลี่ยนพฤติกรรมของจีนต่ออินเดียนั้นใช้การไม่ได้ ถึงแม้ว่าเป็น
โอกาสในการวิพากษ์วิจารณ์รัสเซีย แต่อินเดียเกรงว่ารัสเซียอาจยุติ
การส่งอาวุธให้กับอินเดียเพื่อให้เป็นประโยชน์กับจีน ถึงแม้ว่าการงด
ออกเสียงของอินเดียได้สร้างความผิดหวังให้กับสหรัฐฯ ยุโรป และ
บรรดาหุ้นส่วน แต่รัฐบาลของนายนเรนทรา โมดี (Narendra Modi) 
เชื่อว่าการแสดงจุดยืนท่ีเป็นกลางท่ามกลางสถานการณ์ท่ีท้าทาย 
อินเดียจะมีวิธีจัดการความไว้วางใจท่ีถดถอยกับประเทศตะวันตก
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกได้อย่างไรนั้น เป็นเรื่องท่ี
ยังคงตอ้งรอดกูนัตอ่ไป 

การรุกรานยูเครนของรัสเซียท าให้สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์เข้าสู่ภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อน  
การตัดสินใจงดออกเสียงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการ

ลงคะแนนเสียงในการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ  ( UNSC) ได้ ส ร้ า งความประหลาดใจ ให้ กั บ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส ซึ่งเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคง
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่การตัดสินใจนั้นไม่ใช่เรื่องท่ีแปลก 
เนื่องจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่นเดียวกันกับซาอุดิอาระเบียท่ีรู้สึก
ว่าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเพียงพอจากสหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยขีปนาวุธ 
และโดรนของกลุ่มกบฏฮูตี (Houthi) และคาดหวังว่าสหรัฐอเมริกา
จะเข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่ได้รับการตอบสนอง เพื่อเตรียมพร้อม
ส าหรับสิ่งท่ีมองว่าเป็นการถอนตัวของสหรัฐอเมริกา และเพื่อรักษา
ตลาดเอเชีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้มีการกระจายความเสี่ยงทาง
ยุทธศาสตร์โดยการสรา้งความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟน้กับจีน อินเดีย และ
รัสเซีย แต่อย่างไรก็ตามได้รักษาความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงท่ี 
แน่นแฟ้นกับสหรัฐฯ ไปพร้อมกับพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
กับจีน แต่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รู้สึกว่าแรงกดดันของสหรัฐอเมริกา 
ท่ีให้ลดความสัมพันธ์กับจีนนั้นเป็นการครอบง า 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และรัสเซียได้
พัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา อันจะเห็นได้จาก ผู้น า
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ชื่นชมประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน  
ในการปฏิบัติการในซีเรียและลิเบีย ซึ่งในสายตาของสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์มองว่าปูตินมีความมุ่งม่ันในการจัดการเรื่องการสร้างความ
มัน่คงในภมูภิาคและกลุม่อิสลามหวัรนุแรง โดยใชวิ้ธีท่ีไมป่ระนปีระนอม
ต่อขบวนการอิสลามหวัรุนแรงและพยายามปิดล้อมตุรกี รวมถึงการท่ี
พวกเขารวมถึงซาอุดิอาระเบียมีความเห็นชอบร่วมกันต่อนโยบาย
น้ ามันภายในกรอบการท างานของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน 
และชาตพินัธมติร  (The Organization of the Petroleum Exporting 
Countries Plus: OPEC Plus ) และลงัเลท่ีจะจดัล าดบัความส าคญัของ

ความต้องการของประเทศตะวันตกต่อระดับน้ ามัน นอกจากนี้สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ได้จัดซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและ
อาจจัดซื้อระบบอ่ืน ๆ เพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ ในกรณีการงดออก
เสยีง (Abstain) ของรสัเซยีในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการลงมตขิองคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC Resolution 2216) เรื่องการ
แทรกแซงทางทหารต่อต้านกลุ่มกบฏฮูตีท่ีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้
ร่วมเป็นผู้น า ส่งผลให้มีมติว่าการแทรกแซงทางทหารในครั้งนั้นไม่ขัด
ต่อกฎหมายระหว่างประเทศ โดยถ้าหากว่ารัสเซียลงมติวีโต้ (Veto) 
จะส่งผลให้การแทรกแซงทางทหารดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมาย  

ในกรณีวิกฤติยูเครน-รัสเซีย เป็นพัฒนาการท่ีไม่น่ายินดี
ส าหรับสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์  เนื่องจากการเป็นสมาชิกใน 
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) หมายความว่า
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ถูกบังคับให้เลือกภายใต้การตรวจสอบ 
ระดับโลก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจอ้างได้ว่าการลงมตินั้นเป็น 
ฉันทามติของ คณะมนตรีความร่วมมือระหว่างรัฐอ่าวอาหรับ  
(The Gulf Cooperation Council) และ สันนิบาตอาหรับ (Arab 
League) ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ลังเลใจท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์รัสเซีย  
ซึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าการงดออกเสียง
ดังกล่าว เพื่อรักษาโอกาสในการด าเนินการทางการทูต ให้ยังคงม ี
ต่อไป (Diplomatic Prospects Alive) แต่ขณะเดียวกันนั้นก็มีการ 
เรียกร้องให้มี “การแก้ปัญหาวิกฤตอย่างสันติ วิ ธี” (Peaceful  
Solution to the Crisis) ตลอดจนลงมติ สนับสนุนข้อเรียกร้องให้
รัสเซียถอนก าลังออกจากยูเครน  ในท่ีประชุมฉุกเฉินของสมัชชา
สหประชาชาต ิ(UNGA) เมือ่วันพธุท่ี ๒ ม.ีค.๖๕ ท่ีผา่นมา 

เนื่องจากชาวตะวันตกยังคงมีทัศนคติท่ีดีต่อสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ ดังนั้นการด าเนินการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จึงไม่มี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในระยะสั้น ส่วนในระยะยาวอาจจะเกิด
ความขัดแย้งท่ีจะน าเข้าสู่วาระของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติในอนาคต โดยรัสเซียอาจคาดหวังให้สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตสส์นบัสนนุทางเศรษฐกิจ และแสดงการสนับสนุนทางการเมือง 
ท่ีมากขึน้ รวมถงึใหค้วามเห็นชอบในการปฏิบัติการทางทหารซึ่งอันจะ
น ามาซึง่ตน้ทุนทางการเมอืงและชือ่เสยีงของสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

หากสงครามรนุแรงขึน้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะต้องบริหาร
ความคาดหวังของชาวตะวันตก  หากการรุกรานยุติลงและอ านาจของ
รัสเซียลดลง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจถูกบังคับให้ต้องทบทวน
ความสมัพนัธ์กบัรสัเซยี ซึง่รสัเซยีจะถกูโดดเดีย่ว จากมาตรการการคว่ าบาตร
จากนานาประเทศ และขาดแคลนทรัพยากรจะไม่เป็นหุ้นส่วนอย่างท่ี
เคยเป็นมา  การปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียท่ีประสบความส าเร็จ 
จะท าใหทั้ศนคตขิองชาวตะวันตกท่ีมตีอ่รสัเซยีแขง็กระดา้งขึน้ และจะมี
การวิพากษวิ์จารณน์โยบายของสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสม์ากขึน้ดว้ย  

 
ทีม่า : https://www.iiss.org/blogs/analysis/2022/03/
understanding-india-and-the-uaes-abstentions-over-ukraine  
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