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       เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง                                   ฉบับที่  ๗/๖๑ (๑ – ๑๕ ม.ค.๖๑) 

 เม่ือวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๐ ได้มีการประกาศยุทธศาสตร์ความม่ันคงฉบับใหม่ของสหรัฐฯ (๒๐๑๗) ที่ยึดม่ันในหลักการ America First ทั้งทางด้าน
การเมือง เศรษฐกจิ การทหารและความม่ันคง แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะท างานร่วมกับประเทศพันธมิตร ตราบใดที่ประเทศเหล่านั้นท าตามข้อตกลงที่เป็น
ประโยชน์กับสหรัฐฯ โดยระบุผลประโยชน์ของชาติส าคัญ ๔ ประการ คือ (๑) การปกป้องสหรัฐฯ (๒) การส่งเสริมความม่ังคั่งของสหรัฐฯ          
(๓) การรักษาสันติภาพ และ (๔) การขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ ไปยังส่วนต่างๆ ของโลก ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างความม่ังคั่งและฟืน้ฟู
ระบบเศรษฐกจิของสหรฐัฯ เพือ่รกัษาผลประโยชนข์องสหรฐัฯ อันเปน็แนวทางทีป่ระธานาธบิดทีรัมปใ์ชใ้นการหาเสยีงและบรหิารประเทศ โดยทศิทาง   
ของยุทธศาสตร์ฉบับนีส้ร้างทั้งโอกาสและอปุสรรคให้กับนานาประเทศ ไทยจึงอาจใชโ้อกาสนี้ในการแสวงประโยชน์สร้างความร่วมมือกับสหรัฐฯ ที่มี    
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว รวมทั้งขยายความร่วมมือไปในพื้นที่ใหม่ๆ ที่สหรัฐฯ และไทยสนใจร่วมกัน  

America First : America First : ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ๒๐๑๗๒๐๑๗๒๐๑๗   
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  หลงัจากสาบานตนรบัต าแหนง่ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ของนายโดนลัด์ 
ทรมัป ์อย่างเปน็ทางการตัง้แตว่นัที ่๒๐ ม.ค.๖๐ จนถงึวนันีผ้า่นไปเกือบ ๑ ป ี
ประธานาธบิดทีรมัปไ์ดมุ่้งม่ันด าเนนิงานตามนโยบาย America First ที่มุ่งเน้น
ผลประโยชนข์องสหรฐัฯ และพลเมืองชาวอเมรกินัเปน็ส าคญั อาท ิการถอนตวั
จากขอ้ตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟกิ, การระงับ     
โอบามาแคร,์ การออกค าสัง่การรกัษาความปลอดภยัตามชายแดนทีจ่ะน าไปสู ่
การสรา้งรัว้พรมแดนระหวา่งสหรฐัฯ กบัเม็กซิโก และค าสัง่การคุม้ครองชาติ
จากการเข้าเมืองสหรัฐของผู้ก่อการร้ายต่างด้าว หรือ Travel Ban เป็นต้น   
ซ่ึงผลงานขา้งตน้บา้งประสบความส าเรจ็และบา้งกส็รา้งความปัน่ปวุนใหก้บัทัง้
สหรฐัฯ และนานาชาต ิซ่ึงลา่สดุเม่ือวนัที ่๑๘ ธ.ค.๖๐ ท าเนยีบขาวไดอ้อกมา
ประกาศยุทธศาสตรค์วามม่ันคงฉบบัใหม่ของสหรฐัฯ ทีจ่ะเปน็กรอบการปฏบิตัิ
ในหว้งของทรมัปต์อ่ไป 
  ยุทธศาสตร์ความม่ันคงฉบับใหม่ของสหรัฐฯ ยุทธศาสตร์ความม่ันคงฉบับใหม่ของสหรัฐฯ   
 เนือ้หาของยุทธศาสตรฉ์บบันีส้ามารถอธบิายโดยรวมไดว้า่เปน็วสิยัทศัน์
ด้านความม่ันคงของชาติซ่ึงอยู่บนพื้นฐานสัจนิยม (Realism) ที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบตัิมากกว่าในเชิงอุดมคติ โดยมีการระบุผลประโยชน์ของชาติส าคัญ  
๔ ประการในยุทธศาสตรฉ์บับนี้ ได้แก ่(๑) การปกปูองสหรัฐฯ คนอเมริกัน
และวถิชีวีติชาวอเมรกินั (๒) การสง่เสรมิความม่ังคัง่ของสหรฐัฯ (๓) การรกัษา

