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แผนการสอนประจ าหน่วย 

 

ชุดวชิา  อาเซียนเบ้ืองตน้ 

 

หน่วยที ่6  บริบททางการเมืองของฟิลิปปินส์ 

 

ตอนที ่ 

   6.1 บริบททางการเมืองของฟิลิปปินส์ในทศวรรษท่ี 1960 

   6.2 บริบททางการเมืองของฟิลิปปินส์ในทศวรรษท่ี 1970 

   6.3 บริบททางการเมืองของฟิลิปปินส์ในทศวรรษท่ี 1980 

   6.4 บริบททางการเมืองของฟิลิปปินส์ในทศวรรษท่ี 1990 

 

แนวคิด  

    1. บริบททางการเมืองของฟิลิปปินส์ในทศวรรษท่ี 1960 นั้น เป็นการเมืองระบอบประชาธิปไตยภายใต้

ประธานาธิบดี ตามรัฐธรรมนูญปี 1935 ซ่ึงคณะกรรมาธิการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และฟิลิปปินส์ไดร่้วมกนัสร้าง 

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตามท่ีรัฐธรรมนูญไดก้ าหนดให้ความเป็นประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์นั้น ช่วย

ส่งเสริมการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาในประเทศ มากกวา่ประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และ

ได้ร่วมก่อตั้ งอาเซียนในปี 1967 ซ่ึงมีนโยบายต่างประเทศท่ีเน้น สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเป็นหลัก แต่

ฟิลิปปินส์เป็นพนัธมิตรกบัสหรัฐอเมริกา มานานตั้งแต่ช่วงตกเป็นเมืองข้ึน ท าให้ฟิลิปปินส์มีนโยบายต่างประเทศ

เอนเอียงไปทางสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะร่วมมือทางดา้นความมัน่คงและเศรษฐกิจ 

    2. บริบททางการเมืองของฟิลิปปินส์ในทศวรรษท่ี  1970 ฟิ ลิปปินส์มีการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย อยูจ่นถึง 1972 เน่ืองจากมีปัญหาการเมืองภายใน ทั้งปัญหาคอมมิวนิสต ์ปัญหาการแบ่งแยกดินแดน 

ปัญหาหารต่อตา้นจกัรวรรดินิยมสหรัฐอเมริกา ท าให้มาร์กอสใช้ช่องทางในรัฐธรรมนูญ ประกาศกฎอยัการศึกใน

เดือนกนัยายน 1972 และประกาศใช้กฎอยัการศึกปกครองแบบเผด็จการ พร้อม ๆ กบัใช้นโยบายใหม่ เพื่อสร้าง

สังคมใหม่ อีกทั้งไดเ้จรจากบัฝ่ายคอมมิวนิสต ์และกลุ่มแบ่งแยกดินแดน ถึงแมฟิ้ลิปปินส์จะมีปัญหาการเมืองภายใน 
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แต่อาเซียนไดม้อบบทบาทอนัส าคญัให้ฟิลิปปินส์เป็นผูเ้จรจาในเร่ืองต่าง ๆ กบัสหรัฐอเมริกา และแคนาดาให้กบั

อาเซียน ท าใหฟิ้ลิปปินส์ไดป้ระโยชน์จากการเจรจาในโครงการต่าง ๆ ของอาเซียนดว้ย 

    3. บริบททางการเมืองของฟิลิปปินส์ในทศวรรษท่ี 1980 มาร์กอสปกครองประเทศด้วยระบบเผด็จการ 

และน าพรรคพวกบริวารมาท าธุรกิจร่วมกบัรัฐ ท าให้เศรษฐกิจอยู่ภายใตก้ลุ่มเครือญาติของมาร์กอส มีการทุจริต

คอร์รัปชั่น ท าให้เศรษฐกิจตกต ่ า เป็นเหตุให้เกิดพลังประชาชนโค่นล้มรัฐบาลมาร์กอสได้ส าเร็จในปี 1986 

ความสัมพนัธ์กบัอาเซียนช่วงปลายทศวรรษท่ี 1980 จึงลดน้อยลงไป เพราะมีปัญหาภายในท่ีรัฐบาลเผชิญอยู ่คอรา

ซอน อากีโน ไดเ้ป็นประธานาธิบดีในปี 1986 ต่อจากมาร์กอส 

    4. บริบททางการเมืองของฟิลิปปินส์ในทศวรรษท่ี 1990 การเมืองในฟิลิปปินส์ช่วงปลายสมยัคอราซอน 

อากีโน นั้น เป็นช่วงท่ีทุกฝ่ายปรับตวัเขา้หากนั มีการก าหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนไวใ้นรัฐธรรมนูญ ทั้งใน

คณะกรรมาการการเลือกตั้ง บทบาทขององคก์รประชาชน และองคก์รพฒันาเอกชน เพื่อร่วมกบัรัฐและภาคเอกชน 

ในการพฒันาประเทศ เม่ือประธานาธิบดีฟิเดล รามอส ได้รับการเลือกตั้ง จึงไม่มีปัญหาการเมืองภายใน เพราะ

ประชาชนยอมรับบทบาทและหนา้ท่ีตามรัฐธรรมนูญฉบบัปี 1987 ท าใหร้ามอสไดส้ร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตดว้ย

นโยบายการทูตเพื่อการพฒันา ซ่ึงไดส้ร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตส่งออกเป็นจ านวนมาก เพื่อรองรับการลงทุน ช่วง

น้ีมีนักลงทุนจากอาเซียนเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์เป็นจ านวนมาก รวมทั้ งเกาหลีและญ่ี ปุ่นด้วย แต่เม่ือ

ประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราดา ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี 1998 เขาได้ด าเนินนโยบายผิดพลาดคือ 

ประชานิยม ในปี 2000 นโยบายน้ีท าใหป้ระชาชนในระดบัล่างไม่ค่อยพึงพอใจ เพราะไม่ไดรั้บผลประโยชน์ตามท่ีเอ

สตราดาได้แถลงนโยบายไว ้อีกทั้งเกิดกรณีคอร์รัปชั่นในรัฐบาล ท าให้เขาตอ้งรับโทษถูกกกัขงัในคุก จนได้รับ

อิสรภาพเม่ืออาย ุ75 ปี ในสมยัของประธานาธิบดีอาร์โรโย 

 

วตัถุประสงค์ 

เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 6 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายถึงบริบททางการเมืองภายใน ในทศวรรษท่ี 1960-1990 ได ้

2. อธิบายถึงบทบาทของฟิลิปปินส์ในการเป็นส่วนหน่ึงของสมาชิกอาเซียนได ้

3. อธิบายการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของฟิลิปปินส์ได ้

4. อธิบายรัฐธรรมนูญท่ีให้บทบาทภาคประชาสังคม ร่วมมือกบัรัฐบาลในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ของประเทศ

ได ้
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5. อธิบายถึงความเป็นประชาธิปไตยท่ีช่วยส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจได ้

 

กจิกรรมระหว่างเรียน 

1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในหน่วยท่ี 6 

2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี 6.1-6.4 

3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอน 

4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง (ถา้มี) 

5. ชมรายการโทรทศัน์ (ถา้มี) 

6. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนในหน่วยท่ี 6 

 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารการสอน 

2. แบบฝึกปฏิบติั 

3. รายการสอนทางวทิย ุโทรทศัน์ (ถา้มี) 

4. รายการสอนทางวทิย ุโทรทศัน์ หรือ วซีีดีประจ าชุด (ถา้มี) 

5. การสอนเสริม (ถา้มี) 

 

ประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบค าถามทา้ยเร่ือง 

3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคเรียน 

 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

หน่วยที ่6 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่6.1 
บริบททางการเมืองของฟิลปิปินส์ในทศวรรษที ่1960 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 6.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเร่ือง 

    6.1.1 การพฒันาทางการเมืองของฟิลิปปินส์หลงัไดรั้บเอกราชจากสหรัฐอเมริกา จนถึงก่อนการประกาศ

กฎอยัการศึก ใน ค.ศ. 1972 

    6.1.2 การร่วมก่อตั้งอาเซียน (1976): วตัถุประสงคแ์ละความคาดหวงัของฟิลิปปินส์ 

    6.1.3 นโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ในยคุสงครามเยน็ 

 

แนวคิด 

    1. การพฒันาทางการเมืองของฟิลิปปินส์หลังได้รับเอกราชจากสหรัฐอเมริกา จนถึงก่อนประกาศกฎ

อยัการศึก ในปี ค.ศ.1972 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบบัปี 1935 ซ่ึงคณะกรรมาธิการฟิลิปปินส์ร่วมกนัร่าง มีการ

ปกครองระบอบประธานาธิบดี มี 2 สภา คือสภาสูง (วุฒิสภา) และสภาล่าง (สภาผูแ้ทนราษฎร) มีระบบถ่วงดุลกนั

ระหวา่งอ านาจบริหาร อ านาจนิติบญัญติั และอ านาจตุลาการ ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐ มีอ านาจสูงสุด มี

คณะรัฐมนตรีเป็นท่ีปรึกษา ภาคประชาชนมีส่วนร่วมกบัรัฐในการพฒันาประเทศ 

    2. การร่วมก่อตั้งอาเซียน (1967) การร่วมก่อตั้งอาเซียนในปี 1967 ประกอบดว้ยผูริ้เร่ิมการก่อตั้งคือ ไทย 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

ความมัน่คง อีกทั้งเป็นการสร้างอ านาจต่อรอง และประกนัความเป็นกลางกบัมหาอ านาจ เพื่อมิให้เขา้แทรกแซง 

ในขณะท่ีองคก์ารซีโต ้ซ่ึงเป็นองคก์ารความมัน่คง ยงัด าเนินการอยูจ่นถึงปี 1977 ฟิลิปปินส์ไดป้ระโยชน์จากอาเซียน

ในด้านการเป็นผูเ้จรจาต่อรอง และประกนัความเป็นกลางกบัมหาอ านาจ เพื่อมิให้เขา้มาแทรกแซง ฟิลิปปินส์ได้

ประโยชน์จากอาเซียนในดา้นการเป็นผูเ้จรจาต่อรองในเร่ืองต่าง ๆ ใหก้บัอาเซียนซ่ึงฟิลิปปินส์ก็ไดป้ระโยชน์ทั้งทาง

เศรษฐกิจและความมัน่คง ในการร่วมอยูใ่นอาเซียนดว้ย 

    3. นโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ในยคุสงครามเยน็น้ี ยงัมีความสัมพนัธ์แนบแน่นอยูก่บัสหรัฐอเมริกา 

เน่ืองจากมีฐานทพัสหรัฐอเมริกา อยู่ในฟิลิปปินส์ ซ่ึงเป็นฐานทพัท่ีใหญ่ท่ีสุดของสหรัฐอเมริกา ในเอเชีย-แปซิฟิก 
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อีกทั้งฟิลิปปินส์ยงัได้รับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ เพื่อแลกเปล่ียนกบัการเช่าฐานทพัของสหรัฐอเมริกา แต่

อยา่งไรก็ตาม นโยบายความสัมพนัธ์กบัประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ยงัมีอยู ่

 

วตัถุประสงค์ 

    เม่ือศึกษาตอนท่ี 6.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

      1. อธิบายการพฒันาทางการเมืองของฟิลิปปินส์จากทศวรรษท่ี 1960 จนถึงช่วงก่อนประกาศกฎอยัการ

ศึกได ้

     2. อธิบายการร่วมก่อตั้งอาเซียนของ 5 ประเทศ และประโยชน์ท่ีฟิลิปปินส์ไดรั้บจากการเป็นสมาชิกได ้

     3. อธิบายนโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ในช่วงยคุสงครามเยน็ได ้
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เร่ืองที ่6.1.1  

การพฒันาทางการเมืองของฟิลปิปินส์หลงัได้รับเอกราชจนถึงก่อนประเทศกฎอยัการศึกในปี 1972 

 

    ระบบการเมืองของฟิลิปปินส์ตั้งแต่ไดรั้บเอกราชจากสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 1946 เป็นตน้มา

นั้ น เป็นแบบระบบประธานาธิบดี (Presidential System) มีการคานอ านาจกัน (Checks and Balances) ระหว่าง

อ านาจบริหาร อ านาจนิติบญัญติั และอ านาจตุลากร สหรัฐอเมริกา ไดว้างรูปแบบไวใ้ห้ตามรัฐธรรมนูญปี 19351 ซ่ึง

ร่างโดยคณะกรรมาธิการสหรัฐอเมริกา และฟิลิปปินส์ตามรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี 

     ฝ่ายนิติบญัญติั ประกอบไปดว้ย 2 สภา คือ สภาสูง (วุฒิสภา) และสภาล่าง (สภาผูแ้ทนราษฎร) (Ibid., 

2005, p.103) ทั้ง 2 สภาไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในระดบัชาติ ท าหน้าท่ีร่างกฎหมายควบคู่กนัไป 

สภาสูงมีสมาชิก 24 คน มีวาระ 6 ปี โดยแบ่งกลุ่มสมาชิกเป็น 3 กลุ่ม เท่า ๆ กนั กลุ่มแรก มีวาระ 6 ปี กลุ่มท่ี 2 มีวาระ 

4 ปี กลุ่มท่ี 3 มีวาระ 2 ปี ส่วนสมาชิกสภาร่างมีจ านวน 120 คน มีวาระ 4 ปี  

     ฝ่ายบริหาร ประกอบดว้ยประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี มีวาระ 4 ปี ด ารงต าแหน่งได ้2 วาระ (8 ปี) 

ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเช่นกัน ประธานาธิบดีแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีในกระทรวงต่าง ๆ ซ่ึงไม่

จ  าเป็นตอ้งเป็นสมาชิกสภาล่าง 

     ฝ่ายตุลาการ ประกอบดว้ย ศาลสูง จนถึงศาลชั้นตน้ มีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาคดีและเร่ืองราวต่าง 

ๆ ตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญยงัอนุญาตให้ศาลสูงมีอ านาจในการพิจารณาและประกาศสนธิสัญญา และขอ้ตกลง

ระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร ออกกฎหมาย ค าสั่งประธานาธิบดี และประกาศต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้น

รัฐธรรมนูญ 

    ทั้งฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ต่างก็คานอ านาจซ่ึงกนัและกนั 

    โครงสร้างการเมืองการปกครองและกระบวนการร่างกฎหมายของฟิลิปปินส์นั้ น เป็นส่วนส าคญัท่ี

ประชาชนและนกัการเมืองทุกคนตอ้งศึกษาเพราะมีการบญัญติัมาตราควบคุมการปกครองประเทศทั้งหมด อีกทั้ง

ยงัให้อ านาจทั้งรัฐบาลและภาคประชาชนไดต้รวจสอบการท างานของฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการร่างกฎหมายท่ี

ตอ้งมีการประชาพิจารณ์อีกดว้ย 

                                                

    
1
 The Constitution of the Philippines. (2005). Pasig City: Anvil Pub. 
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โครงสร้างทางการเมืองการปกครองของฟิลิปปินส์ และแผนภูมิกระบวนการร่างกฎหมาย2 

 
                                                

    2อ่านเพิ่มเติมท่ี สีดา สอนศรี. (2550). ฟิลิปปินส์: จากอดีต สู่ปัจจุบัน (1986-2006). กรุงเทพฯ: คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. และ สีดา สอนศรี. (2557). สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในสถาบันการเมืองใน
ประเทศอาเซียนบวกสาม. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
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  โครงสร้างทางการเมืองการปกครองของฟิลิปปินส์ 
(ฝ่ายนิติบญัญติั) 
LEGISLATIVE BRANCH 
สภาล่าง (สภาผูแ้ทนราษฎร) 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
สภาสูง (วฒิุสภา) 
SENATE 
(ฝ่ายบริหาร) 
EXECUTIVE BRANCH 
ประธานาธิบดี 
PRESIDENT 
สภาความมัน่คงแห่งชาติ 
NATIONAL SECURITY COUNCIL 
รองประธานาธิบดี* 
VICE PRESSIDENT 
คณะรัฐมนตรี  
CABINET 
คณะกรรมาธิการหลกัและส านกังาน 
MAJOR COMMISSIONS AND OFFICES 
(ฝ่ายนิติบญัญติั) 
JUDICIAL BRANCH 
ศาลฎีกา 
SUPREME COURT 
ศาลปราบปรามทุจริตคอรัปชัน่ 
SANDIGANBAYAN 
ศาลอุทธรณ์ทางภาษี 
COURT OF TAX APPEALS 
ศาลอุทธรณ์ 
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INTERMEDIATE APPELLATE COURT 
ศาลไต่สวนระดบัภูมิภาค 
REGIONAL TRAIL COURST 
*Vice President not subordinate to presiden 
(รองประธานาธิบดีไม่จ  าเป็นตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาของประธานาธิบดี แต่ท างานร่วมกนัภายใตน้โยบายร่วมกนั) 
 
 
แผนภูมิกระบวนการร่างกฎหมายของฟิลิปปินส์ 
LEGISLATIVE PROCESS FLOW CHART 
สภาล่าง (สภาผูแ้ทนราษฎร)  
HOUSE 
สภาสูง (วฒิุสภา) 
SENATE 
ร่างกฎหมาย 
Drafting of the bill 
ร่างกฎหมาย  
Drafting of the Bill 
เตรียมเร่ืองเขา้วาระ 
Filling 
เตรียมเร่ืองเขา้วาระ 
Filling 
เขา้สภาพล่าง วาระท่ี 1 
First Reading 
เขา้สภาพสูง วาระท่ี 1 
First Reading 
คณะกรรมาธิการประชาพิจารณ์ 
(รับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย) 
Committee Hearings 
คณะกรรมาธิการประชาพิจารณ์ 
(รับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย) 
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Committee Hearings 
ก าหนดวนัการเขา้วาระ 
Calendaring 
ก าหนดวนัการเขา้วาระ 
Calendaring 
เขา้สภาล่าง วาระท่ี 2 
Second Reading 
เขา้สภาสูง วาระท่ี 2 
Second Reading 
เขา้สภาล่าง วาระท่ี 3 
Third Reading 
เขา้สภาสูง วาระท่ี 3 
Third Reading 
อนุมติัโดยสภาล่าง 
Approval of Other Chamber 
อนุมติัโดยสภาสูง 
Approval of Other Chamber 
น าเขา้พิจารณาคณะกรรมาธิการร่วม 
Conference Committee 
เซ็นอนุมติัเป็นกฎหมาย 
Signing Into Law 
 
 

จากโครงสร้างดงักล่าวจะเห็นวา่ ระบบการเมืองการปกครองของฟิลิปปินส์มีระบบคานอ านาจแต่ละฝ่าย ทั้ง
ฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ต่างก็ท าหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย ถา้หากฝ่ายบริหารละเมิดกฎหมาย ศาลฎีกา
ก็จะพิจารณาว่าขดักบักฎหมายหรือไม่ ถา้ขดักบักฎหมาย ศาลฎีกาก็จะระงบัให้กระท า เช่น ถา้หากมีการประทว้ง
ของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเกิดข้ึน และประธานาธิบดีห้ามมิให้ประทว้ง ฝ่ายประทว้งจะยื่นอุทธรณ์ไปยงัศาล
ฎีกาใหตี้ความวา่ขดักบักฎหมายนั้น ๆ หรือไม่ ในท านองเดียวกนั เช่น ถา้มีการขบัประธานาธิบดีออกจากต าแหน่ง ผู ้
ด  ารงต าแหน่งในรัฐบาลจะตอ้งยื่นเร่ืองต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น และน าเขา้สภาล่างให้ไดล้งคะแนน
เสียง 2 ใน 3 จึงสามารถน าเร่ืองสู่สภาสูง และลงคะแนนให้ได ้3 ใน 4 จึงจะถูกขบัออกได ้และประธานศาลฎีกาตอ้ง
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เป็นประธานดว้ยในกรณีมีการขบัประธานาธิบดีออก อน่ึงฟิลิปปินส์ไดใ้ช้รัฐธรรมนูญปี 1935 จนถึงไดรั้บเอกราช 
และก่อนมาร์กอสประกาศกฎอยัการศึก 
    ฟิลิปปินส์ไดรั้บเอกราชจากสหรัฐอเมริกาในวนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1946 จาก ค.ศ. 1946 เป็นตน้มา จนถึง
วนัท่ี 23 กนัยายน ค.ศ. 1972 ไดย้ึดตามโครงสร้างดงักล่าวขา้งตน้ ในส่วนของพรรคการเมืองก็มี 2 พรรค คือ พรรค
ชาตินิยม (Nacionalista Party) และพรรคเสรีนิยม (Liberal Party) ซ่ึงผลดัการจดัตั้งรัฐบาล ส าหรับการเลือกตั้งนั้น 
แต่เดิมมีกระทรวงมหาดไทยและการปกครองทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการ แต่เน่ืองจากมีการครอบง าของผูว้่าราชการ
จงัหวดัและเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงในจงัหวดัต่าง ๆ สหรัฐอเมริกา จึงไดจ้ดัตั้งองคก์รอิสระในการจดัการเลือกตั้ง คือ คอม
มิเลค (COMELEC-Commission on Elections) ใน ค.ศ. 1940 และองค์กรอิสระน้ี ได้ด าเนินการเลือกตั้งมาจนถึง
ปัจจุบนั อีกทั้งยงัไดบ้รรจุไวใ้นรัฐธรรมนูญฉบบัปี 1935 และ 1987 ดว้ย3  
    ในส่วนของประชาชนนั้น มีการต่ืนตวัทางการเมืองมาก ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และการต่างประเทศ เพื่อก าหนดนโยบายต่าง ๆ ฟิลิปปินส์จึงไดช่ื้อวา่เป็นประเทศท่ีมีประชาธิปไตยมากท่ีสุด
ในเอเชีย (Wurfel, 1988, Preface และ ตามโครงสร้างการเมืองการปกครองซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1935 ก่อนมาร์กอส
ประกาศกฎอยัการศึก แต่หลงัจาก ค.ศ. 1986 ก็ใชโ้ครงสร้างเดิมโดยมีการประชาพิจารณ์ และการหยัง่เสียงประชามติ 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1935) 
    ในส่วนของการปกครองท้องถ่ินนั้ น สหรัฐอเมริกา ได้วางระบบการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถ่ิน 
(Decentralization) รวมทั้งก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีไวใ้นกฎหมายลูกอยา่งชดัเจน การมีสวนร่วมของประชาชนจึงมี
ตั้งแต่ทอ้งถ่ินจนถึงระดบัชาติ 
    ถึงแมฟิ้ลิปปินส์จะมีการพฒันาทางการเมืองและเศรษฐกิจหลงัได้รับเอกราชก็ตามแต่ฟิลิปปินส์ก็เสีย
ผลประโยชน์เช่นกนั เช่น การท่ียอมให้สหรัฐอเมริกา มาตั้งฐานทพัเรือท่ีอ่าวซูบิค และฐานทพัอากาศท่ีคลา้ก ซ่ึงเป็น
ฐานทพัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียแปซิฟิก เพื่อแลกกบัการช่วยเหลือในการพฒันาทางเศรษฐกิจและผกูมดัตามสนธิสัญญา
ความช่วยเหลือทางการทหาร (Military Defense Treaty) ใน ค.ศ. 1947 และสนธิสัญญาการป้องกนัร่วมกนัปี 1951 
(Mutual Defense Treaty) ซ่ึงข้อตกลงและสนธิสัญญาทั้ ง 2 ฉบับยงัมีผลมาจนถึงปัจจุบัน4 ส่วนข้อตกลงทาง
เศรษฐกิจนั้นมีกฎหมาย 2 ฉบบั คือ The Bell Trade Act และ The Philippine Rehabilitation Act เพื่อแลกกบัการให้
เอกราชแก่ฟิลิปปินส์ ซ่ึงท าให้ฟิลิปปินส์เสียดุลทางการคา้กบัสหรัฐอเมริกาเป็นอนัมาก นัน่ก็คือ ไม่มีการจ ากดัการ
น าสินคา้ของสหรัฐอเมริกา เขา้ฟิลิปปินส์ แต่มีการจ ากดัสินคา้ออกของฟิลิปปินส์เขา้สหรัฐอเมริกา5 ซ่ึงเป็นการ
ครอบง าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ มาในสมยัประธานาธิบดีคาร์ลอส พี. การ์เซีย (Carlos P. Garcia: ค.ศ. 1957-1961) 
เขาไม่ตอ้งต่อสู้กบัฝ่ายคอมมิวนิสตแ์ละกลุ่มแบ่งแยกดินแดน เน่ืองจากอดีตประธานาธิบดีแมกไซไซ ไดด้ าเนินการ
                                                

