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 นายเจมส ์แมททิส รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้ประกาศเมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๑ ณ ฐานทัพเรือเพิร์ล ฮาร์เบอร์ เปลีย่นช่ือหน่วยงาน
ส าคัญคือกองบญัชาการภาคพืน้แปซฟิกิของกองทัพสหรัฐฯ จาก  United States Pacific Command (USPACOM) เป็น United States Indo-
Pacific  Command  (USINDOPACOM) เพื่อรองรับแนวคิดอินโด-แปซิฟิก โดย USINDOPACOM เป็นหน่วยงานส าคัญทางด้านการทหารของ
สหรัฐฯ ท่ีรวบรวมกองก าลังรบไว้หลายหน่วยงาน  มีพื้นท่ีรับผิดชอบทางทหารต้ังแต่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ถึงมหาสมุทรอินเดีย และ
มหาสมุทรอาร์ติกถึงแอนตาร์กติก ซึ่งการเปลี่ยนช่ือหน่วยงานในครั้งน้ี สหรัฐฯ ยืนยันว่าเป็นเพียงสัญลักษณ์ เน่ืองจากจะไม่ส่งผล ให ้              
มกีารปรบัเปลีย่นเขตแดนทางทะเลหรอืทรพัยากรทางทหารของแต่ละพื้นท่ี 
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 สหรัฐฯ เดินหน้าสนับสนุนแนวคิดอินโด-แปซิฟิก เพื่อให้เป็น
รูปธรรมมากข้ึน โดยสิ่งแรกท่ีมีความเปลี่ยนแปลง คือ การเปลี่ยนช่ือ 
“กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของกองทัพสหรัฐฯ” หรือ U.S.Pacific     
Command เป็น “กองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิก” หรือ “U.S.  
Indo-Pacific Command” ซึง่สะท้อนใหเ้หน็ถึงนัยยะการขยายปฏบิติัการ
ทางทหารของสหรัฐฯ เข้าไปในมหาสมุทรอินเดีย ท้ังน้ี Pacific          
Command เปน็ ๑ ใน ๖ ของกองบัญชาการหน่วยรบผสมของสหรัฐฯ 
และเป็นกองบัญชาการท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีมีเขตการปฏิบัติการ (AOR) 
กว้างขวางที่สุด  
การเปลี่ยนชื่อเป็น USINDOPACOM 
 นายเจมส์ แมททิส รมว.กห.สหรัฐฯ ได้ประกาศการเปลี่ยนช่ือ
กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิก เป็น “กองบัญชาการภาคพื้นอินโด-
แปซิฟิก”๑ ซึ่งการเปลี่ยนช่ือครั้งน้ี เป็นการปรับเปลี่ยนในเชิงสัญลักษณ ์
เพือ่ใหแ้สดงถึงพืน้ท่ีความรบัผดิชอบของกองบญัชาการภาคพื้นแปซิฟิกให้
ชัดเจนยิ่ง ข้ึน แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการเคลื่อนย้ายก าลังทหารหรือ
ยุทโธปกรณ์ใดๆ รวมท้ังไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์

ของกองทัพสหรัฐฯ นอกจากน้ีจะไม่มีผลต่อพื้นท่ีความรับผิดชอบและ
การบญัชาการต่างๆ เน่ืองจากเวลาน้ี Pacific Command ได้ปฏิบัติการ
ครอบคลุมถึงมหาสมุทรอินเดียอยู่แล้ว๒ 

การจัดโครงสร้างของ USINDOPACOM 
 กองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิก หรือ U.S.Indo-Pacific         
Command มสี านักงานใหญอ่ยูท่ี่มลรฐัฮาวาย สหรัฐฯ ปัจจุบันมี พล.ร.อ.
ฟิลลปิ เอส เดวดิสนั เป็นผู้บญัชาการ (Commander, U.S. Indo-Pacific 
Command: CDR USINDOPACOM) ซึ่ ง รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ         
และรายงานต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผ่านกระทรวงกลาโหม 
กองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกได้รับการสนับสนุนกองก าลัง    
จาก ๔ หน่วยก าลังรบ ได้แก่ กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองทัพบก 
และนาวิกโยธิน โดยและมีกองก าลังกระจายอยู่ ท่ัว ท่ัวภูมิภาค ๓  

กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของกองทัพสหรัฐฯ มีพื้นท่ีความ
รับผิดชอบต้ังแต่ชายฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงมหาสมุทรอินเดีย    
และจากข้ัวโลกเหนือลงไปถึงทวีปแอนตาร์กติกา โดยมีก าลังทางบก         
ทางเรือ และทางอากาศ ท้ังทหารและพลเรือนกว่า ๓๗๕,๐๐๐ นาย 

Infographic by : ศศย.สปท. 

