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เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสังคมโลกและภูมิภาค รหัสวิชา GEN1041 ประกอบดว้ย
หัวข้อเร่ืองท่ีส าคัญ 7 หัวเร่ือง ได้แก่ ภูมิภาคท่ีส าคัญบนโลกและลักษณะผู ้คนในแต่ละซีกโลก 
ววิฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมืองการปกครองของสังคมโลก สภาพปัจจุบนัของสังคมโลก 
ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาของสังคมโลก การจดัระเบียบโลกใหม่ แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลก และการปรับตวัของไทยในสังคมโลก       

เน้ือหาในการเรียนวิชาน้ีจะเป็นความรู้พื้นฐานท่ีส าคญั ส าหรับนกัศึกษาทุกคนท่ีสามารถน าไป
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ื่

อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะสังคมศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
รหสัวชิา GEN1041                 
สังคมโลกและภูมิภาค (World and Regional Society) 
 

2. จ านวนหน่วยกติ   
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
 

3. หลกัสูตรและประเภทรายวชิา  
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป พ.ศ .2552   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (วชิาบงัคบั) 

 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมลกาญจน ์ อ ่าบวั 
อาจารย ์ดร.วรรณะ รัตนพงษ ์
ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รพล เวยีงนนท์ 
อาจารย ์ดร.ชาญชยั ฤทธิร่วม 
อาจารยอ์ญัชลี หาญฤทธ์ิ 
อาจารยว์ชิรวชิญ ์วรชิษณุพงศ ์
อาจารยน์พชยั ฟองอิสสระ 

 
1.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 นกัศึกษาชั้นปีท

ี่

 1 



 ฑ 

2. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

3. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

4. สถานทีเ่รียน    
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
 

5. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
2557 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคของ
โลกโดยส่วนรวม รวมทั้งสถานการณ์ในดา้นต่างๆ 

1.2 เพื่อให้ผูเ้รียนทราบและเข้าใจกลไก กระบวนการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วฒันธรรม ในระบบความสัมพนัธ์ ระหวา่งประเทศปัจจุบนั  

1.3 เพื่อใหผู้เ้รียนทราบความเป็นมาและบทบาทขององคก์ารระหวา่งประเทศ  
1.4 เพื่อให้ผูเ้รียนตระหนกัถึงผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละภูมิภาคของโลกท่ีมีต่อ

ภูมิภาคอ่ืน และสังคมโลก โดยส่วนรวม  
1.5 เพื่อใหผู้เ้รียนทราบและเขา้ใจบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก และผลกระทบของ

เหตุการณ์ในสังคมโลกท่ีมี ต่อสังคมไทย  
1.6 เพื่อกระตุน้ผูเ้รียนดา้นความสนใจ ติดตาม วิเคราะห์ วิจารณ์ และให้ขอ้เสนอแนะการแกไ้ข

ปัญหาเหตุการณ์ปัจจุบนัใน สังคมโลก 
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2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

2.1 เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก

ี่

ยวกบัสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาค
ของโลกโดยส่วนรวม รวมทั้งสถานการณ์ในดา้นต่างๆ  

2.2 เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก

ี่

ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส

ิ่

งแวดลอ้ม 
คุณลักษณะเฉพาะของผู ้คน  องค์กรแห่งความร่วมมือท

ี่

ส าคัญระดับโลก   สภาวะการพัฒนา 
แหล่งก าเนิดหรือสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่  การเคลื่อนยา้ยผูค้น ความคิด สินคา้  อุปกรณ์ และขอ้มูล
ข่าวสาร ปรากฏการณ์ส าคญัท

ี่

กระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กระแสโลกาภิวัตน์   
2.3 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก

ี่

ยวกบัแนวทางของคนไทยในการปรับตวัหรือต่อสู้กบั
กระแสโลกาภิวัตน์  ทั้งน้ีใหศึ้กษาเชิงลึกต่อเอเชียตะวันออก เอเชียใต ้และเอเซียตะวันออกเฉ ียงใต ้ 

2.4 เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก

ี่

ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส

ิ่

งแวดลอ้มใน
ภูมิภาคดังกล่าว ความหลากหลายทางวฒันธรรม  ปรากฏการณ์ข้ามวฒันธรรม ความร่วมมือ 
มหาอ านาจในภูมิภาค สภาวะการพัฒนา   ปรากฏการณ์ท

ี่

ท

ี่

กระทบต่อประชาชนในภ ูมิภาคและไทย 
2.5 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก

ี่

ยวกบัเพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก

ี่

ยวกบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัเพื่อนบา้น  นโยบายของประเทศเพื่อนบา้น และแนวทางในการปรับตวั
ของคนไทยใหเ้ขา้กบันโยบาย 

 

หมวดที ่3 ส่วนประกอบของรายวชิา 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

ศึกษาท

ี่

ตั้งและสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคของโลกโดยส่วนรวม รวมทั้ง
สถานการณ์ในดา้นต่างๆ ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส

ิ่

งแวดลอ้ม คุณลกัษณะเฉพาะของผูค้น  
องค์กรแห่งความร่วมมือท

ี่

ส าคัญระดับโลก   สภาวะการพฒันา แหล่งก าเนิดหรือสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ การเคลื่อนยา้ยผูค้น ความคิด สินคา้ อุปกรณ์ และขอ้มูลข่าวสาร  ปรากฏการณ์ส าคญั
ท

ี่

กระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสโลกาภิวตัน์ ความหลากหลายทางวฒันธรรม
ปรากฏการณ์ขา้มวฒันธรรม ความร่วมมือ มหาอ านาจในภูมิภาค สภาวะการพฒันา  ปรากฏการณ์ท่ี
กระทบต่อประชาคมโลกและไทย และแนวทางในการปรับตวัของคนไทยใหเ้ขา้กบันโยบาย 
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษา
ด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษาเป็น

กลุ่มและเฉพาะราย 

ไม่มี 90 ชัว่โมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นทางเวบ็ไซตส์ านกัวชิาสังคมศาสตร์ 
- อาจารยจ์ดัเวลาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อ

สัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 

- ปฏิบติัตามกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งระดบัโลก  เช่น ปฏิญญา
สากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Human Rights) อนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิด
สัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ (CITES) องค์การการคา้โลก (WTO)  ปฏิบติัตาม
กฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัระดบัภูมิภาค เช่น FTA  

- มีจิตส านึกและความรับผิดชอบในดา้นการอยู่ร่วมกนัอยา่งสันติ  ให้ความร่วมมือกบัชุมชน 
และใส่ใจส่ิงแวดล้อมมีจิตส านึกและความรับผิดชอบในด้านการปฏิบติัต่อเพื่อนบา้นต่าง
วฒันธรรม ผูอ้พยพ ผูท่ี้คุณภาพชีวิตต ่ากว่า  และค านึงความส าคญัของระบบนิเวศระดับ
ภูมิภาค     

- มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการด าเนินชีวิตตามกติกาทางสังคมโลก   มีความซ่ือสัตยสุ์จริตใน
การด าเนินชีวติประจ าวนั และการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูค้นในภูมิภาค 

1.2 วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  



 ด 

- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ในแต่
ละภูมิภาคของโลกโดยส่วนรวม รวมทั้งสถานการณ์ในด้านต่างๆ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม คุณลกัษณะเฉพาะของผูค้น  องค์กรแห่งความร่วมมือท่ีส าคญัระดบั
โลก   

- อภิปรายกลุ่ม 
- ก าหนดให้นักศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบักฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งระดบัโลก  

เช่น ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Human Rights) อนุสัญญาว่าดว้ยการคา้ระหวา่ง
ประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกล้จะ สูญพนัธ์ุ (CITES) องคก์ารการคา้โลก (WTO)  
ปฏิบติัตามกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัระดบัภูมิภาค เช่น FTA  

1.3 วธีิการประเมิน 

- พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีก าหนดและตรงเวลา 
- มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
- ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
- ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีจ่ะได้รับ  
(1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสังคมโลกโดยส่วนรวม รวมทั้ งมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัสถานการณ์ในภูมิภาค     
(2) มีความรู้ความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของโลก และการเปล่ียนแปลงของภูมิภาค 
(3) มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการอยูร่่วมกนัของผูค้นต่างวฒันธรรม ต่างเผา่พนัธ์ุ และเขา้ใจ

หลกัการในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัในภูมิภาค 
2.2 วธีิการสอน 

              บรรยาย ให้นกัศึกษาเกิดความรู้ความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของโลก  มีความรู้ความเขา้ใจ
การเปล่ียนแปลงของภูมิภาคขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษา หลกัการอยู่
ร่วมกนัของผูค้นต่างวฒันธรรม ต่างเผา่พนัธ์ุ  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจหลกัการในการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกนัในภูมิภาค สังคมโลกโดยส่วนรวม  



 ต 

2.3 วธีิการประเมินผล 

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบ  
- น าเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
- วเิคราะห์ และแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา  

(1) สามารถใชค้วามรู้ในการป้องกนัหรือลดปัญหาจากความไม่มีโลกทศัน์ จากความไม่
เขา้ใจกฎเกณฑส์ากล 

(2) สามารถเลือกใชว้ธีิการในการใชชี้วติและประกอบอาชีพโดยสุจริต เน่ืองจากมีโลก
ทศัน์กวา้งไกล 

(3) พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ มีการวิเคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์ 
3.2 วธีิการสอน 

- การมอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงาน และน าเสนอผลการศึกษา 
- จากการวเิคราะห์กรณีศึกษา  ท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวนัออก  

เอเชียใต ้และเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ มาใชใ้นการแกปั้ญหา  
- การสะทอ้นแนวคิดจากผลลพัธ์ท่ีเกิดจากสถานการณ์ต่างๆ 

3.3 วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 

 ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาคและปลายภาค  
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

(1) มีความรับผิดชอบในการปฏิบติัต่อชาวไทยและชาวต่างชาติ  มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบติัต่อกนัระหวา่งผูค้นต่างวฒันธรรมในภูมิภาค 

(2)  มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(3) ท างานดว้ยความอุตสาหะ และให้ความร่วมมือกบักลุ่มเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงตาม

เป้าหมาย 
4.2 วธีิการสอน 



 ถ 

- จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์โจทยก์รณีศึกษา และการน าเสนอวธีิแกปั้ญหา 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

(Human Rights) อนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าท่ี
ใกลจ้ะ สูญพนัธ์ุ (CITES) องคก์ารการคา้โลก (WTO)  ปฏิบติัตามกฎหมาย รวมทั้ง
กฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัระดบัภูมิภาค เช่น FTA  

- การน าเสนอรายงาน 
4.3 วธีิการประเมิน 

- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
- รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม  
- รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
- สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและ   การเขียน รวมถึงการรายงานผล 
- สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลในงานดา้นสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง กฎหมาย และส่ิงแวดลอ้ม  ระดบัโลกและภูมิภาค  จาก
อินเตอร์เน็ต 

5.2  วธีิการสอน 

- มอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากเวบ็ไซต ์ส่ือการสอน E-Learning และ
ท ารายงาน อา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 

- น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
5.3 วธีิการประเมิน 

- การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 

 
 



 ท 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชม.) 
กจิกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 
 

ภูมิภาคทีส่ าคัญบนโลกและ
ลกัษณะผู้คนในแต่ละซีกโลก 
- ท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้มทาง
ภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคของ
โลก 
- การเปล่ียนแปลงทาง
ภูมิศาสตร์ของโลก 
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย์
กบัส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาค 
- คุณลกัษณะเฉพาะของผูค้น
ในแต่ละซีกโลก 
 

3 
 
 
 
 

บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม Microsoft 
Powerpoint  และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน วดีีทศัน์ 
 

คณะผูส้อน 

2 
 

บทที ่2 ววิฒันาการทางสังคม 
เศรษฐกจิ และ การเมืองการ
ปกครองของสังคมโลก   
- ววิฒันาการทางสังคมของ
โลก  
- ววิฒันาการทางเศรษฐกิจของ
โลก  
 

3 บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม Microsoft 
Powerpoint  และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน วดีีทศัน์ 
 

คณะผูส้อน 

3 
 

บทที ่2 ววิฒันาการทางสังคม 
เศรษฐกจิ และ การเมืองการ
ปกครองของสังคมโลก (ต่อ)   

3 บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม Microsoft 
Powerpoint  และกิจกรรมใน

คณะผูส้อน 



 ธ 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

-    ววิฒันาการทางการเมืองการ
ปกครองของโลก  
 

ชั้นเรียน วดีีทศัน์ 
 

4 บทที ่3 สภาพปัจจุบันของสังคม
โลก     
- สังคมโลกยคุสงครามเยน็ (Cold 
War)  
 
 

3 บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม Microsoft 
Powerpoint  และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน วดีีทศัน์ 
 

คณะผูส้อน 

5 
 

บทที ่3 สภาพปัจจุบันของสังคม
โลก (ต่อ)    
- สังคมโลกยคุโลกาภิวตัน์ 
- องคก์ารระหวา่งประเทศ  
 

3 บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม Microsoft 
Powerpoint  และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน วดีีทศัน์ 
 

คณะผูส้อน 

6 
 

บทที ่4   ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาของสังคมโลก   
- ปัญหาและการแกปั้ญหาทาง
สังคมของโลก  
- ปัญหาและการแกปั้ญหาทาง
เศรษฐกิจของโลก  
 

3 บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม Microsoft 
Powerpoint  และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน วดีีทศัน์ 

 

คณะผูส้อน 

7 
 

บทที ่4   ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาของสังคมโลก (ต่อ)  
- ปัญหาและการแกปั้ญหาทาง
การเมืองการปกครองของโลก  

3 บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม Microsoft 
Powerpoint  และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน วดีีทศัน์ 

คณะผูส้อน 



 น 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

- ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองเช้ือชาติ 
- ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองศาสนา 
 

 

8 
 

สอบกลางภาค 
 

3   

9 
 

บทที ่5  การจัดระเบียบโลกใหม่3 
– มูลเหตุของการจดัระเบียบโลก 
- แนวคิดของการจดัระเบียบโลก 

 

3 บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม Microsoft 
Powerpoint  และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน วดีีทศัน์ 
 

คณะผูส้อน 

10 
 

บทที ่5  การจัดระเบียบโลกใหม่3 
– การจดัระเบียบโลกใหม่  
- ผลกระทบของการจดัระเบียบ
โลก 

3 บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม Microsoft 
Powerpoint  และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน วดีีทศัน์ 
 

คณะผูส้อน 

11 
 

บทที ่6  แนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงของสังคมโลก         
- แนวโนม้การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมของโลก  
- แนวโนม้การเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจของโลก  
 

3 บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม Microsoft 
Powerpoint  และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน วดีีทศัน์ 
 

คณะผูส้อน 

12 
 

บทที ่6  แนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงของสังคมโลก (ต่อ) 
- แนวโนม้การเปล่ียนแปลงทาง

3 บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม Microsoft 
Powerpoint  และกิจกรรมใน

คณะผูส้อน 



 บ 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

การเมืองการปกครองของโลก  
 

ชั้นเรียน วดีีทศัน์ 
 

13 
 

บทที ่7  การปรับตัวของไทยใน
สังคมโลก    
- การปรับตวัของไทยก่อน
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 
- การปรับตวัของไทยในยคุ
สงครามเยน็  
 

3 บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม Microsoft 
Powerpoint  และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน วดีีทศัน์ 
 

คณะผูส้อน 

14 
 

บทที ่7  การปรับตัวของไทยใน
สังคมโลก (ต่อ)   
- การปรับตวัของไทยก่อน
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 
- การปรับตวัของไทยในยคุ
สงครามเยน็  

 

3 บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม Microsoft 
Powerpoint  และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน วดีีทศัน์ 
 

คณะผูส้อน 

15 
 

สอบปลายภาค    

 รวม 45   
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที่  
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของ    
การประเมินผล 

 
1 1.3, 2.1, สอบกลางภาค  8 20% 



 ป 

2.2, 2.3,  สอบปลายภาค 
 

17 50% 
 

2 

1.1, 1.2, 
3.1, 3.2, 
4.1, 4.2, 

4.3, 5.1, 5.2 

การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 
รายบุคคล 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30% 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั 
เอกสารประกอบการสอนวชิาสังคมโลกและภูมิภาค 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- E-Learning 
- หนงัสือพิมพ ์

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ กองการสังคม. (2548). ความร่วมมือระหว่างประเทศเร่ืองโรคเอดส์

(HIV/AIDS). [ออนไลน์]. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 21 เมษายน 2557. เขา้ถึงไดจ้าก: 
http://www.mfa.go.th/main/th/issues/9897-HIVAIDS.html. 

กรมวทิยาศาสตร์บริการ. (2553). ศูนย์วสัดุสัมผสัอาหารแห่งเดียวของอาเซียน. [ออนไลน์]. 
วนัท่ีคน้ขอ้มูล 21 เมษายน 2557. เขา้ถึงไดจ้าก: 
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/science. 

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย.์ (2554). คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย.์ 

                               . (2554). คู่มือการค้าและการลงทุน สหพนัธรัฐมาเลเซีย. กรุงเทพฯ : กรม
ส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย.์ 
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                               . (2554). คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย. กรุงเทพฯ : กรม
ส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย.์ 

                               . (2554). คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร์. กรุงเทพฯ : กรม
ส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย.์ 

                               . (2554). คู่มือการค้าและการลงทุน รัฐบรูไนดารุสซาลาม . กรุงเทพฯ : กรม
ส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย.์ 

                               . (2554). คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐฟิลปิปินส์. กรุงเทพฯ : กรม
ส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย.์ 

                               . (2554). คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม . 
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย.์ 

                               . (2554). คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า. กรุงเทพฯ : 
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย.์ 
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ส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย.์ 
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หมวดที ่7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัท าโดยนักศึกษา ได้จดักิจกรรมในการน า

แนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
1. การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
2. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
3. แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
4. ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผูส้อนได้จดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกับ
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นกัศึกษา 
5. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
1. การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
2. ผลการสอบ 
3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

4. การปรับปรุงการสอน  
หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรม

ในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
1. สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
2. การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 

3. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ี

คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของ
นกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น 
หรือผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

2. มีการตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
พฤติกรรม 

3. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการ

ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือ ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
2. เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผูส้อน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองสังคมโลกและ

ภูมิภาค 



 ม 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่1 : ภูมภิาคทีส่ าคญับนโลกและลกัษณะผู้คน               
ในแต่ละซีกโลก 

 
เน้ือหา 

1. ท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคของโลก 
2. การเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร์ของโลก 
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาค 
4. คุณลกัษณะเฉพาะของผูค้นในแต่ละซีกโลก 

 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป   

1. เพื่อใหเ้ขา้ใจลกัษณะทางกายภาพและภูมิประเทศของทวปีต่างๆ บนโลก 
2. เพื่อใหเ้ขา้ใจเขตภูมิอากาศของโลก และการเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร์ของโลก 
3. เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 

 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากผูเ้รียนศึกษาจบบทเรียนแลว้จะตอ้งมีความสามารถดงัน้ี 
1. สามารถอธิบายลกัษณะทางกายภาพของโลกได ้
2. สามารถอธิบายภูมิประเทศ และภูมิอากาศบนโลกได ้
3. สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร์ของโลก 
4. สามารถอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มได ้
5. สามารถจ าแนกและอธิบายลกัษณะของผูค้นในแต่ละซีกโลกได ้

 
วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2. บรรยายประกอบ Microsoft Powerpoint 
3. แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเชิงวพิากษ ์วเิคราะห์ เปรียบเทียบ ฯลฯ 
4. กลุ่มน าเสนอ และอภิปรายในชั้นเรียน 
5. ผูส้อนสรุปสาระส าคญัเพิ่มเติม 
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6. ตอบค าถามทา้ยบท 
 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Microsoft Powerpoint เร่ือง ภูมิภาคท่ีส าคญับนโลกและลกัษณะผูค้นในแต่ละซีกโลก 
3. วดีีทศัน์ 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนทั้งในด้านการบรรยายและในการแบ่งกลุ่มอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นน าเสนอขอ้คิดเห็น 

2. การตอบค าถามขณะเรียนและการท าแบบฝึกหดั 
 
 



บทที ่ 1 
ภูมภิาคทีส่ าคญับนโลกและลกัษณะผู้คนในแต่ละซีกโลก 

 
 การศึกษาเร่ืองภูมิภาคท่ีส าคญับนโลกและลกัษณะผูค้นในแต่ละซีกโลกนั้นเป็นส่วนส าคญั
ท่ีจะท าให้เราไดรั้บรู้ถึงสภาพความเป็นอยูแ่ละลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีสามารถสะทอ้นให้เห็นถึง
การด ารงอยูข่องมนุษยชาติได ้ในบทน้ีจะเรียงหวัขอ้ตามล าดบั ดงัน้ี 

1. ท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคของโลก 
2. การเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร์ของโลก 
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาค 
4. คุณลกัษณะเฉพาะของผูค้นในแต่ละซีกโลก 

 
ทีต่ั้งและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคของโลก 

ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก 
ภูมิศาสตร์มาจากค าวา่ “ภูมิ” แปลวา่ แผน่ดิน และ “ศาสตร์” แปลวา่ วิชา เม่ือน ามารวมกนั

แลว้จะแปลไดค้วามหมายวา่ วิชาวา่ดว้ยแผน่ดิน ซ่ึงค าน้ีมาจากภาษาองักฤษท่ีวา่ Geography มีท่ีมา
จากรากศพัท์ภาษากรีก โดยค าวา่ “Geo” หมายถึง โลก และค าวา่ “Graphien" หมายถึง การเขียน
บรรยายหรือพรรณนา เม่ือรวมกนัจะแปลว่า การบรรยายเก่ียวกบัโลก โดยมีนักปราชญ์ชาวกรีก     
ช่ือ Eratosthenes เป็นผูบ้ญัญติัศพัทน้ี์เป็นท่านแรก นอกจากนั้นท่านยงัไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นบิดา
ของภูมิศาสตร์ (Father of Geography) 

ภูมิศาสตร์จึงเป็นวชิาท่ีศึกษาถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนบนพื้นผิวโลก ทั้งท่ีเกิดจากทาง
กายภาพและเกิดจากการกระท าของมนุษย ์วา่มีการกระจายอยา่งไรหรือมีความสัมพนัธ์อยา่งไรใน
พื้นท่ีหน่ึงๆ หรือมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพื้นท่ีอย่างไรจนก่อให้เกิดการจดัรูปแบบพื้นท่ีและน าไปสู่
การอธิบาย การวางกฎเกณฑ ์รวมทั้งเสนอหลกัทฤษฎีข้ึนมาได ้ 

นักภูมิศาสตร์อธิบายถึงรูปแบบของการเปล่ียนแปลงของท่ีต่างๆ บนโลก แผนท่ี และ
สัณฐานโลก โดยอธิบายวา่รูปแบบการเปล่ียนแปลงนั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร การศึกษาภูมิศาสตร์จะท า
ให้เขา้ใจปัญหาทางดา้นกายภาพ และวฒันธรรม ของบริเวณท่ีศึกษา และส่ิงแวดลอ้มโดยรอบท่ีอยู่
บนพื้นผิวโลก ท าให้สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก อีกทั้งยงัช่วยให้เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทาง
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ธรรมชาติ อนัจะเป็นพื้นฐานใหม้นุษยน์ าไปพฒันาหรือดดัแปลงแกไ้ขสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
ใหเ้หมาะสมต่อการด ารงชีวติของมนุษยไ์ดต่้อไป 

ลกัษณะทางกายภาพของโลก 
โลกเกิดจากกลุ่มก๊าซร้อนท่ีรวมตวักันและกลายเป็นดาวเคราะห์ท่ีเป็นบริวารของดวง

อาทิตย ์เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 4,500 ลา้นปีมาแลว้ ในช่วงแรกๆ โลกเป็นของแข็งกอ้นกลมอดั
กนัแน่นและร้อนจดั ต่อมาจึงเยน็ตวัลง เม่ือโลกเยน็ตวัลงใหม่ๆ นั้น ไม่ไดมี้สภาพทัว่ไปดงัเช่นใน
ปัจจุบนัและไม่มีส่ิงมีชีวิตอาศยัอยู่เลย โลกใช้เวลาปรับสภาพอยู่ประมาณ 3,000 ล้านปี จึงเร่ิมมี
ส่ิงมีชีวิตเล็กๆ เกิดข้ึน และใช้เวลาวิวฒันาการอีกประมาณ 1,000 ลา้นปี จึงได้มีสภาพแวดล้อม
ทัว่ไปคลา้ยคลึงกบัท่ีปรากฏในปัจจุบนั 

ในสมยัโบราณ มนุษยเ์คยเช่ือกนัวา่ โลกมีสัณฐานแบนคลา้ยจานขา้ว นกัเดินเรือในสมยันั้น
จึงไม่กลา้เดินทางไปในมหาสมุทรไกลๆ เพราะกลวัว่าจะตกขอบโลกออกไป ต่อมามีการเดินเรือ
รอบโลกไดส้ าเร็จเป็นคร้ังแรกโดย เฟอร์ดินานด์ มาเจลแลน (Ferdinand Magellan) นกัเดินเรือชาว
โปรตุเกสซ่ึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าโลกมีสัณฐานกลม และในปัจจุบนัมีการส่งดาวเทียมหรือยาน
อวกาศออกไปนอกโลกในระยะไกลและถ่ายภาพโลกไว ้จากภาพถ่ายเหล่านั้นก็ปรากฏชดัวา่โลกมี
สัณฐานกลม 

 ขนาดของโลกเม่ือวดัระยะทางในแนวเส้นศูนย์สูตรจะได้ความยาวประมาณ 12,756 
กิโลเมตร และวดัในแนวขั้วโลกเหนือ-ใตย้าวประมาณ 12,719 กิโลเมตร ท าให้โลกมีลกัษณะกลม
แป้นเหมือนผลส้มท่ีตรงกลางป่องเล็กน้อยและขั้วโลกทั้งสองมีลกัษณะแบน โลกมีการเคล่ือนท่ี
ตลอดเวลาโดยหมุนรอบตวัเองใชเ้วลาประมาณ 24 ชัว่โมงและหมุนรอบดวงอาทิตยด์ว้ยความเร็ว 
106,200 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ใชเ้วลาประมาณ 365 ¼  วนั 

เม่ือพิจารณาถึงส่วนประกอบของโลกพบวา่โลกมีมีส่วนประกอบท่ีส าคญัอยู ่4 ส่วนคือ  
1. ธรณีภาค (Lithosphere) คือ ส่วนของพื้นดินทั้งหมดท่ีเป็นท่ีตั้งของทวีปทั้ง 7 ทวีป 

ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศแบบต่างๆ รวมถึงชั้ นหินชนิดต่างๆ และปรากฏการณ์ทาง
ธรณีวทิยา เช่น การเกิดแผน่ดินไหว การกดัเซาะ การสึกกร่อน เป็นตน้  

2. อุทกภาค (Hydrosphere) คือ ส่วนท่ีเป็นพื้นน ้ าท่ีปกคลุมผิวโลก รวมถึงน ้ าใตดิ้น ไอน ้ า
ในอากาศและน ้าท่ีเป็นน ้าแขง็ขั้วโลก โดยเฉพาะน ้าทะเลในมหาสมุทรมีเน้ือท่ีประมาณ 3 ใน 4 ของ
พื้นผวิโลก  
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3. บรรยากาศภาค (Atmosphere) คือ ส่วนท่ีเป็นก๊าซท่ีห่อหุ้มโลก ท าให้เกิดลักษณะ
ภูมิอากาศ (Climate) และ ลมฟ้าอากาศ (Weather) ก๊าซต่างๆ บนโลกเราน้ีประกอบดว้ยไนโตรเจน
ร้อยละ 78 ก๊าซออกซิเจนร้อยละ 21 และก๊าซอ่ืนๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ อาร์กอน ฮีเลียม อีก
ร้อยละ 1 

4. ชีวภาค (Biosphere) คือ ส่วนของส่ิงมีชีวิตทั้งหมดบนพื้นผิวโลก ทั้งบนบก ในดิน ใน
น ้า และในอากาศ เช่น มนุษย ์สัตว ์พืช 
 
ลกัษณะภูมิประเทศของโลก 

บนพื้นผิวโลกประกอบไปดว้ยพื้นดินและพื้นน ้ า โดยมีพื้นน ้ าเป็นอาณาเขตส่วนใหญ่ของ
พื้นผวิโลก ไดแ้ก่ มหาสมุทร ทะเลสาบ คลอง บึง แม่น ้ า ล าธารต่างๆ เฉพาะมหาสมุทรของโลกกิน
พื้นท่ีประมาณสามในส่ีของพื้นผวิโลก มหาสมุทรของโลกมี 4 มหาสมุทร ไดแ้ก่ มหาสมุทรแปซิฟิก 
มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรอาร์กติก (ขั้วโลกเหนือ) 

ส่วนท่ีเป็นแผน่ดินแบ่งออกเป็น 7 ทวีป คือ เอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้ยุโรป 
ออสเตรเลีย และแอนตาร์กติกา (ขั้วโลกใต)้ ส่วนท่ีเป็นแผน่ดินน้ีจะมีลกัษณะภูมิประเทศแตกต่าง
กนัไป เช่น ภูเขา ท่ีราบสูง ท่ีราบในหุบเขา ท่ีราบลุ่มน ้า ดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้า เป็นตน้  
  

 

ภาพที ่1.1 ทวปีและมหาสมุทร 

ทวีปแอนตาร์กติก 

ทวีปแอฟริกา 

ทวีปเอเชีย 

ทวีปยโุรป 

ทวีปออสเตรเลีย 

ทวีปอเมริกาเหนือ 

ทวีปอเมริกาใต ้

มหาสมุทร 
แอตแลนติก 

มหาสมุทร 
อินเดีย 

มหาสมุทร 
แปซิฟิก 

มหาสมุทร 
แปซิฟิก 

มหาสมุทรอาร์กติก 
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ภูมิประเทศของทวปีเอเชีย (ASIA)  
ทวปีเอเชียเป็นทวปีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด มีพื้นท่ีประมาณ 44 ลา้นตารางกิโลเมตรเป็นทวีปท่ี

มีพื้นท่ีกวา้งท่ีสุดของโลก ตั้งอยูท่างซีกตะวนัออกของโลก ดินแดนเกือบทั้งหมดอยู่เหนือเส้นศูนย์
สูตร ยกเวน้บางส่วนของหมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซีย ทวีปเอเชียมีขนาดกวา้งใหญ่มาก ท าให้
ตอนกลางของทวีปห่างจากมหาสมุทรมาก เป็นเหตุให้อิทธิพลของพื้นน ้ าไม่สามารถแผ่เขา้ไปได้
ไกลถึงภายในทวปี ประกอบกบัตอนกลางของทวปีมีเทือกเขาสูงขวางกั้นก าบงัลมทะเลท่ีจะพดัเขา้สู่
ภายในทวปี ท าใหบ้ริเวณตั้งแต่ตะวนัตกเฉียงใตจ้นถึงตอนกลางของทวปีมีพื้นท่ีแห้งแลง้เป็นบริเวณ
กวา้ง 

ลกัษณะภูมิประเทศของทวปีเอเชีย แบ่งออกไดด้งัน้ี 
 เขตเทือกเขาสูงตอนกลางทวปี เป็นเทือกเขาเกิดใหม่ เกิดจากการโก่งตวัของเปลือก

โลก มีความสูงมาก มีหลายเทือกเขา ซ่ึงจุดรวมเรียกว่า ปามีร์นอต (Pamir Knot) หมายถึง หลงัคา
โลก (The Roof of the World) ไดแ้ก่ เทือกเขาหิมาลยั มียอดเอเวอร์เรสต ์สูงท่ีสุดในโลก 8,848 เมตร 
และทอดตัวออกไปหลายทิศทาง ตอนเหนือของเทือกเขาหิมาลัย เช่น เทือกเขาคุนลุน ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น เทือกเขาเทียนซาน เทือกเขาอลัไต ทางตะวนัตก เช่น เทือกเขาฮินดูกูซ 
ส่วนทางใต ้เช่น เทือกเขาสุไลมาน  

 เขตท่ีราบสูง บริเวณตอนกลางทวปีมีท่ีราบสูงอยูร่ะหวา่งเทือกเขา เช่น ท่ีราบสูงยูน
นานและท่ีราบสูงทิเบตในประเทศจีนเป็นท่ีราบสูงมีขนาดใหญ่และสูงท่ีสุดในโลก นอกจากน้ียงัมี
เขตท่ีราบสูงตอนใต ้เช่น ท่ีราบสูงเดคคาน ในประเทศอินเดีย และเขตท่ีราบสูงตะวนัตกเฉียงใต ้เช่น 
ท่ีราบสูงอิหร่านในประเทศอิหร่านและอฟักานิสถาน ท่ีราบสูงอาหรับ ในประเทศซาอุดิอาระเบีย ท่ี
ราบสูงอนาโตเลีย ในประเทศตุรกี  

 เขตท่ีราบต ่าตอนเหนือ เป็นท่ีราบดินตะกอนท่ีเกิดจากแม่น ้ าอ๊อบ เยนิเซ และลีนา 
ไหลผ่าน เรียกว่า ท่ีราบไซบีเรีย มีอาณาเขตกวา้งขวาง แต่มีคนอาศัยอยู่น้อยเพราะอยู่ในเขต
ภูมิอากาศหนาวมาก ท าการเพาะปลูกไม่ได ้ในฤดูหนาวน ้าในแม่น ้าจะเป็นน ้าแขง็ 

 เขตท่ีราบลุ่มแม่น ้า เป็นท่ีราบต ่าเกิดจากตะกอน มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลูก นับเป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ียิ่งใหญ่ของทวีปเอเชีย เช่น ในเอเชียตะวนัออก มีแม่น ้ า             
ฮวงโห แม่น ้ าแยงซีเกียง (จีน) ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีแม่น ้ าแดง (เวียดนาม) แม่น ้ าเจา้พระยา 
(ไทย) แม่น ้ าอิระวดี (พม่า) แม่น ้ าโขง (คาบสมุทรอินโดจีน) ในเอเชียใต ้มีแม่น ้ าสินธุ แม่น ้ าคงคา 
แม่น ้าพรหมบุตร (อินเดีย) ในเอเชียตะวนัตกเฉียงใต ้มีแม่น ้าไทกรีส - ยเูฟรตีส (อิรัก) 
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 เขตหมู่เกาะรูปโคง้ หรือเขตหมู่เกาะภูเขาไฟ เป็นแนวต่อมาจากปลายตะวนัออกสุด
ของเทือกเขาหิมาลยัท่ีโคง้ลงมาทางใต ้เป็นแนวเทือกเขาอาระกนัโยมาในพม่าแลว้หายลงไปใน
ทะเล บางส่วนโผล่ข้ึนมาเป็นหมู่เกาะอนัดามนั หมู่เกาะนิโคบาร์ หมู่เกาะอินโดนีเซีย หมู่เกาะ
ฟิลิปปินส์ จนถึงหมู่เกาะญ่ีปุ่น เป็นแนวภูเขารุ่นใหม่ จึงเกิดแผน่ดินไหวและภูเขาไฟ 
 

  
ภาพที ่1.2 ยอดเขาเอเวอร์เรสต ์

ท่ีมา www2.cruzio.com/~voyageur/images/Mount_Everest.jpg 
ภาพที ่1.3 ปากแม่น ้าโขง (เวียดนาม) 

ท่ีมา www.co2.ulg.ac.be/objects/mangroves_mekong_delta.jpg 

 
ภูมิประเทศของทวปียุโรป (EUROPE) 
ยุโรปเป็นทวีปท่ีมีพื้นท่ีทั้ งหมดอยู่ในซีกโลกเหนือค่อนไปทางขั้ วโลกเหนือ มีพื้นท่ี

ประมาณ 10 ล้านตารางกิโลเมตร มีชายฝ่ังทะเลท่ีเวา้แหว่งมาก ท าให้ได้รับอิทธิพลทะเลเกือบ
ทั้งหมด จึงเป็นทวปีท่ีไม่มีลกัษณะแหง้แลง้แบบทะเลทราย  

ลกัษณะภูมิประเทศ แบ่งออกเป็น 4 เขต ไดแ้ก่ 
 เขตหินเก่าทางตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นเทือกเขาท่ีมีอายุเก่าแก่ ซ่ึงถูกธารน ้ าแข็ง

กดัเซาะจนสึกกร่อนจนมีความสูงไม่มากนกั ได้แก่ เทือกเขาเชอเลน ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย 
และเทือกเขาแกรมเพียนในสกอตแลนด์  และชายฝ่ังทะเลมีลกัษณะเวา้แหวง่เป็นอ่าวขนาดเล็กท่ีมี
น ้าลึก เรียกวา่ “ฟยอร์ด” (Fjord) บริเวณชายฝ่ังของนอร์เวยแ์ละสกอตแลนด ์

 เขตท่ีราบใหญ่ภาคกลาง เป็นท่ีราบขนาดใหญ่ท่ีสุดของยุโรป ตั้งแต่พื้นท่ีทางตอน
ใตข้อง สหราชอาณาจกัร ทางตะวนัตกของฝร่ังเศส เบลเยยีม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ภาคเหนือของ
เยอรมนี โปแลนด์ ลิทวัเนีย ลตัเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ และพื้นท่ีส่วนใหญ่ของรัสเซีย มีแม่น ้ า
ส าคญัไหลผา่น ไดแ้ก่ แม่น ้าเซน แม่น ้าไรน์ แม่น ้าเอลเบ แม่น ้าโอเดอร์และแม่น ้า   วสิทูลา 
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 เขตท่ีราบสูงภาคกลาง เกิดจากการสึกกร่อนพงัทลายของภูเขาจนกลายเป็นท่ีราบ
สูง ไดแ้ก่ ท่ีราบสูงเมเซตา ทางตอนกลางของคาบสมุทรไอบีเรีย ท่ีราบสูงตอนกลางของฝร่ังเศส 
เรียกวา่ มสัซิฟซองตรัล (Massif Central) ท่ีราบสูงทางตอนกลางและตอนใตข้องเยอรมนี เรียกว่า 
แบล็กฟอร์เรสต์ (Black Forest) และท่ีราบสูงโบฮีเมีย (Bohenia) ระหว่างพรมแดนเยอรมนีกบั
สาธารณรัฐเช็กกบัสาธารณารัฐสโลวกั 

 เขตภูเขาหินใหม่ทางภาคใต ้เกิดจากการโก่งตวัของหินเปลือกโลกจนกลายเป็น
เทือกเขาสูงขนาดใหญ่ เป็นเขตยงัมีแผ่นดินไหว ภูเขาระเบิด เช่น เทือกเขาแอลป์ในฝร่ังเศส  
เทือกเขาแอปเพนไนน์ ในคาบสมุทรอิตาลี เทือกเขาคอเคซสัในรัสเซีย (มียอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีป
ยโุรป คือ เอลบรุส (Elbrus) สูง 5,642 เมตร) 
 

  
ภาพที ่1.4 ฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย ์
ท่ีมา www.ourworldtravels.com/owt/norway/ 

geiranger/geiranger-fjord-l.jpg 

ภาพที ่1.5 ยอดเขาเอลบรุส ในประเทศรัสเซีย 
ท่ีมา http://www.touchthetop.com/education/seven-

summits/images/800px-Mount_Elbrus_May_2008.jpg 

 
ภูมิประเทศของทวปีอเมริกาเหนือ (NORTH AMERICA) 
อเมริกาเหนือเป็นทวีปท่ีตั้งอยู่ทางซีกโลกเหนือ และเป็นดินแดนท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศ

เป็นท่ีราบอนักวา้งใหญ่ ท่ีมีขนาดเน้ือท่ีประมาณ 24.2 ลา้นตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 
รองจากทวปีเอเชียและแอฟริกา รูปร่างของทวีปอเมริกาเหนือคลา้ยรูปสามเหล่ียมหวักลบั คือมีฐาน
กวา้งอยู่ทางเหนือและปลายแหลมอยู่ทางใต้ ความกวา้งของทวีปตั้ งแต่ช่องแคบเบริงถึงเกาะ          
นิวฟันด์แลนด์ประมาณ 4,828 กิโลเมตร และส่วนท่ีแคบท่ีสุดท่ีคอคอดปานามา กวา้งประมาณ 50 
กิโลเมตร 
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ลกัษณะภูมิประเทศ แบ่งออกเป็น 4 เขต ไดแ้ก่ 
 เขตหินเก่าแคนาดา (Canadian Shield) ไดแ้ก่ พื้นท่ีบริเวณรอบๆ อ่าวฮดัสันทาง

ตอนเหนือของทวีปลงมาถึงทะเลสาบทั้ง 5 ประกอบดว้ยหินเปลือกโลกท่ีมีอายุเก่าแก่และผา่นการ
สึกกร่อนมานาน ลกัษณะของพื้นท่ีจึงเป็นท่ีราบเกือบทั้งหมดและอยู่ในเขตอากาศหนาวจดั ทาง
ตอนเหนือมีเกาะใหญ่นอ้ยมากมาย พื้นท่ีส่วนใหญ่มีธารน ้ าแข็งปกคลุม มีประชากรอาศยัอยูเ่บาบาง
และมีจ านวนนอ้ยมาก 

 เขตเทือกเขาภาคตะวันออก มีอาณาเขตตั้ งแต่เกาะนิวฟันด์แลนด์ทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของแคนาดาลงมาถึงภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องสหรัฐอเมริกา ประกอบดว้ย
เทือกเขาเต้ียๆ ท่ีผา่นการสึกกร่อนมานาน ไดแ้ก่ เทือกเขาแอปปาเลเชียน  

 เขตเทือกเขาสูงภาคตะวนัตก เป็นเขตเทือกเขาสูงท่ีสลบัซับซ้อนกนัหลายแนวท่ี
เกิดจากการโก่งตวัของเปลือกโลกท่ีมีอายุนอ้ย จึงเป็นเขตท่ีมกัเกิดปรากฏการณ์แผน่ดินไหว ไดแ้ก่ 
เทือกเขาอะแลสกา มียอดเขาสูงสุดในทวีปอเมริกาเหนือ ช่ือ ยอดเขาแมกคินลีย ์(6,190 เมตร) 
เทือกเขารอกก้ี เทือกเขาแคสเกต เทือกเขาเซียราเนวาดา เทือกเขาเซียรามาเดร และเทือกเขาโคสต ์
ระหว่างเทือกเขาสูงเหล่ามีท่ีราบสูงระหว่างเทือกเขา โดยเฉพาะท่ีราบสูงโคโลราโด มีลกัษณะภูมิ
ประเทศท่ีเป็นโกรกธาร หุบเหวลึก มีหนา้ผาสูงชนั ซ่ึงเป็นผลมาจากการไหลของแม่น ้ าโคโลราโด 
ท าใหเ้กิดการกดัเซาะดินและชั้นหิน เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีสวยงาม ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คือ แกรนด์
แคนยอน (Grand Canyon) ในมลรัฐแอริโซนา  

 เขตท่ีราบภาคกลาง เป็นท่ีราบกวา้งใหญ่ มีอาณาเขตตั้งแต่มหาสมุทรอาร์กติกทาง
ตอนเหนือลงมาจนถึงอ่าวเม็กซิโกทางตอนใต ้และพื้นท่ีระหวา่งเทือกเขารอกกีกบัเทือกเขาแอปปา
เลเชียน ลกัษณะโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลูกคล่ืน คือ บริเวณท่ีสูงจะอยูต่อนเหนือ บริเวณตอนกลางเป็น
ท่ีราบลุ่มแม่น ้าต่างๆ  
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ภาพที ่1.6 แกรนด์แคนยอนในอเมริกา 
ท่ีมา www.amber-inn.com/img/grand-canyon-1.jpg 

ภาพที ่1.7 แม่น ้าโคโลราโด 
ท่ีมา http://www.reurnthai.com/rtimages/RW1028x39.jpg 

 

ภูมิประเทศของทวปีอเมริกาใต้ (SOUTH AMERICA) 
ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ทางซีกโลกใต้ มีพื้นท่ีประมาณ 17.8 ล้านตาราง

กิโลเมตร เป็นทวีปท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี  4 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย แอฟริกาและอเมริกา
เหนือ มีรูปร่างคลา้ยคลึงกบัทวีปอเมริกาเหนือ คือ มีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียมท่ีมีฐานกวา้งอยูท่าง
ทิศเหนือ และมียอดแหลมอยู่ทางทิศใต ้เป็นดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติหลาย
ชนิด พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและท่ีราบสูง มีท่ีราบเฉพาะเขตชายฝ่ังและลุ่มแม่น ้ า ภูมิอากาศมีทั้ง
เขตร้อนและเขตอบอุ่น เป็นท่ีทวีปท่ีมีความแตกต่างกนัทางด้านกายภาพมากแห่งหน่ึงของโลก  
กล่าวคือ เป็นดินแดนท่ีมีระบบภูเขาซ่ึงมีแนวต่อเน่ืองกนัยาวท่ีสุดในโลก และมีท่ีราบลุ่มแม่น ้ าท่ีปก
คลุมดว้ยป่าดิบช้ืนท่ีกวา้งขวางท่ีสุดในโลก ขณะท่ีดินแดนบางส่วนของทวปีน้ีมีอากาศแหง้แลง้มาก 

ลกัษณะภูมิประเทศ แบ่งออกเป็น 3 เขต ไดแ้ก่ 
 เขตเทือกเขาทางตะวนัตก ซ่ึงติดต่อกบัชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิก มีเทือกเขาแอน

ดีส ซ่ึงเป็นเทือกเขาท่ีมีภูเขาไฟท่ียงัทรงพลังอยู่หลายลูก ทอดเป็นแนวยาวขนานกับชายฝ่ัง
มหาสมุทรแปซิฟิก จากเหนือสุดลงมาใตสุ้ด แนวเทือกเขาน้ีมีความยาวประมาณ 7,200 กิโลเมตร 
นบัเป็นเทือกเขาท่ียาวท่ีสุดในโลก และเป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้ าแม่น ้ าอเมซอน ซ่ึงเป็นแม่น ้ าสาย
ส าคญัในทวีปอเมริกาใต ้มียอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตช่ื้อ อะคองคากวั 
สูงประมาณ 6,960 เมตรในประเทศอาร์เจนตินา ในเขตเทือกเขาแอนดีสช่วงท่ีเทือกเขาแยกตวั
ออกเป็น 2 แนว มีท่ีราบสูงโบลิเวีย ซ่ึงเป็นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ท่ีมีความสูงเป็นท่ีสองของโลกรอง
จากท่ีราบสูงทิเบต และบนท่ีราบสูงมีทะเลสาบส าคญั ช่ือทะเลสาบติติกากา เป็นทะเลสาบน ้ าจืด
ขนาดใหญ่ท่ีใชเ้ดินเรือได ้และอยูสู่งท่ีสุดในโลก (ระดบัความสูง 3,810 เมตร) 
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 เขตท่ีราบลุ่มแม่น ้ า ประกอบดว้ย (1) ท่ีราบลุ่มแม่น ้ าโอริโนโคอยู่ทางตอนเหนือ
สุด มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาแอนดีส  ไหลผา่นท่ีราบในเขตประเทศโคลมัเบีย และเวเนซูเอลา ลงสู่
มหาสมุทรแอตแลนติก (2) ท่ีราบลุ่มแม่น ้าอเมซอนเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าท่ีใหญ่และมีประมาณน ้ ามาก
ท่ีสุดของโลก มีเน้ือท่ีประมาณ 7 ลา้นกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 6,437 กิโลเมตร ยาวเป็นอนัดบั 
2 รองจากแม่น ้าไนล ์เป็นแม่น ้าท่ีไดรั้บน ้าจากหลายสาขาท่ีมีตน้น ้ าเกิดจากเทือกเขาแอนดีส และ (3) 
ท่ีราบลุ่มแม่น ้ าปารานา-ปารากวยั-อุรุกวยั อยู่ทางใตข้องท่ีราบลุ่มแม่น ้ าอเมซอน ในเขตประเทศ
ปารากวยั อุรุกวยัและอาร์เจนตินา  

 เขตท่ีราบสูงภาคตะวนัออก มีท่ีราบสูงบราซิล อยู่ทางดา้นตะวนัออกของทวีปใน
เขตประเทศบราซิล เป็นท่ีราบสูงท่ีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่มาก นอกจากน้ียงัมีท่ีราบสูงกิอานา อยูใ่น
เขตประเทศเวเนซุเอลา เฟรนซ์เกียนา ซรินาเม กายอานาและภาคเหนือของประเทศบราซิล ท่ีราบสูง
โตกรอสโซ ในเขตประเทศบราซิลและโบลิเวีย และท่ีราบสูงปาตาโกเนียทางตอนใตข้องประเทศ
อาร์เจนตินา 
 

  
ภาพที ่1.8 เทือกเขาแอนดิส 

ท่ีมา http://www.destination360.com/southamerica/peru/ 
images/s/andes.jpg 

 

ภาพที ่1.9 แม่น ้าอเมซอนในบราซิล 
ท่ีมา http://web.mit.edu/12.000/www/m2006/teams/ 

luisen/My%20Pictures/windy.jpg 

ภูมิประเทศของทวปีแอฟริกา (AFRICA) 
แอฟริกาเป็นทวีปใหญ่มีเส้นศูนยสู์ตรผ่านกลางทวีป ท าให้คร่ึงหน่ึงของทวีปแอฟริกาอยู่

ทางซีกโลกเหนือและอีกคร่ึงหน่ึงอยูท่างซีกโลกใต ้มีเน้ือท่ีประมาณ 30 ลา้นตารางกิโลเมตร เป็น
ทวีปท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีสูง 
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พื้นท่ีเป็นท่ีราบมีอยู่น้อยมาก ทางตอนเหนือและตอนใตมี้ภูมิอากาศแห้งแลง้เป็นทะเลทราย ส่วน
ภาคกลางเป็นเขตป่าดิบช้ืน 

ลกัษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 4 เขต 
 เขตท่ีราบสูงและเทือกเขาทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ อยูใ่นเขตประเทศโมร็อกโก 

แอลจีเรียและตูนิเซีย คือ เทือกเขาแอตลาส  
 เขตท่ีราบลุ่มแม่น ้ า แอฟริกามีท่ีราบลุ่มแม่น ้ าขนาดใหญ่ท่ีส าคญั เช่น ท่ีราบลุ่ม

แม่น ้าไนล ์เป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้าท่ีมีบริเวณแคบๆ อยูใ่นเขตประเทศซูดานและอียิปต ์มีความยาวท่ีสุด
ในโลก คือ 6,695 กิโลเมตร เกิดจากท่ีสูงและภูเขาทางตะวนัออกของทวีป ไหลผ่านท่ีราบสูงและ
ทะเลทรายสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางเหนือ และท่ีราบลุ่มแม่น ้ าคองโก อยู่ทางตอนกลางทวีปใน
เขตประเทศคองโก และซาอีร์ มีพื้นท่ีกวา้งขวางมาก มีความยาวเป็นล าดบัท่ี 2 ของทวีปแอฟริกา 
ไหลผา่นทะเลสาบ ท่ีลุ่ม ท่ีราบสูงหลายแห่ง จึงมีเกาะแก่งและน ้าตกมากมาย 

 เขตท่ีราบสูงและภูเขาสูง ทางภาคตะวนัออกเป็นเขตท่ีมีความสูงมาก ไดแ้ก่ ท่ีราบ
สูงเอธิโอเปีย และท่ีราบสูงแอฟริกาตะวนัออก นอกจากน้ียงัมีภูเขาไฟทั้งท่ียงัคุกรุ่นอยู่ เช่น ยอด
เขาคิลิมานจาโร เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในแอฟริกา อยู่ในเขตประเทศแทนซาเนีย (5,870 เมตร) มี
ทะเลสาบอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ทะเลสาบวิกตอเรีย ทะเลสาบแทนแกนยิกา ส่วนทางภาคใต ้
ประกอบด้วยท่ีราบสูงกวา้งเกือบ 1,300 กิโลเมตร จากทางตะวนัตกถึงตะวนัออก เป็นท่ีราบสูง
หินแกรนิต เรียกว่า เดอะแรนด์ (The Rand) หรือ วิตวอเตอร์สแรนด์ (Witwatersrand) เป็นแหล่ง
ผลิตแร่ทองค าท่ีส าคญัของโลก  

 เขตท่ีราบสูงภาคตะวนัตก เป็นท่ีราบกวา้งใหญ่มีอาณาเขตตั้งแต่ทะเลทรายสะฮารา
ถึงอ่าวกินี มีพื้นท่ีผวิปกคลุมดว้ยหิน กรวด ปูน ทราย และดินตะกอน  
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ภาพที ่1.10 ยอดเขาคิลิมานจาโร 

ท่ีมา www.diseno-art.com/images/kilimanjaro.jpg 

ภาพที ่1.11 สามเหล่ียมปากแม่น ้าไนล ์(อียปิต)์ 
ท่ีมา www.travel-to-egypt.net/images/EgyptNileDeltaandSinai.jpg 

 
ภูมิประเทศของทวปีออสเตรเลยี (AUSTRARIA) 
ทวีปออสเตรเลียอยู่ทางซีกโลกใตแ้ละบางคนถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของดินแดนมหาสมุทร 

หรือท่ีเรียกกนัว่า โอเชียเนีย (Oceania) หมายถึง ดินแดนท่ีเป็นหมู่เกาะต่างๆ ทางตอนใต้ของ
มหาสมุทรแปซิฟิก เช่น ฟิจิ นิวแคลีโดเนีย วานูอาตู ซามวัตะวนัตก หมู่เกาะโซโลมอน ฯลฯ ทวีป
ออสเตรเลียซ่ึงเป็นทวปีท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด เน้ือท่ีราว 7.7 ลา้นตารางกิโลเมตร เล็กกวา่ทวีปเอเชียถึง 6 
เท่า  

สภาพพื้นท่ีของประเทศออสเตรเลีย แบ่งเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  
 เขตท่ีสูงทางภาคตะวนัออก (Eastern  Highland) เป็นเขตท่ีมีเทือกเขาสูงวางตวัจาก

ทิศเหนือไปยงัทิศใตข้นานกบัชายฝ่ังตะวนัออก  เช่น เทือกเขาแอลป์ออสเตรเลีย มียอดเขาสูงท่ีสุด  
คือ ยอดเขาคอสซิอสัโก (Kosciuszko) อยู่ในอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัฐนิวเซาท์เวลส์ 
ประเทศออสเตรเลีย มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,228 เมตร 

 เขตท่ีราบภาคกลาง (Central Plain) มีลกัษณะเป็นท่ีราบต ่า มีพื้นท่ี ประมาณ 1 ใน 
3 ของประเทศ และเป็นแหล่งท่ีมีน ้าบาดาลมากท่ีสุดของประเทศ   

 เขตท่ีราบสูงภาคตะวนัตก (Western Plateau) เป็นเขตท่ีสูงภาคตะวนัตก ซ่ึงมีพื้นท่ี
มากกวา่คร่ึงทวีป ประกอบดว้ยท่ีราบชายฝ่ังแคบๆ และท่ีสูงเป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่ นอกจากน้ียงัมีภูมิ
ประเทศท่ีเป็นเขตทะเลทรายอยูห่ลายแห่ง เช่น ทะเลทรายเกรตแซนดี ทะเลทรายกิบสัน ทะเลทราย
เกรตวกิตอเรีย 
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ทางชายฝ่ังตะวนัออกของรัฐควีนส์แลนด์มีแนวปะการังท่ียาวท่ีสุดในโลก ท่ีวางตวัขนาน
กบัชายฝ่ังเรียกวา่ เกรท แบริเออร์ ริฟ (Great Barrier Reef) วางตวัขนานและห่างจากชายฝ่ังประมาณ 
40-200 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร 

ส่วนภูมิประเทศของดินแดนท่ีเป็นหมู่เกาะต่างๆ ในโอเชียเนีย ส่วนใหญ่เป็นเกาะและพืด
หินปะการัง กระทัง่แผน่ดินเกิดการยกตวั นอกจากน้ี ยงัมีท่ีเป็นภูเขาไฟ เทือกเขาขรุขระทุรกนัดาร 
ท่ีราบแคบๆ และป่าทึบ 

 

  
ภาพที ่1.12 แนวปะการัง เกรท แบริเออร์ ริฟ 

ท่ีมา http://unfccc.int/files/inc/graphics/image/ 
jpeg/calendar_06_5.jpg 

ภาพที ่1.13 ยอดเขาคอสซิอสัโกในประเทศออสเตรเลีย 
ท่ีมา http://cache.virtualtourist.com/2465663-Late_Spring_ 

on_the_Main_Range-Kosciuszko_National_Park.jpg 

 
เขตภูมิอากาศของโลก 

ค าวา่ “ลมฟ้าอากาศ” หรือภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Weather หมายถึง สภาพของบรรยากาศท่ี
เป็นอยูแ่ละเปล่ียนแปลงในระยะเวลาสั้นๆ โดยทัว่ไป หมายรวมถึงอุณหภูมิ ความช้ืน ฝน เมฆ 
หมอก ลม และทศันวิสัยเขา้ดว้ยกนัทั้งหมด สภาพลมฟ้าอากาศเป็นส่ิงท่ีเราสามารถสังเกตไดเ้ป็น
อยา่งแรกหลงัจากท่ีเราต่ืนข้ึนมา และสามารถแปรเปล่ียนไปในแต่ละช่วงเวลา เช่น ปี ฤดูกาล เดือน 
วนั และแมก้ระทัง่รายชัว่โมง เช่น ตอนเชา้ฝนตก ตอนสายแดดออก ตอนบ่ายทอ้งฟ้าแจ่มใส ก็
เป็นไปได ้ โดยส่วนใหญ่มกัศึกษาสภาพลมฟ้าอากาศจาก “อุณหภูมิอากาศ (Air temperature)” 
เพราะสภาพลมฟ้าอากาศท่ีส าคญั คือ อุณหภูมิอากาศท่ีแปรเปล่ียนไปในแต่ละช่วงเวลา 

ส่วนค าวา่ “ภูมิอากาศ” หรือภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Climate มีความหมายวา่ สภาพของ
บรรยากาศโดยทัว่ๆ ไปของทอ้งถ่ินต่างๆ ซ่ึงเป็นผลเฉล่ียมาจากการเปล่ียนแปลงของลมฟ้าอากาศ 
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ดงันั้น ภูมิอากาศจึงเป็นค่าปานกลางของลักษณะลมฟ้าอากาศในระยะเวลานานๆ โดยน า
องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีผลต่อสภาพภูมิอากาศ เช่นอุณหภูมิ ความช้ืน ฯลฯ มาหาค่าเฉล่ีย 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ลมฟ้าอากาศ คือ สภาวะของบรรยากาศ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ส่วน 
ภูมิอากาศ หมายถึง ลมฟ้าอากาศโดยเฉล่ียในช่วงระยะเวลาท่ียาวนานส าหรับบริเวณใดบริเวณหน่ึง 
รวมทั้งค่าทางสถิติต่างๆ เช่น ค่าสูงสุดและต ่าสุด นอกจากน้ียงัรวมถึงช่วงระยะเวลาของลมฟ้า
อากาศท่ีผิดปกติ เช่น ร้อนจดั หรือหนาวจดั โดยปกติองคป์ระกอบของลมฟ้าอากาศท่ีไดรั้บความ
สนใจมากท่ีสุด คือ “ปริมาณฝนและอุณหภูมิ” แต่อย่างไรก็ตามยงัมีองค์ประกอบท่ีส าคญัอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ ลม เมฆ แสงแดด ความกดอากาศ ทศันวิสัย ความช้ืนและปรากฏการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อ
มนุษยอ์ยา่งเห็นไดช้ดั เช่น ร้อนจดั หนาวจดั พายุรุนแรง หมอก ลูกเห็บ เป็นตน้ ลมฟ้าอากาศจึงเป็น
ผลจากการเกิดข้ึนและสลายตวัไปของปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ เช่น บริเวณความกด
อากาศสูง บริเวณความกดอากาศต ่า พายหุมุนเขตร้อน เป็นตน้ 

ภูมิอากาศ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัทางภูมิศาสตร์อย่างหน่ึงท่ีมีผลต่อชีวิตมนุษย ์เน่ืองจากเป็น
ตวัก าหนดวา่กิจกรรมทั้งทางกายภาพและดา้นเศรษฐกิจสังคมของมนุษย ์ภูมิอากาศในแต่ละพื้นท่ีจะ
มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ีหรือบริเวณ ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ ละติจูด 
ระยะทางจากทะเล ชนิดของพืชพรรณ ความสูงต ่าของพื้นท่ี กระแสน ้ าในมหาสมุทร กระแสลมจาก
มหาสมุทร และปัจจยัทางภูมิศาสตร์อ่ืนๆ รวมทั้งยงัมีปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อภูมิอากาศดว้ย 
เช่น ดวงอาทิตย ์วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย ์นอกจากน้ีภูมิอากาศยงัมีการผนัแปรตามเวลา โดย
ผนัแปรฤดูต่อฤดู ปีต่อปี ทศวรรษต่อทศวรรษ หรือแมแ้ต่ในช่วงระยะเวลาท่ีนานมากๆ เช่น การเกิด
ยคุน ้าแขง็ เป็นตน้ 

การจ าแนกภูมิอากาศ 
การแบ่งเขตภูมิอากาศท าไดห้ลายวิธีโดยอาศยัองคป์ระกอบของอากาศทางดา้นต่างๆ เช่น 

อุณหภูมิ หยาดน ้ าฟ้า ลกัษณะพืชพรรณธรรมชาติ แนวปะทะของมวลอากาศ และลกัษณะดิน โดย
การแบ่งเขตภูมิอากาศของโลกจะเนน้เฉพาะบนภาคพื้นดินเท่านั้น เน่ืองจากบนพื้นน ้ าความแตกต่าง
ของอุณหภูมิมีไม่มากนกั ส าหรับการจ าแนกภูมิอากาศของโลกมีหลายวิธีดว้ยกนั เช่น การจ าแนก
โดยใชเ้กณฑจ์ากอุณหภูมิ ปริมาณฝน ลกัษณะพืชพรรณ เป็นตน้  

ในปี ค.ศ.1918 วลาดิเมียร์ เคิปเปน (Vladimir Kóppen) นกัวิทยาศาสตร์ชาวเยอร์มนั ได้
จ  าแนกภูมิอากาศโลกโดยใชเ้กณฑอุ์ณหภูมิเฉล่ียรายเดือนและปริมาณหยาดน ้ าฟ้า โดยใชส้ัญลกัษณ์
เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
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 A ภูมิอากาศร้อนช้ืนแถบศูนยสู์ตร ทุกเดือนอุณหภูมิเฉล่ียสูงกวา่ 18°C  
 B ภูมิอากาศแหง้แลง้ ฝนตกนอ้ย อตัราการระเหยของน ้ามาก 
 C ภูมิอากาศอบอุ่น ฤดูร้อนอากาศอบอุ่น ฤดูหนาวไม่หนาวมาก อุณหภูมิเฉล่ียของ

เดือนท่ีหนาวท่ีสุดต ่ากวา่ 18°C และสูงกวา่ -3°C 
 D ภูมิอากาศหนาวเยน็ ฤดูร้อนอากาศเยน็ ฤดูหนาวหนาวเยน็ อุณหภูมิเฉล่ียของ

เดือนท่ีอบอุ่นท่ีสุดไม่ต ่ากวา่ 10°C อุณหภูมิเฉล่ียของเดือนท่ีหนาวท่ีสุดต ่ากวา่ -3°C 
 E ภูมิอากาศขั้วโลก อุณหภูมิเฉล่ียของเดือนท่ีอบอุ่นท่ีสุดต ่ากวา่ 10°C  
ภูมิอากาศร้อนช้ืน (Tropical Climates) : A 
เป็นบริเวณท่ีมีอากาศร้อนช้ืน มีฝนตกมากกว่า 1,500 มิลลิเมตรและทุกๆ เดือนมี

อุณหภูมิเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 18°C กลางวนัและกลางคืนมีอุณหภูมิไม่แตกต่างกนัมาก โดยกลางวนัมี
อุณหภูมิเฉล่ีย 32°C กลางคืนมีอุณหภูมิเฉล่ีย 22°C ความช้ืนสูงมีไอน ้ าในอากาศจ านวนมาก จึงมกัมี
การควบแน่นเกิดน ้าคา้งและหมอกปกคลุมพื้นดินเวลากลางคืน  

พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ระหว่างละติจูดท่ี 25° เหนือ ถึง 25° ใต ้ไดแ้ก่ ลุ่มน ้ าอเมซอนใน
ประเทศบราซิล ลุ่มน ้ าคองโกในตอนกลางของทวีปแอฟริกา หมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซีย เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั้งประเทศไทย พื้นท่ีบางส่วนปกคลุมดว้ยป่าฝนเขตร้อน (Tropical Rain 
Forest) มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ซ่ึงป่าฝนเขตร้อนนั้นมีพื้นท่ีเพียง 7% ของโลก แต่มีสปีชีส์
ของส่ิงมีชีวติมากกวา่คร่ึงหน่ึงของโลก 

 

  
ภาพที ่1.14 เขตภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน (A) 

ท่ีมา www.lesa.in.th 

ภาพที ่1.15 ป่าฝนเขตร้อนแถบลุ่มน ้าอเมซอน 
ท่ีมา www.clickiran.com/photogallery/ 

world-sightseeing-pictures/Amazon-Rain-Forest-2.jpg 
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ภูมิอากาศแห้งแล้ง (Dry Climates) : B 
เป็นบริเวณท่ีอากาศแหง้ ปริมาณการระเหยของน ้ามากกวา่ปริมาณหยาดน ้าฟ้าท่ีตกลงมา ท า

ให้ทอ้งฟ้าโปร่ง แสงอาทิตยต์กกระทบพื้นผิวมีความเขม้แสงมากกวา่ 90% กลางวนัและกลางคืนมี
อุณหภูมิต่างกนัมาก โดยกลางวนัมีอุณหภูมิสูงกว่า 38°C (50° ในช่วงฤดูร้อน) กลางคืนอาจจะมี
อุณหภูมิต ่ากวา่จุดเยอืกแขง็ (-15°C ในช่วงฤดูหนาว) ปริมาณน ้ าฝนในรอบปีประมาณ 50 มิลลิเมตร 
บางปีอาจไม่มีฝนตกเลย  

พื้นท่ีในเขตน้ีกินอาณาบริเวณถึง 30% ของพื้นทวีปทั้งหมดของโลก อยูร่ะหว่างละติจูดท่ี  
20° - 30° เหนือและใต ้โดยมากจะเป็นทะเลทรายบนท่ีราบซ่ึงห้อมล้อมด้วยเทือกเขา ได้แก่ 
ทะเลทรายซาฮาร่าในทวปีแอฟริกาตอนเหนือ ทะเลทรายโกบีในประเทศจีน ทะเลทรายเหล่าน้ีมกัจะ
ประกอบดว้ยดินทราย ซ่ึงจะมีพืชบางประเภทเท่านั้นท่ีสามารถมีชีวติอยูไ่ด ้เช่น กระบองเพชร 
 

  
ภาพที ่1.16 เขตภูมิอากาศแบบแหง้แลง้ (B) 

ท่ีมา www.lesa.in.th 

ภาพที ่1.17 ทะเลทรายซาฮาร่า 
ท่ีมา www.clickiran.com/photogallery/ 
world-sightseeing-pictures/sahara-2.jpg 

 
ภูมิอากาศอบอุ่น (Mesothermal Climate) : C 
เป็นบริเวณท่ีฤดูร้อนและฤดูหนาวมีอุณหภูมิไม่แตกต่างกันมาก อุณหภูมิเฉล่ียของ

เดือนท่ีหนาวท่ีสุดต ่ากวา่ 18°C และสูงกวา่ -3°C แบ่งยอ่ยออกเป็น 
 ภูมิอากาศแถบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Climates) พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูร่อบ

ชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใตข้องทวีปยุโรป เป็นเขตท่ีมีฝนตกนอ้ย พืชพรรณเป็นพุ่มเต้ีย
มกัเกิดไฟป่าในช่วงฤดูร้อน และมีฝนตกในช่วงฤดูหนาว 
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 ภูมิอากาศแถบอบอุ่น (Temperate Climates) พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ระหว่างละติจูดท่ี 
25° ถึง 40° เหนือ ไดแ้ก่ ทวีปยุโรปตอนกลาง และซีกตะวนัออกของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศจีน เกาหลีเหนือ-ใต ้ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์ ซีกตะวนัออกของออสเตรเลียและอาร์เจนตินาและ
ตอนใตข้องบราซิล เป็นบริเวณท่ีฤดูกาลทั้งส่ี ไดแ้ก่ ฤดูใบไมผ้ลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไมร่้วงและฤดูหนาว
มีความแตกต่างอยา่งเด่นชดั ปริมาณน ้ าฝนในรอบปีประมาณ 500 – 1,500 มิลลิเมตร ไมท่ี้ข้ึนแถบน้ี
เป็นไมเ้ขตอบอุ่นซ่ึงจะผลดัใบในฤดูหนาว 
 

  
ภาพที ่1.18 เขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น (C) 

ท่ีมา www.lesa.in.th 

ภาพที ่1.19 ไมพุ้ม่(Chaparral)  
แถบเมดิเตอร์เรเนียน 

ท่ีมา www.blm.gov/or/resources/recreation/tablerock/ 
images/Chaparral.jpg 

 
ภูมิอากาศหนาวเยน็ (Microthermal Climates) : D 
อากาศหนาวเยน็ในช่วงฤดูร้อน (อุณหภูมิเฉล่ียของเดือนท่ีอบอุ่นท่ีสุดไม่ต ่ากวา่ 10°C) และ

มีสภาพอากาศรุนแรงในช่วงฤดูหนาว อากาศหนาวเยน็ปกคลุมนานถึง 9 เดือน (อุณหภูมิเฉล่ียของ
เดือนท่ีหนาวท่ีสุดต ่ากวา่ -3°C) ซ่ึงท าใหน้ ้าแขง็จบัตวัภายในดิน ท าใหต้น้ไมเ้จริญเติบโตไดช้า้  

พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในอยู่ระหว่างละติจูดท่ี 40° ถึง 60° เหนือ ของทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป
เหนือ(แถบสแกนดิเนเวีย ไดแ้ก่ สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวยแ์ละฟินแลนด์) และเอเชีย (สหพนัธรัฐ
รัสเซีย) ป่าไมใ้นเขตน้ีส่วนมากจะเป็นตน้ไมไ้ม่ผลดัใบท่ีทนอากาศหนาวได ้อาทิ สนฉตัร สนสอง
ใบ สนใบแหลม  
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ภาพที ่1.20 เขตภูมิอากาศแบบหนาวเยน็ (D) 

ท่ีมา www.lesa.in.th 
ภาพที ่1.21 ป่าสนแถบสแกนดิเนเวยี 

ท่ีมา www.siblarch.net/images/aos-4.png 

 
ภูมิอากาศข้ัวโลก (Polar Climates) : E 
พื้นท่ีบริเวณมีอากาศแห้ง ลมแรง และหนาวเยน็ตลอดทั้งปี ฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงกวา่   จุด

น ้ าแข็งเพียงแค่ 2-4 เดือน (ต ่ากว่า 10°C) มีฤดูหนาวท่ียาวนาน และมีอุณหภูมิต ่ากว่าจุดเยือกแข็ง 
พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูเ่หนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (66.5°เหนือ) ข้ึนไป และใตเ้ส้นแอนตาร์คติกเซอร์เคิล 
(66.5°ใต)้ ลงมา บริเวณใกล้กบัขั้วโลก เช่น เกาะกรีนแลนด์และทวีปแอนตาร์กติกมีแผ่นน ้ าแข็ง
ถาวรหนาหลายร้อยเมตรปกคลุม พื้นมหาสมุทรเต็มไปดว้ยภูเขาน ้ าแข็ง พื้นทวีปในส่วนท่ีห่างไกล
จากขั้วโลก น ้าในดินแขง็ตวัอยา่งถาวร พืชส่วนใหญ่ไม่สามารถเจริญเติบโตได ้
 

  
ภาพที ่1.22 เขตภูมิอากาศแบบขั้วโลก (E) 

ท่ีมา www.lesa.in.th 
ภาพที ่1.23 ทวปีแอนตาร์กติก 

ท่ีมา www.lesa.in.th 
 
 
 



20 
 

 

การเปลีย่นแปลงทางภูมิศาสตร์ของโลก 
การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติในโลก ปัจจุบนัไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของโลก 

ทั้ งในส่วนท่ีเกิดจากภายในเปลือกโลกการเปล่ียนแปลงบริเวณบริเวณพื้นผิวโลกและการ
เปล่ียนแปลงในบรรยากาศของโลกอันมีผลกระทบโดยตรงอ้อมต่อมมนุษย์ ลักษณะการ
เปล่ียนแปลงมีตั้งแต่การเกิดข้ึนอยา่งชา้ๆ ไปจนถึงการเกิดอยา่งฉบัพลนัและรุนแรง ซ่ึงส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นจ านวนมาก  

ภาวะโลกร้อน (Global Warming)  
ภาวะโลกร้อน คือ ภาวะท่ีบรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิโดยเฉล่ียสูงข้ึนซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้

ภูมิอากาศของโลกเปล่ียนแปลง ภาวะโลกร้อนอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลงปริมาณน ้ าฝน 
ระดบัน ้าทะเล และส่งผลกระทบต่อพืช สัตว ์และมนุษยอ์ยา่งมาก 

ปัจจัยทีท่ าให้เกดิภาวะโลกร้อน  
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนคือ “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” (Greenhouse 

Effect) ซ่ึงเกิดจากการท่ีมนุษย์ได้ปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศในปริมาณมาก 
ได้แก่  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สมีแทน แก๊สไนตรัสออกไซด์ และสารประกอบคลอโร
คาร์บอน จากการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การท าการเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง การตดั
ไมท้  าลายป่า เป็นตน้ แก๊สเรือนกระจกจะกกัเก็บความร้อนท่ีแผอ่อกมาจากดวงอาทิตยแ์ละสะทอ้น
คล่ืนความร้อนมาสู่พื้นโลก จนท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อนข้ึน 

สถานการณ์การเกิดภาวะโลกร้อน หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าโลกร้อนข้ึน คือ ปริมาณ
น ้ าแข็งและหิมะในปัจจุบนับริเวณขั้วโลกและบนเทือกเขาสูง เช่น เทือกเขาหิมาลยัในทวีปเอเชีย 
เทือกเขาคิลิมนัจาโรในทวีปแอฟริกา มีปริมาณน ้ าแข็งและหิมะลดลงอย่างเห็นไดช้ดัเม่ือเทียบกบั
อดีต พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลบางบริเวณของโลกเร่ิมประสบปัญหาน ้ าท่วมอนัเกิดจากการหนุนของน ้ า
ทะเล เช่น พื้นท่ีชายฝ่ังตอนเหนือของทวีปยุโรป พื้นท่ีบางหมู่ เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
นกัวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าภายใน 100 ปี ขา้งหน้าระดบัน ้ าทะเลจะสูงข้ึนจากในปัจจุบนั0.3-1.1 
เมตร ดงันั้นพื้นท่ีหลายบริเวณของโลกจะตอ้งจมอยู่ไตน้ ้ า ประชากรไม่น้อยกว่า 630 ลา้นคนจะ
ไดรั้บผลกระทบ 

ส าหรับประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากภาวะโลกร้อน คือ อุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึนส่งผล
ใหเ้กิดภยัพิบติัจากน ้าท่วม ภยัแลง้ ดินถล่มบ่อยคร้ัง และทวีความรุนแรงมากข้ึน นอกจากน้ียงัท าให้
ฤดู หนาวจะสั้นลง พื้นท่ีทางภาคไตจ้ะมีฝนตกชุกและเกิดอุทกภยับ่อยข้ึน ในขณะท่ีภาคเหนือและ
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือต้องเผชิญกบัความแห้งแล้งมากข้ึน ปัญหาดงักล่าวนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อชีวิตของประชาชนทัว่ไปแล้ว ยงัท าให้ผลผลิตทางการเกษตรซ่ึงเป็นรายได้หลงัของ
ประเทศลดลงอีกดว้ย ซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศ 

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
1. เกิดพายหุมุนบ่อยข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน 
2. ปัญหาฝนแลง้และไฟป่า อุณหภูมิของอากาศท่ีสูงข้ึน ท าใหป้ริมาณน ้าและความชุ่มช้ืน

ระเหยไปอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ีฝนแลง้ยงัท าใหเ้กิดไฟป่าไดง่้าย 
3. ระดบัน ้าทะเลสูงข้ึน เป็นผลมาจากการขยายตวัของน ้าทะเลเน่ืองจากอุณหภูมิน ้ าสูงข้ึน 

และธารน ้าแขง็ท่ีขั้วโลกละลายเร็วกวา่ปกติ การละลายของธารน ้ าแข็งจะท าให้ระดบัน ้ าทะเลสูงข้ึน
ท่วมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล 

4. ปัญหาชาย ฝ่ังทะเลถูกกัดเซาะ เ ป็นปัญหาสืบเ น่ืองมาจากสืบเ น่ืองมาจากท่ี
ระดบัน ้าทะเลสูงข้ึน เพราะปริมาณน าจะไปกดัเซาะชายฝ่ังทะเลใหพ้งัทลายมากข้ึนกวา่เดิม 
 การระวงัภัยจากภาวะโลกร้อน วธีิช่วยลดโลกร้อนมีหลายวธีิ ดงัน้ี 

1. ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก เพราะถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ และการเผาก าจดัในเตาเผาขยะอย่างถูกวิธีตอ้งใช้พลงังานจ านวนมาก ซ่ึงท าให้มีก๊าซ
เรือนกระจกเพิ่มในบรรยากาศ 

2. แยกขยะอินทรีย ์เช่น เศษผกั เศษอาหาร ออกจากขยะอ่ืนๆ ท่ีสามารถน าไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ใหม่ได ้เป็นการป้องกนัการปล่อยแก๊สมีเทนสู่บรรยากาศ 

3. ใช้รถส่วนตวัให้น้อยลง หันไปใช้จกัรยาน ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง หรือใช้
การเดิน เม่ือตอ้งไปท ากิจกรรมหรือธุระใกลบ้า้น 

4. ประหยดัการใช้พลงังานไฟฟ้า ด้วยการปิดโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์เคร่ืองเสียง และ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืนๆ เม่ือไม่ไดใ้ชง้าน 

5. สนับสนุนสินคา้และผลิตผลจากเกษตรกรในทอ้งถ่ินใกล้บา้น ช่วยให้เกษตรกรใน
พื้นท่ีไม่ตอ้งขนส่งผลิตผลใหพ้อ่คา้คนกลางน าไปขายในพื้นท่ีไกลๆ 

การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ 
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) คือการท่ีอุณหภูมิของโลกค่อยๆเปล่ียนแปลง

ไปทีละน้อย อนัเน่ืองมาจาก  2 ปัจจยัส าคญั ได้แก่ ปัจจยัทางธรรมชาติ และปัจจยัจากการ
เปล่ียนแปลงปริมาณและความเขม้ขน้ของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศ 
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ปัจจัยทีท่ าให้เกดิสภาพอากาศแปรปรวน แบ่งได ้ดงัน้ี 
1. ปัจจัยทางธรรมชาติ ท่ีมีผลท าใหอุ้ณหภูมิของโลกสูงข้ึน คือ ปัจจยัทางดาราศาสตร์ เช่น 

ดวงอาทิตยมี์จุดดบัมากข้ึน ดวงอาทิตยจ์ะแผรั่งสีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้อุณหภูมิสูงข้ึนดว้ยการโคจรของ
โลกรอบดวงอาทิตย ์จะท าให้พลงังานท่ีโลกได้รับจากดวงอาทิตย์ในแต่ละฤดูและแต่ละละติจูด
เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก นอกจากน้ีปัจจยัทางธรณีวิทยาก็มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้เช่นกัน เช่น การเล่ือนตัวของทวีป  การปะทุของภูเขาไฟท่ีท าให้ฝุ่ นละอองใน
บรรยากาศเพิ่มข้ึน ซ่ึงฝุ่ นละอองเหล่าน้ีอาจคงอยู่ในบรรยากาศได้นานถึง 3 ปี จึงส่งผลท าให้
อุณหภูมิโลกลดลง 

2. ปัจจัยที่เกิดจากการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศ  การเพิ่มความเขม้ขน้ของแก๊ส
เรือนกระจกในบรรยากาศ จะมีผลท าให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน โดยจากการท่ีนกัวิทยาศาสตร์ได้
ศึกษาฟองอากาศในแกนน ้ าแข็ง เพื่อศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตเม่ือ 400,000 ปี ท่ีผ่านมา ท าให้
พบความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิและปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศกล่าวคือ เม่ือ
มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มข้ึน อุณหภูมิของโลกก็จะเพิ่มสูงข้ึนตามไป
ดว้ย 
 การเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศในปัจจุบนั โดยเฉพาะ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ไดถู้กพิสูจน์แลว้ว่าเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์ตั้งแต่เม่ือเขา้สู้ยุคปฏิวติั
อุตสาหกรรมเป็นตน้มา มนุษยไ์ดพ้ฒันาเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลข้ึนมาใชทุ้่นแรง เพิ่มก าลงัในการ
ผลิตและอ านวยความสะดวกต่างๆ เคร่ืองจกัรกลเหล่าน้ีตอ้งอาศยัเช้ือเพลิงจากพลงังานฟอสซิลเป็น
พลงังานหลกั ซ่ึงการเผาไหมภ้ายในเคร่ืองยนต ์ไดป้ล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ
ในปริมาณท่ี เพิ่มมากข้ึน ในขณะเดียวกัน พื้ น ท่ี ป่าไม้ทั่วโลก ซ่ึง เป็นแหล่งดูดซับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ   ก็ได้ถูกบุกรุกท าลายอย่างมากจากการขยายตวัของภาค
เกษตรกรรม  ภ าค อุตสาหกรรม  และพื้ น ท่ีอาศัย ของมนุษย์  ท า ให้แห ล่ ง ดูดซับแก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากบรรยากาศลดน้อยลง และขณะน้ีก็ยงัไม่สามารถลดการปล่อยแก๊ส
เรือนกระจก 

สถานการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลก
เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ส่งให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายในภูมิภาคต่างๆ ของโลกทั้ งปัญหา
ระดบัน ้ าทะเลท่ีเขา้ท่วมพื้นท่ีราบต ่า อุทกภยัท่ีรุนแรงข้ึน ความแห้งแล้งท่ีมีพื้นท่ีมากข้ึน พายุท่ีมี
บ่อยข้ึน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ในประเทศจีน อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนใน พ.ศ. 2541 และ 2546 ท  าให้เกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจถึง 3 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐ มีประชาชนจ านวนมากกว่า 4,000 คนเสียชีวิต และท าให้
ประชาชนประมาณ 3,500,000 คน ต้องไร้ท่ีอยู่อาศัย รวมทั้ งพืชผลทางการเกษตรได้รับความ
เสียหายจ านวนมาก ส่วนในพื้นท่ีอ่ืนของจีนกลับได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้ง ส่งผลให้
ประชาชนประมาน 90 ลา้นคน และปศุสัตวอี์กประมาณ 6,800,000 ตวั ลม้ตาย รวมทั้งพื้นท่ีฟาร์ม 
7,700,000 เฮกเตอร์ไดรั้บความเสียหาย ผลการวิจยัช้ีวา่ผลผลิตของสินคา้หลกัของจีน เช่น ขา้ว ขา้ว
สาลี ขา้วโพด ลดต ่าลงมากกวา่ร้อนละ 37 

ในอินเดีย มีการบันทึกสถิติอุณหภูมิในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 ไว้ท่ี 45.6 องศา
เซลเซียส ท าให้มีคนเสียชีวิตเฉพาะในรัฐอุตตรประเทศกว่า 1,000 คนอุทกภยัในรัฐโอริสสาทาง
ตะวนัออกของประเทศเม่ือ พ.ศ. 2542 ท  าให้ประชาชนเสียชีวิตหลายพนัคนรวมทั้งหมู่บา้นท่ีถูก
กระแสน ้ าพดัพาไปจนหมดส้ินหลายแห่ง ส่วนอุณหภูมิในกรุงอิสลามาบดั ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศปากีสถานสูงถึง 47 องศาเซลเซซียสในเดือนมิถุนายนปีนั้น 

ในญ่ีปุ่นเม่ือ พ.ศ. 2547 มีบนัทึกไวว้่ามีพายุฝุ่ นพดัถล่มญ่ีปุ่นถึง 10 ลูกและมีลูก 2 ท่ีถล่ม
ภายในเวลาเพียง 10 วนั หลงัจาพายุ Meari ก็ตามมาดว้ย Ma-on และ Tokage ซ่ึงเป็นไตฝุ้่ นท่ีรุนแรง
ท่ีสุดท่ีพดัถล่มประเทศญ่ีปุ่นในรอบ 16 ปี และมีคนเสียชีวิตจ านวนมากและไดรับบาดเจ็บไม่น้อย
ไปกวา่กนันบัตั้งแต่ปี 2526 เป็นตน้มา 

ใน พ.ศ. 2548 และ 2552 ไทยประสบภยัแลง้อยา่งรุนแรงซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาชนถึง
9.2 ลา้นคนใน 63 จงัหวดัทัว่ประเทศ พื้นท่ีเกษตรกรรมไดรั้บความเสียหายกว่า 5 ลา้นไร่ รัฐบาล
ประเมินว่า มูลค่าความเสียหายมากถึง 193.2 ล้านเหรียญสหรัฐ น ้ าในเข่ือนล าตะคลอง จงัหวดั
นครราชสีมาแห้งเหือดเน่ืองจากความแห้งแลง้ท่ีกินระยะเวลานาน ท าให้ชาวบา้นตอ้งออกมาตั้งท่ี
พกัชั่วคราวในเข่ือนเพื่อจับปลาท่ีเหลืออยู่ การขาดแคลนน ้ าและการเกษตรท่ีเสียหาย ท าให้
ประชาชนหลายล้านคนได้รับความเดือดร้อน ในส่วนภาคตะวนัออกของไทยโดยเฉพาะจงัหวดั
ระยอง ปริมาณฝนลดลงและขาดช่วงส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้ าท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด ใน
พื้นท่ีโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุด และน าไปสู่วิกฤตน ้ าและการแยง่ชิงทรัพยากรระหวา่ง
อุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบของลม จ านวนและชนิดของไอน ้ าในอากาศ (ฝน ลม 
หิมะ น ้าแขง็) รวมทั้งความถ่ีของอากาศท่ีรุนแรงข้ึน ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดรุนแรงมากข้ึน ในอนาคต
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การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดงักล่าวจะท าให้เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ
ตามมา ตวัอยา่งผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนมีดงัน้ี 

1. ปริมาณน ้ าจืดท่ีลดลง ภายในเวลา 50 ปี จ  านวนของประชากรท่ีขาดแคลนน ้ าด่ืมจะเพิ่ม
สูงข้ึนเป็น 5,000 ลา้นคนจากทั้งหมด 8,000 ลา้นคน 

2. ผลผลิตการเกษตรตกต ่าลง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ผลผลิตทางการ
เกษตรในระดบัทอ้งถ่ินลดลง จึงมีผลต่อปริมาณอาหารส ารองในโลก 

3. ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงและหนา้ดินไดรั้บความเสียหายจากการชะลา้งพงัทลาย
ดินจากสภาพภูมิอากาศรุนแรง ท าให้เกิดการยา้ยพื้นท่ีเพาะปลูก ภยัแลง้และการเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณไอน ้ าในอากาศ จะเพิ่มปริมาณการยา้ยถ่ินฐานของประชากร ส่วนผลกระทบทางออ้มเป็น
การใชส้ารเคมีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

4. ระดบัน ้ าทะเลท่ีเพิ่มสูงข้ึนเม่ือโลกร้อนข้ึน และระดบัน ้ าทะเลก็จะเพิ่มมกข้ึนจากการ
ขยายตวัของน ้าทะเล และการละลายของน ้าแขง็ เช่น การละลายของแผน่น ้าแขง็กรีนแลนด์และภูเขา
น ้าแขง็ในทะเล ซ่ึงท าใหร้ะดบัน ้าทะเลเพิ่มข้ึน และการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ าทะเลจะท าให้ชุมชนริม
ฝ่ังทะเล พื้นท่ีการเกษตร แหล่งน ้ าจืดริมฝ่ัง รวมถึงประเทศท่ีเป็นเกาะกลางมหาสมุทรหรือทะเลตก
อยูใ่นภาวะเส่ียงภยัจากน ้าท่วม 

5. ภยัธรรมชาติรุนแรงท่ีเกิดมากข้ึน เช่น ความแห้งแลง้ ไฟป่า อุทกภยั แผ่นดินถล่ม พาย ุ
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย จะส่งผลกระทบมหาศาลต่อสังคม และเศรษฐกิจ 

แนวทางแก้ไขปัญหาการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ สภาพอากาศแปรปรวนมีสาเหตุมาจากการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจก ซ่ึงส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน แนวทางแกไ้ขปัญหาสามารถท าไดโ้ดยการ
พฒันาพลงังานสะอาด เพื่อลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลงังานธรรมชาติ เช่น แสงอาทิต และความร้อนใตพ้ิภพ ซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พลงังานลมมี
อตัราการศึกษาพฒันาและเติบโตเร็วท่ีสุดส่วนพลงังานจากแสงอาทิตยท่ี์ส่องกระทบผิวผิวโลกมี
ปริมาณมากพอในการผลิตพลังงานมากกว่าปริมาณท่ีโลกก าลงับริโภคอยู่ทุกปี การใช้พลงังาน
สะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจะน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ  การสร้างงาน นวตักรรมทาง
เทคโนโลย ีและ การปกป้องคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น เพื่อปกป้องโลกจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เราจึงตอ้งการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล และหนัมาใชพ้ลงังานสะอาดซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีย ัง่ยืน
อยา่งแทจ้ริง 
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ความแห้งแล้ง (Dryness) 
ความแหง้แลง้ คือ ลกัษณะภูมิอากาศท่ีมีฝนนอ้ยกวา่ปกติ หรือฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาลเป็น

ระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณกวา้ง ท าให้เกิดการขาดแคลนน ้ าด่ืมน ้ าใช ้พืช
พนัธ์ไมต่้างๆ ขาดน ้ า ท าให้ไม่เจริญเติบโตตาปกติ ส่งผลให้ผูค้นไดรั้บความเดือดร้อนโดยทัว่ไป 
ความแหง้แลง้เป็นภยัธรรมชาติประเภทหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปีในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความแห้งแล้ง ภยัแลง้เกิดข้ึนจากสาเหตุหลายประการ ทั้งจากการกระท า
ของมนุษยแ์ละจากธรรมชาติ  มนุษยเ์ป็นตวัการส าคญัท่ีท าใหส้ภาวะของบรรยากาศเปล่ียนแปลงไป
จากการตดัไมท้  าลายป่าและพฒันาดา้นอุตสาหกรรมท่ีท าใหป้ริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงข้ึน
จนเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก อีกทั้งการท าลายชั้นโอโซนซ่ึงท าให้พลงังานความร้อนลงมาสู่ชั้น
บรรยากาศใกลผ้ิวโลกท าให้อุณหภูมิของอากาศสูงข้ึน และยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การเปล่ียนแปลง
ของสภาพอากาศ  การเปล่ียนแปลงของระดบัน ้าทะเล เป็นตน้ 

ส าหรับประเทศไทย  ภยัแลง้ยงัมีสาเหตุจากก าลงัการพดัของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้
อ่อนลง ท าให้ระยะการพดัปกคลุมพื้นท่ีนอ้ยลง ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีน าความหนาวเยน็
และความแห้งแลง้จึงพดัลงมาเร็วกว่าปกติ สาเหตุอีกประการหน่ึง คือ มีพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือน
ผา่นประเทศไทยนอ้ยกวา่ 2ลูกในปีนั้น 

สถานการณ์การเกิดความแห้งแล้ง ปัจจุบนัความแห้งแลง้ไดเ้กิดข้ึนในหลายพื้นท่ีของโลก
รวมทั้งประเทศไทย และนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึน บริเวณพื้นท่ีท่ีเกิดและช่วงเวลาท่ีเกิดก็
ยาวนานมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น ภยัแลง้ในประเทศจีน แม่น ้ าฉางเจียงและแม่น ้ าหวางเหอซ่ึงเป็นแม่น ้ า
สายหลกัของประเทศมีระดบัน ้าลดลงอยา่งผดิปกติ  ส่งผลให้ประเทศจีนหลายลา้นคนขาดแคลนน ้ า
ในการอุปโภคบริโภค 

ส่วนในประเทศไทยภยัแล้งจะเกิดข้ึนบางพื้นท่ีในช่วงกลางฤดูฝนท่ีฝนทิ้งช่วงในเดือน
มิถุนายน-เดือนกรกฎาดาคม และจะเกิดข้ึนอย่างชัดเจนเม่ือส้ินสุดช่วงฤดูฝน  โดยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจะเกิดปรากฏการณ์ภยัแลง้ข้ึนก่อนและกินระยะเวลายาวนาน
กวา่ภาคอ่ืนๆ 

ผลกระทบจากความแห้งแล้ง ความแห้งแลง้หรือการขาดแคลนน ้ าไดก่้อให้เกิดผลกระทบ
อย่างมากในด้านการเกษตรซ่ึงมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการปลูกข้าว
ต้องการน ้ าตั้ งแต่การเพาะเมล็ดกล้าจนถึงระยะเก็บเก่ียว การขาดน ้ าในระยะต่างๆของการ
เจริญเติบโตของขา้ว ท าใหผ้ลผลิตขา้วลดลง ส่งผลใหร้ายไดข้องประเทศลดลง ก่อให้เกิดปัญหาทาง
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เศรษฐกิจตามมา การขาดแคลนน ้ า ยงัส่งผลกระทบในด้านอ่ืนๆ อีก เช่น การขาดแคลนน ้ าเพื่อ
อุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรมการประมง และการผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงทุกปัญหาล้วนส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนและการพฒันาประเทศ 

แนวทางแก้ไขปัญหา มีดงัน้ี 
1. ปลูกป่าไมท้อ้งถ่ินเพิ่มเพื่อช่วยให้มีความช้ืนมากพอท่ีจะให้เกิดฝน เม่ือมีป่าไมม้ากก็ท า

ใหฝ้นตกมากข้ึน ซ่ึงช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรไดเป็นอยา่งดี 
2. ลดการกระท าท่ีท าให้เกิดภาวะเรือนกระจก เช่น ไม่เผาขยะ ลดการใช้โฟม ลดการใช้

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสาร CFCs ซ่ึงเป็นตวัการท าลายชั้นโอโซนในบรรยากาศให้เกิดช่องโหว ่ท าให้ภาวะ
โลกร้อนซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดภาวะแหง้แลง้ 

3. จดัระบบการชลประทานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
4. ปรับปรุงคุณภาพดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรียเ์พื่อช่วยใหเ้ดินอุม้น ้าไดดี้ และรักษาความชุ่ม

ช้ืนในดินใหพ้ืชเติบโตไดดี้ 
โลกตอ้งเผชิญกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติมากมาย ทั้ง

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ สึนามิ อุทกภยั แผ่นดินถล่ม การกดัเซาะชายฝ่ัง วาตภยั ภาวะโลกร้อน 
สภาพอากาศแปรปรวน ไฟป่า ตลอดจนความแห้งแลง้ ซ่ึงภยัพิบติัและการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิด
จากปัจจยัทางธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย ์ไดส่้งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและความ
เป็นอยู่ของมนุษย ์และนับวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึน จึงจ าเป็นท่ีทุกฝ่ายจะตอ้งหาทางป้องกนั
และแกปั้ญหา เพื่อใหทุ้กคนไดด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งปกติสุข 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัส่ิงแวดล้อมในภูมิภาค 

ความหมายของส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมท่ีอยูร่อบๆ มนุษยมี์ทั้งท่ีดีและไม่ดีมีลกัษณะทาง 

กายภาพและชีวภาพเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยก์ระท าข้ึน ทั้งท่ีมองเห็นไดแ้ละเห็น
ไม่ไดใ้นรูปของสสารและพลงังาน รวมทั้งส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต ผลรวมของสภาพทางกายภาพ 
เคมีและชีวะท่ีส่ิงมีชีวิตทั้งหลายตอ้งพบเห็นอยูเ่สมอ ซ่ึงประกอบดว้ย ภูมิอากาศ น ้ า แสงสวา่ง ดิน 
พืชพรรณและชนิดของส่ิงมีชีวติอ่ืน มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกนั เป็นปัจจยัท่ีเก้ือกูลเก้ือหนุนซ่ึงกนัและ
กนั ผลกระทบจากปัจจยัหน่ึงมีส่วนเสริมสร้าง หรือท าลายปัจจยัอ่ืนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เป็นวงจร



27 
 

 

และวฏัจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งระบบสรุป ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและ
กนัอยา่งเป็นระบบ มีอิทธิพลต่อการด ารงชีพทั้งทางตรงและทางออ้ม 

ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม 
มนุษยน์อกจากจะเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มแลว้ การกระท าของมนุษยย์งัมีผลโดยตรง

ต่อการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม ในท านองเดียวกนัส่ิงแวดล้อมทั้งหลาย ก็จะมีผลโดยตรงต่อ     
ความเป็นอยูข่องชีวติมนุษย ์ 

มนุษยเ์ป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมหศัจรรยป์ระเภทหน่ึง มนุษยมี์ขีดความสามารถเหนือส่ิงแวดลอ้ม
อ่ืนๆ  มนุษยส์ามารถน าส่ิงแวดลอ้มหน่ึงมาดดัแปลงให้เป็นส่ิงแวดลอ้มใหม่  พฤติกรรมของมนุษย์
มีความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้งส่งผลดีและผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มใน
ขณะเดียวกันส่ิงแวดล้อมก็มีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์   พฤติกรรมของมนุษย ์         
จะเป็นไปตามส่ิงแวดลอ้ม  

กล่าวไดว้า่มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด เม่ือมีการเปล่ียนแปลง   
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงย่อมมีผลกระทบต่อส่ิงอ่ืนๆ ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม   การกระท าใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ยอ่มมีผลตอบสนองต่อความเป็นอยูข่องมนุษยด์ว้ยเสมอ    ดว้ยเหตุดงัน้ี 
เราจึงควรศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อจะได้
รู้จกัใช้ส่ิงแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพื่อให้เราสามารถปรับตวัให้เขา้กับ
ส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี และเพื่อมิใหเ้ราท าลายส่ิงแวดลอ้มท่ีดีทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ 

อทิธิพลของส่ิงแวดล้อมทีม่ีต่อมนุษย์ 
ส่ิงแวดลอ้มลว้นแลว้แต่มีอิทธิพลต่อมนุษยท์ั้งส้ิน ไม่วา่จะเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองโดย

ธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงสามารถแยกอธิบายใหเ้ห็นไดช้ดัเจนดงัน้ี 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ   เป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ในการก าหนดรูปแบบวิถีการ

ด าเนินชีวิตของมนุษย ์ ไม่ว่าในดา้นการตั้งถ่ินฐาน ดา้นลกัษณะของท่ีอยู่อาศยั ดา้นการประกอบ
อาชีพ เป็นตน้  แต่ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติจะสามารถก าหนดความเป็นอยูข่องมนุษยไ์ดม้ากนอ้ย
เพียงไร ย่อมข้ึนอยู่กับความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เอง หากมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้า
มาก  มนุษยย์่อมตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติน้อยลง    และยงัสามารถ
ดดัแปลงส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติใหเ้ป็นประโยชน์กบัตนเองไดม้ากดว้ย  ซ่ึงเราสามารถท่ีจะน าวิถี
ชีวิตของกลุ่มชนท่ีดอ้ยพฒันาในทวีปแอฟริกา เช่น เผา่บุชเมน เผา่ป๊ิกมี มาเปรียบเทียบกบัวิถีชีวิต
ของกลุ่มชนท่ีพฒันาแล้วในทวีปยุโรปหรืออเมริกาเหนือได้ กลุ่มชนท่ีด้อยความเจริญในทวีป
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แอฟริกาจะมีวถีิความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย  พึ่งพาอาศยัธรรมชาติค่อนขา้งมาก   การดดัแปลงธรรมชาติ
ยงัมีนอ้ย  ในขณะท่ีกลุ่มชนท่ีพฒันาแลว้ในทวีปยุโรปหรือทวีปอเมริกาเหนือ จะมีวิถีความเป็นอยูท่ี่
ซบัซ้อน พยายามหาวิธีท่ีจะเอาชนะธรรมชาติ  การดดัแปลงธรรมชาติมีมาก   เราจึงเห็นไดว้า่การท่ี
มนุษยพ์ยายามปรับตวั เพื่อเอาชนะธรรมชาติ หรือหาวิธีน าธรรมชาติมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์  จะท า
ให้เกิดความแตกต่างในวิถีการด าเนินชีวิตของผูค้นท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีแตกต่าง
กนัและแน่นอนวา่ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน    ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงเช่นกนัท่ีมีความส าคญัในการ
ก าหนดรูปแบบวถีิการด าเนินชีวติของมนุษย ์การท่ีมนุษยมี์ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิชาการมาก
ข้ึน ท าให้มนุษยห์าทางท่ีจะใชส่ิ้งแวดลอ้มให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ   ท าให้
ชีวติไดรั้บความสะดวกสบายมากข้ึน มีความเป็นอยูดี่ข้ึน คุณภาพชีวติดีข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัความ
เจริญกา้วหนา้ทางดา้นวชิาการของมนุษย ์ก็ไดส้ร้างส่ิงท่ีเลวร้ายให้เกิดข้ึนแก่ส่ิงแวดลอ้ม  เช่น  ก๊าซ
พิษจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีปล่อยออกสู่อากาศ ท าให้อากาศเป็นพิษ มีสภาพไม่เหมาะสมแก่การ
หายใจของส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย  น ้ าเสียท่ีมีการปนเป้ือนของสารเคมีและสารพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีปล่อยลงสู่แหล่งน ้า ท าใหน้ ้าเน่าเสีย มีความเป็นพิษ  สัตวน์ ้ าไม่สามารถด ารงชีวิตได ้
มนุษยเ์องก็ไม่สามารถน าน ้ามาใชป้ระโยชน์ได ้

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ ศาสนา กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค่านิยม   เหล่าน้ี
ล้วนเป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึน และมีความส าคญัในการก าหนดรูปแบบวิถีการด าเนินชีวิตของ
มนุษย ์   มนุษยเ์ราเม่ืออยูร่่วมกนัเป็นสังคม ยอ่มตอ้งมีการจดัระเบียบทางสังคม เพื่อก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต ก าหนดพฤติกรรมท่ีพึงปฏิบติัในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  เพื่อให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนั
อยา่งมีความสุข  มนุษยท่ี์อยูใ่นสังคมเดียวกนัยอ่มมีรูปแบบของการด าเนินชีวิตท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
เช่นพูดภาษาเดียวกนั  ยึดถือกฎเกณฑ์เดียวกนั นบัถือศาสนาเดียวกนั ผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามแนวทางท่ี
สังคมก าหนด อาจไม่ไดรั้บการยอมรับในสังคมนั้น อาจเกิดความขดัแยง้หรืออาจถูกลงโทษได ้

กล่าวโดยสรุปคือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ีไม่วา่จะเป็นส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึนย่อมมีผลให้รูปแบบวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์
แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงในท่ีน้ีจะน าบางตวัอยา่งมาอธิบาย เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนมากยิง่ข้ึน  
 ปัจจัยทีม่ีผลต่อส่ิงแวดล้อม 

(1) ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชากร  ถา้หากเราน าจ านวนประชากรของโลกทั้งหมด
เฉล่ียให้กระจายอยา่งสม ่าเสมอแลว้ ความหนาแน่นของประชากรโลกจะประมาณ 13 คนต่อตาราง
กิโลเมตร  (ค านวณจากประชากรโลก ปี พ.ศ.2551 ซ่ึงมีจ านวน 6,682 ลา้นคน)   แต่ตามสภาพความ



29 
 

 

เป็นจริงแลว้ประชากรโลกมกัจะอาศยัอยู่รวมกนัตามบริเวณท่ีมีสภาพทางธรรมชาติเหมาะสมกบั
การด ารงชีวิต  มนุษยม์กัเลือกอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีราบท่ีมีแหล่งน ้ าอุดมสมบูรณ์   มีลกัษณะอากาศ
ไม่รุนแรง อุณหภูมิปานกลาง ปริมาณน ้ าฝนพอเหมาะ เราจึงพบวา่บริเวณท่ีมีลกัษณะทางธรรมชาติ
ไม่เหมาะสม เช่น ทะเลทรายสะฮาราทางเหนือของทวีปแอฟริกา  ท่ีราบลุ่มแม่น ้ าในไซบีเรียของ
ประเทศรัสเซียจะมีประชากรอาศยัอยูน่อ้ยมาก  

นอกจากส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  จะเป็นเคร่ืองก าหนดลักษณะการตั้งถ่ินฐานของ
ประชากรแลว้ ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนก็ยงัเป็นตวัก าหนดลกัษณะการตั้งถ่ินฐานเช่นเดียวกนั 
ดงัจะพบว่าในเขตเมืองซ่ึงมีสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นถนน น ้ า ไฟ โทรศพัท์  ครบครัน มี
สถานศึกษาหลายระดบั หลายประเภท   มีบริการทางการแพทยก์ารสาธารณสุข  อีกทั้งความ
สะดวกสบายนานบัประการ  เหล่าน้ียอ่มเป็นส่ิงดึงดูดให้ผูค้นอพยพเขา้มาอยูอ่าศยัในเขตเมืองกนั
อยา่งหนาแน่น  และหลายพื้นท่ีอาจมีประชากรหนาแน่นมากจนเกินกวา่ท่ีเมืองนั้นๆ จะรับได ้ท าให้
เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย ส่วนในเขตชนบทซ่ึงมีลกัษณะทุกอย่างตรงขา้มกบัในเขต
เมือง  จะพบว่ามีประชากรอาศยัอยู่อย่างเบาบาง    ซ่ึงลกัษณะการกระจายของประชากรท่ีไม่
สม ่าเสมอเช่นน้ี  เป็นปรากฏการณ์ท่ีพบทัว่ไปในประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานของประชากรในประเทศไทย ก็เป็นไปตามอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม
เช่นเดียวกนั จะพบว่าในขณะท่ีกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมีประชากร
หนาแน่นมาก คือประมาณ 3,652 คน ต่อตารางกิโลเมตร  แต่ท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาสูงสลบัซบัซ้อน อยูห่่างไกลความเจริญ   มีความหนาแน่นของประชากรเพียง 20 คน
ต่อตารางกิโลเมตร (สถิติประชากร เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550) 

(2) ลักษณะที่อยู่อาศัย  ลกัษณะบา้นหรือท่ีอยูอ่าศยัของผูค้นในพื้นท่ีต่างๆ จะแตกต่างกนั
ไปตามส่ิงแวดลอ้ม    ไม่วา่จะเป็นลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชเ้ป็นวสัดุ
ในการก่อสร้าง ทศันคติ ความเช่ือ ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและอ่ืนๆ 

ในอดีตประเทศไทยเคยมีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ การก่อสร้างบา้นเรือนในสมยัก่อนนิยมสร้าง
ดว้ยไม ้ แต่ในปัจจุบนัป่าไมข้องไทยมีจ านวนน้อยลง หาไดย้าก และราคาแพง วสัดุท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างจึงเปล่ียนแปลงไป มีการน าอิฐ ปูนซีเมนต ์เหล็กเส้น ฯลฯ มาใชใ้นการก่อสร้าง รูปทรงของ
บา้นเรือนในอดีตเป็นรูปทรงท่ีเหมาะกบัลกัษณะอากาศท่ีร้อนและช้ืนในประเทศไทย  คือมีหลงัคา
แหลมเป็นหนา้จัว่สูง มีหนา้ต่างมาก มีเฉลียง มีช่องระบายอากาศมาก  นอกจากนั้นในพื้นท่ีราบลุ่ม
แม่น ้ า ซ่ึงมีน ้ าท่วมเป็นประจ าทุกปี จะสร้างบา้นท่ีมีลกัษณะใตถุ้นสูง   ในยุคปัจจุบนัไทยเรารับ
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วฒันธรรมการสร้างบา้นเรือนแบบตะวนัตกมาใช้โดยไม่ดดัแปลงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 
ผลท่ีปรากฏให้เห็นก็คือบา้นเรือนไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกัเม่ือน ้ าท่วม กรณีตวัอยา่งท่ีเห็นได้
ชดัเจนคือเหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่ในภาคกลางเม่ือ ปี พ.ศ.2538 มีบา้นสมยัใหม่ท่ีไม่มีใตถุ้นสูงไดรั้บ
ความเสียหายเป็นจ านวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1.24  เปรียบเทียบบา้นทรงไทยใตถุ้นสูงกบับา้นแบบตะวนัตกชั้นเดียว ในสภาวะน ้ า

ท่วม  
ที่มา : นุกูล ชมภูนิช. (2530). บ้านไทย เอกลักษณ์ของชาติ. กรุงเทพมหานคร: โอเดียน      

สโตร์. 
ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ ซ่ึงมีอากาศหนาวเย็นมาก   อุณหภูมิโดยทัว่ไป

ค่อนขา้งต ่า มีฤดูหนาวท่ียาวนาน  ชาวเอสกิโมซ่ึงอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ีจะสร้างบา้นดว้ยแท่งน ้ าแข็ง 
ท่ีเรียกวา่อ๊ิกลู (Igloo) ในช่วงฤดูหนาว   แต่ในฤดูร้อนซ่ึงหิมะและน ้ าแข็งเร่ิมละลาย จะอาศยัอยูใ่น
เต็นท์หนงัสัตว ์ ในปัจจุบนัชาวเอสกิโมบางส่วนได้รับอิทธิพลจากชาวอเมริกนั จะอาศยัอยู่ใน
บา้นเรือนท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัชาวอเมริกนั 

ฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคมของผูอ้ยู่อาศยั   จะเป็นเคร่ืองก าหนดลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 
ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง วสัดุท่ีใช ้ความโอ่อ่าหรูหรา ขนาดของบา้นเรือน ประโยชน์ของการใช้สอย 
เป็นตน้ เราจึงพบความแตกต่างของท่ีอยูอ่าศยัอยา่งมากมายในแต่ละพื้นท่ี 

(3) ลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มนุษยจ์ะเลือกประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจใด 
ยอ่มข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม บางพื้นท่ีใหโ้อกาสในการประกอบกิจกรรมไดน้อ้ยอยา่ง แต่บางพื้นท่ี
ใหโ้อกาสในการประกอบกิจกรรมไดม้ากอยา่ง  ความแตกต่างทางดา้นส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติไม่
วา่จะเป็นลกัษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ เหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลต่อการประกอบ
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ ความแตกต่างของส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เช่นความ
เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ความรู้ ความสามารถเฉพาะบุคคล สภาพเศรษฐกิจและสังคม ก็ลว้น
แลว้แต่เป็นเคร่ืองก าหนดลกัษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยเ์ช่นกนั 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีถือไดว้่าเป็นของกลุ่มชนท่ีลา้หลงัมากท่ีสุดไดแ้ก่ การเก็บของป่า 
ล่าสัตว ์และจบัปลา หรืออาจเรียกวา่การเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากธรรมชาติลกัษณะทัว่ๆไปคือการ
หาอาหารเม่ือหิว ความเป็นอยู่แร้นแคน้ เวลาส่วนใหญ่ใช้ไปในการหาอาหาร ซ่ึงเป็นการหาจาก
ธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นบริเวณนั้น  มกัจะอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ มกัมีชีวิตแบบเร่ร่อนไม่มีท่ีอยูอ่าศยัท่ี
แน่นอนดงัเช่น พวกป๊ิกมี (Pygmy) ท่ีอาศยัอยู่ในเขตลุ่มแม่น ้ าคองโก ทวีปแอฟริกา พวกเขาจบั
ปลา ล่าสัตว ์ดว้ยอาวธุหรือเคร่ืองมืออยา่งง่ายๆ มีการเก็บพืชผลในป่ามาบริโภค  

การเพาะปลูกแบบยงัชีพ ซ่ึงเป็นการเพาะปลูกแบบง่ายๆ มีเคร่ืองทุ่นแรงนอ้ย อาศยัน ้ าฝน
เป็นหลัก ขาดความรู้ในการพฒันาอาชีพ ผลผลิตท่ีได้มีไม่มากจะพบได้ทัว่ไปในกลุ่มชนท่ีด้อย
พฒันาในทวปีเอเชีย  ทวปีแอฟริกา  และทวปีอเมริกาใต ้

ในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ จะมีเกษตรกรรมแบบสมยัใหม่ท่ีอาศยัความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เขา้ช่วยในการผลิต มีการใชปุ๋้ยวิทยาศาสตร์ มีการใชส้ารเคมีและยาฆ่าแมลง  มีการศึกษาวิจยัเพื่อ
ปรับปรุงพนัธ์ุพืชใหไ้ดผ้ลผลิตตามท่ีตอ้งการ มีการใชเ้คร่ืองจกัรเคร่ืองทุ่นแรงเขา้ช่วยในการเกษตร 
การปลูกพืชมกัปลูกพืชเพียงชนิดใดชนิดหน่ึงในพื้นท่ีกวา้งขวาง 

