เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่ อง มหาอานาจ กับ การเมืองไทย
วิชา การเมืองการปกครองไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

ภูวนิ บุณยะเวชชีวิน : เรี ยบเรี ยง
บรรยายในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2555

อกสารประกอบการบรรยาย
วิชา
การมืองการปกครองเทย (มหาวิทยาลัยรังสิต 13 มีนาคม พ.ศ.2555)
รื่อง
บทบาทมหาอานาจ กับ การมืองเทย
ผูຌบรรยาย
ภูวิน บุณยะวชชีวิน
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ปัญหาสาคัญประการหนึไง฿นการศึกษาการมืองการปกครองเทย หรือ การมืองการปกครองของประทศ฿ด
ประทศหนึไงดยฉพาะจาะจง คือ มักจะยกศึกษาองค์ประกอบการปกครองภาย฿น ละการมืองภาย฿นออกจาก
การมืองภายนอก หรือ การมืองระหวางประทศ ซึไงปรียบสมือนภาพทีไ฿หญกวา ละ฿นความปຓนจริงลຌวประทศ
เทยปຓนพียงประทศหนึไง฿นระบบระหวางประทศ นอกจากนัๅนทบจะกลาวเดຌวาการมืองภาย฿นของเทยเดຌรับ
อิทธิพลทัๅงทางตรงละทางอຌอมจากยุทธศาสตร์ของประทศมหาอานาจทบจะทุกยุคทุกสมัย ซึไงปรากฏออกมา฿น
หลากหลายรูปบบ ดยอกสารนีๅจะชีๅ฿หຌหในความจาปຓนทีไจะตຌ องพิจารณาบทบาทละยุทธศาสตร์ของประทศ
มหาอานาจ ดยฉพาะอยางยิไงสหรัฐอมริกา ทีไมีตอพลวัตละความปลีไยนปลงทางการมืองการปกครองภาย฿นของ
ประทศเทย ฿นลาดับรกจะอธิบายความสาคัญละบทบาทของชาติมหาอานาจทีไมีตอการมืองการปกครองของรัฐ
ดยฉพาะ฿นลกทีไสาม ทัๅงนีๅจะมุง฿หຌความสาคัญเปทีไยุทธศาสตร์ของสหรัฐอมริกาตัๅงตหลังสิๅนสุดสงครามลกครัๅงทีไ
สอง พืไอสดง฿หຌหในวาหตุ฿ดสหรัฐฯจึงขຌามามีบทบาทละอิทธิพลตอประทศเทย ดยฉพาะ฿นชวงทศวรรษทีไ
1950 ถึง 1960 ละจะยกตัวอยางผลจากยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯทีไมีตอการมืองภาย฿นของเทย ดยกอนอืไนจะนิยาม
ความหมายของคาวาการมืองละการปกครองสียกอน ลຌวจึงอธิบายความหมายของการมืองระหวางประทศพือไ ปู
พืๅนสูการทาความขຌา฿จยุทธศาสตร์ของประทศมหาอานาจ
การมืองละการปกครอง
คาวาการมือง (politics) มีความหมาย฿น 4 ระดับ กลาวคือ 1. การมือง฿นฐานะศิลปะ฿นการปกครอง 2.
การมือง฿นฐานะกิจสาธารณะ 3. การมือง฿นฐานะการประนีประนอมละฉันทามติ 4. การมือง฿นฐานะอานาจ ดย
การมือง฿นบริบทนีๅจะ฿ชຌความหมายอยางกวຌาง คือ การมือง฿นฐานะอานาจ สาหรับอานาจ (power) ดยทัไวเปอาจ
ขຌา฿จเดຌวา คือ การทีไ A สามารถทา฿หຌ B กระทาบางสิไงบางอยาง ทีไหากเมมี A ลຌว B จะเมทาอง อยางเรกใตาม
อานาจองสามารถบงเดຌปຓนสามมิติ คือ
1. อานาจ฿นฐานะการตัด สิน฿จ คื อ อานาจ฿นมิติ นีๅ ปຓนมิติ ทีไซับซຌอนนຌ อยทีไสุ ด กล าวคื อ ปຓ นการ฿ชຌ การ
กระทาทีไสงอิทธิพลตอการตัดสิน฿จ ดยอาจปຓนการ฿ชຌกาลัง การยืไนขຌอสนอลกปลีไยน หรื อการสรຌาง
พันธะผูกพันธุ์ละความภักดี
1
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2. อานาจ฿นฐานะการกาหนดประดใน฿นสังคม (agenda-setting) หมายถึง ความสามารถ฿นการกาหนด
