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ห นั ง สื อ “Rise of the Indo-Pacific: Perspectives, Dimensions and
Challenges” ตีพิมพเมื่อป ค.ศ. 2019 โดยมี Chintamani Mahapatra ศาสตราจารย
ชื่อดังดานอเมริกันศึกษา จากมหาวิทยาลัยยาวะหัรลาล เนหรู (Jawaharlal Nehru
University) ประเทศอินเดียรับหนาที่บรรณาธิการ หนังสือเลมนี้เปนผลผลิตจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวขอ “Emerging Security Order in IndoPacific: Issues and Challenges” จั ด โดย Centre for Canadian, US and Latin
American Studies ของมหาวิทยาลัยยาวะหัรลาล เนหรู รวมกับ Kalinga Institute
of Indo-Pacific Studies โ ด ย จั ด ขึ้ น ที่ Indian Council for Social Science
Research กรุ งนิ ว เดลี ประเทศอิ น เดี ย เป น ระยะเวลา 2 วัน ระหวางวัน ที่ 14-15
กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ดังนั้น หากพิจารณาที่มาของหนังสือเลมนี้ อาจกลาวไดวา เปน
หนังสือที่เกี่ยวของกับการอธิบายพลวัตรความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอินโด-แปซิฟก 1
อย างเป น ป จ จุ บั น และเข มข น มากที่ สุ ดเล มหนึ่งจากวงการวิช าการดานวิเทศศึกษา
(International studies) ของอินเดีย หนังสือเลมนี้มีทั้งหมด 272 หนา แบงออกเปน 3
ตอน ประกอบดวย 16 บทความ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อทําความเขาความใจอินโดแปซิฟกทั้งในฐานะแนวคิด (Concept) และภูมิภาค (Region) ผาน 3 หัวขอเรื่องหลัก
(Theme) ซึ่งประกอบดวยมุมมอง (perspectives) ของประเทศมหาอํานาจตออินโดแปซิฟก ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน อินเดีย และจีน ประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค
(Regional security issues) เช น ความขั ด แย ง ในทะเลจี น ใต (South China Sea)
บทบาทของอํ า นาจละมุ น (Soft power) ความทาทายตอความเปน แกนกลางของ
0

1

อาจกลาวไดวา ปจจุบันยังไมมีคํานิยามของอินโด-แปฟกที่เปนหนึ่งเดียวทั้งในฐานะแนวคิดและ
ภูมิภาความีหมายความวาอยางไรและครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตรใดบาง เนื่องจากแตละประเทศ
ที่ตั้งอยูในภูมิภาคอินโด-แปซิฟกและมองวาตัวเองมีสวนไดสวนเสียตางก็พยายามกลาวถึงเรื่องนี้จาก
มุมองของตนเอง อยางไรก็ดี อาจกลาวโดยรวมไดวา อินโด-แปซิฟกเปนแนวคิดที่ตองการเชื่อม
มหาสมุทรอินเดียและแปซิฟกเนื่องจากใหความสําคัญกับมหาสมุทรอินเดียเพิ่มมากขึ้น
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อาเซียน (ASEAN centrality) เปนตน และหัวขอเรื่องสุดทายคือภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบใหม (Non-traditional security threats) ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟก เชน การ
ก อ การร า ย (Terrorism) ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม (Environmental degradation) การ
ลักลอบคายาเสพติด (Drugs trafficking) เปนตน
ก อ นเข า สู เ นื้ อ หาหลั ก ทั้ ง 3 ตอนของหนั ง สื อ Chintamani ในฐานะ
บรรณาธิการไดระบุในบทนํา (Introduction) ถึงพัฒนาการสําคัญ 3 ประการที่ตัวเขา
เองมองวา นําไปสูการเกิดแนวคิดอินโด-แปซิฟก (Concept of Indo-Pacific) ประการ
แรกคือ การผงาดขึ้นมาของอินเดีย (Rise of India) ในฐานะมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
และมีอิทธิพลทางการเมื องโดยเฉพาะในเอเชีย ศักยภาพของอิ นเดีย มาจากจํานวน
ประชากรที่มีมากกวาหนึ่งพันลานคน โดยมีจํานวนประชากรในวัยแรงงานเปนกลุม
ใหญ มีอาวุธนิวเคลียรในครอบครอง มีภูมิหลังทางประวัติศาสตรในการเปนผูนําของ
กลุมประเทศกําลังพัฒนา และมีขนาดของเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 6 ของโลก ประการ
ที่สองคือ การดําเนินนโยบายตางประเทศอยางแข็งกราวและการใชความแข็งแกรงของ
กําลังทหารในการอางสิทธิ์อธิปไตยเหนือพื้นที่ขอพิพาทในทะเลจีนใต ทําใหประชาคม
ระหวางประเทศมองวา จีนอาจเปนรัฐอันธพาลและเกรงวาการที่จีนผงาดขึ้นมานั้นจะ
ทําใหจีนเปนมหาอํานาจใหมที่ครอบงํา (New Hegemon) และทําการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบโลกโดยเฉพาะในเอเชีย ประการสุดทายคือ การเริ่มสูญเสียความเปนตัวเอง
ของอาเซียนในฐานะการเปนองคกรนําของภูมิภาคในเวทีพหุภาคีระหวางประเทศ อัน
เนื่องมาจากการตกอยูภายใตอิทธิพลของจีนในระดับที่แตกตางกันของชาติสมาชิก โดย
สะทอนใหเห็นผานจุดยืนที่ไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในกรณีของปญหาความขัดแยงใน
ทะเลจี น ใต (น.xxi-xxiii) นอกจากนี้ Chintamani ยังไดตั้งขอสังเกตวา ประเทศที่มี
