
 

๑ 
 

 
จาก Pivot to Asia สู่ American First นัยส าคัญต่ออาเซียน:  
บทบาทของสหรัฐฯ กรณปีัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ 

 
นางสาวลัฐกา เนตรทัศน์ 

 
บทน า  

 
เนื่องด้วยสหรัฐฯ ด ำรงสถำนะควำมเป็นประเทศมหำอ ำนำจโลกมำอย่ำงยำวนำน โดยมีบทบำท

ส ำคัญในกำรก ำหนดระเบียบโลก (World Order) และวำระ (Agenda) ในเวทีระหว่ำงประเทศ 
ควำมสัมพันธ์เชิงอ ำนำจระหว่ำงสหรัฐฯ กับประเทศต่ำง ๆ จึงถูกยึดโยงกันมำอย่ำงต่อเนื่องและยำวนำน
ดังนั้น กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยหรือท่ำทีของสหรัฐฯ ในเวทีระหว่ำงประเทศในแต่ละครั้งย่อมที่จะต้อง
ส่ ง ผลกระทบต่ อประ เทศ หรื อภู มิ ภ ำค อ่ืน อย่ ำ งหลี ก เ ลี่ ย ง ไม่ ไ ด้  และ ในปี  ค . ศ .  ๒๐๑๗  
สหรัฐฯ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงครั้ งส ำคัญเมื่อประธำนำธิบดี โดนัล ทรัมป์  (Donald Trump)๑  
ประกำศด ำเนินนโยบำยต่ำงประเทศแบบ American First ซึ่งเป็นกำรด ำเนินนโยบำยกับต่ำงประเทศ
โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เป็นส ำคัญ นโยบำยดังกล่ำวไม่เพียงแต่จะเรียกควำมสนใจ 
ได้จำกประชำชนในสหรัฐฯ เท่ำนั้น หำกแต่ยังท ำให้ประเทศทั่วโลกหันมำสนใจท่ำทีของสหรัฐฯ  
ในเวทีโลกมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกนโยบำยดังกล่ำวแตกต่ำงไปจำกนโยบำยของประธำนำธิบดีคนก่อน 
อย่ำงนำยบำรัค โอบำมำ (Barack Obama)๒ โดยนโยบำย American First ท ำให้สหรัฐฯ ถูกมองว่ำ
ก ำลังจะเปลี่ยนแปลงค่ำนิยมหลัก (Core Value) ของตน๓  

ด้ำนควำมสัมพันธ์ของสหรัฐฯ กับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น กำรด ำเนินนโยบำย
ต่ำงประเทศของสหรัฐฯ ภำยใต้กำรน ำของประธำนำธิบดีบำรัค โอบำมำมุ่งเน้นกำรสำนสัมพันธ์ 
กับภูมิภำคเอเชียอย่ำงจริงจังทั้งด้ำนกำรทูต เศรษฐกิจ กำรเมืองและควำมมั่นคง ซึ่งเป็นนโยบำยที่รู้จัก
กันในชื่อ “นโยบายปักหมุดเอเชีย (Pivot to Asia)”๔  ดังนั้น ตลอดระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 
                                                           

 บทควำมนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
 นักวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
๑ กำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีของสหรัฐฯ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกำยน ค.ศ. ๒๐๑๖ โดยนำยโดนัล ทรัมป์

ได้รับคะแนนเสียงจำกคณะผู้เลือกตั้ง ๓๐๔ เสียง จำกทั้งหมด ๕๓๘ เสียงในกำรลงคะแนน ซึ่งเป็นกำรออกเสียงเลือก
ผู้สมัครตำมเสียงส่วนใหญ่ของประชำชนในแต่ละรัฐ และนำยโดนัล ทรัมป์เข้ำด ำรงต ำแหน่งประธำนำธิบดีคนที่ ๔๕  
ของสหรัฐฯ เมื่อวันท่ี ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๐ 

