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บทคัดย่อ

มหาภารตะในที่นี่มิได้หมายถึงวรรณกรรม แต่หมายถึงยุทธศาสตร์
การเป็นมหาอำ�นาจของอินเดีย บทความนี้ต้องการจะนำ�เสนอตำ�แหน่งแห่ง
ที่ของภูมิภาคเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในนโยบายการต่างประเทศของ
อินเดียซึ่งมีความไม่ชัดเจน จนกระทั่งปี 2000 ที่อินเดียเริ่มมองอาเซียนใน
ฐานะตัวแทนของภูมิภาค พร้อมทั้งอธิบายลักษณะของมหาอำ�นาจที่อินเดีย
ประสงค์จะเป็น นั่นคือมหาอำ�นาจที่เคารพอำ�นาจอธิปไตยและการตัดสินใจ
ของผู้อื่น มหาอำ�นาจที่ดำ�เนินนโยบายต่างประเทศด้วยความสันติ อ่อนโยน
และรับผิดชอบ มหาอำ�นาจที่มีรากฐานทางอารยธรรมอันยิ่งใหญ่สืบต่อมา
อย่างยาวนาน รวมถึงมหาอำ�นาจทีใ่ ห้คณ
ุ ค่ากับทรัพยากรมนุษย์เพือ่ ลดทอน
ช่องว่างของการพัฒนา กรอบแนวคิดดังกล่าวนำ�ไปสูร่ ปู แบบทางการทูตของ

* ผู้เขียนเป็นนักเรียนทุนเรียนดีทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้นสังกัดคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันกำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาเอก คณะความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูวส์ สหราชอาณาจักร ทั้งนี้
สามารถติดต่อผ่านอีเมล soikhampiyanat@gmail.com
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อินเดียที่เน้นอำ�นาจละมุนเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อาทิ การทูตพหุภาคี การทูตวัฒนธรรม การทูตแบบสันติวิธี และการทูต
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อนึง่ แม้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมิใช่หมุดหมาย
หลักของนโยบายการต่างประเทศของอินเดีย แต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถ
แสวงหาประโยชน์จากการเป็น “สะพาน” ในยุทธศาสตร์การเป็นมหาอำ�นาจ
ของอินเดียได้
คำ�สำ�คัญ : ยุทธศาสตร์มหาอำ�นาจ นโยบายต่างประเทศอินเดีย เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การทูต อำ�นาจละมุน

