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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
ชุดวชิา  อาเซียนเบ้ืองตน้ 
 
หน่วยที ่1 วสิัยทศัน์ ปัญญาชน กบัการรวมกลุ่มภูมิภาค 
 
ตอนที ่

1.1 วสิัยทศัน์กบัปัญญาชน 
1.2 ความเคล่ือนไหวก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
1.3 ความเคล่ือนไหวหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 

 
แนวคิด 

1. ความคิด ท่ีเป็นการผลิตสร้างของตวัแสดงจากกระบวนการการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อส่ิงแวดล้อมทาง

สังคม โดยเฉพาะในส่วนท่ีมุ่งหวงัสร้างความเปล่ียนแปลงทางสังคมสัมพนัธ์กบัวิสัยทศัน์ท่ีเป็นการสร้างจินต

ภาพถึงความเปล่ียนแปลงในอนาคต ท่ีตวัแสดง/ปัญญาชนมีส่วนส าคญัในการผลักดัน ซ่ึงปัญญาชนในท่ีน้ี

ครอบคลุมทั้งปัญญาชนวชิาการ (กลุ่มนกัคิด-นกัเขียน นกัเคล่ือนไหวทางสังคม-การเมือง) และปัญญาชนวชิาชีพ

โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการท่ีเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของชนชั้ นกลางทั้ งในสังคมทุนนิยม-เสรี

ประชาธิปไตย และสังคมนิยม-คอมมิวนิสต ์ 

2. ความเปล่ียนแปลงจากการตั้งค  าถามต่อการกดทบัของจกัรวรรดินิยมตะวนัตก ไม่เพียงท าให้เกิด

แนวความคิดการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ อาทิ แนวคิดอิสลามยิ่งใหญ่ และเอเชียยิ่งใหญ่ จากกลุ่มปัญญาชนชาตินิยม 

จนกระทัง่ความเคล่ือนไหวหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ท่ีเร่ิมปรากฏลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกบัอุดมการณ์ทางการเมือง

หลงัการสถาปนาสหภาพโซเวียตโดยมีโคมินเทิร์นและปัญญาชนท่ีสนบัสนุนแนวทางดงักล่าวเป็นผูผ้ลกัดนั

ความเคล่ือนไหว ขณะท่ีแนวคิดเอเชียยิ่งใหญ่ปรากฏในนามนโยบายร่วมวงศ์ไพบูลยม์หาเอเชียบูรพา ซ่ึงมี

จักรวรรดิญ่ี ปุ่นเป็นศูนย์กลาง ทั้ งน้ีความเคล่ือนไหวจากทั้ งสองแนวคิดเช่ือมโยงกับการสนับสนุนการ

เคล่ือนไหวเพื่อเอกราชของดินแดนอาณานิคม 

3. แนวคิดและความเคล่ือนไหวดา้นการรวมกลุ่มในช่วงก่อนหนา้ทศวรรษ 1960 จนถึงช่วงเวลาในการ

จดัตั้งอาเซียนยงัสัมพนัธ์กบักระบวนการการสร้างรัฐชาติในหลายพื้นท่ี ซ่ึงมีทั้งท่ีอิงและไม่อิงอุดมการณ์ทาง

การเมือง มีทั้งขอ้เสนอท่ีมีจากประเทศเกิดใหม่ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก รวมถึงไทย และท่ีมาจากมหาอ านาจนอก

ภูมิภาค ทั้งน้ีความกงัวลต่อการขยายตวัของคอมมิวนิสตแ์ละความขดัแยง้เร่ืองดินแดนท่ีเช่ือมดยงกบัก าเนิดของ
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มาเลเซียส่งผลอยา่งมากต่อการเสนอแนวคิดผลกัดนัการรวมกลุ่ม โดยมี ASA และ Maphilindo ท่ีปรากฏเป็นจริง

ในช่วงสั้น ซ่ึงมีส่วนสนบัสนุนใหเ้กิดจิตวญิญาณบางแสน ท่ีผลกัดนัการเกิดข้ึนอาเซียนในทา้ยท่ีสุด 

 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายถึงความหมายและความส าคญัของความคิดและวิสัยทศัน์ท่ีสัมพนัธ์กบับทบาทปัญญาชนได้
โดยสังเขป ของตวัแสดงได ้ 

2. อธิบายถึงวิสัยทศัน์และความคิดริเร่ิมการรวมกลุ่มระดบัใหญ่ในเอเชียก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ไป
จนถึงการเคล่ือนไหวดา้นการรวมกลุ่มหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ได ้

3. อธิบายถึงความเคล่ือนไหวดา้นการรวมกลุ่มก่อนหนา้ทศวรรษ 1960 ไปจนถึงช่วงเวลาท่ีมีการจดัตั้ง
อาเซียนได ้

 
กจิกรรมระหว่างเรียน 
 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 1 
 2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี 1.1–1.3 
 3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง (ถา้มี) 
 5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ (ถา้มี) 
 6. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 1 
 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอน 
 2. แบบฝึกปฏิบติั 
 3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง (ถา้มี) 
 4. รายการสอนทางวทิยโุทรทศัน์ (ถา้มี) 
 
การประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
 3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

เมื่ออ่านเอกสารการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่1 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษารายละเอยีดต่อไป 
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ความน า 

 

 เม่ือพิจารณายอ้นมองเส้นทางท่ีทั้งมนุษยแ์ละสังคมกา้วเดินผา่นมาในประวติัศาสตร์ เราอาจสังเกตเห็น

ไดถึ้งทางแยกแห่งการตดัสินใจมากมายท่ามกลางกระแสคล่ืนลมแห่งความเปล่ียนแปลง ท่ีน าพาเรามาสู่ภาวะท่ี

ด ารงอยู ่ณ ปัจจุบนั ไม่วา่สภาวการณ์เช่นนั้นจะเป็นเช่นใด ผูค้นทัว่ไปจ านวนไม่นอ้ยโดยเฉพาะนกัสังเกตการณ์

และนักวิเคราะห์ อาจเคยแมก้ระทัง่ตั้งค  าถามเชิงวิชาการในลกัษณะของการเสนอภาพท่ีคา้นความเป็นจริง ณ 

ปัจจุบนั (counter factual analysis) ท่ีวา่ หากเม่ือคร้ังอดีต ตวัเรา และ/หรือสังคม เลือกเดินไปบนอีกเส้นทางหน่ึง

ท่ีคร้ังนั้นเราหาไดต้ดัสินใจเลือก สถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่ณ ปัจจุบนั ใช่จะเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ อยา่งไร อาศยัวิถี

คิดตามตรรกะเช่นน้ี คงไม่ผิดนกัท่ีจะกล่าวว่า ความคิด (idea) ส่งผลต่อการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นตวัก ากบัแนวทาง

พฤติกรรมในระดบัปัจเจก และ/หรือแนวทางนโยบายในระดบัสังคม ไม่วา่จะเป็นสังคมของรัฐเด่ียว และ/หรือ

สังคมระหวา่งประเทศ 

 ใช่หรือไม่วา่ กวา่ห้าทศวรรษท่ีผา่นมาของอาเซียนก็เคยกา้วเดินมาถึงทางแยกเช่นน้ีอยูห่ลากหลายคร้ัง 

ท่ามกลางขอ้กงัขามากมายวา่ อาเซียนจะสามารถขา้มพน้วกิฤตในแต่ละคร้ังท่ีผา่นมาไดห้รือไม่ แต่แลว้อาเซียนก็

สามารถก้าวผ่านเส้นทางดังกล่าวมาจนปัจจุบัน การมองเส้นทางทวนย้อนประวัติศาสตร์ แม้จะเป็น

ประวติัศาสตร์ร่วมสมยัในระยะไม่เกินศตวรรษ เราก็อาจเห็นไดถึ้งทางตดัทางแยกมากมาย ท่ีท าให้อาเซียนอาจ

มิไดด้ ารงอยู่ตั้งแต่ตน้ หรืออาจไม่มีพฒันาการเป็นเช่นอาเซียนท่ีเราคุน้ชินในปัจจุบนั (ค.ศ. 2018) แต่ความคิด 

(idea) และวิสัยทศัน์ (vision) ท่ีมุ่งมองอนาคตของตวัแสดงมากมายท่ีเก่ียวขอ้งกนัลว้นมีส่วนผลกัดนัให้อาเซียน

ก้าวย่างมาอยู่ ณ จุดน้ี หน่วยการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อเสนอเร่ืองราวความเคล่ือนไหวของทั้งผูค้นและ

ความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมกลุ่ม ท่ีเช่ือมโยงกบัความเป็นไปของภูมิภาคซ่ึงยากจะตดัขาดจาก ภาพความ

เป็นไประดบัโลกก่อนหนา้การเกิดข้ึนของอาเซียน มาจนถึงช่วงเร่ิมตน้ของอาเซียน ท่ีก่อขอ้กงัขาวา่อาเซียนอาจ

มีอายไุม่ยนืยาว 

 เน้ือหาท่ีแบ่งเป็นสามตอนหลกั ประกอบไปดว้ย การปูพื้นฐานแนวคิดในตอนท่ีหน่ึงวา่ ส าหรับหน่วย

การศึกษาน้ีมีการให้นิยามความหมายของค าว่า ความคิด วิสัยทศัน์ และปัญญาชน (intellectuals) ไวอ้ยา่งไร ซ่ึง

แนวทางจากนิยามดงักล่าวจะใชเ้ป็นแกนหลกัในการน าเสนอเน้ือหาในอีกสองตอนท่ีเหลือ ทั้งน้ีตอนท่ีสองของ

หน่วยการศึกษาเนน้การเสนอภาพวา่ หากมองยอ้มกลบัไปในเส้นทางประวติัศาสตร์ตั้งแต่ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 

มาจนถึงก่อนหนา้สงครามโลกคร้ังท่ีสอง ขณะท่ีดินแดนมากมายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมถึงดินแดนส่วน

ใหญ่ในโลกยงัคงด้ินรนอยูก่บัสภาวะของการตกเป็นอาณานิคม แต่ก็ใช่วา่จะร้างไร้แนวคิดเร่ืองการรวมกลุ่ม ท่ีมี

แมก้ระทัง่ความเช่ือมโยงกับความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง แมย้ากจะปฏิเสธว่า แนวคิดเช่นนั้นยงัคง
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สัมพนัธ์อยูก่บัแนวคิดจกัรวรรดินิยม และแนวคิดชาตินิยมท่ีเร่ิมปรากฏตวัอยา่งชดัเจนมากยิ่งข้ึนในช่วงดงักล่าว 

ส่วนตอนท่ีสาม เป็นการเสนอภาพท่ีต่อเน่ืองมาว่า แนวคิดการรวมกลุ่มท่ีแมมี้ความชัดเจนมากข้ึนช่วงหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง แต่ก็ใช่วา่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กอปรกบับรรยากาศท่ีสงครามเยน็เร่ิมก่อตวัอยา่ง

ชดัเจน ท่ามกลางความกงัวลต่อสถานะทางเศรษฐกิจของหลายรัฐเกิดใหม่ ท าใหก้ารเสนอแนวคิดการรวมกลุ่ม มี

ลกัษณะเป็นการทดลองท่ีหลากหลาย และมีอายุไม่ยืนยาว อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ดงักล่าวขา้งตน้มีส่วน

อยา่งส าคญัในการวางรากฐานใหก้บัการเกิดข้ึนของอาเซียน 
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ตอนที ่1.1 

วสัิยทศัน์ กบัปัญญาชน 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 1.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 
 1.1.1 ความส าคญัของความคิด 
 1.1.2 ความสัมพนัธ์ของวสิัยทศัน์กบัปัญญาชน 
 
แนวคิด 
 1. ความคิด เป็นผลผลิตทางสังคมท่ีตัวแสดงให้ก าเนิดผ่านการะบวนการการมีปฏิสัมพันธ์ต่อ

ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม ท่ีแมจ้ะเป็นไปเพื่อท าความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มทางสังคมของตน แต่ก็ยงัมุ่งหวงัสร้าง

ความเปล่ียนแปลงให้เป็นไปในทิศทางท่ีตนปรารถนา ความมุ่งหวงัในลักษณะดังกล่าวน่ีเองท่ีเป็นการวาง

พื้นฐานใหก้บัการก าหนดวสิัยทศัน์ ซ่ึงเป็นการเสนอภาพร่างอนาคนท่ียงัไม่ปรากฏเป็นจริง 

2. วิสัยทศัน์สัมพนัธ์กบัการสร้างจินตภาพถึงอนาคตท่ีมุ่งหวงัความเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ซ่ึงอาจยากจะ
ปรากฏเป็นจริง หากปราศจากซ่ึงความมุ่งมัน่ของปัญญาชนท่ีจะผลกัดนักระบวนการทางสังคมท่ีจะน าไปสู่การ
สร้างความเปล่ียนแปลง ปัญญาชนในท่ีน้ีครอบคลุมทั้งปัญญาชนวิชาการ (กลุ่มนกัคิด-นกัเขียน นกัเคล่ือนไหว
ทางสังคม-การเมือง) และปัญญาชนวิชาชีพโดยเฉพาะกลุ่มขา้ราชการท่ีเติบโตไปพร้อมกบัการขยายตวัของชน
ชั้นกลางทั้งในสังคมทุนนิยม-เสรีประชาธิปไตย และสังคมนิยม-คอมมิวนิสต ์ 
 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 1.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายถึงความหมายและความส าคญัของความคิด ในฐานะพื้นฐานแห่งวสิัยทศัน์ของตวัแสดงได ้ 
2. อธิบายถึงความส าคญัของความสัมพนัธ์ระหวา่งวสิัยทศัน์กบับทบาทปัญญาชนได ้
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เร่ืองที ่1.1.1  

ความคิด1 ในฐานะพืน้ฐานแห่งวสัิยทศัน์  

 

 ความคิดอาจดูเป็นส่ิงใกล้ตัว ท่ีเกิดข้ึนได้ในทุกขณะจิต เช่นท่ีเราอาจจะคิดถึงส่ิงต่าง ๆ และ/หรือ

เร่ืองราว ตลอดจนผูค้น และ/หรือสถานท่ีต่าง ๆ แต่หากจะพิจารณาอยา่งลึกซ้ึงแลว้ อาจจะไม่ใช่เร่ืองง่ายดายนกั

ท่ีจะปักหมุดให้มัน่ว่า แท้จริงนั้น ความคิดคือส่ิงใดกันแน่ มิพกัตอ้งพิจารณาว่า ความคิด (idea) และการคิด 

(thinking) ยงัเป็นส่ิงท่ียากจะแยกห่างจากกัน แม้จะมิใช่ส่ิงเดียวกันโดยสมบูรณ์ ด้วยลักษณะของเน้ือหา

การศึกษา และความจ ากดัของพื้นท่ี ผูเ้ขียนจะน าเสนอแค่เพียงโดยสังเขปว่าความคิดก าเนิดมาอย่างไร และจะ

ส่งผลกระทบอยา่งไรต่อตวัแสดง (agent)2 ท่ีปรารถนาจะน าความเปล่ียนแปลงมาสู่สภาพแวดลอ้มของตน เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแสดงในฐานะผูใ้หก้  าเนิดความคิด (idea bearer) ตวัความคิด และบริบท

หรือสภาพแวดลอ้มในการก่อความคิดของตวัแสดง การเขา้ใจความสัมพนัธ์ของเร่ืองราวเหล่าน้ีจะช่วยให้เรา

เขา้ใจการเลือกก าหนดพฤติกรรมของตวัแสดงไดดี้ยิ่งข้ึน ทั้งน้ีตวัแสดงในท่ีน้ีผูเ้ขียนน าเสนอภาพในฐานะของ

การเป็นปัญญาชน ดงัจะไดข้ยายความถึงความหมายและบทบาทของปัญญาชนต่อไปในเร่ืองท่ี 2.1.2  

 นกัคิดสายเยอรมนัดูจะค่อนขา้งมีความละเอียดในการพิจารณาเร่ืองน้ีอยูไ่ม่นอ้ย โดยเฉพาะเม่ือพิจารณา

ผา่นงานของ เอ็ดมุนด์ เฮิร์สเซิล (Edmund Husserl) คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) และฟรีดริช เองเกลส์ (Friedrich 

Engels) ท่ีแมจ้ะมีจุดเนน้ในการพิจารณาท่ีแตกต่างกนั แต่ก็สามารถประสานรวมกนัไปไดดี้ โดยท่ีเฮิร์สเซิลเน้น

ไปท่ีตวัประสบการณ์ โดยถือว่าการรับรู้จากประสบการณ์คือ จุดก าเนิดสมบูรณ์ของความรู้ (principium) แม้

                                                           

  1 เน้ือหาในส่วนน้ีตดัทอนปรับปรุงจากงานเขียนท่ีผูเ้ขียนตีพิมพไ์วท่ี้อ่ืนแลว้ เพื่อเนน้การอธิบายความหมายท่ีกระชบั
แต่เช่ือมโยงให้เห็นถึงความส าคญัของตวัแสดง ความคิด และบริบทในการก่อความคิดของตวัแสดง ส าหรับผูส้นใจขอ้ถกเถียง
ทางทฤษฎีและปรัชญาบางส่วนในเร่ืองดงักล่าวโปรดศึกษาเพ่ิมเติมท่ี วรารัก เฉลิมพนัธุศกัด์ิ (2553) “ความคิด: คุณสมบติัส าคญั
ของการเป็นตวัแสดงท่ีมีความกระตือรือร้น” รัฐศาสตร์สาร (รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 60 ปี/รัฐศาสตร์สาร 30 ปี). ฉบบัท่ี 2 หน้า 
138-188.  
  2 แนวคิดของการเป็นตวัแสดงท่ีผูเ้ขียนใชใ้นท่ีน้ี ในภาษาองักฤษมาจากค าว่า agent ไม่ใช่ actor ท่ีหมายถึงตวัแสดง
ทัว่ไปท่ีใชใ้นแวดวงการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ท่ีผูเ้ขียนเลือกใช ้agent เพราะมุ่งหวงัจะส่ือให้เห็นวา่ ความมุ่งมัน่
ตั้ งใจ (deliberation) และการอ่านสถานการณ์บริบทแวดล้อมของตวัแสดงเพ่ือเสนอแนวคิด รวมถึงวิธีการด าเนินการเพ่ือ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มของตน เป็นอีกเสน้ทางหน่ึงของการศึกษาเร่ืองราวความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศตามสาระหลกัของ
แนวคิดทฤษฎีก่อร่าง/ประกอบสร้าง ซ่ึงผูเ้ขียนใชเ้ป็นกรอบคิดหลกัในการน าเสนองานเขียนช้ินน้ี ผูส้นใจขยายสาระความรู้ใน
เร่ืองดงักล่าวโปรดศึกษาเพ่ิมเติมท่ี วรารัก เฉลิมพนัธุศกัด์ิ (2551) “Constructivism เพ่ือการท าความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ” รัฐศาสตร์สาร ฉบับพิเศษ (เพ่ือเป็นเกียรติแก่ ฉันทิมา อ่องสุรักษ์) ปีท่ี 29 หน้าท่ี 1-28, (2555) “หน่วยท่ี 4 แนวคิด
ทฤษฎีก่อร่าง/ประกอบสร้าง ในฐานะทฤษฎีกระแสรอง” ในเอกสารการสอนชุดวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(International Relations). นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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พื้นท่ีน้ีจะมีลกัษณะไม่แน่นอนตายตวั (discursive area) แต่ก็เป็นพื้นท่ีซ่ึงจิตส านึก (cogito) ไดเ้รียนรู้ถึงความ

แตกต่างระหวา่ง “โลกธรรมชาติเก่ียวกบัตวัฉนั” (my natural world-about-me) และ “โลกในอุดมคติเก่ียวกบัตวั

ฉนั” (ideal worlds-about-me) การหาสมดุลจาการเช่ือมสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนรู้ทั้งสองแบบ คือ พื้นท่ีแห่งการ

ปรับเปล่ียนจิตส านึกของตวัแสดง3 ซ่ึงมกัอาศยักระบวนการการให้เหตุผลเขา้มาสัมพนัธ์กบัความตั้งใจท่ีจะ

ก าหนดความเขา้ใจต่อเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไดรั้บรู้ผ่านประสาทสัมผสั กระบวนการเช่นน้ีมีสองลกัษณะคือ การมีจินต

ภาพในเชิงประสาทสัมผสั (sensory ‘imaginato’) และการรับรู้ภูมิปัญญาในเชิงกายภาพ (physical ‘intellectio’) 

กล่าวไดว้า่ในทศันะของเฮิร์สเซิลนั้น ความคิดของตวัแสดงสัมพนัธ์กบัปรากฏการณ์วทิยา (phenomenology) ซ่ึง

สะทอ้นภาพความคิดความเขา้ใจ (reflexions) ของตวัแสดงต่อประสบการณ์ตรงและเร่ืองราวรอบตวั4 

 เฮิร์สเซิล ยงัให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสหอัตวิสัย (intersubjectivity) และการ

ยอมรับความจริงเชิงภาวะวิสัย (objective reality) ของตวัแสดงในฐานะพื้นฐานอุดมคติท่ีขา้มผ่านกาลและมี

ลกัษณะเชิงปรากฏการณ์ (phenomenological transcendental idealism) แมก้ารพิจารณาท่ีละเอียดลึกซ้ึงอาจเป็น

เร่ืองท่ีดูค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น แต่ก็เป็นแนวทางส าคญัท่ีช่วยให้เราแยกวถีิท่ีส่ิงต่าง ๆ ปรากฏตามท่ีเป็น ออกจาก

ส่ิงท่ีเราคิดว่าเป็น ความเขา้ใจในระดบัญาณวิทยา (epistemology) เช่นน้ีช่วยให้เราเขา้ใจและแยกความต่างได้

ชัดเจนยิ่งข้ึนระหว่างการกระท าท่ีว่ารู้ (act of knowing) กับส่ิงท่ีเรารับรู้ (the object known) ส่ิงเหล่าน้ีคือ 

พื้นฐานเชิงความคิดรวบยอดของความรู้ (conceptual foundations of knowledge)5 ท่ีตัวแสดงใช้ในการอ่าน

ปรากฏการณ์ทางสังคม-การเมือง ส าหรับผูเ้ขียนแลว้ กระบวนการเช่นน้ีช่วยให้เกิดการตั้งขอ้สังเกตวา่ ตวัแสดง

ท าความเขา้ใจโลกธรรมชาติ (ในท่ีน้ีมุ่งหมายถึงธรรมชาติของระบบและสังคมระหวา่งประเทศ) ในช่วงเวลานั้น 

(ตั้งแต่ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 ถึงช่วงระยะเร่ิมตน้ในการสถาปนาอาเซียน) อยา่งไร และเสนอภาพโลกในอุดมคติ

อย่างไร โลกดงักล่าวมีลกัษณะท่ีเป็นสหอตัวิสัย (ซ่ึงในท่ีน้ีให้ความส าคญักบัการตีความโลกท่ีด ารงอยู่ของตวั

แสดง ท่ีมีลักษณะโน้มเอียงไปในทางปรารถนาความเปล่ียนแปลงร่วมกัน) หรือไม่ อยู่ในระดับมาก-น้อย 

เพียงใด  

                                                           

  3 Edmund Husserl. (1958). Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology. London: George Allen & Unwin, 
pp. 91-87, 103, 109.  
  4 Ibid. pp. 199-168, 189-191 
  5 Colin Wight. (2006). Agents, Structure and International Relations: Politics as Ontology. Cambridge: Cambridge 
University Press. p. 236. 
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ภาพที ่1.1 เอด็มุนด์ เฮิร์สเซิล ผู้เสนอแนวคิดในเร่ืองของปรากฏการณ์วิทยาทีช่่วยสร้างความเข้าใจเร่ืองก าเนิด

ความคิด 

ทีม่า: https://www.findagrave.com/memorial/15681660/edmund-gustav_albrecht-husserl (accessed on  

12/5/2018) 

 

 มาร์กซ์และเองเกลส์ ยอมรับถึงความส าคญัของประสาทสัมผสัของมนุษยเ์ช่นกนั ส าหรับทั้งสองนั้น 

ความคิด และ/หรือจิตส านึกของมนุษย ์คือ ผลผลิตทางสังคมท่ีมีพื้นฐานมาจากการรับรู้ถึงประสบการณ์ดงักล่าว 

กอปรกบัการรับรู้จากการติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ทั้งน้ีแมว้า่พฤติกรรมของมนุษยซ่ึ์งเป็นผลผลิตจากกระบวนการ

ดงักล่าวจะเป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดสร้างโดยสังคม แต่ในทางกลบักนันั้น มนุษยเ์องก็เป็นผูก้  าหนดสร้างสังคมข้ึน

เช่นกนั กล่าวไดว้่า แนวคิดท่ีมีพื้นฐานมาจากปรัชญาเชิงปฏิบติัการ (practical philosophy or the philosophy of 

praxis)6 เช่นน้ีให้ความส าคญักบัการท าความเขา้ใจการเมืองเชิงปฏิบติั หรือการเมืองท่ีด ารงอยูจ่ริง มากกวา่ท่ีจะ

ใส่ใจเพียงอยา่งเดียวต่อเน้ือหาสาระของตวัความคิด กล่าวอีกนยัยะหน่ึงก็คือ ความคิดตอ้งสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบั

การน าไปปฏิบติั  

                                                           

  6 Karl Marx and Friedrich Engels. (1960). The German Ideology Part I&II New York: International Publisher 
(edited with introduction by R, Pascall), p. 19, Antonio Gramsci. (2003). Selections from the Prison Notebooks London: 
Lawrence and Wishart (edited and translated by Quintin Hoarse and Geoffrey Nowell Smith). pp. 343-345. 
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แมใ้นงานเขียนช้ินน้ีจะมิไดมุ้่งเน้นไปท่ีเร่ืองของการสร้างและการทดสอบแนวคิดทฤษฎี แต่ก็ไม่อาจ

มองขา้มการเสนอภาพท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของกระบวนการคิด (thinking procedure) ท่ีว่า ความคิดของตวั

แสดงท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงเวลาเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงกระตุ้นให้เกิดข้อเสนอการรวมกลุ่มภูมิภาคมี

คุณสมบติัท่ีขา้มผ่านกาล (transcendental quality) หรือไม่ หมายความวา่ ความคิดนั้น ๆ สามารถช่วยให้เราเขา้

ใจความเป็นจริงหรือสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจากความเป็นจริงหรือสถานการณ์ท่ีให้ก าเนิดความคิดนั้น ๆ 

หรือไม่ และสามารถน าไปสู่การปฏิบติัจริงได้มากน้อยเพียงใด โดยในท่ีน้ีจะพิจารณาขอ้มูลเชิงประจกัษ์ทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีสัมพนัธ์กบัการผลกัดนัการรวมกลุ่มในภูมิภาค ซ่ึงจะเป็นเน้ือหาสาระของตอนท่ีสองและตอนท่ี

สามของหน่วยการศึกษาน้ี กล่าวไดว้่า ความสัมพนัธ์ของกระบวนการคิดดงักล่าวขา้งตน้ ไม่เพียงสัมพนัธ์กบั

ความเป็นจริง (truth) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าของมนุษย ์แต่ยงัสัมพนัธ์กบัความเป็นจริงของความสัมพนัธ์ทาง

สังคม7 ระหวา่งตวัแสดงท่ีผลกัดนัการรวมกลุ่มภูมิภาค โดยเฉพาะตวัแสดงท่ีอยูใ่นขอบข่ายพื้นท่ีเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้

กระบวนการการสร้าง และปรับรูปความคิด อนัเป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้การประยุกต์ใช้

ความคิดท่ีมีลกัษณะเคล่ือนตวัแบบวิภาษวิธีเชิงปฏิบติั (practical dialectical process) เป็นส่ิงท่ี คาร์ล มานน์ไฮม ์

(Karl Mannheim) อีกหน่ึงนักคิดจากสายเยอรมันเสนอว่า เป็นกระบวนการท่ีไม่อาจคาดการณ์บทสรุปได้

ล่วงหน้า ส่ิงท่ีเราท าได้อย่างมากท่ีสุดก็คือ ส่งอิทธิพลต่อแนวโน้มของกระบวนการกลายเป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

(process of becoming) เราท าได้เพียงแค่อาศัยกระบวนการเช่นน้ีสร้างความกระจ่างทั้ งต่อสถานการณ์หรือ

ปรากฏการณ์ทางสังคมนั้น ๆ และต่อตวักระบวนการสร้างความกระจ่างเอง (clarification process)8  

อาศยัวิถีคิดขา้งตน้ของมานน์ไฮม์ ท าให้เห็นภาพไดว้า่ แมก้ารเสนอแนวคิดการรวมกลุ่มของบรรดาตวั