พล.ร.อ.ฟิลลิป เอส เดวิดสนั 
ผู้บญัชาการ USINDOPACOM 

Area of Responsibility 

เรอืพฆิาตตดิมสิไซลน์ าวถีิ ยเูอสเอสดเีคเตอร ์ของสหรฐัฯ ถูกเรอืพฆิาตลูห่ยาง 
ของจีน แลน่ประกบในทะเลจีนใต ้เมือ่  ต.ค.๖๑ 

พล.ร.อ. ฟิลลิป เอส เดวดิสัน ผบ.USINDOPACOM เช้าเยี่ยมค านับ            
พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศร ีผบ.ทสส. ระหว่างการเยือนไทย เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๑ 
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รายละเอียดดังนี้ 

  ๑) กองก าลังทางเรือ ประกอบด้วยเรือรบและเรอืสนบัสนนุประเภท
ต่างๆ รวม ๒๐๐ ล า และเครื่องบิน ๑,๑๐๐ ล า 

  ๒) กองก าลังทางบก มีก าลังพลประมาณ ๑๐๖,๐๐๐ นาย รวมท้ัง
เครื่องบิน ๓๐๐ ล า และเรือ ๕ ล า  

 ๓) กองก าลั งทางอากาศ ประกอบด้วยนักบินและพลเรือน
ประมาณ  
๔๖,๐๐๐ นายและเครื่องบินมากกว่า ๔๒๐ ล า   
      ๔) กองก าลงันาวิกโยธินกว่า ๘๖,๐๐๐ นาย และเครือ่งบิน ๖๔๐ ล า  

  ซึ่งดูแลตามพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก่ พื้นท่ีตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่น
และเกาหลีไปยังอลาสก้าและฮาวาย  

  ส่วนก าลังท่ีมีความส าคัญกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ 
กองเรือ U.S. Pacific Fleet โดยมีกองเรือท่ี ๗ ซึ่งเป็นกองเรือยุทธการท่ี

ใหญ่ท่ีสุด ปฏิบัติการท่ัวท้ัง ๒ ฝั่งมหาสมุทร มีพื้นท่ีปฏิบัติการครอบคลุม
พื้นท่ีทางทะเลของ ๓๖ ประเทศ โดยเป็นประเทศท่ีเป็นมหาอ านาจ   
ทางการทหาร ๕ ประเทศ ได้แก่ จีน รัสเซีย อินเดีย เกาหลีเหนือ     
และ เกาหลี ใ ต้  แ ล ะ เ ป็ นปร ะ เ ทศ ท่ี เ ป็ นพั น ธมิ ต รกั บสห รั ฐ ฯ 
(U.S.Mutual Defense Treaty Allies )  อี ก  ๕  ป ร ะ เ ท ศ  ไ ด้ แ ก่ 
ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย นอกจากนี้ ในบริเวณ
ดังกล่าวยังเป็นพื้นท่ีท่ีมีข้อพิพาทหลายแห่งท้ังในบริเวณทะเลจีนใต้ และ
ทะเลจนีตะวันออก๔ ท่ีผา่นมาในบรเิวณทะเลจนีใตม้กีารเผชิญหน้าระหว่าง
เรอืรบจนีและเรอืรบสหรฐัฯ อยู่บ่อยครัง้ เชน่ หว้งเดอืน ต.ค.๖๑ เรอืพิฆาต
ติดมิสไซล์น าวิถี ยูเอสเอสดีเคเตอร์ (USS Decutur) ของสหรัฐฯ ท่ีก าลัง
ปฏิบัติการรักษาเสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation       
Operation: FONOP) ถกูเรอืพฆิาตลูห่ยางของจนี (Chinese Luyang)แล่น
ประกบและขบัไลใ่หอ้อกจากพืน้ท่ีพพิาท บรเิวณหมูเ่กาะสแปรตลีย์่ ๕ 

 ท้ังนี้ พล.ร.ต. โจเซฟ พี อูคอยน์ ผู้บัญชาการกองเรือท่ี ๗ (ฐานทัพ
นอกชายฝั่งโยโกซูกะ ประเทศญี่ปุ่น) ได้กล่าวว่า จะมีการประจ าการ   
เรือผิวน้ าร้อยละ ๖๐ ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกภายในปี ๖๒ โดยมี 
จุดมุ่ งหมาย เพื่อตอบสนองภารกิจการต่อต้านการก่อการร้าย         
ความมั่นคงทางทะเล และภารกิจด้านการบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการเคลื่อนย้ายก าลังทางเรือ
บ่อยครั้งขึ้นในพื้นท่ี ๒ ฝั่งมหาสมุทร  

