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ผลกระทบจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ๒๐๑๖ ต่อประชาคมอาเซียน 

บทน า 

 จากบทความครั้งก่อนท่ีได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา 
นโยบาย และผลกระทบหากพรรคเดโมแครตได้รับ 
ชัยชนะในการเลือกตั้งไปแล้วนั้น ในฉบับนี้ เราจึง
พิจารณาในแง่มุมของพรรครีพลับบลิกัน ว่าหากตัวแทน
พรรคคนใดได้รับชัยชนะ จะส่งผลกระทบอย่างไร 
ต่อสังคมโลก และประชาคมอาเซียน 

ความ รู้ พื้ น ฐ าน เ กี่ ย ว กั บพรรครี พลั บบลิ กั น 1 
(Republican Party) 

พรรครี พลั บบลิ กั นตั้ ง ขึ้ นภ าย ใ ต้ ก า รน า 
ของประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น เมื่อพ.ศ. ๒๓๙๗ เป็นการแยกตัวของนักการเมือง 
ผู้ ท่ีไม่เห็นด้วยกับระบอบทาสออกมาจากพรรควิก (Whig Party)2 การเลือกตั้งประธานาธิบดี 
ในปี พ.ศ. ๒๔๐๓ พรรครีพลับบลิกันภายใต้การน าของอับราฮัม ลินคอล์น ได้รับชัยชนะท่วมท้น 
ในมลรัฐทางภาคเหนือและได้เป็นประธานาธิบดี เป็นเหตุให้รัฐทางใต้ซึ่งไม่พอใจนโยบายเลิกทาส  
ของลินคอล์นจึงแยกตัวออกไป น าไปสู่สงครามกลางเมืองอเมริกา ( American Civil War) 
เมื่อสงครามสิ้นสุดลงฝ่ายเหนือได้รับชัยชนะ ท าให้พรรครีพลับบลิกันซึ่งชูนโยบายเลิกทาส  
ประสบความส าเร็จและมีชัยชนะในการเลือกตั้ งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณเจ็ดสิบปี  
ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๐๓ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ (ยกเว้นในสมัยของประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน) และได้ครองเสียง
ข้างมากท้ังในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามาเกือบจะโดยตลอด เป็นแหล่งท่ีมาของประธานาธิบดี
สห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ใ นส มั ย แ ห่ ง ก า ร ฟื้ น ฟู  ( Reconstruction) แ ละ สมั ย แ ห่ ง ค ว า ม ก้ า วห น้ า  
(Progressive Era) ท่ีส าคัญได้แก่ ยูลิสซิส เอส. แกรนท์ และ ธีโอดอร์ โรสเวลต์ 

                                                                 
1 Allan J. Lichtman (1979; reprinted 2000). Prejudice and the Old Politics: The Presidential Election of 1928. 
Lexington Books. 
2 David M. Kennedy, "What the New Deal Did," Political Science Quarterly, (Summer 2009) 124#2 
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ในเรื่องเศรษฐกิจรีพลับบลิกันนั้นค่อนข้างสนับสนุนทุนนิยม มีแนวคิดว่ากลไกตลาด 
จะท าหน้า ท่ีของมันตามกลไกอุปสงค์อุปทาน และเน้นย้ าด้ วยนโยบายและภาษีต่ าง  ๆ  
มีแนวคิดท่ีเชื่อในเรื่องการแข่งขัน เพราะการแข่งขันจะท าให้มนุษย์ได้รับสิ่งท่ีดีท่ีสุด มุ่งมาตรการ 
ด้านภาษีไปท่ีกลุ่มคนมีฐานะ เพราะเมื่อมีแรงจูงใจด้านภาษีต่าง  ๆ ไปท่ีกลุ่มคนเหล่านี้แล้ว  
เขาจะลงทุนมากขึ้น ก่อให้เกิดงานมากขึ้น และไม่เห็นด้วยกับแนวคิดสังคมนิยม เช่น ประกันสุขภาพ 

ผู้ลงสมัครที่น่าจับตามองจากพรรครีพลับบลิกัน3 

๑. Ted Cruz 

ราฟาเอล เอ็ดวาร์ด “เท็ด” ครูซ (Rafael 
Edward "Ted" Cruz) เกิดเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นนักการเมืองเชื้อสายลาตินอเมริกา 
เขาเป็นตัวแทนท่ีน่าจับตามองจากพรรครีพับลิกัน 
ท่ีมีจุดยืนขวาจัดชัดเจน และมีการอภิปรายท่ีน่าสนใจ
อยู่เสมอ 

