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แผนการสอนประจ าหน่วย 

ชุดวชิา  อาเซียนเบือ้งต้น 

หน่วยที ่7  บริบททางการเมืองของประเทศสิงคโปร์ 
 
ตอนที่ 
     7.1 บริบททางการเมืองของสิงคโปร์ในทศวรรษ 1960 
    7.2 บริบททางการเมืองของสิงคโปร์ในทศวรรษ 1970 
    7.3 บริบททางการเมืองของสิงคโปร์ในทศวรรษ 1980 
    7.4 บริบททางการเมืองของสิงคโปร์ในทศวรรษ 1990 

 
แนวคิด 



 
 

 
 

    1.   สิงคโปร์เปล่ียนผา่นจากการเป็นอาณานิคมขององักฤษ มาสู่การปกครองตนเองใน ค.ศ.1959 การเป็นเอกราช
และรวมอยูภ่ายใตส้หพนัธรัฐมาเลเซีย ในปี 1963 จนแยกตวัไปตั้งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในปี 1965 ต่อมาไดก้ าหนดนโยบาย
ต่างประเทศตามหลกัการ 10 ประการ ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมภายในภูมิภาคและในโลก ตลอดจนการเขา้ไป
รวมกลุ่มกบัประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
    2. ผูน้ ารุ่นแรกของสิงคโปร์ก าหนดเป้าหมายในการบริหารประเทศทั้งการพฒันาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
รวมทั้งแนวทางด าเนินความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศตามหลกัการ 10 ประการ และเม่ือเผชิญกบัภยัคุกคามภูมิภาคอนั
สืบเน่ืองจากวกิฤตการณ์กมัพชูาก็ไดร่้วมมืออยา่งแขง็ขนักบัอาเซียนในการแกไ้ขสถานการณ์น้ี 
    3. การบรรลุเป้าหมายของชาติดา้นต่าง ๆ ท าให้สิงคโปร์มีความมัน่คงและเสถียรภาพทางการเมืองอยา่งสูง และ
ส่งเสริมความมัน่คงของชาติโดยสร้างระบบดุลแห่งอ านาจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตลอดจนด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองใน
เวทีอาเซียนและสหประชาชาติในการแกไ้ขวกิฤตการณ์กมัพชูา 
    4. บริบททางการเมืองของสิงคโปร์ในทศวรรษ 1990 พบกบัการเปล่ียนแปลงทุกระดบั ไดแ้ก่ การเปล่ียนตวัผูน้ า
ในประเทศ การคล่ีคลายและส้ินสุดของวิกฤตการณ์กมัพูชา อนัเป็นผลจากการส้ินสุดของสงครามเยน็ในตน้ทศวรรษ ซ่ึง
ลว้นท าใหสิ้งคโปร์ตอ้งปรับนโยบายต่างประเทศ 
วตัถุประสงค ์
  เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 7 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายบริบททางการเมืองของประเทศสิงคโปร์ในทศวรรษ 1960 ได้ 
2. อธิบายบริบททางการเมืองของประเทศสิงคโปร์ในทศวรรษ 1970 ได้ 
3. อธิบายบริบททางการเมืองของประเทศสิงคโปร์ในทศวรรษ 1980 ได ้
4. อธิบายบริบททางการเมืองของประเทศสิงคโปร์ในทศวรรษ 1990 ได้ 
 
กิจกรรมระหวา่งเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 7 
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี 7.1-7.4 
3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน 
4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง 
5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ 
6. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 7 
 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏิบติั 
3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง 



 
 

 
 

4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน์ 
 
การประเมินผล 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
3. ประเมินผลจากการสอบประจ าภาคการศึกษา 
 

เม่ืออ่านแผนการสอนแลว้ ขอใหท้ าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
ในแบบฝึกปฏิบติั หน่วยท่ี 7 แลว้จึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 

 
 
 
ตอนที ่7.1  
บริบททางการเมืองของสิงคโปร์ในทศวรรษ 1960 
 
 โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 7.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป  
 
หัวเร่ือง 
    7.1.1  การก่อตั้งสาธารณรัฐสิงคโปร์: ความเป็นมาและเป็นไป 
    7.1.2  นโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์ในยคุสงครามเยน็ 
    7.1.3 การร่วมก่อตั้งอาเซียน (ค.ศ.1967): วตัถุประสงคแ์ละความคาดหวงั 
 
แนวคิด 
    1. สาธารณรัฐสิงคโปร์เพิ่งถือก าเนิดมาเม่ือ ค.ศ.1965 แมว้่าเราจะเร่ิมรู้จกัเกาะน้ี มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 3 ก็
ตาม สิงคโปร์มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานภายใตก้ารปกครองของต่างชาติจากศตวรรษท่ี 11 จนถึงกลางศตวรรษท่ี 20 
องักฤษเป็นเจา้อาณานิคมของสิงคโปร์ถึง 144 ปี ไดเ้ปิดโอกาสใหสิ้งคโปร์เร่ิมปกครองตนเองเม่ือ ค.ศ.1959 ใหเ้อกราชเม่ือ 
ค.ศ.1963 โดยสิงคโปร์เขา้ไปรวมอยูใ่นสหพนัธ์รัฐมาเลเซียร่วมกบัมาลายา ซาราวคั และซาบาห์ช่วง ค.ศ.1963-1965 จึงได้
แยกตวัออกมาตั้งเป็นสาธารณรัฐสิงคโปร์ใน ค.ศ.1965 
    2. นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในช่วง 2 ทศวรรษแรกมีลกัษณะ “นโยบายแห่งยคุความอยูร่อด” 
ซ่ึงก าหนดจากสภาพแวดลอ้มภายในประเทศท่ีมีขอ้จ ากดัจากการเป็นรัฐขนาดเล็ก เพิ่งแยกตวัออกมาเป็นรัฐเด่ียวท่ีเผชิญ
ปัญหาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจสังคมและการทหารสภาพแวดลอ้มภายในภูมิภาคท่ีสิงคโปร์มีความขดัแยง้กบัอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย เผชิญภยัคุกคามจากสงครามเวียดนามและการแทรกซึมบ่อนท าลายของลทัธิคอมมิวนิสต์ และสภาพแวดลอ้ม



 
 

 
 

ระหว่างประเทศภายใต้สภาวะสงครามเย็นท่ีมีความขัดแยง้และการแข่งขันระหว่างผู ้น าฝ่ายโลกเสรีและฝ่ายโลก
คอมมิวนิสต ์
    3. สิงคโปร์ร่วมก่อตั้งอาเซียนเพื่อเป้าหมายโดยตรงในการร่วมมือดา้นเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม ตลอดจน
เป้าหมายทางออ้มดา้นความมัน่คงในการรวมพลงัในการแกปั้ญหาความขดัแยง้และสงครามภายในภูมิภาค รวมทั้งการ
ตา้นทานการแทรกแซงและการขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา จีนและโซเวยีตในภูมิภาค 
 
วตัถุประสงค์ 
    เม่ือศึกษาตอนท่ี 7.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายประวติัความเป็นมาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ 
2. อธิบายแนวคิดและหลกัการของนโยบายต่างประเทศสิงคโปร์ในยคุสงครามเยน็ได ้
3. อธิบายวตัถุประสงคแ์ละความคาดหวงัของสิงคโปร์ในการร่วมก่อตั้งอาเซียนได ้

 
 
 
 
เร่ืองที ่7.1.1  
การก่อตั้งสาธารณรัฐสิงคโปร์: ความเป็นมาและเป็นไป 
 
    ประวติัความเป็นมาของเกาะสิงคโปร์ในยุคแรกเร่ิมยงัมิไดถู้กบนัทึกไวอ้ย่างแน่ชัดนัก เราเร่ิมรู้จกัเกาะน้ีจาก
ต านานจีนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 3 ซ่ึงเรียกเกาะน้ีวา่ “ผหูลวัจง” ซ่ึงมาจากภาษามาเลยว์า่ “ปูเลาจง  (Pulau Jong)” แปลวา่เกาะ
ซ่ึงอยู่ตอนปลาย (ของคาบสมุทรมาลายู) ส่วนพ่อคา้ชาวจีนท่ีมาคา้ขายแถบน้ีเม่ือ ค.ศ. 1330 เรียกว่า “หนานหยาง (Nan 
yang)” แปลว่ามหาสมุทรภาคใต้ ตามบทกลอนของชวาท่ีแต่งข้ึนเม่ือ ค.ศ.1365 เรียกเกาะน้ีว่า “เตมาเสกหรือทูมาสิค 
(Temesek)” แปลว่า เมืองน ้ าหรือเมืองชายทะเล นอกจากนั้นในพงศาวดารมาเลยย์งัไดร้ะบุว่าเกาะน้ีมีช่ือว่า “สิงกาปูระ 
(Singapura)” แปลวา่ เมืองสิงโตซ่ึงถูกเรียกโดยเจา้ชายแห่งแควน้ปาเล็มบงัซ่ึงมาหลบพายุบนเกาะน้ีและแลเห็นสัตวท่ี์มี
ลกัษณะเช่นสิงโต ช่ือน้ีรู้จกักนัแพร่หลายในปลายศตวรรษท่ี 14 ต่อมาถูกเรียกว่า “สิงคโปร์ (Singapore)” ตามส าเนียง
ภาษาองักฤษ1 
    ประวติัศาสตร์ของสิงคโปร์มีแต่การถูกปกครองโดยต่างประเทศมายาวนานเกือบ 10 ศตวรรษ โดยถูกอาณาจกัร
ใหญ่ ๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียง เช่น อาณาจกัรศรีวิชยั อาณาจกัรสยาม อาณาจกัรมชัปาหิตเขา้มาครอบครอง และต่อมาในศตวรรษท่ี 
16 เม่ือมหาอ านาจตะวนัตกเร่ิมเขา้มาแสวงหาอาณานิคมในเอเชีย สิงคโปร์ถูกปกครองโดยโปรตุเกส ฮอลนัดา และองักฤษ
ตามล าดบั สิงคโปร์เป็นอาณานิคมขององักฤษถึง 144 ปีจนไดสิ้ทธิปกครองตนเองเม่ือ ค.ศ. 1959 ไดเ้อกราชในปี 1963 เม่ือ

                                                           
1 Singapore. (2004).   Singapore: Ministry of Communication and the Arts.  p. 30. 



 
 

 
 

สิงคโปร์ไดเ้ขา้ไปรวมตวัอยูใ่นสหพนัธรัฐมาเลเซียร่วมกบัมาลายา ซาราวคั และซาบาห์ แต่ต่อมาก็แยกตวัมาเป็นรัฐอิสระ
และจดัตั้งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในปี 1965 
 
สิงคโปร์ก่อนเป็นอาณานิคมขององักฤษ (ศตวรรษที ่11-ค.ศ.1819)2 
    รัฐเตมาเสกเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของจกัรวรรดิศรีวชิยัในช่วงศตวรรษท่ี 11 ถึง 14 ต่อมาอาณาจกัรสยามและ
อาณาจกัรมัชฌปาหิตต่างแข่งขนักันเข้ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนคาบสมุทรมาลายู ราว ค.ศ. 1390 รัฐน้ีก็ถูกยึดโดย
อาณาจกัรมชัฌปาหิตจนกระทัง่เจา้ชายอิสกนัดาร์ซาห์ (Iskandar Shah) หรือเจา้ชายปรเมศวร (Parameswara) จากแควน้ปา
เล็มบงัซ่ึงเขา้มาล้ีภยัไดม้าตั้งตวัเป็นผูน้ าคนใหม่ แต่ก็ถูกกองทพัของอาณาจกัรมชัฌปาหิตขบัไล่ออกไป ในศตวรรษท่ี 15 
อาณาจกัรสยามสามารถยึดรัฐเตมาเสกเป็นประเทศราช (vassal state) จนกระทัง่เจา้ชายปรเมศวรซ่ึงหนีไปอยูรั่ฐมะละกา
จนเขา้ครอบครองมะละกาไดก้ลบัมายดึรัฐเตมาเสกอีกคร้ังหน่ึง แต่เม่ือมะละกาตกเป็นเมืองข้ึนของโปรตุเกสก็ท าให้เตมา
เสกตกเป็นเมืองข้ึนของโปรตุเกสไปดว้ย จนกระทัง่องักฤษยึดเมืองมะละกาไดใ้น ค.ศ.1795 และเร่ิมแข่งขนัอิทธิพลกบั
ฮอลนัดา3  
    ในช่วงศตวรรษท่ี 18 องักฤษเขา้ไปคา้ขายกบัอินเดียและตอ้งการขยายการคา้ไปยงัจีน จึงตอ้งการมีท่าจอดเรือ
ระหวา่งทางไปจีนเพื่อเป็นท่ีพกั แหล่งเติมน ้ ามนัและเสบียงอาหารและสถานท่ีซ่อมแซมเรือ จึงไดเ้ขา้ไปจดัตั้งหลกัแหล่ง
การคา้ท่ีเกาะปีนงั ในปี 1786 แลว้ยึดเอามะละกาจากฮอลนัดาในปี 1795 ในปลายปี 1818 ขา้หลวงองักฤษท่ีประจ าอินเดีย
ได้ส่ง เชอร์โทมัส แสตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ (Sir Thomas Stamford Raffles) ไปก่อตั้ งหลักแหล่งการค้าทางภาคใต้ของ
คาบสมุทรมลายู เขาไดไ้ปถึงเกาะสิงคโปร์เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม ค.ศ. 1819 วนัถดัมาไดท้  าขอ้ตกลงเบ้ืองตน้กบัเตอเม็งกง 
อบัดุร์ราห์มาน (Temenggong Abdu’r Rahman) เสนาบดีของจกัรวรรดิยะโฮร์เพื่อขอตั้งหลกัแหล่งการคา้ และในวนัท่ี 6 
กุมภาพนัธ์ 1819 ก็ไดท้  าสนธิสัญญาฉบบัแรกกบัเตอเม็งกงผูน้ี้และสุลต่านฮุสเซ็น (Sultan Hussein) เจา้ผูป้กครองจกัรวรรดิ
ยะโฮร์ เพื่อรับสิทธิในท่ีดินบนเกาะสิงคโปร์ในการตั้งหลกัแหล่งการคา้ สิงคโปร์ไดก้ลายเป็นศูนยค์า้ขายท่ีท ารายไดใ้ห้กบั
องักฤษมากมายเกินกว่าศูนย์การค้าท่ีปีนัง ท าให้องักฤษต้องการเข้าครอบครอง จึงได้ท าสนธิสัญญาอีก 2 ฉบับ คือ 
สนธิสัญญา แองโกล-ดชัต์ (Anglo-Dutch Treaty) เม่ือมีนาคม 1824 ซ่ึงก าหนดแบ่งเขตอิทธิพลระหว่างกนัในคาบสมุทร
มาลาย ูและฉบบัท่ี 2 กบัสุลต่านและเตอเม็งกงให้ยกเกาะสิงคโปร์ให้องักฤษตลอดไปโดยทั้งสองไดค้่าตอบแทนเป็นเงิน
สดและเงินบ านาญไปตลอดชีวติ4 
 
                                                           

2 สรุปยอ่มาจาก โคริน เฟ่ืองเกษม. (2560).  “หน่วยท่ี 6 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐสิงคโปร์”. ใน  
เอกสารการสอนชุดวิชา การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2.) นนทบุรี: 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  น. 6-7 - 6-12. 

3 ดูเพิ่มเติมใน นภดล ชาติประเสริฐ.  (2558).  “สาธารณรัฐสิงคโปร์ ”.  ใน  สารานุกรมประวติัศาสตร์ประเทศ
เพ่ือนบ้านในอาเซียน.  ฉบบัราชบณัฑิตยสภา.  กรุงเทพฯ: ส านกังานราชบณัฑิตยสภา. น. 291-323. 

4 ดูเพิ่มเติม เอน.เจ.ไรอนั. (2526).  การสร้างชาติมาเลเซียและสิงคโปร์.  เขียน ม.ร.ว.ประกายทอง สิริสุข แปล .  
ทกัษ ์เฉลิมเตียรณ บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช จ ากดั.  น. 80-82. 



 
 

 
 

สิงคโปร์ช่วงเป็นอาณานิคมขององักฤษ (ค.ศ.1819-1963)5 
    สิงคโปร์ถูกปกครองโดยองักฤษในหลายรูปแบบ กล่าวคือ 
     - ช่วงปี 1819-1823 สิงคโปร์อยู่ในฐานะเมืองข้ึนของอังกฤษ (British Possessions) ภายใต้การดูแลของ
ผูส้ าเร็จราชการเมืองเบนคูเลนอนัเป็นหลกัแหล่งการคา้ขององักฤษบนเกาะสุมาตรา จากปี 1823-1826 ก็มาอยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของผูส้ าเร็จราชการเมืองข้ึนขององักฤษท่ีเมืองเบงกอล 
     - ช่วง ค.ศ.1826-1867 สิงคโปร์ถูกปกครองภายใตร้ะบบอาณานิคมช่องแคบหรือท่ีเรียกทบัศพัท์ว่า เสตรด 
เซ็ตเทิลเมนท ์(Straits Settlement) ซ่ึงรวมเกาะปีนงั และรัฐมะละกาดว้ยอยูภ่ายใตก้ารดูแลของรัฐบาลเบงกอลแห่งอินเดีย 
แต่จากปี 1830-1851 ก็มาอยูภ่ายใตก้ารควบคุมโดยตรงจากรัฐบาลอินเดีย โดยสิงคโปร์เป็นศูนยก์ลางการบริหารงานของ
ระบบเสตรด เซ็ตเทิลเมนท ์ตั้งแต่ปี 1832  
     - จาก ค.ศ.1837 เป็นตน้ไประบบน้ีถูกเปล่ียนเป็นอาณานิคมโดยตรง (Crown Colony) ปกครองโดยกระทรวง
อาณานิคมท่ีกรุงลอนดอน 
     - ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ญ่ีปุ่นได้บุกเขา้สิงคโปร์ทางบกและทางอากาศเม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 1941 และ
ต่อมาสิงคโปร์อยูภ่ายใตก้ารปกครองของญ่ีปุ่นเป็นเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 1942 จนส้ินสงครามโลกโดยญ่ีปุ่น
เป็นฝ่ายแพส้งครามและยอมจ านนต่อฝ่ายพนัธมิตร 
     - ช่วง 1946-1959 องักฤษไดย้กเลิกระบบเสตรตเซ็ดเทิลเมนท์แลว้ปกครองสิงคโปร์แบบอาณานิคมเอกเทศ 
(Separate Crown Colony) ในเดือนเมษายน 1946 มีขา้หลวงองักฤษมาปกครองดูแลด้านการทหารและการต่างประเทศ 
ส่วนสิงคโปร์มีอ านาจดูแลกิจการภายในประเทศ นอกจากนั้นองักฤษยงัเร่ิมเปิดโอกาสให้ชาวสิงคโปร์มีส่วนร่วมในการ
ปกครอง กล่าวคือ ในสภาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย (Legislative Council) ซ่ึงมีจ านวน 22 คนนั้นชาวสิงคโปร์มีสิทธิสมคัร
เลือกตั้ง เพื่อเป็นสมาชิกบางส่วนได ้6 คน ต่อมาในสภานิติบญัญติัซ่ึงปรับมาจากสภาท่ีปรึกษานั้น-จากปี 1951 ไดเ้ปิดให้
ชาวสิงคโปร์สมคัรเป็นสมาชิกได ้9 คนจากจ านวนทั้งหมด 25 คน ต่อมาในปี 1955 ก็ไดข้ยายจ านวนสมาชิกชาวสิงคโปร์
เป็น 25 คนจากจ านวนทั้งหมด 32 คน 
    ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาในปี 1955 นายเดวิด มาร์แชล (David Marshall) หัวหน้าพรรคแนวหน้าแรงงาน 
(Labour Front Party) ซ่ึงชนะการเลือกตั้งได้ท่ีนั่งมากท่ีสุด จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นมุขมนตรี (Chief Minister) เพื่อเป็น
หวัหนา้บริหารกิจการภายในสิงคโปร์และจดัตั้งรัฐบาล เม่ือเขาลาออกนายลิม ยิว ฮ๊อค (Lim Yew Hock) จึงเขา้มาเป็นมุข
มนตรีแทนในช่วง 1956-1959 การเจรจาระหวา่งรัฐบาลสิงคโปร์กบัองักฤษ เพื่อเรียกร้องอ านาจปกครองตนเองเร่ิมตั้งแต่
สมยัรัฐบาลเดวิด มาร์แชล แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ รัฐบาลชุดต่อมาจึงด าเนินการเจรจาต่อจนในปี 1958 องักฤษยอมตกลง
และไดร่้วมลงนามในรัฐธรรมนูญใหม่ และประกาศใช ้พ.ร.บ. วา่ดว้ยความเป็นพลเมืองสิงคโปร์ ต่อมาในวนัท่ี 3 มิถุนายน 
1959 จึงประกาศใหสิ้งคโปร์เป็นรัฐท่ีมีอ านาจปกครองตนเอง และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ 
  
สิงคโปร์ภายใต้การปกครองตนเอง (ค.ศ.1959-1963) 

                                                           
5 Singapore.  Ibid.  pp. 32-33. 



 
 

 
 

    เม่ือได้ปกครองตนเอง (Self-government) ในปี 1959 สิงคโปร์ได้จดัการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมเพื่อเลือก
สมาชิกสภานิติบญัญติั พรรคกิจประชา (People’s Action Party: PAP) ไดท่ี้นัง่ 43 ท่ี (คะแนนเสียงร้อยละ 53.4) จากท่ีนั่ง
ทั้งหมด 51 ท่ี นายลีกวนยิว หวัหนา้พรรคจึงจดัตั้งรัฐบาล เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน และไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรี (Prime Minister) 
คนแรก แต่ยงัมีขา้หลวงจากองักฤษ คือ เซอร์วิลเลียม กู๊ด (Sir William Goode) ด ารงต าแหน่งประมุขของรัฐ (Head of 
State) พรรคกิจประชาก่อตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ.1954 โดยนายลีกวนยิว และเพื่อน ๆ ท่ีเรียนด้วยกนัท่ีองักฤษ ในช่วงแรกมี
สมาชิกสายกลาง (Moderates) และสมาชิกฝ่ายซ้ายท่ีสนับสนุนลทัธิคอมมิวนิสต์ สมาชิกทั้ง 2 ฝ่าย เคยต่อสู้ร่วมกนัเพื่อ
ตา้นทานระบบอาณานิคมขององักฤษ ฝ่ายซ้ายมีอิทธิพลมากสามารถควบคุมองค์กรต่าง ๆ ฝ่ายแรงงานและนักศึกษา 
ความสัมพนัธ์ภายในพรรคไม่ค่อยราบร่ืนนัก เพราะแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายแตกต่างกนั ฝ่ายสายกลางภายใตก้ารน าของลี
กวนยิว ตอ้งการแสวงหาเอกราชอย่างสมบูรณ์และเขา้เป็นส่วนหน่ึงของมาลายา แต่ฝ่ายซ้ายตอ้งการยึดอ านาจปกครอง
ภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์และปกครองตนเองอย่างสมบูรณ์ (Full self-government) ความขดัแยง้ดังกล่าวน าไปสู่การ
แตกแยกในปี 1961 โดยฝ่ายซา้ยแยกตวัไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ คือ พรรคบารีซาน โซเชียลิส (Barisan Socialis)6 
    นายลีกวนยิว ใช้เวลา 18 เดือนแรกนบัจากด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อเกล้ียกล่อมให้ตนกูอบัดุลราห์มาน 
(Tunku Abdul Rahman) นายกรัฐมนตรีของมาลายารับสิงคโปร์เข้าไปร่วมในสหพนัธรัฐมาลายา ในท่ีสุดในวนัท่ี 27 
พฤษภาคม 1961 ตนกูก็ประกาศแผนการรวมมาลายา สิงคโปร์ รวมทั้งรัฐต่าง ๆ บนเกาะบอร์เนียวเหนือ (ซาราวคั ซาบาห์ 
และบรูไน) เข้าเป็นสหพนัธ์รัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia) ตนกูเช่ือว่าการรับสิงคโปร์ไวภ้ายในสหพนัธรัฐจะ
สามารถควบคุมฝ่ายนิยมคอมมิวนิสต์ในสิงคโปร์ได้โดยอาศยักฎหมายความมัน่คงภายใน (Internal Security Act: ISA) 
และเป็นการดีท่ีจะไม่ปล่อยให้สิงคโปร์อยู่ภายนอกสหพนัธรัฐแลว้กลายเป็นเหมือน “คิวบาน้อย (little Cuba)” ท่ีเป็นภยั
คุกคามมาลายา7 ส่วนการรับชาราวคัและซาบาห์ซ่ึงมีประชากรชาวมาเลยเ์ป็นส่วนใหญ่ จะช่วยเพิ่มสัดส่วนของชาวมาเลย์
ในสหพนัธ์รัฐและลดสัดส่วนชาวจีนจากสิงคโปร์ 
    ขอ้เสนอของตนกูในการจดัตั้งสหพนัธรัฐมาเลเซียไดรั้บการสนบัสนุนจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซ่ึงมีกอง
ก าลงัต่อตา้นการแทรกซึมบ่อนท าลายของฝ่ายคอมมิวนิสตใ์นมาลายามาตั้งแต่ ค.ศ.1948-1960 ส่วนองักฤษเจา้อาณานิคม
ซ่ึงตอ้งการให้เอกราชแก่บรรดารัฐอาณานิคมขนาดเล็ก ๆ อยูแ่ลว้ ก็มองวา่การเขา้รวมกนัในสหพนัธรัฐใหม่น้ีจะท าให้รัฐ
ทั้งหลายแข็งแกร่งพอท่ีจะตา้นทานอิทธิพลของประเทศเพื่อนบา้นท่ีใหญ่กวา่ เช่น อินโดนีเซีย แต่อินโดนีเซียเกรงวา่การ
รวมรัฐชาราวคัและซาบาห์ ซ่ึงอยู่บนเกาะบอร์เนียวเขา้ในสหพนัธรัฐมาเลเซียจะเป็นภยัคุกคามอินโดนีเซีย เพราะอาจ
น าไปสู่การรวมตวักบัดินแดนอ่ืน ๆ ของอินโดนีเซียบนเกาะบอร์เนียวดว้ย ส่วนฟิลิปปินส์ยงัอา้งกรรมสิทธ์ิเหนือซาบาห์ 
โดยอา้งวา่เจา้ของดั้งเดิมของซาบาห์ คือสุลต่านแห่งซูลู ซ่ึงเพียงแต่ให้องักฤษเช่าดินแดนซาบาห์เท่านั้น แต่องักฤษอา้งว่า
สุลต่านไดย้กดินแดนน้ีแก่บริษทัการคา้ขององักฤษแลว้ ในส่วนของบรูไนนั้น องักฤษไม่สามารถเจรจาให้ตกลงเขา้ร่วม

                                                           
6 Ibid.  pp. 33-34. 
7 Diane K.Mauzy and R.S.Milne.  (2002).   Singapore Politics under the People’s Action Party.  London: 

Routledge.  pp. 18-19. 