แสดงในช่วงเวลาราวคร่ึงศตวรรษ (ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหน่วยการศึกษาน้ี) อาจมีการปรับ หรือ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยส้ินเชิงผา่นกระบวนการเรียนรู้ในเชิงวภิาษ แต่กระบวนการท่ียากจะคาดเดาบทสรุป

ไดล่้วงหน้าจนก่อขอ้กงัขาในบางช่วงเวลาวา่ การรวมกลุ่มภูมิภาคโดยเฉพาะท่ีเกิดจากการผลกัดนัของประเทศ

เกิดใหม่เล็ก ๆ ท่ีอ่อนแอในภูมิภาค ก็ได้ช่วยส่งต่ออิทธิพลของทั้ งความคิดและความพยายามท่ีท าให้การ

รวมกลุ่มกลายเป็นกระบวนการท่ีไม่เพียงช่วยให้เกิดการสถาปนาอาเซียน แต่ยงัช่วยท าให้อาเซียนกา้วยา่งผา่น

อุปสรรคมาแลว้กวา่หา้ทศวรรษ  

                                                           

  7 Adam David Morton. (2007). Unravelling Gramsci: Hegemony and Passive Revolution in the Global Political 
Economy. London: Pluto Press. pp. 33-35. 
  8 Karl Mannheim. (1936). Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge. San Diego: A 
Harvest Book. pp. 126-127. 
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การร้อยเรียงความคิดขา้งตน้อาจช่วยให้เราสรุปภาพไดว้า่ ความคิด (idea) การคิด (thinking) และตวัตน

ทางสังคม (social being) มีความสัมพนัธ์กนัอย่างเด่นชดั โดยท่ีตวัตนทางสังคมในท่ีน้ีเน้นถึงคุณลกัษณะทาง

สังคมของตวัแสดงท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งกนัอยูบ่่อยคร้ัง หรือสม ่าเสมอ ในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความ

ร่วมมือ เพื่อหวงับรรลุเป้าหมายทางสังคม ทั้งน้ีความคิดเป็นผลมาจากกระบวนการการคิดท่ีมีพื้นฐานจาก

ความสัมพนัธ์แบบวิภาษอนัไม่ส้ินสุดระหว่างความคิดและตวัตนทางสังคม กล่าวไดว้่า การเปล่ียนแปลงของ

สังคมโดยภาพรวมจะกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในกระบวนการการคิดนั่นเอง9 ภาพความเข้าใจเช่นน้ี

ปรากฏให้เห็นจากการสืบยอ้นการศึกษาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงด้วยความจ ากดัของขอบเขตเน้ือหาและ

ขนาดพื้นท่ีการน าเสนอ ตอนท่ีสองและสาม จึงท าไดเ้พียงน าเสนอเน้ือหาโดยสังเขปถึงความสัมพนัธ์เชิงวิภาษ

ระหวา่งความคิดและตวัตนทางสังคมของตวัแสดง โดยมีหลกักิโลเมตรของช่วงเปล่ียนผา่นทางประวติัศาสตร์

เป็นตวัอยา่งขอ้สังเกตให้เห็น อาทิ การเขา้มามีบทบาทของญ่ีปุ่นในภูมิภาคก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสองจะส้ินสุด 

ในช่วงเวลาท่ีการต่อสู้ทางการเมืองในภูมิภาคยงัให้ความส าคญักบัการต่อตา้นจกัรวรรดินิยม และการพยายาม

เปล่ียนแปลงสังคมผ่านการผลักดันกระแสชาตินิยม (nationalism) และการท่ีพื้นท่ีในภูมิภาคก้าวเข้าสู่ความ

ขดัแยง้ดา้นอุดมการณ์การเมืองท่ีน าไปสู่ทั้งการต่อสู้ทางการเมืองและการใชก้ าลงัอาวธุในยคุตน้สงครามเยน็ 

การต่อสู้ทางการเมืองน่ีเองท่ีมานน์ไฮมเ์สนอวา่ เป็นพื้นท่ีเร่ิมแรกท่ีมนุษยไ์ดต้ระหนกัถึงแรงกระตุน้ใน

ระดบัจิตใตส้ านึกร่วมกนั ซ่ึงเป็นตวัก ากบัทิศทางการคิดของมนุษย ์แมง้านเขียนช้ินน้ีจะยงักา้วไปไม่ชดัเจนนกั

ในทิศทางแห่งการศึกษาการเมืองเร่ืองการสถาปนาอาเซียน (ท่ีอาจยงัตอ้งศึกษาวิจยัเพิ่มเติม) แต่การพยายาม

เสนอภาพผ่านการก่อร่าง/ประกอบสร้างเชิงสังคมวิทยาในลกัษณะท่ีค่อนขา้งจ ากดัตามขนาดพื้นท่ีการน าเสนอ

เน้ือหาการศึกษา และความจ ากดัของขอ้มูลเอกสารทางประวติัศาสตร์ อาจช่วยให้เราไดเ้ห็นถึงปรากฏการณ์ใน

เชิงภูมิปัญญา (intellectual phenomena) ของเร่ืองราวดงักล่าว นั่นคือ การถอดหน้ากากรากเหง้าความคิดทาง

สังคมท่ีผลักดันการรวมกลุ่มภูมิภาค และตัวแสดงท่ีผูเ้ขียนเห็นว่ามีความต่ืนรู้ (the knowing agency) จาก

ประสบการณ์ทางสังคมของตน หาได้เป็นเพียงผูส้ะท้อนภาพรูปแบบเชิงโครงสร้างของปรากฏการณ์สังคม

ภายนอก แต่ตวัแสดงเหล่าน้ีได้อาศยัความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวทั้งช่วยให้เกิดการวิวฒัน์ความรู้ ซ่ึงส่งผลต่อ

ความเข้าใจเร่ืองราวต่าง ๆ ของตัวแสดง10 และผลักดันการเปล่ียนแปลงทางสังคมในเชิงปฏิบัติ ซ่ึงในท่ีน้ี

หมายถึงสังคมระหวา่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

กล่าวได้ว่า ส าหรับหน่วยการศึกษาน้ี ความคิดของตัวแสดงเป็นผลผลิตทางสังคม อันเป็นผลสืบ

เน่ืองมาจากกระบวนการการมีปฏิสัมพนัธ์ไม่วา่จะโดยเปิดเผยหรือไม่ก็ตามของตวัแสดงท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
                                                           

  9 Stephen Gill. (1993). ‘Epistemology, Ontology and the ‘Italian School’ in Stephen Gill (ed.). Gramsci, Historical 
Materialism and International Relations. Cambridge: Cambridge University Pres. p. 28.  
  10 Karl Mannheim. (1936). op, cit., pp. 39, 66.  
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ในท่ีน้ีให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อมทางสังคม ส าหรับผู ้เขียนแล้วการจะตรวจสอบกระบวนการการมี

ปฏิสัมพนัธ์เช่นน้ี กระท าโดยการพิจารณาว่า ตวัแสดงให้ก าเนิดความคิดใดความคิดหน่ึงข้ึนมาได้อย่างไร 

กระบวนการเช่นน้ีจะเน้นให้เห็นถึงปฏิสัมพนัธ์ท่ีตัวแสดงมีต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมของตน (agents’ 

interactions with their surroundings) นอกจากน้ีเรายงัตรวจสอบไดจ้ากการพิจารณาการให้ความส าคญักบัการ

แสดงความคิดเห็นของตวัแสดงไม่วา่จะปรากฏในรูปของการวิพากษ์วิจารณ์ และ/หรือการเสนอแนวนโยบาย

ต่าง ๆ อนัเป็นข้อสังเกตถึงการท่ีตวัแสดงมีความสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมทางสังคมของตน (agents’ actions 

towards their surrounding) กระบวนการการก่อความคิดในลักษณะเช่นน้ีน่ีเองท่ีช่วยตัวแสดงก าหนดภาพ

วสิัยทศัน์ (ซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไปในเร่ืองท่ี 1.1.2) เพื่อสร้างเส้นทางความเปล่ียนแปลงในอนาคต  

ทั้งน้ีผูเ้ขียนยงัหวงักระตุน้ผา่นหน่วยการศึกษาน้ีวา่ การสังเกตการณ์แสดงออกผา่นการใชภ้าษาของตวั

แสดง คือ เคร่ืองมือศึกษาส าคญัในการพิจารณากระบวนการดงักล่าว การน าเสนอภาพกระบวนการปฏิสัมพนัธ์

สองทางเช่นน้ีระหว่างตวัแสดงกบัสภาพแวดลอ้มทางสังคมคือกรอบคิดหลกัท่ีผูเ้ขียนใช้ในการก าหนดแนว

เน้ือหาของตอนท่ี 1.2 และตอนท่ี 1.3 

 

กจิกรรม 1.1.1 

 ให้อธิบายความหมายและความส าคญัของ “ความคิด” ในฐานะพื้นฐานแห่งวิสัยทศัน์ของตวัแสดงมา

โดยสังเขป 

 

แนวตอบกจิกรรม 1.1.1 

 ความคิด เป็นผลผลิตทางสังคมของตวัแสดง อนัเป็นผลมาจากการะบวนการการมีปฏิสัมพนัธ์ของตวั

แสดงต่อส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มทางสังคม โดยมกัเป็นไปในลกัษณะท่ีตวัแสดงให้ก าเนิดความคิด

ทางสังคม มิใช่เพียงแค่มุ่งหวงัท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางสังคมของตน แต่ยงัมุ่งหวงัสร้างความ

เปล่ียนแปลงให้เป็นไปในทิศทางท่ีตนปรารถนา ความมุ่งหวงัในลกัษณะดงักล่าวน่ีเองท่ีเป็นการวางพื้นฐาน

ใหก้บัการก าหนดวสิัยทศัน์ ซ่ึงเป็นการเสนอภาพร่างอนาคนท่ียงัไม่ปรากฏเป็นจริง 
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เร่ืองที ่1.1.2  

ความสัมพนัธ์ของวสัิยทศัน์11 กบัปัญญาชน  

 

วิสัยทัศน์ (vision) อาจถือไดว้า่เป็นความสืบเน่ืองของกระบวนการความคิดท่ีไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองท่ี 1.1.1 
ส าหรับผูเ้ขียนแลว้ ความสืบเน่ืองเช่นนั้นเป็นไปในลกัษณะท่ีตวัแสดงอาศยัพื้นฐานการคิดวิเคราะห์ดว้ยความ
เขา้ใจถึงความเป็นปัจจุบนัขณะของตน โดยเช่ือมโยงกับรากฐานความเป็นไปในอดีตและการคาดการณ์ถึง
อนาคตโดยอาศยัขอ้มูลและหลกัการท่ีเป็นระบบ การสร้างวิสัยทศัน์เป็นมากกว่าการสร้างระบบความคิดและ
ความรู้เพื่อการท าความเขา้ใจสภาพการณ์ ณ ขณะท่ีตวัแสดงก่อภาพความรู้ความคิด ดว้ยเหตุท่ีการสร้างและ
ผลกัดนัจินตภาพจากวิสัยทศัน์นั้นเป็นไปเพื่อมุ่งหวงัสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนโดยอาจจะเป็นความ
เปล่ียนแปลงตั้งแต่ระดบัปัจเจก ระดบัสังคม ระดบัรัฐ และ/หรือระดบัระหวา่งประเทศ  

การสร้างความเขา้ใจขา้งตน้สอดคลอ้งกบัการให้นิยามพื้นฐานของค าว่า วิสัยทศัน์ ของพจนานุกรมอ๊
อกซ์ฟอร์ด (Oxford Dictionaries) ท่ีเสนอไวโ้ดยเฉพาะในความหมายท่ี 2 วา่คือ ความสามารถท่ีจะคิดเก่ียวกบั
แผนการอนาคตโดยอาศยัการสร้างจินตนาการ (imagination) หรือภูมิปัญญา (wisdom)12 พจนานุกรมเมอร์เรียม-
เวบ็สเตอร์ (Merriam-Webster Dictionaries) ก็เสนอความหมายท่ีสอดคล้องกนั โดยในกลุ่มความหมายท่ีสาม
ของค าดงักล่าวไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวว้า่ ก) การกระท า หรือพลงัแห่งจินตนาการ ข (1)) รูปแบบการเห็นหรือการ
เขา้ใจ (2) การเห็นในเชิงความคิด (discern) หรือการหยัง่เห็น (foresight) ท่ีไม่ธรรมดา อาทิ บุคคลแห่งวิสัยทศัน์ 
ค) การตระหนกัรู้ในเชิงรหสัยนยั (mystical awareness) โดยตรงของรูปแบบการเห็นท่ีเหนือธรรมชาติทัว่ไป13 

ตรรกะความคิดขา้งตน้ช่วยแสดงให้เห็นวา่การเสนอภาพวิสัยทศัน์ (ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวา่ การมีวิสัยทศัน์ท่ี
กระจ่าง ในการก าหนดวิถีคิดและวถีิปฏิบติั เป็นเสมือนการผลกัดนัความเช่ือของตวัแสดงให้ไดมี้โอกาสปรากฏ
เป็นจริง (make-belief) แม้อาจจะไม่ทั้ งหมด) ช่วยให้เราเห็นถึงพลังการจินตนาการอนาคตของผูค้นในยุคท่ี

                                                           
11 เน้ือหาในส่วนน้ีตดัทอนและปรับปรุงจากงานเขียนท่ีผูเ้ขียนไดตี้พิมพไ์วท่ี้อ่ืนแลว้ ในลกัษณะท่ีเช่ือมโยงให้เห็นถึง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความคิด วสิยัทศัน์ และการคาดการณ์อนาคต ในลกัษณะท่ีเป็นการมองภาพผา่นการศึกษาอนาคต (Future 

Studies) หรืออนาคตวิทยา (Futurology) เพื่อใชค้าดการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต ส าหรับผูส้นใจรายละเอียดของ

เน้ือหาดงักล่าวโปรดศึกษาเพ่ิมเติมท่ี “บทท่ี 1 อนาคตวิทยา/อนาคตศึกษา: กรอบความคิดและวิธีการศึกษา” ใน วรารัก เฉลิม

พนัธุศกัด์ิ. (2559). โครงการวิจัยเบื้องต้นต่อแนวโน้มและทิศทางการเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต (Global Trends) ท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและความเป็นไปในสังคมไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์)  เสนอต่อ สถาบันคลังปัญญาค้นหา

ยุทธศาสต ร์ชาติ เพ่ื ออนาคตไทย วิท ยาลัยบ ริห ารรัฐกิจและรัฐศาสต ร์  มหาวิทยาลัย รังสิต  เผยแพ ร่ออนไลน์ ท่ี 

https://www.slideshare.net/mobile/Klangpanya/global-trend-72495237  

  12 ‘Vision’ (n.a). English Oxford Living Dictionaries. Retrieved from 
https://www.en.oxforddictionaries.com/definition/vision (accessed on 28/3/2018) 

13 ‘Vision’ (n.a). Merriam-Webster. Retrieved from https://www.merriam-webster.com/dictionary/vision (accessed 
on 28/3/2018) 
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สังคมโลกเผชิญวกิฤตอยา่งหนกัโดยเฉพาะในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ถึงตน้สงครามเยน็ อนัเป็นช่วงเวลา
ท่ีหน่วยการศึกษาน้ีให้ความส าคญั ในช่วงเวลาดงักล่าวปรากฏวรรณกรรมมากมายท่ีเร่ิมเสนอภาพเส้นทางกา้ว
เดินท่ีค่อนขา้งอนัตรายและสุ่มเส่ียงของมนุษยชาติ แมว้า่การศึกษาอยา่งจริงจงัในเร่ืองดงักล่าวจะยงัไม่ปรากฏชดั 
อาทิ งานเขียนของเฮอร์เบิร์ต จอร์จ เวลล์ (Herbert George Wells) หรือท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปวา่ เอช จี เวลล์ (H.G. 
Wells) ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 เช่น ภาพการเกิดข้ึนของอาวุธนิวเคลียร์ (จากเร่ือง The World Set Free, 
1914) การเดินทางไปยงัดวงจนัทร์ (จากเร่ือง The First Man in the Moon, 1901) พนัธุวิศวกรรม (จากเร่ือง The 
Island of Dr. Moreau, 1896) แสงเลเซอร์โดยเฉพาะในฐานะท่ีเป็นอาวุธสงคราม (จากเร่ือง The War of the 
Worlds, 1898) และการเกิดข้ึนของสงครามโลกคร้ังท่ีสอง (จากเร่ือง The Shape of Things to Come, 1933)14 

 

 
ภาพที ่1.2 เอช จี เวลล์ ผู้เสนอภาพวสัิยทศัน์อนาคต และแสดงความห่วงใยต่อความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยทีีม่ีต่อสังคมมนุษย์ 
ทีม่า: https://en.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells (accessed on 12/5/2018) 
 

ภาพการเสนอวิสัยทัศน์ท่ีเช่ือมโยงกับความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกหาได้มีเฉพาะในแวดวง
วรรณกรรม การพยายามท าความเขา้ใจการเกิดข้ึนของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และการพยายามแสวงหาเส้นทาง
ยบัย ั้งการเกิดข้ึนของเส้นทางในลกัษณะเดียวกนัในอนาคต ไม่เพียงให้ก าเนิดการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ (International Relations: IR) ในฐานะสาขาวิชาการศึกษาข้ึนเป็นคร้ังแรก แต่ยงักระตุน้ให้เกิดการตั้ง
สถาบนัวิจยัในลกัษณะของคลงัปัญญา (think tank) ท่ีมิไดมุ้่งหวงัแค่เพียงท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เป็นอยูข่องโลก ณ ขณะนั้น หากแต่ยงัมุ่งเสนอวิสัยทศัน์ท่ีเนน้แนวคิดในการเปล่ียนแปลงสภาพสังคมโลกดว้ย
                                                           

  14 Matthew More. (22/9/2009). ‘HG Well on Google: which of his predictions came true?’ The Telegraph. Retrieved 
from http://www.telegraph.co.uk/technology/google/6218219/HG-Wells-on-Google-which-of-his-preductions-came-true.html 
(accessed on 4/3/2016) 
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ความคาดหวงัถึงอนาคตท่ีดีกว่า ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงผ่านมิติการเมืองชั้นสูงเพียงอย่างเดียว15 แมว้่า
ในช่วงเวลานั้นจนกระทัง่ถึงช่วงกลางศตวรรษท่ี 20 การสร้างความเปล่ียนแปลงจากมิติดังกล่าวถือได้ว่ามี
ความส าคญัท่ีสุด และมิติเช่นน้ีเองท่ีปรากฏเป็นเน้ือหาหลักของทั้งการเสนอแนวความคิดและการพยายาม
ผลกัดนัการรวมกลุ่มภูมิภาค 

การจดัตั้ง The Chatham House ข้ึนท่ีสหราชอาณาจกัรตั้งแต่ ค.ศ. 1919 ซ่ึงไดพ้ฒันาข้ึนเป็นราชสถาบนั
แห่งการศึกษาระหว่างประเทศ (Royal Institute of International Affairs: RIIA) ในช่วงกลางทศวรรษ 1920 ไม่
เพียงเป็นตวัอยา่งส าคญัในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ แต่ยงัเป็นตน้แบบให้กบัการจดัตั้งสถาบนัในลกัษณะเดียวกนัข้ึน
อีกมากมายไม่วา่จะเป็นคณะท่ีปรึกษาดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ (Council on Foreign Relations: CFR) 
ในสหรัฐอเมริกาเม่ือ ค.ศ. 1921 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแกนน าส าคญัในการต่อกรกบัองคก์ารคอมมิวนิสต์สากล 
หรือโคมินเทอร์น (Comintern) ภายใตก้ารสนบัสนุนของสหภาพโซเวยีตในช่วงเวลานั้น16 ท่ีไดเ้ร่ิมเขา้แทรกแซง
การเคล่ือนไหวทางการเมืองในหลายภูมิภาครวมถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงเวลาท่ีหลากหลายดินแดนเร่ิม
พยายามผลักดันการประกาศเอกราชจากการเป็นอาณานิคมของตะวนัตก บางดินแดนในภูมิภาคเร่ิมมี
ประสบการณ์กบัแนวคิดการรวมกลุ่มผ่านการเช่ือมร้อยกบัอุดมการณ์ทางการเมือง แมแ้นวคิดดงักล่าวจะไม่
สามารถผลกัดนัการรวมกลุ่มในขอบเขตระดบักวา้ง ดงัจะไดก้ล่าวต่อไปในตอนท่ี 1.2  

การจดัตั้งสถาบนัวิจยัในลกัษณะใกลเ้คียงกนัน้ีกระจายตวัอยา่งมากในสหรัฐอเมริกา ในช่วง ค.ศ. 1929-
1939 โดยอาศยัความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และความพยายามท่ีจะใช้ประโยชน์จากความกา้วหนา้นั้นเขา้มา
ช่วยในการก าหนดเส้นทางการแกปั้ญหาเศรษฐกิจ-สังคม (ซ่ึงแน่นอนวา่ย่อมส่งผลกระทบต่อปัญหาการเมือง) 
และคาดการณ์ทิศทางในอนาคต ไม่ต่างจากความเป็นไปในสหภาพโซเวยีตท่ีมีการคาดการณ์ทางสังคมผา่นการ
วางแผน การวางโปรแกรม การออกแบบ และการควบคุม ท่ีเร่ิมด าเนินการตั้งแต่สมยัเลนิน โดยอาศยัพื้นฐาน
หลกัการแห่งการวิภาษและวตัถุนิยมเชิงประวติัศาสตร์ เป็นตวัขบัเคล่ือนการวางแนวทางในอนาคต17 คงไม่เป็น
การเกินเลยไปนกัท่ีจะกล่าววา่ ส าหรับตวัแสดงท่ีเก่ียวพนักบัการเสนอและผลกัดนัแนวคิดการรวมกลุ่มซ่ึงเกิด 
                                                           

  15 ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงวถีิคิดท่ีผลกัดนัการเกิดข้ึนของการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ (International Relations) 
รวมถึงการเช่ือมโยงสาระความคิดและวธีิการศึกษา ตลอดจนขอ้ถกเถียงต่าง ๆ และรวมถึงความไม่สมบูรณ์ของเน้ือหาการศึกษา 
ซ่ึงในเบ้ืองแรกหาไดเ้ช่ือมโยงอยา่งชดัเจนกบัมิติดา้นเศรษฐกิจ ตลอดจนมิติดา้นสงัคม-วฒันธรรม ซ่ึงในช่วงเวลาแรก ๆ ของ
การศึกษามกัมองวา่ มิติทั้งสองเป็นเร่ืองของการเมืองระดบัล่าง ผูส้นใจในประเดน็ดงักล่าวโปรดศึกษาเพ่ิมเติมท่ี วรารัก เฉลิม
พนัธุศกัด์ิ (2555) “หน่วยท่ี 1 อารัมภบทความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ” ในเอกสารการสอนชุดวชิา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ (International Relations). นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, (2558) “สถานภาพวชิาความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศในไทย (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั): การพฒันาตวัท่ียงัเฝ้ารอทิศทางการศึกษาและความร่วมมือ” รัฐศาสตร์สาร ปีท่ี 
36 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – เมษายน) น. 1-83.  

16 Wayne S. Cox and Kim Richard Nossal. (2009). ‘The ‘crimson world’: The Anglo core, the post-Imperial non-
core, and the hegemony of American IR’ in Arlene B Tickner and Ole Waever (eds.). International Relations Scholarship 
Around the World. London and New York: Routledge, p. 295.  

17 Igor Bestuzhev-Lada. (1969). ‘Forecasting – an approach to the problems of the future’ International Social 
Science Journal Vol.XXI, No. 4, pp. 526-534. 
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เติบโต และใช้ชีวิต ท่ีผ่านการเรียนรู้ทั้ งทางตรงและทางอ้อมของกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (socialising 
process) โดยเฉพาะในระบบการศึกษาท่ีวางแนวทางโดยตะวนัตก และ/หรือเขา้รับการศึกษาโดยตรงในประเทศ
ตะวนัตก ย่อมยากจะไม่รับรู้จนอาจถึงข้ึนซึมซับบรรยากาศความเป็นไปดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการเสนอ
วสิัยทศัน์เพื่อสร้างความเปล่ียนแปลงต่อสังคมโลก  

กล่าวไดว้า่ การพยายามเสนอภาพวิสัยทศัน์อา้งอิงอยูก่บัระบบการมองภาพแบบองคร์วมท่ีหวนกลบัมา
ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนในช่วงเวลาท่ีสังคมเผชิญปัญหา แม้การมองภาพในลักษณะดงักล่าวอาจจะมีท่ีมา
ยาวนาน แต่ในท่ีน้ีจะจ ากดัขอบเขตแค่ช่วงเวลาร่วมสมยัท่ีการปฏิวติัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ไม่เพียงผลักดันให้สงครามเย็นจากความขดัแยง้ด้านอุดมการณ์การเมืองก่อความน่า
สะพรึงกลวั และผลกัดนัใหค้วามขดัแยง้ การใชก้ าลงัอาวธุ ไปจนถึงสงคราม โดยเฉพาะสงครามตวัแทน (proxy 
war) ขยายตวักวา้ง ในช่วงเวลาท่ีตวัแสดงซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการเสนอแนวคิดการรวมกลุ่มในภูมิภาคไม่เพียง
สังเกต วิเคราะห์ ความเป็นไปและความเปล่ียนแปลงในช่วงเวลานั้น ๆ แต่ยงัไดผ้ลกัดนัการเสนอภาพอนาคต
หรือวสิัยทศัน์แห่งความร่วมมือ ท่ีพฒันาและกลัน่ตวัข้ึนเป็นอาเซียนในทา้ยท่ีสุด 

ความส าคญัและความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดและวิสัยทศัน์ท่ีผูเ้ขียนน าเสนอไวข้า้งตน้ มิอาจเกิดข้ึน
และแสดงออกโดยปราศจากผูใ้ห้ก าเนิด ซ่ึงก็คือตวัแสดงท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวบ้า้งแล้วว่า ในหน่วยการศึกษาน้ี
หมายถึง ปัญญาชน (intellectuals)18 ด้วยความจ ากัดของพื้นท่ีและสาระการน าเสนอ การให้นิยามกลุ่มคน
ดงักล่าว จึงมิไดมุ้่งเน้นการน าเสนอขอ้ถกเถียงทางวิชาการอย่างรอบดา้น แต่มุ่งเน้นการน าเสนอการวางกรอบ
แนวคิดท่ีจ าเป็นต่อการก าหนดนิยามเบ้ืองตน้เท่านั้น 

แมว้่าความสามารถในการคิดจะเป็นเง่ือนไขส าคญัของการเป็นปัญญาชน แต่ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
(social intercourses) ของตวัแสดงก็มีความส าคญัในฐานะส่วนหน่ึงของการก าหนดทิศทางการคิดและการ
กระท า ซ่ึงปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในท่ีน้ีมุ่งให้ความส าคญักบัมิติดา้นการเมือง ท่ียากจะปลอดไร้ซ่ึงเร่ืองของการ
ใชอ้  านาจและการช่วงชิง มิติการเมืองท่ีเป็นจริงเช่นน้ีช่วยให้เราเห็นภาพวา่ ตวัแสดงท่ีเขา้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
ต่าง ๆ แปรเปล่ียนจากภาพของการเป็นเทวดานางฟ้า ท่ีมุ่งเนน้แต่การบรรลุถึงคุณค่าเชิงนามธรรม อาทิ ความจริง 
(truth) และความดี (good) ไปสู่การเป็นตวัแสดงทางการเมืองท่ีให้ความส าคญักบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมใน
รูปแบบท่ีพวกตนเท่านั้นเห็นสมควร19 กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ ปัญญาชนท่ีเป็นตวัแสดงผลกัดนัการรวมกลุ่มใน
ภูมิภาคยากจะกา้วขา้มภาพความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีปรากฏในบริบททางสังคมของตนในแต่ละช่วงสมยั แมว้า่

                                                           
18 เน้ือหาในส่วนน้ีตดัทอนและปรับปรุงจากงานเขียนท่ีผูเ้ขียนไดตี้พิมพไ์วท่ี้อ่ืนแลว้ ส าหรับผูส้นใจศึกษาขอ้ถกเถียง

ทางวชิาการท่ีละเอียดลึกซ้ึงมากกวา่ท่ีไดน้ าเสนอโดยสงัเขปไว ้ณ ท่ีน้ี โปรดศึกษาเพ่ิมเติมท่ี วรารัก เฉลิมพนัธุศกัด์ิ (2554) 
“ปัญญาชน: ตวัแสดงแห่งการเปล่ียนแปลงและการสร้างแรงบนัดาลใจ” รัฐศาสตร์สาร ปีท่ี 32 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – เมษายน) น. 
1-59.  

