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 จากวิสัยทัศน์อินโด-แปซิฟิกของนายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น ที่ได้น ามาใช้ตั้งแต่ปี ๕๐ และประกาศอย่างเป็นทางการในการ
ประชุม Tokyo International Conference on Africa Development (TICAD) เม่ือเดือน ส.ค.๕๙ ที่กรุงไนโรบี ถูกน ามาสู่การขยายผลโดย
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ค าว่า “อินโด-แปซิฟิก” ยังขาดความชัดเจนว่าคืออะไร เป็นวิสัยทัศน์ นโยบาย หรือ
ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ในห้วงปีที่ผ่านมา “อินโด-แปซิฟิก” เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสู่ “การเปิดเสรีในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (Free and Open Indo-
Pacific Strategy: FOIP)” ที่มีนัยมุ่งเน้นไปในมิติความม่ันคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความม่ันคงทางทะเล รวมทั้งมีความพยายามขับเคลื่อนเพื่อผลักดัน
อินโด-แปซิฟิกให้เป็นรูปธรรมและแข่งขันกับ BRI ของจีนที่รุดหน้าไปอย่างก้าวกระโดด  

การเปิดเสรีในภูมภิาคอินโดการเปิดเสรีในภูมภิาคอินโดการเปิดเสรีในภูมภิาคอินโด---แปซิฟิกแปซิฟิกแปซิฟิก: : : ทา่ทีของไทยและอาเซยีนทา่ทีของไทยและอาเซยีนทา่ทีของไทยและอาเซยีน   
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ประธานาธบิดโีดนลัด ์ทรมัป ์ของสหรฐัฯ ไดก้ลา่วในการประชมุสดุยอด
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย–แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic 
Cooperation: APEC)  ทีเ่วียดนาม เม่ือเดอืน พ.ย.๖๐ โดยกลา่วถงึการเปิด
เสรีในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (Free and Open Indo-Pacific Strategy: 
FOIP)๑ และยุทธศาสตรค์วามม่ันคงแหง่ชาต ิ(National Security Strategy) 
ซ่ึงได้ระบุว่าความพยายามในการสร้างและใช้ก าลังทหารของจีนในพื้นที่
ดังกล่าว ก่อให้เกิดการเสี่ยงต่อการค้าที่เสรี การคุกคามอ านาจอธิปไตย
ของประเทศอื่นๆ ซ่ึงท าให้เสถียรภาพของภูมิภาคลดลง รวมทั้งเป็นการ
ครอบง าอ านาจอธิปไตยของหลายรัฐในอินโด-แปซิฟิก ในขณะที่นายไมก์ 
ปอมเปโอ รมว.กต.สหรัฐฯ กล่าวย้ าว่าสหรัฐฯ ไม่เคยและจะไม่แสวงหาการ
ครอบง าประเทศตา่ง  ๆในอนิโด-แปซิฟกิและจะตอ่ตา้นประเทศใด  ๆ กต็ามทีท่ า
เช่นนี้๒ ในขณะที่นายเจมส์ แมททิส รมว.กห.สหรัฐฯ กล่าวในการประชุม 
Shangri-La Dialogue ที่สิงคโปร์เม่ือเดือน มิ.ย.๖๑ สรุปได้ว่าสาระส าคญั
ของ FOIP มี ๔ ประการ คือ ๑) การขยายความสนใจไปสู่พื้นที่ทางทะเล   
๒) การพัฒนาความรว่มมือกับประเทศพนัธมิตร ๓) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ 
ในการใช้กฎหมาย ภาคประชาสังคม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล และ 
๔) ให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ๓ 

การขับเคลื่อน FOIP อย่างเป็นรูปธรรม 
ถึงแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะยังไม่ได้มีเอกสารอย่างเป็นทางการถึง

ความชัดเจนของ FOIP แต่ได้เริ่มทยอยด าเนินการให้เห็นชัดเจนมากขึ้น 
ทั้งในมิติทางด้านความม่ันคงและมิติด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 