    3 The Constitution of the Philippines.  
    

4
 สีดา สอนศรี. (2550). เร่ืองเดียวกัน. น. 19   

    
5
 เร่ืองเดียวกัน.  
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เจรจาเรียบร้อยแลว้ แต่ประเทศยงัมีปัญหาเก่ียวกบัเศรษฐกิจ ทั้งน้ีเพราะสินคา้ท่ีผลิตในประเทศมีราคาแพงกวา่สินคา้
ท่ีน าเขา้มาจากสหรัฐอเมริกา ดงักล่าวแลว้ ท าให้เขาตอ้งประกาศนโยบาย “Filipino First Policy” เพื่อลดการน าเขา้
สินค้าจากสหรัฐอเมริกา รวมทั้ งสนับสนุนให้ชาวฟิลิปปินส์สร้างธุรกิจระดับกลาง และระดับย่อม (Small and 
Medium Entreprises) มาแข่งขนักบันกัลงทุนชาวอเมริกนั และไดร่้วมลงทุนกบันกัธุรกิจชาวอเมริกนัเพื่อไดเ้รียนรู้
และสร้างธุรกิจของชาวฟิลิปปินส์ข้ึนมาเอง ปรากฏว่าในทศวรรษท่ี 1960 ได้มีนักธุรกิจชาวฟิลิปปินส์เกิดข้ึน
มากมาย จนท าใหส้หรัฐอเมริกา ขาดดุลการคา้กบัฟิลิปปินส์6  
    ในปี 1961 ดิออสดาโด มาคาปากัล (DeosdadoMacapagal) ได้ลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี 
เน่ืองจากสหรัฐอเมริกา ตอ้งการให้ฟิลิปปินส์ยกเลิก Filipino First Policy จึงไดเ้ขา้ไปแทรกแซงในกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ ห้ามมิให้ออกเงินกูใ้ห้กบัฟิลิปปินส์ถา้หากฟิลิปปินส์ไม่ยุตินโยบาย “Filipino First Policy” ท าให้
ประธานาธิบดีมาคาปากลั ตอ้งยอมยกเลิกและสนับสนุนการคา้เสรีตามแนวนโยบายของสหรัฐอเมริกา เพื่อมิให้
สหรัฐอเมริกา เขา้ไปแทรกแซงการกูเ้งินของฟิลิปปินส์ในกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ ช่วงประธานาธิบดีมาคา
ปากลัป์เป็นตน้มา จนถึงสมยัประธานาธิบดีมาร์กอส สินค้าของสหรัฐอเมริกา จึงเขา้มาตีตลาดสินคา้ฟิลิปปินส์
มากมายเป็นเหตุให้ฟิลิปปินส์ตอ้งขาดดุลการคา้กบัสหรัฐอเมริกา เป็นจ านวนมาก แต่อยา่งไรก็ตามสหรัฐอเมริกา ก็
ยงัให้การสนบัสนุนเงินพฒันาเศรษฐกิจในฟิลิปปินส์เป็นจ านวนมากเช่นกนั ทั้งน้ีเพื่อแลกเปล่ียนกบัการคงอยู่ของ
ฐานทพัสหรัฐอเมริกาในฟิลิปปินส์ ซ่ึงมีความจ าเป็นส าหรับฟิลิปปินส์ท่ีควบคุมน่านน ้ าแปซิฟิก ในยุคสงครามเยน็
ทั้งทางความมัน่คงและการขนส่งสินคา้ 
    ประธานาธิบดีมาคาปากลั หมดวาระในปี 1965 เขาไดล้งรับสมคัรเลือกตั้งอีกคร้ังแต่แพก้ารเลือกตั้งให้กบั 
เฟอร์ดินาน อี. มาร์กอส ซ่ึงในขณะนั้นชาวฟิลิปปินส์ช่ืนชอบมากเพราะเขาเป็นคนเรียนเก่งมาก เป็นท่ีเล่ืองลือใน
บรรดาผูเ้รียนนิติศาสตร์และเนติบณัฑิตยสภา ซ่ึงมีบทบาทในการเลือกคณะกรรมาธิการต่าง ๆ เขา้ไปท าหน้าท่ีใน
สภา อน่ึงมาร์กอสเป็นผูเ้ห็นดว้ยกบันโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา จึงสนบัสนุนให้มาร์กอสลง
สมคัรรับเลือกตั้งในคร้ังน้ี เพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเองท่ีจะก าจดันโยบาย Filipino First Policy ออกไป
ดว้ยเหตุผล 2 ประการดงักล่าว ท าให้มาร์กอสชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมทน้ การปกครองประเทศของมาร์กอสด า
เนินไปอยา่งราบร่ืน ในขณะนั้นมีนกัลงทุนสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเครือข่ายประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ยุโรป ละติน
อเมริกาไดเ้ขา้มาลงทุนในประเทศจ านวนมาก และยงัมีการจดัประชุมนานาชาติหลัง่ไหลกนัเขา้มาเป็นจ านวนมาก
ดว้ย อีกทั้งในขณะนั้นมีนกัปฏิบติัการและนกัศึกษาเขา้ไปศึกษาในฟิลิปปินส์เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะประเทศต่าง 
ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งในขณะนั้นยงัไม่เจริญเท่าฟิลิปปินส์ทั้งการศึกษา การพฒันาชนบท การรวมกลุ่ม
สหกรณ์ การแพทย ์และการสาธารณสุข เป็นตน้ 

                                                

    6 สีดา สอนศรี. (2548). ผู้น าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้: ศึกษาเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. น.104-106. 
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    นโยบายสังคมใหม่ ซ่ึงเน้นการปกครองแบบเด็ดขาด มีพรรคการเมืองพรรคเดียว เน้นความสัมพนัธ์กบั
เอเชียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พร้อม ๆ กบัการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันา ท าให้ประเทศมี
ความสงบเรียบร้อย และมีการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมให้ดีข้ึนกวา่เดิมและประสบผลส าเร็จไดใ้นระยะหน่ึงก็ตาม 
(ตั้งแต่ปี 1973-1978) แต่หลงัจาก ค.ศ. 1978 เป็นตน้มา มาร์กอสใช้จ่ายเงินของภาครัฐเป็นจ านวนมาก รวมทั้งเอา
เครือญาติบริวารเขา้มาเป็นสมาชิกสภาล่าง และสภาสูง เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากมาร์กอสยบุพรรคการเมืองชาตินิยม 
(Nacionalista) และพรรคเสรีนิยม (Liberal Party) คงเหลือแต่พรรครัฐบาลเพียงพรรคเดียวคือ พรรคขบวนการสังคม
ใหม่ (Kilusang Bagong Lipunan)7 New Society Movement Party เพียงพรรคเดียว จึงเป็นการง่ายต่อการเลือกตั้ ง
สมาชิกเขา้มาในรัฐบาล จากปัญหาเศรษฐกิจและพรรคพวกบริวาร (Cronies) ท่ีเขา้มาท าธุรกิจร่วมกบัรัฐบาลและเอ้ือ
ประโยชน์ต่าง ๆ ให้ (Cronies Capitalism)8 เป็นสาเหตุให้สังคมฟิลิปปินส์ล้มละลายตามการประเมินขององค์กร
การเงินระหว่างประเทศ (IMF- International Monetary Fund) ใน ค.ศ. 19839ท าให้พลังประชาชนได้รวมตวักัน
ภายใตผู้น้  าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) ไดส้ร้างเครือข่ายและรวมพลงัโค่นลม้รัฐบาลมาร์กอสในปี 1986 
 

กจิกรรม 6.1.1 

1. จงอธิบายลกัษณะการเมืองการปกครองของฟิลิปปินส์ตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1960-1970 

2. จงวเิคราะห์ถึงบทบาทของสหรัฐอเมริกา ต่อการเมืองการปกครองของฟิลิปปินส์ 

 

แนวตอบกจิกรรม  

    1. ลกัษณะการเมืองการปกครองของฟิลิปปินส์เป็นลกัษณะประชาธิปไตย ภายใตร้ะบบประธานาธิบดี ซ่ึง

มีระบบร้ังและถ่วงดุลระหว่าง 3 อ านาจคืออ านาจบริหาร อ านาจนิติบญัญติั และอ านาจตุลาการ มีพรรคการเมือง        

2 พรรคใหญ่และมีการเลือกตั้งทางโดยตรงจากประชาชนตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัชาติ ประธานาธิบดีและรอง

ประธานาธิบดีไม่จ  าเป็นตอ้งสมคัรในพรรคเดียวกนั ผูส้มคัรตั้งแต่ประธานาธิบดี สมาชิก สภาสูง สมาชิกสภาล่าง 

และสมาชิกในระดบัทอ้งถ่ินทั้งหมด ตอ้งสังกดัพรรคการเมือง 

                                                

    7 สีดา สอนศรี. เร่ืองเดียวกัน. น. 59-96. 
    8 Seagrave. (1999). The Marcos Dtnasty. New York: Harper and Row.  
    9 อ่านเพิ่มเติมท่ี Sterling Seagrave. (1999). The Marcos Dynasty. New York: Harper & Row. ; Belinda 
Aquino. (1987). The Politics of Plunder: The Philippines Under Marcos. 2nd ed. Diliman: University of the 
Philippines. 
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    2. บทบาทของสหรัฐอเมริกา ในฟิลิปปินส์ท่ีส าคญัคือ ประกนัความมัน่คงให้กบัฟิลิปปินส์ในดา้นการ

ต่อตา้นคอมมิวนิสต ์การรักษาน่านน ้ าในเอเชีย-แปซิฟิก ฟิลิปปินส์มีส่วนหน่ึงในทะเลจีนใต ้อีกทั้งสหรัฐอเมริกา ยงั

ได้ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่อฟิลิปปินส์ เพื่อแลกเปล่ียนกับการเช่าฐานทัพอันเป็นประโยชน์ของ

สหรัฐอเมริกา ในการรักษาน่านน ้าทางการเดินเรือ และความมัน่คงในแปซิฟิกดว้ย  

 

 

เร่ืองที ่6.1.2  

การร่วมก่อตั้งอาเซียน (1967): วตัถุประสงค์และความคาดหวงัของฟิลปิปินส์  

 

    การเป็นประธานาธิบดีของมาร์กอสในวาระแรกนั้น มาร์กอสมีความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศอยา่งแนบ

แน่นกับสหรัฐอเมริกา และคล้อยตามนโยบายของสหรัฐอเมริกาท่ีต่อต้านคอมมิวนิสต์ และเน้นความมั่นคง

ภายในประเทศ ท่ีส าคัญฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกในบรรดากลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ี มีความเป็น

ประชาธิปไตยทุกภาคส่วนของสังคมไดร่้วมกนัวิเคราะห์วา่ในช่วงสงครามเยน็น้ี ประเทศในภูมิภาคอาเซียนน่าจะมี

ภยัคุกคามจากประเทศคู่แข่งของสหรัฐอเมริกา เช่นจีนและสหภาพโซเวียต ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีจะร่วมกนัจดัตั้ง

อาเซียน ดว้ยความคิดริเร่ิมของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอง ซ่ึงในขณะนั้นมี 5 ประเทศ คือ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ 

มาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซีย ซ่ึงไม่ใช่ประเทศในกลุ่มคอมมิวนิสตแ์ละสังคมนิยม ถึงแมใ้นอดีตฟิลิปปินส์จะ

ไม่ค่อยสนใจอาเซียนมากนกั แต่ในช่วงสงครามเยน็น้ี มาร์กอสเห็นวา่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัเพื่อปกป้อง

ภูมิภาค อีกประการหน่ึงประเทศในกลุ่มมีทรัพยากรอนัมากมายท่ีจะร่วมมือกนัพฒันาใหมี้ความเจริญร่วมกนั มาร์กอ

สมองวา่ประเทศในกลุ่มมีความหลากหลายภายใตค้วามเป็นหน่ึงเดียวกนั (Diversity in Unity) คือ แต่ละประเทศมี

วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั แต่ละประเทศไดรั้บอิทธิพลจากการตกเป็นอาณานิคม และไดรั้บอิทธิพลจากเมืองแม่มาไม่

เหมือนกนั (ยกเวน้ประเทศไทย) น่ีคือความหลากหลาย แต่ก็สามารถรวมเป็นหน่ึงเดียวได ้ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

ทุกประเทศท่ีร่วมมือกนัแต่นาซิสโซ รามอส (Narciso Ramos) รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ซ่ึงร่วมในการลง

นามปฏิญญาอาเซียน ในวนัท่ี 8 สิงหาคม 1967 ไดแ้ถลงวา่ “อาเซียนไม่ไดมี้เจตจ านงเป็นองคก์รท่ีจะมาแทนท่ี หรือ

จ ากดัองคก์รซ่ึงมีอยูใ่นขณะนั้น (SEATO- ซีโต)้ และเป็นการยากท่ีจะด าเนินตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวท้ั้งหมด แต่

เป็นความตั้งใจดีของประเทศสมาชิกทั้ง 5 ประเทศ ท่ีจะประนีประนอม อดทน และเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และฐานทพั
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สหรัฐอเมริกา ในฟิลิปปินส์ก็ยงัมีความจ าเป็นในช่วงสงครามเยน็ และฟิลิปปินส์ก็ยงัไม่เห็นดว้ยกบัการขยายสมาชิก

ไปถึงกลุ่มอินโดจีน”10 ซ่ึงเป็นแนวคิดตามสหรัฐอเมริกา 

    วตัถุประสงค์ของอาเซียน ท่ีทั้ง 5 ประเทศไดล้งนามในปฏิญญาอาเซียน หรือปฏิญญากรุงเทพ ในวนัท่ี 8 

สิงหาคม 1967 (ASEAN: ค.ศ. 1967) ไดแ้ก่11  

     1. เพื่อเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ความกา้วหนา้ทางสังคม และส่งเสริมดา้นวฒันธรรม 

     2. ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ โดยยึดถือหลกัความยุติธรรมและยึดมัน่ในหลกัการแห่งกฎบตัร

สหประชาชาติ 

     3. ส่งเสริมให้มีการร่วมมือ กระท าการอย่างจริงจงั และให้มีความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน ในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม วชิาการ วทิยาศาสตร์ และการบริการ 

     4. ส่งเสริมความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการฝึกอบรมและอ านวยความสะดวกในทางการศึกษา 

ทางดา้นอาชีพ ดา้นวชิาการ และทางดา้นการบริหาร 

     5. ร่วมมือในทางการเกษตร อุตสาหกรรมและการคา้ 

     6. ส่งเสริมการศึกษาเก่ียวกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

     7. ด ารงไวซ่ึ้งความใกลชิ้ดซ่ึงกนัและกนั เพื่อความมัน่คงในภูมิภาค 

    ซ่ึงวตัถุประสงค์ทั้ง 7ประการน้ี น าไปสู่ความคาดหวงัวา่ จะน าสันติภาพ ความเจริญก้าวหน้า และความ

รุ่งโรจน์มาสู่อาเซียนในอนาคต ฟิลิปปินส์ไดป้ระโยชน์จากอาเซียนในการเป็นผูเ้จรจากบัสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 

ใหก้บัสมาชิกอาเซียน ซ่ึงในช่วงน้ีมีแต่การประชุม และการป้องกนัมีใหค้อมมิวนิสตรุ์กรานอาเซียน  

 

กจิกรรม 6.1.2 

1. จงวเิคราะห์ถึงการจดัตั้งอาเซียนในปี 1967 

2. ฟิลิปปินส์ไดป้ระโยชน์จากอาเซียนในดา้นใดบา้ง 

 

แนวตอบกจิกรรม 

                                                

    10 Abad. (2011). M.C.,Jr. The Philippines in ASEAM. Manila: Anvil Publishing. p. 8. 
    11 Asean Document. (1983). Bangkok: Ministry of Foreign Affaires. pp. 1-2. 
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    1. การจดัตั้งประชาคมอาเซียนในช่วงสงครามเยน็ของประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ

สิงคโปร์นั้น มีเหตุผลในการให้ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นพลงัต่อรอง เพื่อไม่ให้คอมมิวนิสตรุ์กราน

ในช่วงสงครามเยน็ อีกคร้ังตอ้งการให้มหาอ านาจมาประกนัความเป็นกลางให้ดว้ย นอกจากนั้นยงัไดร่้วมมือกนั

พฒันาเศรษฐกิจ ความมัน่คง สังคม และการศึกษาของทั้ง 5 ประเทศดว้ย 

    2. ฟิลิปปินส์ได้ประโยชน์จากอาเซียนในการเจรจากับสหรัฐอเมริกา และแคนาดา เพื่อผลประโยชน์

ทางดา้นความมัน่คง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ปรากฏวา่ในช่วงน้ี ฟิลิปปินส์เป็นศูนยก์ลางของการศึกษา การ

ประชุม และการส่งผูเ้ช่ียวชาญไปเป็นท่ีปรึกษาในกลุ่มอาเซียน เป็นการแลกเปล่ียนความรู้จากประเทศเพื่อนบา้น ทั้ง 

ๆ ท่ีในสมยัก่อนฟิลิปปินส์ไม่ค่อยมองอาเซียนมากนกั 

 

 

เร่ืองที ่6.1.3  

นโยบายต่างประเทศของฟิลปิปินส์ในยุคสงครามเยน็  

 

    ฟิลิปปินส์มีความสัมพนัธ์อย่างแนบแน่นกับสหรัฐอเมริกา ในช่วงเวลาท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของ

สหรัฐอเมริกา และในช่วงไดรั้บเอกราช อิทธิพลของสหรัฐอเมริกา ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ไดค้รอบง า

สังคมฟิลิปปินส์ นอกเหนือจากอิทธิพลของสเปน ด้วยเหตุน้ีนโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ซ่ึงคล้อยตาม

นโยบายของสหรัฐอเมริกาท่ีต่อต้านคอมมิวนิสต์และเน้นความมัน่คงภายในประเทศ นโยบายต่างประเทศของ

ฟิลิปปินส์ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 น้ี อาจจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนมาร์กอสเป็นประธานาธิบดี และช่วง

มาร์กอสเป็นประธานาธิบดี ช่วงก่อนมาร์กอสเป็นประธานาธิบดีนั้น เป็นนโยบายท่ีฟิลิปปินส์เขา้ขา้งสหรัฐอเมริกา

มาตลอด เน่ืองจากสหรัฐอเมริกา ช่วยเหลือทั้งดา้นความมัน่คง และเศรษฐกิจ ทั้งผูน้  าฟิลิปปินส์ก็คิดวา่สหรัฐอเมริกา 

คือประเทศเดียวท่ีช่วยเหลือฟิลิปปินส์ได ้เน่ืองจากอยูใ่นค่ายโลกเสรีดว้ยกนั 

    ในสมยัมาร์กอส ฟิลิปปินส์ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในช่วงปี 1967 ท าให้มาร์กอสตอ้งค านึงถึงปัจจยั

ภายนอกโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจกบัประเทศในกลุ่มอาเซียนให้มากข้ึน ซ่ึงแต่เดิมฟิลิปปินส์ก็ไม่ค่อยสนใจ

อาเซียนมากนกั นอกจากนั้น มาร์กอสยงัไดด้ าเนินนโยบายต่างประเทศท่ีเปิดกวา้ง เพราะมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปิด

การคา้เสรี (FTA) กบัอาเซียน และนานาประเทศ ทั้งน้ีเพื่อน าการพฒันาการคา้การลงทุนมาสู่ประเทศ รวมทั้งเป็น

พลงัร่วมกบัอาเซียนในการร่วมมือทางดา้นความมัน่คงในภูมิภาคอีกดว้ย จากทศวรรษท่ี 1960-1982 ซ่ึงเขาไดเ้ขียน
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ไวใ้นหนงัสือ The New Philippine Republic12มาร์กอสจึงไดร่้วมลงนามจดัตั้งสมาคมอาเซียนและไดก้ าหนดนโยบาย

ต่างประเทศไวด้งัน้ี 

      1. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีทางเศรษฐกิจกบัประเทศตะวนัตก เช่น สหรัฐอเมริกา ประชาคมยโุรป 

     2. สร้างความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัรัสเซียและยุโรปตะวนัออก โดยเฉพาะกลุ่ม (COMECON - The 

Council for Mutual Economic Assistance) ซ่ึงด าเนินการตั้งแต่ปี 1949-1991 โดยมีสหภาพโซเวยีตเป็นผูน้ า 

     3. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัประเทศจีน 

     4. สร้างความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบักลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง เน่ืองจากชาวฟิลิปปินส์ไปท างาน

เป็นแรงงานท่ีมีทกัษะเป็นจ านวนมาก รวมทั้งหวงัท่ีจะไดป้ระโยชน์จากน ้ามนัดว้ย 

     5. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัระเบียบทางเศรษฐกิจใหม่ของอนัสแตด 

     6. สร้างความสัมพนัธ์อนัดี ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม กบักลุ่มอาเซียน 

    ถา้ดูนโยบายต่างประเทศของมาร์กอสในช่วงเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนแลว้ เขาค านึงถึงความส าคญัทาง

เศรษฐกิจเป็นอนัดบัแรก ประการต่อมาก็คือถ่วงดุลสหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย ถึงแมเ้ขาจะไดรั้บความช่วยเหลือ

จากสหรัฐอเมริกา มากกวา่ประเทศใด ๆ ก็ตาม 

 

กจิกรรม 6.1.3 

จงอธิบายถึงนโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ในยคุสงครามเยน็ 

 

แนวตอบกจิกรรม 6.1.3  

นโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ในยุคสงครามเย็นนั้ น เอนเอียงไปทางสหรัฐอเมริกา เน่ืองจาก

สหรัฐอเมริกา ไดใ้ห้ความช่วยเหลือและประกนัความมัน่คงจากภยัรุกรานคอมมิวนิสต์ ทั้งภายในและภายนอก อีก

คร้ังการพึ่งพาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ก็เป็นส่ิงจ าเป็นของฟิลิปปินส์ในยคุฟ้ืนฟูประเทศ 

 

 

 

 

                                                

    
12

 Marcos. (1982). The New Philippine Republic. Manila: Marcos Foundation . p.15. 
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ตอนที ่6.2  

บริบททางการเมืองของฟิลปิปินส์ในยุคทศวรรษ 1970 

 

    โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคใ์นตอนท่ี 6.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 

    6.2.1 ปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจก่อนประกาศกฎอยัการศึก 

