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บทน า 

 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียอยู่ท่ามกลางพลวัตของโลกและเป็นศูนย์กลาง  
ของการเติบโตทางเศรษฐกิจในทศวรรษนี้ จึงเป็นผลให้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ 
(geopolitical) และภูมิยุทธศาสตร์ (geostrategic) มาโดยตลอด โดยที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้น ามาซึ่ง
โอกาสและความท้าทาย กล่าวคือ การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการสร้าง 
ความร่วมมือเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนในภูมิภาค  อย่างไรก็ตาม อ านาจ 
ทางเศรษฐกิจและกองก าลังทหารในภูมิภาคก็ท าให้เกิดความไม่ไว้ใจระหว่างกัน รวมถึงพฤติกรรมของตัวแสดง
ในภูมิภาคทีไ่ดส้ะท้อนออกมาในรูปแบบของเกมผลรวมเป็นศูนย์ (zero – sum game)  
 ในมุมของอาเซียนที่ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางพลวัตของภูมิภาคนับเป็นข้อได้เปรียบที่ท าให้อาเซียน 
กลายเป็นผู้น าโครงสร้างทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาค และเพ่ือให้อินโดแปซิฟิกเป็นภูมิภาค 
ที่มีสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรือง ผู้น าอาเซียนจึงได้หารือร่วมกันเพ่ือจัดท าเอกสาร
มุมมองอาเซียนต่อ อินโด –  แปซิ ฟิก  (ASEAN Outlook on the Indo – Pacific) อันเป็นเอกสารที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน รวมถึงเสริมสร้างและผลักดันกลไกของอาเซียน
เพ่ือให้เผชิญกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้โอกาสอันเกิดขึ้นจากพลวัตต่าง ๆ ในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกเพ่ือพัฒนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง  นอกจากนี้ เอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด – 
แปซิฟิกยังเป็นเอกสารที่รวบรวมแนวคิดในการพัฒนาประชาคมอาเซียนอีกด้วย โดยเอกสารดังกล่าวได้มี 
การเปิดเผยในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ (34th ASEAN Summit) เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการน าเสนอสาระส าคัญของเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด – แปซิฟิก 
เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือและการขยายความร่วมมือของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
   
สาระส าคัญของเอกสารมุมมองอาเซียนต่อแนวคิดอินโด - แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo – 
Pacific)  
 ส าหรับมุมมองของอาเซียนต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย เนื่องจากภูมิภาคดังกล่าว
เป็นภูมิภาคที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดอาเซียน โดยที่อาเซียนมีบทบาทด้านการก าหนดยุทธศาสตร์จึงให้
ความส าคัญกับการเจรจาและความร่วมมือในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิกมากกว่าการแข่งขันเพ่ือแย่งชิง
ผลประโยชน์ รวมทั้งให้ความส าคัญของความร่วมมือทางทะเลและการพัฒนาสถาปัตยกรรมในภูมิภาค  
เอกสารมุมมองอาเซียนต่อภูมิภาคอินโด – แปซิฟิกจึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 (๑) เสนอมุมมองเพ่ือเป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือในภูมิภาค  
                                                           
 บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 บุคลากรจดัท าฐานข้อมูลกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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 (๒) ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ เอ้ืออ านวยต่อสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง 
เพ่ือจัดการกับความท้าทายร่วมกัน และสนับสนุนกฎระเบียบของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น  
 (๓) สนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนและเสริมสร้างกลไกที่น าโดยอาเซียนตามที่มีอยู่เดิม เช่น 
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) และ  
 (๔) ด าเนินการตามความร่วมมือที่มีอยู่และขยายความร่วมมือต่อไป ซึ่งจะรวมถึงความร่วมมือ 
ทางทะเล การเชื่อมโยงระหว่างกัน เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) และเศรษฐกิจ รวมตลอดถึงความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นไปได้ด้วย 
 นอกจากนี้ เอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด – แปซิฟิกยังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือ 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกต่าง ๆ ที่อาเซียนมีบทบาทหลัก โดยเฉพาะการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก (EAS) การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย  - 
แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (ASEAN 
Defence Ministers Meeting Plus: ADMM - Plus) การประชุมหารืออาเซียนว่าด้วยประเด็นทางทะเล 
แบบขยาย (Expanded ASEAN Maritime Forum) เพ่ือมุ่งหวังให้เป็นวิถีทางที่จะน าไปสู่การรักษาสันติภาพ 
อิสรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค 
 
