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1. การบรรยายน า โดยนายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
 จากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ผลอย่างไม่เป็นทางการคาดว่า  
นายโจ ไบเดน (Joe Biden) ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตน่าจะมีชัยชนะเหนือนายโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) 
ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันและประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลการเลือกตั้งนี้มีความเกี่ยวข้อง
และนัยต่อภูมิภาคอาเซียนและไทย ดังนี้ 
 
 1.1 การประเมินท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีต่อผลการเลือกตั้ง 
 มีข้อกังวลว่า ปธน. ทรัมป์อาจไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งดังกล่าว และอาจจะมีการด าเนินการใด ๆ  
ทั้งในทางการเมืองและในทางกฎหมายเพ่ือให้เกิดการนับคะแนนใหม่ หรือในที่สุด ปธน. ทรัมป์อาจไม่ยอม             
ลงจากต าแหน่งประธานาธิบดี ซึ่ งมีข่าวแล้วว่า ปธน. ทรัมป์และคณะท างานไม่ยินยอมให้คณะท างาน                  
ของนายไบเดนเข้าไปเตรียมการรับต าแหน่งประธานาธิบดี 
 อย่างไรก็ดี ในการประเมินเบื้องต้น การด าเนินการใด ๆ ในทางการเมื องและทางกฎหมายนั้น                 
ไม่น่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้ง เนื่องจากรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามีการก าหนดแบบแผน        
และขั้นตอนการปฏิบัติหลังทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีไว้อย่างชัดเจน เช่น การร้องเรียนผลการเลือกตั้ง     
และนับคะแนนใหม่ในแต่ละมลรัฐต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 8 ธันวาคม การก าหนดให้คณะผู้เลือกตั้ง 
(electors)  ต้องลงคะแนนในวันที่  14 ธันวาคม ซึ่ งคณะผู้ เลือกตั้ งส่ วนมากจะไม่ลงคะแนนสวนทาง                        
กับผลการเลือกตั้ง ดังนั้น หาก ปธน. ทรัมป์และคณะท างานต้องการยื้อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ก็จะเป็น
การกระท าที่ไม่มีกฎหมายรองรับ (no legal ground) 
 
