สังคมพหุวัฒนธรรม กับนวัตกรรม
ในการพัฒนาประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ INDO – PACIFIC กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา*
บทความนีเ้ ป็นการเรียบเรียงสาระสำาคัญอย่างสังเขปของ “ยุทธศาสตร์อนิ โด – แปซิฟกิ กระทรวงกลาโหม

สหรัฐอเมริกา” ซึ่งเป็นการกำาหนดนโยบายด้านการเมืองระหว่างประเทศ การทหาร และเศรษฐกิจ เพื่อรักษา
บทบาทและอิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ขณะที่ต้องคานอำานาจของจีนและปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติสหรัฐฯ
โดยทิศทางยุทธศาสตร์ที่สำาคัญคือการขยายอาณาบริเวณภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องการเชื่อมมหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแปซิฟิกเข้าด้วยกัน ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อกองกำาลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก U.S. Pacific
Command (USPACOM) เป็นกองกำาลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก U.S. Indo-Pacific Command
(USINDOPACOM)
หากย้อนไปในห้วงปี ๒๕๖๐ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้แถลงการณ์ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่ง
ชาติของสหรัฐฯ ฉบับใหม่ซึ่งได้กำาหนดเสาหลักไว้ ๔ ประการ และระบุถึงยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก ที่สหรัฐฯ
ต้องการแสวงความร่วมมือกับประเทศที่ให้ความเคารพหลักการค้าที่เสรีและเป็นธรรม รวมถึงการรื้อฟื้นความ
สัมพันธ์กับพันธมิตรและคงกำาลังทหารของสหรัฐฯ ไว้ในภูมิภาค
การเรียบเรียงบทความเรื่องยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประกอบด้วย ๔
ส่วนหลัก ได้แก่ ๑) บทนำา ๒) แนวโน้มและความท้าทาย ๓) ผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ ถูกกำาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์สำาคัญของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และ ๔) การรักษาอำานาจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในภูมิภาค
ซึ่งมีสาระสำาคัญโดยสังเขป ดังนี้

๑ .บทนำ
สหรัฐฯ ให้ความสำาคัญอย่างมากต่อภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก โดยระบุว่าเป็นพื้นที่ที่สำาคัญอย่างยิ่งยวด
สำาหรับกระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ ซึ่งสหรัฐฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมภูมิภาคอินโด – แปซิฟิกที่เปิดกว้างและเสรี ให้
สามารถเติบโตภายใต้กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศบรรทัดฐานและหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ
ยังมีขอ้ ห่วงกังวลเกีย่ วกับการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจีนทีพ่ ยายามเปลีย่ นแปลง กฎระเบียบ
โลกใหม่ดว้ ยการขยายบทบาทและอิทธิพลทางทหารและทางเศรษฐศาสตร์เพือ่ บีบบังคับประเทศอืน่ ในทางตรงกันข้าม
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ พยายามสร้างทางเลือกที่ส่งเสริมประชาคมโลกในระยะยาว เพื่อสร้างสันติภาพและ
ความเจริญรุ่งเรืองสำาหรับทุกประเทศภูมิภาคในอินโด - แปซิฟิก โดยจะไม่ยอมรับนโยบายหรือการกระทำาที่
คุกคามหรือทำาลายระเบียบสากลตามกฎ
*เรียบเรียงโดย
น.ส.พิมพ์ชนก จันทบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ
น.ส.ชีวปราชญ์ จันทจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายพีระพล ลีลาสิทธิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
น.ส.รักษิณา มงคลนิมิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำานักประเมินภัยคุกคาม สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และ ภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก สหรัฐฯ และภูมิภาคอินโดแปซิฟิก มีความผูกพัน
เชือ่ มโยงกันมายาวนาน และจะพยายามร่วมกันสร้างความเจริญรุง่ เรืองผ่านเศรษฐกิจการค้า ทีเ่ ป็นธรรมเปิดกว้าง และ
มีเสรีภาพ ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้ ได้กล่าวถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับไทย และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาครวมถึง
จีนที่เป็นประเทศคู่ค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๑.๒ วิสัยทัศน์และหลักการของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง (Indo – Pacific Strategic)
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศวิสัยทัศน์ของสหรัฐฯ ต่อการเปิดเสรีในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก ระหว่าง
การประชุมสุดยอดเอเปค (APEC Summit) ที่เวียดนาม เมื่อปี ๒๕๖๐ โดยแสดงความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองให้สนองตอบผลประโยชน์ของทุกประเทศในภูมิภาคซึ่งยึดถือหลักการสำาคัญ ดังนี้
๑) เคารพอำานาจอธิปไตยและอิสรภาพของทุกประเทศ
๒) การระงับข้อพิพาทอย่างสันติ
๓) การค้าทีเ่ สรียตุ ธิ รรมและแลกเปลีย่ นซึง่ กันและกันบนพืน้ ฐานของการลงทุนแบบเปิดกว้างและโปร่งใส
๔) การยึดมั่นในกฎระเบียบและบรรทัดฐานระหว่างประเทศรวมถึงกฎเกณฑ์ของเสรีภาพในการเดินเรือ
และบินผ่าน (Freedom of Navigation and Overflight)