๒ ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ คนท่ี ๔๔ ด ำรงต ำแหน่งประธำนำธิบดี ๒ สมัย ตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๐๙ – ๒๐๑๗  
๓ ฟูอำดี้ พิศสุวรรณ. (๒๕ มกรำคม ๒๕๖๐). รัฐบาลโดนัล ทรัมป์ และประชาคมอาเซียน . สืบค้นเมื่อ  

๒ กรกฎำคม ๒๕๖๑ จำก Thaipublica: https://thaipublica.org/2017/01/fuadi-7/ 
๔ นโยบำยปักหมุดเอเชีย (Pivot to Asia) เรียกอีกช่ือหนึ่งว่ำ นโยบำยกำรปรับสมดุลเอเชีย (Rebalancing 

Asia)  



 

๒ 
 

ของโอบำมำจึงได้เห็นปฏิสัมพันธ์ของสหรัฐฯ กับภูมิภำคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ที่ด ำเนินไปในลักษณะของกำรเดินหน้ำสร้ำงควำมร่วมมือและกระชับควำมสัมพันธ์อย่ำงแน่นแฟ้น  
ซึ่งเห็นได้จำกท่ำทีของสหรัฐฯ ในเยือนประเทศแถบเอเชีย กำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกกำรประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑๕ กำรผลักดันข้อตกลงกำรค้ำเสรีทั้งใน
ระดับพหุภำคีและทวิภำคีกับประเทศในภูมิภำคนี้ กำรประชุมผู้น ำสหรัฐฯ - อำเซียน (US – ASEAN 
Summit) เป็นต้น  อย่ำงไรก็ดี กำรปรับเปลี่ยนนโยบำยต่ำงประเทศของสหรัฐฯ เป็นนโยบำย American 
First ซึ่ ง เป็นกำรลดควำมเป็นเสรีนิยมและเ พ่ิมควำมเป็นชำตินิยมให้มำกขึ้น นั้นได้น ำมำซึ่ ง 
กำรเปลี่ยนแปลงครั้งส ำคัญส ำหรับอำเซียนในเชิงภูมิรัฐศำสตร์ (Geopolitics) บทควำมฉบับนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออภิปรำยนัยส ำคัญของกำรด ำเนินนโยบำย American First ของสหรัฐฯ ต่ออำเซียน 
โดยจะแสดงให้เห็นถึงบทบำทของสหรัฐฯ ในยุคของโอบำมำที่ด ำเนินนโยบำยแบบ Pivot to Asia  
และกำรเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่ยุคของทรัมป์ภำยใต้นโยบำย American First โดยศึกษำกรณีปัญหำควำม
ขัดแย้งในทะเลจีนใต้อันเป็นปัญหำที่ส ำคัญส ำหรับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
ปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ 

ปัญหำควำมขัดแย้งในทะเลจีนใต้๖ เป็นหนึ่งในปัญหำส ำคัญด้ำนควำมมั่นคงของภูมิภำค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยืดเยื้อและสร้ำงควำมตึงเครียดให้กับภูมิภำคมำอย่ำงยำวนำนนับตั้งแต่ 
ทศวรรษที่  ๑๙๗๐ เนื่องจำกทะเลจีนใต้มีควำมส ำคัญในฐำนะของจุดยุทธศำสตร์ทำงทะเล  
โ ด ย เป็ น เ ส้ นท ำ ง เ ดิ น เ รื อ ที่ ส ำ ม ำ ร ถ ขย ำย อิทธิ พลทำ งทหำ ร เ พ่ื อ เ ข้ ำ ค ร อบ ง ำ ภู มิ ภ ำ ค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงช่องแคบมะละกำได๗้ พ้ืนที่ดังกล่ำวจึงได้รับควำมสนใจจำกประเทศชำยฝั่ง
และประเทศมหำอ ำนำจทั้งภำยในและภำยนอกภูมิภำคเป็นอย่ำงยิ่ ง โดยเฉพำะประเทศจีน 
และสหรั ฐ อ เมริ ก ำ   อย่ ำ ง ไ รก็ ดี  แม้ สหรั ฐ ฯ  จะมิ ไ ด้ อยู่ ใ น ฐ ำนะของประ เทศ คู่ ขั ด แย้ ง 
ในปัญหำทะเลจีนใต้ แต่ก็ไม่ได้นิ่งเฉยต่อปัญหำควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพรำะทะเลจีนใต้มีควำมส ำคัญ  
ต่อกำรเคลื่อนก ำลังทำงยุทธศำสตร์ของสหรัฐฯ ในลักษณะที่เป็นเส้นทำง เชื่อมโยงระหว่ำงมหำสมุทร
แปซิฟิกกับมหำสมุทรอินเดียของกองก ำลังภำคพ้ืนแปซิฟิกของสหรัฐฯ (US Pacific Command)  
ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบในมหำสมุทรแปซิฟิกและมหำสมุทรอินเดีย๘ ท่ำทีของสหรัฐฯ ในกำรจัดกำรปัญหำ
ดังกล่ำวภำยใต้กำรน ำของโอบำมำได้แสดงออกผ่ำนกำรให้ควำมสนับสนุนประเทศสมำชิกอำเซียน 
                                                           