หรือ ควบคุมประดในทางการมือง ดยปງองกันเม฿หຌประดใน หรือ ขຌอสนอสามารถกระจายปຓนขาวเดຌ฿น
อาณาบริวณสาธารณะ
3. อานาจ฿นฐานะการควบคุมความคิด (thought control) หมายถึง ความสามารถ฿นการมีอิทธิพลตอผูຌอืไน
ดยกาหนดสิไ ง ทีไขาหรือธอคิ ด ตຌองการ หรื อ ปราถนา อานาจนีๅ สดงออกผ า นลัทธิค วามชืไอทาง
อุดมการณ์ หรือ การควบคุมทางจิตวิทยา ฿นชีวิตทางการมืองอานาจรูปบบดังกลาวสามารถหในเดຌจาก
การ฿ชຌการฆษณาชวนชืไอ (propaganda) หรือ ดยทัไวเปลຌวกใคือ ผลกระทบของอุดมการณ์ ซึไงอานาจ
฿นรูปบบทีไสามนีๅปຓนอานาจทีไมีความนบนียนละสามารถตระหนักถึงการทางานของอานาจดังกลาว
เดຌยากทีไสุด1
คาวา การปกครอง (government) หมายถึง กลเกทัๅงหมดทีไกฏกณฑ์ขຌอบังคับถูกคงรักษาเวຌ ดยปຓนสว น
หลักทีไสามารถทา฿หຌการกาหนดการตัดสิน฿จรวม (collective decisions) ปຓนเปเดຌละมีความสามารถทีไจะบังคับ฿ชຌ
การตัดสิน฿จหลานัๅน ดยปกติ ความหมายของการปกครองมัก฿ชຌอຌางถึง กระบวนการชิงสถาบันทีไปຓนทางการซึไ ง
ทางาน฿นระดับของชาติทีไรักษาระบียบ (order) ละสงสริมการกระทารวม (collective action) ดังนัๅนหนຌาทีไหลัก
ของการปกครองจึงเดຌกการรางกฎหมาย การนากฎหมายเป฿ชຌบังคับ ละการตีความกฎหมาย 2 ดยการปกครอง
มักจะถู กชืไอมยงกับ รูป บบการปกครอง หรื อ ระบอบ (regime) ซึไงหมายถึ งนววิธีการละลักษณะของการ
ปกครอง 3 ละระบบการมือง (political system) ซึไงหมายถึง ครือขายของความสัมพันธ์ผานการทีไรัฐบาลนา
นยบายเปปฏิบัติพืไอตอบสนองตอขຌอรียกรຌองละการสนับสนุนจากสาธารณชน4
การมืองระหวางประทศ กับ มหาอานาจ฿นฐานะตัวสดงหลัก
คาวา การมืองระหวางประทศ (international politics) อาจปຓนทีไคุຌนชินจากภาษาหนังสือพิมพ์฿นหมวด
ขาวตางประทศ อยางเรกใตามสิไงทีไรียกวา การมืองระหวางประทศ จาปຓนตຌองถูกทาความขຌา฿จ พราะ฿นสาขาวิชา
ความสัมพันธ์ระหวางประทศ (International Relations: IR) ค าวา การมื องระหวา งประทศ ฿หຌ นัย ทีไ
ฉพาะจาะจง ดยทัไวเป ตกอนอืไนราจาปຓนตຌองทาความขຌา฿จกอนวาการศึกษาสิไงทีไรียกวา ความสัมพันธ์ระหวาง
ประทศ (international relations: ir) คือการศึกษาอะเร ดยทัไวเปการศึกษาความสัมพันธ์ระหวางประทศนัๅนอาจ
หมายถึงการศึกษา
1. ความสัมพันธ์ทางการทูตละยุทธศาสตร์ระหวางรัฐ ซึไง฿หຌความสาคัญเปทีไสงครามละสันติภาพ ความ
ขัดยຌงละความรวมมือ
1

Andrew Heywood, Politics, 3rd ed. (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007), 4-13.
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Andrew Heywood, Key Concepts in Politics (Basingstoke: Macmillan Press, 2000), 19.
3
Dictionary of Politics and Government. London: A&C Black, 2004. s.v. "regime,"
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(accessed March 12, 2012).
4
Heywood, Politics, 456.
