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แผนการสอนประจ าหน่วย 

ชุดวิชา  อาเซียนเบื้องต้น 

หน่วยที่ 8  บริบทการเมืองของประเทศไทย 

ตอนที่ 

 8.1 บริบททางการเมืองของไทยในทศวรรษ 1950-1960 

 8.2 บริบททางการเมืองของไทยในทศวรรษ 1970 

 8.3 บริบททางการเมืองของไทยในทศวรรษ 1980 

 8.4 บริบททางการเมืองของไทยในทศวรรษ 1990  

แนวคิด 

1. ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์การเมืองแตกต่างจากประเทศอ่ืนในภูมิภาค ด้วยความที่ไม่เคยตกเป็น

เมืองขึ้นของตะวันตกท าให้กระบวนการในการสร้างชาติและชาตินิยมมีความแตกต่างไปจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

จุดเปลี่ยนที่ส าคัญทางการเมืองของไทยคือ การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน ค.ศ. 1932 ที่มุ่งจะเปลี่ยน

ประเทศให้เป็นประชาธิปไตยตามแบบตะวันตก แต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาการแย่งชิงอ านาจระหว่างกลุ่ม

ผู้ก่อการเองและระหว่างผู้น าทหารที่เข้ามามีบทบาททางการเมือง ในสภาวะของสงครามเย็นระยะแรกไทย

พยายามรักษาความเป็นกลาง แต่ด้วยปัญหาการเมืองภายในและภัยคอมมิวนิสต์จากจีนท าให้ผู้น าทหารไทย

เลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาเพ่ือความมั่นคงทางอ านาจของตนเองและเพ่ือป้องกันไทยจาก

คอมมิวนิสต์ในอินโดจีน 

 2. การเมืองภายในของประเทศไทยยังคงสืบทอดอ านาจอยู่ในกลุ่มผู้น าทหาร แต่จากผลการพัฒนาที่

ผ่านมาท าให้ประชาชนไทยโดยเฉพาะกลุ่มปัญญาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นจนกระทั่งมีความ

เคลื่อนไหวโดยการชุมนุมประท้วงในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1973 และสามารถล้มรัฐบาลเผด็จการทหาร

ได้ในที่สุด แต่การมีรัฐบาลพลเรือนท่ามกลางปัญหาภัยคอมมิวนิสต์จากภายนอก ประกอบกับการได้เห็นพลัง

ของมวลชนในการเรียกร้องประชาธิปไตย ท าให้ผู้น าพลเรือนหวาดกลัวภัยคอมมิวนิสต์ภายในจนกระทั่งเกิด

การล้อมปราบนักศึกษาที่พยายามต่อต้านการกลับมามีอ านาจของทหารในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1976 ใน

ตอนต้นทศวรรษ 1970 ไทยปรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคอมมิวนิสต์  โดยเฉพาะกับจีนและเวียดนาม 

เนื่องจากการที่สหรัฐอเมริกาเริ่มถอนตัวออกจากภูมิภาคและกระแสเรียกร้องของประชาชนภายในประเทศ 



อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานของความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน แต่ท้ายที่สุดแล้วไทยก็

ต้องปรับท่าทีอีกครั้งหนึ่งเมื่อเกิดเหตการณ์เวียดนามรุกรานกัมพูชาใน ค.ศ. 1979 

3. การเมืองไทยเกือบตลอดทศวรรษนี้เป็นการประสานผลประโยชน์กันระหว่างกลุ่ มข้าราชการกับ

กลุ่มนักการเมือง จึงถูกขนานนามว่า “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” เมื่อพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ขึ้นสู่อ านาจใน 

ค.ศ. 1980 ประสบความส าเร็จใจการดึงนักศึกษาที่หลังเหตุการณ์ ค.ศ. 1976 ได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์

กลับมาได้ แต่ด้วยปัญหาความขัดแย้งภายในกลุ่มผู้น าทหารและปัญหาเศรษฐกิจท าให้พลเอกเปรมต้องลงจาก

อ านาจ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีใน ค.ศ. 1988 รัฐบาลนี้ถูกกล่าวหาว่ามีการ

ทุจริตสูงจนน าไปสู่การรัฐประหารใน ค.ศ. 1990 ตลอดทศวรรษ 1980 ไทยร่วมกับอาเซียนเพ่ือต่อต้าน

เวียดนามอย่างแข็งขันโดยใช้วิธีทางการทูตเพ่ือแสวงหาการสนับสนุนจากนานาชาติ แต่ช่วงปลายทศวรรษใน

สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายได้เปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทยโดยการหันมาเน้นนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบ

เป็นสนามการค้า”  

4. หลังการรัฐประหาร ค.ศ. 1990 ยิ่งท าให้เกิดความหวาดระแวงที่ทหารจะสืบทอดอ านาจ ดังนั้น 

การที่พลเอกสุจินดาซึ่งได้ประกาศว่าจะไม่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีผิดค าพูด จึงท าให้เกิดการเคลื่อนไหว

ประท้วงของประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ค.ศ. 1992 และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จบลงด้วยความรุนแรงแต่ก็

น าไปสู่การมีรัฐบาลพลเรือนและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งของไทย ใน

ด้านเศรษฐกิจที่เฟ่ืองฟูสืบเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1980 จนท าให้ไทยคาดหวังจะเป็นประเทศ

อุตสาหกรรมใหม่กลับต้องสะดุดลงและไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งส าคัญ ใน ค.ศ. 1997 ส าหรับ

ความสัมพันธ์ในกลุ่มอาเซียนแม้ว่าในทศวรรษนี้ไทยจะไม่ได้แสดงบทบาทน าอีกต่อไป แต่ความร่วมมือทางด้าน

เศรษฐกิจของอาเซียนมีความโดดเด่นอย่างมาก มีการรับสมาชิกใหม่โดยไม่ค านึงถึงอุดมการณ์ทางการเมือง 

สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในการเมืองโลกที่หันมาให้ความส าคัญกับด้านเศรษฐกิจมากกว่าความมั่นคง 

โดยความสัมพันธ์ไม่ได้จ ากัดเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังขยายไปถึงประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกด้วย   

 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 8 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายปัญหาการเมืองภายในของไทยที่ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายต่างประเทศของไทย

ได ้



  2. อธิบายปัญหาการเมืองภายในที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของไทยใน

ทศวรรษ 1970 ได้  

 3. อธิบายบทบาทของไทยในการแก้ปัญหากัมพูชาในช่วงทศวรรษ 1980 ได้  

  4. อธิบายการเปลี่ยนแปลงนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยที่ได้รับผลกระทบ

จากการเมืองโลกได้ 

 

กิจกรรมระหว่างเรียน 

 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8 

 2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 8.1–8.4 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน 

 4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง 

 5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 6. เข้ารับบริการการสอนเสริม (ถ้ามี) 

 7. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 8 

สื่อการสอน 

 1. เอกสารการสอน 

 2. แบบฝึกปฏิบัติ 

 3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง 

 4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ 

 5. การสอนเสริม (ถ้ามี)  

 

การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 



2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง 

3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

หน่วยที่ 8 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 

  



ตอนที่ 8.1  

บริบททางการเมืองของไทยในทศวรรษ 1950-1960 

 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 หัวเรื่อง 

  8.1.1 การก่อรูปรัฐชาติไทยและลัทธิชาตินิยม 

  8.1.2 การร่วมก่อตั้งอาเซียน (1967): วัตถุประสงค์และความคาดหวัง 

  8.1.3 นโยบายต่างประเทศของไทยในยุคสงครามเย็น 

 

แนวคิด 

1. ประเทศไทยในฐานะที่เป็นรัฐชาติอย่างในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทั้งในแง่ความเป็น

รัฐชาติและชาตินิยม ซึ่งไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่ปราฏกตามธรรมชาติทั้งพรมแดน เชื้อชาติ เมื่อรัฐถูกสร้าง

ขึ้นแล้ว จ าเป็นจะต้องสร้างความเป็นเอกภาพและความรู้สึกร่วมของคนในชาติผ่านกระบวนการ

ชาตินิยม กรณีของไทยการถือก าเนิดของรัฐชาติและลัทธิชาตินิยมแตกต่างจากประเทศในภูมิภาค 

เนื่องจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการเรียกร้องเอกราช แต่ชาตินิยมไทยถูกสร้าง

ผ่านประวัติศาสตร์และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. ไทยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศครั้งส าคัญอันเป็นผลมาจากทั้งสถานการณ์

การเมืองภายในประเทศและภัยคอมมิวนิสต์จากต่างประเทศ จากเดิมก่อน ค.ศ. 1950 ไทยพยายาม

วางตัวเป็นกลางระหว่างเพ่ือนบ้านกับมหาอ านาจ แต่เมื่อสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ

โดยเฉพาะความมั่นคงในอ านาจของผู้น าทหารเริ่มสั่นคลอน ท าให้รัฐบาลไทยจ าเป็นต้องหันมาด าเนิน

นโยบายเป็นพันธมิตรกับประเทศมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกาและเข้าแทรกแซงกิจการภายในของ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 

3. ประเทศไทยในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1950-1960 ซึ่งเป็นช่วงเวลาภายหลังสงครามโลกครั้งที่

สอง และโลกเข้าสู่สงครามเย็น แม้ว่าไทยจะไม่เคยตกเป็นอาณานิคมชาติตะวันตก แต่ ก็มีความ

หวาดกลัวการแทรงแซงจากมหาอ านาจเช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้



เกิดความพยายามที่จะสร้างความร่วมมือกันในภูมิภาคจนมีการก่อตั้งอาเซียนขึ้น ใน ค.ศ. 1965 แต่

ยังคงจ ากัดอยู่ในกลุ่มของประเทศที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ ขณะเดียวกันไทยก็สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ

มหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกาควบคู่ไปด้วย   

วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาตอนที่ 8.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายกระบวนการก่อรูปรัฐชาติไทยและลัทธิชาตินิยมได้ 

2. อธิบายความเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่างประเทศไทยระหว่างก่อนและหลัง ค.ศ. 1950 ได ้

3. อธิบายความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคภายใต้อิทธิพลของมหาอ านาจได้  



   

ความน า 

   

 การศึกษาอาเซียนพ้ืนฐานจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองหรือ

ในชุดวิชานี้เรียกว่า บริบททางการเมือง ในทุกประเทศที่ประกอบกันเป็นประชาคมอาเซียน การที่แต่

ละประเทศซึ่งมีเงื่อนไขบริบททางประวัติศาสตร์และการเมืองแตกต่างกันออกไปย่อมส่งผลต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ดังนั้น 

การศึกษาบริบทการเมืองในแต่ละประเทศสมาชิกจะช่วยต่อเติมภาพประวัติศาสตร์และพัฒนาการใน

แต่ละช่วงเวลาของประชาคมนี้  

 สิ่งหนึ่งที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีพ้ืนฐานร่วมกันก็คือ การพัฒนาไปสู่ความเป็น “รัฐชาติ” 

(nation-state) ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน นั่นคือ ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ สองท่ามกลางบริบท

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เรียกว่า ยุคสงครามเย็น การก่อรูปรัฐชาติจึงสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทาง

การเมือง และอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศไม่เพียงแต่ส่งผลให้เกิดความ

วุ่นวายภายในประเทศ ทั้งยังกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการก่อตัวขององค์กร

ระหว่างประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น ในหน่วยนี้จะน าเสนอบริบทการเมืองที่ส าคัญของ

ประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับการก่อตัวของประชาคมอาเซียน 

   

 

เรื่องท่ี 8.1.1  

การก่อรูปรัฐชาติไทยและลัทธิชาตินิยม 

  

 ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนหน้าการเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งตัวแสดงในเวที

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังประกอบด้วยหน่วยการปกครอง 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) รัฐชาติ และ 2) 

รัฐโบราณกับจักรวรรดิ หน่วยการปกครองทั้งสองแบบมีความแตกต่างที่ส าคัญ คือ การมีขอบเขตทาง

กายภาพที่ชัดเจนของรัฐชาติ (territoriality) เอกภาพทางการปกครอง (political unity) และ 

อ านาจอธิปไตยที่เป็นอิสระ (sovereignty) แตกต่างจากรัฐโบราณและจักรวรรดิที่การปกครองมี

ลักษณะกระจายอ านาจ การควบคุมอ านาจไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่กษัตริย์หรือจักรพรรดิ ขอบเขตอ านาจ



ไม่ชัดเจน ที่ส าคัญคือ ความชอบธรรมในการปกครองขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ก่อให้เกิดการแย่งชิ งอ านาจ

อยู่เสมอ1  

 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โฉมหน้าระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป 

ตัวแสดงหลักในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกือบทั้งหมดเป็น “รัฐชาติ” ซึ่งเกิดจากการล่มสลาย

ของจักรวรรดิอย่างจักรวรรดิออตโตมันกับจักรวรรดิออสเตรีย -ฮังการี รวมถึงบรรดาประเทศที่ครั้ง

หนึ่งเคยตกเป็นอาณานิคม ต่างก็ทยอยประกาศเอกราช อย่างไรก็ตาม รัฐเอกราชใหม่เหล่านี้ขาดความ

มั่นคงจากปัญหาภายใน ประกอบกับการแทรกแซงของประเทศมหาอ านาจที่ขณะนั้นแบ่งออกเป็น 2 

ขั้ว ตามอุดมการณ์ทางการเมือง อันจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศตามอุดมการณ์

ทางการเมือง แม้ว่าในระยะแรกจะถูกแทรกแซงจากมหาอ านาจทั้งสองฝ่าย ทว่าก็จะเป็นรากฐาน

ให้กับการพัฒนาไปสู่องค์กรระหว่างประเทศที่จะกลายมาเป็นตัวแสดงหนึ่งในระบบความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ และถ่วงดุลอ านาจของมหาอ านาจ 

 การก่อก าเนิดรัฐชาติของบรรดารัฐเอกราชเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีของไทยแม้จะอ้างว่า

ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของโลกตะวันตก ทว่าก็มีกระบวนการในการสร้างความเป็น “รัฐ” และ 

“ชาติ” เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ แต่มีความแตกต่างในรายละเอียด กรณีของประเทศที่เคยตกเป็น

อาณานิคมการก่อรูปของรัฐส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการก าหนดของเจ้าอาณานิคม ส่วนความเป็นชาติ

หรือชาตินิยมเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ทางการเมืองของชนชั้นกลางซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ เกิดขึ้นจาก

กระบวนการท าให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก คนกลุ่มนี้นอกจากจะมีบทบาทในการเรียกร้องเอกราช

แล้ว ยังมีส่วนส าคัญในการสร้างชาตินิยมควบคู่ไปด้วย แต่กรณีของไทยชนชั้นกลางเกิดจากการปฏิรูป

ระบบราชการและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งแตกต่างจากของชาติอ่ืนที่ไม่พอใจการปกครองของ

เจ้าอาณานิคม เพราะชนชั้นใหม่ที่ปรากฏตัวขึ้นในสังคมไทยนั้นไม่พอใจกลุ่มผู้มีอ านาจเดิมซึ่งครอง

อ านาจในการปกครอง คนกลุ่มนี้จึงพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อ านาจทางการเมือง จน

น าไปสู่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1932 

 

1. การก่อรูปของรัฐชาติไทยและลัทธิชาตินิยม ก่อน ค.ศ. 1932 

  รัฐชาติไม่ได้ถือก าเนิดขึ้นโดยง่าย รัฐต่างๆ รวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างก็ต้องเผชิญ

กับปัญหาในการสร้างเอกภาพ รัฐเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการสร้างชาติ โดยมีประวัติศาสตร์เป็น

เครื่องมือส าคัญ แม้ว่ารัฐชาติจะเป็นมรดกตกทอดของเจ้าอาณานิคมที่เพ่ิงผ่านพ้นไป แต่กระบวนการ

สร้างชาติจ าเป็นต้องสร้างประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปให้นานและเก่าแก่ที่สุด มีการเลือกและละทิ้ ง

ประวัติศาสตร์บางเรื่อง ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือสร้างเอกภาพและส านึกร่วมภายใต้หน่วยการปกครองรูปแบบ



ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย อย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างชาติก็มีความแตกต่างออกไปในรายละเอียดของแต่

ละประเทศ2 ส าหรับในตอนที่ 8.1.1 นี้ จะเริ่มด้วยบริบทการเมืองในการสร้างรัฐชาติไทยหลังสิ้นสุด

สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือในช่วงระหว่างปลายทศวรรษ 1950 สืบเนื่องถึงต้นทศวรรษ 1960 

 สิ่งส าคัญที่จะต้องพิจารณาในการศึกษากระบวนการสร้างรัฐชาติไทย คือ ความแตกต่าง

ระหว่างค าว่า “ชาติ” (nation) กับ “รัฐ” (state) ที่ถูกผนวกรวมกันด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ (-) รัฐ

ชาติเป็นการผสมกันระหว่างสองขั้วที่แตกต่าง นั่นคือ 1) รัฐที่เป็นโครงสร้างและล าดับชั้นการปกครอง 

มีอ านาจในการควบคุม สั่งการเพ่ือรักษาระบบระเบียบและกฎหมาย ในแง่นี้รัฐจึงอยู่ในขั้วของความ

เป็นเหตุเป็นผล ส าหรับที่มาของรัฐอาจเป็นได้ทั้งการใช้ก าลังบังคับหรือการเลือกตั้ง กระนั้นก็ตาม รัฐ

มักจะถูกท้าทายและถูกระแวงสงสัย 2) ชาติ เป็นส่วนประกอบที่เป็นอสัณฐาน มีโครงสร้างและล าดับ

ขั้นการปกครองที่ไม่ชัดเจน แต่ชาติจะแสดงออกให้เห็นในลักษณะของอารมณ์และความทรงจ าร่วม

ของผู้คนทั้งความโศกเศร้าหรือความภาคภูมิใจที่มีร่วมกันที่จะท าให้ชุมชนชาติก่อตัวขึ้น ทั้งรัฐและชาติ

ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน3  

 สยาม หรือ ไทย เริ่มก่อรูปความเป็นรัฐชาติตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ในเวลานั้นอาจพิจารณาได้ว่า “รัฐ” ที่มีขอบเขตที่ชัดเจนได้ถือก าเนิดขึ้นแล้ว ผ่าน

กระบวนการปฏิรูประบบบริหารราชการส่วนกลางและการปฏิรูปการบริหารหัวเมืองซึ่งได้ผนวกรวม

ดินแดนประเทศราชเข้าเป็นส่วนหนึ่งในฐานะมณฑลของรัฐสยาม ทว่าในเวลานั้นยังยากที่จะกล่าวว่า 

“ชาติไทย” ได้ถือก าเนิดข้ึนมาแล้ว  

 การปลุกกระแสชาตินิยมของไทยเป็นผลมาจากความพยายามของผู้ปกครอง ซึ่งสามารถแบ่ง

ได้เป็น 2 ช่วงที่ส าคัญ คือ การสร้างชาตินิยมโดยกษัตริย์ภายใต้ระบอบการปกครองเดิมก่อน  ค.ศ. 

1932 และการสร้างชาตินิยมโดยชนชั้นน าทางการเมืองหลัง ค.ศ. 1932 ทั้งสองช่วงเวลามีแนวคิดและ

กระบวนการสร้างชาติแตกต่างกัน ในช่วงก่อน ค.ศ. 1932 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไม่เพียงแต่สร้างรัฐไทยขึ้นผ่านการปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ใน ค.ศ. 1892 ยังได้สร้าง

เอกภาพภายในชาติผ่านการเน้นย้ าว่า ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติจะเกิดขึ้นได้ภายใต้การน า

ของกษัตริย์เท่านั้น ทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ของชาติไทยผ่านงานประวัติศาสตร์และโบราณคดีของ

สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพอีกด้วย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เริ่ม

ด าเนินการสร้างกระแสชาตินิยมโดยการเชิดชูอุดมการณ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวไทย 4 

ส าหรับกระบวนการสร้างชาติหลัง ค.ศ. 1932 จะกล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป 

2. การก่อรูปรัฐชาติไทยและลัทธิชาตินิยมหลัง ค.ศ. 1932 



 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1932 การเมืองไทยต้อง

เผชิญกับความผันผวนและไม่ได้บรรลุเป้าประสงค์ของคณะผู้ก่อการนั่นคือ การเมืองที่ เป็น

ประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ความโดดเด่นของการเมืองในระยะนี้คือ ความส าเร็จในการสร้าง

เอกภาพให้แก่รัฐชาติไทย  

 ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1932 

และมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้กแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยใน ค.ศ. 1933 อย่างไรก็

ตาม การเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจ หรือ สมุดปกเหลือง ของนายปรีดี พนมยงค์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 

ค.ศ. 1933 ถูกกล่าวหาว่ามีลักษณะของสังคมนิยม เขาต้องยุติบทบาททางการเมืองลงช่วงระยะเวลา

หนึ่ง ประกอบกับความพยายามของกลุ่มอ านาจเก่าที่จะน าระบอบการปกครองแบบเก่ามาใช้น าโดย

พระองค์เจ้าบวรเดช ในเหตุการณ์ที่รู้จักว่า กบฏบวรเดช ท าให้หลวงพิบูลสงคราม หรือในภายหลัง

รู้จักในนามจอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้น าในการปราบปรามกบฏบวรเดช เริ่มมีอ านาจและบทบาท

ทางการเมือง ก่อนที่จะขึ้นสู่อ านาจในต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกระหว่าง ค.ศ. 1938-1944 เมื่อ

พระยาพลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ผู้ท าการรัฐประหารยึดอ านาจจากพระยามโนปกรณ์นิติ

ธาดา ได้ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีใน ค.ศ. 1938 ในช่วงที่จอมพล ป. ด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีสมัยแรกนี้  แนวคิดประชาธิปไตยแบบตะวันตกและการพัฒนาเศรษฐกิจไม่มี

ความส าคัญเท่ากับการสร้างรัฐทหารในแบบเดียวกับญี่ปุ่น แนวโน้มทางการเมืองจะเน้นการเชิดชู

กองทัพ ความยิ่งใหญ่ของชาติ ทั้งยังต่อต้านค่านิยมแบบตะวันตก5 ซึ่งเป็นลักษณะร่วมของบรรดา

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวลานั้นที่ต่อต้านเจ้าอาณานิคม6  

 รัฐบาลจอมพล ป. ให้ความส าคัญกับ “ชาตินิยม” เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องมือทาง

การเมืองที่ทรงประสิทธิภาพในการสร้างความชอบธรรมทางอ านาจให้แก่รัฐบาลสามัญชน ชาตินิยมใน

สมัยของจอมพล ป. มีศูนย์กลางอยู่ที่ รัฐชาติ ไม่ใช่สถาบันกษัตริย์เหมือนชาตินิยมของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เขาเริ่มด าเนินการโดยการประกาศนโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ มีเป้ าหมาย

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยที่ยังคงผูกพันกับสถาบันกษัตริย์ “ความ

เป็นไทย” ได้ถูกสร้างข้ึนพร้อมกับนโยบายวัฒนธรรมแห่งชาตินี้7  

 การออกรัฐนิยม 12 บรรพ เป็นอีกหนึ่งมาตรการของรัฐ มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนปฏิบัติ

ตามด้วยความยินยอมพร้อมใจ ในฉบับแรกๆ จะเห็นความพยายามผนวกวัฒนธรรมเข้ากับการเมือง 

โดยใช้ลัทธิชาตินิยมที่เน้นเรื่องชาติ เผ่าพันธุ์ และหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อชาติ การเปลี่ยนแปลงที่

ส าคัญคือ การเปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม เป็น ไทย สะท้อนให้เห็นการให้ความส าคัญกับคนเชื้อ

ชาติไทย นอกจากนี้ ยังมีการสร้างสัญลักษณ์ที่สื่อสะท้อนถึงความเป็นชาติไทยอีกจ านวนมาก ได้แก่ 



ธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี รัฐนิยมที่ออกในระยะแรกจะเน้นที่การสร้างเอกภาพ

ในชาติ แต่ในระยะหลังจะเริ่มหันมาเน้นที่วัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านการแต่งกาย มารยาทในการด าเนิน

ชีวิต การเคารพธงชาติ โดยใช้ประโยชน์จากวิทยุและหนังสือพิมพ์เป็นสื่อในการเผยแพร่วัฒนธรรม8  

 บุคคลส าคัญในกระบวนการสร้าง “ความเป็นชาติไทย” คือ หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตร

วาทการ) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ค.ศ. 1932 คณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเลือกที่จะใช้

แนวทางการสร้างชาติบนเงื่อนไขการมีสายสัมพันธ์ร่วมกันและภูมิกายาใหม่ (geo-body)9 โดยการ

สร้างประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย การส่งเสริมสิ่งที่เชื่อว่าเป็น วัฒนธรรมไทย เช่น การสร้างวีรกรรม

ของชาวบ้านบางระจันในการต้านทัพข้าศึก บทละครประวัติศาสตร์หลายเรื่องของหลวงวิจิตร เช่น  

เลือดสุพรรณ เลือดทหารไทย เป็นต้น10  

 สถานะของกลุ่มคนจีนในสังคมไทยต้องตกเป็นเหยื่อในการปลุกเร้ากระแสชาตินิยมไทย ในยุค

ของจอมพล ป. การต่อต้านจีนเน้นที่ประเด็นทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนมี

บทบาททางเศรษฐกิจของประเทศสูง นโยบายที่ออกมาเพ่ือกีดกันหรือลดบทบาทของชาวจีนที่ส าคัญ 

ได้แก่ การออกกฎหมายสงวนอาชีพส าหรับคนไทย รวมถึงการโยกย้ายคนต่างชาติออกจากพ้ืนที่ใน

บางจังหวัด เพ่ือเปิดทางให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพที่ต่างชาติท าอยู่ นอกจากนี้ มีการโน้มน้าว

ให้คนจีนหันมาถือสัญชาติไทย11 ในบางช่วงเวลานโยบายต่อต้านจีนรุนแรงถึงขั้นมีการสั่งปิดโรงเรียน

จีน ห้ามการสอนภาษาจีน 

 จอมพล ป. พิบูลสงครามหมดอ านาจทางการเมืองอันเป็นผลมาจากในขณะที่ด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีได้ยินยอมให้ญี่ปุ่นยกทัพผ่านดินแดนประเทศไทยและร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ด้วย

ความกดดันจากสถานการณ์และการประเมินผิดพลาดที่คิดว่าญี่ปุ่นจะชนะสงคราม แต่เมื่อสงคราม

สิ้นสุดลงและญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้ เขาจึงต้องลาออกจากต าแหน่ง ท าให้นายปรีดีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งขบวนการ

เสรีไทยที่ร่วมมือกับ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมชได้กลับสู่อ านาจทางการเมืองอีกครั้งห นึ่งในต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง12 ในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าการเมืองไทยเป็นการช่วงชิงอ านาจในหมู่คณะ

ผู้ก่อการระหว่างฝ่ายพลเรือนที่น าโดยนายปรีดีกับฝ่ายทหารที่น าโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ท้ายที่สุดแล้วการเมืองไทยก็ไม่ได้พัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย ประชาชนยังไม่มีสิทธิอย่าง

แท้จริง นักวิชาการบางส่วนมองว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นไม่อาจจัดเป็นการปฏิวัติ แต่

เป็นเพียงช่วงชิงอ านาจระหว่างกลุ่มอ านาจเดิมคือ กษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ โดยกลุ่มอ านาจใหม่คือ 