๕ กำรประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) เป็นกำรประชุมสุดยอดของผู้น ำประเทศ 
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออก จ ำนวน ๑๖ ประเทศ ประกอบด้วยประเทศสมำชิกอำเซียน ๑๐ ประเทศ และประเทศ
ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ รัสเซีย และสหรัฐฯ 

๖ ปัญหำควำมขัดแย้งในทะเลจีนใต้มีประเด็นข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรอ้ำงสิทธิเหนือหมู่เกำะสแปรตลี (Spratly 
Islands) และหมู่เกำะพำรำเซล (Paracel Islands) โดยเป็นควำมขัดแย้งระหว่ำง ๖ ประเทศท่ีอ้ำงกรรมสิทธ์ิเหนือสอง
หมู่เกำะ ซึ่งได้แก่ ประเทศบรูไน จีน ไต้หวัน มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนำม  

๗ ประภัสสร์ เทพชำตรี. (๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๙). ความขัดแย้งทะเลจีนใต้ 2016. สืบค้นเมื่อ ๔ กรกฎำคม 
๒๕๖๑ จำก dr.prapat: http://www.drprapat.com/ควำมขัดแย้งทะเลจีนใต้-2016 

๘ ปิยะชำติ ช่ืนจิต. (ม.ป.ป.). ปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้. สืบค้นเมื่อ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๑ จำก สภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติ: http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/content/file_1472457231.pdf 



 

๓ 
 

ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกับประเทศจีนในปัญหำทะเลจีนใต้  โดยเฉพำะกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงทหำร 
กับประเทศฟิลิปปินส์ในฐำนะประเทศพันธมิตร และกำรประกำศวิสัยทัศน์และลงนำมร่วมกันในเอกสำร
ส ำคัญด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงสหรัฐฯ และเวียดนำม๙ รวมถึงกำรเข้ำร่วมประชุมกับอำเซียนในฐำนะ
กลุ่มประเทศหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์ของสหรัฐฯ โดยกำรประชุมระหว่ำงอำเซียนกับสหรัฐฯ ในแต่ละครั้ง
มักมีกำรกล่ำวถึงเรื่องควำมขัดแย้งในทะเลจีนใต้อยู่เสมอ ซึ่งท่ำทีของสหรัฐฯ ดังกล่ำวได้สะท้อนให้เห็น
ถึงกำรเข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิภำคอำเซียนผ่ำนกระบวนกำรทำงสถำบัน  รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึง
บทบำทเชิงรุกของสหรัฐฯ ในภูมิภำคนี้ตำมยุทธศำสตร์ Pivot to Asia โดยเป็นกำรให้ควำมส ำคัญ 
กับกำรสร้ำงพันธมิตรรำยใหม่เพ่ือปกป้องและตอบสนองต่อผลประโยชน์ด้ำนควำมมั่นคงของสหรัฐฯ  

