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แผนการสอนประจ าหน่วย 

 

ชุดวชิา  อาเซียนเบือ้งต้น 

หน่วยที ่5  บริบททางการเมืองของประเทศมาเลเซีย 

ตอนที ่
      5.1 บริบททางการเมืองของมาเลเซียในทศวรรษ 1950 – 1960 
      5.2 บริบททางการเมืองของมาเลเซียในทศวรรษ 1970 
      5.3 บริบททางการเมืองของมาเลเซียในทศวรรษ 1980 
      5.4 บริบททางการเมืองของมาเลเซียในทศวรรษ 1990 

แนวคดิ 
    1. บริบททางการเมืองของมาเลเซียในทศวรรษ 1950–1960 เป็นช่วงเวลาของการก่อตั้ง
ประเทศมาเลเซียการต่อสู้กบัภยัคอมมิวนิสต ์บทบาทนโยบายต่างประเทศของมาเลเซียในยคุสงคราม
เยน็ รวมทั้งการร่วมก่อตั้งอาเซียนของมาเลเซียใน ค.ศ. 1967 
    2. บริบททางการเมืองของมาเลเซียในทศวรรษ 1970 เป็นช่วงเปล่ียนแปลงรัฐบาลซ่ึงมาเลเซีย
ไดริ้เร่ิมการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ขจดัความ
แตกแยกในสังคม ลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ และร่วมมือกบัอาเซียนในการแกไ้ขวกิฤตการณ์
กมัพชูาใน ค.ศ. 1979 เป็นตน้มา 
    3. บริบททางการเมืองของประเทศมาเลเซียในทศวรรษ 1980 ตรงกบัยคุสมยัของ
นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮมัหมดั ซ่ึงมาเลเซียไดพ้ฒันาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากข้ึน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเพิ่มบทบาทของมาเลเซียในเวทีโลกรวมทั้งการร่วมมือกบัอาเซียนในการสร้าง
สันติภาพในกมัพชูา   
    4. บริบททางการเมืองของมาเลเซียในทศวรรษ 1990 เป็นช่วงหลงัสงครามเยน็ ปัญหาความ
ขดัแยง้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองระหวา่งโลกคอมมิวนิสตก์บัประชาธิปไตยหมดไป มาเลเซียมี
เสถียรภาพทางการเมืองมากข้ึน แมจ้ะเผชิญวกิฤตการณ์ทางการเงินใน ค.ศ. 1997 และเร่ิมปรับนโยบาย
ต่อมหาอ านาจต่างๆ  
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วตัถุประสงค์ 
     เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 5 จบแลว้นกัศึกษาสามารถ 
     1. อธิบายบริบททางการเมืองของมาเลเซียในทศวรรษ 1950 – 1960 ได ้ 
     2. อธิบายบริบททางการเมืองของมาเลเซียในทศวรรษ 1970 ได ้
     3. อธิบายบริบททางการเมืองของมาเลเซียในทศวรรษ 1980 ได ้
     4. อธิบายบริบททางการเมืองของมาเลเซียในทศวรรษ 1990 ได ้ 
  กจิกรรมระหว่างเรียน 
     1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 5 

   2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี 5.1- 5.4 
   3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอน 
   4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง (ถา้มี) 
   5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน ์(ถา้มี) 
   6. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 5 

 
ส่ือการสอน 
   1. เอกสารการสอน 
    2. แบบฝึกปฏิบติั 

3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง (ถา้มี) 
4. รายการสอนทางวทิยโุทรทศัน ์(ถา้มี) 

 
การประเมนิผล 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. ประเมินจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
3. ประเมินจากการสอบประจ าภาคการศึกษา 

เมือ่อ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมนิผลก่อนเรียน 
หน่วยที ่5 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่5.1  
บริบททางการเมืองของมาเลเซียในทศวรรษ 1950 – 1960 
 
    โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 5.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป  
 
หัวเร่ือง 
    5.1.1 การก่อตั้งมาเลเซีย (ค.ศ. 1963): ความเป็นมาและการก่อตั้งประเทศ 
   5.1.2 นโยบายต่างประเทศของมาเลเซียในยคุสงครามเยน็ 
   5.1.3 การร่วมก่อตั้งอาเซียน (ค.ศ. 1967): วตัถุประสงคแ์ละความคาดหวงั 
 
แนวคดิ 
    1.  มาเลเซียสถาปนาข้ึนอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน ค.ศ. 1963 เคยถูกโปรตุเกส  
ฮอลนัดา และองักฤษยดึครองตามล าดบัเน่ืองจากท่ีตั้งของมาเลเซียบนคาบสมุทรมลายอูยูใ่นจุด
ยทุธศาสตร์ส าคญัท่ีเช่ือมเส้นทางการคา้ระหวา่งตะวนัออกกลาง เอเชียใต ้และเอเชียตะวนัออก ปัจจุบนั
มาเลเซียปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสมเดจ็พระราชาธิบดีเป็นประมุขรัฐ  
นายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร 
    2. นโยบายต่างประเทศของมาเลเซียในยคุสงครามเยน็แบ่งไดเ้ป็น 2 ช่วง คือ ก่อนไดรั้บเอก
ราชจากองักฤษ (ค.ศ. 1947 – 1957) ซ่ึงตอ้งด าเนินนโยบายภายใตรั้ฐบาลองักฤษท่ีเนน้การต่อตา้น
คอมมิวนิสต ์และหลงัไดรั้บเอกราช (ค.ศ. 1957 – ตน้ทศวรรษ 1960) นโยบายยงัคงเนน้การต่อตา้น
คอมมิวนิสตแ์ละใกลชิ้ดตะวนัตกเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกประเทศในเวลานั้น 
    3.  มาเลเซียเป็นหน่ึงในหา้ประเทศร่วมก่อตั้งองคก์ารอาเซียนใน ค.ศ. 1967 เน่ืองจากมองวา่
เป็นโอกาสและเคร่ืองมือในการปรับความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นรวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพ
และความมัน่คงในภูมิภาค 
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วตัถุประสงค์ 
    เม่ือศึกษาตอนท่ี 5.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
    1. อธิบายความเป็นมาและการก่อตั้งมาเลเซียได ้
     2. อธิบายลกัษณะนโยบายต่างประเทศของมาเลเซียในยคุสงครามเยน็ได ้
    3. สรุปวตัถุประสงคแ์ละความคาดหวงัของมาเลเซียในการร่วมก่อตั้งอาเซียนได ้   
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เร่ืองที ่5.1.1 การก่อตั้งมาเลเซีย (ค.ศ. 1963) : ความเป็นมาและการก่อตั้งประเทศ 
 
บทน า 
    มาเลเซียไดรั้บเอกราชจากองักฤษเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม ค.ศ. 1957 ในช่ือ “สหพนัธ์มลายา” 
(Federation of Malaya) และก่อตั้งเป็นประเทศมาเลเซียอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 16 กนัยายน ค.ศ. 
19631 ปัจจุบนัประกอบดว้ยพื้นท่ีสองส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึง มาเลเซียตะวนัตก (West Malaysia) ตั้งอยูบ่น
คาบสมุทรมลายมีูพรมแดนทางเหนือติดกบัไทย ทิศใตติ้ดกบัสิงคโปร์ ทิศตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต ้
และทิศตะวนัตกติดกบัทะเลอนัดามนัและช่องแคบมะละกา ซ่ึงประกอบดว้ย 11 รัฐ ไดแ้ก่ ปะหงั สลงั
งอร์ เนกรีเซมบีลนั มะละกา ยะโฮร์ เประ กลนัตนั ตรังกานู ปีนงั เกดะห์  และปะลิส และ ส่วนท่ีสอง 
มาเลเซียตะวนัออก (East Malaysia) ประกอบดว้ย ซาราวกัและซาบาห์ ตั้งอยูท่างเหนือของเกาะ
บอร์เนียว ห่างจากคาบสมุทรมลายปูระมาณ 640 กิโลเมตรโดยมีทะเลจีนใตก้ั้นอยูต่รงกลาง มีพรมแดน
ทางใตติ้ดกบัอินโดนีเซีย มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 329,847 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบนัมีประชากร
ประมาณ 31,381,992 คน (ค.ศ.2017)2   

                                                           

    1 การก่อตั้งประเทศมาเลเซียใน ค.ศ. 1963 ประกอบดว้ย รัฐต่างๆ บนคาบสมุทรมลาย ูสิงคโปร์ รัฐซาราวกั
และรัฐซาบาร์ ต่อมา สิงคโปร์ไดแ้ยกตวัจากมาเลเซียเป็นประเทศเอกราชในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1965 ส่งผลให้
มาเลเซียมีอาณาเขตดงัเช่นในปัจจุบนั  
      2 Central Intelligence Agency, “Malaysia,” The World Fact Book, https://www.cia.gov/library/ 
publications/the-world-factbook/geos/my.html  สืบคน้ม่ือ 10  กรกฎาคม  2560.   

https://www.cia.gov/library/
https://www.cia.gov/library/publications/
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ภาพที ่5.1  แสดงทีต่ั้งของมาเลเซีย 
ทีม่า: http://www.freemapviewer.com/th/map สืบคน้ม่ือ 10  กรกฎาคม  2560.    
     

มาเลเซียปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยใชร้ะบบสหพนัธรัฐ มีสมเดจ็พระราชาธิ
บดีเป็นประมุขรัฐ หรือเรียกวา่ ยงัดี เปอร์ตวน อากง (Yang di-pertuan agong) ซ่ึงเลือกมาจากสุลต่าน 9 
รัฐหมุนเวยีนกนัด ารงต าแหน่งวาระละ 5 ปี ไดแ้ก่ ยะโฮร์ ตรังกานู ปะหงั สลงังอร์ เกดะห์ กลนัตนั เน
กรีเซมบีลนั เประ และปะลิส ขณะท่ีอีก 4 รัฐ คือ ปีนงั มะละกา ซาบาห์และซาราวกั ไม่มีสุลต่าน
ปกครอง เมืองหลวง คือกรุงกวัลาลมัเปอร์และเมืองปุตราจายาเป็นเมืองศนูยก์ลางทางราชการซ่ึงตั้งอยู่
ในรัฐสลงังอร์ ทั้งน้ี มาเลเซียมีประวติัศาสตร์ความเป็นมา ดงัน้ี  
 
ประวตัิศาสตร์ตอนต้นของมาเลเซียก่อนยุโรปเข้ายดึครอง 
    หลกัฐานทางมนุษยวิทยาคน้พบวา่มีมนุษยก์ลุ่มแรกอาศยัอยูใ่นมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว
บริเวณรัฐซาราวกัตั้งแต่ 40,000 ปีท่ีแลว้ หลงัจากนั้น มีมนุษยห์ลายเผา่พนัธุ์ไดเ้คล่ือนยา้ยเขา้มายงั
คาบสมุทรมลาย ู โดยนกัประวติัศาสตร์เช่ือวา่บรรพบุรุษของคนเช้ือสายมลายใูนปัจจุบนัเป็นพวกอิน
โดนีเชียนผสมผสานกบัพวกมองโกลอยดซ่ึ์งอพยพมาจากทางตอนใตข้องจีนและเขา้มาตั้งถ่ินฐานใน
คาบสมุทรมลายใูนราว 2,500 ปีก่อนคริสตศ์กัราช คนเหล่าน้ีแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มมาเลย์เก่า 
(Proto-Malay) ไดแ้ก่ พวกยากนุ พวกบาตกั ในเกาะสุมาตรา ชาวเกาะไนแอส และพวกดายคัในเกาะ
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บอร์เนียว ขณะท่ีกลุ่มมาเลย์ใหม่ (Deutero-Malay) คือ พวกมาเลยใ์นแหลมมลาย ูสุมาตรา ชวา หมู่เกาะ
ซุนดานอ้ยและหมู่เกาะในฟิลิปปินส์ในปัจจุบนั3 คนกลุ่มน้ีไดเ้ขา้มาตั้งชุมชนตามชายฝ่ังทะเล ริมแม่น ้า
และค่อยๆ พฒันาเป็นเมืองตามล าดบั  
    ดว้ยสภาพภูมิศาสตร์ของคาบสมุทรมลายซ่ึูงเป็นเส้นทางการคา้ท่ีเช่ือมตะวนัออกกลาง เอเชีย
ใต ้และเอเชียตะวนัออก ท าใหพ้่อคา้ชาวอินเดียไดอ้าศยักระแสลมจากฝ่ังตะวนัตกเดินเรือผา่นมาทาง
ช่องแคบมะละกาเพื่อไปคา้ขายกบัจีน โดยไดน้ าเอาศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ วฒันธรรม ภาษาสันสกฤต
และรูปแบบการปกครองของอินเดียเขา้มาเผยแพร่ในบริเวณมลายตูอนเหนือ (รัฐเกดะห์ปัจจุบนั) ส่งผล
ใหเ้กิดชุมชนเมืองของชาวอินเดียนมาเลยข้ึ์นในราวศตวรรษท่ี 2-3 โดยเมืองเหล่าน้ียงัไม่ใช่อาณาจกัรท่ี
ยิง่ใหญ่ แต่เป็นเพียงเมืองท่ีด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและส่วนใหญ่อยูใ่ตอิ้ทธิพลของอาณาจกัรต่างๆ 
ตามล าดบั เช่น อาณาจกัรลงักาสุกะ อาณาจกัรศรีวิชยั อาณาจกัรสุโขทยั และอาณาจกัรมชัฌปาหิตของ
ชวา ดงันั้น ก่อน ค.ศ. 1400 เมืองมะละกาจึงยงัไม่มีบทบาทมากนกัในคาบสมุทรมลายู4 
    ต่อมา เมืองมะละกาเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนในฐานะท่ีเป็นศนูยก์ลางการคา้ระหวา่งประเทศ เม่ือ
เจา้ชายปรเมศวร (Parameswara) เช้ือสายของราชวงส์ไศเลนทร์จากชวาแห่งเมืองปาเลม็บงั ศนูยก์ลาง
ของอาณาจกัรศรีวชิยัเดิมไดล้ี้ภยัไปอาศยัอยูใ่นเมืองมะละกาซ่ึงขณะนั้นเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง
และท่ีซ่องสุมโจรสลดัไดต้ั้งตนเป็นผูป้กครองคนแรกของมะละกาใน ค.ศ. 1403 และพยายามเช่ือม
ความสัมพนัธ์กบัอาณาจกัรต่างๆ ส่งผลใหม้ะละกากลายเป็นแหล่งพกัพิงของพ่อคา้ท่ีใชเ้ส้นทางการคา้
ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งอินเดียและจีน ในช่วงน้ี พ่อคา้ชาวอินเดียยงัไดน้ าศาสนาอิสลามเขา้มาเผยแผใ่น
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งในเวลาต่อมาผูป้กครองมะละกาไดเ้ปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม
แทนศาสนาฮินดูในราว ค.ศ. 14455 กล่าวไดว้า่ มะละกากลายเป็นเมืองท่ีเขม้แขง็ท่ีสุดในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตเ้พราะเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งประเทศตะวนัออก (จีน) กบัเอเชีย

                                                           

    3 อาณติั อนนัตภาค.  (2557).   ประวติัศาสตร์มาเลเซีย บรูไนและสิงคโปร์ ความหลากหลายเป็นหน่ึงเดียว.   
กรุงเทพฯ: ยปิซี กรุ๊ป.  น. 24-27.  
    4 เอน เจ. ไรอนั.  (2526).   การสร้างชาติมาเลเซียและสิงคโปร์.   บรรณาธิการโดย ทกัษ ์เฉลิมเตียรณ.   
แปลโดย ม.ร.ว. ประกายทอง สิริสุข.   กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพไ์ทยวฒันาพานิช.  น. 5. 
    5 เร่ืองเดียวกัน.  น.15-31. 
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ใต ้(อินเดีย) และประเทศต่างๆ ในตะวนัออกกลาง รวมทั้งเป็นศนูยก์ลางในการเผยแผศ่าสนาอิสลามใน
ศตวรรษท่ี 15 ซ่ึงความยิง่ใหญ่ด าเนินไปประมาณ 100 ปีจึงถูกประเทศจากยโุรปเขา้ยดึครอง 
 
มะละกาภายใต้การยดึครองของประเทศยุโรป  
 

 
ภาพที ่5.2 จักรวรรดิมะละกา 
ทีม่า: http://pocketthai.blogspot.com/2009/06/blog-post_14.html  สืบคน้ม่ือ 10  กรกฎาคม  2560. 
 
    โปรตุเกส เป็นประเทศแรกท่ียดึเมืองมะละกาไดใ้น ค.ศ. 1511 หลงัจากท่ีคน้พบเส้นทาง
เดินเรือมายงัเอเชียซ่ึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดุลอ านาจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กล่าวคือ ประการ
แรก จกัรวรรดิมะละกาส้ินสุดลงและมีอาณาจกัรอ่ืนๆ เกิดข้ึนในคาบสมุทรมลาย ูเช่น รัฐยะโฮร์ท่ีมี
อาณาเขตครอบคลุมทั้งคาบสมุทรมลายแูทนท่ีมะละกา รัฐเประตั้งข้ึนทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ
คาบสมุทรมลาย ูบรูไนเป็นรัฐอิสระอยูท่างตอนเหนือและภาคตะวนัตกของเกาะบอร์เนียว อาณาจกัรอา
เจะห์ซ่ึงมีอิทธิพลในสุมาตราเหนือ ขณะท่ีดินแดนบริเวณเกดะห์ กลนัตนั และตรังกานูในปัจจุบนัอยู่
ภายใตอิ้ทธิพลของสยาม ประการท่ีสอง โปรตุเกสไดว้างรากฐานการปกครองใหแ้ก่มะละกาดว้ยการส่ง
ขนุนางท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากกษตัริยโ์ปรตุเกสใหม้าด ารงต าแหน่งกปัตนัหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั
ประจ ามะละกาคร้ังละ 3 ปี ประการท่ีสาม เกิดการแข่งขนักนัเพื่อสร้างอิทธิพลใหม่ในการครอบครอง
เส้นทางการคา้บริเวณคาบสมุทรมลายรูะหวา่งยะโฮร์ อาเจะห์ และโปรตุเกส โดยโปรตุเกสไดส้ร้าง

http://pocketthai.blogspot.com/2009/06/blog-post_14.html
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ศนูยก์ลางทางการคา้และป้อมปราการในมะละกา รวมทั้งลงนามในสนธิสัญญาการคา้กบับรูไนใน ค.ศ. 
1526 เพื่ออาศยัเป็นเมืองทางการคา้และเมืองส าหรับเผยแผศ่าสนาคริสต ์ 
    ในช่วงเวลาดงักล่าวมะละกาจึงกลายเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ของโปรตุเกสเช่ือมโยงสินคา้
จากเอเชียตะวนัออกผา่นอินเดียไปยงัยโุรป อยา่งไรกต็าม โปรตุเกสซ่ึงก าลงัยดึครองมะละกากลบัตอ้ง
เผชิญกบัความเป็นปรปักษจ์ากรัฐอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการควบคุมเส้นทางการคา้ในคาบสมุทรมลายแูละต่อตา้น
ศาสนาคริสตข์องชาวโปรตุเกส  จนกระทัง่ ฮอลนัดาไดเ้ดินทางเขา้มาถึงคาบสมุทรมลายทู  าใหอิ้ทธิพล
ของโปรตุเกสเส่ือมถอยลง 
    ฮอลนัดา ไดเ้ขา้มาถึงเกดะห์และตั้งศนูยก์ลางทางการคา้ข้ึนท่ีบาตู ซาวาร์ (Batu Sawar) เมือง
หลวงของรัฐยะโฮร์ใน ค.ศ. 1603 หลงัจากนั้น ทั้งสองฝ่ายไดล้งนามในสนธิสัญญาเป็นพนัธมิตรใน 
ค.ศ. 1606 โดยรัฐยะโฮร์ตกลงจะช่วยฮอลนัดายดึมะละกาและขอควบคุมดินแดนรอบๆ มะละกาซ่ึงใน
ท่ีสุดฮอลนัดาไดเ้ขา้ยดึครองมะละกาแทนโปรตุเกสใน ค.ศ. 1641 ทั้งน้ี รัฐบาลฮอลนัดาไดม้อบหมาย
ใหบ้ริษทัอินเดียตะวนัออกของฮอลนัดา (Dutch East India Company)6 บริหารงานในดินแดนต่างๆ 
ของฮอลนัดาแทนซ่ึงฮอลนัดาสนใจท่ีจะท าใหปั้ตตาเวยี (กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในปัจจุบนั) เป็น
ศนูยก์ลางทางการคา้มากกวา่มะละกา เน่ืองจากเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองเทศท่ีส าคญัแต่ท่ีตอ้งยดึมะละกาไว้
เพื่อไม่ใหย้โุรปชาติอ่ืนแผข่ยายอิทธิพล ดงันั้น มะละกาจึงลดความส าคญัลงในช่วงท่ีฮอลนัดาปกครอง  
    องักฤษ ซ่ึงด าเนินงานผา่นบริษทัอินเดียตะวนัออกขององักฤษ (British East India) ไดข้ยาย
อิทธิพลเขา้สู่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นราวปลายศตวรรษท่ี 18 โดยเร่ิมเช่าเกาะปีนงัและมณฑล
เวลสลียจ์ากสุลต่าน ไทรบุรี (รัฐเกดะห์ในปัจจุบนั) เพื่อเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ขององักฤษในช่อง
แคบมะละกา จากนั้น ไดเ้ช่าเกาะสิงคโปร์จากสุลต่านรัฐยะโฮร์ซ่ึงยงัอยูใ่นอิทธิพลของฮอลนัดาใน ค.ศ. 
1819 และองักฤษไดล้งนามในสนธิสัญญาลอนดอนกบัฮอลนัดาใน ค.ศ. 1824  เพื่อใหก้ารแบ่งแยก
อ านาจในการขยายอิทธิพลระหวา่งองักฤษและฮอลนัดาชดัเจนข้ึน โดยฮอลนัดายอมรับวา่ดินแดนใน

                                                           

    6 บริษทัอินเดียตะวนัออกของฮอลนัดา หรือวีโอซี (Verenigde Oost Indische Compaqnie: VOC) ตั้งข้ึนใน 
ค.ศ. 1602 โดยรัฐบาลฮอลนัดาใหร้วมบริษทัต่างๆ ท่ีด าเนินกิจกรรมการคา้ในบริเวณอินเดียตะวนัออกเขา้เป็นบริษทั
เดียว มีสิทธิพิเศษในการคา้ในดินแดนตะวนัออก มีอ านาจในการท าสนธิสัญา สร้างป้อมปราการ สะสมอาวธุ โดย
รัฐบาลใหค้วามคุม้ครอง อา้งอิงจาก อาณัติ อนนัตภาค.   เร่ืองเดียวกัน.  น. 114-115. 
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คาบสมุทรมลายแูละสิงคโปร์อยูใ่นการครอบครองขององักฤษ ขณะท่ีองักฤษยอมรับเขตอิทธิพลของ
ฮอลนัดาในบริเวณหมู่เกาะสุมาตรา7  
การปกครองขององักฤษในคาบสมุทรมลายู 
    นบัตั้งแต่ ค.ศ. 1824 เป็นตน้มา บริษทัอินเดียตะวนัออกขององักฤษจึงไดข้ยายท่ีตั้งศนูยก์ลาง
ทางการคา้ในคาบสมุทรมลายมูากข้ึนเร่ือยๆ และจดัรูปแบบการบริหารรัฐต่างๆในคาบสมุทรมลาย ูดงัน้ี  
    ใน ค.ศ. 1826 องักฤษตั้ง “กลุ่มสเตรทส์ เซ็ตเติลเมน้ท”์ (Straits Settlements) โดยรวมเอา
สิงคโปร์ ปีนงัและมะละกาเป็นเขตการปกครองเดียว มีศนูยก์ลางอยูท่ี่ปีนงั ต่อมาไดย้า้ยไปท่ีสิงคโปร์ซ่ึง
ไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นเมืองท่าปลอดภาษีและศนูยก์ลางทางการคา้ท่ีส าคญัท่ีสุด เน่ืองจากในราว ค.ศ. 
1860 เป็นตน้มารัฐทางตอนใตข้องคาบสมุทรมลายไูดก้ลายเป็นแหล่งผลิตยางพาราและดีบุกท่ีส าคญัซ่ึง
ก าลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดโลกโดยส่งออกทางท่าเรือสิงคโปร์มากท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
อยา่งไรกต็าม ในช่วงแรกท่ีก่อตั้ง “กลุ่มสเตรทส์ เซ็ตเติลเมน้ท”์ นั้น รัฐบาลองักฤษหลีกเล่ียงท่ีจะเขา้มา
ปกครองโดยตรงแต่ไดบ้ริหารผา่นบริษทัอินเดียตะวนัออกขององักฤษจนถึง ค.ศ. 1867 องักฤษจึงเร่ิม
เปล่ียนนโยบายเขา้มาแทรกแซงรัฐต่างๆ ในคาบสมุทรมลายมูากข้ึนโดยโอนอ านาจการปกครอง 
“กลุ่มสเตรทส์ เซ็ตเติลเมน้ท”์ ไปท่ีกระทรวงอาณานิคมในลอนดอนเน่ืองจากเกิดสงครามกลางเมืองใน
รัฐต่างๆ เช่น เประและสลงังอร์ ระหวา่งกลุ่มพ่อคา้ชาวจีนกบัชาวมลายแูละระหวา่งพ่อคา้ชาวจีนกนัเอง
เพื่อต่อสู้แยง่ชิงกนัทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเหมืองดีบุกและสวนยางพาราท่ีมีอิทธิพลต่อระบบ
เศรษฐกิจสูงมากในขณะนั้นจนส่งผลกระทบกกระเทือนต่อการคา้ขององักฤษอยา่งมาก  
    ต่อมา รัฐบาลองักฤษไดล้งนามในสนธิสัญญาปังกอร์ ค.ศ. 1874 กบัผูน้  ารัฐเประและเร่ิมขยาย
อ านาจการปกครองในรัฐต่างๆ ทางตอนใตแ้ละตอนกลางของคาบสมุทรมลาย ูรวมทั้งดินแดนใน
บริเวณบอร์เนียวเหนือและ บรูไน โดยกระทรวงอาณานิคมขององักฤษส่งขา้ราชการชาวองักฤษเขา้มา
ท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาในรัฐต่างๆ ในทุกเร่ืองยกเวน้เร่ืองเก่ียวกบัประเพณีและศาสนาของชาวมลาย ู
เรียกวา่ “ระบบท่ีปรึกษา” (Residential System)8 อยา่งไรกต็าม ระบบดงักล่าวประสบความส าเร็จใน
บางรัฐ ขณะท่ีบางรัฐไม่ประสบผลส าเร็จมากนกัเน่ืองจากขา้ราชการองักฤษไม่มีอ านาจบงัคบัให้

                                                           

    7 เร่ืองเดียวกัน. น. 148.  
    8 ชยัโชค จุลศิริวงศ.์  (2542). การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย.  กรุงเทพฯ: โครงการจดัพิมพค์บ
ไฟ.  น. 9-10. 
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สุลต่านรับฟังค าปรึกษาได ้อีกทั้งขา้ราชการองักฤษบางคนยงัไม่เขา้ใจบริบททางสังคมมลายจึูงน าไปสู่
ความขดัแยง้ นอกจากน้ี การบริหารงานของแต่ละรัฐยงัมีความแตกต่างกนัทั้งกฎระเบียบนโยบายดา้น
ท่ีดิน ระบบภาษีและอ่ืนๆ   
    ในค.ศ. 1896 รัฐบาลองักฤษจึงตั้ง“สหพนัธรัฐมลาย”ู (Federated Malay States: FMS)  เพื่อ
แกไ้ขปัญหาความแตกต่างทางการบริหารของแต่ละรัฐโดยรวมสลงังอร์ เประ เนกรีเซมบีลนั และปะหงั 
เขา้ดว้ยกนัซ่ึงยงัมีสุลต่านเป็นประมุขรัฐและมีผูส้ าเร็จราชการทัว่ไปควบคุมประสานนโยบายของทุกรัฐ
โดยใหผู้ว้า่ราชการกลุ่มสเตรทส์ เซ็ตเติลเมน้ทซ่ึ์งอยูท่ี่สิงคโปร์เป็นขา้หลวงใหญ่ของสหพนัธรัฐมลายมีู
หนา้ท่ีติดต่อกบัรัฐบาลองักฤษ มีหวัหนา้สหพนัธ์หน่ึงคนดูแลหน่วยงานยอ่ยของทุกรัฐ และรัฐท่ีมัง่คัง่
ในดา้นทรัพยากรจะตอ้งช่วยพฒันารัฐท่ียากจนกวา่ ท าใหร้ายไดจ้ากการขายดีบุกของรัฐเประและสลงั
งอร์ถูกน าไปช่วยเหลือในการบริหารของรัฐปะหงัและเนกรีเซมบีลนั อีกทั้งยงัมีการพฒันาระบบ
ขา้ราชการพลเรือนและหน่วยงานอ่ืนๆร่วมกนัในเวลาต่อมา9  ในขณะเดียวกนัรัฐทางเหนือของ
คาบสมุทรมลาย ูไดแ้ก่ ไทรบุรี ปะลิส กลนัตนั และตรังกานู ยงัคงอยูใ่นอิทธิพลของสยามจนถึง ค.ศ. 
1909 องักฤษจึงเขา้ครอบครองรัฐดงักล่าวแทนท่ีสยามตามสนธิสัญญาแองโกล – สยาม ส่งผลให้
องักฤษไดค้รอบครองคาบสมุทรมลายอูยา่งสมบูรณ์นบัตั้งแต่นั้นมา การปกครองขององักฤษใน
คาบสมุทรมลายท่ีูใชจ้นถึงช่วงส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ   
     หน่ึง กลุ่มสเตรทส์ เซ็ตเติลเม้นท์ (Straits Settlements) ไดแ้ก่ ปีนงั มณฑลเวลสลีย ์มะละกา 
และสิงคโปร์ เรียกวา่ คราวนโ์คโลนี (Crown Colony) เป็นอาณานิคมโดยตรงขององักฤษมีผูส้ าเร็จ
ราชการเป็นผูป้กครองประจ าอยูท่ี่สิงคโปร์ข้ึนตรงต่อกระทรวงอาณานิคมท่ีลอนดอน  
     สอง สหพันธรัฐมลาย ู(Federated Malay States: FMS) ไดแ้ก่ เประ ปะหงั สลงังอร์ และเน
กรีเซมบีลนั ซ่ึงมีสุลต่านเป็นประมุขรัฐและมีผูส้ าเร็จราชการทัว่ไปควบคุมประสานนโยบายของทุกรัฐ 
โดยใหผู้ว้า่ราชการกลุ่ม สเตรทส์ เซ็ตเติลเมน้ทซ่ึ์งอยูท่ี่สิงคโปร์เป็นขา้หลวงใหญ่ของสหพนัธรัฐมลายู
มีหนา้ท่ีติดต่อกบัรัฐบาลองักฤษ 
      สาม รัฐนอกสหพันธรัฐมลาย ู(Unfederated Malay States: UMS) ไดแ้ก่ เกดะห์ ปะลิส กลนั
ตนั ตรังกานู และยะโฮร์ ซ่ึงองักฤษถือวา่เป็นรัฐในอารักขา มีสุลต่านของตนเองท่ียงัคงมีอิสระในการ
ปกครอง และมีขา้หลวงขององักฤษประจ าอยูทุ่กรัฐเพื่อใหค้  าปรึกษา 
                                                           

    9 เอน เจ. ไรอนั.   เร่ืองเดียวกัน.  น. 155-156.  
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ภาพท่ี 5.3 แสดงการแบ่งระบบการปกครองขององักฤษในคาบสมุทรมลาย ู
  สีเหลือง คือ สหพนัธรัฐมลาย ู
  สีเขียว คือ รัฐนอกสหพนัธรัฐมลาย ู
  สีฟ้า คือ  กลุ่มสเตรทส์ เซ็ตเติลเมน้ท ์
ท่ีมา: http://anutjack2.blogspot.com/2013/09/2 สืบคน้เม่ือ 10  กรกฎาคม  2560 
 