กลุ่มข้าราชการที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกที่รู้สึกคับข้องใจที่ต้องอยู่ภายใต้อ านาจของชนชั้น

ปกครองเดมิ13  



 หลังจากการกลับสู่อ านาจทางการเมืองในช่วงเวลาอันสั้นของนายปรีดี พนมยงค์ซึ่งเป็น

รัฐบาลเสรีนิยมและผู้น าเป็นพลเรือนขึ้นมามีอ านาจในช่วงเวลาอันสั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีฐาน

สนับสนุนน้อยแตกต่างจากผู้น าทหารที่มีองค์กรที่มีวินัยและมีก าลังอาวุธและก าลังพลคอยสนับสนุน 

เนื่องจากในเวลานั้นความตื่นตัวทางการเมืองในหมู่ประชาชนยังมีน้อย ท าให้สถาบันประชาธิปไตยมี

ความอ่อนแอ ทั้งยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา

อานันทมหิดลในวันที่ 9 มิถุนายน 1946 รัฐบาลนายปรีดี พนมยงค์ไม่สามารถให้ค าอธิบายที่ชัดเจนต่อ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ประกอบกับพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามใช้วิธีการสกปรกในการยุแหย่ให้เชื่อว่า

นายปรีดีมีส่วนพัวพันกับกรณีปลงพระชนม์รัชกาลที่ 814 โดยการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค

ประชาธิปัตย์จ้างคนเข้าไปตะโกนให้โรงภาพยนตร์ว่า “ปรีดีฆ่าในหลวง” ท าให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาล

พลเรือนตกต่ าอย่างมาก 

 ความอ่อนแอของรัฐบาลพลเรือนท าให้ช่วงเวลาดังกล่าวประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจที่สืบ

เนื่องมาจากในช่วงสงครามที่รัฐบาลพลเรือนยังไม่มีเวลามากพอในการแก้ไข เพราะเกิดการรัฐประหาร

ของพันเอกหลวงกาจสงครามและพลโทผิน ชุณหะวัณในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1947 ท าให้นายปรีดี

ต้องลี้ภัยออกนอกประเทศเป็นการถาวร นายควง อภัยวงศ์  ขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีใน

ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่ผู้น าฝ่ายทหารอย่างจอมพล ป. พิบูลสงครามกลับคืนสู่อ านาจในต าแหน่งนายก

รัฐมตรีอีกครั้งหนึ่งในเดือนเมษายน 1948 อย่างไรก็ตาม ในช่วงการด ารงต าแหน่งสมัยที่สองของจอม

พล ป. พิบูลสงครามเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มผู้น าทหาร 3 ฝ่าย หรือ “ผู้มีอ านาจทั้ง

สาม” ได้แก่ 1) ฝ่ายของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 2) ฝ่ายของพลต ารวจเอกเผ่า ศรียานนท์ และ 3) 

ฝ่ายของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ซึ่งต่างก็มีฐานะอ านาจและกองก าลังของตนเอง ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 

1947-1957 ที่จอมพล ป. ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีจะต้องคอยถ่วงดุลอ านาจระหว่างของทุกฝ่าย
15  

 ช่วงที่จอมพล ป. ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองนี้ มีความพยายามของกลุ่มอ านาจ

อ่ืนที่จะท้าทายอ านาจโดยการท ารัฐประหาร แต่ก็ถูกปราบปรามได้ เหตุการณ์ส าคัญคือ ความ

พยายามของนายปรีดีที่จะกลับคืนสู่อ านาจโดยได้รับความช่วยเหลือจากทหารเรือในเดือนกุมภาพันธ์  

ค.ศ. 1949 ที่รู้จักกันดีว่า เหตุการณ์กบฏวังหลวง ต่อมาใน ค.ศ. 1951 ความพยายามของทหารเรือที่

จะล้มอ านาจของจอมพล ป. ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน อย่างไรก็ตาม ความ

พยายามทั้งสองครั้งนี้ไม่ประสบความส าเร็จ แต่กลับท าให้เกิดความตึงเครียดทางการเมืองเพ่ิมขึ้น

ระหว่างกลุ่มอ านาจต่างๆ16  



 ในที่สุด ค.ศ. 1957 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้ท าการรัฐประหารและยึดอ านาจจากจอมพล 

ป. ตลอดช่วงการด ารงต าแหน่งในระยะเวลาเพียง 4 ค.ศ. ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์แม้ว่าจะไม่มีการ

พัฒนาการเมืองการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ แต่ในด้านการเมืองการ

ปกครองก็มีเหตุการณ์หรือจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลายเหตุการณ์ สิ่งหนึ่งที่โดดเด่น

มากในช่วงที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์เป็นนายกรัฐมนตรีคือ การที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้กลับมา

เป็นศูนย์กลางของสังคมไทยอีกครั้งหนึ่ง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ลดบทบาทของ

สถาบันนี้ลงเป็นอันมาก ทันทีที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์รับต าแหน่งเขาได้รื้อฟ้ืนพระราชพิธีจรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญขึ้นใหม่ หลังจากถูกยกเลิกไปใน ค.ศ. 1936 นอกจากนี้ วันชาติที่ครั้งหนึ่งเคย

ก าหนดให้ตรงกับวันที่  24 มิถุนายน ถูกเปลี่ยนมาเป็นวันที่  5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช17 การที่จอมพลสฤษดิ์ฟ้ืนฟูสถานะ

ของสถาบันกษัตริย์ไทย ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องความชอบธรรมในการขึ้นสู่อ านาจของตัวเขาเอง เนื่องจาก

เขาเองไม่ได้เป็นหนึ่งในคณะราษฎรผู้ท าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ดังนั้น การอ้างอิงสถาบัน

พระมหากษัตริย์จึงเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างความชอบธรรมให้กับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ

ตนเอง อีกส่วนหนึ่งคือ กรณีประเทศไทยการรื้อฟ้ืนสถานะของสถาบันกษัตริย์ช่วงทศวรรษ 1960 นั้น 

เป็นความพยายามของรัฐที่จะแสดงอ านาจละมุน (soft power) ด้วยเชื่อว่าคนไทยมีความจงรักภักดี

ต่อสถาบันและเชื่อว่ากษัตริย์มีความชอบธรรมในอ านาจมากกว่าผู้น าที่มาจากการเลือกตั้ง18  

 การร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาน าไปสู่การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภายใต้การชี้น าของสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนการพัฒนาในประเทศต่างๆ ผ่านองค์การที่ส าคัญ ได้แก่ 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ ( International Monetary Fund: IMF) กับ

ธนาคารระหว่างประเทศเพ่ือการบูรณะและพัฒนา หรือ ธนาคารโลก (International Bank for 

Reconstruction and Development: IBRD) ท าให้ไทยสามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งด้าน

อุตสาหกรรมและการขนส่งได้อย่างรวดเร็ว ที่ส าคัญคือ ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยก็

ถูกพัฒนาขึ้นในสมัยรัฐบาลของสฤษดิ์นี้ด้วย ซึ่งจะเป็นส่ วนหนึ่งในการสร้างปัญญาชนที่จะเป็น

แรงผลักดันให้รัฐบาลทหารต้องยุติบทบาทลงและคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนในช่วงทศวรรษ 

1970 ที่จะได้กล่าวถึงต่อไป 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าการถือก าเนิดขึ้นของรัฐชาติไทยและชาตินิยมไทยจะแตกต่างจาก

การก าเนิดรัฐชาติอ่ืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะประเทศอ่ืนมีสถานะรัฐชาติเพราะเอกราชจาก

เจ้าอาณานิคม ส่วนความรู้สึกชาตินิยมจะเกิดจากความรู้สึกร่วมกันในการต่อต้านเจ้าอาณานิคม ส่วน

ไทยแม้ว่าการเกิดรัฐชาติจะได้รับอิทธิพลจากการปักปันเขตแดนของเจ้าอาณานิคมทั้งอังกฤษและ

ฝรั่งเศส แต่เนื่องจากไทยไม่เคยถูกปกครองโดยตะวันตกในฐานะอาณานิคมอย่างประเทศอ่ืนๆ ใน



เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ชาตินิยมของไทยจึงอาศัยความรู้สึกร่วมในการรักและผูกพันกับ

สถาบันกษัตริยไทยเป็นหลัก19  

 แม้ว่าชาตินิยมไทยจะมีรูปแบบที่แตกต่างจากประเทศร่วมภูมิภาค แต่ความหวาดกลัวต่อการ

กลับเข้ามามีอิทธิพลของชาติตะวันตกได้เกิดขึ้นกับบรรดาผู้น าในการเรียกร้องเอกราชและเช่นเดียวกัน

ผู้ก่อการปฏิวัติของไทย ที่ส าคัญคือ นายปรีดี พนมยงค์ที่มีแนวคิดและพยายามผลักดันให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือป้องกันการแทรกแซงจากมหาอ านาจและด ารง

ไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตย20 เห็นได้จากในช่วงที่ฝรั่งเศสพยายามกลับเข้ามามีอ านาจในเวียดนามใน 

ค.ศ. 1946 รัฐบาลนายปรีดีได้ให้การสนับสนุนขบวนการเวียดมินห์ต่อสู้เพ่ือเอกราชจากฝรั่งเศส21 ซึ่ง

แนวคิดดังกล่าวนี้ มีอิทธิพลต่อความคิดและแนวทางปฏิบัติของนักการทูตไทยอย่าง พันเอก (พิเศษ) 

ถนัด คอมันตร์ผู้มีบทบาทส าคัญในการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเห็นได้

ว่าในช่วงตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงก่อน ค.ศ. 1950 ปัญหาความมั่นคงภายในของแต่ละ

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และของไทยยังคงเป็นความหวาดระแวงชาติตะวันตก ส าหรับไทย

ก็ยังไม่เกิดความหวาดระแวงประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งยังพยายามจะสร้างความร่วมมือกับประเทศใน

ภูมิภาคอีกด้วย 

 ส าหรับช่วงปลายทศวรรษ 1960 เริ่มมีการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยมากข้ึน 

อันเนื่องมาความพยายามของรัฐบาลในการสร้างภาพแทนของชาวไร่ชาวนาในชนบท โดยเฉพาะใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่ามีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นเมื่อเปรียบเทียบกับคนเมือง ท าให้คนในชนบท

บางกลุ่มซึ่งไม่พอใจต่อสภาพที่ถูกเปรียบเทียบ ประกอบกับคนกลุ่มนี้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและ

เศรษฐกิจก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อรัฐบาลจนกลายเป็นการต่อต้านในที่สุด ด้วยความช่วยเหลือของ

คอมมิวนิสต์ทั้งในลาวและเวียดนามท าให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทยขยายฐานมวลชนไปยังภาคเหนือและภาคใต้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีการรวมกลุ่มระหว่างฝ่ายซ้ายที่

ต่อต้านรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย22  

 

กิจกรรม 8.1.1  

กระบวนการสร้าง “ชาติ” ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามมีลักษณะส าคัญที่แตกต่าง

ไปจากการสร้างชาติในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างไร 

 

แนวตอบกิจกรรม 8.1.1 



กระบวนการสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูลสงครามจะเน้นสร้างชาติโดยใช้ประวัติศาสตร์ผ่าน

งานของหลวงวิจิตรวาทการ และผ่านวัฒนธรรมความเป็นไทยด้วยการออกรัฐนิยม 12 บรรพ รวมถึง

การสร้างสัญลักษณ์ความเป็นไทยที่ส าคัญคือ การเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทย การแต่งเพลง

ชาติไทยและก าหนดให้ต้องเคารพเพลงชาติ ชาตินิยมในช่วงนี้จะไม่เน้นความส าคัญของสถาบัน

กษัตริย์เหมือนกับในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

  

เรื่องท่ี 8.1.2 

นโยบายต่างประเทศของไทยในยุคสงครามเย็น   

 

  จากบริบทการเมืองระหว่างประเทศและบริบทการเมืองภายในประเทศในช่วงทศวรรษ 

1950-1960 ส่งผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายต่างประเทศของไทย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาวการณ์ทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ 1) นโยบายต่างประเทศ

ก่อนการร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา และ 2) นโยบายต่างประเทศในการร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา  

  

1. นโยบายต่างประเทศของไทยก่อนการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา 

   ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองไทยรอดพ้นจากการเป็นฝ่ายผู้แพ้สงคราม แต่ในเวลา

นั้นรัฐบาลไทยยังไม่ตระหนักถึงภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ รวมถึงยังรักษาท่าทีในการให้ความร่วมมือหรือ

แสดงตนใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในช่วงที่นายปรีดี พนมยงค์ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 

ค.ศ. (1946) นโยบายต่างประเทศของไทยในเวลานั้นพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน

บ้านและด าเนินนโยบายเป็นอิสระจากมหาอ านาจทั้งสองฝ่ายที่ในเวลานั้นเริ่มเข้าสู่บรรยากาศของ

สงครามเย็นแล้ว การด าเนินนโยบายเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการรวมตัวกันของประเทศใน

ภูมิภาคเพ่ือให้เกิดอ านาจต่อรองกับมหาอ านาจในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ23 อย่างไรก็ตาม จาก

ปัญหาการเมืองภายในประเทศไทยที่นายปรีดี พนมยงค์ต้องลงจากอ านาจ ท าให้ความพยายามในการ

สร้างความร่วมมือกับเพ่ือนบ้านยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในเวลานั้น  

 การขึ้นสู่อ านาจอีกครั้งของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงแรกจะเห็นว่ายังไม่มีท่าทีที่จะ

ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาและไม่ได้มีความหวาดกลัวภัยคอมมิวนิสต์มากนัก เห็นได้จาก

การที่สหรัฐอเมริกาพยายามจะสนับสนุนกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาในเวียดนามในช่วงต้นคือ จักรพรรดิ



เบ๋าได๋ โดยเรียกร้องให้ไทยรับรองรัฐบาลเบ๋าได๋ แต่ทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย คือ นายพจน์ สาร

สิน และนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นคือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในระยะแรกไม่ได้ด าเนินการตามที่

สหรัฐอเมริกาเรียกร้อง แต่พยายามจะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือวางตัวเป็น

กลาง ไม่ประกาศรับรองสถานะรัฐบาลเบ๋าได๋และปฏิเสธไม่รับรองสถานะของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถานะทางการเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ช่วง ค.ศ. 1948-1949 ยังมี

เสถียรภาพและได้รับการยอมรับจากทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน จึงไม่เกรงค าขู่ของสหรัฐอเมริกา 24 

ประกอบกับพิจารณาเห็นว่าทั้งฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาจะไม่ประสบความส าเร็จในการต่อสู้กับ

รัฐบาลเวียดนามเหนือภายใต้การน าของโฮจิมินห์ หากไทยสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามกับโฮจิมินห์ก็จะ

ส่งผลให้มีปัญหากับรัฐบาลเพ่ือนบ้านในภายหลัง ที่ส าคัญคือ รัฐบาลนี้มุ่งเน้นการจัดการปัญหาคนจีน

อพยพในประเทศไทยในด้านที่เป็นปัญหาของชาตินิยมมากกว่าที่จะสนใจปัญหาคอมมิวนิสต์จีน25  

 จุดเปลี่ยนที่ท าให้รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามต้องหันมาให้การรับรองรัฐบาลของ

จักรพรรดิเบ๋าได๋ สืบเนื่องจากปัญหาขั้วการเมืองภายในประเทศและปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังมาตั้งแต่

ครั้งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ท าให้ จอมพล ป. พิบูลสงครามพยายามปรับท่าทีของตนเองใน

สายตาของสหรัฐอเมริกาว่าตนเป็นผู้ต่อต้านคอมมิวนิสต์  จอมพล ป. พิบูลสงครามในฐานะ

นายกรัฐมนตรีจึงได้ประกาศรับรองรัฐบาลภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสในอินโดจีนทั้ง 3 ประเทศ 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1950 การตัดสินใจของ จอมพล ป. พิบูลสงครามส่งผลให้นายพจน์ สาร

สิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยที่มีจุดยืนคัดค้านนโยบายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเพ่ือน

บ้านลาออกจากต าแหน่ง26 นับเป็นจุดจบนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่

สองสิ้นสุดลง ที่มุ่งวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพ่ือนบ้านและไม่ฝักใฝ่

มหาอ านาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความวิตกกังวลของชนชั้นน าในเวลานั้นที่มี

ประสบการณ์ไม่ดีในการเลือกข้างช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเกือบจะท าให้ไทยต้องตกเป็นฝ่ายแพ้

สงคราม 

 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเผด็จการทหารไทยกับสหรัฐอเมริกายิ่งแน่นแฟ้นมากข้ึนเมื่อเกิด

เกิดวิกฤตการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีใน ค.ศ. 1950 เห็นได้จากการที่จอมพล ป. พิบูลสงครามตัดสินใจ

ส่งก าลังทหารเข้าช่วยสหรัฐอเมริกาท าสงครามในเกาหลีในนามกองก าลังสหประชาชาติเป็นชาติแรก 

อีกทั้งยังส่งข้าวจ านวนถึง 40,000 เมตริกตันเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการของกองก าลังสหประชาชาติ 

ต่อต้านการรุกรานเกาหลีใต้จากกองก าลังของฝ่ายเกาหลีเหนือ นอกจากความร่วมมือด้านการทหาร

แล้ว ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามยังได้ลงนามความตกลงระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาอีก 

3 ฉบับ ได้แก่ 1) ความตกลงแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม 2) ความตกลงว่าด้วยความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคนิค และ 3) ความตกลงเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านการป้องกันประเทศ 



ท าให้ความช่วยเหลือทั้งทางการเงิน ก าลังทหาร และด้านเทคนิคจากสหรัฐอเมริกาหลั่งไหลเข้าสู่

ประเทศไทย27  

 ความช่วยเหลือและการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกามีผลต่อการเมืองภายในประเทศไทย 

กล่าวคือ สหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือเหลือกรมต ารวจจนมีรถถัง ปืน เรือบิน และเรือลาดตระเวน

ในครอบครองทัดเทียมกับกองทัพบก ส่งผลให้พลต ารวจเอกเผ่า ศรียานนท์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มราชครู มี

อ านาจและอิทธิพลอย่างมาก จนในช่วงเวลานั้นถูกเรียกว่าเป็น “รัฐต ารวจ” ขณะเดียวกัน 

สหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือการฝึกต ารวจและทหารพลร่มของไทยผ่านบริษัท Southeast 

Asian Supply หรือ Sea Suply ซึ่ งทหารพลร่มนี้ จะเข้ าไปมีบทบาททางการทหารในลาว 

ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็มีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ที่รู้จักในชื่อ กลุ่ม

สี่เสาเทเวศร์ ที่เริ่มมีอ านาจในช่วงทศวรรษ 1947-1957 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์เคยเดินทางไป

เยือนสหรัฐอเมริกา28 จะเห็นได้ว่า การที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนกลุ่มการเมืองทั้งสองฝ่ายของไทยจะ

ส่งผลต่อการขับเคี่ยวเพ่ือเข้าสู่อ านาจทางการเมืองในช่วงปลายทศวรรษ 1950 ที่อ านาจเปลี่ยนมือสู่

กลุ่มสี่เสาเทเวศร์หลังการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ใน ค.ศ. 1957 

  

2. นโยบายต่างประเทศของไทยในการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา 

 ภายหลังสงครามในคาบสมุทรเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากโซเวียต

และจีนกับเกาหลีใต้ภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาได้อุบัติขึ้นในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1950 

ส่งผลให้สหรัฐอเมริกากระชับความสัมพันธ์กับไทยให้แน่นแฟ้นขึ้น เนื่องจากผู้ก าหนดนโยบาย

สหรัฐอเมริกาเน้นนโยบายเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับแนวทางของคอมมิวนิสต์ ท าให้

สหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการในทุกประเทศที่พร้อมจะเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ 

รัฐบาลเผด็จการทหารของไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น ผู้ก าหนดนโยบายของสหรัฐอเมริกาถือว่าคอมมิวนิสต์

เป็นภัยคุกคามผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา เพราะจะไม่สามารถท าการค้ากับประเทศที่ถือ

อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ได้ ท าให้ต้องด าเนินนโยบายเพ่ือสกัดกั้นการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญเพราะมีเขตติดต่อกับจีนและอยู่ไม่ใกล้จากอิทธิพลของ

สหภาพโซเวียต หากประเทศในภูมิภาคนี้เป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมดแล้วก็อาจส่งผลต่อกระทบต่อญี่ปุ่น 

เนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นทั้งแหล่งทรัพยากรและตลาดระบายสินค้าของญี่ปุ่น หาก

คอมมิวนิสต์ได้ชัยชนะในดินแดนเหล่านี้ก็เท่ากับเป็นการปิดล้อมญี่ปุ่นทางเศรษฐกิจ อันจะส่งผลต่อ

การถ่วงดุลอ านาจของสหรัฐอเมริกาต่อจีนและสหภาพโซเวียตทางด้านแปซิฟิก29 ดังนั้น เมื่อ

สหรัฐอเมริกาไม่ประสบความส าเร็จในสนับสนุนฝรั่งเศสให้กลับเข้ามามีอ านาจในอินโดจีนและฝ่าย



คอมมิวนิสต์ในอินโดจีนมีความเข้มแข็ง ประเทศไทยซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับกลุ่มประเทศอินโดจีนจึงได้

กลายเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของสหรัฐอเมริกาในการสกัดก้ันคอมมิวนิสต์ 

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในประเทศไทยใน ค.ศ. 1957 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะ

รัชต์ได้ขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรวบอ านาจเบ็ดเสร็จไว้ที่ตนเอง สหรัฐอเมริกาในเวลานั้นก็

จ าเป็นต้องยอมรับรองและร่วมมือกับรัฐบาลเผด็จการเพ่ือต่อต้านคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ท าให้สหรัฐอเมริกาต้องทุ่มเทสรรพก าลังที่มีเพ่ือต่อสู่กับเวียดนามเหนือและเวียดกง ไม่เพียงด้าน

การทหาร แต่สหรัฐอเมริกายังต้องทุ่มงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศพันธมิตร โดยเฉพาะไทยทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการทหาร ตลอดจนระบบการศึกษาเพ่ือเป็นค่าเช่าฐานทัพ

อากาศในประเทศไทย เพราะการตั้งฐานทัพอากาศในไทยสะดวกต่อการเข้าโจมตีเวียดนามมากกว่า

ฐานทัพอากาศสหรัฐในแปซิฟิก ทั้งในแง่การย่นระยะทางได้กว่า 4,000 ไมล์ เท่ากับสามารถลด

งบประมาณถึง 8,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อการโจมตีหนึ่งรอบ30  

 นโยบายต่างประเทศของไทยสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์มีความใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา

มากกว่าในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามรัฐบาลไทยไม่เพียงแต่ประกาศตนสนับสนุนฝ่ายสหรัฐอเมริกา 

แต่ยังยินยอมและอ านวยความสะดวกให้อเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศ สหรัฐอเมริกาได้สร้าง

และพัฒนาสนามบินหลายแห่งเพ่ือใช้เป็นฐานทัพอากาศ ได้แก่ อู่ตะเภา ตาคลี โคราช อุดรธานี 

อุบลราชธานี นครพนม และดอนเมือง ทั้งยังน าก าลังพลเข้ามาประจ าการในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจาก 

ค.ศ. 1964 มีก าลังพลจ านวน 3,000 นาย แต่เมื่อถึง ค.ศ. 1967 เพ่ิมจ านวนเป็น 45,000 นาย จน

ไทยได้รับการขนานนามจากผู้ก าหนดนโยบายของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นว่าเป็น “เรือบรรทุกอากาศ

ยานที่ไม่มีวันจม”31  

 กรณีสงครามเวียดนามเราจะเห็นบทบาทของไทยในการเป็นฐานทัพ แต่หากพิจารณาปัญหา

การเมืองภายในของลาวจะพบบทบาททางการทหารของไทย อันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นจุดยืน

ทางการเมืองของรัฐบาลไทยอย่างชัดเจนว่าเลือกที่จะสนับสนุนฝ่ายโลกเสรีและสกัดกั้นคอมมิวนิสต์ 

เหตุการณ์ในลาวช่วง ค.ศ. 1959-1962 สหรัฐอเมริกาเกรงว่าถ้าส่งทหารเข้าไปสนับสนุนกลุ่มการเมือง

ฝ่ายขวาของลาวที่น าโดยเจ้าบุญอุ้ม ณ จ าปาสัก และนายพลภูมี หน่อสะหวัน จะเป็นการตอกย้ า

เจตจ านงของตนเองในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในภูมิภาคนี้มากจนเกินไป ดังนั้น เพ่ือแสดงให้

ประชาชนอเมริกันเห็นว่า การสงครามในอินโดจีนที่รัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นความพยายามร่วมกัน

ของพันธมิตรในโลกเสรีที่จะปลดปล่อยภูมิภาคนี้จากคอมมิวนิสต์ จึงได้ร้องขอให้รัฐบาลไทยออกหน้า

ส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการสนับสนุนกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาในลาว ซึ่งไทยเองก็สนองนโยบายของ

สหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดีโดยการสนธิก าลังกับทหารอเมริกันเพ่ือเข้าไปปฏิบัติการลับในลาวภายใต้ชื่อ 



“หน่วยต ารวจพลร่ม” นับเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการทหารของไทยแก่ประเทศอ่ืนเป็นครั้งแรก 

ขณะเดียวกันไทยก็ได้ท าการละเมิดข้อตกลงเจนีวา (The Geneva Accords) ที่ลงนามใน ค.ศ. 1954 

ที่ห้ามส่งกองก าลังเข้าไปตั้งมั่นในลาว32  

 การด าเนินนโยบายต่างประเทศเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าไทยเชื่อมั่นในแสนยานุภาพของ

สหรัฐอเมริกาที่จะสามารถปกป้องไทย ซึ่งในเวลานั้นต้องเผชิญกับทั้งปัญหาที่ประเทศที่มีพรมแดน

ติดต่อกับไทยมีความรุนแรงภายในและการแพร่ขยายอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ อย่างน้อยที่สุดอเมริกา

จะช่วยให้ไทยปลอดภัยจากการขยายอิทธิพลคอมมิวนิสต์อินโดจีน นั่นท าให้ไทยยอมทิ้งนโยบายไม่

ฝักฝ่ายใดและหันเข้าหาสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มตัว แต่ในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ

ประเทศในอินโดจีนเพ่ิมความหวาดระแวงระหว่างกัน ซึ่งจะกลายเป็นอุปสรรคส าคัญทั้งในการพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกายุติ

การแทรกแซงทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ประเทศไทยในฐานะพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาได้รับผลประโยชน์หลายด้าน ที่เห็นได้ชัดคือ 

การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของไทย สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจพร้อม

ทั้งผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ค าปรึกษาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา และเพ่ิมจ านวนมากขึ้นในสมัย

รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือนี้มีเงื่อนไขส าคัญที่รัฐบาลไทยจะต้อง

ปฏิบัติตาม ได้แก่ 1) การรักษาอัตราแลกเปลี่ยนและรักษาระบบการเงินให้มีเสถียรภาพ และ 2) การ

ลดการกีดกันทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ33 ส่งผลให้ไทยต้องยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนที่

ก าหนดโดยตลาดเสรี ซึ่งเท่ากับเป็นการผูกโยงเศรษฐกิจของไทยให้ต้องพ่ึงพาเศรษฐกิจโลก ทั้งยังเป็น