อย่ำงไรก็ดี แม้วิสัยทัศน์กำรด ำเนินนโยบำยต่ำงประเทศของทรัมป์จะเน้นควำมเป็นชำตินิยม๑๐ 
โดยยึดมั่นผลประโยชน์แห่งชำติ (national interest) ของสหรัฐฯ มำกกว่ำกำรให้ควำมสนใจ 
ประเทศอ่ืน ซึ่งอำจมองได้ว่ำสหรัฐฯ อำจลดอิทธิพลในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลดบทบำท 
เรื่ องควำมขัดแย้งในทะเลจีนใต้ลง  อย่ำงไรก็ตำม สุรชำติ  บ ำรุ งสุข  (๒๕๖๐) ผู้ เชี่ ยวชำญ 
ด้ำนยุทธศำสตร์และควำมมั่นคง๑๑ ได้ให้ควำมเห็นในเรื่องดังกล่ำวโดยเชื่อมโยงกับบริบทควำมมั่นคง 
ในภูมิเอเชียว่ำ แม้สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงในภูมิภำคเอเชียโดยเฉพำะควำมขัดแย้งในคำบสมุทรเกำหลี
จะดูแผ่วลงและไม่เกิดกำรเผชิญหน้ำระหว่ำงกัน๑๒ รวมถึงอำจน ำมำซึ่งควำมหวังของสันติภำพ 
จำกกำรเจรจำระหว่ำงทรัมป์และคิม จองอึน  ทว่ำ บริบททำงภูมิรัฐศำสตร์ที่ เปลี่ยนแปลงไป 
จะท ำให้ปัญหำควำมขัดแย้งในทะเลจีนใต้ถูกให้ควำมส ำคัญมำกยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะ 
ของพิชัย นริพทะพันธุ์ (๒๕๖๐) ที่ชี้ว่ำ ภำยใต้กำรน ำของทรัมป์ปัญหำควำมขัดแย้งในทะเลจีนใต้ 
อำจถูกท ำให้เกิดกำรขยำยตัว เพ่ือเป็นกำรลดทอนอิทธิพลของจีนในภูมิภำค๑๓ เห็นได้จำกกำรส่งเรือรบ
ขีปนำวุธน ำวิถียู เอสเอส ฮอปเปอร์  (USS Hopper) ลำดตระเวนในน่ำนน้ ำทะเลจีนใต้บริเวณ 
เกำะสกำโบโร (Scarborough Shoal) เมื่อวันที่  ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๑ นับเป็นปฏิบัติกำรทำงทะเล
                                                           

๙ United States-Vietnam Joint Vision Statement แ ล ะ  Joint Vision Statement on Defense 
Relations 

๑๐ Rodger A. Payne. (2017, February 20). Trump and American Foreign Policy; A Threat to 
Peace and Prosperity? Retrieved July 5, 2018, from researchgate: 
https://www.researchgate.net/publication/313851504_Trump_and_American_Foreign_Policy_A_Thre
at_to_Peace_and_Prosperity 

๑๑ VOICE TV 21. (๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๑). ถอดรหัสอนำคตผ่ำนทรัมป์-คิมซัมมิท กับ สุรชำติ บ ำรุงสุข. 
กรุงเทพฯ. สืบค้นเมื่อ ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๑ จำก https://www.youtube.com/watch?v=RI5ftSLn2Ds 

๑๒ ประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับคิม จอง อึน ผู้น ำเกำหลี ลงนำมในข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงกำรประชุม
ผู้น ำสหรัฐฯ และผู้น ำเกำหลีเมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๑  โดยสำระส ำคัญของข้อตกลงคือ สหรัฐฯ และเกำหลีเหนือ
ให้ค ำมั่นว่ำจะพัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันครั้งใหม่ เพื่อให้เป็นไปตำมควำมปรำรถนำของประชำชนท้ังสองประเทศ  
และเพื่อสันติภำพและควำมรุ่งเรือง อีกทั้งสหรัฐฯ และเกำหลีเหนือจะใช้ควำมพยำยำมร่วมกันในกำรสร้ำงสันติภำพ 
ที่มั่นคงและยั่งยืนบนคำบสมุทรเกำหลี โดยเกำหลีเหนือให้ค ำมั่นว่ำจะเดินหน้ำกระบวนกำรปลดอำวุธนิวเคลียร์  
อย่ำงสิ้นเชิงบนคำบสมุทรเกำหลี  นอกจำกนี้ สหรัฐฯ และเกำหลีเหนือให้ค ำมั่นว่ำจะร่วมค้นหำผู้ที่สูญหำยระหว่ำง
ปฏิบัติหน้ำท่ี รวมทั้งส่งคืนคนหรือร่ำงท่ีเหลืออยู่ของผู้ที่ระบุตัวตนได้แล้วโดยทันที 

