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ภาพทรีสื่ 6.10 การเขก้ายซึ่ดำทดำาเน่รียบรรัฐบาลของกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ    269 

ภาพทรีสื่ 6.11 การชตุมน่ตุมของกลตุน่มน่ปช.ทรีสื่สุน่ามราชมรังคลากรีฬาสุถาน่   271 

ภาพทรีสื่ 6.12 การชตุมน่ตุมทรีสื่สุน่ามบจิน่สุตุวรรณ์ภรูมจิของกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ    272 
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สารบับัญรรูปภาพ (ต่ต่อ) 
 

หน้น้า 
 

ภาพทรีสื่ 6.13 การสุวมกอดำกรัน่ระหวน่างน่ายเน่วจิน่ กรับน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์    276 

ภาพทรีสื่ 6.14 การเจิรจิาระหวน่างรรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์กรับตุรัวแทน่น่ปช.    280 

ภาพทรีสื่ 6.15 กลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมเสุมืบื้อแดำงทรีสื่สุรีสื่แยกราชประสุงคณ์     281 

ภาพทรีสื่ 6.16 ทหารเตุรรียมกดำาลรังเพมืสื่อสุลายเสุมืบื้อแดำงทรีสื่สุรีสื่แยกราชประสุงคณ์   283 

ภาพทรีสื่ 6.17 ปกหน่รังสุมือ “ไพรน่ผู้งาดำ อดำามาตุยณ์ซึ่น่อน่เลร็บ”      285 
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สารบับัญต่าราง 
 

          หน้น้า 
ตุารางทรีสื่ 1.1 วจิวรัฒน่าการทรีสื่สุดำาครัญของมน่ตุษยณ์โบราณ์ใน่แตุน่ละชน่วงเวลา      5 

ตุารางทรีสื่ 4.1 ระดำรับความเสุรีสื่ยงตุน่อการตุจิดำเชมืบื้อเอดำสุณ์อรัน่เน่มืสื่องจิากกจิจิกรรมทางเพศ  155 
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แผนบริริหาริการิสอนปริะจำจำาวิริชา 
 

ริหหัสวิริชา   GE30002 
   

ริายวิริชา   วจิถรีโลก (Global Livings)  
       

จำจำานวินหนน่วิยกริต  2 (2-0) 

 

คำจำาอธิริบายริายวิริชา 
 

 ศซึ่กษา วจิเคราะหณ์ และอภจิปรายวจิว รัฒน่าการทางสุรังคม เศรษฐกจิจิ  และการเมมืองการปกครองของ
ไทยและของโลก ความรน่วมมมือระหวน่างประเทศรวมทรั บื้งประชาคมอาเซึ่รียน่ การจิรัดำระเบรียบโลกดำก้าน่สุรังคม 

เศรษฐกจิจิและการเมมือง ป รัญหาทางสุรังคม เศรษฐกจิจิ และการเมมืองโลก การปรรับตุรัวของสุรังคม เศรษฐกจิจิ 
และการเมมืองของประเทศไทยตุน่อการจิรัดำระเบรียบของโลก   

 

วิหัตถุถุปริะสงคำค์ 
 

1. เพมืสื่อใหก้ผู้รูก้เรรียน่สุามารถวจิเคราะหณ์และอภจิปรายเกรีสื่ยวกรับวจิว รัฒน่าการทางสุรังคม เศรษฐกจิจิ และการเมมือง 
   การปกครองของโลกตุรั บื้งแตุน่อดำรีตุจิน่ถซึ่งป รัจิจิตุบรัน่ 

2. เพมืสื่อใหก้ผู้รูก้เรรียน่มรีความรรูก้ความเขก้าใจิเกรีสื่ยวกรับสุภาพสุรังคมโลกใน่ป รัจิจิตุบรัน่วน่ามรีลรักษณ์ะสุดำาครัญอยน่างไร ทรั บื้ง  
   การจิรัดำระเบรียบโลก ป รัญหาสุรังคมโลก และประชาคมอาเซึ่รียน่ 

3. เพมืสื่อใหก้ผู้รูก้เรรียน่มรีความรรูก้ความเขก้าใจิเกรีสื่ยวกรับการวจิว รัฒน่าการความเปร็น่มาของสุรังคมไทย  รวมถซึ่งการ 
   ปรรับตุรัวของสุรังคมไทยใน่แตุน่ละยตุคสุมรัยวน่ามรีลรักษณ์ะสุดำาครัญอยน่างไร  
   

เนนื้นื้อหา  
 

 

เนนื้นื้อหา จำจำานวินที่ที่ที่สอน/สหัปดาหค์ 
 

หนน่วิยที่ที่ที่ 1  วิริวิ หัฒนาการิโลกยถุคำโบริาณ 
 

1.โลกยตุคกน่อน่ประวรัตุจิศาสุตุรณ์  
2.โลกยตุคประวรัตุจิศาสุตุรณ์     

2.1 อารยธ์รรมเมโสุโปเตุเมรีย 

 2.2 อารยธ์รรมอรียจิปตุณ์ 
 2.3 อารยธ์รรมอาณ์าจิรักรขน่าดำเลร็ก 

 2.4 อารยธ์รรมอจิน่เดำรีย 

 

3 



(14) 

 

 

 

 2.5 อารยธ์รรมจิรีน่ 

 2.6 อารยธ์รรมกรรีก 

 2.7 อารยธ์รรมโรมรัน่ 

3. อารยธ์รรมยตุคกลาง 
 3.1 อารยธ์รรมไบแซึ่น่ไทน่ณ์ 
 3.2 อารยธ์รรมอจิสุลาม   

3.3 อารยธ์รรมยตุโรปใน่ยตุคกลาง  
 3.4 สุงครามครรูเสุดำ 
 

 

หนน่วิยที่ที่ที่ 2  วิริวิ หัฒนาการิโลกยถุคำใหม่น่ 
 

1.ยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการ   
 1.1 เหตุตุป รัจิจิรัยทรีสื่มรีผู้ลตุน่อการออกเดำจิน่ทางสุดำารวจิโลก 

 1.2 โปรตุตุเกสุและการสุดำารวจิโลกตุะวรัน่ออก  
 1.3 สุเปน่และการสุดำารวจิโลกตุะวรัน่ตุก  
 1.4 การเดำจิน่เรมือรอบโลกครรั บื้งแรก 

 1.5 ดำรัตุชณ์และการสุดำารวจิโลกทางใตุก้  
2. การปฏิจิรรูปศาสุน่าครจิสุตุณ์  

2.1 มารณ์ตุจิน่ ลรูเทอรณ์กรับการปฏิจิรรูปศาสุน่าครจิสุตุณ์  
 2.2 การปฏิจิรรูปของฝ่น่ายคาทอลจิก  
 2.3 ผู้ลจิากการปฏิจิรรูปศาสุน่าครจิสุตุณ์ 
3. ยตุคภรูมจิธ์รรม และแน่วคจิดำประชาธ์จิปไตุย 

 3.1 น่รักคจิดำทรีสื่สุดำาครัญใน่ยตุครรูก้แจิก้ง 
4. การปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรม 

 4.1 อรังกฤษกรับกระบวน่การปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรม  
 4.2 น่วรัตุกรรมทรีสื่กก้าวหน่ก้าจิากการปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรม  
 4.3 ผู้ลจิากการปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรม  
5. สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1  

 5.1 ชน่วน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1  

5.2 การเขก้ารน่วมสุงครามของสุหรรัฐฯ 

 5.3 การจิรัดำทดำาสุน่ธ์จิสุรัญญาแวรณ์ซึ่ายสุณ์เพมืสื่อสุงบศซึ่ก  
 5.4 ผู้ลของสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1  

6. สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 

 6.1 สุาเหตุตุสุดำาครัญทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2  

 6.2 สุภาพการเมมืองของ 3 มหาอดำาน่าจิฝ่น่ายอรักษะ: อจิตุาลรี เยอรมรัน่  
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               และญรีสื่ปตุน่น่   
 6.3 เยอรมรัน่และสุมรภรูมจิการรบใน่ยตุโรป 

 6.4 บทบาทอจิตุาลรีและการพน่ายแพก้ของฝ่น่ายอรักษะใน่ยตุโรป  
 6.5 ญรีสื่ปตุน่น่และสุมรภรูมจิการรบใน่เอเชรีย – แปซึ่จิฟ้จิก 

 6.6 ผู้ลของสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2  

7. สุงครามเยร็น่ 

 7.1 การเรจิสื่มตุก้น่ของสุงครามเยร็น่ 

 7.2 การดำดำาเน่จิน่น่โยบายเพมืสื่อตุน่อตุก้าน่กรัน่และกรัน่ระหวน่างสุหรรัฐฯ กรับ 

               สุหภาพโซึ่เวรียตุ  
 7.3 การปฏิจิรรูปสุหภาพโซึ่เวรียตุของมจิคาอจิล กอรณ์บาชอฟ้ 

 7.4 การสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามเยร็น่   
 

 

หนน่วิยที่ที่ที่ 3  สหังคำม่โลกยถุคำปหัจำจำถุบ หัน 
1.การจิรัดำระเบรียบโลก 

1.1 การจิรัดำระเบรียบโลกใน่ยตุคสุงครามเยร็น่   
1.2 การจิรัดำระเบรียบโลกยตุคหลรังสุงครามเยร็น่ 

1.3 การจิรัดำระเบรียบโลกหลรังเหตุตุการณ์ณ์ 911 

1.4 การกน่อตุรัวของโลกหลายขรั บื้ว 

2. สุรังคมโลกยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์  
 2.1 โลกาภจิวรัตุน่ณ์ดำก้าน่เศรษฐกจิจิ 

 2.2 โลกาภจิวรัตุน่ณ์ดำก้าน่สุรังคม 

 2.3 โลกาภจิวรัตุน่ณ์ดำก้าน่การเมมือง 
3. ความรน่วมมมือระหวน่างประเทศ 

 3.1 ความรน่วมมมือดำก้าน่เศรษฐกจิจิ 

 3.2 ความรน่วมมมือดำก้าน่สุรังคม 

 3.3 ความรน่วมมมือดำก้าน่การเมมือง  
4. ประชาคมอาเซึ่รียน่  
 4.1 กดำาเน่จิดำอาเซึ่รียน่ 

 4.2 กรอบความรน่วมมมือทรีสื่สุดำาครัญของอาเซึ่รียน่   

 4.3 การจิรัดำตุรั บื้งประชาคมอาเซึ่รียน่ 

 4.4 สุาระสุดำาครัญของ 3 เสุาหลรักประชาคมอาเซึ่รียน่ 

 4.5 สุาระสุดำาครัญของกฎีบรัตุรอาเซึ่รียน่ 

 4.6 ครูน่เจิรจิาทรีสื่สุดำาครัญของอาเซึ่รียน่ 

 4.7 ประโยชน่ณ์จิากการรวมตุรัวเปร็น่ประชาคมอาเซึ่รียน่  

 

2 



(16) 

 

 

 

          4.8 ประเดำร็น่ทก้าทายตุน่อการสุรก้างประชาคมอาเซึ่รียน่ 
 

หนน่วิยที่ที่ที่ 4  ปหัญหาของสหังคำม่โลก 
 

1. ภาวะโลกรก้อน่  
1.1 ภาวะเรมือน่กระจิกกรับภาวะโลกรก้อน่   
1.2 การพรัฒน่าอตุตุสุาหกรรมของมน่ตุษยณ์ทดำาใหก้เกจิดำภาวะโลกรก้อน่  
1.3 ผู้ลกระทบจิากภาวะโลกรก้อน่  
1.4 การแสุวงหาแน่วทางแกก้ไขภาวะโลกรก้อน่  

2. โรคเอดำสุณ์ 
2.1 ทรีสื่มาของโรคเอดำสุณ์ 
2.2 สุถาน่การณ์ณ์ของโรคเอดำสุณ์ 
2.3 พยาธ์จิกดำาเน่จิดำ 

2.4 การแพรน่เชมืบื้อเอดำสุณ์  
2.5 แน่วทางการรรักษาผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์        
2.6 การปก้องกรัน่โรคเอดำสุณ์ 
2.7 ผู้ลกระทบจิากโรคเอดำสุณ์      

3. วจิกฤตุยรูโรโซึ่น่  
3.1 กรรีซึ่: ผู้รูก้ปน่วยแหน่งยรูโรโซึ่น่ 

3.2 จิากกรรีซึ่สุรูน่ไอรณ์แลน่ดำณ์และโปรตุตุเกสุ  
3.3 การแสุวงหามาตุรการเพมืสื่อแกก้ไขวจิกฤตุยรูโรโซึ่น่ 

4. การกน่อการรก้าย  
4.1 เหตุตุการณ์ณ์ 911  

4.2 น่โยบายและยตุทธ์ศาสุตุรณ์ใน่“สุงครามตุน่อตุก้าน่การกน่อการรก้าย” 

     ของสุหรรัฐฯ 

4.3 อรัลกออจิดำะฮณ์  
4.4 สุงครามอรัฟ้กาน่จิสุถาน่  
4.5 สุงครามอจิร รัก 

4.6 ความสุดำาเรร็จิและลก้มเหลวของ “สุงครามตุน่อตุก้าน่การกน่อการรก้าย”  

5. ป รัญหาดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์ 
5.1 รากเหงก้าแหน่งความขรัดำแยก้ง  
5.2 ขบวน่การไซึ่ออน่จิสุตุณ์  
5.3 บทบาทชาตุจิมหาอดำาน่าจิตุน่อการตุรั บื้งร รัฐอจิสุราเอล 

5.4 สุงครามระหวน่างอจิสุราเอลกรับชาตุจิอาหรรับครรั บื้งทรีสื่ 1  

5.5 สุงครามระหวน่างอจิสุราเอลกรับชาตุจิอาหรรับครรั บื้งทรีสื่ 2  
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5.6 สุงครามระหวน่างอจิสุราเอลกรับชาตุจิอาหรรับครรั บื้งทรีสื่ 3  

     (สุงคราม 6 วรัน่)       
5.7 องคณ์การปลดำปลน่อยปาเลสุไตุน่ณ์ (พรีแอลโอ)  
5.8 สุงครามระหวน่างอจิสุราเอลกรับชาตุจิอาหรรับครรั บื้งทรีสื่ 4  

5.9 การแกก้ป รัญหาดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์  
5.10 สุถาน่การณ์ณ์ป รัญหาดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์ใน่ป รัจิจิตุบรัน่ 

 

 

หนน่วิยที่ที่ที่ 5  การิปริหับตหัวิของสยาม่ในสม่หัยลหัที่ธิริจำหักริวิริริดรินริยม่ถุถึงสม่หัย 
                  สงคำริาม่เยย็น 
 

1.สุยามใน่สุมรัยลรัทธ์จิจิ รักรวรรดำจิน่จิยม 

1.1ลรักษณ์ะการคก้าขายของสุยามกน่อน่เกจิดำสุน่ธ์จิสุรัญญาเบาวณ์รจิง 
1.2 สุจิสื่งทรีสื่สุยามตุก้องปฏิจิบรัตุจิตุามขก้อตุกลงใน่สุน่ธ์จิสุรัญญาเบาวณ์รจิง 
1.3 การปฏิจิรรูปทรีสื่สุดำาครัญของรรัชกาลทรีสื่ 5 

2. สุยามใน่สุมรัยสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1  

3. สุยามใน่สุมรัยแหน่งการเปลรีสื่ยน่แปลงการปกครอง 
3.1 หลรัก 6 ประการของคณ์ะราษฎีร 

4.ไทยใน่สุมรัยสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 

5.ไทยใน่สุมรัยสุงครามเยร็น่ 

5.1 ไทยใน่สุมรัยสุงครามเยร็น่: ยตุครรัฐบาลจิอมพล ป. พจิบรูลสุงคราม  
5.2 ไทยใน่สุมรัยสุงครามเยร็น่: ยตุครรัฐบาลจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์ 
5.3 ไทยใน่สุมรัยสุงครามเยร็น่: ยตุครรัฐบาลจิอมพลถน่อม 

6. เหตุตุการณ์ณ์ 14 ตุตุลาคม พ.ศ. 2516 

7.เหตุตุการณ์ณ์ 6 ตุตุลาคม พ.ศ. 2519 

8. ไทยและการสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามเยร็น่  
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หนน่วิยที่ที่ที่ 6  การิปริหับตหัวิของไที่ยในยถุคำริน่วิม่สม่หัย 
 

1.เหตุตุการณ์ณ์พฤษภาคม พ.ศ.2535 

1.1 การดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีของพล.อ.สุตุจิจิน่ดำา 

1.2 การปฏิจิรรูปการเมมืองและสุมืสื่อสุารมวลชน่  
2. วจิกฤตุเศรษฐกจิจิ พ.ศ. 2540  

2.1 แน่วทางแกก้ไขป รัญหาวจิกฤตุเศรษฐกจิจิของรรัฐบาล พล.อ.ชวลจิตุ 

 

3.รรัฐประหาร 19 กรัน่ยายน่ พ.ศ. 2549  
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3.1 รรัฐบาล พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ใน่สุมรัยทรีสื่ 1 (พ.ศ. 2544 – 2548)  

3.2 รรัฐบาล พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ใน่สุมรัยทรีสื่ 2 (พ.ศ. 2548 – 2549) กรับ 

     ป รัญหารตุมเรก้าทางการเมมือง  
3.3 กระบวน่การตุตุลาการภจิวรัฒน่ณ์ 
3.4 ขน่าวลมือการรรัฐประหาร: ลรับ ลวง พราง 
3.5 รรัฐประหาร19 กรัน่ยายน่: การรรัฐประหารทรีสื่น่น่ายจิน่ดำรี 
3.6 การเคลมืสื่อน่ไหวของฝ่น่ายตุน่อตุก้าน่การรรัฐประหาร 

3.7 เบมืบื้องหลรังการรรัฐประหาร 19 กรัน่ยายน่ 

3.8 รรัฐบาล พล.อ.สุตุรยตุทธ์ณ์ จิตุลาน่น่ทณ์กรับภารกจิจิพจิทรักษณ์การรรัฐประหาร  
3.9 การเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไปหลรังการรรัฐประหาร  
3.10 กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุร ฯ กรับภารกจิจิทางการเมมืองทรีสื่ย รังไมน่เสุรร็จิสุจิบื้น่  
3.11 การมาของพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์และความขรัดำแยก้งรอบใหมน่ 
3.12. การเคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่รรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ของกลตุน่มเสุมืบื้อแดำง 
3.13 รรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ยตุบสุภาเพมืสื่อใหก้มรีการจิรัดำการเลมือกตุรั บื้งใหมน่ 
3.14 พรรคเพมืสื่อไทยชน่ะการเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไป  

 
 

            ริวิม่เนนื้นื้อหา 6 หนน่วิย ริวิม่ 16 สหัปดาหค์ 
 

การิวิหัดผล   
1.ระหวน่างภาคเรรียน่ 60 คะแน่น่ 

 1.1 แบบฝ่ซึ่กหรัดำ   10 คะแน่น่ 

 1.2 รายงาน่    20 คะแน่น่ 

 1.3 ทดำสุอบกลางภาค  20 คะแน่น่ 

 1.4 จิจิตุพจิสุรัย   10 คะแน่น่ 

2. สุอบปลายภาค   40 คะแน่น่ 

                                 ริวิม่ 100 คำะแนน 
เกณฑ์ค์การิปริะเม่ริน 
 

คะแน่น่ 80 - 100  ระดำรับ A  ดำรีเยรีสื่ยม 

คะแน่น่ 75 - 79  ระดำรับ B+ ดำรีมาก   

คะแน่น่ 70 - 74  ระดำรับ B  ดำรี 
คะแน่น่ 65 - 69  ระดำรับ C+ ดำรีพอใชก้  
คะแน่น่ 60 - 64  ระดำรับ C           พอใชก้ 
คะแน่น่ 55 - 59  ระดำรับ D +       อน่อน่ 

คะแน่น่ 50 - 54  ระดำรับ D          อน่อน่มาก 

คะแน่น่ 0 - 49   ระดำรับ F          ตุก 



(19) 

 

 

 

 

 

 

 
  



1 

 

แผนบริริหาริการิสอนปริะจำจำาหนน่วยที่ที่ที่ 1 

วริว รัฒนาการิโลักยถุคโบริาณ 
 

เนนื้นื้อหาปริะจำจำาหนน่วย 
  

1.โลกยตุคกน่อน่ประวรัตุจิศาสุตุรณ์  
1.1พรัฒน่าการของมน่ตุษยณ์ 
 1.1.1 ยตุคหจิน่เกน่า 
 1.1.2 ยตุคหจิน่ใหมน่ 
 1.1.3 ยตุคโลหะ 

2.โลกยตุคประวรัตุจิศาสุตุรณ์     
2.1 อารยธ์รรมเมโสุโปเตุเมรีย 

 2.2 อารยธ์รรมอรียจิปตุณ์ 
 2.3 อารยธ์รรมอาณ์าจิรักรขน่าดำเลร็ก 

2.3.1 อารยธ์รรมฟ้จิน่รีเซึ่รีย   
2.3.2 อารยธ์รรมชาวฮจิบรรู  

 2.4 อารยธ์รรมอจิน่เดำรีย 

 2.5 อารยธ์รรมจิรีน่ 

 2.6 อารยธ์รรมกรรีก 

 2.7 อารยธ์รรมโรมรัน่ 

3. อารยธ์รรมยตุคกลาง 
 3.1 อารยธ์รรมไบแซึ่น่ไทน่ณ์ 
 3.2 อารยธ์รรมอจิสุลาม   

3.3 อารยธ์รรมยตุโรปใน่ยตุคกลาง  
 3.4 สุงครามครรูเสุดำ 
 

วรัตัถึถุปริะสงคค์ปริะจำจำาหนน่วย 
 

1.เพมืสื่อใหก้ผู้รูก้เรรียน่มรีความรรูก้ความเขก้าใจิเกรีสื่ยวกรับวจิว รัฒน่าการของโลกยตุคโบราณ์ใน่แตุน่ละยตุคสุมรัยวน่า มรี 
  พรัฒน่าการความเปร็น่มาเชน่น่ไร  
 

