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 จากแนวคิดการเปล่ียน “เอเชีย-แปซิฟิก” ให้กลายเป็น “อินโด-แปซิฟิก” ท่ีถูกจุดประกายขึ้นโดยสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย รวมท้ัง
ออสเตรเลีย ก าลังเป็นประเด็นท่ีมีการกล่าวถึงกันมากในภูมิภาคแถบนี้ การท่ีจุดศูนย์ดุลทางอ านาจของโลกก าลังถูกเคล่ือนย้ายเข้าสู่
ภูมิภาคนี้ จึงชวนให้คิดต่อไปว่า หรือนี่คือยุทธศาสตร์ “ปักหมุดหวนคืนสู่เอเชีย” ของสหรัฐฯ ท่ีขยายให้ครอบคลุมถึงมหาสมุทรอินเดีย 
เพื่อเป็นการถ่วงดุลความส าเร็จอันใหญ่โตและกว้างขวางของ “แผนการริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง” (Belt and Road Initiative 
หรือ BRI) ของจีน 

แนวคิด “เอเชีย-แปซิฟิก” สู่ “อินโด-แปซิฟิก” : การสกัดกั้นเส้นทางการเตบิโตของแดนมังกร    
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  แนวคิดการใช้ช่ือและขยายขอบเขตของภูมิภาคออกเป็น Indo-
Pacific จาก Asia-Pacific เ ดิม โดยการผลักดัน“เครือข่ายใหม่” 
นับเป็นการสร้างความท้าทายทางการทูต ท่ีมีนัยส าคัญอย่างรอบด้าน  
โดยการด าเนินตามแนวคิดน้ีจะเป็นการผนวกพื้นท่ีทางรัฐศาสตร์ของ
มหาสมุทรอินเดียเข้ากับมหาสมุทรแปซิฟิก พร้อมท้ังส่งเสริมบทบาท
อินเดียให้มาร่วมรับผิดชอบการสร้างดุลยภาพเพื่อคานอิทธิพลของจีน 
รวมท้ังน าออสเตรเลียเข้ามามีส่วนร่วม เน่ืองจากมีกองทัพเรือท่ีมี
แสนยานุภาพพอท่ีจะ “ถ่วงดุล” กับจีนได้ ดังน้ัน การท าความเข้าใจถึง
ผลประโยชน์ร่วมระหว่างอินเดีย-สหรัฐฯ ผลกระทบของนโยบายอินโด 
แปซิฟิกต่อภูมิภาค และบทบาทของไทยต่อความสัมพันธ์ อินเดีย - 
สหรัฐฯ น้ันจึงถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ผลประโยชน์ร่วมระหว่างอินเดียและสหรัฐฯ 
 ผลประโยชน์รว่มระหวา่งอนิเดีย-สหรฐัฯ ท่ีเด่นชัดมี ๒ ประการ คือ 
(๑) การถ่วงดุลอ านาจจนี พรอ้มสกดักัน้ความส าเรจ็ของนโยบาย “หน่ีงแถบ
หน่ึงเส้นทาง” (One Belt One Road) ของจีน และ (๒) ส่งเสริม
บทบาทส าคัญในภูมิภาค และความเป็นหุ้นส่วนส าคัญระหว่างอินเดีย-

สหรัฐฯ ท้ังทางการค้า ความมั่นคง และการทหาร ซึ่งสหรัฐฯ ได้มี 
การสร้างความร่วมมือทางทหารแบบพหุภาคีระหว่างสหรัฐฯ อินเดีย 
ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย โดยผลักดันให้อินเดียมีบทบาทน าในการรักษา
ความมั่นคงของเส้นทางคมนาคมทางทะเล (Sea Lanes of Commu-
nication : SLOC) ในมหาสมุทรอินเดีย ส่วนอินเดียก็ก าลังเติบใหญ่
และอยากขยายบทบาทในแปซิฟิกด้วย ซึ่งเงื่อนไขหน่ึงท่ีอินเดียต้องการ
ก็คือ การร่วมมือกับผู้น าแปซิฟิกตัวจริงน่ันคือสหรัฐฯ ขณะท่ีปัจจุบันจีน
มีอิทธิพลสูงในเอเชียแปซิฟิกและพยายามขยายอิทธิพลเข้าสู่มหาสมุทร
อินเดียด้วย ดังจะเห็นได้จากการเอื้อประโยชน์ให้แก่ปากีสถาน 
บังกลาเทศ และศรีลังกา เป็นพิเศษ  
ผลกระทบของนโยบายอนิโด-แปซิฟกิต่อภูมิภาค 
 อาเซียนเป็นโมเดลให้กับโลกในการอยู่ ร่วมกันอย่างสันติ 
โดยเฉพาะในยุคท่ีความขัดแย้งเกิดข้ึนท่ัวโลก ท้ังน้ี อาเซียนเกิดข้ึน เพื่อ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและป้องกันการเกิดสงครามเป็นหลัก โดยมี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นเร่ืองท่ีตามมาในภายหลัง ในขณะเดียวกัน 
อาเซียนก็ต้องเผชิญกับความท้าทายเพิ่มมากข้ึน อาทิ การท่ีอาเซียน