๑๓ ถกเรื่อง "ทรัมป์" กับนักวิชาการและนักการเมือง ตอนที่ ๒ สัมพันธ์สหรัฐฯ-อาเซียน. (๒๑ มิถุนำยน 
๒๕๖๐). สืบค้นเมื่อ ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๑ จำก BBC: https://www.bbc.com/thai/thailand-38703022 



 

๔ 
 

ล่ำสุดของกองทัพเรือ ในยุคสมัยของทรัมป์ที่ เป็นกำรท้ำทำยประเทศจีนที่ครองทะเลจีนใต้ 
ด้วยกำรอ้ำงกรรมสิทธิในน่ำนน้ ำนี้  นอกจำกนี้ แม้สหรัฐฯ จะไม่ได้ตัดสินใจเผชิญหน้ำทำงทหำรกับจีน 
ในทะ เลจี น ใต้  แต่ ก ำ รที่ ท รั มป์ แสดงคว ำมคิ ด เห็ นล ง ในสื่ อ โ ซ เ ชี ย ลมี เ ดี ย ก็ เ ป็ น เ ส มื อน 
กำรเผชิญหน้ำทำงวำทกรรมกับจีน ดังที่ ปีเตอร์ เลย์ตัน (2017) นักวิชำกำรแลกเปลี่ยนที่สถำบันกริฟฟิธ
เอเชีย (Griffith Asia Institute) ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่ำ ข้อควำมจำกทวิตเตอร์ (Twitter) ของทรัมป์ 
ที่แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำควำมขัดแย้ง ในทะเลจีนใต้ภำยหลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ 
ที่จีนยึดเรือใต้น้ ำไร้คนขับ (UUV) ของสหรัฐฯ ขณะก ำลังแล่นออกจำกชำยฝั่งของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพ้ืนที่
นอกเส้นประที่จีนใช้อ้ำงอำณำเขตนั้น ถูกมองว่ำสหรัฐฯ ก ำลังมีท่ำทีแข็งกร้ำวมำกขึ้นต่อปัญหำ 
ควำมขัดแย้งในทะเลจีนใต้  และทรัมป์พยำยำมที่จะแสดงบทบำทควำมเป็นผู้น ำที่ เข้มแข็ง 
ตำมที่ชูนโยบำย American First เพ่ือเรียกควำมสนใจจำกสำธำรณชนอีกด้วย๑๔  อย่ำงไรก็ดี   
บริบทดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำบทบำทของสหรัฐฯ ภำยใต้กำรน ำของทรัมป์ ซึ่งแม้จะนโยบำยแบบ 
American First ก็ไม่ได้ลดควำมส ำคัญของปัญหำทะเลจีนใต้ลง และยังคงยึดมั่นในเจตนำรมณ์ 
ที่ต้องกำรรักษำผลประโยชน์ในน่ำนน้ ำแห่งนี้และผลประโยชน์จำกภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นอกจำกนี้ นับตั้งแต่ทรัมป์ได้เข้ำด ำรงต ำแหน่งประธำนำธิบดีในปี ๒๕๖๐ สหรัฐฯ ได้เดินหน้ำ
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศในอำเซียน โดยเฉพำะกำรสร้ำงควำมร่วมมือในระดับทวิภำคี 