จุดเริ่มต้นของการปรับนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐไทยจากทุนนิยมโดยรัฐไปสู่การสนับสนุนการ

ลงทุนของภาคเอกชน  

 โดยสรุป จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของไทยใน

ช่วงเวลานั้นไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากความหวาดกลัวภัยคอมมิวนิสต์ทั้งในจีนและเวียดนามเพียงอย่าง

เดียว แต่ผลมาจากปัญหาการเมืองภายในที่เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายของ จอมพล ป. พิบูล

สงครามกับฝ่ายของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ แต่เมื่อไทยเป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาแล้ว การ

รณรงค์ทางจิตวิทยาของจอมพล ป. พิบูลสงครามประสบความส าเร็จในการสร้างความหวาดระแวงภัย

คอมมิวนิสต์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย นอกจากนี้ การที่เวียดนามพยายามขยายอิทธิพลเข้าไปในกัมพูชา

และลาวผ่านการสนับสนุนกลุ่มการเมืองฝ่ายซ้ายก็ยิ่งท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา

กระชับแน่นมากขึ้น และนโยบายต่างประเทศของไทยมีความเป็นปฏิปักษ์กับกลุ่มประเทศอินโดจีน

มากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างประเทศในนาม สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก



เฉียงใต้ ที่เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1967 จึงเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคมากกว่าจะเป็น

การสร้างความร่วมมือตามแนวคิดภูมิภาคนิยม (regionalism) อย่างแท้จริง 

 

 

กิจกรรม 8.1.2 

   เหตุใดไทยจึงมีความส าคัญในฐานะยุทธศาสตร์การสกัดกั้นคอมมิวนิสต์ของสหรัฐอเมริกา 

 

แนวตอบกิจกรรม 8.1.2 

สหรัฐอเมริกามีความกังวลว่าเอเชียคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนจะลุกลามมายังประเทศท่ีเหลือใน

ภูมิภาค ไทยซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศอินโดจีนจึงกลายเป็นฐานทัพอากาศให้สหรัฐอเมริกาเพ่ือ

ปฏิบัติการสกัดกั้นคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน สหรัฐอเมริกาในเวลานั้นไม่อาจจะปล่อยให้เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของฝ่ายคอมมิวนิสต์ทั้งหมด เพราะภูมิภาคนี้เป็นทั้งแหล่ง

ทรัพยากรและตลาดสินค้าของญี่ปุ่น หากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นคอมมิวนิสต์ไปหมดตามทฤษฎี

โดมิโนที่สหรัฐอเมริกาเชื่อจะเท่ากับเป็นการปิดล้อมญี่ปุ่นที่ในเวลานั้นถูกแวดล้อมจากคอมมิวนิสต์จีน

และสหภาพโซเวียตอยู่แล้ว และต้องกระทบต่ออ านาจของสหรัฐอเมริกาทางฝั่งแปซิฟิกอย่างไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ 

 

 

เรื่องท่ี 8.1.3 

การร่วมก่อตั้งอาเซียน (1967): วัตถุประสงค์และความคาดหวัง 

  

 ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง โลกถูกแบ่งออกเป็น 2 ขั้ว ตามอุดมการณ์ทางการเมือง 

โดยมีประเทศมหาอ านาจ 2 ฝ่าย ที่คอยชักจูงบรรดารัฐเอกราชใหม่ให้เข้าร่วมค่าย สหรัฐอเมริกาเป็น

ผู้น าโลกเสรีนิยม ส่วนสหภาพโซเวียตเป็นผู้น าฝ่ายสังคมนิยม ไทยเข้าร่วมในฝ่ายอุดมการณ์เสรีนิยม 

ท าให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันก็มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน

ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกัน   



 

1. ไทยในฐานะจุดยุทธศาสตร์ต้านคอมมิวนิสต์กับความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา 

 ในช่วงสงครามเย็น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นพื้นที่

การปะทะกันทั้งทางอุดมการณ์และก าลังทหารระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สหรัฐอเมริกาในเวลานั้นมีนโยบายสกัดกั้นคอมมิวนิสต์สากลที่ก าลังรุกคืบเข้ามาในอินโดจีนอย่าง

ชัดเจน ด้วยความเชื่อในทฤษฎีโดมิโนที่เสนอโดยประธานาธิบดีดไวท์ ดี ไอเซนฮาวร์ (Dwight D. 

Eisenhower) ว่าถ้าหากอินโดจีนซึ่งเป็นโดมิโนตัวแรกล้ม กล่าวคือ กลายเป็นคอมมิวนิสต์แล้ว ก็จะ

ลุกลามไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นความสูญเสียส าคัญของโลกเสรี ในช่วง  ค.ศ. 1954 

ฝรั่งเศสยังคงท าการรบติดพันกับคอมมิวนิสต์เวียดนาม ท้ายที่สุดพ่ายแพ้ในสมรภูมิเดียนเบียนฟู34 ยิ่ง

เป็นการเพ่ิมความหวาดระแวงให้กับสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศไทย 

 บรรดารัฐเอกราชใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความพยายามที่จะรวมกลุ่มกันมาก่อน

หน้าที่จะมีแนวคิดในการก่อตั้งอาเซียน จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มในระยะแรกนี้เป็นผลจากต้องการ

สานความสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน แต่ไม่ได้มีความคาดหวังว่าจะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ

และเอกลักษณ์ร่วมกัน แรงผลักดันส าคัญก็คือ ประเด็นเรื่องความมั่นคงหรือภัยคุกคามที่มีร่วมกัน 35 

เพราะภายหลังจากจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านการปฏิวัติไปสู่การปกครองภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์ใน ค.ศ. 

1949 ประเทศในกลุ่มอินโดจีน ได้แก่ เวียดนาม ลาว และกัมพูชาต่างต้องเผชิญกับสงครามภายใน

ระหว่างฝ่ายเสรีนิยมที่มีสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่สนับสนุนโดยจีน 

 ภายใต้การชี้น าของสหรัฐอเมริกาจึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ที่มีมหาอ านาจจากภายนอกเป็นแกนหลัก ไทยเองก็เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้ นั่นคื อ 

องค์การสนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีโต้ (Southeast Asia Treaty Organization: 

SEATO) ที่จัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1954 โดยมีการลงนามในสนธิสัญญามะนิลา ที่ประเทศฟิลิปปินส์ มี

สมาชิกแรกเริ่ม 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ปากีสถาน ไทย ฟิลิปปิ นส์ 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ความส าคัญของความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนอยู่ ในมาตรา 4 ของ

สนธิสัญญาที่ระบุว่า “หากประเทศหนึ่งประเทศใดในพื้นที่ที่ก าหนดในสนธิสัญญานี้ถูกโจมตีด้วยก าลัง

อาวุธแล้ว ประเทศสมาชิกมีมติเอกฉันท์ว่าเป็นอันตรายต่อสันติภาพและความปลอดภัยของตนและจะ

แสดงออกถึงว่าเป็นอันตรายร่วมกันได้ก็โดยผ่านกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ”36  

 แม้จะเป็นความร่วมมือที่เน้นด้านความมั่นคง ทว่ากลับไม่สามารถให้ความมั่นใจหรือ

สนองตอบต่อความคาดหวังในด้านความมั่นคงของประเทศสมาชิกได้ เห็นได้ชัดเจนกรณีของประเทศ

ไทย เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในลาว ค.ศ. 1959-1961 ไทยซึ่งมีเขตแดนติดต่อกับลาว ทั้งยังมี



ขบวนการคอมมิวนิสต์ที่กระจายตัวอยู่ตามป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีความหวาดเกรงว่า

คอมมิวนิสต์ในประเทศลาวจะแพร่ขยายเข้ามา รัฐบาลไทยจึงได้ร้องขอให้ซีโต้ส่งทหารไปช่วยลาวตาม

ข้อตกลงในสนธิสัญญา แต่กลับถูกปฏิ เสธ ท าให้ ไทยขู่จะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิก 

สหรัฐอเมริกาจึงหาทางออกด้วยการออกแถลงการณ์ร่วม “ถนัด-รัสก์” ใน ค.ศ. 1962 เพ่ือแสดง

จุดยืนที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศไทยเป็นพิเศษ ในการนี้ไทยจึงยินยอมให้สหรัฐอเมริกาใช้ฐานทัพ

อากาศในประเทศเพ่ือด าเนินการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน37 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสมาชิก

ของซีโต้จะพบว่ามีสมาชิกที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียง 2 ประเทศ คือ ไทยและ

ฟิลิปปินส์ ทั้งสองประเทศนี้มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับสหรัฐอเมริกา ดังนั้น การถือก าเนิดของซีโต้

จึงไม่ได้เกิดข้ึนจากเจตจ านงของสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.1 รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเริกา นายดีน รัสก์ กับ รัฐมนตรีต่างประเทศไทย พันเอก 

(พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ ในโอกาสลงนามแลถงการณ์ร่วมถนัด-รัสก์  

ที่มา: https://photos.state.gov/galleries/thailand/33889/1946-1975/15.html 

 

2. องค์การระหว่างประเทศท่ีสะท้อนความร่วมมือในภูมิภาค  

   นอกจากซีโต้ที่เป็นความร่วมมือระหว่างบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับบรรดา

ประเทศในโลกเสรีแล้ว ไทยยังได้สร้างความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันในนาม สมาคม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asia: ASA) ก่อตั้งใน ค.ศ. 1961 มีสมาชิกร่วม

ก่อตั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย โดยมีจุดประสงค์ที่จะร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา นับเป็นความพยายามระยะแรกท่ีจะสร้างความร่วมมือกันเองภายใน

ภูมิภาคและพยายามไม่ให้มหาอ านาจแทรกแซง และจุดเน้นไม่ในประเด็นเรื่องการทหาร อย่างไรก็

ตาม จะเห็นได้ว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยังแบ่งแยกระหว่างประเทศโลกเสรีกับคอมมิวนิสต์ ที่



ส าคัญคือ ความร่วมมือในระยะแรกยังขาดความมั่นคงอันเป็นผลจากปัญหาความขัดแย้งของประเทศ

สมาชิก ในกรณีปัญหารัฐซาบาห์ ที่เกือบลุกลามเป็นสงครามระหว่างมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ แต่

สถานการณ์คลี่คลายเมื่อไทยในฐานะสมาชิกหนึ่งในสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงท าหน้าที่เป็น

ตัวกลางจัดการเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศ38  

 สภาพการณ์ความร่วมมือที่แบ่งแยกระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ยังเห็นความพยายามจะก้าวข้ามอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างสองขั้วในความร่วมมือของ

ภูมิภาคด้านการศึกษา ใน ค.ศ. 1965 ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามใต้ มีการจัดประชุมครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร ในนาม ความ

ร่วมมือส่วนภูมิภาคทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศ (Southeast Asia Minister of Education 

Organization: SEAMEO) จัดตั้งเพ่ือร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย จัดสัมมนาเพ่ือแก้ปัญหา

การศึกษาของประเทศสมาชิก39 อย่างไรก็ตาม ปัญหาทางการเมืองยังคงส่งผลกระทบต่อความร่วมมือ

ครั้งนี้ เพราะเกิดความเห็นแตกต่างระหว่างกลุ่มประเทศอินโดจีนและประเทศอ่ืน  

 สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความพยายามของประเทศในภูมิภาคที่จะร่วมมือกัน

น าไปสู่การก่อก าเนิด สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of 

Southeast Asia Nations: ASEAN) องค์การนี้ไม่มีชาติมหาอ านาจร่วมเป็นสมาชิก สืบเนื่องจาก

ความไม่พอใจของชาติในภูมิภาคที่ถูกสหรัฐอเมริกาเข้าแทรกแซงกิจการภายใน ประกอบกับขาดความ

มั่นใจในการช่วยเหลือของซีโต้40 ท าให้สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงถือก าเนิดขึ้นจาก 

ปฏิญญาประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ปฏิญญากรุงเทพฯ (The ASEAN Declaration 

1967) ในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1967 

 ดร. ถนัด คอมันตร์ ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในสมัยของจอม

พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์และจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ระหว่าง ค.ศ. 1959-1971 การ

ด ารงต าแหน่งในยุคท่ีอ านาจการบริหารประเทศอยู่ภายใต้ผู้น าเผด็จการทหารท าให้เขามีบทบาทหลัก

ในการเชื่อมโยงนโยบายความมั่นคงภายในของไทยกับการด าเนินการต่อต้านคอมมิวนิสต์ ด้วย

สถานการณ์ในลาวช่วงปลายทศวรรษ 1950 คอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายได้เปรียบ แต่ซีโต้ไม่สนับสนุน

แนวทางของไทยที่ เรียกร้องให้ซีโต้เข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศลาว ประกอบกับ

ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีพันธกรณีในการ

ป้องกันความม่ันคงของไทยมากเท่ากับที่สหรัฐอเมริกามีต่อประเทศอ่ืน เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย อียิปต์ 

ท าให้ ดร. ถนัด คอมันตร์ เกิดความหวาดระแวงสงสัยพันธมิตรและความร่วมมือที่มีกับประเทศ

ตะวันตก41  



 ความพยายามของนายกรัฐมนตรีไทย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์กับรัฐมนตรีต่างประเทศ ดร. 

ถนัด คอมันตร์ที่จะให้นานาชาติเข้าแทรกแซงกิจการในลาวเพ่ือเป็นการประกันความมั่นคงของไทยไม่

ประสบผลส าเร็จ ปัจจัยส าคัญเนื่องจากสมาชิกของซีโต้ประกอบด้วยประเทศในยุโรป ได้แก่ อังกฤษ

และฝรั่งเศส ที่ในเวลานั้นเพิกเฉยต่อปัญหาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเวลานั้นจอมพลสฤษดิ์และ 

ดร. ถนัด คอมันตร์มีความเห็นตรงกันว่า การแสวงหาพันธมิตรจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ร่วมในภูมิศาสตร์

เดียวกันจะไม่ได้รับความจริงใจในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น ไทยจึงเริ่มเน้นการด าเนินความสัมพันธ์แบบ

ทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกาทางหนึ่ง ส่วนอีกทางหนึ่งไทยได้ริเริ่มการสร้างความร่วมมือในภูมิภาค42  

 การเปลี่ยนแปลงอ านาจการเมืองภายในประเทศไทยจากจอมพลสฤษดิ์ไปสู่จอมพลถนอม 

กิตติขจร ในช่วงปลาย ค.ศ. 1963 เป็นไปด้วยความราบรื่น ไทยและสหรัฐอเมริกายังคงความสัมพันธ์

อันดีต่อกัน อีกทั้งนโยบายต่างประเทศของไทยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ยังคงไว้ซึ่งความ

ร่วมมือทางการทหารกับสหรัฐอเมริกาที่จะสกัดกั้นการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน ดร. ถนัด 

คอมันตร์พิจารณาเห็นว่าเวียดนามเหนือที่เป็นคอมมิวนิสต์พยายามเข้ามีอ านาจเหนือกัมพูชาและลาว

แทนที่ฝรั่งเศส ทั้งมองว่าความพยายามของเวียดนามเหนือที่จะรวมกับเวียดนามใต้ไม่ใช่ความต้องการ

ในการรวมชาติ แต่เป็นการขยายอิทธิพลคอมมิวนิสต์ ดร. ถนัด คอมันตร์จึงมองเวียดนามเหนือเป็นภัย

คุกคามความม่ันคงของไทยและภูมิภาค ท าให้ไทยสนับสนุนสหรัฐอเมริกาอย่างแข็งขันมากขึ้น อย่างไร

ก็ตาม ดร. ถนัด คอมันตร์ไม่เห็นด้วยกับผู้น าทหารไทยในเวลานั้นเรื่องการยินยอมให้สหรัฐอเมริกาใช้

ประเทศไทยเป็นฐานทัพเพ่ือโจมตีกลุ่มประเทศอินโดจีนและได้ประท้วงในเรื่องนี้ สร้างความไม่พอใจ

ให้กับรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาอย่างยิ่ง ส่งผลให้ ดร. ถนัด คอมันตร์ถูกลดบทบาทลง จึงต้องหา

ทางออกให้กับตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ จึงได้หยิบยกแนวคิดการสร้าง

ความร่วมมือในภูมิภาคที่ครั้งหนึ่งนายปรีดี พนมยงค์พยามยามผลักดันขึ้นมาใช้ โดยเน้นด้านเศรษฐกิจ

และสังคมซึ่งเป็นด้านที่ผู้น าทหารกับพันธมิตรสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร ความ

พยายามของดร. ถนัด คอมันตร์ไม่ถูกขัดขวางจากทั้งรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาเพราะต่างเชื่อว่า

ความร่วมมือในภูมิภาคที่เกิดขึ้นไร้ประสิทธิภาพ43  

 ดร. ถนัด คอมันตร์ด าเนินการสร้างความร่วมมือในภูมิภาค ด้วยการหยิบยกแนวทางการสร้าง

ความร่วมมือในภูมิภาคที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุน และแสดงบทบาทการเป็นตัวกลางประสาน

ความขัดแย้งระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งเคยเป็นอุปสรรคความร่วมมือในภูมิภาคที่

เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งดร. ถนัด คอมันตร์ มีบทบาทอย่างมากในการเจรจาระหว่างทั้ง 3 ประเทศ ด าเนิน

ไปอย่างราบรื่น ประกอบกับในเวลานั้นทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ต่างก็เห็นด้วยกับ

แนวทางความร่วมมือในภูมิภาค นอกจากนี้ ดร. ถนัด คอมันตร์ยังพยายามชักชวนประเทศเพ่ือนบ้าน

ทั้งเมียมาและกัมพูชาเข้าร่วมแต่ไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้น ในช่วงเริ่มก่อตั้งอาเซียนจึงมีสมาชิก



เพียง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ การที่ไทยประสบ

ความส าเร็จในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

จนสามารถผลักดันให้เกิดอาเซียนได้ เป็นผลมาจากการที่ไทยไม่ได้มีความขัดแย้งกับประเทศเหล่านี้

และ ดร. ถนัด คอมันตร์ก็มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้น าทั้งสามประเทศ จึงมีความเหมาะสมในการเป็น

ตัวกลางสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน44  

 อย่างที่ได้กล่าวถึงบ้างแล้วข้างต้นว่า อาเซียนเกิดจากความพยายามของดร. ถนัดที่ยึดแนวคิด

ของนายปรีดี พนมยงค์ที่เชื่อว่าการจะรักษาความมั่นคงภายในของแต่ละประเทศในภูมิภาคไว้ได้นั้น

จ าเป็นจะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างกัน เพราะหากหวังจะพ่ึงพามหาอ านาจจะมีความไม่แน่นอน

สูง หากเมื่อใดหมดผลประโยชน์มหาอ านาจก็จะละทิ้งไปโดยง่าย นอกจากนี้ พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอ

มันตร์บุคคลผู้มีส่วนส าคัญให้การผลักดันให้อาเซียนเกิดขึ้นได้ยังให้ความส าคัญกับการขจัดความ

ขัดแย้งในภูมิภาคให้หมดไป ดังจะเห็นได้จากการที่ความร่วมมือก่อนหน้าอาเซียนที่ไร้ประสิทธิภาพ

เพราะความขัดแย้งระหว่างสมาชิก  

 เมื่อพิจารณาจากสมาชิกที่ร่วมก่อตั้งยังคงสะท้อนให้เห็นการแบ่งฝ่ายอันเป็นผลกระทบของ

สงครามเย็น กล่าวคือ สมาชิกเริ่มแรกล้วนเป็นชาติที่อยู่ในค่ายเสรีนิยม ได้แก่  อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ 

มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย แม้ว่าบางประเทศที่จัดตัวเองอยู่ฝ่ายโลกเสรีจะยังคงปกครองในระบอบ

เผด็จการทหารก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาสมาชิกแรกเริ่มจะท าให้เราเห็นว่ามีประเทศที่มีความขัดแย้งกัน

อยู่ คือ ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย ซึ่งน าไปสู่ความล้มเหลวของสมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

สะท้อนให้เห็นว่าอาเซียนเป็นความพยายามในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระดับทวิ

ภาคีโดยใช้การรวมกลุ่มเป็นทางออก อาจกล่าวได้ว่า อาเซียนเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงภายในของ

อินโดนีเซียและการเกิดประเทศใหม่อย่างสิงคโปร์ ท าให้จ านวนของประเทศที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์

เพ่ิมข้ึนจนสามารถรวมกลุ่มได้ ประกอบกับแนวโน้มของสงครามเวียดนามที่คาดว่าสหรัฐอเมริกาน่าจะ

ต้องถอนตัวจากภูมิภาคนี้ในไม่ช้า45  

 ความพยายามก่อตั้งความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคครั้งนี้ ประเทศสมาชิกที่ร่วมก่อตั้ง

ไม่ได้ต้องการให้เป็นความร่วมมือทางด้านการทหารหรือความม่ันคง เพราะเคยมีประสบการที่ล้มเหลว

ในกรณีของซีโต้ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีก าลังหรือความสามารถทาง

การทหารที่ดีพอ ดังนั้น อาเซียนจึงเริ่มต้นด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่อาจแยก

ออกจากกันอย่างเด็ดขาด และจะเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือในด้านอ่ืนๆ ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในเวลา

ต่อมาอาเซียนจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงแนวทางความร่วมมือที่ไม่เน้นด้านการทหาร (Military 

Alliance) ในกรณีปัญหาเวียดนามและกัมพูชา แต่จะใช้วิธีการ “การป้องกันร่วมกันด้วยวิธีทาง



การเมือง” (Political Collective Defense) ที่เน้นการทูตเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่มี

ก าลังทหารและการสนับสนุนจากสหประชาชาติ ดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไปในช่วงทศวรรษ 198046  

 

กิจกรรม 8.1.3 

   เหตุใดประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างกัน 

 

แนวตอบกิจกรรม 8.1.3  

เนื่องจากภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองบรรดาประเทศในภูมิภาคนี้ต่างทยอยประกาศเอก

ราชจากเจ้าอาณานิคมตะวันตก แต่ประเทศเจ้าอาณานิคมก็มีความพยายามจะกลับเข้ามามีอ านาจ

โดยเฉพาะฝรั่งเศสที่พยายามจะกลับเข้ามามีอ านาจเหนืออินโดจีน เป็นเหตุให้ประเทศเหล่านี้พยายาม

ที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพ่ือลดโอกาสในการแทรกแซงจากมหาอ านาจ แต่เมื่อสถานการณ์

การแบ่งขั้วอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างเสรีประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสค์รุนแรงมากขึ้น การ

รวมกลุ่มในภูมิภาคจึงสะท้อนให้เห็นถึงการรวมมือเพ่ือสกัดกั้นคอมมิวนิสต์ ดังจะเห็นได้จากการที่

อาเซียนมีสมาชิกร่วมก่อตั้งจากประเทศในค่ายโลกเสรีทั้งหมด 

   



ตอนที่ 8.2 

บริบททางการเมืองของไทยในทศวรรษ 1970 

 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 หัวเรื่อง 

  8.2.1 บริบทการเมืองไทยทศวรรษ 1970: จากประชาธิปไตยสู่ภัยคอมมิวนิสต์ 

  8.2.2 การร่วมกันเผชิญหน้าวิกฤตการณ์กัมพูชา 

  8.2.3 นโยบายเสริมสร้างระบบดุลแห่งอ านาจในภูมิภาค 

 

 แนวคิด 

 1. ช่วงทศวรรษ 1970 เป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทย การ

สืบทอดอ านาจของกลุ่มผู้น าทหาร สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มปัญญาชนซึ่งเป็นคนกลุ่มใหม่ที่เป็น

ผลมาจากการพัฒนาในทศวรรษก่อนหน้า คนกลุ่มนี้ได้แสดงออกทางการเมืองในการเรียกร้องให้

รัฐบาลเผด็จการทหารยอมลงจากอ านาจและจัดให้มีการเลือกตั้ง คืนประชาธิปไตยให้กับประชาชน 

การชุมนุมประท้วงของนิสิตและนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1973 ที่จบลงด้วยความ

รุนแรงมีผลท าให้เกิดประชาธิปไตยในช่วงเวลาอันสั้น แต่ท้ายที่สุดแล้วความหวาดระแวงพลังทาง

การเมืองของนักศึกษา ประกอบกับความกลัวอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ที่ได้ชัยชนะในอินโดจีน ท าให้

รัฐบาลพลเรือนหวาดระแวงนักศึกษาจนน าไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1976 

น าไปสู่การรัฐประหารอีกครั้งหนึ่ง 

 2. ความหวาดกลัวคอมมิวนิสต์อินโดจีนของรัฐบาลท าให้ไทยยังคงเข้าแทรกแซงกิจการ

ภายในของกัมพูชาโดยยินยอมให้สหรัฐอเมริกาใช้ดินแดนอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือโจมตีกลุ่มการเมือง

ฝ่ายซ้ายของกัมพูชา แม้ว่าจะมีกระแสต่อต้านทั้งจากประชาชนภายในประเทศและจากสื่อมวลชน

ต่างประเทศ แต่เมื่อถึงช่วงกลางทศวรรษ 1970 คอมมิวนิสต์มีชัยชนะในอินโดจีนทั้งในเวียดนามและ

กัมพูชา ประกอบกับการที่สหรัฐอเมริกาลดการแทรกแซงในภูมิภาคนี้ลง ท าให้ไทยต้องลดความเป็น

ปฏิปักษ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและให้ความส าคัญกับความร่วมมือภายในภูมิภาคอย่างอาเซียน 



โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวียดนามรุกรานกัมพูชา ไทยได้แสดงบทบาทน าและได้รับการสนับสนุนจาก

อาเซียนในการต่อต้านเวียดนาม 

3. ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียตและการที่สหรัฐอเมริกาเริ่มมีความสัมพันธ์อันดี

กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้ไทยที่ด าเนินนโยบายตามสหรัฐอเมริกาและความจะพ่ึงพาให้

ประกันความมั่นคงจ าต้องปรับท่าทีต่อทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกลุ่มประเทศอินโดจีน โดย

พยายามท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศท่ีเป็นคอมมิวนิสต์ ท่ามกลางความหวาดระแวง

ที่ยังคงมีอยู่ เพราะประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งจีนและเวียดนามยังคงให้การสนับสนุนความเคลื่อนไหวของ

คอมมิวนิสต์ในประเทศไทย  

วัตถุประสงค์ 

  เมื่อศึกษาตอนที่ 8.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายบทบาทของปัญญาชนที่มีต่อการเมืองไทยช่วงทศวรรษ 1970 ได้ 

2. อธิบายบทบาทของไทยกับปัญหาการเมืองภายในประเทศกัมพูชาได้ 

3. อธิบายการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทยในช่วงทศวรรษ 1970 ได้  



 

ความน า 

 

 สภาพการณ์ การเมืองไทยในช่วงทศวรรษ 1970 เป็นช่วงที่มีความส าคัญต่อหน้ า

ประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง เหตุการณ์ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1973 สะท้อนให้เห็นการเมือง

ภาคประชาชนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านอ านาจรัฐ แม้ว่าจะยุติลงด้วย

ความสูญเสีย แต่ก็ได้สร้างช่วงเวลาที่จัดว่ามีเสรีภาพที่สุดในยุคหนึ่ง แม้ว่าจะเป็นช่วงสั้น ๆ ก็ตาม 

เสรีภาพในช่วงนี้น าไปสู่แนวคิดทางการเมืองแบบซ้ายจัดและการปราบปรามผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น

คอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง 

 ในขณะที่สภาวการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกาเริ่มมีความสัมพันธ์กับ

สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือจีนคอมมิวนิสต์ ความขัดแย้งในโลกคอมมิวนิสต์ระหว่างรัสเซียกับจีนเริ่ม

รุนแรงขึ้น แต่ในบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีการปะทะและปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่าง

รุนแรงตลอดทศวรรษ 1970 ในช่วงต้นทศวรรษ เมื่อนโยบายของสหรัฐอเมริกาหันเหความสนใจออก

จาภูมิภาคนี้ รัฐบาลพลเรือนของไทยก็พยายามสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้าน แต่ด้วยภัยคอมมิวนิสต์

ภายในไทยเองและชัยชนะของคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน ตลอดจนการที่เวียดนามรุกรานกัมพูชา ท าให้

ในช่วงทศวรรษ 1970 นี้ นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งด้วยกัน  

 

 

เรื่องท่ี 8.2.1  

บริบทการเมืองไทยทศวรรษ 1970: จากประชาธิปไตยสู่ภัยคอมมิวนิสต์ 

  

 ความเคลื่อนไหวการเมืองไทยที่ส าคัญในทศวรรษนี้ ได้แก่ 1) การสืบทอดอ านาจของกลุ่ม

ทหาร 2) ความเคลื่อนไหวของกลุ่มปัญญาชนในการเรียกร้องประชาธิปไตย และ 3) การปราบปราม

คอมมิวนิสต์ 

 

1. การสืบทอดอ านาจของกลุ่มทหาร 



 การสืบทอดอ านาจทางการเมืองในหมู่ผู้น าทหารสืบเนื่องมาจากทศวรรษ 1960 ภายหลังการ

อสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1963 จอมพลถนอม กิตติขจรได้สืบทอด

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยมีบุคคลส าคัญร่วมงานคือ พลเอกประภาส จารุเสถียร และพันเอกณรงค์ 

กิตติขจร รูปแบบการปกครองและนโยบายทางเศรษฐกิจยังคงด าเนินตามแบบในยุคของสฤษดิ์ ธนะ

รัชต์ ในช่วงเวลาที่จอมพลถนอม กิตติขจรด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีนี้ทหารเข้ามามีบทบาททาง

การเมืองสูงมาก อย่างไรก็ตาม อ านาจและบารมีของจอมพลถนอม กิตติขจร ไม่มากเท่าจอมพลสฤษดิ์ 

ธนะรัตน์ ท าให้ตลอดช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจรจะถูกท้าทายจาก

กลุ่มอ านาจอ่ืน ที่ส าคัญคือ บุคลิกภาพที่มีความออมชอมของจอมพลถนอม กิตติขจรท าให้เปิดโอกาส

ให้นักศึกษามีการชุมนุมและเคลื่อนไหวทางการเมืองมากกว่าในยุคก่อนหน้า ดังจะเห็นได้จากการลด

ความเข้มงวดในการการควบคุมการแสดงความคิดเห็น สื่อสิ่งพิมพ์ของนักศึกษา ประกอบกับผลพวง

จากเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และระบบการศึกษาที่เกิดจากยุคแห่งการพัฒนา

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนหน้า ท าให้เริ่มเกิดกระแสเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง เพราะการเมืองไทยในเวลานั้นตกอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารมาเป็นเวลานาน47  

 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังคงด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง ท าให้ในระยะนี้ เศรษฐกิจพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประชาชนได้รับการศึกษาจ านวนเพ่ิมขึ้น การ

สื่อสารและการคมนาคมได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายต่างประเทศ

ของไทยที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา อีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญคือ การหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรม

แบบอเมริกันจากทหารที่เข้ามาปฏิบัติงานในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย ท าให้สังคมไทยได้สัมผัสกับ

วัฒนธรรมแบบโลกตะวันตกโดยตรง ทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างงานในชนบทเพ่ือรองรับงานด้านการ

บริการแก่ฐานทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในต่างจังหวัด สภาพการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลต่อความ

กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมากกว่าในอดีต48  

 

2. ความเคลื่อนไหวของกลุ่มปัญญาชนในการเรียกร้องประชาธิปไตย 

 ผลสืบเนื่องจากการพัฒนาที่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ด้วยความช่วยเหลือของ

สหรัฐอเมริกา ท าให้คนไทยได้รับการศึกษาตามแบบตะวันตกเพ่ิมจ านวนมากขึ้น การเปิด

มหาวิทยาลัยในภูมิภาค เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ค.ศ. 1964) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค.ศ. 1966) 

ท าให้เกิดกลุ่มปัญญาชนที่มีความตื่นตัวทางการเมืองเป็นจ านวนมาก คนกลุ่มนี้สะสมความไม่พอใจที่

ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของเผด็จการทหาร49 ประกอบกับการที่การเมืองไทยมีช่วงเวลาที่เป็น

ประชาธิปไตยสั้นๆ อีกช่วงหนึ่งระหว่าง ค.ศ. 1968-1971 โดยมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 10 



กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1969 การในเลือกตั้งครั้งนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพรรคการเมืองได้รับ

การเลือกตั้งเข้าสู่สภา จ านวนพรรคที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกมากที่สุดคือ พรรค

สหประชาไทยที่มีจอมพลถนอม กิตติขจรเป็นหัวหน้าพรรค จึงต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมและจอมพล

ถนอมก็ได้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป แต่การบริหารประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจร 

ในช่วงเวลานี้ประสบปัญหาหลายประการที่ส าคัญคือ การเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกหรือยุบสภา

เพ่ือให้มีการเลือกตั้งใหม่ เป็นเหตุให้ใน ค.ศ. 1971 จอมพลถนอม กิตติขจรก็ได้ท าการรัฐประหารและ

น าประเทศกลับสู่ระบอบเผด็จการทหารอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2511 (1968) และประกาศยุติกิจกรรมของพรรคการเมือง การรัฐประหารครั้งนี้ของจอม

พลถนอมจึงเท่ากับเป็นการท าลายความหวังของประชาชนที่ได้สัมผัสกับระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยในช่วงระยะหนึ่ง แต่กลับต้องพบจุดจบด้วยการรัฐประหารภายในเวลาอันสั้น 

 นิสิตนักศึกษามองว่าการรัฐประหารของจอมพลถนอมในครั้งนี้เป็นความพยายามในการสืบ

ทอดอ านาจ ความเชื่อนี้ยิ่งถูกตอกย้ าเมื่อมีการต่ออายุราชการของจอมพลถนอม นอกจากนี้ ยังมีข่าว

การทุจริตของคณะรัฐบาลและในวงราชการยิ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนในวงกว้าง แต่

ชนวนเหตุที่ก่อให้เกิดการชุมนุมประท้วงจนลุกลามบานปลายในเหตุการณ์ 14 ตุลาคมนั้น สืบเนื่อง

จากในวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1973 เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ทหารตกที่อ าเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม ในที่เกิดเหตุพบซากสัตว์ป่าเป็นจ านวนมากที่ถูกล่าจากทุ่งใหญ่นเรศวร สร้างความไม่พอใจ

ให้กับนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงกลุ่มหนึ่งออกมาเคลื่อนไหว

โจมตีกรณีนี้ ท าให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหงในเวลานั้นคือ ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์มีค าสั่งให้

คัดชื่อนักศึกษากลุ่มนี้ออก สร้างความไม่พอใจให้กับนักศึกษาในสถาบันต่างๆ จึงเริ่มมีการรวมตัวกัน

เพ่ือชุมนุมประท้วงในวันที่  21 -22 มิถุนายน บริเวณอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย จนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค าแหงต้องยกเลิกค าสั่งและลาออกจากต าแหน่ง50  

 ภายหลังการชุมนุมประท้วงกรณีทุ่งใหญ่นเรศวรนิสิตและนักศึกษายังคงมีความเคลื่อนไหว

ทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ทว่าถูกแทรกแซงจากรัฐบาล ความไม่พอใจรัฐบาลทหารที่สั่งสมมานานท า

ให้เกิดการเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากประชาชนหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ นักศึกษา 

นักเขียน เริ่มมีการแจกใบปลิวโจมตีรัฐบาลโดยกลุ่มนักศึกษา แต่ถูกจับกุมตัวและตั้งข้อหาว่ามีการ

กระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นข้อหาร้ายแรงในเวลานั้น ส่งผลให้เกิดการชุมนุมของนิสิตนักศึกษา

เพ่ือเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษา พร้อมกับเรียกร้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยจากรัฐบาลเผด็จ

การของจอมพลถนอม กิตติขจร51 



 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมจัดการชุมนุมภายในมหาวิทยาลัย 

และประสานงานกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เหตุการณ์เริ่มจากการที่รัฐบาลได้จับกุม

นักศึกษา อาจารย์ และนักการเมืองเพียงเพราะว่าพวกเขาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย องค์การ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีความเคลื่อนไหวในกรณีนี้โดยการชุมนุมประท้วง ในวันที่ 8 

ตุลาคม ค.ศ. 1973 มีการปิดโปสเตอร์ เอาโซ่ล่ามประตูห้องเรียน บางส่วนน าปูนปาสเตอร์หยอดตามรู

กุญแจ เช้าวันที่ 9 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสอบภาคแรกของมหาวิทยาลัย มีการปราศัยบนเวทีบริเวณลาน

โพธิ์ธรรมศาสตร์ ผู้ปราศัย คือ นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุลที่ต่อมาจะมีบทบาทส าคัญในการชุมนุม

ป ระท้ ว งใน วั น ที่  1 4  ตุ ล าคม  เป็ น เห ตุ ให้ ท างมห าวิท ยาลั ยต้ อ งงดการสอบ  อาจารย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 205 คน ท าหนังสือยื่นต่อนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาปล่อยบุคคลที่ถูก

จั บ กุ ม ตั ว ไว้  เ พ่ื อป้ อ งกั น ไม่ ให้ ส ถาน การณ์ ก ารชุ มนุ มป ระท้ ว งลุ กล าม  ใน เวล าต่ อม า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางการชุมนุมประท้วงของเหล่านักศึกษา ไม่เพียงแต่

นักศึกษาธรรมศาสตร์ แต่ภายหลังจากวันที่ 10 ตุลาคม ที่มีการรายงานข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์กรณี

การชุมนุมประท้วงของนักศึกษาธรรมศาสตร์ นักศึกษาจากหลายสถาบันหลั่งไหลเข้ามาร่วมชุมนุม 

ภายหลังศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วมด้วย ท าให้การชุมนุมประท้วงของนักศึกษามีความเข้มแข็ง

ขึ้น และจ านวนผู้เข้าร่วมชุมนุมประท้วงเพ่ิมมากข้ึนจนต้องเคลื่อนขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไปสู่ถนนราชด าเนินในวันที่ 13 ตุลาคม จนในที่สุดก็สามารถชุมนุมประท้วงเพ่ือเรียกร้องรัฐธรรมนูญ

ได้ส าเร็จ ในวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1973 แม้ว่าจะเกิดความรุนแรง และมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ใน

ครั้งนี้ แต่ก็สามารถน าประชาธิปไตยกลับมาสู่การเมืองไทยได้ชั่วคราว52  

 

  

 

 

 

ภาพที่  8 .2  การชุ มนุ มประท้ วงของนิ สิ ตและนั กศึ กษ าในวันที่  14  ตุ ล าคม 1973 จาก 

http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=160218&filename=index 

 ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้

นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีชั่วคราว ก่อนจะจัดใหม่มีการเลือกตั้ง ใน ค.ศ. 

1975 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช หัวหน้าพรรคกิจสังคม ได้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ด้วยปัญหา



ในคณะรัฐบาลจึงต้องประกาศยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ส่งผลให้ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อมา53 แม้ว่าการเมืองไทยเริ่มมีความเป็น

ประชาธิปไตยมากข้ึน ทว่าชนชั้นน าที่มีอ านาจในรัฐบาลโดยเฉพาะผู้น ารัฐบาลที่มีพ้ืนฐานนิยมกษัตริย์ 

(royalist) จึงไม่ไว้วางใจพลังทางการเมืองของกลุ่มปัญญาชนซึ่งครั้งหนึ่งเคยล้มรัฐบาลเผด็จการได้

ส าเร็จ ประกอบกับในช่วงเวลานี้ภัยคอมมิวนิสต์รุกคืบเข้ามาในประเทศไทย ท าให้ชนชั้นน าที่กุม

อ านาจในขณะนั้นหวั่นเกรงว่ากลุ่มปัญญาชนที่เคยเชิดชูแนวคิดเสรีนิยมและประชาธิปไตยจะ

กลายเป็นแนวร่วมของคอมมิวนิสต์ ความหวาดระแวงนี้น าไปสู่การใส่ร้ายป้ายสีนิสิตและนักศึกษาอัน

จะน าไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงใน ค.ศ. 1976 

 

3. การปราบปรามคอมมิวนิสต์ 

 การท าความเข้าใจบริบทการเมืองภายในประเทศไทยช่วงเวลานี้จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความ

เข้าใจบริบทการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านของไทยประกอบด้วยจึงจะสามารถเข้าใจความหวาดกลัว

ภัยคอมมิวนิสต์ของชนชั้นน าไทยในช่วงเวลานี้ สถานการณ์ในอินโดจีนหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเริ่ม

ถอนตัวออกไปตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1970 ยิ่งร้ายแรงขึ้นอีกเมื่อถึง ค.ศ. 1975 ที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์

สามารถยึดครองเวียดนาม ลาว และกัมพูชาได้ส าเร็จ ท าให้รัฐบาลไทยอยู่ในภาวะตื่นตระหนกเกรงว่า

เวียดนามจะรุกรานไทยเป็นล าดับถัดไป ประกอบกับการขยายตัวของขบวนการนักศึกษา กรรมกร 

ชาวนา รวมถึงการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ท าให้รัฐบาลของ ม.ร.ว. เสนีย์ 

ปราโมชมองการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนว่าเป็นภัยคุกคาม54  

 จากบริบทแวดล้อมข้างต้น ส่งผลให้การต้านคอมมิวนิสต์ภายในประเทศไทยทวีความรุนแรง

ขึ้น จนเกิดเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1976 

เหตุการณ์เริ่มต้นจากความพยายามของถนอม กิตติขจร และพวกที่จะกลับเข้ามาในประเทศไทยใน

เดือนกันยายน ค.ศ. 1976 โดยบรรพชาเป็นสามเณร นักศึกษาที่เพ่ิงประสบความส าเร็จในการล้ม

ระบอบเผด็จการทหารใน ค.ศ. 1973 เกรงกลัวว่าเผด็จการทหารจะกลับมามีอ านาจอีก ความ

พยายามของถนอมในครั้งนี้ชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือจุดชนวนวิกฤตการณ์ทางการเมืองเพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์ให้กับฝ่ายทหาร55  

 วันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1976 นักศึกษามีการชุมชนและแสดงละครล้อเลียนเหตุการณ์การแขวน

คอพนักงานการไฟฟ้า 2 คน ในเดือนกันยายน แต่การแสดงนี้กลับกลายเป็นจุดที่ท าให้ปัญหาบาน

ปลาย เนื่องจากนักศึกษาที่เป็นผู้แสดงคือ นายอภินันท์ บัวหภักดี บังเอิญมีใบหน้าละม้ายกับสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ ท าให้นักศึกษาถูกกล่าวหาว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 



น าไปสู่การปราบปรามของต ารวจกับกลุ่มนวพล กลุ่มกระทิงแดง และนักศึกษาอาชีวะในวันที่ 6 

ตุลาคม เกิดการสังหารหมู่ข้ึนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาถูกเผาทั้งเป็น บางคนถูกแขวนคอ

บนต้นไม้ ยังไม่นับรวมที่ถูกยิง ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจ านวน 46 คน อย่างไรก็ตาม จาก

หลักฐานภาพเหตุการณ์ท าให้เชื่อว่าตัวเลขนี้เป็นเพียงการประเมินขั้นต่ าเท่านั้น นอกจากผู้เสียชีวิต

แล้ว ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บและอีกหลายพันคนที่ถูกจับกุม ส่วนนักศึกษาที่หนีการจับกุมไปได้ก็มุ่งหน้า

เข้าป่าเพ่ือร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย56 น าไปสู่การต่อสู้ด้วยก าลังในหลายพื้นที่ พร้อม

กับโครงการพัฒนาพื้นที่ชนบทห่างไกลของรัฐบาลเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเข้าเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์ 

 เมื่อเกิดเหตุกาณ์ในวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1976 พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้ท าการรัฐประหาร 

ภายใต้ชื่อ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เท่ากับเป็นการน าระบอบทหารกลับเข้ามาสู่การเมืองไทย

ที่เป็นประชาธิปไตยได้เพียงระยะสั้น ในครั้งนี้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายธานินทร์ กรัยวิเชียร 

ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่อยู่ในต าแหน่งได้เพียง 1 ค.ศ. ก็ถูกรัฐประหารโดยพลเรือเอกสงัด อีก

ครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1977 และพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้ขึ้นด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรี เนื่องจากการตกลงกันในฝ่ายทหารและการสนับสนุนของกลุ่มยังเติร์ก57 อย่างไรก็ตาม 

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ต้องลงจากอ านาจใน ค.ศ. 1980 เพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม

ยังเติร์กที่เคยสนับสนุนให้เขารับต าแหน่ง ประกอบปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับสภาที่สืบ

เนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจ จนท าให้นายกรัฐมนตรีไม่สามารถบริหารประเทศได้ การลาออกจาก

ต าแหน่งของพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์เปิดทางให้กับผู้น าทหารที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย

อย่างพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน58  

 

กิจกรรม 8.2.1 

  ปัจจัยที่ท าให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1976 

 

แนวตอบกิจกรรม 8.2.1 

เนื่องจากไทยอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารมาเป็นระยะเวลายาวนาน แม้ว่าภายหลัง

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1973 จะท าให้การเมืองไทยเข้าสู่ยุคประชาธิปไตย แต่ความหวาดกลัว

ของประชาชนที่มีต่อระบอบเผด็จการทหาร จึงท าให้นักศึกษาออกมาชุมนุมประท้วงเมื่อจอมพลถนอม

พยายามจะกลับเข้าประเทศ ประกอบกับรัฐบาลพลเรือนไทยในเวลานั้นมีความหวาดระแวงพลังทาง



การเมืองของนักศึกษาและภัยคอมมิวนิสต์ ท าให้การชุมนุมของนักศึกษาในครั้งนี้ต้องสงสัยว่าเป็นภัย

ต่อรัฐบาลและสถาบันกษัตริย์ นักศึกษาจึงถูกล้อมปราบในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

 

เรื่องท่ี 8.2.2  

การร่วมกันเผชิญหน้าวิกฤตการณ์กัมพูชา 

  

  แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะเป็นไปในเชิงลบมาตั้งแต่ก่อนก าเนิดรัฐชาติ 

กระทั่งกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1953 การเมืองภายในประเทศมีความวุ่นวาย ปม

ความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาที่ชัดเจนเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1950 คือ การแย่ง

ชิงดินแดนบริเวณที่ตั้งปราสาทเขาพระวิหาร แม้ว่าท้ายที่สุดแล้วศาลโลกจะตัดสินให้กัมพูชาเป็นฝ่าย

ชนะ ทว่ากัมพูชาต้องเผชิญทั้งสงครามการเมืองภายในและสงครามกับเวียดนาม การร่วมกัน

เผชิญหน้าวิกฤตการณ์กัมพูชาในทศวรรษ 1970 มีประเด็นส าคัญที่ต้องศึกษา 2 ประเด็น ได้แก่ 1) 

ความสัมพันธ์ของไทยกับรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย และ 2) บทบาทของไทยและอาเซียนใน

เหตุการณ์เวียดนามบุกกัมพูชาช่วงปลายทศวรรษ 1970  

  

1. ความสัมพันธ์ของไทยกับรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย (เขมรแดง) 

 รัฐบาลไทยมีความสัมพันธ์บาดหมางกับรัฐบาลเจ้าสีหนุของกัมพูชากรณีเขาพระวิหาร ท าให้

ช่วงก่อนที่เขมรแดงจะล้มรัฐบาลเจ้าสีหนุ ไทยร่วมมือกับเวียดนามใต้ให้การสนับสนุนกลุ่มการเมือง

ฝ่ายขวาในกัมพูชาเพ่ือล้มรัฐบาล รัฐบาลสีหนุระยะแรกหลังได้รับเอกราชประกาศตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่

ฝ่ายใดและรักษาเอกราชของประเทศ แต่ในทางลับกลับอ านวยความสะดวกให้เวียดนามเหนือขนส่ง

อาวุธผ่านชายแดน ท าให้สหรัฐอเมริกามองว่ารัฐบาลของเจ้าสีหนุเป็นคอมมิวนิสต์ เจ้าสีหนุอยู่ใน

อ านาจจนถึง ค.ศ. 1970 สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ไว้วางใจท าให้ต้องพ้นจากสถานะประมุขแห่งรัฐ 

อ านาจการปกครองจึงตกอยู่ที่นายพลลอน นอลผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น60  

 นโยบายต่างประเทศของกัมพูชาภายใต้การน าของนายพลลอน นอล ปฏิเสธไม่ให้เวียดนาม

เหนือขนส่งอาวุธและกองก าลังผ่านชายแดน แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของกลุ่ม



คอมมิวนิสต์เวียดนามและคอมมิวนิสต์ภายในกัมพูชาได้61 ในช่วงเวลานี้ไทยเป็นฐานทัพอากาศให้

สหรัฐอเมริกาเข้าไปทิ้งระเบิดเพ่ือโจมตีและสกัดกั้นพวกคอมมิวนิสต์ที่อยู่ชายแดนเวียดนามและ

กัมพูชา ทั้งที่ในประเทศไทยเองด้วยบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยส่งผลให้กลุ่มปัญญาชนตั้งค าถาม

และต่อต้านกองทัพสหรัฐอเมริกาในไทย แต่จะเห็นได้ว่ารัฐบาลพลเรือนของไทยมีความหวาดกลัว

คอมมิวนิสต์และยังหวังพ่ึงพาสหรัฐอเมริกาให้ปกป้องไทยจากการแพร่ขยายลัทธินี้  ท าให้ยังคง

สนับสนุนด้านการรบด้วยการยินยอมให้สหรัฐอเมริกาใช้ดินแดนอย่างไม่เป็นทางการ 

 การถล่มกัมพูชาด้วยระเบิดทางอากาศของกองทัพอเมริกันท าให้เกิดสภาพโกลาหลขึ้นใน

กัมพูชา ผลักดันให้ชาวกัมพูชาผันตัวเองเป็นแนวร่วมกับคอมมิวนิสต์เพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อยๆ นั่นท าให้

กองก าลังเขมรแดงมีความเข้มแข็งจนกระทั่งในวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1975 กองก าลังภายใต้การน า

ของพอล พต สามารถโค่นล้มรัฐบาลลอน นอลและเข้ายึดกรุงพนมเปญได้ส าเร็จ ซึ่งเป็นเวลาไล่เลี่ยกับ

ที่คอมมิวนิสต์ในเวียดนามและลาวได้รับชัยชนะภายในประเทศของตน รัฐบาลไทยในเวลานั้นเริ่ม

ตระหนักแล้วว่าสหรัฐอเมริกาพันธมิตรหลักของตนอาจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในภูมิภาคนี้ ได้ 

ไทยภายใต้รัฐบาลพลเรือนจึงเริ่มสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศในอินโดจีนและเริ่มเจรจาขอลด

จ านวนก าลังพลของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยลง โดยรัฐบาลไทยประกาศรับรองรัฐบาลกัมพูชา

ประชาธิปไตยของเขมรแดงในวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 197562  

 ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ปกครองโดยรัฐบาลเขมรแดงพัฒนา

ก้าวหน้าจนถึงการแลกเปลี่ยนเอกอัคราชทูตระหว่างกัน สร้างความร่วมมือในการจัดตั้งส านักงาน

ประสานงานในจังหวัดชายแดน รวมถึงให้ค ามั่นสัญญาว่าจะไม่ให้ประเทศที่สามใช้ดินแดนของตนเพ่ือ

กระท าการอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของอีกฝ่าย อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีอย่างเป็น

ทางการก็ยังคงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและปัญหาความตึงเครียดตลอดแนวชายแดน มีการปะทะ

กันของกองก าลังทหารบริเวณชายแดนในปัญหาเรื่องการอ้างสิทธิเหนือเขตแดน นอกเหนือจาก

บริเวณปราสาทเขาพระวิหารยังมีพ้ืนที่บริเวณจังหวัดตราด ฝ่ายไทยเองก็อ้างว่ามีกองก าลังเขมรเที่ยว

ปล้นสะดมภ์ชาวบ้านบริเวณชายแดน ภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 1976 และการรัฐประหารภายใต้

การน าของพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ส่งผลให้นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 

นโยบายต่างประเทศของไทยที่ประนีประนอมกับคอมมิวนิสต์ก็เปลี่ยนเป็นท่าทีแข็งกร้าวอีกครั้งอัน

เป็นผลมาจากปัญหาคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ63  

 

2. บทบาทของไทยและอาเซียนในเหตุการณ์เวียดนามบุกกัมพูชาช่วงปลายทศวรรษ 1970 



 การล้อมปราบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ผลักดันให้นักศึกษา

หนีเข้าไปเป็นแนวร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ประกอบกับความสัมพันธ์กับประเทศ

คอมมิวนิสต์ที่ พัฒนาขึ้นในช่วงรัฐบาลประชาธิปไตยย่ าแย่ลง รัฐบาลไทยในยุคที่ถูกเรียกว่า 

“ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ในสมัยที่พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและใน

เวลาต่อมาพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ด ารงต าแหน่งสืบต่อมา นโยบายต่างประเทศของไทยและ

นโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ในประเทศมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ส าหรับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการ

ของประเทศเพ่ือนบ้านในช่วงปลายทศวรรษ 1970 นี้ รัฐบาลไทยจะต้องด าเนินนโยบายอย่างรัดกุม 

เนื่องจากไม่มีสหรัฐอเมริกาคอยประกันความมั่นคงให้อีกต่อไป64  

 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเขมรแดงของกัมพูชาต้องหันมาร่วมมือกันเพ่ือ

ต่อต้านการรุกรานกัมพูชาของเวียดนาม ที่พยายามจะโค่นล้มรัฐบาลเขมรแดงช่วงปลาย  ค.ศ. 1978 

และสามารถยึดกรุงพนมเปญได้ในต้น ค.ศ. 1979 ในเวลานั้นกัมพูชามีรัฐบาลใหม่ภายใต้การน าของ

นายเฮง สัมริน ในชื่อ สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา รัฐบาลไทยได้ออกมาประณามการกระท าของ

เวียดนามว่าละเมิดอธิปไตยและกฎหมายระหว่างประเทศ ในเวลานั้นไทยยังคงรับรองรัฐบาลเขมรแดง

และแสดงท่าทีกดดันให้เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชาโดยอ้างผลกระทบของสงครามระหว่าง

กองก าลังเวียดนามที่ปฏิบัติการอยู่ในกัมพูชาที่มีต่อบริเวณชายแดนของไทย65  

 ไทยในช่วงที่ไม่มีสหรัฐอเมริกาคอยสนับสนุนได้หันมาร่วมมือกับจีนที่ในเวลานั้นมีความ

ขัดแย้งรุนแรงกับสหภาพโซเวียตที่ให้การสนับสนุนเวียดนาม ในแง่นี้จะเห็นได้ว่ามีความขัดแย้งในโลก