 
 

 
 

สหพนัธรัฐ เพราะขดัขอ้งเก่ียวกบัการจดัล าดบัความส าคญัของสุลต่านแห่งบรูไนและการแบ่งปันผลประโยชน์จากรายได้
น ้ามนัจ านวนมหาศาล8 
    สิงคโปร์นั้น นายลีกวนยิว มองถึงความจ าเป็นในดา้นการเมืองและความมัน่คงในการรวมตวักบัมาลายา เพราะ
เคยพึ่งพิงมาลายาและองักฤษส าหรับความมัน่คงภายในประเทศมาตั้งแต่อดีตและตามขอ้ก าหนดของรัฐธรรมนูญฉบบัปี 
1957 หากสิงคโปร์เป็นรัฐเอกราชเด่ียว ๆ อาจพบปัญหาด้านน้ีโดยเฉพาะปัญหาการแทรกซึมบ่อนท าลายของฝ่าย
คอมมิวนิสต์และการขยายอิทธิพลทางการเมืองของนักการเมืองฝ่ายซ้าย ส่วนทางด้านเศรษฐกิจนั้ นสิงคโปร์ได้รับ
ค าแนะน าจากธนาคารโลกวา่การรวมตวักบัมาลายาจะเป็นการสร้างตลาดภายในส าหรับสินคา้จากสิงคโปร์9 เน่ืองจากฝ่าย
นิยมคอมมิวนิสต์ในสิงคโปร์ต่อตา้นการรวมตวัเขา้ในสหพนัธรัฐใหม่ รัฐบาลจึงจดัการส ารวจประชามติ (referendum) 
เก่ียวกบัการรวมตวัเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 1962 ปรากฏวา่ประชาชนสนบัสนุนการรวมตวัร้อยละ 71 ของคะแนนเสียง แต่ก็
มีถึงร้อยละ 23 ท่ีงดออกเสียง (โดยส่งบตัรเปล่า)10 สหพนัธรัฐมาเลเซียจึงถือก าเนิดวนัท่ี 16 กนัยายน 1963 
สิงคโปร์ภายใต้สหพนัธรัฐมาเลเซีย (ค.ศ.1963-1965) 
    ในการเจรจาจัดตั้ งสหพันธรัฐมาเลเซียนั้ น รัฐสมาชิกทั้ ง 4 ตกลงกันได้ท่ีจะให้รัฐบาลกลางมีอ านาจด้าน
การทหาร ความมัน่คงภายใน และการต่างประเทศโดยแต่ละรัฐสมาชิกมีอ านาจปกครองตนเอง สิงคโปร์ตอ้งการท่ีจะมี
อ านาจจดัการกิจการด้านการศึกษาและแรงงานภายในรัฐตนเอง ซ่ึงได้รับสิทธิน้ีโดยต้องแลกเปล่ียนกับการมีจ านวน
ตวัแทนของสิงคโปร์ในรัฐสภาของสหพนัธรัฐนอ้ยลง และยอมให้ชาวมาเลยท่ี์อยูใ่นสิงคโปร์ไดรั้บสถานะพิเศษแต่ไม่ได้
รับสิทธิพิเศษ ส่วนในเร่ืองการจดัตั้งตลาดร่วมของสหพนัธรัฐนั้นยงัไม่มีขอ้ก าหนดชดัเจน ยงัตกลงกนัไม่ไดเ้ร่ืองการเก็บ
ภาษีและการแบ่งปันรายไดจ้ากภาษี11 
    สิงคโปร์รวมอยูภ่ายในสหพนัธรัฐมาเลเซียเพียง 23 เดือน ก็ตดัสินใจแยกตวัออกมาหลงัจากท่ีรัฐสภาสหพนัธรัฐ
ลงมติใหสิ้งคโปร์ออกจากสหพนัธรัฐในวนัท่ี 9 สิงหาคม 1965 สาเหตุมาจากความขดัแยง้หลายประการ ในดา้นการเมืองมี
ปัญหาดา้นการแข่งขนัระหวา่งพรรคการเมืองของรัฐสมาชิกในการเลือกตั้งระดบัรัฐและระดบัสหพนัธรัฐ ตลอดจนมีการ
กระทบกระทัง่ทางการเมืองบ่อย ๆ ดงัน้ี ก) ในการเลือกตั้งระดบัสหพนัธรัฐในปี 1964 นั้น พรรคกิจประชาส่งตวัแทนเขา้
แข่งขนัเพียง 9 คน และได้รับเลือกเพียงคนเดียว เพราะไม่สามารถสู้กบัตวัแทนของพรรคสมาคมชาวจีนแห่งมาลายา 
(MCA : Malayan Chinese Association) ซ่ึงมีทุนหาเสียงมากกว่าอีกทั้งยงัใช้ระบบอุปถมัภ์มากดว้ย ข) แต่ในการเลือกตั้ง
ระดบัรัฐในสิงคโปร์ในปี 1963 พรรคอมัโน (United Malay National Organization: UMNO) ส่งตวัแทนมาแข่งกบัพรรค
กิจประชาและพรรคบารีซาน แต่ไม่ไดรั้บเลือกตั้งเลย ค) การกระทบกระทัง่ทางการเมืองเกิดข้ึนในเดือนกรกฎาคม 1964 
เม่ือเลขาธิการพรรคอมัโนและพวกหวัรุนแรง (“ultras”) ชาวมาเลย ์พดูจาเสียดสีต่อวา่พรรคกิจประชาเก่ียวกบัสิทธิของชาว

                                                           
8 Ibid. 
9 Michael D.Barr.  (2000).  Lee Kuan Yew: The Beliefs Behind the Man.  Richmond: Curzon Press.   pp. 25-26. 
10 Mauzy and Milne.  Ibid. p. 20. 
11 Ibid.  p. 19. 



 
 

 
 

มาเลยใ์นสิงคโปร์ จนน าไปสู่การจลาจลดา้นเช้ือชาติ (race riot) ทั้งในมาเลเซียและต่อมาในเขตเกลงัในสิงคโปร์เม่ือเดือน
สิงหาคม12 
    ในด้านสังคม ชาวจีนในสิงคโปร์ไม่พอใจท่ีรัฐบาลกลางให้สิทธิพิเศษแก่ชาวมาเลยเ์หนือชนเช้ือชาติ  อ่ืน ๆ 
พรรคกิจประชาไดจ้ดัการประชุมเพื่อเอกภาพของมาเลเซียร่วมกบัอีก 2 พรรคในมาลายา และ 2 พรรคในซาราวคั โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการสนบัสนุนหลกัการ “มาเลเซียเพื่อชาวมาเลเซีย (Malaysian Malaysia)” ซ่ึงประชาชนมีความเสมอภาค
กนัโดยไม่ค  านึงถึงเช้ือชาติใด และนายลีกวนยิวก็เคยปราศรัยเป็นภาษามาเลยใ์นรัฐสภาสหพนัธรัฐโดยแจง้ให้ทราบถึง
ค าพดูต่อตา้นชาวจีนโดยเลขาธิการพรรคอมัโน และค าปราศรัยในลกัษณะเดียวกนัของนายมหาเธร์โมฮมัหมดั ส่วนในดา้น
เศรษฐกิจ ความหวงัของสิงคโปร์ท่ีจะไดป้ระโยชน์จากตลาดร่วมภายในสหพนัธรัฐไม่บรรลุผล สินคา้ของสิงคโปร์ท่ีส่งมา
ขายในสหพนัธรัฐถูกมาตรการกีดกนัต่าง ๆ เพราะรัฐบาลกลางเกรงกลวัการครอบง าทางเศรษฐกิจโดยสิงคโปร์13 
    สาเหตุส าคญัท่ีสุดของการแยกตวัของสิงคโปร์ มาจากทศันคติและสัญชานท่ีแตกต่างกนัเกือบส้ินเชิงระหวา่งนาย
ลีกวนยิว ซ่ึงเช้ือชาติจีน กบัตนกูอบัดุลราห์มาน ซ่ึงเช้ือชาติมาเลย ์ตนกูยงัคิดแบบง่าย ๆ ว่าคนจีนมุ่งมัน่ท่ีจะแสวงหาเงิน
และนักการเมืองชาวจีน น่าจะพอใจกับการมีอิทธิพลทางด้านการเงินมากกว่าด้านการเมือง และน่าจะอยากเติบโต
เหมือนกบั “รัฐนิวยอร์กในมาเลเซีย”14 ซ่ึงเป็นการประเมินความคิดและความตอ้งการของลีกวนยิวแบบไม่ตรงกบัความ
เป็นจริง ในขณะเดียวกันคนจีนก็ไม่เข้าใจคนมาเลย์และประเมินศกัยภาพของชาวบ้านมาเลย์ต  ่าไป รวมทั้ งไม่เข้าใจ
คุณสมบติัและลกัษณะนิสัยของคนเช้ือสายเจา้อยา่งตนกู ซ่ึงตอ้งการความจงรักภกัดีโดยมองวา่ตนกูเป็นคนใจดีไม่ต่อตา้น
ใคร แต่ไม่คิดว่าเขาจะแข็งแกร่งและด้ือร้ันในเร่ืองท่ีเขามีความเช่ือมัน่ ลีกวนยิวไม่เข้าใจเวทีการเมืองของพวกมาเลย ์
ตลอดจนเร่ืองสิทธิพิเศษและความเป็นภูมิบุตร (Bumimputera) ของพวกเขา ดว้ยเหตุน้ีผูน้  าทั้งสองจึงมกัจะวิพากษว์ิจารณ์
กนัผ่านส่ือต่างๆ ความบาดหมางดังกล่าวน้ีท าให้รัฐสภามาเลเซีย ลงมติเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 1965 อย่างเป็นเอกฉันท์
ยอมรับการแยกตวัออกของสิงคโปร์จากสหพนัธรัฐ ส่วนรัฐสภาของสิงคโปร์เองก็ผ่านกฎหมายการจดัตั้งสิงคโปร์เป็น
สาธารณรัฐใหม่ มีอิสระและอ านาจอธิปไตยมีนายลีกวนยิว เป็นนายกรัฐมนตรี และยูซอฟบิน อิสฮาก (Yusof bin ishak) 
เป็นประธานาธิบดี15 
 
การก่อตั้งสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ค.ศ.1965) 
    ประสบการณ์ของการถูกขบัออกจากสหพนัธรัฐมาเลเซียใน ค.ศ. 1965 หลงัจากการรวมตวักนัเพียง 23 เดือน ได้
สร้างความเสียใจและขมข่ืนใจต่อนายลีกวนยวิ ผูน้  าสิงคโปร์เป็นอยา่งยิง่ เขาไดก้ล่าวถึงการแยกตวัวา่ 

                                                           
12 Ibid. pp. 21-22. 
13 Mauzy and Milne.  Ibid. pp. 22-23. 
14 Ibid.  
15 Ibid.  



 
 

 
 

    “เป็นความเจ็บปวดท่ีสุดในชีวิต.....เป็นเหมือนพายุท่ีร้ายแรง เป็นความตกใจสุด
ขีด แต่กเ็ป็นการท้าทายความสามารถคร้ังย่ิงใหญ่ท่ีเราต้องต่อสู้ให้ส าเร็จ”16 

    เหตุการณ์น้ีมีผลกระทบกระเทือนจิตใจและสุขภาพของเขามากจนลม้ป่วยและตอ้งพกัผอ่นอยา่งนอ้ย 6 สัปดาห์ 
เน่ืองจากมีความวิตกกงัวลอย่างสูงเก่ียวกบัอนาคตของสิงคโปร์ เกรงว่าจะเอาตวัไม่รอดแลว้ตอ้ง “คลาน” กลบัไปอยู่กบั
มาเลเซียอีก เขาไดถ่้ายทอดความทรงจ าเก่ียวกบัประสบการณ์น้ีวา่ 

   “ผมไม่เคยคาดหวังมาก่อนว่าในปี 1965 เม่ือผมอายุ 42 ปี ผมจะต้องมาดูแลรัฐ
สิงคโปร์ท่ีเป็นเอกราช และต้องรับผิดชอบประชาชน 2 ล้านคน..............เราเข้าร่วมใน
สหพันธรัฐมาเลเซีย  เม่ือเดือนกันยายน 1963 ต่อมามีความขัดแย้งส าคัญในนโยบายของ
สิงคโปร์กับรัฐบาลกลางสหพันธรัฐ   แล้วในทันทีทันใดในวันท่ี 9 สิงหาคม 1965 เราก็
ออกมาอยู่กันเองในรัฐอิสระ เราถูกขอให้ออกจากมาเลเซียแล้วเดินไปตามล าพังด้วยตนเอง
โดยปราศจากป้ายบอกทางไปยังท่ีหมายปลายทางในอนาคตเราเผชิญกับอุปสรรคมากล้น
โดยไม่มีโอกาสท่ีแน่นอนท่ีจะอยู่รอดได้ สิงคโปร์มิได้เป็นประเทศท่ีเกิดตามธรรมชาติ แต่
เป็นประเทศท่ีสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ เป็นเมืองท่าค้าขายท่ีส าคัญท่ีอังกฤษสร้างขึน้มาใน
อาณาจักรภาคพืน้ทะเลท่ีกว้างใหญ่ของเขา เราได้รับมรดกตกทอดเป็นเกาะท่ีปราศจากผืน
แผ่นดินหลังฝ่ังทะเล หรือหัวใจท่ีปราศจากร่างกาย”17 

    ในช่วงก่อตั้งสาธารณรัฐใหม่นั้น นายลีกวนยิววิเคราะห์วา่สิงคโปร์มีภยนัตรายและก าลงัประสบกบัปัญหาวกิฤต
หลายประการ ดงัไดบ้รรยายเก่ียวกบัสถานะของสิงคโปร์ในขณะนั้นวา่ 

   “ผมมีความวิตกกังวลหลายประการ ประการแรกคือการได้รับการยอมรับในความ
เป็นเอกราชของสิงคโปร์จากนานาชาติ รวมท้ังการสมคัรเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
...ความกังวลถัดมาคือการปกป้องคุ้มกันดินแดนนี ้เราไม่มีกองทัพ ทหาร 2 กองพันของเรา
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของมาเลเซีย เราจะสร้างกองก าลังป้องกันประเทศอย่างรวดเร็วได้
อย่างไร...จะรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างไร...เร่ืองปวดหัวท่ีสุดกคื็อ สภาวะเศรษฐกิจ จะ
ช่วยให้ประชาชนเลีย้งชีพอย่างไร อินโดนีเซียก าลังด าเนิน “นโยบายเผชิญหน้า” เราและ
การค้าหยุดน่ิง มาเลเซียอยากติดต่อกับคู่ค้าของตนโดยตรงโดยไม่ผ่านเรา สิงคโปร์จะอยู่
รอดได้อย่างไร เม่ือไม่ได้เป็นศูนย์กลางของดินแดนต่าง ๆ ท่ีเคยรวมกันภายใต้การปกครอง
ของอังกฤษ? เราต้องหาค าตอบโดยเร็ว เพราะว่าขณะนีมี้การว่างงานถึงร้อยละ 14 และก าลัง
จะเพ่ิมขึน้ ท่ีส าคัญเราจะต้องด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยอยู่ภายใต้การปกครอง

                                                           
16 Melanie Chew.  (1996). Leaders of Singapore.   Singapore: Resource Press.  p. 136.   อา้งใน  โคริน เฟ่ือง

เกษม.  (2548). “ผูน้ าสิงคโปร์”.  ใน ผู้น าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้: ศึกษาเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
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ของอังกฤษ...หลังจากท่ีไตร่ตรองปัญหาเหล่านี้โดยมีทางเลือกท่ีจ ากัดแล้ว ผมได้สรุปว่า 
เกาะนีถ้้าจะอยู่รอดได้ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์กไ็ม่ใช่เร่ืองธรรมดา เราต้องใช้ความพยายาม
เป็นพิเศษเพ่ือปรับตัวให้เป็นประชากรท่ียืดหยุ่น แขง็แกร่ง และรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น
สามารถท่ีจะสร้างผลิตผลท่ีดีกว่าถูกกว่าประเทศเพ่ือนบ้านเพราะว่าพวกเขาต้องการท่ีจะ
มองข้ามบทบาทของเราท่ีเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าและการเดินเรือ และการเป็นพ่อค้า
คนกลางของการค้าในภูมิภาค เราจะต้องแตกต่างไปจากประเทศอ่ืน ๆ”18 

    จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในประเทศและระหวา่งประเทศดงักล่าว ลีกวนยวิจึงยดึแนวคิด “การอยูร่อด 
(Survival)” เป็นแนวทางส าหรับปกครองสิงคโปร์ต่อไป เขาเห็นความจ าเป็นในการจดัระบบสังคมท่ีแข็งแกร่ง (Rugged  
Society) ท่ีทนทานต่อการตา้นทานปัญหาและความวุน่วายต่าง ๆ และเพื่ออา้งความชอบธรรมของหลกัการและนโยบาย
ด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลจนการเมืองในยุคแรก ๆ ของสิงคโปร์ถูกเรียกว่า “การเมืองเร่ืองความอยู่รอด (Politics of 
Survival)”19 เขาเช่ือวา่ประสบการณ์แยกตวัออกจากมาเลเซียบงัคบัให้คนสิงคโปร์มีทศันคติแบบ “ไม่สู้ก็ตาย (do-or-die)” 
ท าใหป้ระชาชนมุ่งมัน่ท่ีจะเสียสละทุกอยา่งเพื่อใหสิ้งคโปร์อยูร่อดและประสบความส าเร็จ20 
    ปัญหาหนกั ๆ ท่ีทา้ทายความสามารถของนายลีกวนยิว ท าให้รัฐบาลภายใตพ้รรคกิจประชาอา้งถึงความจ าเป็น
ของการใช้มาตรการเข้มงวดต่าง ๆ เพื่อสร้างความสมานฉันท์กลมกลืนภายในพหุสังคมและความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ลีกวนยิวทั้งเกล้ียกล่อมและกดดนัให้ทุกภาคส่วนในประเทศไม่ว่าจะเป็นผูน้ าสหภาพแรงงาน บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ ผูน้  าศาสนา ผูน้ าดา้นวฒันธรรมและชุมชนชาวจีนให้ร่วมมือกบัแผนงาน ต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตวัและส่วนทอ้งถ่ินให้น้อยลง เพื่อช่วยให้รัฐบาลพฒันาประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมได ้ในช่วงวิกฤต
สร้างชาติเช่นน้ีท าให้ชาวสิงคโปร์ต่างหนุนพรรคกิจประชา ในการเลือกตั้งทัว่ไปเม่ือเดือนเมษายน 1968 พรรคน้ีชนะการ
เลือกตั้งไดท่ี้นัง่ทั้งหมด 58 ท่ีในรัฐสภาโดยไดค้ะแนนเสียงร้อยละ 86.72 ประชาชนไม่สนใจพรรคฝ่ายคา้นเลยในช่วง 10 ปี
แรก ของการก่อตั้งสาธารณรัฐ นายลีกวนยิว จึงอาศยัเสียงสนบัสนุนจากประชาชนสร้างให้พรรคกิจประชาเป็นมากกว่า
พรรคการเมือง แต่เป็นเหมือนขบวนการสร้างชาติ21 
 
กจิกรรม 7.1.1 
    จงอธิบายสาเหตุท่ีนายลีกวนยวิจ าเป็นตอ้งแยกตวัออกจากสหพนัธรัฐมาเลเซีย และก่อตั้งสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 
แนวตอบกจิกรรม 7.1.1 
    การแยกตวัออกมาตั้งสาธารณรัฐใหม่มีสาเหตุจากความขดัแยง้หลายประการภายในสหพนัธรัฐมาเลเซีย ในดา้น
สังคม สิงคโปร์ตอ้งการให้ประชาชนทุกเช้ือชาติมีความเสมอภาคกนัโดยไม่ให้สิทธิพิเศษแก่ชาวมาเลย ์ในดา้นการเมือง มี
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 Ibid. pp. 22-25. 
19 Mauzy and Milne.  Ibid. pp. 51-52. 
20 Melanie Chew.  Ibid.  p. 136. 
21 Michael Barr.  Ibid.  p. 32. 



 
 

 
 

ปัญหาการแข่งขนัระหวา่งพรรคการเมืองของรัฐต่าง ๆ การกระทบกระทัง่ระหว่างนกัการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ขดัแยง้ระหว่างผูน้ าคือ นายลีกวนยิวและตนกู อบัดุลราห์มาน ส่วนในดา้นเศรษฐกิจนั้น ความเกรงกลวัการครอบง าทาง
เศรษฐกิจโดยสิงคโปร์ ท าใหสิ้งคโปร์ถูกกีดกนัทางดา้นการคา้ในสหพนัธรัฐ 
  
 
 
เร่ืองที ่7.1.2  
นโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์ในยุคสงครามเย็น 
 
    นโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์ในยุคสงครามเยน็ถูกก าหนดตามแนวคิด 3 ประการคือ 1) ขอ้จ ากดัของการ
เป็นรัฐขนาดเล็ก 2) การท่ีกลุ่มผูน้ าวิเคราะห์ระบบความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศแบบนักสัจนิยม (Realists) ท่ีมองว่า
สภาพแวดลอ้มระหวา่งประเทศเต็มไปดว้ยความขดัแยง้และมีลกัษณะอนาธิปไตยไร้กฎเกณฑ์ และ 3) เป้าหมายหลกัของ
นโยบายต่างประเทศคือการเนน้หนกัท่ีการรักษาความมัน่คงและความอยูร่อดของประเทศ22 
    ดงันั้น ในช่วง 2-3 ทศวรรษแรกของสิงคโปร์ภายใตส้ภาวะสงครามเยน็จึงด าเนินนโยบายแบบ “นโยบายแห่งยุค
ความอยูร่อด (Survivalist Phase) ซ่ึงรักษาความอยูร่อดและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยพยายามส่งเสริมระบบ
ดุลแห่งอ านาจภายในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Regional Balance of Power) โดยใหม้หาอ านาจจากภายนอกภูมิภาค 
เช่น สหรัฐ ญ่ีปุ่น จีนและชาติยุโรปมาคานอ านาจซ่ึงกนัและกนั และช่วยมาค ้ าประกนัความปลอดภยัให้ประเทศเล็ก ๆ 
อยา่งสิงคโปร์23 
    ความเป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็กทั้งดา้นขนาดและประชากร กล่าวคือมีพื้นท่ีขนาดเล็กเพียง 647 ตารางกิโลเมตร
ในช่วงท่ีก่อตั้งประเทศและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ มีประชากรเพียง 2 ลา้นกวา่คน ตั้งอยูท่่ามกลางประเทศเพื่อน
บา้นขนาดใหญ่ คือ มาเลเซียและอินโดนีเซียซ่ึงในช่วงนั้นมีนโยบายไม่ค่อยเป็นมิตรกบัสิงคโปร์นกั และมีประชากรเป็น
ชาวมาเลย ์นบัถือศาสนาอิสลาม ในขณะท่ีประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์กว่าร้อยละ 70 เป็นคนจีน นบัถือศาสนาพุทธ
และลทัธิเต๋า เม่ือสิงคโปร์จ าเป็นตอ้งถอนตวัออกจากสหพนัธรัฐมาเลเซียทนัทีทนัใดอย่างไม่คาดฝันมาก่อนจึงไม่มีความ
พร้อมในหลาย ๆ ดา้นทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การทหาร และความมัน่คง สิงคโปร์มีสถานภาพของประเทศโลกท่ีสามท่ีลา้
หลงั ยากจน ท่ีอยูอ่าศยัไม่เพียงพอ อตัราการรู้หนงัสือต ่า การคมนาคมขนส่งยงัไม่พฒันาระบบเศรษฐกิจยงัไม่เจริญเติบโต 
อาจสรุปไดว้า่สิงคโปร์อยูใ่นสภาวะเส่ียงต่อภยนัตราย (Vulnerability) หลายประการ สภาวะดงักล่าวน าไปสู่ความหมกมุ่น
กงัวลใจของผูน้ าสิงคโปร์ในเร่ือง “ความอยูร่อด” ซ่ึงถูกใชเ้ป็นค าขวญัทางการเมืองท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่ 
                                                           

22 Amitav Acharya.  (2008).  Singapore’s Foreign Policy: the Search for Regional Order.  Singapore: World 
Scientific Publishing Co.Ltd.  p. 1. 

23 โคริน เฟ่ืองเกษม.  (2552).  “สิงคโปร์ : การเมือง เศรษฐกิจ และการต่างประเทศ หลงัยคุวกิฤติเศรษฐกิจ (ค.ศ.
1997-2006)”. ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศในยคุวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ.2540-
2550).  สีดาสอนศรี (บก.).   กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  น. 307-309. 



 
 

 
 

ค.ศ.1965 เป็นต้นมา และฝังอยู่ในจิตใจของบรรดาผูก้  าหนดนโยบายต่างประเทศ ดังเห็นได้จากสุนทรพจน์ของอดีต
รัฐมนตรีลีเซียนลุง ลูกชายของนายลีกวนยวิ ท่ีวา่ 

   “สัตว์ตัวเล็ก ๆ อยู่ รอดและเติบโตในป่า ดังเช่นรัฐเล็ก ๆ  ท่ีอยู่ ในระบบระหว่าง
ประเทศ     มลูค่าท่ีต้องจ่ายส าหรับความอยู่รอด กคื็อ ความไม่ประมาทช่ัวนิจนิรันดร์”24 

     นายกรัฐมนตรีลีกวนยวิ ก็เคยเตือนวา่ 
    “สิงคโปร์ต้องอยู่ในโลกท่ีเป็นจริง เราเลก็เกินไปท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกได้ แต่เราควร
ใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด ในการปรับเปล่ียนทิศทางและกลยุทธ์
ของเราท่ามกลางประเทศใหญ่ ๆ ท่ีมีอิทธิพลในภูมิภาค”25 

    ในช่วง 20 ปีแรกนบัจากการก่อตั้งสาธารณรัฐ สิงคโปร์จึงด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศอยา่งระมดัระวงั
ในเชิงตอบโตต่้อเหตุการณ์ท่ีมาเผชิญหน้า โดยเน้นการปกป้องความมัน่คงของชาติจากปัญหาภายในประเทศ ตลอดจน
ความรุนแรงของสงครามเยน็จากการแข่งขนักนัขยายอิทธิพล อ านาจและอุดมการณ์การเมืองระหวา่งสหรัฐอเมริกาผูน้ า
ฝ่ายโลกเสรีกบัสหภาพโซเวยีต และจีนซ่ึงเป็นแกนน าฝ่ายโลกคอมมิวนิสต ์ซ่ึงขยายตวัอยา่งมากในช่วงทศวรรษ 1960 อนั
สืบเน่ืองจากการท่ีมหาอ านาจแต่ละฝ่ายสนบัสนุนคู่ขดัแยง้ในสงครามเวยีดนามระหวา่งฝ่ายใตแ้ละฝ่ายเหนือซ่ึงเร่ิมตน้ในปี 
1964 และด าเนินยืดเยื้อ 10 กว่าปีท าให้นโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์ใน 2 ทศวรรษแรกอาจเรียกว่า “การทูตของรัฐ
อ่อนแอ (Diplomacy of Weakness)26 ซ่ึงมุ่งหลีกเล่ียงการขดัแยง้โดยตรงกับประเทศอ่ืนและแสวงหาความร่วมมือกับ
มหาอ านาจ แต่สิงคโปร์ก็ได้ปรับวิกฤติให้เป็นโอกาสใน 2 ลักษณะ คือ ในด้านการเมือง ได้อาศยัระบบดุลอ านาจใน
ภูมิภาค ส่วนในดา้นเศรษฐกิจไดฉ้วยโอกาสในช่วงสงครามเยน็ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจโดยการด าเนิน
นโยบายฝักใฝ่โลกตะวนัตก จึงสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติและสามารถเขา้ถึงตลาดทางการคา้เสรีของประเทศทุน
นิยม27 
    อย่างไรก็ดีตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 เม่ือสิงคโปร์เร่ิมเจริญเติบโตและมีความเขม้แข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและการทหารจนกลายเป็นประเทศพฒันาแลว้ในปี 1996 โดยเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจ การส่ือสารโทรคมนาคม
ของภูมิภาคและเร่ิมมีบทบาทและอิทธิพลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ากข้ึน ก็ท  าให้โลกทรรศน์ของผูน้ าขยายกวา้งไกล
และก าหนดเป้าหมายของนโยบายต่างประเทศในระดบัภูมิภาคและระดบัโลกสูงส่งยิ่งข้ึน ตอ้งการเพิ่มความรับผิดชอบใน

                                                           
24 อ้ าง ถึ ง ใน บ ท ค ว าม ข อ ง  N.Ganesan. (1992). “Singapore’s Foreign Policy Terrain”.  Asian  Affairs, The 

American Review.  Summer.  pp. 67-79.  แปลโดย โคริน เฟ่ืองเกษม .  (2538).  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : นโยบาย
ต่างประเทศในยคุโลกา ภิวตัน์.  กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. น. 190. 

25 Lee Kuan Yew. (2013).  One Man’s View of the World.  Singapore: Straits Times Press.  p. 158. 
26 Jean-Louis Margolin.  (1998). “Singapore New Regional Influence, New World Outlook?”.  Contemporary 

Southeast Asia.  Vol.20, No.3, December.  p. 319. 
27 Amitav Acharya.  Ibid. pp. 15-17. 