กับประเทศเวียดนำมเพ่ือถ่วงดุลอ ำนำจกับจีนที่ก ำลังขยำยอิทธิพลและแสดงแสนยำนุภำพในทะเลจีนใต้ 
อย่ำงแข็งกร้ำว จึงท ำให้สหรัฐฯ แสดงบทบำทเชิงรุกด้วยกำรยกระดับควำมร่วมมือทำงกำรทหำร  
กับเวียดนำม เห็นได้จำกกำรที่ สหรัฐฯ ได้หำรือกับเวียดนำมและน ำ เรือบรรทุกเครื่ องบิน 
ยูเอสเอส คำร์ล วินสัน (USS Carl Vinson) เข้ำเทียบท่ำที่เมืองดำนังของเวียดนำมในเดือนมีนำคม 
๒๕๖๑ ซึ่งถือเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินล ำแรกของสหรัฐฯ นับตั้งแต่สงครำมเวียดนำมที่ได้มำเยือน 
เ อ เชี ยตะวั นออก เฉี ย ง ใต้   อย่ ำ ง ไรก็ ดี  แม้ จะ ไม่ ได้ เ กิ ดภำวะสงครำมขึ้ น ในทะ เลจี น ใต้   
แต่ท่ำทีของสหรัฐฯ ดังกล่ำวเป็นเสมือนกำรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ต้องกำรคงไว้ซึ่งอ ำนำจ 
และอิทธิพลในภูมิภำคนี้ และแม้ว่ำทั้งสองประเทศจะเคยเป็นคู่ขัดแย้งกันมำก่อนในสงครำมเวียดนำม
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๕ แต่สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในทะเลจีนใต้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขส ำคัญที่ท ำให้
สหรัฐฯ และเวียดนำมหันหน้ำเข้ำหำกันในฐำนะพันธมิตร กำรสร้ำงควำมร่วมมือดังกล่ำวสะท้อนให้เห็น
ว่ำทั้งสองประเทศค ำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชำติของตนเป็นส ำคัญมำกกว่ำควำมขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้น 
ในอดีต ในด้ำนผลประโยชน์ของสหรัฐฯ กำรเข้ำเป็นพันธมิตรกับเวียดนำมมีนัยส ำคัญประกำรหนึ่ง  
คือต้องกำรที่จะต่อต้ำนมิให้จีนกอบโกยผลประโยชน์จำกทะเลจีนใต้และเข้ำครอบครองควำมเป็นผู้น ำ 
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำจีนพยำยำมอ้ำงกรรมสิทธิเหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต้
ถึงร้อยละ ๙๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดังที่มีกำรอ้ำงแผนที่เส้นประแผนที่เส้นประ ๙ เส้น (nine-dash line) 
ซึ่งจีนใช้เป็นหลักฐำนยืนยันอ ำนำจอธิปไตยของตน  ดังนั้น กำรที่สหรัฐฯ ช่วยส่งเสริมและสร้ำงพันธมิตร
กับประเทศผู้อ้ำงกรรมสิทธิในดินแดนทะเลจีนใต้รำยอ่ืนให้อยู่ในฐำนะที่แข็งแกร่งมำกยิ่งขึ้นก็เพ่ือที่จะ