 ๑. หลักการ 
 เอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด –  แปซิ ฟิกมุ่ งส่ ง เสริมความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน  
การเปิดกว้าง ความโปร่งใส การด าเนินงานตามกฎระเบียบที่วางไว้และเสริมด้วยกรอบความร่วมมือที่มีอยู่  
หลักธรรมาภิบาล การเคารพอธิปไตย การไม่แทรกแซงกิจการภายใน หลักความเสมอภาค การเคารพ  
และไว้วางใจซึ่งกันและกัน หลักผลประโยชน์ร่วมกัน และการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ  
กฎบัตรสหประชาชาติ (Charter of the United Nations) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
(United Nations Convention on the Law Of the Sea) รวมถึ งกฎบัตรอา เซี ยน (ASEAN Charter) 
สนธิสัญญาและความตกลงที่เกี่ยวข้อง และปฏิญญาแห่งการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยหลักการ 
เพ่ือความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์ร่วมกัน (EAS Principles for Mutually Beneficial Relations) 
 นอกจากนี้ อาเซียนยังตระหนักถึงความส าคัญของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชีย
ตะวันออกเฉียง ใต้  (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) ที่ สามารถรักษา
สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคมาอย่างยาวนานกว่า ๔๐ ปี  ดังนั้น ในเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด – 
แปซิฟิกยังคงยึดหลักการตามสนธิสัญญาดังกล่าว โดยเฉพาะหลักการระงับข้อพิพาทอย่างสันติ การยกเลิก 
การคุกคามหรือการใช้ก าลัง และการส่งเสริมหลักนิติธรรมเพื่อรักษามิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศ
โดยอาเซียนเห็นว่าเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด – แปซิฟิกจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความไว้วางใจ 
และความร่วมมือที่ท าให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย อาเซียนได้ยืนยันถึงวัตถุประสงค์และหลักการ
ภายใต้สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) ที่จะน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นหลัก
ในการด าเนินการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก  
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 ๒. ขอบเขตความร่วมมือ  
 ด้วยตระหนักถึงเจตนารมณ์ส าคัญของเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด – แปซิฟิก ดังนั้น อาเซียน 
จะสร้างความร่วมมือในหลากหลายมิติ ซึ่งจะรวมถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ความร่วมมือทางทะเล 
  เนื่องจากความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical) ที่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคก าลัง
เผชิญอยู่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางทะเล เช่น ปัญหาข้อพิพาททางทะเลที่สร้างความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค ปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างไม่ยั่งยืน และปัญหามลพิษทางทะเล 
ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงและกลายเป็นประเด็นปัญหาส าคัญของภูมิภาคจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ  
ป้องกัน จัดการ และแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยวิธีการที่ก่อให้เกิดสันติภาพ 
 ส าหรับความร่วมมือทางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  
และตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. ๒๕๒๕ (1982 United Nations Convention 
on the Law of the Sea) จะมุ่งเน้นที่ 
  ๒ .๑ .๑  การสร้ า งคว ามร่ ว มมื อ เ พ่ื อ ร ะ งั บ ข้ อ พิพาทด้ ว ยสั นติ วิ ธี  ก า รส่ ง เ ส ริ ม 
ความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล และเสรีภาพในการเดินเรือและการบิน ความร่วมมือเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย ์ยาเสพติด โจรสลัด  
  ๒.๑.๒ การสร้างความร่วมมือเพ่ือการจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน 
โดยจะด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงทางทะเล เพ่ือปกป้องวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ง 
และสนับสนุนชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ าเงินและเพ่ือส่งเสริมการค้าทางทะเล  
  ๒.๑ .๓ การสร้ า งความร่ วมมือ เ พ่ือแก้ ไขปัญหามลภาวะทางทะเล  การ เ พ่ิมขึ้ น 
ของระดับน้ าทะเล ขยะในทะเล การรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการขนส่งทางทะเลที่อนุรักษ์ธรรมชาติ 
  ๒.๑.๔ ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพ่ือการแบ่งปันประสบการณ์
และแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ และเพ่ือสร้างขีดความสามารถการจัดการปัญหาทางทะเลและขยะในทะเล รวมถึงสร้าง
ความตระหนักรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเดินเรือและมหาสมุทร 
 
