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แนวคิดในการดาเนินนโยบายของรัฐบาลอเมริกัน
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้รับความสนใจจากนานาประเทศ เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นประเทศอภิมหาอานาจที่มีอิทธิพล
ต่อสถานการณ์แวดล้อมของโลกในทุกมิติ สาหรับด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคง สหรัฐฯ มีการวางยุทธศาสตร์หลัก ( Grand
Strategy) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง คือ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ (National Interests) แต่มีวิธีดาเนินงานหรือกลไกทางยุทธศาสตร์
(ways) ที่แตกต่างกันตามอุดมการณ์และลักษณะของพรรค
อุดมการณ์ของ ๒ พรรคการเมืองใหญ่
พรรคการเมื อ งของสหรั ฐ ฯ เป็ น แบบ ๒ พรรคใหญ่ ที่ มี
อุดมการณ์ต่างกัน คือ พรรคเดโมแครต (Democrat) ที่มีอุดมการณ์
เสรีนิยม และพรรครีพับบลิกัน (Republican) ที่เป็นอนุรักษ์นิยม
ทั้งนี้ความแตกต่างทางอุดมการณ์ การมองโลก แนวความคิด ย่อม
ส่งผลต่อการกาหนดวิธีดาเนินงานหรือกลไกทางยุทธศาสตร์ (ways)
ที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนด้วย อย่างไรก็ตาม ทั้ง ๒ พรรคต่างมี
ยุทธศาสตร์หลัก (Grand Strategy) ร่วมกันคือ การรักษาผลประโยชน์
ของชาติ (National Interests) เป็นสาคัญ ด้วยการใช้กาลังอานาจ
ของชาติในทุกมิติ อาทิ แสนยานุภาพทางการทหาร การค้า และ
ระบบเศรษฐกิ จ เป็นต้น ซึ่ ง สานัก คิด (School of thought) ที่ มี
อิทธิพลต่อฐานความคิดของพรรคการเมืองสหรัฐฯ มี ๔ สานักคิด
คือ Jacksonian ทีม่ งุ่ เน้นการใช้กาลังทหารเข้าควบคุม มีความเป็นรัฐ
นิยม ซึ่งความคิดดังกล่าวมักเข้ามามีอิทธิพลในด้านการทหารและ
กระทรวงกลาโหม Jeffersonian ที่มุ่ง เน้นการกระจายสันติภาพ
การลดขนาดกองทั พ และหน่ ว ยสื บ ราชการลั บ ต่ า งๆ และให้
ความสาคัญกับเศรษฐกิจ Hamiltonians มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา
ระบบการค้ า โลก ระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ ง สิ่ง ที่ เห็นได้ ชั ดจากแนวคิ ด
ดั ง กล่ า ว คื อ WTO, FTA และ IMF เป็ น ต้ น และ Wilsonian
มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมาย การดาเนินงานร่วมกับองค์กรต่างๆ
การกระจายระบอบประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน
พรรครีพับบลิกัน มีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมใหม่ (NeoRepublican
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Conservative) ซึ่งได้รับอิทธิพลทางแนวคิดส่วนใหญ่จากสานักคิด
Jacksonian และ Wilsonian ที่ให้ความสาคัญต่อการแทรกแซง ใช้
ความแข็ ง กร้ า ว และค านึ ง ถึ ง ความมั่ น คงของประเทศเป็ น หลั ก
รวมทั้ ง การใช้ หลัก เกณฑ์ ประชาธิปไตยและสิทธิม นุษ ยชนเข้า มา
ดาเนินการจัดระเบียบประเทศต่างๆ โดยพร้อมที่จะใช้กาลังทหาร
