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จาก Pivot to Asia สู่ America First นัยส าคัญต่อภูมิภาคเอเชียและอาเซียน 
: กรณสีหรัฐฯ ถอนตัวออกจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก  

(Trans - Pacific Partnership: TPP) 
 

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 เทศหรื อภู มิ ภ ำค อ่ืนอย่ 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 ำ เนินนโยบำยหรือยุทธศำสตร์ แบบ America First ซึ่ ง เป็นกำรด ำ เนินนโยบำย 
กับต่ำงประเทศโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เป็นส ำคัญ นโยบำยดังกล่ำวไม่ เพียงแต่จะเรียก 
ควำมสนใจได้จำกประชำชนในสหรัฐฯ เท่ำนั้น หำกแต่ยังท ำให้ประเทศทั่วโลกหันมำสนใจท่ำที  
ของสหรัฐฯ ในเวทีโลกมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกนโยบำยดังกล่ำวแตกต่ำงไปจำกนโยบำยของประธำนำธิบดี  
คนก่อนอย่ำงนำยบำรัค โอบำมำ (Barack Obama)๒ โดยนโยบำย America First ท ำให้สหรัฐฯ  
ถูกมองว่ ำก ำลั งจะ เปลี่ ยนแปลงค่ ำนิ ยมหลั ก  ( Core Value) ของตน๓ ทั้ งด้ ำนควำมมั่ นคง 
และระบบกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

 ด้ำนควำมสัมพันธ์ของสหรัฐฯ กับภูมิภำคเอเชียและอำเซียน กำรด ำเนินนโยบำยของสหรัฐฯ 
ภำยใต้กำรน ำของประธำนำธิบดีบำรัค โอบำมำมุ่งเน้นกำรสำนสัมพันธ์กับภูมิภำคเอเชียอย่ำงจริงจัง 
ทั้งด้ำนกำรทูต เศรษฐกิจ กำรเมืองและควำมมั่นคง ซึ่งเป็นนโยบำยที่รู้จักกันในชื่อ นโยบำยปักหมุด

                                                           
 บทควำมนีเ้ผยแพร่เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
 นักวิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลกฎหมำย ฝ่ำยอำเซียนและกิจกำรต่ำงประเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ 
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/ 



 

๒ 
 

เอเชีย (Pivot to Asia)๔  ดังนั้น ตลอดระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของโอบำมำจึงได้เห็นปฏิสัมพันธ์ 
ของสหรัฐฯ กับภูมิภำคเอเชีย  ที่ ด ำ เนินไปในลักษณะของกำรเดินหน้ำสร้ำงควำมร่วมมือ 
และกระชับควำมสัมพันธ์อย่ำงแน่นแฟ้น เห็นได้จำกท่ำทีของสหรัฐฯ ในกำรเยือนประเทศแถบเอเชีย  
กำร เข้ ำ ร่ ว ม เป็ นสมำชิ กกำ รปร ะชุ มสุ ดยอด เ อ เชี ยต ะวั น ออก  ( East Asia Summit: EAS)  
ในปี  ค .ศ .  ๒๐๑๑๕ กำรผลักดันควำมตกลงหุ้นส่ วนยุทธศำสตร์ เศรษฐกิจภำคพ้ืนแปซิ ฟิก  
(Trans - Pacific Partnership: TPP) เป็นต้น  อย่ำงไรก็ดี กำรปรับเปลี่ยนนโยบำยของสหรัฐฯ  
เป็นนโยบำย America First ซึ่งเป็นกำรลดควำมเป็นเสรีนิยมและเพ่ิมควำมเป็นชำตินิยมให้มำกขึ้นนั้น
ได้น ำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมืองและควำมมั่นคงครั้งส ำคัญส ำหรับภูมิภำคเอเชียและ
อำเซียน เมื่อทรัมป์ประกำศถอนสหรัฐฯ ออกจำกควำมตกลงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เศรษฐกิจภำคพ้ืน
แปซิฟิก (TPP) อันเป็นควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อระบบกำรค้ำโลก   
ทว่ำ TPP ไม่เพียงแต่จะเป็นข้อตกลงที่มีนัยส ำคัญทำงเศรษฐกิจเพียงเท่ำนั้น หำกแต่ยังเป็นข้อตกลงที่มี
นัยส ำคัญด้ำนกำรเมืองและควำมม่ันคงระหว่ำงประเทศอีกด้วย  ดังนั้น บทควำมฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ืออภิปรำยกำรด ำเนินนโยบำยหรือยุทธศำสตร์ทำงกำรค้ำของสหรัฐฯ ต่อภูมิภำคเอเชียและอำเซียน 
โดยจะแสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมของสหรัฐฯ ในกำรผลักดันข้อตกลง TPP ในสมัยของโอบำมำและ
นัยส ำคัญต่อภูมิภำคเอเชียและอำเซียน รวมถึงนัยส ำคัญอ่ืนที่เกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกกำรที่สหรัฐฯ 
ประกำศถอนตัวออกจำกควำมตกลง TPP  

 
๑. บทบาทของสหรัฐฯ ในสมัยของโอบามากับความพยายามในการผลักดันความตกลง TPP  
และนัยส าคัญต่อภูมิภาคเอเชีย  
 
 ควำมตกลงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เศรษฐกิจภำคพ้ืนแปซิฟิก (Trans - Pacific Partnership: 
TPP)๖ เ ป็ น ข้ อ ต ก ล ง เ ข ต ก ำ ร ค้ ำ เ ส รี  ( Free Trade Agreement: FTA) ร ะ ห ว่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ 
ในภำคพ้ืนแปซิฟิก โดยได้รับกำรพัฒนำมำจำกควำมตกลงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์ทำงเศรษฐกิจ 
ภำคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Partnership Agreement: TPSEP)๗ ซึ่งควำมตกลง TPP  
มี ค ว ำมแตก ต่ ำ ง จ ำก คว ำม ต กล ง เ ขต ก ำ ร ค้ ำ เ ส รี  ( Free Trade Agreement: FTA) ทั่ ว ไ ป  
เนื่องจำกควำมตกลง TPP ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเสรีกำรค้ำสินค้ำและบริกำร และยกระดับ
มำตรฐำนกำรค้ำในเศรษฐกิจยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยจะเป็นควำมตกลงฯ ที่ยกเลิกหรือลดภำษี
น ำเข้ำและมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำที่ไม่ใช่ภำษีในทุกสำขำทั้งสินค้ำและบริกำร รวมถึงลดมำตรกำร  
กีดกันด้ำนกำรลงทุนและธุรกิจบริกำร เพ่ือสร้ำงโอกำสและแสวงหำผลประโยชน์ให้กับนักธุรกิจ  