 
 

 
 

ภูมิภาค ช่วยเหลือและท าประโยชน์ต่อประเทศอ่ืน ๆ ตลอดจนด าเนินนโยบายต่างประเทศแบบเปิดกวา้ง และมีความมัน่ใจ
มากข้ึน28 
    สิงคโปร์ไดก้ าหนดหลกัการส าคญั ๆ ในการด าเนินนโยบายต่างประเทศไว ้10 ประการ29 ดงัน้ี 
     1. ในฐานะเป็นประเทศเล็ก สิงคโปร์จะตอ้งไม่มีความเขา้ใจผดิหรือมีความหลงผดิเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มใน
ภูมิภาคและในโลก 
      2. เพื่อรองรับนโยบายต่างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ สิงคโปร์ตอ้งมีระบบป้องกนัประเทศทางดา้นการทหาร
ในลกัษณะป้องปรามอยา่งน่าเช่ือถือ 
     3. สิงคโปร์จะด าเนินการเพื่อคงไวซ่ึ้งสภาพแวดล้อมท่ีมั่นคงและมีสันติภาพภายในภูมิภาคและรอบ ๆ 
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 
     4. สิงคโปร์จะสนบัสนุนและมีบทบาทอยา่งแขง็ขนัในองคก์ารระหวา่งประเทศอยา่งเช่น สหประชาชาติ 
     5. สิงคโปร์ตอ้งส่งเสริมและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีพรมแดนร่วมกนัใหดี้ท่ีสุดในทุก 
ๆ ดา้น 
     6. สิงคโปร์มีความผกูพนัอยา่งสมบูรณ์ในสมาคมอาเซียน 
     7. สิงคโปร์จะเป็นมิตรกบัทุกประเทศท่ีปรารถนาจะเป็นมิตรกบัสิงคโปร์ 
     8. สิงคโปร์ยนืเคียงขา้งมิตรประเทศซ่ึงเคยเก้ือหนุนสิงคโปร์ในยามท่ีสิงคโปร์ตอ้งการความช่วยเหลือ 
     9. สิงคโปร์จะด าเนินการต่อไปเพื่อคงไวซ่ึ้งระบบการคา้แบบเปิดเสรีและพหุภาคี 
     10. สิงคโปร์พร้อมท่ีจะคา้ขายกบัประเทศใด ๆ ก็เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัและคงไวซ่ึ้งระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาดเปิดเสรี (จะอธิบายรายละเอียดในเร่ือง 7.2.2) 
 
กจิกรรม 7.1.2 
    จงอธิบายถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนด “นโยบายแห่งยคุความอยูร่อด” 
 
แนวตอบกจิกรรม 7.1.2 
    นโยบายน้ีถูกก าหนดจากสภาพแวดลอ้มภายในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นรัฐขนาดเล็ก มีประชากรนอ้ย เพิ่งก่อตั้ง
ประเทศยงัไม่มีความพร้อมทางดา้นเศรษฐกิจและการทหาร ส่วนสภาพแวดลอ้มในภูมิภาคนั้น สิงคโปร์เผชิญภยัคุกคาม
จาก “นโยบายเผชิญหน้า” ของอินโดนีเซีย จากสงครามเวียดนามและการแทรกซึมบ่อนท าลายของกลุ่มคอมมิวนิสต ์
ตลอดจนภยัคุกคามจากมหาอ านาจท่ีแข่งขนักนัเขา้มาขยายอิทธิพลในภูมิภาค 
 
 
 
                                                           

28 Jean –Louis Margolin.  Ibid. p. 319. 
29 Singapore.  Ibid.  p. 57. 



 
 

 
 

 
 
 
 
เร่ืองที ่7.1.3  
การร่วมก่อตั้งอาเซียน : วตัถุประสงค์และความหวงั 
 
    สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations:  
ASEAN) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม ค.ศ.1967 โดยการลงนามปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ท่ีวงัสราญรมย ์
กระทรวงการต่างประเทศของไทย ประกอบดว้ยสมาชิกแรกเร่ิม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
และไทย โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกา้วหน้าทางสังคม และความพฒันา
ด้านวฒันธรรม ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพภายในภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมืออย่างแข็งขนัด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และขยายการคา้ บรรดาผูน้ าจากประเทศสมาชิกทั้งห้าเปิดกวา้งต่อการเขา้มาเป็นสมาชิกอาเซียนโดยประเทศ
ทั้งหมดในภูมิภาครวมทั้งประเทศศรีลงักาดว้ย แต่เวียดนามเหนือและใตอ้ยู่ในภาวะสงคราม เจา้สีหนุผูน้ ากมัพูชาไม่เขา้
ร่วมเพราะมองวา่ขดักบันโยบายเป็นกลางของกมัพูชา และเห็นวา่อาเซียนมีท่าทีเขา้ขา้งโลกตะวนัตกแต่ต่อตา้นจีน อีกทั้ง
ไม่อยากสร้างความไม่พอใจใหก้บัเวียดนามท่ีไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดอาเซียน ในส่วนของพม่าก็เช่นกนั นายพลเนวนิมองวา่
อาเซียนต่อตา้นจีนและการเขา้เป็นสมาชิกจะขดักบันโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและการวางตวัโดดเด่ียวของพม่า ศรีลงักายงัไม่
สนใจเขา้เป็นสมาชิก30 
    ในทรรศนะของนายลีกวนยิว ผูน้ าสิงคโปร์นั้น เขาไม่ไดต้ั้งความคาดหวงัในเป้าหมายอนัสูงส่งดงัท่ีระบุไวใ้น
ปฏิญญากรุงเทพมากนกั เขาเช่ือวา่เป้าหมายในใจของผูน้ าทั้ง 5 ประเทศก็เพื่อสร้างพลงัร่วมกนัจากการรวมตวัเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนัเพื่อเตรียมรับการถอนทหารและฐานทพัขององักฤษจากภูมิภาคน้ีอนัจะเกิดสุญญากาศแห่งอ านาจ รวมทั้งการ
ถอนทหารของสหรัฐในอนาคตด้วย เขาวิเคราะห์ อินโดนีเซียภายหลังยุคซูการ์โนและภายใต้ซูฮาร์โตผูน้ าคนใหม่ว่า
ตอ้งการเขา้เป็นสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัมาเลเซียและสิงคโปร์ว่าอินโดนีเซียไดยุ้ตินโยบายเผชิญหน้า 
(Konfrontasi) กบัประเทศทั้งสองจริง ๆ ส่วนฟิลิปปินส์เขา้เป็นสมาชิกเพื่อมีเวทีในการผลกัดนัการอา้งกรรมสิทธ์ิเหนือ
ดินแดนบอร์เนียวเหนือ ไทยตอ้งการติดต่อเก่ียวขอ้งกบัประเทศเพื่อนบา้นท่ีไม่เป็นคอมมิวนิสต์ และมีนโยบายไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด สิงคโปร์เองตอ้งการความสนบัสนุนและความเขา้ใจจากประเทศเพื่อนบา้นในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความ
มัน่คงภายในภูมิภาค31 สิงคโปร์มีความรู้สึกวา่ประเทศอยูใ่นสภาวะล่อแหลมต่ออนัตรายและเส่ียงภยัอยา่งมากจากประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซียท่ีไม่เป็นมิตร ภายหลงัการเผชิญหน้ากบัอินโดนีเซียในยุคซูการ์โนและจากความขดัแยง้ภายใน
สหพนัธรัฐมาเลเซียจนสิงคโปร์ตอ้งถอนตวัออกในปี 1965 ในฐานะสาธารณรัฐใหม่สิงคโปร์ตอ้งการไดรั้บการยอมรับวา่
                                                           

30 Amitav Acharya.  (2000). The Making of Southeast Asia: International Relations of a Region.   Singapore: 
Institute of Southeast Asian Studies. p. 157. 

31 Lee Kuan Yew.  Ibid. p. 369. 



 
 

 
 

เป็นส่วนหน่ึงของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละสามารถมีบทบาทมากข้ึนและมีอิทธิพลในการโน้มน้าวประเทศ
เพื่อนบา้นในประเด็นปัญหาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั32  
    อาเซียนไม่เน้นหนกัในประเด็น “ความมัน่คง” และหลีกเล่ียงท่ีจะใช้ค  าน้ี โดยนายถนดั คอมนัตร์ รัฐมนตรีการ
ต่างประเทศของไทยใช้ค  าวา่ “การป้องกนัทางการเมืองร่วมกนั (Collective Political Defense)” แทนท่ี และเป้าหมายการ
ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคก็หมายถึงการค านึงถึงความมัน่คงของชาติและของภูมิภาคนัน่เอง 
    อีกปัจจยัหน่ึงท่ีผลกัดนัการก่อตั้งอาเซียนในทศวรรษ 1960 ก็คือ ความปรารถนาร่วมกนัท่ีจะรวมพลงัในการตา้น
ทางการแทรกแซงและการขยายอิทธิพลของมหาอ านาจจากภายนอก เน่ืองจากบรรดาสมาชิกมี  สัญญาร่วมกนัเก่ียวกบัภยัท่ี
คุกคามความมัน่คงของภูมิภาค โดยมองวา่ทั้งจีนและโซเวยีตซ่ึงเร่ิมแตกแยกและขดัแยง้กนัเองแลว้ในปลายทศวรรษ 1960 
ไดเ้ร่ิมแข่งขนักนัเพื่อขยายอิทธิพลเขา้มาในภูมิภาค โดยนายลีกวนยิว คาดการณ์วา่จีนจะมีอิทธิพลมากท่ีสุดและภูมิภาคน้ี
จะกลายเป็นประเทศบริวารของจีนเหมือนกบัยุโรปตะวนัออกท่ีเป็นบริวารของโซเวียต หรือดินแดนแถบแคริบเบียนท่ีอยู่
ใตอิ้ทธิพลของสหรัฐ ส่วนโซเวียตก็จะขยายเครือข่ายผา่นกลุ่มอินโดจีน รวมทั้งยื่นขอ้เสนอความร่วมมือดา้นความมัน่คง
ร่วมกันในเอเชีย (Asian Collective Security Arrangement) จนจีนต้องเตือนให้ภูมิภาคน้ีระวงัการครองความเป็นเจ้า 
(Hegemonism) ของโซเวียต ส่วนสหรัฐก็ก าลงัปรับความสัมพนัธ์กบัโซเวียตและจีน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คง
ภายในภูมิภาค นายลีกวนยิว เช่ือว่าการรวมตวักนัภายใตอ้าเซียนจะช่วยให้ประเทศเล็ก ๆ และอ่อนแอทั้งหลายมีอ านาจ
ต่อรองกับบรรดามหาอ านาจถึงแม้ว่าจะไม่อาจป้องกันการแทรกแซงจากมหาอ านาจได้มากนัก แต่อย่างน้อยเม่ือ
มหาอ านาจเจรจาตกลงกนัก็จะค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศในภูมิภาคดว้ย33 
    ภยัคุกคามความมัน่คงภายในภูมิภาคอนัสืบเน่ืองจากสงครามเวยีดนามท่ีขยายเขา้ไปในกมัพูชาและลาวโดยท่ีฝ่าย
คอมมิวนิสตมี์โอกาสมีชยัชนะก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้สมาชิกอาเซียนร่วมมือกนัในระดบัทวิภาคีในปัญหาความมัน่คง
บริเวณชายแดน ส่วนในระดับอาเซียนนั้นผูน้ าทั้ ง 5 ประเทศมีความเห็นตรงกนัว่าลัทธิคอมมิวนิสต์อาจแพร่ขยายได้
รวดเร็วหากประเทศต่าง ๆ มีปัญหาความยากจนและความไม่เสมอภาคภายในสังคม ดงันั้นการร่วมมือกนัสร้างความ
แข็งแกร่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีจะช่วยสร้างภูมิคุม้กนัจากภยัคอมมิวนิสตไ์ด ้ในระยะยาวการแกปั้ญหาน้ีไม่
อาจท าไดส้ าเร็จจากการใช้ก าลงัทหารปราบปราม แต่ตอ้งแกไ้ขโดยการพฒันาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ดงัท่ีนายลีกวนยิว 
กล่าวไวว้า่ 

    “แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนต้องมีความมั่นใจว่าจะสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างพอเพียง และสร้างความยุติธรรมในสังคม ซ่ึงจะท าให้การแทรกซึมบ่อน
ท าลายเป็นส่ิงท่ีไม่น่าดึงดูดใจและไม่อาจประสบความส าเร็จได้”34 

    ดงันั้น การท่ีสมาชิกทั้งห้า มีเป้าหมายและนโยบายพฒันาเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึงกนัก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีผลกัดนั
ให้ก่อตั้งอาเซียนเพื่อร่วมมือกนัดา้นเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือทั้ง 5 มีแนวทางพฒันาเศรษฐกิจ 3 ระยะคลา้ยกนั คือ การ
ฟ้ืนฟูการผลิตสินคา้พื้นฐานดั้งเดิมเพื่อการส่งออก ต่อมาจึงมีการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ และตามมาดว้ยการผลิตสินคา้
                                                           

32 Amitav Acharya.  Ibid. p. 157. 
33 Ibid. pp. 158-159. 
34 Amitav Acharya.  Ibid. p. 164. 



 
 

 
 

อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ในส่วนของสิงคโปร์นั้นเร่ิมปรับจากการเป็นศูนยก์ลางการค้าและการเดินเรือ (Entrepot 
Trade) อยา่งในสมยัอาณานิคมมาด าเนินนโยบายผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ในทศวรรษท่ี 1960 และต่อมาใชน้โยบายผลิต
เพื่อการส่งออกในทศวรรษท่ี 1970 แนวทางการพฒันาดงักล่าวท าให้สิงคโปร์สามารถพฒันาประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดย
ในช่วงทศวรรษ 1960 มีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉล่ียร้อยละ 9.4 ต่อปี และในทศวรรษ 1970 มีอตัราเฉล่ียร้อย
ละ 9.8 ต่อปี35 นอกจากนั้นทั้งสิงคโปร์และไทยยงัไดรั้บอานิสงคจ์ากการเขา้ร่วมในสงครามเวียดนามโดยอยูฝ่่ายสหรัฐและ
เวียดนามใต ้สิงคโปร์เป็นศูนยโ์รงกลัน่น ้ ามนัปิโตรเลียมและส่งน ้ ามนัให้สหรัฐ และยงัเป็นแหล่งพกัผอ่นและสันทนาการ 
(Rest and Recuperation: R&R) ของทหาร จี.ไอ.ในช่วงหยุดพกัอีกด้วย ไทยส่งทหารไปช่วยรบโดยสหรัฐออกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด สหรัฐมีฐานทพัและมีแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจในประเทศไทยดว้ย ทั้งสองประเทศไดรั้บเงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
จากสหรัฐในจ านวนมาก ดงันั้นการจดัตั้งอาเซียนจึงเป็นทางออกหน่ึงส าหรับการเตรียมรับการถอนตวัของสหรัฐเม่ือ
สงครามยติุ 
 
กจิกรรม 7.1.3 
    จงอธิบายเป้าหมายของการก่อตั้งสมาคมอาเซียนตามทรรศนะของนายลีกวนยวิ 
 
แนวตอบกจิกรรม 7.1.3 
    ลีกวนยวิเช่ือวา่ผูน้ าประเทศสมาชิกทั้ง 5 ของอาเซียน ก่อตั้งอาเซียนเพื่อสร้างพลงัร่วมกนัในการเตรียมรับกบัการ
ถอนทหารและฐานทพัขององักฤษและสหรัฐออกจากภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้การรวมพลงัในการตา้นทานการ
แทรกแซงและการขยายอิทธิพลของมหาอ านาจจากภายนอก ตลอดจนการร่วมกนัเผชิญภยัคุกคามจากสงครามเวียดนาม 
ซ่ึงฝ่ายคอมมิวนิสตมี์โอกาสมีชยัชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 โคริน เฟ่ืองเกษม.  (2554). สิงคโปร์ภายใต้สามผู้น า.  กรุงเทพฯ: บริษทัโรงพิมพเ์ดือนตุลา จ ากดั.  น.  140-143. 



 
 

 
 

 
ตอนที ่7.2 
บริบททางการเมืองของสิงคโปร์ในทศวรรษ 1970 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 7.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป  
 
หัวเร่ือง 
    7.2.1 พฒันาการทางการเมืองและวสิัยทศัน์ของผูน้ าสิงคโปร์ 
    7.2.2 การด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศตามหลกัการ 10 ประการ 
    7.2.3 การร่วมกนัเผชิญหนา้วิกฤตการณ์กมัพชูา (1978) 
 
แนวคิด 
    1. ผูน้ าสิงคโปร์ก าหนดเป้าหมายในการบริหารประเทศไว้ 3 ประการ คือ ก) ส่งเสริมความสงบสุขความ
ปรองดองและเอกภาพภายในพหุสังคม ข) ส่งเสริมความกา้วหนา้และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และ ค) รักษาความ
สงบเรียบร้อยและเสถียรภาพทางการเมือง 
    2. สิงคโปร์ด าเนินความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศตามหลักการ 10 ประการ ซ่ึงให้ความส าคญัต่อการเข้าใจ
สภาพแวดลอ้มภายในภูมิภาคและในโลก การรักษาความมัน่คงภายในภูมิภาคและบริเวณใกลเ้คียงโดยการพึ่งพิงองคก์าร
สหประชาชาติและอาเซียน การรักษาสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประเทศเพื่อนบา้น ประเทศท่ีเป็นมิตรและเคยช่วยเหลือสิงคโปร์ 
ตลอดจนเพิ่มพนูผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยการคา้ระหวา่งประเทศ 
    3. การท่ีเวียดนามบุกรุกและยึดครองกมัพูชาเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย และขดักบัหลกัการของอาเซียนใน
เร่ืองการไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐอ่ืนและไม่ใชก้  าลงัต่อกนั สิงคโปร์จึงตอ้งร่วมมือกบัอาเซียนอยา่งจริงจงัในการ
แกไ้ขวกิฤตการณ์กมัพชูาโดยพึ่งพิงองคก์ารสหประชาชาติและประชาคมโลก 
 
วตัถุประสงค์ 
    เม่ือศึกษาตอนท่ี 7.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายประวติัความเป็นมาของการพฒันาประเทศสิงคโปร์ตามวสิัยทศัน์ของผูน้ าได ้
2. อธิบายการด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงคโปร์กบันานาประเทศตามหลกัการท่ีก าหนดไวไ้ด ้
3. อธิบายสาเหตุและวธีิแกไ้ขวกิฤติการณ์กมัพชูาโดยอาเซียนได ้

 
 
 
 



 
 

 
 

 
เร่ืองที ่7.2.1  
พฒันาการทางการเมืองและวสัิยทัศน์ของผู้น าสิงคโปร์ 
 
    เม่ือมีการจดัตั้งสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) แลว้ ในเดือนธนัวาคม ค.ศ.1965 รัฐธรรมนูญฉบบั
ชัว่คราว (1965)36 ไดก้  าหนดให้สิงคโปร์ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy) ผา่น
สถาบันทางการเมือง 3 ฝ่ายเป็นผู ้ใช้อ  านาจอธิปไตย ฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยรัฐสภาช่ึงเป็นระบบสภาเด่ียว 
(Unicameral Parliament) ฝ่ายบริหารประกอบดว้ยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ 
(Head of State)37 ฝ่ายตุลาการประกอบดว้ยศาลชั้นตน้ระดบัต่าง ๆ และศาลสูงสุด สิงคโปร์รับเอาระบอบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภาขององักฤษ (British Westminster model) แต่มีการปรับระบอบให้สอดคลอ้งกบัสภาพการเมืองของตน ขอ้ท่ี
แตกต่างจากแม่แบบก็คือ สิงคโปร์มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกัษรแต่องักฤษมีรัฐธรรมนูญท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อกัษร 
สิงคโปร์มีระบบรัฐสภาเด่ียวแต่องักฤษมีระบบรัฐสภาคู่ (Bicameral Parliament) และสิงคโปร์มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
ของรัฐ แต่องักฤษมีระบบกษตัริยซ่ึ์งมีพระราชินีเป็นประมุข38 
    สิงคโปร์มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรูปแบบ (Procedural Democracy) กล่าวคือ จดัการเลือกตั้ง
อยา่งสม ่าเสมอตามก าหนดเวลาท่ีค่อนขา้งแน่นอน ประชาชนมีสิทธิเสมอภาคในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งและลงสมคัรรับ
เลือกตั้ง ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงหรือผ่านพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมืองมีส่วน
ส าคญัในการคดัเลือกผูน้ าทางการเมืองและจดัระเบียบกระบวนการทางการเมือง ระบบพรรคการเมืองของสิงคโปร์มี
ลกัษณะระบบหลายพรรค (Multi-Party System) เพราะมีพรรคการเมืองท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง 20 กว่าพรรค แต่เม่ือพิจารณา
ผลการเลือกตั้งทัว่ไปและการจดัตั้งรัฐบาลแล้ว อาจกล่าวว่าสิงคโปร์มีระบบพรรคเด่นเพียงพรรคเดียว (Dominant One-
Party System) เน่ืองจากพรรคกิจประชาชนะการเลือกตั้ งทุกคร้ัง ดังจะเห็นจาก การเลือกตั้ง 4 คร้ังแรกนับจากจดัตั้ ง

                                                           
36 ขณะท่ีตั้ งสาธารณรัฐยงัร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่เสร็จ จึงประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (1965) ซ่ึง

ประกอบดว้ย ก) รัฐธรรมนูญของรัฐสิงคโปร์ ฉบบัปี 1963 ข) กฎหมายประกาศเอกราชของสาธารณรัฐสิงคโปร์ปี 1965 
และ ค) บางส่วนของรัฐธรรมนูญสหพนัธรัฐ ส่วนรัฐธรรมนูญฉบบัสมบูรณ์ร่างเสร็จปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมและ
ประกาศใชเ้ม่ือ ค.ศ. 1980 

37 แต่เดิมประธานาธิบดีมาจากการสรรหาโดยคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหนา้ท่ีดา้นพิธีกรรมเท่านั้น แต่เม่ือมีการ
แกไ้ขรัฐธรรมนูญในปี 1991 จึงให้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงโดยประชาชนและมีอ านาจหนา้ท่ีดา้นบริหาร
เพิ่มเติมข้ึน จาก ค.ศ.1991 ถึงปัจจุบนัมีประธานาธิบดีมาแล้ว 5 ท่านคือ นายวีคิมวี นายอ๊องเต็งเชียง นายเซลปัน รามา 
นาธาน นายโทนีตนัเคง็แยม และคนปัจจุบนัคือ นางฮาลีมะฮ ์ยากบ ซ่ึงเขา้สู่ต าแหน่งในปี 2017 

38 Jon S.T.Quah.  (2001). “Singapore Meritocratic City-State”.  in. Government and Politics in Southeast Asia.   
John Funston, ed.  Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.  p. 290. 



 
 

 
 

สาธารณรัฐท่ีพรรคกิจประชาชนะการเลือกตั้งในปี 1968 1972 1976 และ 1980 โดยไดท่ี้นัง่ทั้งหมดในรัฐสภา จึงท าให้นาย
ลีกวนยวิ หวัหนา้พรรคไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรีตลอดช่วง 15 ปีแรกของสาธารณรัฐ39  
    ความส าเร็จของรัฐบาลจากพรรคกิจประชาในการบริหารประเทศมาจากฝีมือและการอุทิศตวัของกลุ่มผูน้ ารุ่น
แรก (First-Generation Leaders) อนัประกอบด้วย นาลีกวนยิว และเพื่อนสนิท คือ นายโต๊ะ ชินไชย นายเค็งสวี และเอส . 
ราชารัตนัม เป็นตน้ ทั้งกลุ่มท างานด้วยความสามคัคี ไม่ทะเลาะกนั ไม่แข่งขนักนัเอง แต่ร่วมกนัต่อสู้ความยากล าบาก
ในช่วงแสวงหาเอกราช การตา้นทานคอมมิวนิสต ์การอยูภ่ายใตส้หพนัธรัฐมาเลเซีย จนถึงการแยกตวัออกมาตั้งสาธารณรัฐ
ใหม่ ทั้งหมดเป็นพวกท่ีมีฐานะดี การศึกษาสูง มีช่ือเสียงจากต าแหน่งการงาน ซ่ึงเขา้มาเล่นการเมืองโดยไม่หวงักอบโกย
สร้างความร ่ ารวย จึงท าใหเ้ป็นก าลงัส าคญัของการสร้างชาติสิงคโปร์40 
    กลุ่มผูน้ ารุ่นแรกน้ีตอ้งการมีระบบการเมืองท่ีไม่เป็นผลเสียต่อสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ สังคม และ

องค์ประกอบด้านเช้ือชาติของสิงคโปร์ เป็นระบบการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างความสงบเรียบร้อย ความก้าวหน้า

รุ่งเรือง ความสงบสุขและความปลอดภัยด้านเช้ือชาติจึงมีความเห็นร่วมกันท่ีจะเลือกระบอบประชาธิปไตยท่ีจ ากัด 

(Limited Democracy) และวาระเร่งด่วนแห่งชาติท่ีตอ้งมาก่อนก็คือ การสร้างความเจริญกา้วหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ซ่ึงจะเป็นรากฐานท่ีจ าเป็นของระบอบประชาธิปไตย ส่วนการพฒันาทางการเมืองเป็นวาระรองท่ีตามมา เพราะเห็นว่า

ประชาธิปไตยจะด าเนินไดจ้ริงก็เม่ือประชาชนอ่านออกเขียนไดแ้ละมีการศึกษา ดงันั้นพรรคกิจประชาจึงก าหนดเป้าหมาย

ดา้นการบริหารประเทศไว ้3 ประการคือ 1) ส่งเสริมความสงบสุข ความปรองดองและความเป็นเอกภาพภายในพหุสังคมท่ี

มีหลายเช้ือชาติ 2) ส่งเสริมความกา้วหนา้และความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และ 3) รักษาความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพ

ทางการเมือง41 

    การสร้างความสงบสุขความปรองดองและเอกภาพภายในชาติเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นส าหรับพหุสังคมอยา่งสิงคโปร์

ซ่ึงประกอบด้วยประชากรหลายเช้ือชาติพูดหลายภาษา นับถือหลายศาสนา โดยมีคนเช้ือชาติจีนราวร้อยละ 75 ท่ีพูด

ภาษาจีนตามภาษาถ่ินต่างๆ  นับถือศาสนาพุทธและลทัธิเต๋า คนเช้ือสายมาเลยร์าวร้อยละ 14 พูดภาษามาเลยแ์ละนับถือ

ศาสนาอิสลาม คนเช้ือสายอินเดียราวร้อยละ 10 พูดภาษาทมิฬ นบัถือศาสนาฮินดู และเช้ือสายอ่ืน ๆ ดงันั้นภารกิจแรกของ

รัฐบาลจึงตอ้งสร้างเอกลกัษณ์ประจ าชาติโดยประดิษฐ์ธงชาติและแต่งเพลงชาติ ก าหนดให้มีภาษาประจ าชาติ 4 ภาษาคือ 

องักฤษ มาเลย ์จีน (แมนดาริน) และทมิฬ จดัตั้งโรงเรียนระดบัประถมและมธัยมแบบควบภาษา กล่าวคือ มีหลกัสูตรควบ

ภาษาองักฤษกบัจีน และหลกัสูตรควบภาษาองักฤษกบัมาเลย ์ต่อมาก็ส่งเสริมการใช้ระบบ 2 ภาษา (bilingualism) โดย

ประชาชนตอ้งรู้ 2 ภาษา คือ ภาษาองักฤษเป็นภาษาแรก ส่วนภาษาท่ี 2 คือภาษาแม่ (จีนหรือมาเลย ์หรือทมิฬ) ตามกลุ่มเช้ือ

                                                           
39 โคริน เฟ่ืองเกษม.  เร่ืองเดียวกัน. น. 14-21. 

      40 Raj Vasil.  (2000). Governing Singapore : A History of National Development and Democracy.  Australia: 
Allen & Unwin.  pp. 41-42. 

41 Raj Vasil.  Ibid.  pp. 45-47. 



 
 

 
 

ชาติของตน นอกจากนั้นการเคหะแห่งชาติยงัสร้างอาคารชุด (Flats) สูง 25 ชั้น เพื่อแกปั้ญหาประชากรขาดแคลนท่ีอยูอ่าศยั

และเปิดโอกาสใหค้นต่างเช้ือสายอยูใ่กลเ้คียงเป็นเพื่อนบา้นกนั42  

    รัฐบาลไม่มีนโยบายสร้างความผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม (Assimilation Policy) อย่างเช่นในประเทศไทย

หรือพม่า หรือนโยบายภูมิบุตรซ่ึงให้สิทธิพิเศษแก่คนมาเลยเ์หมือนในประเทศมาเลเซีย แต่ใชห้ลกัพหุนิยมทางวฒันธรรม 

(Multiculturalism) ซ่ึงให้การเคารพและยอมรับกลุ่มเช้ือชาติและวฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลายในสังคมว่า มีความเท่า

เทียมกนัภายใต้กฎหมาย นอกจากนั้นนายลีกวนยิว ตอ้งการสร้างสังคมสิงคโปร์ให้มีความสมดุลระหว่างวฒันธรรม

ตะวนัตกและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงระบบ 2 ภาษาจะเป็นเคร่ืองปรับดุลทางวฒันธรรม (Cultural Ballast) และสร้างความ

คุม้กนัจากการครอบง าของวฒันธรรมตะวนัตก43  

    การใชร้ะบบคุณธรรมนิยม (Meritocracy) ซ่ึงเช่ือวา่ “ฐานะทางสังคมและทางอาชีพของแต่ละบุคคลก าหนดดว้ย

ความสามารถหรือผลงานของบุคคลนั้นไม่ไดก้  าหนดหรือไดม้าจากอิทธิพลทางเศรษฐกิจหรือการเมืองของเช้ือชาติ ชนชั้น

หรือตระกูล จึงเป็นวิธีการท่ียติุธรรม เป็นวตัถุวสิัย และเป็นวทิยาศาสตร์”44  ก็ไดถู้กน ามาใชใ้นการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา

เล่าเรียน และเขา้ท างานในราชการซ่ึงนอกจากจะป้องกนัการเลือกปฏิบติัและล าเอียงเขา้ขา้งเช้ือชาติใดเช้ือชาติหน่ึงแลว้ยงั

ช่วยใหห้น่วยงานนั้นไดค้นเก่งและคนดีอีกดว้ย 

    ความคิดดั้งเดิมเร่ือง “ความอยู่รอด (Survival)” ก็ถูกน ามาใช้โดยนาย ลีกวน ยิว เพื่อสร้างเอกภาพและความ

จงรักภกัดีต่อชาติ ดงัท่ีเขาไดก้ล่าววา่ 

 “...ไม่ว่าท่านจะมีเชื้อสายจีน อินเดีย มาเลย์ ยูเรเซียน หรือศรีลังกาก็ตาม เม่ือใดท่ีต้องเผชิญ

กับปัญหาความอยู่รอดของสิงคโปร์ ท่านและเรากต้็องรวมกันเป็นหน่ึงเดียวหรือกล่าวอีกนัย

หน่ึงก็คือ สิงคโปร์จะต้องได้รับการปกป้องและผลประโยชน์ของชาติได้รับการคุ้มครอง

เพ่ือเป็นผลดีส าหรับทุกคน”45  

    ในด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนั้น นายลี กวน ยิว ได้อธิบายบทบาทของ

รัฐบาลในการส่งเสริมการพฒันาทางเศรษฐกิจวา่ รัฐบาลไม่ไดเ้ขา้มาด าเนินการเองแต่เขา้มาเก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีช่วยให้

ระบบเศรษฐกิจด าเนินไปได้สะดวก รัฐบาลจะเขา้ไปด าเนินงานในเร่ืองท่ีภาคเอกชนท าไม่ได้ เช่น การจดัหาท่ีอยู่อาศยั 

รัฐบาลอาจเร่ิมตน้งานบางดา้น เช่น งานภาคบริการและอุตสาหกรรมแลว้ส่งต่อให้ภาคเอกชนท าต่อ รัฐบาลยึดแนวสังคม

                                                           
42 Chiew Seen Kong.  (1987).  “The Socio-cultural Framework of Politics”.  In Government and Politics of 

Singapore.  Jon S.T Quah, Chan HengChee, and Seah Chee Meow, eds.  Singapore: Oxford University Press. pp. 55-57. 
43 Michael Barr.  Ibid. pp. 144-158. 
44 โคริน เฟ่ืองเกษม.  เร่ืองเดียวกัน.  
45 อา้งถึงใน Raj Vasil.  Ibid.  p. 90. 



