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บทคัดย่อ 
มห�ภ�รตะในที่นี่มิได้หม�ยถึงวรรณกรรม แต่หม�ยถึงยุทธศ�สตร์

ก�รเป็นมห�อำ�น�จของอินเดีย บทคว�มนี้ต้องก�รจะนำ�เสนอตำ�แหน่งแห่ง
ที่ของภูมิภ�คเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในนโยบ�ยก�รต่�งประเทศของ
อินเดียซึ่งมีคว�มไม่ชัดเจน จนกระทั่งปี 2000 ที่อินเดียเริ่มมองอ�เซียนใน
ฐ�นะตัวแทนของภูมิภ�ค พร้อมทั้งอธิบ�ยลักษณะของมห�อำ�น�จที่อินเดีย
ประสงค์จะเป็น น่ันคือมห�อำ�น�จที่เค�รพอำ�น�จอธิปไตยและก�รตัดสินใจ 
ของผู้อื่น มห�อำ�น�จที่ดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศด้วยคว�มสันติ อ่อนโยน 
และรับผิดชอบ มห�อำ�น�จที่มีร�กฐ�นท�งอ�รยธรรมอันยิ่งใหญ่สืบต่อม�
อย�่งย�วน�น รวมถึงมห�อำ�น�จทีใ่หค้ณุค�่กับทรัพย�กรมนษุยเ์พือ่ลดทอน 
ชอ่งว�่งของก�รพฒัน� กรอบแนวคดิดงักล�่วนำ�ไปสูร่ปูแบบท�งก�รทตูของ

ตำ�แหน่งแห่งที่ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในยุทธศ�สตร์ก�รเป็น

มห�อำ�น�จของอินเดีย
Locating Southeast Asia in 

India's Emerging Power Strategy 

ปิยณัฐ สร้อยคำ�*

 * ผู้เขียนเป็นนักเรียนทุนเรียนดีท�งมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์แห่ง
ประเทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� ต้นสังกัดคณะรัฐศ�สตร์ 
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อินเดียที่เน้นอำ�น�จละมุนเพื่อสร้�งปฏิสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อ�ทิ ก�รทูตพหุภ�คี ก�รทูตวัฒนธรรม ก�รทูตแบบสันติวิธี และก�รทูต 
ก�รพฒัน�ทรพัย�กรมนษุย ์อนึง่ แมเ้อเชยีตะวนัออกเฉยีงใตจ้ะมใิชห่มดุหม�ย 
หลกัของนโยบ�ยก�รต�่งประเทศของอนิเดีย แตเ่อเชยีตะวันออกเฉยีงใตส้�ม�รถ
แสวงห�ประโยชน์จ�กก�รเปน็ “สะพ�น” ในยทุธศ�สตรก์�รเปน็มห�อำ�น�จ
ของอินเดียได้ 

คำ�สำ�คัญ : ยุทธศ�สตร์มห�อำ�น�จ นโยบ�ยต่�งประเทศอินเดีย เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ก�รทูต อำ�น�จละมุน 

บทนำ�
ผู้เขียนใคร่ครวญอยู่น�นพอสมควรในก�รหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับ

อนิเดยี เพือ่ใช้ประกอบก�รสมัมน�ในหวัขอ้ “ASEAN + India: Mahabharata 
and Southeast Asia” / อ�เซยีน + อนิเดยี : มห�ภ�รตะและอษุ�คเนย ์และ
ด้วยคว�มที่มิได้ศึกษ�ในเรื่องประวัติศ�สตร์และวรรณกรรมโดยตรง จึงไม่
ส�ม�รถท่ีจะเล่�ถึงคว�มเชื่อมโยงในเชิงเนื้อห�ของมห�ภ�รตะต่อสังคมและ
วัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ สิ่งที่พอจะทำ�ได้คงเป็นเพียงก�ร
มองอินเดียผ่�นมุมมองรัฐศ�สตร์ คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศที่ผู้เขียนได้
พย�ย�มศึกษ�อยู่ และมห�ภ�รตะที่จะนำ�เสนอในบทคว�มนี้มิได้หม�ยถึง
วรรณกรรมอนัเล่ืองชือ่ของอินเดีย แต่ต้องก�รชีใ้ห้เหน็ในอกีมมุมอง กล�่วคอื 
 ‘มห�’ อันแปลว่�คว�มยิ่งใหญ่ และ ‘ภ�รตะ’ ซึ่งหม�ยถึงอินเดีย ฉะนั้น 
‘มห�ภ�รตะ’ ที่ผู้เขียนต้องก�รจะสื่อคือยุทธศ�สตร์ก�รเป็นมห�อำ�น�จของ
อินเดีย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งที่มีต่อภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเอง 

อนึ่ง แม้อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีคว�มสัมพันธ์และ
คว�มเชื่อมโยงท�งด้�นประวัติศ�สตร์ม�น�นนับสองพันปี ดังปร�กฏใน
หลักฐ�นท�งโบร�ณคดี สถ�ปัตยกรรม ภ�ษ� วรรณกรรม ประเพณีและ
วัฒนธรรมนั้น แต่ในเชิงคว�มสัมพันธ์ในบริบทรัฐช�ติสมัยใหม่ เพิ่งจะเริ่ม
อย่�งเป็นท�งก�รภ�ยหลังอินเดียได้รับเอกร�ชในปี 1947 ในห้วงเวล�เกือบ 
70 ปีท่ีผ่�นม�นั้น บทคว�มนี้ต้องก�รนำ�เสนอตำ�แหน่งแห่งที่ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในยุทธศ�สตร์ก�รเป็นมห�อำ�น�จของอินเดีย โดยมีสอง
ประเด็นที่สำ�คัญคือ ประก�รที่หนึ่ง อินเดียว�งตำ�แหน่งแห่งที่ของเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้อย่�งชัดเจนข้ึน นับตั้งแต่ปี 2000 หลังจ�กกลุ่มประเทศ 
CLMV เข้�เป็นสม�ชิกของอ�เซียน ทำ�ให้อ�เซียนถือเป็นองค์กรที่เป็น
ตวัแทนของประช�คมประช�ช�ติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต ้และอนิเดยีได้
เริ่มมีปฏิสัมพันธ์เพิ่มม�กขึ้นในระดับภูมิภ�ค และประก�รที่สอง มห�อำ�น�จ
ทีอ่นิเดยีตอ้งก�รจะเปน็นัน้ มยีทุธศ�สตรท์ีแ่ตกต�่งจ�กมห�อำ�น�จอืน่ๆ โดย
มิได้เน้นขีดคว�มส�ม�รถเชิงก�รทห�รและเศรษฐกิจ แต่เน้นสร้�งบทบ�ท
ก�รเป็นผู้นำ�ในเวทีระหว่�งประเทศ ทั้งนี้ ก�รต่�งประเทศของอินเดียที่มีต่อ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีผ่�นม� มีลักษณะสำ�คัญคือก�รใช้อำ�น�จละมุน 
(Soft Power) เป็นหลักในก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศ แม้จะมีประเด็น
ที่เกี่ยวเนื่องกับคว�มมั่นคง ก�รทห�ร และเศรษฐกิจ แต่อำ�น�จละมุนยังถูก
ใช้เป็นเครื่องมือหลักเพื่อสร้�งคว�มชอบธรรมในก�รใช้อำ�น�จของอินเดีย 

ตำ�แหน่งแห่งที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตป้ร�กฏในก�รแวดวงก�รศึกษ�ประวัตศิ�สตร์ 

ของอินเดียในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยนักวิช�ก�รอินเดียในขณะน้ัน 
ได้มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐ�นะดินแดนอ�ณ�นิคมท�งวัฒนธรรม 
ซ่ึงอ�รยธรรมอินเดียได้แผ่ขย�ยและมีอิทธิพลเหนือพื้นที่แห่งนี้ ในก�รว�ง
ตำ�แหน่งแห่งที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนั้น นัยหนึ่งเพื่อเป็นก�ร
สบืร�กเหง้�อ�รยธรรมของอนิเดยีเองแล้ว แตนั่ยสำ�คญัคอืก�รสร�้งอตัลกัษณ ์
ตัวตน และประวัติศ�สตร์ในยุคแรกเริ่มของก�รต่อต้�นลัทธิอ�ณ�นิคมของ
อังกฤษนั่นเอง1 

อนึง่ ภ�ยหลงัรพนิทรน�ฏ ฐ�กรู ไดเ้ดนิท�งม�เยอืนเอเชียตะวนัออก 
เฉียงใต้ เข�ได้กลับไปยังอินเดียพร้อมกับก�รสร้�งคว�มเข้�ใจใหม่ โดยมอง
สวุรรณภมูแิละสวุรรณทวปีในฐ�นะดินแดนท่ีมคีว�มเชือ่มโยงท�งวฒันธรรม และ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่�งกนั2 แนวคดิดงักล่�วยงัสอดคลอ้งกบัย�วหร�ล เนหร์ ู
ทีน่ำ�นโยบ�ยก�รตอ่ต�้นจักรวรรดนิยิมม�ใชใ้นนโยบ�ยต�่งประเทศของอนิเดยี
ภ�ยหลังได้รับเอกร�ช ทำ�ให้ในเชิงก�รต่�งประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มใิชอ่�ณ�นคิมท�งวฒันธรรมของอนิเดยีแตอ่ย่�งใด และภ�ยใต้กรอบคว�มคดิ
ของก�รตอ่ต�้นอ�ณ�นคิมและมุง่สร�้งคว�มเขม้แขง็ใหก้บัรฐัช�ติท่ีถอืกำ�เนิด
ใหมใ่นชว่งป ี1950s แมอ้นิเดยีจะไมไ่ดใ้หค้ว�มสำ�คญัตอ่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
โดยตรง แต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นส่วนหน่ึงของบริบทเอเชียและ
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แอฟริก�ที่อินเดียให้คว�มสำ�คัญและสนับสนุนก�รเรียกร้องเอกร�ชให้ช�ติ
เหล่�นี้มีอำ�น�จอธิปไตยเป็นของตนเอง

