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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กระแสความนิยมของนายโดนัลด ทรัมป นักธุรกิจอสังหาริมทรัพยชื่อดังชาวสหรัฐอเมริกา
ไดสรางความประหลาดใจและตื่นตระหนกไปทั่วโลกวา บุคคลที่มีมุมมองที่ดูจะสุดโตงและจุดประกาย
แหงความขัดแยงในสังคมในหลายเรื่อง และหลายฝายเห็นวาขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับผูที่จะ
ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จะไดรับความนิยมจากภาคประชาชนอเมริกันจนไดรับการ
เลือกตั้ง เปนผูแทนพรรครีพับลิกันเพื่อไปแขง ขันชิงตําแหนง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กับ นางฮิล ลารี
คลินตัน ผูแทนจากพรรคเดโมแครต ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
ปรากฏการณ ค วามนิ ย มของนายทรั ม ป จึ ง เป น กรณี ที่ ส มควรศึ ก ษา เนื่ อ งจากเป น
ปรากฏการณที่แปลกใหมสําหรับการเมืองสหรัฐฯ และเปนการสะทอนถึงกระแสความไมพอใจลึกๆ
ของประชาชนสวนหนึ่งของสหรัฐฯ ตอสถานะทางการเมืองในปจจุบันของสหรัฐฯ ที่มีความขัดแยง
ทางการเมืองสูง จนประชาชนเริ่มแสดงความเบื่อหนายตองสภาพความเปนอยู (status quo) และไม
พอใจการทํางานของสถาบันการเมืองปรกติ (establishment)
วัตถุประสงคของการศึกษานี้ คือ 1.) การวิเคราะหสาเหตุและพื้นฐานของกระแสความนิยม
ในตัวนายโดนัลด ทรัมป รวมทั้งความหมายตอแนวโนมการเมืองภายในสหรัฐฯ กอนการเลือกตั้ งใน
เดือนพฤศจิกายน 2559 2.) ปรากฏการณความนิยมในตัวนายโดนัลด ทรัมป เปนการสงสัญญาณใด
เกี่ยวกับการเมืองสหรัฐฯ และ 3.) แนวโนมปรากฏการณของนายโดนัลด ทรัมป ตอนโยบายดานความ
มั่นคงและการตางประเทศของสหรัฐฯ โดยดําเนินการผานการเปรียบเทียบลําดับพัฒนาการในการหาเสียง
ของนายทรัมปตลอดกระบวนการเลือกตั้งขั้นตนทั้งในแงบวกและลบ กับกระแสตอบรับที่ไดรับผานผล
การสํารวจคะแนนนิยมและผลการเลือกตั้งขั้นตนในมลรัฐตางๆ
ผลการศึกษา ประเมินวา ปรากฏการณความนิยมของนายโดนัลด ทรัมป เปนความลงตัว
ของ “การเมือ งแห ง ความสะใจ” โดยเป นการจั บ กระแสได ถู ก ของนั ก การตลาดที่ เ ชี่ ย วชาญ
(นายทรัมป) ที่เห็นกระแสความไมพอใจและเบื่อหนายของประชาชนสวนหนึ่งของสหรัฐฯ ตอสภาพ
ความเปนอยูและการทํางานของสถาบันการเมืองปรกติ และปนตนเองเปนผูแทนเพื่อเสนอทาทีและ
แนวนโยบายที่สนองความตองการความ “สะใจ” ของประชาชนสวนดังกลาว ผานการหาเสียงแบบ
ประชานิยม คือจับ ประเด็นที่ประชาชนหวงกังวลแลวเสนอทางออกที่สนองความสะใจ เชน เรื่อง
แรงงานต างชาติ เรื่อ งชาวมุส ลิม และการก อการรา ย เปนการหาเสี ยงที่ ใชป ระโยชน จ ากความ
หวาดกลัวของชาวอเมริกันตอความไมแนนอนในชีวิตประจําวัน และนําเสนอวาจะบรรเทาหรือแกไข
ใหได เปรียบเสมือนการขายฝน (fulfillment fantasy)
ในสวนของนายทรัมปเอง ไดแสดงใหเห็นตลอดชวงหาเสียงวา จุดยืนที่แสดงออกมาสามารถ
ปรับเปลี่ยนยืดหยุนได โดยคํานึงถึงกระแสตอบรับ โดยได “กลับลํา” หลายครั้งในประเด็นตางๆ เพื่อ
แสดงทาทีที่ออนลงจากทาทีที่สุดโตงเรียกความสะใจที่แสดงออกไปกอนในเบื้องตน ซึ่งแสดงใหเห็นวา
นายทรัมปเองไมไดมีทาทีสุดโตงอยางแทจริง เพียงแตใชประโยชนจากการแสดงทาทีดังกลาวเพื่อการ
กระตุนคะแนนเสียง จึงเปนที่คาดการณไดวา ในการหาเสียงตอไปขางหนาสําหรับการเลือกตั้งทั่วไป
นายทรัมปนาจะปรับปรุงทาที ไปในทิศทางที่จะไดความนิยมสูงสุดตอไป โดยจะหาทางที่จะยังรักษา

จ
ฐานเสียงเดิมของตน แตลดความสุดโตงลงในบางประเด็น หรือสงเสริมประเด็นที่สรางสรรค โดยคงอยู
ภายใตกรอบหัวขอ (theme) หลักของนายทรัมป คือ การสรางสหรัฐอเมริกาใหเขมแข็ง และกลับคืน
สูความเปนผูนํา

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study) ของหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุนที่ 8 ประจําป 2559 ของขาพเจาฉบับนี้ จะไมสามารถบรรลุผลไดหากไมไดรับความรวมมือ ความ
สนับสนุน และความเมตตากรุณาจากบุคคลตางๆ ที่ขาพเจาตองขอขอบพระคุณ ดังตอไปนี้
1. ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง ทานอาจารยที่ป รึก ษาทั้ง สามทาน คือ ศาสตราจารย
ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปนทอง และผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม
สําหรับการที่ไดก รุณาสละเวลาอันมีคุณคามาใหคําแนะนํา ติเ ตียน เสนอแนะ กําลังใจ และความ
เมตตาแกขาพเจาตลอดระยะเวลาการจัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้
2. ขอขอบพระคุ ณ วิ ท ยากรทุ ก ท า นที่ เ สี ย สละเวลาอั น มี ค า มาบรรยาย ถ า ยทอด
ประสบการณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสริมสรางทักษะความรูแกขาพเจาและผูเขาอบรมทาน
อื่นๆ อยางเต็มที่ เปนความรูที่ชวยเกื้อกูลการทํารายงาน และเปนประสบการณอันทรงคุณคายิ่งที่
ขาพเจาจะไมลืมเลือน และจะนําองคความรูที่ทรงคุณคาที่ไดรับนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันตอไป
3. ขอขอบพระคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการสําหรับ ทุก สิ่ง ในการจัด
หลักสูตรนักบริหารการทูตระดับสูงอันทรงคุณคานี้ โดยเฉพาะขอขอบคุณพี่แปง น.ส. ภัทรัตน หงษทอง
ผูอํานวยการสถาบันฯ พี่ไม น.ส. ชไมพร ตันติเวสส ผูดูแลหลักสูตร พี่เชอรลี่ นางพรสุข ศานติกร
ถาวร พี่จิน น.ส. จินตนา พัฒนกิจ ที่ไดทุมเทแรงกายและแรงใจเพื่อใหหลักสูตรนี้ประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย และเปนพี่เลี้ยงที่แสนดีมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณนองๆ ที่สถาบันฯ ทุกคนที่ให
การสนับสนุนดูแลเปนอยางดียิ่งตลอดหลักสูตร โดยเฉพาะนองกร วัชฤทธิ์ฯ ที่คอยติดตามดูแลกลุม
จัดทํารายงานกลุม A อยางนิ่มนวลมาโดยตลอด
4. ขอขอบพระคุณทานทรงศัก สายเชื้อ อธิบดีก รมอเมริก าและแปซิฟก ใต ทานรอง
อธิบดี วิชชุ เวชชาชีวะ ทานรองอธิบดี พัชรี พุมพชาติ ที่ไดอนุญาตใหขาพเจามาอบรมหลักสูตรนี้
และโดยเฉพาะอยางยิ่งตองขอขอบพระคุณพี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ กรมอเมริกาและแปซิฟกใตทุกคน ที่ได
เสียสละเพื่อใหขาพเจาไดมาอบรมหลักสูตรนี้และทํารายงานการศึกษาไดอยางเต็มทีแ่ ละเต็มเม็ดเต็มหนวย
5. สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณเพื่อนรวมรุนหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ทุกๆ ทาน
สําหรับมิตรภาพและไมตรีจิตอันอบอุน เปนกํา ลังใจเกื้อกูล ซึ่งกันและกันตลอดสามเดือนที่ผานมา
ผานรอนผานหนาวมาดวยกันอยางมุงมั่น อดทน อบอุน และสนุกสนานยิ่ง เปนความทรงจําอันแสน
วิเศษ และเปนสายสัมพันธแหงมิตรภาพที่ขาพเจาเชื่อมั่นวาจะคงตอไปชั่วกาลนาน
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
พิษณุ โสภณ
สิงหาคม 2559
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
กระแสความนิยมของนายโดนัลด เจ ทรัมป (Donald J. Trump) นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ชื่อดังชาวสหรัฐอเมริกา ซึ่งปจจุบันเปนผูแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได
สรางความประหลาดใจและตื่นตระหนกในหลายภาคสวนของสหรัฐฯ รวมทั้งในพรรครีพับลิกันเองวา
บุคคลที่มีมุมมองที่ดูแสนจะสุดโตงในหลายเรื่อง และหลายครั้งเปนผูจุดประกายแหงความขัดแยงใน
สัง คม ซึ่ ง หลายฝายเห็ นวา ไม มีคุณ สมบั ติแ ละวุ ฒิภาวะที่เ หมาะสมสําหรับ ผูที่จ ะดํา รงตําแหน ง
ประธานาธิบดี ซึ่งเปนตําแหนงสําคัญที่สุดของสหรัฐฯ ในฐานะทั้งผูนําประเทศ ผูนํารัฐบาล และผูนํา
เหลาทัพของสหรัฐฯ จะไดรับความนิยมจากภาคประชาชนอเมริกันเหนือกวาผูสมัครจากพรรครีพับลิ
กันคนอื่นๆ และแมที่ผานมาจะถูกวิจารณโจมตีจากรอบทิศ รวมทั้งจากผูใหญในพรรครีพับลิกันเอง
แตก็ไมไดทําใหคะแนนนิยมของนายทรัมปลดลง จนไดรับการเลือกตั้งเปนผูแทนพรรครีพับลิกันอยาง
เปนทางการ ในการประชุมใหญของพรรครีพับลิกัน (Republican National Convention) ระหวาง
วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2559 เพื่อไปแขงขันชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ กับนางฮิลลารี คลินตัน
ผูแทนจากพรรคเดโมแครต ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

ภาพที่ 1 นายโดนัลด ทรัมป (Donald Trump)
คําถามแรกสุดคือ นายโดนัล ด ทรัม ป คือใคร และเขาลงสมัครแขง ขันเพื่อชิง ตําแหนง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดวยเหตุผลใด สําหรับชาวอเมริกัน และบุคคลอีกมากมายจากทั่วทุกมุมโลก ชื่อ
ของนายทรัมปไมใชชอื่ แปลกหนา และเปนชื่อที่คุนเคยในวงการธุรกิจ บันเทิง และสังคม เนื่องจาก
นายทรัมปมีประวัติอยางโชกโชนในฐานะมหาเศรษฐีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึ่งไดบุกเบิกพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยที่มีชื่อเสียงทั่วสหรัฐฯ และในตางประเทศ โดยเฉพาะในมหานครนิวยอรก
และในการพัฒนารีสอรทกาสิโนในเมืองกาสิโนสําคัญของสหรัฐฯ เชนนครลาสเวกัสและเมืองแอตแลนติด
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ซีตี้ โดยเอกลักษณอยางหนึ่งของธุรกิจนายทรัมป คือ การที่ทุกโครงการจะตองมีนามสกุลของเขาเปน
สวนหนึ่ง ของชื่อโครงการ เชน Trump Tower, Trump Casino and Resort, Trump
Organization เปนตน ซึ่งถือเปนการสรางและรักษาแบรนดดิ้งสินคาเปนอยางดี โดยนายทรัมปถือ
เปนผูมีชื่อเสียงในฐานะนักการตลาด ผานประสบการณในวงการธุรกิจอยางโชกโชน ทั้งในจุดที่ประสบ
ความสําเร็จรุงเรืองสูงสุด และจุดตกต่ําสุดๆ เมื่อธุรกิจแทบลมละลายหลายครั้งในชวงที่ผานมา แตกไ็ ด
ฝาฟนฟนตนเองมาไดโดยตลอด ซึ่งนายทรัมปก็ไดใชประสบการณของเขาในฐานะนักการตลาด เปน
พื้นฐานในการสรางชื่อเสียงของตนใหหมูคนรุนใหมๆ โดยการเปนผูดําเนินราชการเรียลิตี้โชวยอดฮิต
คือ The Apprentice ที่เปดโอกาสใหผูเขาแขงขัน มาแขงขันเพื่อพิสูตรความสามารถในการเปนนัก
บริหารและนักการตลาด โดยมีรางวัลเปนตําแหนงระดับสูงในธุรกิจของนายทรัมป ซึ่งรายการดังกลาว
ประสบความสําเร็จอยางมากทั้งในสหรัฐฯ และในตางประเทศ โดยออกอากาศนานกวาสิบป และไดมี
การซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตในอีกกวายี่สิบประเทศ1

ภาพที่ 2 สโลแกนการหาเสียงของนายโดนัลด ทรัมป
ดังนั้น นายทรัมปจึงไมใชผูที่ประชาชนสหรัฐฯ ขาดความคุนเคย เพราะเปนบุคคลที่แสวงหา
สื่อและสรางขาวโปรโมตตนเองมาชานาน เพื่อประโยชนทางการตลาดและสําหรับธุรกิจของตนเอง
จนทําใหปจจุบันนิตยสารฟอรปประเมินมูลคาทรัพยสินของนายทรัมปวาอยูที่ป ระมาณ 4.5 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ2 นอกจากนี้ ในดานการเมือง นายทรัมปไดเคยแสดงความสนใจที่จะลงแขงขันใน
การเมืองระดับชาติมาแลวหลายครั้ง คือ เมื่อป 2531 2547 และลาสุดเมื่อป 2555 แตผลสุดทายก็
เลือกที่ยังไมลงแขงขัน จนกระทั้งประกาศเจตนารมณเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ที่จะลงสมัครชิง
ตําแหนงผูแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ
แมนายทรัมปจะประกาศวาตนเองสังกัดพรรครีพับลิกัน และไดลงชิงตําแหนงผูแทนพรรค
รีพับลิกันเพื่อชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ แตนายทรัมปก็ชูตนเองวาเปน “คนนอก” มาโดยตลอด
และพยายามแยกแยะตนจากผูสมัครคนอื่นๆ ที่เขากลาววาเปนพวก “กลุมการเมืองเกา” ในกรุงวอชิงตัน
1