2.เพมืสื่อใหก้ผู้รูก้เรรียน่สุามารถอภจิปรายความเปร็น่มาของวจิว รัฒน่าการโลกยตุคโบราณ์ไดำก้วน่า แตุน่ละยตุคสุมรัยมรี   
  ลรักษณ์ะทรีสื่สุดำาครัญอยน่างไร  
 

 

 

 

 



2 

 

วริธิที่การิสอนแลัะกริจำกริริมการิเริที่ยนการิสอน 
 

 การบรรยายและรน่วมกรัน่อภจิปรายเกรีสื่ยวกรับเน่มืบื้อหาใน่บทเรรียน่ 
 

สนื้ที่อการิสอน 
 

 เอกสุารประกอบการสุอน่ และโปรแกรมการน่ดำาเสุน่อ Powerpoint  
 

การิวรัดิผลัแลัะปริะเมรินผลั  
 

 การมอบหมายใบงาน่ การถามตุอบใน่ชรั บื้น่เรรียน่ และการทดำารายงาน่ตุามหรัวขก้อทรีสื่กดำาหน่ดำ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

หนน่วยที่ที่ที่ 1 

 วริว รัฒนาการิโลักยถุคโบริาณ 

 

เน่มืบื้อหาหน่น่วยทรีสื่ 1 สุามารถแบน่งไดำก้เปร็น่สุามสุน่วน่คมือ สุน่วน่แรกมตุน่งแสุดำงใหก้เหร็น่วจิว รัฒน่าการใน่ดำก้าน่
ตุน่างๆ ของมน่ตุษยณ์ใน่ยตุคกน่อน่ประวรัตุจิศาสุตุรณ์วน่ามรีความเปร็น่มาอยน่างไร ไมน่วน่าจิะใน่ดำก้าน่กายภาพ ดำก้าน่สุรังคม
ดำก้าน่ภรูมจิป รัญญา และดำก้าน่พรัฒน่าการทางการเมมือง ฯลฯ สุน่วน่ทรีสื่สุองจิะแสุดำงใหก้เหร็น่เกรีสื่ยวกรับการสุรก้างสุรรคณ์
อารยธ์รรมของมน่ตุษยณ์ใน่ยตุคประวรัตุจิศาสุตุรณ์วน่าแตุน่ละอารยธ์รรมมรีทรีสื่มาอยน่างไร และมรีมรดำกทางอารยธ์รรมทรีสื่
สุดำาครัญๆ อยน่างไรบก้าง ไมน่วน่าจิะเปร็น่ ปรรัชญา วจิทยาศาสุตุรณ์ การเมมือง ศจิลปะ และสุถาป รัตุยกรรมฯลฯ 
สุดำาหรรับสุน่วน่สุตุดำทก้ายจิะแสุดำงใหก้เหร็น่เกรีสื่ยวกรับอารยธ์รรมโลกใน่ยตุคกลาง อรัน่เปร็น่ยตุคทรีสื่ทวรีปยตุโรปถรูกครอบงดำา
โดำยครจิสุตุจิรักร แตุน่กระน่รั บื้น่กร็ไดำก้เกจิดำอารยธ์รรมทรีสื่สุดำาครัญตุามมามากมายเชน่น่กรัน่ และมรดำกทางอารยธ์รรม
เหลน่าน่รั บื้น่กร็ยรังคงสุน่งผู้ลตุน่อเน่มืสื่องถซึ่งยตุคสุมรัยตุน่อมาอยน่างชรัดำเจิน่  

 

1.โลักยถุคกน่อนปริะวรัตัริศาสตัริค์  
 

มน่ตุษยณ์พยายามหาคดำาอธ์จิบายเกรีสื่ยวกรับความเปร็น่มาของตุน่เองอยรูน่ตุลอดำเวลา    และคดำาอธ์จิบายทรีสื่
ผู้น่าน่มามรีทรั บื้งจิากดำก้าน่ศาสุน่า  และความเชมืสื่อ  อาทจิ ศาสุน่าครจิสุตุณ์เชมืสื่อวน่าพระเจิก้าเปร็น่ผู้รูก้สุรก้างมน่ตุษยณ์ ขก้างฝ่น่าย
ศาสุน่าพตุทธ์กร็อธ์จิบายวน่าเทวดำาลงมากจิน่งก้วน่ดำจิน่บน่โลก และใชก้ชรีวจิตุอยรูน่บน่โลกจิน่กลายเปร็น่มน่ตุษยณ์ ขณ์ะทรีสื่
ใน่เวลาตุน่อมา (โดำยเฉพาะตุรั บื้งแตุน่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 19 เปร็น่ตุก้น่มา) อรัน่เปร็น่ยตุคทรีสื่ความรรูก้ดำก้าน่ตุน่างๆ กก้าวหน่ก้า
เปร็น่อยน่างยจิสื่ง  ทรั บื้งทางดำก้าน่มาน่ตุษวจิทยา  โบราณ์คดำรี  ชรีววจิทยา  และประวรัตุจิศาสุตุรณ์  กร็มรีคดำาอธ์จิบายใหมน่วน่า
มน่ตุษยณ์มรีบรรพบตุรตุษรน่วมกรัน่กรับมน่ตุษยณ์วาน่ร (Ape)   และมรีวจิว รัฒน่าการใน่การปรรับตุรัวเรมืสื่อยมาจิน่กลายเปร็น่
มน่ตุษยณ์ใน่ยตุคป รัจิจิตุบรัน่ ซึ่ซึ่สื่งคดำาอธ์จิบายน่รีบื้กร็ถรูกยอมรรับอยน่างกวก้างขวาง  แลก้วความเปร็น่มาของมน่ตุษยณ์ตุาม
คดำาอธ์จิบายลน่าสุตุดำดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่เปร็น่เชน่น่ไร  พวกเขาไดำก้สุรก้างสุรรคณ์อารยธ์รรมใน่ดำก้าน่ตุน่างๆขซึ่บื้น่มาบน่โลก
น่รีบื้อยน่างไรบก้าง และน่รีบื้ถมือเปร็น่ประเดำร็น่หลรักใน่หรัวขก้อโลกสุมรัยกน่อน่ประวรัตุจิศาสุตุรณ์ 

 

1.1พรัฒนาการิของมนถุษยค์ 
 

มน่ตุษยณ์จิรัดำเปร็น่สุจิสื่งมรีชรีวจิตุประเภทหน่ซึ่สื่ง  ทรีสื่ไมน่ตุน่างกรับสุจิสื่งมรีชรีวจิตุอรีกหลายประเภทบน่โลกน่รีบื้ใน่ป รัจิจิตุบรัน่ 
ทรีสื่ไดำก้ผู้น่าน่กระบวน่การทางวจิว รัฒน่าการมาแลก้วน่รับลก้าน่ๆ ปรี  แตุน่ความสุามารถทรีสื่มน่ตุษยณ์มรีเหน่มือสุจิสื่งมรีชรีวจิตุ
อมืสื่น่ๆ คมือความสุามารถใน่การใชก้สุรัญลรักษณ์ณ์  ภาษา ศจิลปะ และเทคโน่โลยรี ซึ่ซึ่สื่งรวมถซึ่งความสุามารถใน่
การเรรียน่รรูก้และถน่ายทอดำจิากรตุน่น่สุรูน่รตุน่น่ใน่เรมืสื่องดำรังกลน่าวดำก้วย  โดำยบตุคคลทรีสื่มรีบทบาทสุดำาครัญสุตุดำใน่การอธ์จิบาย
เกรีสื่ยวกรับการวจิว รัฒน่าการของมน่ตุษยณ์และสุจิสื่งมรีชรีวจิตุอมืสื่น่ๆ คมือ ชารณ์ลสุณ์  ดำารณ์วจิน่(Charles Darwin ค.ศ.1809 - 

1882) ดำารณ์วจิน่ตุรีพจิมพณ์หน่รังสุมือชมืสื่อ “The Origin of Species” ใน่ ค.ศ.1859 ซึ่ซึ่สื่งใน่งาน่เลน่มน่รีบื้เสุน่อคดำาอธ์จิบาย
เกรีสื่ยวกรับ “ทฤษฎีรีวจิว รัฒน่าการ” (Evolutionary Theory) อยน่างชรัดำเจิน่  เขาไดำก้ใชก้ประสุบการณ์ณ์ใน่การศซึ่กษา
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และสุรังเกตุเปร็น่เวลาหลายสุจิบปรีเพมืสื่อหาหลรักฐาน่สุน่รับสุน่ตุน่ทฤษฏิรีของตุน่  เขาเสุน่อวน่าใน่โลกจิะมรี “การ
เลมือกสุรรโดำยธ์รรมชาตุจิ” (Natural Selection) อยรูน่ตุลอดำเวลา  กลน่าวคมือ สุจิสื่งมรีชรีวจิตุทตุกชน่จิดำมรีแน่วโน่ก้มทรีสื่จิะ
แตุกตุน่างจิากบรรพบตุรตุษของตุน่  สุจิสื่งมรีชรีวจิตุทรีสื่มรีพรัน่ธ์ตุกรรมไดำก้เปรรียบกวน่าจิะมรีโอกาสุมรีชรีวจิตุรอดำและขยาย
พรัน่ธ์ตุกรรมตุน่อไป  สุน่วน่สุจิสื่งมรีชรีวจิตุทรีสื่มรีพรัน่ธ์ตุกรรมดำก้อยกวน่าจิะสุรูญพรัน่ธ์ตุณ์ไป (งามพจิศ สุรัตุยณ์สุงวน่, 2547: 68 – 

69)   

ผู้ลจิากการน่ดำาเสุน่อทฤษฏิรีวจิว รัฒน่าการของดำารณ์วจิน่   มรีกลตุน่มผู้รูก้เครน่งศาสุน่ากลน่าวโจิมตุรีเขาวน่าเสุน่อ
ทฤษฎีรีทรีสื่ข รัดำกรับบทบรัญญรัตุจิของศาสุน่าครจิสุตุณ์ทรีสื่ระบตุไวก้วน่า “พระเจิก้าคมือผู้รูก้ทรงสุรก้างฟ้ก้าสุวรรคณ์และแผู้น่น่ดำจิน่โลก 
และทรงเปร็น่ผู้รูก้สุรก้างมน่ตุษยชาตุจิบน่โลกใบน่รีบื้” (น่คร เวชสุตุภาพร, 2011)   อยน่างไรกร็ตุาม ตุน่อมาใน่ภายหลรัง 
เพราะการมรีคดำาอธ์จิบายทรีสื่เปร็น่เหตุตุเปร็น่ผู้ลและมรีหลรักฐาน่สุน่รับสุน่ตุน่ทรีสื่เดำน่น่ชรัดำ ทฤษฎีรีวจิว รัฒน่าการของดำารณ์วจิน่ 

จิซึ่งไดำก้ร รับการยอมรรับอยน่างกวก้างขวาง รวมทรั บื้งไดำก้กระตุตุก้น่ใหก้เกจิดำการศซึ่กษาเกรีสื่ยวกรับความเปร็น่มาของมน่ตุษยณ์
และสุจิสื่งมรีชรีวจิตุบน่โลกมากยจิสื่งขซึ่บื้น่ตุามไปดำก้วย  

 

                           
ภาพทรีสื่ 1.1 ภาพวาดำชมืสื่อ “Darwin Ape” ใน่ ค.ศ.1871 วาดำขซึ่บื้น่เพมืสื่อลก้อเลรียน่ดำารณ์วจิน่ใน่ฐาน่ะผู้รูก้น่ดำาเสุน่อ
ทฤษฎีรีวจิว รัฒน่าการอรัน่โดำน่งดำรัง   
ทรีสื่มา http://sprogibrug.systime.dk/typo3temp/pics/ad205eb6e8.jpg 

 

แมก้มน่ตุษยณ์จิ รัดำเปร็น่สุจิสื่งมรีชรีวจิตุทรีสื่มรีความสุามารถใน่ดำก้าน่ตุน่างๆมากกวน่าสุจิสื่งมรีชรีวจิตุประเภทอมืสื่น่ๆ  แตุน่
กระน่รั บื้น่ มน่ตุษยณ์กร็ตุก้องอาศรัยแรงผู้ลรักดำรัน่ทางวจิว รัฒน่าการเพมืสื่อปรรับตุรัวใหก้ตุน่เองอยรูน่รอดำเชน่น่เดำรียวกรับสุจิสื่งมรีชรีวจิตุ
ประเภทอมืสื่น่(จิจิรากรณ์ณ์ คชเสุน่รี, 2549: 53)  ใน่ทางกายวจิภาคศาสุตุรณ์น่รั บื้น่  มน่ตุษยณ์จิรัดำเปร็น่สุรัตุวณ์ใน่กลตุน่มทรีสื่มรี
กระดำรูกสุรัน่หลรัง และเลรีบื้ยงลรูกดำก้วยน่ม (Mammals)  โดำยสุรัตุวณ์เลรีบื้ยงลรูกดำก้วยน่มสุามารถแบน่งไดำก้เปร็น่ 5 กลตุน่ม
และมน่ตุษยณ์จิรัดำอยรูน่ใน่กลตุน่มทรีสื่ 5 คมือกลตุน่มไพรเมท (Primates)   ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่กลตุน่มเดำรียวกรัน่กรับกลตุน่มลจิงไมน่มรีหางคมือ 
กอรจิลลน่า ชจิมแพน่ซึ่รี และอตุร รังอตุตุรัง  ทรั บื้งน่รีบื้เพราะเมมืสื่อหลายลก้าน่ปรีกน่อน่ทรั บื้งสุองกลตุน่มมรีบรรพบตุรตุษรน่วมกรัน่ 
ขณ์ะเดำรียวกรัน่ทรั บื้งมน่ตุษยณ์และกลตุน่มลจิงไมน่มรีหางตุน่างกร็พรัฒน่าลรักษณ์ะเฉพาะของตุน่เองทรีสื่ตุน่างกรัน่ออกไปดำก้วย 
ดำรังแผู้น่ภรูมจิ  ทรีสื่แสุดำงใหก้เหร็น่ถซึ่งสุรัตุวณ์กลตุน่มไพรเมท (งามพจิศ สุรัตุยณ์สุงวน่, 2547: 69 - 71)  
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  พริอสซิริมที่ (ลจิงลม, คน่าง)       โฮมรินอยดิา(มน่ตุษยณ์,เอป)             โฮมรินริดิที่ (มน่ตุษยณ์) 
           ปองจำริดิที่(เอป) 
สรัตัวค์กลัถุน่มไพริเมที่  
 

  แอนโที่ริพอยดิา (มน่ตุษยณ์,เอป,ลจิงไมน่มรีหาง)          เซิอโคพริเธิคอยดิา(ลจิงโลกเกน่า) 
        ซิที่ลัที่ออยดิา (ลจิงโลกใหมน่) 
 

 กน่อน่เปร็น่มน่ตุษยณ์ยตุคป รัจิจิตุบรัน่  มน่ตุษยณ์ไดำก้ผู้น่าน่กระบวน่การวจิว รัฒน่าการอรัน่ยาวน่าน่มาแลก้วหลายลก้าน่
ปรี โดำยผู้ลจิากการศซึ่กษาใน่ทางชรีววจิทยา มาน่ตุษยวจิทยา และโบราณ์คดำรี พบวน่ามน่ตุษยณ์โบราณ์กลตุน่มแรกๆ มรี
วจิว รัฒน่าการทรีสื่สุ รัมพรัน่ธ์ณ์กรัน่ตุามลดำาดำรับเวลาดำรังตุารางทรีสื่ 1.1 
 

 

มนถุษยค์โบริาณ 

 

ชน่วงเวลัา 

 

วริว รัฒนาการิที่ที่ที่สจำาครัญ 

 

ออสุตุราโลพจิเธ์ครัสุ
(Australopithecus) 

 

4 ลก้าน่ปรี 
 

เดำจิน่สุองขา หาอาหารทรั บื้งบน่ตุก้น่ไมก้และบน่พมืบื้น่ดำจิน่                                                                                       

 

โฮโม แฮบจิลจิสุ (Homo Habilis) 

 

2.5 ลก้าน่ปรี 
 

เดำจิน่สุองขา หาอาหารบน่พมืบื้น่ดำจิน่ ใชก้เครมืสื่องมมือหจิน่ 
 

โฮโม อรีเรคตุรัสุ (Homo Erectus) 

 

1.5 ลก้าน่ปรี 
 

ยมืน่ตุรัวตุรง เดำจิน่สุองขา ใชก้เครมืสื่องมมือหจิน่ทรีสื่ละเอรียดำ
และซึ่รับซึ่ก้อน่ขซึ่บื้น่ รรูก้จิ รักใชก้ไฟ้ (ขตุดำพบฟ้อสุซึ่จิลทรั บื้งใน่
ยตุโรป เอเชรีย และแอฟ้รจิกา) 

 

โฮโม เซึ่เปรียน่สุณ์ เซึ่เปรียน่สุณ์ (Homo 

Sapiens Sapiens)  

(มน่ตุษยณ์น่รีแอน่ดำณ์เดำอรณ์ทรัล 
Neanderthal จิรัดำอยรูน่ใน่กลตุน่มน่รีบื้) 

 

3 แสุน่ปรี 
 

ขน่าดำปรจิมาตุรสุมอง 1,300 ลรูกบาศกณ์เซึ่น่ตุจิเมตุร 
รรูก้จิ รักใชก้ไฟ้เครมืสื่องมมือประณ์รีตุและหลายชน่จิดำ 

แกะสุลรักกระดำรูกสุรัตุวณ์ ความคจิดำทางศจิลปะ  

 

มน่ตุษยณ์โครมรัน่ยอง  
(Cro – Magnon) 

 

35,000 หมมืสื่น่ปรี 
 

กลตุน่มทรีสื่มรีวจิว รัฒน่าการกก้าวหน่ก้าใกลก้เครียงมน่ตุษยณ์ยตุค
ป รัจิจิตุบรัน่มากสุตุดำ อาทจิมรีปรจิมาตุรสุมองพอๆกรับ
มน่ตุษยณ์ยตุคป รัจิจิตุบรัน่ ประดำจิษฐณ์เครมืสื่องมมือจิากกระดำรูก 
และเขาสุรัตุวณ์ ควบคตุมการใชก้ไฟ้ เยร็บเครมืสื่องน่ตุน่งหน่ม 
ใชก้หอกและธ์น่รู วาดำภาพ พจิธ์รีกรรมหลรังความตุาย 

 

        ตุารางทรีสื่ 1.1 แสุดำงใหก้เหร็น่เกรีสื่ยวกรับวจิว รัฒน่าการทรีสื่สุดำาครัญของมน่ตุษยณ์โบราณ์ใน่แตุน่ละชน่วงเวลา 

        ทรีสื่มา ประยตุกตุณ์ขก้อมรูลจิาก ธ์รีรยตุทธ์ บตุญมรี (2546: 66 – 84) 
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จิากขก้อมรูลใน่ตุารางจิะพบวน่า  มน่ตุษยณ์กลตุน่มทรีสื่มรีวจิว รัฒน่าการใกลก้เครียงมน่ตุษยณ์ยตุคป รัจิจิตุบรัน่มากสุตุดำคมือ
มน่ตุษยณ์โครมรัน่ยอง ฟ้อสุซึ่จิลทรีสื่เรรียกวน่าโครมรัน่ยองถรูกขตุดำพบครรั บื้งแรกทรีสื่ฝ่รรั สื่งเศสุใน่ ค.ศ.1868  โดำยชน่างสุรก้าง
ทางรถไฟ้  เหตุตุทรีสื่มรีชมืสื่อดำรังกลน่าวเพราะเพจิงผู้าทรีสื่ขตุดำพบฟ้อสุซึ่จิลน่รั บื้น่ถรูกเรรียกวน่าโครมรัน่ยองมากน่อน่ ตุน่อมา 
เมมืสื่อมรีการขตุดำซึ่ากพบฟ้อสุซึ่จิลกระดำรูกมน่ตุษยณ์ทรีสื่มรีวจิว รัฒน่าการรน่วมกรับมน่ตุษยณ์โครงมรัน่ยองใน่ทรีสื่อมืสื่น่ๆของโลก 
จิซึ่งเรรียกชมืสื่อเดำรียวกรัน่  ไมน่วน่าจิะใน่ ฮรังการรี  รรัสุเซึ่รีย  ตุะวรัน่ออกกลาง แอฟ้รจิกาเหน่มือ  แอฟ้รจิกาใตุก้ เอเชรีย
อาคเน่ยณ์ และออสุเตุรเลรีย(งามพจิศ สุรัตุยณ์สุงวน่, 2547: 221 - 276)  และใน่ลรักษณ์ะสุดำาครัญทางวจิว รัฒน่าการ
ของมน่ตุษยณ์โบราณ์กลตุน่มตุน่างๆ ตุรั บื้งแตุน่กลตุน่มโฮโม แฮบจิลจิสุ ใน่ราว 2.5 ลก้าน่ปรี  เรมืสื่อยมาถซึ่งกลตุน่มโครมรัน่ยองใน่
ราว 35,000 ปรีทรีสื่ผู้น่าน่มาจิะพบวน่า วจิวรัฒน่าการทรีสื่พวกเขามรีมาอยน่างตุน่อเน่มืสื่องประการหน่ซึ่สื่ง  คมือการพรัฒน่า
รรูปแบบเครมืสื่องมมือหจิน่ จิากยตุคโฮโม แฮบจิลจิสุ  ทรีสื่เปร็น่เพรียงเครมืสื่องมมือหจิน่แบบหยาบๆ จิน่ถซึ่งยตุคโครมรัน่ยองทรีสื่
เครมืสื่องมมือหจิน่มรีความหลากหลายมากถซึ่ง 100 กวน่าชน่จิดำ  ดำก้วยเหตุตุน่รีบื้น่รักวจิชาการทรีสื่ศซึ่กษาเกรีสื่ยวกรับ
วจิว รัฒน่าการของมน่ตุษยณ์จิซึ่งไดำก้แบน่งวจิว รัฒน่าการของมน่ตุษยณ์ออกเปร็น่ 3 ยตุคหจิน่ทรีสื่สุดำาครัญ  โดำยใชก้เกณ์ฑ์ณ์แบน่ง
ตุามลดำาดำรับพรัฒน่าการของเครมืสื่องมมือหจิน่  รรูปแบบสุรังคม การหาอาหาร การใชก้ไฟ้ ความสุามารถทางศจิลปะ 
และสุรัญลรักษณ์ณ์ ฯลฯ 