คาบสมุทรมลายูในระหว่างสงครามโลกคร้ังที ่1 จนถึงก่อนสงครามโลกคร้ังที ่210  
    การปกครองขององักฤษต่อมลายไูม่ไดเ้ปล่ียนแปลงมากนกัในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 (ค.ศ. 
1914 -1918) จนถึงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ใน ค.ศ. 1941  ในขณะท่ีสภาพเศรษฐกิจและการเมือง
ภายในของมลายกูลบัมีการเปล่ียนแปลงมากพอสมควร กล่าวคือ  
  

                                                           

    10 บาร์บารา วตัสัน อนัดายา และ ลิโอนาร์ด วาย  อนัดายา.  (2551).  ประวัติศาสตร์มาเลเซีย.  บรรณาธิการ
โดยมนสั เกียรติธารัย.   แปลโดย พรรณี ฉตัรพลรักษ.์  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยตา้ประเทศไทย.  น. 355-359. 
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    ดา้นเศรษฐกิจ องักฤษไดว้างรากฐานทางเศรษฐกิจใหแ้ก่มลายหูลายประการตั้งแต่ทศวรรษ 
1880 เป็นตน้มา เช่น การวางโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมดว้ยการสร้างถนน ทางรถไฟ ระบบโทร
เลข ท่าเรือเช่ือมต่อเมืองส าคญัๆ  การวางระบบบริหารและระบบกฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพ เช่น 
ยกเลิกธรรมเนียมปฏิบติัเก่ียวกบัท่ีดินของมลายแูต่ใหใ้ชร้ะบบกรรมสิทธ์ิแบบตะวนัตกท าใหเ้กิดการท า
ไร่ ท าสวนแทนท่ีป่าดงดิบมากข้ึน ส ารวจแหล่งแร่ส าคญัๆ การจดัระเบียบก าลงัคน โดยเฉพาะแรงงาน
อพยพชาวจีนและอินเดีย เพื่อน ามาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมยางพาราและดีบุก รวมทั้งการเช่ือมโยง
เงินตราของกลุ่มสเตรทส์ เซ็ตเติลเมน้ทเ์ขา้กบัระบบเงินตราขององักฤษใน ค.ศ. 1904 ท าใหเ้กิด
เสถียรภาพในระบบการเงิน11 พฒันาการดงักล่าวท าใหเ้ศรษฐกิจของมลายเูจริญรุ่งเรืองมากข้ึนเป็น
ล าดบัโดยเฉพาะอุตสาหกรรมดีบุกซ่ึงส่งออกมากถึงร้อยละ 50 ของโลกในราว ค.ศ. 1904 ขณะท่ี
ยางพาราสามารถผลิตไดร้้อยละ 53 ของโลกใน ค.ศ. 192012  
    อยา่งไรกต็าม ในช่วง ค.ศ. 1919 -1920 ความตอ้งการยางในตลาดสหรัฐอเมริกาลดลงประกอบ
กบัภาวะเศรษฐกิจโลกตกต ่าในช่วง ค.ศ. 1929 – 1932 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดีบุกและยางพารา
ของมาเลเซีย คนงานเหมืองและคนงานไร่ยางตกงานจ านวนมาก ดงันั้น องักฤษจึงพยายามแกไ้ขปัญหา
ดว้ยมาตรการระยะสั้น คือ การจ ากดัจ านวนการผลิตยางพาราและดีบุกเพื่อใหร้าคาสูงข้ึน และระยะยาว 
คือ การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมดีบุกและยางพาราดว้ยนวตักรรมต่างๆ เพื่อใหอุ้ตสาหกรรมทั้ง
สองประเภทยัง่ยนืต่อไป  
     ดา้นการเมือง แมอ้งักฤษจะมิไดเ้ปล่ียนรูปแบบการปกครองบนคาบสมุทรมลายมูากนกัใน
ระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 แต่พฒันาการทางการเมืองภายในของชาวมลายเูร่ิมเปล่ียนไป 
กล่าวคือ มีการรวมกลุ่มทางสังคมบนพื้นฐานของชาติพนัธุ์ ความเช่ือทางศาสนาและแนวคิดทางการ
เมืองซ่ึงพฒันาเป็นขบวนการชาตินิยมและพรรคการเมืองในเวลาต่อมาโดยแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
หน่ึง กลุ่มของชาวจีน  กรณีชาวจีนท่ีอพยพมาอยูใ่นมลายใูนช่วงศตวรรษท่ี 18 ส่วนใหญ่มกัคิดวา่มาอยู่
ชัว่คราวท างานส่งเงินกลบัใหญ้าติท่ีเมืองจีน ท าใหมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัคนกลุ่มอ่ืนนอ้ยและจบักลุ่มอยู่
กนัเอง ขณะท่ีชาวมลายแูละองักฤษมิไดเ้ขม้งวดกบัชาวจีนดงักล่าวเพราะคิดวา่เป็นเพียงผูอ้าศยัชัว่คราว 
อีกทั้งการผสมกลมกลืนกบัชาวมลายทู  าไดย้ากเน่ืองจากวฒันธรรม การนบัถือศาสนา ภาษาแตกต่างกนั

                                                           

    11 เร่ืองเดียวกัน.  น. 358. 
    12 เอน เจ. ไรอนั.   เร่ืองเดียวกัน. น. 174 – 176.  
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มาก ดงันั้น ชาวจีนจึงรวมกลุ่มเป็นสมาคมหรือหอการคา้เพื่อท าหนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูท่ี้เขา้มา
อาศยัอยูใ่หม่ทั้งเร่ืองเงิน ท่ีอยูอ่าศยัและงาน ท าใหส้มาชิกรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณสมาคมมากกวา่กฎหมาย
ของประเทศ และสมาคมต่างๆ เร่ิมแข่งขนัช่วงชิงอ านาจและเป็นปรปักษก์นั เช่น ในกลุ่มสเตรทส์ เซ็ต
เติลเมน้ท ์มีสมาคมใหญ่สองกลุ่ม คือ สมาคมกีฮิน (ชาวจีนกวางตุง้) และสมาคมไฮซาน (ชาวจีนแคะ) 
ซ่ึงแบ่งเขตอิทธิพลในการคุม้ครองร้านคา้ หรือแหล่งธุรกิจจนน าไปสู่ความวุ่นวายทั้งในปีนงั สิงคโปร์ 
และเคยเกิดเป็นสงครามกลางเมืองในเประและสลงังอร์ ท าใหอ้งักฤษเร่ิมเขา้มาแทรกแซงโดยใหจ้ด
ทะเบียนสมาคมใน ค.ศ. 1869 และออกกฤษฎีกา ค.ศ. 1889 ใหส้มาคมเหล่าน้ีผดิกฎหมาย ดงันั้น 
สมาคมจึงด าเนินการใตดิ้นและแยกตวัออกเป็นหลายกลุ่ม โดยเฉพาะเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในจีนหลงัจากท่ีราชวงศแ์มนจูถูกโค่นลม้และพรรคก๊กมินตัง๋ไดส้ถาปนาสาธารณรัฐจีนข้ึนใน
ราว ค.ศ. 1911 ยิง่กระตุน้ใหช้าวจีนโพน้ทะเลต่ืนตวัทางการเมืองมากข้ึน บางกลุ่มสนบัสนุนสาขา
ทอ้งถ่ินของพรรคการเมืองก๊กมินตัง๋และเป็นปฏิปักษต่์อองักฤษโดยใชโ้รงเรียนจีนเป็นฐานในการสร้าง
ชาตินิยมจีน ต่อมาเม่ือเกิดพรรคคอมมิวนิสตข้ึ์นในสาธารณรัฐจีนในราว ค.ศ. 1920 และด าเนินกิจกรรม
ทางการเมืองคู่ขนานกบัพรรคก๊กมินต๋ง ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัในกิจกรรมทางการเมืองของชาวจีนใน
มลายมูากข้ึนระหวา่งกลุ่มท่ีสนบัสนุนพรรคก๊กมินตัง๋กบักลุ่มท่ีสนบัสนุนพรรคคอมมิวนิสตจ์นน าไปสู่
การจลาจลนดัหยดุงานในกลุ่มสเตรทส์ เซ็ตเติลเมน้ท ์ในช่วง ค.ศ. 1936 และมีผลต่อการเมืองใน
คาบสมุทรมลายใูนเวลาต่อมา13   
     สอง กลุ่มชาวมลาย ูขณะท่ีเศรษฐกิจของมลายพูฒันามากข้ึนในช่วง ค.ศ. 1904 อ  านาจทาง
เศรษฐกิจกลบัอยูใ่นกลุ่มชาวจีนและนายทุนองักฤษเป็นส่วนใหญ่ ขณะท่ีชาวมลายยูงัมีการศึกษานอ้ย
และยากจน ท าใหช้าวมลายเูร่ิมเคล่ือนไหวกลายเป็นขบวนการชาตินิยมและตั้งพรรคการเมืองโดยอาศยั
ทศันคติความเช่ือทางศาสนาอิสลาม ส่งผลใหเ้กิดพรรคเกซาตวน เมลาย ูสิงคปุระ (Kesatuan Melayu 
Singapura: KMS) ใน ค.ศ. 1926 ถือเป็นพรรคการเมืองมลายพูรรคแรก ซ่ึงเนน้ส่งเสริมผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของชาวมลาย ูกระตุน้ใหช้าวมลายสูนใจการเมืองการปกครอง รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา
ระดบัสูงในหมู่ชาวมลาย ูหลงัจากนั้น สาขาของพรรคเกซาตวน  

                                                           

    13 เร่ืองเดียวกัน.  น. 208-215. 
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เมลาย ูสิงคปุระ ไดข้ยายไปตามรัฐต่างๆ ท าใหข้บวนการชาตินิยมมลายแูพร่ขยายมากข้ึนระหวา่ง ค.ศ. 
1937 – 1939 จนเกิดการประชุม “สมาคมรวมชาติชาวมลาย”ู (Pan-Malayan Malay Association) ท่ี
กวัลาลมัเปอร์ใน ค.ศ. 1939 ซ่ึงในช่วงน้ีกลุ่มการเมืองของชาวมลายแูบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ หน่ึง กลุ่ม
นิยมขวา ประกอบดว้ยชนชั้นสูง จบการศึกษาจากองักฤษเป็นผูน้  า มีนโยบาย “มลายเูพื่อชาวมลาย”ู และ 
สอง กลุ่มนิยมซ้าย มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัลทัธิชาตินิยมอินโดนีเซีย  ประกอบดว้ยผูจ้บการศึกษาใน
ระบบมลายโูดยตั้งพรรคเกซาตวน เมลาย ูมุดา (Kesatuan Melayu Muda: KMM)  ใน ค.ศ. 1938 มี
เป้าหมายเพื่อเรียกร้องเอกราชใหม้ลายซ่ึูงพรรคการเมืองกลุ่มน้ีเคล่ือนไหวมากข้ึนในช่วงท่ีญ่ีปุ่นยดึ
ครองมลายใูนระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และ สาม กลุ่มชาวอินเดีย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแรงงานในสวน
ยางและกรรมกรท่ีองักฤษน าเขา้มาเป็นแรงงานในช่วงท่ีเศรษฐกิจยางพาราก าลงัเจริญรุ่งเรืองแต่ถือวา่
เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลสู้ชาวจีนไม่ได ้
 
มลายูภายใต้การยดึครองของญี่ปุ่ นระหว่างสงครามโลกคร้ังที ่2  (ค.ศ. 1941 – 1945)  
    ในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ญ่ีปุ่นยกพลข้ึนบกทางตอนเหนือของคาบสมุทรมลายใูนเดือน
ธนัวาคม ค.ศ. 1941 และขยายการยดึครองรัฐต่างๆ ในคาบสมุทรมลาย ูเกาะบอร์เนียว รวมทั้งสิงคโปร์
ไดท้ั้งหมดภายใน ค.ศ. 1942 โดยเขา้ปกครองสิงคโปร์แทนท่ีองักฤษและเปล่ียนช่ือใหม่เป็น “โชนนั” 
(Shonan) ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางทางการบริหารท่ีน าเอากลุ่มสเตรทส์ เซ็ตเติลเมน้ทก์บัสหพนัธรัฐมาลย ู
(FMS) เขา้ดว้ยกนั และใน ค.ศ. 1943 ญ่ีปุ่นไดร้วมรัฐนอกสหพนัธรัฐมลาย ู(UMS) กบัสุมาตราเขา้มา
อีก จึงถือเป็นคร้ังแรกท่ีมีการรวมรัฐต่างๆ ภายใตก้ารปกครองเดียวกนัอยา่งหลวมๆ ภายใตก้ารยดึครอง
ของญ่ีปุ่น 
    การยดึครองของญ่ีปุ่นก่อใหเ้กิดผลกระทบหลายประการต่อมลาย ูกล่าวคือ หน่ึง ความขดัแย้ง
ทางชาติพันธ์ุเพ่ิมมากขึน้ระหว่างชาวจีนและชาวมลาย ูเน่ืองจากญ่ีปุ่นปฏิบติัต่อชาวมลายแูละอินเดีย
ดีกวา่ชาวจีน เช่น สนบัสนุนใหช้าวมลายท่ีูมีประสบการณ์ในระบบราชการท าหนา้ท่ีแทนขา้ราชการ
ชาวองักฤษในการปกครอง สนบัสนุนโรงเรียนชาวมลาย ูรวมทั้งส่งเสริมบทบาทของสตรีมลายใูห้
ก่อตั้งสมาคมได ้ในขณะท่ีภยัพิบติัของสงครามท าใหช้าวจีนท่ีเคยท าเหมืองแร่ดีบุกและสวนยางตอ้งตก
งาน ละท้ิงกิจการของตนและบุกรุกเขา้ไปในพื้นท่ีวา่งเปล่าเพื่อท าการเพาะปลูกแยง่ชิงพื้นท่ีสงวนแข่ง
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กบัชาวมลายใูนชนบท14  สอง เกิดขบวนการชาตินิยมเพ่ือต่อต้านการยึดครองของญ่ีปุ่นและอังกฤษ เช่น 
กลุ่มกองทพัประชาชนมลายตู่อตา้นญ่ีปุ่น (Malayan Peoples Anti-Japanese Army: MPAJA) ซ่ึงร่วมมือ
กบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งมลายา (Communist Party of Malaya: MCP) ท่ีส่วนใหญ่เป็นชาวจีน พรรค
เกซาตวน เมลาย ูมุดา หวัรุนแรงเอียงซา้ยของชาวมลายเูคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชร่วมกบั
อินโดนีเซียในช่ือใหม่วา่ พรรคเกซาตวน รักยตั อินโดนีเซีย เซเมนานจุง (Kesatuan Rakyat Indonesia 
Semenanjung: KRIS) ใน ค.ศ. 1945 แต่แผนดงักล่าวไม่ส าเร็จเม่ือญ่ีปุ่นแพส้งครามโลกคร้ังท่ี 2 ท าให้
พรรคเกซาตวน รักยตั อินโดนีเซีย เซเมนานจุงกลายมาเป็น “พรรคชาตินิยมมลาย”ู (Malay Nationalist 
Party : MNP) และมีพรรคการเมืองต่างๆ มากข้ึน15  
 
เอกราชของมลายู 
     องักฤษไดก้ลบัเขา้มาปกครองมลายหูลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยติุและเสนอแผนการจะสร้างรัฐ
ใหม่ในคาบสมุทรมลายดูว้ยการรวมสหพนัธรัฐมลาย ู(FMS) รัฐนอกสหพนัธรัฐ (UMS) และกลุ่มสเต
รทส์ เซ็ตเติลเมน้ท ์ ยกเวน้สิงคโปร์ใหเ้ป็น “สหภาพมลาย”ู (Malayan Union) โดยใหมี้รัฐบาลกลาง 
ผูว้า่ราชการ สภานิติบญัญติั และสภาบริหาร ขณะท่ีสุลต่านยงัคงมีต าแหน่งแต่จะตอ้งโอนอ านาจ
อธิปไตยไปใหก้ษตัริยอ์งักฤษ พลเมืองทั้งหมดของสหภาพมลายใูหม่จะมีสิทธิเท่าเทียมกนัโดย
ปราศจากอคติเร่ืองเช้ือชาติและศาสนา16 ส่งผลใหช้าวมลายจู  านวนมากคดัคา้นแนวคิดดงักล่าวและ
น าไปสู่การก่อตั้งพรรคการเมืองของชาวมลายเูพื่อต่อสู้กบัการสถาปนาสหภาพมลาย ูรวมทั้งเรียกร้อง
เอกราชจากองักฤษ คือ “พรรคองคก์รมลายแูห่งชาติหรือพรรคอมัโน” (UMNO: United Malays 
National Organization) โดยดาตุก ์ออนบิน จาฟาร์ (Datuk Onn bin Jaafar) ใน ค.ศ. 1946 ซ่ึงกลายเป็น
พรรคการเมืองส าคญัของมาเลเซียจนถึงปัจจุบนั ในขณะเดียวกนั ชาวอินเดียในมลายเูองเห็นวา่ควรมี
ส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองดว้ยจึงตั้ง “พรรคสภาอินเดียแห่งมลาย ูหรือพรรคเอม็ไอซี” 
(Malayan Indian Congress: MIC) ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1946  

                                                           

    14 บาร์บารา วตัสัน อนัดายา และ ลิโอนาร์ด วาย. อนัดายา.   เร่ืองเดียวกัน.  น. 433.  
    15 เร่ืองเดียวกัน. น. 433-441. 
    16 เร่ืองเดียวกัน. น. 444. 
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    เม่ือองักฤษเผชิญกบัการต่อตา้นเก่ียวกบัการตั้งสหภาพมลาย ูองักฤษจึงประนีประนอมโดยตั้ง
คณะกรรมาธิการเพื่อเจรจาเก่ียวกบัสถานภาพของมลายปูระกอบดว้ยฝ่ายสุลต่าน พรรคอมัโน และ
องักฤษ จนน าไปสู่การตั้ง “สหพนัธ์มลายา” (Federation of Malaya) ใน ค.ศ. 1948 ซ่ึงสุลต่านยงัคงเป็น
องคอ์ธิปัตยใ์นรัฐมลาย ูใหชุ้มชนมลายยูงัคงมีความเป็นเอกเทศของตน ก าหนดสิทธิการไดม้าซ่ึงความ
เป็นพลเมือง พฒันาการทางการเมืองดงักล่าวยิง่ท าใหส้ถานะของคนเช้ือสายจีนในคาบสมุทรมลายดูอ้ย
กวา่ชาวมลายโูดยก าเนิด ดงันั้น ในช่วง ค.ศ. 1948 พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งมลายาซ่ึงส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยคนเช้ือสายจีนไดเ้คล่ือนไหวมากข้ึนโดยท าสงครามกองโจรต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจน
ท าใหรั้ฐบาลองักฤษตอ้งประกาศ “ภาวะฉุกเฉิน” (Malayan Emergency) ตั้งแต่ ค.ศ. 1948 โดยในช่วงน้ี
ชาวจีนท่ีไม่ชอบแนวทางของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งมลายาแบบสุดโต่งไดร้วมตวักนัตั้ง “สมาคมชาว
จีนมลาย ูหรือพรรคเอม็ซีเอ”  (Malayan Chinese Association: MCA) ข้ึนใน ค.ศ. 1949 เพื่อเป็น
แนวทางในการแสดงออกทางการเมืองของชาวจีนและแยกชาวจีนธรรมดาออกจากจีนคอมมิวนิสต ์
    ในขณะเดียวกนัองักฤษไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาคอมมิวนิสตร์วมทั้งเตรียมการเพื่อใหเ้อกราช
แก่สหพนัธ ์มลายาดว้ยการส่งเสริมใหมี้ส่วนร่วมในการปกครองตนเองผา่นการเลือกตั้งในระดบั
ทอ้งถ่ินซ่ึงชาวมลายไูดไ้ปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งจ  านวนมาก  ต่อมา ในราว ค.ศ. 1954 – 1955 พรรคอมั
โน พรรคเอม็ไอซี และพรรคเอม็ซีเอ ไดร่้วมมือกนัตั้งเป็น “พรรคพนัธมิตร” (the Alliance) เพื่อลง
สมคัรรับเลือกตั้งเป็นรัฐบาลในระดบัสหพนัธ์และประสบชยัชนะในการเลือกตั้ง โดยมี “ตนก ูอบัดุล 
ราห์มาน” (Tunku Abdul Rahman) ผูน้  าพรรคอมัโน เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสหพนัธ์มลายาใน 
ค.ศ. 1955 และเป็นผูมี้บทบาทน าในการเจรจาเรียกร้องเอกราชจากองักฤษจนประสบผลส าเร็จในวนัท่ี 
31 สิงหาคม ค.ศ. 1957 ซ่ึงหลงัจากไดรั้บเอกราชรัฐต่างๆ ไดร้วมตวัเป็นสหพนัธ์อยา่งหลวมๆ มีสมเดจ็
พระราชาธิบดีหรือยงัดี เปอร์ตวน อากง กษตัริยภ์ายใตรั้ฐธรรมนูญเป็นประมุขรัฐท าหนา้ท่ีปกครองผา่น
รัฐสภา ทั้งน้ี สมเดจ็พระราชาธิบดีมาจากการเลือกสุลต่านของรัฐทั้ง 9 หมุนเวยีนกนัด ารงต าแหน่งวาระ
ละ 5 ปีโดยประมุขรัฐคนแรก คือ ยงัดี เปอตวน เบซาร์ แห่งเนกรีเซมบีลนั17 โดยหวัหนา้รัฐบาล คือ 
นายกรัฐมนตรีซ่ึงมาจาการเลือกตั้ง ต่อมา สหพนัธ์มลายา สิงคโปร์ ซาบาห์และซาราวกั ไดร้วมกนั
สถาปนาเป็น “สหพนัธ์มาเลเซีย” (Federation of Malaysia) หรือประเทศมาเลเซีย ในวนัท่ี 16 กนัยายน 
ค.ศ. 1963 
                                                           

    17 เอน เจ. ไรอนั.   เร่ืองเดียวกัน.  น. 255-257.  
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ภาพที ่5.4 ตนกู อบัดุล ราห์มาน นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นบิดาของ
ประเทศ (Bapa of Malaysia) 
ท่ีมา: http:// http://www.pmo.gov.my/  สืบคน้ม่ือ 10  กรกฎาคม  2560 
 

 
ภาพที ่5.5 แสดงวนัได้รับเอกราชจากองักฤษ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1957 
ท่ีมา: http://anutjack2.blogspot.com/2013/09/2_16.html  สืบคน้ม่ือ 10  กรกฎาคม  2560 
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กจิกรรม 5.1.1 
    จงอธิบายประวติัความเป็นมาของการก่อตั้งประเทศมาเลเซีย ค.ศ. 1963 มาโดยสังเขป  
 
แนวตอบกจิกรรม 5.1.1 
    ในราว ค.ศ. 1954–1955 พรรคอมัโน พรรคเอม็ไอซี และพรรคเอม็ซีเอ ไดร่้วมมือกนัตั้งเป็น 
“พรรคพนัธมิตร” (the Alliance) เพื่อลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นรัฐบาลในระดบัสหพนัธ์และประสบชยั
ชนะในการเลือกตั้ง โดยมีตนก ูอบัดุล ราห์มาน ผูน้  าพรรคอมัโน เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของ
สหพนัธ์มลายาใน ค.ศ. 1955 และเป็นผูน้  าเรียกร้องเอกราชจากองักฤษจนประสบผลส าเร็จในวนัท่ี 31 
สิงหาคม ค.ศ. 1957 ซ่ึงหลงัจากไดรั้บเอกราชรัฐต่างๆ ไดร้วมตวัเป็นสหพนัธ์อยา่งหลวมๆ มีสมเดจ็
พระราชาธิบดีหรือยงัดี เปอร์ตวน อากง กษตัริยภ์ายใตรั้ฐธรรมนูญเป็นประมุขรัฐท าหนา้ท่ีปกครองผา่น
รัฐสภาซ่ึงมาจากการเลือกสุลต่านของรัฐทั้ง 9 หมุนเวยีนกนัด ารงแหน่งวาระละ 5 ปี  โดยหวัหนา้
รัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรีซ่ึงมาจาการเลือกตั้ง ต่อมา สหพนัธ์มลายา สิงคโปร์  ซาบาห์และซาราวกั ได้
รวมกนัสถาปนาเป็น “สหพนัธ์มาเลเซีย” (Federation of Malaysia) หรือประเทศมาเลเซีย ในวนัท่ี 16 
กนัยายน ค.ศ. 1963 
 



 

 
 

21 

เร่ืองที ่5.1.2  
นโยบายต่างประเทศของมาเลเซียในยุคสงครามเยน็ 
 
จุดก าเนิดและบริบทของสงครามเยน็  
    สงครามเยน็เป็นความขดัแยง้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองระหวา่งกลุ่มประเทศโลกเสรีท่ีน า
โดยสหรัฐ อเมริกาและกลุ่มประเทศคอมมิวนิสตซ่ึ์งน าโดยสหภาพโซเวยีตหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  
โดยท่ีประเทศมหาอ านาจทั้งสองจะไม่ท าสงครามกนัโดยตรงแต่จะพยายามสร้างแสนยานุภาพทาง
การทหารและสนบัสนุนใหป้ระเทศพนัธมิตรของฝ่ายตนตนท าสงครามแทน เรียกวา่ สงครามตวัแทน 
(Proxy War) ซ่ึงความขดัแยง้ดงักล่าวน าไปสู่วกิฤตการณ์ในภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก  
    จุดเร่ิมตน้ของสงครามเยน็เกิดข้ึนในราว ค.ศ. 1947 เม่ือนายแฮร์รี เอส. ทรูแมน ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาประกาศ “หลกัการทรูแมน” (Truman Doctrine) วา่ “... นโยบายของสหรัฐอเมริกาจะตอ้ง
สนบัสนุนอิสรชนผูซ่ึ้งก าลงัต่อตา้นการถูกปราบปรามโดยชนกลุ่มนอ้ยติดอาวธุหรือโดยแรงกดดนัจาก
ภายนอก...”18 ทรูแมนออกแถลงการณ์ดงักล่าวท่ามกลางวกิฤตการณ์สงครามกลางเมืองกรีซท่ีเกิดข้ึนซ่ึง
น าไปสู่การอนุมติัความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทหารแก่กรีซและตุรกีเพื่อใหร้อดพน้จากการคุกคาม
ของเผดจ็การท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากสหภาพโซเวยีต หลกัการทรูแมนจึงส่งผลต่อนโยบาย
ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาสองประการ กล่าวคือ สหรัฐอเมริกาจะสร้างระบบเพื่อสกดักั้นอิทธิพล
ของสหภาพโซเวยีตและประเทศคอมมิวนิสตอ่ื์นๆ ดว้ยนโยบายการสกดักั้น (Containment Policy) ท า
ใหส้หรัฐอเมริกาตั้งระบบพนัธมิตรดา้นการทหารข้ึนในยโุรป ไดแ้ก่ องคก์ารสนธิสัญญาแอตแลนติก
เหนือหรือนาโต ้(North Atlantic Treaty Organization: NATO) ค.ศ. 1949 และจะใหค้วามช่วยเหลือ
ดา้นการพฒันาและบูรณะแก่ประเทศพนัธมิตรเพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมัน่คงโดย
อนุมติัแผนการมาร์แชลเพือ่ใหเ้งินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ยโุรปตะวนัตก ค.ศ. 194719    

                                                           

    18 Heiko Meiertöns, "The Doctrines during the Cold War Period," in The Doctrines of US Security 
Policy: An Evaluation under International Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 101, 
doi:10.1017/CBO9780511750908.004 สืบคน้ม่ือ 10  กรกฎาคม  2560.   
    19 Ibid.  p. 109.  
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    ขณะเดียวกนัสหภาพโซเวียตไดด้ าเนินการท่ีคลา้ยคลึงกนัในฝ่ายคอมมิวนิสตเ์พื่อตอบโต้
สหรัฐอเมริกา เช่น ตั้งองคก์ารโคเมคอน (The Council for Mutual Economic Assistance: Comecon) 
ข้ึนใน ค.ศ.1949 เพื่อช่วยเหลือทางดา้นเศรษฐกิจแก่กลุ่มประเทศยโุรปตะวนัออกคอมมิวนิสต ์ ตั้ง
องคก์ารสนธิสัญญาวอร์ซอ (Warsaw Treaty Organization) หรือกติกาสัญญาวอร์ซอ (Warsaw Pact) ใน
ค.ศ. 1955 ซ่ึงเป็นความร่วมมือทางการทหารของค่ายคอมมิวนิสตส่์งผลใหร้ะบบระหวา่งประเทศตกอยู่
ในภาวะสงครามเยน็ท่ีมีช่วงเวลาของการเผชิญหนา้มากท่ีสุดตั้งแต่ ค.ศ. 1947- 196920 
  
นโยบายต่างประเทศของมาเลเซียในยุคสงครามเยน็ 
    จากสภาพแวดลอ้มของสงครามเยน็ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อทั้งโลกและประเทศมาเลเซียโดย
สามารถแบ่งช่วงเวลาของนโยบายต่างประเทศมาเลเซียท่ามกลางสงครามเยน็ได ้ดงัน้ี  
     1) นโยบายต่างประเทศก่อนไดรั้บเอกราช (ค.ศ. 1947 – 1957) ในช่วงตน้ของสงครามเยน็ 
มาเลเซียยงัคงเป็นสหพนัธ์มลายาและอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ ดงันั้น สหพนัธ์มลายาจึงไม่มี
ฐานะเป็นรัฐเอกราชท่ีสามารถด าเนินนโยบายต่างประเทศไดด้ว้ยตนเอง แต่เป็นการด าเนินการของ
รัฐบาลองักฤษซ่ึงมีนโยบายต่างประเทศท่ีเนน้การต่อตา้นการแพร่ขยายของคอมมิวนิสตใ์นคาบสมุทร
มลายดูว้ยการสร้างหลกัประกนัดา้นความมัน่คงผา่นประเทศเครือจกัรภพขององักฤษ เช่น ขอ้ตกลงดา้น
ความมัน่คงระหวา่งออสเตรเลีย นิวซีแลนดแ์ละสหพนัธ์มลายา (ภายใตก้ารปกครองขององักฤษ) หรือ
แอนซมั (Australia, New Zealand and Malaya: ANZAM) ค.ศ. 195021  ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
นโยบายต่างประเทศของสหพนัธ์มลายาก่อนไดรั้บเอกราชจากองักฤษเกิดจากสภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ กล่าวคือ  

                                                           