บทบาทสําคัญตอพัฒนาการของแนวคิดอินโด-แปซิฟกคือ อเมริกา อินเดีย ญี่ปุน และ
ออสเตรเลีย โดยทั้ง 4 ประเทศเปนผูริเริ่มระบุถึงคําศัพทอินโด-แปซิฟกอยูบอยครั้ง
รวมทั้งมีการจัดทํานโยบายตอภูมิภาคนี้ ที่สําคัญมีการจับมือจัดตั้งกลุมความรว มมื อ
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ระหวาง 4 ชาติที่เรียกวา “Quad”2 เพื่อเปนเวทีพูดคุยประเด็นตางๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟก (น.xxvii) กลาวโดยสรุป ประเด็นที่ระบุถึงในบทนําทั้งหมดเปนการปูพื้นฐาน
เพื่อใหผูอานเขาใจภาพรวมของการเกิ ดแนวคิด อินโด-แปซิฟกกอนเข าสูหัวข อเรื่ อง
เฉพาะเจาะจงในตอนถัดไป
หนังสือเริ่มตนพูดถึงเนื้อหาในตอนที่ 1 ผานหัวขอมุมมองของมหาอํานาจตอ
อินโด-แปซิฟก ในตอนนี้มี 5 บทความโดยกลาวถึงมุมมองของ 4 ประเทศมหาอํานาจ
อยางที่ระบุไวขางตน เริ่มจากสหรัฐฯ ซึ่งเปนบทความที่เขียนโดย K.P. Vijayalaskshmi
ศาสตราจารยชื่อดังดานอเมริกันศึกษาของอินเดียอีกทานหนึ่งที่มองวา ปจจัยเรื่องจีน
(China factor) มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของอเมริกาตอภูมิภาคอินโด-แปซิฟก
กลาวอีกแบบหนึ่งคือ รัฐบาลอเมริกันมีการรับรู (Perception) ตอจีนอยางไร ก็สงผล
ตอลักษณะนโยบายของอเมริกาในภูมิภาคนี้ (น.7) โดยเริ่มจากสมัยประธานาธิบดีบิล
คลินตัน (1993-2001) ถึงแมสหรัฐฯจะมีความกังวลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน
และมองวาจีนมีศักยภาพที่จะกาวขึ้นมาเปนมหาอํานาจทางทหารในเอเชีย ซึ่งสามารถ
กลายเปนคูแขงหรือศัตรูของอเมริกาในอนาคต แตรัฐบาลคลินตันเลือกที่จะดึงจีนมา
2

กลุมสนทนาความมั่นคงจตุรภาคี หรือ Quadrilateral Security Dialogue ที่เรียกสั้นๆวา Quad

จั ด ตั้ ง เมื่ อ ป ค.ศ. 2017 ในช ว งคาบเกี่ ย วกั บ การประชุ ม สุ ด ยอดเอเชี ย ตะวั น ออก (East Asia
Summit) ครั้งที่ 12 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส ประกอบดวยสมาชิก 4 ประเทศได แ ก
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน อินเดีย และออสเตรเลีย เปนกลุมความรวมมือที่มีเปาหมายของการรวมมือ
เพื่อสงเสริมสันติภาพ ความมีเสถียรภาพ และความเจริญรุงเรืองในภูมิภาค โดยใหความสําคัญกับ
การเคารพกฎหมายระหวางประเทศ เสรีภาพในการเดินเรือและการบินผาน เพิ่มการเชื่อมโยง
รักษาระบบกฎกติกา และเรียกรองการแกไขความขัดแยงโดยสันติวิธี อยางไรตาม กลุมความรวมมือ
นี้ถูกมองวาเปนการรวมตัวที่มีเปาหมายเพื่อสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาค นอกจากนี้
ยังอาจกลาวไดวา แนวคิดการรวมตัวของ Quad ไมใชเรื่องใหม ซึ่งที่มาของการรวมตัวสามารถสืบ
ยอนหลังไปไดในป ค.ศ. 2004 และ 2007
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เกี่ยวพัน (Engagement) ทั้งในเรื่องของยุทธศาสตรและเศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญ
กั บ เรื่ อ งการค า เป น หลั ก เมื่ อ เข า สู ช ว งสมั ย ของประธานาธิ บ ดี จ อร จ ดั บ เบิ้ ล ยู บุ ช
(2001-09) มีทั้งความตอเนื่องและเปลี่ยนแปลงจากสมัยของคลินตัน โดยเฉพาะชวง
วาระที่สองของการดํารงตําแหนงของบุชที่เริ่มมีแตกตางจากสมัยของคลินตัน ในชวงนี้
รัฐบาลบุชเริ่มกําหนดยุทธศาสตรในเชิงปองกันการเติบโตทางทหารของจีน โดยมีการ
พัฒนาความสัมพันธกับอิน เดียเนื่องจากรัฐบาลอินเดียเองก็ มีความกังวลในเรื่อ งจีน
เชนกัน ทั้งสองประเทศมีขอตกลงความรวมมือดานนิวเคลียรและขอตกลงทางทะเลใน
ป ค.ศ. 2006 ในป ค.ศ. 2007
ตอมาในป ค.ศ. 2007 รัฐบาลบุชไดออกเอกสารกําหนดยุทธศาสตรทางทะเลที่
เรียกวา “A Cooperative Strategy for 21st Century Sea power” ซึงถือเป น การ
เปลี่ยนแปลงสําคัญที่สงผลตอมิติทางนโยบายของอเมริกาในภูมิภาคอินโด-แปซิฟก เมื่อ
เขาสูในสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา (2009-17) มีการสนับสนุนการผงาดของจีน
ในชวงแรก ขณะเดียวกันก็เฝาระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของจีนโดยเฉพาะใน
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพของกองทัพใหทันสมัยเพื่อใหแนใจวาจะไมเปนอันตรายตอ
ผลประโยชน ของอเมริ กาและพั น ธมิ ตรทั้ งในระดับ ภูมิภ าคและระดับ โลก ที่สําคัญ
รัฐบาลโอบามาใหความสําคัญกับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกผานทางยุทธศาสตรที่ชื่อวา
“Pivot to Asia” (หมุ น สู เ อเชี ย ) หรื อ “Rebalance” (การปรั บ สมดุ ล )3 เมื่ อ มาถึ ง
3

ยุทธศาสตรที่ชื่อวา “Pivot to Asia” (หมุนสูเอเชีย) หรือ “Rebalance” (การปรับสมดุล) มี 3
องคประกอบหลัก คือ การตั้งเปาใหมีโยกยายกองกําลังทางทหารและยุทโธปกรณของสหรัฐฯรอย
