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ค�ำน�ำ

	 เอกสารศกึษาเฉพาะกรณ	ี (Case	Study)	 เรือ่ง	 “นโยบายอนิโด	-	แปซฟิิก	 : 

พัฒนาการของ	 USINDOPACOM”	 เล่มน้ี	 จัดท�าเพื่อศึกษาพัฒนาการ	 

ของนโยบายอนิโด	-	แปซิฟิก	และการด�าเนินการของ	USINDOPACOM	รวมถงึ 

ศึกษาผลกระทบของนโยบายอินโด	 -	 แปซิฟิก	 และการด�าเนินการของ	 

USINDOPACOM	 ที่มีต่อภูมิภาคอาเซียน	 ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง 

การด�าเนินการของอาเซียน	เพื่อรองรับนโยบายอินโด	-	แปซิฟิก	

	 กองก�าลังสหรัฐภาคพื้นอินโด	-	แปซิฟิก	(United	States	Indo	-	Pacific	

Command:	 USINDOPACOM)	 เป็นกองก�าลังผสมซึ่งอยู่ในหน่วยงานของ 

กองทัพสหรัฐ	มีผู้บัญชาการเป็นทหารอาวุโส	กองก�าลังสหรัฐ	ภาคพื้นอินโด	-	 

แปซฟิิกนี	้เป็นกองก�าลงัทีม่ขีนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดในบรรดากองก�าลังผสม 

ทั้งหมด	 ผู้บัญชาการรายงานผ่านสายการบังคับบัญชาต่อประธานาธิบดี	 

ผ่านรฐัมนตรกีระทรวงกลาโหม	โดยมกีองก�าลงัสนบัสนนุในพืน้ที	่อาท	ิกองก�าลงั

ทางบกสหรัฐประจ�าแปซิฟิก	 กองเรือสหรัฐประจ�าแปซิฟิก	 หน่วยนาวิกโยธิน

สหรัฐประจ�าแปซิฟิก	 กองก�าลังอากาศสหรัฐประจ�าแปซิฟิก	 กองก�าลังสหรัฐ

ประจ�าญ่ีปุน่	กองก�าลงัสหรฐัประจ�าเกาหล	ีกองก�าลงัปฏบิตักิารณ์พเิศษเกาหล	ี

กองก�าลังพิเศษภาคพื้นดินแปซิฟิก	 เป็นต้น	 กองก�าลังสหรัฐภาคพื้นอินโด	 -	 

แปซิฟ ิก	 มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่า	 ๑๐๐	 ล้านตารางไมล	์ 

(๒๖๐	 ล้านตารางกิโลเมตร)	 โดยเริ่มต้นจากชายฝั่งสหรัฐฯ	 จนถึงฝั่งตะวันตก

ของประเทศอินเดีย	และขั้วโลกเหนือ	ถึงยังมหาสมุทรแอตแลนติก	กองก�าลัง

มีศูนย์ปฏิบัติการใหญ่อยู่ที่ค่ายสมิธ	มลรัฐฮาวาย	สหรัฐฯ

	 ด้วยเหตุผลที่ว่าอาเซียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองก�าลังสหรัฐภาคพ้ืนอินโด	

-	 แปซิฟิกอย่างมากและอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 เพราะอาเซียนตั้งอยู่ระหว่าง

สองมหาสมุทรได้รับผลกระทบโดยตรง	 และต้องเผชิญกับภูมิภาค	 ที่มีบริเวณ

กว้างใหญ่	 ซึ่งขยายไปถึงแอฟริกาตะวันออก	 อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือ 



ทางทะเลที่เข้มข้น	ถึงเวลาแล้วที่อาเซียนต้องตระหนักใคร่ครวญ	และติดตาม

การเปลี่ยนแปลงน้ี	 พร้อมรับมือกับโอกาสและความท้าทาย	 ที่อาจจะเกิดข้ึน	

อนาคตอาเซียนจะขึ้นอยู่กับการรักษาความเป็นปึกแผ่น	 และก้าวไปข้างหน้า

ตามวิถีอาเซียน	 ส่วนอนาคตของไทยจะขึ้นอยู่กับความสามารถของภาครัฐ

และเอกชนที่จะคาดการณ์แนวโน้มใหม่	 และมองเห็นแนวทางที่จะยังไว้ซึ่งผล

ประโยชน์แห่งชาติต่อไป	ทั้งนี้	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ	 หวังว่าเอกสารนี้	 จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้

ประโยชน์ในภาพความมั่นคงอื่นๆ	 ได้ต่อไป	 อน่ึงหากผู้อ่านมีข้อมูลเพ่ิมเติม

และข้อคิดเห็นที่จะท�าให้เอกสารนี้	 มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 ให้กรุณาติดต่อกับ

หน่วยงานที่อยู่ท้ายเล่ม	จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เมษายน	๒๕๖๒



สำรบัญ

ค�ำน�ำ

สำรบัญ

ส่วนที่ ๑ บทน�ำ  ๓

	 ๑.๑	 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา	 ๓

	 ๑.๒	 ค�าถามในการวิจัย	 ๗

	 ๑.๓	 วัตถุประสงค์การศึกษา	 ๗

	 ๑.๔	 ขอบเขตการศึกษา	 ๘

	 ๑.๕	 วิธีการด�าเนินการศึกษา	 ๘

	 ๑.๖	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	 ๙

ส่วนที่ ๒ พัฒนำกำรและกำรด�ำเนินกำรของ ๑๓

นโยบำยอินโด - แปซิฟิก และ USINDOPACOM 

ที่มีผลกระทบต่อภูมิภำคอำเซียน

	 ๒.๑	 การเปลี่ยนชื่อเป็น	USINDOPACOM	 ๑๓

	 ๒.๒	การจัดโครงสร้างของ	USINDOPACOM	 ๑๔

	 ๒.๓	ท่าทีของประเทศต่าง	ๆ	ต่อแนวคิดอินโด	-	แปซิฟิก	 ๑๘

	 	 ๒.๓.๑	 ญี่ปุ่น	 ๑๙

	 	 ๒.๓.๒		 สหรัฐอเมริกา	 ๑๙

	 	 ๒.๓.๓		 อินเดีย	 ๒๖

	 	 ๒.๓.๔		 ออสเตรเลีย	 ๒๘

	 	 ๒.๓.๕		 ประเทศสมาชิกอาเซียน	 ๒๘



ส่วนที ่๓  กำรด�ำเนนิกำรของอำเซยีนเพือ่ตอบสนองนโยบำย  ๓๓

อนิโด - แปซิฟิก 

	 ๓.๑	 ประเทศสมาชิกอาเซียน		 ๓๓

	 ๓.๒		เมียนมา		 ๓๓

	 ๓.๓		ฟิลิปปินส์	 ๓๔

	 ๓.๔		เวียดนาม	 ๓๕

	 ๓.๕	สิงคโปร์	 	 ๓๕

	 ๓.๖	 ไทย	 	 ๓๖

ส่วนที่ ๔  บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๔๑

	 ๔.๑		บทสรุป	 	 ๔๑

	 ๔.๒		ข้อเสนอแนะ	 ๔๓

บรรณำนุกรม  ๔๕

ภำคผนวก



สำรบัญภำพ

ภาพที่	๑		กองบัญชาการภาคพื้นอินโด	-	แปซิฟิก		 ๑๖

ภาพที่	๒	 การจัดโครงสร้างของ	USINDOPACOM	 ๑๗

ภาพที่	๓	 ภูมิภาคอินโด	-	แปซิฟิก	 ๑๘

ภาพที่	๔	 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน,	นายไมค์	ปอมเปโอ		 ๒๙

	 	 รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ	
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๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

	 ก่อนที่จะกล่าวถึงอินโด	 -	 แปซิฟิก	 อินเดียในยุคอาณานิคมยังไม่ได้ให้

ความส�าคญักบัอาณาบรเิวณและการขยายอิทธพิลทางทะเลมากนกั	เนือ่งจาก

อังกฤษมีบทบาทหลักในการควบคุมการค้าและการเดินเรือทางทะเล	 แต่เมื่อ 

อินเดียได้รับเอกราชจึงเริ่มให้ความส�าคัญกับภูมิศาสตร์ทางทะเลของตน 

เพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังปี	 ค.ศ.๒๐๐๐	 ซึ่งอินเดียเริ่ม 

เผชิญกับภัยคุกคามและการก่อการร้ายทางทะเลและริมชายฝั่ง	 ท�าให้รัฐบาล 

เริ่มหันมาทบทวนและพิจารณานโยบายยุทธศาสตร์ทางทะเลมากย่ิงขึ้น	 

โดยมีการเพิ่มกองก�าลังทางทหารภายใต้ความตระหนักถึงอาณาบริเวณทาง

มหาสมุทร	(Maritime	Domain	Awareness)	ในช่วงปี	ค.ศ.๒๐๐๘	น�ามาสู่การ

ต้ังเครือข่ายความมั่นคงริมชายฝั่งเพื่อการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ของรัฐบาลอินเดียในปี	 ค.ศ.๒๐๑๔	 รวมไปถึงการขยายขอบเขตอิทธิพล 

ทางทะเล	น�ามาสู่แนวคิดอินโด	-	แปซิฟิก๑

	 แนวคิด	 “อินโด	 -	 แปซิฟิก”	 นับได้ว่าเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นโดยอินเดีย		 

ซึ่งนักวิชาการอินเดีย	ชื่อว่า	จี	เอส	ขุรณา	(G.	S.	Khurana)	ได้เริ่มใช้ค�าดังกล่าว

อย่างเป็นระบบครัง้แรกในวงวชิาการผ่านงานเขียนบทความทีว่่า	“ความมัน่คง

ของเส้นทางคมนาคมทางทะเล:	ในโอกาสของความร่วมมอืระหว่างอนิเดยีและ

ญี่ปุ่น”	โดยมีการตีพิมพ์ผลงานในเรื่อง	“Security	of	Sea	Lines:	Prospects	for	

India-Japan	Cooperation”	(ค.ศ.๒๐๐๗)	
๑	Baruah,	D.M.(๒๐๑๗).	India	in	Maritime	Asia. In Realising the Indo-Pacific: Tasks 

for India’s Regional Integration	(pp.	๑๕-๑๖)	Perth:	USasia	Center

อ้างใน	จุลสารความมั่นคงศึกษา	ฉบับที่	๒๐๒	(ตุลาคม	--	ธันวาคม	๒๕๖๑)	สนับสนุน 

การพิมพ์โดย	สถาบันการข่าวกรอง	ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	(หน้า	๘)
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และเสนอว่างานชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากนายชินโซะ	 อาเบะ	 (Shinzo	 Abe)	

นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น	 จนท�าให้ญี่ปุ่นน�าไปพัฒนาออกมาเป็นแนวคิดเร่ือง	

“Free	 and	 Open	 Indo	 -	 Pacific”	 เวลาต่อมาได้มีการศึกษาแนวคิดเรื่องนี้

อย่างขว้างมากยิ่งขึ้น	ผู้ที่ศึกษาจะมีความคิดที่ว่าเป็นบทบาทของญี่ปุ่นในการ

ให้ก�าเนิด	แท้จริงแล้วอินเดียเป็นประเทศแรกที่ริเริ่มแนวคิด	“อินโด	-	แปซิฟิก”	

ซึ่งต้องมีการทบทวนเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการขยายผลการศึกษาที ่

ถูกต้องสามารถน�าไปใช้อ้างอิงได้	

	 ในส่วนของภูมิภาคเอเชีย	 -	 แปซิฟิก	 มีอาณาบริเวณตั้งแต่ฝั่งตะวันตก

ของทวีปอเมริกาเหนือถึงฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชีย	 กลุ่มความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจเอเชีย	-	แปซิฟิก	หรือเอเปค	(APEC	:	Asia	-	Pacific	Economic	

Cooperation)	 มีสมาชิก	 ๑๙	 ประเทศกับ	 ๒	 เขตเศรษฐกิจ	 สมาชิกใหญ่คือ	

สหรัฐฯ	กับจีน	ทั้งนี้	สหรัฐฯ	กับจีนมีความสัมพันธ์กันในหลายมิติ		มีทั้งด้าน 

ทีเ่ป็นหุ้นส่วน	และด้านทีเ่ป็นคูแ่ข่งทีเ่รามองเหน็ภาพชดัขึน้เรือ่ยๆ	ว่า	ต่างฝ่าย

ต่างต้องการสร้าง	 รักษา	 และขยายอิทธิพลในเอเชีย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับ

แต่เริ่มต้นยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 (Donald	 Tramp)	 แห่งสหรัฐฯ	

จีนก็ก�าลังผลักดัน	 กรอบความร่วมมือขนาดใหญ่	๒	 กรอบ	 เส้นทางสายไหม

ศตวรรษที่	๒๑	(BRI	:	Belt	and	Road	Initiatives)	และกลุ่มอาร์เซ็ป	(RCEP	:	

Regional	Comprehensive	Economic	Partnership)	ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย

จีน		ชาติสมาชิกอาเซียน	๑๐	ประเทศ	อินเดีย	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	ออสเตรเลีย	