                                                           
๔ นโยบำยปั กหมุ ด เอ เ ชีย  ( Pivot to Asia) เ รี ยกอี ก ช่ื อหนึ่ ง ว่ ำ  นโยบำยกำรปรับสมดุ ล เอ เ ชีย  

(Rebalancing Asia)  
๕ กำรประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) เป็นกำรประชุมสุดยอดของผู้น ำประเทศ 

ในภูมิภำคเอเชียตะวันออก จ ำนวน ๑๖ ประเทศ ประกอบด้วยประเทศสมำชิกอำเซียน ๑๐ ประเทศ และประเทศ
ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ รัสเซีย และสหรัฐฯ 

๖ ดูข้อตกลงฉบับเตม็ได้ท่ี http://wtocenter.vn/tpp/full-text-and-summaries-tpp  
๗  ประกอบไปด้วยประเทศสมำชิก ๔ ประเทศ ได้แก่ ชิลี นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และบรไูน 

http://wtocenter.vn/tpp/full-text-and-summaries-tpp
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แรงงำน และผู้บริโภค รวมทั้งยังส่งเสริมและพัฒนำห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain) และกำรผลิต 
ที่ครอบคลุมภำคีทุกประเทศให้เกิดควำมเชื่อมโยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควบคู่ไปกับสร้ำงกำรจ้ำงงำน 
และยกระดับมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ จะเห็นได้ว่ำเป็นควำมตกลงที่ครอบคลุมไปถึงกำรได้มำของสินค้ำ
และวิธีกำรท ำธุรกิจที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งหมด๘  โดยข้อตกลง TPP มีประเทศสมำชิกที่เข้ำร่วม
เจรจำทั้งสิ้น ๑๒ ประเทศ๙ (รวมสหรัฐฯ ก่อนจะถอนตัวออกในปี ๒๐๑๗) และหำกข้อตกลงมีผลบังคับ
ใช้จะท ำให้เป็นเขตกำรค้ำเสรีที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจำกเป็นกำรรวมประชำกรกว่ำ ๘๐๐ ล้ำน
คนซึ่งจะส่งผลให้ปริมำณกำรค้ำอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๓ ของกำรค้ำโลก โดยคิดผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ 
GDP (Gross Domestic Product) ได้ รำวร้ อยละ ๔๐  ของ GDP โลก๑๐  ทั้ งนี้  ข้ อตกลง TPP  
มีกำรลงนำมอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ ณ เมืองออกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์๑๑ 
 โดยภำพรวมของควำมตกลง TPP จะเห็นได้ว่ำเป็นควำมตกลงที่มีขนำดใหญ่และครอบคลุม 
กำรเปิดเสรีกำรค้ำและบริกำรหลำยประเภท TPP จึงมีควำมส ำคัญต่อภำคเศรษฐกิจของประเทศ 
และต่อระบบกำรค้ำโลก ส ำหรับสหรัฐฯ ภำยใต้กำรน ำของโอบำมำเริ่มให้ควำมสนใจและเข้ำร่วม 
กำรเจรจำในปี  ๒๕๕๑ และสหรัฐฯ ได้มีบทบำทน ำในควำมร่วมมือนับแต่นั้ น เป็นต้ นมำ   
อย่ำงไรก็ดี ด้วยผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจดังที่มีกำรประเมินว่ำหำกสหรัฐฯ เข้ำร่วมควำมตกลงดังกล่ำว 
จะท ำให้ GDP ของสหรัฐฯ ขยำยตัว เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๐.๑๕ หรือคิดเป็นมูลค่ำที่ เ พ่ิมขึ้น  ๔๒.๗  
พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ภำยในปี ค.ศ. ๒๐๓๒ และกำรจ้ำงงำนจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๐.๐๗ หรือคิดเป็น

                                                           
๘ วิชำติ โลเกศกระวี . (ม.ป.ป.). จุดยืนของไทยกับ TPP. สืบค้นเมื่อ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑ จำก สภำวิชำชีพ

บัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์: http://www.fap.or.th/upload/9414/2bLr1kPoJa.pdf 
๙  ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น แคนำดำ ชิลี เม็กซิโก เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มำเลเซีย บรูไน  

และเวียดนำม 
๑๐ Ministry of Trade and Industry Singapore . (n.d.). Trans - Pacific Partnership Free Trade 

Agreement (TPP): 7 Things you should know. Retrieved July 12, 2018, from Ministry of Trade and 
Industry Singapore: 
https://www.mti.gov.sg/MTIInsights/SiteAssets/Pages/TPP/Seven%20things%20you%20should%20kn
ow%20about%20the%20TPP%20(Final).pdf 

๑๑  ปัจจุบันข้อตกลงดังกล่ำวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจำกประเทศผู้ลงนำมยังไม่ได้ให้สัตยำบันครบตำมที่
ก ำหนดข้อตกลงจะมีผลใช้บังคับภำยใน ๒ ปีนับจำกที่มีกำรลงนำมในควำมตกลงฯ โดยประเทศภำคีทุกประเทศได้ให้
สั ตยำบันและบั งคับ ใ ช้กฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อง  ควำมตกลงฯ จะมี ผลบั งคับ ใ ช้ภำยใน ๖๐ วันหลั งจำก 
ที่ประเทศภำคีทุกประเทศได้แจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำให้สัตยำบันแล้ว หรือในกรณีที่ภำยใน ๒ ปี ประเทศภำคียัง
แจ้งไม่ครบแต่มีประเทศที่แจ้งว่ำให้สัตยำบันแล้วอย่ำงน้อย ๖ ประเทศและอย่ำงน้อยต้องมี GDP รวมกันเกินร้อยละ 
๘๕ ของประเทศภำคีเดิมทั้งหมด ควำมตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้ภำยใน ๖๐ วันหลังจำก ๒ ปีน้ัน หรือในกรณีที่ภำยหลัง
จำก ๒ ปี ๖๐ วันแล้ว ประเทศภำคียังให้สัตยำบันไมค่รบ ๖ ประเทศ ควำมตกลงฯ ก็จะยังไม่สำมำรถบังคับใช้ได้จนกวำ่
จะต้ องมีประเทศที่ แจ้ งว่ ำ ให้สัตยำบันแล้วอย่ ำงน้อย ๖  ประ เทศ และอย่ ำงน้อยต้ องมี  GDP รวมกัน 
เกินร้อยละ ๘๕ ของประเทศภำคีดั้งเดิมทั้งหมด ควำมตกลงฯ จึงจะสำมำรถมีผลบังคับใช้ได้ในอีก ๖๐ วันหลังจำกที่
ประเทศที่ ๖ ได้ให้สัตยำบันและแจ้ง Depositary อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยปัจจุบันมีประเทศที่ให้สัตยำบัน 
เพียง ๒ ประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์และญี่ปุ่น (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 