  ๒.๒ การเชื่อมโยงระหว่างกัน   
  อาเซียนให้ความส าคัญกับแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ 
(Master Plan on ASEAN Connectivity 2025: MPAC) วิสัยทัศน์อาเซียนว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน 
และแถลงการณ์จากการประชุมเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๖ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางสร้างให้เกิดความเชื่อมโยง 
อย่างพรมแดนและเกิดการบูรณาการระหว่างกันอย่างสมบูรณ์ และจะเป็นตัวช่วยให้เกิดขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันและเกิดความรู้สึกของการเป็นชุมชนร่วมกัน  ทั้งนี้ การบูรณาการและการเชื่อมโยงระหว่างกัน
ของประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียและประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกที่เพ่ิมขึ้นจะก่อให้เกิดความต้องการ 
ในการลงทุนและความพยายามในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงระหว่างกันทางกายภาพ  อย่างไรก็ดี
การพัฒนาดังกล่าวจะต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศส าหรับการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในระยะยาว 
  นอกจากนี ้การสร้างความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงระหว่างกันหมายความรวมถึง  
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• การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาตามแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่าง
กันในอาเซียน (MPAC 2025) และส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาในภูมิภาค
อินโดแปซิฟิก 

• การพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ือระดมทรัพยากรส าหรับโครงการ
เชื่อมโยงระหว่างกัน รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก 

• ความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค เช่น สมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian 
Ocean Rim Association: IORA) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ  (Bay of Bengal Initiative for Multi-
Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) โครงการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวันออก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ (Brunei-
Indonesia-Malaysia-Philippines -East ASEAN Growth Area: BIMP-EAGA) 
โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong. Sub-
regional Economic Cooperation: GMS - EC) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -
เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation 
Strategy: ACMECS) 

• ด าเนินการเพื่อจัดตั้งความร่วมมือทางการบินอย่างไร้พรมแดน (Seamless ASEAN Sky) 
ด้วยการประสานการท างานร่วมกันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการจราจร 
ทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

• สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนผ่านความร่วมมือ การประสานการท างาน  
และการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและธุรกิจ การจัดการความท้าทายอันเกิดจากการ
ขยายตัวของความเป็นเมืองอย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะอาเซียน 
(ASEAN Smart Cities)  

 
  ๒.๓ เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable 
Development Goals 2030: SDGs)  
  เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือความยั่ งยืนของสหประชาชาตินั้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
ของประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASEAN Community Vision 2025) ภายใต้เอกสารมุมมองอาเซียน 
ต่ออินโด – แปซิฟิกวางกรอบกิจกรรมเพ่ือด าเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 
ของสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งเก่ียวข้องกับประเด็นดังต่อไปนี้  

• สนับสนุนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน และการใช้ประโยชน์ 
จากเศรษฐกิจดิจิทัล  

• ส่งเสริมกิจกรรมและวาระที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน (SDGs)  
เช่น วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASEAN Community Vision 2025) 
และวาระการประชุมสหประชาชาติ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (2030 UN Agenda for 
Sustainable Development) 
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• สนับสนุนความร่วมมือกับศูนย์อาเซียนเพ่ือการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue) 
และสถาบันอ่ืนที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค  

• ความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนา (South-South Cooperation) และความ
ร่ ว มมื อ ร ะหว่ า งป ร ะ เ ท ศก า ลั ง พัฒน าส าม ฝ่ า ย  (South - South Triangular 
Cooperation)  

• อ านวยความสะดวกทางการค้า และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและการบริการ  
• เศรษฐกิจดิจิทัลและการอ านวยความสะดวกแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดน 
• วิ ส าหกิ จขนาดกลาง  ขนาดย่ อม  แ ละรายย่ อย  (Micro, Small and Medium 

Enterprises: MSMEs) 
• วิทยาศาสตร์ การวิจัยเทคโนโลยีและการพัฒนา รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานอัจฉริยะ  
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
• นวัตกรรมส าหรับสังคมผู้สูงอายุ 
• บู รณาการความร่ วมมื อทาง เศรษฐกิ จ อย่ า ง ใกล้ ชิ ด  และสร้ า ง เสถี ย รภาพ 