   6.2.2 การประกาศกฎอยัการศึกใน ค.ศ. 1972 และการสร้างสังคมใหม่  

   6.2.3 การเจรจา และการแกปั้ญหากลุ่มมุสลิมในภาคใต ้

   6.2.4 การเพิ่มบทบาทของฟิลิปปินส์ในอาเซียน 

 

แนวคิด  

    1. ฟิลิปปินส์มีปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจก่อนมาร์กอสประกาศกฎอยัการศึกใน ค.ศ. 1972 โดยมี

ปัญหาภายในจากการรุกรานของกลุ่มคอมมิวนิสตใ์นประเทศ กลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคใต ้การต่อตา้นฐานทพั

สหรัฐอเมริกา ในประเทศ จนมาร์กอสไม่สามารถรักษาสถานการณ์ในประเทศได ้อีกทั้งมาร์กอส ก าลงัจะหมดวาระ

การเป็นประธานาธิบดี ในปี 1973 ซ่ึงไม่สามารถลงสมคัรรับเลือกตั้งได้อีกในวาระท่ี 3 จึงเป็นสาเหตุของการ

ประกาศกฎอยัการศึก 

    2. การประกาศกฎอยัการศึกของมาร์กอส มาร์กอสได้สร้างแนวคิดการสร้างสังคมใหม่ โดยการสร้าง

ฟิลิปปินส์ให้เป็นท่ีรู้จกัของสมาชิกในอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาค มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสถานท่ี

ส าคญัต่าง ๆ ท าให้ในช่วงเวลานั้นฟิลิปปินส์มีความเจริญมากกวา่ประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แต่มีการ

จ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

    3. การเจรจาและแกปั้ญหากลุ่มมุสลิมภาคใต ้หลงัจากการประกาศกฎอยัการศึก ไดมี้การเจรจาโดยมีลิเบีย 

เป็นตวักลางเจรจา และมีองค์กรมุสลิมโลกเป็นผูส้ังเกตการณ์ ท าให้เหตุการณ์สงบชัว่คราว แต่มาร์กอสไม่สามารถ

ด าเนินตามขอ้ตกลงได ้ซ่ึงท าใหเ้กิดปัญหาสู้รบกบักองทพัฟิลิปปินส์  
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    4. การเพิ่มบทบาทของฟิลิปปินส์ในอาเซียนในฐานะผูเ้จรจาเร่ืองต่าง ๆ ให้กบัอาเซียน ท าให้ฟิลิปปินส์

เป็นผูน้ าในการเจรจาขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและความมัน่คงใหก้บัประเทศในกลุ่ม 

 

วตัถุประสงค์ 

    เม่ือศึกษาตอนท่ี 6.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายถึงสาเหตุของการประกาศกฎอยัการศึก 

2. อธิบายถึงการเมืองในช่วงประกาศกฎอยัการศึก และการสร้างสังคมใหม่ 

3. อธิบายวธีิการแกปั้ญหามุสลิมทางภาคใตข้องมาร์กอส 

4. อธิบายบทบาทของฟิลิปปินส์ในอาเซียนในดา้นต่าง ๆ  
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เร่ืองที ่6.2.1 

ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกจิ และสังคม ก่อนประกาศกฎอยัการศึก 

 

ปัญหาทางการเมือง 

    การปกครองประเทศในวาระท่ี 2 ของมาร์กอส จากปี 1969 เป็นตน้มานั้น ไม่มีความโปร่งใสเท่าท่ีควร 

เน่ืองจากเขาไดเ้อาเครือญาติบริวาร (Cronies) เขา้มาด ารงต าแหน่งทางการเมือง และท าธุรกิจในภาครัฐ ท าใหเ้กิดการ

คอร์รัปชัน่เกิดข้ึนมากมาย จนท าให้เกิดการประทว้งข้ึนมาจากภาคประชาสังคม กลุ่มต่าง ๆ ประกอบกบัเศรษฐกิจ

โลกตกต ่าโดยเฉพาะในโลกตะวนัตก และเกิดวิกฤตการณ์น ้ ามนั ซ่ึงเป็นช่วงท่ีประธานาธิบดีนิกสัน จนถึงสมยั

ประธานาธิบดีเรแกน13 ส่งผลกระทบต่อความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางการทหารของฟิลิปปินส์ด้วย 

งบประมาณท่ีส่งมาให้ฟิลิปปินส์ก็น้อยลง ส่งผลท าให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ตกต ่าจนท าให้เกิดการประทว้งกนั

อยา่งกวา้งขวาง อีกคร้ังฝ่ายซ้ายคอมมิวนิสตแ์ละขบวนการแบ่งแยกดินแดน ไดเ้รียกร้องการปกครองตนเองอีกดว้ย 

แต่ประการส าคญั ในวาระท่ี 2 (1969-1972) ของการเป็นประธานาธิบดีของมาร์กอสใกลจ้ะหมดลง ซ่ึงเขาจะเป็น

ประธานาธิบดีไดแ้ค่ 2 วาระเท่านั้น เป็นเหตุใหม้าร์กอสฉวยโอกาสประกาศกฎอยัการศึกในวนัท่ี 23 กนัยายน 197214

เหตุการณ์คร้ังน้ีท าใหฟิ้ลิปปินส์ไม่ไดส้นใจอาเซียนนกั เพราะมุ่งแต่แกปั้ญหาภายในประเทศมากกวา่  

 

ปัญหาเศรษฐกจิและสังคม ซ่ึงไดแ้ก่ 

    ปัญหาการว่างงาน การวา่งงานเป็นวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศท่ีก าลงัพฒันา โดยเฉพาะ

ประเทศท่ีมีเกษตรกรรมเป็นหลักอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์ การผลิตได้หลายสาขาตกต ่า เช่น ข้าว ป่าน ปอ 

สับปะรด มะพร้าว เป็นตน้ ท าใหเ้กิดการวา่งงาน 4 ประเภทคือ  

     1. การตกต ่าในสาขาการเกษตร เน่ืองจากเกิดสภาวะผิดปกติของสภาพดิน ฟ้า อากาศ ในระหวา่ง ค.ศ. 

1969-1972 ท าใหช้าวนาชาวไร่ท่ีท างานอยูใ่นทอ้งถ่ินอพยพเขา้มาหาเล้ียงชีพในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ ๆ จนท าให้

เกิดการแออดัในเมือง 

                                                

    13 สีดา สอนศรี. (2550). เร่ืองเดียวกนั. น. 11. 
    14Marcos, Proclamation 1021, 21 July 1972. 
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     2. การตกต ่าในสาขาการก่อสร้าง เน่ืองจากเกิดการชะงกั ของค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ท าให้โครงการ

ก่อสร้างตอ้งหยดุชะงกัลงดว้ย การจา้งงานจึงลดลง 

     3. การตกต ่าในสาขาอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นผลเน่ืองจากผลผลิตตกต ่า ราคาสินคา้ทุกประเภทสูงข้ึนมาก 

ประชาชนลดการบริโภค สินคา้จากต่างประเทศเขา้มาตีตลาดภายใน ท าให้เกิดเงินเฟ้อภายในประเทศ คนงานเป็น

จ านวนมากถูกบงัคบัให้ออกจากงาน อุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ในฟิลิปปินส์ตอ้งตกอยูใ่นมือของต่างชาติ ร่วมกบัพรรค

พวกบริวารของมาร์กอส ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมมะพร้าว น ้ าตาล สับปะรด กลว้ย ป่าไม ้ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็น

บริษัทของสหรัฐอเมริกา เช่นบริษัท Castle and Cocke, Standard Fruit Plus, Del Monte Corporation เป็นต้น15 

บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีเอาผลผลิตของฟิลิปปินส์ส่งออกไปท าเป็นสินคา้อุตสาหกรรม และน าเขา้มาในฟิลิปปินส์ 

โดยอาศยัแรงงานราคาถูกในฟิลิปปินส์ ประโยชน์ท่ีฟิลิปปินส์ไดจึ้งมีน้อย ปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อปัญหา

การจา้งงานในฟิลิปปินส์ และส่งผลต่อเงินเฟ้อในฟิลิปปินส์อยา่งมาก เพราะรายจ่ายมากกวา่รายรับ อีกทั้งการบริโภค

ในประเทศต ่าลง เน่ืองจากราคาสินคา้แพงข้ึน ส่งผลต่อการขาดดุลทางการคา้ดว้ย16การตกต ่าในสาขาบริการต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ การคมนาคม ไฟฟ้า โทรศพัท ์โรงแรม ฯลฯ ส่งผลใหเ้กิดปัญหาการคมนาคมติดต่อส่ือสารภายในประเทศ อีก

ทั้งกระทบนกัลงทุนต่างชาติอีกดว้ย  

     ปัญหาการเพิม่ขึน้ของประชากร เป็นปัญหาท่ีฟิลิปปินส์ไม่สามารถแกไ้ขได ้เน่ืองจากตามหลกัศาสนา

คริสตโ์รมนัคาทอลิกแลว้ ห้ามไม่ให้มีการคุมก าเนิด เม่ือประชากรเพิ่มมากข้ึนแต่เศรษฐกิจของประเทศยงัคงตกต ่า 

ท าให้ชาวฟิลิปปินส์ต้องออกไปหางานท าในต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่ม

ประเทศตะวนัออกกลาง เป็นตน้ 

    ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนประท้วงรัฐบาล ประกอบกับ

มาร์กอสก าลงัจะหมดวาระการเป็นประธานาธิบดีในวาระท่ี 2 และไม่สามารถลงรับสมคัรเลือกตั้งได้อีกตามกฎ

รัฐธรรมนูญ เป็นเหตุใหม้าร์กอสประกาศกฎอยัการศึก 

 

 

 

                                                

    15
 สีดา สอนศรี. เร่ืองเดียวกัน. น. 78-80. 

    16 เร่ืองเดียวกัน. น. 80. 
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กจิกรรม 6.2.1 

    ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ก่อนประกาศกฎอยัการศึกมีอะไรบ้าง ท่ีเป็นสาเหตุของการ

ประกาศกฎอยัการศึก 

 

แนวตอบกจิกรรม 

1. ปัญหาทางการเมืองคือ การก่อกวนของคอมมิวนิสตภ์ายใน และปัญหาการแบ่งแยกดินแดนทางภาคใต ้

2. ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ อนัเกิดจากปัญหาทางการเมืองของเครือญาติ บริวาร ซ่ึงได้แก่ 

ปัญหาการว่างงาน ปัญหาการตกต ่าในการก่อสร้าง ปัญหาการตกต ่าในสาขาการบริการ ปัญหาการเพิ่มข้ึนของ

ประชากร ซ่ึงเป็นสาเหตุของการประกาศกฎอยัการศึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
25 

 

เร่ืองที ่6.2.2  

การประกาศกฎอยัการศึก ค.ศ. 197217และ การสร้างสังคมใหม่   

 

การประกาศกฎอยัการศึกมีสาเหตุอยู ่2 ประการ คือ  

     1. ปัจจยัภายในท่ีมาร์กอสสร้างเครือญาติ บริวาร มาด ารงต าแหน่งทางการเมือง และท าธุรกิจจน

กลายเป็นธุรกิจของกลุ่มเดียวท่ีสามารถคุมเศรษฐกิจของทั้ งประเทศ นอกจากน้ียงัเกิดปัญหาเส่ือมโทรม

ภายในประเทศ เกิดการวา่งงาน เศรษฐกิจตกต ่า และปัญหาภายในฐานทพัสหรัฐอเมริกา ในฟิลิปปินส์ 

     2. ปัจจยัภายนอกคือ เศรษฐกิจในโลกตะวนัตกตกต ่า โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซ่ึงให้ความช่วยเหลือ 

ทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์อยูล่ดนอ้ยลงไปมาก จนฟิลิปปินส์ตอ้งลดค่าใชจ่้ายลง คนวา่งงานเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก 

ซ่ึงก่อให้เกิดการประทว้งกนัอยา่งกวา้งขวาง ท าให้สหรัฐอเมริกา เห็นดว้ยกบัการประกาศกฎอยัการศึก18 ทั้งน้ีเพื่อ

ไม่ให้ประชาชนในประเทศประทว้ง อนัจะส่งผลต่อการมีอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา เช่นการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ 

และการคงอยูข่องฐานทพัสหรัฐอเมริกาต่อไป เน่ืองจากฐานทพัสหรัฐอเมริกา ท่ีตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ เป็นฐานทพัท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในเอเชียแปซิฟิก การควบคุมน่านน ้ าน้ีได้ เท่ากบัเป็นการควบคุมการคา้ทางทะเล และความมัน่คงของ

สหรัฐอเมริกา ในช่วงสงครามเยน็ 

    เม่ือมาร์กอสประกาศกฎอยัการศึกแลว้ เขามีแนวคิดท่ีจะสร้างสังคมใหม่ให้ดีกวา่เดิม แนวคิดสังคมใหม่ 

(New Society) ของเขาคือ19  

     1. การพัฒนาภูมิภาคต่าง ๆ ให้ทันสมัย โดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การจดัรูปแบบสหกรณ์ การ

จัดการศึกษา การปฏิรูปท่ีดิน การวางแผนครอบครัว การพัฒนาด้านการส่งออก การท่องเท่ียว และพัฒนา

อุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยจดัตั้งสภาพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อประสานงานในการวางแผน และท าวิจยัเพื่อส ารวจ

ปัญหาและความตอ้งการของประชากร การพฒันาดีข้ึนกว่าเดิมแต่ไม่มากนัก เพราะติดขดัดว้ยระบบราชการ และ

การจดัสรรงบประมาณท่ีมีไม่เพียงพอ 

     2. ด้านการบริหาร มาร์กอสได้ปรับปรุงการบริหารประเทศเสียใหม่ โดยยุบองค์กรท่ีไม่จ  าเป็นออก 

รวมหน่วยงาน และตั้งหน่วยงานใหม่ เช่น กรรมาธิการพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานท่ีวางแผนด้าน

                                                

    17กฎหมาย Proclamation 1081 ไดล้งนามวนัท่ี 21 กรกฎาคม 1972. 
    18 Bonner. (1987). Dancing with a Dictator. Manila: Cacho Hermanos, Inc. p. 6 
    19 สีดา สอนศรี. เร่ืองเดียวกัน. น. 85-117. 
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เศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศ ภายใตค้ณะกรรมการทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดี เพื่อประสานงานกบัหน่วย

ตรวจสอบและวางแผนระดบัภาค โดยยบุคณะกรรมการออกทุกระดบั เป็นตน้ 

     3. ด้านการศึกษา มาร์กอสมุ่งส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพ เพื่อรองรับงานในประเทศ แต่ปัญหาก็คือการ

ขาดเงินทุนทางการศึกษาของผูเ้ขา้เรียน 

      4. ด้านการคุ้มครองแรงงานสัมพนัธ์ รัฐบาลไดป้รับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ โดยใหส้วสัดิการแก่

ลูกจา้งเพิ่มมากข้ึน ศูนยแ์นะแนวอาชีพตั้งแต่ประชาชนระดับล่างข้ึนไป รวมทั้งได้ตั้งคณะกรรมาธิการแรงงาน

แห่งชาติข้ึน (National Labor Relations Commission) เป็นการถาวร 

     5. การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  การพฒันาเศรษฐกิจระหว่างประเทศกบัเพื่อนบา้น อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา และตะวนัออกกลาง เศรษฐกิจระหว่างปี 1972-1974 อยู่ในระดบัดี เน่ืองจากกฎอยัการศึกได้สร้าง

ความเป็นระเบียบในสังคม ไม่มีการประทว้ง การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ท าใหช้าวต่างชาติเขา้มาลงทุนกนัมาก 

     6. การปฏิรูปทีด่ิน มีการตั้งโครงการปฏิรูปท่ีดินหลายโครงการ เช่น เวนคืนและซ้ือท่ีดินจากเอกชนเพื่อ

น ามาให้กบัผูท่ี้ไม่มีท่ีดินท ากิน การให้ประชาชนเช่าท่ีดินพร้อมทั้งปรับปรุงท่ีดิน การบุกเบิกท่ีดินสาธารณะให้เป็น

นิคมสร้างตนเอง ทั้งท่ีเป็นโครงการประชานิยมท่ีเอาใจชาวนา เพื่อลดการประทว้ง 

     7. การจัดประชุมนานาชาติ ในช่วงน้ีมีการจดัประชุมนานาชาติเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากบา้นเมืองมี

ความสงบ ไม่มีอาชญากรรม และมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมท่ีจะจดัประชุมได้มากข้ึน การจดัประชุมในระดับ

นานาชาติน้ีเองน าช่ือเสียงมาสู่ประเทศในขณะนั้น ทั้งน้ีส่วนหน่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากสหรัฐอเมริกา 

    ถึงแมม้าร์กอสจะท าใหป้ระเทศลม้ละลายก็จริง แต่มีโครงการหลายโครงการ ท่ีประสบความส าเร็จและได้

ใชป้ระโยชน์ในปัจจุบนัซ่ึงไดแ้ก่ 

     1) ศูนยว์ฒันธรรมแห่งฟิลิปปินส์ (Cultural Center of the Philippines) ซ่ึงใช้เป็นท่ีแสดงละครบลัเล่ต ์

ดนตรี และการประชุมใหญ่ ๆ 

     2) โรงละครแสดงศิลปะพื้นบา้น (Fork Art Theatre) ใชเ้ป็นท่ีแสดงศิลปะพื้นบา้นของฟิลิปปินส์ และ

ศูนยน้ี์ไดใ้ชใ้น 

    การจดัประกวดนางงามจกัรวาลในปี 1974 

     1) ศูนย์ประชุมนานาชาติของฟิลิปปินส์ (Philippine International Convention Center) ซ่ึงใช้ในการ

จดัการประชุมระดับนานาชาติ และอาเซียนก็เคยจัดการประชุมท่ีน่ี ศูนย์น้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีอยู่ในบริเวณศูนย์

วฒันธรรมแห่งฟิลิปปินส์ 
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     2) ศูนยศิ์ลปะแห่งชาติ ( National Arts Center) เป็นศูนยท่ี์ใช ้ในการแสดงผลงานศิลปะของเยาวชน 

     3) นายอง ปิลิปิโน ( Nayong Pilipino) เป็นศูนยจ์  าลองเมืองต่าง ๆ ท่ีเป็นแหล่งงท่องเท่ียวในฟิลิปปินส์  

เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ยกตัวอย่างเช่น นาขั้ นบันได (Banaue Rice Terraces) ภู เขาช็อกโกแลต 

(Chocolate Hills) ปักสังหาน (Pagsanghan) ตาไกไต (Tagaytay) เป็นตน้ 

     4) People’s Park in the Sky เป็นบา้นพกัแขกผูม้าเยอืน ประธานาธิบดีเรแกน ก็เคยไดม้าพกัท่ีน่ี 

     5) ศูนยโ์รคหวัใจแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine Heart Center) รวมหมอผูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคหวัใจมาอยูท่ี่น่ี 

     6) ศูนยโ์รคตบัแห่งฟิลิปปินส์ (Lung Center of the Philippines)  

     7) ศูนยโ์รคไต และการปลูกถ่ายไตเทียมแห่งชาติ (The National Kidney and Transplant Institute) 

     8) สะพานซาน ฮวนนิโค (San Juanico Bridge) เป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงฟิลิปปินส์ทอดยาวจากซา

มาร์ ไปสู่เลเต ขา้มช่องแคบซานฮวนนิโค วา่เป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดในฟิลิปปินส์ 

    โครงการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดน้ีไดส้ร้างข้ึนในสมยัท่ีมาร์กอสมีอ านาจ ถึงแมจ้ะมีการสร้างโครงการ

และการพฒันาประเทศมากมายก็ตาม และการพฒันานั้นมาจากเงินกู ้และมีการคอร์รัปชัน่เกิดข้ึนมากมาย ความดี

ของมาร์กอสจึงมาพร้อม ๆ กบัการสร้างพรรคพวก บริวาร และการคอร์รัปชัน่ 

    อยา่งไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ดงักล่าว โดยเฉพาะศูนยก์ารประชุม และศูนยก์ารแสดงศิลปะต่าง 

ๆ ก็เป็นการประชาสัมพนัธ์ประเทศฟิลิปปินส์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของภูมิภาคอาเซียนในขณะนั้นดว้ย  

 

กจิกรรม 6.2.2 

    จงอธิบายถึงการสร้างสังคมใหม่และการพฒันาประเทศของมาร์กอส 

 

แนวตอบกจิกรรม 6.2.2  

    มาร์กอสไดส้ร้างแนวคิดการสร้างสังคมใหม่ โดยการสร้างฟิลิปปินส์ให้เป็นท่ีรู้จกัของสมาชิกในอาเซียน

และประเทศนอกภูมิภาค มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ีเชิดหนา้ชูตาของฟิลิปปินส์ 

ในช่วง 1972-1977 จึงเป็นช่วงท่ีเป็นฟิลิปปินส์เจริญมากกวา่ประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีนกัวิชาการ 

นกัพฒันาชนบท และนกับริหารไปศึกษาและดูงานในประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงน้ี  
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เร่ืองที ่6.2.3  

การเจรจาและการแก้ปัญหากลุ่มแบ่งแยกดินแดนมุสลิมภาคใต้ ในช่วงมาร์กอสกลุ่ม MNLF (Moro National 

Liberation Front) 

 

    ในช่วงมาร์กอสปกครองประเทศในปี 1968 มาร์กอสไดอ้อกกฎหมายท่ีดิน เพื่อให้ชาวฟิลิปปินส์ท่ีเป็นค

ริสเตียนลงไปท ามาหากินในภาคใตม้ากข้ึน ท าให้ชุมชนมุสลิมท่ีสูญเสียท่ีดินบางกลุ่มท่ีเป็นหัวรุนแรงได้ท าการ

ประทว้งต่อตา้นรัฐบาล หลงัจากไดมี้การประนีประนอมแล้ว มาร์กอสก็ได้แต่งตั้งบุคคลท่ีเป็นมุสลิมเขา้มาด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง เพื่อไม่ให้พวกเขาเกิดความแปลกแยก หลงัจากนั้นก็ไดต้ั้งหน่วยคอมมานโดมุสลิมซ่ึงถูกฝึก

ให้เป็นสายลบัเขา้ไปปลุกระดมในเกาะซามาร์ ให้เขา้มารวมกบัมุสลิม โดยในขั้นแรกให้ช่ือโครงการน้ีว่า Project 

Merdeka (Merdeka คือ ความเป็นอิสรภาพ)โดยรัฐบาลบอกว่าจะฝึกให้ไปรบกบัคอมมิวนิสต์ แต่ในความเป็นจริง

แลว้ รัฐบาลตอ้งการฝึกให้ไปบ่อนท าลายพี่น้องชาวมุสลิมในเกาะซามาร์ เพื่อยึดซามาร์กลบัคืนมา ฟิลิปปินส์อา้งวา่

เกาะซามาร์เคยถูกปกครองโดยสุลต่านของฟิลิปปินส์ เพราะฉะนั้นเกาะน้ีจึงควรเป็นของฟิลิปปินส์ ภายหลงัชาว

มุสลิมท่ีถูกฝึกเหล่าน้ีรู้ความจริง จึงไม่ตอ้งการไปบ่อนท าลายพี่นอ้งชาวมุสลิมดว้ยกนั จึงไดพ้ยายามหนีออกจากค่าย

ท่ี คอร์เรฮิดอร์ (Corregidor) แต่ถูกทางการฟิลิปปินส์สังหารหมู่ เพื่อไม่ให้ประชาชนรู้ความจริง จากเหตุการณ์คร้ังน้ี