2

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่ อง มหาอานาจ กับ การเมืองไทย
วิชา การเมืองการปกครองไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

ภูวนิ บุณยะเวชชีวิน : เรี ยบเรี ยง
บรรยายในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2555

2. ปฏิสัมพันธ์ขຌามพรมดน฿นทุกรูปบบ ซึไงหมายรวมถึงการลกปลีไยนทางการมือง ศรษฐกิจ ละ
สังคมระหวางรัฐ
3. ลกาภิวัฒน์ ซึไงหมายถึง การสืไอสาร฿นระดับทัๅงลก ระบบการขนสงละการงิน ละบรรษัทขຌามชาติ5
ทวาหาก฿ชຌคาวาการมืองระหวางประทศ ฿นสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหวางประทศ มักจะหมายถึงทฤษฎี
ของ Kenneth N. Waltz วาดຌวยระบบระหวางประทศ (international system) กลาวอยางงายละรวบรวบรัด
Waltz หในวาการทาความขຌา฿จการมืองระหวางประทศควรทาความขຌา฿จ฿นภาพรวม ิระบบี มากกวาสวน฿ดสวน
หนึไง ิหนวยี ดย฿นภาพรวมนีๅการมืองระหวางประทศมีลักษณะอนาธิปเตย (anarchy) ดังนัๅนสงครามละความ
ขัด ยຌ งจึงปຓนสิไง ทีไเมอาจหลี กลีไ ยงเดຌ 6 พราะรัฐ บาลลกปຓ นสิไ งทีไเม สามารถปຓนจริ งเดຌ฿นทางปฏิ บัติ 7 ทิศทาง
พฤติกรรมของรัฐ฿นฐานะหนวยของระบบระหวางประทศ ปຓนเปตามลักษณะของระบบระหวางประทศ฿นชวงวลาทีไ
ฉพาะจาะจงซึไงกาหนดดยครงสรຌางระหวางประทศทีไนิยามดยความปຓนอนาธิปเตยละขัๅวอานาจ ดยขัๅวอานาจ
นีๅหมายถึงการบงยกของความสามารถ (distribution of capabilities) กาหนดดยความสามารถ (capabilities)
ทางทหารของประทศทีไมีอานาจหนือประทศอืไน ฿นงทีไวาอานาจของประทศดั งกลาวเม อาจถูกทຌา ทายเดຌดย
ประทศ หรือ รัฐอธิปเตย฿นฐานะหนวยสวน฿หญ ซึไงปຓนสมาชิกสวน฿หญของระบบระหวางประทศ 8 ดังนัๅน ตัวสดง
ทีไสำคัญ฿นกำรศึกษำกำรมืองระหวำงประทศ จึงเดຌก ประทศมหำอำนำจ
ดังนัๅ นอกสารนีๅจึง฿หຌค วามส าคัญ กับ ยุทธศาสตร์ข องมหาอานาจทีไมีต อประทศเทย฿นสองช วงวลา คื อ
฿นชวงสงครามยใน ิระหวางทศวรรษ 1950 ถึง 1970) ดยลือกอธิบายฉพาะสหรัฐฯ ละ฿นชวงวลาปัจจุบัน ิหนึไง
ทศวรรษรกของศตวรรษทีไ 21) ดยนຌนอธิบายบทบาทของสหรัฐฯละจีน
ยุทธศาสตร์สหรัฐอมริกา กับ การมืองเทยระหวางทศวรรษ 1950-1960
กอนจะกลาวถึงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอมริกา จาปຓนตຌองกลาวถึงทีไมาของยุทธศาสตร์ระหวางประทศหลัก
ของสหรัฐฯหลังสงครามลกครัๅงทีไสองสียกอน พืไอทีไวาจะเดຌขຌา฿จบริบทวาหตุ฿ดเทยจึงกลายปຓน มหามิตร หรือ
พันธมิตรทีไซืไอสัตย์ ของสหรัฐฯ ละการปຓนพันธมิตรดังกลาวสงผลอยางเรตอการมืองการปกครองของเทย
ยุทธศาสตร์ระหวางประทศของสหรัฐฯยุคหลังสงครามลกครัๅงทีไสอง
ภายหลังการสิๅนสุดลงของสงครามลกครัๅงทีไสอง ระบบระหวางประทศมีความปลีไยนปลงเปอยางมาก
กลาวคือ อดีตจักรวรรดิจຌาอาณานิคม฿นยุรปออนอลงนืไองจากผลของสงครามลก นาเปสูกระสการปลดปลอย
อาณานิคม ิdecolonization) ดยฉพาะ฿นอชียละอัฟริกา ดัง นัๅนจึงมีประทศกิด฿หม หรือ รัฐ อธิปเตย฿หม
จานวนมากขຌามาปຓนสมาชิกของระบบระหวางประทศ ฿นงของการบงยกของความสามารถ มຌสงครามยในจะ
5

Oliver Daddow, International Relations Theory (Thousand Oaks, CA: SAGE), 23.
Kenneth N. Waltz, Man the State, and War: A Theoretical Analysis (New York: Columbia University Press, [1959] 2001),
232.
7
Ibid., 238.
8
Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Long Grove, IL: Waveland Press, [1979] 2010), 97-99.
