
นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

82

 ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ค ว า ม มั่ น ค ง 

 ใ น ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย ต ะ วั น อ อ ก 

 เฉียงใต้ ซึ่งมีผลกระทบต่อไทยนัน้ 

มแีนวทางการวเิคราะหไ์ดอ้ยา่งหลากหลาย เริม่จาก 

การศึกษายุทธศาสตร์ เฉพาะของแต่ละประเทศ 

การศึกษาแนวทางการรวมกลุ่มเป็นประชาคม 

ความมั่นคงระดับภูมิภาค และการศึกษาปัญหา

ความมั่นคงรูปแบบใหม่ แต่แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ

คอืแนวทางมหภาค ซึง่ศกึษาโดยมองจากยทุธศาสตร ์

ของมหาอำนาจต่อภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก การศึกษา

แนวทางนี้ มีข้อดีอยู่ที่การได้ภาพรวมว่า ทิศทาง 

ของความมั่นคงระดับภูมิภาคจะเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไร โดยพิจารณาจากปัจจัยยุทธศาสตร์และความมั่นคงของ

มหาอำนาจเป็นหลัก 

 ประเทศมหาอำนาจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของกลุ่ม

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สำคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน 

ญี่ปุ่น อินเดีย และรัสเซีย การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของประเทศเหล่านี้ 

นอกจากจะดูเนื้อหาสาระที่บรรจุอยู่ในเอกสารทางการ เช่น National 

Security Strategy 2010 ของสหรฐัอเมรกิาแลว้ จะพจิารณาปฏสิมัพนัธ ์

ระหว่างประเทศมหาอำนาจกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจด้วยกันเองที่ส่งผลต่อความมั่นคงใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย 

 ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์จึงต้องอาศัยแนวคิดในระดับระหว่าง

ประเทศที่เน้นถึงลักษณะขั้วอำนาจระหว่างประเทศและผลประโยชน์

ยทุธศาสตรข์องประเทศมหาอำนาจกับความมัน่คงใน¿มู¿ิาคเอเ™’ยตะวันออกเ©’ยงใต้:
¿าคพ◊Èนฐานทางทƒ…Æ’

นาวาโทดร.หัส‰™ยญ์มั่งคั่ง

 ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ค ว า ม มั่ น ค ง 

 ใ น ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย ต ะ วั น อ อ ก 

เฉียงใต้ ซึ่งมีผลกระทบต่อ

มแีนวทางการวเิคราะหไ์ดอ้ยา่งหลากหลาย เริม่จาก

ป
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ของประเทศมหาอำนาจ ทฤษฎขีองเคนเนท วอลทซ ์ (Kenneth N. Waltz) 

เป็นแนวคิดพื้นฐานสำคัญ๑  ซึ่งผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รู้จักกันในนามของสำนักสัจนิยมใหม่ (Neorealism) บทความนี้จะ  

กล่าวถึงความหมายและความเป็นมาของประเทศมหาอำนาจ บทบาท

ของมหาอำนาจตอ่การสรา้งความมัน่คงระดบัโลก และตวัอยา่งยทุธศาสตร ์

ของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป 

นิยามความหมายของประเทศมหาอำนาจ

 เมื่อกล่าวถึงมหาอำนาจ จะต้องมีประเทศมากกว่า ๑ ประเทศ

ในโลกทีเ่ปน็มหาอำนาจ และเมือ่จดัลำดบักำลงัอำนาจของประเทศตา่ง ๆ 

ทั่วโลกแล้ว ประเทศเหล่านี้จะอยู่ในลำดับต้น ๆ ของโลก ที่สำคัญ

ประเทศมหาอำนาจจะต้องได้รับการยอมรับจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

ว่ามีสิทธิและหน้าที่พิเศษบางประการ๒  ต่อเสถียรภาพและความมั่นคง

ระหว่างประเทศ เช่น นโยบายการรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเล

ระหว่างประเทศ เป็นต้น 

 ดังนั้น หลังจากพิจารณากำลังอำนาจลำดับต้น ๆ ของประเทศ

ต่าง ๆ ทั่วโลกแล้ว อาจกล่าวได้ว่าสหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย   

เขา้ขา่ยประเทศมหาอำนาจ โดยอาจมญีีปุ่น่และอนิเดยีเขา้ขา่ยดว้ยเชน่กนั 

เพราะถือว่าสองประเทศนี้มีผลประโยชน์ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ไม่ต่างจากสามประเทศที่กล่าวมา แม้ว่าจะมีกำลังอำนาจไม่เท่าเทียมกัน

ก็ตาม ข้อสำคัญที่ทำให้ประเทศเหล่านี้เป็นมหาอำนาจได้คือขีดความ

สามารถในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งสามารถแปลงเป็นอาวุธที่มี  

ขีดความสามารถในการทำลายล้างสูง 

 อย่างไรก็ตาม มหาอำนาจมีสิทธิและหน้าที่บางอย่างซึ่งมีผลต่อ

เสถียรภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การที่มหาอำนาจมีอิทธิพล

ต่อระเบียบระหว่างประเทศมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า อำนาจของประเทศ

ต่าง ๆ มีไม่เท่าเทียมกันในระบบระหว่างประเทศ การจัดการปัญหา

ความมั่นคงใหญ่ ๆ ระดับโลก เช่น การแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์ 

	 ๑		Kenneth	N.	Waltz,	Theory	of	International	Politics	(Reading,	Mass	:	Addison-
Wesley,	1979)	
	 ๒	 Kedley	 Bull.	 The	 Anarchical	 Society	 :	 A	 Study	 of	Order	 in	World	 Politics	
(London	:	Macmillan	Press,	1978),	pp.2000-202.	 	
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เคมี ชีวะ หรือการก่อการร้ายสากล ต้องอาศัยขีดความสามารถของ

ประเทศมหาอำนาจในการจัดการ๓ ดังนั้น ธรรมชาติของประเทศ

มหาอำนาจจึงไม่ใช่การดำเนินยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองผลประโยชน์

แห่งชาติของตนเองเท่านั้น แต่ยังพิจารณาเสถียรภาพของระบบ

ระหวา่งประเทศในฐานะผลประโยชนส์ำคญัอกีประการหนึง่ดว้ยเชน่กนั 

ความเป็นมาของประเทศมหาอำนาจ

 มีการศึกษาการหมุนเวียนของมหาอำนาจที่ขึ้นมามีอิทธิพล  

ในระดบัโลก โดยยอ้นหลงักลบัไปประมาณ ๕๐๐ ปี๔  และพบวา่ภายหลงั 

สงครามใหญ่ระดับโลกจะเกิดระเบียบและการสร้างกฎเกณฑ์และ

สถาบนัระหวา่งประเทศเปน็วงรอบ และสง่ผลทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

ในกำลังอำนาจของมหาอำนาจและการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งของ

มหาอำนาจระดับโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่าง

มหาอำนาจดว้ยกนัเอง ตวัอยา่งเชน่ หลงัสงครามโลกครัง้ที ่ ๒ มหาอำนาจ 

เปลี่ยนจากเยอรมนี ญี่ปุ่น และอิตาลี มาเป็นสหรัฐอเมริกา และสหภาพ

โซเวียต ซึ่งเป็นเวลาที่โลกเข้าสู่ยุคสงครามเย็น หลังสงครามเย็นสิ้นสุด

และสหภาพโซเวยีตลม่สลายลง สหรฐัอเมรกิากก็ลายมาเปน็ผูค้รองอำนาจ 

หนึ่งเดียวของโลก โดยมีจีน ญี่ปุ่น รัสเซีย และอินเดียเป็นมหาอำนาจ

รองลงมา และพร้อมท้าทายอำนาจของสหรัฐอเมริกาในอนาคต 

 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการท้าทายอำนาจของสหรัฐอเมริกานี้ 