ท าให้เกิดการบาดหมางในกลุ่มมุสลิม ท าให้กลุ่มมุสลิมตอ้งการแบ่งแยกดินแดนเกิดข้ึน ไดแ้ก่กลุ่ม Moro National 

Liberation Front- MNLFภายใตก้ารน าของนูร์ มิซูอาริ (Nur Misuari) เขาเป็นอาจารยส์อนท่ีมหาวิทยาลยัแห่งชาติ

ฟิลิปปินส์University of the Philippines)จะไดล้าออกมาเป็นผูน้ าขบวนการในคร้ังน้ี โดยจดัตั้งกองทพับงัซาโมโร 

(Bangsamoro Army) ข้ึนโดยรวมเอามุสลิมรุ่นหนุ่มสาวเขา้มาร่วมขบวนการ กลุ่มน้ีไม่ยอมรับมุสลิมรุ่นเก่า ท่ียงันบั

ถือดาตู (Datu) อยู ่

    ในช่วงปี 1970 มีการสู้รบระหว่างมุสลิมกลุ่มน้ีในทหารฝ่ายรัฐบาล ประกอบกบัในปี 1972มาร์กอสได้

ประกาศกฎอยัการศึก และสั่งจบัผูป้ระทว้งในกลุ่ม MNLFท าให้กลุ่มน้ีขอความช่วยเหลือไปท่ีองค์การท่ีประชุม

มุสลิม (Organization of Islamic Conference- OIC) ในขณะเดียวกนัก็ปลุกระดมทัว่ภาคใตด้้วยความช่วยเหลือของ 

ตุน มุสตาปา (Tun Mustapha) จากรัฐซาบาห์ ในมาเลเซีย และจาก คดัดาฟี (Kadafi) จากลิเบีย20 ขบวนการกลุ่มน้ี

ตอ้งการปกครองเป็นอิสระ (Autonomous) ภายใตรั้ฐบาล มาร์กอสจึงไดใ้ช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้มุสลิมหยุดการท า

การประท้วงและโจมตีค่ายทหารของรัฐบาล เช่น เจรจากบั นูร์มิซูอาริ แต่งตั้งชาวมุสลิมให้มาด ารงต าแหน่งใน

                                                

    20
 De los Santos. (1979). “Towards a Solution of Moro Problem.” Southeast Asian Affairs. p. 212. 
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รัฐบาล ประกาศโครงการพฒันาภาคใตใ้นเขตท่ีมีมุสลิมอยูอ่ยา่งหนาแน่น นอกจากน้ีรัฐบาลยงัไดรั้บการช่วยเหลือ

จากต่างชาติในการพฒันากลุ่มน้ี ซ่ึงเป็นท่ีรับรู้กนัทัว่โลกกลุ่ม MNLFไดเ้รียกร้องรัฐบาล 4 ประการ คือ21  

1) ใหถ้อนทหารของรัฐบาลทั้งหมดออกจากภาคใต ้

2)  คืนดินแดนบรรพบุรุษ (Ancestral Domain) ใหมุ้สลิมทั้งหมด 

3) ใชก้ฎหมายมุสลิม ซ่ึงเป็นกฎหมาย ประเพณี และมรดก แก่มุสลิมภาคใต ้

4)  ยนิยอมใหภ้าคใตป้กครองตนเองภายใตรั้ฐบาลกลาง 

    แต่ก่อนท่ีรัฐบาลมาร์กอสจะตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงลงไป นูร์มิซูอาริก็ไดน้ าเร่ืองร้องขอน้ีเขา้สู่องคก์าร

ท่ีประชุมมุสลิม และกลุ่ม MNLF จนบรรลุขอ้ตกลงตรีโปลี (Tripoli) ในปี 1976 ซ่ึงให้มินดาเนา 13 จงัหวดัและ                

9 เมืองในขณะนั้นเป็นเขตปกครองตนเอง (Autonomous) ไดอ้ยูภ่ายใตรั้ฐบาลฟิลิปปินส์ในเร่ืองความมัน่คงและการ

ต่างประเทศ22  

    แต่หลงัจากมีการเจรจา มาร์กอสไดก้บัค าขอ้ตกลง เพราะเกรงว่าถา้ท าตามขอ้ตกลงตรีโปลีแลว้ จะท าให้

ภาคใตแ้ยกเป็นอิสระไดโ้ดยไม่ข้ึนกบัรัฐบาลในอนาคต เขาจึงจ ากดัการปกครองตวัเองในจงัตาว-ีตาว ี(มุสลิมร้อยละ 

96) ลาเนา เดลซูร์ รวมเมือง มาราวี (มุสลิมร้อยละ 91)23 ท าให้กลุ่ม MNLF ไม่พอใจ และต่อสู้กบัทหารของรัฐบาล 

แต่ในขณะเดียวกนั มาร์กอสก็ได้พฒันาภาคใต้โดยได้ตั้งคณะกรรมาธิการ บูรณาการแห่งชาติ (Commission on 

National Integration- CNI) เพื่อท าหนา้ท่ีศึกษาปัญหาภาคใต ้ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และ

ความมัน่คงทางการเมือง จดัตั้งธนาคารมุสลิม (Amanah Bank) จดัตั้งศูนยมุ์สลิมศึกษา (Institute of Islamic Studies) 

ท่ีมหาวิทยาลยัแห่งชาติฟิลิปปินส์ (University of the Philippines) ประกาศวนัฉลองการถือศีลบวช (Ramadan) และ

การร่ืนเริงหลังจากการถือศีลบวช (Hari Raya) และใช้กฎหมายมุสลิม (Sharia Law) ในภาคใต้ในปี 197724แต่

มาร์กอสมิได้ด าเนินการตามค าเรียกร้องของกลุ่ม MNLF ประกอบกบัประธานกลุ่ม คือ ซาลามตั ฮาชิม (Salamat 

Hashim) ไม่เห็นดว้ยกบัการกระท าของ นูร์มิซูอาริ ท่ีไดเ้รียกร้องรัฐบาล แต่ในขณะเดียวกนัก็มีการคอร์รัปชัน่ข้ึนใน

กลุ่มน้ี จึงไดแ้ยกตวัมาตั้งกลุ่มใหม่ คือ MILF (Muslim Islamic Liberation Front) ในปี 1981 แนวคิดของกลุ่มน้ีต่าง

จากแนวคิดของกลุ่ม MNLF คือ ตอ้งการแยกเป็นรัฐอิสลาม มีวิถีชีวิตและระบบการเมืองเป็นอิสลาม ซ่ึงรัฐบาล

                                                

    21 Ibid. pp. 48-50. 

    22 Ibid.  
    23 Ibid.  
    24Presidential Decree, No.1083. 
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มาร์กอสในขณะนั้น ก็ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้เรียกร้องได ้การโจมตีค่ายทหารของรัฐบาลจากปี 1972-1980 ก็มีมา

โดยตลอด เพราะ 13 จงัหวดั ตามขอ้เรียกร้องเดิม มีคริสเตียนมากกวา่มุสลิมซ่ึงเป็นการยากต่อการปกครอง 

    หลักการส าคัญก ลุ่ม มุส ลิมหัว รุนแรงซ่ึ งเป็น ลูกหลานของก ลุ่ม  MNLFและMILF ก็ ก่อตัว ข้ึน

ภายในประเทศ คือกลุ่มอาบูไซยาฟ น าโดย Abdul RaggakJanjalaniซ่ึงมีพฤติกรรมลกัพาตวัเรียกค่าไถ่ ฆ่าตดัหวั และ

ได้ตั้ งฉายาของกลุ่มว่า ผู ้ถือดาบ (Bearer of Sword หรือ King of Sword) ซ่ึงรัฐบาลฟิลิปปินส์ถือว่า กลุ่มน้ีมี

พฤติกรรมโหดร้าย และเป็นกลุ่มก่อการร้าย 

    เหตุการณ์ทางการเมืองในฟิลิปปินส์เก่ียวกบักลุ่มมุสลิมในภาคใตใ้นทศวรรษท่ี 1970 นั้น ส่งผลกระทบต่อ

ความสัมพนัธ์ของฟิลิปปินส์กับอาเซียนในทาง สังคมและเศรษฐกิจเพราะรัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาการเมืองภายใน

มากกวา่จึงท าให้การติดต่อระหวา่งฟิลิปปินส์กบัอาเซียนนอ้ยลงไปมากโดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงเคยมองฟิลิปปินส์

ในภาพบวก 

 

กจิกรรม 6.2.3 

    1. มาร์กอสใชก้ลยทุธ์อยา่งไรในการแกปั้ญหามุสลิมภาคใต ้

    2. มุสลิมภาคใตเ้รียกร้องอะไรจากรัฐบาลบา้ง 

 

แนวตอบกจิกรรม 

    1. มาร์กอสใชว้ิธีการเจรจากบักลุ่ม MNLF โดยมีโครงการพฒันาภาคใต ้และให้ท่ีประชุมมุสลิมเป็นผูไ้กล่

เกล่ีย โดยมีลิเบียเป็นตวักลาง ในขณะเดียวกนัก็ประกาศให้โลกรู้วา่ กลุ่มมุสลิม MNLF น้ีไดรั้บความช่วยเหลือจาก

ต่างชาติและมีการคอร์รัปชนัภายใน 

    2. มุสลิมภาคใตเ้รียกร้องให้รัฐบาลมาร์กอส ให้ถอนทหารของรัฐบาลออกจากเขตมุสลิม รวมทั้งเรียกร้อง

ดินแดนบรรพบุรุษมุสลิมคืนทั้งหมด (ก่อนสเปนเขา้ครอบครอง) มุสลิมมาตั้งรกรากอยูก่่อนแลว้ อีกคร้ังให้รัฐบาล

รับรองกฎหมายมุสลิม ซ่ึงเป็นกฎหมายประเพณีและมรดกของชาวมุสลิมอีกดว้ย  
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เร่ืองที ่6.2.4 

การเพิม่บทบาทของฟิลปิปินส์ในอาเซียน 

 

    ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ในทศวรรษท่ี 1970 ฟิลิปปินส์มีปัญหาภายในคือปัญหาการประทว้งทางการเมือง 

ปัญหาการแบ่งแยกดินแดนในช่วงปี 1975 เป็นตน้มาท าใหฟิ้ลิปปินส์มุ่งแกปั้ญหาภายในมากกวา่ 

    บทบาทในอาเซียนนั้ น ฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ละเลยแม้จะมุ่งแก้ปัญหาภายในประเทศก็ตาม นโยบาย

ต่างประเทศจึงไม่ ต่างกันมากกับนโยบายในทศวรรษท่ี 1960 แต่ท่ีส าคัญในปี 1972 สหรัฐอเมริกา ได้เปิด

ความสัมพนัธ์กบัประเทศจีน ท าให้ฟิลิปปินส์ซ่ึงมีนโยบายตามสหรัฐอเมริกา ไดไ้ปเช่ือมความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ

กบัประเทศจีน ซ่ึงในขณะนั้นขอ้ตกลงความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจกบัสหรัฐอเมริกา Laurel Langley Agreement 

ก าลงัจะหมดในปี 1974 และเกิดวิกฤตการณ์น ้ ามนัทัว่โลกซ่ึงกระทบกบัฟิลิปปินส์ดว้ย มาร์กอสเล็งเห็นว่า การมี

ความสัมพนัธ์กบัจีนในยุคผ่อนคลายความตึงเครียดน้ี จะท าให้ฟิลิปปินส์ไดเ้ปิดกวา้งทางการคา้กบัจีน พร้อมทั้ง

ยกเลิกการห้ามชาวฟิลิปปินส์เขา้ไปในประเทศจีนดว้ย25 ประเทศจีนไดเ้ขา้มาช่วยเหลือฟิลิปปินส์ในช่วงเศรษฐกิจ

ตกต ่าในช่วงทศวรรษท่ี 1980 แต่เน่ืองด้วยเหตุความขดัแยง้ในทะเลจีนใต ้ท าให้ความสัมพนัธ์กบัจีนไม่ราบร่ืน

เท่ากบัประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน26 แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม สหรัฐอเมริกายงัมีบทบาทในการก าหนดนโยบายต่างประเทศ

ของฟิลิปปินส์ เพราะยงัมีฐานทพัเรืออยูท่ี่อ่าวซูบิค และฐานทพัอากาศท่ีคลา้ก ซ่ึงแลกเปล่ียนกบัความช่วยเหลือของ

สหรัฐอเมริกา ต่อฟิลิปปินส์แมจ้ะนอ้ยลงก็ตาม 

    บทบาทของฟิลิปปินส์ในอาเซียนนั้นข้ึนอยู่กับผูน้ าประเทศคือประธานาธิบดีเป็นผูก้  าหนดนโยบาย

ต่างประเทศ โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นท่ีปรึกษามาร์กอสจึงตอ้งเปิดกวา้งนโยบายทางเศรษฐกิจไปสู่จีน และ

ประเทศตะวนัออกกลาง เพื่อความอยูร่อดของประเทศ 

    ในช่วงทศวรรษท่ี 1970 ประเทศในกลุ่มอาเซียนมุ่งสู่ความสัมพนัธ์ต่างประเทศกับประเทศนอกกลุ่ม

ภูมิภาค ก่อนการประชุมท่ีบาหลี (Bali Summit 1976) ประเทศในกลุ่มไดต้กลงกนัวา่ช่วงน้ีเป็นช่วงผ่อนคลายความ

ตึงเครียด เพื่อความอยูร่อดของอาเซียน และใชอ้าเซียนเป็นเคร่ืองมือต่อรอง แต่ในช่วงน้ียงัไม่มีจุดประสงคท่ี์ชดัเจน

วา่จะมีความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศกบัประเทศใด อาจจะเป็นเพราะอาเซียนตอ้งเร่ิมคิดท่ีจะด าเนินการ ในช่วงน้ี

                                                

    
25

 Lim (1999) . “ The Political Economy of the Philippines.” PASCN, Discussion Paper. p. 10. 
    

26
 Ilano. (2017). Development and Present States of Economic Relations between China and the 

Philippines. Ugong, Vol 9. 
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เพียงแต่เร่ิมท่ีจะเจรจากลบั อเมริกา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย ประชาคมยุโรป แคนาดา และ ยูเอ็นดีพี (UNDP) ในปี 1975 

อาเซียนไดต้กลงกนัอยา่งแน่นอนวา่จะมีการเจรจาความร่วมมือระหว่างผูน้ ารัฐบาลกนัท่ีบาหลี ระหว่างวนัท่ี 23-24 

กุมภาพนัธ์ 1976 และในคร้ังน้ีเองท่ีอาเซียนไดพ้ฒันาจิตส านึกร่วมกนัในความเป็นเอกภาพของภูมิภาค นอกจากน้ี

ผูน้ ายงัได้ตกลงกนัท่ีจะสร้างความมัน่คงทางการเมืองให้เหนียวแน่น ซ่ึงในคร้ังน้ีมาร์กอสก็เป็นผูน้ าในการเสนอ

ประเด็นทางความร่วมมือทางการเมือง ซ่ึงอาจจะเป็นไปได้ท่ีในช่วงนั้ นมีวิกฤตการณ์ในอินโดจีน อีกทั้ ง

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีบทบาทอยู่ในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศท่ีร่วมก่อตั้ งซีโต้มาด้วยกัน คือไทยและ

ฟิลิปปินส์ ท่ีกลวัภยัคอมมิวนิสต์ อีกทั้งประเทศส่วนใหญ่ก็เห็นดว้ยกบัการกระชบัความมัน่คงระหวา่งประเทศให้

แน่นแฟ้นข้ึน 

    ในส่วนบทบาทของฟิลิปปินส์ในการประชุมท่ีบาหลีก็คือการเสนอให้ร่วมมือดา้นความมัน่คง การขจดัขอ้

ขดัแยง้ระหว่างประเทศ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเม่ือมีภยัพิบติั ขจดัความยากจน และร่วมมือกบักลุ่มอาเซียนใน

ขอ้ตกลงในการสร้างไดใ้ห้อาเซียนเป็นเขตสันติภาพ อิสรภาพและความเป็นกลาง ทั้งน้ีในขอ้ตกลงดงักล่าวมีขอ้

ส าคญัท่ีวา่จะไม่ยอมใหม้หาอ านาจใดมหาอ านาจหน่ึงเขา้มาแทรกแซงเหมือนองคก์ารซีโตใ้นอดีตไดอ้น่ึงฟิลิปปินส์

เป็นผูเ้สนอให้มีความร่วมมือทางด้านความมัน่คงและขจดัขอ้ขดัแยง้ระหว่างประเทศในการประชุมท่ีบาหลี ซ่ึง

ฟิลิปปินส์ไดน้ ามาก าหนดนโยบายต่างประเทศในช่วงน้ีดว้ย 

    นโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ช่วง ค.ศ. 1976-1979 คือ 

     1) เนน้ความสัมพนัธ์กบัประเทศภายนอกใหม้ากข้ึน 

     2) เน้นความร่วมมือดา้นความมัน่คงระหวา่งประเทศให้เหนียวแน่นข้ึน เน่ืองจากช่วงน้ีกลุ่มอินโดจีน

เป็นคอมมิวนิสต ์ซ่ึงจะมีผลต่อการด าเนินนโยบายต่างประเทศของกลุ่มอาเซียนดว้ย ท่ีส าคญักลวัคอมมิวนิสตรุ์กราน 

     3) เนน้ความส าคญัแบบทวภิาคีภายในกลุ่มและพหุภาคี 

     4) ส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและการคา้กบักลุ่มประเทศสังคมนิยม 

     5) แสวงหาความสัมพนัธ์ทางการคา้และทางดา้นความมัน่คงกบัสหรัฐอเมริกา 

     6) แสวงหาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและการคา้กบักลุ่มประเทศยโุรป 

     7) ส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัสาธารณรัฐประชาชนจีนและญ่ีปุ่น 

     8) สนบัสนุนประเทศในกลุ่มอาหรับในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและสันติภาพในตะวนัออกกลาง 

ตามแนวนโยบายของสหประชาชาติ 
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    เม่ือวิเคราะห์นโยบายของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงน้ีแลว้จะพบวา่ ฟิลิปปินส์ตอ้งการสร้างความปลอดภยั

และความมัน่คงภายในเพื่อปกป้องการรุกรานของกลุ่มอินโดจีนท่ีรัสเซียเป็นผูห้นุนอยูเ่บ้ืองหลงั และฟิลิปปินส์ก็ได้

เป็นผูน้ าในการเสนอประเด็นน้ีในท่ีประชุม27  

    อน่ึงการด าเนินการต่างประเทศในอาเซียนในช่วงน้ี ยงัไม่มีประเด็นท่ีเด่นชดั ยกเวน้การสร้างพลงัการ

ต่อรองดา้นความมัน่คงภายในกลุ่ม และตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ คือ28  

     1) คณะกรรมการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และพลงังาน 

   2) คณะกรรมการทางการคา้และการท่องเท่ียว 

     3) คณะกรรมการอาหาร เกษตรกรรมและการป่าไม  ้

     4) คณะกรรมการการเงินและธนาคาร 

   5) คณะกรรมการการขนส่งและการส่ือสาร 

     6) คณะกรรมการงบประมาณ 

     7) คณะกรรมการการพฒันาสังคม 

     8) คณะกรรมการวฒันธรรมและการส่ือสาร 

     9) คณะกรรมการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    ทั้ง 9 คณะกรรมการน้ีข้ึนตรงอยูก่บัรัฐมนตรีท่ีสังกดัของแต่ละประเทศ 

     บทบาทของฟิลิปปินส์ในอาเซียนนั้นคือ ท าหน้าท่ีเป็นคู่เจรจากับสหรัฐอเมริกา และแคนาดาแทน

อาเซียน เน่ืองจากฟิลิปปินส์เคยเป็นเมืองข้ึนเก่าและทั้งสองประเทศก็มีความใกล้ชิดกันมากกว่าประเทศอ่ืน ใน

บรรดาประเทศในกลุ่มดว้ยกนั อีกทั้งฟิลิปปินส์ก็คุน้เคยกบัการเจรจาต่อรองกบัสหรัฐอเมริกา ดว้ย 

     จากการท่ีฟิลิปปินส์มีบทบาทน าในการเจรจากบัทั้งสองประเทศน้ีเอง ท าให้ประเทศต่าง ๆ ไดรั้บประโยชน์

จากการเจรจาดงักล่าว เช่นการไดรั้บการช่วยเหลือในประเทศของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP-United Nations 

Development Program) และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO- United Nations 

Education and Scientific and Cultural Organization) ซ่ึงทั้งสององคก์รน้ีมีสิทธิเป็นผูน้ า นอกจากทั้งอาเซียนไดรั้บประโยชน์น้ี

แลว้ ในส่วนของฟิลิปปินส์เอง ก็ไดรั้บความช่วยเหลือในการพฒันาโครงการต่าง ๆ  เช่น องค์การพฒันาอุตสาหกรรมแห่ง

                                                

    
27

 สีดา สอนศรี. เร่ืองเดียวกัน. น. 279. 
    28

 Anand & Quisumbing. (1981). Asean: Identity Development Culture. Quezon City: UP Law Center& 
Easr-West Culture Learning Institute. p. 383. 



 

 
34 

 

สหประชาชาติ (UNIDO–United Nations Industrial Development Organization) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO- 

International Labor Organization) ซ่ึงฟิลิปปินส์มีองค์การอยู่ในประเทศดว้ย ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารพฒันา

แห่งเอเชีย ( ADB-Asian Development Bank ) ซ่ึงตั้งอยูใ่นฟิลิปปินส์ จากการท่ีฟิลิปปินส์มีบทบาทในการเจรจาองคก์รต่าง  ๆ

ซ่ึงมีสหรัฐอเมริกา เป็นสมาชิกร่วมอยูด่ว้ยนั้น ท าใหป้ระเทศต่าง ๆ  ในกลุ่มอาเซียนไดรั้บการพฒันาดว้ย อีกทั้งผูเ้ชียวชาญใน

ฟิลิปปินส์ เช่น แพทยแ์ละนักพฒันาชุมชนท่ีได้รับการฝึกอบรมจากสหรัฐอเมริกาก็ยงัคอยช่วยประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม

อาเซียนดว้ย นอกจากองค์กรต่าง ๆ ดงักล่าวแล้วฟิลิปปินส์ยงัได้เจรจากบัสหรัฐอเมริกา ให้มาช่วยเหลือประเทศไทย เช่น 

มูลนิธิ ร็อกก้ี เฟลเลอร์ มูลนิธิ ฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย เป็นตน้ นอกจากน้ีการประชุมอาเซียนในมะนิลา ในปี 1977 ฟิลิปปินส์

ได้ช่วยเจรจายกเลิกภาษีการค้า การด าเนินการ เก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ เร่ืองส่ิงทอ การช่วยเหลือเร่ืองโครงการ

อุตสาหกรรมในอาเซียน และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ เม่ือวนัท่ี 2-4 สิงหาคม 1978 คาร์ลอส พี.โรมูโล (Carlos P. 