บทนำ�

ผู้เขียนใคร่ครวญอยู่นานพอสมควรในการหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับ
อินเดีย เพือ่ ใช้ประกอบการสัมมนาในหัวข้อ “ASEAN + India: Mahabharata
and Southeast Asia” / อาเซียน + อินเดีย : มหาภารตะและอุษาคเนย์ และ
ด้วยความที่มิได้ศึกษาในเรื่องประวัติศาสตร์และวรรณกรรมโดยตรง จึงไม่
สามารถที่จะเล่าถึงความเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาของมหาภารตะต่อสังคมและ
วัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ สิ่งที่พอจะทำ�ได้คงเป็นเพียงการ
มองอินเดียผ่านมุมมองรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ผู้เขียนได้
พยายามศึกษาอยู่ และมหาภารตะที่จะนำ�เสนอในบทความนี้มิได้หมายถึง
วรรณกรรมอันเลือ่ งชือ่ ของอินเดีย แต่ตอ้ งการชีใ้ ห้เห็นในอีกมุมมอง กล่าวคือ
‘มหา’ อันแปลว่าความยิ่งใหญ่ และ ‘ภารตะ’ ซึ่งหมายถึงอินเดีย ฉะนั้น
‘มหาภารตะ’ ที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อคือยุทธศาสตร์การเป็นมหาอำ�นาจของ
อินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเอง
อนึ่ง แม้อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความสัมพันธ์และ
ความเชื่อมโยงทางด้านประวัติศาสตร์มานานนับสองพันปี ดังปรากฏใน
หลักฐานทางโบราณคดี สถาปัตยกรรม ภาษา วรรณกรรม ประเพณีและ
วัฒนธรรมนั้น แต่ในเชิงความสัมพันธ์ในบริบทรัฐชาติสมัยใหม่ เพิ่งจะเริ่ม
อย่างเป็นทางการภายหลังอินเดียได้รับเอกราชในปี 1947 ในห้วงเวลาเกือบ
70 ปีที่ผ่านมานั้น บทความนี้ต้องการนำ�เสนอตำ�แหน่งแห่งที่ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในยุทธศาสตร์การเป็นมหาอำ�นาจของอินเดีย โดยมีสอง
ประเด็นที่สำ�คัญคือ ประการที่หนึ่ง อินเดียวางตำ�แหน่งแห่งที่ของเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้อย่างชัดเจนขึ้น นับตั้งแต่ปี 2000 หลังจากกลุ่มประเทศ
CLMV เข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน ทำ�ให้อาเซียนถือเป็นองค์กรที่เป็น
ตัวแทนของประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดียได้
เริ่มมีปฏิสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นในระดับภูมิภาค และประการที่สอง มหาอำ�นาจ
ทีอ่ นิ เดียต้องการจะเป็นนัน้ มียทุ ธศาสตร์ทแี่ ตกต่างจากมหาอำ�นาจอืน่ ๆ โดย
มิได้เน้นขีดความสามารถเชิงการทหารและเศรษฐกิจ แต่เน้นสร้างบทบาท
การเป็นผู้นำ�ในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ การต่างประเทศของอินเดียที่มีต่อ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านมา มีลักษณะสำ�คัญคือการใช้อำ�นาจละมุน
(Soft Power) เป็นหลักในการดำ�เนินนโยบายต่างประเทศ แม้จะมีประเด็น
ที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคง การทหาร และเศรษฐกิจ แต่อำ�นาจละมุนยังถูก
ใช้เป็นเครื่องมือหลักเพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้อำ�นาจของอินเดีย
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรากฏในการแวดวงการศึกษาประวัตศิ าสตร์
ของอินเดียในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยนักวิชาการอินเดียในขณะนั้น
ได้มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะดินแดนอาณานิคมทางวัฒนธรรม
ซึ่งอารยธรรมอินเดียได้แผ่ขยายและมีอิทธิพลเหนือพื้นที่แห่งนี้ ในการวาง
ตำ�แหน่งแห่งที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนั้น นัยหนึ่งเพื่อเป็นการ
สืบรากเหง้าอารยธรรมของอินเดียเองแล้ว แต่นยั สำ�คัญคือการสร้างอัตลักษณ์
ตัวตน และประวัติศาสตร์ในยุคแรกเริ่มของการต่อต้านลัทธิอาณานิคมของ
อังกฤษนั่นเอง1
อนึง่ ภายหลังรพินทรนาฏ ฐากูร ได้เดินทางมาเยือนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เขาได้กลับไปยังอินเดียพร้อมกับการสร้างความเข้าใจใหม่ โดยมอง
สุวรรณภูมแิ ละสุวรรณทวีปในฐานะดินแดนทีม่ คี วามเชือ่ มโยงทางวัฒนธรรม และ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน2 แนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับยาวหราล เนห์รู
ทีน่ �ำ นโยบายการต่อต้านจักรวรรดินยิ มมาใช้ในนโยบายต่างประเทศของอินเดีย
ภายหลังได้รับเอกราช ทำ�ให้ในเชิงการต่างประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มิใช่อาณานิคมทางวัฒนธรรมของอินเดียแต่อย่างใด และภายใต้กรอบความคิด
ของการต่อต้านอาณานิคมและมุง่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั รัฐชาติทถี่ อื กำ�เนิด
ใหม่ในช่วงปี 1950s แม้อนิ เดียจะไม่ได้ให้ความสำ�คัญต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยตรง แต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบริบทเอเชียและ
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แอฟริกาที่อินเดียให้ความสำ�คัญและสนับสนุนการเรียกร้องเอกราชให้ชาติ
เหล่านี้มีอำ�นาจอธิปไตยเป็นของตนเอง
ในช่วงทศวรรษแรกของอินเดีย อินเดียได้ยกระดับตนเองเป็นผูน้ �ำ ของ
กลุม่ ผูไ้ ม่ฝกั ใฝ่ฝา่ ยใด (Non-Aligned movement) ซึง่ มีแนวคิดหลักคือการให้
ประเทศเอกราชใหม่ทงั้ หลายมีอ�ำ นาจและเอกสิทธิใ์ นการตัดสินใจนโยบายการ
ต่างประเทศของตนเองและไม่สนับสนุนการใช้ก�ำ ลังทหารของมหาอำ�นาจเช่น
สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต3 แนวคิดดังกล่าวนีท้ �ำ ให้อนิ เดียวางตำ�แหน่ง
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบโลกที่อินเดียกำ�ลัง
สร้างขึ้น ฉะนั้น การปฏิบัติต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงไม่มีลักษณะพิเศษ
เหนือภูมภิ าคอืน่ ๆ แต่อย่างใด แม้จะมีความเชือ่ มโยงทางวัฒนธรรมทีเ่ ข้มแข็ง
ปรากฏเป็นฐานหลักอยู่แล้วก็ตาม อีกทั้งในทศวรรษต่อมา 1960-70 อินเดีย
หันมาให้ความสำ�คัญกับภูมิภาคเอเชียใต้และดินแดนของตนเองเพิ่มมากขึ้น
หลังกรณีพพ
ิ าทกับจีน ปากีสถาน-บังกลาเทศ ทำ�ให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไม่ได้อยู่ในกรอบนโยบายการต่างประเทศของอินเดียเท่าใดนัก หรือหากจะ
มีนั้นนโยบายการต่างประเทศของอินเดียที่มีต่อภูมิภาคแห่งนี้ก็มีลักษณะ
ทวิลักษณ์ กล่าวคืออินเดียมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสังคมนิยม
ประกอบด้วยลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานของคณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยประเทศอินโดจีน แต่
กลับมีความสัมพันธ์อันเย็นชากับกลุ่มประเทศก่อตั้งอาเซียน ซึ่งเป็นผลพวง
ของสงครามเย็นในห้วงเวลาดังกล่าว ทำ�ให้อินเดียเคลือบแคลงสงสัยในการ
ก่อตั้งองค์กรระดับภูมิภาคนี้ อีกทั้งท่าทีของอินเดียที่มีแนวโน้มยึดโยงและ
เป็นมิตรกับสหภาพโซเวียต ทำ�ให้กลุ่มประเทศอาเซียนมีท่าทีวิตกกังวลต่อ
อินเดียเช่นกัน4 ความสัมพันธ์อนิ เดียอาเซียนตึงเครียดมากขึน้ โดยเฉพาะใน
ช่วงปี 1980s ทีอ่ นิ เดียให้การสนับสนุนเวียดนามเพือ่ จัดตัง้ รัฐบาลเฮงสัมรินใน
กัมพูชา ซึ่งขัดกับมติของที่ประชุมอาเซียนต่อกรณีดังกล่าว จากเหตุการณ์
ข้างต้นทำ�ให้อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มิได้อยู่ในวิสัยแห่งการมอง
ของกันและกันเท่าใดนัก
จนกระทัง่ ปลายทศวรรษ 1980s ถึงต้นทศวรรษ 1990s อินเดียเริม่ หันมอง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิม่ มากขึน้ จนนำ�มาสูน่ โยบายมองตะวันออก (Look
East Policy)ในปี 1992 นโยบายมองตะวันออกเป็นการมองไปยังประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ริเริม่ โดยนายกรัฐมนตรีนรสิงห์ เรา (Naramsimha Rao)
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อนึง่ ในช่วงทศวรรษแรกของการดำ�เนินนโยบายดังกล่าว อินเดียยังมิได้มอง
อาเซียนในฐานะตัวแทนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่อย่างใด และอินเดียยัง
คงให้ความสำ�คัญกับความร่วมมือแบบทวิภาคีในแต่ละประเทศ จนกระทัง่ กลุม่
ประเทศ CLMV อันประกอบด้วยกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม
ได้ทยอยเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรดังกล่าว จนครบถ้วนปี 1999 เป็นผลให้
อาเซียนประกอบด้วยสมาชิกทัง้ สิบประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉะนัน้
นับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา นโยบายต่างประเทศของอินเดียจึงเริ่มชัดเจน
ขึ้นในการมีปฏิสัมพันธ์ต่อทั้งภูมิภาคผ่านอาเซียน อนึ่ง ในการกลับเข้ามา
ให้ความสำ�คัญต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมานั้น (1992ปัจจุบัน) เกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่สำ�คัญ 5 ประการ กล่าวคือ5
ประการที่ 1 ภายหลังการดำ�เนินนโนบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ทำ�ให้
ระบบเศรษฐกิจของอินเดียเติบโตอย่างล่าช้า เพือ่ ให้กา้ วทันต่อระบบเศรษฐกิจ
โลกที่เป็นไปในแนวทางเสรีนิยมนั้น ทำ�ให้อินเดียต้องเปิดประเทศ มองหา
ตลาดและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อนึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวเพือ่ นบ้านทาง
ตะวันตก อาทิ ตะวันออกกลางและเอเชียกลางต่างประสบปัญหาเศรษฐกิจและ
ผลกระทบจากช่วงสงครามเย็น คงมีเพียงการมองไปยังตะวันออก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งในขณะนั้นมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีของอินเดียที่จะกลับมามีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประการที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมที่มีอย่างยาวนานระหว่าง
อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงในความสัมพันธ์เชิงประวัตศิ าสตร์
ดังกล่าวเป็นไปอย่างสันติและปราศจากซึ่งข้อพิพาทระหว่างกัน อีกทั้งใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีชุมชนชาวอินเดียพลัดถิ่นอยู่เป็นจำ�นวนมาก
ด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่เป็นการยากนักหากอินเดียจะดำ�เนินนโยบายต่าง
ประเทศกับภูมิภาคแห่งนี้
ประการที่ 3 ด้วยความที่มีภูมิศาสตร์เชื่อมโยงระหว่างอินเดียและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอินเดียมีพรมแดนทางบกติดกับเมียนมาร์ และ
มีพรมแดนทางทะเลติดกับไทยและอินโดนีเซีย ด้วยภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าว
ทำ�ให้อนิ เดียวางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะประเทศเพือ่ นบ้านขยายของ
อินเดีย ‘Extended Neighborhood’ ซึง่ ถือเป็นความชอบธรรมโดยธรรมชาติ
ของอินเดียที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคแห่งนี้
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ประการที่ 4 การติดต่อกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียซึ่งประสบปัญหาการพัฒนาและการแบ่ง
แยกดินแดน ฉะนั้น การพัฒนาภูมิภาคดังกล่าวให้เป็นประตูสู่การเชื่อมโยง
กับอาเซียน ย่อมทำ�ให้อินเดียสามารถแก้ปัญหาความมั่นคงภายในประเทศ
ของตนได้
และประการสุดท้าย คือ การเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อ
ถ่วงดุลอำ�นาจของจีน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อาทิ สิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ต้องการให้อินเดียเข้ามาในภูมิภาค
เพือ่ ถ่วงดุลอำ�นาจ อีกทัง้ จากกรณีขอ้ พิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนและชาติ
ในอาเซียนนัน้ ถือเป็นโอกาสอันดีทที่ �ำ ให้อนิ เดียได้ขยายบทบาทเข้าสูภ่ มู ภิ าค
ดังกล่าว เพื่อตอบโต้ที่จีนเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในมหาสมุทรอินเดียในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีนโยบายที่วางตำ�แหน่งแห่งที่ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อย่างชัดเจน แต่อนิ เดียจัดวางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น
เพียงสะพานเชื่อมอินเดียไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หาใช่เป็นหมุดหมาย
สำ�คัญแต่อย่างใด และจัดวางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนหนึ่ง
ของภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของอินเดียในชื่ออินโดแปซิฟิก (Indo-Pacific) ซึ่ง
เป็นความพยายามเชื่อมมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าด้วยกัน
ฉะนั้น แม้จะมีการประกาศนโยบายปฏิบัติตะวันออก (Act East) ในปี 2014
แต่ตะวันออกของอินเดียนั้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจไม่ได้อยู่ในความ
สำ�คัญหลัก แต่มีบทบาทเป็นสะพานสำ�คัญที่อินเดียไม่อาจมองข้ามในการ
ก้าวสู่การเป็นมหาอำ�นาจนั่นเอง