ในชว่งทศวรรษแรกของอินเดยี อินเดยีไดย้กระดบัตนเองเปน็ผูน้ำ�ของ
กลุม่ผูไ้มฝ่กัใฝฝ่�่ยใด (Non-Aligned movement) ซึง่มแีนวคดิหลกัคอืก�รให้
ประเทศเอกร�ชใหมท่ัง้หล�ยมอีำ�น�จและเอกสทิธิใ์นก�รตดัสนิใจนโยบ�ยก�ร
ต่�งประเทศของตนเองและไมส่นบัสนนุก�รใชก้ำ�ลงัทห�รของมห�อำ�น�จเชน่
สหรัฐอเมริก�และสหภ�พโซเวยีต3 แนวคดิดงักล�่วนีท้ำ�ใหอ้นิเดยีว�งตำ�แหนง่
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบโลกที่อินเดียกำ�ลัง
สร้�งขึ้น ฉะนั้น ก�รปฏิบัติต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงไม่มีลักษณะพิเศษ
เหนอืภมูภิ�คอืน่ๆ แตอ่ย�่งใด แมจ้ะมคีว�มเชือ่มโยงท�งวฒันธรรมทีเ่ข้มแข็ง
ปร�กฏเป็นฐ�นหลักอยู่แล้วก็ต�ม อีกทั้งในทศวรรษต่อม� 1960-70 อินเดีย
หันม�ให้คว�มสำ�คัญกับภูมิภ�คเอเชียใต้และดินแดนของตนเองเพิ่มม�กขึ้น 
หลงักรณพีพิ�ทกบัจนี ป�กสีถ�น-บังกล�เทศ ทำ�ใหเ้อเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
ไม่ได้อยู่ในกรอบนโยบ�ยก�รต่�งประเทศของอินเดียเท่�ใดนัก หรือห�กจะ
มีนั้นนโยบ�ยก�รต่�งประเทศของอินเดียที่มีต่อภูมิภ�คแห่งนี้ก็มีลักษณะ
ทวิลักษณ์ กล่�วคืออินเดียมีคว�มสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสังคมนิยม 
ประกอบด้วยล�ว กัมพูช� และเวียดน�ม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องม�จ�กก�รดำ�รง
ตำ�แหน่งประธ�นของคณะกรรมก�รน�น�ช�ติว่�ด้วยประเทศอินโดจีน แต่
กลับมีคว�มสัมพันธ์อันเย็นช�กับกลุ่มประเทศก่อตั้งอ�เซียน ซึ่งเป็นผลพวง
ของสงคร�มเย็นในห้วงเวล�ดังกล่�ว ทำ�ให้อินเดียเคลือบแคลงสงสัยในก�ร
ก่อตั้งองค์กรระดับภูมิภ�คนี้ อีกทั้งท่�ทีของอินเดียที่มีแนวโน้มยึดโยงและ
เป็นมิตรกับสหภ�พโซเวียต ทำ�ให้กลุ่มประเทศอ�เซียนมีท่�ทีวิตกกังวลต่อ
อนิเดยีเชน่กนั4 คว�มสมัพนัธอ์นิเดียอ�เซยีนตงึเครยีดม�กข้ึน โดยเฉพ�ะใน
ช่วงปี 1980s ทีอ่นิเดยีใหก้�รสนบัสนนุเวยีดน�มเพือ่จัดต้ังรัฐบ�ลเฮงสัมรินใน
กัมพูช� ซึ่งขัดกับมติของที่ประชุมอ�เซียนต่อกรณีดังกล่�ว จ�กเหตุก�รณ์
ข้�งต้นทำ�ให้อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มิได้อยู่ในวิสัยแห่งก�รมอง
ของกันและกันเท่�ใดนัก 

จนกระทัง่ปล�ยทศวรรษ 1980s ถงึตน้ทศวรรษ 1990s อนิเดยีเริม่หันมอง
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเ้พิม่ม�กขึน้ จนนำ�ม�สูน่โยบ�ยมองตะวนัออก (Look 
East Policy)ในป ี1992 นโยบ�ยมองตะวันออกเปน็ก�รมองไปยงัประเทศใน
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้รเิริม่โดยน�ยกรฐัมนตรนีรสงิห์ เร� (Naramsimha Rao) 
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อนึง่ ในชว่งทศวรรษแรกของก�รดำ�เนนินโยบ�ยดงักล�่ว อนิเดียยงัมไิด้มอง
อ�เซยีนในฐ�นะตวัแทนของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตแ้ตอ่ย�่งใด และอนิเดยียงั
คงใหค้ว�มสำ�คญักบัคว�มร่วมมอืแบบทวภิ�คใีนแต่ละประเทศ จนกระทัง่กลุม่
ประเทศ CLMV อันประกอบด้วยกัมพูช� ล�ว เมียนม�ร์ และเวียดน�ม 
ได้ทยอยเข้�เป็นสม�ชิกขององค์กรดังกล่�ว จนครบถ้วนปี 1999 เป็นผลให้
อ�เซยีนประกอบดว้ยสม�ชกิทัง้สบิประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ฉะน้ัน
นับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นม� นโยบ�ยต่�งประเทศของอินเดียจึงเริ่มชัดเจน
ขึ้นในก�รมีปฏิสัมพันธ์ต่อทั้งภูมิภ�คผ่�นอ�เซียน อน่ึง ในก�รกลับเข้�ม�
ให้คว�มสำ�คัญต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วง 30 ปีที่ผ่�นม�นั้น (1992-
ปัจจุบัน) เกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่สำ�คัญ 5 ประก�ร กล่�วคือ5

ประก�รที ่1 ภ�ยหลงัก�รดำ�เนนินโนบ�ยเศรษฐกจิแบบสงัคมนยิม ทำ�ให้
ระบบเศรษฐกจิของอนิเดยีเตบิโตอย�่งล�่ช�้ เพือ่ใหก้�้วทนัตอ่ระบบเศรษฐกจิ
โลกท่ีเป็นไปในแนวท�งเสรีนิยมนั้น ทำ�ให้อินเดียต้องเปิดประเทศ มองห�
ตล�ดและคว�มรว่มมอืท�งเศรษฐกจิ อนึง่ ในชว่งเวล�ดงักล�่วเพือ่นบ�้นท�ง
ตะวนัตก อ�ทิ ตะวนัออกกล�งและเอเชยีกล�งต�่งประสบปญัห�เศรษฐกจิและ
ผลกระทบจ�กชว่งสงคร�มเยน็ คงมเีพียงก�รมองไปยงัตะวันออก โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งกลุ่มประเทศอ�เซียน ซึ่งในขณะนั้นมีก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ 
ซ่ึงถือเป็นโอก�สอันดีของอินเดียที่จะกลับม�มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อภูมิภ�ค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประก�รที่ 2 คว�มสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมที่มีอย่�งย�วน�นระหว่�ง
อนิเดียและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้รวมถงึในคว�มสมัพนัธเ์ชิงประวตัศิ�สตร์
ดังกล่�วเป็นไปอย่�งสันติและปร�ศจ�กซึ่งข้อพิพ�ทระหว่�งกัน อีกทั้งใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีชุมชนช�วอินเดียพลัดถิ่นอยู่เป็นจำ�นวนม�ก 
ด้วยเหตุดังกล่�วจึงไม่เป็นก�รย�กนักห�กอินเดียจะดำ�เนินนโยบ�ยต่�ง
ประเทศกับภูมิภ�คแห่งนี้

ประก�รที่ 3 ด้วยคว�มที่มีภูมิศ�สตร์เชื่อมโยงระหว่�งอินเดียและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอินเดียมีพรมแดนท�งบกติดกับเมียนม�ร์ และ
มีพรมแดนท�งทะเลติดกับไทยและอินโดนีเซีย ด้วยภูมิรัฐศ�สตร์ดังกล่�ว
ทำ�ให้อินเดยีว�งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตใ้นฐ�นะประเทศเพือ่นบ�้นขย�ยของ
อินเดยี ‘Extended Neighborhood’ ซึง่ถอืเปน็คว�มชอบธรรมโดยธรรมช�ติ
ของอินเดียที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภ�คแห่งนี้ 
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ประก�รที่ 4 ก�รติดต่อกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนหนึ่ง
ของยุทธศ�สตร์ก�รแก้ปัญห�ภ�ยในประเทศ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งรัฐในภ�ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียซึ่งประสบปัญห�ก�รพัฒน�และก�รแบ่ง
แยกดินแดน ฉะนั้น ก�รพัฒน�ภูมิภ�คดังกล่�วให้เป็นประตูสู่ก�รเชื่อมโยง
กับอ�เซียน ย่อมทำ�ให้อินเดียส�ม�รถแก้ปัญห�คว�มมั่นคงภ�ยในประเทศ
ของตนได้ 

และประก�รสุดท้�ย คือ ก�รเข้�ม�ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อ
ถ่วงดุลอำ�น�จของจีน ส่วนหนึ่งเป็นเพร�ะช�ติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อ�ทิ สิงคโปร์ เวียดน�ม และอินโดนีเซีย ต้องก�รให้อินเดียเข้�ม�ในภูมิภ�ค
เพือ่ถว่งดลุอำ�น�จ อกีทัง้จ�กกรณขีอ้พพิ�ทในทะเลจีนใต้ระหว�่งจีนและช�ติ
ในอ�เซยีนนัน้ถอืเปน็โอก�สอนัดทีีท่ำ�ใหอ้นิเดยีไดข้ย�ยบทบ�ทเข�้สูภู่มิภ�ค
ดังกล่�ว เพื่อตอบโต้ที่จีนเข้�ม�มีบทบ�ทเพิ่มขึ้นในมห�สมุทรอินเดียในช่วง
ทศวรรษที่ผ่�นม�

อย่�งไรก็ต�ม แม้จะมีนโยบ�ยที่ว�งตำ�แหน่งแห่งท่ีของเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใตอ้ย�่งชดัเจน แตอ่นิเดยีจดัว�งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเ้ปน็
เพียงสะพ�นเช่ือมอินเดียไปยังภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก ห�ใช่เป็นหมุดหม�ย
สำ�คัญแต่อย่�งใด และจัดว�งภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนหนึ่ง
ของภูมิรัฐศ�สตร์ใหม่ของอินเดียในชื่ออินโดแปซิฟิก (Indo-Pacific) ซึ่ง
เป็นคว�มพย�ย�มเชื่อมมห�สมุทรอินเดียและมห�สมุทรแปซิฟิกเข้�ด้วยกัน 
ฉะนั้น แม้จะมีก�รประก�ศนโยบ�ยปฏิบัติตะวันออก (Act East) ในปี 2014 
แต่ตะวันออกของอินเดียนั้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ�จไม่ได้อยู่ในคว�ม
สำ�คัญหลัก แต่มีบทบ�ทเป็นสะพ�นสำ�คัญที่อินเดียไม่อ�จมองข้�มในก�ร
ก้�วสู่ก�รเป็นมห�อำ�น�จนั่นเอง 

ยุทธศ�สตร์ก�รเป็นมห�อำ�น�จของอินเดีย 
นโยบ�ยต่�งประเทศของอินเดียนั้น ถูกผลักดันโดยคว�มต้องก�รที่

จะได้เป็นมห�อำ�น�จที่สำ�คัญม�อย่�งย�วน�นและถือเป็นหนึ่งในเป้�หม�ย
ที่สำ�คัญของก�รต่�งประเทศอินเดีย อนึ่ง ก�รเป็นมห�อำ�น�จในก�รรับรู้
โดยทั่วไปนั้น หม�ยถึงก�รมีขีดคว�มส�ม�รถด้�นกำ�ลังทห�ร มีเศรษฐกิจที่
เขม้แขง็ และส�ม�รถกำ�หนดระบบระหว�่งประเทศได้ แตใ่นกรณีของอินเดยีน้ัน
ภ�ยหลงัไดร้บัเอกร�ช อนิเดยีเองกป็ระสบปญัห�ภ�ยในประเทศเฉกเช่นเดียว
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กับรัฐอ�ณ�นิคมอื่นๆ ฉะนั้น จึงเป็นก�รย�กที่อินเดียจะก้�วเป็นมห�อำ�น�จ
ในด�้นดงักล�่ว แมก้ระทัง่ในปจัจบุนัทีอ่นิเดียมอีตัร�ก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิ
ที่เพิ่มม�กขึ้น มีคว�มเข้มแข็งท�งก�รทห�ร และอำ�น�จท�งขีปน�วุธ แต่ขีด
คว�มส�ม�รถเหล่�นี้ยังไม่มีเสถียรภ�พเนื่องจ�กคว�มท้�ท�ยท่ีถ�โถมท้ัง
ปญัห�คว�มมัน่คง คว�มย�กจน รวมถงึโครงสร�้งท�งสังคมวัฒนธรรมภ�ยใน
ประเทศ ดว้ยเหตนุีเ้มือ่พจิ�รณ�ถงึศกัยภ�พและขดีคว�มส�ม�รถ อนิเดยีจงึ
ตอ้งพจิ�รณ�ยทุธศ�สตร์ในก�รเปน็มห�อำ�น�จของตนเอง จงึนำ�ม�สูค่ำ�ถ�ม
ที่ว่� อินเดียควรจะเป็นมห�อำ�น�จในแบบใด และมห�ภ�รตะหรืออินเดียที่
ยิ่งใหญ่นั้นต้องดำ�เนินยุทธศ�สตร์ก�รต่�งประเทศภ�ยใต้กรอบแนวคิดใด 
ผูเ้ขยีนขอเสนอเส�หลกัสำ�คญัในกระบวนก�รนโยบ�ยต�่งประเทศของอนิเดยี
อันประกอบไปด้วยแนวคิด ดังต่อไปนี้