Romulo)29 ได้เจรจาเร่ืองการรวมการลงทุนระหว่างสหรัฐอเมริกา กบัอาเซียน บทบาทของธนาคารน าเขา้และส่งออกของ

สหรัฐอเมริกา ท่ีมีต่ออาเซียน ความร่วมมือการพฒันาร่วมกนัระหว่างสหรัฐอเมริกา และอาเซียนในเร่ืองอาหาร การพฒันา

ทางดา้นพลงังาน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการพฒันาทางดา้นการศึกษาดว้ย ท่ีส าคญัในช่วงปี 1978 ฟิลิปปินส์ได้

เจรจาให้พิจารณานโยบายของสหรัฐอเมริกา ต่ออาเซียนเสียใหม่โดยไดใ้ห้ความส าคญักบัอาเซียนมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีในการ

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน– สหรัฐอเมริกา ท่ีบาหลีในเดือนกรกฎาคม 1979 ด้วยการเจรจาของฟิลิปปินส์

สหรัฐอเมริกา จึงไดจ้ดัตั้งสภาอาเซียน– สหรัฐอเมริกา ข้ึน จากสภาน้ีเองท าให้มีการท าขอ้ตกลงความช่วยเหลือประเทศต่าง  ๆ

ในอาเซียนหลายโครงการ เช่น โครงการอารักขาพืชแห่งอาเซียน (ASEAN Plant Protection Program)โครงการ (ASEAN 

Agricultural Development and Planning Center) โครงการทุนการศึกษาอาเซียน– เอไอที (ASEAN–AIT) โครงการเตรียมความ

พร้อมในการป้องกนัภยัพิบติั (ASEAN Disaster Preparedness Seminar) เป็นตน้30  

    ในส่วนของประเทศแคนาดา ฟิลิปปินส์ก็ไดเ้จรจาในปี ค.ศ. 1975 แต่การด าเนินการจริง ๆ มีข้ึนใน ค.ศ. 

1977 ซ่ึงเจา้หน้าท่ีของแคนาดาไดจ้ดัประชุมร่วมกบัอาเซียน ในดา้นการคา้ อุตสาหกรรม การพฒันาป่าไม ้การวิจยั

ทางการเกษตร การส ารวจเพื่อการพฒันาแร่ธาตุ แต่แคนาดาไม่ไดส้นใจเท่าท่ีควร เน่ืองจากในปี ค.ศ. 1979 แคนาดา

ไดมี้การเปล่ียนคณะผูบ้ริหารจากปี 1979 เป็นตน้มา แคนาดารับท่ีจะช่วยเหลือในดา้นป่าไม้31  

                                                

    
29

 Ibid. p. 387. 
    

30
 Ibid. pp. 387–399. 

    
31

 Ibid. p. 391. 
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    ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ แมฟิ้ลิปปินส์จะมีปัญหาภายในประเทศ แต่ก็ยงัมีบทบาทส าคญัในอาเซียนดว้ยการ

เป็นประเทศคูเ่จรจากบัสหรัฐอเมริกา และแคนาดาแทนประเทศอาเซียนทั้งกลุ่ม และทั้งกลุ่มก็ไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 

 

กจิกรรม 6.2.4 

    ฟิลิปปินส์เพิ่มบทบาทในอาเซียนอยา่งไร 

 

แนวตอบกจิกรรม 6.2.4  

    ฟิลิปปินส์เป็นตวัแทนของอาเซียนในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศโดยเป็นผูเ้จรจากบัสหรัฐอเมริกา 

และแคนาดา ในเร่ืองต่าง ๆ ท าให้อาเซียนได้รับความช่วยเหลือทางด้านความมัน่คง สังคมและเศรษฐกิจด้วย 

เน่ืองจากฟิลิปปินส์เคยเป็นเมืองข้ึนของสหรัฐอเมริกา วฒันธรรม การเจรจาต่อรองจึงง่ายกวา่ประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่ม 
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ตอนที ่6.3 

บริบททางการเมืองของฟิลปิปินส์ในทศวรรษที ่1980 

 

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 6.3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 

6.3.1 ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในปี 1980 

     6.3.2 การเกิดพลงัประชาชน (People Power) ในปี 1986 

       6.3.3นโยบายต่างประเทศในช่วงทศวรรษท่ี 1980 

 

แนวคิด 

    1. ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในปี 1980 คือ การเมืองภายในท่ีเกิดจากการคอร์รัปชัน่ของ

พรรคพวกบริวารของมาร์กอส อีกทั้งการสังหารอดีตผูน้ าฝ่ายคา้น 

    2. การเกิดพลงัประชาชน คือ การสร้างเครือข่ายพลงัประชาชน ทั้งภาครัฐ ซ่ึงเป็นกลุ่มตรงกนัขา้ม

กบัมาร์กอส กลุ่มองคก์รประชาชน กลุ่มองคก์รพฒันาเอกชน กลุ่มทหาร และกลุ่มธุรกิจ ต่างรวมตวักนัเพื่อ

โค่นลม้อ านาจเผด็จการของมาร์กอส ท่ีท าให้เกิดการคอร์รัปชัน่ในกลุ่มพรรคพวกบริวาร จนท าให้เศรษฐกิจ

ตกต ่าและส่งผลต่อความร่วมมือและการลดบทบาทของฟิลิปปินส์ในอาเซียน 

    3. ความสัมพนัธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับอาเซียนลดน้อยลง เน่ืองจากรัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาภายใน

มากกวา่ ถึงแมไ้ดก้  าหนดนโยบายต่างประเทศให้มีความร่วมมือกบัอาเซียนให้มากข้ึนก็ตาม แต่ในทางปฏิบติั

ท าไดย้าก 

 

วตัถุประสงค์ 

    เม่ือศึกษาตอนท่ี 6.3 แลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายเสถียรภาพทางการเมืองในปี 1980 ได ้

2. อธิบายปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดพลงัประชาชนได ้

3. อธิบายนโยบายต่างประเทศในทศวรรษท่ี 1980ได ้
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เร่ืองที ่6.3.1  

ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของฟิลปิปินส์ในปี 1980  

 

    ฟิลิปปินส์เผชิญกับปัญหาภายในประเทศมากในช่วงทศวรรษท่ี 1980 ในช่วงปลายสมยัของมาร์กอส

เน่ืองจากมีการก่อกวนของคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ มีการประทว้งของกลุ่มประชาสังคมหลายกลุ่ม เศรษฐกิจ

ตกต ่า จากการปกครองของมาร์กอส และเครือญาติบริวาร จนน าไปสู่การลม้ละลายของประเทศใน ค.ศ. 1983 และ

เกิดพลงัประชาชนข้ึนใน ค.ศ. 1986 ถึงแมฟิ้ลิปปินส์จะมีบทบาทมากในช่วงตน้วาระของมาร์กอสก็ตาม แต่มีปัญหา

ภายในเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงไดแ้ก่ 

 

การแก้รัฐธรรมนูญ 

    เม่ือเขาประกาศกฎอยัการศึกในปี 1972 ตามท่ีรัฐธรรมนูญปี 1935 ระบุไวใ้นมาตราท่ี 7 ตอนท่ี10 ขอ้ท่ี 232

ท่ีให้อ านาจประธานาธิบดีหากเกิดความไม่สงบในประเทศ หลงัจากเขาประกาศกฎอยัการศึกแล้ว เขาได้พฒันา

ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การคา้การลงทุนระหว่างประเทศ การปฏิรูปท่ีดิน เป็นตน้ แต่เขาก็ได้ใช้

อ านาจตามรัฐธรรมนูญมาตราท่ี 17 ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 2 ใหอ้อกประกาศต่าง ๆ ไดต่้อไปน้ี 

     - General Order ฉบบัท่ี 1 (Republic of the Philippines: ค.ศ. 1972) ประกาศว่ามาร์กอสในฐานะเป็นผู ้

บญัชาการกองทพัในฟิลิปปินส์ สามารถใชอ้ านาจปกครองประเทศไดท้ั้งหมด รวมทั้งสั่งการทุกกระทรวง กรม และ

กอง ใหก้ารปฏิบติังานของประธานาธิบดีบรรลุผลส าเร็จไดไ้ม่วา่กรณีใด ๆ ก็ตาม  

   - General Order ฉบับ ท่ี  2 (Republic of the Philippines No.2: ค.ศ.1972) มาร์กอสสามารถสั่ งให้

ปราบปรามและจบัผูต้อ้งหาท่ีเป็นภยัต่อชาติไดจ้นกวา่ประธานาธิบดีจะสั่งปล่อย  

   - General Order ฉบับท่ี 4 (Republic of the Philippines No.4: ค.ศ. 1972) มาร์กอสสั่งห้ามประชาชน

ออกจากบา้นเวลาค ่าคืน หรือหลงัเท่ียงคืน และมีบทลงโทษส าหรับผูท่ี้ฝ่าฝืน 

   - General Order ฉบับ ท่ี  5 (Republic of the Philippines No.5: ค .ศ . 1972) ม าร์กอสสั่ งห้ าม ก าร

เดินขบวนประทว้งต่อตา้นรัฐบาลทุกรูปแบบ 
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   - General Order ฉบับท่ี 8 (Republic of the Philippines No.8: ค.ศ. 1972) มาร์กอสมีอ านาจเต็มท่ี ใน

ฐานะผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด ในการจดัตั้งศาลทหารเพื่อพิจารณาคดีความพิเศษ 

    - General Order ฉบบัท่ี 12 (Republic of the Philippines No.12: ค.ศ. 1972) มาร์กอสมีอ านาจท่ีจะตดัสิน

คดีพิเศษตามท่ีศาลทหารจดัตั้งข้ึนโดยมาร์กอสเอง 

    นอกเหนือจาก General Order ดงักล่าวขา้งตน้แล้ว เขายงัออกกฤษฎีกาของประธานาธิบดี (Presidential 

Decrees) ให้ปรับโครงสร้างประเทศเสียใหม่ โดยให้แกไ้ขรัฐธรรมนูญมาตราท่ี 17 มกราคม 1973 ตอนท่ี 3 ขอ้ท่ี 2 

ซ่ึงไดบ้ญัญติัไวว้า่ “ประกาศ ค าสั่ง บญัชาการ กฤษฎีกา และบญัญติัต่าง ๆ ซ่ึงออกโดยประธานาธิบดีมาร์กอส ใหถื้อ

เป็นกฎหมายของประเทศ และจะมีผลใชจ้นกระทัง่มีค  าสั่งให้ยกเลิกกฎอยัการศึกทั้งประเทศ ซ่ึงมีสิทธิพิเศษภายใต้

รัฐธรรมนูญปี 1935 ในฐานะประธานาธิบดีผูเ้ป็นทั้งประมุขของรัฐและหวัหนา้รัฐบาล จนกวา่เขาจะตั้งสภาแห่งชาติ

ชั่วคราว เพื่อเลือกตั้งประธานาธิบดีข้ึนมาใหม่ รวมทั้ งนายกรัฐมนตรีด้วย”33 ในเวลาต่อมา มาร์กอสได้แก้ไข

รัฐธรรมนูญปี 1973 อีกคร้ัง โดยให้เขาเป็นทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีในขณะเดียวกนัในรัฐธรรมนูญฉบบั

น้ียงัใหอ้ านาจฝ่ายนิติบญัญติัแก่ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี ซ่ึงไดแ้ก่ มาร์กอส(Tongko, 1981, Appendix)  

    ในปี 1981 มาร์กอสได้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนข้ึนอีกคร้ังหน่ึง โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า

รัฐบาลในสภาแห่งชาติ รับผิดชอบร่วมกบัคณะรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบายแห่งชาติตามความเห็นชอบของ

ประธานาธิบดี (มาร์กอส) ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญปี 1973, 1976 และปี 1981 เขามีอ านาจในการก าหนดนโยบายแห่งชาติ

แต่เพียงผูเ้ดียว คณะรัฐมนตรีเป็นท่ีปรึกษาและปฏิบติัตามค าสั่งเท่านั้น 

    การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 1935 นั้น ถือไดว้่ามาร์กอสเป็นนกักฎหมายท่ีเก่งมาก สามารถหาช่องโหว่ของ

กฎหมายเพื่อแสวงหาอ านาจให้ตวัเองได ้ปัญหาท่ีตามมาก็คือ เขาไดต้ั้งพรรคพวกบริวารเขา้มาด าเนินการทางการ

เมืองและจดัการเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมด มาร์กอสได้ท าลายสถาบนัทางการเมืองอนัเป็นตวัเช่ือมผูน้ ากับ

ประชาชน และน าการปกครองแบบเผด็จการมาใช ้โดยสร้างพรรคพวกบริวารทั้งพลเรือนและทหารมาหนุนอ านาจ

ของเขา ดว้ยการให้ต าแหน่งทางการเมืองและทรัพยสิ์นเงินทอง รวมทั้งเป็นผูจ้ดัการบริษทัเงินทุนต่าง ๆ ดว้ย พร้อม

กนันั้นเขาก็ไดต้ั้งสภาบารังไก (Barangay Assembly หรือ สภาหมู่บา้น) เพื่อเรียกเสียงสนบัสนุน เม่ือมีการหย ัง่เสียง

ประชามติในเร่ืองต่าง ๆ ในการสนบัสนุนแนวนโยบายของเขาเอง 

จากการแกไ้ขรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อประโยชน์ของพรรคพวกบริวารให้เขา้มาด าเนินกิจการทุกอยา่ง

ในประเทศตั้งแต่ปี 1972-1980 น้ีเอง จึงเกิดปัญหาในปี คือ เศรษฐกิจตกต ่า คนจนมีมากข้ึน การวา่งงานมากข้ึน การ
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แก้ปัญหามุสลิมไม่เป็นไปตามท่ีตกลงไว ้มีการก่อกวนของพรรคคอมมิวนิสต์ในฟิลิปปินส์ ซ่ึงสู้รบกับรัฐบาล

บ่อยคร้ัง ปัญหาทั้งหมดน้ีเน่ืองจาก การกระจายรายไดมี้ไม่ทัว่ถึง เศรษฐกิจมีการกระจุกอยู่ท่ีคนกลุ่มของมาร์กอส

โดยไม่ไดส้นใจคนระดบัล่างมากนกั ซ่ึงในเวลาต่อมาประเทศก็ไม่สามารถใชห้น้ีเงินกูจ้ากต่างชาติได ้กิจการต่าง ๆ 

ของประเทศหยุดชะงกั เช่น โครงการพฒันาการเกษตร การพฒันาท่ีอยู่อาศยั การพฒันาภาคใต ้จึงท าให้ประเทศ

ลม้ละลายในท่ีสุด ตามการประเมินของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund)34 ท าให้ชาว

ฟิลิปปินส์เป็นจ านวนมากออกไปท างานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในซาอุดิอาระเบียซ่ึงมาร์กอสไดไ้ปท าขอ้ตกลง

ไว ้

    วิกฤตการณ์ในฟิลิปปินส์ดังกล่าวข้างต้น ท าให้มาร์กอสลดบทบาทในการเป็นผู ้น าเพื่อเจรจากับ

สหรัฐอเมริกา และการร่วมวางแผนเพื่อพฒันาอาเซียนร่วมกนัก็ลดนอ้ยไปดว้ย 

 

กจิกรรม 6.3.1 

    อธิบายถึงความไม่มีเสถียรภาพของฟิลิปปินส์ในปี 1980 

 

 แนวตอบกจิกรรม 6.3.1 

    การเมืองในฟิลิปปินส์ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเกิดจากการก่อกวนของกลุ่ม

คอมมิวนิสต์ กลุ่มแบ่งแยกดินแดน และการคอร์รัปชั่นของพรรคพวกบริวาร ท าให้ความสัมพนัธ์กบัอาเซียนลด

นอ้ยลง 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

    34 Dohner, S. Robert &Ital, Ponciano, Jr. (1989). “External Debt and Debt Management in Developing 

Country Debt and Economic Performance”, Vol.3. Indonesia: Country Studies. 
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เร่ืองที ่6.3.2 

การเกดิพลงัประชาชน (People Power) ในปี 1986 

 

    พลงัประชาชนในฟิลิปปินส์คือ กลุ่มประชาชนทุกระดบั ซ่ึงรวมทั้งประชาชนในบารังไกต่าง ๆ (People’s 

Organizations) กลุ่มองค์กรพฒันาเอกชน (Non-Governmental Organizations) กลุ่มทหาร กลุ่มศาสนา กลุ่มธุรกิจ

เอกชน กลุ่มฝ่ายขวา ฝ่ายเป็นกลาง และฝ่ายซ้าย ท่ีมีบทบาทในการก าหนดนโยบายของประเทศร่วมกบัรัฐบาล ใน

สมยัมาร์กอสบุคคลเหล่าน้ีไม่มีบทบาทเลย ยกเวน้เครือญาติบริวารของมาร์กอสเท่านั้น 

    ประเด็นท่ีก่อใหเ้กิดพลงัประชาชน35 คือ 

     1. การสังหารเบนิกโน อากโีน อดีตวุฒิสมาชิกพรรคเสรีนิยม ซ่ึงเป็นฝ่ายคา้นในช่วงท่ีมาร์กอสปกครอง 

ในช่วง 1965-1972 ซ่ึงขณะนั้นมาร์กอสยงัไม่ไดป้ระกาศกฎอยัการศึก แต่มีเหตุการณ์ประทว้งจากประชาชนหลาย

ฝ่ายดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ รวมทั้งการปราศรัยหาเสียงของเบนิกโน อากีโน ท่ีพลาซา มิลนัดา (จตุัรัสมิลนัดา) และมีการ

วางระเบิด จนเบนิกโน อากีโน ถูกจบัขงัคุกก่อนท่ีจะถูกปล่อยไปรักษาตวัท่ีสหรัฐอเมริกา ในปี 1982 เม่ือมาร์กอส

ประกาศกฎอยัการศึก แมบ้า้นเมืองจะสงบแต่กลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการกระท าของมาร์กอส ก็ไดว้างแผนใตดิ้นเพื่อรอ

เวลา และในปี 1983 ในช่วงท่ีเศรษฐกิจตกต ่าและมีการว่างงานเกิดข้ึนในสังคมเป็นอันมาก ถึงอย่างไรก็ตาม 

สหรัฐอเมริกา ในสมยัประธานาธิบดีเรแกนมิไดค้  านึงถึงปัจจยัภายในของฟิลิปปินส์มากนัก แต่ห่วงเร่ืองฐานทพั

สหรัฐอเมริกาท่ีอยู่ในฟิลิปปินส์ ท่ีตอ้งการจะรักษาไวค้งเดิม จึงไดเ้จรจากบัมาร์กอส ขอต่ออายุฐานทพัออกไปอีก

คร้ังละ5 ปี จนถึง ค.ศ. 1991 โดยสหรัฐอเมริกาเสนอท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจและสังคมบริเวณฐานทพัทั้งหมด พร้อมกบั

เพิ่มความช่วยเหลือทางด้านความมั่นคง เป็นเงิน900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นเวลาภายใน 5 ปีท่ีต่อสัญญา เงิน

ช่วยเหลือทางทหาร 125 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจอีก 475 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ36  

    2. สภาวะเศรษฐกิจถดถอย สาเหตุการลอบสังหารอดีตผูน้ าฝ่ายคา้นวุฒิสมาชิก เบนิกโน อากีโน เม่ือวนัท่ี 21 

สิงหาคม 1983 ท าให้เศรษฐกิจท่ีเร่ิมตกต ่าในปี 1977 ยิง่ตกต ่าลงไปอีก ความเจริญทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมปี 1970-1980 อยูท่ี่ 

5.9 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าปีก่อน 1970 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 5.1 ปี 1981 ความเจริญเติบโตลดลงเหลือร้อยละ 3.9 ปี 1982 เหลือร้อยละ 3 

                                                

    35
 สีดา สอนศรี. เร่ืองเดียวกัน. น. 289-312. 

    36 เร่ืองเดียวกัน. น. 286. 
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และในปี 1983 เหลือเพียงร้อยละ 1 ส่วนปี 1984 เศรษฐกิจเขา้สู่ขั้นวิกฤตถึงกบัติดลบร้อยละ 5.5 ปี 1985 ติดลบร้อยละ 4 37 จาก

เศรษฐกิจตกต ่าในปี 1981 ประกอบกบัสหรัฐตอ้งการให้ลดความกดดนัภายในประเทศ เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งมีการประทว้งเกิดข้ึน

เก่ียวกับเร่ืองฐานทัพ จึงสนับสนุนให้มาร์กอสประกาศให้ มีการเลือกตั้ ง ด้วยเหตุ น้ีมาร์กอสได้น าเร่ืองเข้าสภา 

(BatasangPambansa) และก าหนดใหมี้การเลือกตั้งในวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 1986 

    ถึงอย่างไรก็ตาม ถึงกบัรัฐบาลตอ้งเล่ือนโครงการลงทุนอุตสาหกรรมจ านวน 4 โครงการ ซ่ึงตอ้งใช้เงิน

ทั้งส้ิน 3.1 พนัลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงไดแ้ก่ 

- โครงการปิโตรเคมิคอล ใชง้บประมาณ 1.2 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

- โครงการอลูมิเนียม ใชง้บประมาณ 650 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

- โครงการผลิตกระดาษและเยือ่กระดาษ ใชง้บประมาณ 250 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

- โครงการผลิตเช้ือเพลิงแอลกอฮอลจ์ากน ้าตาล ใชง้บประมาณ 1 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

    อีกทั้งผลผลิตสินคา้ส่งออกลดลงเป็นจ านวนมาก คนว่างงานเพิ่มข้ึน สินค้าน าเข้ามีต้นทุนสูงข้ึน เช่น 

น ้ ามนั ส่งผลให้ค่าขนส่งเพิ่มข้ึนดว้ย ท าให้ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนมาก การส่งออกลดลง 14-15 เปอร์เซ็นต์

ในปี 1985 ทั้งในภาคการเกษตรและสินคา้ส าเร็จรูป ส่วนภาวะเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนเป็น 64 เปอร์เซ็นต ์การช าระเงินขาด

ดุล 1.4 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ38 

ในดา้นการลงทุนต่างชาติ ปรากฏวา่ไดมี้บริษทันายทุนต่างชาติหลายบริษทัถอนตวัออกไป เพราะประเทศ

ขาดเครดิต จากการถอนตวัของบริษทัเป็นจ านวนมากในระหวา่งปี 1984-1985 ท าใหค้นวา่งงานมากข้ึน ความยากจน

เพิ่ม ข้ึนและอาชญากรรมมีมากข้ึน 39 ท าให้ขบวนการแรงงาน (Kilusang Mayo Uno-KMU) หรือ May First 

Movement เรียกร้องใหร้วมตวักนัประทว้งมาร์กอส 

  3. การรวมพลงัของกลุ่มฝ่ายค้านทีต่่อต้านมาร์กอส 

กลุ่มฝ่ายคา้นเหล่าน้ีไดแ้ก่ กลุ่มบายนั (BagongAlyansangMakabayan-BAYAN-New Nationalist Alliance) กลุ่มบนัดิลา 

(BansangNagkaisasaDiwa at Layumin- BANDILA- People United in Thaughtand Purpose) กลุ่มจาจา (Justice for Aquino, Justice 

for All- JAJA) กลุ่มเยาวชนผูรั้กชาติ (KabataanngMakabayan- KM) ขบวนการแรงงานแห่งชาติ (Kilusang Mayo Uno- KMU)40  

                                                

    37
 เร่ืองเดียวกัน. น. 292-299. 

    38
 Villegas. (1985). “The Philippines in 1985.” Asian Survey XXVI, 2 (February). p. 137. 

    39
 สีดา สอนศรี. เร่ืองเดียวกัน. น. 296. 