 

                 

    
 

 ภาพทรีสื่ 1.2 แสุดำงใหก้เหร็น่วจิว รัฒน่าการของยรีราฟ้อรัน่เน่มืสื่องมาจิากการปรรับตุรัวเพมืสื่อความอยรูน่รอดำ 

ทรีสื่มา http://s1.hubimg.com/u/3788064_f248.jpg 
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              ภาพทรีสื่ 1.3 ภาพแสุดำงเกรีสื่ยวกรับวจิว รัฒน่าการมน่ตุษยณ์              
              ทรีสื่มา http://www.artres.com/Doc/ART/Media/TR3/S/K/F/M/ART341944.jpg 

 

1.1.1 ยถุคหรินเกน่า (The Old Stone Age) ปริะมาณ 4,000,000 – 10,000 ปที่ มาแลัค้ว  
 

หากอจิงขก้อมรูลตุามตุารางทรีสื่ 1.1 จิะพบวน่า มน่ตุษยณ์โบราณ์ทตุกกลตุน่มลก้วน่จิรัดำอยรูน่ใน่ยตุคหจิน่เกน่าทรั บื้งหมดำ 

โดำยยตุคกลตุน่มโฮโม แฮบจิลจิสุ  และโฮโม อรีเรคตุรัสุจิรัดำเปร็น่ยตุคหจิน่เกน่าตุอน่ตุก้น่  ยตุคโฮโม เซึ่เปรียน่สุณ์ เซึ่เปรียน่สุณ์ 
เปร็น่ยตุคหจิน่เกน่าตุอน่กลาง  สุน่วน่ยตุคโครมรัน่ยองเปร็น่ยตุคหจิน่เกน่าตุอน่ปลาย  สุดำาหรรับวจิว รัฒน่าดำก้าน่อมืสื่น่ๆ ของ
มน่ตุษยณ์ยตุคหจิน่เกน่าน่อกเหน่มือจิากทรีสื่ปรากฏิใน่ตุาราง ไดำก้แกน่ อยรูน่กรัน่แบบครอบครรัว มรีทรีสื่อยรูน่ไมน่แน่น่น่อน่ ลน่าสุรัตุวณ์
เกร็บผู้ลไมก้ปน่ายรังชรีพ ไมน่มรีชตุมชน่และองคณ์กรทางการเมมือง สุรังคมเปร็น่แบบอน่าธ์จิป รัตุยณ์  ผู้รูก้มรีอดำาน่าจิคมือผู้รูก้ทรีสื่
แขร็งแรงกวน่าผู้รูก้อมืสื่น่ (คณ์ะอรักษรศาสุตุรณ์ จิตุฬาลงกรณ์ณ์มหาวจิทยาลรัย, 2525: 5) 

   

1.1.2 ยถุคหรินใหมน่ (The New Stone Age) ปริะมาณ 10,000 – 5,500 ปที่ มาแลัค้ว 
 

ความกก้าวหน่ก้าของมน่ตุษยณ์ยตุคหจิน่ใหมน่ใน่ดำก้าน่ตุน่างๆ  มรีรากฐาน่สุดำาครัญมาจิากวจิวรัฒน่าการอรัน่
ตุน่อเน่มืสื่องยาวน่าน่ของมน่ตุษยณ์ใน่ยตุคหจิน่เกน่าโดำยตุรง ไมน่วน่าจิะดำก้าน่การผู้ลจิตุ ศจิลปะ  ความเชมืสื่อ เครมืสื่องมมือ หรมือ
อาวตุธ์ฯลฯ โดำยเฉพาะดำก้าน่การผู้ลจิตุทรีสื่มน่ตุษยณ์ยตุคน่รีบื้สุามารถทดำาใหก้สุรัตุวณ์  และพมืชมรีชรีวจิตุอยรูน่รน่วมกรับมน่ตุษยณ์ไดำก้
(Domestification) กลน่าวคมือการรรูก้จิ รักน่ดำาสุรัตุวณ์มาเลรีบื้ยง เชน่น่ มก้า แพะ แกะ สุตุน่รัขฯลฯ รวมถซึ่งความสุามารถ
ดำก้าน่การเพาะปลรูกพมืชเพมืสื่อเปร็น่อาหาร เชน่น่การปลรูกขก้าวสุาลรี ขก้าวบารณ์เลยณ์ ขก้าวฟ้น่าง ขก้าวเจิก้า เผู้มือก มรัน่ ซึ่ซึ่สื่ง
ถมือเปร็น่กก้าวแรกสุดำาหรรับ “การปฏิจิวรัตุจิทางเกษตุรกรรม” ของมน่ตุษยชาตุจิ  

สุน่วน่ขก้อสุรตุปทรีสื่เชมืสื่อกรัน่เกรีสื่ยวกรับพมืบื้น่ทรีสๆื่  รรูก้จิ รักการทดำาเกษตุรกรรมเปร็น่ครรั บื้งแรกคมือ พมืบื้น่ทรีสื่แถบ “เสุรีบื้ยว
วงพระจิรัน่ทรณ์แหน่งความอตุดำมสุมบรูรณ์ณ์” (The Fertile Crescent) โดำยใน่ป รัจิจิตุบรัน่อยรูน่ใน่อจิสุราเอลคมือเจิอรจิโช 
(Jericho) และจิารณ์โม (Jarmo) ใน่อจิร รัก (ธ์รีรยตุทธ์ บตุญมรี, 2546: 100 – 107)  ความมรั สื่น่คงทางอาหารสุน่งผู้ล
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ใหก้มน่ตุษยณ์ยตุคหจิน่ใหมน่ไมน่ตุก้องเรน่รน่อน่ มรีทรีสื่อยรูน่อาศรัยแน่น่น่อน่แบบหมรูน่บก้าน่เกษตุรกรรม มน่ตุษยณ์จิซึ่งมรีเวลามากขซึ่บื้น่
ใน่การสุรก้างสุรรคณ์ความกก้าวหน่ก้าใน่ดำก้าน่อมืสื่น่ๆ ตุามมา เชน่น่  การทดำาชลประทาน่ การทดำาเครมืสื่องป รั สื่น่ดำจิน่เผู้า
เพมืสื่อเกร็บอาหาร การทอผู้ก้าขน่สุรัตุวณ์ การทดำาลก้อเลมืสื่อน่ การทดำาเครมืสื่องประดำรับ การรรูก้จิ รักน่รับถมือเทพเจิก้า(สุตุภรัทรา 
อรสุตุทธ์จิกตุลชรัย และคณ์ะ, 2542: 3) 

  

1.1.3 ยถุคโลัหะ (The Metal Age) ปริะมาณ 5,500 ปที่ มาแลัค้ว  
 

ยตุคโลหะจิรัดำเปร็น่ยตุคทรีสื่พรัฒน่าการดำก้าน่ตุน่างๆของสุรังคมมน่ตุษยณ์  มรีความเปร็น่แบบแผู้น่เดำน่น่ชรัดำขซึ่บื้น่
มาก (แบบแผู้น่ดำรังกลน่าวกร็มรีความตุน่อเน่มืสื่องมาจิากยตุคหจิน่ใหมน่)  โดำยเฉพาะความสุามารถใน่การรรูก้จิ รักใชก้
ทองแดำงและสุดำารจิดำมาประดำจิษฐณ์เปร็น่เครมืสื่องมมือ และเครมืสื่องประดำรับฯลฯ สุน่วน่ดำก้าน่การเพาะปลรูกและเลรีบื้ยงสุรัตุวณ์
กร็เปร็น่ไปอยน่างมรีประสุจิทธ์จิภาพชน่วยใหก้มน่ตุษยณ์ยตุคน่รีบื้มรีความมรั สื่น่คงทางอาหาร  ผู้รูก้คน่ทรีสื่มรีจิดำาน่วน่มากขซึ่บื้น่สุน่งผู้ล
ใหก้สุรังคมพรัฒน่าจิากชตุมชน่กสุจิกรรมขน่าดำใหญน่ไปเปร็น่สุรังคมเมมือง  ขณ์ะเดำรียวกรัน่ใน่สุรังคมเมมืองน่รั บื้น่กร็มรีการ
กดำาหน่ดำความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ระหวน่างกรัน่  โดำยแบน่งหน่ก้าทรีสื่ของผู้รูก้คน่อยน่างชรัดำเจิน่ เชน่น่ กษรัตุรจิยณ์ พระ(ผู้รูก้สุมืสื่อสุารกรับ
เทพเจิก้า) น่รักรบ พน่อคก้า ชน่างฝ่รีมมือ และทาสุ (คณ์ะอรักษรศาสุตุรณ์ จิตุฬาลงกรณ์ณ์มหาวจิทยาลรัย, 2525: 6 - 7)  

สุดำาหรรับหมรูน่บก้าน่เกษตุรกรรมทรีสื่จิะสุามารถพรัฒน่าไปสุรูน่ความเปร็น่สุรังคมเมมืองไดำก้น่รั บื้น่ มรักเปร็น่บรจิเวณ์
ทรีสื่ราบลตุน่มแมน่น่ดำบื้า ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่พมืบื้น่ทรีสื่หลรักใน่การทดำาเกษตุรกรรม (ธ์รีรยตุทธ์ บตุญมรี, 2546: 100 – 107) พรัฒน่าการทรีสื่
กก้าวหน่ก้าใน่ดำก้าน่ตุน่างๆตุรั บื้งแตุน่ยตุคหจิน่เกน่าถซึ่งยตุคโลหะ  ถมือเปร็น่รากฐาน่สุดำาครัญสุดำาหรรับการกก้าวเขก้าไปสุรูน่ยตุค
ประวรัตุจิศาสุตุรณ์ของมน่ตุษยชาตุจิใน่เวลาตุน่อมา ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ยตุคสุมรัยแหน่งการสุรก้างสุรรคณ์อารยธ์รรมโบราณ์ของ
มน่ตุษยณ์ใน่หลายทรีสื่ของโลก ดำรังจิะกลน่าวใน่หรัวขก้อถรัดำไป   
 

2.โลักยถุคปริะวรัตัริศาสตัริค์     
 

 โลกยตุคประวรัตุจิศาสุตุรณ์เปร็น่ยตุคทรีสื่มน่ตุษยณ์มรีพรัฒน่าการดำก้าน่อารยธ์รรมทรีสื่สุดำาครัญๆ หลายประการ อาทจิ 
ความเปร็น่เมมืองและรรัฐ  รรูปแบบสุรังคมทรีสื่สุลรับซึ่รับซึ่ก้อน่มากขซึ่บื้น่  ความมรีประสุจิทธ์จิภาพใน่การควบคตุมทาง
สุรังคม และโดำยเฉพาะความสุามารถใน่การใชก้ตุรัวอรักษรเพมืสื่อบรัน่ทซึ่กเรมืสื่องราว  ถมือเปร็น่ความกก้าวหน่ก้าครรั บื้ง
สุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้สุรังคมมน่ตุษยณ์กก้าวไปสุรูน่ยตุคประวรัตุจิศาสุตุรณ์อยน่างแทก้จิรจิง   เพราะน่อกจิากตุรัวอรักษรถรูกใชก้เปร็น่
เครมืสื่องมมือใน่การสุมืสื่อสุารระหวน่างกรัน่และกรัน่แลก้ว  ตุรัวอรักษรยรังชน่วยใหก้มน่ตุษยณ์สุามารถรรักษา  และถน่ายทอดำ
ภรูมจิป รัญญาใน่ดำก้าน่ตุน่างๆ ไปสุรูน่รตุน่น่ถรัดำไปไดำก้อยน่างมรีประสุจิทธ์จิภาพ อารยธ์รรมโลกยตุคประวรัตุจิศาสุตุรณ์กน่อตุรัวขซึ่บื้น่
ครรั บื้งแรกใน่บรจิเวณ์ลตุน่มแมน่น่ดำบื้าสุายสุดำาครัญๆ ของโลกแทบทรั บื้งสุจิบื้น่ น่รั บื้น่เปร็น่เพราะลตุน่มแมน่น่ดำบื้าเอมืบื้ออดำาน่วยใน่การทดำา
กสุจิกรรม (คณ์ะอรักษรศาสุตุรณ์ จิตุฬาลงกรณ์ณ์มหาวจิทยาลรัย, 2525: 21) 
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2.1 อาริยธิริริมเมโสโปเตัเมที่ย (Mesopotamia Civilization)    
 

อารยธ์รรมเมโสุโปเตุเมรียกน่อตุรัวขซึ่บื้น่ใน่แถบทรีสื่ราบลตุน่มของสุองแมน่น่ดำบื้าสุายสุดำาครัญคมือ แมน่น่ดำบื้าไทกรรีสุ
(Tigris) และแมน่น่ดำบื้ายรูเฟ้รตุจิสุ(Euphrates) โดำยลตุน่มแมน่น่ดำบื้าทรั บื้งสุองอยรูน่ใน่บรจิเวณ์พมืบื้น่ทรีสๆื่ ถรูกเรรียกวน่า “เสุรีบื้ยววง
พระจิรัน่ทรณ์แหน่งความอตุดำมสุมบรูรณ์ณ์”  ซึ่ซึ่สื่งทอดำตุรัวจิากชายฝ่ รั สื่งทะเลเมดำจิเตุอรณ์เรเน่รียน่เปร็น่รรูปโคก้งคลก้ายเสุรีบื้ยว
วงพระจิรัน่ทรณ์ผู้น่าน่ดำจิน่แดำน่ตุน่างๆ จิน่ถซึ่งชายฝ่ รั สื่งอน่าวเปอรณ์เซึ่รีย ความอตุดำมสุมบรูรณ์ณ์ของทรีสื่ราบลตุน่มแมน่น่ดำบื้าไทกรรีสุ
และยรูเฟ้รตุรีสุเปร็น่แรงดำซึ่งดำรูดำสุดำาครัญสุดำาหรรับการอพยพเขก้ามาอยรูน่อาศรัยของผู้รูก้คน่กลตุน่มตุน่างๆ  เหตุตุน่รีบื้ชาวกรรีก
โบราณ์จิซึ่งเรรียกผู้รูก้คน่ทรีสื่อาศรัยอยรูน่แถบสุองลตุน่มแมน่น่ดำบื้าน่รีบื้วน่า “เมโสุโปเตุเมรีย”  อรัน่หมายถซึ่งผู้รูก้คน่ทรีสื่อาศรัยอยรูน่บน่
ดำจิน่แดำน่ระหวน่างสุองแมน่น่ดำบื้า    

ใน่บรรดำากลตุน่มคน่ทรีสื่อาศรัยอยรูน่แถบเมโสุโปเตุเมรียและไดำก้สุรก้างสุรรคณ์อารยธ์รรมดำก้าน่ตุน่างๆ  (การใชก้
ตุรัวอรักษร สุถาป รัตุยกรรม ลรักษณ์ะวรรณ์กรรม รรูปแบบน่ครรรัฐ และศจิลปกรรม)  จิน่อารยธ์รรมเหลน่าน่รั บื้น่
กลายเปร็น่พมืบื้น่ฐาน่สุดำาครัญของอารยธ์รรมเมโสุโปเตุเมรียใน่เวลาตุน่อมาคมือ ชาวสุตุเมเรรียน่ (Sumerians, 

ประมาณ์ 3,000 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช)  มรดำกทางอารยธ์รรมทรีสื่สุดำาครัญของชาวสุตุเมเรรียน่คมือความสุามารถ
ใน่การใชก้ตุรัวอรักษร  พวกเขาถมือเปร็น่ชน่กลตุน่มแรกทรีสื่รรูก้จิ รักการใชก้ระบบการเขรียน่หน่รังสุมือ  ตุรัวหน่รังสุมือของพวก
เขาเรรียกวน่า “อรักษรลจิสื่ม”  หรมือ “อรักษรคจิวน่จิฟ้อรณ์ม” (Cuneiform) ซึ่ซึ่สื่งมาจิากคดำาใน่ภาษาละตุจิน่วน่า “Cuneus” 

แปลวน่า “ลจิสื่ม”  ทรีสื่มาของชมืสื่อคมือการใชก้เหลร็กหรมือไมก้ปลายแหลมใน่การเขรียน่ตุรัวอรักษรลงบน่แผู้น่น่ดำจิน่เหน่รียว 

ตุรัวหน่รังสุมือดำรังกลน่าวน่รีบื้ถรูกพรัฒน่ามาอยน่างตุน่อเน่มืองและใชก้บรัน่ทซึ่กแพรน่หลายใน่พมืบื้น่ทรีสื่ทรีสื่เรรียกวน่า “เสุรีบื้ยววง
พระจิรัน่ทรณ์แหน่งความอตุดำมสุมบรูรณ์ณ์” (Fertile Crescent) โดำยมรีหลรักฐาน่ทรีสื่ปรากฏิชรัดำคมือมหากาพยณ์อรัน่
เกน่าแกน่เรมืสื่อง “กจิลกาเมช” (Gilgamesh Epic) ซึ่ซึ่สื่งเขรียน่ลงบน่แผู้น่น่ดำจิน่เผู้าขน่าดำใหญน่จิดำาน่วน่ 12 แผู้น่น่ (คณ์ะ
อรักษรศาสุตุรณ์ จิตุฬาลงกรณ์ณ์มหาวจิทยาลรัย, 2525: 26)  

 

              
 

             ภาพทรีสื่ 1.4 พมืบื้น่ทรีสื่ทรีสื่เรรียกวน่า “เสุรีบื้ยววงพระจิรัน่ทรณ์แหน่งความอตุดำมสุมบรูรณ์ณ์”   
             ทรีสื่มา http://atil.blog.bg/photos/118356/original/wh06as_c03map004aa_2.jpgน่อกจิาก 
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น่อกจิากความสุามารถใน่การใชก้ตุรัวหน่รังสุมือแลก้ว  ชาวสุตุเมเรรียน่ยรังมรีความรรูก้ทางคณ์จิตุศาสุตุรณ์ เชน่น่
การครูณ์  การหาร  มรีการใชก้เลขฐาน่ 60  ทรีสื่ตุน่อมาตุกทอดำเปร็น่ระบบการน่รับวจิน่าทรีและน่าทรีใน่ป รัจิจิตุบรัน่  
รวมถซึ่งรรูก้จิ รักระบบการชรั สื่ง ตุวง วรัดำ ทรีสื่กลายเปร็น่รากฐาน่การชรั สื่งน่ดำบื้าหน่รักแบบปอน่ดำณ์ใน่ป รัจิจิตุบรัน่  สุน่วน่ลรักษณ์ะ
สุรังคมของชาวสุตุเมเรรียน่เปร็น่อารยธ์รรมแบบเมมืองทรีสื่ประกอบดำก้วยผู้รูก้คน่หลายกลตุน่ม อาทจิ  ชาวน่า ชน่างฝ่รีมมือ 
พระ ขตุน่น่าง  กษรัตุรจิยณ์(เรรียกวน่า “ลรูกาล” หรมือ “Lugal”) และมรีเมมืองใหญน่ๆหลายแหน่งเกจิดำขซึ่บื้น่กระจิรัดำกระจิาย
ทรั สื่วไป ตุน่อมาเมมืองตุน่างๆกร็พรัฒน่ากลายเปร็น่น่ครรรัฐ (City – State)  วรัดำถมือเปร็น่ศรูน่ยณ์กลางอดำาน่าจิแหน่งหน่ซึ่สื่ง
ของสุรังคม  เพราะน่อกจิากพระจิะมรีบทบาทใน่ทางพจิธ์รีกรรมความเชมืสื่อเกรีสื่ยวกรับเทพเจิก้าแลก้ว พวกเขายรังมรี
บทบาทใน่การบรจิหารดำก้วย เชน่น่ การใชก้สุอยทรีสื่ดำจิน่ การจิรัดำสุรรน่ดำบื้าเพมืสื่อเพาะปลรูก การคก้าขาย ขณ์ะเดำรียวกรัน่
วรัดำกร็เปร็น่ศรูน่ยณ์กลางของการแสุดำงออกดำก้าน่ศจิลปะและสุถาป รัตุยกรรม  เพราะจิะมรีการสุรก้างวจิหารทรีสื่มรีรรูปรน่าง
คลก้ายพรีระมจิดำทรีสื่เรรียกวน่า “ซึ่จิกกตุร รัตุ” (Ziggurat)  เพมืสื่อกระทดำาพจิธ์รีบรูชาพระเจิก้าใหก้บรัน่ดำาลความอตุดำมสุมบรูรณ์ณ์
และปกปก้องผู้รูก้คน่ใน่น่ครรรัฐ (ธ์รีรยตุทธ์ บตุญมรี, 2546: 122 – 124)  