ในปัจจุบนัเกษตรกรรมแบบสมยัใหม่ไดส้ร้างปัญหาหลายประการเช่นท าใหดิ้นเส่ือมสภาพ 
ขาดความอุดมสมบูรณ์ มีโรคแมลงศตัรูพืชรบกวน สมดุลในธรรมชาติเสียไป   ตน้ทุนในการผลิต
เพิ่มสูงข้ึน และบางคร้ังอาจสูงมากจนไม่คุม้ค่าท่ีจะลงทุน เกิดภาวะหน้ีสินตามมา ซ่ึงเป็นทาง
น าไปสู่ปัญหาทางสังคมต่อไปอีก   ในบางพื้นท่ีจึงไดใ้ห้ความสนใจในการเกษตรแบบผสมผสาน 
ซ่ึงน่าจะลดปัญหาอนัเกิดจากเกษตรกรรมสมยัใหม่ได ้ในประเทศไทยเองเกษตรกรบางส่วนก็ไดห้นั
เห มาสู่การเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ท าให้มีผลผลิตจ าหน่ายไดต้ลอดทั้งปีช่วยรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ รักษาเน้ือดินไม่ให้เส่ือมคุณภาพเร็ว โรคแมลงศตัรูพืชไม่รบกวนมาก ตน้ทุนในการผลิต
ไม่สูงมากจนเกิดความไม่คุม้ทุน  

อุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีพบมากในประเทศพฒันาแล้ว เช่นประเทศ
องักฤษ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เยอรมนี เป็นตน้  มีทั้งอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา มี
ผลิตภณัฑห์ลายลกัษณะส่งออกจ าหน่ายไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก น ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศปีหน่ึงๆ 
เป็นมูลค่ามหาศาล ประชากรในประเทศเหล่าน้ีจะมีรายไดแ้ละมาตรฐานการครองชีพสูงประเทศ
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ก าลงัพฒันาหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย  ไดห้นัเหวถีิการด ารงชีวิตแบบเกษตรกรรมมาสู่แบบ
อุตสาหกรรม  เพื่อลดการพึ่งพาสินคา้อุตสาหกรรมจากประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลาย  อีกทั้งยงั
มุ่งหวงัท่ีจะผลิตสินคา้อุตสาหกรรมเพื่อส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศดว้ย  การน าพาประเทศเขา้สู่
วิถีทางแห่งอุตสาหกรรมนั้น หากมองทางด้านเศรษฐกิจแต่เพียงประการเดียวการพัฒนา
อุตสาหกรรมจะเป็นหนทางน าพาประเทศไปสู่รายไดอ้นัมากมาย  ในทางสังคมผูค้นจะมีเคร่ือง
อ านวยความสะดวกสบายมากข้ึน  มาตรฐานการครองชีพจะสูงข้ึน แต่เม่ือมองกลบัมาสู่ส่ิงแวดลอ้ม
จะพบว่าทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายลงอย่างมากมายและรวดเร็ว  ส่ิงแวดลอ้มถูกเปล่ียนแปลง 
สมดุลในธรรมชาติเสียไป ส่ิงแวดลอ้มบางส่วนเส่ือมโทรมลง ธรรมชาติไม่สามารถปรับสมดุลได้
ทนั 

(4) ลักษณะอาหารที่บริโภค อาหารท่ีมนุษยบ์ริโภคในแต่ละพื้นท่ีของโลกมีลกัษณะท่ี
แตกต่างกนัไปบา้ง คลา้ยคลึงกนับา้ง ทั้งน้ีเป็นไปตามสภาพแวดลอ้มของแต่ละพื้นท่ี ในดินแดน
แถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึงมีลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมกบัการปลูกขา้วเจา้
ผูค้นในแถบน้ีจะนิยมบริโภคขา้วเจา้เป็นอาหารหลกั ประชากรในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือนิยม
บริโภคขา้วสาลีเป็นอาหารหลกั เน่ืองจากอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมกบัการปลูกขา้วสาลี 

ในเขตทะเลทรายซ่ึงมีแต่ความแหง้แลง้ ขาดแคลนน ้า มีพืชเติบโตไดบ้า้งในบางบริเวณ เช่น 
ตามโอเอซิส (Oasis) มีตน้อินทผลมั ผูค้นในแถบน้ีจึงอาศยัผลอินทผลมัเป็นอาหารส าคญั สัตวท่ี์
เล้ียงไดก้็มีอยูน่อ้ยชนิด สัตวท่ี์มีคุณค่ามากท่ีสุดส าหรับพวกเขา คือ อูฐ ซ่ึงอาศยัไดท้ั้งแรงงานในการ
บรรทุกส่ิงของ และอาศยัเน้ือ นม เป็นอาหาร  

แม้ว่าส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติจะเป็นตวัก าหนดชนิดของพืชหรือสัตว์ท่ีจะน ามาเป็น
อาหาร แต่ส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรมจะเป็นตวัก าหนดทางดา้นอ่ืนๆ  เช่นวิธีการปรุงอาหาร วิธีการ
บริโภคอาหาร เป็นตน้  จะเห็นไดว้า่ในส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติเดียวกนั  ผูค้นอาจมีลกัษณะของ
อาหารท่ีบริโภคแตกต่างกนัในรายละเอียดปลีกยอ่ย เช่นดา้นรสชาติ  รูปแบบ คุณภาพ เป็นตน้ 

บางแห่งความเช่ือทางศาสนาจะเขา้มามีบทบาทในการก าหนดชนิดของอาหารท่ีบริโภค 
เช่น อินเดียซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีการเล้ียงโคเป็นจ านวนมาก แต่ชาวอินเดียมิไดบ้ริโภคเน้ือโคเป็น
อาหาร  เน่ืองจากตามความเช่ือของชาวฮินดู ถือวา่โคเป็นสัตวศ์กัด์ิสิทธ์ิ จะท าร้ายหรือฆ่าเป็นอาหาร
ไม่ได ้ ชาวอินเดียอาศยันมโคเป็นอาหาร ส่วนเน้ือสัตวจ์ะบริโภคเน้ือแพะ เน้ือแกะ ส่วนชาวอินเดีย
ท่ีนบัถือศาสนาอิสลามจะไม่บริโภคเน้ือสุกร  
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ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการคมนาคมขนส่ง ท าให้ลักษณะของอาหารท่ีบริโภค
เปล่ียนแปลงไป การแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคา้ระหวา่งกนั ท าให้สามารถบริโภคอาหารท่ีตนเองไม่
สามารถผลิตได้  ผูค้นในเขตอบอุ่นและเขตหนาวอาจซ้ือพืชผลเมืองร้อนมาบริโภค เช่น กาแฟ 
กลว้ยหอม สับปะรด ทุเรียน มงัคุด เป็นตน้ ส่วนผูค้นในเขตร้อนก็อาจซ้ือพืชผลจากเขตอบอุ่นมา
บริโภค เช่น ขา้วสาลี  แอปเปิล แพร์  เป็นตน้  

ลกัษณะอาหารท่ีบริโภคในประเทศไทยนั้น มีทั้ งอาหารท่ีเป็นอาหารไทย และอาหาร
ต่างประเทศ การรับวฒันธรรมจากต่างชาติ  ท าให้วฒันธรรมในการบริโภคของคนไทยมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมหลายประการ ซ่ึงมีทั้งส่ิงท่ีดี  เช่น การรู้จกัเลือกบริโภคอาหารให้ถูกหลกั
โภชนาการ  และส่ิงท่ีไม่เหมาะสม เช่น ความนิยมในการบริโภคอาหารส าเร็จรูป ซ่ึงบางคร้ังอาจมี
คุณภาพต ่า ไม่เหมาะแก่การบริโภค 

(5) ลักษณะเคร่ืองนุ่งห่ม ลกัษณะอากาศจะเป็นเคร่ืองก าหนดลกัษณะเคร่ืองนุ่งห่มของ
มนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี โดยทางตรง ลกัษณะอากาศโดยเฉพาะอุณหภูมิจะเป็นเคร่ืองก าหนดลกัษณะ
และความหนาบางของเคร่ืองนุ่งห่ม โดยทางออ้ม ลกัษณะอากาศจะมีผลต่อวตัถุดิบท่ีจะน ามาใชใ้น
การผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม เช่นในเขตร้อน มีพืชประเภทฝ้าย ป่าน  ผูค้นในเขตร้อนจึงนิยมใชเ้ส้นใยจาก
พืชเหล่าน้ีมาผลิต และจะไดเ้น้ือผา้ซ่ึงเหมาะสมกบัลกัษณะอากาศ ในเขตท่ีมีอากาศหนาวเยน็ นิยม
เคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีความหนา เพื่อให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่น ขนสัตวถู์กน ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิต  เช่น 
ขนแกะ ขนเฟอร์ (fur) ในทะเลทรายท่ีซ่ึงมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหวา่งกลางวนัและกลางคืน
มาก เต็มไปด้วยฝุ่ นดิน ฝุ่ นทรายท่ีลมหรือลมพายุพดัมา  ผูค้นจ าเป็นตอ้งแต่งกายด้วยเส้ือผา้ท่ี
ค่อนขา้งหนาและห่อหุ้มเกือบทุกส่วนของร่างกาย เพื่อป้องกนัความร้อนในเวลากลางวนั ป้องกนัมิ
ให้ร่างกายสูญเสียความช้ืนมากเกินไป ป้องกนัความหนาวเยน็ในเวลากลางคืน รวมทั้งป้องกนัฝุ่ น
ดิน ฝุ่ นทรายมิใหท้  าอนัตรายต่อผวิหนงั 

ความเจริญกา้วหนา้ของผูค้นก็มีส่วนในการก าหนดลกัษณะของเคร่ืองนุ่งห่ม จะพบวา่กลุ่ม
ชนท่ีมีความเจริญน้อย จะไม่ค่อยรู้จกัการผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม เช่น พวกบุชเมน (Bushmen) ใน
ทะเลทรายคาลาฮารี ร่างกายจะตอ้งทนต่อการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละ
ฤดูกาล ผูค้นท่ีอยู่ในเขตท่ีเจริญแล้วจะมีการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มมากมายหลายลักษณะ เพื่อให้
เหมาะสมกบัลกัษณะอากาศ และเหมาะสมกบัส่ิงอ่ืนๆ อีกหลายประการ เช่น สถานท่ี เวลา เพศ วยั 
ความนิยม ความเช่ือ เทศกาล เป็นตน้  แมว้า่โดยทัว่ๆ ไปกลุ่มชนแต่ละหมู่ละเหล่า มกัจะมีการแต่ง
กายท่ีมีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่วา่จะเป็นรูปแบบ ลวดลาย สี แต่ในปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ี
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จะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมากข้ึน เน่ืองจากการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกรวดเร็ว ท าให้มีการติดต่อ
แลกเปล่ียนวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั  ท าให้เคร่ืองนุ่งห่มของแต่ละชนชาตินั้นมีการเปล่ียนแปลง
ไป  ซ่ึงก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย การแต่งกายแบบชาวตะวนัตกนั้นมีขอ้ดีคือ  ใส่แลว้มีความคล่องตวัใน
การเคล่ือนไหว แต่ตอ้งรู้จกัดดัแปลงใหเ้หมาะสม เช่น ความหนาบางของผา้ วสัดุท่ีใชใ้นการตดัเยบ็ 
รูปแบบของเส้ือผา้ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นเคร่ืองก าหนดลกัษณะของเคร่ืองนุ่งห่มของ
ผูค้นอีกประการหน่ึง เราจึงพบความหลากหลายของเคร่ืองนุ่งห่ม แมว้า่จะอยูใ่นประเทศเดียวกนั 

(6) ลักษณะสุขภาพอนามัย สุขภาพทางกายและใจของมนุษยเ์ป็นผลมาจากส่ิงแวดลอ้ม 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดียอ่มท าให้มนุษยมี์สุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ หากอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดี 
ยอ่มส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจ  

การอยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีดีย่อม หมายถึง การไดอ้ยู่ในท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิส าหรับหายใจ      
มีน ้ าสะอาดไวใ้ช้สอย ด่ืมกิน มีอาหารท่ีสะอาด ถูกหลกัโภชนาการไวบ้ริโภค  มีแหล่งพกัผ่อน
หยอ่นใจท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ผูค้นท่ีแวดลอ้มรอบตวัเรามีจิตใจท่ีดีงาม เหล่าน้ีเป็นตน้ 

การอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ดี หมายถึง การอยู่ในท่ีท่ีมีอากาศไม่บริสุทธ์ิ อากาศเป็นพิษ        
น ้ าเน่าเสีย มีเสียงดงัรบกวน มีอาหารไม่เพียงพอแก่การบริโภค มีโจรผูร้้ายชุกชม มีการต่อสู้แยง่ชิง
กนั มีโรคภยัไขเ้จบ็รบกวน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของมนุษยเ์ลย  

การด ารงรักษาไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ยอ่มเป็นผลดีต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยป์ระเทศชาติ
จะสามารถพฒันาไปไดดี้ หากประกอบดว้ยผูค้นท่ีมีสุขภาพดีและมีคุณภาพสูง  

อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อมนุษย์ นอกจากท่ีได้กล่าวมาแล้ว ส่ิงแวดล้อมยงัเป็น
ตวัก าหนดวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นอีกหลายดา้น เช่น ดา้นการปกครอง การเมือง กิจกรรม
นนัทนาการ การศึกษา ประเพณี ระดบัของเทคโนโลยี เป็นตน้ 

 อทิธิพลของมนุษย์ทีม่ีต่อส่ิงแวดล้อม   
การด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นส่วนต่างๆ ของโลกจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอย่าง

ใกลชิ้ด มนุษยจ์ะเป็นตวักระท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม มีการเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มหน่ึงให้
เป็นส่ิงแวดลอ้มหน่ึง  เช่นการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติให้เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน  หรืออาจเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเดิมให้เป็นส่ิงแวดลอ้มแบบใหม่ กล่าว
ไดว้า่อิทธิพลของมนุษยท่ี์มีต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั  ก็คือการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มหน่ึงให้เป็นอีก
ส่ิงแวดลอ้มหน่ึงนัน่เอง ซ่ึงเหตุผลของความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงนั้นมีมากมายหลายสาเหตุ      
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มีทั้ งกระท าเพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต      
เพื่อการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข เพื่อการแข่งขนั เพื่อแยง่ชิงความเป็นใหญ่ เหล่าน้ีเป็นตน้  

การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาตินั้นมนุษยไ์ดก้ระท าต่อเน่ืองกนัมานานนบัตั้งแต่
มนุษยอุ์บติัข้ึนบนพื้นผิวโลก การเปล่ียนแปลงนั้นไดเ้พิ่มความรุนแรงมากข้ึนตามการเพิ่มข้ึนของ
จ านวนประชากรและความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี  รวมทั้งความตอ้งการของมนุษยท่ี์ไม่มีท่ี
ส้ินสุด  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเองก็มีการเปล่ียนแปลงมาโดยตลอดอยา่งไม่มีการหยดุย ั้ง 

มนุษยเ์ปล่ียนแปลงพื้นท่ีทุ่งหญา้ ป่าไม้ ให้เป็นพื้นท่ีอยู่อาศยั พื้นท่ีเกษตรกรรมมีการ
เปล่ียนแปลงพื้นท่ีเกษตรกรรมเป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรม มีการเปล่ียนแปลงชุมชนชนบทให้เป็นชุมชน
เมือง  มีการเปล่ียนแปลงเมืองเล็กใหเ้ป็นเมืองใหญ่ มีการเปล่ียนระดบัของเทคโนโลยีจากระดบัหน่ึง
ไปสู่อีกระดบัหน่ึง มีการเปล่ียนแปลงการไหลของน ้ าในแม่น ้ า มีการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศใน
ทะเล  มีการเปล่ียนแปลงอีกมากมายท่ีมนุษยไ์ดก้ระท าให้เกิดบนพื้นโลกน้ี   ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีผลทั้ง
ในทางบวกและทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ รวมทั้งตวัมนุษยเ์อง 

กล่าวโดยสรุปถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม จะเห็นไดว้า่ มนุษยน์ั้นเป็น
ส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้ม และมนุษยไ์ม่อาจแยกตวัเป็นอิสระจากส่ิงแวดลอ้มได ้ ในเม่ือมนุษยมี์
ความผูกพนักบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งแนบแน่นเช่นน้ี มนุษยจึ์งไม่อาจปฏิเสธภาระความรับผิดชอบต่อ
การพิทกัษรั์กษาสภาพแวดลอ้มท่ีดีใหค้งอยูต่ลอดไป เพื่อความอยูร่อดของตวัมนุษยเ์อง  

ส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อทุกชีวิต การด ารงอยูข่องทุกชีวิตเป็นไปตามส่ิงแวดลอ้ม การด ารง
อยู่ของมนุษยก์็เป็นไปตามส่ิงแวดลอ้ม แต่ดว้ยมนุษยเ์ป็นชีวิตท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากชีวิต
อ่ืนๆ จึงเป็นชีวิตท่ีมีบทบาทส าคญัในการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปก็
ย่อมส่งผลต่อชีวิตมนุษย์ การเรียนรู้และท าความเข้าใจเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอ้ม จะท าใหม้นุษยเ์ราอยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติไดอ้ยา่งปกติสุข  

ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัส่ิงแวดล้อมทีม่ีชีวติสามารถแยกมองได้ 2 มิติ คือ 
1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงมีชีวติท่ีเป็นประเภทเดียวกนั 

   1.1 ความสัมพนัธ์แบบสร้างผลประโยชน์ร่วมกนั คือมนุษยทุ์กคนยอ่มอาศยัมนุษย์
ด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก แม่ย่อมให้
ผลประโยชน์กบัลูกของตน และลูกก็เป็นส่ิงท่ีใหป้ระโยชน์ทางจิตใจแก่ พอ่-แม่  
   1.2 ความสัมพนัธ์แบบวดัล าดบัชั้นสังคม ในการด ารงชีวิตของมนุษยจ์ะมีการ
จดัล าดบัของชั้นสังคม ดว้ยเหตุผลท่ีวา่มีความแตกต่างของฐานะ ความเป็นผูน้ า เช่น สงัคมมนุษยใ์น
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หมู่บา้นชาวเขา  
   1.3 ความสัมพนัธ์แบบเป็นกลาง เป็นความสัมพนัธ์ของมนุษยท่ี์อยูห่่างไกลกนั ใน
ปัจจุบนัจะไม่พบแบบน้ีเน่ืองจากเทคโนโลยแีละการส่ือสารเจริญกา้วหนา้ ท าใหม้นุษยส์ามารถ
ติดต่อส่ือสารกนัไดง่้ายข้ึน  
  2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีชีวติแตกต่างชนิดกนั  
  2.1 ความสัมพนัธ์แบบพึ่งพาอาศยักนั มนุษยจ์ดัเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัส่ิงมีชีวิตอ่ืน
เพื่อความอยูร่อด  
  2.2 ความสัมพนัธ์แบบเป็นปฏิปักษ์กนั มนุษยจ์ดัเป็นผูล่้าส่ิงมีชีวิต เพื่อน ามาเป็นอาหาร 
เคร่ืองใช ้และมนุษยก์็เป็นผูถู้กล่าเช่นกนั เช่น จากเช้ือโรคต่างๆ 
  2.3 ความสัมพนัธ์แบบเป็นกลาง ลกัษณะความสัมพนัธ์แบบน้ีมกัจะไม่ค่อยพบเน่ืองจาก 
ส่ิงแวดลอ้มจะตกเป็นอาหารของมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่  
 
คุณลกัษณะเฉพาะของผู้คนในแต่ละซีกโลก 

ววิฒันาการของมนุษย์ 
มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของส่ิงมีชีวิตบนโลก จากหลกัฐานและร่องรอยท่ีมีการคน้พบได้

อธิบายใหท้ราบถึงววิฒันาการก่อนมาเป็นมนุษยปั์จจุบนัไว ้3 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
1. วิวัฒนาการทางชีววิทยา (Biological evolution) การศึกษาและสรุปความเป็นมา

เก่ียวกบัสายพนัธ์ุของมนุษย ์ ยงัเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากท่ีตอ้งมีการศึกษาและหาบทสรุปต่อไป แต่จาก
หลกัฐานท่ีมีการคน้พบและศึกษาท่ีผา่นมา ไดมี้การจดัล าดบัของส่ิงมีชีวิตท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
มนุษยใ์นปัจจุบนัตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

สายพนัธ์ุมนุษย์ 
1. รามาพิเธคสั (Ramapithecus) หรือลิงใหญ่ของพระราม เป็นส่ิงมีชีวิตคลา้ยกระบ่ีหรือลิง

ใหญ่ไร้หาง (Ape) มีอายุราว 148 ลา้นปีมาแลว้ อาศยัอยูใ่นทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชีย เดินตวัตรง
และมีลกัษณะร่วมหลายประการกบัมนุษยปั์จจุบนั เช่น ร่างกายตั้งตรง และโครงสร้างขากรรไกร
คลา้ยมนุษย ์ แต่พบหลกัฐานนอ้ยมากจึงไม่สามารถเช่ือมโยงถึงความสัมพนัธ์กบัมนุษยใ์นปัจจุบนั
ได ้

2. โพรคอนซูล (Proconsul) เป็นสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นทวีปแอฟริกาเม่ือราว 20 – 10 ลา้นปี
มาแลว้ มีลกัษณะคลา้ยกบัลิงชิมแพนซี มีความใกลชิ้ดกบัคนมาก จนมีนกัวิทยาศาสตร์บางรายอา้ง
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วา่ เป็นบรรพบุรุษท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีเรามีร่วมกบักระบ่ี ต่อมาภายหลงัสายพนัธ์ุของกระบ่ีและคนซ่ึง
เป็นบรรพบุรุษของมนุษยก์็เร่ิมแยกตวัออกไป 

3. ออสตราโลปิเธคสั (Australopithecus) มีการคน้พบแหล่งฟอสซิลโครงกระดูกใน
ประเทศเอธิโอเปีย ทวีปแอฟริกา เม่ือปี ค.ศ. 1974 และท่ีเก่าแก่ท่ีสุด เรียกวา่ ลูซี มีอายุเม่ือประมาณ 
3 ลา้นปีมาแลว้ เธอป่วยเป็นโรคไขขอ้อกัเสบ เสียชีวิตเม่ืออายุเพียง 40 ปี ออสตราโลปิเธคสัมี
ลกัษณะคลา้ยมนุษย ์ใกลชิ้ดกบักอริลลาและชิมแปนซี มีความสูงตั้งแต่ 0.9 เมตร ถึง 1.8 เมตร สมอง
มีขนาดหน่ึงในสามของมนุษยปั์จจุบนั พบวา่มีลกัษณะเดินตวัตรงเช่นเดียวกบัมนุษย ์

4. โฮโม ฮาบิลิส (Homo habilis) หรือมนุษยผ์ูผ้ลิตเคร่ืองมือ ฟอสซิลท่ีพบคร้ังแรกมีความ
เก่ียวพนักบัเคร่ืองมือท่ีท าดว้ยหิน เป็นมนุษยดึ์กด าบรรพท่ี์มีอายเุก่าแก่ท่ีสุดท่ีมีสายพนัธ์ุใกลเ้คียงกบั
มนุษย ์โดยมีชีวิตอยูเ่ม่ือราว 2.3 – 1.4 ลา้นปีก่อน อยูใ่นทวีปแอฟริกาตะวนัออกมีการท าเคร่ืองมือ
หินหลายชนิด รวมถึงเคร่ืองมือท่ีใชต้ดัขดูขีด และคอ้นส าหรับท าเคร่ืองมือใหญ่จากหินเหล็กไฟ จดั
อยูใ่นประเภทกลุ่มนกัล่าและกินซากสัตว ์มีขนาดร่างกายเท่ากบัเด็กอายุ 12 ขวบในปัจจุบนั สูง 1.2-
1.5 เมตร ขากรรไกนูน สมองมีขนาดคร่ึงหน่ึงของมนุษยปั์จจุบนั  เน่ืองจากความเหมือนมนุษย์
ปัจจุบนัจึงจดัเขา้อยูใ่นสกุลเดียวกบัมนุษยปั์จจุบนั คือ โฮโม นัน่เอง 

5. โฮโมอีเร็กตสั (Homo erectus) หรือมนุษยต์วัตรง มีชีวติอยูเ่ม่ือราว 1.9 ลา้นปี ถึง 3 แสน
ปีมาแลว้ (แต่ก็มีหลกัฐานวา่อาจอยูต่่อมาจนถึงเม่ือ 27,000 ปีมาน้ีเอง) สูง 1.5-1.8 เมตร หนา้ผากลาด 
ขากรรไกหุบเขา้ สมองมีประมาณร้อยละ 60-80 ของขนาดสมองเฉล่ียของมนุษยปั์จจุบนั และเป็นผู ้
คน้พบไฟ มีภาษาพูด มีเคร่ืองมือเฉพาะงาน มีพิธีกรรมง่าย ๆ และวิธีการล่าสัตวท่ี์กา้วหนา้ มีการ
คน้พบโครงกระดูกของมนุษยด์งักล่าวกระจายอยู่หลายแห่ง เช่น ท่ีเกาะชวาประเทศอินโดนีเซีย 
เรียกวา่ มนุษยช์วา ท่ีใกลเ้มืองปักก่ิงประเทศจีน เรียกวา่ มนุษยปั์กก่ิง และอาจรวมถึงซากฟอสซิลท่ี
พบท่ี อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปางเม่ือไม่นานมาน้ี ท่ีมีหลกัฐานยืนยนัว่าเป็นโฮโมอีเร็กตสัดว้ย 
 6. โฮโม นีอนัเดอธาเลนซีส (Homo neanderthalensis) พบฟอสซิลช้ินแรกท่ีลุ่มแม่น ้ านี
อนัเดอร์ ในประเทศเยอรมนี จากรูปร่างลกัษณะนบัวา่เหมือนมนุษยปั์จจุบนั มีอายุเม่ือประมาณแสน
ปีมาแลว้ เช่ือวา่มนุษยก์ลุ่มดงักล่าวอาศยัอยูท่ ัว่ไปทั้งในยุโรปและเอเชีย มนุษยก์ลุ่มน้ีนอกจากจะมี
ลกัษณะเหมือนกับมนุษยปั์จจุบนัแล้วยงัพบว่า มีการนับถือศาสนา มีการฝังคนตาย มีการท า
เคร่ืองประดบั และเคร่ืองมือท่ีแสดงถึงการมีอารยธรรมดว้ย 

7. โฮโม ซาเปียนส์ (Homo sapiens) หรือ มนุษยผ์ูมี้สติปัญญา ไดแ้ก่ เหล่ามนุษยชาติใน
ปัจจุบนั ไดพ้บร่องรอยของมนุษยด์งักล่าวเกิดข้ึนหลงัจากท่ีมนุษยนี์อนัเดอธาเลนซีส ไดห้ายไปแลว้ 
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แต่ปรากฏกลุ่มใหญ่ข้ึนมาแทน คือ มนุษยโ์ครมนัยอง (Cro - mangon) โดยพบโครงกระดูกในถ ้ า
โครมนัยองของประเทศฝร่ังเศส ตรวจพบวา่มีอายุเม่ือราว 35,000 ปีมาแลว้ นบัวา่เป็นสายพนัธ์ุท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมนุษยปั์จจุบนัมากท่ีสุด 
 
คุณลกัษณะเฉพาะของผู้คนในแต่ละซีกโลก 

 คุณลกัษณะเฉพาะของผูค้นในทวปีอเมริกาเหนือ 
1. กลุ่มคนผวิเหลือง เป็นชนเผา่ดั้งเดิมท่ีอพยพมาจากทวปีเอเชีย ไดแ้ก่ 

                             - ชาวเอสกิโม หรือ อเมรินเดียน (Amerindian) ปัจจุบนัอาศยัอยู่ในประเทศ
แคนาดา มลรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา 
                            - ชาวอินเดียน (Indian) ในสหรัฐอเมริกาและอเมริกากลาง 

2. กลุ่มคนผิวขาว เป็นประชากรท่ีอพยพมาจากทวีปยุโรป ได้แก่ ชาวสเปน โปรตุเกส 
องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั และชาวยุโรปอ่ืนๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา 

3. กลุ่มคนผิวด า เป็นประชากรท่ีถูกน ามาจากทวีปแอฟริกา เพื่อใช้แรงงานในไร่นาใน
สหรัฐอเมริกา มีอยูม่ากในสหรัฐอเมริกามากกวา่ 30 ลา้นคน 

4. กลุ่มคนเลือดผสม ไดแ้ก่ 
                        - เมสติโซ (Mestizo) หมายถึง พวกเลือดผสมระหวา่งชาวผิวขวากบัอินเดียน เป็น
ประชากร  ส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา 
                        - มูแลตโต (Mulatto) หมายถึง พวกเลือดผสมระหวา่งชาวผิวด ากบัชาวผิวขาว เป็น
ประชากรในสหรัฐอเมริกา 

คุณลกัษณะเฉพาะของผูค้นในทวปียโุรป 
1. กลุ่มอินเดียน เป็นชนเผา่ดั้งเดิม  ท่ีสร้างสรรคอ์ารยธรรมในทวีปอเมริกาใตเ้ม่ือประมาณ 

5,000 ปี ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นแถบท่ีสูงของเทือกเขาแอนดีส และบางส่วนอาศยัอยูใ่นเขตท่ีราบลุ่ม
แม่น ้าแอมะซอนและชายฝ่ังทะเลแคริบแบียน  เม่ือชาวผวิขาวไดเ้ขา้มามีอิทธิพลในทวีปอเมริกาใตก้็
บงัคบัให้ชาวอินเดียนท างานในไร่นาและเหมืองแร่ของตน ต่อมามีผูห้ญิงอินเดียจ านวนมากได้
แต่งงานกบัคนผิวขาว ท าให้มีลูกเลือดผสมเรียกว่า เมสติโซ ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นประชากรส่วน
ใหญ่ในทวีปอเมริกาใต ้ ส่วนชาวอินเดียเลือดบริสุทธ์ิปัจจุบนัมีอยูจ่  านวนน้อยในบางประเทศ เช่น 
เปรู โบลิเวยี เอกวาดอร์ บราซิล 



39 
 

 

2. กลุ่มผิวขาว ซ่ึงอพยพเขา้ไปตั้งหลกัแหล่งเม่ือประมาณ พ.ศ.2400 ได้แก่ ชาวสเปน 
โปรตุเกส  อิตาลี เยอรมนั และโปแลนด์ ต่อมาหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ชาวญ่ีปุ่น  เป็นพวกผิว
เหลืองไดอ้พยพเขา้สู่ทวปีอเมริกาใตเ้ป็นจ านวนมาก 

3. กลุ่มผวิด า จากทวปีแอฟริกาไดอ้พยพเขา้ในฐานะใชแ้รงงานในไร่นาและเหมืองแร่ของ
พวกผวิขาวในประเทศบราซิลและโคลมัเบีย ต่อมาคนผิวด าไดแ้ต่งงานกบัคนผิวขาว และมีลูกเลือด
ผสมเรียกวา่ มูแลตโต ส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศบราซิลและโคลมัเบีย 

คุณลกัษณะเฉพาะของผูค้นในทวปีออสเตรเลีย 
1. ชนผิวขาว เป็นประชากรส่วนใหญ่ของออสเตรเลีย ท่ีอพยพเขา้มาตั้งถ่ินตั้งแต่พุทธ

ศตวรรษท่ี 24 เป็นใหญ่เป็นชาวองักฤษ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ อิตาลี และกรีซ อาศยัอยู่ทาง
ตะวนัออก ทางใตแ้ละทางตะวนัตกของประเทศ 

2. ชนพื้นเมือง เป็นประชากรดั้งเดิมของออสเตรเลีย เรียกว่า อะบอริจินิส หรือ ออสเตร
ลอยด์ อาศยัอยูท่างตอนเหนือของประเทศ คือ นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ซ่ึงดินแดนท่ีรัฐบาลออสเตรเลีย
สงวนไวใ้หก้บัชาวพื้นเมือง 

คุณลกัษณะเฉพาะของผูค้นในทวปีแอฟริกา 
1. พวกผิวด า เป็นเผ่าพนัธ์ุพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีปแอฟริกา เรียกว่า นิกรอยด์ และเป็น

ประชากรส่วนใหญ่ของทวปีน้ี มีลกัษณะเด่นท่ีผวิสีด า ผมสีด าและหยกิหยอย นิโกรในแอฟริกามีอยู่
หลายกลุ่มและแต่ละกลุ่มมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น กลุ่มบนัตู อาศยัอยู่แอฟริกาตะวนัออก 
แอฟริกากลางและแอฟริกาใต ้เช่น เผา่วาตูซี มีรูปร่างสูงใหญ่  กลุ่มปิกม่ี มีรูปร่างเต้ียท่ีสุด อาศยัอยู่
บริเวณป่าดิบลุ่มแม่น ้าคองโกในแอฟริกากลาง กลุ่มบุชแมน มีรูปร่างเล็ก อาศยัอยูใ่นเขตทะเลทราย
คาลาฮารี ในแอฟริกาตอนใต ้กลุ่มซูดานนิโกร อาศยัอยูใ่นแอฟริกาตะวนัตก  

2. พวกผิวขาว ท่ีเป็นเผ่าพนัธ์ุดั้ งเดิมของแอฟริกา ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของทวีป 
ไดแ้ก่ พวกอาหรับและเบอร์เบอร์ ส่วนพวกผิวขาวกลุ่มใหม่ท่ีอพยพไปจากทวีปยุโรปนิยมตั้งถ่ิน
ฐานในเขตอบอุ่นทางตอนใตข้องทวีป   โดยเฉพาะในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้มีประมาณ 7 
ลา้นคน นอกจากน้ียงัมีพวกผิวขาวจากปากีสถานและอินเดีย ซ่ึงอพยพเขา้ไปอาศยัอยู่ทางภาค
ตะวนัออกของทวปี 

3. ทวีปอเมริกาเหนือ  อเมริกาเหนือเป็นทวีปท่ีตั้ งอยู่ทางซีกโลกเหนือ แบ่งตามสภาพ
สังคมวฒันธรรม มี 2 ส่วน ไดแ้ก่ แองโกลอเมริกาและละตินอเมริกา โดยถือเอาแม่น ้ าริโอแกรนด ์        
(Rio Grande) เป็นพรมแดนระหวา่งเมก็ซิโกกบัสหรัฐอเมริกาเป็นแนวแบ่ง 
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3.1 แองโกลอเมริกา (Anglo-America) คือ ดินแดนท่ีอยูท่างตอนเหนือของแม่น ้ าริโอแก
รนด์ ประกอบดว้ยประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ประชากรส่วนใหญ่เป็นผูสื้บเช้ือสายมาจาก
ชาวองักฤษ 

3.2 ละตินอเมริกา (Latin-America) คือ ดินแดนของประเทศต่างๆ ท่ีอยูท่างตอนใตข้อง
แม่น ้ าริโอแกรนด์ ประชากรส่วนใหญ่สืบเช้ือสายและวฒันธรรมมาจากสเปนและโปรตุเกส 
ประกอบดว้ย 
                        - อเมริกากลาง หมายถึง ดินแดนท่ีอยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้ าริโอแกรนด์ ไดแ้ก่ 
เมก็ซิโก เบลิซ คอสตาริกา เอลซลัวาดอร์ กวัเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากวั และปานามา 
                        - ประเทศท่ีตั้งอยูบ่นหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน ไดแ้ก่ บาฮามาส บาร์เบโดส คิวบา 
โดมินิกนั เกรเนดา เฮติ เจเมกา เปอร์โตริโก ตรินิแดดและโตเบโก แอนติกาและบาร์บูดา โดมินิกา 
กวาเดอลูปมาร์ตินีก เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส เซนตคิ์ดส์และเนวิส เซนตลู์เซีย  เซนตว์ินเซนตแ์ละ
เกรนาดีนส์  
 
สรุปท้ายบท 
 แนวโน้มสภาพทางเศรษฐกิจต่อโลกจะขยายเพิ่มข้ึน  อนัเป็นผลมาจากความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยแีละจ านวนประชากรเพิ่มข้ึน  ขณะเดียวกนัช่องวา่งทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศร ่ ารวย
และประเทศยากจนจะเพิ่มสูงข้ึน  เน่ืองจากประเทศยากจนไม่สามารถปรับตวัและไม่สามารถเขา้ถึง
โอกาสทางเศรษฐกิจได้ ส าหรับแนวโน้มการเมืองโลกจะเคล่ือนเข้าสู่ระบบหลายขั้ วอ านาจ  
ประเทศมหาอ านาจอ่ืนๆ  เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป จีน อินเดีย จะก้าวข้ึนมาท้าทายความเป็น
อภิมหาอ านาจหน่ึงเดียวของสหรัฐอเมริกา แนวโนม้ความขดัแยง้อนัเป็นผลมาจากความขดัแยง้ทาง
ประวติัศาสตร์จะรุนแรงข้ึน เป็นผลมาจากการท่ีสหรัฐอเมริกายื่นตวัเขา้มาแทรกแซงปัญหาต่างๆ  
ท าใหเ้กิดลกัษณะการย ัว่ย ุและการขณะเดียวกนัองคก์ารสหประชาชาติก็ยงัไม่สามารถรักษาบทบาท
ของตนในการด ารงรักษาสันติภาพในโลกให้เกิดข้ึนไดอ้ยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ีแนวโนม้โลกจะกา้ว
เขา้สู่ “สังคมแห่งภูมิปัญญา”  ประเทศต่างๆในโลกจะมุ่งหนา้พฒันาปัญญามนัสมองและระบบการ
คิดของประชาชนในประเทศตนเอง  ประเทศใดก็ตามประชากรมีความใฝ่รู้มีปัญญา มีความสามารถ 
และรู้เท่าทนัสถานการณ์โลก  ประเทศนั้นยอ่มเจริญรุ่งเรืองกา้วล ้าหนา้ประเทศอ่ืนๆ นอกจากน้ีกลุ่ม
ผูสู้งอายจุะกลายเป็นกลุ่มผูมี้บทบาทส าคญัในสังคมโลก ผูสู้งอายุจะมีอายุยืนนาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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ส่วนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดย ั้ง และจะส่งผลส าคญัต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมโลกทั้งทางบวกและทางลบ 
 
ค าถามท้ายบท 

1. จงอธิบายค าศพัทห์รือขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
1.1 Geography 
1.2 Atmosphere 
1.3 Biosphere 
1.4 Lithosphere 
1.5 Hydrosphere 

2. จงอธิบายลกัษณะทางกายภาพโดยทัว่ไปในแต่ละทวีปวา่เป็นอยา่งไร พร้อมทั้งท าตาราง
การเปรียบเทียบ 

3. ภูมิอากาศมีส่วนในการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์ตลอดจนการก าหนดกิจกรรมทางกายภาพ
และทางเศรษฐกิจของมนุษยไ์ดอ้ยา่งไร จงอธิบาย 

4.  ระบบเศรษฐกิจ หมายถึงอะไรและมีความส าคญัอยา่งไรต่อสังคม 
5.  ในทางเศรษฐศาสตร์การผลิตหมายถึงอะไร และการผลิตในยุคปัจจุบนัมีลกัษณะเป็น

อยา่งไร จงอธิบาย 
6.  ปัจจยัการผลิตหมายถึงอะไร ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 
7.  ในความคิดเห็นของท่าน “การจดัการโซ่อุปทาน”  มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร จงอธิบายและ

แสดงความคิดเห็น 
8.  การคา้ระหวา่งประเทศในยุคปัจจุบนั มีประโยชน์หรือโทษอยา่งไร จงอธิบายและแสดง

ความคิดเห็น 
9.  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร และส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของโลก

อยา่งไร 
10.  จงอธิบายความแตกต่างของคนในแต่ละซีกโลกและการปรับตวัให้อยู่รอดของคน

เหล่านั้น 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่2 : ววิฒันาการทางสังคม เศรษฐกจิ และ การเมือง           
การปกครองของสังคมโลก 

 
เน้ือหา 

1. ววิฒันาการทางสังคมของโลก  
1.1 สภาพสังคมมนุษยส์มยัก่อนประวติัศาสตร์  
1.2 สภาพสังคมมนุษยส์มยัประวติัศาสตร์  

2. ววิฒันาการทางเศรษฐกิจของโลก  
2.1 ววิฒันาการทางเศรษฐกิจโลกยคุโบราณ 
2.2 ววิฒันาการทางเศรษฐกิจโลกยคุกลาง  
2.3 ววิฒันาการทางเศรษฐกิจโลกยคุใหม่  
2.4 ววิฒันาการทางเศรษฐกิจปัจจุบนั 

3. ววิฒันาการทางการเมืองการปกครองของโลก  
3.1 การเมืองการปกครองยคุก่อนรัฐชาติ  

3.2 การเมืองการปกครองในยคุรัฐชาติ  
3.3 การเมืองการปกครองยคุใหม่  

 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป   

1. เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ในเร่ืองวิวฒันาการทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
การปกครองตั้งแต่สมยัโบราณถึงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

2. เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นความแตกต่างของวิวฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง
ของแต่ละสมยั 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจความเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง
ของแต่ละสมยั 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
หลงัจากผูเ้รียนศึกษาจบบทเรียนแลว้จะตอ้งมีความสามารถดงัน้ี 

1. อธิบายวิวฒันาการทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองตั้งแต่สมยั
โบราณถึง  หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ได ้

2. เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของวิวฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง
ของ         แต่ละสมยัได ้

3. วเิคราะห์ความเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของแต่ละ
สมยัได ้
 
วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2. บรรยายประกอบ Microsoft Powerpoint 
3. แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเชิงวพิากษ ์วเิคราะห์ เปรียบเทียบ ฯลฯ 
4. กลุ่มน าเสนอ  และอภิปรายในชั้นเรียน 
5. ผูส้อนสรุปสาระส าคญัเพิ่มเติม 
6. ตอบค าถามทา้ยบท 

 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Microsoft Powerpoint เร่ือง ววิฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการ

ปกครองของสังคมโลก 
3. วดีีทศัน์ 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนทั้งในด้านการบรรยายและในการแบ่งกลุ่มอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นน าเสนอขอ้คิดเห็น 

2. การตอบค าถามขณะเรียนและการท าแบบฝึกหดั 
 
 



บทที ่ 2 
ววิฒันาการทางสังคม เศรษฐกจิ และการเมืองการปกครองของสังคมโลก 

 
 การศึกษาเหตุการณ์โลกปัจจุบนั แมจ้ะมุ่งศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองในยุคใหม่และยุคปัจจุบนัแลว้ แต่การจะทาํความเขา้ใจจนสามารถวิเคราะห์เร่ืองราว
ต่างๆ ของโลกได้นั้ น จาํเป็นต้องศึกษาเหตุการณ์ในอดีตด้วย การศึกษาวิวฒันาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และทางการเมืองการปกครองของโลก ถือว่าเป็นพื้นฐานสําคญัท่ีจะทาํให้เขา้ใจความ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก และสามารถวิเคราะห์สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของโลกในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตได ้ในบทท่ี 2 น้ีจึงเป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา
ถึงววิฒันาการของมนุษยด์า้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ววิฒันาการทางสังคมของโลก 
2. ววิฒันาการทางเศรษฐกิจของโลก 
3. ววิฒันาการทางการเมืองของโลก 

 
ววิฒันาการทางสังคมของโลก 

สภาพสังคมมนุษย์สมัยก่อนประวตัิศาสตร์ 
นบัเป็นเวลาหลายแสนปีแลว้ท่ีมนุษยไ์ดจ้บักลุ่มกระทาํการเพื่อประโยชน์ร่วมกนับางอยา่ง 

สังคมมนุษยใ์นยุคแรกๆ ยงัเป็นสังคมของชนกลุ่มเล็กๆ ท่ีเร่ร่อนไปตามแหล่งอาหาร การคบหา
สมาคมระหวา่งกลุ่มยงัจาํกดั นกัสังคมมนุษยเ์รียกยคุน้ีวา่ มนุษยส์มยัก่อนประวติัศาสตร์  

สมยัก่อนประวติัศาสตร์  เร่ิมตั้งแต่การปรากฏตวัเป็นคร้ังแรกของมนุษยจ์นถึงยุคก่อนท่ีจะ
มีการใช้ตวัอกัษร สังคมในยุคน้ีถูกเรียกว่า สังคมดั้งเดิมผูค้นในสมยัน้ีจะมีประวติัความเป็นมา
ร่วมกนัเป็นเผ่าพนัธ์ุหรือชาติวงศ์เดียวกนั มีภาษาพูดและวฒันธรรมรูปแบบเดียวกนั มนุษยใ์น          
สมยัน้ีมีชีวติแบบคนเถ่ือนพึ่งพาธรรมชาติ นกัโบราณคดีแบ่งสมยัก่อนประวติัศาสตร์ออกเป็นยุคหิน
และยุคโลหะ โดยยุคหินแบ่งไดเ้ป็นยุคหินเก่า ยุคหินใหม่ และยุคโลหะ แบ่งออกเป็นยุคทองแดง         
ยคุสาํริด และยคุเหล็ก 

สังคมมนุษย์ยุคหินเก่า 
ยุคหินเก่าแบ่งเป็นยุคยอ่ยๆ ได ้3 ระยะ ไดแ้ก่ ยุคหินเก่าตอนตน้ ยุคหินเก่าตอนกลาง และ

ยคุหินเก่าตอนปลาย คนในยคุหินเก่าดาํรงชีพดว้ยการล่าสัตว ์และเสาะแสวงหาพืชผกัผลไมกิ้นเป็น
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อาหาร มีการพึ่งพาอาศยัธรรมชาติ และสภาวะแวดลอ้มอยา่งเต็มท่ี กล่าวคือ เม่ือฝูงสัตวท่ี์ล่าเป็น
อาหารหมดลงก็ตอ้งอพยพยา้ยถ่ินติดตามฝูงสัตวไ์ปเร่ือยๆ การท่ีมนุษยจ์าํเป็นตอ้งแสวงหาถ่ินท่ีอยู่
ใหม่ เพราะตอ้งล่าสัตวด์งักล่าว อาจทาํให้คนตอ้งปรับพฤติกรรมการบริโภคไปในตวัดว้ย  เน่ืองจาก
ชีวติส่วนใหญ่ของคนในยคุหินเก่าตอ้งอยูก่บัการแสวงหาอาหารและการป้องกนัตวัจากสัตวร้์ายและ
ภยัธรรมชาติรวมถึงการต่อสู้ในหมู่พวกเดียวกันเพื่อการอยู่รอด จึงทาํให้ตอ้งพฒันาเก่ียวกับ
เคร่ืองมือล่าสัตว ์ โดยการพฒันาอาวุธท่ีทาํดว้ยหินสําหรับตดั ขูด หรือสับ เช่น หอก มีด และเข็ม 
เป็นตน้ 

ระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมพบวา่ คนในยุคหินเก่าเร่ิมอยูก่นัเป็นครอบครัวแลว้ แต่ยงัไม่
มีการอยู่ร่วมกนัเป็นชุมชนอย่างแทจ้ริง เพราะวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนไม่เอ้ืออาํนวยให้มีการตั้งหลกั
แหล่งถาวร ขณะเดียวกนัองคก์รทางเมืองการปกครองก็ยงัไม่เกิดข้ึน สังคมจึงมีสภาพเป็นอนาธิปัตย์
คือ ไม่มีผูเ้ป็นใหญ่แน่นอน ผูท่ี้มีอาํนาจมกัเป็นผูท่ี้มีความแข็งแรงเหนือผูอ่ื้น นอกจากน้ียงัพบว่า  
คนในยุคน้ีเร่ิมรู้จกัแสดงความรู้สึกออกมาในรูปของศิลปะบา้งแลว้  ศิลปะท่ีสําคญัไดแ้ก่ รูปเขียน
กระทิงเรียงกนัเป็นขบวน ขุดคน้พบภายในถํ้ าอลัตะมิระ ทางตอนใตข้องสเปน และภาพสัตว ์             
ส่วนใหญ่เป็นภาพสัตวท่ี์คนสมยันั้นล่าเป็นอาหาร มีกระทิง มา้ป่า กวางแดง และกวางเรนเดียร์                   
เป็นต้น พบในถํ้ าลาสโกซ์ (Lascaux) ประเทศฝร่ังเศส ส่วนประเทศไทยพบท่ีถํ้ าตาด้วง                  
จงัหวดักาญจนบุรี  ภูพระบาท จงัหวดัอุดรธานี และถํ้าผหีวัโต  จงัหวดักระบ่ี เป็นตน้  
 

 
 
ภาพท่ี 2.1  จิตรกรรมผนงัถํ้าในถํ้าลาสโกซ์ (Lascaux) ประเทศฝร่ังเศส 
ท่ีมา : (http://worldrecordhistory.blogspot.com/2009/05/blog-post.html) 
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สังคมของมนุษยย์ุคหินเก่าตอนกลาง และยุคหินเก่าตอนปลาย มีระยะเวลาท่ีสั้น ปรากฏ
อารยธรรมเกิดข้ึนในทวีปยุโรป แอฟริกา และเอเชีย สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุคหินเก่า
ตอนกลางส่วนมากคล้ายกับยุคกินเก่าตอนต้น แต่ก็พบว่า คนยุคหินเก่าตอนกลางบางแห่งมี
พฒันาการมากข้ึน มีการพบหลกัฐานแสดงวา่ คนยุคหินเก่าในช่วงปลายมีความสามารถในการจบั
สัตวน์ํ้าไดดี้และมีการคมนาคมทางนํ้าเกิดข้ึนแลว้ เทคโนโลยขีองยุคหินเก่าตอนปลายจะมีขนาดเล็ก
กวา่ยคุหินเก่าตอนตน้และประโยชน์ใชส้อยดีข้ึนกวา่เดิม คนยคุหินเก่าตอนกลางจะมีวฒันธรรมแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มหน่ึงอาศยัอยูบ่นภูเขา ตามถํ้าหรือเพิงผา ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงอาศยัอยูบ่นพื้น
ราบ ริมนํ้าหรือชายทะเล 

สังคมมนุษย์ยุคหินใหม่ 
คนในยุคหินใหม่ได้เร่ิมปฏิวติัการครองชีพด้วยการเปล่ียนวิถีชีวิตจากการล่าสัตว์ และ              

หาของป่ามาเล้ียงสัตว ์มาทาํการเพราะปลูกแทน ถือเป็นการปฏิวติัทางสังคมและเศรษฐกิจคร้ัง
สําคญัของมนุษยชาติ การเปล่ียนวิถีชีวิตมาเป็นเกษตรกรดงักล่าว นอกจากจะทาํให้คนตอ้งหนัมา
เล้ียงสัตว์และฝึกหัดสัตว์ให้เช่ืองแล้ว คนยงัต้องเรียนรู้การไถหว่าน และเก็บเก่ียวพืช เช่น                 
ลูกเดือย ขา้วสาลี ขา้วโพด อีกดว้ย  

สภาพสังคมขณะนั้นพบว่า ผูค้นต้องหักร้างถางพงสําหรับการเพาะปลูกมีการทาํคอก
สาํหรับขงัสัตวแ์ละสร้างท่ีพกัอาศยัอยูถ่าวรแทนการเร่ร่อน อาศยัอยูใ่นถํ้า เช่น คนหินเก่า เม่ือหลาย
ครอบครัวอาศยัอยู่รวมกนัเป็นหมู่บา้นจึงถือว่า หมู่บา้นเกษตรกรเหล่าน้ีคือ หมู่บา้นแห่งแรกของ
โลก  

 

  
 

ภาพท่ี 2.2  เทคโนโลยขีองคนในยคุหินใหม่ 
ท่ีมา : (http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology) 
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เทคโนโลยีของคนในยุคหินใหม่ทาํข้ึนจากวสัดุหลายชนิด เช่น หิน กระดูก และเขาสัตวท่ี์

แตกต่างจากคนในยคุหินเก่า  คือ เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้หล่านั้นมีประโยชน์ใชส้อยและประณีตมากข้ึน
เคร่ืองมือท่ีสําคญัคือ ขวานหินดว้ยเป็นไม  ้ และเคียวกินเหล็กไฟ  เป็นตน้นอกจากน้ียงัสร้างงาน 
หตัถกรรมในครัวเรือนอีกหลายอยา่ง ไดแ้ก่ เคร่ืองป่ันดา้ย เคร่ืองทอผา้เคร่ืองจกัสานและเคร่ืองป้ัน 
ดินเผาซ่ึงมกัทาํข้ึนมกัทาํข้ึนอยา่งหยาบๆ ไม่มีการตกแต่งลวดลายมากนกั 

 ในดา้นศิลปะพบวา่ คนในยุคหินใหม่มีการป้ันรูปสตรีและทารก ลกัษณะคลา้ยรูปแม่พระ
ธรณี อนัเป็นสัญลกัษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของพืชพนัธ์ธญัญาหาร ชุมชนยุคหินใหม่ท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดในตะวนัออกกลางบริเวณท่ีเป็นประเทศตุรกี ซีเรีย อิสราเอล อิรัก ภาคตะวนัออกของ
อิหร่าน และเลยไปถึงอียิปตใ์นทวีปแอฟริกาในปัจจุบนั จากหลกัฐานทางโบราณคดีแสดงวา่ คนท่ี
อยูใ่นบริเวณ ดงักล่าวไดค้น้พบวิธีการเกษตรกรรมมาประมาณ 7,000  ปีมาแลว้ และดูเหมือนว่า
รากฐานความรู้ทางเกษตรกรรมของชาวยโุรปก็รับไปจากบริเวณน้ี 

สังคมมนุษย์ยุคโลหะ 
คนยคุโลหะเร่ิมรู้จกัใชท้องแดง และสัมฤทธ์ิ มาทาํเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองประดบั 

ในส่วนของกิจกรรมการเพราะปลูกและเล้ียงสัตวไ์ดมี้การพฒันาให้มีการประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
วถีิชีวติของคนในยคุโลหะไดเ้ปล่ียนจากสภาพความเป็นอยูแ่บบชุมชนเกษตรมาเป็นชุมชนเมือง ซ่ึง
เมืองดงักล่าวต่อมาไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการเกษตรกรรม การปกครองและสังคมความสัมพนัธ์ทาง
สังคมของคนยคุน้ีจะอยูก่นัแบบเครือญาติมีความรักใคร่กลมเกลียวและผูกพนัอยา่ใกลชิ้ดเพราะเป็น
สังคมขนาดเล็ก การจดัระเบียบทางสังคมจะเป็นไปในแบบของตระกูลและหมู่บา้นมากกวา่ท่ีจะ
เป็นไปในสังคมแบบปัจจุบนั 

 ในดา้นความเช่ือพบวา่ คนในสังคมเกษตรกรรมจะมีความเช่ือในเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และ
อาํนาจทีไม่มีตวัตนอยา่งเขม้ขน้ ทั้งน้ีเพราะมีประสบการณ์ว่าอาํนาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิดงักล่าวอยูเ่หนือ
อาํนาจมนุษยด์ังน้ีคนในสมยันั้นจึงได้คิดลทัธิวิญญาณข้ึนมา เพื่อคุม้ครองป้องกนัตนเองและ
กลุ่ม ขณะเดียวกนัผูค้นก็พยายามนาํตนเองเขา้ไปใกลชิ้ดกบัอาํนาจลึกลบันั้นผา่นกระบวนการของ
พิธีกรรมและการบวงสรวง บูชา จนเกิดเป็นระบบศาสนาและขนบธรรมเนียมในเวลาต่อมา 
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สภาพสังคมมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ 
สังคมมนุษย์สมยัประวติัศาสตร์เร่ิมข้ึนเม่ือมนุษย์รู้จกัการใช้ตวัอกัษรในการจดบนัทึก

เร่ืองราวต่างๆ ทาํใหเ้ราสามารถศึกษาเร่ืองราวของมนุษยไ์ดก้ระจ่างชดัมากข้ึนสภาพสังคมในสมยัน้ี
มีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากหมู่บา้นแบบเกษตรกรรมไดข้ยายใหญ่ข้ึนกลายสภาพมาเป็นศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกิจ คนท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองมิไดมี้เพียงผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้น  แต่มีผูป้ระกอบ
อาชีพอ่ืนๆ  มากข้ึน  ความสัมพนัธ์ทางสังคมของคนในยุคน้ีข้ึนอยู่กบัอาชีพ และตาํแหน่งท่ีทาง
สังคม ได้แก่ พวกช่างฝีมือช่างป้ันหมอ้ ช่างก่อสร้าง ช่างทอผา้ เป็นตน้ ส่วนผูท่ี้ทาํหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองไดแ้ก่  พระ และนักรบ ซ่ึงถือเป็นกลุ่มชนชั้นสูง รองลงมาคือ ช่างฝีมือ พ่อคา้ ชาวนา
ชาวไร่ ซ่ึงเป็นอาชีพอิสระชนชั้นตํ่าสุดคือ  พวกทาสหรือกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน จะเห็นไดว้า่สังคมมนุษย์
สมยัประวติัศาสตร์จะมีความเป็นชุมชนเมืองสูง  ผูค้นประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  แต่ละกลุ่มจะ
ประกอบอาชีพหรือมีหนา้ท่ีต่างกนั รวมอยูใ่นชุมชนเดียวกนัซ่ึงมีความสลบัซบัซ้อนมากกวา่สังคม
เดิม การครองชีพมีความสะดวกสบายมากข้ึน ทาํใหค้นมีเวลาวา่งมากข้ึน เอ้ืออาํนายต่อการสร้างสม
ความเจริญต่างๆ จนกลายเป็นอารยธรรมโลกซ่ึงพอจะแยกไดด้งัน้ี 
 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
 สภาพสังคมของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย เร่ิมข้ึนเม่ือมีการรวมกลุ่มเป็นหมู่บ้านแล้ว
ขยายตวัข้ึนเป็นชุมชน วดั และในเวลาต่อมาชุมชน วดั แต่ละแห่งไดพ้ฒันาข้ึนเป็นเมือง แต่ละเมือง
มีชุมชนเล็กๆ ท่ีรายรอบอยู่เป็นบริวาร ทําให้มีลักษณะเป็นรัฐขนาดเล็กท่ีเรียกว่า นครรัฐ                       
(City State) นครรัฐทั้งหลายต่างปกครองเป็นอิสระแก่กนั และมีการสู้รบเพื่อการขยายอาณาเขตและ
จดัตั้งเป็นอาณาจกัรของตนเอง 
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ภาพท่ี 2.3 แผนท่ีแสดงเมืองท่ีสาํคญัของดินแดนเมโสโปเตเมีย 
ท่ีมา : (www.commons.wikimedia.org) 
 
 วดัเป็นศูนยก์ลางทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หวัหนา้เป็นพระผูมี้อาํนาจสูงสุดในชุมชน
วดั จึงมีลกัษณะเป็นกษตัริย ์– นกับวช (Priest - King) พระเป็นผูน้าํในการควบคุมดูแลท่ีดิน แรงงาน
และระบบชลประทาน และยงัเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมบูชาเทพเจา้ซ่ึงเป็นพึ่งทางใจของชาวเมือง ชน
ชั้นผูป้ระกอบการ คือ ช่างฝีมือและพ่อคา้ สามารถตดัสินใจเก่ียวกบัการผลิตและการคา้ได้ด้วย
ตนเอง ตวัอยา่งเช่น การตดัสินใจเก่ียวกบัประเภทและปริมาณของสินคา้ท่ีผลิตหรือการกาํหนดราคา
สินคา้ เป็นตน้ 
  อารยธรรมอยีปิต์ลุ่มแม่น า้ไนล์ 
 ระบบสังคมของอียิปต์ เร่ิมมีการรวมตวักนัของชุมชนหมู่บา้นเช่นเดียวกบัอารยธรรม
เมโสโปเตเมีย แต่ละหมู่บา้นมีหวัหน้าหมู่บา้นเป็นผูป้กครอง มีการวางระเบียบกนัภายในหมู่บา้น 
ต่อมาชุมชนหมู่บา้นขยายตวักนัอย่างกวา้งขวางข้ึนจนเป็นหน่วยการปกครองท่ีใหญ่ เรียกว่า “โน
มิส” หรือจงัหวดั แต่ละโนมิสมีประมุขปกครองโดยสิทธ์ิขาด มีเทพเจา้ประจาํแต่ละโนมิส ในท่ีสุด
บรรดาแต่ละโนมิสก็รวมตวักนัเป็นอาณาจกัร โดยมีกษตัริยห์รือฟาโรห์เป็นผูป้กครองท่ีผูค้นเคารพ
นบัถือ 

http://www.commons.wikimedia.org/
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ภาพท่ี 2.4 กษตัริยห์รือฟาโรห์ผูป้กครองระบบสังคมของอียปิต ์
ท่ีมา : (http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%  
E0%B9%8C:Pharaoh.svg) 
 
 อารยธรรมสินธุ 
 สังคมของอารยธรรมสินธุ ประกอบด้วยประชาชนสองชนชั้นใหญ่ด้วยกนั คือชนชั้น
ปกครอง และชนชั้นประชาชน จากหลกัฐานโบราณคดีการพบป้อมปราการขนาดใหญ่ ภายในป้อม
ปราการมีสระอาบนํ้ าสาธารณะ ซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา ทาํให้
สันนิษฐานว่าภายในป้อมปราการคงเป็นท่ีอยู่ของพระหรือนักบวชซ่ึงเป็นชนชั้นปกครอง ส่วน
บา้นเรือนทัว่ไปสร้างดว้ยอิฐมีเน้ือท่ีเท่า ๆ กนั คือ ประมาณ 30 ตารางฟุต แสดงวา่ประชาชนท่ีอยูใ่น
เมืองมีฐานะใกลเ้คียงกนัและมีชีวิตความเป็นอยู่ในบา้นท่ีสบาย มีฐานะมัน่คงมากโดยเห็นไดจ้าก
บ้านเรือนจาํนวนหน่ึงท่ีมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษประดับด้วยทองคาํ เงิน ตลอดจนอัญมณีต่าง ๆ 
สาํหรับเกษตรในเขตชนบทรอบๆ เมือง ไม่พบหลกัฐานวา่มีชีวติความเป็นอยูเ่ช่นไร 
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ภาพท่ี 2.5 ลกัษณะอาคารบา้นเรือนของอารยธรรมสินธุ 
ท่ีมา : (http://writer.dek-d.com/jueLucifer/writer/viewlongc.php?id=668896&chapter=2) 
 
  สภาพทางสังคมของอารยธรรมลุ่มแม่น า้ฮวงโห 
 จีนโบราณเป็นแหล่งอารยธรรมลุ่มแม่นํ้ าซ่ึงมีความเจริญสําคญัสูงสุดอีกแหล่งหน่ึง มี
อารยธรรมสืบเน่ืองมาตั้งแต่ยุคหินเก่า อารยธรรมท่ีเราสามารถสืบสาวเร่ืองราวได ้คือตั้งแต่ยุคแรก
ของมนุษยจ์นถึงปัจจุบนั และเป็นอารยธรรมท่ีมีอิทธิพลต่ออารยธรรมของชาติต่าง ๆ ในเอเชียหลาย
ชาติ คนในอารยธรรมลุ่มนํ้ าฮวงโหตั้งหลกัแหล่งเป็นชุมชน หมู่บา้น มีการสร้างป้อมปราการเพื่อ
ป้องกันตนเอง ประกอบอาชีพการกสิกรรม สัตวท่ี์เล้ียง คือ แกะ ม้า ผูค้นรู้จกัการทาํเคร่ืองมือ
สาํหรับป้ันหมอ้ ชนชั้นท่ีมีอาํนาจ ทั้งการปกครองเมืองและการปกครองคน คือ กษตัริย ์เป็นประมุข
ทั้งดา้นการปกครอง การทหารและการศาสนา กษตัริยมี์หนา้ท่ีในการปกครองประชาชน ป้องกนั
บา้นเมืองประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเก็บรวบรวมพนัธ์ุธญัญาหารไวใ้ชใ้นยามสงครามในช่วง 
1,122 -771 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช ก่อนคริสตศ์กัราชมีการปกครองแบบศกัดินา คือ กษตัริยย์กดินแดน
ต่างๆ ให้ญาติหรือพนัธมิตรท่ีช่วยรบในสงคราม กษตัริยจึ์งมีอาํนาจสูงสุดในการแต่งตั้งถอดถอน 
เจา้ผูค้รองแควน้กบักษตัริยเ์ป็นความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ บูชาบรรพบุรุษสายเดียวกนั การแบ่ง
ท่ีดินแก่ผูค้รองแควน้เปรียบเหมือนหัวหน้าครอบครัวใหญ่แบ่งความรับผิดชอบให้สมาชิกใน
ครอบครัวของตนในช่วง 403 – 221 ปี ก่อนคริสตศ์กัราชมีการแก่งแยง่ชิงขยายเขตแดนทาํสงครามสู้
กนัเป็นระยะเวลานานหลายร้อยปี การสะสมกาํลงัทหารเป็นกองทพัใหญ่จึงมากข้ึนตลอดจนความ
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นิยมในเชิงยุทธวิธีเพิ่มมากข้ึน จนไดมี้การเขียนตาํราพิชยัสงครามซ่ึงถือเป็นเร่ืองศิลปะแห่งสนาม
รบโดยซุนจือ ตั้งแต่ปี 500 ก่อนคริสตศ์กัราช 
 การเปล่ียนแปลงทางดา้นการบริหาร เทคนิควิธี และภูมิปัญญาก็ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ดว้ย ทั้งน้ีเม่ือรัฐแต่ละชุมชน รัฐท่ีมีอาํนาจจะผนวกดินแดนรัฐท่ีดอ้ยอาํนาจ ลกัษณะของเมืองเกิดข้ึน
ในบริเวณน้ี โดยเร่ิมจากการมองเห็นความจาํเป็นทางการผลิตและการคา้ ทาํให้เกิดความแตกต่าง
จากเมืองในสมยัก่อน ซ่ึงเมืองจะเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและการบริหาร เมืองจะมีกาํแพงลอ้มรอบ 
มีแหล่งการผลิตและช่างฝีมือเฉพาะแหล่งอยู่รอบนอก รัฐเห็นความสําคญัของกิจกรรมการคา้และ
การผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยในช่วงสมยัราชวงศ์โจวมีการรวมของเขตซ่ึงมีท่ีอยู่อาศยัและท่ีบริเวณ
คา้ขายเขา้มาอยูใ่นกาํแพงเมือง 
 สมัยราชวงศ์จ๋ิน ชนชั้ นท่ีสําคัญ คือ กลุ่มข้าราชการมีหน้าท่ีดูแลเก็บภาษีและเกณฑ์
แรงงาน ข้าราชการทุกเขตจะต้องข้ึนตรงต่อรัฐบาลกลาง ความสัมพนัธ์ของรัฐบาลกลางกับ
ขา้ราชการมีความสาํคญัมากเพราะเป็นการรักษาอาํนาจกษตัริย ์มีการสร้างถนนจากเมืองหลวงไปยงั
เขตต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ สัญลกัษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของกษตัริย ์คือการ
สร้างพระราชวงัอนัใหญ่โตสามารถจุคนไดถึ้ง 10,000 คน ท่ีฝังศพซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัจ๋ินซีฮ่องเตย้งั
มีชีวิตอยู่ จะประดบัดว้ยทรัพยสิ์นอนัมีค่า และมีขนาดรูปป้ันเท่าตวัจริงของนักรบและขา้ราชการ
จาํนวนมาก ประชาชนตอ้งรับภาระหนักในด้านการเงินและดา้นแรงงานเพื่อนาํมาบาํรุงสถาบนั
กษตัริย ์
 ช่วงสมยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดสถาบนั 3 สถาบนั คือ สมยัราชวงศฮ์ัน่ (202 ก่อนคริสตศ์กัราช 
– ค.ศ. 200) สถาบนัทั้ง 3 มีอาํนาจควบคุมทางการเมือง ไดแ้ก่ จกัรพรรดิ ขา้ราชการ และตระกูล
สาํคญั องคจ์กัรพรรดิทรงอาํนาจสูงสุดโดยสิทธ์ิ อาศยัขา้ราชการตามเขตต่าง ๆ จึงเป็นความสัมพนัธ์
ท่ีตอ้งพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัของกษตัริยก์บัขา้ราชการ 
 สถาบันข้าราชการจีน ไม่ได้เป็นกลุ่มอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทั้งหมด มีกลุ่มบุคคลอีกกลุ่ม
หน่ึง เรียกวา่พวกขา้ราชการวงั หรือฝ่ายใน เรียกว่า ขนัที ซ่ึงเป็นพวกแสวงหาอาํนาจเพื่อฝ่ายตน มี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงการดาํเนินนโยบายสาํคญัของกษตัริย ์เพราะพวกน้ีอยูใ่กลชิ้ดกบักษตัริย์
มากกวา่ขนุนาง  
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ภาพท่ี 2.6 ลกัษณะการแต่งกายของขา้ราชการวงั หรือฝ่ายใน เรียกวา่ ขนัที 
ท่ีมา : (http://www.siamzone.com/board/view.php?sid=549436) 
 
 ตระกูลส าคัญ เป็นกลุ่มทางการเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุด มีกาํลงัคนและกาํลงัเงินในการรักษา
อาํนาจของตนไวไ้ด ้ในบางช่วงรัฐพยายามลดอาํนาจของตระกูลสําคญัลง แต่ระบบเครือญาติยงัเป็น
สายใยท่ีเหนียวแน่นอยูใ่นสังคมจีนทุกยคุทุกสมยั  
  อารยธรรมกรีกโบราณและโรมัน 
 เม่ือเขา้สู่สมยัอารยธรรม ชาวกรีกอยูร่วมตวักนัเป็นกลุ่มชุมชนประกอบอาชีพการเกษตร
และเล้ียงสัตว ์แต่ละชุมชนผลิตอาหารและเคร่ืองบริโภคใชก้นัเอง ชนชั้นในชุมชนกรีกในสมยัแรก
ประกอบดว้ยชนชั้นผูป้กครองและชนชั้นสูง และสามญัชน โดยชนชั้นผูป้กครองหรือชนชั้นสูงทาํ
หนา้ท่ีใหค้วามคุม้ครองและเป็นผูน้าํในการรบ มีกษตัริยเ์ป็นประมุขในการปกครอง ส่วนสามญัชน
ประกอบดว้ยเกษตรกรท่ีมีท่ีดินเป็นของตนเอง หรือเช่าท่ีนาทาํกิน ช่างฝีมือลูกจา้งและทาส (800-
500ปีก่อนคริสตศ์กัราช) เม่ือชุมชนกรีกวิวฒันาการเป็นชุมชนนครรัฐ ซ่ึงมีนครรัฐกระจดักระจาย 
และเติบโตเป็นอิสระต่อกนั จึงทาํให้มีการปกครอง เศรษฐกิจ สภาพสังคมแตกต่างกนัออกไปและ
สามารถเล้ียงตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกันและกัน ชนชั้นต่าง ๆ ในสมัยกรีกระยะน้ี
ประกอบดว้ย 
 ชนช้ันผู้น า ประกอบด้วยผูน้าํตระกูลต่าง ๆ ท่ีเป็นพวกจดัอาํนาจการปกครอง และการ
จัดตั้ งการปกครองท่ีเป็นแบบอภิชนาธิปไตย (Aristocracy) โดยมอบอาํนาจทางการเมืองการ
ปกครองใหส้ภาพชนชั้นสูง เป็นสถาบนักาํหนดนโยบายต่าง ๆ ของนครรัฐ 
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 ชนช้ันพ่อค้า ช่างฝีมือ และกสิกร นครรัฐกรีกมีการขยายตวัทางการคา้มาก เพราะตั้งอยูติ่ด
เขตทะเลดาํและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทาํให้กรีกมีการพฒันาเป็นพ่อค้าในแถบน้ี ส่งเสริมให้
ช่างฝีมือชาวกรีกผลิตสินคา้ตอบสนองความตอ้งการของตลาดท่ีมีคุณภาพสูงทั้งศิลปะและเทคนิค 
เช่น เคร่ืองถว้ยชามมีการเปล่ียนแปลงวิธีการผลิตทางการเกษตร กสิกรกรีกเลิกเพราะปลูกขา้วสาลี
ในบริเวณเทือกเขา หันมาปลูกพืชผลใหม่ ๆ ท่ีตลาดตอ้งการ เช่น องุ่น มะกอก และเล้ียงสัตวใ์น
ท่ีดินขนาดใหญ่ 
 ทาส เป็นกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานในท่ีดินของชนชั้นผูน้าํและกสิกร เป็นชนพื้นเมืองหรือเชลยท่ี
ไดจ้ากการทาํสงคราม 
 เม่ือนครรัฐกรีกเจริญรุ่งเรืองมากข้ึนจากการเป็นพ่อคา้ สภาพสังคมและทางการเมืองของ
นครรัฐกรีก เปล่ียนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ กล่าวคือ เกิดชุมนุมฐานะร่ํารวยและกลุ่มท่ีมีฐานะ
ยากจน ชาวนาท่ีมีท่ีดินเป็นจาํนวนเล็กน้อยเป็นจาํนวนมากท่ีตอ้งสูญเสียท่ีนาให้แก่พ่อคา้ผูร่ํ้ารวย 
และคา้ขายท่ีดินเพื่อผลิตพืชผลท่ีตลาดตอ้งการออกขาย เม่ือชนส่วนใหญ่ยากจน เป็นหน้ี และไร้ท่ี
ทาํกิน จึงเกิดความเคล่ือนไหวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปและยกเลิกภาวะหน้ีสินส่วนสามญัชนท่ี
ร่ํารวยข้ึนมาก็อยากจะมีสิทธ์ิในการปกครองเช่นเดียวกบัชนชั้นสูง โซลอน (กฎ 638-559 ก่อน
คริสตศ์กัราช) เป็นผูป้กครองรัฐในเอเธนส์ไดท้าํการปฏิรูปสังคม โดยการออกกฎหมายพิทกัษสิ์ทธิ
และผลประโยชน์ของชั้นยากไร้ และให้สิทธิทางการเมืองแก่ชนชั้นท่ีจะควบคุมและจาํกดัอาํนาจ
ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองของชนชั้นการปกครอง 
 โครงสร้างของสังคมโรมนั พลเมืองแบ่งเป็นสองกลุ่มดงัน้ี 
  (1)  พวกแพทริเชียน (Patricians)  ได้แก่  ก ลุ่มผู ้ดี มีสกุล  มีความมั่นคั่ง ร่ํารวย ซ่ึง
ประกอบดว้ยครอบครัวท่ีมีสายสกุลเดียวกนัมีหวัหนา้ครอบครัวซ่ึงมีอาํนาจเหนือสมาชิกครอบครัว 
พวกแพทริเชียนมีสิทธ์ิในการปกครองสาธารณรัฐและพยายามรักษาฐานะของตนไวด้ว้ยการห้าง
แต่งงานกบัชนชั้นสามญั 
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ภาพท่ี 2.7 ลกัษณะพวกแพทริเชียน (Patricians) พลเมืองในสังคมโรมนั  
ท่ีมา : (http://www.thaigoodview.com/node/14476) 

 
 (2)  พวกเพลเบียน (Plebeians) หรือสามญัชน คือประชาชนส่วนใหญ่ของชุมชน ไดแ้ก่ 
ชาวนา พอ่คา้ ช่างฝีมือ ฯลฯ เป็นกลุ่มท่ีแทบไม่มีสิทธ์ิทางการเมือง และสังคม ยกเวน้สิทธ์ิท่ีปรากฏ
ตามสภาราษฎร แต่เพลเบียนจาํนวนไม่นอ้ยท่ีพยายามยกฐานะของตนโดยการสมคัรเขา้เป็นบริวาร 
(Clients) ของพวกแพทริเชียน โดยการยอมรับภาระในการให้บริการแก่นาย และไดรั้บการพิทกัษ์
ความปลอดภยัในร่างกายและทรัพยสิ์น ตลอดจนโอกาสหาเล้ียงตนเองและครอบครัวจากนาย 
 

 
 
ภาพท่ี 2.8 ลกัษณะพวกเพลเบียน (Plebeians) พลเมืองในสังคมโรมนั  
ท่ีมา : (http://www.thaigoodview.com/node/14476) 
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สภาพทางสังคมของยุโรปสมัยกลาง (คริสต์ศตวรรษที ่5 - 15) 
 ยุโรปสมัยกลางเป็นยุคท่ีมีชนเผ่าเยอรมนัซ่ึงเป็นชนเผ่าก่ึงพเนจรอยู่รวมกันเป็นเผ่า มี
หวัหนา้เผา่ควบคุมดูแล 
 อารยธรรมยโุรปสมยักลาง เป็นการผสมผสานระหวา่งอิทธิพลของอารยธรรมคลาสสิกของ
กรีกโรมนั วฒันธรรมชนเผา่เยอรมนั และวฒันธรรมคริสตศ์าสนา ภายใตอิ้ทธิพลของคริสตศ์าสนา
และลทัธิฟิวดลั (Feudalism) การส้ินสลายของยุคกลางเกิดข้ึนเม่ือการส้ินสมยัของจกัรพรรดิชาล
มาญ และการแก่งแยง่อาํนาจทางการเมืองในหมู่ของผูสื้บเช้ือสายของราชวงศ์เอง ในขณะเดียวกนั
ยโุรปถูกรุกรานจากภายนอก โดยเฉพาะการถูกรุกรานจากทางเหนือของพวกไวกิงหรือพวกนอร์มนั 
ไดท้าํลายลา้งเมืองและชนบท กษตัริยไ์ม่สามารถป้องกนัประชาชนและเมืองไดเ้พราะกษตัริยส่์วน
ใหญ่มีความอ่อนแอ ท่ามกลางความวุ่นวายและความหวาดกลวัของประชาชน ขุนนางท่ีมีกาํลงั
ความสามารถถือโอกาสสร้างอาํนาจใหต้นเองโดยการสร้างคฤหาสน์ป้อมปราการ เพื่อให้ประชาชน
ท่ีเกรงกลวัภยัได้เขา้มาพึ่งขอความพิทกัษ์คุม้ครอง ด้วยวิธีการดงักล่าว ขุนนางท่ีมีกาํลงัสามารถ
ต้านทานการรุกรานของศตัรูได้จึงเป็นผูท่ี้ได้รับการยกย่องและมีอิทธิพลมากข้ึน ลักษณะทาง
การเมืองแบบมีศูนยอ์าํนาจยอ่ย ๆ หลาย ๆ ศูนยจึ์งปรากฏเป็นรูปร่างข้ึนแลว้ค่อย ๆ พฒันาเป็นระบบ
ท่ีจะกลายเป็นสถาบนัทางการเมืองท่ีสําคญัของยุโรปสมยักลางในช่วงประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี 11 
- 13 นัน่ก็คือ ระบบศกัดินาสวามิภกัด์ิ (Feudalism) 
 สภาพทางสังคมของยุโรปสมัยศักดินาสวามิภักดิ์ 
 ระบบศกัดินาสวามิภกัด์ิ หรือระบบฟิวดลั มีการพฒันามาจากปัจจยัพื้นฐาน 2 ประการ คือ 
ลกัษณะการปกครองและสังคมของชนเผา่เยอรมนักบัลกัษณะการปกครองและสังคมท่ีสืบทอดมา
จากโรมนั 
 1) ลักษณะสังคมของชนเผ่าเยอรมัน สังคมของชนเผ่าเยอรมนัเป็นความผูกพนัระหว่าง
บุคคลคือความผกูพนัระหวา่งกลุ่มนกัรบและหวัหนา้นกัรบตามประเพณี Comitatus ซ่ึงการกระจาย
อาํนาจจากประมุขไปสู่หัวหน้ากลุ่มนักรบ ก็ได้นาํขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมดงักล่าวมา
ปฏิบติั กษตัริยห์รือประมุขของเผ่าพนัธ์ุไม่มีอาํนาจในการปกครองอย่างเต็มท่ี แต่ก็มีการกระจาย
อาํนาจการปกครองไปสู่หวัหนา้กลุ่มนกัรบ 
 2) ลักษณะการปกครองและสังคมที่สืบทอดมาจากโรมัน  สังคมโรมันความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูอุ้ปการะ (Patron and Client System) (หรือความสัมพนัธ์ระหวา่งนายกบัขา้ทาส (Master 
and Slave Relations) เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอนัเป็นประเพณีโรมนั เม่ือสามญัชนหรือทาส
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ตอ้งการความคุม้ครอง หรือความอุปการะจากผูมี้อาํนาจ หรือผูมี้ความมัน่คัง่ ร่ํารวย ก็อาจฝากตวัอยู่
กบับุคคลนั้น พร้อมกบัทาํงานรับใช้เพื่อตอบแทนผูอุ้ปการะตน และยงัมีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบั
ท่ีดิน คือ การขอเช่าท่ีดินทาํกินเกิดเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้ของท่ีดินและผูเ้ช่า ในทาํนอง
เดียวกนักบัผูอุ้ปการะและผูรั้บอุปการะ ลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจเช่นน้ีทาํให้สามญัชนละเลย
อาํนาจส่วนกลางและปฏิบติัตนตามคาํสั่งหรือกฎของเจา้นายผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดินท่ีตนทาํกินเท่านั้น 
ส่วนประกอบสาํคญัของระบบฟิวดลั คือ ความผกูพนัของผูมี้สิทธ์ิในการเป็นเจา้ของท่ีดิน (Suzerain 
หรือ Lord) กบัผูรั้บกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (Vassle) มีท่ีดิน (Fief) เป็นพื้นฐานของความผูกพนัตามทฤษฏี
ของระบบฟิวดลัมีการจดัความสัมพนัธ์ระหวา่ง Lord และ Vassle ทั้งหลายในลกัษณะท่ีลดหลัน่กนั
เป็นรูปปิระมิด บนยอดปิระมิดคือ กษตัริยห์รือจกัรพรรดิท่ีเป็น Lord สูงสุดในระบบฟิวดลัท่ีดินใน
ราชอาณาเขตทั้งหมดเป็นของพระองค ์พระองคพ์ระราชทานท่ีดินส่วนหน่ึงให้แก่ขุนนางผูสู้งศกัด์ิ
ซ่ึงถือเป็น Vassle ชั้นสําคญั ขุนนางเหล่าน้ีมีฐานะทั้งเป็น Vassle ของกษตัริยแ์ละเป็นทั้ง Lord ของ
ขนุนางชั้นตํ่าลงไปอีกเป็นทอด ๆ จนถึงฐานปิระมิด คือ Vassle ท่ีต ํ่าท่ีสุด 
 

 
  
ภาพท่ี 2.9 รูปปิระมิดแสดงระบบฟิวดลั 
ท่ีมา : (http://www.declarepeace.org.uk/captain/murder_inc/summary.html) 
  

ชนช้ันในสังคมยุโรปยุคศักดินาสวามิภักดิ์ 
สังคมในระยะน้ีเป็นความสัมพนัธ์เฉพาะภายในแต่ละแมเนอร์ (Manor) หรือ คฤหาสน์ 

หมายถึง ท่ีเป็นบริเวณกวา้งใหญ่รอบๆ คฤหาสน์ของขุนนางขนาดของท่ีดินข้ึนอยู่กบัอาํนาจและ
ความมัน่คงของผูเ้ป็นเจ้าของ ภายในแมเนอร์ประกอบด้วยตวัคฤหาสน์ท่ีอยู่ของขุนนาง Manor 
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house หมู่บา้นของชาวนาท่ีเป็นอิสรชน และทาสติดท่ีดิน ซ่ึงปลูกเป็นกระท่อมเรียงรายกนัอยู่ไม่
ไกลคฤหาสน์ มีวดั และบา้นของพระประจาํแต่ละแมเนอร์ ผูอ้าศยัอยู่ในแมเนอร์ นอกจากทางติด
ท่ีดินและชาวนา ยงัมีช่างฝีมือ พ่อค้า แต่ละแมเนอร์มีการผลิตท่ีพอเพียงสําหรับเล้ียงตวัเองได ้                
แมเนอร์มีลกัษณะเป็นสังคมชนบทประกอบดว้ยชนชั้นปกครอง สามญัชน และพระ 
 1) ชนช้ันปกครอง โดยทัว่ไปเรียก “พวกขุนนาง” นบัตั้งแต่อศัวินข้ึนไป เป็นเจา้ของท่ีดิน
ผนืใหญ่นอ้ยเป็นเจา้ของป้อมปราการ ปราสาทหรือคฤหาสน์ มีอาํนาจสิทธ์ิขาดในผืนดิน บรรดาขุน
นางและนกัรบกลุ่มน้ี รวมกลุ่มกนัอยู่แต่ในชนชั้นของตนดว้ยการสืบสายโลหิต สืบทอดตาํแหน่ง
ให้แก่บุตร โดยไม่เปิดโอกาสให้ชนกลุ่มอ่ืนยกฐานะทางสังคมข้ึนมาปะปนดว้ยชนชั้นขุนนางใน
ระบบฟิวดลั 
 2) สามัญชน ในสังคมฟิวดลัยงัมีชาวนาอิสระเป็นเจา้ของท่ีดินขนาดเล็กเหลืออยู่บา้ง แต่
ชาวนาส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในผืนนาขนาดใหญ่ของบรรดาขุนนางเจา้ของท่ีดินในฐานะเป็นทาสติด
ท่ีดินดาํเนินชีวิตดว้ยการอาศยัท่ีดินทาํมาหากินเล้ียงชีพภายใตสิ้ทธ์ิขาดของขุนนางท่ีถือกรรมสิทธ์ิ
เหนือท่ีดินท่ีตนเขา้ไปทาํกิน   
 การเล่ือนช้ันทางสังคม 
 ชาวนาไม่ว่าจะเป็นอิสระ หรือเป็นทาสติดท่ีดิน มีการเล่ือนชั้นทางสังคมท่ีเป็นไปไดย้าก 
เพราะทั้งชนชั้นเจา้ของท่ีดินและชาวนา ต่างมีระบบการสืบทอดกรรมสิทธ์ิตามสายโลหิต ผูเ้ป็นบิดา
เป็นทาสติดท่ีดิน บุตรท่ียอ่มมีฐานะเช่นเดียวกบับิดาต่อไป สถานท่ีเดียวท่ีพอจะพบปะสังสรรค ์หรือ
จบักลุ่มหาความบนัเทิงได ้คือ วดัในคริสตศ์าสนา วดัจึงกลายเป็นท่ีรวมของกลุ่มชน พระประจาํวดั
จึงมีบทบาทสาํคญัในการอบรมจิตใจ ส่งเสริมความเช่ือและความศรัทธา ตลอดจนวางแนวชีวิต และ
สร้างทศันคติใหแ้ก่ สามญัชนโดยส่วนรวม 

 สภาพทางสังคมในโลกตะวนัออก 
 ญีปุ่่นในคริสต์ศตวรรษที ่8 - 12 
 ดินแดนญ่ีปุ่น มีความเจริญสืบเน่ืองมาประมาณ 8,000 - 3,000 ปี ก่อนคริสตกาล คือตั้งแต่
สมยัก่อนประวติัศาสตร์ มนุษยใ์นสมยัน้ีส่วนมากอาศยัอยูต่ามถํ้าและมีท่ีพกัง่าย ๆ ดาํรงชีวติดว้ยการ
ล่าสัตว ์ขดุรากพืชตระกูลถัว่ทาํการประมงตามชายฝ่ังทะเลและทะเลลึก วฒันธรรมในช่วงน้ี คือ การ
ประดิษฐ์เคร่ืองป้ันดินเผาลวดลายเส้นเชือก จึงเรียกวฒันธรรมเก่าแก่บริเวณน้ีวา่ วฒันธรรมโจมน
หรือวฒันธรรมรูปเชือก ประมาณปลายศตวรรษท่ี 4 จึงเกิดชุมชนเล็ก ๆ รวมตวักนัเป็นอาณาจกัร
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สถาปนาการปกครองท่ีเป็นปึกแผน่ มีจกัรพรรดิเป็นประมุขในการปกครองสมยัน้ีมีช่ือเรียกวา่ รัฐยะ
มะโตะ เป็นช่วงเวลาท่ีญ่ีปุ่นรับวฒันธรรมจีนผา่นเกาหลี 
 ญ่ีปุ่นในสมยัโบราณ มีการแบ่งวฒันธรรมสําคญัออกมาเป็นสามกลุ่ม คือ วฒันธรรมดั้งเดิม 
วฒันธรรมท่ีรับมาจากจีน และวฒันธรรมชนชั้นปกครองซ่ึงชนชั้นปกครองได้ปรับวฒันธรรมท่ี
รับมาจากจีนใหเ้ขา้กบัสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองของญ่ีปุ่น 
 ญ่ีปุ่นรับวฒันธรรมมาจากจีนโดยการรับผา่นเกาหลี แต่ต่อมาพวกญ่ีปุ่นเดินทางไปศึกษาท่ี
ประเทศจีนและส่งทูตไปสัมพนัธ์กบัจีน อิทธิพลทางการปกครองของจีนท่ีมีต่อญ่ีปุ่น เร่ิมจากการ
รวมอาํนาจของชุมชนต่าง ๆ มีการสถาปนาจกัรพรรดิข้ึนปกครองโดยมีข้าราชการช่วยในการ
ปกครองในช่วงเวลาต่อมาไดมี้การวางระบบการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ยกเลิกการถือกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินของเอกชน รัฐบาลเป็นผูม้อบกรรมสิทธ์ิการถือครองท่ีดินแก่ข้าราชการหรือวดั และได้
ประกาศใชก้ฎหมายทะอิโฮ โดยจดัระบบการปกครองตามแบบราชวงศถ์งั แบ่งการบริหารออกเป็น
จงัหวดั เขตหมู่บา้น ชาวนาอาศยัอยู่ในหมู่บา้นและรับผิดชอบความประพฤติของกนัและกนั รัฐ
จดัแบ่งท่ีนาเท่า ๆ กนั เก็บภาษีตามแบบจีน ซ่ึงมีการเก็บภาษีทั้งในรูปแรงงานและผลผลิต เช่น ขา้ว 
และผา้ ญ่ีปุ่นรับเอาระบบการถือครองท่ีดินจากจีนท่ีเรียกวา่ ระบบโฌเอ็น (Shoen System) ซ่ึงเป็น
ระบบการกระจายอาํนาจในการถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เดิมจกัรพรรดิมีอาํนาจถือครองท่ีดิน
ทั้งหมดแต่ในระบบน้ี จกัรพรรดิทรงแบ่งท่ีดินให้แก่ขุนนางและขา้ราชการท่ีทาํความดีความชอบ 
วดัได้มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากท่ีดินเป็นการกระจายอาํนาจ และเป็น
จุดเร่ิมต้นของการปกครองระบบศักดินาสวามิภักด์ิในญ่ีปุ่น ซ่ึงจะสะท้อนภาพสังคมท่ีเป็น
ความสัมพนัธ์ของจกัรพรรดิและขุนนางตระกูลต่าง ๆ ทาํให้เกิดการแบ่งชนชั้นท่ีอาศยัศกัดินาเป็น
ตวัช้ีวดั 

สภาพโลกรัฐชาติและลทัธิชาตินิยม 
การฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) การปฏิรูปศาสนาและการขยายตวัของยุโรปใน

ดา้นต่าง ๆ เช่น การแสวงหาดินแดนโพน้ทะเลทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม อยา่งสําคญัในยุโรปทั้งในดา้นวตัถุ ดา้นความคิดในทางการเมือง รัฐสมยัใหม่ท่ีเรียกว่า 
รัฐชาติข้ึนในศตวรรษท่ี 17 (Nation State) ไดเ้ร่ิมก่อตวัข้ึนจากพื้นฐานของรัฐศกัดินาท่ีถูกทาํลายลง
รัฐบาลกลางซ่ึงมีพระมหากษตัริยเ์ป็นสถาบนัท่ีใช้อาํนาจการปกครองสูงสุดในรัฐไดเ้ขา้มาแทนท่ี
ลกัษณะของรัฐชาติเป็นลักษณะของรัฐท่ีประชาชนมีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้านเผ่าพนัธ์ุ
วฒันธรรม เศรษฐกิจ มีความจงรักภกัดีต่อประเทศชาติของตนเหนือสถาบนัอ่ืน 
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 การเกิดข้ึนของรัฐชาติในศตวรรษท่ี 17 เป็นปัจจยัสําคัญอีกอย่างหน่ึงท่ีทาํให้เกิด
ความรู้สึกชาตินิยมเกิดข้ึน ความรู้สึกชาตินิยมเป็นความรู้สึกอีกอยา่งหน่ึงท่ีทาํของบุคคลท่ีมีต่อชาติ
และหมู่ชนท่ีมีชาติพนัธ์ุ ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรมเดียวกบัตน ปรารถนาท่ีจะทาํให้
ชาติของตนมีอิสระ มีความเขม้แข็งกา้วหน้า มัน่คง และปลอดภยั ในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 – 18 
ชาตินิยมเป็นการแสดงออกในรูปความจงรักภกัดีต่อชาติ ในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ลทัธิชาตินิยมมุ่ง
การดาํเนินนโยบายของชาติ การบูรณภาพชาติ อาํนาจของชาติย ํ้าความสําคญัท่ีเช้ือชาติเผา่พนัธ์ุตน
เหนือเผา่พนัธ์ุอ่ืน 

รูปแบบสังคมภายหลงัการเกดิรัฐชาติและลทัธิชาตินิยม 
 ความสําคญัของรูปแบบของสังคมท่ีเกิดข้ึนในยุคน้ี คือทาํให้มีการยกเลิกค่านิยมทางสังคม
เก่าๆ ท่ีสาํคญั เช่น การยกเลิกสิทธิพิเศษทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมของพระและขุนนางลดลงไป 
ประชาชนได้รับการพฒันาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนมีการศึกษาท่ีดีข้ึน เน่ืองจากการให้
ประชาชนได้เร่ิมรับรู้และรับผิดชอบต่อการพฒันาทางสังคมเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง  
ในบางประเทศประชาชนเกิดการต่ืนตวัในทางการเมือง ในเร่ืองเสรีภาพส่วนบุคคล เป็นตน้  

 สภาพทางสังคมในช่วงการปฏิวตัิอุตสาหกรรม 
 เม่ือยคุกลางส้ินสุดลง ยโุรปกา้วสู่ยคุสมยัใหม่ (ค.ศ. 1500 - 1750) การปฏิวติัอุสาหกรรมได้
เกิดข้ึนโดยเร่ิมท่ีประเทศองักฤษเป็นคร้ังแรกในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18-19 (ค.ศ. 1760-1830) โดยเป็น
ผลมาจากการเปล่ียนแปลงในสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและจิตวิทยา ตลอดจนพฒันาการ
ท า ง ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี  ไ ด้ เ ร่ิ ม เ กิ ด ข้ึ น ใ น ยุ ค ใ ห ม่  ร ะ บ บ ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง แ บ บ
สมบูรณาญาสิทธิราชยไ์ดเ้กิดข้ึนอยา่งเตม็รูป ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการพฒันาของสังคมโลก ระบบ
เศรษฐกิจท่ี เ ร่ิมมีการเกิดข้ึนของชนชั้ นกลางและพ่อค้าอันเป็นผลจากลัทธิพาณิชย์นิยม 
(Mercantilism) ซ่ึงในทางปฏิบติัได้สนับสนุนการใช้พระราชอาํนาจของกษตัริยใ์นการเขา้ไปมี
บทบาทในทางเศรษฐกิจทั้งในดา้นการคา้ระหว่างรัฐและการเก็บภาษีอากร การเกิดข้ึนของรัฐชาติ
และความรู้สึกรวมกนัในชาติตลอดจนการคน้พบ การประดิษฐ์เคร่ืองจกัรใหม่ ๆ ในการผลิตได้
กลายเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหเ้กิดการปฏิวติัการคา้และการปฏิวติัอุตสาหกรรมในระยะต่อมา 

 สภาพทางสังคมของสังคมโลกยุคใหม่ 
 วิวฒันาการของสังคมโลกท่ีมุ่งเฉพาะด้านสังคมของโลก สามารถกาํหนดขอบเขตของ
การศึกษาออกเป็นช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี สภาพการณ์ทางสังคมก่อนและหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
และสงครามโลกคร้ังท่ี 2  
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 สภาพของสงครามก่อน-หลงัสงครามโลกคร้ังที ่1 
 สงครามโลกคร้ังท่ี 1 เร่ิมตน้ข้ึนใน ค.ศ. 1914 การเกิดสงครามระยะน้ีเป็นการกาํหนดชะตา
กรรมคร้ังสาํคญัในประวติัศาสตร์โลก เหตุการณ์หลายอยา่งท่ีเกิดข้ึน เช่น การลอบปลงพระชนมรั์ช
ทายาทแห่งจกัรวรรดิออสเตรีย-ฮงัการี ซ่ึงเป็นชนวนสําคญัในการจุดไฟสงคราม นอกจากน้ีการ
แข่งขนักนัแสวงหาอาณานิคมและการขยายอิทธิพลระหวา่งประเทศมหาอาํนาจ ซ่ึงก่อให้เกิดความ
ตึงเครียดอยูต่ลอดเวลา ในเหตุการณ์สําคญัก่อนการลอบปลงพระชนม ์คือประชาชนในแหลมบอล
ข่านเกิดความรู้สึกชาตินิยมข้ึนมา ภายหลงัการถูกประเทศมหาอาํนาจคอยแทรกแซงและครอบงาํอยู่
ตลอดเวลา จึงทาํให้ชาวเซอร์เบียชาตินิยมต่อต้านออสเตรียและทาํการสังหารรัชทายาทของ
ออสเตรียเพื่อวตัถุประสงคจ์ะเอาแควน้บอสเนียเฮอร์เชโกวนีาเขา้รวมกบัเซอร์เบีย 
 สภาพการณ์ทางสังคมหลงัการเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ภาพของหลงัสงครามโลกคือความ
พ่ายแพแ้ละความล้มเหลวท่ีทาํให้ชาติในโลกตะวนัตกป่ันป่วน เช่น ผูแ้พแ้ละผูช้นะท่ีสุญเสียใน
ช่วงเวลาเดียวกนั สภาพสังคมในกลุ่มประเทศผูแ้พ ้เช่น เยอรมนี ออสเตรีย ฮงัการี ตุรกี เกิดความ
ระสํ่าระสายมีปัญหาการวา่งงานจาํนวนมากเกิดข้ึน การบริโภคและการใชจ่้ายตกด่ิงลงไปเพราะคน
ไม่มีงานทาํ ประชาชนจาํนวนมากตกอยู่ในสภาพท่ีไม่มีเส้ือผา้ขาดแคลนอาหาร ในปีค.ศ. 1931 
องักฤษมีคนวา่งงาน 3,000,000 คน เยอรมนีมีมากกวา่ 6,000,000 คน ในอิตาลีมีประมาณ 3,000,000 
คน ยโุรปกลายเป็นดินแดนแห่งความยากจนอาหารและนํ้ ามนัขาดแคลนอยา่งหนกั การโภชนาการ
ไม่ดี และไดข้ยายตวัทัว่ทุกพื้นท่ีในประเทศมหาอาํนาจ ยุโรปหลายประเทศมีชนกลุ่มน้อยท่ีอยู่ใต้
ปกครองของมหาอาํนาจไดรั้บสิทธ์ิท่ีจะตดัสินใจดว้ยตนเองวา่จะมีการปกครองของตน หรือจะรวม
กบัชนกลุ่มนอ้ยกลุ่มอ่ืนตั้งประเทศใหม่ รวมทั้งการมีโอกาสประกาศตนเป็นประเทศเอกราช ทาํให้
ประเทศเล็กๆ ไดมี้โอกาสยกฐานะสูงข้ึนในสังคมโลก โดยเฉพาะในดา้นการเมือง หรือการเลือก
ประเทศท่ีตอ้งการอาศยัอยูไ่ดอ้าณติั 
 สภาพสังคมช่วงก่อนและหลงัสงครามโลกคร้ังที ่2 
 สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เร่ิมข้ึนในปีค.ศ. 1939 และส้ินสุดลงเม่ือ ค.ศ. 1945 รวมระยะเวลาใน
การทาํสงครามคร้ังน้ีเกือบ 6 ปี สภาพสถานการณ์ของสังคมโลกในช่วงน้ี ในภาพรวมทัว่ๆ ไป
โครงสร้างสังคมโลกมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งจะเปราะบางมาก เน่ืองจากชาติมหาอาํนาจตอ้งการรักษา
โครงสร้างท่ีเป็นอยู ่นัน่คือ การมีประเทศในอาณานิคมทัว่โลกขององักฤษ ฝร่ังเศส ซ่ึงสนธิสัญญา
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แวร์ซายส์กาํหนดข้ึนและตอ้งการรักษาไว ้ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาพอใจในอาํนาจของตนในทวีป
อเมริกาและไม่ตอ้งการให้มหาอาํนาจชาติอ่ืนมายุ่งเก่ียว และสหรัฐอเมริกาเองก็จะไม่ไปลิดรอน
ผลประโยชน์ของชาติใดในขณะท่ีเยอรมนี ญ่ีปุ่น อิตาลี ตอ้งการขยายอาณานิคมให้มากข้ึน และ
พร้อมท่ีจะใชก้าํลงัเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสังคมโลกท่ีเป็นอยูใ่ห้เป็นระเบียบใหม่ ในทา้ยก่อน
การเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 6 องคก์ารสันนิบาตชาติ ซ่ึงเป็นองคก์ารท่ีรวมประเทศสมาชิกทั้งส้ิน 60 
ประเทศทาํให้ประเทศเหล่าน้ีมีศกัด์ิศรี เป็นเอกราชเท่ากบัประเทศอ่ืนในโลก แต่ในความเป็นจริง 
ประเทศมหาอาํนาจบางประเทศมกัจะใช้วิธีการสร้างวิกฤตการณ์เพื่อทดสอบความเขม้แข็งของ
องคก์ารสันนิบาตชาติ และมหาอาํนาจจากประเทศอ่ืนวา่จะสามารถรักษาสถานภาพท่ีเป็นอยู่อยา่ง
จริงจงัเพียงใด โดยเฉพาะองักฤษและฝร่ังเศสไม่พยายามอยา่งจริงจงัท่ีจะใชก้าํลงัอาํนาจของตนท่ีจะ
รักษาโครงสร้างของสังคมโลกท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น และพยายามเอาใจมหาอาํนาจผูรุ้กรานมาก
เกินไป จนทาํใหผู้รุ้กรานเหล่านั้นไดใ้จ และคิดสร้างภาพสังคมโลกข้ึนมาใหม่ 
 
ววิฒันาการทางเศรษฐกจิของโลก 

เม่ือประมาณ 1 ลา้นปีมาแลว้อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของวิวฒันาการของมนุษยช์าตินั้น มนุษยจ์ะ
มีลกัษณะเป็นผูแ้สวงหาอาหารท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ มากกวา่จะเป็นผูผ้ลิตข้ึนมาเองการหาอาหาร   
ก็หาเพียงวนัต่อวนัโดยไม่มีส่วนเกินเก็บไว ้ข้ึนต่อมาก็พยายามผลิตอาหารข้ึนเองซ่ึงถือไดว้่าเป็น
ความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจท่ีสําคญัของมนุษยใ์นยุคแรกน้ีซ่ึงเรียกวา่ “ยุคหินเก่า” การเปล่ียนแปลง
เขา้สู่ยุคหินใหม่  เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพทางภูมิศาสตร์ทาํให้การหาอาหารตามธรรมชาติ
และการล่าสัตวท์าํไดย้ากข้ึน เป็นเหตุให้มนุษยต์อ้งหาทางใหม่ในการแกปั้ญหาเร่ืองอาหารนั้นคือ 
ปลูกพืชอาหารต่างๆ และเล้ียงสัตวข้ึ์นเอง นบัเป็นการทาํเกษตรข้ึนเป็นคร้ังแรก มีการประดิษฐ์จอบ
และเคียวมีการป้ันหนา้ดินไวหุ้งตม้อาหาร รู้จกัหมกัพืช และมีการใชเ้ส้ือผา้ จากขนสัตวแ์ละเส้นใย
จากพืชมีการ เพาะปลูกขา้วสาลีและบาร์เลย์ ต่อมาในยุคทองแดงมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ี
สาํคญัคือ การพฒันาเทคนิคในการหลอมและประดิษฐ์ของเคร่ืองมือต่างๆ จากทองแดงและต่อมาก็
จากโลหะดีบุกและตะกัว่มีการขยายตวัของการคา้มีการแบ่งงานกนัทาํและการตั้งถ่ินฐานเป็นชุมชน
ใหญ่ข้ึน 

ววิฒันาการทางเศรษฐกจิโลกยุคโบราณ 
เม่ือเกิดมีมนุษยเ์กิดข้ึนในโลก  มนุษยมี์ความจาํเป็นการแสวงหาอาหารตามธรรมชาติด้วย

การล่าสัตวแ์ละการหาพืชผกัผลไม้จากธรรมชาติเป็นอาหารเพียงวนัต่อวนัโดยไม่มีเก็บ ยงัเป็น
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มนุษยย์คุหินเก่าการเปล่ียนแปลงเขา้สู่ยคุหินใหม่ มนุษยเ์ห็นความจาํเป็นในการผลิตอาหารเน่ืองจาก
การหาอาหารตามธรรมชาติกระทาํไดย้ากข้ึน ตอ้งมีกรอพยพยา้ยถ่ินท่ีอยูต่ามแหล่งท่ีมีอาหารมนุษย์
จึงรู้จกัการทาํการเกษตรกรรมและการเล้ียงสัตว ์ มีการประดิษฐเ์คร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเพราะปลูก 
การเล้ียงสัตวแ์ละภาชนะในการประกอบอาหาร มนุษยรู้์จกัการใชไ้ฟ  มีการใชเ้ส้ือผา้ท่ีทาํจากหนงั
สัตวแ์ละใบไม ้

นบัตั้งแต่มนุษยไ์ดต้ั้งถ่ินฐานเป็นชุมชนใหญ่  มนุษยรู้์จกัการแบ่งงานกนั ทาํให้ตอ้งมีการ
ผลิตอาหารมีคนตั้งถ่ินฐานเป็นชุมชนใหญ่  จึงมีการแลกเปล่ียนส่ิงของท่ีใช้ในการดาํรงชีวิต และ
พฒันามาเป็นระบบการซ้ือขายสินค้ามีการใช้เงินตราเป็นส่ือกางอาํนายความสะดวกในการ
แลกเปล่ียนสินค้ามนุษย์เ ร่ิมรู้จักการใช้โลหะในการทําเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เช่นเหล็กสําริด
ทองแดง เป็นผลให้การเกษตรสามารถเพิ่มผลผลิตไดม้ากข้ึน มนุษยมี์อาํนาจการซ้ือมากข้ึน เม่ือ
สังคมขยายตวัเป็นชุมชนใหญ่ข้ึนเป็นเมืองนครรัฐและอาณาจกัรเช่นอาณาจกัรอียิปต์กรีกโรมนั
จนกระทัง่อาณาโรมนัล่มสลาย 

ววิฒันาการทางเศรษฐกจิในยุคกลาง 
ระบบเศรษฐกิจในยุคกลางเป็นการดําเนินภายใต้ระบบแมนเนอร์หรือระบบศักดินา

สวามิภกัด์ิ ปัจจยัการผลิตท่ีสําคญั คือ แรงงานและท่ีดิน ท่ีดินถูกยึดครองโดยชนชั้นเจา้นาย
ประชาชนเป็นแรงงานท่ีทาํงานในท่ีดินและเล้ียงสัตว ์ ในยุคน้ีเงินตราเป็นส่ิงหายาก  ตลาดถูก
จาํกดั  กลวัการรุกราน มีภาวะสงครามอยูท่ ัว่ไป  มนุษยจึ์งตอ้งช่วยเหลือตนเองทุก ๆ เร่ือง การติดต่อ
คา้ขายหยุดชะงกัในช่วงยุคกาลางตอนตน้ ในช่วงยุคกลางตอนปลายเม่ือเกิดสงครามครูเสด ใน
ประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 12-15  ทาํให้การคา้ขยายตวั เพราะโลกตะวนัตกได้ติดต่อกบัโลก
ตะวนัออก สินคา้ท่ีซ้ือขายกนัเป็น สินคา้ฟุ่มเฟือยและเคร่ืองเทศจากตะวนัออกไกล   การซ้ือขายเร่ิม
เป็นระบบการลงทุนเพื่อการแสวงหาผลกาํไร  เกิดลทัธิทุนนิยมซ่ึงขยายตวัอยา่งมากในช่วงศตวรรษ
ท่ี 11 และ  12 

ลัทธิทุนนิยม   หมายถึงระบบเศรษฐกิจท่ีมีจุดหมายเพื่อแสวงหากาํไรเป็นสําคญั  มีการ
สะสมทุนอย่างกวา้งขวางและนาํทุนนั้นไปใช้หากาํไรด้วยวิธีต่างๆ ระบบทุนนิยมขยายตวัใน
ศตวรรษท่ี 11 เน่ืองจากมีการใชเ้งินตราเป็นส่ือกลางและการให้สินเช่ือจากสินคา้ แมว้า่เงินท่ีกูจ้ะถูก
หา้มไม่ใหมี้การเรียกดอกเบ้ียแต่จะใชบ้วกเพิ่มในราคาสินคา้ รวมทั้งการโอนเงินจากท่ีหน่ึงไปยงัอีก
ท่ีหน่ึงโดยใช้ตัว๋เงินซ่ึงต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อมาการคิดดอกเบ้ียเงินกู้และการหากําไรก็เร่ิม
แพร่หลายในยโุรเน่ืองจากทศันคติโดยทัว่ไปเร่ิมเปล่ียนแปลง เน่ืองจากผูกู้มี้ความเสียงจึงตอ้งชดเชย
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ดว้ยดอกเบ้ียสรุปไดว้า่การพฒันาแนวคิดทุนนิยมนั้นเกิดจากการคา้และธุรกิจขยายตวัทาํให้เกิดชน
ชั้นพอ่คา้และนกัลงทุนผูแ้สวงหากาํไรและเรียกดอกเบ้ียใหเ้ป็นปกติในการทาํธุรกิจ นายทุนสามารถ
วางแผนการผลิตขนาดใหญ่ ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งขาดความเห็นอกเห็นใจกนั
เพราะนายทุนตอ้งการผลกาํไรระบบทุนนิยมส่งผลใหเ้กิดสถาบนัการเงินคือ ธนาคารพาณิชยเ์กิดข้ึน
ทั้งในประเทศเนเธอร์แลนดแ์ละประเทศองักฤษ 

ววิฒันาการทางเศรษฐกจิในยุคใหม่ 
การขยายตวัทางเศรษฐกิจในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15  ภายหลงัการส้ินสุดสงครามครูเสด  ยุโรป

มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก  มีการสํารวจทางทะเล การปฏิรูปทางศาสนา  การล่าอาณานิคม  มีผล
ทาํให้ตลาดการคา้ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว อาณานิคมเป็นทั้งแหล่งวตัถุดิบและแหล่ขายสินคา้ ธุรกิจ
ขยายตวั มีการจดัตั้งบริษทัท่ีเกิดผลกไรมหาศาล เกิดระบบสินเช่ือและระบบธนาคารมีการออก
ธนบตัรเพื่อใชห้มุนเวียนในระบบธุรกิจลทัธิพาณิชยนิ์ยมจึงเกิดข้ึนและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ลทัธิ
พาณิชย์นิยมเป็นลัทธิท่ีเกิดข้ึนเพราะมนุษย์อยากสะสมความมั่งคัง่ร่ํารวย รัฐบาลกลางจึงต้อง
ส่งเสริมการคา้ให้เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะการคา้ระหวา่งประเทศ ดว้ยการผลิตสินคา้สําเร็จรูปแลว้
ส่งไปขายยงัต่างประเทศ  โดยนาํเข้าวตัถุดิบราคาถูกจากประเทศเมืองข้ึนหรือประเทศอาณา
นิคม  ประเทศท่ีมัง่คัง่ท่ีสุดคือ ประเทศองักฤษ ในแนวคิดของลทัธิพาณิชยนิ์ยมรัฐบาลตอ้งมีอาํนาจ
ในการควบคุมระบบเศรษฐกิจไดอ้ย่างทัว่ถึง เพื่อมุ่งหวงัให้ประเทศของตนโดดเด่นกว่าประเทศ
อ่ืน ลทัธิพาณิชยนิ์ยมจะมุ่งเนน้การคา้ระหวา่งประเทศให้ไดเ้ปรียบมากท่ีสุดโดยเฉพาะความมัง่คัง่
ทางเศรษฐกิจอนัหมายถึง การมีทองคาํและเงินไหลเขา้ประเทศ ลทัธิพาณิชยนิ์ยมมีอิทธิพลต่อ นโย
บาลเศรษฐกิจของยุโรปในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 16  อย่างมาก ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้ดา้ว
หนา้ดว้ยการปรับปรุงทั้งดา้นการเกษตร  อุตสาหกรรม และการคา้ร่วมกนัไป ลทัธิพาณิชยนิ์ยมถูก
นาํไปใช้ในประเทศโปรตุเกส  สเปน ฮอลนัดา องักฤษและฝร่ังเศส โดยรัฐบาลเขา้ควบคุมการคา้
ระหวา่งประเทศทุกชนิดเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบดุลการคา้และสะสมโลหะมีค่า เช่น ทองคาํและเงินให้มาก
ท่ีสุด จึงก่อให้เกิดการปฏิวติัอุตสาหกรรม และปฏิวติัทางกา้นการเกษตรกรรม  มีการนาํเคร่ืองมือ
ทางเทคโนยีเขา้ใช้ในการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเศรษฐกิจรุ่งเรือง มีการพฒันาทางด้าน
การคา้และระบบการขนส่ง  อาจกล่าวได้ว่า การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจทาํให้เกิดการแข่งขนั
ทางดา้นเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  อนันาํไปสู่การเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จนเป็นผลให้เกิดภาวะ
เศรษฐกิจ  ตกตํ่าหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1  เกิดภาวะเงินเฟ้อ การลม้ละลายของธนาคารทาํให้เกิด
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
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สภาพเศรษฐกจิปัจจุบัน 
ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง สภาพสังคมโลกอยูบ่นพื้นฐานการเผชิญหนา้ทางการเมือง 

