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จับตาความเคล่ือนไหวของอาเซียนต่อภมูภิาคอินโด-แปซิฟิก 
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 อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดีย ที่มีสหรัฐฯ และพันธมิตรเป็นประเทศมหาอ านาจ ซึ่งได้
ร่วมมือกันน าเสนอยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกขึ้นมา ทั้งยังมีพรมแดนติดกับจีนที่พยายามขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาค 
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่อาเซียนจะต้องร่วมกันปกป้องการเข้ามาของประเทศมหาอ านาจในการเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาค รวมทั้ง
ปกป้องผลประโยชน์ของตนผ่านความร่วมมือที่สร้างสรรค์ต่าง ๆ ซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดของอาเซียนเพื่อรักษาความมั่นคงใน
ภูมิภาค คือ การออกเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิด อินโด-แปซิฟิก ซึ่งเป็นท่าทีของอาเซียนต่อประเทศมหาอ านาจ จึงเป็น
ที่น่าจับตามองถึงเนื้อหาสาระและการขับเคลื่อนมุมมองฯ ดังกล่าวของอาเซียนว่าจะสามารถขับเคลื่อนได้เป็นรูปธรรมหรือไม่... 

อาเซียนต่อยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก 
จากการที่สหรัฐฯ และพันธมิตรได้น าเสนอและขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณมหาสมุทร
แปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย เอเชียตะวันออกฉียงใต้เป็น
ภูมิภาคที่ตั้งอยู่ตรงกลางบริเวณดังกล่าว ดังนั้นยุทธศาสตร์นี้
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่ออาเซียน ท าให้อาเซียนได้ตระหนัก
และให้ความสนใจต่อยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก โดยเริ่มอย่าง
เป็นทางการ ในช่วงการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS 
Summit) เมื่อเดือน พ.ย.๖๐ ซึ่งมีประเทศที่ ได้น าเสนอ
มุมมองต่อยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกในการประชุมครั้งนั้น ถือ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ชาติสมาชิกอาซียนทั้ง ๑๐ ชาติได้หารือ
พูดคุยกันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว และมีความเห็นมอบให้
อินโดนีเซียในฐานะเป็นประเทศที่สนใจในเรื่องนี้ ได้พิจารณา
โครงสร้างและศึกษาแนวทางอย่างรอบด้าน หลังจากนั้น 
ประธานาธิบดีโจโก วิโดโดได้น าเสนอประเด็นผลักดันของ
อินโดนีเซียต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) 
ครั้งที่ ๓๓ เมื่อ พ.ย.๖๑ ที่สิงคโปร์ ซึ่งอินโดนีเซียมุ่งผลักดัน

ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่อาเซียนเป็นแกนกลาง โดย
ต้องการร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือผลักดันแนวคิด
อินโด-แปซิฟิกที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง ให้ได้รับการยอมรับ
จากทุกฝ่าย แนวคิดดังกล่าวของอินโดนีเซียอยู่บนหลักการ
ความเปิดกว้าง ครอบคลุม แสวงหาความร่วมมือ และเคารพ
กฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือหลีกเลี่ยงความตึงเครียด
ระหว่างมหาอ านาจ ตลอดจนบรรลุเป้าหมายในการสร้าง
ภูมิภาคอินโด -แปซิฟิกที่มี เสถียรภาพ ความมั่นคง และ
ปราศจากความขัดแย้ง ล่าสุดในการประชุมสุดยอดผู้น า
อาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๓๔ เมื่อ มิ.ย.๖๒ ที่ผ่านมา 
อินโดนีเซียได้น าแนวคิดนี้มาหารือกับไทยในฐานะไทยเป็น
ประธานอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ เพ่ือหา
แนวทางในการขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวร่วมกัน จนได้
เอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN 
Outlook on the Indo-Pacific) ได้ส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระส าคัญของเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิด อินโด-แปซิฟิก 
ASEAN Centrality  ความร่วมมือที่ส าคัญ 



