
จตุภาคี “The Quad”....กับการต้านอิทธิพลของจีนทางทะเล.... 
....ส่งสัญญาณถึงทิศทางของไทยในอนาคต 

เอกสารวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ความม่ันคงฯ       ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๕         วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 กรอบความร่วมมือ Quad ซึ่งเป็นการผนึกก าลังร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย เพื่อจ ากัดอิทธิพลทาง
ทะเลของจีนในเชิงยุทธศาสตร์ และจ ากัดขอบเขตการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก กลายเป็นประเด็นความ 
ท้าทายอันใหม่ของประเทศในภูมิภาค ซึ่งอาจถูกบีบให้ต้องเลือกข้าง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในอนาคต  

ที่มา 
 “Quad” เป็นค ำย่อของ Quadrilateral Security Dialogue 
ซึ่งเป็นกรอบควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในภูมิภำคอินโด - แปซิฟิก 
ที่ประกอบไปด้วย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้น
เมื่อปี ๒๕๕๐ ภำยใต้แนวคิดกำรประสำนควำมร่วมมือทำงทะเลใน
เอเชียควบคู่ไปกับกำรฝึกซ้อมรบร่วมทำงทะเล ที่ชื่อว่ำ “Malabar 
Naval Exercise” ซึ่ง Quad เป็นที่จับตำจำกประชำคมโลกอย่ำงมำก 
เพรำะถือว่ำเป็นควำมร่วมมือทำงกำรเมืองและกำรทหำรแรก ๆ ใน
ภูมิภำคอินโด - แปซิฟิก 
 Quad เกิดขึ้นครั้งแรกจำกข้อเสนอของ นำยชินโซะ อำเบะ 
นำยกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ซึ่งหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมำหำรือในที่ประชุม
กรอบควำมรว่มมอืดำ้นควำมมัน่คง ๔ ฝำ่ย ณ กรงุโตเกยีว เมือ่ป ี๒๕๕๐ 
ตอ่มำได้ถกูน ำมำเนน้ย้ ำถึงควำมส ำคญัของกรอบควำมรว่มมือนีอี้กครั้ง
ในรัฐสภำของอินเดีย และใช้กันอย่ำงแพร่หลำยเรื่อยมำ 
 แนวคิดเรื่อง Quad ถูกน ำขึ้นมำปัดฝุ่นใหม่อีกครั้ง ในยุคของ
ประธำนำธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ (ปี ๒๕๖๐) ซึ่งให้ควำมสนใจอย่ำงยิ่ง
ต่อภูมิภำคอินโด - แปซิฟิก โดยได้รับกำรตอบรับอย่ำงดีจำกท้ังอินเดีย 
ญีปุ่น่ และออสเตรเลยี ซึง่ตำ่งก็เผชญิกับกำรขยำยอิทธพิลอยำ่งรวดเร็ว
ของจีน และนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมำ ทั้ง ๔ ประเทศ ก็ได้มีกำร
พูดคุยประเด็นควำมม่ันคงในภูมิภำคมำอย่ำงต่อเนื่อง 
 