อุดมการณ์และเศรษฐกิจของสองขั้วอาํนาจ โดยมีสหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียตในฐานะ 
ผูน้ําของแต่ละฝ่ายภายใต้บรรยากาศของการทาํสงครามเย็น อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจท่ีเคยรุ่ง 
เรืองสูงสุดในยุโรป ไดเ้คล่ือนยา้ยมายงัประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยเฉพาะภายหลงัปี ค.ศ. 1985  
ระบบโลกไดเ้กิดข้ึน สหรัฐอเมริกาจึงโดดเด่นทั้งทางการเมือง และเศรษฐกิจยิ่งภายหลงัสหภาพ 
โซเวยีตล่มสลายในปีค.ศ. 1991 ความเจริญเติบโตต่างๆ จึงอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของสหรัฐอเมริกา  โดย
มีกลุ่มประชาคมยุโรปและญ่ีปุ่นมีความเจริญเติบโต และมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกตามหลัง
สหรัฐอเมริกา โดยมีกลุ่มประชาคมยโุรปและญ่ีปุ่นมีความเจริญเติบโตและมีอิทธิพบต่อเศรษฐกิจโต
ตามหลกัสหรัฐอเมริกา การคา้และการลงทุนไดย้ายตวัไปทัว่โลก ภายใตก้ารคา้และการลงทุน
ระหวา่งประเทศขยายตวัในวงกวา้ง และครอบคลุมไปทัว่โลก โดยไม่มีการถูกตดัตอนอยูใ่นวงจาํกดั 
การเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบนัจึงมีองค์ประกอบของเศรษฐกิจและการคา้รวมอยู่ด้วยการ
เปล่ียนแปลงของระเบียบโลกใหม่ส่งผลทางเศรษฐกิจของโลก ดงัน้ี  

1. โลกกาภิวตัน์ การเช่ือมโยงของระบบโลกทั้งดา้นการคา้และการลงทุนโดยไม่มีขอบเขต
ท่ีถูกจาํกดัจากกระบวนการเมือง และระบบเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั ดงัในยุคสงครามเยน็จึงส่งผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นปัจจยัแห่งความไดเ้ปรียบทางเศรษฐกิจ อนัเป็นผลจากการเปิดประเทศ
ของหลายประเทศ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  

2. กระแสประชาธิปไตย การอนุรักษธ์รรมชาติและสภาพแวดลอ้ม มีผลการดาํเนินการคา้
ระหวา่งประเทศ การอา้งสิทธ์ิมนุษยชนกบัการดาํเนินนโยบายการคา้ระหวา่งกลุ่มประเทศตะวนัตก
ท่ีมีต่อประเทศในทวีปเอเชียอเมริกาใตแ้ละแอฟริกาโดยใช้กลไกของหลกัประชาธิปไตยในการ
ดาํเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อมุ่งเป้าเปล่ียนแปลงการเมืองภายในของอีกประเทศหน่ึง 
 
ววิฒันาการทางการเมืองการปกครองของโลก 

คาํว่า "การเมือง" และ "การปกครอง" มกัจะใช้ควบคู่กันไปเสมอเพราะ "การเมือง" 
หมายถึง งานท่ีเก่ียวกับรัฐ การบริหารประเทศ การอาํนวยหรือควบคุมการบริหารงานราชการ 
แผน่ดิน ซ่ึงเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองประเทศเป็นสาํคญั 
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ความหมายของการเมือง 
อริสโตเติล (Aristotle, 384 - 322 B.C.) :  ไดก้ล่าวไวว้า่  การเมืองจะตอ้งมีลกัษณะสําคญั

บางประการ อาทิเช่น การเมืองยอ่มเก่ียวกนักบัอาํนาจและอาํนาจทางการเมืองจะตอ้งแตกต่างจาก
อาํนาจอ่ืน คือ องคก์ารทางการเมืองจะตอ้งมีอาํนาจปกครองเป็นอธิปัตย์  คุณลกัษณะของการเมือง
ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีเด่นชดั สองประการ คือ อาํนาจ และการปกครอง  

โทมัส    ฮอบส์  (Thomas Hobbes, 1588 – 1679) :  มีความเห็นวา่ การเมืองเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัความปลอดภยัของมนุษย ์การเมืองคือ การต่อสู่เพื่อเถลิงอาํนาจ 

ชลธิศ ธีระฐิติ (2551: 278-280) อธิบายถึงความหมายของ “การเมือง” วา่ ในความหมายท่ี
ผูกติดกบัระบบการเมืองและ/หรือรัฐ การเมือง คือ การจดัสรรส่ิงท่ีมีคุณค่าหรือทรัพยากร โดยมี
อาํนาจท่ีเป็นท่ียอมรับกนัมาทาํใหเ้กิดการปฏิบติัตาม หรือการเมืองเป็นเร่ืองของการท่ีมีคนกลุ่มหน่ึง
ใชอิ้ทธิพลต่อคนอีกกลุ่มหน่ึง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงท่ีมีคุณค่าทางสังคม ส่ิงท่ีมีคุณค่าทางสังคมในท่ีน้ีมี
ได้หลายอย่าง เช่น อาํนาจ ความศรัทธานับถือ ความยุติธรรม ความนิยมชมชอบ ความอยู่ดีกินดี 
ความมัง่คัง่ ความรอบรู้ ทกัษะ เป็นต้น ในความหมายน้ี การเมืองจะถูกตีกรอบเอาไวว้่า เป็น
ความสัมพนัธ์ของมนุษยใ์นระบบการเมือง ซ่ึงสามารถแยกออกจากความสัมพนัธ์ของมนุษยใ์น
ระบบยอ่ยอ่ืนๆ ของสังคมได ้โดยท่ีระบบการเมืองจะมีเป้าหมายในตวัเองท่ีแตกต่างจากระบบยอ่ย
อ่ืนๆ ของสังคม เช่น ระบบวฒันธรรม ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา  

อาจสรุปไดว้า่  การเมืองคือการแข่งขนัของบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอาํนาจ
ในการปกครองรัฐ มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจดัการ ผลประโยชน์ของชาติ  ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมการเมืองเป็นเร่ืองเก่ียวพนักับอาํนาจและการ
ปกครอง การดูแลจดัการให้มนุษยอ์ยูก่นัอยา่งเป็นระเบียบและเป็นธรรม การเมืองจึงเป็นทั้งศาสตร์
และศิลปะของการปกครอง 

ความหมายของรัฐและองค์ประกอบของรัฐ 
ซิเซโร (Cicero) :  นกัปราชญช์าวโรมนัไดใ้ห้คาํนิยามวา่ “ รัฐ คือกลุ่มคนจาํนวนมากท่ี

รวมกนัอยูโ่ดยมีความรู้สึกรับผดิชอบร่วมกนั” 
แมกซ์  เวเบอร์ (Max Weber) :  นกัสังคมวิทยาชาวเยอรมนั  กล่าววา่  “ รัฐ คือ องคก์ารท่ีมี

อาํนาจผกูขาดในการใชก้าํลงัหรือใชค้วามรุนแรงทั้งหลาย” 
ฮาโรลด์  ลาสเวลล์ (Harold Lasswell) :  นิยามวา่ “รัฐ”  คือกลุ่มคนท่ีรวมกนัเป็นระเบียบ

และอาศยัอยูใ่นอาณาเขตร่วมกนัมีอาํนาจสูงสุดในอาณาเขตนั้น 



68 
 

 

สรุปไดว้่า  รัฐ   คือ ชุมชนทางการเมืองท่ีมีบุคคลอาศยัอยู่อย่างถาวร ในดินแดนท่ีมี 
อาณาเขตแน่นอน ภายใต้รัฐบาลเดียวกัน มีอํานาจสูงสุดในการปกครองอย่างเป็นอิสระ                
ปราศจากการควบคุมจากภายนอก 

การเมืองการปกครองยุคก่อนรัฐชาติ การปกครองในยุคก่อนการ  เกิดรัฐชาติแบ่งออกได้
ดงัน้ี 

ศึกษาวิว ัฒนาการสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของสังคมโลกการ 
จัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดจนถึงการพัฒนา 
สังคมเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของประเทศไทยเพื่อการปรับตัวเข้ากับการ 
จดัระเบียบของสังคมโลก  

การปกครองแบบเผ่าชนหรือกลุ่มชน 
เป็นการรวมตัวกันของสังคมขนาดย่อมมีรากฐานมาจากหน่วยของสังคมท่ีเล็กท่ีสุด

คือ ครอบครัวหลายๆ  ครอบครัวรวมกนัในระบบเครือญาติเป็นเผา่ชนมีขนบธรรมเนียมประเพณี
ประจาํเผา่ จึงไดก้ลายเป็นรูปแบบการปกครองในท่ีสุด 

การปกครองแบบนครรัฐหรือแว่นแคว้น 
หลงัจากท่ีมนุษยเ์ร่ิมมีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่งแน่นอนมีการรวมตวัเป็นกุ่มเผา่ชนในยุคหินใหม่

ก็มีการติดต่อกนัระหว่างเผ่า พฒันามาเป็นนครัฐ เป็นแควน้เป็นอาณาจกัรมีพระมหากษตัริย์
ปกครองราชวงศต่์างๆ  เช่น นครรัฐของกรีก และอาณาจกัรโรมนั เป็นตน้  

สังคมกรีกโบราณเป็นตวัอยา่งของรูปแบบการปกครองท่ีสําคญัของโลก  กรีกประกอบดว้ย 
นครรัฐมากมายแต่ท่ีสําคญัไดแ้ก่  นครรัฐเอเธนส์และนครรัฐสปาร์ตา นครรัฐเอเธนส์มีรูปแบบ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยทางตรง  ซ่ึงถือว่าเป็นแบบฉบบัหรือตน้กาํเนิดของรูป 
แบบการปกครองท่ีเจริญท่ีสุดในสมยันั้น ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในขอบเขตท่ีกวา้งขวางจน 
กลายเป็นพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบนั ส่วนนครรัฐสปาร์ตาเป็นตวัอยา่ง 
ทางรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการแบบทหาร ในช่วงระยะเวลาท่ีนครรัฐของกรีกกาํลงัพฒันา 
เจริญรุ่งเรืองอาณาจกัรโรมนัก็ต่อตวัข้ึนและมีรูปแบบการปกครองในช่วงแรกเป็นแบบนครรัฐ เช่น 
เดียวกบักรีก  ต่อมาไดพ้ฒันามาเป็นแบบสาธารณะรัฐ มุ่งให้คนส่วนใหญ่ไดมี้ส่วนร่วมในการเมือง 
การปกครอง  แต่ปรากฏวา่อาํนาจส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มคนร่ํารวยและมีฐานทางสังคมสูง รูปแบบการ 
ปกครองพฒันามาเป็นจกัรวรรดิ  
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การปกครองแบบจักรวรรดิ 
เป็นรูปแบบการปกครองท่ีรวมเอานครรัฐหรือแควน้ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เป็นกลุ่มสังคม

ขนาดใหญ่  เช่น จกัรวรรดิโรมนั จกัรวรรดิจีน  จกัรวรรดิอินเดีย  เป็นตน้   การปกครองในรูปแบบ
จกัรวรรดินั้นเป็นการปกครองดินแดนท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล   มีชาวต่างชาติหลายเผา่พนัธ์ุ  แต่อาํนาจ
ปกครองถูกรวม  อยู่ ท่ีจ ักรพรรดิเพียงผู ้เพียงผุ ้เ ดียวนั้ น  ต่อมาจักรวรรดิก็ เ ร่ิมอ่อนแอ    
 พวกอนารยชนเข้ารุกรานจักรวรรดิโรมัน การปกครองในรูปแบบใหม่คือ ระบบศักดินา
สวามิภกัด์ิ จึงเกิดข้ึน 

การปกครองในระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ 
การปกครองในระบบศกัดินาสวามิภกัด์ิ กาํเนินข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 9  ดงัได้กล่าว

มาแลว้นั้นเป็นระบอบการปกครองท่ีเนน้เร่ืองท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และความผูกพนัระหวา่ง
เจ้าของท่ีดินและผูท้าํกินในท่ีดิน  กรปกครองระบอบศกัดินาพฒันามาจนถึงกลางศตวรรษท่ี 
15 หลงัการส้ินสุดสงครามครูเสด  

การเมืองการปกครองในยุครัฐชาติ 
การเมืองการปกครองในยุครัฐชาติ หมายถึง  รัฐท่ีมีการปกครองเป็นปึกแผ่นมีอาณาเตท่ี

แน่นอน ประชาชนมีเช้ือชาติภาษาวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบเดียวกนั  ปัจจยัท่ีสําคญั
ในการก่อให้เกิดรัฐบาลคือความรู้สึกชาตินิยม ทาํให้ประชาชนเกิดความภูมิใจ และมีความ 
จงรักภกัดีต่อชาติและพระมหากษตัริยข์องตนเอง 

ทฤษฎกี าเนิดรัฐ 
1. ทฤษฎเีทวสิทธ์ิ  ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่พระเจา้เป็นผูส้ร้างรัฐ สร้างมนุษย ์อาํนาจในการปกครอง

เป็นของพระเจา้ กษตัริยมี์พนัธะกบั พระเจา้และปกครองรัฐในนามของพระเจา้การกระทาํใดๆ ของ
กษัตริย์จึงไม่ถือเป็นความผิด  เป็นท่ีมาของหลักการท่ีว่ากษัตริย์ท ําอะไรไม่ผิด นําไป 
สู่ระบอบการปกครองท่ีเรียกวา่ สมบูรณาญาสิทธิราชย ์

2. ทฤษฎีสัญญาประชาคม ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่รัฐเกิดข้ึนโดยมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างและเป็นเจา้ของ
อาํนาจอธิปไตย เพราะมนุษย์มีสิทธิตามธรรมชาติมาตั้งแต่เกิด คนทุกคนจึงมีสิทธิปกครอง 
ตนเอง  แต่เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน และการตัดสินปัญหาเม่ือเกิดการขัด 
แยง้กับข้ึนมนุษย์จงมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผูใ้ช้อาํนาจแทนตน ทฤษฎีน้ีจึง 
มีส่วนสนบัสนุนทั้งรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ  สมบูรณาญาสิทธิราชยแ์ละการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย 
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3. ทฤษฎวีวิฒันาการ ทฤษฎีน้ีใชเ้หตุผลและความจริงท่ีเช่ือวา่มนุษยเ์ป็นสัตวก์ารเมืองและ
สัตวส์ังคม  มนุษยก์บัการเมืองจึงแยกกนัไม่ออก และทุกส่ิงทุกอย่างย่อมมีการเปล่ียนแปลง  
มีวิวฒันาการ การเมืองก็เช่นเดียวกนั องค์การทางการเมืองในอดีตมีวิวฒันาการ  การเมืองก็ 
เช่นเดียวกนั องค์การทางการเมืองในอดีตมีวิวฒันาการจากเผ่าชนนครรัฐ จกัรวรรดิ จนถึงรัฐ 
ประชาชาติในปัจจุบนั 

4. องค์ประกอบของรัฐ ประกอบดว้ย ประชากร ดินแดน รัฐบาลและอาํนาจอธิปไตยถา้
ขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปจะทาํใหข้าดสภาพของความเป็นรัฐท่ีสมบูรณ์ 

ประชากร  หมายถึง พลเมืองของรัฐทุกรัฐจะตอ้งมีประชากรอาศยัอยู่แต่ไม่มีขอ้กาํหนด
แน่นอนว่ารัฐจะตอ้งมีประชากรจาํนวนเท่าใด อริสโตเติลไดใ้ห้ความเห็นว่ารัฐท่ีดีควรมีประชากร
ประมาณ 5,040  คน อีกหลายศตวรรษต่อมารุสโซมีความเห็นวา่รัฐท่ีดีควรมีพลเมืองหน่ึงแสนคน
ปัจจุบันถือกันว่ารัฐควรมีประชากรจาํนวนมากพอสมควรท่ีจะทําให้รัฐดํารงอยู่ได้ด้วยการ
พึ่ งตนเอง  ดังนั้นแต่ละรัฐจึงมีประชากรมากหรือน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะการตั้งถ่ิน
ฐาน ภูมิอากาศและเผา่พนัธ์ุ  เช่น  รัฐวติกนัปีประชากรประมาณ 1,000  คน สาธารณรัฐประชาชน
จีนมีประชากรประมาณ 1,200  ลา้นคน 

ดินแดน หมายถึงอาณาเขตของรัฐท่ีประกอบดว้ยพื้นดิน พื้นนํ้ าและทอ้งฟ้าท่ีอยูเ่หนือเขต
พื้นดินและพื้นนํ้ า รวมทั้งทะเลอนัเป็นเขตเศรษฐกิจ  จาํเพราะดว้ย  รัฐทุกรัฐจะตอ้งมีดินแดนเป็น
ของตนเอง แต่ไม่ไดก้าํหนดวา่จะตอ้งมีดินแดนเท่าใด  อนัจะเห็นไดว้า่บางรัฐท่ีดินแดนนอ้ยมากเช่น
โมนาโก มีดินแดนเพียง 8 ตารางไมล์  ในขณะท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนมีดินแดนกวา้งใหญ่ถึง 
9.596.961 ตารางกิโลเมตร  ความกวา้งใหญ่ของดินแดนมิใช่เคร่ืองช้ีบอกท่ีแน่นอนถึงความเป็น
มหาอาํนาจ เสมอไป 

รัฐบาล หมายถึง  คณะบุคคลท่ีใช้อาํนาจในการบริหาร  ปกครองประเทศมีหน้าท่ีจดั
ระเบียบภายในรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้เป็นไปตามตวับทกฎหมาย ประเทศต่าง ๆ จะตอ้งมี
รัฐบาลปกครองประเทศ ถ้าปราศจากรัฐและปราศจากประเทศแลว้  รัฐก็จะไม่มีตวัแทนเป็นผูใ้ช้
อาํนาจอธิปไตยแทนประชาชน การจะใชอ้าํนาจอธิปไตยในรูปแบบใดข้ึนอยู่กบัการตกลงร่วมกนั
ระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชน 

อ านาจอธิปไตย หมายถึง อาํนาจสูงสุดของรัฐท่ีใช้บงัคบับญัชาภายในรับท่ีจะทาํให้รัฐ
ดาํเนินกิจการต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นอิสระจากการควบคุมของรับ
อ่ืน ไม่ตกอยูภ่ายใตอ้าณัติของรัฐอ่ืนในรูปของอาณานิคม ดินแดนในอารักขาหรือดินแดนในอาณัติ
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ของรัฐอ่ืน  ลกัษณะสาํคญัของอาํนาจอธิปไตย นกัรัฐศาสตร์มีความเห็นวา่ อาํนาจอธิปไตยจะตอ้งมี
ลกัษณะทางความเด็ดขาด เป็นอาํนาจสูงสุดเหนืออาํนาจใดๆ ในรัฐ  มีลกัษณะเป็นการทัว่ไปคือการ
ใชอ้าํนาจอธิปไตยนั้นตอ้งครอบคลุมทัง่ทั้งรัฐไม่วา่จะเป็นบุคคล  ดินแดน องคก์าร หรือกลุ่มบุคคล
ท่ีอยู่ภายในอาณาเขตของรัฐนั้ นๆ  ยกเว้นตัวแทนทางการทูตเท่านั้ น  มีลักษณะความ
ถาวร หมายความว่าแม้จะปีการเปล่ียนรัฐบาลแต่อาํนาจอธิปไตยจะยงัคงอยู่การส้ินสุดอาํนาจ
อธิปไตย คือการส้ินสุดของรัฐ  รัฐหน่ึงจะมีอาํนาจอธิปไตยเพียงหน่ึงเท่านั้น หากอาํนาจอธิปไตยคือ
การส้ินสุดของรัฐ รัฐหน่ึงจะมีอาํนาจอธิปไตยเพียงหน่ึงเท่านั้น หากอาํนาจอธิปไตยมีการแบ่งแยกก็
จะทาํให้รัฐนั้นล่มสลายหรือเกิดรัฐใหม่ข้ึนมา เช่น เกาหลีเหนือเกาหลีไต ้เป็นตน้ รูปแบบการใช้
อาํนาจอธิปไตยอาจมีหลายรูปแบบดงัน้ี 

1. การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
2. การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 
การเมืองการปกครองยุคใหม่ 

ลทัธิชาตินิยม 
ลทัธิชาตินิยมนั้นคนในชาติตอ้งการเห็นชาติของตนเจริญรุ่งเรืองกวา่ชาติอ่ืน และเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกทาํให้เกิดลทัธิจกัรวรรดินิยมหรือลทัธิอาณานิคม หมายถึงการ
ขยายอาํนาจของกลุ่มหน่ึงหรือชาติหน่ึงเขา้ครอบงาํเหนือคนต่างชาติในต่างแดนการขยายอาํนาจ
ดังกล่าวอาจเป็นไปทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจหรือทางวฒันธรรม ซ่ึงวิวฒันาการของ
จกัรวรรดินิยมมีมาตั้งแต่สมยัโบราณแต่เป็นการท่ีคนชาติหน่ึงหรือรัฐหน่ึงเขา้ควบคุมทางการเมือง
การปกครองเหนือคนอีกชาติหน่ึง เช่นการขยายอาํนาจของกรีก  เปอร์เซีย และโรมนั ส่วนในยุค
กลางก็จะขยายอาํนาจของอาหรับ เติร์ก มองโกล ลาจีน อย่างไรก็ตามลัทธิจกัรวรรดินิยมใน
สมยัใหม่ก็แบ่งไดเ้ป็น 2 ยุค คือยุคแห่งการคน้พบ ช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 15-18  มีการสํารวจและ
คน้พบดินแดนใหม่ ๆ โดยสเปน  โปรตุเกส ฮอลนัดา องักฤษ และฝร่ังเศส ประเทศเหล่าน้ีได้
ออกไปยึดครองดินแดนในส่วนต่าง ของโลก เป็นอาณานิคมของตน เช่น ดินแดนในทวีปอเมริกา 
เอเชีย และแอฟริกามีการแข่งขนักนัในการล่าอาณานิคมจนทาํให้องักฤษเป็นประเทศท่ีมีอาณานิคม
มากท่ีสุด  จนได้รับสมญาว่า เ ป็นดินแดนท่ีพระอาทิตย์ไม่ เคยตกดิน  ต่อมาในช่วยปลาย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19  เรียกวา่ จกัรวรรดินิยมยุคใหม่  การล่าอาณานิคมในช่วงน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจา
กาการปฏิวติัอุตสาหกรรมในยโุรป ความแตกต่างระหวา่งการล่าอาณานิคมในยุคแห่งการคน้พบกบั
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จกัรวรรดินิยมยุคใหม่ คือ ในยุคแห่งการคน้พบนั้น คนจากประเทศในยุโรปจะอพยพไปตั้งถ่ินฐาน
ในดินแดนท่ีตนเขา้ไปครอบครองเช่นการเขา้ไปตั้งถ่ินฐานในทวีปอเมริกาเหนือซ่ึงในเวลาต่อมาได้
พฒันามาเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา  แต่การยึดครองในจกัรวรรดินิยมยุคใหม่มกัจะมีกรผนวก
ดินแดนอ่ืนเป็นส่วนหน่ึงของดินแดนของตน หากพิจารณาโดยละเอียดถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดลทัธิ
จกัรวรรดินิยมอาจพิจารณาไดด้งัน้ี  

1. เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นเศรษฐกิจ 
2. เพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสตแ์ละความเจริญของโลกตะวนัตก 
3. เพื่อแกปั้ญหาการเพิ่มข้ึนของประชากรในโลกตะวนัตก 
4. ปัจจยัทางดา้นลทัธิชาตินิยมละยทุธศาสตร์การทหาร 

 
บทสรุป 
 สังคมมนุษยใ์นยุคแรกๆ ตอ้งพึ่งพิงธรรมชาติ  และด้ินรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ใช้ชีวิต 
แร่ร่อนหาอาหารไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ต่อมารู้จกัการผลิตอาหารและตั้งหลกัแหล่งอยู่ประจาํท่ี 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมของมนุษยก์็มีการเปล่ียนแปลงอย่างมากในทุกๆดา้น เม่ือมนุษย ์
ตั้งหลกัแหล่งอยู่ประจาํท่ี มนุษยก์็พยายามคิดหาวิธีท่ีจะทาํให้ตนเองอยู่ดีกินดี มีความปลอดภยั   
ชุมชนมีขนาดใหญ่ข้ึนกลายเป็นหมู่บา้นเมือง รัฐ ตามท่ีราบลุ่มท่ีอุดมสมบูรณ์ความพยายามของ 
มนุษยใ์นการท่ีจะเอาชนะธรรมชาติทาํให้มนุษยส์ร้างสรรค์ความเจริญดา้นต่างๆ กา้วหน้ามาเร่ือย 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
 
ค าถามท้ายบท 

1. จงเขียนแผนผงัแสดงการแบ่งยคุสมยัและววิฒันาการของมนุษยส์มยัประวติัศาสตร์ 
2. จงกล่าวถึงความสาํคญัของระบบการปกครองของกรีกและโรมนัท่ีมีต่อโลก 
3. จงเปรียบเทียบววิฒันาการทางเศรษฐกิจสมยัโบราณกบัยคุปัจจุบนั 
4. นกัศึกษาเห็นดว้ยหรือไม่วา่การปฏิวติัอุตสาหกรรม มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม  

เศรษฐกิจ  และการเมืองการปกครองของโลก  จงอธิบาย 
5. จงเขียนถึงผลงานดา้นปฏิรูปทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองการปกครองของโลกท่ี

ท่านสนใจมา 1 เร่ือง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่3 : สภาพปัจจุบันของสังคมโลก 
 
เน้ือหา 

1. สังคมโลกยคุสงครามเยน็ (Cold War)  
1.1 สาเหตุของสงครามเยน็  
1.2 วธีิการท่ีใชใ้นสงครามเยน็  
1.3 จุดเร่ิมตน้ของสงครามเยน็ 
1.4 ลกัษณะความขดัแยง้ในสงครามเยน็  
1.5 สภาวการณ์ของสังคมโลกหลงัสงครามเยน็ 

2. สังคมโลกยคุโลกาภิวตัน์  
2.1 การอพยพและการพฒันาการขนส่งของมนุษย ์
2.2 การเผยแพร่ความคิดขอ้มูลในยคุสังคมข่าวสาร 
2.3 ความหมายของโลกาภิวตัน์ 
2.4 ความเป็นมาของโลกาภิวตัน์  
2.5 ลกัษณะส าคญัของสังคมโลกยคุโลกาภิวตัน์ 
2.6 ผลกระทบของโลกาภิวตัน์ต่อสังคมโลก  

3. องคก์ารระหวา่งประเทศ  
3.1 ความหมายขององคก์ารระหวา่งประเทศ  
3.2 ความส าคญัขององคก์ารระหวา่งประเทศ  
3.3 บทบาทขององคก์ารระหวา่งประเทศ  
3.4 ลกัษณะขององคก์ารระหวา่งประเทศ  
3.5 องคก์ารระหวา่งประเทศทางดา้นสังคม  
3.6 องคก์ารระหวา่งประเทศดา้นเศรษฐกิจ  
3.7 องคก์ารระหวา่งประเทศทางดา้นการเมือง  

 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป   

1. เพื่อใหเ้ขา้ใจสาเหตุและวเิคราะห์ความขดัแยง้ของสังคมโลกในยคุสงครามเยน็ได ้
2. เพื่อใหเ้ขา้ใจความแตกต่างของสังคมโลกในยคุสงครามเยน็และหลงัสงครามเยน็ 
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3. เพื่อให้เขา้ใจความหมาย วิเคราะห์ความเป็นมา และลกัษณะส าคญัของสังคมโลกยุค
โลกาภิวตัน์ได ้

4. เพื่อใหเ้ขา้ใจผลกระทบของโลกาภิวตัน์และสามารถเสนอแนวทางในการปฏิบติัตนใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายและอธิบายความส าคญัขององคก์ารระหวา่งประเทศได ้
6. เพื่อให้เข้าใจวตัถุประสงค์และวิเคราะห์บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทาง

การเมือง  สังคม  และเศรษฐกิจได ้
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
หลงัจากผูเ้รียนศึกษาจบบทเรียนแลว้จะตอ้งมีความสามารถดงัน้ี 

1. สามารถอธิบายสาเหตุและวเิคราะห์ความขดัแยง้ของสังคมโลกในยคุสงครามเยน็ได ้
2. สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของสังคมโลกในยุคสงครามเยน็และหลงัสงคราม

เยน็ 
3. สามารถอธิบายความหมาย วเิคราะห์ความเป็นมา และลกัษณะส าคญัของสังคมโลกยุค

โลกาภิวตัน์ได ้
4. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของโลกาภิวตัน์และสามารถเสนอแนวทางในการปฏิบติั

ตนในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. สามารถบอกความหมายและอธิบายความส าคญัขององคก์ารระหวา่งประเทศได ้
6. สามารถอธิบายวตัถุประสงคแ์ละวิเคราะห์บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทาง

การเมือง สังคม และเศรษฐกิจได ้
 
วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเชิงวพิากษ ์วเิคราะห์ เปรียบเทียบ ฯลฯ 
2. บรรยายประกอบ Microsoft Powerpoint 
3. กลุ่มน าเสนอ และอภิปรายในชั้นเรียน 
4. ผูส้อนสรุปสาระส าคญัเพิ่มเติม 
5. ตอบค าถามทา้ยบท 
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ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Microsoft Powerpoint เร่ือง สภาพปัจจุบนัของสังคมโลก 
3. วดีีทศัน์ 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนทั้งในดา้นการบรรยายและในการแบ่งกลุ่มอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นน าเสนอขอ้คิดเห็น 

2. การตอบค าถามขณะเรียนและการท าแบบฝึกหดั 
 
 
 

 



บทที ่3 
สภาพปัจจุบันของสังคมโลก 

  
ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองและเทคโนโลยี อนัเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจและการเมืองโลก มีผลท าให้ประเทศต่างๆ ในโลกตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ
กนั และมีความเช่ือมโยงระหวา่งกนัมากข้ึน โลกท่ีเคยกวา้งใหญ่กลบัเล็กลงดินแดนแต่ละประเทศท่ี
อยู่ห่างไกลกนั สามารถติดต่อกนัได้ภายในเวลาเส้ียววินาทีประดุจเป็นหมู่บา้นเดียวกนั (Global 
Village) ภูเขาและทะเลซ่ึงเป็นพรมแดนธรรมชาติท่ีเคยเป็นอุปสรรคในการติดต่อไปมาหาสู่ดู
เสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน นบัจากน้ีต่อไปโลกก าลงักา้วเขา้สู่ระยะแห่งการ
เปล่ียนยคุเปล่ียนสมยั การเปล่ียนผา่นท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของประวติัศาสตร์โลกในยคุโลกาภิวตัน์ เพื่อท า
ความเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ในบทน้ีจะเรียงหวัขอ้ตามล าดบั ดงัน้ี 

1. สังคมโลกยคุสงครามเยน็ (Cold War)  
2. สังคมโลกยคุโลกาภิวตัน์  
3. องคก์ารระหวา่งประเทศ  

 

สังคมโลกยุคสงครามเยน็ (Cold War) 
 ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย เป็นมหาอ านาจท่ีมีความส าคญั และ
มีอิทธิพลทั้งทางด้านการทหารและเศรษฐกิจ แต่เน่ืองจากมหาอ านาจทั้งสองมีอุดมการณ์ทาง
การเมืองท่ีแตกต่างกัน จึงมีความหวาดระแวงในเจตนาร้ายแรงของกนัและกัน ท าให้เกิดความ
ขดัแยง้กนัข้ึน โดยแต่ละฝ่ายแข่งขนักนั เพื่อชิงอ านาจทางการทหาร และอิทธิพลทางการเมือง ตลาด
จนต่อสู้กนัในทางการเมืองระหวา่งประเทศ ถึงแมว้า่จะไม่มีการประกาศสงครามและใชอ้าวุธต่อสู้
กนัโดยตรง แต่มีผลท าใหส้ัมพนัธภาพของประเทศอภิมหาอ านาจทั้งสองตกอยูใ่นสภาพท่ีตึงเครียด
ตลอดเวลา สภาพการณ์น้ี เรียกวา่ สงครามเยน็  
 ค าวา่ “สงครามเยน็” เป็นศพัทใ์หม่ท่ีเรียกสถานการณ์ของโลก ตั้งแต่ภายหลงัสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา ท่ีเรียกวา่ “สงครามเยน็” เป็นสงครามท่ีมหาอ านาจทั้งสองท าการต่อสู้กนั โดยใช้
เคร่ืองหมายทุกอย่าง ยกเวน้อาวุธปรมาณู หรือหมายถึงความขดัแยง้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและ
รัสเซีย โดยไม่ใชอ้าวุธต่อสู้กนัโดยตรง แต่ใชว้ิธีการโฆษณาชวนเช่ือการแทรกซึมบ่อนท าลาย การ
แข่งขนักนัสร้างก าลงัอาวธุ และแสวงหาอิทธิพลในประเทศเล็ก 
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สาเหตุของสงครามเยน็ 

 สงครามเย็นมีสาเหตุมาจากความขดัแยง้ทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองของประเทศ
มหาอ านาจทั้ งสอง ท่ียึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ และความขดัแยง้
ทางด้านผลประโยชน์และเขตอิทธิพล เพื่อครองความเป็นผูน้ าของโลก โดยพยายามแสวงหา
ผลประโยชน์และเขตอิทธิพลในประเทศต่างๆ ทั้งน้ีเป็นผลมาจากท่ีผูย้ิ่งใหญ่หรือผูน้ าทางการเมือง
ของโลกในสมยัก่อน คือ องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั ไดห้มดอ านาจในภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
 

 วธีิการทีใ่ช้ในสงครามเย็น 

1. การโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) เป็นวิธีการหน่ึงท่ีฝ่ายเสรีประชาธิปไตยและฝ่าย
คอมมิวนิสต์นิยมใช้ เพื่อสร้างความรู้สึกและทศันะท่ีดีเก่ียวกบัประเทศของตน โดยใช้ค  าพูด ส่ิง
ตีพิมพ ์และการเผยแพร่เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตและวฒันธรรมของประชาชนใน
ประเทศของตน เพื่อแสดงให้เห็นว่าฝ่ายตนเป็นฝ่ายท่ีรักความยุติธรรม รักเสรีภาพและสันติภาพ 
ขณะเดียวกนัก็ประณามฝ่ายตรงขา้มวา่เป็นฝ่ายรุกราน เป็นจกัรวรรดินิยม เป็นตน้ 
 

 
 
ภาพท่ี 3.1 ตวัอยา่งรูปแบบการโฆษณาชวนเช่ือ 

(ท่ีมา : http://weburbanist.com/2009/06/09/pretty-persuasion-pumped-up-propaganda-of-the-
past/) 
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 2. การแข่งขันทางด้านอาวุธ สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย ต่างพยายามแข่งขนักนัสร้างเสริม
ก าลงัอาวุธท่ีมีอานุภาพร้ายแรงไวค้รอบครองให้มากท่ีสุด จนกระทัง่ต่างฝ่ายต่างมีจ านวนอาวุธ
ยุทธศาสตร์ในปริมาณและสมรรถนะท่ีเกินความตอ้งการ ในเร่ืองน้ีนานาประเทศรวมทั้งองค์การ
สหประชาชาติ ไดพ้ยายามให้มีขอ้ตกลงในเร่ืองการจ ากดัการสร้าง และการเผยแพร่อาวุธตลอดมา 
แต่ก็ยงัไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร 
 อาวุธยุทธศาสตร์ทีท่ั้งสองฝ่ายแข่งขัน ไดแ้ก่ 
  2.1   ขีปนาวุธขา้มทวีป ชนิดท่ียิงจากไซโลในพื้นดินไปสู่อวกาศ และตกกลบัสู่
หว้งอากาศตกไปยงัเป้าหมาย มีช่ือเรียกทั้งระบบวา่ ICEM –(Inter Continental Ballistic Missiles) มี
ทั้งระบบท าลายและระบบป้องกนั 
 

 
 
ภาพท่ี 3.2 ขีปนาวธุขา้มทวปี 

(ท่ีมา : http://www.chaoprayanews.com) 
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  2.2  เรือด าน ้านิวเคลียร์ติดขีปนาวธุ 
 

 
 
ภาพท่ี 3.3 เรือด าน ้านิวเคลียร์ติดขีปนาวธุ 

(ท่ีมา : http://www.navy84.com) 
 
 

2.3  เคร่ืองบินทิ้งระเบิดระยะท าการไกล 

 

 
 
ภาพท่ี 3.4 เคร่ืองบินทิ้งระเบิดระยะท าการไกล 

(ท่ีมา : http://akira123.exteen.com/20100507/ki-43-hayabusa) 



83 
 

 
 อาวุธดังกล่าวถือว่า เป็นอาวุธยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ (Strategic Nuclear Forces) ท่ี
สหรัฐอเมริกาและรัสเซียมีสมรรถนะเท่าเทียมกนั และเหนือกวา่ประเทศทั้งมวลในโลกนอกจากน้ี
อภิมหาอ านาจทั้งสอง ยงัแข่งขนัคิดคน้ระบบการป้องกนัขีปนาวุธในอวกาศ ซ่ึงมีฐานปฏิบติัการอยู่
ในอวกาศท่ีมีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ Strategic Defense Initiative (SDI) ซ่ึงรู้จกักนัโดยทัว่ไปวา่ 
“สตาร์ วอร์ส” (Star Wars) 
 

จุดเร่ิมต้นของสงครามเยน็ 

 เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง โดยเยอรมนัเป็นฝ่ายพ่ายแพต่้อฝ่ายสหประชาชาติท าให้
สหรัฐอเมริกาและรัสเซียขาดจุดมุ่งหมายท่ีจะด าเนินการร่วมกนัอีกต่อไป ความขดัแยง้จึงเร่ิมตน้ขั้น
ในปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายหลงัสงครามท่ีเก่ียวกบัอนาคตของประเทศในยุโรปตะวนัออกและประเทศ
เยอรมนั ปัญหาทั้งสองน้ีแสดงให้เห็นถึงการขดัแยง้ทางอุดมการณ์อย่างชดัเจน กล่าวคือ เก่ียวกบั
ประเทศยุโรปตะวนัออกนั้น ประเทศทั้ งสองได้เคยตกลงกันไวท่ี้เมืองยลัต้า (Yalta) เม่ือเดือน
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1945 ว่า “... .. เ ม่ือส้ินสงครามแล้ว จะมีการสถาปนาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศเหล่านั้น” แต่พอส้ินสงคราม รัสเซียไดใ้ชค้วามไดเ้ปรียบของตนในฐานะ
ท่ีมีก าลังกองทพัอยู่ในประเทศเหล่านั้น สถาปนาประชาธิปไตยตามแบบของตนข้ึนท่ีเรียกว่า 
“ประชาธิปไตยของประชาชน” ฝ่ายสหรัฐอเมริกาจึงท าการคดัค้าน เพราะประชาธิปไตยตาม
ความหมายของสหรัฐอเมริกา หมายถึง “เสรีประชาธิปไตยท่ีจะเปล่ียนรัฐบาลไดโ้ดยวิธีการเลือกตั้ง
ท่ีเสรี” ส่วนรัสเซียก็ยืนกลรานไม่ยอมให้มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ส่วนท่ีเก่ียวกบัประเทศเยอรมนัก็
เช่นกนัเพราะรัสเซียไม่ยอมปฏิบติัการตามการเรียกร้องของสหรัฐอเมริกาท่ีให้มีการรวมเยอรมนั 
และสถาปนาระบอบเสรีประชาธิปไตยในประเทศน้ีตามท่ีไดเ้คยตกลงกนัไว ้ความไม่พอใจระหวา่ง
ประเทศทั้งสองเพิ่มมากข้ึน เม่ือประธานาธิบดีทรูแมน (Harry S. Truman) ของสหรัฐอเมริกา ได้
สนบัสนุนสุนทรพจน์ของอดีตนายกรัฐมนตรีเชอร์ชิล (Sir. Winston Churchill)  ซ่ึงไดก้ล่าวในรัฐ
มิสซูรี เม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 1946 วา่ “ม่านเหล็กไดปิ้ดกั้นและแบ่งทวีปยุโรปแลว้ ขอให้ประเทศพี่
นอ้งท่ีพูดภาษาองักฤษดว้ยกนั ร่วมมือกนัท าลายม่านเหล็ก (Iron Curtain)” 
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ภาพท่ี 3.5 ม่านเหล็ก (Iron Curtain) 
ท่ีมา : ( http://www.localareawatch.org/public_schools/) 
 

ส่วนปัญหาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการแข่งขนัในการเป็นผูน้ าของโลกแทนมหาอ านาจยุโรปก็คือ 
การท่ีสหรัฐอเมริกาสามารถบงัคบัให้รัสเซียถอนทหารออกจากอิหร่านได้ส าเร็จในปีค.ศ. 1946 
ต่อมาในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1947 องักฤษไดป้ระกาศสละความรับผิดชอบในการช่วยเหลือกรีซ และ
ตุรกี ให้พน้จากการคุกคามของคอมมิวนิสต์ เพราะไม่มีก าลงัพอท่ีจะปฏิบติัการได ้และร้องขอให้
สหรัฐอเมริกาเขา้ท าหนา้ท่ีน้ีแทน ประธานาธิบดีทรูแมนจึงตกลงเขา้ช่วยเหลือและประกาศหลกัการ
ในการด าเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาให้โลกภายนอกทราบว่า “....จากน้ีไป
สหรัฐอเมริกาจะเขา้ช่วยเหลือรัฐบาลของประเทศท่ีรักเสรีทั้งหลายในโลกให้พน้จากการคุกคามโดย
ชนกลุ่มน้อยในประเทศท่ีไดรั้บการช่วยเหลือจากต่างประเทศ...” หลกัการน้ีเรียกกนัว่า “หลกัการ 
ทรูแมน” (Truman Doctrine) 
 จากนั้น สหรัฐอเมริกาก็แสดงให้ปรากฏวา่ ตนพร้อมท่ีจะใชก้ าลงัทหารและเศรษฐกิจ สกดั
กั้นการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ทุกแห่งในโลก ไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรปเอเชีย หรืออฟัริกา 
ต่อมาในเดือนกนัยายน ค.ศ. 1947 ผูแ้ทนของรัสเซียไดป้ระกาศต่อท่ีประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ทัว่
โลกท่ีนครเบลเกรด ประเทศยโูกสลาเวยีวา่ “..... โลกไดแ้บ่งออกเป็นสองค่ายแลว้คือ ค่ายจกัรวรรดิ
นิยมอเมริกาผูรุ้กราน กบัค่ายโซเวียตผูรั้กสันติ... และเรียกร้องให้คอมมิวนิสตท์ัว่โลก ช่วยสกดักั้น
และท าลายสหรัฐอเมริกา...” ฉะนั้น จึงกล่าวไดว้่าถอ้ยแถลงของผูแ้ทนรัสเซียน้ีเป็นการประกาศ 
“สงคราม” กบัสหรัฐอเมริกาอยา่งเป็นทางการ 
 สงครามเยน็ท่ีมีลกัษณะเป็นทั้งการขดัแยง้ทางอุดมการณ์ และการแข่งขนัเพื่อก าลงัอ านาจ
ของประเทศมหาอ านาจทั้งสอง ซ่ึงตอ้งการท่ีจะเป็นผูน้ าโลก ไดเ้ร่ิมเปล่ียนไปในลกัษณะท่ีลดความ
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รุนแรง ตั้ งแต่ปีค.ศ. 1960 เป็นตน้มา ทั้งน้ีเน่ืองจากได้มีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองระหว่าง
ประเทศส าคญั 2 ประการคือ 
 1. การน านโยบาย “การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ” (Peaceful Co-existence) ของประธานาธิบดี 
นิกิตา ครุสชอฟ (Nilita Khrushchev) ของรัสเซียมาใช ้เน่ืองจากเกรงว่าอ านาจนิวเคลียร์ท่ีรัสเซีย
และสหรัฐอเมริกามีเท่าเทียมกนั อาจถูกน ามาใช้ในกรณีท่ีความตึงเครียดระหว่างสองฝ่ายมีความ
รุนแรงข้ึน นอกจากน้ียงัเช่ือว่าประเทศท่ีมีลทัธิการเมืองลทัธิเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั จะสามารถ
ติดต่อคา้ขายและมีความสัมพนัธ์ต่อกนัได ้โดยไม่ยุง่เก่ียวในกิจการภายในซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น การ
ต่อสู้ระหวา่งค่ายเสรีประชาธิปไตยกบัค่ายคอมมิวนิสตอ์าจจะเอาชนะกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งใชก้ าลงั 
 อย่างไรก็ตาม หลกัการอยู่ร่วมกนัโดยสันติของรัสเซีย เป็นเพียงแต่การเปล่ียนจากการมุ่ง
ขยายอิทธิพลดว้ยสงครามอยา่งเปิดเผยไปเป็นสงครามภายในประเทศและการบ่อนท าลาย ฉะนั้น 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1963 เป็นต้นมา สหรัฐอเมริกาและรัสเซียต่างใช้วิธีการทุกอย่างทั้งด้านการทหาร 
การเมือง และเศรษฐกิจ ในการแข่งขนักนัสร้างความนิยม ความสนบัสนุนและอิทธิพลในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก โดยหลีกเล่ียงการใชอ้าวธุและการประจนัหนา้กนัโดยตรง 
 2. ความแตกแยกในค่ายคอมมิวนิสต์ระหว่างรัสเซียกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเร่ิม
ปรากฏตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 เป็นตน้มา และเม่ือจีนสามารถทดลองระเบิดปรมาณูส าเร็จและกลายเป็น
ประเทศมหาอ านาจนิวเคลียร์ในปีค.ศ. 1964 ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศทั้งสองก็เส่ือมลง จนถึง
ขั้นปะทะกนัโดยตรงดว้ยก าลงัในปี ค.ศ. 1969 จากความขดัแยง้ทางดา้นอุดมการณ์และการแข่งขนั
กนัเป็นผูน้ าในโลกคอมมิวนิสต ์ระหวา่งจีนกบัรัสเซีข มีผลท าใหค้วามเขม้แขง็ของโลกคอมมิวนิสต์
ลดนอ้ยลง และมีส่วนผลกัดนัให้จีนเปล่ียนแปลงนโยบายต่างประเทศ ไปสู่การปรับความสัมพนัธ์
กบัสหรัฐอเมริกาในท่ีสุด 
 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นตน้มา ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศมหาอ านาจเร่ิมคืนสู่สภาวะ
ปกติ โดยใช้วิธีการหันมาเจรจาปรับความเขา้ใจกนั ด าเนินนโยบายเก่ียวกบัท่ีเอ้ือต่อผลประโยชน์ 
ปละความมัน่คงปลอดภยัของประเทศตน ระยะน้ีจึงเรียกกนัว่า “ระยะแห่งการเจรจา” (Era of 
Negatiation) หรือระยะ “การผอ่นคลายความตึงเครียด” (Detente) โดยเร่ิมจากสหรัฐอเมริกาภายใต้
การน าของประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon) ซ่ึงเป็นผูป้รับนโยบายจากการเผชิญหนา้
กบัรัสเซีย มาเป็นการลดความตึงเครียดในความสัมพนัธ์ต่อกัน นอกจากน้ียงัได้เปิดการเจรจา
โดยตรงกับสาธารณะรัฐประชาชนจีนด้วย ทั้ งน้ีเพราะตระหนักว่าจีนได้กลายเป็นมหาอ านาจ
นิวเคลียร์อีกชาติหน่ึง และก าลงัจะมีบทบาทมากข้ึนในประเทศดอ้ยพฒันา และประเทศท่ีเพิ่งเกิด
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ใหม่ทั้ งในทวิปเอเชีย อัฟริกา ลาตินเอมริกา และยุโรป ดังนั้ น ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1971 
สหรัฐอเมริกาไดส่้งนายเฮนร่ี คิสชินเจอร์ (Henry Kissenger) ท่ีปรึกษาดา้นความมัน่คงแห่งชาติ 
เดินทางไปปักก่ิงอยา่งลบัๆ เพื่อหาลู่ทางในการเจรจาปรับความสัมพนัธ์กบัจีน ซ่ึงน าไปสู่การเยือน
ปักก่ิงของประธานาธิบดีนิกสัน ในเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1972 และไดร่้วมลงนามใน “แถลงการณ์
เซ่ียงไฮ”้ (Shanghai Joint Communique) กบัอดีตนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล (Zhou Enlai) ซ่ึงมี
สาระท่ีส าคญัคือสหรัฐอเมริกายอมรับวา่ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นรัฐอนัชอบธรรมเพียง
รัฐบาลเดียวและไต้หวนัเป็นส่วนหน่ึงของประเทศจีน จากนั้นมาทั้ งสองประเทศได้สถาปนา
ความสัมพนัธ์ทางการทูตต่อกนัในวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ.1979 
 นอกจากน้ี สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย ไดพ้ยายามท่ีจะปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัใน
ลกัษณะท่ีเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างประเทศทั้งสอง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการเปิดการ
เจรจาจ ากดัอาวุธยุทธศาสตร์ คร้ังแรกท่ีกรุงเฮลซิงกิ ท่ีเรียกวา่ SALT-1 (Strategie Arms Limitation 
Talks) ในปีค.ศ. 1972ซ่ึงเป็นการเร่ิมแนวทางท่ีจะให้เกิดความร่วมมือและสันติภาพ ในปีเดียวกนัน้ี
ประธานาธิบดีนิกสันก็ไดไ้ปเยือนรัสเซีย ส่วนเบรสเนฟเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตข์องรัสเซีย ก็
ไดไ้ปเยือนสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1973 ต่อมาประเทศทั้งสองไดเ้จรจาร่วมลงนามในสนธิสัญญา
จ ากดัอาวธุยทุธศาสตร์ ฉบบัท่ี 2 (SALT-2) ท่ีเวยีนนา ในวนัท่ี 18 มิถุนายน ค.ศ. 1979 ซ่ึงมีผลท าให้
รัสเซียมีความเท่าเทียมกบัสหรัฐอเมริกา ทั้งทางการเมืองและทางแสนยานุภาพ นอกจากน้ียงัไดรั้บ
ผลประโยชน์ทางการคา้กบัฝ่ายตะวนัตกเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตาม แมว้า่รัสเซียจะยอมร่วมมือกบั
สหรัฐอเมริกาในบางกรณีท่ีเป็นผลประโยชน์แก่ตน ขณะเดียวกนัรัสเซียก็ยงัคงด าเนินนโยบายแผ่
ขยายอ านาจและอิทธิพลเขา้ไปในดินแดนต่างๆ ทั้งในเอเชีย อฟัริกา และลาตินอเมริกา แต่รัสเซียก็
พยายามระมดัระวงัท่ีจะไม่ให้เกิดการกระทบกระทัง่ ท่ีจะน าไปสู่การท าลายสภาพการผ่อนคลาย
ความตึงเครียดซ่ึงจะมีผลท าใหเ้กิดความขดัแยง้และอาจจะไปสู่สงครามได ้

ลกัษณะความขัดแย้งในสงครามเยน็ 

 ความขดัแยง้ทางดา้นอุดมการณ์ระหว่างค่ายโลกเสรีซ่ึงมีสหรัฐอเมริกาเป็นผูน้ า และค่าย
โลกคอมมิวนิสตซ่ึ์งมีรัสเซียเป็นผูน้ ามีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและหวาดระแวงต่อกนัในทาง
การเมืองมากข้ึน จากการท่ีมหาอ านาจเหล่าน้ีพยายามเขา้ไปมีบทบาทในส่วนต่างๆ ของโลกเพื่อ
ขยายอาณาเขตและรักษาดินแดนนั้นๆ จึงส่งผลท าใหเ้กิดการเผชิญหนา้นั้นในภูมิภาคทัว่โลก ดงัน้ี 
 1. ในปี ค.ศ. 1945 - 1949 เป็นระยะของการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกาและ
รัสเซียในยุโรปตะวนัออก จนส่งผลท าให้เกิดวิกฤตการณ์เบอร์ลินในปีค.ศ. 1948 สหรัฐอเมริกาได้
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ใช้นโยบายสกัดกั้นอ านาจของรัสเซียทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ และการทหาร โดยการประกาศ
หลกัการทรูแมน (Truman Doctrine) การประกาศแผนการมาร์แชล (Marshall Plan) ในปีค.ศ. 1947
และในปีค.ศ. 1949 ไดร่้วมก่อตวัองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) และรัสเซียก็ได้
ก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ (Warsaw Treaty Organization) องคก์ารโคมีคอน (Council for 
Mutual Assistance and Bomen) 
 2.  ในปี ค.ศ. 1950 – 1960 พรรคคอมมิวนิสตใ์นประเทศจีนมีชยัชนะในสงครามกลางเมือง
ในประเทศจีนในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1949 เหมาเจ๋อตุง (Mao Zedong) ข้ึนเป็นผูน้ าจีนมีอ านาจ
ปกครองจีนทั้งประเทศ ยกเวน้เกาะไตห้วนั จีนกลายเป็นผุน้ าในการเผยแพร่ลทัธิคอมมิวนิสต์อีก
ประเทศหน่ึง ท าให้ในทศวรรษท่ี 50 เกิดวิกฤตการณ์หลายแห่งในเอเชีย เช่น สงครามเกาหลี 
สงครามเวียดนาม การขยายอิทธิพลของจีนในธิเบต สนบัสนุนการปฏิวติัในลาว กมัพูชา มาเลเชีย 
ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เป็นตน้ ในทวีปยุโรปหลงัปีค.ศ. 1950 เป็นตน้มา รัสเซียไม่สามารถ
ขยายอิทธิพลในยุโรปได้ ตอ้งใช้ความพยายามควบคุมประเทศบริวารให้เขา้มาอยู่ภายใตอิ้ทธิพล
เช่นเดิม ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1959 ฟิเดล คสัโตร (Fidel Castro) ผูน้ าคิวบาไดป้กครองประเทศ 
และเขา้มาอยูภ่ายใตอ้  านาจอิทธิพลของรัสเซีย 
 3. ในปี ค.ศ. 1960 - 1970 ความขดัแยง้ระหวา่งค่ายโลกเสรี และค่ายโลกคอมมิวนิสตไ์ดล้ด
ความรุนแรงลง ทั้งน้ีเพราะได้มีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองคือ ครุสซอฟ ผูน้ ารัสเซียได้น า
นโยบายอยู่ร่วมกนัโดยสันติกบักลุ่มประเทศเสรีประชาธิปไตยและความแตกแยกระหว่างรัสเซีย
และจีน ซ่ึงเร่ิมปรากฏให้เห็นตั้งแต่ ค.ศ. 1960 เป็นตน้มา จีนสามารถสร้างนิวเคลียร์ไดเ้องในค.ศ. 
1964 จีนจึงกลายเป็นมหาอ านาจนิวเคลียร์ประเทศท่ี 5 ของโลกยงัผลท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่าง
รัสเซียและจีนเส่ือมลงถึงขั้ นปะทะกันโดยตรงด้วยก าลังในปีค.ศ. 1969 จีนได้หันไปปรับ
ความสัมพนัธ์กบัสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการถ่วงดุลอ านาจกบัรัสเซีย 
 4. ในปี ค.ศ. 1970 - 1990 ในช่วงระยะน้ีเป็นยุคผ่อนคลายความตีงเครียด (Detente) หรือ
เรียกวา่ ยคุแห่งการเจรจา (Era of Nagotiations) มหาอ านาจทุกฝ่ายตอ้งการจะปรับความสัมพนัธ์ให้
เขา้มาอยูใ่นระดบัปกติ เร่ิมตั้งแต่ประธานาธิบดีนิกสันของสหรัฐอเมริกาปรับความสัมพนัธ์เปิดการ
เจรจาโดยตรงกบัรัสเซียและจีน ส าหรับจีนสหรัฐอเมริกายกเลิกนโยบายปิดลอ้มและแยกจีนให้โดด
เด่ียว โดยเปิดความสัมพนัธ์ทางการทูต ให้จีนเขา้มาเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติและเป็น
สมาชิกถาวรคณะมนตรีความมัน่คง ส าหรับรัสเซีย สหรัฐอเมริกาไดเ้ปิดการเจรจาอาวุธยุทธศาสตร์
คร้ังแรกท่ีกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ในปีค.ศ. 1972 เรียกว่า SALT-1 (Strategic Arms Limitation 
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Talks) ไดมี้การเจรจาจ ากดัอาวุธยุทธศาสตร์คร้ังท่ี 2 (SALT-2) ท่ีกรุงเวียนนา (Vienna)ในปีค.ศ. 
1979 และต่อมาในปีค.ศ. 1987ไดมี้การลงนามในสนธิสัญญาท าลายอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางท่ีกรุง
วอชิงตนั ดีซี 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัสเซียกบัจีน ก็ปรับความสัมพนัธ์ดีข้ึน คือ ในวนัท่ี 15-18 พฤษภาคม 
ค.ศ. 1989 ไดมี้การประชุมสุดยอดระหว่างนายกอร์บาชอฟ (Mikxhauil Gorbachev) และนายเต้ิง
เส่ียงผิง (Deng Xiaoping) ซ่ึงเป็นการเดินทางมาเยือนจีนเป็นคร้ังแรกของนายกอร์บาชอฟ หลงัจาก
นั้นทั้งสองประเทศไดอ้อกแถลงการณ์ร่วมในการฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ขั้นปกติระหว่างกนั โดยทั้ง
สองประเทศตกลงให้แนวชายแดนท่ีติดต่อกนัเป็นเขตปลอดทหาร มีคณะท างานเพื่อการน้ี ก าหนด
มาตรการลดก าลงัทหารบริเวณชายแดนให้มีนอ้ยท่ีสุดและไดใ้ห้ค  ามัน่ต่อกนัวา่จะไม่แสวงหาความ
เป็นเจา้เพื่อครอบง าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือส่วนอ่ืนๆ ของโลก ทั้งสองประเทศเห็นพอ้งให้มีการ
ถอนทหารเวยีดนามออกจากกมัพูชาและหาวธีิการใหเ้กิดสันติภาพในกมัพูชาต่อไป 
 ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 3 มิถุนายน ค.ศ. 1990 ถึงวนัท่ี 3 มิถุนายน ค.ศ. 1990 
นายกอร์บาชอฟเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา เพื่อเจรจาข้อตกลงในการท าสนธิสัญญาลดอาวุธ
นิวเคลียร์ การผอ่นคลายความตึงเครียดระหวา่งกนั ตลอดจนปัญหาอ่ืนๆ เช่น การประกาศเอกราช
ของลตัเวียเอสโตเนีย และลิทวัเนีย ตลอดจนการคา้ระหว่างกนั และในปลายเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 
1990 นายจอร์ช บุช ได้เดินทางไปเยือนมอสโก เพื่อท าสัญญาลดอาวุธนิวเคลียร์และการรับรอง
สนธิสัญญาลดอาวธุยทุธศาสตร์ (Strategic Arms Reduction Treaty) 
 จากกรณีท่ีอิรักยดึครองคูเวตกลายเป็นสงครามอ่าวเปอร์เซีย ทั้งสหรัฐอเมริกาและรัสเซียได้
สนบัสนุนให้คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติให้ใช้ก าลงัจดัการกบัอิรักได ้หากอิรักไม่
ยอมถอนทหารออกจากคูเวตภายในวนัท่ี 15 มกราคม ค.ศ. 1990 

สภาวการณ์ของสังคมโลกหลังสงครามเย็น 

 หลังจากสงครามเย็นส้ินสุดลงแล้วสภาวะทางการเมืองของโลกเร่ิมมีสันติภาพข้ึนบ้าง 

เน่ืองจากการยุติหลงัจากสงครามเยน็ส้ินสุดลงแลว้สภาวะทางการเมืองของโลกเร่ิมมีสันติภาพข้ึน

บา้ง เน่ืองจากการยติุบทบาททางการเมืองของรัสเซีย ภายหลงัการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและ

การเกิดข้ึนของรัสเซียใหม่  จึงมีผลท าให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทเด่นชัดแต่ผูเ้ดียว พร้อมกบัการ

ประกาศใช้ระเบียบโลกใหม่ ซ่ึงมีลกัษณะเด่นคือ ประเทศต่างๆจะตอ้งอยู่ในกรอบของการเมือง

ระหวา่งประเทศและกฎบตัรสหประชาชาติประเทศใดท่ีมีนโยบายหรือพฤติกรรมแปลกแยก อาจถูก



89 
 

สหรัฐอเมริกาบงัคบัดว้ยการใช้ก าลงัทหาร หรือการคว  ่าบาตรทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมาตรการทาง

การคา้ เพื่อใหป้ระเทศท่ีอยูน่อกกรอบปฏิบติัตาม 

ระเบียบโลกใหม่ท่ีสหรัฐฯ ประกาศใช้มีจุดเน้น 4 ประการ คือ การเคารพสิทธิมนุษยชน 

การปกครองแบบประชาธิปไตย การคา้เสรี และการรักษาสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงหากพิจารณาในดา้น

หน่ึง  ก็ถือวา่ระเบียบดงักล่าว เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและชาติต่างๆ น่าจะให้การสนบัสนุนและร่วมมือ แต่

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของสหรัฐอเมริกาในเร่ืองน้ี  ได้น าไปสู่ความไม่พอใจและการ

วิพากษ์วิจารณ์ของหลายฝ่าย โดยเห็นว่าระเบียบใหม่น้ี มีเจตนาท่ีจะเข้าแทรกแซงกิจการ

ภายในประเทศต่างๆ  ซ่ึงมีผลท าให้การต่อตา้นรัฐบาลข้ึนดงัเช่นกรณีเหตุการณ์ท่ีจตุัรัสเทียนอนั             

เหมิน ในประเทศจีน เม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1989 

จากการเปล่ียนแปลงทางอ านาจในโลกและในภูมิภาค  ยงัมีมหาอ านาจทางเอเชียอีกชาติ

หน่ึง คือ ญ่ีปุ่นซ่ึงมีบทบาทและอิทธิพลเพิ่มมากข้ึน แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าความผูกพนัดา้นความ 

มัน่คงท่ีญ่ีปุ่นมีต่อสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นตวัแปรหลกัในการก าหนดสถานะและบทบาทด้านน้ี 

ของญ่ีปุ่นในอนาคต นอกจากน้ียงัมีกลุ่มการเมืองใหม่ท่ีคาดว่าจะมีบทบาทมากข้ึนคือ กลุ่ม 

ชาติมุสลิม และจีนในภูมิภาค ยงัมีมหาอ านาจทางเอเชียอีกชาติหน่ึง คือ ญ่ีปุ่นซ่ึงมีบทบาทและ

อิทธิพลเพิ่มมากข้ึน แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าความผูกพนัดา้นความมัน่คงท่ีญ่ีปุ่นมีต่อสหรัฐอเมริกา

อาจจะเป็นตวัแปรหลกัในการก าหนดสถานะและบทบาทดา้นน้ีของญ่ีปุ่นในอนาคต  นอกจากน้ี ยงั

มีกลุ่มการเมืองใหม่ท่ีคาดวา่จะมีบทบาทมากข้ึนคือ กลุ่มชาติมุสลิม และจีน 

นอกจากสภาวะการเมืองท่ีลดปัญหาความขดัแยง้ทางอุดการณ์ลงแลว้ สภาพการณ์ท่ีปรากฏ

ตามมาและก าลงัจะกลายเป็นปัญหาต่อเน่ืองไป  คือ ความขดัแยง้ทางด้านเช้ือชาติอนัเน่ืองจาก

กระแสเช้ือชาตินิยม หรือ ทอ้งถ่ินนิยม ท่ีก าลงัเกิดข้ึนอย่างรุนแรงรวมทั้งการแข่งขนัทางด้าน

เศรษฐกิจการคา้ระหว่างประเทศท่ีอาจก่อให้เกิดการแย่งชิงกนัควบคุมแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

ตลาดการค้า และเส้นทางเดินเรือตลอดจนการปกป้องเทคโนโลยีนอกจากน้ี ยงัมีปัญหาของ

ขบวนการก่อการร้ายระหวา่งประเทศ ท่ีจะมีเพิ่มมากข้ึน 

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัสงครามเย็น ซ่ึงนับว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งต่อวิถี 
ชีวิต และวิถีโลกปัจจุบนัอีกประการหน่ึง คือ  การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
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การขนส่งคมนาคมท่ีก่อใหเ้กิดเครือข่ายการติดต่อเช่ือมโยงถึงกนัในดา้นต่าง ๆ ทัว่โลก อยา่งไม่เคย
ปรากฏมาก่อนท่ีเรียกกนัวา่ โลกาภิวตัน์ 
 
สังคมโลกยุคโลกาภิวตัน์  

การอพยพและการพฒันาการขนส่งของมนุษย์ 
 การอพยพ (Migration) หมายถึง การท่ีประชาชนหรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีมีการ
เคล่ือนยา้ยถ่ินท่ีอยู่อาศยัเดิมไปยงัท่ีอ่ืน  เพื่อตั้งถ่ินฐาน (Settlement) หรือหาท่ีท ากินใหม่ท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์กวา่ตลอดจนการแสวงหาความรู้  และถ่ินท่ีปลอดภยักวา่  เช่น  การอพยพของผูค้นใน
อดีตในทวีปยุโรป  และจากทวีปแอฟริกามายงัทวีปเอเซีย หรือจากทวีปเอเชียเขา้ไปในยุโรป  การ
อพยพของชาวจีนจากทวีปเอเชียเขา้ไปในยุโรป  การอพยพของชาวจีนจากผืนแผ่นดินใหญ่ไปสู่
ประเทศต่างๆทัว่โลก  (Immigration) เป็นตน้ 

ปัจจยัของการอพยพมีอยู ่2 แรงท่ีเป็นปัจจยัในการอพยพไดแ้ก่   
(1) แรงผลกั (Push Factor) ซ่ึงหมายถึงเป็นแรงผลกัดนัมาใหป้ระชากรไดอ้พยพจากถ่ินฐาน

ไปอยู่ท่ีอ่ืน เช่น การเกิดภาวะสงคราม การเกิดภยัพิบติัต่างๆ รวมทั้งทุพภิกขภยัและโรคภยัไขเ้จ็บ  
ผูค้นก็จะอพยพไปสู่ถ่ินอ่ืน 

(2) แรงดึง (Pull factor) ซ่ึงหมายถึงแรงดึงดูดใจ เยา้ยวน เชิญชวนให้ประชากรอพยพไปอยู่
อาศยั หรือไปประกอบอาชีพและไปศึกษาหาความรู้ โดยอาจเป็นการยา้ยถ่ินชัว่คราวและหรือเป็น
การยา้ยถ่ินแบบถาวรก็ไดต้วัอยา่ง อพยพแรงงานของประชาชนภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคอ่ืนๆ ไปท างานท่ีนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคใต ้หรือแหล่งท่ีมีการ
สร้างงานต่างๆ 

ปัจจัยทีส่ าคัญในการอพยพย้ายถิ่นฐาน 
การย้ายถิ่นของประชากร หมายถึง การเคล่ือนยา้ยของประชากรจากทอ้งถ่ินหน่ึงไปยงัอีก

ทอ้งถ่ินหน่ึง เพื่อแสวงหาโอกาสต่างๆ ท่ีดีกวา่ โดยมีปัจจยัดงัน้ี 
1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ถา้ทอ้งถ่ินใดมีลกัษณะภูมิศาสตร์ท่ีดี เช่นมีลกัษณะประเภท

ภูมิอากาศท่ีเหมาะสมและมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  ยอ่มเป็นดึงดูดใจให้ผูค้นยา้ยถ่ินเขา้
ไปอยูม่ากกวา่ทอ้งถ่ินท่ีมีสภาพแวดลอ้มแหง้แลง้ และขาดแคลนทรัพยากร  

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ทอ้งถ่ินใดมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีดี มีตลาดแรงงาน และมี
อาชีพท่ีหลากหลายทั้งดา้นการเกษตร อุตสาหกรรมการคา้และบริการจะท าให้ประชากรอพยพเขา้
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ไปประกอบอาชีพเป็นจ านวนมาก เป็นการเพิ่มรายได ้ยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง
และครอบครัวให้สูงข้ึน เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนดงัเช่นแหล่งงานต่างๆในภาคกลางและ
ภาคตะวนัออกของไทย 

3. ปัจจัยด้านความปลอดภัย ถา้ทอ้งถ่ินใดมีภยัอนัตรายต่างๆ เกิดข้ึน เช่น การก่อการร้าย 
สงคราม โรคระบาด โจรผูร้้าย หรือภยัธรรมชาติ ยอ่มท าให้ประชากรอพยพยา้ยถ่ินเพื่อไปหาแหล่ง
ท่ีอยูใ่หม่ท่ีใหค้วามปลอดภยัมากกวา่ 

4. ปัจจัยด้านการศึกษาและโอกาสที่ดีกว่า มนุษยย์อ่มตอ้งการการศึกษา เรียนรู้ เพื่อพฒันา
ตนเอง บริเวณใดท่ีมีการจดัการศึกษาท่ีดี และมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ย่อมจะเป็นท่ีดึงดูดให้มนุษย์
ไปแสวงหาความรู้พร้อมโอกาสท่ีดีข้ึน 

การกระจายตัวของประชากร  
หมายถึง ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานของประชากรในอาณาเขตบริเวณหน่ึงๆ ว่ามีประชาชน

อาศยัอยูต่ามลกัษณะภูมิศาสตร์หรือตามภาคการปกครองของรัฐบาลอยา่งไร  
ปัจจัยการกระจายตัวของประชากร 
ปัจจยัทางกายภาพ ไดแ้ก่  
1. ลกัษณะภูมิประเทศ (Landform) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกระจายตวัของประชากรมาก 

ถา้เป็นบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าหรือท่ีราบ การตั้งถ่ินฐานและการกระจายตวัของประชากรจะอยูอ่ยา่ง
หนาแน่น ถา้เป็นลกัษณะท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีราบสูง การตั้งถ่ินฐานและการกระจายตวัของประชากร
จะอยูอ่ยา่งเบาบาง 

2. ลกัษณะภูมิอากาศ (Climate) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกระจายตวัของประชากร บริเวณท่ี
มีลกัษณะภูมิอากาศอบอุ่น จะพบวา่การกระจายตวัและการตั้งถ่ินฐานของประชากรจะมีอยูอ่ย่าง
หนาแน่น แต่ถา้เป็นลกัษณะภูมิอากาศแบบแห้งแลง้ ชุ่มช้ืนตลอดทั้งปี จะพบวา่การกระจายตวัและ
การตั้ ง ถ่ินฐานของประชากรมีอยู่อย่างเบาบางเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยส าคัญ  
        3. ทรัพยากรธรรมชาติ  (Natural  Resource)  นบัวา่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและการ
กระจายตวัของประชากร บริเวณท่ีมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์  เช่น ปาไม ้ แร่ธาตุ  น ้ าตก ทอ้งทุ่งท่ี
ราบลุ่มน ้าท่ีอุดมสมบูรณ์ จะพบวา่มีการตั้งถ่ินฐานและการกระจายตวัของประชากรอยา่งหนาแน่น 
ส่วนบริเวณท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติไม่อุดมสมบูรณ์ จะพบวา่การตั้งถ่ินฐานและการกระจายตวัของ
ประชากรอยูอ่ยา่งเบาบาง 
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การอพยพยา้ยถ่ินและการตั้ งถ่ินฐาน (Settlement) เป็นของคู่กันมาตั้ งแต่สมัยโบราณ  
เพราะมนุษยแ์ละสัตวน์ั้นจะมีสัญชาติญาณคลา้ยๆกนัคือ  การแสวงหาส่ิงท่ีอยูอ่าศยัท่ีดีกวา่  ดงักรณี       
การอพยพของคนในยโุรป  ในกลุ่มประเทศเอเชียโดยเฉพาะชาวจีน  และจะพบวา่มีการอพยพไปสู่
ท่ีอ่ืนๆ มากกวา่ชาติใดๆ 

เม่ือมนุษยแ์ต่ละเผา่พนัธ์ุมีการอพยพยา้ยถ่ินไปอาศยัยงัท่ีอ่ืน  ก็มีการรวมตวักนัเป็นกลุ่มเล็ก 
กลุ่มใหญ่ตามความเหมาะสมของพื้นท่ี  แลว้สร้างวฒันธรรมหรือวิถีชีวิตใหม่ข้ึนมา  แต่อย่างไรก็
ตามหากเป็นชนเผา่ดว้ยกนัก็จะมีการน าวถีิชีวติดั้งเดิมหรือประเพณีปฏิบติั อนัเป็นวฒันธรรมดั้งเดิม
กลบัมาใช้ดว้ยดงัจะเห็นไดจ้าก  การอพยพของชาวจีน  ชาวญวน  และชาวไทยไม่วา่จะไปอยู่ท่ีใด  
เขาเหล่าน้ีก็จะมีการสืบทอดประเพณีวฒันธรรมของตนเอง  เช่นการจดัประเพณีต่างๆตามเทศกาล
บางชุมชนท่ีมีจ านวนประชากรมากก็จะรวมกลุ่มกนัอยูใ่นรูปแบบกระจุกตวั (Cluster Settlement) 
บางคร้ังจะเรียก ไทยทาวน์ ไชน่าทาวน์  เป็นตน้ 
 ต่อมาเม่ือมีความเจริญมากข้ึนก็จะมีการติดต่อคา้ขายระหว่างเมือง ระหว่างประเทศ หรือ
นานาประเทศมีการพฒันาการขนส่ง การเคล่ือนยา้ยสินคา้ การติดต่อสัมพนัธ์ท่ีทนัสมยัและสะดวก
รวดเร็ว  พฒันาใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึนจนกลายเป็นวฒันธรรมในโลกยุคใหม่  ดงัท่ีเราไดพ้บเห็น
ในปัจจุบนัว่า นานาประเทศได้สร้างระบบการคมนาคมและการขนส่ง (Communication  and 
Transportation) ทั้ งในและระหว่างประเทศให้มีความสะดวก  สบายมากข้ึน อีกทั้งมีการสร้าง
ระบบโลจิสติกส์ (Logistics  System) ซ่ึงเป็นกระบวนการขนส่งสินคา้ตั้งแต่ตน้ทางการผลิตถึง
ปลายทางถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับการขนส่ง (Transportation) ในระดบัสากลนั้นมีหลายประเภทไดแ้ก่  การขนส่งทาง
บก  ทางอากาศ  ทางน ้า  ทางถนน  ทางท่อ  ทางเคเบิ้ล โดยแต่ละประเภทไดมี้การพฒันาไปอยา่งไม่
หยุดย ั้งด้วยการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในขณะพฒันา   นอกจากน้ียงัมีการสร้างโครงข่าย 
เช่ือมโยงของการขนส่งในดินแดนต่างๆทัว่โลก นอกจากน้ียงัให้ความส าคญัต่อการพฒันาระบบ  
โลจิสติกส์ดว้ย 

ประเทศไทยของเราก็มีความจ าเป็นจะตอ้งพฒันาและมียุทธศาสตร์ในระบบการขนส่งของ
ประเทศดว้ยเพื่อรองรับความเจริญในอนาคต ในสภาวการณ์ของโลกปัจจุบนัยุทธศาสตร์การขนส่ง
ของประเทศไทย จึงตอ้งมีเป้าหมายก าหนดใหก้ารขนส่งทางน ้ าและทางราง เป็นเส้นทางขนส่งหลกั
ในการขนส่งระยะยาว การขนส่งทางถนนเป็นส่วนขนส่งต่อเช่ือมจากตน้ทางสู่เส้นทางหลกักบั



93 
 

น าส่งจากเส้นทางหลกัสู่ปลายทาง ด้านการขนส่งทางอากาศ เป็นส่วนสนบัสนุนส าหรับสินคา้ท่ี
ตอ้งการความรวดเร็วเป็นส าคญั   

ส่ิงท่ีต้องด าเนินการในขณะน้ีคือเร่งพฒันาการขนส่งทางน ้ า เพื่อเป็นทางเลือกของการ
ขนส่งตน้ทุนต ่า โดยพฒันาท่าเรือและสร้างระบบเช่ือมโยงการขนส่งสู่ท่าเรือทั้งการขนส่งทางทะเล
ชายฝ่ัง และการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ ซ่ึงเร่ืองการเป็นศูนยก์ลาง (Hub) ทางดา้นเรือไทย
นั้นไทยอาจจะเป็นรองสิงคโปร์ แต่ถา้การพฒันาการต่อเช่ือมไทยไม่เป็นรอง  และยงัจะพฒันาให้
เป็นศูนยก์ลางการขนส่งของอินโดจีนอีกดว้ย  

ประเทศไทยเป็นศูนยท์างดา้นอากาศ มีสนามบินสุวรรณภูมิ  ในศูนยก์ลางโดยภูมิศาสตร์ 
การบริหารจดัการอีกจุดหน่ึงน่าจะเป็นศูนยก์ลางในภาคอินโดจีน ทั้งการเช่ือมโยงกบัจีนตอนใต ้
โดยจีนหาทางออกทะเล ทางพม่า ทางไทย และเวยีดนาม การขนส่งในแม่น ้าโขง การขนส่งทางดา้น
น ้ ามนั การขนส่งโดยคอนเทนเนอร์ โดยพฒันาท่าเรือเชียงแสน ระยะท่ี 2 และการพฒันาระบบ
ขนส่งสู่ท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย  ทั้ งการพฒันาเส้นทางรถไฟเช่ือมโครงข่ายทางรถไฟจาก
ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกบัทางรถไฟสายชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกสู่ท่าเรือแหลม
ฉบงัให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งพฒันาและขยายขีดความสามารถและโครงการปรับปรุงสถานีขนส่ง
สินคา้ชานเมือง (Truck Terminal) ส่วนการขนส่งทางรางไดมี้แผนพฒันารถไฟรางคู่จากฉะเชิงเทรา
สู่แหลมฉบงั  โดย รฟท. มีแผนท่ีจะก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายแก่งคอย ผ่านคลอง 19 และเขา้สู่
แหลมฉบงัโดยท าเป็นรางคู่ ส่งสินคา้จากภาคตะวนัออก สู่ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
นอกจากน้ียงมีรถไฟขบวนพิเศษในการบรรทุกสินคา้พิเศษ จะขนส่งสินคา้มีการรับรองเวลา  

กล่าวส าหรับสนามบินสุวรรณภูมิ  เป็นสนามบินท่ีได้มาตรฐานมาก มีทางวิ่ง (Runway) 
ทั้งหมด 4 เส้น ในตอนท้ายท่ีสุดจะมีการก่อสร้างเสร็จในอีก 20 ปีขา้งหน้า แต่ในเบ้ืองตน้จะมี 
Runway 2 เส้น ทางทิศตะวนัออก และตะวนัตก สามารถรองรับเคร่ืองบินข้ึน-ลงไดใ้นระดบั 84 
เท่ียวบินต่อชั่วโมง จะรองรับผูโ้ดยสารได้ประมาณ 45 ลา้นคนต่อปีในเบ้ืองตน้ ขณะท่ีทางดอน
เมืองสามารถรองรับเคร่ืองบินข้ึน-ลงไดเ้พียง 20 กว่าเท่ียวบินต่อชัว่โมงส่วนใหญ่เป็นสายการบิน
ภายในประเทศ 
            นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัช้ีท่ีจะเป็นศูนยก์ลางทางด้านการบิน หรือ HUBในภูมิภาค คงตอ้งดู
ปริมาณของสายการบินท่ีจะมาใช้บริการแล้ว ในด้านภูมิศาสตร์ (Location) ก็เป็นเร่ืองท่ีส าคญั 
เพราะวา่สายการบินท่ีจะเขา้มาลงตอ้งค านึงถึงเร่ืองความประหยดัตน้ทุนและเร่ืองเวลา ในส่วนของ
การเจริญเติบโตทางอากาศของเรา ในศกัยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีจะเป็น HUB การ
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ขนส่งทางอากาศ ปัจจุบนัเรามีการขนส่งสินคา้เขา้-ออก โดยอตัราโตเฉล่ียปีละประมาณ 6.3% โดย
เร่ิมตน้เม่ือ 10 ปีท่ีแลว้ เรามีสินคา้เฉล่ียท่ีมาใชใ้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของเรา 60,000 ตนัต่อปี 
ในปี 2548 มีการรับอัตราของสินค้าประมาณ 1.1 ล้านตันต่อปี ส่วนน้ีต้องการให้เห็นว่าโดย 
Location ปริมาณผูโ้ดยสาร และสินคา้ โดยจะพฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางแห่งหน่ึงในเอเชีย  

นอกจากน้ี ในพื้นท่ี 20,000 ไร่  ของสุวรรณภูมิ จะมีการพฒันาสนามบินแห่งน้ีไปอีก 20 ปี
ขา้งหนา้ แต่ในอีก 5 ปีขา้งหนา้  จะตอ้งมีการพฒันาเพื่อให้รองรับผูโ้ดยสารจาก 45 ลา้นคนเป็น 54 
ลา้นคน และอีก 5 ปีถดัไปคืออีก 10 ปีขา้งหนา้ก็จะตอ้งรองรับผูโ้ดยสารใหไ้ดถึ้ง 73 ลา้นคน และอีก 
15 ปีจากน้ีไปจะรองรับผูโ้ดยสาร 95 ล้านคน และอีก 20 ปีขา้งหน้าจะรองรับผูโ้ดยสารเป็น 120 
ลา้นคน  

ดงันั้นเร่ืองของส่ิงสาธารณูปโภค (Infrastructure) ต่างๆ ซ่ึงทางราชการไดมี้การก าหนด
โซนต่างๆ ของสนามบินเชิงพาณิชย์ โซนเขตท่ีพักอาศัย โซนเขตเกษตรกรรม โซนเขต
อุตสาหกรรม เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นเน่ืองจากโซนต่างๆ จะเป็นตัวก าหนด Infrastructure ให้กับ
อุตสาหกรรมท่ีอยู่รายรอบสนามบิน จะท าให้เราสามารถลดค่าใชจ่้าย ท าให้สินคา้ของเราสามารถ
แข่งกบัต่างชาติ  
             ส าหรับแนวทางการพฒันาเพื่อให้เป็น Hub ประกอบไปดว้ยขอ้ไดเ้ปรียบเชิงยุทธศาสตร์
และโอกาส ซ่ึงไทยเป็นแหล่งผลิตสินคา้เพื่อการส่งออกท่ีส าคญัของโลก มีศกัยภาพในการเป็น
ประตูการคา้ของภูมิภาคอินโดจีน รวมทั้งมีความเหมาะสมของท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีจะสามารถ
พฒันาเป็นจุดปลายทาง และเช่ือมต่อการขนส่งจากชายฝ่ังทะเลไปยงัแผน่ดินใหญ่ของทวีปได ้โดย
ตั้งอยูใ่นจุดศูนยก์ลางการขนส่ง และมีโครงข่ายการขนส่งเช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ของภูมิภาคได ้
ส าหรับส่ิงท่ีจะตอ้งเร่งด าเนินการ คือ การพฒันาระบบการกระจายสินคา้ของประเทศ และการ
เช่ือมต่อรูปแบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างระบบราง ถนน และเส้นทางการบิน 
จากประตูทางออก (Gateway)  หลัก เช่ือมโยงไปยงัประเทศในแถบอินโดจีน และจดัตั้งศูนย์
กระจายสินคา้และสถานีขนถ่ายสินคา้ระหวา่งรูปแบบการขนส่ง รวมถึงการพฒันาระบบโครงสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอ้มูล เพื่อการท าธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เจรจาการคา้
เสรีแบบทวิภาคี การเจรจาเพิ่มสิทธิการบินการขนส่งระหว่างประเทศแบบทวิภาคี การพฒันา
กฎหมายการขนส่งขา้มแดน  และเร่งพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการโลจิสติกส์ของ
ผูป้ระกอบการ เป็นตน้  
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นอกจากน้ี ส านกันโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม  ไดอ้ธิบายการ
พฒันาประเทศไทย ดว้ยระบบโลจิสติกส์ (Logistics) เพื่อเป็นทางเลือกการขนส่งไวว้า่โลจิสติกส์น้ี
คืออะไร  มีขั้นตอนกระบวนการท างานเป็นอย่างไร มีประโยชน์อยา่งไร และมีผลกระทบกบัใคร
บา้งรวมทั้งเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานใดบา้ง 
           ค  าวา่  โลจิสติกส์  (Logistics)  ถา้แปลให้ตรงตวัตามพจนานุกรมแลว้ แปลวา่การส่งก าลงั
บ ารุงในทางทหาร  ซ่ึงก็คือ การขนส่งยทุโธปกรณ์จากแนวหลงัไปสู่แนวหนา้ให้ถูกสถานท่ีทนัเวลา 
เป็นการด าเนินการสุดทา้ยของการขนส่ง จากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง เราจึงไดน้ าเอาวิธีการดงักล่าวมา
ประยุกตใ์ชก้บัระบบการขนส่ง คมนาคม  ท าให้โลจิสติกส์ถูกบญัญติัให้เป็นความหมายของระบบ
การขนส่งในอีกนยัหน่ึง  หมายถึงการจดัการวางแผน  ก าหนดสายงานและควบคุมกิจกรรมทั้งการ
เคล่ือนยา้ยและไม่เคล่ือนยา้ยในการล าเลียงสินค้าจากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึงท่ีมีการบริโภค โลจิ
สติกส์ คือวธีิการและกระบวนการท่ีท าให้เกิดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนโดยรวมในการกระจายสินคา้ให้
ต ่าท่ีสุด  เพื่อการอ านวยความสะดวกของกระบวนการไหลของสินคา้ตั้งแต่จุดเร่ิมจนถึงมือผูบ้ริโภค  
ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ 2 ลกัษณะ  คือ  กิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนบัสนุนกิจกรรมหลกัใน
กระบวนการไหลของสินคา้ 
              ตามแนวคิดของโลจิสติกส์  คือ  กิจกรรมท่ีมีความส าคญั  และมีผลกระทบต่อตน้ทุนและ
การให้บริการของสินคา้มากท่ีสุด  ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั 3 กิจกรรมดว้ยกนั คือ 1. การขนส่ง  
2. การสินคา้คงคลงั 3.  กระบวนการสั่งซ้ือ 

กิจกรรมสนบัสนุนในกระบวนการไหลของสินคา้ตามแนวคิดของโลจิสติกส์คือ กิจกรรมท่ี
มีส่วนในกระบวนการกระจายสินคา้ และเป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนให้งานของกิจกรรมหลกัด าเนิน
ไปไดส้ะดวก ไดแ้ก่ การจดัการดา้นโกดงั การยกขน การบรรจุหีบห่อ การจดัซ้ือจดัหา การจดัตาราง
ผลิตภณัฑ ์การจดัการดา้นขอ้มูลหลกัการง่ายๆ ของโลจิสติกส์ในระบบของการขนส่งคือ ไปให้ถึงท่ี
หมายอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลา  
           ในปัจจุบนัด้านการแข่งขนัของการคา้ ราคาสินคา้ จะอยู่ในภาคของอุตสาหกรรมและภาค
เกษตร ซ่ึงมีราคาก าหนดอยู่ในระดบัหน่ึง ซ่ึงเป็นตวัท่ีควบคุมไดย้ากในเร่ืองของการก าหนดเวลา  
ในส่วนของตน้ทุนทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ในขั้นหน่ึงของการคา้ขาย มีส่วนหน่ึงท่ีส าคญัก็
คือ  ถ้าค่าขนส่งราคาถูกก็จะช่วยลดภาระตน้ทุนของสินคา้ได ้ยกตวัอย่างเช่น สินคา้ท่ีเขา้มาทาง
ท่าเรือจะท าอยา่งไรให้ไปสู่โรงงานไดเ้ร็ว  เพราะหากขนส่งมาจากท่าเรือชา้  ภารถต่างๆ จะเพิ่มข้ึน  
เพราะฉะนั้นท าอยา่งไรจึงจะไปถึงไดเ้ร็ว ซ่ึงก็คือ  ตอ้งมีเส้นทางท่ีเหมาะสมและประหยดั  ระบบ
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ถนนถือวา่เป็นระบบท่ีประหยดัท่ีสุด โดยรวมแลว้ 95 % ของการขนส่งทัว่โลก เป็นการขนส่งทาง
น ้ า  เพราะขนส่งไดม้าก รองลงมา ก็คือ ระบบรางและระบบถนน ก็มีการศึกษายกตวัอยา่งง่ายๆ ก็
คือ ใชน้ ้ ามนั 1 ลิตร ระยะทาง 1 กม. ถา้ขนส่งทางน ้ าจะขนส่งสินคา้หรือของ ประมาณ 217 ตนั แต่
ถา้ขนส่งในระบบรางโดยใชน้ ้ามนั 1 ลิตร ระยะทาง 1 กม. จะขนได ้85 ตนั แต่ถา้ทางถนนเหลือ 25  
ตนั ทั้งน้ีเป็นขอ้เปรียบเทียบใหเ้ห็นวา่ในภาคขนส่ง ระบบน ้ ากบัระบบรางก็จะถูกท่ีสุดค่าขนส่งเป็น
ส่วนหน่ึง ในเร่ืองของระบบโลจิสติกส์ เรามีกรรมวิธีกระบวนการระหวา่งตน้ทางถึงปลายทางเรือท่ี
ขนส่งสินคา้เขา้มาทางท่าเรือ ซ่ึงก็มีกรรมวิธีในเร่ืองของภาษีของการตรวจสินคา้ และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่นก็ในเร่ืองของสารเคมี ถา้กระบวนการในส่วนน้ีชา้ภาระจะเกิดข้ึน ของหรือสินคา้ท่ีจะ
ไปส่งปลายทางก็จะชา้ลงนัน่คือภาระเร่ืองของตน้ทุนจะสูงข้ึน  ดงันั้นระบบทั้งหมดก็เป็นเร่ืองของ
การให้บริการในภาคการขนส่ง  ท าอย่างไรให้ส่งของไดท้นัและถูกตอ้งมีการประสานกนัหลาย
หน่วยงาน  
               กระทรวงคมนาคมไดมี้การวางแผนน าระบบโลจิสติกส์มาพฒันาระบบขนส่ง ใช้ท่าเรือ
เป็นหลกัประสานกนัมีการจดัตั้งโครงข่ายถนน 4 ช่องจราจร ทัว่ประเทศและโครงข่ายถนนเช่ือมใน
ระหว่างต าบลไปหมู่บา้น และส่ิงท่ีตอ้งเร่งพฒันาคือ ดา้นของระบบถนน ระบบราง และระบบน ้ า  
จากภาคเหนือของประเทศก็จะมีแม่น ้ าโขงท่ีเป็นแม่น ้ าระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
พม่า ลาว และไทย โดยมีขอ้ตกลง  4  ฝ่าย  ในส่ีประเทศน้ีส าหรับการเดินเรือในแม่น ้ าโขงมีการ
ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ  ท่าเรือเชียงแสนเป็นจุดหน่ึงในการขนส่งสินคา้ท่ีส าคญัจากจีนหรือวา่
ส่งสินคา้ท่ีจะไปประเทศจีนรวมถึงสินคา้อ่ืนจากต่างประเทศผ่านท่าเรือเชียงแสนไปจีนตอนใต ้ 
โดยเฉพาะรถยนต์มือสองจากต่างประเทศรวมทั้งญ่ีปุ่นจะขนส่งผ่านประเทศไทย จากท่าเรือ
คลองเตยหรือท่าเรือแหลมฉบงัไปท่าเรือเชียงแสน แล้วก็บรรทุกเรือขนาดประมาณ 150  ตนั ไป
ประเทศจีนเป็นลกัษณะการขนส่งสินคา้ประเภทหน่ึงของประเทศท่ีอยู่ติดชายแดนหรือมีสินคา้ท่ี
ชายแดนอยูแ่ต่ไม่ใช่สินคา้ท่ีใหญ่หรือมีการขนส่งจ านวนมากเหมือนกบัท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือ
แหลมฉบงั   

อีกประการหน่ึงคือตอ้งมีการพฒันาท่าเรือท่ีท่าเรือคลองเตย หรือท่าเรือแหลมฉบงัให้จดัอยู่
ในระดบัโลก  ท่ีจะให้บริการแก่ท่าและท่ีส าคญัตอ้งมีการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศทางภาคใต ้ในอดีต
การใชร้ะบบทางน ้ ายงัไม่มีการท าถนนท่ีดีนกั ตอนหลงัถนนก็ดีข้ึน ส่วนในเร่ืองของทางน ้ าตอ้งลด
บทบาทลงไป ขณะน้ีการพฒันาท่ีจะเพิ่มข้ึนมาในการขนส่งสินคา้ กลบัมาใชถ้นนเช่ือมโยงไปสู่ฝ่ัง
ตะวนัตก จากภาคเหนือลงมาภาคกลาง แต่ดา้นฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย ไม่มีท่าเรือน ้ าลึก มีแต่



97 
 

ท่าเรือท่ีจงัหวดัระนอง ในปัจจุบนัได้มีการพฒันาปรับปรุงท่าเรือแห่งน้ีข้ึนมาใหม่ โดยสามารถ
รองรับเรือไดเ้ท่ากบัขนาดท่ีท่าเรือคลองเตย ประมาณ  12,000  ตนั เน่ืองจากวา่มีความตอ้งการใน
การขนส่งสินคา้ ท่ีจะออกไปสู่ทางด้านประเทศอินเดีย  ศรีลงักา สิงคโปร์ มาเลเซีย ทางด้านฝ่ัง
ตะวนัตก  เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการสินคา้หลายรายไดเ้สนอวา่ ถา้หากสามารถขนส่งสินคา้ท่ีท่าเรือ
ระนองได้ จะประหยดัเวลาการขนส่งได้  7  วนั จากเดิมจะขนส่งจากจงัหวดัระนอง หรือจงัหวดั
ชุมพรไปท่ีประเทศสิงคโปร์  ต้องไปท่ีท่าเรือแหลมฉบงั แล้วเดินทางไปสิงคโปร์ 14 วนั แต่ถ้า
สามารถออกจากท่าเรือระนองไดใ้ช้เวลาเพียงแค่ 7 วนั เวลาท่ีสินคา้จะถึงปลายทางไดร้วดเร็วข้ึน  
เม่ือปี  2549  ท่าเรือระนองไดป้รับปรุงแลว้ สามารถเช่ือมโยงเส้นทางไดจ้ากภาคเหนือ  จากประเทศ
จีนลงมาถึงภาคกลางและภาคใตถึ้งฝ่ังอนัดามนั กรมการขนส่งทางน ้ าก าลงัวางแผนท าการศึกษา
สร้างท่าเรือท่ีจงัหวดัชุมพรอยู ่ เพราะภูมิศาสตร์อยูท่างชายฝ่ังอ่าวไทย เม่ือสร้างท่าเรือ 2 ฝ่ังไดแ้ลว้  
ก็จะตอ้งมีถนนเขา้ไปเช่ือมโยงระหวา่งท่าเรือทั้งสองแห่งกบัอีกจุดหน่ึง ก็คือ ท่าเรือ ท่ีสตูล   

ขณะน้ีนโยบายรัฐบาลไดส้ร้างท่าเรือน ้ าลึกทางชายฝ่ังอนัดามนัท่ีเป็นท่าเรือส าคญัเทียบเท่า
กบัเรือท่ีจะสามารถเขา้ไปได้ ก็คือ เรือขนาดท่ีเขา้ท่าเรือแหลมฉบงัได้ 50,000  ตนั เม่ือสร้างเสร็จ
แลว้จะมีถนนระบบราง กระทรวงคมนาคมไดต้ั้งงบประมาณในการก่อสร้างช่วงแรก 5,500 ลา้น
บาท  ในเวลาการก่อสร้าง 3  ปี จะมีทางรถไฟเช่ือมทางถนน ทางราง ทางน ้ า ในการขนส่งสินคา้ท่ี
จะเข้าไปสู่ทางยุโรปและประเทศอินเดีย โดยไม่ต้องผ่านประเทศสิงคโปร์ ถ้าเปรียบเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ประเทศมาเลเซีย ก็จะมีท่าเรือทางฝ่ังตะวนัตกท่ีส าคญั  3 ท่าเรือ ขณะน้ีช่อง
แคบมะละกามีปัญหาของเร่ืองความคบัแคบและความไม่ปลอดภยั ภาคขนส่งท่ีส าคญัคือ ทางน ้ า
ภายในประเทศ  ขณะน้ีก าลงัศึกษาขอ้มูลท่ีจะพฒันาท่าเรือใหม่ให้มีมาตรฐาน แลว้ก็จะมีการสร้าง
ท่าเรือซ่ึงมีคลงัสินคา้รองรับ โดยใชส้ถานท่ีของการรถไฟ ซ่ึงเป็นการขนส่งภายในประเทศ   

ท่ีกล่าวมาทั้งหมดเป็นภาพรวมในเร่ืองของโครงสร้างพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงในระบบน ้ า  
ระบบราง ระบบถนน รวมทั้งท่าเรือทั้งภายในประเทศระหวา่งประเทศและชายฝ่ัง และการขนส่งก็
จะมีระบบรองรับท่ีตามมาก็คือ ระบบราง เพราะเป็นการขนส่งท่ีประหยดั รัฐบาลจะเขา้มาดูแล
โครงสร้างพื้นฐานในเร่ืองการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพื่อการเสริมสร้างระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ  จะเป็นการเปิดเร่ืองของเส้นทางจะเห็นว่า ในปัจจุบนัและในอดีตท่ีผ่านมา ถ้าไม่มี
โครงข่ายระบบการขนส่งก็จะไม่สะดวกเป็นส่ิงท่ีเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีจะพฒันาให้ตรงจุดเป็น
กรอบเวลาของแผน 4 ปี  ส่วนโครงการท่ีตามมาคือถนนการปรับปรุงขยายถนน เพื่อให้รองรับการ
ขนส่งสินคา้โดยเฉพาะตูค้อนเทนเนอร์  จึงตอ้งมีการขยายถนนท่ีกวา้งพอ มีความลาดชนัท่ีรองรับ
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ได ้ และในเร่ืองระบบราง ทางรถไฟ ก าลงัศึกษาอยู่ว่าจะท าการเช่ือมโยงอย่างไรให้ประเทศไทย
เป็นประเทศท่ีเป็นผูน้ าในดา้นโลจิสติกส์ในภูมิภาค  เพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศใหม้ัน่คง 
             ในส่วนของพลังงาน ถ้าคนไทยหันมาใช้บริการระบบรางกับทางน ้ ามากข้ึน ลดการใช้
รถยนต์ลงการใช้พลังงานก็ลดลงตามไปด้วย เพราะในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา  
ออสเตรเลีย ระบบรางกบัระบบน ้ ามีความส าคญัมาก ส่วนในประเทศไทย โดยภาพรวมนั้นใชถ้นน  
88  %  ระบบรางประมาณ 2 %  ระบบน ้า 10 %  ถา้อีก  4  ปีขา้งหนา้ เราอาจจะเห็นภาพท่ีเปล่ียนไป
ของระบบการขนส่ง อาจใชร้ะบบการขนส่งทางน ้ า ระบบรางมากข้ึนสามารถลดตน้ทุนในการผลิต  
ผูบ้ริโภคจะไดใ้ชสิ้นคา้ในราคมท่ีถูกลง ซ่ึงถือเป็นนโยบายท่ีส าคญัของรัฐบาลไทย 
             การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีหน่วยงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งหลายองคก์ร
ท่ีร่วมกนัประชุมหารือประสานงานระดมสมองแกปั้ญหา เพื่อเปิดมิติใหม่ให้กบัระบบการขนส่ง
สินคา้ อาทิ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลงั ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านกังบประมาณ กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)  
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกนัท าใหร้ะบบโลจิสติกส์เป็นรูปธรรม อยา่งเช่น บนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือในการขนส่ง (Port - to - Door ) และ Door - to - Port ขอ้ตกลงเพิ่มประสิทธิภาพของ
ขนส่งสินค้า และข้อตกลง  การน าส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์ด่วนถึงมือผูรั้บส่วนยุทธศาสตร์ทาง
อากาศนั้น  มี 3 ยทุธศาสตร์หลกั คือ 
 1. การสร้างเครือข่ายระดับโลก (Global Destination)โดยขยายเครือข่ายเส้นทางบิน
ครอบคลุมทัว่โลก เป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ของสินคา้ในกลุ่มประเทศจีเอม็เอส และเอเซียใต ้

2. พฒันาท่าอากาศยานนานาชาติให้เป็นประตูระดบัโลกโดยให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็น
ประตูสู่ระดบัโลก โดยใหส้นามบินเชียงใหม่และภูเก็ตเป็นประตูสู่ภูมิภาค 
 3. เป็นศูนยก์ลางของโลจิสติกส์ของโลกดา้นอาหาร ผกั ผลไมส้ด ดอกไม้ แฟชัน่ ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่รถยนต ์และเคร่ืองประดบั 
 การแข่งขนัในตลาดโลกนบัวนัยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆความรวมเร็ว และตน้ทุนที
ถูกลงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบ เพราะประเทศไทยมีตน้ทุนการขนส่ง
สินคา้สูงถึง 25-30 %  จึงตอ้งเร่งแกปั้ญหา นอกเหนือจากการร่วมมือกบัประทรวงการคลงั เพื่อ
วางแผนในการก าหนดแผนพฒันาโลจิสติกส์ระดบัประเทศแลว้ ส่วนของกระทรวงคมนาคมจะดูวา่
มีศูนยก์ระจายสินคา้คลงัสินคา้ท่ีรวบรวมสินคา้แลว้ดูวา่จะส่งไปถึงปลายทางไดอ้ยา่งไร แต่เดิมเคย
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คิดวา่จะให้มีคลงัสินคา้  4  มุมเมือง  แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ขณะน้ีก าลงัดูรูปแบบท่ี
เหมาะสมแล้วจะน ามาผสมผสานกับการขนส่งในหลายรูปแบบ ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ เรือ มา
เช่ือมโยงกนั  เพื่อใหสิ้นคา้ขนส่งไดเ้ร็วท่ีสุดในราคาถูกท่ีสุด 

หากเป็นการขนส่งทางอากาศตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีราคาแพง บรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม ตอ้งการ
ความรวดเร็วหรือเป็นสินคา้เทกอง โดยเฉพาะสินคา้เกษตรต่างๆ ก็ตอ้งขนส่งทางเรือ การบริหาร
จดัการเพื่อความรวดเร็วนั้นส าคญั แต่ว่าการขนส่งให้ตน้ทุนถูกก็ส าคญัเช่นกนัแลว้แต่สินคา้แบบ
ไหน แต่ตอ้งมีการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั  เพราะโลจิสติกส์คือ การควบคุมทุกอย่าง ซ่ึงเรามี
ขอ้มูลแลว้วา่สินคา้แต่ประเภทจะขนส่งทางไหนบา้งจึงจะคุม้ค่าท่ีสุด 
 กระทรวงคมนาคมไดว้างยุทธศาสตร์ในการพฒันาระบบโลจิสติกส์ไวท้ั้งทางภาคพื้น และ
ทางอากาศโดยในทางภาคพื้นนั้น มี  4  ยทุธศาสตร์หลกั  คือ 
 1. พฒันาท่าเรือไทยให้เป็นประตูไปสู่ภูมิภาคโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.พ.ท.)    
จะตอ้งขยายขีดความสามารถของสถานะบรรจุและแยกสินคา้กล่อง (ไอซีดี) ให้มากข้ึน ขณะท่ี
องคก์รขนส่งสินคา้ และพสัดุภณัฑ์ (ร.ส.พ.) ตอ้งตั้งสถานีบรรจุและขนถ่ายตูสิ้นคา้เพื่อการน าเขา้
และส่งออกยา่นพหลโยธิน  ส่วน กทท. ก็ตอ้งปรับปรุงท่าเทียบเรือให้รองรับเรือ Roll on-Roll  off  
ระหวา่งประเทศไดค้วบคู่ไปกบัพฒันาท่าเทียบเรือภูมิภาคใหเ้ขม็แขง็มากข้ึน 

2. พฒันาศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ โดยตั้งฮบัประจ าภาค เพื่อประสานระบบขนส่ง
ใหส้มบรูณ์ โดยมีโครงการท่ีจะพฒันายา่นคอนเทนเนอร์ในภูมิภาคไปยงัปลายทาง 
 3. พฒันาวธีิการขนส่งไปสู่ระบบรางทางน ้า และทางท่อ เพื่อให้การขนส่งมีปริมาณมากข้ึน  
แต่สามารถลดตน้ทุนการขนส่ง  และประหยดัพลงังาน ซ่ึงส านกังานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) ไดเ้ร่ิมศึกษา เพื่อพฒันาระบบรางน ้ า  และท่อให้เกิดความเช่ือมโยงกนัแลว้ ส่วน 
ร.ฟ.ท.  นั้น ก็ตอ้งเร่งก่อสร้างทางคู่ในช่วงชุมทางเส้นทางขนส่งสินคา้มายงัท่าเรือแหลมฉบงัให้มาก
ข้ึนดา้น บทด. ตอ้งเร่งส่งเสริมใชเ้รือ Roll on-Roll  off  ใหม้ากข้ึนเช่นกนั 
 4. พฒันาระบบเก่ียวขอ้งกบัการจดัการดา้นโลจิสติกส์ ส าหรับระบบการขนส่งทางภาคพื้น  
เพื่อให้บริการแบบ  Door - to - Door ซ่ึงไดต้ั้งคณะกรรมการโลจิสติกส์แห่งชาติข้ึนมาแลว้  เพื่อให้
เป็นเจา้ภาพในการด าเนินการทั้งหมด  พร้อมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมี
ขั้นตอนมากๆ ใหน้อ้ยลงน าระบบไอทีเขา้มาใชม้ากข้ึน 
 การสนบัสนุนให้ประชาชนหนัมาใชร้ะบบขนส่งมวลชนให้มากข้ึน  ส าหรับการขนส่งคน
โดยเฉพาะระบบรางมีเพียง  42  ก.ม. เท่านั้น โดยรัฐบาลมีโครงการท่ีจะก่อสร้างการขนส่งด้วย
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ระบบรางให้ครบ 200 ก.ม. ภายใน  6  ปี  โดยมีวงเงินลงทุน 400,000  ลา้นบาท การพฒันาระบบ         
โลจิสติกส์ในประเทศไทยจะกา้วหนา้ไกลเทียบเท่ากบันานาอารยประเทศไดห้รือไม่นั้นไม่ไดข้ึ้นอยู่
กบัรัฐบาล  หรือกระทรวงคมนาคมเท่านั้น  แต่ข้ึนอยู่กบัความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน   

ปัจจยัต่างๆท่ีเป็นตวัแปลของต้นทุนในการขนส่ง  ระบบการจัดเก็บ และคลังสินค้าท่ี
กลายเป็นอุปสรรค  แต่ถึงอยา่งไรเพื่อประเทศไทยแลว้ รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง สนข.  
ไม่ไดน่ิ้งนอนใจ  ยงัคงระดมสมองคิดหาวิธีวางแผนพฒันาระบบโลจิสติกส์ต่อไปอยา่งไม่หยุดย ั้ง  
เพื่อใหร้ะบบการขนส่งและคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ถูกท่ี มีตน้ทุนต ่า ซ่ึงจะเป็นการประหยดั
ตน้ทุนทุกอยา่ง    

 
การเผยแพร่ความคิดข้อมูลในยุคสังคมข่าวสาร 

โลกยคุปัจจุบนัเป็นยคุดิจิตอลท่ีส่ือสารกนัดว้ยเทคโนโลยส่ืีอสารท่ีทนัสมยัไร้พรมแดนดว้ย
ความรวดเร็วทุกท่ี ทุกเวลา อยู่ท่ีไหนก็สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดเ้หมือนกนัโลกของเรา แคบลง
ดว้ยเทคโนโลยกีารส่ือสาร 

การเผยแพร่ความคิด ความรู้  และนวตัรกรรมต่างๆก็เป็นไปอยา่งรวดเร็ว มีการแข่งขนักนั
สูงช่องทาง (Channel)  ในการส่ือสารของสังคมมีหลายทางเลือกทั้งท่ีเป็นแบบดัง่เดิม และท่ีเป็นส่ือ

ใหม่ (New  media) ท่ีมีอยูใ่นรูปดิจิตอล (Digital) ท่ีเป็นส่ือแบบผสม (Multimedia) ดงัท่ีคนส่วน
ใหญ่มีสิทธ์ิเขา้ถึงและครอบครองส่ือประเภทต่างๆอยู่ในขณะน้ี เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศพัท์มือถือ
รุ่นต่างๆ การรับข่าวสารหรือช่องข่าวสารผ่านระบบดาวเทียม (Satellite) และอ่ืนๆท่ีช่วยอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่มนุษยใ์นโลกยคุปัจจุบนั 

ความคิดอ่านของคนในยคุน้ี  หากใครตอ้งการจะเผยแพร่ความรู้ของตนเองสู่สาธารณะเป็น
เร่ืองท่ีไม่ยากเน่ืองจากมีส่ือใหม่ท่ีมีอยูแ่ลว้ในรูปของอินเทอร์เน็ต  โดยสามารถจะน าความรู้ไปฝาก
หรืออพัโหลด (Upload) เผยแพร่ไดใ้นรูปแบบต่างๆไดท้ั้งส่วนท่ีเป็นตวัอกัษร  เป็นภาพ และเสียง 
ไม่ว่าจะเป็น Youtube,Website,  Weblog,   Facebook, Twitter และอ่ืนๆต่างก็เป็นส่ือท่ีช่วยใน      
การเผยแพร่และคน้หาขอ้มูลต่างๆตามท่ีเราตอ้งการได ้ โดยการผา่น Search Engine อยา่ง Google ท่ี
มีแหล่งขอ้มูลต่างๆให้เราสามารถเข้าไปคน้ควา้ได้อย่างไม่มีขีดจ ากดั  ในรูปแบบให้เปล่า ทั้งน้ี
เพราะจะมีคนอีกกลุ่มท่ีตอ้งการให้ผูอ่ื้นไดรั้บความรู้ดว้ย เพื่อช่วยให้เกิดการพฒันาในการแบ่งปัน
และแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัในรูป Open Source จึงพบวา่ มีความรู้ท่ีหลากหลายท่ีแจกฟรี 
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            กล่าวส าหรับส่ือใหม่  ( New Media )  มีผูอ้ธิบายไวห้ลายคน เช่น  ผศ.ธีรภทัร วรรณกุล  ให้
ความหมาย ไวด้งัน้ี 
                 - คือรูปแบบของการติดต่อส่ือสาร (Communication) ทั้งของบุคคลและส่ือท่ีถูกแปลง
(transform) โดยการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อให้เกิดระบบการสะทอ้นกลบั (Interactive) 
หรือการด าเนินการ(transact)  
                - คือการแต่งงานระหวา่งเทคโนโลย ีการติดต่อส่ือสารและการออกแบบ  
                “Is the marriage of technology, communication and design”  
“Graphics ,moving images, sounds, shapes, spaces, and texts that have become computable.”  
                ท่ีจริงแลว้ New Media เกิดข้ึนมานานหลายสิบปีแลว้ แต่ถูกจ ากดัวงใชใ้นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
ต่อมาไดก้ระจายไปสู่ผูใ้ชท้ ัว่ไปท่ีไม่ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญมากนกั แค่จ้ิมๆกดๆก็สามารถใชง้าน
ไดแ้ลว้ ส่ิงส าคญัท่ีท าให ้New Media เขา้ถึงกลุ่มคนไดม้ากข้ึนก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ท่ีมีราคาถูกลงมาก โทรศัพท์มือถือท่ีอุดมไปด้วย Multi Media ทั้งการจัดเก็บไฟล์ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว ไฟล์เสียง การให้บริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงท่ีมีการแข่งขนักนัมากข้ึน ท าให้
ราคาถูกลง ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่ท าใหส่ื้อใหม่เขา้ถึงประชาชนไดก้วา้งขวางข้ึน  
                ถึงแมว้า่ค  าจ  ากดัความของส่ือใหม่จะมีมากมาย บางค านิยามอาจดูกวา้งๆจนไม่สามารถ
ตีความได้ว่าแทจ้ริงแล้วส่ือใหม่คืออะไร แต่อย่างไรก็ตามหัวใจหลกัของส่ือใหม่จะมุ่งเน้นใน 2 
ส่วนน้ี คือ  