ยุทธศาสตร์การเป็นมหาอำ�นาจของอินเดีย

นโยบายต่างประเทศของอินเดียนั้น ถูกผลักดันโดยความต้องการที่
จะได้เป็นมหาอำ�นาจที่สำ�คัญมาอย่างยาวนานและถือเป็นหนึ่งในเป้าหมาย
ที่สำ�คัญของการต่างประเทศอินเดีย อนึ่ง การเป็นมหาอำ�นาจในการรับรู้
โดยทั่วไปนั้น หมายถึงการมีขีดความสามารถด้านกำ�ลังทหาร มีเศรษฐกิจที่
เข้มแข็ง และสามารถกำ�หนดระบบระหว่างประเทศได้ แต่ในกรณีของอินเดียนัน้
ภายหลังได้รบั เอกราช อินเดียเองก็ประสบปัญหาภายในประเทศเฉกเช่นเดียว
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กับรัฐอาณานิคมอื่นๆ ฉะนั้น จึงเป็นการยากที่อินเดียจะก้าวเป็นมหาอำ�นาจ
ในด้านดังกล่าว แม้กระทัง่ ในปัจจุบนั ทีอ่ นิ เดียมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่เพิ่มมากขึ้น มีความเข้มแข็งทางการทหาร และอำ�นาจทางขีปนาวุธ แต่ขีด
ความสามารถเหล่านี้ยังไม่มีเสถียรภาพเนื่องจากความท้าทายที่ถาโถมทั้ง
ปัญหาความมัน่ คง ความยากจน รวมถึงโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมภายใน
ประเทศ ด้วยเหตุนเี้ มือ่ พิจารณาถึงศักยภาพและขีดความสามารถ อินเดียจึง
ต้องพิจารณายุทธศาสตร์ในการเป็นมหาอำ�นาจของตนเอง จึงนำ�มาสูค่ �ำ ถาม
ที่ว่า อินเดียควรจะเป็นมหาอำ�นาจในแบบใด และมหาภารตะหรืออินเดียที่
ยิ่งใหญ่นั้นต้องดำ�เนินยุทธศาสตร์การต่างประเทศภายใต้กรอบแนวคิดใด
ผูเ้ ขียนขอเสนอเสาหลักสำ�คัญในกระบวนการนโยบายต่างประเทศของอินเดีย
อันประกอบไปด้วยแนวคิด ดังต่อไปนี้
ประการที่ 1 มหาอำ�นาจที่ต่อต้านจักรวรรดินิยมและอาณานิคม
ด้วยอินเดียเผชิญกับความทรงจำ�ในยุคอาณานิคม ฉะนั้น แนวคิดต่อต้าน
จักรวรรดินิยมจึงมีบทบาทสำ�คัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดในการเรียกร้อง
เอกราช และการรับประกันความเสมอภาคและการเคารพระหว่างรัฐ รวม
ไปถึงการให้แต่ละรัฐมีอำ�นาจในการตัดสินใจในนโยบายต่างประเทศของตน
โดยไม่ตอ้ งพึง่ พามหาอำ�นาจ โดยอินเดียได้ยดึ ถือหลักการเจรจาแบบพหุภาคี
เป็นเครื่องมือสำ�คัญในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประการที่ 2 มหาอำ�นาจที่มีความอ่อนโยน สันติ และรับผิดชอบ
ถือเป็นลักษณะสำ�คัญของนโยบายต่างประเทศอินเดีย โดยนโยบายการ
ไม่ใช้ความรุนแรงนั้น แม้จะอยู่ในปรัชญาการดำ�เนินชีวิตของชาวอินเดีย แต่
มหาตมา คานธี เป็นผูน้ �ำ แนวคิดดังกล่าวมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมในขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกร้องเอกราช และที่กล่าวว่าเป็นมหาอำ�นาจที่มี
ความรับผิดชอบ คือรัฐใช้ขดี ความสามารถทีต่ นมีเพือ่ ระงับข้อพิพาทในระบบ
ระหว่างประเทศ และสร้างแบบแผนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลก6
ประการที่ 3 มหาอำ�นาจทางอารยธรรมเป็นสิ่งที่อินเดียอ้างความ
ชอบธรรมและถือเป็นผู้นำ�โลกในด้านดังกล่าวเนื่องจากถือว่าตนเป็นชาติที่มี
อารยธรรมทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก7 ด้วยความทีอ่ นิ เดียมีวฒ
ั นธรรมและอารยธรรม
มาอย่างยาวนานและเก่าแก่ และเป็นถิน่ กำ�เนิดของศาสนา ภาษา วัฒนธรรม
และประเพณีที่สำ�คัญหลากหลาย ซึ่งมีอิทธิพลต่อภูมิภาคอื่นๆ
ประการที่ 4 มหาอำ�นาจที่เน้นด้านการพัฒนา เพราะอินเดียประสบ
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ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำ�และการพัฒนา ทำ�ให้อินเดียต้องการที่จะพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเหตุให้
อินเดียได้พัฒนาและจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมด้านต่างๆ ภายในประเทศเป็น
จำ�นวนมาก และสถาบันเหล่านี้ล้วนแต่มีบทบาทในระดับระหว่างประเทศ
โดยช่วยเหลือชาติทกี่ �ำ ลังพัฒนาต่างๆ ในการฝึกอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
โดยถือเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศที่กำ�ลังพัฒนาด้วยกัน
เมื่อพิจารณาจากหลักคิดข้างต้น Bajpai ได้กล่าวว่ามหาอำ�นาจ
ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะการมีขีดความสามารถทางวัตถุเท่านั้น แต่ยังเป็นได้
หาก (รัฐนั้น) มีความตั้งใจที่จะนำ�เสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโลกที่พึงปรารถนา
และยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการนำ�เสนอแนวคิดนั้น8 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Chadda ที่เสนอว่า ‘การมีอิทธิพลในระดับนานาชาติถูกชี้วัด
จากความสามารถของรัฐที่จะกำ�หนดวาทกรรมนานาชาติและความเห็นของ
ประชาคมโลก’9 ฉะนั้น มหาอำ�นาจที่อินเดียต้องการจะเป็นคือมหาอำ�นาจที่
เคารพอำ�นาจอธิปไตยและการตัดสินใจของผูอ้ นื่ ดำ�เนินนโยบายต่างประเทศ
ด้วยความสันติ อ่อนโยน และรับผิดชอบ มีรากฐานทางอารยธรรมทีย่ งิ่ ใหญ่และ
มีวฒ
ั นธรรมทีย่ าวนาน รวมถึงให้คณ
ุ ค่ากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นนั่ เอง

ตำ�แหน่งแห่งที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุทธศาสตร์
การเป็นมหาอำ�นาจของอินเดีย

ภายใต้กรอบการเป็นมหาอำ�นาจของอินเดียที่กล่าวมาข้างต้นนั้น
ทำ�ให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดำ�เนินนโยบายต่างประเทศของอินเดีย
ล้วนแต่มุ่งใช้อำ�นาจละมุนผ่านวัฒนธรรม แนวคิดการพัฒนาและการเจรจา
พหุภาคี และสันติวธิ ใี นฐานะเครือ่ งมือหลักในการดำ�เนินนโยบายต่างประเทศ
ของอินเดียโดยเฉพาะต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อนึ่ง แม้ในปัจจุบันอินเดีย
จะมีพัฒนาการที่เข้มแข็งทางการทหารและขีดความสามารถทางเศรษฐกิจที่
เพิ่มขึ้น แต่อำ�นาจละมุนยังคงเป็นเครื่องมือหลักและถูกให้ความสำ�คัญเป็น
อันดับแรกในการดำ�เนินนโยบาย ซึ่งสามารถเห็นได้จากการดำ�เนินนโยบาย
ต่างประเทศของอินเดีย ดังต่อไปนี้