ละ 60 มายังภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ใหความสําคัญการเพิ่มบทบาทของสหรัฐฯในเวทีพหุภาคใน
ภู มิ ภ าค เช น ASEAN Defense Ministers’ Meeting-Plus (ADMM-Plus), East Asia Summit
เปนตน และการสรางระเบียบการคาและการลงทุนในภูมิภาคในชื่อ Trans-Pacific Partnership
(TPP) (ในปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน Comprehensive and Progressive Agreement for TransPacific Partnership (CPTPP) ภายหลังจากสหรัฐถอนตัวเมื่อป ค.ศ. 2017) สามารถดูรายละเอียด
ไดจาก “บทบาทของสหรัฐอเมริกาในฐานะจักรวรรดิที่ไตรตรองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต:
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รัฐบาลโดนัลด ทรัมปในปจจุบันไดวิพากษวิจารณยุทธศาสตรหมุนสูเอเชียของโอบามา
และแทนที่ดวยการประกาศ “ยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟกที่เสรีและเปดกวาง” (Free
and open Indo-Pacific Strategy) โดยมี เ ป า หมายในเชิ ง การป ด ล อ มจี น และเน น
กระชับความสัมพันธกับประเทศสําคัญๆในภูมิภาคอินโด-แปซิฟก เชน ออสเตรเลีย
อินเดีย ญี่ปุน และอาเซียน ขณะเดียวกัน รัฐบาลทรัมปก็สนับสนุนการรื้อฟนกลุมความ
รวมมือระหวาง 4 ประเทศคือ Quad อีกทั้งยังใชคําวาอินโด-แปซิฟกถี่ขึ้นทั้งในเอกสาร
ทางการของรัฐบาลอเมริกันและในเวทีพหุภาคีที่อเมริกามีสวนรวม
กลาวโดยรวม สําหรับสหรัฐฯ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกในตอนแรก และตอมา
ขยายเปนอินโด-แปซิฟกในปจจุบัน มีความสําคัญมาโดยตลอดทั้งในมิติทางยุทธศาสตร
ความมั่นคง เศรษฐกิจ และการคา ขณะที่พันธมิตรสําคัญของอเมริกาในภูมิภาคอยาง
ญี่ปุนถูกกลาวถึงในบทความที่สอง ญี่ปุนถือไดวาเปนประเทศแรกๆในภูมิภาคที่ผูนําเริ่ม
พูดถึงแนวคิดอินโด-แปซิฟกอยางเปนทางการตั้งแตป ค.ศ. 2007 โดยผานบทสุนทร
พจนที่ชื่อวา “Confluence of Two Seas” เมื่อครั้งไปเยือนอินเดียในปดังกลาว R.S.
Yadav ผูเขียนบทความนี้มองยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟกโดยรวมของญี่ปุนวา เกิดจาก
ความกังวลจากภัยคุกคามโดยเฉพาะจากจีนจนนําไปสูการใหความสําคัญกับการรวมมือ
กับประเทศในภูมิภาคเพื่อใหเกิด “ระบบที่อิงกับกติกา” (Rule-based order) เพราะ
พฤติกรรมอั น แข็ งกราวของจี น ไดสร า งความกังวลใจใหกับ อเมริกาและพันธมิ ตรใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะญี่ปุนที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตรอยูใกลชิดกับจีน (น.32) ขณะเดียวกัน
ญี่ปุนก็ไดใหความสําคัญกับยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟกที่เสรีและเปดกวางโดยเนนไปที่
ประเด็นการคา ความมั่นคง และการพัฒนา เพื่อใหยุทธศาสตรนี้บรรลุปาหมาย ผูเขียน
ระบุวา ญี่ปุนตองใหความสําคัญกับอเมริกาในฐานะพันธมิตรเกาแก เชื่อมความสัมพันธ

ความตอเนื่องและความเปลี่ยนแปลงในชวงรัฐบาลโอบามา ค.ศ. 2009-2016,” โดย กัลยา เจริญยิ่ง
, 2561, วารสารสังคมศาสตร, 48(2), น. 111-136.
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ระหวางรัฐสมาชิกของ Quad กับชาติสมาชิกอาเซียน และระมัดระวังในการแสดงทาที
ตอจีน (น.37-38)
สวนทาทีของอินเดียในฐานะที่เปนจิกซอวสําคัญในแนวคิดอินโด-แปซิฟกไดรับ
การกลาวถึงในบทความที่สาม อินเดียมีจุดยืนสนับสนุนใหพื้นที่มหาสมุทรอินเดียเปน
เขตสันติภาพ (Zone of Peace) มาโดยตลอด ดังที่เคยถูกประกาศในป ค.ศ. 1971 ใน
ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ครั้ง
ที่ 26 ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Region) มีพลวัตรที่ซับซอนเนื่องจาก
มีมหาอํานาจเขามาเกี่ยวของไมวาจะเปนสหรัฐฯ จีน ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และญี่ปุน
และที่สําคัญแตละชาติก็มีผลประโยชนที่หลากหลาย อินเดียในฐานะตัวแสดงหลักใน
พื้ น ที่ จึ งเลื อกแสดงการรั กษาจุ ดยื น ดั งกล า วผานทางเวทีความรว มมือแบบพหุ ภ าคี
แทนที่จะจัดตั้งพันธมิตรทางทหารกับประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อรักษาความมั่นคงใน
ภูมิภาค เชน เขารวมเปนสมาชิกในกลุมความรวมมือของ Quad เปนหุนสวนรวมกับ
ญี่ปุนและประเทศแอฟริกาในกรอบ Asia-Africa Growth Corridor (AAGC) เปนตน
นอกจากนี้ยังขยายความรวมมือไปยังประเทศในพื้นที่มหาสมุทรอินเดียฝงตะวันตกและ
ใตอีกดวย Vivek Mishra ในฐานะผูเขียนเห็นวา การรักษาจุดยืนของอินเดียผานเวที
ความรวมมือแบบพหุภาคีเปนวิธีการที่เหมาะสมกับอินเดียเนื่องจากความสามารถและ
ศักยภาพทางทหารรวมถึงความตั้งใจทางการเมือง (Political will) ที่ยังมีไมมากพอ (น.