19 Stephen T. Leonard. (1996). ‘Introduction: A Genealogy of the Political Intellectuals’ in Leon Fink, Stephen T. 
Leonard, and Donald M. Reid (eds.) Intellectuals and Public Life: Between Radicalism and Reform. Ithaca, NY: Cornell 
University Press. pp. 1-28. 
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ความพยายามท่ีจะก้าวข้ามมิติความขดัแยง้ และ/หรือความต่างทางการเมืองล้วนมีส่วนผลักดันให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนแนวคิดในเร่ืองของการรวมกลุ่ม  

มิติทางการเมืองและความเป็นไปของสังคมในแต่ละช่วงเวลาประวติัศาสตร์ยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยทดสอบวา่ 
การวาดภาพอนาคตหรือวิสัยทศัน์ท่ีคนเหล่าน้ีให้ความส าคญั ในฐานะแกนกลางในการแสดงความเป็นตวัตน
แห่งการเป็นปัญญาชนของตน และการท าหน้าท่ีของตนท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัภาพอนาคต (in league with the 
future) สามารถเป็นจริงไดม้ากนอ้ยเพียงใด20 กล่าวอีกนยัยะหน่ึงก็คือ การท าความเขา้ใจยคุสมยัท่ีตอ้งการศึกษา 
(ซ่ึงหน่วยการศึกษาน้ีให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อช่วงตน้จนถึงช่วงกลางศตวรรษท่ี 20) เป็นส่ิงจ าเป็น เพราะการ
พิจารณาความเป็นไปของยุคสมยัในรูปแบบของบริบทเฉพาะทางประวติัศาสตร์และสังคมวิทยาจะช่วยให้เรา
เขา้ใจถึง “จิตวิญญาณแห่งยุคสมยั” (spirit of the age or Zeitgeist) ท่ีเป็นตวัก าหนดกรอบจุดยืนทางจิตวิทยาและ
อารมณ์ของผูค้น21 ซ่ึงมีส่วนหลอมรวมและผลกัดนัวถีิคิดของตวัแสดง อาทิ ความรู้สึกชาตินิยมท่ีก่อการพยายาม
เคล่ือนไหวรวมกลุ่มของเหล่าปัญญาชนท่ีพยายามปลดแอกตนเองจากเจา้อาณานิคมตะวนัตก แมว้า่ในช่วงก่อน
สงครามโลกคร้ังท่ีสองนั้น บางพื้นท่ีการเคล่ือนไหวแทบจะมิได้แยกการเคล่ือนไหวดังกล่าวออกจากการ
เคล่ือนไหวผลกัดนัการรวมกลุ่มในร่มเงาของอุดมการณ์สังคมนิยม-คอมมิวนิสต ์

ส าหรับอนัโตนิโอ กรัมช่ี (Antonio Gramsci) ท่ีกล่าวค าสรุปภาพถึงปัญญาชนไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ “ทุก
ผูค้นคือปัญญาชน แต่มิใช่ทุกคนในสังคมมีหนา้ท่ีของการเป็นปัญญาชนในสังคม” (All men are intellectuals but 
not all men is society have the function of intellectuals)22 นั้น การท าหนา้ท่ีทางสังคมคือ เง่ือนไขส าคญัของการ
เป็นปัญญาชน และจากรากศพัท์ของค าในภาษาละตินว่า ‘Intelligentsia’ ซ่ึงเป็นค าท่ีมีนัยยะถึงระดบัของการ
รับรู้ (level of cognition) และระดบัในการท าความเขา้ใจ (comprehension) มิติทางดา้นปรัชญาและจิตวิทยา ซ่ึง
ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งเฉพาะกบัผูท่ี้อยู่ในแวดวงการศึกษา23 ช่วยให้เราเขา้ใจไดว้่า ปัญญาชนครอบคลุมความหมายท่ี
ค่อนขา้งกวา้ง  

จากการศึกษาโดยใชป้ระวติัศาสตร์ตะวนัตกนบัตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา ท าให ้เอด็เวร์ิด ชิลส์ 
(Edward Shils) เสนอวา่ ค าวา่ ปัญญาชนครอบคลุมบุคคลในสามกลุ่มคือ 1) ครูอาจารยใ์นระบบการศึกษา ซ่ึงท า
หน้าท่ีหลักในการตีความ และส่งทอดผลลัพธ์ จากกิจกรรมทางปัญญาท่ีสืบเน่ืองมาแต่อดีต 2) ผูท่ี้ได้รับ
ประโยชน์เป็นการส่วนตวัจากผูอุ้ปถมัภ์ท่ีเป็นชนชั้นสูง ซ่ึงไม่ได้มีสถานะทางการงานเป็นหลกัแหล่งชดัเจน 

                                                           
20 Merele Kling. (2006). ‘The Intellectual: Will He Wither Away?’ in Amitai Etzioni and Alyssa Bowditch (eds.) 

Public Intellectuals: An Endangered Species? London: Rowman & Littlefield. p. 161. 
21 Lewis S. Feuer. (1976). ‘What is an intellectual?’ in Aleksader Gella (ed.) The Intelligentsia and the Intellectuals: 

Theory, Method and Case Study. Beverly Hills: Sage Publication, pp. 47-58, Peter C. Ludz. (1976). ‘Methodological 
Problems in Comparative Studies of the Intelligentsia’ in Aleksader Gella (ed.) The Intelligentsia and the Intellectuals: 
Theory, Method and Case Study. Beverly Hills: Sage Publication. pp. 37-45. 

22 Antonio Gramsci. (2003). op, cit., p. 9. 
23 Tibor Huzar. (1976). ‘Changes in the concept of intellectuals’ in Aleksader Gella (ed.). The Intelligentsia and the 

Intellectuals: Theory, Method and Case Study. Beverly Hills: Sage Publication. pp. 79-109. 
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กลุ่มน้ียงัร่วมไปถึงกลุ่มท่ีใช้สติปัญญาในเชิงปฏิบติัการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพต่าง ๆ อาทิ ผูพ้ิพากษา 
ทนายความ นกัหนงัสือพิมพ ์ขา้ราชการและเสมียน บรรณารักษ์ แพทย ์นักดาราศาสตร์ ข้อสังเกตคือ กลุ่มท่ีมี
ลกัษณะวิชาชีพเช่นน้ีไม่เพียงเป็นสมาชิกกลุ่มใหญ่ของปัญญาชน ท่ีเติบโตไปพร้อมกบัการขยายตวัของชนชั้น
กลาง ทั้ งในสังคมทุนนิยม-เสรีประชาธิปไตย และในกลุ่มระบบสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์ กลุ่มปัญญาชนท่ี
ผลกัดนัการรวมกลุ่มในภูมิภาคดงัจะไดก้ล่าวต่อไปในตอนท่ี 1.2 และ ตอนท่ี 1.3 จดัไดว้่าอยู่ในกลุ่มน้ีเช่นกนั 
และสุดทา้ยคือกลุ่มท่ี 3) ปัญญาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการทางศาสนา เช่น พระ และนักเทศน์ รวมถึงผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารดูแลกิจกรรมทางศาสนา กลุ่มน้ีไดรั้บการอุปถมัภจ์ากโบสถเ์ป็นหลกั24 

ส่ิงท่ียากจะปฏิเสธก็คือ การจดักลุ่มขา้งตน้อาศยัวฒันธรรมการติดต่อส่ือสารและการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเป็นพื้นฐานส าคญั โดยท่ีวฒันธรรมดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากการอ่าน-เขียน ท่ีกระจายตวัอย่างมาก
นับตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 โดยเฉพาะผ่านการจดัท าและเผยแพร่ส่ือส่ิงพิมพ์ทั้งในรูปของหนังสือเล่ม 
หนังสือพิมพ์ ตลอดจนวารสารและนิตยสารต่าง ๆ ท่ีเป็นแหล่งกระจายความคิดและวิสัยทัศน์ของเหล่า
ปัญญาชน อาทิ ความคิดชาตินิยม การต่อตา้นจกัรวรรดินิยม สังคมนิยม-คอมมิวนิสต ์ไปจนถึงการรวมกลุ่มใน
ลกัษณะต่าง ๆ แมว้า่ในช่วงเร่ิมแรกจะก่อตวัข้ึนจากการอาศยัซาลอน (salon) และร้านกาแฟท่ีผุดพรายข้ึนอยา่ง
มากมายเป็นจุดเร่ิมตน้ของการยอมรับถึงความจ าเป็นในการใชภ้าษาร่วมกนัส่ือสารถึงประเด็นดา้นวรรณกรรม
และสังคม25 ก่อนท่ีจะขยายตวัไปสู่การถกเถียงแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นทางดา้นการเมือง  

การรวมกลุ่มโดยธรรมชาติผ่านการมีวฒันธรรมแบบผูมี้การศึกษา (literary culture) และมีจิตใจท่ีเปิด
กวา้งดังกล่าวข้างต้นน่ีเอง ท่ีเป็นเง่ือนไขส าคัญในการให้ก าเนิดพื้นท่ีสาธารณะ (public sphere) อันเป็น
ปริมณฑลทั้ งทางสังคม และการเมือง ท่ีเป็นแหล่งฟูมฟักการขยายตัวของวฒันธรรมประชาธิปไตย และ
วฒันธรรมแบบก้าวหน้าท่ีเน้นในเร่ืองการวิพากษ์วิจารณ์ตามทัศนะของ เยอร์เก้น ฮาเบอร์มาส (Jürgen 
Habermas) ท่ีเห็นวา่ กระบวนการเช่นน้ีมีส่วนส าคญัในการผลกัดนัการก่อเกิดวิวฒันาการทางสังคม26 เป็นท่ีน่า
สังเกตวา่ แนวทางเช่นน้ีปรากฏค่อนขา้งชดัในการพยายามเสนอและผลกัดนัแนวคิดการรวมกลุ่มในช่วงแรก ๆ 
แมว้่าผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรมจะไม่ถือว่าประสบความส าเร็จ แต่การแลกเปล่ียน และ/หรือปะทะสังสรรค์ทาง

                                                           
24 Edwards Shils. (1990). ‘Intellectual and responsibility’ in Ian Maclean, Alan Montefiore, and Peter Winch. 

(1990). The Political Responsibility of Intellectuals. Cambridge: Cambridge University Press. p. 287. 
25 J. Hillis Miller. (2006). ‘Forum’ in Amitai Etzioni and Alyssa Bowditch (eds.). Public Intellectuals: An 

Endangered Species? London: Rowman & Littlefield. p. 195. 
26 Jurgen Habermas. (1979). Communication and the Evolution of Society.  Boston: Beacon Press (translated by 

Thomas McCarthy), (2005) The Structural Transformation of the Public Sphere.  Cambridge: Polity Press (translated by 
Christian Lenhardt and Shieery Weber Nicholsen) ส าหรับผูส้นใจศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของฮาเบอร์มาสท่ีสมัพนัธ์เช่ือมโยงเป็น
ระบบในเร่ืองการใช้ภาษาส่ือความ ความส าคญัของพ้ืนท่ีสาธารณะ และการร่วมผลกัดันการสร้างความเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง โปรดศึกษาเพ่ิมเติมท่ี เจมส์ กอร์ดอน ฟินเลยส์ัน (2005/2016) ฮาเบอร์มาส: มนุษย์กับพืน้ท่ีสาธารณะ (วรารัก เฉลิม
พนัธุศกัด์ิ แปลจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ Habermas: A Very Short Introduction) กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา. 
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ความคิดเห็น ซ่ึงมีทั้งท่ีลงรอยและไม่ลงรอยกนั ลว้นมีส่วนช่วยผลกัดนักระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของเหล่า
ปัญญาชนตวัแสดงท่ีหน่วยการศึกษาน้ีเสนอภาพไวโ้ดยสังเขป 

กล่าวได้ว่า ปัญญาชนในท่ีน้ี มิได้หมายถึงการเป็นเพียงผูท่ี้มีความสามารถในการคิด ไม่ว่าจะเป็น
ความคิดในเชิงนามธรรม รวมถึงวิสัยทศัน์ ท่ียงัไม่ปรากฏเป็นจริงในยามท่ีปัญญาชนซ่ึงเป็นตวัแสดงส าคญัใน
ท่ีน้ีเสนอภาพความเปล่ียนแปลงในอนาคต หรือความคิดในเชิงปฏิบติัท่ีปัญญาชน-ขา้ราชการพยายามผลกัดนั
นโยบายไปในทิศทางท่ีสอดรับและตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ท่ีไดน้ าเสนอไว ้กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ ปัญญาชนใน
ท่ีน้ียงัตอ้งถึงพร้อมดว้ยความตั้งใจในการส่งผา่น ถ่ายทอด ความคิด ความรู้ ความสามารถของตนออกมาในรูป
ของกิจกรรมทางสังคมท่ีจบัตอ้งได ้อาทิ การผลกัดนัความคิดและวิสัยทศัน์ผ่านการจดัเวทีประชุมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อผลกัดนัความเปล่ียนแปลง ซ่ึงไม่เพียงเป็นเส้นทางแห่งการบ่มเพาะกระบวนการเรียนรู้ทาง
สังคมของกนัและกนัเพื่อสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกนั (a means to an end) แต่ยงัถือไดว้า่การจดัเวทีแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นดงักล่าวยงัเป็นจุดมุ่งหมายในตวัเอง (an end in itself) ท่ามกลางบรรยากาศแห่งยุคสมยัท่ีคุกรุ่นไปด้วย
ความขดัแยง้ทางความคิด ไปจนถึงความขดัแยง้ทางการเมืองจากความไม่ลงรอยของกระบวนการการสร้างรัฐ
ชาติ (nation-state building process) ท่ีแตกต่างไปจนถึงขดัแยง้กนั 
 
กจิกรรม 1.1.2 
 ใหอ้ธิบายถึงความส าคญัของความสัมพนัธ์ระหวา่งวสิัยทศัน์กบัปัญญาชนมาโดยสังเขป 
 
แนวตอบกจิกรรม 
 วิสัยทัศน์ท่ีมุ่งหมายถึงการสร้างจินตภาพถึงอนาคตเพื่อหวงัสร้างความเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนให้กับ
สภาพแวดลอ้มทางสังคมของปัญญาชน อาจยากปรากฏเป็นจริงหากปราศจากซ่ึงความมุ่งมัน่ตั้งใจของปัญญาชน
ท่ีจะด าเนินการผลกัดนักระบวนการทางสังคมท่ีจะน าไปสู่การสร้างความเปล่ียนแปลง โดยท่ีปัญญาชนในท่ีน้ี
ครอบคลุมความหมายกวา้ง ทั้ งท่ีเป็นปัญญาชนวิชาการ (กลุ่มนักคิด-นักเขียน นักเคล่ือนไหวทางสังคม -
การเมือง) และปัญญาชนวิชาชีพโดยเฉพาะกลุ่มขา้ราชการท่ีเติบโตไปพร้อมกบัการขยายตวัของชนชั้นกลางทั้ง
ในสังคมทุนนิยม-เสรีประชาธิปไตย และสังคมนิยม-คอมมิวนิสต ์ทั้งน้ีการผลกัดนัความเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
รวมถึงการติดต่อส่ือสาร และการสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกลุ่มปัญญาชนท่ีส่งผลต่อการ
รวมกลุ่มภูมิภาคในเวลาต่อมา 
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ตอนที ่1.2 

ความเคลือ่นไหวก่อนสงครามโลกคร้ังทีส่อง 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 1.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 
 1.2.1 วสิัยทศัน์ การริเร่ิมแนวคิดการรวมกลุ่มระดบัใหญ่ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
 1.2.2 ความเคล่ือนไหวหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โคมินเทิร์น และจกัรวรรดิญ่ีปุ่น 
 
แนวคิด 
 1. การตั้งค  าถามต่อการกดทบัของจกัรวรรดินิยมตะวนัตกตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ส่งผลต่อการ

สร้างและผลกัดนัแนวคิดการรวมกลุ่มท่ีเร่ิมปรากฏในลกัษณะของการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ อาทิ แนวคิดอิสลาม

ยิ่งใหญ่ และเอเชียยิ่งใหญ่ จากกลุ่มปัญญาชนชาตินิยมท่ีมองความส าเร็จในการปฏิรูปและพฒันาประเทศของ

ญ่ีปุ่นเป็นแบบอย่าง วิสัยทศัน์การรวมกลุ่มในช่วงน้ีเป็นการผสานแนวคิดการต่อตา้นจกัรวรรดินิยมตะวนัตก 

และการสร้างรัฐชาติท่ีมีญ่ีปุ่นเป็นแบบอยา่ง 

2. ความเคล่ือนไหวด้านการรวมกลุ่มหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เร่ิมปรากฏลักษณะท่ีเช่ือมโยงกับ

อุดมการณ์ทางการเมืองหลงัการสถาปนาสหภาพโซเวียตโดยมีโคมินเทิร์นและปัญญาชนท่ีสนบัสนุนแนวทาง

ดงักล่าวเป็นผูผ้ลกัดนัความเคล่ือนไหว อีกแนวทางหน่ึงเช่ือโยงกบัแนวคิดเอเชียยิ่งใหญ่ในนามของนโยบายร่วม

วงศ์ไพบูลยม์หาเอเชียบูรพา ซ่ึงมีจกัรวรรดิญ่ีปุ่นเป็นศูนยก์ลาง ทั้งโคมินเทิร์นและญ่ีปุ่นต่างเช่ือมโยงแนวคิด

ดงักล่าวเขา้กบัการสนบัสนุนการเคล่ือนไหวเพื่อเอกราชของดินแดนอาณานิคม 

 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 1.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายถึงวิสัยทศัน์และความคิดริเร่ิมการรวมกลุ่มระดบัใหญ่ในเอเชียก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ได้
โดยสังเขป 

2. อธิบายถึงความเคล่ือนไหวดา้นการรวมกลุ่มหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ไดโ้ดยสังเขป 
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เร่ืองที ่1.2.1  

วสัิยทศัน์ การริเร่ิมแนวคิดการรวมกลุ่มระดับใหญ่ก่อนสงครามโลกคร้ังที ่1  

 

 เม่ือมองยอ้นเส้นทางประวติัศาสตร์ไปยงัช่วงรอยต่อของศตวรรษท่ี 19 และศตวรรษท่ี 20 เราจะไดเ้ห็น

ถึงความพยายามของดินแดนอาณานิคมมากมายท่ีด้ินรนต่อสู้เพื่ออิสรภาพ ท่ามกลางสงครามขนาดใหญ่ท่ี

กระจายตวัอยู่ในหลากหลายดินแดน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นความขดัแยง้ท่ีสืบเน่ืองมาอย่างยาวนานจากการขยาย

ตวัอย่างมากของทุนนิยมท่ีสัมพนัธ์ใกล้ชิดกับการแผ่ลามจากการกดทบัของพลังอ านาจจากจกัรวรรดินิยม

ตะวนัตก แรงกดทบัอย่างหนักหน่วงจากช่วงศตวรรษท่ี 18 และศตวรรษท่ี 19 น่ีเองท่ีมีส่วนปรับเปล่ียนทั้ ง

ปรากฏการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนโครงสร้างอ านาจระหวา่งประเทศ27  

จงัหวะเร่งของความเปล่ียนแปลงท่ียงัไร้ทิศทางอนัชัดเจนของบทสรุปจากความทบัซ้อนของความ

ขดัแยง้ในหลากหลายมิติยิ่งปรากฏชดัในช่วงสามทศวรรษแรกของศตวรรษท่ี 20 อนัเป็นช่วงเปิดศกัราชของ

ช่วงเวลาท่ี อีริค ฮอบส์บอวม์ (Eric J. Hobsbawm) นกัประวติัศาสตร์สายกา้วหน้าเรียกขานวา่เป็น “ยุคสมยัแห่ง

ความสุดโต่ง” (Age of Extreme)28 ในทุกมิติจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตั้งแต่เร่ืองของเทคโนโลยีใน

ชีวติประจ าวนั ไปจนถึงเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อส่ือสารและการสงคราม การปรับรูปการบริหารจดัการของรัฐท่ี

แผ่ขยายบทบาทในหลากมิติมากยิ่งข้ึนเม่ือเทียบกับช่วงศตวรรษก่อนหน้า29 ไปจนถึงเร่ืองของการใช้ความ

รุนแรงและความสูญเสียจากสงครามโลกคร้ังท่ีสองท่ีแนวรบไม่เพียงขยายกวา้งมากข้ึน แต่มนุษยชาติยงัได้

เรียนรู้ถึงการเข่นฆ่าดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย รวมถึงห้องรมก๊าซท่ีเยอรมนันาซีเป็นผูใ้ห้ก าเนิด ในช่วง ค.ศ. 1914 

                                                           
27 ผูเ้ขียนไดเ้สนอภาพความเช่ือมโยงท่ีค่อนขา้งครอบคลุมน้ีไวโ้ดยสงัเขป ณ ท่ีอ่ืนแลว้ จึงไม่ขอกล่าวซ ้ าเชิงรายละเอียด

ในท่ีน้ี ส าหรับผูส้นใจโปรดศึกษาเพ่ิมเติมท่ี วรารัก เฉลิมพนัธุศกัด์ิ (2544) “หน่วย 6 จกัรวรรดินิยม” ในเอกสารการสอนชุดวชิา 
สังคมโลก (World society). นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษารายละเอียดของความ
เปล่ียนแปลงในช่วงเวลาดงักล่าวท่ีเสนอขอ้คิดเห็นเชิงวิพากษต์่อการก่อเกิดของแนวคิดสายกา้วหน้า และการส่งผ่านแนวคิด
ดงักล่าวไปยงัดินแดนอ่ืน ๆ โปรดศึกษาเพ่ิมเติมท่ี Eric J. Hobsbawm. (1962/1991). The Age of Revolution 1789-1848. London: 
Cardinal, (1975). The Age of Capitalism 1848-1875. London: Weidem and Nicolson, (1989). The Age of Empire 1875-1914. 
New York: Vintage Books. 

28 Eric J. Hobsbawm. (1994). Age of Extreme: The Short Twentieth Century 1914-1991. London: Abacus. 
29 ผูเ้ขียนไดเ้สนอภาพการเพ่ิมบทบาทของรัฐโดยเฉพาะในรูปของรัฐสวสัดิการ หลายรูปแบบท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึน

อยา่งมากในช่วงเวลาดงักล่าวไวโ้ดยสังเขปแลว้ในท่ีอ่ืน ส าหรับผูส้นใจในประเด็นดงักล่าวโปรดศึกษาเพ่ิมเติมท่ี วรารัก เฉลิม
พนัธุศักด์ิ. (2560). “หน่วยท่ี 6 เศรษฐศาสตร์การเมือง” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การเมืองเปรียบเทียบ (Comparative 
Politics). นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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– 1950 ท่ีฮอบส์บอวม์ระบุว่าเป็น “ยุคสมยัแห่งหายนะ” (Age of Catastrophe)30 อนัเป็นยุคสมยัท่ีมีส่วนอย่าง

ส าคญัในการสร้างโลกทศัน์ของเหล่าปัญญาชนท่ีเป็นตวัแสดงผลกัดนัแนวคิดการรวมกลุ่ม 

เม่ือพิจารณาอยา่งเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึนถึงความคิดท่ีกระจายตวัในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงมีส่วนใน

การก่อร่าง/ประกอบสร้างโลกทศัน์ รวมถึงผลกัดนัและก ากบัปฏิบติัการทางการเมืองและสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเสนอวิสัยทศัน์การรวมกลุ่มท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึนในเวลาต่อมา อาจกล่าวไดว้า่มีสามแนวความคิดหลกัอนัสืบ

เน่ืองมาจากการพยายามผลกัดนัความเปล่ียนแปลงทางสังคม-การเมืองจากช่วงศตวรรษก่อนหน้าดงัไดก้ล่าวไว้

ขา้งตน้ สามแนวความคิดดงักล่าวประกอบดว้ย 1) จักรวรรดินิยม โดยเฉพาะนบัตั้งแต่ทศวรรษ 1870 ท่ีซีกโลก

ตะวนัตกดูดซบัทรัพยากรดา้นต่าง ๆ จากซีกโลกตะวนัออกมากข้ึน จนก่อใหเ้กิดการต่อตา้นอยา่งรุนแรงในหลาย

พื้นท่ี 2) ชาตินิยม  ท่ีมีตัวอย่างความส าเร็จของการเติบโตอย่างรวดเร็วของรัฐเยอรมันภายใต้การน าของ

จกัรวรรดิปรัสเซีย และ 3) สังคมนิยม-คอมมิวนิสต์ ท่ีแพร่หลายในดินแดนภาคพื้นทวีปยุโรปมาตั้งแต่ช่วงกลาง

ศตวรรษท่ี 19 โดยเฉพาะในดินแดนอยา่งฝร่ังเศสและเยอรมนีท่ีการพฒันาอุตสาหกรรมดว้ยจงัหวะเร่งก่อปัญหา

ทางสังคมข้ึนมากมาย จนส่งผลกระทบสะทอ้นกลบัไปยงัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของดินแดนเหล่านั้น อาทิ ท่ี

ปรากฏในรูปของการประทว้งนดัหยดุงาน และการเดินขบวนเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องในเร่ืองต่าง ๆ  

การวิพากษ์-วิจารณ์แนวคิดและปรากฏการณ์สังคม-การเมืองข้างต้นท่ีปรากฏในพื้นท่ีสาธารณะ

โดยเฉพาะผา่นส่ิงตีพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพร์ายวนั วารสาร และ/หรือนิตยสารรายปักษ ์ไม่เพียงเป็นแหล่งเรียนรู้

ส าคญัของเหล่าปัญญาชนตะวนัตก และ/หรือเหล่าปัญญาชนพื้นท่ีอ่ืนท่ีอาศยัศึกษาอยูใ่นซีกโลกตะวนัตก รวม

ไปถึงเหล่าปัญญาชนในซีกโลกตะวนัออก ท่ีมีโอกาสติดต่อสัมพนัธ์กบัแหล่งความรู้ดงักล่าว แต่ยงัช่วยกระตุน้

ให้เกิดการผลกัดนัการเปล่ียนผ่านไปจนถึงการเปล่ียนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนหรือการปฏิวติัในหลาย

พื้นท่ี31  

ปฏิสัมพนัธ์ของสองกลุ่มความคิดแรกช่วยให้เกิดแนวคิดในการรวมกลุ่มท่ีเร่ิมสังเกตเห็นไดต้ั้งแต่ช่วง

ตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยท่ีกลุ่มในเบ้ืองแรกน้ีอิงอยู่กบัแนวคิดต่อตา้นตะวนัตกเป็นประเด็นหลกัมากกว่าแนวคิด

ชาตินิยม ซ่ึงจะปรากฏตวัชดัเจนยิง่ข้ึนในเอเชียหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองดงัจะไดก้ล่าวต่อไปในตอนท่ี 2.3 การ

รวมกลุ่มท่ีมุ่งต่อตา้นจกัรวรรดินิยมตะวนัตกมกัปรากฏในลกัษณะของการเสนอแนวคิด การรวมกลุ่มท่ียิ่งใหญ่ 

                                                           
30 Lawrence Freedman (n.a) ‘review of The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991, (review no. 

28)’ Institute of Historical Research. Retrieved from http://www.history.ac.uk/reviews/review/28 (accessed on 30/3/2018) 
  31 ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงความเช่ือมโยงของกลุ่มความคิดต่าง ๆ ดงักล่าวกบัการเปล่ียนแปลทางการเมืองในช่วงตน้ศตวรรษ
ท่ี 20 รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของสยามใน พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) ไวท่ี้อ่ืนแลว้ ผูส้นใจโปรดศึกษาเพ่ิมเติมท่ี วรารัก 
เฉลิมพนัธุศกัด์ิ (2555) “24 มิถุนายน 2475 ในกระแสการเปล่ียนแปลงโลก” จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. ฉบบัท่ี 16 
(มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556). น. 38 – 57. 
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(Pan-ism) อาทิ แนวความคิด “อิสลามยิ่งใหญ่” (Pan-Islamism) ท่ีเรียกร้องความเป็นหน่ึงเดียวในทางสังคม

การเมือง (socio-political solidarity) ของชาวมุสลิมเพื่อต่อต้านจกัรวรรดินิยมตะวนัตกท่ีเป็นกลุ่มชนนับถือ

คริสต์ ปัญญาชนมุสลิมมากมายพยายามผลกัดนัความเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงักล่าว จามาล อลั-ดิน อลั-อฟักานี 

(Jamal al-Din al-Afghani) เป็นนกัเคล่ือนไหวผูท่ี้มีบทบาทเด่นน า ดว้ยการเดินทางเผยแพร่แนวความคิดดงักล่าว 

รวมถึงการปฏิรูปอิสลามให้ทนัสมยัในพื้นท่ีสาธารณะในหลากหลายดินแดนท่ีอยูใ่นเขตปกครองของเปอร์เซีย 

และออตโตมานในขณะนั้น สุลต่าน อบัดุลฮามิด ท่ีสอง (Sultan Abdulhamid II) แห่งออตโตมานเคยผลกัดนั

แนวคิดดังกล่าวในกลุ่มปัญญาชนข้าราชการของออตโตมาน ท่ีแม้จกัรวรรดิจะล่มสลายไปจากการปฏิวติั

เปล่ียนแปลงการปกครองท่ีน าไปสู่การสถาปนารัฐตุรกีท่ีแยกศาสนาออกจากการเมือง (secular state) แต่

แนวความคิดดงักล่าวก็ยงัไดรั้บการสืบทอด การจดัตั้งองคก์รระหวา่งประเทศอยา่งสันนิบาตโลกมุสลิม (Muslim 

World League) และองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of the Islamic Conference: OIC) จดัได้ว่าเป็น

ความสืบเน่ืองของแนวคิดการรวมกลุ่มแรก ๆ ท่ีโลกตะวนัออกรู้จกั32 

นอกเหนือจากเร่ืองราวขา้งตน้ ประสบการณ์และโลกทศัน์ของเหล่าปัญญาชนในเร่ืองของการรวมกลุ่ม

ยงัปรากฏให้เห็นในความพยายามท่ีจะนิยามขอบข่ายความเป็นเอเชียท่ีแมจ้ะยงัคงอิงอยู่กบักรอบกวา้งในเร่ือง

ของการต่อตา้นตะวนัตก แต่ก็ได้เพิ่มพื้นท่ีของภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์การเมือง หรือภูมิรัฐศาสตร์ 

(geo-politics) เขา้ไวด้ว้ย จนท าให้ความคิดในเร่ืองของการรวมกลุ่มมีลกัษณะค่อนขา้งเฉพาะเจาะจงมากข้ึน แม้

จะยงัมีความไม่คงตวัในเร่ืองของการก าหนดนิยาม อาจกล่าวไดว้่า วาทกรรมและปฏิบติัการเอเชียนิยมยากจะ

แยกห่างจากการประดิษฐ์สร้างความสัมพนัธ์ท่ีผูค้นในดินแดนมีต่อชาวตะวนัตก ทั้งน้ีการนิยามขอบข่ายความ

เป็นกลุ่มกอ้นของเอเชียไม่เพียงสกดัไดจ้ากกระบวนการบูรณาการ33 แต่ยงัยากจะแยกขาดจากการเป็นศตัรู การ

แข่งขนั หรือการเลือกตดั (exclusion) ดินแดนใดดินแดนหน่ึงออกจากนิยามความเป็นเอเชีย34 คงไม่เกินเลยไป
                                                           

32 Pankaj Mishra. (2012). From the Ruin of Empire: The Revolt Against The West and the Remaking of Asia. 
London: Penguin Book, pp. chapter 2, ‘Jamal al-Din al-Afghani’ (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from 
https://www.britannica. com/ biography/Jamal-al-Din-al-Afghani (accessed on 30/3/2018), ‘Pan-Islamism’ (n.a) Oxford 
Islamic Studies Online Retrieved from http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1819 (accessed on 30/3/2018) 

33 Marc Frey and Nicola Spakowski. (2016). ‘Introduction’ in Marc Frey and Nicola Spakowski (eds.) Asianisms: 
regionalist integrations and Asian integration. Singapore: NUS Press, pp. 1-18. 