 

๔ 
 

จ ำนวนกำรจ้ำงงำนที่เพ่ิมขึ้นถึง ๑๒๘,๐๐๐ คน๑๒ จึงท ำให้ควำมตกลง TPP เป็นเป้ำหมำยล ำดับต้น 
ในวำระกำรด ำรงต ำแหน่งสมัยที ่๒ ของโอบำมำ  
 นอกจำกนี้ ควำมตกลงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เศรษฐกิจภำคพ้ืนแปซิฟิกยังมีควำมส ำคัญ 
ต่ อ สห รั ฐ ฯ  ด้ ำ น ภู มิ เ ศ รษฐศำสตร์  ( Geo – Economic) ใ นลั กษณะของก ำ ร เป็ น ห นึ่ ง ใ น 
กลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ Pivot to Asia ด้วยแนวโน้มกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของภูมิภำคเอเชีย 
ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งศูนย์กลำงเศรษฐกิจของโลกจะเคลื่อนตัวสู่ภูมิภำคเอเชีย ทั้งยังมีกำรคำดกำรณ์  
ว่ำในทศวรรษที่ ๒๐ กำรเจริญเติบโตทำงกำรค้ำจะกระจุกตัวอยู่ที่เอเชีย๑๓ ภูมิภำคเอเชียจึงเป็นภูมิภำค 
ที่มีผลประโยชน์ต่อสหรัฐฯ ในทำงเศรษฐกิจเป็นอย่ำงยิ่ง  อย่ำงไรก็ดี จำกแนวโน้มทำงเศรษฐกิจ 
ของภูมิภำคเอเชียที่จะผงำดขึ้นเป็นศูนย์กลำงเศรษฐกิจโลกนั้นส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
ต่อกำรรักษำควำมเป็นผู้น ำของสหรัฐฯ ภำยในภูมิภำคอันเนื่องมำจำกภูมิภำคเอเชียเป็นเขตอิทธิพล 
ของสหรัฐฯ นับตั้งแต่ช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่สองเป็นต้นมำ แนวโน้มดังกล่ำวย่อมเป็นกำรท้ำทำย  
ต่อสถำนะของสหรัฐฯ อีกทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนส ำคัญที่ท ำให้สหรัฐฯ หันกลับมำให้ควำมส ำคัญ 
กับภูมิภำคเอเชีย  ดังนั้น ในสมัยของโอบำมำจึงปรำกฎควำมพยำยำมในกำรผลักดันควำมตกลง TPP 
เ พ่ือใช้ เป็นเครื่องมือที่จะท ำให้สหรัฐฯ เข้ำมำมีปฏิสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจกับภูมิภำคเอเชีย   
ทั้งนี้ บทบำทของสหรัฐฯ ในกำรผลักดัน TPP เห็นได้จำกควำมพยำยำมที่จะเจรจำกับประเทศสมำชิก
ภ ำ ย ใ ต้ ค ว ำ ม ต ก ล ง  TPP ดั ง เ ช่ น ก ำ ร เ ปิ ด ก ำ ร เ จ ร จ ำกั บ น ำ ยก รั ฐ ม น ต รี  ลี  เ ซี ย น  ลุ ง   
ของสิงคโปร์ในปี ๒๕๕๙ หรือกำรเยือนประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งสหรัฐฯ มักจะเน้นย้ ำถึงกำรเจรจำ 
เพ่ือหำข้อสรุปของควำมตกลง TPP ให้เป็นวำระส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ เช่น ในปี ๒๕๕๖ สหรัฐฯ พยำยำม
ที่จะโน้มน้ำวให้ญี่ปุ่นเข้ำร่วม TPP และในปี ๒๕๕๘ มีควำมพยำยำมที่จะชักจูงให้มำเลเซีย  
สิงคโปร์ และเวียดนำมลงนำมในสัญญำ TPP  
 ในด้ำนควำมมั่นคง ควำมตกลง TPP มีควำมส ำคัญต่อสหรัฐฯ ในฐำนะยุทธศำสตร์ 
ควำมมั่นคงในภูมิภำคเอเชีย กำรสร้ำงควำมร่วมมือดังกล่ำวดังกล่ำวจึงเป็นกำรกระชับพันธมิตร 
และหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ของสหรัฐฯ เพ่ือเป็นกำรยืนยันและคงไว้ซึ่งอ ำนำจของสหรัฐฯ ในภูมิภำค 
นอกจำกนี้  ยังมีควำมส ำคัญต่อยุทธศำสตร์ของสหรัฐฯ ในกำรพัฒนำเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ให้กับสถำบันในภูมิภำค โดยเฉพะกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรรักษำสันติภำพผ่ำนกฎเกณฑ์ 
และบรรทัดฐำนเดียวกันภำยใต้ควำมตกลง TPP เนื่องจำกสหรัฐฯ เป็นประเทศมหำอ ำนำจ 
และเป็นผู้มีบทบำทน ำในควำมตกลง TPP จึงมีอ ำนำจก ำหนดกฎระเบียบภำยใต้ควำมตกลงให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนเดียวกัน ดังที่  Tom Donilon ที่ปรึกษำด้ำนควำมมั่นคงแห่งชำติสหรัฐอเมริกำ  
ชี้ว่ำ “ควำมตกลง TPP จะช่วยกระชับพันธมิตรทำงควำมมั่นคงสองฟำกมหำสมุทร โดยจะเป็นกำร

                                                           
๑๒ United States International Trade Commission. (2016, May). Trans-Pacific Partnership 

Agreement: Likely Impact on the U.S. Economy and on Specific Industry Sectors. Retrieved July 13, 
2018, from United States International Trade Commission: 
https://www.usitc.gov/publications/332/pub4607.pdf 