เจตนารมณ์ 
 ประธำนำธบิด ีโดนลัด ์ทรมัป ์ไดก้ลำ่วอ้ำงถงึเจตนำรมณ์ของกรอบ

ควำมรว่มมอื Quad วำ่ เพ่ือปกปอ้งคน มำตภุมู ิและวถิอีเมรกินั สรำ้งควำม
เจรญิกำ้วหนำ้ทำงเศรษฐกจิ สรำ้งสนัตภิำพ และคงสถำนะผูจ้ดัระเบยีบโลก
แบบมหำอ ำนำจเชงิเดีย่ว รวมทัง้กำรท ำใหท้ะเลจนีใตเ้ปน็พ้ืนทีเ่ดนิเรอืเสร ี
และเปน็สว่นหนึง่ในนำ่นน้ ำสำกลของภมูภิำค อินโด – แปซฟิิก สว่นในสมยั
ของประธำนำธิบดี โจ ไบเดน จะมุ่งเน้นเรื่องควำมร่วมมือในภูมิภำค
เพ่ือรบัมอืกบัโรคระบำด กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศโลก พลงังำน
สะอำด สัญญำณ 5G กำรท ำประมง  ผิดกฎหมำย เทคโนโลยีอวกำศ 
ควำมปลอดภยัทำงไซเบอร ์รวมถงึกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกจิหลงัวกิฤตโควดิ-๑๙ 
ทัง้นี้มีนักวิเครำะห์จ ำนวนมำกมองว่ำ กลุม่ Quad มีเป้ำหมำยเพ่ือที่จะ
จ ำกัดกำรแผ่ขยำยอ ำนำจทำงเศรษฐกิจและกำรทหำรของจีน รวมถึง
ปกป้องผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจของประเทศกลุ่ม Quad เอง 
 

แนวโน้ม 
 ทิศทำงของกลุ่ม Quad ได้เข้ำสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออีกครั้ง   
เมือ่สหรฐัฯ ซึง่เปน็แกนน ำมกีำรเปลีย่นแปลงตวัผูน้ ำ โดยประธำนำธบิด ี
โดนัลด์ ทรัมป ์ที่กระตือรือร้นในกำรผลกัดันกรอบควำมร่วมมือ Quad 
พ่ำยแพ้กำรเลือกตั้งต่อ นำยโจ ไบเดน ในขณะที่ประธำนำธิบดี ไบเดน 
ได้มีกำรสร้ำงกลไกควำมร่วมมือใหม่ที่เรียกว่ำ AUKUS (Australia, 
United Kingdom, United States) อีกทัง้ กำรทีอิ่นเดยีซึง่เปน็หนึง่ใน
สมำชิกกลุ่ม Quad ได้งดออกเสียงในกำรใช้มำตรกำรคว่ ำบำตรต่อ
รสัเซยีในกรณกีำรท ำสงครำมรกุรำนยเูครน และกำรทีก่ลุม่ Quad เองกมี็
ควำมเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องต่ำง ๆ นั้น ท ำให้เกิดค ำถำมว่ำในอนำคต 

จัดท าโดย... กองความมั่นคงทางทะเล  โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๔๘  เว็บไซต์ : https://www.nsc.go.th/    หน้าที่ ๑ 



วิเคราะห์โดย... นายกนกกฤษณ์ รักษาพราหมณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุม่ Quad จะยงัคงเปน็กลไกควำมรว่มมอืทีส่ ำคญัอยูห่รอืไม ่และทำ่ทขีอง
สหรฐัฯ ตอ่ภมูภิำคอินโด - แปซฟิิก จะเปน็ไปในทศิทำงใด สิง่เหลำ่นีล้้วนเป็น
ปจัจยัทำ้ทำยส ำคญัทีท่ ำใหไ้ทยยงัคงตอ้งตดิตำมดคูวำมชดัเจนกนัตอ่ไป 
 

