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 รัฐบาลไบเดน พยายามที่จะกลับมามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้ง แต่ยังมีข้อจ ากัดว่าจะ
ได้รับการตอบรับจากภูมิภาคน้ีมากน้อยเพียงใด รัฐบาลไบเดนได้ยกเลิกแนวทางที่ยุติบทบาทของสหรัฐใน
เอ เชียตะ วันออกเ ฉียงใ ต้ในเ ดือนที่ ผ่ านมา หลั งจากที่ ละ เลยภู มิภาค น้ีไปห้วงเวลาหน่ึง โดย  
รองประธานาธิบดี Kamala Harris ประสบความส าเร็จในการเยือนสิงคโปร์และเวียดนามเม่ือวันที่ 26 
สิงหาคม พ.ศ.2564 หลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม Lloyd Austin เยือนสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ
เวียดนามในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ Antony Blinken 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับอาเซียนในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 

 ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับอาเซียน ในภาพรวมมี
ความคืบหน้าพอประมาณ โดยมีความคืบหน้าในเรื่อง การจัดหา
วัคซีน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงประเด็นด้าน
เศรษฐกิจ และความมั่นคง บรรดาผู้น าของรัฐบาลไบเดน
ระมัดระวังท่าทีแต่คงหนักแน่นในการวิพากษ์วิจารณ์การขยายตัว
ของจีนในทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศเจ้าภาพอย่างสิงคโปร์และ
เวียดนาม สงวนท่าทีในการแสดงออก 
 ๒. ข้อริเริ่มของสหรัฐฯถูกบดบังและบ่ันทอนจากการล่ม
สลายอย่างไม่คาดคิดของรัฐบาลอัฟกานิสถาน ที่สหรัฐฯเป็นผู้
หนุนหลัง ส่งผลให้เกิดการถอนก าลังอย่างชุลมุนในการอพยพ
เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ และพันธมิตร รวมถึงชาวอัฟกานิสถานที่
ท างานให้สหรัฐฯ ซึ่งจีนได้เน้นย  าถึงความล้มเหลวของสหรัฐฯ ใน
การสนับสนุนพันธมิตรและหุ้นส่วน รวมถึงความล้มเหลวในการ
ถอนก าลังอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี สื่อในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้วิจารณ์ถึงความน่าเช่ือถือและขีดความสามารถที่ลดลง

ของสหรัฐฯ อาจกล่าวได้ว่าการด าเนินการของ Austin, Blinken, 
และ Harris คือความพยายามในการหยุดยั งอิทธิพลที่ลดลงของ
สหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ปฏิกิริยาจากนานาประเทศใน
เชิงลบต่อการจัดการวิกฤตการณ์ในอัฟกานิสถานของสหรัฐฯ เป็น
ที่จับตามองจากทั่วโลก รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
ผลประโยชน์ของสหรัฐฯในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีข้อจ ากัดจาก
ปัจจัยภายในประเทศต่อการด าเนินนโยบายต่อเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสหรัฐในปัจจุบัน โดย
วิกฤตการณ์อัฟกานิสถานมีผลกระทบต่อเอกภาพและความสามคัคี
ของทีมบริหารของไบเดน ในเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่ควรรับผิดชอบต่อ
ความล้มเหลวของสหรัฐฯ ในครั งนี  ซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ
ความสามารถของรัฐบาลไบเดนมาจากทั งสองพรรคคือพรรค 
รีพับลิกันและเดโมแครต ประกอบกับด้วยเสียงข้างมากในรัฐสภาที่
มีอยู่อย่างเฉียดฉิว อาจส่งผลกระทบต่อการปฎิรูปและมาตรการ
งบประมาณของประธานาธิบดีไบเดน นอกจากนี ยังมีข้อกังวลใน
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การบริหารเพิ่มเติม คือ การกลับมาระบาดของ Covid-19 และ
ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยสรุปแล้ว  
ไบ เดนและที ม ง านยั งคงต้ อ งหมกมุ่น ในการแก้ปัญหา
ภายในประ เทศและมี เวลา เพี ยง เ ล็ กน้อย ในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเผชิญหน้ากับ
การขยายอิทธิพลของจีน 
 สถานการณ์ข้างต้นท าให้รัฐบาลไบเดนมีโอกาสน้อยที่จะ
ด าเนินการหาข้อริ เริ่มทางการค้ า เช่น การเข้าร่วมความ 
ตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agree-
ment of Trans-Pacific Partnership: CPTPP) ซึ่งนักวิเคราะห์
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในสหรัฐฯ เห็นว่ามีความ
จ าเป็นต้องมีโครงการเศรษฐกิจที่ดึงดูดใจต่อภูมิภาคดังกล่าว และ
เพื่อแข่งขันกับจีน โดยสมาชิกพรรคเดโมแครตหัวก้าวหน้ารวมถึง
สมาชิกสภาคองเกรส (Congress) หลายคนสนับสนุนให้รัฐบาล
เน้นหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในต่างประเทศ ส่งผลให้
เป็นข้อจ ากัดของสหรัฐฯ ในการช่วยเหลืออาเซียนในการเจรจากับ
รัฐบาลทหารของเมียนมา ในขณะที่จีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
รัฐบาลทหารเมียนมาและอาเซียน  
 ๓. ข้อจ ากัดภายในสหรัฐฯ ท่ีส าคัญท่ีสุดเก่ียวกับการ
พัฒนาความสัม พัน ธ์ขอ งสหรัฐฯ กับ เอ เชี ยตะวันออก 
เ ฉียง ใ ต้อาจเป็น ฉันทาม ติ ท่ีแข็ งก ร้าวในก รุงวอชิ ง ตัน 
(Consensus in Washington) เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากการ
ขยายบทบาทของจีน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้และทะเลจีนใต้ ฉันทามติดังกล่าวนั นไม่ได้มีสัญญาณลดลง
จากผลของการถอนตัวออกจากอัฟกานิสถาน ประธานาธิบดี 
ไบเดนได้กล่าวต่อสาธารณะถึงความจ าเป็นในการถอนก าลังจาก
อัฟกานิสถานเพื่อรวบรวมก าลังในการรับมือกับความท้าทายจาก
จีน โชคไม่ดีที่นโยบายแข็งกร้าวของสหรัฐต่อจีนเช่นนี ไม่เป็นที่ 
ชื่นชอบของรัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เอนเอียงไปทาง
จีน หรือยืนอยู่ระหว่างมหาอ านาจทั งสอง ดังเห็นได้จากกรณีของ
เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่จะเสียประโยชน์มากที่สุดหากจีนมี
อิทธิพลเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตามเวียดนามได้
ปฏิเสธต่อการด าเนินการที่จะท าให้เพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่กว่า
อย่างจีนรู้สึกขุ่นเคืองใจ โดยเวียดนามอนุญาตให้เอกอัครราชทูต

จีนพบกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามอย่างเปิดเผยพร้อมทั งการ
บริจาควัคซีนให้เวียดนาม ซึ่งเบี่ยงเบนความสนใจการเดินทางมา
เยือนเวียดนามของรองประธานาธิบดี Kamala Harris ของ
สหรัฐฯ  ซึ่งเดินทางมาถึงเวียดนามไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั น พร้อม
ข้อเสนอในการบริจาควัคซีนด้วยเช่นกัน โดยนายกรัฐมนตรี
เวียดนามได้เน้นย  าอย่างเป็นทางการว่าเวียดนามไม่สนับสนุน
ประเทศหน่ึงต่อต้านประเทศหน่ึง (Vietnam ‘does not align 
itself with one country against another’) 
 ๔. ปัจจุบันดูเหมือนว่ารัฐบาลของไบเดนได้ตกลงใจท่ีจะ
พัฒนาความสัมพัน ธ์ กับเอ เชียตะวันออกเ ฉียงใต้ ต่อไป  
ในเรื่องที่รัฐบาลในภูมิภาคเชื่อว่าจะไม่สร้างความขุ่นเคืองให้กับ
จีน แนวทางดังกล่าวจึงยากที่จะแสดงให้เห็นว่าจะสนับสนุนต่อ
การให้ความส าคัญสูงสุดในการต่อต้านความท้าทายจากจีนของ
สหรัฐฯได้อย่างไร  และแนวทางนี จึงอาจยากที่จะมีความย่ังยืน 
โดยสหรัฐฯมีความเด็ดเด่ียวในการเผชิญหน้ากับการขยายอิทธิพล
ของจีนในทะเลจีนใต้มากกว่าผู้อ้างสิทธิ์อื่นๆอย่างมาก ดังนั นใน
อีกมุมมองหน่ึงอาจมองได้ว่า รัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก าลัง ฉวยโอกาสโดยไม่ลงทุน  (free riding) ในขณะที่ปล่อยให้
สหรัฐฯต้องรับผลกระทบที่ตามมาจากการตอบโต้ของจีน  โดยอีก
หน่ึงช่องทางส าหรับนโยบายของสหรัฐฯในอนาคตคือการหันเห
ออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยให้ความส าคัญสูงสุดในการ
เผชิญความท้าทายกับจีน ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการโดย
ยุทธศาสตร์สองทาง (Two-track strategy) โดย Quad ที่ มี
สมาชิกอีกสามประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอินเดีย ซึ่งมี
ความเต็มใจอย่างมากในการด าเนินงานอย่างสร้างสรรค์กับสหรัฐฯ 
ในการจัดการกับภัยคุกคามจากจีน ดังนั นจึงไม่น่าประหลาดใจที่
สหรัฐฯ จะให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้เล่นที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน 
(like-minded actors)  เพราะเน่ืองจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วางเฉยในการสนับสนุนสหรัฐฯ เพื่อการขัดขวางจีน ดังนั นสหรัฐฯ
จึงอาจให้ความส าคัญต่อภูมิภาคนี ในล าดับที่ต่ ากว่า 
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