50) อี ก ทั้ ง ผู เ ขี ย นยั ง มองว า การแสดงออกของอิ น เดี ย ในแบบที่ เ รี ย กว า “Careful
balancing” ยั ง คงดํ า เนิ น ต อ ไป การเลื อ กหรื อ ไม เ ลื อ กอะไรเพื่ อ รั ก ษาตั ว เองตาม
แนวทางนี้ ยอมมีทั้งสวนที่ไดและสวนที่เสีย ซึ่งตองอาศัยการประเมินสถานการณอยาง
รอบคอบและรอบดานบนพื้นฐานของผลประโยชนแหงชาติในระยะยาว (National
interest) (น.52)
จีนในฐานะตัวแสดงที่อาจเรียกไดวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดแนวคิดอินโดแปซิฟกไดรับการกลาวถึงในบทความถัดมา สําหรับจีน อินโด-แปซิฟกมีความหมายใน
4 รู ป แบบกล า วคื อ ในฐานะแนวคิ ด (Concept) ภู มิ ภ าค (Region) ยุ ท ธศาสตร
(Strategy) ยุ คหรื อช ว งเวลาสํ า คั ญ ทางประวัติศาสตร (Epoch) โดยที่ Huo Wenle
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ผูเขียนบทความเรื่องนี้ชี้วา อินโด-แปซิฟกในฐานะยุทธศาสตรคือสิ่งนักวิชาการจีนสนใจ
ใหความสนใจมากกวาความหมายอื่น โดยเฉพาะการศึกษาประเด็นอินโด-แปซิฟกผาน
มุมมองทางยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟกของประเทศมหาอํานาจอยาง อเมริกา อินเดีย
ญี่ปุน และออสเตรเลีย (น.82) จากมุมมองจีน ยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟกคือสิ่งที่ทาทาย
จี น ทั้ ง ในแง ภู มิ รั ฐ ศาสตร (Geopolitics) และภู มิ เ ศรษฐศาสตร (Geoeconomics)
โดยเฉพาะประเด็นความขัดแยงในทะเลจีนใตและชองแคบไตหวัน ความสัมพันธกับ
อินเดีย ญี่ปุนและอาเซียน รวมทั้งโครงการสําคัญอยาง “โครงการแถบและเสนทาง”
(Belt and Road Initiative) นอกจากนี้นักวิชาการจีนสวนใหญยังมีมุมมองเชิงลบตอ
การนํายุทธศาสตรนี้ไปปฏิบัติโดยเชื่อวา การปดลอมจีนโดยใช Quad เปนเครื่องมือจะ
ไมประสบผลสําเร็จ อยางไรก็ตาม สิ่งที่เปนขอเสนอของผูเขียนก็คือ นักวิชาการจีนควร
มีฐานการคิดประเด็นเรื่องอินโด-แปซิฟกจากเงื่อนไขและยุทธศาสตรของตนเอง เพราะ
เมื่อพิจารณาผลประโยชน แหงชาติ และกิจ กรรมทางทะเลที่เ พิ่ มขึ้นทั้ งในมหาสมุ ทร
แปซิฟกและอินเดีย จีนคือรัฐสําคัญในภูมิภาคอินโด-แปซิฟก (น.82, 86) เนื่องจาก
ปญหาขอพิพาทในทะเลจีนใตเปนประเด็นสําคัญตอเสถียรภาพของภูมิภาค บทความ
อีกหนึ่งชิ้นในตอนที่ 1 ไดศึกษาแนวทางและนโยบายของอเมริกาในฐานะมหาอํานาจที่
ไมไดอยูในพื้นที่ความขัดแยง (Non-resident power) ตอปญหาในทะเลจีนใตโดยเริ่ม
จากยุ ครั ฐ บาลโอบามาจนถึ ง รั ฐ บาลทรั มป ในฐานะผูเขี ย น Obja Borah Hazarika
สรุปวา นโยบายของรัฐบาลอเมริกันคอนขางมีความตอเนื่อง ประเด็นที่ใหอเมริกาให
ความสําคัญมาโดยตลอดคือ การแกไขความขัดแยงโดยสันติวิธี และไมเห็นดวยกับการ
ขูคุกคาม การใชกําลังบังคับ และสนับสนุนจุดยืนที่สอดคลองกับหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศและเสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation) (น.74)
ตอนที่ 2 ของหนังสือเลมนี้มีทั้งหมด 6 บทความที่กลาวถึงประเด็นความมั่นคง
ในภูมิภาค บทความแรกพูดถึงปญหาขอพิ พาทในทะเลจีน ใตจากมุ มมองอินเดีย ซึ่ง
Netajee Abhinandan ผูเขียนเห็นวาเปนตัวอยางที่ดีที่สุดที่อธิบายปญหาความขัดแยง
ในเอเชีย (น.91) การกาวขึ้นมาของจีนในฐานะมหาอํานาจที่ครอบงําภูมิภาค ทําให
ปญหาในทะเลจีนใตกลายเปนเชื้อไฟมากขึ้น สําหรับอินเดีย ถึงแมจะไมใชประเทศที่
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เกี่ยวของกับการอางสิทธิ์ในปญหาทะเลจีนใตโดยตรง แตอินเดียมีผลประโยชนในพื้นที่
นี้เนื่องจากเปนเสนทางสําคัญทางการคาที่เชื่อมอินเดียกับประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตผานชองแคบมะละกา ซึ่งประมาณรอยละ 50 ของการคาของอินเดียเกิ ดขึ้น
ผานทางทะเลจีนใต ขณะที่อินเดียเองก็ตองการเชื่อมโยงพื้นที่ของสองมหาสมุทรเพื่อ
ขยายอิทธิพลเชิงภูมิรัฐศาสตรของตนเอง ประกอบกับมีความกังวลกับการขยายอิทธิพล
ของจี น โดยเฉพาะในภูมิภาคมหาสมุ ทรอิ น เดีย และประเทศในอาเซีย นและญี่ปุนก็
สนับสนุนใหอินเดียเขามาชวยถวงดุลจีนในภูมิภาค จึงทําใหอินเดียไมสามารถปลีกตัว
ออกจากความขัดแยงในพื้นที่ทะเลจีนใตได ในสถานการณรูปแบบนี้ ผูเขียนชี้วา อินเดีย