๒. แนวโน้มและความท้าทาย
๒.๑ จีน ในฐานะเป็นมหาอำานาจทีส่ ร้างความเปลีย่ นแปลง (Revisionist Power) รายงานฉบับนี้
ระบุว่า จีนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เป็นจีนที่เข้มแข็งและนับเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปิดเสรี
ในภูมิภาค พิสูจน์ได้จากความรุ่งเรืองของประเทศและความอยู่ดีกินดีประชากรหลายร้อยล้านคน อย่างไรก็ตาม
ภายใต้การนำาของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ทาำ ลายระบบระหว่างประเทศและหลักนิตธิ รรม ซึง่ สหรัฐฯ ห่วงกังวลอย่างยิง่
โดยเฉพาะในประเด็นการกระทำาผิดต่อชาวอุยกูร์ และมุสลิมอื่นในมณฑลซินเจียง นอกจากนี้ จีนยังละเมิด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศในด้านอืน่ ๆ อาทิ การจารกรรมทางไซเบอร์ทม่ี เี ป้าหมายคือทรัพย์สนิ ทางปัญญาและ
ข้อมูลเทคโนโลยีของประเทศอื่น และการใช้กำาลังทหารบนพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกรวม
ถึงศักยภาพของจีนในการเปลี่ยนภาระหนี้ของประเทศผู้รับให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การเข้าถึงทางทหารของ
จีนในประเทศนั้น ๆ และการครอบครองทรัพย์สินของชาติอื่นซึ่งกำาลังเกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งการกระทำาเหล่านี้ เป็นภัย
คุกคามต่อระบบการค้าเสรี อำานาจอธิปไตยของชาติ และทำาลายความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการ
ของอินโด – แปซิฟิกที่เปิดกว้างและเสรี
บทบัญญัติ Better Utilization of Investments Leading to Development Act (BUILD)
เป็นกฎหมาย ที่จะช่วยให้สหรัฐฯ มีความคล่องตัวที่จะเสนอทางเลือกการลงทุนที่โปร่งใสแก่ประเทศต่าง ๆ ภายใต้
ยุทธศาสตร์อินโด - แปซิฟิกที่เปิดกว้างและเสรี เพื่อการลดความเสี่ยงจากการมีส่วนร่วมของจีนให้ดำาเนินไป
อย่างโปร่งใสและปราศจากการรุกรานกันในระยะยาวซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ
๒.๒ รัสเซียในฐานะผู้ร้ายที่กลับมาใหม่ (Revitalized Malign Actor) ผลประโยชน์และอิทธิพลของ
รัสเซียในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งยังมีความพยายามที่จะใช้วิธีการทางเศรษฐกิจ
การทูตและการทหาร เพื่อให้ได้มาซึ่งอิทธิพลในภูมิภาคนี้โดยรัสเซียพยายามแสดงตัวเป็นทางเลือกที่สาม
ให้แก่ประเทศในภูมิภาค และแสดงตัวเป็นพันธมิตรที่เป็นกลางระหว่างสหรัฐฯ–จีน อย่างไรก็ตาม จีนและรัสเซีย
ร่วมมือกันในด้านการทูต เศรษฐกิจและความมัน่ คงอย่างต่อเนือ่ ง โดยจีนมีการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในรัสเซีย ขณะทีร่ สั เซีย