 
 

 
 

นิยมท่ีมีการควบคุม โดยรัฐบาลช่วยประกนัพลงัและกลไกตลาด ก าไรและความมัง่คัง่ร ่ ารวยท่ีเกิดข้ึนจะน าไปแจกจ่ายแก่

ประชาชนในรูปเงินสนบัสนุนการเคหะ การศึกษา การรักษาพยาบาล เป็นตน้ และนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ติดยึด

กบัอุดมการณ์ใด แต่เลือกใช้นโยบายท่ีปฏิบติัไดแ้ละเป็นไปได ้(Pragmatic and Practical) หากนโยบายใดด าเนินไป 3 ปี 

แลว้ ยงัไม่ไดผ้ลดี ก็จะปรับปรุงแกไ้ขหรือยกเลิกไป46 

    ในช่วงท่ีสิงคโปร์ยงัดอ้ยพฒันาอยู ่รัฐบาลจึงเขา้ไปมีส่วนร่วมตลอดจนแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจอยา่งเต็มท่ี 

(Hign Interventionist Role)  ความส าเร็จทางเศรษฐกิจมาจากการใช้นโยบายหลกั ๆ หลายประการ ดงัน้ี 1) เร่ิมจากการ

เลือกพึ่งพิงระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี นายโก๊ะ เค็ง สวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัคนแรกเป็นผูว้างแผนการ

พฒันาทางเศรษฐกิจ และได้จดัตั้ งคณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ (Economic Development Board: EDB) 

ตั้งแต่ปี 1961 เพื่อน าเอานโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาลไปปฏิบติัเพื่อให้บรรลุผล 2) รัฐบาลลงทุนอย่างมากในการ

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับการพฒันาประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมและเป็นการดึงดูดการลงทุน

จากต่างชาติ 3) นอกจากนั้นรัฐบาลยงัลงทุนหนกัดา้นก าลงัคน โดยจดัระบบการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในระดบัประถม 

มธัยมและอุดมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมโรงเรียนอาชีวะและช่างเทคนิค 4) มีการพฒันาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ตลอดเวลาให้ปรับจากการใช้เทคโนโลยีระดบัต ่าเป็นระดับสูง ตลอดจนดึงดูดผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีขาดแคลนมาจาก

ต่างชาติให้เขา้มาท างานในสิงคโปร์ 5) รัฐบาลด าเนินนโยบายการเงินการคลงัอยา่งชาญฉลาดโดยควบคุมใหร้ะบบเงินเฟ้อ

ต ่า อตัราดอกเบ้ียในระดบัสร้างสรรค ์และใชน้โยบายภาษีอากรท่ีเป็นธรรม อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีถูกตอ้ง 

ท าให้สิงคโปร์มกัไม่พบปัญหาดุลการช าระเงิน สามารถรักษาค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์ไดแ้ข็งมาก มีกองทุนส ารองเงินตรา

ต่างประเทศสูง และไม่มีหน้ีสินต่างประเทศ 6) รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติโดยให้สิทธิพิเศษและส่ิงจูงใจให้

ต่างชาติมาลงทุน อีกทั้งยงัระดมทุนภายในประเทศจากบรรดานายทุนและการสะสมเงินของประชาชนในรูปกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพกลาง (Central Provident Fund) และเงินฝากท่ีธนาคารออมสินของกรมไปรษณีย์47 

    การมีรัฐบาลท่ีมีเสถียรภาพคอยช่วยเหลือก็ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนสะดวกและง่ายข้ึน นอกจากนั้น

รัฐบาลยงัใชร้ะบบคุณธรรมนิยมควบคุมประสิทธิภาพการท างาน และดูแลสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและทางสังคมเป็น

อยา่งดี ท่ีส าคญัก็คือ รัฐบาลพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนนโยบายอุตสาหกรรมเสมอ เม่ือใดท่ีสภาวะและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจใน

และนอกประเทศเปล่ียนไป ด้วยเหตุน้ี ภายใน 2 ทศวรรษนับจากท่ีสิงคโปร์ได้รับสิทธิปกครองตนเอง จึงได้เห็นการ

เจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจอยา่งชดัเจน กล่าวคือ อตัราการเจริญเติบโตโดยเฉล่ียในทศวรรษ 1960 คือ ร้อยละ 9.4 ต่อ

ปี และในทศวรรษ 1970 คือร้อยละ 9.8 ต่อปี ซ่ึงสูงกวา่อตัราการเจริญเติบโตของประเทศท่ีพฒันาแลว้48 

                                                           
46 Melanie Chew.  Ibid.  pp. 138-139. 
47 โคริน เฟ่ืองเกษม.  เร่ืองเดียวกัน. น. 155-157. 
48 เร่ืองเดียวกัน.  น. 143. 



 
 

 
 

    ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพทางการเมืองนั้น นายลีกวนยิว และกลุ่มผูน้ ารุ่นแรกให้

ความส าคญักบัการให้อ านาจแก่รัฐบาลอย่างเต็มท่ีในการบริหารประเทศอยา่งเขม้งวดกวดขนั เด็ดขาด ตรงตามเป้าหมาย

แห่งชาติท่ีก าหนดไว ้โดยเนน้หนกัเร่ืองประสิทธิภาพและผลงานมากกวา่ปกป้อง เชิดชูและพฒันาระบบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ในการบริหารจดัการประเทศทางด้านการเมือง ผูน้ ารุ่นแรกจึงก าหนดและปฏิบัติตามกฎกติกาอย่าง

เคร่งครัดในเร่ืองต่าง ๆ49 ดงัน้ี 

     - เป้าหมายของชาติในการพฒันาประเทศ คือการรักษาความอยูร่อดของชาติ ความเจริญรุ่งเรืองและการกินดี

อยู่ดีของประชาชน ดงันั้น บรรทดัฐานต่าง ๆ อุดมคติทางการเมือง หลกัทางศีลธรรมตลอดจนสถาบนัและกระบวนการ

ทางการเมืองภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย จึงไม่อาจสร้างขอ้จ ากดัต่อการปฏิบติังานของรัฐหรือตั้งกฎเกณฑ์มาควบคุมรัฐ

ได ้แต่ลว้นตอ้งปรับให้เขา้กบัเป้าหมายของชาติ สิงคโปร์ไม่ยึดติดกบัอุดมการณ์ประชาธิปไตยท่ีอาจน ามาซ่ึงการส้ินชาติ

ได ้

     - การบริหารประเทศแบบรวมศูนยอ์  านาจ รัฐบาลจ าเป็นตอ้งควบคุมกลไกทั้งหมดของรัฐทั้งระบบราชการ 

สหภาพแรงงาน องค์กรด้านเช้ือชาติ และภาคอุตสาหกรรม ระบบขา้ราชการพลเรือนตอ้งเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการ

บรรลุเป้าหมายของชาติ ตอ้งมีความจงรักภกัดีต่อรัฐบาล นโยบายและโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล สหภาพแรงงานก็

เช่นเดียวกนัตอ้งท างานร่วมกบัรัฐบาลเพื่อบรรลุเป้าหมายของชาติและไม่ตั้งตวัเป็นศตัรูกบัรัฐบาล รัฐบาลตอ้งรับผิดชอบ

ในการระดมมวลชนให้ท าเพื่อชาติและไม่ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของพรรคการเมืองต่าง ๆ ท่ีอาจสร้างความแตกแยกในหมู่

ประชาชน 

     - การควบคุมประชาชนทางดา้นการเมือง รัฐบาลสนบัสนุนให้ประชาชนมีทศันคติและมีการตดัสินใจอยา่ง

สมเหตุสมผล ไม่ถูกเร้าอารมณ์โดยนกัการเมืองในประเด็นดา้นเช้ือชาติโดยสร้างนาฏกรรมทางการเมืองอนัจะท าให้ระบบ

การเมืองท างานผดิปกติและเส่ือมทรามลง 

     - การบริหารประเทศภายใตก้รอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ทั้งประชาชนและรัฐบาลตอ้งเคารพและ

ปฏิบติังานในกรอบของกฎหมาย และให้กฎหมาย และรัฐธรรมนูญเท่านั้นเป็นหลกัส าหรับการแก้ไขและเปล่ียนแปลง

สถาบนัและกระบวนการทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตย 

     - การเนน้หนกัในคุณภาพและประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร 

    บทบาทของผูน้ ามีความส าคญัอย่างมากส าหรับการพฒันาประเทศ จึงตอ้งเสาะหาผูท่ี้มีขีดความสามารถสูง มี

ความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และอุทิศตนเพื่อชาติมาเป็นขา้ราชการและร่วมงานในฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ตอ้งถอน

รากถอนโคนระบบเล่นพรรคเล่นพวกและการฉ้อราษฏร์บงัหลวง รัฐบาลตอ้งแสวงหาการยอมรับและความพึงพอใจจาก

ประชาชนดว้ยผลงานและความส าเร็จในการบริหารงานเท่านั้น 
                                                           

49 สรุปจากความเห็นของ Raj Vasil.  Ibid.  pp. 79-81. 



 
 

 
 

 

กจิกรรม 7.2.1 

    เหตุใดผูน้ ารุ่นแรกของสิงคโปร์จึงเลือกบริหารประเทศ ภายใต ้“ระบอบประชาธิปไตยท่ีจ ากดั” 

 

แนวตอบกจิกรรม 7.2.1 

    เน่ืองจากสิงคโปร์เพิ่งก่อตั้งประเทศ จึงตอ้งการระบบการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินวาระเร่งด่วน

แห่งชาติ ซ่ึงไดแ้ก่ การสร้างความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ ความเป็นเอกภาพในพหุสังคม และความสงบเรียบร้อยและ

เสถียรภาพทางการเมือง 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที ่7.2.2  

การด าเนินความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศตามหลกัการ 10 ประการ 

 

    ภารกิจแรก ๆ ดา้นการต่างประเทศของสิงคโปร์ คือ การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติ การแกไ้ข

และปรับความสัมพนัธ์แบบตึงเครียดกบัมาเลเซียและอินโดนีเซีย การเสาะหาความช่วยเหลือจากต่างชาติมาช่วยสร้าง

กองทพั และการหาคู่คา้และตลาดเพื่อสร้างรายไดม้าเล้ียงดูประชาชน ในช่วงแรกกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์

ขาดแคลนนักการทูตมืออาชีพท่ีผ่านการศึกษาอบรมด้านน้ีมาโดยตรง ต้องอาศัยนักธุรกิจ นักการเมือง นักวิชาการ 

ข้าราชการอาวุโส ตลอดจนนักหนังสือพิมพ์ท่ีมีความรู้และช่ือเสียงดีมาท าหน้าท่ีการทูต ไม่นานนักสิงคโปร์ก็มี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประเทศต่าง ๆ เน่ืองจากความสามารถและการอุทิศตนของนกัการเมืองอยา่งเช่น นายเอส. ราชารัตนมั 

นายเอส. ดานาบาลนั และนายหวอ่ง คนัเส็ง ซ่ึงท างานดา้นการต่างประเทศโดยปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ดกบันายลีกวนยิว50 

โดยด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศตามหลกัการท่ีก าหนดไว ้10 ประการ ดงัน้ี 
                                                           

50 โคริน  เฟ่ืองเกษม.  (2550). “นโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์”. ใน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้: นโยบาย
ต่างประเทศหลังวิกฤติเศรษฐกิจ (ค.ศ.1997-2006). ใน สีดา สอนศรี (บก.).   กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั.  น. 99-100. 



 
 

 
 

     1. ในฐานะท่ีเป็นประเทศเล็ก สิงคโปร์จะตอ้งไม่มีความเขา้ใจผิดหรือมีความหลงผิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม

ในภูมิภาคและในโลก 

     ดงัค ากล่าวของปลดักระทรวงการต่างประเทศท่านหน่ึงท่ีวา่ “นโยบายซ่ึงเตือนให้บรรดาผูต้ดัสินใจระวงัต่อ

การปรากฎตวัของแนวโน้มและความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ทั้งในเชิงบวกและลบ ส าหรับประเทศท่ีเล็กและล่อแหลมต่อ

อนัตรายอยา่งเช่น สิงคโปร์ ทั้งยงัพึ่งพิงการติดต่อเก่ียวพนัทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศอยา่งสูงนั้น เป็นเร่ืองส าคญัมากท่ี

เสาอากาศของเราถูกปรับใหส้ร้างความคมชดัเสมอ”51  

     2. เพื่อรองรับนโยบายต่างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ สิงคโปร์ตอ้งมีระบบป้องกนัประเทศทางดา้นการทหาร

ในลกัษณะป้องปรามอยา่งน่าเช่ือถือ 

     จากการค านึงถึงสภาวะล่อแหลมต่อภยนัตรายต่าง ๆ ผูน้ าสิงคโปร์จึงเห็นความส าคญัของการพฒันาประเทศ

ให้เขม้แข็งและพึ่งตนเองไดท้ั้งทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นการป้องกนัประเทศ และไดข้อความช่วยเหลือจากอิสราเอลใน

การพฒันากองทพัตามแนวทางการสร้างกองทพัอยา่งประหยดั ในเร่ืองน้ีสิงคโปร์ใชแ้นวคิดเร่ืองความมัน่คงอยา่งเบด็เสร็จ  

(Total Security Concept) ซ่ึงประกอบดว้ยการป้องกนัแบบเบ็ดเสร็จ การทูต และระบบความมัน่คงภายในประเทศ การ

ป้องกนัแบบเบ็ดเสร็จ  (Total Defense) ไดดึ้งให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนเขา้

มาร่วมมือในการป้องกนัประเทศในดา้นต่าง ๆ  5 ดา้น ทั้งดา้นจิตวิทยา ดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นพลเรือน และดา้น

ทหาร ในดา้นการทหารนั้นยงัตอ้งอาศยัการทูต และการป้องปรามด้วย โดยส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีด้านการทหารกบั

ประเทศทั้ งหลายทั้ งภายในและภายนอกภูมิภาค และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการของกองทพัสิงคโปร์52 

สิงคโปร์ใช้การทูตและการป้องปราม (Deterrence) ควบคู่กนั กล่าวคือ ไม่มองวา่ประเทศอ่ืนเป็นศตัรู ไม่มีนโยบายในเชิง

รุก และไม่หวงัสร้างความยิ่งใหญ่ทางการทหาร โดยเคยเปรียบเทียบนโยบายป้องปรามของสิงคโปร์ว่า สิงคโปร์เป็น

เหมือน “กุง้ท่ีมีพิษ (Poison Shrimp) ถา้ใครคิดจะกินกุง้น้ี ก็จะตายไปดว้ยกนั”53 

     3. สิงคโปร์จะด าเนินการเพื่อคงไวซ่ึ้งสภาพแวดล้อมท่ีมั่นคงและมีสันติภาพภายในภูมิภาคและรอบ ๆ 

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

     ด้วยหลักการข้อ 2 และข้อ 3 สิงคโปร์จึงยึดมัน่ในข้อตกลงด้านการป้องกันห้าฝ่าย (Five Power Defence 

Arrangements) ระหว่างสิงคโปร์ มาเลเซีย องักฤษ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ นับตั้งแต่ ค.ศ. 1971 เป็นต้นมา โดยท่ี

                                                           
51 โคริน เฟ่ืองเกษม.  (2550). “สภาวะแวดลอ้มของนโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์ (Singapore’s Foreign Policy 

Terrain)” ใน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศหลังวิกฤติเศรษฐกิจ (ค.ศ.1997-2006). ใน สีดา สอนศรี (บก.).   
กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  น. 190. 

52 โคริน เฟ่ืองเกษม.  เร่ืองเดียวกัน. น. 292-297. 
53 Mauzy and Milne.  Ibid.  p. 170. 



 
 

 
 

รัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศสมาชิกประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับระบบความมัน่คงในภูมิภาคอย่างสม ่าเสมอ 

นอกจากนั้นสิงคโปร์ยงัหวงัพึ่งพิงสหรัฐใหเ้ป็นหลกัประกนัสันติภาพและความมัน่คงในภูมิภาคดว้ย 

     4. สิงคโปร์จะสนบัสนุนและมีบทบาทอยา่งแขง็ขนัในองคก์ารระหวา่งประเทศอยา่งเช่นสหประชาชาติ 

     สิงคโปร์หวงัพึ่งพิงสหประชาชาติในการพิทกัษ์คุม้กนัประเทศเล็ก ๆ ท่ีถูกรุกรานจากประเทศเพื่อนบา้นท่ี

ยิง่ใหญ่กวา่ ดงันั้นภารกิจแรกของสาธารณรัฐสิงคโปร์ จึงเป็นการแสวงหาการรับรองความเป็นเอกราชจากนานาชาติ และ

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหประชาชาติ และไดเ้ป็นสมาชิกอนัดบัท่ี 115 เม่ือ ค.ศ. 1965 สิงคโปร์เป็นตวัตั้งตวัตีให้อาเซียนใช้

เวทีสหประชาชาติในการประณามการครอบครองกมัพูชาโดยเวียดนามเม่ือปี 1978 และให้ช่วยแกไ้ขวิกฤติการณ์กมัพูชา

ตั้งแต่ตน้จนจบ 

     5. สิงคโปร์ตอ้งส่งเสริมและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีพรมแดนร่วมกนัใหดี้ท่ีสุดในทุก

ดา้น 

     ประเทศเพื่อนบา้นอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียมีความส าคญัต่อความอยู่รอดของสิงคโปร์มากท่ีสุดด้วย

เหตุผล 4 ประการคือ ก) สิงคโปร์ตั้งอยูต่รงกลางระหวา่งมาเลเซียและอินโดนีเซีย จึงอยูท่่ามกลางโลกชาวมาเลยมุ์สลิม ข) 

สิงคโปร์มีประชากรเช้ือสายจีนร้อยละ 75 ชาวมาเลยร้์อยละ 14 ชาวอินเดียร้อยละ 3 และเช้ือสายอ่ืน ๆ ชนกลุ่มน้อยชาว

มาเลยเ์คยเกรงกลวัภยัจากชาวจีนท่ีมีบางส่วนเป็นคอมมิวนิสต์ ไม่พอใจสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีดอ้ยกวา่คนจีน 

และมีเยื่อใยความผูกพนักบัชาวมาเลยมุ์สลิมในประเทศเพื่อนบา้น และ ง) สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ตอ้ง

พึ่ งพิงประเทศเพื่อนบ้านทั้ งด้านอาหาร น ้ า แรงงาน ตลาด ตลอดจนวตัถุดิบเพื่อใช้ในระบบอุตสาหกรรม สิงคโปร์

จ าเป็นตอ้งซ้ือน ้าจากมาเลเซียถึงวนั 1 พนัลา้นลิตร54 

     ความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงคโปร์และมาเลเซียในยุครัฐบาลนายลีกวนยิว มีลกัษณะ “ลุ่ม ๆ ดอน ๆ” มาตลอด 

สิงคโปร์มองวา่มาเลเซียวางตวัเป็นใหญ่ในลกัษณะ “พี่ใหญ่ นอ้งเล็ก” และมกัขู่วา่จะตดัการขายน ้าใหถ้า้สิงคโปร์ไม่ปฏิบติั

ตามท่ีมาเลเซียต้องการ ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างสิงคโปร์และอินโดนีเซียดีข้ึนภายหลังท่ีซูฮาร์โตข้ึนมาเป็นผูน้ า

หลงัจากซูการ์โน และยติุ “นโยบายเผชิญหนา้”55 

     6. สิงคโปร์มีความผกูพนัอยา่งสมบูรณ์ในสมาคมอาเซียน  เช่นเดียวกบัประเทศไทย สิงคโปร์ถือวา่อาเซียน

เป็นเสาหลกัของนโยบายต่างประเทศของตน และตอ้งการมีบทบาทอยา่งสร้างสรรคใ์นอาเซียน (จะอธิบายเพิ่มเติมในเร่ือง

ท่ี 7.2.3 ถดัไป)  

     7. สิงคโปร์จะเป็นมิตรกบัทุกประเทศท่ีปรารถนาจะเป็นมิตรกบัสิงคโปร์ 

                                                           
54 โคริน เฟ่ืองเกษม.  เร่ืองเดียวกัน.  น. 198-202. 
55 โคริน เฟ่ืองเกษม. เร่ืองเดียวกัน.  น. 100-104. 



 
 

 
 

   สิงคโปร์จึงยึดถือนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Policy) อีกด้วยนอกเหนือจากมีนโยบายต่อตา้น

คอมมิวนิสตแ์ละใกลชิ้ดโลกตะวนัตก โดยจะเป็นมิตรกบัทุกประเทศโดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างดา้นอุดมการณ์เช้ือชาติ 

และศาสนา ซ่ึงเห็นไดจ้ากการคา้ขายกบัประเทศคอมมิวนิสตม์ายาวนานตั้งแต่ยุคสงครามเยน็ และคา้ขายกบัเวยีดนามดว้ย

ในช่วงสงครามเวียดนาม สิงคโปร์พยายามสร้างภาพลกัษณ์ว่าเป็นประเทศท่ีเป็นมิตร ขยนัขนัแข็ง กา้วหน้า เขา้ใจสภาพ

ความเป็นจริงของโลก เพื่อแสวงหามิตรและผูเ้ห็นอกเห็นใจมาช่วยสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

     8. สิงคโปร์ยนืเคียงขา้งมิตรประเทศซ่ึงเคยเก้ือหนุนสิงคโปร์ในยามท่ีสิงคโปร์ตอ้งการความช่วยเหลือ 

   ในเร่ืองน้ียงัไม่พบข้อมูลท่ีระบุเฉพาะเจาะจงว่าหมายถึงประเทศใดบ้าง อาจตีความว่าหมายถึงประเทศ

อิสราเอลซ่ึงเป็นประเทศเดียวท่ีช่วยเหลือสิงคโปร์ในการพฒันาระบบป้องกนัประเทศให้ในช่วงก่อตั้งประเทศ โดยท่ี

สิงคโปร์ไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากองักฤษ อินเดีย และอียปิตซ่ึ์งนายลีกวนยิว ไดร้้องขอไป ท าให้สิงคโปร์ไม่สนบัสนุน

มติของสหประชาชาติท่ีประณามการใชก้ าลงัของอิสราแอลภายหลงัสงคราม 6 วนัระหวา่งอาหรับกบัอิสราเอล56 

     9. สิงคโปร์จะด าเนินการต่อไปเพื่อคงไวซ่ึ้งระบบการคา้แบบเปิดเสรีและพหุพาคี 

     10. สิงคโปร์พร้อมท่ีจะคา้ขายกบัประเทศใด ๆ ก็เพื่อประโยชน์ร่วมกนัและคงไว ้ซ่ึงระบบเศรษฐกิจแบบ

ตลาดเปิดเสรี 

    หลกัการขอ้ 9 และขอ้ 10 สอดคลอ้งกบันโยบายพฒันาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ กล่าวคือ เม่ือการด าเนินการคา้

แบบเป็นศูนยก์ลางการคา้และการเดินเรือในทศวรรษท่ี 1960 ไม่ไดผ้ลดีเน่ืองจากความขดัแยง้กบัมาเลเซียและอินโดนีเซีย

อีกทั้งยงัไม่สามารถสร้างงานไดพ้อเพียงเพื่อแกปั้ญหาการวา่งงาน รัฐบาลสิงคโปร์จึงประกาศนโยบายเปิดประเทศ (Open 

Door Policy) และเสนอแรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนกัลงทุนต่างชาติเขา้มาก่อตั้งโรงงาน ต่อมาในทศวรรษ 1970 กลยุทธ์

ทางเศรษฐกิจก็คือ การพฒันาอุตสาหกรรมท่ีใช้ทุนและเทคโนโลยีสูงพร้อมกบัพฒันาธุรกิจภาคบริการ ตามมาดว้ยการ

พฒันาประเทศให้เป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีสมบูรณ์แบบในทศวรรษ 198057 ท  าให้นโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์เนน้เร่ือง

การส่งเสริมการคา้อนัเป็นภาคส าคญัของระบบเศรษฐกิจและสนบัสนุนนโยบายขยายธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศ

โดยมุ่งสู่เอเชีย-แปซิฟิค เร่ิมจากแถบอินโดจีน พม่า จีน ฮ่องกง และเอเชียใต ้เช่น อินเดีย ปากีสถาน บงักลาเทศ ศรีลงักา 

เนปาล เป็นตน้ 

 

กจิกรรม 7.2.2 

    สิงคโปร์ยดึหลกัการใดในการด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

 

                                                           
56 Lee Kuan Yew.  Ibid.  pp. 30-43. 
57 โคริน เฟ่ืองเกษม.  เร่ืองเดียวกัน. น. 122-125. 



 
 

 
 

แนวตอบกจิกรรม 7.2.2 

    สิงคโปร์ยึดหลกัการ 10 ประการ ท่ีให้ความส าคญัต่อการเขา้ใจสภาพแวดลอ้มภายใตภู้มิภาคและในโลก การ

รักษาความมัน่คงโดยพึ่งพิงองคก์ารสหประชาชาติและอาเซียน การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อประเทศเพื่อนบา้นและประเทศ

อ่ืน ๆ ท่ีเป็นมิตรและเคยช่วยเหลือสิงคโปร์ การเนน้หนกัเร่ืองการเพิ่มพนูผลประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจโดยด าเนินการคา้

ระหวา่งประเทศ 

 

 

 

เร่ืองที ่7.2.3  

การร่วมกนัเผชิญหน้าวกิฤติการณ์กมัพูชา 

 

    ภายหลงัการส้ินสุดของสงครามเวียดนามใน ค.ศ.1973 กลุ่มสมาชิกอาเซียนเร่ิมตระหนกัถึงภยัคุกคามจากกลุ่ม

อินโดจีนในปี 1975 เม่ือทั้งสามประเทศถูกปกครองโดยรัฐบาลท่ีนิยมลทัธิคอมมิวนิสต์และมีการรวมตวัของเวียดนาม

เหนือและเวยีดนามใต ้ในปี 1976 แต่กลุ่มอาเซียนก็พยายามผอ่นคลายความตึงเครียดในความสัมพนัธ์กบัอินโดจีน เห็นได้

จากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ในเดือนพฤษภาคม 1975 ซ่ึงท่ีประชุมได ้“แสดงความพร้อมท่ีจะ

ด าเนินความสัมพนัธ์อยา่งเป็นมิตรและปรองดองกบัแต่ละประเทศในอินโดจีน...และเต็มใจท่ีจะร่วมมือกบัประเทศเกิด

ใหม่เหล่าน้ีในการพฒันาประเทศ”58 แมว้่าข้อเสนอน้ีจะถูกปฏิเสธในช่วงแรก แต่ภายหลังการเยือนกลุ่มอาเซียนโดย

นายกรัฐมนตรี ฟามวนัดอง (Pham Van Dong) แห่งเวียดนามในปี 1978 ก็ท  าให้เกิดบรรยากาศของการอยูร่่วมกนัและเป็น

มิตรกนั 

    แต่สภาวะสันติภาพและความสงบสุขช่วงสั้นในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็ถูกท าลายอีกคร้ังหน่ึงจากการท่ี

เวียดนามรุกรานและเขา้ไปยึดครองกมัพูชาเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 1978 ภายหลงัท่ีทั้งสองประเทศมีความขดัแยง้กนัหลาย

เร่ืองและไม่สามารถเจรจาแก้ไขปัญหาระหว่างกนัได ้ปัญหาประการหน่ึงก็คือปัญหาพรมแดนระหว่างกนัท่ีถูกก าหนด

อยา่งไม่เป็นธรรมในอดีตโดยฝร่ังเศสอดีตเมืองแม่ ซ่ึงท าใหมี้คนเขมรอพยพไปอยูภ่ายในเวยีดนามและมีคนเวยีดนามอยูใ่น

กมัพูชาแลว้เกิดปัญหาชนกลุ่มนอ้ย รวมทั้งปัญหาการแยง่ชิงกรรมสิทธ์ิเหนือหมู่เกาะบริเวณพรมแดนทางทะเล อีกปัญหา

หน่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีรัฐบาลเขมรแดงภายใต้การน าของพลพต (PolPot) ปฏิเสธการมี “ความสัมพันธ์พิเศษ” กับ

เวียดนามเพราะไม่ต้องการเป็น “ผูต้าม” เวียดนามในนโยบายต่าง ๆ และไม่ต้องการมี “ชะตากรรมร่วมกัน” ภายใต ้
                                                           

58 “ Talk by Mr.S.Dhanabalan. Minister for Foreign Affairs, at the NUS Forum at Lecture Theatre No.11, 
Singapore, November 27,1981”, Appendix no.3, in Amitav Acharya, Singapore’s Foreign Policy.  Ibid.   p.138. 