    20 ภาวะสงครามเยน็มกัเร่ิมนบัตั้งแต่ ค.ศ. 1947 จนถึง ค.ศ. 1991 เม่ือสหภาพโซเวยีตล่มสลายแยกออกเป็น
รัฐเอกราชอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม การเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายเสรีนิยมและคอมมิวนิสต์ท่ีตึงเครียดมากท่ีสุดของยุค
สงครามเยน็จะอยูใ่นระหวา่ง ค.ศ. 1947 - 1969 
    21 แอนซัม (ANZAM) เป็นความร่วมมือของพันธมิตรในกลุ่มเครือจักรภพด้านความมั่นคงระหว่าง
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และสหพนัธ์มลาย ูเพื่อดูแลรักษาน่านน ้ าท่ีเป็นเส้นทางการคา้ท่ีใกลก้บัคาบสมุทรมลายแูละ
มหาสมุทรอินเดีย   
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      สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ในขณะนั้นก าลงัตกอยูใ่นสถานการณ์ของสงครามเยน็ซ่ึง
เร่ิมเกิดข้ึนในยโุรปตั้งแต่ ค.ศ. 1947 ขณะเดียวกนัองักฤษซ่ึงแมจ้ะเป็นฝ่ายชนะสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต่
กลบัประสบกบัความเสียหายดา้นก าลงัทหารและเศรษฐกิจมากพอสมควรท าใหต้อ้งพึ่งพาความ
ช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาซ่ึงเนน้นโยบายต่อตา้นการขยายตวัของคอมมิวนิสต ์นอกจากน้ี นโยบาย
ขององักฤษต่อประเทศท่ีเคยเป็นอาณานิคมและท่ียงัอยูใ่นอาณานิคม คือ การรักษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งกนัผา่นประเทศเครือจกัรภพองักฤษ (The British Commonwealth of Nations) ดงันั้น 
สหพนัธ์มลายาจึงตอ้งด าเนินนโยบายตามแนวทางขององักฤษ 
     สภาพแวดล้อมในภมิูภาค สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้ลงัสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 ยติุยงัคงเตม็ไปดว้ยความขดัแยง้ระหวา่งประเทศเจา้อาณานิคมและประเทศอาณานิคม เช่น การ
เรียกร้องเอกราชของพม่าจากองักฤษ การเรียกร้องเอกราชของอินโดนีเซียจากฮอลนัดา การเรียกร้อง
เอกราชของกลุ่มประเทศอินโดจีนจากฝร่ังเศสจนน าไปสู่สงครามอินโดจีนคร้ังท่ี 1 (ค.ศ. 1946-1954)22 
นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงการปกครองของสาธารณรัฐจีนเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงปกครอง
ดว้ยระบอบคอมมิวนิสตใ์น ค.ศ. 1949 ยงัตอกย  ้าชยัชนะของฝ่ายคอมมิวนิสตใ์นภูมิภาคเอเชีย 
ขณะเดียวกนั สหภาพโซเวยีตไดส้นบัสนุนเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใตจ้นเกิดสงครามเกาหลีใน ค.ศ. 
1950-1953 ซ่ึงจีนไดเ้ขา้มามีบทบาทสนบัสนุนเกาหลีเหนือในเวลาต่อมา ส่งผลให ้สหรัฐอเมริกาตอ้ง
เขา้มาช่วยเหลือเกาหลีใต ้สถานการณ์ดงักล่าวยิง่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมัน่คงในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยเฉพาะการต่อสู้กบัการขยายอิทธิพลของลทัธิคอมมิวนิสตท์ั้งจากสหภาพโซเวียต
และจีน  
     สภาพแวดล้อมภายในประเทศ สหพนัธ์มลายายงัคงเผชิญกบัปัญหาคอมมิวนิสตซ่ึ์งรัฐบาล
องักฤษไดป้ระกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อต่อสู้กบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งมลายาตั้งแต่ ค.ศ. 194823  กอปรกบั

                                                           

    22 สงครามอินโดจีนคร้ังท่ี 1 คือ ความขดัแยง้ระหว่างฝร่ังเศสเจา้อาณานิคมและเวียดมินห์หรือกองทพั
ประชาชนเวียดนามซ่ึงน าโดยโฮจิมินห์ท่ีนิยมอุดมการณ์คอมมิวนิสต์และต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากฝร่ังเศส จนใน
ท่ีสุด ฝร่ังเศสสละอ านาจการปกครองอาณานิคมอินโดจีนและใหเ้อกราชแก่ลาว กมัพูชา และเวยีดนาม ตามขอ้ตกลง
การประชุมเจนีวา (ค.ศ. 1954) ส่งผลใหเ้วยีดนามแยกออกเป็นสองส่วน คือ เวยีดนามเหนือและเวยีดนามใต ้
    23 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งมลายายอมวางอาวุธและรัฐบาลมาเลเซียไดป้ระกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินใน ค.ศ. 
1960 รวมเวลาต่อสู้กบัคอมมิวนิสตใ์นประเทศกวา่ 12 ปี 
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การเมืองภายในของสหพนัธ์มลายาท่ีก าลงัด าเนินการเพื่อเรียกร้องเอกราชจากองักฤษ จึงส่งผลให้
สหพนัธ์มลายามุ่งเนน้การเจรจากบัองักฤษเพื่อเรียกร้องเอกราชและด าเนินนโยบายต่างประเทศผา่น
รัฐบาลองักฤษท่ีเนน้การต่อสู้กบัภยัคอมมิวนิสต ์
    2) นโยบายต่างประเทศหลงัไดรั้บเอกราช ค.ศ. 1957 - ตน้ทศวรรษท่ี 1960 นบัตั้งแต่มาเลเซีย
ไดเ้อกราชจากองักฤษใน ค.ศ. 1957 ตนก ูอบัดุล ราห์มาน นายกรัฐมนตรีคนแรกของสหพนัธ์มลายา
ก าหนดนโยบายต่างประเทศของสหพนัธ์มลายาในลกัษณะใกลชิ้ดตะวนัตกและต่อตา้นคอมมิวนิสต ์
เช่น การสมคัรเป็นสมาชิกประเทศเครือจกัรภพองักฤษหลงัไดรั้บเอกราช ค.ศ. 1957  ลงนามใน
สนธิสัญญาความมัน่คงกบัองักฤษ (Anglo – Malayan Defense Agreement: AMDA) ใน ค.ศ. 195724 
การสมคัรเป็นสมาชิกสหประชาชาติ ค.ศ. 1957 รวมทั้งการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในองคก์รระดบัภูมิภาค 
คือ สมาคมอาสา (Association of Southeast Asia: ASA) ค.ศ. 1961 และองคก์รมาฟิลินโด 
(MAPHILINDO) ค.ศ. 1963  
    ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศของสหพนัธ์มลายาหลงัไดรั้บเอกราชจากองักฤษ
ตั้งแต่ ค.ศ. 1957- ตน้ทศวรรษ 1960 เกิดจากสภาพแวดลอ้มทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ดงัน้ี   
     สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ในช่วงตน้ทศวรรษ 1960 สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซ
เวยีตเผชิญหนา้กนัมากข้ึนในภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลกซ่ึงสะทอ้นปัญหาความตึงเครียดทางอุดมการณ์ของ
ทั้งสองฝ่าย อาทิ การสร้างก าแพงเบอร์ลินใน ค.ศ. 196125 วกิฤตการณ์คิวบา ค.ศ. 1962 ซ่ึงนายฟิเดล 
คาสโตร ผูน้  าคิวบายนิยอมใหส้หภาพ  
โซเวยีตติดตั้งฐานขีปนาวธุในคิวบาซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของสหรัฐอเมริกาโดยตรงท าให้
ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคเนด้ี แห่งสหรัฐอเมริกาด าเนินนโยบายปิดลอ้มคิวบาและกดดนัสหภาพโซ
เวยีตใหถ้อนขีปนาวธุจนเป็นผลส าเร็จ  
     สภาพแวดล้อมในภมิูภาค ไดแ้ก่  

                                                           

    24 สนธิสัญญาความมั่นคงกับอังกฤษ (Anglo – Malayan Defense Agreement: AMDA) ค.ศ. 1957 เป็น
ขอ้ตกลงท่ีองักฤษจะใหค้วามช่วยเหลือทางทหารแก่สหพนัธ์มลาย ู
    25 ก าแพงเบอร์ลินสร้างข้ึนเพื่อเพื่อกั้นเขตระหว่างสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (เยอรมนีตะวนัตก) ซ่ึงอยู่
ในการดูแลขององักฤษ สหรัฐอเมริกา และฝร่ังเศส กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี (เยอรมนีตะวนัออก) ซ่ึงอยู่
ในฝ่ายสหภาพโซเวยีต    
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      ก) การขยายตัวของสงครามเวียดนามตั้งแต่ ค.ศ. 1964 แมว้า่สงครามอินโดจีนคร้ังท่ี 1 
(ค.ศ. 1946- 1954) จะยติุดว้ยขอ้ตกลงเจนีวา ค.ศ. 1954 ท าใหก้ลุ่มประเทศอินโดจีนไดรั้บเอกราชจาก
ฝร่ังเศสแต่สถานการณ์ทางการเมืองภายในของแต่ละประเทศยงัคงอยูใ่นความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม
อ านาจทางการเมืองต่างๆ กล่าวคือ หลงั ค.ศ. 1954 เวยีดนามถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เวยีดนามเหนือ
ภายใตก้ารปกครองแบบคอมมิวนิสตแ์ละเวยีดนามใตซ่ึ้งสหรัฐอเมริกาไดใ้หค้วามช่วยเหลือมาตลอด
เพื่อใหส้ามารถตา้นทานอิทธิพลของคอมมิวนิสตจ์ากเวยีดนามเหนือ อยา่งไรกต็าม ประธานาธิบดี
โงดิญเสียม (Ngo Dinh Diem) แห่งเวยีดนามใตก้ลบับริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลใหป้ระชาชน
บางกลุ่มท่ีนิยมแนวทางคอมมิวนิสตผ์นึกก าลงักนัจดัตั้ง "แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวยีดนามใต ้
หรือเวยีดกง" เพื่อโค่นลม้รัฐบาลโดยไดรั้บการสนบัสนุนอาวธุจากเวียดนามเหนือ จีน และสหภาพโซ
เวยีต การสู้รบระหวา่งรัฐบาลเวยีดนามใตก้บัเวียดกงด าเนินต่อไปจนท าใหส้หรัฐอเมริกาซ่ึงกงัวลต่อ
การขยายตวัของคอมมิวนิสตส่์งทหารเขา้ร่วมปฏิบติัการในสงครามดงักล่าวตั้งแต่ ค.ศ. 1964 จน
กลายเป็นสงครามระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัทหารเวียดนามเหนือและเวยีดกง หรือท่ีเรียกวา่ “สงคราม
เวยีดนาม” และยดืเยื้อจนถึงตน้ทศวรรษ 1970 ส่งผลต่อเสถียรภาพความมัน่คงในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้
      ข) การต่อสู้กบัคอมมิวนิสต์ในประเทศและระหว่างประเทศของมาเลเซีย นายกรัฐมนตรี
ตนก ูอบัดุล ราห์มาน เสนอแผนการ “สร้างมาเลเซียท่ียิง่ใหญ่” (Greater Malaysia) กบัรัฐบาลองักฤษใน 
ค.ศ. 1961 คือ การน าเอาสหพนัธ์มลายามารวมกบัดินแดนอ่ืนท่ีเป็นอาณานิคมขององักฤษ ไดแ้ก่ 
สิงคโปร์ ซาบาห์ ซาราวกั และบรูไน เขา้ไวด้ว้ยกนัแลว้ปกครองแบบสหพนัธรัฐซ่ึงสิงคโปร์ยนิยอมเขา้
ร่วมในสหพนัธ์ยกเวน้บรูไนจนน าไปสู่การสถาปนา“สหพนัธ์มาเลเซีย” ใน ค.ศ. 1963 เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มทางการเมืองของสิงคโปร์ในขณะนั้น กลุ่มหวัรุนแรงและพรรคการเมืองฝ่ายซา้ยของ
สิงคโปร์ไดรั้บความนิยมมากจนเกรงวา่กลุ่มคอมมิวนิสตจ์ะมีบทบาทครอบง าการเมืองสิงคโปร์ แมว้า่
ในขณะนั้นสิงคโปร์จะมีอ านาจปกครองตนเองภายในตั้งแต่ ค.ศ. 1958 โดยองักฤษดูแลรักษาความ
มัน่คงและการป้องกนัจนกวา่จะไดรั้บเอกราชจากองักฤษ ท าใหน้ายกรัฐมนตรีตนก ูอบัดุล ราห์มาน 
เลง็เห็นวา่ หากสิงคโปร์อยูใ่ตอิ้ทธิพลของคอมมิวนิสตจ์ะท าใหส้หพนัธ์มลายาไม่ปลอดภยัจาก
คอมมิวนิสต ์ขณะเดียวกนัการรวมกบัสิงคโปร์ท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจมากยอ่มเป็นผลดีส าหรับการ
พฒันาเศรษฐกิจของสหพนัธ์มลายา อยา่งไรกต็าม การรวมสิงคโปร์ท่ีมีประชากรเช้ือสายจีนมากอาจ
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ส่งผลกระทบต่อผลประโยชนข์องชาวมลายเูดิม ดงันั้น นายกรัฐมนตรีตนก ูอบัดุล ราห์มาน จึงเสนอให้
รวมซาบาห์ ซาราวกัซ่ึงมีประชากรเช้ือสายมลายจู  านวนมากเพื่อน ามาถ่วงดุลจ านวนประชากรเช้ือสาย
จีนของสิงคโปร์26 จนในท่ีสุดน าไปสู่การสถาปนาสหพนัธ์มาเลเซียใน ค.ศ. 1963  
      ค) การเผชิญหน้าระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซีย และความขดัแย้งระหว่างมาเลเซียกับ
ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1962 – 1966) เกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายกรัฐมนตรีตนก ูอบัดุล รามานห์ ผลกัดนัการ
สถาปนาสหพนัธ์มาเลเซียท าใหป้ระธานาธิบดีซูการ์โนแห่งอินโดนีเซียประกาศ “นโยบายเผชิญหนา้” 
(Confrontation Policy) กบัมาเลเซียในเดือนมกราคม ค.ศ. 1963 เน่ืองจากเห็นวา่วธีิการดงักล่าวเป็นการ
ขยายอาณานิคมรูปแบบใหม่ขององักฤษดว้ยการสนบัสนุนมาเลเซียใหร้วมดินแดนต่างๆ ซ่ึงอยูใ่กลชิ้ด
กบัอินโดนีเซียโดยโจมตีทางชายแดนซาราวกัและซาบาห์จนก่อใหเ้กิดความตึงเครียดในภูมิภาค27  
ขณะท่ีประธานาธิบดีมาคาปากลัแห่งฟิลิปินส์ไดต่้อตา้นการผนวกดินแดนซาบาห์ของสหพนัธ์มลายา
ในช่วงตน้ ค.ศ. 1962 โดยอา้งวา่ไม่สามารถสนบัสนุนการผนวกซาบาห์ได ้เพราะฟิลิปปินส์ควรมีสิทธิ
เหนือซาบาห์ดว้ยเหตุผลทางประวติัศาสตร์ซ่ึงซาบาห์เคยรวมในรัฐสุลต่านแห่งซูลูท่ีเป็นของฟิลิปปินส์
มาก่อน ท าใหม้าเลเซียมีความขดัแยง้กบัทั้งสองประเทศ 
    จากปัจจยัดงักล่าวท าใหส้หพนัธ์มลายาซ่ึงเพิ่งไดรั้บเอกราชใน ค.ศ. 1957 ท่ามกลางภยัคุกคาม
จากคอมมิวนิสตท์ั้งในประเทศและระหวา่งประเทศประกอบกบัความขดัแยง้กบัอินโดนีเซียและ
ฟิลิปปินส์หลงัประกาศสถาปนาสหพนัธ์มาเลเซียใน ค.ศ. 1963 ตอ้งด าเนินนโยบายต่างประเทศแบบ
ใกลชิ้ดกบัตะวนัตก ต่อตา้นคอมมิวนิสต ์และแสวงหาการยอมรับจากนานาชาติ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการตั้ง
กระทรวงการต่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีตนก ูอบัดุล ราห์มานรับผดิชอบต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการต่างประเทศเอง รวมทั้งการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารระหวา่งประเทศต่างๆ 
    นอกจากน้ี มาเลเซียยงัเป็นสมาชิกก่อตั้ง “สมาคมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือสมาคมอาสา” 
(Association of Southeast Asia: ASA) ใน ค.ศ. 1961 ร่วมกบัไทยและฟิลิปปินส์เพื่อใหป้ระเทศสมาชิก
ร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม เน่ืองจากเห็นวา่ “องคก์รสนธิสัญญาการป้องกนัร่วมกนั
แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(สปอ.) หรือซีโต”้ (The South East Asia Treaty Organization: SEATO) 

                                                           

    26 บาร์บารา วตัสัน อนัดายา และ ลิโอนาร์ด วาย. อนัดายา.  เร่ืองเดียวกัน.  น. 471-473. 
    27 Ralf Emmers.  (2003).  Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF.  
London: RoutledgeCurzon.  p. 11. 
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ซ่ึงตั้งข้ึนใน ค.ศ. 1955 เพื่อต่อตา้นภยัคุกคามของคอมมิวนิสตโ์ดยการน าของสหรัฐอเมริกาไม่ประสบ
ผลส าเร็จในการช่วยเหลือรัฐในภูมิภาคอยา่งทนัท่วงที28  นอกจากน้ี มาเลเซียยงัมองวา่การตั้งสมาคม
อาสาเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยป้องกนัภยัคอมมิวนิสตโ์ดยรัฐในภูมิภาคควรร่วมมือกนัสร้างความเขม้แขง็
ทางเศรษฐกิจ สังคมและความมัน่คงระหวา่งกนั ดงัค  ากล่าวของนายกรัฐมนตรีตนก ูอบัดุล ราห์มาน ใน
การประชุมรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศของสมาคมอาสาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1963 ท่ีวา่ 
“เราเช่ืออยา่งจริงใจวา่หนทางท่ีดีท่ีสุดในการป้องกนัภยัคอมมิวนิสตท่ี์พยายามจะท าลายชีวติและจิต
วญิญาณของชาติเรา คือ การพฒันาประชาชนของพวกเราใหม้ากข้ึน”29  อยา่งไรกต็าม สมาคมอาสาได้
หยดุชะงกัไปเม่ือมาเลเซียมีความขดัแยง้กบัอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เก่ียวกบัการสถาปนาสหพนัธ์
มาเลเซีย ทั้งน้ี อินโดนีเซียปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมสมาคมอาสาเน่ืองจากเห็นวา่องคก์รดงักล่าวเป็นตวัแทน
ของซีโตแ้ละพึ่งพิงตะวนัตก 
   ต่อมา มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ยงัไดร่้วมมือก่อตั้งองคก์รมาฟิลินโด (Malaysia-
Philippines-Indonesia: Maphilindo) ใน ค.ศ. 1963 เพื่อสร้างความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม รวมทั้งหารือเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางเขตแดนระหวา่งกนั แต่องคก์รดงักล่าวไดล้ม้เหลวอีก
คร้ัง เน่ืองจากแต่ละประเทศยงัคงเนน้รักษาผลประโยชนแ์ห่งชาติของตนเป็นหลกัมากกวา่ผลประโยชน์
ของภูมิภาค30 
    อยา่งไรกต็าม ความขดัแยง้ระหวา่งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ไดค้ล่ีคลายลงหลงัจากท่ีทั้งสอง
ประเทศเปล่ียนแปลงผูน้  าในราว ค.ศ. 1965 กล่าวคือ ประธานาธิบดีซูฮาร์โตไดด้ ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีอินโดนีเซียแทนซูการ์โน และหนัมาเนน้นโยบายสร้างเสถียรภาพทางการเมือง
ภายในประเทศ แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาคอมมิวนิสตใ์นประเทศ จึงเห็นวา่ควรยติุความ
ขดัแยง้กบัมาเลเซีย ขณะเดียวกนันายเฟอร์ดินาน มากอส ไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
แทนมาคาปากาลและใหค้วามส าคญักบัการเรียกร้องสิทธิเหนือซาบาห์นอ้ยลงส่งผลใหค้วามสัมพนัธ์

                                                           

    28 สมาชิกของซีโต ้ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ไทย สหราชอาณาจกัร 
และสหรัฐอเมริกา มีเพียงไทยกบัฟิลิปปินส์ ซ่ึงเป็นประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เป็นสมาชิก  
    29 Ralf Emmers.   Ibid.  p. 12.  
    30 Mohamad Faisol Keling et al., “The Development of ASEAN from Historical Approach,” Asian 
Social Science 7, no. 7 (July 2011).  p. 171-172. 
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ระหวา่งประเทศในภูมิภาคดีข้ึน  หลงัจากนั้น นายอดมั มาลิค รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ
อินโดนีเซีย พนัเอก (พิเศษ) ถนดั คอมนัตร์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศไทย และตน อบั
ดุล ราซคั บิน ฮุสเซน (Tun Rasak bin Hussein) รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรี
กระทรวงพฒันาการแห่งชาติมาเลเซียไดห้ารือกนัถึงการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคข้ึนมาใหม่ จน
น าไปสู่การก่อตั้ง “สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรืออาเซียน” (Association of 
Southeast Asian Nations: ASEAN) ในวนัท่ี 8 สิงหาคม ค.ศ. 1967  
 
กจิกรรม 5.1.2 
    จงอธิบายนโยบายต่างประเทศของมาเลเซียในยคุสงครามเยน็  
  
แนวตอบกจิกรรม 5.1.2 
    นโยบายต่างประเทศมาเลเซียท่ามกลางสงครามเยน็ไดแ้บ่งออกเป็นสองช่วง ดงัน้ี  
    ช่วงท่ีหน่ึง นโยบายต่างประเทศก่อนได้รับเอกราช (ค.ศ. 1947 – 1957) มาเลเซียยงัคงเป็น
สหพนัธ์มลายาและอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ จึงด าเนินนโยบายต่างประเทศภายใตอ้งักฤษซ่ึง
เนน้การต่อตา้นการแพร่ขยายของคอมมิวนิสตใ์นคาบสมุทรมลายดูว้ยการสร้างหลกัประกนัดา้นความ
มัน่คงผา่นประเทศเครือจกัรภพขององักฤษ เช่น ขอ้ตกลงดา้นความมัน่คงระหวา่งออสเตรเลีย 
นิวซีแลนดแ์ละสหพนัธ์มลาย ู(ภายใตก้ารปกครองขององักฤษ) หรือแอนซมั  
     ช่วงท่ีสอง นโยบายต่างประเทศหลงัได้รับเอกราช ค.ศ. 1957 - ต้นทศวรรษท่ี 1960 นโยบาย
ต่างประเทศของสหพนัธ์มลายาใกลชิ้ดตะวนัตกและต่อตา้นคอมมิวนิสต ์เช่น การสมคัรเป็นสมาชิก
ประเทศเครือจกัรภพองักฤษหลงัไดรั้บเอกราชใน ค.ศ. 1957  ลงนามในสนธิสัญญาความมัน่คงกบั
องักฤษ (Anglo – Malayan Defense Agreement: AMDA) ใน ค.ศ. 1957 การสมคัรเป็นสมาชิก
สหประชาชาติ ค.ศ. 1957 รวมทั้งการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในองคก์รระดบัภูมิภาค คือ สมาคมอาสา 
(Association of Southeast Asia: ASA) ค.ศ. 1961 และองคก์รมาฟิลินโด (MAPHILINDO) ค.ศ. 1963  
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เร่ืองที ่5.1.3  
การร่วมก่อตั้งอาเซียน (ค.ศ. 1967) : วตัถุประสงค์และความคาดหวงั 
 
มาเลเซียกบัการก่อตั้งอาเซียน ค.ศ. 1967  
    ตน อบัดุล ราซคั บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวง
พฒันาการแห่งชาติมาเลเซียไดล้งนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) เม่ือวนัท่ี 8 
สิงหาคม ค.ศ. 1967  เพื่อก่อตั้งอาเซียนร่วมกบัอีกส่ีประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และ
ไทย ซ่ึงขณะนั้นตนก ูอบัดุล  ราห์มานยงัคงด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย อาเซียนมี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกา้วหนา้ทางสังคมและวฒันธรรม
รวมทั้งส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยยดึมัน่ในหลกัการของ
กฎบตัรแห่งสหประชาชาติซ่ึงมีกลไกท่ีตั้งข้ึนเพื่อใหก้ารด าเนินงานของอาเซียนบรรลุวตัถุประสงคโ์ดย
ปรับโครงสร้างของสมาคมอาสามาใชใ้นช่วงเร่ิมตั้งองคก์ร ไดแ้ก่ การประชุมประจ าปีของรัฐมนตรี
ต่างประเทศ คณะกรรมการประจ าอาเซียน คณะกรรมการพิเศษและคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
คณะกรรมการถาวรอาเซียน และส านกัเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ31  
 

         
ภาพที ่5.6 พธิีลงนามในปฏญิญากรุงเทพฯ  
ท่ีมา: http://www.mfa.go.th/asean/th/gallery   สืบคน้ม่ือ 10  กรกฎาคม  2560 
                                                           

    31 อนุสรณ์ ชยัอกัษรเวช. (2556). “อาเซียนกบักระบวนการสร้างสถาบนั: จาก “ปฏิญญากรุงเทพฯ 1967” 
ถึง “กฎบตัรอาเซียน 2008”.   วทิยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการระหวา่งประเทศและการทูต คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  น.  38. 
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ภาพที ่5.7 ผู้ร่วมลงนามใน “ปฏญิญากรุงเทพฯ” โดย ตน อบัดุล ราซัค บิน ฮุสเซน ยนือยู่ขวาสุดของ
ภาพ 
ท่ีมา: https://std09867.wordpress.com/category/uncategorized/    สืบคน้ม่ือ 10  กรกฎาคม  2560 
 
ปัจจัยทีส่่งผลให้มาเลเซียร่วมก่อตั้งอาเซียน ค.ศ. 1967 
    สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศในช่วงทศวรรษ 1960 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพโซเวยีตเผชิญหนา้กนัอยา่งตึงเครียดมากท่ีสุดในวกิฤตการณ์เบอร์ลิน ค.ศ. 1961 และ
วกิฤตการณ์คิวบา ค.ศ. 1962 จนเกือบท าใหเ้กิดสงครามนิวเคลียร์ระหวา่งสองประเทศ ส่งผลให้
ประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตรู้้สึกถึงภยัคุกคามทั้งจากคอมมิวนิสต์
และการแพร่ขยายของอาวธุนิวเคลียร์ นอกจากน้ี นโยบายขององักฤษซ่ึงประกาศจะถอนทหารออกจาก
ดินแดนในดา้นตะวนัออกของคลองสุเอซใน ค.ศ. 1967 ไดส่้งผลกระทบต่อความช่วยเหลือทางทหารท่ี
ครอบคลุมอาณาเขตมาถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ าใหม้าเลเซียซ่ึงมีความตกลงทางความมัน่คงกบั
องักฤษตั้งแต่ไดรั้บเอกราชรู้สึกไม่ปลอดภยั   
  

https://std09867.wordpress.com/category/uncategorized/
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   สภาพแวดล้อมในภมิูภาคในช่วงทศวรรษ 1960 สงครามเวยีดนามท่ีเร่ิมข้ึนตั้งแต่ ค.ศ. 1964 
ยงัคงด าเนินต่อไปท าใหก้ระทบต่อความมัน่คงในภูมิภาคอยา่งมาก นอกจากน้ี การปฏิวติัวฒันธรรมของ
เหมาเจ๋อตุงในจีน ค.ศ. 1966 ซ่ึงพยายามท าลายแนวคิดดั้งเดิมของจีนทั้งดา้นความเช่ือ ศาสนา 
วฒันธรรมและการศึกษา โดยรณรงคแ์นวทางการปฏิวติัของชนชั้นกรรมาชีพ รวมทั้งผลกัดนัการท า
สงครามกองโจรคอมมิวนิสตแ์ละการใชค้วามรุนแรงในประเทศต่างๆ  ก่อใหเ้กิดความกลวัภยั
คอมมิวนิสตม์ากข้ึนในภูมิภาคเอเชีย ขณะเดียวกนัมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ สามารถปรับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัไดใ้นราว ค.ศ. 1966 ส่งผลประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะ
มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์สามารถหนักลบัมาร่วมมือกนัไดก้รอบความร่วมมืออาเซียนใน ค.ศ. 
1967  
    สภาพแวดล้อมในประเทศในช่วงทศวรรษ 1960   ในช่วงก่อตั้งอาเซียนนั้นกล่าวไดว้า่ทศันคติ
ของตนก ูอบัดุล ราห์มาน นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมใหม้าเลเซียเห็นความส าคญั
ของการรวมกลุ่มในภูมิภาค เน่ืองจากตนก ูอบัดุล ราห์มานด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
ต่างประเทศเองหลงัจากมาเลเซียไดรั้บเอกราช โดยในช่วงแรกไดเ้นน้ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัองักฤษ
และกลุ่มประเทศเครือจกัรภพ หลงัจากนั้น ประเทศในเอเชียพยายามก่อตั้งความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศเอเชียและแปซิฟิก คือ การประชุมสภาเอเชียและแปซิฟิกหรือแอสแพค ( Asian and Pacific 
Council: ASPAC) ซ่ึงจดัท่ีกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1966  แต่นายกรัฐมนตรี
ตนก ูอบัดุล ราห์มาน เห็นวา่ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสมาชิกแอสแพคครอบคลุมทั้งเอเชียและแปซิฟิกซ่ึง
จะท าใหค้วามร่วมมือไม่ใกลชิ้ดกนั อีกทั้งการประชุมดงักล่าวยงัแฝงนยัยะของสงครามเยน็ในกลุ่ม
ประเทศตะวนัตกและพนัธมิตร นายกรัฐมนตรีตนก ูอบัดุล ราห์มาน จึงหนักลบัมาส่งเสริมความร่วมมือ
ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ทนโดยเห็นวา่อาเซียนเป็นผลิตผลของภูมิภาคอยา่งแทจ้ริง 
(Home-Grown)32 แมว้า่ในช่วงเวลาดงักล่าวอินโดนีเซียพยายามจะโนม้นา้วใหอ้าเซียนรับเอานโยบาย
ของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement: NAM)33 เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของอาเซียน

                                                           

    32 Johan Saravanamuttu, “ASEAN in Malaysian foreign policy discourse and practice, 1967–1997”. 
Asian Journal of Political Science 5, no. 1 (June 1997).  p. 36. 
    33 กลุ่มประเทศไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใดเกิดข้ึนในช่วงท่ีโลกอยูใ่นยคุสงครามเยน็และประเทศในเอเชียและแอฟริกา
หลายประเทศยงัคงตกเป็นอาณานิคมของมหาอ านาจ โดยผูน้ าของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย 5 ประเทศ ได้แก่ 
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แต่มาเลเซียยนืยนัท่ีจะรวมกลุ่มเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดงัจะเห็นไดจ้ากสุนทรพจน์
ของรองนายกรัฐมนตรีตน อบัดุล ราซคั บิน ฮุสเซน ผูล้งนามในปฏิญญากรุงเทพฯ และท างานใกลชิ้ด
กบันายกรัฐมนตรีตนก ูอบัดุล ราห์มาน มาโดยตลอด ไดก้ล่าวในพิธีเปิดอาเซียนวา่ “ในช่วงหลาย
ศตวรรษท่ีผา่นมา ประเทศของพวกเราส่วนใหญ่ตกอยูใ่ตอิ้ทธิพลของเจา้อาณานิคมทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม รวมทั้งในปัจจุบนัพวกเรายงัคงปราศจากเสรีภาพอยา่งแทจ้ริงจากการครอบง าของอ านาจ
ภายนอก ดงันั้น หากเราไม่ตระหนกัถึงความรับผดิชอบร่วมกนัเพื่อก าหนดชะตาชีวติและป้องกนัการ
แทรกแซงจากอ านาจภายนอก ภูมิภาคของพวกเราจะเตม็ไปดว้ยปัญหาและความตึงเครียด”34  พร้อมทั้ง
เนน้ย  ้าวา่ “พวกเรา ในมาเลเซีย รู้สึกดีใจอยา่งท่ีสุดท่ีอุดมคติและแรงบนัดาลใจซ่ึงน าไปสู่การก่อตั้ง
สมาคมอาสาเม่ือหกปีก่อนไดพ้ฒันามากข้ึนและขยายรูปแบบไปสู่อาเซียนดงัเช่นปัจจุบนั”35  
    อยา่งไรกต็าม ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาเซียนไดห้ยดุชะงกัหลงัจากก่อตั้งไดเ้พียงหน่ึงปี 
เน่ืองจากความขดัแยง้ระหวา่งมาเลเซียกบัฟิลิปปินส์เหนือดินแดนซาบาห์ไดเ้กิดข้ึนอีกคร้ังใน ค.ศ. 
1968 แต่ปัญหาดงักล่าวยติุลงดว้ยการไกล่เกล่ียของไทยและอินโดนีเซียจนน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาใน
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1969 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่องคก์รในภูมิภาคสามารถใชเ้ป็นเวทีในการสร้างความ
เขา้ใจระหวา่งประเทศสมาชิกผา่นการเจรจาหารือดว้ยสันติวธีิ ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการหารือของ
นายกรัฐมนตรีมาเลเซียกบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ในระหวา่งการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนคร้ังท่ี 3 ณ คาเมรอน ไฮแลนด ์ประเทศมาเลเซีย เม่ือวนัท่ี 16-17 ธนัวาคม 
ค.ศ. 1969 ท่ีกล่าววา่ “ในสปิริตของความปรารถนาดีและมิตรภาพ และเพราะคุณค่ามากมายท่ีมาเลเซีย

                                                                                                                                                                                                  