มหาอำ�นาจที่เคารพในอธิปไตยและการตัดสินใจของรัฐอื่น

ด้วยตำ�แหน่งแห่งทีข่ องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มไิ ด้ชดั เจนเท่าใดนัก
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ในนโยบายการต่างประเทศของอินเดีย โดยเฉพาะในช่วงก่อนเอกราชจนกระทัง่
ถึงก่อนการสิ้นสุดของสงครามเย็น ดังนั้น อินเดียจึงมองเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียและระบบโลกที่อินเดียต้องการ
จะสื่อสารข้อความหรือแนวคิดบางประการเท่านั้น และสารสำ�คัญที่ต้องการ
จะสื่อในช่วงเวลาดังกล่าวคือการต่อต้านจักรวรรดินิยมและลัทธิอาณานิคม
ซึ่งผู้นำ�ของอินเดียในขณะนั้นได้สื่อสารกับผู้นำ�ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างยาวหราล เนห์รู และประธานาธิบดี
โฮจิมินห์แห่งเวียดนาม ซึ่งทั้งสองได้แลกเปลี่ยนทัศนะในขบวนการต่อสู้เพื่อ
เรียกร้องเอกราชและให้การสนับสนุนกันและกัน ซึง่ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวได้
วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและเวียดนามเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบนั
นอกจากนี้ อินเดียได้เป็นผู้นำ�ในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการประชุมความสัมพันธ์เอเชียในปี 1947 (Asian Relations
Conference) และการประชุมเอเชียของกลุ่มประเทศเอเชียและแอฟริกา
ณ เมืองบันดุง อินโดนีเซีย (Bandung’s Afro-Asian Conference) ด้วย
บทบาทดังกล่าวทำ�ให้อนิ เดียก้าวมาสูก่ ารเป็นประธานคณะกรรมการนานาชาติ
เพื่อกำ�กับควบคุมรัฐอินโดจีน (ลาว เวียดนาม และกัมพูชา) ภายหลังได้รับ
เอกราชจากฝรัง่ เศสตามสนธิสญ
ั ญาเจนีวาในปี 1954 เพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้
10
ในอนุภมู ภิ าค ซึง่ ในรูปแบบดังกล่าวถือเป็นลักษณะของการทูตแบบพหุภาคี
ที่อินเดียต้องการจะนำ�เสนอในระบบระหว่างประเทศ เนื่องจากการทูตแบบ
ดังกล่าวเปิดโอกาสให้รฐั ไม่วา่ จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่สามารถมีสทิ ธิและเสียง
ในที่ประชุมระหว่างประเทศ และแต่ละประเทศสามารถกำ�หนดนโยบายของ
ตนเองเพื่อต่อรองในเวทีพหุภาคีก่อนที่จะตัดสินใจร่วมกันนั่นเอง
ในช่วงการปะทะของโลกสังคมนิยมและเสรีนิยมในช่วงสงครามเย็น
อินเดียได้น�ำ การทูตแบบพหุภาคีมาใช้ในรูปแบบของการริเริม่ กลุม่ ผูไ้ ม่ฝกั ใฝ่
ฝ่ายใด (Non-aligned Movement) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับรัฐต่างๆ ใน
ระบบโลก ให้สามารถตัดสินใจนโยบายต่างประเทศด้วยตนเอง โดยมิต้อง
พึ่งพามหาอำ�นาจเท่านั้น แนวคิดดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก
กัมพูชา ณ ขณะนั้นซึ่งได้ยึดหลักความเป็นกลางในการดำ�เนินนโยบายต่าง
ประเทศและนำ�แนวคิดการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติมาปรับใช้ ในทางกลับกันพบว่า
แนวทางการไม่ฝกั ใฝ่ฝา่ ยใดทีอ่ นิ เดียพยายามนำ�เสนอกลับไม่สามารถสือ่ สาร
ได้อย่างชัดเจนกับกลุม่ ประเทศก่อตัง้ อาเซียน เนือ่ งจากในระยะหลังอินเดียเอง
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มีความโน้มเอียงไปยังสหภาพโซเวียต ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนในช่วงเวลา
นั้นมีความวิตกกังวลและหวาดกลัวคอมมิวนิสต์ จึงทำ�ให้อินเดียไม่สามารถ
มีปฏิสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างชัดเจน
ภายหลังการสิ้นสุดสงครามเย็น อินเดียเริ่มใช้การทูตแบบพหุภาคี
ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังการเป็นสมาชิก
ของลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ จากเดิมทีเ่ น้นการทูตแบบทวิภาคี
อินเดียเริ่มสร้างแบบแผนการติดต่อกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่าน
การประชุมสุดยอดผู้นำ�อินเดียอาเซียน (India-ASEAN Summit) ซึ่งเริ่ม
ในปี 2002 ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในหลายด้านทัง้ ทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมวัฒนธรรม อาทิ เขตการค้าเสรีอาเซียนอินเดีย การประชุมสุดยอด
ผู้นำ�อินเดียอาเซียน การสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยา
การจัดทำ�ระบบเตือนภัยธรรมชาติ การเยี่ยมเยือนโดยกองทัพเรืออินเดีย
การร่วมฝึกรบในเขตมหาสมุทรอินเดีย เป็นต้น นอกจากนี้ เพือ่ สร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างกัน ยังมีโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนอินเดียอาเซียน การจัดแรลลี่
รถยนต์อินเดียอาเซียน การฝึกอบรมนักการทูตอินเดีย-อาเซียน รวมถึงการ
ให้มโี ครงการแลกเปลีย่ นทางวิชาการและการบรรยายโดยผูเ้ ชีย่ วชาญระหว่าง
สองภูมิภาคอีกด้วย ที่สำ�คัญในช่วงปี 2010 เป็นต้นมา อินเดียให้ความสำ�คัญ
กับการเชื่อมโยงอินเดียและอาเซียนเข้าด้วยกันผ่านเครือข่ายโครงสร้างขั้น
พื้นฐาน11 อาทิ
1. โครงการระเบียงเศรษฐกิจแม่โขงอินเดีย เพื่อเชื่อมโฮจิมินห์โดย
ผ่านกรุงเทพฯ และกรุงพนมเปญ ไปยังท่าเรือทวายเพือ่ เชือ่ มต่อกับโครงการ
ระเบียงอุตสาหกรรมเชนไน บังกาลอร์ มุมไบ และระเบียงการพัฒนาอุตสาหกรรม
อานธรประเทศ ทมิฬนาฑู กรรณาฏกะ และมหาราชฏะ
2. โครงการทางหลวงสามประเทศ (อินเดีย เมียนมาร์ และไทย) เพื่อ
เชื่อมกับทางหลวงเอเชียหมายเลข 1
3. โครงการทางรถไฟเดลีฮานอย เริ่มการศึกษาในปี 2006 เพื่อ
เชื่อมโยงมณีปุระอินเดียผ่านเมียนมาร์ ไทย ไปยังฮานอย เวียดนาม และ
ต้องการศึกษาเส้นทางเพื่อเชื่อมไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ผ่านประเทศไทย
ภายใต้กรอบการพัฒนาเส้นทางรถไฟแห่งเอเชีย
4. โครงการท่าเรือ Kaladan Multimodal Transit Transport Project
(KMTTP) เพื่อเชื่อมเมียนมาร์และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย
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นอกจากอินเดียอาเซียนแล้ว เวทีพหุภาคีในระดับอนุภูมิภาคก็เกิดขึ้นเช่น
กัน โดยมี 2 กรอบความร่วมมือทีค่ าบเกีย่ วบางรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กล่าวคือกรอบความร่วมมือแม่โขงคงคา (Mekong Ganga Cooperation)
อันประกอบด้วยอินเดีย เวียดนาม ไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ และ
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำ�หรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) อันประกอบด้วยอินเดีย เมียนมาร์
ศรีลังกา ไทย ภูฏาน บังกลาเทศ และเนปาล ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือเพื่อ
เชื่อมโยงประเทศรอบอ่าวเบงกอล
อนึง่ ในการดำ�เนินนโยบายทีผ่ า่ นมานัน้ การไม่กา้ วก่ายกิจการภายใน
ประเทศอื่น ถือเป็นหลักสำ�คัญอันสืบเนื่องมาจากแนวคิดการต่อต้าน
จักรวรรดินิยมและต่อต้านลัทธิอาณานิคม ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้อินเดียเพิกเฉย
ต่อชาวอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผซู้ งึ่ มีบทบาทสำ�คัญในช่วงการต่อสู้
เพื่อเรียกร้องเอกราช โดยอินเดียถือว่าชาวอินเดียที่อยู่ในประเทศนั้นๆ ควร
เคารพและถือเป็นส่วนหนึง่ ของประเทศพำ�นักของตน แม้นโยบายดังกล่าวจะ
สร้างความไม่พึงใจต่อชาวอินเดียพลัดถิ่น แต่กลับได้รับคำ�ชื่นชมอันดีจาก
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซงึ่ กำ�ลังอยูใ่ นช่วงของการสร้างประเทศหลัง
ได้รับเอกราช12 นอกจากนี้ แม้อินเดียจะได้รับการยกย่องว่าเป็นเสาหลักแห่ง
ประชาธิปไตย แต่อินเดียมิได้ส่งออกความเป็นประชาธิปไตยในบริบทความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ เนือ่ งจากประชาธิปไตยในอินเดียเน้นการเคารพความ
แตกต่างหลากหลาย ซึ่งในระบบการเมืองของอินเดียมิได้มีพรรคการเมือง
แบบเสรีนิยมเท่านั้น ในหลายรัฐเช่นเบงกอลตะวันตกและเกรละ ยังมีรัฐบาล
ท้องถิ่นซึ่งมาจากพรรคคอมมิวนิสต์ ด้วยลักษณะดังกล่าว จึงไม่น่าแปลกใจ
นักหากอินเดียจะมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศสังคมนิยม เช่นเวียดนาม
หรือประเทศที่อยู่ภายใต้รัฐบาลทหารอย่างเช่นประเทศไทย