34 มีการเสนอมุมมองและแหล่งอา้งอิงท่ีหลากหลายในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยส่วนใหญ่
เนน้ถึงความส าคญัของแหล่งอา้งอิงทางสงัคม-วฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงกบัการคล่ีคลายตวัของมิติทางการเมืองเป็นส าคญั มากกวา่
จะค านึงถึงการเช่ือมต่อทางเศรษฐกิจเช่นแนวคิดท่ีปรากฏข้ึนในช่วงหลงัศตวรรษท่ี 20 เป็นตน้มา ผูเ้ขียนไดตี้พิมพบ์ทปริทศัน์
หนังสือในเร่ืองดังกล่าวไวท่ี้อ่ืนแลว้ ผูส้นใจโปรดศึกษาเพ่ิมเติมท่ี วรารัก เฉลิมพนัธุศกัด์ิ. (2559). “เอเชียนิยม: แนวคิดและ
จุดเน้นท่ีหาไดเ้ป็นหน่ึงเดียว” วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม) น. 
143-148. 
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นกัท่ีจะกล่าววา่ การปรากฏข้ึนของแนวคิด “เอเชียยิ่งใหญ่” (Pan-Asianism) คือแนวความคิดเบ้ืองแรกท่ีกระตุน้

ส านึกในเร่ืองของการรวมกลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจงมากกวา่แนวคิดการรวมกลุ่มท่ีอิงอยูก่บักรอบศาสนา ท่ามกลาง

การตั้งค  าถามหลากหลายวา่ ส่ิงใดท่ีควรจะเป็นแหล่งอา้งอิงในการก าหนดนิยามความเป็นเอเชีย35 

 แนวความคิดการรวมกลุ่มท่ีอิงอยูก่บักรอบการต่อตา้นตะวนัตกดงักล่าวขา้งตน้ โดยเฉพาะแนวคิดเอเชีย

ยิง่ใหญ่สัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัปรากฏการณ์ความเปล่ียนแปลงทางการเมืองในเอเชีย โดยเฉพาะการข้ึนสู่สถานะของ

การเป็นมหาอ านาจของญ่ีปุ่นท่ีเร่ิมปรากฏให้เห็นตั้งแต่ความส าเร็จของการปฏิรูปเมจิ (Meiji Restoration) ตั้งแต่ 

ค.ศ. 1868 ท่ีไม่เพียงปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของญ่ีปุ่น หากแต่ยงัสร้างความแข็งแกร่งให้กบั

อุตสาหกรรมการผลิตดา้นต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมหนกั อาทิ เหล็กและเหล็กกลา้ท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาตวั

ของกิจการด้านการทหาร ความเปล่ียนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางการศึกษาจากการปรับสังคมสู่

ความทนัสมยั (modernisation) ตามแบบอยา่งตะวนัตก  

น่ีคือช่วงเวลาท่ีการถกเถียงถึงอตัลกัษณ์ของสังคมญ่ีปุ่นส่งผลต่อการวางรากฐานการสร้างแนวความคิด

การรวมกลุ่มในเอเชีย แม้ฟุ คุซาวา ยูคิ ชิ  (Fukuzawa Yukichi) นักคิด นักการศึกษา นักทฤษฎีการเมือง 

ผูป้ระกอบการดา้นส่ิงพิมพ ์และผูก่้อตั้งมหาวิทยาลยัเคโอ (Keio University) ในโตเกียว จะประสบความส าเร็จ

มากกวา่ในการผลกัดนัใหส้ังคมญ่ีปุ่น “ออกจากเอเชีย ไปสู่ตะวนัตก” (Datsu-A Ron)36 แต่แนวความคิดท่ีเห็นวา่ 

อตัลกัษณ์ของญ่ีปุ่นคือ เอเชีย ก็ยงัปรากฏอยู่มากเช่นกนัและมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนในยุคจกัรพรรดิไทโช 

(Taisho period, 1912-1926) ดงัจะไดก้ล่าวโดยสังเขปต่อไป  

สมาคมท่ีอาศยัการแลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นศิลปะและวรรณกรรมเอเชียท่ีมีรากฐานมาจากอกัษรจีน

เกิดข้ึนมากมาย อาทิ โคอาไค (Koakai) หรือสมาคมการข้ึนของเอเชีย (Raise Asia society) ท่ีก่อตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ. 

1880 รวมถึงกลุ่มสมาคมการคา้-ธุรกิจอย่าง เกนโยชชา (Genyossha) หรือสมาคมมหาสมุทรด า (Black Ocean 

society) ซ่ึงโทยามา มิตซึระ (Toyama Mitsura) แกนน ากลุ่มพ่อคา้นักธุรกิจจากฟุคุโอกะ เป็นผูก่้อตั้งเม่ือค.ศ. 

1881 เพื่อขยายอิทธิพลของญ่ีปุ่นในเขตทะเลด าซ่ึงกั้นระหวา่งฟุคุโอกะกบัคาบสมุทรเกาหลี ตามดว้ยการก่อตั้ง 

โตอา โดบุงไค (Toa Dobunkai) หรือสมาคมวฒันธรรมร่วมเอเชียตะวนัออก (East Asia common cultural 
                                                           

35 ผูเ้ขียนเสนอไวใ้นท่ีอ่ืนแลว้วา่ แมก้ารก าหนดขอบข่ายความเป็นเอเชียโดยสงัเขปสามารถใชแ้หล่งอา้งอิงได้
หลากหลาย อาทิ ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ ท่ีเช่ือมโยงกบัการเคล่ือนตวัทางสงัคม-วฒันธรรม 
รวมถึงจุดมุ่งหมายและความตั้งใจทางการเมือง แต่แหล่งอา้งอิงเหล่านั้นตอ้งมีจุดเช่ือมท่ีสามารถประสานความเขา้ใจและสร้าง
การยอมรับร่วมกนัไดใ้นระดบัหน่ึง ผูส้นใจในประเด็นดงักล่าวโปรดศึกษาเพ่ิมเติมท่ี วรารัก เฉลิมพนัธุศกัด์ิ. (2560). “หน่วยท่ี 1 
แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย” ในเอกสารการสอนชุดวชิา การเมืองการปกครองของประเทศ
ในเอเชีย (Governments and Politics in Asia). นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1) 
โดยเฉพาะเน้ือหาในตอนท่ี 1.1 

36 เร่ืองเดียวกัน.  



25 
 

 

society) หรือสหภาพวฒันธรรมชาวเอเชียตะวนัออก (East Asian Cultural Union) เม่ือค.ศ. 1898 ภายใต้การ

สนบัสนุนของ โคโนเอะ อตัซึมาโร (Konoe Atsumaro) เจา้ชายผูด้  ารงต าแหน่งประธานสภาในขณะนั้น37 

 

 
ภาพท่ี 1.3 จกัรพรรดิไทโช กลุ่มผูน้ าและปัญญาชนญ่ีปุ่นในสมยัปกครองของพระองคเ์ร่ิมใหค้วามส าคญักบั

แนวคิดเอเชียยิง่ใหญ่ 

ทีม่า: https://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_Taish%C5%8D (accessed on 12/5/2018) 

 

การสะสมความแข็งแกร่งในช่วงเปล่ียนผ่านดงักล่าวของญ่ีปุ่นแสดงออกอยา่งชดัเจนบนตน้ทุนความ

อ่อนแอของดินแดนเพื่อนบา้น อาทิ สงครามจีน-ญ่ีปุ่น คร้ังท่ี 1 (the first Sino-Japanese War) ช่วงค.ศ. 1894-

1895 ท่ีปิดฉากบทบาทอิทธิพลยาวนานของจีนต่อโชซอน (Choson) ซ่ึงต่อมาคือเกาหลี การยอมรับความพา่ยแพ้

ของจีนผ่านการลงนามในสนธิสัญญาชิโมโนเซกิ (Treaty of Shimonoseki) ถือได้ว่ามีส่วนอย่างส าคญัในการ

วางรากฐานเส้นทางจกัรวรรดินิยมให้กบัญ่ีปุ่น น่ีคือ สนธิสัญญาท่ีท าให้จีนตอ้งเปิดเมืองท่าทางตอนใตใ้ห้กบั

ญ่ีปุ่นทั้งท่ีหงัโจว ซูโจว และจุงกิง (หรือฉงช่ิง ในปัจจุบนั) เมืองริมแม่น ้ าฉางเจียงหรือแยงซีเกียง ท่ีอยูลึ่กเขา้มา

ทางดินแดนตอนใน รวมถึงสิทธิในการปกครองฟอร์โมซา (Formosa) หรือไตห้วนั38  

                                                           
37 J. M Robert. (1976/2002). The New Penguin History of the World. London: Penguin, p. 839, ‘Pan-Asianism – Pan 

– asianist Organizations in Japan’ (n.a). JRank.org. Retrieved from http://www.science.jrank.org/pages/10582/Pan-Asianim-
Pan-asianist-Organizations-in-Japan.html#ixzz5BTcLl73p (accessed on 2/4/2018) 

38 ‘First Sino-Japanese War 1894-1895’ (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from 
https://www.britannica.com/event/First-Sino-Japanese-War-1894-1895 (accessed on 1/4/2018), ‘Treaty of Shimonoseki’ (n.a) 
Encyclopedia Britannica Retrieved from https://www.britannica.com/event/Treaty-of-Shimonoseki (accessed on 1/4/2018) 
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สิทธิประโยชน์จากเมืองท่าริมชายฝ่ังตะวนัออกและดินแดนทางตอนใตข้องจีนน่ีเองท่ียิ่งมีส่วนช่วย

ผลกัดนัแนวคิดเอเชียยิง่ใหญ่ ท่ีญ่ีปุ่นใชเ้ป็นศูนยก์ลางในการวางแนวทางการรวมกลุ่มในภูมิภาคท่ีเร่ิมชดัเจนข้ึน

ในสมยัไทโช ก่อนท่ีจะปรากฏเป็นรูปธรรมพร้อมกบัการท่ีญ่ีปุ่นขยายบทบาทอิทธิพลลงดินแดนทางใตด้งัจะได้

กล่าวต่อไปในเร่ืองท่ี 1.2.2 กล่าวได้ว่าในช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 นั้น ญ่ีปุ่นเร่ิมวางรากฐานการขยาย

บทบาทของตนไวท่ี้การยึดครองเกาหลี ซ่ึงเสริมโอกาสในการรุกเขา้สู่แผน่ดินใหญ่ของยเูรเซีย ดว้ยการปกครอง

ดินแดนทางตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนทั้งท่ีชานตงและแมนจูเรีย ซ่ึงญ่ีปุ่นใช้เป็นฐานส าคญัในการเขา้ท า

สงครามกบัรัสเซีย (Russo-Japanese War) เม่ือ ค.ศ. 1904-1905 และเป็นฝ่ายไดรั้บชยัชนะ  

การท่ีธีโอดอร์ รูสเวลท์ (Theodore Roosevelt) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเขา้มาเป็นคนกลางในการ

เจรจาสงบศึกจนไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาสันติภาพ และมีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพท่ีเมืองพอร์ตสมธั 

(Portsmouth) รัฐ นิวแฮมป์เชียร์ (New Hampshire) ท าให้ญ่ีปุ่นเป็นดินแดนแรกนอกกลุ่มตะวนัตกท่ีมหาอ านาจ

ตะวนัตกให้การยอมรับ และยงัท าให้ญ่ีปุ่นไดรั้บการจบัตามอง เสียงช่ืนชม และความคาดหวงัถึงการเป็นผูน้ าใน

การต่อกรกบัตะวนัตก39  

กล่าวไดว้า่ ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 แนวความคิดและเส้นทางการพฒันาตวัของญ่ีปุ่นกลายเป็นตน้แบบ

ใหก้บัการกลุ่มปัญญาชนท่ีพยายามผลกัดนัความเปล่ียนแปลงในสังคมของตน ความเคล่ือนไหวของกลุ่มยงัเติร์ก 

(Young Turks) ท่ีกดดนัสุลต่าน อบัดุลฮามิด ท่ีสอง ดงักล่าวขา้งตน้เม่ือ ค.ศ. 1908 ก็ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากชยั

ชนะของญ่ีปุ่นเช่นกนั เส้นทางการพฒันาตวัของสังคมญ่ีปุ่นในช่วงน้ีเร่ิมแสดงถึงการเช่ือมประสานแนวคิด

ชาตินิยมกบัจกัรวรรดินิยม ท่ีใครหลายคนอาจมุ่งมองแค่เพียงพลงัการต่อตา้นตะวนัตกจนละเลยภาพตน้ทุน

ความสูญเสียของจีนไม่วา่จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม  

ไม่ว่าจะอย่างไร กรุงโตเกียวในช่วงเวลานั้น เร่ิมเป็นแหล่งดึงดูดการร่วมเรียนรู้ประสบการณ์การ

เคล่ือนไหวของนกัชาตินิยม อาทิ ฟาน โบ่ย เจิล (Phan Boi Chau) แกนน านกัเคล่ือนไหวชาวเวียดนาม ท่ีไม่เพียง

ใช้ญ่ีปุ่นเป็นศูนยก์ลางการเคล่ือนไหว เม่ือช่วงตน้ศตวรรษก่อนหน้าสงครามโลกคร้ังท่ี 1 แต่ยงัสนับสนุนให้

นกัศึกษาเวียดนามนบัร้อยคนเขา้ศึกษาท่ีญ่ีปุ่น เพื่อน าความรู้และประสบการณ์กลบัไปพฒันาประเทศผ่านการ

สนบัสนุนการจดัตั้งขบวนการดงซู (Dong Du) หรือ มุ่งสู่ตะวนัออก (Look to the East) โดยไดรั้บความ 

 

 

                                                           
39 ‘1904 Russo-Japanese War begins’. (n.a) History. Retrieved from https://www.history.com/this-day-in-

history/the-russo-japanese-war-begins (accessed on 1/4/2018) 
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ช่วยเหลือเป็นอยา่งดีจากอาซาบะ ซากิทาโร (Asaba Sakitaro) แพทยจ์ากจากฟุคุโอกะ (Fukuoka)40 

นักชาตินิยมจากจีนและฟิลิปปินส์ก็มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเรียนรู้ประสบการณ์การ

ผลกัดนัการเคล่ือนไหวรวมถึงไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงินบางส่วนจากญ่ีปุ่นเช่นกนั ซุน ยดัเซ็น (Sun Yat 

Sen) ผูน้  าการปฏิวติัซินไฮ่ (Xinhai Revolution) ท่ีน าไปสู่การสถาปนาสาธารณรัฐจีน ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสาธารณรัฐ

แห่งแรกในเอเชียก็ใชชี้วิตท่ีญ่ีปุ่นในช่วงท่ีถูกเนรเทศ และยงัไดรั้บความช่วยเหลือประสานงานเป็นอยา่งดีจาก 

มิยาซากิ โทเทน (Miyasaki Toten) นกัปรัชญาและนกัเคล่ือนไหวทางสังคม ท่ีไม่เพียงสนบัสนุนการก่อตวัของ

สันนิบาติชาวจีน (Tongmenghui or Chinese United League) เม่ือ ค.ศ. 1905 ท่ีเป็นแกนน าผลกัดันการปฏิวติั

ดงักล่าว แต่ยงัแนะน าซุน ยดัเซ็นให้รู้จกักบันกัธุรกิจอยา่งคิฮาชิโร โอคุระ (Kihachiro Okura) และนกัการเมือง

ชั้นน าของญ่ีปุ่นในช่วงเวลานั้น รวมถึงยงัสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาจีนท่ีล้ีภัยมายงัญ่ีปุ่นโดยร่วมจดัตั้ งศูนย์

การศึกษาใหก้บันกัศึกษาเหล่าน้ีในเขตพื้นท่ีมหาวทิยาลยัวาเซดะ (Waseda University)41 

นอกเหนือจากประสบการณ์ของเวียดนามดงักล่าวขา้งตน้ นกัชาตินิยมในฟิลิปปินส์เป็นอีกเป้าหมาย

หน่ึง ท่ีเครือข่ายสายสัมพนัธ์ชาตินิยมระหว่างจีนกบัญ่ีปุ่น ก่อนการผลกัดนันโยบายจกัรวรรดินิยมเต็มรูปแบบ

ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 พยายามเขา้ไปสนับสนุนการประกาศตนเป็นเอกราชจากสหรัฐอเมริกาท่ีเพิ่งเขา้

ครอบครองฟิลิปปินส์ไดไ้ม่นานหลงัชนะสงครามกบัสเปน มิยาซากิ โทเทน หรือ มายาซากิ โทราโซ (Miyazaki 

Torazo) ถึงกบัลกัลอบน าอาวุธเขา้ช่วยเหลือกลุ่มกองก าลงัเรียกร้องเอกราชของฟิลิปปินส์ท่ีน าโดย เอมิลิโอ อา

กินลัโด (Emilio Aguinaldo) นกัชาตินิยมเช้ือสายจีน แมจ้ะไม่ประสบความส าเร็จก็ตาม42 กล่าวไดว้า่ในช่วงเวลา

เช่นน้ีท่ีแนวคิดชาตินิยมฟาสซิสตย์งัไม่ปรากฏชดัในญ่ีปุ่นนั้น มิยาซากิ โทราโซ เคยเสนอให้ดินแดนท่ีถูกกดทบั

จากอิทธิพลจกัรวรรดินิยมตะวนัตกไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม เขา้รวมกลุ่มกนัจดัตั้งเป็นสหพนัธ์ชาวเอเชีย 

                                                           
40 ‘Phan Boi Chau: Vietnamese Patriot’ (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from 

https://www.britannica.com/biography/Phan-Boi-Chau (accessed on 1/4/2018), ‘Nationalist Phan Boi Chau remembered in 
Japan’ (13/9/2010) The Voice of Vietnam Retrieved from http://www.english.vov.vn/society/nationalist-phan-bot-chau-
remembered-in-japan-223897.vov (accessed on 1/4/2018), Pankaj Mishra (2012) op, cit., pp. 4-6. 

41 ‘Philosopher Toten Miyasaki and Waseda’s Chinese Students’ (17/1/2016) Waseda University Retrieved from 
https://www.waseda.jp/top/en-news/37338 (accessed on 1/4/2018), Katsuji Nakazawa (6/62015) ‘The Japanese roots of 
Chinas 1911 revolution’ Nikkei Asian Review Retrieved from https://www.asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-
Relations/The-Japanese-roots-of-China-s-1911-revolution (accessed on 2/4/2018) 

42 Pankaj Mishra. (2012). op, cit., pp. 155-156, ‘Emilio Aguinaldo: President of Philippines’ (16/3/2018) 
Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/biography/Emilio-Aguinaldo (accessed on 2/4/2018) 
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(Asian Federation) โดยเสนอให้สมาชิกสหพันธ์ดังกล่าวประกอบด้วย จีน เกาหลี ไต้หว ัน สยาม และ

ฟิลิปปินส์43 

 

กจิกรรม 1.2.1  

 ให้อธิบายถึงวสิัยทศัน์และการริเร่ิมแนวความคิดการรวมกลุ่มระดบัใหญ่ในเอเชียก่อนสงครามโลกคร้ัง

ท่ี 1 มาโดยสังเขป 

 

แนวตอบกจิกรรม 1.2.1 

 นบัตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 เหล่าปัญญาชนท่ีตั้งค  าถามต่อการกดทบัของจกัรวรรดินิยมตะวนัตก

ไดเ้ร่ิมเผยแพร่แนวคิดต่อตา้นตะวนัตกอย่างจริงจงั ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างและผลกัดนัแนวคิดการรวมกลุ่มท่ีเม่ือ

เร่ิมแรกปรากฏในลักษณะของการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ อาทิ แนวคิดอิสลามยิ่งใหญ่ รวมถึงการเร่ิมเสนอ

แนวความคิดเอเชียยิ่งใหญ่ โดยญ่ีปุ่นไดรั้บการจบัตามองวา่ มีบทบาทส าคญัในเร่ืองดงักล่าว จากกลุ่มปัญญาชน

ชาตินิยมท่ีตอ้งการเรียกร้องเอกราชให้กบัดินแดนของตน และมองความส าเร็จในการปฏิรูปและพฒันาประเทศ

ตั้งแต่สมยัเมจิของญ่ีปุ่นเป็นแบบอยา่ง โดยเฉพาะหลงัจากท่ีญ่ีปุ่นชนะสงครามกบัรัสเซีย วิสัยทศัน์การรวมกลุ่ม

ในช่วงน้ีจึงเป็นไปในลกัษณะของการผสานแนวคิดการต่อตา้นจกัรวรรดินิยมตะวนัตก และการสร้างรัฐชาติท่ีมี

ญ่ีปุ่นเป็นแบบอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Ichiro Fujimura. (10/8/2016). ‘Toten Miyazaki and Sakuzo Yoshino: Thoughts on Asian Solidarity and 

Universalism in Pre-war Japan’ Asian Culture and History. Vol. 9 No. 1 Retrieved from 
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ach/article/download/63947/34349 (accessed on 2/4/2018) 
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เร่ืองที ่1.2.2  

ความเคลือ่นไหวหลงัสงครามโลกคร้ังที ่1 โคมินเทร์ิน และ จักรวรรดินิยมญีปุ่่น  

 

 ประสบการณ์และโลกทศัน์จากการสังเกตความเปล่ียนแปลงของเหล่าปัญญาชนท่ีมีต่อสงครามโลกคร้ัง

ท่ี 1 และผลท่ีตามมา ยิ่งตอกย  ้าขอ้วิพากษ์ก่อนหน้าท่ีมีต่อจกัรวรรดินิยมตะวนัตก ซ่ึงดินแดนเมืองแม่ศูนยก์ลาง

การปกครองเลือกใช้วิถีทางแบบทุนนิยม-เสรีประชาธิปไตยในการปกครองดินแดนของตน แต่หาไดส่้งเสริม

แนวทางดงักล่าวอยา่งหนกัแน่นจริงจงัในดินแดนท่ีตนปกครอง การเกิดข้ึนของการปฏิวติัรัสเซีย เม่ือ ค.ศ. 1917 

ท่ีน าไปสู่การถอนตวัของรัสเซียจากกองก าลงัพนัธมิตรก่อนหนา้การปิดฉากสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ไม่เพียงช่วยให้

หลายฝ่ายไดรั้บทราบขอ้มูลสนธิสัญญาลบัฉบบัต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการผสานความร่วมมือของฝ่ายพนัธมิตร

บนตน้ทุนความสูญเสียดินแดนของฝ่ายตรงขา้ม แต่ยงัแสดงให้เห็นวา่โอกาสท่ีดินแดนอาณานิคมเคยคาดหวงัวา่

จะได้รับจากการประกาศหลักการ 14 ประการของ วูดโรว วิลสัน (Woodrow Wilson) ประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกาในขณะนั้น โดยเฉพาะในเร่ืองของหลกัการก าหนดชะตากรรมตนเอง (self-determinism) อยากจะ

ปรากฏเป็นจริง  

กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ แมโ้ดยภาพรวมแลว้สังคมระหวา่งประเทศดูจะคาดหวงัถึงความสงบ สันติ หลงั

สงครามใหญ่จบส้ิน ผา่นการสถาปนาองคก์ารสันนิบาตชาติ (League of Nations) แต่ส าหรับดินแดนอาณานิคม

แลว้ เสียงเรียกร้องเอกราชของพวกตน ท่ีหลายฝ่ายไดเ้ดินทางรอนแรมจากดินแดนของตนไปยงัปารีส เพื่อหวงั

วา่ ผูน้  าชาติมหาอ านาจจะเจียดแบ่งเวลามาใหค้วามสนใจบา้ง กลบัไม่ไดรั้บการตอบรับแต่อยา่งใด ความพยายาม

อนัสูญเปล่าของ คิม คิว ซิก (Kim Kyu Sik) ปัญญาชนชาวเกาหลี ผูเ้คล่ือนไหวผลกัดนัเพื่อความเป็นเอกราชของ

เกาหลี ท่ีทั้งส่งจดหมายภาษาฝร่ังเศสอุทธรณ์ไปยงัวิลสัน และเดินทางไปปารีส และความลม้เหลวในคร้ังนั้น

ของ เหงียน อ่าย กวก๊ (Nguyen Ai Quoc) ซ่ึงต่อมารู้จกักนัในนามของ โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) ท่ีในเวลานั้น

ท างานอยูท่ี่ปารีส เป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนในเร่ืองดงักล่าว จนเกิดการตั้งข้ึนถามข้ึนอีกวา่ แทจ้ริงแลว้การสนบัสนุน

แนวคิดระหว่างประเทศนิยมเชิงเสรี (liberal internationalism) อาจเป็นแค่ภาพลวงตาบดบงัความจริงของการ

สนบัสนุนจกัรวรรดินิยมเชิงเสรี (liberal imperialism) ในกลุ่มมหาอ านาจฝ่ายชนะสงคราม44  

ดว้ยเหตุวา่ นอกเหนือจากการการจดัท าสนธิสัญญาท่ีเนน้การสลายความแขง็แกร่งของโครงสร้างอ านาจ

การเมือง-การปกครอง ซ่ึงสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพลงัทางเศรษฐกิจของฝ่ายพ่ายแพท่ี้เป็นผูก่้อสงคราม เวทีประชุมท่ี

ปารีส ซ่ึงแต่เดิมก าหนดให้เป็นเวทีท่ีสวิตเซอร์แลนด์ แต่เป็นเพราะหวัน่ใจต่อบทบาทและอิทธิพลกลุ่มแนวคิด