เพื่อประโยชน์ในการพั นา SSC  Focus    กรุณาส่งข้อคิดเห็นของท่านมายัง   คณะผู้จัดท า (ศศย. สปท.)  T/F : 02 275 5715-16

    ๑. ท่านสนใจประเด็นใดเพิ่มเติม / เห็นว่าควรศึกษาเพิ่มเติม

           การเมือง              เศรษฐกิจ              สังคม               วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี               การทหาร                พลังงาน / สิ่งแวดล้อม    

           อื่น  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

    ๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….….…….……….

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……….………….

จัดทำโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  โทร/โทรสาร : 0 2275 5715 - 16  website : http://ssc.rtarf.mi.th 

                               บทวิเคราะหโ์ดย น.ส.หัสยา ไทยานนท์ นักวิจัย ศศย.สปท. 

f Thailand  S S C 

c u s 
พึ่งพาเงินลงทุนจากต่างชาติมากเกินไปในปัจจุบัน ท้ังจากญี่ปุ่นและการ
ลงทุนในโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีน ส่วนแนวคิด “อินโด-
แปซิฟิก” ถือเป็นกรอบทางยุทธศาสตร์ท่ีสหรัฐฯ น ามาใช้ในการเข้ามา
เกี่ยวพันกับเอเชีย ว่าเป็นภมูิภาคท่ีเสรแีละเปิดกว้าง (Free and Open 
Indo-Pacific) อย่างไรก็ดี  แนวคิดดังกล่าวมีข้อพิจารณาส าคัญ ๒ 
ประการ คือ (๑) ภมูภิาคอินโด-แปซฟิกิจะเสรแีละเปิดกว้างไมไ่ด ้หากสหรฐัฯ 
ไมส่นบัสนนุการคา้เสรแีละเปิดกว้างอย่างแท้จริง ซึ่งการท่ีสหรัฐฯ หันมาใช้
นโยบาย America First ท่ีมุ่งเน้นผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เป็นหลักอัน
ถือเป็นอุปสรรคส าคัญ (๒) ในส่วนแนวคิดอินโด-แปซิฟิก เองก็ยังไม่
ปรากฏแน่ชัดว่า สหรัฐฯ มีท่าทีท่ีชัดเจนอย่างไรต่อประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ในเชิงบวกเป็น
การเสริมสร้างความร่วมมือในมิติต่าง  โดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสและ
ช่องทางการค้าและการลงทุนให้กับทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน ส่วน
ในเชิงลบ ระดับความสัมพันธ์ของประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะความ
เชื่อมั่นไว้วางใจระหว่างกันอาจถูกกระทบจากการแทรกแซงของประเทศ
มหาอ านาจ โดยประเทศในภมูภิาคมลีกัษณะทางกายภาพแบ่งเป็น ๒ กลุม่ 
คอื กลุม่ท่ี ๑ กลุ่มประเทศ Mainland (CLMVT) ซึ่งเป็นอาณาบริเวณท่ี
อิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนมีบทบาทสูง  และกลุ่มท่ี ๒ กลุ่มประเทศ 
Maritime ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์และปัญหาในทะเลจีนใต้
เป็นหลัก  
บทสรุป : บทบาทของไทยต่อความสัมพันธ์ อินเดียและสหรัฐฯ  

ไทย-อินเดยี : ปัจจบัุนไทยและอินเดยีมคีวามสมัพนัธ์อย่างแนน่แฟน้
ในด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ วั นธรรม และศาสนา เพราะท้ัง
สองประเทศด าเนินนโยบายท่ีสอดรับกัน โดยอินเดียได้ริเริ่มนโยบายมอง
ตะวันออก (Look East Policy) เพื่อขยายความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินนโยบายมุ่ง
ตะวันตก (Look West Policy) ของไทย ท่ีให้ความส าคัญกับอินเดียใน
ฐานะมหาอ านาจและเป็นตลาดการค้าท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุดในภูมิภาค
เอเชียใต้ รวมท้ังโครงการพั นาความเชื่อมโยงระหว่างอินเดียกับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังทางน้ าและทางบก โดยเฉพาะโครงการถนน
สามฝ่ายอินเดีย – เมียนมา – ไทย ( India – Myanmar – Thailand 
Trilateral Highway Project)๑ (สรุปสาระส าคัญจากการเขา้รว่มประชุม
สุดยอดอาเซียน-อินเดีย ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี และงานวันสถาปนา
สาธารณรฐัอินเดยี ครั้งท่ี ๖๙ ระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๖ ม.ค.๖๑ ณ กรุงนวิเดลี 
สาธารณรัฐอินเดีย)  