เป็นแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานและด้านการทหารที่สำาคัญของจีน
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๒.๓ เกาหลีเหนือในฐานะรัฐอันธพาล (Rogue State) เกาหลีเหนือจะยังคงเป็นความท้าทายด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของสหรัฐฯ เป็นพันธมิตร คู่ค้าและคู่แข่งจนกว่าเกาหลีเหนือจะบรรลุการพิสูจน์ยืนยัน
การปลอดอาวุธนิวเคลียร์ (Denuclearization) ทั้งนี้ สหรัฐฯ พร้อมที่จะยับยั้งและตอบโต้เกาหลีเหนือหากยัง
สร้างภัยคุกคามใด ๆ ต่อสหรัฐฯ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศพันธมิตรอื่น
๒.๔ ความท้าทายระหว่างประเทศ ภูมภิ าคอินโด – แปซิฟกิ ยังคงเผชิญกับความท้าทายอืน่ อีกมากมาย
ได้แก่ การก่อการร้าย อาวุธผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์และสัตว์ป่า การละเมิดลิขสิทธิ์ เชื้อโรคอันตราย
การแพร่กระจายอาวุธ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ประเด็นที่น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่งคือความ
อ่อนแอและธรรมาภิบาลในประเทศต่าง ๆ เช่น การถอยกลับของประชาธิปไตยในกัมพูชา ปัญหาชาวโรฮีนจา
ในเมียนมา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ มองว่า สถาบันประชาธิปไตยภายในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงในศรีลังกา และ มัลดีฟ กำาลังมีพัฒนาการที่ดีและมีความความโปร่งใสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๓. ผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ
กำาหนดในยุทธศาสตร์สำาคัญของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
๓.๑ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ ได้กำาหนดหลักการไว้ ดังนี้
๑) ปกป้องชาวอเมริกัน
๒) ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของชาวอเมริกัน
๓) รักษาความสงบด้วยความแข็งแกร่ง
๔) ขยายอิทธิพลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาวอเมริกัน
๓.๒ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ ซึง่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ความมัน่ คงแห่งชาติ โดยมีเป้าหมาย เพือ่
๑) ป้องกันประเทศ
๒) คงอำานาจและเป็นผู้นำาทางทหารของโลก
๓) สร้างดุลอำานาจในภูมิภาค
๔) เผยแพร่กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เอื้อต่อความปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองของชาติ
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติต่างส่งเสริมยุทธศาสตร์
อินโด – แปซิฟิก โดยมีหลักการสำาคัญคือการสนับสนุนการเผชิญหน้ากับจีนและรัสเซีย

