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แนวคิด “เอเชีย-แปซิฟิก” สู่ “อินโด-แปซิฟิก” : การสกัดกั้นเส้นทางการเติบโตของแดนมังกร
จากแนวคิดการเปลี่ยน “เอเชีย-แปซิฟิก” ให้กลายเป็น “อินโด-แปซิฟิก” ที่ถูกจุดประกายขึ้นโดยสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย รวมทั้ง
ออสเตรเลีย กาลังเป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงกันมากในภูมิภาคแถบนี้ การที่จุดศูนย์ดุลทางอานาจของโลกกาลังถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่
ภูมิภาคนี้ จึงชวนให้คิดต่อไปว่า หรือนี่คือยุทธศาสตร์ “ปักหมุดหวนคืนสู่เอเชีย” ของสหรัฐฯ ที่ขยายให้ครอบคลุมถึงมหาสมุทรอินเดีย
เพื่อเป็นการถ่วงดุลความสาเร็จอันใหญ่โตและกว้างขวางของ “แผนการริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง” (Belt and Road Initiative
หรือ BRI) ของจีน
แนวคิดการใช้ชื่อและขยายขอบเขตของภูมิภาคออกเป็น IndoPacific จาก Asia-Pacific เดิ ม โดยการผลั ก ดั น “เครื อ ข่ า ยใหม่ ”
นับเป็นการสร้างความท้าทายทางการทูต ที่มีนัยส าคัญอย่างรอบด้า น
โดยการดาเนินตามแนวคิดนี้จะเป็นการผนวกพื้นที่ทางรัฐศาสตร์ของ
มหาสมุทรอินเดียเข้า กับมหาสมุทรแปซิฟิ ก พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาท
อินเดียให้มาร่วมรับผิดชอบการสร้างดุลยภาพเพื่ อคานอิทธิ พ ลของจี น
รวมทั้ ง น าออสเตรเลี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่วม เนื่องจากมีกองทัพ เรือที่มี
แสนยานุภาพพอทีจ่ ะ “ถ่วงดุล” กับจีนได้ ดังนั้น การทาความเข้าใจถึง
ผลประโยชน์ร่วมระหว่างอินเดีย-สหรัฐฯ ผลกระทบของนโยบายอินโด
แปซิ ฟิก ต่ อ ภูมิ ภ าค และบทบาทของไทยต่ อ ความสัม พั นธ์ อิ นเดี ย สหรัฐฯ นั้นจึงถือเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
ผลประโยชน์ร่วมระหว่างอินเดียและสหรัฐฯ
ผลประโยชน์รว่ มระหว่างอินเดีย-สหรัฐฯ ที่เด่นชัดมี ๒ ประการ คือ
(๑) การถ่วงดุลอานาจจีน พร้อมสกัดกัน้ ความสาเร็จของนโยบาย “หนีง่ แถบ
หนึ่ ง เส้ น ทาง” (One Belt One Road) ของจี น และ (๒) ส่ ง เสริ ม
บทบาทสาคัญในภูมิภาค และความเป็นหุ้นส่วนสาคัญระหว่างอินเดีย -

สหรัฐ ฯ ทั้ งทางการค้ า ความมั่ น คง และการทหาร ซึ่ ง สหรัฐ ฯ ได้ มี
การสร้างความร่วมมือทางทหารแบบพหุภาคีระหว่างสหรัฐฯ อินเดีย
ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย โดยผลักดันให้อินเดียมีบทบาทนาในการรักษา
ความมั่นคงของเส้นทางคมนาคมทางทะเล (Sea Lanes of Communication : SLOC) ในมหาสมุท รอินเดีย ส่วนอิ นเดีย ก็กาลังเติ บใหญ่
และอยากขยายบทบาทในแปซิฟิกด้วย ซึ่งเงื่อนไขหนึ่งที่อินเดียต้องการ
ก็คือ การร่วมมือกับผู้นาแปซิฟิกตัวจริงนั่นคือสหรัฐฯ ขณะที่ปัจจุบันจีน
มีอิทธิพลสูงในเอเชียแปซิฟิกและพยายามขยายอิทธิพลเข้าสู่มหาสมุทร
อิ น เดี ย ด้ ว ย ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการเอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ป ากี ส ถาน
บังกลาเทศ และศรีลังกา เป็นพิเศษ
ผลกระทบของนโยบายอินโด-แปซิฟกิ ต่อภูมิภาค
อาเซี ย นเป็ น โมเดลให้ กั บ โลกในการอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ
โดยเฉพาะในยุคที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งนี้ อาเซียนเกิดขึ้น เพื่อ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและป้องกันการเกิดสงครามเป็นหลัก โดยมี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นเรือ่ งที่ตามมาในภายหลัง ในขณะเดียวกัน
อาเซียนก็ต้องเผชิญกับความท้าทายเพิ่มมากขึ้น อาทิ การที่อาเซียน