 

                                    

                   

 

                ภาพทรีสื่ 1.5 อรักษรคจิวน่จิฟ้อรณ์มหรมืออรักษรลจิสื่มของชาวสุตุเมเรรียน่ 

      ทรีสื่มา http://theloosh.com/emily/wpcontent/uploads/2011/12/CuneiformTablet1.jpg  

 

  สุน่วน่ชน่กลตุน่มอมืสื่น่ๆทรีสื่เคลมืสื่อน่ยก้ายเขก้ามาอยรูน่อาศรัยใน่เมโสุโปเตุเมรียและไดำก้ใชก้ภรูมจิป รัญญาดำก้าน่ตุน่างๆทรีสื่
เกรีสื่ยวเน่มืสื่องมาแตุน่อารยธ์รรมชาวสุตุเมเรรียน่ หลรักๆ ไดำก้แกน่ ชาวอรัคคาเดำรียน่ (Akkadian, ประมาณ์ 2,300 ปรี
กน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช) ชาวบาบจิโลน่ (Babylonian, ประมาณ์ 2,100 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช) และชาวอรัสุซึ่รีเรรียน่ 
(Assyrians, ประมาณ์ 1,000 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช)  โดำยเฉพาะใน่ชน่สุองกลตุน่มหลรังทรีสื่มรีบทบาทคน่อน่ขก้าง
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โดำดำเดำน่น่ใน่การพรัฒน่ารรูปแบบสุรังคมการเมมืองตุน่อจิากชน่รตุน่น่กน่อน่หน่ก้า เชน่น่  ใน่ยตุคอารยธ์รรมบาบจิโลน่
รตุน่งเรมือง(เมมืองบาบจิโลน่เปร็น่ศรูน่ยณ์กลางของเมโสุโปเตุเมรียใน่ยตุคน่รั บื้น่) พระเจิก้าฮรัมมรูราบรี (Hammurabi, 

ประมาณ์ 1792 – 1750 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช) ทรงบรัญญรัตุจิกฎีหมายบรังครับใชก้โดำยเรรียกวน่า “ประมวล
กฎีหมายฮรัมมรูราบรี” (Code of Hammurabi)  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่กฎีหมายทรีสื่มรีการลงโทษแบบตุาตุน่อตุน่อตุา ฟ้ รัน่ตุน่อฟ้ รัน่ 
สุดำาหรรับผู้รูก้กระทดำาผู้จิดำ  การบรังครับใชก้ประมวลกฎีหมายฮรัมมรูราบรีเปร็น่อรีกหน่ซึ่สื่ง  ใน่ความกก้าวหน่ก้าครรั บื้งสุดำาครัญ
ของสุรังคมมน่ตุษยณ์  เพราะเดำจิมทรีการควบคตุมความสุงบเรรียบรก้อยทางสุรังคมใชก้จิารรีตุประเพณ์รี และความเชมืสื่อ
เกรีสื่ยวกรับสุจิสื่งศรักดำจิ ธิ์สุจิทธ์ณ์เปร็น่กรอบใน่การประพฤตุจิปฏิจิบรัตุจิ  ทรั บื้งน่รีบื้  เมมืสื่ออารยธ์รรมบาบจิโลน่อน่อน่แอลง  กร็มรีชน่
หลายกลตุน่มผู้ลรัดำเปลรีสื่ยน่การมรีอดำาน่าจิเหน่มือแถบเมโสุโปเตุเมรียโดำยชน่กลตุน่มทรีสื่โดำดำเดำน่น่คมือชาวอรัสุซึ่รีเรรียน่ 

ใน่ชน่วงประมาณ์ 1,000 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช  ดำก้วยความเปร็น่กลตุน่มทรีสื่มรีความสุามารถทางการรบ 

ชาวอรัสุซึ่รีเรรียน่ไดำก้สุรั สื่งสุมความรตุน่งเรมืองของตุน่จิน่เขก้มแขร็งเหน่มือชน่กลตุน่มอมืสื่น่ๆใน่เมโสุโปเตุเมรีย  โดำยพระเจิก้า
ตุจิกลรัธ์ไพลณ์เซึ่อรณ์ (Tiglath – Pileser) สุามารถขยายอดำาน่าจิของพระองคณ์ออกไปไพศาลทรั สื่วเมโสุโปเตุเมรีย 
และทรงยก้ายศรูน่ยณ์กลางอดำาน่าจิจิากบาบจิโลน่ไปอยรูน่ทรีสื่เมมืองอรัสุซึ่รูรณ์ (Assur)  อยน่างไรกร็ตุาม  เมมืสื่อชาวบาบจิโลน่
สุามารถรมืบื้อฟ้มืบื้น่อดำาน่าจิของกลตุน่มตุน่ขซึ่บื้น่มาไดำก้อรีกครรั บื้งใน่ราวปรี 612 กน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช   และมรีอดำาน่าจิเหน่มือ
เมโสุโปเตุเมรียไดำก้ราว 20 ปรี   ใน่ปรี 593 กน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราชกร็ถมือเปร็น่การสุจิบื้น่สุตุดำอดำาน่าจิลงของเมโสุโปเตุเมรีย
เมมืสื่อถรูกกษรัตุรจิยณ์อาณ์าจิรักรเปอรณ์เซึ่รียพระน่ามวน่า “พระเจิก้าไซึ่รรัสุมหาราช” (Cyrus the Great) ยซึ่ดำครองไวก้
ใน่พระราชอดำาน่าจิ (เพจิสื่งอก้าง: 129 – 130)   

 

2.2 อาริยธิริริมอที่ยริปตัค์ (Egypt Civilization)  

 

อารยธ์รรมอรียจิปตุณ์กน่อตุรัวขซึ่บื้น่ใน่แถบลตุน่มแมน่น่ดำบื้าไน่ลณ์ทางตุอน่เหน่มือของทวรีปแอฟ้รจิกาใน่ราว 3,000 

กน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช  ซึ่ซึ่สื่งจิรัดำอยรูน่ใน่ชน่วงเวลาทรีสื่ไลน่เลรีสื่ยกรับอารยธ์รรมเมโสุโปเตุเมรีย  ทรีสื่กน่อตุรัวขซึ่บื้น่แถบ “เสุรีบื้ยววง
พระจิรัน่ทรณ์แหน่งความอตุดำมสุมบรูรณ์ณ์”  หากกลน่าวถซึ่งอารยธ์รรมอรียจิปตุณ์ ความยจิสื่งใหญน่ทรีสื่น่ซึ่กถซึ่งกรัน่เปร็น่ประการ
แรกๆ คมือหมรูน่พรีระมจิดำ  อรัน่เปร็น่สุจิสื่งสุะทก้อน่ใหก้เหร็น่ถซึ่งความรตุน่งเรมืองของอารยธ์รรมน่รีบื้  แมก้อารยธ์รรมอรียจิปตุณ์จิ รัดำ
อยรูน่ใน่ชน่วงเวลาทรีสื่ไลน่เลรีสื่ยกรับเมโสุโปเตุเมรีย  แตุน่รรูปแบบสุรังคมการเมมืองของอรียจิปตุณ์กร็มรีล รักษณ์ะทรีสื่ตุน่างไปจิาก
เมโสุโปเตุเมรียอยน่างชรัดำเจิน่ กลน่าวคมือ  สุรังคมการเมมืองของอรียจิปตุณ์มรีการรวมเปร็น่อาณ์าจิรักรหน่ซึ่สื่งเดำรียว และ
อยรูน่ภายใตุก้การปกครองของกษรัตุรจิยณ์เพรียงหน่ซึ่สื่งเดำรียวทรีสื่เรรียกวน่า “ฟ้าโรหณ์” (Pharaoh)  สุรังคมการเมมืองจิซึ่งมรี
ความเปร็น่ปซึ่กแผู้น่น่ทรีสื่ตุน่อเน่มืสื่องยาวน่าน่ ขณ์ะทรีสื่เมโสุโปเตุเมรียมรีรรูปแบบสุรังคมการเมมือง  ทรีสื่เปร็น่การชน่วงชจิง
กรัน่ขซึ่บื้น่มามรีอดำาน่าจิของชน่กลตุน่มตุน่างๆอยรูน่ตุลอดำเวลา  
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                    ภาพทรีสื่ 1.6  หมรูน่พรีระมจิดำกรีซึ่น่าใน่ประเทศอรียจิปตุณ์ 
                    ทรีสื่มา http://www.shutterphoto.com/shuttertv/pict/226.jpg    

 

  สุรังคมดำรั สื่งเดำจิมของอรียจิปตุณ์กน่อน่ทรีสื่จิะมรีการรวมกรัน่เปร็น่อาณ์าจิรักรหน่ซึ่สื่งเดำรียวน่รั บื้น่  มรีอยรูน่สุองอาณ์าจิรักร
คมืออรียจิปตุณ์บน่ (Upper Egypt) และอรียจิปตุณ์ลน่าง (Lower Egypt) (แมน่น่ดำบื้าไน่ลณ์ไหลจิากทจิศใตุก้สุรูน่ทจิศเหน่มือ อรียจิปตุณ์
บน่อยรูน่ดำก้าน่ทจิศใตุก้  ขณ์ะทรีสื่อรียจิปตุณ์ลน่างอยรูน่ดำก้าน่ทจิศเหน่มือบรจิเวณ์สุามเหลรีสื่ยมปากแมน่น่ดำบื้าไน่ลณ์สุน่วน่ทรีสื่ตุจิดำกรับทะเล
เมดำจิเตุอรณ์เรเดำรียน่) กน่อน่ทรีสื่พระเจิก้าเมเน่สุ (Menes) จิะสุามารถรวมสุองอาณ์าจิรักรใหก้เปร็น่หน่ซึ่สื่งเดำรียวกรัน่ใน่
ราว 3,000 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช  และความรตุน่งเรมืองทรีสื่ยาวน่าน่ตุน่อเน่มืสื่องเปร็น่พรัน่ๆปรีของอารยธ์รรมอรียจิปตุณ์ กร็
มรีป รัจิจิรัยพมืบื้น่ฐาน่จิากความอตุดำมสุมบรูรณ์ณ์ของลตุน่มแมน่น่ดำบื้าไน่ลณ์  การมรีระบบชลประทาน่ทรีสื่กก้าวหน่ก้าเพมืสื่อการ
เพาะปลรูก  ระบบใน่การควบคตุมแรงงาน่ทรีสื่มรีประสุจิทธ์จิภาพ  การมรีแน่วปก้องกรัน่ภรัยทางธ์รรมชาตุจิทรีสื่เปร็น่
ทะเลทรายดำก้าน่ทจิศตุะวรัน่ตุก และทจิศใตุก้  และการมรีทรีสื่ตุรั บื้งอาณ์าจิรักรเหมาะสุมใน่การคก้าขายกรับอาณ์าจิรักร
อมืสื่น่ๆ ทรั บื้งดำก้าน่ทะเลเมดำจิเตุอรณ์เรเน่รียน่ ทะเลแดำง  และเสุรีบื้ยววงพระจิรัน่ทรณ์แหน่งความอตุดำมสุมบรูรณ์ณ์ 
 วจิถรีชรีวจิตุของชาวอรียจิปตุณ์โบราณ์แทบใน่ทตุกดำก้าน่ มรีความเกรีสื่ยวพรัน่กรับความเชมืสื่อเรมืสื่องเทพเจิก้าอยน่าง
ลซึ่กซึ่ซึ่บื้ง โดำยพวกเขาบรูชาเทพเจิก้าหลายองคณ์ เชน่น่ 1.เทพโอซึ่รีรจิสุ (Osiris) เปร็น่เทพแหน่งกสุจิกรรม 2.เทพ
ฮอรรัสุ (Horus) เปร็น่โอรสุของเทพโอซึ่รีรจิสุและเปร็น่เทพแหน่งทก้องฟ้ก้า  3.เทพอน่รูบจิสุ (Anubis)  เปร็น่เทพแหน่ง
ความตุาย มรีรรูปเปร็น่หมาใน่  4.อจิมโฮเตุป (Imhotep)  เปร็น่เทพแหน่งลดำาน่ดำบื้าและความอตุดำมสุมบรูรณ์ณ์ มรีรรูปเปร็น่
จิระเขก้  ฯลฯ  สุน่วน่บจิดำาแหน่งเทพทรั บื้งมวลคมือเทพรา (Ra) เปร็น่เทพแหน่งดำวงอาทจิตุยณ์  มรีรรูปเปร็น่มน่ตุษยณ์  แตุน่
ศรีรษะเปร็น่น่กเหยรีสื่ยว  และมรีสุรัญลรักษณ์ณ์เปร็น่รรูปจิาน่กลมแหน่งดำวงอาทจิตุยณ์ ขณ์ะเดำรียวกรัน่อรียจิปตุณ์โบราณ์กร็เชมืสื่อ
วน่ากษรัตุรจิยณ์ของตุน่กร็เปร็น่หน่ซึ่สื่งใน่เทพเจิก้าเหลน่าน่รั บื้น่ดำก้วยเชน่น่กรัน่  ดำรังน่รั บื้น่กษรัตุรจิยณ์ของอรียจิปตุณ์โบราณ์ทรีสื่เรรียกวน่า 
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“ฟ้าโรหณ์” จิซึ่งมรีอดำาน่าจิทรั บื้งใน่ฐาน่ะทรีสื่เปร็น่ผู้รูก้ปกครองสุรูงสุตุดำทางอาณ์าจิรักร และใน่ฐาน่ะทรีสื่ถรูกเชมืสื่อวน่าเปร็น่เทพใน่
ขณ์ะเดำรียวกรัน่  
 ความเชมืสื่อทรีสื่สุดำาครัญอรีกประการหน่ซึ่สื่งของอรียจิปตุณ์โบราณ์คมือ  “ความเชมืสื่อเกรีสื่ยวกรับชรีวจิตุหลรังความตุาย” 

(Life after Death) พวกเขาเชมืสื่อวน่าวจิญญาณ์หลรังความตุายน่รั บื้น่เปร็น่อมตุะ  เพมืสื่อการกลรับมาเกจิดำใหมน่ของ
ดำวงวจิญญาณ์จิซึ่งมรีการเกร็บรรักษาสุภาพศพของผู้รูก้ตุายไมน่ใหก้เน่น่าเปมืสื่ อย  ซึ่ซึ่สื่งความเชมืสื่อดำรังกลน่าวเปร็น่ป รัจิจิรัย
สุดำาครัญทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่พจิธ์รีการทดำามรัมมรีสื่ (Mummy) การสุรก้างพรีระมจิดำ (Pyramid)  สุดำาหรรับฟ้าโรหณ์ รวมถซึ่งการสุรก้าง
มหาวจิหารเพมืสื่อบรูชาเทพเจิก้าทรั บื้งหลาย  ขณ์ะเดำรียวกรัน่พรัฒน่าการทางอารยธ์รรมดำก้าน่อมืสื่น่ๆทรีสื่สุดำาครัญของ
อรียจิปตุณ์โบราณ์ เชน่น่  ความสุามารถใน่การใชก้อรักษรภาพ  “เฮรียโรกลจิฟ้ฟ้จิกสุณ์” (Hieroglyphics)  (เปร็น่ภาษา
กรรีก โดำย “Hieros” แปลวน่า “ศรักดำจิ ธิ์สุจิทธ์จิ ธิ์” สุน่วน่ “Glypho” แปลวน่า “จิารซึ่ก”) อรักษรเฮรียโรกลจิฟ้ฟ้จิกสุณ์สุน่วน่ใหญน่
ถรูกใชก้ใน่การบรัน่ทซึ่กเรมืสื่องราวของฟ้าโรหณ์แตุน่ละยตุค และบทสุวดำบรูชาเทพเจิก้าทรั บื้งหลาย  

 

                                 
 

  ภาพทรีสื่ 1.7 ภาพ “เทพรา” (Ra) ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่เทพแหน่งดำวงอาทจิตุยณ์และใน่อรียจิปตุณ์โบราณ์เชมืสื่อกรัน่วน่าเปร็น่บจิดำา  

  แหน่งมวลมน่ตุษยณ์และสุรรพสุจิสื่งทรั บื้งหลาย  

  ทรีสื่มา http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Re-Horakhty.svg 

     

 สุน่วน่มรดำกทางอารยธ์รรมของอรียจิปตุณ์โบราณ์ทรีสื่สุดำาครัญๆไดำก้แกน่  ความสุามารถใน่การผู้ลจิตุกระดำาษ  
ซึ่ซึ่สื่งเรรียกวน่า “กระดำาษปาปจิรตุสุ” (Papyrus)  ชาวอรียจิปตุณ์โบราณ์ผู้ลจิตุกระดำาษชน่จิดำน่รีบื้จิากพมืชตุระกรูลหญก้าทรีสื่
เรรียกวน่า “ปาปจิรตุสุ” จิซึ่งเปร็น่ทรีสื่มาของชมืสื่อน่รีบื้   น่อกจิากน่รีบื้พวกเขายรังมรีระบบคดำาน่วณ์ทางคณ์จิตุศาสุตุรณ์ทรีสื่แมน่น่ยดำา
โดำยเฉพาะระบบเลขาคณ์จิตุ   และรรูปแบบสุถาป รัตุยกรรมทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่มหาวจิหารตุน่างๆ  ทรีสื่มรีการสุรก้างเสุา
ขน่าดำใหญน่โตุ ซึ่ซึ่สื่งไดำก้เปร็น่ตุก้น่แบบสุดำาหรรับอารยธ์รรมอมืสื่น่ๆ น่ดำาไปปรรับใชก้ เชน่น่ เปอรณ์เซึ่รีย กรรีก เปร็น่ตุก้น่ (เพจิสื่ง
อก้าง: 140)  
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 2.3 อาริยธิริริมอาณาจำรักริขนาดิเลัย็ก  

 

ทน่ามกลางอารยธ์รรมทรีสื่ยจิสื่งใหญน่และเกน่าแกน่สุองแหน่งขก้างตุก้น่น่รั บื้น่   มรีอารยธ์รรมทรีสื่แมก้จิะมรีขน่าดำ
อาณ์าจิรักรทรีสื่เลร็กกวน่าเมมืสื่อเทรียบกรับอารยธ์รรมเมโสุโปเตุเมรีย และอรียรีปตุณ์ แตุน่พวกเขากร็มรีสุน่วน่ใน่การ
สุรก้างสุรรคณ์อารยธ์รรม ทรีสื่มรีผู้ลตุกทอดำมาถซึ่งผู้รูก้คน่ใน่ยตุคสุมรัยถรัดำมามากมายเชน่น่กรัน่  ซึ่ซึ่สื่งชน่กลตุน่มดำรังกลน่าวคมือ  
ชาวฟ้จิน่รีเซึ่รีย (Phoenician) และฮจิบรรู (Hebrew) 

 

2.3.1 อาริยธิริริมฟิริ นที่เซิที่ย   
 

คดำาวน่าฟ้จิน่รีเซึ่รียคมือคดำาทรีสื่ชาวกรรีกโบราณ์เรรียกชาว “แคน่าไน่ตุณ์” (Canaanite) ทรีสื่อาศรัยอยรูน่ชายฝ่ รั สื่งทะเล
เมดำจิเตุอรณ์เรเน่รียน่ ซึ่ซึ่สื่งป รัจิจิตุบรัน่คมือดำจิน่แดำน่แถบซึ่รีเรรียและเลบาน่อน่  ชาวฟ้จิน่รีเซึ่รียมรีความสุามารถทางการ
คก้าขายทางเรมือเปร็น่อยน่างยจิสื่ง  พวกเขาเดำจิน่เรมือไปไกลถซึ่งเกาะอรังกฤษ มรีอาณ์าจิรักรบน่เกาะซึ่จิซึ่จิลรีใน่ทะเล
เมดำจิเตุอรณ์เรเน่รียน่  น่อกจิากน่รีบื้พวกเขายรังมรีทรักษะการทดำาเครมืสื่องเรมือน่ เครมืสื่องแกก้ว เครมืสื่องโลหะ และ
เครมืสื่องประดำรับ  มรดำกทรีสื่สุดำาครัญของพวกเขาคมือ  “การพรัฒน่าและปรรับปรตุงแกก้ไขอรักษรเฮรียราตุจิก (Hieratic) 

ของอรียจิปตุณ์และอรักษรลจิสื่มของเมโสุโปเตุเมรียใหก้กลายเปร็น่พยรัญชน่ะ 22 ตุรัว (ไมน่มรีสุระ) และตุน่อมาอรักษรของ
ชาวฟ้จิน่รีเซึ่รียถรูกน่ดำาไปดำรัดำแปลงใชก้เพมืสื่อเปร็น่ตุรัวอรักษรของตุน่ใน่หลายอารยธ์รรม  โดำยเฉพาะใน่อารยธ์รรม
ทรีสื่ใชก้ภาษากรรีก และภาษาละตุจิน่  ทรีสื่ถมือวน่าอรักษรชาวฟ้จิน่รีเซึ่รียเปร็น่ตุก้น่ตุระกรูลอรักษรของโลกตุะวรัน่ตุกอยน่าง
แทก้จิรจิง”  อยน่างไรกร็ตุาม ชาวฟ้จิน่รีเซึ่รียและอารยธ์รรมของพวกเขากร็คน่อยๆ เสุมืสื่อมถอยลง เมมืสื่อพวกเขาถรูก
ชาวอรัสุซึ่รีเรรียเขก้ายซึ่ดำครองดำจิน่แดำน่ทรีสื่สุดำาครัญๆ ไดำก้ใน่ปรี 750 กน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช (อน่รัน่ตุณ์ชรัย เลาหะพรัน่ธ์ตุ, 
2554: 21) 