 1.2 สาระส าคัญของนโยบายภายในประเทศและนโยบายต่างประเทศของนายไบเดน 
 ในการประเมินเบื้องต้นจากเนื้อหาที่นายไบเดนน าเสนอระหว่างการรณรงค์เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ 
joebiden.com สุนทรพจน์ในวาระต่าง ๆ การวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ และการอ้างอิงแนวนโยบายในสมัยรัฐบาล
นายบารัก โอบามา (Barack Obama) นั้น เห็นว่า การด าเนินนโยบายทั้งนโยบายภายในประเทศที่ส่งผลกระทบ 
ต่อโลกและนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลนายไบเดนจะมีสาระหลายส่วนที่ไม่ต่างไปจากรัฐบาลนายโอบามา 
มากนัก อย่างไรก็ดี จะมีบางส่วนที่ต่างออกไป เนื่องจากต้องตอบสนองต่อความจริงใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาล
ของปธน. ทรัมป์ 
 ภารกิจแรก ๆ ในฐานะประธานาธิบดีของนายไบเดนนั้นคือ การด าเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงใหม่ (new reality) ได้แก่ สถานการณ์ระหว่างประเทศ การให้ความส าคัญ 
แก่การด าเนินภูมิรัฐศาสตร์ที่รัฐบาล ปธน. ทรัมป์มีส่วนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น สงครามการค้า Free and 
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Open Indo-Pacific (FOIP) ฯลฯ ซึ่งส่วนหนึ่งปรากฏเป็นนโยบายในเอกสารยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ 
(National Security Strategy: NSS) 
 ในส่วนที่สืบเนื่องจากสมัยรัฐบาลนายโอบามา คาดว่า การด าเนินนโยบายของรัฐบาลนายไบเดน               
จะให้ความส าคัญแก่คุณค่าและอุดมคติของความเป็นอเมริกันที่แสดงออกผ่านความเป็นผู้น าของโลก                  
และเป็นส่วนหนึ่งของโลก อเมริกาจะต้องเป็นแบบอย่าง (lead by example) และกลับมาน าโลกอีกครั้ง (America 
must lead again) โดยเน้นการส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียม ซึ่งเป็นรากฐาน
ของสังคมอเมริกัน ด้วยการสร้างความร่วมมือกับ “แนวร่วมประชาธิปไตย (Coalition of Democracies)”             
ไม่ว่าจะเป็นประเทศในโลกตะวันตก ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศประชาธิปไตยอื่น ๆ ในเอเชีย โดยภารกิจหนึ่งใน
ปีแรกที่นายไบเดนประกาศ ได้แก่ การจัดการประชุมสุดยอดผู้น าว่าด้วยประชาธิปไตย (Global Summit for 
Democracy) ทั้งนี ้มีข้อสังเกตว่า แนวทางการหาเสียงของนายไบเดนมักใช้ค าว่า “ประชาธิปไตย (democracies)” 
แทนค าว่า “ประเทศ (countries)” หรือ “พันธมิตร (allies)” หรือ “หุ้นส่วน (partners)” เช่นที่เอกสารนโยบาย
ของรัฐบาล ปธน. ทรัมป์ มักใช้กัน 
 ในด้านประเด็นระหว่างประเทศ รัฐบาลของนายไบเดนจะให้ความส าคัญแก่การด าเนินนโยบาย              
ตามกรอบความร่วมมือพหุภาคีเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างบทบาทของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลก เช่น การกลับเข้าเป็น
ภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทขององค์การอนามัยโลก 
(WHO) การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผ่านกรอบความตกลงและกลไกองค์การการค้าโลก (WTO) รวมทั้ง       
การใช้สิทธิแรงงานและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการกดดันประเทศเป้าหมายให้ด าเนินการ                
เ พ่ือตอบสนองผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่ งแตกต่างจากทรัมป์ที่ ใช้มาตรการทางภาษี  ( tariff)                       
แต่เพียงฝ่ายเดียว 
 ส าหรับการริเริ่มและส่งเสริมการจัดท าความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตกลง  
ที ่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ ่งเจรจาเสร็จสิ ้นแล้ว 
โดยไม่มีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมนั้น รัฐบาลของนายไบเดนอาจพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของการเข้าร่วมอีกครั้ง
โดยใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากน่าจะมีกลุ่มผลประโยชน์ออกมาคัดค้าน 
 ส าหรับนโยบายภายในประเทศนั้น รัฐบาลของนายไบเดนจะให้ความส าคัญแก่การฟ้ืนฟูประเทศ 
จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ด้วยวิทยาศาสตร์มูลฐานดังที่ได้ประกาศในสุนทรพจน์เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  
พร้อมน าเสนอแนวทางเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจตามโครงการ “Build Back Better (BBB)” ด้วยมาตรการ 
ต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานกว่าล้านต าแหน่งในภาคบริการโดยเฉพาะการศึกษาและการบริการทางสุขภาพ การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานสมัยใหม่ การส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การส่งเสริมพลังงานสะอาด การรักษา      
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การสร้างความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ อย่างไรก็ดี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก รัฐบาลของนายไบเดนอาจระดมทรัพยากรเพ่ิมเติมจากการก าหนดมาตรการ
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ทางภาษีและการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบข้างเคียงต่อค่าเงินดอลลาร์  ส าหรับประเด็นนี้  
แนวทางการหาเสียงของนายไบเดนมีส่วนใกล้เคียงกับนโยบายของ ปธน. ทรัมป์ ก็คือ ประเด็นการน าห่วงโซ่อุปทาน
ที่มีความส าคัญบางประเภทกลับคืนมาสู่ภายในสหรัฐอเมริกา 
 