 
 

 
 

“สหพนัธ์อินโดจีน” ท่ีเวียดนามมุ่งหวงัจะจดัตั้งข้ึน นอกจากนั้นเวียดนามยงัเคยวางแผนท่ีจะขยายเขตเศรษฐกิจเขา้ไปใน

กมัพูชาซ่ึงเป็นอู่ขา้วอู่น ้ าและมีประชากรน้อยจึงอาจระบายพลเมืองท่ีอยูแ่ออดัของเวียดนามเขา้ไปตั้งถ่ินฐาน และท าการ

เพาะปลูกในกมัพูชาอีกด้วย เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจท่ีย  ่าแย่ของเวียดนามอนัเป็นผลจากการท าสงครามกบัฝร่ังเศสและ

สหรัฐยาวนาน 30 กว่าปี ส่วนสาเหตุส าคญัของการเขา้ยึดครองกมัพูชาอยู่ท่ีประเด็นความตอ้งการรักษาความปลอดภยั

มัน่คงของประเทศ ซ่ึงข้ึนอยู่กับการมีประเทศเพื่อนบ้านในลาวและกัมพูชาท่ีเป็นมิตร และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ

ต่างชาติ แต่รัฐบาลพลพตมีนโยบายอิสระ แข็งกร้าวและไม่ยอมตามเวียดนามทั้งยงัมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัจีน จีนเองก็

เลิกช่วยเหลือขบวนการปฏิวติัของเวียดนามตั้งแต่ตน้ทศวรรษ 1970 แต่เพิ่มความช่วยเหลือกมัพูชาและหันไปผกูมิตรกบั

สหรัฐใน ค.ศ.1972 ซ่ึงสหรัฐเป็นศตัรูของเวียดนาม เวียดนามจึงอา้งความชอบธรรมในการบุกรุกและเข้าครอบครอง

กมัพูชาวา่เพื่อป้องกนัมิให้จีนและกมัพูชารุกรานเวียดนามก่อน และเพื่อช่วยเหลือประชาชนกมัพูชาให้รอดพน้จากการฆ่า

ลา้งเผา่พนัธ์ุ (Genocide) โดยรัฐบาลพลพต59 

    เม่ือเวียดนามยดึกมัพูชาไดก้็ลม้ลา้งรัฐบาลพลพต และจดัตั้งรัฐบาลหุ่น คือ รัฐบาลเฮงสัมรินปกครองสาธารณรัฐ

ประชาชนกัมพูชา (People’s Republic of Kampuchea: PRK) อยู่ท่ีกรุงพนมเปญและคงกองก าลังทหารเวียดนามไวใ้น

กมัพูชาถึง 4-5 แสนคน แต่ความขดัแยง้ภายในกมัพูชาก็ยงัไม่ส้ินสุด มีการต่อสู้อยา่งต่อเน่ืองกวา่ 10 ปี ระหวา่ง 2 ฝ่ายคือ 

ฝ่ายเฮงสัมรินและเวยีดนาม กบัฝ่ายรัฐบาลผสมพลดัถ่ินของฝ่ายเขมรแดงภายใตพ้ลพต กลุ่มโกสินากะภายใตเ้จา้สีหณุ และ

ฝ่ายเขมรเสรีภายใตซ้อนชาน ฝ่ายแรกมีโซเวยีตสนบัสนุนทั้งทางดา้นการเมือง การทหารและเศรษฐกิจ ส่วนฝ่ายหลงัไดรั้บ

ความช่วยเหลือทุกดา้นจากจีนและการสนบัสนุนทางการเมืองจากกลุ่มอาเซียนและสมาชิกส่วนใหญ่ของสหประชาชาติ 

โอกาสท่ีความขดัแยง้จะยุติลงโดยง่ายนั้นแทบจะไม่มี เพราะเวียดนามยืนยนัว่า การยึดครองกมัพูชาเป็นเร่ืองท่ี “แก้ไข

เปล่ียนแปลงไม่ไดแ้ลว้ (Irreversible)”60 

    อาเซียนมองการรุกรานของเวียดนามและเขา้ยึดครองกมัพูชาเป็นการปฏิเสธขอ้เสนอของกลุ่มอาเซียนท่ีจะอยู่

ร่วมอย่างสันติกบักลุ่มอาเซียน ซ่ึงจะครบเง่ือนไขในการรับกลุ่มอินโดจีนเขา้มาเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียน และการ

กระท าของเวียดนามเป็นการขดักนักบัหลกัการของอาเซียนในเร่ืองการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของรัฐอ่ืนและไม่ใช้

ก าลงัต่อกนั นอกจากนั้นยงักระทบต่อความมัน่คงของประเทศไทย ซ่ึงไดก้ลายเป็นรัฐหนา้ด่าน  (Frontline State) เพราะมี

พรมแดนติดต่อกับกัมพูชา 800 กว่ากิโลเมตร สมาชิกบางประเทศมองว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความปรารถนาของ

เวยีดนามท่ีจะครองความเป็นเจา้ภายในภูมิภาค โดยเร่ิมครอบง าอินโดจีนก่อนแลว้ขยายตวัเขา้สู่ส่วนอ่ืน ๆ ของภูมิภาคโดย

                                                           
59 โคริน  เฟ่ืองเกษม.  (2531).  สงครามและสันติภาพในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ : การวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดและ

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศ.  เอกสารทางวชิาการ หมายเลข 47 คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีนาคม 
2531.  น. 106-112. 

60 เร่ืองเดียวกัน. 



 
 

 
 

การแทรกซึมบ่อนท าลายและการข่มขู่ อาเซียนจึงตอ้งร่วมมือกนัอย่างจริงจงัในการเผชิญหน้ากบัปัญหาความมัน่คงอนั

ร้ายแรงภายในภูมิภาคน้ี61 

    ในช่วงแรกอาเซียนตอบโตว้ิกฤติการณ์กมัพูชาโดยทนัทีทนัใดอยา่งเฉียบขาด ไม่ประนีประนอม โดยยืนยนัว่า

รัฐบาลเฮงสัมรินจดัตั้ งโดยเวียดนามเป็นรัฐบาลท่ีไม่ถูกกฎหมายและไม่ชอบธรรมโดยได้ออกแถลงการณ์ในวนัท่ี 9 

เมษายน 1979 ประณามการใชก้ าลงัระหวา่งรัฐทั้งสองในอินโดจีน ในท่ีประชุมพิเศษของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนใน

วนัท่ี 12 มกราคมท่ีจดัตั้งท่ีกรุงเทพฯ จากการผลกัดนัของสิงคโปร์ท่ีประชุมประณามการขยายตวัและการเพิ่มความรุนแรง

ของความขดัแยง้ในอินโดจีน และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบติัการตามหลกัการท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรสหประชาชาติและค า

ประกาศท่ีบนัดุง อีกทั้งขอร้องใหค้ณะมนตรีความมัน่คงของสหประชาชาติน าเอาปัญหาน้ีเขา้ไปพิจารณาและหามาตรการ

แก้ไข ทั้ งน้ีอาเซียนมองว่าการแทรกแซงของเวียดนามในกัมพูชาเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายและไม่ยุติธรรม จาก

แถลงการณ์ดงักล่าวของอาเซียนและการร้องเรียนของนายเอียงชารี รองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลพลพต ท าให้มีการ

ประชุมในคณะมนตรีความมัน่คงเม่ือวนัท่ี 11-15 มกราคม 1979 แต่ขอ้มติของคณะมนตรีความมัน่คงตกไป เม่ือสหภาพโซ

เวียตซ่ึงเป็นสมาชิกถาวรใชสิ้ทธิยบัย ั้งและเช็คโกสโลวะเกียออกเสียงคดัคา้น แมว้า่สมาชิกอ่ืน ๆ อีก 13 ประเทศจะลงมติ

เห็นชอบก็ตาม62 

    ภายหลงัท่ีจีนท าสงครามสั่งสอนเวียดนามในเดือนกุมภาพนัธ์ 1979 ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งสมาชิกคณะ

มนตรีความมัน่คงบางประเทศได้เรียกให้มีการประชุมอีกเพื่อพิจารณาสถานการณ์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จึงมีการ

ประชุมระหว่างวนัท่ี 23-28 กุมภาพนัธ์ แต่ก็ไม่สามารถหาขอ้ยุติและออกขอ้มติใด ๆ และในความพยายามคร้ังท่ี 3 เม่ือ

วนัท่ี 16 มีนาคม ในการพิจารณาขอ้เรียกร้อง “ให้ทุกฝ่ายยติุความเป็นศตัรู ถอนทหารกลบั รวมทั้งยติุการกระท าต่าง ๆ ท่ีจะ

เป็นการขยายขอบเขตของความขดัแยง้ ให้มีการเคารพอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และเอกราชของประเทศอ่ืน และ

สนบัสนุนให้เลขาธิการสหประชาชาติเขา้เจรจาไกล่เกล่ียเพื่อยติุความขดัแยง้โดยสันติวิธี” นั้น ขอ้มติก็ตกไปโดยการลงมติ

ในลกัษณะเดิมเช่นเดียวกบัคร้ังแรก63 

    เม่ือการแกไ้ขวิกฤติการณ์กมัพูชาไม่ประสบความส าเร็จในคณะมนตรีความมัน่คงเน่ืองจากบทบาทของโซเวียต

ฝ่ายสนับสนุนเวียดนาม และประเทศบริวารโซเวียต เช่น เชโกสโลวาเกีย ท าให้กลุ่มอาเซียนหันมาพึ่ งสมัชชา

สหประชาชาติ จึงไดเ้สนอปัญหากมัพูชาเขา้พิจารณาในสัมชชาสมยัท่ี 34 (1979) ภายใตห้วัขอ้เร่ือง “สถานการณ์กมัพูชา” 

                                                           
61 Amitav Acharya.  Ibid.  pp. 188-190. 
62 พนัต ารวจตรีไชยะ ชลวานิช.  (2539).  บทบาทของสหประชาชาติต่อการรักษาสันติภาพในยคุหลังสงครามเยน็ 

: ศึกษากรณีการปฏิบัติการในกัมพูชา (1991-1993).  สารนิพนธ์ตามหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  น. 50-52. 

63 เร่ืองเดียวกัน.  น. 52. 



 
 

 
 

ซ่ึงสมชัชาไดพ้ิจารณา 2 เร่ือง เร่ืองแรกเก่ียวกบัผูแ้ทนของกมัพูชาในสหประชาชาติวา่ควรจะเป็นรัฐบาลเฮงสัมรินท่ีหนุน

หลังโดยเวียดนามและโซเวียตหรือฝ่ายกัมพูชาประชาธิปไตยของนายพลพตซ่ึงสนับสนุนโดยฝ่ายอาเซียนในเร่ืองน้ี 

สมาชิกสมชัชาส่วนใหญ่ลงคะแนนเสียงรับรองตวัแทนจากกมัพูชาประชาธิปไตยมาตลอดทั้งในสมชัชาคร้ังท่ี 34 (1979) 

ถึงสมยัท่ี 37 (1982) และรับรองโดยไม่มีการลงคะแนนเสียงในสมยัท่ี 38-39 (1983-1984) 

    เร่ืองท่ี 2 คือการพิจารณาเร่ือง “สถานการณ์กมัพชูา” ซ่ึงไดข้อ้มติในสมยัประชุมท่ี 34 โดยสรุปดงัน้ี 

   “- รับทราบว่าความขัดแย้งในกัมพูชามีสาเหตุ จากการแทรกแซงทางทหารจาก

ต่างชาติ ซ่ึงส่งผลคุกคามอย่างร้ายแรงต่อสันติภาพ และความมัน่คงระหว่างประเทศ 

    - เรียกร้องให้ประเทศท่ีเก่ียวข้องในความขัดแย้ง ยุติความเป็นปฏิปักษ์และแก้ไข

ปัญหาโดยสันติวิธีท่ีสอดคล้องกับกฏบัตรสหประชาชาติ 

    - วิงวอนให้ประเทศท้ังหลายละเว้นการแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชา เพ่ือให้

ชาวกัมพูชาสามารถตัดสินโชคชะตาของตนเอง โดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก 

และขอให้เคารพอ านาจอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดน และเอกราชของกัมพูชา”64 

    สาเหตุท่ีสิงคโปร์ร่วมมืออย่างแข็งขนักับอาเซียนในการเผชิญหน้าวิกฤติการณ์กัมพูชาในทรรศนะของผูน้ า

สิงคโปร์นั้น มีการอธิบายถึงเป้าหมายและหลกัการหนุนน าวา่ 

 “...จากค าวิจารณ์ท่ีว่าอาเซียนหมกมุ่นในปัญหากัมพูชามากไปและควรจะรวมพลังเพ่ือ

ร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจมากกว่านั้น....เป็นความไร้เดียงสาท่ีจะเช่ือว่าความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจจะประสบความส าเร็จภายใต้สถานการณ์ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง การ

ยอมรับการยึดครองกัมพูชาโดยเวียดนามจะเป็นการเชิญชวนให้มีการใช้ความรุนแรงต่อไป

อีก....ท้ังในระบบการเมืองระดับระหว่างประเทศและระดับชาติ ความสงบเรียบร้อยส าคัญ

กว่าความยุติธรรม ศีลธรรมความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และค่านิยมอ่ืนใด เพราะว่าหาก

ปราศจากความสงบเรียบร้อยแล้ว เราไม่อาจบรรลุผลในค่านิยมอ่ืน ๆ ได้....65 

 

กจิกรรม 7.2.3 

    จงอธิบายแนวทางของอาเซียนในการเผชิญวกิฤติการณ์กมัพชูาในช่วงแรก (ค.ศ.1978-1979) 

 

แนวตอบกจิกรรม 7.2.3 

                                                           
64 เร่ืองเดียวกัน. น. 52-53. 
65 S.Dhanabalan.  Ibid.  p.141. 



 
 

 
 

    อาเซียนมีแนวทางในการเผชิญวกิฤติการณ์น้ีโดย : 

     1. การออกแถลงการณ์ประณามการใชก้ าลงัของฝ่ายต่าง ๆ และประณามการจดัตั้งรัฐบาลใหม่ท่ีไม่ชอบธรรม 

     2. การหาทางแกไ้ขวกิฤติการณ์ผา่นเวทีคณะมนตรีความมัน่คงสหประชาชาติ 

     3. เม่ือไม่ส าเร็จจึงน าเร่ืองเข้าพิจารณาในสมัชชาสหประชาชาติ ให้รับรองตัวแทนจากรัฐบาลกัมพูชา

ประชาธิปไตย (รัฐบาลท่ีถูกเวยีดนามโค่นลม้) และออกมติเก่ียวกบัการด าเนินการเพื่อแกไ้ขสถานการณ์กมัพชูา) 

 

 

 

 

 
 
ตอนที ่7.3 
บริบททางการเมืองของสิงคโปร์ในทศวรรษ 1980 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 7.3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป  
 
หัวเร่ือง 
    7.3.1 ความมัน่คงและเสถียรภาพทางการเมืองของสิงคโปร์ 
    7.3.2 นโยบายเสริมสร้างระบบดุลแห่งอ านาจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
   7.3.3 บทบาทของสิงคโปร์ในวกิฤตการณ์กมัพชูา 
 
แนวคิด 
    1. สิงคโปร์มีความมัน่คงและเสถียรภาพทางการเมือง เน่ืองจากประชาชนมีความนิยมในรัฐบาลจากพรรคกิจ
ประชาซ่ึงมีผลงานเด่นชัดในการบรรลุเป้าหมายของชาติในการสร้างสังคมท่ีสงบสุข และสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ พรรคน้ีจึงชนะการเลือกตั้งทุกคร้ังในช่วงทศวรรษ 1960-1980 
    2. สิงคโปร์พยายามสร้างระบบดุลแห่งอ านาจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยสนบัสนุนให้มหาอ านาจ
ใหญ่ ๆ เช่น สหรัฐ จีน และญ่ีปุ่น แข่งขนักนัเองในดา้นผลประโยชน์ในภูมิภาค  และเลือกพึ่งพิงมหาอ านาจท่ีเป็นมิตรและ
ไม่เป็นภยัต่อสิงคโปร์ เช่น สหรัฐ 
    3. สิงคโปร์ใชค้วามพยายามอยา่งมากในการแกไ้ขวกิฤตการณ์กมัพชูา โดยด าเนินการลอ้บบ้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
ในเวทีสหประชาชาติเพื่อไดรั้บเสียงสนบัสนุนจากประชาคมโลกในมติของสหประชาชาติตามข้อเสนอของอาเซียนในการ
แกไ้ขวกิฤตการณ์ รวมทั้งมีบทบาทอยา่งแขง็ขนัในเวทีอ่ืน ๆ ทั้งระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค และระดบัโลก 



 
 

 
 

 
วตัถุประสงค์ 
    เม่ือศึกษาตอนท่ี 7.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความมัน่คงและเสถียรภาพทางการเมืองของสิงคโปร์ได ้
2. อธิบายนโยบายเสริมสร้างระบบดุลแห่งอ านาจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้
3. อธิบายบทบาทของสิงคโปร์ในวกิฤตการณ์กมัพชูาได ้

 
 
 
 
 
เร่ืองที ่7.3.1  

ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองของสิงคโปร์ 

 

    ความมัน่คงและเสถียรภาพทางการเมืองในสิงคโปร์มาจากการท่ีมีรัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถพฒันา

สิงคโปร์ให้เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นับจากการก่อตั้งสาธารณรัฐสิงคโปร์

รัฐบาลนายลีกวนยิว ไดจ้ดัการเลือกตั้งทัว่ไป 6 คร้ัง และพรรคกิจประชาชนะการเลือกตั้งทุกคร้ังโดยใน 4 คร้ังแรกไดท่ี้นัง่

ทั้งหมดในรัฐสภา แต่ในปี 1981 มีสมาชิกท่านหน่ึงคือนายเดวนั แนร์ ไดล้าออกไปด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี จึงมีการ

เลือกตั้งซ่อม ท าใหน้าย เจ.บี.เจยาเร็ตนมั หวัหนา้พรรคกรรมกรไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกรัฐสภาจากพรรคฝ่ายคา้นเพียงคนเดียว 

ในการเลือกตั้งคร้ังท่ี 5 ในปี 1984 พรรคกิจประชาไดท่ี้นัง่ 77 ท่ี จากทั้งหมด 79 ท่ีนัง่ไดรั้บคะแนนเสียงร้อยละ 64.83 มี

พรรคประชาธิปไตยสิงคโปร์และพรรคกรรมกรไดพ้รรคละ 1 ท่ีนัง่ ส่วนในการเลือกตั้งปี 1988 พรรคกิจประชาไดท่ี้นัง่ 80 

ท่ี จากทั้งหมด 81 ท่ีนัง่ โดยไดรั้บคะแนนเสียงร้อยละ 63.17 และพรรคประชาธิปไตยสิงคโปร์ได ้1 ท่ีนัง่ (โปรดดูตารางท่ี 

1 ประกอบ) 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่7.1  การเลอืกตั้งทัว่ไป (นับจากทีสิ่งคโปร์เป็นสารธารณรัฐ ในปี 1965) 



 
 

 
 

คร้ัง ก าหนดเวลาการ
เลือกตั้งทัว่ไป 

จ านวน
ท่ีนัง่
ใน

รัฐสภา 

จ านวน
พรรคท่ี
ส่ง

ผูส้มคัร 

จ านวน
ผูส้มคัร
อิสระ 

พรรคท่ี
ไดรั้บ
คะแนน
สูงสุด 

จ านวนท่ี
นัง่ท่ี

ไดรั้บใน
รัฐสภา 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เสียง

ทั้งหมด 

พรรค 
อ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บ

คะแนน 

จ านวนท่ี
นัง่ใน
รัฐสภา 

1 เมษายน 1968 58 2 5 กิจประชา 58 86.72 - - 
2 กนัยายน 1972 65 6 2 กิจประชา 65 70.43 - - 
3 ธนัวาคม 1976 69 7 2 กิจประชา 69 74.09 - - 
4 ธนัวาคม 1980 75 8 - กิจประชา 75 77.66 กรรมกร +1 
5 ธนัวาคม 1984 79 9 3 กิจประชา 77 64.83 ประชาธิปไตย

สิงคโปร์
กรรมกร 

1 

6 กนัยายน 1988 81 8 4 กิจประชา 80 63.17 กรรมกร 1 

     

ความนิยมรัฐบาลจากพรรคกิจประชาสืบเน่ืองมาจากประวติัการท างานมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนานก่อนท่ีสิงคโปร์จะ

เป็นเอกราช โดยมีส่วนเรียกร้องสิทธิการปกครองตนเองอยา่งสมบูรณ์จากองักฤษจนไดรั้บเอกราช ต่อมาสามารถแกปั้ญหา

การแทรกซึมบ่อนท าลายของกลุ่มคอมมิวนิสต์ได้ หลงัจากการก่อตั้งสาธารณรัฐก็สามารถบรรลุเป้าหมายทั้งหมดท่ีได้

ก าหนดไว ้คือ สร้างความสงบสุขภายในพหุสังคม สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดเ้กินความคาดหวงั ตลอดจน

สร้างความมัน่คงทางดา้นการเมือง66 

    ภายใตก้ารบริหารประเทศโดยนายลีกวนยวิ เขาสามารถพฒันาสังคมและเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วโดยอาจพิจารณา

จากเคร่ืองบ่งช้ีทางสังคมและเศรษฐกิจ (โปรดพิจารณาตารางท่ี 2 และ 3 ประกอบ) 

ตารางที ่7.2 เคร่ืองบ่งช้ีทางสังคม67 

 1959/1960 1972 1989 
อตัราการรู้หนงัสือ (ร้อยละ) 52 74.4 87.6 
จ านวนนกัเรียนนกัศึกษาเขา้เรียน (ร้อยละ) 21.6 76.7 93.6 
งบประมาณดา้นสาธารณสุขต่อรายหวั   
(ดอลลาร์สิงคโปร์) 

 47 188 

จ านวนการสร้างแฟลตท่ีอยูอ่าศยั (ยนิูต)  146,375 610,955 
ความเป็นเจา้ของแฟลต (ร้อยละ)  31 87 
อตัราการวา่งงาน (ร้อยละ)  4.7 2.2 
                                                           

66 โคริน  เฟ่ืองเกษม. เร่ืองเดียวกัน. น. 18-23. 
67 พฒันามาจากตารางท่ี 3.5 และ 3.7 ใน Raj Vasil.  Ibid.  pp. 116-117. 



 
 

 
 

 

    เม่ือรัฐบาลพรรคกิจประชาเร่ิมบริหารประเทศใน ค.ศ.1959 สิงคโปร์มีสถานภาพเหมือนประเทศโลกท่ีสาม 

อตัราการรู้หนงัสือมีเพียงร้อยละ 52 จากความพยายามของรัฐบาลในการพฒันาระบบการศึกษาท าให้อตัราการรู้หนงัสือ

เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 74.4 ในปี 1972 และร้อยละ 87.6 ในปี 1989 จ านวนนกัเรียนนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษา

เพิ่มจากร้อยละ 21.6 เป็นร้อยละ 76.7 และร้อยละ 93.6 จากปี 1960,1972 และ 1989 ตามล าดบั ในด้านสาธารณสุขนั้น

รัฐบาลจดัสรรงบประมาณเพิ่มข้ึนจาก 47 ดอลลาร์สิงคโปร์ (1972) เป็น 188 ดอลลาร์ (1989) การเคหะแห่งชาติไดแ้กไ้ข

ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีไม่เพียงพอดว้ยการสร้างแฟลตสูง ๆ 25 ชั้นในจ านวน 146,375 ยนิูต (1972) และเพิ่มเป็น 610,955 ยนิูต 

(1989) โดยประชาชนเป็นเจ้าของร้อยละ 31 (1972) และร้อยละ 87 (1989) ของจ านวนแฟลตทั้ งหมด ส่วนอตัราการ

วา่งงานไดล้ดลงจากร้อยละ 4.7 (1972) เป็นร้อยละ 2.2 (1989)68 

ตารางที ่7.3 เคร่ืองบ่งขีท้างเศรษฐกจิ69 

 1960 1972 1989 
ผลิตภัณฑ์ ในประเทศเบ้ืองต้น 
(GDP) 

2,046 ลา้นดอลลาร์   

ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ เบ้ืองต้น 
(GNP) 

 8,135 ลา้นดอลลาร์ 56,347 ลา้นดอลลาร์ 

GDP per capita 1,252 ดอลลาร์   
GNP per capita  3,206 ดอลลาร์ 17,910 ดอลลาร์ 
ผลผลิตดา้นอุตสาหกรรม 465.6 ลา้นดอลลาร์ 6,126 ลา้นดอลลาร์ 63,231 ลา้นดอลลาร์ 
มูลค่ารวมการส่งออกและน าเข้า
สินคา้ 

7,349 ลา้นดอลลาร์ 15,687 ลา้นดอลลาร์ 183,979 ลา้นดอลลาร์ 

 
    ส่วนระดบัความพฒันาทางเศรษฐกิจ ดูจากเคร่ืองบ่งช้ีทางเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภณัฑ์ประชาชาติเบ้ืองตน้ (GNP) 
ซ่ึงเพิ่มจาก 8,135 ลา้นดอลลาร์ (1972) เป็น 56,347 ลา้นดอลลาร์ (1989) ผลิตภณัฑป์ระชาชาติเบ้ืองตน้ต่อรายหวัจาก 3,206 
ดอลลาร์ (1972) เป็น 17,910 ดอลลาร์ (1989) ผลผลิตดา้นอุตสาหกรรมจากมูลค่า 465.6 ลา้นดอลลาร์ (1960) เป็น 6,126 
ลา้นดอลลาร์ (1972) เป็น 63,231 ลา้นดอลลาร์ (1989) และมูลค่ารวมการส่งออกและน าเขา้สินคา้จาก 7,349 ลา้นดอลลาร์ 
เป็น 15,678 ลา้นดอลลาร์ เป็น 183,979 ลา้นดอลลาร์ในปี 1960 1972 และ 1989 ตามล าดบั70 

                                                           
68 โคริน เฟ่ืองเกษม.  เร่ืองเดียวกัน.  น. 453-454. 
69 พฒันามาจากตารางท่ี 3.6 และ 3.8 ใน Raj Vasil.  Ibid.  pp. 116-117. 
70 โคริน เฟ่ืองเกษม.  เร่ืองเดียวกัน.  น. 455. 



 
 

 
 

    อาจสรุปไดว้า่ภายใตก้ารปกครองเป็นเวลา 31 ปี (1959-1990) โดยนายลีกวนยวิ สิงคโปร์ไดพ้บการเปล่ียนแปลง
อยา่งหนา้มือเป็นหลงัมือ จากประเทศท่ีลา้หลงัยากจน และแตกแยกดา้นเช้ือชาติ จนมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด
ในภูมิภาค71 
    การมีผูน้ าท่ีดีและมีประสิทธิภาพอย่างนายลีกวนยิวเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ระบบการเมืองการปกครองของ
สิงคโปร์มีความมัน่คงและมีเสถียรภาพ เขาไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 

“ผู้น าท่ีมี  ‘อ านาจบารมี’ เป็น ‘ผู้สร้างสิงคโปร์’ ให้มีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ไม่โกงไม่
กิน และไม่มีประวัติด่างพร้อยในเร่ืองคอรัปช่ัน เป็น ‘นักประชาธิปไตย’ ในแง่ท่ีขึน้มาสู่
อ านาจโดยการเลือกต้ังท่ีบริสุทธ์ิยุติธรรมตลอด 31 ปีท่ีครองอ านาจและยังเป็น ‘วิศวกร
สังคม’ ท่ีชี้น าประชาชนในทุก ๆ เร่ือง โดยส่ังสอนประชาชนให้มีความซ่ือสัตย์ สุจริต กล้า
หาญ ขยนัขนัแขง็ สุภาพ และสะอาด”72 

 
กจิกรรม 7.3.1 
    จงอธิบายผลการเลือกตั้งทัว่ไป 6 คร้ังแรกของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 
แนวตอบกจิกรรม 7.3.1 
    ในการเลือกตั้ง 4 คร้ังแรกในปี 1968 1972 1976 และ 1980 พรรคกิจประชาชนะการเลือกตั้งและไดท่ี้นัง่ทั้งหมด
ในรัฐสภา ในการเลือกตั้งปี 1984 พรรคกิจประชาไดท่ี้นัง่ 77 ท่ีจากทั้งหมด 79 ท่ีนัง่ โดยพรรคประชาธิปไตยสิงคโปร์ได ้1 
ท่ีนัง่ และพรรคกรรมกรได ้1 ท่ีนั่ง ส่วนการเลือกตั้งปี 1988 พรรคกิจประชาไดท่ี้นั่ง 80 ท่ีจากทั้งหด 81 ท่ีนัง่ โดยพรรค
กรรมกรได ้1 ท่ีนัง่ 
 
 
 
เร่ืองที ่7.3.2  
นโยบายเสริมสร้างระบบดุลแห่งอ านาจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
     สิงคโปร์ไม่ตอ้งการท่ีจะพึ่งพิงอนาคตไวก้บัมหาอ านาจใดมหาอ านาจหน่ึง แต่สนบัสนุนให้มหาอ านาจใหญ่ ๆ 
แข่งขนักนัเองในดา้นผลประโยชน์ภายในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ามระบบสร้างดุลแห่งอ านาจภายในภูมิภาค  

                                                           
71 เร่ืองเดียวกัน.  น. 264. 
72 เร่ืองเดียวกัน.  น. 33. 