และนิวซีแลนด์	 ซึ่งการรวมกลุ่มนี้จงใจกีดกันสหรัฐฯ	 ไม่ให้เข้าร่วม	 ถ้าก่อตั้ง

ส�าเร็จ	 RCEP	 จะเป็นกลุ่มการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงชิงต�าแหน่งนี้	 จาก

กลุ่มทีพีพี	(TPP	:	Trans	-	Pacific	Partnership)	ที่สหรัฐฯ	ในยุคประธานาธิบดี	

โอบามา	 เคยผลักดันมาก่อนแบบจงใจไม่เอาจีนเข้าร่วม	 แต่ประธานาธิบด ี

โดนลัด์	ทรมัป์	ได้ดงึสหรฐัฯ	ถอนตวัจากกลุม่	TPP	เมือ่เดอืน	มกราคม	ค.ศ.๒๐๑๗

	 ด้วยเหตุท่ีจีนเป็นชาติมหาอ�านาจในเอเชีย	 กระแสการกีดกันจีนหรือ

กระทั่งสกัดกั้นจีนที่เริ่มก่อตัวในภูมิภาค	 จึงน�าไปสู่การคิดค้นแนวคิดใหม่ๆ	 



๕ เรื่อง “นโยบายอินโด - แปซิฟิก : พัฒนาการของ USINDOPACOM”

ทีจ่ะสร้างกรอบความร่วมมอืทีเ่ป็นเอกเทศจากจนี	“อนิโด	-	แปซฟิิก”	ชือ่นีม้ทีีม่า

ท่ามกลางกลไกความร่วมมือน้อยใหญ่ในย่านเอเชีย	-	แปซิฟิก	ซึ่งมีจีนได้ร่วม

การประชุมและเป็นประธานการประชุมในหลายเวที	 รวมถึงชาติที่มีอิทธิพล

ในภูมิภาคนี้ด้วย	ตั้งแต่สหรัฐฯ	ญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	จนถึงอินเดีย	ชาติเหล่านี้

เริ่มตระหนกกับการผงาดของจีน	 ขณะเดียวกันก็เริ่มตระหนักในความเติบโต

ของอินเดีย	และความส�าคัญของมหาสมุทรอินเดีย	จึงเป็นที่มาของการเสนอ

แนวคิด	“อินโด	-	แปซิฟิก”	ซึ่งให้น�้าหนักกับประเทศอินเดีย	ครอบคลุมพื้นที่

เอเชียตะวันออก	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกจรดชายฝั่ง

อเมริกา”	 แนวคิดอินโด	 -	 แปซิฟิกเป็นยุทธศาสตร์ที่มีการพูดในสายวิชาการ

และนักนโยบายของอินเดีย	 ซึ่งเกิดจากความพยายามของอินเดียที่จะเข้าสู่

การเป็นหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก	 หรือกรอบความร่วมมือเอเชียแปซิฟิก	

นอกจากนี้	มหาสมุทรอินเดยียังคงมีพื้นที่ที่ไดร้ับผลกระทบปัญหาความมั่นคง

ใหม่	อันประกอบด้วย	ปัญหาโจรสลัด	การค้ายาเสพติดและอาวุธ	การประมง

ผิดกฎหมาย	แรงงานเถื่อนและการค้ามนุษย์

	 นายเจมส์	แมททิส	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ	ได้ประกาศ

เมื่อ	๓๐	พฤษภาคม	ค.ศ.๒๐๑๘	ณ	ฐานทัพเรือเพิร์ล	 ฮาร์เบอร์	 เปลี่ยนชื่อ

หน่วยงานส�าคัญคือกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของกองทัพสหรัฐฯ	 จาก		

United	States	Pacific	Command	(USPACOM)	เป็น	United	States	Indo	- 

Pacific	 Command	 (USINDOPACOM)	 เพื่อรองรับแนวคิดอินโด	 -	 แปซิฟิก	 

โดย	 USINDOPACOM	 เป็นหน่วยงานส�าคัญทางด้านการทหารของสหรัฐฯ	

ที่รวมกองก�าลังรบไว้หลายหน่วยงานมีพื้นท่ีรับผิดชอบทางทหารตั้งแต่

ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ	 ถึงมหาสมุทรอินเดีย	 และมหาสมุทรอาร์กติกถึง

แอนตาร์กติก	ซึ่งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในครั้งนี้	สหรัฐฯ	ยืนยันว่าเป็นเพียง

สัญลักษณ์	 เนื่องจากจะไม่ส่งผลให้มีการปรับเปล่ียนเขตแดนทางทะเลหรือ

ทรัพยากรทางทหารของแต่ละพื้นที่



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)๖

		 Dr.	Ngeow	Chow	Bing๒	กล่าวว่า	ในเรือ่งความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ

และภูมิศาสตร์การเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงไป	 โดยเฉพาะอินโด	 -	 แปซิฟิก 

มีความแตกต่างจากอาเซียนและยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร	 ซึ่งควรจะต้องส่งเสริม

ความเชือ่มโยงกบัประเทศในแถบมหาสมทุรอินเดียอ่ืน	ๆ 	นอกจากอินเดียด้วย	

โดยจะเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มาก	และการให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางนั้น	มองว่า 

อาจไม่ใช่ศนูย์กลางอย่างแท้จรงิ	เพราะถกูกดดนัจากประเทศมหาอ�านาจ	และ

อาเซียนก็ยอมรับ	 รวมท้ังปัจจุบันเน้นด้านการเช่ือมโยงทางทะเลเป็นหลัก	 

จึงควรส่งเสริมการเชื่อมโยงทางบกระหว่างประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันด้วย๓		

ในปี	ค.ศ.๒๐๑๙	ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียน	จะต้องมีส่วนความเป็น

แกนหลักในการปกป้องดูแลด้านความมั่นคงและประสานสมาชิกในภูมิภาค

อาเซียนอย่างใกล้ชิดในเรื่องพัฒนาการของ	USINDOPACOM		ว่ามีผลกระทบ

กบัประเทศสมาชกิอย่างไร	ต้องท�าให้การเชือ่มโยงกันเกิดประโยชน์ต่อประเทศ	

และในภูมิภาคอาเซียน

	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 ในฐานะ

หน่วยงานด้านความมั่นคงและคลังสมองของกองทัพ	 ได้เห็นความส�าคัญ

ของ	“นโยบายอินโด	-	แปซิฟิก	:	พัฒนาการของ	USINDOPACOM”	ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในครั้งนี้	 จึงได้ท�าการศึกษาสถานการณ์	 แนวโน้ม	 

เพื่อหาผลกระทบต่อประเทศไทยและรวมไปถึงภูมิภาคอาเซียน

 
๒ รองอธิการบดี	 (ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)	 สถาบันการศึกษาประเทศจีน	 มหาวิทยาลัย
มลายาสืบค้นจาก	https://umexpert.um.edu.my/ngeow-c
๓	 การเสวนาในประเด็นการเช่ือมต่อความเชื่อมโย	 งระหว่างกันในอาเซียนกับเอเชีย-
แปซฟิิกและอนิโดแปซฟิิก	“Connecting	the	ASEAN	Connectivity	to	the	Asia-Pacific	and	
the	Indo-Pacific”	ในงานเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภา	ครั้งที่	๔	และงานสัปดาห์
จุฬาฯ	อาเซียน	ครั้งที่	๗		วันพฤหัสบดีที่	๒	ส.ค.๖๑	เวลา	๑๐.๓๐	น.	ณ	อาคารเฉลิม
ราชกุมารี	๖๐	พรรษา	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย	สืบค้นจาก	https://www.parliament.
go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=๕๐๒๒๗&filename=in-
dex_gov_datainfo



๗ เรื่อง “นโยบายอินโด - แปซิฟิก : พัฒนาการของ USINDOPACOM”

ความมั่นคงและประสานสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนอย่างใกล้ชิดในเรื่อง

พัฒนาการของ	USINDOPACOM		ว่ามีผลกระทบกับประเทศสมาชิกอย่างไร 

ต้องท�าให้การเชื่อมโยงกันเกิดประโยชน์ต่อประเทศ	และในภูมิภาคอาเซียน

	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 ในฐานะ

หน่วยงานด้านความมั่นคงและคลังสมองของกองทัพ	 ได้เห็นความส�าคัญ

ของ	 “นโยบายอินโด	 -	 แปซิฟิก	 :	 พัฒนาการของ	 USINDOPACOM”	 ที่มี	 

การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในครั้งนี้	จึงได้ท�าการศึกษาสถานการณ์	แนวโน้ม	

เพื่อหาผลกระทบต่อประเทศไทยและรวมไปถึงภูมิภาคอาเซียน

๑.๒ ค�ำถำมในกำรวิจัย

	 ๑.๒.๑	 การพฒันาการของนโยบายอนิโด	-	แปซฟิิก	และการด�าเนนิการ

ของ	USINDOPACOM	โดยภาพรวม	ในปัจจุบันเป็นอย่างไร

	 ๑.๒.๒		ผลกระทบของนโยบายอนิโด	-	แปซฟิิก	และการด�าเนนิการของ	

USINDOPACOM	ที่มีต่อไทยและภูมิภาคอาเซียน	ในปัจจุบันเป็นอย่างไร	 	

	 ๑.๒.๓		การด�าเนนิการของไทยและอาเซยีน	เพือ่ตอบสนองต่อนโยบาย

อินโด	-	แปซิฟิก	ควรเป็นอย่างไร

 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

			 ๑.๓.๑	 เพื่อศึกษาพัฒนาการของนโยบายอินโด	 -	 แปซิฟิก	 และการ

ด�าเนินการของ	USINDOPACOM	โดยภาพรวม

			 ๑.๓.๒	 เพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายอินโด	 -	 แปซิฟิก	 และการ

ด�าเนินการของ	USINDOPACOM	ที่มีต่อไทยและภูมิภาคอาเซียน

	 ๑.๓.๓	 เพือ่เสนอแนะแนวทางการด�าเนินการของไทยและอาเซยีน	เพ่ือ

ตอบสนองต่อนโยบายอินโด	-	แปซิฟิก



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)๘

๑.๔  ขอบเขตกำรศึกษำ

	 การจัดท�าเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี	 (Case	 Study)	 เร่ือง	 “นโยบาย	

อินโด	-	แปซิฟิก	:	พัฒนาการของ	USINDOPACOM”	มุ่งศึกษาถึงพัฒนาการ

ของ	USINDOPACOM	ทีม่ผีลกระทบต่อภมิูภาคอาเซยีน	ทัง้นี	้ได้เริม่เกบ็ข้อมลู 

ปฐมภูมิ	 (Primary	Data)	 ตั้งแต่เดือน	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	และใช้ระยะเวลา

ในการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งสิ้น	๓	เดือน	ระหว่างเดือนมกราคม	ถึง	

เดือนมีนาคม	๒๕๖๒	ทั้งน้ีเอกสารวิชาการฉบับน้ีได้แบ่งการน�าเสนอเนื้อหา

เป็น	๔	ส่วน	ได้แก่

	 ส่วนที่	๑		บทน�า

	 ส่วนที	่๒		สถานการณ์การพฒันาและการด�าเนินการของนโยบาย	อินโด	

-	แปซิฟิก	และ	USINDOPACOM	ที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน

	 ส่วนที่	๓		การด�าเนินการของอาเซียนเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย	อินโด	

-	แปซิฟิก

	 ส่วนที่	๔		บทสรุปและข้อเสนอแนะ

๑.๕ วิธีกำรด�ำเนินกำรศึกษำ

		 เอกสารศึกษาเฉพาะกรณีฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	

Study)	โดยผู้ศึกษาด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	(Data	Collection)	ดังนี้

			 ๑.๕.๑	 ข้อมลูปฐมภมู	ิ(Primary	Data)	โดยการลงพืน้ทีเ่กบ็รวบรวมข้อมลู

ด้วยวธิกีารสมัภาษณ์เชิงลกึ	(In-depth	Interview)	และการสังเกตแบบมส่ีวนร่วม	

(Participatory	Observation)	 โดยการรับฟังความคิดเห็นจากโครงการสนทนา

ยุทธศาสตร์ระดับผู้บริหาร	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.๒๕๖๒	 คร้ังที่	 ๑/๖๒	

เรื่อง	บทบาทของไทยบนเส้นทางระหว่างยุทธศาสตร์มหาอ�านาจสหรัฐฯ	-	จีน	 

วันจันทร์ที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	เวลา	๐๙.๐๐	-	๑๖.๐๐	น.	ณ	ห้องรับรอง	

๖๑	ชั้น	๖	กองบัญชาการกองทัพไทย	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ



๙ เรื่อง “นโยบายอินโด - แปซิฟิก : พัฒนาการของ USINDOPACOM”

	 ๑.๕.๒	 ข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	Data)	ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

ทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ	 บทความ	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 สรุปการประชุม

สัมมนา	และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง	ๆ	เป็นต้น

		 ๑.๕.๓	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยจะน�า

มาวิเคราะห์สังเคราะห์	 ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 

จากกรอบที่ได้จากการศึกษา	และรวบรวมข้อมูลมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์