ประก�รที่ 1 มห�อำ�น�จที่ต่อต้�นจักรวรรดินิยมและอ�ณ�นิคม 
ด้วยอินเดียเผชิญกับคว�มทรงจำ�ในยุคอ�ณ�นิคม ฉะนั้น แนวคิดต่อต้�น 
จักรวรรดินิยมจึงมีบทบ�ทสำ�คัญ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งแนวคิดในก�รเรียกร้อง 
เอกร�ช และก�รรับประกันคว�มเสมอภ�คและก�รเค�รพระหว่�งรัฐ รวม 
ไปถึงก�รให้แต่ละรัฐมีอำ�น�จในก�รตัดสินใจในนโยบ�ยต่�งประเทศของตน
โดยไมต่อ้งพึง่พ�มห�อำ�น�จ โดยอินเดยีไดย้ดึถอืหลกัก�รเจรจ�แบบพหภุ�คี
เป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รจัดก�รคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ

ประก�รที่ 2 มห�อำ�น�จที่มีคว�มอ่อนโยน สันติ และรับผิดชอบ 
ถือเป็นลักษณะสำ�คัญของนโยบ�ยต่�งประเทศอินเดีย โดยนโยบ�ยก�ร
ไม่ใช้คว�มรุนแรงนั้น แม้จะอยู่ในปรัชญ�ก�รดำ�เนินชีวิตของช�วอินเดีย แต่
มห�ตม� ค�นธ ีเปน็ผูน้ำ�แนวคดิดงักล�่วม�ใชอ้ย�่งเปน็รปูธรรมในขบวนก�ร
เคลื่อนไหวท�งสังคมเพื่อเรียกร้องเอกร�ช และที่กล่�วว่�เป็นมห�อำ�น�จที่มี
คว�มรบัผดิชอบ คอืรฐัใชข้ดีคว�มส�ม�รถท่ีตนมเีพือ่ระงบัขอ้พพิ�ทในระบบ
ระหว่�งประเทศ และสร้�งแบบแผนก�รอยู่ร่วมกันในประช�คมโลก6 

ประก�รที่ 3 มห�อำ�น�จท�งอ�รยธรรมเป็นสิ่งที่อินเดียอ้�งคว�ม
ชอบธรรมและถือเป็นผู้นำ�โลกในด้�นดังกล�่วเนื่องจ�กถือว่�ตนเป็นช�ติที่มี
อ�รยธรรมท่ีใหญท่ีส่ดุในโลก7 ดว้ยคว�มทีอ่นิเดยีมวีฒันธรรมและอ�รยธรรม
ม�อย�่งย�วน�นและเก�่แก ่และเปน็ถิน่กำ�เนดิของศ�สน� ภ�ษ� วฒันธรรม
และประเพณีที่สำ�คัญหล�กหล�ย ซึ่งมีอิทธิพลต่อภูมิภ�คอื่นๆ

ประก�รที่ 4 มห�อำ�น�จที่เน้นด้�นก�รพัฒน� เพร�ะอินเดียประสบ
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ปัญห�ด้�นคว�มเหลื่อมล้ำ�และก�รพัฒน� ทำ�ให้อินเดียต้องก�รที่จะพัฒน�
ประเทศ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในด้�นก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ เป็นเหตุให้
อินเดียได้พัฒน�และจัดตั้งสถ�บันฝึกอบรมด้�นต่�งๆ ภ�ยในประเทศเป็น
จำ�นวนม�ก และสถ�บันเหล่�นี้ล้วนแต่มีบทบ�ทในระดับระหว่�งประเทศ 
โดยชว่ยเหลอืช�ติท่ีกำ�ลงัพัฒน�ต่�งๆ ในก�รฝึกอบรมข�้ร�ชก�รและเจ�้หน�้ที ่
โดยถือเป็นคว�มร่วมมือระหว่�งกลุ่มประเทศที่กำ�ลังพัฒน�ด้วยกัน 

เมื่อพิจ�รณ�จ�กหลักคิดข้�งต้น Bajpai ได้กล่�วว่�มห�อำ�น�จ
ไม่ใช่เกิดขึ้นเพร�ะก�รมีขีดคว�มส�ม�รถท�งวัตถุเท่�นั้น แต่ยังเป็นได้ 
ห�ก (รัฐนั้น) มีคว�มตั้งใจที่จะนำ�เสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโลกที่พึงปร�รถน� 
และยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รนำ�เสนอแนวคิดนั้น8 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Chadda ที่เสนอว่� ‘ก�รมีอิทธิพลในระดับน�น�ช�ติถูกช้ีวัด
จ�กคว�มส�ม�รถของรัฐที่จะกำ�หนดว�ทกรรมน�น�ช�ติและคว�มเห็นของ
ประช�คมโลก’9 ฉะนั้น มห�อำ�น�จที่อินเดียต้องก�รจะเป็นคือมห�อำ�น�จที่
เค�รพอำ�น�จอธปิไตยและก�รตดัสนิใจของผู้อ่ืน ดำ�เนนินโยบ�ยต�่งประเทศ
ดว้ยคว�มสนัต ิอ่อนโยน และรบัผดิชอบ มรี�กฐ�นท�งอ�รยธรรมทีย่ิง่ใหญแ่ละ
มวีฒันธรรมทีย่�วน�น รวมถงึใหค้ณุค�่กบัก�รพฒัน�ทรพัย�กรมนษุยน์ัน่เอง

ตำ�แหน่งแห่งที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุทธศ�สตร์
ก�รเป็นมห�อำ�น�จของอินเดีย

ภ�ยใต้กรอบก�รเป็นมห�อำ�น�จของอินเดียที่กล่�วม�ข้�งต้นนั้น 
ทำ�ให้ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม�ก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศของอินเดีย
ล้วนแต่มุ่งใช้อำ�น�จละมุนผ่�นวัฒนธรรม แนวคิดก�รพัฒน�และก�รเจรจ�
พหภุ�ค ีและสนัตวิธิใีนฐ�นะเคร่ืองมอืหลกัในก�รดำ�เนนินโยบ�ยต�่งประเทศ
ของอินเดียโดยเฉพ�ะต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อนึ่ง แม้ในปัจจุบันอินเดีย
จะมีพัฒน�ก�รท่ีเข้มแข็งท�งก�รทห�รและขีดคว�มส�ม�รถท�งเศรษฐกิจที่
เพ่ิมขึ้น แต่อำ�น�จละมุนยังคงเป็นเครื่องมือหลักและถูกให้คว�มสำ�คัญเป็น
อันดับแรกในก�รดำ�เนินนโยบ�ย ซึ่งส�ม�รถเห็นได้จ�กก�รดำ�เนินนโยบ�ย
ต่�งประเทศของอินเดีย ดังต่อไปนี้ 

มห�อำ�น�จที่เค�รพในอธิปไตยและก�รตัดสินใจของรัฐอื่น
ดว้ยตำ�แหนง่แหง่ทีข่องเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตม้ไิดช้ดัเจนเท�่ใดนกั 
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ในนโยบ�ยก�รต�่งประเทศของอนิเดยี โดยเฉพ�ะในชว่งกอ่นเอกร�ชจนกระทัง่ 
ถึงก่อนก�รสิ้นสุดของสงคร�มเย็น ดังน้ัน อินเดียจึงมองเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภูมิภ�คเอเชียและระบบโลกที่อินเดียต้องก�ร
จะสื่อส�รข้อคว�มหรือแนวคิดบ�งประก�รเท่�นั้น และส�รสำ�คัญที่ต้องก�ร
จะสื่อในช่วงเวล�ดังกล่�วคือก�รต่อต้�นจักรวรรดินิยมและลัทธิอ�ณ�นิคม 
ซึ่งผู้นำ�ของอินเดียในขณะนั้นได้สื่อส�รกับผู้นำ�ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งย�วหร�ล เนห์รู และประธ�น�ธิบดี
โฮจิมินห์แห่งเวียดน�ม ซึ่งทั้งสองได้แลกเปลี่ยนทัศนะในขบวนก�รต่อสู้เพื่อ
เรยีกรอ้งเอกร�ชและใหก้�รสนบัสนนุกนัและกนั ซึง่คว�มสมัพนัธด์งักล�่วได้
ว�งร�กฐ�นคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งอนิเดยีและเวยีดน�มเป็นอย่�งดีจนถึงปัจจบุนั 

นอกจ�กนี้ อินเดียได้เป็นผู้นำ�ในเวทีระหว่�งประเทศ โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งในก�รประชุมคว�มสัมพันธ์เอเชียในปี 1947 (Asian Relations 
Conference) และก�รประชุมเอเชียของกลุ่มประเทศเอเชียและแอฟริก� 
ณ เมืองบันดุง อินโดนีเซีย (Bandung’s Afro-Asian Conference) ด้วย
บทบ�ทดงักล�่วทำ�ใหอ้นิเดยีก�้วม�สูก่�รเปน็ประธ�นคณะกรรมก�รน�น�ช�ติ
เพื่อกำ�กับควบคุมรัฐอินโดจีน (ล�ว เวียดน�ม และกัมพูช�) ภ�ยหลังได้รับ
เอกร�ชจ�กฝรัง่เศสต�มสนธสิญัญ�เจนวี�ในป ี1954 เพือ่แกไ้ขปญัห�ทีเ่กดิขึน้
ในอนภูุมภิ�ค10 ซึง่ในรปูแบบดงักล�่วถอืเปน็ลกัษณะของก�รทตูแบบพหภุ�คี
ที่อินเดียต้องก�รจะนำ�เสนอในระบบระหว่�งประเทศ เนื่องจ�กก�รทูตแบบ
ดงักล�่วเปดิโอก�สใหรั้ฐไม่ว่�จะมีขน�ดเลก็หรือใหญส่�ม�รถมสีทิธแิละเสยีง
ในที่ประชุมระหว่�งประเทศ และแต่ละประเทศส�ม�รถกำ�หนดนโยบ�ยของ
ตนเองเพื่อต่อรองในเวทีพหุภ�คีก่อนที่จะตัดสินใจร่วมกันนั่นเอง