๑๓ Remarks by Ambassador Ron Kirk at the 7th Annual U.S.-Asia Pacific Council Washington 
Conference, “U.S.-Asia Pacific Relations: Transition in New Era” 
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เสริมสร้ำงควำมมั่นคงร่วมกันกับหุ้นส่วนทำงยุทศำสตร์ของสหรัฐฯ และยังเชื่อมโยงไปถึงผลประโยชน์
ด้ำนควำมมั่นคงของสหรัฐฯ”๑๔   
 นอกจำกนี้  สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงทำงทะเลในภูมิภำคเอเชียโดยเฉพำะปัญหำ 
ควำมขัดแย้งในทะเลจีนใต้๑๕ และข้อพิพำทระหว่ำงจีนกับญี่ปุ่นในกรณีหมู่เกำะเซนกำกุ (Senkaku)๑๖  
เป็นเงื่อนไขด้ำนควำมมั่นคงที่คุกคำมอ ำนำจของสหรัฐฯ เป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกจีนก ำลังมีท่ำที 
ที่แข็งกร้ำวต่อประเด็นดังกล่ำวมำกยิ่งขึ้นจึงน ำมำซึ่งกำรแสดงบทบำทในเชิงรุกของสหรัฐฯ ด้วยกำร
ด ำเนินนโยบำยที่เน้นกำรเปิดเสรีภำพในกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำที่ส ำคัญในภูมิภำคเอเชีย เพรำะสหรัฐฯ 
ต้องกำรรักษำผลประโยชน์ในเส้นทำงเดินเรือเพ่ือใช้เป็นเส้นทำงขนส่งสินค้ำที่ไหลเข้ำออกในภูมิภำค
เอเชียจึงใช้ควำมตกลง TPP เพ่ือปรับกฎระเบียบในภูมิภำคให้เป็นกฎระเบียบระหว่ำงประเทศที่ซึ่งได้รับ
กำรปฏิบัติอย่ำงเสมอภำคกัน รวมถึงใช้ควำมตกลง TPP เป็นเครื่องมือในกำรถ่วงดุลอ ำนำจกับจีน  
(balance of power) ในภูมิภำคเอเชียและอำเซียน ขณะเดียวกันควำมตกลง TPP ยังช่วยส่งเสริม
ศักยภำพทำงเศรษฐกิจและน ำไปสู่ควำมเข้มแข็งทำงกำรทหำรของหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ของสหรัฐฯ  
ในภูมิภำคนี้  โดยเฉพำะประเทศที่ เป็นหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ ใหม่ภำยใต้ควำมตกลง TPP  
ได้แก่ มำเลเซีย เวียดนำม สิงคโปร์ ซึ่งกำรที่ประเทศเหล่ำนี้เข้ำสร้ำงควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ 
กับสหรัฐฯ ภำยใต้ควำมตกลง TPP นับเป็นวิธีกำรหนึ่งที่สหรัฐฯ ใช้เพ่ือกระชับควำมสัมพันธ์กับภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจะน ำมำซึ่งผลประโยชน์ด้ำนควำมมั่นคงของสหรัฐฯ 
ภำยในภูมิภำค อีกทั้งกำรที่สหรัฐฯ พยำยำมที่จะผลักดันควำมตกลง TPP ยังเป็นกำรยืนยันสถำนะ 
ควำมเป็นผู้น ำในภูมิภำคเอเชียอีกด้วย จึงอำจกล่ำวได้ว่ำควำมตกลง TPP ไม่เพียงแต่จะเป็นกำรวำง
ระเบียบกฎเกณฑ์ทำงกำรค้ำและท ำให้สหรัฐฯ ได้รับผลประโยชน์ในทำงเศรษฐกิจเพียง เท่ำนั้น  
หำกแต่ยังเป็นกำรวำงระเบียบกฎเกณฑ์ที่ถูกเขียนขึ้นโดยสหรัฐฯ อันจะส่งผลต่อควำมมั่นคงในภูมิภำค 
ในห้วงเวลำของกำรผงำดขึ้นของจีนในภูมิภำคเอเชียอีกด้วย   
 
๒. บทบาทของสหรัฐฯ ในสมัยของทรัมป์หลังจากการถอนตัวออกจากความตกลง TPP  
และนัยส าคัญต่อภูมิภาคเอเชียและอาเซียน 
  

แม้ในสมัยของโอบำมำ สหรัฐฯ พยำยำมที่จะผลักดันควำมตกลง TPP แต่เมื่อทรัมป์ 
เข้ำด ำรงต ำแหน่งประธำนำธิบดีก็ได้ประกำศถอนสหรัฐฯ ออกจำกควำมตกลง TPP เมื่อวันที่   
                                                           

๑๔ Tom Donilon, “The President’s Free Trade Path to Prosperity,”Wall Street Journal,  
April 15, 2013. 

๑๕ ปัญหำควำมขัดแย้งในทะเลจีนใตม้ีประเด็นข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรอ้ำงสิทธิเหนือหมู่เกำะสแปรตลี (Spratly 
Islands) และหมูเ่กำะพำรำเซล (Paracel Islands) โดยเป็นควำมขดัแย้งระหว่ำง ๖ ประเทศท่ีอ้ำงกรรมสิทธ์ิเหนือสอง
หมู่เกำะ ซึ่งได้แก่ ประเทศบรไูน จนี ไต้หวัน มำเลเซยี ฟิลิปปินส์ และเวียดนำม 

๑๖ ปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงจีนกับญี่ปุ่นกรณีพิพำทหมู่เกำะเซนกำกุเป็นปัญหำว่ำด้วยกรณีพิพำทดินแดน
เหนือกลุ่มเกำะร้ำง ซึ่งญี่ปุ่นเรียกว่ำ หมู่เกำะเซนกำกุ และประเทศจีนเรียกว่ำ เตียวหยู (Tiaoyutai Islands) ในไต้หวัน 
โดยญี่ปุ่นกล่ำวอ้ำงว่ำได้ส ำรวจหมู่เกำะดังกล่ำวช่วงศตวรรษที่ ๑๙ และทศวรรษ ๑๙๗๐ จีนได้มีกำรกล่ำวอ้ำงถึง
เอกสำรประวัติศำสตร์ระบุว่ำพื้นท่ีดังกล่ำวเป็นกรรมสิทธิของจีน ท ำให้ประเด็นดังกล่ำวกลำยเป็นควำมขัดแย้งระหว่ำง
จีนและญี่ปุ่นซึ่งยืดเยื้อมำอย่ำงยำวนำนและเป็นหนึ่งในปัญหำที่สร้ำงควำมตึงเครียดให้กับภูมิภำคเอเชีย  