Donald J., Trump biography, The Trump Organization [Online], 2016, Available from:
http://www.trump.com/biography/ [2016, August 6].
2
Forbes Media LLC., #324 Donald Trump [Online], 2016, Available from:
http://www.forbes.com/profile/donald-trump/ [2016, August 6].
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โดยชูความเปนมหาเศรษฐีของตนวา นอกเหนือจากเปนหลักฐานที่เดนชัดของความสามารถและ
ความสําเร็จในการบริหาร ธุรกิจของตนแลว ยังจะเปนปจจัยสําคัญใหตนไมจําเปนตองพึ่งพาแหลง
สนั บ สนุ น ทางการเงิ น จากกลุ ม ต า งๆ สามารถเป น ตั ว ของตนเองได อ ย า งเต็ ม ที่ และตนจะใช
ประสบการณ ความรูความสามารถ และความที่ไมตองพึ่งพากลุมอํานาจเกาๆ ในการหาเสียง เพื่อทํา
ใหสหรัฐฯ กลับมายิ่งใหญอีกครั้ง (Make America Great Again!) ดังที่ควรจะเปน
ในการแขงขันชิงตําแหนงประธานาธิบดีที่ผานมา ไดมีผูที่พยายามหาเสียงแบบ “คนนอก”
มาหลายครั้ง อาทิ นายรอสส เพโรต (Ross Perot) เมื่อป 2535 และ 2539 นายสตีฟ ฟอรบ ส
(Steve Forbes) เมื่อป 2539 และ 2543 พลเอกเวสลี่ คลาค (Wesley Clark) เมื่อป 2547 แตก็
ประสบความสําเร็จแคในระดับหนึ่งเทานั้น ไมสามารถบรรลุถึงตําแหนงประธานาธิบดีได โดยกรณี
นายฟอรบสถูกนํามาเปรียบเทียบกับนายทรัมปบอยครั้ง เนื่องจากเปนมหาเศรษฐีที่ชูความสําเร็จใน
เชิง ธุร กิจ และใชท รัพยสมบัติสวนตัวเปนทุนในการหาเสี ยงเชนเดียวกับนายทรัม ป อยางไรก็ตาม
บุคลิกที่แตกตางกันของบุคคลทั้งสอง ก็ทําใหการเปรียบเทียบกระทําไดแคในระดับหนึ่งเทานั้น ทั้งนี้
บุคคลที่เ รีย กได วาหาเสียงแบบ “คนนอก” และประสบความสํ าเร็ จ ในการไต เ ตา ถึง ตํา แหน ง
ประธานาธิบดีที่เดนสุดในยุคปจจุบัน ก็คือประธานาธิบดีบารัค โอบามา (Barack Obama) เอง ที่เมื่อ
แปดปกอน ไดหาเสียงในฐานะผูที่ไมใชกลุม “อํานาจเกา” ในกรุงวอชิงตัน และโหนกระแสความเบื่อ
หนายตอรัฐบาลรีพับลิกันเพื่อเขาสูทําเนียบขาว
ดังนั้น จึงนาจะพูดไดวา ความสําเร็จในการหาเสียงของนายทรัมป แมจะไดรับการตอตาน
เกลียดชังจากหลายฝาย และถูกคูแขงโจมตีรอบทิศ เปนการสะทอนโดยตรงถึงระดับความไมพอใจ
ของประชาชนสหรัฐฯ จํานวนมาก ตอการบริหารประเทศของฝายบริห ารและฝายนิติบัญ ญัติชุด
ปจ จุบันของสหรัฐฯ และชวยใหนายทรัมปส ามารถเกาะกระแสความไมพอใจดังกลาว เพื่อสราง
คะแนนสนับสนุนใหกับตนเอง และเปนเกราะคุมกันจากการโจมตีจากคูแขงตางๆ และจากผูใหญ
ภายในพรรครีพับลิกันเอง
ในขณะเดียวกัน การที่นายทรัมปไดแสดงทาทีที่ดูจะสุดโตงในหลายๆ อาทิ เรื่องแรงงาน
ตางชาติในสหรัฐฯ ทาทีตอชาวมุสลิม รวมทั้งแสดงความไมพอใจอย างออกนอกหนาตอทิศทางและ
นโยบายการปกครองประเทศของประธานาธิบดีบารัค โอบามา พรอมทั้งไดสัญญาในระหวางการหา
เสียงที่จะลมเลิกหรือปรับเปลี่ยนนโยบายสําคัญตางๆ ของประธานาธิบดีโอบามา อาทิ ระบบประกัน
สุขภาพ “โอบามาแคร” นโยบายเจรจาและทําขอตกลงนิวเคลียรกับอิหราน การเจรจาการคาเสรีเชน
Trans-Pacific Partnership (TPP) และทาทีตอประเทศจีนที่นายทรัมปมองวาออนเกินไปและทําให
สหรัฐฯ เปนฝายเสียเปรียบ ซึ่งทาทีดังกลาวดูจะไดรับความนิยมจากภาคประชาชนสวนหนึ่งอยางเปน
รูปธรรม ทําใหหลายฝายไดเริ่มวางแผนและคาดการณลวงหนาถึงผลกระทบตอสหรัฐฯ และตอโลก
ในกรณีที่นายทรัมปเกิดไดรับเลือกใหเปนประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขึ้นมาจริงๆ ทั้งในแงตอภาพลักษณ
ของสหรั ฐ ฯ และต อ นโยบายของสหรั ฐ ฯ ทั้ ง ภายในประเทศและในด า นความมั่ น คงและการ
ตางประเทศ
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลักในการศึกษา ดังตอไปนี้
1.2.1 เพื่อวิเคราะหสาเหตุและพื้นฐานของกระแสความนิยมในตัวนายโดนัลด ทรัมป อาทิ
ประเด็นใดที่สรางความนิยมเพิ่ม ขึ้นใหนายทรัมป ประเด็นใดที่สรางผลกระทบในเชิงลบ และการ
ปรับเปลี่ยนทาทีของนายทรัมปตอประเด็นตางๆ ตามระดับ กระแสความนิยมและตอตาน รวมทั้ง
ความหมายตอแนวโนมการเมืองภายในสหรัฐฯ กอนการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2559
1.2.2 เพื่อศึกษาวา ปรากฏการณความนิยมในตัวนายโดนัลด ทรัมป เปนการสงสัญญาณ
ใดเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐฯ อาทิ ถือเปนการสงสัญญาณประทวงตอสภาพที่เปนอยูในปจจุบันหรือไม
และจะสะทอนอะไรไดบางเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐฯ ในปจจุบันและอนาคต และผลกระทบตอมิติดาน
ตางประเทศของสหรัฐฯ
1.2.3 เพื่อวิเคราะหแนวโนมปรากฏการณของนายโดนัลด ทรัมป ตอนโยบายดานความ
มั่นคงและการตางประเทศของสหรัฐฯ ทั้งในกรณีที่นายทรัมปไดรับชัยชนะ หรือในกรณีที่ไมไดรับชัย
ชนะ แตยัง เปนอิท ธิพลทางความคิด ตอฝา ยการเมืองและฝ ายบริ ห าร อาทิ การที่ นายทรัม ปไ ด
ชูประเด็นบางประเด็นดวยทาทีสุดโตง และไดจุดกระแสตอบรับในเชิงบวก เชน นโยบายตอตานการ
ลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย จะเปนปจจัยที่มีผลทางความคิดตอฝายการเมืองและฝายบริหารมาก
นอยเพียงใด
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา คือการวิเคราะหกระแสความนิยมของนายทรัมป ตั้งแตประกาศลงชิง
ตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ (16 มิถุนายน 2558) จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งจะเปนชวงที่
เหมาะสม เพราะเปนภายหลังการสิ้นสุดการประชุมใหญของพรรครีพับลิกัน (Republican National
Convention) ที่มีขึ้นในวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2559 ที่เมืองคลีฟแลนด มลรัฐโอไฮโอ ที่ไดเลือก
นายทรัม ปเ ปนผูแทนพรรครีพับลิกันอยางเปนทางการเพื่อชิงตําแหนง ประธานาธิบดี ซึ่ง ถือวาจบ
กระบวนการคัด เลื อกผูแ ทนของกระบวนการเลือ กตั้ ง ขั้ นต นของพรรครีพั บ ลิ กัน (Republican
Primary) และเริ่มเขาสูการหาเสียงเพื่อชิงตําแหนงประธานาธิบดีตอไป
วิธีการดําเนินการศึก ษา และระเบียบวิธีการศึกษา จะประกอบดวยการศึกษา ประมวล
และวิเคราะหขอมูลทั้งในรูป แบบเอกสารและสารสนเทศ (multimedia) ที่มีอยูในภาคสาธารณะ
(สื่อสารมวลชน โซเชียลมีเดีย แถลงการณ หนังสือ บทสัมภาษณ transcript การโตวาทีระหวาง
ผูทาชิง ฯลฯ) รวมทั้งขอมูลตัวเลขสถิติจากผลการสํารวจความเห็นและคะแนนนิยม (polls) และ
คะแนนของการเลือกตั้งขั้นตนของพรรครีพับลิกัน (primaries) ในมลรัฐตางๆ รวมทั้งขอมูลจากบท
วิเคราะหจากภาควิชาการ ภาคการเมือง และภาคสื่อสารมวลชนของสหรัฐฯ
1.4 ประโยชนของการศึกษา
การสรางความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับกระแสความนิยมในนายโดนัลด ทรัมป พื้นฐานและ
มุมมองของกระแสความนิยมในนายทรัมป แนวโนมของปรากฏการณของนายทรัม ปตอการเมือง
ระดับประเทศของสหรัฐฯ และผลกระทบที่อาจมีตอนโยบายของสหรัฐฯ ในดานการตางประเทศ
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(การเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง) ไมวานายทรัมปจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดก็ตาม เปน
สิ่งที่จําเปน เมื่อคํานึงถึงบทบาทและความสําคัญของสหรัฐอเมริกา ทั้งในฐานะมหาอํานาจของโลก
แหลง เศรษฐกิจ ที่สําคัญ และประเทศที่มีอิทธิพลตอภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โดยเฉพาะเมื่อคํานึงถึงนโยบาย pivot to Asia ของรัฐบาลปจจุบันของสหรัฐฯ ซึ่งนางฮิลลารี คลินตัน
เป น หนึ่ ง ในผู ที่ ผ ลั ก ดั น ซึ่ ง แม น ายทรั ม ป อ าจไม ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการแสวงหาตํ า แหน ง
ประธานาธิบดี แตเปนที่คาดการณวา ประเด็นที่นายทรัมปนําเสนอ วิธีการผลักดัน และกระแสตอบ
รับของภาคประชาชนอเมริกันบางสวน ยอมเปนอิทธิพลทางความคิดตอภาคการเมืองและบริหารชุด
ตอไปของสหรัฐฯ ไมมากก็นอย ที่สมควรรับรูไวเปนขอมูลลวงหนา
1.5 นิยามศัพท
1.5.1 คําวา ปรากฏการณ ที่ใชในหัวขอเรื่อง หากแปลเปนภาษาอัง กฤษก็จะใชคําวา
phenomenon ซึ่ง Merriam-Webster Dictionary ใหความหมายไววา อาจเปน (1) เหตุการณหรือ
ความจริงที่สําคัญหรือหายาก (“a rare or significant fact or event”) หรือ (2) บุคคล สิ่งของ
หรือเหตุการณ ที่พิเศษ แปลก หรือผิดปรกติ (“an exceptional, unusual, or abnormal person,
thing, or occurrence”)3 ซึ่งถือเปนคําที่สะทอนถึงความแปลกใหม และมีเอกลักษณเฉพาะตน โดย
ในกรณีของนายทรัมปในที่นี้ หมายถึงการที่การดําเนินการตางๆ ของนายทรัมป ในการหาเสียงเพื่อ
เปนผูทาชิงของพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ และความสําเร็จที่เขาไดรับ เปน
พัฒนาการที่ไมสอดคลองกับภูมิปญญาดั้งเดิม (conventional wisdom) เกี่ยวกับการเมืองสหรัฐฯ
ในระดับชาติสําหรับการกาวไปสูตําแหนงประธานาธิบดีในทําเนียบขาว กลาวคือ การตองแสดงทาที
และพฤติกรรมที่สะทอนความถูกตองทางการเมือง (politically correctness) เปนสวนใหญ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการสรางความขุนเคืองและความหมางใจกับผูสนับสนุน หรือการมีบุคลิกและชีวประวัติที่ใส
สะอาด เปนที่ชื่นชมและเปนแบบอยางที่ดีอยางตอสังคม (role model) ในขณะที่นายทรัมปเปนผู
ที่ตั้งอกตั้งใจที่จะทําตนใหไมถูกตองทางการเมือง (politically incorrect) และไมยอมจํากัดกรอบ
ตนเองตามกรอบสังคมการเมืองของสหรัฐฯ แตก็ไมไดรับผลกระทบในทางลบอยางหนักจากประชาชน
สหรัฐฯ ตามที่หลายฝายคาดหวังและคาดหมาย
1.5.2 ระบบการเลือกตั้งขั้นตน (Presidential Primary) เปนระบบที่พรรครีพับลิกันและ
พรรคเดโมแครตดําเนินการ (Republican Primary และ Democrat Primary) เพื่อคัดเลิอกผูแทน
พรรคของตนไปชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยจะมีการแขงขันในทุกมลรัฐ ในชวงฤดูหนาวและ
ใบไมผลิกอนกําหนดการเลือกตั้งทั่วไปสําหรับตําแหนงประธานาธิบดี (ในเดือนพฤศจิกายน) เพื่อชิง
จํานวนผูแทน (delegates) จากแตละมลรัฐที่จะไปรวมการประชุมใหญของพรรค (National Party
Convention) และลงคะแนนเลือกผูแทนพรรคเพื่อไปชิงตําแหนงประธานาธิบดี โดยจํานวนผูแทน
จากแตละมลรัฐ พรรคเปนผูกําหนดไวลวงหนา โดยในกรณีพรรครีพับลิกันในป 2559 มีจํานวนผูแทนฯ
ทั่วประเทศรวม 2,472 คน โดยแตละมลรัฐจะไดรับผูแทนอยางนอยสิบคน ที่เหลือจะขึ้นอยูกับจํานวน
3

MERRIAM-WEBSTER, Phenomenon [Online], 2016, Available from: http://www.merriamwebster.com/dictionary/phenomenon [2016, August 6].
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เขตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่ และมีเพิ่มพิเศษในกรณีที่มลรัฐมีบทบาทสนับสนุนพรรคฯ ใน
การเมืองระดับชาติ ดังนั้น ผูทาชิงที่สามารถสะสมจํานวนผูแทนไดเกินกึ่งหนึ่ง (1,237 คน) ก็จะไดรับเลือก
ในการประชุมใหญของพรรครีพับลิกัน ใหเปนผูทาชิงตําแหนงประธานาธิบดี4

4

Masters, Jonathan & Ratnam, Gopal, The U.S. Presidential Nominating Process [Online], 2016,
Available from: http://www.cfr.org/elections/us-presidential-nominating-process/p37522 [2016,
August 6].

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฏี
การศึกษาครั้งนี้ จะวิเคราะห “ปรากฏการณ” ของนายทรัมป โดยอิงหรือเปรียบเทียบกับ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการเมืองสหรัฐฯ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1) ระบบการเมืองสองพรรค (Two-Party System) ของสหรัฐฯ ในปจจุบัน ที่มีสองพรรค
หลัก คือ พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน ผลัดกันขึ้นครองอํานาจและมีเสียงขางมากในรัฐสภา
เปนระบบที่ทําใหเปนไดยากที่ “คนนอก” ที่เปนผูแขงขันอิสระ หรือจากพรรคที่สาม จะสามารถหา
เสียงและสรางคะแนนนิยมไดมากพอที่จะประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อมีชัยชนะในการ
ชิง ตําแหนง ประธานาธิบ ดี ดังเห็นไดจ ากกรณีอดีตประธานาธิบ ดีธีโ อดอร โรสเวลต (Theodore
Roosevelt) ที่หันไปตั้งพรรคกาวหนา (Progressive) หรือบูลมูส (Bull Moose) เพื่อทาชิงตําแหนง
ประธานาธิบดีเมื่อป 2455 และนายรอสส เพโรต นักธุรกิจชื่อดัง ที่ลงแขงขันในฐานะผูแขงอิสระเมื่อป
2535 และกอตั้งพรรคปฏิรูป (Reform) เพื่อลงแขงขันเมื่อป 2539
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อยางไรก็ตาม หาก “คนนอก” เปนผูสมัครของสองพรรคหลักเสียเอง โดยหาเสียงในฐาน
“คนนอก” เพื่อชิงตําแหนงผูแทนของพรรครีพับลิกันหรือเดโมแครต เพื่อไปชิงตําแหนงประธานาธิบดี
โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็จะมีมากกวา โดยเฉพาะหากสภาพแวดลอมเอื้อ อํานวย อาทิ ความ
เบื่อหนายของประชาชนตอรัฐบาลชัดปจจุบัน ดังเห็นไดจากความสําเร็จของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่
คารเตอร (Jimmy Carter) เมื่อป 2519 ในชวงที่ประชาชนสหรัฐฯ ยังแคลงใจตอรัฐบาลจากคดี
วอเตอรเกต หรือของประธานาธิบดีบารัค โอบามาเองเมื่อป 2551 ที่ประชาชนสหรัฐฯ มีความเบื่อ
หนายตอรัฐบาลประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิ้ลยู บุช (George W. Bush) ซึ่งในกรณีของนายทรัมป แม
สถานะจะมีความใกลเ คียงจากการที่ประชาชนจํานวนมากแสดงความเบื่อหนายตอการเมืองใน
กรุ ง วอชิ ง ตั น และป ญ หาขั ด แย ง ระหว า งฝ า ยบริ ห ารและฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ แต ใ นขณะเดี ย วกั น
ประธานาธิบดีโอบามายังถือวามีคะแนนนิยมที่ดี สําหรับผูที่กําลังใกลจะสิ้นสุดวาระประธานาธิบ ดี
ซึ่งยอมจะเปนประโยชนตอคูแขงของนายทรัมป คือนางคลินตัน ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาไดประกาศ
สนับสนุนอยางเต็มที่
2) อิทธิพลของทฤษฎีวัฏจักร (Cyclical Theory) ของอาเธอร ชเลสซินเจอร (Arthur
Schlesinger) ในการอธิบายวงจรการเมืองของสหรัฐฯ5 ซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนขั้วเปนระยะระหวาง
กระแส “อนุรักษนิยม” ของพรรครีพับลิกันและกระแส “เสรีนิยม” ของพรรคเดโมแครต อันสะทอน
ถึงชวงการเปลี่ยนผานระหวางระยะเวลาที่ประชาชนใหความสําคัญมากกวากับผลประโยชนสวนรวม
(Government should do more) ตามแนวพรรคเดโมแครตในปจจุบัน และผลประโยชนสวนบุคคล
(Government should do less) ตามแนวพรรครีพับลิกันในปจจุบัน และการประเมินวาแนวโนม
ดังกลาวจะมีบทบาทใดหรือไมตอการคัดเลือกผูที่จะชิงตําแหนงประธานาธิบดีในครั้งนี้ ซึ่งหลายฝาย
ประเมินวาพรรครีพับลิกันควรจะไดเปรียบหลังจาก 8 ปของการปกครองโดยพรรคเดโมแครต
3) อิทธิพลของวลีเทพลิขิต (Manifest Destiny)6 ตอการเมืองสหรัฐฯ และการหาเสียง
ของนายทรัมป ทั้งในรูปแบบของคําขวัญของนายทรัมป ที่จะ “Make America Great Again!” ที่มี
เปาหมายเพื่อกระตุนความรูสึกของชาวอเมริกัน ใหภูมิใจในความเปนชาวอเมริกัน และในบทบาท
ความเปนผูนําของสหรัฐฯ ในฐานะมหาอํานาจของโลก ที่เขาใจดีสุดวาคานิยมใดเหมาะสมทีส่ ดุ สําหรับโลก
ซึ่งมุมมองเหลานี้ นอกจากจะสะทอนออกมาใหวาทะการหาเสียงของนายทรัมปแลว ยังไดรับการ
ถายทอดออกมาในหนังสือของนายทรัมปที่เขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานะการเมืองการปกครอง
ของสหรัฐฯ เชน หนังสือเรื่อง Time to get tough และหนังสือเรื่อง Crippled America เปนตน
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
1) วรรณกรรมของนายโดนัลด ทรัมป อาทิ The Art of the Deal, Time to get
Tough, Crippled America ที่ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองของนายทรัมปในการตัดสินใจ ตอสถานะ
ทางการเมืองของสหรัฐฯ และเปาหมายหากไดดํารงตําแหนงประธานาธิบดี
5

