ความสัมพันธ์อาเซียน - สหรัฐฯ และความท้าทาย
ลัฐกา เนตรทัศน์
บทนำ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้เป็นภูมิภ าคที่มีความสำคัญกับสหรัฐ อเมริกาในด้านความมั่น คง
มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นับ ตั้งแต่เหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑
ซึ่งทำให้สหรัฐฯ มีบทบาททางการทหารในภูมิภาคนี้ มากยิ่งขึ้น โดยมองว่าเอเชียตะวันออกเฉี ยงเป็นพื้นที่
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการเผยแพร่ แ นวคิ ด การป้ อ งกั น และปราบปรามขบวนการก่ อ การร้ า ย ๑ นอกจากนี้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็น ภูมิภาคที่สำคัญในทางเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีพลวัต
และเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเติบโตอย่างรวดเร็ว สหรัฐฯ จึงได้มุ่งกระชับความสัมพันธ์ผ่านการดำเนินนโยบาย
ต่างประเทศในเชิงรุกมาโดยตลอดโดยเป็นการดำเนินความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีกับประเทศในภูมิภาค
ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ๒
เมื่ออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ได้ก่อตั้งขึ้น สหรัฐฯ เข้าสร้าง
ความสัมพันธ์กับ อาเซียนเป็นครั้งแรกในฐานะของคู่เจรจาเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๗ (พ.ศ. ๒๕๒๐) และได้สร้าง
ความร่วมมือกับอาเซียนนับแต่นั้นเป็นต้นมา โดยในปี ค.ศ.๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑) สหรัฐฯ เป็นประเทศคู่เจรจา
ประเทศแรกที่เสนอชื่อให้มี คณะทูตประจำอาเซียน ต่อมาในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) มีการจัดประชุม
สุดยอดผู้นำอาเซียน – สหรัฐฯ ขึ้นเป็นครั้งแรก และในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) มีการแต่งตั้งทูตถาวร
ประจำอาเซียนขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของความสัมพันธ์ที่มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้ นของทั้งสองฝ่าย
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ความสัมพันธ์ ของทั้งสองฝ่ายยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ซึ่งมีการพัฒนาความร่วมมือให้หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น เช่น ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การศึกษา เป็นต้น๓
อย่างไรก็ดี ภายใต้บริบทสังคมระหว่างประเทศในทศวรรษปัจจุบัน ได้สร้างผลกระทบต่อการดำเนิน
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐ ฯ ต่ออาเซียนและภูมิภ าคอินโด - แปซิฟิก ไม่ว ่าจะเป็น เรื่องการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็ว ที่ก่อให้เกิดสงครามการค้า (Trade war) และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุป ทาน
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(Supply Chain) ของระบบเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งพฤติกรรมและท่าทีของจีนต่อกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้
และการพัฒนากองกำลังของจีนที่สร้างความเข้มแข็งทางทหารให้จีนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีประเด็น
เรื่องความมั่นคงในรูปแบบใหม่ (non – traditional security) ที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจึงได้เข้า
มามีบทบาทในภูมิภาคมายิ่งขึ้น บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ
กับอาเซียนภายใต้ประเด็น ด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงในปัจจุบัน ที่ท้าทายบทบาทการเป็นศูนย์ กลาง
สถาปัตยกรรมของภูมิภาคและบทบาทของสหรัฐฯ ต่ออาเซียน
ความสัมพันธ์อาเซียน - สหรัฐฯ และความท้าทาย๔
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียนที่ดำเนินมาแล้วกว่าสี่ทศวรรษมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจาก
การที่ทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะตอบสนองผลประโยชน์ต่อกัน ได้อยู่เสมอทั้งด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคง ๕
ด้านความมั่นคงอาเซียนมีความสำคัญต่อสหรัฐฯ ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก (Free