    40
 สีดา สอนศรี. เร่ืองเดียวกัน. น. 97-124. 
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กลุ่มดงักล่าวขา้งตน้เป็นกลุ่มใหญ่ท่ีมีเครือข่ายตั้งแต่ทอ้งถ่ินถึงระดบัชาติ และเป็นกลุ่มชนวนท่ีก่อให้เกิด

การรวมตวัของพลงัประชาชน (People Power) โค่นลม้มาร์กอสในท่ีสุด 

นอกจากกลุ่มดงักล่าวน้ีแลว้ กลุ่มศาสนจกัร ฝ่ายทหาร และกลุ่มธุรกิจเอกชน ไดอ้อกมาประทว้งการกระท า

ของมาร์กอสในคร้ังน้ี ฝ่ายศาสนจกัรเรียกร้องให้มีความยติุธรรมในสังคม เน่ืองจากมาร์กอสคุมขงันกัการเมืองและผู ้

ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการกระท าของเขา ทหารท่ีอยูฝ่่ายมาร์กอส ไดอ้อกมาประทว้งเน่ืองจากงบประมาณของทหารลด

นอ้ยลงมาก มีผลต่อการด าเนินการป้องกนัประเทศ ทั้งปัญหาภายใน และปัญหาทะเลจีนใต ้ส่วนกลุ่มธุรกิจเอกชน

นั้นได้รับผลกระทบโดยตรง เน่ืองจากช่วงน้ีเศรษฐกิจตกต ่ามากกระทบต่อการคา้การลงทุน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยเฉพาะศาสนจกัรเป็นพลงัอนัส าคญัในการโค่นลม้อ านาจเผด็จการของมาร์กอสในคร้ังน้ีจนส าเร็จ 

แต่เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ การประทว้งในคร้ังน้ีเป็นการประทว้งท่ีไม่ใชค้วามรุนแรง (Non-Violence) แนวคิดของโฮเซ่ริ

ซาล(Jose Rizal) ท่ีว่า การประทว้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงและมีศาสนาในจิตใจแลว้ จะไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง 

และจะประสบความส าเร็จในท่ีสุด 

    พลงัประชาชนในคร้ังน้ี ส่งผลให้มาร์กอสแพค้ะแนนเสียงเลือกตั้ง และสหรัฐอเมริกาเห็นด้วยกบัพลงั

ประชาชนท่ีให้มาร์กอสและพรรคพวกออกนอกประเทศ นางคอราซอน อากีโน ไดรั้บเลือกให้เป็นประธานาธิบดี 

และสหรัฐอเมริกาก็ยนิดีท่ีจะช่วยเหลือทางดา้นเศรษฐกิจใหก้บัฟิลิปปินส์41  

    การเกิดพลงัประชาชนในปี 1986 น้ี ท าให้ฟิลิปปินส์มุ่งแกปั้ญหาภายในให้มีความสงบ ท าให้บทบาทใน

อาเซียนลดลง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจก็ลดนอ้ยลงไปดว้ย42 

 

กจิกรรม 6.3.2 

1. จงกล่าวถึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดพลงัประชาชนโค่นลม้รัฐบาลมาร์กอส 

2. จงวเิคราะห์ถึงปัจจยัทางการเมืองภายในท่ีส่งผลกระทบต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัอาเซียน 

 

แนวตอบกจิกรรม 6.3.2 

                                                

    41 Combined News Serviews. (1986) “ Church Urges Marcos Oster: Assembly Declares Hein Winner.” 

Honolulu Star. p. A 1.  

    42 ดูเพิ่มเติมท่ี สีดา สอนศรี. เร่ืองเดียวกัน.  
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    พลังประชาชนเกิดจากปัจจยัภายในอนัได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย การสังหารผูน้ าฝ่ายค้าน การ

ประทว้งของกลุ่มประชาสังคมกลุ่มต่าง ๆ การคอร์รัปชัน่ของพรรคพวกบริวาร และปัจจยัภายนอกคือ บทบาทของ

สหรัฐอเมริกา ท่ีตอ้งการให้มาร์กอสจดัการเลือกตั้งในปี 1983ในปี 1986 ไดมี้การประทว้งของพลงัประชาชนเพื่อ

โค่นลม้รัฐบาลมาร์กอส ท าให้ฟิลิปปินส์ลดความความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัอาเซียน นับจากปี 1980-1992 ซ่ึง

หมดยคุสมยัของประธานาธิบดีคอราซอน อากีโน 

 

 

เร่ืองที ่6.3.3  

นโยบายต่างประเทศในช่วงทศวรรษที ่1980 

 

    นโยบายต่างประเทศในระหวา่งปี 1980-1990 (ทศวรรษท่ี 1980) เป็นช่วงคาบเก่ียวระหวา่งประธานาธิบดี

มาร์กอส และประธานาธิบดีคอราซอน อากีโน 

    ในช่วง ค.ศ. 1980-1985 นโยบายต่างประเทศในสมยัของมาร์กอสนั้น มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีเป็นตวัก าหนด 

คือ 

    1. ปัจจัยด้านผู้น า มาร์กอสมีความสนิทสนมกบัประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามาก สหรัฐอเมริกาก็ได้

ให้การสนบัสนุนทางเศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศฟิลิปปินส์ แลกเปล่ียนกบัการรักษาผลประโยชน์ท่ีฐาน

ทพัของสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิก ในการควบคุมน่านน ้ า ทั้ งการเดินเรือพาณิชย์และความมัน่คง แม้

สหรัฐอเมริกาจะรู้ว่าฟิลิปปินส์มีปัญหาภายในแต่ก็ยงัสนับสนุนอยู่ ฝ่ายมาร์กอสก็มีนโยบายเอนเอียงไปทาง

สหรัฐอเมริกา เพราะสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือมากมาย แต่ดว้ยปัญหาระบบพรรคพวกบริวารท าให้เศรษฐกิจ

ลม้ละลายในปี 1983 ประกอบกบั อดีตวุฒิสมาชิกฝ่ายคา้น เบนิกโน อากีโน (BenignoAquino)ถูกลอบสังหาร ท าให้

เกิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเพื่อต่อตา้นเผด็จการมาร์กอส สหรัฐอเมริกาจึงไดเ้จรจากบัมาร์กอสให้มีการ

เลือกตั้งในเดือนกุมภาพนัธ์มาร์กอลจึงไดก้ าหนดวนัเลือกตั้งข้ึนในวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 1986 

    2. ปัจจัยภายนอก ช่วงทศวรรษท่ี 1980 ระหว่างปี 1980-1985 นั้น แมจ้ะมีการผ่อนคลายความตึงเครียด

แล้วก็ตาม แต่เน่ืองจากอินโดจีนกลายเป็นคอมมิวนิสต์ สหรัฐอเมริกากลัวว่าคอมมิวนิสต์จะขยายอิทธิพลมาสู่

ประเทศฟิลิปปินส์และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยเหตุน้ีสหรัฐอเมริกาได้เจรจากบัฟิลิปปินส์เพื่อรักษาฐานทพั

สหรัฐอเมริกาไวใ้นฟิลิปปินส์ต่อไป อีกทั้งสหรัฐอเมริกา ตอ้งการรักษาผลประโยชน์ในน่านน ้ าแปซิฟิก ซ่ึงจะเป็น
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การป้องกนัมิให้สาธารณประชาชนจีนจีนขยายอิทธิพลมาสู่ทะเลจีนใต ้อีกทั้งฟิลิปปินส์ก็ตอ้งการให้สหรัฐอเมริกา

เขา้มาควบคุมน่านน ้าน้ี เน่ืองจากมีส่วนหน่ึงในทะเลจีนใตท่ี้ฟิลิปปินส์อา้งสิทธ์ิอยู ่

    กล่าวโดยสรุป นโยบายต่างประเทศในช่วงมาร์กอสน้ี จึงมีความใกลชิ้ดกบัสหรัฐอเมริกา โดยไม่ไดม้อง

ความสัมพนัธ์กบัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียนมากนกั แต่มุ่งไปท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ

กบัสหรัฐอเมริกามากกวา่ เม่ือประธานาธิบดีคอราซอน อากีโน ไดรั้บเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดี ในปี 1986 และ

อยูใ่นวาระไดถึ้งปี 1992 นั้น นโยบายต่างประเทศเปล่ียนแปลงไป โดยพึ่งพาสหรัฐอเมริกา นอ้ยลง และกลบัมามอง

ความสัมพนัธ์กบัอาเซียนมากข้ึน  

3. ปัจจัยภายใน 

     3.1 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของประเทศเส่ือมโทรมมาก มีภาระหน้ีสินสูงมาก คอราซอน อากีโน 

จึงตอ้งรีบฟ้ืนฟูประเทศอยา่งรีบด่วน โดยในช่วงแรกไดข้อความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นมิตรอนัเก่าแก่ 

รวมทั้งไดเ้จรจาประนอมหน้ีกบัธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ ให้เล่ือนการช าระหน้ีออกไป ถึง

วุฒิสมาชิกไดล้งมติให้ถอนฐานทพัออกไป แต่สหรัฐอเมริกา ก็ยงัให้ความช่วยเหลืออยู ่โดยไดต้ั้งกองทุน Marshall 

Plan for Philippines ข้ึนเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ บริจาคเงินให้กับฟิลิปปินส์ จากนั้นนางก็เยือนประเทศในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อเช่ือมสัมพนัธไมตรีกบัประเทศในกลุ่มอาเซียนใหเ้หนียวแน่นกวา่เดิม 

     3.2 ปัจจยัดา้นรัฐบาลและผูน้ า รัฐบาลอากีโน เป็นรัฐบาลประชาธิปไตย นางจึงเปิดกวา้งเร่ืองนโยบาย

ต่างประเทศตามความตอ้งการของสมาชิกรัฐสภาและประชาชน แต่ก็ยงัรับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาแมจ้ะ

นอ้ยกวา่เดิมก็ตาม วฒิุสมาชิกลงมติใหถ้อนฐานทพัสหรัฐอเมริกาออกไปทั้งหมด43 ความเป็นประชาธิปไตยประกอบ

กบัการส้ินสุดสงครามเยน็ในปี 1989 ท าใหผู้น้  าของฟิลิปปินส์ตอ้งปรับตวั 

     3.3 ปัจจยัดา้นการเมืองและเศรษฐกิจภายใน และความมัน่คงของประเทศ ปัจจยัดา้นการเมืองภายใน

ไดแ้ก่ ปัญหาคอมมิวนิสต ์ปัญหาแบ่งแยกดินแดนภาคใต ้ปัญหากลุ่มอิทธิพลของมาร์กอส และปัญหาเศรษฐกิจท่ีสืบ

เน่ืองมาจากสมยัมาร์กอส ปัญหาเหล่าน้ี ล าพงัฟิลิปปินส์เองแล้วไม่สามารถแก้ไขไดส้ าเร็จ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวบัน่

ทอนความมั่นคงภายในประเทศ ท าให้ประเทศไม่มีเสถียรภาพ และประเทศท่ีจะช่วยเหลือฟิลิปปินส์ได้ก็คือ

สหรัฐอเมริกานัน่เอง ความสัมพนัธ์ระหวา่งสองประเทศแมจ้ะนอ้ยลงกวา่เดิมแต่ก็ยงัไม่ขาดความช่วยเหลือ 

    กล่าวโดยสรุป ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ช่วงปี 1986-1992 นั้น นอกจากจะมี

ความสัมพนัธ์กบัสหรัฐอเมริกา แลว้ ยงัไดเ้ปิดความสัมพนัธ์กบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประชาคมยุโรป และกลุ่ม

                                                

    43
 Wants. (1992). Drawdown of US Forces by Early. “The Nation.” p. 45. 
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ประเทศตะวนัออกกลาง ทั้งน้ีเพื่อชักจูงให้การลงทุนกลบัมาสู่ประเทศ และส่งเสริมให้ชาวฟิลิปปินส์ไปท าธุรกิจ

นอกประเทศ ส าหรับความสัมพนัธ์กบัอาเซียนนั้นยงัมาเหนียวแน่นไม่เท่ากบัสหรัฐอเมริกา 

 

กจิกรรม 6.3.3 

    จงอธิบายทิศทางนโยบายต่างประเทศในทศวรรษท่ี 1980 

แนวตอบกจิกรรม 6.3.3 

    นโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ในทศวรรษท่ี 1980 แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงมาร์กอส และช่วงอากี

โน ในช่วงมาร์กอสมีปัจจยัเร่ืองผูน้ าท่ีสนิทกบัสหรัฐอเมริกา ปัจจยัความมัน่คงภายใน ส่วนปัจจยัภายนอกคือ การ

ขยายตวัของคอมมิวนิสต์เข้ามาในภูมิภาค และปัญหาทะเลจีนใต ้ท าให้มาร์กอสต้องพึ่ งสหรัฐอเมริกา มากกว่า

ประเทศอ่ืน ๆ ช่วงท่ี 2 คือช่วงอากีโน ซ่ึงเป็นช่วงในการสร้างประชาธิปไตยใหม่ นโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจ

ของประเทศ ท าใหอ้ากีโนตอ้งมองประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศอ่ืน ๆ นอกกลุ่มมากข้ึนเพื่อความอยูร่อดของ

ประเทศเอง 
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ตอนที ่6.4  

บริบททางการเมืองของฟิลปิปินส์ในทศวรรษที ่1990 

 

    โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 6.4 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไปน้ี 

หัวเร่ือง 

    6.4.1 การพฒันาการเมืองและเศรษฐกิจในสมยัฟิเดล รามอส 

    6.4.2 บทบาทประชาสังคมในการสร้างความมัน่คงทางการเมืองเศรษฐกิจการก าหนดนโยบายต่างประเทศ 

    6.4.3 นโยบายการเจรจาสันติภาพในกลุ่มมุสลิมภาคใต ้

   6.4.4 นโยบายต่างประเทศ: การทูตเพื่อการพฒันา (Development Diplomacy) 

   6.4.5 ประโยชน์ท่ีฟิลิปปินส์ไดรั้บภายใตอ้าเซียน (ค.ศ. 1960- ค.ศ. 1990) 

 

แนวคิด 

    1. การพฒันาการเมืองและเศรษฐกิจในสมยัฟิเดล รามอสนั้น มีแนวความคิดเร่ือง ใหก้ลุ่มการเมืองทุกกลุ่ม

เขา้มาร่วมมือในการพฒันาประเทศ ให้สภาเห็นชอบกบันโยบายในการพฒันาประเทศ อีกทั้งเป็นผูริ้เร่ิมและบุกเบิก

ความร่วมมือกบัประเทศบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สร้างกลุ่ม BIMP ซ่ึงเป็นกลุ่มอนุภูมิภาคท่ีมุ่งพฒันาเศรษฐกิจ

ภายในเขตแดนท่ีติดต่อกนั 

    2. บทบาทประชาสังคม ประกอบดว้ย ภาคประชาชน องคก์รพฒันาเอกชน กลุ่มธุรกิจ ร่วมมือกบัภาครัฐ 

(PPP- Public and Private Partnership) ได้รวมตัวกันพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจ ภายในประเทศและภูมิภาค

อาเซียน 

    3. นโยบายการเจรจาทางสันติภาพในกลุ่มมุสลิมภาคใต ้คือการใหภ้าคประชาชน ร่วมมือกบัภาครัฐ เขา้ไป

พฒันาในกลุ่มมุสลิมภาคใต ้ให้มีความกลมกลืน โดยมีกิจกรรมร่วมกนั ทั้งกลุ่มคาทอลิกและกลุ่มมุสลิม อีกทั้งมี

หลกัสูตร Peace Education ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ท าให้ภาคใตมี้ความสงบ ส่งผลต่อการพฒันาประเทศและ

ความร่วมมือกบักลุ่มอนุภูมิภาคในอาเซียน BIMP (บรูไน-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ฟิลิปปินส์ 

    4. นโยบายการทูตเพื่อการพฒันา คือการไปเจรจาทางการทูตกับกลุ่มอาเซียน เอเชียตะวนัออก ยุโรป 

ตะวนัออกกลาง และสหรัฐอเมริกา เพื่อดึงดูดการลงทุนกลบัมาสู่ประเทศ 
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    5. ฟิลิปปินส์ไดป้ระโยชน์จากอาเซียนในการเป็นผูเ้จรจากบัสหรัฐอเมริกา และแคนาดาในเร่ืองต่าง ๆ ให้

อาเซียน อีกทั้งการติดต่อปฏิสัมพนัธ์ในฐานะสมาชิกอาเซียน ท าให้ฟิลิปปินส์เรียนรู้และเขา้ใจประเทศอ่ืน ๆ ใน

อาเซียนมากข้ึน เน่ืองจาก ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวท่ีเป็นคาทอลิก 

 

วตัถุประสงค์ 

    เม่ือศึกษาตอนท่ี 6.4 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

     1. อธิบายการพฒันาการเมืองและเศรษฐกิจในสมยัฟิเดล รามอส ได ้

     2. อธิบายบทบาทของภาคประชาสังคมในการสร้างความมัน่คงทางการเมืองและเศรษฐกิจและร่วมกบั

รัฐในการก าหนดนโยบายต่างประเทศได ้

     3. อธิบายนโยบายต่างประเทศ การทูตเพื่อการพฒันาได ้

     4. อธิบายผลประโยชน์ท่ีฟิลิปปินส์ไดรั้บภายใตอ้าเซียนได ้
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เร่ืองที ่6.4.1  

การพฒันาการเมืองและเศรษฐกจิในสมัยฟิเดล รามอส 

 

    ในช่วงรัฐบาลคอราซอน อากีโน ช่วง 6 ปีนั้น นางไดแ้กปั้ญหาทางการเมือง โดยแก้รัฐธรรมนูญให้เป็น

ประชาธิปไตย การสร้างประชาธิปไตยให้เขม้แข็ง การเจรจาประนีประนอมกบักลุ่มคอมมิวนิสต ์และกลุ่มแบ่งแยก

ดินแดนทางภาคใต้เป็นช่วง ๆ ท าให้การเมืองภายในมีความสงบข้ึน เพราะฉะนั้ นในช่วงน้ีจึงเป็นการสร้าง

ประชาธิปไตยของประเทศ มาในสมยัประธานาธิบดีฟิเดล รามอส (1992-1998) จึงเป็นช่วงการสร้างเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

    ประธานาธิบดีคอราซอน อากีโน ปกครองประเทศจนถึงปี 1992 ในช่วงดงักล่าวไดมี้การริเร่ิมท่ีจะสร้าง

เศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี 1992 ดว้ยการเปิดความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศและประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

สหรัฐอเมริกา แต่เพียงประเทศเดียว และยงัเพิ่มบทบาทของภาคประชาชน และภาคเอกชน มาช่วยเหลือประเทศใน

การก าหนดนโยบาย 

    มาในช่วงประธานาธิบดีฟิเดล รามอส ซ่ึงเร่ิมในปี 1992-1998 เขาไดแ้ต่งตั้งคณะผูบ้ริหารประเทศ 3 กลุ่ม

ดว้ยกนัคือ 

     1. กลุ่มนักการเมืองอาชีพ เป็นกลุ่มท่ีคอยประสานงานและประนีประนอมระหว่างวุฒิสมาชิก หรือ

สมาชิกสภาสูง และสมาชิกสภาล่าง หรือสภาผูแ้ทนราษฎร และร่วมมือกบัฝ่ายบริหารในการน าประเทศไปสู่การ

พฒันาทางเศรษฐกิจ 

     2. กลุ่มเทคโนแครต และธุรกิจเอกชน เป็นทีมเศรษฐกิจ กลุ่มน้ีไดเ้คยสนบัสนุนรามอสในการเลือกตั้ง 

และเป็นกลุ่มฝ่ายตรงกนัขา้มกบักลุ่มของมาร์กอส ส่วนใหญ่กลุ่มน้ีมาจากองค์กรธุรกิจในประเทศ เช่น กลุ่มธุรกิจ

เมืองมากาติ สมาคมการคา้และการลงทุนแห่งฟิลิปปินส์ กลุ่มนกัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงมีอยูท่ ัว่ประเทศ 

สมาคมธุรกิจฟิลิปปินส์-จีน สมาคมธุรกิจฟิลิปปินส์-อเมริกนั เป็นตน้ 

     3. กลุ่มทหาร กลุ่มทหารท่ีเขาเลือกมานั้นเป็นกลุ่มทหารท่ีเกษียณอายุแล้ว และมีประสบการณ์ เพื่อ

ด าเนินการไกล่เกล่ียกบักลุ่มทหารท่ียงัมีความแตกแยกอยู่จากกลยุทธ์ของเขาน่ีเอง ท าให้เขาประสบความส าเร็จใน

การแกไ้ขความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ ไดใ้นปีแรกของการด ารงต าแหน่ง 

    นอกจากการแต่งตั้งคณะผูบ้ริหาร 3 กลุ่มดงักล่าวแลว้ เขายงัไดส้ร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของสมาชิก

รัฐสภา ดว้ยการโนม้นา้วใหฝ่้ายคา้นเห็นดว้ยกบันโยบายของเขา โดยไดเ้สนอแผนและกลยทุธ์ในการสร้างเศรษฐกิจ
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ของประเทศอยา่งเป็นรูปธรรม44 กา้วต่อไปคือ การแกปั้ญหาความขดัแยง้ของกลุ่มต่าง ๆ กบัรัฐบาล ซ่ึงเป็นการสาน

ต่อจากรัฐบาลคอราซอน อากีโน โดยโน้มน้าวให้สมาชิกรัฐสภาลงมติให้ยอมรับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งฟิลิปปินส์

เป็นพรรคท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย สามารถส่งผูแ้ทนลงสมคัรรับเลือกตั้งไดน้อกจากน้ียงัไดเ้จรจากบักลุ่มทหารฝ่าย

ขวาน าโดย เกรโกริโอ โฮนาซาน (Gregorio Honasan) ซ่ึงเป็นผูน้ ากลุ่มทหารหนุ่มและไดป้ระทว้งรัฐบาลคอราซอน 

อากีโนอยูห่ลายคร้ังให้มามอบตวัและช่วยรัฐบาลในการบริหารประเทศ กลุ่มสุดทา้ยคือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนภาคใต ้

ซ่ึงรามอสได้เข้าไปเจรจาประนีประนอม รวมทั้ งเป็นตัวตั้ งตัวตีในการพัฒนากลุ่ม BIMP (Brunei- Indonesia- 

Malaysia- Philippines) โดยเร่ิมจากการให้กลุ่มประชาชนในมินดาเนาเสนอความตอ้งการในการพฒันา และรามอส

ก็ไดเ้จรจาร่วมกบัอีก 3 ประเทศ ให้เขา้มาร่วมพฒันาในเขตแดนท่ีติดต่อกนั จึงเป็นกลุ่มท่ีก่อก าเนิดจากความคิดริเร่ิม

ของรามอส 

    หลงัการเจรจากบั 3 กลุ่มดงักล่าว ท าให้การเมืองฟิลิปปินส์มีเสถียรภาพ ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ

ใหรุ่้งเรืองในสมยัรามอส 

    ในส่วนของการพฒันาเศรษฐกิจสมัยรามอสน้ี ได้ก้าวหน้าไปไกลจนกระทั่งประเทศได้ออกจากการ

ควบคุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนมีนาคม 1998 (IMF, 2000) การท่ีเศรษฐกิจพฒันาในช่วงน้ี

เน่ืองจากไดมี้การพฒันาการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยแลว้ชาวฟิลิปปินส์เช่ือวา่ประชาธิปไตยมีความเป็นอิสรเสรี 

ยอ่มท าใหเ้ศรษฐกิจเสรี มีการคา้การลงทุนต่าง ๆ มากข้ึนดว้ย เน่ืองจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีอิสรเสรี ร่วมกนัแสดง