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พึ่งพาเงินลงทุนจากต่างชาติมากเกินไปในปัจจุบัน ทั้งจากญี่ปุ่นและการ
ลงทุนในโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีน ส่วนแนวคิด “อินโดแปซิฟิก” ถือเป็นกรอบทางยุทธศาสตร์ที่สหรัฐฯ นามาใช้ในการเข้ามา
เกี่ย วพัน กับ เอเชีย ว่าเป็นภูมิภาคทีเ่ สรีและเปิดกว้าง (Free and Open
Indo-Pacific) อย่ า งไรก็ ดี แนวคิ ด ดั ง กล่ า วมี ข้ อ พิ จ ารณาส าคั ญ ๒
ประการ คือ (๑) ภูมภิ าคอินโด-แปซิฟกิ จะเสรีและเปิดกว้างไม่ได้ หากสหรัฐฯ
ไม่สนับสนุนการค้าเสรีและเปิดกว้างอย่างแท้จริง ซึ่งการที่สหรัฐฯ หันมาใช้
นโยบาย America First ที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เป็นหลักอัน
ถือเป็น อุปสรรคสาคัญ (๒) ในส่ว นแนวคิด อิน โด-แปซิฟิก เองก็ยังไม่
ปรากฏแน่ชัด ว่า สหรัฐฯ มีท่าทีที่ชัด เจนอย่างไรต่อประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ในเชิงบวกเป็น
การเสริมสร้างความร่วมมือในมิติต่าง โดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสและ
ช่องทางการค้าและการลงทุนให้กับทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน ส่วน
ในเชิงลบ ระดับความสัมพัน ธ์ข องประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะความ
เชื่อมั่นไว้วางใจระหว่างกันอาจถูกกระทบจากการแทรกแซงของประเทศ
มหาอานาจ โดยประเทศในภูมภิ าคมีลกั ษณะทางกายภาพแบ่งเป็น ๒ กลุม่
คือ กลุม่ ที่ ๑ กลุ่มประเทศ Mainland (CLMVT) ซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่
อิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนมีบทบาทสูง และกลุ่มที่ ๒ กลุ่มประเทศ
Maritime ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์และปัญหาในทะเลจีนใต้
เป็นหลัก
บทสรุป : บทบาทของไทยต่อความสัมพันธ์ อินเดียและสหรัฐฯ
ไทย-อินเดีย : ปัจจุบนั ไทยและอินเดียมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น
ในด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ วั นธรรม และศาสนา เพราะทั้ง
สองประเทศดาเนินนโยบายที่สอดรับกัน โดยอินเดียได้ริเริ่มนโยบายมอง
ตะวั น ออก (Look East Policy) เพื่ อ ขยายความสั ม พั น ธ์ แ ละความ
ร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง
ออสเตรเลี ยและนิ วซี แ ลนด์ ซึ่ งสอดคล้ องกับ การด าเนิน นโยบายมุ่ ง
ตะวันตก (Look West Policy) ของไทย ที่ให้ความสาคัญกับอินเดียใน
ฐานะมหาอานาจและเป็นตลาดการค้าที่มีศักยภาพมากที่สุดในภูมิภาค
เอเชียใต้ รวมทั้งโครงการพั นาความเชื่อมโยงระหว่างอินเดียกับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งทางน้าและทางบก โดยเฉพาะโครงการถนน
สามฝ่ ายอิน เดี ย – เมีย นมา – ไทย (India – Myanmar – Thailand
Trilateral Highway Project)๑ (สรุปสาระสาคัญจากการเข้าร่วมประชุม
สุดยอดอาเซียน-อินเดีย ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี และงานวันสถาปนา
สาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ ๖๙ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ม.ค.๖๑ ณ กรุงนิวเดลี
สาธารณรัฐอินเดีย)
ไทย-สหรัฐฯ : ไทยมีความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรเก่าแก่ของ
สหรัฐฯ และยังคงดาเนินความสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐฯ
ก็มองประเทศไทยเป็นตัวกลางในการเสริมสร้างบทบาทในภูมิภาคนี้
ทั้งนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้นล้วนแล้วแต่อาจส่งผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศไทยได้ จึงนับเป็นบทท้าทายสาหรับ
