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 วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ี เพ่ือศึกษายุทธศาสตรของสหรัฐตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ผลของ
การวิจัยพบวา ยุทธศาสตรหลักของสหรัฐตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมี 3 ประการ ไดแก ยุทธศาสตรการ
ครองความเปนเจา ยุทธศาสตรการสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีน และยุทธศาสตรการทําสงครามตอตานการกอ
การราย จากยุทธศาสตรดังกลาว สหรัฐไดดําเนินนโยบายเพ่ือบรรลุยุทธศาสตร โดยผาน 2 ชองทาง ชองทางแรก 
คือ ความสัมพันธทวิภาคี  ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  มาจนถึงปจจุบัน สหรัฐไดสรางเครือขายพันธมิตรทาง
ทหารทวิภาคีกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะกับพันธมิตรท้ัง 5 ซึ่งไดแก ญี่ปุน เกาหลีใต ฟลิปปนส ไทย 
และ ออสเตรเลีย  ยุทธศาสตรน้ีเรียกวา ยุทธศาสตร hub and spokes คือ ยุทธศาสตรท่ีสหรัฐเปนดุมลอ และ
ความสัมพันธกับพันธมิตรเปนซี่ลอ และอีกทางชองทางหน่ึงในการดําเนินนโยบายของสหรัฐตอภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต คือ ชองทางพหุภาคี ซึ่งมีความสําคัญรองลงมาจากชองทางทวิภาคี โดยสหรัฐพยายามครอบงํา 
APEC อยางไรก็ตาม ความสัมพันธกับอาเซียน ยังไมแนบแนนเทาท่ีควร เห็นไดชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบ
ความสัมพันธอาเซียน – จีน ซึ่งไดกระชับแนนแฟนขึ้นเปนอยางมากในชวงไมกี่ปท่ีผานมา โดยถึงแมสหรัฐยังคง
ครองความเปนเจา ในมิติทางดานการทหาร แตในมิติทางดานการเมือง การทูตและเศรษฐกิจน้ัน จีนไดดําเนิน
นโยบายในเชิงรุก และอิทธิพลของจีนก็เพ่ิมขึ้นเปนอยางมาก เห็นไดจากการจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน – จีน  
 จากบริบทดังกลาวขางตน ไทยควรจะดําเนินนโยบายอยางไรตอสหรัฐ ? งานวิจัยน้ี เสนอ keywords  ท่ี
สําคัญสําหรับอนาคตความสัมพันธไทย – สหรัฐ คือ ผลประโยชนรวมกัน  ความสมดุล หรือ ดุลยภาพแหง
ความสัมพันธ  และนโยบายสายกลาง จาก keywords  ท้ัง 3 สามารถแปลออกมาเปนนโยบายไทยตอสหรัฐได 2 
ระดับ คือ ระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี  ในระดับทวิภาคี นโยบายไทยตอยุทธศาสตรการครองความเปนเจาของ
สหรัฐน้ัน ไทยคงจะไมมีทางเลือกท่ีจะตองคงความเปนพันธมิตรกับสหรัฐและรวมมือกับสหรัฐ สําหรับนโยบาย
ไทยในการตอบสนองตอยุทธศาสตรการสกัดกั้นและปดลอมจีนของสหรัฐน้ัน ไทยควรจะดําเนินนโยบายอยาง
ระมัดระวัง โดยไทยควรดําเนินนโยบายสายกลาง สรางดุลยภาพแหงนโยบาย และรักษาระยะหางอยางเทาเทียม
กันระหวางความสัมพันธไทย – สหรัฐ กับ ความสัมพันธไทย – จีน  สําหรับยุทธศาสตรการตอตานการกอการราย
น้ัน ไทยจะตองระมัดระวังในความรวมมือกับสหรัฐ สิ่งท่ีไทยควรทําคือ การสรางสมดุลของนโยบายท่ีเปนนโยบาย
สายกลาง โดยรวมมือกับสหรัฐ แตขณะเดียวกันก็ไมชักศึกเขาบาน ไมทําใหไทยเปนเปาของการกอการราย และ
ไมเปนศัตรูกับโลกมุสลิม  สําหรับนโยบายไทยตอสหรัฐในระดับพหุภาคีน้ัน เปาหมายสําคัญ คือ การสรางดุลย
ภาพแหงอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  และในเวทีพหุภาคีตาง ๆ  โดยเฉพาะอาเซียนซึ่งกําลังเสียดุลย
ภาพ โดยอิทธิพลของจีนไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะท่ีอิทธิพลของสหรัฐก็กําลังลดลงอยางรวดเร็ว ดังน้ัน ไทย
ควรดึงสหรัฐใหกลับเขามาเพ่ิมบทบาทในเวทีอาเซียนเพ่ือถวงดุลจีน ไทยควรผลักดันใหสหรัฐจัดการประชุมสุด
ยอดกับอาเซียน จัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน – สหรัฐ รวมท้ังผลักดันใหอาเซียนกับสหรัฐ มีความเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรระหวางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract  
 

 The objective of this research is to study US strategy towards Southeast Asia. The research 
findings is that there are 3 main objectives of US strategy towards Southeast Asia : strategy to 
maintain US regional hegemonic role, strategy to hedge or contain Chinese influence, and strategy on 
the war on terror. US implements this strategy through two channels. The first channel is bilateral 
relations. Since the end of World War II until the present time, US has established network of bilateral 
military alliances with countries in the region, particularly with 5 traditional alliances, namely, Japan, 
South Korea, the Philippines, Thailand, and Australia. This strategy is called “hub and spokes” 
strategy. The second channel that US uses to implement its strategy is multilateral channel. US is 
dominating APEC. However, US relations with ASEAN is not close enough, particularly, if compared 
with ASEAN-Chinese relations. Although US still maintains its hegemonic role in the military front, but 
in the political, diplomatic, and economic fronts, China has come up with pro-active policy towards 
ASEAN and Chinese influence is rapidly increasing. 
 This research recommends 3 keywords for future Thai – US relations : mutual interest, 
balanced relations or equilibrium and middle-of-the-road policy. These 3 keywords can be translated 
into 2 levels of Thai policy towards  US : bilateral and multilateral levels. At the bilateral level, 
concerning Thai policy towards US hegemonic role strategy, Thailand has no choice but to maintain 
its alliance with US.  As regards Thai response to US hedging strategy towards China, Thailand 
should formulate middle-of-the-road  policy, balance engagement and equi-distant policy towards US 
and China. Thailand should be careful concerning cooperation with US on the war on terror. Again, 
the recommended policy is to strike a balance by cooperating with US but, at the same time, avoiding 
to put Thailand as the target for terrorism. At the multilateral level, Thai primary objective is to push for 
a healthy  balance of power or equilibrium in Southeast Asia. But ASEAN is losing equilibrium status 
because of rapid rise of Chinese influence and the rapid decline of American influence. Therefore, 
Thailand should engage US and encourage US to increase its profile in ASEAN to counter balance 
Chinese influence. Thailand should push for  ASEAN – US summit, ASEAN – US FTA, and ASEAN – 
US strategic partnership.   
 