ความคิดเห็นเพื่อระดมการพฒันามาสู่ประเทศ กลยุทธ์ของรามอสในการพฒันาทางเศรษฐกิจเพื่อใหถึ้งจุดหมายในปี 

2000 คือ45  

     1. สร้างจิตส านึกและเสริมสร้างพลงักลุ่มคน (Empowerment) ร่วมกนัระหว่างภาครัฐ (Public) ภาค

ประชาชน ซ่ึงรวมทั้งองค์กรในชุมชนและองค์กรพฒันาเอกชน (Private) ท่ีนอกเหนือจากภาครัฐ (Public- Private 

Partnership- PPP) ซ่ึงแนวคิดน้ีมีมาแลว้ในสมยัประธานาธิบดีคอราซอน อากีโน แต่ยงัไม่ไดเ้ป็นรูปธรรม ท าให้กลุ่ม

ต่าง ๆ ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัชาติต่ืนตวั และร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

                                                

    44 Tiglao. (1992). “Fidel’s Challenge, “Far Eastern Economic Review. (18 June). p. 16.  
    

45
 สีดา สอนศรี. เร่ืองเดียวกัน. น. 223-239. 
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     2. การทะลายกลุ่มธุรกิจท่ีเป็นกลุ่มชนชั้น ท าให้ประเทศท่ีผูกขาดเศรษฐกิจของประเทศอยู ่ตั้งแต่สมยั

มาร์กอส โดยออกกฎหมายการคา้การลงทุนท่ีมีให้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงผกูขาดทางธุรกิจ แต่ให้เปิดเสรีกบัทุกกลุ่ม และ

ใหมี้โอกาสร่วมทุนกบัต่างประเทศดว้ย46  

     3. การพัฒนาเขตท่ีมีทรัพยากรมากให้เป็นเขตลงทุน เพื่อดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน โดยมี

กฎหมายการลงทุนเขา้มารองรับในเขตเศรษฐกิจพิเศษทัว่ประเทศตั้งแต่เกาะลูซอนจนถึงเกาะมินดาเนา47 การพฒันา

เขตท่ีติดต่อกบัเขตของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนให้เป็นเขตการลงทุนของผูป้ระกอบการระดบัเล็ก และระดบักลาง

รวมทั้งพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อให้มีอ านาจในการผลิตและการซ้ือ ขาย จนสร้างความเช่ือมัน่ในการร่วมทุนของ

ต่างชาติได้ด้วย เขตเศรษฐกิจน้ี รามอสได้ริเร่ิมด้วยแนวคิดท่ีใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างเขตท่ีติดต่อกันใน                   

4 ประเทศ คือกลุ่ม BIMP (Brunei- Indonesia- Malaysia- Philippines) เส้นทาง 4 ประเภทเห็นวา่ควรพฒันาร่วมกนั

จนกระทัง่ปัจจุบนับรูไรมีเงินทุนและน ้ามนั อินโดนีเซียมีทรัพยากรและแรงงานราคาถูก มาเลเซียมีระบบการเงินการ

คลงัท่ีดี ฟิลิปปินส์เป็นแหล่งผลิตปูนซีเมนต์และบริโภคปูนซีเมนต์มากท่ีสุด รวมทั้งมีทรัพยากรมนุษยท่ี์สามารถ

ส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษไดค้ล่อง ทั้ง 4 ประเทศจึงร่วมมือกนัสร้างจุดแขง็และจุดอ่อนร่วมกนั 

     4. การเจรจาขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เม่ือได้ออกจากการปรับสภาพ

เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในปี 1998 แลว้ จะใช้ในแผนกรณีฉุกเฉินใช้ในการแกปั้ญหาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีอาจจะ

ขาดทุนในอนาคต  

    การพฒันาเศรษฐกิจในช่วงรามอสขา้งตน้ถึงจุดเปล่ียนท่ีส าคญั เพราะไม่เพียงแต่จะน าประเทศเผชิญหน้า

กบัความเปล่ียนแปลงภายนอกประเทศในยุคโลกาภิวตัน์เท่านั้น แต่ไดเ้ปล่ียนแปลงประเทศจากประเทศท่ีเศรษฐกิจ

ตกต ่าท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นผลพวงในสมยัมาร์กอส ให้ฟ้ืนตวักลบัมาอีกคร้ังเหมือนเม่ือ

ทศวรรษท่ี 1950-1960  

    ปัจจยัภายนอกท่ีส าคญัท่ีผลกัดนัใหร้ามอสใชก้ลยทุธ์หลายวธีิ เพื่อดึงเศรษฐกิจใหพ้น้วกิฤตก็คือ การลงมติ

ของวุฒิสมาชิกให้ฐานทพัสหรัฐอเมริกา ออกไปจากฟิลิปปินส์โดยสมบูรณ์ ท าให้รามอสตอ้งหาทางช่วยประเทศ

ดว้ยตวัเอง แทนท่ีจะพึ่งพาสหรัฐอเมริกา แต่เพียงฝ่ายเดียว ดว้ยการส่งเสริมให้ต่างชาติเขา้มาลงทุนในฐานทพัเรือ

อ่าวซูบิค 

                                                

    
46

 เร่ืองเดียวกัน. น. 228-239. 
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    ส่วนปัจจยัภายในท่ีเป็นแรงจูงใจให้รามอสเร่ิมนโยบายใหม่ ๆ ก็คือ ความเฉยชาของเศรษฐกิจในทศวรรษ

ท่ี 1970-1980 ท่ีล่าชา้กวา่ประเทศเพื่อนบา้น 

    การท่ีจะท าอย่างขา้งต้นได้นั้น เขาได้ใช้นโยบายการทูตเพื่อการพฒันา (Development Diplomacy) เพื่อ

เจรจาทางการทูตน าการลงทุนมาสู่ประเทศโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขต

อุตสาหกรรมการส่งออก เป็นตน้ โดยเขาเช่ือว่ารัฐบาลประชาธิปไตยจะท าให้เกิดเศรษฐกิจเสรี การคา้เสรี ช่วย

พฒันาบรรยากาศในการลงทุน และส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ 

 

กจิกรรม 6.4.1 

    จงอธิบายถึงการพฒันาการเมืองและเศรษฐกิจในสมยัฟิเดล รามอส 

 

แนวตอบกจิกรรม 6.4.1 

    รามอสไดป้ระนีประนอมสมาชิกรัฐสภาทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้น ใหร่้วมมือกนัพฒันาประเทศ อีกทั้งทุก

ภาคส่วน ไดร่้วมมือกนัพฒันาเศรษฐกิจ โดยการน านกัธุรกิจจากนอกประเทศมาร่วมลงทุนภายในประเทศ และให้

สิทธิพิเศษดา้นภาษี อีกทั้งไดเ้จรจากบับรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ให้ร่วมลงทุนพฒันาเขตเศรษฐกิจร่วมกนั โดยไม่

แบ่งฝ่ายทางการเมือง ท่ีส าคญัเขาสามารถโนม้นา้วสภาใหเ้ห็นดว้ยกบันโยบายทางเศรษฐกิจของเขาในการพฒันาเขต

เศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ 
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เร่ืองที ่6.4.2  

บทบาทของประชาสังคมในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกจิ 

 

    ประชาสังคม (Civil Society) ในฟิลิปปินส์นั้น ถูกเสนอเขา้มาเม่ือสมยัสหรัฐอเมริกา เขา้ครอบครอง โดย

ได้จดัตั้ งกลุ่มต่าง ๆ ตั้ งแต่ระดับท้องถ่ินถึงระดับชาติ เพื่อสร้างกลุ่มให้มีความเหนียวแน่นให้เป็นตัวแทนการ

เปล่ียนแปลง (Change Agent) ไปสู่การพฒันาประชาธิปไตยและการพฒันาเศรษฐกิจท่ีส าคญั กลุ่มประชาสังคมใน

ฟิลิปปินส์ ไดแ้ก่  

     - กลุ่มท่ีมีอ านาจในสังคมมาอยา่งยาวนาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจทอ้งถ่ิน และธุรกิจระดบัสูงซ่ึงผลิตเพื่อ

ส่งออก และท าธุรกิจระดบักลาง และระดบัยอ่ม ผลิตเพื่อบริโภคอีกดว้ย กลุ่มนกัธุรกิจเหล่าน้ีมีท่ีดินท ากินเป็นของ

ตนเองตั้ งแต่สมัยสเปนเข้าครอบครอง เช่นตระกูลอายาลา (Ayala) ตระกูลโลเปซ (Lopez) ตระกูลโคฮวงโค 

(Cojuangco) ตระกลูเฮนรี ซี (Henry Sy) ตระกลูโกคองไว (Gokongwei) ตระกูลตนั (Lucio Tan) ฯลฯ ตระกูลเหล่าน้ี

สืบเช้ือสายสเปน เช่น อายาลา ตระกูลของสเปนท่ีมาท าการคา้ขายในฟิลิปปินส์ตั้งแต่ทศวรรษท่ี 17 และเป็นตระกูล

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในฟิลิปปินส์ ส่วนตระกูลอ่ืน ๆ ดงักล่าวขา้งตน้เป็นตระกูลชาวฟิลิปปินส์เช้ือสายจีน นอกจากน้ียงัมี

ธุรกิจของชาวฟิลิปปินส์เช้ือสายอเมริกันอีกด้วย ตระกูลนักธุรกิจเหล่าน้ีท าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร 

โรงพยาบาล การศึกษา ยาสูบ สายการบิน ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง โดยมีทรัพยสิ์นเป็นของตระกูลเอง (U.P., 

Third World Study Center, 1997) รามอสไดส่้งเสริมให้นกัธุรกิจระดบัสูงภายในร่วมกบัผูป้ระกอบการระดบักลาง

และระดบัยอ่มใหมี้ธุรกิจเป็นของตนเอง อนัจะสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศ ร่วมทางให้นกัธุรกิจระดบัสูงเขา้ไปลงทุน

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีรามอสไดต้ั้งข้ึนดว้ย ไม่เพียงเท่านั้นนกัธุรกิจเหล่าน้ียงัร่วมกบัรัฐในการช่วยเหลือเร่ืองการ

กุศลภายในประเทศอีกด้วย เช่นสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล สร้างศูนยฟ้ื์นฟูช่วยเร่ืองสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ใน

ประเทศ เศรษฐกิจจึงไดมี้ความเจริญเติบโตในสมยัน้ีมาก 

     - กลุ่มประชาสังคมท่ีมีชีวิตชีวาในฟิลิปปินส์คือ กลุ่มองค์กรประชาชน (People’s Organization- POs) 

และกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (Development Non- Government Organization- NGOs) ท่ี ช่วยรัฐในการพัฒนา

ประเทศ ในระดับท้องถ่ินองค์กรภาคประชาชน ได้รับการส่งเสริมให้รวมตัวกันท าประโยชน์เพื่อชุมชนตาม

รัฐธรรมนูญปี 1987 อีกทางศาสนจกัรทุกชุมชนก็ได้ร่วมกนัช่วยเหลือองค์กรภาคประชาชนในทอ้งถ่ินอีกดว้ย รา

มอสไดก้ล่าวไวว้า่ ประเทศจะพฒันาไดน้ั้นตอ้งให้องคก์รประชาชนและองคก์รพฒันาเอกชนระดมความคิดร่วมกบั

องคก์รธุรกิจ เสนอแนวคิดให้กบัรัฐบาลในการแกปั้ญหาของประเทศ อีกทั้งในฟิลิปปินส์ไดมี้การศึกษาแนวคิดและ
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ให้ความรู้เก่ียวกับผูจ้ ัดการชุมชน (Community Organization) ในการจดัการชุมชนโดยมีผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

(Change Agent) ในภาคปฏิบติัอีกดว้ย จึงไม่ยากท่ีจะด าเนินการ 

    จากประชาสังคมกลุ่มต่าง ๆ ข้างต้น ท าให้รามอสประสบความส าเร็จด้วยการสร้างความร่วมมือของ

ภาครัฐ (Public) ร่วมกับภาคเอกชน (ธุรกิจ) องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) และภาคประชาชน (POs) ซ่ึงในท่ีน้ี

รวมถึงศาสนจกัรดว้ย 

    ความส าเร็จท่ี เห็นได้ชัดเจนอีกหน่ึงโครงการคือ โครงการพัฒนากลุ่ม BIMP (Brunei- Indonesia- 

Malaysia- Philippines) ในเขตท่ีมีการติดต่อกนัทั้ง 4 ประเทศ โดยรามอสเป็นผูริ้เร่ิมจากความคิดของประชาชนใน

กลุ่มน้ี ร่วมกบัภาคเอกชน เม่ือไดแ้นวคิดแลว้รัฐบาลทั้ง 4 ประเทศก็เขา้มาช่วยเหลือในการส่งเสริมธุรกิจระดบักลาง

และระดบัยอ่ม อน่ึง ในส่วนของภาครัฐท่ีเขา้มาช่วยเหลือในฟิลิปปินส์ ไดแ้ก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง

พาณิชย ์กระทรวงศึกษา และกระทรวงการท่องเท่ียว ท าให้กลุ่มน้ีร่วมมือกนัด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกนั ซ่ึงเป็น

แนวคิดของ NEIs (National Economic Territories) ระหว่าง 4 ประเทศประชาสังคมในภาคใตด้งักล่าว จึงมีส่วนใน

การก าหนดนโยบายต่างประเทศทางเศรษฐกิจ 

    ในส่วนของบทบาทภาคประชาสังคมในการสร้างความมัน่คงทางการเมืองนั้น เม่ือเศรษฐกิจของประเทศ

เจริญเติบโต ท าให้เกิดความมัน่คงทางการเมืองดว้ย ในยุคน้ีไม่มีการเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มการเมืองฝ่าย

ซ้าย ฝ่ายขวา และฝ่ายเป็นกลาง เพราะประชาชนกลุ่มต่าง ๆตอ้งคิดแทนในการพฒันาประเทศ ยกเวน้กลุ่มแบ่งแยก

ดินแดนในภาคใตท่ี้เขาตอ้งการพฒันาดว้ย  

    อน่ึง การเกิดกลุ่ม BIMP น้ี เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มอาเซียนไดพ้ฒันาดว้ย นัน่ก็คือเกิดกลุ่มอนุภูมิภาคน้ีข้ึน

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกิจของอาเซียนดว้ย (ดูเพิ่มเติมท่ี สีดา สอนศรี 2548) 

 

กจิกรรม 6.4.2 

ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศในสมยัรามอสอยา่งไร  

 

แนวตอบกจิกรรม 6.4.2 

    ภาคประชาสังคมมีบทบาทร่วมกบัรัฐในการพฒันาเศรษฐกิจและความมัน่คง คือ องคก์รพฒันาเอกชนทั้ง

ในและต่างประเทศ องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 3 ส่วนน้ีร่วมกันกับรัฐบาลในการพฒันาประเทศ โดยใช้

แนวคิด Community Organizing และมีผูท้  าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) เป็นตวัขบัเคล่ือนระหว่างกลุ่ม เม่ือ
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เศรษฐกิจมัน่คงท าให้ประเทศมีความมัน่คงด้วย เพราะทุกฝ่ายรวมทั้งมุสลิมภาคใตแ้ละกลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้

ร่วมมือกนัพฒันาประเทศดว้ย  
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เร่ืองที ่6.4.3  

นโยบายการเจรจาสันติภาพในกลุ่มมุสลมิภาคใต้ 

 

    ปัญหาการสร้างสันติภาพในกลุ่มมุสลิมภาคใตข้องฟิลิปปินส์นั้นมีมานานมากแล้ว ตั้งแต่สเปนเขา้ยึด

ดินแดนมุสลิมภาคใต ้โดยให้ชาวสเปนเขา้ไปครอบครองท่ีท ากินบางส่วน แต่สเปนไม่สามารถเขา้ไปเปล่ียนแปลง

ศาสนาอิสลามได้ จึงเป็นปัญหาท่ีสหรัฐอเมริกา เขา้มาแกไ้ขจนกระทัง่รัฐบาลฟิลิปปินส์เองก็ไดเ้ขา้ไปแก้ไขหลงั

ไดรั้บเอกราชในปี 1946 จนกระทัง่ส้ินสุดดว้ยการเจรจาสันติภาพในสมยัเบนิกโน อากีโน ท่ี 3 และไดร่้างกฎหมาย 

Bangsamoro Law ข้ึนมา ขณะน้ีอยูใ่นช่วงการอภิปรายในรัฐบาลดูเตอร์เต 

    การแกปั้ญหามุสลิมภาคใตใ้นทศวรรษท่ี 1980-1990 และ 1990-2000 นั้น อยูใ่นช่วงรัฐบาลคอราซอน อากี

โน (1986-1992) และรัฐบาลฟิเดล รามอส(1992-1998) และต่อดว้ยรัฐบาลโจเซฟ เอสตราดา (1998-2000) 

    ในช่วงรัฐบาลคอราซอน อากีโนนั้น ทั้ งฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มแบ่งแยกดินแดน (MNLF- Moro National 

Liberation Front) ซ่ึงมี นูร์ มิซูอาริ เป็นผูน้ ากลุ่ม ไดมี้การประชุมโดยจดัข้ึนท่ีเจดดาห์ โดยมีขอ้ตกลง Jeddah Accord 

ในวนัท่ี 3 มกราคม 1987 เป็นภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส และอาหรับดงัน้ี 

1) ให้รัฐบาลยอมให้จังหวดับาซิลัน (Basilan) ซูลู(Sulu) ตาวี-ตาวี (Tawi-Tawi) และปาลาวนั 

ปกครองตนเองภายใตรั้ฐบาลฟิลิปปินส์ 

2) ให้จงัหวดัดงักล่าว เรียกวา่ Bangsamoro Autonomous Region แต่ให้รวมมินดาเนาทั้งหมดดว้ย 

(14 จงัหวดั) 

3) กองก าลงัควรเป็นของกลุ่ม MNLF 85 เปอร์เซ็นต ์เพื่อความปลอดภยัของกลุ่ม 

4) ใหจ้งัหวดัดงักล่าวมีอ านาจในการเก็บภาษีและมีต ารวจของจงัหวดัเอง 

5) จงัหวดัต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นการปกครองของ Bangsamoro Autonomous Region 

    แต่รัฐบาลได้ต่อรองว่าควรจะมีการหยัง่เสียงประชามติของประชาชนก่อนว่า ยอมท่ีจะอยู่ภายใต้การ

ปกครองของเขต Bangsamoro Autonomous Region ห รือไม่  แ ต่ รัฐบาลย ังไม่ ได้ด าเนินการมากไปกว่า น้ี

ประธานาธิบดีฟิเดล รามอส มาสานต่อ ส าหรับเขต ARMM (Autonomous Region of Muslim Mindanao) ไดบ้รรจุ

ไวใ้นรัฐธรรมนูญ 1987 วา่ถา้พร้อมเม่ือไรใหป้กครองตนเองได ้ 
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นโยบายของรัฐบาลรามอสต่อการแก้ปัญหามินดาเนา 

    การเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลกับ MNLF มีข้ึนอย่างแท้จริงในสมัยประธานาธิบดีฟิเดล รามอส 

หลังจากเจรจากันเป็นเวลา 4 ปี ทั้ งสองฝ่ายก็ได้เซ็นข้อตกลงสันติภาพเม่ือวนัท่ี 2 กันยายน 1996 ตามข้อตกลง

ตริโปลี48 ในคร้ังน้ีมีรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซีย อาลี อาลาตสั (Ali Alatas) เป็นพยาน พร้อมดว้ยผูน้ ากลุ่ม

คือนูร์มิซูอาริ อาลี อาลาตสัไดก้ล่าววา่กล่าววา่ การลงนามในขอ้ตกลงคร้ังน้ีเป็นเพียงการเร่ิมตน้เท่านั้น ส่ิงส าคญัคือ

การน าแผนไปใชใ้หเ้กิดผลและการประเมินความส าเร็จของขอ้ตกลงดงักล่าว 

    ข้อตกลงดังกล่าวน าไปสู่การจัดตั้ ง เขตพิ เศษเพื่อสันติภาพและพัฒนา (Special Zone of Peace and 

Development-SZOPAD) สภาท่ีปรึกษา (ConsultativeAssembly-CA) และสภาฟิลิปปินส์ภาคใต้เพื่อสันติภาพและ

พฒันา (Southern Philippine Council for Peace and Development-SPCPD) โดยท่ีทั้ง 3 หน่วยงานน้ีมีจุดประสงค์ท่ี

จะท าโครงสร้างและกลไกเก่ียวกบัขอ้ตกลงสันติภาพซ่ึงจะน าไปใชใ้หเ้กิดผล49  

 

กจิกรรม 6.4.3 

    รามอสมีวธีิการอยา่งไรในการเจรากบั กลุ่มมุสลิมภาคใต ้

 

แนวตอบกจิกรรม 6.4.3 

1. ตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาปัญหาพื้นฐานของมุสลิมภาคใต ้

2. สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น เช่น น ้า ไฟ ถนน สุเหร่า 

3. จดัโครงการศึกษาสันติภาพ (Peace Education) ทั้งในระดบัโรงเรียน และการให้ความรู้แก่ชุมชน โดยเอา

กลุ่มคาทอลิกและกลุ่มมุสลิมรวมกนัท ากิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนัช่วยเหลือกนั 

4. ขอความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ และองค์กรพฒันาเอกชนจากต่างประเทศและในประเทศร่วมมือ

กนัพฒันาภาคใต ้

                                                

    48สมยัประธานาธิบดีคอราซอน อากีโน มีการหย ัง่เสียงประชาชนใน 13 จงัหวดัภาคใตว้า่ “ตอ้งการเป็นเขต
ปกครองตนเองหรือไม”่ ปรากฏวา่มีเพียง 4 จงัหวดัเท่านั้นท่ีตอ้งการ คือ ซูลู, ตาวี-ตาว,ี มากินดาเนา และ ลาเนา เดล
ซูร์ 
    49 ดูเพิ่มเติมท่ี สีดา สอนศรี. เร่ืองเดียวกัน; สีดา สอนศรี:รัฐกบัสังคมมสัลิมในฟิปปินส์ซ จากความขดัแยง้
สู่ความร่วมมือ (2550). กรุงเทพฯ: โครงการจดัพิมพค์บไฟ (ไดรั้บการอุดหนุนจาก สกว) 
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เร่ืองที ่6.4.4  

นโยบายต่างประเทศ: การทูตเพือ่การพฒันา (Development Diplomacy) 

  

    ในดา้นนโยบายต่างประเทศนั้น เพื่อเสริมการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศ รามอสไดเ้ยีย่มเยือนประเทศ

ต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน50 เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูน้ าอนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาประเทศโดยเฉพาะ

การคา้และการลงทุน ซ่ึงปัจจุบนัมีนักลงทุนจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียเขา้ไปลงทุนอยู่แล้ว นอกจากน้ี                

รามอสยงัได้เจรจาเก่ียวกับกรณีการอ้างสิทธิเหนือเกาะซาบาห์ ซ่ึงเป็นข้อพิพาทระหว่างสองประเทศมานาน 

นบัตั้งแต่ประธานาธิบดีมาคาปากลัยงัไม่มีประธานาธิบดีคนใดของฟิลิปปินส์ยอมเจรจาเร่ืองน้ี จึงนบัเป็นการบุกเบิก

ของรามอสในการแกปั้ญหาเร่ืองน้ี ทั้งน้ีเพื่อผลประโยชน์ของความสัมพนัธ์ในฐานะอยูใ่นกลุ่มอาเซียนดว้ยกนั และ

