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นัยของสหรัฐฯสู่เส้นทางของเอเชีย 
    การเดินทางมาครั้งนี้ของโอบามา นับเป็นครั้งแรกที่
ได้มาเยือนและพบผู้น าไทยอย่างเป็นทางการ ดังนั้นการมา
เยือนครั้งนี้ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของสหรัฐฯ ว่า ใน
อนาคตจะให้น้ าหนักต่อการสร้างความสัมพันธ์มายังเอเชีย 
โดยเฉพาะอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สาเหตุเพราะเอเชียก าลัง
มี เ ศ รษฐกิ จที่ เ ติ บ โ ตอย่ า งมั่ น ค งและรวด เ ร็ ว  รวมถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน ๑๐ 
ประเทศ ที่ก าลังจะเกิดการรวมตัวเป็นตลาดเดียวกัน ภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะท าให้ชาติอาเซียน
กลายเป็นตลาดการค้าใหญ่อันดับ ๓ ของเอเชีย รองแค่จีนและ
ญี่ปุ่น โดยมี  GDP ถึง ๓ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ
ประชากรมากกว่า ๖๐๐ ล้านคน ซึ่งสวนทางกับโครงสร้าง
ตลาดสินค้าของสหรัฐฯในช่วงที่ผ่านมา ที่ส่งออกสินค้ามา
อาเซียนลดน้อยลงเรื่อยๆ จากที่เคยมีส่วนแบ่งตลาดในอาเซียน
สูงถึง ๒๐% เมื่อ ๒๐ ปีก่อน เหลือเพียง ๗.๕% เท่านั้น ดังนั้น
สหรัฐฯจึงต้องการปรับสมดุลเศรษฐกิจ โดยยึดเอเชียเป็นแกน
หลักในการเติบโต ส าหรับการมาเยือนประเทศไทยของผู้น า
สหรัฐฯ นอกจากจะเป็นการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-
สหรัฐฯแล้ว ไทยยังนับว่ามีความส าคัญยิ่งต่อสหรัฐฯในการแผ่
อิทธิพลเข้ามาในอาเซียน และประเทศในกลุ่มลุ่มน้ าโขง (GMS) 
อีกท้ังสหรัฐฯ ยังพยายามกดดันให้ไทยเข้าร่วมกรอบความตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาคพ้ืนแปซิฟิก(Trans Pacific Partner-
ship : TPP) โดยเร็ว เพ่ือต้องการใช้ไทยเป็นประตูและฐานที่
มั่นส าคัญทางเศรษฐกิจในภูมิภาค แต่ทั้งนี้ก็อาจจะส่งผลเสียต่อ
ไทยทางด้านระบบทรัพย์สินทางปัญญา ภาคการเงิน และการ
ผูกขาดตลาดยา ที่ท าให้ไทยต้องใช้จ่ายสูงขึ้น โดยเฉพาะใน
อนาคตราคายาอาจสูงเป็น ๒ เท่าของปัจจุบัน หรือสูงขึ้นอีก
กว่า ๘๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี  ขณะที่ระบบภาคการเงิน       
แม้สถาบันการเงินไทยจะมีความเข้มแข็งระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่

สามารถสู้กับเงินทุนขนาดใหญ่จากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วได้ 
รวมทั้งต้องระวังปัญหาการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าออกอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งอาจก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทยได้ในระยะยาว   
ซึ่งการเยือนของโอบามาครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น
ของนโยบาย Rebalancing ในการแผ่อิทธิพลของสหรัฐฯ      
สู่เอเชียเพ่ือคานอ านาจกับจีน โดยใช้กลไกของ TPP ซึ่งเป็น
เครื่องมือหลักท่ีจะใช้ต่อสู้แข่งขันกับจีน  
บทบาทของจีนต่อไทยและอาเซียน 
 หลังจากที่สหรัฐฯมาเยือนประเทศไทยและอีก ๒ ชาติ
ในอาเซียนได้ไม่นาน จีนก็ได้มีก าหนดการเยือนไทยด้วยเช่นกัน
ในเวลาต่อมา โดยนอกจากจะเข้าร่วมพิธี เปิดป้ายศูนย์
วัฒนธรรมไทย-จีนอย่างเป็นทางการแล้ว จีนยังเข้ามาแสดง
จุดยืนถึงบทบาทของจีนที่มีต่ออาเซียนและประเทศไทย 
โดยเฉพาะหลังจากที่จีนถ่ายโอนอ านาจ ดังนั้นจีนจึงเข้ามา
ยืนยันว่าจะยังคงให้ความส าคัญต่อไทยและอาเซียนอยู่เช่นเดิม 
รวมทั้งความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ หรือโครงการสนับสนุนเงินกองทุน
ต่างๆด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 อย่างไรก็ตาม ภายใต้อิทธิพลของทั้งจนีและสหรัฐฯ ที่มีต่อ
ภูมิภาคเช่นนี้ ประเทศท่ีตกเป็น “เวที” อย่างไทยและอาเซียน
ท้ังหลายยอ่มได้รบัแรงกดดันคอ่นขา้งมากจากชาติมหาอ านาจ แต่ท่ี
นา่สนใจกค็อื ภายใต้ภาวะแรงกดดันนี ้กม็ ี“โอกาส” ท่ีดีรวมอยูด้่วย
เชน่กนั  

