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ปภากร วรสถิตย์*

นโยบายด้านความมั่นคง การต่างประเทศ และการทหารของสหรัฐอมริกา ได้กล่าวถึงในวารสารมุมมอง
ความมั่นคง ฉบับที่ 2 ในบทความเรื่อง ยุทธศาสตร์ Indo-Pacific กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกาซึ่ง
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก ที่เสรีและเปิดกว้าง (Free and Open Indo
– Pacific Strategy) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยสหรัฐอเมริกาเห็นว่าภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก
เป็นภูมิภาคที่มีความส�าคัญในการมีปฏิสัมพันธ์กับพันธมิตรและหุ้นส่วนของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้สามารถรับมือกับ
ความท้าทายต่าง ๆ ในภูมิภาคได้ ซึ่งยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการความสัมพันธ์นั้น ยึดตามผลประโยชน์ของสหรัฐฯ
ในภูมิภาคนี้เป็นหลักโดยเนื้อหายุทธศาสตร์ Indo-Pacific กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกาประกอบด้วย 4 ส่วน
หลัก ได้แก่ 1. บทน�า 2. แนวโน้มและความท้าทาย 3. ผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ ถูกก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ส�าคัญของกระทรวงกลาโหม และ 4. การรักษาอ�านาจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในภูมิภาคซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ได้กลับเข้ามาให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในภูมิภาคฯ นี้เป็นล�าดับต้น และยิ่งกว่านั้น
เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้ออกเอกสาร A Free and Open Indo
– Pacific Advancing a Shared Vision ระบุแนวทางการให้ความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วนที่
ส�าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้มากยิ่งขึ้น ในเอกสาร A Free and Open Indo – Pacific
Advancing a Shared Vision หากการศึกษาจะสามารถประมวลเรียบเรียงใน 6 ประเด็นความร่วมมือ ดังนี้

การก�าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (A Shared Vision)
เน้นย�้าการเป็นพันธมิตรยาวนานระหว่างสหรัฐกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก และยึดมั่นใน
ยุทธศาสตร์อนิ โด – แปซิฟกิ ทีเ่ สรีและเปิดกว้างร่วมกับทุกประเทศในภูมภิ าคในการรักษาอ�านาจอธิปไตย การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตามกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ ส�านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ
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การมีส่วนร่วมกับพันธมิตรและสถาบันในระดับภูมิภาค (Engagement
Partners and Regional Institutions)
1) การมีส่วนร่วมในระดับพหุภาคี ได้แก่ กรอบ ASEAN กรอบความริเริ่มลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง (lower
Mekong Initiative: LMI) สมาคมแห่งมหาสมุทรภูมิภาคอินเดีย (The Indian OceanRim: IORA) การหารือ
เชิงยุทธศาสตร์ 3 ฝ่าย (Trilateral Strategic Dialogue)
2) การมีสว่ นร่วมในระดับทวิภาคีให้ความส�าคัญและก�าหนดแนวทางทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ
ได้แก่ นโยบายอินโด – แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างของญี่ปุ่น ( Japan’s Free and Open Indo-Pacific) นโยบาย
มุง่ ตะวันออกของอินเดีย (India’s ActEast Policy) แนวคิดอินโด – แปซิฟกิ ของออสเตรเลีย (Australia’s Indo –
Pacific) นโยบายมุง่ ใต้ใหม่ของเกาหลีใต้(the Republic of Korea’s New Southern Policy) และ นโยบายมุง่ ใต้ใหม่
ของไต้หวัน (Taiwan’s New SouthboundPolicy) และบทบาทส�าคัญในความร่วมมือสีฝ่ า่ ย (Quadrilateral) ร่วม
กับอินเดีย ออสเตรเลีย และญีป่ นุ่ ทัง้ นี้ ตามเอกสารแนวทางฯ ฉบับดังกล่าว สหรัฐฯ ได้ระบุถงึ ความต้องการทีจ่ ะให้
อินเดียเป็นประเทศพันธมิตรหลักด้านการทหารของสหรัฐฯ ในภูมภิ าคนี้

การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Enhancing Economic Prosperity)
สหรัฐฯ เห็นว่าในห้วงปี 2563 เป็นต้น กระแสการค้าจะมุง่ สูพ่ นื้ ทีอ่ นิ โด – แปซิฟกิ อาทิ ฮ่องกง เกาหลีใต้
ญีป่ นุ่ เวียดนาม และไทย ซึง่ หลังจากนี้ สหรัฐฯ จะมุง่ พัฒนากับประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคอินโด – แปซิฟกิ ในสาขา
โครงสร้างพืน้ ฐาน พลังงาน และเศรษฐกิจดิจทิ ลั

การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี (Championing Good Governance)
สหรัฐฯ เชือ่ มัน่ อย่างแข็งขันว่าในภูมภิ าคอินโด – แปซิฟกิ จะเป็นสังคมทีเ่ ปิดกว้างและมีตลาดทีเ่ สรี อย่างไร
ก็ตามการสนับสนุนให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมมีสว่ นร่วมในการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี พร้อมทัง้
การส่งเสริมให้ภาครัฐปฏิบตั ติ อ่ ภาคประชาชนอย่างเหมาะสม อาทิ กรณีของรัฐบาลเมียนมาต่อชาวโรฮีนจา กรณีของ
รัฐบาลกัมพูชาต่อผูน้ า� ฝ่ายค้าน และกรณีของรัฐบาลจีนต่อประชาชนในซินเจียง เป็นต้น

การส่งเสริมสันติภาพและความมัน่ คง (Ensuring Peace and Security)
สหรัฐฯมุง่ เน้นการพัฒนาความร่วมมือด้านความมัน่ คงใน 3 ประเด็น
1) ความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดฝักใฝ่ความ
รุนแรง การลักลอบท�าประมงผิดกฎหมาย อาชญากรรมทางไซเบอร์
2) การรักษาความมัน่ คงทางทะเล (Protection of Maritime Domain) และการมีสว่ นร่วมในภูมภิ าค
ของกองก�าลังป้องกันชายฝัง่ ของสหรัฐฯ
3) ความมัน่ คงทางสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ เน้นการป้องกันการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศน์และความช่วยเหลือ
ในการรับมือกับภัยพิบตั ิ

การลงทุนในทุนมนุษย์ (Investing in Human Capital)
สหรัฐฯ ให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาคประชาชนและภาครัฐบาล
โดยที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในหลายสาขาวิชา อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทุนการฝึกอบรมด้านความมั่นคงผ่านสถาบันทางการทหาร เช่น The Daniel K.
Inouye Asia – Pacific Centre for SecurityStudies (DKIAPCSS) และการจัดตั้งสถาบันการฝึกอบรม เช่น
International Law Enforcement Academy (ILEA) เป็นต้น โดยเห็นว่าการให้ต้นทุนแก่มนุษย์จะเป็นแนวทางที่
สหรัฐฯ จะถือปฏิบัติต่อไป
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