๔. การรักษาอำนาจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พันธมิตร ทั้งนี้
ในบริบทของยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก ที่เปิดกว้างและเสรี ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ สะท้อน
ความพยายามที่จะรักษาอิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาค โดยมี ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๔.๑ การเตรียมพร้อม (Preparedness)
 Preparedness – Achieving peace through strength and employing effective
deterrence requires a Joint Force that is prepared to win any conflict from its
onset. The Department, alongside our allies and partners, will ensure our
combat-credible forces are forward-postured in the region. Furthermore, the
Joint Force will prioritize investments that ensure lethality against high-end
adversaries.
 Partnerships – Our unique network of allies and partners is a force multiplier
to achieve peace, deterrence, and interoperable warfighting capability. The
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๔.๑.๑ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กำ�หนดให้กระทรวงกล�โหมต้องพัฒน�ศักยภ�พ
กองทัพ เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของกำ�ลังพล กระชับคว�มร่วมมือกับพันธมิตรและหุ้นส่วนหลักด้�นคว�มมั่นคง
และแสวงห�หุ้นส่วนใหม่ในภูมิภ�คอินโด – แปซิฟิกซึ่งกระทรวงกล�โหมอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รเพิ่มศักยภ�พ
ก�รเตรียมพร้อมรับมือกับสถ�นก�รณ์ที่เร่งด่วน อ�ทิ ก�รลงทุนพัฒน�ศูนย์ฝึก Joint Pacific Alaska Range
Complex และก�รลงทุนพัฒน�ระบบป้องกันขีปน�วุธร่วมในญี่ปุ่นและออสเตรเลีย นอกจ�กนี้ ยังพัฒน�กองทัพ
ให้ทันสมัย เพื่อส�ม�รถรับมือกับก�รแข่งขันที่เพิ่มม�กขึ้น อ�ทิ ก�รพัฒน�กองกำ�ลังและหน่วยปฏิบัติก�รเฉพ�ะกิจ
ก�รเพิ่มศักยภ�พก�รป้องกันก�รสู้รบท�งทะเลและก�รป้องกันขีปน�วุธ โดยก�รเพิ่มจำ�นวนยุทโธปกรณ์ ขีปน�วุธ
ร่อนนำ�วิถีพิสัยกล�ง-พิสัยไกล รวมถึงก�รติดตั้งระบบป้องกันขีปน�วุธเพิ่มเติม ตลอดจนก�รลงทุนในระบบก�ร
ป้องกันภัยคุกค�มไซเบอร์ และพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถด้�นกิจก�รอวก�ศเพื่อรับมือกับภัยคุกค�มรูปแบบใหม่ใน
อน�คต
๔.๑.๒ ท่าทีปัจจุบันของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก ปัจจุบันกระทรวงกล�โหม
ได้สร้�งเครือข่�ยกองกำ�ลังของสหรัฐฯ ขย�ยเข้�ม�ในภูมิภ�ค รวมถึงได้ทำ�ก�รเชื่อมโยงโครงสร้�งพื้นฐ�นและก�ร
จัดทำ�ข้อตกลงระหว่�งประเทศที่ครอบคลุมสภ�วะแวดล้อมในย�มปกติและระหว่�งสงคร�ม ซึ่งปัจจุบันหน่วย
บัญช�ก�รอินโด – แปซิฟิก สหรัฐฯ (USINDO-PACOM) ประกอบด้วย เครื่องบินชนิดต่�ง ๆ ม�กกว่� ๒,๐๐๐ ลำ�
เรือประเภทต่�ง ๆ ๒๐๐ ลำ� และกำ�ลังพลม�กกว่� ๓๗๐,๐๐๐ น�ย โดยกำ�ลังพลส่วนใหญ่ประจำ�ก�รอยู่ในญี่ปุ่น
และเก�หลีใต้ ซึ่งมีฐ�นทัพหลักที่เก�ะกวมของสหรัฐฯ เป็นหน่วยยุทธศ�สตร์ที่สนับสนุนก�รปฏิบัติก�รสำ�คัญ
และด้�นโลจิสติกส์ให้แก่ทุกกองกำ�ลังของสหรัฐฯ ทั้งหมดที่ปฏิบัติก�รในภูมิภ�คอินโด – แปซิฟิก นอกจ�กนี้ ยังมี
ประเทศพันธมิตรในภูมิภ�คที่ให้ก�รสนับสนุนกองกำ�ลังสหรัฐฯ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และสหร�ช
อ�ณ�จักร (หมู่เก�ะ Diego Garcia)
๔.๑.๓ ท่าทีสหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก ในห้วงต่อไป เพื่อบรรลุเป้�หม�ยของ
ยุทธศ�สตร์อินโด – แปซิฟิก กระทรวงกล�โหมจะแสวงห�คว�มร่วมมือทั้งในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และ โอเชียเนีย เพื่อพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของสหรัฐฯ ให้ส�ม�รถเคลื่อนไหวได้อย่�งเป็นพลวัตรและส�ม�รถ
กระจ�ยเข้�
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๔.๒