มุมมองต่อขั้วอ านาจ 
 สหรฐัฯ เองอำจมองวำ่กรอบควำมรว่มมือ Quad เปรยีบเสมือน
กรอบประตูที่จะเดินทำงเข้ำไปสู่ประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำคเอเชีย    
ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นกำรตีกรอบเพ่ือสกัดกั้นกำรแผ่ขยำยอิทธิพล
ของจีนทำงทะเล ซึ่งกำรตีกรอบดังกลำ่วมีอำณำเขตครอบคลมุทั้งพ้ืนที่
มหำสมุทรแปซิฟิก อ่ำวไทย ทะเลจีนใต้ ทะเลจีนตะวันออก และ
คำบสมุทรเกำหลี รวมทั้งทะเลอันดำมัน ในพ้ืนที่มหำสมุทรอินเดีย 
หรอือีกนยัหนึง่เรำอำจมองวำ่ Quad เปน็กำรขยำยอำณำเขตกำรปฏบิตั ิ
กำรทำงทะเลของกองเรอืที ่๗ ของสหรฐัฯ เพ่ือปดิลอ้มพ้ืนทีท่ะเลจนีใต้ซึ่ง
เป็นทำงออกทำงทะเลเพียงทำงเดียวของจีน ซึ่งจีนพยำยำมอ้ำงสทิธิ์
โดยกำรก่อสรำ้งสิ่งปลกูสร้ำงตำ่ง ๆ บนเกำะ และสร้ำงหอตรวจกำรณ์
ทำงทะเลลักษณะต่ำง ๆ  
 ในขณะที่จีนเองก็ไม่เห็นด้วยกับกรอบควำมร่วมมือ Quad และ
แสดงควำมเห็นคัดค้ำนต่อแนวคิดนี้เป็นอย่ำงมำก จนถึงขั้นมีกำรยื่น
หนงัสอืประทว้งอยำ่งเปน็ทำงกำรตอ่สมำชกิกลุม่ทัง้ ๔ ประเทศ (สหรฐัฯ 
ญีปุ่น่ ออสเตรเลยี และอินเดีย) โดยจีนอำจมองว่ำกรอบควำมร่วมมอืนี้
ถงึแมจ้ะพ่ึงจดัตัง้ขึน้ไมน่ำม แตม่กีำรฝกึซอ้มรบรว่มทำงทะเลขนำดใหญ่ 
ในพื้นที่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจีนมองว่ำเป็นกำรยั่วยุ และด้วยเหตุนี้อำจส่งผล
ท ำให้จีนยิ่งมีท่ำทีก้ำวร้ำวมำกขึ้นนพ้ืนที่ตำมแนวเส้นประ ๙ เส้นเพ่ิม
มำกขึน้ จนน ำมำสูส่ถำนกำรณค์วำมตงึเครยีดทำงทะเลระหวำ่งประเทศ 
คูข่ดัแยง้กบัจนี (เวยีดนำม ฟิลปิปนิส ์มำเลเซยี บรไูน ไตห้วนั และญีปุ่น่) 
 ส ำหรับมุมมองของอำเซียนต่อกรอบควำมร่วมมือ Quad นั้น 
อำเซียนเป็นพ้ืนที่เป้ำหมำยทั้งของสหรัฐฯ และจีน เนื่องจำกมีที่ตั้ง
ทำงภูมิรัฐศำสตร์อยู่ตรงศูนย์กลำงของภูมิภำคอินโด - แปซิฟิก และ
กรอบควำมร่วมมอื Quad ฉะนัน้กำรด ำเนนินโยบำยตำ่ง ๆ ตอ่อำเซยีน
ของสหรัฐฯ จึงออกมำในลักษณะกำรหำพวกพ้อง หรือหำแนวร่วม 
ในขณะทีอ่ำเซยีนเองกย็งัคงตอ้งพ่ึงพำจนีทัง้ในดำ้นเศรษฐกจิและควำมมัน่คง 
อำเซยีนจงึไมต่อ้งกำรมปีญัหำขอ้ขดัแยง้ทัง้กบัจนีและสหรฐัฯ แตอ่ำเซยีน
จะเป็นแกนกลำงที่เชื่อมโยง หรือเติมเต็มให้แก่ขั้วอ ำนำจทั้งสอง     
ดังเนื้อหำที่ปรำกฎในเอกสำร “ASEAN Outlook on the Indo - 
Pacific: AOIP”  
 

ผลกระทบต่อไทย 
 มิติเชิงบวก กำรด ำเนินยุทธศำสตร์ทำงทะเลของกลุ่ม Quad 
เพ่ือปดิลอ้มจนีนัน้ อำจสง่ผลท ำใหไ้ทยไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะตำ่ง ๆ 
อำทิ สหรัฐฯ และจีนอำจแข่งขันกันเสนอขำยยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในกำร

ปกปอ้งผลประโยชนแ์หง่ชำตทิำงทะเลใหแ้ก่ไทยในรำคำถกูลง กำรแยง่ชงิ
ประเทศทีอ่ยูภ่ำยในเขตปฏบิตักิำรของ Quad เขำ้มำเปน็พวกอำจส่งผล
ท ำให้ไทยมีอ ำนำจกำรต่อรองเพ่ิมขึ้น ไทยในฐำนะประเทศที่ไม่ฝักใฝ่
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอำจเป็นตัวเลือกให้เป็นเวทีเจรจำเพ่ือแก้ไขข้อพิพำท
ทำงทะเล และไทยอำจสำมำรถน ำนโยบำยควำมมัน่คงทำงทะเลเชือ่มโยง
กบัยทุธศำสตรข์องสหรฐัฯ และจนีในประเดน็ทีไ่ทยไดร้บัประโยชน ์ฯลฯ 
 มิตเิชงิลบ หำกกำรแขง่ขนัในเชงิยทุธศำสตรท์ำงทะเลระหวำ่งสหรฐัฯ 
และจีน มีควำมรุนแรงอำจส่งผลท ำให้พื้นที่ทำงทะเลในเขตปฏิบัติกำร
ของ Quad เกิดควำมตงึเครยีด และผลกระทบตอ่ไทย อำท ิกำรเดนิเรอืใน
เชงิพำณชิยอ์ำจตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัหรืออำจต้องเปลี่ยนเสน้ทำงเพ่ือ
หลกีเลีย่งพ้ืนทีพิ่พำท ไทยอำจถกูบบีใหต้อ้งเลอืกขำ้งฝำ่ยใดฝำ่ยหนึง่ พื้นที่
อ่ำวไทยและทะเลอันดำมันอำจถูกมหำอ ำนำจใช้เป็นพ้ืนที่ทำงยุทธวิธี 
กำรรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเลบำงประกำรอำจส่งผล
ต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสหรัฐฯ และจีนในอนำคตได้ ฯลฯ  
 

ข้อเสนอแนะในมิติความม่ันคงทางทะเล 
 ไทยในฐำนะประเทศที่มีควำมสัมพันธ์อันดี และไม่ได้มีปัญหำ
ควำมขัดแยง้ทำงทะเล ทั้งกับสหรัฐฯ และจีน อีกท้ังยังเป็นชำติสมำชิก
อำเซยีน ซึ่งมีสมำชิกบำงประเทศ (เวียดนำม ฟิลิปปินส์ มำเลเซีย และ
บรูไน) เป็นคู่ขัดแย้งกับจีนจำกกรณีข้อพิพำทในพ้ืนที่ทะเลจีนใต้นั้น 
ด้วยควำมไว้เนื้อเชื่อใจจำกประเทศเหล่ำนี้ และกำรไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่ง ไทยจึงควรใช้โอกำสนี้แสดงบทบำทกำรเป็นคนกลำง หรือ
จัดเวทีให้ประเทศคู่ขัดแย้งทำงทะเลเจรจำไกล่เกลี่ย หรือหำทำงออก
ร่วมกันด้วยสันติวิธี ซึ่งจะส่งผลต่อไทยในเรื่องของภำพลักษณ์อันดี 
กำรเป็นที่ยอมรับของประชำคมโลกมำกขึ้น และยังอำจช่วยผ่อนคลำย
ควำมตึงเครียดในทะเลจีนใต้ และสร้ำงบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกิจกรรม
ทำงทะเลของไทย นอกจำกนี้ ควรน ำนโยบำยควำมมั่นคงทำงทะเล
เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของสหรัฐฯ และจีนในประเด็นที่ไทยได้รับ
ประโยชน์มำกที่สุดด้วยควำมรอบคอบ 

อ้างอิง 
 

- https://www.voathai.com/a/the-quad-south-china-sea/4240230.html 
- https://saoc.rtaf.mi.th/images/AcademicArticle/years63/The_Quad-_.pdf 
- https://thestandard.co/usa-japan-australia-leader-quad-conference/ 
- https://brandinside.asia/quad-indo-pacific-framework-counter-china/ 
- https://www.the101.world/the-1st-quad-summit/  
- https://www.the101.world/the-quad/ 
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