รัฐบาลไทย ที่ต้องให้ความสาคัญและมุ่ง การดาเนินนโยบายแบบถ่วงดุล
อานาจของไทยให้ประสบผลสาเร็จมากทีส่ ดุ ดังนั้นความสัมพันธ์ของไทยต่อ
อินเดีย- สหรัฐฯ จึงเป็นสิ่งที่ไทยควรพึงระวัง โดยการดาเนินตามนโยบาย

การรักษาสมดุล (Balance of power) กับประเทศมหาอานาจต่าง โดยไม่เลือก
ข้าง แต่อาศัยการมุ่งเน้นคุณค่า (Value) และข้อได้เปรียบเชิงที่ตั้งที่เป็น
จุด เชื่อมโยง (Connectivity) สาคัญของภูมิภาค ตลอดถึงบทบาทการ
เป็นตัวกลาง (Mediator) ในการประสานผลประโยชน์ต่าง เป็นส าคั ญ
ในส่วนของข้อเสนอแนะสาคัญที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้
ระดับรัฐบาล : เนื่องด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียยังมี
โอกาสขยายตั ว ได้ อี ก มาก และจะกระชั บ ความเป็ น พั น ธมิ ต รทาง
ยุทธศาสตร์อย่างแนบแน่นระหว่างสหรัฐฯ อินเดีย ออสเตรเลียและญี่ปุ่น
ต่อไป ซึ่งถือเป็นแนวทางการปิดล้อมและถ่วงดุลจีนในเอเชีย โดยที่จีน
ไม่อาจขยายอิทธิพลในมหาสมุทรอินเดียได้สะดวก ขณะที่อินเดียอาจมี
บทบาทในมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้น การเพิ่มอินเดียเข้ามาเป็นตัวแปรที่
สาคัญ ในฝ่า ยสหรั ฐฯ อาจทาให้ดุล ยภาพในเอเชียตะวัน ออกเฉี ยงใต้
เปลี่ยนไป ในการนี้เป็น เรื่องปกติที่ไทยในฐานะประเทศหน้าด่านของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจต้องรับมือกับข้อเรียกร้องของแต่ละฝ่ายมากขึน้
พร้อมกับการเริ่มพิจารณาถึงหลักทางการทูตที่สาคัญ รวมทั้งการดาเนิน
นโยบายรักษาสมดุล (Balance of power) ซึ่งถือเป็นข้อดีและเหมาะสม
กับประเทศขนาดกลางอย่างไทย ภายใต้ความร่วมมือในด้านต่าง กับทุกฝ่าย
ได้สงู สุด ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งระมัดระวังในท่าทีการแสดงออกต่อประเทศ
มหาอานาจต่าง เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากจะส่งผลกระทบต่อความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ
ระดับกองทัพ : สาหรับบทบาทและความสัมพันธ์ทางทหารของไทย
กับประเทศมหาอานาจต่าง นั้น เป็นไปในลักษณะของการพั นาความ
ร่วมมือผ่านทางการฝึกร่วม โดยไทยได้เข้าร่วมการซ้อมรบกับอิน เดีย
ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ในอ่าวเบงกอลทางภาคตะวันออกของอินเดียภายใต้
ชื่อว่า “มาลาบาร์” ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการแบบทวิภาคีเริ่มต้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมุง่ การฝึกซ้อมทางทะเลแบบรอบด้าน การประสานงาน
ระหว่ า งกองทั พ การต่ อ สู้ กั บ เรื อ ด าน้ า และการซ้ อ มรบอื่ น
ขณะเดียวกัน ก็มีการฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ภายใต้ ร หั ส การฝึ ก BLUE STRIKE ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิต รภาพ พั นาความร่วมมือ รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการฝึ ก ระหว่ า งกองทั พ เรื อ ไทยและกองทั พ เรื อ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น รวมทั้ ง เพิ่ ม พู น ขี ด ความสามารถในการ
ปฏิบัติการร่วมกัน ทางยุทธวิธีระหว่างหน่วยเข้าร่วมการฝึก และพั นา
หลักนิยมในการรบตามสาขาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังคงมีทิศทางและ
แนวโน้มในการพั นาและกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและ
เป็นไปในทิศทางที่ดี และด้วยเหตุดงั กล่าวกองทัพจึงควรจะต้องรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กบั ประเทศมหาอานาจต่าง นีไ้ ว้ เพือ่ รักษาเสถียรภาพและความ
มั่นคงที่ดีของแต่ละประเทศต่อไป..๛
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