 

2.3.2 อาริยธิริริมชาวฮริบริรู  
  

ครรั บื้งหน่ซึ่สื่งชาวฮจิบรรูหรมือชาวยจิวเคยประสุบความสุดำาเรร็จิใน่การสุรก้างอาณ์าจิรักรทรีสื่ยจิสื่งใหญน่ใน่แถบ
เยรรูซึ่าเลร็ม (ป รัจิจิตุบรัน่คมืออจิสุราเอล) แตุน่พวกเขากร็ไมน่สุามารถรรักษาความเขร็มแขร็งของอาณ์าจิรักรดำรังกลน่าวไวก้
ไดำก้ และตุน่อมาภายหลรังพวกเขากร็ถรูกกวาดำตุก้อน่เพมืสื่อเปร็น่ทาสุทรั บื้งใน่อรียจิปตุณ์โบราณ์ เปอรณ์เซึ่รีย กรรีก และโรมรัน่  
กระทรั บื้งใน่ ค.ศ. 70 ชาวยจิวไดำก้กน่อกบฏิตุน่อจิรักรวรรดำจิโรมรัน่ พวกเขาจิซึ่งถรูกปราบปรามจิน่กลายเปร็น่ชน่เผู้น่า
เรน่รน่อน่ ทรีสื่กระจิายตุรัวอยรูน่ใน่ดำจิน่แดำน่ตุน่างๆ ทรั บื้งแถบเอเชรียและยตุโรป  

ชาวยจิวพยายามรวมตุรัวกรัน่เพมืสื่อหวน่คมืน่สุรูน่ “ดำจิน่แดำน่แหน่งพรัน่ธ์สุรัญญา” ซึ่ซึ่สื่งกร็คมือดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์  
โดำยพวกเขาเชมืสื่อวน่าเปร็น่ดำจิน่แดำน่ทรีสื่พระเจิก้าของพวกเขาคมือ “พระยาหณ์เวยณ์” (Yahweh) หรมือ “พระยะโฮวาหณ์”  
(Jehovah) ประทาน่มอบแกน่อรับราฮรัม (Abraham)  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ศาสุน่ทรูตุและบรรพบตุรตุษของชาวยจิว ตุน่อมา 
หลรังสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 ฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุรน่ดำาโดำยอรังกฤษและสุหรรัฐ ฯ  ไดำก้ชน่วยชาวยจิวจิรัดำตุรั บื้งร รัฐอจิสุราเอล
ขซึ่บื้น่บน่ดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์ และไดำก้กลายเปร็น่ป รัญหาความขรัดำแยก้งทางการเมมืองจิน่ถซึ่งป รัจิจิตุบรัน่  
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 มรดำกตุกทอดำทรีสื่สุดำาครัญของชาวยจิวคมือ การน่รับถมือพระเจิก้าองคณ์เดำรียว (Monotheism) ซึ่ซึ่สื่งสุดำาหรรับ
พวกเขาคมือพระยะโฮวาหณ์ และกลายเปร็น่พระเจิก้า (God) สุดำาหรรับศาสุน่าครจิสุตุณ์ (ชาวยจิวไดำก้บรัน่ทซึ่กเรมืสื่องราว
ระหวน่างตุน่กรับพระยะโฮวาหณ์ไวก้ใน่ครัมภรีรณ์ไบเบจิลภาคแรก ซึ่ซึ่สื่งเรรียกวน่า “พรัน่ธ์สุรัญญาเดำจิม” (Old Testament) 

สุน่วน่ชาวครจิสุตุณ์ยซึ่ดำถมือเรมืสื่องราวระหวน่างตุน่กรับพระเจิก้าใน่ครัมภรีรณ์ไบเบจิลภาคสุอง ซึ่ซึ่สื่งเรรียกวน่า “พรัน่ธ์สุรัญญา
ใหมน่” (New Testament) )  ศาสุน่าของชาวยจิวคมือศาสุน่ายรูดำาหณ์ (Judaism)  โดำยการน่รับถมือพระเจิก้าเพรียง
องคณ์เดำรียวของชาวยจิว ถมือเปร็น่ตุก้น่กดำาเน่จิดำสุดำาหรรับศาสุน่าครจิสุตุณ์และอจิสุลาม โดำยทรั บื้งสุามศาสุน่าตุน่างมรีพระเจิก้า
องคณ์เดำรียวกรัน่คมือ “พระยะโฮวาหณ์”  อยน่างไรกร็ตุาม ใน่ดำก้าน่หน่ซึ่สื่ง ชาวยจิวไมน่ยอมรรับวน่าพระเยซึ่รูเปร็น่บตุตุรของ
พระเจิก้า (เปร็น่เพรียงศาสุน่ทรูตุ)   รวมทรั บื้งไมน่ไดำก้เปร็น่หน่ซึ่สื่งใน่ตุรรีเอกภาพ (Trinity – ประกอบดำก้วยพระบจิดำา 
พระบตุตุร และพระจิจิตุ) เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งถมือวน่าศาสุน่ายรูดำาหณ์กรับศาสุน่าครจิสุตุณ์แยกออกจิากกรัน่ (แมก้มรีทรีสื่มารน่วมกรัน่) 
(เพจิสื่งอก้าง: 21 - 23)       

  

2.4 อาริยธิริริมอรินเดิที่ย (Indian Civilization) 

 

อารยธ์รรมอจิน่เดำรียโบราณ์กน่อตุรัวขซึ่บื้น่แถบลตุน่มแมน่น่ดำบื้าสุจิน่ธ์ตุ (Sindhu River หรมือ Indus River) ใน่ราว 
2,500 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช ป รัจิจิตุบรัน่คมือพมืบื้น่ทรีสื่ทรีสื่อยรูน่ใน่ปากรีสุถาน่ ทรั บื้งน่รีบื้อารยธ์รรมอจิน่เดำรียโบราณ์มรีอจิทธ์จิพล
ครอบคลตุมดำจิน่แดำน่ตุรั บื้งแตุน่ปากรีสุถาน่  อจิน่เดำรีย  จิน่ถซึ่งบรังกลาเทศใน่ป รัจิจิตุบรัน่  การศซึ่กษารากเหงก้าทรีสื่มาของ
อารยธ์รรมอจิน่เดำรียโบราณ์ใน่ยตุคเรจิสื่มตุก้น่ทรีสื่ร รับรรูก้กรัน่อยน่างกวก้างขวางคมือ ใน่การขตุดำคก้น่ทางโบราณ์คดำรีแถบลตุน่ม
แมน่น่ดำบื้าสุจิน่ธ์ตุไดำก้พบซึ่ากสุถาป รัตุยกรรมเมมืองโบราณ์ถซึ่งสุองแหน่งคมือ “โมเฮน่โจิ – ดำาโร” (Mohenjo – daro)  

และ “ฮารรัปปา” (Harappa)   (เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งมรีบางสุน่วน่เรรียกวน่า “อารยธ์รรมโมเฮน่โจิ-ดำาโร”   และ“อารยธ์รรม
ฮารรัปปา” ตุามชมืสื่อเมมือง)  จิากหลรักฐาน่ทรีสื่ขตุดำพบไดำก้แสุดำงใหก้เหร็น่ถซึ่งความกก้าวหน่ก้าใน่การวางผู้รังเมมืองอยน่าง
เปร็น่แบบแผู้น่ไมน่วน่าจิะเปร็น่บก้าน่เรมือน่  สุถาน่ทรีสื่ประกอบพจิธ์รีกรรม สุระน่ดำบื้า ถน่น่ ระบบบายน่ดำบื้า   

ชาวดำราวจิเดำรียน่ (Dravidian)  คมือชน่พมืบื้น่เมมืองดำรั สื่งเดำจิมของอจิน่เดำรียโบราณ์ทรีสื่อยรูน่อาศรัยและสุรก้างความ
รตุน่งเรมืองใน่แถบลตุน่มแมน่น่ดำบื้าสุจิน่ธ์ตุใน่ตุอน่ตุก้น่  กน่อน่ทรีสื่ชาวอารยรัน่ (Arayan) ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ชน่กลตุน่มอจิน่โดำ – ยรูโรเปรียน่ 
(Indo – European)  จิะเคลมืสื่อน่ยก้ายจิากแถบทะเลแคสุเปรีบื้ยน่ (Caspian Sea)  มาสุรูน่ลตุน่มแมน่น่ดำบื้าสุจิน่ธ์ตุใน่ชน่วง 
2,000 ปรี กน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช การมาของชาวอารยรัน่สุรก้างความเปลรีสื่ยน่แปลงอยน่างสุดำาครัญแกน่การสุรก้างสุรรคณ์
อารยธ์รรมใน่ดำก้าน่ตุน่าง ๆ แกน่อจิน่เดำรียโบราณ์ เพราะใน่เวลาตุน่อมาอารยธ์รรมอจิน่เดำรียโบราณ์ไดำก้เปร็น่แมน่แบบ
ทางอารยธ์รรมใหก้กรับรรัฐใน่เอเชรียใตุก้ และเอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้หลายแหน่ง เชน่น่ ศรรีลรังกา พมน่า ไทย ลาว 
และกรัมพรูชา 
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                          ภาพทรีสื่ 1.8 อารยธ์รรมแถบลตุน่มน่ดำบื้าสุจิน่ธ์ตุ 
                          ทรีสื่มา http://.sanskrit.org/www/Hindu%20Primer/Images/induscivilization2.jpg 

 

2.4.1 ยถุคพริะเวที่ 

 

แมก้ชาวอารยรัน่เปร็น่ชน่กลตุน่มผู้รูก้มาใหมน่ใน่ลตุน่มแมน่น่ดำบื้าสุจิน่ธ์ตุ แตุน่ดำก้วยความทรีสื่พวกเขาเปร็น่ผู้รูก้มรีทรักษะอยน่าง
ยจิสื่งใน่การเลรีบื้ยงสุรัตุวณ์ เพาะปลรูก และการสุรูก้รบ พวกเขาจิซึ่งมรีบทบาทสุดำาครัญใน่การสุรก้างสุรรคณ์อายธ์รรมขซึ่บื้น่
แถบลตุน่มแมน่น่ดำบื้าสุจิน่ธ์ตุแทน่ชาวดำราวจิเดำรียน่ เราสุามารถศซึ่กษาเกรีสื่ยวกรับสุรังคมการเมมืองยตุคแรกของชาวอารยรัน่
ใน่ลตุน่มแมน่น่ดำบื้าสุจิน่ธ์ตุไดำก้จิากครัมภรีรณ์พระเวท ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ครัมภรีรณ์เกน่าแกน่ของชาวอารยรัน่ เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งเรรียกยตุคดำรังกลน่าววน่า 
“ยตุคพระเวท” (ประมาณ์ 1,500 – 1,200 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช)  ใน่ยตุคน่รีบื้พราหมณ์ณ์เรจิสื่มเปร็น่กลตุน่มทรีสื่มรีบทบาท
ทางสุรังคมสุรูงขซึ่บื้น่ ซึ่ซึ่สื่งมรีผู้ลตุน่อการเกจิดำขซึ่บื้น่ของศาสุน่าพราหมณ์ณ์ (อรัน่เปร็น่ศาสุน่าทรีสื่เกน่าแกน่สุตุดำของโลก) ทรีสื่มรี
การบรูชา “ตุรรีมรูรตุจิ” ทรั บื้งสุามคมือ 1.พระพรหม ผู้รูก้สุรก้างโลก 2. พระศจิวะหรมือพระอจิศวร ผู้รูก้ทดำาลาย (มรีโคเปร็น่
พาหน่ะ) 3.พระน่ารายณ์ณ์ หรมือพระวจิษณ์ตุ ผู้รูก้ร รักษา (มรีครตุฑ์เปร็น่พาหน่ะ)  สุน่วน่การตุรั บื้งถจิสื่น่ฐาน่มรีลรักษณ์ะเปร็น่
อาณ์าจิรักรเลร็กๆ หลายแหน่งทรีสื่เปร็น่อจิสุระจิากกรัน่  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่การรวมกลตุน่มจิากการเปร็น่กลตุน่มชน่ทรีสื่อพยพมา
ดำก้วยกรัน่ (Tribal Kingdoms)  กษรัตุรจิยณ์มรีบทบาทน่ดำาใน่การรบและปกปก้องอาณ์าจิรักร ใน่ดำก้าน่วจิถรีชรีวจิตุเปร็น่
สุรังคมแบบกสุจิกรรม  เลรีบื้ยงสุรัตุวณ์  มรีการแบน่งชรั บื้น่ทางสุรังคมตุามบทบาทหน่ก้าทรีสื่ เชน่น่ น่รักรบ ขตุน่น่าง มก้าใชก้ 
หรัวหน่ก้าครอบครรัว   
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2.4.2 ยถุคมหากาพยค์  
 

ยตุคมหากาพยณ์ของอจิน่เดำรียโบราณ์อยรูน่ระหวน่าง 1,000 – 500 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช  เปร็น่ยตุคสุมรัยทรีสื่
แบบแผู้น่ดำก้าน่สุรังคมการเมมืองมรีความเดำน่น่ชรัดำขซึ่บื้น่มาก  ชาวอารยรัน่บางสุน่วน่อพยพเคลมืสื่อน่ยก้ายจิากแถบลตุน่ม
น่ดำบื้าสุจิน่ธ์ตุมตุน่งสุรูน่พมืบื้น่ทรีสื่ดำก้าน่ทจิศตุะวรัน่ออกคมือแถบลตุน่มแมน่น่ดำบื้าคงคา  และไดำก้สุรก้างสุรรคณ์อารยธ์รรมขซึ่บื้น่ใน่หลายๆ
ดำก้าน่ เชน่น่ ใน่ทางศาสุน่าและปรรัชญามรีการประกาศพตุทธ์ศาสุน่าโดำยพระโคตุมะ(สุจิทธ์รัตุถะ) การขยายตุรัว
ของอาณ์าจิรักรใหญน่น่ก้อย ซึ่ซึ่สื่งมรีรรูปแบบสุรังคมการเมมืองทรีสื่กก้าวหน่ก้าและซึ่รับซึ่ก้อน่มากขซึ่บื้น่ เชน่น่ โกศล มคธ์ 
ปาฏิลรีบตุตุร อรังคะ กาสุรี และกบจิลพรัสุดำตุณ์ ฯลฯ  ขณ์ะทรีสื่ดำก้าน่สุรังคมกร็มรีการจิรัดำลดำาดำรับชรั บื้น่เปร็น่วรรณ์ะ 4 กลตุน่มคมือ  

 

1.กษรัตุรจิยณ์ (น่รักรบ น่รักปกครอง เชมืสื่อวน่าเกจิดำจิากอกของพระพรหม)  
2. พราหมณ์ณ์ (ประกอบพจิธ์รีกรรม สุรั สื่งสุอน่ศรีลธ์รรม เชมืสื่อวน่าเกจิดำจิากโอษฐณ์ของพระพรหม)  
3.แพศยณ์ หรมือไวศยะ (พน่อคก้า ชน่างฝ่รีมมือ ชาวน่า เชมืสื่อวน่าเกจิดำจิากสุน่วน่ทก้องของพระพรหม)  

4.ศรูทร (ผู้รูก้ร รับใชก้ ชาวน่า กรรมกร กตุลรี เชมืสื่อวน่าเกจิดำจิากเทก้าของพระพรหม) 
  

สุน่วน่กลตุน่มทรีสื่จิ รัดำอยรูน่น่อกวรรณ์ะทรั บื้ง 4 คมือ จิรัณ์ฑ์าล ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่ชรั บื้น่ทรีสื่มรีฐาน่ะตุดำสื่าสุตุดำของอจิน่เดำรียโบราณ์ 

เหตุตุแหน่งการจิรัดำชรั บื้น่วรรณ์ะของชาวอารยรัน่คมือ การทรีสื่ชาวอารยรัน่ตุรั บื้งขก้อรรังเกรียจิชาวดำราวจิเดำรียน่ทรีสื่เปร็น่คน่
พมืบื้น่เมมืองวน่ามรีอารยธ์รรมตุดำสื่ากวน่าตุน่ รรูปรน่างหน่ก้าตุาหยาบกรก้าน่น่น่าเกลรียดำ การคบคก้าสุมาคมอาจิน่ดำาไปสุรูน่
การสุรูญเสุรียความเปร็น่ชาวอารยรัน่ของกลตุน่มตุน่  ใน่ยตุคน่รีบื้มรีการประพรัน่ธ์ณ์วรรณ์กรรมทรีสื่สุดำาครัญขซึ่บื้น่หลายเรมืสื่อง 
โดำยเฉพาะ “มหากาพยณ์ภารตุะและรามายณ์ะ” ทรีสื่ถมือเปร็น่มหากาพยณ์เกน่าแกน่และมรีอจิทธ์จิพลตุน่อสุรังคมอจิน่เดำรีย
เปร็น่อรัน่มาก เราสุามารถเขก้าใจิรรูปแบบวจิถรีชรีวจิตุ ความคจิดำ ความเชมืสื่อของอจิน่เดำรียโบราณ์ยตุคมหากาพยณ์ไดำก้ใน่
หลายแงน่มตุม ดำก้วยการศซึ่กษาผู้น่าน่มหากาพยณ์ทรั บื้งสุองเรมืสื่อง เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งเรรียกยตุคสุมรัยน่รีบื้วน่ายตุคมหากาพยณ์ (และ
ครรั บื้น่อจิทธ์จิพลอจิน่เดำรียโบราณ์แผู้น่ขยายสุรูน่ภรูมจิภาคเอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้ มหากาพยณ์ทรั บื้งสุองเรมืสื่องกร็ไดำก้มรี
อจิทธ์จิพลตุน่อดำจิน่แดำน่แถบน่รีบื้ดำก้วย) 
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       ภาพทรีสื่ 1.9 ภาพตุรรีมรูรตุจิ ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่การอวตุารของพระเจิก้าทรั บื้งสุามของศาสุน่าพราหมณ์ณ์ คมือ พระพรหม   
       พระศจิวะ และพระวจิษณ์ตุ (ทรีสื่มา http://www.uppicweb.com/x/i/ik/dattatreya1980s.jpg) 

  

2.4.3 ยถุคจำรักริวริริดิริ 
   

ใน่ปรี 326 กน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช พระเจิก้าอเลร็กซึ่าน่เดำอรณ์มหาราช (Alexander the Great)  แหน่งเมมือง
มาซึ่จิโดำเน่รีย ทรงยกทรัพเขก้ายซึ่ดำครองดำจิน่แดำน่แถบลตุน่มน่ดำบื้าสุจิน่ธ์ตุคมือเมมืองครัน่ธ์าระ(Gandhara)  และเมมือง
ป รัญจิาบ (Punjab)  เหตุตุน่รีบื้อารยธ์รรมกรรีกโบราณ์จิซึ่งมรีอจิทธ์จิพลตุน่อพมืบื้น่ทรีสื่ดำรังกลน่าวใน่ระยะเวลาตุน่อมา กระทรั บื้ง
พระเจิก้าจิรัน่ทรคตุปตุณ์ทรงสุถาปน่าราชวงศณ์เมารยะ (322 – 185 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช) ขซึ่บื้น่ทรีสื่เมมืองปาฏิลรีบตุตุร 
หมและไดำก้ขยายอดำาน่าจิเขก้ายซึ่ดำครองอาณ์าจิรักรใกลก้เครียงจิน่เปร็น่จิรักรวรรดำจิแรกของอจิน่เดำรียโบราณ์ กษรัตุรจิยณ์
พระองคณ์อมืสื่น่ของราชวงศณ์เมารยะทรีสื่สุดำาครัญคมือ พระเจิก้าอโศกมหาราช (Ashoka the Great) พระองคณ์เปร็น่ผู้รูก้
อตุปถรัมภณ์สุดำาครัญแกน่พระพตุทธ์ศาสุน่าใน่อจิน่เดำรีย เชน่น่ การสุรก้างเสุาหจิน่ และสุถรูปใน่สุรังเวชน่รียสุถาน่ของ
พระพตุทธ์เจิก้า และการสุน่งสุมณ์ทรูตุเผู้ยแผู้น่พระพตุทธ์ศาสุน่าใน่เอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้ ฯลฯ      

 สุน่วน่ราชวงศณ์อมืสื่น่ๆทรีสื่มรีบทบาทสุดำาครัญใน่เวลาตุน่อมาคมือราชวงศณ์กตุษาณ์ะ (Kushan ค.ศ.50 – 