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ถูกอธิบายวาปຓนชวงวลาของการข งกันระหวางสองมหาอานาจทีไมีอุดมการณ์ตกตางกัน ทวา฿นความปຓนจริ ง
฿นชวงหลังสงคราม (postwar period) สหรัฐฯมีความสามารถ หรือ อานาจทัๅงทางทหารละศรษฐกิจหนือกวา
สหภาพซวียตมาก฿นชิงปรียบทียบ ทัๅงนีๅพราะสหภาพซวียตองกใเดຌรับผลกระทบปຓนอยางมากจากสงครามลก
ครัๅงทีไสอง อีกทัๅงสหภาพซวียตองกใสดงความประสงค์ทีไจะขอรับความชวยหลือจากสหรัฐฯภายหลังสงครามผาน
ผนมาร์ชลล์ (Marshall Plan) ทวารัฐบาลสหรัฐฯลือกทีไจะสนองืไอนเขทีไสหภาพซวียตเมอาจยอมรับเดຌ9
อยางเรกใตาม฿นชวงรกริไมของสงครามยในสหรัฐฯเมเดຌวางผนทีไจะขัดขวางหรือปຓนศัตรูตอสหภาพซ
วียตละผลประยชน์ของสหภาพซวียต หากพียงตตຌองการปງองกันเม฿หຌยุรปตะวันตกตกปຓนคอมมิวนิสต์ ละ
ปกปງองผลประยชน์ทางยุทธศาสตร์ คือ อิหราน ญีไปุຆน ละยอรมัน อยางเรกใตามการปฏิวัติคอมมิวนิ สต์฿นหลาย
ประทศ฿นยุรปหลัง ค.ศ.1945 รวมทัๅงการพรกระจายของขบวนการคอมมิวนิสต์ ดยฉพาะ฿นกรีซ ทา฿หຌอังกฤษซึไง
ปຓนพันธมิตรของสหรัฐฯกังวลถึงภัยคุกคามจากสหภาพซวียต ละหวัง฿หຌสหรัฐฯขຌามาปງองกันภัยคุกคามจากลัท ธิ
คอมมิวนิสต์ดังกลาว นอกจากนัๅนการสูญสียจีน฿หຌกลัทธิคอมมิวนิสต์ปຓนจุดปลีไยนสาคัญทีไทา฿หຌสหรัฐฯตระหนักถึง
ภัยคุกคามทีไพิไมมากขึๅน10 การมืองภาย฿นของสหรัฐฯกใมีสวนสาคัญ กลาวคือ ชวงปลายของทศวรรษทีไ 1940 กระส
ตอตຌานคอมมิวนิสต์อยางรุนรง หรือ ทีไรูຌจักกัน฿นชืไอลัทธิมใคคาร์ธี (McCarthyism) ยิไงพิไมความหวาดกลัว฿หຌกมติ
มหาชนอมริกัน รวมทัๅง การกาหนดทิศทางของยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ฿นทางภูมิรัฐศาสตร์ (geo-politics) การทีไจีน
ผนดิน฿หญกลายปຓนคอมมิวนิสต์ทา฿หຌสีของผนทีไลกปลีไยนเป ฿นงนีๅอชียตะวันออกฉียง฿ตຌจึงกลายมาปຓนพืนๅ ทีไ
ยุทธศาสตร์ นอกหนือจากนัๅนสหรัฐฯยังวิตกกังวลถึงความออนอของจຌาอาณานิคม฿นอินดจีน
ความวิตกกังวลขຌางตຌนถูกผยสดง฿หຌหในผานอกสารคณะมนตรีความมัไนคงหงชาติ ฉบับทีไ ๆไ (National
Security Council Paper 64: NSC-64) ฿นดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.แ้5เ ดย฿จความตอนหนึไงเดຌกลาววา อินดจีน
คื อ อาณาบริ  วณทีไ ถู กคุ กคามอย า งรวดรใ วทีไ สุ ด อิ นดจีนยั ง ปຓ นอาณาบริ  วณดี ย วทีไ มีพืๅน ทีไ กีไ ย วนืไ องกั บ จี น
คอมมิวนิสต์ ซึไงมีกาลังทหารยุรปประจาการอยูปຓนจานวนมาก รวมทัๅงกาลังทหารทຌองถิไนทีไเดຌขຌาสูความขัดยຌงทาง
ทหารกับการรุกรานของกองกาลังคอมมิวนิสต์ การตัดสิน฿จ฿นการปຂดลຌอมการผขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ทีไนว
พรมดนอินดจีนตຌองเดຌรับการพิจารณา฿นฐานะสวนหนึไงของครงการศึกษาทีไ฿หญกวาพืไอปງองกันการรุกรานของ
คอมมิวนิสต์฿นสวนอืไน โ ของอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ 11 หลังจากนัๅนเมนานขຌอพิจารณาของ NSC-64 เดຌรับการ
ยืนยันอีกครัๅงผานอกสารคณะมนตรีความมัไนคงหงชาติ ฉบับทีไ ๆ่ (NSC-68) ซึไงปຓนอกสารนะนาชิงนยบายลับ
สุด ยอดทีไ รายงานตอประธานาธิบดี สหรัฐ ฯภายหลั งจากนัๅ น ซึไง เดຌระบุ ถึ งความจาปຓ น฿นการปຂ ด ลຌอมขตอิ ทธิพล
คอมมิวนิสต์฿นระดับลก เมวาการคุกคามของคอมมิวนิสต์จะกิดขึๅน฿นพืๅนทีไ฿ดกใตาม12 ความจาปຓน฿นการปຂดลຌอมขต
อิทธิพลคอมมิวนิ สต์ถู กยื นยันอีกครัๅง ดยการปะทุขึๅนของสงครามกาหลี ทีไกาหลี หนือภาย฿ตຌการสนับ สนุนของ
สหภาพซวียตละจีนขຌารุกรานกาหลี฿ตຌ ฿นปดียวกัน

9

Caroline Kennedy-Pipe, The Origins of the Cold War (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007), 85-86.