ครูซส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้ไปเรียนต่อท่ีคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จนจบการศึกษาด้วยระดับ
เกียรตินิยมอันดับสอง  
  ครูซด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการส่วนการวางแผนของส านักงานคณะกรรมการ
การค้าสหรัฐฯ และยังด ารงต าแหน่งผู้ช่วยรองอัยการสูงสุดสหรัฐฯ  อยู่ระยะหนึ่ง ก่อนเริ่มหา
ประสบการณ์การเมืองในฐานะท่ีปรึกษาด้านนโยบายในประเทศแก่จอร์จ ดับเบิลยู บุช 
ระหว่างรณรงค์หาเสียงชิงท าเนียบขาว ท าให้รู้จักและพัฒนากลายเป็นความสนิทสนม  
กับสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติ เทด ครูซ จึงมีแนวคิดสนับสนุนการค้าปืนเสรี  

หลังจากสั่งสมประสบการณ์มาระยะหนึ่ง  ครูซได้ เข้าสู่สนามการเลือกตั้งเอง 
ด้วยการลงสมัครชิงวุฒิสมาชิก และได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกสมัยแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
นับเป็น ส.ว. คนแรกของรัฐท่ีมีเชื้อสายฮิสแปนิก และเป็น ๑ ใน ๓ ของ ส.ว. ท่ีมีเชื้อสายคิวบา 
และเป็นท่ีรู้จักมากขึ้นในเรื่องวาทะท่ีแหลมคมและการคัดค้านแผนประกันสุขภาพ 

                                                                 
3 Active Campaign ลา่สดุเมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 2559 
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 “โอบามาแคร์” หรือสนับสนุนให้ชัตดาวน์การท างานของรัฐบาลบารัก โอบามา ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๖  

นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นคนเคร่งศาสนา ท าให้ครูซ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเคร่ง
ศาสนาโดยการบริจาคเงินให้เกือบ ๑ ล้านดอลลาร์ในวันแรกที่ลงสมัคร แต่นักวิจารณ์ส่วนใหญ่
ยังคงแคลงใจว่านโยบายของครูซจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนกลุ่มอื่นหรือไม่ 
โดยเฉพาะเมื่อครูซยืนหยัดคัดค้านเรื่องการแต่งงานของกลุ่มรักร่วมเพศ อีกท้ังยังคัดค้านการ
ท าแท้ง และยังไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน  

ครูซยังเสนอให้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนบริเวณชายแดน แม้ครูซจะมีเชื้อ
สายคิวบาซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากกลุ่มชาวฮิสแปนิกในรัฐเทกซัส แต่ครูซยืน
หยัดสนับสนุนการอพยพเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายเท่านั้น ในเว็บไซต์ส่วนตัวของครูซยังได้โจมตี
โอบามาท่ีจะนิรโทษกรรมให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายระหว่างการหาเสียงครั้งนี้  
 ในส่วนของนโยบายต่างประเทศ เท็ด ครูซได้ โจมตีนโยบายคืนดีกับอิหร่าน 
ว่าจะท าให้รัฐบาลโอบามากลายเป็นนายทุนการก่อการร้ายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และยังประกาศ
จุดยืนว่าจะไม่คว่ าบาตรนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแบบท่ีประธานาธิบดีโอบามาท าอยู่ 
แต่จะยืนอยู่เคียงข้างอิสราเอลตลอดไป 

๒. John Kasich 
จอห์น ริชาร์ด  คาชิค (John Richard Kasich)  เกิด เมื่ อวัน ท่ี  ๑๓ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๔๙๕ เขาเป็นนักการเมืองชาวอเมริกันและผู้ว่าราชการคนปัจจุบันของรัฐโอไฮโอ  
ลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และอีกครั้ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
เ ข า ล ง ชื่ อ เ ส น อ เ ป็ น ตั ว แ ท น พ ร ร ค รี พ ลั บ บ ลิ กั น 
เพ่ือชิงต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

จอห์ น  เป็ น สม าชิ ก ขอ งสภ าผู้ แ ทน ราษฎร 
ของสหรัฐอเมริกาท้ังหมด ๙ สมัย ด ารงต าแหน่งในสภา 
รวม ๑๘ ปี ในต าแหน่ งคณะกรรมการบริการอาวุ ธ  
และอีก ๖ ปีในฐานะประธานคณะกรรมการงบประมาณ 
เขาเป็นกุญแจส าคัญในการปฏิรูปสวัสดิการและการเงิน  
ในพระราชบัญญัติงบประมาณของปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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เขายังเคยเป็นผู้ประกาศข่าวช่องฟ็อกซ์โฮสติ้งร่วมกับ จอห์น ฮาร์ทแลนด์ คาชิค  
ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ นอกจากนี้เขายังท างานเป็นนายธนาคาร  
และเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท เลห์แมนบราเธอร์ส อีกด้วย 