Schlesinger Jr. & Arthur M., The Cycles of American History (New York: Mariner Books, 1999).
Inside HISTORY newsletter, Manifest Destiny [Online], 2016, Available from:
http://www.history.com/topics/manifest-destiny [2016, August 4].
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2) บทสัมภาษณของนายทรัม ปตามสื่อตางๆ คํากลาวในชวงการโตวาทีกับผูส มัครจาก
พรรครีพับลิกันอื่นๆ ในชวงที่หาเสียงเพื่อเปนผูแทนพรรครีพับลิกัน เพื่อวิเคราะหทาที ความตอเนื่อง
ของทาที การเปลี่ยนแปลงทาที และกระแสตอบรับ
3) ผลการสํารวจความคิดเห็นในชวงตางๆ โดยสํานัก ขาวและองคก รวิชาการ เกี่ยวกับ
คะแนนนิยมของนายทรัมปในชวงตางๆ และในประเด็นตางๆ โดยจะจํากัดการวิเคราะหการสํารวจ
ความคิดเห็นไวกับสํานักขาว/องคกรหลักๆ อาทิ ของ Reuters/Ipsos Poll, Economist/YouGov
Poll, CNN/ORC, Fox News และ WSJ/NBC Poll เพื่อใหสามารถนําผลมาเปรียบเทียบได
4) ผลการเลือกตั้งขั้นตน (primaries) ของพรรครีพับลิกันในมลรัฐตางๆ ของสหรัฐฯ และ
demographics ของมลรัฐดังกลาว เพื่อวิเคราะหกระแสความนิยมของนายทรัม ป กลุม ที่ใหการ
สนับสนุน กลุมที่ตอตาน
5) บทความทางวิชาการจากภาควิชาการ สื่อมวลชนหลักๆ (Washington Post, New
York Times, CNN.com ฯลฯ) และสื่อเฉพาะดาน (Politico ฯลฯ)
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ปรากฏการณความนิยมของนายทรัมป เปนกรณีที่สมควรศึกษา เนื่องจากเปนปรากฏการณ
ที่แปลกใหมสําหรับการเมืองสหรัฐฯ และเปนการสะทอนถึงกระแสความไมพอใจลึกๆ ของประชาชน
สวนหนึ่งของสหรัฐฯ ตอสถานะทางการเมืองในปจจุบันของสหรัฐฯ ที่มีความขัดแยงทางการเมืองสูง
และยืดเยื้อระหวางสองพรรคหลัก คือ พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต จนเกิดความชะงักงันทาง
การเมืองบอยครั้ง จนประชาชนเริ่มแสดงความเบื่อหนายตองสภาพความเปนอยู (status quo) และ
ไมพอใจการทํางานของสถาบันการเมืองปรกติ (establishment) มากยิ่งขึ้น ซึ่งกรณีนายทรัมปถือได
วาเปนการแสดงออกถึงความตองการความเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่ง แตจะเปนการแสดงออกตาม
อารมณเพื่อความสะใจในระยะสั้น หรือการนําไปสูความเปลี่ยนแปลงที่ถาวรกวานั้น ยังเปนสิ่งที่ไมแนชัด
หากแตส มควรที่จ ะมีก ารประเมินลวงหนา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการเมืองสหรัฐฯ และตอ
นโยบายที่สําคัญ เชน ดานการตางประเทศ เศรษฐกิจ และความมั่นคง หากนายทรัมปมีชัยในการชิง
ตําแหนงประธานาธิบดี และในทางกลับกัน หากนายทรัมปพายแพ ก็สมควรประเมินผลกระทบของ
ปรากฏการณนายทรัมป ตอการเมืองสหรัฐฯ และตอทาทีผูเกี่ยวของทางการเมืองอื่นๆ ดวยเชนกัน

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 การดําเนินการศึกษา
เพื่อที่จะหาคําตอบตามวัตถุประสงคของการศึกษาที่ตั้งไว 3 ประเด็นหลัก คือ
1) สาเหตุและพื้นฐานของกระแสความนิยมในตัวนายโดนัลด ทรัมป รวมทั้งความหมายตอ
แนวโนมการเมืองภายในสหรัฐฯ กอนการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2559
2) ปรากฏการณ ความนิย มในตั วนายโดนัล ด ทรัม ป เป นการสง สัญ ญาณใดเกี่ย วกั บ
การเมืองสหรัฐฯ
3) แนวโนม ปรากฏการณของนายโดนัลด ทรัม ป ตอนโยบายดานความมั่นคงและการ
ตางประเทศของสหรัฐฯ
สิ่ง ที่ไดดําเนินการในลําดับ แรก คือการลําดับ พัฒ นาการในการหาเสียงของนายทรัม ป
สําหรับการเลือกตั้งขั้นตนของพรรครีพับลิกัน (Republican Presidential Primary) ทั้งในแงบวก
และลบ และโยงกับกระแสตอบรับ ที่ไดรับ ทั้ง ผา นผลการสํารวจคะแนนนิยม และผลการเลือกตั้ง
ขั้นตนในมลรัฐตางๆ เพื่อติดตามพัฒนาการของนายทรัมปตั้งแตการเปดตัวตนเองอยางเปนทางการ
จนถึงการไดรับเลือกเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ใหเปนผูแทนพรรครีพับลิกันเพื่อไปชิงตําแหนง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
วิธีที่ใชในการดําเนินการ คือการจัดทําลําดับเหตุการณที่สําคัญ (timeline of important
milestones) ในการหาเสียงของนายทรัมป ตั้งแตการประกาศตัวเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เพื่อ
ลงชิงตําแหนงผูแทนพรรครีพับลิกันสําหรับลงเลือกตั้งทั่วไปเพื่อชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไป
จนถึง การประกาศโดยสื่อ มวลชนในปลายเดือนพฤษภาคม 2559 ว านายทรัม ปมี คะแนนสะสม
พอเพียง (เกิน 1257 คะแนน) เพื่อไดรับเลือกเปนผูแทนพรรคฯ ซึ่งเปนขั้นตอนที่มีร ะยะเวลานาน
ประมาณ 1 ป และไดนํามาเปรียบเทียบกับผลสํารวจคะแนนนิยมอยางตอเนื่องในชวง 1 ปที่ผานมา
ของสํานักขาว/สถาบันสํารวจคะแนนนิยมหลัก 3 ราย ไดแก สํานักขาว Reuters/สถาบัน Ipsos ซึ่งมี
การสํารวจคะแนนนิยม
ผูทาชิงของพรรครีพับลิกันโดยเฉลี่ยทุกสัปดาหมาอยางตอเนื่องตลอดทั้งป วารสาร The
Economist/สถาบัน YouGov ซึ่งมีการสํารวจคะแนนนิยมโดยเฉลีย่ เดือนละสองครั้ง และสํานักขาว
CNN/สถาบัน ORC ซึ่งมีการสํารวจคะแนนนิยมโดยเฉลี่ยเดือนละครั้ง โดยจัดทําเปนรูปแบบตาราง
เพื่อใหสามารถเห็นไดวา พัฒนาการสําคัญใดๆ ในชวงการหาเสียงของนายทรัมป สงผลกระทบตอไป
ตอคะแนนนิยมหรือไม และมากนอยเพียงใด
ในขณะเดียวกัน การจัดทําลําดับเหตุการณที่สําคัญเพื่อติดตามพัฒนาการในการหาเสียง
สําหรับการเลือกตั้งขั้นตนของนายทรัมป ทําใหเ ห็นขึ้นมาวา ชวงการของหาเสียงของนายโดนัล ด
ทรัมป สามารถแบงออกเปน 3 ชวงหลักดังตอไปนี้
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ชวงแรก: สรางความโดดเดน (visibility) เหนือผูสมัครคนอื่นๆ (มิถุนายน 2558-มกราคม
2559)
ชวงสอง: สรางแรงผลักดัน (momentum) กระแสความนิยมเหนือคูแขง (กุมภาพันธ มีนาคม 2559)
ชวงสาม: การปูทางสูเสนชัย และมองไปขางหนา (เมษายน-มิถุนายน 2559)
จึง ได มีก ารแบ ง ตารางลําดั บ เหตุก ารณที่ สําคั ญ เป นสามสว น เพื่อความสะดวกในการ
วิเ คราะหขอ มูล ในแต ล ะชวง กอ นที่จ ะนํา ขอมู ล มาวิเ คราะหใ นภาพรวม เพื่อ พยายามบรรลุซึ่ ง
วัตถุประสงคของการศึกษาที่ไดตั้งไวตอไป
3.1.1 ชวงแรก: สรางความโดดเดนเหนือผูสมัครอื่นๆ (มิถุนายน 2558-มกราคม 2559)
1) เปนชวงตั้งแตการประกาศเปดตัวของนายทรัมปเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558
ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2559 กอนการเลือกตั้งขั้นตนครั้งแรกที่มลรัฐไอโอวา ซึ่งเปนชวงที่ผูสมัคร
ของพรรครีพับ ลิกันมีมากกวา 10 ราย และทุกคนตางพยายามสรางภาพลักษณของตนใหโ ดดเดน
ออกมา และจุดประกายกระแสความนิยมในหมูประชาชนที่สนับสนุนพรรครีพับลิกัน ในชวงดังกลาว
มีก ารโต วาทีร ะหวางผูทา ชิง ตางๆ 7 ครั้ง ซึ่ง เปนโอกาสสํา คัญ ใหผูท าชิง ตางๆ ไดแสดงบทบาท
วิสัยทัศน และบุคลิกของตนใหประชาชาสหรัฐฯ ทราบผานสื่อโทรทัศน นายทรัมปเปดตัวดวยระดับ
ความรูจักคุนคุยในระดับตนจากประชาชน และก็เริ่มนําในผลสํารวจคะแนนนิยม (polls) ตางๆ ตั้งแตตน
2) ในขณะเดียวกัน ชวงแรกนี้ก็เปนชวงที่นายทรัมปไดเริ่มนําเสนอทาทีของเขาใน
เรื่องตางๆ เชน เรื่องการตรวจคนเขาเมือง กรณีผูอพยพชาวซีเรีย และทาทีตอชาวมุสลิม รวมทั้งการ
วิจ ารณโ จมตีคู แข ง คนอื่น ๆ ทั้ง ในชว งโต วาที หรื อผ านสื่ อต างๆ จึง เป นช ว งที่ ส ร างและตอกย้ํ า
ภาพลักษณและบุคลิกของนายทรัมปสําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้
3) สิ่งที่สามารถสังเกตไดชัดจากตารางขางลาง ซึ่งลําดับพัฒนาการการหาเสียง
ของนายทรัมปในชวงดังกลาว คือ คะแนนนิยมของนายทรัมปจากจุดเปดตัวแรกเริ่ม ไดไตเตาขึ้น
เรื่อยๆ อยางตอเนื่อง และเมื่อนายทรัมปไดเริ่มแสดงวิสัยทัศนเกี่ยวกับนโยบายตางๆ ของตนตอเนื่อง
ไปเรื่อยๆ ก็ไมไดสงผลกระทบในทางลบตอคะแนนนิยมของตนอยางเปนรูปธรรม หากแตกลับทําให
เมื่อการหาเสียงผานไปกวา 6 เดือนและเริ่มป 2559 คะแนนนิยมของนายทรัมปไดเพิ่มขึ้นจากตอน
เปดตัวมากกวาเทาตัว
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ตารางที่ 1 ลําดับเหตุการณสําคัญและคะแนนนิยม มิถุนายน 2558-มกราคม 2559
เหตุการณ
มิถุนายน 2558
16 มิถุนายน

29 มิถุนายน
กรกฎาคม 2558
1 กรกฎาคม
6 กรกฎาคม
8 กรกฎาคม
15 กรกฎาคม
20 กรกฎาคม
22 กรกฎาคม
25 กรกฎาคม
สิงหาคม 2558
4 สิงหาคม
5 สิงหาคม
6 สิงหาคม

10 สิงหาคม
12 สิงหาคม
16 สิงหาคม

18 สิงหาคม
19 สิงหาคม
26 สิงหาคม
กันยายน 2558
8 กันยายน
9 กันยายน
15 กันยายน
16 กันยายน

Poll 1 Poll 2 Poll 3

- นายโดนัลด ทรัมปเปดตัวอยางเปนทางการ
- วิจารณนโยบายตรวจคนเขาเมืองวา ชาวเม็กซิกันที่เขามา
สวนใหญนํายาเสพติด อาชญากรรมเขามาดวย และเปนพวก
ขมขืน คําพูดสรางความไมพอใจอยางกวางขวาง
Economist/YouGov
Reuters/Ipsos
Economist/YouGov
Reuters/Ipsos
Reuters/Ipsos
Economist/YouGov
Reuters/Ipsos
CNN/ORC
Economist/YouGov
Reuters/Ipsos
การโตวาทีของผูชิงตําแหนงผูแทนพรรครีพับลิกันฯ ครั้งที่ 1 ที่
เมืองคลีฟแลนด มลรัฐโอไฮโอ นายทรัมปเปนผูที่ไดพูดนานสุด
และไดปะทะคารมกับ นาง Megyn Kelly ผูสื่อขาวของสํานัก
ขาว Fox News หนึ่งในผูดําเนินรายการ
Reuters/Ipsos
Reuters/Ipsos
เปดเผยนโยบายตรวจคนเขาเมือง มี 3 ประเด็นสําคัญ คือ 1.)
จะสรางกําแพงตลอดแนวชายแดนกับเม็กซิโก 2.) จะบังคับใช
กฎหมายปองกันการลักลอบเขาเมืองอยางเครงครัด 3.) การ
สงเสริมคนเขาเมืองตองปรับปรุงวิชาชีพ รายได และความ
มั่นคงของคนอเมริกันดวย
Economist/YouGov
Reuters/Ipsos
Reuters/Ipsos
CNN/ORC
Reuters/Ipsos
Economist/YouGov
การโตวาทีฯ ครั้งที่ 2 ที่เมืองซิมิแวลเลย แคลิฟอรเนีย ซึ่งนาย
ทรัมปไดรับการวิจารณจากการที่โจมตีสรีระของนางคารลี ฟโอ

11
15
15
14
17
28
28
18
26
24

24
21
24

25
29
30
32
35
33
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16 กันยายน
19 กันยายน
23 กันยายน
26 กันยายน
29 กันยายน
30 กันยายน
ตุลาคม 2558
7 ตุลาคม
12 ตุลาคม
14 ตุลาคม
17 ตุลาคม
21 ตุลาคม
27 ตุลาคม
28 ตุลาคม

เหตุการณ
Poll 1 Poll 2 Poll 3
รีนา (Carly Fiorina) ผูสมัครชิงตําแหนงอีกคน
Reuters/Ipsos
35
CNN/ORC
24
Reuters/Ipsos
30
Reuters/Ipsos
32
Economist/YouGov
25
นายทรัมปกลาวที่มลรัฐนิวแฮมไชรวา ผูอพยพชาวซีเรียอาจ
ประกอบดวยผูกอการรายกลุม ISIS ปลอมมา และจะเนรเทศ
ผูอพยพชาวซีเรียในสหรัฐฯ ดังกลาว
Reuters/Ipsos
Economist/YouGov
Reuters/Ipsos
CNN/ORC
Reuters/Ipsos
Economist/YouGov
การโตวาทีฯ ครั้งที่ 3 ที่เมืองโบลเดอร มลรัฐโคโลราโด สื่อเห็น
วานายทรัมปไมไดโดดเดนใดๆ

พฤศจิกายน 2558
4 พฤศจิกายน
Reuters/Ipsos
9 พฤศจิกายน
Economist/YouGov
10 พฤศจิกายน การโตวาทีฯ ครัง้ ที่ 4 ที่เมืองมิลวอกี มลรัฐวิสคอนซิน ไมมีผู
ทาชิงใดโดดเดนเปนพิเศษ
11 พฤศจิกายน Reuters/Ipsos
18 พฤศจิกายน Reuters/Ipsos
19-21 พฤศจิกายน หลังเหตุกอการรายที่กรุงปารีสเมื่อ 15 พฤศจิกายน ซึ่งกลุม
ISIS อางวาอยูเบื้องหลัง นายทรัมปไดตอบคําถามสื่อหลาย
สํานักวา สนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลติดตามชาวมุสลิมทุก
คนในสหรัฐฯ และสอดสองตามมัสยิดบางแหงในสหรัฐฯ
(ภายหลังไดอางวาสื่อ misquote)
21 พฤศจิกายน กลาวที่มลรัฐอาลาบามาและย้ําผานรายงานโทรทัศน ABC
This Morning วา เห็นโทรทัศนถายทอดภาพคนมุสลิมนับพัน
ในมลรัฐนิวเจอรซีตะโกนแสดงความยินดีเมื่อตึกเวิรลเทรด
ถูกทําลายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 (สื่อตางๆ ยังไมพบ
คลิปวีดีโอที่นายทรัมปกลาวอางถึง)
23 พฤศจิกายน Economist/YouGov
25 พฤศจิกายน Reuters/Ipsos
ธันวาคม 2558
1 ธันวาคม
CNN/ORC

31
28
33
27
31
32
29
29
32
33
37

36
37
36
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เหตุการณ
4 ธันวาคม
7 ธันวาคม

9 ธันวาคม
15 ธันวาคม
16 ธันวาคม
21 ธันวาคม
23 ธันวาคม
30 ธันวาคม
มกราคม 2559
6 มกราคม
11 มกราคม
13 มกราคม
14 มกราคม

Reuters/Ipsos
ออกแถลงการณวาประสงคใหหามชาวมุสลิมเดินทางเขา
สหรัฐฯ ชั่วคราว (หลังเกิดเหตุการณยิงสังหารหมูที่เมืองซัน
เบอรนาดิโน มลรัฐแคลิฟอรเนีย โดยผูที่ตองสงสัยอาจ
เกี่ยวของกับ ISIS)
Reuters/Ipsos และ Economist/YouGov
การโตวาทีฯ ครั้งที่ 5 ที่เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ซึ่งนาย
ทรัมปไดโตกับนายเจป บุช เกี่ยวกับนโยบายดานตางประเทศ
และขอเสนอใหหามชาวมุสลิมเขาประเทศ
Reuters/Ipsos
Economist/YouGov และ CNN/ORC
Reuters/Ipsos
Reuters/Ipsos