อินโดนีเซีย พม่า อินเดีย ปากีสถาน และศรีลงักา ไดม้าประชุมกนัท่ีกรุงโคลมัโบเม่ือปี ค.ศ. 1954 เพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ระหวา่งประเทศในขณะนั้นและเห็นวา่ควรขยายสมาชิกให้กวา้งข้ึน  ต่อมา ใน ค.ศ. 
1955 ไดมี้การประชุมกลุ่มประเทศเอเชีย-แอฟริกาท่ีเมืองบนัดุง ประเทศอินโดนีเซีย (Bundung Conference) โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมเพิ่มข้ึนเป็น 29 ประเทศและเห็นพอ้งกนัวา่ประเทศในเอเชียและแอฟริกาควรรวมตวักนัเพื่อไม่
ตอ้งถูกครอบง าโดยสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเยน็และร่วมกนัต่อตา้นการเป็นอาณานิคมของ
ประเทศมหาอ านาจ   
    34 Johan Saravanamuttu.  Ibid.  pp. 36-37. 
    35 Ralf Emmers.  Ibid.  p. 13. 
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กบัฟิลิปปินส์วางไวบ้นอาเซียน” ไดต้กลงกนัวา่ “ความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งมาเลเซียและฟิ
ลิปปนส์จะเป็นปกติโดยทนัทีและเอกอคัรราชทูตของทั้งสองประเทศจะไดรั้บการแต่งตั้ง”36  
    ดงันั้น มาเลเซียจึงคาดหวงัวา่การก่อตั้งอาเซียนใน ค.ศ. 1967 จะเป็นทั้งโอกาสและเคร่ืองมือ
ในการปรับความสัมพนัธ์และแกไ้ขความขดัแยง้กบัประเทศเพื่อนบา้น รวมทั้งเติมเตม็ช่องวา่งทาง
สูญญากาศหลงัจากท่ีองักฤษประกาศถอนทหารออกจากดินแดนดา้นตะวนัออกของคลองสุเอซซ่ึง
รวมถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พื่อสร้างความมัน่คงและเสถียรภาพในภูมิภาค ดงัค  ากล่าวของรอง
นายกรัฐมนตรี ตน อบัดุล ราซคั บิน ฮุสเซน ท่ีอา้งถึงการสร้างระเบียบในภูมิภาคและยนืยนัวา่ 
“สูญญากาศท่ีเกิดจากการถอนตวัของอดีตเจา้อาณานิคมตอ้งไดรั้บการเติมเตม็ดว้ยความเจริญและการ
พิจารณาอยา่งใคร่ครวญโดยอ านาจของคนในทอ้งถ่ิน มิฉะนั้นแลว้ อนาคตของพวกเราแต่ละคนหรือ
ร่วมกนัทุกคนจะตกอยูใ่นภยนัตราย”37  
 
พฒันาการอาเซียนและการจลาจลในมาเลเซีย ค.ศ. 1969  
    หลงัจากมาเลเซียกบัฟิลิปปินส์สามารถปรับความสัมพนัธ์เขา้สู่ภาวะปกติไดใ้น ค.ศ. 1969 
สถานการณ์ทางการเมืองภายในมาเลเซียกลบัเผชิญปัญหาการจลาจลระหวา่งคนมาเลเซียเช้ือสายจีน
และเช้ือสายมลายใูนวนัท่ี 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1969 ส่งผลใหรั้ฐบาลนายกรัฐมนตรีตนก ูอบัดุล ราห์มาน 
ตอ้งประกาศภาวะฉุกเฉินดว้ยการยบุสภา คณะรัฐมนตรี และตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อดูแลรักษาระเบียบ
ของสังคม ไดแ้ก่ สภาปฏิบติัการแห่งชาติ (National Operation Council: NOC) โดยตน อบัดุล ราซคั 
บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและตั้งสภาท่ีปรึกษาแห่งชาติ (National Consultative 
Council: NCC) ประกอบดว้ยตวัแทนจากพรรคฝ่ายคา้น กรมเอกลกัษณ์แห่งชาติ เพื่อสร้างอุดมการณ์
แห่งชาติข้ึนมาใหม่โดยหา้มประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือพดูถึงประเดน็ท่ีจะสร้างความแตกแยกใน
สังคม เช่น เร่ืองสิทธิพิเศษของชาวมลาย ูความแตกต่างทางเช้ือชาติ ภาษา วฒันธรรม เป็นตน้   
    การจลาจลดงักล่าวเกิดข้ึนหลงัจากการเลือกตั้งในระดบัสหพนัธ์เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 
1969 เพียงหน่ึงวนักลางกรุงกวัลาลมัเปอร์ซ่ึงพรรคพนัธมิตรยงัคงไดรั้บชยัชนะจากการเลือกตั้ง แต่

                                                           

    36 อนุสรณ์ ชยัอกัษรเวช.  เร่ืองเดียวกัน.  น. 41-42.  
    37 Ralf Emmers.  Ibid.  p. 15. 
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ไดรั้บคะแนนเสียงนอ้ยลงถึงร้อยละ 1038  ผลคะแนนท่ีนอ้ยลงของพรรคพนัธมิตรสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความไม่พอใจของคนท่ีเคยสนบัสนุนพรรค กล่าวคือ ในกลุ่มชาวมลายท่ีูสนบัสนุนพรรคอมัโนมองวา่
นโยบายของรัฐบาลมาเลเซียท่ีผา่นมาไม่ไดช่้วยใหส้ถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของชาว
มลายหูรือภูมิบุตร (Bumiputeras)39 ดีข้ึนเม่ือเทียบกบัสถานะทางเศรษฐกิจของชาวมาเลเซียเช้ือสายจีน
แมว้า่ตามขอ้ก าหนดมาตรา 153 ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ ค.ศ. 1957 ไดใ้หสิ้ทธิพิเศษแก่ชาวมลายหูรือภูมิ
บุตรมาโดยตลอด เช่น การก าหนดสิทธิของชาวมลายใูนการรับราชการ สิทธิในการเขา้ศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยั การรับทุนการศึกษา แต่ชาวมลายรูะดบัล่างยงัคงยากจนเพราะแผนพฒันามาเลเซียฉบบัท่ี 
1 (ค.ศ. 1966 – 1970) เนน้การขยายตวัของภาคเกษตรกรรมซ่ึงท าใหช้าวนาและเกษตรกรมีฐานะดีข้ึน
แต่ยงัคงเขา้ไม่ถึงการเป็นเจา้ของกิจการและทุนท่ีส่วนใหญ่ยงัอยูก่บัชาวจีนหรือชาวมลายชูั้นสูง ดงัจะ
เห็นไดว้า่ชาวมลายเูป็นเจา้ของบริษทัมีเพียงร้อยละ 1.5 ใน ค.ศ. 196940  ส าหรับเช้ือชาติอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ชาว
มลาย ูเช่น กลุ่มคนเช้ือสายจีนท่ีเคยสนบัสนุนพรรคเอม็ซีเอและกลุ่มคนเช้ือสายอินเดียท่ีเคยสนบัสนุน
พรรคเอม็ไอซี ต่างเห็นวา่พรรคตวัแทนของเช้ือชาติตนตอบสนองความตอ้งการเฉพาะคนเช้ือสายจีน
และอินเดียท่ีเป็นชนชั้นสูงหรือชนชั้นกลาง ขณะท่ีคนยากจนยงัเขา้ไม่ถึงทรัพยากร อีกทั้งนโยบายของ
รัฐบาลมาเลเซียตามขอ้ก าหนดมาตรา 153 ในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1957 ไดใ้หสิ้ทธิพิเศษแก่ชาวมลายหูรือ
ภูมิบุตรมาโดยตลอด ยิง่ตอกย  ้าวา่พรรคเอม็ซีเอและพรรคเอม็ไอซีซ่ึงเป็นตวัแทนของกลุ่มตนในพรรค
พนัธมิตรไม่สามารถรักษาผลประโยชนห์รือต่อรองกบัพรรคอมัโนได ้ดงันั้น เม่ือเกิดพรรคการเมือง
ทางเลือกท่ีไม่ไดใ้ชน้โยบายดา้นเช้ือชาติและน าเสนอแนวทางใหม่ท่ีแตกต่างไปจากพรรคพนัธมิตรจึง
ท าใหดึ้งคะแนนเสียงออกไปในการเลือกตั้งคร้ังน้ี  
    นอกจากน้ี พรรคการเมืองต่างๆ ยงัใชป้ระเดน็ความเหล่ือมล ้าทางเช้ือชาติมารณรงคร์ะหวา่ง
การหาเสียงเลือกตั้งจนก่อใหเ้กิดความไม่พอใจสะสมและน าไปสู่การจลาจลนองเลือดระหวา่งชาวมลายู
กบัชาวจีนในท่ีสุด และถือเป็นความขดัแยง้ทางเช้ือชาติท่ีรุนแรงท่ีสุดนบัตั้งแต่มาเลเซียไดรั้บเอกราช
โดยไม่นบัรวมความขดัแยง้ในช่วงปราบคอมมิวนิสตใ์นภาวะฉุกเฉินระหวา่ง ค.ศ. 1948 – 1960  

                                                           

    38 R.S. Milne and Diane K.Mauzy.  (1999).  Malaysian Politics under Mahathir.  London: Routledge.  
p. 21.  
    39 กลุ่มภูมิบุตร คือ ชาวมลายซ่ึูงนบัถือศาสนาอิสลาม พดูภาษามลาย ูปฏิบติัตามประเพณีมลาย ู
    40 ชยัโชค จุลศิริวงศ.์  เร่ืองเดียวกัน.  น. 104 – 106. 
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    ปัญหาดงักล่าวยงัสร้างความไม่พอใจใหแ้ก่ประชาชนบางกลุ่มในมาเลเซีย รวมทั้งดร. มหาเธร์ 
โมฮมัหมดั (Mahathir Mohammad) สมาชิกพรรคอมัโนท่ีไดท้ าหนงัสือแสดงความไม่เห็นดว้ยกบั
นโยบายท่ีอ่อนแอของนายกรัฐมนตรีตนก ูอบัดุล ราห์มาน ในการแกไ้ขปัญหาคนเช้ือสายจีนและอินเดีย 
จึงเรียกร้องใหน้ายกรัฐมนตรีลาออกจากต าแหน่ง อีกทั้งยงัเขียนหนงัสือช่ือ “ทางแพร่งของมาเลเซีย” 
(Malaysia Dilemma) ซ่ึงสะทอ้นปัญหาเช้ือชาติในมาเลเซียจนกลายเป็นหนงัสือตอ้งหา้มเผยแพร่และ
จ าหน่ายในยคุนั้น ในท่ีสุด นายกรัฐมนตรีตนก ูอบัดุล ราห์มาน จึงลาออกจากต าแหน่งในเดือนกนัยายน 
ค.ศ. 1970 ส่งผลใหต้น อบัดุล ราซคั บิน ฮุสเซน ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนในวนัท่ี 22 กนัยายน 
ค.ศ. 1970 
 
กจิกรรม 5.1.3 
    เหตุใดมาเลเซียจึงร่วมก่อตั้งองคก์ารอาเซียน ใน ค.ศ. 1967 
  
แนวตอบกจิกรรม 5.1.3 
    มาเลเซียร่วมก่อตั้งอาเซียนเน่ืองจากคาดหวงัวา่อาเซียนใน ค.ศ. 1967 จะเป็นทั้งโอกาสและ
เคร่ืองมือในการปรับความสัมพนัธ์และแกไ้ขความขดัแยง้กบัประเทศเพื่อนบา้น รวมทั้งเติมเตม็ช่องวา่ง
ทางสูญญากาศหลงัจากท่ีองักฤษประกาศถอนทหารออกจากดินแดนดา้นตะวนัออกของคลองสุเอซซ่ึง
ยอ่มรวมถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พื่อสร้างความมัน่คงและเสถียรภาพในภูมิภาค 
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ตอนที ่5.2  
บริบททางการเมืองของประเทศมาเลเซียในทศวรรษ 1970 
 
    โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 5.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป  
หัวเร่ือง 
    5.2.1 บริบททางการเมืองของมาเลเซียและพฒันาการของอาเซียนในทศวรรษ 1970  
    5.2.2 การร่วมกนัเผชิญหนา้วกิฤตการณ์กมัพชูา (ค.ศ. 1978) 
    5.2.3 นโยบายเสริมสร้างระบบดุลแห่งอ านาจในภูมิภาค 
 
แนวคดิ 
    1. ในทศวรรษ 1970 มาเลเซียปฏิรูปทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างเสถียรภาพ
ทางการเมือง ขจดัความแตกแยกทางเช้ือชาติ ลดล ้าความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบาย
เศรษฐกิจใหม่ นอกจากน้ี มาเลเซียยงัผลกัดนัใหอ้าเซียนลงนามในปฏิญญาใหภู้มิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตเ้ป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง 
    2. ใน ค.ศ. 1978 เวยีดนามไดรุ้กรานกมัพชูาท าใหอ้าเซียนร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหากมัพชูาทั้งใน
กรอบอาเซียน สหประชาชาติ รวมทั้งมาเลเซียไดเ้สนอแนวทางของตนเอง เช่น หลกัการกวนตนั 
หลกัการหา้บวกสอง แมว้่าในช่วงสามปีแรกยงัไม่มีความคืบหนา้มากนกั อยา่งไรกต็าม อาเซียนและ
มาเลเซียไดพ้ยายามเผชิญปัญหาร่วมกนัจนสามารถบรรลุขอ้ตกลงสันติภาพไดใ้น ค.ศ. 1991  
    3. ในทศวรรษ 1970 สภาพแวดลอ้มระหวา่งประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด้
เปล่ียนแปลงไปโดยเกิดภาวะผอ่นคลายความตึงเครียดระหวา่งมหาอ านาจ สหรัฐอเมริกาถอนทหาร
ออกจากสงครามเวียดนาม เวยีดนามรุกรานกมัพชูา ค.ศ. 1978 ท าใหม้าเลเซียและอาเซียนเสริมสร้าง
ระบบดุลแห่งอ านาจในภูมิภาคโดยการสนบัสนุนการรักษาความเป็นกลางใหแ้ก่ภูมิภาคและลดการดึง
มหาอ านาจเขา้มาเก่ียวขอ้งในภูมิภาคโดยพยายามแกไ้ขวกิฤตการณ์กมัพชูาดว้ยการผลกัดนัแนวทาง
ต่างๆ ผา่นกรอบอาเซียน 
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วตัถุประสงค์ 
    เม่ือศึกษาตอนท่ี 5.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
     1. อธิบายบริบททางการเมืองของมาเลเซียและพฒันาการของอาเซียนในทศวรรษ 1970 ได ้
     2. บรรยายแนวทางของอาเซียนและมาเลเซียในการแกไ้ขวกิฤตการณ์กมัพชูา (ค.ศ. 1978) 
ได ้
     3. อธิบายนโยบายเสริมสร้างระบบดุลแห่งอ านาจในภูมิภาคได ้   
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เร่ืองที ่5.2.1  
บริบททางการเมืองของมาเลเซียและพฒันาการของอาเซียนในทศวรรษ 1970 
 
บริบททางการเมืองของมาเลเซียในทศวรรษ 1970  
     ตน อบัดุล ราซคั บิน ฮุสเซน เขา้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีใน ค.ศ. 1970 หลงัจากท่ีผา่น
วกิฤตการณ์การจลาจลทางเช้ือชาติ ค.ศ. 1969 นายกรัฐมนตรีจึงเสนอใหป้ฏิรูปทั้งดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมโดยมีเป้าหมายหลกั คือ การสร้างเสถียรภาพทางการเมือง การขจดัความแตกแยก
ทางเช้ือชาติ การลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคมของคนในชาติ กล่าวคือ  
    การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ  นายกรัฐมนตรีตน อบัดุล ราซคั ไดป้ระกาศใช ้“นโยบายเศรษฐกิจ
ใหม่” (New Economic Policy: NEP) ในค.ศ. 1971 และใชจ้นถึง ค.ศ. 1990 (รวม 20 ปี) โดยแบ่งเป็น
แผนระยะ 5  ปี ดงัน้ี แผนมาเลเซีย ฉบบัท่ี 2 (ค.ศ. 1971-1975) แผนมาเลเซีย ฉบบัท่ี 3 (ค.ศ. 1976-1980) 
แผนมาเลเซีย ฉบบัท่ี 4 (ค.ศ. 1981-1985) และแผนมาเลเซีย ฉบบัท่ี 5 (ค.ศ. 1986-1990)41  
    แผนพฒันาดงักล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดความยากจนดว้ยการเพิ่มรายไดแ้ละเพิ่มโอกาสในการ
ท างานแก่ชาวมาเลเซียทุกคน ปรับโครงสร้างทางสังคมมาเลเซียเพื่อขจดัความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจท่ี
ถูกน าไปผกูโยงกบัเช้ือชาติ ดว้ยมาตรการต่างๆ อาทิ การน าระบบเทคนิคการเกษตรสมยัใหม่มาปรับใช ้
การพฒันาและปฏิรูปท่ีดิน การขยายโอกาสการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน การคา้ อุตสาหกรรมและการบริการ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสร้าง “ชุมชนการคา้และอุตสาหกรรมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มภูมิบุตร” (Bumiputera 
Commercial and Industrial Community: BCIC) โดยรัฐไดส้ร้างหน่วยงานบรรษทัหรือวสิาหกิจต่างๆ 
เพื่อใหช้าวมลายเูขา้ถึงแหล่งเงินทุนและมีโอกาสเป็นเจา้ของกิจการผา่นการถือหุน้ เช่น  บรรษทัเงินทุน
หลกัทรัพยแ์ห่งชาติหรือเปอร์นาส (Perbadanan Nasional Bhd: Pernas) การปิโตรเลียมแห่งชาติ จ  ากดั 
หรือเปโตรนาส (Petroliam Nasional Bhd: Petronas) รวมทั้งออกพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความร่วมมือ

                                                           

    41 แผนมาเลเซีย ฉบบัท่ี 1 (ค.ศ. 1966 – 1970) ประกาศใชใ้นยคุของนายกรัฐมนตรีตนก ูอบัดุล ราห์มาน 
เป้าหมายเพื่อกระตุน้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนน้การพฒันาและส่งเสริมการลดช่องวา่งระหวา่งเช้ือชาติต่างๆ 
ซ่ึงการพฒันาดงักล่าวมาเลเซียมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีข้ึนแต่ประชาชนยงัคงยากจนอยูโ่ดยเฉพาะเช้ือ
ชาติมลาย ูอา้งอิงจาก United Nations Country Team Malaysia. (2005).  Malaysia Achieving the Millennium 
Development Goals Success and Challenges.  Kuala Lumpur: UNDP.  p. 7.   



 

 
 

39 

ทางอุตสาหกรรม ค.ศ. 1975 ซ่ึงก าหนดใหภ้าครัฐควบคุมและบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องนโยบายเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะการกระจายความเป็นเจา้ของและ
สัดส่วนการจา้งงานของคนเช้ือชาติต่างๆ  โดยมีเป้าหมายวา่ใน ค.ศ. 1990 ชาวมลายจูะตอ้งเป็นเจา้ของ
กิจการหรือมีส่วนร่วมในการบริหารอตัราร้อยละ 30 (ทั้งน้ี เม่ือวดัจากจุดเร่ิมตน้ชาวมลายเูป็นเจา้ของ
กิจการเพียงร้อยละ 1.9) เช้ือสายจีนร้อยละ 40 และชาวต่างชาติร้อยละ 3042  
    เม่ือรัฐบาลไดป้ฏิบติัตามแผนพฒันาเศรษฐกิจครบ 5 ปีแรก ผลปรากฏวา่อตัราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของมาเลเซียโดยรวมเพิ่มมากข้ึนถึงร้อยละ 7.1 ใน ค.ศ. 1975 ขณะท่ีอตัราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของมาเลเซียในช่วง ค.ศ. 1966 – 1970 อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 5.443 กลุ่มภูมิบุตรสามารถเพิ่ม
การถือหุน้ในโครงการท่ีรัฐบาลอนุมติเพิ่มมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั เช่น ภูมิบุตรถือหุน้ร้อยละ 41.8 ชน
เช้ือชาติอ่ืนๆ ร้อยละ 30.7 และต่างชาติร้อยละ 27.544 
    การปฏิรูปด้านการเมือง นายกรัฐมนตรีตน อบัดุล ราซคั ยงัสร้างระเบียบทางสังคมและรักษา
ความสงบภายในดว้ยการใชภ้าวะฉุกเฉินต่อไปอีกสองปี หา้มปราศรัยหรือเขียนขอ้ความอนัยยุงใหเ้กิด
ความแตกแยกทางเช้ือชาติในสังคม และปรับเปล่ียนโครงสร้างพรรคพนัธมิตรใหมี้ความหลากหลาย
ครอบคลุมกลุ่มเช้ือชาติอ่ืนมากข้ึนดว้ยการขยายสมาชิกภาพและเปล่ียนช่ือเป็น “พรรคแนวร่วมแห่งชาติ 
หรือบีเอน็” (National Front หรือ Barisan Nasional: BN) ใน ค.ศ. 1973 โดยพรรคอมัโนยงัคงเป็นแกน
น ากลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุด และเม่ือมีการเลือกตั้งระดบัสหพนัธรัฐใน ค.ศ. 1974 พรรคบีเอน็ไดเ้สียงขา้งมาก
เดด็ขาดท าใหต้น อบัดุล ราซคั ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกสมยัจนถึงแก่อสัญกรรมใน ค.ศ. 1976 
ส่งผลใหน้ายฮุสเซน ออน (Hussein Onn) รองนายกรัฐมนตรี ข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน
ตั้งแต่ ค.ศ. 1976 - 1981  
 

                                                           

    42 R.S. Milne and Diane K.Mauzy.  Ibid.  p. 53. 

    43 Ibid.  p. 34. 
    44 ชยัโชค จุลศิริวงศ.์  เร่ืองเดียวกัน.  น. 132.  
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ภาพที ่5.8  นายกรัฐมนตรีตน อบัดุล ราซัค                      ภาพที ่5.9 นายกรัฐมนตรี ฮุสเซน ออน  
ท่ีมา:  http://www.pmo.gov.my สืบคน้ม่ือ 10  กรกฎาคม  2560 
 
มาเลเซียและพฒันาการของอาเซียนในทศวรรษ 1970 
    ในช่วงทศวรรษ 1970 มาเลเซียเร่ิมเปล่ียนแปลงนโยบายต่างประเทศจากการอิงตะวนัตกและ
ต่อตา้นคอมมิวนิสตไ์ปสู่ทิศทางใหม่ กล่าวคือ  
    1. สนับสนุนแนวทางของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมากขึน้ มาเลเซียไดเ้ขา้ร่วมการประชุม
สุดยอดของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดคร้ังท่ี 3 ณ เมืองลูซากา แซมเบียในเดือนกนัยายน ค.ศ. 1970 
และสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ทั้งท่ีก่อนหนา้นั้นมาเลเซียไม่ค่อยสนบัสนุน
แนวทางของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดซ่ึงอินโดนีเซียผลกัดนัในช่วงเร่ิมก่อตั้งอาเซียน นอกจากน้ี 
นายกรัฐมนตรีตน อบัดุล ราซคั ยงัไดป้ระกาศนโยบายต่างประเทศของมาเลเซียตามแนวทางของกลุ่ม
ไม่ฝักฝ่ายใดในโอกาสเขา้ร่วมการประชุมนานาชาติมาตลอด อาทิ การประชุมฉลองครบรอบ 25 ปีของ
การก่อตั้งสหประชาชาติในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 1970 การประชุมกลุ่มประเทศเครือจกัรภพองักฤษ ค.ศ. 
1971 ท่ีสิงคโปร์45  
    2. มาเลเซียผลกัดันนโยบายการรักษาความเป็นกลางในอาเซียน  โดยเห็นวา่ “อาเซียนควร
ไดรั้บการค ้าประกนัความเป็นกลางจากมหาอ านาจทั้งสามประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวยีต
และจีน จนน าไปสู่ “ปฏิญญากวัลาลมัเปอร์” ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1971  ซ่ึงประเทศสมาชิก
อาเซียนไดล้งนามในปฏิญญาเพื่อใหภู้มิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและ

                                                           

    45 Johan Saravanamuttu.  Ibid.   p. 38.   

http://www.pmo.gov.my/
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ความเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration: ZOPFAN Declaration) 46  โดย
สาระส าคญัมีความแตกต่างจากเจตนารมณ์แรกเร่ิมของมาเลเซียท่ีเสนอวา่ความเป็นกลางของอาเซียน
ควรไดรั้บการค ้าประกนัจากมหาอ านาจ แต่ปรับเป็นระบบความเป็นกลางของอาเซียนควรประกอบดว้ย
ความสมานฉนัท ์ความยดืหยุน่ของชาติและภูมิภาค รวมทั้งอาศยัหลกัการรักษาระยะห่างอยา่งเท่าเทียม
กนักบัมหาอ านาจเน่ืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนมีความเห็นต่างกนั กล่าวคือ ไทยและฟิลิปปินส์
ค่อนขา้งพึ่งพาพนัธมิตรเช่นสหรัฐอเมริกามากกวา่ช่ืนชอบนโยบายรักษาความเป็นกลาง ขณะท่ี
อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีตอ้งการพึ่งพากนัเองในภูมิภาคมากกวา่การใหม้หาอ านาจช่วยค ้าประกนั
ความเป็นกลาง ส าหรับสิงคโปร์เช่ือวา่การสร้างดุลยภาพแห่งอ านาจในภูมิภาคจะเป็นประโยชน์
มากกวา่ ดงันั้น ขอ้ตกลงของปฏิญญาวา่ดว้ยภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเขตแห่งสันติภาพ 
เสรีภาพและความเป็นกลางของอาเซียน จึงเป็นการประนีประนอมแนวคิดของประเทศสมาชิก 
     3. มาเลเซียสนับสนุนสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนคอมมวินิสต์) ให้ได้ทีน่ั่งในสหประชาชาติ
แทนสาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) ใน ค.ศ. 1971 และเปิดความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัสาธารณรัฐประชาชน
จีนใน ค.ศ. 1974  เป็นชาติแรกในอาเซียน  
    4. มาเลเซียเสนอแนวคดิเกีย่วกบัการสร้างเอกภาพของอาเซียนด้วยการขยายสมาชิกภาพ ใน
การประชุมระดบัรัฐมนตรีอาเซียนคร้ังท่ี 8 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1975 โดยเห็น
วา่หลงัจากสงครามเวียดนามยติุแลว้ อาเซียนควรรวมทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้ง
หมายรวมถึงกลุ่มประเทศอินโดจีนเพื่อสร้างพื้นฐานท่ีเขม้แขง็ของความร่วมมือและสันติภาพระหวา่ง
กนัในภูมิภาค47 อยา่งไรกต็าม แนวคิดน้ีหยดุชะงกัไปหลงัจากท่ีกลุ่มประเทศอินโดจีนตกอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองของคอมมิวนิสตท์ั้งหมดในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 1975 เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของภูมิภาคเพราะมีผูอ้พยพล้ีภยัสงครามจ านวนมากทั้งทางบกและทางทะเลซ่ึงผูอ้พยพทาง

                                                           

    46 Ibid.  p. 38.  
    47 Ibid.  p. 39. 
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เรือจ านวน 68,000 คนเดินทางถึงมาเลเซียใน ค.ศ. 1978 โดยเขา้มาทางเกาะบิดง (Pulau Bidong) ท่ีตั้งอยู่
ทางฝ่ังตะวนัออกของคาบสมุทรมลายแูต่สามารถมีท่ีพ  านกัเพียง 31,000 คน48  
    หลงัจากประเทศในอินโดจีนทั้งหมดตกอยูใ่นอิทธิพลของคอมมิวนิสตใ์น ค.ศ. 1975 ประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดต้ระหนกัถึงภยัคุกคามสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคมากข้ึนจึงริเร่ิมจดัการ
ประชุมคร้ังแรกระดบัผูน้  าซ่ึงในเวลานั้นเรียกวา่ “การประชุมหวัหนา้รัฐบาล” (Meeting of Heads of 
Government) หรือปัจจุบนั คือ การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) คร้ังแรกในเดือน
กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1976 ท่ีบาหลี อินโดนีเซีย เพื่อขยายกรอบความร่วมมือใหม้ากข้ึน และส่งผลใหเ้กิด
ขอ้ตกลงส าคญัสองฉบบั ไดแ้ก่  
     ก. ปฏิญญาความสมานฉนัทแ์ห่งอาเซียน (Declaration of ASEAN Concord: DAC)  ซ่ึงเนน้
การขยายความร่วมมือทัว่ไปครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและการเมือง และระบุการ
ปรับปรุงสถาบนัของอาเซียน เช่น การจดัประชุมหวัหนา้รัฐบาลอาเซียน  การประชุมระดบัรัฐมนตรี
ดา้นเศรษฐกิจ การตั้งส านกัเลขาธิการอาเซียน เป็นตน้   
     ข. สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Treaty of Amity and 
Cooperation in Southeast Asia: TAC) ซ่ึงก าหนดหลกัการพื้นฐาน  6 ประการ และกลายเป็น “วถีิ
อาเซียน” ไดแ้ก่ การเคารพซ่ึงกนัและกนัในเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน
และเอกลกัษณ์แห่งชาติของประชาชาติทั้งปวง สิทธิของทุกรัฐท่ีจะท าใหป้ลอดจากการแทรกแซงจาก
ภายนอก การไม่แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกนัและกนั การระงบัขอ้พิพาทดว้ยสันติวธีิ การเลิกคุกคาม
หรือใชก้  าลงั และความร่วมมือท่ีมีประสิทธิผลระหวา่งกนั 
    ทั้งน้ี มาเลเซียไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 2 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ใน 
ค.ศ. 1977 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 10 ปีอาเซียน โดยในการประชุมคร้ังน้ีไดเ้นน้ย  ้าถึงการร่วมมือกนั
โดยใชน้โยบายตามปฏิญญาอาเซียนและปฏิญญาสมานฉนัทแ์ห่งอาเซียน  
 

                                                           

    48 Frank Frost, “Economic Disputes and the Third Indochina War (1976-1983)” in Engaging the 
neighbours: Australia and ASEAN since 1974, (Canberra: ANU Press, 2016) http://press-
files.anu.edu.au/downloads/press/p347483/pdf/ch01.pdf  สืบคน้เม่ือ 10  มิถุนายน  2560.  

http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p347483/pdf/ch01.pdf
http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p347483/pdf/ch01.pdf
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กจิกรรม 5.2.1 
    จงอธิบายบริบททางการเมืองของมาเลเซียและพฒันาการของอาเซียนในทศวรรษ 1970 
  
แนวตอบกจิกรรม 5.2.1 
    ตน อบัดุล ราซคั บิน ฮุสเซน เขา้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีใน ค.ศ. 1970 หลงัจากท่ีผา่น
วกิฤตการณ์การจลาจลทางเช้ือชาติ ค.ศ. 1969 นายกรัฐมนตรีจึงเสนอใหป้ฏิรูปทั้งดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมโดยมีเป้าหมายหลกั คือ การสร้างเสถียรภาพทางการเมือง การขจดัความแตกแยก
ทางเช้ือชาติ การลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคมของคนในชาติโดยประกาศใช ้“นโยบาย
เศรษฐกิจใหม่” และปรับเปล่ียนโครงสร้างพรรคพนัธมิตรใหมี้ความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มเช้ือชาติ
อ่ืนมากข้ึนดว้ยการขยายสมาชิกภาพและเปล่ียนช่ือเป็น “พรรคแนวร่วมแห่งชาติ หรือบีเอน็” ส่วน
อาเซียนไดล้งนามเพื่อเพื่อใหภู้มิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและความ
เป็นกลางใน ค.ศ. 1971 และจดัประชุมสุดยอดผูน้  าคร้ังแรก ค.ศ. 1976 
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เร่ืองที ่5.2.2  

การร่วมกนัเผชิญหน้าวกิฤตการณ์กมัพูชา (ค.ศ. 1978)  