ไทย-สหรัฐฯ : ไทยมีความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรเก่าแก่ของ
สหรัฐฯ และยังคงด าเนินความสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีสหรัฐฯ 
ก็มองประเทศไทยเป็นตัวกลางในการเสริมสร้างบทบาทในภูมิภาคนี้  

ท้ังนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้นล้วนแล้วแต่อาจส่งผลกระทบ
ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศไทยได้ จึงนับเป็นบทท้าทายส าหรับ
รัฐบาลไทย ท่ีต้องให้ความส าคัญและมุ่งการด าเนินนโยบายแบบถ่วงดุล
อ านาจของไทยใหป้ระสบผลส าเรจ็มากท่ีสดุ ดังนั้นความสัมพันธ์ของไทยต่อ
อินเดีย- สหรัฐฯ จึงเป็นสิ่งท่ีไทยควรพึงระวัง โดยการด าเนินตามนโยบาย

การรกัษาสมดลุ (Balance of power) กบัประเทศมหาอ านาจตา่ง  โดยไมเ่ลอืก
ขา้ง แต่อาศัยการมุ่งเน้นคุณค่า (Value) และข้อได้เปรียบเชิงท่ีตั้งท่ีเป็น 
จุดเชื่อมโยง (Connectivity) ส าคัญของภูมิภาค ตลอดถึงบทบาทการ
เป็นตัวกลาง (Mediator) ในการประสานผลประโยชน์ต่าง  เป็นส าคัญ  
ในส่วนของข้อเสนอแนะส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ระดับรัฐบาล : เนื่องด้วย ความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียยังมี
โอกาสขยายตัวได้อีกมาก และจะกระชับความเป็นพันธมิตรทาง
ยุทธศาสตร์อย่างแนบแน่นระหว่างสหรัฐฯ อินเดีย ออสเตรเลียและญี่ปุ่น
ต่อไป ซึ่งถือเป็นแนวทางการปิดล้อมและถ่วงดุลจีนในเอเชีย โดยท่ีจีน  
ไม่อาจขยายอิทธิพลในมหาสมุทรอินเดียได้สะดวก ขณะท่ีอินเดียอาจมี
บทบาทในมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้น การเพิ่มอินเดียเข้ามาเป็นตัวแปรท่ี
ส าคัญในฝ่ายสหรัฐฯ อาจท าให้ดุลยภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เปลี่ยนไป ในการนี้เป็นเรื่องปกติท่ีไทยในฐานะประเทศหน้าด่านของ
เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้อาจตอ้งรบัมอืกบัขอ้เรยีกรอ้งของแตล่ะฝา่ยมากขึน้ 
พร้อมกับการเริ่มพิจารณาถึงหลักทางการทูตท่ีส าคัญ รวมท้ังการด าเนิน
นโยบายรักษาสมดุล (Balance of power) ซึ่งถือเป็นข้อดีและเหมาะสม
กบัประเทศขนาดกลางอย่างไทย ภายใตค้วามรว่มมอืในดา้นตา่ง  กบัทุกฝา่ย
ไดส้งูสดุ ในขณะเดียวกนักต็อ้งระมัดระวังในท่าทีการแสดงออกต่อประเทศ
มหาอ านาจตา่ง  เป็นอย่างมาก เนือ่งจากจะสง่ผลกระทบตอ่ความไว้เนือ้เชือ่ใจ 
 ระดบักองทัพ  :  ส าหรับบทบาทและความสัมพันธ์ทางทหารของไทย
กับประเทศมหาอ านาจต่าง  นั้น เป็นไปในลักษณะของการพั นาความ
ร่วมมือผ่านทางการฝึกร่วม โดยไทยได้เข้าร่วมการซ้อมรบกับอินเดีย 
ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ในอ่าวเบงกอลทางภาคตะวันออกของอินเดียภายใต้
ชื่อว่า “มาลาบาร์” ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการแบบทวิภาคีเริ่มต้นตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมุง่การฝกึซอ้มทางทะเลแบบรอบดา้น การประสานงาน
ระหว่างกอง ทัพ การต่อสู้ กับ เ รื อด าน้ า  และการซ้อมรบ อ่ืน  
ขณะเดียวกัน ก็มีการฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้รหัสการฝึก BLUE STRIKE ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพ พั นาความร่วมมือ รวมท้ังเพิ่มขีด
ความสามารถในการฝึก ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือ
สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมท้ังเพิ่มพูนขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการร่วมกันทางยุทธวิธีระหว่างหน่วยเข้าร่วมการฝึก และพั นา
หลักนิยมในการรบตามสาขาปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งยังคงมีทิศทางและ
แนวโน้มในการพั นาและกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและ
เป็นไปในทิศทางท่ีดี และดว้ยเหตดุงักลา่วกองทัพจงึควรจะตอ้งรกัษาดลุยภาพ
ความสมัพนัธ์กบัประเทศมหาอ านาจตา่ง  นีไ้ว้ เพือ่รักษาเสถียรภาพและความ
มั่นคงท่ีดีของแต่ละประเทศต่อไป.. ๛   
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