คอมมิวนิสต์และการสร้างพันธมิตรโดยไม่สนใจอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน แต่เป็นเรื่องของ

การถ่วงดุลอ านาจในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งไทย จีน และ

สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนกองก าลังเขมรแดงเพ่ือสู่กับเวียดนามที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพ

โซเวียต จนไม่สนใจประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เขมรแดงได้ท าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมรและ

อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ของเขมรแดง66  

 ส าหรับไทย นอกจากจะช่วยเหลือกองก าลังเขมรแดงด้วยการล าเลียงอาวุธและให้ที่หลบซ่อน

แล้ว ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไทยยังแสดงท่าทีที่ชัดเจนในการรับรองรัฐบาลเขมรแดง 

ด้วยเสียงสนับสนุนของทั้งไทยและสหรัฐอเมริกา ท าให้รัฐบาลเขมรแดงของพอล พต เป็นรัฐบาลที่

ชอบธรรม เนื่องจากยังคงมีที่นั่งในสหประชาชาติ ไทยเข้าไปพัวพันกับปัญหาการเมืองภายในกัมพูชา

อยู่นานถึง 10 ค.ศ. จนถึงปลายทศวรรษ 1980 นโยบายของรัฐบาลไทยจึงหันมามุ่งเน้นการค้าขายกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านแทนการเข้าแทรกแซงการเมือง67  



 นโยบายต่างประเทศของไทยในช่วงทศวรรษนี้มีการเปลี่ยนแปลงกลับไปมา เนื่องจากการ

ก าหนดนโยบายมีหลายปัจจัยมากระทบ ที่ส าคัญคือ การเมืองของมหาอ านาจและการเมือง

ภายในประเทศ ในช่วงต้นทศวรรษจะเห็นได้ว่าไทยเริ่มสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งต่อจีนและเวียดนาม 

ทั้งยังถอยห่างจากสหรัฐอเมริกา แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกินคาดคิดกรณีเวียดนามบุกกัมพูชานั้น ท าให้

ได้ต้องเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ โดยเฉพาะในสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะ

นันทน์เป็นนายกรัฐมนตรีที่สถานการณ์บีบบังคับให้ต้องหันไปสนับสนุนฝ่ายเขมรแดงที่ครั้งหนึ่งรัฐบาล

ไทยเคยต่อต้าน แม้ว่าจะพยายามวางตัวเองเป็นกลาง และรอดูท่าทีความเป็นไปในกัมพูชา แต่

เนื่องจากเวียดนามไม่สามารถปราบปรามฝ่ายเขมรแดงได้โดยเด็ดขาด ท าให้ไทยจ าเป็นต้องรับรอง

รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยของเขมรแดงไม่สามารถรับรองรัฐบาลใหม่ที่เวียดนามสนับสนุนได้  

 ในช่วงทศวรรษ 1970 ไทยให้ความส าคัญกับอาเซียนที่ก่อตั้งขึ้น ใน ค.ศ. 1967 เพ่ือ

ตอบสนองความมั่นคงภายในประเทศและความมั่นคงภายในภูมิภาคของประเทศสมาชิก เพราะเมื่อ

เข้าสู่ทศวรรษ 1970 การที่สหรัฐอเมริกาเริ่มถอนตัวออกจากเวียดนาม เพ่ือปล่อยให้เป็นการจัดการ

ปัญหาภายในประเทศโดยสหรัฐอเมริกาจะยุติการแทรกแซงทางการทหารตามนโยบายท าสงคราม

เวียดนามให้เป็นของคนเวียดนาม (the Vietnamization) เป็นเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้ผู้น ารัฐบาล

และผู้ก าหนดนโยบายต่างประเทศของไทยเร่งสร้างความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนให้ตระหนักถึงภาระใน

การสกัดกั้นคอมมิวนิสต์ของสมาชิก ความร่วมมือของสมาชิกอาเซียนจะยิ่งมีมากข้ึนและเน้นด้านความ

มั่นคงเป็นหลักในช่วงทศวรรษ 1980 อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์เวียดนามบุกยึดกัมพูชา ความ

เคลื่อนไหวแรกหลังเหตุการณ์นี้คือ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ร่วมหารือกันที่กรุงเทพมหานครใน

วันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1979 ในครั้งนี้มีการออกแถลงการณ์คัดค้านการใช้ก าลังแทรกแซงอธิปไตย

และบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความร่วมมือของอาเซียน

เท่านั้น แต่ยังเป็นการดึงมหาอ านาจทั้งจีน สหภาพโซเวียด สหรัฐอเมริกา รวมไปถึงสหประชาชาติให้

หันกลับมาสนใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้งหนึ่ง68  

   

 กิจกรรม 8.2.2 

   เหตุใดช่วงปลายทศวรรษ 1970 นโยบายไทยท่ีมีต่อกัมพูชาจึงมีการเปลี่ยนแปลง 

 

แนวตอบกิจกรรม 8.2.2 



การที่เวียดนามบุกยึดกัมพูชาและตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่ใน ค.ศ. 1979 ประกอบกับสหรัฐอเมริกาเริ่มลด

บทบาทในภูมิภาคนี้ ท าให้ไทยต้องพยายามสกัดกั้นเวียดนาม โดยหันมาให้การสนับสนุนรัฐบาลเขมร

แดงจากที่ก่อนหน้ารัฐบาลไทยเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลเขมรแดง ที่ส าคัญคือ ไทยให้ความส าคัญกับ

อาเซียนในการต่อต้านเวียดนาม 

 

 

 

เรื่องท่ี 8.2.3  

นโยบายเสริมสร้างระบบดุลแห่งอ านาจในภูมิภาค 

  

 การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศในค่ายคอมมิวนิสต์ใน

ทศวรรษ 1970 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายต่างประเทศของไทยที่อิงแอบอยู่กับสหรัฐอเมริกา

มาตลอดในทศวรรษก่อนหน้า ท าให้ไทยต้องปรับเปลี่ยนท่าทีต่อบรรดาประเทศเพ่ือนบ้านและ

ประเทศในค่ายคอมมิวนิสต์เพ่ือเป็นการรักษาดุลอ านาจในภูมิภาคท่ีในทศวรรษนี้ฝ่ายคอมมิวนิสต์มีชัย

ชนะในอินโดจีน การศึกษาการดุลอ านาจของไทยมีประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณา 3 ประเด็น ได้แก่ 1) 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศคอมมิวนิสต์ 2) การปรับท่าทีของรัฐบาลไทย

ต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 3) การปรับท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศอินโดจีน 

 

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศคอมมิวนิสต์ 

 ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1950 ที่ไทยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาในฐานะที่ไม่เท่าเทียม 

กล่าวคือ สหรัฐอเมริกาถือว่าจะให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศไทยและให้การสนับสนุนผู้น า

เผด็จการทหารให้สามารถคงอยู่ในอ านาจได้เพ่ือแลกกับการเข้ามาใช้พ้ืนที่ประเทศไทยเป็นฐานทัพใน

ปฏิบัติการทางทหาร แม้ว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าอ านาจในการควบคุมฐานทัพต่ างๆ ยังอยู่

กับไทย แต่ในทางปฏิบัติแล้วฝ่ายไทยไม่มีอ านาจในการตัดสินใจแต่อย่างใด รัฐบาลไทยอ านวยความ

สะดวกให้กองทัพอเมริกันจนคนทั่วโลกเกิดความกังขา โดยผู้น ารัฐบาลได้ผลประโยชน์ต่างตอบแทน

จากการนี้ อย่างไรก็ตาม มีนักการเมืองจ านวนหนึ่งที่ไม่พอใจต่อแนวทางปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาที่มี

ต่อไทย โดยเฉพาะด้านการศาลที่พยายามจะให้คนในบังคับของอเมริกาขึ้นศาลไทยหากท าผิด



คดีอาญา แต่สหรัฐอเมริกาไม่สนใจข้อเรียกร้องนี้ ท าให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาปฏิบัติต่อไทยไม่เท่าเทียม

ในความสัมพันธ์ระดับบทวิภาคีนี้  อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยก็หวังพ่ึงสหรัฐ อเมริกาในทุกเรื่อง

โดยเฉพาะการสกัดกั้นคอมมิวนิสต์ที่ไทยพร้อมด าเนินนโยบายต่างประเทศตาม จนกระทั่งผู้น าไทยไม่

สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองโลกได้เอง69  

 ความสัมพันธ์ทวิภาคีท่ีไม่เท่าเทียมระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยสะท้อนให้เห็นชัดเจนอีกครั้ง 

เมื่อสหรัฐอเมริกาเห็นความขัดแย้งระหว่างสหภาพโซเวียตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้อเมริกา

เริ่มด าเนินนโยบาย “การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับโลกคอมมิวนิสต์” โดยเริ่มจากการฟ้ืนฟูความสัมพันธ์

กับจีนคอมมิวนิสต์ผ่านการทูตปิงปอง ที่ใน ค.ศ. 1972 ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon) 

เดินทางไปเยือนจีน เหตุการณ์นี้สร้างความวิตกให้กับผู้น าไทยอย่างมาก เนื่องจากคาดการณ์ผิดว่า

สหรัฐอเมริกาจะไม่ถอนตัวออกจากการต้านคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้70  

 ภายหลังที่สหรัฐอเมริกาประกาศถอนตัวออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากความตึง

เครียดกับโลกคอมมิวนิสต์คลี่คลายจากความขัดแย้งกันเองของสหภาพโซเวียตกับจีน ความสัมพันธ์อัน

ดีที่เริ่มขึ้นระหว่างอเมริกากับจีน รวมถึงกระแสต่อต้านของประชาชนอเมริกันในประเทศและการ

ต่อต้านกองทัพอเมริกันของประชาชนไทย รัฐบาลไทยต้องเผชิญหน้ากับภัยคอมมิวนิสต์ที่แวดล้อม

ด้วยตนเอง ภายใต้ผู้น าทหารรัฐบาลไทยเลือกที่จะด าเนินภารกิจต่อต้านขบวนการคอมมิวนิสต์ในอิน

โดจีนต่อไปอย่างเข้มแข็ง เนื่องจากผู้น าไทยไม่สามารถปรับตัวตามกระแสการเมืองโลกได้ทันท่วงที 

 การถอนตัวของสหรัฐอเมริกาจากสงครามเวียดนามตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 1973 ที่มีการ

ลงนามระหว่างสหรัฐอเมริกา เวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ และเวียดกงในสัญญาหยุดยิง ณ กรุงปารีส 

ใจความส าคัญคือ สหรัฐอเมริกาจะต้องถอนทหารออกจากเวียดนามใต้ 71 ส่งผลให้ไทยต้องปรับ

นโยบายต่างประเทศที่มีต่อประเทศคอมมิวนิสต์คือ จีนและอินโดจีน  

 สภาพการณ์ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการเมืองภาย ในของประเทศไทยที่มีการ

เปลี่ยนแปลงเป็นรัฐบาลพลเรือน กลุ่มปัญญาชนที่มีบทบาทในการเรียกร้องประชาธิปไตยได้เรียกร้อง

ให้สหรัฐอเมริกาถอนกองทัพออกจากประเทศไทย ส่งผลให้นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลพลเรือน

ไทยมีการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับประเทศคอมมิวนิสต์ได้ ด้วยการพยายามลดความเป็นปฏิปักษ์และฟ้ืนฟู

ความสัมพันธ์ทางการทูต แม้ว่าการปราบปรามคอมมิวนิสต์ภายในประเทศยังคงด าเนินต่อไปก็ตาม 

  

2. การปรับท่าทีของรัฐบาลไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน 



 ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่มีการพัฒนามาตั้งแต่จีน

เกิดการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ใน ค.ศ. 1949 การที่รัฐบาลไทยเลือกเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาและมี

ความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มาตั้งแต่ ค.ศ. 1946 เท่ากับการประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์กับ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝ่ายจีนก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักของพรรคคอมมิวนิสต์ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศจึงมีความตึงเครียดตลอดมา

ตั้งแต่ทศวรรษ 1950  

 แต่เมื่อจีนคอมมิวนิสต์เริ่มปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา ท าให้ศัตรูของไทยกลายเป็น

มิตรกับพันธมิตรส าคัญของไทย รัฐบาลไทยจ าเป็นต้องปรับนโยบายต่างประเทศที่มีต่อจีน  ด้วยการ

เริ่มต้นฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ รัฐบาลของ จอมพลถนอม กิตติขจรได้ส่งทีมปิงปองไทยไป

เจริญสัมพันธไมตรีกับจีนใน ค.ศ. 1972 และ 1973 เช่นเดียวกับที่อเมริกาท า ภายหลังเหตุการณ์ 14 

ตุลาคม รัฐบาลพลเรือนของไทยพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนได้อย่างรวดเร็ว แรงผลักดันจากปัญหา

ราคาน้ ามันโลกท าให้ไทยต้องเจรจาขอซื้อน้ ามันจากจีน พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรี

ต่างประเทศของไทยในขณะนั้นได้เดินทางไปเยือนจีนถึง 2 ครั้ง ใน ค.ศ. 1973 และ 1974 

 กระทั่ง ค.ศ. 1975 ไทยจึงสามารถสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชน

จีนอย่างเป็นทางการได้ส าเร็จ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนจีนในวันที่ 30 

มิถุนายน ค.ศ. 1975 และได้ร่วมลงนามแถลงการณ์ร่วมกับนายโจว เอิน ไหล โดยมีหลักการส าคัญคือ 

จีนจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของไทย ทั้งนี้จีนยังแสดงความจริงใจโดยการรับซื้อสินค้าจากไทยโดย

ไม่จ ากัดปริมาณ เพ่ือช่วยเหลือไทยที่ก าลังประสบปัญหาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ จีนยังระงับการส่งสินค้า

ของจีนที่จะท าให้สินค้าไทยขายไม่ได้อีกด้วยอย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างไทย

กับจีนคอมมิวนิสต์ยังคงเต็มไปด้วยความหวาดระแวง เพราะจีนยังคงให้การสนั บสนุนพรรค

คอมมิวนิสต์ไทยอย่างไม่เป็นทางการ72  

 

3. ไทยกับความพยายามในการรักษาดุลอ านาจในภูมิภาค 

 เมื่อสหรัฐอเมริกาเริ่มถอนตัวออกจากเวียดนามตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1970 ประกอบกับ

คอมมิวนิสต์เวียดนามมีชัยชนะในช่วงกลางทศวรรษ และเริ่มลุกลามกัมพูชาและลาวซึ่งต่างก็มีปัญหา

การเมืองภายในประเทศ ด้วยสภาพการณ์ดังกล่าวท าให้ไทยจ าเป็นต้องหาทางรักษาสมดุลอ านาจและ

ความมั่นคงระหว่างประเทศในภูมิภาค ดังนั้น ตลอดทศวรรษนี้จะเห็นว่าไทยมีนโยบายต่างประเทศ

แตกต่างจากช่วง 2 ทศวรรษก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในประเทศของไทยก็เป็นอีกส่วน

หนึ่งที่ท าให้นโยบายต่อกลุ่มประเทศอินโดจีนของไทยเปลี่ยนไป  



 รัฐบาลไทยไม่มีทางเลือกอ่ืนที่นอกจากการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศอินโดจีน 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความสัมพันธ์กับเวียดนามไม่คืบหน้ามากนัก เนื่องจากสหรัฐอเมริกายังคง

กองทัพและฐานทัพอากาศไว้ในประเทศไทย ประกอบกับอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันโดย

สิ้นเชิง แม้ว่ารัฐบาลพลเรือนหลัง 14 ตุลาคมจะแสดงออกถึงความพยายามที่จะผลักดันให้

สหรัฐอเมริกาถอนกองก าลังและกองทัพออกจากแผ่นดินไทย แต่ในทางปฏิบัติพบว่าสหรัฐอเมริกา

ยังคงล าเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ผ่านชายแดนไทยไปยังอินโดจีน นั่นเพราะรัฐบาลพลเรือนไทยยังคงวิตก

กังวลว่าไทยจะกลายเป็นโดมิโนตัวต่อไป เพราะช่วงกลางทศวรรษ 1970 ปัญหาคอมมิวนิสต์ใน

ประเทศลุกลามใหญ่โตมีการล้อมปราบนักศึกษาและใส่ร้ายป้ายสีว่านักศึกษาแท้จริงแล้วเป็น

คอมมิวนิสต์เวียดนามอพยพ นักศึกษาจ านวนหนึ่งหลบหนีเข้าป่าเพ่ือปฏิบัติการร่วมกับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในเวทีการเจรจาระดับทวิภาคีเวียดนามเสนอเงื่อนไขให้ไทยจัดการ

ปัญหากองทัพอเมริกันในประเทศ แต่ไทยปฏิเสธทั้งยังเรียกร้องให้เวียดนามเหนือยุติการให้การ

สนับสนุนกองก าลังคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยและเลิกแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชาและลาว 

แน่นอนว่าเวียดนามเหนือปฏิ เสธข้อเรียกร้องของไทย ท าให้ความพยายามในการสถาปนา

ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับเวียดนามเหนือใน ค.ศ. 1974-1975 ล้มเหลว แม้ว่าใน 

ค.ศ. 1976 รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย นายพิชัย รัตตกุล เดินทางเยือนฮานอยและสถาปนาการทูต

ระหว่างทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการได้ส าเร็จ แต่ต่างฝ่ายก็ยังไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน73  

 ส าหรับประเทศลาวที่ไทยส่งก าลังทหารเข้าไปร่วมรบกับกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาตั้งแต่ทศวรรษ 

1960 ในช่วงต้นของทศวรรษ 1970 ไทยก็ยังคงด าเนินกิจกรรมทางการทหารในลาวอย่างต่อเนื่อง 

จนกระทั่งถึง ค.ศ. 1975 ที่กลุ่มการเมืองฝ่ายขวาพ่ายแพ้ให้แก่คอมมิวนิสต์ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก

เวียดนามเหนือ สหภาพโซเวียต และจีน ความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาท าที่ช่วยเหลือ

ฝ่ายขวาท าได้เพียงยื้อเวลาที่จะเสียลาวให้กับฝ่ายตรงข้าม  

 จากสภาพการณ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น รัฐบาลไทยพยายามถ่วงดุลความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศพร้อมไปกับการผ่อนคลายความตึงเครียดที่มีต่อประเทศคอมมิวนิสต์และเริ่มตีตัวออกห่างจาก

สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ปัญหาคอมมิวนิสต์ภายในประเทศและชัยชนะของคอมมิวนิสต์ในอินโด

จีนท าให้ไทยอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างทั้งสองฝ่ายเพ่ือผลประโยชน์

สูงสุดของประเทศ และการด าเนินนโยบายต่างประเทศเพ่ือรักษาดุลอ านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ต้องเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในช่วงปลายทศวรรษ 1970 เมื่อเวียดนามบุกกัมพูชา ท าให้

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามที่เริ่มก่อตัวช่วงต้นทศวรรษต้องเป็นอันสิ้นสุดลง 

   



 กิจกรรม 8.2.3 

   อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ไทยต้องเริ่มปรับความสัมพันธ์กับประเทศคอมมิวนิสต์ในช่วง

ทศวรรษนี้ 

 

แนวตอบกิจกรรม 8.2.3 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ไทยต้องปรับความสัมพันธ์กับประเทศคอมมิวนิสต์คือ การที่

สหรัฐอเมริกาเริ่มปรับความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนและประกาศถอนตัวออกจากกิจการ

ภายในของเวียดนาม ประกอบกับกระแสเรียกร้องจากประชาชนในประเทศให้ผลักดันกองก าลังของ

สหรัฐอเมริกาออกจาประเทศ ท าให้ไทยตระหนักว่าความหวังในการพ่ึงพิงสหรัฐอเมริกาให้ปกป้องไทย

จากคอมมิวนิสต์เริ่มไม่แน่นอนอีกต่อไป จึงเริ่มหันมาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคอมมิวนิสต์เวียดนาม 

แต่ท้ายท่ีสุดแล้วเมื่อเวียดนามบุกยึดกรุงพนมเปญของกัมพูชา 

 

 

  



ตอนที่ 8.3 

บริบททางการเมืองของไทยในทศวรรษ 1980 

 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 หัวเรื่อง 

  8.3.1 การเมืองยุคประชาธิปไตยครึ่งใบกับการก้าวสู่ธนาธิปไตย 

  8.3.2 การร่วมกันสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในกัมพูชา 

  8.3.3 การเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีการเมืองโลก 

 

 แนวคิด 

1. การเมืองไทยในทศวรรษ 1980 สะท้อนให้เห็นถึงการประนีประนอมระหว่างฝ่ายกลุ่ม

อ านาจเก่าคือ ข้าราชการกับนักการเมืองในยุคที่เรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบ เพราะในช่วงเวลานี้มี

การเลือกตั้งแต่รัฐธรรมนูญยังคงเปิดโอกาสให้ข้าราชการสามารถด ารงต าแหน่งทางการเมืองควบคู่กัน

ได้ อีกทั้งนายกรัฐมนตรีไม่จ าเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง นอกจากนี้ รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ยังคลี่คลายปัญหาคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยโดยมีนโยบายให้แนวร่วมที่เป็นนักศึกษาออกจากป่า 

ช่วงปลายทศวรรษเมื่อพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีการเมืองไทยสะท้อนให้

เห็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์จากข้าราชการกับนักการเมืองไปสู่การประนีประนอมระหว่าง

นักการเมืองกับนักธุรกิจ  

2. นโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเด็นปัญหากัมพูชามีความเปลี่ยนแปลงในช่วงปลาย

ทศวรรษนี้ จากเดิมในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ยังคงให้การสนับสนุนฝ่ายเขมรแดงเพ่ือต่อสู้กับ

กองก าลังเวียดนาม แต่นโยบายรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณให้ความส าคัญกับการค้ามากกว่า

การเมือง นโยบายต่างประเทศของไทยในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีเลือกด าเนินตามแนวทางที่เน้นการค้า

ของตนเอง ซึ่งขัดกับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่ยังคงยึดแนวทางเดิม 

3. ในช่วงต้นทศวรรษไทยมีบทบาทอย่างมากในการสร้างแนวร่วมต่อต้านเวียดนาม โดยไทย

ก าหนดนโยบายต่างประเทศเป็นอิสระจากสหรัฐอเมริกามากขึ้นและให้ความส าคัญกับอาเซียนในการ



กดดันและโดดเดี่ยวเวียดนาม ท าให้ไทยมีบทบาทน าในอาเซียน เพราะบรรดาประเทศสมาชิกในเวลา

นั้นแม้ว่าจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับไทยในการจัดการปัญหากัมพูชา แต่แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรี

ต่างประเทศของอาเซียนก็ยังคงสนับสนุนการด าเนินนโยบายของไทย 

  

วัตถุประสงค์ 

  เมื่อศึกษาตอนที่ 8.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะส าคัญของการเมืองในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบได้ 

2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศไทยในทศวรรษ 1980 ได้   

3. อธิบายบทบาทของไทยที่มีต่ออาเซียนในกรณีปัญหาเวียดนามรุกรานกัมพูชาได้  



ความน า 

 

 

 ในทศวรรษ 1980 เราจะได้ศึกษาบริบทการเมืองไทยที่มีเสถียรภาพมากกว่าในทศวรรษก่อน

หน้า แม้จะไม่ได้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แบบแต่นับว่าเป็นการประนีประนอมกัน

ระหว่างนักการเมืองและข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการทหารที่เข้ามามีบทบาทเป็นผู้น าประเทศจน

ได้ชื่อว่า “ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ” ในยุคนี้ปัญหาคอมมิวนิสต์ภายในเริ่มคลี่คลาย หลังจากที่มีการ

ต่อสู้กันในพ้ืนที่ห่างไกลมาตั้งแต่ ค.ศ. 1976 เป็นต้นมา บรรดานักศึกษาและปัญญาชนที่เคยเข้า

ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยออกจากป่าและหันกลับมาท างานองค์กรพัฒนาเอกชน 

บางส่วนเข้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย  

 นโยบายต่างประเทศในช่วงทศวรรษ 1980 มีความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือ ในช่วงต้น

ทศวรรษภายใต้รัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ไทยยังคงมองว่าปัญหาอินโดจีนเป็นภัยคุกคาม

ความมั่นคงและยังคงให้การสนับสนุนกลุ่มการเมืองในกัมพูชาเพ่ือต่อต้านการยึดครองของเวียดนาม 

กระทั่งไทยเปลี่ยนรัฐบาล ภายใต้การน าของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐบาลไทยจึงได้ปรับเปลี่ยน

นโยบายต่อประเทศอินโดจีน จากที่เคยเน้นมิติด้านความมั่นคงเป็นการเน้นด้านเศรษฐกิจและการค้า 

 การเมืองโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายทศวรรษ สหภาพโซเวียตล่มสลาย ส่งผลให้

ประเทศในค่ายคอมมิวนิสต์เริ่มปรับตัวให้มีเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ในกรณีของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้จะเห็นการเริ่มเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของเวียดนาม  

 

 

เรื่องท่ี 8.3.1  

การเมืองยุคประชาธิปไตยครึ่งใบกับการก้าวสู่ธนาธิปไตย 

  

 การเมืองไทยในทศวรรษ 1980 มีเหตุการณ์ส าคัญที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนการเมืองไทย สามารถ

แบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) การเมืองยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ ภายใต้รัฐบาลของพลเอกเปรม ติณ

สูลานนท์และ 2) การเมืองไทยยุคธนาธิปไตย ภายใต้รัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 



 

1. การเมืองยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ  

 ภายหลังพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ หนึ่งในคณะรัฐประหารรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร 

ขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1977-1980 ท าให้ผู้น าทหารและกองทัพกลับเข้า

มามีบทบาทในการเมืองและการก าหนดนโยบายต่างประเทศของไทยอีกครั้งหนึ่งภายหลังเหตุการณ์ 

14 ตุลาคม ค.ศ. 1973 และสืบเนื่องไปสู่รัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ที่ขึ้นสู่อ านาจใน ค.ศ. 