Poll 1 Poll 2 Poll 3
35

37

35

36
35

39

39
39

Reuters/Ipsos และ Economist/YouGov
42
Economist/YouGov
Reuters/Ipsos
38
การโตวาทีฯ ครั้งที่ 6 ที่เมืองนอรทชาลสตัน มลรัฐเซาทแค
โรไลนา
19 มกราคม
Economist/YouGov
20 มกราคม
Reuters/Ipsos
36
24 มกราคม
CNN/ORC
28 มกราคม
การโตวาทีฯ ครั้งที่ 7 ที่เมืองเดสมอย มลรัฐไอโอวา ซึ่งนาย
ทรัมปปฏิเสธที่จะเขารวมเนื่องจากมีปญหากับนาง Megyn
Kelly จากการโตวาทีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม
30 มกราคม
Economist/YouGov
หมายเหตุ: Poll 1: Reuters Ipsos Poll 2: Economist/YouGov Poll 3: CNN/ORC

36
36

38
41

43

3.1.2 ชวงสอง: สรางแรงผลักดันกระแสความนิยมเหนือคูแขง (กุมภาพันธ-มีนาคม
2559)
1) เปนชวงตั้งแตการเลือกตั้งขั้นตนสนามแรกที่มลรัฐไอโอวา (Iowa Caucus) ใน
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 ไปจนถึงปลายเดือนเมษายน 2559 ถือเปนการสิ้นสุดของชวงการหาเสียง
ทั่วไป และการเขาสูฤดูการเลือกตั้งขั้นตนที่แทจริง โดยมีการเลือกตั้งขั้นตนที่ไดรับการจับตามองอยาง
ใกลชิดตั้งแตการเลือกตั้งที่มลรัฐไอโอวา ตามดวยการเลือกตั้งที่มลรัฐนิวแฮมไชร ไปจนถึงการเลือกตั้ง
ครั้งสําคัญในเดือนมีนาคมสองวัน คือในวันที่ 1 และ 15 มีนาคม 2559 ที่เรียกวา Super Tuesday I
และ II ตามลําดับ เพราะเปนวันที่มีการเลือกตั้งขั้นตนพรอมกันในมลรัฐตางๆ มากถึง 11 มลรัฐ
สําหรับ Super Tuesday I และ 5 มลรัฐสําหรับ Super Tuesday II และมีจํานวนผูแทนเปาหมาย
(delegates) รวมจากทุกมลรัฐที่เกี่ยวของมากถึง 600 คนจาก Super Tuesday I และ 358 คนจาก
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Super Tuesday II หรือมากกวาครึ่งของจํานวนผูแทนเปาหมาย 1237 คนที่ผูที่ประสงคจะเปนผูแทน
พรรครีพับลิกันไปชิงตําแหนงประธานาธิบดีจะตองไดรับ
2) การเลือกตั้งขั้นตนเปดขึ้นดวยชัยชนะของวุฒิสมาชิกเท็ด ครูซ (Ted Cruz) ที่
มลรัฐไอโอวาเมื่อ 1 กุมภาพันธ โดยมีนายทรัมปเปนที่สอง แตในการเลือกตั้งที่นิวแฮมไชร 2 วันถัดมา
นายทรัมปก็กําชัย ทําใหยังสามารถรักษา momentum ในฐานะผูนํากลุมผูทาชิงตางๆ ได ในขณะที่
ตลอดเดือนกุมภาพันธ คูแขงสําคัญหลายรายตางก็ขอถอนตัวจากการชิงตําแหนงผูแทนพรรคฯ เมื่อไม
ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้ง เชน นายแรนด พอล (Rand Paul) นายริค แซนโทรัม (Rick
Santorum) ผูวาการมลรัฐฯ คริส คริสตี้ (Chris Chirstie) และนางคารลี ฟโอรีนา (Carly Fiorina)
อดีตผูบริหารบริษัท HP ตามดวยอดีตผูวามลรัฐเจป บูช (Jeb Bush) นองชายของอดีตประธานาธิบดี
จอรจ ดับเบิ้ลยู บุช ทําใหเหลือผูทาชิงที่สําคัญตอนายทรัมปเพียงวุฒิสมาชิกครูซ วุฒิสมาชิกมารโค รูบิโอ
(Marco Rubio) นายแพทยเบน คารสัน (Ben Carson) และอดีตผูวาการมลรัฐฯ จอหน คาซิค (John
Kasich)
3) เดือนมีนาคมเปนเดือนสําคัญที่ชวยผลักดันการระดมผูแทนเปาหมายของนาย
ทรัมปใหคืบหนาอยางแทจริง เพราะนายทรัมปสําคัญกําชัยอยางชัดเจนใน Super Tuesday I และ II
โดยไดผูแทนเปาหมายมากถึง 485 คน ทิ้งหางที่สองคือนายครูซ ที่ไดเพียง 300 คน และถือเปนการ
สราง momentum สําคัญใหนายทรัมป และเปนปจจัยที่ทําใหนายคารสันและนายรูบิโอ ซึ่งขั้ว
การเมืองปรกติตั้งความหวังใหเปนผูแทนสายกลางที่จะสูนายทรัมปได ตางประกาศถอนตัวออกจาก
การแขงขัน
4) แม น ายทรั ม ป ยั ง คงจุ ด ประกายความไม พ อใจในสั ง คม โดยการวิ จ ารณ
พระสันตะปาปาฟรานซิส และไมยอมประณามนายเดวิด ดุก (David Duke) อดีตผูนํากลุมเหยียดผิว
หัวรุนแรง Ku Klux Klan (KKK) ที่ออกมากลาวสนับสนุนนายทรัมป เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ แตก็
เปนที่นาสังเกตวาทั้งสองประเด็นไมไดทําใหคะแนนนิยมของนายทรัมปลดลงแตอยางใด หากแตจาก
การติดตามจากตารางดานลาง จะเห็นไดชัดวาคะแนนนิยมของนายทรัมปยังคงแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยอยูเฉลี่ยเกินรอยละ 40 ในชวงปลายเดือนมีนาคม 2559
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ตารางที่ 2 ลําดับเหตุการณสําคัญและคะแนนนิยม กุมภาพันธ-มีนาคม 2559
เหตุการณ
กุมภาพันธ 2559
1 กุมภาพันธ
3 กุมภาพันธ
6 กุมภาพันธ
9 กุมภาพันธ
10 กุมภาพันธ
13 กุมภาพันธ
15 กุมภาพันธ
17 กุมภาพันธ
20 กุมภาพันธ
23 กุมภาพันธ
24 กุมภาพันธ
25 กุมภาพันธ
27 กุมภาพันธ
28 กุมภาพันธ

มีนาคม 2559
1 มีนาคม

2 มีนาคม
3 มีนาคม
4 มีนาคม
5 มีนาคม
9 มีนาคม
10 มีนาคม

วุฒิสมาชิกเท็ด ครูซ มีชัยเหนือนายทรัมปในการเลือกตั้งขั้นตน
ครั้งแรกที่มลรัฐไอโอวา (Iowa Caucus)
นายแรนด พอล และนายริค แซนโทรัมประกาศถอนตัวจาก
การลงชิงตําแหนงผูแทนพรรครีพับลิกัน
การโตวาทีฯ ครั้งที่ 8 ที่เมืองแมนเชสเตอร มลรัฐนิวแฮมไชร
โดยนายทรัมปไดปะทะคารมกับนายบุชอีกครั้ง
นายทรัมปมีชัยในการเลือกตั้งขั้นตนที่มลรัฐนิวแฮมไชร
นายคริส คริสตี้และนางคารลี ฟโอรีนาประกาศถอนตัวจาก
การลงชิงตําแหนงผูแทนพรรครีพับลิกัน
การโตวาทีฯ ครั้งที่ 9 ที่เมืองชาลสตัน รัฐเซาทแคโรไลนา
Economist/YouGov
Reuters/Ipsos
นายทรัมปมีชัยในการเลือกตั้งขั้นตนที่รัฐเซาทแคโรไลนา นาย
เจป บุชประกาศถอนตัว
นายทรัมปมีชัยในการเลือกตั้งขั้นตนที่มลรัฐเนวาดา
Reuters/Ipsos
การโตวาทีฯ ครั้งที่ 10 ที่เมืองฮุสตัน มลรัฐเท็กซัส
Economist/YouGov และ CNN/ORC
- นายทรัมปแสดงความไมพอใจพระสันตะปาปาฟรานซิสที่
ไดตําหนินโยบายตรวจคนเขาเมืองของนายทรัมป (ตอมานาย
ทรัมปไดพยายาม tone down ทาทีดังกลาว)
- ในการใหสัมภาษณ CNN หลีกเลี่ยงที่จะประนามนายเดวิด
ดุก อดีตผูนํากลุม KKK ซึ่งไดออกมาสนับสนุนนายทรัมป
(ตอมาอางวาไมเขาใจคําถาม เพราะไมโครโฟนไมดี)
Super Tuesday I นายทรัมปมีชัยในการมลรัฐอาลาบามา
อารคันซอร จอรเจีย แมสซาชูเซ็ตส เทนเนสซี่ เวอรม็อนต และ
เวอรจิเนีย แตพายตอนายครูซในมลรัฐเท็กซัส อาลัสกา และโอ
คลาโฮมา และตอวุฒิสมาชิกมารโค รูบิโอในมลรัฐมินนิโซตา
Reuters/Ipsos
การโตวาทีฯ ครั้งที่ 11 ที่เมืองดีทรอยต มลรัฐมิชิแกน
นายเบน คารสันประกาศถอนตัว
นายทรัมปมีชัยในการเลือกตั้งขั้นตนที่มลรัฐเคนตั้กกี้ และ
ลุยเซียนา แตพายตอนายครูซในมลรัฐแคนซัสและเมน
Reuters/Ipsos
การโตวาทีฯ ครั้งที่ 12 ที่เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา

Poll 1 Poll 2 Poll 3

36

35
39
40

42
44

41

41

49
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Poll 1 Poll 2 Poll 3
12 มีนาคม
นายรูบิโอมีชัยในการเลือกตั้งขั้นตนของกรุงวอชิงตันดีซี นาย
53
ครูซมีชัยในมลรัฐไวโอมิง
15 มีนาคม
- Super Tuesday II นายทรัมปมีชัยในการเลือกตั้งขั้นตนที่
มลรัฐฟลอริดา อิลลินอย มิสซูรี และนอรทแคโรไลนา อดีตผูวา
การรัฐจอหน คาซิคมีชัยในมลรัฐโอไฮโอ
- นายมารโค รูบิโอประกาศถอนตัว
16 มีนาคม
Reuters/Ipsos
46
20 มีนาคม
CNN/ORC
47
22 มีนาคม
นายทรัมปมีชัยในการเลือกตั้งขั้นตนที่มลรัฐอาริโซนา และยู
ทาห
23 มีนาคม
Reuters/Ipsos
45
29 มีนาคม
Economist/YouGov
48
31 มีนาคม
Reuters/Ipsos
44
หมายเหตุ: Poll 1: Reuters Ipsos Poll 2: Economist/YouGov Poll 3: CNN/ORC

3.1.3 ชวงสาม: การปูทางสูเสนชัย และมองไปขางหนา (เมษายน-มิถุนายน 2559)
1) เปนชวงที่ทุกฝายยอมรับโดยปริยายแลววานายทรัมปจะเปนผูกําชัยในการเปน
ผูทาชิงของพรรครีพับลิกัน เพื่อไปชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยเปนชวงที่ความหวังสุดทาย
ของผูที่ตอตานนายทรัมป ตางฝากไวกับวุฒิสมาชิกเท็ด ครูช และอดีตผูวาการมลรัฐฯ จอหน คาซิค
แตทั้งสองก็ไมสามารถกระตุนคะแนนนิยมของตนเองใหทาทายนายทรัมปไดอยางจริงจัง จนทั้งสองได
ประกาศถอนตัวจากการแขงขันเมื่อตนเดือนพฤษภาคม 2559
2) การถอนตัวของผูทาชิง คนอื่นๆ ทั้งหมด ทําให นายทรัม ปไรคูแขงขันในการ
เลือกตั้งขั้นตนที่เหลือ และสามารถมองไปขางหนาถึงการตอสูกับนางฮิลลารี คลินตัน วาที่ผูทาชิงของ
พรรคเดโมแครต และการหาทางประนีประนอมกับผูบริหารในพรรครีพับลิกัน เพื่อสรางความเปน
ปกแผนสําหรับการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งก็ไดรับการตอบสนองแบบไมคอยเต็มใจจากผูบริหารพรรครีพับลิกัน
แมจะยังคงมีหลายฝายที่ยังคงพยายามหาทางเลือกอื่นๆ ที่ไมใชนายทรัมป
3) ในชวงนี้ คะแนนนิยมของนายทรัมป มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่องอยางชัดเจน
โดยเฉพาะเมื่อคูแขงคนอื่นๆ ถอนตัวออกไปทีละคน
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ตารางที่ 3 ลําดับเหตุการณสําคัญและคะแนนนิยม เมษายน-มิถุนายน 2559
เหตุการณ
เมษายน 2559
5 เมษายน
6 เมษายน
11 เมษายน
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นายครูซมีชัยในการเลือกตั้งขั้นตนที่มลรัฐวิสคอนซิน
Reuters/Ipsos
Economist/YouGov
Reuters/Ipsos
นายทรัมปมีชัยในการเลือกตั้งขั้นตนที่มลรัฐนิวยอรก
Reuters/Ipsos
นายทรัมปมีชัยในการเลือกตั้งขั้นตนที่มลรัฐคอนเนคติกัต
เดลาแวร แมรี่แลนด เพนซิลเวเนีย และโรดไอแลนด
นายทรัมปแถลงนโยบายตางประเทศของตน โดยจะเนนเรื่อง
การใหความสําคัญลําดับแรกกับผลประโยชนของประชาชชน
อเมริกัน และความมั่นคงของสหรัฐฯ (America First)
CNN/ORC
- นายทรัมปมีชัยในการเลือกตั้งขั้นตนที่มลรัฐอินเดียนา
- วุฒิสมาชิกเท็ด ครูซประกาศถอนตัว
ผูทาชิงคนสุดทาย คือ อดีตผูวาการมลรัฐฯ จอหน คาซิค
ประกาศถอนตัว นายทรัมปไรคูแขงแลว
นายทรัมปมีชัยในการเลือกตั้งขั้นตนที่มลรัฐเวสเวอรจิเนีย
และเนบราสกา
นายทรัมปมีชัยในการเลือกตั้งขั้นตนที่มลรัฐโอเรกอน
นายทรัมปมีชัยในการเลือกตั้งขั้นตนที่มลรัฐวอชิงตัน
สื่อมวลชนประกาศวา นายทรัมปไดผูแทนพรรคฯ เกิน 1237
คน ซึ่งเปนเสียงขางมากพอที่จะสนับสนุนใหเปนผูแทนพรรครี
พับลิกันเพื่อชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ
นายทรัมปมีชัยในการเลือกตั้งขั้นตนที่มลรัฐแคลิฟอรเนีย มอน
ทานา นิวเจอรซี นิวเม็กซิโก และเซาทดาโกตา