สนัตภิาพ และ (๔) การขยายอทิธพิลของสหรฐัฯ ออกไปยังสว่นตา่งๆ ของโลก๑ 

ซ่ึงสามารถสรปุรายละเอยีดของยุทธศาสตรฯ์ ไดด้งันี้๒  
 (๑) การปกปูองสหรัฐฯ คนอเมริกันและวิถีชีวิตชาวอเมริกัน โดย
มุ่งเนน้การเสรมิสรา้งการควบคมุพรมแดน การปฏริปูระบบตรวจคนเขา้เมือง
มองว่าผู้ก่อการร้ายกลุ่ม Jihadist เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรง รวมถึงองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติด รวมทั้งเพิ่มการปกปูองโครงสร้าง
พื้นฐานที่ส าคัญและเครือข่ายดิจิตอล การใช้ระบบปูองกันขีปนาวุธเพื่อ
ปูองกันจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธร้ายแรง 
 (๒) การส่งเสริมความม่ังคั่งของชาวอเมริกัน โดยจะฟื้นฟูระบบ
เศรษฐกจิของสหรฐัฯ เพือ่รกัษาผลประโยชนข์องแรงงานและบรษิทัอเมรกินั 
จะไม่ยอมให้เกิดการละเมิดสิทธิทางการคา้ และมุ่งเน้นใหเ้กดิความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจที่เป็นอิสระและเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับ   
การวจัิยเทคโนโลยี และนวตักรรม ปกปอูงทรพัย์สนิทางปญัญา รวมทัง้จะใช้
ความม่ันคงทางพลงังานเป็นหลักส าคัญเพื่อกระจายการลงทนุ และส่งเสริม
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติ 
 (๓) การรักษาสันติภาพ โดยสร้างความแข็งแกร่งทางทหารและใช้
เครื่องมือทั้งหมดเพื่อปกปูองผลประโยชน์ของสหรัฐฯ รวมทั้งเสริมสร้าง    
ขีดความสามารถทั้งในเชิงพื้นที่และไซเบอร์ ให้ความส าคัญต่อพันธมิตร 

I. I. I. ปกป้องสหรัฐฯ       ปกป้องสหรัฐฯ       ปกป้องสหรัฐฯ       II. II. II. ส่งเสริมความมั่งคั่ง     ส่งเสริมความมั่งคั่ง     ส่งเสริมความมั่งคั่ง     III. III. III. รักษาสันติภาพ          รักษาสันติภาพ          รักษาสันติภาพ          IV. IV. IV. ขยายอิทธิพล        ขยายอิทธิพล        ขยายอิทธิพล           
- ควบคุมพรมแดน  
- ปฏริปูตรวจคนเขา้เมือง 
- ป้องกันผูก้่อการร้าย 
- อาชญากรรมขา้มชาติ  
- ปกป้องโครงสร้างพื้นฐาน 
- ปกป้องเครือข่ายดิจิตอล  
- ใช้ระบบปอ้งกันขีปนาวุธ 

Trump Trump Trump    
and and and    

America FirstAmerica FirstAmerica First   

- ฟืน้ฟรูะบบเศรษฐกจิ  
- ปกปอ้งสทิธทิางการค้า 
- ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา 
- การค้าที่อิสระ/เป็นธรรม 
- เน้นการวิจัยเทคโนโลยี/  
  นวัตกรรม 
- ความมั่นคงทางพลังงาน 

- สรา้งความแขง็แกรง่ทางทหาร 
- เสรมิสรา้งขดีความสามารถ  
  ทัง้ในเชงิพืน้ทีแ่ละไซเบอร ์ 
- ใหค้วามส าคัญตอ่พนัธมติร  
- รกัษาสมดลุอ านาจใน 
  ภมูภิาคส าคัญๆ ของโลก    

- ใชพ้ลงัอ านาจทางการทตู 
- ส่งเสริมเศรษฐกิจตลาดเสรี 
- ส่งเสริมการเติบโตด้าน 
  เศรษฐกิจของภาคเอกชน  
- เน้นค่านิยมของสหรัฐฯ คือ   
  เสรีภาพ ประชาธิปไตย    
  และหลักนิติธรรม  

Infographic by : ศศย.สปท. 
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    ๑. ท่านสนใจประเด็นใดเพิ่มเติม / เห็นว่าควรศึกษาเพิ่มเติม

           การเมือง              เศรษฐกิจ              สังคม               วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี               การทหาร                พลังงาน / สิ่งแวดล้อม    

           อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

    ๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….….…….……….