 
 

 
 

    นายเอส. ดานาบาลัน (S.Dhanabalan) รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์วิเคราะห์ว่า73 ระบบ
ระหว่างประเทศในทศวรรษ 1950 และตอนตน้ 1960 เป็นระบบสองขั้วอ านาจ (Bipolar) โดยท่ีสหรัฐมีอ านาจมากท่ีสุด
เน่ืองจากมหาอ านาจดั้ งเดิมในยุโรปรวมทั้งสหภาพโซเวียตอ่อนล้าและมีปัญหาภายในประเทศจากความเสียหายจาก
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส่วนจีนก็พบกบัความขดัแยง้และสงครามกลางเมือง ท าให้สหรัฐกลายเป็นมหาอ านาจโดดเด่นทั้ง
ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจและการทหารเหนือมหาอ านาจอ่ืน ๆ เป็นเวลายาวนานและสามารถด าเนินนโยบายสกดักั้นภยั
คอมมิวนิวสต์ (Containment Policy) ไดอ้ย่างเต็มท่ี สหรัฐเร่ิมเขา้มาเก่ียวขอ้งในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ากข้ึน
ภายหลงัสงครามเกาหลีดว้ยความตอ้งการจะขยายนโยบายสกดักั้นไปทัว่โลก ตลอด 2 ทศวรรษหลงัสงครามโลก ระบบดุล
แห่งอ านาจในภูมิภาคน้ีจึงพึ่งพิงสหรัฐเป็นหลกัเพื่อเขา้มาอุดสูญญากาศแห่งอ านาจจากการลดบทบาทและอิทธิพลของ
มหาอ านาจยโุรป และตา้นทานอิทธิพลของโซเวยีตและจีนในอินโดจีน 
    ในทศวรรษ 1970 ระบบดุลแห่งอ านาจในภูมิภาคน้ีเปล่ียนจากระบบ 2 ขั้วอ านาจเป็น 3 ขั้วอ านาจ (Tripolar  
Region) เน่ืองจากจีนเร่ิมเปิดตวัสู่โลกภายนอกภายหลงัการปฏิวติัวฒันธรรม โซเวียตและจีนเร่ิมมีความขดัแยง้กนั องักฤษ
ถอนกองก าลงัออกจากบริเวณตะวนัออกของคลองสุเอช ยุโรปตะวนัตกและญ่ีปุ่นกลายเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ 
สหรัฐถอนตวัออกจากอินโดจีนหลงัจากไม่ประสบความส าเร็จในสงครามเวียดนาม เวียดนามเหนือเขา้ผนวกเวียดนามใต้
เป็นประเทศเดียวกนั มีการปรับความสัมพนัธ์ให้ดีข้ึนระหว่างสหรัฐกบัจีน แต่ความสัมพนัธ์จีนกบัเวียดนามแย่ลง การ
ขยายอิทธิพลของโซเวียตก็มิได้ลดน้อยลงโดยขยายอิทธิพลผ่านทางเวียดนาม แม้ว่ากลุ่มอาเซียนจะสามารถปรับ
ความสัมพนัธ์ให้ดีข้ึนกบัรัฐบาลใหม่ในเวียดนามในกลางทศวรรษ 1970 แต่การท่ีเวียดนามเขา้ยึดครองกมัพูชาในปลายปี 
1978 โดยมีโซเวียตหนุนหลงั ในขณะท่ีจีนปกป้องรัฐบาลเดิมของกมัพูชาด้วยการท าสงครามสั่งสอนเวียดนามก็ท าให้
ระบบดุลแห่งอ านาจในภูมิภาคเสียศูนย ์ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มดงักล่าวสิงคโปร์จึงไม่อาจด าเนินนโยบายต่างประเทศแบบ
เฉ่ือยชาและยอมตามอีกต่อไป แต่ตอ้งมีบทบาทในเวทีโลกมากข้ึนโดยผา่นทางอาเซียน 
    ในระบบดุลแห่งอ านาจภายในภูมิภาคดงัท่ีอธิบายมาขา้งตน้ สิงคโปร์เลือกเฟ้นค่อนขา้งมาก โดยแยกแยะระหวา่ง
มหาอ านาจท่ีเป็นมิตรและมหาอ านาจท่ีเป็นภยั โดยมองวา่สหรัฐเป็นมหาอ านาจท่ีเป็นมิตรและไม่เป็นภยัสามารถปกป้อง
คุม้กนัสิงคโปร์ได ้นายลีกวนยิว ท านายวา่สหรัฐคงจะเป็นมหาอ านาจอีกยาวนาน สันติภาพและความมัน่คงของทั้งเอเชีย
และยุโรปข้ึนอยู่กบัการรักษาดุลแห่งอ านาจโดยสหรัฐ ด้วยเหตุผลด้านความมัน่คง สิงคโปร์จึงสนับสนุนบทบาทของ
สหรัฐในสงครามเวียดนามและอ านวยความสะดวกแก่สหรัฐด้านโรงงานกลัน่น ้ ามนั และการใช้สิงคโปร์เป็นสถานท่ี
พกัผอ่นและสันทนาการแก่ทหาร จี.ไอ. ต่อมาก็สนบัสนุนให้สหรัฐยงัคงมีฐานทพัในฟิลิปปินส์และไทยและหนุนใหส้หรัฐ

                                                           
73 Talk by Mr.S.Dhanabalan.  “Minister of Foreign Affairs, at NUS Forum at lecture Theatre No.11,Singapore, 

November 27,1981”  in  Amitav Acharya.  Singapore’s Foreign Policy. pp.135-139. 



 
 

 
 

คว  ่าบาตรเวยีดนามในช่วงวิกฤติการณ์กมัพูชา74 ซ่ึงสหรัฐภายใตป้ระธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์ (Jimmy Carter) ก็สนบัสนุน
ท่าทีของอาเซียนต่อปัญหากมัพชูาเพราะมองวา่กมัพชูาเป็นเสมือน “สงครามตวัแทน (Proxy War) ของโซเวยีตกบัจีน75 
    ส่วนทางดา้นเศรษฐกิจ สหรัฐเป็นผูล้งทุนต่างชาติรายใหญ่ท่ีสุดของสิงคโปร์เป็นประเทศคู่คา้อนัดบั  ตน้ ๆ และ
เป็นตลาดใหญ่ แต่ทั้ งสองประเทศมีความขัดแยง้ในประเด็นการเมือง เพราะสหรัฐส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและปกป้องค่านิยมดา้นสิทธิมนุษยชน ในขณะท่ีผูน้ าสิงคโปร์ส่งเสริมประชาธิปไตยแนวเอเชียและมอง
ขอ้จ ากดัของประชาธิปไตยแบบตะวนัตก การท่ีสิงคโปร์จ ากดัเสรีภาพของนักข่าวชาวอเมริกนั ขบัไล่ทูตของสหรัฐท่ี
ประจ าในสิงคโปร์ท่ีร่วมมือกบัฝ่ายคา้นในสิงคโปร์ ฟ้องร้องนกัวิชาการอเมริกนัท่ีวิพากษ์วิจารณ์ระบบศาลของสิงคโปร์ 
ตลอดจนลงโทษวยัรุ่นอเมริกนัท่ีท าผิดกฎหมายในสิงคโปร์ดว้ยการเฆ่ียนตี ก็ท  าให้ทั้งสองประเทศขดัแยง้กนัในประเด็น
การละเมิดเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของสิงคโปร์76 
    เน่ืองจากรัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสต ์และจีนสนบัสนุนกลุ่มคอมมิวนิสตใ์นการแทรกซึม
บ่อนท าลายภายในภูมิภาค สิงคโปร์จึงระมดัระวงัเร่ืองความสัมพนัธ์กบัจีน จีนเคยเปิดโอกาสให้คนจีนโพน้ทะเลมีสิทธิได้
สัญชาติจีนและมีความสัมพนัธ์แบบ “ประชาชนกบัประชาชน” จึงท าให้คนจีนโพน้ทะเลมี 2 สัญชาติคือ จีนและสัญชาติ
ของประเทศท่ีอาศยัอยู่ ซ่ึงสร้างความไม่พอใจแก่รัฐบาลสิงคโปร์จนห้ามคนจีนในสิงคโปร์ไม่ให้เดินทางไปจีนหรือ
ประเทศคอมมิวนิสตอ่ื์น ๆ แมว้า่นโยบายน้ีจะถูกยกเลิกใน ค.ศ.1975 และพรรคคอมมิวนิสตใ์นหลายประเทศจะยุติบทบาท 
แต่สิงคโปร์ก็ยงัไม่เปิดความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัจีนเพราะเกรงว่าจะกระทบความสัมพนัธ์กบัอินโดนีเซีย จนกระทัง่
อินโดนีเซียเปิดความสัมพนัธ์กับจีนแล้ว อย่างไรก็ดีสิงคโปร์ค้าขายกบัทั้งจีนแผ่นดินใหญ่และไตห้วนัมาตั้งแต่ก่อตั้ง
สาธารณรัฐแมว้า่จะยดึถือ “นโยบายจีนเดียว” ก็ตาม77 
    เคยมีการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างจีนกบัสิงคโปร์ว่าเหมือนกบั “ช้างกบัตวัหมดั”78 แต่ความสัมพนัธ์
ระหว่างสิงคโปร์กับจีนก็มีลักษณะพิเศษ เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์มีเช้ือสายจีนและด าเนินชีวิตตาม
วฒันธรรมจีน ลีกวนยิวเองก็เป็นคนจีนแคะ (Hakka) ซ่ึงสนบัสนุนลทัธิขงจ้ือเพื่อสร้างภูมิตา้นทานวฒันธรรมตะวนัตกท่ี
ขยายอิทธิพลมากข้ึน ๆ ในสิงคโปร์ ทั้งยงัส่งเสริมการพูดภาษาจีนแมนดารินในหมู่คนจีนและการปฏิบติัตามค่านิยมขงจ้ือ 
ในช่วงก่อตั้งสาธารณรัฐนั้น เขาระมดัระวงัไม่ให้ใกลชิ้ดจีนเกินไปเพราะไม่อยากถูกมองวา่เป็น “ประเทศจีนท่ี 3” แต่เม่ือ
เกิดวกิฤติการณ์กมัพูชา เขาก็หวงัพึ่งจีนซ่ึงสนบัสนุนความพยายามของอาเซียนในการแกไ้ขปัญหา ในส่วนของจีนนั้น เม่ือ
สิงคโปร์สามารถพฒันาประเทศอยา่งรวดเร็ว และมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดในภูมิภาค จีนก็มองสิงคโปร์เป็น
                                                           

74 โคริน เฟ่ืองเกษม.  (2548).  “หน่วยท่ี 4 การเมืองระหวา่งประเทศของสิงคโปร์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
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แบบอย่างในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม และหวงัพึ่งสิงคโปร์เป็นตวักลางในการติดต่อกบัโลกตะวนัตกและในการ
เจรจาไกล่เกล่ียกบัไตห้วนั79 
    นายลีกวนยิว มิไดม้องญ่ีปุ่นเป็นองคป์ระกอบของระบบดุลแห่งอ านาจในภูมิภาค จากการท่ีสิงคโปร์เคยถูกญ่ีปุ่น
ยึดครองในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเคยปฏิบัติต่อคนจีนในสิงคโปร์อย่างโหดร้ายทารุณ ก็ท าให้สิงคโปร์ยงั
หวาดระแวงการขยายตวัทางทหารของญ่ีปุ่นในภูมิภาค แต่สิงคโปร์ก็ใช้ญ่ีปุ่นเป็นแบบอย่างของการพฒันาประเทศ
ทางดา้นเศรษฐกิจ80 ส่วนญ่ีปุ่นเห็นความส าคญัของสิงคโปร์ในแง่ท่ีตั้งทางยทุธศาสตร์ เป็นด่านแรกท่ีจะขยายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเขา้สู่ภูมิภาคและตอ้งอาศยัเส้นทางผา่นช่องแคบมะละกาในการล าเลียงน ้ ามนัจากตะวนัออกกลางมายงัญ่ีปุ่น จึงมี
ความพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือในการปกป้องและรักษาความปลอดภยัดา้นการเดินเรือในช่องแคบ ออกค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบและสอดส่องทางทะเลและการควบคุมมลภาวะ บทบาทของญ่ีปุ่นในภูมิภาคน้ีขยายจากดา้นการคา้และการ
ลงทุนไปสู่ดา้นการเมืองภายหลงัสงครามเวียดนามโดยสหรัฐไดผ้ลกัดนัให้ญ่ีปุ่นเพิ่มความรับผิดชอบในการรักษาความ
มัน่คงภายในภูมิภาคแทนท่ีสหรัฐ ดงันั้นญ่ีปุ่นจึงสนบัสนุนบทบาทของอาเซียนอยา่งเตม็ท่ีในการแกไ้ขวกิฤติการณ์กมัพชูา 
อีกทั้งยงัให้เงินช่วยเหลือในโครงการช่วยผูล้ี้ภยั สนบัสนุนดา้นการเงินและการปฏิบติัการในกระบวนการสันติภาพขั้นท่ี 2 
โดยท าหน้าท่ี เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารชั่วคราวในกัมพูชา (United Nations Transistional Authority in 
Cambodia: UNTAC) อีกดว้ย81 
 
กจิกรรม 7.3.2 
    เหตุใดรัฐบาลสิงคโปร์จึงหวงัพึ่งพิงสหรัฐมากกวา่มหาอ านาจอ่ืน ๆ 
 
แนวตอบกจิกรรม 7.3.2 
    สิงคโปร์พึ่งพิงสหรัฐมาก เน่ืองจาก : 
     1. สิงคโปร์มองวา่สหรัฐเป็นมหาอ านาจท่ีเป็นมิตรและไม่เป็นภยัต่อสิงคโปร์ 
     2. สหรัฐมีอ านาจมากท่ีสุดภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และคาดว่าจะเป็นมหาอ านาจท่ีโดดเด่นไปอีก
ยาวนาน 
     3. สหรัฐเป็นผูล้งทุนต่างชาติรายใหญ่ท่ีสุดของสิงคโปร์ 
     4. สหรัฐมีศกัยภาพท่ีจะประกนัความมัน่คงของเอเชียและยโุรปโดยรักษาระบบดุลแห่งอ านาจ 
 
 
 
                                                           

79 เร่ืองเดียวกัน. น. 4-19. 
80 เร่ืองเดียวกัน. 
81 ประเสริฐ จิตติวฒันพงศ์.  (2533). การเมืองและนโยบายต่างประเทศญ่ีปุ่น.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
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เร่ืองที ่7.3.3  
บทบาทของสิงคโปร์ในวกิฤติการณ์กมัพูชา 
 
    ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงในการก าหนดและควบคุมนโยบายสิงคโปร์ต่อปัญหากมัพูชาก็คือ นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีกลาโหม และรัฐมนตรีต่างประเทศ สิงคโปร์ไดเ้ลือกใชเ้วทีสหประชาชาติในการแกปั้ญหาน้ีโดยด าเนินการลอ้บบ้ี 
(Lobby) อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีกระทรวงการต่างประเทศใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการวิ่งเตน้หาเสียง
สนับสนุนจากบรรดาสมาชิกสหประชาชาติ 190 กว่าประเทศส าหรับมติของสหประชาชาติตามขอ้เสนอของอาเซียนใน
การแกไ้ขวิกฤติการณ์กมัพูชา พวกเขาเรียนรู้เทคนิคในการอภิปรายในท่ีประชุมสมชัชาใหญ่อย่างต่อเน่ือง มีสาระ และ
น่าเช่ือถือจากนายทอมม่ี โก๊ะ (Tommy Koh) เอกอคัรราชทูตสิงคโปร์ประจ าสหรัฐ นอกจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศ
ยงัได้ออกเอกสารและแผ่นพบัต่าง ๆ เก่ียวกบัการต่อตา้นการยึดครองกมัพูชาโดยเวียดนามแจกจ่ายไปทัว่ ท าให้ได้รับ
คะแนนสนับสนุนมากข้ึนทุกปี อย่างเช่นเอกสารเร่ือง “From Phnom Penh to Kabul” ซ่ึงประณามโซเวียตและลูกสมุน
ภายในภูมิภาค (เวียดนาม) อย่างรุนแรง ซ่ึงเขียนโดยนายเอส. ราชารัตนมั รัฐมนตรีเจา้กระทรวง ซ่ึงไดรั้บค าชมเชยอยา่ง
มากจากส่ือมวลชนในสหรัฐ82 
    ทศวรรษ 1980 เป็นช่วงเวลาท่ีอาเซียนหมกมุ่นกบัการแกไ้ขวิกฤติการณ์กมัพชูามากท่ีสุด จนกลายเป็นองคก์ารท่ี
หนัมาจดัการกบัประเด็นความมัน่คงของภูมิภาคอยา่งเต็มตวั สิงคโปร์มีบทบาทอยา่งแข็งขนัร่วมกบัอาเซียนโดยตลอดซ่ึง
จะอธิบายเฉพาะบทบาทของสิงคโปร์ในเหตุการณ์และในการประชุมส าคญั ๆ เท่านั้น 
  ในเหตุการณ์ท่ีทหารเวียดนามซ่ึงก าลงัสู้รบกบัทหารเขมรแดงไดรุ้กล ้าเขา้มาในเขตแดนของประเทศไทยท่ีบา้นโนน
หมากมุ่น จงัหวดัปราจีนบุรี เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 1980 นั้น สมาชิกอาเซียนไดจ้ดัการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน คร้ังท่ี 13 
เม่ือวนัท่ี 25-26 มิถุนายน ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์และได้ออกแถลงการณ์ร่วมแสดงความห่วงใยต่อ “สถานการณ์ร้ายแรง
บริเวณพรมแดนไทย-กมัพูชาท่ีมาจากการรุกล ้ าเขตแดนไทยโดยกองก าลงัเวียดนาม” และยืนยนั “การเรียกร้องการถอน
ทหารทั้งหมดของเวยีดนามออกจากกมัพชูา...และการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของประเทศในเอเซียนตะวนัออกเฉียง
ใต”้ นายเอส.ราชารัตนมัยงักล่าววา่การกระท าของเวียดนามคร้ังน้ี “ท าให้สมาชิกอาเซียรวมตวัเป็นหน่ึงเดียวมากกวา่แต่
ก่อน”83 
    ต่อมาในการประชุมระหวา่งประเทศวา่ดว้ยปัญหากมัพูชา (International Conference on Kampuchea: ICK) ท่ีจดั
ข้ึนท่ีส านกังานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ระหวา่งวนัท่ี 13-17 กรกฎาคม 1981 เพื่อเป็นไปตามมติของสมชัชาท่ี 35/6 ได้
มี 79 ประเทศเขา้ร่วมประชุม แมว้า่สหภาพโซเวียต เวยีดนาม ลาว เกาหลีเหนือ และหลายประเทศสังคมนิยมจะไม่เขา้ร่วม
ประชุมก็ตาม แต่ท่ีประชุมก็สามารถประกาศปฏิญญาวา่ดว้ยกมัพชูาเพื่อบรรลุถึงการแกไ้ขปัญหากมัพชูาดงัน้ี 

                                                           
82 Ang Cheng Guan.  Ibid.  pp. 30-35. 
83 Ibid.  pp. 33-34. 



 
 

 
 

 “ 1) การหยดุยิงและการถอนทหารต่างชาติท้ังหมดออกจากกัมพูชาโดยเร็วท่ีสุด ภายใต้การ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบของกองก าลังรักษาสันติภาพ หรือคณะผู้ สังเกตการณ์ของ
สหประชาชาติ 
 2) การด าเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันกลุ่มติดอาวุธชาวกัมพูชาท้ังหมด มิให้กีดกันและ
ขดัขวางการเลือกตั้งโดยเสรี 
 3) มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในกัมพูชาก่อนการเลือกตั้ง จนกว่ารัฐบาลใหม่ท่ี
ได้รับเลือกตั้ง จะเข้าบริหารประเทศ 
 4) จัดการเลือกตั้งอย่างเสรี ภายใต้การควบคุมของสหประชาชาติโดยชาวกัมพูชาท้ังหมด มี
สิทธิท่ีจะร่วมในการเลือกตั้งนี”้84 

    ในการประชุมคร้ังน้ีอาเซียนมีความขดัแยง้กบัจีนหลายประการ กล่าวคืออาเซียนไดย้ืน่ขอ้เสนอ 7 ประการต่อท่ี
ประชุม แต่จีนปฏิเสธข้อเสนอ 2 ขอ้เก่ียวกับการปลดอาวุธทุกกลุ่มเขมรต่อตา้นและการจดัตั้งรัฐบาลชั่วคราว สหรัฐก็
สนับสนุนข้อคดัค้านของจีนเพราะต้องการเอาใจจีนเน่ืองจากก าลังปรับความสัมพนัธ์กับจีน ในเร่ืองน้ีผูน้ าไทยและ
สิงคโปร์เคยเดินทางไปเยือนจีนในปลายปี 1980 และเกล้ียกล่อมให้จีนหนุนการเปล่ียนตวันายพลพต ผูน้ าของรัฐบาล
กมัพูชาประชาธิปไตย ซ่ึงถูกเปิดโปงถึงอดีตการด าเนินนโยบายฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ุชาวกมัพูชาจ านวนมหาศาล ทั้งน้ีเพื่อให้
รัฐบาลพลดัถ่ินเป็นท่ียอมรับจากประชาคมโลกมากข้ึน นอกจากนั้นนายลีกวนยิวยงัไดเ้จรจากบันายเต้ิงเส่ียวผิงวา่อยากให้
เพิ่มฝ่ายเขมรเสรีของนายซอนซานน์ และฝ่ายเจา้สีหนุไวใ้นรัฐบาลชั่วคราวชุดใหม่ด้วย85 สิงคโปร์เห็นถึงความจ าเป็น
เร่งด่วนท่ีจะต้องสร้างแนวร่วมหรือรัฐบาลผสมซ่ึงจะเป็น “กลุ่มพลังท่ี 3 (Third Force)” ในการต่อต้านเวียดนามและ
ป้องกนัไม่ให้ฝ่ายเขมรแดงข้ึนมามีอ านาจแต่ฝ่ายเดียวอีก ต่อมาในการประชุมเจา้หน้าท่ีอาวุโส (SOM) ท่ีกรุงมะนิลาเม่ือ
วนัท่ี 5-7 มกราคม 1981 ก็ไดมี้มติใหอ้าเซียนช่วยก่อตั้งกลุ่มพลงัท่ี 3 ดงักล่าว86 
    แต่การจดัตั้งกลุ่มพลงัท่ี 3 ไม่ใช่เร่ืองง่าย ฝ่ายซอนซานน์สนใจเขา้รวมกลุ่มตั้งแต่แรก แต่เจา้สีหนุปฏิเสธเร่ือยมา
ท่ีจะรวมกลุ่มกบัพวกเขมรแดง ซ่ึงเคยฆ่าพี่น้องลูกหลานของตน ตอ้งอาศยัการเจรจาเกล้ียกล่อมอย่างมากจากจีน สหรัฐ
และสิงคโปร์ จึงยอมมาพบกบัผูน้ าอ่ืน ๆ ท่ีประเทศสิงคโปร์ในเดือนกนัยายน 1981 มีการต่อรองอยา่งมากมายระหวา่งผูน้ า
ทั้ ง 3 ฝ่ายกว่าจะสามารถจัดตั้ งรัฐบาลผสม 3 ฝ่ายแห่งกัมพูชาประชาธิปไตย (Coalition Government of Democratic 
Kampuchea : CGDK) ไดส้ าเร็จเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 1982 ในท่ีประชุม ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ การจดัตั้งรัฐบาลผสม 3 ฝ่าย 
ถือเป็นกลยุทธ์หลักของอาเซียนในการโดดเด่ียวและกดดันให้เวียดนามยอมมาร่วมเจรจาเพื่อยุติความขดัแยง้ แม้ว่า
สิงคโปร์จะไม่สนบัสนุนฝ่ายเขมรแดง แต่ก็เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรวมไวใ้นรัฐบาลใหม่เพราะเป็นกองก าลงัท่ีเขม้แข็ง
ท่ีสุดเพื่อสู้รบกบัเวียดนาม สิงคโปร์สนบัสนุนฝ่ายท่ีไม่เป็นคอมมิวนิสต ์และต่อมาเร่ิมส่งอุปกรณ์ดา้นการทหารไปให้ใน
จ านวนเงิน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 1982-1989 รวมทั้ งช่วยก่อตั้ งสถานีวิทยุ “เสียงของชาวเขมร (Samleng 
                                                           

84 ณรงค ์ศศิธร. (2528).  บทบาทของสหประชาชาติในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหว่างประเทศ : กรณีศึกษา
ปัญหากัมพูชา (ค.ศ.1975-1984).  สารนิพนธ์หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  น. 78. 