ในช่วงก�รปะทะของโลกสังคมนิยมและเสรีนิยมในช่วงสงคร�มเย็น 
อนิเดยีไดน้ำ�ก�รทตูแบบพหภุ�คมี�ใชใ้นรปูแบบของก�รรเิริม่กลุม่ผูไ้มฝ่กัใฝ่
ฝ่�ยใด (Non-aligned Movement) เพื่อเป็นท�งเลือกให้กับรัฐต่�งๆ ใน
ระบบโลก ให้ส�ม�รถตัดสินใจนโยบ�ยต่�งประเทศด้วยตนเอง โดยมิต้อง
พึ่งพ�มห�อำ�น�จเท่�นั้น แนวคิดดังกล่�วได้รับก�รตอบรับเป็นอย่�งดีจ�ก
กัมพูช� ณ ขณะนั้นซึ่งได้ยึดหลักคว�มเป็นกล�งในก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�ง
ประเทศและนำ�แนวคิดก�รอยูร่่วมกนัอย�่งสันตมิ�ปรบัใช ้ในท�งกลบักนัพบว�่
แนวท�งก�รไม่ฝกัใฝฝ่�่ยใดทีอ่นิเดยีพย�ย�มนำ�เสนอกลบัไม่ส�ม�รถส่ือส�ร
ไดอ้ย่�งชดัเจนกบักลุม่ประเทศกอ่ตัง้อ�เซยีน เนือ่งจ�กในระยะหลงัอินเดยีเอง
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มีคว�มโน้มเอียงไปยังสหภ�พโซเวียต ซึ่งกลุ่มประเทศอ�เซียนในช่วงเวล�
นั้นมีคว�มวิตกกังวลและหว�ดกลัวคอมมิวนิสต์ จึงทำ�ให้อินเดียไม่ส�ม�รถ
มีปฏิสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่�งชัดเจน

ภ�ยหลังก�รสิ้นสุดสงคร�มเย็น อินเดียเริ่มใช้ก�รทูตแบบพหุภ�คี
ตอ่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตอ้ย�่งชดัเจน โดยเฉพ�ะอย�่งย่ิงหลงัก�รเปน็สม�ชกิ
ของล�ว เวยีดน�ม กัมพชู� และเมยีนม�ร ์จ�กเดมิทีเ่นน้ก�รทตูแบบทวภิ�ค ี
อินเดียเริ่มสร้�งแบบแผนก�รติดต่อกับภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่�น
ก�รประชุมสุดยอดผู้นำ�อินเดียอ�เซียน (India-ASEAN Summit) ซึ่งเริ่ม
ในป ี2002 สง่ผลให้เกดิคว�มรว่มมอืในหล�ยด้�นทัง้ท�งเศรษฐกจิ ก�รเมอืง 
และสังคมวัฒนธรรม อ�ทิ เขตก�รค้�เสรีอ�เซียนอินเดีย ก�รประชุมสุดยอด
ผู้นำ�อินเดียอ�เซียน ก�รสนับสนุนก�รศึกษ�และก�รวิจัยด้�นอุตุนิยมวิทย� 
ก�รจัดทำ�ระบบเตือนภัยธรรมช�ติ ก�รเยี่ยมเยือนโดยกองทัพเรืออินเดีย 
ก�รรว่มฝกึรบในเขตมห�สมทุรอนิเดยี เปน็ตน้ นอกจ�กน้ี เพือ่สร้�งคว�มเข้�ใจ
อนัดรีะหว�่งกนั ยงัมโีครงก�รแลกเปลีย่นเย�วชนอนิเดยีอ�เซียน ก�รจดัแรลล่ี
รถยนต์อินเดียอ�เซียน ก�รฝึกอบรมนักก�รทูตอินเดีย-อ�เซียน รวมถึงก�ร
ใหม้โีครงก�รแลกเปลีย่นท�งวชิ�ก�รและก�รบรรย�ยโดยผูเ้ชีย่วช�ญระหว�่ง
สองภูมิภ�คอีกด้วย ที่สำ�คัญในช่วงปี 2010 เป็นต้นม� อินเดียให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รเชื่อมโยงอินเดียและอ�เซียนเข้�ด้วยกันผ่�นเครือข่�ยโครงสร้�งขั้น
พื้นฐ�น11 อ�ทิ 

1. โครงก�รระเบียงเศรษฐกิจแม่โขงอินเดีย เพ่ือเชื่อมโฮจิมินห์โดย 
ผ�่นกรงุเทพฯ และกรงุพนมเปญ ไปยงัท�่เรอืทว�ยเพือ่เชือ่มตอ่กบัโครงก�ร
ระเบยีงอตุส�หกรรมเชนไน บงัก�ลอร ์มมุไบ และระเบยีงก�รพฒัน�อตุส�หกรรม 
อ�นธรประเทศ ทมิฬน�ฑู กรรณ�ฏกะ และมห�ร�ชฏะ 

2. โครงก�รท�งหลวงส�มประเทศ (อินเดีย เมียนม�ร์ และไทย) เพื่อ
เชื่อมกับท�งหลวงเอเชียหม�ยเลข 1 

3. โครงก�รท�งรถไฟเดลีฮ�นอย เริ่มก�รศึกษ�ในปี 2006 เพื่อ
เชื่อมโยงมณีปุระอินเดียผ่�นเมียนม�ร์ ไทย ไปยังฮ�นอย เวียดน�ม และ
ต้องก�รศึกษ�เสน้ท�งเพื่อเชื่อมไปยังม�เลเซียและสงิคโปร์ผ่�นประเทศไทย 
ภ�ยใต้กรอบก�รพัฒน�เส้นท�งรถไฟแห่งเอเชีย

4. โครงก�รท�่เรอื Kaladan Multimodal Transit Transport Project 
(KMTTP) เพ่ือเชื่อมเมียนม�ร์และภ�คตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย
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นอกจ�กอินเดียอ�เซียนแล้ว เวทีพหุภ�คีในระดับอนุภูมิภ�คก็เกิดขึ้นเช่น
กนั โดยม ี2 กรอบคว�มรว่มมอืทีค่�บเกีย่วบ�งรฐัในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต ้
กล่�วคือกรอบคว�มร่วมมือแม่โขงคงค� (Mekong Ganga Cooperation) 
อันประกอบด้วยอินเดีย เวียดน�ม ไทย กัมพูช� ล�ว และเมียนม�ร์ และ
คว�มริเริ่มแห่งอ่�วเบงกอลสำ�หรับคว�มร่วมมือหล�กหล�ยส�ข�วิช�ท�ง
วิช�ก�รและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) อันประกอบด้วยอินเดีย เมียนม�ร์ 
ศรีลังก� ไทย ภูฏ�น บังกล�เทศ และเนป�ล ซึ่งเป็นกรอบคว�มร่วมมือเพื่อ
เชื่อมโยงประเทศรอบอ่�วเบงกอล

อนึง่ ในก�รดำ�เนนินโยบ�ยท่ีผ่�นม�นัน้ก�รไมก่�้วก�่ยกจิก�รภ�ยใน 
ประเทศอื่น ถือเป็นหลักสำ�คัญอันสืบเนื่องม�จ�กแนวคิดก�รต่อต้�น
จักรวรรดินิยมและต่อต้�นลัทธิอ�ณ�นิคม ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้อินเดียเพิกเฉย
ตอ่ช�วอนิเดยีในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตผู้ซ้ึง่มบีทบ�ทสำ�คญัในชว่งก�รตอ่สู้
เพื่อเรียกร้องเอกร�ช โดยอินเดียถือว่�ช�วอินเดียที่อยู่ในประเทศนั้นๆ ควร
เค�รพและถอืเปน็สว่นหนึง่ของประเทศพำ�นกัของตน แมน้โยบ�ยดงักล�่วจะ
สร้�งคว�มไม่พึงใจต่อช�วอินเดียพลัดถิ่น แต่กลับได้รับคำ�ชื่นชมอันดีจ�ก
ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตซ้ึง่กำ�ลงัอยูใ่นชว่งของก�รสร�้งประเทศหลงั
ได้รับเอกร�ช12 นอกจ�กนี้ แม้อินเดียจะได้รับก�รยกย่องว่�เป็นเส�หลักแห่ง
ประช�ธิปไตย แต่อินเดียมิได้ส่งออกคว�มเป็นประช�ธิปไตยในบริบทคว�ม
สมัพนัธ์ระหว่�งประเทศ เนือ่งจ�กประช�ธปิไตยในอนิเดยีเนน้ก�รเค�รพคว�ม
แตกต่�งหล�กหล�ย ซ่ึงในระบบก�รเมืองของอินเดียมิได้มีพรรคก�รเมือง
แบบเสรีนิยมเท่�นั้น ในหล�ยรัฐเช่นเบงกอลตะวันตกและเกรละ ยังมีรัฐบ�ล
ท้องถิ่นซึ่งม�จ�กพรรคคอมมิวนิสต์ ด้วยลักษณะดังกล่�ว จึงไม่น่�แปลกใจ
นักห�กอินเดียจะมีคว�มสัมพันธ์อันดีกับประเทศสังคมนิยม เช่นเวียดน�ม 
หรือประเทศที่อยู่ภ�ยใต้รัฐบ�ลทห�รอย่�งเช่นประเทศไทย 

มห�อำ�น�จที่อ่อนโยนและสันติ
แนวคิดเรื่องก�รไม่ใช้คว�มรุนแรง คว�มอ่อนโยน และสันติวิธีนั้น 

ปร�กฏอยู่ในนโยบ�ยก�รต่�งประเทศของอินเดีย และอินเดียพย�ย�มนำ�
แนวคิดดังกล่�วสื่อส�รต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังปร�กฏชัดที่สุดคือ
ก�รนำ�เสนอแนวคิดปัญจศีลในก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสันติ อันประกอบไปด้วย
แนวคิดที่สำ�คัญ 5 ประก�ร ได้แก่ 1) ก�รเค�รพในบูรณภ�พของดินแดนและ
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เอกร�ชของรัฐอื่นๆ 2) ก�รไม่ใช้คว�มรุนแรง 3) ก�รไม่แทรกแซงกิจก�ร
ภ�ยในของรัฐอื่นๆ 4) ก�รให้คว�มเสมอภ�คและร่วมมือเพื่อผลประโยชน์
ร่วมกัน และ 5) ก�รอยู่ร่วมกันโดยสันติ แนวคิดดังกล่�วได้รับก�รสนับสนุน
จ�กทีป่ระชมุบนัดงุ ในปี 1955 ซ่ึงสมเดจ็พระนโรดมสหีน ุกษตัรยิแ์หง่กมัพชู�
ในขณะนั้น ได้นำ�หลักก�รดังกล่�วม�ปรับใช้ในนโยบ�ยก�รต่�งประเทศของ
กัมพูช�อีกด้วย13  