 
วกิฤตการณ์กมัพูชา ค.ศ. 1978   
     วกิฤตการณ์กมัพชูา ค.ศ. 1978  เกิดข้ึนเม่ือเวยีดนามบุกกมัพชูาในวนัท่ี 25 ธนัวาคม ค.ศ. 1978 
และยดึกรุงพนมเปญไดท้ั้งหมดในวนัท่ี 8 มกราคม ค.ศ. 1979 ส่งผลใหรั้ฐบาล “กมัพชูาประชาธิปไตย” 
(Democratic Kampuchea: DK) ของนายพอลพต (กลุ่มเขมรแดง) หมดอ านาจและหนีไปตั้งฐานท่ีมัน่ใน
ป่า ขณะท่ีเวยีดนามไดจ้ดัตั้งรัฐบาล “สาธารณรัฐประชาชนกมัพชูา” (People’s Republic of 
Kampuchea: PRK) และสนบัสนุนใหน้ายเฮง สัมริน เป็นประธานาธิบดี นายฮุน เซน เป็น
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ และนายเจีย ซิม เป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย โดย
เวยีดนามยงัคงทหารไวใ้นกมัพชูาซ่ึงการรุกรานดงักล่าวของเวยีดนามถือวา่ล่วงละเมิดอธิปไตยของ
กมัพชูาและขดักบักฎบตัรของสหประชาชาติซ่ึงส่งผลต่อปฏิกิริยาของประเทศต่างๆ รวมทั้งอาเซียน  
 
ท่าทขีองอาเซียนและมาเลเซียต่อวกิฤตการณ์กมัพูชาตั้งแต่ ค.ศ. 1978 - 1980   
    อาเซียนไดจ้ดัประชุมรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศทนัทีในวนัท่ี 9 มกราคม ค.ศ. 
1979 โดยเรียกร้องใหทุ้กประเทศในภูมิภาค “เคารพในเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและ
ระบอบการปกครองซ่ึงกนัและกนั” และขอใหทุ้กฝ่าย “ละเวน้จากการแทรกแซงกิจการภายในและ
ด าเนินการใดๆ ทั้งทางตรงและทางออ้มอนัเป็นการโค่นลม้ซ่ึงกนัและกนั”49  แถลงการณ์ดงักล่าวมี
เป้าหมายเพื่อปฏิเสธความชอบธรรมของเวียดนามในการสถาปนารัฐบาลเฮง สัมริน ในพนมเปญ โดด
เด่ียวเวียดนาม ตอ้งการสร้างเสถียรภาพอยา่งไม่มีเง่ือนไขโดยใหเ้วยีดนามถอนทหารออกจากกมัพชูา 
รวมทั้งแสดงบทบาทของอาเซียนในการแกไ้ขปัญหาวกิฤตการณ์ในภูมิภาคและปกป้องผลประโยชน์
ดา้นความมัน่คงของอาเซียนโดยปราศจากการครอบง าของมหาอ านาจภายนอก  
    แมว้า่อาเซียนจะมีเป้าหมายเดียวกนัในช่วงเร่ิมตน้ของการแกไ้ขปัญหาแต่วธีิการด าเนินการยงั
ไม่มีเอกภาพ กล่าวคือ มาเลเซียและอินโดนีเซียเห็นวา่การแกไ้ขปัญหากมัพชูาควรใชว้ธีิทางการทูตโดย
                                                           

    49 Amitav Acharya.  (2001).  Constructing a Security Community in Southeast Asia ASEAN and the 
problem of regional order.  London: Routledge.  p. 81.  
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ประเทศสมาชิกอาเซียนมากกวา่พึ่งพาอ านาจภายนอกโดยเฉพาะมหาอ านาจ เน่ืองจากมาเลเซียยงักงัวล
ต่ออิทธิพลของจีนท่ีคอยสนบัสนุนกลุ่มเขมรแดงซ่ึงอิทธิพลของชาวจีนมกัเช่ือมโยงกบัปัญหาเช้ือชาติ
ในสังคมมาเลเซียมาตลอด ขณะท่ีอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีต่อตา้นบทบาทของชาติตะวนัตกตั้งแต่
ไดรั้บเอกราช ส่วนอีกกลุ่ม คือ ไทยและสิงคโปร์ท่ีตอ้งการโดดเด่ียวเวียดนาม รวมทั้งบางคร้ังเสนอ
แนวทางความร่วมมือทางทหารระหวา่งกนัเพื่อเผชิญภยัคุกคามของเวยีดนาม50 
     นอกจากน้ี อาเซียนยงัผลกัดนัปัญหากมัพชูาในเวทีระหวา่งประเทศ คือ สหประชาชาติ โดย
เสนอใหค้ณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติออกขอ้มติเรียกร้องใหเ้วยีดนามเคารพอธิปไตยของ
กมัพชูา อยา่งไรกต็าม เม่ือมีการลงมติในวนัท่ี 15 มกราคม ค.ศ. 1979 สหภาพโซเวยีตใชสิ้ทธิยบัย ั้งท า
ใหข้อ้มติของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติตกไป เน่ืองจากสหภาพโซเวยีตสนบัสนุน
เวยีดนามเพื่อต่อตา้นจีนท่ีสนบัสนุนกลุ่มเขมรแดง ดงันั้น วกิฤตการณ์กมัพชูา ค.ศ. 1978  จึง
เปรียบเสมือนสนามการแข่งขนัอิทธิพลระหวา่งมหาอ านาจในฝ่ายโลกคอมมิวนิสตก์นัเอง  
    ต่อมาจีนไดท้ าสงครามสั่งสอนเวยีดนามระหวา่งวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ – 16 มีนาคม ค.ศ. 1979 
คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติพยายามท่ีจะออกขอ้มติเก่ียวกบัสถานการณ์ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตอี้กตั้งแต่ปลายเดือนกมุภาพนัธ์จนถึงมีนาคม ค.ศ. 1979 แต่ไม่ส าเร็จเพราะสหภาพโซ
เวยีตใชอ้  านาจยบัย ั้งเช่นเดิม  ท าใหอ้าเซียนหนักลบัไปอาศยัท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
เพื่อแกไ้ขปัญหากมัพชูาแทนซ่ึงถือวา่ประสบผลส าเร็จตามท่าทีท่ีอาเซียนเรียกร้อง ไดแ้ก่ หน่ึง การให้
รัฐบาลกมัพชูาประชาธิปไตยยงัคงรักษาท่ีนัง่ในสหประชาชาติและไม่รับรองรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนกมัพชูาของเฮง สัมริน โดยอา้งเหตุผลวา่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกมัพชูาของเฮง สัมริน 
เป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของเวยีดนามท่ีรุกรานกมัพชูาดว้ยก าลงัทหารซ่ึงถือวา่ละเมิดอธิปไตยของกมัพชูา
และขดัต่อกฎหมายระหวา่งประเทศตามกฎบตัรสหประชาชาติ สอง การเรียกร้องใหจ้ดัประชุม
นานาชาติวา่ดว้ยปัญหากมัพชูาเป็นประจ าทุกปีในท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติตั้งแต่สมยั
ประชุมท่ี 34 (ค.ศ. 1979) ซ่ึงสมชัชาใหญ่ไดมี้ขอ้มติทุกปีในสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขสถานการณ์
ในกมัพชูา สาม การรณรงคใ์หป้ระเทศยโุรปหรือองคก์รท่ีเคยใหค้วามช่วยเหลือเวยีดนามหลงัสงคราม

                                                           

    50 Ibid.  p. 82. 
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เวยีดนามยติุระงบัการใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ51  และประการสุดท้าย การรณรงคข์อความช่วยเหลือจาก
นานาชาติกรณีผูอ้พยพล้ีภยัจากอินโดจีนซ่ึงคาดกนัวา่จ  านวนผูอ้พยพในระหวา่ง ค.ศ. 1975-1979 มี
จ  านวนถึง 1,200,000 ลา้นคนท่ีหนีออกนอกประเทศ โดยผูอ้พยพทางเรือจ านวนกวา่ 255,000 คนหนีเขา้
มายงัเกาะบิดงของมาเลเซีย ท าใหรั้ฐบาลมาเลเซียประกาศใหเ้กาะบิดง เป็นค่ายรองรับผูอ้พยพล้ีภยัจาก
สงครามกมัพชูาใน ค.ศ. 1978 และขอรับความช่วยเหลือจากส านกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations of High Commissioner for Refugees :UNHCR) เพื่อรอส่งผูอ้พยพไป
ยงัประเทศท่ีสาม ค่ายผูอ้พยพแห่งน้ีไดปิ้ดตวัลงหลงัจากผูอ้พยพกลุ่มสุดทา้ยไดย้า้ยออกจากพื้นท่ีใน 
ค.ศ. 199152  
    นอกจากท่าทีร่วมกนัของอาเซียนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ มาเลเซียและอินโดนีเซียยงัพยายามท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาของกมัพชูาตามแนวของตนจนน าไปสู่ “หลกัการกวนตนั” (Kuantan Principle) ซ่ึงเกิดจาก
การประชุมระหวา่งประธานาธิบดีซูฮาร์โตแห่งอินโดนีเซียและนายกรัฐมนตรีฮุสเซน ออนของมาเลเซีย 
ระหวา่งวนัท่ี 26-28 มีนาคม ค.ศ. 1980 โดยเสนอวา่เวยีดนามควรวางตวัเป็นกลางระหวา่งจีนและ
สหภาพโซเวยีตโดยอาเซียนอาจยอมรับการถอนทหารบางส่วนของเวียดนามออกจากกมัพชูาเน่ืองจาก
มาเลเซียและอินโดนีเซียเห็นวา่ความขดัแยง้ท่ียื้ดเยื้อจะยิง่ดึงจีนซ่ึงสนบัสนุนเขมรแดงและสหภาพโซ
เวยีตท่ีสนบัสนุนเวียดนามใหเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้และขยายอิทธิพลในภูมิภาคต่อไป อยา่งไร
กต็าม แนวทางดงักล่าวไม่ส าเร็จเพราะไทยและสิงคโปร์ไม่เห็นดว้ย  
    หลงัจากนั้น อาเซียนไดเ้สนอแนวนโยบายต่อปัญหากมัพชูาอีกคร้ังในการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน ค.ศ. 1980 โดยเรียกร้องใหเ้วยีดนามถอนทหารทั้งหมดออก
จากกมัพชูาแต่ไม่ไดรั้บการตอบสนองจากฝ่ายเวยีดนาม ส่งผลใหก้ารแกไ้ขปัญหากมัพชูาของอาเซียน
ตั้งแต่ ค.ศ. 1979 – 1980 ไม่คืบหนา้มากนกั จึงกล่าวไดว้า่ในช่วงเร่ิมแรกของการแกไ้ขปัญหากมัพชูา 
ประเทศสมาชิกอาเซียนยงัคงมีความเห็นแตกต่างกนัในรายละเอียดซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากหลกัการ
กวนตนั การท่ีมาเลเซียเสนอเช่นนั้นเพราะมาเลเซียพยายามรักษาหลกัการของนโยบายต่างประเทศท่ีไม่

                                                           

    51 Lee Jones, ASEAN Intervention in Cambodia: From Cold War to Conditionality, (Taylor & Francis, 
2007) http://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/handle/123456789/9434, 4 – 41. สืบคน้เม่ือ 10  มิถุนายน  2560. 
    52 Bidong Island, https://www.terengganutourism.com/pulau_bidong.htm  สืบคน้เม่ือ 10  มิถุนายน  
2560. 

http://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/handle/123456789/9434
https://www.terengganutourism.com/pulau_bidong.htm
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ฝักใฝ่ฝ่ายใดและหลีกเล่ียงการดึงมหาอ านาจเขา้มาในภูมิภาคซ่ึงเป็นแนวคิดริเร่ิมของนายกรัฐมนตรีตน 
อบัดุล ราซคั ซ่ึงนายกรัฐมนตรีฮุสเซน ออน ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายมากนกั53 ซ่ึงแนวทางดงักล่าว
มกัไดรั้บการคดัคา้นจากไทยในฐานะท่ีเป็นประเทศหนา้ด่านและไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดจากปัญหา
กมัพชูาในขณะนั้น ท าใหส้มาชิกอาเซียนจ าเป็นตอ้งหารือกนัเพื่อแสวงหาแนวทางแกไ้ขวกิฤตการณ์
กมัพชูาร่วมกนัต่อไปซ่ึงจะเห็นผลเป็นรูปธรรมมากข้ึนในช่วงทศวรรษ 1980  
 
กจิกรรม 5.2.2 
    จงบรรยายแนวทางของอาเซียนและมาเลเซียในการแกไ้ขวกิฤตการณ์กมัพชูา (ค.ศ. 1978) 
  
แนวตอบกจิกรรม 5.2.2 
    ใน ค.ศ. 1978 เวยีดนามไดรุ้กรานกมัพชูาท าใหอ้าเซียนร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหากมัพชูาทั้งใน
กรอบอาเซียน สหประชาชาติ รวมทั้งมาเลเซียไดเ้สนอแนวทางของตนเอง เช่น สมชัชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติออกขอ้มติตามท่าทีท่ีอาเซียนเรียกร้อง ไดแ้ก่ หน่ึง ใหรั้ฐบาลกมัพชูาประชาธิปไตยยงัคง
รักษาท่ีนัง่ในสหประชาชาติและไม่รับรองรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกมัพชูาของเฮง สัมริน  สอง 
การเรียกร้องใหจ้ดัประชุมนานาชาติวา่ดว้ยปัญหากมัพชูาเป็นประจ าทุกปีในท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติตั้งแต่สมยัประชุมท่ี 34 (ค.ศ. 1979) ซ่ึงสมชัชาใหญ่ไดมี้ขอ้มติทุกปีในสาระท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแกไ้ขสถานการณ์ในกมัพชูา สาม การรณรงคใ์หป้ระเทศยโุรปหรือองคก์รท่ีเคยใหค้วาม
ช่วยเหลือเวียดนามหลงัสงครามเวยีดนามยติุระงบัการใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ และประการสุดท้าย การ
รณรงคข์อความช่วยเหลือจากนานาชาติกรณีผูอ้พยพล้ีภยัจากอินโดจีน ขณะท่ีมาเลเซียเสนอหลกัการ
กวนตนั หลกัการหา้บวกสอง แมว้า่ในช่วงสามปีแรกยงัไม่มีความคืบหนา้มากนกั อยา่งไรกต็าม 
อาเซียนและมาเลเซียไดพ้ยายามเผชิญปัญหาร่วมกนัจนสามารถบรรลุขอ้ตกลงสันติภาพไดใ้น ค.ศ. 
1991  
 

                                                           

    53 Johan Saravanamuttu.  Ibid.  p. 42.  
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เร่ืองที ่5.2.3  
นโยบายเสริมสร้างระบบดุลแห่งอ านาจในภูมภิาค 
   
    มาเลเซียเร่ิมปรับเปล่ียนนโยบายต่างประเทศในช่วงทศวรรษ 1970 โดยการสนบัสนุนแนวทาง
ของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมากข้ึน เปิดความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัสาธารณรัฐประชาชนจีนใน 
ค.ศ. 1974 และผลกัดนันโยบายการรักษาความเป็นกลางในอาเซียนจนน าไปสู่ขอ้ตกลงใหภู้มิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom and 
Neutrality Declaration: ZOPFAN) รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนกระชบัความสัมพนัธ์ใหใ้กลชิ้ดกนั
มากข้ึนโดยจดัประชุมระดบัหวัหนา้รัฐบาลหรือการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังแรกในเดือนกมุภาพนัธ์ 
ค.ศ. 1976 สาเหตุเกิดจากการเปล่ียนแปลงระบบดุลอ านาจในภูมิภาค กล่าวคือ   
    1. ยุคภาวะผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างมหาอ านาจ (détente) การปรับความสัมพนัธ์
ระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัจีน โดยสหรัฐฯ เร่ิมคล่ือนไหวท่ีจะปรับความสัมพนัธ์กบัจีนในราว ค.ศ. 1971 
เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาเลง็เห็นความแตกแยกในอุดมการณ์คอมมิวนิสตร์ะหว่างสหภาพโซเวยีตและจีน
ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ท าใหส้หรัฐอเมริกาวางแผนปรับความสัมพนัธ์กบัจีนดว้ยการส่งคณะ
นกักีฬาปิงปองไปเยอืนจีนหรือท่ีเรียกวา่ “การทูตปิงปอง” (Ping-pong Diplomacy) ใน ค.ศ. 1970 เพื่อปู
ทางใหป้ระธานาธิบดีนิกสันเยอืนจีนใน ค.ศ. 1972 นอกจากน้ี สาธารณรัฐประชาชนจีนยงัไดเ้ขา้เป็น
สมาชิกองคก์ารสหประชาชาติแทนสาธารณรัฐจีน (ไตห้วนั) ใน ค.ศ. 1971 ในขณะเดียวกนั 
สหรัฐอเมริกายงัปรับความสัมพนัธ์กบัสหภาพโซเวียตดว้ยการเจรจาจ ากดัอาวธุทางยทุธศาสตร์หรือ
ซอลท ์(Strategic Arms Limitation Talks: SALT) 54  การปรับความสัมพนัธ์ดงักล่าวส่งผลใหส้งคราม
เยน็ในทวีปยโุรปและดินแดนส่วนอ่ืน ๆ ของโลกผอ่นคลายลง อุดมการณ์คอมมิวนิสตจึ์งลดทอนความ 

                                                           

    54  ในช่วงเวลาดงักล่าว นายริชาร์ด นิกสัน ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1969 – 1974) 
และนายเลโอนิด เบรสเนฟ เป็นผูน้ าของสหภาพโซเวียต (ค.ศ. 1964 – 1982) ส าหรับการเจรจาจ ากัดอาวุธทาง
ยุทธศาสตร์ หรือซอลท์ คือ การเจรจาเพื่อจ ากดัอาวุธทางยุทธศาสตร์ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตซ่ึง
เร่ิมข้ึนคร้ังแรกใน ค.ศ. 1969 จนประสบผลส าเร็จเป็นข้อตกลงคร้ังท่ี 1 คือ SALT I ใน ค.ศ. 1971 ระหว่าง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการิชาร์ด นิกสัน กบัประธานาธิบดีสหภาพโซเวียต เลโอนิด เบรสเนฟ และ SALT II ใน 
ค.ศ. 1979 ระหวา่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจิมม่ี คาร์เตอร์ กบัประธานาธิบดีสหภาพโซเวยีต เลโอนิด เบรสเนฟ  
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ส าคญัลงดงัจะเห็นไดว้า่แมก้ลุ่มประเทศอินโดจีนจะตกเป็นของคอมมิวนิสตท์ั้งหมดใน ค.ศ 1975 แต่
มาเลเซียยงักล่าวถึงการขยายสมาชิกภาพท่ีครอบคลุมกลุ่มประเทศอินโดจีนโดยมิไดน้ าเอาระบบการ
ปกครองเขา้มาเป็นเง่ือนไข ดงัค  ากล่าวของนายกรัฐมนตรีตน อบัดุล ราซคั ใน ค.ศ. 1975 ท่ีวา่เม่ือมองดู
แผนท่ีโลกแลว้ เขาไดเ้ห็นความเป็นหน่ึงเดียวของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประกาศวา่ 
“ขณะน้ีถึงเวลาแลว้ท่ีจะรวมเป็นประชาคมเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งเคยเป็นความฝันของพวกเรา...”55 
อยา่งไรกต็าม เม่ือเวียดนามไดรุ้กรานกมัพชูาใน ค.ศ. 1978 ส่งผลใหม้หาอ านาจเช่นจีนและสหภาพโซ
เวยีตเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัภูมิภาคน้ีใหม่ โดยจีนสนบัสนุนเขมรแดงและสหภาพโซเวยีตสนบัสนุน
เวยีดนามท าใหอ้าเซียนตอ้งร่วมมือกนัเพื่อแกไ้ขวกิฤตการณ์กมัพชูาและชะลอการขยายสมาชิกภาพ
อาเซียนออกไป    
    2. การถอนทหารสหรัฐอเมริกาจากสงครามเวยีดนาม  หลงัจากท่ีประธานาธิบดีนิกสันได้
ประกาศ “หลกัการนิกสัน” (Nixon Doctrine) ใน ค.ศ. 1969 วา่สหรัฐอเมริกาจะลดบทบาทและถอนทาง
ทหารออกจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้น่ืองจากสหรัฐอเมริกาส่งทหารกวา่ 550,000 นาย ไปปฏิบติัการ
ในสงครามเวยีดนามแต่ยงัไม่สามารถเอาชนะไดจ้นเกิดความแตกแยกในสังคมอเมริกนัเก่ียวกบัความ
สูญเสียดงักล่าว56 การถอนทหารออกจากสงครามเวียดนามของสหรัฐอเมริกาส่งผลใหเ้กิดช่องวา่งทาง
สูญญากาศซ่ึงเดิมสหรัฐอเมริกาไดแ้สดงบทบาทน าในการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคน้ีตั้งแต่ช่วง
สงครามเยน็ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าใหม้าเลเซียและอาเซียนเร่ิมตระหนกัถึงการเสริมสร้างระบบ
ดุลอ านาจใหม่โดยเสนอหลกัการแห่งสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลางใน ค.ศ. 1971 เพื่อค  ้า
ประกนัเสถียรภาพของภูมิภาค  
    3. สภาพแวดล้อมในประเทศมาเลเซียในทศวรรษ 1970  หลงัจากการจลาจลระหวา่งชาว
มาเลเซียเช้ือสายจีนและเช้ือสายมลายใูนกรุงกวัลาลมัเปอร์ใน ค.ศ. 1969 ส่งผลใหรั้ฐบาลเร่งปฏิรูปทั้ง
การเมืองและเศรษฐกิจดว้ยนโยบายเศรษฐกิจใหม่เพื่อปรับสมดุลทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ 
มาตรการดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ลกัษณะความแตกต่างทางเช้ือชาติของมาเลเซียยงัคงเป็นประเดน็
ปัญหาตั้งแต่อดีตจนถึงทศวรรษ 1970  เม่ือประกอบกบัสภาพแวดลอ้มระหวา่งประเทศท่ีสหรัฐอเมริกา
ปรับความสัมพนัธ์กบัสาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพโซเวยีตกบัสาธารณรัฐประชาชนจีนขดัแยง้กนั

                                                           

     55  R.S. Milne and Diane K.Mauzy.  Ibid.  p. 127.   
     56  Heiko Meiertöns.  Ibid.  p. 142.  
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ในฝ่ายคอมมิวนิสต ์และสาธารณรัฐประชาชนจีนยงัไดท่ี้นัง่ในสหประชาชาติ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา
ถอนทหารออกจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ยอ่มส่งผลกระทบต่อความกงัวลของมาเลเซียดา้น
ความมัน่คงซ่ึงสามารถเช่ือมโยงเขา้ไปในสังคมท่ีเพิ่งผา่นความแตกแยกในวกิฤตการณ์จลาจล ค.ศ. 
1969 ดงันั้น มาเลเซียจึงตอ้งปรับเปล่ียนนโยบายจากการพึ่งพาชาติตะวนัตกมาเนน้การสร้างความ
ร่วมมือในกรอบอาเซียนมากข้ึน รวมทั้งปรับความสัมพนัธ์กบัสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเปิด
ความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัจีนใน ค.ศ. 1974 เป็นชาติแรกในอาเซียน57 และเขา้ร่วมกลุ่มประเทศไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใดเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่มาเลเซียมีพนัธมิตรอยา่งรอบดา้น 
 
กจิกรรม 5.2.3 
    จงอธิบายนโยบายเสริมสร้างระบบดุลแห่งอ านาจในภูมิภาคในทศวรรษ 1970     
  
แนวตอบกจิกรรม 5.2.3 
    ในทศวรรษท่ี1970 สภาพแวดลอ้มระหวา่งประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้   
เปล่ียนแปลงไปโดยเกิดภาวะผอ่นคลายความตึงเครียดระหวา่งมหาอ านาจ สหรัฐอเมริกาถอนทหาร
ออกจากสงครามเวียดนาม เวยีดนามรุกรานกมัพชูา ค.ศ. 1978 ท าใหม้าเลเซียและอาเซียนเสริมสร้าง
ระบบดุลแห่งอ านาจในภูมิภาคโดยการสนบัสนุนการรักษาความเป็นกลางใหแ้ก่ภูมิภาคและลดการดึง
มหาอ านาจเขา้มาเก่ียวขอ้งในภูมิภาคโดยพยายามแกไ้ขวกิฤตการณ์กมัพชูาดว้ยการผลกัดนัแนวทาง
ต่างๆ ผา่นกรอบอาเซียน 
 
 
 

                                                           

     57 Johan Saravanamuttu.  Ibid.  p. 39.  
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ตอนที ่5.3  
บริบททางการเมืองของประเทศมาเลเซียในทศวรรษ 1980  
 
    โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 5.3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป  
 
หัวเร่ือง 
    5.3.1 มาเลเซียภายใตก้ารบริหารของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮมัหมดั   
    5.3.2 การร่วมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในกมัพชูา 
    5.3.3 การเพิ่มบทบาทของมาเลเซียในเวทีการเมืองโลก 
 
แนวคดิ 
    1. ดร. มหาเธร์ โมฮมัหมดั ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีใน ค.ศ. 1981 ท่ามกลางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียซ่ึงเป็นผลจากนโยบายเศรษฐกิจใหม่ตั้งแต่ ค.ศ. 1971  ดงันั้น ใน
ยคุน้ีจึงสานต่อการพฒันาเศรษฐกิจและเนน้การสร้างความเขม้แขง็ทางการเมือง ใหค้วามส าคญักบัผูท่ี้
นบัถือศาสนาอิสลาม เนน้นโยบายมองตะวนัออกมากข้ึน รวมทั้งลดบทบาทของสถาบนัประมุขรัฐและ
ศาล 
    2. ในทศวรรษ 1980 อาเซียนมีบทบาทส าคญัในการสร้างเสถียรภาพในกมัพชูา โดยเสนอให้
ตั้งรัฐบาลผสมกมัพชูาประชาธิปไตย จดัการหารืออยา่งไม่เป็นทางการท่ีจาการ์ตา ผลกัดนัการประชุม
นานาชาติวา่ดว้ยกมัพชูาจนในท่ีสุดทุกฝ่ายบรรลุขอ้ตกลงสันติภาพกรุงปารีส ค.ศ. 1991  
    3. ในทศวรรษ 1980 นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ก าหนดนโยบายต่างประเทศของมาเลเซียแตกต่าง
ออกไปจากนายกรัฐมนตรีคนก่อนๆ กล่าวคือ มีลกัษณะต่อตา้นตะวนัตก เนน้ปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศ
เอเชียตะวนัออก การเพิ่มบทบาทกบัประเทศโลกท่ีสาม เสริมสร้างความร่วมมือกบัโลกมุสลิมส่งผลให้
มาเลเซียเพิ่มบทบาทในเวทีการเมืองโลกมากข้ึน  
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วตัถุประสงค์ 
   เม่ือศึกษาตอนท่ี 5.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
     1. อธิบายแนวทางการบริหารของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮมัหมดัในช่วงทศวรรษ 1980 
ได ้
     2. วเิคราะห์แนวทางการร่วมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในกมัพชูาของอาเซียนและ
มาเลเซียได ้
     3. อธิบายการเพิ่มบทบาทของมาเลเซียในเวทีการเมืองโลกได ้   
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เร่ืองที ่5.3.1  
มาเลเซียภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมดั 
 
การวางแนวทางบริหารของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมดัในช่วงทศวรรษ 1980   
 

 
ภาพที ่5.10 นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมดั 
ท่ีมา: http://lookeastpolicy30.um.edu.my/keynote-speech.html สืบคน้ม่ือ 10  กรกฎาคม  2560 
 
    ดร. มหาเธร์ โมฮมัหมดั ด ารงต าแน่งนายกรัฐมนตรีคนท่ี 4 ของมาเลเซียตั้งแต่ ค.ศ. 1981–2003 
ต่อจากนายกรัฐมนตรีฮุสเซน ออน ซ่ึงในช่วงสองปีแรกนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ไดป้ระกาศวา่จะตั้ง
รัฐบาลท่ีใสสะอาด มีประสิทธิภาพและเช่ือถือไดโ้ดยวางแนวคิดพื้นฐานในการบริหารประเทศสอง
ดา้น คือ การใหค้วามส าคญักบัศาสนาอิสลามและการปลูกฝังค่านิยมในการพฒันาเศรษฐกิจแบบญ่ีปุ่น
และเกาหลีใต้58  
    การให้ความส าคัญกบัศาสนาอิสลาม เกิดจากการท่ีนายกรัฐมนตรีมหาเธร์เป็นบุคคลท่ี
สนบัสนุนชาวมลายใูหมี้สถานะทดัเทียมกบัเช้ือชาติอ่ืนดงัจะเห็นไดจ้ากการเขียนหนงัสือวจิารณ์
นโยบายของอดีตนายกรัฐมนตรีตนก ูอบัดุล ราห์มาน ในช่วงเกิดวกิฤตการณ์ความขดัแยง้ระหวา่งเช้ือ
ชาติใน ค.ศ. 1969 วา่มีแนวทางการจดัการกบัคนเช้ือสายจีนท่ีอ่อนแอเกินไปจนถูกขบัออกจากพรรคอมั
โนและไดก้ลบัเขา้มาใหม่ใน ค.ศ. 1971 นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ยงัเห็นวา่ชาวมลายท่ีูนบัถือ
                                                           

