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ในปจจุบันที่ประเทศจีนมีการเติบโตอยางรวดเร็วนั้น ไดมีการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจไปยังกลุม
ประเทศอื่น ๆ ในภู มิภาคเอเชีย ตลอดไปจนถึง ยุโ รป ผา นยุ ทธศาสตรเ สน ทางสายไหม (Belt and Road
Initiative: BRI) นอกจากนั้นยังมีการแผอิทธิ พลทางทหารในแถบทะเลจีน ใต โดยการสร างเกาะเทียมและ
ฐานทัพบริเวณแนวปะการังจอหนสันใต (Johnson South Reef) และแนวปะการังเฟยรี่ครอส (Fiery Cross
Reef) ใกลกับหมูเกาะสแปรตลีย (Spratly Islands) ซึ่งในบริเวณดังกลาวเปนที่อางกรรมสิทธิ์ครอบครองของ
ประเทศเพื่อนบานอีกหลายประเทศ
ดวยเหตุนี้ทําใหหลายประเทศเกิดความไมไววางใจในการแผอิทธิพลทางเศรษฐกิจและทางทหารของ
จี น และได มี ก ารก อ ตั้ ง กลุ ม สนทนาด า นความมั่ น คงจตุ ร ภาคี ประกอบไปด ว ย ๔ ประเทศใหญ ได แ ก
สหรัฐอเมริก า ญี่ปุน อิน เดีย และออสเตรเลีย โดยมีวัตถุป ระสงครวมกัน คือ เพื่อคานอํ า นาจในการขยาย
อิทธิพลของจีน
ที่มาของ The Quad
การรวมตัวของ ๔ ประเทศขึ้นเปน The Quad เริ่มจากวิสัยทัศนของนายกรัฐมนตรีญี่ปุน นายชินโซะ
อาเบะ (Shinzo Abe) ตั้งแตป ค.ศ.2007 (พ.ศ.๒๕๕๐) โดยไดรวมพูดคุยกับผูนําของอินเดีย ออสเตรเลีย และ
สหรัฐอเมริกา จัดการสนทนาดานความมั่นคงแบบจตุรภาคีของ ๔ ประเทศเพื่อเชื่อมโยงมหาสมุทรแปซิฟค
และมหาสมุทรอินเดียเขาดวยกัน เปนการคานอํานาจการขยายอิทธิพลของประเทศจีนที่กําลังแผขยายจาก
ทะเลจีนใตไปยังมหาสมุทรอินเดีย และประเทศในแถบยุโรป แตการดําเนินการของกลุม The Quad ก็ตองยุติ
ลงในปตอมา (2008) เนื่องจากออสเตรเลียไดถอนตัวออกจากกลุมเพราะเกรงจะสงผลกระทบทางเศรษฐกิจ
การคากับจีน ทําใหอีก ๓ ประเทศที่เหลือไมมีการสานตอความสัมพันธหรือมีขอตกลงในการดําเนินการอยา ง
จริงจัง จวบจนกระทั่งในป ค.ศ.2017 (พ.ศ.๒๕๖๐) นายโดนัล ทรัมป ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เปนผู
รื้อฟนความสัมพันธของ ๔ ประเทศกลุม The Quad โดยการแสดงวิสัยทัศนในที่ประชุม APEC CEO Summit
ที่ประเทศเวียดนาม เมื่อปลายป พ.ศ.๒๕๖๐ ชูนโยบายการสรางอินโดแปซิฟคใหเปนภูมิภาคที่เสรีและเปด
กวาง (Free and Open Indo-Pacific: FOIP)
ยุทธศาสตรอินโดแปซิฟค (Indo-Pacific Strategy)
เปนที่รูกันดีอยูวา สหรัฐอเมริกาเปนมหาอํานาจอันดับหนึ่งของโลกมาตลอด แตหลังจากที่จีน เปด
ประเทศและมีการพัฒนาทั้งทางดานเทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนการพยายามสร างความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียและในโลกโดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการ BRI ของจีนทําใหสหรัฐหันมา
ใหความสํา คัญ กับประเทศในทวีปเอเชียมากขึ้นเพื่อสกัดกั้นการเจริญเติบโตของจี น สหรัฐอเมริกาจึงถื อวา
ภูมิภ าคอิน โดแปซิฟ คเปนสนามยุทธอันดับ ตน (Priority Theater) ที่ตองเข า มาดํา เนิ นการ โดยได กํา หนด
ยุทธศาสตรอินโดแปซิฟค คือ FOIP ซึ่งประกอบดวยวิสัยทัศน 3S โดยมี ๓ เสาหลัก และมีการดําเนินการ 3P
ดังนี้
วิสัยทัศน 3S ประกอบดวย Sovereignty คือการเคารพอธิปไตย, Strong คือการสรางความเขมแข็ง
แกพันธมิตรและหุนสวน และ Sattellites to None คือการไมใหประเทศในภูมิภาคตกเปนบริวารในอิทธิพล
ของใคร ซึ่งถา พิจารณาใหดีจ ะเห็นวา วิสัยทัศน ๓ ขอนี้มุง เปากระแทกจีนที่วางตัว เปน พี่ใหญและคอนขา ง
เอาแตใจในกรณีพื้นที่ทับซอนบริเวณทะเลจีนใต ซึ่งอยูในเขตพื้นที่อินโดแปซิฟคดวย

เสาหลัก ๓ เสา ประกอบดวย
๑. เสาหลักดานการเมืองการปกครอง คือ มุงทําใหอินโดแปซิฟคเปนภูมิภาคที่ปลอดจากการคุกคาม
ของประเทศใด ๆ เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิมนุษยชน และสงเสริมคุณคาประชาธิปไตย