๓. Donald Trump 
โดนัลด์  จอห์น  ทรัมป์  (  Donald John Trump) เกิด เมื่ อวัน ท่ี  ๑๔ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพล นัก เขียนและผู้ด า เนินรายการโทรทัศน์   
เขาเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ของบริษัททรัมป์ออร์กาไนเซชัน ผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ทรัมป์ยังเป็นผู้ก่อตั้งทรัมป์เอนเตอร์เทนเมนต์รีสอร์ต  
ท่ีมีกิจการคาสิโนและโรงแรมหลายแห่ง
ท่ัวโลก และด้วยการใช้ชีวิตท่ีหรูหรา
และการพูดจาท่ีโผงผางท าให้เขามี
ชื่อเสียง ยังเป็นส่วนให้ เขาประสบ
ความส าเร็จในรายการเรียลลิตี้โชว์ทาง
ช่องเอ็นบีซี ท่ีชื่อ The Apprentice (ท่ี
เขารับต าแหน่งพิธีกรและผู้อ านวยการ
สร้าง) 

 
 
โดนัลด์เป็นบุตรคนท่ี ๔ ใน ๕ ของเฟรด ทรัมป์ เศรษฐีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ในนิวยอร์กซิตี  โดนัลด์ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพ่อของเขาในเป้าหมายของอาชีพ 
ในการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  และในครั้งจบการศึกษาจากโรงเรียนซาร์ตัน 
แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ โดนัลด์ ทรัมป์ได้ เข้าร่วมบริษัท 
ทรัมป์ออร์กาไนเซชัน เขาเริ่มงานโดยการปรับปรุงโรงแรมคอมมอดอร์ เป็นแกรนด์ไฮแอตต์  
กับครอบครัวพริตซ์เกอร์ เขายังคงด าเนินงานทรัมป์ทาวเวอร์ในนิวยอร์ก และหลายโครงการ  
ท่ีพักอยู่อาศัย ต่อมาทรัมป์ยังขยับขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมการบินและธุรกิจคาสิโน
แอตแลนติกซิตี รวมถึงการซื้อทัชมาฮาลคาสิโน จากครอบครัวครอสบี แต่ก็ประสบกับภาวะ
ล้มละลาย ข่าวส่วนมากในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๓ ของเขามักเกี่ยวกับด้านปัญหาการเงิน 

หลังจากฟื้นด้านธุรกิจและชื่อเสียง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เขาด าเนินการสร้างทรัมป์เวิลด์
ทาวเวอร์ ทรัมป์เพลซ ทรัมป์อินเตอร์เนชันนอลแอนด์ทาวเวอร์ ทรัมป์ยังเป็นเจ้าของพื้นท่ี 
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อสังหาริมทรัพย์ในแมนฮัตตันและยังถือเป็นบุคคลส าคัญทางด้านอสังหาริมทรัพย์ 
ในสหรัฐอเมริกาและเป็นคนมีชื่อเสียงส าคัญกับสื่อมวลชน ทรัมป์ยังเป็นเจ้าของกิ จการ 
การประกวดนางงามจักรวาลอีกด้วย 

นโยบายเศรษฐกิจและนโยบายระหว่างประเทศ 

เนื่องจากทรัมป์เป็นผู้สมคัรท่ีได้รับความสนใจสูง และมีผลการหยั่งเสียงมาเป็นล าดับ
หนึ่ง จึงขอวิเคราะห์นโยบายดังนี้ 

ทรัมป์มีแนวคิดหลักด้านการต่างประเทศ ๓ ประการ ได้แก่  
๑) ทรัมป์ประกาศจะรื้อข้อตกลงสหรัฐ-ญี่ปุ่นเสียใหม่ และจะเรียกร้องให้เกาหลีใต้จ่ายเงิน
ส าหรับการสนับสนุนทางทหารจากสหรัฐ 
๒) ทรัมป์คัดค้านข้อตกลงเขตการค้าเสรี และต้องการใช้สถานะมหาอ านาจโลกของสหรัฐ  
ท าข้อตกลงการค้าท่ีตนเป็นฝ่ายได้เปรียบ ทรัมป์ยังขู่จะตั้งก าแพงภาษีต่อสินค้าน าเข้าจากจีน 
และเม็กซิโก ซึ่งล้วนเป็นคู่ค้าส าคัญของสหรัฐ 
๓) ทรัมป์ชื่นชอบผู้น ากึ่ งเผด็จการ อย่างประธานาธิบดี  วลาดิมีร์  ปูติน แห่งรัสเซีย  
โดยเชื่อว่าผู้น าลักษณะนี้มีความเด็ดขาดและสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างรวดเร็ว  
หรือแม้แต่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ทรัมป์เคยกล่าวถึงบุคลิกของผู้น าจีนอย่างชื่นชม 
แม้ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าวอย่างรุนแรงก็ตาม 