                                                           
๑๔

 Peter Layton. (2017, January 26). Trump’s Twitter diplomacy troubles US–China relations. 

Retrieved July 9, 2018, from East Asia Forum:  http: / / www. eastasiaforum. org/ 2017/ 01/ 26/ trumps-
twitter-diplomacy-troubles-us-china-relations/ 
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เป็นกำรคำนอ ำนำจกับจีนมิให้ครอบง ำภูมิภำคนี้แต่ผู้เดียว อีกทั้งควำมสัมพันธ์ทำงทหำรที่เริ่มจะ 
แน่นแฟ้นระหว่ำงเวียดนำมและสหรัฐฯ ยังแสดงให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจนของประธำนำธิบดี 
คนก่อนอย่ำงโอบำมำที่เข้ำสร้ำงควำมร่วมมือกับเวียดนำมด้วยกำรลงนำมในเอกสำรด้ำนควำมมั่นคง 
ในขณะที่ทรัมป์ใช้วิธีกำรเข้ำหำเวียดนำมในเชิงที่เป็นรูปธรรมมำกกว่ำด้วย  

อย่ำงไรก็ตำม สหรัฐฯ ภำยใต้กำรน ำของทรัมป์ไม่เพียงแต่สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศสมำชิก
อำเซียนเท่ำนั้น หำกแต่ยังมีส่วนร่วมกับอำเซียนผ่ำนกระบวนกำรทำงสถำบัน โดยเข้ำร่วมประชุมสุดยอด
อำเซียนครั้งที่ ๓๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ที่ผ่ำนมำนั้น สหรัฐฯ และอำเซียนได้ออก
แถลงกำรณ์ร่วมกันโดยมีสำระส ำคัญโดยสรุป คือ สหรัฐฯ ยืนยันเจตนำรมณ์ที่จะให้อำเซียนเป็นหุ้นส่วน
เชิงยุทธศำสตร์ของสหรัฐฯ ต่อไป รวมถึงยืนยันที่จะสนับสนุนควำมเป็นสถำปัตยกรรมของอำเซียนใน
ภูมิภำคนี้๑๕ แม้ในกำรประชุมดังกล่ำวจะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงท่ำทีหรือควำมเคลื่อนไหวในประเด็นควำม
ขัดแย้งในทะเลจีนใต้ของสหรัฐฯ แต่กำรที่ทรัมป์เข้ำร่วมกำรประชุมดังกล่ำวเป็นเสมือนกำรส่งสัญญำณ 
ว่ำสหรัฐฯ ยังคงให้ควำมส ำคัญกับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้จึงควำมเป็นไปไดท้ี่สหรัฐฯ จะสำนต่อ
กำรประชุมสุดยอดสหรัฐฯ – อำเซียน (US - ASEAN Summit)๑๖  นอกจำกนี้ กำรที่สหรัฐฯ ไม่ได้ลด
บทบำทในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงยังเป็นประโยชน์กับอำเซียนในลักษณะของกำรเป็น
เครื่องมือเพ่ือถ่วงดุลอ ำนำจกับจีนซึ่งก ำลังเร่งขยำยอิทธิพลด้ำนควำมมั่นคงและเศรษฐกิจเพ่ือครอบง ำ
ภูมิภำคอยู่ในขณะนี้ ในขณะเดียวกันบรรดำผู้น ำอำเซียนต่ำงก็ต้องกำรผูกสัมพันธ์อันดีกับทรัมป์ด้วยกำร
ยอมรับนโยบำย American First โดยเฉพำะเวียดนำมที่มีอเมริกำเป็นตลำดใหญ่ส ำหรับกำรส่งออก  
และยังต้องกำรให้รัฐบำลอเมริกันช่วยเหลือในกำรต้ำนทำนอ ำนำจทำงทหำรของจีนในทะเลจีนใต้๑๗  

 
บทสรุป 
 

ส ำหรับกำรด ำเนินนโยบำยต่ำงประเทศต่อภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ  
ทั้งในสมัยของโอบำมำและทรัมป์  จะเห็นได้ว่ำบทบำทของสหรัฐฯ ในปัญหำทะเลจีนใต้ไม่ได้ 
มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในสำระส ำคัญ แม้ในยุคของโอบำมำจะด ำเนินนโยบำยในรูปแบบ Pivot to Asia  
ที่มุ่งเน้นถึงกำรสร้ำงควำมร่วมมือในระดับพหุภำคี  ซึ่งอำจมองได้ว่ำสหรัฐฯ ค ำนึงถึงผลประโยชน์ 
ที่จะได้รับร่วมกันระหว่ำงประเทศภำยใต้ควำมร่วมมือ โดยเฉพำะกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับอำเซียน 
ที่ด ำเนินมำอย่ำงต่อเนื่อง แต่ท้ำยที่สุดสหรัฐฯ ย่อมได้ผลประโยชน์จำกภูมิภำคนี้ไม่น้อยโดยเฉพำะ
                                                           

๑๕ Joint Statement of the ASEAN-U.S. Dialogue Relations. (2017, November 13). Retrieved 
July 9, 2018, from U.S. Mission to ASEAN: https://asean.usmission.gov/joint-statement-asean-u-s-
commemorative-summit-40th-anniversary-asean-u-s-dialogue-
relations/?_ga=2.149569654.1385323679.1531102262-1565147864.1525663382 