-   การแพร่กระจายของข่าวสาร ส่ือใหม่มีจุดเด่นในการแพร่กระจายข่าวสารไดอ้ย่าง
รวดเร็ว จากผูส่้งสาร1คน อาจขยายไปถึงผูรั้บสารทัว่โลก ท าให้โลกของเรากลายเป็น Global 
Village ท่ีใครท าอะไรก็สามารถรู้กนัไปไดห้มดทัว่ทั้งหมู่บา้น และยากท่ีจะสกดักั้น  
 -   ลกัษณะของข่าวสารขอ้มูล (information, content) ท่ีสามารถใชง้านร่วมกนั (share) กนั
ไดร้ะหวา่งผูเ้ผยแพร่ (publisher, broadcaster) และผูใ้ชข้อ้มูล เช่นการส่งคลิปวิดีโอไปบนเวบ็ไซตท่ี์
ให้บริการประเภท upload และ download เช่น youtube.com ผูท่ี้เขา้ไปชมสามารถ download คลิป
วดีิโอเพื่อน าไปตดัต่อเพิ่มเติมไดอี้ก ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถเป็นผูผ้ลิตได ้(producer)  
        สุรพล  เวียงนนท ์ (2552) ไดเ้รียบเรียงและให้ความส าคญัของ ส่ือใหม่ไว ้อย่างน่าสนใจโดย
ช้ีให้เห็น องคป์ระกอบ  ดงัน้ี  ในยุคปัจจุบนัความเจริญกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารได้
เขา้ไปมีบทบาทท่ีส าคญัท่ีสุดในทุกๆ วงการตั้งแต่สังคมระดบัเล็กๆ ท่ีเร่ิมตน้จากครอบครัวไปสู่
สังคมภายนอกจนไปถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึนท่ีกลายมาเป็นวฒันธรรมหรือกิจกรรมใน
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ทางดา้นเศรษฐกิจ อาทิ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมสาขาต่างๆ ตลอดจนวงการศึกษาในทุกระดบั
ลว้นจะตอ้งมีระบบเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้ไปมีบทบาทเสมอ 
 ส าหรับในวงการศึกษานั้นระบบไอซีที (Information and Communication Technology) ก็
ไปมีบทบาทมาชา้นานเพราะช่วยท าใหป้ระสิทธิภาพของการท ากิจกรรมของการเรียนการสอนทุกๆ 
ดา้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ กา้วล ้าน าหน้าส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ง่าย
ข้ึนไม่เฉพาะวงการศึกษาเท่านั้นระบบไอซีทีน้ีจะกา้วเขา้ไปมีบทบาททุกๆวงการดงัเป็นท่ีทราบกนั
วา่ทุกองค์กรนั้นจะมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้ไปช่วยในการท างานและเก็บขอ้มูลต่างๆ รวมทั้ง
ช่วยควบคุมงานในหลายประเภทซ่ึงข้ึนอยูก่บัประเภทของงาน 
 กล่าวส าหรับการใช้คอมพิวเตอร์และไอซีทีในการส่ือสารนั้ นปัจจุบันและอนาคต
เทคโนโลยเีหล่าน้ีนั้นก็จะกลายเป็นหวัใจส าคญัของการท างานเน่ืองจากเพิ่มความสะดวกสบายแลว้
ยงัช่วยพฒันาศกัยภาพในการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดดว้ย  ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคขอ้มูลข่าวสารให้
ความสนใจในปัจจุบนัน้ีก็คือส่ิงท่ีเรียกกนัวา่ “ส่ือใหม่” (New Media)  
 ส่ือใหม่ (New Media) ถา้จะแบ่งประเภทของส่ือหรือตวักลาง (Medium) ท่ีถูกข่าวสาร
ส่งผ่านนั้นจะสามารถแยกออกได้เป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ “ส่ือดั้ งเดิม” และ “ส่ือใหม่” ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 
 1. ส่ือแบบดั้งเดิม (Traditional media) และในส่ือน้ียงัแบ่งออกเป็น 
     1.1 ส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์(Print Media) 
     1.2 ส่ือประเภทอิเลคทรอนิกส์ (Electronics Media)  
ส่ือดงักล่าวจะไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร  ภาพยนตร์  โทรทศัน์  วิทยุกระจายเสียง เป็นตน้เพราะ
ส่ือเหล่าน้ีคนส่วนใหญ่จะคุน้เคยมานานแลว้ 

2. ส่ือใหม่ (New Media) ส่ือใหม่น้ีจะถูกพฒันามาจากส่ือเก่าบางสาขาโดยเฉพาะจากสาขา
ท่ีเป็นส่ือประเภทอีเล็กทรอนิกส์โดยส่ือใหม่น้ีจะรู้จกักนัดีในเบ้ืองตน้ก็คือ “คอมพิวเตอร์”นัน่เอง  
ซ่ึงจะมีการเช่ือมต่ออะไรต่างๆ มากมายและถูกพฒันามาตลอดจนกลายมาเป็นส่ือใหม่อยา่งท่ีเราได้
ใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัน้ี 
 ส่ือใหม่ (New Media) เป็นการหลอมรวมตวักนัระหวา่งส่ือชนิดดั้งเดิมทั้งส่ือมวลชนกบัส่ือ
เฉพาะกิจกับส่ือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและระบบโทรคมนาคม (Telecommunication) ระบบ
ต่างๆ ทั้งระบบเคเบิลใยแกว้น าแสง (Fiber optic) ระบบไมโครเวฟ (Micro wave) รวมทั้งระบบการ
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ส่ือสารผา่นดาวเทียม (Satellite) และระบบอ่ืนๆท่ีสามารถน าพาขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไปยงัเป้าหมาย
ได ้
 นอกจากน้ีส่ือใหม่ (New Media) ยงัรวมไปถึงการน าเสนองาน (Presentation) ในระบบ
โตต้อบ (Interactive) ต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากการน าเสนอภายในระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลาง เช่น 
การน าเสนอผ่านซีดีรอม (CD-ROM) ดีวีดี (DVD) โทรทศัน์ตามสั่ง (Television on demand) ซ่ึง
สามารถจะเลือกโปรแกรมต่างๆ ชมได ้
 ทั้งน้ีให้รวมถึงเทคโนโลยีดา้นบอร์ดแบนด์ (Bordband) ต่างๆ ท่ีผสมผสานกนัระหว่างส่ือ 
(Media)กบัระบบไอที (Information Technology)นานาชนิดท่ีมาในรูปการหลอมรวมของส่ือท่ีมี
หลากหลายอยู่ในกล่องเดียวกันซ่ึงจะเรียกว่า “Convergence Media”ปัจจุบนัเรามกัจะพบใน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีเรียกว่า “3G” หรือโทรศพัท์มือถือยุค “Third Generation” ท่ีสามารถจะดู
โทรทศัน์  ฟังวิทยุกระจายเสียง  เล่นเพลงMP3 เล่นอินเทอร์เน็ต ส่งอีเมลล์ (E-mail) บนัทึกเสียง,
ถ่ายภาพและหนา้ท่ีอ่ืนๆ อีกมากมายในโทรศพัทมื์อถือรุ่นใหม่ในยคุ 3G น้ีได ้
 นอกจากจะเป็นการหลอมรวมในรูปโทรศพัทมื์อถือแลว้ยงัมีการหลอมรวมหรือรวมตวักนั
ในรูปของการท าธุรกิจด้านการส่ือสารด้วยซ่ึงจะพบว่าในปัจจุบัน  เร่ืองการน าหลักการของ 
“Convergence Media” เป็นท่ีนิยมกนัมากในกลุ่มผูผ้ลิตส่ือประเภทข่าวสารซ่ึงท าให้มีประสิทธิภาพ
ในการท างานมากข้ึนและประหยดัคุ้มค่าในการลงทุนซ่ึงจะแปรเปล่ียนไปตามพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคข่าวสารในยคุปัจจุบนัท่ีตอ้งการอะไรท่ีสั้นกะทดัรัด ชดัเจน เน่ืองจากมีเวลานอ้ย 
 ในเร่ืองน้ีการภาสวรรณ กรกชมาศ (2551: 8)ได้กล่าวถึงการหลอมรวมของส่ือในยุค
ศตวรรษท่ี 21 (Media Convergence in the 21st Century) ว่าในยุคน้ีมีอะไรต่อมิอะไรชอบผสม
หลอมรวมกนัไม่เวน้แมแ้ต่รัฐบาลการส่ือสาร 

ในยคุของอะไรๆท่ีชอบผสมหลอมรวมกนัไม่เวน้แมแ้ต่รัฐบาล การส่ือสารและส่ือต่างๆเอง
ไม่วา่จะเป็นโทรศพัทมื์อถือท่ีสามารถทั้งฟังเพลง mp 3 และเป็นกลอ้งถ่ายรูปในตวัไดโ้ทรทศัน์ท่ี
สามารถดูไดแ้มบ้นตูเ้ยน็หรือ New media อยา่งInternet ท่ีสามารถแทรกตวัเขา้ไปอยูใ่นส่ือต่างๆ 
เช่น TV on demand, Movie on demand ต่างก็มีวิถีคลา้ยกนั กล่าวคือในยุคศตวรรษท่ี21น้ีจะมี
แนวโน้มของการหลอมรวมกนัในดา้นการท างานต่างๆของการส่ือสารและตวัส่ือเอง ซ่ึงจะไม่ใช่
การท างานในหนา้ท่ีใดหนา้ท่ีหน่ึงอยา่งแต่ก่อนต่อไปแลว้ซ่ึงทั้งน้ีเป็น กลยทุธทางดา้นเศรษฐศาสตร์
ของบริษทัเจา้ของส่ือในการท่ีจะเป็นเพิ่มช่องท าของรายไดใ้ห้มากข้ึนโดยเราเรียกปรากฏการน้ีว่า
Media convergence โดยองคป์ระกอบของการหลอมรวมหรือ convergence น้ีจะประกอบไปดว้ย



104 
 

(1) ลกัษณะขององคก์รนั้นๆ (2) เทคโนโลยีในระบบดิจิตอลกล่าวคือการผลิตเน้ือหาของส่ือนั้นจะ
อยูใ่นรูปแบบของภาษาคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถปรับเน้ือหาและการส่งขอ้มูลในรูปแบบ ดิจิตอลให้
เขา้กบัอุปกรณ์การส่ือสารและส่ือต่างๆได้ง่าย (3)การควบคุมของรัฐบาลในการปล่อยให้บริษทั
ต่างๆสามารถเป็นเจา้ของส่ือไดห้ลากหลายในตลาดการแข่งขนัเดียวกนั เช่นสามารถเป็นเจา้ของ
วิทยุ โทรทศัน์และหนงัสือพิมพไ์ด ้อีกประการ คือ การท่ีรัฐบาลเปิดเสรีให้กบัผูท่ี้ไดรั้บสัมปทาน
ช่องสัญญาณในการออกอากาศอย่างเช่น cable TV ต่างๆสามารถเป็นผูผ้ลิตเน้ือหาเองได้ ซ่ึง
ลกัษณะทั้งสามประการดงักล่าวเป็นปัจจยัก่อให้เกิดการหลอมรวมกนัของส่ือในปัจจุบนัโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ี 
 

ความหมายของโลกาภิวตัน์ 
 โลกาภิวตัน์มีความหมายถึง การแพร่กระจายเช่ือมโยงถึงกันทัว่โลกของข้อมูลข่าวสา  
ประชาคมโลกไม่วา่จะอยู่ส่วนใด  สามารถรับรู้และรับผลกระทบจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างรวดเร็ว  
อนัสืบเน่ืองมาจากการพฒันาระบบสารสนเทศ การส่ือสารคมนาคมท่ีรวดเร็ว 
 สังคมยุคโลกาภิวตัน์ จึงเป็นสังคมยุคขอ้มูลข่าวสารท่ีไร้พรมแดน อนัเป็นยุคท่ีพฒันาการ
และการเปล่ียนแปลงอย่างมากทางดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารและการคมนาคม เช่ือมโยงประเทศ
ต่างๆ ให้ใกลชิ้ดกนัมากข้ึน ท าให้โลกกลายเป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ กระแสโลกทั้งในรูปของทุน ขอ้มูล
ข่าวสาร ค่านิยมและวฒันธรรมบางอยา่งไดแ้ผก่ระจายครอบคลุมไปทัว่โลก  อนัน าไปสู่การวิวฒัน์
ของระบบโลก 
  ดงันั้น สังคมโลกยุคโลกาภิวตัน์ จึงเป็นโลกท่ีมนุษยส์ามารถขา้มพรมแดนของประเทศ
สามารถเช่ือมโยงและทะลุกาลเวลาไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ
ในการติดต่อส่ือสารในลกัษณะท่ีไร้พรมแดน 
 ความเป็นมาของโลกาภิวตัน์ 

การเกิดข้ึนของโลกาภิวตัน์และโลกท่ีไร้พรมแดน เกิดข้ึนมานานนับศตวรรษ การเขา้ใจ
พฒันาการทางประวติัศาสตร์ของระบบโลกท่ีผ่านมา ตอ้งท าความเขา้ใจทฤษฎีคล่ืนแห่งศตวรรษ  
ระบบโลกแต่ละช่วงจะมีปรากฏการณ์ของลูกคล่ืนข้ึนและลง ขยายตวัและหดตวั ระยะการแปร
เปล่ียนไปของคล่ืนแต่ละลูกใช้เวลาประมาณ 50 ปี อนัน าไปสู่การปรับเปล่ียนในระบบโลก  
ก่อใหเ้กิดการร้ือทิ้งระบบและระเบียบเก่า สร้างระบบและระเบียบโลกใหม่ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงแต่
ละคร้ังจะส่งผลกระทบต่อโลกอยา่งรุนแรง และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างอ านาจใหม่ข้ึน
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ในโลก ซ่ึงนบัตั้งแต่เกิดระบบโลก อลัวิน ทอฟฟเลอร์ นักวิชาการชาวอเมริกนัเสนอทิศทางการ
เปล่ียนแปลงโดยคล่ืนลูกใหญ่ 3 คร้ัง 

คล่ืนลูกที่หน่ึง   เกิดจากการปฏิวติัเกษตรกรรม เม่ือมนุษยรู้์จกัวิธีการเพาะปลูกและเล้ียง
สัตวต์ั้งถ่ินฐานอยูเ่ป็นชุมชนหมู่บา้นไม่เร่ร่อนแบบเดิม ต่อมาไดเ้กิดการปฏิวติัทางเทคโนโลยีทาง
เรือและอาวุธสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปืนและปืนใหญ่ การปฏิวติัท่ีเป็นผลเน่ืองจากสงคราม
ทางการคา้และการขยายตวัของเศรษฐกิจ สินคา้และบริการ ท่ีเร่ิมขยายตวัข้ึนในยุโรปตั้งแต่ช่วง
ศตวรรษท่ี 13 เม่ือถึงศตวรรษท่ี 15-16 เป็นช่วงของการขยายตวัของคล่ืนลูกท่ีหน่ึงติดตามดว้ยการ
คน้พบโลกใหม่ การล่าเมืองข้ึน การขยายตวัของระบบตลาดโลกไดเ้ร่ิมก่อตวัข้ึน และในท่ีสุดคล่ืน
ลูกน้ีก็กา้วเขา้สู่ระยะวิกฤตในศตวรรษท่ี 17 คล่ืนลูกท่ีหน่ึงไดก่้อให้เกิดเครือข่ายอ านาจครอบโลก    
ศูนยก์ลางของระบบคือยโุรป โดยมีสเปน ฮอลนัดาและโปรตุเกส เป็นศูนยก์ลางระบบความสัมพนัธ์
ครอบโลกท่ีเกิดจากการท่ียโุรปเร่ิมขยายอาณานิคมเขา้ไปครอบง าทวปีอเมริกาและแอฟริกายึดครอง
ประเทศเหล่าน้ีดว้ยก าลงัและใชก้ าลงับงัคบักวาดตอ้นผูค้นในประเทศอาณานิคมมาใชแ้รงงานอยา่ง
ทาส 

คล่ืนลูกทีส่อง  เร่ิมดว้ยการปฏิวติัอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองมาจากวิกฤตในศตวรรษ
ท่ี 17 เกิดข้ึนพร้อมกบัการปฏิวติัอุตสาหกรรมทอผา้ เคร่ืองจกัรไอน ้ าขยายตวัในช่วงกลางศตวรรษท่ี
18 ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตท่ีใช้เคร่ืองจกัร เคร่ืองผ่อนแรง แทนการผลิตด้วย
แรงงานคนและสัตว์ ซ่ึงในท่ีสุดก็เกิดวิกฤตจุดรุนแรงท่ีสุดก็คือสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2   
คล่ืนลูกท่ีสองไดน้ าไปสู่การก่อเกิดข้ึนของระบบความสัมพนัธ์ครอบโลกแบบอาณานิคมและทุน
นิยม โลกทั้งโลกไดถู้กผนึกเขา้เป็นหน่ึงเดียวกนั  มีระบบการแบ่งงานกนัท าในขอบเขตทัว่โลก  โดยมีองักฤษ
และฝร่ังเศสเป็นศูนยข์องระบบอาณานิคมโลก 

คล่ืนลูกที่สาม  เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีระดบัสูง เป็นคล่ืนลูกใหม่แทนคล่ืนลูกเก่า ซ่ึง
ก าลงัมีอิทธิพลต่อสังคมมนุษยย์ุคปัจจุบนั เร่ิมดว้ยการปฏิวติัอุตสาหกรรมเหล็กกลา้ รถยนตร์วมทั้ง
เคร่ืองบิน ซ่ึงขยายตวัเต็มท่ีในช่วงปี ค.ศ. 1950-1970 และนบัจากนั้นเศรษฐกิจโลกไดเ้ร่ิมเขา้สู่ 
วิกฤตน ้ ามัน วิกฤตค่าเงินดอลลาร์  และวิกฤตระบบสังคมนิยมตามมาด้วยการปฏิวติัระบบ
อิเล็กทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ คล่ืนลูกท่ีสามไดว้างอยู่บนระเบียบเครือข่าย
ครอบโลกแบบพึ่งพา หลงัจากการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ ประเทศท่ีเคยเป็นเมืองข้ึนไดรั้บอิสรภาพทาง
การเมือง แต่ยงัคงตกอยู่ในฐานะท่ีต้องพึ่ งพาและข้ึนต่อประเทศศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วฒันธรรม ในยคุน้ีระบบโลกไดแ้บ่งตวัเองออกเป็น 2 ค่ายคือ ค่ายทุนนิยม และค่ายสังคมนิยม และ
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รอยต่อแห่งการเปล่ียนแปลงมาพร้อมกบัการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 3 นัน่คือคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศ  ซ่ึงไดก่้อให้เกิดระบบความสัมพนัธ์ใหม่ท่ีเรียกวา่ ยุคเครือข่ายครอบโลกแบบไร้
พรมแดน 

ลกัษณะส าคัญของสังคมโลกยุคโลกาภิวตัน์ 
สังคมโลกยคุโลกาภิวตัน์ มีลกัษณะส าคญัหลายประการ สรุปไดด้งัน้ี 
1. การใช้คอมพิวเตอร์เป็นกลไกส าคัญ ในสังคมโลกาภิวตัน์ คอมพิวเตอร์มีบทบาทส าคญั

มากเพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะรับและแปลงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและไม่ค่อยมีขอ้จ ากดั คอมพิวเตอร์
ได้ถูกน ามาใช้ในการจัดเก็บ บันทึกข้อมูล จัดระบบข้อมูลและน ามาใช้ส่ือสารถึงกันในเวลา
อนัรวดเร็วทุกมุมโลก  ในระยะไม่ก่ีปีมาน้ีไดมี้การพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ไปอย่างมาก  จากเคร่ืองท่ีมีขนาด
ใหญ่ราคาแพง  เป็นระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีมีขนาดเล็กแต่มีคุณภาพ และศกัยภาพสูงมากและราคาถูกลง 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแพร่ขอ้มูลข่าวสารในยคุโลกาภิวตัน์ 

2. การไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร  วิทยาศาสตร์   และเทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจและสังคม
เจริญกา้วหนา้ เศรษฐกิจท่ีเจริญกา้วหนา้ท าใหโ้ลกตะวนัตกมัง่คัง่ร ่ ารวย ซ่ึงจะมีผลท าให้เกิดเป็นแรง
กระตุ้นให้มีการวิจัยและพฒันา เพื่อศึกษาค้นควา้หาข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างไม่หยุดย ั้ง 
สถาบนัการศึกษาต่างๆ ก็ท  าหนา้ท่ีคน้ควา้วจิยัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มมากข้ึน เทคโนโลยี
ส่ือสารอนัทนัสมยัก็มีส่วนช่วยให้เกิดการเปล่ียนถ่ายทอดข้อมูลใหม่ๆ หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา  
อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด ก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่ การไหลบ่าของข่าวสาร 

3. การเพิ่มขึน้ของแรงงานด้านข่าวสาร จ  านวนแรงงานท่ีท างานเก่ียวกบัข่าวสารขอ้มูล มี
จ านวนเพิ่มมากข้ึน แรงงานเหล่าน้ีไดแ้ก่ผูท่ี้อยูใ่นวงการศึกษา การคมนาคม การพิมพ ์การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ ส่ือสารมวลชนทุกประเภท การเงิน การบญัชี รวมทั้งอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร์  
หรือช้ินส่วนคอมพิวเตอร์และงานท่ีเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยมีาจดัการกบัข่าวสารทุกชนิดกล่าวกนั
วา่ ปัจจุบนัในอเมริกามีแรงงานท่ีท างานดา้นข่าวสารมากกว่า ร้อยละ 50 ในขณะท่ีแรงงานเกษตร
และอุตสาหกรรมลดลงมากกวา่ร้อยละ 25 

4. บทบาทและความส าคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนา   เน่ืองจากสังคมเจริญรวดเร็วมาก
และมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การแสวงหาความรู้ และคน้หาค าตอบรวมทั้งการคาดหมาย
ล่วงหนา้จึงมีความส าคญัยิง่ การวจิยัและพฒันากลายเป็นกลไกส าคญัในการแสวงหาขอ้มูล ข่าวสาร  
หรือความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน และตดัสินใจของนกัธุรกิจและนกับริหารทั้งหลาย   
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ประเทศท่ีเจริญทั้งหลายจึงมกัใหค้วามส าคญัแก่การวิจยัและพฒันา และมีการสนบัสนุนหรือให้ทุน
แก่สถาบนัวจิยัและพฒันา 

5. ระบบเศรษฐกิจประสานเป็นหน่ึงเดียว  เศรษฐกิจแบบโลกาภิวตัน์ เป็นเศรษฐกิจท่ีจะมี
การประสานเศรษฐกิจเป็นหน่ึงเดียว ท าใหพ้รมแดนแต่ละประเทศไม่อาจขวางกั้นพลงัทางเศรษฐกิจ 
นอกจากน้ี ระบบเศรษฐกิจยงัได้เปล่ียนรากฐานจากระบบอุตสาหกรรม มาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบฐานข่าวสาร 
(Information based economy) ซ่ึงเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักระบวนการผลิต  
จดัการและเผยแพร่ข่าวสาร  ข่าวสารกลายเป็นสินคา้ประเภทหน่ึง  ตวัอยา่ง ธุรกิจชนิดน้ี เช่น การ
ผลิตคอมพิวเตอร์  เคร่ืองโทรคมนาคม วิทยุ โทรทศัน์ การพิมพ ์โทรศพัท ์หนงัสือ วารสาร เป็นตน้ 
ข่าวสารกลายเป็นเร่ืองส าคญั และเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั ผูต้อ้งการใช้ข่าวสารตอ้งเสียค่าใช้จ่าย  
ข่าวสารกลายเป็นแหล่งลงทุนและเป็นบ่อเกิดของการวา่จา้งแรงงาน 

6. ชุมชนมนุษย์มีความใกล้ชิดกัน  เทคโนโลยีข่าวสารท าให้มนุษยซ่ึ์งอยู่ห่างไกลกนัเป็น
พนัๆ ไมล์ หรืออยูก่นัคนละมุมโลก สามารถติดต่อส่ือสารพูดคุยกนัได ้มนุษยใ์นยุคน้ีสามารถรับรู้
ข่าวสาร เหตุการณ์ทุกชนิดท่ีเกิดข้ึนในดินแดนห่างไกลออกไป ท าให้มีโลกทศัน์กวา้งข้ึนและมีผล
ต่อแนวคิดเก่ียวกบัชุมชน หมู่บา้น ประเทศท่ีเปล่ียนไปเป็นโลก มนุษยทุ์กคนย่อมตระหนักดีว่า  
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ จุดใดจุดหน่ึงของโลกอาจมีผลกระทบต่อโลกทั้งโลกหรือมนุษยท์ั้งโลกได ้ 
มนุษยใ์นยุคน้ีจะเกิดความรู้สึกในฐานะประชากรของโลกข้ึนมาแทนท่ีความรู้สึกเก่ียวกบัรัฐ หรือ
ชาติของตนเหมือนแต่เดิม อยา่งไรก็ตามแมก้ระแสของข่าวสารจะมีมากเพียงใด โอกาสในการรับรู้
ข่าวสารก็อาจไม่เท่าเทียมกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัฐานะความเป็นอยูข่องมนุษยด์ว้ย 

7. พฤติกรรมของนักการเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลง    ในยุคโลกาภิวตัน์ เทคโนโลยี
ส่ือสารเข้ามามีบทบาทเก่ียวข้องกับระบบการเมืองมากข้ึน ประชาชนมีโอกาสติดตามความ
เคล่ือนไหวของนกัการเมือง และผูแ้ทนท่ีเลือกเขา้ไปท าหน้าท่ีแทนตนในสภาโดยผ่านส่ือมวลชน  
นกัการเมืองหรือฝ่ายบริหารก็ใช้เทคโนโลยีส่ือสาร เผยแพร่งานหรือกิจกรรมต่างๆ แก่ประชาชน  
ส่ือมวลชนก็อาจจะมีบทบาทในการทว้งติง วิพากษ์วิจารณ์ผลงานของรัฐบาลในส่ิงท่ีเห็นว่าไม่
เหมาะสม  จึงกล่าวไดว้า่เทคโนโลยส่ืีอสารมีส่วนท าใหโ้ฉมหนา้ของการเมืองเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
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 ผลกระทบของโลกาภิวตัน์ต่อสังคมโลก 
ด้านเศรษฐกจิ  
ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ ซ่ึงมีข้อมูลข่าวสารเข้ามามีบทบาทส าคัญ จะน ามาสู่การ 

เปล่ียนแปลงดา้นการผลิตสินคา้ จากการผลิตท่ีเหมือนกนัในปริมาณท่ีเป็นจ านวนมาก มาเป็น 
การผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เขา้มาควบคุมในการผลิตโดยมีลกัษณะการใชง้านเฉพาะ ซ่ึงใช้
ระยะเวลาการผลิตสั้ นกว่าส้ินเปลืองน้อยกว่า จะเข้ามาแทนท่ี เช่น รถยนต์ช้ินส่วนอาจได ้
รับการผลิตในประเทศต่างๆ 4 ประเทศ  ท่ีมีความสามารถเฉพาะด้านแล้วน ามาประกอบใน 
ประเทศท่ี 5 แล้วส่งขายไปทัว่โลกซ่ึงเป็นลกัษณะของการเกิดบริษทัขา้มชาติ เป็นแบบฉบบั 
ธุรกิจโลกาภิวตัน์ ซ่ึงมีผลท าให้ธุรกิจ การเงินหลกัทรัพย์ ธนาคาร ประกนัภยัตอ้งปรับตวัเพื่อ 
รองรับธุรกิจแบบโลกาภิวตัน์ด้วย การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจะเปล่ียนระบบการผลิตมา 
เป็นการผลิตอย่างต่อเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง ระบบการเงินก็จะตอ้งปรับมาบริการแบบ 24 ชั่ว 
โมงดว้ย 

กระแสเงินตราต่างๆ ได้ผ่านเข้าออกธนาคารตลอดเวลาในช่วงเวลาท่ีว ัดกันเป็น 
เส้ียววินาที  โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงอตัราเร็วน้ีคือ ความสามารถท่ีจะก้าวล ้ าหน้าท าให้มีผล 
ต่อการกระจายอ านาจและผลก าไรอยา่งมากมาย 

นอกจากนั้ น กระแสการแข่งขันด้านการค้าและการแสวงหาตลาดได้ด าเนินไป 
อย่างรวดเร็ว กลายเป็นสภาพขา้มชาติอย่างแทจ้ริง  การคา้และช่องทางการเขา้สู่ตลาดโลกมิอาจ
ด าเนินไปในรูปแบบท่ีเรียกว่าลัทธิพาณิชย์นิยม ท่ีเคยเป็นลักษณะหน่ึงของการแข่งขนัเพื่อ 
ผูกขาดอ านาจและผลประโยชน์ในอดีต การด าเนินกิจกรรมทางการคา้ได้พฒันาซับซ้อนและมี 
กลไกและวิธีการหลายหลายมากข้ึน ในยุคน้ีจะได้เห็น “การทูตแผนใหม่”  ท่ีมุ่งไปท่ีพนัธมิตร 
ทางธุรกิจ การคา้และอุตสาหกรรม  “หุ้นส่วนในระบบพนัธมิตรในรูปแบบใหม่ก็ไม่ใช่บรรดา 
รัฐดว้ยกนัเอง  แต่อาจเป็นบริษทัเอกชนกบัรัฐก็ได”้  

อย่างไรก็ดี การเข้าถึงกันของประชากรในส่วนต่าง ๆ ของโลกโดยเครือข่ายการติด 
ต่อสัมพนัธ์และกิจกรรมขา้มชาติในรูปแบบต่างๆ ท่ีขยายกวา้งและเข็มขน้ข้ึนทุกทีนั้นอาจจะมิ 
ได้หมายความว่าประชาชาติต่างๆ ในโลกจะเข้าใจและร่วมมือกนัมากยิ่งข้ึนตามไปด้วยเสมอ 
ไป  ตรงกนัขา้มการเขา้ถึงกนัหรือมีประสบการณ์ร่วมกนัในหลายลกัษณะอาจะก่อให้เกิดความ 
ขัดแยง้มากข้ึนก็ได้ กรณีท่ีเห็นได้ชัด คือความขัดแย้งทางการค้าและความตึงเครียดจาก  
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ปัญหาการเคล่ือนยา้ยของประชากรและแรงงาน  โดยเฉพาะกรณีหลงัน้ีได้กลายมาเป็นประเด็น 
ทางการเมืองส าคญัในยโุรปบางประเทศ เช่น ฝร่ังเศส และเยอรมนี เป็นตน้ 
  ด้านการเมือง  
  รัฐต่างๆ ในปัจจุบันอยู่ในฐานะยากจะปิดกั้นอิทธิพลหรือการเข้าถึงซ่ึงกันและกัน            
ในรูปแบบต่างๆ ปรากฏการณ์  เช่น   การลงทุนขา้มชาติหรือการยา้ยฐานการผลิตทางอุตสาหกรรม
เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน บางประการเท่านั้ นของอิทธิพลและการเข้า ถึง ซ่ึงกันและกันดัง 
กล่าว ท่ีส าคญัคือ การด าเนินการต่างๆ ดงักล่าวเป็นความตอ้งการของรัฐบาลประเทศต่างๆ เองท่ีเปิด
พรมแดนของตนสู่โลกภายนอกความผกูพนัหรือพนัธกรณีท่ีเกิดข้ึน จากนโยบายเช่นนั้น ยอ่มท าให้
เ กิ ด ค ว าม คิ ดดั้ ง เ ดิ ม เ ก่ี ย วกับ อ ธิ ป ไตยท า งกฎหม า ยและท า ง ดินแดนกล า ย เ ป็ น ส่ิ ง 
ท่ียาก จะยดึถือไดอ้ยา่งมัน่คง 
  ในด้านความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐ ก็ได้เปล่ียนแปลงไปและมีแนวโน้มของการรวมตวั 
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มมากข้ึน โดยเฉพาะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่ม 
EU  NAFTA  และ  AFTE   เป็นตน้  ซ่ึงกลุ่มเศรษฐกิจดงักล่าวไดมี้การด าเนินงานท่ีพฒันากา้ว 
หน้าไปอย่างรวดเร็วและอาจน ามาซ่ึงความขัดแยง้ทางเศรษฐกิจแทน ท่ีเรียกว่า “สงคราม 
การคา้”  ระหวา่งชาติมหาอ านาจ  
  ส่วนสถาบนัทางการเมือง เช่น พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆจะเกิดข้ึนมาก 
มาย มีกลุ่มเฉพาะกรณีเกิดข้ึน เช่น กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มการคา้ต่างๆ  กลุ่ม 
เคล่ือนไหวต่างๆ เช่น กลุ่มเรียกร้องราคาพืชผลตกต ่า  กลุ่มสิทธิสตรี กลุ่มต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนน้ี 
ก็เพราะชัยชนะของปัจเจกชนนั่นเอง ท าให้แต่ละกลุ่มมีความอิสระในการเรียกร้องความต้อง 
การและเรียกร้องในส่ิงท่ีตนเองเสียประโยชน์ ในอนาคต  ถ้าพูดถึงสถาบนัการเมืองอาจจะไม่ 
ได้หมายถึงแต่รัฐบาล นิติบญัญติั และตุลาการ เพียงเท่านั้น    แต่ยงัหมายถึงกลุ่มต่าง ๆ ดัง 
กล่าวเหล่าน้ีดว้ย 
  จากผลของโลกาภิวตัน์ ยงัท าให้ทฤษฎีการเมืองหลายทฤษฎีได้รับค าอธิบาย ใหม่ๆ 
ทฤษฎีชนชั้นน าทางการเมือง  ซ่ึงเดิมเคยก าหนดว่าการจะเป็นชนชั้นน า  ไดน้ั้นจะตอ้งมีก าลงั 
บงัคบั และมีอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีเหนือกว่ารวมทั้งมีอ านาจตามกฎหมาย แต่ในปัจจุบนัและใน 
อนาคตนั้นชนชั้นน าทางการเมืองจะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความมัน่คง และมีความรู้ในขอ้มูลข่าว 
สารต่างๆ  ทั้งรับรู้และส่งต่อขอ้มูลข่าวสารได้มาก ในยุคขอ้มูลข่าวสารผูกุ้มข่าวสาร คือ ผูย้ึด 
กุมอ านาจ หรือ เรียกวา่ “ความรู้ คือ อ านาจ”  อนัเป็นผลมาจาก “เทคโนโลยคืีออ านาจ 
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  ด้านสังคม 
  จากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านส่ือสารโทรคมนาคม และเศรษฐกิจไร้
พรมแดน ท าใหส้ังคมโลกดูเหมือนจะแคบลงจนกระทัง่กลายเป็นหมู่บา้นท่ีเรียกวา่หมู่บา้นโลก  เม่ือ
เป็นหมู่บา้นเดียวกนัสมาชิกของหมู่บา้นคนใดท าอะไร  ก็สามารถรับรู้ไดท้ัว่กนัทัว่โลก เม่ือมาอยูใ่น
หมู่บา้นเดียวกนัสมาชิกของหมู่บา้นคนใดท าอะไร  ก็สามารถรับรู้ได้ทัว่กนัทัว่โลกเม่ือมาอยู่ใน
หมู่บา้นเดียวกนัส่ิงใดท่ีมากระทบประเทศหน่ึง ก็ยอ่มกระทบไปถึงประเทศอ่ืนๆ ไปดว้ย อยา่งมิอาจ
หลีกเล่ียงได้ ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนติดตามมาก็คือ อิทธิพลของวฒันธรรมและอ านาจของเศรษฐกิจจาก
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ก็จะไหลบ่าเขา้สู่ประเทศอ่ืนๆ อยา่งรุนแรงโดยเฉพาะ ดา้นความคิดการมอง
โลก  แผนการบริโภค  และการแต่งกาย  เป็นตน้ ท าให้ประเทศท่ีมีความเจริญกา้วหน้าของ
เทคโนโลยดีา้นส่ือสารโทรคมนาคม และเศรษฐกิจไดก้ลายเป็นผูน้ าของโลกโดยปริยาย 
  นอกจากนั้นสังคมในยุคโลกาภิวตัน์ ยงัเป็นสังคมท่ีมีความต่ืนตวัเร่ืองชาตินิยมใหม่ 
หรือท้องถ่ินนิยมซ่ึงส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนภายในรัฐท่ีเกิดจากการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต ์
เช่น ในอดีตสหภาพโซเวียตและอดีตยูโกสลาเวีย  ท าให้เกิดความขดัแยง้ทางดา้นเช้ือชาติ ความ 
ขดัแยง้ดังกล่าว ยงัเกิดข้ึนภายในกลุ่มชาตินิยมใหม่ท่ีถูกปกครองโดยรัฐบาลกลางท่ียงัมิได้รับ 
การปลดปล่อยในส่วนต่างๆ ของโลกก็มีเพิ่มมากข้ึนเช่นปัญหาระหว่างรัฐบาลพม่ากบัชนกลุ่ม 
น้อยต่างๆ ตามชายแดนของไทย – พม่า ส่วนปัญหาความขัดแยง้ระหว่างเผ่าพนัธ์ุในทวีป 
แอฟริกาก็ทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเป็นสงครามล้างเผ่าพนัธ์ุ  เช่นสงครามระหว่างชนเผ่าฮูตู 
กบัชนเผา่ทุทซ่ีในประเทศรวนัดาและบุรุนดี เป็นตน้ 
  นอกจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อสภาพการณ์ในสังคมปัจจุบันแล้วยงั 
มีเร่ืองขององคก์ารระหวา่งประเทศท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมโลก 
 

องค์การระหว่างประเทศ 

ความหมายขององค์การระหว่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศ หมายถึง องค์การท่ีประเทศหรือรัฐ ตั้งแต่สองรัฐข้ึนไปรวมกนั

จดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นกลไกอย่างหน่ึงในการด าเนินความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุน
ความร่วมมือและพฒันากิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐสมาชิกและ
มวลมนุษยชาติ 
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ความส าคัญขององค์การระหว่างประเทศ 
การเขา้เป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศเป็นไปดว้ยความสมคัรใจของรัฐท่ีจะอยู่

ร่วมกลุ่มกนัโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั องคก์ารระหวา่งประเทศจึงมีความส าคญัดงัน้ี 
1. เป็นหน่วยงานท่ีมีตวัแทนของรัฐมาประชุมพบปะกนั โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อแสวงหา

สันติภาพและความมัน่คงร่วมกนั 
2. ด าเนินการร่วมกนัเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน เป็นเวทีส าหรับรัฐต่างๆ มาร่วมตกลงประสาน

ผลประโยชน์ระหวา่งกนั 
3. รัฐไดรู้้ถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นสถาบนัและวิธีการทีเป็นระบบ การ

จดัตั้งองค์การระหว่างประเทศ จึงเป็นทางออกของรัฐในการจดัระเบียบความสัมพนัธ์และวาง
หลกัเกณฑส์ าหรับใชใ้นการปฏิบติัต่อไป 

บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ  
บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางด้านสังคม 
องค์การระหวา่งประเทศทางสังคม มีหน้าท่ีและบทบาทส าคญัในการแกปั้ญหาทางสังคม 

วฒันธรรมและมนุษยธรรม อนัเน่ืองมาจากความเจริญกา้วหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
เพื่อก่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้และด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขของมวลมนุษยชาติ บทบาทท่ีส าคญั 
มีดงัน้ี 

1. วางมาตรฐานการปฏิบติัของรัฐในเร่ืองเก่ียวกบักิจการภายในของรัฐ เช่น สิทธิมนุษยชน 
แรงงาน 

2. วางระเบียบกฎเกณฑใ์นการติดต่อระหวา่งประเทศข้ึน เพื่อให้สามารถติดต่อกนัสะดวก 
ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เช่น สหภาพไปรษณียส์ากล 

3. การให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น การให้ข่าวสาร การบรรเทาทุกข์ การช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติั การใหค้วามช่วยเหลือผลภยั และพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกจิ 
 มีบทบาทมุ่งแกปั้ญหาเศรษฐกิจของสังคมโลก ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและให้
ปฏิบติัตามกติกา โดยมีบทบาทท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. เป็นตวักลางทางการเงิน ตลอดจนอ านวยความสะดวกดา้นการเงิน 
2. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศท่ีก าลงัพฒันา น าไปลงทุนพฒันาประเทศ มี

กองทุนเงินตราต่างประเทศใหส้มาชิกกูย้มืเพื่อแกไ้ขปัญหา 
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3. วิจัยและวางแผน เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสังคมไทย และใหม่การ
ปรับเปล่ียนกระบวนการใหเ้หมาะสม 

4. แนะน าการแกไ้ขปัญหาเงินตรา วางระเบียบเก่ียวกบัการก าหนดมูลค่าของเงินตรา 
5. ใหค้วามช่วยเหลือในการถ่ายทอดเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

 บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางด้านการเมือง 
 เป็นบทบาทท่ีมุ่งเพื่อรักษา สันติภาพและประสานความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ให้เกิด
ความมัน่คง โดยมีบทบาทท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพและรักษาความมัน่คงร่วมกนั โดยให้ความส าคญักบักองก าลงั
รักษาสันติภาพ ท าหนา้ท่ีรักษาสันติภาพในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีขอ้พิพาท 

2. ยุติกรณีพิพาทด้วยสันติวิธี โดยวิธีการทางการทูต การไกล่เกล่ีย การเจรจาและการ
ประนีประนอม 

3. สนบัสนุนใหดิ้นแดนอาณานิคมไดรั้บเอกราชปกครองตนเอง ดว้ยหลกัการก าหนดโดย
ตนเอง 

4. สนบัสนุนการลดก าลงัอาวุธและการควบคุมอาวุธ การห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์เพื่อ
เสริมสร้างความมัน่คงร่วมกนั 
 

ลกัษณะขององค์การระหว่างประเทศ 
องคก์ารระหวา่งประเทศจดัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 
1. ยึดถือตามบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เป็นการแบ่งตามภารกิจท่ีปฏิบติัในการให้

ความร่วมมือ  จึงแบ่งออกเป็นองคก์ารระหวา่งประเทศทางสังคม  ทางดา้นเศรษฐกิจ และทางดา้น
การเมือง  แต่บางองคก์ารมีเป้าหมายในการด าเนินงานครอบคลุมทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
ดงัเช่น องคก์ารสหประชาชาติ  เป็นองค์การท่ีมีสมาชิกจากทุกภูมิภาคของโลก  และมีบทบาทสูง
มากในสังคมโลกปัจจุบนั 

2. ยึดถือตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์   เป็นการแบ่งตามลกัษณะของการรวมกลุ่มโดยยึดเขต
พื้นท่ีของสมาชิกเป็นเกณฑ์  จึงแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัโลก หรือระดบัสากล  เป็นองคก์าร
ท่ีมีสมาชิกมาจากเขตพื้นท่ีโลก  ดงัเช่น องคก์ารสหประชาชาติ  และองคก์ารระดบัภูมิภาค  ยึดหลกั
เขา้มารวมกนัตามขอ้ผูกพนัทางภูมิศาสตร์ สังคม และวฒันธรรม  ซ่ึงสมาชิกจะรวมกลุ่มอยู่ใน
ภูมิภาคนั้น ๆ ดงัเช่น องคก์ารอาเซียน  เป็นการรวมกลุ่มในเขตพื้นท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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 องค์การระหว่างประเทศทางด้านสังคม 

องค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN)  
สหประชาชาติก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2488 (ค.ศ. 1945) ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี

สองส้ินสุดลง มีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัคือ ธ ารงไวซ่ึ้งสันติภาพและความมัน่คงระหวา่งประเทศ การ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การเคารพในหลกัความยุติธรรมและกฎหมายระหวา่งประเทศ การส่งเสริม
ความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรโลก ตลอดจนส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งประเทศ สหประชาชาติมีส านกังานใหญ่อยูท่ี่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัมี
สมาชิก 191 ประเทศ (เมษายน 2548) ประกอบดว้ยองคก์รหลกั 6 องคก์ร คือ  

1. สมัชชา (General Assembly) ประกอบดว้ยสมาชิกทุกประเทศของสหประชาชาติ เป็น
องค์กรหลกัท่ีท าหนา้ท่ีก าหนดแนวทางปฏิบติังานขององค์การ พิจารณาและให้ค  าแนะน าในเร่ือง
ต่างๆ ภายในขอบเขตของกฎบตัรสหประชาชาติ พิจารณาปัญหาเก่ียวกบัการรักษาสันติภาพและ
ความมัน่คงระหว่างประเทศ พิจารณารายงานขององค์กรต่างๆ ของสหประชาชาติ มีหน้าท่ีเลือก
สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรี  ความมัน่คงจ านวน 10 ประเทศ คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
จ านวน 54 ประเทศและคณะมนตรีอ่ืนๆ  ตลอดจนการรับสมาชิกใหม่ แต่งตั้ งเลขาธิการ
สหประชาชาติเม่ือได้รับข้อเสนอแนะจากคณะมนตรีความมัน่คง รวมทั้งพิจารณาและรับรอง
งบประมาณของสหประชาชาติ ก าหนดส่วนเฉล่ียค่าบ ารุงของประเทศสมาชิก ฯลฯ 

2. คณะมนตรีความมั่นคง (Security Council) ประกอบดว้ยสมาชิกถาวร (Permanent 
Members) จ านวน 5 ประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝร่ังเศส รัสเซีย สหราชอาณาจกัร และ
สหรัฐอเมริกา) และสมาชิกไม่ถาวร (Non-permanent Members) จ านวน 10 ประเทศ ซ่ึงมาจากการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งและอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี มีหน้าท่ีสอบสวนกรณีพิพาทหรือ
สถานการณ์ท่ีอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ และเสนอแนะวิธีด าเนินการหรือแผนปฏิบติั
การท่ีจะจดัท าความตกลงส าหรับการยติุขอ้พิพาทโดยสันติ เสนอแนะการรับสมาชิกใหม่ เสนอแนะ
สมชัชาฯ ในการแต่งตั้งเลขาธิการสหประชาชาติ และท าหน้าท่ีร่วมกบัสมชัชาฯ ในการเลือกตั้งผู ้
พิพากษาประจ าศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ  

3. คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council : ECOSOC) 
ประกอบดว้ย สมาชิกจ านวน 54 ประเทศ อยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทุกปีจะมีการเลือกตั้งแทน
ประเทศท่ีพน้ต าแหน่งปีละ 18 ประเทศ สมาชิกท่ีครบวาระแลว้มีสิทธิสมคัรเขา้รับเลือกตั้งซ ้ าและ
สามารถรับเลือกตั้งซ ้ าในวาระต่อเน่ืองได้ แบ่งการด าเนินงานออกเป็นคณะกรรมาธิการประจ า 
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คณะกรรมาธิการภูมิภาค และองค์กรผูเ้ช่ียวชาญ มีหน้าท่ีศึกษาและรายงานเร่ืองระหว่างประเทศ
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การศึกษา อนามยั และอ่ืนๆ รวมทั้งให้ค  าแนะน า เพื่อส่งเสริม
การเคารพและปฏิบติัตามสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้นมูลฐานของปวงชน  

4. คณะมนตรีภาวะทรัสตี (Trusteeship Council) ประกอบดว้ยประเทศสมาชิกท่ีปกครอง
ดินแดนในภาวะทรัสตี  ประเทศท่ีเป็นสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมัน่คง และประเทศอ่ืนๆ เท่าท่ี
จ  าเป็น เพื่อให้ไดส้ัดส่วนของประเทศท่ีปกครองและมิไดป้กครองภาวะทรัสตีจ านวนเท่าๆ กนั มี
หนา้ท่ีพิจารณารายงานของประเทศท่ีท าหนา้ท่ีปกครองดินแดนและจดัท าขอ้เสนอแนะ เพื่อเร่งรัด
การใหดิ้นแดนในภาวะทรัสตีเจริญกา้วหนา้รวดเร็ว สามารถปกครองตนเองหรือเป็นเอกราชได ้  

5. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) ประกอบด้วยผู ้
พิพากษาจ านวน 15 คน อยูใ่นต าแหน่งคราวละ 5 ปี คดัเลือกจากผูมี้คุณสมบติัสูงสุดทางตุลาการใน
ประเทศของตนหรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองกฎหมายระหวา่งประเทศ ซ่ึงคณะมนตรีความมัน่คงและ
สมชัชาฯ เป็นผูค้ดัเลือก มีหน้าท่ีพิจารณาขอ้ขดัแยง้ในทางกฎหมายตามท่ีแต่ละประเทศเสนอต่อ
ศาลฯ และให้ค  าแนะน าตวับทกฎหมายเม่ือได้รับการร้องขอจากองค์กรภายในสหประชาชาติ 
รวมทั้งตีความกฎหมายระหว่างประเทศและการเตรียมร่างอนุสัญญาและสนธิสัญญาท่ีก าหนด
แนวทางปฏิบติัระหวา่งชาติ 

6. ส านักเลขาธิการ (Secretariat) มีเลขาธิการสหประชาชาติ เป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหารของ
สหประชาชาติ ปฏิบติัการในอ านาจหน้าท่ีของเลขาธิการในการประชุมทั้งปวงของสมชัชา คณะ
มนตรีความมัน่คง คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม และคณะมนตรีภาวะทรัสตี รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีองคก์รเหล่าน้ีมอบหมาย พร้อมทั้งจดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบัสหประชาชาติเสนอต่อสมชัชาฯ  
          องค์กรต่างๆ เหล่าน้ีมีส านักงานอยู่ท่ีนครนิวยอร์ก ยกเวน้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
ตั้ งอยู่ท่ีกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์  นอกจากน้ี ยงัมีทบวงการช านัญพิเศษ (Specialized 
Agencies) อีกจ านวน 16 องค์กร ซ่ึงเป็นองค์การอิสระและปฏิบติังานเฉพาะสาขา ผูกพนักบั
สหประชาชาติตามข้อตกลงพิเศษ ประกอบด้วยสมาชิกทั้ งท่ี เป็นและไม่เป็นสมาชิกของ
สหประชาชาติ โดยมีคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมกบัสมชัชาฯ เป็นองคก์รประสานงาน  

ประชาคมอาเซียน (The Association of Southeast Asian Nations : ASEAN)  
 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เกิดจากสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้(The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) หรือ "อาเซียน" โดยอาเซียนเดิม 
ไดถื้อก าเนิดจากการประกาศ "ปฏิญญากรุงเทพฯ" (Bangkok Declaration) โดยมีประเทศสมาชิก



115 
 

เม่ือเร่ิมก่อตั้งรวม 5 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ เม่ือปี 2510 
เพื่อ ส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ และ การบริหาร  
 อาเซียนไดพ้ฒันาความร่วมมืออยา่งต่อเน่ือง โดยประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศไดร่้วมกนั
จดัท ากฎบตัรอาเซียน(ASEAN Charter) ให้เป็นเหมือนธรรมนูญของอาเซียน และมีความเป็น
รูปธรรมท่ีจะน าไปสู่ประชาคมอาเซียนซ่ึงประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community 
ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั คือ ประชาคมความมัน่คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ประชาคมความมัน่คงอาเซียน ASEAN Security Community หรือ ASC มีจุดมุ่งหมาย
ให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขแกไ้ขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมัน่ในหลกั
ความมัน่คงรอบดา้น โดยใชเ้อกสารทางการเมืองและกลไกของอาเซียนในการเพิ่มศกัยภาพในการ
แกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการต่อตา้นการก่อการร้ายการลกัลอบคา้ยาเสพติด 
การคา้มนุษย ์อาชญากรรมขา้มชาติอ่ืนๆ และการขจดัอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง รวมทั้งริเร่ิม
กลไกใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความมัน่คง ทั้งน้ี ความร่วมมือต่างๆ จะไม่กระทบต่อนโยบาย
ต่างประเทศและความร่วมมือทางทหารของประเทศสมาชิกกบัประเทศนอกภูมิภาค 

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community หรือ AEC มีจุดมุ่งหมาย
ตามวสิัยทศัน์อาเซียน 2020ท่ีจะใหภู้มิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความมัน่คง มัง่คัง่ และสามารถ
แข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืนๆ ได ้ โดยมุ่งให้เกิดการไหลเวียนอยา่งเสรีของสินคา้ การบริการ การลงทุน 
เงินทุน การพฒันาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล ้ าทางสังคม
ภายในปี 2020 มุ่งท่ีจะจดัตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิต โดยจะริเร่ิมกลไกและ
มาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบติัตามขอ้ริเร่ิมทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่แลว้ และให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน คือ กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เพื่อลดช่องวา่งของระดบัการ
พฒันาและช่วยให้ประเทศเหล่าน้ีเขา้ร่วมในกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงิน และตลาดเงินทุน การ
ประกนัภยัและภาษีอากร การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม กรอบความร่วมมือดา้น
กฎหมาย การพฒันาความร่วมมือดา้นการเกษตร พลงังาน การท่องเท่ียว การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
โดยการยกระดบัการศึกษาและการพฒันาฝีมือ ทั้งน้ีผูน้  าอาเซียนไดเ้ห็นชอบให้เร่งรัดการรวมกลุ่ม
สินคา้และบริการส าคญัจ านวน11 สาขา ให้เป็นสาขาน าร่อง ไดแ้ก่ สินคา้เกษตร สินคา้ประมง 
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ผลิตภณัฑไ์ม ้ผลิตภณัฑย์าง ส่ิงทอ ยานยนต ์อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) การ
บริการดา้นสุขภาพ การท่องเท่ียวและการขนส่งทางอากาศ 

3. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ASEAN Socio-Cultural Community หรือ 
ASCC  ประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน  มีจุดมุ่งหมายท่ีจะท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้อยู่ ร่วมกนัในสังคมท่ีเอ้ืออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี ไดรั้บการพฒันาในทุกดา้น 
และมีความมัน่คงทางสังคม (social security)  โดยเนน้การส่งเสริมความร่วมมือในดา้นต่างๆ อาทิ 
(1) การพฒันาสังคม โดยการยกระดบัความเป็นอยูข่องผูด้อ้ยโอกาสและผูท่ี้อาศยัในถ่ินทุระกนัดาร 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัของกลุ่มต่างๆ ในสังคม (2) การพฒันาการฝึกอบรม 
การศึกษาระดบัพื้นฐานและสูงกว่า การพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงาน และ
การคุ้มครองทางสังคม  (3)  การส่งเสริมความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง         
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่นโรคเอดส์ และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง             
(4)  การจดัการปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (5) การส่งเสริมการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเขียน นกัคิดและ
ศิลปินในภูมิภาค  

ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United  Nations  High 
Commissioner  for  Refugees  :  UNHCR )  

โดยทัว่ไปปัญหาผูล้ี้ภยันั้นเกิดจากสงคราม  การปฏิวติั  และภยัธรรมชาติ นอกจากน้ีมี
บุคคล บางจ าพวกท่ีหวาดกลวัวา่ตนเองจะถูกข่มเหง รังแก หรือถูกจ ากดั ดว้ยเหตุผลความแตกต่าง 
ทางเช้ือชาติ  ศาสนา  หรือความคิดเห็นทางการเมืองจนไม่อาจยอมรับสภาพความเป็นอยูบ่างอยา่ง 
ได ้จึงไดเ้ดินทางอพยพจากดินแดนประเทศของตนไปยงัดินแดนประเทศอ่ืน  บุคคลเหล่าน้ีเรียกวา่
“ผูล้ี้ภยั” ซ่ึงส านกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัแห่งสหประชาชาติตอ้งใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้ี้ภยั  และให้
ความช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาผูล้ี้ภยั 

 บทบาทและการด าเนินงานของส านกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัแห่งสหประชาชาติ  ในการ 
ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้ี้ภยันั้น   มีจุดประสงคใ์ห้ผูล้ี้ภยัไดมี้ท่ีอยูอ่าศยัอยา่งถาวรไดรั้บสิทธิ อยูอ่าศยั
ในฐานะเป็นคนต่างด้าว  เพราะเหตุท่ีพวกเขาไม่ได้รับความคุม้ครองจากตวัแทนรัฐบาล ของ
ประเทศตน ไดรั้บฐานะและสิทธิใกลเ้คียงกบัพลเมืองของประเทศท่ีตนเขา้ไปพกัอาศยั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่สิทธิในฐานะพลเมือง สิทธิดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม เป็นตน้ 
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องค์การแรงงานระหว่างประเทศ   (International  Labour  Organization :  ILO) 
    องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เป็นทบวงช านัญพิเศษหน่วยงานแรก ขององค์การ
สหประชาชาติ  จัดตั้ งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1946 ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ท่ี กรุงเจนีวา  ประเทศ
สวติเซอร์แลนด ์ปัจจุบนัมีสมาชิก  145  ประเทศ มีบทบาทและการด าเนินงานเพื่อวางมาตรฐานดา้น
แรงงานระหวา่งประเทศ เป็นมาตรฐานทางดา้นสิทธิมนุษยชน  เช่น  ความปลอดภยัในการท างาน
ค่าแรงท่ียติุธรรมและสภาพการท างานท่ีเหมาะสม  เป็นตน้  ใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นเทคนิควิทยา 
การ  ได้แก่ ความช่วยเหลือในการยกร่างกฎหมายแรงงานภายในประเทศสมาชิกให้ค  าแนะน า 
ในการบริหารดา้นแรงงานและใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิควทิยาการในการปรับปรุงสภาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศสมาชิก   และช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและฝึกอบรมจดัตั้งส านักงาน 
จดัหางานทั้งระดบัชาติ และระดบัภูมิภาคให้การฝึกอบรมทางวิชาชีพ และจดัตั้งศูนยก์ลางการฝึก
อาชีพชั้นสูงท่ีเมืองตูรินประเทศอิตาลี  รวมถึงใหค้วามร่วมมือทางดา้นการวิจยัและขอ้มูข่าวสาร  ซ่ึง
มีหลายหน่วยงาน  ไดแ้ก่ ส านกังานขอ้มูลข่าวสารและหอสมุดกลางหน่วยงานกลางในการวางแผน
และการวจิยัศูนยส์ารนิเทศระหวา่งประเทศ เพื่อความปลอดภยัและสุขภาพในการท างาน ส านกังาน
บรรณาธิการส่ิงพิมพแ์ละการแปลและส านกังานสารนิเทศขององคก์าร  ณ  กรุงเจนีวา  หน่วยงาน
ต่างๆ เหล่าน้ีจะแปลและเผยแพร่มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ  ทั้งในรูปของอนุสัญญาและ
ขอ้เสนอแนะเผยแพร่ข่าวสารความเป็นไปทางดา้นแรงงานขององคก์าร และประเทศสมาชิกในรูป
ของเอกสารและส่ือต่างๆ  
           องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ  ไดด้ าเนินกิจกรรมและบทบาทส าคญัเก่ียวกบัสิทธิขั้นมูล
ฐานของผูใ้ชแ้รงงาน  รวมทั้งบทบาทในการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมในการ
ด าเนินงานของ  ILO ไดป้ระสบปัญหาในการด าเนินงานอนัเป็นปัญหาท่ีสืบเน่ืองมาจากลกัษณะ
โครงสร้างขององค์การ  โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบไตรภาคี ท าให้ภาครัฐสามารถ
ครอบง าผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้งและนายจา้ง โดยกลุ่มประเทศโลกท่ีสาม  และกลุ่มสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
มีเสียงขา้งมากในองคก์าร ท าใหก้ลุ่มประเทศตะวนัตกและสหรัฐอเมริกาไม่พอใจ รวมทั้งความยาก 
ล าบากในการก าหนดมาตรฐานทางดา้นแรงงาน อนัเป็นผลมาจากระดบัการพฒันาท่ีไม่เท่าเทียมกนั 
ระหวา่งประเทศท่ีพฒันาแลว้กบัประเทศก าลงัพฒันา และการขาดอ านาจบงัคบัขององคก์ารแรงงาน
ระหวา่งประเทศ 
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องค์การอนามัยโลก  (World  Health  Organization  :  WHO)  
  องคก์ารอนามยัโลก  จดัตั้งข้ึนในปี  ค.ศ.  1948  เพื่อเป็นองคก์รหลกัในการด าเนินงานดา้น
อนามยั โดยการเสนอของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ  ส านกังานใหญ่ตั้งอยู่
ท่ี กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบนัมีสมาชิก151 ประเทศมีบทบาทและการด าเนินงาน
ต่อตา้นโรคภยัไขเ้จบ็    โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรคระบาดท่ีติดต่อกนัได ้เช่น โรคมาลาเรีย วณัโรค  โรค
เร้ือน  กามโรค  เป็นตน้ ด้านการสาธารณสุขให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกในดา้นการ
สาธารณสุข พฒันากิจการของโรงพยาบาลในประเทศต่างๆ โครงการฟ้ืนฟู สมรรถภาพให้แก่ผูป่้วย 
โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีพิการ การรณรงค์เก่ียวกบัปัญหาสุขภาพอนามยัในการ ประกอบอาชีพและการ
ก าหนดมาตรฐานยาและเวชภณัฑใ์หก้ารศึกษาฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ ดา้นสุขภาพอนามยัโดย
ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข ให้กบัประเทศสมาชิกให้ไดเ้รียนรู้ถึง
เทคนิควทิยาการใหม่ๆ ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข     เผยแพร่งานวจิยัและขอ้มูลข่าวสาร ความรู้
ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพอนามยัใหก้บัประเทศสมาชิกดว้ย ประเทศ 

องค์การอาหารและเกษตร  (Food  and  Agriculture  Organization  :  FAO) 
องคก์ารอาหารและเกษตร เป็นทบวงช านญัพิเศษท่ีจดัตั้งข้ึนในปี  ค.ศ.  1946 โดยสมชัชา

แห่งสหประชาชาติมีมติรับรองให้เขา้ร่วมในองคก์ารสหประชาชาติ   ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่   กรุง
โรม ประเทศอิตาลีปัจจุบนัมีสมาชิก 156  ประเทศ มีบทบาทและการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนอาหาร  อนัเน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของประชากรซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนใน
ประเทศก าลงัพฒันา โครงการท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนอาหารท่ีส าคญัคือ โครงการอาหาร
โลก (World  Food  Program) เพื่อระงบัปัญหาการขาดแคลนอาหารอยา่งฉบัพลนั เพื่อเป็นการเพิ่ม
ผลผลิตทางด้านอาหารและผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาด้านอาหารแล้ว 
ยงัให้ความช่วยเหลือในการพฒันาชุมชนโดยมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
ควบคู่กนัไป บทบาทในการน าเอาเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ   มาประยุกตใ์ชเ้พื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรการสนบัสนุนงบประมาณการวิจยัและรวบรวมขอ้มูล นอกจากน้ียงัมีบทบาทส าคญั
ในการสงวนพืชผลและพนัธ์ุไม ้กิจกรรมท่ีส่งเสริมการปศุสัตว  ์ เผยแพร่ข้อมูลด้านการประมง 
ปรับปรุงวิธีการและเคร่ืองมือการประมงให้สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีท่ีกา้วหน้าข้ึน ส่งเสริมการ
สงวนป่าไม ้การพฒันาพื้นท่ีป่า การอุตสาหกรรมป่าไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากป่า การจดัประชุมระหวา่ง
ประเทศสมาชิกและให้ความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิควิทยาการในโครงการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ป่าไม ้
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องค์การศึกษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
 (United  nations  Educational,  Scientific and Cultural Organization : UNESCO) 

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ   เป็นทบวงช านัญพิเศษ   ของ
องค์การสหประชาชาติ  จัดตั้ งข้ึนในปี ค.ศ. 1946 โดยได้รับความเห็นชอบจากสมัชชา แห่ง
สหประชาชาติส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีกรุงปารีสประเทศฝร่ังเศส ปัจจุบนัมีสมาชิก 161  ประเทศ 
             UNESCO  จดัตั้งข้ึนเพื่อเขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ  เสริมสร้างสันติสุขและ 
ความมัน่คงของโลกโดยอาศยัการศึกษา วทิยาศาสตร์ วฒันธรรม และการติดต่อส่ือสารเพื่อส่งเสริม 
ใหผู้ค้นทัว่โลกเคารพความยติุธรรม กฎหมาย สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพมูลฐานต่างๆตามท่ีบญัญติั
ไวใ้นกฎบตัรสหประชาชาติและมีบทบาทท่ีส าคญัดา้นการศึกษาลดอตัราผูไ้ม่รู้หนงัสือโดยไดจ้ดัท า 
โครงการต่าง ๆ เพื่อพฒันาการศึกษาในประเทศก าลงัพฒันา ดา้นวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการคน้ควา้ 
วิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สมุทรศาสตร์อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา
คอมพิวเตอร์ และไมโครอิเล็กทรอนิกส์ดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่การอนุรักษม์รดกของชาติ  ทั้งงาน
ดา้นศิลปะ สถาปัตยกรรม วรรณคดีภาษา หตัถกรรม นิทานพื้นบา้น ความเช่ือ พิธีกรรม เป็นตน้งาน
อนุรักษ์และพฒันาวฒันธรรมตอ้งอาศยัความร่วมมือของประชากรทั้งในและระหว่างประเทศบน
พื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกนั โดยยอมรับวา่วฒันธรรมของแต่ละสังคมมีคุณค่าเท่าเทียมกนั 
 องค์การระหว่างประเทศด้านเศรษฐกจิ 

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO)  
องคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization : WTO) เป็นองคก์ารระหวา่งประเทศ ท่ีมี

พฒันาการมาจากการท าความตกลงทัว่ไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการคา้หรือแกตต์ (General 
Agreement on Tariffs and Trade: GATT) เม่ือปี พ.ศ. 2490  ซ่ึงขณะนั้น ยงัไม่มีสถานะเป็นสถาบนั
จนกระทัง่การเจรจาการคา้รอบอุรุกวยัส้ินสุดลง และผลการเจรจาส่วนหน่ึงคือ การก่อตั้ง WTO ข้ึน
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2538 มีสมาชิกเร่ิมแรก 81 ประเทศ และมีท่ีตั้งอยูท่ี่นครเจนีวา ประเทศ 
สวติเซอร์แลนด ์
   ประเทศไทยเขา้เป็นสมาชิก WTO เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2538 เป็นสมาชิกล าดบัท่ี 59 มี
สถานะเป็นสมาชิกก่อตั้ง ขณะน้ี มีประเทศท่ีอยูร่ะหวา่งกระบวนการเขา้เป็นสมาชิก WTO ท่ีส าคญั 
เช่น รัสเซีย เวียดนาม ลาว มูลค่าการคา้ระหวา่งประเทศสมาชิก WTO ดว้ยกนัคิดเป็นสัดส่วนกว่า
ร้อยละ 90 ของการคา้โลก และการขยายตวัของจ านวนสมาชิก  จะมีผลให้การคา้ระหวา่งประเทศ
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สมาชิกขยายตวัเพิ่มข้ึนเป็นล าดบั   ปัจจุบนั  (ณ กรกฎาคม 2551)WTOมีสมาชิกอยา่งเป็นทางการ
ทั้งส้ิน 153 ประเทศ  

หนา้ท่ีขององคก์ารการคา้โลก 
1. บริหารความตกลงและบันทึกความเข้าใจท่ีเป็นผลจากการ เจรจาในกรอบของ 

GATT/WTO รวม 28 ฉบบั โดยผา่นคณะมนตรี (Council) และคณะกรรมการ (Committee) ต่างๆ 
ตลอดจนดูแลใหมี้การปฏิบติัตามพนัธกรณี 

2. เป็นเวทีเพื่อเจรจาลดอุปสรรคทางการคา้ระหว่างสมาชิกทั้งในรูปของมาตรการภาษี
ศุลกากรและมาตรการท่ีมิใช่ภาษีศุลกากร  

3. เป็นเวทีส าหรับแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทางการคา้ระหวา่งสมาชิก และหากไม่สามารถตกลงกนั
ได้ก็จะมีการจดัตั้งคณะผูพ้ิจารณา (Panel) ท าหน้าท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริงและให้ขอ้เสนอแนะ
รวมทั้งมีกลไกยติุขอ้พิพาทดว้ย 

4. ติดตามสถานการณ์การคา้ระหวา่งประเทศและจดัให้มีการทบทวนนโยบาย การคา้ของ
สมาชิกอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเป็นการตรวจสอบใหเ้ป็นไปในแนวทางการคา้เสรี 

5. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก าลังพฒันาในด้านข้อมูล ข้อแนะน าเพื่อให้สามารถ
ปฏิบติัตามพนัธกรณีไดอ้ยา่งเพียงพอตลอดจนท าการศึกษาประเด็นการคา้ท่ีส าคญัๆ  

6. ประสานงานกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกเพื่อให้
นโยบายเศรษฐกิจโลกสอดคลอ้งกนัยิง่ข้ึน  

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund : IMF) 
กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ หรือ International Monetary Fund (IMF) คือองค์กรท่ี

รัฐบาลของกลุ่มประเทศพนัธมิตรไดร่้วมก่อตั้งข้ึนหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เพื่อดูแลเสถียรภาพของ
ระบบการเงินระหวา่งประเทศ เร่ิมด าเนินการเม่ือปี 2489 (ค.ศ. 1946) มีส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุง
วอชิงตนั ดีซี และมีฐานะเป็นทบวงการช านญัพิเศษของสหประชาชาติ  
   กองทุนการเงินระหว่างประเทศ มีบทบาทบทบาทในการสนับสนุนความร่วมมือทาง
การเงินระหว่างประเทศผ่านสถาบนัถาวร ซ่ึงเป็นเวทีการหารือและร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อ
แก้ไขปัญหาการเงินระหว่างประเทศ สนับสนุนให้การคา้ระหว่างประเทศขยายตวัอย่าง สมดุล 
เสริมสร้างเสถียรภาพในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ และป้องกนัการแข่งขนักนัลด
ค่าเงิน (competitive devaluation) เพื่อชิงการไดเ้ปรียบทางการคา้ ดูแลให้ประเทศสมาชิกมีระบบ
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การช าระเงินระหว่างประเทศท่ีมีระเบียบ โดยหลีกเล่ียงการมีขอ้จ ากดัต่างๆ เก่ียวกบัการปริวรรต
เงินตรา หรือการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราเพื่อใหน้ าไปสู่ระบบเสรี ฯลฯ  
  แหล่งเงินทุนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้มาจากการช าระเงินค่าโควตาของ
ประเทศสมาชิก นอกจากนั้น ยงัได้จากการกู้ยืมจากรัฐบาลของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 11 
ประเทศ (G-10) นอกจากน้ี ยงัสามารถกูเ้งินจากรัฐบาลหรือองคก์รทางการเงินของประเทศสมาชิก
เพื่อโครงการเงินกูเ้ฉพาะการ (specific programs) ซ่ึงเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกSDR - Special 
Drawing Rights คือ สิทธิพิเศษถอนเงินเป็นสินทรัพยส์ ารองระหวา่งประเทศท่ีสร้างข้ึนโดย IMF 
เม่ือปี 2517 ปัจจุบนั SDR 1 หน่วย มีมูลค่าประมาณ 1.3 ดอลลาร์สหรัฐ 
  ประเทศท่ีสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการเ งินฯ จะต้อง เป็นสมาชิกขององค์กา ร
สหประชาชาติอยู่ก่อนแลว้ ในปัจจุบนักองทุนการเงินฯ มีสมาชิก 186 ประเทศ สมาชิกล่าสุดคือ 
ประเทศ Palau ส่วนหุน้ หรือจ านวนโควตาของประเทศสมาชิก ก าหนดจากขนาดของเศรษฐกิจ เงิน
ส ารอง รวมทั้งฐานะและความผนัผวนทางดุลบญัชีเดินสะพดัของประเทศนั้น ๆ ปัจจุบนัประเทศท่ี
ถือโควตามากท่ีสุดคือ สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีโควตาร้อยละ 17.68 ของโควตาทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่  
ญ่ีปุ่นร้อยละ 6.33 เยอรมนี ร้อยละ 6.19 ฝร่ังเศส และสหราชอาณาจกัรร้อยละ 5.11 ขณะท่ี คะแนน
เสียง สมาชิกแต่ละประเทศจะได้รับคะแนนเสียงเบ้ืองตน้เท่ากนั จ  านวน 250 คะแนน บวกดว้ย
คะแนนเสียงท่ีคิดตามสัดส่วนของโควตาของแต่ละประเทศนั้น ๆ ในอตัรา 1 คะแนน ต่อโควตา 
100,000SDR ปัจจุบนัสหรัฐอเมริกามีคะแนนเสียงสูงสุด คิดเป็นร้อยละ  17.35 ของคะแนนเสียง
ทั้งส้ิน รองลงมาคือ ญ่ีปุ่นร้อยละ 6.23 เยอรมนีร้อยละ 6.08 ฝร่ังเศส และสหราชอาณาจกัร ร้อยละ 
5.02    

ธนาคารโลก (World  Bank) 
ธนาคารโลก หรือ ธนาคารเพื่อการบูรณะและพฒันาระหวา่งประเทศ (International  Bank 

for Reconstruction and Development : IBRD)  ตั้ ง ข้ึ น ใ น ปี  ค . ศ . 1946  ใ น สั ง กั ด อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติ ส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี  กรุงวอชิงตนั  ดี. ซี.  ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีสมาชิก 
135 ประเทศ  โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกท่ีได้รับความเสียหายจาก
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยให้สมาชิกกูย้ืมไปเพื่อพฒันาและบูรณะประเทศ ต่อมาได ้ ขยายขอบเขต
ของการบริการออกไปเป็นการสนับสนุนการลงทุนเพื่อการพฒันาและเพิ่มผล ผลิตในประเทศท่ี
ก าลงัพฒันาตามลกัษณะกิจการท่ีจะลงทุน อนัจะท าให้ชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในประเทศ
เหล่านั้นดีข้ึน นอกจากน้ีธนาคารโลกไดว้างกฎเกณฑ์การแบ่งสรรคเ์งินกูต้ามสภาพภูมิศาสตร์ ตาม
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ลกัษณะกิจการท่ีจะลงทุนและตามความจ าเป็นของโครงการในแต่ละปีเป็นการกระจายการบริการ 
เพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลประเทศสมาชิกนอกจากน้ียงัช่วยเหลือ สมาชิกดว้ยการแนะน าและ
ให้บริการความรู้เก่ียวกับการวางแผนลงทุนและบริหารการเงินเพื่อให้การลงทุนได้ผลเต็มท่ี 
           เงินทุนของธนาคารโลกไดม้าจากการจ าหน่ายพนัธบตัรในตลาดการเงินส าคญัของโลก ค่า
บ ารุงจากประเทศสมาชิกและเงินค่าหุ้นของประเทศสมาชิก ซ่ึงทุกประเทศท่ีเป็นสมาชิกจะตอ้งถือ
หุ้นของธนาคารมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ  มูลค่าหุ้นละ 
10,000  เหรียญสหรัฐฯ  ประเทศท่ีถือหุ้นมากท่ีสุดคือสหรัฐอเมริกา   ประมาณร้อยละ  25 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมด  ส าหรับประเทศไทยถือหุ้นประมาณ 115  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  หรือร้อย
ละ  0.45 ของหุน้ทั้งหมด 

กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจหรือเอเปค  (Asia-Pacific 
Economic Cooperation : APEC)  

เอเปค จดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2532 โดยความริเร่ิมของออสเตรเลีย เน่ืองจากเล็งเห็นวา่ภูมิภาคน้ี
ประกอบดว้ยประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ และประเทศท่ีมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูง
ท่ีสุดในโลกและมีการเติบโตท่ีย ัง่ยืน มีเสถียรภาพ ถือเป็นตลาดใหญ่และมีศกัยภาพในการขยาย
การคา้และการลงทุนระหวา่งกนั ประกอบกบัความยดืเยื้อของการเจรจาการคา้หลายฝ่ายรอบอุรุกวยั
ท าให้ประเทศมหาอ านาจ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และออสเตรเลียซ่ึงตอ้งพึ่งพาการคา้ระหวา่งประเทศ
มากตอ้งการให้การเจรจารอบอุรุกวยัประสบผลส าเร็จโดยเร็ว  เพื่อให้การคา้โลกมีการเปิดเสรีมาก
ยิง่ข้ึน จึงตอ้งใชก้ารรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการเปิดเสรี  

เร่ิมแรกเอเปคมีสมาชิก 12 ประเทศ คือ สหรัฐฯ แคนาดา ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ ไทย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  ต่อมาเอเปคมีสมาชิก
เพิ่มข้ึนจากเดิมอีก 6 ประเทศ คือ จีน จีนไทเป ฮ่องกง ปาปัวนิวกินี เม็กซิโก และชิลี ในปี 2541 
เอเปคมีสมาชิกเพิ่มข้ึนอยา่งเป็นทางการอีก 3 ประเทศ คือ เปรู เวียดนาม รัสเซีย รวมทั้งส้ิน 21 
ประเทศ  

เอเปคมีวตัถุประสงค์ของการจดัตั้ งข้ึนเพื่อพฒันาและส่งเสริมระบบการค้าหลายฝ่าย   
สนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก  ลดอุปสรรค และอ านวยความสะดวก
ใหก้ารคา้สินคา้ การคา้บริการ และการลงทุนระหวา่ง ประเทศสมาชิก  
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กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา   (Organization for Economic 
Cooperation and Development หรือ OECD)   

 แต่เดิมช่ือองคก์รเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป  ตั้งข้ึนหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
จนถึงปีพ.ศ.2504  จึงไดป้ฏิรูปองคก์รน้ีใหม่เป็น OECD  ปัจจุบนัมีสมาชิก  30  ประเทศ และโดยมี
ความร่วมมือกนัในดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดลอ้ม  ประเทศสมาชิกผูก่้อตั้ง
ประกอบดว้ยประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปตะวนัตก เช่น เยอรมนั  ฝร่ังเศส  อิตาลี  สเปน  องักฤษ  
เนเธอร์แลนด์  เบลเยียม สวีเดน  นอร์เวย์  เดนมาร์ก  กรีซ  ลกัเซมเบอร์ก  ปอตุเกส  ออสเตรีย 
ไอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์  ไอซ์แลนด์  นอกทวีปยุโรปมีสหรัฐอมริกา  แคนาดา  ตุรกี  สมาชิกรุ่น
หลกัอีก  10  ประเทศไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น  ฟินแลนด์  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  แมกซิโก  สาธารณรัฐเชค  
เกาหลีใต ้ ฮงัการี  โปแลนด ์ และสโลวาเกีย 

 กลุ่ม OECD มีส านักงานกลางอยู่ท่ีประเทศฝร่ังเศส  และยงัมีหลายหน่วยงานท่ีท างาน
เฉพาะดา้น  เช่น ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ  และพลงังาน    กลุ่ม OECD เป็นหน่วยงานท่ีเสนอแนะ
แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจแบบเสรีประชาธิปไตย ส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 
มีบทบาทในการต่อตา้นการคอรัปชัน่และการฟอกเงินระหวา่งประเทศ 
  สหภาพยุโรป (European Union) 

 สหภาพยุโรป เป็นองค์กรความร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจของประเทศในทวียุโรป สหภาพ
ยุโรปเรียกช่ือย่อว่า EU เร่ิมจากสมาชิกก่อตั้ง 6 ประเทศในยุโรปตะวนัตก คือ เยอรมนั ฝร่ังเศส  
อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และลกัเซมเบอร์ก ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2494 และพฒันามาเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ในปีพ.ศ.2500 เพื่อลดภาษีการคา้ระหวา่งประเทศสมาชิก ภายหลงัขยาย
การรับประเทศสมาชิกและพฒันามาเป็นสหภาพยุโรป  โดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจ
ใหเ้ป็นตลาดเดียวท่ีเปิดใหสิ้นคา้ บริการ ทุน และประชาชนสามารถเดินทางในกลุ่มประเทศสมาชิก
ไดอ้ย่างเสรี  มีการใช้เงินตราร่วมกนัตามความสมคัรใจ คือ ยูโร (Euro)  ต่อมามีการขยายการรับ
สมาชิกจากกลุ่มประเทศยุโรปตะวนัออก ท่ีเปล่ียนระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมาเป็นทุนนิยม
เสรี ตั้งแต่หลงัปีพ.ศ.2534 หลกัเกณฑ์ในการรับสมาชิกของ EU คือตอ้งมีการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยท่ีมัน่คง นบัถือสิทธิมนุษยชนและหลกัการปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) มี
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดท่ีดี สามารถแข่งขนัในตลาดยโุรปได ้และยอมรับกฎระเบียบขององคก์ร 
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 ปัจจุบนัสหภาพยโุรปมีสมาชิก  27  ประเทศ  มีประชากรรวมกนัประมาณ  500  ลา้นคน มี
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมกนัราวร้อยละ 30 ของ GDP ของโลก  ประเทศ
สมาชิกท่ีใชเ้งินตรายโูรร่วมกนัมีจ านวน 15 ประเทศ 
  กลุ่มประเทศ G7/G8 
 กลุ่มประเทศ G7/G8 เป็นประเทศทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 7 ประเทศ คือ 
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั อิตาลี และแคนาดา มีการนดัประชุมสุดยอดระดบั
หวัหนา้รัฐบาลทุกปี นบัตั้งแต่พ.ศ.2518 เพื่อปรึกษาหารือกนัในเร่ืองเศรษฐกิจและการเมืองของโลก 
ต่อมาในปีพ.ศ.2537 กลุ่มG7 ไดเ้ชิญผูน้ าของประเทศรัสเซีย (ท่ีเปล่ียนประเทศจากสหภาพโซเวียต
ท่ีมีการปกครองแบบสังคมนิยมมาเป็นประเทศพฒันาทุนนิยมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่) มาร่วม
ประชุมหารือดว้ย ในตอนหลงัจึงเรียกวา่การประชุมกลุ่ม G8 
  กลุ่ม G20 

 กลุ่ม G20 เป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่  20  ประเทศ  มีช่ือท่ีเป็นทางการคือ กลุ่ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและผูว้่าธนาคารกลาง 20 แห่ง (Group of Twenty Finance 
Minister and Central Bank Governor)  ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2542  เพื่อประชุมเก่ียวกบัความร่วมมือใน
ดา้นการเงินของโลก  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและผูว้่าธนาคารกลาง ของประเทศ
พฒันาอุตสาหกรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น  ฝร่ังเศส  เยอรมนั  องักฤษ  อิตาลี แคนาดา  
ออสเตรเลีย  รวมทั้งประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ คือ รัสเซีย จีน อินเดีย บราซิล             
อาเจนตินา เม็กซิโก ตุรกี เกาหลีใต้ สหภาพอาฟริกา ซาอุดิอารเบีย และอินโดนีเซีย รวม 19  
ประเทศ รวมกบัตวัแทนสหภาพยโุรป เป็น 20 

 กลุ่ม G20 มีประชากรรวมกนัราว  2 ใน 3 ของประชากรโลก และมีขนาดทางเศรษฐกิจ
ประมาณ 80 – 85 ของ GDP ของโลก 

ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North  America  Free Trade Agreement : NAFTA) 
ขอ้ตกลงการคา้เสรีอเมริกาเหนือ หรือ NAFTA เป็นขอ้ตกลงการคา้เสรีอเมริกาเหนือ เพื่อ

ร่วมมือกนัแสวงหาตลาดส่งออกและลดตน้ทุนการผลิตสินคา้ เพื่อให้มีราคาถูกลง สามารถแข่งขนั
กบัตลาดโลกไดป้ระกอบดว้ยประเทศสมาชิก3ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโกมี
พื้นฐานมาจากเขตการคา้เสรีสหรัฐอเมริกา–แคนาดาท่ีมีผลบงัคบัใช้มาตั้งแต่ 1 มกราคมพ.ศ.2532 
และความร่วมมือทางการคา้และการลงทุนระหว่างอเมริกาและเม็กซิโกท่ีเร่ิมตั้งแต่ปี2530โดยผูน้ า
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ทั้งสามชาติไดร่้วมลงนามรับรองการคา้เสรี เม่ือวนัท่ี17ธนัวาคม2535และมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี1
มกราคม2537ต่อมาในเดือนธนัวาคม2537ชิลีไดรั้บเชิญใหเ้ขา้เป็นสมาชิกNAFTA   

NAFTAมีวตัถุประสงค์ในการก่อตั้งข้ึน เพื่อแสวงหาตลาดสินคา้ส่งออกในภูมิภาคอ่ืน 
ส่งเสริมการจ้างงาน การเคล่ือนยา้ยแรงงาน ท่ีจะผลิตสินค้าให้ได้ราคาถูกและมีคุณภาพดี 
 และเพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กใหข้ยายตวัและมีประสิทธิภาพสูง 

ประเทศสมาชิกต่างไดรั้บผลประโยชน์จากการท าขอ้ตกลงทางการคา้เสรีอเมริกาเหนือ คือ 
เมก็ซิโก ซ่ึงก่อนหนา้น้ีอตัราแลกเปล่ียนเงินเปโซตกต ่ามากก็เร่ิมแข็งตวัข้ึน ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา
กลบัฟ้ืนและดีข้ึนโดยล าดบั ทั้งน้ีเพราะสหรัฐอเมริกาปล่อยสินเช่ือระยะยาว ลดอตัราภาษีน าเขา้ 
และอนุญาตให้รถบรรทุกของเม็กซิโกแล่นผา่นเขา้สู่สหรัฐอเมริกาได ้ โดยไม่ตอ้งขนถ่ายสินคา้ท่ี
ชายแดน อนัเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและเสียเวลา สหรัฐอเมริกา มีสินคา้ส่งออกไปเม็กซิโกและ
แคนาดามากข้ึน ทั้งสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรม ท าให้เศรษฐกิจขยายตวัข้ึน และท าให้มีต าแหน่ง
งานเพิ่ม มีการจา้งงานมากข้ึน แคนาดาสามารถซ้ือสินคา้ของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกถูกลง อนั
เน่ืองมาจากการลดอตัราภาษีศุลกากร 

การประชุมเอเชีย-ยุโรป หรืออาเซม (Asia-Europe Meeting : ASEM)  
การประชุมเอเชีย-ยุโรป หรืออาเซม เร่ิมตน้จากขอ้เสนอของนายกรัฐมนตรี Goh Chok 

Tong ของสิงคโปร์ ท่ีตอ้งการรักษาความสมดุลของภูมิภาค โดยให้มีการเช่ือมโยงระหว่าง 
แอตแลนติกกบัแปซิฟิค เพราะในขณะนั้น มีความเช่ือมโยงระหวา่งภูมิภาคเพียง  2  กระแส คือ 
ความร่วมมือในกรอบเอเปค และความสัมพนัธ์ ใกลชิ้ดระหวา่งอเมริกาและยุโรป ท่ีเรียกวา่ ทรานส์
แอตแลนติก ในขณะท่ีไม่มีการเช่ือมโยงระหวา่งเอเชียกบัยโุรป  

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเอเชีย-ยุโรปประกอบดว้ย ฝ่ายเอเชีย 10 ประเทศ ไดแ้ก่ 7 ประเทศใน
อาเซียน คือ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม กบัจีน ญ่ีปุ่น และ
เกาหลีใต ้ 

ฝ่ายยโุรป 15 ประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรีย เบลเยยีม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ 
ไอร์แลนด์ อิตาลี ลกัเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจกัร 
รวมทั้งผูแ้ทนสหภาพยโุรป 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของขบวนการอาเซม มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยไดมี้การหารือเร่ืองการคา้และการลงทุน เร่ืองท่ีเก่ียวกบั 
องคก์ารการคา้โลก ในการประชุมคร้ังน้ี ท่ีประชุมไดใ้หค้  ารับรองแผนปฏิบติัการส่งเสริมการลงทุน 
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(Investment Promotion Action Plan : IPAP) ครอบคลุมดา้นการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งดา้น
นโยบายและกฎระเบียบทางการลงทุน แผนปฏิบติัการอ านวยความสะดวกทางการคา้  (Trade 
Facilitation Action Plan : TFAP) เพื่อลดอุปสรรคทางการคา้ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซมและเพิ่ม
โอกาสทางการคา้ดว้ย ีกีารประชุมระดบั รัฐมนตรีจะมีข้ึนทุกๆ 2 ปี นอกจากน้ี ยงัมีการประชุม
เจา้หนา้ท่ีอาวุโสดา้นการคา้และการลงทุน (Senior Officials Meeting on Trade and Investment : 
SOMTI) เป็นประจ า 

กลุ่มความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of 
Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC)     

 ความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ และ
เศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) เป็น
กรอบความร่วมมือระหวา่ง 7 ประเทศในภูมิภาคอ่าวเบงกอล ไดแ้ก่ บงักลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พม่า 
เนปาล ศรีลงักา และไทย  โดยประเทศสมาชิกจะตอ้งมีภูมิประเทศติดอ่าวเบงกอล หรือพึ่งพิง อ่าว  
เบงกอลเป็นหลกั  
  BIMSTEC เร่ิมก่อตั้งข้ึนคร้ังแรกจากสมาชิก 4 ประเทศ เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2540 ภายใต้
ช่ือ BIST-EC (Bangladesh-India-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation)  ภายใตก้ารริเร่ิมและ
ผลกัดนัของไทย และเปล่ียนช่ือเป็น BIMST-EC (Bangladesh-India-Myanmar-Sri Lanka-Thailand 
Economic Cooperation) เม่ือพม่าเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2540 ต่อมาในเดือน
ธนัวาคม 2546 เนปาลและภูฏานไดเ้ขา้ร่วมประชุมในฐานะสมาชิกใหม่  
  ความร่วมมือใน BIMSTEC มี  13 สาขา ได้แก่ 1) การค้าและการลงทุน (ซ่ึงอาจแยก
ออกเป็นอีก 3 สาขาได้แก่ การคา้สินค้า การคา้บริการ และการลงทุน) 2) การท่องเท่ียว 3) การ
ส่ือสารและคมนาคม 4) พลงังาน 5) เทคโนโลยี 6) ประมง 7) เกษตร 8) การต่อตา้นการก่อการร้าย
และอาชญากรรมขา้มชาติ 9) ปฏิสัมพนัธ์ในระดบัประชาชน 10) สาธารณสุข 11) วฒันธรรม 12) 
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและภยัพิบติั 13) การลดความยากจน   
  กลุ่ม BIMSTEC ถือไดว้่าเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ โดยมีประชากรรวมถึง 1,300 ลา้นคน แต่
ปัจจุบนัยงัมีการคา้ การลงทุน และการเดินทางติดต่อระหวา่งกนัค่อนขา้งนอ้ย ท าให้ยงัมีโอกาสและ
ลู่ทางในการท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งกนัไดอี้กมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดา้นการคา้การ
ลงทุนนั้น ประเทศสมาชิกไดล้งนามในกรอบความตกลงเขตการคา้เสรี BIMSTEC แลว้ และทุก
ประเทศได้เสร็จส้ินกระบวนการภายในประเทศส าหรับการให้สัตยาบนัแล้วเช่นกนั ทั้งน้ี การ
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ประชุมคณะกรรมการเจรจาการคา้ (TNC) ก าลงัด าเนินอยู ่โดยมีเป้าหมายเร่งรัดเจรจาดา้นตวัสินคา้
ก่อนเป็นล าดบัแรกให้เสร็จส้ินเพื่อเร่ิมลดภาษีได้ในกลางปี 2549 และได้เร่ิมการเจรจาเร่ืองการ
ลงทุน และการคา้บริการแลว้  

โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกจิในอนุภาคลุ่มน า้โขง (Greater  Mekong  Subregion : 
GMS)  
  โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน ้ าโขง หรือ GMS เป็นความร่วมมือของ 
6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กมัพูชา เวียดนาม และจีน (ยนูนาน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535  กลุ่มประเทศ 
GMS มีพื้นท่ีรวมกนัประมาณ 2 ล้าน 3 แสน ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ พื้นท่ีของยุโรป
ตะวนัตก มีประชากรรวมกนัประมาณ 250 ลา้นคน และอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ 
อีกทั้งยงัเป็นจุดศูนยก์ลางในการเช่ือมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต ้เอเชียตะวนัออก และ 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
  โครงการ GMS มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตวัทางการคา้ การลงทุน
อุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ   สนับสนุนการจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื้นท่ีให้ดีข้ึน ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่าง
กนั ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส่งเสริมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการคา้โลก  

โครงการส่ีเหลี่ยมเศรษฐกจิ (Quadrangle Economic Cooperation) 
 โครงการส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ ไทย – ลาว – พม่า – จีน   เกิดข้ึนมาตามกระแสของการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กล่าวคือ เป็นรูปแบบความร่วมมือหน่ึงท่ีเกิดข้ึนภายใตภ้าวะ
หลังการส้ินสุดลงของสงครามเย็นเม่ือปลายทศวรรษท่ี 1980 ต่อต้นทศวรรษ 1990  ซ่ึงการ
เผชิญหนา้ระหวา่งมหาอ านาจท่ีมีอุดมการณ์ต่างกนัไดค้่อย ๆ สลายตวัไป และภาวะการณ์ใหม่ท่ีเขา้
มาแทนท่ีคือ การแข่งขนัทางเศรษฐกิจการคา้  ผนวกกบัความกา้วหนา้ในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือ “ระบบโลกาภิวฒัน์” (Globalization) ท่ีท าให้เกิดการติดต่อส่ือสารระหว่างชุมชนต่าง ๆ ของ
สังคมโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับโลกไร้พรมแดน อนัส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
ภูมิภาคเดียวกนัแต่เป็นศตัรูกนัทางดา้นอุดมการณ์เม่ือในอดีตไดห้นัมาเป็นมิตรกนั และร่วมมือต่อ
กนัในหลาย ๆ ดา้น โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ  
 ดงันั้น ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ คือ แผนการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของส่ีประเทศลุ่ม
แม่น ้ าโขงตอนบน อนัประกอบไปดว้ย มณฑลยูนนานของจีน พม่า ลาว และไทย ท่ีมีเป้าหมายจะ
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ร่วมมือกนัพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม ทางบก ทางน ้ า ทาง
อากาศ การพฒันาการท่องเท่ียว การคา้ และการลงทุนร่วมกนั  
 เขตส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ จะเป็นโครงการท่ีตอบสนองทั้งแผนพฒันามณฑลภาคใตข้องจีน 
และแผนพฒันาเศรษฐกิจภาคเหนือของไทย กล่าวคือ ในความพยายามของจีนท่ีจะพฒันามณฑลยูน
นาน จึงด าเนินนโยบาย “มุ่งสู่ใต”้ เพื่อหาทางออกสู่ทะเล โดยหวงัท่ีจะร่วมมือกบัไทยในโครงการ
พฒันาถนนเช่ือมมณฑลยูนนานกบัไทย พฒันาการขนส่งตามแม่น ้ าโขงจากเชียงรุ่งมาถึงไทย มี
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายให้ไทย และโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวกบัไทย และ
ทา้ยท่ีสุดตั้งเป้าหมายท่ีจะส่งสินคา้ออกไปต่างประเทศไทยโดยผา่นทางท่าเรือน ้ าลึกแหลมฉบงัของ
ไทย  
  มีการตั้งเป้าหมายไวว้า่หากมีการจดัตั้งเขตส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจไดส้ าเร็จ ประเทศไทยจะได้
ประโยชน์หลายดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ 1. การคา้ขายระหวา่งประเทศไทยกบัลาว และพม่า โดยเฉพาะกบัจีน
ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ และมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูง 2. การลงทุนในประเทศ พม่า ลาว และจีนจะ
ไดผ้ลดีมาก  เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งแร่ แหล่งน ้ ามนั 
โดยมีตลาดใหญ่รองรับ และจีนมีแรงงานจ านวนมาก 3. การท่องเท่ียวระหวา่ง 5 เชียงจะดึงดูดความ
สนใจส าหรับทั้งคนไทยและต่างชาติ เป็นตน้ซ่ึง โครงการน้ีอาจจะเป็นบนัไดท่ีจะท าให้ไทยเป็น
ศูนยก์ลางการขนส่งในเขตแม่น ้าโขง และศูนยก์ลางการเงินของภูมิภาคในอนาคตได ้  

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย หรือ  สามเหลี่ยม
เศรษฐกจิ (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) 

โครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่ง 3 ประเทศ คือ 
อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ซ่ึงต่างเป็นสมาชิกเขตการคา้เสรีอาเซียน โครงการน้ีเร่ิมตน้ในปี พ.ศ. 
2536 โดยทั้ง 3 ประเทศเห็นชอบใหข้อความร่วมมือจากธนาคารพฒันาเอเซีย (ADB) ให้ศึกษาความ
เป็นไปไดแ้ละก าหนดกรอบความร่วมมือระหวา่ง 3 ประเทศ ลกัษณะความร่วมมือเป็นความร่วมมือ
ท่ีไม่ไดค้รอบคลุมทั้งประเทศ แต่เป็นความร่วมมือเฉพาะเขตท่ีก าหนดข้ึนและมีจุดเด่นคือ เอกชนจะ
เป็นผูร้ะบุความตอ้งการและใหรั้ฐบาลใหก้ารสนบัสนุนตามความตอ้งการของเอกชน 
สาระส าคญัของโครงการสามเหล่ียมเศรษฐกิจ มีดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นพื้นท่ี ประกอบดว้ยภาคเหนือของเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย (อาเชห์ สุมาตราเหนือ
และตะวนัตก) 4 รัฐตะวนัตกเฉียงเหนือของมาเลเซีย (เคดาห์ เปอร์ลิส เปรัก และปีนงั)และ 5 จงัหวดั
ชายแดนภาคใตข้องไทย (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล)  โดยเนน้การพฒันาพื้นท่ีแนวเขต



129 
 

เศรษฐกิจต่อเน่ือง สงขลา - ปีนงั - เมดาน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีติดต่อกนัของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
และได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือหลกั บนพื้นฐานของความได้เปรียบของพื้นท่ีดา้น
การตลาดและการเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัทางเศรษฐกิจ 

2. เป้าหมายของโครงการ เพื่อเก้ือกูลกนัทางเศรษฐกิจและสังคมระหวา่ง 3 ประเทศโดย
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกนัเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิต การลงทุน 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดตน้ทุนการขนส่ง ทั้งน้ีเพื่อให้
สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก 

3. สาขาความร่วมมือมี 10 สาขาหลกั คือ คมนาคมขนส่งทางบกและทางน ้ า  พลงังาน  
เกษตรและประมง  อุตสาหกรรม  ท่องเท่ียว  การคา้  การลงทุนและการเงิน  พฒันาทรัพยากรมนุษย์
และการเคล่ือนยา้ยแรงงาน  คมนาคมขนส่งทางอากาศ  ส่ือสารโทรคมนาคม 
  4. กลไกติดตามประเมินผลโครงการความร่วมมือฯ ไดมี้การจดัตั้งคณะท างานร่วมระหวา่ง 
3 ประเทศเป็นรายสาขา และมีการประชุมระดบัรัฐมนตรีและเจา้หนา้ท่ีอาวุโส ปีละ 1 คร้ัง โดย   
ผลดักนัเป็นประเทศเจา้ภาพ 

องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน า้มันดิบเป็นสินค้าออก  หรือ  โอเปค  
          (Organization  of   Petroleum  Exporting   Countries:  OPEC) 

องค์การโอเปค จัดตั้ ง ข้ึนในปี ค.ศ.1960  โดยประเทศท่ีเป็นเจ้าของแหล่งน ้ ามัน 
5 ประเทศ  ได้แก่ เวเนซูเอลา อิรัก  อิหร่าน คูเวตและซาอุดิอาระเบีย  ต่อมาสมาชิกได้เพิ่ม 
ข้ึนเป็น 13 ประเทศ   โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อด าเนินการลดและขจดัอิทธิพลของบรรษทัขา้มชาติ     
ท่ีเขา้มาลงทุนขดุเจาะน ้ามนัดิบในประเทศเหล่าน้ีดว้ยราคาถูกและไม่ยติุธรรมจดัการควบคุมปริมาณ 
การขุดเจาะน ้ ามนัของแต่ละประเทศ  ก าหนดราคาน ้ ามนักนัเองรวมทั้งเคยใช้น ้ ามนัเป็นเคร่ืองมือ 
ทางการเมืองดว้ย  การควบคุมปริมาณการผลิต (Quota) ของประเทศสมาชิก ท าให้ปริมาณน ้ ามนั 
ในตลาดโลกมีจ านวนไม่มากเกินไป ซ่ึงจะมีผลต่อราคาน ้ ามนัท่ีจะพุ่งสูงข้ึนและยงัจะช่วยสงวน
น ้ามนัใหมี้ในประเทศไดน้านวนัมากยิง่ข้ึนดว้ย 

แต่จากมาตรการดงักล่าว  สมาชิกบางประเทศไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงได ้ เพราะยงั
มีความตอ้งการเงินตราเขา้ประเทศเพื่อการพฒันาจึงเกิดการลกัลอบขุดเจาะน ้ ามนัเกินโควตา้ ราคา
น ้ามนัตลาดโลกลดต ่าลง  สมาชิกเกิดโตเ้ถียงขดัแยง้กนั จนบางประเทศประกาศลาออกจาก องคก์าร
โอเปค เช่น กาบอง และเวเนซูเอลาสมาชิก ในปัจจุบนัประกอบดว้ย ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรสต์  แอลจิเรีย  เอกวาดอร์  อิหร่าน  อิรัก คูเวต ลิเบีย ไนจีเรีย การ์ตา และอินโดนีเซีย กลุ่ม
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ประเทศผูผ้ลิตน ้ ามนัน้ีมีรายไดจ้ากการส่งออกน ้ ามนัดิบอย่างมหาศาล เพราะการพฒันาเศรษฐกิจ
ของทุกประเทศลว้นแต่ตอ้งใชน้ ้ามนัเป็นพลงังานทั้งส้ิน 
 องค์การระหว่างประเทศทางด้านการเมือง 

  องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้  
  (North Atlantic  Treaty  Organization  : NATO) 
  องคก์ารนาโตจ้ดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1949โดยเป็นกลุ่มความร่วมมือทางการเมืองและการทหาร
ของค่ายโลก  เสรีเพื่อรักษาความมัน่คงร่วมกนั  เน่ืองจากหวัน่เกรงภยัคุกคามจากสหภาพโซเวียตซ่ึง
เป็นผูน้ าค่ายโลกคอมมิวนิสต์ ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบนัมีสมาชิก 16 ประเทศ
คือ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม โปรตุเกส องักฤษ ฝร่ังเศส เดนมาร์ก
ลกัเซมเบิร์ก เยอรมนี ไอซ์แลนด์ ตุรกี กรีซ อิตาลี และใน ค.ศ.1997 ไดรั้บประเทศในยุโรป
ตะวนัออกท่ีเคยเป็นบริวารของสหภาพโซเวียตเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ก่ โปแลนด์ สาธารณรัฐเชค และ
ฮงัการี 
 องค์การนาโตเ้คยมีศูนยบ์ญัชาการอยู่ท่ีกรุงปารีส แลว้ยา้ยไปอยู่ท่ีกรุงบรัสเซลล์ประเทศ   
เบลเยีย่ม เพราะประชาชนในยโุรปตะวนัตกต่อตา้นการติดตั้งขีปนาวธุและเป็นผลให้ฝร่ังเศสลาออก
จากสมาชิก ซ่ึงองค์การนาโตก้ าลงัพยายามด าเนินการลดอาวุธและก าลงัทหารให้น้อยลง ตาม
ขอ้ตกลงของสนธิสัญญาจ ากดัขีปนาวุธพิสัยกลาง (INF) ปัจจุบนัองคก์ารนาโตไ้ดเ้พิ่มบทบาทใน
การรักษาสันติภาพมากข้ึน เช่น เขา้ไประงบัวิกฤตการณ์และการสู้รบในบอสเนีย   และโคโซโว  
เป็นตน้ 

องค์การสนธิสัญญากรุงวอซอว์ (Warsaw Treaty on Friendship Cooperation and   
Mutual Aid or Warsaw Treaty Organization)  

องคก์ารสนธิสัญญากรุงวอซอว ์หรือท่ีเรียกวา่ Warsaw Pact ข้ึนในปี ค.ศ.1955 ช่ือเต็ม และ 
อยา่งเป็น ทางการ เรียกวา่ องค์การ สนธิสัญญา กรุงวอซอว ์มีบทบญัญติั ท านองเดียว กบัองคก์าร 
สนธิสัญญา แอตแลนติกเหนือ ท่ีว่า การโจมตี สมาชิก รัฐใดรัฐหน่ึง จะถือว่า เป็นการโจมตีรัฐ
สมาชิก ทั้งหมด และขอ้ 5 ของ บทบญัญติั ยงัไดร้ะบุถึง การบญัชาการทหาร ร่วมกนัดว้ย ภายหลงั
ยุคสงครามเย็น อดีตประเทศสมาชิกสนธิสัญญาวอร์ซอส่วนใหญ่ได้หันไปเขา้ร่วมกบัองค์การ
สนธิสัญญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ โดยวนัท่ี 12 มีนาคม ค.ศ. 1999 ประเทศ ฮงัการี เช็ค และ 
โปแลนด์ ไดเ้ขา้ร่วมองคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ และในเดือนมีนาคม ค.ศ.2004 
บลักาเรีย เอสโตเนีย ลทัเวยี ลิทวัเนีย โรมาเนียและสโลวเกีย ก็ไดเ้ขา้ร่วมเช่นเดียวกนั 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป(The Organization for Security and 

Co-operation in Europe-OSCE) 
องคก์ารวา่ดว้ยความมัน่คงและความร่วมมือในยุโรป พฒันามาจากการประชุมวา่ดว้ยความ

มัน่คงและความร่วมมือในยุโรป (Conference on Security and Cooperation in Europe – CSCE) ซ่ึง 
CSCE มิได้เป็นองค์การระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่เป็นการประชุม
แบบต่อเน่ือง (Series of Conferences) จดัการประชุมคร้ังแรกข้ึนท่ีกรุงเฮลซิงกิ เม่ือเดือน ส.ค. 2518 
หลงัจากท่ีสหภาพโซเวียตยอมให้สหรัฐฯ และแคนาดา เขา้ร่วมประชุมได ้ แมจ้ะมิไดมี้ท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์อยูใ่นยุโรปก็ตาม  ปัจจุบนัมีประเทศสมาชิก 55 ประเทศ ไดแ้ก่ แอลเบเนีย อนัดอร์รา 
อาร์เมเนีย ออสเตรีย อาเซอร์ไบจาน  เบลารุส เบลเยียม บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บลัแกเรีย 
แคนาดา โครเอเชีย ไซปรัส เดนมาร์ก เช็ก  เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส จอร์เจีย เยอรมนี กรีซ 
วาติกนั ฮงัการี   ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี คาซัคสถาน คีร์กิซสถาน ลตัเวีย ลิคเตนสไตน์ 
ลิทวัเนีย ลกัเซมเบิร์ก มาเซโดเนีย มอลตา มอลโดวา โมนาโก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย ์โปแลนด์  
โปรตุเกส รัสเซีย โรมาเนีย ซานมารีโน เซอร์เบียและมอนเตเนโกร สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน 
สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์     ทาจิกิสถาน  ตุรกี   เติร์กเมนิสถาน  ยูเครน   สหราชอาณาจักร   
สหรัฐอเมริกา และอุซเบกิสถาน 

การรวมกลุ่มของ OSCE มีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมาตรการความไวเ้น้ือเช่ือใจ 
(confidence building measures) ทางดา้นความมัน่คง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเมืองและการทหาร ดา้น
เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม และดา้นมนุษย ์นอกจากน้ียงัเป็นเวทีหารือและหาขอ้ยุติระงบัขอ้พิพาท
และข้อขดัแยง้ต่างๆ ในยุโรป และควบคุมดูแลความมัน่คงโดยรวมของภูมิภาคเพื่อมิให้เกิด
วกิฤตการณ์ท่ีร้ายแรง โดย OSCE จะประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบันาโต ้สหภาพยุโรป และสหภาพ
ยุโรปตะวนัตก (Western European Union – WEU) ในการปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ เช่น การรักษา
สันติภาพในบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา ทั้งน้ี การออกแถลงการณ์และขอ้ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ของ 
OSCE ต้องได้รับการสนับสนุนด้วย   มติเป็นเอกฉันท์และมีผลเป็นข้อผูกมดัทางการเมือง 
นอกเหนือ จากสมาชิก 55 ประเทศแลว้ OSCE ยงัมีความร่วมมือดา้นความมัน่คงกบัประเทศ  นอก
กลุ่ม ซ่ึงมีฐานะเป็นหุ้นส่วนเพื่อความร่วมมือ (Partner for Cooperation) ของ OSCE  แบ่งออกเป็น
ประเทศหุ้นส่วนฯ ฝ่ายเมดิเตอร์เรเนียน มี 6 ประเทศ ได้แก่ อลัจีเรีย อียิปต์ อิสราเอล จอร์แดน 
โมร็อคโก และตูนีเซีย ซ่ึงเขา้เป็นประเทศหุ้นส่วนเพื่อความร่วมมือตั้งแต่ปี2533 และฝ่ายเอเชีย มี     
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5 ประเทศ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น (2535) เกาหลีใต ้(2537) ไทย (2543) อฟักานิสถาน (2546) และมองโกเลีย 
(2547)  

องค์การนานารัฐอเมริกา (The Organization of American States)                                        
    องคก์ารนานารัฐอเมริกา เป็นองคก์ารป้องกนัภูมิภาคท่ีเก่าแก่ท่ีสุดองคก์ารหน่ึง ของซีกโลก 
ตะวนัตก ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1889 ในขั้นแรกเรียกว่า สหภาพกลุ่มอเมริกนั (Pan American 
Union) ก่อนปี ค.ศ.1930 มีบทบาท เฉพาะการก าหนดนโยบายร่วมกนั ตั้งแต่ปี ค.ศ.1942 เป็นตน้มา 
ไดข้ยายขอบเขตความรับผดิชอบโดยการช่วยเหลือกนัระหวา่งรัฐ อเมริกนั องคก์ารน้ี ประกอบดว้ย 
สมาชิก 22 ประเทศ คือ อาเยนตินา โบลิเวีย ชิลี คอสตาริกา อีควาดอร์ ไฮติ เม็กซิโก ปานามา เปรู 
ตรินิแคต สหรัฐอเมริกา บานาโดส บราซิล โคลมัเบีย สาธารณรัฐโดมินิกนั กวัเตมาลา ฮอนดูรัส 
นิการากวั ปารากวยั  เอลซลัวาดอ  อุรุกวยั  และเวเนซูเอลา  

วตัถุประสงค์ดั้ งเดิมขององค์การน้ี ตอ้งการมิให้สหรัฐอเมริกาเข้าไปแทรกแซงกิจการ
ภายในของประเทศภาคีสมาชิก แต่ต่อมาไดเ้พิ่มวตัถุประสงคข้ึ์นอีกประการหน่ึง คือ ต่อตา้น การ
ขยายตวั ของลทัธิ คอมมิวนิสต ์ 
 

บทสรุป 
  สังคมโลกในปัจจุบนัเป็นโลกท่ีมนุษยส์ามารถขา้มพรมแดนของประเทศ สามารถเช่ือมโยง
และทะลุกาลเวลาได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารในลกัษณะท่ีไร้พรมแดนท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมและวฒันธรรมดว้ยการครอบโลก
ทางวฒันธรรม อนัเน่ืองมาจากระบบส่ือสารไร้พรมแดน ก่อให้เกิดกระแสวฒันธรรมโลก (Neo-
Westernization) การครอบง าทางดา้นความคิด การมองโลก การแต่งกาย การบริโภคนิยมแพร่หลาย
เขา้ครอบคลุมเหนือวฒันธรรมของประชาคมทัว่โลก ผลท่ีตามมาคือ เกิดระบบผูกขาดไร้พรมแดน 
ส่งผลให้เกิดหมู่บา้นโลก (Global Village) เป็นสังคมโลกไร้พรมแดน โลกทั้งโลกเป็นเสมือน
หมู่บา้นเดียวกนั หมายถึงหากมีส่ิงใดมากระทบประเทศหน่ึงก็ยอ่มกระทบไปถึงประเทศอ่ืน ๆ ดว้ย 
อีกทั้งยงัเกิดการแสวงหาก าไรแบบใหม่ท่ีไปกระจุกตวัอยูท่ี่ประเทศใดประเทศหน่ึงจนก่อให้เกิดการ
พองตวัของทุนอย่างรวดเร็ว และในประการสุดทา้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเกิดข้ึนก็ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลกในด้านการพฒันาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคมนาคม 
เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 
  ความร่วมมือของสังคมโลกนั้น มีความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ โดยแต่ละประเทศมีความ
ตอ้งมีการเก่ียวขอ้งกนัในดา้นเศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สังคม  และวฒันธรรม  โดยยึดหลกั
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พื้นฐานของความจ าเป็นในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  เพราะผลประโยชน์แห่งชาติ  เป็น
นโยบายส าคญัท่ีทุกประเทศจะตอ้งปกป้องรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาติบา้นเมืองของ
ตน   
 องค์กรความร่วมมือแห่งโลก ท่ีมีการรวมกลุ่มกนัข้ึน มีวตัถุประสงค์ให้ประเทศ ในโลก
และภูมิภาคต่าง ๆ เป็นสมาชิก  เพื่อด าเนินกิจกรรมและผลประโยชน์ร่วมกนั  ในดา้นการเมืองการ
ปกครอง  เศรษฐกิจ  และสังคม  โดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลก เช่นกนั    

โลกในปัจจุบนัท่ีมีมากกวา่ 200 ประเทศ  การรวมกลุ่มกนัโดยมีพื้นฐานมาจากภูมิหลงัทาง
ประวติัศาสตร์  ภูมิศาสตร์  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสภาพสังคม วฒันธรรม  การรวมกลุ่ม
ขององค์การระหว่างประเทศ สามารถแบ่งตามวตัถุประสงค์ได ้ 3 ประเภท  คือ  องค์การความ
ร่วมมือในดา้นเศรษฐกิจ องค์การการคา้โลก (World Trade Organization : WTO) และกองทุน
การเงินระหวา่งประเทศ ( International Monetary Fund : IMF) 
 
ค าถามท้ายบท 

1. มนุษยใ์นโลกปัจจุบนัใชช่้องทางใดในการเผยแพร่ข่าวสารและแนวคิดต่างๆ 
2. เราจะปรับตวัอยา่งไรใหเ้ขา้กบักระแสโลกาภิวตัน์ จงอธิบาย 
3. ความร่วมมือของสังคมโลกมีความส าคญัอยา่งไรต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

4. องค์การการคา้โลก (WTO) จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์อยา่งไร  และประเทศไทยได้

ประโยชน์อะไรจากการเขา้ร่วมกบัองคก์ารน้ี 

5. สหภาพยุโรป (EU) มีขอ้ตกลงร่วมมือกนัในด้านใดบา้ง  การรวมตวัของ EU ส่งผล

อยา่งไรบา้ง ต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่4 : ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคมโลก 
 