นอกจ�กนี้ อินเดียยังได้ประช�สัมพันธ์หลักคิดของค�นธีในฐ�นะ
ต้นแบบแห่งสันติวิธี นำ�เสนอในรูปแบบนิทรรศก�รภ�พถ่�ย ก�รสัมมน�
วิช�ก�ร ก�รนำ�เสนอแนวคิดของค�นธี ก�รมอบร�งวัลค�นธีเพื่อสันติภ�พ 
ก�รพฒัน�และก�รลดอ�วธุ รวมถงึก�รสง่มอบรปูปัน้ของมห�ตม� ค�นธเีพือ่
ประดิษฐ�นยังประเทศต่�งๆ ในภูมิภ�คอีกด้วย ดังเช่นในปี 1991 อินเดียได้
มอบรูปปั้นของค�นธีที่เป็นภ�พแทนถึงก�รไม่ใช้คว�มรุนแรงให้กับน�ยก
รัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูช� ในวันที่ 9 มกร�คม 1991 ภ�ยหลังสิ้นสุด
สงคร�มกล�งเมืองในกัมพูช� โดยรูปปั้นค�นธีดังกล่�วปัจจุบันตั้งอยู่ที่สวน
เสรีภ�พใจกล�งกรุงพนมเปญ14 นอกจ�กนี้เมื่อมีข้อพิพ�ทใดๆ เกิดขึ้นใน
ระบบระหว่�งประเทศ อินเดียมักเสนอแนะให้ช�ติต่�งๆ ระงับข้อพิพ�ทด้วย
ก�รเจรจ�อย่�งสันติ ดังเช่นกรณีข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต้ อินเดียได้เสนอให้
แต่ละรัฐปฏิบัติต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศ แก้ปัญห�ต�มวิธีท�งก�รทูต
ในประช�คมระหว่�งประเทศ ซึ่งอินเดียได้เสนอให้ทะเลจีนใต้และมห�สมุทร
เอเชียแปซิฟิกเป็นพื้นที่ที่มีก�รเดินเรืออย่�งเสรีมั่นคงและปลอดภัย15

นอกจ�กนี ้ดงัที ่ดร. คริส ออกเดน็ ไดก้ล�่วถงึอนิเดยีในฐ�นะมห�อำ�น�จ
ที่มีคว�มรับผิดชอบนั้น อินเดียได้ใช้ขีดคว�มส�ม�รถโดยเฉพ�ะท�งก�ร
ทห�รที่ตนมีเพ่ือรักษ�ซึ่งสันติภ�พแก่ประช�คมโลก นับตั้งแต่ปี 1945 น้ัน 
อินเดียถือเป็นกลุ่มอ�ส�สมัครขน�ดใหญ่ที่สุดในโลก ที่อุทิศตนให้กับปฏิบัติ
ก�รรักษ�สันติภ�พขององค์ก�รสหประช�ช�ติ16 ซึ่งทห�รอินเดียได้ปฏิบัติ
ภ�รกจิในชว่งสงคร�มเยน็ในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้รวมถงึในชว่งป ี1992-3 
ทีร่ฐับ�ลอนิเดยีไดส้ง่กองกำ�ลงักว�่ 1373 หนว่ยเข�้ปฏบิตัภิ�รกิจสันตภิ�พใน
กัมพูช�17 นอกจ�กนี้ แม้จะมีกองกำ�ลังทห�รที่เข้มแข็ง แต่อินเดียมิได้ส่งออก
เพื่อปฏิบัติก�รรบ แต่กองทห�รเหล่�นี้มีบทบ�ทในเชิงก�รทูต โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งก�รทูตโดยกองทัพเรือ ซึ่งมีเป้�หม�ยสำ�คัญเพื่อสร้�งมิตรภ�พและ
คว�มร่วมมือระหว่�งอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกองทัพเรือของ
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อนิเดยีจะเดนิท�งไปเยีย่มเยอืนประเทศต่�งๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตผ่้�น
ค�บสมุทรมะละก�เข้�สู่ทะเลจีนใต้18 อนึ่ง ในก�รเดินท�งดังกล่�วอินเดียยัง
ได้เชื่อมถึงก�รเดินเรือในยุคโบร�ณ ซึ่งกษัตริย์อินเดียแห่งร�ชวงศ์โจละเคย
เดินท�งไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรักษ�สันติภ�พและคว�มมั่นคง
ท�งก�รเดินเรือท�งทะเลในภูมิภ�คอีกด้วย19 อย่�งไรก็ต�ม มีข้อวิพ�กษ์ถึง
ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถด้�นก�รทห�รและนิวเคลียร์ของอินเดีย อ�จก่อให้
เกิดก�รเปลี่ยนแปลงบทบ�ทและนโยบ�ยต่�งประเทศของอินเดียในท�งที่
แข็งกร้�วเพิ่มม�กขึ้น แต่ในยุทธศ�สตร์ก�รเป็นมห�อำ�น�จของอินเดียนั้น 
ก�รมขีดีคว�มส�ม�รถด�้นก�รทห�รทีเ่พิม่ม�กขึน้เป็นไปเพือ่สร้�งคว�มชอบ
ธรรมในก�รกล่�วถึงสันติภ�พในเวทีโลกนั่นเอง 

มห�อำ�น�จท�งวัฒนธรรม
วัฒนธรรมมีบทบ�ทสำ�คัญในฐ�นะเป็นเคร่ืองมือในคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งประเทศ อินเดียที่ซึ่งเชื่อมั่นว่�ตนเองเป็นผู้นำ�และมห�อำ�น�จด้�น
อ�รยธรรมของโลก ไดด้ำ�เนนิก�รจดัตัง้สภ�คว�มสมัพนัธท์�งวฒันธรรมแหง่
อินเดีย (Indian Council for Cultural Relations) ขึ้นในปี 1950 โดยมี
วัตถุประสงค์คือ

‘…เพื่อมีส่วนร่วมในการกำาหนดและดำาเนินนโยบาย
และโครงการเกีย่วกบัการตา่งประเทศของอนิเดยีในแงค่วาม
สัมพันธ์ทางวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นและสร้างความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีระหว่างอินเดียและ
ประเทศอืน่ๆ เพือ่สนบัสนนุการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมกบั
ประเทศอ่ืนๆ และผูค้นในประเทศน้ันๆ และเพือ่พฒันาความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ…20’

สภ�คว�มสัมพันธ์ฯ มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รส่งออกวัฒนธรรมของอินเดีย
เพ่ือส่ือส�รกับน�น�ประเทศ โดยจัดส่งก�รแสดงร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมใน
ประเทศต่�งๆ ทัง้นี ้อนิเดยีมไิดม้แีบบแผนต�ยตวัในก�รกำ�หนดคว�มหม�ย
ของวัฒนธรรมอินเดีย แต่อินเดียใช้คว�มหล�กหล�ยและคว�มร่ำ�รวยใน
วัฒนธรรมที่มีอยู่ของตนนั้น ในก�รแสดงออกสู่ส�ยต�น�น�ประเทศ ผู้ชมจึง
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ได้เห็นภ�พอินเดียท่ีมีคว�มแตกต่�ง ท้ังก�รแต่งก�ย ก�รฟ้อนรำ� อ�ห�ร 
ดนตร ีภ�ษ�ของช�วอนิเดยี นบัแตแ่คชเมยีรจ์นถงึทมฬิน�ฑ ูจ�กปญัจ�บถงึ
เบงก�ล ีแมก้ระทัง่ในก�รนำ�เสนอภ�พยนตรอ์นิเดยี อินเดียมิได้นำ�เสนอเพยีง
แค่บอลลีวูด (Bollywood) หรืออุตส�หกรรมภ�พยนตร์ภ�ษ�ฮินดีเพียง
เท่�นั้น แต่อินเดียยังได้นำ�อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ภ�ษ�ท้องถิ่นอื่นๆ นำ�
เสนอด้วยไม่ว่�จะเป็นภ�พยนตร์ภ�ษ�เตลูกู หรือ Tollywood ภ�พยนตร์
ภ�ษ�ทมิฬ (Kollywood) หรือแม้กระทั่งภ�ษ�ม�ร�ย�ลัม (Mollywood) 
ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่สื่อให้เห็นถึงเอกภ�พในคว�มหล�กหล�ย (Unity in 
Diversity) ก�รจดักจิกรรมดงักล�่วเกดิจ�กคว�มรว่มมอืของหนว่ยวฒันธรรม
ในสถ�นทูตของอินเดียในแต่ละแห่ง และนอกจ�กนี้ในบ�งประเทศยังมีศูนย์
วัฒนธรรมอินเดีย ซ่ึงมีหน้�ที่สำ�คัญในก�รเผยแพร่วัฒนธรรม จัดกิจกรรม
ก�รอบรมภ�ษ�และก�รแสดงอินเดีย รวมถึงก�รจัดนิทรรศก�รบรรย�ยง�น
วิช�ก�รและเสวน�โดยในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์วัฒนธรรม
อนิเดียตัง้อยูท่ี่อนิโดนเีซยี ม�เลเซยี ไทย เมยีนม�ร ์และเวียดน�ม นอกจ�กนี ้
ยงัมกี�รสนบัสนนุนกัวชิ�ก�รอนิเดยีใหด้ำ�รงตำ�แหนง่ศ�สตร�จ�รยอ์�คนัตกุะ
สภ�คว�มสมัพนัธว์ฒันธรรมแห่งอนิเดยี (ICCR Chair) เพ่ือสร้�งคว�มรูแ้ละ
คว�มเข�้ใจเกีย่วกบัอินเดยีในส�ข�ต่�งๆ ณ สถ�บนัอดุมศกึษ�ในต�่งประเทศ 
โดยก�รคดัเลือกและก�รจดัสง่นกัวชิ�ก�รดงักล�่ว เกดิขึน้จ�กคว�มตอ้งก�ร
ของทั้งประเทศที่ให้และประเทศที่รับ และดำ�เนินภ�ยใต้สัญญ�คว�มร่วมมือ
ระหว่�งกนั ฉะนัน้ ก�รดำ�เนนินโยบ�ยดงักล่�วจงึเปน็ไปโดยสมคัรใจและบน
ประโยชน์ของทั้งสองประเทศนั่นเอง 

รูปแบบของก�รทูตเชิงวัฒนธรรมท่ีสำ�คัญอีกรูปแบบคือก�รให้ทุน
ก�รศกึษ�ของสภ�คว�มสมัพนัธว์ฒันธรรมแหง่อนิเดยี (ICCR Scholarship) 
แก่นักเรียนจ�กเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดียได้ริเริ่มก�รให้ทุนก�รศึกษ�
สำ�หรบันกัศกึษ�ระดบัช้ันปรญิญ�ตรถีงึปรญิญ�เอก โดยนกัศกึษ�จ�กเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจ�กจะไดร้บัผ�่นท�งทุนกล�งทีจ่ดัสรรใหแ้ตล่ะประเทศ
แล้ว นักศึกษ�จ�กกลุ่มประเทศในกรอบคว�มร่วมมือแม่โขงคงค� (ไทย 
ล�ว เวียดน�ม กัมพูช� และเมียนม�ร์) ยังได้รับทุนเพ่ิมเติมพิเศษภ�ยใต้
กรอบคว�มร่วมมือดังกล่�ว อนึ่ง นักศึกษ�ที่ได้รับทุนจะได้รับก�รสนับสนุน
ค่�ศึกษ�เล่�เรียน ค่�ใช้จ่�ยประจำ�เดือน ค่�หนังสือและอุปกรณ์์ก�รเรียน 
ทั้งนี้ ในบ�งทุนอ�จได้รับก�รสนับสนุนค่�เดินท�งไป-กลับอินเดียอีกด้วย 
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นอกจ�กนี ้นกัศกึษ�ทนุดงักล�่วยงัมโีอก�สทศันศกึษ�ในอนิเดยีผ�่นกจิกรรม
ก�รเข้�ค่�ยท่ีจดัโดยกระทรวงก�รต่�งประเทศ เพือ่สร�้งคว�มสมัพนัธร์ะหว�่ง
นักศกึษ�จ�กทัว่ทุกมมุโลกและเรียนรู้วฒันธรรมอนิเดยี ทัง้นี ้ในกรอบแนวคดิ
ของอินเดียเชื่อว่�ในก�รให้ก�รศึกษ�ถือเป็นก�รเปิดโอก�สให้นักศึกษ�ได้
สมัผสัและเข�้ใจวฒันธรรมอนิเดยีเพิม่ม�กขึน้ และศษิยเ์ก�่เหล�่นีจ้ะส�ม�รถ
เป็นสะพ�นเชื่อมคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศได้เป็นอย่�งดีเมื่อภ�ยหลัง
สำ�เร็จก�รศึกษ� ดังจะเห็นได้จ�กสุนทรพจน์ของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง
ก�รต่�งประเทศของอินเดียที่ว่� 