และความคล่องตัวทางการเงิน รวมถึงส่งเสริมการค้าและการลงทุนด้วยการสนับสนุน
การด าเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASEAN 
Economic Community Blueprint 2025) และความตกลงเกี่ยวกับการค้าเสรี รวมถึง
ความตกลงหุ้ นส่ วนทาง เศรษฐกิจระดับภู มิภาค ( Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP)  

• ความร่วมมือว่าด้วยการเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ รวมถึง
การอ านวยความสะดวกในการแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิ บัติ เกี่ยวกับ 
วิธีที่จะได้รับประโยชน์จากการปฏิวัติ อุตสาหกรรมครั้งที่  ๔ และการจัดการกับ 
ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ดังกล่าว  

• พัฒนาธุรกิจของภาคเอกชน และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย (Micro, 
Small and Medium Enterprises) ให้สามารถมีส่วนร่วมในห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value 
Chains) ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก   

• ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและมิติอ่ืนที่เป็นไปได้  
 
 ๓. กลไกการด าเนินงาน 
 เอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด – แปซิฟิกได้วางแนวทางส าหรับการมีส่วนร่วมของอาเซียน 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย โดยใช้กลไกในระดับภูมิภาคเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ
ร่วมกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ผ่านนวัตกรรมและการบูรณาการเชิงสหวิทยาการ  นอกจากนี้ การปรึกษาหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เพ่ือจัดการ
กับประเด็นปัญหาและกิจกรรมความร่วมมือในเชิงปฏิบัติสามารถด าเนินการได้โดยอาศัยกลไกที่อาเซียน 
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เป็นผู้น า ได้แก่ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศ 
คู่เจรจา (ASEAN Plus One) การประชุมอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงของเอเชียและแปซิฟิก (ASEAN Regional 
Forum: ARF) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers' 
Meeting Plus)  
 
บทสรุป 
 พลวัตที่เกิดขึ้นในทศวรรษปัจจุบันน ามาซึ่งโอกาสและความท้าทายให้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิก  
ดังนั้น อาเซียนในฐานะของศูนย์กลางของพลวัตดังกล่าวจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าแนวทาง  
การด าเนินงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียและประเทศแถบมหาสมุทร
แปซิฟิกจึงเป็นที่มาของเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด – แปซิฟิกอันเป็นเอกสารที่ซึ่งสะท้อนถึงแนวคิด 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อสถานการณ์ในอินโดแปซิฟิก โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสันติภาพ  
ความมั่นคง เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองให้กับภูมิภาค  
 ภายใต้เอกสารดังกล่าวอาเซียนได้วางโครงสร้างเศรษฐกิจและความมั่นคง โดยน าเสนอแนวคิดการ
สร้างความร่วมมือ ๔ ด้านส าคัญ ได้แก่ ความร่วมมือทางทะเล การติดต่อเชื่อมโยง (connectivity) เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอ่ืน ๆ มุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจระหว่างกัน ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมบทบาทการเป็นแกนกลางในด้านยุทธศาสตร์ 
ของอาเซียน โดยจะด าเนินความสัมพันธ์จะยึดหลักการและกฎระเบียบตามสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) และใช้กลไกการด าเนินงานที่อาเซียนมีบทบาทหลัก เช่น การประชุม 
สุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา การประชุมอาเซียนว่า
ด้วยความมั่นคงของเอเชียและแปซิฟิก (ARF) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 
(ADMM Plus) เป็นต้น 
 ทั้งนี้  เอกสารดังกล่าวสะท้อนถึงความพยายามของอาเซียนที่จะขยายบทบาทไปยังภูมิภาค 
อินโดแปซิฟิกด้วยการเข้าจัดระเบียบโครงสร้างทางเศรษฐกิจและความมั่นคงผ่านความร่วมมือดังที่ระบุไว้  
ในเอกสาร ซึ่งการจัดท าเอกสารดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงการรักษาดุลอ านาจในภูมิภาคและป้องกันการ 
ถูกครอบง าจากประเทศใดประเทศหนึ่ง รวมถึงเน้นการพ่ึงพาระหว่างกันมากกว่าการพ่ึงพามหาอ านาจ 
จากภายนอก ตลอดจนเป็นความพยายามท่ีจะแสวงหาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์
สูงสุดอีกด้วย 
 
  
 