 

๖ 
 

๒๓ มกรำคม ๒๕๖๐ อัน เป็นกำรด ำ เนินกำรตำมวิสั ยทัศน์  America First และเนื่ องจำก 
มีกำรคำดกำรณถ์ึงแนวโน้มผลกระทบที่สหรัฐฯ อำจได้รับจำกกำรเข้ำร่วมควำมตกลงดังกล่ำวโดยเฉพำะ
ปัญหำเรื่องกำรจ้ำงงำนและกำรแข่งขันทำงกำรค้ำในภำคอุตสำหกรรม ซึ่งมีกำรวิเครำะห์ว่ำหำกสหรัฐฯ  
เข้ำร่วมควำมตกลง TPP จะท ำให้ GDP ประจ ำปีของสหรัฐฯ ลดลง รวมทั้งจะสูญเสียกำรจ้ำงงำนถึง 
๗๗๐,๐๐๐ ต ำแหน่งซึ่งเกิดจำกกกำรแย่งชิงกันระหว่ำงประเทศสมำชิก TPP  และ TPP อำจสร้ำง
ข้อจ ำกัดให้กับรัฐบำลในกำรควบคุมควำมปลอดภัยของสินค้ำและสิ่งแวดล้อมภำยในประเทศอีกด้วย ๑๗  
อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังจำกกำรถอนตัวออกจำก TPP ส่งผลให้บทบำทของสหรัฐฯ ในระบบกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศมีท่ำทีที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมำจำกควำมเป็นชำตินิยมที่แสดงออกผ่ำนยุทธศำสตร์ 
America First จึงท ำให้ เกิดกำรด ำเนินนโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่ เป็นไปในลักษณะ 
ของกำรคุ้ มครองทำงกำรค้ ำ  (Protectionism)๑๘ และต่อต้ ำนกำรค้ ำ เสรี ในยุค โลกำภิวั ตน์   
ซึ่งทรัมป์มองว่ำกระบวนกำรนี้ได้ท ำให้เศรษฐกิจภูมิภำคเอเชียเฟ่ืองฟูขึ้น ในขณะที่สหรัฐฯ ต้องเผชิญ
ปัญหำขำดดุลกำรค้ำและปัญหำกำรจ้ำงงำน จึงท ำให้สหรัฐฯ ต้องหันกลับมำรักษำผลประโยชน์ของตน 
ด้วยกำรสร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ให้กับชนชั้นกลำงในสหรัฐฯ เห็นได้จำกกำรลงนำมในเอกสำรค ำสั่ง
ประธำนำธิบดี  (Executive Order)๑๙ ๒ ฉบับ ได้แก่  ค ำสั่ ง ให้กระทรวงพำณิชย์ของสหรัฐฯ  
ร่วมกับส ำนักงำนผู้แทนกำรค้ำสหรัฐฯ ศึกษำสำเหตุของกำรขำดดุลกำรค้ำกับประเทศคู่ค้ำ ๑๖ ประเทศ  
และค ำสั่งหำแนวทำงเพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อบังคับใช้มำตรกำรตอบโต้กำรค้ำที่ไม่เป็นธรรม  
คือ มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด (Anti – dumping duties: AD) มำตรกำรตอบโต้กำรอุดหนุน 
(Countervailing duties: CVD) อย่ำงเข้มงวดมำกขึ้น๒๐  อย่ำงไรก็ตำม กำรที่สหรัฐฯ ถอนตัวออกจำก
ควำมตกลง TPP และหันมำใช้มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ โดยเฉพำะกำรตั้งก ำแพงภำษีน ำเข้ำ (Import 
Tariff) กับสินค้ำชนิดเหล็กกล้ ำส่ งผลกระทบต่อระบบกำรค้ำระหว่ ำงประเทศเป็นอย่ ำงยิ่ ง  
กล่ำวคือ ท ำให้เกิดควำมผันผวนในระบบเศรษฐกิจจนกระทบกับหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ของสหรัฐฯ 
ในภูมิภำคเอเชียโดยเฉพำะญี่ปุ่นและเกำหลีใต้ และอำจน ำมำซึ่งผลกระทบด้ำนควำมมั่นคงแก่สหรัฐฯ 
หำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงขั้วพันธมิตรโลกขึ้นอีกด้วย นอกจำกนี้ยังส่งผลให้จีนตอบโต้มำตรกำรดังกล่ำว

                                                           
๑๗ Jeronim Capaldo, & Alex Izurieta.  ( 2016, January) .  Trading Down:  Unemployment, 

Inequality and Other Risks of the Trans-Pacific Partnership Agreement. Retrieved July 17, 2018, from 
http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/16-01Capaldo-IzurietaTPP.pdf 

๑๘ นโยบำยกำรคุ้มครองทำงกำรค้ำ (Protectionism) เป็นนโยบำยที่รัฐบำลจะใช้มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ
เพื่อควบคุมปริมำณและมูลค่ำของกำรค้ำระหว่ำงประเทศ โดยจะมุ่งส่งเสริมกำรส่งสินค้ำออก (Export) และกีดกัน 
กำรน ำสินค้ำเข้ำ (Import) เครื่องมือที่ใช้เพื่อคุ้มครองกำรค้ำ อำทิ กำรตั้งก ำแพงภำษี กำรก ำหนดโควตำ (quota)  
กำรจ่ำยเงินอุดหนุน กำรทุ่มตลำด เป็นต้น   
 