1980 ซึ่งในช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่งนั้นมีเหตุการณ์ส าคัญในการเมืองไทยซึ่งน าไปสู่การขนานนาม

ช่วงเวลาที่พลเอกเกรียงศักดิ์และพลเอกเปรมด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าเป็น “ยุคประชาธิปไตย

ครึ่งใบ”  

 การเมืองแบบประชาธิปไตยครึ่งใบมีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญอยู่ที่การประสานผลประโยชน์

และอ านาจทางการเมืองระหว่างคน 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือ นายทหารซึ่งเป็นกลุ่มอ านาจเก่าที่มีส่วนใน

การบริหารและก าหนดนโยบายของประเทศมาตั้งแต่ก่อนทศวรรษ 1950 จนถึงก่อนเหตุการณ์ 14 

ตุลาคม ค.ศ. 1973 ที่ทหารต้องหมดอ านาจทางการเมืองในช่วงเวลาสั้นๆ ระหว่าง ค.ศ. 1973-1976 

อีกกลุ่มคือ นักการเมืองซึ่งมีโอกาสเติบโตภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1973 อันเป็นผลมาจาก

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนาใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่ม

อ านาจเก่าพยายามจะต้านทานการเปลี่ยนแปลงโดยรักษาโครงสร้างทางการเมืองแบบเผด็จการทหาร

เอาไว้ แต่ก็ไม่สามารถต้านทานได้ ในที่สุดระบอบเผด็จการก็ถูกโค่นล้มด้วยพลังประชาชน อย่างไรก็

ตาม ความพยายามของทหารที่จะกลับเข้ามามีอ านาจทางการเมืองประสบความส าเร็จ โดยยอมที่จะ

ประนีประนอมกับกลุ่มอ านาจใหม่ ภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ค.ศ. 197674  

 การเข้าสู่อ านาจของนายทหารเกิดจากร่างรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องผ่านการ

เลือกตั้งและไม่ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งยังก าหนดให้ข้าราชการประจ าสามารถด ารง

ต าแหน่งทางการเมืองควบคู่ไปได้ ด้วยความเชื่อที่ว่า ข้าราชการประจ าและนายทหารระดับสูงมี

ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการปกครองและบริหารประเทศมากกว่ากลุ่มนักการเมืองที่

เพ่ิงเข้าสู่แวดวงทางการเมืองได้ไม่นาน ดังจะเห็นได้บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2521 (1978) ซึ่งประกาศใช้ในขณะที่  พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีที่ให้อ านาจวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมีอ านาจเหนือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ที่มาจากการเลือกตั้ง75 การประสานผลประโยชน์นี้เป็นทางเลือกเดียวของระบบการเมืองไทยใน

ช่วงเวลานั้นที่สามารถรักษาค่านิยมทางการเมืองแบบเก่าของสังคมไทยไปพร้อมกับการเริ่มต้นบทบาท

ของนักการเมืองที่เป็นนักธุรกิจที่ไม่ใช่ข้าราชการ 



 ผู้น าทหารในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบจ ากัดบทบาทตนเองอยู่เฉพาะเรื่องการบริหารงาน

ภายในประเทศ ดังจะเห็นได้จากรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ที่บริหารประเทศระหว่าง ค.ศ. 

1980-1988 ได้มอบหมายหน้าที่ในการก าหนดนโยบายต่างประเทศให้กับกระทรวงการต่างประเทศ

และสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ในเวลานั้นมีพลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลาเป็นรัฐมนตรีว่าการ และ

นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ  เป็นหนึ่งในคณะท างานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ นโยบาย

ต่างประเทศของไทยในช่วงเวลานี้ให้ความส าคัญกับปัญหากัมพูชาและปัญหาความม่ันคงของไทยเป็น

หลัก โดยรัฐบาลไทยยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยเพ่ือต่อต้านรัฐบาลสาธารณรัฐ

ประชาชนกัมพูชา (People's Republic of Kampuchea: PRK) ที่เวียดนามสนับสนุน76  

 ในส่วนปัญหาความมั่นคงภายในประเทศ เรื่องส าคัญที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ ค.ศ. 1976 คือ ภัย

คอมมิวนิสต์ ซึ่งมีการต่อสู้กันระหว่างทหารไทยกับกองก าลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 

ในหลายพ้ืนที่ สถานการณ์ภายในประเทศรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากชัยชนะของคอมมิวนิสต์ในอินโด

จีน รัฐบาลพลเอกเปรมได้ใช้โอกาสทางการเมืองในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้เปลี่ยนนโยบายในการจัดการ

กับคอมมิวนิสต์ภายในจากการปราบปรามไปสู่การผ่อนปรนและดึงแนวร่วมคอมมิวนิสต์ที่ครั้งหนึ่งเป็น

นักศึกษาปัญญาชนให้ออกจากป่าและกลับมาใช้ชีวิตปกติ โดยการออกค าสั่งของส านักนายกรัฐมนตรี 

66/2523 และ 65/2525 แนวทางของพลเอกเปรมประสบความส าเร็จส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความ

แตกแยกในโลกคอมมิวนิสต์ระหว่างจีนกับเวียดนาม และจีนกับสหภาพโซเวียต การที่จีนหันมาสร้าง

ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและไทยเป็นเหตุให้จีนต้องลดการช่วยเหลือคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย

ลง ส่งผลให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอ่อนแอและล่มสลายไป  

 ตลอดระยะเวลาที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี แม้ว่าเขามีกองทัพ

ที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้ขึ้นสู่อ านาจ แต่จากความขัดแย้งภายในของกลุ่มทหารเองก็ส่งผลให้

เกิดการท้าทายอ านาจของพลเอกเปรมคือ ความพยายามก่อรัฐประหารในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1981 

แต่ไม่ส าเร็จ นอกจากนี้ ยังมีการก่อความไม่สงบอีกหลายครั้ง ทั้งการลอบปองร้ายและการวางระเบิด 

สภาพการณ์ดังกล่าวท าให้ภาพลักษณ์ของทหารที่พยายามแสดงตนว่าเป็นผู้เป็นประชาธิปไตยเสื่อมลง 

กลุ่มทหารจึงพยายามปรับเปลี่ยนบทบาททางการเมืองใหม่เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในสังคมอีกครั้ง

หนึ่งโดยการออกมาวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสังคม ที่ส าคัญคือ การ

วิจารณ์บทบาทของธนาคารพาณิชย์และบทบาทของนักการเมือง นอกจากนี้ รัฐบาลพลเอกเปรมยัง

ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ ช่วงท้ายใน ค.ศ. 1984 รัฐบาลพลเอกเปรมถูกโจมตีจากสภาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรอย่างหนักประเด็นที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านการทหารสูงและขาดความโปร่งใส 

อย่างไรก็ตามพลเอกเปรม ติณสูลานนท์สามารถอยู่ในต าแหน่งนานถึง 8 ปี และลงจากต าแหน่งใน 

ค.ศ. 198878 



  

2. การเมืองยุคธนาธิปไตย79  

 เมื่อพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ลงจากอ านาจ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้รับการเสนอชื่อให้

ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1988 เนื่องจากพลเอกชาติชายเคยมีบทบาทใน

การเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศใน ค.ศ. 1974 และก่อนหน้านั้นก็เคยปฏิบัติงาน

ให้กับกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อพิจารณาความเป็นประชาธิปไตยนับว่ารัฐบาลของพลเอกชาติ

ชายมีความชอบธรรมมากกว่ารัฐบาลก่อนหน้า เพราะตัวพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณได้ลงสมัครรับ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและยังเป็นหัวหน้าพรรคที่ได้รับเสียงข้างมากในการเลือกตั้ง จึงได้รับ

เลือกให้ เป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลผสม นอกจากนี้  คณะรัฐมนตรีเกือบทั้ งหมดล้วนเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร80  

 นอกจากความก้าวหน้าทางการเมืองแล้ว รัฐบาลนี้ยังมุ่งสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของการเมืองและตลาดโลก มีการสนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามา

ลงทุน ตลาดหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง ที่ส าคัญคือ การน าเงินทุนจากต่างชาติที่ปล่อยกู้มาลงทุนเก็ง

ก าไรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งในเวลานั้นก าลังเติบโตไปได้สวย ท าให้ในระยะนี้มีการก่อสร้างอาคาร

และบ้านจัดสรรจ านวนมาก ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และการจ้างงาน ราคาหุ้น ที่ดิน และ

อสังหาริมทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องยิ่งดึงดูดนักเก็งก าไรให้เข้ามาลงทุน ท าให้ภาพรวมเศรษฐกิจ

ไทยในช่วงนี้ดีอย่างยิ่ง 

 ส าหรับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ด้วยสถานการณ์การเมืองโลกเปลี่ยนไป การเปิดเสรีทาง

เศรษฐกิจและการปรับตัวในการให้เสรีภาพมากขึ้นของบรรดาประเทศในค่ายคอมมิวนิสต์ ทั้งรัสเซีย 

จีน และประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเวียดนาม ที่ต่างก็เริ่มขานรับเศรษฐกิจแบบเสรีมากขึ้น แม้จะยังคงไว้

ซึ่งระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม พลเอกชาติชายจึงหันมาเน้นนโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้า 

โดยไม่ให้ความส าคัญกับอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันอีกต่อไป นโยบายที่รู้จักกันดีคือ การ

เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า ซึ่งเน้นการค้าชายแดนกับทั้งประเทศอินโดจีนและเมียนมา นั่นท าให้

เศรษฐกิจไทยเฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก81 แม้ว่านโยบายของพลเอกชาติชายจะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้

ก าหนดนโยบายต่างประเทศเดิมก็ตาม  

 รัฐบาลพลเอกชาติชายถูกกล่าวหาว่าเป็น “บุฟเฟต์คาบิเนต” เนื่องจากมีปัญหาการฉ้อราษฎร์

บังหลวงอย่างโจ่งแจ้ง ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของ “ธุรกิจการเมือง” ที่บรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งลงทุนหา

เสียงจ านวนมหาศาลโดยเฉพาะการซื้อเสียงและการใช้เงินเพ่ือซื้อต าแหน่งทางการเมือง เมื่อเข้าสู่

ต าแหน่งส าคัญในคณะรัฐบาลต่างก็พยายามตักตวงผลประโยชน์เพ่ือถอนทุนคืนผ่านโครงการต่างๆ ที่



รัฐบาลอนุมัติ มีการเล่นพรรคเล่นพวกที่มีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนการสร้างสายสัมพันธ์

ระหว่างนักการเมืองและนักธุรกิจที่คอยสนับสนุนทางการเงินเพื่อหวังให้ออกนโยบายเอ้ือประโยชน์ต่อ

ธุรกิจตนเอง ท้ายที่สุดสภาพการณ์ดังกล่าวน าไปสู่ความขัดแย้งและการขัดผลประโยชน์กันเอง อันจะ

น าไปสู่จุดจบของรัฐบาลนี้82 แต่ผลกระทบของนักธุรกิจที่เข้าสู่ระบบการเมืองกับความพยายามจะ

กลับคืนสู่อ านาจของทหารอาชีพจะยังคงส่งผลกระทบต่อประชาธิปไตยไทยในทศวรรษต่อไป  

 บริบทการเมืองภายในประเทศไทยช่วงทศวรรษ 1980 แสดงให้เห็นการเปลี่ยนผ่านอ านาจ

จากข้าราชการและทหารไปสู่นักการเมืองอาชีพ แม้ว่าในช่วงต้นจะเป็นการประสานผลประโยชน์

ระหว่างข้าราชการกับนักการเมือง แต่ช่วงปลายทศวรรษบทบาทของข้าราชการประจ าจะลดลงและ

ถูกแทนที่ด้วยนักการเมืองที่เป็นนักธุรกิจ ดังนั้น ในช่วงปลายทศวรรษนี้การเมืองไทยจะเป็นการ

ประสานผลประโยชน์ระหว่างนักการเมืองและนักธุรกิจ ซึ่งผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่าง

นักการเมืองกับนักธุรกิจในท้ายที่สุดก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบการเมืองไทยผ่านการซื้อเสียงและ

ต าแหน่งเพ่ือเข้ามามีอ านาจทางการเมืองและเอ้ือประโยชน์ให้กับธุรกิจตนเอง จนน าประชาธิปไตย

ไทยเข้าสู่วังวนแห่งการรัฐประหารโดยฝ่ายทหารอีกครั้งในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1991 

 

 กิจกรรม 8.3.1 

   การเมืองแบบ “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” มีลักษณะอย่างไร 

 

แนวตอบกิจกรรม 8.3.1 

การเมืองแบบประชาธิปไตยครึ่งใบมีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญอยู่ที่การประสานผลประโยชน์

และอ านาจทางการเมืองระหว่างคน 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือ นายทหารซึ่งเป็นกลุ่มอ านาจเก่าที่มีส่วนใน

การบริหารและก าหนดนโยบายของประเทศมาตั้งแต่ก่อนทศวรรษ 1950 จนถึงก่อนเหตุการณ์ 14 

ตุลาคม ค.ศ. 1973 กับอีกกลุ่มคือ นักการเมืองซึ่งมีโอกาสเติบโตภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม ค.ศ. 

1973 อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนาใน 2 

ทศวรรษที่ผ่านมา 

 

 

 



 

เรื่องท่ี 8.3.2  

การร่วมกันสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในกัมพูชา 

  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทอย่างมากในการท าสงคราม

ต่อต้านคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค แต่เมื่อสถานการณ์การเมืองโลกเปลี่ยนไป รัฐบาลไทยได้ปรับนโยบายที่

มีต่อประเทศเพ่ือนบ้านอย่างทันท่วงที แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสร้างความแตกแยกทาง

ความคิดในคณะรัฐบาลก็ตามที แต่ไม่อาจปฏิเสธบทบาทน าของรัฐบาลไทยในการสร้างสันติภาพและ

เสถียรภาพให้เกิดขึ้นในกัมพูชาและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ได้ ในประเด็นนี้จะแยกพิจารณา

เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ความพยายามในการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในกัมพูชาระหว่าง  ค.ศ. 

1980-1988 และ 2) ความพยายามสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในกัมพูชาหลัง ค.ศ. 1988 

 

1. ความพยายามในการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในกัมพูชาระหว่าง ค.ศ. 1980-1988 

 ในช่วงรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระหว่าง ค.ศ. 1980-1988 กิจการและการก าหนด

นโยบายต่างประเทศอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ก าหนดนโยบายที่เป็นทหาร แม้ว่าจะมีการปรับ

ความสัมพันธ์กับจีน แต่นโยบายที่มีต่ออินโดจีน โดยเฉพาะเวียดนามและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชน

กัมพูชา (People's Republic of Kampuchea; PRK) ที่มีนายเฮง สัมรินเป็นผู้น า ยังคงไว้ซึ่งลักษณะ

แข็งกร้าว รัฐบาลไทยยังคงยืนยันให้เวียดนามถอนตัวออกจากกิจการภายในของกัมพูชา นอกจากนี้ 

ยังมีการปะทะกันบริเวณชายแดนทั้งไทยกับกัมพูชาและไทยกับลาวในปัญหาเรื่องพรมแดนใน ค.ศ. 

198483  

 แม้ว่าในทศวรรษ 1970 จะมีความพยายามสร้างสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนาม แต่การที่

เวียดนามบุกยึดกรุงพนมเปญ ท าให้ไทยต้องหันกลับมาใช้นโยบายที่เป็นปฏิปักษ์กับเวียดนามอีกครั้ง

หนึ่ง การต่อต้านเวียดนามท าให้รัฐบาลไทยยังคงให้การสนับสนุนเขมรสามฝ่ายร่วมกับสหรัฐอเมริกา

และจีน เพ่ือต่อต้านรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาที่เวียดนามสนับสนุน ไทยมีชายแดนติดกับ

ประเทศอินโดจีนทั้งลาวและกัมพูชา ท าให้บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงจุดยืนนโยบาย

ต่างประเทศท่ีต้องให้การสนับสนุนเขมรแดงซึ่งครั้งหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ที่ไทยต่อต้าน สมาชิกอาเซียน

แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับนโยบายของไทยนักแต่ก็ยอมคล้อยตามด้วยเกรงว่าไทยจะเป็นโดมิโนตัวต่อไปที่

จะล้มลงหากปล่อยให้เวียดนามและรัฐบาลกัมพูชามีชัยชนะเหนือเขมรสามฝ่าย 



 ในการแก้ไขปัญหาเวียดนามรุกล้ าอธิปไตยของกัมพูชาสะท้อนให้เห็นความร่วมมือของ

อาเซียนและบทบาทน าของไทยในการก าหนดนโยบายของอาเซียน ไทยที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก

ปัญหานี้ได้หยิบยกประเด็นนี้เข้าสู่อาเซียนตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 ซึ่งอาเซียนก็แสดงจุดยืนอยู่เคียง

ข้างไทยหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าสมาชิกอาเซียนให้การสนับสนุนไทยในการป้องกันตนเอง 

คือ แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย -กัมพูชา ที่

ประกาศ ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  25 มิถุนายน ค.ศ. 1980 (Joint Statement by the ASEAN 

Foreign Ministers on the Situation on the Thai-Kampuchean Border Bangkok, 25 June 

1980) มีใจความส่วนหนึ่งว่า “...คณะรัฐมนตรีต่างประเทศให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยอย่างเต็มที่ใน

การรักษาสิทธิอันชอบธรรมที่จะป้องกันเขตแดน .....คณะรัฐมนตรีต่างประเทศมีความเห็นร่วมกันว่า

การรุกรานไทยเท่ากับเป็นการคุกคามความมั่นคงของประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นอันตรายต่อ

สันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาคโดยรวม84  

 แต่ด้วยข้อจ ากัดของอาเซียนที่ส าคัญคือ กองก าลังทหาร เมื่อรวมเอากองก าลังทหารของ

ประเทศสมาชิกในขณะนั้น 5 ประเทศ ก็ยังไม่เทียบเท่ากับกองก าลังของเวียดนาม ดังนั้น ไทยและ

อาเซียนจึงหาทางออกด้วยการท าให้ประเด็นปัญหากัมพูชากลายเป็นปัญหาระดับนานาชาติ อาเซียน

อ้างว่า การแทรกแซงอธิปไตยกัมพูชาด้วยก าลังของเวียดนามเป็นการขัดต่อหลักการของ

สหประชาชาติ ขณะเดียวกันก็ขัดต่อปฏิญญาของอาเซียน อาเซียนน าเสนอประเด็นนี้ในสหประชาชาติ

ว่าไม่ใช้เรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือความขัดแย้งในภูมิภาค แต่เป็นผลมาจากความขัดแย้ง

ระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียตที่ท าให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาค เนื่องจากเวียดนามได้รับ

การสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตที่ในเวลานั้นขัดแย้งกับจีน ซึ่งแนวทางการใช้การทูตเป็นเครื่องมือ

ของอาเซียนประสบความส าเร็จเมื่อคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (the United Nations 

Security Council: UNSC) พิจารณาว่าการรุกรานกัมพูชาของเวียดนามนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

ความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหภาพโซเวียตจริง จากการด าเนินการทางการทูตใน

สหประชาชาติของอาเซียนท าให้เวียดนามถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

เวียดนาม85  

 ด้วยที่ตั้งของไทยมีชายแดนติดต่อกับกัมพูชา ดังนั้น ไม่เพียงแต่ผลกระทบจากการปะทะกัน

ของกองก าลังเขมรแดงกับเวียดนาม แต่ไทยยังได้รับผลกระทบเรื่องผู้อพยพลี้ภัยตามแนวชายแดน

จ านวนนับล้านคน ท าให้ระยะแรกรัฐบาลต้องแบกรับภาระทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้เป็นไปตาม

หลักสิทธิมนุษยชน ในระยะแรกไทยมีการผลักดันเขมรหลายพันคนกลับประเทศและจะให้ความ

ช่วยเหลือเฉพาะฝ่ายเขมรแดง ซึ่งนานาชาติประท้วงการกระท าของรัฐบาลไทย จนในที่สุดหน่วยงาน



ในสังกัดสหประชาชาติ ได้แก่ องค์การยูนิเซฟและคณะกรรมาธิการกาชาดสากลเข้ามาให้ ความ

ช่วยเหลือ ทั้งยังได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเฮง สัมรินให้เข้าไปท างานในพ้ืนที่ประเทศกัมพูชาได้86  

 รัฐบาลไทยยังคงให้การสนับสนุนฝ่ายเขมรแดงเห็นได้จากการใช้ค่ายผู้อพยพเพ่ือเยียวยากลุ่ม

เขมรแดง ทั้งยังใช้เป็นเส้นทางในการล าเลียงสรรพวุธเข้าไปในกัมพูชา แม้ว่าสหประชาชาติจะขอให้

ไทยย้ายค่ายผู้อพยพให้ลึกเข้าไปในเขตไทยเพ่ือความปลอดภัยของผู้อพยพ แต่รัฐบาลไทยไม่ยอมท า

ตามและแย้งว่าเวียดนามไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ปฏิบัติตาม ความจริงแล้วการที่ค่ายผู้อพยพตั้งอยู่ติด

ชายแดนไทย-กัมพูชานั้น ท าให้ไทยมี “ที่ก าบัง” และท าให้การสนับสนุนเขมรแดงเป็นไปโดยสะดวก 

นอกจากนี้ ยังมีผลพลอยได้ในกรณีผู้อพยพได้รับผลกระทบจากการสู้รบของเวียดนาม ไทยจะได้

ประณามการกระท าของเวียดนามต่อนานาประเทศ87  

 การเป็นที่รองรับผู้อพยพนี้ ในความจริงแล้วส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของไทย ไม่ได้เป็นภาระทาง

เศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลไทยกล่าวอ้าง จากการประเมินพบว่าเศรษฐกิจชายแดนไทยเติบโตขึ้นภายหลัง

เวียดนามบุกกัมพูชา 7 เดือน โดยเฉพาะตลาดมืดตามแนวชายแดนอรัญประเทศ ชาวไทยในพ้ืนที่หัน

มาค้าขายในตลาดมืดกับกัมพูชา ประกอบกับการเข้ามาของเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ

ส่งผลให้ธุรกิจที่พักอาศัยและการจ้างงานขยายตัวอย่างรวดเร็ว ยังไม่รวมเงินช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้า

มา88  

  

2. ความพยายามสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในกัมพูชาหลัง ค.ศ. 1988 

 นโยบายต่างประเทศไทยที่มีต่อบรรดาประเทศอินโดจีนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในสมัย

รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณในช่วงปลายทศวรรษ 1980 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ก าหนด

นโยบายจากเดิมในยุคของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ที่ไว้วางใจข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ 

แต่พลเอกชาติชายไม่เห็นด้วยกับนโยบายต่างประเทศต่อประเทศอินโดจีนของรัฐบาลที่ผ่านมา เขาจึง

เลือกที่จะไม่ด าเนินนโยบายตามแบบเดิมและไม่ให้ความส าคัญกับผู้ก าหนดนโยบายเดิม นั่นส่งผลให้

รัฐบาลในเวลานั้นมีความไม่ลงรอยกับกระทรวงการต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีไม่ได้ขอความคิดเห็น

หรือค าปรึกษาจากกระทรวงการต่างประเทศ การก าหนดนโยบายในช่วงนี้อาศัยกลุ่ม “บ้าน

พิษณุโลก” ซึ่งมีบุคคลผู้มีส่วนส าคัญคอยให้ค าปรึกษาด้านต่างประเทศแก่พลเอกชาติชายคือ ม.ร.ว. 

สุขุมพันธุ์ บริพัตร และนายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 89 ทั้งสองท่านนี้เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศ และในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์เคย

วิจารณ์นโยบายต่างประเทศที่แข็งกร้าวแต่ไม่ได้รับความสนใจ 



 ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย นโยบายต่างประเทศของไทยขาดความเป็นเอกภาพ ฝ่าย

นายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษามองว่าการกระท าของกลุ่มเขมรแดงที่ผ่านมามีความโหดร้ายทารุณ ไม่

ควรที่ไทยจะให้การสนับสนุนให้ได้เป็นรัฐบาลกัมพูชาอีกต่อไป ประกอบกับวิสัยทัศน์ทางการ

ต่างประเทศจากมุมมองของนักการทูตเล็งเห็นว่าการยึดครองของเวียดนามเป็นเพียงระยะเวลา

ชั่วคราวและไม่ได้มีผลกระทบร้ายแรงต่อไทยอีกต่อไป ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบริบทการเมืองโลกใน

เวลานั้นที่ท าให้รัฐบาลสามารถวางใจประเทศอินโดจีนได้ ซึ่งแตกต่างจากนโยบายต่างประเทศของ

รัฐบาลก่อนหน้าที่ยังคงสืบทอดอยู่ในกระทรวงต่างประเทศไทยที่มีความหวาดระแวงเวียดนามอัน

เนื่องมาจากอุดมการณ์ที่แตกต่างและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ จึงให้การสนับสนุนเขมรแดงและใช้

วิธีการที่แข็งกร้าวในกดดันให้เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา แม้ว่าจะมีความเห็นขัดแย้งกัน แต่

ด้วยสถานะของการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลท าให้นายกรัฐมนตรีต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการท างาน

ร่วมกันเพียงแต่ต่างฝ่ายต่างด าเนินนโยบายควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 1990 ทั้ง

สองฝ่ายจะมีการประนีประนอมกันมากขึ้น90  

 การที่รัฐบาลไทยหันมาเน้นนโยบายเชิงเศรษฐกิจเป็นผลสืบเนื่องจากการถูกกดดันโดยอดีต

มหามิตรอย่างสหรัฐอเมริกา เนื่องจากไทยสามารถพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูกเพ่ือส่งเป็น

สินค้าออก ท าให้ไทยได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐอเมริกาตั้งแต่  ค.ศ. 1985 ซึ่งก่อนหน้านั้นไทย

เสียเปรียบดุลการค้ามาตลอด ท าให้สหรัฐอเมริกาออกมาตรการทางกฎหมายและเศรษฐกิจมากดดัน

ไทยโดยการกีดกันสินค้าไทย จากแรงกดดันทางเศรษฐกิจนี้ท าให้ไทยต้องเร่งด าเนินนโยบาย

ต่างประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่สมัยพลอากาศเอกสิทธิ  เศวตศิลาได้น า

หลักการ “การทูตน าการค้า” มาใช้ ท าให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทยเพ่ิมมากขึ้น จาก 

ค.ศ. 1985 มูลค่าการลงทุนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 1,534 ล้านบาท เมื่อถึง ค.ศ. 1988 มูลค่าการลงทุนเพ่ิม

เป็น 14,591 ล้านบาท91  

 เมื่อถึงปลายทศวรรษ 1980 ประเทศต่างๆ ให้ความส าคัญกับการค้ามากกว่าการต่อต้าน

คอมมิวนิสต์ วิกฤตการณ์ในกัมพูชาเริ่มผ่อนคลายลงไปมาก เนื่องจากเวียดนามประกาศที่จะถอดกอง

ก าลังออกไป แต่การถอนทหารก็เป็นแบบลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ปัญหาที่ยังคงอยู่คือ การเมือง

ภายในกัมพูชา พลเอกชาติชายได้เสนอตัวเป็นสื่อกลางในการเจรจาระหว่างผู้น าเขมร แต่ได้รับการ

ปฏิเสธ ไม่เพียงแต่ไทยเท่านั้น นานาชาติเองก็มีความพยายามหาทางออกและยุติปัญหากัมพูชาตั้งแต่ 

ค.ศ. 1988 ที่ อินโดนีเซียเป็นสื่อกลางจัดการประชุมเขมรสี่ฝ่ายที่จาการ์ตา (Jakarta Informal 

Meeting I: JIM I) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 1988 และครั้งที่ 2 (JIM II) ระหว่างวันที่ 

19-20 กุมภาพันธุ์ 1989 ในเวลาต่อมา สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติได้จัดการประชุม

นานาชาติในประเด็นปัญหากัมพูชาขึ้นในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ค.ศ. 1989 มีประเทศเข้าร่วม



ประชุม 19 ประเทศ ความพยายามในการแก้ไขปัญหากัมพูชาของนานาชาติยังคงไม่ประสบผลส าเร็จ

แม้จะมีการจัดการประชุมที่อินโดนีเซียอีกครั้ง (JIM III) ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1990  

 ส าหรับไทยได้น านโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” มาใช้กับประเทศในอินโดจีน 

เมื่อพิจารณานโยบายจะเห็นความสืบเนื่องมาจากนโยบายการทูตน าการค้า แต่ในสมัยของพลเอกชาติ

ชายมุ่งเปิดการค้ากับประเทศอินโดจีนที่ความสัมพันธ์กับไทยมีลักษณะขัดแย้งมายาวนานหลาย

ทศวรรษ ท าให้ไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะท าการค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้าน ท่าทีต่อประเทศ