and Open Indo-Pacific strategy: FIOP) เนื่องจากอาเซียนมีบทบาทเป็นผู้นำในการสร้างระเบียบปฏิบัติ
ของภู ม ิ ภ าคผ่ า นกลไกที ่ ก ่ อ ตั ้ ง ขึ ้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น การประชุ ม อาเซี ย นว่ า ด้ ว ยความร่ว มมื อ ด้ า นการเมื อง
และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) การประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซีย น (ASEAN Defence Ministers' Meeting: ADMM, ADMM+) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
(East Asia Summit: EAS) และการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐฯ – อาเซียน (U.S. – ASEAN Summit) ซึ่งเป็น
เวทีให้สหรัฐฯ ได้แสดงออกซึ่งวิสัย ทัศน์ และผลักดันวาระที่เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ได้อย่างเต็ม ที่ ๖
อย่างไรก็ดี นอกจากการเป็นเวทีสำหรับการเจรจาทางการเมืองและความมั่นคงแล้ว อาเซียนยังเป็นภูมิภาคที่มี
ความหลากหลายและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เห็นได้จากการที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เพิ่มการลงทุนในสหรัฐฯ จาก ๗.๓ พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็น ๒๗ พันล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยมี ส ิงคโปร์เป็น ประเทศจากอิน โด – แปซิฟิกที่มีการลงทุนเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในสหรัฐฯ
ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ได้เข้ามาลงทุนในอาเซียนเกือบ ๓๒๙ พันล้านเหรียญสหรัฐ มากกว่าการลงทุน
ในจีน อิน เดีย ญี่ป ุ่น และเกาหลีใต้ร วมกัน ๗ นอกจากนี้ บริษัท ในสหรัฐ ฯ อย่างน้อย ๔๒,๐๐๐ บริษัท
มีการส่งออกสินค้าและบริการกว่า ๑๐๐ พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน อีกด้วย
ซึ่งการค้าและการลงทุนดังกล่าวก่อให้เกิดการจ้างงานและนำมาซึ่งโอกาสให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศ
เป็นอย่างยิ่ง
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การมี ส ่ ว นร่ ว มของสหรั ฐ ฯ ภายใต้ ส ถาบั น อาเซี ย น โดยเฉพาะด้ า นการเมื อ งและความมั ่ น คง
สหรัฐฯ แสดงออกซึ่ง การสนับสนุน ความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) เป็นประโยชน์
สำหรั บ อาเซี ย นในการกำหนดวาระทางการเมื อ งและความมั ่ น คงในภู ม ิ ภ าค รวมถึ ง การจั ด ระเบี ย บ
และแนวปฏิบัติให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนและขยายไปยังภูมิภาคอินโด – แปซิฟิกได้อีกด้วย นอกจากนี้
ความริเริ่มและความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงของอาเซียนและ
ประเทศสมาชิก ยิ่งไปกว่านั้น บทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาคยังมีความสำคัญในแง่ของการเป็นหลักประกัน
ความมั่น คงและช่วยรักษาดุลอำนาจในภูมิภ าคให้ปราศจากการครอบงำโดยขั้วอำนาจเดียว โดยเฉพาะ
การครอบงำจากจีน๘ อย่างไรก็ดี แม้ในด้านเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการลงทุนโดยตรงจากสหรัฐฯ เป็นสัดส่วน
ที่มากดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน ที่เป็นไปในทิศทางบวก
แต่ท่ามกลางความไม่แน่นอนและความผันผวนทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ก็สร้างความท้าทายให้อาเซียนจะต้อง
รักษาและสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบ
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดอุปสรรคและเอื้อต่อการลงทุน ของ
ภาคเอกชนจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของอาเซียนและสหรัฐฯ จะต้องเผชิญกับความท้าทายอันเนื่องมาจาก
พลวัตทางการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายมีการทบทวนความร่วมมือและปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์ ซึ่งในประเด็นเรื่องภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non – traditional
security) ที ่ ส ่ ง ผลกระทบทั ้ง ภายในรั ฐ และข้ า มพรมแดน เช่ น ปั ญ หาภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ สหรั ฐ ฯ ได้ ใ ห้
ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และการกู้ภัย รวมทั้ง มีการสร้างความร่วมมือในระดับทวิภาคีกับประเทศสมาชิก