เผชิญกับความท าทายระหวางการรักษาผลประโยชนของตนเองในทะเลจีน ใตและ
ความสัมพันธกับชาติอาเซียน รวมถึงการแสดงออกที่ไมเปนปฏิปกษกับจีน (น.101)
อาจกล าวได ว า การเกิ ดขึ้ น ของแนวคิดอิ น โด-แปซิฟกและการกลับ มาของ Quad มี
ความเกี่ยวของกัน ผูเขียนบทความที่สองอยาง Monish Tourangbam ระบุวา ความ
ทะเยอทะยานและการเพิ่มศักยภาพทางทหารของจีนมีผลทําใหประเทศมหาอํานาจใน
อินโด-แปซิฟกมีการปรับมุมมองและการปฏิบัติใหมทางยุทธศาสตร จึงนําไปสูการรื้อ
ฟนกลุมความรวมมืออยาง Quad กลับมาอีกครั้ง (น.113) อยางไรก็ตาม ผูเขียนชี้วา
ถึงแมโดยรวมประเทศสมาชิกของ Quad ทั้ง 4 ประเทศอยางอเมริกา ญี่ปุน อินเดีย
และออสเตรเลี ย จะสนั บ สนุ น แนวคิ ด “free, open, prosperous and inclusive
Indo-Pacific” เหมือนกัน
แตผลจากการประชุมของ Quad เมื่อป ค.ศ. 2017 และ 2018 สะทอนใหเห็น
วาสมาชิกยังมีความเห็นแตกตางกันในวิธีการและรายละเอียดในเชิงปฏิบัติ สังเกตได
จากการออกแถลงการณที่แตกตางกันของทั้ง 4 ประเทศในการประชุมทั้ง 2 ครั้งที่ผาน
มา (น.114) ที่สําคัญ Monish ไดเสนอวา เนื่องจากสถานะของ Quad กําลังอยูในชวง
เริ่มตน ความรวมมือในเรื่องที่ไมใชทางทหาร เชน กิจกรรมการบรรเทาภัยพิบัติและการ
ชวยเหลือทางมนุษยธรรมอาจเปนวิธีการที่ดีที่จะทําใหเวทีความรวมมือนี้เติบโตและ
เขมแข็งเพื่อปองกันความลมเหลวซ้ํารอยอยางที่เคยเกิดขึ้นกับ Quad ในชวงริเริ่มในป
ค.ศ. 2007 เพราะถึงแมเวทีนี้เกิดจากปจจัยเรื่องจีนเปนสําคัญ แตก็ไมควรพุงเปาความ
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สนใจไปที่เรื่องจีนเพียงอยางเดียว (น.114-115) บทความตอมายังคงเกี่ยวข องกั บ
ประเด็นเรื่อง Quad โดยเปนมิติความสัมพันธระหวาง Quad-อาเซียน และ Quad-จีน
ในกรณี ของ Quad-อาเซี ย น นั้ น Urbi Das ผูเขีย นชี้ใหเห็น วา ประเทศสมาชิกของ
Quad ทั้ ง 4 ประเทศล ว นมี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นโดยรวม
อาเซียนเองก็ควรรวมมือกับ Quad ในประเด็นที่เปนผลประโยชนรวมกัน แนวคิดอิน
โด-แปซิกฟกจะไมสําเร็จถาหากไมรวมอาเซียนเขามาดวย Quad จึงควรใหความสําคัญ
กับอาเซียนใหมาก (น.126) สวนในกรณีของ Quad-จีน Das สะทอนใหเห็นวา ถึงแม
ชาติสมาชิกของ Quad ทั้ง 4 ประเทศจะมีความกังวลตอจีนในรายละเอียดปลีกยอยที่
แตกตางกัน แตปจจัยเรื่องจีนก็เปนปจจัยรวมที่ทําใหทั้ง 4 ชาติรวมตัวกันอยูในกลุม
ความรวมมือ Quad สวนจีนก็ไมเห็นดวยกับแนวคิดการรวมตัวของ Quad เพราะมอง
วาเปนการรวมตัวทางการเมืองเพื่อตองการปดลอมและลดบทบาทของจีน รวมทั้งปด
กั้นการเขารวมของประเทศอื่นๆในภูมิภาค (น.128) อยางไรก็ดี ผูเขียนก็มองเห็ นวา
ถึงแมจะมีความกังวลตอประเด็นเรื่องจีน แตกลับไมมีประเทศใดที่ตองการสรางความ
ขุนเคืองและเผชิญหนากับจีนโดยตรง เพราะจีนมีความสําคัญในฐานะตัวแสดงหลักใน
ภูมิภาคทั้งในดานเศรษฐกิจและยุทธศาสตร โดยเฉพาะการที่แตละประเทศยังมีการ
พึ่งพิงจีนในทางเศรษฐกิจอยูมาก การสรางความขัดแยงกับจีนจึงอาจมีผลกระทบต อ
เศรษฐกิจและสมดุลทางยุทธศาสตรในภูมิภาคโดยรวม (น.129) การมองภูมิภาคอินโดแปซิฟกจากมิติวัฒนธรรมก็เปนอีกเรื่องที่นาสนใจ นอกเหนือจากมิติยุทธศาสตรและ
ความมั่นคง
บทความที่สี่ไดกลาวถึงการใชภาษาจีนในฐานะสวนหนึ่งของวัฒนธรรมจี นที่
เปนเครื่องมือเพื่อขยายอํานาจละมุนของจีน ในฐานะผูเขียน Liu Jinxiu มองวา ภาษา
เปนเครื่องมือที่แนะนําประเทศตนเองใหประเทศอื่นๆรูจักเพราะภาษาสามารถชวย
เผยแพรวัฒนธรรม แนวคิด และวิถีชีวิตของคนประเทศนั้นๆได เชนที่เคยเกิดขึ้นใน
กรณีของภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุน เปนตน (น.132-133) สําหรับภูมิภาค
อิ น โด-แปซิ ฟ ก มี ค วามสํ า คั ญ ในแง ยุ ท ธศาสตร ต อ การส ง เสริ ม การเรี ย นภาษาจี น
โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีชาวจีนโพนทะเลอาศัยเปนจํานวนมาก
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ออสเตรเลียก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่มีชาวจีนเดินทางไปเรียน ทํางาน และลงหลักปก
ฐาน ประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางอยางปากีสถานและอัฟกานิสถานที่มีพรมแดนติด
กับกับภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนก็ยังเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพและโอกาสอีกมากใน
การสงเสริมการเรียนภาษาจีน ที่สําคัญผูเขียนเห็นวา จีนควรใชประโยชนจากโลกาภิ
วัตน การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม และความกาวหนาของเทคโนโลยีเพื่อปฏิรูป
อุปกรณการสอนภาษาจีน และคิดคนแนวทางใหมๆในการเผยแพรภาษาจีนและฟนฟู
ความสําคัญของภาษาจีนเพื่อขยายอํานาจละมุนของจีนใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น (น.
138) ซึ่งจะเปนประโยชนตอจีนเองในระยะยาวทั้งในดานเศรษฐกิจและการเมือง (น.
141) เมื่อพูดถึงภูมิภาคอินโด-แปซิฟก อาเซียนคือองคกรสําคัญในภูมิภาคเนื่องดวย
ที่ตั้งของอาเซียนที่เชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟก ประเทศในเอเชียใตกับเอเชีย
ตะวันออกและประเทศในแปซิฟกเขาดวยกัน
บทความที่หาระบุวา อาเซียนมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนความเปนไปใน
ภูมิภาคผานทางกรอบความรวมมือตางๆทั้งในดานความมั่นคงและเศรษฐกิจที่อาเซียน
เป น แกนกลาง เช น ASEAN Regional Forum (ARF), East Asia Summit (EAS),
ASEAN Defense Ministers’ Meeting-Plus (ADMM-Plus), The Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) เปนตน ทําใหอาเซียนเป น พื้ น ที่
การรวมตัวของประเทศมหาอํานาจและประเทศกําลังพัฒนา อยางไรก็ดี สิ่งที่ทาทาย
อาเซียนคือ การรักษาความเปนแกนกลางและรักษาสมดุลทามกลางการแขงขัน กัน
ขยายอิทธิพลของมหาอํานาจในภูมิภ าคโดยเฉพาะระหวางอเมริกาและจีน Sachin
Tiwari ผูเขียนมองวา อาเซียนยังคงเปนเวทีการพูดคุยดานความมั่นคงและเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคตอไปโดยมีมหาอํานาจภายนอกเปนผูขับเคลื่อนนโยบายดานยุทธศาสตร
โดยอาศัยความเปนแกนกลางของอาเซียนผานทางกรอบมือตางๆที่อาเซียนมีบทบาท
นํา (น.157) สําหรับบทความสุดทายของตอนที่ 2 ระบุวา การเปลี่ยนแปลงในทางภูมิ
เศรษฐศาสตรและภูมิรัฐศาสตรในภูมิภาคอินโด-แปซิฟก ทําใหแนวคิดเรื่องภูมิภาคนิยม
(Regionalism) แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น ภู มิ ภ า ค (Regional security
arrangement) ไดรับความสนใจ การรื้อฟนเวทีกลุมความรวมมืออยาง Quad คือการ
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ริ เ ริ่ มการจั ด การความมั่ น คงในภู มิภ าคที่ ส ะทอนใหเห็น วาสมาชิกของ Quad ทั้ ง 4
ประเทศมี ผ ลประโยชน (Interests) ค า นิ ย ม (Values) ความทาทาย (Challenges)
และข อกั งวล (Concerns) ร ว มกั น โดยเฉพาะอยางยิ่งปจ จัย เรื่องจีน สําหรับ อินเดีย
Prerna Chahar ในฐานะผูเขียนชี้วา อินเดียคือหนึ่งในตัวแสดงหลักในความมั่นคงของ
ภูมิภาคอินเดีย อินเดียมีความสัมพันธทั้งในดานมั่นคงและเศรษฐกิจกับประเทศตางๆใน
ภูมิภาคทั้งในกรอบทวิภ าคและพหุภ าคี และอินเดีย ควรแสดงบทบาทสําคั ญในเวที
ความรวมมือตางๆของภู มิภาคและทําหนาที่ เปนผูเล นหลักในกระบวนการสร า งกฎ
กติกาในภูมิภาค มิฉะนั้นอินเดียอาจสูญเสียพื้นที่อิทธิพลทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร
ใหกับจีนได (น.172-174) ในตอนทายผูเขียนเสนอวา สถาปตยกรรมความมั่นคงใน
ภูมิภาคอินโด-แปซิฟกไมควรเปนกลไกเดียวของประเทศหนึ่งประเทศใดแตควรสราง
“กรอบความรวมมือความมั่นคงพหุภาคีเฉพาะกิจ” (Ad-hoc multilateral security
cooperation framework) ที่เปดใหรัฐตางๆในภูมิภาคเขามารวมมือกัน (น.175)
สําหรับตอนสุดทายมีทั้งหมด 5 บทความที่ระบุถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม ใน
ภูมิภาคอินโด-แปซิฟก ภัยคุกคามจากการกอการรายคือหนึ่งในปญหาสําคัญในภูมิภาค
อินโด-แปซิฟก การกอการรายในภูมิภาคมีหลายรูปแบบ Souravie Ghimiray ผูเขียน
ระบุวา การกอการรายที่มาจากกลุมมุสลิมสุดโตงคือภัยคุกคามหลัก สวนปจจัยที่เปน
สาเหตุของการกอการราย เชน นโยบายสังคมและเศรษฐกิจที่กีดกันและแบงแยก การ
บังคับใชกฎหมายที่ไมเปนธรรม เปนตน (น.183) ขณะที่แนวทางในการจัดการกับกลุม
กอการรายของแตละประเทศในภูมิภาคก็มีความแตกตางกัน เชน ปากีสถานเลือกที่ใช