และการดาเนินการฝ่ายเดียวหากจาเป็น เพื่อมุ่งให้สหรัฐฯ อยู่ใน
ฐานะ Supreme Power เห็นได้ชัดเจนจากการประกาศสงคราม
ต่อต้านการก่อการร้ายของอดีตประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช
(ค.ศ.๒๐๐๑-๒๐๐๙) หลังกรณี ๙๑๑ หรือที่รู้จักในนาม “Bush’s
Doctrine” โดยเน้ น หลั ก การชิ ง โจมตี (pre-emptive) ความ
เป็ น มหาอ านาจหนึ่ ง เดีย ว (Unilateralism) และการครอบง า
(Hegemony) อันนาไปสู่การทาสงครามกับอิรักและอัฟกานิสถาน
ทั้งนี้ จากการแสดงวิสัยทัศน์ในด้านนโยบายการต่างประเทศ
และความมั่นคง นายมิตต์ รอมนีย์ ได้เสนอนโยบายการคว่าบาตร
อิหร่านให้หนักขึ้น การประกาศให้จีนเป็น “currency manipulator” หรือนักปั่นเงินตรา การสนับสนุนให้เพิ่มทหารอเมริกันใน
เอเชี ย -แปซิ ฟิ ก เพื่ อ สกั ดจีนที่ อ าจรุ ก รานเพื่ อ นบ้า น และเห็นว่ า
รัสเซียเป็นศัตรูอันดับหนึ่งด้านภูมิศาสตร์การเมืองของสหรัฐฯ โดย
นโยบายมีลักษณะแข็งกร้าวไม่ต่างจากอดีตประธานาธิบดีบุช ซึ่ง มี
แนวโน้มว่าอาจนาไปสู่ความขัดแย้งกับประเทศที่สหรัฐฯ มองว่าเป็น
ศัตรู อาทิ อิหร่าน รัสเซีย จีน และเกาหลีเหนือ รวมถึงประเทศที่
สหรัฐฯ ต้องการเข้าไปจัดระเบียบ อาทิ ซีเรีย ลิเบีย เป็นต้น
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พรรคเดโมแครต (Democrat) มีแนวคิดแบบเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberal) ซึ่งได้รับอิทธิพลทางแนวคิดส่วนใหญ่จากสานักคิด
Jeffersonian และ Hamiltonian โดยเชือ่ ในแนวคิดแบบประชาธิปไตยสังคมนิยมทีร่ ฐั สามารถเข้ามาก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพของเอกชนได้ในกิจการ
ทีเ่ กีย่ วกับสาธารณะ การวางมาตรการควบคุมด้านเศรษฐกิจและแรงงาน รวมทัง้ รัฐบาลต้องสงเคราะห์ประชาชน อาทิ ระบบประกันสุขภาพ การ
จ่ายเงินทดแทนแรงงาน ความเป็นธรรมเรื่องภาษี เป็นต้น เห็นได้จากอดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน (ค.ศ.๑๙๙๒-๒๐๐๑) ที่เน้นการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และสมัยประธานาธิบดีโอบามาที่ใช้ระบบประกันสุขภาพ สนับสนุนนโยบายสวัสดิการสังคมและระบบเก็บภาษีที่
ให้ความเป็นธรรมแก่ชนชั้นกลางและผู้เกษียณอายุ รวมทั้งการดาเนินนโยบายการทหารที่มีการตัดลดงบประมาณ และการถอนทหารออก
จากอิรัก เป็นต้น
นโยบายต่างประเทศและความมัน่ คงทีส่ ง่ ผลต่อไทยและอาเซียน
การรูแ้ นวความคิดของทัง้ ๒ พรรคดังกล่าว ทาให้สามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อไทยและอาเซียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศไทยที่
มีภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่สหรัฐฯ ให้ความสาคัญ อาทิ ช่องแคบมะละกา ทะเลจีนใต้ อย่างไรก็ต าม
ยุทธศาสตร์หลัก (Grand Strategy) ของสหรัฐฯ ด้านต่างประเทศและความมัน่ คงต่อไทยและภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ จะไม่เปลีย่ นแปลง
ยุทธศาสตร์หลัก (Grand Strategy)