‘…ศิษย์เกา่ทนุรฐับาลอนิเดียตา่งปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะ
ทตูสมัพนัธไมตรขีองอนิเดยี พวกเขาเหลา่นีไ้ดพ้ำานักในอินเดยี
ในช่วงเวลาหนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ประเพณี
และระบบคิดแบบอนิเดยี ดงัน้ัน เมือ่พวกเขาไดก้ลบับา้นภาย
หลังสำาเร็จการศึกษา อย่างน้อยพวกเขาก็ได้นำาความเป็น
อินเดียกลับไปด้วย…’21

ตวัอย�่งศษิยเ์ก�่ทุนรฐับ�ลอินเดียท่ีประสบผลสำ�เรจ็ ไดแ้ก ่เลข�ธกิ�รอ�เซยีน
คนปัจจุบัน Le Luong Minh จ�กประเทศเวียดน�ม เป็นต้น

อน่ึง ด้วยคว�มเชื่อมโยงท�งวัฒนธรรมระหว่�งอินเดียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทำ�ให้อินเดียส�ม�รถใช้วัฒนธรรมร่วมเหล่�นี้ในฐ�นะ
สิทธิอันชอบธรรมในก�รสร้�งปฏิสัมพันธ์ท�งก�รทูตกับประเทศในภูมิภ�ค 
ตัวอย่�งของก�รใช้คว�มเชื่อมโยงท�งวัฒนธรรมเห็นได้จ�กนโยบ�ย 
ดังต่อไปนี้ ตัวอย่�งที่ 1 ก�รทูตเชิงโบร�ณคดี ด้วยสถ�ปัตยกรรมโบร�ณใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลจ�กอ�รยธรรมอินเดีย จึงทำ�ให้อินเดีย
ส�ม�รถสง่ตอ่คว�มชว่ยเหลอืและแลกเปลีย่นท�งวชิ�ก�รกบัประเทศในภมิูภ�ค
นี้ได้ ทั้งนี้หน่วยง�นที่มีคว�มสำ�คัญรับผิดชอบภ�รกิจดังกล่�วภ�ยใต้ก�ร
ประส�นของกระทรวงก�รต�่งประเทศอนิเดยีคอื องคก์รสำ�รวจท�งโบร�ณคดี
แห่งอินเดีย (Archaeological Survey of India) ดังจะเห็นได้ชัดจ�กกรณี
กมัพชู�ซึง่อนิเดยีไดส้นบัสนนุก�รบรูณะนครวดัและปร�ส�ทต�พรหม นบัแต่
ปี 1980 จนกระทั่งปัจจุบัน ต�มคำ�ร้องขอของรัฐบ�ลกัมพูช� นอกจ�กนี้ ยังมี
ก�รศกึษ�คน้คว�้สถ�ปตัยกรรมในอนิโดนเีซยี ก�รบรูณะปร�ส�ทวดัภใูนล�ว 
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โครงก�รบูรณะมรดกโลกหมี่เซินที่เวียดน�ม และก�รศึกษ�ท�งโบร�ณคดี
ในเมียนม�ร์ เป็นต้น22 อนึ่ง นอกจ�กเพื่อผลประโยชน์ร่วมสมัย ก�รบูรณะ
และส่งเสริมสถ�ปัตยกรรมในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังกล่�ว ยัง
เปน็สว่นหนึง่เพือ่สร้�งคว�มเชือ่มโยงท�งวฒันธรรมทีส่�ม�รถเดนิท�งถงึกนั
ผ�่นโครงข�่ยถนนและโครงสร�้งขัน้พืน้ฐ�นทีอ่นิเดยีพย�ย�มดำ�เนนิก�ร ซึง่
จะนำ�เสน้ท�งเหล�่นีสู้ก่�รพฒัน�เพือ่เปน็เสน้ท�งทอ่งเท่ียวท�งวฒันธรรมต่อ
ไป ดังที่ Kapur ได้กล่�วว่�

‘ปราสาทเขมร (ทีไ่ดรั้บอิทธิพลจากอินเดยี) ในประเทศ 
(สุโขทัย-อยุธยา) ในกัมพูชา (นครวัด) ในลาว (วัดภู) และ
เวยีดนาม (ปราสาทของชาวจาม) คอืแหลง่ดงึดดูชัน้ดสีำาหรบั
นักท่องเที่ยวจากอินเดีย...ในขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่ม
พุทธศาสนิกชนจากกัมพูชา ลาว และเวียดนามมาเยือนดิน
แดนของพระพุทธเจ้าเพิ่มมากขึ้น การมีเส้นทางเชื่อมโยงทั้ง
ทางรถไฟและถนนซ่ึงพาดผ่านประเทศไทย ย่อมจะเกิด
ประโยชน์อย่างมาก...23’

ตัวอย่�งที่สอง ก�รสนับสนุนก�รศึกษ�ภ�ษ�สันสกฤต ด้วยคว�ม
ที่ภ�ษ�สันสกฤตมีอิทธิพลต่อภ�ษ�ท้องถิ่น จ�รึก วรรณกรรม คำ�หยิบยืม 
รวมถงึก�รตัง้ผูค้นและสถ�นทีใ่นประเทศไทย กมัพชู� ล�ว ฟลิปิปนิส์ สิงคโปร ์
และอินโดนีเซีย จึงทำ�ให้ภ�ษ�สันสกฤตกล�ยเป็นส่วนหนึ่งในก�รทูตเชิง
วัฒนธรรมของอินเดียในฐ�นะสิ่งเชื่อมระหว่�งอินเดียและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยอินเดียได้สนับสนุนนักวิช�ก�รผู้มีคว�มเชี่ยวช�ญด้�นดังกล่�ว
ไปยังมห�วิทย�ลัย เช่น จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยศิลป�กร 
และมห�วทิย�ลยัพระพทุธศ�สน�พระสหีนรุ�ช (กมัพูช�) โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง 
ได้สนับสนุนก�รจัดตั้งศูนย์สันสกฤตศึกษ� ณ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร 
ในประเทศไทย อนึ่ง ในเดือนพฤศจิก�ยน 2559 รัฐบ�ลอินเดียจะทูลเกล้�ฯ
ถว�ยร�งวัลภ�ษ�สันสกฤตแด่สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ช
กุม�รี อีกด้วย 

ตัวอย่�งที่ส�ม ก�รส่งเสริมวรรณกรรม ก�รแสดง และก�รศึกษ�
ร�ม�ยณะ เนือ่งจ�กร�ยม�ยณะไดม้บีทบ�ทสำ�คญัในก�รหลอ่หลอมวฒันธรรม
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และคว�มเช่ือของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ถงึแมว้รรณคดดีงักล่�วจะถกูถ�่ยทอด
ในหล�ยสำ�นวนและถกูเรยีกข�นในชือ่ทีต่�่งกนัออกไป แตร่�ม�ยณะยงัคงเปน็
เครื่องร้อยสัมพันธ์ท�งวัฒนธรรมระหว่�งสองภูมิภ�ค เมื่อตระหนักในคว�ม
เชือ่มโยงดงักล�่ว รัฐบ�ลอนิเดียได้สนบัสนนุก�รศกึษ�วจิยัและก�รจดัประชมุ
น�น�ช�ติว่�ด้วยร�ม�ยณะขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจ�กนี้ ยังได้ 
ส่งคณะนักแสดงน�ฏยศิลป์อินเดียเข้�ร่วมมหกรรมที่เกี่ยวข้องกับร�ม�ยณะ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย 

ตัวอย�่งทีส่ี ่ก�รทตูเชิงพระพทุธศ�สน� เปน็อกีหนึง่ในเครือ่งมอืสำ�คญัที่
เชือ่มโยงสวุรรณภมิู (ภ�คพ้ืนทวีปเอเชียตะวันออกเฉยีงใต)้ โดยรฐับ�ลอนิเดยี
ได้ริเริ่มสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีในด้�นดังกล่�ว นับตั้งแต่สมัยน�ยกรัฐมนตรี
ย�วหร�ล เนห์รู ได้เชิญให้ผู้นำ�ในช�ติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้�งวัดท�ง
พระพทุธศ�สน�เพือ่เฉลมิฉลองครบรอบ 25 พทุธศตวรรษ อกีทัง้ยงัสนบัสนนุ
ใหม้กี�รเดนิท�งม�แสวงบญุยงัสงัเวชนยีสถ�นสี ่โดยดำ�เนนิก�รประช�สมัพนัธ์
เส้นท�งและปรับปรุงโครงสร้�งพื้นฐ�นบ�งประก�รเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
พรอ้มทัง้งดเวน้ก�รชำ�ระค�่วซี�่ใหน้กับวชในพระพทุธศ�สน�ทีเ่ดนิท�งม�แสวง
บญุในอนิเดยี อนึง่ เหล่�ผูน้ำ�และข�้ร�ชก�รระดบัสงูเมือ่เยอืนประเทศทีน่บัถอื
พระพุทธศ�สน�ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจะนำ�ของที่ระลึกที่เกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศ�สน� อ�ทิ ต้นโพธิ์ พระบรมส�รีริกธ�ตุหรือพระพุทธรูป มอบ
แด่ประเทศที่ไปเยือนอีกด้วย และล่�สุดนั้นอินเดียได้สถ�ปน�มห�วิทย�ลัย 
น�ลนัท�ซึง่ครัง้หนึง่เคยเปน็มห�วทิย�ลยัและแหลง่เรยีนรูท้�งพระพทุธศ�สน�
ที่เก่�แก่ของโลกขึ้นม�อีกครั้ง โดยขอรับคว�มร่วมมือจ�กประเทศในเอเชีย 
โดยเฉพ�ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อร่วมจัดทำ�หลักสูตรและสนับสนุนก�ร
ดำ�เนนิง�นดงักล�่ว24 อย�่งไรกต็�ม มผีูต้ัง้ขอ้สงัเกตว�่อนิเดยีนัน้หลกีเลีย่งที่
จะใชศ้�สน�ในท�งก�รเมอืงเนือ่งจ�กหลกัคดิเรือ่งฆร�ว�สนิยม (Secularism) 
เหตุใดจึงดำ�เนินก�รทูตเชิงพระพุทธศ�สน� นักวิช�ก�รด้�นคว�มสัมพันธ์
ระหว�่งประเทศแหง่มห�วทิย�ลยัจ�ด�รป์รุ ์อนิเดยีไดก้ล�่วว�่ พระพทุธศ�สน�
ในทัศนะของอินเดียถือเป็นปรัชญ� ฉะนั้น ในก�รเผยแผ่พระพุทธศ�สน�จึง
เป็นก�รเผยแพร่ปรัชญ�เช่นเดียวกับนำ�เสนอเรื่องโยคะนั่นเอง25