    58 R.S. Milne and Diane K. Mauzy.   Ibid.  p. 29. 
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ศาสนาอิสลามเร่ิมเคล่ือนไหวมากข้ึนภายหลงัความขดัแยง้ทางเช้ือชาติดงักล่าวโดยรวมกลุ่มทั้งทาง
การเมืองและกลุ่มท่ีไม่ใช่การเมือง เช่น ขบวนการเคล่ือนไหวเยาวชนมุสลิมมาเลเซีย (Malaysia Islamic 
Youth Movement: ABIM) ซ่ึงตั้งข้ึนใน ค.ศ. 1971 ท่ีมหาวทิยาลยัแห่งชาติมาเลเซียเพื่อด าเนินกิจกรรม
ดา้นการศึกษาเก่ียวกบัศาสนาอิสลามโดยไดรั้บความนิยมมากในกลุ่มนกัศึกษา ผูน้  านกัศึกษาคนส าคญั
และมีบทบาทในทางการเมืองในเวลาต่อมา คือ นายอนัวาร์ อิบราฮิม รองนายกรัฐมนตรีในยคุของ
รัฐบาลมหาเธร์ ในขณะท่ีกลุ่มการเมืองมุสลิมหวัรุนแรง คือ พรรคพาส (Parti Islam Se-Malaysia’s: 
PAS)  
    นายกรัฐมนตรีมหาเธร์จึงตอ้งการป้องกนัปัญหาการร้ือฟ้ืนแนวทางของมุสลิมท่ีสุดโต่งเกินไป
ผา่นวธีิการต่างๆ ไดแ้ก่ การสร้างความร่วมมือดว้ยการดึงคนท่ีมีอิทธิพลทางความคิดต่อกลุ่มเคล่ือนไหว
ดา้นศานาอิสลามใหเ้ขา้มาอยูใ่นพรรค เช่น การชวนนายอนัวาร์ อิบราฮิม เขา้พรรคอมัโน การสร้าง
สถาบนัท่ีช่วยเหลือชาวมุสลิม เช่น ธนาคารอิสลาม มหาวทิยาลยันานาชาติอิสลาม มูลนิธิดา้นเศรษฐกิจ
อิสลาม สถาบนัการพฒันานโยบาย (นายอนัวาร์ อิบราฮิม เป็นผูก่้อตั้ง) นอกจากน้ี หากกลุ่มมุสลิม
เคล่ือนไหวจนเกินขอบเขตและก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน รัฐบาลจะด าเนินมาตรการทางกฎหมาย ซ่ึง
วธีิการเหล่าน้ีท าใหรั้ฐบาลมหาเธร์สามารถลดทอนปัญหาความไม่พอใจของชาวมลายมุูสลิมได ้  
    การปลูกฝังค่านิยมในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้  นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ได้
ประกาศ “นโยบายมองตะวนัออก” (Look East Policy) ใน ค.ศ. 1982 โดยตอ้งการปลูกฝังค่านิยมแบบ
คนญ่ีปุ่นใหแ้ก่ชาวมาเลเซีย ไดแ้ก่ ความขยนั ความมีวนิยั ความจงรักภกัดี การท างานเป็นทีม รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบักลุ่มประเทศตะวนัออกมากข้ึน มหาเธร์เห็นวา่ ญ่ีปุ่นและเกาหลี
ใตมี้ความส าคญัทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีจีนมีความส าคญัทางยทุธศาสตร์เพื่อคานอ านาจกบัสหรัฐอเมริกา 
ทั้งน้ี นโยบายดงักล่าวไม่ไดต้อ้งการต่อตา้นตะวนัตกแต่มหาเธร์เห็นวา่การใหค้วามส าคญักบักลุ่ม
ประเทศตะวนัออกท่ีก าลงัเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจะท าใหม้าเลเซียมีโอกาสท่ีหลากหลายมากข้ึนผา่น
การลงทุนและองคค์วามรู้ทางเทคโนโลย ีโดยกล่าววา่ “การมองตะวนัออกมากกวา่ตะวนัตกแสดงให้
เห็นวา่ตอ้งการลดการพึ่งพาตะวนัตก เพราะในตน้ทศวรรษ 1980 ประเทศตะวนัตกไดสู้ญเสียการ
ควบคุม หลงทางจากวิกฤตการณ์น ้ามนัจนเสมือนว่าจะไม่สามารถเอาชนะภาวะเศรษฐกิจท่ีชะงกังนัได ้
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ในขณะท่ีกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ไดย้า้ยมาท่ีญ่ีปุ่น เกาหลีใตแ้ละไตห้วนั ... ตน้แบบท่ีมีคุณค่าจึงไม่ใช่ยโุรป
และสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปแต่อยูท่ี่หลงับา้นของเราเอง พวกเราตอ้งหนัมามองตะวนัออก”59 
    อยา่งไรกต็าม หลงั ค.ศ. 1983 เป็นตน้มา นายกรัฐมนตรีมหาเธร์เร่ิมเผชิญกบัปัญหาทางการ
เมืองโดยมีเหตุการณ์ส าคญัๆ ไดแ้ก่ วกิฤตการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1983 ความแตกแยกในพรรคอมั
โน และการกา้วล่วงอ านาจฝ่ายตุลาการ60 
    วิกฤตการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1983 เกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ขอแกไ้ข
รัฐธรรมนูญมาตราท่ีเก่ียวกบัพระราชอ านาจของประมุขรัฐ (ยงัดี เปอร์ตวน อากง) โดยเสนอวา่ หาก
ประมุขรัฐไม่พิจารณาลงนามในกฎหมายท่ีรัฐสภาน าเสนอภายใน 15 วนั ใหถื้อวา่กฎหมายดงักล่าว
ไดรั้บการรับรองโดยอตัโนมติั (รัฐธรรมนูญฉบบัเก่าก าหนดใหก้ฎหมายตอ้งไดรั้บการยนิยอมจาก
ประมุขรัฐก่อน) นอกจากน้ี ยงัขอแกไ้ขอ านาจในการประกาศภาวะฉุกเฉินใหม้าอยูใ่นอ านาจของ
นายกรัฐมนตรีซ่ึงเดิมเป็นพระราชอ านาจของประมุขรัฐ การเสนอแกไ้ขรัฐธรรมนูญดงักล่าวจึงเป็นการ
ลดพระราชอ านาจของประมุขรัฐจนน าไปสู่ความขดัแยง้ในสังคมระหวา่งกลุ่มผูส้นบัสนุนสถาบนั
กษตัริยก์บัรัฐบาล ในท่ีสุด รัฐธรรมนูญฉบบัแกไ้ขจึงเปล่ียนเป็นใหป้ระมุขรัฐยงัคงอ านาจในการ
ประกาศภาวะฉุกเฉินตามค าแนะน าของคณะรัฐมนตรีก่อนออกค าสั่ง ส าหรับการผา่นกฎหมายท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการเงินก าหนดใหป้ระมุขรัฐพิจารณาภายใน 30 วนัและหากไม่เห็นดว้ยสามารถคืนให้
รัฐสภาพร้อมขอ้คิดเห็น แต่หากรัฐสภายงัคงยนืยนัท่ีจะผา่นกฎหมายแมป้ระมุขรัฐจะเห็นดว้ยหรือไม่ก็
ตามสามารถประกาศไดห้ลงัจากนั้นอีก 30 วนั 
    ความแตกแยกในพรรคอัมโน  เร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1987 ในการประชุมสมชัชาใหญ่ของพรรคอมั
โนเพื่อเลือกตั้งประธานและรองประธานพรรคซ่ึงมีผูแ้ข่งขนัสองฝ่ายระหวา่งทีมของนายกรัฐมนตรี
มหาเธร์และทีมของเตง็กรูาชาเลค ์(Tengku Rajaleigh) ซ่ึงเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงั กระทรวงการคา้และอุตสาหกรรมในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ ผลปรากฏวา่
ทีมของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์เป็นฝ่ายชนะ อยา่งไรกต็าม ฝ่ายผูแ้พไ้ดย้ืน่เร่ืองต่อศาลสูงสุดใหพ้ิจารณา

                                                           

    59 Jörn Dosch, “Mahathirism and Its Legacy in Malaysia’s Foreign Policy,” European Journal of East 
Asian Studies 13, Issue 1, (2014), p. 16. DOI: 10.1163/15700615-01301003 สืบคน้เม่ือ 12 มิถุนายน  2560.  
    60 R.S. Milne and Diane K. Mauzy.  Ibid.  p. 29.  
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ผลการเลือกตั้งท่ีคาดวา่ไม่โปร่งใสซ่ึงศาลสูงสุดตดัสินใหพ้รรคอมัโนผดิกฎหมายและยบุพรรค ส่งผล
ใหแ้ต่ละฝ่ายตอ้งรีบด าเนินการประกาศตั้งพรรคใหม่และยืน่เร่ืองขอถ่ายโอนทรัพยสิ์นจากพรรคอมัโน
เดิมโดยฝ่ายนายกรัฐมนตรีมหาเธร์สามารถลงทะเบียนตั้งพรรคไดก่้อนในนาม “พรรคอมัโนใหม่” 
(UMNO Baru) พร้อมขอยา้ยทรัพยสิ์นของเดิมมาได ้ขณะท่ีอีกฝ่ายตั้งช่ือ “พรรคเซมาหงดั 46” 
(Semangat’46) ซ่ึงหมายถึง พรรคอมัโนท่ีตั้งคร้ังแรกเม่ือ ค.ศ. 1946 ส่งผลใหเ้กิดความแตกแยกใน
พรรคอมัโนมากข้ึนเร่ือยๆ นบัแต่นั้นมา นอกจากน้ี นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาลท่ีใหบ้รรจุ
ภาษาจีนซ่ึงไม่ใช่จีนแมนดารินเขา้ไวใ้นหลกัสูตรของโรงเรียนจีนท าใหช้าวจีนไม่พอใจและเกิดความ
แตกแยกในสังคมอีกคร้ังเก่ียวกบัประเดน็ดา้นเช้ือชาติจนน าไปสู่การประทว้งซ่ึงนายกรัฐมนตรีมหาเธร์
ใชว้ธีิการแขง็กร้าวกบัฝ่ายท่ีเห็นต่างมากข้ึน โดยการอา้งพระราชบญัญติัความมัน่คงภายในเพื่อจบักมุ
นกัการเมืองและกลุ่มคนท่ีคดัคา้นเห็นต่างจ านวนกวา่ 100 คนในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1987  รวมทั้ง
ควบคุมส่ือต่างๆ มากข้ึน   
    การแทรกแซงอ านาจศาลใน ค.ศ. 1988  นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ยงัใชอ้  านาจแทรกแซงอ านาจ
ศาลสูงโดยการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1988 ลดอ านาจการพิจารณาทบทวนคดีโดยศาล (judicial 
review) รวมทั้งกล่าวโจมตีค าพิพากษาของศาลในคดีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลโดยอา้งวา่อ านาจของ
นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งดว้ยเสียงขา้งมากของประชาชนยอ่มไดรั้บมอบอ านาจในการบริหาร
ประเทศ ดงันั้น ค  าตดัสินของศาลท่ีละเมิดสิทธิของฝ่ายบริหารยอ่มเปรียบเสมือนการขดัขวางเจตนารมย์
ของคนส่วนใหญ่61 
    ความแตกแยกภายในพรรคอมัโนประกอบกบัวกิฤตการณ์แกไ้ขรัฐธรรมนูญท่ีก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้กบัสถาบนัประมุขรัฐและศาลส่งผลใหค้ะแนนของ “พรรคแนวร่วมแห่งชาติ หรือบีเอน็” 
(National Front หรือ Barisan Nasional: BN) ภายใตก้ารน าของพรรคอมัโนลดลงในการเลือกตั้งค.ศ. 
1990 เหลือร้อยละ 71 ซ่ึงลดลงจากการเลือกตั้งเม่ือค.ศ. 1986 ท่ีไดค้ะแนนเสียงร้อยละ 8462 แต่มหาเธร์
ยงัคงด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปเป็นสมยัท่ี 4 (ค.ศ. 1990 – 1995) จึงกล่าวไดว้า่นายกรัฐมนตรี

                                                           

    61 Ibid.  p. 47.  
    62 Barbara Watson Andaya and Leonard Y. Andaya.  (2001).  A History of Malaysia.   Hampshire: 
Palgrave.  p. 327.  
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มหาเธร์ไดด้ าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างอ านาจของฝ่ายบริหารเร่ือยมานั้บตั้งแต่เขา้ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีใน ค.ศ. 1981 จนท าใหค้รองต าแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานท่ีสุดของมาเลเซีย
รวมทั้งหมด 22 ปี 
 
นโยบายด้านเศรษฐกจิของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ 
    รัฐบาลไดส้านต่อนโยบายเศรษฐกิจใหม่ (NEP) ตามแผนมาเลเซีย ฉบบัท่ี 4 (ค.ศ. 1981 – 
1985) ซ่ึงเนน้หลกัการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงระหวา่งเมืองต่างๆ โดยเฉพาะเมืองทางชายฝ่ัง
ตะวนัออก เปล่ียนการพฒันาอุตสาหกรรมจากการพึ่งพาแรงงานมาใชเ้ทคโนโลยแีละทุนมากข้ึน 
รวมทั้งการกระจายการพฒันาเศรษฐกิจออกไปยงัภูมิภาคต่างๆ เช่น ปีนงัเป็นพื้นท่ีพฒันาเทคโนโลยี
ระดบัสูง เประรับผดิชอบดา้นอุตสาหกรรมเหมืองปะลิสและเกดะห์ดูแลภาคการเกษตรทั้งการผลิตและ
บริการ สลงังอร์รวมทั้งกวัลาลมัเปอร์และเนกรีเซมบีลนั รับผดิชอบอุตสาหกรรม เป็นตน้63  อยา่งไรก็
ตาม นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ยงัไม่ค่อยพอใจกบัความกา้วหนา้ของแผนพฒันาเศรษฐกิจดงักล่าว จึงเสนอ 
"นโยบายการเกษตรแห่งชาติ” (National Agricultural Policy: NAP) เพิ่มเติม ใน ค.ศ. 1984 เพื่อปฏิรูป
ภาคการเกษตร ส่งเสริมการใชท่ี้ดินใหมี้ประสิทธิภาพและน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยส่งเสริมผลผลิตซ่ึง
นโยบายดงักล่าวช่วยขยายท่ีดินท ากินแก่คนจน ชาวสวนยางขนาดเลก็และชาวนาจ านวนมาก ส่งผลให้
จ  านวนครัวเรือนคนจนในคาบสมุทรมลายลูดลงจากร้อยละ 58.7 ในค.ศ. 1970 เหลือร้อยละ 19.3 ใน 
ค.ศ. 198964  นอกจากน้ี มหาเธร์ยงัสนบัสนุนแนวทางการแปรรูปรัฐวสิาหกิจเพราะเช่ือวา่ภาคเอกชนซ่ึง
แสวงหาก าไรจะมีแรงจูงใจในการสรรหาผลิตภณัฑท่ี์ดีไดม้ากกวา่กิจการของรัฐและยงัช่วยลดภาระ
ของรัฐดว้ย  
    ต่อมา รัฐบาลมหาเธร์ยงัเห็นวา่การด าเนินการตามแผนมาเลเซียในช่วงท่ีผา่นมายงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร จึงไดป้รับแผนมาเลเซียฉบบัท่ี 5 (ค.ศ. 1986 – 1990) โดยเปล่ียนมาสร้างงานในพื้นท่ี
ใหม่ 6 ภูมิภาคแบ่งเป็นในคาบสมุทรมลาย ู4 เขต และอีก 2 เขตในซาบาห์และซาราวกั พร้อมกบั
ประกาศใช ้“แผนแม่บทการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม” (The Industrial Master Plan) ระหวา่ง ค.ศ. 
1986-1989 ซ่ึงการปรับนโยบายดงักล่าวท าใหภ้าคการผลิตในอุตสาหกรรมเติบโตมากข้ึนเม่ือเทียบกบั

                                                           

    63 Barbara Watson Andaya and Leonard Y. Andaya.  Ibid.  pp. 316-317. 
    64 Ibid.  p. 329.  
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สัดส่วนการขยายตวัในภาคเกษตรกรรม กล่าวคือ อตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1970 
รายไดม้าจากภาคการเกษตรร้อยละ 31 ขณะท่ีรายไดม้าจากภาคอุตสาหกรรมมีเพียงร้อยละ 19 แต่ใน 
ค.ศ. 1990 รายไดม้าจากภาคการเกษตรเหลือเพียงร้อยละ 19 ขณะท่ีรายไดม้าจากภาคอุตสาหกรรมเพิ่ม
เป็นร้อยละ 44 และท าใหก้ลุ่มภูมิบุตรสามารถท างานในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมมากข้ึนจากร้อย
ละ 28.9 ใน ค.ศ. 1970 เป็นร้อยละ 49.1 ใน ค.ศ. 199065 ส่งผลใหก้ารด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ 
มหาเธร์มีความเขม้แขง็ทั้งดา้นการเมืองและเศรษฐกิจในช่วงปลายทศวรรษ 1980    
 
กจิกรรม 5.3.1 
    จงอธิบายแนวทางการบริหารของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮมัหมดัในช่วงทศวรรษ 1980   
 
แนวตอบกจิกรรม 5.3.1 
    ดร. มหาเธร์ โมฮมัหมดั ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีใน ค.ศ. 1981 ท่ามกลางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียซ่ึงเป็นผลจากนโยบายเศรษฐกิจใหม่ตั้งแต่ ค.ศ. 1971 ดงันั้น ใน
ยคุน้ีจึงสานต่อการพฒันาเศรษฐกิจโดยออกนโยบายการเกษตรแห่งชาติและแผนการพฒันาดา้น
อุตสาหกรรม รวมทั้งเนน้การสร้างความเขม้แขง็ทางการเมืองดว้ยการแกไ้ขรัฐธรรมนูญลดอ านาจศาล
และอ านาจสถาบนัประมุขรัฐ ส าหรับนโยบายทางการบริหารในช่วงแรกจะใหค้วามส าคญักบัผูท่ี้นบัถือ
ศาสนาอิสลาม เนน้นโยบายมองตะวนัออกมากข้ึน  
 

                                                           

    65 Ibid.  p. 318.  
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เร่ืองที ่5.3.2  
การร่วมกนัสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในกมัพูชา 
  
    ท่ามกลางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของมาเลเซียภายใตก้ารบริหารงานของ
นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ มาเลเซียและอาเซียนยงัคงเผชิญกบัปัญหากมัพชูาท่ีสืบเน่ืองมาตั้งแต่ ค.ศ. 1978 
ดงันั้น ในช่วงทศวรรษ 1980 มาเลเซียและอาเซียนจึงยงัคงตอ้งร่วมมือกนัในการแกไ้ขวกิฤตการณ์ของ
กมัพชูาต่อไปโดยสามารถพิจารณาไดส้ามระดบั คือ การด าเนินงานในกรอบของอาเซียน การ
ด าเนินงานของบางประเทศในฐานะสมาชิกอาเซียน และการด าเนินการของอาเซียนในกรอบ
สหประชาชาติ กล่าวคือ  
    การด าเนินงานในกรอบของอาเซียน หลงัจากอาเซียนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน ค.ศ. 1980 ซ่ึงเรียกร้องใหเ้วียดนามถอนทหารทั้งหมดออกจากกมัพชูาแต่ไมไดรั้บ
การตอบสนองจากฝ่ายเวียดนาม ส่งผลใหก้ารแกไ้ขปัญหากมัพชูาของอาเซียนตั้งแต่ ค.ศ. 1979–1980 
ไม่คืบหนา้มากนกัแต่สมาชิกอาเซียนไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหากมัพชูาในกรอบอาเซียนต่อไปซ่ึงคร้ังท่ี
ส าคญัๆ ไดแ้ก่ การผลกัดนัใหเ้ขมรสามฝ่ายตั้ง “รัฐบาลผสมกมัพชูาประชาธิปไตย”(Coalition 
Government of Democratic Kampuchea: CGDK) ใน ค.ศ. 1982 ประกอบดว้ย หน่ึง รัฐบาลกมัพชูา
ประชาธิปไตยของนายเขียว สัมพนัธ์ ท่ีหนีไปตั้งฐานท่ีมัน่ในป่าซ่ึงมีกองก าลงัทหารเขม้แขง็ท่ีสุด  สอง  
แนวร่วมปลดปล่อยชาติแห่งประชาชนชาวกมัพชูา (The Khmer People’s National Liberation Front: 
KPNLF) ของนายซอน ซาน ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของฝ่ายขวาและกลุ่มชนชั้นสูง และสาม ขบวนการ
ปลดปล่อยแห่งชาติกมัพชูาหรือฟุนซินเปค (United National Front for an Independent Neutral, 
Peaceful and Cooperative Cambodia: FUNCINPEC) ของสมเดจ็สีหนุ ทั้งสามกลุ่มน้ีไดล้งนามตั้ง
รัฐบาลผสมท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ มาเลเซีย เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน ค.ศ. 1982 โดยสมเดจ็สีหนุเป็น
ประธานาธิบดี นายเขียว สัมพนัธ์ เป็นรองประธานาธิบดีและรับผดิชอบงานดา้นต่างประเทศ นายซอน
ซาน เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลชุดน้ีไดรั้บการยอมรับจากนานาชาติแมว้า่ทั้งสามกลุ่มยงัคงมีความไม่
ลงรอยกนัมาตั้งแต่เหตุการณ์ในอดีตแต่จ าเป็นตอ้งรวมตวักนัอยา่งหลวมๆ เพื่อรักษาฐานะทางการเมือง
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ระหวา่งประเทศ66  โดยตนั สี กาซาลี ซาฟี (Tan Sri Ghazali Shafie) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
ต่างประเทศมาเลเซียอธิบายแนวทางการตั้งรัฐบาลผสมวา่ “เป็นการเสริมก าลงัของฝ่ายท่ีไม่ใช่
คอมมิวนิสตใ์หเ้ขา้มาแทนท่ีเขมรแดงซ่ึงจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสของเขมรกลุ่มท่ีมิใช่คอมมิวนิสตใ์ห้
กลบัสู่พนมเปญผา่นกระบวนการทางการเมือง”67 และวธีิการน้ีจะท าใหก้ลุ่มประเทศตะวนัตกใหค้วาม
ช่วยเหลือและสนบัสนุนจุดยนืของอาเซียนในการแกไ้ขปัญหากมัพชูาต่อไป เน่ืองจากชาติตะวนัตกไม่
สนบัสนุนเขมรแดงตั้งแต่ปกครองกมัพชูาซ่ึงไดท้  าลายชีวติคนจ านวนมาก ดงันั้น การรวมเขมรฝ่าย
ต่างๆ ยอ่มลดบทบาทเขมรแดงและภาพพจนท่ี์ไม่ดีของรัฐบาลกมัพชูาประชาธิปไตยได ้ 
    นอกจากน้ี อาเซียนซ่ึงน าโดยอินโดนีเซียไดเ้สนอใหมี้การจดัเจรจาอยา่งไม่เป็นทางการแบบค๊
อกเทลท่ีเรียกวา่ “การประชุมอยา่งไม่เป็นทางการจาการ์ตา” (Jakarta Informal Meeting: JIM) จ านวน 2 
คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1988 ณ เมืองโบกอร์ ซ่ึงเป็นการหารือระหวา่งรัฐบาลผสม
กมัพชูาประชาธิปไตยกบัรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกมัพชูาของเฮง สัมริน โดยใหเ้วยีดนาม ลาวและ
อาเซียนเขา้ร่วมหารือในภายหลงั ผลการประชุม เสนอใหเ้วยีดนามถอนทหารออกจากกมัพชูา เคารพ
อธิปไตยของกมัพชูาบนพื้นฐานของการก าหนดใจตนเองภายใตก้ารก ากบัดูแลของผูส้ังเกตการณ์
ระหวา่งประเทศ รวมทั้งตั้งคณะท างานซ่ึงประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของทุกฝ่ายเพื่อแสวงหา
ทางออกร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาทางการเมืองและน าเสนอต่อการประชุมคร้ังท่ี 2 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 
ค.ศ. 1989 ซ่ึงทุกฝ่ายไดต้อกย  ้าแนวทางของตนเองจึงท าใหไ้ม่ประสบผลส าเร็จในการแกไ้ขปัญหา
หลกัๆ แต่อยา่งนอ้ยการประชุมดงักล่าวถือเป็นการปูทางใหแ้ก่อาเซียนไดน้ าเสนอวธีิแกไ้ขปัญหาใน
การประชุมการประชุมนานาชาติวา่ดว้ยกมัพชูาท่ีกรุงปารีส (Paris International Conference on 
Cambodia: PICC) ใน ค.ศ. 1989 จนทุกฝ่ายสามารถลงนามในขอ้ตกลงปารีส (Paris Peace Agreement: 
PPA) เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม ค.ศ. 1991 ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีท าใหปั้ญหากมัพชูายติุ68  

                                                           

    66 เขียน ธีระวทิย.์  (2525). “กมัพชูากบัปัญหาการต่อสู้กบัซากเดนของลทัธิจกัรวรรดินิยม”.  ใน วารสาร
สังคมศาสตร์.   19,  4 (ธนัวาคม 2525).  น. 48.   
    67 Lee Jones.  Ibid.  p. 7. 
    68  Shankari Sundararaman, ASEAN Diplomacy in Conflict Resolution: The Cambodian Case. 
ttps://www.idsa-india.org/an-oct-7.html, 3-4 สืบคน้เม่ือ 12 มิถุนายน  2560. 
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    การด าเนินงานของบางประเทศในฐานะสมาชิกอาเซียน ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงบทบาทของ
มาเลเซียกบัการแกไ้ขปัญหากมัพชูาในช่วงทศวรรษ 1980 ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ไดเ้ขา้รับต าแหน่ง
หลงัจากท่ีเกิดวิกฤตการณ์กมัพชูาผา่นไปสองปี นอกเหนือจากบทบาทของมาเลเซียท่ีร่วมแกไ้ขปัญหา
ผา่นเวทีของอาเซียนแลว้ นายกรัฐมนตรีฮุสเซน ออนของมาเลเซียเคยเสนอหลกัการกวนตนัร่วมกบั
ประธานาธิบดีซูฮาร์โตแห่งอินโดนีเซีย เม่ือ ค.ศ. 1980 แต่ไทยและสิงคโปร์คดัคา้น จนกระทัง่ถึงยคุ
มหาเธร์  มาเลเซียยงัไดด้ าเนินการในลกัษณะทวภิาคีดว้ยการเจรจาอยา่งไม่เป็นทางการกบัเวียดนาม
เก่ียวกบัปัญหากมัพชูาในการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ใน ค.ศ. 
1983 โดยตนั สี กาซาลี ซาฟี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเสนอแนวทางท่ีเรียกวา่ 
“สูตรหา้บวกสอง” (five-plus- two formula) คือ การหารือระหวา่งอาเซียนหา้ประเทศกบัลาวและ
เวยีดนามซ่ึงไม่รวมกมัพชูาเน่ืองจากอาเซียนไม่ยอมรับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกมัพชูาของเฮง สัม
ริน แต่ขอ้เสนอดงักล่าวตอ้งตกไปเพราะไทยและฟิลิปปินส์ปฏิเสธท่ีจะหารือกบัเวียดนามจนกวา่
เวยีดนามจะถอนทหารจากกมัพชูา 
    ใน ค.ศ. 1985 มาเลเซียร่วมกบัอินโดนีเซียเสนอใหทุ้กฝ่ายทั้งรัฐบาลผสมกมัพชูา
ประชาธิปไตย รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกมัพชูาของเฮง สัมริน เวยีดนามและอาเซียน เขา้ร่วมการ
หารือในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของการประชุมบนัดุง เรียกวา่ “การหารืออยา่งใกลชิ้ด” 
(Proximity Talk) อยา่งไรกต็าม แนวทางดงักล่าวไม่ประสบผลส าเร็จเน่ืองจากสหประชาชาติคดัคา้น
การเขา้ร่วมประชุมของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกมัพชูาของเฮง สัมรินเพราะเห็นวา่จะเป็นการ
ยอมรับความชอบธรรมและถูกกฎหมายของรัฐบาลเฮง สัมริน ขณะท่ีฝ่ายเวยีดนามปฏิเสธท่ีจะเจรจากบั
รัฐบาลผสมกมัพชูาประชาธิปไตยเพราะมีกลุ่มเขมรแดงร่วมรัฐบาล ดงันั้น จากแนวทางดงักล่าวของ
มาเลเซียสะทอ้นนยัยะวา่มาเลเซียเป็นประเทศท่ีไม่ตอ้งการกีดกนัเวียดนามออกจากการแกไ้ขปัญหา
เพราะมาเลเซียเป็นผูริ้เร่ิมสนบัสนุนการรวมกลุ่มประเทศอินโดจีนเขา้สู่อาเซียนตั้งแต่ ค.ศ. 1975 ตาม
แนวคิดของนายกรัฐมนตรีตน อบัดุล ราซคั69 อยา่งไรกต็าม มาเลเซียมิไดก้า้วล่วงมติของอาเซียนและถือ
ปฏิบติัตามแนวทางของอาเซียนในภาพรวม 

                                                           

    69 Johan Saravanamuttu.  Ibid.  p. 47.  
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    การด าเนินการของอาเซียนในกรอบสหประชาชาติ  อาเซียนยงัคงแกไ้ขปัญหากมัพชูาในเวที
สหประชาชาติคู่ขนานกบัการด าเนินการในกรอบอาเซียนหลายคร้ังเพื่อใหส้หประชาชาติเขา้มาช่วย
แกไ้ขปัญหากมัพชูา  คร้ังท่ีส าคญัๆ ไดแ้ก่ อาเซียนผลกัดนัใหส้มชัชาใหญ่สหประชาชาติจดั “การ
ประชุมนานาชาติวา่ดว้ยกมัพชูา” (International Conference on Kampuchea: ICK) ท่ีนครนิวยอร์กใน
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1981 ซ่ึงมีมติเห็นชอบกบัแนวทางแกไ้ขปัญหาของอาเซียน กล่าวคือ เรียกร้องให้
หยดุยงิ ใหถ้อนก าลงัต่างชาติออกจากกมัพชูาภายใตก้ารก ากบัดูแลของกองก าลงัรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติเพื่อเตรียมการเลือกตั้งในชาวกมัพชูาในอนาคตซ่ึงต่อมาไดจ้ดัประชุมนานาชาติวา่ดว้ย
กมัพชูาท่ีปารีสอีกสองคร้ังใน ค.ศ. 1989  และ 199170 ผลคือ เวยีดนามถอนทหารออกจากกมัพชูาใน
เดือนกนัยายน ค.ศ. 1989 และความขดัแยง้กมัพชูาส้ินสุดลงเม่ือทุกฝ่ายบรรลุขอ้ตกลงสันติภาพกรุง
ปารีสใน ค.ศ. 1991 ซ่ึงก าหนดใหอ้งคก์รบริหารชัว่คราวแห่งสหประชาชาติในกมัพชูา (United Nations 
Transitional Authority in Cambodia: UNTAC) เขา้มาจดัการเลือกตั้งในกมัพูชาใน ค.ศ. 1993  
 
กจิกรรม 5.3.2 
    จงอธิบายแนวทางการร่วมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในกมัพชูาของอาเซียนในช่วง
ทศวรรษ 1980  
  
แนวตอบกจิกรรม 5.3.2 
    ในทศวรรษ 1980 อาเซียนมีบทบาทส าคญัในการสร้างเสถียรภาพในกมัพชูาเสนอใหต้ั้งรัฐบาล
ผสมกมัพชูาประชาธิปไตย จดัการหารืออยา่งไม่เป็นทางการท่ีจาร์กาตา ผลกัดนัการประชุมนานาชาติวา่
ดว้ยกมัพชูาซ่ึงมีมติเห็นชอบกบัแนวทางแกไ้ขปัญหาของอาเซียน คือ เรียกร้องใหห้ยดุยงิ ใหถ้อนก าลงั
ต่างชาติออกจากกมัพชูาภายใตก้ารก ากบัดูแลของกองก าลงัรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเพื่อ
เตรียมการเลือกตั้งใหช้าวกมัพชูาในอนาคต ผลคือ เวยีดนามถอนทหารออกจากกมัพชูาในเดือน
กนัยายน ค.ศ. 1989 และความขดัแยง้กมัพชูาส้ินสุดลงเม่ือทุกฝ่ายบรรลุขอ้ตกลงสันติภาพกรุงปารีสใน 
ค.ศ. 1991 ซ่ึงก าหนดใหอ้งคก์รบริหารชัว่คราวแห่งสหประชาชาติในกมัพชูาเขา้มาจดัการเลือกตั้งใน
กมัพชูาใน ค.ศ. 1993  
                                                           

    70 อนุสรณ์ ชยัอกัษรเวช.  เร่ืองเดียวกัน.  น. 57. 
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เร่ืองที ่5.3.3  
การเพิม่บทบาทของมาเลเซียในเวทกีารเมอืงโลก 
 
    นโยบายต่างประเทศของมาเลเซียในทศวรรษ 1980 ถือวา่มีบทบาทเด่นมากในเวทีระหวา่ง
ประเทศ เน่ืองจากนโยบายต่างประเทศส่วนใหญ่ของมาเลเซียในขณะนั้นมกัมาจากแนวคิดของมหาเธร์
เป็นหลกัซ่ึงมีวธีิการก าหนดนโยบายต่างประเทศท่ีเรียกวา่ “ลกัษณะเฉพาะบุคคลสูงและพึ่งพาสถาบนัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายนอ้ย”71 นโยบายต่างประเทศท่ีเด่นชดัตั้งแต่เขา้รับต าแหน่ง ไดแ้ก่  
     ประการแรก นโยบายซ้ือสินค้าอังกฤษเป็นล าดับสุดท้าย (Buy British Last Policy)  ใน ค.ศ. 
1981 โดยระบุวา่ “เราจะซ้ือสินคา้องักฤษเม่ือมีความจ าเป็นเท่านั้น หรือเม่ือสินคา้ขององักฤษมีราคา
และบริการท่ีเหนือกวา่สินคา้อ่ืน…”72  นโยบายดงักล่าวของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์สะทอ้นใหเ้ห็นวา่จะ
ใหค้วามส าคญักบัองักฤษและตะวนัตกนอ้ยลง แนวคิดต่อตา้นตะวนัตกของมหาเธร์ส่วนหน่ึงถูกหล่อ
หลอมมาจากประสบการณ์ในอดีตซ่ึงต่อตา้นการยดึครองขององักฤษและญ่ีปุ่น อีกทั้งเติบโตข้ึนมาใน
ครอบครัวคนธรรมดาต่างจากนายกรัฐมนตรีสามคนแรกท่ีอยูใ่นตระกลูผูป้กครองของรัฐและไดรั้บ
การศึกษาจากองักฤษ อยา่งไรกต็าม นโยบายดงักล่าวไดย้กเลิกไปใน ค.ศ. 1983 หลงัจากท่ี
นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ไดพ้บปะหารือกบันายกรัฐมนตรีมากาเร็ต แธตเชอร์แห่งองักฤษท่ีกรุงลอนดอน 
และนางแธตเชอร์ไดเ้ดินทางเยอืนมาเลเซียอยา่งเป็นทางการใน ค.ศ. 1985 ซ่ึงนบัเป็นนายกรัฐมนตรีคน
แรกขององักฤษท่ีเดินทางเยอืนมาเลเซียตั้งแต่ไดรั้บเอกราช 
     ประการท่ีสอง นโยบายมองตะวนัออก (Look East Policy)  คือ การใหค้วามส าคญัแก่
ประเทศเอเชียตะวนัออกมากข้ึน จากนโยบายมองตะวนัออกดงักล่าวจึงเป็นแรงผลกัดนัใหม้หาเธร์
เสนอแนวคิด “การรวมกลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออก” (East Asia Economic Grouping: EAEG) ใน 
ค.ศ. 1990 ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกอาเซียนและเอเชียตะวนัออก ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น จีน และเกาหลีใต ้เพื่อตอบ
โตก้ารรวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยเฉพาะเอเปคท่ีตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1989 ตามความคิดริเร่ิมของนายบ๊อบ ฮอค 
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในขณะนั้น มหาเธร์มองวา่เอเปคเป็นเวทีเศรษฐกิจท่ีถูกครอบง าโดย