85 Ang Cheng Guan.  Ibid.  p. 36. 
86 Ibid.  p. 48. 



 
 

 
 

Khmer)” และอบรมชาวเขมรในการจดัรายการวิทยุในปี 1983 ซ่ึงการริเร่ิมของสิงคโปร์ท าให้มาเลเซียและสหรัฐส่งความ
ช่วยเหลือตามมาดว้ย87 
    ในขณะท่ีการสู้รบระหวา่งเวียดนาม และเขมรฝ่ายต่อตา้นด าเนินอยา่งรุนแรงในช่วงคร่ึงหลงัของทศวรรษ 1980 
เพราะเวยีดนามตอ้งการรบใหช้นะเด็ดขาดนั้น สมาชิกต่าง ๆ ของอาเซียนต่างตอ้งการมีส่วนร่วมในการช่วยแกปั้ญหาทั้งใน
กรอบอาเซียนและในลกัษณะทวภิาคี เพราะหลายสมาชิกมีความเห็นแตกต่างกนัเก่ียวกบัแนวทางและวิธีการแกปั้ญหาท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในขณะท่ีประเทศไทยยึดถือแนวทางดั้งเดิมตามมติสหประชาชาติท่ีพยายามกดดนัเวียดนามจนซีด
ตาย (Bleed Vietnam White) แต่มาเลเซียและอินโดนีเซียก็เสนอแนวทางอ่ืน ๆ อินโดนีเซียอยากดึงให้สหรัฐเข้ามา
แกปั้ญหากมัพูชามากข้ึน ส่วนมาเลเซียอยากให้อาเซียนด าเนินการท่ียืดหยุน่กวา่เดิม จึงไดเ้สนอให้จดั “การเจรจาขา้งเคียง 
(Proximity Talk) กล่าวคือ ให้รัฐบาลผสม 3 ฝ่าย เปิดการเจรจากบัรัฐบาลเฮงสัมริน โดยแต่ละฝ่ายนัง่แยกกนัคนละห้อง มี
คนกลางท่ีทุกฝ่ายยอมรับท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการส่ือสาร (Interlocutor) ต่อมาท่ีประชุมอาเซียนคร้ังท่ี 18 ระหวา่งวนัท่ี 
8-9 กรกฎาคม 1985 ท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ก็มีมติรับขอ้เสนอของมาเลเซียและก าหนดให้อินโดนีเซียเป็นตวักลางในการ
เจรจา แต่รัฐบาลผสมปฏิเสธขอ้เสนอน้ีเพราะมองวา่จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเน่ืองจากเวยีดนามยงัมีกองก าลงัอยูใ่นกมัพชูา88 
    เจา้สีหนุเคยเสนอในงานท่ีอาเซียนเล้ียงรับรองท่านท่ีนครนิวยอร์กเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 1985 ให้จดัการประชุม 4 
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในความขดัแยง้และเวียดนามให้มาเจรจาใน “งานเล้ียงคอ้กเทล (Cocktail Party)” ซ่ึงจดัโดยฝร่ังเศสแต่
ฝร่ังเศสไม่รับขอ้เสนอ อินโดนีเซียสนใจขอ้เสนอน้ีมากและรับจะเป็นเจา้ภาพเสียเอง โดยให้ฝ่ายต่าง ๆ มาปรึกษาหารือ
เร่ืองการสร้างความปรองดองภายในกมัพชูา ปรากฏวา่เวยีดนามสนบัสนุนขอ้เสนอน้ี อาเซียนจึงน ามาพิจารณาในท่ีประชุม
อยา่งไม่เป็นทางการท่ีกรุงเทพมหานครในเดือนสิงหาคม 1987 มีมติรับขอ้เสนอการเจรจาในงานเล้ียงคอ้กเทล แต่ให้ปรับ
วิธีการเจรจาโดยให้เขมร 4 ฝ่าย เจรจากนัก่อนแลว้จึงให้เวียดนามมาร่วมเจรจาต่อในภายหลงั แต่เวียดนามไม่ยอมรับวิธี
ดงักล่าว ส่วนเจา้สีหนุก็มีแนวทางอ่ืน ๆ ของตวัเองโดยตอ้งการเจรจากบันายกรัฐมนตรีฮุนเซนก่อน ตามมาดว้ยการเจรจา
กบัเวยีดนาม แลว้จึงจะเจรจาในงานเล้ียงคอ้กเทลท่ีอินโดนีเซีย แต่เม่ือสีหนุมีโอกาสเจรจากบัฮุนเซนและกบัเวียดนามแลว้ 
ก็ไม่เห็นความจ าเป็นของงานคอ้กเทลท่ีอินโดนีเซีย ท าให้อินโดนีเซียหันไปเจรจา 2 ฝ่ายกบัเวียดนามบ้าง ในประเด็น
ขอ้เสนอ “งานคอ้กเทล” นั้น สิงคโปร์และไทยไม่ค่อยเห็นดว้ยนกัเพราะเกิดจากผลการเจรจาทวิภาคีระหวา่งอินโดนีเซีย
และเวยีดนามโดยไม่ไดป้รึกษาอาเซียน สิงคโปร์เกรงวา่จะถูกอินโดนีเซียและเวยีดนามครอบง าการเจรจา และอาจไดม้ติท่ี
เบ่ียงเบนไปจากมติดั้งเดิมของสหประชาชาติ การท่ีฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งปรับเปล่ียนท่าทีและจุดยืนบ่อย ๆ ท าให้บรรดา
มหาอ านาจอยากปล่อยใหปั้ญหากมัพชูาแกไ้ขกนัเองโดยอาเซียนและกลุ่มอินโดจีน89  
    ก่อนหน้านั้นราว 1 ปี รัฐบาลผสม 3 ฝ่ายเคยประกาศขอ้เสนอในการแกไ้ขปัญหากมัพูชา 8 ประการ (The Eight 
Point Proposal) เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 1986 ในท่ีประชุมกรุงปักก่ิง ดงัน้ี 
      1. ให้มีการเจรจาระหวา่งเวียดนามและรัฐบาลผสม 3 ฝ่าย เร่ืองการถอนทหารของเวียดนามออกจากกมัพูชา
ในช่วง 2 ก าหนดเวลา 
                                                           

87 Ibid.  pp. 57-59. 
88 Ibid.  pp. 88-89. 
89 Ibid.  pp. 101-103. 



 
 

 
 

     2. มีการหยดุยงิภายใตก้ารดูแลของสหประชาชาติเพื่อสะดวกต่อการถอนทหาร 
     3. ใหส้หประชาชาติดูแลการถอนทหารของเวยีดนาม 
     4. มีการจดัตั้งรัฐบาลผสม 4 ฝ่าย 
     5. มีการจดัตั้งการเลือกตั้งภายใตก้ารดูแลของสหประชาชาติ 
     6. ใหก้มัพชูาเป็นกลางภายใตก้ารค ้าประกนัของสหประชาชาติและการตรวจสอบเป็นเวลา 2-3 ปี 
     7. กมัพชูาจะยอมรับความช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูประเทศจากทุกองคก์ารทุกประเทศ 
     8. จะมีการลงนามร่วมกนักบัเวยีดนามในสนธิสัญญาการไม่รุกรานกนัและอยูร่่วมอยา่งสันติ 
    นายลีกวนยิว วิเคราะห์ว่าข้อเสนอ 8 ประการน้ีมาจากฝีมือของจีนและฝ่ายเขมรแดง เขาเสียดายท่ีประกาศ
ข้อเสนอน้ีท่ีกรุงปักก่ิงมากกว่าท่ีกรุงเทพมหานคร ท าให้นายซอนซานน์ออกมาแก้ตวัว่าสาเหตุท่ีประชุมกันท่ีปักก่ิง
เพราะวา่เจา้สีหนุป่วยหนกัและประทบัอยูท่ี่นัน่ ขอ้เสนอน้ีเป็นฝีมือของเขาเองและนายเขียวสัมพนัธ์โดยเจา้สีหนุให้ความ
เห็นชอบ แต่เจา้รณฤทธ์ิกลบักล่าววา่เจา้สีหนุไม่รู้เร่ืองและขอ้เสนอเป็นผลงานของจีนและเขมรแดง อยา่งไรก็ดี นายดานา
บาลนั รัฐมนตรีการต่างประเทศของสิงคโปร์ก็ไดส่้งจดหมายถึงเจา้สีหนุยืนยนัการสนบัสนุนของสิงคโปร์ต่อขอ้เสนอ 8 
ประการ ต่อมาอาเซียนก็ประกาศสนบัสนุนเช่นกนั แต่ท่ีสร้างความแปลกใจมากก็คือ การปฏิเสธขอ้เสนอน้ีโดยเจา้สีหนุใน
ภายหลงั และเวยีดนามก็ไม่สนบัสนุนเช่นกนั90 
    ความตอ้งการของอินโดนีเซียท่ีจะมีบทบาทน าในอาเซียนในการแกไ้ขปัญหากมัพูชาเห็นไดจ้ากขอ้เสนอของ
นายอาลี อาลาตสั (Ali Alatas) รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียท่ีให้จดัการประชุมอยา่งไม่เป็นทางการท่ีกรุงจาการ์ตา้ 
(Jakarta Informal Meeting: JIM) ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25-28 กรกฎาคม 1988 โดยมีสมาชิกอาเซียน เวียดนาม ลาว และเขมร
ทั้ง 4 กลุ่มเขา้ร่วมประชุม ท่ีประชุมมีความคิดเห็นแตกต่างกนัมากเก่ียวกบั ก) ก าหนดเวลาการถอนทหารทั้งหมดของ
เวียดนามออกจากกมัพูชา ข) การปลดรัฐบาลชุดเฮงสัมรินและฮุนเชนก่อนการเลือกตั้ง และการปลดอาวุธของกองก าลงั
เขมรแดง และ ค) การจดัตั้งกองก าลงัรักษาสันติภาพ นอกจากนั้นยงัพบวา่อินโดนีเซียค่อนขา้งจะครอบง าการประชุมและ
เอาใจเวียดนามมากเกินไป จึงท าให้ท่ีประชุมไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วมได้ อย่างไรก็ดีสิงคโปร์ก็วิเคราะห์ว่าการ
ประชุมคร้ังน้ีเป็น “การฝ่าอุปสรรคทางดา้นจิตวิทยา” กล่าวคือ คู่ขดัแยง้ทั้งหมดมาพบเพื่อเจรจากนัเป็นคร้ังแรก ทั้งนายลี
กวนยวิและเจา้สีหนุเห็นตรงกนัวา่เป็นโอกาสท่ีดีมากส าหรับการหาขอ้ตกลงทางการเมือง91 
    การประชุมอยา่งไม่เป็นทางการท่ีกรุงจาการ์ตา้ คร้ังท่ี 2 (JIM 2) จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 19-21 กุมภาพนัธ์ 1989 โดยเจา้สี
หนุไม่ยอมเขา้ร่วมการประชุม เช่น เดียวกบัการประชุมคร้ังแรก จิม 2 ก็ถูกครอบง าโดยอินโดนีเซียซ่ึงเขา้ขา้งเวยีดนามและ
รัฐบาลเฮงสัมริน แต่ให้ความส าคัญกับรัฐบาลผสม 3 ฝ่ายน้อยไป บรูไนและฟิลิปปินส์โอนเอียงตามข้อเสนอของ
อินโดนีเซีย ส่วนไทยและมาเลเซียแสดงบทบาทนอ้ย จึงมีแต่การโตเ้ถียงระหวา่งอินโดนีเซียและสิงคโปร์ โดยอินโดนีเซีย
ตอ้งการให้บรรลุขอ้ตกลงกนัเองภายในกมัพูชาและอยากให้   ฮุนเซนเป็นแกนน า ในขณะท่ีสิงคโปร์เสนอให้มีการจดัตั้ง

                                                           
90 Ibid.  pp. 94-97. 
91 Ibid.  pp. 110-111. 



 
 

 
 

รัฐบาลชัว่คราว 4 ฝ่าย ผลของการประชุมก็คือ การยอมรับจากทุกฝ่ายท่ีจะให้มีการประชุมเจรจาอยา่งเป็นทางการระหวา่ง
หลายฝ่ายท่ีกรุงปารีส92 
 
กจิกรรม 7.3.3 
    ผูน้ าสิงคโปร์มีส่วนช่วยจดัตั้งรัฐบาลผสม 3 ฝ่าย แห่งกมัพชูาประชาธิปไตยอยา่งไร 
 
แนวตอบกจิกรรม 7.3.3 
    นายลีกวนยิวเคยเดินทางไปเยือนจีนใน ค.ศ.1980 และไดเ้กล้ียกล่อมให้ผูน้  าจีนหนุนการเปล่ียนตวันายพลพต 
ผูน้ าของรัฐบาลกมัพูชาประชาธิปไตย และเสนอให้เพิ่มผูน้ าฝ่ายเขมรเสรี และฝ่ายเจา้สีหนุไวใ้นรัฐบาลชัว่คราวชุดใหม่ 
ต่อมาไดเ้กล้ียกล่อมให้เจา้สีหนุเดินทางมาพบผูน้ าฝ่ายอ่ืน ๆ ท่ีสิงคโปร์ในปี 1981 จนต่อมาสามารถตกลงกนัจดัตั้งรัฐบาล
ผสม 3 ฝ่ายส าเร็จในปี 1982 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่7.4 
บริบททางการเมืองของสิงคโปร์ในทศวรรษ 1990 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 7.4 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป  
 
หัวเร่ือง 
    7.4.1  การจดัตั้งรัฐบาลของสิงคโปร์ภายใตน้ายโก๊ะจก๊ตง 
   7.4.2  การปรับนโยบายต่างประเทศภายหลงัยคุสงครามเยน็ 
   7.4.3 ประโยชน์ท่ีสิงคโปร์ไดรั้บภายใตอ้าเซียน (ทศวรรษ 1960-1990) 
 
แนวคิด 

                                                           
92 Ibid.  pp. 120-121. 



 
 

 
 

     1. การจดัตั้งรัฐบาลใหม่ในสิงคโปร์เม่ือ ค.ศ. 1990 เป็นไปอยา่งราบร่ืน เน่ืองจากมีการเตรียมการส าหรับการสืบ
ทอดอ านาจมาล่วงหน้า อีกทั้งนายโก๊ะจ๊กตง นายกรัฐมนตรีคนท่ี 2 เคยร่วมงานในรัฐบาลชุดแรกและพร้อมท่ีจะสืบทอด
เจตนารมยข์องนายลีกวนยวิ 
    2. การส้ินสุดของสงครามเยน็ มีผลกระทบต่อการปรับความสัมพนัธ์ระหว่างมหาอ านาจค่ายต่าง ๆ และการ
เปล่ียนแปลงในระบบดุลแห่งอ านาจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงน าไปสู่การยุติบทบาทและการยึดครองของ
เวยีดนามในกมัพชูา ท าใหสิ้งคโปร์ภายใตรั้ฐบาลชุดใหม่ตอ้งปรับนโยบายต่างประเทศในยคุหลงัสงครามเยน็ 
    3. สิงคโปร์ไดรั้บประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอาเซียนตลอดช่วงทศวรรษ 1960 ถึง 1990 ทั้งในช่วงท่ีอาเซียนอยู่
ในภาวะเฉ่ือยชา และในช่วงท่ีอาเซียนรวมตวักันอย่างเหนียวแน่นและด าเนินงานอย่างแข็งขนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประกนัความมัน่คงใหก้บัสิงคโปร์และสร้างสันติภาพในภูมิภาค 
 
วตัถุประสงค์ 
    เม่ือศึกษาตอนท่ี 7.4 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายเร่ืองการจดัตั้งรัฐบาลใหม่ของสิงคโปร์ภายใตน้ายโก๊ะจก๊ตงได ้
2. อธิบายเร่ืองการปรับนโยบายต่างประเทศภายหลงัยคุสงครามเยน็ได ้
3. อธิบายถึงประโยชน์ท่ีสิงคโปร์ไดรั้บภายใตอ้าเซียน (ทศวรรษ 1960-1990) ได ้

 
 
 
 
 
เร่ืองที ่7.4.1  
การจัดตั้งรัฐบาลของสิงคโปร์ภายใต้โก๊ะจ๊กตง 
 
    สิงคโปร์ไม่เปล่ียนตวัผูน้ าบ่อย ๆ เหมือนกบัประเทศไทย ซ่ึงรัฐบาลอยูไ่ม่ครบวาระท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
เพราะมีความขดัแยง้ทางการเมืองภายในประเทศจนรัฐบาลต้องยุบสภาเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือมีวิกฤต
ภายในประเทศและรัฐบาลไม่อาจแกไ้ขไดจึ้งลาออก หรือรัฐบาลถูกยึดอ านาจโดยฝ่ายทหาร ซ่ึงเขา้มาจดัตั้งรัฐบาลเผด็จ
การทหารข้ึนปกครองประเทศเป็นการชัว่คราวบา้งเป็นเวลาหลายปีบา้ง แต่ในสิงคโปร์ผูน้ าคนแรกปกครองยาวนานถึง 25 
ปีเพราะพรรคกิจประชาชนะการเลือกตั้ งทั้ ง 6 คร้ังนับจากการก่อตั้ งสาธารณรัฐ ท าให้หัวหน้าพรรคเข้ามาเป็น
นายกรัฐมนตรีอย่างต่อเน่ือง นายลีกวนยิว ด ารงต าแหน่งน้ีตั้งแต่อายุยงัน้อย (42 ปี) มีสุขภาพดีและบริหารงานประสบ
ความส าเร็จ แต่เม่ือถึงเวลาอนัเหมาะสมเขาก็ลาออกจากต าแหน่งและให้นายโก๊ะจก๊ตง (Goh Chok Tong) จากกลุ่มผูน้ ารุ่น
ท่ี 2 ข้ึนมาเป็นผูน้ าแทนท่ีเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 1990 



 
 

 
 

    การเปล่ียนตวัผูน้ าในคร้ังน้ีเป็นไปอยา่งราบร่ืนสงบเรียบร้อย เพราะกลุ่มผูน้ ารุ่นแรกไดเ้ตรียมการส าหรับการสืบ
ทอดอ านาจมาเป็นอยา่งดีไม่ต ่ากวา่ 20 ปี กล่าวคือ ผูอ้าวโุสในพรรคกิจประชาจะเสาะหาและคดัเลือกคนเก่งคนดีเขา้มาเป็น
สมาชิกพรรค แลว้ต่อมาลงสมคัรรับเลือกตั้ง อบรมให้เป็นสมาชิกรัฐสภาท่ีดี และเปิดโอกาสให้เขา้ด ารงต าแหน่งสูง ๆ ใน
รัฐบาล นายโก๊ะจ๊กตงมีคุณสมบติัตรงตามท่ีพรรคกิจประชาคาดหวงัไว ้กล่าวคือ มีการศึกษาดี ส าเร็จการศึกษาในสาขา
เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลยัสิงคโปร์โดยไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง เคยรับราชการ 3 ปีแลว้ได้ทุนรัฐบาลไปศึกษา
ปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์การพฒันาท่ีวิทยาลัยวิลเล่ียมท่ีสหรัฐอเมริกา เขาเคยท างานในบริษัท เดินเรือจนได้
ต าแหน่งสูงและท าก าไรให้แก่บริษทัมาก จึงถูกชกัจูงให้เขา้เป็นสมาชิกพรรคกิจประชาลงสมคัรรับเลือกตั้งและไดเ้ป็น
สมาชิกรัฐสภาทุกคร้ัง การท่ีเขาเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวง คือ กระทรวงการคลงั กระทรวงการคา้และ
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม และเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีตามล าดบั ท าใหเ้ขารู้ปัญหาดา้นต่าง 
ๆ ของสิงคโปร์และมีประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นมามาก ทั้งยงัไดเ้คยเสนอแนะนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ เช่น นโยบายเพิ่มค่าจา้งแรงงาน การปรับปรุงระบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ การริเร่ิมสมาชิกรัฐสภาประเภท
ใหม่ การยกเลิกนโยบายจ ากดัจ านวนการมีบุตรเพียง 2 คนต่อครอบครัว เป็นตน้93 
    ในการเขา้บริหารบา้นเมืองนั้น นายโก๊ะจ๊กตงพร้อมท่ีจะสืบทอดเจตนารมณ์ของผูน้ าคนแรกในดา้น ต่าง ๆ ดงัได้
กล่าวในพิธีสาบานตนเพื่อเขา้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีวา่ภารกิจของเขาก็เพื่อ 
  “สร้างความเจริญเติบโตของสิงคโปร์ภายหลังยุคนายลีกวนยิว เพ่ือเสาะหาชายหญิงกลุ่ม

ใหม่มาช่วยงานต่อจากกลุ่มลี เพ่ือสร้างชาติท่ีมีลักษณะพิเศษและมีความสง่างาม เป็นท่ีท่ี
ประชาชนจะอาศัยอยู่อย่างมีศักด์ิศรี สามารถมีชีวิตท่ีสมบูรณ์ ดูแลซ่ึงกันและกันได้ ข้าพเจ้า
จะสร้างส่ิงเหล่านีต่้อยอดจากท่ีลีและผู้น ารุ่นแรกได้ท าไว้ ข้าพเจ้าเคยอยู่ในทีมของลีถึง 13 ปี 
จุดเน้นของข้าพเจ้าอยู่ ท่ีเร่ืองสืบต่ออดีตไม่ใช่ตัดขาดจากอดีต”94 

    นายโก๊ะจ๊กตงไดสื้บทอดนโยบายส าคญั ๆ สมยัลีกวนยิว เช่น การใชร้ะบบคุณธรรมนิยม การปรับเงินเดือนเพื่อ
ดึงดูดคนดีเขา้สู่ระบบราชการ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของระบบราชการและคณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นตน้ 
แต่แนวทางการบริหารบา้นเมืองของเขาแตกต่างไปจากรัฐบาลชุดเดิม กล่าวคือ บริหารประเทศแนวทางเปิดกวา้งและเป็น
ประชาธิปไตยมากข้ึน อาศัยการปรึกษาหารือ ฟังความคิดเห็นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนมากข้ึน 
ประนีประนอมและมีลกัษณะอ านาจนิยมนอ้ยลง ท าให้บรรยากาศทางการเมืองภายใตรั้ฐบาลใหม่ดีข้ึน มีความเป็นอิสระ
และผอ่นคลายมากข้ึน ดว้ยหลกัการดงักล่าว รัฐบาลจึงไดริ้เร่ิมหน่วยงานใหม่ ๆ หลายหน่วย เช่น 
     - หน่วยรับฟังความคิดเห็นแบบป้อนกลับ (Feedback Unit) และคณะกรรมการรัฐสภาฝ่ายรัฐบาล 
(Government Parliamentary Committee: GPC) เป็นหน่วยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัปัญหาบา้นเมือง 
     - การจดัตั้งสถาบนันโยบายศาสตร์ (Institute of Policy Studies: IPS) ให้ท าหน้าท่ีให้ความรู้ประชาชนเร่ือง
ประวติัศาสตร์การเมืองสิงคโปร์ 
                                                           

93 โคริน เฟ่ืองเกษม.  เร่ืองเดียวกัน. น. 58-61. 
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 Jon S.T.Quah. (2009).  “Public Administration: Change in Style and Continuity in Policy”. in Bridget Welsh, 

et.al. Impressions of the Goh Chok Tong Years in Singapore.  Singapore: NUS Press. p. 57. 



 
 

 
 

     - การจดัตั้งสภาเมือง (Town Council) ใหดู้แลกิจกรรมของแต่ละเขตเลือกตั้ง 
     - การเน้นความส าคญัของสมาชิกรัฐสภาท่ีมาจากการแต่งตั้ง (Nominated Members of Parliament: NMP) 
ท่ีมาจากผูท้รงคุณวฒิุไม่ใช่นกัการเมือง 
     - การปรับระบบประธานาธิบดีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เป็นตน้95 
    อยา่งไรก็ดีความกระตือรือลน้ของโก๊ะจ๊กตงในการพฒันาประเทศให้เป็นประชาธิปไตย (Democratization) ลด
นอ้ยถอยลงเน่ืองจากเหตุผล 2 ประการ ประการแรก ผลการเลือกตั้งทัว่ไปปี 1991 และปี 1997 แมว้่าการเลือกตั้งปี 1991 
พรรคกิจประชาจะไดท่ี้นัง่มากท่ีสุดคือ 77 ท่ีจากทั้งหมด 81 ท่ีนัง่ก็ตาม แต่ไดค้ะแนนเสียงเพียงร้อยละ 60.9 ของคะแนน
เสียงทั้งหมด เป็นคะแนนท่ีต ่ากวา่การเลือกตั้งทั้ง 6 คร้ังท่ีผา่นมา นอกจากนั้นพรรคอ่ืนยงัไดท่ี้นัง่เพิ่มข้ึนเป็น 4 ท่ีนัง่ นาย
โก๊ะจ๊กตงผิดหวงักบัผลการเลือกตั้งคร้ังน้ีและสรุปว่าประชาชนยงัไม่พร้อมรับนโยบายเปิดกวา้งและเป็นประชาธิปไตย 
ดงันั้น ในการเลือกตั้งปี 1997 เขาจึงหาเสียงเลือกตั้งในแนวแข็งกร้าว ในลกัษณะให้คุณให้โทษ และจดัการกบัผูส้มคัร
เลือกตั้งจากพรรคฝ่ายคา้นอยา่งเด็ดขาดมากข้ึน96 
    ประการท่ี 2 รัฐบาลตอ้งหมกมุ่นกบัการแกไ้ขผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย (ค.ศ.1997) ซ่ึงเร่ิมตน้ใน
ประเทศไทย มีผลท าให้อตัราการเจริญเติบโตของสิงคโปร์ท่ีเคยอยูร่ะดบัร้อยละ 8 ในปี 1997 ลดลงเป็นร้อยละ 1.5 ในปี 
1998 การส่งออกในปี 1998 ก็ลดลงร้อยละ 12.1 การน าเขา้ลดลงร้อยละ 29.5 อตัราการว่างงานเพิ่มในระดบัร้อยละ 4.4 
สิงคโปร์จึงเขา้สู่สภาวะเงินฝืด ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยล์ดลง รวมทั้งราคาอสังหาริมทรัพย ์การแกไ้ขผลกระทบของ
วกิฤตตม้ย  ากุง้เป็นเร่ืองท่ียาก ตอ้งอาศยัเวลาและการท างานเป็นทีม ปรึกษาหารือระหวา่งกนั กลา้คิดกลา้ท า ซ่ึงรัฐบาลชุดน้ี
ก็สามารถกูส้ถานการณ์ดงักล่าวได ้และเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็วในปี 199997 
    โดยภาพรวมแลว้ในทศวรรษ 1990 นายโก๊ะจ๊กตงสามารถพฒันาประเทศต่อยอดจากสมยัผูน้ ารุ่นแรก สิงคโปร์
ถูกจดัว่าเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ (developed country) ตั้งแต่ปี 1996 และเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคท่ีมีสถานะน้ี ในปี
เดียวกนัรัฐบาลของเขาก็ถูกประเมินวา่เป็นรัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในโลกดว้ย 
 
กจิกรรม 7.4.1 
    นายโก๊ะจก๊ตง มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี 2 ของสิงคโปร์อยา่งไร 
 
 
แนวตอบกจิกรรม 7.4.1  
    นายโก๊ะจ๊กตงมีคุณสมบติัตรงตามท่ีพรรคกิจประชาตอ้งการ กล่าวคือ มีการศึกษาดีจากมหาวิทยาลยัภายในและ
ภายนอกประเทศ เคยท างานเอกชนในต าแหน่งสูงมีผลงานปรากฏ ต่อมาเม่ือเขา้มาเป็นสมาชิกพรรคกิจประชาไดล้งสมคัร
                                                           

95 โคริน เฟ่ืองเกษม.  (2542).  การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองสิงคโปร์. กรุงเทพฯ: โครงการจดัพิมพค์บไฟ. น. 
60-61. 

96 โคริน เฟ่ืองเกษม.  เร่ืองเดียวกัน.  น. 73-77. 
97 เร่ืองเดียวกัน.  น. 174-177. 



 
 

 
 

รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาและไดรั้บเลือกทุกคร้ัง มีประสบการณ์บริหารบา้นเมืองในต าแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวง 
รวมทั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเคยเสนอแนะนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ เคยร่วมงานกบันายกรัฐมนตรีคนแรกและพร้อม
จะสืบทอดเจตนารมยข์องนายลีกวนยวิ 
 
 
 
เร่ืองที ่7.4.2  
การปรับนโยบายต่างประเทศในยุคหลงัสงครามเย็น 
    
    ทศวรรษ 1990 ไดพ้บกบัการเปล่ียนแปลงอย่างใหญ่หลวงในหลาย ๆ ระดบั ในระดบัโลกนั้น สงครามเยน็ลด
ความตึงเครียดลงเร่ือย ๆ นบัจากการปรับความสัมพนัธ์ระหวา่งสหรัฐและโซเวยีตในปลายทศวรรษ 1980 ปัญหาเศรษฐกิจ
ในประเทศท าให้ทั้งสองมหาอ านาจตกลงกนัไดเ้ก่ียวกบัการลดก าลงัรบและอาวุธนิวเคลียร์ รวมทั้งยุติการเผชิญหน้าทาง
ทหาร โซเวียตประกาศถอนทหารออกจากอฟักานิสถานและยุติความเก่ียวขอ้งในวิกฤติการณ์กมัพูชา ความทรุดหนกัทาง
เศรษฐกิจส่งผลต่อการล่มสลายของระบบสังคมนิยมในโซเวียตและยุโรปตะวนัออก จีนก็ยอมปรับความสัมพนัธ์กบัโซ
เวียตเน่ืองจากโซเวียตปฏิบติัตามเง่ือนไข 2-3 ประการของจีน การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 ถือว่าเป็น
จุดส้ินสุดของสงครามเยน็พร้อมกบัการยุติอิทธิพลของโซเวียตในอินโดจีน เป็นผลให้เวียดนามซ่ึงพึ่งพิงความช่วยเหลือ
จากโซเวียตในการสู้รบในกมัพูชาตดัสินใจถอนทหารออกจากกมัพูชาตั้งแต่ปี 1989 และเลิกครอบครองกมัพูชาภายหลงั
การประชุมระหวา่งประเทศวา่ดว้ยปัญหากมัพชูาท่ีกรุงปารีส ทั้งยงัหนัไปปรับความสัมพนัธ์กบัประเทศไทยในสมยัรัฐบาล
พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ซ่ึงเสนอแรงจูงใจทางการคา้และการลงทุนระหวา่งกนัภายใต ้“นโยบายเปล่ียนสนามรบให้เป็น
ตลาดการคา้” และต่อมาในปี 1995 ไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกอาเซียน98 
    ในระดบัภูมิภาค ระบบดุลแห่งอ านาจเปล่ียนไปสืบเน่ืองจากการส้ินอ านาจของโซเวียต รวมทั้งการลดอิทธิพล
ของสหรัฐเน่ืองจากถูกพลงัประชาชนในฟิลิปปินส์ต่อตา้นการมีฐานทพัของอเมริกา จนสหรัฐยกเลิกขอ้ตกลงการมีฐานทพั
ในประเทศฟิลิปปินส์ สหรัฐไม่สามารถท าขอ้ตกลงเปิดฐานทพัใหม่ในประเทศไทยในสมยัรัฐบาลนายชวน หลีกภยั เพราะ
ขณะนั้นมีขอ้ขดัแยง้ทางการคา้ระหวา่งกนัอยู ่ในขณะเดียวกนัจีนและญ่ีปุ่นก็เป็นท่ียอมรับเพิ่มข้ึนสืบเน่ืองจากบทบาทของ
สองมหาอ านาจในการช่วยเหลือแกไ้ขวกิฤตการณ์กมัพชูา การท่ีจีนช่วยยติุบทบาทของพรรคคอมมิวนิสตใ์นประเทศต่าง ๆ 
ท าให้หลายประเทศลดความหวาดระแวงจีน และเปิดความสัมพนัธ์ทางการทูตดว้ย เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
สิงคโปร์ อยา่งไรก็ดีบางประเทศเร่ิมวติกกงัวลกบัภยัคุกคามดา้นความมัน่คงจากจีนอนัเป็นผลจากการขยายอิทธิพลของจีน
ในเมียนมาร์และในบริเวณทะเลจีนใต้99 
                                                           

98 โคริน เฟ่ืองเกษม.  (2542). “นโยบายต่างประเทศ: ส่ีทศวรรษหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (ค.ศ.1945-1989)”. ใน 
รวมงานเขียนและปาฐกถา เร่ือง การต่างประเทศของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน .  ก รุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  น. 67. 