และสงัเคราะห์ข้อมลู	เพือ่รวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกบันโยบายอนิโด	-	แปซิฟิก	

:	พัฒนาการของ	USINDOPACOM	ให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด

๑.๖ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

	 ๑.๖.๑	 ท�าให้ทราบสถานการณ์	แนวโน้ม	พฒันาการของนโยบาย	อินโด	

-	แปซิฟิก	และการด�าเนินการของ	USINDOPACOM	ที่มีผลกระทบต่อภูมิภาค

อาเซียน

	 ๑.๖.๒	 ท�าให้ทราบแนวทางการด�าเนนิการของอาเซยีนทีเ่หมาะสมเพือ่

ตอบสนองต่อนโยบายอินโด	-	แปซิฟิก

	 ๑.๖.๓	 เป็นแนวทางให้หน่วยงานก�าหนดนโยบาย	 หน่วยงานปฏิบัต	ิ

หน่วยงานวิชาการของไทยและกองทัพ	 ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการด�าเนิน

การในส่วนที่เก่ียวข้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไปในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
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ส่วนที่ ๒
พัฒนำกำรและกำรด�ำเนินกำรของนโยบำย
อินโด - แปซิฟิก และ USINDOPACOM 
ที่มีผลกระทบต่อภูมิภำคอำเซียน
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๑๓ เรื่อง “นโยบายอินโด - แปซิฟิก : พัฒนาการของ USINDOPACOM”

ส่วนที่ ๒
พัฒนำกำรและกำรด�ำเนินกำรของนโยบำยอินโด - แปซิฟิก และ 

USINDOPACOM ที่มีผลกระทบต่อภูมิภำคอำเซียน

	 เริ่มแรกยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ	 ต่อภูมิภาคเอเชียถูกก�าหนดจาก

คุณลักษณะของพื้นที่	 และผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่	 ๒	ที่กองทัพสหรัฐฯ	

มีบทบาทส�าคัญในยุทธบริเวณแปซิฟิก	 อยู่บนเง่ือนไขทางภูมิศาสตร์ที่เป็น	

“เอเชยี	 -	 แปซฟิิก”	 ในส่วนกระทรวงกลาโหมสหรฐัฯ	กองบญัชาการท่ีรบัผิดชอบ

ยุทธบริเวณนี้	คือ	“กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิก”	 (The	Pacific	Command	

หรือ	 PACOM)	 ที่ตั้งอยู่รัฐฮาวาย	 สหรัฐฯ	 และเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้ว 

ทีก่องบญัชาการแห่งนีต้้องปรบัตวัเพือ่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงต่าง 	ๆ เช่นเดยีว 

กบัในปัจจบุนัท่ีต้องสะท้อนถึงนโยบายทางทหารของอเมรกิา	ทีมุ่ง่ไปทางตะวนัตก

มากขึน้	และเป็นกองบัญชาการทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดทีม่อีาณาเขตการปฏบิตักิาร 

กว้างขวางท่ีสุด	 ตั้งแต่ชายฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงมหาสมุทรอินเดีย	 และ

จากขั้วโลกเหนือลงไปถึงทวีปแอนตาร์กติกา

๒.๑  กำรเปลี่ยนชื่อเป็น USINDOPACOM

	 นายเจมส์	 แมททิส	 รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ	 ได้ประกาศการ

เปลี่ยนชื่อกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิก	 เป็น	 “กองบัญชาการภาคพื้นอินโด	

-	 แปซิฟิก”๔	 ซึ่งการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้	 เป็นการปรับเปลี่ยนในเชิงสัญลักษณ์	 

เพื่อให้แสดงถึงพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิก 

๔ การเปลีย่นชือ่เป็น	USINDOPACOM	สบืค้นจาก	htps://www.militarytimes.com/news/

your-military/๒๐๑๘/๐๕/๓๐/indo-pacom-it-is-pacific-command-gets-renamed/
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ให้ชดัเจนยิง่ขึน้	แต่ยนืยนัว่าจะไม่มกีารเคลือ่นย้ายก�าลังทหารหรือยทุโธปกรณ์

ใดๆ	รวมทั้งไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ของกองทัพสหรัฐฯ	

นอกจากนี้จะไม่มีผลต่อพื้นที่ความรับผิดชอบและการบัญชาการต่างๆ	

เนื่องจากเวลานี้	 Pacific	 Command	 ได้ปฏิบัติการครอบคลุมถึงมหาสมุทร

อินเดียอยู่แล้ว๕

๒.๒  กำรจัดโครงสร้ำงของ USINDOPACOM

	 กองก�าลังสหรัฐภาคพื้นอินโด	 -	 แปซิฟิก	 หรือ	 U.S.Indo	 -	 Pacific	 

Command	มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่มลรัฐฮาวาย	สหรัฐฯ	ปัจจุบันมี		พลเรือเอก	

ฟิลลิป	 เอส	 เดวิดสัน	 เป็นผู้บัญชาการ	 (Commander,	 U.S.	 Indo	 -	 Pacific	

Command:	 CDR	 USINDOPACOM)	 ซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติและรายงาน 

ต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ	ผ่านกระทรวงกลาโหม	กองบัญชาการภาคพื้นอินโด	

-	แปซฟิิกได้รบัการสนบัสนนุกองก�าลัง	จาก		๔		หน่วยก�าลงัรบ	ได้แก่	กองทพัเรอื	

กองทัพอากาศ	 กองทัพบก	 และนาวิกโยธิน	 โดยแต่ละกองก�าลังกระจายอยู่

ทั่วภูมิภาค๖  

	 กองก�าลังสหรัฐภาคพื้นอินโด	 -	 แปซิฟิกของกองทัพสหรัฐฯ	 มีก�าลัง

ทางบก	ทางเรือ	และทางอากาศ	ทั้งทหารและพลเรือนกว่า	๓๗๕,๐๐๐	นาย	 

รายละเอียดดังนี้

			 ๑)		กองก�าลังทางเรือ	 ประกอบด้วยเรือรบและเรือสนับสนุนประเภท

ต่างๆ	 รวม	 ๒๐๐	 ล�า	 (รวมถึงกลุ่มโจมตีเรือบรรทุกเคร่ืองบิน	 ๕	 ล�า)	 และ 

เครื่องบิน	๑,๑๐๐	ล�า

๕ การบังคับบัญชา	 USINDOPACOM	 สืบค้นจาก	 https://www.voathai.com/a/us-in-

do-pacific-command/๔๔๑๖๘๔๓.html
๖ กองบญัชาการภาคพืน้อนิโด	-	แปซฟิิก	สบืค้นจาก	http://www.pacom.mil/About-USIN-

DOPACOM/USPACOM-Area-of-Responsibility/
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			 ๒)	กองก�าลังทางบก	มีก�าลังพลประมาณ	๑๐๖,๐๐๐	นาย	รวมทั้งเครื่อง

บิน	๓๐๐	ล�า	และเรือ	๕	ล�า	

		 ๓)	กองก�าลังทางอากาศ	 ประกอบด้วยนักบินและพลเรือนประมาณ	

๔๖,๐๐๐	นาย	และเครื่องบินมากกว่า	๔๒๐	ล�า		

			 ๔)	กองก�าลังนาวิกโยธินกว่า	๘๖,๐๐๐	นาย	และเครื่องบิน	๖๔๐	ล�า	

			 ซึ่งดูแลตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	ได้แก่	พื้นที่ตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นและ

เกาหลีไปถึงอลาสก้าและฮาวาย

	 ส่วนก�าลงัทีม่คีวามส�าคญักบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	คอื	 กองเรอื	

U.S.	Pacific	Fleet	โดยมกีองเรอืที	่๗	ซึง่เป็นกองเรอืยทุธการ	ทีใ่หญ่ทีส่ดุ	ปฏบิตัิ

การทัว่ทัง้	๒	ฝ่ังมหาสมทุร	มพีืน้ทีป่ฏบิตักิารครอบคลมุพืน้ท่ีทางทะเลของ	๓๖	

ประเทศ	โดยเป็นประเทศที่เป็นมหาอ�านาจทางการ	ทหาร	๕	ประเทศ	ได้แก่	

จนี	รสัเซยี	อนิเดีย	เกาหลเีหนอื	และเกาหลใีต้รวมถงึประเทศทีเ่ป็นพนัธมติรกบั

สหรัฐฯ	(U.S.Mutual	Defense	Treaty	Allies)	อีก	๕	ประเทศ	ได้แก่	ฟิลิปปินส์	

ออสเตรเลีย	 เกาหลีใต้	ญี่ปุ่น	 และไทย	นอกจากนี้	 ในบริเวณดังกล่าวยังเป็น

พื้นที่ที่มีข้อพิพาทหลายแห่งทั้งในบริเวณทะเลจีนใต้	และทะเลจีนตะวันออก๗	

ที่ผ่านมาในบริเวณทะเลจีนใต้มีการเผชิญหน้าระหว่างเรือรบจีนและเรือรบ

สหรัฐฯ	อยู่บ่อยครั้ง	เช่น	ห้วงเดือน	ตุลาคม	ค.ศ.๒๐๑๘	เรือพิฆาตติดมิสไซล์

น�าวิถี	ยูเอสเอสดีเคเตอร์	(USS	Decatur)	ของสหรัฐฯ	ที่ก�าลังปฏิบัติการรักษา

เสรีภาพในการเดินเรือ	(Freedom	of	Navigation	Operation:	FONOP)	ถูกเรือ

พฆิาตลูห่ยางของจนี	(Chinese	Luyang)	แล่นประกบและขบัไล่ให้ออกจากพืน้ท่ี

พิพาท	บริเวณหมู่เกาะสแปรตลี่ย์๘

๗ ค�าสั่งการเปลี่ยนชื่อจาก	อินโด	-	แปซิฟิก	เป็น	INDOPACOM	สืบค้นจาก	https://www.

militarytimes.com/news/your-military/๒๐๑๘/๐๕/๓๐/indo-pacom-it-is-pacific-com-

mand-gets-renamed/
๘	การเผชญิหน้าระหว่างเรอืรบจนีและเรอืรบสหรฐัฯ	สบืค้นจาก	http://www.thaiairborne.

com/news/the-chinese-destroyer-swerved-in-front-of-the-american-ship/.	
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		 ทั้งนี้	 พลเรือตรี	 โจเซฟ	พี	 อูคอยน์	 ผู้บัญชาการกองเรือที่	๗	 (ฐานทัพ

นอกชายฝ่ังโยโกซกูะ	ประเทศญีปุ่น่)	ได้กล่าวว่า	จะมกีารประจ�าการเรอื	๖๐	ล�า	

ในภูมิภาคอินโด	-	แปซิฟิกภายในปี	ค.ศ.๒๐๑๙	โดยมีจุดมุ่งหมาย	เพื่อตอบ

สนองภารกจิการต่อต้านการก่อการร้าย	ความมัน่คงทางทะเล	และภารกจิด้าน

การบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม	นอกจากนี้	ยังพบว่ามีการ

เคลื่อนย้ายก�าลังทางเรือบ่อยครั้งขึ้นในพื้นที่	๒	ฝั่งมหาสมุทร	

สัญลักษณ์	USPACOM สัญลักษณ์	USINDOPACOM

แผนที่ INDO - PACIFIC Region

ภำพที่ ๑ :	กองก�าลังสหรัฐภาคพื้นอินโด	-	แปซิฟิก	

(ที่มา	:	https://th.wikipedia.org/wiki/หน่วยบัญชาการอินโดแปซิฟิกสหรัฐ)
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ภำพที่ ๒ :	การจัดโครงสร้างของ	USINDOPACOM

(ที่มา	:	https://www.pacom.mil/Organization/Organization-Chart/)
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๒.๓  ท่ำทีของประเทศต่ำง ๆ ต่อแนวคิดอินโด - แปซิฟิก

ภำพที่ ๓ :	ภูมิภาคอินโด	-	แปซิฟิก

	(ท่ีมา	:	http://www.drprapat.com/master-plan-on-indo-pacific-connectivity	

-	แผนแม่บทการเชื่อม/)
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 ๒.๓.๑ ญี่ปุ่น มีแนวคิดยุทธศาสตร์อินโด	 -	 แปซิฟิกของญ่ีปุ่น	 เน้น	

๓	 องค์ประกอบหลัก	 ได้แก่	 การส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน	 เช่น	 

หลักนิติธรรมและประชาธิปไตย	การแสวงหาความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ	และ 

การรกัษาสนัตภิาพและเสถียรภาพ	ภายใต้แนวคดิยุทธศาสตร์	อนิโด	-	แปซฟิิกน้ี 

ญี่ปุ ่นมุ ่งความสนใจไปที่อินเดียและแอฟริกา	 และเม่ือ	 ปี	 ค.ศ.๒๐๑๔	 

ได้มีการยกระดับความสัมพันธ์กับอินเดียเป็น	“Special	Strategic	and	Global	 

Partnership”	 เหตุผลดังกล่าวน่าจะมาจากการที่อินเดียตั้งอยู่ในต�าแหน่ง 

ทางยุทธศาสตร์ตรงกลางของภูมิภาค	อินโด	-	แปซิฟิก	นอกจากนั้น	ญี่ปุ่นยัง 

ร่วมมอืกบัอนิเดยีในการผลกัดัน	Asia	-	Africa	Growth	Corridor	(AAGC)	เพือ่มุง่

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานมาตรฐานสงู	(Quality	Infrastructure)	ในขณะเดยีวกนั	