ศตุวรรษทรีสื่ 7) ซึ่ซึ่สื่งมรีศรูน่ยณ์กลางอยรูน่ทรีสื่เมมืองเปชวารณ์ (Peshawa - ป รัจิจิตุบรัน่อยรูน่ใน่ปากรีสุถาน่)  ใน่ยตุคพระเจิก้า
กน่จิษกะ (Kanishka) ทรงสุน่งเสุรจิมการเผู้ยแผู้น่พระพตุทธ์ศาสุน่าเขก้าไปใน่เอเชรียกลางตุาม “เสุก้น่ทางสุาย
ไหม” (Silk Road – เปร็น่เสุก้น่ทางการคก้าทรีสื่เชมืสื่อมระหวน่างจิรีน่โบราณ์กรับยตุโรปตุะวรัน่ออก) และตุน่อมาอจิทธ์จิพล
ของพระพตุทธ์ศาสุน่าไดำก้แผู้น่ขยายเขก้าไปจิน่ถซึ่งเอเชรียตุะวรัน่ออกคมือใน่จิรีน่ เกาหลรี ญรีสื่ปตุน่น่ 

 ใน่สุมรัยราชวงศณ์คตุปตุะ(Gupta ค.ศ. 320 – 600) ถมือเปร็น่ยตุคทองของอารยธ์รรมพราหมณ์ณ์ – ฮจิน่ดำรู
ใน่อจิน่เดำรีย เพราะกษรัตุรจิยณ์ของราชวงศณ์น่รีบื้ทรงอตุปถรัมภณ์ศาสุน่าพราหมณ์ณ์อยน่างจิรจิงจิรัง ซึ่ซึ่สื่งสุน่งผู้ลใหก้อารยธ์รรม
อจิน่เดำรียใน่ดำก้าน่ตุน่างๆกก้าวหน่ก้าเปร็น่อยน่างยจิสื่ง เชน่น่  ดำก้าน่ปรรัชญา การศซึ่กษา ความเชมืสื่อ ศจิลปะ สุถาป รัตุยธ์รรม 
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และวรรณ์คดำรี โดำยผู้ลงาน่ใน่ยตุคน่รีบื้ทรีสื่รรูก้จิ รักกรัน่กวก้างขวาง เชน่น่ วรรณ์คดำรีเรมืสื่อง “ศกตุน่ตุลา” ภาพจิจิตุรกรรมทรีสื่
ถดำบื้าอชรัน่ตุา มรีศรูน่ยณ์กลางการศซึ่กษาทรั บื้งใน่เมมืองตุรักศจิลา น่าลรัน่ทา อตุชเชน่รี และพาราณ์สุรี  
  

2.4.4 ยถุคอริสลัามในอรินเดิที่ย 

  

ราวครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 10 - 11 ชาวมตุสุลจิมหลายกลตุน่มเรจิสื่มรตุกราน่เขก้าสุรูน่ตุอน่เหน่มือของลตุน่มแมน่น่ดำบื้าสุจิน่ธ์ตุ 
โดำยเฉพาะมตุสุลจิมเชมืบื้อสุายเตุจิรณ์กและอรัฟ้กรัน่   ทรีสื่สุามารถเขก้ายซึ่ดำครองดำจิน่แดำน่ไดำก้ตุรั บื้งแตุน่ป รัญจิาบจิน่ถซึ่งแถบลตุน่ม
แมน่น่ดำบื้าคงคา จิน่มรีการสุถาปน่าตุน่เองเปร็น่สุตุลตุน่าน่แหน่งเดำลฮรี  (สุน่วน่อจิน่เดำรียตุอน่ใตุก้ยรังคงเปร็น่ดำจิน่แดำน่ของ
อาณ์าจิรักรฮจิน่ดำรูคมือป รัลลวะ และโจิฬะ)  การทรีสื่ผู้รูก้คน่ใน่พมืบื้น่ทรีสื่ดำรังกลน่าวของอจิน่เดำรียหรัน่น่รับถมือศาสุน่าอจิสุลาม
มากขซึ่บื้น่ กน่อใหก้เกจิดำการผู้สุมผู้สุาน่ทางวรัฒน่ธ์รรมและธ์รรมเน่รียมระหวน่างคน่ 2 กลตุน่มใน่หลายดำก้าน่ เชน่น่ 
ประเพณ์รีการคลตุมหน่ก้า ศจิลปะ สุถาป รัตุยกรรมการใชก้โดำม โคก้ง  และหอคอยของมตุสุลจิมทรีสื่มรีตุน่อฮจิน่ดำรู  ทรั บื้งน่รีบื้
ราชวงศณ์ทรีสื่สุดำาครัญของมตุสุลจิมใน่อจิน่เดำรียใน่เวลาถรัดำมาคมือราชวงศณ์โมกตุล (ค.ศ. 1500 – 1707) ซึ่ซึ่สื่งสุามารถแผู้น่
ขยายอดำาน่าจิเกมือบครอบคลตุมอจิน่เดำรียทรั บื้งหมดำและถมือเปร็น่ราชวงศณ์สุตุดำทก้ายของอจิน่เดำรียกน่อน่ตุกเปร็น่อาณ์า
น่จิคมของอรังกฤษใน่ ค.ศ. 1857     

 

2.5 อาริยธิริริมจำที่น (Chinese Civilization)  

 

อารยธ์รรมจิรีน่โบราณ์กน่อตุรัวขซึ่บื้น่แถบลตุน่มแมน่น่ดำบื้าฮวงโห ใน่ราว 2,000 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช  และมรี
ความตุน่อเน่มืสื่องทางอารยธ์รรมเรมืสื่อยมาตุรั บื้งแตุน่ยตุคหจิน่เกน่าถซึ่งยตุคหจิน่ใหมน่ ความกก้าวหน่ก้าของอารยธ์รรมจิรีน่
โบราณ์ทรั บื้งใน่ดำก้าน่การเมมือง สุรังคม ศจิลปะ สุถาป รัตุยกรรม วรัฒน่ธ์รรม ภาษา และความเชมืสื่อ ฯลฯ  ถมือเปร็น่
รากฐาน่ทางอารยธ์รรมใหก้กรับดำจิน่แดำน่แถบเอเชรียตุะวรัน่ออกแทบทรั บื้งหมดำ โดำยอาณ์าจิรักรทรั บื้งหลายเมมืสื่อครรั บื้ง
อดำรีตุทรีสื่ตุรั บื้งอยรูน่ใน่ญรีสื่ปตุน่น่ เกาหลรี หรมือแมก้แตุน่เวรียดำน่ามลก้วน่รรับอจิทธ์จิพลเหลน่าน่รั บื้น่จิากจิรีน่โบราณ์ กน่อน่ทรีสื่พวกเขา
จิะปรรับเปลรีสื่ยน่ และพรัฒน่าใหก้กลายเปร็น่ลรักษณ์ะเฉพาะสุดำาหรรับพวกตุน่ การทรีสื่อารยธ์รรมจิรีน่โบราณ์มรี
ความกก้าวหน่ก้าทรีสื่ยาวน่าน่ตุน่อเน่มืสื่องเปร็น่พรัน่ปรี โดำยแทบไมน่ถรูกรบกวน่จิากอารยธ์รรมอมืสื่น่ๆ เหตุตุน่รีบื้พวกเขาจิซึ่ง
มองตุน่เองเปร็น่ “ศรูน่ยณ์กลางของโลก”(จิงกวป๋อ หรมือ Zhongguo) และเปร็น่ศรูน่ยณ์รวมความเจิรจิญกก้าวหน่ก้าใน่
ดำก้าน่ตุน่างๆ ขณ์ะทรีสื่อาณ์าจิรักรรายรอบถมือเปร็น่คน่ปน่าหรมือคน่เถมืสื่อน่สุดำาหรรับชาวจิรีน่   

เรมืสื่องราวการสุรก้างอาณ์าจิรักรจิรีน่โบราณ์เรจิสื่มตุก้น่จิากตุดำาน่าน่ของราชวงศณ์เซึ่รีสื่ย (Xia) ราชวงศณ์ซึ่าง 
(Shang) และราชวงศณ์โจิว (Chou) ใน่ชน่วงระหวน่างประมาณ์  2100 – 200 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช ซึ่ซึ่สื่งใน่ชน่วง
ทรีสื่สุามราชวงศณ์ขก้างตุก้น่ปกครองแผู้น่น่ดำจิน่จิรีน่โบราณ์ตุามลดำาดำรับน่รั บื้น่ ไดำก้กน่อใหก้เกจิดำพรัฒน่าทรีสื่สุดำาครัญขซึ่บื้น่หลายดำก้าน่ 
เชน่น่ การประดำจิษฐณ์ตุรัวอรักษร พจิธ์รีบรูชาบรรพบตุรตุษ เทคโน่โลยรีการเพาะปลรูก รรูปแบบศจิลปะ สุถาป รัตุยกรรม 
การเชมืสื่อวน่ากษรัตุรจิยณ์คมือ “โอรสุแหน่งสุวรรคณ์” กดำาเน่จิดำปรรัชญาขงจิมืกิ๊อ(ระบบจิรจิยธ์รรมของขงจิมืกิ๊อ) เลน่าจิมืกิ๊อ(ผู้รูก้กน่อตุรั บื้ง
ปรรัชญาเตุป๋า)  เมน่งจิมืกิ๊อ (เปร็น่สุาน่ตุศจิษยณ์ของขงจิมืกิ๊อ  แตุน่ภายหลรังไดำก้เสุน่อแน่วปรรัชญาเปร็น่ของตุน่เอง)ฯลฯ ซึ่ซึ่สื่ง



20 

 

พรัฒน่าการใน่ดำก้าน่ตุน่างๆเหลน่าน่รีบื้กลายเปร็น่รากฐาน่สุดำาครัญสุดำาหรรับยตุคสุมรัยแหน่งการรวมจิรีน่ใหก้เปร็น่ปซึ่กแผู้น่น่
เดำรียวกรัน่ใน่ยตุคราชวงศณ์ฉจิน่  

 

                                         
 

                     ภาพทรีสื่ 1.10 รรูปวาดำจิจิ อิ๋น่ซึ่รีฮน่องเตุก้ 
                    ทรีสื่มา http://jakkapananpukdee.wordpress.com/34-2/ 
 

กน่อน่หน่ก้าทรีสื่จิรีน่จิะอยรูน่ใน่สุภาพทรีสื่เปร็น่ปซึ่กแผู้น่น่เดำรียวกรัน่น่รั บื้น่ จิรีน่โบราณ์มรีอาณ์าจิรักรตุน่างๆ มากถซึ่ง 7 

อาณ์าจิรักร ซึ่ซึ่สื่งแตุน่ละอาณ์าจิรักรเปร็น่อจิสุระจิากกรัน่และกรัน่ และทดำาสุงครามระหวน่างกรัน่อยรูน่เน่มืองๆ  ครรั บื้น่เมมืสื่อ 
“อป๋องจิจิ อิ๋น่ซึ่รี”  ไดำก้ครองอาณ์าจิรักรฉจิน่และสุามารถขยายอดำาน่าจิและอจิทธ์จิพลเขก้ายซึ่ดำครองอาณ์าจิรักรอมืสื่น่ๆ ไดำก้
ทรั บื้งหมดำ พระองคณ์กร็สุถาปน่าพระองคณ์เองเปร็น่จิรักรพรรดำจิโดำยใชก้พระน่ามวน่า “ฉจิน่สุมืสื่อหวงตุรีบื้” (หรมือจิจิ อิ๋น่ซึ่รีฮน่องเตุก้ 
ซึ่ซึ่สื่งแปลวน่าโอรสุแหน่งสุวรรคณ์พระน่ามวน่าจิจิ อิ๋น่ซึ่รี) ใน่ยตุคสุมรัยของจิจิ อิ๋น่ซึ่รีฮน่องเตุก้อาณ์าจิรักรจิรีน่โบราณ์มรีความเปร็น่
ปซึ่กแผู้น่น่และมรั สื่น่คงเปร็น่อยน่างยจิสื่ง พระองคณ์ใชก้พระราชอดำาน่าจิทรีสื่เดำร็ดำขาดำใน่การปฏิจิรรูประบบเศรษฐกจิจิ สุรังคม 
และการเมมือง  ใหก้มรีความเปร็น่เอกภาพหน่ซึ่สื่งเดำรียวกรัน่ เชน่น่  การปฏิจิรรูประบบตุรัวหน่รังสุมือ  ระบบการชรั สื่ง ตุวง 
วรัดำ ขน่าดำถน่น่ ใหก้เหมมือน่กรัน่ทรั บื้งอาณ์าจิรักร การแบน่งหน่น่วยยน่อยทางการปกครองเปร็น่เมมือง หรัวเมมือง และ
มณ์ฑ์ล และมรีการรวมศรูน่ยณ์อดำาน่าจิบรจิหารอยรูน่ทรีสื่เมมืองหลวง (ทรีสื่ประทรับของฮน่องเตุก้) ใน่ขณ์ะทรีสื่ผู้รูก้ใดำตุน่อตุก้าน่
กระบวน่การปฏิจิรรูปดำรังกลน่าวกร็ถรูกลงโทษ เชน่น่ การประหารชรีวจิตุผู้รูก้ทรีสื่ว จิพากษณ์วจิจิารณ์ณ์พระองคณ์ การเผู้าตุดำารา
ขงจิมืกิ๊อ การสุรังหารบรัณ์ฑ์จิตุขงจิมืกิ๊อ 

น่อกจิากจิจิ อิ๋น่ซึ่รีฮน่องเตุก้จิะทรงปฏิจิรรูประบบเศรษฐกจิจิ สุรังคม การเมมืองของจิรีน่แลก้ว พระองคณ์ยรังทรง
รจิเรจิสื่มใหก้สุรก้างสุองสุจิสื่งทรีสื่ยจิสื่งใหญน่  ซึ่ซึ่สื่งตุน่อมากลายเปร็น่มรดำกสุดำาครัญของจิรีน่ยตุคป รัจิจิตุบรัน่ คมือ การสุรก้างกดำาแพง
ใหญน่ (กดำาแพงเมมืองจิรีน่)  เพมืสื่อปก้องกรัน่กลตุน่มคน่เถมืสื่อน่ดำก้าน่ทจิศเหน่มือรตุกราน่อาณ์าจิรักรจิรีน่ ไดำก้แกน่ ชาวมองโกล 
ซึ่งหน่รู ชจิตุรัน่ และการสุรก้างสุตุสุาน่สุดำาหรรับไวก้พระศพของพระองคณ์ (ป รัจิจิตุบรัน่เรรียกสุตุสุาน่จิจิ อิ๋น่ซึ่รี) อยน่างไรกร็ตุาม 
หลรังราชวงศณ์ฉจิน่ปกครองจิรีน่ไดำก้ 15 ปรี ราชวงศณ์น่รีบื้กร็เสุมืสื่อมอดำาน่าจิลง  โดำยราชวงศณ์ฮรั สื่น่ไดำก้ปกครองอาณ์าจิรักร
จิรีน่ตุน่อเน่มืสื่องมาอรีกหลายรก้อยปรี และตุน่อมาภายหลรังกร็มรีหลายราชวงศณ์ทรีสื่ชจิงอดำาน่าจิและผู้ลรัดำเปลรีสื่ยน่กรัน่ขซึ่บื้น่
ปกครองอาณ์าจิรักรจิรีน่เรมืสื่อยมา  (ราชวงศณ์ทรีสื่เดำน่น่ ๆ เชน่น่ ราชวงศณ์สุตุย ค.ศ.589 – 618 ราชวงศณ์ถรัง ค.ศ. 
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618 – 907 ราชวงศณ์ซึ่น่ง ค.ศ.980 – 1260 ราชวงศณ์หยวน่ หรมือมองโกล ค.ศ.1271 –  1368 และ
ราชวงศณ์หมจิง ค.ศ.1368 - 1644) จิน่กระทรั บื้งถซึ่งยตุคสุจิบื้น่สุตุดำสุดำาหรรับการปกครองแบบจิรักรพรรดำจิทรีสื่มรีมาเปร็น่พรัน่
ปรีของจิรีน่ใน่สุมรัยราชวงศณ์แมน่จิรู(หรมือราชวงศณ์ชจิง) 
 

2.5.1ลัรักษณะสจำาครัญของอาริยธิริริมจำที่นโบริาณ 

  

อารยธ์รรมจิรีน่โบราณ์เชมืสื่อวน่าผู้รูก้ทรีสื่จิะเปร็น่จิรักรพรรดำจิคมือผู้รูก้ไดำก้ร รับอาณ์รัตุจิหรมือโองการจิากสุวรรคณ์ 
(Mandate of Heaven) โดำยผู้รูก้ไดำก้ร รับอาณ์รัตุจิดำรังกลน่าวตุก้องมรีคตุณ์ธ์รรม และจิรจิยธ์รรมใน่การปกครองตุาม
หลรักขงจิมืกิ๊อ ไมน่เชน่น่น่รั บื้น่อาณ์รัตุจิสุวรรคณ์อาจิเปลรีสื่ยน่ไปทรีสื่บตุคคลอมืสื่น่ สุน่วน่ผู้รูก้ทรีสื่ไดำก้ร รับอาณ์รัตุจิสุวรรคณ์จิะอยรูน่ใน่ฐาน่ะทรีสื่
เปร็น่ “โอรสุแหน่งสุวรรคณ์” (Son of Heaven)  ใน่ดำก้าน่โครงสุรก้างของสุรังคมจิรีน่โบราณ์ประกอบดำก้วยชน่ชรั บื้น่
กษรัตุรจิยณ์ ชน่ชรั บื้น่ขตุน่น่าง เสุน่าบดำรี ตุระกรูลใหญน่ผู้รูก้เปร็น่เจิก้าของทรีสื่ดำจิน่ และชน่ชรั บื้น่ชาวน่า ชน่ชรั บื้น่ชาวน่าสุามารถ
เลมืสื่อน่ฐาน่ะสุรังคมของตุน่ไดำก้โดำยการสุอบเปร็น่บรัณ์ฑ์จิตุของราชสุดำาน่รัก หรมือ “การสุอบจิอหงวน่” (Zhuan 

Gyuan) ซึ่ซึ่สื่งวจิชาความรรูก้ใน่การทดำสุอบกร็มาจิากปรรัชญาขงจิมืบื้อ เหตุตุน่รีบื้ใน่สุรังคมจิรีน่โบราณ์จิน่กระทรั บื้งถซึ่ง
ป รัจิจิตุบรัน่รากฐาน่ความเชมืสื่อสุดำาครัญจิซึ่งสุรัมพรัน่ธ์ณ์เกรีสื่ยวขก้องกรับลรัทธ์จิขงจิมืกิ๊ออยน่างลซึ่กซึ่ซึ่บื้ง ความคจิดำความเชมืสื่อทรีสื่มรี
อจิทธ์จิพลตุน่อสุรังคมจิรีน่โบราณ์ไมน่แพก้ลรัทธ์จิขงจิมืกิ๊อ คมือ ลรัทธ์จิเตุป๋า และพระพตุทธ์ศาสุน่า ซึ่ซึ่สื่งความเชมืสื่อเหลน่าน่รีบื้มรีสุน่วน่
สุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้ชาวจิรีน่ยตุคโบราณ์อยรูน่ใน่กรอบหรมือกฎีเกณ์ฑ์ณ์ทรีสื่ยซึ่ดำถมืออาวตุโสุ และทดำาตุามหน่ก้าทรีสื่ ไมน่คจิดำคก้น่
หรมือดำจิบื้น่รน่เพมืสื่อลก้มเลจิกระบบเดำจิม วจิถรีชรีวจิตุและกรอบคจิดำแทบไมน่เปลรีสื่ยน่แปลง เหตุตุน่รีบื้สุ รังคมจิรีน่โบราณ์จิซึ่งเปร็น่
สุรังคมทรีสื่มรีระเบรียบ กฎีเกณ์ฑ์ณ์มรั สื่น่คง และหยตุดำน่จิสื่ง (Static)  

ปรรัชญาขงจิมืกิ๊อเน่ก้น่ดำก้าน่ศรีลธ์รรม และจิรจิยธ์รรมมากกวน่าการแสุวงหาความจิรจิงสุรูงสุตุดำของชรีวจิตุ และ
สุน่งเสุรจิมความเชมืสื่อเรมืสื่องสุวรรคณ์ ความเชมืสื่อผู้รีบรรพบตุรตุษเพมืสื่อเอมืบื้อตุน่อการดำดำารงอยรูน่ของระบบจิรจิยธ์รรมแบบ
ขงจิมืกิ๊อ ปรรัชญาขงจิมืกิ๊อแบน่งความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ของมน่ตุษยณ์ใน่สุรังคมออกเปร็น่ 5 ประการคมือ พน่อกรับลรูก กษรัตุรจิยณ์กรับ
ขตุน่น่าง สุามรีกรับภรรยา พรีสื่กรับน่ก้อง และมจิตุรกรับสุหาย โดำยใน่ความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ทรั บื้ง 5 ตุก้องมรีคตุณ์ธ์รรมกดำากรับ 
ไดำก้แกน่   

 

เหริริน  คมือ คตุณ์ธ์รรมทรีสื่บรัณ์ฑ์จิตุพซึ่งรรักษาไวก้ดำก้วยชรีวจิตุ  

จำง  คมือ การปฏิจิบรัตุจิหน่ก้าทรีสื่ใน่ความรรับผู้จิดำชอบของตุน่ 

ซิริที่น  คมือ การรรับผู้จิดำชอบตุน่อคดำาพรูดำของตุน่ 

เซิที่ที่ยว  คมือ การกตุรัญญูรูกตุเวทจิตุา 

ซิรูน่  คมือ การคจิดำถซึ่งใจิเขาใจิเรา  
 

ผู้ลงาน่ประพรัน่ธ์ณ์ของน่รักคจิดำกลตุน่มขงจิมืบื้อทรีสื่มรีอจิทธ์จิพลตุน่อสุรังคมจิรีน่โบราณ์เรมืสื่อยมาใน่ทตุกยตุคสุมรัยคมือ
ตุดำาราจิดำาน่วน่ 5 เลน่ม ทรีสื่เรรียกวน่า “วรูน่จิจิง” (Wu Ching หรมือ The Confucian Classics) 