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……….………….
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                               บทวิเคราะห์โดย ร.ท.หญิง นันทิยา ทองคณารักษ์ ร.น. นักวิจัย ศศย.สปท. 
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ซ่ึงถือเป็นผู้ร่วมขยายอ านาจและปกปูองผลประโยชน์ร่วมกันกับสหรัฐฯ 
รวมทั้งการรักษาความสมดุลของอ านาจในภูมิภาคส าคัญๆ ของโลก 
ได้แก่ อินโดแปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง   
 (๔) การขยายอทิธพิลของสหรฐัฯ ออกไปยังสว่นตา่งๆ ของโลก เพื่อ
ปกปอูงพลเมืองอเมริกนัและส่งเสริมความม่ังคัง่ ใชพ้ลังอ านาจทางการทูต
และการพั นา เพื่อให้บรรลุผลทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ส่งเสริม
เศรษฐกจิตลาดเสร ีการเตบิโตของภาคเอกชน เสถยีรภาพทางการเมืองและ
สันติภาพ รวมทั้งให้ความส าคัญกับค่านิยมของสหรัฐฯ คือ เสรีภาพ 
ประชาธิปไตย และหลักนิตธิรรม ซ่ึงจะชว่ยส่งเสรมิรฐัที่เข้มแขง็ม่ันคงและ
เจริญรุ่งเรือง รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนให้เติบโตทางด้าน
เศรษฐกจิ นอกจากนี้ นโยบายต่างประเทศของสหรฐัฯ จะสนบัสนนุใหก้าร
ขยายอทิธพิลของสหรฐัฯ ในประเทศตา่งๆ ใหเ้ปน็แรงผลกัดนัเชงิบวกในการ
ก าหนดเงือ่นไขของการสรา้งสนัตภิาพและพ ันาสงัคมทีป่ระสบความส าเรจ็ 
 อย่างไรกด็ ียุทธศาสตรฉ์บบันีท้ีไ่ม่ไดล้ะทิง้ภมิูภาคเอเชยีแปซิฟกิอย่าง
สิน้เชิง โดยระบุถึงภูมิภาค “อินโด-แปซิฟิก” ซ่ึงสหรัฐฯ จะให้ความส าคัญ
เป็นอันดับต้นทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร อย่างชัดเจน  
ถึงการสร้างความร่วมมือด้านการปูองกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธ (missile 
defense) กับญี่ปุุนและเกาหลีใต้, การเตรียมความพร้อมรับมือต่อ
สถานการ น์วิเคลยีรเ์กาหลเีหนอื, การบังคบัใชก้ฎหมาย, การแลกเปลีย่น
ทางดา้นการขา่วกบัภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเ้พือ่ปอูงกนักลุม่กอ่การ
ร้าย, การสร้างความร่วมมือกับไต้หวันและอินเดีย, การกระชับ
ความสัมพันธ์กบัพนัธมิตร คอื ฟิลปิปนิส ์และไทย, การขยายความรว่มมือ
และให้ความช่วยเหลือด้านความม่ันคงทางทะเลแก่ประเทศสิงคโปร์ 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  
 บทวิเคราะห์บทวิเคราะห์บทวิเคราะห ์  : : :  
 ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ยึดม่ันในหลักการ America First ทั้งทางด้าน
การเมือง เศรษฐกจิ การทหารและความม่ันคง รวมทัง้การคา้ทีเ่ปน็ธรรม และ 
Cyber Space โดยให้ความส าคัญกับประเด็นภัยคุกคาม (Threats Based)    
อาทิ ระบุถึงรัสเซียและจีนว่าเป็นคู่แข่งส าคัญที่ท้าทายอิทธิพลและแย่งชิง
ความเปน็มหาอ านาจจากสหรฐัฯ มองวา่เกาหลเีหนอืกบัอหิรา่นเปน็รฐัอนัธพาล 
อกีทัง้ยังระบถุงึวา่ปากสีถานไม่ไดมี้มาตรการรบัมือกบักลุม่มุสลมิหวัรนุแรง
เทา่ทีค่วร๓ ซ่ึงมีความแตกตา่งจากยุทธศาสตรค์วามม่ันคงทัง้ ๒ ฉบบัในสมัย
ประธานาธิบดีโอบามา (ค.ศ.๒๐๑๐ และ ๒๐๑๕) ที่ มุ่งเน้นโอกาส 
(Opportunity Based) โดยระบุถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนและ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ เนน้ถงึความรว่มมือกบัพนัธมิตรและคูค่า้
ทางเศรษฐกจิ รวมถงึมุ่งเนน้การใหค้วามส าคญักบัภมิูภาคเอเชยีแปซิฟกิภายใต้
นโยบาย Pivot to Asia โดยมีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจยุทธศาสตร ์
ภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership: TPP) 
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน  
 โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่ายุทธศาสตร์ฉบับนี้ สหรัฐฯ มุ่งเน้นปกปูอง
ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ภายใต้นโยบาย America First แต่ก็ไม่ได้
ปฏิเสธที่จะท างานร่วมกับประเทศพันธมิตรบนเงื่อนไขที่ว่าตราบใดที่