และตัวอย่�งสุดท้�ยพิพิธภัณฑ์ผ้�พื้นเมืองเอเชียภ�ยใต้กรอบคว�ม
ร่วมมือแม่โขงคงค� (MGCs Asian Traditional Textile Museum) 
ตั้งอยู่ ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูช� พิพิธภัณฑ์ดังกล่�วนำ�เสนอให้
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เหน็ถงึคว�มเชือ่มโยงท�งวฒันธรรมระหว�่งผูค้นในลุม่แมน่้ำ�คงค�และแมน่้ำ�
โขง ซึ่งนอกจ�กจะมีวัฒนธรรมแม่น้ำ�เหมือนกันแล้ว ยังพย�ย�มสื่อให้เห็น
ถึงคว�มคล้�ยคลึงกันของวัฒธรรมก�รผลิตผ้�พื้นเมืองในสองภูมิภ�คผ่�น
เทคนิคอิกัต (Ikat) ที่ส�ม�รถพบเห็นได้ในอินเดีย ประเทศไทย อินโดนีเซีย 
ล�ว เวียดน�ม และกัมพูช� ซึ่งส่งต่อและเรียนรู้ผ่�นก�รค้�ข�ยระหว่�งกัน
นับแต่ศตวรรษที่ 3 อีกด้วย26 

นอกจ�กน้ีแล้วในเชิงคว�มร่วมมือท�งวัฒนธรรม อินเดียได้ขย�ย
ขอบเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐ�นะจุดเชื่อมโยงท�งอ�รยธรรมซ่ึงมี
ประวัติศ�สตร์ท�งก�รค้� โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงก�ร MAUSAM ซ่ึง
ต้องก�รประก�ศเสน้ท�งอ�รยธรรมท�งทะเลเชือ่มโยงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
เอเชียใต้ ตะวันออกกล�ง และทวีปแอฟริก� ให้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นท�ง
อ�รยธรรมภ�ยใต้คว�มร่วมมือน�น�ช�ตินั่นเอง

มห�อำ�น�จด้�นก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์
แม้อินเดียจะตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�เช่นเดียวกับ

ประเทศทีก่ำ�ลงัพฒัน�อืน่ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้แตจุ่ดเน้นของอินเดยี
มิได้อยูท่ีโ่ครงสร�้งขัน้พืน้ฐ�น หรอืก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอืท�งวตัถ ุแตอ่นิเดยี
มุ่งเน้นที่จะให้คว�มช่วยเหลือด้�นก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ผ่�นสถ�บัน
ฝึกอบรมในส�ข�ต่�งๆ ในประเทศของตน จึงทำ�ให้อินเดียได้ริเริ่มโครงก�ร
คว�มร่วมมือท�งเทคนิคและเศรษฐกิจแห่งอินเดีย (The Indian Technical 
and Economic Cooepration-ITEC) ขึ้นในปี 1964 โดยมุ่งหวังเพื่อ 
เสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กรที่ม�จ�กกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒน� 
ในส�ข�ต�่งๆ ประกอบไปดว้ยบญัช ีธน�ค�ร ก�รเงนิ เทคโนโลยสี�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร ก�รบริห�รจัดก�ร ก�รพัฒน�ชนบท ก�รพัฒน�ผู้ประกอบ
ก�ร หลักสูตรพิเศษ สิ่งแวดล้อมและพลังง�น เป็นต้น ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึง
ของคว�มรว่มมอืในกลุม่ประเทศกำ�ลงัพฒัน� (South-South Cooperation) 
ภ�ยหลงัรว่มก�รอบรมดงักล่�ว รฐับ�ลอนิเดยีจะรกัษ�คว�มสมัพนัธก์บัศษิย์
เก่�เหล่�นี้ผ่�นก�รจัดกิจกรรม ITEC Day โดยสถ�นทูตในแต่ละประเทศ 
เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมโครงก�รได้พบปะสังสรรค์ระหว่�งกัน อน่ึง ITEC แม้ใน
ระยะแรกจะมีลกัษณะเปน็โครงก�รคว�มรว่มมอืทวภิ�ค ีแตภ่�ยหลงัไดพ้ฒัน�
ขึน้ในลกัษณะคว�มรว่มมอืพหภุ�คี โดยเฉพ�ะอย�่งย่ิงมีโครงก�รอบรมสำ�หรบั 
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ASEAN, BIMSTEC และ MGCs27 
อนึง่ นอกจ�กโครงก�รดงักล�่วแลว้ บทบ�ทด�้นก�รพฒัน�ทรพัย�กร

มนุษย์ของอินเดียในบริบทอ�เซียนเด่นชัดเพิ่มม�กข้ึน โดยเฉพ�ะภ�ยหลัง
ก�รเข้�เป็นสม�ชิกของเวียดน�ม เมียนม�ร์ ล�ว และกัมพูช� (CLMV) 
ทำ�ให้อ�เซียนมีสม�ชิกครบ 10 ประเทศโดยสมบูรณ์ในปี 1999 อย่�งไรก็ต�ม
ก�รเข้�ม�ของสม�ชิกใหม่ทำ�ให้เกิดช่องว่�งก�รพัฒน�ระหว่�งสม�ชิกใน
อ�เซยีน ดงันัน้ เพ่ือบรูณ�ก�รอ�เซียนเข�้ดว้ยกัน อนิเดยีจงึเข�้ม�มบีทบ�ท
สำ�คัญ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์กลุ่มประเทศ CLMV 
ดังกล่�ว ใน 3 ด้�นอันประกอบไปด้วย

1. ก�รจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมภ�ษ�อังกฤษ (Centre for English 
Language Training) อินเดียให้คว�มสำ�คัญต่อภ�ษ�อังกฤษในฐ�นะหนึ่ง
ในภ�ษ�ท�งก�รของประเทศและภ�ษ�ที่ใช้ในก�รสื่อส�รในเวทีระหว่�ง
ประเทศ ฉะนั้น เพ่ือยกระดับขีดคว�มส�ม�รถของกลุ่มประเทศ CLMV 
ให้ส�ม�รถบูรณ�ก�รเข้�กับสม�ชิกอ�เซียนเดิมได้ จึงจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
ภ�ษ�องักฤษขึน้เพือ่ใหป้ระช�ชนและนกัธรุกจิในประเทศเหล�่น้ีมีทกัษะก�ร
สื่อส�รภ�ษ�อังกฤษในระดับที่ส�ม�รถแข่งขันในระดับท้องถิ่น อนุภูมิภ�ค 
ภูมิภ�ค และบนตล�ดโลกได้ ซึ่งย่อมจะส่งผลให้เกิดก�รพัฒน�เศรษฐกิจใน
ระดับพื้นฐ�นนั่นเอง28 อนึ่ง ในก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วข้�งต้น อินเดียจะจัด
ส่งผู้เชี่ยวช�ญจ�กมห�วิทย�ลัยภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�ต่�งประเทศ (The 
English and Foreign Languages University, Hyderabad) ไปยังศูนย์
ต่�งๆ ในแต่ละประเทศ เพื่อทำ�ก�รอบรมทักษะด้�นภ�ษ�อังกฤษ รวมถึง
ว�งแผนหลักสูตรเพื่อใช้ในอน�คต 

2. ก�รจัดตั้งศูนย์พัฒน�ผู้ประกอบก�ร (Entrepreneurship 
Development Centre) สถ�บันพัฒน�ผู้ประกอบก�รแห่งอินเดียมีหน้�ที่
หลักในก�รจัดตั้งศูนย์พัฒน�ผู้ประกอบก�รในกลุ่มประเทศ CLMV โดยมี
เป้�ประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในเชิงองค์คว�มรู้ ก�รบริห�รจัดก�ร
และเทคนิคของผู้ประกอบก�ร29

3. ก�รจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีส�รสนเทศ (IT Learning 
Centre) อินเดียได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี เพื่อพัฒน�ศักยภ�พของ
บคุล�กรและประช�ชน รวมถึงก�รสนบัสนนุอปุกรณค์อมพวิเตอรส์ำ�หรบักลุม่
ประเทศ CLMV
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อนึง่ นอกจ�กก�รพฒัน�และยกระดบัทรพัย�กรมนษุยใ์นด�้นดงักล�่ว
แล้ว อินเดียยังมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รผลิตและจำ�หน่�ยย�ปฏิชีวินะที่มีร�ค�
ถกู เพ่ือใหป้ระช�ชนในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใตท้ีม่ฐี�นะย�กจน ส�ม�รถเข�้
ถึงผลิตภัณฑ์ท�งก�รแพทย์

นอกจ�กนี ้ช�วอนิเดยีพลดัถิน่ทีท่ำ�ง�นในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตใ้น
ปจัจบุนั ไมไ่ดเ้ปน็ผูน้ำ�เสนอภ�พของอนิเดยีในเชงิวฒันธรรมเพยีงอย�่งเดยีว
เท�่นัน้ แตช่�วอนิเดียพลัดถิน่ซึง่ดำ�รงตำ�แหนง่ระดับสงูในอตุส�หกรรมบรษิทั
เอกชน หรอืองคก์รระหว�่งประเทศในภมูภิ�ค ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึคว�มเปน็
มืออ�ชีพ (Professionalism)30 ของช�วอินเดียในก�รทำ�ง�น ซึ่งเป็นผลม�
จ�กคุณภ�พของก�รศึกษ�และก�รพัฒน�คุณภ�พมนุษย์ของอินเดียที่มี
ประสิทธิภ�พนั่นเอง 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อะไรในยุทธศ�สตร์
ก�รเป็นมห�อำ�น�จของอินเดีย 

แนวคิดที่กำ�หนดรูปแบบมห�อำ�น�จที่อินเดียต้องก�รนั้นส่งผลดีต่อ
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตใ้นหล�ยประก�ร กล�่วคอื ประก�รท่ี 1 อินเดียเค�รพ
อำ�น�จอธิปไตยและก�รตัดสินใจของรัฐอื่นๆ รวมถึงสนับสนุนก�รเจรจ�และ
แกป้ญัห�ในระดับพหุภ�คี สะทอ้นให้เห็นว�่อินเดียพรอ้มทีจ่ะสนบัสนนุอ�เซยีน
ในฐ�นะองค์กรระหว่�งประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ให้รัฐไม่ว่�จะมีขน�ดเล็กหรือ
ใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ในก�รนำ�เสนอคว�มต้องก�รและร่วม
กำ�หนดนโยบ�ยในระดับภูมิภ�ค 