สาระส าคัญของเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิด 

อินโด-แปซิฟิก 
 เอกสารมุมมองฯ ของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิกมีหลักการท่ี
ส าคัญ คือ การมีส่วนร่วม (Inclusiveness) กับความเกื้อกูลซึ่งกัน
และกนั (Complementarity) รวมไปถงึเนน้หลกัการ 3M ได้แก ่การ
ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) ผลประโยชน์ร่วมกัน 
(Mutual Benefit) และความเคารพซึ่ งกันและกัน ( Mutual    
Respect) นอกจากนี้ยังยึดหลักการส าคัญของความเป็นแกนกลาง 
(Centrality) ของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบุหลักการท้ังหมด
ท่ีมาจากสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast 
Asia: TAC) ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักในการขับเคลื่อนของอาเซียน  
 เอกสารมุมมองฯ ยังได้ระบุถึงความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมใน 
๔  ส า ข า  ไ ด้ แ ก่  ๑ )  ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า งท ะ เ ล  (Maritime            
Cooperation) โดยการส่งเสริมความปลอดภัยทางทะเล เสรีภาพ
ในการเดินเรือและการบิน รวมถึงต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทุก
รูปแบบ ตลอดจนส่งเสริมการระงับข้อพิพาทอย่างสันติ และ
ส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษทางทะล ๒) การ
เชื่อมโยง (Connectivity) มุ่ งเน้นความร่วมมือการเชื่อมโยง
ระหว่างภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกและกับอาเซียน ภายใต้แผนความ
เชื่ อมโยงระหว่ างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN    
Connectivity 2025: MPAC 2025) ในด้านต่าง  ๆ เช่น ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ความเชื่อมโยงทางอากาศ และการเชื่อมโยง
ระหว่างประชาชนต่อประชาชน เป็นต้น ๓) เป้าหมายการพฒันาท่ี
ยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี ๒๕๗๓ (UN Sustainable Develop-
ment Goals  2030) มุ่งเนน้การมีสว่นร่วมในการบรรลกุารพฒันาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยการส่งเสริมและก าหนดทิศทางในการ
ขบัเคลือ่นเปา้หมายดังกลา่วในระดับภมูภิาค เชน่ บรรจลุงในวสิยัทัศน์
อาเซยีน ป ี๒๕๖๘ และสง่เสรมิศนูยอ์าเซยีนเพือ่การศกึษาการพฒันา
ท่ียัง่ยนืใหเ้ปน็รปูธรรม โดยไทยได้ให้ความส าคัญกับ “การเชื่อมโยง 
และการพัฒนาท่ียั่งยืน” เนื่องจากสอดคล้องกับแนวคิดหลักของ
ไทยท่ีเป็นประธานอาเซียน คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน 
(Advancing Partnership for Sustainability)” และ ๔) ความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ (Economic and Other  
Possible Areas of Cooperation) มุ่ ง เน้นการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโลจิสติกส์และบริการ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
เสริมสร้างและส่งเสริมการค้าและการลงทุนโดยสนับสนุนการ
ด าเนินการพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ (ASEAN 

Economic Community Blueprint 2025) และข้อตกลงการค้า
เสรีอื่น ๆ รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 
และส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน 

  

ก้าวต่อไปของเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิด 
อินโด-แปซิฟิก 

 จากเอกสารมุมมองฯ ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าอาเซียนให้ความส าคัญ
กับหลักความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสดงบทบาทของอาเซียนในการมีส่วน
ร่วมด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และเพื่อรวมตัวกัน
ลดบทบาทของประเทศมหาอ านาจ เช่น สหรัฐฯ และจีนท่ีมีมาก
เกินไปในภูมิภาค เนื่องจากอาเซียนมีภูมิรัฐศาสตร์อยู่ท่ามกลางการ
ด าเนินยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโด -แปซิฟิกระหว่างประเทศ
มหาอ านาจ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีนในปัจจุบันและอนาคตมี
แนวโน้มท่ีท้ัง ๒ ประเทศจะแข่งขันกันในทุกด้าน ดังนั้น อาเซียน
ควรมีร่วมมือกับประเทศมหาอ านาจ โดยต้ังอยู่บนหลักการเคารพ
อธิปไตย การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ยึดมั่นกฎบัตรอาเซียน 
ข้อตกลงต่าง ๆ ของอาเซียน สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย ผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วท้ังในภูมิภาคและอนุ
ภูมิภาค และสร้างผลประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมร่วมกัน ส าหรับไทย 
ในฐานะประเทศผู้ร่วมก่อ ต้ังอาเซียน  และเป็นประเทศท่ีมี
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ ควรแสดงบทบาทน าในการขับเคลื่อนเอกสาร
และผลักดันมุมมองฯ ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เช่น การขับเคลื่อน
ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาการพัฒนาท่ียั่งยืนให้เกิดการพัฒนาท่ี
แท้จริง รวมถึงน าเสนอความร่วมมือท้ัง ๔ ด้านผ่านเวทีระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและแสวง
ประโยชน์กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค และ กองทัพควรส่งเสริม
ให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงเชิงสร้างสรรค์ และยุติข้อพิพาทโดยสันติวิธีผ่าน
เอกสารมุมมองฯ ดังกล่าว 
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