กรกฎาคม 2559
18-21 กรกฎาคม การประชุมใหญของพรรครีพับลิกัน (Republican National
Convention) นายทรัมปไดรับเลือกเปนผูแ ทนพรรครีพับลิ
กันไปชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ
25-28 กรกฎาคม การประชุมใหญของพรรคเดโมแครต (Democratic National
Convention) นางฮิลลารี คลินตันไดรับเลือกเปนผูแ ทน
พรรคเดโมแครตไปชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ
หมายเหตุ: Poll 1: Reuters Ipsos Poll 2: Economist/YouGov Poll 3: CNN/ORC
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3.1.4 ชวงสี:่ การประชุมใหญของพรรคทั้งสอง (กรกฎาคม 2559)
1) การประชุม ใหญของพรรครีพับลิกัน เพื่อเลือกผูแทนพรรคฯ ไปชิงตําแหนง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีขึ้นที่เมืองคลีฟแลนด มลรัฐโอไฮโอ ระหวางวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2559
โดยถือเปนการเปดตัวผูที่จะรวมแขงขันกับนายทรัมปเพื่อชิงตําแหนงรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ คือ
นายไมค เพ็นซ (Mike Pence) ผูวาการมลรัฐอินเดียนนา โดยการประชุมฯ เปนบรรยากาศที่สอให
เห็นถึงความขัดแยงและขาดความสามัคคีภายในพรรครีพับลิกันตอชัยชนะของนายทรัมป โดยผูอาวุโส
ที่สําคัญของพรรคฯ หลายๆ ทาน อาทิ อดีตประธานาธิบดีบูชทั้งพอและลูก ตางไมไดเขารวม และ
ผูใหญในพรรคที่สําคัญ อาทิ นายพอล ไรอัน ประธานสภาผูแทนราษฎร ก็ไดกลาวสุนทรพจนโดยไมได
เอย สนั บ สนุน นายทรั ม ป อย างชั ดแจง ในขณะที่ คูแ ขง ของนายทรัม ปอย างวุฒิ ส มาชิก เท็ ด ครู ซ
นอกจากจะไมไดกลาวสนับสนุนนายทรัมปแลว ยังขอใหสมาชิกพรรคฯ ใชวิจารณญาณในการเลือก
ผูแทนพรรคฯ ไปชิงตําแหนงประธานาธิบดี ทําใหถูกโหไลอยางรุนแรงโดยสมาชิกพรรคฯ ที่สนับสนุน
นายทรัมป โดยนายครูซใหเหตุผลตอมาวา ไมอาจใหอภัยนายทรัมปผูซึ่งไดกลาวโจมตีภริยาและบิดา
ของเขา นอกจากนี้ ในชวงตนของการประชุมฯ ไดมีความพยายามขอปรับแกกระบวนการลงคะแนน
เลือกผูแทนพรรคฯ โดยกลุมที่ตอตานนายทรัมป แตไดรับการสกัดกั้นโดยทีมของนายทรัมป
ทีมนายทรัมปไดแกเกมโดยใหผูขึ้นปราศรัยตางๆ ซึ่งแทบไมมีผูใหญหรือดาวเดน
ของพรรคฯ เนนเปาหมายไปโจมตีนางคลินตันอยางหนักหนวง ซึ่งเปนเปาหมายที่แทบทุกฝายในพรรคฯ
มีความเห็นพองตองกัน และพยายามเรียกเสียงสนับสนุนจากกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
(LGBT) โดยใหนักธุรกิจสําคัญที่ประกาศตนวาเปนผูรักรวมเพศ คือ นายปเตอร ธีล (Peter Thiel)
ขึ้นปราศรัยดวย พรอมทั้งใหครอบครัวของนายทรัมป ออกมากลาวแนะนําและชื่นชมนายทรัมปผาน
การเลาถึงมิติดานครอบครัวของนายทรัมป แตก็เกิดประเด็นวิภาควิจารณขึ้นมาเมื่อสื่อสังเกตเห็นวา
สุนทรพจนของนางเมลานี ทรัมป (Melanie Trump) ภรรยานายทรัมป มีหลายตอนที่ใกลเคียงกับ
สุนทรพจนเมื่อสี่ปกอนของนางมิเชล โอบามา (Michelle Obama) สตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐฯ ซึ่ง
ตอมาทีมงานนายทรัมปตองออกมายอมรับผิด และอางวาเปนความเผลอเรอผิดพลาดของสมาชิกในทีม
แตก็ไดกลายเปนประเด็นที่เบี่ยงเบนความสนใจดานบวกจากสุนทรพจนของนางทรัมปไปในทางลบแลว
นายทรัมปเองไดกลาวสุนทรพจนในวันสุดทายนาน 75 นาที7 ซึ่งเปนสุนทรพจน
ของผูรับ ตําแหนง ผูทา ชิง ตําแหนง ประธานาธิบ ดี ที่ยาวที่สุดคนนึง โดยนายทรัม ปไมไดพยายาม
แสวงหาพันธมิตรเพิ่มเติมจากกลุมที่มีอยูเดิม หรือแสดงวิสัยทัศนทางนโยบายดังที่หลายฝายคาดหวัง
แตไดตอกย้ําประเด็นที่หาเสียงเดิมๆ โดยเฉพาะดานการบังคับใชกฎหมาย และนําเสนอตนเองเปน
ผูเดียวที่จะแกไขปญหาที่สะสมมานานของสหรัฐฯ ได พรอมทั้งอาสาเปนผูสมัครที่จะใหความสําคัญ
กับการบังคับใชกฎหมายอยางแทจริง ซึ่งผูสังเกตการณหลายฝายเห็นวานายทรัมปไมไดใชโอกาสอันดี
ดังกลาวปรับบุคลิกและภาพลักษณของเขาใหออนลงเพื่อเพิ่มโอกาสในการไดพันธมิตรจากภาคสวน
อื่นๆ และในการรวมพรรคฯ ใหเ ปน ปก แผน หลั ง เขา แต ก ลั บ เน นย้ํ าประเด็น ที่ก อให เ กิ ดความ
หวาดกลัวเกี่ยวกับสถานะของสหรัฐฯ ที่สถาบันทางการเมืองดั้งเดิมไมสามารถแกไขได เพื่อนําเสนอ
7

POLITICO, Full text: Donald Trump 2016 RNC draft speech transcript [Online], 2016, Available
from: http://www.politico.com/story/2016/07/full-transcript-donald-trump-nominationacceptance-speech-at-rnc-225974 [2016, August 4].
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ตนเองเปนทางเลือกที่เหมาะสมทางเลือกเดียว ซึ่งแนวทางดังกลาวเปนแนวทางที่ไดกระแสตอบรับ
อยางดียิ่งจากผูที่สนับสนุนนายทรัมปอยูแลว แตไมไดชวยเสริมสรางความสามัคคีในพรรคฯ
2) การประชุมใหญของพรรคเดโมแครต (Democratic National Convention)
เพื่อเลือกผูแทนพรรคฯ ไปชิงตําแหนงประธานาธิบดี มีขึ้นที่เมืองฟลลาเดลเฟย มลรัฐเพนซิลเวเนีย
ระหวางวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2559 โดยถือเปนการเปดตัวผูที่จะรวมแขงขันกับนางคลินตันเพื่อชิง
ตําแหนงรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ คือ นายทิม เคน (Tim Kaine) วุฒิสมาชิกจากมลรัฐเวอรจิเนีย
บรรยากาศการประชุมฯ มีความสดใสที่แตกตางจากบรรยากาศของพรรครีพับลิกัน นางคลินตันไดรับ
การสนับ สนุน จากบุค คลสํ าคั ญ ในพรรคฯ มากมาย อาทิ อดี ต ประธานาธิบ ดี บิล คลิ นตั น (Bill
Clinton) สามี ประธานาธิบดีบารัค โอบามา นายไมเคิล บลูมเบิรก (Michael Bloomberg) มหา
เศรษฐีนักธุรกิจชื่อดัง และอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอรก ซึ่งปจจุบันมีสังกัดอิสระ ไมไดสังกัดพรรคใด
และจากนายดัก เอลเม็ทส (Doug Elmets) อดีตโฆษกของอดีตประธานาธิบ ดีโรนัลด เรแกน ซึ่ง
โดยปรกติสังกัดพรรครีพับลิกัน ซึ่งทั้งนายบลูมเบิรกและนายเอลเมิรทสตางประกาศวา ไดออกมา
สนับสนุนนางคลินตันในครั้งนี้เนื่องจากไมสามารถยอมรับในนายทรัมปได ผูสนับสนุนนางคลินตันได
ออกมาปราศรัยโจมตีนิสัยใจคอและวิจ ารณญาณของนายทรัม ปวาไมเ หมาะสมสําหรับ ตําแหนง
ประธานาธิบดี โดยเฉพาะกรณีนายคิซร ขาน (Khizr Khan) บิดาทหารมุสลิมอเมริกันที่ไดพลีชีพใน
อัฟกานิส ถาน ที่ไดป ราศรัยตั้ง ขอสัง เกตถึง ระดับการขาดความเขาใจในรัฐธรรมนูญ สหรัฐฯ ของ
นายทรัมป และวิจารณวานายทรัมปเคยมีประวัติการเสียสละเพื่อชาติหรือไม ซึ่งไดรับการตอบรับ
อยางกึกกองจากสมาชิกพรรคฯ ที่เขารวมประชุมฯ (ซึ่งตอมาทําใหนายทรัมปไดออกมาตอบโตผานสื่อ
จนไดรับกระแสตอบรับในทางลบอยางมากจากหลายฝาย) ในขณะที่นางคลินตันไดนําเสนอตนเองเปน
ผูแทนแหงความหวังที่จะนําประเทศเดินหนาไปขางหนารวมกัน และปฏิเสธแนวทางของนายทรัมปที่
ระบุวาเปนผูเดียวที่สามารถแกไขปญหาของประเทศได8
ผลการประชุมใหญของพรรคเดโมแครตไดชวยผลักดันใหในผลสํารวจคะแนน
นิยมเมื่อตนเดือนสิงหาคม 2559 นางคลินตันไดถีบตัวขึ้นนํานายทรัมปอยางชัดเจน 9 จุด คือ รอยละ
47 ตอ 38 ในการสํารวจความคิดเห็นของสํานักขาว NBC/หนังสือพิมพ Wall Street Journal9 และ
รอยละ 52 ตอ 43 ในการสํารวจความคิดเห็นของสํานักขาว CNN/สถาบัน ORC10

8

POLITICO, Full text: Hillary Clinton's DNC speech [Online], 2016, Available from:
http://www.politico.com/story/2016/07/full-text-hillary-clintons-dnc-speech-226410 [2016, August 4].
9
Dann, Carrie, NBC/WSJ Poll: Hillary Clinton Jumps to Nine Point Lead Over Donald Trump
[Online], 2016, Available from: http://www.nbcnews.com/politics/first-read/nbc-wsj-poll-clintonjumps-nine-point-lead-over-trump-n623131 [2016, August 4].
10
Agiesta, Jennifer, Post-convention poll: Clinton retakes lead over Trump [Online], 2016,
Available from: http://edition.cnn.com/2016/08/01/politics/trump-vs-clinton-presidential-pollselection-2016/ [2016, August 4].
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3.2 ผลการศึกษา
3.2.1 พื้นฐานของกระแสความนิ ย มในตัวนายโดนัล ด ทรัม ป และความหมายต อ
การเมืองภายในสหรัฐฯ กอนการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2559
1) จากการติดตามเสนทางการหาเสียงของนายโดนัลด ทรัมป เพื่อเปนผูแทน
พรรครีพับลิกันไปชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ นับตั้งแตการประกาศลงสมัครแขงขันอยางเปน
ทางการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ที่นายทรัมปสามารถรวบรวม
คะแนนเสียงสนับสนุนเกิน 1237 เสียง เพียงพอที่จะไดรับเลือกเปนผูแทนของพรรครีพับลิกัน ในการ
ประชุมใหญของพรรคฯ ระหวางวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2559 เพื่อไปชิงตําแหนง ประธานาธิบ ดี
สหรัฐฯ กับนางฮิลลารี คลินตัน ผูแทนพรรคเดโมแครต ในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 พฤศจิกายน
2559 นั้น สามารถสรุปเอกลักษณสําคัญของการหาเสียงของนายทรัมปได ดังนี้
- นายทรัมปเ ปน “คนนอก” กลไกพรรครีพับลิกันปรกติ ไมใชผูที่เติบโตใน
ตําแหนงทางการเมืองของพรรครีพับลิกันแบบผูทาชิงคนอื่นๆ อาทิ เปนวุฒิสมาชิก สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร หรือผูวาการมลรัฐ แตเปนผูที่มาจากภาคเอกชน รวมทั้งเคยสนับสนุนพรรคเดโมแครตอยู
ชวงหนึ่ง กอนที่จะกลับมาจดทะเบียนเปนผูสนับสนุนพรรครีพับลิกันอีกครั้งเมื่อป 2552 นี้เอง11
- เปนผูทาชิงที่มีชื่อที่เปนที่คุนเคย (name recognition) สูงเปนทุนเดิม ใน
ฐานะเซเลปริดี้ในวงการธุรกิจ บันเทิง และสังคม รวมทั้งบทบาท “ซีอีโอ” ที่แสดงออกผานรีแอลีตี้โชว
ที่เขาดําเนินรายการอยาง The Apprentice โดยผลสํารวจหนึ่งพบวามีสมาชิกพรรครีพับลิกันทั่ว
ประเทศรูจักนายทรัมปมากถึงรอยละ 92 12
- นายทรัมปจึงมีแบรนดิ้งภาพลักษณตนเองฝงในหัวประชาชนทั่วไปในระดับหนึง่
แลววา เปนนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ กลาพูด กลาทํา โผงผางถึงลูกถึงคน มีฝปากกลาที่วิจารณ
ไดในแทบทุกสิ่ง โดยแทบไมคํานึงหรือเคารพกาลเทศะ และเปนภาพลัก ษณที่นายทรัม ปพยายาม
เสริมสรางมาโดยตลอดในชวงหลายปที่ผานมากอนหนานี้ ซึ่งก็เปนชวงที่นายทรัมปไดพิจารณาเปน
ระยะๆ วาจะลงสมัครแสวงหาตําแหนงผูนําสูงสุดของประเทศหรือไม แตภาพลักษณดังกลาวก็ทําใหมี
ทั้งผูชื่นชมและเกลียด โดยในผลสํารวจขางตน พบวามีผูเห็นวานายทรัมปมีภาพลักษณที่นาชื่นชม
(favorable) เพียงรอยละ 56
- ในการหาเสียงครั้งนี้ นายทรัมปไดใชภาพลักษณของตนเองเปนจุดแข็งในการ
หาเสียง โดยชูความเปนนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ มากประสบการณ และเปน “คนนอก” ใหเปน
11

นายทรัมปเคยเปลี่ยนสังกัดพรรคหลายครั้ง โดยเคยเปลี่ยนจากสังกัดพรรครีพับลิกันไปสังกัดพรรคปฏิรูป
(Reform) เมื่อป 2542 กอนที่จะสลับไปสังกัดพรรคเดโมแครตเมื่อป 2544 และเปลี่ยนสังกัดจากพรรคเดโมแครตก
ลับมาพรรครีพับลิกันเมื่อป 2552 ที่ผานมา นายทรัมปเคยบริจาคเงินสนับสนุนนักการเมืองจากทั้งฝงพรรครีพับลิกัน
และเดโมแครต โดยเคยสนับสนุนวุฒิสมาชิกเท็ด เคนเนดี้ (Ted Kennedy) และจอหน เคอรรี่ (John Kerry) ของ
พรรคเดโมแครต และวุฒิสมาชิกจอหน แม็คเคน (John McCain) และอดีตประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิ้ลยู บุช ของ
พรรครีพับลิกัน
12
Dugan, Andrew, Gallup Poll: Among Republicans, GOP Candidates Better Known Than Liked
[Online], 2015, Available from: http://www.gallup.com/poll/184337/among-republicans-gopcandidates-better-known-liked.aspx, [2016, August 4].
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จุดแข็งในการหาเสียงวา เปนผูที่จะสามารถมาใชแกไขปญหาที่นักการเมืองปรกติไมสามารถหรือไมกลา
แกไขได หรืออีกนัย คือ การหาเสียงแขงขันกับผูหาเสียงแบบเดิมๆ (run against the establishment)
หรือที่เรียกกันวา anti-establishment candidate
- การที่นายทรัมปเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง เปนเซเลปริดี้ที่ส รางขาวและความ
สนใจอยูตลอด และไมสนความถูกตองทางการเมือง ทําใหนายทรัมปไมจําเปนตองลงทุนซื้อพื้นที่สื่อเพื่อ
หาเสียงนัก เมื่อเทียบกับคูแขงของเขาคนอื่นๆ แตมีสื่อคอยติดตามและใหขาวอยูตลอดเวลาอยางลนหลาม
- ในขณะเดียวกัน โดยที่การเมืองสหรัฐฯ เรียกไดวาเปนระบบการเมืองสอง
พรรค (Two-Party System) การที่นายทรัมปมีภาพลักษณเปนคนนอก แตเลือกสมัครหาเสียงการ
เลือกตั้ง ขั้นตนของพรรครีพับลิกัน ทําใหนายทรัม ปล ดความเสี่ยงจากการเปนผูสมัครอิส ระ ที่จ ะ
เสียเปรียบในเวทีแขงขันระดับชาติจากทั้งการไมมีกลไกพรรคหลักสองพรรคสนับสนุน รวมทั้งตอง
แขงขันกับพรรคหลักทั้งสองพรรค ซึ่งยากที่ผูสมัครอิสระหรือพรรคอื่นจะสรางคะแนนนิยมไดมาก
พอที่จะประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อชิงตําแหนงประธานาธิบดี ดังเห็นไดจากกรณีอดีต
ประธานาธิบดีธีโอดอร โรสเวลต เมื่อป 2455 และนายรอสส เพโรต เมื่อป 2535 และ 2539

ภาพที่ 4 ผูที่รสู ึกวาไมมีเสียงหรืออํานาจ
ที่มา: Rand Corporation
2) สื่อและสถาบันวิชาการสวนใหญไดวิเคราะหวา ฐานคะแนนเสียงสําคัญของ
นายทรัมปตลอดกระบวนการเลือกตั้งขั้นตนของพรรครีพับลิกัน คือ คนผิวขาวที่ไมมีปริญญาระดับ
มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม ความสําเร็จของนายทรัมปแสดงใหเห็นวาฐานเสียงดังกลาว แมจะสําคัญ
แตไมนาจะเปนเพียงกลุมเดียวที่นิยมในตัวนายทรัมป ซึ่งไดแสดงใหเห็นวาไดรับการสนับสนุนจากกลุม
อื่นๆ นอกเหนือจากกลุมดังกลาวดวย ซึ่งการสํารวจคะแนนนิยมโดย Rand Corporation พบวา ผูที่
มีความรูสึกวาไมสามารถมีเสียงหรือมีอํานาจที่จะโนมนาวการดําเนินการของรัฐบาล (กลุมที่รูสึกวา
voiceless) รอยละ 86.5 มีแนวโนมที่จะสนับสนุนนายทรัมป โดยปจจัยดังกลาวเปนตัวชี้วัดผูที่นาจะ
สนับสนุนนายทรัมปไดแมนยํากวาตัวชี้วัดอื่นๆ เชน อายุ เชื้อชาติ การศึกษา รายได หรือมุมมองตอ
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มุสลิม ชาวเม็กซิกัน และแรงงานผิดกฎหมาย13 ในขณะเดียวกัน ผลการสํารวจโดย Public Religion
Research Institute (PRRI) และ Brookings Institute พบวา ผูที่สนับสนุนนายทรัมป เปนผูที่มี
มุมมองที่คอนขางสอดคลองกับผูสนับสนุนพรรครีพับลิกันในภาพรวม แตจะมีแนวโนมที่มีความหวง
กังวลตอเรื่องแรงงานตางชาติ และผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนและการคาเสรีมากกวา รวมทั้งมี
แนวโนมสนับสนุนใหสหรัฐฯ มีนโยบายที่มองเขาหาตนเองมากขึ้น และเห็นวาประเทศอาจจําเปนตอง
มีผูนําที่พรอม “แหกกฎ” บาง14

ภาพที่ 5 ความเห็นตอคําถามวา วิถีชีวิตอเมริกันตองไดรับการคุมครองจากอิทธิพลจากตางประเทศ