combat-credible forces are forward-postured in the region. Furthermore, the
การแสวงหาหุ
้นส่วprioritize
นในภูมิภinvestments
าค (Partnerships)
Joint Force will
that ensure lethality against high-end
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 Partnerships – Our unique network of allies and partners is a force multiplier
to achieve peace, deterrence, and interoperable warfighting capability. The
Department is reinforcing its commitment to established alliances and
partnerships, while also expanding and deepening relationships with new
partners who share our respect for sovereignty, fair and reciprocal trade, and
the rule of law.

๔.๒.๑ ภูมofิภ�คอิ
นโด – แปซิRegion
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ก�รคว�มสัมพันธ์นั้น ยึดต�มผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมิภ�คนี้เป็นหลัก โดยในร�ยง�นฉบับนี้ได้กล่�วถึงคว�ม
to cultivate intra-Asian security relationships capable of deterring aggression,
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Advancing this Indo-Pacific vision requires an integrated effort that recognizes the
critical linkages between economics, governance, and security – all fundamental

๑) ญี่ปุ่น เป็นพันธมิตรสำาคัญที่เผชิญ
ความท้าทายร่วมกับสหรัฐฯ ในภูมิภาค
รวมทั้ง มีผลประโยชน์ด้านความมั่นคง
ร่วมกัน การดำารงอยู่ของฐานทัพสหรัฐฯ
ในญี่ปุ่นเป็นการประกันสันติภาพ ใน
ภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก และสนับสนุน
ให้เป็นภูมิภาคที่เปิดกว้างและเสรี

๒) เกาหลีใต้ สหรัฐ ฯ และเกาหลีใต้ มีข้อห่ว งกังวลร่ว มกันถึง
เสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลี ความเป็นพันธมิตรระหว่างกันจะช่วย
สนับสนุนการยับยั้งการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรฯ ได้
นอกจากนี้ หน่วยงานความมั่นคงสองฝ่ายได้ดำาเนินการร่วมกันเพื่อ
เตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมขีดความ
สามารถด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

๓) ออสเตรเลีย เป็นพันธมิตรทางการทหารกับสหรัฐฯ มายาวนาน มีการฝึกร่วม/ผสม ความร่วมมือด้านการข่าว
และการพัฒนาศักยภาพทางทหารระหว่างกันเพื่อแสวงหาแนวทางรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ นอกจากนี้
สหรัฐฯ ยังต้องการให้ความสำาคัญกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
๔) ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ มีบทบาทในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการทหารในเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
ฟิลิปปินส์ เช่น การต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายใน
มาราวี ในปี ๒๐๑๗ โดยสหรัฐฯ และฟิลิปปินส์
มีความร่วมมือทวิภาคีด้านการทหารระหว่างกัน
รวมทั้งมีกองกำาลังของสหรัฐฯ ในฟิลิปปินส์ เพื่อ
ช่วยสนับสนุนภารกิจการต่อต้านการก่อการร้าย
และแนวคิดสุดโต่ง

๕) ไทย ทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายร่ว มกันในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงในภูมิภาค โดยมีค วามร่ว มมือด้านการทหาร
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยเฉพาะการฝึก Cobra Gold
ซึ่งเป็นการฝึกทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ไทยและสหรัฐฯ
มีความร่วมมือระหว่างกันในด้านการทหาร รวมทั้งการให้
สหรัฐฯ ใช้พื้นที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาและฐานทัพเรือสัตหีบ
ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการดำาเนินการด้านการฝึกช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (HADR)

 Preparedness – Achieving peace through strength and employing effective
deterrence
requires aบนี
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เสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่านในพื้นที่ที่มีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ อาทิ ทะเลจีนใต้ โดยสหรัฐฯ ยึดมั่นการ
 Partnerships – Our unique network of allies and partners is a force multiplier
ดำาเนินการตามกฎหมายระหว่
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the rule of law.