                                                           
44 Pankaj Mishra. (2012). op, cit., pp. 187-193, ‘To Wilson: A Petition for Korea’s independence’ (1/3/2018) The 

Dong-A IlBo. Retrieved from http://www.english.dongha.com/List/3/4/26/1238608/1 (accessed on 25/4/2018) 
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สังคมนิยม-คอมมิวนิสตท์  าให้การประชุมสันติภาพเกิดข้ึนท่ีปารีส ดูจะให้ความใส่ใจเป็นอยา่งยิ่งต่อการปฏิวติั

บอลเชวิก (Bolshevik Revolution) หรือการปฏิวติัรัสเซียดงักล่าวขา้งตน้ แมจ้ะมิไดมี้เน้ือหาของสนธิสัญญาใดท่ี

จดัท าข้ึนจากการประชุมในคร้ังนั้นเขียนถึงเร่ืองราวดงักล่าว แต่เวลาส่วนใหญ่ของการประชุมสันติภาพท่ีปารีส

หมดไปกบัการพยายามแสวงหาวิถีทางสกดักั้นอิทธิพลของบอลเชวิก และแนวคิดคอมมิวนิสต์45 รวมถึงการ

จดัท าขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีจะใช้ก าลงัทหารเขา้สกดักั้นอิทธิพลดงักล่าวในหลายแนวรบทั้งทางฝ่ังตะวนัตกและ

ตะวนัออกซ่ึงไดด้ าเนินการมาบา้งแลว้ อาทิ สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส อิตาลี และญ่ีปุ่น ตกลงส่งก าลงัฝ่าย

ละ 7,000 นายเขา้รุกรานไซบีเรีย เม่ือเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1918 ทั้งน้ีญ่ีปุ่นส่งก าลงัเขา้ไปมากท่ีสุดถึง 74,000 

นาย46  

แรงกดดนัรอบดา้นดงักล่าวเช่นน้ีเอง ท่ีมีส่วนผลกัดนัให้เลนิน ผูน้ าบอลเชวิกสนบัสนุนการจดัตั้งสากล

ท่ีสาม (Third International) หรือองค์การคอมมิวนิสต์ระหว่างประเทศ (Communist International) ซ่ึงมกัเรียก

กันโดยทั่วไปว่า โคมินเทิร์น (Comintern) ข้ึนเม่ือค.ศ. 1919 ทดแทนการล่มสลายของสากลท่ี 2 (Second 

International) ในช่วงการเกิดข้ึนของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เม่ือพลงัชาตินิยมเด่นน ามากกวา่การสนบัสนุนแนวคิด

สากลนิยมแบบสังคมนิยม-คอมมิวนิสต ์ในช่วงเวลาเดียวกบัท่ีบอลเชวิกเร่ิมรวบอ านาจไดอ้ยา่งมัน่คง จนน าไปสู่

การสถาปนาสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (Union of Soviet Socialist Republic: USSR) เม่ือต้น

ทศวรรษ 1920 ช่วงสองปีแรกของการจดัตั้งองค์การดงักล่าวน่ีเองท่ีเราได้เห็นการผลกัดนัการรวมกลุ่มในอีก

รูปแบบหน่ึงในเอเชียท่ีเร่ิมยึดโยงดว้ยอุดมการณ์ทางการเมือง และแนวคิดในการผลกัดนัการเปล่ียนแปลงผา่น

การปฏิวติัสังคม ควบคู่ไปกบัการขยายแนวทางดงักล่าวในยโุรป 

1 กันยายน ค.ศ. 1920 โคมินเทิร์นได้จดัให้มีการประชุมประชาชนชาวตะวนัออก (Congress of the 

Peoples of the East) ข้ึนท่ีเมืองบาคุ (Baku) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของรัฐอาร์เซอร์ไบจนั (Azerbaijan) เพื่อเรียกร้อง

ใหช้าวตะวนัออกร่วมขบวนการปฏิวติัปลดแอกตนเองจากระบอบทุนนิยม-เสรีประชาธิปไตย โดยขอบเขต 

 

 

                                                           
45 Paul Tanner. (2004). ‘Six views of theParis Peace Conference, 1919’ Journal of Humanities and Social Science. 

(School of Humanities and Social Science, Nagoya City University) No. 1 (November 2004) Retrieved from 
https://www.ncu.repo.nii.ac.jp/?action=respository_action_common_download&item_id=1289&item_no=1&attribute_id=25
&file_no=1 (accessed on 25/4/2018) 

46 Terence Phelan. (1943). ‘Woodrow Wilson and Bolshevism’ Fourth International. Vol. IV. No. 4 (April 1943), 
pp. 106-111 Retrieved from https://www.marxists.org/history/etol/newspape/fi/vol04/no04/phelan.htm (accessed on 
25/4/2018) 
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ตะวนัออกท่ีกล่าวถึงน้ีครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของดินแดนยูเรเซีย47 ซ่ึงถือไดว้า่ เป็นส่วนขยายจากแนวคิดท่ี

สหภาพโซเวียตเร่ิมแผ่ขยายอิทธิพลเขา้มาในเอเชีย รวมถึงการเคล่ือนกองทพัของตนจากฝ่ังตะวนัตกมายงัฝ่ัง

ตะวนัออกของประเทศ โดยท่ีก าลงัราว 300,000 คนเป็นมุสลิม ขณะท่ีอีกราว 50,000 เป็นชาวจีนอพยพ ในช่วงท่ี

คณะกรรมาธิการบริหารโคมินเทิร์น (Comintern Executive Committee) ได้จัดตั้ งส่วนงานตะวนัออกเพื่อ

ผลกัดนัการจดัตั้งและประสานความร่วมมือระหวา่งพรรคคอมมิวนิสตใ์นเอเชีย  

เพื่อให้การด าเนินการวางเครือข่ายการรวมกลุ่มเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเน่ือง โซเวียตจึงไดจ้ดัตั้ง

มหาวิทยาลัยคอมมิวนิสต์ เพื่ อแรงงานตะวันออก  (Communist University for Labourers of the East or 

Communist University of the Toilers of the East: KUTV) หรือท่ีรู้จกักนัในนามของมหาวทิยาลยัตะวนัออกไกล 

(Far East University) ข้ึนท่ีมอสโก เม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ. 1921 แมจ้ะมีช่วงเวลาในการด าเนินการไม่ยาวนานนกั 

แต่สถาบันแห่งน้ี ซ่ึงอาจถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางในการก าหนดนโยบายตะวนัออกของโซเวียต (Soviet 

Orientalism) ผ่านการเผยแพร่ความรู้และศึกษาวิจยั การสอนและประศาสน์ปริญญา รวมถึงเผยแพร่ความรู้

ความคิดผ่านวารสาร Revolutionary East (ปฏิวติัตะวนัออก) ได้ผลิตสร้างเหล่าปัญญาชนเอเชียท่ีมีแนวคิด

อุดมการณ์และวถีิปฏิบติัทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกนัมากมาย ก่อนท่ีจะปิดตวัลงเม่ือ ค.ศ. 1938 ตามค าสั่ง

ของโจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ผูค้รองอ านาจต่อจากเลนิน อาทิ หลิว เส้าฉี (Liu Shaoqi) อดีตประธานาธิบดี

สาธารณรัฐประชาชนจีน โฮจิมินห์ เจียง จ้ิงกวั (Chiang Ching-kuo) ผูเ้คยด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีไตห้วนั 

(ค.ศ. 1978-1988) ต่อจากบิดาคือ เจียง ไคเช็ค (Chiang Kai-sheck) และ เต้ิง เส่ียวผิง (Deng Xiaoping) รวมถึง

นกัศึกษาชาวญ่ีปุ่นราว 30-40 คนท่ีอยูใ่นความดูแลของ โทคุดะ คิวอิชิ (Tokuda Kyuichi) สมาชิกพรรค 

 

 

 

                                                           
47 ในค าประกาศแห่งการประชุมดงักล่าวไดเ้อ่ยถึงรายช่ือดินแดนมากมายในตะวนัออก มีจ านวนไม่นอ้ยท่ีปัจจุบนัหา

ไดมี้สถานะเป็นรัฐท่ีไดรั้บการยอมรับจากกฎหมายระหว่างประเทศ ตวัอยา่งรายช่ือดินแดนดงักล่าวประกอบดว้ย อินเดีย ตุรกี 
เปอร์เซีย อียิปต ์อฟักานิสถาน บาลุชิสถาน (Baluchistan) คาชการ์ (Kashgar) จีน อินโดจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ตอร์เจีย อาร์เมเนีย อา
เซอร์ไบจัน ดากห์สถาน (Daghestan) คอร์เคเซียเหนือ อาระเบีย เมโสโปเตเมีย ซีเรีย ปาเลสไตน์ ไควา (Khiva) บุคาห์ลา 
(Bukhara) เติร์กสถาน (Turkestan) เฟอร์กานา (Ferghana) ทาทาเรีย (Tataria) บาช์คิเรีย (Bashkiria) เคอร์กีเซีย (Kirghizia) เป็น
ตัน  สืบ ค้น จาก  ‘Baku Congress of the Peoples of the East, Manifesto of the Congress to the Peoples of the East’ . (1920). 
Minutes of the Congress of the Peoples of the East Baku (September 1920). Retrieved from 
https://www.marxists.org/history/international/comintern/baku/manifesto.html (accessed on 25/4/2018) 
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คอมมิวนิสตญ่ี์ปุ่น48 

ศิษยเ์ก่าจ านวนมากของสถานศึกษาดงักล่าว ท างานประสานความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัโคมินเทิร์นใน

การจดัตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ข้ึนในดินแดนตน หรือในดินแดนอ่ืน อาทิ เอ็ม เอ็น รอย (Manabendra Nath Roy) 

นกัเคล่ือนไหวชาวอินเดีย ผูจ้ดัตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินเดีย และพรรคคอมมิวนิสต์เม็กซิโก และ ตนั มาลากา 

(Tan Malaka) ผูก่้อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (Persirikatan Kominis di India: KPI) เม่ือ ค.ศ. 1920 ก่อน

จะไปร่วมเป็นสักขีพยานในการจดัตั้งพรรคคอมมิวนิสตจี์นในปีถดัมา ตนั มาลากา เป็นผูห้น่ึงท่ีเสนอความคิดใน

การรวมกลุ่มขนาดใหญ่เพื่อหวงัสร้างพลงักดดนัจกัรวรรดิทุนนิยมตะวนัตก โดยอาศยัการประสานความร่วมมือ

ระหว่างกลุ่มแนวคิดอิสลามยิ่งใหญ่กบักลุ่มแนวติดคอมมิวนิสต์ แมค้วามพยายามดงักล่าวจะมิไดป้รากฏเป็น

จริง49 

นอกเหนือจากความเคล่ือนไหวขา้งตน้ แนวคิดวสิัยทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมกลุ่มภูมิภาคในช่วงเวลา

ดงักล่าวยงัปรากฏให้เห็นจากความสืบเน่ืองของแนวคิดเอเชียยิ่งใหญ่ โดยเร่ิมปรากฏความชัดเจนข้ึนท่ีญ่ีปุ่น 

แม้ว่าก่อนหน้าน้ีแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการประเทศของญ่ีปุ่นจะให้ความส าคัญกับตะวนัตก

โดยเฉพาะในกลุ่มกระแสเสรีนิยมตามแบบอยา่งของสหราชอาณาจกัรและสหรัฐอเมริกา ดงัท่ีปรากฏจากแนวคิด

ออกจากเอเชีย ของฟุคุซาวา ยูคิชิ เช่นท่ีไดก้ล่าวไวแ้ล้วในเร่ืองท่ี 2.2.1 ความใกลชิ้ดเช่นน้ีท าให้เกิดการสร้าง

พนัธมิตรระหวา่งญ่ีปุ่นและสหราชอาณาจกัรข้ึนใน ค.ศ. 1902 ท่ีอาจกล่าวไดว้า่เป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้

ญ่ีปุ่นชนะสงครามกบัรัสเซียดงักล่าว  

คิจูโร ชิเดฮารา (Kijuro Shidehara) ซ่ึงได้รับอิทธิพลทางความคิดจากนักการทูตองักฤษอย่าง เจมส์ 

ไบรซ์ (James Bryce) ในเร่ืองวสิัยทศัน์ระยะไกลในการด าเนินความสัมพนัธ์ทางการทูต และจากเซอร์ เอ็ดเวิร์ด 

เกรย ์(Sir Edward Grey) ในเร่ืองของมาตรฐานคุณธรรมขั้นสูงและแนวคิดท่ีไม่แบ่งแยก (non-partisan ถือไดว้่า

เป็น นกัการทูตและรัฐมนตรีต่างประเทศคนส าคญัท่ีวางแนวทางนโยบายต่างประเทศในแนวทางอุดมคตินิยมท่ี

เอนเอียงไปทางตะวนัตก ซ่ึงให้ความส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจอย่างสันติ การสร้างความเขา้ใจและความ

                                                           

  48 Ah Xiang. (1/12/2013). ‘University for Toliers of the East’ republicanchina.org. Retrieved from 
http://republicanchina.org/University-for-Toilers-of-the-East.v0.pdf (accessed on 25/4/2018), John Riddle (28/1/2018) 
‘Toward a global strategic framework: The Comintern and Asia 1919-25 (Part I)’ LINKS international journal of socialist 
renewal Retrieved from http://www.links.org.au/comintern-asia-toward-global-strategic-framework (accessed on 25/4/2018), 
‘Communist University of the Toilers of the East’ (n.a) Wikipedia Retrieved from 
https://www.en.m.wikipedia.org/wiki/Communist_University_of_the_Toilers_of_the_East (accessed on 25/4/2018) 

49 Pankaj Mishra. (2012). op, cit., pp. 202-209, Vijai Prashad (13/1/2018) ‘The Communist International and Its 
Impact on Asia’ NEWSclick. Retrieved from https://www.newsclick.in/communist-international-and-its-impact-asia (accessed 
on 25/4/2018) 
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ร่วมมือระหว่างประเทศ แนวทางในสายเสรีนิยมท่ีเรียกกันว่า การทูตแบบชิเดฮารา (Shidehara diplomacy) 

เช่นน้ีถือไดว้า่เป็นแนวทางกระแสหลกัในสมยัปกครองของพระจกัรพรรดิไทโช 

แมก้ระนั้นก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศของญ่ีปุ่นเองก็ไดเ้ร่ิมปรับท่าทีเพิ่มความสนใจต่อปัญหาใน

เอเชียจนถึงกลบัตั้งแผนกเอเชีย (Asian Affairs Bureau) ข้ึนอย่างเป็นทางการเม่ือ ค.ศ. 1924 หน่วยงานน้ียงัท า

หนา้ท่ีหลกัในการก ากบัดูแลเส้นทางรถไฟท่ีญ่ีปุ่นเขา้ลงทุนในเขตจีนและแมนจูเรียอีกดว้ย ท่ามกลางบรรยากาศ

ท่ีมหาอ านาจตะวนัตกต่างแข่งขนัเพื่อหวงัประโยชน์จากการลงทุนในเร่ืองดงักล่าวโดยญ่ีปุ่นแสดงท่าทีกงัวลวา่ 

การประสานความร่วมมือในลกัษณะของกลุ่มลงทุนร่วม (consortia) ของสหรัฐอเมริกาภายใตน้โยบายการทูต

ดอลลาร์ (dollar diplomacy) ท่ีน าโดยภาคธุรกิจการธนาคารอย่าง เจ พี มอร์แกน (J. P. Morgan) จะประสบ

ความส าเร็จอยา่งสูงเช่นท่ีเคยประสบมาก่อนหนา้ไม่นานนกัจากการเขา้ลงทุนในแถบทะเลแคริบเบียน ญ่ีปุ่นจึง

หวงัจะไดรั้บความร่วมมือจากสหรัฐอเมริกาในการร่วมมือลงทุนร่วมกบัองักฤษ ฝร่ังเศส กบัรัสเซีย มากกวา่จะมี

สหรัฐอเมริกาเป็นคู่แข่ง50  

กล่าวไดว้่า การปรับทิศทางดงักล่าวดูจะสอดรับไปกบัความเปล่ียนแปลงในช่วงตน้ทศวรรษ 1930 ท่ี

กระแสชาตินิยมในจีนโหมแรงมากข้ึนจนเร่ิมเกิดความขดัแยง้กบัญ่ีปุ่น ช่วงน้ียงัไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลการท่ี

สหรัฐอเมริกาดักฟังความลับของญ่ีปุ่นในการประชุมลดก าลังอาวุธท่ีวอชิงตัน (Washington Disarmament 

Conference) เม่ือช่วง ค.ศ. 1921-1922 อีกดว้ย ซ่ึงยิ่งเป็นการกระตุน้กระแสชาตินิยมและความไม่พอใจตะวนัตก

ของญ่ี ปุ่น จนท าให้ชิเดฮาราซ่ึงด ารงต าแหน่งรักษาการณ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้ นต้องลาออกพร้อม

คณะรัฐมนตรี แมชิ้เดฮาราจะไม่ประสบความส าเร็จในการโน้มน้าวทิศทางนโยบายต่างประเทศท่ีน าพาญ่ีปุ่น

ไปสู่เส้นทางจกัรวรรดินิยมอยา่งชดัเจนภายใตก้ารน าของนายกรัฐมนตรีฟูมิมาโร โคโนเอะ (Fumimaro Konoe) 

ผูน้  าคนสุดทา้ยแห่งตระกูลฟูจิวาระ (Fujiwara) ท่ีสืบเช้ือสายอย่างยาวนานมาตั้งแต่สมยัเฮอนั (Heian) แต่ชิเดฮา

ราก็ไดก้ลบัมามีส่วนผลกัดนัความเปล่ียนแปลงให้กบัญ่ีปุ่นยคุหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และยงัเป็นผูมี้ส่วนเจรจา

กับ นายพลแม็คอาเธอร์ (General McArthur) ในการก าหนดแนวทางรัฐธรรมนูญหลังสงครามของญ่ีปุ่นท่ี

ประกาศไม่ใช้สงครามเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างประเทศ และยงัเป็นผูร่้างพระราช

                                                           
50 ‘Consortia – The first china consortium’ (n.a). Encyclopedia of New American Nation. Retrieved from 

http://www.americanforeignrelations.com/A-D/Consortia-The-first-china-consortium.html (accessed on 1/5/2018), Fumio 
Kumamoto (n.a) ‘The Japanese Ministry of Foreign affairs in the Interwar Period: The Significance of the Establishment of 
the Asian Affairs Bureau and Its Diplomacy towards China’ Retrieved from http://www.repo.komaxawa-
u.ac.jp/opac/repository/all/34824/rsg083-07-ku,amoto.pdf (accessed on 1/5/2018) 
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ด ารัสท่ีแสดงออกถึงการเป็นพระจกัรวรรดิในระบบใหม่ของจกัรพรรดิโชวะ (Showa) ดว้ยการไม่กล่าวอา้งถึง

ความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสืบทอดกนัมาแต่เดิม51 

โอคาวา ชูไม (Okawa Shumei) แห่งหน่วยวิจัยเศรษฐกิจตะวนัออก (East Asia Economic Research 

Bureau) ของบริษทัรถไฟแมนจูเรีย (Manchurian Railway Company) เป็นตวัอย่างหน่ึงของกลุ่มปัญญาชนท่ีมี

ส่วนผลกัดนัให้ญ่ีปุ่นหนัเหนโยบายมาสู่แนวคิดเอเชียยิ่งใหญ่ ส าหรับโอคาวาแลว้หากญ่ีปุ่นไม่ปกป้องสิทธิของ

ตนเองในแมนจูเรีย สถานะและบทบาทของญ่ีปุ่นในเกาหลีและไตห้วนัจะไดรั้บผลกระทบไปดว้ย แนวคิดเช่นน้ี

ไดรั้บการตอบรับจากนายทหารระดบัสูงมากมาย รวมถึง โตโจ ฮิเดกิ (Tojo Hideki) ก่อนจะปรากฏในรูปของ

แนวคิด “ระเบียบใหม่ในเอเชียตะวนัออก” (New Order in East Asia) ท่ีโอคาวาเผยแพร่ทั้งท่ีมหาวิทยาลยัโฮเซ 

(Hosei University) ท่ีเขามีส่วนบริหารจดัการและผ่านวารสารชินอาเจีย (Shin Ajia) หรือเอเชียใหม่ (New Asia) 

ท่ีเขาด ารงต าแหน่งบรรณาธิการ ตั้งแต่ค.ศ. 1938 และเพื่อเผยแพร่แนวความคิดดงักล่าวอยา่งเป็นระบบโอคาวา

ไดรั้บการสนบัสนุนใหจ้ดัตั้งสถาบนัวิจยัภาษาโชวะ (Showa Language Research Institute) หรือท่ีเรียกโดยยอ่วา่ 

โรงเรียนโอคาวา (Okawa School or Okawa Juku) โดยรัฐบาลญ่ีปุ่นจะเป็นผูส้นบัสนุนการคดัเลือกนกัเรียนทุนท่ี

รัฐบาลจะส่งไปประจ าการตามท่ีต่าง ๆ ในเอเชียปีละ 20 คน นอกเหนือจากศึกษาภาษาตะวนัตกแลว้ นกัเรียนท่ี

อายใุนราว 17 ปีข้ึนไปกลุ่มน้ียงัตอ้งศึกษาภาษาฮินดู อูรดู ไทย และมาเลย ์ในปีแรก และสามารถเลือกศึกษาภาษา

อาระบิก เปอร์เซีย และเติร์ก ในปีท่ีสอง กลุ่มน้ีเองท่ีไดรั้บการคาดหมายให้เป็นแกนน าในการสร้างความสัมพนัธ์

อนัดีระหวา่งญ่ีปุ่นกบัดินแดนอ่ืน ๆ รวมถึงเป็นแกนหลกัในการประสานการรวมกลุ่ม52 

ช่วงปลายทศวรรษ 1930 ท่ีญ่ีปุ่นภายใตก้ารน าของฟูมิมาโร โคโนเอะ เขา้เป็นพนัธมิตรกบัเยอรมนี

ภายใตก้ารน าของฮิตเลอร์ และอิตาลีภายใตก้ารน าของมุสโสลินี ซ่ึงน าไปสู่การจดัตั้งกลุ่มพนัธมิตรฝ่ายอกัษะ 

(Axis Alliance) พร้อมกบัแผนการแผข่ยายอิทธิพลและก าลงัเขา้สู่ผืนแผน่ดินใหญ่เอเชียมากกว่าแค่เพียงชายฝ่ัง

ตะวนัออกของจีน เยอรมนีตามแผนการของไฮริช ฮิมเลอร์ (Heinrich Himmler) ผูน้  าหน่วย SS ของนาซีจะส่ง

ทหารหน่วยดังกล่าวเข้าประสานงานกับญ่ีปุ่นท่ีมีพระนักรบจากนิกายนิชิเรน (Nichiren) และนิกายดินแดน

บริสุทธ์ิ (Pure Land sect) จากสายธรรมแบบเซน (Zen) เขา้ปฏิบติัการยึดครองทิเบต เพื่อประสานความร่วมมือ

กบักองก าลงัแห่งชาติอินเดีย (Indian National Army: INA) ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากญ่ีปุ่นเพื่อเขา้กดดนัทหาร

                                                           
51 Klaus Schlichtmann. (10/4/1995). ‘A Statement for the Twenty-First Century? The Life and Diplomacy of 

Shedehara Kijuuroh (1872-1951)’ The Asiatic Society of Japan Retrieved from http://www.asjapan.org/web. 
php/lectures/1995/04 (accessed on 1/5/2018) 
  52 Cemil Aydin. (3/3/2008). ‘Japan’s Pan-Asianism and the Legitimacy of Imperial World Order, 1931-1945’ The 
Asia-Pacific Journal (Japan Focus). Volume 6, Issue 3 Retrieved from https://www.apjjf.org/-Cemil-Aydin/2695/article.html 
(accessed on 1/5/2018) 
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องักฤษในเขตพื้นท่ีอินเดีย-พม่า นโยบายเน้นการรวมกลุ่มของเอเชียภายใตก้ารน าของญ่ีปุ่นปรากฏตวัอย่าง

ชดัเจนภายใตช่ื้อ นโยบายร่วมวงศ์ไพบูลยม์หาเอเชียบูรพา (Greater East Asia Co-Prosperity Sphere) เม่ือ ค.ศ. 

1940 ในโอกาสครบรอบ 2,600 ปีของการก่อตั้งดินแดนญ่ีปุ่น นโยบายท่ีขยายตวัจากแนวคิดเอเชียยิง่ใหญ่ในคร้ัง

น้ีอยูบ่นพื้นฐานการเรียกร้องให้เกิดระเบียบโลกใหม่ในมหาเอเชียบูรพา (New Order in Greater East Asia) ซ่ึง

ประกอบดว้ย ญ่ีปุ่น แมนจูกวั (Manchukuo) จีน และอุษาคเนยห์รือเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้53 

ท่าทีสกดักั้นอิทธิพลญ่ีปุ่นในยา่นมหาสมุทรแปซิฟิกของตะวนัตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ท่ีท าให้การ

เจรจาระหวา่งกนัลม้เหลวและท าให้เกิดการปรับเปล่ียนหัวหน้ารัฐบาลจากฝ่ายพลเรือนอย่างโคโนเอะ ไปเป็น

ฝ่ายทหารคือ โตโจ ฮิเดกิ เม่ือ ค.ศ. 1941 ซ่ึงผลกัดนัการเร่งรุกเขา้มายงัอุษาคเนยโ์ดยวางแผนเขา้ยึดครองดชัท์

อีสตอิ์นดีส (หรือดินแดนอินโดนีเซียในปัจจุบนั) มาลายา และบอร์เนียว เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวเป็นทั้งแห่งผลิต

และเส้นทางล าเลียงทรัพยากรส าคญัท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาญ่ีปุ่น โดยเฉพาะน ้ ามนัดิบ แร่ธาตุต่าง ๆ และอาหาร 

และเพื่อความมัน่คงในการขนส่งในน่านน ้ าแปซิฟิก ญ่ีปุ่นจึงตดัสินใจชิงลงมือโจมตีฐานทพัเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ 

(Pearl Harbour) ในหมู่ เกาะฮาวาย เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 ซ่ึงไม่เพียงจะเปิดทางให้สหรัฐอเมริกา

ประกาศสงครามกบัญ่ีปุ่นและฝ่ายอกัษะ แต่เป็นการเปิดฉากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในยา่นเอเชียแปซิฟิก แมส้องปี

แรกญ่ีปุ่นดูจะมีความได้เปรียบโดยเฉพาะเม่ือได้สิงคโปร์และพม่ามาอยู่ในความดูแล ญ่ีปุ่นถึงขนาดจดัตั้ ง

กระทรวงมหาเอเชียบูรพา (The Greater East Asia Ministry) ข้ึนเพื่อก ากบัดูแลนโยบายและพื้นท่ีดงักล่าวข้ึนเม่ือ

ค.ศ. 1942 แต่ก็เป็นการยากท่ีจะปฏิเสธวา่ กองก าลงัสมเด็จพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่นประสบความสูญเสียไม่นอ้ยจาก

การรบกบัทหารสัมพนัธมิตร ท่ีมีก าลงัจากอเมริกาและออสเตรเลียเป็นแกนหลกั ตั้งแต่การรบท่ีมิดเวย ์(Midway) 

ก่อนหน้าท่ีความสูญเสียอย่างหนักจะปรากฏในอีกสองเดือนต่อมาท่ีกวัดาลคานาล (Guadalcanal Campaign, 

1942-1943) และท่ีบูนา-โกนา (The Battle of Buna-Gona, 1942-1943) อันเป็นส่วนหน่ึงของแนวรบท่ีปาปัว

นิวกินี ซ่ึงถือเป็นแนวรบหลกัท่ีส่งผลต่อความพา่ยแพข้องญ่ีปุ่นในเวลาต่อมา54 

ในช่วง ค.ศ. 1943 ท่ีสถานการณ์ยงัไม่เด่นชดัว่าฉากจบของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จะเป็นอยา่งท่ีเรารับรู้

กนัในปัจจุบนัถึงความพ่ายแพข้องญ่ีปุ่น รัฐบาลญ่ีปุ่นภายใต้การน าของโตโจได้จดัประชุมมหาเอเชียบูรพา 

(Greater East Asia Conference) หรือท่ีมักเรียกโดยย่อว่า การประชุมโตเกียว (Tokyo Conference) ข้ึนใน

                                                           

  53 ‘Greater East Asia Coprosperity Sphere’. (n.a). GlobalSecurity.org. Retrieved from https://www.globalsecurity. 
org/military/world/japan/greater-east-asia-coprosperity-sphere.htm (accessed on 1/5/2018) 