99 Narayanan Ganesan.  Ibid.  pp. 41-55. 



 
 

 
 

    ในระดบัประเทศ ในปี 1990 มีการเปล่ียนตวัผูน้ าจากนายลีกวนยิว ซ่ึงปกครองประเทศมา 25 ปีนบัจากการก่อตั้ง
สาธารณรัฐ มาเป็นนายโก๊ะจก๊ตง ซ่ึงเขา้มาบริหารประเทศในยุคหลงัสงครามเยน็และการคล่ีคลายของวกิฤติการณ์กมัพูชา 
นโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์ในทศวรรษ 1990 จึงถูกเรียก “นโยบายยุคหลงัการต่อสู้เพื่อความอยูร่อด (Post Survival 
Phase)” ซ่ึงเนน้หนกัความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค และยงัเนน้การสร้างระบบดุลแห่งอ านาจภายในภูมิภาค100 
    ในการสร้างระบบดุลแห่งอ านาจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สิงคโปร์ยงัคงยึดสหรัฐเป็นตวัหลกัในการ
ถ่วงดุลอ านาจในภูมิภาค โดยให้สหรัฐถ่วงดุลอ านาจกับจีนและญ่ีปุ่น สิงคโปร์ยงัถือนโยบายฝักใฝ่สหรัฐเพราะมี
ผลประโยชน์สอดคลอ้งกนั สิงคโปร์ประสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจจากการมาลงทุนของบรรษทัขา้มชาติของสหรัฐ
จ านวนร้อย ๆ บริษทัท่ีเช่ียวชาญทางดา้นปิโตรเคมีและอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านความมัน่คงสิงคโปร์ไดท้  าขอ้ตกลงในปี 
1990 อ านวยความสะดวกให้สหรัฐสามารถมาจอดเคร่ืองบินและเรือรบท่ีสิงคโปร์ และต่อมาในปี 1998 ท าข้อตกลง
เพิ่มเติมให้สหรัฐมาจอดเรือท่ีฐานทพัเรือแห่งใหม่ของสิงคโปร์ท่ีชางฮีดว้ย นอกจากนั้นสิงคโปร์ยงัดึงให้จีนเขา้มาร่วมอยู่
ในการประชุมวา่ดว้ยความมัน่คงของอาเซียน (ASEAN Regional Forum : ARF) เพื่อถ่วงดุลกบัสหรัฐและญ่ีปุ่น เพราะมอง
วา่ญ่ีปุ่นชอบเอาอกเอาใจและยอมท าตามการบงการของสหรัฐมากเกินไป สิงคโปร์กระชบัความสัมพนัธ์กบัจีนโดยการ
เยี่ยมเยือนระหว่างผูน้ าและร่วมมือในโครงการพฒันาประเทศจีน ในขณะเดียวกนัจีนก็ตอ้งการเอาแบบอยา่งสิงคโปร์ใน
เร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจให้รุ่งเรืองและการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง101 โก๊ะจ๊กตง มองวา่ “จีนซ่ึงเจริญรุ่งเรืองและถูก
บูรณาการเขา้มาในประชาคมโลกจะเป็นผลดีต่อผลประโยชน์ของเรา (สิงคโปร์) แต่ในทางตรงกนัขา้ม จีนท่ียากจนและถูก
โดดเด่ียวจะสร้างปัญหาและอุปสรรคมากกว่าสร้างโอกาส...การต่อตา้นจีนจะผลกัดนัให้จีนมีท่าทีเป็นศตัรู และเป็นภยั
คุกคาม”102 
    การเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มในโลกและในภูมิภาคดงักล่าวขา้งตน้ มีผลกระทบต่อแนวทางของอาเซียนใน
การยติุวกิฤตการณ์กมัพชูาและการสร้างสันติภาพในภูมิภาค ดงัท่ีสิงคโปร์วเิคราะห์วา่ 

“ปัญหานีมี้ความซับซ้อนเกินกว่าท่ีอาเซียนจะแก้ไขได้ตามล าพัง...อินโดนีเซีย และสิงคโปร์
เคยมีบทบาทอย่างแขง็ขัน... แต่เม่ือสมาชิกถาวรท้ังห้าของสหประชาชาติเข้ามาเก่ียวข้องใน
ปัญหานีอ้ย่างจริงจังในปี 1990 สิงคโปร์จึงจะลดบทบาทในการแก้ไขปัญหานี้103 

    หลงัจากท่ีประชุมอยา่งไม่เป็นทางการท่ีกรุงจาการ์ตา้ (JIM) ทั้งสองคร้ังไม่สัมฤทธ์ิผล ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจึง
ตกลงกนัให้มีการประชุมระหวา่งประเทศวา่ดว้ยปัญหากมัพูชา (PICC) ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 1989 มีฝร่ังเศสและ
อินโดนีเซียเป็นประธานร่วมและมีผูแ้ทนจาก 19 ประเทศ ท่ีประชุมก าหนดให้จดัตั้งคณะท างาน 3 คณะให้ด าเนินการ
เตรียมการส าหรับการประชุมคร้ังต่อไป ต่อมาในเดือนมกราคม 1990 สมาชิกถาวรทั้ง 5 ของคณะมนตรีความมัน่คงได้
                                                           

100 Amitav Acharya.  Ibid.  pp. 15-17. 
101 Narayanan Ganesan. Ibid.  pp. 41-55. 
102 Kuik Cheng-Chwee. “Shooting Rapids in a Canoe; Singapore and Great Powers”. in Bridget Welsh, et al., 

Impressions of the Goh Chok Tong Years in Singapore.  Ibid.  p.156. 
103 เป็นการวิเคราะห์ของนายปีเตอร์ ชาน (Peter Chan) ปลดักระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์, ดูใน Ang Cheng 

Guan.  Ibid.  pp. 168. 



 
 

 
 

เห็นชอบขอ้เสนอของนายแกเร็ธ อีแวนส์ (Gareth Evans) รัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียท่ีให้ปล่อยท่ีนัง่ของกมัพูชา
ในสหประชาชาติว่างลงแลว้เปิดโอกาสให้สหประชาชาติเขา้ไปจดัการปกครองชัว่คราวในระหวา่งการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในกมัพชูา สิงคโปร์สนบัสนุนขอ้เสนอน้ีโดยทางกระทรวงการต่างประเทศไดว้ิเคราะห์วา่  

“เป็นข้อเสนอท่ีมีข้อดีและสอดคล้องกับท่าทีและจุดยืนของสิงคโปร์ท่ีอยากให้มีข้อตกลงท่ี
สมบูรณ์แบบ มีสหประชาชาติรวมท้ังสมาชิกถาวรท้ัง 5 ของคณะมนตรีความมั่นคงเข้ามา
เก่ียวข้องโดยตรง ซ่ึงเป็นการลดอิทธิพลของอินโดนีเซียและไทยและเพ่ิมอิทธิพลของ
สิงคโปร์ รวมท้ังช่วยไม่ให้สิงคโปร์รู้สึกผิดทางด้านศีลธรรมท่ีอยากให้รวมฝ่ายเขมรแดงไว้
ในรัฐบาลช่ัวคราวด้วย อีกท้ังเป็นการลดอิทธิพลของเวียดนามและฮุนเซนลงด้วย” 104 

     ต่อมาในการประชุมระหวา่งสมาชิกถาวรทั้ง 5 เม่ือเดือนมีนาคม 1990 ท่ีประชุมตกลงจดัตั้งองคก์รชัว่คราวของ
สหประชาชาติในกมัพูชา (The United Nations Transistional Authority in Cambodia: UNTAC) พร้อมทั้งเสนอให้จดัตั้ ง
สภาสูงสุดแห่งชาติ (The Supreme National Council: SNC) ท่ีมีตวัแทนของเขมรทั้ง 4 ฝ่าย จากนั้นเขมรทั้ง 4 ฝ่ายตกลง
หยดุยงิ และมีการจดัตั้งสภาสูงสุดแห่งชาติอีกทั้งตกลงให้มีการเลือกตั้งทัว่ไป จึงน าไปสู่การประชุมร่วมลงนามในความตก
ลงยติุปัญหากมัพูชา ณ กรุงปารีส (The Paris Peace Accords) เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 1991 โดยมีผูเ้ขา้ประชุม 18 ประเทศอนั
ประกอบด้วย สมาชิกถาวรทั้ง 5 สมาชิกอาเซียน (6 ประเทศ) เวียดนาม ลาว ออสเตรเลีย แคนาดา อินเดีย ญ่ีปุ่น และ
ยโูกสลาเวยี รวมทั้งเลขาธิการสหประชาชาติดว้ย105 ตามมาดว้ยการเลือกตั้งทัว่ไปในเดือนพฤษภาคม 1993 โดยท่ีพรรคของ
เจา้รณฤทธ์ิและพรรคของฮุนเซนไดค้ะแนนเสียงใกลเ้คียงกนั จึงมีการจดัตั้งรัฐบาลท่ีมีนายกรัฐมนตรี 2 คนคู่กนั 
 
กจิกรรม 7.4.2 
  สิงคโปร์ปรับนโยบายต่างประเทศอยา่งไรในยคุหลงัสงครามเยน็ 
 
แนวตอบกจิกรรม 7.4.2 
 สิงคโปร์ด าเนิน “นโยบายยคุหลงัการต่อสู้เพื่อความอยูร่อด (Post survivalist phase)” โดย  

1. ลดบทบาทในการแก้ไขวิกฤตการณ์กัมพูชา และสนับสนุนให้สมาชิกถาวรทั้ ง 5 ของคณะมนตรีความมั่นคง
สหประชาชาติเขา้มาด าเนินการโดยตรง 

2. ใหส้หรัฐถ่วงดุลอ านาจกบัจีนและญ่ีปุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
3. พึ่งพิงสหรัฐดา้นความมัน่คงมากข้ึน 

 
 
 
 
                                                           

104 เป็นการวิเคราะห์ของนายทอมม่ีโก๊ะ ใน Ang Cheng Guan.  Ibid.  p. 145. 
105ไชยะ ชลวานิช.  เร่ืองเดียวกัน. น. 59-62. 



 
 

 
 

เร่ืองที ่7.4.3  
ประโยชน์ทีสิ่งคโปร์ได้รับภายใต้อาเซียน (ทศวรรษ 1960-1990) 
 
    สิงคโปร์ถือว่าอาเซียนเป็นเสาหลกัของนโยบายต่างประเทศ และเล่นบทบาทอย่างแข็งขนัในองค์การน้ี ทั้งน้ี
เป็นไปตามหลกัการขอ้ 6 ของการด าเนินนโยบายต่างประเทศท่ีวา่ “สิงคโปร์สนบัสนุนและมีความผกูพนัอยา่งสมบูรณ์ใน
สมาคมอาเซียน (ASEAN)106 แม้ว่าในช่วงการก่อตั้งอาเซียน ผูน้ าสิงคโปร์จะมิได้คาดหวงัในการบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารน้ีมากนกั และยงัมิไดใ้ชอ้าเซียนเป็นท่ีประชุมส าคญัส าหรับการด าเนินนโยบายต่างประเทศ แต่เม่ือเวลาผา่นพน้มา 
3-4 ทศวรรษภายใตรั้ฐบาล 2 ชุดแรกของสิงคโปร์ อาเซียนไดเ้ปล่ียนแปลงรูปโฉมจนกลายเป็นองคก์ารท่ีเป็นประโยชน์ใน
การบรรลุนโยบายของสิงคโปร์ ดงัมีพฒันาการตาม 4 ช่วงเวลา107 ดงัน้ี 
     ช่วงแรกของอาเซียน (นับจากการก่อตั้งองค์การใน ค.ศ.1967 จนถึงการส้ินสุดของสงครามเวียดนามในปี 
1975) นายเอ็น. กาเนชัน (N.Ganesan) วิเคราะห์ว่าอาเซียนอยู่ในระยะเฉ่ือยชา เพราะสมาชิกส าคญัอย่างเช่นอินโดนีเซีย
ภายใตป้ระธานาธิบดีซูฮาร์โตมวัแต่หมกมุ่นอยูก่บัการสร้างความมัน่คงของรัฐบาลภายหลงัการส้ินสุดของรัฐบาลซูการ์โน
และการคล่ีคลายของนโยบายเผชิญหนา้กบัมาเลเซีย ส่วนไทยก็เขา้ไปเก่ียวขอ้งในสงครามเวยีดนามอยา่งเตม็ท่ี108 
     บทบาทของซูฮาร์โตถือว่ามีความส าคญัต่อความส าเร็จของอาเซียน การท่ีเขาไม่ท าตวัเป็นเจา้ (Hegemon) 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกอ่ืน ๆ ท าใหเ้ป็นท่ียอมรับในหมู่สมาชิก และช่วยปรับความสัมพนัธ์ระหวา่งอินโดนีเซีย
กบัมาเลเซียและสิงคโปร์ ปัจจยัท่ีช่วยให้สมาชิกรวมตวักนัไดก้็คือการมีศตัรูร่วมกนั คือ ภยัจากการแทรกซึมบ่อนท าลาย
ของกลุ่มคอมมิวนิสตภ์ายใตก้ารสนบัสนุนของเวียดนามเหนือ จีน และโซเวียต ช่วงน้ีจึงเป็นการรวมตวัเพื่อเป้าหมายทาง
การเมือง ความมัน่คงและเสถียรภาพ ส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมนั้นคืบหนา้ค่อนขา้งชา้ นายลี
กวนยิว ไดร้ายงานในท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศคร้ังท่ี 5 เม่ือเดือนเมษายน 1972 วา่ในแต่ละปีมีขอ้เสนอความร่วมมือ 
100-200 เร่ือง แต่ไดน้ าไปปฏิบติัจริงเพียง 10-20 เร่ืองเท่านั้น ผูน้  าสิงคโปร์วิเคราะห์วา่ตอ้งใชเ้วลาเป็นสิบกวา่ปีท่ีอาเซียน
จะมีเอกภาพและมีทิศทางในกิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งใชเ้วลาส าหรับการท าความรู้จกัและยอมรับซ่ึงกนัและกนั109 
  อุปสรรคอีกประการหน่ึงท่ีขดัขวางความกา้วหนา้ของอาเซียนในช่วงแรกก็คือ วงัวนของความขดัแยง้โดยตรงและ
ทางความคิดในหมู่สมาชิกภาคพื้นมหาสมุทร (Malay Archipelago Complex) กล่าวคือ การแยง่ชิงกรรมสิทธ์ิเหนือดินแดน
ซาบาห์บนเกาะบอร์เนียวระหว่างฟิลิปปินส์ และมาเลเซียเป็นสาเหตุให้ทั้งสองประเทศขดัแยง้อย่างรุนแรงระหว่าง ค.ศ.
1963-1966 และตดัความสัมพนัธ์ทางการทูตในปี 1967 ทั้งยงัเกือบจะปะทะก าลงัทางทหารระหวา่งกนับนเกาะคอริจิดอร์ 
(Corrigedor) แต่ปัญหาน้ีคล่ีคลายลงโดยการเป็นตวักลางในการติดต่อ (good offices) โดยไทยและอินโดนีเซียและการน า
                                                           

106 Ministry of Foreign Affairs, Singapore Website Address: http: www.gov.sg/internet/foreign-policy/foreign-
policy.1-tm.  สืบคน้เม่ือ 7 ธนัวาคม 2560. 

107 จะแบ่งพฒันาการของอาเซียนตามแนวทางของ เอน็.กาเนซนั โปรดดูตามบทความ N.Ganesan “Connecting 
the Dot: Singapore in ASEAN, “in Bridget Welsh, et.al. Ibid.  pp. 36-42. 

108 Ibid. 
109 Lee Kuan Yew.  Ibid.  pp. 369-370. 
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ปัญหาเขา้พิจารณาในท่ีประชุมอาเซียน ท าให้คู่กรณีกลบัมาเปิดความสัมพนัธ์ทางการทูตอีก และตกลงวา่จะแกปั้ญหาชา
บาห์โดยสันติวิธี ส่วนความขดัแยง้ทางความคิดระหวา่งมาเลเซียและอินโดนีเซีย มาจากขอ้เสนอของมาเลเซียในนโยบาย
ปรับให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นกลาง (Neutralization of Southeast Asia) โดยการค ้ าประกันจากบรรดา
มหาอ านาจ แต่ขอ้เสนอน้ีขดักบัความคิดของอินโดนีเซียท่ีเกรงวา่การเขา้มาค ้าประกนัของมหาอ านาจจะยิ่งเปิดโอกาสให้
มหาอ านาจเขา้มาแทรกแซงในภูมิภาคน้ีมากข้ึน อยา่งไรก็ดีสมาชิกทั้งหมดก็สามารถประนีประนอมในแนวคิดน้ีโดยจดัท า
ปฏิญญาก าหนดให้ภูมิภาคน้ีเป็นเขตแห่งสันติภาพเสรีภาพ และความเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality: 
Z0PFAN) ในปี 1971110 
     ช่วงท่ี 2 ของอาเซียน (นับจาก ค.ศ.1976 จนถึงการส้ินสุดของวิกฤตการณ์กัมพูชาในปี 1989) เป็นช่วงท่ี
อาเซียนปรับเปล่ียนตวัเองให้มีลกัษณะองคก์รจดัการกบัประเด็นความมัน่คงของภูมิภาคอยา่งเตม็ตวั สมาชิกลดความสนใจ
ในวงัวนแห่งความขดัแยง้ภาคพื้นมหาสมุทรมายงัวงัวนแห่งความมัน่คงในอินโดจีน (Indochina Security Complex) อนัสืบ
เน่ืองมาจากภยัคุกคามต่อประเทศไทยภายหลงัชยัชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนในปี 1976 และกรณีเวียดนามบุก
เขา้ไปยึดครองกมัพูชาในปี 1978 อาเซียนประสบความส าเร็จในการด าเนินงานบนเวทีระดบัภูมิภาคภายใตอ้าเซียนเองและ
ระดบัระหวา่งประเทศภายใตอ้งคก์ารสหประชาชาติ ในการผลกัดนัให้เวียดนามถอนทหารและยติุการยดึครองกมัพูชาตาม
มติของสหประชาชาติ และรักษาความมัน่คงและอธิปไตยของไทยไวไ้ด ้ตลอดจนด าเนินการสร้างสันติภาพในกมัพชูาโดย
ร่วมกบัสหประชาชาติในการจดัให้มีการเลือกตั้ง มีการจดัตั้งรัฐบาลท่ีเป็นกลางและเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย ฟ้ืนฟูและ
พฒันาประเทศจากความเสียหายของสงคราม ในช่วงน้ีไดมี้การจดัตั้งส านกัเลขาธิการของอาเซียนท่ีกรุงจาการ์ตา้และมีการลง
นามในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Treaty of Amity and Cooperation: TAC) 
ดว้ย111 
      ช่วงท่ี 3 ของอาเซียน (ช่วงคร่ึงแรกของทศวรรษ 1990) ซ่ึงเร่ิมพร้อมกับการข้ึนมาเป็นผูน้ าของนาย
โก๊ะจ๊กตง ผูน้ าคนท่ี 2 อนัเป็นช่วงการส้ินสุดของสงครามเยน็เน่ืองจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 ท าให้
การแบ่งขั้วอ านาจในโลกแบบ 2 ค่ายระหวา่งฝ่ายโลกเสรีและโลกคอมมิวนิสตส์ลายตวัลง เม่ือปราศจากการสนบัสนุนทาง
การทหารของโซเวียตก็ท าให้เวยีดนามจ าเป็นตอ้งถอนทหารออกจากกมัพูชาในปี 1989 และยุติบทบาทของตนในกมัพูชา
แลว้หันไปปรับความสัมพนัธ์กบัจีน ประเทศโลกตะวนัตกรวมทั้งเพื่อนบา้นท่ีไม่ใช่คอมมิวนิสต์ จนในท่ีสุดไดเ้ขา้มาเป็น
สมาชิกใหม่ของอาเซียนในปี 1995 ตามมาดว้ยลาว และเมียนมาร์ในปี 1997 และทา้ยสุดกมัพชูาในปี 1999 
    เอน็. กาเนชนั สรุปวา่ในช่วงท่ี 3 ของเอเชียนนั้น สิงคโปร์เร่ิมช่ืนชมและเห็นประโยชน์ของอาเซียนในฐานะเป็น
เวทีส าหรับการด าเนินนโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์ กล่าวคืออาเซียนช่วยสร้างเสถียรภาพในความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในภาคพื้นมหาสมุทร การด าเนินบทบาทน าอาเซียนโดยอินโดนีเซียตั้งแต่การประชุมสุดยอดบาหลีในปี 1976 
แสดงถึงความสามารถของอาเซียนในการควบคุมนโยบายครองความเป็นเจา้ของอินโดนีเซียและท าให้ประเทศเล็กๆ อยา่ง
สิงคโปร์มีอิทธิพลมากข้ึน นอกจากนั้นอาเซียนยงัเป็นเวทีส าหรับการเจรจาหาขอ้ตกลงระหว่างสิงคโปร์กบัมาเลเซียดว้ย 
ส่วนความแตกแยกดา้นอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีปรากฏชดัเจนในภาคพื้นทวีปในทศวรรษ 1970 และ 1980 นั้น อาเซียน
                                                           

110 Amitav Acharya.  Ibid.  pp. 164-166. 
111 N.Ganesan. Ibid.  p. 36. 



 
 

 
 

ช่วยใหสิ้งคโปร์รอดพน้จากภยัคุกคามของฝ่ายคอมมิวนิสต์ การรับเวยีดนาม ลาว กมัพชูา และเมียนมาร์เขา้เป็นสมาชิกใหม่
ยงัเป็นผลดีต่อนโยบายต่างประเทศและนโยบายความมัน่คงของสิงคโปร์ เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งลงนามใน
สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้(TAC) ก่อนเขา้เป็นสมาชิก สนธิสัญญาน้ีก าหนดใหย้ึด
หลกัการไม่ใชก้  าลงัรุกรานกนัและแกค้วามขดัแยง้ในภูมิภาคดว้ยสันติวิธี แมว้า่สิงคโปร์จะมีขีดความสามารถในการป้อง
ปรามทางทหาร แต่เน่ืองจากเป็นประเทศเล็กทั้งขนาดและประชากร ก็รู้สึกล่อแหลมต่ออนัตรายตลอดเวลา ในส่วนของ
การเขา้เป็นสมาชิกใหม่ของเมียนมาร์นั้น สิงคโปร์ไม่สนับสนุนให้อาเซียนรับนโยบายเก่ียวขอ้งอย่างยืดหยุ่น (Flexible 
Engagement) ต่อเมียนมาร์ตามขอ้เสนอของประเทศไทย เพราะพอใจท่ีจะคงไวซ่ึ้งหลกัการไม่แทรกแซงในกิจการภายใน
ของสมาชิก112 
    ในทศวรรษ 1990 นั้น ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ท าให้สิงคโปร์เร่ิมตอ้งการมีบทบาทผูน้ าใน
อาเซียน ในท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 4 ท่ีจดัข้ึนท่ีสิงคโปร์ในปี 1992 สิงคโปร์อยู่เบ้ืองหลงัการผลกัดนัให้ขอ้เสนอ
จดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ของไทยโดยนายกรัฐมนตรีอานนัท์ ปันยารชุน ประสบ
ความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับโดยเร่ิมด าเนินการในปี 1993 ต่อมาสิงคโปร์ก็มีบทบาทน าในการเสนอให้ยกระดบัการ
ประชุมประเทศคู่เจรจาของอาเซียน (PMC) ให้กลายเป็นเวทีการเจรจาประเด็นความมัน่คง (ASEAN Regional Forum : 
ARF) และไดข้อรัองใหป้ระเทศไทยจดัการประชุมคร้ังแรกในปี 1994 ท่ีกรุงเทพมหานคร113 
    นอกจากนั้ นโก๊ะจ๊กตง ย ังมีข้อเสนออีกหลายเร่ือง เช่น เสนอให้อาเซียนรับรองความร่วมมือระดับ 
อนุภูมิภาค (Sub-regional cooperation) ในบางกลุ่มของสมาชิกอาเซียนในรูปสามเหล่ียมแห่งความเจริญ (growth triangles) 
ด้วย ซ่ึงเร่ิมจากสามเหล่ียมเศรษฐกิจระหว่างสิงคโปร์-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย (Singapore-Johor-Riau Triangle : SIJORI) 
ต่อมาในปี 1995 ไดเ้สนอใหป้รับระยะเวลาการประชุมสุดยอดผูน้ า (Summit) จากทุก ๆ 5 ปี เป็นการประชุมทุกปี และในปี 
1996 เขาเสนอให้อาเซียนจดัการประชุมสุดยอดกบัจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี เป็นรายประเทศและเป็นกลุ่ม ซ่ึงเร่ิมข้ึนในปี 1997 
ท าให้เกิด ASEAN+3 Summit ทุกปีนับจากนั้น เขายงัพยายามเช่ือมโยงอาเซียนกบัเขตการคา้ต่าง ๆ เช่น อาเซียน-เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงเหนือ อาเซียน-อินเดีย เอเชีย-ยโุรป อาเซียน-ลาตินอเมริกา และอาเซียน-ตะวนัออกกลาง114 
     ช่วงท่ี 4 ของอาเซียน  (ช่วงหลงัวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย (ตม้ย  ากุง้) ปี 1997) เป็นช่วงท่ีเอ็น.กาเนชนัวเิคราะห์วา่ 
อาเชียนเขา้สู่ยุคเฉ่ือยชา อีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากวิกฤติคร้ังน้ีมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
รวมทั้งสิงคโปร์ เป็นสาเหตุหน่ึงของการส้ินอ านาจของซูฮาร์โต ตามมาดว้ยผูน้ าอีก 2 คน คือ นายฮาบิบี และนายอบัดุล
เราะห์มาน วาฮิด ซ่ึงมีนโยบายไม่เป็นมิตรกบัสิงคโปร์ มีปัญหากนัเพราะอินโดนีเซียสร้างมลพิษทางอากาศจากการเผาป่า 
เพื่อปลูกต้นปาล์ม อีกทั้งปัญหาการปล้นสะดมในบริเวณน่านน ้ าอินโดนีเซีย นอกจากนั้นสิงคโปร์ยงัมีข้อขดัแยง้กับ
                                                           

112 Ibid.  pp. 37-40. 
113 Tommy Koh. “Forging New Frontiers: Goh Chok Tong’s Foreign Policy Legacy,” in Bridget Welsh, Ibid.  

pp. 121 ผูเ้ขียนบทความน้ีไดใ้หข้อ้มูลวา่นายโก๊ะจก๊ตงเป็นผูคิ้ดคน้ขอ้เสนอจดัตั้ง AFTA เอง แต่เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นเมือง
ท่าปลอดภาษีและอาจไดป้ระโยชน์โดยตรงจาก AFTA จึงไดข้อร้องให้นายอานนัท ์ปันยารชุน เป็นผูเ้สนอแนวคิด AFTA 
ในท่ีประชุมอาเชียนคร้ังน้ีแทนโดยกระท าในนามของประเทศไทย 

114 Ibid.  pp. 122-127. 



 
 

 
 

มาเลเซียทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลกระทบจากวิกฤตตม้ย  ากุง้ และความขดัแยง้เก่ียวกบัอ านาจอธิปไตยเหนืออาณาเขตและ
ดินแดนหลายแห่ง ในบริเวณช่องแคบยะโฮร์ กรรมสิทธ์ิเหนือพื้นท่ีท่ีตั้งของประภาคารโฮร์ชเบริก พื้นท่ีบริเวณ 3 สถานี
รถไฟตรงพรมแดน ตลอดจนปัญหาเก่ียวกบัขอ้ตกลงซ้ือขายน ้ าระหวา่งกนั ความแตกต่างในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงดา้น
ความมัน่คง รวมทั้งความโกรธเคืองจากการวพิากษว์จิารณ์มาเลเซียโดยนายลีกวนยวิ อีกดว้ย115 
     วกิฤตตม้ย  ากุง้ ซ่ึงกระทบต่อความสัมพนัธ์ทางการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาค โดยท่ีอาเซียนและเอเปกไม่มีบทบาทใด ๆ ในการแกไ้ข ตลอดจนความขดัแยง้ระหวา่งสิงคโปร์กบัอินโดนีเซียและ
มาเลเซียดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้สิงคโปร์ลดความศรัทธาในความร่วมมือระดบัพหุพาคี ภายใตอ้าเซียนลงไประยะหน่ึงใน
ปลายทศวรรษ 1990 
 
กจิกรรม  7.4.3 
    นายโก๊ะจก๊ตง แสดงบทบาทผูน้ าในอาเซียนอยา่งไรบา้ง 
 
แนวตอบกจิกรรม 7.4.3 
    มีการเพิ่มบทบาทผูน้ าในอาเซียนดงัน้ี 

1) นายโก๊ะจก๊ตง อยูเ่บ้ืองหลงัการผลกัดนัเร่ืองการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) 
2) เสนอใหย้กระดบัการประชุมคู่เจรจาของอาเซียน (PMC) ใหก้ลายเป็นเวทีการเจรจาประเด็นความมัน่คง (ARF) 
3) เสนอใหป้รับระยะเวลาจดัประชุมสุดยอดของผูน้ า (summit) จากทุก 5 ปี เป็นทุก 1 ปี 
4) เสนอการประชุมอาเซียนกบัจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต ้(ASEAN+3) 

 

                                                           
115 Narayanan Ganesan.  Ibid.  pp. 56-100. 
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