                                                           

    71Jörn Dosch.  Ibid.  p. 10.  
    72 Ibid.  p. 14. 
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มหาอ านาจเช่นสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมซ่ึงจะท าใหต้ะวนัตกสามารถมีอิทธิพลเหนือเศรษฐกิจของ
เอเชีย อยา่งไรกต็าม แนวคิดน้ีสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่นและบางประเทศในอาเซียนแสดงความ
ไม่เห็นดว้ย เช่น อินโดนีเซียรู้สึกวา่มาเลเซียไม่ไดห้ารือก่อนและเห็นวา่การรวมกลุ่มดงักล่าวเป็นการ
ต่อตา้นสหรัฐอเมริกาอยา่งชดัเจนซ่ึงอาจเป็นอนัตราย ขณะท่ีสิงคโปร์คดัคา้นเพราะเป็นประเทศท่ีพึ่งพา
ระบบเศรษฐกิจเปิดและตลาดภายนอกมาก ส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐบาลของมาเลเซียตอ้งออกมาแกไ้ข
ขอ้มูลเพื่อลดทอนความตึงเครียดโดยอธิบายวา่ “กลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออกไม่ใช่กลุ่มกีดกนัทาง
การคา้ … และอาจใชส้ร้างความร่วมมือพหุภาคีดา้นเศรษฐกิจในอนาคตได”้73   
     ประการท่ีสาม นโยบายสร้างความสัมพันธ์กบัโลกมสุลิม มหาเธร์แสดงบทบาทส าคญัใน
การเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลกมุสลิมผา่นองคก์ารความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic 
Cooperation: OIC)74  ตามแนวคิด “อุมมะฮ”์ (ummah) คือ ความรู้สึกผกูพนัและการมาจากชุมชน
เดียวกนัในหมู่มุสลิมโดยสะทอ้นใหเ้ห็นจากการสนบัสนุนปาเลสไตนซ่ึ์งตรงขา้มกบันโยบายของ
สหรัฐอเมริกาและประเทศยโุรป การสนบัสนุนชาวบอสเนียซ่ึงเป็นมุสลิมในสงครามกลางเมืองระหวา่ง
ชาวเซิร์บและบอสเนียในระหวา่ง ค.ศ. 1992- 1995 เป็นตน้ การส่งเสริมบทบาทของธนาคารอิสลามเพื่อ
การพฒันา (Islamic Development Bank: IDB) เพื่อกระตุน้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุน
ระหวา่งมาเลเซียกบักลุ่มประเทศมุสลิม75 
     ประการท่ีส่ี การขยายความสัมพันธ์กบักลุ่มประเทศเอเชียกลาง76  โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบั
สาธารณรัฐคาซคัสถาน สาธารณรัฐอุซเบกิสถานเน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีนอกจากจะนบัถือศาสนา
อิสลามแลว้ยงัมีทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมากท าให้มหาเธร์เลง็เห็นการขยายตลาดและความร่วมมือ

                                                           

    73 Ibid.  p. 18.  
    74 องค์การความร่วมมืออิสลาม ก่อตั้งใน ค.ศ. 1969 เป็นองค์การระหว่างประเทศท่ีส าคญัท่ีสุดของโลก
มุสลิม มีส านกัเลขาธิการตั้งอยูท่ี่เมืองเจดดาห์ ซาอุดีอาระเบีย   
    75 Khadijah Md Khalid, Malaysian Foreign Policy Orientation and Relations in the Post-Mahathir 
Years,   http://eprints.um.edu.my/10906/1/11, 312-313 สืบคน้เม่ือ 12 มิถุนายน  2560. 
    76 กลุ่มประเทศเอเชียกลางประกอบดว้ย 5 ประเทศ คือ ไดแ้ก่ สาธารณรัฐคาซคัสถาน สาธารณรัฐอุซเบกิส
ถาน  สาธารณรัฐทาจิกิสถาน สาธารณรัฐคีร์กีซ และเติร์กเมนิสถาน  

http://eprints.um.edu.my/10906/1/11__Malaysian_Foreign_Policy_Orientation_and_Relations_in_the_Post-Mahathir_Years.pdf%20p.312-313
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ทางเศรษฐกิจซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันคติส่วนตวัของมหาเธร์ในการสร้างพนัธมิตรเพื่อต่อตา้นการขยาย
อิทธิพลของชาติตะวนัตก 
     ประการท่ีห้า มาเลเซียและความร่วมมือในกรอบใต้-ใต้ (South – South Cooperation)  
หมายถึง มาเลเซียเป็นผูน้  าในการสร้างกรอบความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยรีะหวา่งประเทศก าลงั
พฒันาหรือประเทศท่ีดอ้ยพฒันาในกลุ่มประเทศมุสลิม เช่น การสร้างกลุ่มก าลงัพฒันา 8 (D-8 
Organization for Economic Cooperation: Developing-8) ประกอบดว้ยบงักลาเทศ อียปิต ์ไนจีเรีย 
อินโดนีเซีย อิหร่าน มาเลเซีย ปากีสถาน และตุรกี ซ่ึงกรอบความร่วมมือดงักล่าวจะไม่กระทบต่อ
ความสัมพนัธ์ระดบัทวภิาคีระหวา่งรัฐ   
     ประการสุดท้าย การเพ่ิมบทบาทในเวทีองค์การระหว่างประเทศ  ไดแ้ก่ สหประชาชาติ 
มาเลเซียสนบัสนุนการท างานของสหประชาชาติมาตลอดและเห็นวา่สหประชาชาติเป็นเคร่ืองมือพหุ
ภาคีท่ีจะช่วยเหลือประเทศขนาดเลก็ได ้ดงัค  ากล่าวของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ในการประชุมสมชัชา
ใหญ่สหประชาชาติคร้ังท่ี 50 วา่ “เสียงของชาติเลก็ๆ จะถูกท าใหไ้ดย้นิ”77 นอกจากน้ี ผูแ้ทนของ
มาเลเซียยงัไดรั้บเลือกใหด้ ารงต าแหน่งส าคญัในหน่วยงานสหประชาชาติ อาทิ มาเลเซียเป็นสมาชิก
คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (ประเภทไม่ถาวร) ใน ค.ศ. 1989-1990 และ ค.ศ. 1999-
200078   ตนั สี ราซาลี อิสไมล ์(Tan Sri Razali Ismail) ไดรั้บเลือกเป็นประธานสมชัชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ ใน ค.ศ. 1996–1997  ขณะเดียวกนั นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ยงัเป็นตวัแทนกลุ่มประเทศ
ก าลงัพฒันาเรียกร้องใหมี้การปฏิรูปบทบาทของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติใหร้อดพน้
จากการครอบง าของมหาอ านาจ โดยกล่าววา่ “…จะตอ้งมีการเพิ่มความเสมอภาคในคณะมนตรีความ
มัน่คงแห่งสหประชาชาติซ่ึงหมายถึง การจดัสรรท่ีนัง่ในคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ 
(ประเภทถาวร) ตามภูมิภาค ... สิทธิในการยบัย ั้งตอ้งยกเลิกไป...”79   

                                                           

    77  R.S. Milne and Diane K. Mauzy.  Ibid.  p. 124.  
    78 มาเลเซียเคยได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งในคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (ประเภทไม่
ถาวร) ใน ค.ศ. 1965 โดยแบ่งวาระร่วมกบัเชคโกสโลวะเกีย 
    79 R.S. Milne and Diane K. Mauzy.  Ibid.  p. 125.  
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    ในกรอบอาเซียน  มาเลเซียเป็นสมาชิกผูก่้อตั้งอาเซียนและด าเนินกิจกรรมร่วมกบัสมาชิก
อาเซียนมาโดยตลอดแมว้่าในบางคร้ังจะมีความเห็นไม่ลงรอยกบัสมาชิกอ่ืนแต่ยงัคงรักษาบทบาท
ส าคญัในกรอบความร่วมมืออาเซียน เช่น มาเลเซียไดแ้สดงท่าทีสนบัสนุนใหล้าวและเวยีดนามเขา้เป็น
สมาชิกอาเซียนในช่วงก่อนการประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียนในเดือนมกราคม ค.ศ. 1992 ขณะท่ีมติของท่ี
ประชุมตอกย  ้าใหด้ าเนินการตามกระบวนการสร้างสันติภาพของสหประชาชาติก่อนและหลงัจากนั้น
อาเซียนจะทาบทามกลุ่มประเทศอินโดจีนเขา้เป็นสมาชิก นอกจากน้ี มาเลเซียยงัร่วมมือกบัอินโดนีเซีย
ผลกัดนัใหป้ระเทศสมาชิกอ่ืนยอมรับเมียนมาร์ กมัพชูาและลาวเขา้เป็นสมาชิกในการประชุมเฉลิม
ฉลองครบรอบการก่อตั้งอาเซียน 30 ปี ใน ค.ศ. 1997 ทั้งท่ีประเทศตะวนัตกกดดนัและคดัคา้นไม่ใหรั้บ
เมียนมาร์เป็นสมาชิกอาเซียนเน่ืองจากประเทศดงักล่าวยงัคงมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
ระบอบการปกครองยงัไม่เป็นประชาธิปไตย แต่นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ไดแ้สดงทศันคติสวนทางกบั
แนวทางของประเทศตะวนัตกโดยกล่าววา่ “ไม่ชอบใหใ้ครมาก ากบัวา่ใครคือคนท่ีขา้พเจา้จะคบเป็น
เพื่อนและใครคือศตัรูของขา้พเจา้”80 ท าใหเ้วยีดนามเป็นสมาชิกอาเซียนใน ค.ศ. 1995 ลาวและพม่าได้
เขา้เป็นสมาชิกใน ค.ศ. 1997 และกมัพชูาเป็นสมาชิกใน ค.ศ. 1999  
    กล่าวไดว้า่ นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ไดด้ าเนินนโยบายต่างประเทศในลกัษณะท่ีโดดเด่นมา
ตลอดตั้งแต่รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีใน ค.ศ. 1981 ส่งผลใหม้าเลเซียเพิ่มบทบาทในเวทีการเมืองโลก
มากข้ึน 
 

                                                           

    80 Ibid.  p. 127. 



 

 
 

67 

กจิกรรม 5.3.3 
    จงอธิบายการเพิ่มบทบาทของมาเลเซียในการเมืองโลก 
 
 แนวตอบกจิกรรม 5.3.3 
    ในทศวรรษท่ี 1980 นายกรัฐมนตรีมหาเธียร์ก าหนดนโยบายต่างประเทศของมาเลเซียแตกต่าง
ออกไปจากนายกรัฐมนตรีคนก่อนๆ กล่าวคือ มีลกัษณะต่อตา้นตะวนัตก เนน้ปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศ
เอเชียตะวนัออก การเพิ่มบทบาทกบัประเทศโลกท่ีสาม เสริมสร้างความร่วมมือกบัโลกมุสลิมส่งผลให้
มาเลเซียเพิ่มบทบาทในเวทีการเมืองโลกมากข้ึน โดยนโยบายเด่นๆ ไดแ้ก่ นโยบายซ้ือสินคา้องักฤษ
เป็นล าดบัสุดทา้ย นโยบายมองตะวนัออก นโยบายสร้างความสัมพนัธ์กบัโลกมุสลิม การขยาย
ความสัมพนัธ์กบักลุ่มประเทศเอเชียกลาง ความร่วมมือในกรอบใต-้ใต ้และการเพิ่มบทบาทในเวที
องคก์ารระหวา่งประเทศ   
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ตอนที ่5.4  
บริบททางการเมืองของประเทศมาเลเซียในทศวรรษ 1990 
 
    โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 5.4 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป  
 
หัวเร่ือง 
    5.4.1 ความมัน่คงและเสถียรภาพทางการเมืองของมาเลเซีย 
    5.4.2 ประโยชนท่ี์มาเลเซียไดรั้บภายใตอ้าเซียน (ทศวรรษ 1960 – 1990) 
    5.4.3 การปรับนโยบายต่อบรรดามหาอ านาจในยคุหลงัสงครามเยน็ 
 
แนวคดิ 
    1. นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ยงัคงด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในค.ศ. 1990 – 2003 และสร้าง
ระบบเสริมสร้างอ านาจทางการเมืองดว้ยการแบ่งเขตเลือกตั้งใหพ้รรคอมัโนไดเ้ปรียบ ควบคุมส่ือ 
ปราบปรามฝ่ายตรงขา้มดว้ยวธีิการทางการเมืองต่างๆ รวมทั้งจบักมุนายอนัวาร์ อิบราฮิม รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัใน ค.ศ. 1998 โดยปราศจากการไต่สวนทาง
กระบวนการยติุธรรม  นอกจากน้ี ใน ค.ศ. 1997 มาเลเซียยงัเผชิญกบัวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกบัประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  
    2. มาเลเซียไดรั้บประโยชนจ์ากการเป็นสมาชิกอาเซียนตั้งแต่ทศวรรษ 1960 – 1990 ในดา้น
เศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน ดา้นการเมืองและความมัน่คง รวมทั้งดา้นสังคม 
    3. หลงัสงครามเยน็ สหรัฐอเมริกาลดบทบาททางความมัน่คงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ
ก าลงัท าสงครามอ่าวเปอร์เซีย ขณะท่ีสหภาพโซเวยีตล่มสลายแยกเป็นรัฐเอกราชต่างๆ ใน ค.ศ. 1991 
ปัญหากมัพชูาคล่ีคลายและบรรลุขอ้ตกลงสันติภาพ ส่วนจีนก าลงัเพิ่มบทบาททั้งดา้นเศรษฐกิจและ
ขยายอ านาจทางทะเลโดยเฉพาะในทะเลจีนใตท้ าใหม้าเลเซียปรับนโยบายดว้ยการคงความร่วมมือดา้น
ความมัน่คงกบัสหรัฐอเมริกา ปฏิสัมพนัธ์อยา่งสร้างสรรคก์บัจีนมากข้ึนในกรอบทวภิาคีและอาเซียน 
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วตัถุประสงค์ 
     เม่ือศึกษาตอนท่ี 5.4 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
     1. อธิบายความมัน่คงและเสถียรภาพทางการเมืองของมาเลเซียในทศวรรษ 1990 ได ้
     2. อธิบายประโยชนท่ี์มาเลเซียไดรั้บภายใตอ้าเซียน (ทศวรรษ 1960 – 1990) ได ้
     3. อธิบายการปรับนโยบายของมาเลเซียต่อบรรดามหาอ านาจในยคุหลงัสงครามเยน็ได ้    
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เร่ืองที ่5.4.1  

ความมัน่คงและเสถียรภาพทางการเมอืงของมาเลเซีย 

 
การบริหารของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมดัในช่วงทศวรรษ 1990   
    ในการเลือกตั้ง ค.ศ. 1990 พรรคบีเอน็ภายใตก้ารน าของพรรคอมัโนไดรั้บชยัชนะในการ
เลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงร้อยละ 71 ซ่ึงลดลงจากการเลือกตั้งเม่ือ ค.ศ. 1986 เน่ืองจากรัฐบาลเผชิญ
ปัญหาความแตกแยกในพรรคอมัโนตั้งแต่ ค.ศ. 1987 อีกทั้งมีความขดัแยง้กบัประมุขรัฐและศาลจน
น าไปสู่การแกไ้ขรัฐธรรมนูญสองคร้ังใน ค.ศ. 1983 และค.ศ.1988 อยา่งไรกต็าม มหาเธร์ยงัคงด ารงต า
แน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนถึง ค.ศ. 2003  
    การท่ีพรรคอมัโนมีบทบาทน าและไดเ้ปรียบพรรคอ่ืนในการเลือกตั้งเน่ืองจากประชากรเช้ือ
สายมลายเูพิ่มมากข้ึนเกือบถึงร้อยละ 60 ในช่วงทศวรรษ 1990 วธีิการแบ่งเขตการเลือกตั้งท าใหพ้รรค
อมัโนไดเ้ปรียบเพราะชาวมลายรูวมกนัเป็นเสียงส่วนใหญ่ถึง 101 เขตจากทั้งหมด 144 เขต อีกทั้งพรรค
อมัโนยงัอาศยัระบบอุปถมัภท่ี์มีประสิทธิภาพซ่ึงสร้างข้ึนในกลุ่มชาวมลายู81  นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรี
มหาเธร์ยงัไดส้ร้างฐานอ านาจเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหฝ่้ายบริหารมาตลอดตั้งแต่เขา้รับต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีดว้ยการแกไ้ขรัฐธรรมนูญลดอ านาจของประมุขรัฐ แทรกแซงอ านาจตุลาการ ควบคุมส่ือ 
และการปราบปรามฝ่ายตรงขา้มดว้ยวิธีการทางการเมืองต่างๆ จนถูกประชาคมระหวา่งประเทศกล่าวหา
เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน82   
    ใน ค.ศ. 1993 นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ยงัไดข้อแกไ้ขรัฐธรรมนูญอีกคร้ังเพื่อขอยกเลิกความคุม้
กนัความผดิทางอาญาของสุลต่านแห่งรัฐมลาย ู ขณะเดียวกนั นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ยงัเพิ่มอ านาจใน
การบริหารพรรคอมัโนดว้ยการลดอ านาจของสาขาพรรคไม่ใหเ้สนอช่ือผูส้มคัรเหมือนก่อนแต่ให้
ผูส้มคัรลงทะเบียนโดยตรงท่ีพรรคอมัโนส านกังานใหญ่เพื่อเพิ่มอ านาจในการก าหนดตวัผูส้มคัรใหแ้ก่
ตนเอง ส่งผลใหพ้รรคสามารถเอาชนะการเลือกตั้งใน ค.ศ. 1995 โดยไดค้ะแนนเสียงเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 

                                                           

    81 Barbara Watson Andaya and Leonard Y. Andaya. Ibid.  p. 327. 
    82 R.S. Milne and Diane K. Mauzy.  Ibid.  p. 104-115. 
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8483 มาตรการต่างๆ เหล่าน้ีท าใหน้ายกรัฐมนตรีมหาเธร์สามารถสร้างเสถียรภาพของรัฐบาลไดม้ากข้ึน
ในตน้ทศวรรษ 1990  
    อยา่งไรกต็าม มหาเธร์ไดเ้ผชิญกบัวกิฤตการณ์ทางการเมืองอีกคร้ังในราว ค.ศ. 1998 หลงัการ
สั่งปลดและจบักมุนายอนัวาร์ อิบราฮิม ซ่ึงในขณะนั้นด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัในเดือนกนัยายน ค.ศ. 1998 ทั้งท่ีก่อนหนา้นั้นนายกรัฐมนตรีมหาเธร์
ไดส้นบัสนุนนายอนัวาร์มาตลอดและคาดการณ์กนัวา่นายอนัวาร์จะรับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคน
ต่อไปจากมหาเธร์ สาเหตุท่ีนายอนัวาร์ ถูกจบักมุเน่ืองจากขอ้กล่าวหารักร่วมเพศ มีแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจแตกต่างจากแนวทางของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์และมีท่าทีแขง็กร้าวมากข้ึน  
    จากเหตุการณ์จบักมุนายอนัวาร์ท าใหพ้รรคฝ่ายคา้นส าคญัๆ ไดแ้ก่ พรรคพาส (Parti  Islam  
SeMalaysia: PAS) พรรคกิจประชาธิปไตย (Democratic Action Party: DAP)  พรรคความยติุธรรม
แห่งชาติ (National Justice Party :Keadilan) และพรรคประชาชนมาเลเซีย (Malaysian People's Party) 
ไดร้วมกลุ่มกนัตั้งพรรค ช่ือ “ พรรคทางเลือกหรือพรรคบีเอ” (Barisan Alternatif: BA/ Alternative 
Front) เพื่อต่อตา้นนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ และลงสมคัรรับเลือกตั้งใน ค.ศ. 1999 ซ่ึงผลการเลือกตั้ง
ปรากฏวา่พรรคบีเอน็ซ่ึงน าโดยพรรคอมัโนของมหาเธร์ยงัคงไดรั้บชยัชนะแมจ้ะสูญเสียท่ีนัง่ในบาง
พื้นท่ีใหแ้ก่พรรคบีเอ  
    การท่ีพรรคบีเอพ่ายแพค้ร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ยงัคงรักษาสถานภาพ
ทางการเมืองของตนไวไ้ดแ้ละยงัไดค้ะแนนนิยมจากชาวมาเลเซียเช้ือสายอ่ืนๆ มากข้ึนโดยเฉพาะจาก
ชาวจีนซ่ึงไดรั้บประโยชนจ์ากการพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลมหาเธร์มาก ขณะเดียวกนั การรวมกลุ่ม
ของพรรคบีเอ (ฝ่ายคา้น) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความอ่อนแอของการรวมกลุ่มท่ีเกิดข้ึนจากความไม่เห็น
ดว้ยต่อการจบักมุนายอนัวาร์ อิบราฮิม มากกวา่การรวมกลุ่มดว้ยอุดมการณ์ทางการเมืองและไม่มี
นโยบายท่ีชดัเจน 
 

                                                           

    83 Barbara Watson Andaya and Leonard Y. Andaya.  Ibid.  pp. 327-328.   
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ภาพที ่5.11 ตึกเปโตนาสของมาเลเซีย เป็นตึกทีสู่งทีสุ่ดในโลกระหว่าง ค.ศ. 1998 - 2004 
ท่ีมา: https://work12323505.wordpress.co สืบคน้ม่ือ 15 สิงหาคม  2560 
 
    ด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ไดป้ระกาศใช ้“แผนพฒันาแห่งชาติ” (National 
Development Policy: NDP) ค.ศ. 1991 - 2000 เพื่อทดแทนนโยบายเศรษฐกิจใหม่ซ่ึงเร่ิมใชต้ั้งแต่ ค.ศ. 
1971 ในสมยัของนายกรัฐมนตรีตน อบัดุล ราซคั และส้ินสุดลงใน ค.ศ. 1990 แผนพฒันาแห่งชาติมี
หลกัพื้นฐานคลา้ยกบันโยบายเศรษฐกิจใหม่เพียงแต่ปรับปรุงหลกัการบางประการ ไดแ้ก่ ตอ้งเปล่ียน
กลยทุธ์จากการต่อตา้นความยากจนเป็นก าจดัสาเหตุหลกัของความยากจน  ตอ้งพฒันาชุมชนการคา้และ
อุตสาหกรรมของกลุ่มภูมิบุตรเพื่อใหภู้มิบุตรเขา้ถึงเศรษฐกิจสมยัใหม่ ควรพึ่งพาภาคเอกชนใหเ้ป็นแรง
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสร้างรายได ้รวมทั้งเนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งถือเป็นเคร่ืองมือหลกัใน
การบรรลุเป้าหมายการพฒันาและการกระจายรายได ้แผนพฒันาแห่งชาติดงักล่าวแบ่งเป็นแผนมาเลเซีย
ฉบบัท่ี 6 (ค.ศ. 1991–1995) และแผนมาเลเซียฉบบัท่ี 7 (ค.ศ. 1996–2000) โดยรัฐบาลยอมรับวา่แมก้าร
ด าเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจใหม่ในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมาจะท าใหก้ลุ่มภูมิบุตรสามารถเขา้ถึงทุนและ
มีส่วนแบ่งในระบบเศรษฐกิจมากข้ึนแต่คุณภาพของการเป็นผูป้ระกอบการท่ีดีและมีศกัยภาพท่ีเพียงพอ
ในการแข่งขนักบัตลาดโลกยงัไม่สบผลส าเร็จมากนกัจึงจ าเป็นตอ้งเนน้พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
แผนพฒันาแห่งชาติ 

https://work12323505.wordpress.co/
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    นอกจากการใชแ้ผนพฒันาแห่งชาติแลว้ นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ยงัประกาศ“วสิัยทศัน ์2020” 
(Vision 2020) ในพิธีการเปิดประชุมสภาธุรกิจมาเลเซียใน ค.ศ. 1991 ซ่ึงมีเป้าหมายใหม้าเลเซียอยูใ่น
ฐานะประเทศท่ีพฒันาแลว้ภายใน ค.ศ. 2020 โดยเพิ่มรายไดเ้ฉล่ียของประชาชนมาเลเซียใหท้ดัเทียมกบั
ประเทศอุตสาหกรรม ตอ้งเพิ่มผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศเป็นสองเท่าในทุกสิบปีตั้งแต่ ค.ศ. 1990 – 
2020 รวมทั้งตอ้งแกไ้ขปัญหาทา้ทายทางสังคมอ่ืนๆ เช่น การสร้างสังคมท่ีมีเอกภาพทางเช้ือชาติและอตั
ลกัษณ์ร่วมกนั ส่งเสริมสังคมประชาธิปไตย สังคมท่ีอุดมไปดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม สังคมท่ีเนน้
การพฒันาทางวทิยาศาสตร์และมีระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นธรรม84 
    หลงัจากด าเนินนโยบายเศรษฐกิจตามแผนมาเลเซียฉบบัท่ี 6 ส้ินสุดลงใน ค.ศ. 1995 ผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศไดเ้พิ่มข้ึนถึงร้อยละ 8.7 เม่ือเทียบกบัแผนมาเลเซียฉบบัท่ี 5 (ค.ศ. 1986 – 1990) ท่ี
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศอยูท่ี่ร้อยละ 6.7 แมรั้ฐบาลจะประสบผลส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจแต่
ยงัถูกวิจารณ์เก่ียวกบัความโปร่งใสในการด าเนินงานตามแผนพฒันาทั้งหลายวา่กลุ่มภูมิบุตรท่ีเขา้ถึงทุน
และไดรั้บผลประโยชนจ์ากการพฒันาตามนโยบายเศรษฐกิจใหม่เป็นกลุ่มท่ีใกลชิ้ดกบัการเมืองหรือ
พรรคอมัโนจนเกิดภาวะท่ีเรียกวา่ “ทุนนิยมพวกพอ้ง” (Crony Capitalism) ดงัจะเห็นไดว้า่ใน ค.ศ. 1992 
มีองคก์รรัฐวสิาหกิจจ านวนกวา่ 1,150 แห่งไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรและปกป้องจากรัฐ ส่ิงเหล่าน้ียิง่
ท าใหเ้กิดช่องวา่งทางเศรษฐกิจระหวา่งชนชั้นกลางและชนชั้นล่างท่ีไม่มีสายสัมพนัธ์กบักลุ่ม
นกัการเมืองซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของทั้งแผนพฒันาเศรษฐกิจใหม่และแผนพฒันาแห่งชาติ85 
    แมว้า่จะไดรั้บค าวพิากษว์จิารณ์เก่ียวกบัระบบทุนนิยมพวกพอ้ง รัฐบาลยงัคงผลกัดนัมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจและการพฒันาต่อไปตามแผนมาเลเซียฉบบัท่ี 7 (ค.ศ. 1996 – 2000) โดยเนน้
อุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูงเป็นสินคา้ส่งออกหลกัและสร้างโครงการ “มลัติมีเดียซุปเปอร์คอ
ริดอร์” (Multimedia Super Corridor: MSC) เพื่อเป็นฐานรองรับเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ดว้ย
ระบบการส่ือสารผสมท่ีทนัสมยั สนบัสนุนการคน้ควา้วจิยัในสถาบนัการศึกษาและสร้างเมืองมลัติมีเดีย
ข้ึนโดยใชทุ้นเร่ิมตน้ในแผนมาเลเซียฉบบัท่ี 7 สูงถึง 26 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ86 คือ เมืองไซเบอร์จายา 

                                                           

    84 R.S. Milne and Diane K. Mauzy.  Ibid.  p. 165.  
    85 Barbara Watson Andaya and Leonard Y. Andaya.  Ibid.  p. 319.  
    86 Ibid.  p. 319.   
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(Cyberjaya) ตั้งอยูท่างใตข้องกรุงกวัลาลมัเปอร์ และใน ค.ศ. 1999 นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ไดย้า้ยศนูย์
ราชการจากกรุงกวัลาลมัเปอร์ไปท่ีเมืองปุตราจายา (Putrajaya) ใกลก้บัเมืองไซเบอร์จายา 
 

 
 
ภาพท่ี 5.12 เมืองปุตราจายา (Putrajaya) 
ท่ีมา: http://www.asean-info.com/asean_members/malaysia_person_place.html สืบคน้ม่ือ 10  
กรกฎาคม  2560 
 
    อยา่งไรกต็าม เม่ือเร่ิมใชแ้ผนมาเลเซียฉบบัท่ี 7 ไดเ้พียงหน่ึงปี มาเลเซียไดเ้ผชิญกบัวกิฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1997 ซ่ึงเร่ิมตน้จากค่าเงินบาทของไทยตกและลุกลามไปยงัฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซียและมาเลเซียท าใหค่้าเงินริงกิตตกต ่าลงมากท่ีสุดในรอบ 4 ปี รวมทั้งดชันีราคาหลกัทรัพยต์ก
ลงร้อยละ 40 ในค.ศ. 199887 มาเลเซียไม่สามารถตา้นทานวกิฤตเศรษฐกิจคร้ังน้ีไดส่้วนหน่ึงเน่ืองจาก
มาเลเซียประสบปัญหาขาดดุลบญัชีเดินสะพดัค่อนขา้งสูง ธนาคารพาณิชยไ์ม่รักษาวนิยัการเงิน รัฐบาล
ใหค้วามช่วยเหลือเพื่อพยงุกิจการท่ีมีปัญหามากเกินไปรวมทั้งลงทุนกบัโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ในเวลาเดียวกนัจ านวนมาก ดงันั้น เม่ือต่างชาติโจมตีค่าเงินบาทของไทยจึงลุกลามไปยงัประเทศอ่ืนใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งรวดเร็ว แต่นายกรัฐมนตรีมหาเธร์มีแนวทางแกไ้ขปัญหาวกิฤตการณ์ทาง
                                                           

    87 R.S. Milne and Diane K. Mauzy.  Ibid.  p. 75.   
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เศรฐกิจค่อนขา้งแตกต่างจากประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชีย กล่าวคือ ไม่ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน
การเงินระหวา่งประเทศโดยตรงดงัเช่น ไทย เกาหลีใต ้และอินโดนีเซีย แต่มาเลเซียใชก้ารก าหนดอตัรา
แลกเปล่ียนคงท่ี คือ 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 3.80 ริงกิต เพื่อป้องกนัค่าเงินริงกิตจากการถูกเกง็ก าไร
และระบุวา่นกัลงทุนต่างประเทศจะไม่ไดรั้บผลตอบแทนใดๆ หากไม่รักษาการลงทุนในประเทศอยา่ง
นอ้ยหน่ึงปี  ทั้งน้ี แนวทางของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์แตกต่างจากนายอนัวาร์ อิบราฮิม รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัท่ีนิยมแนวทางดั้งเดิมตามวธีิการของกองทุน
การเงินระหวา่งประเทศ88 ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งหน่ึงในการปลดนายอนัวาร์ออก
จากต าแหน่งใน ค.ศ. 1998 อยา่งไรกต็าม การแกไ้ขวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจตามแนวทางของมหาเธร์
ไดส่้งผลใหม้าเลเซียฟ้ืนตวัจากปัญหาเศรษฐกิจในราว ค.ศ. 1999  
 