เน้ือหา 

1. ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาของสังคมโลก      
 1.1 ปัญหาการเพิ่มประชากรและการขาดแคลนอาหาร  

1.2 ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
1.3 ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
1.4 ปัญหายาเสพติด  
1.5 ปัญหาโรคเอดส์  

2. ปัญหาและการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจของโลก  
 2.1 ปัญหาการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของโลก  

2.2 ปัญหาความขดัแยง้ทางเศรษฐกิจของโลก  
3. ปัญหาและการแกปั้ญหาทางการเมืองการปกครองของโลก  

3.1 ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองลทัธิการเมืองการปกครอง  
 3.2 ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองดินแดน  
4. ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองเช้ือชาติ 
5. ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองศาสนา 

 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป   

1. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ของโลก ทั้งทางดา้นท่ีเป็นปัญหาเก่ียวกบั
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสามารถอธิบายสถานการณ์ของปัญหานั้น ๆ ได ้

2. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกและสามารถอธิบายถึง
สาเหตุและแนวทางแกปั้ญหาได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงปัญหาทางสังคม   เศรษฐกิจ และการเมืองของโลกท่ีมี
ผลกระทบต่อประเทศไทยได ้
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
หลงัจากผูเ้รียนศึกษาจบบทเรียนแลว้จะตอ้งมีความสามารถดงัน้ี 
1. อธิบายสถานการณ์ของโลก ทั้งทางดา้นท่ีเป็นปัญหาเก่ียวกบัสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

และสามารถอธิบายสถานการณ์ของปัญหานั้น ๆ ได ้
2. อธิบายปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกและสามารถอธิบายถึงสาเหตุและแนวทาง

แกปั้ญหาได ้
3. อธิบายความเช่ือมโยงปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลกท่ีมีผลกระทบ

ต่อประเทศไทยได ้
 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2. บรรยายประกอบ Microsoft Powerpoint 
3. แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเชิงวพิากษ ์ วเิคราะห์ เปรียบเทียบ ฯลฯ 
4. กลุ่มน าเสนอ  และอิิปรายในชั้นเรียน 
5. ผูส้อนสรุปสาระส าคญัเพิ่มเติม 
6. ตอบค าถามทา้ยบท 

 
ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Microsoft Powerpoint เร่ือง ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาของสังคมโลก 
3. วดีีทศัน์ 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนทั้งในดา้นการบรรยายและในการแบ่งกลุ่มอิิปรายแสดง
ความคิดเห็นน าเสนอขอ้คิดเห็น 

2. การตอบค าถามขณะเรียนและการท าแบบฝึกหดั 
 
 



 

บทที ่4  
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคมโลก 

 
ในยุคโลกาภิวตัน์โลกกลายเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน ปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละประเทศจึง

กลายเป็นปัญหาร่วมกนัของสังคมโลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
มนุษยใ์นฐานะสมาชิกของสังคมโลกจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเข้าใจปัญหาเหล่านั้น เพื่อหาทาง
แกปั้ญหาร่วมกนัหรือไม่เป็นผูก่้อปัญหาเพิ่มให้หนกัยิ่งข้ึน ในบทท่ี 4 ปัญหาและการแกไ้ขปัญหา
ของสังคมโลก จะกล่าวถึง ปัญหาและการแกปั้ญหาทางสังคมของโลก ปัญหาและการแกปั้ญหาทาง
เศรษฐกิจของโลก ปัญหาและการแกปั้ญหาทางการเมืองการปกครองของโลก ปัญหาความขดัแยง้
เร่ืองเช้ือชาติ และปัญหาความขดัแยง้เร่ืองศาสนา 

 
ปัญหาและการแก้ปัญหาทางสังคมของโลก  

ปัญหาการเพิม่ประชากรและการขาดแคลนอาหาร  
ค.ศ.  1960 มีประชากรโลกประมาณ 3,000 ลา้นคน ค.ศ.1970 มีประชากรโลกประมาณ 

4,000 ลา้นคน ค.ศ. 1990 มีประชากรโลกประมาณ 5,000 ลา้นคน ค.ศ. 2000 มีประชากรโลก
ประมาณ 6,000 ลา้นคน ค.ศ. 2025 โลกจะมีประชากร 8,500 ลา้นคน ค.ศ. 2050 จะมีประชากรโลก
หม่ืนลา้นคนข้ึนไป  

อตัราการเพิ่มประชากร ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศด้อยพฒันา ได้แก่  ประเทศในกลุ่ม
แอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชีย (3 ใน 5 ของประชากรโลก) จากอตัราการเพิ่มประชากรอยา่ง
รวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาอีกมาก เช่น ปัญหาการขาดแคลนอาหาร ปัญหาการแบ่งปัน
ทรัพยากร ปัญหาท่ีอยูอ่าศยั ปัญหาการศึกษา ปัญหาการจดัการในเร่ืองสาธารณูปโภค เป็นตน้
นกัวชิาการทัว่โลกมองหาแนวทางลดปัญหาการเพิ่มประชากรโลกไวห้ลายคน อาทิ 

โรเบิร์ต มัลธัส (Robert Multhus) อธิบายว่า การเพิ่มข้ึนของประชากรอย่าง 
รวดเร็วจะเป็นภยัต่อสังคม เขาจึงเสนอวิธีการควบคุมโดยธรรมชาติ คือเม่ือจ านวนเพิ่มมากข้ึนก็จะ
ท าให้มาตรฐานการครองชีพต ่าลงจะมีสาเหตุบัน่ทอนชีวิตมนุษยใ์ห้สั้นลง ไดแ้ก่ โรคภยั สงคราม 
ทุพภิกขภยั เป็นตน้ นอกจากน้ีเขายงัเสนอให้งดเวน้การแต่งงานหรือเล่ือนการแต่งงานออกไป
จนกวา่คู่สมรสจะอยูใ่นฐานะท่ีเล้ียงดูครอบครัวได ้ ผลงานของมลัธสั ไดก่้อให้เกิดการคดัคา้นจาก
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นกัวชิาการหลายคนท่ีไม่เช่ือวา่ปัญหาเร่ืองน้ีจะเลวร้ายอยา่งท่ีมลัธสัไดก้ล่าวไว ้และไม่เช่ือวา่มลัธสั
จะมีหลกัฐานสนบัสนุนท่ีถูกตอ้ง      

วลิเลยีม  ก๊อดวนิ (William Godwin) กล่าววา่ มนุษยค์วรพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีทางดา้น
วทิยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเพื่อผลิตอาหารเพิ่มเป็นทวคูีณ 

คาร์ล  มาร์กซ์  (Karl  Marx) กล่าวไวว้า่ ไม่ตอ้งไปกงัวลกบัการเพิ่มของประชากร แต่ควร
จดัระบบและควบคุมใหมี้การแบ่งปันท่ีเป็นธรรม ก็จะแกปั้ญหาได ้ 

สหประชาชาติไดเ้สนอแนวทางแกปั้ญหาประชากรเพิ่มไว ้ 4 แนวทาง และให้มีการณรงค์
อยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี  

1. การวางแผนครอบครัว เพื่อลดอตัราการเพิ่มของประชากร ลงดว้ยการรณรงค์อย่าง
จริงจงั โดยช้ีแจงความจ าเป็นและความส าคญัของการวางแผนครอบครัวและวิธีการท่ีถูกตอ้งโดยมี
กองทุนใหก้ารสนบัสนุน การวางแผนครอบครัวท่ีนิยมใชก้นัในหลายประเทศ ไดแ้ก่ การคุมก าเนิด
แบบธรรมชาติ การกินยา การใส่ห่วงอนามยั และการท าหมนั 

2. การใหก้ารศึกษาแก่ประชาชน ทั้งในระบบโรงเรียนและประชาชนทัว่ไป 
3. การพฒันาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาผลิตทั้งเคร่ือง

อุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อการเพิ่มของประชากร การใช้มาตรการทางกฎหมาย เช่น ออก
กฎหมายก าหนดให้มีบุตรได้ไม่เกิน 1 คนหรือ 2  คน หากไม่ปฏิบติัตามจะมีการตดัสิทธิบาง
ประการ หรือตอ้งเสียภาษีสูงกวา่ธรรมดา 

ปัญหาการขาดแคลนอาหาร เป็นปัญหาท่ีต่อเน่ืองจากปัญหาการเพิ่มของประชากรโลก
อาหารหลกัท่ีทัว่โลกขาดแคลนคือ  

1. ธญัพืช ไดแ้ก่ พืชประเภทขา้วอนัเป็นอาหารหลกัของประชากรโลก เช่น ขา้วสาลี ขา้ว
บาร์เลย ์ หรือขา้วฟ่าง เป็นตน้ ในทศวรรษท่ี 1990 ประเทศเกษตรกรรมในทุกภูมิภาคของโลกได้
ประสบกบัปัญหาภยัแลง้และผลผลิตธญัพืชลดต ่าเกิดปัญหาอดอยากและขาดแคลนอาหาร เช่น ทวีป
เอเชียใน ค.ศ.1997–1998 ปรากฎการณ์ “เอลนิโน” ท  าให้เกิดภยัแลง้ข้ึน โดยทัว่ไปส่งผลให้ผลผลิต
ธญัพืชลดต ่าลงนอกจากนั้นพื้นท่ีท่ีเพาะปลูกธญัพืชและพื้นท่ีการชลประทานก็ไม่ไดเ้พิ่มข้ึนเลยแต่
กลบัลดลงเพราะเม่ือประชากรเพิ่มข้ึน ความจ าเป็นในการใชพ้ื้นท่ีเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัจึงเพิ่มข้ึนตอ้ง
รุกเขา้ใช้พื้นท่ีเพาะปลูก ท าให้พื้นท่ีเพาะปลูกน้อยลง จึงเป็นดชันีช้ีชัดว่า ปัญหาการขาดแคลน
ธัญพืชท่ีเป็นอาหารเล้ียงประชากรโลกจะยิ่งทวีความรุนแรงข้ึน องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
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สหประชาชาติ  (FAO)  ไดจ้ดัใหมี้การประชุมนานาชาติข้ึนเพื่อแกปั้ญหาโดยไดรั้บความร่วมมือจาก
รัฐบาลของหลายประเทศโดยวธีิ 

- การเพิ่มผลผลิต โดยท าการเพาะปลูกตามหลกัวิชาการเกษตร เช่น การเตรียม
ดิน  ปุ๋ย การควบคุม อุณหภูมิและน ้ าให้เหมาะสมกบัธญัพืชแต่ละชนิด การคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุโดย
คดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุท่ีดีให้ผลผลิตสูงมาใช้ในการเพาะปลูก น าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ เช่น เคร่ืองจกัร
เค ร่ืองยนต์ท่ีสามารถท าให้การเพาะปลูก  ธัญพืชท าได้รวดเร็ว  เ ช่น รถไถ  เค ร่ืองหว่าน
เมล็ด เคร่ืองจกัรเก็บเก่ียว เป็นตน้ ใชว้ิธีควบคุมธรรมชาติ เช่น การสร้างฝนเทียม การจดัการดา้น
การชลประทาน การขุดคูคลองส่งน ้ าเขา้พื้นท่ีเพาะปลูก การใช้ฮอร์โมนเร่งผลผลิต เป็นตน้ ขยาย
พื้นท่ีเพาะปลูกธัญพืช ในปัจจุบนัยงัมีท่ีไม่ไดใ้ช้ประโยชน์อยู่เป็นจ านวนมากจึงควรส่งเสริมให้มี
การน ามาใช้ในการเพาะปลูกธญัพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากข้ึน นอกจากวิธีการดงักล่าวมาแลว้ยงัมี
ความพยายามเพิ่มผลผลิตธัญพืชอีกหลายวิธี เช่น การเพาะปลูก 2 - 3 คร้ังต่อปีในพื้นท่ีเดิม                  
การเพาะปลูกในบริเวณท่ีอยูอ่าศยัและการก าจดัศตัรูพืช เป็นตน้ 

- การลดการสูญเสียผลิตผลระหวา่งเก็บเก่ียวหรือหลงัเก็บเก่ียว นบัเป็นปัญหาท่ีเกิด
มานานแลว้ แต่ไดรั้บความสนใจนอ้ย โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันาและดอ้ยพฒันาจึงท าให้การ
สูญเสียผลผลิตมีอตัราท่ีสูง  องคก์าร FAO  จึงไดร้ณรงคใ์นเร่ืองน้ี โดยจดัท าโครงการต่าง ๆ  ข้ึนเพื่อ
จะหาทางลดและป้องกนัการสูญเสียผลผลิตดว้ยวธีิการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมแทนท่ีเคร่ืองมือแบบ
เก่าเพื่อให้เก็บเก่ียวผลผลิตไดเ้ต็มท่ี โดยไม่ชอกช ้ าหรือเสียหายการสร้างโรงงานท่ีถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการเกษตรเพื่อให้ธัญพืชคงสภาพท่ีจะเป็นประโยชน์ในการบริโภคมากท่ีสุดการบรรจุผลผลิต
อย่างถูกวิธีโดยการใช้ภาชนะหรือหีบห่อท่ีเหมาะสมการจดัการขนส่งผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 

ปัจจุบนัพบวา่ประเทศในทวีปแอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชีย ยงัไม่ให้ความส าคญักบั
การลดการสูญเสียผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียวเท่าท่ีควร จึงท าให้ปริมาณการสูญเสียของผลิตผลธญัพืช
ยงัสูงอยูม่าก หากมีการรณรงคใ์หเ้ห็นความส าคญัและมีการปฏิบติัอยา่งจริงจงัแลว้ เช่ือไดว้า่ผลผลิต
ธญัพืชและผลผลิตทางการเกษตรยงัมีปริมาณเล้ียงประชากรโลกไดอ้ยา่งเพียงพอ  

2. เน้ือสัตว ์เน้ือสัตวเ์ป็นอาหารส าคญัอีกประเภทหน่ึงของประชากรโลก เช่น เน้ือววั  
เน้ือแพะและเป็ด ไก่ เป็นตน้ โดยภาพรวมแลว้ปริมาณการผลิตเน้ือสัตวข์องประเทศต่าง ๆ มีอตัรา
คงท่ีจึงไม่เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี  ดงันั้นหากปล่อยให้สถานการณ์
เป็นไปเช่นน้ี ในอนาคตประชากรโลกตอ้งขาดแคลนเน้ือสัตวบ์ริโภคอยา่งแน่นอน แนวทางการเพิ่ม
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เน้ือสัตวท์  าไดโ้ดยการเพิ่มปริมาณธญัพืชท่ีเป็นอาหารสัตว ์ เช่น ขา้วโพด ขา้วบาร์เลยแ์ละขา้วสาลี
เพื่อเพิ่มปริมาณการเล้ียงสัตวไ์ดม้ากข้ึน การคดัสายพนัธ์ุและผสมพนัธ์ุสัตวเ์พื่อให้ไดส้ายพนัธ์ุท่ีมี
คุณภาพ การพฒันากระบวนการเล้ียงใหถู้กตอ้งเพื่อใหใ้ชเ้วลานอ้ยท่ีสุดในการผลิตเน้ือสัตว ์เช่น ใน
เร่ืองอาหาร การดูแลโรคและการจัดคอก ท่ีอยู่อาศยัอุณหภูมิ ตลอดจนการดูแลระบบนิเวศ 
นอกจากน้ีเพิ่มผลผลิตเน้ือสัตวแ์ลว้ การกระจายเน้ือสัตวสู่์ผูบ้ริโภคก็เป็นส่ิงจ าเป็นมาก ปริมาณ
เน้ือสัตวท่ี์ผลิตเล้ียงประชากรโลกใน ปัจจุบนัประมาณ 180 ลา้นตนัต่อปีนั้นเพียงพอต่อการบริโภค
ของประชากรโลกเพียงแต่ยงัไม่ไดจ้ดัระบบการกระจายเน้ือสัตวสู่์ผูบ้ริโภคให้ทัว่ถึงทุกภูมิภาค และ
ให้เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรจึงควรใช้กลไกเสรีดา้นการคา้ขององคก์ารคา้โลก (WTO) 
เขา้ช่วยแกปั้ญหาน้ีดว้ย 

3. การประมง ผลิตผลจากการประมงเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคญัของโลกมาตลอด มีอตัรา
การผลิตประมาณ 700  ลา้นตนัต่อปี หากขยายอตัราการผลิตเพิ่มมากข้ึนก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหา
และมีผลกระทบทางลบ เช่น อาจจะกระทบต่อการขยายพนัธ์ุปลาจนท าให้ปลาบางชนิดสูญพนัธ์ุได้
ในขณะท่ีอตัราการเพิ่มผลผลิตทางการประมงคงท่ีมาเกือบ 1 ทศวรรษแลว้แต่อตัราการเพิ่มของ
ประชากรโลกกลบัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้อาหารท่ีเป็นผลผลิตจากการประมงต่อประชากร
ลดลง  ในปัจจุบันผลผลิตจากการประมงจึงเร่ิมไม่เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรโลก  
และกล่าวไดว้า่ในอนาคตนั้นปัญหาผลผลิตดา้นการประมงจะเพิ่มความขาดแคลนมากข้ึนแนวทาง
แกปั้ญหาท าไดโ้ดย การควบคุมการจบัสัตวน์ ้ า  เช่น ออกกฎหมายควบคุมการจบัปลาและเคร่ืองมือ
ในการประมง เป็นตน้ การส่งเสริมการขยายพนัธ์ุสัตวน์ ้ า  เช่น การอนุรักษ์แหล่งขยายพนัธ์ุปลา 
และสัตวอ่ื์น ๆ ได้แก่ การอนุรักษ์ป่าโกงกาง  ป่าพรุ และพื้นท่ีบริเวณสามเหล่ียมปากแม่น ้ า การ
ร่วมมือในการขจดัมลพิษทางน ้ าการให้ความรู้และความเขา้ใจแก่ผูป้ระกอบอาชีพการประมงใน
เร่ืองการท าการประมงท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  การพฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประมง 

 
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม  
 ในอดีตปัญหาส่ิงแวดล้อมไม่รุนแรงนัก   เพราะประชากรโลกมีน้อยตลอดจน 

มนุษยมี์ความเป็นอยู่อยา่งง่าย ๆ การท าลายระบบนิเวศการท าลายระบบสมดุลของธรรมชาติจึงมี
น้อย แต่เม่ือประชากรโลกมากข้ึนความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์มีมากข้ึน มนุษยไ์ด้คิดค้น
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ เช่น เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ เพื่อความสะดวกสบาย เทคโนโลยีเหล่าน้ีมีส่วน
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ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมรุนแรง เช่น รวมทั้งการผลิตสารบางชนิดเพื่อการเกษตรเพื่อการ
อุตสาหกรรมในการกระท าของมนุษยไ์ดไ้ปท าลายระบบนิเวศ  ท าลายความสมดุลของธรรมชาติ
โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษไดเ้พิ่มมากข้ึนทุกทีจนเป็นอนัตรายต่อมนุษยเ์อง
การท าลายสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติท่ีส าคญัคือการตดัไม้ท าลายป่าอนัเป็นผลมาจากความ
ตอ้งการขยายท่ีท ากิน  ขยายท่ีอยู่อาศยั และเพื่อน าไมไ้ปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชยท์  าให้เกิดการตดัไมท้  าลายป่ามากข้ึนทั้งท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและไม่
ถูกตอ้งซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา เช่น ในทวีปเอเชีย แอฟริกาและ
ลาตินอเมริกา การตดัไมท้  าลายป่าท าให้แหล่งตน้น ้ าล าธารถูกท าลายส่งผลให้แหล่งอาหารลด
น้อยลง  เ กิดภาวะแห้งแล้ง  ฝนฟ้า เ ร่ิมแปรปรวนการ เกษตรเ ร่ิม มี ปัญหา  นอกจากนั้ น 
สภาพการซึมซบัมลพิษทางอากาศก็ลดศกัยภาพลงดว้ย นอกจากการตดัไมท้  าลายป่าแลว้ปัญหาการ
ท าลายระบบนิเวศก็เกิดข้ึนทัว่ไป เช่น การท าลายสภาพป่าชายเลน การท าลายระบบนิเวศในทะเล
และมหาสมุทร เป็นตน้ การจะแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มถูกท าลายท่ีส าคญัคือตอ้งลดการสร้างมลพิษ
ทางอากาศและทางน ้ าซ่ึงการจะแกไ้ขปัญหาไดค้งตอ้งใชห้ลายมาตรการ ซ่ึงน่าจะประกอบดว้ยการ
พฒันาคนใช้มาตรการบงัคบัจดัผงัเมืองให้เหมาะสมฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มตลอดจนประสานความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศใหร่้วมกนัแกไ้ขปัญหา ฯลฯ 

 

 
 
ภาพท่ี 4.1 การตดัไมท้  าลายป่าในทวปีเอเชีย 

(ท่ีมา : http://www.maceducation.com/e-knowledge/2373104110/01.htm) 
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ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
แมจ้ะมีการประกาศสิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติมากวา่คร่ึงศตวรรษแลว้ แต่ก็

ยงัมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เสมอในหลายภูมิภาคของโลก เช่น ในยูโกสลาเวีย กมัพูชา พม่า  
จีนรวมถึงประเทศไทยดว้ยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลกัษณะท่ีรุนแรง  เช่น เหตุการณ์วนัมหา
วิปโยค 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ์ 6  ตุลาคม 2519 พฤษภาทมิฬ 2535 การปราบปรามท่ีมสัยิด               
กรือเซะและการสลายการชุมนุมท่ีตากใบ พ.ศ. 2547 การฆ่าตดัตอนผูค้า้ยาเสพติด เป็นตน้        

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 

(ท่ีมา : http://www.maceducation.com/e-knowledge/2373104110/01.htm) 
 

องคก์ารสหประชาชาติถือวา่มีหนา้ท่ีโดยตรงในการแกปั้ญหาน้ี โดยในบางคร้ังก็อาจจะใช้
มาตรการท่ีเขม้ข้นข้ึน เช่น การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ (Sanction) ดงัเช่นท่ีเคยท ากบัประเทศ 
สหภาพแอฟริกาใต้ระหว่าง ค.ศ.1980–1987 ในกรณีท่ีแอฟริกาใต้ใช้นโยบายแบ่งแยกผิว 
(Apartheid) กดข่ีคนผิวด าและองค์การสหประชาชาติยงัได้จัดตั้ งหน่วยงานข้ึนมาช่วยเหลือผู ้
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งเป็นหน่วยงานประจ า เช่น UNHCR และองคก์รมูลนิธิเอกชนอีกหลาย
หน่วยงานนอกจากบทบาทขององคก์าร สหประชาชาติ ยงัมีหน่วยงานอ่ืน เช่น องคก์ารสนธิสัญญา
แอตแลนติกเหนือ (NATO)  ท่ีเขา้ไปแทรกแซงในอดีตประเทศยูโกสลาเวีย ยงัมีปัญหาทางดา้น
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สังคมของโลกอีกหลายปัญหา เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาโรคภยัไขเ้จ็บ ปัญหาพลงังาน แต่
ปัญหาดงักล่าวยงัไม่ถึงขั้นรุนแรงท่ีจะเป็นภยัต่อสังคมโลก 
 

ปัญหายาเสพติด  
องค์การอนามยัโลก  (WHO) ไดใ้ห้ค  าอธิบายไวว้า่  เป็นสารท่ีเสพแลว้ผูเ้สพจะเกิดความ

ตอ้งการทั้งร่างกายและจิตใจในการท่ีจะได้เสพต่อไป โดยไม่สามารถหยุดเสพได้ จ  านวนการ 
เสพก็จะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนท าใหเ้กิดอนัตรายแก่ร่างกายและจิตใจในภายหลงั ยาเสพยติ์ดใหโ้ทษท่ีก่อ
ปัญหาต่อสังคมโลกท่ีส าคญัคือ ฝ่ิน เฮโรอีน โคเคน และแอมเฟตตามีน (ยาบา้) นอกจากน้ียงัมี
ยาเสพยติ์ดอีกหลายชนิดท่ีสร้างปัญหาในสังคมโลก เช่น มอร์ฟีนท่ีเป็นอนุพนัธ์ุของฝ่ิน กญัชา ซ่ึง
เป็นยาประเภทกระตุน้ประสาทและยาประเภทหลอนประสาทท่ีนิยมใชใ้นกลุ่มวยัรุ่น เช่น แอล เอส 
ดี (L.S.D) ท่ีท  าใหเ้คล้ิมฝัน หลงผดิ จิตวปิริต ยาอี ยาเค และกาวยาเสพยติ์ดเหล่าน้ีนบัวนัจะกลายเป็น
ปัญหาท่ีรุนแรงมากข้ึนทุกทีในสังคมโลกมีผูใ้ชส้ารเสพติดเพิ่มมากข้ึนทุกปียิ่งในสังคมเมืองท่ีมีการ
พฒันามากยิง่มีจ  านวนผูติ้ดยาเสพยติ์ดมากดว้ยสารเสพติดเหล่าน้ีส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามยัของพล
โลก และยงัก่อใหเ้กิดปัญหาสังคมเศรษฐกิจและการเมืองตามมาอีกดว้ยแนวทางแกไ้ขปัญหาจึงตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนทุกระดบัตั้งแต่ครอบครัว  ชุมชน โรงเรียนภาครัฐตอ้งดูแลชนกลุ่ม
นอ้ยตามแนวชายแดนให้หนัมาประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมและสร้างความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องเพราะเพียงประเทศเดียวไม่สามารถต่อสู้กับเครือข่ายของนักค้ายาเสพติดได้การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารจะก่อให้เกิดความเขา้ใจและเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
แกไ้ขปัญหาใหล้ดลง 

 

ปัญหาโรคเอดส์  
 ค าวา่เอดส์ (AIDS) มาจากค าในภาษาองักฤษวา่ Acquired Immuno-Deficiency Syndromes  

หมายถึง โรคท่ีเกิดจากภูมิคุม้กนัในร่างกายบกพร่อง โรคเอดส์มีตน้ก าเนิดมาจากประเทศในทวีป

แอฟริกาเม่ือราวกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 แลว้แพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆ ของโลกอยา่งรวดเร็ว 

 สาเหตุของการแพร่กระจายของโรคเอดส์  โรคเอดส์เป็นโรคท่ีเกิดจากร่างกายไดรั้บไวรัส

เอชไอวี (Human Immuno-deficiency Virus : HIV) ซ่ึงเขา้ไปท าลายภูมิคุม้กนัในร่างกายของมนุษย ์

ท าใหผู้ท่ี้รับเช้ือเอชไอวเีขา้ไปมีอาการป่วย แต่การปรากฏอาการป่วยอาจกินเวลาไม่เท่ากนัในแต่ละ

คน ท าใหโ้รคน้ีแพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็วเพราะมนุษยอ์าจไม่รู้วา่ตนไดรั้บเช้ือเอชไอวี และน าไป
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แพร่เช้ือต่อๆ ไป ทั้งน้ีการแพร่กระจายของเช้ือเอชไอวี เกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์กับผูท่ี้มีเช้ือ            

เอชไอว ีการติดต่อกนัทางเลือดโดยเฉพาะการใชเ้ข็มฉีดยาร่วมกนัของผูเ้สพยาเสพติด และการแพร่

เช้ือจากมารดาท่ีตั้งครรภสู่์ทารกในครรภ ์ในปัจจุบนัยงัไม่มียารักษาผูท่ี้ไดรั้บเช้ือเอชไอวีให้หายจาก

การเป็นโรคเอดส์ได ้ จึงก่อให้เกิดปัญหาท่ีรุนแรงต่อโลกในปัจจุบนัท่ีโรคเอดส์ไดแ้พร่กระจายไป

อยา่งรวดเร็ว 

 แนวทางการแก้ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์ ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก

ตระหนกัถึงภยัอนัร้ายแรงของโรคเอดส์จึงมีการรณรงคเ์พื่อป้องกนัการแพร่กระจายของโรคเอดส์ 

และพยายามคน้หายาท่ีจะรักษาผูป่้วยโรคเอดส์ดงัน้ี 

1. การรณรงคใ์หป้ระชากรโลกตระหนกัถึงภยัอนัร้ายแรงของโรคเอดส์  

2. ให้ความรู้ในการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี ด้วยการรณรงค์ให้มีการใช้ถุงยาง

อนามยัทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพนัธ์ การระมดัระวงัในการใช้เข็มฉีดยาทั้งในกลุ่มท่ีเสพยาเสพติดและ

ในทางการแพทย ์ 

3. องค์การอนามยัโลกพยายามคน้หาตวัยาท่ีจะรักษาผูป่้วยเอดส์ ซ่ึงคาดหวงัว่าจะ

ประสบผลส าเร็จในไม่ชา้น้ี 

 
ปัญหาและการแก้ปัญหาทางเศรษฐกจิของโลก  

 ปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกจิของโลก  
ในทศวรรษท่ี 1990 ไดเ้กิดปัญหาการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก  แมว้่าโดยภาพรวมของ

เศรษฐกิจโลกจะยงัมีการขยายตวัอยู่บ้าง แต่อยู่ในอตัราท่ีช้ามากจะเห็นได้จากผลผลิตเฉล่ียต่อ
ประชากรได้ลดลงติดต่อกันมาตั้ งแต่  ค.ศ.1990 เ ป็นต้นมา  ถึงประมาณร้อยละ 2.9  
ต่อปี  สาเหตุส าคญัท่ีท าให้เศรษฐกิจโลกขยายตวัชา้ลง เพราะสถานะทางเศรษฐกิจของ 3 ประเทศ
หลกัคือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และเยอรมนีก าลงัประสบปัญหาคือเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาท่ีก าลงั
ฟ้ืนตวัก็ประสบปัญหาการขาดดุลงบประมาณหลายปีติดต่อกนั ส่วนเยอรมนีก็เกิดปัญหาจากการ
รวมชาติ (การรวมเยอรมนีตะวนัตกและเยอรมนีตะวนัออก) และปัญหาเงินเฟ้อ  รัฐบาลจึงตอ้งเพิ่ม
อตัราดอกเบ้ียให้สูงข้ึน  ส่งผลให้การขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยรวมหยุดชะงกัลง  ส่วนประเทศ
ญ่ีปุ่นก็ประสบปัญหาธุรกิจท่ีดินจนท าให้นักลงทุนขาดความมัน่ใจในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ญ่ีปุ่นจึงประสบปัญหาเช่นเดียวกนั 
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ปัญหาท่ีท าใหเ้กิดการชะลอตวัอีกประการหน่ึงคือ ขอ้จ ากดัของระบบนิเวศบนโลก เช่น ทุ่ง
หญ้า ป่าไม้ สัตว์น ้ า และวงจรของน ้ าท่ีมีข้อจ ากัดไม่เพียงพอต่อการเพิ่มของประชากร
โลก โดยเฉพาะการตดัไมท้  าลายป่าธรรมชาติ  เป็นการท าลายตน้น ้ าล าธารให้แห้งเหือด  ท าให้เกิด
ภยัแลง้ข้ึนทัว่ไป เกิดปัญหาการขาดแคลนน ้ าตามมา ซ่ึงส่งผลกระทบทั้งทางดา้นเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมดว้ย ดา้นการผลิตเน้ือววั เน้ือแกะในประเทศตะวนัตกก็เช่นเดียวกนั เพราะทุ่งหญา้ถูก
ท าลายจนเสียสมดุลไม่สามารถเพิ่มปริมาณสัตวเ์ล้ียงให้พอเพียงได ้ ส่วนดา้นการประมงนั้นปรากฏ
วา่ อตัราการจบัสัตวท์ะเลในรอบทศวรรษท่ีผ่านมามีปริมาณเกือบ 700 ลา้นตนัต่อปีซ่ึงเป็นอตัรา
สูงสุดท่ีทอ้งทะเลและมหาสมุทรจะสามารถรักษาสภาพระบบนิเวศไวไ้ด ้

ปัญหาขอ้จ ากดัดา้นสภาพแวดลอ้มเร่ิมเด่นชดัมากข้ึน จนท าให้การขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ของโลกตอ้งชะลอตวั โดยเฉพาะประเทศยากจนและประเทศก าลงัพฒันาจะกระทบมากกวา่แหล่ง
อ่ืนเพราะประเทศเหล่าน้ีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดา้นการเกษตรผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินคา้
ส่งออกท่ีส าคญั จึงส่งผลให้ประเทศในเอเชีย แอฟริกาและลาตินอเมริกาไม่สามารถส่งออกสิน 
คา้ใหไ้ดส้ัดส่วนกบัการน าเขา้ได ้ท าใหป้ระเทศเหล่าน้ียากจนลงกวา่เดิมและมีหน้ีสินมากข้ึน 

นอกจากเป็นผลของขอ้จ ากดัทางดา้นสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศแลว้สาเหตุส าคญัอีก
ประการหน่ึงคือ การไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัระบบเศรษฐกิจเสรีท่ีเป็นแนวโน้มของเศรษฐกิจ
ในทศวรรษท่ีผา่นมาได ้ เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัทางดา้นความรู้  ประสบการณ์  ทุน  และเทคโนโลย ี
ด้วยเหตุน้ีจึงได้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจข้ึนในหลายภูมิภาคท่ีเด่นชัดในระยะทศวรรษ
ท่ี  1990  คือภูมิภาคลาตินอเมริกา เอเชียและยุโรปตะวนัออก ในลาตินอเมริกานั้น สินคา้น ้ ามนัส่ง
ผลกระทบมากท่ีสุด เน่ืองจากราคาน ้ ามนัตกต ่า ท าให้เม็กซิโกและเวเนซูเอลา ซ่ึงมีหน้ีสินมากอยู่
ก่อน  และมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ  ตอ้งประสบปัญหาอยา่งรุนแรง จนตอ้งขอรับความ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากองคก์รทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) 
และกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International  Monetary  Fund  : IMF)  ส่วนในประเทศญ่ีปุ่น
ไดเ้กิดการพงัทลายของเศรษฐกิจฟองสบู่ (Bubble Economy) ตั้งแต่ ค.ศ. 1991  ส่งผลให้เกิดการ
ถดถอยทางเศรษฐกิจ  ก าลงัซ้ือของประชาชนหดหาย  บริษทัเอกชนลม้ละลายเป็นจ านวนมาก แมว้า่
รัฐบาลญ่ีปุ่นได้ใช้มาตรการต่างๆ มาแก้ไขก็ยงัไม่สามารถฉุดร้ังให้ภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตวัข้ึน
ได ้ ขณะเดียวกนัการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างร้อนแรงของประเทศอุตสาหกรรมใหม่และกลุ่ม
ประเทศอาเซียนก็มาถึงทางตนัเน่ืองจากมีปัจจยับ่งช้ีถึงวิกฤตการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึน โดยเฉพาะผลการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเนน้การเพิ่มปัจจยัการผลิตมากกวา่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดงันั้น
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เม่ือถึงจุดหน่ึงผลตอบแทนจากการลงทุนจะลดนอ้ยถอยลง (Diminishing Return)โดยจะเห็นไดจ้าก
กรณีของประเทศไทยท่ี เ ร่ิมหยุดการขยายตัวในการส่งออกเลย  ตั้ งแ ต่  ค .ศ .  1993   
เป็นตน้มา เน่ืองจากลาตินอเมริกาและเอเชียมีพื้นฐานท่ีท าให้เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจคลา้ยคลึงกนั
จึงขอยกกรณีประเทศไทย เป็นกรณีศึกษาท าความเข้าใจในวิกฤตทางเศรษฐกิจ อีกทั้ ง                           
นกัเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นวา่สาเหตุ ของการเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของเอเชีย  ใน 
ค.ศ. 1997 นั้น มีประเทศไทยเป็นจุดเร่ิมตน้ ดงันั้นการยกประเทศไทยเป็นกรณีศึกษาจึงสามารถท า
ความเขา้ใจกบัปัญหาท่ีเกิดในภูมิภาคลาตินอเมริกาดว้ย 

สาเหตุของวิฤตเศรษฐกจิในเอเชีย เร่ิมตน้ท่ีประเทศไทย ในค.ศ. 1997 มีดงัน้ี 
1. หน้ีสินเดิมอนัมีมาตั้งแต่เกิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ 
2. การวางนโยบายทางการเงินการคลงัท่ีผิดพลาด 

2.1 การใชน้โยบายพฒันาประเทศ โดยการกูย้ืมเงินน ามาลงทุนในประเทศในดา้น
อุตสาหกรรม การสร้างเข่ือน การพฒันาเส้นทางคมนาคมและการศึกษาโดยคาดหวงัว่าจะช่วย
กระตุน้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีรายไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้มีเงินมาจ่ายคืนหน้ีสิน แต่ใน
ความเป็นจริงเงินกูส่้วนใหญ่ไดถู้กน าไปใชใ้นโครงการท่ีไม่เหมาะสม ท าให้รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนไม่มาก
พอท่ีจะจ่ายคืนหน้ี  และสะสมหน้ีมากข้ึน  

2.2 การตรึงอตัราแลกเปล่ียนไวก้บัเงินสกุลดอลลาร์มากเกินไป ท าให้นักธุรกิจ
เอกชนไม่ได้ด าเนินการป้องกนัความเส่ียงต่อความผนัผวนของค่าเงิน ทั้งยงัไม่ได้สะท้อนค่าท่ี
แทจ้ริงของเงินตนเองท าใหไ้ม่รู้สถานะท่ีแทจ้ริงในระบบเศรษฐกิจ เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเกิดการผนั
ผวนข้ึน จึงท าใหข้าดทุนเสียหายมหาศาล 

2.3 การบริหารการลงทุนท่ีผิดพลาด มีโครงการหลายโครงการท่ีรัฐน่าลงทุนกลบั
ไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลเช่นมีผลการวิจัยว่าหากรัฐบาลลงทุนในโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน ภายในเวลา 35 ปี จะไดก้ าไรจากการประหยดัท่ีตอ้งใชจ่้ายในดา้น
พลงังานจ านวนมหาศาลแต่โครงการดงักล่าวกบัไม่ไดรั้บความสนใจ 

2.4 การประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจผิดพลาดเพราะขอ้มูลมีไม่เพียงมากพอ
หรือมีการตกแต่งขอ้มูลใหผ้ดิไปจากความเป็นจริง ท าใหต้ดัสินใจผิดพลาด เช่น การทุ่มเทช่วยเหลือ
สถาบนัการเงินการต่อสู้เพื่อรักษาค่าเงิน เป็นตน้  
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2.5 การเปิดเสรีดา้นการเงิน มีการตั้งกิจการวิเทศธนกิจ (BIBF) โดยไม่ไดท้  าความ
เขา้ใจให้ถ่องแทแ้ละไม่มีมาตรการท่ีเหมาะสมรองรับ ท าให้นกัธุรกิจเอกชนกูเ้งินมาลงทุนอยา่งไม่
เหมาะสม ไม่เอ้ืออ านวยใหเ้พิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัระยะยาว  

3. การบริหารและการจดัการทางดา้นธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม  ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในการ
ประกอบการทางธุรกิจของเอกชนมีการละเมิดกฎเกณฑ์ทางการเงินการเลือกปฏิบัติ การหา
ผลประโยชน์ของผูบ้ริหารกิจการโดยมิชอบ ท าให้การประกอบการเกิดปัญหาท่ีส าคญัคือ เก่ียวกบั
ปัญหาสภาพคล่อง  

4. การน าเขา้สินคา้ฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศมากเกินไป สินคา้ฟุ่มเฟือยมากมาย  เช่น
รถยนต์ น ้ าหอม เหลา้ต่างประเทศ และสินคา้ประเภทแฟชั่นราคาแพงกลายเป็นสินคา้ท่ีเขา้มามี
บทบาทในชีวิตประจ าวนัของประชาชนมูลค่าการน าเข้าสินค้าเหล่าน้ีเป็นเหตุส าคัญท่ีท าให้
เสียเปรียบดุลการคา้กบัต่างประเทศหลายปีติดต่อกนั ในขณะท่ีสินคา้ส่งออกไม่ไดรั้บการส่งเสริม
เท่าท่ีควร  

5. การแทรกแซงและโจมตีค่าเงินของกองทุนต่างชาติ  เพื่อหวงัผลก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน นกัธุรกิจคา้เงินขา้มชาติท่ีมีส่วนส าคญัในการโจมตีค่าเงิน คือ ยอร์ช โซรอส  นกัธุรกิจ
การเงินเช้ือชาติยิว สัญชาติอเมริกนัท่ีเป็นแกนน าของกลุ่มทุนแควนตมั โดยมีกลุ่มทุนใหญ่ของโลก
คือ เฮดจฟั์น (Hedge Fund) หนุนหลงัอีกทีหน่ึง  
 จากสาเหตุท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นสาเหตุส าคญัท่ีก่อให้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจข้ึนใน
ประเทศไทย  และลุกลามไปยงัอินโดนีเซีย  เกาหลีใต ้ มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  ญ่ีปุ่น  และจีน อีกทั้ง
แสดงอาการจะลุกลามไปยงัทวปีอ่ืนๆ ของโลกดว้ย 

แนวทางแก้ปัญหาการชะลอตัวของระบบเศรษฐกจิโลก 
1. บทบาทขององค์การสหประชาชาติ สหประชาชาติมีหน่วยงานท่ีควบคุมดูแล

ทางดา้นเศรษฐกิจคือ ธนาคารโลก (World  Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
ธนาคารโลก  มีหน้าท่ีหลกัคือการให้เงินกู้แก่ประเทศสมาชิกโดยมีดอกเบ้ียต ่าเพื่อน าไปพฒันา
ประเทศ เช่น น ามาพฒันาทางดา้นการคมนาคม การสร้างเข่ือนเพื่อการชลประทาน และผลิต
กระแสไฟฟ้า  น ามาพฒันาทางดา้นการศึกษา เป็นตน้กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF)  เป็น
ห น่ วย ง าน ท่ี ก่ อตั้ ง ข้ึ นม า เพื่ อ อ า นวยคว ามสะดวก ใน เ ร่ื อ ง ก า รแลก เป ล่ี ยน เ งิ นตร า 
ระหวา่งประเทศสมาชิกในขณะเดียวกนัก็ท าหนา้ท่ีสอดส่องควบคุมและดูแลดุลการช าระเงินให้อยู่
ในมาตรฐานท่ีตกลงกนัไวน้ัน่คือตวัเลขโดยประมาณของเงินส ารองระหวา่งประเทศของประเทศใด
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ประเทศหน่ึง จะตอ้งมีประมาณ  4  เท่าของมูลค่าการสั่งสินคา้เขา้  ถา้หากประเทศไหนมีปัญหาใน
ดา้นการขาดดุลช าระเงินระหวา่งประเทศ  IMF ก็จะให้กูเ้งินจากเงินโควตา้ท่ีประเทศสมาชิกส่งมา
เขา้หุ้นกนัไว ้ โดยมีเง่ือนไขท่ีประเทศผูกู้จ้ะตอ้งปฏิบติัตาม IMF เช่น ตอ้งปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจเสรีหลายประเทศประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไม่สามารถหาเงินทุน
ส ารองมาค ้าประกนัเงินกู ้ ท าให้ขาดความเช่ือถือจากประเทศต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถติดต่อคา้ขาย
กบัต่างประเทศได ้ตอ้งเขา้รับการช่วยเหลือจาก IMF เช่น เม็กซิโก รัสเซีย  ไทย  อินโดนีเซีย และ
เกาหลีใต ้ โดยขอกูจ้าก IMF ท าให้สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไปไดต่้างชาติท่ีเช่ือในมาตรการ
ของ IMF ก็จะกลบัมาใหค้วามเช่ือถืออีกคร้ังหน่ึง 

2. การรวมกลุ่มเพื่อแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจ และเพื่อสร้างอ านาจต่อรองในระบบ
เศรษฐกิจ ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงมากทั้งจากประเทศพฒันาแลว้กบัประเทศก าลงัพฒันาซ่ึงประเทศ
พฒันาแลว้ไดเ้ปรียบอย่างมากในการแข่งขนั เน่ืองจากมีเทคโนโลยีท่ีสูงกวา่และมีทุนมากกวา่ ผล
จากการแข่งขนัจึงท าให้ประเทศก าลงัพฒันาเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจจึงเกิดการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจข้ึนด้วยจุดประสงค์เพื่อการระดมทุนเทคโนโลยีเพื่อแข่งขันกับประเทศท่ีพัฒนา
แลว้  เช่น  การรวมกลุ่มอาเซียน (ASEAN) และการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) เขตการคา้
เสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) และกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (APEC) 
เป็นตน้ 

3. บทบาทของประเทศท่ีพฒันาแลว้   เพื่อใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศก าลงัพฒันาท่ี
ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกาไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่เม็กซิโกท่ีประสบปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจระหว่างค.ศ.1982 – 1995 โดยสหรัฐอเมริกาเป็นแกนน าในการหาเงินกูจ้ากองค์การ
ระหวา่งประเทศและธนาคารพาณิชยต่์าง ๆให้กบัรัฐบาลเม็กซิโก  เป็นจ านวนเงินถึง 52,000 ลา้น
เหรียญแมแ้ต่ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ก็ไดรั้บความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาดว้ยเม่ือเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจรวมทั้งญ่ีปุ่นก็ไดป้ระกาศให้เงินกูด้อกเบ้ียต ่าแก่ประเทศในเอเชียท่ีเรียกวา่ “มิยาซาวา แพ
ลน”นอกจากนั้นกลุ่มประเทศ G7 ยงัให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศรัสเซีย และบางประเทศในยุโรป
ตะวนัออกจากความช่วยเหลือดงักล่าวท าใหป้ระเทศท่ีเกิดวกิฤตเศรษฐกิจสามารถฟ้ืนตวัไดใ้นระดบั
หน่ึง 

4. บทบาทของสถาบนัการเงินระหว่างประเทศ  เช่น การปล่อยเงินกูเ้พื่อแกปั้ญหา
เศรษฐกิจของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย  (ADB) การร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล 
(OECF)  ธนาคารเพื่อการส่งออก (Exim  Bank) ของญ่ีปุ่น  สถาบนัการเงินดงักล่าวปล่อยเงินกูโ้ดย
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คิดดอกเบ้ียต ่าและระยะเวลาส่งคืนยาวจึงสามารถช่วยให้ประเทศท่ีประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
สามารถกูเ้งินไปแกปั้ญหาไดโ้ดยไม่ตอ้งแบกภาระหนกัจนเกินไป 

5. แต่ละประเทศจะมีการสนองตอบของดุลการคา้  ต่อฐานะการแข่งขนัระหว่าง
ประเทศท่ีแขง็แกร่งข้ึนมาจากการท่ีค่าเงินของประเทศในภูมิภาคน้ีอ่อนตวัลงไปมาก  

6. ประเทศท่ีประสบกบัภาวะวกิฤตต่างๆ นั้น การฟ้ืนตวัของการไหลเวยีนของเงินทุน
โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการไหลเขา้ของเงินทุนจากต่างประเทศ ซ่ึงจะช่วยท าใหเ้กิดการขยายตวั
ของการใชจ่้ายและการลงทุนของภาคเอกชน 
 

ปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกจิของโลก  
หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี  2 เกิดเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก จนกระทัง่ ค.ศ.1955 เป็นตน้มา ภาวะ

เศรษฐกิจของโลกเร่ิมดีข้ึน มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนหลายกลุ่ม เช่น องคก์ารตลาดร่วม
ยโุรป องคก์ารโอเปค และองคก์ารอาเซียน เป็นตน้ 

ความขัดแย้งเร่ืองระบบเศรษฐกิจไดแ้ก่ ความขดัแยง้ในเร่ืองระบบเศรษฐกิจแบบเสรีหรือ
ระบบทุนนิยม กบัระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตห์รือสังคมนิยมจากหลกัปรัชญาทางเศรษฐกิจท่ี
แตกต่างกนัท าให้เกิดความขดัแยง้กนัเป็นระยะเวลากว่าคร่ึงศตวรรษ โดยกลุ่มคอมมิวนิสต์เช่ือ
ว่า ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั้ นสร้างความไม่เป็นธรรมข้ึนในสังคม เพราะเหตุว่าโอกาสทาง
เศรษฐกิจถูกก าหนดด้วยเงินทุน ตามท่ีนกัเศรษฐศาสตร์เรียกว่า ระบบทุนนิยม โดยผูท่ี้มีทุนมาก
โอกาสทางเศรษฐกิจก็จะมากไปดว้ย  ดงัท่ีกล่าวกนัวา่ คนรวยก็จะรวยยิ่ง ๆ ข้ึนไป ส่วนคนจนก็จะ
จนลง  อนัท าให้เกิดช่องวา่งในสังคม และสังคมใดก็ตามท่ีมีช่องวา่งทางสังคมมากสังคมนั้นก็ไม่
สามารถด ารงอยู่ได้แต่ เท่ า ท่ีผ่านมาก็ เ ป็นการพิ สูจน์ให้ เ ห็นแล้วว่า  ในระบบเศรษฐกิจ 
แบบเสรีนั้น เปิดกวา้งให้เกิดการแข่งขนัโดยเอกชนอยา่งเสรี ช่วยพฒันาเศรษฐกิจและประเทศชาติ
ใหเ้จริญกา้วหนา้ไดช้ดัเจนดงัตวัอยา่งประเทศต่าง ๆ ในทวปียโุรปและสหรัฐอเมริกา 

ความขัดแย้งในเร่ืองกฎระเบียบทางการค้า   เช่น การตั้งก าแพงภาษีน าเขา้สินคา้ ห้ามขาย
สินคา้บางประเภท ห้ามต่างชาติประกอบการในบางธุรกิจ ตลอดจนการปฏิบติัต่อคู่คา้ในลกัษณะท่ี
ไม่เสมอภาคกนั มีการให้อภิสิทธ์ิด้านการเสียภาษีน าเขา้ท่ีเรียกว่า  G.S.P  การอุดหนุนสินคา้
เกษตร  การคุม้ครองลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรและทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นตน้ 

ความขัดแย้งในการแสวงหาวัตถุดิบและแหล่งลงทุนราคาถูก  ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมี
นโยบายการแสวงหาแหล่งวตัถุดิบและแหล่งลงทุนราคาถูกนอกประเทศท่ีเด่นชดัมากท่ีสุด ทั้งน้ี
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เพราะประเทศญ่ีปุ่นนั้นขาดแคลนวตัถุดิบตอ้งอาศยัวตัถุดิบจากภายนอกประเทศเป็นส าคญั   และ
ฐานของแหล่งวตัถุดิบท่ีจะน าเข้าในระบบอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่น คือ เอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้  นอกจากน้ี การท่ีค่าแรงงานของญ่ีปุ่นแพงตอ้งจ่ายภาษีอากรสูงจึงท าให้บริษทัใหญ่ๆ  ของ
ญ่ีปุ่น  เช่น บริษทัผลิตรถยนต์ บริษทัผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจึงได้พยายามเขา้ไปลงทุน  เขา้ไปตั้ง
บริษทั  เขา้ไปตั้งฐานการผลิตในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย  โดยเฉพาะเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
เกือบทุกประเทศจากนโยบายดงักล่าวท าให้เกิดความขดัแยง้กบัประเทศอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ี 
ผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกันโดยเฉพาะ ความขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศ
ตะวนัตก ซ่ึงมีส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคเอเชียมากข้ึน แต่เน่ืองจากญ่ีปุ่นมีกลยุทธท่ีดีกวา่ และอยู่
ใกลก้วา่จึงสามารถเขา้ไปตั้งฐานการผลิตและการลงทุนไดม้ากกวา่ สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศ
ตะวันตก  และญ่ี ปุ่นก็สามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ในเอเชียมาได้หลังจาก 
นั้ นญ่ีปุ่นได้หันมาขัดแย้งกับประเทศท่ีญ่ีปุ่นเข้าไปผูกขาดการตลาดและผูกขาดการลงทุน
แทน  ดงัเช่น การต่อตา้นสินคา้ญ่ีปุ่นในประเทศไทยก่อนเหตุการณ์ 14  ตุลาคม  2516,  การต่อตา้น
สินคา้ญ่ีปุ่นในเกาหลีเป็นตน้จากปัญหาทางเศรษฐกิจดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ท าให้เกิดภาวะท่ีเรียกวา่
สงครามทางเศรษฐกิจเกิดข้ึน ประเทศท่ีมีศกัยภาพในทางเศรษฐกิจการคา้   ก็ระดมกลยุทธการ
แข่งขนัทุกรูปแบบเขา้ต่อสู้กนั ทั้งในทางท่ีอยูใ่นกฎเกณฑ์กติกา และทั้งนอกกฎเกณฑ์กติกา ส่งผล
ใหเ้กิดการเผชิญหนา้ เกิดภาวะความตึงเครียดทางเศรษฐกิจข้ึนทัว่โลก 

แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกจิ 
1. การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ  เ ป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ในระดับ

หน่ึง  เช่น  ASEAN  OPEC หรือ EU  เป็นตน้ 
2. การใช้มาตรการแก้ปัญหาขององค์การสหประชาชาติ สหประชาชาติจะเข้ามา

แก้ไข ปัญหา เ ม่ื อ เ กิ ดความขัดแย้ง จนกลาย เ ป็นกรณีพิพ าทระหว่า งประ เทศ  เ ช่น  ใน  
ค.ศ. 1976 ไดร่้วมกบัองคก์ารนาโตแ้กปั้ญหากรณีพิพาทระหวา่งองักฤษกบัไอซ์แลนด์ในการแยง่ชิง
เขตการประมงท่ีเรียกวา่ “สงครามปลาค็อด” กรณีอิรักยึดครองคูเวตใน ค.ศ. 1990 เพื่อครอบครอง
แหล่งทรัพยากรน ้ามนัเช่นเดียวกนั 

3. การ เจรจาทางก ารค้า  ได้ มี ก า รประ ชุมนานาชา ติโดยองค์ก ารการค้ า
โลก  (WTO)  สร้างขอ้ตกลงร่วมกนัของประเทศสมาชิก  134  ประเทศ โดยเนน้หนกัเร่ืองการคา้เสรี
การจดัระบบภาษีอากรใหเ้ป็นธรรมและตลาดเสรี ท าใหค้วามขดัแยง้ทางเศรษฐกิจลดนอ้ยลง 
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ปัญหาและการแก้ปัญหาทางการเมืองการปกครองของโลก  
ปัญหาความขัดแย้งเร่ืองลัทธิการเมืองการปกครอง  
ความขดัแยง้เร่ืองลทัธิการเมืองการปกครองของ 2 ลทัธิ คือ ประชาธิปไตยกบัคอมมิวนิสต์

ตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา จนท าให้เกิดการแบ่งกลุ่มประเทศเป็น 2 ฝ่ายคือ โลกเสรี
ท่ีมีสหรัฐ อเมริกาเป็นผูน้ าและกลุ่มประเทศฝ่ายคอมมิวนิสตท่ี์มีสหภาพโซเวียตเป็นผูน้ า โดยทั้ง  2
ฝ่ายต่างก็แสดงบทบาทต่อตา้นและเป็นศตัรูกนักลาย เป็นสงครามเยน็ในระยะ ค.ศ.1947 –1990 
ตน้เหตุส าคญัท่ีท าให้ทั้ง 2 ฝ่ายเป็นศตัรูกนั คือ ความเช่ือในทฤษฏีการเมืองแตกต่างกนัโดยการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นลทัธิการเมืองท่ีเช่ือในเร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  การมี
ส่วนในการปกครองตนเอง  ถือวา่ประชาชนคือองคป์ระกอบส าคญัท่ีสุดในการปกครองส่วนลทัธิ
คอมมิวนิสต์นั้นเช่ือในเร่ืองความเสมอภาคและเช่ือว่ารัฐเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
ปกครองส่วนประชาชนนั้นจะตอ้งเช่ือฟังรัฐ 

จากความเช่ือมัน่ในลทัธิการเมืองท่ีปรัชญาแตกต่างกนั  ท าให้เกิดความขดัแยง้เพราะหาก
ให้ความส าคญักบั “เสรีภาพ”  ท่ีเป็นหวัใจของระบอบประชาธิปไตยแลว้  “ความเสมอภาค” ท่ีเป็น
หลกัการส าคญัของลทัธิคอมมิวนิสตก์็จะไม่มี  เน่ืองจากมนุษยมี์ความแตกต่างกนั คนท่ีเหนือกว่า
ฉลาดกว่ามีโอกาสมากกว่า ก็จะใช้ความเหนือกว่าแสวงหาผลประโยชน์ได้มากกว่า หากให้
ความส าคญักบัความเสมอภาค  จึงตอ้งจ ากดัเสรีภาพ  ดงันั้นหากเช่ือมัน่ในระบอบประชาธิปไตย จึง
ต้องสกัดกั้นลัทธิคอมมิวนิสต์และหากเช่ือมั่นในลัทธิคอมมิวนิสต์ จึงต้องท าลายระบอบ
ประชาธิปไตย 

แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งเร่ืองลัทธิการเมือง 
1. การใช้มาตรการขององค์การสหประชาชาติ เขา้ไปแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดย

วิธีการต่างๆ เช่น การจดัตั้ งคณะกรรมการแก้ปัญหา เช่น  กรณีการลดก าลังอาวุธของทั้ ง 
2  ฝ่าย  ตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1960 เป็นตน้มา การจดัการเจรจาแกปั้ญหาโดยจดัให้มีการเจรจาระหวา่ง
สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตหลายคร้ัง เช่น  การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาสงครามเวียดนาม                 
ในทศวรรษท่ี  1960  – 1970 และการเจรจาเพื่อแกปั้ญหาสงครามในกมัพูชา ใน ค.ศ. 1989 เป็นตน้ 
การใชม้าตรการทางทหารแกปั้ญหา เช่น ปฏิบติัการในสงครามเกาหลี ระหวา่งค.ศ. 1950 – 1953 
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ภาพท่ี 4.3 เหตุการณ์ในช่วงสงครามเวียดนาม ธันวาคม 1965 นายทหารอเมริกนั ปกป้องเด็ก
นกัเรียนชาวเวยีดนามระหวา่งเดินทางกลบับา้น ท่ีหมู่บา้นแห่งหน่ึงในเมืองเบน แคท 
(ท่ีมา : http://news.mthai.com/headline-news/165374.html) 

 
2. การแก้ปัญหาโดยการเจรจาท าสนธิสัญญาของคู่กรณี เป็นการเจรจาระหว่าง 2

อภิมหาอ านาจคือ สหรัฐอเมริกา  และสหภาพโซเวียต  เร่ิมตั้งแต่ SALT  I  SALT  II   INF  และ
START  I  START  II 

3. การรวมกลุ่มประเทศโลกท่ีสาม เป็นความพยายามรวมกลุ่มเพื่อสร้างอ านาจต่อรอง
กบักลุ่มสหรัฐ อเมริกาและกลุ่มสหภาพโซเวยีตท่ีส าคญัคือ กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NAM) 
 ปัญหาความขัดแย้งเร่ืองดินแดน  ลกัษณะของความขดัแยง้เร่ืองดินแดน มีมาตั้งแต่โบราณ

จนถึงปัจจุบนัท่ีนบัเป็นปัญหาส าคญั  ไดแ้ก่ 

1. ความขัดแย้งระหว่างชาวยวิกบัชาวปาเลสไตน์ ดินแดนปาเลสไตน์เคยเป็นของชาว

ฮิบรู หรือชาวยิว  มาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล เม่ือโมเสสพาผูค้นมาตั้งถ่ินฐาน ในดินแดนท่ี  “พระเจา้

ประทานให”้  ต่อมาชาวโรมนั เรืองอ านาจจึงไดก้วาดตอ้นชาวยิวไปใชง้านทัว่จกัรวรรดิโรมนั และ

กระจดักระจายอยูใ่นประเทศต่าง ๆ ชาวยิวมกัจะถูกเจา้ของประเทศกดข่ีข่มเหง และถูกเข่นฆ่าเป็น

จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 พอสงครามสงบฝ่ายชนะสงคราม จึงได้

http://news.mthai.com/headline-news/165374.html/attachment/19651201-kids-sold_2216843k
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อพยพชาวยิวกลบัมาตั้งถ่ินฐานท่ีปาเลสไตน์ประกอบกบัมีขบวนการไซออนนิสม ์(ZIONISM)  ซ่ึง

มีจุดมุ่งหมาย  เพื่อจดัตั้งรัฐของชาวยิวในปาเลสไตน์ ทั้ ง ๆ ท่ีในระยะแรกได้มีข้อตกลงให้แยก 

ปาเลสไตน์ออกเป็น 2 ส่วน คือรัฐของชาวยิวส่วนหน่ึงและรัฐของชาวปาเลสไตน์อีกส่วนหน่ึง ซ่ึง

ทั้งสองฝ่าย ก็ไม่พอใจเพราะท าใหช้าวปาเลสไตน์ซ่ึงอาศยัอยูต่อ้งกลายเป็นผูไ้ร้ดินแดน ตอ้งล้ีภยัอยู่

ตามแนวชายแดน ทั้งยงัขอความช่วยเหลือจากชาวอาหรับท่ีอยู่ใกลเ้คียงโจมตีขบัไล่ชาวอิสราเอล

ออกไป และตั้งกองก าลงั ข้ึนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มกนัยายนทมิฬ กลุ่มฮาร์มาซท่ีปฏิบติัการรุนแรง  

แต่กลุ่มใหญ่ท่ีสุดคือ กลุ่มองคก์ารปลดแอกปาเลสไตน์ (Palestine Liberation Organization :  PLO) 

ท่ีมีนายยสัเซอร์  อาราฟัต เป็นผูน้ า  ส่วนกลุ่มประเทศอาหรับ เช่น เลบานอน อิรัก ซีเรีย ท่ีมีอียิปต์

เป็นผูน้ ากลุ่มได้รวมก าลังท าสงครามกับอิสราเอลหลายคร้ังแต่ไม่เคยเอาชนะได้ กลับต้องเสีย

ดินแดนให้อิสราเอลมากข้ึนท่ีส าคญัคือ ฉนวนกาซา ฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าจอร์แดน (West Bank)  

แมปั้จจุบนัน้ีความขดัแยง้ระหวา่งชาวยวิกบัชาวปาเลสไตน์ก็ยงัด าเนินอยู ่

2. กรณีอิรักยึดครองคูเวต ในปี ค.ศ. 1990 อิรักโดยการน าของ ประธานาธิบดี ซดัดมั 

ฮุสเซนไดส่้งกองก าลงั เขา้ยดึ คูเวต โดยอา้งวา่คูเวตลกัลอบขโมยน ้ามนัของอิรักและละเมิดขอ้ตกลง

ในการผลิตน ้ามนั ท่ีแทจ้ริงแลว้อิรักตอ้งการผนวกดินแดนคูเวตมารวมกบัตน เน่ืองจากอิรักประสบ

ปัญหาเศรษฐกิจมีหน้ีสินมากมายจากสงคราม 8 ปีกับอิหร่าน  การผนวกคูเวตจะท าให้อิรักได้

ครอบครองแหล่งน ้ามนัท่ีส าคญัของโลก 

 

   
 

ภาพท่ี 4.4 เหตุการณ์กรณีอิรักยดึครองคูเวต ในปี ค.ศ. 1990 
(ท่ีมา : http://www.thaigoodview.com/node/74358) 
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3. ปัญหาการแย่งชิงดินแดนระหว่างอนิเดียกับปากีสถาน  ทั้งสองประเทศมีปัญหาใน

การแยง่ชิงแควน้แคชเมียร์ตั้งแต่ไดรั้บเอกราชจากองักฤษ หลงัจากการแบ่งดินแดนเป็นสองประเทศ

ใน ค.ศ. 1947 ความขดัแยง้ดงักล่าวท าใหเ้กิดการสู้รบกนัหลายคร้ังทั้งอินเดีย และปากีสถานต่างอา้ง

สิทธิเหนือแควน้แคชเมียร์ เพราะเป็นดินแดนท่ีมีประชากรส่วนใหญ่เป็นอิสลามผูกพนั และอยาก

รวมกบัปากีสถาน แต่เจา้ผูค้รองนครและคนระดบัสูงเป็นฮินดูผูกพนัและอยากรวมตวักบัประเทศ

อินเดีย 

แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งเร่ืองดินแดน  ส่วนใหญ่อาศยับทบาทขององคก์ารระหวา่ง

ประเทศท่ีส าคัญ คือองค์การสหประชาชาติ ซ่ึงมีหน่วยงานคณะมนตรีความมั่นคง และการ

ด าเนินการของเลขาธิการสหประชาชาติเป็นหลกั ดงัเช่น 

1. กรณีความขัดแยง้ระหว่างชาวอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ หลังสงครามโลก       

คร้ังท่ี 2 ใน ค.ศ. 1948  สหประชาชาติให้แยกปาเลสไตน์ออกเป็น 2 ส่วน คือ รัฐของชาวยิว และรัฐ

ของชาวปาเลสไตน์เพื่อกนัคู่กรณีออกจากกนั แต่ไม่เป็นท่ียอมรับของชาวปาเลสไตน์ และกลุ่ม

ประเทศอาหรับ 

  ใน ค.ศ. 1967 คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ ไดว้างหลกัการส าคญัใน          

การยึดครองหลังสงครามหกวนั และให้มีการรับรองรัฐต่าง ๆ ในตะวนัออกกลาง แต่มติน้ีก็ไม่

สามารถบรรลุผล เพราะประเทศกลุ่มอาหรับไม่ยอมรับรองรัฐอิสราเอล และอิสราเอลเองก็ไม่ถอน

ก าลงัออกจากเขตยดึครอง 

   ใน ค.ศ. 1974 องคก์ารสหประชาชาติจึงมีมติวา่ประชาชาติปาเลสไตน์ ประมาณ 7 

แสนคนท่ีล้ีภยัอยูน่อกดินแดนปาเลสไตน์ มีฐานะความเป็นประชาชาติ มีสิทธ์ิท่ีจะกลบัคืนถ่ินฐานมี

สิทธิท่ีจะไดคื้นทรัพยสิ์นและมีสิทธิจดัการปกครองตนเองได ้

  ใน ค.ศ. 1977 สหรัฐอเมริกาไดเ้ป็นผูป้ระสานการเจรจาระหวา่งอียิปตภ์ายใตก้ารน า

ของประธานาธิบดีอลัวาร์ ซาดตั ท่ีเป็นผูน้ ากลุ่มประเทศอาหรับกบัอิสราเอล จนสามารถบรรลุ

ขอ้ตกลงสันติภาพได ้แต่ปัญหาท่ีตามมาคืออียิปต์ถูกต่อตา้นจากประเทศอาหรับหัวรุนแรง  และ

ประธานาธิบดีอลัวาร์ ซาดตั ก็ถูกสังหารโดยคนอียปิตเ์องท่ีไม่พอใจการกระท าของอลัวาร์  ซาดตั 

  ใน ค.ศ. 1988 ผูน้  าขบวนการ พี แอล โอ คือนายยสัเซอร์ อาราฟัต ไดจ้ดัประชุมสภา

แห่งชาติปาเลสไตน์ทัว่โลก ประกาศตั้งประเทศปาเลสไตน์โดยถือเอาฉนวนกาซา และฝ่ังตะวนัตก
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ของแม่น ้ าจอร์แดน เป็นท่ีตั้งประเทศและประกาศเลิกใช้วิธีการรุนแรง และการก่อการร้าย ต่อมา

ประเทศปาเลสไตน์ไดรั้บ การรับรองจากประเทศต่าง ๆ เกือบ 30 ประเทศแต่ในทางปฏิบติัยงัไม่

เป็นผลเพราะดินแดนท่ีจะเป็นท่ีตั้งของประเทศปาเลสไตน์ยงัถูกยดึครอง โดยก าลงัทหารอิสราเอล 

  ดว้ยความพยายามของทุกฝ่าย ทั้งองค์การสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกาและประเทศ  

ต่าง ๆ จึงท าให้สันติภาพเร่ิมปรากฏข้ึน โดยนายกรัฐมนตรียิสซัคราบิน ของอิสราเอลและนายยสั

เซอร์ อาราฟัต ผูน้ าชาวปาเลสไตน์ ไดท้  าสัญญาสันติภาพในวนัท่ี  16  มกราคม  ค.ศ. 1994 โดย

อิสราเอลยอมรับการเกิดรัฐปาเลสไตน์ และสัญญาวา่จะถอนก าลงัทหารจากเขตยึดครองเป็นผลให้

ทั้งสองคนไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาสันติภาพ แต่สันติภาพก็เร่ิมเกิดปัญหาอีก  เม่ือยิสซัคราบินถูก

สังหาร   โดยนกัศึกษาหัวรุนแรงชาวยิวท่ีไม่พอใจสัญญาสันติภาพ และเปิดโอกาสให้ผูน้  าคนใหม่            

ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัสัญญาสันติภาพ คือ นายเบนจามิน เนทนัยาฮู ข้ึนบริหารประเทศสัญญาสันติภาพจึง

ไม่ไดรั้บการสนองตอบจากอิสราเอล จนเกิดความขดัแยง้ข้ึนอีกในปัจจุบนั 

2. กรณีอิรักยึดครองคูเวต ในปีค .ศ . 1990 นั้ น องค์การสหประชาชาติ   

สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศอาหรับเองเห็นว่าอิรักเป็นผูผ้ิด จึงได้มีการเรียกร้องให้อิรักถอน

ก าลังทหารออกจากคูเวตแต่ไม่ได้รับการสนองตอบจากอิรัก องค์การสหประชาชาติท่ีมี

สหรัฐอเมริกาเป็นแกนน าจึงใชม้าตรการปิดลอ้มทางเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1990 โดยการเรียกร้องให้

สมาชิกองค์การสหประชาชาติยุติการค้าขาย และการติดต่อทางธุรกิจกับอิรัก การปิดล้อมทาง

เศรษฐกิจ แมจ้ะสร้างปัญหาให้กบัอิรักแต่ไม่มากพอท่ีจะท าให้อิรักถอนก าลงัทหารจากคูเวตได ้

เน่ืองจากมีบางประเทศไม่ให้ความร่วมมือท่ีส าคญัคือ ประเทศจอร์แดนท่ีมีพรมแดนติดต่อกบัอิรัก

ยงัเป็นเส้นทางผา่นเขา้ออกของสินคา้จ าเป็น 

  องคก์ารสหประชาชาติ โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผูน้ า จึงไดใ้ชม้าตรการทางทหารโดย

ก าหนดว่าหากอิรักยงัคงยึดครองคูเวตต่อไปแล้ว ในเดือนมกราคม ค .ศ. 1991 องค์การ

สหประชาชาติจะใช้ก าลงัทหารเข้าปฏิบติัการ แต่ประธานาธิบดี ซัสดมั ฮุสเซน ก็ยงัคงด้ือแพ่ง 

เพราะเช่ือวา่สหภาพโซเวยีตจะใชสิ้ทธิยบัย ั้ง(Veto) อนัจะมีผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติัการทางทหารได้

แต่สหภาพโซเวยีตแสดงความไม่เห็นชอบดว้ยทางการงดออกเสียงเท่านั้น  ดงันั้น  ในเดือนมกราคม 

ค.ศ. 1991 กองทพัขององคก์ารสหประชาชาติท่ีน าโดยสหรัฐอเมริกา องักฤษ และฝร่ังเศส จึงไดเ้ขา้

โจมตีกองทพัอิรักดว้ยประสิทธิภาพและเทคโนโลยีท่ีเหนือกว่า ท าให้อิรักตอ้งถอนทหารออกจาก
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คูเวตในท่ีสุด  และตอ้งเซ็นสัญญาสันติภาพท่ีเหมือนเป็นมาตรการลงโทษอิรักมีสาระส าคญัว่า อิรัก

จะตอ้งชดใช้ค่าเสียหายให้คูเวต อิรักตอ้งยอมรับสัดส่วนการผลิตน ้ ามนัท่ีองค์การสหประชาชาติก าหนด อิรัก

จะตอ้งถูกจ ากดัเขตปฏิบติัการทางทหาร อิรักจะตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ี สหประชาชาติ (UNSCOM) เขา้ไป

ตรวจสอบอาวธุ จนน าไปสู่การเผชิญหนา้ระหวา่งสหประชาชาติกบัอิรักจนถึงปัจจุบนั 

  แมว้่าแนวทางแกไ้ขดงักล่าว จะสามารถท าให้อิรักถอนก าลงัทหารออกจากคูเวตได ้

แต่ก็ท  าใหส้หรัฐอเมริกาเกิดการเผชิญหนา้กบัอิรักอยา่งรุนแรงในเวลาต่อมา และเน่ืองจากอิรักมกัจะ

ละเมิดขอ้ตกลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะในเร่ืองการสร้างระเบิดท่ีมีอานุภาพร้ายแรง และเป็นภยัต่อ

มนุษยโ์ลก จึงท าใหเ้กิดปัญหากบัองคก์ารสหประชาชาติและสหรัฐอเมริกาเร่ือยมา 

3. กรณีการแยง่ชิงดินแดน ระหวา่งอินเดียกบัปากีสถาน ใน ค.ศ. 1948  คณะมนตรี

ความมัน่คงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมาธิการสหประชาชาติส าหรับปากีสถานและอินเดีย (United Nation 

Commission for Pakistan and India : UNCPI) ประกอบดว้ยผูแ้ทน 3 ฝ่าย ซ่ึงมีหนา้ท่ีสังเกตการณ์

และท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียปัญหาแควน้แคชเมียร์ แต่การไกล่เกล่ียก็ไม่ส าเร็จ คณะมนตรีความมัน่คงจึง

ไดต้ั้งผูส้ังเกตการณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากทั้งสองประเทศเขา้ควบคุมสถานการณ์ พิจารณาเร่ือง

การพกัรบและการถอนทหาร แต่ไม่ส าเร็จอีกใน ค.ศ. 1949 องค์การสหประชาชาติจึงไดแ้จง้ให้

คู่กรณีแกปั้ญหา โดยการเจรจาแต่ก็ไม่ส าเร็จอีก เพราะอินเดียไม่ยอมรับ “การลงประชามติ” ของ

ประชาชนในแคชเมียร์ 

  ใน ค.ศ. 1957 คณะมนตรีความมั่นคงได้เตรียมการให้มีการลงประชามติโดยมีองค์การ 

สหประชาชาติควบคุม แต่การลงประชามติก็ไม่สามารถจดัข้ึนไดเ้พราะอินเดียไม่ให้ความร่วมมือ จน

เกิดสงครามอีกใน ค.ศ. 1964 – 1965 องคก์ารสหประชาชาติจึงเขา้ยุติสงคราม และไดอ้อกกฎเกณฑ์

เพื่อมิให้เกิดการสู้รบอีก เช่น การก าหนดไม่ให้ทั้งสองประเทศเขา้แทรกแซงเหตุการณ์ในแควน้ 

แคชเมียร์แต่ไม่ไดรั้บความร่วมมือเท่าท่ีควร จึงท าใหปั้ญหายงัคงอยูต่ลอดมา ล่าสุดก็ไดเ้กิดการสู้รบกนัอีก ใน 

ค.ศ. 1998 จนถึงปัจจุบนั 

4. ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองเช้ือชาติมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดข้ึนหลายคร้ัง อนัเป็นผลมา

จากความขดัแยง้ดา้นเช้ือชาติ ดงัเช่น กรณีสังหารหมู่ชาวยิวในเยอรมนีก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

หรือกรณีความขดัแยง้กรณีคนผิวด ากบัคนผิวขาว หรือแมก้ระทัง่คนผิวสีเดียวกนั แต่ต่างเช้ือชาติท่ี

ส าคญัไดแ้ก่ 
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4.1 ความขัดแย้งในเมียนมาร์  ประเทศพม่าหรือท่ีเรียกว่าเมียนมาร์ในปัจจุบัน

ประกอบดว้ยประชาชนกลุ่มใหญ่ 4 เช้ือชาติ คือ คนพม่าแทซ่ึ้งเป็นชนกลุ่มใหญ่ท่ีสุด กะเหร่ียง ไทย

ใหญ่ และมอญ ก่อนท่ีองักฤษจะมอบเอกราชแก่พม่า ไดจ้ดัการประชุมเพื่อแกปั้ญหาป้องกนัไม่ให้

เกิดสงครามกลางเมืองในอนาคต จนเกิดขอ้ตกลงปางหลวงข้ึน สาระส าคญัคือ ทุกกลุ่มจะไดรั้บเอกราชโดย  

เท่าเทียมกัน การร่วมสร้างข้อตกลงน้ีเอง ท าให้อูอองซาน ผูน้ าการต่อสู้คนส าคัญท่ีสุดของพม่าถูก

ฆาตกรรมโดยกลุ่มชาตินิยมหัวรุนแรง เป็นผลให้อูนุ ผูน้  าขบวนการชาตินิยม ท่ีด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่าไม่ยอมปฏิบติัตามขอ้ตกลง ท าให้กะเหร่ียง ไทยใหญ่  และมอญไม่

สามารถก่อตั้งประเทศและประกาศเอกราชได ้ตอ้งตกเป็นคนกลุ่มนอ้ยอยูใ่นสหภาพเมียนมาร์ จึงได้

จดัตั้งกองก าลงัติดอาวุธต่อสู้กบัรัฐบาลเมียนมาร์ โดยกะเหร่ียงยึดท่ีมัน่บริเวณลุ่มแม่น ้ าสาละวิน 

ไทยใหญ่ยึดท่ีมัน่บริเวณรัฐฉาน (Shan State) และมอญยึดท่ีมัน่บริเวณตะวนัออกเฉียงใต ้ก่อให้เกิด

ความไม่สงบอยูเ่สมอมา จนทุกวนัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5 อองซาน ซูจี, Aung San Suu Kyi 
(ท่ีมา : http://pracob.blogspot.com/2013/05/aung-san-suu-kyi.html) 
 

4.2 ปัญหาความขดัแยง้ในยูโกสลาเวีย  ประเทศยูโกสลาเวีย ประกอบด้วยคนหลายเช้ือชาติ คน

ส่วนใหญ่คือ ชาวเซิร์บ ท่ีมีอ านาจปกครองและบริหารประเทศมาตลอดตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 

2 เป็นตน้มา นอกจากชาวเซิร์บแลว้มีชาวสโลวกั ชาวโครแอท ชาวมุสลิม และชาวเคิร์ดเช้ือสาย
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แอลเบเนีย  เดิมประเทศยูโกสลาเวียปกครองในระบอบคอมมิวนิสต ์ภายใตอิ้ทธิพลของสหภาพโซ

เวยีต เม่ือโซเวยีตล่มสลายใน ค.ศ. 1991 กระแสชาติพนัธ์ุนิยม และกระแสประชาธิปไตยไดแ้พร่เขา้

มายงัประเทศยูโกสลาเวียส่งผลให้ชนชาติต่างๆ ประกาศแยกตัวเป็นอิสระเร่ิมจากโครเอเชีย   

สโลเวเนีย มาซิโดเนียและบอสเนีย การแยกตวัของบอสเนีย ไดน้ าไปสู่การสู้รบท่ีรุนแรง 

  แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งเร่ืองเช้ือชาติ   อาจมีแนวทางแกปั้ญหาไดด้งัน้ี 

1. กรณีความขดัแยง้ในเมียนมาร์ ปัญหาการต่อสู้ระหวา่งคนต่างเช้ือชาติ ในเมียนมาร์

ไม่ไดรั้บความสนใจแกปั้ญหาจากสังคมโลกเท่าท่ีควร ทั้งๆ ท่ีจากสภาพการสู้รบดงักล่าวท าให้แต่

ละฝ่ายตอ้งสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นไปเป็นจ านวนมาก แต่ถึงขณะน้ีก็ยงัไม่มีหน่วยงานระดบั

นานาชาติ เขา้ไปแกไ้ข ยงัคงปล่อยให้เป็นเร่ืองการเมืองภายในของเมียนมาร์ต่อไป จนชาวกระเหร่ี

ยงตอ้งเขา้มายดึสถานท่ี ราชการในประเทศไทย เพื่อเรียกร้องให้นานาชาติเขา้ไปแกไ้ขปัญหา  ถึงกระนั้น

ก็ไม่มีความกา้วหนา้ใด  ๆทั้งน้ีเพราะเมียนมาร์ถือวา่เป็นเร่ืองภายในประเทศ 

2. กรณีความขดัแยง้ในยูโกสลาเวีย ปัญหาความขัดแยง้เร่ืองเช้ือชาติในประเทศ

ยโูกสลาเวยี ในระยะแรกสหประชาชาติเพียงแต่จดัส่งเจา้หนา้ท่ีท่ีท างานเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน และ

หน่วยบรรเทาทุกขเ์ขา้ไปช่วยเหลือสังเกตการณ์เท่านั้นเพราะรัฐบาลกลางของยูโกสลาเวียท่ีเป็นชาว

เซิร์บ ประกาศว่าเป็นเร่ืองภายในของยูโกสลาเวีย โดยเฉพาะการปราบปรามประชาชนชาวมุสลิม 

ในแควน้บอสเนีย จนกระทัง่เม่ือมีการรับรองประเทศบอสเนียจากกลุ่มประเทศยุโรปท่ีมีกลุ่มประชาคม

ยโุรปเป็นตวัตั้งตวัตี จึงท าให้องคก์ารสหประชาชาติมีสิทธิตามบทบญัญติัท่ีจะเขา้ไปแทรกแซงได ้โดยการตั้ง

คณะกรรมการสันติภาพข้ึนแต่รัฐบาลเซิร์บก็ไม่ยอมรับ ยงัคงสังหารคนมุสลิมอยา่งทารุณต่อไป 

  ต่อมาองคก์ารสหประชาชาติ ไดข้อให้องคก์ารนาโตส่งกองก าลงัเขา้รักษาสันติภาพในยูโกสลาเวีย 

ขณะเดียวกนัก็จดัการเจรจา โดยตวัแทนของรัฐบาลเซิร์บและตวัแทนของประชาชนชาวมุสลิม จาก

การเจรจานานนับปี ในท่ีสุดก็สามารถตกลงกันได้ โดยรัฐบาลกลางชาวเซิร์บของยูโกสลาเวีย

ยอมรับการแยกตวัของประเทศบอสเนีย 

  ใน ค.ศ. 1998 องค์การสหประชาชาติ และองค์การนาโต ท่ีรักษาความสงบอยู่ใน   

ยูโกสลาเวีย ก็ตอ้งแกปั้ญหาอีก เม่ือเกิดกรณีแยกตวัของประชาชนเช้ือสายแอลเบเนีย สงครามลา้ง

เผา่พนัธ์ุคร้ังใหม่จึงไดเ้ร่ิมข้ึน นายกรัฐมนตรีสโลโบดาล มิโลเซวิซ ไม่ยอมรับขอ้เสนอให้แกปั้ญหาดว้ยสันติ

วิธีจากองค์การ สหประชาชาติและองค์การนาโตท่ียื่นค าขาดให้ยุติการท าสงครามลา้งเผา่พนัธ์ุ รัฐบาล
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กลางเซิร์บกลบัไม่ปฏิบติัตามองค์การนาโตจึงได้ใช้กองก าลงัทหารโจมตีทิ้งระเบิด ยูโกสลาเวียในปลาย

เดือนมีนาคม ค.ศ. 1999  ปัจจุบนั  ยูโกสลาเวีย  ไดแ้ยกออกเป็น  5 ประเทศ คือ  บอสเนียและเฮอร์เซโกวินา  

โครเอเชีย สโลเวเนีย  มาซิโดเนีย  เซอร์เบียและมอนเตเนโกร  

ปัญหาความขัดแย้งเร่ืองศาสนา ความขดัแยง้ในเร่ืองศาสนาเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนและท า
ใหเ้กิดสงครามระหวา่งประเทศ ดงัน้ี 

1. ความขดัแยง้ระหว่างชาวฮินดูและชาวมุสลิม ในประเทศอินเดียท่ีมีชาวฮินดู  
กบัชาวมุสลิมขดัแยง้กนัอยูก่่อนแลว้และทวคีวามรุนแรงมากข้ึนในสมยัท่ีเป็นอาณานิคมขององักฤษ 
แมก้ระทัง่ในการต่อสู้เพื่อเอกราชของขบวนการชาตินิยมชาวฮินดู ท่ีน าโดยมหาตมะคานธี กับ
ขบวนการชาตินิยมของมุสลิมท่ีมีโมฮมัเหม็ดอาลี จินนาห์ เป็นผูน้ า ก็มีแนวทางท่ีแตกกนัและไม่
สามารถประสานการต่อสู้ร่วมกนัได ้หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 องักฤษก็ไดเ้ตรียมมอบเอกราชแก่อินเดีย แต่
ก็ตระหนกัดีว่าหากไม่แกปั้ญหาความขดัแยง้ทางศาสนาก่อน อาจจะเกิดสงครามกลางเมืองข้ึนได ้ดงันั้น
เม่ือมีการเจรจาท่ีจะมอบเอกราชให้อินเดีย ใน ค .ศ. 1945 องักฤษ จึงยอมให้สันนิบาตมุสลิมส่ง
ตวัแทนเขา้ร่วมเจรจาด้วย สันนิบาตมุสลิมท่ีมีโมฮมัเหม็ดอาลี จินนาห์ เป็นผูน้ า  เรียกร้องท่ีจะมี
ประเทศของตนเองแยกออกมาจากประเทศอินเดียไดส้ าเร็จและ น าไปสู่ความขดัแยง้วุน่วายจนทุกวนัน้ี 

2. ความขดัแยง้ระหว่างชาวพุทธกบัชาวฮินดู ในประเทศศรีลงักาท่ีคนส่วนใหญ่
เป็นชาวสิงหลนับถือพระพุทธศาสนา ส่วนคนกลุ่มน้อยคือชาวทมิฬนับถือศาสนาฮินดู เป็นอีก
ดินแดนหน่ึงท่ีเป็นผลจากการใชน้โยบาย “แบ่งแยกแลว้ปกครอง” ขององักฤษ หลงัจากไดรั้บเอก
ราช ศรีลงักาใชร้ะบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบองักฤษ   เน่ืองจากประชากรสิงหลท่ีเป็น
ชาวพุทธ  มีจ านวนประมาณ  70% จึงสามารถ ผูกขาดอ านาจการปกครองตลอดมา ท าให้คนทมิฬท่ี
นบัถือศาสนาฮินดูไดพ้ยายามรวมตวักนัต่อตา้นรัฐบาลชาวพุทธ เพื่อแยกตนไปตั้งรัฐใหม่ข้ึนเอง   
โดยการใชยุ้ทธวิธีแบบกองโจรท่ีมีความรุนแรงมากข้ึนทุกที แกนน าส าคญัของขบวนการชาวทมิฬ
ฮินดู คือ กลุ่ม “พยคัฆ์ทมิฬอีแลม” โดยยึดแนวทางใช้ความรุนแรง เช่น การลอบสังหาร การก่อ
วนิาศกรรม การวางระเบิด จากการโจมตีคร้ังใหญ่ ในค.ศ.1998 ไดส้ร้างความสูญเสียให้กบัฝ่ายรัฐบาล
มากมีหลกัฐานท่ีเช่ือไดว้า่ขบวนการของชาวฮินดูในศรีลงักาไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งลบั  ๆจากอินเดีย 
 



160 
 

 
ภาพท่ี 4.6 กลุ่มพยคัฆท์มิฬอีแลม 
(ท่ีมา : http://pantip.com/topic/30868057) 
 
  แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งเร่ืองศาสนา  มีแนวทางไดด้งัน้ี 

1. กรณีความขดัแยง้ระหว่างฮินดูกับชาวมุสลิม ก่อนมอบเอกราชนั้นองักฤษได้มี

ความพยายามแกปั้ญหาของคนฮินดูและมุสลิมมาตลอด แต่เหตุการณ์กลบัรุนแรงมากข้ึนทุกที จน

ในท่ีสุดเห็นวา่ไม่มีทางส าเร็จ จึงยอมรับแนวคิดการแบ่งประเทศของสันนิบาตมุสลิม ไดมี้การแยก

ประเทศปากีสถานออกจากอินเดียในวนัท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 1947 โดยไดแ้ยกดินแดนท่ีมีชาวมุสลิมอาศยัอยู่

มาก คือแควน้ ปัญจาบ อสัสัม  เบงกอล  สินธุ บาลูจิสถานและมณฑลเล็กๆ ทางทิศ ตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของอินเดีย ผลจากการท่ีคานธียินยอมในขอ้ตกลงคร้ังน้ีท าให้คนฮินดูหัวรุนแรงไม่พอใจมาก ใน

ท่ีสุดเขาจึงถูกสังหารโดยเด็กหนุ่มชาวฮินดู น าความเศร้าสลดแก่ชาวฮินดูเป็นอย่างยิ่ง  แม้จะ

แกปั้ญหาโดยการแบ่งแยกดินแดน   และการปกครองขาดจากกนัระหวา่ง ชาวฮินดูและชาวมุสลิมแลว้ แต่

ความขดัแยง้ระหวา่งประเทศก็ยงัคงอยู ่  อินเดีย  และปากีสถานกลายเป็นประเทศคู่ขดัแยง้  จนตอ้งท าสงคราม

กนัอีกหลายคร้ัง จนถึงปัจจุบนัน้ีก็ยงัมีความขดัแยง้อยูเ่สมอมา 

2. กรณีความขดัแยง้ระหว่างชาวพุทธกบัชาวฮินดู การแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหว่างชาวพุทธ

และ ชาวฮินดูในศรีลงักาส่วนใหญ่เกิดจากรัฐบาลศรีลงักาเอง  เพราะเป็นเร่ืองภายในประเทศในค.ศ.   1964    รัฐบาล

ศรีลงักาท่ีมีนางศิริมาโว บนัดาราไนยะเก เป็นนายกรัฐมนตรีได้ตกลงกบัรัฐบาลอินเดีย แต่ศาสนาท่ี

แตกต่างกนัท าให้ชน 2 กลุ่มในศรีลงักามีวฒันธรรมท่ีต่างกนั และไม่สามารถเขา้กนัได ้ขอ้ตกลงน้ี

จึงท าให้ชาวทมิฬฮินดู ต่อตา้นเพราะ ไม่ตอ้งการกลบัอินเดียท่ีพวกเขาอพยพมา และไม่ตอ้งการอยู่ใตก้าร

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0-B6DJZ4Bc07WM&tbnid=snZN1HXnxLBP9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpantip.com%2Ftopic%2F30868057&ei=5C6TU532Ac-gugTruoLYAw&psig=AFQjCNGJ7GSMUHSY46zrvrTD36ipMSJO8A&ust=1402241085920766
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ปกครองของชาวสิงหลท่ีนบัถือพุทธศาสนา ดงันั้นจึงเพิ่มความรุนแรงในการต่อสู้มากข้ึน ตราบใดท่ี

รัฐบาลอินเดียยงัไม่ให้ความร่วมมืออยา่งแทจ้ริง ปัญหาความขดัแยง้ทางศาสนาในศรีลงักาคงจะยุติลงยาก 

(มนสั  ธญัญเกษตร และคนอ่ืน  ๆ 2542 :  178 – 189)  

  อย่างไรก็ตามปัญหาของมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นปัญหาดา้นสังคม เศรษฐกิจการเมือง              

การปกครอง ท่ีเกิดข้ึนมาเป็นเวลานาน และด าเนินเร่ือยมา แท้ท่ีจริงแล้วได้มีความพยายามท่ีจะ

แกไ้ขอยูต่ลอดเวลาไม่วา่จะเป็นหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 หรือ 2   แมแ้ต่หลงัสหภาพโซเวียตล่ม

สลายในปี ค.ศ. 1990  ประธานาธิบดี จอร์จ บุช (George Bush) ก็ไดห้าวิธีการท่ีจะท าให้สังคมโลก

ด าเนินวิถีทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจในลกัษณะเดียวกนั เพื่อลดปัญหาการขดัแยง้ จึงไดจ้ดัวาง  

ระเบียบโลกใหม่ (New World Order ) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 เร่ือง คือ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน 

การคา้เสรีและส่ิงแวดลอ้ม  

  ประชาธิปไตย ในทุกประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น จะก าหนด

ไวใ้นรัฐธรรมนูญของตนเองวา่อ านาจอธิปไตย เป็นอ านาจของประชาชนเสมอ  การแสดงออกของ

อ านาจอธิปไตยมีหลายอยา่ง เช่น การเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ การมีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย 

การตดัสินปัญหาส าคญัต่าง ๆ เป็นตน้ 

  สิทธิมนุษยชน ประสบการณ์จากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท  าให้คนจ านวนมากเช่ือวา่ การ

คุม้ครองสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดสันติภาพ และความผาสุกข้ึนในสังคม

ระหวา่งประเทศ 

  การค้าเสรี คือ นโยบายการค้าระหว่างประเทศท่ีรัฐบาลไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายหรือ

แทรกแซงในการคา้ จะปล่อยใหก้ารคา้ด าเนินไปเองโดยปราศจากการกีดกนั 

  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมท่ี

มนุษยส์ร้างข้ึนลว้นมีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกนั เป็นปัจจยัในการเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ผลกระทบจาก

ปัจจยัหน่ึงจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหน่ึงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ส่ิงแวดลอ้มเป็นวงจร     

และวฏัจักรท่ีเก่ียวกันไปทั้ งระบบเพื่อให้การอยู่ร่วมกันในโลกอย่างมีความสุข การอนุรักษ ์ 

ส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึงโดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยม์ากท่ีสุด 

เพื่อยกระดบั “คุณภาพแห่งชีวติ”  
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บทสรุป 
 ในส่วนท่ีว่าดว้ยปัญหาและการแกปั้ญหาของโลกนั้น จะเห็นว่าวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน

ส่วนต่าง ๆ ของโลกท่ีส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนั้นได้กล่าวถึงใน 3 

ประเด็น คือ 

1. ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาทางสังคมของโลก  ประเด็นปัญหาท่ีส าคญั  คือปัญหาการ

เพิ่มประชากร  ซ่ึงมีผลกระทบให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการขาดแคลนอาหาร  ปัญหา

การแบ่งปันทรัพยากร  ปัญหาท่ีอยู่อาศยั  ปัญหาการศึกษา  ปัญหาการจดัการด้านสาธารณูปโภค  

ปัญหาสุขภาพ  เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหายา

เสพติด  ตลอดจนปัญหาโรคเอดส์ 

  ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหา  นั้ นมีหลายวิธีโดยแก้ท่ีต้นเหตุของปัญหานั้ น  

หน่วยงานท่ีมีบทบาทมีทั้งองค์การสหประชาชาติและองค์กรช านัญพิเศษ เช่น ยูเนสโก องค์การ

อาหารและเกษตร  องคก์ารอนามยัโลก ส านกังานขา้หลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติตลอดจนองคก์ร 

เอกชนต่าง ๆ ท่ีร่วมกนัรณรงค์ในการป้องกนั  การให้การศึกษา  การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   

ตลอดจนการใชม้าตรการทางกฎหมาย   เพื่อใชแ้กปั้ญหาเหล่าน้ี 

2. ปัญหาและการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจของโลก  ซ่ึงมีปัญหาส าคญัคือ  การชะลอตวั

ของเศรษฐกิจโลก  จนมีผลให้หลายประเทศเกิดปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศดอ้ยพฒันาใน 

เอเชีย แอฟริกา  และละตินอเมริกา  หรือแมแ้ต่ในสหรัฐอเมริกาก็กระทบดว้ย  เป็นผลให้บริษทั

ขนาดใหญ่ตอ้งตกแต่งบญัชีเพื่อให้คนทัว่ไปเขา้ใจวา่เศรษฐกิจของบริษทัยงัมัน่คง ซ่ึงความเป็นจริง

ไม่เป็นเช่นนั้น  ผลท่ีตามมาก็คือ  กระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมของสหรัฐอเมริกาดว้ย 

  นอกจากนั้นก็ยงัมีปัญหาความขดัแยง้ทางเศรษฐกิจท่ีชดัเจนคือ ระบบเศรษฐกิจของ

กลุ่มโลกเสรี  และระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ท าให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่ง  2  ค่าย    และ

ความขดัแยง้เร่ืองระเบียบการคา้ท่ีตั้งกฎเกณฑ์  การส่งเสริมและการกีดกนัทางการคา้  ตลอดจน

ความ   ขดัแยง้ในการแสวงหาแหล่งวตัถุดิบ 

  ส่วนแนวทางในการแก้ปัญหาในระดับนานาชาติ    ก็คือการรวมกลุ่ม  เช่น กลุ่ม

อาเซียน  กลุ่มสหภาพยุโรป  กลุ่มโอเปก  และอ่ืน ๆ อีกมากตลอดจนใช้มาตรการแก้ปัญหาของ
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องคก์าร สหประชาชาติ  และการเจรจาทางการคา้  ซ่ึงก็ไดช่้วยบรรเทาความรุนแรงทางเศรษฐกิจลง

ไดบ้า้ง 

3. ปัญหาและการแกปั้ญหาทางการเมืองของโลก มีปัญหาเร่ืองลทัธิการเมืองท าให้เกิด

ความขดัแยง้ระหวา่งจีนกบัสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเป็นประเทศมหาอ านาจส่งผลกระทบต่อประเทศอ่ืน ๆ 

มากมาย 

  ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองดินแดน  เช่น ในปาเลสไตน์  ในคูเวต  ในอินเดียกบัปากีสถาน   

ความขดัแยง้ในเร่ืองเช้ือชาติ ในเมียนมาร์ ในยูโกสลาเวีย ความขดัแยง้ในเร่ืองศาสนาในแคชเมียร์  

ในศรีลงักา 

  ส่วนแนวทางการแกปั้ญหานั้น  มีการใชม้าตรการตั้งแต่ขั้นเจรจา จนถึงการใชก้ าลงัเขา้

แกปั้ญหา ซ่ึงมีทั้งไดผ้ลมากและนอ้ย แตกต่างกนัไปแลว้แต่กรณี 

  จากปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีได้กล่าวมา

ทั้งหมดนั้น เป็นเพียงส่วนหน่ึงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโลก ตราบใดท่ีมนุษยย์งัมีความแตกต่างกนั     

ทั้งในเร่ืองความคิด ชาติพนัธ์ุ ศาสนาและองค์ประกอบความเป็นชาติ ตราบนั้นปัญหาคงยงัตอ้งมี

ตลอดไป ข้ึนอยู่กับแนวทางแก้ปัญหาและความร่วมมือในการแก้ปัญหาจากนานาชาติจะมีสัก

เพียงใด หากแนวทางและกลไกของการแก้ปัญหาไม่ดีพอ และไม่ได้รับความร่วมมือในการ

แกปั้ญหา โอกาสท่ีมนุษยจ์ะเปิดฉากท าสงครามท าลายลา้งกนัก็จะเกิดข้ึน ความสูญเสียคร้ังยิ่งใหญ่ก็

จะกลบัมาเยือนชาวโลกอีก แลว้ก็จะเกิดความพยายามแสวงหาสันติภาพกนัอีก เป็นวฏัจกัร เช่นน้ี

เร่ือยไป 

 

ค าถามท้ายบท 
1. ปัญหาของสังคมโลกท่ีส าคญัมีอะไรบา้ง และเกิดจากสาเหตุใด 

2. ความขดัแยง้ระหวา่งยวิกบัปาเลสไตน์ มีสาเหตุมาจากอะไร และมีแนวโนม้อยา่งไร 

3. ความขดัแยง้ระหวา่งชาวมุสลิมและชาวฮินดู ส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียใตอ้ยา่งไร 

4. การละเมิดสิทธิมนุษยชน คืออะไร จงยกตวัอยา่งสถานการณ์ในประเทศต่างๆ ท่ีมีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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5. ในฐานะท่ีนกัศึกษาเป็นประชากรของโลกท่ีรู้สาเหตุการเกิดปัญหาต่างๆ  ท่านจะน า

ความรู้ท่ีท่านได ้ มาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งไรบา้ง  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่5 :  การจัดระเบียบโลกใหม่ 
 
เน้ือหา 

1. มูลเหตุของการจดัระเบียบโลกใหม่  
2. แนวคิดของการจดัระเบียบโลกใหม่  
3. การจดัระเบียบโลกใหม่  
4. ผลกระทบของการจดัระเบียบโลกใหม่ 

 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป  

1. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจมูลเหตุ และแนวคิดของการจดัระเบียบโลกใหม่  
2. เพื่อใหน้กัศึกษาลกัษณะของการจดัระเบียบโลกใหม่ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัผลกระทบของการจดัระเบียบโลกใหม่ 

 
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
หลงัจากผูเ้รียนศึกษาจบบทเรียนแลว้จะตอ้งมีความสามารถดงัน้ี 
1. สามารถอธิบายมูลเหตุ และแนวคิดของการจดัระเบียบโลกใหม่ได ้ 
2. สามารถอธิบายลกัษณะของการจดัระเบียบโลกใหม่ได ้
3. สามารถบอกผลกระทบของการจดัระเบียบโลกใหม่ได ้

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2. บรรยายประกอบ Microsoft Powerpoint 
3. แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเชิงวพิากษ ์ วเิคราะห์ เปรียบเทียบ ฯลฯ 
4. กลุ่มน าเสนอ  และอภิปรายในชั้นเรียน 
5. ผูส้อนสรุปสาระส าคญัเพิ่มเติม 
6. ตอบค าถามทา้ยบท 
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ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Microsoft Powerpoint เร่ือง การจดัระเบียบโลกใหม่ 
3. วดีีทศัน์ 

 

การวดัผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนทั้งในดา้นการบรรยายและในการแบ่งกลุ่มอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นน าเสนอขอ้คิดเห็น 

2. การตอบค าถามขณะเรียนและการท าแบบฝึกหดั 
 
 



บทที ่5 
การจัดระเบียบโลกใหม่ 

 
สังคมโลกได้วิวฒันาการสร้างสรรค์อารยธรรมและพฒันาการข้ึนมาเป็นลําดับ เม่ือ

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยุติลง และสังคมโลกยุคปัจจุบนั มีความกา้วหน้าเกิดการพฒันาเทคโนโลยี
ระดบัสูงเป็นการปฏิวติัท่ียิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ เขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน์ เกิดการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจสังคมการเมืองโลก มีผลทาํให้ประเทศต่างๆ ในโลกตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั โลกท่ี
กวา้งใหญ่ดูเล็กลง ดินแดนท่ีอยู่ห่างไกลสามารถติดต่อถึงกนัภายในเส้ียววินาที ทุกคนกา้วสู่สังคม
ใหม่เป็นหน่ึงเดียว องค์การระหว่างประเทศจึงทวีความสําคญัยิ่งข้ึน ดาํเนินการเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ประนีประนอมสร้างความสัมพนัธ์ในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อสันติภาพและความ
มัน่คงของสังคมโลก เพื่อให้เขา้ใจสภาพปัจจุบนัของสังคมโลก ในบทท่ี 5 น้ี จึงเป็นการอธิบายการ
จดัระเบียบโลกใหม่ ในหัวขอ้ดงัน้ี มูลเหตุของการจดัระเบียบโลก แนวคิดของการจดัระเบียบโลก 
การจดัระเบียบโลกใหม่ และผลกระทบของการจดัระเบียบโลก 

 

มูลเหตุของการจัดระเบียบโลก 

เม่ือระบบทุนนิยมไดพ้ฒันาไปจนถึงขั้นหน่ึงก็ตอ้งการสร้างระบบตลาดโลกข้ึนมา ทาํให้
โลกทั้งโลกเป็นตลาดอนัเดียวกนั ส่ิงน้ีเป็นไปได้ก็เน่ืองจากการพฒันาการผลิต เทคโนโลยี การ
ส่ือสาร ไปอย่างสูง ระบบทุนนิยมโลกได้ก้าวสู่ขั้นเป็นทุนการเงินท่ีรวมทุนธนาคาร และกลุ่ม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เขา้ไวด้ว้ยกนั  

การจดัโลกให้เป็นตลาดโลกดาํเนินไปภายใตล้ทัธิอาณานิคมท่ีประเทศมหาอาํนาจ  ได้แก่  
ยโุรปตะวนัตก สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น ต่างพยายามขยายอิทธิพลไปยงัดินแดนต่างๆ เกิดขบวนการ
โลกาภิวตัน์ (Globalism) กล่าวกนัวา่กระบวนการโลกาภิวตัน์ท่ี 1 ไดเ้ร่ิมท่ีปลายศตวรรษท่ี 19 จนถึง
ศตวรรษท่ี 20 ในคร้ังนั้นมีกลุ่มทุนในองักฤษท่ีเป็นศูนยก์ลางของทุนและการคา้โลกเป็นศูนยก์ลาง 
และเป็นพนัธมิตรในกลุ่มทุนสหรัฐท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1908-1911 ได้มี
กลุ่มทุนและปัญญาชนชาวองักฤษรวมตวักนัตั้งกลุ่มสมาคมเรียกว่า กลุ่มโต๊ะกลม (The Round 
Table Groups) โดยมีจุดประสงคท่ี์จะสร้างสหพนัธรัฐท่ีพูดภาษาองักฤษทัว่โลก องคก์รน้ีไดมี้สาขา
แตกยอ่ยไป และบางส่วนก็ไดมี้ความสัมพนัธ์ต่อกลุ่มทุนในสหรัฐ เช่น ตระกูลมอร์แกน และร็อกก้ี
เฟลเลอร์  เป็นตน้ 
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ในยโุรปมีทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศซ่ึงเป็นท่ียอมรับ ไดแ้ก่ ทฤษฎีสมจริง ท่ีเช่ือ
วา่ประเทศมีพฤติกรรมเหมือนบุคคล นัน่คือตอ้งการต่อสู้แยง่ชิงอาํนาจ วิธีท่ีสร้างสันติภาพก็คือการ
สร้างสมดุลทางอาํนาจ การสร้างสมดุลมกัดาํเนินไปไดเ้พียงระยะหน่ึงก็อาจเสียสมดุล และการ
ขดัแยง้ก็อาจจะลุกลามขยายตวัจนกระทัง่เกิดสงครามโลกข้ึนไดด้งัท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ในสงครามโลก
คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 เพื่อจะแกปั้ญหาเร่ืองสงครามก็ไดมี้กลุ่มองค์กรจาํนวนมากและท่ีสําคญัคือ
กลุ่มโต๊ะกลมเคล่ือนไหวกันเพื่อสร้างรัฐบาลโลกหรือองค์การปกครองโลก ซ่ึงหมายถึงว่ารัฐ
ทั้งหลายจาํตอ้งยอมสูญเสียอาํนาจธิปไตยในระดบัหน่ึงเปิดพรมแดนของตนเพื่อการคา้และการ
ลงทุนทาํให้ประเทศต่างๆ ตอ้งพึ่งพากนัและกนัมากข้ึนเป็นประชาธิปไตย แนวคิดน้ีอาจจะเรียกว่า
เป็นแนวคิดแบบสากลนิยมชั้นนายทุน เพื่อท่ีจะแข่งขนักบัสากลนิยมชนชั้นกรรมาชีพ ซ่ึงเฟ่ืองฟูข้ึน
หลงัจากการปฏิวติัสังคมนิยมในรัสเซีย ค.ศ.1917  

แนวคิดดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศของประเทศมหาอาํนาจตะวนัตก อาจกล่าวไดว้า่
มีสองกระแสใหญ่ กระแสหน่ึงไดแ้ก่แนวคิดสัจนิยมและสุชาติพนัธ์วิทยา ซ่ึงมีนโยบายโนม้ไปทาง
ชาตินิยมผสมกบัลทัธิเช้ือชาตินิยมถืออธิปไตยของชาติเป็นส่ิงสําคญัไม่ยอมให้อาํนาจขององคก์าร
ระดบัโลกมามีอาํนาจเหนือผลประโยชน์ของชาติ อีกแนวคิดหน่ึงเป็นแนวคิดสากลนิยมชนชั้น
นายทุนเห็นว่าประเทศทุนนิยมควรจะไดเ้จรจาหารือกนัท่ีจะปฏิบติัการร่วมกนัและผลกัดนัให้โลก
ทั้งโลกเป็นแบบทุนนิยม 

ในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงสหรัฐข้ึนมาเป็นแกนนําของประเทศทุนนิยมแทน
ประเทศองักฤษ ก็ได้เดินนโยบายโน้มเอียงไปข้างสากลนิยมชนชั้นนายทุน โดยท่ีกลุ่มทุนท่ีมี
แนวคิดด้านสากลนิยมได้เขา้ควบคุมกิจการการผลิตทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมด การดาํเนินทาง
นโยบายนั้ นทาํให้สหรัฐได้เปรียบดุลการค้า นอกจากนั้ นยงัสามารถประกันให้มีวตัถุดิบจาก
ต่างประเทศเขา้มาอยู่สมํ่าเสมอ นอกจากน้ีแนวคิดสากลนิยมยงัมีฐานะเหนือกว่าโดยเช่ือว่าภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าเกิดข้ึนจากลทัธิกีดกนัทางการคา้ และการต่อตา้นคอมมิวนิสต ์

อยา่งไรก็ตาม เม่ือถึงทศวรรษ 1970 ผลดีจากการเดินนโยบายสากลนิยมก็ลดตํ่าลง กระแส
ขวาจดัในสหรัฐสูงข้ึน มีการเรียกร้องให้ยึดถือผลประโยชน์ของชาติและการปฎิบติัการแต่ฝ่ายเดียว
มากข้ึน ทางฝ่ายสากลนิยมก็เสนอแนวคิดไตรภาคีหรือความร่วมมือสามฝ่าย ไดแ้ก่ อเมริกาเหนือ 
ยุโรปตะวนัตก และญ่ีปุ่น ซ่ึงต่อมาพฒันาเป็น กลุ่ม 7 (G7) ท่ีมีการประชุมสุดยอดทุกปีเพื่อร่วมกนั
ปรึกษาหารือในการจดัระเบียบโลก แต่กลุ่ม 7 ก็จะไม่ประสบความสําเร็จมากนัก เม่ือเกิดการ
ประทว้งการประชุมสุดยอดกลุ่ม 7 จนมีผูเ้สียชีวิต มีบางคนเสนอให้เลิกจดัประชุมเสีย เน่ืองจาก
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สหรัฐอเมริกามีแนวโนม้ท่ีบางคร้ังก็ปฏิบติัการฝ่ายเดียว มีแต่ยโุรปตะวนัตกท่ีดูจะใชล้ทัธิสากลนิยม
ชนชั้นนายทุนภายในภูมิภาคค่อนขา้งไดผ้ลสูงทั้งน้ีสามารถสร้างสหภาพยุโรปท่ีรัฐต่างจาํตอ้งยอม
สูญเสียอาํนาจประชาธิปไตยเบ้ืองตน้ระดบัหน่ึง อยา่งไรก็ตามความสําเร็จของสหภาพยุโรปยงัเป็น
เพียงระดบัภูมิภาคไม่ใช่ในระดบัโลก 

สถานการณ์โลกปัจจุบนัมีความสับสนป่ันป่วนและเป็นอนาธิปไตย ความป่ันป่วนสับสน ดู
ไดจ้ากการขาดค่านิยมและสถาบนัร่วมกนัเป็นท่ียอมรับ เช่น ในระบบทุนนิยมเองก็มีหลายแบบ ใน
สหรัฐเป็นตลาดเสรี (Free Market) เต็มท่ี เนน้ประสิทธิภาพและกาํไร ส่วนในยุโรปตะวนัตกเป็น
แบบตลาดเชิงสังคม (Social Market) ในญ่ีปุ่นเป็นแบบเอเชีย (Asia Model) และต่างก็ไม่ยอมกนั 
นอกจากน้ี ยงัมีระบบอ่ืนอีกมาก เช่น จีนถือสังคมนิยมแบบตลาด หรือระบบตลาดท่ีมีลกัษณะแบบ
จีน ทั้งยงัปรากฏข้ึนมาอีกคร้ังของความแตกต่างทางศาสนา ภาษา-เช้ือชาติ ความคิดชาตินิยมทาง
เศรษฐกิจเพื่อต่อตา้นการครอบงาํของประเทศมหาอาํนาจ การแก่งแย่งแข่งขนัหาเงินทุน ส่วนแบ่ง
ตลาด และวตัถุดิบ เป็นตน้ ก่อให้เกิดความขดัแยง้ภายในและระหว่างประเทศปะทุข้ึนมาเป็นการ
ปะทะสู้รบและสงครามร้อนระอุไปทัว่โลก นอกจากน้ียงัมีขบวนการยุติธรรมโลกอนัเป็นเครือข่าย
ของประชาสังคมโลก ท่ีเคล่ือนไหวคดัคา้นสากลนิยมชนชั้นนายทุน ซ่ึงรู้จกักนัในปัจจุบนัวา่ โลกา
ภิวตัน์ หรือลทัธิโลก (Globalism) ท่ีนาํโดยบรรษทัขา้มชาติ และเสนอวา่โลกอ่ืนนอกจากแบบทุน
นิยมท่ีเน้นประสิทธิภาพ การแข่งขัน อํานาจและกําไรสูงสุดนั้ นเป็นไปได้ บางทีเรียกว่า
กระบวนการโลกาภิวฒัน์จากเบ้ืองล่าง อน่ึงองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนการทุจริต              
คอร์รัปชันในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ก็เป็นอีกเหตุปัจจยัหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความป่ันป่วน
สับสน กระบวนการน้ีดาํรงอยู่อย่างซับซ้อน จาํนวนไม่น้อยเกิดข้ึนภายในตวัระบบเอง และอาจ
กล่าวไดว้า่เป็นสมุฏฐานสาํคญั ตวัอยา่งเช่น การทุจริตแต่งบญัชีบรรษทัในสหรัฐ เช่น กรณีเอนรอน 
ซ่ึงกล่าวไปแลว้ก็เป็นอาชญากรรมขา้มชาติรูปแบบหน่ึง อีกส่วนหน่ึงเป็นองคก์ารใตดิ้นท่ีกระทาํผิด
กฏหมายซ่ึงปรากฏข่าวการถูกจบักุมเป็นประจาํ และจาํนวนไม่นอ้ยเกิดข้ึนจากจากการร่วมมือของ
เจา้หน้าท่ี ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกบัองค์การใตดิ้นผิดกฏหมายปฏิบติัการแบบใตดิ้นมีมูลค่า
มหาศาล กระทบต่อความสงบของสังคมและสุขภาวะของประชาชน สําหรับลกัษณะอนาธิปไตย
นั้น เห็นไดจ้ากฎหมายและระเบียบระหวา่งประเทศไม่ไดรั้บการเช่ือถือ องคก์ารระดบัโลก ไม่วา่จะ
เป็นองคก์ารสหประชาชาติท่ีจะรักษาสันติภาพโลก องคก์ารธนาคารโลก และไอเอ็มเอฟ ท่ีจะรักษา
ความมัน่คงทางการเงินและสนับสนุนการพฒันา และองค์การการค้าโลกท่ีมุ่งหวงัจะให้ดูแล
ตลาดโลกเสรี ก็ถูกประฌามคดัคา้นจนไม่อาจทาํงานไดอ้ย่างเดิม รัฐต่างๆ โดยเฉพาะรัฐในโลกท่ี
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สาม ถูกประเทศมหาอาํนาจละเมิดเป็นวา่เล่น ในขอ้อา้งต่างๆ เช่นเป็นรัฐอนัธพาล รัฐท่ีสนบัสนุน
การก่อการร้าย การปราบปรามยาเสพติด และเพื่อสิทธิมนุษยชนและต่อไปคงจะคิดขอ้อา้งอ่ืนข้ึนมา
อีก ท่ีเร่ิมปรากฏ เช่น รัฐท่ีลม้เหลว (Failed State) และรัฐเทียม (Psydostate) ซ่ึงใชอ้ธิบายรัฐจาํนวน
มากท่ีเพิ่งพน้จากการเป็นอาณานิคม 