Ibid., 30-33.
11
‘eport by the National ’ecurity Council on the Position of the United ’tates with ‘espect to Indochina, accessed
September 8, 2011, http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon/doc1.htm.
12
Kennedy-Pipe, The Origins of the Cold War, 97.
10
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การมืองการปกครองเทยหลังสงครามลกครัๅงทีไสอง ละ การรับภาพสหรัฐฯ
ชนดียวกับประทศลกทีไสามอืไนทัไวลก ลักษณะทางกายวิภาค (anatomy) ของประทศเทย คือ ความ
ออนอ (weakness) ความปราะบาง (vulnerability) ละความเมมัไนคง (insecurity) ทัๅงตอปัจจัยภาย฿นละ
ภายนอก ฿นงนีๅจึงประสบปัญหาสาคัญหลายประการรวมถึง การขาดซึไงความปຓนหนึไงดียวกันภาย฿นประทศ การ
ขาดซึไ งความชอบธรรมของระบอบ ละมีค วามปราะบางตอการทรกซึมจากตั วสดงภายนอก 13 นอกจากนัๅ น
การมืองการปกครองของเทยยังมีลักษณะทีไรี ยกวา องค์การทางการมืองบบปริซึม (prismatic polity) ซึไง มี
ลักษณะสาคัญ คือ มีลักษณะความปຓนทางการ (formalism) ฿นระดับทีไสูง ทวามีอานาจทีไปຓนจริง (realism) ฿น
ระดับทีไตไา ฿นงนีๅการปกครองจึงยกออกจากระบอบ ละอานาจทีไชอบธรรม (authority) ยกออกจากครงสรຌางทีไ
ควบคุม14 หรืออีกนัยหนึไงอานาจการปกครองทีไทຌจริงอาจเม เดຌอยูทีไองค์กรหรือสถาบันการมืองทีไปຓนทางการตาม
รัฐธรรมนูญ หากตอาจอยูกับสถาบันอืไน โ อาทิ สถาบันดัๅงดิม หรือ กองทัพ ปຓนตຌน นอกหนือจากนัๅนเทยยัง ขาด
อกลักษณ์ของชาติ (national identity) หรือ ความปຓนชาติ (nationhood) ทัๅงนีๅนืไองจากประชากรปຓนพหุชาติพันธุ์
ดยฉพาะ฿นภาค฿ตຌของเทย15 ความปຓนชาติปຓนสวนสาคัญสาหรับรัฐสมัย฿หม ดยฉพาะอยางยิไงสาหรับรัฐกิด฿หม
เมพียงตฉพาะ฿นความสัมพันธ์ตอมิติภาย฿นประทศ หากตยังสัมพันธ์กับมิติระหวางประทศดຌวย กลาวคือ ความ
ปຓนชาติมีบทบาทสาคัญ฿นการกาหนดความตระหนักรูຌละรูปบบของผูຌคน฿นการรับภาพตาหนงหงทีไของรัฐ฿น
ประชาคมลก16
จากลักษณะของประทศเทยทีไกลาวเปขຌางตຌน ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯทีไตຌองการขຌามามีบทบาท฿นภูมิภาค
พืไอปຂดลຌอมการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์จึงมีประยชน์ตอผูຌปกครองของเทยอยางนຌอย 3 ประการเดຌก
1. ปຓนอกาส฿นการสวงหาความชอบธรรมของระบอบของตนผานการ฿หຌยอมรับ (recognition) ของ
ประทศมหาอานาจ
2. ปຓนอกาส฿นการจัดวางตาหนงหงทีไของความปຓนชาติ฿นมิติระหวางประทศ
3. ปຓนอกาส฿นการรับ ความชวยหลือละสิ ทธิพิศษ฿นรู ปบบตา ง โ พืไอการพัฒนาประทศ ละ
สงสริมความมัไนคงของระบอบตน
4. ปຓนการรับประกันความอยูรอด (survival) ของรัฐจากภัยคุกคามภายนอก ซึไงปຓนปງาหมายสูงสุดของ
ความมัไนคงหงชาติ
สหรัฐฯ กับ ระบอบปลก

13

Mohammed Ayoob, The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System
(Boulder, CO: Lynne Rienner, 1995), 15-16.