กําลังทหารเปนหลัก สวนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางอินโดนีเซีย
ฟลิปปนส และไทยเลือกใชแนวทางที่ครอบคลุมทั้งนโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจ
การศึ กษา และการใช กํา ลั งทหาร เป น ต น (น.190, 192) เนื่องจากเปน ภูมิภ าคที่ มี
ประเทศครอบครองอาวุธนิวเคลียร และอเมริกาก็เปนหนึ่งในนั้น บทความตอมาได
ศึกษาแนวทางของสหรัฐอเมริกาตอการรักษานโยบายการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร
(Nuclear non-proliferation) ใ น ภู มิ ภ า ค อิ น โ ด - แ ป ซิ ฟ ก ภ า ย ใ ต บ ริ บ ท ข อ ง
สภาพแวดลอมที่ไมมั่นคง นโยบายนิวเคลียรของเกาหลีเหนือ ความกังวลของพันธมิตร
281

Walailak Journal of Social Science

Vol.13 No.1 (2020): January-June

อยางญี่ปุนและเกาหลีใตตอทาทีของสหรัฐฯในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาค และ
ความสั มพั น ธ ที่ไม ร าบรื่ น กั บ จี น และรั ส เซี ย ในฐานะตัว แสดงสํา คัญ ที่ชว ยสนั บ สนุ น
นโยบายการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร Upma Kashyap ผูเขียนชี้วา นอกจากจะคง
ยุทธศาสตรการปองปรามอาวุธนิวเคลียร (Nuclear deterrence strategy) ในภูมิภาค
ตอไป สหรัฐฯก็ไดดําเนินยุทธศาสตรทางการทูต เศรษฐกิจ และทหารเพื่อปองกันภัย
คุกคามที่มาทาทายนโยบายการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียรดวย นอกจากนี้ ผูเขียนยัง
เห็นวา อินเดียมีความสามารถที่จะชวยสนับสนุนสหรัฐฯในการรักษานโยบายดังกลาว
ในภูมิภาคได (น.209)
บทความที่สามระบุถึงปญหาสิ่งแวดลอมในภูมิภาคอินโด-แปซิฟก เชน ขยะ
อุตสาหกรรม การรั่วไหลของน้ํามันในทะเล การตัดไมทําลายปา หมอกควัน ภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ เปนตน ซึ่งเรื่องสิ่งแวดลอมถือ
เปนความมั่นคงรูปแบบหนึ่งเนื่องจากเปนปญหาที่สงผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน และ
ระบบนิ เ วศ ที่ สํ า คั ญ บางเรื่ อ งเป น ป ญ หามลพิ ษ ข า มพรมแดน (Transboundary
pollution) ความรวมมือกันในระดับภูมิภาคในการแบงปนขอมูลและจัดการกับปญหา
รวมกันจึงมีความสําคัญ โดย Merieleen Engtipi ผูเขียนเห็นวา ความทาทายของการ
รวมมือในระดับพหุภาคีคือ การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง การเห็นความสําคัญของ
ปญหารวมกันของผูนําแตละประเทศ ความโปรงใสเพื่อสรางไวเนื้อเชื่อใจ และความ
รับผิดชอบรวมกันตอสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (น.227-228) อินโด-แปซิฟกเปนหนึ่งใน
ภูมิภาคที่มีภัยคุกคามจากโรคระบาดและการใชสารเสพติด สุขภาพจึงเปนประเด็ น
ความมั่ น คงที่ เ ชื่ อมโยงกั บ นโยบายต า งประเทศ Shantesh K. Singh ผูเขีย นระบุวา
การเกิ ด ขึ้ น ของโรคติ ดต อ และการสิ้ น สุ ด ของสงครามเย็น ทําใหเรื่องสุขภาพได รั บ
ความสําคัญในฐานะเปนสวนหนึ่งของนโยบายตางประเทศ ซึ่งสะทอนวาสุขภาพคือ
พื้นฐานสําคัญตอการพัฒนาและความมั่นคงของรัฐ ทั้งๆที่กอนหนานั้น ถูกกําหนดให
เปนสวนหนึ่งของนโยบายภายในประเทศมากกวา (น.234) โดยผูเขียนไดยกตัวอยาง
ญี่ปุน จีน และอินเดีย 3 ประเทศสําคัญในภูมิภาคที่ใหความสําคัญกับการกําหนดให
ประเด็นสุขภาพเปนสวนหนึ่งในการดําเนินนโยบายตางประเทศ เชน จีนที่สงที่แพทยไป
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ช ว ยเหลื อประเทศในแอฟริ กาและตะวั น ออกกลางอยางต อเนื่ อง เปน ตน (น.243)
นอกจากนี้ผูเขียนยังชี้วาการเชื่อมโยงเรื่องสุขภาพกับนโยบายตางประเทศอาจเปนไป
เพื่อเปาหมายทั้งทางมนุษยธรรม ความมั่นคง และเศรษฐกิจ ซึ่งถือเปนผลประโยชน
แหงชาติ (น.233) การลักลอบคายาเสพติดถือเปนอีกหนึ่งภัยคุกคามตอความมั่นคงของ
รัฐและความมั่นคงของมนุษยในภูมิภาคอินโด-แปซิฟก ซึ่งมีการผลิตและการบริโภคอยู
ในระดับสูง Sweta Kumari Thakur ผูเขียนระบุวาปจจัยที่เอื้อต อการลั กลอบค ายา
เสพติดในภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา (Golden Triangle) ซึ่งถือวาเปน
แหลงผลิตฝนรายใหญ ไดแก สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม ความยากจน
กองกําลังกบฏติดอาวุธ ชองโหวตามแนวพรมแดนและปญหาการจัดการพรมแดน (น.