ประเทศจีนและอินเดียซ่ึงเป็นประเทศกําลังพัฒนาได้รับการยกย่องให้อยู่ในฐานะ
มหาอาํนาจ โดยเฉพาะหลงัจากเหตุวิกฤติเศรษฐกิจการเงินของเอเชีย 2540 และการวินาศกรรม 11 
กนัยายน 2544 การข้ีนสู่ฐานะมหาอาํนาจของสองประเทศน้ีดา้นหน่ึงสะทอ้นถึงการอ่อนตวัลงของ
ศูนยก์ลางทุนนิยมโลกทั้งสาม ในอีกดา้นหน่ึงสะทอ้นให้เห็นการเติบใหญ่เขม้แข็งข้ึนของประเทศ
ในโลกท่ีสาม ในสถานการณ์เช่นน้ีย่อมผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศในโลก 

ประเทศไทยกบัมหาอาํนาจ นโยบายต่างประเทศของไทยในช่วงสงครามเยน็นั้นฝักใฝ่กบั
โลกเสรีโดยมีสหรัฐเป็นมหามิตร เม่ือส้ินสงครามเยน็ พร้อมกบัอาํนาจสหรัฐท่ีดา้นหน่ึงดูไร้เทียม
ทาน แต่อีกดา้นหน่ึงลดลง เปิดทางและบีบใหป้ระเทศไทย จาํตอ้งสร้างนโยบายต่างประเทศของตน 
ท่ีเหมาะสมกับการพฒันาในประเทศและการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์สากล โลกหลัง
วนิาศกรรม 11 กนัยายน 2544 มีแนวโนม้ท่ีจะมีความไม่แน่นอน และเกิดลกัษณะอนาธิปไตยสูงข้ึน
ได ้นโยบายต่างประเทศของไทยอาจตอ้งสร้างข้ึนหลายชุด เช่น ต่อมหาอาํนาจต่างๆ ท่ีสําคญัไดแ้ก่ 
สหรัฐ สหภาพยโุรป และญ่ีปุ่น ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มพนัธมิตรตะวนัตก 3 ชุด ต่อประเทศจีนและอินเดีย 
ซ่ึงมีศกัยภาพท่ีจะข้ึนมาเป็นมหาอาํนาจโลกอีก 2 ชุด ต่อรัสเซียซ่ึงเคยเป็นอภิมหาอาํนาจ ต่อกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบา้นอาเซียน ต่อกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย และต่อกลุ่มประเทศอ่ืนทัว่โลก รวม
เป็นอยา่งนอ้ย 4 ชุด และจากชุดต่างๆ ก็สังเคราะห์ข้ึนเป็นนโยบายต่างประเทศรวมของประเทศ ใน
ปัจจุบนัประเทศไทยมีงานรีบด่วนท่ีจะตอ้งทาํหลายอย่าง แต่ว่างานหน่ึงซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะ
และความเป็นอยู่ของชาติท่ีจะตอ้งเร่ิมทาํในอนัดบัตน้ ได้แก่ งานการต่างประเทศ และความเห็น
พอ้งกนัในระดบัท่ีแน่นอนของการดาํเนินนโยบายต่างประเทศท่ีเป็นเอกภาพ 
 
แนวคิดของการจัดระเบียบโลก 

สหรัฐอเมริกา 
ภูมิหลังที่ส าคัญ ไดแ้ก่ (1) การเป็นประชาธิปไตยบรรษทัซ่ึงมีความหมายท่ีสําคญั 2 ดา้น 

ดา้นหน่ึง เป็นการกีดขวางไม่ให้เกิดผูดี้ชนชั้นสูงแบบในประเทศในยุโรปตะวนัตก อย่างไรก็ตาม 
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การเป็นประชาธิปไตยแบบบรรษัทท่ีเอ้ือต่อการเน้นความสัมพันธ์ของอภิชนนั่นคือ การให้
ความสําคญักบัคนเก่งและคดัคนเก่งข้ึนระดบัสูงของสังคม  ประชาธิปไตยแบบสหรัฐจึงอาจกล่าว
ได้ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบอภิชนาธิปไตยท่ีให้ความสําคญัแก่เงินทุนอยู่เหนือแรงงาน อีกด้าน
หน่ึง ไดแ้ก่ การให้ความสําคญัแก่ผูป้ระกอบการการกลา้ลงทุนเป็นผูบุ้กเบิก การบุกเบิกจะช่วยทาํ
ใหเ้กิดรัฐบาลทอ้งถ่ินข้ึนอยา่งเขม้แขง็ดว้ย (2) การเป็นผูพ้ิชิตอยา่งต่อเน่ือง เป็นเวลานบัร้อยปีทาํให้
สหรัฐกา้วสู่ความเป็นมหาอาํนาจแสดงออกถึงความเหนือกว่าทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ
สังคม และวฒันธรรม การพิชิตท่ีสําคญัได้แก่ การพิชิตคนพื้นเมืองหรืออเมริกนัอินเดีย การพิชิต
ทาสผวิดาํ การพิชิตมหาอาํนาจตะวนัตก การพิชิตสเปน การเป็นผูพ้ิชิตในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ
คร้ังท่ี 2 การเป็นตาํรวจโลกหรือเพชฌฆาตโลก ผูพ้ิชิตประเทศโลกท่ี 3  การไดเ้ป็นผูพ้ิชิตอย่าง
ต่อเน่ืองประกอบกบัการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของการผลิตภาคอุตสาหกรรม การสะสมความมัง่คัง่ 
และเงินทุนมหาศาลทาํให้เกิดนโยบายอนัเป็นท่ียอมรับในหมู่ชนชั้นนาํรวมทั้งประชาชนทัว่ไปซ่ึง
อยู่ในอาํนาจการโฆษณาชวนเช่ือ 2 ประการได้แก่ การได้ครอบงาํตลาดโลก และการมีความ
ปลอดภยัอยา่งสมบูรณ์ (3) ความสํานึกในความเหนือกวา่ สูงส่งกวา่เป็นตวัแทนประชาธิปไตยและ
อารยธรรมโดยมีแรงบันดาลใจหรือข้ออ้างท่ีสําคญั คือความเหนือกว่าหรือความสูงส่งกว่าทาง
ศีลธรรมและจริยธรรม วาดความหวงัและวิสัยทศัน์ไวว้่าอเมริกาจะเป็นเหมือนนครบนภูเขาท่ีทั้ง
โลกจะตอ้งจบัตาดู และท่ีสาํคญัคือชาวอเมริกนัจะตอ้งผนึกกาํลงัเขา้ดว้ยกนั แรงบนัดาลใจขอ้ต่อมา
ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ในเร่ืองเสรีประชาธิปไตยและความกา้วหนา้ดา้นอุตสาหกรรมและการทหาร 

สถานการณ์ทั่วไป สหรัฐอเมริกามีประชากรน้อยกว่าร้อยละ 5 ของโลกแต่เป็นผูบ้ริโภค
มาก เช่น ใชน้ํ้ ามนัปิโตรเลียมรวมร้อยละ 26 ของท่ีผลิตไดท้ัว่โลก มีสัดส่วนในความมัง่คัง่โลกราว 
1 ใน 3 สถานการณ์น้ีเป็นเหตุปัจจยัพื้นฐานท่ีทาํให้สหรัฐจาํตอ้งแพร่กรงเล็บของตนไปทัว่โลก เพื่อ
ประกนัการไหลเขา้มาของกาํไรความมัง่คัง่ เงินทุน ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานฝีมือ เพื่อจะหล่อ
เล้ียงมาตรฐานการครองชีพระดบัสูงของคนอเมริกนัไว ้ 

อยา่งไรก็ตาม มีการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์โลกและสหรัฐท่ีสําคญัไดแ้ก่ (1) สัดส่วน
จาํนวนประชากรและความมัง่คัง่ของสหรัฐในโลกลดลงและมีแนวโนม้ท่ีจะลดต่อเน่ืองไปเป็นเหตุ
สําคญัท่ีทาํให้อิทธิพลของสหรัฐลดตํ่าลง (2) บทบาทขององค์การปกครองโลกอ่อนลง  เช่น  
องค์การสหประชาชาติ  ธนาคารโลก  องค์การการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และองค์การ
การคา้โลกไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามความตอ้งการของสหรัฐไดเ้หมือนเดิม (3) ความสนใจต่อ
พนัธมิตรวงในไดแ้ก่ กลุ่ม 7 เร่ิมนอ้ยลง (4) การอ่อนตวัลงของอาํนาจอ่อนอนัเป็นอาํนาจในการชกั
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นาํให้ชนชั้นนาํประเทศต่างๆยอมเห็นดว้ยกบัปฏิบติัการของสหรัฐ (5) การพฒันาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทาํให้ประเทศจาํนวนมากข้ึนทุกทีสามารถสร้างอาวุธสังหารร้ายแรง (6) เกิด
ขบวนการสันติภาพโลกท่ีต่อตา้นขบวนการโลกาภิวตัน์ท่ีนาํโดยบริษทัขา้มชาติ นอกจากน้ี ยงัมี
กระแสชาตินิยมใหม่เกิดข้ึนในประเทศกาํลงัพฒันาอนัยากท่ีสหรัฐจะพิชิตไดเ้หมือนเดิม (7) การ
เปล่ียนแปลงทางโครงสร้างประชากรสหรัฐท่ีจาํนวนผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนและสัดส่วนประชากรท่ีไม่ใช่
คนผวิขาวสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มลาติโน หรืออเมริกนัเช้ือสายลาติน (8) ช่องวา่งทาง
ฐานะขยายห่างสะทอ้นถึงระบบท่ีไม่เป็นธรรม การรวบอาํนาจทางการเงิน และการมีเศรษฐกิจแบบ
เก็งกาํไร (9) ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ยงัคงครองความเป็นหน่ึงไดเ้หมือนเดิมแต่มีขอ้สังเกต
ว่าความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐท่ีสําคญัประการหน่ึงอยู่ท่ีการดึงดูด
เงินทุน นกัวทิยาศาสตร์และวศิวกรท่ีเก่งเขา้มาในประเทศ 

แนวโน้ม ผูน้าํสหรัฐมีทางเลือกในการปฏิบติัท่ีสําคญัดงัต่อไปน้ี (1) บริโภคมากข้ึนหรือจะ
ลดลง (2) แบ่งปันอาํนาจหรือปฏิบติัการฝ่ายเดียว (3) ตอ้งการความปลอดภยัอย่างสมบูรณ์หรือ
ตอ้งการอย่างพอสถานประมาณจะจดัการอย่างไรกบัเขตยุทธศาสตร์ของโลกได้แก่ สภาพยุโรป 
เอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัออกกลาง รัสเซีย และเอเชียกลาง ลาตินอเมริกา แอฟริกา (4) จะ
จดัการอยา่งไรกบัสงครามต่อตา้นการก่อการร้าย และการบุกประเทศอิรัก 

สหภาพยุโรป  
สหภาพยุโรปมีกาํเนิดหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  แต่แนวคิดการรวมยุโรปเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนันั้นไดมี้มานานนบัพนัปี นบัตั้งแต่จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิมาจนถึงจกัรวรรดิท่ี 3 ของ
ฮิตเลอร์ ความเป็นมาของสหภาพยโุรปอาจแบ่งได ้3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะเร่ิมตน้ซ่ึงอยูใ่นความอุปถมัภ์
ของสหรัฐโดยผ่านกลไกสําคญั ได้แก่ แผนการมาร์แชล และองค์การท่ีสําคญั คือ ธนาคารโลก 
ไอเอ็มเอฟ ความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยภาษีและการคา้หรือแกตตแ์ละองค์การเพื่อความมัน่คงทางการ
ทหารหรือนาโต การก่อรูปของสหภาพยุโรปอย่างจริงจงัมาจากการเคล่ือนไหวของผูน้าํฝร่ังเศส 
โดยทั้งนายกรัฐมนตรีชอง มองเนตแ์ละรัฐมนตรีต่างประเทศ โรเบริต ์ชูมานน์ ไดป้ระกาศแผนรวม
ยโุรปอยา่งเป็นรูปธรรมข้ึนเรียกวา่คาํประกาศชูมานน์ ใน ค.ศ.1950 เสนอให้สร้างสันติภาพในยุโรป 
และท่ีเป็นรูปธรรม ให้ฝร่ังเศสและเยอรมนี รวมทั้งประเทศยุโรปอ่ืนท่ีต้องการเข้าร่วมนําเอา
ทรัพยากรถ่านหินและเหล็กกลา้ของตนมารวมเป็นกองกลาง ในเดือนมิถุนายน มี 6 ประเทศ ไดแ้ก่ 
เบลเยียม ฝร่ังเศส ลกัเซมเบิรก์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี เขา้ร่วมในคาํประกาศน้ี ซ่ึงถือได้
ว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปในช่วงระยะเติบโต มีเหตุการณ์สําคญั กล่าวคือ 
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การรับสมาชิกของกลุ่มเพิ่มข้ึน 4 ระลอก ไดแ้ก่ ค.ศ.1973 มีประเทศสมาชิกใหม่ คือ เดนมาร์ก 
ไอร์แลนด์ และองักฤษ ค.ศ.1981 ประเทศกรีซ ค.ศ.1986 สเปนและโปรตุเกส และ ค.ศ.1995 มี
ประเทศออสเตเรีย ฟินแลนด์และสวีเดน ทาํให้สมาชิกเพิ่มเป็น 15 ประเทศ   เน่ืองจากมีประเทศ
สมาชิกเพิ่มข้ึนมาก ใน ค.ศ.1993 จึงได้เปล่ียนช่ือกลุ่มรัฐยุโรปน้ีจากประชาคมยุโรป (European 
Community - EU) เป็น สหภาพยโุรป (European Union – EU) โดยสนธิสัญญาวา่ดว้ยสหภาพยุโรป 
หรือเรียกทัว่ไปวา่สนธิสัญญามาสทริชต ์(Maastricht Treaty) ส่วนสหภาพยุโรปในช่วงการขยายตวั 
อาจนับแต่สหภาพยุโรปได้เร่ิมมีนโยบายเพื่อความมั่นคงทางทหารของตนเอง หรือ สหภาพ
การทหารยุโรป (European Military Union) และใช้เงินสกุลยูโรใน ค.ศ.1999 (ใช้เงินยูโรจริงใน
เดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ ค.ศ.2002) และกา้วใหญ่อีกกา้วหน่ึงไดแ้ก่ การลงนามในสนธิสัญญานีซ 
(Nice Treaty) ในเดือนธนัวาคม ค.ศ.2000 ซ่ึงจะบงัคบัใชเ้ต็มท่ีใน ค.ศ.2005 มีความคิดท่ีจะขยาย
ประเทศสมาชิกออกไปในกลุ่มประเทศยโุรปตะวนัออกและยโุรปใตร้วม 13 ประเทศ ไดแ้ก่ ไซปรัส 
สาธารณรัฐเช็ก เอสโทเนีย และสโลเวเนีย (เร่ิมเจรจา ค.ศ.1989) บลัเแกเรีย ลตัเวีย ลิธวัเนีย มอลตา 
โรมาเนีย สาธารณรัฐสะโลวกั และตุรกี (เร่ิมเจรจา ค.ศ.2000) ซ่ึงจะเป็นการขยายตวัคร้ังใหญ่ และมี
การสร้างวสิัยทศัน์อนาคตของยุโรป สหภาพยุโรปปัจจุบนั เป็นองคก์ารท่ีตั้งข้ึนบนพื้นฐานของการ
ปกครองโดยกฎหมายและระบอบประชาธิปไตย และแนวคิดการคา้เสรี มีวตัถุประสงค์หลัก 4 
ประการไดแ้ก่ (1) สถาปนาความเป็นพลเมืองยุโรป (2) ประกนัเสรีภาพ ความมัน่คงและความ
ยุติธรรม (3) ส่งเสริมความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยผ่านตลาดเดียว ใช้เงินสกุลยูโร
ร่วมกนั การสร้างงานและการพฒันาทอ้งถ่ิน และ (4) แสดงบทบาทของยุโรปในโลกโดยการมี
นโยบายต่างประเทศและความมัน่คงร่วมกนั 

สถานการณ์และแนวโน้มที่ส าคัญ ดงัน้ี (1) สหภาพยุโรปเป็นมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจคู่
เคียงกบัสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบนัประสบปัญญาเศรษฐกิจท่ีเติบโตชา้และมีหน้ีสินมากมีปัญหาใหญ่
จากการคดัคา้นของประชาสังคมไดแ้ก่ กลุ่มเอ็นจีโอ และองค์การประชาชนท่ีเห็นวา่การรวมกลุ่ม
เป็นสหภาพยุโรปน้ีเกิดผลดีแก่บรรษัทใหญ่ในยุโรปเป็นสําคัญในขณะท่ีลูกจ้างคนงานและ
ประชาชนทัว่ไปไม่ไดส่้วนแบ่งตามควร (2) การร่วมมือและการแข่งขนักบัสหรัฐ สหภาพยุโรปกบั
สหรัฐเป็นพนัธมิตรมหาสมุทรแอตแลนติก มีความสัมพนัธ์แนบแน่นทางเศรษฐกิจและความมัน่คง
ร่วมกนั แต่ก็มีดา้นท่ีแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจและในดา้นสร้างภาพลกัษณ์ในการแผอิ่ทธิพลและเชิง
การนาํในองค์การระดบัโลก (3) สหภาพยุโรปกบับทบาทท่ีสําคญัในโลก ได้แก่ บทบาททาง
เศรษฐกิจ การผลกัดนัให้เกิดกระบวนโลกาภิวตัน์ และการติดต่อร่วมมือกบัภูมิภาคสําคญัทัว่โลก 



 176 

กล่าวไดว้า่สหภาพยโุรปไดแ้ผเ่ครือข่ายความสัมพนัธ์และอิทธิพลของตนออกไปไม่แพส้หรัฐและมี
แนวโนม้ท่ีจะแซงข้ึนหนา้ได ้

ประเทศญีปุ่่น 
ภูมิหลัง อาจแบ่งความเป็นมาของประเทศญ่ีปุ่นไดเ้ป็น 5 ยุค ไดแ้ก่ (1) ยุคก่อนเอโดะ เร่ิม

ราว 200 ปี    ก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ.1600 มีลกัษณะเด่นในการรับเอาอิทธิพลจากจีนผสมผสาน
กบัวฒันธรรมเดิมของตนเอง ก่อรูปเป็นรากฐานการเมืองการปกครองท่ีสําคญัไดแ้ก่ การมีญ่ีปุ่น
เดียวและจกัรพรรดิองคเ์ดียวและการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมชนชั้นผูป้กครองกบัวฒันธรรม
นกัรบ (2) ยุคเอโดะ (ค.ศ.1600-1867) เป็นช่วงปิดประเทศมีลกัษณะเด่นไดแ้ก่ การเฟ่ืองฟูของวิถี
นกัรบ แนวคิดองค์กรนิยม การให้ความสําคญัของหน้าท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อผูอ่ื้นในทุกระดบัและ
การสัมพนัธ์กบัธรรมชาติและความงาม (3) ยุคเมจิ (ค.ศ.1868-1911) เป็นยุคการสร้างภาพสมยัใหม่
มีการฟ้ืนฟูระบบชนชั้นผูป้กครองหรือพระจกัรพรรดิข้ึนมาเป็นใหญ่พร้อมกบัฟ้ืนลทัธิชินโตเป็น
ศาสนาประจาํชาติ การทาํประเทศให้ทนัสมยัเป็นแบบตะวนัตกไดป้ระสบความสําเร็จและผลักดนั
ให้เกิดการทาํสงครามกบัประเทศเพื่อนบา้น (4) ไทโจ-โชวะ (ค.ศ.1911-1989) มีเหตุการณ์ใหญ่
ได้แก่ สงครามโลกคร้ังท่ี 1 สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และการฟ้ืนฟูประเทศหลงัความพินาศจาก
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 (5) ยุคเสียศูนย ์เร่ิมตน้ในทศวรรษ 1990 เม่ือเศรษฐกิจฟองสบู่แตกคร้ังใหญ่
อิทธิพลของญ่ีปุ่นลดลงในขณะท่ีอิทธิพลของจีนสูงข้ึน 

สถานการณ์และแนวโน้มที่ส าคัญ ไดแ้ก่ (1) การเป็นผูน้าํฝูงห่านบินและการเสียศูนย ์ญ่ีปุ่น
เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นผูน้ําหรือเป็นแบบฉบบัของการพฒันาของเอเชีย มีแบบจาํลองการ
พฒันาเศรษฐกิจท่ีเรียกว่าบริษทัญ่ีปุ่น แต่ความสําเร็จของการพฒันานั้นได้กลายเป็นการสร้าง
เศรษฐกิจฟองสบู่และเม่ือเกิดวิกฤติข้ึนก็ไดก้ลายเป็นกบัดกัท่ีทาํให้ไม่สามารถแกปั้ญหาไดง่้าย (2) 
การเป็นประเทศของชนชั้นกลางลทัธิบริโภคนิยมและสังคมคนชรา (3) ผลพวงจากสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 และสงครามเยน็กบัเพื่อนบา้นท่ีเป็นอนัตราย (4) ทุนนิยมเร่ร่อนกบัวงค์ไพบูลยใ์หม่ซ่ึงเป็น
ปัญหาเชิงแนวทางวา่ญ่ีปุ่นจะเท่ียวเร่ร่อนไปลงทุนตามท่ีต่างๆทัว่โลกหรือจะร่วมมือกบัประเทศใน
ภูมิภาคน้ีสร้างวงศไ์พบูลยใ์หม่ (5) การต่อสู้ระหวา่งฝ่ายขวากบัประชาสังคม 

ประเทศจีน 
ภูมิหลัง  มีประวติัอนัยาวนานหลายพนัปีไดส้ร้างเอกลกัษ์ความเป็นจีนท่ีเด่นไดแ้ก่ ความ

สํานึกการเป็นศูนย์กลางโลกท่ีมีวฒันธรม ความสํานึกเร่ืองการมีจีนหน่ึงเดียว ความคิดเร่ือง
ผูป้กครองเดียวท่ีได ้“อาณัติสวรรค์” การรักษาหนา้และการสร้างภาพลกัษณ์ นอกจากน้ี ยงัมีลทัธิ
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ความเช่ือซ่ึงหล่อหลอมเป็นประเพณีวฒันธรรมท่ีมีโครงสร้างแข็ง ไดแ้ก่ ลทัธิขงจ๊ือ ลทัธิเต๋าและ
ศาสนาพุทธ ส่วนการสอบเพื่อรับราชการก็ทาํให้ระบบราชการของจีนมีการเคล่ือนไหวและรักษา
อาํนาจของตนได้ยาวนาน ซ่ึงประกอบด้วยตาํนานนิทานและเร่ืองเ ล่าขานต่อเน่ืองกนัเป็นแหล่ง
สะสมภูมิปัญญาของแผน่ดินอนัมีค่า 
 นับแต่ราชวงศ์ซ่งใน ค.ศ 960 จนถึงราชวงศ์เช็งใน ค .ศ.1911 รวมเวลากว่าพนัปีมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัไดแ้ก่ การขยายตวัทางการคา้และการอุตสาหกรรมตลอดจนการเดินเรืออยา่ง
รวดเร็ว การมีอิทธิพลของต่างชาติสูงข้ึน เช่นการตั้งราชวงศห์ยวนและราชวงศเ์ช็ง และท่ีสําคญัคือ
อิทธิพลตะวนัตกท่ีสามารถพิชิตจีนได้ในสงครามฝ่ิน จนจีนตอ้งทาํสัญญาหนานจิงใน ค.ศ.1842 
(พ.ศ.2385) 
 ประเทศจีนเขา้สู่สมยัใหม่ดว้ยการปฏิวติัประชาธิปไตยนาํโดย ดร.ซุนยตัเซ็น ใน ค.ศ.1911 
แต่เกิดแยง่ชิงอาํนาจกนัอยา่งสูงระหวา่งกลุ่มขุนศึก-เจา้ท่ีดิน ในท่ีสุดพรรคคอมมิวนิสตจี์นไดเ้ขา้มา
มีอาํนาจปกครองประเทศใน ค.ศ. 1949 จนถึงปัจจุบนั 
 สถานการณ์และแนวโน้มของประเทศจีนในยุคสังคมนิยมปัจจุบนัมีลกัษณะท่ีเด่นไดแ้ก่ 
การเปล่ียนแปลงใหญ่แบบพลิกฟ้าคว ํ่าแผ่นดิน จากสังคมประเพณีแบบเกษตรดั้ งเดิมสู่ลัทธิ
อุตสาหกรรมสมยัใหม่ จาํนวนประชากรเพิ่มข้ึน 3 เท่าตวั เศรษฐกิจจีนปัจจุบนัเปล่ียนจากการมี
พื้นฐานเป็นนารวมคอมมูนและวิสาหกิจของรัฐในสมยัเหมาเจ๋อตุง มาเป็นเกษตรครัวเรือน และ
วิสาหกิจของเอกชนมีบทบาทมากข้ึน มีการปฏิรูประบบราชการและการปกครองคร้ังใหญ่ 
ตลอดจนเปล่ียนแปลงบทบาทของรัฐบาลจีน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลให้อตัราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของจีนสูงอย่างต่อเน่ือง มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการทหาร 
สามารถพฒันาและนิวเคลียร์และกา้วสู่ยคุอวกาศ 
 ทฤษฎีหรือความคิดช้ีนาํมีความสําคญัต่อการกาํหนดและปฏิบติันโยบายของจีนมาก ใน
ปัจจุบนัจีนใช้ทฤษฎีเต้ิงเส่ียวผิง ซ่ึงถือว่าเป็นการสืบทอดทฤษฎีลทัธิมาร์กซ์-เลนิน ความคิดเหมา
เจ๋อตุง ทฤษฎีเต้ิงเส่ียวผิงเป็นความคิดช้ีนําในการสร้างสังคมนิยมท่ีมีลักษณะจาํเพาะของจีน 
ประกอบดว้ยการปกครองโดยกฎหมาย การพฒันาประชาธิปไตยสังคมนิยมภายใตก้ารนาํของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน และประชาชนท่ีเป็นนายของประเทศหรือการสร้างรัฐบาลทอ้งถ่ินในชนบท การ
สร้างระบบตลาดแบบสังคมนิยม โดยเห็นวา่ประเทศจีนอยูใ่นขั้นแรกของการพฒันาสังคมนิยม และ
มีเป้าหมายว่า เม่ือถึงราวช่วงกลางศตวรรษท่ี 21ประชาชนจีนจะมีรายไดต่้อหัวเท่ากบัระดบัปาน
กลางของประเทศพฒันาแลว้ 
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 แนวโน้มของสถานการณ์มีทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ในด้านบวกไดแ้ก่การเติบโตและ
การพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง จนจีนไดก้ลายเป็นมหาอาํนาจประเทศหน่ึงอนัจะมีบทบาทมากข้ึน
ในตลาดโลก ในดา้นลบจีนประสบปัญหามากท่ีสําคญัไดแ้ก่ปัญหาความชอบธรรมและการนาํของ
พรรคจีน นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาอ่ืนได้แก่การคอร์รัปชัน การว่างงาน   ระเบียบกฎหมายล้าหลัง    
สถาบนัการเงินอ่อนแอ   การจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลกลางกบัรัฐบาลทอ้งถ่ินยงัไม่ลงตวั มี
บางคนเห็นว่าจีนอาจจะประกอบดว้ยสหพนัธ์รัฐจาํนวนมาก เหมือนกบัมนัฝร่ังในถุง  ไม่ไดเ้ป็น
ปึกแผน่เป็นอนัหน่ึงเดียวเหมือนสมยัเหมาเจ๋อตุง อยา่งไรก็ตาม แนวโนม้ดงักล่าวยงัข้ึนกบัเหตุปัจจยั
อ่ืนจาํนวนมาก เกินกว่าท่ีจะระบุว่าเป็นอยา่งใดอย่างหน่ึง แต่ส่ิงท่ีแน่นอนก็คือจีนไดก้า้วสู่การเป็น
ประเทศมหาอาํนาจแลว้ 
 

ประเทศอนิเดีย  
ภูมิหลัง  อนัเกิดจากการผสมผสานทางวฒันธรรม โดยพื้นฐานเป็นการผสมผสานระหวา่ง

วฒันธรรมของชาวอารยนักบัวฒันธรรมชาวพื้นเมืองเกิดเป็นศาสนาฮินดู ซ่ึงมีขอ้ปฏิบติัสําคญัท่ีมี
ผลต่อการจดัโครงสร้างทางสังคมและวิถีดาํเนินชีวิตได้แก่ การถือวรรณะ และคติดาํเนินชีวิตท่ี
ประกอบดว้ย ธรรมะ อรรถะ และกามะ นอกจากน้ี ยงัมีคาํสอนอีกจาํนวนมากทั้งท่ีมีส่วนเสริมและ
ส่วนคา้นการถือวรรณะ คาํสอนท่ีสาํคญัไดศ้าสนาพุทธ เชน และสิกซ์ 
 ต่อมามีอิทธิพลของอิสลามท่ีเขา้มาปกครอง และเปล่ียนชาวอินเดียจาํนวนไม่นอ้ยให้นบัถือ
ศาสนาน้ี ท่ีสําคญัไดแ้ก่ อิทธิพลตะวนัตกโดยเฉพาะองักฤษท่ีไดเ้ขา้มายึดครองเป็นอาณานิคมอยู่
หลายร้อยปี กลุ่มชาตินิยมไดเ้ร่ิมก่อตวั ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 มีผูน้าํสําคญั เช่นรามโมหนั รอยท่ีเสนอ
ให้สร้างรัฐอินเดียสมยัใหม่ ท่ีนาํส่วนท่ีดีท่ีสุดของฮินดูและของตะวนัตกมารวมเขา้ด้วยกนั กลุ่ม
ชาตินิยมต่อมาไดร้วมตวักนัเป็นสภาแห่งชาติอินเดีย (India National Congress) คณะคองเกรสน้ีได้
รณรงค์ต่อสู้เพื่อเอกราช มีผูน้าํสําคญัไดแ้ก่มหาตมะ คานธี ผูท่ี้ไดส้ร้างนวตักรรมและการต่อสู้ทาง
การเมืองท่ีสําคญัไดแ้ก่ แนวคิดสัตยาเคราะห์หรือการต่อตา้นแบบอารยะ แนวคิดเร่ืองสวราชหรือ
การเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์ แนวคิดเร่ืองการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ แนวคิดการลบช่องวา่งทาง
วรรณะ และแนวคิดในการส่งเสริมมิตรภาพฮินดู-มุสลิม แต่เม่ือมีการประกาศเอกราช กลุ่มท่ีถือ
มุสลิมแยกตวัเองไปตั้งเป็นประเทศปากีสถาน และคานธีถูกหนุ่มผูมี้แนวคิดฮินดูรุนแรงลอบสังหาร 
 สถานการณ์และแนวโนม้ อินเดียกา้วสู่ความเป็นมหาอาํนาจเน่ืองดว้ยเป็นประทศใหญ่ มี
ประชากรมาก มีขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญ่ มีศกัยภาพเป็นผูน้าํทางเทคโนโลยี มีกองทพัเรือท่ีเติบโต
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อยา่งรวดเร็ว วถีิชาตินิยมของอินเดียค่อนขา้งมัน่คง และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบนัมีจุดมุ่งหมายท่ี
จะทาํใหอิ้นเดียเป็นหน่ึงในส่ีของมหาอาํนาจโลก 
 สถานการณ์ภายในของอินเดียท่ีเด่นไดแ้ก่ กระแสชาตินิยม+ศาสนากาํลงัครองอาํนาจการ
บริหารในปัจจุบนั กาํลงัมีการสร้างพนัธมิตรและจบัขั้วทางการเมืองใหม่ หากพรรคคองเกรสไม่
สามารถพลิกฟ้ืนการนาํได ้กระแสชาตินิยม-ศาสนาก็จะมีความรุนแรงและมัน่คงยิง่ข้ึน 
 อินเดียยุคปัจจุบนักาํลงัอยูใ่นช่วงของการเปิดประเทศและการปฏิรูปในหลายดา้น รวมทั้ง
รัฐบาลทอ้งถ่ิน ปัญหาท่ีแกไ้ขไดย้ากไดแ้ก่ความสัมพนัธ์อินเดีย-ปากีสถานในกรณีแควน้แคชเมียร์ 
ซ่ึงมีปัจจยัภายนอกไดแ้ก่สหรัฐและจีนเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 

การจัดระเบียบโลกใหม่ 
ระเบียบโลกช่วงก่อนและหลงัสงครามโลกคร้ังที่หน่ึง  
เหตุการณ์ส าคัญช่วงก่อนและหลงัสงครามโลกคร้ังหน่ึง  
1) ระบบทุนนิยมโลกได้ก้าวสู่ข้ันทุนการเงิน (Finance Capital) ทุนการเงินเกิดจากการ

สะสมและรวมศูนยทุ์นขนานใหญ่ ไดแ้ก่ทุนธนาคารกบัทุนอุตสาหกรรม จนไม่อาจถูกจาํขงัไวใ้น
ขอบเขตของอาํนาจรัฐใดรัฐหน่ึงได ้นายทุนเปล่ียนจากการเป็นผูป้ระกอบการสู่การเป็นผูใ้ห้กูย้ืม 
ตอ้งส่งทุนน้ีไปลงในต่างแดน หรือท่ีเรียกในปัจจุบนัวา่ เป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซ่ึง
เป็นลกัษณะเด่นของส่ิงท่ีเรียกวา่โลกาภิวตัน์ อนัท่ีจริงแลว้มีนกัวิชาการจาํนวนมากข้ึนทุกทีท่ีเห็นวา่
ในช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 นั้น เป็นโลกาภิวตัน์คร้ังท่ีหน่ึง ซ่ึงระดบัการลงทุน การคา้ระหวา่ง
ประเทศ และการอพยพผูค้นมีสูงมาก โดยจุดสูงสุดอยูท่ี่ราว ค.ศ.1910 และกระบวนโลกาภิวตัน์คร้ัง
ท่ีสองซ่ึงพูดถึงกนัมากในทศวรรษ 1990 ก็ไม่ไดมี้อตัราสูงไปกวา่ในช่วงทศวรรษ 1910 และหาก
นบัเร่ืองการอพยพผูค้น เช่น จากยุโรปไปสหรัฐแลว้ ก็ยงันบัวา่นอ้ยกวา่เสียดว้ยซํ้ า กระบวนโลกาภิ
วตัน์คร้ังท่ีหน่ึงดาํรงอยูร่ะยะสั้นและดูจะไม่เป็นท่ีสังเกตชดั แต่ก็เป็นพื้นฐานให้กลุ่มทุน นกัคิดและ
นกัวิชาการจาํนวนหน่ึง ก่อความคิดด้านการเป็นสากล (Internationalism) หรือแนวคิดโลกนิยม 
(Globalism) ของระบบทุนข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มทุนในองักฤษท่ีถือกนัว่าเป็นศูนยก์ลางของทุนและ
การคา้โลก และกลุ่มทุนในสหรัฐท่ีกาํลงัเติบใหญ่อยา่งรวดเร็ว และเป็นพนัธมิตรกบัองักฤษซ่ึงเช่ือม
กนัอยา่งแน่นแฟ้นโดยทางภาษาและวฒันธรรมอีกดว้ย  
 ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1908-11 (พ.ศ.2451-54) ได้มีกลุ่มทุนและปัญญาชนชาวองักฤษ 
รวมตวักนัตั้งสมาคมลบั เรียกวา่กลุ่มโต๊ะกลม (The Round Table Groups) โดยมีผูด้าํเนินการสําคญั 
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ไดแ้ก่ ไลโอเนล เคอร์ติส ฟิลิป เอช. เคอร์ และวิลเลียม เอส. มาร์ริส โดยผูน้าํกลุ่มคนแรกคือ มิล
เนอร์ เป็นผูจ้ดัการทรัพยสิ์นสําคญัของกลุ่มบริษทัโรดส์ ซ่ึงทาํธุรกิจหลกัในดา้นเหมือง และการคา้
เพชรในแอฟริกาใต ้กลุ่มน้ีมีจุดประสงคเ์ร่ิมแรกท่ีจะสร้างสหพนัธ์ของรัฐท่ีพูดภาษาองักฤษทัว่โลก 
เม่ือถึง ค.ศ.1915 (พ.ศ.2458) กลุ่มน้ีไดด้าํเนินการใน 7 ประเทศ เช่นองักฤษ แอฟริกาใต ้แคนาดา 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย เป็นต้น (แนวคิดน้ีเปิดทางสําหรับการแปลงโฉมจกัรวรรดิ
องักฤษเป็นเครือจกัรภพองักฤษหรือ The Commonwealth) นอกจากน้ี ยงัมีการตั้งกลุ่มอยา่งหลวมๆ 
ในสหรัฐดว้ย โดยเงินท่ีใชด้าํเนินการนั้น นอกจากไดจ้ากกลุ่มบริษทัโรดส์แลว้ยงัไดจ้ากบริษทัอ่ืนๆ 
อีก ต่อมาไดมี้บุคคล องคก์าร และบริษทัท่ีมัง่คัง่ ให้เงินอุดหนุน กลุ่มองคก์ารเหล่าน้ี จาํนวนหน่ึง
เก่ียวพนักับกลุ่มทุนในสหรัฐ เช่น ตระกูลร็อกก้ีเฟลเลอร์ และมอร์แกน เป็นต้น ใน ค.ศ.1910 
(พ.ศ.2453) ซ่ึงถือเป็นจุดสูงสุดของกระบวนโลกาภิวตัน์คร้ังท่ีหน่ึง สมาคมน้ีไดอ้อกวารสารช่ือ The 
Round Table เพื่อเผยแพร่ทศันะของตน 
 2) การเกิดขึ้นของสงครามโลกคร้ังที่หน่ึง ซ่ึงทาํให้กระบวนโลกาภิวตัน์คร้ังท่ีหน่ึงตอ้ง
ชะงกั ก่อผลเสียทั้งต่อสันติภาพและกลุ่มทุนการเงินโลก และเห็นกนัว่าการแข่งขนักนัระหว่างรัฐ
ทุนนิยมดว้ยกนั เป็นส่ิงท่ีไม่ก่อผลดี เพื่อท่ีจะสร้างสันติภาพ จะตอ้งลดทอนการแข่งขนัระหวา่งรัฐ
ลง และสร้างรัฐบาลโลกหรือองคก์ารปกครองโลกข้ึน ซ่ึงหมายถึงวา่รัฐทั้งหลาย จาํตอ้งยอมสูญเสีย
อาํนาจอธิปไตยในระดบัหน่ึง เปิดพรมแดนของตนเพื่อการคา้และการลงทุน ทาํให้ประเทศต่างๆ 
พึ่งพากนัและกนัมากข้ึน เป็นประชาธิปไตยและสามารถระงบัสงครามและความขดัแยง้ได ้เอดเวิร์ด 
แมนเดล เฮาส์ (Edward Mandell House 1858-1938) นกัธุรกิจ-การเมืองคนสําคญัของสหรัฐ และท่ี
ปรึกษาใหญ่ของประธานาธิบดีวูดโรว ์วิลสัน ไดเ้ขียนนวนิยายช่ือ “นกับริหารฟิลิป ดรู” (Philip 
Dru: Administrator) พิมพเ์ผยแพร่ใน ค.ศ.1911 (พ.ศ.2454) เสนอวา่โลกสามารถปกครองไดดี้ท่ีสุด 
โดยนกับริหารผูมี้การุณยภาพ แนวคิดน้ี ต่อมาไดผ้ลกัดนัให้มีการจดัตั้งสันนิบาติชาติในช่วงหลงั
สงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง และสหประชาชาติในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เป็นท่ีน่าสังเกตวา่คาํ
ปรารภในกฎบตัรสหประชาชาติเร่ิมตน้ดว้ยคาํวา่ “เรา,ประชาชน…” ไม่ใช่ “เรา,ประชาชาติ…” ดู
จะมีเจตนาเพื่อลดอิทธิพลของประชาชาติ และให้ความสําคญัแก่องคก์ารเหนือชาติมากกวา่อยา่งอ่ืน 
อน่ึง เม่ือรัฐจาํตอ้งยอมสูญเสียอาํนาจอธิปไตยบางประการ และลดความสําคญัลง พรรคการเมือง 
เช่น ในสหรัฐซ่ึงมี 2 พรรคใหญ่ ได้แก่ พรรค รีพบัลิกันและพรรคเดโมแครต ก็จาํต้องลด
ความสาํคญัลงดว้ย โดยมีนโยบายเหมือนกนัท่ีจะยอมรับโลกท่ีเป็นระบบเดียวคือระบบทุนนิยมและ
มีรัฐบาลเดียว 
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 3) การเกิดขึ้นของรัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในรัสเซีย  ซ่ึงเกิดจากความสําเร็จของการ
ปฏิวติัเดือนตุลาคม ค.ศ.1917 และไดเ้ปิดโฉมหน้าใหม่ของการเมืองโลก อย่างไรก็ตาม รัฐสังคม
นิยมท่ีเกิดข้ึนใหม่ยงัอ่อนแอมาก มีการสู้รบระหว่างฝ่ายแดงหรือฝ่ายปฏิวติั กบัฝ่ายขาวหรือฝ่าย
ปฏิปักษป์ฏิวติั ปะทุข้ึนเป็นสงครามกลางเมืองอยูห่ลายปี กวา่จะสงบลง และมีการกาํหนดนโยบาย
เศรษฐกิจใหม่ (New Economy Policy) ใน ค.ศ.1921 อนุญาตใหมี้กรรมสิทธ์ิส่วนบุคคลบางอยา่งได ้
ผ่อนปรนการคา้เสรี และการบงัคบัให้ชาวนาขายพืชผลแก่รัฐ ในสถานการณ์เช่นน้ี แมว้่าระบบ
สังคมนิยมเป็นส่ิงท่ีกลุ่มทุนโลกหวาดระแวง แต่ก็ยงัไม่เห็นวา่เป็นส่ิงชัว่ร้าย นกัวิชาการบางคนช้ีวา่ 
จนเม่ือหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ท่ีระบบสังคมนิยมเติบใหญ่จนกลายเป็นระบบโลก ข้ึนมา
แข่งขนักบัระบบโลกทุนนิยมน้ีเอง ท่ีกลุ่มทุนโลกวาดภาพสังคมนิยมคอมมิวนิสตเ์ป็นความชัว่ร้าย 
และไดเ้กิดภาวะสงครามเยน็ข้ึน 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนนิยม-สังคมนิยมในช่วงแรก กล่าวได้ว่าค่อนขา้งราบร่ืน เช่น 
ในช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ทางการสหรัฐ ดูจะไวว้างใจสหภาพโซเวียตมากกวา่รัฐบาลนาซี
ในเยอรมนี กลุ่มทุนและนกัวิชาการเอง ก็มีความสัมพนัธ์กบักลุ่มผูท่ี้มีความคิดแนวสังคมนิยม และ
กระทัง่ยอมรับเอาอุดมการณ์บางดา้นของสังคมนิยมมารับใช้กลุ่มตน เช่น นวนิยายของ เอดเวิร์ด 
เฮาส์ กล่าวถึงการเก็บภาษีในอตัรากา้วหนา้ การตั้งธนาคารกลางท่ีเป็นอิสระจากอาํนาจรัฐบาล การ
ให้ผลตอบแทนท่ีมากข้ึนแก่คนงาน ปรากฏการณ์เช่นน้ี ทาํให้กลุ่มขวาจดัโจมตีแนวคิดโลกนิยม 
(Globalism) ว่าเป็นการสมคบคิดกบัพวกสังคมนิยมในการครองโลก การโจมตีดงักล่าว ยงัคง
ดาํเนินมาจนถึงปัจจุบัน คาร์โรล ควิกลีย์ (Carroll Guigley) ศาสตราจารย์ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ เห็นวา่เป็นทศันะท่ีเหลวไหล เขาเห็นวา่ “อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีชดัเจน
วา่ผูค้นจาํนวนมากท่ีเกิดในช่วงปี 1900-1920 และเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในช่วงปี 1928-1940 ยอ่มจะ
ไดรั้บผลกระทบอย่างสูงจากประสบการณ์ของสงคราม ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และความไม่มัน่คง 
จนกระทัง่ผูค้นเหล่าน้ีหนัมารับเอาอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์ในบางดา้นโดยไม่รู้ตวั (เช่นการใช้
เศรษฐกิจในการอธิบายประวติัศาสตร์ บทบาทของการต่อสู้ทางชนชั้นเป็นคู่ๆ ในประวติัศาสตร์
มนุษย ์หรือคาํอธิบายลกัษณะขูดรีดของบทบาทของทุนในระบบการผลิตและของผูม้ ัง่คัง่ในระบบ
สังคมต่างๆ)” ควิกลีย ์ยงัช้ีต่อไปวา่ ความคิดในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผูต้กเป็นเบ้ียล่างน้ีดาํรงอยู่
ในความคิดมนุษยธรรมทางศาสนาคริสตด์ว้ย 
 ขอ้เทจ็จริงดูจะเป็นทาํนองน้ีวา่ เม่ืออุดมการณ์ทุนนิยมกบัสังคมนิยมปะทะต่อสู้กนั ต่างก็ส่ง
อิทธิพลต่อกนั กล่าวคือระบบทุนนิยมรับบางดา้นของระบบสังคมนิยมมา เช่นการเพิ่มสวสัดิการ
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แรงงาน จนกระทัง่เกิดรูปแบบรัฐสวสัดิการข้ึน หรือมีการเพิ่มค่าแรง การประกนัค่าแรงขั้นตํ่า 
ระบบสังคมนิยมก็ยอมรับบางดา้นของระบบทุนนิยม เช่นนโยบายเศรษฐกิจใหม่ในสมยัเลนิน และ
เม่ือระบบสังคมนิยมล่มสลาย รัฐสังคมนิยมท่ีเหลืออยูบ่างแห่ง เช่น ประเทศจีนก็ดาํเนินนโยบายท่ี
เรียกวา่สังคมนิยมแบบตลาด และมีดาํริให้ชนชั้นนายทุนท่ีดีเด่น เขา้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต ์
เป็นตน้ กล่าวโดยความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศแลว้ อุดมการณ์ทุนนิยมกบัสังคมนิยมท่ีมีความ
แตกต่างกนัมาก ไดแ้ก่ ระบบทุนนิยมตอ้งการสร้างสากลนิยมของชนชั้นนายทุน ขณะท่ีระบบสังคม
นิยมตอ้งการสร้างสากลนิยมของชนชั้นกรรมกร ความพยายามของระบบสังคมนิยมดูจะไม่ประสบ
ความสําเร็จตามคาด ขณะท่ีความพยายามของระบบทุนนิยมก็ตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคขวากหนาม
มาก เช่นการเกิดสงครามใหญ่ระหวา่งกนัถึง 2 คร้ัง กระบวนโลกาภิวตัน์ท่ีนาํโดยบรรษทัขา้มชาติ
ในปัจจุบนัก็ประสบปัญหาไม่นอ้ย 
 4) การเกิดขึ้นของขบวนการและการต่อสู้ของกรรมกรขนานใหญ่ในยุโรปตะวันตกและ
สหรัฐ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของระบบทุนนิยม มีเหตุการณ์สําคญัในยุโรปตะวนัตกได้แก่ ค.ศ.1871 
(พ.ศ.2414) เกิดคอมมูนปารีส ในฝร่ังเศส ซ่ึงถือกนัวา่เป็นอาํนาจรัฐของชนชั้นกรรมกรเป็นคร้ังแรก 
สําหรับในสหรัฐ ขบวนการกรรมกรไดมี้การเคล่ือนไหวต่อสู้ท่ีน่าสนใจไดแ้ก่ ค.ศ. 1866 จดัตั้ง
สหภาพแรงงานแห่งชาติ มีการต่อสู้เรียกร้องท่ีสําคญัไดแ้ก่ลดชัว่โมงทาํงานลง ในปี 1867 ก็มีการ
นดัหยดุงานคร้ังใหญ่เพื่อเรียกร้องให้ลดชัว่โมงทาํงานลงอีกคร้ัง แต่ลม้เหลว อยา่งไรก็ตาม ในปีถดั
มา รัฐบาลกลางสหรัฐไดย้อมผา่นกฎหมายแปดชัว่โมง (Eight-Hour Law) แต่ใชก้บัลูกจา้งคนงาน
ของรัฐบาลเท่านั้น บางรัฐออกกฎหมายบงัคบัให้สถานประกอบการมีชัว่โมงทาํงาน 8 ชัว่โมงแต่ก็
ไม่ไดเ้ขม้งวดเร่ืองการบงัคบัใช้ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 ขบวนการกรรมกรในรัฐต่างๆ ไดเ้คล่ือนไหว
จดัตั้งพรรคการเมืองข้ึน เช่น พรรคอิสระ พรรคท่ีรู้จกักนัมากพรรคหน่ึงได้แก่พรรคประชาชน 
(People’s Party) ซ่ึงมกัเรียกทัว่ไปวา่พรรคประชานิยม (Populist’s Party) ต่อมามีการรวมตวัของ
กลุ่มเกษตรกรและกรรมกร เกิดเป็นพรรคระดบัชาติข้ึนใน ค.ศ.1882 ตวัแทนของพรรค ซ่ึงลงสมคัร
รับเลือกตั้ง เพื่อเป็นประธานาธิบดี ไดแ้ก่ นายเจมส์ บี. วีเวอร์ไดรั้บคะแนนเสียงกวา่ 1 ลา้นเสียง แต่
ในราว ค.ศ.1886 พรรคน้ีก็เส่ือมสลายไป 
 การเคล่ือนไหวท่ีสําคญัอีกกรณีหน่ึง ไดแ้ก่ การท่ีสหภาพแรงงานรถไฟอเมริกนั นดัหยุด
งานคร้ังใหญ่ในปี ค.ศ.1883 เพื่อขอเพิ่มค่าแรงและลดค่าเช่าบา้นท่ีคนงานตอ้งจ่ายให้แก่บริษทัรถไฟ 
มีผูน้าํไดแ้ก่อูจีน ว.ี เด็บส์ แต่ถูกทางรัฐบาลกลางส่งทหารราว 12,000 นายมาเพื่อระงบัการนดัหยุด
งาน จนเป็นผลสําเร็จในเดือนสิงหาคม 1884 การปราบปรามท่ีรุนแรงในคร้ังนั้นก่อความไม่พอใจ
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ทัว่ไป พอดีในปีนั้นเป็นปีเลือกตั้ง ประธานาธิบดีคลีฟแลนด์ ไดล้ดเสียงวิพากษว์ิจารณ์โดยประกาศ
วนัแรงงานแห่งชาติข้ึน ในวนัท่ี 2 กนัยายน เด็บส์ผูน้าํคนงานท่ีถูกจบักุม ได้ลงสมคัรรับเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีและไดรั้บคะแนนเกือบ 1 ลา้นเสียง 
 การเคล่ือนไหวของขบวนการกรรมกรสหรัฐเพื่อลดชั่วโมงทาํงาน เพิ่มค่าแรง ปรับปรุง
สภาพการทาํงาน ตลอดจนสิทธิผลประโยชน์อ่ืน รวมทั้งการเรียกร้องให้สตรีมีสิทธิในการเลือกตั้ง
ทัว่ไป เกิดข้ึนในท่ามกลางการขยายตวัทางอุตสาหกรรมและธุรกิจการคา้อยา่งรวดเร็ว เกิดช่องวา่ง
ทางสังคมและความไม่พึงพอใจทัว่ไป เหล่าน้ีผลกัดนัให้กลุ่มทุนมีการปรับปรุงสภาพการทาํงาน
และอ่ืนๆ ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัไดแ้ก่ความพยายามของเฮ็นรี ฟอร์ดในการปรับปรุงการผลิตรถยนต์
โดยใชร้ะบบสายพานใน ค.ศ.1913 และสร้างอตัราค่าแรงขั้นสูง โดยให้ถึงวนัละ 5 ดอลลาร์สหรัฐ 
คนงานท่ีมีรายไดสู้งน้ีก็สามารถซ้ือรถท่ีโรงงานผลิตได ้เป็นการขยายตลาดออกไป 
 การปรับปรุงขา้งตน้แสดงถึงความยดืหยุน่ค่อนขา้งสูงของระบบทุนนิยม ขณะเดียวกนั การ
ท่ีระบบทุนนิยมในช่วงตน้พยายามสร้างพนัธมิตรกบัระบบสังคมนิยม มีส่วนอย่างสําคญัท่ีทาํให้
รัสเซียเขา้ขา้งฝ่ายพนัธมิตรในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง มีนักรัฐศาสตร์บางท่านเห็นว่าถ้าหาก
รัสเซียไปสร้างพนัธมิตรกบัเยอรมนั ผลของสงครามอาจจะออกมาอีกอยา่งหน่ึง และสภาพการณ์
ปัจจุบนัอาจเปล่ียนเป็นแบบอ่ืนก็ได ้
 5) การเกิดขึ้นของแนวคิดสัจนิยม (Realism) และสุชาติพันธ์ุวิทยา (Eugenics) ซ่ึงมี
อิทธิพลสูงและเปิดเผยในช่วง 4 ทศวรรษแรกของศตวรรษท่ี 20 แนวคิดน้ีเม่ือนาํมาใชท้างการเมือง 
ก่อใหเ้กิดรูปแบบและนโยบายการปกครองประเทศและความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ท่ีมีลกัษณะ
ชาตินิยมผสมเช้ือชาตินิยม กบัการเช่ือในความเหนือกว่าของอารยธรรมตะวนัตกโดยรวม หรือ
ความเหนือกว่าของอารยธรรมประเทศตนโดยเฉพาะข้ึน ความรู้สึกดา้นชาตินิยมผสมเช้ือชาตินิยม
กบัความเช่ือในความเหนือกว่าทางวฒันธรรมน้ีเกิดข้ึนในประเทศตะวนัตกก่อน ในช่วงระหว่าง
และหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองได้แพร่ไปยงัประเทศอาณานิคมและก่ึงอาณานิคม ไดก่้อให้เกิด
ขบวนการปลดปล่อยประเทศจากการเป็นอาณานิคมข้ึนทั่วไป ในปัจจุบนั กลุ่มความคิดทาง
การเมืองดงักล่าว ยงัคงมีบทบาทสําคญับนเวทีโลก แมว้า่จะมีการกล่าวถึงเร่ืองกระบวนการโลกาภิ
วตัน์ท่ีไม่อาจตา้นทานไดอ้ยา่งหนาหูก็ตาม นอกจากนั้น แนวคิดสัจนิยมน้ี ยงัมีผูน้าํมาใชอ้ธิบายและ
ทาํนายสถานการณ์และความเป็นไปของความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไดใ้นระดบัหน่ึง เน่ืองจาก
รัฐก็ยงัคงเป็นองค์กรท่ีเขม้แข็ง ต่างตอ้งการอาํนาจและรักษาผลประโยชน์ของตนด้วยวิธีการทุก
อยา่ง 
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ความเป็นมาของแนวคิดสุชาติพนัธ์ุวทิยา เม่ือนาํมาใชท้างการเมือง สรุปไดด้งัน้ี  
เพลโต ้(427-347 BC.) นกัปราชญก์รีกโบราณท่านน้ี เห็นวา่ การปกครองบา้นเมืองนั้นควร

จะกระทาํโดยผูน้าํผูท้รงปัญญา เป็นการปกครองโดยชนชั้นสูง (Aristocracy) ไม่ใช่การปกครองโดย
ประชาชน (Democracy) ในช่วงศตวรรษท่ี 18 อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปฏิวติัอุตสาหกรรม เมือง
ขยายตวัอย่างรวดเร็ว ผูค้นอพยพจากชนบทมาหางานทาํในเมือง ตอ้งดาํเนินชีวิตอย่างยากจนขน้
แคน้ ตรงขา้มกบัสภาพความรุ่งเรืองสวยงามของเมือง มีนกัเขียนหลายคนไดส้ะทอ้นภาพความทุกข์
ยากท่ีถูกมองขา้มน้ี โจนาธาน สวิฟท ์(ค.ศ.1667-1747) นกัเขียนท่วงทาํนองเสียดสีมีช่ือชาวองักฤษ 
ไดเ้ขียนบทความช่ือ “ขอ้เสนอเล็กๆนอ้ยๆในการป้องกนัเด็กในครอบครัวยากจนของไอร์แลนด์ท่ี
เป็นภาระต่อพอ่แม่หรือประเทศ และในการทาํให้เด็กเหล่าน้ีมีประโยชน์ต่อสาธารณะ” ในบทความ
น้ีเขาเขียนวา่ เป็นส่ิงท่ีน่าสลดใจท่ีเห็นผูห้ญิงเท่ียวขอทานอยูท่ ัว่ไป “ตามดว้ยเด็กสาม ส่ี หรือหกคน 
ท่ีแต่งตวักะรุ่งกะร่ิง” ซ่ึงถา้หากใครขจดัภาพน้ีไปไดค้วรจะสร้างอนุสาวรียใ์ห้ สวิฟทเ์สนอทางออก
อยา่งเสียดสีวา่จะตอ้งใชล้ทัธิคนกินคน (Cannibalism) มาช่วยแก ้อีกราว 70 ปีต่อมา โธมสั โรเบิร์ต 
มลัธสั (ค.ศ.1776-1834) นกัเศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษไดตี้พิมพบ์ทความท่ีมีช่ือเสียงวา่ดว้ยประชากร
และผลกระทบต่อการพฒันาในอนาคต (An Assay on Principle of Population, As It Affects the 
Future Improvement of Society, 1798) เม่ือเห็นสภาพของคนยากจนในองักฤษไม่ดีข้ึน ทั้งน้ี ตาม
ทศันะของมลัธัส เห็นว่าเกิดจากอตัราการเกิดของจาํนวนประชากรมีมากเกินกว่าอตัราเพิ่มของ
อาหาร กล่าวกนัว่างานเขียนของมลัธัส มีอิทธิพล อย่างสูงต่อ ชาร์ลส์ ดาร์วิน (ค.ศ.1809-1882) 
นักธรรมชาติวิทยาท่ียิ่งใหญ่ชาวอังกฤษ ดาร์วินนั้ นได้สังเกตการคัดเลือกท่ีสังเกตเห็นได้ใน
ธรรมชาติ แต่ไม่สามารถอธิบายไดว้า่เกิดข้ึนเพราะเหตุใด เม่ือไดอ่้านบทความของมลัธสั จึงไดเ้กิด
ความกระจ่างแจง้ว่า เม่ือสัตวต์อ้งแก่งแย่งอาหารท่ีไม่พอเพียงอย่างเอาเป็นเอาตายนั้น เผ่าพนัธ์ุท่ี
แข็งแรงและเหมาะสมจะถูกคดัเลือกไว ้ส่วนท่ีอ่อนแอไม่เหมาะสม จะถูกขจดัออกไป ดาร์วินได้
เขียนการคน้พบน้ีเผยแพร่ใน ค.ศ.1859 (On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 
or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life) ต่อมาดาร์วนิไดน้าํทฤษฎีวิวฒันาการ
โดยการคดัเลือกทางธรรมชาติมาใชก้บัมนุษย ์ในหนงัสือช่ือกาํพืดของมนุษย ์(The Descent of Man 
ค.ศ.1871)  

จากแนวความคิดท่ีวา่ เผา่พนัธ์ุท่ีถูกเลือกไว ้เน่ืองจากเหมาะสมกวา่ ในการต่อสู้แยง่อาหาร
และการผสมพนัธ์ุ รวมทั้งการท่ีมนุษยมี์วิวฒันาการมาจากสัตวท่ี์ตํ่าตอ้ยกวา่ ทาํให้ดูเหมือนเล่ียงไม่
พน้ท่ีจะนาํไปสู่ขอ้สรุปวา่ 1) ชาติท่ีเป็นมหาอาํนาจเหนือชาติอ่ืนทั้งหลาย เช่นประเทศองักฤษ ท่ีมี
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อาณานิคมทัว่โลก เป็นเพราะวา่มีความเหมาะสมกวา่ หรือมีความเหนือกวา่ เช่นการมีความกลา้หาญ 
การมีวินยั และอ่ืนๆ 2) การพยายามปรับปรุงเผ่าพนัธ์ุมนุษยเ์ป็นไปไดแ้ละจาํเป็นตอ้งทาํ เพื่อให้
มนุษยย์กระดบัตนเองใหสู้งข้ึน มีแนวคิดสุชาติพนัธ์ุวทิยาแฝงในทศันะของดาร์วนิอยูโ่ดยทัว่ไป 

ในตอนทา้ยของหนังสือช่ือ “กาํพืดของมนุษย”์ ดาร์วินได้เขียนว่า “มนุษยไ์ดต้รวจตรา
ลกัษณะและสายพนัธ์ุของมา้ ววัควายและสุนัขอย่างพิถีพิถนั ก่อนท่ีจะผสมพนัธ์ุ แต่เม่ือถึงการ
แต่งงานของตวัเอง มนุษยแ์ทบจะหรือไม่เคยสนใจพิถีพิถนัแบบนั้น… ในดา้นมนุษยถู์กดึงดูดไป
เพียงเพราะการคาํนึงถึงความมัง่คัง่และอาํนาจ… มนุษยท์ั้งเพศชายและเพศหญิงไม่ควรจะแต่งงาน 
ถา้หากมีขอ้บกพร่องอยา่งเห็นไดช้ดัในร่างกายและจิตใจ” และอีกตอนหน่ึงวา่ “จะตอ้งเปิดโอกาส
การแข่งขนัสําหรับมนุษยทุ์กคน และผูท่ี้มีความเก่งกลา้สามารถท่ีสุด ไม่ควรจะถูกห้ามปรามดว้ย
กฎหมาย หรือประเพณีใดในอนัท่ีจะประสบความสาํเร็จอยา่งดีท่ีสุด และมีลูกหลานมากท่ีสุด” 

ส่ิงท่ีดาร์วินไม่ได้กล่าวไว้โจ่งแจ้งนั้ น แกลตัน (Francis Galton ค.ศ.1822-1911) 
ลูกพี่ลูกน้องของเขาได้นํามาเสนออย่างเปิดเผย กระทั่งคิดประดิษฐ์คาํว่า “สุชาติพนัธ์ุวิทยา” 
(Eugenics) ข้ึนมาใน ค.ศ.1883 ซ่ึงทาํให้เร่ืองพนัธุกรรมไม่จาํกดัอยู่เฉพาะในขอบเขตของวิชา
ชีววิทยาหรือวงนกัวิชาการเท่านั้น หากยงัเป็นนโยบายปฏิบติั และกระทัง่เป็นความสํานึกของชาติ
เหมือนกบัเป็นศาสนาใหม่ 

แกลตนัไดเ้ขียนบทความช่ือ “ลกัษณะทางพนัธุกรรมและความเก่ง” (Heredity Character 
and Talent, 1864-1865) แสดงทศันะวา่ “ประเทศท่ีอ่อนแอในโลกจาํเป็นตอ้งยอมเปิดทางให้แก่ชาติ
อนัประเสริฐกวา่ของมนุษย”์ และไดก้ล่าวถึงชนเผา่อินเดียนแดงวา่ “เป็นพวกท่ีไม่ยอมสังสรรคร์วม
เป็นกลุ่ม เก็บความโกรธไว ้และไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจใครแมว้า่ตกอยูใ่นความยากลาํบาก ชาวสเปน
จึงจาํตอ้งออกกฎหมายบงัคบัใหพ้วกน้ีรู้จกัหนา้ท่ีของการมีมนุษยธรรม” 

ขบวนการสุชาติพนัธ์ุวทิยาทีเ่ฟ่ืองฟูในตะวนัตก  
จากแนวความคิดสู่การปฏิบติั จากการปฏิบติัสู่ขบวนการ ขบวนการสุชาติพนัธ์ุวิทยาไดเ้บ่ง

บานทัว่ไปในยุโรปและขา้มมหาสมุทรไปยงัสหรัฐอเมริกา ขบวนการน้ีไดส้ร้างความชอบธรรม 
และการอธิบายอย่างมีเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์ กระทัง่เป็น “กฎธรรมชาติ” ว่า เหตุใดประเทศเจา้
อาณานิคมหรือเจา้ทาสจึงจาํตอ้งมีอาํนาจเหนือประเทศอาณานิคมและเหล่าทาส โดยในธรรมชาติ 
สัตวท์ั้งหลายแข่งขนักนัแยง่ชิงอาหาร และทรัพยากรอ่ืน ผูท่ี้แข็งแรงท่ีสุดยอ่มมีชยั ไดสื้บพนัธ์ุและ
อยูร่อดเป็นผูพ้ิชิต อารยธรรมตะวนัตกของผูพ้ิชิต ซ่ึงก็คือทศันคติและค่านิยมท่ีพฒันาข้ึนในยุคแสง
สว่างทางปัญญา (Enlightenment) ในศตวรรษท่ี 18 ไดแ้ก่ความเช่ือในเร่ืองเหตุผล วิทยาศาสตร์ 
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ความกา้วหนา้ ความเป็นปัจเจกชน เสรีประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยแบบทุนนิยมท่ีสนบัสนุน
การแข่งขนั ก็ไดรั้บการเผยแพร่ไปทัว่โลก จนเกิดความเช่ือในหมู่ชนชั้นนาํตะวนัตกวา่ อารยธรรม
ตะวนัตกคืออารยธรรมโลก ใครโจมตีตะวนัตก เช่นการก่อวินาศกรรม 11 กนัยายน 2544 เท่ากบั
โจมตีอารยธรรมโลก ในช่วงหลงัมีนกัรัฐศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศเสนอทฤษฎีวา่ โลก
หลงัยุคสงครามเยน็ การต่อสู้ทางอุดมการณ์จะเปล่ียนไปสู่การปะทะทางอารยธรรม แต่ความจริงดู
จะเป็นการด้ินรนของอารยธรรมอ่ืนท่ีตอ้งการให้หลุดพน้จากการครอบงาํของอารยธรรมตะวนัตก
มากกวา่ 

ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงขบวนการสุชาติพนัธ์ุวทิยาใน 3 ประเทศส าคัญ ไดแ้ก่ องักฤษ สหรัฐ และ
เยอรมนี ประเทศองักฤษซ่ึงเป็นเจา้อาณานิคมใหญ่ท่ีสุด เป็นตน้ตาํรับทฤษฎีวิวฒันาการโดยการ
คดัเลือกโดยธรรมชาติ ดูเหมาะสมท่ีจะเป็นบ่อเกิดของขบวนการสุชาติพนัธ์ุวิทยา ความคล่ีคลาย
ของขบวนการดงักล่าวอาจสรุปไดด้งัน้ีคือ ค.ศ.1907 มีการก่อตั้งสมาคมการศึกษาสุชาติพนัธ์ุวิทยา
แห่งบริเตนใหญ่ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับอยา่งกวา้งขวาง ใน ค.ศ.1912 (พ.ศ.2455) ไดจ้ดัการประชุมสุ
ชาติพนัธ์ุวิทยาระหว่างประเทศคร้ังท่ีหน่ึง ท่ีมหาวิทยาลัยลอนดอน จดัโดยสมาคมสุชาติพนัธ์ุ
องักฤษ อาํนวยการโดย ลีโอนาร์ด ดาร์วิน บุตรชายของชาร์ลส์ ดาร์วิน มีรองประธานการประชุม 
เช่นวนิสตนั เชอร์ชิลล ์ซ่ึงเป็นนกัการเมืองท่ีรุ่งโรจน์ในขณะนั้น ต่อมาไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรีองักฤษ 
นอกจากนั้น มีนกัสุชาติพนัธ์ุวทิยาจากสหรัฐหลายคน เช่นชาร์ลส์ ดาร์เวนพอร์ต ผูอ้าํนวยการสํานกั
ทะเบียนสุชาติพนัธ์ุวทิยา ท่ีประชุมมีมติใหจ้ดัการประชุมระหวา่งประเทศคร้ังท่ีสองใน ค.ศ.1915 ท่ี
สหรัฐ แต่เน่ืองจากเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึงจึงไดเ้ล่ือนไปจดัใน ค.ศ.1921 (พ.ศ.2464) ซ่ึงแสดงวา่
สงครามโลก ไม่ไดกี้ดขวางการขยายตวัของลทัธิเช้ือชาติท่ีทาํใหดู้เป็นวทิยาศาสตร์น้ี 

การประชุมสุชาติพนัธ์ุวิทยาระหว่างประเทศคร้ังท่ีสองในสหรัฐนั้น กล่าวได้ว่าเป็นการ
ประชุมระหว่างประเทศอย่างแทจ้ริง มีผูแ้ทนกว่า 300 คนจากทัว่โลก เช่น ฝร่ังเศส องักฤษ อิตาลี 
เบลเยยีม เชโกสโลวะเกีย นอร์เวย ์สวีเดน เดนมาร์ก ญ่ีปุ่น เม็กซิโก อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์
รวมทั้งประเทศสยาม ผูเ้ขา้ร่วมสําคญัเช่นเฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์ ซ่ึงต่อมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐ 
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ นักประดิษฐ์ท่ีมีช่ือ โลธรอบ สตอดดาร์ด (Lothrop Stoddard) 
นกัเขียนหนงัสือท่ีนิยมแพร่หลายช่ือ “กระแสสูงของคนผิวสีต่อตา้นความเหนือกว่าของคนขาว” 
(Rising Tide of Color Against White Supremacy, 1920) ในการประชุมคร้ังน้ีมีเอกสารนาํเสนอถึง 
108 ช้ิน ตั้งแต่เร่ืองพนัธุกรรมศาสตร์ของพืชและสัตว ์ไปจนถึงเร่ืองทางมานุษยวิทยาและรัฐศาสตร์ 
ในจาํนวนน้ีมีบทความต่อตา้นการผสมพนัธ์ุขา้มเช้ือชาติ และอนัตรายจากชนชาติท่ีตํ่าตอ้ยกวา่  
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สมาคมสุชาติพนัธ์ุวทิยาสหรัฐ ไดต้ั้งข้ึนใน ค.ศ. 1922 ความรู้ดา้นน้ีเป็นท่ีสนใจมากข้ึน ใน 
ค.ศ. 1928 (พ.ศ.2471) มีการเปิดสอนดา้นน้ีถึง 376 รายวิชาในคณะต่างๆ มีนกัศึกษาลงทะเบียน
เรียนราว 2 หม่ืนคน เน้ือหาตาํราสอนให้เห็นว่า ความรู้เร่ืองสุชาติพนัธ์ุวิทยาเป็นส่ิงชอบธรรม มี
ความแตกต่างทางชีวะระหวา่ง “ผูเ้หมาะสม” กบั “ผูไ้ม่เหมาะสม” และนโยบายในการควบคุมผู ้
อพยพ การแบ่งแยกทางเช้ือชาติ และการทาํหมนั เป็นส่ิงท่ีเหมาะสมในการรักษาวฒันธรรมของ
อเมริกาไว ้

ความเคล่ือนไหวในเยอรมนี ขณะท่ีการเคล่ือนไหวทางด้านสุชาติพนัธ์ุวิทยาในสหรัฐ 
โดยทัว่ไป เป็นไปโดยอาศยัการโฆษณาชวนเช่ือ ในเยอรมนี ดูเหมือนดาํเนินไปดว้ยการใชอ้าํนาจ
บงัคบัมากกวา่ เม่ือฮิตเลอร์ข้ึนมามีอาํนาจ (Adolf Hitler ค.ศ.1933-1945) ไดใ้ชแ้นวคิดสุชาติพนัธ์ุ
วทิยาผสมกบัลทัธิเช้ือชาติ ปลุกระดมชาวเยอรมนั ใหข้ึ้นมาสร้างอาณาจกัรใหม่ และจดัระเบียบโลก
ใหม่ ความจริงก่อนหนา้นั้น ทั้งในสหรัฐและเยอรมนี ต่างก็ไดเ้กิดกระแสและดาํเนินนโยบายแบบสุ
ชาติพนัธ์ุวิทยาคลา้ยคลึงกนั เช่น ในสหรัฐเม่ือ ค.ศ.1910 เกิดกระแสต่อตา้นการอพยพของคนต่าง
ดา้ว ในค.ศ.1912 มีการออกกฎหมายทาํหมนั เป็นตน้ 

 การเคล่ือนไหวจัดระเบียบโลกใหม่หลงัสงครามโลกคร้ังที ่1 
แนวคิดสุชาติพนัธ์ุวทิยาในความหมายกวา้ง นัน่คือรวมเอาทั้งความคิดชาตินิยม ลทัธิชนชั้น

นาํ (Elitism) การถือผวิ การกีดกนัทางเช้ือชาติ การถือความสูงส่งทางวฒันธรรมหรืออารยธรรมของ
ตนเขา้ดว้ยกนั ไดเ้ป็นพลงัทางการเมืองท่ีสาํคญั พลงัน้ีกล่าวโดยทัว่ไปมีลกัษณะเป็นภูมิภาคนิยม ซ่ึง
บางคร้ังอยูร่่วมและบางคร้ังขดัแยง้กบัแนวคิดสากลนิยมตลอดหว้งศตวรรษท่ี 20 น้ี 
 ในท่ามกลางเหตุการณ์ใหญ่ 5 ประการข้างต้น กลุ่มทุนโลกซ่ึงมีแนวคิดในการสร้าง
สันติภาพและสากลนิยมไดมี้การเคล่ือนไหวเพื่อท่ีจะจดัระเบียบโลกใหม่ในช่วงหลงัสงครามโลก
คร้ังท่ีหน่ึง ท่ีสาํคญัไดแ้ก่  

1) การผลักดันสร้างองค์การปกครองโลกและการค้าเสรี  ผูท่ี้มีบทบาทสําคญั ไดแ้ก่ แกน
อาํนาจองักฤษ-อเมริกนั ดงัท่ีปรากฏใน “ขอ้เสนอ 14 ขอ้” (Fourteen Points) ของประธานาธิบดีวูด
โรว ์วิลสัน ซ่ึงมีใจความสําคญัท่ีให้คู่สงครามหาทางเจรจายุติศึกท่ีจะก่อให้เกิดสันติภาพถาวร มี
ข้อเสนอท่ีเปิดทางให้แก่การเช่ือมต่อโลกเข้าด้วยกันหลายข้อ ได้แก่ ข้อท่ี 3 การยกเลิกส่ิงกีด
ขวางทางเศรษฐกิจทั้งหมดเท่าท่ีจะเป็นไปไดแ้ละสร้างความเสมอภาคในเง่ือนไขทางการคา้ระหวา่ง
ประเทศทั้งหลายอนัจะนาํไปสู่สันติภาพ และให้ประเทศเหล่าน้ีช่วยกนัรักษาสันติภาพ ขอ้ท่ี 4 ให้มี
การลดกาํลงัอาวุธของทุกประเทศให้เหลือเพียงพอสําหรับการรักษาความมัน่คงภายใน ขอ้ท่ี 5 ให้
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แกไ้ขปัญหาอาณานิคมอยา่งเป็นกลาง และขอ้สุดทา้ยท่ี 14 ให้มีการจดัตั้งสมาคมประชาชาติเพื่อคํ้า
ประกนัความเป็นอิสระทางการเมืองและบูรณภาพเหนือดินแดนของประเทศทั้งใหญ่และเล็ก ซ่ึง
ไดแ้ก่องคก์ารสันนิบาติชาติ (League of Nations) อน่ึง แนวคิดเร่ืองการจดัตั้งสันนิบาตชาติน้ี แมน
เดล เฮาส์ ท่ีปรึกษาใหญ่ของประธานาธิบดีวิลสันและไลโอเนล เคอร์ติสแห่งกลุ่มโต๊ะกลมได้
นาํเสนอในบทความช่ือ “สันนิบาติชาติ: ขอ้เสนอท่ีปฏิบติัได”้ (The League of Nations: A Practical 
Suggestion) ในวารสาร The Round Table เม่ือเดือนธนัวาคม ค.ศ.1918 ก่อนการประชุมสันติภาพ
ปารีสในเดือนมกราคม ค.ศ.1919 

2) การเพิ่มบทบาทของกลุ่มทุนต่อการเมืองระหว่างประเทศของโลกและประเทศ การ
ประชุมสันติภาพปารีส (Paris Peace Conference) ไดเ้ปิดข้ึนในวนัท่ี 18 มกราคม 1919 (พ.ศ.2462) 
เพื่อแกไ้ขความขดัแยง้อนัเป็นชนวนของสงคราม มหาอาํนาจผูช้นะ 4 ชาติได้แก่สหรัฐ องักฤษ 
ฝร่ังเศสและอิตาลี มีบทบาทครอบงาํในการประชุม แต่ก็มีทศันะต่างกนั กล่าวคือตวัแทนจากสหรัฐ 
ซ่ึงมีแนวคิดแบบสากลนิยมหรือการจดัระเบียบโลก ไม่ใช่แนวคิดการถ่วงดุลอาํนาจแบบตะวนัตก 
เนน้หนกัไปในดา้นการฟ้ืนฟูประเทศ การลดกาํลงัอาวุธและการจดัตั้งองคก์ารปกครองโลก ขณะท่ี
ตวัแทนจากฝร่ังเศสให้ความสําคญัในดา้นควบคุมเยอรมนีไม่ให้ฟ้ืนข้ึนมาโจมตีประเทศตนอีกได ้
จึงไดเ้รียกร้องดินแดนและค่าปรับทางสงครามจาํนวนมากจากเยอรมนี การประชุมน้ีส้ินสุดลงใน
เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1919 ออกมาเป็นขอ้ตกลงสนธิสัญญาแวร์ซาย ์(The Treaty of Versailles) 
เยอรมนียอมลงนามในสนธิสัญญาน้ีในวนัท่ี 28 มิถุนายน ค.ศ. 1919 

 

 
 

ภาพท่ี 5.1 การประชุมสันติภาพปารีส (Paris Peace Conference) 

(ท่ีมา : http://www.gwpda.org/memoir/shotwell.htm) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0WdgjlTDJ4fDrM&tbnid=iEbGl6oyFyzyzM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gwpda.org%2Fmemoir%2Fshotwell.htm&ei=lzCTU6y1Noa9uAS29YLQDw&psig=AFQjCNFu7pXqMyFY71j9caYQ9G7n3k3mzw&ust=1402241554787780
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การถือก าเนิดขึน้ของสภามนตรีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (CFR) ในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคม – ตน้เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1919 นั้นเอง ตวัแทนของประเทศสหรัฐและองักฤษท่ีเขา้ร่วม
การประชุมสันติภาพปารีสกบักลุ่มบุคคลราว 50 คน ไดจ้ดัประชุมกนัท่ีโรงแรมมาเจสติก นครปารีส 
กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีกล่าวไดว้่ามีความสัมพนัธ์กบักลุ่มโต๊ะกลม ประกอบดว้ย ตวัแทนจากกลุ่มทุน
ธนาคาร เช่นตระกูลมอร์แกน ทุนอุตสาหกรรม เช่นตระกูลร็อกก้ีเฟลเลอร์ กลุ่มเทคโนแครต และ
นักกฎหมาย เห็นพ้องกันว่า ควรจะได้จัดตั้ งองค์การเพื่อมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย
ต่างประเทศ ซ่ึงก็คือของโลก และไดต้กลงท่ีจะตั้งสมาคม 2 แห่ง ไดแ้ก่ สภามนตรีความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ (Council on Foreign Relation – CFR) เพื่อท่ีจะเคล่ือนไหวในสหรัฐ และราช
สถาบนัแห่งกิจการระหว่างประเทศ (Royal Institute of International Affair – RIIA) เพื่อ
เคล่ือนไหวในประเทศองักฤษ รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีสําคญั เช่น เอ็ดเวิร์ด เอ็ม. เฮาส์, ไลโอเนล 
เคอร์ติส, ลอร์ดยซูเตส เพอร์ซ่ี, เฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์, ชาร์ลส์ เซมอร์ (มหาวทิยาลยัเยล)  

กลุ่มบุคคลท่ีคิดตั้งสภามนตรีความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ (CFR) เห็นวา่ ถึงเวลาแลว้ท่ี
กลุ่มธุรกิจเอกชน จะได้หันมาสนใจต่อบทบาทและความรับผิดชอบท่ีมากข้ึนของสหรัฐใน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ซ่ึงอาจตีความไดว้า่กลุ่มธุรกิจเอกชนเห็นวา่ ไม่อาจปล่อยให้กิจการ
ระหว่างประเทศตกอยู่ในมือของนกัการเมือง และระบบราชการแต่เพียงลาํพงัอีกต่อไป เพราะว่า
สามารถนาํไปสู่ภาวะสงครามอนัไม่เป็นผลดีต่อการลงทุนไดโ้ดยง่าย นอกจากน้ี ยงัเห็นวา่การปล่อย
ให้ประเทศต่างๆ แข่งขนักนัมากเกินไป ก็จะนาํไปสู่สงครามเช่นเดียวกนั ตรงกนัขา้ม หากเปิด
การคา้เสรีใหรั้ฐทั้งหลายต่างตอ้งพึ่งพากนัมากข้ึน โอกาสท่ีจะก่อสงครามก็จะลดลง 

ข้อกล่าวหาร้ายแรงต่อ CFR สภามนตรีความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ หรือ CFR น้ี 
หลงัจากตั้งมาไดพ้กัหน่ึงก็ถูกกลุ่มบุคคลซ่ึงจาํนวนไม่นอ้ยมีแนวคิดแบบอนุรักษนิ์ยม หรือเป็นแบบ
ทอ้งถ่ินนิยม จบัตามองดว้ยความระแวง โดยเฉพาะนบัตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เป็นตน้มา ขอ้กล่าวหาท่ี
ร้ายแรงมีอยู ่2 ขอ้ดว้ยกนั ไดแ้ก่  

1) องค์การ CFR เป็นพวกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ และสมคบคิดกบัขบวนการคอมมิวนิสต์
นอกประเทศโดยอ้างเทคโนแครตท่ีใกล้ชิดกับองค์การน้ี เช่นซบิกเนฟ เบรซินสก้ี (Zbigniew 
Brzezinski) วา่ไดเ้ขียนหนงัสือยกยอ่งความคิดของ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx ค.ศ.1818-1883) นกั
คิดและนกัปฏิวติัคอมมิวนิสต ์เช่นเมลวนิ ซิกเลอร์ระบุวา่ในหนงัสือช่ือ “ระหวา่งสองสมยั” ของเบร
ซินสก้ี ตีพิมพเ์ม่ือ ค.ศ.1970  หนา้ท่ี 72 มีขอ้ความวา่ “ลทัธิมาร์กซ์เป็นชยัชนะของนกัปฏิบติัท่ีมอง
ออกไปขา้งนอก เหนือผูท่ี้นัง่น่ิงมองเขา้มาขา้งใน และเป็นชยัชนะของเหตุผลเหนือความเช่ือพร้อม
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กนัไปดว้ย” หน้า 123 มีขอ้ความวา่ “ลทัธิมาร์กซ์ให้การมองท่ีลึกซ้ึงต่อสถานการณ์ท่ีเป็นจริงใน
ปัจจุบนั” 

อย่างไรก็ตาม ขอ้กล่าวหาน้ีค่อนขา้งเล่ือนลอย เพราะส่ิงท่ีนักวิชาการของกลุ่มทุนโลก
ยอมรับนั้น คือการวเิคราะห์ของมาร์กซ์วา่ดว้ยฐานะและบทบาทของทุนนิยมในประวติัศาสตร์ ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นวิทยาศาสตร์ การมองกวา้งไกล ไม่ใช่ทฤษฎีปฏิวติัของชนชั้นกรรมาชีพ การวิเคราะห์
อนัแหลมคมน้ี ช่วยให้กลุ่มทุนโลกสามารถคิดสร้างทฤษฎีในการจดัระเบียบโลก ทาํให้โลกเป็น
อนัหน่ึงเดียวกนั ดีกวา่วิธีคิดของนกัคิดในระบบทุนนิยมเอง ซ่ึงมกัมีแนวโนม้ท่ีจะติดอยูก่บัรัฐชาติ 
การแสวงหาอาํนาจ และการถ่วงดุลทางอาํนาจ ท่ีเรียกวา่ลทัธิสมจริง (Realism) อนันิยมใช้กนัใน
ยโุรปตะวนัตก แต่เม่ือเกิดการเสียสมดุลก็นาํไปสู่สงครามได ้

ตั้งแต่ ค.ศ.1848 (พ.ศ.2391) หรือกวา่ 150 ปีมาแลว้ ขณะท่ีระบบทุนนิยมเพิ่งอยูใ่นระยะหดั
เดิน มาร์กซ์ไดว้เิคราะห์และพยากรณ์ฐานะและบทบาทของชนชั้นนายทุนและระบบทุนนิยมไว ้ใน
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ว่า ชนชั้นนายทุนจะอาศยัการผลิตท่ีก้าวหน้าสร้างอุตสาหกรรม
ทนัสมยั (Modern Industry) กบัตลาดโลก (World Market) ข้ึน ท่ีใดท่ีชนชั้นนายทุนไดรั้บชยัชนะ ก็
จะทาํลายความสัมพนัธ์แบบเจา้ขุนมูลนายลงไป “และเหลือแต่ความสัมพนัธ์ระหว่างผูค้นเพียง
ผลประโยชน์ส่วนตวัอนัล่อนจอ้น และ “การจ่ายเงินสด” ท่ีขาดนํ้าใจ…ทาํให้ค่าของบุคคลกลายเป็น
มูลค่าแลกเปล่ียน และแทนท่ีเสรีภาพจาํนวนมากท่ีไดต้ราไวอ้ยา่งไม่อาจลบลา้งได ้ไดส้ร้างเสรีภาพ
อนัลน้เหลือแต่เพียงอย่างเดียว นัน่คือ การคา้เสรี (Free Trade)” ชนชั้นนายทุนจาํเป็นตอ้งปฏิวติั
เคร่ืองมือการผลิตหรือเพิ่มความสามารถในการผลิตอยูต่ลอดเวลา “ความตอ้งการท่ีจะขยายตลาด
สําหรับผลิตภณัฑ์ของตนอยูต่ลอดเวลา ผลกัใสกลุ่มนายทุนให้ไปยงัผืนนํ้ าและแผน่ดินทัว่โลก ชน
ชั้นนายทุนจาํตอ้งสร้างบา้นทุกแห่ง ตั้งถ่ินฐานทุกท่ี สร้างความเช่ือมโยงทุกแห่ง ชนชั้นนายทุนโดย
อาศยัตลาดโลก ไดท้าํให้การผลิตและการบริโภคในทุกประเทศมีลกัษณะทัว่โลก (Cosmopolitan) 
…อุตสาหกรรมแห่งชาติแบบเก่าทั้งปวงไดถู้กทาํลายหรือกาํลงัถูกทาํลายลงทุกวนั พวกมนัถูกขบั
ออกไปโดยอุตสาหกรรมใหม่ อนัสําคญัยิ่งสําหรับชาติอารยะทั้งปวง อุตสาหกรรมซ่ึงไม่ได้ใช้
วตัถุดิบพื้นเมืองเท่านั้น แต่ยงัใชว้ตัถุดิบท่ีไดจ้ากดินแดนอนัไกลโพน้ อุตสาหกรรมซ่ึงผลผลิตไม่ได้
ถูกบริโภคแค่ภายในบา้น แต่ทัว่ทุกมุมโลก” 

จากการก่อเกิดอุตสาหกรรมใหม่และตลาดโลก การทาํลายฐานอุตสาหกรรมเดิมของชาติ 
การคา้และธุรกิจท่ีขา้มพรมแดน มาร์กซ์ไดเ้ล็งเห็นถึงการพึ่งพากนัระหว่างประเทศมากข้ึน โดย
กล่าวว่า “แทนท่ีการแยกตวัเองเป็นประเทศและทอ้งถ่ินแบบเก่าและการผลิตแบบพอเพียง (Self-
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sufficiency) เราจะมีการเช่ือมสัมพนัธ์กนัทุกดา้นทุกทาง เกิดการพึ่งพากนัของประเทศต่างๆทัว่โลก 
(Universal Inter-dependence of Nations)” การเช่ือมสัมพนัธ์น้ีไม่ไดจ้าํกดัอยูแ่ต่ในดา้นวตัถุเท่านั้น 
แต่ยงัมีดา้นผลิตภณัฑ์ทางปัญญา (Intellectual Production) อีกดว้ย และวา่ “การมองดา้นเดียวและ
การมีจิตใจคบัแคบแบบประชาชาติจะเป็นไปได้ยากข้ึนเร่ือยๆ และจากวรรณกรรมทอ้งถ่ิน และ
ระดบัชาติจาํนวนมาก จะเกิดวรรณกรรมโลกข้ึน” 

มาร์กซ์ไดเ้ล็งเห็นดว้ยว่า ระบบทุนนิยมท่ีได้พฒันาเคร่ืองมือการผลิตและการส่ือสารอยู่
ตลอดเวลา จะดึงเอาแมช้าติท่ีป่าเถ่ือนท่ีสุด เขา้สู่โลกอารยะ โดยผ่านการคา้เสรี “สินคา้ราคาถูกจะ
เป็นอาวุธหนกัท่ีจะบีบให้ความเกลียดอนัรุนแรงฝังลึกของคนป่าต่อชาวต่างชาติตอ้งยอมจาํนน ชน
ชั้นนายทุนบงัคบัให้ทุกประเทศท่ีเกรงวา่จะสูญชาติตอ้งยอมรับวิธีการผลิตแบบทุนนิยม มนับงัคบั
ให้ประเทศเหล่านั้นจาํตอ้งรับเอาส่ิงท่ีมนัเรียกวา่อารยธรรมเขา้ไปอยูใ่นตวั นัน่คือกลายเป็นชนชั้น
นายทุนเอง กล่าวก็คือชนชั้นนายทุนไดส้ร้างโลกตามแบบของตนเองข้ึน” 

นอกจากน้ี มาร์กซ์ยงัไดก้ล่าวในท่ีอ่ืนถึง “การทาํให้การผลิตทางอุตสาหกรรม และแบบ
การครองชีพอนัสอดคลอ้งตามไปนั้น เขา้สู่มาตรฐานเดียวกนั” ซ่ึงมีนยัถึงการขา้มเส้นแบ่งประเทศ
และลดความเป็นปรปักษร์ะหว่างกนั เน่ืองจากความแตกต่างทางประชาชาติเกิดจากความแตกต่าง
ในการผลิต (มิเชล โลว,ี 1976) 

จะเห็นไดว้่า มาร์กซ์เป็นผูช้ี้ทางสวา่งแก่กลุ่มทุนโลกและเทคโนแครต ให้เห็นถึงพนัธกิจ
ทางประวติัศาสตร์ของชนชั้นนายทุน ซ่ึงท่ีสําคญั ได้แก่ การสร้างอุตสาหกรรมสมยัใหม่ พฒันา
เคร่ืองมือการผลิตหรือความสามารถในการผลิตอยา่งต่อเน่ือง สร้างตลาดโลก เชิดชูการคา้เสรี แผ่
ขยายการผลิตแบบทุนนิยมไปทัว่โลก การสร้างโลกตามแบบของตนข้ึน ในการน้ีชนชั้นนายทุน
จาํตอ้งเปล่ียนวถีิทรรศน์ใหม่ จากการมองอยา่งคบัแคบเพียงในระดบัชาติและทอ้งถ่ิน ไปสู่การมอง
ทัว่ทั้งโลก สร้างแบบการผลิต ผลิตภณัฑ์และการบริโภคให้เป็นระดบัโลก (World Class) ซ่ึงจะลด
ความแตกต่างทางประชาชาติลง ส่ิงท่ีเรียกว่าเสรีนิยมใหม่ก็ดี ฉันทามติวอชิงตนัก็ดี หรือกระบวน
โลกาภิวตัน์ก็ดี ลว้นมีสาระสําคญัตามท่ีมาร์กซ์วิเคราะห์และพยากรณ์ไว ้นกัทฤษฎีความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศบางคนเสนอว่าเม่ือประเทศมีการพึ่งพาระหว่างกนัมากข้ึน มีความแตกต่างกัน
น้อยลง ยึดมัน่ในการคา้เสรีซ่ึงเป็นอีกช่ือหน่ึงของระบอบประชาธิปไตยแลว้ โลกจะเขา้สู่ยุคแห่ง
สันติภาพ บางคนเสนอไปไกลถึงขั้นวา่ประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยนั้นจะไม่รบพุง่กนั 

2) องค์การนี้สมคบคิดเพ่ือท าลายระบบพรรคการเมืองในสหรัฐ ท าลายระบอบ
ประชาธิปไตย ทั้งน้ีเพื่อปกครองอเมริกา และปกครองโลก ขอ้หาน้ีมีพื้นฐานขอ้เท็จจริงมากกวา่ แต่
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ความจริงก็ไม่ไดง่้ายดายเช่นนั้น เพราะวา่รัฐประชาธิปไตยแมจ้ะมีนโยบายเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
ทุนใหญ่เป็นสาํคญั แต่ก็มีความเป็นตวัเองในระดบัหน่ึง นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาจากการเปล่ียนแปลง
ทางสถานการณ์ ความเห็นพอ้งกนัภายในกลุ่มชนชั้นนํา และกระแสต่อต้าน กล่าวโดยย่อก็คือ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศมีความซับซ้อนอยา่งยากท่ีประเทศใดประเทศหน่ึงจะมาจดัระเบียบ
ได ้ดงันั้น จึงไม่ตอ้งพูดถึงสมาคมหรือองคก์ารหน่ึงจะกระทาํไดเ้ช่นนั้น อยา่งไรก็ตาม กล่าวไดว้่า
องค์การน้ีมีบทบาทสําคญัในการผลกัดนัลทัธิโลกนิยมและกระบวนโลกาภิวตัน์ ให้เป็นกระแส
ครอบงาํในการจดัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ทั้งในสหรัฐและประเทศต่างๆ ในช่วงตั้งแต่
รัฐบาลประธานาธิบดีรูสเวลท ์(Franklin Delano Roosevelt เป็นประธานาธิบดีระหวา่ง ค.ศ.1933-
1945) และหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ขณะท่ีในช่วงก่อนและหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึงนั้นไม่
ประสบความสําเร็จมากนกั ดงัจะเห็นไดว้า่ทั้งท่ีมีความพยายามอยา่งหนกัจากประธานาธิบดีวิลสัน 
และเฮ้าส์ ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาแต่ต่อมาเป็นประธานสภามนตรีความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ใน 
ค.ศ.1920 วฒิุสภาสหรัฐลงมติไม่ยอมรับสนธิสัญญาแวร์ซายส์ ซ่ึงจะให้สหรัฐเขา้ร่วมสันนิบาติชาติ
อนัเป็นองคก์ารระหวา่งประเทศใหม่เพื่อพิทกัษส์ันติภาพ ดูแลอาณานิคมของประเทศผูแ้พส้งคราม 
และลดกาํลงัอาวุธ โดยเห็นวา่การเขา้เป็นสมาชิกสันนิบาติชาติอาจกระทบต่ออาํนาจอธิปไตยของ
สหรัฐเอง ความลม้เหลวน้ี กล่าวกนัวา่เร่งผลกัดนัให้นกัสากลนิยมชนชั้นนายทุน เคล่ือนไหวจดัตั้ง
สภามนตรีความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศใน ค.ศ.1921 นอกจากน้ี เป็นไปไดว้่ากลุ่มนาํในสภาน้ีมี
แนวคิดแบบลัทธิชนชั้นนาํ (Elitism) ตอ้งการสร้างผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์คิดใหม่ทาํใหม่ รวมทั้งมี
แนวคิดแบบสุชาติพนัธ์ุวทิยาดว้ย 

การจัดระเบียบโลกใหม่ในช่วงก่อน-หลงัสงครามโลกคร้ังทีส่อง  
เหตุการณ์ส าคัญในช่วงก่อน-หลงัสงครามโลกคร้ังทีส่อง  
ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง มีเหตุการณ์สําคญั ท่ีทาํให้แนวคิดสากลนิยมในสหรัฐข้ึนมา

โดดเด่น ก่อใหเ้กิดความคิดในการครองความเป็นใหญ่ในตลาดโลก ท่ีสาํคญั คือ  
1) ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต ่า (เร่ิม ค.ศ.1929 ไปจนถึงทศวรรษ 1930) ซ่ึงช่วยให้ฮิตเลอร์

ข้ึนมาครองอาํนาจในเยอรมนี ใน ค.ศ. 1933 ดว้ยนโยบายและการปฏิบติัทางการเมืองท่ีสําคญัไดแ้ก่ 
(1) ความคิดชาตินิยมภายใตก้ารนาํของผูน้าํท่ีมีจิตใจหาญสู้ ไม่ใช่แบบเสรีนิยม เขา้ผนวกดินแดน
ออสเตรียซ่ึงมีคนเช้ือสายเยอรมนีอยูม่าก มีการตั้งทหารพรานเส้ือนํ้ าตาล (SA) ต่อมามีทหารพราน
เส้ือดาํ (SS) และเม่ือไดอ้าํนาจรัฐก็ตั้งตาํรวจลบัเกสตาโปข้ึน (2) แนวคิด สหกรณ์โดยรัฐแบบสังคม
นิยม ช่วยผูต้กงาน แทนท่ีระบบทุนนิยมท่ีเส่ือมทราม และมีวิกฤติเป็นประจาํ (3) การยกยอ่งความ
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เหนือกว่าของชนเผ่าอารยนั-เยอรมนั (4) การต่อตา้นคอมมิวนิสต์ ในสหรัฐประธานาธิบดีแฟ
รงกลิน ดี. รูสเวลท ์ไดป้ระกาศแผน “แจกไพ่ใหม่” (New Deal) เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจและปฏิรูป
สังคม ในประเทศญ่ีปุ่นเกิดลทัธิทหาร การคิดใช้กาํลงัทหารเพื่อขยายดินแดน ตลาด และแสวงหา
ทรัพยากรใหม่ เพื่อแกปั้ญหาสังคม รวมทั้งมีความคิดทาํลายสมดุลอาํนาจทางมหาสมุทร   

ในสถานการณ์เช่นน้ี ไดก่้อใหเ้กิดการแข่งขนัทางอาวธุคร้ังใหญ่ และสงครามใหญ่ดูจะเป็น
ส่ิงท่ีเล่ียงไม่พน้ เหล่าน้ีกระตุน้ใหช้นชั้นนาํในสหรัฐมีความเห็นพอ้งกนั ในการตั้งองคก์ารสันติภาพ
ท่ีเขม้แขง็ข้ึน โดยสหรัฐมีส่วนเขา้ร่วมดว้ย ความตอ้งการสันติภาพ และการกาํหนดให้ตนมีบทบาท
สําคญัในการจดัระเบียบโลก ดูจะผลกัดนัให้สหรัฐเป็นเหมือนประเทศมหาอาํนาจอ่ืนท่ีผา่นมา นัน่
คือตอ้งการความมัน่คงท่ีสมบูรณ์สําหรับประเทศ และจดัระเบียบโลกไปตามทศันะของตน ซ่ึงเป็น
นโยบายท่ียากจะปฏิบติัใหเ้ป็นจริงได ้

2) มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ จากบทความของ โรเบิร์ต ฮิลแมนน์ ช่ือ ควินซี ไรท ์
และคณะกรรมาธิการศึกษาองคก์ารแห่งสันติภาพ (Quincy Wright and the Commission to Study 
the Organization of Peace,1998) ช้ีวา่เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองใกลร้ะเบิด ผูน้าํในสหรัฐและ
องักฤษ ได้เห็นความจาํเป็นในการตั้งรัฐบาลโลก เรียกว่าเป็น “ระเบียบโลกใหม่” ผูส้นับสนุน
แนวคิดน้ีในสหรัฐท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. รูสเวลท ์ซ่ึงกล่าววา่มีความใกลชิ้ดกบั 
สภามนตรีว่าดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ (CFR) และรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ นาย
คอร์เดลล์ ฮลัล์ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการข้ึนมาหลายคณะ มีท่ีสําคญัคณะหน่ึง คือ คณะกรรมาธิการ
ศึกษาองคก์ารแห่งสันติภาพ (Commission to Study the Organization of Peace – CSOP) ซ่ึงสมาชิก
ในคณะกรรมาธิการน้ี ประกอบด้วยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของสหรัฐ 
ผูบ้ริหารของบรรษทัขนาดใหญ่ นักกฎหมายจากบริษทักฎหมายท่ีมีช่ือเสียงในสหรัฐ ในเดือน
กนัยายน 1939 คณะกรรมาธิการน้ีประกอบดว้ยบุคคล เช่น จอห์น ดบับลิว. เดวิส อดีตประธานสภา
มนตรีวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ จอห์น ฟอสเตอร์ ดลัเลส จากบริษทักฎหมายซลัลิแวน
และครอมเวลท่ีมีช่ือเสียง ท่านผูน้ี้ต่อมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐระหว่าง 
ค.ศ. 1953-1959 สมยัประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ นายธอมสั ดบัเบิลย.ู แลมอนต ์หุน้ส่วนสาํคญัในเจ.
พี.มอร์แกน นายคอร์ลิสส์ แลมอนตแ์ห่งมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย (เป็นบุตรของธอมสั ดบัเบิลยู. แล
มอนต)์ นายโอเวน ลตัติมอร์แห่งสถาบนัความสัมพนัธ์แปซิฟิก (Institute of Pacific Relations ซ่ึง
กล่าวกนัวา่เป็นสาขาของ CFR ท่ีศึกษาความเป็นไปในเขตเอเชียตะวนัออก) และนายซมัเมอร์ เวลส์ 
ปลดักระทรวงการต่างประเทศ 
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แบร์รี เอ็ม. โกลด์วอเตอร์ วุฒิสมาชิกสหรัฐผูมี้แนวคิดอนุรักษ์นิยม -ชาตินิยมได้เขียน
บทความเม่ือ ค.ศ.1979 ช้ีว่านับตั้งแต่เดือนกนัยายน 1939 CFR ได้มีบทบาทสําคญัต่อนโยบาย
ต่างประเทศสหรัฐ โดยตั้งแต่ปี 1944 เป็นต้นมา รัฐมนตรีต่างประเทศทุกคนยกเวน้เจมส์ เอฟ. 
เบิร์นส์ไดเ้ป็นสมาชิกของสภาน้ี 

การจัดระเบียบโลกใหม่ในช่วงก่อน-หลงัสงครามโลกคร้ังทีส่อง  
1) ประเด็นศึกษาของคณะท างานศึกษาองค์การแห่งสันติภาพ (CFR) คณะทาํงานฯ ซ่ึงมี 

ควินซี ไรท ์และจอห์น ฟอสเตอร์ ดลัเลสรวมอยูด่ว้ย ไดต้ั้งประเด็นศึกษาไว ้4 ขอ้ดว้ยกนัไดแ้ก่ (1) 
ปัญหาเฉพาะหนา้ (2) หลกัการและสถาบนัเพื่อจดัตั้งสันติภาพ (3) ปัญหาระยะผ่านหลงัสงคราม 
และ (4) บทบาทขององค์การสหประชาชาติ ซ่ึงผลการศึกษาน้ี ในด้านหน่ึง แสดงถึงการมอง
สถานการณ์อยา่งกวา้งไกล ดงัจะเห็นวา่การจดัระเบียบโลกตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้
มา กล่าวโดยทัว่ไปเป็นไปตามแนวการศึกษาน้ี แต่ในอีกดา้นหน่ึง ท่ีสถานการณ์เป็นไปเช่นนั้นก็
ดว้ยปฏิบติัการทั้งใหญ่และเล็ก ทั้งลบัและเปิดเผยจาํนวนมาก ของสหรัฐและประเทศมหาอาํนาจอ่ืน 
และมีผูบ้ริสุทธ์ิตอ้งลม้ตายไปนบัลา้นคน นบัวา่เป็นการทาํนายอนาคตไดถู้กตอ้งเน่ืองจากวา่มีความ
พยายามท่ีจะใหม้นัเกิดข้ึนและไม่มีแรงอ่ืนมาตา้นทานได ้ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง 2 ประเด็นแรก คือ  

(1) ประเด็นปัญหาเฉพาะหน้า คณะทาํงานเห็นวา่ โลกในปัจจุบนั (ค.ศ.1939) ไดเ้ล็กลง ทาํ
ให้ประชาชาติต่างๆ ต้องพึ่ งพากันและกันในหลายด้านตั้งแต่ทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ ดงันั้นความคิดชาตินิยมจึงเป็นภยัคุกคามสําคญัท่ีสุดต่อการพึ่งพากนัและกนัน้ี ควินซี 
ไรท ์ผูเ้ช่ียวชาญการเมืองระหวา่งประเทศ เขียนวา่ “ประเด็นของผมก็คือ การภกัดีมากเกินไปต่อโค
ศกัด์ิสิทธ์ิ อนัไดแ้ก่ อธิปไตย ความเป็นประชาชาติ ความเป็นกลาง และอาํนาจตดัสินคดีในประเทศ
นั้น กาํลงัทาํลายอารยธรรม” กล่าวก็คือ ถ้าหากตอ้งการสันติภาพ ประชาชาติต่างๆ ตอ้งบูชาโค
ศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ีใหน้อ้ยลง 

(2) ประเด็นหลักการและสถาบันส าหรับองค์การเพ่ือสันติภาพ คณะทาํงานแบ่งเป็น 2 
หวัขอ้ใหญ่ ไดแ้ก่ 

 ก) หลักการพื้นฐาน ท่ีตอ้งตอบปัญหาวา่โลกแบบใดท่ีเราตอ้งการ ซ่ึงคณะทาํงานเห็นว่า
ตอ้งเป็นโลกท่ีรัฐทั้งหลายซ่ึงมีทรัพยากร ความมัง่คัง่อนัจะเกิดข้ึนโดยความโชคดีหรือการพิชิตก็ดี 
จะตอ้งแบ่งปันใหแ้ก่ประเทศท่ีโชคดีนอ้ยกวา่ ซ่ึงดูจะเป็นความฝันและอยูต่รงขา้มกบัความเป็นจริง 
เพราะว่าโลกในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นโลกท่ีเต็มไปดว้ยความไม่เท่าเทียมกนั มีการรวม
ศูนยค์วามมัง่คัง่และอาํนาจอยู่ในหมู่คนส่วนนอ้ย ความไม่เป็นธรรมดงักล่าว ยงัคงสืบต่อมาจนถึง
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ทุกวนัน้ี โดยท่ีองคก์ารเพื่อสันติภาพอนัไดแ้ก่องคก์ารสหประชาชาติท่ีตั้งข้ึนไม่อาจแกไ้ขอะไรได้
มากนกั  

ข) แบบการปฏิบัติขององค์การเพ่ือสันติภาพ คณะทาํงานเห็นวา่องค์การน้ีจะตอ้งมีแบบ
การปฏิบติัท่ีกวา้งขวางกว่าสันนิบาติชาติซ่ึงเน้นแต่องค์การทางการเมือง สําหรับองค์การเพื่อ
สันติภาพใหม่ จะตอ้งมีครบทั้งเป็นองคก์ารทางการเมือง ไดแ้ก่สมชัชาใหญ่สหประชาชาติและคณะ
มนตรีความมั่นคง อันบัญญัติไวใ้นกฎบัตรสหประชาชาติ และองค์การทางเศรษฐกิจ ได้แก่
ธนาคารโลก ไอเอ็มเอฟ และขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงต่อมาเป็นองคก์ารการคา้โลก 
และทา้ยสุด ไดแ้ก่ องคก์ารทางสังคม ซ่ึงมีการจดัตั้งองคก์ารยเูนสโกข้ึน  

2) การจัดระเบียบโลกขององค์การเพ่ือสันติภาพหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง  โนม ชอมสก้ี 
นกัวิจารณ์นโยบายต่างประเทศสหรัฐ ไดป้าฐกถาเร่ือง ระเบียบโลกของใคร (Whose World Order: 
Conflicting Vision) ใน ค.ศ.1998 วา่ องคก์ารท่ีตั้งข้ึนเพื่อสันติภาพหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีการ
จดัระเบียบโลกท่ีสาํคญั 3 ดา้นดว้ยกนัไดแ้ก่  

(ก) การจัดระเบียบการเมืองระหว่างประเทศ  ซ่ึงสาระสําคัญกาํหนดไวใ้นกฎบัตร
สหประชาชาติ มีหลกัการวา่การคุกคามและการใชก้าํลงัในกิจการระหวา่งประเทศเป็นอนัห้ามขาด 
และยอมรับไม่ได ้ยกเวน้ 2 กรณี ไดแ้ก่ การคุกคามและการใชก้าํลงัตามมติคณะมนตรีความมัน่คง 
และตามบทบญัญติัขอ้ท่ี 51 เม่ือเป็นการป้องกนัตวั จนกว่าคณะมนตรีความมัน่คงจะเขา้มาดูแล 
ชอมสก้ี ช้ีวา่นบัตั้งแต่สมยัประธานาธิบดีเรแกนเป็นตน้มา สหรัฐไดตี้ความบทบญัญติัน้ีตามแนวคิด
ของตน โดยไม่สนใจคณะมนตรีความมั่นคง ดัง ท่ี เอกอัครราชทูตสหรัฐประจําองค์การ
สหประชาชาติ นางอลัไบรท ์ซ่ึงต่อมาไดเ้ป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสมยัประธานาธิบดีคลินตนั ได้
แจง้ต่อคณะมนตรีความมัน่คงว่า สหรัฐจะปฏิบติัการ “แบบหลายฝ่าย เม่ือเราสามารถทาํได้ และ
ปฏิบติัแบบฝ่ายเดียว เม่ือเราตอ้งทาํในบริเวณท่ีสาํคญัต่อผลประโยชน์ของเรา”  

(ข) การจัดระเบียบเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีสาระสําคญัปรากฏในปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชน (ค.ศ.1948) และสหรัฐได้ทาํตวัประหน่ึงว่าเป็นผูพ้ิทกัษ์สิทธิมนุษยชนของโลก โนม 
ชอมสก้ี ช้ีว่าสหรัฐไม่ยอมรับขอ้บญัญติัท่ีมีความสําคญัเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจ-สังคม หรือ
สิทธิในการพฒันา ซ่ึงแต่ละประเทศสามารถกระทาํได ้ 

(ค) การจัดระเบียบการเงินและการค้า  ซ่ึงในตอนแรกมีธนาคารโลกและไอเอ็มเอฟ มี
หลกัการสาํคญัอยู ่2 ขอ้ไดแ้ก่ ขอ้แรกการเปิดการคา้เสรี และขอ้ท่ีสองการควบคุมการไหลเวียนของ
เงิน กาํหนดอตัราแลกเปล่ียนตายตวั แต่สหรัฐในสมยัประธานาธิบดีนิกสัน ไดท้าํลายหลกัการน้ีโดย
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กาํหนดค่าเงินลอยตวั และเปิดการไหลเวียนของเงินอย่างเสรี เป็นเหตุใหญ่ให้เกิดวิกฤติการเงิน 
ชอมสก้ี ช้ีว่าใน ค.ศ.1970 การไหลเวียนของเงินมีนอ้ย และร้อยละ 90 เก่ียวกบัเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง 
ร้อยละ 10 เป็นการเก็งกาํไร แต่ในปัจจุบนัมีการไหลเวียนของเงินปริมาณมหาศาล วนัละถึงราว 1.5 
ลา้นลา้นดอลลาร์ มีเพียงร้อยละ 5 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง ท่ีเหลือเป็นการเก็งกาํไร 

ในการเมืองระหวา่งประเทศก็เช่นเดียวกบัการเมืองในประเทศ หรือกระทัง่เลวร้ายกวา่ ใน
อนัท่ีจะมีการปฏิบติัแบบ 2 มาตรฐาน ช่องวา่งระหว่างคาํพูดและการแสดงโวหาร กบัการปฏิบติั 
ดงันั้นแนวคิดแบบสากลนิยมจึงมกัเป็นเพียงการตั้งความคาดหวงั หรือกล่าวในดา้นลบเป็นเพียงการ
สร้างม่านควนัเพื่อท่ีจะปกปิดลทัธิครองความเป็นใหญ่และการรักษาผลประโยชน์ อาํนาจและความ
มัน่คงสมบูรณ์ของประเทศมหาอาํนาจ 