ประเทศเหล่านั้นท าตามข้อตกลงที่เป็นประโยชน์กับสหรัฐฯ อย่างไรก็
ตาม การที่สหรฐัฯ มุ่งรกัษาผลประโยชนจ์นเกนิไป อาจท าใหไ้ม่สามารถเขา้
ไปมีส่วนร่วมมากนักในเวทีระหว่างประเทศ จึงอาจท าให้บทบาทของ
สหรัฐฯ ในเวทีโลกอ่อนแอลงได้๔ 
 เม่ือพิจาร ายุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเฉพาะในประเด็นการสร้าง
ความม่ังคั่งและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ (Promote American 
Prosperity) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแรงงานและบริษัทอเมริกันเป็น
ส าคญั ซ่ึงอาจสง่ผลตอ่การคา้และการลงทนุของประเทศตา่งๆ ทัง้นี ้ไทยอาจ
ใช้โอกาสนี้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ US-Thai FTA กับสหรัฐฯ เนื่องจากทรัมป ์  
มีท่าทีที่มุ่งเจรจาแบบทวิภาคี หรือ One on One Trade Deal มากขึ้น   
แตอ่าจจะตอ้งระวงัหากสหรฐัฯ น ามาตรการทีไ่ม่ใชภ่าษมีาใชเ้พือ่เปน็เงือ่นไข
ในการท าการค้าโดยอาจน า มาตรฐานด้านต่างๆ เช่น TIP Report, 
ICAO และ IUU เป็นต้น มาใช้อย่างเข้มงวดมากขึ้น 
 นอกจากนี ้ในดา้นการทหารและความม่ันคง ประเดน็ของยุทธศาสตร์
ดังกล่าวที่ได้ระบุถึงการรักษาสมดุลอ านาจในภูมิภาคส าคัญๆ ของโลก 
(Preserve Peace Through Strength) รวมถึงให้ความส าคัญกับภูมิภาค 
อนิโดแปซิฟกิ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสรา้งความรว่มมือเพือ่การตอ่ตา้นการ
ก่อการร้ายกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้น จากการที่
ยุทธศาสตร์ฉบับนี้มองจีนว่าเป็นคู่แข่งส าคัญ ซ่ึงสหรัฐฯ จะต้องพยายาม
เข้ามาสร้างความร่วมมือในภูมิภาคมากขึ้นเพื่อคานอ านาจกับจีน ดังนั้น 
ไทยในฐานะทีเ่ป็น Major Non-NATO Ally (MNNA) ของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 
๒๕๔๖ รวมทั้งมีการฝึกซ้อม Cobra Gold ร่วมกันเป็นประจ าทุกปี อีกทั้ง 
ในปีหน้าไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม 5th Defense Strategic Talks๕ 
จึงเป็นโอกาสอันดีในการขยายกรอบความร่วมมือในพื้นที่ใหม่ๆ ที่ทั้งไทย
และสหรัฐฯ ให้ความสนใจร่วมกัน อาทิ ด้านไซเบอร์ ด้านการรักษา
สนัตภิาพ ความม่ันคงทางทะเล และการสร้างศูนย์ซ่อมสร้างยุทโธปกร ์ 
เป็นต้น นอกจากนั้น ไทยสามารถแสดงบทบาทเป็นตัวกลาง (Mediator)   
ดึงสหรัฐฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือกับอาเซียนตาม
กลไก ADMM Plus โดยในปี ๒๕๖๒ ไทยจะเป็นประธานอาเซียน ดังนั้น 
ไทยควรริเริ่มผลักดันความร่วมมือที่ไทยและสหรัฐฯ ให้ความสนใจ
ร่วมกันในการเป็นประเทศคู่เจรจา และค ะท างานผู้เชี่ยวชาญ (EWG) 
ในอนาคตอันใกล้ต่อไป..   
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