14
Fred W. ‘iggs, International ‘elations as a Prismatic ’ystem, World Politics 14, no. 1 (1961): 163.
15
Muthiah Alagappa, The National Security of Developing States: Lessons from Thailand (Dover, MASS: Auburn House,
1987), 198.
16
Pavin Chachavalpongpun, A Plastic Nation: The Curse of Thainess in Thai-Burmese Relations (Lanham, MD: University
Press of America, 2005), 10.
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ประทศเทยภาย฿ตຌการปกครองของจอมพลปลก พิบูลสงคราม รัฐนิยมทีไครองอานาจระหวางป ค.ศ.19381944 ละ ค.ศ.1948-1957 เดຌลือกขຌางขຌากับฝຆายลกสรี (Free World) ทีไมีสหรัฐฯปຓนผูຌนา ซึไงสอดคลຌองกับความ
ปຓนเทย฿นสมัยของระบอบปลก ทีไลัทธิคอมมิวนิสต์ถูกระบุ฿นชิงลบดยผูຌ ปกครองเทย฿นฐานะความปຓนอืไนของ
ความปຓนเทย ละพยายามผลักดันนวคิดรืไองความปຓนชาติเทยสูระดับภูมิภาค฿นฐานะความปຓนอชียตะวันออก
ฉียง฿ตຌ (Southeast Asian-ness) ดยขຌารวมองค์การสนธิสัญญาซีตຌ (SEATO) ซึไงปຓนองค์การพันธมิตรทางทหาร
นาดยสหรัฐฯพืไอตอตຌานคอมมิวนิสต์17 นอกจากนัๅนความชาติของเทย฿นมิติระหวางประทศยังถูกผูกติดกับนวคิด
รืไอง อาณาจักรเทยอันยิไง฿หญ ิGreater Thai Empireี18 ซึไงมีฐานอยูบนนวคิดผนดินทอง หรือ สุวรรณภูมิ ทีไ
ชืไอวา อชียตะวันออกฉียง฿ตຌประกอบดຌวยชาติลใก โ ทีไตระหนักวาตนเมอาจชวยหลือตัวองเดຌ ดยธรรมชาติลຌว
จึงสวงหาความรวมมือกับชาติอืไน฿นรูปบบตาง โ สยามซึไงตัๅงอยูทีไ฿จกลางของกลุมชาติหลานีๅละปຓนประทศอก
ราชพียงหนึไงดียวจนถึงบัดนีๅจึงควรเดຌรับความยอมรับนับถือ฿นฐานะชาติ พีไ฿หญ19
฿นชวงวลาของระบอบปลกนัๅน บทบาททีไสาคัญของสหรัฐฯตอการมืองการปกครองเทย อีกประการหนึไง
กใคือ ความชวยหลือทางทหารกการขยายกองกาลังตารวจเทย ซึไงกองกาลังตารวจภาย฿ตຌการควบคุมของพลตารวจ
อก ผา ศรียานนท์ นีๅปຓนหนึไง฿นสาหลักทีไคๅาจุนระบอบของปลกพืไอลดอิทธิพลของกองทัพบกละกองทัพรือ฿น
การมืองเทย ดยปลกหวังวากาลังตารวจนีๅจะเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีความหนือกวาสององค์กรขຌางตຌน20 นอกจากนัๅน
ยังมีความรวมมือลับระหวางระบอบปลก กับ หนวยขาวกรองกลางของสหรัฐฯ (CIA) ฿นการจัดตัๅงกองกาลังรบกึไง
ทหาร (paramilitary force) ฿นการดานินปฏิบัติการลับละงานขาวกรอง นอกจากนัๅนลຌวผายังเดຌ฿ชຌกองกาลัง
ตารวจละกองกาลังรบกึไงทหารนีๅพืไอสรຌางอานาจทางศรษฐกิจ฿หຌกพวกพຌองของตนผานกิจกรรมผิดกฎหมาย อาทิ
การลักลอบนาขຌาฝຂດน การคຌาประวณี ละการพนัน ปຓนตຌน ดังนัๅนการสนับสนุนของสหรัฐฯตอเทย฿นฐานะสวนหนึไง
ของยุทธศาสตร์ปຂดลຌอมคอมมิวนิสต์จึงมีสวนชวย฿นการพิไมฐานอานาจทัๅงทางการมืองละศรษฐกิจ ฿หຌกับระบอบ
ของปลก ดยฉพาะกองกาลังตารวจภาย฿ตຌการบังคับบัญชาของผา21
สหรัฐฯ กับ ระบอบสฤษดิ์
มຌระบอบปลกจะขຌมขใงขึๅนจากความชวยหลือจากสหรัฐฯต฿นทีไสุดลຌวกใถูกคนลงจากอานาจ ฿นป
ค.ศ.1958 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ กอรัฐประหารอีกครัๅงหนึไงพืไอขจัดปัญหาความเรຌสถียรภาพ฿นหมูฝักฝຆายตาง โ
รวมทัๅงกลุมทีไสนับสนุนระบอบปลก ดย฿นการรัฐประหารครัๅงนีๅเดຌรับการสนับสนุนจากทางพระราชวัง ทัๅงนีๅพราะทัๅง
สองฝຆา ย฿นฐานะกลุมพลัง ทางการมื องต างมีผ ลประยชน์รวมกัน ส าหรับ สฤษดิ์ ขาชืไ อวาหากระบอบเดຌ รับ การ
สนับสนุนจากพระมหากษัตริย์นัไนหมายความวาระบอบยอมเดຌรับการสนับสนุนจากประชาชน ดยกอนรัฐประหาร
สฤษดิ์ เดຌ ขຌ าฝງา พระบาทสมดใ จพระจຌาอยูหั วพืไอถวายรายงานความปຓ นเปเดຌ ละ฿นการรัฐ ประหาร สฤษดิ์ เดຌ
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ประกาศวา การรัฐประหารครัๅงนีๅมีความจาปຓนพืไอตอสูຌกับลัทธิคอมมิวนิสต์ละปกปງองพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว
ละพระราชินี22 ฿นสวนของทางพระราชวัง พระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ถูกริดรอนภายหลังการปฏิวัติ ค.ศ.