นอกจากจะเกิดจากความต้องการขึ้นมามีบทบาทของบรรดามหาอำนาจ

รอง ๆ ลงมานี้แล้ว ยังเกิดจากการที่สหรัฐอเมริกาเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

ปัญหาระหว่างประเทศที่เกินขอบเขตความสามารถที่จะทำได้ซึ่งเรียกว่า 

Imperial Overstretch การอทุศิตนเองในการรกัษาความเปน็มหาอำนาจ 

หนึ่งเดียวเช่นนี้ ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเป้าหมายทางยุทธศาสตร์กับ

ทรัพยากรที่สหรัฐอเมริกามีอยู่ในมือของตนเอง สุดท้ายสภาวะขั้วอำนาจ

ระหว่างประเทศก็กลายเป็นสภาวะหลายขั้วอำนาจ (Multipolarity) 

 ในสภาวะหลายขั้วอำนาจปัจจุบัน มหาอำนาจจะมีมากกว่า   

๒ ประเทศ การมีมหาอำนาจจำนวนมากอาจมีนัยสำคัญอยู่ ๒ ประการ   

	 ๓
	Ibid.,	pp.205-206.	

	 ๔	Christopher	Chase-Dunn,	and	E.N.	Anderson,	eds.	The	Historical	Evolution	of	

World-System	(London	:	Palgrave,	2005)	
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คือ การดุลอำนาจ (Power Balance) กับการเปลี่ยนผ่านของอำนาจ 

(Power Transition) การดลุอำนาจเกดิจากขดีความสามารถทัง้ทางดา้น 

การทหารและเศรษฐกิจในระดับโลกได้ถูกแบ่งแยกและกระจายออกไป

จากศูนย์รวมที่มหาอำนาจหลักประเทศเดียวซึ่งในที่นี้คือสหรัฐอเมริกา 

เมื่ออำนาจระหว่างมหาอำนาจได้สมดุล โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ง

หรือสงครามระหว่างมหาอำนาจโดยตรงก็ลดลง อย่างไรก็ตาม ในอีก

ทางหนึ่งการเปลี่ยนผ่านของอำนาจเกิดจากการแข่งขันแสวงหาอำนาจ

ทางการเมืองและความร่ำรวยทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อ

ปกป้องสถานภาพความเป็นมหาอำนาจ และทำให้ความขัดแย้งหรือ

สงครามระหวา่งมหาอำนาจมโีอกาสเกดิขึน้ไดม้าก หากบรรดามหาอำนาจ 

บริหารจัดการระเบียบระหว่างประเทศไม่ดีเพียงพอ 

บทบาทของมหาอำนาจตอ่การสรา้งความมัน่คงระดบัโลก

 การพิจารณาบทบาทของมหาอำนาจในสภาวะหลายขั้วอำนาจ

ดังกล่าว ต้องพิจารณาทางเลือกในยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจในการ

สร้างความมั่นคงระหว่างประเทศดังต่อไปนี้๕  

 ๑. ยทุธศาสตรก์ารดำเนนินโยบายฝา่ยเดยีว (Unilateralism) 

เป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับมหาอำนาจที่มั่นใจว่าจะสามารถพึ่ง

ตนเองได้ ไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากประเทศอื่น ยุทธศาสตร์นี้

อาจปรากฏออกมาในแบบนโยบายโดดเดี่ยวตัวเอง (Isolationism) 

นโยบายการแสดงความเป็นผู้นำ นโยบายเลือกเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 

(Selective Engagement) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อัน

สำคญัยิง่ หรอืกระทัง่นโยบายการเปน็ผูถ้ว่งดลุระหวา่งประเทศ (Balancer) 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการดำเนินนโยบายฝ่ายเดียวคือนโยบายต่อต้าน

การก่อการร้ายในตะวันออกกลางของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหลัง

เหตุการณ์วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔ 

 ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์พิเศษมหาอำนาจอื่น  

ในลกัษณะทวภิาค ี(Bilateralism) เพือ่ถว่งดลุอำนาจ เชน่ จนีกบัรสัเซยี 

ทำสนธิสัญญาเป็นพันธมิตรเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับกลุ่มสหรัฐอเมริกา 

สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น การสร้างความสัมพันธ์แบบทวิภาคีนี้อาจเป็น 

	 ๕	Charles	W.	 Kegley,	 Jr.,	World	 Plitics	 :	 Trend	 and	 Transformation,	 12th	 ed.	
(Belmont,	CA	:	Wadsworth	Cengage	Learning,	2009),	pp.118-119	



นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

86

การตกลงในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ หรือลงนามอย่างเป็นทางการก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการตกลงร่วมมือระหว่างกัน 
 ๓. ยุทธศาสตร์การตกลงร่วมมือกับมหาอำนาจอื่นในลักษณะ
พหภุาค ี (Multilateralism) เพือ่บรหิารจดัการระบบโลก และเพือ่ยบัยัง้ 
ความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งอาจลุกลามไปสู่สงครามใหญ่ได้ 
ตัวอย่างยุทธศาสตร์แบบพหุภาคี เช่น คอนเสิร์ตแห่งยุโรป (Concert of 
Europe) ช่วงปี ค.ศ.๑๘๑๕ - ๑๘๒๒ ซึ่งเป็นความพยายามของ
มหาอำนาจในการสร้างสันติภาพ การรวมตัวของมหาอำนาจเพื่อต่อต้าน
การก่อการร้ายสากลก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือแบบพหุภาคี 
 ๔. ยุ ทธศาสตร์ สุ ดท้ า ย เ รี ยกว่ าความมั่ นคงร่ วมกั น 
(Collective Security) เปน็ยทุธศาสตรท์ีเ่กดิจากมหาอำนาจรเิริม่สรา้ง 
สถาบันระหว่างประเทศโดยร่วมมือกับประเทศเล็ก ๆ จำนวนมาก โดยมี
เป้าหมายเพื่อสันติภาพของโลก ตัวอย่างของสถาบันระหว่างประเทศที่
สร้างความมั่นคงร่วมกัน ได้แก่ สันนิบาตชาติ  (League of  Nations) 
ในปี ค.ศ.๑๙๑๙ และสหประชาชาติในปัจจุบัน 
 การเลอืกใชย้ทุธศาสตรข์องมหาอำนาจขึน้อยูก่บัทรพัยากรทีม่อียู ่
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ ความเสี่ยงจากสภาวะแวดล้อม และ
เปา้หมายทีม่หาอำนาจตอ้งการ ซึง่โดยพืน้ฐานแลว้ เปา้หมายทีม่หาอำนาจ 
ต้องการในโลกยุคปัจจุบันได้แก่การไม่เผชิญหน้ากันทางทหารโดยตรง 
การบรรลุถึงเป้าหมายนี้จะต้องผสมผสานยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
จึงอาจกล่าวได้ว่า อนาคตของการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ
ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ที่มหาอำนาจเลือกใช้ เพราะมหาอำนาจเป็นผู้สร้าง
และใช้กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เลือก๖  

แก่นความคิดของสำนักสัจนิยมใหม่
 ทฤษฎีการเมืองระหว่ างประเทศที่ อธิบายบทบาทของ
มหาอำนาจในการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศในระดับมหภาค  
ได้เป็นอย่างดีคือสัจนิยมใหม่ ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นแต่ยัง
สามารถใช้อธิบายการเมืองระหว่างประเทศหลังสงครามเย็นได้อยู่   
แก่นความคิดของสัจนิยมใหม่มีดังต่อไปนี้ 
 โครงสร้างการเมืองระหว่างประเทศเป็นตัวกำหนดพฤติกรรม
ของประเทศตา่ง ๆ โครงสรา้งดงักลา่วสามารถนยิามไดด้ว้ยองคป์ระกอบ 
สามประการ ได้แก่๗  

	 ๖	Ibid.,	p.119.	
	 ๗	Kenneth	N.	Waltz,	Theory	of	International	Politics,	pp.88-101.	
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 ๑. หลักการจัดระเบียบ (Ordering Principles) ในระบบ

ระหวา่งประเทศ ระบบจะเปลีย่นแปลงเมือ่หลกัการจดัระบบใหมม่แีทนที ่

หลักการจัดระบบเดิม  หลักการจัดระเบียบการเมืองระหว่างประเทศ

ตามแนวคดิสจันยิมใหมเ่รยีกวา่ “อนาธปิไตย (Anarchy)” ในความหมาย 

ที่ว่าการเมืองระหว่างประเทศไม่มีผู้จัดระเบียบระหว่างประเทศซึ่งอาจ

เรียกว่า “รัฐบาลโลก” รัฐต่าง ๆ จึงเป็นรัฐอธิปไตย (Sovereign)  ซึ่ง

เป็นอิสระจากรัฐอื่นในการใช้อำนาจเหนือดินแดนของตนเอง 

 ๒. ลักษณะของหน่วย (The Character of the Units)   

ที่ประกอบขึ้นเป็นระบบระหว่างประเทศ หากระบบเป็นลักษณะคล้าย

กับระบบราชการที่ลดหลั่นกันตามลำดับ (Hierarchy) หน่วยในระบบ  

จะแบ่งหน้าที่กันทำ แต่สำหรับระบบระหว่างประเทศที่เป็นอนาธิปไตย 

หน่วยต่าง ๆ จะทำหน้าที่เหมือนกัน (Like Units) โดยในรัฐหนึ่งรัฐจะ

สามารถดำรงอยูไ่ดด้ว้ยตวัเองจากการแบง่หนา้ทีก่นัทำภายในรฐั เปา้หมาย 

พื้นฐานของรัฐต่าง ๆ คือการอยู่รอด (Survival) ในระบบอนาธิปไตยนี้

ดว้ยขดีความสามารถของตนเองเปน็หลกั สง่ผลใหร้ฐัทกุรฐัตอ้งพึง่ตนเอง 

(Self  Help) เพื่อให้อยู่รอดในระบบ 

 ๓. การกระจายขีดความสามารถ (The Distribution of 

Capabilities) ระหว่างหน่วยในระบบ แม้ว่ารัฐต่าง ๆ ในระบบ

ระหว่างประเทศจะมีหน้าที่เหมือนกัน แต่ความสามารถในการทำหน้าที่

ของรัฐในโลกแตกต่างกัน ประเด็นนี้เองที่ทำให้มหาอำนาจมีบทบาทสูง

ในการกำหนดโครงสรา้งการเมอืงระหวา่งประเทศ และทศิทางความมัน่คง 

ระหว่างประเทศ เนื่องจากขีดความสามารถของมหาอำนาจมีสูงและ  

การดำเนนินโยบายของมหาอำนาจจะสง่ผลกระทบตอ่ประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลก 

 จากสมมติฐานทั้งสามข้อนี้ การพิจารณาประเด็นปัญหาความ

มั่นคงระหว่างประเทศจึงต้องพิจารณาถึงลักษณะขั้วอำนาจระหว่าง

ประเทศ อีกทั้งยุทธศาสตร์และนโยบายของเหล่ามหาอำนาจเป็นสำคัญ 

หากแนวทางการดำเนินนโยบายของมหาอำนาจเป็นลักษณะก้าวร้าว 

โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งก็มีสูง แต่หากมหาอำนาจมีแนวโน้มที่จะ

สร้างดุลอำนาจระหว่างกันหรือร่วมมือกันสร้างสถาบันระหว่างประเทศ 

โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งก็จะลดลง 
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 จากการพิจารณาประเด็นทางทฤษฎีทั้งหมด อาจกล่าวได้ว่า
แนวทางแบบมหภาคในการพิจารณาความมั่นคงระหว่างประเทศมี
ศูนย์กลางการวิเคราะห์อยู่ที่ยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจ เพราะประเทศ
มหาอำนาจนั้นมีขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงระหว่าง
ประเทศสูง และมีเครื่องมือที่มากมายหลากหลาย ในที่นี้จึงขอ  
ยกตัวอย่างยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ระหว่างประเทศ 
 ใน National Security Strategy 2006 ในสมัยนายจอร์จ 
ดับเบิลยู.บุช เอกสารระบุถึงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่สำคัญไว้ 
ตัวอย่างเช่น ป้องกันมหาอำนาจอื่นจากการท้าทายตำแหน่งการครอง
ความเป็นเจ้า (Hegemony) ของสหรัฐอเมริกาในฐานะมหาอำนาจเดี่ยว
ระดับโลก (Sole Global Superpower) รื้อฟื้นความเป็นพันธมิตรกับ
ประเทศทีต่อ่ตา้นกจิกรรมระหวา่งประเทศของสหรฐัอเมรกิาเพือ่หลกีเลีย่ง 
การอยู่โดดเดี่ยว ดำรงขีดความสามารถทางทหารในการเข้าแทรกแซง
ในภูมิภาคที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างน้อยสองภูมิภาค และ
ฟื้นฟูภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาที่ถูกทำลายไป เป็นต้น 
 ใน National Security Strategy 
2010 ในสมัยนายบารัค โอบามา บทที่ ๒   
กล่าวถึงแนวทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategic 
Approach) มขีอ้ความสำคญัทีช่ีใ้หเ้หน็ภาพรวม
ของยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกาได้แก่ 
 “สหรัฐอเมริกาจะต้องรื้อฟื้นความเป็น
ผู้นำของโลก โดยสร้างและปลูกฝังแหล่งที่ก่อ  
ให้เกิดความแข็งแกร่งและอำนาจ ความมั่นคง
ของสหรัฐอเมริกาขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ประเทศในการใช้กำลังอำนาจที่โดดเด่น เช่นเดียวกับที่ความมั่นคง  
ระดับโลกขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาที่แข็งแกร่งและมี
ความรับผิดชอบ กำลังอำนาจนี้ ได้แก่ ขีดความสามารถทางทหาร 
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ความเป็นผู้นำทางจารีต
ระหว่างประเทศ การมีส่วนเกี่ยวข้องระดับโลก และความพยายาม  
ในการปรับระบบระหว่างประเทศที่จะเอื้อต่อผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างประเทศต่าง ๆ และมนุษยชาติ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนี้ 

ตัวอย่างยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา
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สหรัฐอเมริกาจะต้องปรับยุทธศาสตร์เพื่อให้ผลประโยชน์ได้รับการ  

สนองตอบและดำรงความเป็นผู้นำไว้”๘  

 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาในช่วงสองรัฐบาลนี้ 

สะท้อนมุมมองของความเป็นมหาอำนาจที่มีผลประโยชน์ทั่วโลก ไม่ใช่

แคร่ะดบัภมูภิาคหรอืระดบัทวปี ในบทความตอ่ไปจะพจิารณายทุธศาสตร ์

ของสหรัฐอเมริกาที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ซึ่งจะอาศัยแนวทางวิเคราะห์เชิงมหภาคตามที่ได้กล่าวมาในบทความนี้

ต่อไป 

	 ๘	 “National	 Security	 Strategy	 2010,”	 (Washington,	 DC	 :	 The	White	House,	
2010),	p.7.	
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