ทรัมป์มีแนวคิดเช่นนี้มายาวนานหลายทศวรรษระหว่างการรณรงค์หาเสียงเมื่อเร็ว ๆ นี้ 
ยิ่งสะท้อนถึงแนวคิดท่ีสุดโต่งมากขึ้น ท้ังนโยบายพุ่งเป้าโจมตีไปท่ีพลเรือนเพื่อต่อสู้กับ
ผู้ก่อการร้าย หรือการเหยียดคนต่างชาติ ต่างศาสนา เช่น ห้ามคนมุสลิมเข้าสหรัฐ 
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นโยบายที่มีผลกระทบต่อประชาคมอาเซียน 

หากทรัมป์คว้าเก้าอี้ประธานาธิบดีได้ส าเร็จมีความเป็นไปได้สูงท่ีพันธมิตรสหรัฐ 
รวมถึงเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่วิกฤต เพราะหากทรัมป์เรียกร้องให้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 
จ่ายค่าบริการดูแลความมั่นคงให้กับสหรัฐ และระงับความช่วยเหลือทางทหารไว้จนกว่า 
สองประเทศดังกล่าวจะช าระเงิน ย่อมเป็นผลดีต่อจีนและเกาหลีเหนือในการเคลื่อนไหว
คุกคามภูมิภาคเอเชียตะวันออก การชนะเลือกตั้งของทรัมป์จะสร้างอานิสงส์ครั้งใหญ่ให้กับจีน
และรัสเซียและบั่นทอนอิทธิพลของสหรัฐในเอเชีย ญี่ปุ่นท่ีไม่มีสหรัฐหนุนหลังอาจจะพิจารณา
พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เป็นของตนเอง ส่วนเกาหลีใต้อาจหันไปร่วมมือกับประเทศจีน 
เพื่อช่วยก าราบเกาหลีเหนือ ส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ต้องยินยอมให้จีนเข้าครอบครอง
ทะเลจีนใต้อย่างเบ็ดเสร็จ เพราะถ้าพิจารณาศักยภาพทางการทหารแล้ว เอเชียอาคเนย์  
ย่อมไม่สามารถจะต่อกรกับจีนได้ ถ้าไร้สหรัฐหนุนหลัง และในฐานะท่ีสหรัฐเป็นตลาดส่งออก
ใหญ่ ของหลายประ เทศ ท่ัว โลก  การหั นมา ใช้ น โยบายกี ดกั นการค้ าของทรั มป์ 
จะสร้างความปั่นป่วนให้กับการค้าโลก และซ้ าเติมเศรษฐกิจโลกท่ีเปราะบางอยู่แล้วอีกด้วย 

ท้ังนี้ ความเป็นมหาอ านาจของสหรัฐตั้งอยู่บนรากฐานของกฎหมายสถาบันและ
พันธมิตรระหว่างประเทศ แต่ทรัมป์กลับมองว่าสิ่งเหล่านี้ท าลายผลประโยชน์ของสหรัฐและ 
พร้อมจะขจัดท้ิง ดังนั้นจึงเริ่มมีความกังวลในแวดวงการเมืองสหรัฐถึงความเป็นไปได้ท่ีทรัมป์ 
จะได้เป็นตัวแทนพรรครีพลับบลิกันและอาจจะก้าวมาถึงเก้าอี้ประธานาธิบดี  นอกจากนี้ 
ทรัมป์ยังถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศตลอดจนสันติภาพโลก  

หากทรัมป์ได้เป็นตัวแทนพรรค ประชาคมโลกคงต้องลุ้นให้นางคลินตันได้เป็นตัวแทน
พรรคเดโมแครต เนื่องจากมีภาษีดีกว่านายเบอร์นี แซนเดอร์ คู่แข่งชิงตัวแทนพรรค ในการ
เอาชนะนายทรัมป์ในศึกชี้ชะตาสหรัฐและโลก วันท่ี ๘ พฤศจิกายนนี ้