252-254) นอกจากนี้ การลักลอบคายาเสพติดยังอาจเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข าม
ชาติ อื่ น ๆ ประเด็ น สํ า คั ญ ที่ ผู เ ขี ย นมองว า ทํ า ให ก ารแก ไ ขป ญ หานี้ ไ ม สํ า เร็ จ ได แ ก
ความสามารถของแต ละประเทศที่ จ ะจัดการแกไขปญ หานี้ไดดว ยตัวเอง กลไกการ
บังคับใชกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนไมสอดคลองกัน องคกรสหประชาชาติมี
ปญหาเรื่องการขาดแคลนเงินทุน (น.261-262) ผูเขียนชี้วา การแกไขปญหาการลักลอบ
คายาเสพติดใหมีประสิทธิภาพตองอาศัยการประสานงานที่ดีระหวางกลไกความรวมมือ
ตางๆทั้งในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ (น.262)
หากพิจารณาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องอินโด-แปซิฟกที่ผานมา งานเขียน
หลายชิ้นเนนพูดถึง ที่มาของแนวคิดอินโด-แปซิฟกและทัศนะที่แตกตางกันของประเทศ
ตางๆในภูมิภาคตอแนวคิดดังกลาว ดังนั้น นอกเหนือจากความเปนปจจุบันและการ
อธิบายที่ความเขมขน จุดเดนของหนังสือเลมนี้คือ การกลาวถึงอินโด-แปซิฟกทั้งใน
ฐานะแนวคิด และภู มิภ าคจากแง มุมหลากหลายโดยครอบคลุมมุมมองของประเทศ
มหาอํ า นาจ มิ ติป ระเด็ น ความมั่ น คง และความทา ทายจากภัย คุ ก คามความมั่ น คง
รูปแบบใหม โดยมีสอดแทรกมุมมองของผูเขียนที่สวนใหญเปนชาวอินเดียเปนระยะ
เนื่องดวยความหลากหลายของประเด็น จึงถือเปนการขยายมุมมองของผูที่สนใจเรื่องนี้
ใหกวางขวางมากยิ่งขึ้นโดยไมพิจารณาอินโด-แปซิฟกแคเพียงยุทธศาสตรของสหรัฐฯ
และพันธมิตรเพื่อปดลอมจีน เหตุผลสําคัญที่ขาพเจาเลือกปริทัศนหนังสือเลมนี้มีเพียง
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เหตุผลเดียวคือ อยากสะทอนการเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm shift) ของแวดวง
วิ ช าการอิ น เดี ย ในช ว งหลายป ที่ ผ า นมาทั้ ง ในภาพรวมของด า นวิ เ ทศศึ ก ษาและ
โดยเฉพาะในสาขาอาณาบริเวณศึกษา (Area studies) หรือภูมิภาคศึกษา (Regional
studies) เพื่อตอบรับการเกิดขึ้นของแนวคิดอินโด-แปซิฟก เชน การเปลี่ยนชื่อแผนก
(Division) ที่ มี ชื่ อ ว า “Southeast Asian and Southwest Pacific” ของสํ า นั ก วิ ช า
วิเทศศึกษา (School of International Studies) มหาวิทยาลัยยาวะหัรลาล เนหรูที่
ไดแยกตัวออกตัวภาควิชา (Centre) เดิมและยกระดับเปน Centre for Indo-Pacific
Studies ตั้งแตป ค.ศ. 2013 การจัดตั้ง Kalinga Institute of Indo-Pacific Studies
ซึ่งเปนหนึ่งในสถาบันคลังสมอง (Think Tank) ดานอินโด-แปซิฟกศึกษาของอินเดีย
และมีความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องตั้งแตป ค.ศ. 2018 เปนตน นอกจากนี้ยังมีการจัด
เวที สั มมนาเพื่ อ พู ด คุ ย เรื่ อ งอิ น โด-แปซิ ฟ ก และผลิ ต งานเขี ย นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งนี้
ออกมาอยางตอเนื่องจากนักวิชาการและสถาบันการศึกษาของอินเดีย หนังสือเลมนี้ก็
เปนหนึ่งในผลผลิตจากวงการวิชาการของอินเดียเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนกระบวน
ทัศนทางวิชาการดานวิเทศศึกษาและอาณาบริเวณศึกษาของอินเดีย
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