 Promotion of a Networked Region – The Department is strengthening and
evolving U.S. alliances and partnerships into a networked security architecture
to uphold the international rules-based order. The Department also continues
to cultivate intra-Asian security relationships capable of deterring aggression,
maintaining stability, and ensuring free access to common domains.
Advancing this Indo-Pacific vision requires an integrated effort that recognizes the
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนั ธมิตรและหุน้ ส่วน ผ่านกลไก
critical linkages between economics, governance, and security – all fundamental
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a rules-based order that ensures peace and prosperity for all.
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๔.๓.๑ หุ้นส่วนไตรภาคี (Trilateral partnership) อาทิ เกาหลีใต้–ญี่ปุ่น–สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น–
ออสเตรเลีย–สหรัฐฯ และ อินเดีย–ญี่ปุ่น–สหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง ผ่านการฝึก
ร่วมและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
๔.๓.๒ การสนับสนุนการเป็นศูนย์รวมของอาเซียน (ASEAN Centrality) โดยสหรัฐฯ ได้
มีส่วนร่วม ในการประชุมอาเซียนกรอบต่าง ๆ เช่น East Asia Summit (EAS) ASEAN Regional Forum
(ARF) และ ADMM - Plus เพื่อหารือเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งในห้วง ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา
สหรัฐฯ มีความก้าวหน้าอย่างมากในการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน ทั้งนี้สำาหรับไทย
ในฐานะประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ สหรัฐฯ จะยังคงทำางานร่วมกันรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด โดยจัดงาน
ASEAN – U.S. Maritime Exercise (AUMX) ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพฯ
๔.๓.๓ การพูดคุย ๔ ฝ่าย (diplomatic quadrilateral consultations : QUAD) ระหว่าง
สหรัฐฯ–ออสเตรเลีย–อินเดีย-ญี่ปุ่น เพื่อหารือเกี่ยวกับการรักษาระเบียบในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก
๔.๓.๔ การแสวงหาความร่วมมือ รู ปแบบใหม่ ในภู ม ิ ภาค โดยจั ด ตั ้ ง Indo - Pacific
Maritime Security Initiative (MSI) มุ่งเสริมสร้างศักยภาพทางทะเลของประเทศพันธมิตร ๗ ประเทศ
ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ศรีลังกา และบังกลาเทศ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล
การฝึกร่วม และการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค เพื่อเสถียรภาพในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก
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๕.๑ สหรัฐฯ ยังพยายามรักษาบทบาทนำาในภูมภิ าคอินโด - แปซิฟกิ โดยมองว่าจีน รัสเซีย และเกาหลีเหนือ
เป็นความท้าทายต่อสหรัฐฯ ในการจะรักษาบทบาทและอิทธิพลในภูมิภาคซึ่งสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ที่ถอยห่างไป
ในห้วงแรกของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์
๕.๒ การเจริญรุดหน้าอย่างก้าวกระโดดของจีนสร้างความห่วงกังวล ต่อสหรัฐฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ยุทธศาสตร์อินโด - แปซิฟิก จึงมีนัยเพื่อแข่งขันกับยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative - BRI)
ของจีน โดยมุ่งหมายให้อินเดีย ออสเตรเลีย และญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทสำาคัญเพื่อคานอำานาจกับจีนในภูมิภาค ซึ่ง
อาจประเมินได้ว่าทั้ง ๔ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐฯ มีความห่วงกังวลอย่างมากกับการขยายบทบาทและ
อิทธิพลของจีน ในขณะเดียวกัน การเผยแพร่ยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก นับเป็นความท้าทายของประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคในการรักษาดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำานาจทั้งสอง โดยต้องคำานึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ
และผลประโยชน์โดยรวมของภูมิภาค ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาการวางท่าทีที่เหมาะสมและรอบด้านต่อการ
ดำาเนินความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวด้วย
๕.๓ ในห้วงนี้และระยะใกล้ สหรัฐฯ จะผลักดันยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก และกรอบความร่วมมือที่
เกี่ยวข้องในเชิงรุก อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์ใหม่และยังไม่ปรากฏความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
มากนัก จึงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป โดยเฉพาะผลการเลือกตั้งในสมัยหน้าของสหรัฐฯ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลต่อการดำาเนินยุทธศาสตร์ได้
๕.๔ ยุทธศาสตร์อนิ โด – แปซิฟกิ กระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ สร้างความท้าทายต่อบริบททางภูมิรัฐศาสตร์
ของเอเชียอย่างมาก โดยเฉพาะการรักษาดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำานาจที่ต้องคำานึงถึงผลประโยชน์
แห่งชาติและผลประโยชน์โดยรวมของภูมิภาค ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงบทความนี้เพื่อประโยชน์ ในการสร้างความรู้
ความเข้าใจ เพื่อรับมืออย่างรอบด้านต่อการดำาเนินยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ต่อไป..