๑. การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเพื่อรองรับนโยบาย คือ U.S. Pacific 
Command (USPACOM) เป็นU.S. Indo-Pacific Command (USINDOPACOM)  
ตามทีน่ายแมททสิ รมว.กห.สหรฐัฯ ไดป้ระกาศเม่ือ ๓๐ พ.ค.๖๑ ณ ฐานทพัเรอื
เพิร์ล ฮาร์เบอร์ โดยยังมีพื้นที่รับผิดชอบคงเดิม คือ ตั้งแต่ชายฝั่งตะวันตก
ของสหรฐัฯ ถงึมหาสมุทรอนิเดยี  มหาสมุทรอารต์กิถงึแอนตารก์ตกิ๔ และยัง
มีพื้นที่ส าคัญของฐานทัพสหรัฐฯ อยู่ในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซ่ึง 
USINDOPACOM เป็นหน่วยงานส าคัญทางด้านการทหารของสหรัฐฯ ที่
รวบรวมกองก าลังรบไว้หลายหน่วยงาน 

๒. การประจ าการเรือผิวน้ าร้อยละ ๖๐ ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
ภายในป ี๖๒ โดย พล.ร.ต.โจเซฟ พ ีอคูอยน ์ผูบ้ญัชาการกองเรอืที ่๗ (ฐานทพั
นอกชายฝั่งโยโกซูกะ ประเทศญี่ปุ่น) ได้กล่าวว่ากองทัพเรือสหรัฐฯ มี
จุดมุ่งหมาย เพือ่ตอบสนองภารกจิการตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย ความม่ันคงทาง
ทะเล และภารกิจด้านการบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

 เปลีย่นชือ่ USPACOM เปน็  
USINDOPACOM 

ประจ้าการเรือผิวน้้าร้อยละ ๖๐ ใน
ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกภายในปี ๖๒  

สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
ในอินโด-แปซิฟิก จ้านวน ๑๑๓ US$ 

วางก้าลังรบเพิ่มเติมในพื้นที่ ๒ ฝ่ังมหาสมุทร 
เพื่อให้เคลื่อนย้ายไปมาได้ สะดวก รวดเร็ว 

Infographic by : ศศย.สปท. 

ประเทศพันธมิตร Quadrilateral 
Security Dialogue: QUAD 

การเปิดเสรีในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก 
(Free and Open  Indo-Pacific)  
 ขยายความสนใจไปสูพ้ื่นทีท่างทะเล 
 พัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตร  
 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการใช้

กฎหมาย ภาคประชาสังคม ความ
โปร่งใส และธรรมาภิบาล  

 ให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนด้าน
เศรษฐกิจ 

 อิสระในการเข้าถึงน่านน้ าและน่านฟ้า 
 แก้ไขข้อพิพาทเขตแดนทั้งทางบกและ

ทางทะเลโดยสันติวิธี 
 อ านาจในการปกป้องอธิปไตยของ

ประเทศต่างๆ โดยปราศจากการข่มขู่
บงัคบัโดยประเทศอืน่ 
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นอกจากนี้ ยังมีการฝึกร่วมกันระหว่างกองทัพเรือสหรัฐฯ อินเดีย และ
ญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ “มาลาบาร”์ ที่เกาะกวม ฮาวาย เมื่อเดือน มิ.ย.๖๑๕  
 ๓. การวางก าลงัรบเพิม่เตมิในพืน้ที ่๒ ฝัง่มหาสมุทร เพือ่ใหส้ามารถ
เคลือ่นย้ายไปมาระหว่างมหาสมุทรอินเดยีกับมหาสมุทรแปซิฟกิ โดยมีการ
เคลื่อนย้ายเรือรบ อาท ิเรือพิฆาต USS John S. McCain (ประจ ากองเรือ  
ที่ ๗ ฐานทัพเรือซานดิเอโก), USS Wasp (LHD1) (ประจ าฐานทัพเรือ        
โอกนิาวา) และเรอืบรรทกุเครือ่งบนิ USS Theodore Roosevelt (CVN 71)๖ 
โดยเรือรบสหรัฐฯ ได้เคลื่อนย้ายเข้ามายังท่าเรือชางฮี ประเทศสิงคโปร์ 
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเป็นแรงสนับสนุนในการเตรียมพร้อม
รับมือกับภารกิจด้านความม่ันคงทุกประเภท๗  
 ๔. การขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจมีความชัดเจนมากขึ้น เห็นได้จาก
การประชุม Indo-Pacific Business Forum ในห้วงเดือน ก.ค.๖๑ ซ่ึง
เป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญของสหรัฐฯ และพันธมิตร ในครั้งนี้
ได้มีการประชุมร่วมกันกับประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุน
การลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานในอนิโด-แปซิฟกิ ทัง้นี ้นายปอมเปโอ รมว.กต.
สหรัฐฯ ได้ประกาศสนับสนุนงบประมาณจ านวน ๑๑๓ ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพื่อการลงทุนในหลายโครงการ เช่น การเชื่อมต่อระบบดิจิตอล พลังงาน 
และโครงสรา้งพืน้ฐาน ซ่ึงเงนิลงทนุในโครงการตา่งๆ จะเปน็การด าเนินการ
โดยภาคเอกชน และเป็นการขยายการลงทุนของสหรฐัฯ ในตา่งแดนดว้ย
เปา้หมายเพิม่การสง่ออกสนิคา้ไปยังตา่งประเทศ๘  
 