1932 ละถูกจากัดอยางมาก฿นชวงของระบอบปลก ทา฿หຌกิดความเมพอ฿จกันอยูมาก23 ฿นงนีๅการทีไสฤษดิ์ซึไงปຓน
ทหารทีไติบตมาจากสายทหารรักษาพระองค์ละมีความจงรักภักดี ทัๅงยังมีผลประยชน์รวมกัน ทา฿หຌทางพระราชวัง
กับ ระบอบสฤษดิ์ มีค วามยินดีทีไจะสรຌางความชอบธรรมซึไงกันละกัน ดยสฤษดิ์เดຌ ฟืຕนฟูพระราชพิธีตาง โ ทีไถู ก
ยกลิ กเปนั บ ต การปฏิ วั ติ รวมทัๅง เดຌ  ปลีไ ย นวันชาติ จ ากวัน ก อการปฏิ วัติ  ปຓ นวั นสดใ จพระราชสมภพขององค์
พระมหากษัตริย์ ละยังเดຌจัด฿หຌมีพิธีสวนสนามของกองทหารรักษาพระองค์ ทีไสาคัญทีไสุดเดຌ฿ชຌชืไอกองทัพละรัฐบาล
วาปຓน กองทัพละรัฐบาล฿นพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ขณะดียวกันทางพระราชวังกใสดใจพระราชดานินยือน
ประทศตาง โ รวมถึงสหรัฐฯ ฿นฐานะผูຌทนของรัฐบาลเทย ตามทีไรัฐบาลสฤษดิ์เดຌกาหนดผนกาหนดการ฿หຌ พืไอ
สงสริมกียรติภูมิ฿หຌกระบอบสฤษดิ์฿นวทีระหวางประทศ24
การรั ฐประหาร ค.ศ.1958 ยัง มีค วามปຓนเปเดຌวาสหรั ฐฯขຌ าเปมี สวนกีไย วขຌ อง พราะสฤษดิ์ เดຌ พบกั บ
ประธานาธิบดี ละรั ฐ มนตรี วาการกระทรวงการต า งประทศของสหรั ฐฯขณะทีไรักษาตั วอยู฿นสหรั ฐ ฯกอนการ
รัฐประหาร นอกจากนัๅนสหรัฐฯยังสนับสนุนระบอบสฤษดิ์พราะมีความมัไน฿จวาหากรัฐบาลทหารนีๅยังคงอยู฿นอานาจ
นยบายสนับสนุนสหรัฐฯ ละจุดยืไนทีไตอตຌานคอมมิวนิสต์อยางขใงกรຌาวจะเมปลีไยนเป อีกทัๅงรัฐบาลนีๅเดຌรับการ
สนับสนุนจากพระมหากษัตริย์ซึไงสหรัฐฯประมินวาทรง฿หຌการสนับสนุนตะวันตกละตอตຌานลัทธิคอมมิวนิสต์25
นอกจากนัๅน฿น ค.ศ.1957 ความสารใจของสหภาพซวียต฿นการสงดาวทียมขึๅนเปยังวงคจรสงอยางมากตอ
ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ฿นอชียตะวันออกฉียง฿ตຌสหรัฐฯตຌองการสรຌางฐานทัพสาหรับกาลังรบทางอากาศพืไอปຂดลຌอม
คอมมิวนิสต์ ละรบ฿นสงครามวียดนาม26 ซึไงเทยภายเดຌระบอบสฤษดิ์เดຌกลายมาปຓนฐานทัพสาคัญของสหรัฐฯ฿น
การทาสงครามวียดนาม ดยฉพาะภายหลังถลงการณ์รวมถนัด-รัสก์ ิThanat-Rusk Communiquésี27 การขຌา
มาประจาการของกองกาลังสหรัฐฯ฿นประทศเทยนีๅปຓนตຌนกานิ ดของภาคสวนธุรกิจพศพาณิชย์ (sex sector) ซึไง
ปรากฏ฿นรูปบบของ R&R (rest and relaxation) ละกลายปຓนสวนหนึไงของภาคธุรกิจทองทีไยว฿นปัจจุบัน
฿นมิติ ทางศรษฐกิ จ ระบอบสฤษดิ์เดຌนารูป บบการพัฒนาศรษฐกิ จบบอมริ กันมา฿ชຌ ดยเดຌ รับ ความ
ชวยหลือจากสหรัฐฯ฿นการประมินความปຓนเปเดຌละจุดขใง฿นการพัฒนาทางศรษฐกิจ ซึไงผูຌชีไยวชาญของสหรัฐฯ