 

1.อรีบื้จิจิง (I Ching) เปร็น่หน่รังสุมือใหก้คดำาอธ์จิบายและการตุรีความเกรีสื่ยวกรับคดำาทดำาน่าย 
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2.ชรูจิจิง (Shu Ching) เปร็น่หน่รังสุมือบรัน่ทซึ่กคดำาประกาศ คดำาชรีบื้แน่ะ คดำาสุตุน่ทรพจิน่ณ์ และคดำารายงาน่ของ
เจิก้าผู้รูก้ครองรรัฐ และทรีสื่ปรซึ่กษาของเจิก้าผู้รูก้ครองรรัฐตุน่างๆ  

3.ซึ่มือจิจิง (Shih Ching) เปร็น่หน่รังสุมือรวบรวมบทกลอน่ หรมือบทเพลงของรรัฐตุน่างๆ ทรีสื่แตุน่งขซึ่บื้น่เพมืสื่อ
เปร็น่บทสุวดำบรวงสุรวงเทพเจิก้าและบรรพบตุรตุษ 

4.หลรีสื่จิรีบื้ (Li Chi) เปร็น่หน่รังสุมือรวบรวมขก้อคจิดำทางปรรัชญา รวมถซึ่งระเบรียบกฎีเกณ์ฑ์ณ์แน่วปฏิจิบรัตุจิใน่
ชรีวจิตุประจิดำาวรัน่ 

5.ชตุน่ชจิว (Ch’un Ch’iu)  เปร็น่หน่รังสุมือจิดำหมายเหตุตุรายปรีทรีสื่บรัน่ทซึ่กเหตุตุการณ์ณ์สุดำาครัญๆอยน่างยน่อๆ 
ตุรั บื้งแตุน่ปรี 722 ถซึ่ง 481 กน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช  
 

                                                   

 

                                 ภาพทรีสื่ 1.11 สุรัญลรักษณ์ณ์ของลรัทธ์จิเตุป๋า 
                                 ทรีสื่มา http://www.wonder12.com/2011/06/taoism.html 

 

สุดำาหรรับปรรัชญาเตุป๋าเน่ก้น่ใหก้มน่ตุษยณ์เขก้าถซึ่งความเปร็น่เอกภาพหน่ซึ่สื่งเดำรียวกรัน่กรับเตุป๋า ซึ่ซึ่สื่งการจิะเขก้าถซึ่ง
วจิถรีแหน่งเตุป๋าไดำก้น่รั บื้น่ตุก้องปฏิจิบรัตุจิสุมาธ์จิ และใชก้ชรีวจิตุอยน่างเรรียบงน่าย เลน่าจิมืกิ๊อกลน่าวถซึ่งปรรัชญาเตุป๋าไวก้ใน่หน่รังสุมือชมืสื่อ 
“เตุป๋าเตุอจิจิง”วน่า (Tao Te Ching) สุจิสื่งทรีสื่เปร็น่พมืบื้น่ฐาน่ทรีสื่สุตุดำของโลกคมือ “เตุป๋า” (แปลวน่า “วจิถรี”) โดำยเตุป๋ามรีอยรูน่ทตุก
ทรีสื่ใน่ธ์รรมชาตุจิ  มน่ตุษยณ์ควรทดำาตุรัวประดำตุจิน่ดำบื้าทรีสื่สุามารถเขก้ากรับไดำก้ทตุกภาชน่ะ  ความสุตุขแทก้จิรจิงไมน่ไดำก้อยรูน่ทรีสื่
ทรรัพยณ์สุมบรัตุจิหรมือเกรรียรตุจิยศ  แตุน่อยรูน่ทรีสื่ความสุงบและพอใจิใน่สุจิสื่งทรีสื่มรี  อรีกหน่ซึ่สื่งแน่วปรรัชญาทรีสื่สุดำาครัญของเตุป๋า
คมือ “สุรรพสุจิสื่งลก้วน่มรีครูน่ตุรงขก้าม” น่รั สื่น่คมือ “หยจิน่กรับหยาง”  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ทรั บื้งครูน่แหน่งความสุมดำตุล และครูน่อรัน่ทดำาลายลก้าง
ของธ์รรมชาตุจิ โดำย “หยาง”คมือ  พลรังดำก้าน่บวกมรีลรักษณ์ะสุรีแดำง เปร็น่พลรังเพศชาย พบใน่สุรรพสุจิสื่งทรีสื่ใหก้
ความอบอตุน่น่ สุวน่างไสุว และมรั สื่น่คง ฯลฯ ขณ์ะทรีสื่ “หยจิน่” คมือ พลรังดำก้าน่ลบ มรีลรักษณ์ะสุรีดำดำา เปร็น่พลรังเพศหญจิง  
พบใน่สุรรพสุจิสื่งทรีสื่ใหก้ความหน่าวเยร็น่ อน่อน่น่ตุน่ม มมืดำมจิดำ และลซึ่กลรับฯลฯ ทรั บื้งน่รีบื้สุ รัญลรักษณ์ณ์ของเตุน่ามรี  2 อยน่างคมือ 
รรูป “เลน่าจิมืกิ๊อขรีสื่กระบมือ” ซึ่ซึ่สื่งหมายถซึ่งการออกเดำจิน่ทางครรั บื้งสุตุดำทก้ายของเลน่าจิมืกิ๊อ สุน่วน่อรีกสุรัญลรักษณ์ณ์ คมือ “ไทก้จิรีอิ๋” 
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ซึ่ซึ่สื่งมรีลรักษณ์ะเปร็น่วงกลมเปรรียบเหมมือน่รรูปปลาสุองตุรัวทรีสื่เปร็น่สุรีขาว:หยาง และสุรีดำดำา:หยจิน่ อรัน่สุมืสื่อถซึ่งใน่
ทน่ามกลางหยางกร็มรีหยจิน่ และใน่ทน่ามกลางหยจิน่กร็มรีหยาง ผู้สุมกลมกลมืน่กรัน่     

พระพตุทธ์ศาสุน่าเขก้าสุรูน่แผู้น่น่ดำจิน่จิรีน่ผู้น่าน่เสุก้น่ทางสุายไหมใน่สุมรัยราชวงศณ์ฮรั สื่น่  โดำยเปร็น่พตุทธ์ศาสุน่า
สุายมหายาน่  และยตุคทองของพตุทธ์ศาสุน่าคมือสุมรัยราชวงศณ์ถรัง  สุถาป รัตุยกรรมและปฏิจิมากรรมสุน่วน่ใหญน่
ของยตุคน่รีบื้มรีขซึ่บื้น่เพมืสื่อพตุทธ์ศาสุน่า ไมน่วน่าจิะเปร็น่ เจิดำรียณ์ ถดำบื้าพระ พระโพธ์จิสุรัตุวณ์ พระพตุทธ์รรูป การจิารจิกไปอจิน่เดำรีย
ของภจิกษตุจิรีน่ชมืสื่อเหรีบื้ยน่จิรัง (หรมือถรังซึ่รัมจิรังใน่น่จิยายเรมืสื่องไซึ่อจิ อิ๋ว) เพมืสื่อแปลพระไตุรปจิฎีก และตุน่อมาพตุทธ์ศาสุน่า
แบบมหายาน่กร็แผู้น่ขยายจิากจิรีน่สุรูน่อาณ์าจิรักรใน่เกาหลรี และญรีสื่ปตุน่น่ใน่ราวตุก้น่ครจิสุตุณ์ศรักราชถซึ่ง ค.ศ. 220 โดำย
ผู้น่าน่ทางการคก้าขาย และการอพยพเพมืสื่อลรีบื้ภรัยสุงคราม (ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ชน่วงเดำรียวกรัน่กรับทรีสื่อาณ์าจิรักรใน่เกาหลรี และ
ญรีสื่ปตุน่น่ไดำก้ร รับอจิทธ์จิพลดำก้าน่อมืสื่น่ๆ จิากจิรีน่โบราณ์ เชน่น่ ตุรัวอรักษร ศจิลปสุถาป รัตุยกรรม วรัฒน่ธ์รรม)  
 

        
 

   ภาพทรีสื่ 1.12ภาพจิากภาพยน่ตุรณ์เรมืสื่องไซึ่อจิ อิ๋ว ทรีสื่เลน่าเรมืสื่องราวการไปอรัญเชจิญพระไตุรปจิฎีกทรีสื่ชมพรูทวรีปของ     
  “หลวงจิรีน่เหรีบื้ยน่จิรัง” หรมือ “ถรังซึ่รัมจิรั อิ๋ง” ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่น่จิยายทรีสื่สุะทก้อน่ใหก้เหร็น่ความรตุน่งเรมืองของพตุทธ์ศาสุน่าใน่จิรีน่  

   ทรีสื่มา http://static.weloveshopping.com/shop/client/000055/lekseries/THC100.jpg 

  

ใน่ดำก้าน่การคก้า อาณ์าจิรักรจิรีน่โบราณ์มรีการคก้าทรีสื่รตุน่งเรมืองมากทรั บื้งผู้น่าน่เสุก้น่ทางสุายไหม(Silk Route) 

ทรีสื่ทอดำตุรัวจิากจิรีน่(มณ์ฑ์ลซึ่รีอาน่) ผู้น่าน่เอเชรียกลาง เปอรณ์เซึ่รีย แยกไปอจิน่เดำรีย จิน่ถซึ่งแถบเมดำจิเตุอรณ์เรเน่รียน่ 
สุจิน่คก้าทรีสื่สุดำาครัญของจิรีน่คมือผู้ก้าไหม เครมืสื่องลายคราม เงจิน่ ทอง และทองแดำง ฯลฯ โดำยใน่เสุก้น่ทางสุายไหมมรี
พน่อคก้าจิากหลายอาณ์าจิรักร  หลายกลตุน่มชน่ทรีสื่เขก้าไปรน่วมแลกเปลรีสื่ยน่สุจิน่คก้าระหวน่างกรัน่ อรีกหน่ซึ่สื่งเสุก้น่ทาง
การคก้าทรีสื่สุรก้างความมรั สื่งครั สื่งใหก้จิรีน่โบราณ์มากเชน่น่กรัน่คมือกองเรมือคก้าขายกรับอาณ์าจิรักรตุน่างๆ  แถบเอเชรีย
ตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้ อจิน่เดำรียตุอน่ใตุก้  อยน่างไรกร็ตุาม มรีรรูปแบบการคก้าระหวน่างจิรีน่กรับอาณ์าจิรักรตุน่างๆ อรีก
หน่ซึ่สื่งรรูปแบบ ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่การคก้าใน่รรูปการสุน่งบรรณ์าการ หรมือสุน่ง“จิจิบื้มกก้อง”(Tribute System) ของอาณ์าจิรักร
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ตุน่างๆ เพมืสื่อแสุดำงความน่ก้อมรรับใน่ความยจิสื่งใหญน่ของอาณ์าจิรักรจิรีน่  โดำยอาณ์าจิรักรทรีสื่สุน่งจิจิบื้มกก้องใหก้จิรีน่จิะไดำก้
สุจิน่คก้าจิากจิรีน่ตุอบแทน่  จิากหลรักฐาน่พบวน่ามรีอาณ์าจิรักรใหญน่น่ก้อยสุน่งจิจิบื้มกก้องใหก้จิรีน่มากถซึ่ง 38 อาณ์าจิรักร 

อาณ์าจิรักรจิรีน่กก้าวเขก้าสุรูน่ยตุคเสุมืสื่อมถอยใน่สุมรัยปลายราชวงศณ์ชจิง (หรมือราชวงศณ์แมน่จิรู) โดำยเฉพาะใน่
รรัชสุมรัยของจิรักรพรรดำจิผู้รูน่อรีอิ๋ (Puyi Emperor ค.ศ.1908 - 1912) ทรีสื่เปร็น่จิรักรพรรดำจิองคณ์สุตุดำทก้ายและราชวงศณ์
สุตุดำทก้ายทรีสื่ปกครองอาณ์าจิรักรจิรีน่  สุดำาหรรับความเสุมืสื่อมถอยของอาณ์าจิรักรจิรีน่ใน่สุมรัยปลายราชวงศณ์ชจิงเกจิดำ
จิากป รัจิจิรัยภายใน่จิรีน่ทรีสื่สุ รัมพรัน่ธ์ณ์กรับป รัจิจิรัยดำก้าน่สุรังคมโลก กลน่าวคมือ  การทรีสื่ราชวงศณ์ชจิงไมน่ไดำก้มรีการปรรับตุรัวเขก้า
กรับกระแสุแหน่งการเปลรีสื่ยน่แปลงของสุรังคมโลกอยน่างจิรจิงจิรังและดำรีพอ  

เปร็น่ทรีสื่เดำน่น่ชรัดำวน่าสุรังคมโลกใน่ศตุวรรษทรีสื่ 19 น่รั บื้น่ ชาตุจิใน่ยตุโรปสุน่วน่ใหญน่มรีเทคโน่โลยรีทรีสื่กก้าวหน่ก้า 

อรัน่เปร็น่ผู้ลจิากการปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรมใน่ศตุวรรษทรีสื่ 18  เหตุตุน่รีบื้ใน่เวลาตุน่อมาจิซึ่งมรีชาตุจิใน่ยตุโรปหลายชาตุจิ
ทรีสื่กลายเปร็น่ลรัทธ์จิจิ รักรวรรดำจิน่จิยม   และใชก้อดำาน่าจิทรีสื่เหน่มือกวน่าใน่ทางการเมมืองและการทหารเขก้าแสุวงหา
ผู้ลประโยชน่ณ์และความมรั สื่งครั สื่งจิากอาณ์าน่จิคมใน่ภรูมจิภาคตุน่างๆ ของโลก  ซึ่ซึ่สื่งรวมถซึ่งใน่อาณ์าจิรักรจิรีน่โบราณ์ 

สุดำาหรรับความเปลรีสื่ยน่แปลงใน่สุรังคมโลกชน่วงศตุวรรษทรีสื่ 18 - 19  ทรีสื่สุดำาครัญอรีกประการคมือ  เกจิดำกระแสุการ
ปฏิจิวรัตุจิทางการเมมืองขซึ่บื้น่ใน่หลายทรีสื่ของโลก  ซึ่ซึ่สื่งรวมถซึ่งใน่จิรีน่ดำก้วยเชน่น่กรัน่ทรีสื่เกจิดำการลน่มสุลายของราชวงศณ์ชจิง
และอาณ์าจิรักรจิรีน่จิน่กลายเปร็น่สุาธ์ารณ์รรัฐใน่ ค.ศ.1912 ทรั บื้งน่รีบื้กระแสุดำรังกลน่าวไดำก้ร รับแรงบรัน่ดำาลใจิจิากการ
ปฏิจิวรัตุจิทรีสื่สุดำาครัญๆ ของสุรังคมโลก เชน่น่ การปฏิจิวรัตุจิอเมรจิการะหวน่าง ค.ศ.1775 – 1783  และการปฏิจิวรัตุจิ
ฝ่รรั สื่งเศสุระหวน่าง ค.ศ.1789 – 1799         

 

                                  
 

     ภาพทรีสื่ 1.13 ดำร.ซึ่ตุน่ ยรัตุเซึ่ร็น่ ประธ์าน่าธ์จิบดำรีเฉพาะกาลแหน่งสุาธ์ารณ์รรัฐจิรีน่ทรีสื่กน่อตุรั บื้งขซึ่บื้น่ใน่ ค.ศ. 1912 

     ทรีสื่มา https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun_Yat-sen_2.jpg 
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2.6 อาริยธิริริมกริที่ก (Greek Civilization) 

  

อารยธ์รรมกรรีกมรีทรีสื่ตุรั บื้งอยรูน่แถบทะเลอรีเจิรียน่ และทะเลเมดำจิเตุอรณ์เรเน่รียน่  และถมือเปร็น่รากเหงก้าสุดำาหรรับอารย
ธ์รรมของโลกตุะวรัน่ตุกแทบทตุกดำก้าน่ใน่เวลาตุน่อมา รากฐาน่ของอารยธ์รรมกรรีกน่รั บื้น่ มรีความสุมืบ
เน่มืสื่องมาจิาก “อารยธ์รรมมจิโน่”(Minoan Civilization)  และ“อารยธ์รรมไมซึ่จิน่รี”(Mycenae Civilization) 

ตุามลดำาดำรับ อารยธ์รรมมจิโน่มรีทรีสื่ตุรั บื้งอยน่ทรีสื่เกาะครรีตุ(Crete)  ใน่ทะเลอรีเจิรียน่ราว 2,000 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช  
พวกเขามรีความสุามารถทางดำก้าน่สุถาป รัตุยกรรมและวจิศวกรรมเปร็น่อยน่างยจิสื่ง เชน่น่ สุรก้างวรังไดำก้สุรูงถซึ่ง 3 ชรั บื้น่  
สุรังคมยกยน่องสุตุรรีเทน่าเทรียมบตุรตุษ   ดำก้าน่ความเชมืสื่อกร็มรีการบรูชาเทพ  เชน่น่  เทพมารดำา (Mother Godness) 

ซึ่ซึ่สื่งภายหลรังความเชมืสื่อเชน่น่น่รีบื้มรีผู้ลถซึ่งยตุคอารยธ์รรมกรรีกดำก้วยเชน่น่กรัน่  อยน่างไรกร็ตุาม  ตุน่อมาใน่ราว 1,500 ปรี
กน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช พวกเขาถรูกชาวไมซึ่จิน่รีทรีสื่อยรูน่บน่ผู้มืน่แผู้น่น่ดำจิน่ใหญน่เขก้ายซึ่ดำครอง  และเปร็น่ผู้รูก้สุมืบทอดำ
ความกก้าวหน่ก้าของอารยธ์รรมมจิโน่  โดำยศรูน่ยณ์กลางความกก้าวหน่ก้าไดำก้ยก้ายจิากเกาะครรีตุไปอยรูน่ทรีสื่ไมซึ่จิน่รีแทน่  

ชาวไมซึ่จิน่รีมรีความเชรีสื่ยวชาญดำก้าน่การรบและการเดำจิน่เรมือเพมืสื่อคก้าขาย พวกเขาสุามารถแผู้น่ขยาย
อจิทธ์จิพลไดำก้ตุลอดำชายฝ่ รั สื่งทะเลเมดำจิเตุอรณ์เรเน่รียน่  และสุามารถเขก้ายซึ่ดำครองเมมืองทรอย (Troy) ใน่สุงคราม
โทรจิรัน่ไดำก้(Trojan War) ใน่ราว 1,200 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช กระน่รั บื้น่ อารยธ์รรมไมซึ่จิน่รีกร็รตุน่งเรมืองไดำก้ไมน่กรีสื่รก้อย
ปรี ใน่ราว 1,100 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช พวกเขากร็ถรูกเผู้น่าดำอเรรียน่ (ชาวกรรีกโบราณ์กลตุน่มหน่ซึ่สื่ง) เขก้ายซึ่ดำครอง
และทดำาลายอารยธ์รรม เปร็น่เหตุตุใหก้อารยธ์รรมมจิโน่ตุก้องหยตุดำชะงรักความกก้าวหน่ก้าลงไปราวสุามรก้อยปรี พวก
เขากลายเปร็น่ผู้รูก้ไมน่รรูก้หน่รังสุมือ ตุก้องยมืมอรักษรฟ้จิน่จิเซึ่รียมาดำรัดำแปลงเพมืสื่อเปร็น่ตุรัวหน่รังสุมือของตุน่ และใน่ยตุคแหน่ง
ความเงรียบงรัน่น่รีบื้เอง อารยธ์รรมกรรีกโบราณ์กร็มรีมหากาพยณ์ทรีสื่เกน่าแกน่เกจิดำขซึ่บื้น่สุองเรมืสื่องคมือ “อรีเลรียดำ (Iliad) 

และ “โอดำจิสุซึ่รียณ์” (Odyssey) ซึ่ซึ่สื่งประพรัน่ธ์ณ์โดำยโฮเมอรณ์ (Homer) เน่มืบื้อหาเกรีสื่ยวกรับการผู้จิญภรัยของวรีรบตุรตุษ
กรรีกโบราณ์  ป รัจิจิตุบรัน่มหากาพยณ์ทรั บื้งสุองเรมืสื่องถมือเปร็น่เอกสุารกซึ่สื่งประวรัตุจิศาสุตุรณ์ทรีสื่สุามารถใชก้เพมืสื่อศซึ่กษา และ
เรรียน่รรูก้เกรีสื่ยวกรับความเปร็น่มาของอารยธ์รรมกรรีกโบราณ์ใน่ยตุคแรกๆ (อน่รัน่ตุณ์ชรัย เลาหะพรัน่ธ์ตุ, 2554: 31 – 

35) 

    

  2.6.1 ยถุคเฮเลัน (Hellenic Civilization) 

     