ทา่ทขีองพนัธมติรจากเวทสีนทนาดา้นความมัน่คงจตภุาค ี(Quadrilateral 
Security Dialogue: QUAD)  
 การเคลื่อนไหวของประเทศพันธมิตร ได้แก่ ญี่ปุ่น อินเดีย และ
ออสเตรเลีย ไดเ้ริ่มด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนอง FOIP โดย
ประเทศเหลา่นีต้า่งมีขอ้พพิาทและมีความกงัวลตอ่การขยายอทิธพิลของจีน
ทั้งในมหาสมุทรอินเดีย ทะเลจีนใต้ และทะเลจีนตะวันออก โดยผ่านการ
สร้างท่าเรือและทา่อากาศยานของจีนในภูมิภาค ซ่ึงอาจส่งผลต่อการเมือง
และความม่ันคงในภมิูภาคโดยตรง   
 ออสเตรเลีย มีท่าทีที่ชัดเจนในการสนับสนุนและผลักดัน FOIP 
และได้เผยแพร่เอกสาร Foreign Policy White Paper 2017 เม่ือเดือน 
พ.ย.๖๐ โดยก าหนดทิศทางการด าเนินนโยบายต่างประเทศของ
ออสเตรเลียใน ๑๐ ปีข้างหน้า ที่ มุ่งให้ความส าคัญกับภูมิภาคอินโด-
แปซิฟิก อย่างไรก็ตาม ออสเตรเลยีเป็นประเทศเดียวใน QUAD ที่ยังไม่ได ้
เขา้รว่มในการฝึกมาลาบาร์ ๒๐๑๘ 
 ญี่ปุ่น มีแนวความคิดในการร่วมมือกับอินเดียเพื่อพัฒนาโครงการ
หลายอย่างตัง้แตโ่รงไฟฟา้ ทางรถไฟ ไปจนถงึทา่เรอืทัง้ในศรลีงักา บงักลาเทศ 
เมียนมา และเกาะต่างๆ ในมหาสมุทรอินเดีย นอกจากนี้ ยังร่วมผลักดัน
ระเบียงเศรษฐกิจเอเชีย-แอฟริกา (Asia-Africa Growth Corridor) ที่จะเชื่อม
เศรษฐกจิของแอฟรกิา เอเชยีใต ้และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเ้ขา้ดว้ยกนั๙ 
 อินเดีย ถึงแม้จะมีความกังวลกับการพัฒนาท่าเรือ Gwadar ของ
จีนซ่ึงเป็นท่าเรือน้ าลึกในจังหวัด Balochistan ตะวันตกเฉียงใต้ของ
ปากีสถาน รวมถึงการตั้งฐานทัพเรือใน Djibouti แต่จากค ากล่าวของ
นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ในการประชุม Shangri-La Dialogue ที่ว่า
อินเดียเห็นว่าอินโด-แปซิฟิกไม่ได้เป็นเพียงยุทธศาสตร์หรือกลุ่มที่จ ากัด
จ านวนสมาชกิ และควรสรา้งความเหน็พอ้งกนัระหวา่งประเทศแถบอนิโด-
แปซิฟกิดว้ยความร่วมมือแบบพหภุาคี โดยแนวคดิดงักล่าวเกดิขึน้หลงัจาก
การประชุม ๓ ฝ่าย “Russia-China-India  triangular dialogue on 
the Indo-Pacific” ระหว่างรัสเซีย จีน และอินเดีย ท าให้เหน็วา่อินเดีย
ยังสงวนท่าทีในการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจนใน FOIP เหน็ไดจ้ากการ
ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ Indo-Pacific Business Forum ซ่ึงเป็นสัญญาณที่แสดง
ใหเ้หน็วา่อนิเดยีไม่อยากถกูผกูมัดมากเกนิไปกบัสหรฐัฯ ใน FOIP๑๐  