3) ส่ิงที่น่าสนใจของการวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศของควินซี ไรท์ (Quincy 
Wright ค.ศ.1890-1970) นกัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐ งานเขียนสําคญั 
ไดแ้ก่ การศึกษาเร่ืองสงคราม (ค.ศ.1942) ชุมชนโลก (1948) การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ (1955) ท่านผูน้ี้ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์บลัติมอร์ นิวส์ -โพสต์ ในเดือน
ธนัวาคม 1941 (เดือนเดียวกบัท่ีสหรัฐเขา้สู่สงครามโลกคร้ังท่ีสอง) โดยเห็นวา่ มหาอาํนาจเดียวใน
โลกเป็นไปไดย้าก ระเบียบโลกใหม่ของฮิตเลอร์ จาํตอ้งแทนท่ีดว้ยสหพนัธ์รัฐหลงัสงครามโลก ซ่ึง 
สมุทรานุภาพของแกนอาํนาจองักฤษ-อเมริกา จะคํ้าประกนัสันติภาพและเสรีภาพทางการคา้ ไรท์
มองเห็นวา่โลกจะแบ่งเป็นระบบอาํนาจหลายเขตหรือหลายทวีปซ่ึงจะข้ึนต่อสันนิบาติโลก ระบบ
อาํนาจน้ีไดแ้ก่ (ก)“สหรัฐแห่งยุโรป”  (ข) ระบบเอเชีย (ค) สหภาพแห่งอเมริกา ส่วนรัสเซียอาจจะ
เป็นระบบแยกออกไป ระบบอํานาจเหล่าน้ี “อาจจะมีกองทัพอากาศร่วมกัน สมาชิกของ
กองทพัอากาศจะภกัดีต่อระบบของตน ไม่ใช่ต่อประชาชาติ โดยการบญัชากองทพัอากาศแต่เพียงผู ้
เดียว ระบบอาํนาจในแต่ละทวีปจะสามารถรักษาความเป็นเอกราชของประเทศเล็กท่ีมีพรมแดนติด
กบัประเทศท่ีใหญ่และมีอาํนาจกวา่ได ้อาํนาจอธิปไตยและความเป็นเอกราชของแต่ละประเทศ จะ
รักษาไวไ้ด้โดยข้ึนต่อระบบทวีปและระบบโลก… สหพนัธรัฐโลกจะบงัคบัให้เกิดสันติภาพใน
ระบบทวปี” 

การวิเคราะห์ขา้งตน้นั้นดา้นหน่ึงเป็นการมองการณ์ไกล อีกดา้นหน่ึงก็เหมือนกบัเป็นการ
ประกาศเจตนาการจดัระเบียบโลกของสหรัฐหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เน่ืองจากไรท์มีความ
ใกลชิ้ดกบักลุ่มอาํนาจ และเป็นผูร่้วมศึกษาและก่อตั้งองคก์ารสหประชาชาติข้ึน มีการปฏิบติัหลาย
ประการท่ีเป็นไปตามการวิเคราะห์น้ี ข้อแรก ได้แก่ สหรัฐได้กลายเป็นกาํลังหลักในการฟ้ืนฟู
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ประเทศมหาอาํนาจท่ีย่อยยบัลงในสงคราม ทั้งในยุโรปและเอเชีย (ญ่ีปุ่น) ก่อให้เกิดระบบทวีป
ข้ึนมาในระดบัหน่ึง โดยเฉพาะในยุโรปซ่ึงใช้ช่ือว่าสหภาพยุโรปไม่ใช่สหรัฐยุโรปท่ีเลียนแบบ
สหรัฐอเมริกา ทางดา้นญ่ีปุ่นไดรั้บการฟ้ืนฟูจนเป็นมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจ ระบบทั้งสามน้ีต่อมา
ไดร้วมกนัตั้งเป็นคณะกรรมาธิการไตรภาคี (Trilateral Commission) ซ่ึงกรรมการส่วนใหญ่มาจาก
สภาท่ีปรึกษาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ (CFR) การฟ้ืนฟูประเทศมหาอาํนาจในยุโรป
และญ่ีปุ่นน้ี นกัวิชาการบางท่านวิเคราะห์ว่า เป็นเพราะตอ้งการให้ประเทศเหล่าน้ีเขา้มาแบกภาระ
ทางการทหารและการพฒันาของโลกดว้ย การตั้งระบบทวีปดงักล่าว ทาํให้รัสเซียตอ้งเป็นระบบ
พิเศษต่างหากออกไป  การใชก้องทพัอากาศ และการโจมตีทางอากาศเพื่อการรักษาสันติภาพและ
เสรีภาพในการค้า ตลอดจนเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรมได้ดําเนินไปหลายคร้ัง โดยเฉพาะต่อ
ประเทศท่ีเล็กและอ่อนแอกวา่ รวมทั้งทา้ยสุด ท่ีประเทศอฟักานิสถาน แต่ส่วนท่ีไม่เป็นจริงท่ีสําคญั
ก็คือสหพนัธรัฐโลกไม่ไดเ้กิดข้ึน องคก์ารสหประชาชาติท่ีตั้งสําเร็จใน ค.ศ.1945 ไม่สามารถรักษา
สันติภาพไดต้ามคาด เน่ืองจากระบบทวปีทั้งหลายไม่ยอมมอบอาํนาจใหแ้ก่ระบบโลก 

4) แนวคิด 3 กระแสในยุโรปและสหรัฐ สถานการณ์และการจดัระเบียบโลกใหม่ในช่วง
ก่อน-หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ไดก่้อใหเ้กิดแนวคิด 3 กระแส ข้ึนทัว่ไปในยโุรปและสหรัฐ ไดแ้ก่  

ก) กระแสชาตินิยม อนัเป็นไปตามทฤษฎีสมจริง (Realism) ซ่ึงเห็นว่ารัฐทั้งหลายโดย
ธรรมชาติตอ้งการอาํนาจ จาํตอ้งมีการถ่วงดุลเพื่อรักษาสันติภาพ แนวคิดน้ีแพร่หลายในยุโรปท่ีมี
ประชาชาติใหญ่หลายแห่ง และทาํสงครามกนัมาอย่างต่อเน่ือง และขา้มมาสู่สหรัฐ โดยนกัทฤษฎี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีมีช่ือเสียงเช่น ฮนัส์ มอแกนเธา (Hans Morganthau เขียนหนงัสือ
สําคญัช่ือ Politics Among Nations, 1948 ไดเ้ป็นท่ีปรึกษาฝ่ายความมัน่คงของประธานาธิบดีจิมมี 
คาร์เตอร์ -ค.ศ.1977-1981) ความคิดเร่ืองการถ่วงดุลอาํนาจนั้น ในตอนแรกไม่ไดรั้บความเช่ือถือใน
สหรัฐมากนกั เน่ืองจากสหรัฐเป็นมหาอาํนาจประเทศเดียวในทวีปอเมริกา ไม่จาํเป็นตอ้งถ่วงดุลกบั
ผูใ้ด แต่อยา่งไรก็ตาม ลทัธิชาตินิยมผสมเช้ือชาตินิยมในสหรัฐก็ยงัมีอิทธิพลสูง  

ข) กระแสสังคมนิยม (หรือ Liberalism ในสหรัฐ) ท่ีสาํคญัเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ่า
ใหญ่ใน ค.ศ. 1929 ทาํให้รัฐบาลต่างพากนัมีนโยบายท่ีจะฟ้ืนเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มสวสัดิภาพ 
สวสัดิการ ตลอดจนการให้เสรีภาพในการรวมตวัเป็นสหภาพแรงงาน ซ่ึงเป็นการป้องกนัไม่ให้
กรรมกรท่ีตกงานหนัไปหาแนวทางสังคมคอมมิวนิสต ์และ  

ค) กระแสสากลนิยม หรือแนวคิดในการครองเป็นใหญ่ในโลก (Hegemony) เช่น แกน
อํานาจอังกฤษ-อเมริกาท่ีคิดจัดระเบียบโลกดังท่ีกล่าวแล้ว เยอรมนีท่ีเพิ่งถีบตัวจากการแพ้
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สงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง ก็ตอ้งการจดัระเบียบโลกตามแบบของตน เช่น ฮิตเลอร์ ก็ก่อตั้งพรรคชาติ
สังคมนิยม (National Socialist) วาดฝันถึงการสร้างจกัรวรรดิท่ีสาม (Third Reich) ท่ีมีอายุยืนยาวนบั
พนัปี ต่อจากจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และจกัรวรรดิเยอรมนั (ค.ศ.1871-1918) ญ่ีปุ่นเสนอวง
ไพบูลยแ์ห่งมหาเอเชียบูรพา ซ่ึงคลา้ยกบัขอ้เสนออาเซียน+3 ในปัจจุบนั ต่างกนัแต่วา่วงไพบูลยน์ั้น
มีญ่ีปุ่นเป็นผูน้าํอยา่งเด็ดขาด กล่าวในแง่หน่ึงประเทศทั้งสามคือสหรัฐ เยอรมนี และญ่ีปุ่นมีนโยบาย
ต่างประเทศท่ีคล้ายคลึงกัน นั่นคือ มีลกัษณะชาตินิยมผสมลัทธิเช้ือชาติ และเป็นแบบทุนนิยม
ต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสต ์กบัคิดท่ีจะครองความเป็นใหญ่ในระดบัใดระดบัหน่ึง ความแตกต่างดูจะ
อยูท่ี่ สหรัฐใชว้ธีิการแบบประชาธิปไตยกวา่เยอรมนีและญ่ีปุ่นซ่ึงใชว้ธีิเผด็จการแบบทหาร 

คริสตอฟ เชอร์เรอร์ (Christoph Scherrer) ในบทความช่ือ “ความผูกมดัต่อระเบียบ
ตลาดโลกเสรีในฐานะการปฏิบัติเพื่อครองความเป็นใหญ่: กรณีของสหรัฐอเมริกา (The 
Commitment to a Liberal World Market Order as a Hegemonic Practice: The Case of the 
USA,1955) เสนอว่าความสามารถของประเทศหน่ึงท่ีจะครองความเป็นใหญ่ในตลาดโลก ตอ้ง
ข้ึนอยูก่บัฐานะท่ีเหนือกวา่ของ “นกัสากลนิยม” ในประเทศนั้น นกัสากลนิยมดงักล่าว ไดแ้ก่ กลุ่ม
ทุนการเงินหรือทุนธนาคาร และทุนอุตสาหกรรม กบักลุ่มเทคโนแครต นกัวิชาการและนกักฏหมาย
ระหวา่งประเทศ เม่ือมีอาํนาจเหนือสังคมก็สามารถผลกัดนันโยบายต่างประเทศไปในทิศทางท่ีตน
ตอ้งการ ไดแ้ก่การเขา้ครอบงาํตลาดโลก 

ในกรณีของสหรัฐนั้นเชอร์เรอร์เห็นว่า นกัสากลนิยมมีฐานะท่ีเหนือกว่าได้โดย (1) เขา้
ควบคุมกิจกรรมการผลิตทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมด (2) ได้เปรียบดุลการค้าในช่วงแรกหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง (3) โดยความสามารถในการประกนัใหมี้วตัถุดิบจากต่างประเทศเขา้มาอยา่ง
สมํ่าเสมอ (4) บนความเช่ือว่าภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า (The Great Depression) เลวร้ายข้ึน เน่ืองจาก
ลทัธิกีดกนัทางการคา้ และ (5) การต่อตา้นคอมมิวนิสต ์

ระเบียบโลกในช่วงสงครามเยน็  
เหตุการณ์ส าคัญของโลกในช่วงสงครามเยน็  
ในช่วงน้ีมีสถานการณ์ท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ การต่อสู้ระหว่างสากลนิยมชนชั้นกรรมาชีพกบั

สากลนิยมชนชั้นนายทุน สงครามเยน็เป็นการต่อสู้ระหวา่งอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสตก์บัทุน
นิยม ซ่ึงต่างชูเร่ืองสากลนิยม ขณะเดียวกนั ต่างก็ดูเหมือนไม่ประสบความสําเร็จ โดยท่ีฝ่ายสังคม
นิยมไม่ประสบความสาํเร็จมากกวา่ 



199 
 

1) สากลนิยมแห่งชนช้ันกรรมาชีพ ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั้น ตั้งแต่เร่ิม ก็เน้นใน
เร่ืองสากลนิยม มาร์กซ์ (Karl Marx ค.ศ.1818-1883) กล่าววา่ชนชั้นกรรมาชีพไม่มีประเทศ และ
เรียกร้องให้คนงานทัว่โลกรวมตวักนัเขา้ แต่ว่าสากลนิยมชนชั้นกรรมาชีพกลบัมีลกัษณะอ่อนแอ 
ลม้ลงหลายคร้ัง ไดแ้ก่ สากลนิยมคร้ังท่ีหน่ึง(First International) ก่อตั้งคร้ังแรกในการประชุมท่ีกรุง
ลอนดอนวนัท่ี 28 กนัยายน ค.ศ.1864 มีมาร์กซ์เป็นผูน้าํ ในท่ีประชุมท่ีกรุงเฮก ใน ค.ศ.1872 เกิด
ความขดัแยง้ใหญ่ระหวา่งมาร์กซ์กบับากูนิน (Mikhail Aleksanrovich Bakunin ค.ศ.1814-1876) ผูมี้
แนวคิดแบบอนาธิปไตย (Anarchism) จนตอ้งยา้ยสํานกังานไปท่ีกรุงนิวยอร์กและสลายตวัไปใน
สหรัฐเม่ือ ค.ศ.1876 สากลนิยมคร้ังท่ีสอง (Second International) ก่อตั้งในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 
1889 ท่ีกรุงปารีสผูน้าํสําคญั ไดแ้ก่ เองเกล (Friedrich Engels ค.ศ.1820-1895) สหายสนิทของ
มาร์กซ์ และนกัสังคมนิยมอ่ืน เช่นออกสัต ์เบเบล, คาร์ล เกาสก้ี สลายตวัไปเน่ืองจากสงครามโลก
คร้ังท่ีหน่ึงในปี 1914 สากลนิยมคร้ังท่ีสาม (Third International) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1919 มี เลนิน 
(Vladimir Ilich Lenin ค.ศ.1870-1924) นกัปฏิวติัชาวรัสเซีย เป็นผูน้าํ ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นสากล
นิยมคอมมิวนิสต ์(Comintern) สลายตวัไปในปี 1943 เน่ืองจากสหภาพโซเวียตเขา้ร่วมสงครามฝ่าย
ทุนนิยม สากลนิยมท่ีส่ี (Fourth International) ก่อตั้งโดยทรอตสก้ี (Leon Trotsky ค.ศ.1879-1940) 
นกัปฏิวติัชาวรัสเซีย ผูมี้แนวคิดว่าสหภาพโซเวียต ควรจะได้ช่วยเหลือการปฏิวติัโลก เพื่อสร้าง
เง่ือนไขของการปฏิวติัถาวร (Permanent Revolution) ขดัแยง้กบั สตาลิน ผูน้าํรัสเซียจนตอ้งล้ีภยัไป
อยู่ท่ีอเมริกาใต ้สากลนิยมท่ีส่ีน้ีตั้งข้ึนเพื่อสู้กบัสากลนิยมท่ีสาม แต่ไม่สําเร็จ ไดส้ลายตวัไปใน 
ค.ศ.1953 แต่ก็มีผูพ้ยายามสืบต่อแนวคิดการปฏิวติัถาวรจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ี ยงัมีพรรคสังคม
แนวปฏิรูปรวมตวักนัจดัตั้ง สากลนิยมคร้ังท่ีสอง (ค.ศ.1919) และอยูย่ืดมาจนถึงปัจจุบนัโดยมีการ
เปล่ียนช่ือหลายคร้ัง ในปี 1995 มีสํานกัอยูใ่นกรุงลอนดอน มีสมาชิกเป็นพรรคการเมือง 66 พรรค 
ซ่ึงหลายพรรคอยู่ในยุโรป แต่ก็ไม่ได้มีนโยบายต่างประเทศต่อประเทศโลกท่ีสามต่างกบัพรรค
อนุรักษนิ์ยมมากนกั 

การท่ีสากลนิยมชนชั้นกรรมาชีพมีลกัษณะลม้ๆ ลุกๆ อาจจะเน่ืองจากชนชั้นกรรมาชีพใน
ประเทศอุตสาหกรรมท่ีกา้วหน้าไม่ตอ้งการปฏิวติั และการปฏิวติัสังคมนิยม ไปเกิดในประเทศท่ี
อุตสาหกรรมสมยัใหม่ยงัไม่ได้พฒันาไปมาก ดงันั้นจึงมีลกัษณะเป็นแบบประชาชาติและแบบ
ทอ้งถ่ินค่อนขา้งสูง จนกลบลบลกัษณะสากลนิยมไป 

สหภาพโซเวียต ได้มีการสถาปนารัฐสังคมนิยมเป็นคร้ังแรกในโลกใน ค .ศ .1917 
(พ.ศ.2460) พร้อมกบัจิตใจสากลนิยมท่ีจะนาํการปฏิวติัสังคมนิยมไปทัว่โลก แต่เม่ือถึง ค.ศ.1924 



 200 

หลงัจากเห็นกระแสการปฏิวติัในยโุรปอ่อนตวั ก็ไดมี้การเสนอแนวคิดเร่ือง “สังคมนิยมในประเทศ
เดียว” ข้ึน เนน้การสร้างสังคมนิยมในรัสเซีย แทนท่ีจะเป็นการปฏิวติัโลก ในปี 1935 โจเซฟ สตา
ลินผู ้นําสหภาพโซเวียตขณะนั้ น (ครองอํานาจระหว่าง ค.ศ.1924-1953) ได้ให้สัมภาษณ์
หนงัสือพิมพว์า่ ตะวนัตกมีความเขา้ใจผดิท่ีคิดวา่โซเวยีตตอ้งการวางแผนจะปฏิวติัโลก คาํสัมภาษณ์
น้ีมีบางคนตีความวา่เป็นการแสดงถึงความปรารถนาของโซเวยีตในการรักษาสถานะเดิมของโลกไว ้

ผูน้าํสหภาพโซเวียตคนต่อมา ไดแ้ก่ นิกิตา ครุสชอฟ (Nikita Sergeyevich Khrushchev 
ครองอาํนาจระหว่าง ค.ศ.1953-1964) ได้เสนอแนวคิดการอยู่ร่วมอย่างสันติ (Peaceful Co-
existence) ระหวา่งระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตก์บัระบบทุนนิยมโดยทาํการแข่งขนัอยา่งสันติ ทั้ง
ยงัเห็นว่าควรจะเปล่ียนผ่านจากระบบทุนนิยมสู่ระบบสังคมนิยมอย่างสันติไม่ตอ้งผ่านการปฏิวติั 
แนวทางดงักล่าว ก่อให้เกิดการขดัแยง้อย่างดุเดือดกบัพรรคคอมมิวนิสตจี์น ซ่ึงไดข้ึ้นครองอาํนาจ
ตั้งแต่ ค.ศ.1949 (พ.ศ.2492) ความขดัแยง้ทางอุดมการณ์ดงักล่าว จะมีเหตุปัจจยัและความเบ้ืองลึก
อย่างไรก็ตาม แต่มีขอ้สังเกตและผลท่ีสําคญัก็คือ มีความแตกต่างกนัมากระหว่างประเทศโซเวียต
และจีนในขณะนั้ น กล่าวคือพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตนั้ นอยู่ในฐานะค่อนข้างมั่นคง มี
ความสัมพนัธ์ท่ีปรับตวัดีข้ึน และประเทศก็ปลอดภยัใน “จกัรวรรดิ” ท่ีสร้างข้ึน และสามารถใช้
แสนยานุภาพของตน ปราบการลุกข้ึนสู้ของประเทศบริวาร อยา่งเช่นฮงัการี (ค.ศ.1956) ไดโ้ดยไม่
ยาก จดัตั้งองคก์ารความร่วมมือทางทหารระหว่างโซเวียตกบัยุโรปตะวนัออก องคก์ารสนธิสัญญา
วอร์ซอร์ (Warsaw Treaty Organization มกัเรียกกนัวา่ สนธิสัญญาวอร์ซอร์ หรือ Warsaw Pact) ใน
ค.ศ.1955 และยืนยาวมาถึงปี 1991 ทั้งยงัสร้างความปรองดองกบันายพลตีโต้ ผูน้ ําประเทศ
ยูโกสลาเวีย ซ่ึงถือแนวทางสังคมนิยมแบบจดัการดว้ยตนเอง (Self-managing Socialism) ท่ีแยกไป
รวมในกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Nonaligned Movement) เป็นผลสําเร็จใน ค.ศ.1955 ขณะท่ี
ประเทศจีนเพิ่งกา้วยา่งสู่การสร้างประเทศ การกา้วกระโดดใหญ่ (Big Leap Forward) ใน ค.ศ.1958 
เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมใหก้า้วทนัประเทศตะวนัตก ส่อแววลม้เหลวในเวลาอนัสั้น ในทางการเมือง
ระหว่างประเทศ จีนตกอยู่ในการปิดล้อม (Containment) ของโลกเสรีท่ีมีสหรัฐเป็นแกนนํา 
นโยบายปิดลอ้มประเทศคอมมิวนิสต์ของสหรัฐก่อรูปชดัเจน เม่ือ ฟิเดล คาสโตร ผูน้าํฝ่ายซ้ายข้ึน
ครองอาํนาจในคิวบาใน ค.ศ.1959 ก่อนหน้านั้นสหรัฐกบัจีนได้มีการรบพุ่งในสงครามเกาหลี 
(ค.ศ.1950-1953) และมีการขดัแยง้กนัอีกในสงครามเวียดนามท่ีลามไปทัว่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ โดยสหรัฐได้เร่ิมส่งท่ีปรึกษาทางทหารไปยงัเวียดนามตั้ งแต่ ค.ศ.1956 จัดตั้ งองค์การ
สนธิสัญญาตะวนัออกเฉียงใต ้(South East Asia Treaty Organization – SEATO) ใน ค.ศ.1954 
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การขดัแยง้ระหว่างสองพรรคคอมมิวนิสต์ใหญ่เป็นสัญญาณถึงจุดส้ินสุดของระบบโลก
สังคมนิยม และขบวนการสากลนิยมชนชั้นกรรมาชีพ ประเทศจีนหลงัอสัญกรรมของประธานเหมา 
เจ๋อตุง ใน ค.ศ.1976 ได้ก้าวเดินสู่การพฒันาประเทศให้ทนัสมยั ใช้ระบบสังคมนิยมแบบตลาด 
(Market Socialism) หรือระบบตลาดแบบจีน (Market with Chinese Character) ส่วนจกัรวรรดิโซ
เวยีตล่มสลายใน ค.ศ.1989 

2) สากลนิยมแห่งชนช้ันนายทุน ระบบทุนนิยมนั้นเร่ิมตน้โดยลกัษณะของประเทศและ
ทอ้งถ่ิน เช่น แนวคิดพาณิชยนิ์ยม (Mercantilism) และอนัท่ีจริงก็เป็นท่ียอมรับวา่ ระบบทุนนิยมเป็น
เหตุปัจจยัพื้นฐานให้เกิดรัฐชาติ (Nation State) สมยัใหม่ข้ึนในศตวรรษท่ี 19 รวมทั้งความคิดแบบ
ชาตินิยมดว้ย อยา่งไรก็ตาม เม่ือถึงตน้ศตวรรษท่ี 20 ระบบทุนนิยมไดข้ยายครอบงาํไปทัว่โลกและมี
ลกัษณะเป็นสากลนิยม ซ่ึงหากกล่าวในดา้นลบมีลกัษณะลทัธิอาณานิคมและจกัรวรรดินิยม เขา้ยึด
ครองและดดัแปลงดินแดนทัว่โลกเป็นอาณานิคม สําหรับแหล่งวตัถุดิบ ตลาดสินคา้ และแรงงาน
ราคาถูก และใหรั้บเอาระบบทุนนิยมไว ้

อยา่งไรก็ตาม สากลนิยมชนชั้นนายทุนก็ไม่ไดร้าบร่ืน มีการแข่งขนัระหวา่งกนัในการแยง่
ชิงดินแดนและความเป็นใหญ่ค่อนขา้งสูง แมจ้ะมีความพยายามในการถ่วงดุลอาํนาจ แต่ก็เกิดการ
เสียดุล จนกระทั่งระเบิดเป็นสงครามโลกถึงสองคร้ัง หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง สหรัฐได้
กลายเป็นประเทศทุนนิยมท่ีแข็งแกร่ง และเป็นผูน้าํแต่เพียงหน่ึงเดียวในสากลนิยมชนชั้นนายทุน 
ในการต่อสู้และปิดลอ้มกระทาํสงครามเยน็กบัประเทศสังคมนิยม (ค.ศ.1945-1989)  

การจัดระเบียบโลกใหม่ในช่วงสงครามเยน็  
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐในช่วงสงครามเย็นและจนถึงปัจจุบัน  ไม่ว่าจะใช้ถอ้ยคาํ

สํานวนอย่างไร เช่นเพื่อเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน รักษาระบอบประชาธิปไตย ความก้าวหน้าและ
อารยธรรมมนุษย์ ไปจนถึงการต่อต้านคอมมิวนิสต์และการก่อการร้าย สําหรับวิลเลียม บลูม 
(William Blum) อดีตขา้ราชการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ซ่ึงไดล้าออกจากราชการใน ค.ศ.1967 
เน่ืองจากไม่เห็นดว้ยกบัทางการสหรัฐท่ีเขา้ทาํสงครามเวียดนาม และไดศึ้กษาปฏิบติัการของสหรัฐ
ในดินแดนต่างๆ ในระยะหลายสิบปีมาน้ี เห็นวา่ นโยบายต่างประเทศของสหรัฐมีสาระใจกลางอยู ่4 
เร่ืองไดแ้ก่ 1) ทาํให้โลกน้ีปลอดภยัสําหรับบรรษทัขา้มชาติ (และระบบทุนนิยม) 2) ส่งเสริมบญัชี
การเงินของผูท้าํสัญญาทางทหารภายในประเทศ ผูซ่ึ้งให้การอุดหนุนอยา่งใจกวา้งแก่สมาชิกสภาค
องเกรส 3) ป้องกนัไม่ใหส้ังคมใดๆ ซ่ึงอาจจะใชเ้ป็นตวัอยา่งความสาํเร็จของหนทางอ่ืนท่ีไม่ใช่แบบ
ทุนนิยม ไดเ้กิดข้ึน 4) ขยายการครองความเป็นใหญ่ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองให้ครอบคลุม
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พื้นท่ีกวา้งขวางท่ีสุด ใหส้มกบัความเป็นมหาอาํนาจ อน่ึง ในหนงัสือช่ือ กบัดกัลทัธิก่อการร้าย (The 
Terrorism Trap: September 11 and Beyond,2002) เขียนโดยไมเคิล พาเรนติ ผูไ้ดป้ริญญาเอก
สาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลยัเยล และ เดวิด รอสส์ นกัเคล่ือนไหวระดบัรากหญา้ ก็ไดส้รุป
ความเห็นต่อนโยบายต่างประเทศสหรัฐในทาํนองเดียวกนั ดร.ไมเคิล พาเรนติ ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า 
“ผมเช่ือวา่แรงกระตุน้ท่ีแทจ้ริงเบ้ืองหลงันโยบายต่างประเทศเกือบทั้งหมดของสหรัฐ… (ก็คือ) เพื่อ
ประกนัว่าบรรษทัข้ามชาติและกลุ่มทุนการเงินโลกได้ควบคุมแผ่นดิน แรงงาน ทรัพยากร และ
ตลาดโลกไวไ้ด้เกือบทั้งหมด หรือทั้งหมด ในสภาพท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อพวกเหล่านั้นอย่างเต็มท่ี 
จุดมุ่งหมายก็คือการทาํลาย ลม้ลา้ง และขดัขวาง การเคล่ือนไหวทางสังคมและผูน้าํประเทศใดๆ ท่ี
พยายามจะเปล่ียนวิธีการใช้แผ่นดิน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ตลาด และเงินทุน เพื่อประเทศ
ของตน” 

การเข้าแทรกแซงประเทศต่างๆ ของสหรัฐ  บลูมไดช้ี้ว่าในช่วงสงครามเย็น สหรัฐได้เขา้
แทรกแซงในประเทศต่างๆ ท่ีสําคญัไดแ้ก่ 1) ประเทศจีน ช่วง ค.ศ.1945-49 ในสงครามกลางเมือง 
โดยเขา้ขา้งเจียง ไคเช็ค 2) อติาลรีะหวา่ง ค.ศ.1947-48 เขา้แทรกแซงการเลือกตั้งในอิตาลีทุกรูปแบบ
เพื่อป้องกนัไม่ให้พรรคคอมมิวนิสต์อิตาลีไดรั้บเลือกตั้ง จนกระทัง่พรรคน้ีตอ้งพ่ายแพ ้(ปัจจุบนั
นายกรัฐมนตรีอิตาลีเป็นนายทุนการส่ือสารขนาดใหญ่) 3) ประเทศกรีซ ระหวา่ง ค.ศ.1947-49 เขา้
แทรกแซงสงครามกลางเมือง โดยเขา้ขา้งกลุ่มนาซีใหม่ ต่อตา้นฝ่ายซ้ายของกรีก จนกระทัง่กลุ่มนา
ซีใหม่ไดรั้บชยัชนะ และระหวา่ง ค.ศ.1964-7 สหรัฐเขา้แทรกแซง และหนุนการก่อรัฐประหาร ใน
เดือนเมษายน 1967 เพือ่ป้องกนัไม่ให้นายยอร์จ ปาปันดริอู (George Papandreou) เขา้ดาํรงตาํแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ทั้งน้ีเน่ืองจากนายปาปันดริอูตอ้งการนาํประเทศกรีซออกจากสงครามเยน็ ไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 4) ประเทศฟิลปิปินส์ ช่วง ค.ศ.1945-53 กองทหารสหรัฐไดต่้อสู้กบักองกาํลงัฝ่ายซ้าย ฮุกบา
ลาฮบั (Hukbalahap/Huks) สหรัฐเอาชนะไดแ้ละตั้งรัฐบาลหุ่นข้ึน สืบทอดจนถึงเผด็จการมาร์กอส 
5) ประเทศเกาหลใีต้ ช่วง ค.ศ.1945-53 เขา้แทรกแซง และปราบกาํลงักา้วหนา้ท่ีต่อสู้กบัทหารญ่ีปุ่น
อยา่งแข็งขนั ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง และตั้งฝ่ายอนุรักษนิ์ยมท่ีร่วมมือกบัญ่ีปุ่น เป็นรัฐบาล 
6) ประเทศแอลเบเนีย ค.ศ.1949 สหรัฐกบัองักฤษร่วมกนัโค่นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ แต่ไม่เป็น
ผลสําเร็จ 7) ประเทศเยอรมนี ทศวรรษ 1950 เขา้ทาํการรณรงคห์ลายรูปแบบตั้งแต่บ่อนทาํลาย ก่อ
การร้าย และสงครามจิตวิทยาในเยอรมนีตะวนัออก จนกระทัง่เกิดการสร้างกาํแพงเบอร์ลินในปี 
1961 8) ประเทศอิหร่าน ใน ค.ศ.1953 สหรัฐและองักฤษร่วมปฏิบติัการก่อรัฐประหารโค่นลม้
รัฐบาลโมสสาเด็ก (Mossadegh) ท่ีมาจากการเลือกตั้ง สถาปนาพระเจา้ชาห์ข้ึนมาปกครอง และยก
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สัมปทานการขดุเจาะนํ้ามนัให้แก่ต่างชาติ โดยสหรัฐและองักฤษไดร้้อยละ 40 ชาติอ่ืนไดร้้อยละ 20 
9) ประเทศกัวเตมาลา ช่วง ค.ศ.1953-ทศวรรษ 1990 หน่วยข่าวกรองซีไอเอของสหรัฐไดจ้ดัการก่อ
รัฐประหารโค่นลม้รัฐบาลจาโคโบ อาร์เบนซ์ (Jacobo Arbenz) ท่ีมาจากการเลือกตั้ง เน่ืองจากนาย
อาร์เบนซ์ยดึบริษทัยไูนเตด็ฟรุตของสหรัฐเป็นของรัฐ และเกรงวา่นายอาร์เบนซ์ซ่ึงมีหวักา้วหนา้จะ
กระจายความคิดน้ีไปทัว่ลาตินอเมริกา 10) ตะวันออกกลาง ช่วง ค.ศ.1956-58 ภายใตล้ทัธิไอเซน
ฮาวร์ (Eisenhower Doctrine) ประกาศวา่ สหรัฐพร้อมท่ีจะใชก้าํลงัทหารช่วยเหลือประเทศใดๆ ใน
ตะวนัออกกลางให้พ้นจากการรุกรานทางทหารจากประเทศใดๆ ท่ีครอบงําโดยสากลนิยม
คอมมิวนิสต ์โดยขอ้อา้งน้ี สหรัฐไดพ้ยายามท่ีจะโค่นรัฐบาลซีเรีย 2 คร้ัง จดัสําแดงกาํลงัทางเรือใน
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อข่มขู่การเคล่ือนไหวใดๆ ท่ีจะต่อตา้นรัฐบาลท่ีสหรัฐสนบัสนุน ส่วนใน
จอร์แดนและเลบานอน สหรัฐยกพลจาํนวน 14,000 คน ข้ึนบกท่ีประเทศเลบานอน สมคบคิดเพื่อ
การโค่นล้มหรือลอบสังหารประธานาธิบดีนัสเซอร์แห่งอียิปต์ ท่ีมีแนวคิดแบบชาตินิยม 11) 
ประเทศอินโดนีเซีย ช่วง ค.ศ.1957-58 เคล่ือนไหวเพื่อโค่นลม้ประธานาธิบดีซูการ์โน ผูมี้ความคิด
แบบชาตินิยม ยดึทรัพยข์องเจา้อาณานิคมเดิมเป็นของรัฐ และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในสงครามเยน็ เปิดให้
พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียดาํเนินการเคล่ือนไหวแต่ไม่ประสบผลสําเร็จ ต่อมาใน ค.ศ.1965 
ปรากฏร่องรอยการมีส่วนร่วมของสหรัฐหลายแห่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อรัฐประหาร การตา้นการ
รัฐประหาร และการตา้นการตา้นรัฐประหาร ในท่ีสุด นาํไปสู่การโค่นลม้ประธานาธิบดีซูการ์โน
ออกจากตาํแหน่ง และแทนท่ีด้วยเผด็จการทหาร นาํโดยนายพลซูฮาร์โต และมีการสังหารพวก
คอมมิวนิสตค์ร้ังใหญ่ 12) ประเทศกายอานา (Guyana) ในช่วง ค.ศ.1953-64 เคล่ือนไหวขดัขวางลม้
ลา้งรัฐบาลนายเชดดี จาแกน (Cheddi Jagan) ท่ีมาจากการเลือกตั้ง ไม่ให้ดาํรงตาํแหน่ง เน่ืองจาก
เกรงว่านายจาแกนจะสร้างแบบอย่างการพัฒนาประเทศโดยไม่ใช้แบบทุนนิยม จนประสบ
ความสําเร็จใน ค.ศ.1964 13) ประเทศเวียดนาม ค.ศ.1950-1973 มุ่งขดัขวางการรวมประเทศของโฮ
จิมินห์ ช่วง 23 ปีมีชาวเวยีดนามตายไปกวา่ 1 ลา้นคน เวียดนามถูกทาํลายจนถึงแก่น แผน่ดินเต็มไป
ดว้ยสารพิษ และก่ออนัตรายต่อยีนกองกลาง (Gene Pool) ของชาวเวียดนามอีกหลายรุ่น ทาํลาย
โอกาสของการสร้างวิธีพฒันาประเทศแบบเอเชียลง 14) ประเทศกัมพูชา ค.ศ. 1955-73 สหรัฐ
ปฏิบติัการลบัทิ้งระเบิดแบบปูพรมในกมัพูชาช่วง ค.ศ.1969-70 ก่อการรัฐประหารโค่นลม้สมเด็จเจา้
นโรดม สีหนุสําเร็จใน ค.ศ.1970 ซ่ึงในท่ีสุดเป็นผลให้กลุ่มพอลพตของเขมรแดงเขา้มามีอาํนาจ
แทน 15) ประเทศซาอร์ี (Zaire) ค.ศ.1960-65 ก่อการรัฐประหารโค่นลม้นายกรัฐมนตรีแพทรีส ลูมุม
บา โดยนายลูมุมบาถูกลอบสังหารในเดือนมกราคม 1960 ในท่ีสุดอาํนาจตกอยูก่บัโมบูตู (Mobutu 
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Sese Seko) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัซีไอเอ โมบูตูปกครองประเทศกวา่ 30 ปี ชาวซาอีร์ตกอยูใ่น
ความยากจน ขณะท่ีโมบูตูกลายเป็นเศรษฐีพนัลา้น 16) ประเทศบราซิล 1961-64 สหรัฐไดมี้ส่วน
ร่วมอยา่งลึกลบัในการโค่นลม้ประธานาธิบดีจาว กูลาต ์(Joao Goulart) ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง และ
ตอ้งการเดินนโยบายต่างประเทศอย่างเป็นอิสระ  เช่น เปิดความสัมพนัธ์กบัประเทศสังคมนิยม 
คดัคา้นการปิดลอ้มคิวบา ป้องกนัไม่ให้บรรษทัขา้มชาตินาํเงินกาํไรออกนอกประเทศไดง่้าย กูลาต์
ไม่ใช่คอมมิวนิสต ์เขาเป็นเศรษฐีเจา้ท่ีดินใหญ่ แต่นัน่ก็ช่วยอะไรไม่ได ้กูลาตถู์กโค่นอาํนาจใน ค.ศ. 
1964 และบราซิลเขา้สู่การปกครองแบบเผด็จการทหารเป็นเวลากวา่ 15 ปี 17) สาธารณรัฐโดมินิกัน 
ค.ศ.1963-66 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 1963 ฮวน บอช (Juan Bosch) ได้รับการเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีแบบเสรีเป็นคร้ังแรกนบัแต่ปี 1924 ดาํเนินนโยบายปฏิรูปท่ีดิน ลดค่าเช่าบา้น และ
แปรวสิาหกิจของเอกชนเป็นของรัฐแบบปานกลาง เป็นตน้ ซ่ึงชนชั้นนาํสหรัฐเห็นวา่เป็นสังคมนิยม 
ในเดือนกนัยายน คณะทหารก่อการรัฐประหารขบันายบอชออกจากตาํแหน่ง โดยสหรัฐไม่ไดแ้สดง
ความไม่เห็นดว้ย อีก 19 เดือนต่อมามีการลุกข้ึนต่อตา้นรัฐบาลทหาร โดยประกาศว่าจะนาํนายบอ
ชกลบัคืนสู่ตาํแหน่ง สหรัฐไดส่้งทหาร 23,000 นายไปช่วยปราบการลุกข้ึนสู้คร้ังน้ี 18) ประเทศ
คิวบา ค.ศ.1959 จนถึงปัจจุบนั ประธานาธิบดีฟิเดล คาสโตร ข้ึนสู้อาํนาจในตน้ปี 1959 ในเดือน
มีนาคมปีเดียวกนัสภาความมัน่คงแห่งชาติสหรัฐไดป้ระชุม ซ่ึงมีวาระการประชุมขอ้หน่ึงวา่ดว้ยการ
นาํรัฐบาลอ่ืนข้ึนมามีอาํนาจในคิวบา จากนั้นเป็นเวลากวา่ 40 ปีท่ีสหรัฐใชว้ิธีการก่อการร้าย การทิ้ง
ระเบิด การใชป้ฏิบติัการทางทหาร การแทรกแซง และการปิดลอ้มทางเศรษฐกิจ ต่อประเทศน้ี 19) 
ประเทศชิลี ค.ศ.1964-73 ซาลวาดอร์ อาเยนเด (Salvador Allende) มีแนวคิดแบบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต ์และไดรั้บเลือกตั้งอยา่งเสรี ซีไอเอไดข้ดัขวางการลงสมคัรเป็นประธานาธิบดีสําเร็จใน 
ค.ศ.1964 แต่ทาํไม่สําเร็จในการเลือกตั้ง ค.ศ.1970 ไดก่้อกระแสความไม่พอใจในหมู่ทหารข้ึน ใน
ท่ีสุด วนัท่ี 11 กนัยายน ค.ศ.1973 (วนัเดียวเดือนเดียวกบัเหตุการณ์วินาศกรรมเวิลด์เทรด/เพนตา
กอน แต่คนละปี) คณะทหารก่อการรัฐประหาร อาเยนเดถูกสังหาร ประเทศชิลีตกอยู่ภายใตเ้ผด็จ
การทหารเป็นเวลายาวนาน 20) นิการากวั ค.ศ.1978-89 กลุ่มแซนดินิสตาท่ีเป็นฝ่ายซ้ายไดโ้ค่นเผด็จ
การโซโมซาในปี 1978 สหรัฐไดห้าทางโค่นอาํนาจของกลุ่มน้ี โดยสนบัสนุนกองกาํลงัคอนทราส์ 
(Contras) เพื่อทาํลายการดาํเนินนโยบายของรัฐบาล การสนบัสนุนกลุ่มคอนทราส์น้ี ก่อให้เกิดคดี
ฉาว อิหร่าน-คอนทราส์ ข้ึน 21) ประเทศเกรเนดา ค.ศ.1979-84 เกรนาดาเป็นประเทศขนาดเล็ก มี
ประชากรราว 110,000 คน มอรีส บิชอพ ก่อรัฐประหารข้ึนสู่อาํนาจใน ค.ศ.1979 สหรัฐไดก่้อกวน
ลม้ล้าง เน่ืองจากเกรงวา่จะเกิด “คิวบาอีกแห่ง” ข้ึน ประกอบกบับิชอพได้ขอให้ประเทศคิวบา
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ช่วยเหลือในการก่อสร้าง ในเดือนตุลาคม สหรัฐบุกยึดเกรเนดาสําเร็จ หลงัจากนั้นประเทศน้ีไดก้า้ว
สู่ความเป็นเผด็จการข้ึนเร่ือยๆ 22) ประเทศลิเบีย ค.ศ.1981-89 ประธานาธิบดีกดัดาฟี (Muammar 
el-Qaddafi) ปฏิบติัตวัหวัแข็งต่อสหรัฐ จึงถูกสั่งสอน เช่น ยิงเคร่ืองบินของลิเบียตก 2 ลาํในขณะท่ี
ลิเบียถือวา่บินอยูใ่นน่านฟ้าของตน ทิ้งระเบิดใส่หวงัสังหาร จนมีผูบ้าดเจบ็ลม้ตายนบัสิบ ในจาํนวน
น้ีมีลูกสาวของกดัดาฟีรวมอยูด่ว้ย 23) ประเทศปานามา ค.ศ.1989 สหรัฐส่งกองกาํลงัไปทิ้งระเบิด 
บุกยดึ และจบักุมตวันายพลนอริเอกา (Noriega) ในขอ้หาคา้ยาเสพติด ซ่ึงเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีสหรัฐรู้มา
นานแล้ว วิจารณ์กนัว่าประธานาธิบดีบุชผูพ้่อสั่งโจมตีคร้ังน้ีเพื่อส่งข่าวสารไปยงัชาวนิการากวัท่ี
เตรียมจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในอีก 2 เดือนขา้งหน้าว่า ถา้หากเลือกกลุ่มแซนดินิสตากลบัมา
ครองอาํนาจ จะตอ้งเผชิญชะตากรรมอยา่งไร  24) ประเทศอัฟกานิสถาน ค.ศ.1979-92 สหรัฐไดใ้ห้
การอุดหนุน คิดเป็นเงินนับพันล้านดอลลาร์ แก่กองกําลังหลายฝ่าย ในการโค่นล้มรัฐบาล
อฟักานิสถานท่ีรัสเซียหนุนหลงั ในจาํนวนน้ีท่ีโดดเด่นออกมาไดแ้ก่กลุ่มตอลิบนั ท่ีต่อมายึดกรุง
คาบูลได ้และถูกสหรัฐกล่าวหาวา่ ร่วมรู้เห็นในการก่อวินาศกรรม 11 กนัยายน 2544 25) ประเทศ
เอลซัลวาดอร์ ค.ศ.1980-92 เกิดการลุกข้ึนสู้ต่อตา้นรัฐบาลเอลซัลวาดอร์ท่ีสหรัฐหนุนหลงัในปี 
1980 ลุกลามกลายเป็นสงครามกลางเมือง สหรัฐไดห้นุนช่วยรัฐบาลทั้งทางกาํลงัเงินและกาํลงัคน 
สงครามกลางเมืองน้ี ส้ินสุดเม่ือ ค.ศ.1992 มีผูค้นเสียชีวิต 72,000 คน กระทรวงการคลงัสหรัฐตอ้ง
สูญเสียเงินไปราว 6 พนัลา้นดอลลาร์ 

การเปิดเผยปฏิบติัการลบัหรือก่ึงปิดลบัของสหรัฐในช่วงสงครามเยน็นั้น มีนกัเขียนอ่ืนอีก
หลายคนท่ีกระทาํเช่นกัน ตามการเปิดเผยข้อมูลลับของทางการตามกฎหมาย โนม ชอมสก้ี
ศาสตราจารย์แห่งสถาบนัเอ็มไอทีอนัมีช่ือ และนักเคล่ือนไหววิจารณ์นโยบายต่างประเทศของ
สหรัฐคนสาํคญั เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีใชข้อ้มูลลบัท่ีเปิดเผยในภายหลงั ขอ้มูลลบัท่ีเปิดเผยภายหลงัทาํนอง
น้ี บางคร้ังก่อให้เกิดกระแสการเคล่ือนไหวเป็นเร่ืองใหญ่โต เช่น มีการเคล่ือนไหวกล่าวหาคิสซิง
เจอร์วา่เป็นอาชญากรสงครามก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ จนเป็นข่าวในหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงคิสซิง
เจอร์ไดช้ี้วา่มนัเป็นการปฏิบติัการรวมหมู่ และในการตดัสินใจบางทีก็มีคะแนนกํ้าก่ึงกนัมาก และก็
อาจมีการตดัสินใจท่ีผดิพลาดได ้

การท่ีสหรัฐเข้าแทรกแซงล้มล้างรัฐบาลและประเทศต่างๆทั่วโลกนั้ น ก็อาจมีการ
ตีความหมาย การประเมินค่า และการประเมินความถูกผิดต่างกนัไปตามจุดยืน ทศันะ และค่านิยม
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ในท่ีน้ีตอ้งการช้ีเพียงว่า การสมคบคิดในกลุ่มชนชั้นนาํในกลุ่มทุนโลก 
เพื่อเปล่ียนแปลงทั้งโลกใหเ้ป็นไปตามแบบของตนนั้นเป็นเร่ืองจริง และมีการดาํเนินการอยา่งทุ่มเท
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ต่อเน่ือง ส่วนขอบเขตของการปฏิบติัว่ากวา้งขวางลึกซ้ึงอย่างใด ผลการปฏิบติัเป็นไปตามการ
สมคบคิดหรือไม่อยา่งไร ตลอดจนเหตุบงัเอิญต่างๆ มีผลต่อการสมคบคิดอยา่งไรจะขอยกไว ้แต่วา่
อาํนาจชนชั้นนาํก็เช่นเดียวกบัอาํนาจรัฐยอ่มมีความจาํกดั และไม่สามารถจดัระเบียบโลกไดต้ามใจ 

ปัญหาของสากลนิยมชนช้ันนายทุน สากลนิยมชนชั้นนายทุนดาํเนินมาถึง ทศวรรษ 1970 
ก็เผชิญปัญหาหลายประการ จนตอ้งเกิดการปรับขบวน ปัญหานั้นกล่าวใหญ่ๆ มีอยู่ 4 ประการ
ดว้ยกนัได ้1) การถึงจุดสูงสุดของระบบทุนนิยมโลก กล่าวกนัวา่ทศวรรษ 1970 เป็นจุดเร่ิมส้ินสุดยุค
ทองของระบบทุนนิยม หลงัจากนั้นก็เผชิญกบัวิกฤติใหญ่น้อยเร่ือยมา 2) การเติบโตของประเทศ
กาํลงัพฒันา 3) การเติบใหญ่ของกลุ่มยโุรปตะวนัตกและญ่ีปุ่น 4) เหตุการณ์ไม่คาดคิดบางประการ  

ยุคทองของระบบทุนนิยมโลก ฉายแสงตั้งแต่หลังสงครามโลกคร้ังที่สอง สหรัฐซ่ึงมีกาํลงั
การผลิตมหาศาลและเงินทุนกอ้นใหญ่ มีส่วนอยา่งสําคญัในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของยุโรปตะวนัตก 
และญ่ีปุ่น ท่ียอ่ยยบัดว้ยสงคราม แนวคิดแบบสากลนิยมมีประโยชน์แก่กลุ่มทุนโดยเฉพาะในสหรัฐ 
นัน่คือสามารถส่งสินคา้ไปขายทัว่โลก กบัทั้งอาศยัเครือข่ายของระบบทุนโลกส่งวตัถุดิบท่ีตอ้งการ 
กลุ่มทุนจึงได้เติบโตอย่างรวดเร็ว สหรัฐมัง่คัง่ ได้เปรียบดุลการคา้ ฐานะการเงินก็มัน่คง ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐเทียบค่ากบัทองคาํท่ีแน่นอน ซ่ึงทาํให้ระบบการเงินของโลกมัน่คงดว้ย แต่เม่ือถึง 
ค.ศ.1971 สหรัฐเสียเปรียบดุลการคา้เป็นคร้ังแรกนบัแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ประธานาธิบดี
นิกสัน ยกเลิกขอ้ตกลงเบรตนัวดูลาํพงัฝ่ายเดียว เลิกการเทียบค่าเงินดอลลาร์กบัทองคาํ เปิดให้มีการ
ไหลเวียนของเงินอย่างเสรี พร้อมกบัหันมาให้ความสนใจกิจการภายในประเทศมากข้ึน เน่ืองจาก
การอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง ในช่วงน้ีเกิดแนวคิดชาตินิยมและท้องถ่ินนิยมเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากเห็นผลร้ายของการเปิดเสรีทางการคา้ แต่กลุ่มทุนสหรัฐดูเหมือนจะยืนยนัในนโยบายเปิด
การคา้เสรีต่อไป ดว้ยเหตุผลหลายประการ ไดแ้ก่ การเปิดการลงทุนเป็นเวลานาน ทาํให้เศรษฐกิจ
โลกมีลกัษณะพึ่งพากนัสูงข้ึน จนการกลบัไปอยู่อยา่งเดิมในเขตอาํนาจรัฐหน่ึงเป็นไปไดย้าก การ
เปิดตลาดเสรีทั้งการคา้และการเงินช่วยใหส้หรัฐรักษาบทบาทนาํทางเศรษฐกิจไวไ้ด ้ทั้งยงัชกันาํให้
มีการโยกยา้ยเงินและมนัสมอง ให้ไหลเขา้มาในสหรัฐไดม้าก นอกจากน้ี นํ้ ามนัซ่ึงเป็นเส้นเลือด
ของการผลิต และมีอย่างสมบูรณ์ในสหรัฐได้ร่อยหรอลง อตัราการผลิตได้ข้ึนสู่จุดสูงสุดในราว 
ค.ศ.1973 เป็นสัญญาณว่าต่อไปสหรัฐจาํตอ้งนาํเขา้นํ้ ามนัจากต่างประเทศมากข้ึนเร่ือยๆ และท่ี
สําคญัก็คือนโยบายสากลนิยมยงัเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการปิดลอ้มคอมมิวนิสต์ และสร้างความ
ปลอดภยัท่ีสมบูรณ์แก่ประเทศ 
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การเติบโตของประเทศก าลงัพฒันาหรือประเทศโลกที่สาม ซ่ึงบางทีเรียกวา่โลกใต ้(South) 
คู่กบัโลกเหนือ (North) ของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม ประเทศเหล่าน้ีเม่ือไดรั้บเอกราช บา้งก็เดิน
หนทางสังคมนิยม บา้งเดินหนทางทุนนิยม บา้งใชว้ธีิผสมกนั และเกิดมีการรวมตวักนัข้ึน เช่นมีการ
รวมเป็นกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และการรวมกลุ่มในภูมิภาคต่างๆ การเติบโตของประเทศกาํลงัพฒันา
ไดก่้อให้เกิดกระแสชาตินิยมใหม่ (New Nationalism) หรือ ชาตินิยมทางเศรษฐกิจ (Economic 
Nationalism) ซ่ึงต้านสากลนิยมชนชั้นนายทุนในตวัเอง ชาตินิยมแนวน้ีเน้นหนักในเร่ืองการ
ป้องกนัเศรษฐกิจของตนไม่ใหม้หาอาํนาจครอบงาํ  หรือตกัตวงผลประโยชน์ไปไดโ้ดยง่าย พยายาม
ต่อสู้เพื่อใหร้าคาวตัถุดิบสูงข้ึน หลายประเทศใชก้ารยดึวสิาหกิจต่างชาติเป็นของรัฐ ในช่วงทศวรรษ 
1970 ไดมี้การเคล่ือนไหวเพื่อให้ยอมรับกลุ่มประเทศโลกท่ีสามเขา้ไปในเวทีโลก เช่นใน ค.ศ.1974 
และ 1975 ประธานาธิบดีแห่งเม็กซิโกและแอลจีเรียไดพ้บปะกบันายวิลลี บรันด์ (Willy Brandt) 
นายกรัฐมนตรีประเทศเยอรมนีตะวนัตก (ระหว่าง ค.ศ.1969-1974) ให้ช่วยกนัคิดสร้างระเบียบ
สากลใหม่ (New International Order) จนกระทัง่ มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาสถานการณ์และ
ความไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งโลกเหนือกบัโลกใต ้ตลอดจนวิธีการแกปั้ญหา ซ่ึงไดท้าํให้ปัญหาแจ่ม
ชัดข้ึน แต่ว่าไม่ได้มีการลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง กล่าวโดยทัว่ไป กระแสชาตินิยมใหม่รวมทั้ ง
หนทางอ่ืนท่ีไม่เป็นไปตามแนวทางตลาดโลกเสรี จะถูกขดัขวาง บัน่ทอนอย่างเอาจริงเอาจงัจาก
สหรัฐซ่ึงเป็นตวัแทนกลุ่มทุนนิยมโลก จนกระทัง่ประเทศเหล่าน้ีถูกดูดกลืนเขา้มารับสากลนิยมชน
ชั้นนายทุน เปิดประเทศเพื่อการลงทุนและการคา้เสรี และแทนท่ีจะแปรวสิาหกิจต่างชาติเป็นของรัฐ 
กลบัตอ้งแปรรัฐวสิาหกิจเป็นของธุรกิจเอกชน ซ่ึงจาํนวนมากก็ตกอยูใ่นมือทุนต่างชาติ แต่กระแสน้ี
ก็ไม่ได้ถูกทาํให้หมดไป และยงัคงมีพลังอยู่ โดยเฉพาะในช่วงหลังยุคสงครามเย็นท่ีพิษของ
กระบวนโลกาภิวตัน์ส่งผลต่อประเทศกาํลงัพฒันาหรือตลาดเกิดใหม่อยา่งมาก มีบางกลุ่มท่ีสามารถ
รวมตวักนัอยา่งไดผ้ล เช่นกลุ่มประเทศผูส่้งออกนํ้ ามนั (โอเปก) เป็นแบบอยา่งให้มีการรวมกลุ่มใน
สินคา้โภคภณัฑอ่ื์นๆ ต่อมา 

การแข็งแกร่งขึน้ของกลุ่มยุโรปตะวันตกและญี่ปุ่น เม่ือฟ้ืนจากสงคราม กลุ่มประเทศยุโรป
ตะวนัตกไดร้วมตวักนัเป็นสหภาพยโุรปท่ีมีความแน่นแฟ้นข้ึนทุกที ส่วนประเทศญ่ีปุ่นไดก้า้วข้ึนมา
เป็นมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจเป็นอนัดบัสองรองจากสหรัฐ เป็นผูส่้งสินคา้ออกและเงินลงทุนไปทัว่
โลกแทนสหรัฐ และในช่วงสงครามเยน็เป็นผูไ้ดเ้ปรียบดุลการคา้แก่สหรัฐมากท่ีสุด รวมทั้งเขา้ไป
ตั้งโรงงานและลงทุนในสหรัฐดว้ย จนในช่วงหน่ึงเกิดกระแสต่อตา้นสินคา้ญ่ีปุ่น โดยเฉพาะรถยนต์
ญ่ีปุ่นในสหรัฐ การแข็งแกร่งข้ึนของทั้ง 2 ส่วนน้ีทาํให้อาํนาจการนาํทางเศรษฐกิจของสหรัฐลดลง 
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แต่สหรัฐยงัคงมีบทบาทนาํในด้านการทหารและความมัน่คง ในด้านหน่ึงอาจก่อให้เกิดกระแส
ภูมิภาคนิยมข้ึน แต่ในอีกดา้นหน่ึงการท่ีประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจต่างลงทุนโดยตรงระหวา่ง
กนั ทาํใหเ้กิดการพึ่งพาระหวา่งกนัสูงข้ึน และเสริมความเขม้แขง็แก่สากลนิยมชนชั้นนายทุน 

เหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ส าคัญได้แก่ การปฏิวัติในอิหร่าน (ในเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ.1979) 
โดยกลุ่มเคร่งศาสนาอนัมีท่านโคไมนี (Ayatollah Ruhollah Khomeini) เป็นหวัหนา้ ไดน้าํการลุก
ข้ึนสู้จนสามารถโค่นลม้พระเจา้ชาห์แห่งอิหร่านท่ีสหรัฐหนุนหลงั ไดส้ําเร็จ การปฏิวติัในอิหร่าน 
ได้ทาํให้สมดุลทางอาํนาจในตะวนัออกกลางท่ีสหรัฐเคยควบคุมอย่างสมบูรณ์เสียไป ในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ.1979 มีกลุ่มนกัศึกษาบุกยึดสถานทูตสหรัฐในกรุงเตหะราน โดยท่ีสหรัฐจาํตอ้ง
ยินยอมตามขอ้เรียกร้องของทางการอิหร่าน จึงไดรั้บตวัประกนัท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีในสถานทูตคืน ใน
เดือนมกราคม 1981 การปฏิวติัในอิหร่านเป็นแรงบนัดาลใจให้เกิดกลุ่มเคร่งศาสนามีอิทธิสูงใน
ประเทศอิสลามอ่ืน จนทาํให้กลุ่มมุสลิมกลายเป็นกลุ่มอาํนาจท่ีไม่อาจมองขา้มไดใ้นโลก สหรัฐได้
พยายามแกปั้ญหาน้ี ซ่ึงดูเหมือนว่าจะทาํให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนข้ึนไปอีก กล่าวคือในช่วงหน่ึง
สหรัฐได้สนับสนุนประธานาธิบดีซัดดัมแห่งอิรัก เพื่อข้ึนมาคานอาํนาจกับอิหร่าน ยงัผลให้
ประธานาธิบดีอิรักมีความเขม้แขง็อยา่งยิง่ มีการสร้างกองทพัท่ีทนัสมยั และทาํสงครามแยง่ดินแดน
กบัอิหร่าน สงครามอิหร่าน-อิรักดาํเนินไปอยา่งยืดเยื้อ ระหวา่ง ค.ศ.1980-1988 แต่ประธานาธิบดี
ซัดดมักลบัยกกองทพัเขา้ยึดครองคูเวตใน ค.ศ.1990 จนเกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียในปี ค.ศ.1991 
และการท่ีอิหร่านต้องหลุดพ้นจากอาํนาจ ดูจะเร่งให้สหรัฐเข้าไปแทรกแซงในอัฟกานิสถาน 
สนบัสนุนกลุ่มเคร่งศาสนาทาํสงครามศกัด์ิสิทธ์ิ (Jihad) เพื่อโค่นลม้รัฐบาลท่ีสหภาพโซเวียตหนุน
หลงั กลุ่มตอลิบนัท่ียึดกรุงคาบูลใน ค.ศ.1996 ไดท้าํให้อฟักานิสถานกลายเป็นส่ิงท่ีสหรัฐประณาม
วา่เป็นศูนยก์ลางของการก่อการร้าย จนถึงทุกวนัน้ีตะวนัออกกลางก็ยงัคงเป็นจุดเดือดของโลก 

การเกดิขึน้ของคณะกรรมการไตรภาคี ในช่วงของการเสียสมดุลในระบบทุนนิยมโลก ซ่ึง
แสดงออกท่ีความล้มเหลวของเจตนารมณ์เบรตนัวูด และการเติบใหญ่ของประเทศโลกท่ีสาม 
ตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจภายในสหรัฐเอง ทาํให้ในสหรัฐเกิดกระแสหนัมาให้ความสนใจกบั
ปัญหาในประเทศ ไม่ใช่เร่ืองต่างประเทศ ซ่ึงข้ึนสูงในสมยัของประธานาธิบดีนิกสัน (ค.ศ.1969-74) 
มีผูส้นับสนุน เช่น วุฒิสมาชิกโกลด์วอเตอร์ กระแสดงักล่าวขดัขวางแนวคิดสากลนิยม กลุ่มทุน
ใหญ่ นกัการเมืองและนกัวชิาการหรือเทคโนแครต ท่ีเห็นพอ้งกบัแนวทางสากลนิยมชนชั้นนายทุน 
จึงไดเ้คล่ือนไหวจดัตั้ง คณะกรรมาธิการไตรภาคี (Trilateral Commission) ใน ค.ศ.1973 โดยมีแกน
นาํจากสภาท่ีปรึกษาว่าดว้ยความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ (CRF) เป็นผูใ้ห้ความสนบัสนุน และ
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อาศยัแนวคิดจากนกัวชิาการอยา่ง เช่น ซบิกเนฟ เบรซินสก้ี ซ่ึงเขียนบทความลงในวารสาร Foreign 
Affair ตั้งแต่ ค.ศ.1970 ว่า “จาํตอ้งมีวิธีดาํเนินการใหม่ท่ีกลา้กว่าเดิม ไดแ้ก่การสร้างชุมชนของ
ประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงสามารถจัดการกับภาระใหญ่หลวงท่ีเผชิญหน้ามนุษยชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากสหรัฐและยุโรปแลว้ยงัคงรวมญ่ีปุ่นไวด้ว้ย…สภาท่ีปรึกษาซ่ึงมีตวัแทนจาก
สหรัฐ ยโุรปตะวนัตกและญ่ีปุ่นซ่ึงจดัการประชุมผูน้าํรัฐบาลเป็นประจาํ และมีคณะกรรมการประจาํ
ขนาดเล็กน่าจะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดี” คณะกรรมาธิการไตรภาคีน้ีประกอบด้วยผูน้าํกลุ่มธุรกิจ การ
ธนาคาร การเมือง และส่ือมวลชนจากอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวนัตก และญ่ีปุ่น มีภาระกิจสําคญั
ไดแ้ก่ “การต่อตา้นการกลบัไปสู่นโยบายพาณิชยนิ์ยมในทศวรรษ 1930, การรวมญ่ีปุ่นเขา้ในระบบ
พนัธมิตรอเมริกนั และเพื่อท่ีจะหนัเหนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศของมหาอาํนาจทุนนิยม ให้
ประเทศเหล่าน้ีเป็นอนัหน่ึงเดียวกนัโดยมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีบูรณาการเขา้ดว้ยกนัในระดบั
โลก”  

คณะกรรมาธิการไตรภาคี ได้เสนอนโยบายใหม่เพื่อสร้างความชอบธรรมแก่การ
เคล่ือนไหวทางสากลของสหรัฐ และเพื่อตอบโตก้บันโยบายแกปั้ญหาในบา้นและลทัธิสมจริงหรือ 
Real-politic ของประธานาธิบดีนิกสัน และ ดร.คิสซิงเจอร์ ตลอดจนภาวะพ่ายแพใ้นสงคราม
เวยีดนาม นโยบายดงักล่าว ไดแ้ก่ การรณรงคใ์นดา้นสิทธิมนุษยชน การแบ่งปันอาํนาจกบัพนัธมิตร
ตะวนัตก และการตอบสนองต่อความปรารถนาของโลกท่ีสาม ตามกรอบความสัมพนัธ์ร่วมมือกนั 
ดงันั้นนโยบายต่อตา้นคอมมิวนิสตอ์ยา่งเอาเป็นเอาตายของสหรัฐจึงไดผ้อ่นคลายลง หนัไปรณรงค์
เร่ืองสิทธิมนุษยชน ทาํใหท้ัว่โลกและโดยเฉพาะประชาชนอเมริกนั เห็นความจาํเป็นท่ีสหรัฐตอ้งไป
ยุ่งเก่ียวกบัปัญหาของโลก โดยอา้งการธํารงรักษาสิทธิมนุษยชนของโลก พร้อมกนันั้นก็ได้เร่ิม
สนบัสนุนรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งในประเทศโลกท่ีสามมากข้ึน 

นโยบายและปฏิบติัการของคณะกรรมาธิการไตรภาคี ประสบความสําเร็จอยา่งสูงในระยะ
ตน้ ใน ค.ศ.1975 ไดมี้การประชุมสุดยอดมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจ 7 ประเทศหรือกลุ่ม G-7 ไดแ้ก่
สหรัฐ แคนาดา องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี และญ่ีปุ่น ก่อให้เกิดความหวงัวา่กลุ่ม จี-7 น้ี จะช่วย
สร้างความสงบและความรุ่งเรืองให้แก่โลกได ้ลทัธิไตรภาคี (Trilateralism) ประสบความสําเร็จ
อยา่งสูงจนถึงสมยัประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์ (ดาํรงตาํแหน่งช่วง ค.ศ.1977-81) ผูซ่ึ้งมีแนวคิดตาม
แบบคณะกรรมาธิการไตรภาคี และนาํสมาชิกสําคญัจากคณะกรรมาธิการน้ี เช่นซบิกเนฟ เบรซินส
ก้ีผูซ่ึ้งเป็นผูอ้าํนวยการคนแรกของคณะกรรมาธิการฯ มาเป็นท่ีปรึกษาดา้นความมัน่คงแห่งชาติ      
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อยา่งไรก็ตาม เม่ือถึงปลายสมยัประธานาธิบดีคาร์เตอร์ ไดเ้กิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดท่ีแสดง
ถึงความจาํกดัของลทัธิไตรภาคี เชอร์เรอร์ (Christoph Scherer อา้งแลว้) วิเคราะห์วา่การปฏิวติัใน
อิหร่าน(ค.ศ.1979) และการเขา้ยึดครองอฟักานิสถานของสหภาพโซเวียต (ค.ศ1979) ทาํให้กลุ่มนาํ
ในสหรัฐเห็นว่าพนัธมิตรตะวนัตกขาดความมุ่งมัน่ การตดัสินใจโดยอาศยัเสียงเอกฉันท์ในหมู่
พนัธมิตรไม่เพียงพอท่ีจะต่อสู้กบัการทา้ทายต่อระเบียบโลกทุนนิยมไดแ้ละยงัเห็นวา่กลุ่มพนัธมิตร
ยงัมีความลงัเลในการแบกรับค่าใชจ่้ายในการรักษาสันติภาพแบบอเมริกนั (Pax Americana) เช่น 
เม่ือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตกตํ่าใน ค.ศ.1979 ทางการเยอรมนีตะวนัตกก็มิได้ช่วยเหลือ ทาํให้
ประธานาธิบดีคาร์เตอร์จาํตอ้งดาํเนินนโยบายอยา่งเขม้งวด และธนาคารกลางสหรัฐตอ้งเพิ่มอตัรา
ดอกเบ้ีย นอกจากน้ี ระบบไตรภาคีท่ีคาร์เตอร์นาํมาใช้ในประเทศ ไดแ้ก่ การร่วมมือระหว่างทุน 
แรงงาน และรัฐ (ในประเทศไทยไดน้าํระบบไตรภาคีมาใชเ้พื่อแกปั้ญหาแรงงานดว้ยเช่นกนั) ก็ไม่
ประสบความสําเร็จ โดยเห็นว่าทําให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง ดังนั้ นนับแต่สมัย
ประธานาธิบดีเรแกน (ค.ศ.1981-1989) เป็นตน้มา สหรัฐมีแนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัการแต่ฝ่ายเดียวเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ    

ลทัธิปฏิบัติการฝ่ายเดียว (Unilateralism) เห็นไดว้า่ลทัธิปฏิบติัการฝ่ายเดียวน้ีมีความจาํกดั 
เพราะว่าส่ิงท่ีสหรัฐกระทาํไปตามลําพงั ได้ก่อผลกระทบต่อโลกอย่างสูง ตัวอย่างเช่น การ
ปฏิบติัการฝ่ายเดียวของสหรัฐในสมยัประธานาธิบดีเรแกน เช่น การดนัค่าเงินดอลลาร์ให้สูงเกินจริง 
การข้ึนอตัราดอกเบ้ีย การตั้งงบประมาณขาดดุลจาํนวนมาก การเสียเปรียบดุลการคา้อยา่งสูง เหล่าน้ี
ทาํให้การเงินของโลกไม่มัน่คง เกิดวิกฤติการเงินในประเทศพฒันาแล้วและโดยเฉพาะประเทศ
กาํลงัพฒันาอย่างต่อเน่ือง แมแ้ต่วิกฤติเศรษฐกิจเอเชียใน ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) ก็มีผูว้ิเคราะห์ว่า 
ส่วนหน่ึงน่าจะเกิดจากนโยบายของสหรัฐ เช่น การผูกค่าเงินของประเทศกาํลงัพฒันากบัค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ทาํให้ค่าเงินประเทศนั้นสูงเกินจริงตามไปด้วย ซ่ึงเป็นอุปสรรคของการส่งออก 
อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงในสหรัฐ ทาํให้ตน้ทุนการเงินของประเทศกาํลงัพฒันาสูงตามไปดว้ย เน่ืองจาก
ประเทศเหล่าน้ี ตอ้งตั้งอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่า เพื่อดึงเงินเขา้ประเทศ และการข้ึนอตัราดอกเบ้ียใน
ตน้ปี 1997 สมยัประธานาธิบดีคลินตนั (ค.ศ.1993-2001) เป็นการส่งสัญญาณท่ีจะดึงเงินตราเขา้สู่
สหรัฐ ทาํใหเ้งินไหลจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ขยายวงเป็นวิกฤติเอเชีย การปฏิบติัการแต่
ฝ่ายเดียวของสหรัฐ ยงัเห็นไดช้ดัจากการสร้างพนัธมิตรสหรัฐ-อิสราเอลในตะวนัออกกลาง โดยไม่
ฟังเสียงพนัธมิตรและชาวโลก การนาํเสนอโครงการสตาร์วอร์ท่ีมีราคาแพง เพื่อท่ีจะดบัอิทธิพลของ
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รัสเซีย และมหาอาํนาจอาวธุนิวเคลียร์อ่ืน ซ่ึงหมายถึงวา่สหรัฐเองจะสามารถปฏิบติัการแต่ฝ่ายเดียว
ไดม้ากยิง่ข้ึน แต่โครงการน้ีไม่ประสบความสาํเร็จ  

นโยบายการเลือกปฏิบติัท่ีจะเป็นแบบหลายฝ่ายหรือฝ่ายเดียวแลว้แต่ผลประโยชน์ของชาติ
น้ี ในดา้นหน่ึงทาํให้นโยบายของสหรัฐมีความยืดหยุ่นคล่องตวัมากข้ึน ปรากฏการณ์ท่ีเศรษฐกิจ
สหรัฐฟ้ืนตวัข้ึน และเฟ่ืองฟูข้ึนมากในสมยัประธานาธิบดีคลินตนั การท่ีอาํนาจต่อรองของสหภาพ
แรงงานภายในประเทศลดลง การท่ีประเทศกาํลงัพฒันาประสบปัญหาหน้ีสินและวิกฤติเศรษฐกิจ 
เด๋ียวท่ีโน่น เด๋ียวท่ีน่ีอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้นโยบายน้ีไดรั้บการปฏิบติัต่อเน่ืองมา แต่การปฏิบติัแบบน้ี
ก็ช้ีให้ทั้งโลกเห็นวา่ เบ้ืองหลงัถอ้ยคาํชวนฟังท่ีผูน้าํสหรัฐกล่าว เช่น ความเป็นสากล การพึ่งพากนั
ระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน เสรีประชาธิปไตย ตลาดเสรีโลก ก็คือนโยบายเพื่อผลประโยชน์
และความเป็นใหญ่ของสหรัฐ 

สงครามต่อต้านการก่อการร้ายคร้ังทีห่น่ึง กบัการต่ืนขึน้ของยักษ์หลบัในเอเชีย 
เป็นท่ีสังเกตว่า ในสมยัประธานาธิบดีเรแกนนั้น ดูเหมือนว่าฝ่ายนาํสหรัฐจะได้เล็งเห็น

ปัญหาหลายดา้นและความอ่อนแอในสหภาพโซเวียต และคิดว่าการคุกคามจากสหภาพโซเวียตได้
ลดลง โดยเฉพาะเม่ือไดเ้ร่ิมเจรจาสงบศึกสงครามเยน็กบันายกอร์บาชอพ (Mikhail Gorbachev ผูน้าํ
สหภาพโซเวียตระหวา่ง ค.ศ.1985-91) ตั้งแต่ปลายปี 1985 และสามารถทาํสัญญาควบคุมอาวุธกบั
สหภาพโซเวยีตใน ค.ศ.1988 ทางการสหรัฐไดม้องเห็นถึงการคุกคามจากความไม่สงบในโลกท่ีสาม 
ประธานาธิบดีเรแกนประกาศสงครามต่อตา้นการก่อการร้าย ใน ค.ศ.1985 โดยเนน้ใน 2 ภูมิภาค
สําคัญ ได้แก่ บริเวณตะวันออกกลาง และลาตินอเมริกา สงครามต่อต้านการก่อการร้ายท่ี
ประธานาธิบดีบุชผูลู้กประกาศ ใน ค.ศ.2001 จึงเป็นการประกาศสงครามต่อตา้นการก่อการร้ายคร้ัง
ท่ีสอง 

จอร์จ ชุลท ์(George Shultz) รัฐมนตรีต่างประเทศสมยัประธานาธิบดีเรแกน ซ่ึงเขียนใน
เอกสารของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐวนัท่ี 24 มิถุนายน 1984 ช่ือ “ลทัธิก่อการร้าย: การทา้ทาย
ต่อประชาธิปไตย” และเอกสารวนัท่ี 25 ตุลาคม 1984 ช่ือ ลทัธิก่อการร้ายกบัโลกสมยัใหม่ รวมทั้ง
เอกสารคาํใหก้ารของชุลทต่์อสภาคองเกรส ปี 1896 เป็นตน้ ไดก้ล่าวถึงการปรากฏข้ึนของ “ลทัธิก่อ
การร้ายท่ีสนบัสนุนโดยรัฐ” โรคระบาดท่ีแพร่โดย “กลุ่มต่อตา้นท่ีเลวร้ายซ่ึงกระทาํต่อตวัอารย
ธรรมเอง” เพื่อท่ีจะ “หวนสร้างความป่าเถ่ือนในโลกสมยัใหม่” และมี “มะเร็งร้ายอยูใ่นแผน่ดินอนั
ใหญ่กวา้งของเรา” (หมายถึงทวีปอเมริกาและท่ีเกิดข้ึนในลาตินอเมริกา) ชุลทไ์ดใ้ห้การต่อสภาว่า
มะเร็งร้ายน้ีจะพิชิตดินแดนส่วนน้ีใน “การปฏิวติัท่ีไร้พรมแดน”  
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ในค.ศ.1986 จอร์จ ชุลท ์กล่าวอีกวา่ “ผูก่้อการร้าย และรัฐอ่ืนท่ีอุปถมัภแ์ละสนบัสนุนกลุ่ม
น้ีเป็นสัญญาณท่ีน่ากลัวว่าประชาธิปไตยนั้ นเปราะบาง และต้องการการพิทักษ์ไวด้้วยความ
ระมดัระวงั” เราตอ้ง “ตดั (มะเร็งร้ายในนิการากวั) ออกไป” และไม่ใช่ดว้ยวธีิท่ีสุภาพอ่อนโยน “การ
เจรจาเป็นเพียงคาํพูดสละสลวยแทนคาํวา่ยอมแพ ้ถา้หากเงาแห่งอาํนาจไม่ไดท้อดทบับนโต๊ะเจรจา” 
(โนม ชอมสก้ี, ใครคือผูก่้อการร้ายโลก, พฤษภาคม 2002) จากกรณีขา้งตน้เห็นไดว้า่ ฝ่ายนาํสหรัฐ
ได้เล็งเห็นตั้ งแต่สมัยประธานาธิบดีเรแกนแล้วว่า จะใช้เง่ือนไขและประเด็นใด เป็นข้ออ้าง
ความชอบธรรมให้ทางการสหรัฐเขา้ไปแทรกแซงครอบงาํชาติอ่ืน โดยใช้เงินภาษีของประชาชน
อเมริกนั  

ในช่วงสงครามเยน็ ยงัไดเ้กิดเหตุการณ์สําคญั ท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัระเบียบโลก และ
โดยเฉพาะการจดัระเบียบในเอเชียตะวนัออกและเอเชียใต ้ได้แก่ การปลดปล่อยประเทศจีนโดย
พรรคคอมมิวนิสตจี์น (พ.ศ.2492) และท่ีเป็นข่าวและมีความสาํคญันอ้ยกวา่ไดแ้ก่การไดเ้อกราชของ
อินเดีย (พ.ศ.2490) 

การปลดปล่อยประเทศจีนเป็นเหตุการณ์สะเทือนโลก เป็นการฟ้ืนต่ืนข้ึนของ “ยกัษห์ลบัใน
เอเชีย” ซ่ึงดูเหมือนวา่ยากท่ีประเทศใดจะสะกดไวไ้ด ้กวา่ 50 ปีในการปกครองประเทศ แมว้า่พรรค
คอมมิวนิสตจี์นโดยเฉพาะในช่วงท่ีอยูภ่ายใตก้ารนาํของประธานเหมาเจ๋อตุง จะถูกวิพากษว์ิจารณ์วา่
มีนโยบายและกระทาํการท่ีผิดพลาดสําคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ การกา้วกระโดดใหญ่ (พ.ศ.2501) เพื่อ
การไล่ทนัประเทศองักฤษใน 15 ปี และเป็นการสร้างชุมชนคอมมูนอยา่งแทจ้ริง แต่ก็ไดป้ระสบ
ความล้มเหลวในเวลาอนัสั้ น และการปฏิวติัใหญ่ทางวฒันธรรม (พ.ศ.2509-2512) ซ่ึงก่อความ
ป่ันป่วนทั้งภายในและภายนอกพรรค แต่ก็ยากท่ีจะปฏิเสธวา่พรรคคอมมิวนิสตจี์นนั้น เป็นผูใ้ห้ชีวิต
ใหม่แก่ประเทศและประชาชนจีน เป็นผูร้วบรวมให้ประเทศจีนเป็นปึกแผ่น ภายใตก้ารปกครองท่ี
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในระยะหลายร้อยปีมาน้ี ทาํให้ประชาชนจีนมีความ
เช่ือมัน่ในศักยภาพของตนเอง และแบบอย่างท่ีเป็นลักษณะเฉพาะตัว ไม่เป็นไปตามอิทธิพล
ตะวนัตก เน่ืองจากประเทศจีนเป็นประเทศเก่าแก่ขนาดใหญ่ และกล่าวได้ว่าเคยเป็นจกัรวรรดิ มี
ประชากรมาก การลุกข้ึนยืนของประเทศจีนจึงย่อมกระทบต่อดุลอาํนาจโลกและมหาอาํนาจเก่า
อยา่งเล่ียงไม่พน้ หลงัการปลดปล่อย ประเทศจีนไดเ้ผชิญหนา้กบัสหรัฐหลายคร้ัง จนกระทัง่กลาย
มามีพนัธไมตรีท่ีดีข้ึนในปัจจุบนั ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเจริญกา้วหนา้ไปตามทางทุนนิยม ไม่ได้
เป็นภยัคุกคามต่อสหรัฐ ในบางดา้นยงัเป็นพนัธมิตรในการช่วยสหรัฐจดัระเบียบในภูมิภาคเอเชีย 
แต่จีนท่ีเติบใหญ่เขม้แข็งไม่ว่าจะเป็นหนทางทุนนิยมหรือสังคมนิยม หรือจะเป็นสังคมนิยมแบบ
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ตลาด ก็เป็นภยัคุกคามต่อการเป็นอภิมหาอาํนาจของสหรัฐทั้งส้ิน นโยบายต่อประเทศจีนอาจเป็น
โจทยท่ี์ยากท่ีสุดของกลุ่มนาํสหรัฐ 

ประเทศจีนใหม่นั้น เร่ิมตน้ดว้ยการปฏิวติัและการรวมประเทศเป็นปึกแผ่น ส่วนประเทศ
อินเดียดูจะเร่ิมตน้ดว้ยการปฏิวติัและการแตกแยก มีการแยกประเทศตามลทัธิความเช่ือเป็นอินเดีย
และปากีสถาน (และจาก พ.ศ.2514 เกิดประเทศบงักลาเทศบนดินแดนปากีสถานตะวนัออก) ความ
ขดัแยง้ทางศาสนา และความแตกต่างทางวรรณะ ทาํให้การรวมตวัเป็นปึกแผ่นภายในประเทศ
กระทาํไดย้าก แต่บนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลาย อินเดียก็สามารถสร้างการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยท่ีค่อนขา้งมัน่คงข้ึน อินเดียเหมือนกบัจีนในดา้นท่ี เม่ือเป็นอิสระแลว้ก็ไม่ยอมตกอยู่
ใตอิ้ทธิพลของตะวนัตก ช่วงหน่ึงได้สนิทกบัสหภาพโซเวียตและขดัแยง้กบัจีน ขณะท่ีสหรัฐก็ดู
เหมือนวา่ตอ้งการใหก้รณีพิพาทอินเดีย-ปากีสถานลากยาวไปอยา่งไม่มีส้ินสุด แต่เม่ืออินเดียไดผ้ลิต
อาวธุนิวเคลียร์และพฒันาขีปนาวุธได ้ก็เกิดการเปล่ียนแปลงของดุลอาํนาจในส่วนน้ีข้ึนอีก โลกไม่
อาจมองอินเดียเป็นประเทศธรรมดาได้อีกต่อไป บนความแตกต่างและความหลากหลาย ความ
เป็นไปได้ท่ีอินเดียจะสร้างส่ิงใหม่ๆ ก็มีอยู่มาก และอินเดียได้มีฐานะสูงข้ึนอีกหลังจากวิกฤติ
เศรษฐกิจ-การเงินเอเชียท่ีทาํให้ประเทศ 4 เสือแห่งเอเชีย เพล่ียงพลํ้า และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้
เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วทรุดตวัลง อินเดียไดก้ลายเป็นเป้าหมายใหม่ท่ีกลุ่มทุนโลกจะเขา้ไปลงทุน 

การจัดระเบียบโลกยุคหลงัสงครามเยน็: ระเบียบโลกแบบไหน ระเบียบโลกของใคร  
หลงัสงครามเยน็ท่ีสหรัฐข้ึนมาเป็นอภิมหาอาํนาจแต่เพียงผูเ้ดียว ทาํให้เกิดความคิดเบ้ืองตน้

วา่โลกน่าจะจดัระเบียบไดง่้ายข้ึน นัน่คือการกา้วสู่ระเบียบของทุนนิยมกนัทั้งโลก ดงัท่ี ฟราสซิส ฟู
กูยามา เสนอในหนงัสือ “ปลายทางประวติัศาสตร์” (The End of History and the Last Man, 1992) 
แต่วา่เหตุการณ์ดูจะกลบัเป็นตรงขา้ม เกิดภาวะท่ีแสดงถึงความไร้ระเบียบในท่ีต่างๆ ดงัท่ี ซบิกเนฟ 
เบรซินสก้ีไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือช่ือ “พน้การควบคุม” (Out of Control: Global Turmoil on the Eve 
of the 21st Century, 1995) 

เหตุการณ์ทีค่วรกล่าวถึงในช่วงหลงัสงครามเยน็  
ในช่วงหลงัสงครามเยน็มีเหตุการณ์ท่ีสาํคญัควรกล่าวถึงไดแ้ก่ 
1) การล่มสลายของจักรวรรดิสหภาพโซเวียต ซ่ึงส่อเคา้มานานตั้งแต่การเคล่ือนไหวใหญ่

ของสหภาพแรงงานโซลิดาริต้ีในประเทศโปแลนด์ตั้งแต่ ค.ศ.1985 จนกระทัง่ถึงการทลายกาํแพง
เบอร์ลินใน ค.ศ.1989 อนัถือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ของการส้ินสุดสงครามเยน็ การส้ินสุดสงครามเยน็ ทาํ
ให้สหรัฐไดก้า้วมาเป็นอภิมหาอาํนาจแต่เพียงผูเ้ดียว บางคนเรียกวา่เกิดโลกขั้วเดียวข้ึน แต่การเกิด
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สภาพเช่นนั้น กลับก่อผลกระทบด้านลบต่อสากลนิยมชนชั้นนายทุนท่ีมีสหรัฐเป็นผูน้ํา ใน 2 
ประเด็นใหญ่ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ขอ้แรก สหรัฐหมดขอ้อา้งต่อประชาชนอเมริกนัในการเขา้ไปแทรกแซง 
อุดหนุนและบ่อนทาํลาย ลม้ลา้ง รัฐบาลต่างๆ ทัว่โลก เน่ืองจากภยัจากคอมมิวนิสต์ท่ีน่าหวาดกลวั
ได้หมดไปแล้ว ข้อท่ีสองยุโรปตะวันตกและญ่ีปุ่นท่ีเคยต้องการร่มเงาอาวุธนิวเคลียร์และ
แสนยานุภาพของสหรัฐ เพื่อช่วยป้องกนัการคุกคามจากสหภาพโซเวียต ก็หมดความจาํเป็นนั้นไป
ดว้ย ดงันั้น จึงพร้อมมากข้ึนท่ีจะดาํเนินนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ แทนท่ีจะตอ้งโอน
อ่อนไปตามความตอ้งการของสหรัฐเหมือนเดิม นอกจากน้ี ทั้งยโุรปตะวนัตกและญ่ีปุ่นต่างก็มีความ
เขม้แขง็ทางเศรษฐกิจข้ึนมาก 

2) สงครามอ่าวเปอร์เซีย (มกราคม-กุมภาพนัธ์ 1991) เกิดข้ึนหลงัจากท่ีอิรักบุกเขา้ยึดครอง
ประเทศคูเวตในเดือนสิงหาคม 1990 สหรัฐโดยอาศัยมติจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ และความร่วมมือจากพนัธมิตรหลายฝ่าย ใชอ้าํนาจทางทหารเขา้ขบัไล่ทหารอิรักจาก
คูเวตสําเร็จในเดือนกุมภาพนัธ์ 1991 (พ.ศ.2534) สงครามอ่าวเปอร์เซีย หรือสงครามอ่าว มีจุดท่ี
น่าสนใจ 4 ประเด็นดว้ยกนัไดแ้ก่  

(1) การพยายามฟ้ืนการจดัระเบียบโลกใหม่โดยอ้างเจตนารมณ์ของผูก่้อตั้ งองค์การ
สหประชาชาติ ทั้งท่ีสหรัฐก็ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์อนัดีกบัองค์การน้ีนกั โดยเฉพาะการลงคะแนน
เสียงท่ีฝืนมติของเกือบทุกประเทศทัว่โลก และใชเ้สียงคดัคา้นในคณะมนตรีความมัน่คง เช่น ในการ
ประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเดือนธันวาคม ค.ศ.1989 ในประเด็นเก่ียวกบัการยุติขอ้
พิพาทระหวา่งอิสราเอลกบักลุ่มอาหรับดว้ยวธีิการทางการทูต มีประเทศท่ีเห็นดว้ย 151 ประเทศ มีท่ี
คดัคา้น 3 ประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐ อิสราเอล และโดมินิกนั สําหรับการใชเ้สียงคดัคา้นหรือวีโตข้อง
สหรัฐในคณะมนตรีความมัน่คงนั้น นบัจนถึงปี 1991 สูงเป็นอนัดบัหน่ึง องักฤษเป็นอนัดบัสอง 
รวมการวโีตข้องสหรัฐ-องักฤษตกราวร้อยละ 80 ของทั้งหมด  

ดงันั้น พบว่าความพยายามของประธานาธิบดีบุชน้ีประสบความสําเร็จในช่วงสั้ น นัน่คือ 
พนัธมิตรสหรัฐต่างร่วมมือในการทาํสงครามอ่าว  เช่น ประเทศญ่ีปุ่นออกเงินเป็นจาํนวนมาก แต่
หลงัจากขบัทหารอิรักไปจากคูเวตแล้ว ความเป็นปึกแผ่นนั้นก็จางลง นอกจากน้ี สหรัฐยงัใช้การ
ตีความกฎและมติตามความเห็นส่วนตน ในท่ีสุดคงเหลือแต่แกนอาํนาจองักฤษ-อเมริกาเท่านั้นท่ียงั
ปิดลอ้มและทิ้งระเบิดประเทศอิรักอยูต่่อไป   
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ภาพท่ี 5.2 สงครามอ่าวเปอร์เซีย 

(ท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki/) 
 

(2) ความสาํคญัข้ึนของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจวา่ดว้ยนํ้ ามนัในตะวนัออกกลาง  ซ่ึงเม่ือควบคุม
ไดแ้ลว้ จะก่อประโยชน์สาํคญั 3 ดา้นต่อสหรัฐ ไดแ้ก่ ก) เป็นการประกนัแหล่งพลงังานราคาถูกและ
สมํ่าเสมอแก่สหรัฐ (นํ้ามนัในสหรัฐผลิตไดถึ้งจุดสูงสุดเม่ือตน้ทศวรรษ 1970 หลงัจากนั้น การผลิต
ลดลง ตอ้งสั่งนํ้ ามนัจากภายนอกมาใช)้ และใชก้ารเป็นผูค้ ํ้าประกนัหรืออาํนาจในการควบคุมน้ี มา
เป็นขอ้อา้งหรือเป็นเคร่ืองมือ ในการบีบให้ประเทศอ่ืนเห็นดว้ยกบันโยบายของตน ข) สร้างกาํไร
มหาศาลให้แก่บริษทันํ้ ามนัยกัษ์ใหญ่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นของสหรัฐ ค) เงินดอลลาร์นํ้ ามนัจาํนวน
มหาศาลจากตะวนัออกกลาง ส่วนหน่ึงนาํมาซ้ืออาวุธซ่ึงสหรัฐเป็นผูข้ายรายใหญ่ท่ีสุด อีกส่วนหน่ึง
มาลงทุนในสหรัฐ สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ  

(3) การใช้เทคโนโลยีทางทหารสมยัใหม่ ท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน เช่นระเบิด
ฉลาด มีแนวโนม้พฒันาไปสู่สงครามควบคุมจากทางไกลมากข้ึน ใชท้หารหน่วยรบจริงลดลง  

(4) การแพร่กระจายของการก่อการร้ายโดยมุ่งต่อสหรัฐมากข้ึน เน่ืองจากการเข้าไป
ครอบงาํโดยตรงมากข้ึนในภูมิภาค เช่นตั้งฐานทพัประจาํในประเทศซาอุดีอาระเบีย ไม่ได้ถอน
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กลบัไปหลงัส้ินสงคราม ก่อให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มชาวอาหรับ นอกจากน้ี หน่วยข่าวกรอง
ของสหรัฐเองยงัไดช่้วยฝึกฝนผูค้นจาํนวนนบัหม่ืนเพื่อทาํสงครามศกัด์ิสิทธ์ิต่อตา้นสหภาพโซเวียต 
ความไม่พอใจและความชาํนาญในการรบแบบกองโจรและการก่อการร้ายน้ี ไดห้วนคืนกลบัมาสู่
การก่อการร้ายต่อสหรัฐเอง เกิดความขดัแยง้ระหว่างสหรัฐกบักลุ่มชาตินิยมอาหรับหัวรุนแรง ซ่ึง
กระทบต่ออาํนาจของสหรัฐในภูมิภาคน้ีได้ จนตอ้งมีการจดัการศึกษาหาทางรับมือ มีรายงานลบั
ฉบบัหน่ึงของหน่วยบญัชาการยทุธศาสตร์สหรัฐ ช่ือหวัใจของการยบัย ั้งการก่อการร้ายหลงัสงคราม
เยน็ (The Essentials of Post-Cold War Deterrence) จดัทาํข้ึนใน ค.ศ.1995 แต่เพิ่งนาํมาเปิดเผยตาม
กฎหมายเสรีภาพทางข่าวสารในภายหลงั โนม ชอมสก้ี (1998) ไดช้ี้ให้เห็นส่ิงท่ีน่าสนใจวา่ รายงาน
น้ีไดฟ้ื้นชีพทฤษฎีคนบา้ของอดีตประธานาธิบดีนิกสัน (Nixon’s Madman Theory) ตามทฤษฎีน้ี
เสนอวา่สหรัฐควรแสร้งปฏิบติัเหมือนคนบา้ มีลกัษณะไร้เหตุผลและอาฆาตตอ้งการแกเ้ผด็ โดยทาํ
ใหเ้ห็นวา่กลุ่มการนาํอยูน่อกเหนือการควบคุม และพร้อมท่ีจะใชอ้าวุธนิวเคลียร์ การทาํทีเหมือนคน
บา้น้ีจะเกิดประโยชน์ในการสร้างและเพิ่มพูนความหวาดกลวั และความสงสัยลงัเลในหมู่ปรปักษ์
ทั้งท่ีจริงและไม่จริง การใชท้ฤษฎีคนบา้น้ี ในสมยัประธานาธิบดีบุชผูพ้่อและสมยัของคลินตนั ยงั
ไม่ชัดเจนนักแต่ก็สังเกตเห็นได้ เช่น เม่ือมีผูล้อบวางระเบิดเรือรบสหรัฐท่ีเยเมน ประธานาธิบดี
คลินตนัก็สั่งทิ้งระเบิดในหลายประเทศท่ีคิดวา่เก่ียวขอ้งทนัที โดยใชข้อ้อา้งท่ีไม่มีเหตุผล สถานท่ีท่ี
ถูกทิ้งแห่งหน่ึงเป็นโรงงานผลิตยา แต่จากกรณีเหตุการณ์วินาศกรรม 11 กนัยายน 2544 การปฏิบติั
ของกลุ่มนาํสหรัฐดูจะเขา้กบัทฤษฎีคนบา้มากทีเดียว เป็นการแสร้งกระทาํท่ีดูเหมือนจะทาํให้ทั้ง
โลกตกเป็นเหมือนตวัประกนัของสหรัฐ  

3) สงครามโคโซโว ซ่ึงสหรัฐและนาโตมีปฏิบติัการร่วมกนัโดยไม่คาํนึงถึงมติคณะมนตรี
ความมัง่คง แสดงถึงบทบาทท่ีถดถอยลงมากขององคก์ารสหประชาติในฐานะท่ีเป็นองคก์ารโลกใน
การรักษาสันติภาพ 

4) กรณีวินาศกรรม 11 กันยายน 2544 ซ่ึงก่อความต่ืนตะลึงไปทั่วโลก และมีการ
ประเมินผลกระทบและแนวโน้มกนัไปต่างๆ ท่ีควรกล่าวถึงไดแ้ก่ (1) บางท่าน เช่นสตีฟ สมิธ 
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเวลส์ เห็นว่าเป็นการส้ินสุดยุคชั่วขณะของการมีโลกขั้ วเดียว 
(Unipolar Moment) กา้วไปสู่อนาคตของระเบียบโลกใหม่ ซ่ึงเขาเห็นวา่บทบาทของบุคคลและผูน้าํ
น่าจะสูงมากในการสร้างระเบียบโลกอันเป็นท่ีมุ่งหวงัของคนส่วนใหญ่ให้เป็นจริงข้ึน (2) 
ปรากฏการณ์ท่ีกลุ่มนาํสหรัฐใชว้าทกรรม “สงครามต่อตา้นการก่อการร้าย” เป็นขอ้อา้งในการดาํรง
ตาํแหน่งตาํรวจโลก หรือบางท่านเช่นนีล สมิธ ศาสตราจารยด์้านมานุษยวิทยาและภูมิศาสตร์ ท่ี
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มหาวทิยาลยัในกรุงนิวยอร์ก เรียกวา่เพชฌฆาตโลก (Global Executioner) ซ่ึงเขาเห็นวา่มีแนวโนม้ท่ี
จะสร้างโลกออกเป็น 2 ขั้ว ขั้วหน่ึงเป็นการก่อการร้ายตลาดเสรีโดยกลุ่มจาํพวก บินลาดิน/อลักอ          
อิดะห์ กบัอีกขั้วหน่ึงเป็นการก่อการร้ายท่ีอุปถมัภ์โดยรัฐ อนัเป็นความพยายามของรัฐบาลสหรัฐ 
องักฤษ และรัฐพนัธมิตรอ่ืนท่ีเขา้ควบคุมทางภูมิศาสตร์-เศรษฐกิจ เหนือกาํลงัท่ีอาจจะคุกคามต่อ
ภูมิภาคหรือเกิดการแตกตัวทางภูมิภาคออกไปจากลัทธิโลกาภิว ัตน์ของบรรษัทข้ามชาติ 
ประธานาธิบดีบุชเองก็ได้ปราศรัยว่า ถ้าไม่อยู่ข้างเรา ก็ เท่ากับอยู่กับฝ่ายผู ้ก่อการร้าย (3) 
ปรากฏการณ์ของความไร้ระเบียบและความเป็นอนาธิปไตยท่ีเพิ่มข้ึน เช่นคาราห์ ลินน์ ออง 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิจยัและเผยแพร่ของมูลนิธิยุคนิวเคลียร์เพื่อสันติ ไดเ้ขียนบทความช่ืออาํนาจเหนือ
กฎหมาย (Force Above Law: The New International Disorder?, July 13, 2002) ท่ีเรียกร้องให้
สหรัฐกลบัมายดึหลกัการปกครองโดยกฎหมาย ไม่ใช่โดยกาํลงั มิฉะนั้น ความไร้ระเบียบทางสากล
จะเกิดข้ึน (4) การคุกคามต่อสิทธิมนุษยชนทั้งในสหรัฐและประเทศอ่ืนภายใตข้อ้อา้งการต่อตา้น
การก่อการร้าย ระบอบประชาธิปไตยตกอยูใ่นอนัตราย  
 
ผลกระทบของการจัดระเบียบโลก 

กระบวนโลกาภิวตัน์จากเบ้ืองบน ท่ีนาํโดยบรรษทัขา้มชาติและรัฐบาลประเทศท่ีมัง่คัง่ 
กาํลงัอยูใ่นภาวะอ่อนตวั สหรัฐซ่ึงเป็นฟันเฟืองใหญ่ของกระบวนฯ และเป็นอภิมหาอาํนาจแต่เพียง
ผูเ้ดียว เกิดวกิฤติการนาํ อิทธิพลทางดา้นเศรษฐกิจลดลง และท่ีตามมาก็คืออาํนาจอ่อน (Soft Power) 
ลดลง เหลือแต่อาํนาจแห่งแสนยานุภาพทางทหารอนัเป็นอาํนาจแข็ง (Hard Power) ท่ียงัเหนือกวา่
ใคร แต่ความเหนือกวา่น้ีก็ยงัอาจเปล่ียนแปลงได ้พนัธมิตรแอตแลนติกเหนือระหวา่งสหรัฐ-ยุโรป
ตะวนัตก ท่ีมีความแน่นแฟ้นกนัตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง จนถึงสงครามเยน็ เร่ิมปรากฏรอย
ร้าวจากการแข่งขนัทางการค้า ซ่ึงอาจเกิดการตอบโตร้ะหว่างกันอย่างรุนแรงได้หากการเจรจา
ต่อรองลม้เหลว แนวคิดในการจดัระเบียบโลก เช่น ในกรณีศาลอาชญากรรมระหวา่งประเทศ การ
ชิงกนัมีอาํนาจในองค์การระหว่างประเทศ เช่นในองค์การสหประชาชาติ ไปจนถึงนโยบายทาง
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น กรณีสนธิสัญญาเกียวโต ความแตกต่างพื้นฐานระหวา่งกนั ก็คือ ยุโรปตะวนัตกยึด
แนวทางท่ีจะใช้ปฏิบติัการหลายฝ่าย ดงัจะเห็นจากการสามารถรวมตวักันเป็นสหภาพยุโรปได ้
ขณะท่ีสหรัฐในหลายคร้ังมีแนวโนม้ท่ีจะใช้ปฏิบติัการฝ่ายเดียว ดว้ยความเช่ือมัน่ในแสนยานุภาพ
และพลงัทางเศรษฐกิจของตน ความแตกต่างน้ีคงจะขยายตวัออกไปอีก หากแต่ละฝ่ายไม่หาทางทาํ
ความเขา้ใจกนั 
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จีน-อนิเดีย มหาอ านาจโลกใหม่  
จีนและอินเดียอนัเป็นประเทศกาํลงัพฒันาและยากจน ไดรั้บการยกฐานะวา่เป็นมหาอาํนาจ

ของโลก ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ทั้งสองประเทศน้ีกาํลงัเร่งพฒันาเศรษฐกิจ และปฏิรูปประเทศ
ตามแบบของตน จีนซ่ึงไดแ้สดงบทบาทเป็นศูนยก์ลางของโลกมายาวนานในสมยัก่อน กาํลงัไดรั้บ
การจบัตามองอยา่งสูง แต่อินเดียก็กาํลงัตามติดมา แมว้า่จะมีสีสันนอ้ยกวา่  

ญีปุ่่น - ทุนนิยมเร่ร่อน 
สําหรับญ่ีปุ่นกาํลงัประสบปัญหาในดา้นแนวทางการพฒันาประเทศ เม่ือกระบวนโลกาภิ

วตัน์อ่อนตวัลง ขณะท่ีตนเองเดินตามสหรัฐ ขาดนโยบายและแบบปฏิบติัการทางการเมืองท่ีเป็น
ของตัวเอง และขาดภูมิภาคอันเป็นฐานของตน ต่างกับสหรัฐและสหภาพยุโรป ซ่ึงแม้ว่าจะ
สนบัสนุนกระบวนการโลกาภิวตัน์ – ธุรกิจขา้มชาติ ก็มีฐานอนักวา้งใหญ่ของตน เม่ือเทียบกบัญ่ีปุ่น
ท่ีเป็นเกาะเล็กๆ อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรบุคคลอนัสูงเด่นของญ่ีปุ่นจะทาํให้ญ่ีปุ่นดาํรงความเป็น
มหาอาํนาจอยูไ่ด ้แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจชะลอตวักวา่สิบปี 

แนวทางแห่งการแสวงหาความสัมพนัธ์ใหม่ทีซ่่อนตัวอยู่ 
การท่ีมีประเทศมหาอํานาจถึง 3 ประเทศอยู่ในเอเชีย ซ่ึงกล่าวโดยทั่วไปต่างก็ มี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัไทย นบัวา่เป็นสินทรัพยท่ี์สาํคญัอยา่งหน่ึงของประเทศ เปิดโอกาสสําหรับการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืน การสร้างความมัน่คงท่ามกลางความไม่แน่นอน และอาจนาํพาประเทศให้รอด
ผา่นพน้วกิฤติได ้

อน่ึง ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวนัออกไดเ้ป็นมหาอาํนาจโดดเด่นข้ึนมา กระตุน้ให้
เกิดการฟ้ืนแนวคิดสหเอเชีย (Pan Asia) ข้ึน เช่นกรณีอาเซียน+3 และมีความคิดขยายรวมไปถึง
อินเดียและเอเชียใต ้ถา้หากสามารถนาํแนวคิดสหเอเชียมาปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นประชาธิปไตย เป็น
ธรรม ก็เท่ากับเป็นการประกันสันติภาพ การป้องกันการแทรกแซงครอบงาํจากภายนอก และ
ส่งเสริมการพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชากร นอกจากน้ี ยงัเป็นเคร่ืองมือชะลอการ
เกิดของสงครามโลกอีกดว้ย 

อย่างไรก็ตาม การทาํปฏิบติัการสหเอเชียให้เป็นจริงไม่ใช่งานง่าย ในสถานการณ์ปกติ
คาดหมายวา่จะตอ้งใชเ้วลายาวนาน แต่สถานการณ์โลกท่ีกล่าวไดว้า่อยูใ่นภาวะวิกฤติ และมีความ
ไม่แน่นอนสูง เร่งให้ผูน้าํประเทศต่างๆ จาํตอ้งหาทางขจดัอุปสรรคและความไม่เขา้ใจกนั สร้าง
ความปรองดองและความไวว้างใจใหม่ จดัทาํกฎระเบียบและโครงสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสม 
และยงัตอ้งขจดัอุปสรรค โดยเฉพาะท่ีเกิดจากการแทรกแซงก่อกวนจากภายนอก ท่ีตอ้งการขยาย
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ช่องวา่งและความขดัแยง้เดิม และรักษาอิทธิพลของตนในภูมิภาคน้ีต่อไป กล่าวโดยรวมก็ตอ้งแสดง
ให้ประจกัษ์ทัว่โลกวา่ภูมิภาคน้ีสามารถแกไ้ขความขดัแยง้ สร้างความมัง่คัง่ ความเป็นธรรม และ
ความย ัง่ยนืไดด้ว้ยตนเอง ในฐานะท่ีไทยไดริ้เร่ิมจดัการประชุมเพื่อความร่วมมือแห่งเอเชีย จึงน่าจะ
ได้แสดงบทบาทในการเช่ือมสัมพันธ์ไมตรีในภูมิภาค เน่ืองจากมีความเหมาะสมทั้ งในทาง
ภูมิศาสตร์-ประวติัศาสตร์ และเศรษฐกิจ-การเมืองมีลักษณะเปิดกวา้งและหลากหลาย มีความ
กลมกลืนทางสังคมไดค้่อนขา้งดี การสร้างบทบาทของประเทศให้เป็นศูนยก์ลางหน่ึงแห่งการเจรจา
เพื่อความร่วมมือในเอเชียนั้น ยอ่มก่อประโยชน์ต่อภูมิภาคและต่อประเทศไทยเองในท่ีสุด 
 

สรุปท้ายบท 
 การจดัระเบียบโลกใหม่มี แนวทางสําคญัคือ การปกครองประชาธิปไตย เศรษฐกิจระบบ
เสรี การเคารพสิทธิมนุษยชน และการรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยให้ประเทศในสังคมโลกตอ้งปฏิบติั
ตามกฎบตัรสหประชาชาติและกรอบของการเมืองระหวา่งประเทศ ประเทศใดไม่ปฏิบติัตามจะถูก
มาตรการบงัคบัหลายวิธีการ ดงัเช่น มาตรการทางการคา้ การคว ํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ การใช้กาํลงั
ทหารบงัคบั นโยบายการจดัระเบียบโลกใหม่ถูกนาํมาใช้ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อย่างเช่น การ
แกไ้ขปัญหาสันติภาพในตะวนัออกกลาง แต่การกระทาํของสหรัฐอเมริกาสร้างความไม่พอใจให้กบั
ประเทศต่าง ๆ เพราะเห็นวา่เป็นเจตนาท่ีจะเขา้แทรกแซงกิจการภายในของประเทศ มีผลทาํให้เกิด
การต่อตา้นสหรัฐอเมริกาข้ึนในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะการทาํหนา้ท่ีเสมือนกบัเป็นตาํรวจโลก ใช้
กองกาํลงัแกปั้ญหาความขดัแยง้ดงัเช่น กรณีความขดัแยง้ระหว่างอิรักกบัคูเวต เน่ืองจากการแย่ง
แหล่งนํ้ามนั สหรัฐอเมริกาอาศยัขอ้มติของสหประชาชาติทาํสงครามชนะอิรัก ความขดัแยง้การนบั
ถือศาสนาในโคโซโว ซ่ึงเป็นรัฐหน่ึงของยูโกสลาเวีย สหรัฐอเมริกาใช้กาํลงัทางอากาศถล่มจน 
ยโูกสลาเวยีตอ้งถอนทหารจากโคโซโว 
 

ค าถามท้ายบท 
1. การจดัระเบียบโลกใหม่คืออะไร และมีความสาํคญัอยา่งไร จงอธิบาย 
2. มูลเหตุของการจดัระเบียบโลกใหม่มีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
3. จงอธิบายลาํดบัเหตุการณ์การจดัระเบียบโลกใหม่ เป็นแผนผงัจินตภาพ 
4. การจดัระเบียบโลกใหม่มีผลต่อประเทศไทยในดา้นใดบา้ง จงอธิบาย 
5. นกัศึกษาคิดวา่ตนเองในฐานะประชาคมโลกจะปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงในเร่ือง

การจดัระเบียบโลกใหม่ไดอ้ยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่6  : แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของสังคมโลก 
 

เน้ือหา 
1.  แนวโนม้การเปล่ียนแปลงทางสังคมของโลก  

1.1 แนวโนม้เก่ียวกบัครอบครัว  
1.2 แนวโนม้เก่ียวกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี 
1.3 แนวโนม้เก่ียวกบัปัญหาสังคม  
1.4 แนวโนม้เก่ียวกบัสังคมวฒันธรรม  

2. แนวโนม้การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก  
2.1 แนวโนม้เก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ  
2.2 แนวโนม้เก่ียวกบัการเงินและการคา้  
2.3 แนวโนม้เก่ียวกบัโครงสร้างและภาวะเศรษฐกิจโลก  
2.4 แนวโนม้เก่ียวกบัความร่วมมือและความขดัแยง้ทางเศรษฐกิจ  

3. แนวโนม้การเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองของโลก  
3.1 แนวโนม้เก่ียวกบัการจดัระเบียบโลกดา้นการเมืองการปกครอง  
3.2 แนวโนม้เก่ียวกบัความขดัแยง้ทางการเมืองการปกครอง  
3.3 แนวโนม้เก่ียวกบัการทหารและการพฒันาอาวธุ  
3.4 แนวโนม้เก่ียวกบัรัฐและขั้วอ านาจโลก 

 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป  

1. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความรู้ในเร่ืองแนวโนม้ต่าง ๆ ของโลกทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองการปกครองได ้

2. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความรู้เก่ียวกบัแนวทางในการปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองได ้

 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

หลงัจากผูเ้รียนศึกษาจบบทเรียนแลว้จะตอ้งมีความสามารถดงัน้ี 
1. สามารถวิเคราะห์แนวโนม้ต่าง ๆ ของโลกทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการ

ปกครองได ้
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2. สามารถอธิบายแนวทางในการปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองการปกครองได ้

3. สามารถประยุกต์แนวทางในการแกปั้ญหาเพื่อพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองในอนาคตได ้

 
วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2. บรรยายประกอบ Microsoft Powerpoint 
3. แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเชิงวพิากษ ์ วเิคราะห์ เปรียบเทียบ ฯลฯ 
4. กลุ่มน าเสนอ  และอภิปรายในชั้นเรียน 
5. ผูส้อนสรุปสาระส าคญัเพิ่มเติม 
6. ตอบค าถามทา้ยบท 

 
ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Microsoft Powerpoint เร่ือง แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
3. วดีีทศัน์ 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนทั้งในด้านการบรรยายและในการแบ่งกลุ่มอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นน าเสนอขอ้คิดเห็น 

2. การตอบค าถามขณะเรียนและการท าแบบฝึกหดั 
 



บทที ่6 
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของสังคมโลก 

 
  สังคมโลกมีลักษณะเป็นพลวตัท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่เสมอทั้ งด้านสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง ทั้งน้ีเพราะมีปัจจยัแวดล้อมหลายประการท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว เหตุการณ์หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้บางเร่ืองอาจส้ินสุดไปแลว้ แต่บางเร่ืองยงั
ด าเนินต่อไป เพื่อจะท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและรู้เท่าทนัในสังคมโลก ในบทท่ี 6 น้ีจึงเป็นการ
ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในดา้น แนวโนม้การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมของโลก แนวโนม้การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก  และแนวโนม้การเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองการปกครองของโลก  
 
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของสังคมโลก 

จากการศึกษาวิวฒันาการ และปัญหาสังคมโลกท่ีผ่านมาในอดีต  และท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั
ท าใหเ้ราสามารถวิเคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลง  และปัญหาของโลกทางดา้นสังคมในอนาคต
ไดห้ลายประเด็น ดงัน้ี 

แนวโน้มเกีย่วกบัครอบครัว อลัวนิ ทอฟฟ์เลอร์(Alvin Toffler) นกัวิชาการและ   นกัวิจารณ์
สังคมผูมี้ช่ือเสียงชาวอเมริกนัซ่ึงเป็นผูเ้ขียนหนังสือเร่ือง "อนาคตระทึก" (Future Shock) ได้
ช้ีให้เห็นถึงความต่ืนกระหนกอย่างใหญ่หลวงของสังคมอเมริกนัภายหลงัจากสหภาพโซเวียตส่ง
ดาวเทียมสปุตนิก (Sputnik) ข้ึนสู่วงโคจรในอวกาศได้ส าเร็จเป็นประเทศแรกเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 
ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) ขณะท่ีสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นคู่แข่งส าคญัยงัท าไม่ได้ และในหนงัสือเร่ือง 
"คล่ืนลูกท่ีสาม" (The Third Wave) เขาไดช้ี้ให้เห็นวา่กระแสคล่ืน หรือกระแสวิถีชีวิตของมนุษยไ์ด้
เกิดข้ึนมาก่อนแลว้สองลูก คือ คล่ืนการปฏิวติัเกษตรกรรมในยุคหินใหม่ ซ่ึงกระแสคล่ืนดงักล่าวใช้
เวลานบัพนัปีกว่าจะแสดงตวัเองอย่างเด่นชดั คล่ืนลูกท่ีสองคือกระแสการปฏิวติัอุตสาหกรรมใน
ศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 300 ปีจึงสามารถแสดงออกซ่ึงวถีิชีวติบดบงัวถีิชีวติคล่ืนลูกเก่าได ้  
ส่วนคล่ืนลูกท่ีสามท่ีก าลงัเกิดข้ึน   คือ  คล่ืนแห่งการปฏิวติัเทคโนโลยีระดบัสูง ซ่ึงคล่ืนลูกท่ีสามน้ีจะ
ส่งผลกระทบต่อการผลิตแบบใหม่ ครอบครัวแบบใหม่   รวมทั้งสถาบนัใหม่  ๆ    จะบงัเกิดข้ึน  