54 Tony Smith. (1981). The Patterns of Imperialism: The United States, Great Britain and the Late-Industrialising 
World Since 1815. Cambridge: Cambridge University Press, p. 90, Jonathan Hardt (2008) Empires and Colonies London: 
Polity, pp. 241-243, George Friedman (16/8/2017) ‘Guadalcanal: The Battle That Sealed the Pacific War’ GPF Retrieved 
from https://www.geopoliticalfutures.com/guadalcanal-the-battle-sealed-pacific-war/ (accessed on 19/5/2018) 
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ระหว่างวนัท่ี 5-6 พฤศจิกายน ท่ีกรุงโตเกียว เพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีโฆษณาประชาสัมพนัธ์ขอ้ผูกมดัท่ีจกัรวรรดิญ่ีปุ่น

ไม่เพียงมีต่อแนวคิดเอเชียยิ่งใหญ่ แต่ยงัเน้นถึงบทบาทของญ่ีปุ่นในฐานะผูป้ลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการตก

เป็นอาณานิคมของตะวนัตก แมใ้นการด าเนินการจริงอาจจะยงัไม่มีลกัษณะเช่นท่ีกล่าวมากนัก แต่ผูน้ าความ

เคล่ือนไหวเพื่อเอกราชอย่างซูการ์โน แห่งดชัท์อีสต์อินดีสเร่ิมตอบบทบาทของญ่ีปุ่นตั้งแต่ ค.ศ. 1942 แต่ทั้งซู

การ์โน (Sukarno) และมูฮมัหมดั ฮตัตา (Mohammad Hatta) ซ่ึงเป็นแกนน าการเรียกร้องเอกราชของอินโดนีเซีย

กลบัไม่ไดรั้บเชิญเขา้ร่วมประชุมในคร้ังนั้น แมว้า่จะไดรั้บเชิญไปโตเกียวเพื่อการพบปะอยา่งไม่เป็นทางการกบั

โตโจหลงัการประชุมคร้ังนั้นเสร็จส้ิน 

 

 
ภาพที ่1.4 การประชุมมหาเอเชียบูรพา ทีก่รุงโตเกียว เพือ่สนับสนุนการรวมกลุ่มแบบร่วมวงศ์ไพบูลย์มหาเอเชีย

บูรพา ภายใต้การน าของจักรวรรดิญีปุ่่น 

ทีม่า: https://en.wikipedia.org/wiki/Greater_East_Asia_Conference (accessed on 12/5/2015) 

 

นอกเหนือจากญ่ีปุ่นในฐานะประเทศเจา้ภาพ 6 ดินแดนตอบรับเข้าร่วมประชุมในคร้ังนั้น ตวัแทน

ดินแดนดงักล่าวประกอบด้วย จาง จ่ิงฮุย (Zhang Jinghui) จากแมนจูกวั หวาง จ่ิงเว่ย (Wang Jingwei) หัวหน้า

กลุ่มฝ่ายซา้ยท่ีญ่ีปุ่นสนบัสนุนให้แยกตวัออกมาจากรัฐบาลจีนคณะชาติซ่ึงน าโดยเจียง ไคเซ็ค หลงัการนองเลือด

เม่ือคร้ังท่ีญ่ีปุ่นเขา้รุกรานหนานจิง (Nanjing massacre) บา มอร์ (Ba Maw) ตวัแทนจากพม่า โฮเซ่ พี ลอวเ์รล 

(Jose P. Laurel) จากฟิลิปปินส์ สุภาษ จนัทระ โพส (Subhas Chandra Bose) จากอินเดียในฐานะตวัแทน INA ท่ี

ใชม้าลายา ซ่ึงญ่ีปุ่นยดึครองจากองักฤษตั้งแต่ ค.ศ. 1942 เป็นพื้นท่ีหลกัในการเคล่ือนไหว และพระองคเ์จา้วรรณ

ไวทยากรณ์วรวรรณ จากไทย (ปรากฏในรูปล าดบัท่ี 5 จากซา้ย) 

แม้ปฏิญญามหาเอเชียบูรพา (Greater East Asia Declaration) ท่ีประกาศในคร้ังนั้นซ่ึงได้เรียกร้องให้

สร้างระเบียบแห่งการด ารงอยูแ่ละร่วมวงศไ์พบูลย ์ดว้ยการสนบัสนุนกนัและกนัเพื่อความเป็นเอกราชและอิสระ 

รวมถึงขจดัซ่ึงการแบ่งแยกเหยยีดผวิ (racial discrimination) จะไดรั้บการตั้งค  าถามวา่ หาไดแ้ปลกใหม่จากสาระ
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หลกัของกฎบตัรแอตแลนติก (Atlantic Charter) ท่ีองักฤษและสหรัฐอเมริกาประกาศไวเ้ม่ือ ค.ศ. 1941 มากนกั55 

แต่ก็อาจกล่าวได้ว่า ความเคล่ือนไหวดงักล่าวรวมถึงการประกาศให้เอกราชแก่พม่าและฟิลิปปินส์ เป็นความ

พยายามคร้ังส าคญัท่ีแสดงถึงการผลกัดนัแนวคิดการรวมกลุ่มในเอเชียเพื่อหวงัจดัระเบียบความสัมพนัธ์ระหวา่ง

กนั จากความพยายามของชาวเอเชียดว้ยกนัเอง แมว้า่ทา้ยท่ีสุดแลว้ความพยายามเช่นนั้น กลบัผลกัดนัให้เราเห็น

เส้นทางการพฒันาตวัของจกัรวรรดิญ่ีปุ่นก็ตาม 

 

กจิกรรม 1.2.2 

 ใหอ้ธิบายถึงความเคล่ือนไหวดา้นการรวมกลุ่มหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 มาโดยสังเขป 

 

แนวตอบกจิกรรม 1.2.2 

 ความเคล่ือนไหวดา้นการรวมกลุ่มหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 มีทั้งความสืบเน่ืองมาจากการเสนอแนวคิด

ก่อนหน้า และความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการปฏิวติัรัสเซียซ่ึงให้ก าเนิดสหภาพโซเวียต แนวคิดการ

รวมกลุ่มในประการหลงัน้ีปรากฏในลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกบัการใช้อุดมการณ์ทางการเมืองในการก ากบัและจดั

วางแนวทางการรวมกลุ่ม โดยมีโคมินเทิร์นและปัญญาชนท่ีสนับสนุนแนวทางดงักล่าวเป็นผูผ้ลักดันความ

เคล่ือนไหว อีกแนวทางหน่ึงท่ีสืบเน่ืองมาจากช่วงเวลาก่อนหนา้น้ีก็คือ แนวความคิดเอเชียยิง่ใหญ่ท่ีไดพ้ฒันาไป

เป็นแนวนโยบายร่วมวงศ์ไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา ซ่ึงจกัรวรรดิญ่ีปุ่นให้เป็นแกนหลักในการผลักดันการ

รวมกลุ่มท่ีมีโตเกียวเป็นศูนยก์ลาง ทั้งโคมินเทิร์นและญ่ีปุ่นต่างเช่ือมโยงแนวคิดดงักล่าวเขา้กบัการสนบัสนุน

การเคล่ือนไหวเพื่อเอกราชของดินแดนอาณานิคม 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  55 ‘Greater East Asia Conference’. (n.a). Wikipedia. Retrieved from https://www.en.m.wikipedia. org/wiki/Greater_ 
East_Asia_Conference (accessed on 1/5/2018), Jeff Kingston (9/11/2013) ‘Pan-Asian dreams: The Greater East Asia 
Conference’ The Japan Times Retrieved from https://www.japantimes.co.jp/opinion/2013/11/09/commentary/pan-asian-
dreams-the-greater-east-asia-conference/#.WuiBNutXerU (accessed on 1/5/2018) 
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ตอนที ่1.3 

ความเคลือ่นไหวหลงัสงครามโลกคร้ังทีส่อง 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 1.3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 
 1.3.1 ความเคล่ือนไหวก่อนทศวรรษ 1960 
 1.3.2 ความเคล่ือนไหวท่ีน าไปสู่การจดัตั้งอาเซียน 
 
แนวคิด 
 1. แนวคิดและความเคล่ือนไหวดา้นการรวมกลุ่มในช่วงก่อนหน้าทศวรรษ 1960 ส่วนใหญ่ยงัสัมพนัธ์
กบักระบวนการการสร้างรัฐชาติในหลายพื้นท่ี ท่ียงัมีความหลากหลายทั้งท่ีอิงและไม่อิงอุดมการณ์ทางการเมือง
อยา่งชดัแจง้ รวมถึงขอ้เสนอจากประเทศตะวนัตกทั้งจากฝร่ังเศสและสหรัฐอเมริกา ไปจนถึงขอ้เสนอของพม่า 
เวียดนาม และแมก้ระทัง่ขอ้เสนอของไทยในการจดัตั้งสันนิบาติชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเน้นมิติด้าน
การเมืองและความมัน่คง และมีทั้งท่ีเนน้มิติดา้นเศรษฐกิจ เช่น แผนการโคลอมโบ ความเคล่ือนไหวเช่นน้ีมีส่วน
ฟูมฟักแนวคิดและประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าวใหก้บัเหล่าปัญญาชนจ านวนมาก 

2. การท่ีเหล่าปัญญาชนร่วมสร้างวิสัยทศัน์เพื่อรับมือกับความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ช่วงต้น

สงครามเยน็ ทั้งท่ีมาจากการขยายตวัของเครือข่ายคอมมิวนิสต ์และกระบวนการการสร้างรัฐชาติโดยเฉพาะของ

อินโดนีเซียและมาลายา ท าให้เกิดความเอาจริงเอาจงัในการร่วมผลกัดนัแนวคิดการรวมกลุ่มเพื่อแกปั้ญหาใน

ภูมิภาค แมจ้ะมีการเสนอแนวคิดมากมาย แต่ก็มีเพียง ASA และ Maphilindo ท่ีปรากฏเป็นจริงในช่วงสั้น แต่ก็ได้

มีส่วนผลกัดนัใหเ้กิดจิตวญิญาณบางแสน ท่ีผลกัดนัการเกิดข้ึนอาเซียนในทา้ยท่ีสุด 

 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 1.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายถึงความเคล่ือนไหวดา้นการรวมกลุ่มก่อนหนา้ทศวรรษ 1960 ไดโ้ดยสังเขป 
2. อธิบายถึงแนวคิดและความเคล่ือนไหวด้านการรวมกลุ่มในช่วงใกลก้ารจดัตั้งจนน าไปสู่การจดัตั้ง

อาเซียนไดโ้ดยสังเขป 
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เร่ืองที ่1.3.1  

ความเคลือ่นไหวก่อนทศวรรษ 1960  

 

ช่วงรอยต่อระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ีสองจนถึงช่วงตน้สงครามเยน็ก่อนหนา้การจดัตั้งอาเซียนในค.ศ. 
1967 เป็นอีกหน่ึงช่วงเวลาท่ีเหล่าตวัแสดงซ่ึงแมจ้ะมาจากหลายท่ีมา และหลากแนวความคิด ซ่ึงสัมพนัธ์กบั
แนวทางท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในตอนท่ี 2.2 ไดเ้สนอแนวความคิดและพยายามผลกัดนัการด าเนินการดว้ยวิสัยทศัน์
การรวมกลุ่มโดยเฉพาะความเคล่ือนไหวในพื้นท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้อง ท่ีการด าเนินการเหล่ือมซ้อนไปกบั
การเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชจากเจา้อาณานิคม และกระบวนการเร่งสร้างรัฐชาติโดยเฉพาะในเขตพื้นท่ี
อินโดนีเซีย อินโดจีน และพม่า ท่ีอินโดนีเซีย การบุกเขา้ยดึครองดชัทอี์สตอิ์นดีสของญ่ีปุ่นเม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 
1942 น าไปสู่การถอนทหารของเนเธอร์แลนด์ ตามดว้ยการท่ีโตเกียวประกาศให้เอกราชแก่ดินแดนดงักล่าวใน 
ค.ศ. 1944 ความสัมพนัธ์กบัโตเกียวท าให้ซูการ์โนและฮตัตาสามารถช่วงชิงการน าเหนือกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ียงัยอมรับ
แนวทางปฏิรูปร่วมกบัเนเธอร์แลนด ์อาทิ กลุ่มบุดี อูโตโม (Budi Utomo) พรรคแห่งชาติอินโดนีเซีย (Indonesian 
National Party: PNI) และกลุ่มซารีกตั อิสลาม (Sarekat Islam) ทั้งสองยงัร่วมผลกัดนันโยบายมหาอินโดนีเซีย 
(Greater Indonesia or Indonesia Raya) ซ่ึงเป็นแนวนโยบายหลกัของซูการ์โนในช่วงทศวรรษ 1950 ถึง 196056 

ท่าทีแข็งกร้าวและความรุนแรงของกองทพัสมเด็จพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่นท าใหแ้นวคิดการรวมกลุ่มท่ีญ่ีปุ่น
ผลกัดนัสนับสนุนไม่เพียงไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างกวา้งขวาง แต่ยงัได้รับการต่อตา้นในหลายพื้นท่ี อาทิ 
ขบวนการฮุคบาลาฮบั (Hukbalahap) ซ่ึงเป็นค ายอ่มาจากภาษาตากาล็อกวา่ ฮุคโบ นงั บายนั ลาบนั สา ฮาพอน 
(Hukbo ng Bayan Laban sa Hapom) ซ่ึงหมายถึงกองก าลังประชาชนต่อต้านญ่ีปุ่น (People’s Anti-Japanese 
Army) ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากเครือข่ายคอมมิวนิสตใ์นภูมิภาคท่ีเคล่ือนไหวในฟิลิปปินส์อยา่งต่อเน่ืองตลอด
ช่วงทศวรรษ 1930 จนสามารถท าให้เกิดการสู้รับอยา่งหนกัโดยเฉพาะในเขตตอนกลางของเกาะลูซอน จนเกือบ
สถาปนาอ านาจรัฐคอมมิวนิสตข้ึ์นไดใ้นฟิลิปปินส์เม่ือช่วงตน้ทศวรรษ 1950 ก่อนท่ีสหรัฐอเมริกาจะเขา้กดดนั
อย่างหนักและร่วมมือช่วยเหลือรัฐบาลฟิลิปปินส์ปฏิรูปการบริหารปกครองในสมยัของรามอน แม็กไซไซ 
(Ramon Magsaysay) ผูน้  าบารมีสูงท่ีมีส่วนช่วยประสานรอยร้าวในสังคมฟิลิปปินส์57 

นอกเหนือจากความเคล่ือนไหวของญ่ีปุ่น อาจกล่าวไดว้า่ก่อนหนา้สงครามโลกคร้ังท่ี 2 จะยติุ เราไดเ้ห็น
การผลกัดนัทั้งแนวคิดและการด าเนินการในเร่ืองของการรวมกลุ่มจากฝ่ายแนวคิดสังคม-นิยมคอมมิวนิสตอ์ยูไ่ม่
นอ้ย โดยการด าเนินการดงักล่าวพฒันาตวัควบคู่ไปกบัการเคล่ือนไหวต่อตา้นการหวนคืนกลบัเขา้มามีอิทธิพล
ของฝร่ังเศสในอินโดจีน หลงัจากท่ีปารีสเร่ิมบอบช ้ าอย่างหนัก และลดความสามารถในการควบคุมดินแดน

                                                           

  56 ‘Birth of the Republic of Indonesia’. (n.a). The Sukarno Years: Birth of the Republic of Indonesia. Retrieved from 
http://www.sukarnoyears.com/150proklamasi.html (accessed on 4/8/2013), ‘Indonesian War of Independence’ (n.a) Global 
Security.org Retrieved from http://www.globalsecurity.org/military/world/war/indo-inde.htm (accessed on 4/8/2013) 

57 ‘Hukbalahap Rebellion’. (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/ 
event/Hukbalahap-Rebellion (accessed on 2/5/2018) 
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อาณานิคมอย่างเขม้ขน้มาตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 แกนน าความเคล่ือนไหวส าคญัในคร้ังน้ีคือ พรรค
เวียดนามกว๊กแดนแซง (Viet Nam Quoc Dan Dang: VNDD) หรือ พรรคชาตินิยมเวียดนาม (Vietnamese 
Nationalist Party) หรือท่ีรู้จกักนัในนามเวยีดกง (Viet Cong) ท่ีใชแ้นวคิดจากอุดมการณ์ชาตินิยมและสังคมนิยม
เป็นหลกั ซ่ึงไดรั้บการกดดนัอย่างหนกัจากฝร่ังเศสโดยเฉพาะหลงักรณีการปราบปรามการลุกฮือของชาวนาท่ี
เขตจงัหวดัเหง่อนั (Nghe An) และห่าตินห์ (Ha Tinh) ตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1930-193158 ก่อนหน้าท่ีโฮจิมินห์จะเป็น
ผูน้ าในการก่อตั้งสันนิบาติเพื่อความเป็นเอกราชของเวียดนาม (League for Independence of Vietnam) หรือท่ี
เรียกกนัวา่ เวียดมินห์ (Viet Minh) อนัเป็นช่ือยอ่จากภาษาเวียดนามวา่ Viet Nam Doc Lap Dong Minh Hoi โดย
ใชส้งครามจรยทุธ์เป็นยทุธวธีิหลกัในการเคล่ือนไหว เช่นการต่อตา้นกองก าลงัญ่ีปุ่นเม่ือ ค.ศ. 194359 
 ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความขดัแยง้ขา้งตน้ การริเร่ิมในเร่ืองความร่วมมือท่ีเช่ือมโยงกบัการเรียกร้อง
เอกราชปรากฏให้เห็นค่อนขา้งหลากหลาย นบัตั้งแต่ ค.ศ. 1946 เราไดเ้ห็นถึงความพยายามของอองซาน (Aung 
San) ผูก่้อตั้งสันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อตา้นฟาสซิสต ์(Anti-Fascist People’s Freedom League: AFPFL) ซ่ึง
เป็นแกนน าในการ เรียก ร้องเอกราชของพม่ าท่ี เสนอให้ มีการจัดตั้ ง เค รือจักรภพชาวเอเชีย  (Asian 
Commonwealth) ในลกัษณะท่ีใกล้เคียงกบัการจดัตั้งสหภาพเศรษฐกิจแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยกลุ่ม
ดงักล่าวจะประกอบดว้ยพม่า อินโดนีเซีย ไทย มาลายา และอินโดจีน แต่การจบชีวิตจากเหตุถูกลอบสังหารท า
ใหอ้องซานหมดโอกาสท่ีจะผลกัดนัแนวคิดดงักล่าว60  

ในช่วงปีเดียวกนันั้นเองความเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องการรวมกลุ่มในลกัษณะท่ีใกล้เคียงกนัมาจาก
ความพยายามของผูน้ าขบวนการเวียดมินห์ท่ีเสนอความเห็นในการจดัตั้ง “ประชาคมเหล่าเอเชีย” (pan-Asiatic 
community) ซ่ึงประกอบดว้ย เวียดนาม กมัพูชา ลาว ไทย มาลายา พม่า อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดย
ไม่รวมจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีอยูใ่นแผนการดงักล่าว ดว้ยความมุ่งหวงัให้เป็นพื้นท่ีแห่งการประสานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งระหวา่งภายในกลุ่มประเทศเอเชียดงักล่าว และเป็นพื้นท่ีแห่งการประสานความ
ร่วมมือกบัทั้งสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และองักฤษ เพื่อให้เป็นอีกเส้นทางหน่ึงในการเร่งกระบวนการปลดแอก
จากการเป็นอาณานิคม (decolonisation) และป้องกนักาหวนคืนกลบัเขา้มายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้องเจา้
อาณานิคมตะวนัตก  

ใน ค.ศ. 1946 โฮจิมินห์ไดเ้ขียนจดหมายถึงซูตนั ชะหรีร์ (Sutan Sjahrir) นายกรัฐมนตรีอินโดนีเซียใน
ขณะนั้นให้ร่วมต่อสู้เพื่อเสรีภาพ และร่วมกนัชกัชวนให้อินเดีย พม่า และมาลายาจดัตั้ง “สหพนัธ์ของประชาชน
ผูเ้สรีแห่งเอเชียตอนใต”้ (Federation of Free Peoples of Southern Asia) แมจ้ะไม่ได้รับการตอบรับท่ีดี เพราะ
อินโดนีเซียเกรงว่า เนเธอร์แลนด์จะใช้เร่ืองภยัคอมมิวนิสต์เป็นขอ้อา้งในการยืดระยะเวลาการยอมรับเอกราช
                                                           

  58 Tony Smith. (1981). op, cit., p. 125. 
59 ‘Viet Minh’. (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from http://www.global.britanica.com/ EBchecked/ 

topics/628312/Viet-Minh (2/10/2013), ‘Viet Minh’ (n.a) Wikipedia, the free encyclopedia Retrieved from 
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Viet_Minh (2/10/2013) 

60 Amitav Acharya. (2000). The Quest for Identity: International Relations of South East Asia. Oxford: Oxford 
University Press, p. 47. 
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ของอินโดนีเซีย61 แมแ้นวคิดดงักล่าวจะไม่ไดรั้บการตอบรับอยา่งจริงจงั แต่ความพยายามดงักล่าวไดก้ระตุน้ให ้
คาร์ลอส พี โรมูโร (Carlos P. Romulo) ผูแ้ทนฟิลิปปินส์ประจ าองคก์ารสหประชาชาติท่ีนครนิวยอร์ก สนบัสนุน
ให้อินเดียภายใตก้ารน าของชวาฮราห์ เนห์รู (Jawaharlal Nehru) นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเฉพาะกาลท่ีก าลงัจดั
เตรียมการประกาศเอกราชของอินเดียเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมการรวมกลุ่มโดยอิงอยู่กับกรอบความคิด
ดงักล่าวขา้งตน้ 

การจัดประชุมความสัมพันธ์ของชาวเอเชีย (Asian Relations Conference) ท่ีกรุงเดลีในช่วงเดือน
มีนาคม-เมษายน ค.ศ. 1947 ก่อนหนา้ท่ีอินเดียจะประกาศเอกราชในวนัท่ี 15 สิงหาคมในปีเดียวกนันั้นถือไดว้่า
เป็นเวทีส าคญัท่ีรวมกลุ่มผูน้ าการเคล่ือนไหวเพื่อการเรียกร้องอิสรภาพของชาวเอเชีย และพยายามยนืยนัถึงความ
เป็นเอกภาพของเอเชีย (Asian unity) โดยก าหนดวตัถุประสงค์ไวว้่า เพื่อน าพาให้ผูน้  าหญิงและชายชาวเอเชีย
มาร่วมปรึกษาปัญหาท่ีแสดงถึงความห่วงใยต่อผูค้นในทวีป โดยมุ่งความสนใจไปท่ีเร่ืองของปัญหาสังคม 
วฒันธรรม และเศรษฐกิจของประเทศท่ีแตกต่างหลากหลายในเอเชียเพื่อฟูมฟัก (foster) ความเขา้ใจและติดต่อ
สัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน สภาท่ีปรึกษาอินเดียด้านกิจการโลก (Indian Council of World Affairs: ICWA) และ
สถาบันการศึกษาสันติภาพและความขัดแยง้ (Institute of Peace and Conflict: IPCS) ซ่ึงมหาตะมะ คานธี 
(Mahatma Ghandi) และเนห์รู ร่วมจดัตั้ งเม่ือ ค.ศ. 1943 เป็นแกนน าส าคัญในการจดัประชุมเม่ือค.ศ. 1947 
เช่นเดียวกับการจัดประชุมใน ค.ศ. 1949 ซ่ึงท่ีประชุมมุ่งความสนใจมาท่ีเร่ืองการต่อสู้เพื่อเอกราชของ
อินโดนีเซีย62 

ท่าทีของกลุ่มของหลายกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ท่ีนิยามพื้นท่ีขอบข่ายการรวมกลุ่มค่อนขา้งหลากหลาย อาทิ 
ในทศันะของอินเดียท่ีพยายามรวมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เขา้กบัอฟักานิสถาน อิหร่านและโลกอาหรับ ท าให้
ภาพการรวมกลุ่มของเอเชีย มิเพียงอยากจะหาความเป็นหน่ึงเดียว แต่ยงัยากยิ่งท่ีจะหาความลงตวัในเชิงพื้นท่ี
กายภาพ จากบันทึกการประชุมเม่ือคร้ัง ค.ศ. 1947 ของ อาบู ฮานิฟา (Abu Hanifa) หน่ึงในกลุ่มผูแ้ทนจาก
อินโดนีเซีย เราไดเ้ห็นแนวคิดก่อตั้งสมาคมชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Southeast Asian Association) จากการ
ท่ีผูแ้ทนของอินโดนีเซีย พม่า ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาลายา ไดพู้ดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีจะเร่ิม
ประสานความร่วมมือจากทางดา้นสังคม-วฒันธรรม ท่ีอาจจะสามารถขยายข้ึนเป็นความร่วมมือท่ีใกลชิ้ดทาง
การเมืองกนัมากยิง่ข้ึน บา้งก็วาดวสิัยทศัน์ไกลถึงข้ึนจดัตั้งสหพนัธ์มหาเอเชียอาคเนย ์(Greater Southeast Asia)63 

กล่าวไดว้่า ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองไม่นานนกั เราจึงเร่ิมไดเ้ห็นการเสนอแนวความคิดการ
รวมกลุ่มท่ีมองขอบเขตพื้นท่ีในขนาดท่ีเล็กลง ควบคู่ไปกบัการพฒันาตวัของการสร้างรัฐชาติของกลุ่มเช้ือสาย
มาเลยจ์ากแผนการขององักฤษในการจดัตั้งรัฐมาลายา ท่ีเร่ิมสร้างความขดัแยง้ในเร่ืองของการก าหนดเขตแดน 
                                                           

  61 Amitav Acharya. (2010). ‘Asia Is Not One’ The Journal of Asian Studies. Vol. 69 No. 4 (November 2010), pp. 
1004-1006. Retrieved from https://www.apps.cndls.georgetown.edu/courses/rudolph/g238/files/Asia-is-Not-One_Amitav.pdf 
(access on 2/5/2018) 
  62 ‘About Asian Relations conference’. (n.a). Indian Council of World Affairs. Retrieved from http://www.icwadelhi. 
info /asianrelationsconference/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=137 (accessed on 2/5/2017) 

63 Amitav Acharya. (2010). op,cit. pp. 1007-1008. 
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ดังจะได้กล่าวต่อไปในเร่ืองท่ี 2.3.2 รวมถึงแนวความคิดในการจัดตั้ งสหพันธรัฐอินโดจีน (Indochinese 
Federation) ท่ีชาร์ล เดอ โกลด์ (Charles de Gaulle) ผู ้น าฝร่ังเศสเสนอไว้เม่ือ ค.ศ. 1945 ท่ีจะรวม ตังเก๋ีย 
(Tonkin) อนันมั (Annam) โคชินจีน (Cochinchina) ลาว และกมัพูชา เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงไม่ไดรั้บเสียงตอบรับท่ีดีจาก
โฮจิมินห์ท่ีสนใจแค่เพียงมิติความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และมองแผนการดงักล่าวด้วยความสงสัยว่า ฝร่ังเศส
ยงัคงปรารถนาท่ีจะกลบัเขา้มาในภูมิภาคน้ีผา่นการจดัตั้งสหพนัธรัฐดงักล่าว64 

แมจ้ะไม่เคยปรากฏเป็นจริง แต่ในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนันั้น ไทยไดเ้คยเสนอแนวคิดการรวมกลุ่มข้ึน
เช่นกนั ปรีดี พนมยงค ์เม่ือคร้ังด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีไดเ้คยเสนอแนวคิดในการจดัตั้งสันนิบาตชาติเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(Southeast Asian League) ข้ึนเม่ือ 8 กนัยายน ค.ศ. 1947 หลงัการประชุมท่ีนิวเดลีจบลงไดไ้ม่
นาน ส่วนหน่ึงเพื่อต่อกรกบัขอ้เรียกร้องของฝร่ังเศสท่ีตอ้งการให้ไทยคืนดินแดนในอินโดจีนท่ีรัฐบาลพิบูล
สงครามยึดคืนมาจากฝร่ังเศสตามความตกลงในสนธิสัญญาโตเกียว (Tokyo Treaty) ค.ศ. 1941 เม่ือคร้ังท่ีกอง
ก าลงัญ่ีปุ่นเขา้มาเคล่ือนไหวในภูมิภาค สหรัฐอเมริกาและสหประชาชาติมีท่าทีสนบัสนุนขอ้เรียกร้องดงักล่าว 
อีกส่วนหน่ึงมาจากสายสัมพนัธ์ของปรีดีท่ีมีให้กบัขบวนการลาวอิสระ (Lao Isara) เขมรอิสระ (Khmer Issarak) 
และญวนอิสระ (Yuan Issara) หรือขบวนการเวียดมินห์ ท่ีได้เข้ามาตั้งส านักงานตวัแทนรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยแห่งเวียดนาม (Democratic Republic of Vietnam: DRV) ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีถนนสีลม 
ในกรุงเทพมหานคร  