ประเทศไทยกับการเยือนของผู้น าประเทศมหาอ านาจโลก 

การเยือนประเทศไทยระหว่าง ๒ ผู้น าประเทศมหาอ านาจของโลกอย่าง นายบารัค โอบามาที่เพ่ิงชนะเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีกสมัย กับนายเหวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีของประเทศจีนในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน น่าสังเกตว่า  
การเดินทางมาครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรและมีนัยอันใดแอบแฝงหรือไม่ ที่ส าคัญไทยจะได้หรือเสียประโยชน์ จากการต้อนรับ  
๒ อาคันตุกะจากมหาอ านาจโลกอย่างไร โดยเฉพาะผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน 
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ซึง่ไทยไม่เพียงเป็นเป้าหมายหลกัของสหรัฐฯ เพราะเป็นสว่นหนึง่ของ 
“สามเหล่ียมแห่งอ านาจ” ในภาคพืน้เอเชียแปซิฟิก และยังมีบทบาท
โดยตรงในฐานะ “ผู้ประสานงานอาเซียน-จนี” เพือ่โน้มน้าวให้คู่กรณี
พพิาทเรือ่งดินแดนในทะเลจนีใต้เจรจาหาทางออกโดยสนัติ  ท่ีส าคญัใน
บรบิททางด้านการเมอืงและความมัน่คงระหวา่งไทยและอาเซยีนกบัจนี
และสหรฐัฯนัน้ มบีรบิทของเศรษฐกจิประกบอยูด้่วยอยา่งแนบแนน่  จงึ
ไมน่่าแปลกใจแต่อยา่งใด หากกา้วย่างทางเศรษฐกจิของจนีในอนาคต
จะม ี“วาระทางการเมอืงและความมัน่คง” เจอืปนอยูด้่วยทุกครัง้หรือ
บอ่ยครัง้ ดูได้จากประเทศสหรฐัฯและจนีเมือ่เปลีย่นผูน้ าแลว้ เชือ่วา่ท้ัง
สองมหาอ านาจจะด าเนินนโยบายต่างประเทศในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
ความสมัพนัธก์บัประเทศในเอเชยี-แปซฟิกิท่ีเขม้ขน้มากยิง่ขึน้ เนือ่งจาก
เอเชียถือได้ว่าก าลังเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีมีความเจริญก้าวหน้ากว่า
ภูมิภาคอื่น โดยสหรัฐฯ เลือกใช้ยุทธศาสตร์ของ TPP เป็นอีกหนึ่งตัว
แปรท่ีจะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับ “ประชาคมอาเซียน” เพื่อถ่วงดุล
บทบาทของจนีในภมูภิาคนีแ้ละประเทศจนีเองกก็ าลงัขยายอทิธพิลทาง
การเมืองและการทหารโดยยึดนโยบายต่างประเทศที่เน้นดึงประเทศ
กลุม่อาเซยีนมาเปน็พวกมากขึน้ด้วยเชน่กนั ดังนัน้การเดินทางมาเยอืน
ไทยของ ๒ ผูน้ าประเทศมหาอ านาจจนีและสหรฐัฯครัง้นี ้จงึเหมอืนกบั
วา่เปน็ ๒ การเดินทางท่ีมวีาระเปา้หมายเดียวกนั คอืการท าใหไ้ทยเปน็
ฐานท่ีมัน่ทางเศรษฐกจิในอาเซยีน...  
 