 1.3 นโยบายของนายไบเดนต่อภูมิภาคเอเชียและอาเซียน 
 ขณะนี้ ทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันต่างมองจีนเป็นความท้าทายในทุกมิติของสหรัฐอเมริกา 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงหรือด้านเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกามองว่ารัฐบาลจีนปฏิบัติต่อนักธุรกิจ  
และผู้ประกอบการชาวอเมริกันอย่างไม่เป็นธรรมนักในด้านระเบียบการค้าและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
มีการน าข้อมูลทางธุรกิจจากบริษัทอเมริกันไปเอ้ือประโยชน์ให้นักธุรกิจชาวจีน ซึ่งมุมมองของนักการเมืองอเมริกัน
ทั้งสองพรรคก็สอดคล้องกันกับความเห็นสาธารณะของประชาชนอเมริกันที่มองจีนเป็นความท้าทาย อย่างไรก็ดี      
แม้มุมมองของทั้งสองพรรคจะไม่แตกต่างกัน แต่วิธีจัดการกับจีนของทั้งสองพรรคไม่เหมือนกันอย่างแน่นอน 
สหรั ฐอเมริ กา ในยุคของนาย ไบเดนจะมุ่ งแสวงหาความร่ วมมือกับจีน ในบางประเด็นส าคัญ อาทิ                           
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาเกาหลีเหนือที่เน้นการเจรจาตามกรอบพหุภาคีมากกว่ า          
การหารือแบบทวิภาคี อาจเปิดโอกาสให้จีนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการมากขึ้น 
 ส าหรับอาเซียน สหรัฐอเมริกาภายใต้รัฐบาล ปธน. ทรัมป์ มองอาเซียนโดยเชื่อมโยงกับการแข่งขันกับจีน
มากขึ้น จึงเริ่มให้ความส าคัญแก่ความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เนื่องจากทุกประเทศ 
ในกรอบนี้มีจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งทั้งหมด ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาก็ยังคงให้ความส าคัญแก่พันธมิตรหลัก 
ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลียด้วย แนวนโยบายของนายไบเดนในเรื่องนี้ไม่น่าจะแตกต่างไปจากรัฐบาล 
ปธน. ทรัมป์ มากนัก โดยอาจใช้กลไกการท างานที่รัฐบาล ปธน. ทรัมป์ จัดตั้งขึ้นในการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศ  
ในภูมิภาค โดยเฉพาะผ่านกรอบที่รัฐบาลพรรคเดโมแครตเคยริเริ่มไว้ เช่น Lower Mekong Initiative (LMI) 
เปลี่ยนชื่อเป็น Mekong-U.S. Partnership เป็นต้น 
 
 1.4 การด าเนินนโยบายของไทย 
 มีข้อกังวลว่า รัฐบาลของนายไบเดนซึ่งมาจากพรรคเดโมแครตจะใช้ประเด็นสิทธิมนุษยชนมากดดันรัฐบาล
ไทยให้ด าเนินการตามความต้องการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในประเด็นนี้ ฝ่ายไทยเคยมีประสบการณ์ท างาน        
กับรัฐบาลพรรคเดโมแครตอยู่ก่อนแล้ว และที่ผ่านมา ไทยได้สร้างความคืบหน้าให้แก่ประเด็นสิทธิมนุษยชน          
และประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ในหลายเรื่อง เช่น สิทธิผู้พิการ สิทธิแรงงานข้ามชาติ  การส่งเสริมบทบาท        
และสิทธิสตรี การให้สิทธิในการนับถือศาสนา  การต่อต้านการเอาเปรียบเด็ก การต่อต้านการค้ามนุษย์                 
และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นต้น 
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 นอกจากนี้ ฝ่ายไทยเองก็มียุทธศาสตร์สื่อสารให้สหรัฐอเมริกาเห็นคุณค่าและบทบาทของไทยในฐานะ
สะพานเชื่อมสหรัฐอเมริกาเข้ากับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประเทศที่สหรัฐอเมริกาอาจไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง 
เพ่ือให้สหรัฐอเมริกากลับมามีที่ยืนและมีบทบาทในภูมิภาคอย่างแข็งขันและสร้างสรรค์มากขึ้น เป็นนิมิตหมายที่ดี  
ที่สหรัฐอเมริกาสนใจร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงโดยยกระดับความร่วมมือจากข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขง
ตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI) เป็นหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง-สหรัฐอเมริกา (Mekong-U.S. Partnership)  
ที่มีแผนการทุ่มทรัพยากรลงมาในภูมิภาคชัดเจนขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นกลไกที่รัฐบาล ปธน. ทรัมป์วางไว้                   
ไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมความเติบโตและการพัฒนาผ่านการเข้าถึงด้านพลังงานแห่งเอเชีย (Asia EDGE – 
Enhancing Development and Growth through Energy) เครือข่ายการด าเนินงานและความช่วยเหลือ         
ด้ านโครงสร้ าง พ้ืนฐาน ( Infrastructure Transaction and Assistances Network: ITAN)  และรัฐบัญญัติ             
เ พ่ิมขีดความสามารถการลงทุนที่ น า ไปสู่ การ พัฒนา ( Better Utilization of Investments Leading to 
Development (BUILD) Act) 
 
2. สรุปการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
 
 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในรัฐบาลทรัมป์ค่อนข้างตึงเครียด พิจารณาได้จากสงคราม
การค้าที่ลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามเทคโนโลยีและสงครามทางอุดมการณ์และคุณค่า ซึ่งใ กล้เคียงกับ 
ภาวะสงครามเย็น รัฐบาลทรัมป์กล่าวถึงจีนเป็นภัยคุกคามอย่างเปิดเผย พยายามถ่วงดุลในทุกรูปแบบ และพยายาม
เชิญชวนให้ชาติ พันธมิตรเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาคานอ านาจจีนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ท้ าทา ยจีน 
ในประเด็นอ่อนไหวต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นฮ่องกง ไต้หวัน และทะเลจีนใต้ รัฐบาลทรัมป์ท าให้ประเด็นการค้า       
ซึ่งควรจะเป็นพ้ืนที่ส าหรับความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนกลายเป็นประเด็นขัดแย้งที่มีแต่ฝ่ายเสียประโยชน์ 
ขณะที่ The Global Times ของจีนก็เห็นว่า รัฐบาลทรัมป์ประสบความส าเร็จในการสร้างภาพจีนให้เป็นปีศาจ  
จีนจึงต้องตอบโต้ด้วยการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตน ซึ่งส่งผลกระทบ                
ต่อการสร้างภาพลักษณ์จีนที่ก าลังผงาดอย่างสันติ (China’s Peaceful Rise) ดังนั้น การที่รัฐบาลไบเดนพยายาม
กลับไปมีปฏิสัมพันธ์ (engagement) กับจีนก็อาจจะด าเนินการได้ไม่ง่ายหรือสนิทใจนัก 
 
 2.2 สหรัฐอเมริกากับประเด็นคาบสมุทรเกาหลี 
 ประเด็นคาบสมุทรเกาหลีเป็นปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้ง่ายนัก เนื่องจากฝ่ายเกาหลีเหนือต้องการเจรจากับ
สหรัฐอเมริกาในระดับทวิภาคี ดังเช่นการพบปะระหว่างนิกสันกับเหมาในอดีต ส่วนฝ่ายจีนต้องการแสดงบทบาทน า
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ในการก าหนดวาระและประเด็นผ่านกรอบพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเจรจาหกฝ่าย (Six-Party Talks) 
อย่างไรก็ดี แม้การเจรจาหกฝ่ายจะมีจีนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ แต่ก็มิอาจโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือสามารถยกเลิก  
การพัฒนาโครงการอาวุธปรมาณูได้ ในขณะเดียวกัน ฝ่ายเกาหลีเหนือเองก็ไม่มีผลประโยชน์ที่จะไปเจรจาต่อรอง  
ไม่ว่ากับทั้งสหรัฐอเมริกาหรือจีน ดังนั้น รัฐบาลของนายไบเดนก็อาจกลับไปใช้แนวทางเดียวกันกับรัฐบาล             
ของนายโอบามาที่เลือกไม่เจรจากับเกาหลีเหนือในระดับทวิภาคีหากเกาหลีเหนือไม่แสดงความจริงใจในการยกเลิก 
การพัฒนาโครงการอาวุธปรมาณู 
 
 2.3 ประเด็น soft power และการทูตสาธารณะ 
 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทุกยุคสมัยจะให้ความส าคัญแก่การทูตสาธารณะ (public diplomacy) ที่เน้นสื่อสาร
หรือเชื่อมโยงกับชาวต่างประเทศ เช่น ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกาสนับสนุนการจัดตั้ง American Corner  
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและอเมริ กันศึกษาในด้านต่าง ๆ  
ทั้งนี้  รัฐบาลของนายไบเดนน่าจะกลับมาส่งเสริมกิจกรรมการทูตสาธารณะเพ่ือสร้างความนิยมอเมริกา 
ในหมู่ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการแลกเปลี่ยนผู้ขับเคลื่อนสังคมและเยาวชน เช่น Young Southeast 
Asian Leaders Initiative (YSEALI)  อ าจจะกลั บม ามี บทบาทส าคัญ อีกครั้ ง หนึ่ ง  ซึ่ ง ที่ ป ร ะชุ ม เห็ น ว่ า                       
ควรมีการจัดหารือในประเด็นเก่ียวกับ soft power และการทูตสาธารณะต่อไปในอนาคต 
 