 
ภาพที ่1.5 ปรีดี พนมยงค์ ผู้สนับสนุนการรวมกลุ่มในนามสันนิบาตชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ทีจ่บลงด้วยการ
รัฐประหารในไทย 
ทีม่า: http://www.photoontour.com/Famous_person/Pridi/Pridi_data_01.htm (accessed on 12/5/2018) 
 
                                                           

  64 ‘Indochinese Federation’. (n.a). Faculty of Social Science and Humanities, Universite du Quebec. Retrieved from 
http://www.indochina.uqam.ca/historical-dictionary/666-indochinese-federation.html (accessed on 2/5/2018) 
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ทั้งสององค์ประกอบมีส่วนส าคญัในการผลกัดนัการเคล่ือนไหวดงักล่าว ผ่านการประสานงานของ
นกัการเมืองและปัญญาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีใกลชิ้ดกบัปรีดี อาทิ เตียง ศิริขนัธ์ ทองอินทร์ ภูริพฒัน์ 
และฟอง สิทธิธรรม รวมถึงนกัการเมืองท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของขบวนการเสรีไทย อาทิ อมัพร สุวรรณบล ท่ี
เขา้ร่วมปฏิบติัการกบัขบวนการลาวอิสระ สันนิบาติดงักล่าวตั้งใจท่ีจะสร้างความร่วมมือระหวา่งไทย เวียดนาม 
กมัพูชา ลาว พม่า มาลายา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แต่การรัฐประหารท่ีน าโดย พลโท ผิน ชุณหะวณั เม่ือ
เดือนพฤศจิกายน ในปีเดียวกนันั้นท าให้ปรีดีตอ้งพน้จากต าแหน่ง แนวคิดจดัตั้งสันนิบาตดงักล่าวจึงจบส้ินและ
ไม่ไดรั้บการร้ือฟ้ืนแต่อยา่งใด65 

นอกเหนือจากวิสัยทัศน์ข้างต้น เหล่าปัญญาชนในภูมิภาคยงัได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้ งวิสัยทัศน์และ
ประสบการณ์การรวมกลุ่มขนาดใหญ่ในช่วงทศวรรษ 1950 ท่ีกลบัไปสัมพนัธ์กบับทบาทของมหาอ านาจจาก
ภายนอกไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มท่ีอาศยัแง่มุมทางเศรษฐกิจเป็นหลกั หรือการรวมกลุ่มท่ีผลกัดนัดว้ยมิติทาง
การเมือง ส าหรับการรวมกลุ่มในมิติแรกท่ีเสริมดว้ยความร่วมมือดา้นสังคม-วฒันธรรมปรากฏผ่านการจัดท า
แผนการโคลอมโบ (Colombo Plan) ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างอดีตเจา้อาณานิคมกบัประเทศเกิดใหม่ โดย
เร่ิมตน้จากการประชุมระดบัรัฐมนตรีต่างประเทศของอดีตอาณานิคมองักฤษ ท่ีเรียกว่าประเทศในเครือจกัรภพ 
(Commonwealth) เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม ค.ศ. 1950 ท่ีเมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลงักา ซ่ึงในเวลานั้นเรียกกนัวา่ ซี
ลอน ประเทศผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบ ดว้ยออสเตรเลีย แคนาดา ซีลอน อินเดีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน และส
หราชอาณาจกัร ในปีต่อมาไดมี้การขยายการพฒันาเศรษฐกิจเชิงความร่วมมือระหวา่งระหวา่งเอเชียใต ้และเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ (Colombo Plan for Cooperative Economic Development of South and Southeast Asia) ซ่ึง
ไดช่้วยดึงความสนใจของสังคมระหวา่งประเทศมาท่ีเอเชียมากยิง่ข้ึน66  

วสิัยทศัน์การรวมกลุ่มท่ีมีมิติดา้นการเมืองซ่ึงเหล่าปัญญาชนไดเ้รียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในช่วง
ทศวรรษ 1950 มีทั้งท่ีเกิดจากการผลกัดนัของประเทศมหาอ านาจนอกภูมิภาค และท่ีเกิดจากความร่วมมือของ
ประเทศเกิดใหม่ ในส่วนท่ีเกิดจากการผลกัดนัของมหาอ านาจภายนอกภูมิภาคนั้น เกิดจากกรณีท่ีบรรยากาศของ
สงครามเยน็แผ่ลามเขา้มาในภูมิภาคโดยเฉพาะนบัตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์เบอร์ลินใน ค.ศ. 1948-1949 และการ
สถาปนาสาธารณรัฐประชาชาจีน (People’s Republic of China: PRC) ข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1949 กอปรกบัสงครามอิน
โดจีนท่ียืดเยื้อบนตน้ทุนความสูญเสียของมหาอ านาจตะวนัตกอยา่งฝร่ังเศส โดยเฉพาะความพา่ยแพจ้ากสงคราม
เดียนเบียนฟู (Dien Bien Phu) เม่ือ ค.ศ. 1954 อนัเป็นช่วงเวลาท่ีกองก าลงัคอมมิวนิสตย์งัค่อนขา้งแข็งแกร่งใน

                                                           

  65 Anthony Reid. (n.a). ‘Approaching ‘Asia’ from the Southeast: Does the Crisis Make a Difference?’ Asian Studies 
Institute, Victoria University of Wellington. Retrieved from http://www.researcharchieve.vuw.ac.nz/ xmuli/bitstream/ 
handle/10063/3157/paper.pdf?sequence=2 (accessed on 2/5/2018), Eiji Murashima (2015) ‘Thailand and Indochina 1945-
1950’ Journal of Asia-Pacific Studies (Waseda University) No. 25 (December 2015) Retrieved from 
https://www.waseda.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=25529&item_no=1&attribute_id
=162&file_no=1 (accessed 2/5/2018) 
  66 Mary Anne Weaver. (18/6/1984). ‘Sri Lanka’s J.R. navigates between ‘Tigers’ and priests’ The Christian Science 
Monitor. Retrieved from http://www.csmornitor.com/1984/0618/061819.html (accessed on 25/7/2013) 
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มาลายา แม้จะเร่ิมอ่อนก าลังลงในฟิลิปปินส์หลังการข้ึนด ารงต าแหน่งของรามอน แม็กไซไซ (Ramon 
Magsaysay)67 

ดไวท์ ไอเซนฮาวเออร์ (Dwight Eisenhower) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นหวัน่เกรงว่า 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้อุดมไปด้วยรัฐเกิดใหม่ท่ียงัอ่อนแอจะไร้เสถียรภาพ และทยอยล้มคล้ายตวัโดมิโน 
(Domino Theory) ไปอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของระบอบคอมมิวนิสต์ แมจ้ะมีการตกลงหยุดยิงและแบ่งเขตดินแดน
เวยีดนามท่ีเส้นขนานท่ี 17 จึงไดส้นบัสนุนการจดัท าสนธิสัญญาการป้องกนัร่วมกนัแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
(Southeast Asia Collective Defense Treaty) หรือท่ีรู้จักกันในนามของกติกามะนิลา (Manila Pact) ข้ึนท่ีกรุง
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นจุดเร่ิมให้กบัการก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออก
เฉี ย ง ใต้  (ส .ป .อ .) ห รือ  South East Asia Treaty Organization (SEATO)68 โด ย มี ส านั ก ง าน ให ญ่ อยู่ ท่ี
กรุงเทพมหานคร  ใน ค.ศ. 1955 ปี ท่ี ปักก่ิงสนับสนุนให้มีการจัดตั้ ง เขตปกครองพิ เศษของเผ่าไต (Tai 
Autonomous Region) ในมณฑลยนูนาน จนก่อความกงัวลแก่ผูน้ าท่ีกรุงเทพฯวา่ ความใกลชิ้ดทางชาติพนัธ์ และ
เขตแดนท่ีไม่ห่างไกลนกั อาจก่อปัญหาต่อการเมืองการปกครองของไทย69 

อีกหน่ึงประสบการณ์ส าคญัท่ีไดช่้วยวางแนวทางการสร้างวิสัยทศัน์การรวมกลุ่มโดยเฉพาะการถอยห่าง
จากมหาอ านาจอดีตเจา้จกัรวรรดินิยม และเป็นการรวมกลุ่มท่ีเร่ิมข้ึนจากความร่วมมือระหวา่งรัฐโลกท่ีสามท่ีเพิ่ม
เกิดใหม่ไดไ้ม่นานหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถึง 29 ประเทศ คือ การประชุมเอเชีย-แอฟริกา70 ท่ีบนัดุง (Bandung 
Asian-African Conference) ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือ ค.ศ. 1955 ท่ีจดัภายใตก้ารสนบัสนุนของอินโดนีเซีย พม่า 
ซีลอน อินเดีย และปากีสถาน ซ่ึงมีแนวโนม้แสดงความกงัขาต่อท่าทีของสหรัฐอเมริกาท่ีเร่ิมกลบัเขา้มามีบทบาท
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้งผ่านการเข้าเก่ียวขอ้งกบัสงครามอินโดจีนท่ีก าลงัจะพฒันาตวัไปเป็นสงคราม
เวียดนาม และผ่านการจดัตั้งเครือข่าย ส.ป.อ. ดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีแมจ้ะมีประเทศในภูมิภาคไม่มากนักเขา้เป็น
สมาชิก แต่ก็ไดมี้ส่วนสร้างประสบการณ์ให้สมาชิกในภูมิภาคไดต้ระหนกัวา่ ความชิดใกลท้างกายภาพดูจะเป็น
หน่ึงในเง่ือนไขส าคญัของการผลกัดนัวิสัยทศัน์การรวมกลุ่มไปสู่ความส าเร็จ ขณะเดียวกนัทิศทางอุดมการณ์
ของกลุ่มการประชุมบนัดุง ซ่ึงมีท่าทีตอบรับอุดมการณ์สังคมนิยม-คอมมิวนิสต ์ท่ีแมจ้ะมีส่วนช่วยในการจดัตั้ง

                                                           
67 ‘Milestones: 1953-1960 – Dien Bien Phu & the Fall of French Indochina, 1954’. (n.a). U.S Department of State, 

Office of the Historian. Retrieved from https://www.history.state.gov/milestine/1953-1960/dien-bien-phu (accessed on 
2/5/2018) 

68 นอกเหนือจากฟิลิปปินส์และไทย ซ่ึงเป็นเพียงสองประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สมาชิกอ่ืน ๆ ของ 
SEATO ประกอบดว้ย สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส สหราชอาณาจกัร นิวซีแลนด ์ออสเตรเลีย และปากีสถาน 

69 ‘Milestones: 1953-1960 – Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) 1954’. (n.a). U.S Department of State, 
Office of the Historian. Retrieved from http://www.history.state.gov/milestones/1953-1960/SEATO (accessed on 15/8/2013)  

70 ประเทศจากเอเชียประกอบดว้ย อฟักานิสถาน พม่า กมัพชูา ซีลอน จีน อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก ญ่ีปุ่น 
จอร์แดน ลาว เลบานอน เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย ไทย ตุรกี เวยีดนามเหนือ เวยีดนามใต ้และเยเมน 
ส่วนประเทศจากแอฟริกาประกอบดว้ย อียปิต ์โกลดโ์คสต ์ไลบีเรีย ลิเบีย และซูดาน 
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กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non Aligned Movement: NAM) ในช่วงทศวรรษต่อมา71 แต่ก็ท  าให้ประเทศเกิด
ใหม่ในภูมิภาคท่ีเลือกพฒันาและใกลชิ้ดแนวทางเสรีประชาธิปไตย อาจไม่สะดวกใจท่ีจะร่วมมืออยา่งใกลชิ้ด 

ไม่วา่จะอยา่งไร ประสบการณ์การรวมกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน และมีแนวโนม้
มุ่งความสนใจอยู่ท่ีเร่ืองราวของภูมิภาคมากข้ึน ล้วนมีส่วนช่วยให้ปัญญาชนท่ีผ่านประสบการณ์ดงักล่าวทั้ง
ทางตรงและทางออ้มจดัวางแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหวา่งกนัมากข้ึน รวมถึงพุ่งประเด็นความสนใจ
มาท่ีปัญหาในภูมิภาคอยา่งจริงจงัมากข้ึน จนน าไปสู่การก่อตวัของอาเซียน ดงัจะไดก้ล่าวต่อไปในเร่ืองท่ี 2.3.2 
 
กจิกรรม 1.3.1 
 ใหอ้ธิบายความเคล่ือนไหวดา้นการรวมกลุ่มก่อนหนา้ทศวรรษ 1960 มาโดยสังเขป 
 
แนวตอบกจิกรรม 1.3.1 
 แนวคิดและความเคล่ือนไหวด้านการรวมกลุ่มในช่วงก่อนหน้าทศวรรษ 1960 ยงัคงมีลกัษณะท่ีสืบ
เน่ืองมาจากช่วงเวลาก่อนหนา้ นัน่คือยงัสัมพนัธ์กบักระบวนการการสร้างรัฐชาติหลงัจากท่ีประเทศในภูมิภาค
และอดีตอาณานิคมในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เป็นเอกราชไดไ้ม่นาน แต่การเคล่ือนไหวก็มีความหลากหลาย ทั้งการเสนอ
แนวคิดของประเทศขนาดใหญ่ ซ่ึงมีทั้งท่ีอิงและไม่อิงกบัอุดมการณ์ทางการเมืองอยา่งชดัแจง้ อาทิ การประชุมท่ี
อินเดีย (ค.ศ. 1947) และการประชุมท่ีบนัดุง (ค.ศ. 1955) ขอ้เสนอของอดีตเจา้จกัรวรรดินิยมฝร่ังเศส ขอ้เสนอ
ของมหาอ านาจอยา่งสหรัฐอเมริกา (ในกรณีของ SEATO) ไปจนถึงขอ้เสนอของพม่า เวียดนาม และแมก้ระทัง่
ขอ้เสนอของไทยในการจดัตั้งสันนิบาติชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นอกเหนือจากแนวคิดและการเคล่ือนไหว
ดงักล่าวท่ีออกจะเน้นมิติด้านการเมืองและความมัน่คง ก็ยงัมีความเคล่ือนไหวท่ีเน้นมิติด้านเศรษฐกิจ เช่น 
แผนการโคลอมโบ ท่ีมีส่วนฟูมฟักแนวคิดและประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าวใหก้บัเหล่าปัญญาชนจ านวนมาก 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  71 ผู ้เขียนได้กล่าวถึงเร่ืองราวเหล่าน้ีซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงความใกล้ชิดของกลุ่ม NAM กับกลุ่มประเทศอุดมการณ์
คอมมิวนิสตไ์วท่ี้อ่ืนแลว้จึงไม่ขอกล่าวซ ้ าในท่ีน้ี ผูส้นใจโปรดศึกษาเพ่ิมเติมท่ี วรารัก เฉลิมพนัธุศกัด์ิ. (2557). “หน่วยท่ี 13 ทวิ
ลกัษณ์ของความเคล่ือนไหวในประเทศโลกท่ีสาม” ในเอกสารการสอนชุดวิชา ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(International Conflicts and Cooperation). นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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เร่ืองที ่1.3.2  

ความเคลือ่นไหวทีน่ าไปสู่การจัดตั้งอาเซียน  

 

 แม้ความเป็นไปในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลงได้ไม่นาน จะยงัปรากฏให้เห็นความ

เคล่ือนไหวในหลายมิติทั้งในเร่ืองของเศรษฐกิจ อุดมการณ์ทางการเมือง และความเคล่ือนไหวทางการทหารท่ียงั

ไม่อาจสร้างบทสรุปท่ีแน่ชดัว่า ประเทศเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะมีพฒันาการการสร้างรัฐ

ชาติของตนไปในทิศทางใด อาจมีเพียงแค่ไทยและฟิลิปปินส์ท่ีดูจะมีทิศทางดงักล่าวค่อนขา้งชัดว่าใส่ใจกบั

แนวโนม้ปัญหาในมิติดา้นการทหารและความมัน่คงอยา่งชดัเจน ดงัจะเห็นไดจ้ากการเป็นสมาชิก ส.ป.อ. หรือ 

SEATO ทั้ งท่ีเร่ิมมีทิศทางการเคล่ือนไหวตามแรงกดดันของประชาชนท่ีเรียกร้องให้รัฐบาลมีและด าเนิน

นโยบายต่างประเทศท่ีเป็นอิสระมากข้ึน ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงให้ขยบัห่างจากสหรัฐอเมริกาในราวช่วงกลาง

ทศวรรษ 195072 ซ่ึงอาจท าให้เขา้ใจไดว้า่ นโยบายดงักล่าวอาจเอนเอียงไปในทิศทางของการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่

ก็มิไดเ้ป็นเช่นนั้น แม ้SEATO จะปิดตวัลงตั้งแต่ ค.ศ. 1977 หน่ึงทศวรรษหลงัการก่อตั้งอาเซียน แต่ทั้งไทยและ

ฟิลิปปินส์ต่างเพิ่งเขา้เป็นสมาชิกขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NAM) เม่ือ ค.ศ. 1993 คงไม่เป็นการเกินเลยไปนกัท่ี

จะกล่าววา่ ทั้งไทยและฟิลิปปินส์ต่างค านึงสภาพเง่ือนไขของสงครามเยน็ในขอบเขตดินแดนทางตอนเหนือของ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอินโดจีนเป็นหลกั 

 สภาพเง่ือนไขของสงครามเยน็ยงัปรากฏชดัเช่นกนัท่ีดินแดนทางตอนใตน้บัจากคาบสมุทรมลายู(Malay 

Peninsular)ไปจนกระทัง่หมู่เกาะท่ีกระจายตวัอยูใ่นดินแดนมาเลเซียและอินโดนีเซียในปัจจุบนันบัตั้งแต่กรณีท่ี

องักฤษเสนอการให้เอกราชแก่ดินแดนในปกครองของตนภายใตแ้นวคิดจดัตั้งสหภาพชาวมาลายา (Malayan 

Union) ซ่ึงเป็นจุดตั้งตน้ของการก่อร่าง/ประกอบสร้างสหพนัธรัฐมาลายา (Federation of Malaya) ในเวลาต่อมา

ท่ีค่อนขา้งจะแตกต่างไปจากพิมพเ์ขียวตั้งตน้ ดว้ยเหตุว่าแผนการเดิมนั้นจุดชนวนให้เกิดความขดัแยง้รุนแรงท่ี

ขยายตวักวา้งซ่ึงรู้จกักนัในนานของ “ภาวะฉุกเฉินของชาวมาลายา” (Malayan Emergency) ท่ียืดยาวเกือบสอง

ทศวรรษ  

                                                           
72 ‘Non-Aligned Movement’. (n.a). Wikipedia. Retrieved from https://www.en.m/wikipedia.org/wiki/Non-

Aligned_Movement (accessed on 9/5/2018) 
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ภาพที ่1.6 การประกาศภาวะฉุกเฉินของชาวมาลายา ทีย่ังคงเปิดทางให้ทหารองักฤษและเครือจักรภพเข้า

แทรกแซงเพือ่สกดักั้นการขยายตัวแนวคิดคอมมิวนิสต์ 

ทีม่า: http://empirestudies.com/2014/02/14/learning-to-eat-soup-with-a-knife/ (accessed on 12/5/2018) 

 

แผนการท่ีเร่ิมก่อตวัเพื่อหวงัสร้างเสถียรภาพในพื้นท่ีหลงัญ่ีปุ่นบุกเขา้ยึดครอง ท่ีแมจ้ะสูญเสียชีวิตชาว

พื้นถ่ินไม่มากนกั แต่ได้ท าลายพื้นฐานทางเศรษฐกิจค่อนขา้งสูงทั้งตวัโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งเพาะปลูก

ขนาดใหญ่เพื่อการส่งออก (plantation) ซ่ึงส่วนใหญ่เสียหายเพราะเจา้ของชาวองักฤษท าลายเองดว้ยไม่ตอ้งการ

ใหฝ่้ายญ่ีปุ่นไดป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความกงัวลถึงอนาคตทางเศรษฐกิจของชาวมาเลยพ์ื้นถ่ินยงัเสริมทพัดว้ย

ความกงัวลต่อขนาดประชากรชาวจีนท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว หลงัญ่ีปุ่นขยายการรุกรานจีนดงัท่ีไดน้ าเสนอไวใ้น

ตอนท่ี 2.2 เม่ือรวมตวักบัรุ่นท่ีสองของชาวจีนท่ีถือก าเนิดในมาลายา ท าใหมี้ประชากรชาวจีนในสัดส่วนกวา่ร้อย

ละ 10 หรือในราว 2,000,000 คน  

กลุ่มน้ีเองท่ีเป็นแกนหลกัแสดงความไม่พอใจแผนการปรบมือขา้งเดียวขององักฤษท่ีสนบัสนุนความ

แขง็แกร่งของชาวมาเลยท่ี์เป็นประชากรส่วนใหญ่ บนตน้ทุนความสูญเสียโอกาสของชนกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวา่พวก

ตนลว้นมีส่วนผลกัดนัพื้นฐานการสร้างรัฐมาลายา กลุ่มเช้ือสายจีนดงักล่าวโดยเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกพรรค

คอมมิวนิสต ์(Malayan Communist Party: MCP) ซ่ึงไดมี้โอกาสเรียนรู้ถึงการเคล่ือนไหวและประสบการณ์การ

รวมกลุ่มจากการขยายตวัของเครือข่ายคอมมิวนิสต์ แมจ้ะไม่มีหลกัฐานสนบัสนุนแน่ชดัวา่แกนน าส าคญัอยา่ง 

จีนเป็ง (Chin Peng) หรือนามจริงวา่ อ้ึง บุนฮวั (Ong Boon Hua) ชาวจีนอพยพรุ่นสองจากรัฐเประ (Perak) ไดท้  า

การสร้างเครือข่ายท่ีเป็นทางการกบักลุ่มคอมมิวนิสตต่์าง ๆ เพื่อด าเนินการก่อความไม่สงบดว้ยรูปแบบของการ

ท าสงครามกองโจร (guerrilla warfare)  
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กองก าลงัปลดปล่อยแห่งชาติมาลายา (Malayan National Liberation Army: MNLA) ซ่ึงเป็นหน่วยก าลงั

รบของ MCP ได้บุกเขา้ท าลายสวนยางพารา เหมืองแร่ สถานีต ารวจ รวมถึงการท าให้รถไฟตกราง เพื่อหวงั

ผลกัดนัการสถาปนารัฐคอมมิวนิสต ์ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1948 จนรัฐบาลอาณานิคมท่ีองักฤษยงั

ปกครองตอ้งประกาศภาวะฉุกเฉิน ส่ิงท่ียากจะปฏิเสธก็คือ การด าเนินการของ MNLA ภายใตก้ารน าของจีนเป็ง

ไดอ้าศยัประสบการณ์การก่อการท่ีเรียนรู้จากองักฤษเม่ือคร้ังเป็นส่วนหน่ึงของกองทพัชาวมาเลยต่์อตา้นญ่ีปุ่น 

(Malayan Peoples Anti-Japanese Army) ท าให้องักฤษตอ้งระดมสรรพก าลงัจากกลุ่มประเทศเครือจกัรภพ (The 

Commonwealth) เพื่อปราบปรามการเคล่ือนไหวดงักล่าว  

แมก้ารเคล่ือนไหวขา้งตน้จะเร่ิมเบาบางลงหลงัการเจรจาสันติภาพท่ีบาล่ิง (Baling Peace Conference) 

ใกล้ชายแดนไทย เม่ือช่วงเดือนธันวาคม ค.ศ. 1955 จากแรงกดดนัของวิธีการใหม่ท่ี ฮาโรลด์ บริกส์ (Harold 

Briggs) ผูน้  าปฏิบัติการของกองก าลังเครือจกัรภพใช้วิธีการโยกยา้ยชาวพื้นถ่ินกว่า 400,000 คนออกไปตั้ ง

หมู่บา้นใหม่กวา่ 500 หมู่บา้นเพื่อตดัก าลงับ ารุงและสายข่าวของฝ่าย MCP นอกเหนือจากการฝึกทหารตะวนัตก

อยา่งเขม้ขน้ให้รู้จกัการใชชี้วติและการสู้รบในพื้นท่ีป่าดิบช้ืน (jungle forest) ผา่นการอบรมของโรงเรียนการรบ

ในป่า (Jungle Warfare School) แต่การท่ีผูน้ า MCP ไม่ยอมรับเง่ือนไขของตนกู อับดุล เราะห์มาน (Tunku 

Abdul Rahman) นายกรัฐมนตรีคนแรกของสหพนัธรัฐมาลายา ท่ีให้ยอมแพโ้ดยไม่มีเง่ือนไข ท าให้ปัญหายงั

ด าเนินอยา่งต่อเน่ืองแมดิ้นแดนน้ีจะไดรั้บเอกราชโดยสมบูรณ์ในอีก 2 ปีต่อมา (ค.ศ. 1957)73 โดยใชพ้ื้นท่ีในเขต

ดงักล่าวและพื้นท่ีของดินแดนฝ่ังไทยบางส่วนเป็นศูนยก์ลางการเคล่ือนไหวในเวลาต่อมา จนจุดชนวนความ

ขดัแยง้ระหวา่งไทย-มาเลเซียโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 197074 

ในช่วงท่ีภาวะฉุกเฉินมาลายาเร่ิมเข้าสู่การคล่ีคลายสถานการณ์ จนอาจถือได้ว่าส้ินสุดลงอย่างเป็น

ทางการเม่ือ ค.ศ. 1960 น่ีเองท่ีเราเร่ิมไดเ้ห็นถึงการเสนอวิสัยทศัน์การจดัตั้งการรวมกลุ่มท่ีชิดใกลก้บัพฒันาการ

การจดัตั้งอาเซียนมากยิ่งข้ึน ตนกู อบัดุล เราะห์มานไดเ้ร่ิมแสดงวิสัยทศัน์ดงักล่าวเม่ือคร้ังไปร่วมประชุมท่ีโค

ลอมโบ ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1958 โดยมีจุดเร่ิมตน้มาจากภาพความกา้วหนา้ของประชาคมเศรษฐกิจยโุรป 

(European Economic Community: EEC) หลงัการลงนามในสนธิสัญญาโรม (Rome Treaty) เม่ือ ค.ศ. 1957  

                                                           

  73 ‘Malaya Emergency’. (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from http://www.britannica.com/event/Malayan-
Emergency (accessed on 9/5/2018), ‘Baling English School – Baling Conference’ (n.a). Malaya Historical Group. Retrieved 
from http://www.mhg.mymalaya.com/post_baling.html (accessed on 9/5/2018), ‘Malayan Emergency’ (n.a). National Army 
Museum Retrieved from https://www.nam.ac.uk/explore/malayan-emergency (accessed on 9/5/2018) 
  74 Dan van der Vat. (22/9/2013). ‘Chin Peng obituary’ The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian. 
com/world/2013/sep/22/chin-peng (accessed on 9/5/2018),  
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ผูน้ ามาลายากลบัมาสานต่อพร้อมประกาศผลกัดนัแนวคิดท่ีจะสนบัสนุนวถีิความคิดความเขา้ใจ (mental 

approach) ใหม่ ๆ ของชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เผชิญปัญหาใกลเ้คียงหรือคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง

การเผชิญภยัคุกคามคอมมิวนิสต์ และการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนไม่ว่าจะมาจากไทเปท่ีสัมพนัธ์ใกล้ชิดกับ

สหรัฐอเมริกา หรือมาจากปักก่ิง ท่ีคร้ังนั้นยงัสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัสหภาพโซเวียต ความกงัวลต่อภยัดงักล่าวของ

ผูน้ ามาลายาไม่อาจกล่าวไดว้า่เกินจริง ดว้ยเหตุว่า คลิเมนต ์โวโรชิรอฟ (Marshall Kliment Voroshilov) นายพล

ระดบัสูงผูด้  ารงต าแหน่งประธานสภาสูงสุด (Chairman of the Presidium) เพิ่งเดินทางเยือนอินโดนีเซียเม่ือช่วง

เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1957 ในช่วงเวลาท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาในยุคสมยัของดไวท์ ไอเซนฮาว

เออร์ กบัอินโดนีเซียภายใตก้ารน าของซูการ์โนไม่สู้จะราบร่ืน75 

การประกาศท่ีเมืองบาเกียว (Baguio) เม่ือคร้ังเดินทางเยือนฟิลิปปินส์ สมยัท่ี คาร์ลอส โพลิสติโก การ์

เซีย (Carlos Polistico Garcia) ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีในคร้ังนั้นเป็นการตอกย  ้าส่ิงท่ีผูน้  ามาเลเซียเคย