ญีปุ่น่ให้ความส�าคญักบัการให้ความช่วยเหลอืแอฟริกาเพือ่การพฒันาประเทศ

ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจบนพื้นฐานหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน

ระหว่างกัน	 ทั้งนี้	 ญี่ปุ่นมองว่า	 แอฟริกาเป็นดินแดนที่มีศักยภาพเนื่องจาก

มีจ�านวนประชากรประมาณร้อยละ	 ๑๕	 ของประชากรโลก	 ครอบคลุมพื้นที่

ประมาณร้อยละ	๒๒	 ของโลก	 มีการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ	๔.๒	 (มีค่า

เฉล่ียตัง้แต่ปี	ค.ศ.๒๐๐๒	-	๒๐๑๓)	และอุดมสมบรูณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ	

รวมทั้งเป็นตลาดในอนาคต	

		 	สรปุได้ว่า	ญีปุ่่น	มแีนวคดิเรือ่งอนิโด	-	แปซฟิิกทีช่ดัเจน	มกีารน�าแนวคดิฯ	 

ไปปรบัและจดัท�าเป็นยทุธศาสตร์การต่างประเทศ	โดยแนวคดิดงักล่าวสะท้อน

ท่าทีของญี่ปุ่นในหลายมิติ	 ทั้งด้านเศรษฐกิจที่ต้องการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเข้ากับอินเดียและแอฟริกามากขึ้น	 และด้านการเมืองโดยญี่ปุ่น 

จะเน้นการส่งเสริมความร่วมมือกับมหาอ�านาจอย่างสหรัฐฯ	ญี่ปุ ่นแสวง

ประโยชน์ในสภาวะทีเ่ศรษฐกจิภายในประเทศชะลอตวัเกิดภาวะเงนิเฟ้อมากไป

 ๒.๓.๒ สหรัฐอเมริกำ ประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	ได้กล่าวสุนทรพจน์

ในช่วงการประชุม	 APEC	 ที่นครดานัง	 เวียดนาม	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	 

ค.ศ.๒๐๑๗	 ได้กล่าวถึงความร่วมมืออย่างจริงจังในด้านการค้าและเศรษฐกิจ
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กับประเทศในอินโด	 -	 แปซิฟิกเช่นกัน	 อย่างไรก็ดี	 นักวิชาการหลายฝ่ายตั้ง

ข้อสังเกตว่า	แนวคิดของสหรัฐฯ	ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอินเดีย	 

แต่ยังไม่ขยายรวมถึงแอฟริกา	 แต่ดูเหมือนว่า	 สหรัฐฯ	 จะเน้นในเร่ืองการค้า

เสรี	ซึ่งเป็นข้อแตกต่างในการตีความค�าว่า	“Free	and	Open”	ของสหรัฐฯ	กับ

ญี่ปุ่น	ทั้งสองประเทศนี้ต่างตระหนักถึงความส�าคัญของการที่อินเดียจะเข้ามา 

มีบทบาทในภูมิภาค	 ซึ่งจะส่งผลต่อสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศใน

อนาคต	 โดยเฉพาะการแข่งขันขับเคี่ยวกันของมหาอ�านาจ	 ประเด็นดังกล่าว

มีส่วนสอดคล้องกับงานเขียนของ	 Robert	 D.	 Kaplan	 เร่ือง	 “Monsoon	 :	 

The	Indian	Ocean	and	the	Future	of	American	Power”	ที่กล่าวถึงมหาสมุทร

อนิเดยีว่า	จะกลายเป็นศูนย์กลางของผลประโยชน์ทีท่บัซ้อนกนัของมหาอ�านาจ

ในอนาคต	ได้แก่	สหรัฐฯ	และจีน	

	 ยุทธศาสตร์อินโด	 -	 แปซิฟิกของประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 มีราย

ละเอียดดังนี้	

	 Grand	 Strategy	 ในช่วง	 ๒	 ปีที่ผ่านมา	 ประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 

ไม่ได้มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนต่อเอเชีย	 ในปี	 ค.ศ.๒๐๑๗	 ก็ไม่มียุทธศาสตร์

ชัดเจน	 โดยเน้นการด�าเนินนโยบายแบบไร้ทิศทาง	 มุ่งเป้าไปที่จีน	 พันธมิตร	

และอาเซียน	 ซึ่งในภาพรวมนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 ใน

ช่วงปี	 ค.ศ.๒๐๑๗	 ก็ไม่แตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีบารัก	 

โอบามา	ในอดีต

		 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 ค.ศ.๒๐๑๘	 ประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 ได้เร่ิม

ก�าหนดยุทธศาสตร์ต่อเอเชยีทีช่ดัเจนมากขึน้เร่ือย	ๆ 	มกีารผลักดนั	ค�าว่า	Indo	

-	Pacific	ให้เป็นยุทธศาสตร์หลกัยทุธศาสตร์ของสหรัฐฯ	จะให้ความส�าคญักับ	๒	

ค�า	คือ	Indo	กับ	Pacific	โดยค�าว่า	Indo	คือ	การให้ความส�าคัญกับมหาสมุทร

อินเดีย	และ	Pacific	คือ	การให้ความส�าคัญกับมหาสมุทรแปซิฟิก

		 ขณะนี้	ได้เริ่มเห็น	grand	strategy	ของประธานาธิบดีทรัมป์	ต่อเอเชีย 

ที่ชัดเจนขึ้น	มียุทธศาสตร์ใหญ่อยู่ด้วยกัน	๓	ยุทธศาสตร์	ดังนี้
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์การปิดล้อมจีน	 (Containment)	 เป้าหมาย

สูงสุดของยุทธศาสตร์ประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 ต่อเอเชียคือ	 การครอง

ความเป็นเจ้า	 ซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า	 hegemony	 ซึ่งเป้าหมายนี้	 เป็น 

เป้าหมายที่ทุกรัฐบาลของสหรัฐหลังสงครามโลกครั้งท่ี	 ๒	 ยึดเป็นเป้าหมาย

หลักมาโดยตลอด	 แต่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 มองจีนแตกต่าง 

จากรัฐบาลสหรัฐฯ	ในอดีต	โดยมองว่าจีนเป็นภัยคุกคาม	เป็นคู่แข่ง	เป็นศัตรู	

ที่จะแย่งการเป็น	 Number	 one	 หรือ	 การครองความเป็นเจ้าจากสหรัฐไป	 

นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลง	 ที่เอกสารยุทธศาสตร์ความมั่นคง

แห่งชาติของสหรัฐฯ	(National	Security	Strategy)		มองว่า	จีนเป็นภัยคุกคาม

		 ดงันัน้	ยทุธศาสตร์หลกัของประธานาธบิดโีดนลัด์	ทรมัป์	คอื		การปิดล้อม

จนีอย่างเต็มที	่ซึง่แตกต่างจากยทุธศาสตร์ของรฐับาลสหรฐัฯ	ในอดตี	ทีจ่ะเน้น

การผสมผสานระหว่างการปฏสิมัพนัธ์กบัการปิดล้อม	โดยเฉพาะในสมยัรฐับาล	

Obama	 จะเน้นปฏิสัมพันธ์และพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับจีน	 แต่ใน

สมัยประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	กลับกลายเป็นว่ายุทธศาสตร์	Indo	-	Pacific	 

มองการปิดล้อมจีน	และ	การแข่งขันกับจีน	เป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญที่สุด

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์	hub	and	spokes	ประธานาธิบดีโดนัลด์	

ทรัมป์	 ก�าลังกลับมาให้ความส�าคัญกับยุทธศาสตร์	 hub	 and	 spokes	 ที่เป็น

ยุทธศาสตร์หลักของสหรัฐฯ	 ต่อภูมิภาคโดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็น	 ที่มี

อเมรกิาเป็น	hub	(ดุมล้อ)	และประเทศต่าง	ๆ 	เป็น	spokes	(ซีล้่อ)	ทัง้ในมติด้ิาน

ความมั่นคงและเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์	hub	and	spokes	ของประธานาธิบดี

โดนัลด์	ทรัมป์	แตกต่างจากยุทธศาสตร์	hub	and	spokes	ในอดีต	โดยในอดีต

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเน้นด้านการทหารและความมั่นคง	 แต่ก�าลังจะขยาย

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่มิติทางด้านเศรษฐกิจด้วย

 ยทุธศาสตร์ที ่๓ ยทุธศาสตร์เอกาภาคนียิม	(Unilateralism)	จดุเน้นส�าคญั

ของยทุธศาสตร์	ประธานาธบิดโีดนลัด์	ทรมัป์	คอื	การไม่ยอมรับเวทพีหุภาค	ีไม่

เอาอาเซียน	ไม่ยอมรบั	APEC	และไม่ยอมรบั	TPP	ซึง่ประธานาธบิดโีดนลัด์	ทรมัป์	 



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)๒๒

มองว่าเวทีพหุภาคีเหล่านี้ท�าให้สหรัฐเสียเปรียบ	 ไม่สามารถบงการและไล่บ้ี

ประเทศต่าง	ๆ	ตามทีต้่องการได้	 ดงันัน้	 ยทุธศาสตร์ของประธานาธิบดีโดนัลด์	

ทรัมป์	 คือ	 หันมาเน้นเอกาภาคีนิยม (unilateralism) คือการเน้นมาตรการ 

ฝ่ายเดียว	ที่จะบีบประเทศต่าง	ๆ	ให้ยอมตามสหรัฐฯ	และเสริมด้วยมาตรการ

ทวิภาคีนิยม หรือ	 bilateralism	 ซึ่งจะเน้นการเจรจาแบบสองฝ่ายเป็นหลัก	 

ทั้งทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ

		 จุดเปลี่ยนส�าคัญของการลดความส�าคัญของเวทีพหุภาคีในภูมิภาค 

ของประธานาธิบดีทรัมป์	 คือ	 การไม่เดินทางมาประชุมสุดยอดอาเซียน	 และ

การประชุมสุดยอดเอเปค	ในช่วงเดือนพฤศจิกายน	ค.ศ.๒๐๑๘	ที่ผ่านมา	และ

จดุเปลีย่นครัง้ส�าคญัของการใช้มาตรการ	unilateralism	คอืการรกุไล่จนีด้วยการ

ท�าสงครามการค้ากับจีนในปัจจุบัน

	 ส�าหรบัยุทธศาสตร์ความมัน่คงของประธานาธบิดโีดนลัด์	ทรัมป์	ต่อเอเชยี

ก็จะอยู่ในกรอบของ	grand	strategy	ดังกล่าวข้างต้น	คือ	(๑)	เน้นการปิดล้อม

จีน	(๒)	การด�าเนินยุทธศาสตร์	hub	and	spokes	และ	(๓)	เน้นเอกาภาคีนิยม

และทวิภาคีนิยม

	 ในด้านการทหาร	ประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรมัป์	ได้เน้นการเสรมิสร้างก�าลงั

ทางทหารของสหรัฐฯ	และพันธมิตร	เพื่อถ่วงดุลจีน	โดยในช่วงปี	ค.ศ.๒๐๑๘	

ที่ผ่านมา	 สหรัฐฯ	 ได้ขายอาวุธให้กับพันธมิตรไปเกือบ	 ๑๐,๐๐๐	 ล้านUSD	

นอกจากนี้	 ในระหว่างการประชุมสุดยอดเอเปค	 ที่ปาปัวนิวกินี	 สหรัฐฯ	 ก็ได้

ประกาศที่จะพัฒนาฐานทัพเรือ	 ที่เกาะ	 Manus	 ของปาปัวนิวกินี	 ความ

เคลื่อนไหวทางทหารของสหรัฐฯ	ดังกล่าว	ก็เพื่อแข่งกับอิทธิพลทางทหารของ

จีน	ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในภูมิภาคแปซิฟิกใต้

		 ส�าหรับในกรณีทะเลจีนใต้	 รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 ได้เดิน

หน้าเต็มที่ในการเผชิญหน้ากับจีน	 ในเดือนพฤษภาคม	 ค.ศ.๒๐๑๘	 สหรัฐฯ	 

ไม่เชญิจนีเข้าร่วมการซ้อมรบทางทะเลทีใ่หญ่ท่ีสุดในภมูภิาคทีเ่รยีกว่า	RIMPAC	

นอกจากนี้สหรัฐฯ	ได้เพิ่มความร่วมมือทางทหารและ	ความมั่นคงกับประเทศ
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ต่าง	 ๆ	 ที่ขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้	 ผ่านกรอบความร่วมมือใหม่ที่เรียกว่า	

Indo	 -	 Pacific	 Maritime	 Security	 Initiative	 ในสุนทรพจน์ของนายไมเคิล	 

ริชาร์ด	 เพนซ์	 รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 ที่เดินทางมาประชุมสุดยอดเอเปค