เดຌ฿หຌขຌอสนอวาเทยตຌองการการลงทุนพืไอพัฒนาศรษฐกิจ 28 ซึไงนามาสูการตัๅง สานักงานคณะกรรมการสงสริมการ
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ลงทุน (BOI) ภาย฿ตຌการสนับสนุนของสหรัฐฯ29 นอกจากนัๅนภาย฿ตຌระบอบสฤษดิ์ยังเดຌประกาศผนพัฒ นาศรษฐกิจ
หงชาติฉบับรก ซึไงเดຌสดง฿หຌหในวารัฐบาลเทยสนับสนุนนวนยบายศรษฐกิจบบทุนนิยม
ผลกระทบของยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ตอ การมืองการปกครองเทย ระหวางทศวรรษ 1950-1960
฿นทีไนีๅจะขอสรุ ปผลกระทบของยุทธศาสตร์ส หรัฐ ฯต อการมืองการปกครองเทย ผา นทัศนะวิพากษ์ ของ
Frank C. Darling ดย฿จความสาคัญขาชีๅ฿หຌหในวา นยบายของสหรัฐฯตอเทย฿นชวงทศวรรษ 1950 ถึง 1960 ทีไ฿หຌ
ความสาคัญกับการทหารตพียงถายดียว ทา฿หຌประชาชนชาวเทยคิดถึงตัวอง฿นฐานะ ชาติ เม฿ช ปัจจก ละ
สหรั ฐ ฯละลยความส าคั ญ ของสรี ภ าพของปั จ จกภาย฿นประทศเทยทีไ ถู ก กดทั บ ดยขนบบบอ านาจนิ ย ม
นอกจากนัๅนความชวยหลือของสหรัฐฯทีไมีตอเทยเมเดຌสรຌางอิทธิพลนวสรีตอระบอบอานาจนิยม ฿นทางตรงกันขຌาม
กลับสรຌางความขຌมขใง฿หຌกับนวนຌมทีไจะนาเปประทศเทยเปสูระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ (absolutism) ผานการ฿หຌ
ความสาคัญพียงกับความมัไนคงละสถียรภาพดยปราศจากการ฿หຌความสาคัญกับสรีภาพของปัจจกละความ
ยุติธรรมทางสังคม ซึไง฿นทຌายทีไสุดลຌวยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯจะกระตุຌนรຌา฿หຌผูຌนาทหารกดทับหลักปัจจกชนนิยมละ
พหุนิยมอันปຓนหลักสาคัญของตะวันตก30
บทสงทຌาย
อกสารนีๅเดຌ ย กตั วอย า งบทบาทของสหรัฐ ฯ฿นฐานะมหาอานาจ ทีไมีผ ลต อพลวัต ความปลีไ ยนปลง฿น
การมืองการปกครองของเทย฿นชวงระหวางทศวรรษทีไ 1950 ถึง 1960 ทัๅง฿นทาง การมือง ละ การปกครอง
รวมถึงมิติอืไน โ ชน ศรษฐกิจการมือง ดຌวย ซึไงผลกระทบของยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ฿นชวงวลาดังกลาวนีๅยังคงมีผล
ถึงการมืองการปกครองของเทย฿นชวงวลาปัจจุบัน นอกจากนัๅนลຌวบทบาทของประทศมหาอานาจรวมทัๅงสหรัฐฯ
เมเดຌหายเปจากความขัดยຌงทางการมืองของเทยนับตรัฐประหาร 19 กันยายน ปຓนตຌนมา หากตปรากฏ฿หຌหในทัๅง
ทางตรงละทางอຌอม ซึไงตัวอยางทีไนาสนอ฿นอกสารนีๅนาจะปูทาง฿หຌผูຌอานเดຌขบคิด ละวิคราะห์สถานการณ์ปจั จุบนั
ของประทศเทยตอเป
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