ภาพที่ 6 ความเห็นตอคําถามวา ความตกลงการคาเสรีตางๆ เปนประโยชนหรือเปนภัยมากกวากัน
13

Thompson, Derek, “Who Are Donald Trump's Supporters, Really?” The Atlantic [Online], 2016,
Available from: http://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/03/who-are-donald-trumpssupporters-really/471714/ [2016, August 4].
14
Blake, Aaron, What defines Trump supporters? Take Republicans, and make them more wary of
outsiders, Washington Post [Online], 2016, Available from:
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/06/23/who-supports-donald-trump-takea-republican-and-make-them-more-wary-of-outsiders/ [2016, August 4].
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ภาพที่ 7 ความเห็นตอคําถามวา โดยที่ประเทศไดเดินทางมาผิดทาง จึงจําเปนจะตองมีผูนําที่พรอม
“แหกกฎ” เพื่อทําใหทุกอยางถูกตองอีกครั้ง
3.2.2 ปรากฏการณความนิยมในตัวนายโดนัลด ทรัมป เปนการสงสัญญาณใดเกี่ยวกับ
การเมืองสหรัฐฯ
1) การที่นายทรัม ปไดรับการตอบสนองดวยดีจากประชาชนสหรัฐฯ สวนหนึ่ง
โดยเฉพาะในประเด็นที่เขาชูโรงเพื่อหาเสียง อาทิ เรื่องการตรวจคนเขาเมือง เรื่องแรงงานผิดกฎหมาย
สามารถโยงกลับไปยังพื้นฐานความรูสึกของประชาชนสหรัฐฯ สวนหนึ่งตอรัฐบาลกลาง ทั้งฝายบริหาร
และฝายนิติบัญญัติ โดยถือเปนปจจัยสําคัญที่เอื้อตอความสําเร็จของนายทรัมป และนาจะเปนหัวใจ
ของเหตุผลที่นายทรัมปสามารถยืนหยัดอยูได และเติบใหญแข็งแกรงขึ้นเรื่อยๆ ในการหาเสียง แมจะ
แสดงทาทีสุดโตงในหลายประเด็น นั่นคือ การที่ประชาชนทั่วไปมีความไมพอใจและเบื่อหนายเปน
ทุนเดิมอยูแลวตอความขัดแยงในการบริหารประเทศโดยเฉพาะปญหาภายในประเทศ ระหวางพรรค
เดโมแครตของประธานาธิบดีโอบามา และรัฐสภาซึ่งอยูภายใตการควบคุมของพรรครีพับลิกัน ซึ่งได
กอใหเกิดการชะงักงันทางการเมืองหลายครั้ง จนถึงขั้นรัฐบาลตองปดตัวลง (Shutdown) ชวงหนึ่ง
เนื่องจากไมสามารถผานงบประมาณไดทันทวงทีเพราะฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติไมสามารถตกลง
กันได
2) ในบรรยากาศเชนนี้ การที่มีกระแสตอตานสถาบันตั้งเดิม (establishment)
สูงอยางเห็นไดชัด ซึ่งประชาชนแสดงความเบื่อหนายตอการดําเนินการอยางปรกติในกรุงวอชิงตัน
กอปรกับ การที่พรรคเดโมแครตไดครองทําเนียบขาวมาแลว 8 ป ก็ยอ มสรา งสภาพแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการที่ประชาชนชาวอเมริกันจะสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองในทําเนียบขาว
อีกครั้ง ตามแนวทฤษฎีวัฏจักรการเปลี่ยนขั้วของอาเธอร เชลสซินเจอร และเมื่อผนวกกับการที่ไมมี
ผูใดที่โดดเดนอยางชัดเจนจากพรรครีพับลิกันเสนอตนเองเพื่อชิงตําแหนงประธานาธิบดี นายทรัมปจึง
ไดเห็นโอกาสเหมาะที่จะลงสมัครอยางจริงจัง โดยจับกระแสความไมพอใจในระดับรากหญา เพื่อสราง
กระแสและสรางเปนฐานคะแนนเสียงของตนเอง

25
3) นายทรัมป ในการชูนโยบาย Make America Great Again ซึ่งตอมาก็พัฒนา
เปน Make America Safe Again, Make America Work Again, Make America First Again,
Make America One Again ในชวงการประชุมใหญพรรครีพับลิกัน นอกจากจะเปนการกระตุน
กระแสชาตินิยมแลว ยังเปนการพยายามกระตุนจิตสํานึกของประชาชน เกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐฯ
ในการเปนประเทศที่ยิ่งใหญ เปนผูนํา โดยการแกไขปญหาภายใน เพื่อใหสหรัฐฯ สามารถกลับมาทวงคืน
ความยิ่งใหญที่สมควรอีกครั้ง โดยในทางหนึ่งก็เปนการวิจารณทางออมวาสหรัฐฯ ไดสูญเสียความ
ยิ่งใหญภายใตประธานาธิบดีโอบามาและพรรคเดโมแครต และในอีกทางหนึ่งก็มองไดเชนกันวาเปน
ความพยายามใชประโยชนจากอิทธิพลของวลีเทพลิขิต (Manifest Destiny) ซึ่งไดรับการปลูกฝงใน
การศึก ษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตรของสหรัฐฯ ใหภูมิใจในความเปนชาวอเมริกัน และใน
บทบาทความเปนผูนําของสหรัฐฯ ในฐานะมหาอํานาจของโลกที่ตองกระจายคานิยมของอเมริกันไปสู
ผูอื่น และเขาใจดีสุดวาคานิยมใดเหมาะสมที่สุดสําหรับโลก
4) อย า งไรก็ ต ามกรณี ว ลี เ ทพลิ ขิ ต น า จะเป น การพยายามเชื่ อ มโยงในเชิ ง
สัญลักษณตามกระบวนการกระตุนกระแสชาตินิยมของนายทรัมปเทานั้น เพราะในดานเชิงนโยบาย
ตอตางประเทศ นายทรัมปมีแนวโนมจากแถลงการณและการใหสัมภาษณที่ผานมา ที่จะหันมามอง
ภายในมากขึ้น และลดการไปมีบทบาทในตางประเทศ โดย America First ในที่นี้ไมไดหมายความถึง
การใหสหรัฐฯ กลับมาเปนอันดับหนึ่งเทานั้น แตกลับเปนใหสหรัฐฯ ดูแลตนเองใหดีกอนเปนหลัก
กอนที่จะคิดไปชวยดูแลผูอื่น ซึ่งขัดกับแนวคิดของวลีเทพลิขิต
5) ประเด็นสําคั ญ ที่นายทรัม ปใชชูในการหาเสียง และถือเปนการจับ จุดทาง
จิตวิทยาของชาวอเมริกันไดถูกตอง คือความหวั่นเกรงของชาวอเมริกัน โดยเฉพาะระดับลางและ
ระดับกลางเกี่ยวกับความมั่นคงในการดํารงชีวิต ทั้งในฐานะสวนตัว และในฐานะชาวอเมริกันในโลกที่
มีความไมแนนอนมากยิ่งขึ้น และบทบาทและบารมีของสหรัฐฯ ดูจะถดถอย โดยตอความหวั่นเกรง
เชนนี้ นายทรัมปไดออกมาแสดงจุดยืนชูโยงในประเด็นหลักๆ ที่โยงใยตอปากทองและความเปนอยู
เชน เรื่องแรงงานตางชาติ เรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องกอการราย ในรูปแบบลักษณะที่ใกลเคียงกัน คือ
การแสดงทาทีและเสนอมาตรการที่เด็ดขาด ชัดเจน ที่จะจัดการกับปญหา โดยไมคํานึงถึงผลกระทบ
ปลีกยอย เชน การสรางกําแพงเพื่อไมใหแรงงานจากเม็กซิโกลักลอบเขาสหรัฐฯ การไมสนับสนุนความ
ตกลงการคาเสรีตางๆ ในรูปแบบปจจุบัน แตจะเจรจาใหมใหปกปองสิทธิประโยชนของสหรัฐฯ มาก
ยิ่งขึ้น การเนรเทศผูอพยพชาวซีเรีย และไมอนุญาตใหชาวมุสลิมเขาประเทศสหรัฐฯ ชั่วคราว เปนตน
ซึ่งทาทีเชนนี้ เปนทาทีสุดโตง ซึ่งนาจะอยูในความคิดของบุคคลทั่วไปเวลาแสวงหาความสะใจในใจ แต
คงไมคอยคาดคิดวาจะมีผูใดกลาพูดออกมาอยางจริงจัง เพราะหวั่นเกรงกระแสตอตานจากสังคม แต
เมื่อนายทรัมปออกมาชูทาทีอยางนี้อยางเปดเผย และชูตนเองวาเปนคนนอกที่กลาคิด กลาพูด กลาทํา
ก็ทําใหไดรับกระแสตอบรับในทางบวกจากประชาชนกลุมใหญกลุมหนึ่ง ซึ่งนาจะมีความเอือมระอา
การบริหารประเทศของนักการเมืองในกรุงวอชิงตันเปนทุนเดิมอยูแลว
6) ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือการที่นายทรัมปไดออกมาแสดงจุดยืนอยางแข็งกราวแตตน
ในเรื่องแรงงานตางชาติ โดยเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจมากที่สุดในสุนทรพจนของนายทรัมปเพื่อ
สมัครชิงตําแหนงผูแทนพรรครีพับลิกัน โดยในสุนทรพจนเปดตัว นายทรัมปไดวิจารณนโยบายปองกัน
ผูลักลอบเขาเมืองในปจจุบัน และกลาวหาวาแรงงานเม็กซิกันที่เขามาที่สหรัฐฯ สวนใหญเปนผูที่ดอย
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คุณภาพ นําปญหายาเสพติดและอาชญากรรมเขามาในสหรัฐฯ รวมทั้งเปนพวกชอบขมขืนดวย ซึ่งคํา
กลาวดัง กลาวไดกอใหเกิดกระแสไมพอใจอยางกวางขวาง และทําใหภาคเอกชนสําคัญ หลายราย
ประกาศยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับนายทรัมป อยางไรก็ ตาม นายทรัมปไดเปดประเด็นเรื่องการ
ปฏิรูประเบียบการเขาเมืองแลว และจะชูประเด็นดังกลาวอยางตอเนื่องในการหาเสียงในเดือนตอๆ ไป
รวมทั้งไดเปดเผยนโยบายหลักของตนในเรื่องดังกลาว เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 โดยมีประเด็นสําคัญ
3 ประเด็น คือ (1) จะกอสรางกําแพงตลอดแนวชายแดนทางบกตอนใตของสหรัฐฯ (กับเม็กซิโก) และ
จะบังคับใหเม็กซิโกรับผิดชอบคากอสรางกําแพงดังกลาวด วย (2) จะบังคับใชกฎหมายปองกันการ
ลักลอบเขาเมืองอยางเครงครัด (3) นโยบายสงเสริมคนเขาเมืองใดๆ ตองรักษาและปรับปรุงวิชาชีพ
เงินเดือน และความมั่นคงของคนอเมริกันกอนดวย

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบคะแนนนิยมนายทรัมป
7) ในขณะที่แนวนโยบายของนายทรัมปขางตนจะไดรับการวิจารณในเชิงลบอยาง
กวางขวาง ตั้งแตวาเปนการเหยียดผิวและสัญชาติ และละเมิดตอสิทธิมนุษยชน โดยแมแตสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรานซิสยังไดออกมาแสดงความหวงกังวลและตําหนินายทรัมป แตนายทรัมปก็ได
ยืนยันทาทีดังกลาว โดยเฉพาะเรื่องที่ประสงคจะสรางกําแพงตลอดชายแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก (และให
รัฐบาลเม็กซิโกเปนผูจายคาสราง) ซึ่งก็ไดรับ การตอบรับ ในเชิงบวกจากหลายฝาย อาทิ ในระดับ
แรงงานผิวขาวทีไ่ มมีปริญญาที่หวั่นเกรงตอการสูญเสียอาชีพใหแรงงานตางชาติ และไมไดกระทบตอ
คะแนนนิยมในภาพรวมของนายทรัมปอยางจริงใจเลย แมจะทําใหคะแนนนิยมลดลงบางเปนครัง้ คราว
แตก็ไดกระเตื้องขึ้นอีกโดยเร็ว และเติบโตอยางตอเนื่อง ดงเห็นไดจากภาพที่ 8 ซึ่งเปนการประมวลผล
การสํารวจคะแนนนิยมของนายทรัมป โดยสํานักขาว/สถาบันสํารวจคะแนนนิยม 5 แหงหลัก ตั้งแตเดือน
มิถุนายน 2558 ถึงเดือนเมษายน 255915 ซึ่งแสดงใหเห็นอยางชัดเจนและสอดคลองกันโดยรวมวา
15

สํานักขาว/สถาบันสํารวจคะแนนนิยมทั้ง 7 แหง ประกอบดวย: 1.) สํานักขาว Reuters/สถาบัน Ipsos, 2.)
วารสาร Economist/สถาบัน YouGov, 3.) สํานักขาว Fox News, 4.) สํานักขาว ABC/หนังสือพิมพ Washington
Post, 5.) สํานักขาว CNN/สถาบัน ORC
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คะแนนนิยมของนายทรัมปมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด แมจะมีชวงที่คะแนนนิยมอาจถดถอยลดลงบาง
แตก็จะฟนตัวกลับสูแนวโนมเพิ่มขึ้นอีกในเวลาไมนาน
8) ดังนั้น จึงอาจไมผิดนักที่จะกลาววา นายทรัมปกําลังโหนกระแสความหวงกังวล
และอัดอั้นของประชาชนสวนหนึ่ง ตอสภาพความเปนอยูของตน โดยการชูนโยบายและแนวทาง
แกปญหาที่สนองความ “สะใจ” ลึกๆ ของหลายฝาย ซึ่งเปนนโยบายแบบประชานิยมแบบหนึ่ง คือ
สนองความตองการความสะใจก็ประชาชนที่สนับสนุนพรรครีพับลิกัน ในการสงสัญญาณความไมพอใจ
ไปทางผูบริหารพรรค ผานการสนับสนุนนายทรัมป และทาทีนโยบายที่สนองอารมณที่นายทรัม ป
ประกาศออกมา ทั้งนี้ หนัง สือพิมพ Washington Post ไดวิเ คราะหวา ประเด็นเรื่องการตอตาน
แรงงานตางชาติและคนเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย เปนสิ่งที่มีอยูกอนแลว และมีประชาชนสวนหนึ่งที่
รออยูน านแล วใหมี ผูอ อกมาชูป ระเด็ นดั ง กลา ว และพรอ มที่ จ ะให ก ารสนับ สนุ น นายทรัม ปจึ ง
เปรียบเสมือนผูทีกําลังชวยถายทอดความอัดอั้ นของประชาชนในประเด็นที่ใกลตัว16 ซึ่ง เปนสิ่ง ที่
นายทรัมป ในฐานะนักการตลาดมากประสบการณ ยอมตระหนักดีเปนอยางยิ่ง และไดใชประโยชน
อยางเต็มที่ ในนัย “I give the people what they want and say what they want to say,
but not dare.”
9) ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาวา นางฮิลลารี คลินตัน ผูทาชิงจากพรรคเดโมแครต
มีจุดออนที่อาจเปนเปาโจมตีไดมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องการตัดสินใจตางๆ ในชวงที่ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในรัฐบาลโอบามาสมัยแรก และบุคลิกความนาเชื่อถือ ซึ่ง
นาจะเปนจุดออนที่ผูทาชิงจากพรรครีพับลีกันตามปรกตินาจะใชประโยชนควบคูไปกับกระแสตอตาน
establishment และการที่พรรคเดโมแครตครองทําเนียบขาวมาแลว 8 ป เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการที่ประชาชนชาวอเมริกันจะสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองในทําเนียบขาว
ไดอีกครั้ง ตามทฤษฎีวัฏจักรการเปลี่ยนขั้ว
10) อยางไรก็ตาม ปญหาหลักคือ นายทรัมปไมใชผูทาชิงจากรีพับลิกันแบบ "ปรกติ"
โดยไดหาเสียงในฐานะคนนอก และไมไดผลักดันประเด็นที่ไดรับการยอมรับจากพรรครีพับลิกันทั้งหมด
โดยเฉพาะในดานการตางประเทศ เปนคนที่มีทั้งคนรักมากและเกลียดมาก จากบุคลิกที่ดุดัน อารมณ
ที่แปรปรวน และการวิจารณหรือโจมตีคูแขงจนเขาขายพาลและขาดกาลเทศะ ซึ่งสะทอนใหเห็นใน
การประชุมใหญของพรรคฯ เมื่อ 18-21 กรกฎาคม 2559 ที่การขาดความสามัคคีปรากฏใหเห็นอยาง
ชัดเจนวานายทรัมปไมไดรับการสนับสนุนหรือไดรับการสนับสนุนแบบเสียไมไดจากหลายสวนในพรรคฯ
และบุคคลสําคัญในพรรคฯ ดังเห็นใดจากการที่ผูที่ขึ้นเวทีเพื่อกลาวสนับสนุนนายทรัมป คือ ลูกๆ และ
เพื่อนสนิทเปนสวนใหญ แทบไมมีผูใหญในพรรคฯ ออกมาใหการสนับสนุนแบบเต็มที่ ในขณะเดียวกัน
นายทรัมปก็ยังไมแสดงความพยายามที่ชัดเจนที่จะขยายความนิยมของตนจากกลุมที่สนับสนุนตนอยู
(คนผิวขาวที่ไมมีปริญญา) ไปยังกลุมที่สําคัญอื่นๆ (ชนชั้นกลาง สตรี ผิวสี กลุมลาติน) และกับบางสวน
16