แทน	ประธานาธบิดีโดนัลด์	ทรมัป์ได้ประกาศกร้าวว่า	สหรัฐฯ	จะยึดมัน่หลักการ 

เสรีภาพในการเดินเรือ	 และจะเดินหน้าต่อในการสนับสนุนหลักการเสรีภาพ

ในการเดินเรือ	 ด้วยการส่งเรือรบและเครื่องบินรบเข้าไปในเขตทะเลจีนใต้	 

ซึง่สหรฐัฯ	อ้างว่า	เป็นเขตน่านน�า้สากลตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศ	และ

ไม่ยอมรับการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้

		 นอกจากการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารแบบทวิภาคีแล้ว	 รัฐบาล	

ประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 ได้เสริมด้วยกลไกไตรภาคี	 และจตุภาคี	 โดย

ได้มีการซ้อมรบทางทะเลระหว่าง	 ๓	 ประเทศ	 สหรัฐฯ	ญี่ปุ่น	 อินเดีย	 และ

ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สิงคโปร์	 ก็ได้มีการประชุมรัฐมนตรี	 ๔	

ประเทศ	สหรัฐฯ	ญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	และอินเดีย	ที่เรียกว่ากลุ่ม	“The	Quad”	 

(Quadrilateral	Security	Dialogue)		โดยเน้นกระชบัความร่วมมอืทางทหารและ

ความมั่นคง	 และมีเป้าหมายร่วมกันคือการท�าให้ทะเลจีนใต้มีเสรีภาพสูงสุด

ส�าหรับการเดินเรือ	ท่ามกลางการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในบริเวณนี้

	 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	 ส�าหรับยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของ	

ประธานาธบิดโีดนลัด์	ทรมัป์	ต่อเอเชยี	กเ็หมอืนกับยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คง	

ที่เน้นการล้อตาม	grand	strategy	คือ	เน้นการปิดล้อมจีน	ด�าเนินยุทธศาสตร์	

hub	and	spokes	และเน้น	bilateralism	และ	unilateralism

		 ยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	 เน้นไป

ที่การปิดล้อมจีนทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก	 ตั้งแต่เดือนมีนาคม	 ค.ศ.๒๐๑๗	

สหรฐัฯ	ได้เดินหน้าเตม็ทีใ่นการท�าสงครามการค้ากบัจนี	โดยมกีารขึน้ภาษสีนิค้า

จากจีนไปแล้ว	๒๕๐,๐๐๐	ล้านUSD	และในการประชุมสุดยอดเอเปค	 เพนซ์	

ได้ขู่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้าจีนอีก	๒๕๐,๐๐๐	ล้านUSD	และจากสงครามการค้านี้	

ท�าให้เป็นครั้งแรกของการประชุมสุดยอดเอเปค	 ที่ปาปัวนิวกินี	 ที่ไม่สามารถ
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ออกแถลงการณ์ร่วมผลการประชุมสุดยอดเอเปคได้	 เพราะผู้แทนของสหรัฐฯ	

กับจีนขัดแย้งกันอย่างหนัก	ในการใช้ถ้อยค�าในประเด็นสงครามการค้า

		 สหรัฐฯ	ทราบว่า	ในช่วงที่ผ่านมา	จีนเดินหน้าเต็มที่ในการผลักดัน	Belt	

and	 Road	 Initiative	 หรือ	 BRI	 ที่เป็นโครงการการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของจีนในเอเชีย	 มูลค่าสูงถึง	 ๑	 -	 ๔	 ล้านล้านUSD	 หากจีนท�าส�าเร็จ	 จีนจะ

เป็นกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก	 และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค	

ประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 จึงเริ่มขยับการด�าเนินยุทธศาสตร์ที่จะแข่งกับ	

BRI	 ของจีน	 ในสุนทรพจน์ของเพนซ์	 ในการประชุมสุดยอดเอเปค	 ได้เน้นย�้า

ว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานใน	 Indo	-	Pacific	ส�าคัญต่อสหรัฐฯ	ที่สุด	และ

ได้วิพากษ์วิจารณ์	 BRI	 ของจีนว่าเป็นกับดักหนี้	 และท�าให้ประเทศที่เข้าร่วม

โครงการ	BRI	สูญเสียอ�านาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจ

		 สหรัฐฯ	 จึงเสนอทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า	 BRI	 ของจีน	 โดยขณะนี้สหรัฐฯ 

ได้ร่วมมอืกบัออสเตรเลยีและญีปุ่่นอย่างใกล้ชดิ	เพือ่พฒันาโครงการโครงสร้าง

พื้นฐานแข่งกับจีน	 สหรัฐฯ	 ร่วมมือกับญี่ปุ่นลงทุนกว่า	 ๑	 หมื่นล้านUSD	 

ในโครงการพลังงานในภูมิภาค	 และในเดือนตุลาคม	 ค.ศ.๒๐๑๘	 สภา	 

Congress	ของสหรฐัฯ	ได้ออกกฎหมายใหม่ชือ่ว่า	BUILD	Act	(Better	Utilization	

of	 Investment	 Leading	 to	Development)	 ออกมา	 โดยจะจัดตั้งองค์กรการ 

ให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ประเทศ	ในภมูภิาคขึน้มาใหม่ชือ่	International	

Development	 Finance	 Corporation	 มีเงินลงทุนขั้นต้น	 ๖๐,๐๐๐	 ล้านUSD	 

ซึง่วงเงนิลงทนุดงักล่าวนบัว่าน้อยมากเมือ่เทยีบกับจนี	เพราะจนีมวีงเงินลงทุน

อยู่ถึง	๑	ล้านล้านUSD		แต่อย่างไรก็ตามถือเป็นก้าวแรกของสหรัฐที่จะแข่งกับ	

BRI	ของจีน

		 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจต่อภูมิภาคของประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	

อีกเรื่องหนึ่งคือการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีกับประเทศคู่ค้าต่าง	 ๆ	 โดยรัฐบาล

ประธานาธบิดโีดนลัด์	ทรมัป์	ได้เดินหน้าเจรจาปรบัข้อตกลงการค้าเสร	ีสหรฐัฯ	

-	 เกาหลีใต้ไปแล้ว	 และก�าลังจะเริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ	 -	 ญ่ีปุ่นอยู	่ 
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ซึ่งในอนาคตเป็นไปได้ว่า	 สหรัฐฯ	 จะขยับต่อ	 กดดันประเทศคู่ค้าในอาเซียน	

รวมทั้งไทย	ให้เจรจาข้อตกลงทางการค้าแบบทวิภาคีกับสหรัฐฯ

		 อย่างไรก็ตาม	 ในข้อตกลงการค้า	 สหรัฐฯ	 เม็กซิโก	 แคนาดา	 (United	

States	-	Mexico	-	Canada	Agreement	:	USMCA)	ทีเ่ป็นข้อตกลงใหม่ทีม่าแทน	

NAFTA	นั้น	ได้มีมาตราแปลกที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	ใส่เข้าไป

ในข้อตกลงดงักล่าว	คอื	การห้ามเมก็ซโิกและแคนาดาได้ท�าข้อตกลงการค้ากับ

ประเทศจีน	ที่มีระบบเศรษฐกิจที่ไม่ใช้กลไกตลาด	(non	-	market	economies)	

เท่ากับเป็นมาตรการส�าคัญในการโดดเด่ียวจีนทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน	 ซึ่ง

อาจส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง	ๆ	ที่มี	FTA	กับจีน	รวมถึงอาจส่งผลกระทบ

ต่อ	FTA	อาเซียน	+๖	หรือ	RCEP	ด้วย	เพราะ	RCEP	ก็มีจีนเป็นสมาชิกอยู่

		 กล่าวโดยสรุป	 ยุทธศาสตร์	 Indo	 -	 Pacific	 ของประธานาธิบดีโดนัลด	์

ทรัมป์	 เป็นยุทธศาสตร์ต่อเอเชียที่มีลักษณะแข็งกร้าวและก้าวร้าวมาก	 โดย

เน้นการปิดล้อมจีน	เน้นการครองความเป็นเจ้าของสหรัฐ	และเน้นการด�าเนิน

นโยบายฝ่ายเดียว	ซึง่ยทุธศาสตร์นี	้อาจจะน�าไปสู่ปัญหาความขดัแย้ง	และการ

เผชญิหน้าในภมูภิาคได้ในอนาคต	ซึง่กจ็ะกระทบต่ออาเซยีนและต่อไทยอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้

	 เมื่อพิจารณาถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสหรัฐฯ	 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้

สหรัฐฯ	 เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้น่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้า	 และ

การลงทุน	 มากกว่าปัจจัยการเมือง	 โดยความร่วมมือในอินโด	 -	 แปซิฟิก	 

จะเป็น	“ทางเลือก”	หนึ่งของประเทศอื่น	ๆ	ในภูมิภาคและสามารถก่อให้เกิด

ผลประโยชน์แก่สหรัฐฯ	ด้วย๙ 

๙ Trump	 กับยุทธศาสตร์	 Indo-Pacific	 สืบค้นจาก	 https://www.politico.com/sto-

ry/๒๐๑๗/๑๑/๐๗/trump-asia-indo-pacific-๒๔๔๖๕๗	 ที่มา	 :	 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต	์

ฉบับวันที่	๖	ธันวาคม	๒๕๖๑
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 ๒.๓.๓ อินเดีย ยุทธศาสตร์และการด�าเนินนโยบายต่างประเทศของ

อินเดียภายใต้แนวคิดอินโด	-	แปซิฟิก	ประกอบด้วย	๑)	ความร่วมมือในกรอบ

มหาสมุทรอินเดีย	๒)	ความร่วมมือในกรอบอ่าวเบงกอล	๓)	ความร่วมมือกับ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน	 ๔)	 ความร่วมมือบนพื้นฐานร่วมทาง		

อารยธรรมและประวตัศิาสตร์	และ	๕)	ความร่วมมอืในกรอบมหาสมทุรแปซฟิิก

และส่วนขยายสู่อินโด	-	แปซิฟิก๑๐	

	 การได้รับการยอมรับจากประชาคมนานานชาติ	ท�าให้อินเดียเริ่มหันมา

สนใจแนวคิดอินโด	 -	 แปซิฟิกมากขึ้น	 ด้วยเหตุนี้ท�าให้นับจากปี	 ค.ศ.๒๐๑๐	

เป็นต้นมา	รฐับาลอินเดยีได้เริม่น�าค�าดงักล่าวเข้ามาใช้ในกระบวนการนโยบาย

ต่างประเทศและถอืเป็นหนึง่ในกรอบแนวคดิทีส่�าคญั	ขอบเขตทางภมูริฐัศาสตร์

ของแนวคดินี	้ประกอบด้วยพืน้ทีห่ลกั	๓	ส่วน๑๑		ได้แก่		๑)	มหาสมทุรอนิเดยี	ได้

รวมอาณาเขตทางทะเลและรฐัรมิชายฝ่ังมหาสมทุร	ซึง่ภมูศิาสตร์ของอินเดยีอยู่

ในจุดส�าคัญที่สามารถขยายอิทธิพลครอบคลุมมหาสมุทรอินเดียได้	๒)	เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	ภูมิภาคที่สามารถเชื่อมกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวัน

ออก	 ในขณะเดียวกันก็สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับมหาสมุทรอินเดียผ่านน่าน

น�้าตะวันตก	 ๓)	 มหาสมุทรแปซิฟิก	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงชายฝั่งตะวันตกของ

มหาสมุทรแปซิฟิก	ประกอบด้วยเอเซียตะวันออกและทะเลจีนใต้

	 อินเดียน่าจะเป็นตัวแปรส�าคัญต่อความส�าเร็จของการผลักดันแนวคิด

อินโด	 -	 แปซิฟิก	 เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภูมิภาคมีขนาดเศรษฐกิจ 

ที่ขยายตัวต่อเน่ืองและรวดเร็ว	 อินเดียมองจีนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่

มีทั้งผลประโยชน์และความท้าทาย	 และบางคร้ังมีการกระทบกระท่ังกันใน

เรื่องพรมแดนและอธิปไตย	 อินเดียมีความกังวลต่อการขยายอิทธิพลของ 

จีนในมหาสมุทรอินเดียผ่านการสร้างท่าเรือและท่าอากาศยานจีนในประเทศ
๑๐,๑๑		ยุทธศาสตร์สองมหาสมุทร:	อินเดียกับอินโด	-	แปซิฟิก,	ปิยณัฐ	สร้อยค�า.	(๒๕๖๑).	