๑๖ อ้ำงแล้ว เชิงอรรถท่ี ๑๓. 
๑๗ ทรงพจน์ สุภำผล. (๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐). มองท่าที "อาเซียน" ในการประชุมที่ฟิลิปปินส์ ดึงสหรัฐฯ 

คานอ านาจจีน. สืบค้นเมื่อ ๙ กรกฎำคม ๒๕๖๑ จำก voathai: https://www.voathai.com/a/asean-summit-
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ผลประโยชน์ด้ำนควำมมั่นคงในแง่ของกำรถ่วงดุลอ ำนำจกับจีนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
อย่ ำ ง ไรก็ ตำม  เมื่ อ เปลี่ ยนผ่ ำน เข้ ำสู่ ส มั ย ของทรั มป์ ได้ เปลี่ ยน เป็ นกำรด ำ เนิ นน โยบ ำย 
แบบ American First ท่ำทีของสหรัฐฯ ต่อประเด็นหรือปัญหำใด ๆ จะต้องเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์  
ของสหรัฐฯ เป็นส ำคัญ แม้ว่ำนโยบำย American First จะท ำให้ทรัมป์ดูแตกต่ำงไปจำกผู้น ำคนก่อน 
ของสหรัฐฯ แต่ก็เป็นที่น่ำสังเกตว่ำทรัมป์ไม่ได้ลดควำมส ำคัญของภูมิภำคลงอย่ำงชัดเจนอันเนื่องมำจำก
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีควำมส ำคัญและเกี่ยวข้องอย่ำงยิ่งต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ด้ำนยุทธศำสตร์ของสหรัฐฯ โดยเฉพำะกำรเป็นเวทีแข่งขันเพ่ือแย่งชิงกำรเป็นมหำอ ำนำจระหว่ำงสหรัฐฯ 
และจีน เนื่องจำกสหรัฐฯ ยังคงต้องกำรปกป้องเสรีภำพในกำรเดินเรือ ซึ่งถูกกระทบจำกแนวนโยบำย
กำรขยำยแสนยำนุภำพทำงทะเลของจีน  ดั งนั้น  จึ งอำจกล่ ำวโดยสรุปได้ว่ ำ  แม้สหรัฐฯ  
จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงตัวผู้น ำ แต่กำรด ำเนินนโยบำยของสหรัฐฯ ก็ยังคงเป็นไปเพ่ือตอบสนอง
ผลประโยชน์แห่งชำติ (National Interest) ในลักษณของกำรปกป้อง รักษำ และคงไว้ซึ่งผลประโยชน์
ของสหรัฐฯ ภำยในภูมิภำคนี้  

นอกจำกนี้ แม้ปัญหำควำมขัดแย้งในทะเลจีนใต้จะท ำให้ประเทศสมำชิอำเซียนบำงประเทศ 
ต้องอยู่ ในภำวะกลืนไม่ เข้ ำคำยไม่ออก (D i lemma) และต้องหลีกเลี่ ยงกำรพูดถึ งปัญหำ 
ดังกล่ำวในลักษณะของกำรสื่อควำมหมำยที่มีนัยยะของควำมขัดแย้งในที่ประชุมต่ำง ๆ ของอำเซียน  
ท ำให้ปัญหำยืดเยื้อมำอย่ำงยำวนำน และเป็นโอกำสให้จีนได้เข้ำครอบครองพ้ืนที่ในทะเลจีนใต้จนสร้ำง  
ควำมตึงเครียดให้กับประเทศคู่ขัดแย้งและอำเซียนในฐำนะสถำบันหลักของภูมิภำค แต่กำรที่สหรัฐฯ  
เข้ำมำมีบทบำทและสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับอำเซียนผ่ำนกระบวนกำรทำงสถำบันกลับเป็นประโยชน์
ต่ออำเซียนในแง่ของกำรเป็นเครื่องมือที่สร้ำงเสถียรภำพและรักษำดุลยภำพด้ำนควำมมั่นคง 
ให้กับภูมิภำคไดอี้กด้วย  
 
 