มหาอำ�นาจที่อ่อนโยนและสันติ

แนวคิดเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรง ความอ่อนโยน และสันติวิธีนั้น
ปรากฏอยู่ในนโยบายการต่างประเทศของอินเดีย และอินเดียพยายามนำ�
แนวคิดดังกล่าวสื่อสารต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังปรากฏชัดที่สุดคือ
การนำ�เสนอแนวคิดปัญจศีลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อันประกอบไปด้วย
แนวคิดที่สำ�คัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) การเคารพในบูรณภาพของดินแดนและ
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เอกราชของรัฐอื่นๆ 2) การไม่ใช้ความรุนแรง 3) การไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในของรัฐอื่นๆ 4) การให้ความเสมอภาคและร่วมมือเพื่อผลประโยชน์
ร่วมกัน และ 5) การอยู่ร่วมกันโดยสันติ แนวคิดดังกล่าวได้รับการสนับสนุน
จากทีป่ ระชุมบันดุง ในปี 1955 ซึง่ สมเด็จพระนโรดมสีหนุ กษัตริยแ์ ห่งกัมพูชา
ในขณะนั้น ได้นำ�หลักการดังกล่าวมาปรับใช้ในนโยบายการต่างประเทศของ
กัมพูชาอีกด้วย13
นอกจากนี้ อินเดียยังได้ประชาสัมพันธ์หลักคิดของคานธีในฐานะ
ต้นแบบแห่งสันติวิธี นำ�เสนอในรูปแบบนิทรรศการภาพถ่าย การสัมมนา
วิชาการ การนำ�เสนอแนวคิดของคานธี การมอบรางวัลคานธีเพื่อสันติภาพ
การพัฒนาและการลดอาวุธ รวมถึงการส่งมอบรูปปัน้ ของมหาตมา คานธีเพือ่
ประดิษฐานยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอีกด้วย ดังเช่นในปี 1991 อินเดียได้
มอบรูปปั้นของคานธีที่เป็นภาพแทนถึงการไม่ใช้ความรุนแรงให้กับนายก
รัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชา ในวันที่ 9 มกราคม 1991 ภายหลังสิ้นสุด
สงครามกลางเมืองในกัมพูชา โดยรูปปั้นคานธีดังกล่าวปัจจุบันตั้งอยู่ที่สวน
เสรีภาพใจกลางกรุงพนมเปญ14 นอกจากนี้เมื่อมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นใน
ระบบระหว่างประเทศ อินเดียมักเสนอแนะให้ชาติต่างๆ ระงับข้อพิพาทด้วย
การเจรจาอย่างสันติ ดังเช่นกรณีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ อินเดียได้เสนอให้
แต่ละรัฐปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ แก้ปัญหาตามวิธีทางการทูต
ในประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งอินเดียได้เสนอให้ทะเลจีนใต้และมหาสมุทร
เอเชียแปซิฟิกเป็นพื้นที่ที่มีการเดินเรืออย่างเสรีมั่นคงและปลอดภัย15
นอกจากนี้ ดังที่ ดร. คริส ออกเด็น ได้กล่าวถึงอินเดียในฐานะมหาอำ�นาจ
ที่มีความรับผิดชอบนั้น อินเดียได้ใช้ขีดความสามารถโดยเฉพาะทางการ
ทหารที่ตนมีเพื่อรักษาซึ่งสันติภาพแก่ประชาคมโลก นับตั้งแต่ปี 1945 นั้น
อินเดียถือเป็นกลุ่มอาสาสมัครขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่อุทิศตนให้กับปฏิบัติ
การรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ16 ซึ่งทหารอินเดียได้ปฏิบัติ
ภารกิจในช่วงสงครามเย็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงในช่วงปี 1992-3
ทีร่ ฐั บาลอินเดียได้สง่ กองกำ�ลังกว่า 1373 หน่วยเข้าปฏิบตั ภิ ารกิจสันติภาพใน
กัมพูชา17 นอกจากนี้ แม้จะมีกองกำ�ลังทหารที่เข้มแข็ง แต่อินเดียมิได้ส่งออก
เพื่อปฏิบัติการรบ แต่กองทหารเหล่านี้มีบทบาทในเชิงการทูต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการทูตโดยกองทัพเรือ ซึ่งมีเป้าหมายสำ�คัญเพื่อสร้างมิตรภาพและ
ความร่วมมือระหว่างอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกองทัพเรือของ
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อินเดียจะเดินทางไปเยีย่ มเยือนประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่าน
คาบสมุทรมะละกาเข้าสู่ทะเลจีนใต้18 อนึ่ง ในการเดินทางดังกล่าวอินเดียยัง
ได้เชื่อมถึงการเดินเรือในยุคโบราณ ซึ่งกษัตริย์อินเดียแห่งราชวงศ์โจละเคย
เดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคง
ทางการเดินเรือทางทะเลในภูมิภาคอีกด้วย19 อย่างไรก็ตาม มีข้อวิพากษ์ถึง
การเพิ่มขีดความสามารถด้านการทหารและนิวเคลียร์ของอินเดีย อาจก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทและนโยบายต่างประเทศของอินเดียในทางที่
แข็งกร้าวเพิ่มมากขึ้น แต่ในยุทธศาสตร์การเป็นมหาอำ�นาจของอินเดียนั้น
การมีขดี ความสามารถด้านการทหารทีเ่ พิม่ มากขึน้ เป็นไปเพือ่ สร้างความชอบ
ธรรมในการกล่าวถึงสันติภาพในเวทีโลกนั่นเอง