๑๙ ค ำสั่ งประธำนำธิ บดี ของสหรั ฐอ เมริ ก ำ  (Executive Order) หมำยถึ ง  หนั งสื อค ำสั่ งที่ ออก 
โดยประธำนำธิบดีถึงหน่วยงำนรัฐบำลกลำงโดยไม่ต้องผ่ำนกำรรับรองจำกสภำคองเกรส (Congress) ซึ่งเป็นอ ำนำจ 
ที่ระบุอยู่ในมำตรำ ๒ ของรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ (the President shall have Power, by and with the Advice and 
Consent of the Senate, to make Treaties, provided two thirds of the Senators present concur…) 
 ๒๐ ส ำนักกำรต่ำงประเทศ กรุงเทพมหำนคร. (ม.ป.ป.). Make America Grest Again นโยบายเศรษฐกิจ
ของทรัมป์กับการปรับตัวของเศรษฐกิจโลกและไทย. สืบค้นเมื่อ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๑ จำก ส ำนักกำรต่ำงประเทศ 
กรุงเทพมหำนคร: http://iad.bangkok.go.th/sites/default/files/Make%20A%20Grat%20USA.PDF 
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ด้วยกำรจ ำกัดกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรโดยเฉพำะข้ำวสำลีและถั่วเหลืองจำกสหรัฐฯ และน ำไปสู่ 
สงครำมกำรค้ำ (Trade War) ระหว่ำงสหรัฐฯ และจีนในที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีกำรตอบโต้ด้วยวิธีกำรกีดกัน
ทำงกำรค้ำในสินค้ำหลำกหลำยประเภท อำทิ ธัญพืช เครื่องจักร เนื้อวัว ถ่ำนหิน เป็นต้น ๒๑   
ส ำหรับกำรด ำเนินนโยบำยกำรค้ำกับภูมิภำคเอเชียที่เปลี่ยนแปลงไปในสมัยของทรัมป์แสดงให้เห็นว่ำ
สหรัฐฯ ได้ท ำลำยระเบียบกำรค้ำเดิมที่เน้นกำรค้ำแบบเสรีนิยม (Liberalism) มุ่งสร้ำงควำมร่วมมือกับ
กลุ่มประเทศต่ำง ๆ ในลักษณะของควำมร่วมมือในระดับพหุภำคี เปลี่ยนไปสู่กำรกีดกันทำงกำรค้ำ 
เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เป็นส ำคัญ  

ในสมัยของทรัมป์จะเห็นได้ว่ำบทบำทของสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงไปในระบบกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ และยุทธศำสตร์ Pivot to Asia ที่เคยใช้เป็นยุทธศำสตร์หลักในกำรด ำเนินนโยบำยกับเอเชีย 
จะไม่ได้ถูกน ำมำใช้ในยุคของทรัมป์๒๒ เนื่องจำกกำรใช้ยุทธศำสตร์ America First จะเข้ำมำมีบทบำท
ส ำคัญในกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภำยในของสหรัฐฯ โดยลดกำรพ่ึงพำปัจจัยจำกภำยนอก หลังจำกสหรัฐฯ
ประสบปัญหำกำรขำดดุลทำงกำรค้ำกับประเทศต่ำง ๆ เห็นได้จำกปริมำณกำรค้ำรวมระหว่ำงสหรัฐฯ 
และอำเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๖๙,๐๐๐ ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ซ่ึงอำเซียนถือเป็นอันดับ ๓ ที่สหรัฐฯ 
ขำดดุลมำกที่สุดรองจำกจีนและเยอรมนี๒๓  นอกจำกนี้ กำรขำดดุลทำงกำรค้ำของสหรัฐฯ กับจีนในปี 
พ .ศ .  ๒๕๕๙ จำกมูลค่ ำกำรค้ ำที่ จี นส่ งสินค้ ำสู่ อ เมริ กำ มีถึ ง  ๔ .๘ แสนล้ ำน เหรี ยญสหรัฐ  
ซึ่ ง เป็นจ ำนวนสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่ค้ำ อ่ืน  ๆ ในขณะที่สหรัฐฯ มีมูลค่ำส่ งออกสู่จีน  
๑.๑ แสนล้ำนเหรียญสหรัฐ ท ำให้สหรัฐฯ ขำดดุลกำรค้ำกับจีนรำว ๓.๗ ล้ำนเหรียญสหรัฐ๒๔  
ในขณะเดียวกันท่ำทีของสหรัฐฯ ต่อภูมิภำคเอเชียและอำเซียนภำยใต้กำรน ำของทรัมป์จำกกำรประกำศ
จุดยืนที่แข็งกร้ำวต่อจีนและโจมตีจีนในประเด็นทำงกำรค้ำได้สะท้อนให้เห็นว่ำสหรัฐฯ ยังคงให้น้ ำหนัก
กับภูมิภำคนี้และไม่ได้ลดบทบำทของสหรัฐฯ ในภูมิภำคเอเชียลง เนื่องจำกเป็นภูมิภำคที่ยังมี
ผลประโยชน์ต่อสหรัฐฯ  

ส ำหรับผลกระทบส ำคัญที่ภูมิภำคอำเซียนได้รับจำกกำรที่สหรัฐฯ ถอนตัวออกจำก 
ควำมตกลง TPP และกำรใช้นโยบำยกำรกีดกันทำงกำรค้ำ คือ ประเทศสมำชิกอำเซียนบำงประเทศ 
ซึ่งอยู่ภำยใต้ควำมตกลง TPP จะได้รับผลกระทบจำกกำรถอนตัวออกของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเขตกำรค้ำ 
ที่ใหญท่ี่สุดในควำมตกลง โดยเฉพำะเวียดนำมซึ่งเป็นประเทศท่ีมี GDP ต่ ำที่สุดในบรรดำประเทศสมำชิก 

                                                           
๒๑ ธนพล ศรีธัญพงศ์, ยุวำณี อุ้ยนอง, และ พิมพ์นิภำ บัวแสง . (๒๓ มีนำคม ๒๕๖๑). สงครามการค้าสหรัฐฯ-

จีนส่อแววปะทุ หลังสหรัฐฯ เล็งขึ้นภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน. สืบค้นเมื่อ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑ จำก ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ
และธุรกิจ ธนำคำรไทยพำณิชย์: https://www.scbeic.com/th/detail/product/4558 

๒๒ Giuseppe Spatafora. (2017, April). Trump’s Foreign Policy in Asia. Retrieved July 19, 2018, 
from IAI Istituto Affari Internazionali: http://www.iai.it/sites/default/files/iai1708.pdf 

๒๓ HSBC. (2016, November 16). ASEAN Perspectives US and ASEAN trade: What now? 
Retrieved July 19, 2018, from thaipublica: https://thaipublica.org/wp-
content/uploads/2016/12/ASEAN-Perspectives-US-and-ASEAN-Trade.pdf 