๒. เสาหลักดานเศรษฐกิจ คือ มุงทําใหอินโดแปซิฟคมีการคาเสรี มีการลงทุนที่เปนธรรมและเชื่อมโยง
กันอยางไมมีการปดกั้น ทั้งทางเรือ ทางอากาศ และทางไซเบอร
๓. เสาหลักดานความมั่นคง คือ มุงทําใหอินโดแปซิฟคมีความมั่น คงทั้งในด านการเดินเรือ การเดิน
อากาศ การตอสูกับอาชญากรรมขามชาติ โจรสลัด และการกอการราย
การดําเนินการ 3P ประกอบดวย
๑. Preparedness คือการเสริมสรางขีดความสามารถทางทหาร การลงทุนเพื่อพัฒนากองทัพ และ
เทคโนโลยีทางทหาร
๒. Partnership คื อ การร ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต ร/หุ น ส ว น เพื่ อ สร า งเสริ ม สมรรถนะและพั ฒ นา
ความสามารถในการปฏิบัติการรวม (Interoperability)
๓. Promoting a network region คือการสรางเครือขายพันธมิตร โดยอาศัยกลไกทวิภาคี ไตรภาคี
และพหุภาคี ตลอดจนการสรางสถาปตยกรรมทางความมั่นคงแบบเครือขายในภูมิภาค
จะเห็นไดวายุทธศาสตร FOIP มีการขับเคลื่อนโดยยุทธวิธี 5C ประกอบดวย Confrontation หรือการ
เผชิญหนา Containment หรือการปดกั้น Counterbalance หรือการถวงดุล Circlement หรือการปดลอม
และ Competition หรือการแขงขัน อันจะนําไปสู C สุดทายคือ Conflict หรือความขัดแยง
การดําเนินการของอาเซียน (ASEAN)
จากยุทธศาสตรอินโดแปซิฟคของสหรัฐอเมริกาที่กลาวมาแลวขางตน อาจมองไดวาเปนการดําเนิน
นโยบายในลั ก ษณะของการหาพรรคพวกจากกลุ มประเทศที่อ ยูในภูมิภ าคอิน โดแปซิ ฟค เพื่อ ตอ ตา นจี น
ซึ่ งกลุ มประเทศอาเซีย นถื อ เปนเป า หมายใหญข องสหรัฐ อเมริกา เพราะเป น ศูน ย กลางของภูมิ ภ าคอิ น โด
แปซิฟค ในขณะเดียวกันอาเซียนก็ยังคงตองพึ่งพาจีนในดานเศรษฐกิจ และในดานความมั่นคง อาเซียนเอง
ก็ไมอยากมีปญหากับจีน แตก็ไมอยากขัดกับ The Quad เชนกัน
ในการประชุมสุดยอดผูนํา อาเซีย น ครั้งที่ ๓๔ ที่ก รุงเทพฯ เมื่อ ๒๒ - ๒๓ มิ.ย.๖๒ ไดมีก ารออก
เอกสารทรรศนะของอาเซี ย น (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: AOIP) โดยระบุ ว า AOIP ไม ใ ช
ปฏิญญา ไมใชยุทธศาสตร ไมใชความตกลง ไมใชเอกสารวิสัยทัศน และไมมีขอผูกมัดระหวา งประเทศ โดยมี
เนื้อหาสรุปไดว า อาเซียนมีแนวทางรองรับยุทธศาสตรอินโดแปซิฟคดวย 5C เชน กัน แต 5C ของอาเซีย น
ประกอบดวย Community คือการสรา งประชาคม Cooperation คือการเนน ความรวมมือ Connectivity
คือการสรา งการเชื่อมโยง Complementarity คือการเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกัน และ Centrality คือความ
เปนแกนกลางหรือเปนคนกลางที่ตรงไปตรงมา หรืออาจสรุปไดวา อาเซียนจะเปนมิตรกับ The Quad และเปน
มิตรกับจีน
ประเทศไทยในฐานะที่เปนหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียน ซึ่งในป ๖๒ ที่ผานมาไดรับหนาที่เปน
ประธานอาเซีย น และไดแ สดงบทบาทในการจัด การประชุมสุดยอดผูนํา อาเซีย นจนกระทั่งเกิดเปน AOIP
เสมือนเปนการประกาศตัวเขาไปเปนคนกลางโดยไมขัดแยงหรือคลอยตามฝายหนึ่งฝายใดทั้งหมด ซึ่งคงตองดู
ตอไปในอนาคตวา มหาอํานาจสองขั้ว ใหญจะดําเนินการตอไปอยางไร โดยเฉพาะ The Quad ที่ยังมีความ
ไมแนนอนสูง ในความคิดเห็นสวนตัวแลว ผูเขียนเชื่อวา อินเดีย ญี่ปุน และออสเตรเลียก็คงไมอยากประกาศตัว
เปนศัตรูกับจีนอยางชัดเจนเหมือนอเมริกา เพราะทั้ง ๓ ประเทศนี้อยูไมไกลจากจีนนัก และยังมีผลประโยชน
รวมกันอยูโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันผูนําของอเมริกาคนปจจุบันก็แสดงความไรซึ่ง

วุ ฒิ ภาวะในหลายเรื่อ งหลายเหตุก ารณ อาจทํา ใหเ กิด ความไมน า เชื่ อถือ และนํ า มาซึ่ง ความไม ไ วว างใจ
ในระหวางกลุมประเทศ The Quad จนอาจเกิดการแยกกลุมกันเหมือนที่เกิดขึ้นแลวเมื่อป 2008 ได
-------------------------------------------------------
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