กจิกรรม 5.4.1 
    จงอธิบายสภาพทางการเมืองของมาเลเซียในทศวรรษ 1990   
 
แนวตอบกจิกรรม 5.4.1 
    ในการเลือกตั้ง ค.ศ. 1990 พรรคบีเอน็ไดรั้บชยัชนะและมหาเธียร์ยงัคงด ารงต าแน่ง
นายกรัฐมนตรีต่อไปจนถึง ค.ศ. 2003 การท่ีพรรคอมัโนมีบทบาทน าและไดเ้ปรียบพรรคอ่ืนในการ
เลือกตั้งเน่ืองจากประชากรเช้ือสายมลายเูพิ่มมากข้ึนเกือบถึงร้อยละ 60 ในช่วงทศวรรษ 1990 วธีิการ
แบ่งเขตการเลือกตั้งท าใหพ้รรคอมัโนไดเ้ปรียบ อีกทั้งพรรคอมัโนยงัอาศยัระบบอุปถมัภท่ี์มี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรีมหาเธียร์ยงัไดส้ร้างฐานอ านาจเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้
ฝ่ายบริหารมาตลอดตั้งแต่เขา้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีดว้ยการแกไ้ขรัฐธรรมนูญลดอ านาจของ
ประมุขรัฐ แทรกแซงอ านาจตุลาการ ควบคุมส่ือ และการปราบปรามฝ่ายตรงขา้มดว้ยวธีิการทาง
การเมืองต่างๆ ท าใหน้ายกรัฐมนตรีมหาเธียร์สามารถสร้างเสถียรภาพของรัฐบาลไดม้ากข้ึนในตน้
ทศวรรษ 1990 
 

                                                           

    88 Ibid.  p. 176-177. 
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เร่ืองที ่5.4.2  

ประโยชน์ทีม่าเลเซียได้รับภายใต้อาเซียน (ทศวรรษ 1960 – 1990) 

 

    การก่อตั้งอาเซียนใน ค.ศ. 1967 ท าใหป้ระเทศสมาชิกรวมทั้งมาเลเซียไดรั้บประโยชนใ์นดา้น

ต่างๆ ดงัน้ี   

     ด้านเศรษฐกจิ ในช่วงตน้ทศวรรษ 1970 มาเลเซียยงัคงพึ่งพาสินคา้ปฐมภูมิทางการเกษตร

เพื่อการส่งออก ไดแ้ก่ ยางพารา ดีบุก น ้ามนัปาลม์ ซ่ึงการส่งออกของมาเลเซียร้อยละ 24.7 ของปริมาณ

การส่งออกทั้งหมดถูกส่งออกไปยงัตลาดอาเซียนและเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 43.5 ระหวา่ง ค.ศ. 1970 – 

1980 โดยตลาดส่งออกท่ีส าคญัท่ีสุดของมาเลเซียในขณะนั้น คือ อาเซียน (สิงคโปร์เป็นคู่คา้ส าคญัท่ีสุด) 

และการส่งออกเพิ่มข้ึนทุกปีเฉล่ียร้อยละ 18.3 ในช่วง ค.ศ. 1980-1990 จนกระทัง่ ค.ศ. 1990 – 2000 

อตัราการส่งออกเจริญเติบโตถึงร้อยละ 36.7 ซ่ึงตลาดส่งออกท่ีส าคญัท่ีสุดของมาเลเซีย คือ อาเซียน 

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรป89 กล่าวไดว้า่ มาเลเซียสามารถพฒันาเศรษฐกิจไดอ้ยา่งรวดเร็วในช่วง

ทศวรรษ 1980 เป็นตน้มาโดยอาศยัการส่งออกเป็นตวัน าและยงัไดสิ้ทธิประโยชนท์างการคา้ภายใต้

กรอบอาเซียน คือ ความตกลงสิทธิพิเศษทางการคา้ของอาเซียน (Agreement on ASEAN Preferential 

Trading Agreements) ค.ศ. 1977 ช่วยส่งผลใหก้ารคา้ระหวา่งกนัในภูมิภาคเติบโตอยา่งรวดเร็ว  

     ในช่วงทศวรรษ 1980 เป็นตน้มา ความร่วมมือของอาเซียนในดา้นอุตสาหกรรม 4 โครงการ
ยงัช่วยเร่ืองอุตสาหกรรมของมาเลเซียดว้ย อาทิ โครงการอุตสาหกรรมอาเซียน ค.ศ. 1980 โครงการแบ่ง
ผลิตทางอุตสาหกรรมอาเซียน ค.ศ. 1981 โครงการร่วมลงทุนดา้นอุตสาหกรรมของอาเซียน ค.ศ. 1983 
และโครงการแบ่งผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ค.ศ. 1989 ซ่ึงมาเลเซียสามารถไดสิ้ทธิประโยชนจ์ากความ
ร่วมมือดงักล่าวมาก 
     ในทศวรรษ 1990 มาเลเซียยงัไดป้ระโยชนจ์ากการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN 
Free Trade Area: AFTA) ซ่ึงตั้งข้ึนใน ค.ศ. 1992 และการมีความตกลงกนัทางเศรษฐกิจในดา้นอ่ืนๆ 
เช่น การคมนาคม การท่องเท่ียว การเงิน และการลงทุน เพื่อส่งเสริมใหอ้าเซียนเป็นตลาดและฐานการ
                                                           

    89 Mohammed B. Yusoff.  (2005).  “Malaysian Bilateral Trade Relations and Economic Growth”. 
International Journal of Business and Society.  6 (2005).  pp. 2-3. 
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ผลิตเดียว มีการเคล่ือนยา้ยเงินทุน สินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหวา่งประเทศสมาชิกโดย
เสรี ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน และลดช่องวา่งของระดบัการพฒันาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงความร่วมมือเหล่าน้ียงัขยายไปสู่ความร่วมมือกบัประเทศนอกภูมิภาคภายใต้
กรอบอาเซียนและประเทศคู่เจรจา  
     ด้านการเมอืงและความมัน่คง ในช่วงทศวรรษ 1970 หลงัการก่อตั้งอาเซียนระยะแรก 
มาเลเซียไดอ้าศยัเวทีความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกรอบอาเซียนเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์กบั
อินโดนีเซียซ่ึงเคยขดัแยง้กนัหลงัจากท่ีมาเลเซียประกาศสถาปนาประเทศเม่ือค.ศ. 1963 รวมทั้งปรับ
ความสัมพนัธ์กบัฟิลิปปินส์ท่ีอา้งกรรมสิทธ์ิเหนือซาบาห์ นอกจากน้ี อาเซียนยงัเป็นกรอบความร่วมมือ
ท่ีช่วยลดความกงัวลของมาเลเซียในดา้นการเมืองและความมัน่คงหลงัจากท่ีสหรัฐอเมริกาประกาศลทัธิ
นิกสันเพื่อถอนทหารออกจากสงครามเวยีดนามและองักฤษจะถอนทหารออกจากฝ่ังตะวนัออกของ
คลองสุเอซในราว ค.ศ. 1969 ซ่ึงท าใหเ้กิดภาวะสุญญากาศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดงันั้น 
มาเลเซียจึงผลกัดนัแนวคิดการรักษาความเป็นกลางในภูมิภาคจนน าไปสู่การออกปฏิญญาวา่ดว้ยเขต
แห่งสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง (ZOPFAN) ใน ค.ศ. 1971 เพื่อร่วมมือกนัรักษาเสถียรภาพใน
ภูมิภาค 
     ในช่วงทศวรรษ 1980 เม่ือเกิดวกิฤตการณ์กมัพชูาใน ค.ศ. 1978 มาเลเซียไดอ้าศยัเวทีของ
อาเซียนในการสร้างรักษาเสถียรภาพและสร้างความมัน่คงในภูมิภาครวมทั้งสร้างบทบาทน าของ
อาเซียนในการแกไ้ขปัญหาในภูมิภาคดว้ยตนเองเพื่อจ  ากดัการขยายอิทธิพลของมหาอ านาจฝ่ายต่างๆ 
ในช่วงวกิฤตการณ์กมัพชูาโดยเฉพาะจีนซ่ึงเป็นประเทศท่ีมาเลเซียมีความกงัวลต่อการขยายอิทธิพลมา
ตั้งแต่อดีต เน่ืองจากจีนเคยสนบัสนุนพรรคคอมมิวนิสตม์ลาย ูความขดัแยง้ทางสังคมระหวา่งชาว
มาเลเซียเช้ือสายจีนกบัชาวมลาย ูดงันั้น อาเซียนจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือในกรอบพหุภาคีในการช่วย
แกไ้ขปัญหาความมัน่คงนอกเหนือจากอาศยัความสัมพนัธ์ทวภิาคีกบัประเทศต่างๆ  
     ในช่วงตน้ทศวรรษ 1990 หลงัจากท่ีความขดัแยง้ในกมัพชูาคล่ีคลายลง อาเซียนไดน้ า
แนวคิดการรักษาความเป็นกลาง (ZOPFAN) มาพฒันาต่อจนน าไปสู่การสร้างเวทีความร่วมมือดา้น
การเมืองและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) ค.ศ. 1994 และ
การลงนามสนธิสัญญาเขตปลอดอาวธุนิวเคลียร์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Southeast Asia Nuclear 
Weapons Free Zone: SEANWFZ) ค.ศ. 1995 ซ่ึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ เสถียรภาพ
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และสันติภาพของภูมิภาค รวมถึงสร้างกลไกในการแกไ้ขปัญหาโดยสันติวธีิ สร้างบรรทดัฐานทาง
การเมืองและความมัน่คงร่วมกนัโดยมาเลเซียไดอ้าศยักรอบความร่วมมือทางความมัน่คงดงักล่าวแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้กบัเพื่อนบา้นและจีนโดยเฉพาะปัญหาการอา้งกรรมสิทธ์ิเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย ์ 
     ด้านสังคม ในช่วงทศวรรษ 1970 หลงัการก่อตั้งอาเซียนใหม่ๆ มาเลเซียยงัไม่ไดรั้บ
ประโยชนด์า้นสังคมจากการรวมกลุ่มอาเซียนมากนกัหากเทียบกบัดา้นการเมืองและความมัน่คง
เน่ืองจากในขณะนั้นทุกประเทศในอาเซียนยงัคงเผชิญกบัปัญหาภยัคอมมิวนิสตเ์ป็นหลกัอีกทั้งความ
ขดัแยง้ระหวา่งกนัเองตามชายแดน จนกระทัง่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 เป็นตน้มา เม่ืออาเซียนตอ้ง
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหากมัพูชาและวกิฤตผูอ้พยพเป็นเวลามากกวา่ 10 ปี มาเลเซียจึงไดป้ระโยชนอ์ยา่ง
ชดัเจนมากข้ึนภายใตก้รอบอาเซียนทั้งเร่ืองความช่วยเหลือทางสังคมจากนานาประเทศในเร่ืองผูอ้พยพ 
เกิดความร่วมมือเก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมระหวา่งอาเซียน เช่น เร่ืองการศึกษา การพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์สาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติ การป้องกนัภยัพิบติัทางธรรมชาติ และ
โรคติดต่อร้ายแรงซ่ึงปัญหาดงักล่าวไม่สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงล าพงัแต่ตอ้งอาศยั
ความร่วมมือในกรอบพหุพาคี 
        
กจิกรรม 5.4.2 
    การก่อตั้งอาเซียนใน ค.ศ. 1967 ท าใหป้ระเทศมาเลเซียไดรั้บประโยชนใ์นดา้นใดบา้ง  
  
แนวตอบกจิกรรม 5.4.2 
    การก่อตั้งอาเซียนใน ค.ศ. 1967 ท าใหม้าเลเซียไดรั้บประโยชนท์างดา้นเศรษฐกิจ คือ การ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย เป็นตลาดส่งออกและเป็นคู่คา้อนัดบัตน้ๆ รวมทั้งเกิดความร่วมมือ

ดา้นอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน การเมืองและความมัน่คง คือ การมีเวทีปรึกษาหารือ

เพื่อสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจและเจรจาแกไ้ขความขดัแยง้ระหวา่งกนั รวมทั้งดา้นสังคมซ่ึงมาเลเซีย

สามารถแสวงหาความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาทางสังคมท่ียากแก่การด าเนินการเพียงล าพงั 
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เร่ืองที ่5.4.3  

การปรับนโยบายต่อบรรดามหาอ านาจในยคุหลงัสงครามเยน็  

  
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศในยุคหลงัสงครามเยน็  
    การยติุสงครามเยน็ หลงัจากนายมิคาอิล กอร์บาชอฟ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตส์หภาพโซ
เวยีตไดเ้สนอแนวคิดกลาสนอสต ์(Glasnost) และเปเรสทรอยกา (Perestroika) ใน ค.ศ. 1986 ซ่ึงเป็น
นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อใหสิ้ทธิเสรีภาพทางการเมืองแก่ประชาชนมากข้ึน ปรับระบบ
เศรษฐกิจใหส้อดคลอ้งกบัตลาดเสรีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์
ทัว่โลกตั้งแต่ ค.ศ. 1989 จนในท่ีสุด สหภาพโซเวยีตไดล่้มสลายลงแยกเป็นประเทศเครือรัฐเอกราชใน
เดือนธนัวาคม ค.ศ. 1991 ท าใหค้วามขดัแยง้ทางอุดมการณ์ของโลกสองค่ายยติุลง เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมภายในรัฐท่ีเป็นคอมมิวนิสตห์รือรัฐท่ีเคยไดรั้บการสนบัสนุนจาก
คอมมิวนิสต ์รวมทั้งการปรับบทบาทขององคก์ารระหวา่งประเทศต่างๆ ทั้งในระดบัระหวา่งประเทศ
และระดบัภูมิภาคซ่ึงรวมทั้งอาเซียน การล่มสลายของโลกคอมมิวนิสตส่์งผลใหส้หรัฐอเมริกาเร่ิม
กลบัมามีบทบาทเด่นในเวทีระหวา่งประเทศอีกคร้ังทั้งดา้นการทหาร เศรษฐกิจและการระหวา่งประเทศ
ดงัจะเห็นไดจ้ากบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการประกาศระเบียบโลกใหม่ส าหรับการท าสงครามอ่าว
เปอร์เซียเพื่อต่อตา้นการยดึครองอิรักของคูเวตใน ค.ศ. 1991  
    การขบัเคล่ือนของพลงัเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวตัน์  ในช่วงทศวรรษ 1990 ระบบ

เศรษฐกิจโลก เปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจน เช่น ในระบบการคา้ระหวา่งประเทศ รัฐต่างๆ ไดเ้จรจาแกไ้ข

ปัญหาอุปสรรคทางการคา้ระหวา่งกนัในกรอบการประชุมความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยภาษีศุลกากรและ

การคา้หรือแกตต ์(General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ในรอบอุรุกวยัตั้งแต่ ค.ศ. 1986–

1994 ซ่ึงผลการเจรจาส่วนหน่ึงน าไปสู่การก่อตั้งองคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization: 

WTO) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1995 ท่ีนครเจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด ์เพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล

การคา้ระหวา่งประเทศสมาชิกใหเ้ป็นไปตามกติกา นอกจากน้ี ในระดบัภูมิภาคต่างๆ ยงัเกิดขอ้ตกลง

ทางการคา้เพื่อสร้างเขตการคา้การลงทุนอยา่งเสรีมากข้ึน อาทิ การตั้งกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
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ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ค.ศ. 198990 การตั้ง

เขตการคา้เสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement: NAFTA) ระหวา่งสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา และเมก็ซิโก เพื่อเปิดเสรีทางการคา้ระหว่างกนัใหเ้ป็นตลาดเดียวใน ค.ศ. 1994 ท าให้

บรรยากาศระหวา่งประเทศยคุหลงัสงครามเยน็ถูกขบัเคล่ือนไปดว้ยระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีมากข้ึน 

 
สภาพแวดล้อมในภูมภิาคในยุคหลงัสงครามเยน็  
    หลงัสงครามเยน็ยติุในช่วงทศวรรษ 1990 กล่าวไดว้า่การเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้มจ้ะ
มีความขดัแยง้ในภูมิภาคแต่ปัญหาต่างๆ ไดค้ล่ีคลายลงและมีเสถียรภาพมากข้ึนดงัจะเห็นไดจ้าก
เหตุการณ์ต่างๆ ดงัน้ี  
     วิกฤตการณ์กมัพูชายติุ เม่ือเวยีดนามถอนทหารออกจากกมัพชูาใน ค.ศ. 1989 และ
สหประชาชาติไดเ้ขา้ไปจดัการเลือกตั้งในกมัพชูาใน ค.ศ. 1993 แมว้า่นายฮุนเซน นายกรัฐมนตรีคนท่ี
สองไดย้ดึอ านาจจากเจา้นโรดม รณฤทธ์ิใน ค.ศ. 1997 แต่เหตุการณ์ดงักล่าวไม่ไดก้ระทบเสถียรภาพ
โดยรวมของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อีกทั้งอาเซียนไดย้อมรับกมัพชูาเขา้เป็นสมาชิกใน ค.ศ. 1999  
     ติมอร์ตะวนัออกได้เอกราชจากอินโดนีเซียใน ค.ศ. 2002  หลงัจากท่ีมีเหตุจลาจลและความ
ขดัแยง้กบัอินโดนีเซียตั้งแต่ ค.ศ. 1998 แต่ในท่ีสุดทุกฝ่ายไดย้อมรับผลการลงประชามติรับรองเอกราช
ของติมอร์ตะวนัออกเม่ือ ค.ศ. 1999 และไดรั้บเอกราชอยา่งเป็นทางการใน ค.ศ. 2002  
     บทบาทมหาอ านาจในภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรับเปล่ียนไป กล่าวคือ สหภาพโซ
เวยีตล่มสลายแยกเป็นประเทศเครือรัฐเอกราชท าใหล้ดบทบาทลงจากการสนบัสนุนเวยีดนามในความ
ขดัแยง้กมัพชูาและกลบัไปสนใจการฟ้ืนฟูบูรณะภายในประเทศมากกวา่ ขณะท่ีสหรัฐอเมริกาไดล้ด
บทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตล้งตั้งแต่หนัไปใหค้วามส าคญักบัการท าสงครามอ่าว

                                                           

    90 เอเปคประอบดว้ย12 เขตเศรษฐกิจ คือ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้มาเลเซีย 
นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์   สิงคโปร์ ไทย และสหรัฐอเมริกา ต่อมา รับสมาชิกเพิ่มข้ึนในปีต่าง ๆ รวมเป็น 21 เขต
เศรษฐกิจ ดงัน้ี สาธารณรัฐประชาชนจีน (1991) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (1991) จีนไทเป (1991) เม็กซิโก (1993) 
ปาปัวนิวกินี (1993) ชิลี (1994) เปรู (1997) เวียดนาม (1997) และรัสเซีย (1997) ค าว่า “เขตเศรษฐกิจ (economy)” 
แทนค าวา่ “ประเทศ” เน่ืองจากสมาชิกของเอเปคสองราย คือ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และจีนไทเป มิไดมี้สถานะ
เป็นประเทศ แต่ไดรั้บการยอมรับใหเ้ขา้เป็นสมาชิก 
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เปอร์เซียรวมทั้งการต่อตา้นการก่อการร้ายในตะวนัออกกลางตั้งแต่ ค.ศ. 1991 อีกทั้งไดปิ้ดฐานทพัเรือ
อ่าวซูบิกและฐานทพัอากาศคลาร์กท่ีฟิลิปปินส์ใน ค.ศ. 1992  ขณะท่ียโุรปก าลงัเขา้สู่กระบวนการ
บูรณาการทางเศรษฐกิจรวมตวักนัเป็นตลาดเดียวตั้งแต่ ค.ศ. 1987 และเปล่ียนเป็นสหภาพยโุรปดว้ย
สนธิสัญญาแมสทริชต ์(Maastricht Treaty) ใน ค.ศ. 1993 แต่จีนก าลงัเพิ่มบทบาทมากข้ึนส าหรับ
ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้งดา้นเศรษฐกิจท่ีเป็นตลาดขนาดใหญ่ ประชากรมากและมีบทบาท
ใหค้วามช่วยเหลือประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงการแกไ้ขปัญหาวกิฤตการเงิน ค.ศ. 1997 
อยา่งไรกต็าม บทบาทของจีนในทะเลจีนใตก้ลบัท าใหเ้กิดความกงัวลดา้นความมัน่คงแก่ประเทศ
สมาชิกอาเซียน เน่ืองจากมีประเทศสมาชิกอาเซียนถึง 4 ประเทศท่ีอา้งกรรมสิทธ์ิครอบครองพื้นท่ีใน
ทะเลจีนใต ้ไดแ้ก่ เวยีดนาม ซ่ึงอา้งกรรมสิทธ์ิครอบครองพื้นท่ีทั้งหมดในทะเลจีนใตด้ว้ยเหตุผลทาง
ประวติัศาสตร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและบรูไนอา้งกรรมสิทธ์ิในการใชป้ระโยชนพ์ื้นท่ีบางส่วนตามสิทธิ
ของกฎหมายทางทะเล ดงันั้น หลงัสงครามเยน็ยติุ ปัญหาความขดัแยง้ในทะเลจีนใตจึ้งกลายเป็นปัจจยัท่ี
ท าใหป้ระเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความขดัแยง้กนัเป็นระยะโดยเฉพาะกบัจีน  
    ดว้ยสภาพแวดลอ้มระหวา่งประเทศและภูมิภาคท่ีเปล่ียนแปลงไปในช่วงทศวรรษ 1990 
มาเลเซียจึงไดป้รับนโยบายต่อมหาอ านาจทั้งในระดบัพหุภาคีและทวภิาคี ดงัน้ี  
การปรับนโยบายของมาเลเซียในกรอบพหุภาคี 
    การผลกัดนักลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออก (East Asian economic group: EAEG) ในทศวรรษ
ท่ี 1990 มหาเธร์ยงัคงด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจนถึง ค.ศ. 2003 และยงัคงเป็นผูมี้บทบาท
ในการก าหนดนโยบายต่างประเทศท่ีเนน้ “ค่านิยมแห่งเอเชีย” (Asian Value) ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นจาก
หนงัสือช่ือ “เสียงจากเอเชีย” (The Voice of Asia) โดยมหาเธร์ไดอ้ธิบายถึงสังคมตะวนัตกวา่ “เส่ือม
คุณธรรมและกล่าวหาวา่ประเทศตะวนัตกบางชาติพยายามอยา่งสุดก าลงัในการกดพวกเรา (เอเชีย) ไว้
ขา้งล่าง”91 ดงันั้น ในช่วงน้ีมหาเธร์จึงเสนอตั้ง “กลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออก” (EAEG) ในเดือน
ธนัวาคม ค.ศ. 1990 ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกอาเซียนและเอเชียตะวนัออก ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น จีน และเกาหลีใต ้
แต่แนวคิดน้ีสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่นและบางประเทศในอาเซียนแสดงความไม่เห็นดว้ย  

                                                           

    91 Jörn Dosch.  Ibid.  p. 16. 
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    อยา่งไรกต็าม มาเลเซียไดผ้ลกัดนัใหอ้าเซียนยอมรับกรอบความร่วมมือดงักล่าวท าให้
อินโดนีเซียเสนอทางออกเพื่อสร้างความประนีประนอมในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและลดความรู้สึกของ
การเป็นกลุ่มกีดกนัทางการคา้ดว้ยการเปล่ียนช่ือจาก “กลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออก” (East Asian 
economic group: EAEG) เป็น “ความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออก” (East Asian economic 
Caucus: EAEC) ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลาย ค.ศ. 1991 และยนิยอมใหค้วาม
ร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออกเป็นกลุ่มหารืออยา่งไม่เป็นทางการภายใตก้รอบเอเปคใน ค.ศ. 1993  
    การสร้างเวทีความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่คงในภมิูภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN 
Regional Forum: ARF) มาเลเซียเห็นวา่การสร้างสมดุลทางทหารเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถรับรอง
เสถียรภาพความมัน่คงในภูมิภาคไดแ้ต่การสร้างเวทีการปรึกษาหารือเพื่อสร้างความไวว้างใจระหวา่ง
กนัจะช่วยเสริมสร้างความมัน่คงในภูมิภาค ดงันั้น นายกรัฐมนตรีมหาเธร์จึงสนบัสนุนใหส้หรัฐอเมริกา
และจีนยอมรับมาตรการการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจระหวา่งกนั รวมทั้งระบบแจง้เตือนเหตุการณ์ไม่
ปกติทางทะเลและทางอากาศผา่นการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีโปร่งใส ต่อมา อาเซียนไดห้ยบิยก
ประเดน็เร่ืองความมัน่คงข้ึนหารืออยา่งจริงจงัในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 4 ณ ประเทศ
สิงคโปร์ใน ค.ศ.1992 ซ่ึงท่ีประชุมไดเ้สนอใหพ้ฒันากลไกความร่วมมือของรัฐสมาชิกโดยสร้างเวที
หารือดา้นความมัน่คงเป็นการเฉพาะซ่ึงในท่ีสุดอาเซียนไดจ้ดัตั้งเวทีการประชุมอาเซียนวา่ดว้ยความ
ร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF) ข้ึนเป็นคร้ังแรกใน ค.ศ.1994 ท่ี
กรุงเทพฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค สร้างความร่วมมือ ความเช่ือใจระหวา่งรัฐ
สมาชิกในอาเซียนและรัฐต่างๆท่ีไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดว้ยวธีิการปรึกษาหารือ สนบัสนุนการทูตเชิง
ป้องกนั (Preventive Diplomacy) และแสวงหาแนวทางเพื่อยติุปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งกนั  
 
การปรับนโยบายของมาเลเซียในระดับทวภิาค ี
    มาเลเซียกับสหรัฐอเมริกา มาเลเซียมกัมีความเห็นท่ีไม่ลงรอยกบัสหรัฐอเมริกาในหลาย
ประเดน็ เช่น ดา้นประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนซ่ึงสหรัฐอเมริกามกัวจิารณ์นโยบายของ
นายกรัฐมนตรีมหาเธร์อยา่งรุนแรงในช่วงการปราบปรามและจบักมุนกัการเมือง รวมทั้งการควบคุมส่ือ
ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 -1990  โดยเฉพาะการจบักมุนายอนัวาร์ อิบราฮิม อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัโดยไม่เปิดโอกาสใหเ้ขา้สู่กระบวนการไต่สวนทางยติุธรรม 
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สหรัฐอเมริกายงัวจิารณ์แนวทางแกไ้ขวกิฤตการเงินของมาเลเซียใน ค.ศ. 1997 ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมหา
เธร์ไม่ด าเนินการตามแนวทางของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ แต่ทั้งสองประเทศยงัคงมีความ
ร่วมมือกนัในบางประเดน็โดยเฉพาะเร่ืองความมัน่คงซ่ึงมาเลเซียยอมรับวา่การคงบทบาทของ
สหรัฐอเมริกายงัคงมีความส าคญัต่อเสถียรภาพความมัน่คงในภูมิภาค ดงันั้น ทั้งสองประเทศจึงยงัมี
ความร่วมมือทวภิาคีและการฝึกอบรมร่วมกนัระหวา่งมาเลเซียและสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ ค.ศ. 1984 การ
ตั้งคณะท างานเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารดา้นความมัน่คง รวมทั้งการใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกใน
ท่าเรือของมาเลเซียเพื่อซ่อมบ ารุงเรือของสหรัฐอเมริกา ในดา้นการคา้ มาเลเซียถือเป็นคู่คา้อนัดบัท่ี 17 
ของสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1999 ขณะเดียวกนัสหรัฐอเมริกายงัเป็นกลุ่มผูล้งทุนขนาดใหญ่ในโครงการ
ท่ีไดรั้บอนุมติัตามการพฒันาอุตสาหกรรมของมาเลเซียมาเลเซียถึงร้อยละ 4492  
    มาเลเซียกับจีน มาเลเซียมีทศันคติไม่ค่อยดีต่อจีนมาตลอดตั้งแต่ไดรั้บเอกราชเน่ืองจากจีนเคย
สนบัสนุนพรรคคอมมิวนิสตม์ลายาอีกทั้งชาวมลายกูบัชาวมาเลเซียเช้ือสายจีนมกัมีความขดัแยง้กนัทาง
เช้ือชาติจนน าไปสู่การจลาจลนองเลือดใน ค.ศ. 1969 ในขณะท่ีชาวจีนในมาเลเซียเองไม่พอใจนโยบาย
ช่วยเหลือกลุ่มภูมิบุตรของรัฐบาลมาเลเซียเพราะท าใหไ้ม่เกิดการแข่งขนัอยา่งเสรีในระบบเศรษฐกิจ
และสังคมซ่ึงท าใหค้นเช้ือชาติอ่ืนเสียเปรียบชาวมลาย ูนอกจากน้ี ฝ่ายความมัน่คงของมาเลเซียมกัมี
ความกงัวลต่อการขยายอ านาจของจีนในทะเลจีนใตม้าตลอดโดยใหเ้หตุผลวา่แมว้กิฤตการณ์กมัพชูาจะ
ยติุลงแต่เสถียรภาพในภูมิภาคยงัไม่น่าไวว้างใจ จีนยงัคงเสริมสร้างก าลงัอ านาจของกองทพั ในขณะท่ี
หลงัสงครามเยน็สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย (สหภาพโซเวยีตเดิม) ต่างลดบทบาทในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ส่วนอินเดียยงัมีขอ้จ ากดัจากปัญหาภายในประเทศและญ่ีปุ่นมีขอ้จ ากดัทางทหารดว้ย
รัฐธรรมนูญ ดงันั้น การกา้วข้ึนมามีอ านาจของจีนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจึ้งเป็นความน่ากงัวล93  
    อยา่งไรกต็าม หลงั ค.ศ. 1991 เป็นตน้มา จีนไดแ้สดงบทบาทสนบัสนุนอาเซียนในการแกไ้ข
ปัญหากมัพชูาและลดการสนบัสนุนเขมรแดง ท่าทีดงักล่าวของจีนท าใหม้าเลเซียหวาดระแวงจีนนอ้ยลง 

                                                           

    92 Wan Shawaluddin et al, Malaysia – United States Relations in the 1990’s: Rhetoric and Realities, 
 pp. 159-160, http://www.ums.edu  สืบคน้เม่ือ 10 สิงหาคม 2560. 
    93 Amitav Acharya, Containment, Engagement, or Counter-Dominance? Malaysia's Response to the 
Rise of Chinese Power, 3-6, http://www.amitavacharya.com สืบคน้เม่ือ 10 สิงหาคม 2560. 
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อีกทั้งปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงจีนมีประชากรมาก เป็นตลาดขนาดใหญ่ท าใหม้าเลเซียปรับนโยบายกบัจีน
ดว้ยการปฏิสัมพนัธ์มากข้ึน(engagement policy) โดยอาศยัความร่วมมือทั้งในกรอบพหุภาคีและทวภิาคี 
เช่น การแลกเปล่ียนการเยอืน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการคา้ ความร่วมมือในกรอบอาเซียน และ
ความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF) รวมทั้งเอเปค 
 
กจิกรรม 5.4.3 
    จงอธิบายการปรับนโยบายของมาเลเซียต่อบรรดามหาอ านาจในยคุหลงัสงครามเยน็   
 
แนวตอบกจิกรรม 5.4.3 
    การปรับนโยบายของมาเลเซียในกรอบพหุภาคี ดา้นเศรษฐกิจมาเลเซียผลกัดนัความร่วมมือ
เศรษฐกิจเอเชียตะวนัออกในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลาย ค.ศ. 1991 และขอให้
ความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออกเป็นกลุ่มหารืออยา่งไม่เป็นทางการภายใตก้รอบเอเปคใน ค.ศ. 
1993 และสนบัสนุนสร้างเวทีความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเพื่อ
เสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค 
    การปรับนโยบายของมาเลเซียในระดบัทวภิาคี คือ ยงัคงรักษาความสัมพนัธท์างความมัน่คง
กบัสหรัฐอเมริกาและปฏิสัมพนัธ์กบัจีนมากข้ึน 
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