มหาอำ�นาจทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมมีบทบาทสำ�คัญในฐานะเป็นเครื่องมือในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ อินเดียที่ซึ่งเชื่อมั่นว่าตนเองเป็นผู้นำ�และมหาอำ�นาจด้าน
อารยธรรมของโลก ได้ด�ำ เนินการจัดตัง้ สภาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแห่ง
อินเดีย (Indian Council for Cultural Relations) ขึ้นในปี 1950 โดยมี
วัตถุประสงค์คือ
‘…เพื่อมีส่วนร่วมในการกำ�หนดและดำ�เนินนโยบาย
และโครงการเกีย่ วกับการต่างประเทศของอินเดียในแง่ความ
สัมพันธ์ทางวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นและสร้างความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีระหว่างอินเดียและ
ประเทศอืน่ ๆ เพือ่ สนับสนุนการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรมกับ
ประเทศอืน่ ๆ และผูค้ นในประเทศนัน้ ๆ และเพือ่ พัฒนาความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ…20’
สภาความสัมพันธ์ฯ มีบทบาทสำ�คัญในการส่งออกวัฒนธรรมของอินเดีย
เพื่อสื่อสารกับนานาประเทศ โดยจัดส่งการแสดงร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมใน
ประเทศต่างๆ ทัง้ นี้ อินเดียมิได้มแี บบแผนตายตัวในการกำ�หนดความหมาย
ของวัฒนธรรมอินเดีย แต่อินเดียใช้ความหลากหลายและความร่ำ�รวยใน
วัฒนธรรมที่มีอยู่ของตนนั้น ในการแสดงออกสู่สายตานานาประเทศ ผู้ชมจึง
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ได้เห็นภาพอินเดียที่มีความแตกต่าง ทั้งการแต่งกาย การฟ้อนรำ� อาหาร
ดนตรี ภาษาของชาวอินเดีย นับแต่แคชเมียร์จนถึงทมิฬนาฑู จากปัญจาบถึง
เบงกาลี แม้กระทัง่ ในการนำ�เสนอภาพยนตร์อนิ เดีย อินเดียมิได้น�ำ เสนอเพียง
แค่บอลลีวูด (Bollywood) หรืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ภาษาฮินดีเพียง
เท่านั้น แต่อินเดียยังได้นำ�อุตสาหกรรมภาพยนตร์ภาษาท้องถิ่นอื่นๆ นำ�
เสนอด้วยไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ภาษาเตลูกู หรือ Tollywood ภาพยนตร์
ภาษาทมิฬ (Kollywood) หรือแม้กระทั่งภาษามารายาลัม (Mollywood)
ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่สื่อให้เห็นถึงเอกภาพในความหลากหลาย (Unity in
Diversity) การจัดกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของหน่วยวัฒนธรรม
ในสถานทูตของอินเดียในแต่ละแห่ง และนอกจากนี้ในบางประเทศยังมีศูนย์
วัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งมีหน้าที่สำ�คัญในการเผยแพร่วัฒนธรรม จัดกิจกรรม
การอบรมภาษาและการแสดงอินเดีย รวมถึงการจัดนิทรรศการบรรยายงาน
วิชาการและเสวนาโดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์วัฒนธรรม
อินเดียตัง้ อยูท่ อี่ นิ โดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เมียนมาร์ และเวียดนาม นอกจากนี้
ยังมีการสนับสนุนนักวิชาการอินเดียให้ด�ำ รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ
สภาความสัมพันธ์วฒ
ั นธรรมแห่งอินเดีย (ICCR Chair) เพือ่ สร้างความรูแ้ ละ
ความเข้าใจเกีย่ วกับอินเดียในสาขาต่างๆ ณ สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
โดยการคัดเลือกและการจัดส่งนักวิชาการดังกล่าว เกิดขึน้ จากความต้องการ
ของทั้งประเทศที่ให้และประเทศที่รับ และดำ�เนินภายใต้สัญญาความร่วมมือ
ระหว่างกัน ฉะนัน้ การดำ�เนินนโยบายดังกล่าวจึงเป็นไปโดยสมัครใจและบน
ประโยชน์ของทั้งสองประเทศนั่นเอง
รูปแบบของการทูตเชิงวัฒนธรรมที่สำ�คัญอีกรูปแบบคือการให้ทุน
การศึกษาของสภาความสัมพันธ์วฒ
ั นธรรมแห่งอินเดีย (ICCR Scholarship)
แก่นักเรียนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดียได้ริเริ่มการให้ทุนการศึกษา
สำ�หรับนักศึกษาระดับชัน้ ปริญญาตรีถงึ ปริญญาเอก โดยนักศึกษาจากเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากจะได้รบั ผ่านทางทุนกลางทีจ่ ดั สรรให้แต่ละประเทศ
แล้ว นักศึกษาจากกลุ่มประเทศในกรอบความร่วมมือแม่โขงคงคา (ไทย
ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์) ยังได้รับทุนเพิ่มเติมพิเศษภายใต้
กรอบความร่วมมือดังกล่าว อนึ่ง นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุน
ค่าศึกษาเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายประจำ�เดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์์การเรียน
ทั้งนี้ ในบางทุนอาจได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับอินเดียอีกด้วย
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นอกจากนี้ นักศึกษาทุนดังกล่าวยังมีโอกาสทัศนศึกษาในอินเดียผ่านกิจกรรม
การเข้าค่ายทีจ่ ดั โดยกระทรวงการต่างประเทศ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาจากทัว่ ทุกมุมโลกและเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมอินเดีย ทัง้ นี้ ในกรอบแนวคิด
ของอินเดียเชื่อว่าในการให้การศึกษาถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
สัมผัสและเข้าใจวัฒนธรรมอินเดียเพิม่ มากขึน้ และศิษย์เก่าเหล่านีจ้ ะสามารถ
เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีเมื่อภายหลัง
สำ�เร็จการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสุนทรพจน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศของอินเดียที่ว่า
‘…ศิษย์เก่าทุนรัฐบาลอินเดียต่างปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะ
ทูตสัมพันธไมตรีของอินเดีย พวกเขาเหล่านีไ้ ด้พำ�นักในอินเดีย
ในช่วงเวลาหนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ประเพณี
และระบบคิดแบบอินเดีย ดังนัน้ เมือ่ พวกเขาได้กลับบ้านภาย
หลังสำ�เร็จการศึกษา อย่างน้อยพวกเขาก็ได้นำ�ความเป็น
อินเดียกลับไปด้วย…’21
ตัวอย่างศิษย์เก่าทุนรัฐบาลอินเดียทีป่ ระสบผลสำ�เร็จ ได้แก่ เลขาธิการอาเซียน
คนปัจจุบัน Le Luong Minh จากประเทศเวียดนาม เป็นต้น
อนึ่ง ด้วยความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างอินเดียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทำ�ให้อินเดียสามารถใช้วัฒนธรรมร่วมเหล่านี้ในฐานะ
สิทธิอันชอบธรรมในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศในภูมิภาค
ตัวอย่างของการใช้ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมเห็นได้จากนโยบาย
ดังต่อไปนี้ ตัวอย่างที่ 1 การทูตเชิงโบราณคดี ด้วยสถาปัตยกรรมโบราณใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดีย จึงทำ�ให้อินเดีย
สามารถส่งต่อความช่วยเหลือและแลกเปลีย่ นทางวิชาการกับประเทศในภูมภิ าค
นี้ได้ ทั้งนี้หน่วยงานที่มีความสำ�คัญรับผิดชอบภารกิจดังกล่าวภายใต้การ
ประสานของกระทรวงการต่างประเทศอินเดียคือ องค์กรสำ�รวจทางโบราณคดี
แห่งอินเดีย (Archaeological Survey of India) ดังจะเห็นได้ชัดจากกรณี
กัมพูชาซึง่ อินเดียได้สนับสนุนการบูรณะนครวัดและปราสาทตาพรหม นับแต่
ปี 1980 จนกระทั่งปัจจุบัน ตามคำ�ร้องขอของรัฐบาลกัมพูชา นอกจากนี้ ยังมี
การศึกษาค้นคว้าสถาปัตยกรรมในอินโดนีเซีย การบูรณะปราสาทวัดภูในลาว
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โครงการบูรณะมรดกโลกหมี่เซินที่เวียดนาม และการศึกษาทางโบราณคดี
ในเมียนมาร์ เป็นต้น22 อนึ่ง นอกจากเพื่อผลประโยชน์ร่วมสมัย การบูรณะ
และส่งเสริมสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังกล่าว ยัง
เป็นส่วนหนึง่ เพือ่ สร้างความเชือ่ มโยงทางวัฒนธรรมทีส่ ามารถเดินทางถึงกัน
ผ่านโครงข่ายถนนและโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐานทีอ่ นิ เดียพยายามดำ�เนินการ ซึง่
จะนำ�เส้นทางเหล่านีส้ กู่ ารพัฒนาเพือ่ เป็นเส้นทางท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมต่อ
ไป ดังที่ Kapur ได้กล่าวว่า
‘ปราสาทเขมร (ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากอินเดีย) ในประเทศ
(สุโขทัย-อยุธยา) ในกัมพูชา (นครวัด) ในลาว (วัดภู) และ
เวียดนาม (ปราสาทของชาวจาม) คือแหล่งดึงดูดชัน้ ดีส�ำ หรับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากอิ น เดี ย ...ในขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะมี ก ลุ่ ม
พุทธศาสนิกชนจากกัมพูชา ลาว และเวียดนามมาเยือนดิน
แดนของพระพุทธเจ้าเพิ่มมากขึ้น การมีเส้นทางเชื่อมโยงทั้ง
ทางรถไฟและถนนซึ่งพาดผ่านประเทศไทย ย่อมจะเกิด
ประโยชน์อย่างมาก...23’
ตัวอย่างที่สอง การสนับสนุนการศึกษาภาษาสันสกฤต ด้วยความ
ที่ภาษาสันสกฤตมีอิทธิพลต่อภาษาท้องถิ่น จารึก วรรณกรรม คำ�หยิบยืม
รวมถึงการตัง้ ผูค้ นและสถานทีใ่ นประเทศไทย กัมพูชา ลาว ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์
และอินโดนีเซีย จึงทำ�ให้ภาษาสันสกฤตกลายเป็นส่วนหนึ่งในการทูตเชิง
วัฒนธรรมของอินเดียในฐานะสิ่งเชื่อมระหว่างอินเดียและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยอินเดียได้สนับสนุนนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านดังกล่าว
ไปยังมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาพระสีหนุราช (กัมพูชา) โดยเฉพาะอย่างยิง่
ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สันสกฤตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในประเทศไทย อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน 2559 รัฐบาลอินเดียจะทูลเกล้าฯ
ถวายรางวัลภาษาสันสกฤตแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อีกด้วย
ตัวอย่างที่สาม การส่งเสริมวรรณกรรม การแสดง และการศึกษา
รามายณะ เนือ่ งจากรายมายณะได้มบี ทบาทสำ�คัญในการหล่อหลอมวัฒนธรรม
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และความเชือ่ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงแม้วรรณคดีดงั กล่าวจะถูกถ่ายทอด
ในหลายสำ�นวนและถูกเรียกขานในชือ่ ทีต่ า่ งกันออกไป แต่รามายณะยังคงเป็น
เครื่องร้อยสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างสองภูมิภาค เมื่อตระหนักในความ
เชือ่ มโยงดังกล่าว รัฐบาลอินเดียได้สนับสนุนการศึกษาวิจยั และการจัดประชุม
นานาชาติว่าด้วยรามายณะขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ยังได้
ส่งคณะนักแสดงนาฏยศิลป์อินเดียเข้าร่วมมหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรามายณะ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
ตัวอย่างทีส่ ี่ การทูตเชิงพระพุทธศาสนา เป็นอีกหนึง่ ในเครือ่ งมือสำ�คัญที่
เชือ่ มโยงสุวรรณภูมิ (ภาคพืน้ ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) โดยรัฐบาลอินเดีย
ได้ริเริ่มสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านดังกล่าว นับตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรี
ยาวหราล เนห์รู ได้เชิญให้ผู้นำ�ในชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างวัดทาง
พระพุทธศาสนาเพือ่ เฉลิมฉลองครบรอบ 25 พุทธศตวรรษ อีกทัง้ ยังสนับสนุน
ให้มกี ารเดินทางมาแสวงบุญยังสังเวชนียสถานสี่ โดยดำ�เนินการประชาสัมพันธ์
เส้นทางและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานบางประการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
พร้อมทัง้ งดเว้นการชำ�ระค่าวีซา่ ให้นกั บวชในพระพุทธศาสนาทีเ่ ดินทางมาแสวง
บุญในอินเดีย อนึง่ เหล่าผูน้ �ำ และข้าราชการระดับสูงเมือ่ เยือนประเทศทีน่ บั ถือ
พระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจะนำ�ของที่ระลึกที่เกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศาสนา อาทิ ต้นโพธิ์ พระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูป มอบ
แด่ประเทศที่ไปเยือนอีกด้วย และล่าสุดนั้นอินเดียได้สถาปนามหาวิทยาลัย
นาลันทาซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยเป็นมหาวิทยาลัยและแหล่งเรียนรูท้ างพระพุทธศาสนา
ที่เก่าแก่ของโลกขึ้นมาอีกครั้ง โดยขอรับความร่วมมือจากประเทศในเอเชีย
โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อร่วมจัดทำ�หลักสูตรและสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานดังกล่าว24 อย่างไรก็ตาม มีผตู้ งั้ ข้อสังเกตว่าอินเดียนัน้ หลีกเลีย่ งที่
จะใช้ศาสนาในทางการเมืองเนือ่ งจากหลักคิดเรือ่ งฆราวาสนิยม (Secularism)
เหตุใดจึงดำ�เนินการทูตเชิงพระพุทธศาสนา นักวิชาการด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยจาดาร์ปรุ ์ อินเดียได้กล่าวว่า พระพุทธศาสนา
ในทัศนะของอินเดียถือเป็นปรัชญา ฉะนั้น ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึง
เป็นการเผยแพร่ปรัชญาเช่นเดียวกับนำ�เสนอเรื่องโยคะนั่นเอง25
และตัวอย่างสุดท้ายพิพิธภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองเอเชียภายใต้กรอบความ
ร่วมมือแม่โขงคงคา (MGCs Asian Traditional Textile Museum)
ตั้งอยู่ ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนำ�เสนอให้
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เห็นถึงความเชือ่ มโยงทางวัฒนธรรมระหว่างผูค้ นในลุม่ แม่น�้ำ คงคาและแม่น�้ำ
โขง ซึ่งนอกจากจะมีวัฒนธรรมแม่น้ำ�เหมือนกันแล้ว ยังพยายามสื่อให้เห็น
ถึงความคล้ายคลึงกันของวัฒธรรมการผลิตผ้าพื้นเมืองในสองภูมิภาคผ่าน
เทคนิคอิกัต (Ikat) ที่สามารถพบเห็นได้ในอินเดีย ประเทศไทย อินโดนีเซีย
ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งส่งต่อและเรียนรู้ผ่านการค้าขายระหว่างกัน
นับแต่ศตวรรษที่ 3 อีกด้วย26
นอกจากนี้แล้วในเชิงความร่วมมือทางวัฒนธรรม อินเดียได้ขยาย
ขอบเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะจุดเชื่อมโยงทางอารยธรรมซึ่งมี
ประวัติศาสตร์ทางการค้า โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ MAUSAM ซึ่ง
ต้องการประกาศเส้นทางอารยธรรมทางทะเลเชือ่ มโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา ให้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง
อารยธรรมภายใต้ความร่วมมือนานาชาตินั่นเอง