จุลสาร	 ความมั่นคงศึกษา,	 ฉบับท่ี	 ๒๐๒.	 กรุงเทพฯ:	 โครงการความม่ันคงศึกษา,	 หน้า	

๑๒	-	๑๓
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ในภูมิภาคเอเชียใต้	 อาทิ	 บังกลาเทศ	 ศรีลังกา	 มัลดีฟส์	 และปากีสถาน	 

ภายใต้แนวคิด	Belt	and	Road	Initiative	(BRI)	ซึ่งอินเดียมองว่าส่งผลกระทบ 

ต่อการเมอืงและความมัน่คงของอนิเดยีโดยตรง	นอกจากนี	้ข้อกังวลอกีประการ 

ของอินเดีย	 คือ	 การที่สหรัฐฯ	 ลดบทบาทลง	 ท�าให้แนวคิดอินโด	 -	 แปซิฟิก 

จะเป็นอีกหนึ่งมุมมอง	เชิงยุทธศาสตร์ที่อินเดียน่าจะใช้ต่อไป	ซึ่งล่าสุดอินเดีย 

ได้จัดตั้งแผนกอินโด	 -	 แปซิฟิกใหม่	 ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ	 เพื่อ

บูรณาการงานด้านต่าง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของนายนเรนทระ	 โมที	

นายกรัฐมนตรีอินเดีย	 เก่ียวข้องกับอินโด	 -	 แปซิฟิก	 ที่มีพื้นที่ครอบคลุม	 

“จากชายฝั่งของแอฟริกาไปยังทวีปอเมริกา”	 ท�าให้หน่วยงานของกระทรวง

การต่างประเทศของอินเดียท่ีรับผิดชอบอินโด	 -	 แปซิฟิกเป็นจุดศูนย์กลาง

ในการประสานกิจกรรม	 และเป็นหน่วยงานที่ท�างานระดับภูมิภาคหลายแห่ง 

ในภูมิศาสตร์นี้	การสร้างหน่วยงานนี้ยังส่งสัญญาณไปยังพันธมิตรของอินเดีย

โดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิาเพือ่พจิารณาความส�าคญัของมหาสมทุรอินเดียตะวนัตก	

ในปัจจุบันไม่รวมอยู่ในค�าจ�ากัดความของสหรัฐอเมริกาของอินโด	 -	 แปซิฟิก	

เนื่องจากแนวคิดของอินโด	 -	 แปซิฟิกกลายเป็นส่วนส�าคัญของนโยบายต่าง

ประเทศของอินเดีย	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ใช้ร่วมกันของ

อินโด	-	แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างมากขึ้น๑๒	

 แต่ในด้านความมั่นคงและการทหารแล้ว	 สถานการณ์ความขัดแย้ง

ระหว่างอินเดีย	 -	 ปากีสถาน	 ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์	 ค.ศ.๒๐๑๙	 อาจมีผล

ให้อินเดียหันมาทุ่มพลังอ�านาจของชาติในการจัดการปัญหาความขัดแย้งกับ

ปากีสถาน	 โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการปะทะกัน	 มีการยิงปืนใหญ่ในบริเวณเมือง

พูนช์	แคว้นแคชเมียร์ทางฝ่ังอนิเดยีอย่างดเุดอืด	ตามทีโ่ฆษกกองทพัอนิเดยีได้ 

แถลงว่ากองทัพอินเดียได้มีการยิงปืนใหญ่ตอบโต้ฝ่ายปากีสถานอย่างรุนแรง

๑๒	ห้าแนวคิดส�าคัญส�าหรับ	“โต๊ะอินโด	-	แปซิฟิกแห่งใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ

อินเดีย”	 สืบค้นจาก	 https://thediplomat.com/๒๐๑๙/๐๕/๕-big-ideas-for-the-indian-

foreign-ministrys-new-indo-pacific-desk/		
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และมปีระสทิธภิาพ	การโจมตดีงักล่าวปะทุขึน้เนือ่งจาก	Jaish	-	E	-	Mohammed	

(JEM)	 กลุ่มผู้ก่อการร้ายในปากีสถานที่อยากแยกแคชเมียร์ออกจากอินเดีย	

ได้วางแผนจะก่อเหตุโจมตีขึ้นอีก	ในขณะที่ปากีสถานได้ปฏิเสธที่จะให้ที่พักพิง

กับกลุ่ม	JEM	ที่ต่อต้านอินเดีย	และมีความสัมพันธ์กับกลุ่มอัลกออิดะห์	ซึ่งถูก

สหประชาชาติขึ้นทะเบียนรายชื่อกลุ่มก่อการร้ายตั้งแต่ปี	ค.ศ.๒๐๐๑๑๓

 ๒.๓.๔ ออสเตรเลีย ได้เผยแพร่	Foreign	Policy	White	Paper	๒๐๑๗	

เมื่อเดือนพฤศจิกายน	ค.ศ.๒๐๑๗	เป็นครั้งแรกในรอบ	๑๔	ปี	ซึ่งเป็นเอกสาร

ทีก่�าหนดทศิทางการด�าเนนินโยบายต่างประเทศของออสเตรเลียใน	๑๐	ปีข้าง

หน้า	ที่มุ่งให้ความส�าคัญกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิก	โดยเอกสารดังกล่าวระบุถึง

การเพ่ิมบทบาทและความรับผิดชอบของออสเตรเลียในภูมิภาคนี้	 เป้าหมาย

ส�าคัญคือการส่งเสริมความมั่นคงเปิดกว้าง	 และเจริญรุ่งเรือง	 รวมทั้งกล่าวถึง

สภาวะความเสี่ยงด้านความมั่นคงในทะเลจีนใต้จากบทบาทของจีนด้วย	

 ๒.๓.๕ ประเทศสมำชิกอำเซียน	ได้มีการเตรียมจุดยืนเกี่ยวกับ	อินโด	-	

แปซิฟิกไว้แล้ว	ใจความส�าคัญคืออินโด	-	แปซิฟิกหมายถึงอะไร	ถึงแม้ยังไม่รู้ 

ชดัในความหมาย	 แต่ร่างถ้อยแถลงซึง่จดัท�าโดยอินโดนเีซยีย�า้ท่าทขีองอาเซยีน

ว่า	 ไม่ว่ากลไกอะไรก็ตามในย่านนี้	 อาเซียนต้องเป็นศูนย์กลาง	หรือที่พูดเป็น

ส�านวนว่า	 “อาเซียนต้องเป็นคนขับ	 ไม่ใช่ผู้โดยสารหลัก”	 ในเร่ือง	 ความเป็น

ศูนย์กลางของสารพัดกลไกแบบหลายฝ่าย	 ในภูมิภาค	 ไม่ว่าเวทีความมั่นคง	

(ASEAN	Regional	 Forum)	อสีต์เอเชยีซมัมติอาเซยีนบวกสาม	อาเซยีนบวกหก	

แทบเรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมของอาเซียนไปแล้ว	ดังนั้น	ถ้ายุทธศาสตร์อินโด	

-	แปซิฟิกคาดหวังการตอบรับจากอาเซียน	คงต้องยอมรับหลักการที่ว่านี้

๑๓ สถานการณ์อินเดีย	-	ปากีสถาน	สืบค้นจาก

https://news.mthai.com/world-news/๗๑๑๒๓๘.html	//	๒๒	มี.ค.๖๒



๒๙ เรื่อง “นโยบายอินโด - แปซิฟิก : พัฒนาการของ USINDOPACOM”

ภำพที่ ๔ :	การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน	ครั้งที่	๕๑	ระหว่างวัน

ที่	๑	-	๔	สิงหาคม	ค.ศ.๒๐๑๘	ณ	สาธารณรัฐสิงคโปร์		(นายไมค์	ปอมเปโอ	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ	คนที่	๕	จากซ้าย)	

(ที่มา:	Edgar	Su/REUTERS	เมื่อ	๔	สิงหาคม	๒๕๖๑)

	 สมาชิกอาเซียนทุกประเทศมีความสัมพันธ์กับจีน	 แต่ในระยะหลังผู้น�า

ฟิลิปปินส์	ไทย	กัมพูชา	จะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับจีนมากกว่าสมาชิก

ประเทศอ่ืน	ๆ 	ในอาเซยีนด้วยกนั	ทัง้อาเซยีนได้ยอมรบัการจดัตัง้	RCEP	อย่าง

เป็นเอกฉันท์	 แถลงการณ์ร่วมจากที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่สิงคโปร	์

ระหว่างวันที่	๑	-	๔	สิงหาคม	ค.ศ.๒๐๑๘	โดยให้ค�ามั่นต่อพันธะที่จะท�าตาม

กฎกติกาการค้าของผู้น�ากลุ่มความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	

(RCEP)	กล่าวคือ	“RCEP	จะเป็นเสาหลักของความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจต่าง

ประเทศของอาเซยีน	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ในห้วงเวลาทีก่ารค้าโลกประสบความ

ไม่แน่นอนสูงขึ้นเรื่อย	ๆ”

	 ส�าหรบัประเทศไทยต่อการปรบัเปลีย่นยทุธศาสตร์ของสหรฐัฯ	 ในครัง้นี้	 

ถือว่าเป็นการจัดวางน�้าหนักทางภูมิรัฐศาสตร์คร้ังใหญ่	 อันส่งผลกระทบต่อ
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ประเทศในภมิูภาคเอเชียโดยรวม	และไทยได้ผลกัดันร่างยทุธศาสตร์ให้ผ่านเป็น

กฎหมายแล้ว	ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.๒๕๖๐	ใน

กรอบระยะเวลา	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	กรณีนีไ้ทยจะต้องปรับตวัเองให้

เข้ากบัการปรบัยทุธศาสตร์ของสหรฐัฯ	ด้วยหรอืไม่		สาระส�าคญัของยุทธศาสตร์	

๒๐	ปีของไทยเป็นประเดน็ทีถ่กูน�าเสนอต่อการก�าหนดอนาคตของประเทศไทย		

แม้มนีกัวชิาการบางส�านกัมองว่า	“สหรฐัฯ	ยงัเป็นตวัแสดงหลัก”	มใิช่เป็นส่ิงใหม่

นอกเหนอืความคาดหมาย	เนือ่งจากไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนในการเมอืงโลก	ความ

เป็นมหาอ�านาจของสหรัฐฯ	 จะยังไม่เปลี่ยนแปลง	 หรือการวางน�้าหนักไว้กับ

การรวมตัวของ	“กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่”	หมายถึงกลุ่ม	“BRICS”	คือกลุ่ม

ประเทศก�าลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

ประกอบด้วยบราซิล	รัสเซีย	อินเดีย	จีน	และแอฟริกาใต้	อาจจะไม่ใช่ประเด็น

ส�าคญัในโลกปัจจบัุน	และอาจจะไม่ใช่จดุหลกัของสถานการณ์ทีจ่ะเป็น	“พลวตั

หลัก”	ของการเปลี่ยนแปลงโลก	การเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ	ที่จะมีผล

ต่อการเปล่ียนยุทธศาสตร์ของโลกอย่างแน่นอน	 ถึงกระนั้นไทยจะต้องเข้าใจ

ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนี้	 และปรับยุทธศาสตร์ตามการเปล่ียนแปลง

ของโลกเพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงพลวตัร	ภมูรัิฐศาสตร์โลกต่อไป๑๔

	 กล่าวโดยสรุปยุทธศาสตร์สหรัฐฯ	 จะเน้นความมั่นคงโดยมีเป้าหมายท่ี

ส�าคัญต่อภูมิภาคเอเชีย	คือ	(๑)	ความต้องการครองความเป็นมหาอ�านาจ	(๒)	

สกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีน	 (๓)	 การป้องกันไม่ให้ประเทศในเอเชียรวม

กลุ่มกนัโดยไม่มสีหรัฐฯ	และ	(๔)	เรือ่งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจต่อภมูภิาค	

ส่วนยทุธศาสตร์	๒๐	ปีของไทย	นอกเหนอืจากด้านความมัน่คงจะมใีนหลายมติ	ิ

เช่น	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	

เป็นต้น

๑๔	ยุทธศาสตร์อเมริกา	-	ยุทธศาสตร์โลก	ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ไทย	สืบค้นจาก
https://www.matichonweekly.com/column/article_๑๒๖๑๔๘	//๑๒	เม.ย.๖๒
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ส่วนที่ ๓
กำรด�ำเนินกำรของอำเซียนเพื่อตอบสนอง

นโยบำยอินโด - แปซิฟิก

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)
เร�่อง 

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-275-5715   เว็บไซต http://ssc.rtarf.mi.th

USINDOPACOM”

“นโยบายอินโด - แปซิฟ�ก : 
  พัฒนาการของ
“นโยบายอินโด - แปซิฟ�ก : 
  พัฒนาการของ

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)
เร�่อง 

USINDOPACOM”



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)๓๒



๓๓ เรื่อง “นโยบายอินโด - แปซิฟิก : พัฒนาการของ USINDOPACOM”

ส่วนที่ ๓
กำรด�ำเนินกำรของอำเซียนเพื่อตอบสนองนโยบำยอินโด - แปซิฟิก

	 “ยุทธศาสตร์อินโด	 -	 แปซิฟิก”	 เป็นแนวทางที่ก�าลังส่งสัญญาณถึงการ

จัดวางยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐต่อภูมิภาคเอเชียในต้นศตวรรษที่	 ๒๑	 และ

ค�าว่าเอเชียนี้ก็เป็นความหมายอย่างกว้างท่ีครอบคลุมโดยรวมเอเชียทั้งหมด	

จนกลายเป็นข้อพูดกันอย่างมากถึงการนิยามพื้นท่ีทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของ

ผู้น�าสหรัฐฯ	ว่า	“อินโด	-	แปซิฟิก”นี้	มีอาณาบริเวณที่มีผลกระทบต่อภูมิภาค

อาเซียน	ทั้งนี้	สหรัฐฯ	ยังคงเป็นมหาอ�านาจอันดับหนึ่งของโลก	แนวโน้มของ

ประธานาธิบดีทรัมป์	 จะยังครองอ�านาจต่อไปอีก	 ๑	 -	 ๒	 สมัย	 และยึดหลัก

อเมริกาต้องมาก่อน (American First)	ในการบริหารประเทศต่อไป	นอกจากนี้	

สหรัฐฯ	ยังมีการเพิ่มงบประมาณทางทหาร	เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง	และเพิ่ม

ขีดความสามารถทางทหารทั้งเชิงรุกและเชิงรับ	 การด�าเนินการของอาเซียน 

มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ	ดังมีรายละเอียด	ดังนี้

 ๓.๑ ประเทศสมำชิกอำเซียน	ผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ	ที่จะ

ต้องร่วมมือกับอาเซียน	 โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ 

กบัอาเซียน	อย่างไรก็ตาม	ถึงแม้ความสมัพันธ์กบัอาเซยีน	จะราบรืน่	แต่สหรฐัฯ	

กต้็องการให้อาเซยีนเพิม่ประสทิธิภาพมากขึน้	ความพยายามทีจ่ะไม่ให้ประเทศ

ในเอเชียรวมกลุ่มกัน	ซึ่งจะท�าให้เอเชียมีอ�านาจการต่อรองสูงขึ้น	ยุทธศาสตร์ 

ที่สหรัฐฯ	 ใช้กับเอเชียมาตลอด	 ปฏิญญาความร่วมมือในการต่อต้านการ

ก่อการร้าย	 ระหว่างสหรัฐฯ	 กับอาเซียน	 เป็นความตกลงแรกและความตกลง

เดียวระหว่างสหรัฐฯ	 กับอาเซียน	 อย่างไรก็ตาม	 สหรัฐฯ	 มีท่าทีท่ีชัดเจนต่อ

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาค	 

ในเชิงบวกเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในมิติต่าง	 ๆ	 โดยเพาะการเพิ่ม

โอกาสและช่องทางการค้าและการลงทุนให้กับทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน	 
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ส่วนในเชิงลบระดับความสัมพันธ์ของประเทศในภูมิภาคโดนเฉพาะความ

เชื่อมั่นไว้วางใจระหว่างกันอาจถูกกระทบจากการแทรกแซงของประเทศ

มหาอ�านาจ

 ๓.๒ เมียนมำ	 เป็นประเทศในภูมิภาคที่มีแนวโน้มเคล่ือนไหวไปใน

ทศิทางทีข่ดัแย้งกับสหรฐัฯ	รฐับาลทหารเมยีนมายงัคงถกูมองว่าเป็น	เผด็จการ

และกดขีข่่มเหงประชาชนพม่ามากขึน้ทกุท	ีสหรฐัฯ	ก�าลงัหาหนทางทีจ่ะบรรเทา

สถานการณ์ดังกล่าว	 ถึงแม้เรื่องพม่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการละเมิดสิทธ ิ

มนุษยชน	 ซึ่งมีความชอบธรรมที่สหรัฐฯ	 และประชาคมระหว่างประเทศจะ

ต้องหามาตรการเพ่ือหยดุยัง้การกระท�าดังกล่าว	สหรฐัฯ	จะสร้างความชอบธรรม 

ในการเพิม่บทบาทของสหรฐัฯ	ในภมูภิาค	โดยเฉพาะบทบาททางด้านการทหาร	

ซึ่งก็จะโยงไปสู่การบรรลุเป้าหมายใหญ่	 นั่นก็คือการด�ารงการครองความเป็น

เจ้าและการปิดล้อมและสกัดกั้นจีน

 ๓.๓ ฟิลิปปินส์	เป็นประเทศที่สหรัฐฯ	ให้ความสัมพันธ์เป็นพิเศษ		เป็น 

พันธมิตรทางการทหารกับสหรัฐฯ	 และมีความแน่นแฟ้นมากขึ้น	 เพราะกรณี

ปัญหากรณีทะเลจีนใต้ที่จีนกล่าวอ้างสิทธิ์อธิปไตยเหนือบริเวณ	 ๓.๕	 ล้าน

ตารางกิโลเมตรของทะเลจีนใต้เกือบท้ังหมด	 ซึ่งทับซ้อนกับการอ้างสิทธิ ์

บางส่วนในทะเลแห่งเดียวกันนี้ของฟิลิปปินส์	บรูไน	มาเลเซีย	เวียดนาม	และ

ไต้หวัน	บริเวณที่จีนกล่าวอ้างสิทธิ์	ซึ่งเรียกว่าบริเวณ		“nine	-	dashed	line”	นั้น	

ทางการจนีกล่าวว่าอาศยัแผนทีโ่บราณเป็นพืน้ฐานความขัดแย้งในทะเลจีนใต้

บางส่วนนี้เป็นเรื่องที่มีมานานแล้ว	 แต่สภาพการณ์เลวลงในช่วงไม่กี่ปีมาน้ี	

เมื่อจีนเคลื่อนไหวแสดงอ�านาจเหนือบริเวณดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด	 ในเดือน

มกราคม	 ค.ศ.๒๐๑๓	 ฟิลิปปินส์ยื่นค�าร้องต่อศาลประจ�าอนุญาโตตุลาการ

คัดค้านการอ้างสิทธ์ิของจีน	 และกล่าวหาว่าการด�าเนินการเชิงรุกต่างๆ	 ของ

จนีในทะเลจนีใต้	ขดัต่ออนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	(United	

Nations	Convention	on	the	Law	of	The	Sea	:	UNCLOS)	ปี	ค.ศ.๑๙๘๒	

ซึ่งทั้งจีนและฟิลิปปินส์ได้ให้สัตยาบันไว้	 จีนปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกระบวนการ 
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ทีศ่าล	โดยให้เหตผุลว่าตนไม่มพีนัธะผกูพนัทีจ่ะต้องท�าเช่นน้ันตามอนุสัญญาฯ

ฉบับน้ี	 รวมทั้งเป็นเรื่องเก่ียวกับอธิปไตยของประเทศ	 ซึ่งไม่อยู่ในเขตอ�านาจ

ของศาลนี้๑๕

 ๓.๔ เวยีดนำม	ความต้องการของเวยีดนามทีต้่องการจะมคีวามสมัพนัธ์

ทางด้านการทหารกับสหรัฐฯ	ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น	สหรัฐฯ		ก็ก�าลังสนับสนุนให้

เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก	(World	Trade	Organization	:	

WTO)	เวียดนามมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ	ในภูมิภาค	

ทัง้นี	้เวยีดนามมปีระวตัศิาสตร์	อนัขมขืน่กบัจนีมานบัพนัปี	เวยีดนามจงึมคีวาม

หวาดระแวงจีน	และไม่ชอบจีนมาโดยตลอด	

  ๓.๕ สิงคโปร์	 เป็นประเทศที่สนับสนุนให้สหรัฐฯ	 คงบทบาททาง

ด้านความมั่นคง	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และกรอบความตกลง

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็จะครอบคลุมความเป็นหุ้นส่วนทั้งทางด้านความมั่นคง

และเศรษฐกจิระหว่างประเทศทัง้สอง	สงิคโปร์และสหรฐัฯ	ได้ลงนามในข้อตกลง

เขตการค้าเสรี	 (Free	Trade	Area	:	FTA)	ไปแล้ว	สิงคโปร์จึงเป็นประเทศแรก

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี	FTA	กับสหรัฐฯ	ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ	

และสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดความสัมพันธ์หนึ่งของประเทศ

ในเอเชีย	 สิงคโปร์ทราบดีว่าเป็นประเทศเล็ก	 จึงมีความเปราะบางทางด้าน

ความมั่นคงยุทธศาสตร์ของสิงคโปร์	 จึงต้องพยายามดึงเอามหาอ�านาจนอก

ภูมิภาคมาถ่วงดุลกับมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 สิงคโปร์

จึงพยายามอย่าง	 มากที่จะใกล้ชิดกับสหรัฐฯ	 และขณะนี้ก็อาจจะกล่าวได้

ว่าสิงคโปร์	 ในทางพฤตินัยได้กลายเป็นพันธมิตรประเทศที่สาม	 กับสหรัฐฯ	 

ในภูมิภาคนี้

๑๕	 ไขปมความขัดแย้งทะเลจีนใต้	 “จีน	 -	 ฟิลิปปินส์”	 ก่อนค�าตัดสินของศาลระหว่าง 

ประเทศ	 สืบค้นจาก	 https://www.voathai.com/a/philippines-china-maritime-dispute- 

explainer-nm/๓๓๕๖๖๖๖.html
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 ๓.๖ ไทย	 เนื่องจากในอดีตบรรพบุรุษของไทยได้เดินทางมาปักหลักที่

ประเทศไทยในปัจจุบัน	หลังจากนั้นเป็นเวลา	๗๐๐	-	๘๐๐	ปี	ไทยกลายเป็น

ประเทศที่มีความส�าคัญมากทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์	โดยในปี	ค.ศ.

๒๐๑๘	ที่ผ่านมา	นายกรัฐมนตรีของไทยได้เข้าร่วมประชุม		ที่สหรัฐฯ	ในหัวข้อ

นโยบายอินโด	-	แปซิฟิก	โดยสหรัฐฯ	เห็นความส�าคัญของไทยมากและสังเกต

ว่าไทยจะเข้าร่วมหรอืไม่	แต่อย่างไรกต็ามสหรฐัฯ	มองว่าไทยเป็นแนวหน้าของ

นโบบายอินโด	-	แปซิฟิก๑๖	ทั้งนี้ไทยมีความสัมพันธ์ทวิภาคีกับสหรัฐฯ	อย่าง

แน่นแฟ้น	ในสงครามต่อต้านการ	ก่อการร้ายน้ัน	ประเทศไทยกไ็ด้เป็นพนัธมติร

หลัก	และได้ส่งกองก�าลังร่วมกับกองก�าลังนานาชาติ	ทั้งในอัฟกานิสถาน	และ

ในอิรัก	ไทยกับสหรัฐฯ	ยังมีการซ้อมรบร่วม	COBRA	GOLD	เป็นประจ�าทุกปี	

ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการซ้อมรบร่วมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย	 ประเทศไทยก็ได้รับมอบ

สถานะพนัธมติรนอกนาโต้	ด้วยเหตผุลในการพฒันาการของ	USINDOPACOM	

ประเทศไทยควรมีจุดยืนของตนเอง	ดังนี้

	 	 ๓.๖.๑	 ไทยควรด�าเนินบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ี

ยึดหลักการสร้างดุลยภาพระหว่างมหาอ�านาจแบบไม่เลือกข้าง	และไม่ควรให้

มหาอ�านาจมีอิทธิพลหรือมาเอาเปรียบได้	 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ

เป็นหลักและด�าเนินนโยบายเชิงสร้างสรรค์	

	 	 ๓.๖.๒	 ไทยควรผลักดันให้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

ให้ประสบความส�าเร็จ	 ดังเช่นกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนาของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว	 (Organization	 for	 Economic	

Co-operation	and	Development	:	OECD)	

๑๖	สรุปโครงการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์	ครั้งที่	๓/๒๕๖๒		เรื่อง	“ประเด็นความท้าทาย	

ทางยทุธศาสตร์ทีจ่ะมผีลกระทบต่อโลก	ภมูภิาค	และอาเซยีนในอนาคตอนัใกล้”	วนัจนัทร์

ที่	๑๑	ก.พ.๖๒	เวลา	๑๓๐๐	-	๑๖๐๐	ณ	ห้องประชุม	ศศย.สปท.
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	 	 ๓.๖.๓	บทบาทของไทยในฐานะประธานอาเชยีนในปี	ค.ศ.๒๐๑๙	

ควรมีบทบาทน�าในการความเป็นหนึ่งเดียวกัน	 (Unity)	 และคงไว้ซึ่งการรักษา

ความเป็นแกนกลางของอาเซียน	(ASEAN	Centrality)	เพื่อถ่วงดุลมหาอ�านาจ

จีนและสหรัฐฯ	 โดยเลือกใช้ประโยชน์จากประเทศท่ีเป็นผู้เล่นในเวทีการเมือง

ระหว่างประเทศ	เช่น	อินเดีย	เกาหลี	ญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	เป็นต้น	
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	 นโยบายอินโด	-	แปซิฟิก	สามารถบอกถึงแนวคิดทางภูมิรัฐศาสตร์ของ

นโยบาย	 ดังจะเห็นได้ถึงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ	 ในอดีตที่เรียกภูมิภาคเอเชีย

ว่า	“เอเชีย	-	แปซิฟิก”	เพื่อให้เห็นถึงพื้นที่ของความสนใจทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มี

นัยยะถึงภาคพื้นทวีปเอเชียและมหาสมุทรแปซิฟิกควบคู่กันไป	 เพราะในทาง

ยุทธศาสตร์มหาสมุทรแปซิฟิกอาจจะเปรียบเทียบได้กับ	 “ทะเลสาบอเมริกัน”	