เพื่อผลประโยชน์ทางการคา้การลงทุนทั้งของกลุ่มอาเซียนและของฟิลิปปินส์เองเป็นหลกั 

    ในกรณีเก่ียวกบัประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากประเทศในกลุ่มอาเซียน รามอสก็ไดเ้จรจาขอความช่วยเหลือ

จากญ่ีปุ่น ไตห้วนั และสหรัฐอเมริกา51 ขณะนั้นญ่ีปุ่นเป็นผูท่ี้ลงทุนในฟิลิปปินส์มากท่ีสุด รองลงมาคือไตห้วนัทั้ง

สองประเทศน้ีเห็นว่ารัฐบาลรามอสมีความมัน่คงกว่ารัฐบาลอากีโน แม้จะมีการลักพาตวัอยู่ในขณะน้ีอยู่ก็ตาม 

รัฐบาลก็ไดพ้ยายามแกปั้ญหาน้ีอยูแ่ต่ถึงอยา่งไรก็ตามการมีแรงงานท่ีมีคุณภาพและการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร

ของฟิลิปปินส์ ท าให้ประเทศต่าง ๆ ยงัตอ้งการท่ีจะเขา้มาลงทุนในฟิลิปปินส์อยู ่ถา้รัฐบาลสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ 

ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ใหล้ดนอ้ยลง 

    จากการแก้ปัญหาของรามอสดังกล่าวแล้วข้างต้น จะเห็นว่ารามอสได้แก้ปัญหาต่าง ๆ ตามขั้นตอน

ก่อนหลงั และสมาชิกฝ่ายคา้นก็เห็นดว้ยกนักบัการแกปั้ญหานั้น เพราะถือวา่ผลประโยชน์ของชาติโดยส่วนรวมมา

ก่อน ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะความพร้อมของการเป็นประชาธิปไตยและเป็นส านึกของการกลมเกลียว การร่วมกนั

ปรึกษาหารือและท างานร่วมกนัเพื่อส่วนรวมในการแกปั้ญหาของประเทศนัน่เอง ถึงแมก้ารวางแผนพฒันาคร้ังน้ีจะ

ไม่บรรลุเท่าท่ีควรก็ตาม 

                                                

    50 The Nation. (1993). Philippines. p. A6. ; Asiaweek. (1992). Philippines Situation. p. 16. 
    51 Tiglao. Ibid. p. 16. 
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    ปัจจยัท่ีมีผลท าให้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการต่างประเทศในสมยัรามอสเป็นไปอย่างราบร่ืนคือ 

การสร้างประชาธิปไตยและการประนีประนอมกับกลุ่มต่าง ๆ ในสมยัอากีโน ท าให้การเมืองในสมยัรามอสมี

เสถียรภาพ และความมีเสถียรภาพทางการเมืองน้ีเองท าให้รามอสสามารถพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยา่งราบร่ืน 

มีนกัลงทุนเขา้มาในประเทศมากมาย จนท าใหก้องทุนการเงินระหวา่งประเทศซ่ึงเขา้มาปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ในฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี 1983 ไดอ้อกไปจากฟิลิปปินส์ในตน้ปี 1998 ความส าเร็จทางเศรษฐกิจส่วนหน่ึงเป็นผลจาก

นโยบายต่างประเทศ Development Diplomacy ของเขาท่ีมุ่งการเจรจาทางการทูตกับต่างประเทศทั้ งตะวนัตก 

ตะวนัออก เพื่อดึงการคา้การลงทุนมาสู่ประเทศซ่ึงมีความจ าเป็นมากส าหรับประเทศฟิลิปปินส์ท่ีตอ้งสร้างเศรษฐกิจ

ข้ึนมาใหม ่

    การทูตเพือ่การพฒันา จากผลงานของรามอสตั้งแต่ปี 1992-1998 ซ่ึงพอสรุปไดว้า่ 

     1) รามอสพฒันาเศรษฐกิจหลงัจากท่ีไดพ้ฒันาประชาธิปไตยในช่วง คอราซอน อากีโน มาแลว้ 6 ปี 

     2) รามอสใช้นโยบายการพูดเพื่อการพฒันา Development Diplomacy เพื่อเจรจาทางการทูตในการ

ดึงดูดการคา้การลงทุนจากต่างประเทศ ท าใหมี้การพฒันาสูงสุดในช่วงน้ี 

    3) รามอสไดพ้ฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทัว่ประเทศจากเหนือจรดใต ้รวมทั้งไดอ้อกกฎหมาย การลงทุน

มาก ากบัการลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติ และการลงทุนของผูป้ระกอบการภายในดว้ย 

     4) รามอสเป็นผู ้ริเร่ิมพัฒนาภาคใต้อย่างจริงจัง ด้วยการให้ประชาชนทั้ ง 4 ประเทศท่ีมีเขตแดน

ติดต่อกัน ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ มาร่วมกนัคิดและเสนอเร่ืองท่ีควรจะพฒันาโดยใช้

ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกนั 

     5) รามอสสามารถโนม้นา้วสมาชิกฝ่ายคา้นให้เห็นดว้ยกบันโยบายพฒันาประเทศ ท าให้ประเทศมีการ

พฒันาเศรษฐกิจหลุดพ้นจากการเป็นคนป่วยของเอเชีย และได้ออกจากการควบคุมของกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ 

    แต่อย่างไรก็ตามในสมัยโจเซฟ เอสตราดา (ค.ศ.1998-2000) การต่างประเทศไม่เจริญเท่าสมยัรามอส 

เน่ืองจากเขามุ่งนโยบายประชานิยมภายในมากกว่า อีกทั้ งให้ทหารโจมตีกลุ่มแบ่งแยกดินแดน ซ่ึงรามอสได้

ด าเนินการไว้ได้ดีแล้ว นโยบายของรามอสรวมทั้ งเครือข่ายต่างประเทศ ได้รับการสานต่ออีกคร้ังในสมัย

ประธานาธิบดี กลอรียมาคาปากลัอาร์โรโย (2001-2010) 
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กจิกรรม 6.4.4 

    นโยบายการทูตเพื่อการพฒันาคืออะไร มีประโยชน์กบัประเทศฟิลิปปินส์อยา่งไร 

 

แนวตอบกจิกรรม 6.4.4 

    นโยบายการทูตเพื่อการพฒันาคือ การเจรจาทางการทูตกบัประเทศต่าง ๆ เพื่อชกัจูงการลงทุนมาสู่ประเทศ

ฟิลิปปินส์ ท าให้ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชียตะวนัออก อาเซียน และกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง เขา้มาลงทุน

มากมาย ซ่ึงยงัผลให้ฟิลิปปินส์ออกจากการควบคุมขององค์กรการเงินระหวา่งประเทศในปี 1998 ท าให้เศรษฐกิจ

ของฟิลิปปินส์เจริญเติบโตสูงท่ีสุดตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1960 เป็นตน้มา 

 

 

เร่ืองที ่6.4.5  

ประโยชน์ทีฟิ่ลปิปินส์ได้รับภายใต้อาเซียน (1960-2000) 

 

    ฟิลิปปินส์ไดป้ระโยชน์ทั้งทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ ภายใตอ้าเซียนตามยคุสมยัของประธานาธิบดี 

เพราะประธานาธิบดีเป็นผูก้  าหนดนโยบายของประเทศซ่ึงเร่ิมตั้ งแต่ประธานาธิบดี ดิออสดาโด มาคาปากัล 

ประธานาธิบดี เฟอร์ดินานด์ มากอส ประธานาธิบดี คอราซอน อากีโน ประธานาธิบดี ฟิ เดล รามอ และ

ประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราดา อีกทั้ งปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ก็มีอิทธิพลต่อการร่วมมือในอาเซียน

ดงัต่อไปน้ี 

 

ประโยชน์ทีฟิ่ลปิปินส์ได้รับภายใต้อาเซียนในทศวรรษที ่1960-1990 

  1. ดา้นความมัน่คง ฟิลิปปินส์เป็นสมาชิกขององค์การซีโต ้ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1954 ซ่ึงมีไทยร่วมอยู่ดว้ย ทั้ง

สองประเทศจึงไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นความมัน่คงจากสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในช่วงสงครามเยน็ ซ่ึงเป็น

การต่อสู้ระหวา่งค่ายโลกเสรีกบัค่ายคอมมิวนิสต์ แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม แมไ้ดมี้ความร่วมมือกนัทั้ง 5 ประเทศในการ

ก่อตั้งอาเซียนในสมยัของมาร์กอสแลว้ก็ตาม รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ในขณะนั้นคือ นาซิสโซ รามอส

(NasisoRamos) ซ่ึงเห็นดว้ยกนัโยบายต่างประเทศ ของมาร์กอส ไดก้ล่าววา่องคก์ารอาเซียนไม่ไดม้าทดแทนองคก์าร

ซีโตท่ี้มีกฎบตัรซีโตป้ระกนัความมัน่คงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยู ่ถึงแมอ้งคก์ารซีโตจ้ะถูกยุบไปในปี 1977 แต่
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สมาชิกไม่ได้ยกเลิกกฎบตัรซีโต้52 ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัความมัน่คงในภูมิภาคน้ี และในขณะท่ีเกิดสงครามเวียดนาม 

ฟิลิปปินส์ภายใตรั้ฐบาลมาร์กอส ยงัไดส้ร้างค่ายล้ีภยัผูอ้พยพจากเวียดนามในช่ือ Thank Dien Resettlement Project 

for Vietnamese Refugees ภายใต้กลุ่ม Philippine Civil Action Group (Phicag) ของฟิลิปปินส์ ซ่ึงถือเป็นบทบาท

ของฟิลิปปินส์ภายใตอ้งค์การซีโต ้ฟิลิปปินส์จะอยู่ท่ามกลางสงครามเวียดนามในขณะท่ีมีการก่อตั้งอาเซียนในปี 

1967 อีกทั้งทหารของฐานทพัสหรัฐอเมริกา ในฟิลิปปินส์ซ่ึงมีมาตั้งแต่ไดรั้บเอกราชนั้น ก็ถูกส่งใหไ้ปรบในสงคราม

เวยีดนามดว้ยตามขอ้ตกลงการรักษาความมัน่คงในน่านน ้าแปซิฟิก แต่อยา่งไรก็ตามในช่วงมาร์กอสน้ี ไดมี้การเจรจา

การเช่าสถานท่ีตั้งฐานทพัจาก 99 ปีเหลือ 25 ปีภายใตข้อ้ตกลง รามอส-รัสค์ (Ramos-Rusk Agreement) ในวนัท่ี 16 

กนัยายน 196653  

    อาเซียนก่อตั้งข้ึนดว้ยความหวาดกลวัวา่จะเกิดความไม่มัน่คงในช่วงสงครามเยน็ เน่ืองจากทั้ง 5 ประเทศท่ี

เป็นผูก่้อตั้งคาดว่าสหรัฐอเมริกา จะแพใ้นสงครามเวียดนาม ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหน่ึงท่ีกลวัภยัคอมมิวนิสต์มาก 

จึงเห็นดว้ยกบัการจดัตั้งองคก์ารน้ี เท่ากบัฟิลิปปินส์ไดรั้บความมัน่คงจาก Manila Pact และความมัน่คงจากอาเซียนมี

จุดประสงค์เพื่อความเป็นกลาง โดยให้มหาอ านาจรับรองความเป็นกลางของอาเซียนนอกจากน้ีทั้ งไทยและ

ฟิลิปปินส์ไดท้  าสนธิสัญญากบัสหรัฐอเมริกา ภายใตส้นธิสัญญาการป้องกนัร่วมกนั (Mutual Defense Treaty)  

    2. ดา้นการศึกษาวฒันธรรมและการคา้การลงทุน จากการร่วมมือในอาเซียนในช่วงแรกในสมยัมาร์กอสปี 

ค.ศ.1967-1970 นั้น ฟิลิปปินส์ไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งในขณะนั้นยงัไม่

พฒันา แต่ฟิลิปปินส์ได้พฒันาไปเร็วกว่าด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา ทั้ งทางเศรษฐกิจ การคา้และการ

ลงทุน มีนักลงทุน นักการศึกษา และนักพฒันาชุมชนจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเขา้ไปท าการคา้และศึกษาใน

ฟิลิปปินส์เป็นจ านวนมากด้วยทุนท่ีสหรัฐอเมริกาให้ ได้แก่ มูลนิธิเอเชีย ร็อกก้ีเฟลเลอร์ เอดีบี ซีโต ้เซียกา และ

สถาบนัขา้วนานาชาติ เป็นตน้ ท าให้ฟิลิปปินส์ไดรู้้จกัอาเซียนมากข้ึน อีกทั้งไดมี้นกัวจิยั หมอ และนกัพฒันาชุมชน

มาใหค้วามรู้แก่ประเทศไทยดว้ย ท าใหท้ั้งสองประเทศไดใ้กลชิ้ดซ่ึงกนัและกนัอีกทางหน่ึงดว้ย 

    3. ผลประโยชน์จากวัฒนธรรม เน่ืองจากฟิ ลิปปินส์มีว ัฒนธรรมและค่านิยมไปทางยุโรป และ

สหรัฐอเมริกา การเขา้เป็นสมาชิกอาเซียนท าให้ฟิลิปปินส์ไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตของประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนมากข้ึน ซ่ึง

ส่งผลใหก้ารส่ือสารในเร่ืองต่าง ๆ ดีข้ึน เป็นการแลกเปล่ียนวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั 

                                                

    52 ประเทศท่ีอยูใ่นองคก์ารซีโตคื้อ สหรัฐอเมริกา, องักฤษ, ฝร่ังเศส, ไทย และฟิลิปปินส์ ดูเพิ่มเติมท่ี M.C. 
Abad Jr. (2011). The Philippines in Asean. pp. 62-63. 
    53 Ibid. p. 62. 
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    4. ผลประโยชน์ด้านการท่องเท่ียว ได้แหล่งเงินจากนักท่องเท่ียวในอาเซียนเข้ามาในฟิลิปปินส์

ค่อนขา้งมากเน่ืองจากประเทศยงัไม่มีปัญหาภายใน  

    ผลประโยชน์ที่ฟิลิปปินส์ได้รับภายใต้อาเซียนในทศวรรษที่ 1970-1980 (สมยัประธานาธิบดี เฟอร์ดินานด์ 

มาร์กอส) 

     - ด้านความมั่นคง สหรัฐอเมริกายงัให้ความช่วยเหลือทางด้านความมัน่คงให้กบัฟิลิปปินส์ในเอเชีย

แปซิฟิก และทะเลจีนใต ้ซ่ึงมีฐานทพัเรือฟิลิปปินส์ท่ีอ่าวซูบิก และฐานทพัอากาศท่ีคลา้ก รวมทั้งการป้องกนัการก่อ

การร้ายระหวา่งประเทศท่ีมีเขตแดนติดต่อกนั เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะช่วงน้ีมีกลุ่มอาบูไซ

ยาฟปฏิบัติการลักพาตัวเพื่อการเรียกค่าไถ่ นอกจากการป้องกันดังกล่าวแล้ว ยงัมีการซ้อมรบร่วมกันอีกด้วย 

ฟิลิปปินส์ไดรั้บความช่วยเหลือจากอาเซียนในดา้นการสร้างความมัน่คงร่วมกนัท่ีไม่ใช่ทางทหาร (Non Traditional 

Security Issues)  

     - ทางด้านการกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในช่วงน้ีถึงแมฟิ้ลิปปินส์จะมีปัญหาภายในก็ตาม 

แต่สหรัฐอเมริกา ก็ยงัสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ การคา้และการลงทุนอยู่ ประกอบกับ

นโยบายต่างประเทศของมาร์กอสเม่ือคร้ังประกาศกฎอยัการศึก ในปี 1972 ได้กล่าวไวว้่า เน้นหนักความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนให้มากข้ึนกว่าเดิม เพื่อเป็นพลังรวมกลุ่มในภูมิภาคให้เหนียวแน่นข้ึน รวมทั้ ง

กระชบัความร่วมมือกบัประเทศภายนอกภูมิภาค โดยอาเซียนให้ฟิลิปปินส์เป็นตวัแทนในการเจรจาต่อรองเร่ืองต่าง 

ๆ กบัสหรัฐอเมริกา และแคนาดา จากบทบาทดงักล่าว ประเทศในกลุ่มอาเซียนซ่ึงรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วย ได้รับ

ผลประโยชน์ดว้ยโดยเฉพาะเร่ืองความมัน่คงภายในและทางการคา้การลงทุนในโครงการต่าง ๆ กบัประเทศต่าง ๆ ท่ี

เป็นเครือข่ายของสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซ่ึงไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น เกาหลี และยโุรป ถึงแมจ้ะมีปัญหาภายในก็ตาม 

     - ด้านการเจรจากับกลุ่มแบ่งแยกดินแดน สมาชิกในกลุ่มอาเซียน ไดข้อร้องให้ประธานาธิบดีซูฮาร์โต 

แห่งอินโดนีเซีย เป็นผูเ้จรจาไกล่เกล่ียกบักลุ่ม MNLF ในภาคใต ้เน่ืองจากอินโดนีเซียอยูใ่นกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่าย

ใด ซ่ึงไดรั้บความส าเร็จเป็นช่วง ๆ  

    ผลประโยชน์ที่ฟิลิปปินส์ได้รับภายใต้อาเซียนในทศวรรษที่ 1980-1990 (สมยัประธานาธิบดี เฟอร์ดินานด์ 

มาร์กอส - ประธานาธิบดี คอราซอน อากีโน) ช่วงน้ีฟิลิปปินส์มีปัญหาภายในประเทศมาก เช่น ปัญหาความ

เคล่ือนไหวเพื่อโค่นลม้รัฐบาลมาร์กอส ลง เน่ืองจากประเทศประสบกบัภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ท าให้ฟิลิปปินส์ละเลย

การติดต่อกับอาเซียน และประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ขาดการติดต่อกับฟิลิปปินส์เช่นกัน เน่ืองจากหวาดกลัว
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เหตุการณ์ในประเทศ ช่วงน้ีจึงเป็นช่วงการแก้ปัญหาภายในของประเทศ ท่ีประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้าไป

แทรกแซงไม่ได ้ 

    เม่ือไดมี้การโค่นอ านาจของมาร์กอสไดส้ าเร็จ นางคอราซอน อากีโน ไดเ้ป็นประธานาธิบดีในระหวา่งปี 

1986-1992 ช่วงน้ีนางก็มุ่งแกปั้ญหาภายในเช่นกนั ประเทศกลุ่มอาเซียนไดช่้วยฟิลิปปินส์ภายใตโ้ครงการมาร์แชล 

    ผลประโยชน์ที่ฟิลิปปินส์ได้รับภายใต้อาเซียนในทศวรรษที่ 1990-2000 (ปลายสมยั ประธานาธิบดี คอรา

ซอน อากีโน - ประธานาธิบดี ฟิเดล รามอส - ประธานาธิบดี โจเซฟ เอสตราดา) 

     - ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ในปี 1992-1998 เป็นปีแห่งการสร้างเศรษฐกิจในฟิลิปปินส์ 

ผลประโยชน์ท่ีฟิลิปปินส์ได้รับช่วงน้ีคือ ทางด้านการค้าการลงทุนกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงรามอสไดอ้อกกฎหมายการลงทุนรองรับไวแ้ลว้ ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้

เขา้ไปลงทุนในฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากน้ียงัไดริ้เร่ิมจดัตั้งกลุ่ม BIMP ซ่ึงประกอบดว้ย 

บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการทั้ง 4 ประเทศน้ี 

     - ด้านความมั่นคง รามอสไดริ้เร่ิม Peace Education เป็นหลกัสูตรท่ีศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา และการ

อบรมให้ชาวคริสเตียน และมุสลิมท างานร่วมกนั แลกเปล่ียนวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนัภายในประเทศ ท าให้เกิด

ความเขา้ใจมากข้ึน ความมัน่คงจึงส่งผลให้ฟิลิปปินส์พฒันาเศรษฐกิจในภาคใต ้และในกลุ่ม BIMP ดว้ย (บรูไน-

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ฟิลิปปินส์) 

 

กจิกรรม 6.4.4 

    จงกล่าวถึงประโยชน์ท่ีฟิลิปปินส์ไดรั้บภายใตอ้าเซียน (1960-1990) 

 

แนวตอบกจิกรรม 6.4.4  

    ฟิลิปปินส์ไดรั้บประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอาเซียนดงัน้ี 

     1. ความมัน่คงในทศวรรษท่ี 1960-1970 ซ่ึงมีสหรัฐอเมริกา ช่วยเหลือในเร่ืองความมัน่คงภายในและ 

ภายนอก รวมทั้งความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางการศึกษา ช่วงน้ีฟิลิปินส์ได้มีส่วนพฒันาประเทศในกลุ่ม

อาเซียนโดยผา่นความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา 
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     2. การพฒันาเศรษฐกิจในช่วงการเขา้เป็นสมาชิกอาเซียนในปีค.ศ.1967-1977 ในช่วงท่ีเศรษฐกิจยงัไม่

ตกต ่า ฟิลิปปินส์เป็นตวัแทนการเจรจาของอาเซียนกบัสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ในเร่ืองต่าง ๆ ท าให้ฟิลิปปินส์ได้

ประโยชน์จากทั้งการเจรจาใหก้ลุ่มอาเซียนและใหป้ระเทศฟิลิปปินส์เอง 

     3. การพฒันาเศรษฐกิจจากนโยบายการทูตเพื่อการพฒันาในสมยัฟิเดล รามอส ซ่ึงในสมยัน้ีฟิลิปปินส์

เป็นตวัแทนของอาเซียนในการเจรจากบัสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และรามอสก็ไดรั้บความเช่ือมัน่ในการเจรจาจาก

ผูน้ าในอาเซียนช่วงน้ีเองท่ีประเทศหลุดพน้จากการควบคุมขององคก์รการเงินระหวา่งประเทศ อีกทั้งยงัเป็นประเทศ

แรกท่ีสหรัฐอเมริกาใหค้วามไวว้างใจใหจ้ดัประชุมเอเปค ท าใหป้ระเทศเป็นท่ียอมรับในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 

     4. การแลกเปล่ียนวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั ท าใหฟิ้ลิปปินส์เขา้ใจเพื่อนบา้นอาเซียนมากข้ึน อนัจะเป็น 

ประโยชน์ต่อการติดต่อส่ือสารซ่ึงส่งผลให้เกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งฟิลิปปินส์กบัอาเซียนมีมากในช่วงฟิเดล รามอส 

ส่วนสมยัโจเซฟ เอสตราดา เป็นประธานาธิบดีอยูใ่นช่วงระยะเวลาอนัสั้น นโยบายต่างประเทศยงัไม่เปล่ียนแปลง 

แต่ท่ีส าคญัเขาไดเ้ขา้ไปเจราจาประนีประนอมความขดัแยง้ระหว่าง อนัวา อิบราฮิม กบั มหาธีร์ โมฮมัหมดั ซ่ึงเป็น

นโยบายท่ียืดหยุ่น (Flexible Engagement) ท่ีสมาชิกบางประเทศของอาเซียนเคยด าริท่ีจะใช้นโยบายน้ี แต่สมาชิก

ส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ย การด าเนินนโบายน้ีของ เอสตราดา จึงท าให้สมาชิกอาเซียนอ่ืนไม่พอใจ เพราะเขา้ไปกา้วก่าย

การเมืองของประเทศอ่ืน เพราะตามขอ้ตกลงระหวา่งอาเซียน ประเทศสมาชิกจะไม่กา้วก่ายกิจการภายในซ่ึงกนัและ

กนั 
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