มหาอำ�นาจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แม้อินเดียจะตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนาเช่นเดียวกับ
ประเทศทีก่ �ำ ลังพัฒนาอืน่ ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่จดุ เน้นของอินเดีย
มิได้อยูท่ โี่ ครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน หรือการให้ความช่วยเหลือทางวัตถุ แต่อนิ เดีย
มุ่งเน้นที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านสถาบัน
ฝึกอบรมในสาขาต่างๆ ในประเทศของตน จึงทำ�ให้อินเดียได้ริเริ่มโครงการ
ความร่วมมือทางเทคนิคและเศรษฐกิจแห่งอินเดีย (The Indian Technical
and Economic Cooepration-ITEC) ขึ้นในปี 1964 โดยมุ่งหวังเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรที่มาจากกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนา
ในสาขาต่างๆ ประกอบไปด้วยบัญชี ธนาคาร การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การบริหารจัดการ การพัฒนาชนบท การพัฒนาผู้ประกอบ
การ หลักสูตรพิเศษ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของความร่วมมือในกลุม่ ประเทศกำ�ลังพัฒนา (South-South Cooperation)
ภายหลังร่วมการอบรมดังกล่าว รัฐบาลอินเดียจะรักษาความสัมพันธ์กบั ศิษย์
เก่าเหล่านี้ผ่านการจัดกิจกรรม ITEC Day โดยสถานทูตในแต่ละประเทศ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พบปะสังสรรค์ระหว่างกัน อนึ่ง ITEC แม้ใน
ระยะแรกจะมีลกั ษณะเป็นโครงการความร่วมมือทวิภาคี แต่ภายหลังได้พฒ
ั นา
ขึน้ ในลักษณะความร่วมมือพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีโครงการอบรมสำ�หรับ
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ASEAN, BIMSTEC และ MGCs27
อนึง่ นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว บทบาทด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของอินเดียในบริบทอาเซียนเด่นชัดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภายหลัง
การเข้าเป็นสมาชิกของเวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา (CLMV)
ทำ�ให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศโดยสมบูรณ์ในปี 1999 อย่างไรก็ตาม
การเข้ามาของสมาชิกใหม่ทำ�ให้เกิดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกใน
อาเซียน ดังนัน้ เพือ่ บูรณาการอาเซียนเข้าด้วยกัน อินเดียจึงเข้ามามีบทบาท
สำ�คัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มประเทศ CLMV
ดังกล่าว ใน 3 ด้านอันประกอบไปด้วย
1. การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (Centre for English
Language Training) อินเดียให้ความสำ�คัญต่อภาษาอังกฤษในฐานะหนึ่ง
ในภาษาทางการของประเทศและภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในเวทีระหว่าง
ประเทศ ฉะนั้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มประเทศ CLMV
ให้สามารถบูรณาการเข้ากับสมาชิกอาเซียนเดิมได้ จึงจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนและนักธุรกิจในประเทศเหล่านีม้ ที กั ษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถแข่งขันในระดับท้องถิ่น อนุภูมิภาค
ภูมิภาค และบนตลาดโลกได้ ซึ่งย่อมจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับพื้นฐานนั่นเอง28 อนึ่ง ในการดำ�เนินงานดังกล่าวข้างต้น อินเดียจะจัด
ส่งผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ (The
English and Foreign Languages University, Hyderabad) ไปยังศูนย์
ต่างๆ ในแต่ละประเทศ เพื่อทำ�การอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมถึง
วางแผนหลักสูตรเพื่อใช้ในอนาคต
2. การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurship
Development Centre) สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการแห่งอินเดียมีหน้าที่
หลักในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ CLMV โดยมี
เป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในเชิงองค์ความรู้ การบริหารจัดการ
และเทคนิคของผู้ประกอบการ29
3. การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Learning
Centre) อินเดียได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและประชาชน รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส�ำ หรับกลุม่
ประเทศ CLMV
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อนึง่ นอกจากการพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในด้านดังกล่าว
แล้ว อินเดียยังมีบทบาทสำ�คัญในการผลิตและจำ�หน่ายยาปฏิชีวินะที่มีราคา
ถูก เพือ่ ให้ประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทมี่ ฐี านะยากจน สามารถเข้า
ถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
นอกจากนี้ ชาวอินเดียพลัดถิน่ ทีท่ �ำ งานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ปัจจุบนั ไม่ได้เป็นผูน้ �ำ เสนอภาพของอินเดียในเชิงวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว
เท่านัน้ แต่ชาวอินเดียพลัดถิน่ ซึง่ ดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงในอุตสาหกรรมบริษทั
เอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศในภูมภิ าค ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
มืออาชีพ (Professionalism)30 ของชาวอินเดียในการทำ�งาน ซึ่งเป็นผลมา
จากคุณภาพของการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ของอินเดียที่มี
ประสิทธิภาพนั่นเอง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อะไรในยุทธศาสตร์
การเป็นมหาอำ�นาจของอินเดีย