Bump, Philip, A big chunk of Donald Trump’s supporters were just waiting for a candidate like
him, Washington Post [Online], 2016, Available from: https://www.washingtonpost.com/news/thefix/wp/2016/06/26/a-big-chunk-of-donald-trumps-supporters-were-just-waiting-for-a-candidatelike-him/ [2016, August 4].
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ของพรรคเดโมแครต หรือแมกระทั่งพรรครีพับลิกันที่เหลือ17 และไมไดพยายามที่จะรวมพรรครีพับลิ
กันใหเปนปกแผนขางหลังตน เพื่อรวมกันพุงเปาไปโจมตีนางฮิลลารี คลินตัน แตกลับยังคงหาเรื่อง
ทะเลาะกับผูคนรอบทิศ ทั้งในกรณีกับครอบครัวของทหารมุสลิมอเมริกันที่ไดพลีชีพในอัฟกานิสถาน18
หรือกับผูใหญในพรรครีพับลิกันเอง ที่นายทรัมปก็เพิ่มความบาดหมางจากการที่ในตอนแรกไดปฏิเสธ
ที่จะสนับ สนุนการขอรับการเลือกตั้งใหมของผูอาวุโ สสองคนในพรรคฯ คือ นายพอล ไรอัน (Paul
Ryan) ประธานสภาผูแทนราษฎรสหรัฐฯ และวุฒิสมาชิกจอหน แม็คเคน19 จนถึงขั้นเริ่มมีรายงานขาว
ออกมาวาหลายฝายในพรรครีพับลิกันกําลังเตรียมทางเลือกในกรณีการหาเสียงของนายทรัมปดิ่งเหว
จนนายทรัมปตองถอนตัว และพรรคฯ ตองหาผูทาชิงคนอื่น20 ซึ่งลวนเปนการสะทอนความปนปวน
ภายในพรรครีพับ ลิกัน และความลม เหลวที่จ ะรวมแรงรวมใจทุ ม เททรัพยากรของพรรคฯ เพื่ อ
สนับสนุนนายทรัมปในการตอสูกับนางคลินตันอยางเต็มที่ จึงอาจเปนกรณีที่หลายฝายหวั่นเกรง คือ
หากเปนผูทาชิงอื่นที่ไมใชนายทรัม ป พรรครีพับ ลิกันอาจมีโ อกาสไดชนะสูง แตเ นื่องจากเปนนาย
ทรัมปที่ไมใชผูแทนพรรครีพับลิกันแบบปรกติ โอกาสอาจกําลังสูญหายไป
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Khalid, Asma, The 270 Project: Try To Predict Who Will Win The Election [Online], 2016,
Available from: http://www.npr.org/2016/06/30/483687093/the-270-project-try-to-predict-whowill-win-the-election [2016, August 4].
18
Turnham, Steve, Donald Trump to Father of Fallen Soldier: 'I've Made a Lot of Sacrifices', ABC
News [Online], 2016, Available from: http://abcnews.go.com/Politics/donald-trump-father-fallensoldier-ive-made-lot/story?id=41015051 [2016, August 4].
19
Rucker, Philip, Trump refuses to endorse Paul Ryan in GOP primary: ‘I’m just not quite there
yet’, Washington Post [Online], 2016, Available from:
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-refuses-to-endorse-paul-ryan-in-gop-primary-imjust-not-quite-there-yet/2016/08/02/1449f028-58e9-11e6-831d0324760ca856_story.html?hpid=hp_rhp-top-table-main_trump-440pm%3Ahomepage%2Fstory
[2016, August 4].
20
Bush, Dana & Collinson, Stephen, The GOP's Donald Trump freak-out, CNN.com [Online], 2016,
Available from: http://edition.cnn.com/2016/08/03/politics/donald-trump-campaign-disarray/
[2016, August 4].
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ภาพที่ 9 ลีลาบทตางๆ ของนายโดนัลด ทรัมป
3.2.3 แนวโนมปรากฏการณของนายโดนัลด ทรัมป ตอนโยบายดานความมั่นคงและ
การตางประเทศของสหรัฐฯ
1) การที่นายทรัมปไดโหนกระแสความหวงกังวลและอัดอั้นของประชาชนสวนหนึ่ง
ตอสภาพความเปนอยูของตน โดยการชูนโยบายและแนวทางแกปญหาที่สนองความ “สะใจ” ลึกๆ
ของหลายฝาย ทําใหในชวงการหาเสียงสําหรับการเลือกตั้งขั้นตนนายทรัมปเนนแตประเด็นภายใน
หรือ inward looking เปนหลัก ไมไดแสดงความเห็นมากนักในดานการตางประเทศ หรือในประเด็น
ดานความมั่นคง นอกเหนือจากการเนนเรื่องการสรางความแข็งแกรงใหสหรัฐฯ อีกครั้ง ซึ่งเทากับเปน
การกลาวหากลายๆ วาที่ผานมาในชวงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีโอบามาและพรรคเดโมแครต
สหรัฐฯ ไดสูญเสียความเปนยิ่งใหญและความเปนผูนํา ออนแอจนไมไดรับเกียรติหรือความหวั่นเกรง
จากทั้งมิตรและศัตรู นายทรัม ปจึงไดออกมายืนยันวา จะไมใหประเทศอื่นๆ อาทิ จีน รั สเซีย เอา
เปรียบสหรัฐฯ ไดอีก ซึ่งถือไดวาเปนการหาเสียงแบบประชานิยมเชนกัน คือแตะนโยบายตางประเทศ
จากมุม มองของการแก ไขปญ หาภายใน มากกวาการแสดงวิสั ยทัศนเ รื่องทิศทางและบทบาทที่
นายทรัมปจะนําสหรัฐฯ เดินหนาไปในเวทีระหวางประเทศ
2) ความไมชัดเจนดังกลาวก็รวมถึงนโยบายดานความมั่นคงในดานตางประเทศ
ซึ่งนายทรัมปยังแทบไมไดแสดงวิสัยทัศนเลย เพราะเนนแตความมั่นคงภายใน ซึ่งรวมถึงขอเสนอ
สุดโตงใหสรางกําแพงตรงชายแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก เพื่อกันคนเม็กซิกันไมใหลักลอบเขาสหรัฐฯ หรือ
ขอเสนอใหเนรเทศผูขอลี้ภัยชาวซีเรีย เนื่องจากบางสวนอาจเปนสายหรือสาวกของกลุมกอการราย
ISIS หรือขอเสนอใหหามชาวมุสลิมเขาสหรัฐฯ เปนการชั่วคราว ซึ่งลวนเปนการหาเสียงแบบประชา
นิยมบนความหวาดกลัวลึกๆ ของประชาชน และเสนอมาตรการที่ฟงดูเด็ดขาด ชัดเจน และสนอง
ความสะใจของผูที่กําลังหวาดกลัวอยู แทนคําตอบของนักการเมืองอาชีพอื่นๆ ซึ่งตอบบนพื้นฐาน
ความเปนไปไดในการแกไขปญหาที่มีความสลับซับซอน (แตคนฟงอาจไมอยากฟง) มากกวาการตอบ
แบบสนองอารมณและความสะใจอยางนายทรัมป
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3) อยางไรก็ตาม เมื่อนายทรัม ปมีความมั่นใจวา ไดสะสมผูแทนในการเลือกตั้ง
ขั้นตนเพียงพอที่จะไดรับ เลือกเปนผูแทนพรรครีพับลิกันเพื่อไปชิง ตําแหนง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
นายทรัมปก็จําเปนที่จะตองเริ่มมองขามการแขงขันภายในพรรครีพับลิกัน ไปยังการตอสูกับพรรค
เดโมแครต และผูแทนพรรคเดโมแครต คือนางฮิล ลารี คลินตัน จึง จําเปนที่นายทรัม ปจ ะตองให
รายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับวิสัยทัศนของตนในดานการตางประเทศ ซึ่งเขาไดกระทําโดยการแถลง
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ นโยบายต างประเทศของเขาเปน ครั้ ง แรกเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2559 ที่
กรุงวอชิงตัน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี21้
(1) กรอบกํากับนโยบายคือการใหความสําคัญลําดับแรกกับผลประโยชนของ
สหรัฐฯ ของประชาชนสหรัฐฯ และความมั่นคงของสหรัฐฯ (America First) รัฐบาลสหรัฐฯ จะให
ความสําคัญกับประชาชนสหรัฐฯ เหนือประชาชนของประเทศอื่น
(2) พันธมิตรของสหรัฐฯ โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง จะตองชวยแบงเบา
ภาระทางงบประมาณของการมีกําลังทหารสหรัฐฯ ในพื้นที่ รวมทั้งใหการยอมรับบทบาทของสหรัฐฯ
มากกวาที่เปนอยู
(3) เปาหมายคือทําใหสหรัฐฯ ไดรับ ความเคารพกลับคืนมา มีความมั่ง คั่ง
อยางแทจ ริงอีกครั้ง และกลับมามีความยิ่งใหญอีกครั้ง ซึ่งหากสําเร็จก็อาจจะทําใหศตวรรษนี้เปน
ศตวรรษที่สงบสุขและรุงเรืองที่สุดของโลกนี้
4) แนวคิดหลักดานตางประเทศของนายทรัมป โยงกลับไปยังนโยบายที่นายทรัมป
ใชหาเลียงที่ผานมาเกี่ยวกับการสรางความยิ่งใหญใหกับสหรัฐฯ และนโยบายดานตางประเทศยังขาด
ความชัดเจน แตเ ปนการขยายตอการหาเสียงแบบประชานิยมไปสูประเด็นดานการตางประเทศ
โดยเฉพาะกระแสความไมพอใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับความสูญเสียที่สหรัฐฯ ตองเผชิญจากการสูร บ
ในตางประเทศ และการที่สหรัฐฯ ไดทุมเทบทบาทกําลังพล และงบประมาณสูประเด็นที่สําคัญในเวที
ระหวางประเทศ แตกลับไดความชื่นชมและขอบคุณนอยกวาที่คาดหวังไว ซึ่งตอมาในการใหสัมภาษณ
ระหว างการประชุมใหญของพรรครีพับ ลิกันเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 นายทรัมปไดขยายความ
เพิ่มเติมวา นโยบายของตนอาจหมายถึงการไมปกปองพันธมิตรในองคการ NATO โดยอัตโนมัติใน
กรณีที่ถูกโจมตี ซึ่งเปนหลักที่สหรัฐฯ ยืดถือมาโดยตลอดตั้งแตการกอตั้งองคการ NATO และถือเปน
รากฐานหลักของความสัมพันธดานความมั่นคงระหวางสหรัฐฯ กับประเทศในยุโรป แตอาจพิจารณา
ตามระดับ การสนับ สนุนที่ส มาชิก ดัง กลาวใหตอองคก าร NATO โดยหากเพียงพอ สหรัฐฯ ก็จ ะ
ชวยเหลือ ในขณะเดียวกัน นายทรัมปไดย้ําความพรอมที่จะใหสหรัฐฯ ถอนออกจากเขตการคาเสรี
NAFTA หากเม็กซิโกและแคนาดาไมยอมปรับเปลี่ยนความตกลงดังกลาว เพื่อลดมาตรการที่สงเสริม
ใหบริษัท สหรัฐฯ ไปตั้ง สายการผลิตในตางประเทศ นอกจากนี้ นายทรัม ปก็ไดแสดงความเห็นวา
สหรัฐฯ ไมควรไปวิจ ารณรัฐบาลพันธมิตรอื่นๆ เชนตุร กี เกี่ยวกับ มาตรการภายในที่ลิดรอนสิท ธิ
เสรี ภ าพ และกดดั น คู แ ข ง ทางการเมื อ ง หากสหรั ฐ ฯ ยั ง ไม ส ามารถแก ไ ขป ญ หาความรุ น แรง
ภายในประเทศได โดยนายทรัมปไดสรุปวา จะตองดูแลประเทศนี้ (สหรัฐฯ) เปนลําดับแรก กอนที่จะ
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ไปหวงกังวลกับผูอื่นในโลกนี้ (“We are going to take care of this country first, before we
worry about everyone else in the world.”)22 ซึ่งถือเปนทิศทางการดําเนินนโยบายตางประเทศ
ที่แตกตางจากที่ผานมาอยางยิ่ง
5) เห็นไดวา นายทรัมปยังคงมองผลประโยชนของสหรัฐฯ ในเวทีระหวางประเทศ
ตามหลักเศรษฐศาสตรเปนหลัก โดยไมไดเนนใหความสําคัญกับบทบาทตางๆ ของสหรัฐฯ ด านการ
อนุรักษความมั่นคงในฐานะ “ตํารวจโลก” ผูชวยรักษาสันติภาพในเวทีระหวางประเทศ ผูชวยปองกัน
การแพรขยายของอาวุธนิว เคลีย ร และผูส นับ สนุนการปกปอ งสิท ธิ ม นุษยชน หากแตม องในแง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่สหรัฐฯ จะไดรับ ซึ่งแตกตางจากผูทาชิงตําแหนงประธานาธิบดี คนอื่นๆ
ตั้ง แตส งครามเย็นเปนตนมา ซึ่ง หากจะมองวาเปนการมองโลกแบบออนประสบการณดานการ
ตางประเทศเพียงอยางเดียว ก็อาจไมถูกตองนัก หากมองกลับกันไปที่วา ประเด็นที่นายทรัมปเนนดาน
การตางประเทศเหลานี้ ทั้งในแงผลกระทบตอสหรัฐฯ จาก FTAs และจากพันธกรณีทางทหารและ
ความมั่น คงที่ส หรัฐฯ มีใ นเวทีต างๆ ทั่ว โลก ซึ่ ง มีทั้ง ผลกระทบทางลบในดานงบประมาณ และ
โดยเฉพาะในดานชีวิตและทรัพยสินดวย ลวนเปนประเด็นที่ประชาชนสวนหนึ่งของสหรัฐฯ มีความไม
สบายมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อปญหาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงภายในสหรัฐฯ มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงนาจะมองไดวาเปนการหาเสียงแบบชาตินิยมและประชานิยม เพื่อสนองตอบผูที่
สนับสนุนนายทรัมปจากนโยบายภายในประเทศที่นายทรัมปชูโรงมาโดยตลอด
6) สวนการจะสรุป วาทาทีของนายทรัมปเปนทาทีที่ถาวรหรือไม หรือเปนสิ่ง ที่
เสนอเพื่อหาเสียงในชวงนี้ ก็ยังไมสามารถดวนสรุปได แตจากการติดตามวิเคราะหเสนทางการหาเสียง
ของนายทรัมปที่ผานมา เห็นไดวานายทรัมปมีการปรับทาที หรือถอยจากจุดยืนสุดโตงเดิมๆ ไดใน
แทบทุกเรื่อง หากมีกระแสตอตานในเชิงลบที่ชัดเจน ทั้งในกรณี นโยบายตรวจคนเขาเมือง การหาม
ชาวมุสลิมเขาประเทศ หรือแมการที่วิจารณพระสันตะปาปาฯ ซึ่งแสดงใหเห็นวานายทรัมปยืดถือแนว
ปฏิบัตินิยม (pragmatism) มากกวาสิทธันตนิยม (dogmatism) อันเปนเอกลักษณของนักการตลาด
และนัก การเมืองมืออาชีพ และก็มีความเปนไปไดที่ทาที ตางๆ จะไดรับการปรับ เปลี่ยนตามความ
เหมาะสมและประโยชนของนายทรัมปเอง โดยเฉพาะในชวงการหาเสียงเพื่อชิงตําแหนงประธานาธิบดี
ซึ่งนายทรัมปจะไดรับการเพงเล็งวิจารณละเอียดยิ่งขึ้นเปนทวีคูณ และจําเปนตองแสดงวิสัยทัศนและ
นโยบายออกมาใหชัดเจนและมีรายละเอียดมากขึ้น หากจะตองการขยายฐานคะแนนนิยมออกจาก
กลุมรีพับลิกันที่มีอยู ใหสามารถโนมนาวผูที่ยังไมฝกไฝพรรคการเมืองใดๆ หรือแมแตผูสนับสนุนพรรค
เดโมแครต ใหหันมาใหโอกาสพิจารณานายทรัมปดวยดี
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
1) ปรากฏการณความนิยมในนายโดนัลด ทรัมป ในการใตเตาเปนผูแทนพรรครีพับลิกัน
เพื่อชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ เรียกไดวาเปนความลงตัวของ “การเมืองแหงความสะใจ” โดย
สวนหนึ่ง เปนการจับกระแสไดถูกของนักการตลาดที่เ ชี่ยวชาญ (นายทรัมป) ที่เห็นกระแสความไม
พอใจและเบื่อหนายของประชาชนสวนหนึ่งของสหรัฐฯ ตอสภาพความเปนอยู (status quo) และการ
ทํางานของสถาบันการเมืองปรกติ (establishment) และปนตนเองเปนผูแทนเพื่อเสนอทาทีแ ละ
แนวนโยบายที่ส นองความตองการความ “สะใจ” ของประชาชนสวนดัง กลาว โดยเฉพาะเมื่ อ
เปรียบเทียบกับผูชิงตําแหนงคนอื่นๆ ที่ยังคงหาเสียงในแนวนโยบายแบบเดิมๆ
2) ดัง นั้น การหาเสียงของนายทรัม ป จึง เปนการหาเสียงแบบประชานิยม คือการจับ
ประเด็นที่ประชาชนหวงกังวลแลวเสนอทางออกที่สนองความสะใจ เชน เรื่องแรงงานตางชาติ เรื่อง
ชาวมุสลิมและการกอการราย เปนการหาเสียงที่ใชประโยชนจากความหวาดกลัวของชาวอเมริกันตอ
ความไมแนนอนในชีวิตประจําวัน และนําเสนอวาจะบรรเทาหรือแกไขใหได เปรียบเสมือนการขายฝน
(fulfillment fantasy) ซึ่งนายทรัมป ในฐานะนักการตลาด ยอมมีความช่ําชองและเชี่ยวชาญอยูแลว
3) อยางไรก็ตาม การที่ผูทาชิงของพรรครีพับลิกันอื่นๆ ขาดความโดดเดน ไมสามารถแสดง
บุคลิก ความเป นผูนํา หรือนํ าเสนอแนวคิ ดใหม ๆ ที่จุด ประกายได ก็เ ปนป จ จัยควบคูกัน ที่ทําให
นายทรัมปโ ดดเดนและไดรับ ความนิยม จึงถือเปนความดอยของพรรครีพับลิกันเอง ที่ไมส ามารถ
นําเสนอบุคลากรที่โดดเดน และมีความเปนปกแผนภายในพรรคเพื่อผลักดันนโยบายที่โดดเดน ทั้งที่
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ นาจะเปนโอกาสอันดีที่จะชิงทําเนียบขาวคืนมาจากพรรคเดโมแครต
4) ในขณะเดียวกัน การที่ก ารแขง ขันที่ผานมาเปนการแขงขันขั้นตนเพื่อหาผูทาชิง ของ
พรรคฯ เพื่อไปชิงตําแหนงประธานาธิบดีตอไป ดังนั้น จึงไมใชการตัดสินใจครั้งสุดทายของประชาชน
แมแตผูสนับสนุนพรรครีพับลิกันเอง ซึ่งประชาชนจะสามารถพิจารณานายทรัมปไดอยางละเอียดอีก
ครั้งในการหาเสียงสําหรับการเลือกตั้งทั่วไป ในขณะที่ปรากฎการณของนายทรัมป ก็เปรียบเสมือน
นาฬิก าปลุก ที่ไดก ระตุนพรรครีพับ ลิกันใหตื่นตัวอยางจริง จัง ตอรากฐานที่แสดงความนิยมในตัว
นายทรัมป และตอการหามาตรการปรับตัวที่เหมาะสม
5) ในสวนของนายทรัมปเอง ไดแสดงใหเห็นตลอดชวงหาเสี ยงวา จุดยืนที่แสดงออกมา
สามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุนได โดยคํานึงถึงกระแสตอบรับ ดังเห็นไดจากการ “กลับลํา” หลายครั้ง
ของนายทรัมปในประเด็นตางๆ เพื่อแสดงทาทีที่ออนลงจากทาทีที่สุดโตงเรียกความสะใจที่แสดง
ออกไปกอนในเบื้องตน อาทิ ตอขอเสนอหามชาวมุสลิมเขาสหรัฐฯ ซึ่งแสดงใหเห็นวานายทรัมปเอง
ไมไดมีทาทีสุดโตงอยางแทจริง เพียงแตใชประโยชนจากการแสดงทาทีดังกลาวเพื่อการกระตุนคะแนน
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เสียง จึงเปนที่คาดการณไดวา ในการหาเสียงตอไปขางหนาสําหรับการเลือกตั้งทั่วไป นายทรัมปนาจะ
ปรับปรุงทาที ไปในทิศทางที่จะไดความนิยมสูงสุดตอไป
6) หากจะเปรียบเทียบยุทธศาสตรของนายทรัมปในฐานะนักการตลาด ก็เปรียบไดวาที่
ผานมาเปนการทําการตลาดในระดับภูมิภาค (การเลือกตั้งขั้นตนของพรรครีพับ ลิกัน ) โดยการชู
ประเด็นที่สรางกระแส ไดรับความสนใจ และสนองความตองการของ “ลูกคา” กลุมยอยดังกลาว คือ
ผูลงคะแนนจํานวนหนึ่งของพรรครีพับลิกัน จนประสบความสําเร็จในการไดคะแนนนิยมเหนือผูทาชิง
อื่นๆ อยางไรก็ตาม เมื่อขยับไปสูตลาดระดับชาติ คือ การเลือกตั้งทั่วไป หากเปนไปตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ผานมา นายทรัมปนาจะปรับทาทีและจุดยืน ใหสนองตอบตลาดระดับชาติไดดีขึ้น แมจะยัง
ไมไดแสดงออกชัดเจนในการประชุมใหญของพรรครีพับลิกันที่เขารับตําแหนงผูแทนพรรคฯ ไปชิง
ตําแหนงประธานาธิบดีก็ตาม โดยนายทรัมปนาจะหาทางที่จะยังรักษาฐานเสียงเดิมของตน แตล ด
ความสุดโตงและความแตกแยกลงในบางประเด็น หรือสงเสริมประเด็นที่สรางสรรค เชน สิทธิของการ
รัก รวมเพศ ที่นายทรัม ปเ องมีทาทีที่เ ปดกวางกวาพรรครีพับ ลิกัน โดยคงอยูภายใตก รอบหัวข อ
(theme) หลักของนายทรัมป คือ การสรางสหรัฐอเมริกาใหเขมแข็ง และกลับคืนสูความเปนผูนํา
7) ในขณะเดียวกัน การที่นายทรัมปใชยุทธศาสตรการขายความกลัว เพื่อชูตนเองวาเปนผู
เดียวที่จะสามารถจัดการแกไขความหวาดกลัวดังกลาว ก็เปนการเปดชองวางใหพรรคเดโมแครต โดย
นางฮิลลารี คลินตัน สามารถแสดงทาทีและจุดยืนใหแตกตางจากนายทรัมปไดใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
การขาย “ความหวัง ” สําหรับ อนาคต ดัง ที่ป ระธานาธิบ ดีโ อบามาไดเคยทําไดอยางไดผ ลในการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งกอนๆ ซึ่งแนวทางดังกลาวก็ไดปรากฎใหเห็นแลวในการประชุมใหญพรรค
เดโมแครต ระหวางวันที่ 25-28 กรกฎาคมที่ผานมา ที่ไดเลือกนางคลินตันเปนผูแทนพรรคเดโมแครต
อยางเปนทางการ ซึ่ง หากยัง มีความแตกตางทาง “ความรูสึก” ในการหาเสียง ระหวางการขาย
“ความกลัว” ของนายทรัมป และการขาย “ความหวัง” ของนางคลินตัน ก็จะทําใหโอกาสของแตละ
ฝายในการขยายฐานเสียงไปยัง อีก ฝายยากเย็นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสําหรับตัวนายทรัม ป ซึ่งมีความ
จําเปนตองขยายฐานเสียงของตนมากกวานางคลินตัน ซึ่งมีฐานเสียงที่ไดเปรียบอยูในหมูสตรีและคน
ผิวสีตางๆ ของสหรัฐฯ
8) หากวิเ คราะหเ ปรียบเทียบการประชุม ใหญของพรรคทั้งสองในปนี้ เพื่อเลือกผูแทน
พรรคไปชิงตําแหนงประธานาธิบดี สิ่งที่ตระหนักไดใชคือความรูสึกที่แตกตางอยางไดชัดระหวางการ
ประชุมใหญทั้งสอง โดยของพรรครีพับลิกัน บรรยากาศการปราศรัยเปนไปอยางดุดัน เนนการโจมตี
นางคลินตันเปนหลัก วา มีสวนชวยทําใหสหรัฐฯ ตกต่ําในดานตางๆ และเหลือแตนายทรัมปเ พียง
ผูเดียวที่จะเขามาแกไขได (“Nobody knows the system better than me, which is why I
alone can fix it.”)23 เปนการขายความกลัวและความหดหูอยางชัดเจน ในขณะที่การประชุมใหญ
ของพรรคเดโมแครต มีบรรยากาศที่เฉลิมฉลองการที่นางคลินตันจะเปนสตรีคนแรกที่เปนผูแทนพรรค
หลักเพื่อชิงตําแหนงประธานาธิบดี เปนบรรยากาศที่สงเสริมความหวัง ความเปนปกแผน การมองไป
ขางหนาในแงบวก และการรวมมือกัน ซึ่งเปนสิ่งที่ตรงขามกับบรรยากาศของการประชุมใหญของ
23
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พรรครีพับลิกันอยางยิ่ง หรือดังที่นางคลินตันไดกลาวตอบโตนายทรัมปวา “Americans don’t say: I
alone can fix it. We say: We’ll fix it together.”24
9) สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนจากการประชุมใหญของพรรครีพับลิกันครั้งลาสุดนี้ คือนายทรัมป
ไดเขาไปครอบงําการประชุมใหญดังกลาว และอีกนัย คือพรรครีพับลิกันแลว จนใจความหลักที่สื่อ
ออกมาจากการประชุม คือ ความกลัวและความหดหู แทนที่จะไปความหวังและการมองไปขางหนา
ดัง เช น ในอดี ต โดยเรี ย กได ว าเป น บรรยากาศที่ แ ตกต า งอย า งสิ้ น ชิ ง จากการเฉลิ ม ฉลองความ
หลากหลายของสังคมสหรัฐฯ เชน “a brilliant diversity spread like stars, like a thousand
points of light in a broad and peaceful sky.”25 ของอดีตประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิ้ลยู บูช
เมื่อรับตําแหนงผูทาชิงตําแหนงประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2531 และก็
เปนที่ไมนาจะแปลกใจเชนกันที่ในการประชุมใหญของพรรคเดโมแครตสัปดาหถัดไป ก็มีผูที่ถือวา
ตนเองเปนคนสนับสนุนพรรครีพับลิกันแตดั้งเดิมอยางนายดัก เอลเม็ทส อดีตโฆษกและคนเขียนสุนทรพจน
ของอดีตประธานาธิบดีโรนัลด เรแกน ไปกลาวสนับสนุนนางคลินตัน เพราะยอมรับนายทรัมปไมได
และเห็นวาพรรครีพับลิกันปจจุบัน ไมใชพรรครีพับลิกันที่รุงเรืองแบบในสมัยอดีตประธานาธิบดีเรแกน
แล ว 26 หรื อ แม แ ต ผู ที่ ไ ม สั ง กั ด พรรคใดอย า งนายไมเคิ ล บลู ม เบิ ร ก นั ก ธุ ร กิ จ ชื่ อ ดั ง และอดี ต
นายกเทศมนตรีมหานครนิวยอรก ที่เคยสังกัดทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตมาแลว ก็ยังออกมา
เรียกรองใหผูที่ไมฝกไฝพรรคใดหันมาสนับ สนุนนางคลินตัน และโจมตีนายทรัมปวาเปนผูตม ตุน
หลอกลวง27
10) ดังนั้น ขอสรุปประการหนึ่งที่อาจทําไดจากกระบวนการเลือกตั้งขั้นตนที่ผานมา ที่นายทรัมป
ไดฟนฝาไตเตามาเปนผูแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตําแหนงประธานาธิบดี คือ กระบวนการดังกลาวได
ชว ยทํ าลายฐานเสีย งดั้ ง เดิม ของพรรครีพั บ ลิ กัน ทํ าใหฐ านเสี ย งดั ง กลา วจํ านวนหนึ่ ง ซึ่ ง รวมถึ ง
นักการเมืองระดับชาติไดหันไปซบพรรคเดโมแครต หรือหาทางเลือกอื่นๆ28 นอกจากนี้ นายทรัมปได
ทําลายประเพณีการหาเสียงของพรรครีพับลิกัน จากการโจมตีคูแขงหรือผูที่เขามองวาอยูตรงกันขาม
อยางรุนแรงไรกาลเทศะ อาทิ การโจมตีภริยาและบิดาของวุฒิสมาชิกเท็ด ครูช จนนายครูชผูกใจเจ็บ
24
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มาจนถึงทุกวันนี้ และปฏิเสธที่จะสนับสนุนนายทรัมป หรือการที่ในตอนแรกไมยอมออกมาสนับสนุน
การหาเสียงเลือกตั้งใหมของผูอาวุโสในพรรคฯ อยางประธานสภาผูแทนราษฎรพอล ไรอัน และ
วุฒิสมาชิกอาวุโสอยางนายจอหน แม็คเคน ตามมารยาทที่ควรกระทํา ทําใหความแตกแยกภายใน
พรรครีพับลิกันขยายตอไป หรือลาสุดกรณีที่ทรัมปไดตอบโตบิดาของทหารมุสลิมอเมริกันที่เสียชีวติ ใน
อัฟกานิสถาน และกลาวหาทรัมปวาไมเคยเสียสละเพื่อชาติวา เขาก็เสียสละเพื่อชาติ โดยการสรางงาน
ใหคนอเมริกัน ซึ่งหลายฝายรับไมไดกับคําตอบดังกลาว เพราะผิดวิสัยของพรรครีพบั ลิกนั ทีต่ ามธรรมเนียม
จะใหความสําคัญ กับงานดานการปองกันประเทศ และทหารกลาที่เปนแนวหนาของการปองกัน
ประเทศ จึงกลายเปนกระสุนใหฝายนางคลินตันที่มีประธานาธิบดีโอบามาออกมาใหการสนับสนุน
อยางชัดเจน ใชโจมตีนายทรัมปไดตอไป ซึ่งก็คงตองติดตามตอไปวานายทรัมปจะหาฐานเสียงใหมมา
ไดหรือไม เพื่อชดเชยฐานเสียงที่เขาและพรรครีพับลิกันสูญเสียไปเพราะยอมรับนิสัยของนายทรัมป
ไมได
4.2 ขอเสนอแนะ.
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ประเด็ น ที่ น ายทรั ม ป ชู ใ นระหว า งการหาเสี ย งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ด า นการ
ตางประเทศ อาทิ นโยบายตอแรงงานตางชาติ ตอความตกลงการคาเสรี ตอผูอพยพ ตอการกอการราย
และตอโลกมุสลิม เปนสิ่งที่สมควรตองติดตามอยางใกลชิดตอไป เพราะการที่ประเด็นดังกลาวไดรับ
การตอบรับในเชิงบวกจากผูที่สนับสนุนนายทรัมป ซึ่งถือเปนจํานวนที่สูงในระดับหนึ่ง เปนการสะทอน
ทาทีลึก ๆ ของประชาชนสหรัฐฯ จํานวนหนึ่งตอเรื่องดัง กลาว ซึ่งฝายการเมือ งของสหรัฐฯ คงไม
สามารถปฏิเสธหรือละเลยได แมนายทรัมปอาจไมมีชัยในการชิงตําแหนงประธานาธิบดีก็ตาม เพราะ
ประเด็นเหลานี้ เมื่อถูกนํามาเผยแพรในสาธารณะในชวงการหาเสียงแลว ก็ยอมสามารถมีผูนําไปตอ
ยอดขยายความตอไป และกระตุนกระแส protectionism และ exclusiveness ในสหรัฐฯ ตอไป
2) การแข ง ขั้ น ชิ ง ตํ า แหน ง ประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ ฯ ระหว า งนายทรั ม ป แ ละ
นางฮิลลารี คลินตัน จะมีนัยสําคัญตอทิศทางดานการตางประเทศของสหรัฐฯ โดยเฉพาะตอเอเชีย ซึ่ง
นางคลินตัน ถือเป นสถาปนิค ของนโยบาย Rebalancing หรื อ Pivot to Asia ของรั ฐบาล
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ซึ่งรวมถึงการเจรจา Trans-Pacific Partnership (TPP) กับประเทศใน
เอเชีย ในขณะที่นายทรัม ปเองยังไมไดแสดงทาทีดานการตางประเทศที่ชัดเจน แตไดแสดงทาทีให
ความสําคัญกับสหรัฐฯ เปนลําดับแรก ซึ่งรวมถึงการตอตานความตกลง TPP29 และการแสดงทาทีแข็ง
กราวตอจีนในประเด็นดานการคาและทรัพยสินทางปญญา จึงจําเปนตองมีการพิจารณาและประเมิน
ลวงหนาถึงระดับความเปนไปไดในการมีการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของสหรัฐฯ ตอเอเชีย และใน
กรณีดังกลาว ไทยจะสามารถใชประโยชนจากสถานะการเปนพันธมิตรที่เกาแกของสหรัฐฯ ในภูมิภาค
ในการรักษาความสัมพันธและ
29