อาเซียนอยู่เสมอ และในส่วนของอาเซียนก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือผ่านกลไกที่จัดตั้งขึ้น เช่น การจัดตั้งศูนย์
ประสานงานอาเซีย นเพื่อความช่ว ยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (AHA Center) เป็นต้น
อีกหนึ่งปัญหาด้านความมั่นคงที่สหรัฐฯ และอาเซียนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การต่อต้านความรุนแรง
และการแพร่ขยายของแนวคิดนิยมความรุนแรง (Extremism) อาเซียนและสหรัฐฯ เห็นพ้องร่วมกันที่จะให้มี
การพัฒนากลไกเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของนับรบต่างชาติ (foreign terrorist fighter) ในภูมิภาคและขจัด
การไหลเวียนเงินทุนของกลุ่มหัวรุนแรงในท้องถิ่น ซึง่ Rommel Banlaoi นักวิชาการของสถาบันเพื่อสันติภาพ
ของฟิลิปปินส์ได้เสนอให้สหรัฐฯ ผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้แผนปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรม
ข้ า มชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ (ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime 20162025) และปรับปรุงแผนปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย (ASEAN Comprehensive Plan of Action on
Counter-Terrorism) เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่ าง
ต่อเนื่องจากกลไกเฉพาะด้าน รวมถึงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อการต่อต้านการก่อการร้าย (Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism) และสถาบัน
การบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Enforcement Academy)
นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมถอยของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
โดยเฉพาะปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ยืดเยื้อในรัฐยะไข่ประเทศเมียนมาและปัญหาเกี่ยวกับ การเลือกตั้งในอาเซียน
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Steven Rood (Social Weather Stations) ยกตัวอย่างถึงปัญหาเกี่ยวกับการเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยชี้ว่าการดำรงอยู่ของผู้มีอิทธิพลทางการเมืองมาจากระบบพรรคการเมืองที่อ่อนแอ อีกทั้งยังปรากฏ
การซื้อสิทธิขายเสียงอยู่ในหลายประเทศ ซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองและปัญหาสิทธิมนุษยชนดังกล่าวสร้าง
ข้อจำกัดและทำให้ส หรัฐ ฯ เกิดภาวะที่ย ากลำบากต่ อการตั ดสิน ใจให้ก ารสนั บสนุ น อาเซียน เนื่องจาก
ประชาธิปไตยเป็นค่านิยมที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ
ยั ง คงมี แ นวคิ ดเป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ ประเทศมหาอำนาจอั น เนื่ อ งมาจากภู ม ิห ลัง ทางประวั ต ิศ าสตร์ เกี ่ยวกับ
การล่าอาณานิย ม ซึ่งทำให้ ม องการมีส ่ว นร่ว มของสหรัฐ ฯ ในภูมิภ าคเป็ น การแทรกแซงกิจ การภายใน
และในกรณีนี้ Julio Teehankee นักวิชาการประจำมหาวิทยาลัย La Salle สหรัฐอเมริกาเห็นว่าอาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงที่ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศจะหันไปยอมรับการกำหนดนโยบายระดับภูมิภาคของจีน
มากกว่าและทำให้จีนมีอิทธิพลในภูมิภาคยิ่งขึ้น
ประเด็นท้าทายความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และอาเซียนประการต่อมาคือ ความสามารถในการ
พัฒนาของอาเซียน กล่าวคือ อาเซียนยังขาดสถาบันทางเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็ง ขาดโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ ตลอดจนทรัพยากรมนุษย์ที่ขาดแคลนและอุปสรรคเกี่ยวกับการลงทุน ทำให้อาเซียนไม่สามารถที่จะ
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดด ในกรณีนี้ Andrew Jeffries ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการพัฒนา
แห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เสนอให้รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนปฏิรูปการจัดเก็บ
ภาษี และปฏิรูปนโยบายเพื่อเอื้อให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับภาครัฐเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ต่อไป ทั้งนี้ โครงสร้างพื้น ฐานในด้านสำคัญ และจำเป็ นต่ อการลงทุน มากที่ส ุ ดในขณะนี ้ คื อ
ภาคพลังงานและการขนส่ง โดยสหรัฐฯ สามารถให้ความช่วยเหลืออาเซียนได้ผ่านธนาคารเพื่อการพัฒ นา
แห่งเอเชียและการสร้างขีดความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้อาเซียนสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างกลุ่มประเทศภายใต้การเจรจาด้านความมั่นคง
ของจตุภาคี (Quadrilateral Security Dialogue: Quad) ซึ่งอาจทำให้ได้รับประโยชน์กลุ่มประเทศดังกล่าว
เช่น การขยายฐานการลงทุนของญี่ปุ่นมาในอาเซียนที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับภาคอุตสาหกรรม
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน การสร้างความร่วมมือกับอินเดีย ที่มีจุดแข็งในด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีและซอร์ฟแวร์จะช่วยผลักดันด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับอาเซียนได้๙
นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังต้องเผชิญกับ อิทธิพลของจีนที่กำลังแผ่ขยายในภูมิภาค โดยเฉพาะการผลักดัน
โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่งหากประสบความสำเร็จก็จะทำให้
จีน มีบ ทบาทในการกำหนดวาระและระเบียบสำคัญของภูมิภ าคได้ ในขณะที่ส หรัฐ ฯ ภายใต้การบริห าร
ของประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ (Donald Trump) มีแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาตินิยมสูงและดำเนินนโยบาย
ปกป้องการค้าจึงถอนสหรัฐฯ ออกจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific
Partnership: TPP) ซึ่งนับ ว่าเป็น การตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาเซียน
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และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างยิ่ง ๑๐ เนื่องจากความตกลงดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ทำให้สหรัฐฯ
สามารถคานอำนาจกับจีนในภูมิภาค หากสหรัฐฯ ไม่ได้เป็นผู้นำในการผลักดันความตกลง TPP อาจทำให้
ประเทศในภูมิภาคมีแนวโน้มที่จะมีปฏิสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจกับจีนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้
สหรัฐฯ จะต้องตัดสินใจว่าจะมีแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคอย่างไร
ต่อไปเพื่อประโยชน์ในการรักษาดุล อำนาจของภูมิภ าค อย่างไรก็ดี Poltak Hotradero เสนอให้สหรัฐ ฯ
ให้ความช่วยเหลืออาเซียนด้วยการวางรากฐานความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เช่น ระบบ
คลาวด์ (Cloud) การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ขนาดใหญ่ บล็ อ กเชน (Blockchain) เป็ น ต้ น รวมถึ ง การสร้ า ง
ขีดความสามารถด้านเทคนิค ผ่านความช่วยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชน
ของสหรัฐฯ ที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในภูมิภาค
บทสรุป
แม้อาเซีย นและสหรัฐ ฯ จะมี ความสั ม พันธ์ ใ นมิติ ก ารเมื อ งความมั่ น คงและเศรษฐกิ จร่ว มกั น มา
อย่างยาวนาน โดยที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ตอบสนองซึ่งกันและกัน แต่ในสภาวะของความไม่แน่นอน
ในระบอบสั ง คมระหว่ า งประเทศอั น เนื ่ อ งมาจากการภั ย คุ ก คามความมั ่ น คงในรู ป แบบใหม่ ท ี ่ น ำมาซึ่ ง
ความท้าทายในการจัดการปัญหา กล่าวคือ ภัยคุกคามดังกล่าวไม่สามารถที่จะจัดการแก้ไขได้โดยประเทศหนึ่ง
ประเทศใด หากแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศและการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
จึงทำให้อาเซียนและสหรัฐฯ จะต้องทบทวนและพัฒนาความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้
การเติบใหญ่และการขยายอิทธิพลของจีน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังเป็นสิ่งท้าทายทั้งสหรัฐ ฯ
ที่จะต้องแสวงหาวิธีการเพื่อการคานอำนาจกับจีนในภูมิภาค และในขณะเดียวกันอาเซียนก็จะต้องรักษาระดับ
ความสัมพันธ์กับทั้งสองฝ่ายไว้ไม่ให้เกิดระบบขั้วอำนาจเดียวภายในภูมิภาคเพื่อให้อาเซียนยังเป็นสถาบันที่มี
ความเข้มแข็งและดำรงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนได้
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