แนวคิดที่กำ�หนดรูปแบบมหาอำ�นาจที่อินเดียต้องการนั้นส่งผลดีต่อ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลายประการ กล่าวคือ ประการที่ 1 อินเดียเคารพ
อำ�นาจอธิปไตยและการตัดสินใจของรัฐอื่นๆ รวมถึงสนับสนุนการเจรจาและ
แก้ปญ
ั หาในระดับพหุภาคี สะท้อนให้เห็นว่าอินเดียพร้อมทีจ่ ะสนับสนุนอาเซียน
ในฐานะองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ให้รัฐไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือ
ใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ในการนำ�เสนอความต้องการและร่วม
กำ�หนดนโยบายในระดับภูมิภาค
ประการที่ 2 ด้วยประวัติศาสตร์และภาพลักษณ์ของอินเดียที่สันติ
อ่อนโยน และไม่ใช้ความรุนแรง อีกทั้งไม่เคยมีข้อพิพาทและรุกรานเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทำ�ให้อินเดียมีความชอบธรรมที่จะเข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการสันติภาพและความมัน่ คงในภูมภิ าค กอรปกับการทีอ่ นิ เดียมีขดี
ความสามารถทางการทหารทีเ่ พิม่ มากขึน้ และสามารถนำ�มาใช้เพือ่ สร้างระเบียบ
และสันติภาพในระบบระหว่างประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จงึ ควรแสวงหา
ความร่วมมือกับอินเดียภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การเป็นมหาอำ�นาจดังกล่าว
ประการที่ 3 แม้อนิ เดียจะมีอารยธรรมทีย่ งิ่ ใหญ่ แต่ในเชิงการทูตทาง
วัฒนธรรมของอินเดียนัน้ คือการให้ความเคารพในความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและนำ�มาใช้ในฐานะเครื่องมือทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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ฉะนั้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเช่นกัน จึงควรเคารพในความแตกต่างดังกล่าวและ
นำ�วัฒนธรรมมาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ รวมถึงสร้างพืน้ ทีป่ ระชาคมข้ามชาติทเี่ ปิด
โอกาสให้ความแตกต่างเหล่านีไ้ ด้มพ
ี นื้ ทีใ่ นการนำ�เสนออัตลักษณ์ ซึง่ เป็นการ
เอื้อให้เกิดการทูตภาคประชาชน (people-to-people contact) อีกทั้งใน
ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างสองภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ควรใช้โอกาสดังกล่าวดึงดูดนักท่องเที่ยวจากอินเดียให้เดินทางมาเยือน และ
เปิดพืน้ ทีก่ ารศึกษาและการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูท้ างประวัตศิ าสตร์รว่ มกัน
ประการที่ 4 ด้วยอินเดียให้ความสำ�คัญกับการศึกษาและการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงควรใช้โอกาสดังกล่าวตักตวง
ทักษะ ประสบการณ์ และการฝึกอบรมสัมมนาที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการ
และพลเรือนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เดินทางเข้าร่วม ซึ่งนอกจากจะได้
องค์ความรูก้ ลับมาพัฒนาประเทศแล้ว พืน้ ทีด่ งั กล่าวยังเปิดโอกาสให้ผอู้ บรม
จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้พบปะกับผูเ้ ข้าร่วมโครงการในภูมภิ าคเดียวกัน
และจากต่างภูมิภาค ทำ�ให้ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อร่วมกันในอนาคต
ประการสุดท้าย แม้อินเดียจะไม่ได้จัดวางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ฐานะจุดหมายของนโยบายต่างประเทศอินเดีย แต่บทบาทในฐานะสะพานเชือ่ ม
ภูมภิ าคในยุทธศาสตร์การต่างประเทศอินเดียนัน้ ทำ�ให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สามารถเชือ่ มโยงกับภูมภิ าคอืน่ ๆ ได้มากขึน้ ดังเช่นยุทธศาสตร์อนิ โด-แปซิฟกิ
ทำ�ให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดนัดพบของมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร
แปซิฟิก หรือการผนวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในกรอบ
ความร่วมมือแห่งมหาสมุทรอินเดีย ทำ�ให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถ
มีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก นอกจากนี้ เส้นทางหลวงเชื่อม
อินเดีย เมียนมาร์ และประเทศไทย รวมถึงเส้นทางรถไฟอินเดียเวียดนาม ยัง
เป็นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์ทอี่ นิ เดียต้องการจะเป็นส่วนหนึง่ ของทางหลวง
แห่งเอเชีย และเส้นทางรถไฟแห่งเอเชีย ซึง่ ความต้องการของอินเดียดังกล่าว
ล้วนเป็นประโยชน์ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน
ระดับที่กว้างมากยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จงึ มีต�ำ แหน่งแห่งทีใ่ นการต่างประเทศ
ของอินเดียและช่วยเติมเต็มมหาภารตะ (อินเดียที่ยิ่งใหญ่) ให้สมบูรณ์ขึ้น
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ในทางกลับกันแต่ละรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงอาเซียนเองต้อง
พิจารณาเช่นกันว่า จะแสวงหาความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์กบั อินเดีย
ในลักษณะใด จึงจะตอบรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเป็นมหาอำ�นาจ
ของอินเดียดังกล่าว
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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สัมมนาประจำ�ปี 2559
ASEAN: Siam-Thailand + Japan + China and + India
ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ภูกามยาว อาคารเรียนรวม (เดิม)
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
08.00-09.00

ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
Registration / Tea and Coffee Break
09.00–09.30 พิธีเปิดการสัมมนา / Opening Ceremony
- ศ. พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
		 กล่าวต้อนรับ / Welcoming
- ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย
		 พะเยา กล่าวแนะนำ�มหาวิทยาลัยพะเยา
- ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการ
		 ตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน / Report
- คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท โตโยต้า
		 มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด และกรรมการมูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย
		 กล่าวเปิดงาน / Opening
- มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and
		 Group Photos
09.30–12.00 อภิปรายรวม / Panel “ASEAN + Japan: Social-EconomicCultural Connectivity” / อาเซียน + ญีป่ นุ่ : ความเชือ่ มโยงสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
		 คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน | คุณซินยา อาโอกิ | ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ |
		 ผศ. ดร. ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ | คุณอดิศกั ดิ์ ศรีสม ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
12.00–13.00 อาหารกลางวัน / Lunch
13.00–14.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 “ASEAN + China: ASEAN and SENO (sud/South,
est/East, nord/North, ouest/West) Boundary” / อาเซียน +
จีน : อาเซียน และ เขตแดนทางบก ทะเล และอากาศ
		 ศ. ดร. ยศ สันตสมบัติ | รศ. ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น |

		 อ. อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ | อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
ห้องที่ 2 / Room 2 : “Water Scarcity: The Mekong,
The Chao Phraya and The Salween Rivers” แม่น�้ำ โขง เจ้าพระยา
สาละวิน : ปัญหาน้ำ�ในอาเซียน
		 คุณเพียรพร ดีเทศน์ | รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี |
		 ดร. รอยล จิตรดอน | ผศ. มนตรา พงษ์นิล ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 “ASEAN Beyond Boundary” / อาเซียนไร้พรมแดน
		 ดร. อุษามาศ เสียมภักดี | ผศ.ดร. ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ |
		 คุณพิมพ์สิริ เพชรน้ำ�รอบ | อ. อักษราภัค ชัยปะละ |
		 อ. พิพัฒน์ ธนากิจ ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
14.30–15.00 อาหารว่าง / Tea and Coffee Break
15.00–16.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 / Room 1 : “ASEAN + India: Mahabharata and
Southeast Asia” / อาเซียน + อินเดีย : มหาภารตะ และอุษาคเนย์
		 ศ. พิเศษ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | อ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง |
		 คุณปิยณัฐ สร้อยคำ� | ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ | ผศ. กาญจนี ละอองศรี
		 ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
ห้องที่ 2 / Room 2 : “State and Church: Buddhism in ASEAN”/
รัฐกับศาสนจักร : พุทธศาสนาในอาเซียน
		 ภิกษุณีธัมมนันทา | คุณวิจักขณ์ พานิช | อ. สุรพศ ทวีศักดิ์ |
		 คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว | อ. สมฤทธิ์ ลือชัย ดำ�เนินรายการและ
		 นำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 / Room 3 : “LGBT Rights in the ASEAN Community”
/ LGBT: เพศวิถีในอาเซียน
		 ผศ. ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล | คุณชุมาพร แต่งเกลี้ยง |
		 คุณชานันท์ ยอดหงษ์ | ผศ. ดร. อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ |
		 อ. ดารารัตน์ คำ�เป็ง | ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
พิธีกรประจำ�ตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย

