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“ความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา”:
การแสวงหายุทธศาสตร์ทางเลือก

Demystifying the “American Exceptionalism”:
Seeking an Alternative Strategy

“วิสัยทัศน์ของโดนัลด์ ทรัมป์ตามนโยบายอเมริกาต้องมาก่อน เป็นนโยบายที่เหยียดเชื้อชาติ
และสะท้อนลักษณะของประชานิยมตามแนวคิดความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกาแบบดั้งเดิม
ส�าหรับยุทธศาสตร์การเหยียดเชือ้ ชาติ มันจะแบ่งแยกสังคมอเมริกนั ส่วนยุทธศาสตร์ประชานิยม
จะต้องเผชิญกับความล้มเหลว และอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ” (Sachs, 2018, pp. 2-3)
1. บทน�ำ

นับตัง้ แต่ โดนัลด์ ทรัมป์ ก้าวขึน้ ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาก็ตอ้ งเผชิญหน้ากับการ
ตัง้ ค�าถามจากประชาคมระหว่างประเทศถึงหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ ตลอดจนความน่าเชือ่ ถือของสหรัฐฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลังจากที่ทรัมป์ประกาศว่า
นับแต่นี้ไปสหรัฐฯ จะด�าเนินนโยบายต่างประเทศ

ทีย่ ดึ โยงอยูก่ บั หลักคิดเรือ่ งอเมริกาต้องมาก่อนเป็นส�าคัญ
(The White House, 2017) ภายใต้เงือ่ นไขดังกล่าว
สหรัฐฯ ภายใต้การกุมบังเหียนของทรัมป์จงึ ไม่ตอ้ งการ
เล่นบทบาทของ “ต�ำรวจโลก” เช่นเดิมอีกต่อไป
ในทางกลับกัน รัฐบาลทรัมป์กลับเรียกร้องให้บรรดา
ชาติพันธมิตรของสหรัฐฯ ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
และแบ่งเบาพันธกรณีต่างๆ ที่สหรัฐฯ เคยแบกรับ
มาเป็นระยะเวลากว่าเจ็ดทศวรรษ

* คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีเมล์ Thapiporn.s@cmu.ac.th
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นอกเหนื อ จากการพิ จ ารณาว่ า นโยบาย
น า นั ป ก า ร ข อ ง ท รั ม ป ์ นั้ น ส ะ ท ้ อ น ใ ห ้ เ ห็ น
องค์ ป ระกอบของนั ก การเมื อ งฝ่ า ยขวาประชา
นิยม (right-wing populism) และสอดคล้อง
กับการด�าเนินนโยบายต่างประเทศแบบ “แจ็ค
โซเนียน” (Jacksonian) ซึ่งให้ความส�าคัญกับ
แนวคิ ด ประชานิ ย มและความแข็ ง แกร่ ง ทาง
การทหาร (Mead, 2017) การถอยห่างออกจาก
แนวทางปฏิ บั ติ ดั้ งเดิมของสหรัฐฯ ในครั้งนี้เ ป็น
ตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมที่สุดในการตอกย�้าที่ว่า

สหรั ฐ ฯ ในศตวรรษที่ 21 ยั ง มี ค วามมั่ น ใจว่ า
ตนเองอยู ่ ใ นสถานะที่ ส ามารถท� า อะไรก็ ไ ด้
ยิง่ ไปกว่านัน้ สหรัฐฯ ยังวางต�าแหน่งแห่งทีข่ องตัวเอง
ในโลกไว้ไม่ตา่ งจากในช่วงศตวรรษที่ 20 โดยเชือ่ ตน
ถือเป็นตัวแบบให้ชาติอื่นท�าตาม ดังค�ากล่าวของ
เฮนรี คิสซิงเจอร์ (Henry Kissinger) ที่ว่า
“มวลมนุษยชำติท้ังหลำยจะสำมำรถบรรลุซ่ง
ึ
สันติภำพและควำมมั่งคั่ง โดยกำรละทิ้ง
กำรทูตแบบดั้งเดิมและหันมำใช้แนวทำง
แบบอเมริกัน”
(Kissinger, 1994, p. 17)

ปฏิเสธได้ยากว่า ความ “อหังกำร” ของสหรัฐฯ ทีม่ องตนเองในฐานะชาติทที่ รงอิทธิพลมากทีส่ ดุ
ในโลก ย่อมน�าไปสูก่ ารตัดสินใจทีผ่ ดิ พลาดหลายต่อหลายครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การตัดสินใจเข้าแทรกแซง
ในนามของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ความโอหัง (hubris) และการประเมินศักยภาพของตน
ที่สูงเกินจริงถือเป็นภาพสะท้อนของปัญหาที่รู้จักกันในชื่อ “ควำมพิเศษเหนือชำติอื่นของอเมริกำ”
(American Exceptionalism) ได้อย่างชัดเจนมากทีส่ ดุ บทความนีต้ อ้ งการน�าเสนอข้อโต้แย้งทีส่ า� คัญ
ว่า สหรัฐฯ ควรละทิ้งแนวคิดเรื่องความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา เนื่องจากแนวคิดดังกล่าว
เป็นสิ่งล้าสมัยและไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 หากสหรัฐฯ ยังดึงดันที่จะ
เล่นบทบาทของรัฐมหาอ�านาจแบบเสรีนยิ ม (liberal hegemony) ทีเ่ ชือ่ มัน่ ว่าตนมี “ควำม
พิเศษเหนือชำติอนื่ ” ต่อไป ภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ ก็จะยิง่ เสือ่ มถอยลงมากกว่าทีเ่ ป็นอยู่
ในการน�าเสนอข้อถกเถียงดังกล่าวอย่างเป็นระบบ บทความนี้จะแบ่งออกเป็นสามส่วน
ในส่ ว นแรกจะเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการน� า เสนอที่ ม าทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องแนวคิ ด เรื่ อ ง
ควำมพิเศษเหนือชำติอื่นของอเมริกำ ส่วนที่สองจะกล่ ำวถึงปัญหำของ
กำรใช้แนวคิดดังกล่ำวในกำรก�ำหนดทิศทำงของนโยบำยต่ ำงประเทศ
สหรัฐฯ ซึ่งน�ำไปสู่ควำมล้มเหลวมำกกว่ำควำมส�ำเร็จ และส่วนสุดท้ำย
จะกล่ ำ วถึ ง ยุ ท ธศำสตร์ ที่ มี ค วำมเหมำะสมต่ อ สหรั ฐ ฯ ซึ่ ง คื อ
ยุทธศำสตร์กำรถ่วงดุลนอกชำยฝั่ง
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2. เมื่อควำมส�ำเร็จของอเมริกำคือควำมส�ำเร็จของพระเจ้ำ

ในทัศนะของวอลเตอร์ รัสเซลล์ มีด (Walter Russell Mead) นักประวัติศาสตร์ชาวสหรัฐฯ ผู้เขียน
หนังสือ Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World (2001)
ความส�าเร็จของสหรัฐฯ ในแต่ละยุคสมัยล้วนมีทมี่ าจากการคัดง้างกันระหว่างส�านักคิด (school of thought)
4 ส�านัก ได้แก่ ฮามิลโตเนียน (Hamiltonian) ซึง่ มุง่ เน้นการปกป้องทางการค้า เจฟเฟอร์โซเนียน (Jeffersonian)
ทีเ่ น้นการรักษาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย แจ็คโซเนียน (Jacksonian) ซึง่ ให้ความส�าคัญกับความ
เข้มแข็งทางการทหารและบรรดาคุณค่าแบบประชานิยม และวิลโซเนียน (Wilsonian) ที่เน้นหลักศีลธรรม
แม้จะปรากฏให้เห็นแรงตึงเครียดระหว่างแต่ส�านักคิด
ทีต่ า่ งต้องการมีอทิ ธิพลต่อกระบวนการก�าหนดนโยบาย
ต่างประเทศสหรัฐฯ กระนัน้ ก็ดี นับตัง้ แต่ยคุ หลังการปฏิวตั ิ
อเมริกาในปี 1776 เป็นต้นมา แนวคิดหลักทัง้ สีป่ ระการ
ต่างก็ท�างานสอดประสานกันจนท�าให้สหรัฐฯ ประสบ
ความส�าเร็จในกิจการด้านการต่างประเทศมากกว่า
ชาติมหาอ�านาจอืน่ ใดในอดีตทีผ่ า่ นมา จนเสมือนหนึง่ ว่า
สหรั ฐ ฯ ได้ รั บ “ควำมช่ ว ยเหลื อ อั น แสนพิ เ ศษ”
(Special Providence) จากองค์พระผู้เป็นเจ้า
มาโดยตลอด

เช่นเดียวกันกับบรรดารัฐประชาชาติในโลกสมัยใหม่ การแยกศาสนาออกจากการเมือง
ตามแนวทางของรัฐฆราวาส (secular state) ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในสังคมอเมริกัน
ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี ตรงกันข้ามกับความเข้าใจโดยทั่วไป บทบาทของคริสต์ศาสนานั้น
หยั่งรากลึกในระบบความคิดของสังคมอเมริกันมากกว่าที่เราคิด ความส�าเร็จของอเมริกา
กับการอ�านวยพรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งถูกน�าเสนอควบคู่กันมานับตั้งแต่ยุคการก่อร่าง
สร้างอเมริกา โดยความส�าเร็จของสหรัฐฯ ยังเป็นทีป่ ระจักษ์ในสายตาของออตโต ฟอน บิสมาร์ก
(Otto von Bismarck) รัฐบุรษุ ชาวปรัสเซียซึง่ เคยปรารภไว้อย่างน่าสนใจเกีย่ วกับชะตากรรม
ของสหรัฐฯ ว่า “พระผูเ้ ป็นเจ้ำทรงมอบควำมช่วยเหลืออันแสนพิเศษให้แก่บรรดำคนเขลำ
คนเมำ และสหรัฐอเมริกำ” (Mead, 2001, p. xv)
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แม้แนวคิดเรือ่ งความพิเศษเหนือชาติอนื่ ของอเมริกาจะแฝงไปด้วยความอหังการมากเพียงใด
แต่แนวคิดดังกล่าวก็มที มี่ าทีไ่ ปทางประวัตศิ าสตร์อนั น่าสนใจยิง่ ดังที่ เจฟฟรีย์ ดี แซ็คส์ (Jeffrey
D. Sachs) ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เสนอว่าความพิเศษเหนือชาติอนื่ ของอเมริกา
ได้ ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรม ประวั ติ ศ าสตร์ และสถาบั น ด้ า นการต่ า งประเทศ
ของอเมริกัน มาอย่างแนบแน่นยาวนาน จนกลายเป็น “ศาสนาพลเมือง” (civic religion)
ของชาวอเมริกันไปโดยปริยาย (Sachs, 2018, p. 21) กล่าวให้ถึงที่สุดแล้ว การท�าความเข้าใจ
เรื่องความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกาเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องย้อนกลับไปอธิบายคติความเชื่อ
ของคริสต์ศาสนา ซึง่ ยังมีผลต่อความรูส้ กึ นึกคิดของบรรดาผูก้ า� หนดนโยบาย และชาวอเมริกนั
โดยรวมไม่มากก็น้อย
ตามคติความเชื่อแบบคริสเตียน ในทุกปริมณฑลของชีวิตมนุษย์ล้วนเกิดขึ้น
ภายใต้การเฝ้าดู และการจัดเตรียม (providence) ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
แทบทัง้ สิน้ นับตัง้ แต่การลงหลักปักฐานของผูจ้ าริกแสวงบุญยุคแรกจาก “โลกเก่ำ”
เดินทางมาถึงแผ่นดินอเมริกา พวกเขาเหล่านั้นมิได้เพียงต้องการมาสถาปนา
อาณานิคมใน “โลกใหม่” หากแต่พวกเขาต่างเชือ่ มัน่ ว่า อเมริกาจะเป็น “ดินแดน
พันธะสัญญำใหม่” (Sachs, 2018, p. 21) ทีม่ สี ถานะเป็นดัง่ “มหำนครบนเนินเขำ”
(city on the hill) (โบเยอร์, 2561, p. 16) ตามทีป่ รากฏในพระคัมภีร์ ด้วยความ
มั่นใจว่า ทุก ๆ ย่างก้าวในชีวิตจะได้รับการจัดเตรียมและอ�านวยพรจากองค์
พระผู้เป็นเจ้าบรรดาผู้อพยพจึงมีทั้งพลังกาย พลังใจ และพันธกิจที่แน่วแน่ว่า
จะฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการเพื่อตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินใหม่ ในทุก ๆ ครั้งของ
การตัดสินใจทีส่ า� คัญ พวกเขาก็จะสวดวิงวอนเพือ่ ขอ “ควำมช่วยเหลืออันแสนพิเศษ”
จากองค์พระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกันกับทุก ๆ ชัยชนะที่พวกเขาจะอุทิศแด่องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้า ทีท่ รงช่วยเหลือและอ�านวยพร “ผูท้ ไี่ ด้รบั กำรเลือกสรรใหม่” (new
chosen people) ของพระองค์ เพราะฉะนั้น พันธกิจในการสร้างความส�าเร็จ
ของอเมริกาจึงกลายเป็นความส�าเร็จของพระเจ้าไปโดยปริยาย (Sachs, 2018,
p. 22) การมีสถานะเสมือนหนึง่ เป็น “ชำติอสิ รำเอลใหม่” ซึง่ มีพนั ธกิจหลักคือ
การไถ่ถอนมวลมนุษยชาติจากความผิดบาปทั้งปวง (Sachs, 2018, p. 1)
ท�าให้สหรัฐฯ มีความมัน่ ใจอย่างเต็มเปีย่ มว่าตนเป็นชาติทมี่ คี วามพิเศษเหนือชาติอนื่
ทั้งปวง อย่างไรก็ตาม ความเชื่อดังกล่าวกลับเป็นสิ่งที่ไม่สอดรับกับสถานะทาง
อ�านาจของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน การที่ผู้ก�าหนดนโยบาย ตลอดจนสาธารณชน
อเมริกนั ยังคงสมาทานความเชือ่ นีต้ อ่ ไป จะยิง่ ท�าให้สหรัฐฯ ด�า่ ดิง่ สูค่ วามขัดแย้ง
และสงครามที่ไม่จ�าเป็น ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป
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3. อเมริกันอหังกำร: ปัญหำของ “ควำมพิเศษเหนือชำติอน
ื่ ใดของอเมริกำ”

นับตัง้ แต่ยคุ อาณานิคมจนถึงปัจจุบนั ความลุม่ หลงในการท�าสงครามนัน้ ได้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตของชาวอเมริกันได้อย่างน่าประหลาดใจ ศรัทธา
ของชาวอเมริกันต่อสงครามในฐานะของทั้งเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ (divine instrument)
และอาณัติศักดิ์สิทธิ์ (sacred mandate) ที่สหรัฐฯ สามารถน�าไปใช้ได้ทั่วโลก (Stout,
2009, p. 284) ก็ยงิ่ เป็นเครือ่ งตอกย�า้ ได้ดวี า่ สหรัฐฯ มัน่ ใจว่าพวกเขาจะได้รบั การจัดเตรียม
อันแสนพิเศษจากพระผู้เป็นเจ้า อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรื่องความพิเศษเหนือชาติอื่น
ของอเมริกาเป็นสิ่งที่ผิดยุคสมัย (anachronistic) อย่างร้ายแรง (Sachs, 2018, p. 2)
ที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้น ฐานคิดที่ว่าสหรัฐฯ เป็นชาติที่มีความพิเศษและสามารถท�าอะไร
ก็ได้มิใช่แนวทางที่เหมาะสมต่อการก�าหนดทิศทางของนโยบายต่างประเทศในศตวรรษ
ที่ 21 เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับชาติอื่นแล้ว สหรัฐฯ มิได้ผูกขาดความได้เปรียบทาง
เศรษฐกิจ และการทหาร แต่เพียงชาติเดียวอีกต่อไป ทีส่ า� คัญยิง่ ไปกว่านัน้ การขาดองค์ความรู้
และการตัดสินใจที่รอบคอบยังส่งผลให้สหรัฐฯ จ�าต้องเข้าไปมีพันพันในภารกิจการ
แทรกแซงทางการทหาร และการเปลี่ยนระบอบการปกครอง ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก
ทั้งในกรณีลาว เวียดนาม กัมพูชา กัวเตมาลา เฮติ นิการากัว เอลซัลวาดอร์ อัฟกานิสถาน
อิหร่าน อิรัก ลิเบีย เยเมน และซีเรีย ซึ่งต่างลงเอยด้วยการนองเลือดและความเสียหาย
(Sachs, 2018, p. 2)
ความลุม่ หลงในลัทธิทหารนิยม (militarism) ซึง่ น�าพาสหรัฐฯ
เข้าสู่สงครามและความขัดแย้งในต่างแดนมานับครั้งไม่ถ้วน
ผนวกกับความหยิง่ ผยองของสหรัฐฯ ในฐานะชาติมหาอ�านาจ
ที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคหลังสงครามเย็น สะท้อนสิ่งที่ ไรน์โฮลด์
นีบัวร์ (Reinhold Niebuhr) นักเทววิทยาชาวอเมริกันในที่ใช้
ชีวติ อยู่ในช่วงศตวรรษที่ 20 เคยคาดการณ์ไว้อย่างไม่ผดิ เพีย้ น
กล่าวคือ แม้นีบัวร์ จะเป็นนักเทววิทยาที่มีความแตกฉานใน
การศึกษาพระคัมภีร์ แต่เขากลับย�า้ เตือนว่า สหรัฐฯ ไม่ควรประยุกต์
เอาแนวคิดเรื่องพระปัญญาอันไร้ขีดจ�ากัด (omniscience)
และพระพลานุภาพ (omnipotence) ของพระผู้เป็นเจ้ามาใช้กับ
การท�าความเข้าใจสถานะของสหรัฐฯ ที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้น
นีบัวร์ยังเน้นย�้าอีกด้วยว่า ความเชื่อที่ว่าสหรัฐฯ ก�าลังปฏิบัติ
ภารกิจของพระเจ้า และการยอมรับว่าการแสวงหาความมัง่ คัง่
ในนามของพระเจ้า จะน�าพาสหรัฐฯ ไปสู่หายนะในท้ายที่สุด
(Sachs, 2018, p. 28)

45

ในบริบทปัจจุบัน ตัวอย่างที่ฉายภาพการยึดติด
อยูก่ บั แนวคิดเรือ่ งความพิเศษเหนือชาติอนื่ ของอเมริกา
ได้อย่างชัดเจนมากที่สุดคือ การจัดวางบทบาทของ
สหรัฐฯ ในฐานะมหาอ�านาจเสรีนิยม (liberal hegemony) ซึง่ มีเป้าหมายอันทะเยอทะยานในการเปลีย่ น
ชาติ ต ่ า งๆ ให้ หั น มายอมรั บ อุ ด มการณ์ เ สรี นิ ย ม
ประชาธิปไตยให้มากทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็นได้ ควบคูก่ นั ไปกับ
การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจเสรีในระดับนานาชาติ
และการสถาปนาสถาบันระหว่างประเทศให้มีความ
เข้มแข็ง (Mearsheimer, 2018, pp. viii, 1) กระนัน้ ก็ดี
สถานะของสหรัฐฯ ในฐานะผู้สถาปนาระเบียบโลก
แบบเสรีนยิ ม (liberal world order) ก็กา� ลังเผชิญหน้า
กับกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างหนักหน่วง ในการดีเบต
ครัง้ ส�าคัญระหว่าง นีลล์ เฟอร์กสู นั (Niall Ferguson)
และฟารีด ซากาเรีย (Fareed Zakaria) ในหัวข้อ
“อวสำนของระเบียบโลกเสรี” เฟอร์กสู นั ได้ตงั้ ข้อสังเกต

การด�ารงอยู่ของระเบียบระหว่างประเทศเสรีนิยม
ในปัจจุบันอย่างน่าสนใจว่า “[ระเบี ย บโลกเสรี ]
ไม่ได้มสี ว่ นไหนทีเ่ ป็นเสรี หรือมีควำมเป็นนำนำชำติ
และมิได้มคี วำมเป็นระเบียบแต่อย่ำงใด” (Ferguson
& Zakaria, 2017, p. 6) เช่นเดียวกันกับจอห์น เจ
เมียร์ชเมอร์ (John J. Mearsheimer) นักทฤษฎี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคนส�าคัญที่ออกมา
เรี ย กร้ อ งให้ ส หรั ฐ ฯ ละทิ้ ง แนวทางของการเป็ น
ชาติมหาอ�านาจแบบเสรีนยิ ม ซึง่ ท�าให้กองทัพสหรัฐฯ
ต้องเข้าไปพัวพันในปฏิบตั กิ ารทางทหารและสงคราม
ที่ไม่จ�าเป็น (Mearsheimer, 2018, p. 217) กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ การด�าเนินนโยบายตามอุดมการณ์
แบบเสรีนิยมถือเป็น การหลงผิดครั้งยิ่งใหญ่ (The
Great Delusion) นั่นเอง

4. บทสรุป: สหรัฐฯ และกำรแสวงหำยุทธศำสตร์ใหม่

แม้ยทุ ธศาสตร์ดา้ นการต่างประเทศของสหรัฐฯ จะผูกโยงอยูก่ บั ความคิดเรือ่ งความพิเศษเหนือชาติอนื่ ใด
ของอเมริกา และอุดมการณ์แบบมหาอ�านาจเสรีนยิ ม อย่างแนบนัน้ อย่างไรก็ดี นับตัง้ แต่ตน้ ทศวรรษที่ 1990
เป็นต้นมา นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถกู เปรียบเปรยว่ามีสถานะไม่ตา่ งไปจากระบบขับเคลือ่ นอัตโนมัติ
(autopilot) (Gaddis, 2000) ทีข่ าดทิศทางทีช่ ดั เจน ทัง้ นี้ หากพิจารณาจากปัญหาทีไ่ ด้กล่าวถึงไปในตอนต้น
ทีว่ า่ การยึดติดอยูก่ บั แนวคิดเรือ่ งความพิเศษเหนือชาติอนื่ ใดของอเมริกา นัน้ เป็นสิง่ ทีพ่ น้ สมัยและไม่สอดคล้อง
กับการเปลีย่ นแปลงของโลกในปัจจุบนั และทีส่ า� คัญยิง่ ไปกว่านัน้ การก�าหนดนโยบายต่างประเทศโดยอ้างอิง
อยูก่ บั หลักคิดข้างต้นนัน้ มักน�าพาสหรัฐฯ ไปสูค่ วามล้มเหลวมากกว่าความส�าเร็จ สหรัฐฯ จึงไม่มที างเลือกอืน่ ใด
ที่เหมาะสมไปกว่าการแสวงหายุทธศาสตร์ใหม่
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หนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร์ ท างเลื อ กที่ น ่ า สนใจนั้ น
มาจากข้อเสนอของสตีเฟน เอ็ม วอลท์ (Stephen
M. Walt) ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ซึ่งเสนอมุมมอง
ที่เฉียบแหลมว่า ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา
สหรัฐฯ นั้นให้ความส�าคัญกับการด�าเนินนโยบาย
ต่างประเทศที่ทั้งทะเยอทะยาน ไม่อยู่บนพื้นฐาน
ความเป็นจริง และไม่ประสบความส�าเร็จ โดยนับตัง้ แต่
การสิน้ สุดของสงครามเย็น แทนทีส่ หรัฐฯ จะหยิบฉวย
ช่ว งเวลาที่ ต นเองได้เ ปรียบและเริ่มต้นแบ่งภาระ
และพันธกรณีให้ชาติตา่ ง ๆ ร่วมกันรับผิดชอบ รัฐบาล
สหรัฐฯ ทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตต่างยึดมั่น
อยู่กับการเผยแพร่อุดมการณ์ประชาธิปไตย ระบบ

เศรษฐกิจแบบตลาด ตลอดจนคุณค่าแบบเสรีนิยม
ไปทั่วทุกมุมโลก และแม้ว่าความพยายามเหล่านี้
ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์แบบมหาอ�านาจ
เสรีนิยม จะน�ามาซึ่งความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า
แต่รฐั บาลสหรัฐฯ ก็ยงั ดึงดันทีจ่ ะใช้ยทุ ธศาสตร์ดงั กล่าว
ตลอดจนโน้มน้าวให้ชาวอเมริกันสนับสนุนนโยบาย
ที่ไร้ประสิทธิภาพและไม่จ�าเป็นเช่นนี้ต่อไปผ่านการ
ให้ อ รรถาธิ บ ายถึ ง ภยั น ตรายในระดั บ นานาชาติ
ทีเ่ กินจริงการอวดอ้างผลประโยชน์ทสี่ หรัฐฯ จะได้รบั
ตลอดจนปกปิดต้นทุนราคาแพงที่สหรัฐฯ ต้องจ่าย
จากการใช้ยทุ ธศาสตร์มหาอ�านาจเสรีนยิ ม (Walt, 2018,
pp. xi-xii, 12-15)

วอลท์ชี้ว่ายุทธศาสตร์การถ่วงดุลนอกชายฝั่ง (Offshore Balancing) ควรได้รับ
การพิจารณาในฐานะยุทธศาสตร์ทางเลือกของสหรัฐฯ ยุทธศาสตร์ดังกล่าววางอยู่
บนหลักคิดที่ว่า สหรัฐฯ ไม่จ�าเป็นต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆ ภูมิภาคทั่วโลก
เหมือนดังทีผ่ า่ นมา โดยสหรัฐฯ ควรเลือกทีจ่ ะทุม่ เทความสนใจไปยังพืน้ ทีท่ มี่ คี วามส�าคัญ
ต่อสหรัฐฯ ได้แก่ ยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และอ่าวเปอร์เซีย เป็นส�าคัญ (Walt,
2018, p. 261) ในทัศนะของวอลท์ สิง่ ทีย่ ทุ ธศาสตร์นี้ให้ความสนใจมากทีส่ ดุ คือ การป้องกัน
มิให้มหาอ�านาจใหม่ในระดับท้องถิน่ ผงาดขึน้ มาครอบง�าทวีปยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
และอ่าวเปอร์เซีย วอลท์ยังชี้ต่อไปว่าหากสหรัฐฯ ใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว สหรัฐฯ จะสามารถลด
การใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นในภูมิภาคอันห่างไกลและไม่มีความส�าคัญต่อสหรัฐฯ
ตลอดจนยังท�าให้สหรัฐฯ สามารถรักษาสถานะของความเป็นผูน้ า� สูงสุด (primacy) ในการเมืองโลก
ต่อไป และยังสามารถลดทอนสภาวะการพึง่ พิงจากบรรดารัฐทีท่ า� ตัวเป็น “ผูโ้ ดยสำรฟรี” (free rider)
ที่มุ่งตักตวงผลประโยชน์จากสหรัฐฯ แต่เพียงอย่างเดียว ได้อีกด้วย (Walt, 2018, pp. 263-264)
ภายใต้การด�าเนินยุทธศาสตร์การถ่วงดุลนอกชายฝัง่ กองก�าลังสหรัฐฯ จะประจ�าการอยู่ “นอกชำยฝัง่ ”
(offshore) เป็นหลัก และจะไม่เข้าไปแทรกแซงในปัญหาที่ไม่จ�าเป็น กล่าวคือ สหรัฐฯ จะพึ่งพา
บทบาทของตัวแสดงในระดับท้องถิ่นในฐานะแนวป้องกันแรก (first line of defense) หากรัฐ
ในภูมิภาคไม่สามารถต่อกรกับมหาอ�านาจใหม่ที่ผงาดขึ้นมาในภูมิภาคได้กองก�าลังสหรัฐฯ ถึงจะ
มาอยู่ “บนชำยฝัง่ ” (onshore) โดยจะเข้ามาแทรกแซงเท่าทีจ่ า� เป็นเท่านัน้ (Walt, 2018, pp.
262-263)
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เมื่อพิจารณาจากการปรับเปลี่ยนการกระจายขีดความสามารถทางอ�านาจ
ของโลกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการเมืองอเมริกนั
ปัจจุบนั การยึดติดอยูก่ บั แนวคิดความพิเศษเหนือชาติอนื่ ใดของอเมริกา และดึงดัน
ที่จะสมาทานแนวคิดเรื่องมหาอ�านาจแบบเสรีนิยม ที่มีภารกิจพิเศษในการเข้าไป
แทรกแซงในทุก ๆ พื้นที่ทั่วโลกโดยไม่จ�าเป็น ถือเป็นระเบิดเวลาที่เริ่มนับถอยหลัง
อันจะส่งผลเสียต่อนโยบายต่างประเทศสหรัฐฯ ในระยะยาว บทความนี้เห็นด้วย
กับข้อเสนอของนักวิชาการที่ตระหนักถึงข้อจ�ากัด และปัญหาของแนวคิดดังกล่าว
และต้องการชี้ให้เห็นว่าการแสวงหายุทธศาสตร์ใหม่ที่สอดรับกับความเป็นจริง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 เท่านั้นที่จะท�าให้สหรัฐฯ ด�ารงสถานะของการเป็นชาติ
มหาอ�านาจในเวทีการเมืองระหว่างประเทศต่อไปอย่างสง่างาม ในขณะทีก่ ารยึดติด
อยูก่ บั อดีตอันรุง่ โรจน์ หรือการเชือ่ มัน่ ว่าสหรัฐฯ เป็นชาติทมี่ คี วามพิเศษเหนือชาติอนื่
นั้นเป็นเพียงมายาคติที่เป็นอันตรายต่อทั้งสหรัฐฯ และประชาคมระหว่างประเทศ
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