บทวิเคราะห์ 
๑. กองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิก หรือ USINDO-

PACOM เป็นหน่วยงานทางทหารหน่วยแรกของสหรัฐฯ ท่ีมี         
การเปลี่ยนแปลงช่ือของหน่วยงาน ท้ังน้ี เป็นยุทธวิธีท่ีถูกน ามาใช้
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเสรีในภูมิภาคอินโด -
แปซิฟิก (Free and Open Indo-Pacific Strategy: FOIP) ท่ีมุ่งเน้น
ไปท่ีความมั่นคงโดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเล  และปิดล้อมการ
ขยายอิทธิพลของจีน อย่างไรก็ดี สหรัฐฯ ยืนยันว่าเป็นเพียงสัญลักษณ์ 
เน่ืองจากจะไม่ส่งผลใหม้กีารปรบัเปลีย่นเขตแดนทางทะเลหรอืทรพัยากร
ทางทหารของแต่ละพื้นท่ี๖ 

๒. ในช่วงท่ีผ่านมา กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มักใช้ค าว่า     
“อินโด-แปซิฟิก” ในการสื่อถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นความ
พยายามให้ความส าคัญกับมหาสมุทรอินเดียมากข้ึน รวมท้ังยังเป็น    
การแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐฯกับอินเดีย ท้ังน้ี 
สหรัฐฯ ต้องการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในพื้นท่ีบริเวณ
อินโด-แปซิฟิกมากข้ึนผ่านการให้ความร่วมมือต่างๆ เช่น การฝึก      
คอบร้าโกลด์ ๑๙ ในห้วงเดือน ก.พ.๖๒ ขณะท่ีกองทัพ สปจ. ก็ได้    
ส่งก าลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมในการฝึกน้ีด้วยในส่วนของ       
การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ด้วย  

๓. อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ และจีนมีทิศทางความสัมพันธ์ท่ีดีข้ึน
หลังจากการพบปะกันระหว่าง พล.อ. เว่ย เฟิ่งเหอ รมว.กห.จีนกับ   
นายเจมส์ แมตทิส รมว.กห.สหรัฐฯ เมื่อช่วงบ่ายวันท่ี ๙ พ.ย.๖๑         
ท่ีกรุงวอชิงตัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นความก้าวหน้าทางความสัมพันธ์          
ในเชิงบวก รวมท้ังกระชับการประสานงานระหว่างกันให้มีความ       
แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการคลี่คลายปัญหาในทะเลจีนใต้  
ข้อเสนอแนะ  
 ๑. ด้วยสถานการณ์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกอยู่ระหว่างการ
เปลี่ ยนแปลงและยังไม่มีความชัด เจนแน่นอน ไทยควรติดตาม
สถานการณ์ แนวโน้ม และท่าทีของประเทศสมาชิกต่างๆ ในภูมิภาค
อย่างใกล้ชิดผ่านการรวบรวมข้อมูลข่าวสารทุกช่องทาง ตลอดจนจาก
เจ้าหน้าท่ีของไทยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคดังกล่าว 
    ๒. ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ไทยยังไม่ควรแสดงความชัดเจนในการ
สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนต่อแนวคิดอินโด -แปซิฟิก ( Indo-Pacific) 
ขณะเดียวกันความร่วมมือตามกรอบแนวคิด “ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทาง (BRI)” ซึ่งด าเนินการอยู่ ก็ควรให้การสนับสนุนในกรอบของ
ผลประโยชน์ร่วมกัน (Mature initerests) 
 ๓. ในฐานะท่ีไทยเป็นประธานอาเซยีนในปี ๒๕๖๒ จงึควรใชบ้ทบาท
ดังกล่าว ในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและเอกภาพในอาเซียน (ASEAN     
Centrality) และใชแ้นวทางพหภุาค ี(Multilateral) ในการสรา้งความรว่มมอื
กบัประเทศมหาอ านาจท้ังในภมูภิาคและนอกภมูภิาคอย่างสมดลุ (Balancing) 
อ้างอิง 
๑. https://www.militarytimes.com/news/your-military/2018/05/30/indo-pacom-
it-is-pacific-command-gets-renamed/ 
๒. https://www.voathai.com/a/us-indo-pacific-command/4416843.html 
๓. http://www.pacom.mil/About-USINDOPACOM/USPACOM-Area-of-
Responsibility/ 
๔. http://www.c7f.navy.mil/Portals/8/
documents/7thFleetTwoPagerFactsheet.pdf?ver=2017-09-20-040335-223 
๕. http://www.thaiairborne.com/news/the-chinese-destroyer-swerved-in-front-
of-the-american-ship/.  
๖.  http://www.atimes.com/renaming-the-us-pacific-command-why-indo-
pacific/ 