ประก�รที่ 2 ด้วยประวัติศ�สตร์และภ�พลักษณ์ของอินเดียที่สันติ 
อ่อนโยน และไม่ใช้คว�มรุนแรง อีกทั้งไม่เคยมีข้อพิพ�ทและรุกร�นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทำ�ให้อินเดียมีคว�มชอบธรรมที่จะเข้�ม�มีบทบ�ทใน
กระบวนก�รสนัติภ�พและคว�มม่ันคงในภมิูภ�ค กอรปกบัก�รทีอ่นิเดียมขีดี
คว�มส�ม�รถท�งก�รทห�รท่ีเพ่ิมม�กขึน้ และส�ม�รถนำ�ม�ใชเ้พือ่สร�้งระเบยีบ
และสนัตภิ�พในระบบระหว�่งประเทศ เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตจ้งึควรแสวงห�
คว�มรว่มมอืกบัอนิเดยีภ�ยใตก้รอบยทุธศ�สตรก์�รเปน็มห�อำ�น�จดงักล�่ว 

ประก�รท่ี 3 แมอ้นิเดยีจะมอี�รยธรรมท่ียิง่ใหญ ่แตใ่นเชงิก�รทตูท�ง
วฒันธรรมของอนิเดียน้ัน คอืก�รใหค้ว�มเค�รพในคว�มแตกต�่งหล�กหล�ยท�ง
วัฒนธรรมและนำ�ม�ใช้ในฐ�นะเครื่องมือท�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ 
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ฉะนั้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐ�นะพื้นที่ที่มีคว�มซับซ้อนและมีคว�ม
หล�กหล�ยท�งวฒันธรรมเชน่กนั จงึควรเค�รพในคว�มแตกต�่งดงักล�่วและ
นำ�วฒันธรรมม�แลกเปลีย่นเรยีนรู ้รวมถึงสร�้งพืน้ทีป่ระช�คมข�้มช�ตทิีเ่ปดิ
โอก�สใหค้ว�มแตกต�่งเหล�่นีไ้ดม้พีืน้ทีใ่นก�รนำ�เสนออัตลกัษณ ์ซึง่เป็นก�ร
เอ้ือให้เกิดก�รทูตภ�คประช�ชน (people-to-people contact) อีกทั้งใน
คว�มเช่ือมโยงท�งวัฒนธรรมระหว่�งสองภูมิภ�ค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ควรใช้โอก�สดังกล่�วดึงดูดนักท่องเที่ยวจ�กอินเดียให้เดินท�งม�เยือน และ
เปดิพืน้ทีก่�รศกึษ�และก�รวจิยัเพือ่สร้�งองคค์ว�มรูท้�งประวตัศิ�สตรร์ว่มกนั 

ประก�รที่ 4 ด้วยอินเดียให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�และก�รพัฒน�
ศักยภ�พมนุษย์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงควรใช้โอก�สดังกล่�วตักตวง
ทักษะ ประสบก�รณ์ และก�รฝึกอบรมสัมมน�ที่เปิดโอก�สให้ข้�ร�ชก�ร
และพลเรือนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เดินท�งเข้�ร่วม ซึ่งนอกจ�กจะได ้
องคค์ว�มรูก้ลบัม�พฒัน�ประเทศแลว้ พืน้ทีด่งักล�่วยงัเปดิโอก�สใหผู้อ้บรม
จ�กเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้ไดพ้บปะกบัผูเ้ข�้รว่มโครงก�รในภมูภิ�คเดยีวกนั
และจ�กต่�งภูมิภ�ค ทำ�ให้ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้�งเครือข่�ยคว�ม
ร่วมมือเพื่อร่วมกันในอน�คต

ประก�รสุดท้�ย แม้อินเดียจะไม่ได้จัดว�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ฐ�นะจดุหม�ยของนโยบ�ยต่�งประเทศอนิเดีย แต่บทบ�ทในฐ�นะสะพ�นเชือ่ม
ภูมภิ�คในยทุธศ�สตร์ก�รต่�งประเทศอนิเดยีนัน้ ทำ�ใหเ้อเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
ส�ม�รถเชือ่มโยงกบัภมูภิ�คอืน่ๆ ไดม้�กขึน้ ดงัเชน่ยทุธศ�สตรอิ์นโด-แปซิฟิก 
ทำ�ใหเ้อเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเ้ปน็จดุนดัพบของมห�สมทุรอนิเดยีและมห�สมทุร
แปซิฟิก หรือก�รผนวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในกรอบ
คว�มร่วมมือแห่งมห�สมุทรอินเดีย ทำ�ให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส�ม�รถ
มีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภ�คแอฟริก�ตะวันออก นอกจ�กนี้ เส้นท�งหลวงเชื่อม
อินเดยี เมยีนม�ร ์และประเทศไทย รวมถงึเสน้ท�งรถไฟอนิเดียเวียดน�ม ยงั
เปน็สว่นหนึง่ของยทุธศ�สตรท่ี์อนิเดียต้องก�รจะเปน็สว่นหนึง่ของท�งหลวง
แหง่เอเชยี และเสน้ท�งรถไฟแหง่เอเชยี ซึง่คว�มตอ้งก�รของอนิเดยีดงักล�่ว
ล้วนเป็นประโยชน์ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้เกิดคว�มร่วมมือใน
ระดับที่กว้�งม�กยิ่งขึ้น 

ฉะนัน้ เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตจ้งึมตีำ�แหนง่แหง่ทีใ่นก�รต�่งประเทศ
ของอินเดียและช่วยเติมเต็มมห�ภ�รตะ (อินเดียที่ยิ่งใหญ่) ให้สมบูรณ์ขึ้น 
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ในท�งกลับกันแต่ละรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงอ�เซียนเองต้อง
พิจ�รณ�เช่นกันว่� จะแสวงห�คว�มรว่มมือและสร�้งคว�มสมัพนัธก์บัอนิเดยี
ในลักษณะใด จึงจะตอบรับและสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ก�รเป็นมห�อำ�น�จ
ของอินเดียดังกล่�ว
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น�ยธำ�รงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต ์ กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร
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สัมมน�ประจำ�ปี 2559
ASEAN: Siam-Thailand + Japan + China and + India

ศุกร์ที่ 25 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ภูก�มย�ว อ�ค�รเรียนรวม (เดิม) 

มห�วิทย�ลัยพะเย� จังหวัดพะเย�

08.00-09.00 ลงทะเบียน / รับประท�นอ�ห�รว่�ง 
 Registration / Tea and Coffee Break
09.00–09.30 พิธีเปิดก�รสัมมน� / Opening Ceremony
 - ศ. พเิศษ ดร. มณฑล สงวนเสรมิศร ีอธกิ�รบดมีห�วทิย�ลยัพะเย�  
  กล่�วต้อนรับ / Welcoming
 - ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย 
  พะเย� กล่�วแนะนำ�มห�วิทย�ลัยพะเย� 
 - ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ร�ชบัณฑิต ประธ�นมูลนิธิโครงก�ร 
  ตำ�ร�สังคมศ�สตร์และมนุษยศ�สตร์ กล่�วร�ยง�น / Report
 - คุณนินน�ท ไชยธีรภิญโญ รองประธ�นกรรมก�รบริษัท โตโยต้�  
  มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กดั และกรรมก�รมลูนธิโิตโยต�้ประเทศไทย  
  กล่�วเปิดง�น / Opening 
 - มอบของที่ระลึก และถ่�ยภ�พหมู่ / Souvenirs Exchange and 
  Group Photos 
09.30–12.00 อภิปร�ยรวม / Panel “ASEAN + Japan: Social-Economic- 
 Cultural Connectivity” / อ�เซยีน + ญีปุ่น่ : คว�มเชือ่มโยงสังคม  
 เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
  คณุสรุศกัดิ ์สทุองวนั | คณุซนิย� อ�โอก ิ| ดร. ชยนัต์ วรรธนะภูติ |  
  ผศ. ดร. ดวงใจ หลอ่ธนวณชิย ์| คณุอดศิกัดิ ์ศรสีม ดำ�เนนิร�ยก�ร 
  และนำ�อภิปร�ย  
12.00–13.00 อ�ห�รกล�งวัน / Lunch
13.00–14.30 แบ่งห้องสัมมน�หัวข้อเฉพ�ะ / Panels
 ห้องที่ 1 “ASEAN + China: ASEAN and SENO (sud/South,  
 est/East, nord/North, ouest/West) Boundary” / อ�เซียน +  
 จีน : อ�เซียน และ เขตแดนท�งบก ทะเล และอ�ก�ศ  
  ศ. ดร. ยศ สันตสมบัติ | รศ. ดร. อักษรศรี พ�นิชส�ส์น | 



  อ. อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ | อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ดำ�เนินร�ยก�ร
  และนำ�อภิปร�ย
 ห้องที่ 2 / Room 2 : “Water Scarcity: The Mekong, 
 The Chao Phraya and The Salween Rivers” แมน่้ำ�โขง เจ�้พระย� 
  ส�ละวิน : ปัญห�น้ำ�ในอ�เซียน 
  คุณเพียรพร ดีเทศน์ | รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่�มศรี | 
  ดร. รอยล จิตรดอน | ผศ. มนตร� พงษ์นิล ดำ�เนินร�ยก�ร
  และนำ�อภิปร�ย  
 ห้องที่ 3 “ASEAN Beyond Boundary” / อ�เซียนไร้พรมแดน
  ดร. อุษ�ม�ศ เสียมภักดี | ผศ.ดร. ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ | 
  คุณพิมพ์สิริ เพชรน้ำ�รอบ | อ. อักษร�ภัค ชัยปะละ | 
  อ. พิพัฒน์ ธน�กิจ ดำ�เนินร�ยก�รและนำ�อภิปร�ย  
14.30–15.00 อ�ห�รว่�ง / Tea and Coffee Break
15.00–16.30 แบ่งห้องสัมมน�หัวข้อเฉพ�ะ / Panels
 ห้องที่ 1 / Room 1 : “ASEAN + India: Mahabharata and  
 Southeast Asia” / อ�เซียน + อินเดีย : มห�ภ�รตะ และอุษ�คเนย์
  ศ. พิเศษ ดร. ช�ญวิทย์  เกษตรศิริ | อ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง | 
  คุณปยิณฐั สรอ้ยคำ� | ดร. สิงห ์สุวรรณกจิ | ผศ. ก�ญจน ีละอองศร ี 
  ดำ�เนินร�ยก�รและนำ�อภิปร�ย  
 หอ้งที ่2 / Room 2 : “State and Church: Buddhism in ASEAN”/  
 รัฐกับศ�สนจักร : พุทธศ�สน�ในอ�เซียน
  ภิกษุณีธัมมนันท� | คุณวิจักขณ์ พ�นิช | อ. สุรพศ ทวีศักดิ์ |  
  คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว | อ. สมฤทธิ์ ลือชัย ดำ�เนินร�ยก�รและ 
  นำ�อภิปร�ย  
 หอ้งที ่3 / Room 3 : “LGBT Rights in the ASEAN Community”  
 / LGBT: เพศวิถีในอ�เซียน
  ผศ. ดร. วศิน ปัญญ�วุธตระกูล | คุณชุม�พร แต่งเกลี้ยง | 
  คุณช�นันท์ ยอดหงษ์ | ผศ. ดร. อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ | 
  อ. ด�ร�รัตน์ คำ�เป็ง | ดำ�เนินร�ยก�รและนำ�อภิปร�ย  

พิธีกรประจำ�ตลอดง�น สมฤทธิ์ ลือชัย