(The	American	Lake)	ที่สหรัฐฯ	ให้ความส�าคัญอย่างมาก	ซึ่งจะเห็นได้จากชื่อ

กองบญัชาการกองทพัสหรฐัฯ	ในภมูภิาคนีค้อื	“กองบญัชาการภาคพืน้แปซฟิิก”	

(The	 Pacific	 Command	 หรือ	 PACOM)	 อันเป็นหน่ึงในกองบัญชาการยุทธ

บริเวณหลักของสหรัฐในเวทีโลก	

 ๔.๑  บทสรุป

			 	 ๑)	 กองบัญชาการภาคพืน้อนิโด	-	แปซฟิิก	หรอื	USINDOPACOM	 

เป็นหน่วยงานทางทหารหน่วยแรกของสหรัฐฯ	 ที่มีการเปล่ียนแปลงชื่อ 

ของหน่วยงาน	 ทั้งนี้	 เป็นยุทธวิธีที่ถูกน�ามาใช้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ

นโยบายการเปิดเสรใีนภูมภิาคอนิโด	-	แปซฟิิก	(Free	and	Open	Indo	-	Pacific	

Strategy:	 FOIP)	 ที่มุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงโดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเล		

และปิดล้อมการขยายอิทธิพลของจีน	 แม้ว่า	 นายเจมส์	 แมททิส	 รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ	 ได้ประกาศว่าการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เป็นการ

ปรับเปลี่ยนในเชิงสัญลักษณ์	 เพื่อให้แสดงถึงพื้นที่ความรับผิดชอบของกอง

บัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการเคลื่อนย้าย

ก�าลังทหารหรือยุทโธปกรณ์ใดๆ	 รวมท้ังไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้าน

ยุทธศาสตร์ของกองทัพสหรัฐฯ	นอกจากนี้จะไม่มีผลต่อพื้นที่ความรับผิดชอบ

และการบัญชาการต่างๆ	 เนื่องจากเวลานี้	 Pacific	 Command	 ได้ปฏิบัติการ

ครอบคลุมถึงมหาสมุทรอินเดียอยู่แล้ว

ส่วนที่ ๒

พัฒนำกำรและกำรด�ำเนินกำรของนโยบำยอินโด - แปซิฟิก และ USIN-

DOPACOM ที่มีผลกระทบต่อภูมิภำคอำเซียน

	 เริ่มแรกยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ	 ต่อภูมิภาคเอเชียถูกก�าหนดจาก

คุณลักษณะของพื้นที่	 และผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่	 ๒	ที่กองทัพสหรัฐฯ	

มีบทบาทส�าคัญในยุทธบริเวณแปซิฟิก	 อยู่บนเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ที่เป็น	

“เอเชยี	-	แปซฟิิก”	ในส่วนกระทรวงกลาโหมสหรฐัฯ	กองบญัชาการ	ทีร่บัผดิชอบ

ยุทธบริเวณนี้	คือ	“กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิก”	 (The	Pacific	Command	

หรอื	PACOM)	ท่ีตัง้อยู่รฐัฮาวาย	สหรฐัฯ	และเป็นเวลาหลายสบิปีมาแล้วท่ีกอง

บญัชาการแห่งนีต้้องปรบัตวัเพือ่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ	เช่นเดยีว

กบัในปัจจุบนัทีต้่องสะท้อนถงึนโยบายทางทหารของอเมรกิา	ท่ีมุ่งไปทางตะวนัตก

มากขึน้	และเป็นกองบญัชาการทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุทีม่อีาณาเขตการปฏบิตักิาร 

กว้างขวางที่สุด	 ตั้งแต่ชายฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงมหาสมุทรอินเดีย	 และ

จากขั้วโลกเหนือลงไปถึงทวีปแอนตาร์กติกา

๒.๑  กำรเปลี่ยนชื่อเป็น USINDOPACOM

	 นายเจมส์	 แมททิส	 รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ	 ได้ประกาศการ

เปลี่ยนชื่อกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิก	 เป็น	 “กองบัญชาการภาคพื้นอินโด	

-	 แปซิฟิก”๔	 ซ่ึงการเปลี่ยนชื่อคร้ังนี้	 เป็นการปรับเปลี่ยนในเชิงสัญลักษณ์	 

เพื่อให้แสดงถึงพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิก 
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	 	 ๒)	 ในช่วงที่ผ่านมา	กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ	มักใช้ค�าว่า	“อินโด	

-	แปซิฟิก”	ในการสื่อถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	ซึ่งเป็นความพยายามให้ความ

ส�าคัญกับมหาสมุทรอินเดียมากขึ้น	 รวมทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐฯ	 กับอินเดีย	 ทั้งน้ี	 สหรัฐฯ	 ต้องการกระชับความ

สัมพันธ์กับประเทศต่างๆ	 ในพ้ืนที่บริเวณอินโด	 -	 แปซิฟิกมากข้ึนผ่านการ 

ให้ความร่วมมือต่าง	ๆ	เช่น	การฝึกคอบร้าโกลด์	๑๙	ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์	

ค.ศ.๒๐๑๙	 ขณะที่กองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ก็ได้ส่งก�าลังพลและ

ยุทโธปกรณ์เข้าร่วมในการฝึกนี้ด้วยในส่วนของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม	

และบรรเทาภยัพบิตั	ิ(Humanitarian	Assistance	and	Disaster	Relief	:	HADR)	ด้วย	

	 	 ๓)	อย่างไรก็ตาม	 สหรัฐฯ	 และจีนมีทิศทางความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

หลังจากการพบปะกันระหว่าง	พลเอก	เว่ย	เฟิ่งเหอ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน	 กับนายเจมส์	 แมตทิส	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ	 เมื่อช่วงบ่ายวันท่ี	 ๙	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.๒๐๑๘	 ที่

กรุงวอชิงตัน	 ดีซี	 ซึ่งนับได้ว่าเป็นความก้าวหน้าทางความสัมพันธ์ในเชิงบวก	 

รวมทัง้กระชบัการประสานงานระหว่างกนัให้มคีวามแน่นแฟ้นย่ิงข้ึน	โดยเฉพาะ

การคลี่คลายปัญหาในทะเลจีนใต้	

			 	 ๔)	 อนิเดยีเป็นตวัแปรส�าคญัต่อความส�าเร็จของการผลักดันแนวคดิ

อินโด	 -	 แปซิฟิก	 เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภูมิภาคมีขนาดเศรษฐกิจ 

ที่ขยายตัวต่อเนื่องและรวดเร็ว	

	 	 ๕)	นโยบายออสเตรเลียต่อภูมิภาคอินโด	 -	 แปซิฟิก	 ได้แก่	 

การด�าเนินความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและจีน	 การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท

และประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค	 การเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ

ของออสเตรเลียในตลาดโลก	 รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง

ออสเตรเลียและไทย		

	 	 ๖)	 ในส่วนของญี่ปุ่นจะมุ่งให้ความสนใจไปท่ีอินเดียและแอฟริกา

เป็นส�าคัญ	 โดยให้ความร่วมมือกับอินเดีย	 ในการผลักดัน	 (AAGC	 :	 Asia	 -	 
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Africa	Growth	Corridor)	เพือ่มุง่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานมาตรฐานสงู	(Quality	 

Infrastructure)	 ในขณะเดียวกัน	 ญี่ปุ ่นยังให้ความส�าคัญกับการให้ความ 

ช่วยเหลือแอฟริกาเพ่ือการพัฒนาประเทศท้ังด้านการเมืองและเศรษฐกิจบน 

พื้นฐานหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกันอีกด้วย

 ๔.๒ ข้อเสนอแนะ

	 	 ๑)	 ด้วยสถานการณ์ในภูมิภาคอินโด	 –	 แปซิฟิกอยู่ระหว่างการ

เปลี่ยนแปลงในหลาย	ๆ	ประเทศ	ไทยควรติดตามสถานการณ์	แนวโน้ม	และ

ท่าทขีองประเทศสมาชกิต่าง	ๆ 	ในภมูภิาคอย่างใกล้ชดิผ่านการรวบรวมข้อมลู

ข่าวสารทกุช่องทาง	ตลอดจนจากเจ้าหน้าทีข่องไทย	ซึง่ปฏบิติังานอยู่ในภมูภิาค

ดังกล่าว

		 	 ๒)	 ในระยะเวลาอันใกล้นี้	 ไทยควรยึดถือผลประโยชน์แห่งชาติ

และควรให้การสนับสนุนในกรอบของผลประโยชน์ร่วมกัน	 (Mutual	 Interests)	

ในการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนต่อแนวคิดอินโด	-	แปซิฟิก	(Indo	-	Pacific)	

ขณะเดียวกันควรให้ความร่วมมือตามกรอบแนวคิด	“ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่ง

เส้นทาง	(BRI)”	ที่ด�าเนินการอยู่	

	 	 ๓)	อินเดียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอันดับ	 ๓	

ของโลก	 มีศักยภาพด้านการทหารและเศรษฐกิจ	 จะมีบทบาทในการผลักดัน

นโยบายอินโด	-	แปซิฟิก	ไทยควรมองเป็นโอกาสในการร่วมมือกันเพื่อโอกาส

ทางเศรษฐกิจและธุรกิจกับอินเดียอีกด้วย

	 	 ๔)	 ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี	ค.ศ.๒๐๑๙	จึงควรใช้

บทบาทดงักล่าว	ในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและเอกภาพในอาเซยีน	(ASEAN	

Centrality)	และใช้แนวทางพหุภาคี	(Multilateral)	ในการสร้างความร่วมมือกับ

ประเทศมหาอ�านาจทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคอย่างสมดุล	(Balancing)

	 	 ๕)	 กองทัพ/หน่วยงานความมัน่คงควรมองสถานการณ์	และเตรียม

รับมือกับนโยบายอินโด	 -	 แปซิฟิก	 โดยติดตามสถานการณ์	 แนวโน้ม	 และ

ท่าทีของประเทศสมาชิกต่างๆ	ในภูมิภาคอย่างใกล้ชิดผ่านการรวบรวมข้อมูล
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ข่าวสารทกุช่องทาง	ตลอดจนจากเจ้าหน้าทีข่องไทย	ซึง่ปฏบิติังานอยู่ในภมูภิาค

ดังกล่าว	 โดยไทยควรสนับสนุนทั้งสองแนวคิดท้ัง	 “แนวคิดอินโด - แปซิฟิก 

(Indo - Pacific)”	และ	“กรอบแนวคิดความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI)” 

เพ่ือรกัษาผลประโยชน์แห่งชาตแิละผลประโยชน์ร่วมกันกับประเทศผู้มส่ีวนร่วม

อื่น	ๆ
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๑๒.	 	ห้าแนวคดิส�าคญัส�าหรบั	“โต๊ะอนิโด	-	แปซฟิิกแห่งใหม่ของกระทรวงการ

ต่างประเทศอินเดีย”	สืบค้นจาก	

https://thediplomat.com/๒๐๑๙/๐๕/๕-big-ideas-for-the-indian-foreign-

ministrys-new-indo-pacific-desk/	



๔๗ เรื่อง “นโยบายอินโด - แปซิฟิก : พัฒนาการของ USINDOPACOM”

๑๓.	สถานการณ์อินเดีย	-	ปากีสถาน	สืบค้นจาก

https://news.mthai.com/world-news/๗๑๑๒๓๘.html	//	๒๒	มี.ค.๖๒

๑๔.	ยุทธศาสตร์อเมริกา	 -	 ยุทธศาสตร์โลก	 ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ไทย	

สืบค้นจาก	 https://www.matichonweekly.com/column/article_๑๒๖๑๔๘	

//๑๒	เม.ย.๖๒

๑๕.	ไขปมความขัดแย้งทะเลจีนใต้	 “จีน	 -	 ฟิลิปปินส์”	 ก่อนค�าตัดสินของ

ศาลระหว่างประเทศ	 สืบค้นจาก	 https://www.voathai.com/a/philippines- 

china-maritime-dispute-explainer-nm/๓๓๕๖๖๖๖.html

๑๖.	 สรุปโครงการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์	ครั้งที่	๓/๒๕๖๒		เรื่อง	“ประเด็น

ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ที่จะมีผลกระทบต่อโลก	ภูมิภาค	และอาเซียนใน

อนาคตอันใกล้”	วันจันทร์ที่	๑๑	ก.พ.๖๒	เวลา	๑๓๐๐	-	๑๖๐๐	ณ	ห้องประชุม	

ศศย.สปท.

๑๗.	สรปุโครงการสนทนายทุธศาสตร์ระดับผูบ้รหิาร	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.

๒๕๖๒	 ครั้งท่ี	 ๑/๖๒	 เรื่อง	 บทบาทของไทยบนเส้นทางระหว่างยุทธศาสตร์

มหาอ�านาจสหรัฐฯ-จีน	วันจันทร์ที่	๑๙	พ.ย.๖๑	เวลา	๐๙๐๐	-	๑๖๐๐	ณ	ห้อง

รับรอง	๖๑	ชั้น	๖
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