ครอบครัวอนาคต อลัวินกล่าวว่าครอบครัวในปัจจุบนั มีลกัษณะเป็นครอบครัว
เด่ียวอนัประกอบดว้ยพอ่ แม่ และลูก 1-3 คน พอ่มีหนา้ท่ีท างานเล้ียงครอบครัว แม่มีหนา้ท่ีดูแลบา้น
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และเล้ียงลูก ครอบครัวแบบน้ีมีความเหมาะสมกบัรูปแบบสังคมในยุคคล่ืนลูกท่ีสอง  ซ่ึงเป็นสังคม
ท่ีมีผลผลิตทีละมาก ๆ มีค่านิยม และรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีคลา้ยคลึงกนั มีการปกครองตามล าดบั
ขั้น มีการแบ่งแยกชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัวท่ีบ้านออกจากกันอย่างเด็ดขาด ส าหรับใน
อนาคตอลัวินเห็นว่ารูปแบบครอบครัวจะเปล่ียนไปอนัเน่ืองมาจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ งานบาง
ชนิด  เช่น  การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบอาคาร การเขียนต ารา การตรวจสอบ
กระบวนการผลิตระยะไกล การโตต้อบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์จะสามารถท าไดท่ี้บา้น สามีภรรยา
จะมีเวลาไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกนัมากข้ึน ลกัษณะการท างานอาจแบ่งกนัท าคนละช้ินหรือแบ่งเวลากนัท าคน
ละช่วง นอกจากนั้นแนวคิดในการหาคู่ครองจะเปล่ียนไปจากเดิม  ซ่ึงแต่เดิมการเลือกคู่ครองมี
เหตุผลส าคญัจากความรักในเชิงโรแมนติก แต่ในอนาคตคู่สมรสจะตอ้งพิจารณาการท างานแบบ
รวมมนัสมอง โดยจะตอ้งเพิ่มเกณฑ์การเลือกคู่ครองในเร่ืองสติปัญญา ความรับผิดชอบ  ความมี
วนิยั และคุณธรรมการท างานดว้ย เด็ก ๆ ในยุคคล่ืนลูกท่ีสาม จะไม่ถูกตดัขาดจากพ่อแม่เพราะตอ้ง
ไปเรียนหนงัสือ แต่เขาจะเติบโตในบา้นอีเล็กทรอนิกส์   และคุน้เคยกบังานของพ่อแม่ตั้งแต่เกิด    
เม่ือเขาโตข้ึนถึงระดบัหน่ึงเขาจะมีส่วนร่วมในการท างานของพ่อแม่ดว้ย อลัวินยงัเห็นวา่ครอบครัว
ในอนาคตจะกลบัไปมีลกัษณะคลา้ยยุคคล่ืนลูกท่ีหน่ึงตรงท่ีครอบครัวจะมีลกัษณะครอบครัวขยาย 
คือครอบครัวท่ีมีจ  านวนคนมากข้ึนและมีลกัษณะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือสหกรณ์ท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ครอบครัวอาจประกอบดว้ยเพื่อนของพ่อ  เพื่อนของแม่ท่ีร่วมธุรกิจดว้ย หรืออาจรวมถึงลูกคา้ท่ี
ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการผลิต ซ่ึงไม่ว่าการเปล่ียนแปลงในอนาคตจะส่งผลตามมาในลกัษณะใดก็ตาม อลัวิน 
สรุปวา่โลกจะตอ้งกา้วต่อไป   และระบบครอบครัวจะยงัเป็นสถาบนัหลกัของสังคมต่อไป ควบคู่ไป
กบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ระบบครอบครัวจะเป็นส่วนส าคญัในการสร้างสังคมและการ
ปรับตวัสู่อารยธรรมของคล่ืนลูกใหม่ 

นอกจากแนวคิดของอลัวิน   ในเร่ืองครอบครัวอนาคตดงักล่าวแล้ว   ความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยชีีวภาพจะท าใหม้นุษยส์ามารถเลือกมีบุตรตามความตอ้งการไดอี้กดว้ยโดยเฉพาะในเร่ือง
ลกัษณะทางกายภาพ 

บ้านส านักงาน (Office Home)  อลัวินเช่ือวา่การปฏิวติัทางเทคโนโลยีการส่ือสารจะท าให้
เกิดระบบการผลิตแผนใหม่ท่ีจะดึงคนจ านวนนบัลา้นคนให้ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อกลบั
เขา้ท างานในบา้นโดยการปรับบา้นให้เป็นท่ีท างานแทนการท างานในโรงงาน บา้นดงักล่าวจะเป็น
บา้นท่ีมีเทคโนโลย ีทนัสมยัและเป็นศูนยก์ลางการผลิต ทั้งน้ีเพราะการท างานในอนาคตจะเก่ียวขอ้ง
กบัขอ้มูลมากกวา่การท ากบัส่ิงของหรือเคร่ืองจกัร ซ่ึงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลนั้นสามารถท าท่ีบา้น
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ได ้ ในอนาคตบา้นจึงกลายเป็นทั้งท่ีอยู่อาศยัและท่ีท างาน ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการ 
เช่น 
 1) ท าใหชุ้มชนมีความมัน่คงข้ึน   เพราะคนท างานไม่ตอ้งยา้ยตามสถานท่ีท างานในกรณีถูก
โยกยา้ย 
 2) เป็นการลดและกระจายพลงังานจากการกระจุกอยูต่ามอาคารใหญ่ ๆ และยงัสามารถใช้
พลงังานทดแทนจากดวงอาทิตยไ์ดอ้ยา่งเพียงพออีกดว้ย 
 3) ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมจะเจริญรุดหน้า ในขณะท่ีธุรกิจ    
รถยนตแ์ละธุรกิจซ้ือขายท่ีดินอาจลดลง 
  4) เอกชนท่ีท างานคลา้ยคลึงกนัอาจร่วมมือกนัเป็นเจา้ของเคร่ืองมือในการท างานร่วมกนั
ในลกัษณะของหุน้ส่วนหรือบริษทัขนาดยอ่ม เป็นตน้ 
 

 
 
ภาพท่ี 6.1 บา้นส านกังาน (Office Home)   
(ท่ีมา : http://loopclimb.com/the-best-of-modern-home-office-design-with-amazing-modern-
home-office-furniture/remarkable-modern-home-office-design-with-girl-contemporary-swivel-
chair-modern-cupboard-cabinet-apple-computer-wall-clock-fur-rug-for-modern-home-office-
design-ideas-and-home-office-design/) 
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  แนวโน้มเกีย่วกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี   
ปัจจุบนัสังคมโลกมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ มากมายนบัตั้งแต่โลกเขา้สู่ยุค

ท่ีเรียกวา่โลกาภิวตัน์สังคมโลกมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ  มากมาย ซ่ึงอาจแบ่งไดห้ลายประเภทท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่    

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology) 
เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในยุคโลกาภิวตัน์ ทั้ งน้ีเพราะ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคญัในกระบวนการโลกาภิวตัน์  เทคโนโลยีสารสนเทศมี
วิวฒันาการมานานหลายพนัปีแล้วเร่ิมตน้จากการส่ือสารด้วยภาพและอกัษรโดยมีอุปกรณ์ได้แก่
กระดาษ หมึก และเคร่ืองเขียนต่าง ๆ ตามด้วยเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองจกัรไฟฟ้า และ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด โทรศัพท์  เทคโนโลยี  ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การส่งข่าวสารต่าง ๆ เป็นตน้ เทคโนโลยีเหล่าน้ีเม่ือผสมผสานกบัเทคโนโลยี
คมนาคม  ซ่ึงเป็นเทคโนโลยใีนการติดต่อส่ือสาร  เช่น  วิทยุ โทรทศัน์  โทรสาร รวมทั้งการส่ือสาร
ผา่นดาวเทียม ท าใหก้ารส่ือสารเป็นไปอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว การน าเอาวสัดุสมยัใหม่มาใชใ้น
การผลิตใยแกว้น าแสง (Fiber Optics) ท าให้มีการพฒันาการส่ือสารดว้ยภาพ เสียง และตวัเลขไดดี้
ข้ึนอยา่งมาก  เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยใหส้ังคมโลกมีความใกลชิ้ดกนัจนเป็นเสมือนหมู่บา้นเดียว คือ    หมู่บา้น
โลก ในอนาคตเทคโนโลยีเหล่าน้ีจะยิ่งพฒันาไปอย่างรวดเร็วทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพใน
อนาคตภาวะโลกาภิวตัน์จะกระจายไปทัว่ทุกมุมโลก และคนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งง่ายดายยิ่ง
กว่าในปัจจุบนัซ่ึงกระจายเฉพาะในกลุ่มประชากรท่ีมีความสามารถและมีโอกาสสูงเท่านั้น เช่น 
ระบบอินเทอร์เนตในปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงไดเ้ฉพาะประชากรบางกลุ่มเท่านั้น 
 

 
 
ภาพท่ี 6.2 ใยแกว้น าแสง (Fiber Optics) 
(ท่ีมา http://www.megapower.co.th/megapower/index.php/fbindex) 
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เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (Industrial Technology) เป็นเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตสินคา้
และการบริการขนาดใหญ่ ไดแ้ก่เทคโนโลยใีนการท าวสัดุภณัฑส์มยัใหม่ เช่น  

1. เซรามิกส์ (Ceramics) ซ่ึงมีคุณภาพแขง็ ทน  เบา ไม่เป็นสนิม ทนต่ออุณหภูมิสูง บาง
ชนิดมีความแกร่งแต่บางเบา จึงสามารถน ามาผลิตสินคา้จ าพวกกรรไกร มีด เตารีด ในอนาคตจะมี
บทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมเคร่ืองยนต ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม รถยนต์  ดาวเทียม พลงังาน 
การแพทย ์และการทหาร  

2. พลาสติก (Plastics) บางชนิดมีความแข็งเท่าโลหะแต่มีความบางเบากว่า เก็บความ
ร้อนและไฟฟ้าไดดี้กวา่ท าให้ประหยดัพลงังาน สามารถน าไปทดแทนโลหะ และกระจกได ้เช่น กาน ้ า คอนแท็ค
เลนส์ ท่อน ้า กระจกพลาสติก ขวดน ้ า หลอดนีออน หมวกทหาร เส้ือกนักระสุน ชิป แผน่ความจ าใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รวมทั้งช้ินส่วนเคร่ืองบินและดาวเทียม  

3. ใยแกว้น าแสง (Fiber Optics)   มีขนาดเล็กเท่าเส้นผม หรือประมาณหน่ึงในห้าของ 
สายเคเบิลท่ีท าจากทองแดงแต่มีศกัยภาพในการส่ือสารและรับส่งขอ้มูลไดสู้งกว่าสายเคเบิลท่ีท า
จากทองแดงมากมาย ในอนาคตเคเบิลใยแก้ว จะถูกน าไปวางเป็นเครือข่ายครอบคลุมทัว่โลก 
ส าหรับการส่ือสารคมนาคมทั้งดา้นเสียง ภาพ และขอ้มูลตวัเลข 

4. เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductors) เ ช่น การผลิตซิลิคอนจากทรายธรรมดา   
ส าหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์จ าพวกทรานซิสเตอร์ แผงวงจร และชิป (Chip) ในอนาคตจะมีการ
พฒันาวสัดุผสมท าให้สามารถลดขนาดวงจรได ้วตัถุบางชนิดสามารถน ามาท าชิป ท่ีท างานไดเ้ร็ว
กวา่ กินไฟนอ้ยกวา่ และยงัทนความร้อนดีกวา่ชิป แบบเดิมอีกดว้ย   

เทคโนโลยชีีวภาพ (Biotechnology)  ในอนาคตเทคโนโลยชีีวภาพจะมีความกา้วหนา้หลายประการ เช่น  
1. การตัดต่อยีนส์ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี ท่ีมุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางพนัธุกรรมของ

ส่ิงมีชีวติทั้งพืช และสัตวด์ว้ยการแทรกแซงพนัธุกรรมโดยตรง โดยใชเ้ทคนิคการรวมตวักนัของสาร
ดีเอ็นเอ (DNA) และการตดัต่อยีนส์ เทคโนโลยีดงักล่าวท าให้เกิด "ส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดจากการตดัต่อ
พนัธุกรรม"  (GMOs) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพการตดัต่อยีนส์ในอนาคตได้แก่การ
พฒันาพนัธ์ุพืชและสัตว์ให้ทนทานต่อโรคและปัจจัยท่ีบ่อนท าลายความเจริญเติบโตและการ
ขยายพนัธ์ุต่างๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการเกษตร ปศุสัตว ์อุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม 
อาหาร ยารักษาโรค รวมทั้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของโลก  

2. การคัดลอกพันธ์ุหรือโคลนน่ิง (Cloning) เป็นการคดัลอกพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตว์ให้
เหมือนกบัพอ่แม่ ประโยชน์ของการโคลนนอกจากจะเป็นการคดัลอกตวัใหม่ไดแ้ลว้ยงัมีประโยชน์
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ตรงท่ีช่วยควบคุมไวรัสได้ด้วย พนัธ์ุพืชตน้เดียวท่ีไร้โรคจะสามารถคดัลอกได้นับเป็นพนัๆ ตน้   
การโคลนสัตวมี์ขอ้ยุ่งยากกวา่การโคลนพืชแต่ก็ใชห้ลกัการคลา้ยคลึงกนั เพียงแต่พืชสามารถเล้ียง
เซลล ์และตน้อ่อนไดใ้นหลอดแกว้แลว้สามารถน าไปปลูกไดเ้ลย ในขณะท่ีการโคลนสัตวจ์ะตอ้งน า
ตวัอ่อนไปฝังในมดลูกของตวัเมียจึงจะให้ลูกออกมาได้ การโคลนนอกจากจะใช้กบัสัตวแ์ล้วยงั
สามารถใชก้บัมนุษยอี์กดว้ย 

3. การถอดรหัสยีนส์และท าแผนที่ยีนส์ (Human Genome & Gene Mapping) ซ่ึงจะท าให้
เราทราบถึงความลบัของกลไกแห่งความเป็นมนุษยท์ั้งทางกายภาพและพฤติกรรม รวมทั้งการเจ็บ
ไขไ้ดป่้วยและความผดิปกติทางพนัธุกรรมตั้งแต่ก่อนการปฏิสนธิ เช่น รู้วา่เด็กคนใดเกิดมาแลว้จะมี
พฤติกรรมอยา่งไร จะเป็นคนเก่งกาจแค่ไหน รวมทั้งจะเป็นโรคอะไร และจะมีอายุมากนอ้ยเพียงใด 
จุดมุ่งหมายส าคญัของโครงการน้ีก็เพื่อป้องกนัส่ิงท่ีไม่พึงประสงค์ หรือเป็นอุปสรรคต่อคุณภาพ
ชีวิตของมนุษยท่ี์มีสาเหตุมาจากกรรมพนัธ์ุหรือความผิดปกติของยีนส์ไดล่้วงหน้า เช่น โรคโลหิต
เป็นพิษ โรคอลัไซเมอร์ โรคแก่เกินวยั เป็นตน้ ซ่ึงการคน้พบดงักล่าวยอ่มก่อให้เกิดผลดีในแง่การ
ป้องกนั  แต่ในขณะเดียวกนัก็อาจส่งผลต่อจิตใจผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น กรณี
ท่ีหญิงบางคนไดท้ราบล่วงหน้าว่าลูกในทอ้งท่ีจะเกิดออกมาจะมีพฤติกรรมเลวร้าย จะมีชีวิตอยูไ่ด้
ไม่ก่ีขวบเป็นตน้ 

4. เทคโนโลยีอวกาศ มนุษยส์ามารถส่งวสัดุออกไปนอกโลกไดเ้ม่ือ 5 ทศวรรษมาแลว้เม่ือ
สหภาพโซเวียตได้ส่งดาวเทียมสปุตนิกข้ึนสู่วงโคจรในปลายปี ค.ศ. 1957 และสหรัฐอเมริกาส่ง
ดาวเทียมเอก็พลอเรอร์ (Explorer) ไดใ้นเดือนมกราคมปีถดัมา จากนั้นทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพ
โซเวียตก็แข่งขนักนัส่งดาวเทียมและยานอวกาศข้ึนสู่วงโคจรอย่างต่อเน่ือง จนในท่ีสุดในวนัท่ี 16 
กรกฎาคม  ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) สหรัฐอเมริกาก็สามารถส่งมนุษยอ์วกาศสามคนข้ึนสู่วงโคจร
รอบโลกตามโครงการอพอลโล 11 และส่งมนุษยอ์วกาศสองคนลงเหยียบผิวดวงจนัทร์ในวนัท่ี 21 
กรกฎาคม 1969 ซ่ึงการท่ีจะส่งมนุษยไ์ปลงยงัดวงจนัทร์ไดจ้ะตอ้งอาศยัความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง
มาก  หลงัจากนั้นมนุษยก์็ไม่อยูน่ิ่งแต่ไดพ้ยายามส ารวจจกัรวาลอนักวา้งใหญ่ไพศาลโดยการส่งยาน
ส ารวจออกไปนอกระบบสุริยะ ส่งกล้องโทรทศัน์อวกาศไปลอยอยู่นอกโลกเพื่อติดตามความ
เคล่ือนไหวของจกัรวาล   รวมทั้งการส่งสัญญาณติดต่อไปยงัดวงดาวท่ีคาดวา่อาจมี "ส่ิงมีชีวิตท่ีชาญ
ฉลาด" (Extra Terrestrial) ซ่ึงมีความเป็นไดใ้นเม่ือค านึงถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่จกัรวาลมีความกวา้งนบั
หม่ืนปีแสงและประกอบด้วยกลุ่มดาวหรือดาราจกัร (Galaxy) มากมายนับหม่ืนล้าน แกแล็กซ่ี  
เทคโนโลยอีวกาศฟังดูเหมือนเป็นเร่ืองไกลตวัแต่การศึกษาอวกาศ และจกัรวาลนอกจากจะท าให้เรา
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เขา้ใจธรรมชาติท่ีอยูร่อบตวัเรา และแสดงภูมิปัญญาความสามารถของมนุษยแ์ลว้ผลประโยชน์อ่ืนท่ี
ติดตามมาท่ีเราได้รับแล้วมีมากมาย  เช่น  การส่งดาวเทียมสู่ท้องฟ้าก็เป็นผลจากการพัฒนา
เทคโนโลยอีวกาศ  และดาวเทียมน่ีเองท่ีท าใหเ้ราสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ต  รวมทั้งใชใ้นการถ่ายทอด
รายการต่าง ๆ  ทางวิทยุ  โทรทศัน์  และการส่ือสารผา่นโทรศพัทมื์อถือ เทคโนโลยีอวกาศจึงส่งผล
ประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งมวลอยา่งมหาศาล  
 

 
 
ภาพท่ี 6.3 การส ารวจดวงจนัทร์เม่ือ 40 ปีท่ีผา่นมาของยานอวกาศอพอลโล 11 
(ท่ีมา http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1349) 
 
  แนวโน้มเกีย่วกบัปัญหาสังคม 

ปัญหาสังคมท่ีปรากฏข้ึนในช่วงท่ีผา่นมา เช่น ปัญหาประชากร ปัญหาการขาดแคลนอาหาร 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาส่ิงแวดล้อม   ปัญหาเร่ืองสิทธิมนุษยชน จะเป็นปัญหาท่ีตอ้งได้รับการพิจารณาอย่าง
จริงจงัต่อไป 

1. แนวโน้มเกีย่วกบัจ านวนประชากรและผลกระทบ  หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ประชากร
ของโลกมีเพียง 1,000 พันล้านคนเศษปัจจุบัน (ค.ศ. 2003) มีมากกว่า   6,000 ล้านคน  นัก
ประชากรศาสตร์ใช้สูตรค านวณว่าในปี ค.ศ. 2025 หรืออีกประมาณยี่สิบปีข้างหน้าโลกจะมี
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ประชากรอยา่งต ่า 7,600 ลา้นคน จึงกล่าวไดว้า่จ  านวนประชากรโลกยงัเพิ่มในอตัราท่ีสูงมาก และจะ
ส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมมากมาย ยิ่งกว่านั้นข้อมูลด้านประชากรส่วนใหญ่ระบุตรงกันว่า 
ประชากรของโลกท่ีเพิ่มข้ึนในอัตราสูงมากท่ีสุดคือประเทศด้อยพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
ประเทศในทวปีแอฟริกาซ่ึงมีอตัราเพิ่มถึงร้อยละ 3 ในขณะท่ีอตัราเฉล่ียของโลกอยูท่ี่ 1.7 และยุโรป
มีอตัราเฉล่ียเพียง 0.22 จ  านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วน้ีนอกจากจะส่งผลกระทบในเร่ืองการ
ขาดแคลนอาหาร  แลว้ยงัมีผลต่อการละทิ้งท่ีอยูอ่าศยัเขา้อยูใ่นเขตเมือง ประมาณวา่ในละตินอเมริกาจะมีคนอาศยั
ในเขตเมืองถึงร้อยละ 85 แอฟริการ้อยละ 58  เอเชียร้อยละ 53 ในตน้ศตวรรษท่ี 21 น้ีจะมีเมืองขนาด
ยกัษท่ี์มีประชากรเกิน 11 ลา้นถึง 20 เมือง ปัญหาจ านวนประชากรท่ีเพิ่มยงัส่งผลต่อความยากจนซ่ึง
มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ   ธนาคารโลกเคยส ารวจสภาวะความยากจนของประชากรในโลกพบวา่ใน
ปี ค.ศ. 1987 มีประชากรทัว่โลกท่ีมีฐานะยากจนหรือมีรายไดต้  ่ากวา่ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อวนั
ประมาณ 1,200 ลา้นคน และเพิ่มเป็น 1,300 คน ในปี 1998 และ 1,500 ลา้นคนในปี ค.ศ. 1999 หรือ
ประมาณร้อยละ 30 ของประชากรทัว่โลก   
  นอกจากนั้นยงัปรากฏขอ้เท็จจริงวา่ กระแสโลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกิจไดส่้งผลให้คนท่ี
มีฐานะดีมีความร ่ ารวยยิ่งข้ึนในขณะท่ีคนยากจนกลบัยิ่งจนลง ช่องว่างระหว่างคนยากจนกบัคน
ร ่ ารวยจึงมีมากข้ึนดว้ย 

2. แนวโน้มเกีย่วกบัปัญหายาเสพติด แมว้า่ประเทศต่างๆ จะไดท้  าการปราบปรามยาเสพติด
อย่างจริงจงั  แต่ปัญหายาเสพติดก็ยงัคงจะเป็นปัญหาสังคมอีกต่อไป ทั้งน้ีเพราะมีปัจจยัหลาย
ประการท่ีส่งเสริมใหย้าเสพติดแพร่หลายทั้งในกลุ่มเยาวชนและคนทัว่ไป ปัญหายาเสพติดจะยงัเป็น
ปัญหาระดบัโลกของหลายภูมิภาค ส าหรับประเทศไทยเราไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรงจากยาเสพ
ติดท่ีมีการผลิตจ านวนมากทางแถบชายแดน ยาเสพติดท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิดปัญหาสังคมอย่างมาก  
ไดแ้ก่ ฝ่ิน เฮโรอีนโคเคน และแอมเฟตตามีนหรือ "ยาบา้" 

3.  แนวโน้มเกี่ยวกับปัญหาโรคเอดส์ (AIDS) โรคเอดส์นบัไดว้่าเป็นโรคระบาดร้ายแรง
ท่ีสุดเท่าท่ีโลกเคยประสบมา ค าว่า AIDS มาจากค าเต็มว่า Acquired Immuno-Deficiency 
Syndromes ซ่ึงหมายถึง กลุ่มอาการภูมิคุม้กนัเส่ือม หรือกลุ่มอาการภูมิคุม้กนับกพร่อง การระบาด
ของโรคเอดส์เท่าท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัถือว่าก าลงัอยู่ในระยะเร่ิมแรกเท่านั้น ในอีก 20 ปีขา้งหน้า
คาดกนัวา่โรคเอดส์จะคร่าชีวิตมนุษยถึ์ง 17 ลา้นคน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศแถบทะเลทราย 
ซาฮาราในแอฟริกา 
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การท่ีสถานการณ์โรคเอดส์ยงัมีแนวโนม้ท่ีจะแพร่กระจายออกไปอีกมากนั้นปัจจยัดา้นหน่ึง
มาจากลกัษณะพิเศษของโรคเอดส์ ท่ีสามารถหลบซ่อนอยูใ่นเซลล์เม็ดเลือด สามารถเปล่ียนแปลง ผนงัเปลือกนอก
ท่ีห่อหุ้มตวัเองไดร้วดเร็วมากจนยากท่ีจะหาวิธีป้องกนัให้  ส่วนอีกปัจจยัหน่ึงมาจากมนุษยเ์องท่ีไม่
รู้เท่าทนัหรือไม่มีระบบป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
  อย่างไรก็ตามมีข่าวในด้านดีส าหรับคนทัว่ไปด้วยว่า ได้มีการทดลองวคัซีนป้องกนัโรค
เอดส์ในสัตวป์ระสบผลส าเร็จและกระทรวงสาธารณสุขไทยร่วมกบัโครงการ HIV แห่งกองทพั
สหรัฐอเมริกาและสถาบนัอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศก าลงัทดลองวคัซีนป้องกนั โรคเอดส์
ท่ีเรียกวา่ "แอลแวควคัซีน" และ "เอดส์แวกซ์วคัซีน" ซ่ึงจะสามารถวิเคราะห์และทราบผลไดใ้นราว
ปี ค.ศ. 2005  

4. แนวโน้มเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อม  จากการขยายตวัของอุตสาหกรรมและการเพิ่มข้ึน
ของประชากร จะยงัส่งผลกระทบส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งบนบก ในน ้ า และในอากาศ การตดัไม้
ท าลายป่ายงัจะคงมีต่อไป แมว้่ามลพิษทางอากาศอนัเกิดจากสารอุตสาหกรรม จะไดรั้บการตระหนกัมากข้ึน 
โรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากให้ความส าคญักับเร่ืองการป้องกันมลพิษต่าง  ๆโดยการงดใช้สารจ าพวก 
Chlorofluocarbon-CFC กบัเคร่ืองใช้ในครัวเรือน เช่น ตูเ้ยน็เพื่อป้องกนัการท าลายบรรยากาศท่ีหุ้มก่อ
โลก รวมทั้งการลดปริมาณแก๊สต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า "ภาวะเรือนกระจก" 
(Greenhouse Effect) อนัส่งผลใหอุ้ณหภูมิของโลกสูงข้ึน และท าใหร้ะดบัน ้าทะเลสูงข้ึนอีกดว้ย 

5. แนวโน้มเกีย่วกบัปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน คงจะไดรั้บการแกไ้ขมากยิ่งข้ึน เพราะ
ประเทศต่างๆ หนัมาสนใจในเร่ืองน้ีมากข้ึน แมว้า่จะยงัคงมีบางประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศ
ก าลงัพฒันาหรือดอ้ยพฒันาซ่ึงยงัจะคงปัญหาดงักล่าวไปอีกระยะหน่ึง 
 แนวโน้มเกีย่วกบัสังคมวฒันธรรม  

1. แนวโน้มเกีย่วกบัวฒันธรรม จากการศึกษาแนวคิดของนกัวชิาการดา้นต่างๆ อาจสรุปได้
วา่แนวโนม้ทางสังคมวฒันธรรม อาจเป็นดงัน้ี 

1.1 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ปัจจุบนัหลายชนชาติไดป้ระกาศตนเป็นอิสระ ซ่ึงต่างก็มี 
วฒันธรรมเป็นของตนเองก่อให้เกิดชาตินิยมทางวฒันธรรมข้ึน ท าให้วฒันธรรมโลกมีลักษณะ
หลากหลาย การยดึมัน่ในวฒันธรรมของตนอยา่งเหนียวแน่นและหลงใหลใน ชาติพนัธ์ุของตนอาจ
น าไปสู่ความขดัแยง้จนกลายเป็นสงครามได้ แต่ในยุคโลกาภิวตัน์ประชากรมีโอกาสได้พบเห็น
วฒันธรรมท่ี แตกต่างกนัมากข้ึนท าใหเ้กิดการยอมรับความหลากหลายของวฒันธรรมได ้
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1.2 การครอบง าของวฒันธรรมตะวนัตก เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอ านาจเดียว
ในโลก ประกอบกบัการเติบโตของธุรกิจโฆษณาและลทัธิบริโภคนิยม(Consumerism) รวมทั้งการ
ผูกขาดด้านขอ้มูลข่าวสารและธุรกิจมวลชนแพร่หลาย จึงเกิดการไหลบ่าของวฒันธรรมตะวนัตกเขา้ครอบง า
วฒันธรรมของชนชาติอ่ืน เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกิน การแต่งกาย เป็นต้น   
นอกจากนั้น  เทคโนโลยีสารสนเทศจะเขา้มามีบทบาทส าคญัทางการศึกษา จ านวนผูรู้้ภาษาสากลจะมีมากข้ึนและ
ภาษาญ่ีปุ่นจะกลายเป็นภาษาสากลอีกภาษาหน่ึง 

1.3 ขบวนการเมืองบางประเภทจะเติบโตขึ้น เช่น ขบวนการสันติภาพ การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากรธรรมชาติ ขบวนการสตรี ขบวนการสิทธิมนุษยชนและขบวนการก าหนดวิถีชีวิตของ
ตนเอง (Determination) เป็นตน้ 
 แนวโน้มเกี่ยวกับศาสนาและชาติพันธ์ุ  กระแสชาติพนัธ์ุนิยมจะส่งผลให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ดา้น
ศาสนาและกลุ่มชาติพนัธ์ุมากยิง่ข้ึน 

แนวโน้มเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์  แนวโน้มเก่ียวกับประชากรและสังคมมนุษย์ มี
ขอ้พิจารณา ดงัน้ี 

1. แนวโน้มเกี่ยวกับประชากร สัดส่วนประชากรในแอฟริกา ตะวนัอออกกลาง เอเชียใต้จะเพิ่มข้ึน 
ในขณะท่ีประชากรในยุโรปและอเมริการเหนือจะลดลง จีนและอินเดียจะยงัเป็นประเทศท่ีมี
ประชากรสูงสุดสองล าดบัแรกและมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 36 ของทั้งโลก  สัดส่วนของประเทศ
ดอ้ยพฒันาจะมากข้ึนในขณะท่ีสัดส่วนของประเทศพฒันาแลว้ลดลง สัดส่วนของเด็กจะลดลงใน
ขณะท่ีผูสู้งอายจุะมากข้ึน อตัราส่วนการพึ่งพิงจะลดลงส าหรับประเทศก าลงัพฒันา แต่จะเพิ่มข้ึนในประเทศ
พฒันาแลว้ อายุของประชากรจะยาวข้ึน เน่ืองจากความกา้วหนา้ของวิทยาศาสตร์การแพทยคุ์ณภาพของ
ประชากรจะสูงข้ึน เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางการศึกษาและเทคโนโลยี การเกิดลกัษณะเมืองและ
การสร้างเมืองในประเทศยากจนและประเทศท่ีมีฐานะปานกลางจะเพิ่มข้ึน 

2. ความเหล่ือมล ้าทางสังคมระหว่างกลุ่มชนต่าง ๆ ลดลงอย่างมาก ประชาชนมีสิทธิ
เสรีภาพมากข้ึน ความเสมอภาคระหว่างเพศมีมากข้ึน สตรีจะเขา้มาเป็นผูน้ าทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองมากข้ึน เพราะประชาชนไดรั้บการศึกษามากข้ึนและสามารถติดต่อส่ือสารกนัมากข้ึน 

3. ความตระหนักในคุณภาพชีวิต  สังคมจะตระหนกัในคุณภาพชีวิตมากข้ึน และช่วยกนั
หาแนวทางเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติมากข้ึน 

แนวคิดของประชาชน  ในอนาคตแนวคิดของประชาชนในสังคมจะเปล่ียนจากการคิดแบบ
สากลแต่ปฏิบติัจริงแบบทอ้งถ่ินไปเป็นการคิดอยา่งทอ้งถ่ินแต่ท าอยา่งสากล (Think Globally, Act Locally เป็น 
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Think Locally, Act Globally) เน่ืองจากประชาชนมีความฉลาดและมีความสามารถมากข้ึน สามารถประยุกตแ์นวคิด
สากลมาใชไ้ดม้ากข้ึน 

แนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิของโลก 

1. แนวโน้มเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ ในศตวรรษท่ี 21 ระบบเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมจะ
ยงัคงเป็นระบบทุนนิยม หรือเสรีนิยมแต่จะมีรูปแบบท่ีพฒันาให้เหมาะสมยิ่งข้ึน การคา้เสรีจะยงัคง
ด ารงอยูแ่มว้า่จะลดความส าคญัลง องคก์ารการคา้โลกจะมีบทบาทมากข้ึน  

ประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจกา้วหน้าท่ีสุดเคล่ือนตวัไปสู่ระบบเศรษฐกิจ ท่ีใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีข้อมูลสนเทศ เพื่อผลิตสินค้าท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนได้แก่ยุโรปและ    
สหรัฐอเมริกาจะถ่ายโอนอุตสาหกรรมเก่าๆ ท่ีไม่ตอ้งอาศยัขอ้มูลสนเทศมากไปให้กบัประเทศ
ระดบัรองลงไป เช่น เกาหลีใต ้ไตห้วนั สิงคโปร์ และไทย โดยจะส่งมอบระบบการสร้างความมัง่คัง่
ในรูปแบบคล่ืนลูกท่ีสองใหก้บัประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาเศรษฐกิจต ่ากวา่ตนท าให้ประเทศเหล่าน้ี 
พฒันาเขา้สู่ระบบระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเร็วข้ึน ทิ้งห่างประเทศในกลุ่มด้อยพฒันา (Low 
Development Country : LDC ) ออกไป  ส่วนประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (New Industial Countries : 
NICs) ก็จะส่งมอบผลิตแบบคล่ืนลูกท่ีสองพร้อมกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการผลิตให้กบั
ประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจลา้หลงักวา่ แลว้เคล่ือนตวัเองไปสู่การผลิตแบบคล่ืนลูกท่ีสาม 

ในอนาคตการแบ่งกลุ่มเป็นประเทศทุนนิยม กับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์จะหมดไปเพราะจะมีแต่
ประเทศทุนนิยมเท่านั้น การแบ่งกลุ่มประเทศในเชิงเศรษฐกิจในอนาคต จึงเป็นการแบ่งแบบใหม่คือ
กลุ่มประเทศท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด าเนินไปอย่างรวดเร็ว กบักลุ่มประเทศท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด าเนินไป
อยา่งเช่ืองชา้  

ในระบบเศรษฐกิจท่ีกิจกรรมด าเนินไปรวดเร็วและใช้เทคโนโลยีกา้วหน้าจะเร่งการผลิต 
ซ่ึงอตัราความเร็วดงักล่าวน้ีจะวดักนัดว้ยความเร็วในการด าเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจ เวลาท่ีตอ้งใช้
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุน ความส าเร็จในการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ  และการน าสินคา้สู่ตลาด อตัราการ
หมุนเวียนของทุน ประการส าคญัคือ ความเร็วในการสร้างและกระจายขอ้มูลสารสนเทศและความรู้
ภายในระบบเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจท่ีเร็วจะสร้างความมัง่คัง่ไดร้วดเร็วกวา่ระบบเศรษฐกิจท่ีช้า 
ปัจจยัท่ีท าให้ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว คือความรู้ซ่ึงความรู้น้ีจะเป็นพื้นฐาน
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น บาร์โคด้ คอมพิวเตอร์ และข่ายงานอีเล็กทรอนิกส์ท่ีแผ่ไปทัว่โลก เป็น
ตน้ เทคโนโลยีเหล่าน้ีเป็นตวัอย่างของกิจกรรมท่ีด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจด าเนินไปอย่างรวดเร็วแลว้ยงัสามารถเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ผูใ้ช้สินคา้ และ
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บริการแลว้ป้อนกลบัไปยงัผูผ้ลิตในทนัทีสามารถท าให้ผูผ้ลิตรับรู้และตอบสนองความเปล่ียนแปลง
ของตลาดผูบ้ริโภคไดท้นัต่อเหตุการณ์ ความรู้จึงช่วยให้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสั้นลง 

ส่วนในประเทศก าลงัพฒันาอาจใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และวิทยาการดา้นพนัธุศาสตร์เขา้
ช่วยจึงจะท าให้สามารถกา้วหนา้รวดเร็วได ้ การเพิ่มผลผลิตทางเกษตรนอกจากการผลิตธญัญพืชท่ี
เป็นอาหารแล้วจะต้องเน้นการผลิตพืชท่ีให้พลังงานและน าไปสังเคราะห์วตัถุใหม่ ๆ ได้ด้วย 
อยา่งไรก็ตามส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ีอไดมี้การเช่ือมโยงกบัระบบเศรษฐกิจท่ีด าเนินไปอยา่ง
รวดเร็ว รวมทั้งระบบโทรคมนาคมและข่ายงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ดว้ยการค้าเสรีจะเป็นประเด็น
ส าคญัในทางเศรษฐกิจในอนาคต การกีดกนัทางการคา้จะค่อยไดรั้บการแกไ้ขแมว้่าจะมีรูปแบบ
อ่ืนๆ ท่ีมิใช่มาตรการทางภาษีศุลกากรแต่อาจอยู่ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การช่วยเหลือผูผ้ลิตเพื่อการ
ส่งออกให้สามารถสู้กบัสินคา้ต่างประเทศได ้ ซ่ึง   องคก์ารการคา้โลก   คงจะมีบทบาทมากข้ึนใน
การก าหนดกฎเกณฑต่์างๆ  

แนวโน้มเกีย่วกบัการเงินและการค้า 
ในอนาคตระเบียบการเงิน ระเบียบการคา้ และการคา้ต่างประเทศจะมีแนวโนม้ดงัน้ี   
1. ระเบียบการเงิน ในอนาคตอนัใกลเ้ช่ือวา่จะยงัไม่มีระบบการเงินระหวา่งประเทศท่ีเป็น

มาตรฐานเดียวกนัทั้งน้ี เพราะประสบการณ์จากการใชร้ะบบมาตรฐานปริวรรตทองค าของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศและการใช้กลไกอตัราแลกเปล่ียนของสหภาพยุโรปท าให้ไม่มีประเทศ
มหาอ านาจใดยอมเป็นผูน้ าในการดูแลระบบการเงินระหวา่งประเทศ เพราะการท าหนา้ท่ีเป็นผูคุ้ม
กฎจะท าให้ประเทศของตนไม่มีเสรีภาพในการใช้อตัราแลกเปล่ียนเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหา
เศรษฐกิจภายในประเทศ ระบบเศรษฐกิจโลกในอนาคตจะมีเงินตรา 3 สกุลใหญ่ๆ คือดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (US$) เงินยโูร (Euro) ของสหภาพยโุรป และเงินเยน (Yen) ของญ่ีปุ่น  

2. ระเบียบการค้า ในอนาคตองค์การการคา้โลกจะมีบทบาทส าคญัในการจดัท าขอ้ตกลง
และวางระเบียบกฎเกณฑ์ทางการคา้แทน GATT การคา้ต่างประเทศจะเปล่ียนจากพหุภาคีนิยม  
(Multilateralism) ไปสู่ระบบทวภิาคีนิยม (Bilateralism) มีการต่อรองระหวา่งกลุ่มมากข้ึน 

3. การค้าระหว่างประเทศ เขตเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคจะมีบทบาทมากข้ึน เช่น สหภาพ
ยุโรป เขตการค้าเสรีอเมริกา เขตการค้าเสรีอาเซียน สินค้าในเขตเศรษฐกิจจะขยายตัวแต่ใน
ขณะเดียวกนัแต่ละเขตเศรษฐกิจก็จะกลายเป็นป้อมปราการในการสกดัสินคา้จากต่างเขต ขณะเดียวกนัก็จะมี
การกีดกนัสินคา้สมยัใหม่ดว้ยการสร้างท านบท่ีมิใช่ภาษีศุลกากร (Non-Tariff Bariers) ในรูปแบบต่าง 
ๆ มากข้ึน การคา้ระหว่างหน่วยการผลิตภายใตเ้จา้ของเดียวกนัและการคา้ภายใต ้อุตสาหกรรม
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เดียวกนัจะมีความส าคญัมากข้ึน เน่ืองจากความเติบโตของบริษทัระหว่างประเทศดว้ยการขยาย
สาขาและบริษทัในเครือท าใหก้ารคา้ขยายกวา้งขวางมากข้ึน 

4. การเงินระหว่างประเทศ เน่ืองจากมีการขยายเครือข่ายการลงทุนของบริษทัระหว่าง
ประเทศหรือบริษทัข้ามชาติมากข้ึน บรรษทัขา้มชาติขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีจ านวนและ
ความส าคญัมากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่บรรษทัของประเทศโลกท่ีสาม บริษทัขนาดใหญ่มีแนวโนม้ท่ี
จะหาพนัธมิตรในการลงทุนและวิจยัพฒันาท าให้มีการแข่งขนักนัน้อยลง ตลาดการเงินระหว่าง
ประเทศจะใหญ่ข้ึน  การเช่ือมสัมพนัธ์กบัตลาดการเงินของประเทศต่าง ๆ  การเคล่ือนยา้ยเงินทุน
ระหวา่งประเทศจะเป็นไปอย่างเสรีมากข้ึน  การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเอกชนและการระดม
เงินดว้ยการขายหลกัทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ ในตลาดการเงินระหว่างประเทศจะเพิ่มความส าคญัข้ึน 
เศรษฐกิจฟองสบู่จะเกิดข้ึนและสลายเป็นระยะ ๆ การกูย้ืมเงินระหวา่งประเทศและความช่วยเหลือ
ระหวา่งประเทศจะมีความส าคญัเพิ่มข้ึน 

แนวโน้มเกีย่วกบัโครงสร้างและภาวะเศรษฐกจิโลก 
1. แนวโน้มเกีย่วกบัโครงสร้างเศรษฐกจิโลก  ในอนาคตกระบวนการทางเศรษฐกิจระหวา่ง

ประเทศ ซ่ึงมีมานบัร้อยปีนบัแต่การปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังแรกจะยงัคงปรากฏต่อไป  เศรษฐกิจ
โลกจะมี เขตเศรษฐกิจส าคญั  3  เขตไดแ้ก่ อเมริกาเหนือน าโดยสหรัฐอเมริกา ยุโรปน าโดยสหภาพยุโรป และ
เอเชียแปซิฟิกน าโดยญ่ีปุ่น เขตเศรษฐกิจแต่ละเขตต่างพยายามปรับต าแหน่งของตนในภาวะเศรษฐกิจ
โลก ด้วยการสร้างสายสัมพนัธ์กับภูมิภาคอ่ืนๆ เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ  สหรัฐอเมริกาจะมี
ความส าคญัในโครงสร้างการผลิตของโลกลดลง สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่นและประเทศอุตสาหกรรมใหม่
ในเอเชียจะมีความส าคญัมากข้ึน 

2. แนวโน้มเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก  ภาวะเศรษฐกิจโลกไม่มีความแน่นอนมัน่คงมา
โดยตลอด หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2 ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต ่าเป็นอนัมาก อนัเป็นผลกระทบ
จากภาวะสงครามคร้ังใหญ่ ซ่ึงมีขอบเขตเป็นวงกวา้ง อย่างไรก็ตามเม่ือย่างเขา้สู่ทศวรรษท่ี 1990
เศรษฐกิจโลกไดก้ระเต้ืองข้ึน   เกิดองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจหลายองค์การ   เช่น  สหภาพยุโรป (EU)    
เขตการคา้เสรีอเมริกาเหนือ เขตการคา้เสรีอาเซียนและเอเปก แต่แลว้ก็ตอ้งซบเซาลงไปอีกจากการเกิด
ภาวะวกิฤตเศรษฐกิจในเอเชีย ซ่ึงคงตอ้งใชเ้วลาหลายปีจึงจะกระเต้ืองข้ึน 

3. แนวโน้มเกี่ยวกับการกระจายรายได้ ความยากจน ความอดอยากหิวโหยและภาวะทุโภชนายงัคงมี
ต่อไป ภาวะทุพภิกขภยัจะเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว แมว้า่โลกจะมีธญัพืชอยา่งพอเพียงส าหรับ  การเล้ียง
ดูประชากรโลก แอฟริกาเป็นศูนยก์ลางแห่งความยากจน ปัญหาความยากจนในเอเชียจะบรรเทาเบา
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บางลง  การกระจายรายไดร้ะหวา่งประเทศจะเลวร้ายลง เพราะประเทศท่ีมีฐานะปานกลางสามารถ
ตกัตวงผลประโยชน์จากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยไีด ้แต่กลุ่มประเทศยากจนไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะ
ไดรั้บประโยชน์ ดงักล่าว ประเทศยากจนอาจไม่สามารถเขา้ไปอยูใ่น เครือข่ายการผลิตและการคา้ของ เขต
เศรษฐกิจต่างๆ  และไม่สามารถแสวงหาเงินทุนได ้

4. แนวโน้มเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรระหว่างประเทศ   ในอนาคตสินคา้และบริการ
สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ีในเขตเศรษฐกิจเดียวกนั แต่การคา้ขา้มเขตเศรษฐกิจมีการแทรกแซง
มากข้ึนการเคล่ือนยา้ยทุนเป็นไปอย่างเสรี อตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียนเงินมีความถ่ีในการ
เปล่ียนแปลง การขาดแคลนเงินกลายเป็นปัญหาระดบัโลก เงินทุนจะถูกดึงดูดไปยงัเขตเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพสูง 
เช่น สหภาพยโุรป 

ในเร่ืองแรงงานนั้น กลไกราคาไม่สามารถท าหนา้ท่ีจดัสรรแรงงานระหวา่งประเทศไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี ประเทศต่างๆ มีนโยบายส่งออกแรงงานแต่กีดกนัการอพยพเขา้ของแรงงาน ยกเวน้แรงงานท่ี
ประเทศนั้นขาดแคลน การเคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่งประเทศจึงมีมากข้ึน 

5. แนวโน้มเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียท่ีเร่ิมต้นในปี                
ค.ศ. 1997 ไดส่้งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ  แมว้า่ต่อมาจะเร่ิมปรับเขา้สู่
เสถียรภาพมากข้ึนในช่วงปลายปีค.ศ. 1998 อนัเน่ืองมาจากการด าเนินมาตรการเพื่อปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศท่ีประสบปัญหาโดยตรง รวมทั้งการด าเนินมาตรการ
เพื่อผ่อนคลายและบรรเทา ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศส าคญัทางอุตสาหกรรม แต่การ
เคล่ือนยา้ยเงินทุนไปยงัประเทศเกิดใหม่มีแนวโน้มลดลงและระบบการเงินของโลกอยูใ่นลกัษณะ
เปราะบาง  ท าให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศตอ้งปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจลงในปี 
ค.ศ. 1999 เป็นร้อยละ 2.2 เท่ากบัปีก่อนหนา้นั้น โดยปริมาณการคา้โลกจะขยายตวัร้อยละ 4.41 กลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่จะขยายตวัร้อยละ  0.5  เทียบกบัการหดตวัร้อยละ 2.6  กลุ่มประเทศก าลงั
พฒันาขยายตวัร้อยละ 3.5 เทียบกบัร้อยละ  2.8 ส่วนกลุ่มประเทศ อาเซียนจะหดตวัร้อยละ 1.4  กลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรมส าคญัขยายตวัร้อยละ 1.5 ชะลอตวัลง 

ประเทศไทยได้ประสบกับภาวะเศรษฐกิจอย่างรุนแรงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 ท าให้มีภาระ
หน้ีสินกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศจ านวนเกือบสามล้านล้านบาท  กล่าวคือเม่ือถึงส้ิน
ปีงบประมาณ 2544 (Bank of Thailand : 34) ประเทศไทยมีหน้ีสาธารณะถึง  2,931,700 ลา้นบาท  
มากกวา่หน้ีสินปีงบประมาณ 2543 ซ่ึงมีเพียง 2,804,300 ลา้นบาท  ถึงกวา่  127,000 ลา้นบาท 
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แนวโน้มเกีย่วกบัความร่วมมือและความขัดแย้งทางเศรษฐกจิ 
1. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ปัจจุบนัประเทศต่างๆ ได้ร่วมมือกนัก่อตั้งเขตเศรษฐกิจ   

ได้แก่  สหภาพยุโรป เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ เขตการค้าเสรีอาเซียน เขตความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ เอเชียแปซิฟิก ซ่ึงเขตเศรษฐกิจเหล่าน้ีจะมีการร่วมมือกันต่อไปและจะร่วมมือกัน           
แน่นแฟ้นยิง่ข้ึน เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่มและกีดกนัสินคา้จากนอกเขตกลุ่มของตน 

กลุ่มท่ีมีการร่วมมืออย่างแข็งขนัยิ่งคือกลุ่มสหภาพยุโรปซ่ึงมีการร่วมมือกนัจนสามารถใช้
เงินสกุลเดียวกนัคือ เงินยูโร (EURO) โดยในชั้นแรกเม่ือถึงวนัท่ี  1 มกราคม ค.ศ. 1999 อนัเป็นวนั
ก าหนดใหมี้การใชเ้งินยโูรอยา่งเป็นทางการปัจจุบนั  มี  12 ประเทศ  ในจ านวน 15 ประเทศท่ีใชเ้งิน
ดงักล่าว  ส่วนอีก 3 ประเทศท่ีเหลือได้แก่  องักฤษ  เดนมาร์ก และสวีเดน ก็จะพร้อมท่ีจะใช้ใน
โอกาสต่อไป  เช่ือวา่สหภาพยโุรปจะร่วมมือกนัอยา่งแน่นแฟ้นแขง็ขนัต่อไป  ส่วนกลุ่มความร่วมมืออ่ืน  ๆก็
คงจะร่วมมือกนัอยา่งแข็งขนัต่อไปเช่นดียวกนั 

2. ความขัดแย้งทางเศรษฐกจิและทรัพยากรธรรมชาติ  ในอดีตมีความขดัแยง้กนัในรูปของ
การแข่งขนัและการกีดกนัทางการคา้ เช่น สหรัฐอเมริกากบัสาธารณรัฐประชาชนจีน  สหรัฐอเมริกา
กบัญ่ีปุ่น หรือการขดัแยง้กนัเก่ียวกบัแหล่งเศรษฐกิจ เช่น การอา้งสิทธิเหนือหมู่เกาะ สแปรตลีย ์
(Spratlys) ของประเทศต่างๆ 6 ประเทศ  ไดแ้ก่  จีน เวียดนาม  ไตห้วนั  ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และ
บรูไน ซ่ึงหมู่เกาะดงักล่าวมีแนวโน้มว่าจะมีน ้ ามนัและแหล่งแก๊สธรรมชาติมหาศาล อีกทั้งเป็นจุด
ผา่นส าคญัของเส้นทางเดินเรือของชาติต่างๆ ในและนอกเขต เหตุการณ์ท่ีท าท่าจะรุนแรงผอ่นคลาย
ลงเม่ืออาเซียนไดป้ระกาศปฏิญญาอาเซียนเหนือทะเลจีนใต ้(ASEAN Declaration on the South 
China Sea) วา่ “ประเทศท่ีมีขอ้ขดัแยง้เก่ียวกบัอ านาจอธิปไตยและสิทธิการครอบครองอาณาเขตบน
หมู่เกาะดงักล่าว  ในทะเลจีนใตต้กลงกนัวา่จะแกไ้ขปัญหาโดยสันติวิธี” ท  าให้ปัญหาดงักล่าวผอ่น
คลายลงแต่ยงัคงเป็นปัญหาเร้ือรังอยูจ่นถึงปัจจุบนัและยงัเป็นประเด็นขดัแยง้ต่อไปในอนาคต  
 แนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางการเมืองการปกครองของโลก  

1. แนวโน้มเกีย่วกบัการจัดระเบียบโลกด้านการเมืองการปกครอง 
1.1 การปกครองระบอบประชาธิปไตย ในรอบหลายสิบปีท่ีผา่นมาการเมืองโลกอยูใ่น

ภาวะไร้ระเบียบและมีความขดัแยง้กนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยุคหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 หรือยุค 
“สงครามเยน็”  ความขดัแยง้ส าคญัท่ีสุดคือ ความขดัแยง้ทางอุดมการณ์ประชาธิปไตยน าโดย
สหรัฐอเมริกา และอุดมการณ์คอมมิวนิสต์น าโดยสหภาพโซเวียต  แต่หลงัจากการล่มสลายของ
สหภาพโซเวียต ประชาธิปไตยกลายเป็นอุดมการณ์ท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด ปัจจุบนัคงมีเพียง
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ไม่ก่ีประเทศเท่านั้นท่ีใชก้ารปกครองรูปแบบอ่ืน เช่น พม่า อิรัก ใช้รูปแบบเผด็จการอ านาจนิยมซ่ึง
จ ากดัสิทธิเสรีภาพทางการเมืองการปกครอง ซาอุดิอารเบีย บรูไน ใชร้ะบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์
ส่วนสาธารณรัฐประชาชนจีน ลาว เวียดนาม คิวบา และเกาหลีเหนือ ปกครองระบอบเผด็จการ
เบด็เสร็จแบบคอมมิวนิสตซ่ึ์งจ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง แต่ก็มี
การผอ่นคลายความเขม้ขน้ลงไปกวา่เดิมมาก 

1.2 การต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย หลังจากการก่อวินาศกรรมคร้ังใหญ่ใน         
สหรัฐอเมริกาเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน  ค.ศ. 2001 สหรัฐอเมริกาได้ ประกาศสงครามต่อตา้นการก่อการร้ายอย่าง
เปิดเผยและเป็นทางการ พร้อมกนันั้นประธานาธิบดี จอร์จ ดบัเบิลยู บุช (George W. Bush) ไดเ้รียกร้อง
ให้ทัว่โลกร่วมมือกนัต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย ซ่ึงได้รับการตอบสนองด้วยดีจาก
ประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศพนัธมิตรเก่า เช่น องักฤษ อดีตมหาอ านาจอย่าง รัสเซียและจีน รวมทั้ง
สมาคมอาเซียน จากนั้นจึงส่งก าลงัเขา้ไล่ล่ากลุ่มก่อการร้าย อลัเคดา้ หรือ อลักอร์อิดะ ในอฟักานิสถาน 
การปราบปรามการก่อการร้ายจึงเป็นการจดัระเบียบโลกท่ีเพิ่มข้ึนในสหสัวรรษท่ี  3   

แนวโน้มเกีย่วกบัความขัดแย้งทางการเมืองการปกครอง 
ในรอบหลายสิบปีท่ีผา่นมา โลกมีความขดัแยง้กนัในทางการเมืองโดยตลอดทั้งท่ีเป็นกรณี

พิพาทธรรมดา เป็นสงครามท่ีรุนแรงจนกระทัง่เป็นสงครามโลกถึง 2 คร้ัง ในอนาคตความขดัแยง้
ในเร่ืองดินแดน ศาสนา ชาติพนัธ์ุและการก่อการร้ายจะยงัคงมีอยู ่ซ่ึงบางกรณีอาจจะมีการคล่ีคลาย
ได ้ แต่บางกรณีอาจน ามาซ่ึงความขดัแยง้ท่ีทวคีวามรุนแรงมากข้ึน 

1.1 ความขัดแย้งเกี่ยวกับดินแดน  ดินแดนและทรัพยากรธรรมชาติเป็นตน้เหตุของความ
ขดัแยง้ของสังคมโลกมาโดยตลอด ส าหรับความขดัแยง้ท่ียงัคงด ารงอยูใ่นปัจจุบนัและมีแนวโนม้ท่ี
จะมีอยู่ต่อไปในอนาคต เช่น ความขดัแยง้ระหว่างอินเดียกบัปากีสถานซ่ึงเป็นความขดัแยง้ทั้งใน
เร่ืองศาสนาและกรณีพิพาทเหนือดินแดนจมัมูแคชเมียร์ (Jummu-Kashmir) ซ่ึงมีมาตั้งแต่ส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี   
2 จนถึงปัจจุบนั ความขดัแยง้ระหวา่งอิรักกบัอิหร่านเหนือล าน ้ า ชตั อลั อาหรับ ก็ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข
อยา่งเป็นรูปธรรม ความขดัแยง้ระหวา่งเปรู  และเอกวาดอร์เหนือดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยป่าไมก้็ยงัคง
มีอยู่ และท่ียงัปรากฏชัดเจนอีกกรณีหน่ึงคือความขัดแยง้ระหว่างอิสราเอลกับอาหรับเหนือดินแดน
ปาเลสไตน์ เป็นตน้ 

1.2 ความขัดแย้งเกี่ยวกับลัทธิและอุดมการณ์ เป็นความขดัแยง้ท่ีเคยมีความรุนแรงและ
ขยายเป็นวงกวา้งมากในยคุสงครามเยน็ แต่หลงัจากสหภาพโซเวียตล่มสลายความขดัแยง้ดงักล่าวก็
ลดนอ้ยลงอยา่งมาก  ความขดัแยง้ท่ียงัคงมีอยูใ่นปัจจุบนัและในอนาคตอยา่งนอ้ยก็ระยะหน่ึงไดแ้ก่
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ความขดัแยง้ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เพราะเกาหลีเหนือปกครองในลัทธิเผด็จการ
คอมมิวนิสต ์ในขณะท่ีเกาหลีใต้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย แมจ้ะมีเช้ือชาติเดียวกนัแต่ก็ขดัแยง้กนั
ได ้อนัเน่ืองจากชนชั้นน ามีความเช่ือแตกต่างกนั หากผูน้ าสามารถปรับตวักนัไดก้็อาจรวมประเทศกนัได ้แต่ถา้
ผูน้ าถือทิฐิแลว้ก็ยากท่ีจะรวมกนัและจะตอ้งเผชิญหนา้กนัต่อไป 

1.3 แนวโน้มเกี่ยวกับการก่อการร้าย การก่อการร้ายเป็นรูปแบบหน่ึงของการปฏิบติัการ
ดว้ยความรุนแรง เป็นการก่อความไม่สงบดว้ยการบ่อนท าลายและเป็นการต่อสู้โดยใชม้าตรการทั้ง
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาตลอดจนก าลงัทหารโดยไม่มีการเผชิญหน้าคู่ต่อสู้อย่าง
เปิดเผย  การก่อการร้ายในปัจจุบนัเป็นปฏิปักษร์ะหวา่งตะวนัตกโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสหรัฐอเมริกากบั
กลุ่มมุสลิมหวัรุนแรง (Islamic Fundamentalism) กลุ่มก่อการร้ายท่ีส าคญัในปัจจุบนัตามท่ีกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศมีมากกว่า 30  องค์กร เช่น กลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา  
กลุ่มอบูนิดาลในอิรัก  กลุ่มอาบูเซยาฟในฟิลิปปินส์ กลุ่มโอมชินริเกียวและกองทพัแดงแห่งญ่ีปุ่น 
กลุ่มคนงานชาวเคิร์ดในตุรกี กลุ่มพยคัฆ์ทมิฬอีแลมในศรีลังกา กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติ 
โคลมัเบีย  ขบวนการไชน่ิงพาธและทูปักอมารูในเปรู  กลุ่มบาสกใ์นสเปน รวมทั้งกลุ่มอลัเคดา้ หรือ 
อลักออิดะห์  
 ในปัจจุบนัลกัษณะของการก่อการร้ายเปล่ียนแปลงไปซ่ึงแต่เดิมการก่อการร้ายจะอยู่ ใน
ระดบัรัฐ ต่อมาไดก้ลายเป็นการก่อการร้ายท่ีมีระดบัต ่ากวา่รัฐ  การก่อการร้ายลกัษณะน้ีเพิ่งเกิดข้ึน
เม่ือประมาณ 30 ปีมาน้ีมีแนวโน้มท่ีจะด าเนินต่อไปอีกนานและอาจมีความรุนแรงมากข้ึนตาม
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีซ่ึงความขดัแยง้ดงักล่าวอาจกลายเป็นสงครามเยน็คร้ังท่ี 2  
 แนวโน้มเกีย่วกบัการทหารและการพฒันาอาวุธ   

แนวโนม้เก่ียวกบัการทหารและการพฒันาอาวธุในอนาคตจะมีลกัษณะดงัน้ี 
1. การใช้ก าลงัทหารในการตัดสินปัญหา เน่ืองจากโลกยงัมีปัญหาความขดัแยง้กนัอยูเ่สมอ  

แมแ้ต่ในระยะหลงัสงครามเยน็ซ่ึงโดยสภาพทัว่ไป น่าจะเป็นช่วงท่ีควรจะปลอดจากสงครามจนท า
ให้ประธานาธิบดี จอร์จ บุช แห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศการจัดระเบียบโลกใหม่ แต่แล้วเพียงไม่นาน    
สหรัฐอเมริกาและ  พนัธมิตรก็ตอ้งใช้ก าลงัทหารภายใตม้ติของสหประชาชาติท่ี 687 ในการตดัสิน
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกรณีอิรักบุกคูเวตจนท าให้เกิดสงครามอ่าว (Gulf war) ระหว่างกองก าลัง
ประเทศต่างๆ กบัประเทศอิรักภายใตก้ารบริหารของประธานาธิบดี ซัดดมั ฮุสเซน หลงัจากนั้นดู
เหมือนโลกจะห่างจากสภาวะสงครามเพื่อหันมาพฒันาเศรษฐกิจและสังคม แต่แล้วเพียงข้ึนตน้
ทศวรรษแรกแห่งสหสัวรรษใหม่เท่านั้น สงครามก็ไดเ้กิดข้ึนอีก สงครามคร้ังน้ีแตกต่างจากสงคราม
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ท่ีแล้วๆ มาเพราะเป็นสงครามไล่ล่าผูก่้อการร้ายซ่ึงเป็นสงครามไร้รูปแบบสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศพนัธมิตรเขา้ไปท าสงครามในประเทศอฟักานิสถาน เพื่อก าจดัรัฐบาลภายใตก้ารน าของ
กลุ่มตาลิบนัและกลุ่มก่อการร้ายภายใตก้ารน าของ บิน ลาเดน หลงัจากนั้นสหรัฐอเมริกาไดป้ระกาศ
จะจดัการกบัประเทศท่ีกล่าวอา้งวา่สนบัสนุนและให้ท่ีพกัพิงแก่ผูก่้อการร้าย และประเทศท่ีไม่ยอม
ปลดอาวุธท่ีมีอ านาจท าลายลา้งสูง เช่น อาวุธนิวเคลียร์  และอาวุธเคมีชีวภาพ หรือ “นิวเคลียร์คน
จน” สหรัฐอเมริกายงัประกาศวา่ ประเทศอิรัก ประเทศอิหร่านและเกาหลีเหนือ เป็นแกนแห่งความ
ชัว่ร้าย (Axis of evil) ต่อมาในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2003 สหรัฐอเมริกา องักฤษ และพนัธมิตรก็ไดส่้ง
ก าลงัเขา้ปลดอาวธุอิรักจนกลายเป็นสงครามอ่าวเปอร์เซีย ภาค 2 

2. การพัฒนาอาวุธ  ในยุคสงครามเยน็การแข่งขนัดา้นอาวุธระหว่างมหาอ านาจมีความ
เขม้ขน้อยา่งมาก  แต่เม่ือสงครามเยน็ยติุลงใน ค.ศ. 1990 การแข่งขนัดา้นอาวธุก็ผอ่นคลายลงไปดว้ย  
อย่างไรก็ตามเม่ือเกิดสงครามอ่าวเปอร์เซีย ค.ศ. 1991 และสงครามปราบปรามการก่อการร้ายใน
อฟักานิสถาน ค.ศ. 2001 สหรัฐอเมริกาไดพ้ฒันาและน าอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆมาใชท่ี้ส าคญัไดแ้ก่  
จรวดร่อน เคร่ืองบินรบ เคร่ืองบินไร้คนขบั และเคร่ืองบินล่องหน ตลอดจนการน าระเบิดชนิด
ใหม่ๆ มาใช ้  

 ส าหรับอาวุธทางทหารนั้นอาวุธนิวเคลียร์นบัเป็นอาวุธท่ีมีอานุภาพร้ายแรงท่ีสุดเท่าท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนั การทดลองระเบิดปรมาณูอนัเป็นขั้นตอนแรกๆ ของนิวเคลียร์ส าเร็จเป็นคร้ังแรกโดย
สหรัฐอเมริกาเม่ือ วนัท่ี 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) จากนั้นจึงถูกน ามาใช้จริงๆ โดย
สหรัฐอเมริกาในการเผด็จศึกญ่ีปุ่นในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 รวม 2 ลูก  ในวนัท่ี 6 สิงหาคม  ค.ศ.1945
ณ เมือง ฮิโรชิมา และวนัท่ี 9 สิงหาคม ณ เมือง นางาซากิ  ส่งผลให้ญ่ีปุ่นตอ้งยอมแพใ้นวนัรุ่งข้ึน
และไดล้งนามในสัญญาสงบศึกอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 14 สิงหาคม ค.ศ.1945 ซ่ึงในขณะนั้นมีเพียง
สหรัฐอเมริกาประเทศเดียวท่ีมีนิวเคลียร์ไวใ้นครอบครอง แต่หลงัจากนั้นมหาอ านาจโลกในยุคสงครามเยน็
ต่างเร่งรีบคิดคน้ระเบิดนิวเคลียร์ เพื่อสร้างดุลแห่งอ านาจ และในท่ีสุดสหภาพโซเวียต องักฤษ  
ฝร่ังเศส จีน และประเทศก าลงัพฒันาก็สามารถผลิตระเบิดนิวเคลียร์ไดเ้ช่นกนั 

แนวโน้มเกีย่วกบัรัฐและขั้วอ านาจโลก 
นอกจากแนวโนม้ดา้นต่างๆ ดงักล่าวแลว้ ยงัมีแนวโนม้ทางการเมืองท่ีส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่   
1. แนวโน้มเกีย่วกบัรัฐ  แนวโนม้ของรัฐในอนาคต มีประเด็นพิจารณาดงัน้ี 

1.1 จ านวนรัฐ  ในอนาคตจ านวนรัฐมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากประชากร
บางส่วนในรัฐปัจจุบนั มีเช้ือชาติ ภาษา และศาสนาแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในรัฐนั้นๆ ชนกลุ่ม
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นอ้ยเหล่าน้ีต่างมีความตอ้งการท่ีจะปกครองตนเอง และด้ินรนต่อสู้เพื่อเอกราช จนท าให้รัฐใหม่ ๆ  
เพิ่มข้ึนอยู่เสมอ  จะเห็นไดว้่าหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 มีรัฐในยุโรปเกิดใหม่เพิ่มข้ึนจากเดิมถึง 20 
รัฐ หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีรัฐเพิ่มข้ึนกวา่ 100 รัฐ  เม่ือโซเวยีตล่มสลายปรากฏวา่มีรัฐเพิ่มข้ึนกวา่ 
20 รัฐและเป็นท่ีคาดได้ว่าจ  านวนรัฐจะต้องเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทั้งโดยวิถีทางสันติและวิถีการต่อสู้  
จอห์น  แนสบิตต ์(John  Naisbitt) นกัวิเคราะห์สังคมชาวอเมริกนัคาดหมายวา่ก่อนส้ินปี ค.ศ.2000
จะมีรัฐทัว่โลกถึง 1800 รัฐ แม้ว่าขณะน้ีจะเลยปี ค.ศ. 2000 ไปแล้วและจ านวนรัฐไม่ได้เพิ่มข้ึน
มากมายอยา่งท่ี แนสบิตตค์าดหมาย แต่แนวโนม้ปัจจุบนับ่งช้ีวา่ในอนาคตจ านวนรัฐจะตอ้งเพิ่มข้ึน
อยา่งแน่นอน 

1.2 พรมแดน   ในอนาคตเขตพรมแดนของรัฐต่าง  ๆจะคลายความหมายลงและมีความหมาย
เปล่ียนไปเพราะการหลัง่ไหลของขอ้มูลข่าวสารในยุคโลกาภิวตัน์ ท าให้พรมแดนไม่สามารถเป็นเคร่ืองสกดักั้น 
ความคิดและการติดต่อส่ือสารถึงกนัระหวา่งชนชาติต่างรัฐได ้ในอดีตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได ้ช่ือว่า
เป็น  “ประเทศหลงัม่านไมไ้ผ่” บุคคลภายนอกไม่มีโอกาสทราบความเป็นไปภายในประเทศนั้นเลย  
ในขณะเดียวกบัประชาชนในสหภาพโซเวียต  ท่ีเรียกว่า “ประเทศหลงัม่านเหล็ก” ก็ไม่มีโอกาสไดท้ราบความ
เคล่ือนไหวของชาวโลกเพราะมีการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารจากภายนอก โดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ใน
อนาคตจะไม่มีประเทศใดสามารถปิดบงัข่าวสารจากต่างประเทศไดอี้กแลว้ 

1.3 อ านาจอธิปไตย  ในอนาคตอ านาจอธิปไตยของรัฐจะถูกจ ากดัลงดว้ยเหตุผลส าคญั
คือการหลัง่ไหลของขอ้มูลข่าวสาร นอกจากนั้นความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีดา้นอาวุธและ
การคมนาคมท าให้รัฐเจา้ของดินแดนไม่สามารถจ ากดัอ านาจอธิปไตยของตนได ้ดงัเช่น กรณีเม่ือเกิดสงคราม
ข้ึน รัฐมหาอ านาจสามารถเคล่ือนยา้ยก าลงัหรือยิงอาวุธขา้มประเทศต่างๆ ไปท าลายอีกประเทศหน่ึง
ไดใ้นระยะไกลๆ ดงัเช่น การท่ีสหรัฐอเมริกาได้ใช้จรวด และเคร่ืองบินรบไปท าลายเป้าหมายใน
ประเทศอฟักานิสถาน เพื่อกวาดลา้งกลุ่มก่อการร้ายจากระยะไกลนบัพนักิโลเมตร 

1.4 รัฐบาล  ในอนาคตรัฐบาลของประเทศต่างๆ จะมีลกัษณะเป็นประชาธิปไตยมาก
ข้ึนเพราะการจดัระเบียบของสังคมโลกและการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของประชาชน ประชาชน
สามารถตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลไดม้ากข้ึน รัฐบาลในอนาคตจะตอ้งน าเอาหลกัการบริหารกิจการ
บา้นเมืองและสังคมท่ีดีหรือท่ีเรียกวา่ “หลกัธรรมาภิบาล” (Good Governance)  มาใชใ้นการบริหารประเทศมากข้ึน  
อีกทั้ง จะตอ้งมีการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ  เขา้ร่วมบริหารประเทศมากข้ึน  และการฉ้อราษฎร์บงั
หลวงจะค่อยๆ    ถูกขจดัออกไปจากแวดวงการเมือง 
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2. แนวโน้มเกี่ยวกับขั้วอ านาจโลก  ในยุคสงครามเย็นขั้วอ านาจทางการเมืองของโลกมี
ลกัษณะเป็นแบบ 2  ขั้วอ านาจ (Bipolar System) โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผูน้ าฝ่ายเสรีประชาธิปไตยและสหภาพโซ
เวียตเป็นผูน้ าฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ แต่หลงัจากปี ค.ศ. 1991 อนัเป็นปีส้ินสุดสงครามเยน็ เน่ืองจากสหภาพ
โซเวยีตล่มสลาย  มหาอ านาจของโลกเหลือเพียงประเทศเดียวคือสหรัฐอเมริกา ขั้วอ านาจทางการเมือง
โลกจึงมีเพียงขั้วอ านาจเดียว (Mono-polar System)  และคาดวา่ระบบขั้วอ านาจเดียวจะคงอยูไ่ปอีก
นานจนกวา่จะมีประเทศมหาอ านาจอ่ืน พฒันาความเขม้แขง็ข้ึนมาเคียงคู่กบัสหรัฐอเมริกา  

 
สรุปท้ายบท 
 กระแสโลกาภิวตัน์ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ขอ้มูลข่าวสารกระจายอย่าง
หลากหลายและทัว่ถึงส่งผลให้เศรษฐกิจเป็นทุนนิยมมากข้ึนวฒันธรรมบริโภคนิยมเพิ่มข้ึน เพราะ
กระแสโลกาภิวตัน์และวกิฤติเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการคา้ก่อใหเ้กิดภาวะ การปรับตวัไม่ทนัทาง
สังคม การเปล่ียนแปลงท่ีพลิกผนั การแข่งขนัสูง กา้วสู่ระบบทุนนิยม วตัถุนิยม ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ี 
น าไปสู่การพฒันาในทุกดา้น แต่ขณะเดียวกนัก็เปรียบเสมือนเหรียญท่ีมีสองดา้น ความพยายามท่ีจะ
กา้วให้ทนักระแสโลกาภิวตัน์อาจท าลายศกัยภาพของคน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
กล่าวคือเกิดภาวะทนัสมยัแต่ไม่พฒันา ซ่ึงมีผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก 
ตวัอยา่งเช่น แรงงานท่ีไร้คุณภาพ การวา่งงานเพราะการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 

 
ค าถามท้ายบท 

1. เม่ือกระแสโลกาภิวตัน์กระจายไปทั่วโลกท่านคิดว่าสังคมโลกจะมีลักษณะเป็น      
อยา่งไร 

2. ท่านคิดวา่ปัญหาสังคมของโลกในอนาคตมีอะไรบา้ง  และมีแนวโนม้เป็นอยา่งไร 
3. คิดว่าในอนาคตความขัดแยง้ทางการเมืองการปกครองท่ีส าคัญน่าจะมีประเด็น   

ใดบา้ง 
4. ท่านคิดวา่การพฒันาและการแข่งขนัดา้นอาวธุมีแนวโนม้ไปทางใด 
5. จ านวนรัฐหรือประเทศในโลกน้ี มีแนวโนม้เป็นอยา่งไร  จงอภิปราย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่7 : การปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 
เน้ือหา 

1. การปรับตวัของไทยก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
1.1 การปรับตวัของไทยหลงัสนธิสัญญาเบาวร่ิ์ง  
1.2 ไทยในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
1.3 ไทยในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

2. การปรับตวัของไทยในยคุสงครามเยน็  
2.1 การเขา้เป็นสมาชิกขององคก์ารระหวา่งประเทศ  
2.2 นโยบายการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติกบัประเทศอินโดจีน 
2.3 นโยบายผกูมิตรกบัประเทศตะวนัตก  
2.4 นโยบายการทูตเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจหรือการทูตรอบทิศทาง  
2.5 นโยบายเปล่ียนสนามรบเป็นสนามการคา้  

3. การปรับตวัของไทยในยคุโลกาภิวตัน์  
3.1 การปรับตวัของไทยทางดา้นสังคม 
3.2 การปรับตวัของไทยทางดา้นเศรษฐกิจ  
3.3 การปรับตวัของไทยทางดา้นการเมือง  

 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป  

1. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจพฒันาการปรับตวัของสังคมไทย 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความรู้ในเร่ืองลกัษณะการปรับตวัของไทยในยคุโลกาภิวตัน์ 
3. เพือ่ใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัความส าคญัและจุดเนน้ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมฉบบัปัจจุบนัได ้
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
หลงัจากผูเ้รียนศึกษาจบบทเรียนแลว้จะตอ้งมีความสามารถดงัน้ี 
1. สามารถวเิคราะห์พฒันาการปรับตวัของสังคมไทยได ้
2. สามารถบอกลกัษณะการปรับตวัของไทยในยคุโลกาภิวตัน์ได้ 
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3. สามารถวเิคราะห์และเช่ือมโยงการปรับตวัของไทยในอดีตกบัปัจจุบนัได ้
4. สามารถวเิคราะห์ความส าคญัและจุดเนน้ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบั

ปัจจุบนัได ้
5. สามารถช้ีใหเ้ห็นความสามารถในการปรับตวัของคนไทยในอดีตถึงปัจจุบนัได ้

 
วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2. บรรยายประกอบ Microsoft Powerpoint 
3. แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเชิงวพิากษ ์ วเิคราะห์ เปรียบเทียบ ฯลฯ 
4. กลุ่มน าเสนอ  และอภิปรายในชั้นเรียน 
5. ผูส้อนสรุปสาระส าคญัเพิ่มเติม 
6. ตอบค าถามทา้ยบท 

 
ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Microsoft Powerpoint เร่ือง การปรับตวัของไทยในสังคมโลก 
3. วดีีทศัน์ 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนทั้งในดา้นการบรรยายและในการแบ่งกลุ่มอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นน าเสนอขอ้คิดเห็น 

2. การตอบค าถามขณะเรียนและการท าแบบฝึกหดั 
 
 



บทที ่7 
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก 

  
ไทยเป็นรัฐหน่ึงของสังคมโลก  ท่ีมีความเป็นมาคลา้ยคลึงกบัรัฐอ่ืนคือ เร่ิมจากสังคมขนาด

ยอ่ม ในลกัษณะแบบครอบครัว หรือแบบเผา่ชน  ต่อมาเจริญข้ึน  รู้จกัการเพาะปลูก  การคา้ขาย และ
รู้จกัน าโลหะมาท าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  จึงเร่ิมตั้งเป็นเมือง  และขยายเป็นรัฐหรืออาณาจกัร ก่อนสมยั
สุโขทยั ลกัษณะการด ารงอยูข่องรัฐต่าง ๆ ในแวน่แควน้สยามเป็นสังคมอนัเน่ืองมาจากการประสม
ประสานทางว ัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ  ท่ีอยู่รวมกันแต่มีอ านาจทางการเมืองเป็น
อิสระ ความสัมพนัธ์ของคนในสังคม จึงเป็นการเคล่ือนไหวเปิดเส้นทางติดต่อกนัระหวา่งรัฐภายใน
ภูมิภาคกบัหัวเมืองใกลท้ะเลท่ีมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกนัไดท้ั้งทางบกและทางเรือ เพื่อให้
เขา้ใจการปรับตวัของไทยในสังคมโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ในบทท่ี 7 จึงเป็นการ
กล่าวถึง การปรับตวัของไทยก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2  การปรับตวัของไทยในยคุสงครามเยน็  และ
การปรับตวัของไทยในยคุโลกาภิวตัน์  
 
การปรับตัวของไทยก่อนสงครามโลกคร้ังที ่2 
 ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ไทยตอ้งมีการปรับตวัท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ภยัคุกคามจากลทัธิจกัรวรรดิ
นิยมตะวนัตก ท าให้เราตอ้งเปิดประเทศติดต่อกบัตะวนัตก และเร่ิมปรับตวัเขา้สู่ยุคใหม่ นบัตั้งแต่
การท าสนธิสัญญาเบาวริ์ง กบัประเทศองักฤษ ในปี พ.ศ.2398 เป็นตน้มา จากนั้นมาสังคมไทยก็มี
การปรับตวัมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั 

1. การปรับตัวของไทยหลงัสนธิสัญญาเบาว์ริง   
สนธิสัญญาเบาวริ์ง เป็นสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีท่ีไทยท ากบัประเทศองักฤษเม่ือปี 

พ.ศ. 2398  เป็นสนธิสัญญาท่ีบงัคบัให้ไทยตอ้งเปิดการคา้เสรีกบัประเทศองักฤษ ภายหลงัได้มี
ประเทศตะวนัตกชาติอ่ืน ๆ เขา้มาขอท าสนธิสัญญากบัไทยเช่นเดียวกบัสนธิสัญญาเบาวริ์ง สัญญาน้ี
เป็นสัญญาท่ีบงัคบัให้ไทยตอ้งเปิดการคา้เสรีกบัประเทศตะวนัตกไทยไม่มีทางเล่ียงจึงจ าเป็นตอ้ง
ยอมท าสัญญา 

ภายหลงัการท าสนธิสัญญาเบาวร่ิ์งระบบเศรษฐกิจไทยไดเ้ช่ือมโยงกบัระบบเศรษฐกิจโลก 
ระบบการผลิตของไทยเปล่ียนจากการผลิตเพื่อยงัชีพเป็นการผลิตเพื่อการค้า การค้าขยายตวัมี
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ชาวต่างชาติเขา้มาคา้ขายเพิ่มมากข้ึน ผลกระทบจากสนธิสัญญาเบาวร่ิ์งท าให้ไทยตอ้งมีการปรับตวั
ทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ดงัน้ี 

1.1 การปรับปรุงด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม การปรับปรุงประเพณีท่ี
ลา้สมยัและส่งเสริมการเรียนภาษาองักฤษ การเปิดโอกาสให้พวกมิชชนันารีเขา้มาตั้งโรงเรียนสอน
ศาสนาและเผยแพร่วิทยาการดา้นต่างๆ การส่งเสริมการศึกษา การตั้งโรงเรียนขา้ราชการพลเรือน 
เพื่อฝึกคนเขา้รับราชการ  การส่งคนไทยไปศึกษาต่างประเทศ ท่ีส าคญัท่ีสุดคือการเลิกทาสและ
ระบบไพร่ 

1.2 การปฏิรูประบบเงินตราและการธนาคาร เป็นการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
การปฏิรูปเงินตรา การออกธนบตัร การตั้งหน่วยงานกลางส าหรับเก็บภาษี การตั้งกระทรวงการคลงั 
การเปล่ียนแปลงมาตรฐานเงินตราจากมาตรฐานเงินเป็นมาตรฐานทองค า การจดัท างบประมาณ
แผน่ดิน การปรับปรุง ดา้นการเกษตร และการชลประทาน การตดัถนน ขุดคลอง การไปรษณียโ์ทร
เลข โทรศพัท ์การรถไฟ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางระหวา่งเมืองหลวงกบัหวัเมือง 

1.3 การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน  เป็นการเปล่ียนแปลงทางดา้นการเมืองจาก
เดิม เปล่ียนมาเป็นแบบกระทรวง ทบวง กรม ยกเลิกการปกครองแบบกินเมือง เปล่ียนเป็นการจ่าย
เงินเดือนให้ขา้ราชการ รวมอ านาจการบริหารเขา้สู่ส่วนกลาง เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพภายใน
ชาติ เพื่อต่อสู้กบัอิทธิพลของลัทธิจกัรวรรดินิยมตะวนัตก โดยเฉพาะฝร่ังเศสและองักฤษ การ
ปรับปรุงกองทพั การปรับปรุงดา้นกฎหมายและการศาลให้ทนัสมยั การจา้งชาวต่างประเทศมาเป็น
ท่ีปรึกษาราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะดา้นกฎหมายระหว่างประเทศ และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ  การเสีย
ดินแดนหลายคร้ังในสมยัรัชกาลท่ี 4 – 5 เพื่อความอยูร่อดจากภยัคุกคามของจกัรวรรดินิยมตะวนัตก 

การปรับตวัของไทยดงักล่าว ท าให้ประเทศเจริญกา้วหนา้ทดัเทียมอารยประเทศ ประเทศ
ตะวนัตกจึงไม่สามารถเอามาเป็นข้ออ้างในการแผ่อ านาจเข้ามาโดยอ้างว่า เพื่อจะมาพฒันาให้
ทนัสมยั   การปรับตวัดงักล่าวนบัเป็นความชาญฉลาดของผูน้ าไทยในอดีตท่ีมองการณ์ไกล และ
รู้เท่าทนัโลก 

2. ไทยในสงครามโลกคร้ังที ่1   
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 เร่ิมข้ึนในยุโรปเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ.2457  ระหวา่งฝ่ายมหาอ านาจ

กลางอนัมีเยอรมนี ออสเตรีย-ฮงัการี และฝ่ายสัมพนัธมิตร อนัมีองักฤษ ฝร่ังเศส และรัสเซีย ใน
ระยะแรกไทยประกาศตวัเป็นกลาง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวทรงวิเคราะห์
สถานการณ์ในขณะนั้นแล้วเห็นว่า เราควรเขา้ร่วมสงครามโดยเขา้กบัฝ่ายสัมพนัธมิตร ซ่ึงก าลงั
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ได้เปรียบในสงคราม เพื่อไทยจะได้มีโอกาสแก้ไขสัญญาท่ีเสียเปรียบ ผลจากการท่ีไทยเขา้ร่วม
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ท  าให้นานาประเทศรู้จกัประเทศไทย และไทยไดมี้โอกาสเรียกร้องขอแกไ้ข
สนธิสัญญาท่ีไม่เป็นธรรมท่ีท าไวต้ั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 4  และมาส าเร็จบริบูรณ์ในสมยัรัชกาลท่ี 8 

3. ไทยในสงครามโลกคร้ังที ่2   
สงครามโลกคร้ังท่ี  2  เร่ิมข้ึนในยุโรป เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2482 ในระยะแรกท่ี

ฝร่ังเศสเพล่ียงพล ้ าต่อเยอรมนี ไทยไดท้  าการเรียกร้องดินแดนคืนจากฝร่ังเศส แต่ฝร่ังเศสปฏิเสธ 
ไทยกบัฝร่ังเศสจึงเกิดกรณีพิพาทกนั ต่อมาญ่ีปุ่นเขา้มาไกล่เกล่ียในปี พ.ศ.2484 ไทยไดดิ้นแดนฝ่ัง
ขวาแม่น ้ าโขง คือ ไชยบุรี  และเขมรส่วนใน คือ  เสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณ ท่ีเสียให้ฝร่ังเศส
กลบัคืนมา 

ในเดือนธันวาคม พ .ศ.2484  ญ่ี ปุ่นได้เปิดฉากโจมตีเพิ ร์ลฮาร์เบอร์ ฐานทัพเรือของ
สหรัฐอเมริกาในหมู่เกาะฮาวายและญ่ีปุ่นไดส่้งก าลงัเขา้โจมตีไทย  ในวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2484  ไทย
ไม่สามารถตา้นทานญ่ีปุ่นได ้จึงตอ้งยอมให้ญ่ีปุ่นตั้งฐานทพัในประเทศไทย และไทยไดป้ระกาศ
สงครามกบัสหรัฐอเมริกาใน วนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2485 การประกาศสงครามของไทยคร้ังน้ีมีคน
ไทยท่ีไม่เห็นดว้ย ไดร้วมตวักนัตั้งเป็นขบวนการเสรีไทย เพื่อร่วมมือกบัสัมพนัธมิตรและต่อตา้น
ญ่ีปุ่น หัวหน้าขบวนการเสรีไทยท่ีส าคัญคือ ม .ร.ว.เสนีย์  ปราโมช อัครราชทูตไทยประจ า
สหรัฐอเมริกา และม.จ.ศุภสวสัด์ิวงศส์นิท สวสัดิวตัน์ หัวหนา้เสรีไทยในประเทศองักฤษ และนาย
ปรีดี  พนมยงค์ เป็นหัวหน้าเสรีไทยในประเทศไทย รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ให้การรับรองการ
กระท าของเสรีไทย  ให้ความช่วยเหลือดา้นเศรษฐกิจและฝึกอาสาสมคัรท่ีจะเขา้มาปฏิบติังานใน
เมืองไทย 

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยุติลงดว้ยความพ่ายแพข้องญ่ีปุ่น นายควง อภยัวงศ์ เขา้รับต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ต่อมาเม่ือญ่ีปุ่นยอมจ านนต่อฝ่ายสัมพนัธมิตร เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2488 ไทยได้
ออกประกาศว่า การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2485 นั้นเป็น
โมฆะ เพราะจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสงครามโดยพลการ รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาประกาศรับรองค าประกาศของไทย แต่องักฤษไม่ยอมรับรอง ไทยไดเ้จรจาต่อรองกบั
องักฤษและตอ้งยอมคืนดินแดนในมลาย ูและแควน้ฉานท่ีไดม้าระหวา่งสงคราม และไทยตอ้งจดัส่ง
ขา้วสารจ านวนหน่ึงลา้นห้าแสนตนัแก่องักฤษโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อไปแจกจ่ายแก่อาณานิคมองักฤษ
ในเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และตอ้งยอมคืนดินแดนฝ่ังขวาแม่น ้ าโขงและดินแดนเขมร
ส่วนใน อนัไดแ้ก่ เสียมราฐ พระตะบอง และศรีโสภณท่ีไดม้าในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 คืนแก่
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ฝร่ังเศส  ความร่วมมือกับประเทศมหาอ านาจคร้ังนั้ นท าให้ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติ เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2489 เป็นสมาชิกล าดบัท่ี 55  การปรับตวัช่วงน้ีของไทยนบัวา่
มีความส าคญัมาก เพราะเป็นช่วงท่ีอยู่ในภาวะคบัขนั ตอ้งใช้ปัญญาและความสามารถของผูน้ าใน
การเจรจาต่อรองและยอมแลกเปล่ียนผลประโยชน์ต่าง ๆ ตามขอ้เรียกร้องของชาติมหาอ านาจจน
สามารถพาชาติฝ่าฟันวกิฤตมาได ้
 
การปรับตัวของไทยในยุคสงครามเยน็ 

หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ได้เกิดภาวะสงครามเย็นอันเป็นผลมาจากการแข่งขันด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และก าลงัอาวุธ    ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต  
ในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลก โลกถูกแบ่งออกเป็น 2 ค่าย คือ ค่ายเสรี และค่ายคอมมิวนิสต ์มหาอ านาจ
ทั้ง 2 ฝ่าย พยายามเขา้มาแทรกแซงการเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ จนน าไปสู่วิกฤตการณ์การต่อสู้อนั
เน่ืองมาจากความขดัแยง้เร่ืองอุดมการณ์ทางการเมือง  และเน่ืองจากสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือ
ประเทศไทย จนเปล่ียนสถานะเป็นผูช้นะสงคราม ไทยจึงเลือกให้การสนบัสนุนสหรัฐอเมริกาใน
สภาวะสงครามเยน็ อนัเป็นผลให้สหรัฐอเมริกาเขา้มามีอิทธิพลต่อไทยทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม 

1. การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศ  ภายหลงัจากท่ีฝ่ายคอมมิวนิสตน์ าโดย     
โฮจิมินห์ไดรั้บชยัชนะในสงครามกอบกูเ้อกราชของเวียดนาม  ท าให้สงครามเยน็แผเ่ขา้มาในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้  เ ม่ือสหรัฐอเมริกาขยายบทบาททางทหารเข้ามาด้วยการจัดตั้ งองค์การ
สนธิสัญญาป้องกนัร่วมกนัแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Southeast Asia Treaty  Organization : 
SEATO)  โดยมีสมาชิก 8 ประเทศ ไดแ้ก่  สหรัฐอเมริกา  องักฤษ  ฝร่ังเศส  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด ์ 
ไทย  ฟิลิปปินส์  และปากีสถาน  ต่อมาในช่วงท่ีสหรัฐอเมริกาเร่ิมถอนตวัออกจากสงครามเวียดนาม  
ในขณะท่ีจีนยงัใหก้ารสนบัสนุนคอมมิวนิสตใ์นประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ไทยเกรง
วา่จะเกิดช่องว่างอ านาจ  จึงร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตห้รือสมาคมอาเซียนข้ึนใน พ.ศ. 2510 

ปัจจุบนัไทยไดเ้ขา้เป็นสมาชิกขององคก์ารระหวา่งประเทศ ทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบั
โลก  นบัวา่เป็นการเสริมสร้างบทบาทและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในระดบันานาชาติ 

2. นโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับประเทศอินโดจีน  เม่ือคอมมิวนิสตป์ระสบชยัชนะใน      
เวยีดนาม ลาว และกมัพูชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ไทยตอ้งปรับเปล่ียนนโยบายอยูร่่วมกนัอยา่งสันติกบั
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ประเทศเพื่อนบา้นอินโดจีน  ภายหลงัท่ีเวียดนามรุกรานกมัพูชาโดยสนับสนุนให้ เฮง สัมริน ข้ึน
ปกครองกมัพูชา และขบัไล่เขมรแดงหลบหนีมาอยู่ป่าตามแนวชายแดนไทยกมัพูชา ระยะน้ีไทย
ปรับตวัโดยร่วมมือกบัอาเซียน เพื่อเรียกร้องและกดดนัให้เวียดนามถอนทหารออกไปจากกมัพูชา 
โดยไทยและอาเซียนได้สร้างแนวร่วม กับประเทศมหาอ านาจ เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญ่ีปุ่น และยุโรปตะวนัตก เพื่อสกัดกั้นการขยายอ านาจของเวียดนามท่ีได้รับการ
สนบัสนุนจากสหภาพโซเวยีต และประเทศคอมมิวนิสตใ์นยโุรปตะวนัออก 

3. นโยบายผูกมิตรกับประเทศตะวันตก  ในยุคสงครามเย็นไทยได้ผูกมิตรกับประเทศ
ตะวนัตกโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผูน้ า นโยบายต่างประเทศของไทยในระยะน้ีคือการต่อต้าน
คอมมิวนิสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาเม่ือเกิดความขดัแยง้ระหวา่งจีนกบั
รัสเซีย และจีนหนัมาปรับความสัมพนัธ์กบัสหรัฐอเมริกา ไทยจ าเป็นตอ้งปรับนโยบายโดยงดความ
ใกลชิ้ดกบัสหรัฐอเมริกา และเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกา ถอนฐานทพัจากไทย และหนัไปสถาปนา
ความสัมพนัธ์กับจีนและเร่ิมให้ความส าคัญกับสหภาพโซเวียต ขณะเดียวกันมีการสถาปนา
ความสัมพนัธ์กบัลาว กมัพูชา และเวยีดนาม ภายหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516  การเมืองไทย
ไดป้รับเปล่ียนเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน ประชาชนและพรรคการเมืองไดเ้ขา้มามีบทบาทในการ
บริหารประเทศ และไดมี้การปรับเปล่ียนนโยบายต่างประเทศของไทยให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ระหว่างประเทศ ผูท่ี้มีบทบาทส าคัญคือ นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช ได้สถาปนา
ความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัจีน เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2518   โดยหวงัจะไดรั้บผลประโยชน์ทั้ง
ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   และขณะเดียวกนัความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัสหรัฐอเมริกา    
ก็เร่ิมห่างเหินกนัมากข้ึน 

4. นโยบายการทูตเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ หรือการทูตรอบทิศทาง  ในปี พ.ศ. 2528  
ประเทศไทยไดป้รับตวัโดยน าการทูตเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจชกัชวนให้นกัธุรกิจมาลงทุนในประเทศ 
และประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้ชาวต่างประเทศมาท่องเท่ียว  และลงทุนเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการลงทุนของญ่ีปุ่น ขณะเดียวกันไทยได้เปรียบดุลการค้าจากสหรัฐอเมริกา จึงถูก
สหรัฐอเมริกา ใชม้าตรการกีดกนัการคา้ 

5. นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า หรือนโยบายอนุภูมิภาคนิยม (Sub-
regionalism) ภายหลงัการล่มสลายของสหภาพโซเวียต สงครามเยน็ยุติลง ไทยหนัมาร่วมมือกบั
ประเทศอินโดจีน โดยประกาศนโยบาย “เปล่ียนสนามรบเป็นสนามการคา้”  เพราะเห็นโอกาสท่ีจะ
พฒันาให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกิจในภูมิภาคน้ี ในรูปของความร่วมมืออนุภูมิภาค 
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หรือความร่วมมือ ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ ทางภาคเหนือ มี ไทย พม่า จีน และลาว ต่อมาขยายเป็น ห้า
เหล่ียมเศรษฐกิจมี ไทย พม่า บงัคลาเทศ อินเดีย ศรีลงักา และหกเหล่ียมเศรษฐกิจ มี จีน พม่า ไทย 
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ส่วนทางใต้คือความร่วมมือสามเหล่ียมเศรษฐกิจ มีไทย มาเลเซีย  
อินโดนีเซีย ในขณะเดียวกนั ไทยพยายามจะใชโ้อกาสในการเปิดประตูสู่อินโดจีน โดยมีเป้าหมาย
หลกัคือ อินโดจีน พม่า และอาเซียนในปี พ.ศ. 2535 ไทยไดผ้ลกัดนัให้มีการจดัตั้งเขตการคา้เสรี
อาเซียน (AFTA)  
 
การปรับตัวของไทยในยุคโลกาภิวตัน์ 

ภายหลงัสงครามเยน็ยุติลง สหรัฐอเมริกากลายเป็นผูน้ าเพียงผูเ้ดียว และสหรัฐอเมริกาได้
ประกาศระเบียบโลกใหม่ คือ ระบอบประชาธิปไตย การคา้เสรี การเคารพสิทธิมนุษยชน และการ
ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ เปล่ียนจากระบบสองศูนยอ์  านาจไปสู่หลายศูนย์
อ านาจ เกิดการแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจ การกีดกนัการคา้ การรวมกลุ่มกนัดา้นเศรษฐกิจตามภูมิภาค
ต่าง ๆ เพื่อสร้างอ านาจต่อรองและถ่วงดุลกนัด้านเศรษฐกิจ เช่น การรวมตวัเป็นตลาดเดียวของ
ประชาคมยุโรป การจดัตั้ งเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) และเขตการคา้เสรีอาเซียน 
(AFTA) เป็นตน้  สถานการณ์เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกและการแข่งขนัท่ีไร้
พรมแดน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ไทยตอ้งมีการปรับตวัเพื่อกอบกูว้ิกฤตเศรษฐกิจและเพิ่มศกัยภาพ
ดา้นการแข่งขนั การปรับตวัท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

1. การปรับตัวของไทยทางด้านสังคม  กระแสโลกาภิวตัน์ และระเบียบโลกใหม่ท่ีเนน้เร่ือง
การคา้เสรี ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโลกมีความเช่ือมโยงกนั การแพร่ขยายอิทธิพลทางการคา้ของ
บริษทัขา้มชาติไดเ้ขา้มาท าลายธุรกิจขนาดยอ่มภายในประเทศ สภาวการณ์ดงักล่าวท าให้ไทยตอ้ง
ปรับตวัเพื่อเพิ่มศกัยภาพแห่งการแข่งขนั การปรับตวัทางสังคมท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

1.1 การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่8 แสดงใหเ้ห็นจุดเปล่ียนของยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีหนัมาให้ความสนใจเร่ืองการ
พฒันาแบบยัง่ยืน และมียุทธศาสตร์ท่ีส าคญัคือ เน้นการพฒันาคนโดยถือว่า คนคือทรัพยากรท่ี
ส าคญัของชาติท่ีเรียกวา่ “ทรัพยากรมนุษย”์  การรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมระบบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ทอ้งถ่ิน โครงการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กรทอ้งถ่ิน การสร้างประชารัฐ โดยมุ่งประสานรัฐกบัประชาชนให้เป็นหน่ึง
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เดียวกนั การสร้างสังคมท่ีร่วมกนัแกปั้ญหาทุกอย่างแบบบูรณาการในรูปเบญจภาคี ประกอบดว้ย
ชุมชน รัฐ นกัวชิาการ องคก์รเอกชน และองคก์รธุรกิจ 

1.2 ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้ความส าคัญกับคนในท้องถ่ิน                
การพฒันาจะตอ้งเกิดจากความตอ้งการของชาวบา้น เพื่อประโยชน์ของชาวบา้นเอง ดงัค าพูดท่ีว่า 
“ค าตอบอยูท่ี่หมู่บา้น” ยทุธศาสตร์การพฒันาน้ีมีหลกัการส าคญั 5 ประการ คือ 

1.2.1 หลกัการพึ่งตนเอง ซ่ึงมีหลกัการส าคญั คือ “การพออยูพ่อกิน” 
1.2.2 ปรับเปล่ียนวธีิการผลิต จากเพื่อการพาณิชย ์เป็นการผลิตเพื่อยงัชีพ โดยมี                  

เป้าหมายเพื่อกินเพื่อใช ้เม่ือมีส่วนเกินจึงน าออกขาย และตอ้งกระจายการผลิตในครัวเรือนเพื่อลด
ความเส่ียงและเพิ่มความมัน่คงแห่งชีวติ 

1.2.3 พฒันาบนพื้นฐานของวฒันธรรมชุมชน 
1.2.4 ใหค้วามส าคญักบัภูมิปัญญาชาวบา้น 
1.2.5 รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้ งองค์กรชุมชนหรือองค์กรชาวบ้าน เพื่อสร้างความ

เขม้แขง็และอ านาจต่อรองของภาคประชาชน 
1.3 การปรับตัวของไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 

(พ.ศ.2545-2549)  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี  9  ท่ีน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   เป็นปรัชญาน าทางท่ีมีจุดเน้นคือการด าเนินการในทางสายกลางให้ก้าวทนัโลก ความ
พอเพียงท่ีเน้นการผลิตและการบริโภคบนความ พอประมาณและความมีเหตุผล ความสมดุลและ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เป็นการผลิตอยา่งเป็นองคร์วมมีความสมดุลยร์ะหวา่งการแข่งขนัจากกระแส
โลกาภิวตัน์    และกระแสทอ้งถ่ินนิยม มีความหลากหลายในโครงสร้างการผลิต มีการใชทุ้นท่ีมีอยู่
ในสังคมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ไม่ท าลาย
วฒันธรรมและภูมิปัญญาท่ีดี มีภูมิคุม้กนัท่ีดี รู้เท่าทนัผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ  มี
ความยดืหยุน่ในการปรับตวั และเสริมสร้างจิตใจใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์
สุจริต มีสติปัญญา ความเพียร ความอดทน และรอบคอบ 

1.4 การปฏิรูปการศึกษา การศึกษาเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มี         
คุณภาพ เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งรู้เท่าทนัโลก การปรับตวัทางดา้นการศึกษาท่ีส าคญัคือ 

1.4.1 การก าหนดสิทธิ ดา้นการไดรั้บการศึกษาของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 43 ไดก้  าหนดสาระเก่ียวกบัการศึกษาวา่ บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอ
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กนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปีท่ีรัฐบาลจะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 

 1.4.2  การออกพระราชบญัญติัการศึกษาชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ปฏิรูปการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตคนให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศ ผลิต
คนให้มีความรู้และมีทักษะเฉพาะด้าน ท่ีส าคัญคือ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาองักฤษ ปฏิรูปวิธีการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ฝึกให้คิดเป็น ท าเป็น และ
แก้ปัญหาเป็น โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สามารถ
ปรับตวัเขา้กบัสังคม ส่ิงแวดลอ้ม รู้เท่าทนัโลก และอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข 

2. การปรับตัวของไทยทางด้านเศรษฐกิจ  กระแสโลกาภิวตัน์อันเป็นผลมาจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบทางด้านเศรษฐกิจท่ีเน้นเร่ืองการคา้เสรี  ท าให้
ระบบเศรษฐกิจเช่ือมโยงกนั การเคล่ือนยา้ยการผลิต และการลงทุนขา้มชาติ ท าให้ธุรกิจขนาดใหญ่
และมีความพร้อมในการแข่งขันสูงเข้ามาแข่งขันกับธุรกิจภายในประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจ
ภายในประเทศท่ีมีทุนนอ้ยไม่สามารถแข่งขนัได ้

ปัจจุบนัการแข่งขนัทางการคา้ไดท้วีความรุนแรง ประเทศต่างๆ มีการกีดกนัการคา้โดยใช ้            
มาตราการต่างๆ เช่น การก าหนดมาตรฐานสินคา้ มาตรฐานแรงงาน การรวมกลุ่มเศรษฐกิจตาม
ภูมิภาคต่างๆ ของโลกเพื่ออ านาจต่อรองและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสังคมไทยท่ีส าคญัคือ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 
และลุกลามจนกลายเป็นวกิฤตเศรษฐกิจแห่งเอเชีย วกิฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้
ไทยตอ้งปรับตวัทางดา้นเศรษฐกิจ ดว้ยการปฏิรูปคร้ังส าคญั ทั้งดา้นการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ 
โดยการปรับยุทธศาสตร์การพฒันาเพื่อกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจเน้นการพฒันาบนพื้นฐานการ
พึ่งตนเอง และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน การปรับตวัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

2.1  การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนา จากการพึ่ งพิงต่างประเทศมาเป็นการ
พฒันาท่ีเน้นการพึ่งตนเอง โดยการน าแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน โดยมีหลกัการพฒันาทางความคิด
ดงัน้ี 
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีพึ่งตวัเองได ้ทั้งการพึ่งตนเองทางจิตใจ สังคม 
ทรัพยากร เทคโนโลย ีและเศรษฐกิจ โดยมีฐานการคิดในการพฒันาเป็นล าดบั ดงัน้ี 
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1) พฒันาตามขั้นตอนทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ซ่ึงมี 3 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การผลิตเพื่อบริโภคในครอบครัว  ขั้นท่ี 2 รวมกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาด สวสัดิการ 
และขั้นท่ี 3 ร่วมมือกบัองค์กรภายนอกในการท าธุรกิจและพฒันาคุณภาพชีวิต โดยทุกฝ่ายได้รับ
ประโยชน ์

2) สร้างพลงัทางสังคม  โดยประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ และเอกชน ส่ือมวลชน       
เพื่อขบัเคล่ือนขบวนการพฒันาธุรกิจชุมชน 

3) ยดึพื้นท่ีเป็นหลกั และใชอ้งคก์รชุมชนเป็นศูนยก์ลาง 
4) ใชกิ้จกรรมชุมชนเป็นเคร่ืองมือสร้างการเรียนรู้และการจดัการ 
5) เสริมสร้างการรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
6) วจิยัและพฒันาธุรกิจชุมชนครบวงจร (ผลิต แปรรูป ขาย และบริโภค) 
7) พฒันาเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีศกัยภาพสูงแต่ละเครือข่ายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

ชุมชน  
ปัจจุบนัได้มีการน าแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพฒันาชุมชน   ท้องถ่ินทัว่

ประเทศ โดยเฉพาะในโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดปัจจุบนั เพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจนของประชาชนในชนบทและชุมชนเมือง ได้แก่ โครงการกองทุนหมู่บา้น โครงการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

2.2 การพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน การพฒันาแบบยัง่ยืนเป็นแนวคิดท่ี
ผสมผสานระหว่างการพฒันาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากร การพฒันาแบบยัง่ยืนจะมี
ความสัมพนัธ์กนัทั้งระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ปัจจุบนัไดมี้การน าแนวคิดการพฒันาแบบ
ยัง่ยืนไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาดา้นต่าง ๆ เช่น การเกษตรแบบยัง่ยืน การจดัการพลงังานอย่าง
ย ัง่ยนื การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื เป็นตน้ 

2.3 เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศในเอเชีย ในระดบั
ท่ีกวา้งข้ึน เช่น แนวความคิดการจดัตั้งเวทีหารือส าหรับประเทศในทวีปเอเชียท่ีเรียกช่ือว่า Asia 
Cooperation Dialogue : ACD ซ่ึงมีขอบข่ายครอบคลุมทวีปเอเชียทั้งทวีป  อนัไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่ม
อาเซียน จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ปากีสถาน กาตาร์ บาเรนห์ ความร่วมมือดงักล่าวจะเป็นการเสริมสร้าง
สมรรถนะและจุดแข็ง แกไ้ขจุดอ่อนของแต่ละประเทศเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพ
ความมัน่คง เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ร่วมกนัในเอเชียมากข้ึน 
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2.4 การปฏิรูปภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็งและสุจริต โดยการสร้างธรรมา            
ภิบาลดา้นเอกชนให้เกิดข้ึน ธรรมาภิบาลคือ การบริหารจดัการท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดกบั
นกัลงทุนชาวต่างชาติ หลกัธรรมาภิบาลท่ีส าคญัคือ  การบริหารมีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส  
เสมอภาค และการมีส่วนร่วม ได้แก่ การรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และร่วมตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐทุกระดบั   

3. การปรับตัวของไทยทางด้านการเมืองจากกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในยุค
โลกาภิวตัน์ ซ่ึงเป็นดา้นการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง  การส่งเสริมการคา้เสรี การเคารพสิทธิมนุษยชน การพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม ส่ิงเหล่าน้ี
จะเป็นแรงบีบคั้นให้ประเทศไทยตอ้งปรับตวัให้สอดคลอ้งกบักระแสโลกาภิวตัน์ การปรับตวัทาง
การเมืองท่ีส าคญั คือ การประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบบั  พ.ศ.2540  (รัฐธรรมูญฉบบัประชาชน)   
และการปฏิรูประบบราชการ ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 

3.1 การจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี พ.ศ.2540 ถือเป็นการปรับตวัทางการเมืองคร้ัง
ใหญ่ สาระส าคญัของรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีมีขอ้ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ การปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และ
คุณภาพ โดยก าหนดให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพื่อป้องกนัการประพฤติมิชอบ  โดยการก าหนดให้มีองคก์รอิสระท าหน้าท่ี
ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการท างานของนักการเมืองและข้าราชการประจ า  ได้แก่  
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)    
ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ศาลรัฐธรมนูญ ศาลปกครองและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน การกระจายอ านาจ และส่งเสริมให้ทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระใน
เร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมให้ทอ้งถ่ินบริหารงานบุคคล 
เก็บภาษีอากร มีอ านาจจดัการศึกษา และบริหารด้านสาธารณสุข ตลอดจนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมในทอ้งถ่ิน ขอ้ก าหนดว่าดว้ยการรักษาส่ิงแวดลอ้มและสิทธิมนุษยชน ท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.2 การปฏิรูประบบราชการ วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ในปี พ.ศ.2540 เป็นผลมาจาก
การสะสมปัญหาต่างๆ ท่ีมีมานานกว่า 30 ปี ปัญหาท่ีส าคัญประการหน่ึง ได้แก่ ภาครัฐขาด
ความสามารถในการบริหารจดัการ และปรับตวัเองไดอ้ยา่งทนัการ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ โดยปรับปรุงระบบราชการให้มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพ ปรับเปล่ียนวิธีการ
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บริหารให้มีลกัษณะอยา่งภาคเอกชน มุ่งเนน้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร โดยใช้
มาตรการต่างๆ เช่น การปรับลดก าลงัคนของภาครัฐ การจดักลุ่มภารกิจส่วนราชการ การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจให้เอกชนด าเนินการแทน การพฒันารูปแบบการด าเนินงานเป็นเครือข่าย และร่วมมือ
กบัภาคธุรกิจ เอกชน และประชาสังคมมากข้ึน ปรับรูปแบบบริหารจดัการภาครัฐใหม่ เน้นการ
ท างานโดยยึดผลลพัธ์เป็นหลกั มีการวดัผลลพัธ์และค่าใชจ่้ายอยา่งเป็นรูปธรรม ปรับเปล่ียนระบบ
งบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงานและผลลพัธ์ โดยเปล่ียนกระบวนการงบประมาณจากควบคุม
การใชท้รัพยากรเป็นระบบงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลผลิตและผลลพัธ์ของงาน เสริมสร้างระบบการ
ท างานอย่างเป็นระบบ โดยการก าหนดเป้าหมายของการท างานเป็นรูปธรรมโดยมีแผนกลยุทธ์ท่ีชดัเจน มีดชันี
วดัผลสัมฤทธ์ิของงานและสามารถประเมินผลงานได ้เนน้ความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ปรับเปล่ียนระบบการเงินและการพสัดุให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญัเพื่อ
ประชาชนเป็นหลกั 

เป้าหมายส าคัญของการปฏิรูปการเมืองคือ เพื่อให้ได้มาซ่ึงผู ้น า ท่ี มี คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ โดยการยอมรับของประชาชน ทั้งน้ีเพราะศกัยภาพของการแข่งขนัของไทยในอนาคต
ข้ึนอยู่กบัระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นส าคญั 
 
สรุปท้ายบท 

ในยคุโลกาภิวตัน์อนัเป็นยคุของสังคมข่าวสารขอ้มูล สังคมไทยไม่สามารถจะหลีกเล่ียงการ
เปล่ียนแปลงได ้การปฏิรูปการเมืองท่ีเกิดข้ึน การปรับตวัของระบบราชการ ความพยายามในการ
ปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ลว้นแลว้แต่เป็นความพยายามท่ีจะตอบสนองต่อความพลวตัของสังคมโลก
ในยคุโลกาภิวตัน์ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสังคมไทยโดยตรง ผลกระทบดงักล่าวน้ีไม่มีทางท่ีประเทศ
ไทยและคนไทยจะหลีกเล่ียงได ้ความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการปรับตวัยอ่มข้ึนอยูก่บัระบบ
และคุณภาพของคนในสังคม นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่กับวิสัยทศัน์ของผูน้ า คุณภาพของการศึกษา 
ความสามารถท่ีจะเรียนรู้เพื่อการปรับตวั การเปล่ียนแปลงจุดดอ้ยของวฒันธรรม ฯลฯ แต่ส่ิงท่ีแน่ๆ 
ก็คือ จะมีการเปล่ียนแปลงอย่างขนานใหญ่ในสังคมไทย อนัเน่ืองมาจากกระบวนการปรับตัว
ดงักล่าว 
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ค าถามท้ายบท 
1. จงอธิบายการปรับตวัทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของไทย

ตั้งแต่หลงัการท าสนธิสัญญาเบาวร่ิ์งจนถึงยคุโลกาภิวตัน์   
2. จงแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
3. โครงการกองทุนหมู่บา้นมีส่วนแกปั้ญหาเศรษฐกิจของไทยอยา่งไร 
4. รัฐธรรมูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 มีส่วนท าให้ประเทศไทยอยู่ใน

สังคมโลกอยา่งสง่างามอยา่งไร 
5. ในปัจจุบนัประเทศไทยมีบทบาทโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งไร 
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