๒๔ อาเซียนกับ 'ทรัมป์' (๑). (๗ ธันวำคม ๒๕๕๙). สืบค้นเมื่อ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๑ จำก รอบรู้เศรษฐกจิ 
ตำมตดิตลำดโลก: http://www.ditp.go.th/contents_attach/157399/157399.pdf 
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ควำมตกลง TPP๒๕ โดยเวียดนำมคำดหวังว่ำควำมส ำเร็จของ TPP ช่วยให้เศรษฐกิจของเวียดนำม
ขยำยตัวขึ้นร้อยละ ๑๑ ภำยในปี ค.ศ.๒๐๒๕๒๖  ดังนั้น กำรถอนตัวออกจำจกควำมตกลง TPP จึงส่งผล
ต่อภำคเศรษฐกิจของเวียดนำมเป็นอย่ำงยิ่ง  อย่ำงไรก็ดี แม้ระบบกำรค้ำโลกอำจเกิดควำมผันผวน 
มำกขึ้นภำยใต้สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีน แต่ในเชิงภูมิเศรษฐศำสตร์อำเซียนหรือภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีควำมส ำคัญต่อผลประโยชน์แห่งชำติของสหรัฐฯ เนื่องจำกอำเซียน 
มีแนวโน้มกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอยู่เป็นระยะเห็นได้จำกกำรวิเครำะห์ของธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำ 
แห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ซึ่งชี้ว่ำ แนวโน้มกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของอำเซียน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะขยำยตัวร้อยละ ๕.๒ และยังคงอัตรำกำรเติบโตเดียวกันไปจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งเป็นอัตรำกำรเติบโตต่อเนื่องจำกปี พ.ศ. ๒๕๖๐๒๗  นอกจำกนี้  อำเซียนเป็นคู่ค้ำอันดับ ๔ 
ของสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ ส่ งออกสินค้ำ เกษตรสู่ อำ เซียนปี ในปี  ๒๕๕๙ มีมูลค่ำ  ๑๑ ,๒๐๐  
ล้ำนเหรียญสหรัฐ และมูลค่ำกำรกำรค้ำระหว่ำงอำเซียนและสหรัฐฯ ในปี ๒๕๕๙ มีมูลค่ำ ๒๓๔,๐๐๐  
ล้ำนเหรียญสหรัฐ  และในด้ำนนกำรลงทุน ปี ๒๕๕๘ มูลค่ำกำรลงทุนของอำเซียนในสหรัฐฯ  
อยู่ที่ ๒๖,๐๐๐ ล้ำนเหรียญสหรัฐ ในขณะเดียวกันอำเซียนก็เป็นภูมิภำคที่บริษัทของสหรัฐเข้ำมำลงทุน 
มำกที่สุดในเอเชีย รวมมูลค่ำโดยประมำณ ๒๗๔,๐๐๐ ล้ำนเหรียญสหรัฐ๒๘ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำอำเซียน
ยังคงควำมโดดเด่นในด้ำนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นปัจจัยดึงดูดกำรค้ำและกำรลงทุนจำก
สหรัฐฯ  ดังนั้น แม้สหรัฐฯ จะมีท่ำทีที่เปลี่ยนแปลงไปในระบบกำรค้ำระหว่ำงประเทศ แต่ควำมสัมพันธ์
ทำงกำรค้ำระหว่ำงอำเซียนกับสหรัฐฯ ภำยใต้กำรน ำของทรัมป์อำจมิได้เปลี่ยนแปลงไปในสำระส ำคัญ 
เนื่องจำกอำเซียนยังคงมีผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจต่อสหรัฐฯ  อย่ำงไรก็ดี เป็นที่น่ำสังเกตว่ำสหรัฐฯ 
อำจหันไปสร้ำงควำมร่วมมือแบบทวิภำคีกับประเทศสมำชิกอำเซียนมำกยิ่งขึ้น๒๙ เนื่องจำกควำมร่วมมือ
ในระดับทวิภำคีจะน ำมำซึ่งอ ำนำจในกำรต่อรองกับประเทศคู่เจรจำ ท ำให้สหรัฐฯ สำมำรถมีบทบำทน ำ
ในควำมร่วมมือและเป็นผู้ก ำหนดกรอบกำรเจรจำเห้เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ได้อย่ำงเต็มที ่ 
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ในเชิงภูมิรัฐศำสตร์ (Geopolitics) ควำมตกลง TPP เคยถูกวำงให้เป็นเครื่องมือในกำรต่อต้ำน
กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองของจีนในภูมิภำคเอเชีย  ดังนั้น กำรที่สหรัฐฯ ถอนตัวออก
จ ำกคว ำมตก ล ง  TPP จึ ง ส่ ง ผ ล ให้ ก ำ ร เ จ ร จ ำ คว ำ มต กล ง  TPP อยู่ ใ นภ ำ ว ะหยุ ด ช ะ งั ก  
ประเทศสมำชิกอำจลดควำมสนใจในควำมตกลง TPP ลง เนื่องจำกขำดตลำดใหญ่อย่ำงสหรัฐฯ  
ท ำให้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ประเทศสมำชิกจะได้รับจำกกำรด ำเนินกำรตำมควำมตกลง TPP ลดลง
จนอำจไม่คุ้มค่ำกับสิ่งที่แต่ละประเทศต้องสูญเสียไป เพรำะฉะนั้นกำรที่สหรัฐฯ ถอนตัวออกจำก 
ควำมตกลง TPP จึงท ำให้ประเทศต่ำง ๆ ต้องแสวงหำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอ่ืนเพ่ือทดแทน  
กับผลประโยชน์ที่จะต้องสูญเสียไป  โดยหนึ่ งในควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคเอเชีย 
ที่มีควำมส ำคัญรองจำกควำมตกลง TPP คือควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่งเป็นควำมร่วมมือที่มีจีนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก 
ประเทศสมำชิก ควำมตกลง RCEP จึ งมีแรงจู ง ใจที่ จะ เร่ งบรรลุ ข้ อตกลงดั งกล่ ำวโดย เร็ ว  
โดยเฉพำะประเทศที่เป็นสมำชิกของทั้งควำมตกลง TPP และ RCEP ที่ต้องเสียโอกำสด้ำนกำรค้ำ 
ครั้งใหญ่กับตลำดสหรัฐฯ ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนำม มำเลเซีย ประเทศดังกล่ำวจึงจ ำเป็นต้องพ่ึงพำ 
ควำมตกลงกำรค้ำกับจีนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้น กำรที่สหรัฐฯ ถอนตัวออกจำกควำมตกลง TPP  
จึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้กับจีนในกำรขยำยอิทธิพลทำงกำรค้ำภำยในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ซึ่ งควำมตกลง RCEP ส่ งผลให้จีนสำมำรถก ำหนดรูปแบบกำรค้ำและกำรลงทุนในภูมิภำค 
ผ่ำนกำรริเริ่มด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนของตนซึ่งอำจก่อให้เกิดกฎระเบียบและบรรทัดฐำนในระดับ
ภูมิภำค ควำมตกลง RCEP จึงมีควำมส ำคัญกับจีนในฐำนะของยุทธศำสตร์ในกำรสร้ำงอิทธิพล 
และอ ำนำจภำยในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ซึ่งสภำวกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อสถำนะ 
ควำมเป็นมหำอ ำนำจของสหรัฐฯ ในภูมิภำค  อย่ำงไรก็ดี แม้สหรัฐฯ จะถอนตัวออกจำกควำมตกลง TPP 
จะก็ยังเป็นที่น่ำสังเกตว่ำควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ กับอำเซียนอำจจะไม่เปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงมีนัยส ำคัญในสมัยของทรัมป์  เนื่องจำกสหรัฐฯ ยังคงต้องรักษำสัมพันธ์ที่ดีกับอำเซียน 
เพ่ือถ่วงดุลอ ำนำจกับจีนในภูมิภำคนี้๓๐  