 2.4 แนวทางการด าเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลของนายไบเดน 
 มีข้อสังเกตว่า รัฐบาล ปธน. ทรัมป์อาจท างานด้วยง่ายกว่ารัฐบาลของนายไบเดน เนื่องจากมีประเด็น       
และวาระทางการเมืองค่อนข้างชัดเจน ไม่ซับซ้อน และอิงอยู่กับการปฏิบัติจริงมากกว่า แนวทางการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศแบบอเมริกันที่เรียกว่า American Exceptionalism นั้นมีอยู่ทุกยุคสมัย แต่แตกต่างกันไป ในรัฐบาล
ของนายไบเดน อาจมีการเผชิญหน้ากับจีนน้อยกว่ารัฐบาล ปธน. ทรัมป์ แต่ภาพรวมของนโยบายคือ การแข่งขัน
ทางยุทธศาสตร์คงไม่เปลี่ยนแปลง แต่ค่อนข้างชัดเจนว่า จะมีทั้งความร่วมมือและการแข่งขันไปพร้อม ๆ กัน 
เนื่องจากเศรษฐกิจทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนมีภาวะพ่ึงพิงกันอยู่มากพอสมควร ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ              
ของสหรัฐอเมริกาส่วนมากอยู่ในจีน และจีนเองก็มีทรัพยากรส าคัญอย่างธาตุโลหะหายาก ( rare earth)                   
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการผลิตชิปขนาดเล็กที่จะเป็นหมากส าคัญในการต่อสู้ช่วงชิงความเป็นเจ้าทางเทคโนโลยี 
อย่างไรก็ดี เมื่อรับต าแหน่งแล้ว ในช่วงปีแรก ๆ รัฐบาลของนายไบเดนคงจะเน้นการแก้ไขปัญหาภายในประเทศ     
เป็นส าคัญ 
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 2.5 การก าหนดท่าทีของไทย 
 การแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ในด้านหนึ่งเปิดโอกาสให้ไทยมีทางเลือก  
ในการจัดการความสัมพันธ์ และเป็นทางเลือกหากประเทศอ่ืน ๆ มีการย้ายฐานการผลิต ไทยวางตัวอย่างดี            
และมีดุลยภาพในการจัดการความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจมาโดยตลอด สามารถยืนระยะ                     
ระหว่างมหาอ านาจต่าง ๆ ได้บนฐานผลประโยชน์แห่งชาติของไทยเอง ในการด าเนินความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา
ในรัฐบาลของนายไบเดนนี้ มีข้อเสนอให้เน้นความเชื่อมโยงทุกมิติทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรม       
ผ่านตัวแสดงที่หลากหลาย สร้างการพ่ึงพาในเชิงปฏิบัติ (operational interdependency) และท างานเชิงรุก 
(proactive) มากขึ้น 
 ประเด็นที่ไทยอาจพิจารณาเสริมสร้างความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเพ่ิมเติม เช่น ประเด็นความมั่นคง  
ของมนุษย์ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศในกรอบทวิภาคี -ไตรภาคี-พหุภาคี ความร่วมมือ 
ด้านการบังคับใช้กฎหมายและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางไซเบอร์ทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน การป้องกัน                
และปราบปรามยาเสพติด ความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางตู้คอนเทนเนอร์ (Container Security 
Initiative: CSI) ความริเริ่มด้านความมั่นคงเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (Proliferation 
Security Initiative: PSI) ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางสุขภาพ เป็นต้น 
 นอกจากกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีแล้ว ไทยควรส่งเสริมให้สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาท  
ในกรอบความร่วมมือระดับพหุภาคีมากขึ้นทั้งอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และยังมีข้อเสนอให้ฝ่ายไทย
พิจารณาหาโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์กับรองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส (Kamala Harris) ด้วย เนื่องจาก
เป็นนักการเมืองดาวรุ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งคนหนึ่งในการเมืองอเมริกัน 
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