น าเสนอไว ้ณ ท่ีประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจเพื่อเอเชียและตะวนัออกไกล (Economic Commission for Asia and 

the Far East: ECAFE) โดยหวงัจะใชค้วามร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งมาลายากบัฟิลิปปินส์เป็นแกนน า เสริม

ดว้ยการสนบัสนุนความร่วมมือทางสังคม-วฒันธรรมท่ีใกลชิ้ดมากยิ่งข้ึนทั้งระหวา่งทั้งสองและท่ีมีกบัดินแดน

อ่ืน ๆ ในภูมิภาคสนธิสัญญาเศรษฐกิจและมิตรภาพชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Friendship 

and Economic Treaty: SEAFET) ท่ีมาลายากบัฟิลิปปินส์ลงนามเม่ือ ค.ศ. 1959 อาจถือไดว้่าเป็นเอกสารแรกท่ี

เผยใหเ้ห็นวสิัยทศัน์และส านึกการรวมกลุ่มภูมิภาค ท่ีมีจุดเนน้อยูท่ี่เอเชียตะวนัออกอยา่งแทจ้ริง76  

ขณะท่ีตน อบัดุล ราซัค ฮุสเซน (Tub Abdul Razak Hussein) และ อิสมาอิล อบัดุล เราะห์มาน (Ismail 

bin Abdul Rahman) ไดรั้บเสียงตอบรับท่ีดีจากถนดั คอมนัตร์ รัฐมนตรีต่างประเทศไทยในเวลานั้น เม่ือทั้งสอง

เดินทางเยือนไทยเพื่อผลกัดนัขอ้เสนอดงักล่าวซ่ึงเม่ือแรกเร่ิมนั้นตั้งใจจะชกัชวนให้ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม 

กัมพูชา ลาว และพม่า เข้าร่วมเป็นสมาชิก แต่ไทยในเวลานั้นได้ตั้ งข้อสังเกตว่า อาจไม่เป็นผลดี หากการ

ด าเนินการเป็นไปอย่างไม่สอดคล้องกับความรู้สึกท่ีแท้จริงและเป็นธรรมชาติของประเทศในภูมิภาค ส่วน

กมัพชูาตอบปฏิเสธเพราะเกรงจะสูญเสียสถานะความเป็นกลาง77  
                                                           

  75 Joseph Dave. (7/6/2015). ‘Sukarno and JFK’ The Indonesian Army. Retrieved from http://www.theindonesiaarmy. 
com/?p=336 (accessed on 9/5/2018) 
  76 Kazhuhira Shimada. (2010). ‘Working Together’ For Peace and Prosperity of Southeast Asia, 1945-1968: The 
Birth of the ASEAN Way. (Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, discipline of Politics, School of History 
and Politics, University of Adelaide), pp. 31-48. Retrieved from https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/ bitstream/ 
2440/63422/9/01front.pdf (accessed on 9/5/2018) 
  77 Nicolas Tarling. (2007). ‘From SEAFET and ASA: Precursors of ASEAN’ International Journal of Asia Pacific 
Studies. (IJAPS) Vol. 3 No. 1 Retrieved from http://www.eprints.usm.my/40231/1/nicholastarling.pdf (accessed on 9/5/2018) 
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แมจ้ะมิไดแ้สดงเหตุผลท่ีชดัเจน แต่การปฏิเสธของอินโดนีเซียในช่วงเวลาท่ีซูการ์โนเร่ิมเอาจริงเอาจงั

มากข้ึนกบัการช้ีน าในการพฒันาประเทศ ทั้งเร่ืองการช้ีน าทางเศรษฐกิจ (Guided Economy) ท่ีมีแนวทางต่อตา้น

เศรษฐกิจเสรีนิยม ตั้งแต่ช่วงกลาง ค.ศ. 1958 ไปจนถึงดา้นการเมืองผา่นระบอบประชาธิปไตยแบบช้ีน า (Guided 

Democracy) ท่ี เร่ิมด าเนินการอย่างจริงจังเม่ือเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1959 ท าให้ข้อเสนอข้างต้นท่ีไร้การ

ปรึกษาหารือเพื่อนบ้านใหญ่ใกล้ชิดของมาลายาไม่ประสบความส าเร็จตามคาดหมาย แม้ว่ามาลายาและ

อินโดนีเซียจะไดล้งนามในสนธิสัญญามิตรภาพกนัไปแลว้ในปีเดียวกนันั้น น่ีคือช่วงเวลาเดียวกบัท่ีอินโดนีเซีย

เร่ิมจริงจงัมากข้ึนในเร่ืองเขตแดนด้านตะวนัออก ซ่ึงได้รับผลกระทบจากแผนการรวมมาลายาขององักฤษ

โดยเฉพาะการรวมดินแดนซาราวกั (Sarawak) กบัซาบาห์ (Sabah) บนพื้นท่ีเกาะบอร์เนียว (Borneo) หรือ กาลิ

มนัตนั (Kalimantan) ตามการเรียกขานของอินโดนีเซียเขา้เป็นส่วนหน่ึงของมาลายา 

ใน ค.ศ. 1960 มาลายากลบัมาผลกัดนัแนวทางการรวมกลุ่มจริงจงัข้ึนอีก โมฮาเหม็ด โซพี (Mohamed 

Sopiee) เป็นผูแ้ทนรัฐบาลเดินทางไปเจรจากบัฟิลิปปินส์และไทย ท่ีมีท่าทีตอบรับเชิงบวกค่อนขา้งมาก พร้อม

กบัปรับลดแนวทางค่อนขา้งเป็นทางการและเน้นมิติท่ีปฏิบติัไดจ้ริง แมน้ั้นอาจจะหมายถึงการลดความส าคญั

ของมิติทางการเมือง ช่ือของสมาคมแห่งรัฐชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian State: 

ASAS) เร่ิมมาแทนท่ี SEAFET จากการยอมรับของทั้งสามประเทศ ก่อนท่ีจะมีการปรับเปล่ียนช่ืออีกคร้ังเป็น 

สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asia: ASA) เม่ือมีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพ 

(Bangkok Declaration) เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1961 ท่ามกลางบรรยากาศท่ีเร่ิมตึงเครียดข้ึนระหวา่งมาลายา

กบัฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมก่อนหน้านั้น เพราะมาลายาเร่ิมแสดงความแข็งแกร่งมากข้ึนในการ

ผลกัดนัแผนการรวมซาบาห์ หรือบอร์เนียวเหนือ (North Borneo) ซ่ึงฟิลิปปินส์เองก็อา้งสิทธิในดินแดนดงักล่าว

เช่นกันโดยเฉพาะในสมยัการน าของไดออสดาโด มาคาปากาล (Diosdado Macapagal) ท่ีข้ึนด ารงต าแหน่ง

ประธานาธิบดีเม่ือตน้ ค.ศ. 1962 

เอ. เอ็ม. อาซาฮารี บิน ชีค มาห์มุด (A. M. Azahari bin Sheikh Mahmud) ซ่ึงเคยเก่ียวขอ้งกบัการต่อสู้

เพื่อเอกราชของอินโดนีเซียภายใต้การน าของซูการ์โน เป็นผูน้ ากองก าลังแห่งชาติกาลิมนัตนัเหนือ (North 

Kalimantan National Army: NKNA) ก่อการกบฏในบรูไนเม่ือช่วงปลาย ค.ศ. 1962 ท่ีต่อต้านแผนการรวม

ดินแดนของมาลายา ท่ีก าลงัจะเปล่ียนไปเป็นมาเลเซียเม่ือมีการรวมซาราวกั ซาบาร์ และสิงคโปร์เขา้กบัดินแดน

ส่วนอ่ืนบนคาบสมุทรมาลายา ความเคล่ือนไหวในช่วง ค.ศ. 1963 ท าให้เราได้เห็นถึงการพยายามผลักดัน

ความคิดเร่ืองการรวมกลุ่มในอีกรูปแบบหน่ึงจากขอ้เสนอของผูน้ าฟิลิปปินส์ แมจ้ะไม่ประสบความส าเร็จนัก 

นั่นก็คือ การจัดตั้ งสหพันธ์ชาวมาเลย์ยิ่งใหญ่ (Greater Malayan Confederation) หรือท่ี รู้จักกันในช่ือของ 

Maphilindo ซ่ึง โฮเซ่ ริซาล (Jose Rizal) วีรบุรุษแห่งชาติฟิลิปปินส์เคยเสนอความคิดในการรวมกลุ่มชนเช้ือสาย
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มาเลย ์(Malay race) ไวต้ั้งแต่เม่ือศตวรรษก่อนหน้า แมจ้ะมีการลงนามร่วมระหว่างมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ

อินโดนีเซีย จากการประชุมสุดยอดเม่ือเดือนกรกฎาคม แต่ก็จบลงในระยะเวลาอนัสั้ น เม่ืออินโดนีเซียเลือก

ผลกัดนันโยบายเผชิญหนา้ (Konfontasi) ดว้ยก าลงัทหาร กบัมาลายา78 

ความรุนแรงของสงครามท่ีไม่ประกาศน้ีขยายตวัมากข้ึน เม่ืออินโดนีเซียเปิดพรมแดนแนวป่าไหล่เขา

ยาวกว่า 1,000 ไมล์ เพื่อให้อาสาสมัครข้ามเข้าไปสู้รบช่วยเหลือกองก าลังดังกล่าว ท าให้อังกฤษดึงก าลัง

เครือจกัรภพโดยเฉพาะจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เขา้ช่วยเหลือมาลายา นอกเหนือจากการส่งกองก าลงัคุร

ข่า (Gurkhas troops) เขา้ประจ าการในพื้นท่ี เพื่อลดแรงกดดนัและความตึงเครียดในพื้นท่ีกาลิมนัตนั อินโดนีเซีย

ถึงกบัตอ้งเปิดแนวรบเพิ่มดว้ยการส่งหน่วยจู่โจมเขา้รุกรานชายฝ่ังยะโฮร์ (Johor) และสิงคโปร์ ในช่วงระหว่าง 

ค.ศ. 1964-1965 สถานการณ์ดูจะเร่ิมคล่ีคลายตวัไปในทิศทางของการเจรจา โดยท่ีไทยเร่ิมเขา้มาเก่ียวขอ้งใน

ฐานะพื้นท่ีแห่งการเจรจา โดยมี ซาลวาดอร์ โลเปซ (Salvador Lopez) รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์เป็น

แกนหลักในการแยกเจรจาทวิภาคีกบัฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และยงัมีส่วนพยายามประสานการเจรจาระหว่างผูน้ า

อินโดนีเซียกบัมาเลเซียท่ีกรุงโตเกียวภายใตก้ารน าของรัฐบาลมาซาโยชิ โอฮิระ (Masayoshi Ohira) แต่ PKI ซ่ึง

เป็นฝ่ายคา้นในอินโดนีเซียต่อตา้นการเจรจาดงักล่าว ในช่วงเวลาท่ีสถานการณ์ทางการเมืองในอินโดนีเซียเร่ิมจะ

เขา้สู่ความเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาท่ีซูการ์โนเร่ิมประสบปัญหาสุขภาพ  

ท่ามกลางข่าวลือเร่ืองการก่อรัฐประหาร แม้กลุ่มนายทหารฝ่ายซ้ายท่ีเรียกตนเองว่าขบวนการ 30 

กนัยายน (30 September Movement) จะเป็นฝ่ายชิงลงมือก าจดักลุ่มทหารฝ่ายขวาเม่ือ ค.ศ. 1965 แต่กลุ่มนายพล

ท่ีเหลือรอดรวมถึงซูฮาร์โต (Suharto) ไดต้อบโตก้ลบัอยา่งรวดเร็ว รวมถึงเปิดฉากสังหารกลุ่มฝ่ายซา้ยทั้งสมาชิก 

PKI ผูเ้ก่ียวขอ้งสนับสนุนอุดมการณ์คอมมิวนิสต์รวมถึงกลุ่มเช้ือสายจีนจ านวนมาก มีการประมาณการว่าการ

สังหารหมู่ (massacre) ในช่วง ค.ศ. 1965-1968 นั้ นท าให้มีผูเ้สียชีวิตราว 500,000 และมีผูถู้กกักกันตวัโดย

ปราศจากการตั้งขอ้กล่าวหาและพยายามหลกัฐานท่ีชัดเจนกว่า 1,000,000 คน จนท าให้มีการตั้งขอ้สังเกตถึง

เหตุการณ์น้ีวา่ เป็นการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ (genocide)79 

ช่วงเวลาแห่งความเปล่ียนแปลงเช่นนั้น มาเลเซียใชว้ถีิทางการทูตเขา้สนบัสนุนแผนการของตนดว้ยการ

ส่ง ตน อบัดุล ราซัค รองนายกรัฐมนตรี และ ลี กวนยู (Lee Kwan Yew) มุขมนตรีในขณะนั้นเดินทางช้ีแจ้ง

                                                           

  78 ‘Indonesia Confrontation’. (n.a). National Army Museum. Retrieved from https://www.nam.ac.uk/explore/ 
indonesia-confrontation (accessed on 10/5/2018), ‘Maphilindo’. (n.a). Wikipedia. Retrieved from 
https://www.en.m.wikipedia. org/wiki/Maphilindo (accessed on 10/5/2018) 
  79 Martjin Eickhoff, Gerry van Klinken, and Geoffrey Robinson. (2017). ‘1965 Today: Living with the Indonesia 
Massacres’ Journal of Genocide Research. Vol. 19 No.4, pp. 449-464 Retrieved from https://www.tandfonline.com/ 
doi/full/10.1080/14623528.2017.1393931 (accessed on 11/5/2018) 
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ขอ้มูลและจุดยืนของมาเลเซีย เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบและการยอมรับในสังคมระหวา่งประเทศให้กบัฝ่ายตน80 

ดว้ยวธีิการดงักล่าวกอปรกบัการเปล่ียนแปลงในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในทิศทางดา้นการต่างประเทศหลงั อดมั 

มาลิก (Adam Malik) เขา้รับต าแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ มาลิก เป็นหน่ึงในแกนน ากลุ่มชาตินิยมของชนรุ่น 

1945 (the 1945 Generation) ท่ีรวมตวัต่อสู้เพื่อเอกราชรวมถึงต่อต้านญ่ีปุ่น และยงัผูก่้อตั้ ง อนัตารา (Antara) 

ส านกัข่าวท่ีไม่เพียงเผยแพร่ความคิดดงักล่าวขา้งตน้ หากแต่ยงัสร้างพื้นท่ีสาธารณะผา่นการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ท่ี

เช่ือมต่อกบัแวดวงวรรณกรรม ซ่ึงเป็นแหล่งเช่ือมโยงกลุ่มชนชั้นกลางท่ีขยายตวัเพิ่มมากข้ึน มาลิก อดีตทูต

ประจ าสหภาพโซเวียตมีส่วนในการช่วยปรับเปล่ียนทิศทางนโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียให้ชิดใกลม้า

ทางกลุ่มประเทศเสรีนิยมตะวนัตก81 

 การท่ี เฟอร์ดินนัด์ มาร์กอส (Ferdinand Marcos) กา้วข้ึนเป็นผูน้ าฟิลิปปินส์ในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัมี

ส่วนผลกัดนัให้การคล่ีคลายปัญหาขา้งตน้เป็นไปในทิศทางบวกมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะในช่วง ค.ศ. 1966 ท่ี อดมั 

มาลิก และนาร์ซิสโก รามอส (Narcisco Ramos) รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์เปิดการเจรจาทวิภาคีท่ี

กรุงเทพ เม่ือเดือนพฤษภาคม ท่าทีเชิงบวกเช่นนั้นสัมพนัธ์กบัแนวการผลกัดนัการรวมกลุ่มมากข้ึนเม่ือมี ถนัด 

คอมนัตร์ เขา้เป็นส่วนหน่ึงของการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองของความร่วมมือระดบัภูมิภาคท าให้ ASA ดู

จะกลับมามีความส าคญัข้ึนอีกคร้ัง82 ในช่วงเดือนมิถุนายน ถนัด คอมนัตร์ ยงัได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกับมาลิก และตน อบัดุล ราซัค ถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือด้านสังคมและเศรษฐกิจ

ระหวา่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย แต่มาลิกตอบปฏิเสธท่ีจะเขา้เป็นสมาชิก ASA ซ่ึงอินโดนีเซีย

ไม่ได้มีส่วนร่วมก่อตั้ง และไม่ได้รับการปรึกษาหารือตั้งแต่ต้น ไทยยอมรับจุดยืนของอินโดนีเซีย และเร่ิม

วางแผนพฒันาองคก์ารความร่วมมือใหม่กบัอินโดนีเซียตั้งแต่ตน้ ในช่วงเวลาท่ีจีนปักก่ิงประกาศถึงการประสบ

ความส าเร็จในการพฒันาระเบิดไฮโดรเจน สงครามเวียดนามเขา้สู่ภาวะรุนแรง และสถานการณ์ในตะวนัออก

                                                           

  80 Adam Leong Kok Wey. (9/9/2016). ‘The War That Gave Birth to ASEAN’ The Diplomat. Retrieved from 
https://www.thediplomat.com/2016/09/the-war-that-gave-birth-to-asean (accessed on 10/5/2018), Kazhuhira Shimada (2010) 
op,cit., pp. 49-114. 
  81 Ruth T. Mcvey. (1985). ‘In Memorial Adam Malik (1917-1984)’ Indonesia. Vol. 39 (April 1985), pp. 144-148. 
Retrieved from https://cip.cornell.edu/DPubS?service=Repository&version=1.0&verb=Disseminate&view=body&content-
type=pdf_1&handle=seap.indo/1107006620# (accessed on 1/5/2018), A.M. Hanafi (1985) ‘In Memoriam of Adam Malik’ 
Indonesia Vol. 39 (April 1985), pp. 149-157 Retrieved from https://cip.cornell.edu/DPubS?service=Repository &version 
=1.0&verb=Disseminate&view=body&content-type=pdf_1&handle=seap.indo/1107006621# (accessed on 1/5/2018) 
  82 Vincent K. Pollard. (1970). ‘ASA and ASEAN, 1961-1967: Southeast Asian Regionalism’ Asian Survey. Vol. 10 
No.3, pp. 244-255. 
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กลางก าลงัจะเปล่ียนแปลงเพราะท่าทีท่ีจะถอนตวัจากตะวนัออกกลาง หรือดินแดนทางตะวนัออกของคลองสุ

เอซ (East of Suez) ขององักฤษ 

ในช่วงราวหน่ึงปีก่อนการจดัตั้งอาเซียน เราไดเ้ห็นเครือข่ายการประชุมท่ีสืบเน่ืองมาจากการพยายาม

แกปั้ญหาท่ีตามมาจากการเกิดข้ึนของมาเลเซีย โดยมีไทยและญ่ีปุ่นเขา้มาเก่ียวขอ้ง ในโอกาสการประชุมร่วมกบั

ตนกู อบัดุล เราะห์มาน ท่ีกรุงโตเกียว เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1967 ถนดั คอมนัตร์ยืนยนักบัผูน้ ามาเลเซียว่า 

หากมาเลเซียตกลงเห็นดว้ยกบัการผลกัดนัการก่อรูปขององคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีจะจดัตั้งข้ึนใหม่

น้ีและเขา้เป็นสมาชิก ตนจึงจะไปติดต่อผูน้ าอ่ืน ๆ ในภายหลงั บทบาทท่ีอะลุ่มอล่วยให้เกียรติผูอ้าวุโสซ่ึงเป็นผู ้

ผลกัดนัการก่อตั้ง ASA และยงัพยายามประสานความร่วมมือระหวา่งมาลิกกบัตนกูในระหวา่งท่ีทั้งสองพบกนัท่ี

ท่าอากาศยานดอนเมือง (มาลิกอยู่ระหว่างเดินทางไปพม่าและกัมพูชา ส่วนตนกูอยู่ระหว่างเดินทางไป

กรุงโตเกียว) ท าให้กล่าวได้ว่า ถนัด คอมนัตร์ มีบทบาทอย่างส าคญัร่วมกบัอดมั มาลิก ในการวางแผนขยาย

สมาชิกของ ASA83 

การผลกัดนัการเกิดข้ึนขององค์การความร่วมมือใหม่เร่ิมปรากฏชดัเม่ือไทยเป็นเจา้ภาพเชิญรัฐมนตรี

ต่างประเทศของ 5 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และสิงคโปร์) มาร่วมปรึกษาหารือและร่าง

ปฏิญญาการก่อตั้ง ซ่ึงใช้ช่ือเรียกอยา่งไม่เป็นทางการในช่วงเวลานั้นว่า สมาคมเพื่อความร่วมมือระดบัภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Southeast Asia Association for Regional Order: SEAARC) โดยใชบ้า้นพกัแหลมแท่น 

ชายหาดบางแสน เป็นท่ีประชุมสร้างประวติัศาสตร์หน้าใหม่ของความร่วมมือในภูมิภาคท่ีอุดมไปด้วยความ

ขดัแยง้ภายใน และการแทรกแซงจากมหาอ านาจภายนอก  

ในการประชุมระหวา่งวนัท่ี 5-8 สิงหาคม ค.ศ. 1967 นั้น เอส ราชารัตนมั (S. Rajaratnam) จากสิงคโปร์

แสดงความหวงัว่า ความร่วมมือใหม่น้ีจะเป็นพื้นฐานส าคญัให้กบัความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในยุค

สมยัท่ีกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเร่ิมมีมาก ขณะท่ี นาร์ซิสโก รามอส เห็นถึงศกัยภาพความร่วมมือท่ีใกลชิ้ด

ข้ึนในการพฒันาทพัยากรธรรมชาติท่ีมัง่คัง่ ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองท่ีเร่ิมมัน่คงยิ่งข้ึน การประสาน

ความร่วมมือในกลุ่มท่ีมีขนาดเล็กน่าจะใกล้ชิดข้ึนกว่าเวทีอย่าง คณะมนตรีเอเชีย-แปซิฟิก (Asia and Pacific 

Council: ASPAC) ซ่ึงเพิ่งก่อตั้งข้ึนเม่ือปีก่อนหนา้ 

                                                           

  83 Kazhuhira Shimada. (2010). op,cit., pp. 120 -155. 
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ภาพที ่1.7 การประชุมทีใ่ห้ก าเนิด “จิตวญิญาณบางแสน” แห่งมิตรภาพและความรอมชอมที่วางแนวทางก้าว

ข้ามความขัดแย้ง จนให้ก าเนิดอาเซียน 

ทีม่า: https://std09867.wordpress.com/category/uncategorized/ (accessed on 12/5/2018) 

 

ท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพ และความรอมชอม ท่ีก่อเกิดจาก “จิตวิญญาณบางแสน” (Spirit of 

Bangsaen) แม้ว่าจะมีการแยกเจรจาทวิภาคีระหว่างมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ แต่ก็มิได้ท  าให้ภาพรวมของการ

ประชุมตอ้งหยุดชะงกั แมใ้นช่วงแรกของการประชุมจะยงัติดขดัในเร่ืองของการตั้งช่ือ เพราะมีการทว้งติงวา่ช่ือ 

SEAARC (ออกเสียงว่า ซาค) ท่ีใช้เป็นช่ือด าเนินการ (working name) ฟังดูดุร้าย ไม่ไพเราะ เพราะออกเสียง

ใกลเ้คียงกบัค าวา่ shark (ออกเสียงวา่ ชาร์ค) ท่ีแปลวา่ปลาฉลาม  

ความไม่ลงตวัในตอนนั้น ถึงขนาดท าให้เกิดความคิดว่าจะกลบัไปจดัการประกวดการตั้งช่ือองค์การ

ความร่วมมือน้ีในแต่ละประเทศสมาชิกหลงัเสร็จส้ินการลงนามในปฏิญญาจดัตั้ง แต่เม่ือถึงวนัประชุมเพื่อหา

บทสรุปอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 7 สิงหาคม ช่ือใหม่วา่ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association 

of South East Asian Nations: ASEAN) กลับปรากฏจากข้อเสนอของ อดัม มาลิก และได้รับเสียงสนับสนุน

ด้วยดี เพราะท่ีประชุมเห็นว่า การออกเสียงช่ือย่อว่า “อาเซ่ียน” (ผูเ้สนอความคิดมิให้ออกเสียงเรียบง่ายว่า 

อาเซียน) ใกลเ้คียงกบัการออกเสียงวา่ “เอเชียน” ท่ีหมายถึงเอเชีย  
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เวลา 10.30 นาฬิกาของวนัท่ี 8 สิงหาคม ค.ศ. 1967 ณ วงัสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย รัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง 5 ประเทศไดล้งนามในเอกสารก่อตั้งอาเซียน นั่นคือ 

ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)84 

การมองยอ้นเส้นทางการน าเสนอแนวคิดและการการรวมกลุ่มขา้งตน้ อาจช่วยวางกรอบการท าความ

เขา้ใจเร่ืองราวของอาเซียนท่ีด ารงอยู่มากว่าห้าทศวรรษ ท่ามกลางความทา้ทายจากทั้งสถานการณ์ภายในและ

สถานการณ์ระหวา่งประเทศโดยเฉพาะในช่วงตน้อยู่ไม่น้อยวา่ แมป้ระสบการณ์ของอาเซียนอาจจะเขา้กนัไดดี้

นกักบักรอบวิเคราะห์การรวมกลุ่ม ท่ีมีรากฐานจากประสบการณ์การรวมกลุ่มของยุโรปท่ีมิติทางเศรษฐกิจดูจะ

โดดเด่นในเบ้ืองแรก แต่หากพิจารณาวา่พฒันาการการรวมกลุ่มทั้งของยุโรปและอาเซียนลว้นตอบสนองความ

ตอ้งการทางการเมือง หรือ วิสัยทศัน์ท่ีเห็นความจ าเป็นในการอยูร่อดของประเทศดว้ยการพยายามกา้วขา้มหรือ

กา้วพน้ไปจากความขดัแยง้ดา้นความมัน่คงและการเมือง ก็อาจกล่าวไดว้า่ ประสบการณ์ดงักล่าวไม่เพียงอาจจะ

ไม่แตกต่าง แต่ยงัหาได้หลุดลอยจากรากเส้นทางการคล่ีคลายตวัของประวติัศาสตร์ การให้ความใส่ใจกับ

เร่ืองราวเหล่าน้ีอาจช่วยใหเ้ราสร้างวสิัยทศัน์ต่อเส้นทางการพฒันาในอนาคตของอาเซียนไดเ้ช่นกนั 

 

กจิกรรม 1.3.2 

 ให้อธิบายถึงแนวคิดและการเคล่ือนไหวด้านการรวมกลุ่มในช่วงใกล้การจดัตั้งจนน าไปสู่การจดัตั้ง

อาเซียน 

 

แนวตอบกจิกรรม 1.3.2 

 ความเคล่ือนไหวเพื่อการจดัตั้งอาเซียนเป็นผลมาจากการท่ีเหล่าปัญญาชนร่วมสร้างวิสัยทศัน์เพื่อรับมือ

กบัความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ช่วงตน้สงครามเย็น ทั้ งแรงกดดนัจากท่าทีการขยายตวัของเครือข่าย

คอมมิวนิสต ์ไปจนถึงการขยายตวัท่ีเช่ือมโยงกบัปัญหาการสร้างรัฐชาติของอินโดนีเซียและมาลายา โดยเฉพาะ

นับตั้งแต่การประกาศภาวะฉุกเฉินของชาวมาลายา จนถึงการท่ีมาลายาผลักดันเร่ืองเขตแดนบนพื้นท่ีเกาะ

บอร์เนียวหรือกาลิมนัตนัท่ีท าให้เกิดความตึงเครียดกบัทั้งอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แมจ้ะมีการเสนอแนวคิด

มากมาย แต่ก็มีเพียง ASA และ Maphilindo ท่ีสามารถปรากฏเป็นจริง แมจ้ะมีช่วงชีวติสั้น แต่ก็เป็นประโยชน์ใน

เร่ืองของการเรียนรู้การประสานงานและการไกล่เกล่ียโดยมีไทยและญ่ีปุ่นเขา้มีส่วนร่วม เม่ือหลายประเทศมีการ

                                                           

  84 สมเกียรติ อ่อนวมิล. (20/2/2555). “ก าเนิดอาเซียน” บันทึกอาเซียน/ASEAN Diary. สืบคน้จาก http://www.dla.go.th/ 
upload/ebook/column/2013/5/2060_5260.pdf (สืบคน้เม่ือ 11/5/2018) 
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ปรับเปล่ียนทิศทางของนโยบายต่างประเทศ จิตวิญญาณแห่งบางแสนจึงไดมี้โอกาสผลกัดนัการเกิดข้ึนอาเซียน

ในทา้ยท่ีสุด 
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