 
บทสรุป  
 ควำมตกลงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เศรษฐกิจภำคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP)  
เป็นควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจที่มีขนำดใหญ่และเป็นกำรรวมเอำประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ  
เข้ำไว้ด้วยกัน ควำมร่วมมือดังกล่ำวจึงเป็นเครื่องมือของสหรัฐฯ ในกำรแสวงหำผลประโยชน์แห่งชำติ 
(National interest) ด้วยวิธีกำรสร้ำงสถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนสินค้ำและบริกำร  
โดยมุ่งหวังให้ควำมตกลง TPP เป็นกรอบในกำรก ำหนดพฤติกรรมของประเทศสมำชิกให้ด ำเนินกำร 
ตำมกฎกติกำที่สหรัฐฯ เป็นผู้ก ำหนด ด้วยเหตุนี้ กำรบรรลุควำมตกลง TPP จึงเป็นเป้ำหมำยหลัก 
ของสหรัฐฯ ในสมัยของประธำนำธิบดีโอบำมำ   
 ควำมตกลง TPP มีควำมส ำคัญกับสหรัฐฯ ทั้งในมิติเศรษฐกิจและกำรเมือง กล่ำวโดยเฉพำะคือ  
ในเชิงภูมิเศรษฐศำสตร์ (Geo - economics) ควำมตกลง TPP เป็นควำมตกลงภำยใต้ยุทธศำสตร์  

                                                           
๓๐ เพิ่งอ้าง 
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Pivot to Asia ที่สหรัฐฯ ต้องกำรใช้เพ่ือรักษำสถำนะควำมเป็นมหำอ ำนำจทำงเศรษฐกิจในภูมิภำค
เอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันเนื่องมำจำกแนวโน้มเศรษฐกิจของภูมิภำคดังกล่ำวที่มีกำรขยำยตัว 
อย่ำงต่อเนื่องจึงเป็นกำรท้ำทำยอ ำนำจของสหรัฐฯ  ด้วยสภำวะดังกล่ำวจึงกระตุ้นให้สหรัฐฯ ต้องเร่ง
ผลักดันให้ควำมตกลง TPP เป็นควำมร่วมมือหลักทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคเอเชีย เพ่ือที่จะเป็นกำรสร้ำง
หลักประกันสถำนะมหำอ ำนำจทำงเศรษฐกิจให้กับสหรัฐฯ  ในด้ำนภูมิรัฐศำสตร์ (Geo politics)  
ควำมตกลง TPP เป็นควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจที่ตอบสนองผลประโยชน์ด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคง
ให้แก่สหรัฐฯ โดยเป็นควำมร่วมมือที่สหรัฐฯ ใช้เพ่ือถ่วงดุลอ ำนำจกับจีนที่ก ำลังเร่งขยำยอ ำนำจ 
และอิทธิพลในภูมิภำคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควำมตกลง TPP จึงเป็นเครื่องมือในกำร
กระชับควำมสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรเดิมของสหรัฐฯ ในภูมิภำคนี้ และเป็นช่องทำงในกำรแสวงหำ
พันธมิตรใหม่เพ่ือตอบสนองผลประโยชน์ด้ำนควำมม่ันคงของสหรัฐฯ  
 อย่ำงไรก็ตำม แม้สหรัฐฯ จะเกิดกำรเปลี่ยนผ่ำนตัวผู้น ำ และน ำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
กำรค้ำระหว่ำงประเทศไปสู่กำรใช้ยุทธศำสตร์ America First ในสมัยของทรัมป์ ซึ่งเป็นกำรด ำเนิน
นโยบำยเศรษฐกิจในลักษณะของควำมเป็นชำตินิยม ท ำให้ทรัมป์ถอนสหรัฐฯ ออกจำกควำมตกลง TPP  
ท่ำทีของสหรัฐฯ ภำยใต้กำรน ำของทรัมป์ส่งผลกระทบอย่ำงยิ่งต่อระบบกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
และท ำให้ประเทศสมำชิก TPP ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บำงประเทศต้องสูญเสียผลประโยชน์ 
ตลอดจนน ำไปสู่สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีนที่ท ำให้เกิดควำมผันผวนในระบบเศรษฐกิจ
ระหว่ำงประเทศ  ทว่ำ ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ กับอำเซียนมิได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
นัยส ำคัญ เนื่องจำกอำเซียนยังคงมีควำมส ำคัญต่อสหรัฐฯ ทั้งในมิติเศรษฐกิจและควำมมั่นคง โดยเหตุผล
หลักยังคงเกี่ยวข้องกับกำรถ่วงดุลอ ำนำจและรักษำอ ำนำจของสหรัฐฯ ในภูมิภำคนี้ หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยั งคงเป็นสนำมต่อสู้ ระหว่ ำงสหรัฐฯ และจีนเ พ่ือแย่ งชิ ง  
ควำมเป็นมหำอ ำนำจในภูมิภำคนั่นเอง  