ทั้งนี้ นางคลินตันเอง ซึ่งเคยสนับสนุน TPP ก็ไดปรับทาทีมาไมเห็นดวยกับ TPP ดวย แตหลายฝายประเมินวา
นาจะเปนทาทีสําหรับการหาเสียงเลือกตั้ง และหากไดรับเลือกเปนประธานาธิบดี นางคลินตันนาจะมีทาทีทยี่ ืดหยุน
ตอ TPP และการเจรจาการคาเสรีมากกวานายทรัมป
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3) ในภาพรวม ปรากฏการณของนายโดนัลด ทรัมป สมควรไดรับการศึกษาโดย
ละเอียด ซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบกับพัฒนาการทางการเมืองที่ผานมาในประเทศตางๆ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงผูนํารัฐบาลไปเปน “คนนอก” ที่หาเสียงวาจะเขามาแกไขปญหาที่สถาบันการเมืองปรกติ
เดิมทําไวอยางเด็ดขาด โดยอาจออกในรูปแบบกึ่งเผด็จการ (authoritarianism) ในบางระดับดวย
อาทิ กรณีประธานาธิบดีวิโดโดของอินโดนีเซีย ประธานาธิบดีดูเตรเตของฟลิปปนส หรือแมแตการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลของเมียนมา รวมทั้งประสบการณสถานการณพิเศษของประเทศไทยเอง
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) ติ ด ตามพั ฒ นาการการเลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บ ดี ข องสหรั ฐ ฯ อย า งใกล ชิ ด
โดยเฉพาะในสวนของประเด็นตางๆ ที่ไดรับการนําเสนอในชวงการหาเสียง
2) วิเคราะห scenario ตางๆ และผลกระทบ หากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของ
สหรัฐฯ จากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล โดยเฉพาะในประเด็นระหวางประเทศที่สําคัญ และตอภูมิภาค
เอเชีย เชน นโยบาย pivot to Asia
3) พิจารณาพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับนายโดนัลด ทรัมป และผูที่ใกลชิด
และมีความเปนไปไดที่จะมีบทบาทในรัฐบาลทรัมป หากนายทรัมปไดรับเลือกตั้ง โดยผานชองทาง
ตา งๆ อาทิ สถานเอกอัค รราชทู ต ณ กรุง วอชิง ตั น หน ว ยงานราชการไทยอื่ น ๆ หรื อ ผา นทาง
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