ท่าทีของอาเซียนและไทยต่ออินโด-แปซิฟิก 
 จากการประชมุ ASEAN-India summit เม่ือเดอืน ม.ค.๖๑ ทีป่ระชมุ
ได้หารือกันเพื่อสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงทางทะเลในอินโด-
แปซิฟกิ แตท่ัง้นียั้งไม่ไดร้ะบไุวอ้ย่างชดัเจนใน Delhi Declaration ซ่ึงท าให้
ยังไม่มีความชัดเจนถึงแผนการด าเนินงานร่วมกันระหว่างอาเซียนและ
อินเดีย ส าหรับประเทศไทยมีท่าทีในการตอบรับการสร้างความร่วมมือ
ผา่น FOIP เหน็ไดจ้ากการเจรจาทวภิาครีะหวา่งไทย-อนิเดยี ทีไ่ทยใหค้วามสนใจ
การเชื่อมต่อแม่น้ า ๕ สาย ได้แก่ แม่น้ าคงคา แม่น้ าพรหมบุตร แม่น้ า
เจ้าพระยา แม่น้ าอริวด ีและแม่น้ าโขง ให้เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่าง
ภูมิภาคและเสริมสร้างความร่วมมือให้กับประเทศต่างๆ ในอินโด-
แปซิฟิกได้ อีกทั้งในปีนี้ ไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมในการฝึกคอบร้าโกลด์ 
จะผลักดันอินเดียให้มีส่วนร่วมในการฝึกมากขึ้น  
 นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมกรอบความรว่มมือ
ลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๐ (10th Mekong-Japan Summit) และร่วม
รับรองยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. ๒๐๑๘ เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ าโขง
กับญี่ปุ่น (Tokyo Strategy 2018 for Mekong-Japan Cooperation) 
โดยมี FOIP เป็นหนึ่งในแนวทางความร่วมมือส าคัญ ซ่ึงไทยยืนยันความ
พรอ้มทีจ่ะรว่มมือกบัญีปุ่น่ในฐานะหุน้สว่นทางยุทธศาสตร์๑๑     
 จะเห็นได้ว่าประเทศมหาอ านาจขยายอิทธิพลเข้ามาในบริเวณ  
อินโด-แปซิฟิกมากขึ้น ซ่ึงอาจท าให้มีแนวโน้มของความขัดแย้งและน ามา
สู่การใช้ก าลังทางทหารได้ ทั้งนี้ อาเซียนมีความกังวลต่อการแข่งอิทธิพล
ของประเทศมหาอ านาจโดยเห็นว่าทะเลจีนใต้ไม่ควรเป็นพื้นที่แสดง
ศักยภาพทางทหารระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ดังนั้น ไทยในฐานะประธาน
อาเซียนในปี ๖๒ นอกจากจะมีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงในการผลักดัน
โครงการและความร่วมมือต่างๆ ที่ เข้ามาในภูมิภาค รวมทั้งเป็น 
“ตัวกลาง” ประสานความร่วมมือ และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
ประเทศมหาอ านาจและอาเซียน เพือ่ใหเ้กดิบรรยากาศของความรว่มมือกนั
ในภูมิภาคที่เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์แล้ว ไทยและอาเซียนควรมีการหารอื
ร่วมกันเพื่อเตรียมสถานการณ์หรือวางแผนรองรับ ในกรณีที่เกิดความ
ขัดแย้งในพื้นที่จากการขยายอิทธิพลของมหาอ านาจดังกล่าว ในส่วนของ
กองทัพไทย ควรแสวงหาแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคง
กับพันธมิตรในภูมิภาคและประเทศมหาอ านาจ บนพื้นฐานของการสร้าง
ความสมดุลและผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาในสิ่งที่กองทัพไทยให้
ความสนใจ เช่น อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การพัฒนาด้านอวกาศ 
และการฝึกร่วม เป็นต้น ...  
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