พรรค / วิธีการ

การหวนคื น เอเชี ย (U.S.-Rebalancing Power in Asia
Pacific) เพื่อสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีน เห็นได้จากการวาง
กาลั งทหารเพิ่มขึ้น ในเอเชียเป็ น ๖๐/๔๐ และการเดิน ทางเยือ น
ประเทศยุทธศาสตร์ในอาเซียน
กระชับความสัมพันธ์กับไทย เพื่อให้ไทยเป็นพันธมิตรหลัก
และเป็นประตูสู่อาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีการพบปะระหว่างผู้นา
ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมและกองทัพเพิ่มมากขึ้น โดยวันที่ ๑๕
พ.ย.๕๕ นายลีออน เพเนตตา (Leon Panetta) รมว.กห.สหรัฐฯ จะ
มาเยือนไทย นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
(IMET: International Military Education and Training) การฝึ ก
Cobra Gold การช่วยเหลือด้าน HADR
การแสวงหาพันธมิ ต รใหม่ ใ นภู มิภาค อาทิ พม่ า สิ ง คโปร์
และอินโดนีเซีย เป็นต้น ทั้งนี้ สหรัฐฯ ได้เชิญพม่าเข้าร่วมการฝึก
Cobra Gold โดยไทยเป็นประเทศหลักเจรจากับสหรัฐฯ เพื่อให้พม่า
เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกฯ ครั้งที่ ๓๒ ( ม.ค.-ก.พ.๕๖) ซึ่งแต่เดิม
พม่าถูกมองเป็นเป้าหมายของการรุกราน มากกว่าที่จะเป็น “ผู้มี
ส่วนร่วม” จึงนับเป็นครั้งแรกหลังจากสหรัฐฯ ตัดความสัมพันธ์ทาง
ทหารกับพม่าภายหลังการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงเพื่อเรียกร้อง
ประชาธิปไตยในพม่าอย่างรุนแรง (ค.ศ.๑๙๘๘) จึงถือเป็นการสร้าง
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการซ้อมรบร่วมระหว่างประเทศที่ไทย
มีบทบาทสาคัญ

-รีพับลิกัน-

แนวโน้มผลต่อไทยและอาเซียน

ไทยมีความสาคัญเพิม่ ขึน้ ในสายตาสหรัฐฯ มี
การกระชับความสัมพันธ์ทางทหารมากขึน้
กลไกทวิภาคี
การเจรจาทวิภาคีต่อเนื่องกับไทยในกรอบ
ใช้ความแข็งกร้าว FTA ต่อจากสมัยอดีตประธานาธิบดีบุช
ในการดาเนินงาน
โลกอาจมีความรุนแรงมากขึ้น
กรณีที่ต้องเกิดการเลือกข้าง (Worst case
scenario) ไทยอาจวางตัวลาบากมากขึน้ ทั้งใน
เรื่องจีน และประเทศมุสลิม
-เดโมแครต-

ไทยถูกลดความสาคัญลง เนื่องจากจะให้
ความสนใจกรอบพหุภาคีและอาเซียนมากขึ้น
กลไกพหุภาคี
ผ่านกลไกพหุภาคี อาทิ TPP (Trans-Pacific
ประธานาธิบดีของ Partnership) และเขตความรั บ ผิ ดชอบทาง
เอเชียแปซิฟิก
ทหารของกองทั พ สหรั ฐ ฯ โดยไทยอยู่ ใ น
PACOM (Pacific Command )
มีความต่อเนื่องในการดาเนินงานที่ไม่ต่าง
จาก ๔ ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ไทยควรต้องดาเนินนโยบายต่างประเทศที่มี ความเป็นอิ สระและรอบด้า นมากขึ้ น เช่น เมื่ อครั้ งอดีตประธานาธิบดีบุช
ประกาศสงครามต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งไทยเป็นพันธมิตรทางสนธิสัญญาประเทศเดียวในเอเชีย -แปซิฟิก (ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย
ฟิลิปปินส์ และไทย) ที่ไม่ได้ประกาศเข้าร่วมสงครามอิรกั และอัฟกานิสถาน แต่หลังสงครามสิ้นสุดลง ไทยได้สง่ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจที่
๙๗๕ ไปอัฟกานิสถาน และกองกาลังเฉพาะกิจ ๙๗๖ ปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมในอิรักตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่
๑๔๘๓ ซึ่งท่าทีของไทยในครั้งนั้นเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนและสร้างขอบเขตการสนับสนุนปฏิบัติการของไทย รวมทั้งเป็นการรักษา
ดุลอานาจของประเทศ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสาคัญ เนื่องจากการประกาศเข้าร่วมกับสหรัฐฯ และพันธมิตรอาจกระทบต่อ
สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาภาคใต้ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมได้ แต่ทั้งไทยและอาเซียนยังแสดงออกถึงจุดยืนตามกรอบของ
สหประชาชาติในการดาเนินการป้องกันปราบปรามการก่อการร้าย
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนที่ ๔๕ ก็ตาม ไทยควรรักษาจุดยืนเดิมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็น
สาคัญ โดยเฉพาะนโยบายความมั่นคงภายในและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในกรอบ ASEAN Community ที่สาคัญไทย
จาเป็นจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการกาหนดนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางและจีนในทุกมิติ... 
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