ประเทศไทยกับสภาวะระหวา่งเขาควาย (Dilemma) 
 จากโมเดลจ าลองสถานการณร์ะหวา่งประเทศไทยและประเทศ
มหาอ านาจท้ังสองจะพบว่าประเทศไทยต้องอยู่ท่ามกลางประเทศ
มหาอ านาจท้ังสองภายใต้กระแส“ดุลแห่งอ านาจ”(Balance of     
Power) ท่ีเป็นผลประโยชน์แห่งชาติท้ังของไทยและมหาอ านาจเอง
ด้วย เนื่องจากการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของภมูิภาคท่ีก าลงัถกูจบัตา
มองและถอืได้วา่มสีว่นได้เปรยีบในด้านภูมศิาสตรท่ี์เอื้อประโยชนต่์อ
สองอภมิหาอ านาจอยา่งสหรฐัฯและจนี และเรยีกได้วา่ก าลงัตกอยูใ่น
สภาวะระหวา่งเขาควาย (Dilemma) จะขยบัไปทางใดทางหนึง่มากก็
ไมไ่ด้ ซึง่จากโมเดลจะพบวา่ไทยเองเปน็เพยีงประเทศเลก็จงึไมส่ามารถ

หาจุดยืนตรงกลางท่ีนิ่งได้ (Static Point) จึงต้องรักษาพื้นท่ีสมดุล
(Balancing Space)ระหวา่งประเทศมหาอ านาจท้ังสองเพือ่ใหส้ามารถ
เคลื่อนตัวได้แบบลื่นไหล (Dynamic Policy) ในพื้นท่ี Balancing 
Space แต่ต้องไม่ก้าวข้ามจุดสมดุล หรือบริเวณ α๑ และ α๒ 
ออกไปเพือ่ไมใ่หเ้สยีสมดุลต่อสหรฐัฯและจนี โดยหนว่ยงานด้านความ
มั่นคงและหน่วยงานด้านการต่างประเทศต้องก าหนดหลักการหรือ
นโยบายในการด าเนนิยุทธศาสตรท่ี์จะใหไ้ทยสามารถด าเนนินโยบาย
แบบลืน่ไหลได้ในพืน้ท่ีของ Green Zone โดยท่ีบรเิวณ α๑ และ α๒ 
ต้องได้รับการประเมินนโยบายท่ีเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนให้มี
ความยืดหยุ่นได้อยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ต่างๆท่ี
เกิดขึน้และเป็นไปตามผลประโยชน์ของชาติ และไม่ล้ าเข้าไปในส่วน
ของ Red Zone เพื่อป้องกันการตกไปเป็นผู้ท่ีถูกเล่นอยู่ในเกม และ
ลดความหวาดระแวงของมหาอ านาจท้ังสอง  
 อย่างไรก็ตาม หากการเคลื่อนตัวทางนโยบายของไทยมี
ความจ าเปน็ในบางสถานการณท่ี์ต้องเขา้ใกลบ้รเิวณ Red Zone ของ
สองมหาอ านาจ กต้็องค านงึท่ีจะไมใ่หเ้สยีสมดุลหรอืความสมัพนัธก์บั
อีกประเทศหนึ่งได้ จากการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามี
ประเด็นท่ีน่าสนใจและพอยกตัวอย่างสถานการณ์ท่ีอาจมีการ
เปลีย่นแปลงได้ตามสภาวการณใ์นอนาคตคอื การเขา้ใกลบ้รเิวณ Red 
Zone ของชาติมหาอ านาจอย่างสหรัฐฯ ทีค่วามต้องการของสหรัฐฯ 
ในขณะนี้คือ ต้องการให้ไทยเข้าร่วมกลไกของ TPP เพื่อใช้ไทยเป็น
ใบเบกิทางในการเคลือ่นตัวเขา้สูก่ารแสวงผลประโยชนใ์นอาเซยีนและ
ถ่วงดุลอ านาจกับจีน ท่ีไทยควรต้องรักษาผลประโยชนแ์หง่ชาติ โดย 
ต้องมคีวามระมดัระวงัในความรว่มมอืทางด้านเศรษฐกจิกบัจนี และการ
ด าเนินงานด้าน AEC ไม่ให้เสียสมดุลไป ส่วนการเข้าใกล้บริเวณ       
Red Zone ของจีนนั้น ข้อพิพาททะเลจีนใต้ท่ีถือเป็นผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ          
การหลีกเลี่ยงหรือการสงวนท่าทีของไทยจึงถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะ       
ไม่ก้าวล้ าผลประโยชน์แห่งชาติของจีนท่ีอาจท าให้ไทยเสียสมดุลกับ    
จนีได้...๛ 
 

α ๒ 

Rebalancing  Plan 

α ๑ 

Phenomena 

พนัธสญัญาระหวา่ง 
ประเทศ (Bilateral) 

พันธสัญญาระหว่าง 
ประเทศ (Bilateral) 

Rise of China 

Balancing  Space Model 

Balancing  Space 
by 

Security policy & 
Foreign policy 

Red  Zone Red  Zone 
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