เพ่ือนบ้านในรัฐบาลนี้จึงมีความยืดหยุ่นมากกว่าในยุคพลเอกเปรม สิ่งที่รัฐบาลพลเอกชาติชายมุ่ง

ด าเนินคือ ปรับปรุงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง ขยายตลาดการค้าและเสริมสร้างความ

เข้าใจอันดีกับเพ่ือนบ้าน ตลอดจนพยายามแสวงหาหนทางเพ่ือให้เกิดความสงบในภูมิภาคผ่านวิธีการ

ทางการทูต 

 การด าเนินการทางการทูตเพ่ือหาทางยุติปัญหากัมพูชาของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

เริ่มต้นจาก ค.ศ. 1989 นายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาได้เชิญฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีของกัมพูชามาเยือน

กรุงเทพฯ เพ่ือร่วมกันเจรจาหาทางออกปัญหาการเมืองภายในกัมพูชา การเจรจาไม่ประสบผลส าเร็จ

เนื่องจากฮุนเซ็นยืนกรานที่จะไม่ให้กลุ่มเขมรแดงร่วมจัดตั้งรัฐบาลและปฏิเสธที่จะยุบรัฐบาลของตน

เพ่ือให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ นอกจากนี้ พลเอกชาติชายยังได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชน

จีนถึงสองครั้งภายใน ค.ศ. เดียวกันนี้ เพ่ือเจรจาโน้มน้าวให้จีนที่ให้การสนับสนุนเขมรสามฝ่ายยอม

ประนีประนอมกับรัฐบาลของสมเด็จฮุนเซ็น แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จเช่นเดียวกัน93  

 

 กิจกรรม 8.3.2 

   นโยบายต่างประเทศของไทยในสมัยรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ แตกต่างกับรัฐบาล

ก่อนหน้าอย่างไร 

 

แนวตอบกิจกรรม 8.3.2 

เนื่องจากพลเอกชาติชายไม่เห็นด้วยกับนโยบายต่างประเทศต่อประเทศอินโดจีนของรัฐบาลที่

ผ่านมา ประกอบกับความกดดันทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลพลเอกชาติชายต้องเผชิญในเวลานั้น ท าให้เห็น

ว่าไทยไม่ควรเป็นปฏิปักษ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศไทยที่เน้นด้านความ

มั่นคงมาตลอดในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม มาเน้นนโยบายเชิงเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนสนาม



รบเป็นสนามการค้า” โดยเริ่มจากการส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยไม่สนใจ

อุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่าง 

 

 

เรื่องท่ี 8.3.3  

การเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีการเมืองโลก  

 

 ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา เราจะเห็นได้ว่าบทบาทของไทยในเวทีความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศจะเป็นผู้ตามหรือต้องเลือกข้าง หลังสงครามไทยเลือกด าเนินนโยบายต่างประเทศ

ตามสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งทศวรรษ 1970 สหรัฐอเมริกาเริ่มลดความส าคัญของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้และลดความช่วยเหลือที่ให้กับไทยลง ท าให้ไทยต้องปรับตัวและก าหนดนโยบายต่างประเทศ

ของตนโดยไม่ต้องอิงแอบอยู่กับนโยบายของสหรัฐอเมริกามากขึ้น ดังจะเห็นได้จากความพยายามใน

การดุลอ านาจระหว่างมหาอ านาจและประเทศในภูมิภาค ที่ไทยได้เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับทั้ง

จีนและเวียดนามช่วงต้นทศวรรษ 1970  

 ในช่วงทศวรรษ 1980 จะเห็นบทบาทของไทยในการก าหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งอยู่ใน

ความดูแลของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน

มากขึ้น แต่ก็ยังคงรักษาความเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาและจีน ไทยเริ่มมีบทบาทส าคัญใน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะการก าหนดยุทธศาสตร์การต่อต้านเวียดนามร่วมกับอาเซียน 

ซึ่งสมาชิกอาเซียนก็ด าเนินนโยบายของแต่ละประเทศตามไทยคือ การระดมสรรพก าลังเพ่ือกดดันให้

เวียดนามปฏิบัติตามข้อเรียกร้องที่เป็นมติของที่ประชุมอาเซียนซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิก

อาเซียนได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันหลายฉบับให้เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา  

 ไทยได้ร่วมกับสมาชิกอาเซียนเป็นแนวร่วมกับมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ยุโรป

ตะวันตก ท าให้เวียดนามถูกโดดเดี่ยวในการเมืองโลก เท่ากับเป็นการกดดันเวียดนามทั้งทางการเมือง

และเศรษฐกิจที่ในเวลานั้นเวียดนามมีเศรษฐกิจย่ าแย่ มีเพียงสหภาพโซเวียตที่คอยให้ความช่วยเหลือ 

แต่ผู้ให้ความช่วยเหลือก็ไม่สามารถด ารงตนเป็นมหาอ านาจต่อไปได้ 94 ท าให้ช่วงปลายทศวรรษนี้

เวียดนามก็เริ่มผ่อนคลายด้านเศรษฐกิจในประเทศและเริ่มถอนทหารออกจากกัมพูชา  



 ในส่วนบทบาทในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เพ่ิมข้ึนของไทยนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก

การที่สหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากเวียดนามและการเปลี่ยนพันธมิตรที่ได้กล่าวถึงแล้ว ท าให้ไทยเริ่ม

ก าหนดนโยบายต่างประเทศเอง อีกส่วนหนึ่งที่ท าให้บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในเวลานั้น ได้แก่ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ยอมรับนโยบายต่างประเทศของไทยและประกาศจุดยืน

ร่วมกับไทย ตลอดจนนานาประเทศที่ให้ความช่วยเหลือไทยทั้งด้านการเงินและการรบเพราะไทยเป็น

ประเทศหน้าด่านที่ต้องเผชิญกับเวียดนามและกัมพูชา  

 การช่วยเหลือและสนับสนุนไทยจากมหาอ านาจที่ส าคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาที่ให้ไทยร่วม

ซ้อมรบภายใต้รหัส Cobra Gold ทั้งยังมีการเพ่ิมความช่วยเหลือทางการเงินและอาวุธยุทโธปกรณ์ 

ส่วนจีนได้มอบปืนใหญ่ขนาด 130 มม. ให้กับไทยจ านวนหนึ่ง ทั้งยังขายอาวุธและต่อเรือรบให้กับไทย 

ส าหรับญี่ปุ่นที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองถูกจ ากัดกองก าลังและอาวุธ ได้ให้ความช่วยเหลือไทยด้าน

ทางเศรษฐกิจทั้งเงินให้เปล่าและเงินกู้ นอกจากมหาอ านาจเหล่านี้ ไทยยังได้รับการสนับสนุนและ

ความช่วยเหลือจากประชาคมยุโรป ประเทศในแอฟริกา ลาตินอเมริกา และตะวันออกกลางด้วย95  

 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่าในทศวรรษ 1980 การเมืองภายในของไทยไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ปัญหาที่ยังคงสืบเนื่องมาจากทศวรรษ 1970 คือ ปัญหาชายแดนกับประเทศ

อินโดจีน ซึ่งในทศวรรษนี้ไทยด าเนินนโยบายต่างประเทศต่อประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามอย่าง

เป็นอิสระจากสหรัฐอเมริกา แต่ก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศมหาอ านาจทั้ ง

สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ที่ส าคัญคือ ไทยผูกพันตัวเองกับสมาชิกอาเซียนอ่ืน และสมาชิกต่างก็

สนับสนุนจุดยืนนโยบายต่อประเทศอินโดจีนของไทย ดังนั้น ในทศวรรษ 1980 ไทยได้แสดงให้เห็นถึง

บทบาทของตนเองในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ เพ่ิมขึ้นจากการเป็นเพียงผู้ตามและ

ยุทธศาสตร์ต่อต้านคอมมิวนิสต์ของสหรัฐอเมริกา 

 กิจกรรม 8.3.3 

   บทบาทในเวทีความสัมพันธ์ของไทยในช่วงทศวรรษ 1980 แตกต่างจากบทศวรรษก่อนหน้า

อย่างไร 

 

แนวตอบกิจกรรม 8.3.3 

ในช่วงทศวรรษ 1980 ไทยปรับตัวและก าหนดนโยบายต่างประเทศของตนโดยไม่ต้องอิงแอบ

อยู่กับนโยบายของสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป ในช่วงนี้กระทรวงการต่างประเทศของไทยมีบทบาททั้งใน

การก าหนดนโยบายต่างประเทศของไทยและยังมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายร่วมของอาเซียน



โดยเฉพาะกรณีปัญหากัมพูชาและเวียดนาม นอกจากนี้ ไทยยังสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติทั้งจีน 

ญี่ปุ่น และประเทศในยุโรปตะวันตก 

  



ตอนที่ 8.4 

บริบททางการเมืองของไทยในทศวรรษ 1990 

 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.4 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 หัวเรื่อง 

  8.4.1 ความคาดหวังในการปฏิรูปการเมืองและความเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจ 

  8.4.2 ประโยชน์ที่ไทยได้รับภายใต้อาเซียน ทศวรรษ 1960-1990 

  8.4.3 การปรับนโยบายต่อบรรดามหาอ านาจในยุคสงครามเย็น 

 

แนวคิด 

1. ปัญหาการทุจริจของฝ่ายบริหาร ส่งผลให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 

และเกิดความรุนแรงทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ แม้ว่าภายหลังเหตุการณ์นี้

ไทยจะรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งหลายรัฐบาล แต่ไม่มีรัฐบาลใดที่สามารถบริหารประเทศได้

จนครบวาระ ทว่ารัฐบาลพลเรือนเหล่านี้ก็ถูกกดดันจากกระแสการเมืองภาคประชาชนให้ต้องผลักดัน

รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดฉบับหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยและน าไปสู่รัฐบาลพลเรือนที่มี

เสถียรภาพในเวลาต่อมา ก่อนที่จะเกิดวิกฤตการเมืองครั้งใหญ่อีกในเวลาต่อมา 

2. การที่ไทยเป็นสมาชิกและมีบทบาทส าคัญในอาเซียนท าให้ไทยได้รับประโยชน์ทั้งด้าน

ความมั่นคงในกรณีปัญหากัมพูชาที่อาจกระทบต่อชายแดนไทย รวมถึงภายหลังจากที่การเมืองโลกก

หันไปให้ความส าคัญกับด้านเศรษฐกิจมากกว่าความม่ันคงภายในและแม้ว่าไทยจะไม่ได้มีบทบาทน าใน

อาเซียนเช่นเดิม แต่ก็ยังคงได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเป็นสมาชิกอาเซียน  

3. ภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง ไทยมีการปรับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ อีกครั้ง ที่

ส าคัญคือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศคอมมิวนิสต์ที่ส าคัญคือ รัสเซียกับบรรดาอดีต

ประเทศอินโดจีน อีกทั้งการสานต่อความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ความสัมพันธ์เน้น

การทูตและการค้าเป็นหลัก ส่วนพันธมิตรเดิมอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยังคงมีปัญหาเรื่องการค้ากับไทย

สืบเนื่องมาตั้งแต่ทศวรรษก่อนหน้า  



วัตถุประสงค์ 

  เมื่อศึกษาตอนที่ 8.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความส าคัญของเหตุการณ์พฤษภาทมิฬท่ีส่งผลต่อประชาธิปไตยไทยได ้

2. ระบุประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียนได้  

3. อธิบายความแตกต่างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยก่อนและหลังสงครามเย็นได้  



ความน า 

  

 ในทศวรรษ 1990 การเมืองไทยต้องเผชิญกับปัญหาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษและลุกลามจน

กลายเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่มีผู้เสียชีวิตและจบลงด้วยการรัฐประหาร แต่ในช่วงสิ้นสุด

ทศวรรษ ผลจากการเลือกตั้งมีรัฐบาลพลเรือนแม้ว่าจะมีการยุบสภาหลายหนจนไม่มีรัฐบาลใดอยู่ได้

ครบวาระ แต่รัฐบาลพลเรือนเหล่านี้ก็ผลักดันให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่จัดว่ามีความเป็น

ประชาธิปไตยที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยได้ส าเร็จ สภาพเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ได้รับผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจขาลงของตลาดโลก ท าให้ในช่วงต้นทศวรรษไทยยังมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นที่

น่าพอใจ ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต ใน

ที่สุดเมื่อถึง ค.ศ. 1997 ไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 

 ในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในทศวรรษ 1990 เป็นช่วงเวลาหลังสงครามเย็นยุติลง 

ไทยเปิดความสัมพันธ์อันดีกับประเทศในโลกคอมมิวนิสต์โดยเน้นมิติด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก 

นอกจากนี้ ไทยยังให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มอาเซียนในมิติด้านเศรษฐกิจ และให้ความส าคัญกับ

อาเซียนในฐานะการรวมกลุ่มแบบภูมิภาคนิยมตามกระแสการเมืองโลกท่ีหันมาให้ความส าคัญกับการ

ร่วมกลุ่มทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี อาจเป็นการรวมกลุ่มตามภูมิภาค เช่น สหภาพยุโรป 

อาเซียน หรือการรวมกลุ่มประเทศที่มีทรัพยากรที่เป็นสินค้าออกร่วมกัน เช่น องค์การกลุ่มประเทศผู้

ส่งน้ ามันออก หรือ โอเปก (Organization of Petroleum Exporting Countries or OPEC) ท าให้

เห็นว่าเส้นแบ่งรัฐชาติเริ่มเลือนลางลงไป   

 

  

เรื่องท่ี 8.4.1  

ความคาดหวังในการปฏิรูปการเมืองและความเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจ 

  

 การเมืองไทยเมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 1990 มีพลวัตทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ

ในช่วงกลางทศวรรษเป็นต้นไป กระทั่งสิ้นสุดทศวรรษนี้ ไทยจึงมีรัฐธรรมนูญฉบับที่ถือว่าเป็น

ประชาธิปไตยที่สุดในประวัติศาสตร์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ค.ศ. 1932 ทว่าเศรษฐกิจที่

เฟ่ืองฟูควบคู่ไปกับความหวังทางการเมืองกลับต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ ดังนั้น ในเรื่องนี้จึงหยิบยก



ประเด็นส าคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในรอบทศวรรษนี้ ซึ่งมี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งความหวัง ในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นเหตุการณ์ทางการเมืองจนกระทั่งรัฐธรรมนูญ

ฉบับ ค.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ประกาศใช้และก่อนการขึ้นสู่อ านาจของพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร 

และ 2) การเผชิญวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ประเด็นหลังเป็นบริบททางเศรษฐกิจก่อนจะพบกับจุดจบ

ฟองสบู่แตกใน ค.ศ. 1997 

 

1. การร่างรัฐธรรมนูญแห่งความหวัง 

 รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณแม้ว่าจะสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงจน

มีผลสืบเนื่องมาในทศวรรษ 1990 แต่ในทางการเมืองรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสในการ

บริหารงานจนส่งผลกระทบต่อความชอบธรรม นักการเมืองและนักธุรกิจใช้อ านาจทางการเมือง

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างโจ่งแจ้งแบบที่ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จนเป็นจุดเริ่มต้นของระบบ

ธุรกิจการเมืองหรือ “ธนาธิปไตย” ของไทย ประกอบกับแนวทางการประสานผลประโยชน์ระหว่าง

นักการเมืองกับนักธุรกิจได้ลดบทบาทและความส าคัญของข้าราชการ โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่าง

รัฐบาลกับกองทัพในการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนที่พลเอกชาวลิต 

ยงใจยุทธที่ลาออกจากต าแหน่ง ประกอบกับความขัดแย้งในเรื่องการก าหนดนโยบายต่างประเทศ

ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ96 ท้ายที่สุดก็พาประชาธิปไตยไทย

กับเข้าสู่วังวนเดิมคือ การที่ทหารออกมาท าการรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชาย 

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1991 ทหารภายใต้การน าของพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ในขณะ

นั้นด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เข้ายึดอ านาจ โดยเรียกชื่อคณะผู้ก่อการครั้งนี้ว่า “คณะ

รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ” หรือ รสช. มีพลเอกสุนทรเป็นหัวหน้าคณะ หลังการรัฐประหารได้

เชิญนายอานันท์ ปันยารชุน รักษาการต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือ

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมทั้งด าเนิคดีกับคณะรัฐมนตรีเดิมที่มีความผิดฐานทุจริต ในช่วงเวลานี้

สมาชิก รสช. มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยการก่อตั้งพรรค ได้แก่ พรรคสามัคคีธรรม อย่างไรก็

ตาม รสช. ก็ไม่แตกต่างจากบรรดานายทหารที่ออกมาท าการรัฐประหารก่อนหน้า เพราะต่างก็ท าเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตัวในการแสวงหาความมั่งคั่งทางธุรกิจและอ านาจทางการเมือง ด้วยการใช้อ านาจของ 

รสช. ควบคุมกระทรวงให้อนุมัติโครงการต่างๆ ที่มีผลประโยชน์ เช่น โครงการโทรศัพท์ 3 ล้านเลข

หมาย แต่โครงการนี้พบว่ามีการทุจริตสูง จนนายอานันท์ที่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นต้อง

สั่งให้มีการทบทวนโครงการ97  



 หลังรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวประกาศใช้ มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 

1992 หลังการเลือกตั้งมีการแต่งตั้งคณะรัฐบาลและมีการเสนอชื่อนายณรงค์ วงศ์วรรณ หัวหน้าพรรค

สามัคคีธรรมเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ประสบปัญหาเพราะนายณรงค์ถูกระงับวีซ่าเข้าประเทศ

สหรัฐอเมริกา ท าให้พลเอกสุจินดาถูกเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งแทน ซึ่งขัดกับสิ่งที่เขาได้ประกาศไป

แล้วก่อนหน้าว่าจะไม่รับต าแหน่งทางการเมือง โดยอ้างว่าเป็นการ “เสียสัตย์เพ่ือชาติ” สร้างความไม่

พอใจให้กับประชาชนในวงกว้าง ฝ่ายนักเคลื่อนไหวในนาม คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย 

หรือ ครป. จึงได้ออกมาประท้วงโดยมีพลตรีจ าลอง ศรีเมืองซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เป็นผู้น า ในวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 มีผู้เข้าร่วมชุมนุมกว่า 2 แสนคน มีทั้งนักศึกษา แรงงาน

อพยพจากชนบท แรงงานที่ท างานในโรงงาน แต่กลุ่มหนึ่งที่ส าคัญคือ กลุ่มชนชั้นกลางที่มีฐานะปาน

กลางจนถึงดีได้เข้าร่วมประท้วงในครั้งนี้ด้วย คนกลุ่มนี้พกโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าร่วมชุมนุมด้วย ท าให้

การประท้วงครั้งนี้ได้รับการขนานนามว่า “ม็อบมือถือ”  
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 การชุมนุมประท้วงของประชาชนจบลงด้วยความรุนแรง เมื่อมีการปะทะกับกองก าลังของ

เจ้าหน้าที่ มีประชาชนเสียชีวิตกว่า 40 คน และหายสาบสูญอีกเป็นจ านวนมากจนถูกขนานนามว่า 

“พฤษภาทมิฬ” เหตุการณ์ยุติลงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีรับสั่งให้พลเอกสุ

จินดากับพลตรีจ าลอง ศรีเมืองเข้าเฝ้า ในวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 ในเวลาต่อมาพลเอกสุจินดา

ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุนได้เข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง99 

ภาระกิจที่ส าคัญเร่งด่วนของอานันท์คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเรียกร้องของประชาชน จากนั้น

จึงจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งสามารถประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่มีการแก้ไขสาระส าคัญที่เป็น



ปัญหา รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนี้ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

ประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาโดยต าแหน่ง จะเห็นได้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้

สะท้อนความเกรงกลัวการสืบทอดอ านาจของผู้น าทหาร 

 การเลือกตั้งจัดให้มีขึ้น ในครั้งนี้พรรคประชาธิปปัตย์ได้คะแนนเสียงสูงที่สุดจึงได้โอกาสในการ

จัดตั้งรัฐบาล มีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี นับว่าการเมืองไทยกลับเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยที่

มีรัฐบาลพลเรือนบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่ง รัฐบาลของนายชวนก็ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ 

เนื่องจากเกิดความขัดแย้งเรื่องนโยบายกระจายอ านาจภายในพรรคร่วมรัฐบาล ท าให้พรรคความหวัง

ใหม่ถอนตัวออกจากรัฐบาล ก่อนจะมีการลงมติในการอภิปรายทั่วไป พรรคฝ่ายค้านในเวลานั้นได้หยิบ

ยกประเด็นการปฏิรูปที่ดินซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้ที่มีปัญหามาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 

ท าให้นายชวนต้องประกาศยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งหนึ่ง พรรคชาติไทยได้คะแนน

เสียงข้างมากและได้จัดตั้งรัฐบาลโดยมีนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี นโยบายหลักของ

นายบรรหารที่ใช้หาเสียงคือ การปฏิรูปการเมือง ดังนั้น จึงได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการปฏิรูป

การเมือง หรือ คปก. ขึ้น มีภารกิจหลักในการแก้ไขกฎหมายที่ล้าหลัง และมีการเสนอให้แก้ไข

รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) โดยก าหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ซึ่งมีสมาชิก

จ านวน 99 คน เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น แต่ด้วยปัญหาเศรษฐกิจและ

ปัญหาการแย่งชิงอ านาจทางการเมืองของนักการเมืองอาชีพ ท าให้นายบรรหารที่ถูกแรงกดดันจาก

พรรคร่วมรัฐบาลและถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องสัญชาติไทย ตัดสินใจยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้ง

ใหม1่01  

 ผลการเลือกตั้งพรรคความหวังใหม่ได้รับคะแนนเสียงข้างมาก หัวหน้าพรรคพลเอกชวลิต ยง

ใจยุทธ ขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลผสม แม้ว่าจะเข้ามาบริหารประเทศใน

ช่วงเวลายากล าบากทางเศรษฐกิจ แต่รัฐบาลนี้ได้สานต่อนโยบายปฏิรูปการเมืองของรัฐบาลก่อนหน้า 

และสามารถผลักดันให้รัฐธรรมนูญที่ร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ประกาศใช้เป็น รัฐ ธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (1997) บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ทางการเมืองมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งยังก าหนดให้มีองค์กรอิสระในการตรวจสอบอ านาจรัฐและ

นักการเมือง นายกรัฐมนตรีและสมาชิกวุฒิสภาต้องมาจากการเลือกตั้ง ท าให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับ

การขนานนามว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”102  

 รัฐบาลพลเอกชวลิตต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ ใน ค.ศ. 1997 และไม่สามารถหา

ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมและพร้อมจะเข้ามาบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจของไทยในเวลานั้นได้ เพราะ

รัฐมนตรีคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และปลัดกระทรวงการคลังต่างพากันลาออกจาก



ต าแหน่ง103 ท้ายที่สุดพลเอกชวลิตจึงต้องลาออกจากต าแหน่งเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ พรรค

ประชาธิปัตย์ได้รวมตัวกับพรรคกิจสังคมและกลุ่มหนึ่งของพรรคประชากรไทยท าให้มีจ านวนเสียงข้าง

มากจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมโดยมีนายชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง รัฐบาลนี้

พยายามจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและมุ่งโจมตีรัฐบาลเก่าว่าเป็นผู้ก่อปัญหา การแก้ไขที่ท าได้ในเวลา

นั้นคือ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงเป็นประวัติการณ์ของไทย มีการก่อตั้งองค์การเพ่ือการปฏิรูป

ระบบสถาบันการเงิน หรือ ปรส. พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน แต่ก็ไม่สามารถท าให้เศรษฐกิจ

ฟ้ืนตัวได้ รัฐบาลนี้สามารถอยู่จนเกือบครบสมัยจึงได้มีการประกาศยุบสภาตามที่นายชวนเคยประกาศ

ก่อนจะเข้ารับต าแหน่ง104  

 ในช่วงรัฐบาลนายชวนวาระที่สองนี้ มีความเคลื่อนไหวในพรรคการเมืองต่างๆ สูง ทั้งการ

ก่อตั้งพรรคใหม่ เช่น พรรคไทยรักไทยของพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร การเปลี่ยนพรรคเพ่ือเตรียม

จัดตั้งรัฐบาล เช่น พรรคความหวังใหม่ได้น ากลุ่มหนึ่งของพรรคเข้ามารวมกับกลุ่มของทักษิณเพ่ือก่อตั้ง

พรรคใหม่ เป็นต้น การเลือกตั้งครั้งนี้ ท าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยในหลายแง่ มุม 

โดยเฉพาะการต่อสู่กันในเชิงนโยบายเพื่อหาเสียง ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคไทยรักไทยของพัน

ต ารวจโททักษิณได้รับคะแนนเสียงข้างมากและได้จัดตั้งรัฐบาลที่สามารถอยู่จนครบวาระ ทว่าภายหลัง

จากวาระที่สองของนายกรัฐมนตรีทักษิณถูกรัฐประหาร การเมืองไทยก็ต้องเผชิญกับวิ กฤตความ

ขัดแย้งระหว่างประชาชนที่สนับสนุนและต่อต้านทักษิณ เกิดความรุนแรงทางการเมือง และจบลงด้วย

การรัฐประหารถึง 2 ครั้ง ภายในรอบ 10 ปี  

 

2. การเผชิญวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตั้ งแต่ทศวรรษ 1950 ที่มี

สหรัฐอเมริกาเป็นที่ปรึกษาและต้นแบบผ่านองค์กรทางการเงิน ได้แก่ ธนาคารโลก ท าให้ไทยพัฒนา

อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ในทศวรรษ 1960 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยสูงถึงร้อยละ 8 ต่อปี 

และร้อยละ 7 ต่อปีในทศวรรษ 1970 ไทยจึงต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เพ่ือรองรับการ

กระจายสินค้า รวมถึงการถือก าเนิดขึ้นของเมืองใหญ่ที่แรงงานต่างอพยพเข้าไปท างานในโรงงาน 

แม้ว่าระยะแรกรัฐจะเป็นผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมหนักและเป็นอุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้า แต่เมื่อ

ถึงทศวรรษ 1970 ผลกระทบจากราคาน้ ามันในตลาดโลกส่งผลต่อราคาสินค้าน าเข้าและการถูกกีดกัน

สินค้าส่งออกของไทย ท าให้ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เทคโนแครต105 ซึ่งมีส่วนในการก าหนดนโยบายของ

รัฐได้เปลี่ยนมาเน้นการส่งออกโดยเน้นการลงทุนของภาคเอกชนเอกชนและปรับจากอุตสาหกรรม

ทดแทนการน าเข้าเป็นอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ประกอบกับความสัมพันธ์ทางการทูตและ



เศรษฐกิจกับญี่ปุ่นที่พัฒนาดีขึ้น ภายหลังจากการท าข้อตกลงพลาซา (Plaza Accord) ใน ค.ศ. 1985 

ซึ่งเป็นข้อตกลงที่มุ่งแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกา ด้วยการก าหนดให้เงินเยนของ

ญี่ปุ่นมีค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและแข็งค่ามากกว่าเงินสกุลอ่ืนๆ ส่งผลให้สินค้าญี่ปุ่นมี

ราคาสูงยากต่อการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและตลาดต่างประเทศ ญี่ปุ่นจึงหาทางออกด้วยการเข้า

มาลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตที่เมืองไทย เนื่องจากแรงงานยังมีราคาไม่สูงมาก นั่นท าให้ญี่ปุ่นสามารถ

รักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลกเอาไว้ได้ การหลั่งไหลเข้ามาของเงินทุนญี่ปุ่นท าให้

เศรษฐกิจไทยซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาทั่วโลกเติบโตขึ้น106  

 การที่แรงงานผันจากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมท าให้มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น ชนชั้น

กลางในสังคมไทยเพ่ิมจ านวนขึ้นมาก ท าให้มีการดึงดูดเงินลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และยานยนต์ 

ซึ่งเป็นข้าวของที่จ าเป็นในการด ารงคุณค่าสถานะชนชั้นกลางในเมือง อย่างไรก็ตาม การที่เงินทุนจาก

ต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาจากนโยบายดึงดูดของรัฐบาลไทยที่ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระดับสูง 

ประกอบกับการคาดการณ์ผิดพลาดและน าเงินกู้มาลงทุนในธุรกิจที่ไม่สร้างผลผลิต เช่น ตลาดหุ้น ตรา

สารหนี้ เป็นต้น รวมถึงการเกร็งก าไรอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกปั่นราคาขึ้นไปจนสูงลิ่ว แต่เมื่อเงินลงทุน

จากต่างประเทศลดลงและอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนและเกร็งก าไรมีมากเกินความต้องการ ภาคการ

ผลิตอ่ืนซบเซาท าให้เกิดหนี้เสียจ านวนมหาศาล นักลงทุนต่างประเทศเร่งถอนทุนออกจากไทย บริษัท

จ านวนมากต้องปิดตัว คนตกงานจ านวนมาก เกิดภาวะเงินเฟ้อ ธนาคารแห่งประเทศไทยจ าเป็นต้อง

ประกาศลอยตัวค่าเงินบาทที่เคยตรึงไว้กับดอลลาร์สหรัฐ ท าให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงไปร้อยละ 20 

ส่งผลให้ความหวังจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของไทยต้องสิ้นสุดลงและคงสถานะประเทศโลกที่

สามดังเดิม ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการเมืองในช่วงปลายทศวรรษ 1990107  

  

 กิจกรรม 8.4.1 

   เหตุการณ์พฤษภาทมิฬมีความส าคัญอย่างไรต่อบริบทการเมืองไทย 

 

แนวตอบกิจกรรม 8.4.1 

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬสะท้อนให้เห็นความหวาดกลัวของประชาชนที่เกรงว่าผู้น าทหารจะ

กลับมากุมอ านาจทางการเมือง เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ทหารหมดบทบาททางการเมืองไปอีกช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง ประเทศไทยเข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลพลเรือนซึ่งมาจาก

การเลือกตั้ง แม้ว่ารัฐบาลพลเรือนเหล่านี้จะมีเสถียรภาพน้อยและไม่สามารถอยู่จนครบวาระได้ แต่



ด้วยกระแสเรียกร้องของประชาชนท าให้รัฐบาลจ าเป็นต้องท าการปฏิรูปการเมืองและร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่ที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างมากฉบับหนึ่ง ทั้งมีข้อก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ทางการเมืองมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งส่งผลให้ไทยมีรัฐบาลพลเรือนที่มีเสถียรภาพและ

สามารถอยู่จนครบวาระ 

 

 

เรื่องท่ี 8.4.2  

ประโยชน์ที่ไทยได้รับภายใต้อาเซียน ทศวรรษ 1960-1990 

  

 ประโยชน์ที่ไทยได้รับในฐานะสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ 

อาเซียน แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเป็นผลมาจากบริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่

แตกต่างกัน รวมถึงผลประโยชน์ของแต่ละชาติเปลี่ยนแปลงไป ท าให้เป้าหมายในการรวมกลุ่มของ

อาเซียนในแต่ละช่วงเวลาตอบสนองหรือให้ผลประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกต่างกันออกไป ระหว่างที่

ไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งอาเซียนใน ค.ศ. 1967 จนกระทั่งถึงสิ้นสุดทศวรรษ 1990 ที่อาเซียนมี

สมาชิกเกือบจะเท่ากับจ านวนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยได้รับประโยชน์จากการ

เป็นสมาชิกอาเซียน 2 ประการ ได้แก่ 1) ด้านความม่ันคง และ 2) ด้านเศรษฐกิจ  

 

1. ประโยชน์ที่ไทยได้รับด้านความม่ันคง 

 ในระยะแรกไทยแสดงบทบาทเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน จุดมุ่งหมายเมื่อแรกตั้งชัดเจน

ว่าเป็นประเด็นความมั่นคง เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 1970-1980 ไทยมีบทบาทน าในการก าหนดนโยบาย 

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งไทยมุ่งหวังให้ความร่วมมือของสมาชิกอาเซียนเป็นหลักประกันความมั่นคง แม้ว่าจะ

ไม่ได้บ่งชี้ไว้ในปฏิญญากรุงเทพฯ แต่จะเห็นได้จากค าให้สัมภาษณ์หรือแถลงการณ์ของพันเอก (พิเศษ) 

ดร.ถนัด คอมันตร์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งอาเซียน เนื่องจากช่วงต้นทศวรรษ 1960 ไทยเริ่มไม่มั่นใจในการ

สนับสนุนและความช่วยเหลือด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาจากการที่สงครามกลางเมืองในลาว

กระทบความมั่นคงชายแดนไทยกับลาว แม้ว่าอเมริกาจะออกแถลงการณ์ร่วมถนัด-รัสก์ (Thanat - 

Rusk Joint Communique) แสดงจุดยืนเคียงข้างไทยว่าหากมีการรุกล้ าอธิปไตยไทยเกิดขึ้น

สหรัฐอเมริกาจะไม่นิ่งเฉย108  



 ถนัด คอมันตร์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยเคยให้สัมภาษณ์แสดงให้

เห็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลว่าในอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า อเมริกาไม่สามารถประกันความมั่นคงของ

ไทยระยะยาวได้แน่ เนื่องจากกระแสต่อต้านในของชาวอเมริกันในประเทศเองก็เป็นตัวเร่งให้

สหรัฐอเมริกาต้องลดบทบาทและงบประมาณที่ทุ่มเทให้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ถนัดเชื่อว่า

การรวมกลุ่มของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเป้าหมายร่วมกันซึ่งในเวลานั้นเป็นเรื่องความ

มั่นคงภายในแต่ละประเทศจากภัยคอมมิวนิสต์เท่านั้นที่จะเป็นหลักประกันความมั่นคงในเวลานั้น109  

 ไทยเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้ได้รับประโยชน์ด้านความมั่นคงจากอาเซียนอย่างมากในทศวรรษ 

1970-1980 ดังที่ได้กล่าวถึงในตอนก่อนหน้าว่าประเทศสมาชิกต่างให้การสนับสนุนไทยในปฏิบัติการ

ต่อต้านเวียดนาม ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 5 ในเวลานั้นมองว่าเป็นภัยคุมคามความมั่นคง 

เนื่องจากในแต่ละประเทศก็มีความเคลื่อนไหวของขบวนการคอมมิวนิสต์ภายใน หากเวียดนาม

สามารถครอบครองอินโดจีนและปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ได้ย่อมส่งผลดีต่อคอมมิวนิวต์ในแต่ละ

ประเทศ แต่อาจเป็นอันตรายต่อรัฐบาลในเวลานั้น การสนับสนุนของสมาชิกอาเซียนเป็นประโยชน์ต่อ

ไทยมากที่สุดเพราะหากพิจารณาที่ตั้งของสมาชิกแต่ละประเทศจะเห็นได้ว่าไทยเป็นเพียงประเทศ

เดียวที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศอินโดจีน นั่นท าให้ไทยมีความม่ันใจทั้งในแง่ความชอบธรรมในการ

ปฏิบัติการและมั่นใจในก าลังหนุนหากต้องเปิดฉากท าสงคราม 

 

2. ประโยชน์ที่ไทยได้รับด้านเศรษฐกิจ 

 การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของไทยสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายส่งผลกระทบต่อ

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน ประกอบกับความมั่นใจของไทยในเวลานั้นว่าจะสามารถ

ก้าวขึ้นเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไทย

มุ่งเน้นแต่กิจการการค้าและเศรษฐกิจ ทั้งที่สมาชิกอาเซียนหลายประเทศยังตามไม่ทันและยังกังวล

เรื่องการเมือง ท าให้ไทยสูญเสียบทบาทน าในอาเซียนที่เคยมีมาช่วงสองทศวรรษก่อนหน้า อย่างไรก็

ตาม ในทศวรรษ 1990 นี้ เป็นอีกครั้งที่ผู้น าของไทยพยายามสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศในอาเซียน อาจกล่าวได้ว่าจุดเน้นของอาเซียนในทศวรรษนี้ไม่ใช่เรื่องความมั่นคงอีกต่อไป แต่

เน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก 

 ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมที่ไทยได้จากการเป็นสมาชิกอาเซียนคือ การที่

สมาชิกอาเซียนร่วมกันจัดตั้ง เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ AFTA เพ่ือมุ่ง

ลดข้อจ ากัดทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ที่ส าคัญได้แก่ การให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกและหาก

ประเทศสมาชิกให้สิทธิพิเศษกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิกกลุ่มสามารถเจรจาขอสิทธินั้นได้ การลด



อัตราภาษีและมีเป้าหมายจะขจัดภาษีในกลุ่มสมาชิก ส าหรับไทยเขตการค้าเสรีอาเซียนเป็นตัวเร่งหรือ

ตัวขับเคลื่อนให้ไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น เพราะข้อตกลงนี้ไม่เพียงแต่สินค้าเท่านั้นแต่

ยังรวมถึงสินค้าที่เป็นวัตถุดิบท าให้ไทยได้วตถุดิบในราคาถูกจากประเทศสมาชิกที่มีแหล่งทรัพยากร

อุดมสมบูรณ์ เช่น กัมพูชา เมียนมา ลาว เวียดนาม อีกทั้งการที่ภาษีสินค้าเกษตรเป็น 0 ท าให้ราคา

สินค้าเกษตรสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้110 นอกจากนี้  อาเซียนได้สร้างความร่วมมือกับจีน 

(ASEAN-Mekong Development) ใน ค.ศ. 1995 มีการพัฒนาถนนที่เชื่อมโยงระหว่างจีนตอนใต้ 

ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยมีไทยเป็นผู้ร่างแผนการพัฒนา โดยมุ่งสร้างเครือข่ายการขนส่ง

ในภูมิภาค ที่ส าคัญคือ ทางหลวงที่จะเชื่อมโยงทั้ง 5 ประเทศเข้าไว้ด้วยกัน ส่งผลให้ไทยสามารถใช้

ถนนเพ่ือขนส่งสินค้าและเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นการเพ่ิมอัตราเร่งให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในทศวรรษ 1990 ทั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนและความ

ร่วมมืออาเซียนกับจีน ท าให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวและกรุงเทพฯ กลายเป็น

เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคด้วยท าเลที่ตั้งอันเหมาะสม111 ถนนที่เชื่อมโยงอาเซียนกับจีนเป็นเส้นทางที่

ไทยล าเลียงสินค้าไปขาย ขณะเดียวกันก็ท าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ การที่อาเซียนรับสมาชิกใหม่เพ่ิมในทศวรรษนี้ซึ่งเป็นบรรดาประเทศที่มีพรมแดน

ติดต่อกับไทยนั่นยิ่งส่งผลดีต่อการค้าชายแดนของไทย ซึ่งเราจะได้เห็นพลวัตเหล่านี้อย่างชัดเจนและ

ได้รับความสนใจจากนักวิชาการในช่วงทศวรรษต่อไป  

  

 

 กิจกรรม 8.2.2 

   ปัจจัยใดที่ส่งผลให้ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากอาเซียนในช่วงทศวรรษ 1990 เป็นผลประโยชน์

ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก 

 

แนวตอบกิจกรรม 8.4.2 

ปัจจัยหลักท่ีท าให้ในช่วงทศวรรษ 1990 ไทยได้รับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจากอาเซียนคือ 

การเปลี่ยนแปลงในเวทีการเมืองโลกที่เปลี่ยนจุดเน้นเรื่องความม่ันคงด้านการทหารมาเป็นความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจ อันเป็ยผลสืบเนื่องมาจากการสิ้นสุดสงครามเย็น ประเทศคอมมิวนิวต์หันมาเปิดเสรีทาง

เศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งกระแสดังกล่าวนี้เริ่มมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ดังนั้น เมื่อปัญหา



ความมั่นคงภายในภูมิภาคสิ้นสุดลงเวียดนามยอมปลดปล่อยกัมพูชา อาเซียนจึงหันมาสร้ างความ

ร่วมมือด้านเศรษฐกิจเป็นหลักและเปิดรับสมาชิกใหม่โดยไม่สนใจอุดมการณ์ทางการเมือง 

 

 

เรื่องท่ี 8.4.3  

การปรับนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังสงครามเย็น 

 

 ภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายปลาย ค.ศ. 1990 ขั้วการเมืองโลก

ก็เหลือเพียงหนึ่ งเดียวคือ ทุนนิยมเสรี ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น า มหาอ านาจมีจ านวนมาก 

(multipolarity) ไม่ใช่แค่เพียงสองขั้วอ านาจ (bipolarity) อย่างที่ผ่านมา นั่นท าให้นานาประเทศต้อง

ร่วมกันสร้าง “ระเบียบโลกใหม่” (New World Order) ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนกลาง โดยมี

องค์การสหประชาชาติเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน ระเบียบโลกใหม่นี้ให้ความส าคัญกับการแพร่

ขยายระบอบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และการค้าเสรี ส าหรับไทยเมื่อระเบียบโลกเปลี่ยนไปไทย

จ าเป็นต้องปรับตัวตามกระแส ในช่วงทศวรรษ 1990 ไทยต้องปรับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแทนที่การเมืองดังเช่นที่แล้วมา รายละเอียดการปรับนโยบายและ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยต่อประเทศต่างๆ ภายหลังสงครามเย็นมีดังนี้ 1) การปรับ

ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา 2) การปรับความสัมพันธ์กับรัสเซีย 3) การปรับความสัมพันธ์กับจีน 4) 

การปรับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น และ 5) การปรับความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

1. การปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา 

 ในทศวรรษที่ผ่านมาแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนไทยในการต่อต้านเวียดนาม แต่

ขณะเดียวกันในช่วงทศวรรษ 1980 สหรัฐอเมริกามีปัญหาเศรษฐกิจกับไทย นั่นเริ่มสะท้อนให้เห็น

ความส าคัญของเศรษฐกิจเหนือการเมืองในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สืบเนื่องจากสหรัฐ

ประสบปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศในทศวรรษ 1980 ทั้งยังเริ่มเสียดุลการค้าให้กับไทยท าให้

สหรัฐอเมริกากีดกันการค้าไทยโดยอ้างกฎหมายการค้า มาตรา 301 เรื่องปัญหาการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา การไม่คุ้มครองสิทธิแรงงานภายในประเทศมาโจมตีและไม่รับซื้อสินค้าจากไทย ดังนั้น 

ในช่วงทศวรรษ 1990 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจไม่ราบรื่นนัก รัฐบาลไทยใน



ช่วงเวลานี้จึงต้องพยายามแก้ไขปัญหาในประเด็นที่ถูกกล่าวหา เริ่มจากปัญหาลิขสิทธิ์เทปและซีดีเพลง

หรือภาพยนตร์ ไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาเพ่ือขอเลื่อนการพิจารณาตัดสินตอบโต้

สินค้าส่งออกของไทย นอกจากนี้ รัฐสภาไทยยังต้องรับรองกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์และ

สิทธิบัตร เพ่ือให้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่สหรัฐอเมริกาก าหนดและสามารถส่งออกสินค้าไปยัง

สหรัฐอเมริกาได้ 

 

2. การปรับความสัมพันธ์กับรัสเซีย 

 แม้ว่าไทยมีการรื้อฟ้ืนความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหภาพโซเวียตตั้งแต่  ค.ศ. 1941 แต่

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพโซเวียตด าเนินไปอย่างไม่ราบรื่น อันเนื่องมาจากสถานการณ์ของ

สงครามเย็นที่ไทยร่วมเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับสหภาพโซเวียต ต่อมาเมื่อ

สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตมีการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างกัน ไทยจึงเริ่มปรับ

ความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตด้วย นายกรัฐมนตรีของไทยได้เดินทางไปเยือนสหภาพโซเวียตในช่วง

ปลายทศวรรษ 1980 ซึ่งเป็นช่วงที่โซเวียตใกล้ล่มสลาย เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 1990 ความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกับรัสเซียยังคงด าเนินต่อไปและเริ่มปรับความสัมพันธ์ให้ดีต่อกันมากขึ้น มีการสร้าง

ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีคือ การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ใน ค.ศ. 

1993 นอกจากนี้ พระบรมวงศานุวงศ์และผู้น าระดับสูงของไทยได้เสด็จและเดินทางเยือนรัสเซียหลาย

ครั้งในทศวรรษ 1990 ในช่วงปลายทศวรรษรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียได้เดินทางมาเยือนไทย

เพ่ือเจรจาเรื่อง อนุสัญญาว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน ซึ่งจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของสอ ง

ประเทศในช่วงนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจและการทูตเป็นส าคัญ112  

 

3. การปรับความสัมพันธ์กับจีน 

 ไทยเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา จีนเป็นพันธมิตรในการ

สนับสนุนไทยต่อต้านเวียดนาม ยิ่งเมื่อภัยคอมมิวนิสต์ในไทยสิ้นสุดลงความหวาดระแวงที่มีต่อจีนก็ลด

น้อยลงไปมาก ภายหลังสิ้นสุดสงครามเย็น สถานการณ์ความตึงเครียดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลดลง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนที่เดิมเป็นเรื่องการต่อต้านเวียดนามได้เปลี่ยนไปสู่ความสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจ นักธุรกิจไทยได้เข้าไปลงทุนในจีนจ านวนมาก เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมี

การริเริ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในทศวรรษนี้อีกด้วย ในทางการทูต 

นายกรัฐมนตรีไทยหลายท่านที่ด ารงต าแหน่งในช่วงทศวรรษนี้ ได้แก่ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นาย



ชวน หลีกภัย และนายบรรหาร ศิลปอาชาได้ เดินทางไปเยือนจีนเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ 

ขณะเดียวกันผู้น าจีนก็เดินทางมาเยือนไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในทศวรรษนี้ยิ่งมีความ

แนบแน่นมากขึ้นเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ไทยเดินทางไปเยือนจีน อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างจีนส่งผลให้ไทยต้องระมัดระวังในการเปิดความสัมพันธ์อันดีกับหลายประเทศ เช่น ไต้หวัน 

ทิเบต เป็นต้น ด้วยเกรงว่าจะกระทบความสัมพันธ์อันดีกับจีน เพราะจีนไม่ให้การรับรองประเทศ

เหล่านี้ซึ่งถือว่าแยกตัวไปจากจีน113  

 

4. การปรับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น 

 ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นในช่วงสงครามเย็นระยแรกเป็นไปตามความต้องการของสหรัฐอเมริกา

คือ ให้ไทยเป็นตลาดรองรับสินค้าของญี่ปุ่น แต่ในช่วงทศวรรษ 1980 ญี่ปุ่นเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ

ทางด้านเศรษฐกิจแก่ไทย แต่เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 1990 ไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่

แน่นแฟ้น เพราะญี่ปุ่นได้น าเงินมาลงทุนเปิดโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

เนื่องจากในเวลานั้นไทยมีแรงงานราคาถูก ขณะเดียวกันไทยก็เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น 

เพ่ือตอบสนองค่านิยมของชนชั้นกลางของไทยที่ก าลังเติบโตอยู่ในขณะนั้น 

 

5. การปรับความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 หลังจากที่ไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนใน ค.ศ. 1967 เป็นต้นมา ไทยมี

ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศสมาชิกอาเซียน แม้ว่าจะมีความไม่ลงรอยกันในนโยบายต่างประเทศใน

บางคราวแต่ก็นับว่ามติของอาเซียนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่มากเห็นได้จากกรณีปัญหา

เวียดนาม อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกับไทยทั้งฝั่งตะวันตก

คือ เมียนมา และฝั่งตะวันออกคือ ลาวและกัมพูชา ไม่สู้ดีนัก แต่เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 1990 ไทยมีการ

ปรับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเหล่านี้ ทั้งยังสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับทุกประเทศ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่และรักษาความอยู่รอด

ทางเศรษฐกิจ มีตัวอย่างความร่วมมือในทศวรรษ 1990 ดังนี้  

 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 4 ฝ่าย ระหว่างไทย เมียนมา ลาว และจีนตอนใต้ เป็นความ

ร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค (sub-regional) นอกเหนือไปจากอาเซียน โดยประเทศที่เข้าร่วมมีแนว

ชายแดนติดต่อกับบริเวณที่มีแม่น้ าโขงไหลผ่าน ความร่วมมือ 4 ฝ่ายนี้  รู้จักในนาม “สี่เหลี่ยม



เศรษฐกิจ” ซึ่งทั้ง 4 ประเทศตกลงที่จะร่วมกันพัฒนาเส้นทางคมนาคมระหว่างกัน เพ่ืออ านวยความ

สะดวกด้านการค้าและการท่องเที่ยว  

 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong 

Subregion: GMS) เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมา 

ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนนาน) เริ่มตั้งแต่  ค.ศ. 1992 ภายใต้การสนับสนุนของ

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) วัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือนี้คือ 

การส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร ตลอดจนการ

จ้างงาน เพ่ือจะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศสมาชิกให้ดีขึ้น ผลสืบเนื่อง

จากความร่วมมือนี้ท าให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเส้นทางขนส่งซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น

ต่อการค้า การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน โดยเฉพาะการเพ่ิมศักยภาพในการ

ขนส่งสินค้า มีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก -ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) เป็นเส้นทางระยะยาว 1,450 

กิโลเมตร เชื่อระหว่างเมียนมาไปยังเวียดนาม 2) ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้  (North-South 

Economic Corridor: NSEC) มีระยะทาง 1,800 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างคุณหมิงของจีนไปยัง

กรุงเทพมหานคร และ 3) ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เส้นทาง

ระยะ 700 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานคร ตัดผ่านกัมพูชาและลาวเพ่ือไปยังเมืองนามคาน

ของเวียดนามนอกจากนี้ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงยังได้รับความสนใจจาก

ประเทศในภูมิภาคตะวันออกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ที่ส าคัญคือ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ที่จะ

กลายเป็นความร่วมมืออาเซียน+3 (ASEAN+3)115  

 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย ระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นความร่วมมือ

ในระดับอนุภูมิภาคที่ทั้ง 3 ประเทศมีข้อตกลงความร่วมมือเน้นด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และ

พลังงาน โครงการความร่วมมือนี้เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตอนใต้ของไทย (Southern 

seaboard) ซึ่งจะส่งผลดีต่อไทยในแง่การดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากข้ึน  

 การตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ในทศวรรษนี้อาเซียนพยายามสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

เพ่ือรวมตัวกันให้มีอ านาจต่อรองในตลาดโลก ทั้งยังมีการลดข้อจ ากัดทางการค้าระหว่างประเทศ

สมาชิกให้มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศนอกกลุ่มได้ นอกจากนี้ อาเซียนยังเปิดรับประเทศ

สมาชิกเพ่ิมเติมซึ่งเดิมมีความขัดแย้งกันด้านอุดมการณ์ทางการเมือง ได้แก่ เมียนมา กัม พูชา 

เวียดนาม และลาว  



 นอกจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้ว ไทยยังแสดงบทบาทเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือกับ

ประเทศที่เพ่ิงเริ่มฟ้ืนตัว กรณีของเมียนมาไม่สนับสนุนการคว่ าบาตรเมียนมาด้วยเห็นว่าเป็นประเทศ

เพ่ือนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกันและบางพ้ืนที่ก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่  ไทยจึงพยายามจะชักน าให้

เมียนมาเปิดประเทศและหันใช้ระบอบประชาธิปไตย117 นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังริเริ่มการให้ความ

ช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 

ทุนการศึกษา การฝึกอบรม การแพทย์ ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

อีกทั้งยังพยายามสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจดังจะเห็นจากที่กล่าวมาข้างต้น หากพิจารณา

บทบาทรัฐบาลไทยในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งแต่ทศวรรษ 1950 จนถึงทศวรรษ 1990 

ไทยเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความช่วยเหลือเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในฐานะที่ช่วงเวลานั้นเศรษฐกิจ

ไทยมีการเติบโตสูงกว่าเพื่อนบ้าน118  

 นอกจากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ และการสลายขั้วทางการเมืองแล้ว 

จะเห็นได้ว่าระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากทศวรรษ 1950 ถึง 1990 เกิดความคลี่คลาย

จุดเน้นหรือผลประโยชน์ของชาติจากเดิมที่ให้ความส าคัญกับการเมืองมาเป็นความส าคัญของความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเกิดขึ้นไม่

พร้อมกันในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ นานาประเทศขานรับ

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แม้บางประเทศจะยังคงปกครองในระบอบสังคม

นิยมก็ตาม ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ นักรัฐศาสตร์ชื่อดัง ฟรานซิส ฟูกูยามา (Francis Fukuyama) 

ถึงกับกล่าวว่านี่คือ “จุดจบของประวัติศาสตร์” (the end of history)119  

 โลกในทศวรรษ 1990 เริ่มมีสัญญาณให้เราเห็นว่าการเมืองระหว่างประเทศให้ความส าคัญกับ 

“รัฐชาติ” และ “ชาตินิยม” ลดลง แต่ให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและ

พหุภาคีมากขึ้น เกิดการสลายเส้นเขตแดนรัฐชาติดังที่เกิดขึ้นกับประชาคมยุโรป ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อ อาเซียน ก็มี เป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็น

ประชาคมเช่นเดียวกันประชาคมยุโรป โดยก าหนดเสาหลักความร่วมมือไว้ 3 เสา คือ 1) ความร่วมมือ

ด้านการเมืองและความมั่นคง 2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และ 3) ความร่วมมือด้านสังคมและ

วัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม การจะก้าวข้ามไปสู่การเป็นประชาคมที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้นั้น ไม่เพียงแต่

ต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียนและสมาชิกแต่ละประเทศ แต่เราจ าเป็นต้องท าความเข้าใจ

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เพ่ือที่จะหาทางออกร่วมกันในประเด็นปัญหาที่ประเทศสมาชิกยังคงมีความ

ขัดแย้งกันอยู่ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและมีพลังที่จะต่อรองให้เวทีความสัมพันธระหว่าง

ประเทศในโลกยุคปัจจุบัน 



 กิจกรรม 8.4.3 

   ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศในภูมิภาคช่วงทศวรรษ 1990 มีลักษณะอย่างไร 

 

แนวตอบกิจกรรม 8.4.3 

ในช่วงทศวรรษ 1990 ไทยยังคงมีความร่วมมือกับอาเซียนในด้านเศรษฐกิจโดยตั้งเขตเสรี

การค้า นอกจากนี้ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคที่จะทยอยเข้าเป็นสมาชิก

อาเซียน ได้แก่ เมียมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม ทั้งยังสร้างความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคที่

ส าคัญคือ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ใต้ ตัวอย่างความร่วมมือที่

ส าคัญคือ โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ที่แรกเริ่มเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีแม่น้ าโขงไหลผ่านกับจีน แต่ต่อมาได้ดึงดูดความสนใจ

จากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้เข้าร่วม จนพัฒนากลายเป็นอาเซียน+3 
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