 อารยธ์รรมกรรีกกลรับฟ้มืบื้น่ตุรัวขซึ่บื้น่อรีกครรั บื้งราว 800 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช  โดำยทรั สื่วไปเรรียกอารยธ์รรม
กรรีกชน่วงน่รีบื้วน่า “อารยธ์รรมเฮเลน่” (มาจิากคดำาวน่า “Hellas” เปร็น่ภาษาละตุจิน่ แปลวน่า “กรรีกหรมือกรรีซึ่” ) ใน่
ยตุคอารยธ์รรมเฮเลน่   สุรังคมกรรีกมรีหน่น่วยปกครองทรีสื่เปร็น่อจิสุระจิากกรัน่โดำยเรรียกวน่า“โพลจิสุ”  (คดำาวน่า Polis น่รีบื้
กลายเปร็น่รากศรัพทณ์ของคดำาวน่า Politics หรมือ Polity)   แตุน่ละโพลจิสุจิะพรัฒน่าขซึ่บื้น่จิากพมืบื้น่ทรีสื่ทรีสื่เปร็น่ศรูน่ยณ์กลาง
ทางการคก้าขาย และมรีสุถาน่ะเหมมือน่น่ครรรัฐ    โดำยน่ครรรัฐทรีสื่กก้าวหน่ก้า ไดำก้แกน่ เอเธ์น่สุณ์(Athens)  คอรจิน่ทณ์ 
(Corinth) สุปารณ์ตุา(Sparta) ทรีบสุณ์(Thebes) และไมซึ่จิน่รี(Mycenae) ฯลฯ   
 สุดำาหรรับน่ครรรัฐทรีสื่โดำดำเดำน่น่ใน่ยตุคเฮเลน่คมือเอเธ์น่สุณ์  เปร็น่น่ครรรัฐทรีสื่มรีการปกครองแบบประชาธ์จิปไตุย
กก้าวหน่ก้าเปร็น่อยน่างยจิสื่ง  พลเมมืองของรรัฐทรีสื่เปร็น่ชายบรรลตุน่จิตุจิภาวะมรีสุจิทธ์จิ ธิ์เลมือกตุรั บื้งและดำดำารงตุดำาแหน่น่งทาง
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การเมมือง สุน่วน่หญจิง เดำร็ก และตุน่างดำก้าวไมน่มรีสุจิทธ์จิ ธิ์เลมือกตุรั บื้ง ขณ์ะเดำรียวกรัน่  เมมืองสุปารณ์ตุากลรับเปร็น่น่ครรรัฐทรีสื่มรี
ล รักษณ์ะตุรงขก้ามกรับเอเธ์น่สุณ์คมือ มรีลรักษณ์ะการปกครองแบบเผู้ดำร็จิการทหาร  มรีการยกเลจิกการถมือครอง
ทรีสื่ดำจิน่ ระบบทรีสื่โดำดำเดำน่น่ของสุปารณ์ตุาคมือการเกณ์ฑ์ณ์ทหาร  และใหก้พลเมมืองเปร็น่ทหารไดำก้ตุลอดำชรีวจิตุ เดำร็กชาย
เมมืสื่ออายตุครบ 7 ปรีจิะถรูกน่ดำาไปฝ่ซึ่กทหาร  และจิะแตุน่งงาน่ไดำก้กร็เมมืสื่ออายตุครบ 30 ปรี และตุก้องอยรูน่ใน่กองทหาร
จิน่ถซึ่งอายตุ 60 ปรี (เพจิสื่งอก้าง: 36 – 38)  

 

  2.6.2 ยถุคเฮเลันนริ สตัริก (Hellenistic Civilization) 

 

 ใน่ราว 431 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราชถมือเปร็น่ยตุคทองของน่ครรรัฐเอเธ์น่สุณ์ พวกเขารน่วมกรับน่ครรรัฐ
พรัน่ธ์มจิตุรทดำาสุงครามกรับสุปารณ์ตุายมืดำเยมืบื้อถซึ่ง 27 ปรี เปร็น่เหตุตุใหก้แทบทตุกน่ครรรัฐเสุมืสื่อมอดำาน่าจิลง และน่ครรรัฐทรีสื่
เขก้มแขร็งจิน่สุามารถกก้าวขซึ่บื้น่มาแทน่ทรีสื่พวกเขาคมือ “มาซึ่จิโดำเน่รีย” (Macedonia) ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่น่ครรรัฐเลร็กๆ ทาง
ตุอน่เหน่มือของกรรีกโบราณ์  มาซึ่จิโดำเน่รียยตุคพระเจิก้าอเลร็กซึ่าน่เดำอรณ์มหาราช (Alexzander the Great 336 

– 323 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช)  อารยธ์รรมกรรีกโบราณ์ทรีสื่ใน่ยตุคทรีสื่เรรียกวน่า“ยตุคเฮเลน่น่จิสุตุจิก”(Hellenistic Age) 

สุามารถขยายดำจิน่แดำน่ออกไปไดำก้อยน่างกวก้างขวาง   โดำยครอบคลตุมพมืบื้น่ทรีสื่ใน่แอฟ้รจิกาเหน่มือ(อรียจิปตุณ์โบราณ์) 
เอเชรียตุะวรัน่ตุก(เยรรูซึ่าเลร็ม เปอรณ์เซึ่รีย บาบจิโลน่)  และเอเชรียกลาง(ครัน่ธ์ราฐ ป รัญจิาบ)  อยน่างไรกร็ตุาม ครรั บื้น่
หมดำรรัชสุมรัยพระเจิก้าอเลร็กซึ่าน่เดำอรณ์มหาราช จิรักรวรรดำจิกรรีกทรีสื่กวก้างใหญน่ไพศาลกร็ลน่มสุลายลง และ
กลายเปร็น่สุน่วน่หน่ซึ่สื่งของจิรักรวรรดำจิโรมรัน่ใน่ศตุวรรษทรีสื่ 2 กน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช       
 มรดำกทรีสื่สุดำาครัญของอารยธ์รรมกรรีกโบราณ์ ไดำก้แกน่รรูปแบบศจิลปะสุถาป รัตุยกรรมใน่การสุรก้างอาคาร
สุถาน่ทรีสื่ของโลกตุะวรัน่ตุก ซึ่ซึ่สื่งมรีลรักษณ์ะโดำดำเดำน่น่อยรูน่ทรีสื่การสุรก้างดำก้วยหจิน่อน่อน่ หลรังคาหน่ก้าจิรั สื่ว เสุาขน่าดำใหญน่ 
การตุกแตุน่งหรัวเสุา น่อกจิากน่รีบื้เรมืสื่องราวจิากเทพปกรณ์รัม (การน่รับเคารพน่รับถมือเทพเจิก้า) ยรังคงมรีอจิทธ์จิพล
ตุน่อโลกตุะวรัน่ตุก อาทจิ การน่ดำาชมืสื่อเทพเจิก้ากรรีกไปตุรั บื้งเปร็น่ชมืสื่อบตุคคล เรมือรบ เรมือสุดำาราญ ยาน่อาวกาศ 
ดำวงดำาว ฯลฯ สุน่วน่ผู้ลงาน่การประพรัน่ธ์ณ์ของปราชญณ์เมธ์รียตุคกรรีกโบราณ์ไมน่วน่าเปร็น่โสุเครตุรีสุ (Socrates) 

เพลโตุ (Plato) อรจิสุโตุเตุจิล(Aristotle) และเฮโรโดำตุรัสุ(Herodotus) ฯลฯ  กร็กลายเปร็น่รากฐาน่ทางภรูมจิ
ป รัญญาของโลกตุะวรัน่ตุกใน่ดำก้าน่ปรรัชญา วจิทยาศาสุตุรณ์ สุรังคมศาสุตุรณ์ และรรัฐศาสุตุรณ์ ฯลฯ ดำก้วยเชน่น่กรัน่ 
(เพจิสื่งอก้าง: 39 – 40) 
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ภาพทรีสื่ 1.14 เทพซึ่รูสุ (Zeus) ผู้รูก้เปร็น่ราชาแหน่งเทพ และเปร็น่เทพแหน่งทก้องฟ้ก้า ชมืสื่อใน่ตุดำาน่าน่เทพปกรน่รัม
ของกรรีกคมือ “เทพจิรูปรีเตุอรณ์” (Jupiter) โดำยมรีสุรัญลรักษณ์ณ์คมือสุายฟ้ก้า 
ทรีสื่มา http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jupiter_Smyrna_Louvre_Ma13.jpg 

 

2.7 อาริยธิริริมโริมรัน (Roman Civilization) 

 

 อารยธ์รรมโรมรัน่ตุรั บื้งอยรูน่แถบลตุน่มแมน่น่ดำบื้าไทเบอรณ์ (Tiber)  โดำยมรีการตุน่อตุรั บื้งเปร็น่ชตุมชน่เรมืสื่อยมาตุรั บื้งแตุน่
ศตุวรรษทรีสื่ 8 กน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช  เมมืสื่อชตุมชน่เหลน่าน่รั บื้น่ถรูกชาวอรีทรรัสุกรัน่ (Etruscan)  เขก้ารตุกราน่ใน่ชน่วง 625 

ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช   ชาวอรีทรรัสุกรัน่จิซึ่งไดำก้ถน่ายทอดำภรูมจิป รัญญากรรีกใน่ดำก้าน่ตุน่างๆ  แกน่ผู้รูก้คน่ใน่แถบลตุน่มน่ดำบื้า
แมน่น่ดำบื้าไทเบอรณ์ไมน่วน่าจิะดำก้าน่ศจิลปะ สุถาป รัตุยกรรม อรักษร ความเชมืสื่อ ฯลฯ อยน่างไรกร็ตุาม  ใน่ทางตุดำาน่าน่มรี
การกลน่าวขาน่เกรีสื่ยวกรับการสุรก้างอาณ์าจิรักรโรมไวก้วน่า  โอรสุฝ่าแฝ่ดำทรั บื้งสุององคณ์ของเทพเจิก้ามารณ์ ชมืสื่อโรมตุลรัสุ 
(Romulus)  และเรมตุสุ (Remus) คมือผู้รูก้สุรก้างอาณ์าจิรักรโรม (ทรั บื้งสุองถรูกจิรับถน่วงน่ดำบื้าแตุน่รอดำชรีวจิตุ และกร็เตุจิบ
ใหญน่ขซึ่บื้น่มาจิากน่ดำบื้าน่มแมน่หมาปน่า)   
 

  2.7.1 ยถุคสาธิาริณริรัฐ  
 

 ใน่ยตุคสุมรัยแรกเรจิสื่ม โรมรัน่มรีการปกครองใน่ระบอบกษรัตุรจิยณ์ โดำยเรรียกกษรัตุรจิยณ์วน่า “อจิมเพอเรรียม” 

(Imperium) สุรัญลรักษณ์ณ์ทรีสื่ใชก้แทน่พระองคณ์คมือ “ขวาน่เหน่ร็บกรับมรัดำหวาย” (ใน่ชน่วงทศวรรษ 1920 ถรูกลรัทธ์จิ
ฟ้าสุซึ่จิสุตุณ์น่ดำาไปเปร็น่สุรัญลรักษณ์ณ์) กษรัตุรจิยณ์ทรงมรีสุภาซึ่รีเน่ตุเปร็น่ทรีสื่ปรซึ่กษา   อยน่างไรกร็ดำรี  ใน่ชน่วง 509 ปรีกน่อน่
ครจิสุตุณ์ศรักราช  ชาวพาทรจิเชรียน่(Patricians)ไดำก้ลก้มลก้างระบอบกษรัตุรจิยณ์ของชาว“อรีทรรัสุกรัน่”(Etruscan)  และ
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จิรัดำการปกครองใน่แบบสุาธ์ารณ์รรัฐ   สุน่วน่ชาวเพลเบรียน่(Plebeians) ทรีสื่สุน่วน่ใหญน่เปร็น่ชาวไรน่ ชาวน่า 
ชน่างฝ่รีมมือ ลรูกจิก้าง เปร็น่กลตุน่มทรีสื่ไมน่มรีอดำาน่าจิทางการปกครอง  
 ตุน่อมา ชาวเพลเบรียน่ไดำก้พยายามเขก้ามามรีสุน่วน่ใน่ทางการปกครองรน่วมกรับชาวพาทรจิเชรียน่ จิน่
สุภาซึ่รีเน่ตุยอมใหก้ชาวเพลเบรียน่มรีสุจิทธ์จิเลมือกผู้รูก้น่ดำาของตุน่  ซึ่ซึ่สื่งเรรียกกรัน่วน่า “คณ์ะทรรีบรูน่” (Tribunes) ทรั บื้งน่รีบื้
คณ์ะทรรีบรูน่มรีสุจิทธ์จิยรับยรั บื้งกฎีกตุจิกาทรีสื่ไมน่เปร็น่ธ์รรมหรมือทรีสื่กดำขรีสื่ตุน่อชาวเพลเบรียน่ไดำก้ โดำยเปลน่งคดำาพรูดำวน่า “วรีโตุก้” 
(Veto) แปลวน่า “ขก้าพเจิก้าขอหก้าม” กระน่รั บื้น่ ชาวเพลเบรียน่กร็ยรังคงพยายามตุน่อสุรูก้เรรียกรก้องสุจิทธ์จิทางการเมมือง
สุดำาหรรับกลตุน่มตุน่เรมืสื่อยมา จิน่สุามารถไดำก้ร รับชรัยชน่ะทรีสื่เหร็น่ผู้ลคมือ  การทรีสื่ชาวพาทรจิเชรียน่ยอมออกกฎีหมาย
เปร็น่ลายลรักษณ์ณ์อรักษร  ประกอบดำก้วยมาตุราตุน่างๆ ทรีสื่จิารซึ่กลงบน่แผู้น่น่สุดำารจิดำจิดำาน่วน่ 12 แผู้น่น่ ซึ่ซึ่สื่งเรรียกวน่า 
“กฎีหมายสุจิบสุองโตุม๊ะ” (Law of the Twelve Tables – Table มาจิากคดำาวน่า Tablet ทรีสื่แปลวน่า “แผู้น่น่” เชน่น่ 
แผู้น่น่หจิน่ แผู้น่น่สุดำารจิดำ แผู้น่น่ไมก้ สุน่วน่ใหญน่ใน่ตุดำาราภาษาไทยเรรียกกฎีหมายสุจิบสุองโตุม๊ะ ไมน่ใชน่ “กฎีหมายสุจิบ
สุองแผู้น่น่” ) กฎีหมายสุจิบสุองโตุม๊ะไดำก้เพจิสื่มสุจิทธ์จิ และโอกาสุทางสุรังคมแกน่ชาวเพลเบรียน่มากขซึ่บื้น่เปร็น่อรัน่มาก 
เชน่น่ สุามารถดำดำารงตุดำาแหน่น่งใน่ทางการเมมืองทรีสื่สุดำาครัญ ๆ ไดำก้เหมมือน่ชาวพาทรจิเชรียน่  
 

  2.7.2 ยถุคจำรักริวริริดิริโริมรัน  

 

 ใน่ชน่วง 31 ปรีกน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช ไดำก้เกจิดำการเปลรีสื่ยน่แปลงครรั บื้งสุดำาครัญเกจิดำขซึ่บื้น่ กลน่าวคมือ ออคตุาเวรียน่ 
(Octavian) ผู้รูก้เปร็น่บตุตุรบตุญธ์รรมของจิรูเลรียสุ ซึ่รีซึ่ารณ์(Julius Caesar) สุามารถปราบมารณ์ก แอน่โทน่รี (Mark 

Anthony)  ทรีสื่เปร็น่ครูน่แขน่งทางการเมมืองไดำก้สุดำาเรร็จิ   เขาไดำก้เปลรีสื่ยน่รรูปแบบการปกครองของโรมรัน่ไปสุรูน่ระบอบ
จิรักรวรรดำจิใน่ปรีทรีสื่ 27 กน่อน่ครจิสุตุณ์ศรักราช    และเปร็น่จิรักรพรรดำจิองคณ์แรกของจิรักรวรรดำจิโรมรัน่ทรีสื่ยจิสื่งใหญน่  โดำย
ไดำก้ร รับสุมญาน่ามวน่า “จิรักพรรดำจิออกรัสุตุรัสุ”(Augustus Emperor)  ยตุคสุมรัยแหน่งความเปร็น่จิรักรวรรดำจิโรมรัน่ทรีสื่
ยจิสื่งใหญน่กจิน่เวลายาวน่าน่ถซึ่งหก้าศตุวรรษ  จิรักรวรรดำจิโรมรัน่มรีอจิทธ์จิพลครอบคลตุมทรั สื่วทรั บื้งยตุโรป เอเชรียไมเน่อรณ์ 
เอเชรียตุะวรัน่ตุก แอฟ้รจิกาเหน่มือ และทะเลเมดำจิเตุอรณ์เรเน่รียน่  

 อาณ์าจิรักรโรมรัน่ใน่ยตุคจิรักรวรรดำจิมรีความเปร็น่ปซึ่กแผู้น่น่มรั สื่น่คงทรั บื้งใน่ทางการทหาร การเมมือง สุรังคม 
และเศรษฐกจิจิ  โดำยเฉพาะการคก้าขายทรีสื่เฟ้มืสื่องฟ้รูขซึ่บื้น่ทรั บื้งใน่สุน่วน่ภาคพมืบื้น่ทวรีป  และใน่ทะเลเมดำจิเตุอรณ์เรเน่รียน่ 

สุน่วน่ดำก้าน่ภาษา ศจิลปะ สุถาป รัตุยกรรม และความเชมืสื่อ ฯลฯ  จิรักรวรรดำจิโรมรัน่กร็มรีความรตุน่งเรมืองไมน่แพก้ดำก้าน่อมืสื่น่ 
ๆ ใน่ดำก้าน่ภาษาชาวโรมรัน่ใชก้ภาษาละตุจิน่  ดำก้าน่ศจิลปะ  สุถาป รัตุยกรรมชาวโรมรัน่เรรียน่รรูก้และสุรก้างสุรรคณ์ตุน่อ
จิากอารยธ์รรมกรรีกโบราณ์  ดำก้าน่ความเชมืสื่อพระเจิก้าคอน่สุแตุน่ตุจิน่ (Constantine ค.ศ. 306 – 337) ทรง
ประกาศยอมรรับศาสุน่าครจิสุตุณ์ใหก้เปร็น่ศาสุน่าประจิดำาจิรักรวรรดำจิโรมรัน่ใน่ครจิสุตุณ์ศรักราช 312 (กน่อน่หน่ก้าศาสุน่า
ครจิสุตุณ์ไมน่สุามารถเผู้ยแพรน่ความเชมืสื่อของตุน่ไดำก้  เพราะถรูกทางการโรมรัน่ปราบปรามอยน่างโหดำรก้ายน่รับรก้อย
ปรี   และการประกาศยอมรรับศาสุน่าครจิสุตุณ์ของจิรักรพรรดำจิคอน่สุแตุน่ตุจิน่กร็ถมือเปร็น่จิตุดำเรจิสื่มตุก้น่สุดำาครัญ  สุดำาหรรับ
การยอมรรับระบบความเชมืสื่อ ทรีสื่น่รับถมือพระเจิก้าองคณ์เดำรียวแบบยจิวมาใชก้โลกตุะวรัน่ตุก)  
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ภาพทรีสื่ 1.15 ภาพแผู้น่ทรีสื่จิ รักรวรรดำจิโรมรัน่ ใน่ชน่วงทรีสื่รตุน่งเรมืองสุรูงสุตุดำใน่รรัชสุมรัยของจิรักรพรรดำจิทราจิรัน่ (Trajan) 

หรมือใน่ราวครจิสุตุณ์ศรักราช 117   

ทรีสื่มา http://en.wikipedia.org/wiki/File:Roman_Empire_Trajan_117AD.png 

 

            
 

ภาพทรีสื่ 1.16 โคลอสุเซึ่รียม คมือสุน่ามกรีฬากลางแจิก้งขน่าดำใหญน่ใน่ยตุคโรม อรัฒจิรัน่ทรณ์โดำยรอบวรัดำไดำก้ประมาณ์  
527 เมตุร สุรูง 57 เมตุรและ สุามารถจิตุผู้รูก้ชมไดำก้ประมาณ์ 50,000 คน่  
ทรีสื่มา http://img.timeinc.net/time/photoessays/2007/wonders_a/colosseum.jpg 
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ชาวโรมรัน่ประสุบความสุดำาเรร็จิอยน่างแทก้จิรจิง  ใน่การบรจิหารจิรัดำการบก้าน่เมมือง และสุรก้างสุรรคณ์
สุถาป รัตุยกรรมอาคารสุถาน่ทรีสื่ขน่าดำใหญน่เพมืสื่อตุอบสุน่องความตุก้องการพลเมมืองของตุน่ เชน่น่ การสุรก้าง
โคลอสุเซึ่รียม (Colosseum)  เพมืสื่อใหก้ชาวโรมรัน่เขก้าชมการตุน่อสุรูก้กรัน่ระหวน่างกลาดำจิเอเทอรณ์(Gladiator) หรมือ
ระหวน่างกลาดำจิเอเทอรณ์กรับสุรัตุวณ์รก้าย  การสุรก้างเซึ่อครัสุ แมร็กซึ่จิมรัสุ(Circus Maximus) ทรีสื่เปร็น่สุน่ามแขน่งรถมก้า
ขน่าดำใหญน่  การสุรก้างทรีสื่อาบน่ดำบื้าสุาธ์ารณ์ะ(Public Baths)  เพมืสื่อเปร็น่สุถาน่ทรีสื่พบปะสุรังสุรรคณ์และพรักผู้น่อน่
หยน่อน่ใจิของชาวโรม  การสุรก้างโครงขน่ายถน่น่และสุะพาน่ทรั สื่วกรตุงโรมเพมืสื่อใชก้ใน่การคมน่าคม คก้าขายและ
เคลมืสื่อน่ทรัพ  และการสุรก้างสุะพาน่สุน่งน่ดำบื้า(Aqueduct)ขน่าดำสุรูงใหญน่ เพมืสื่อสุน่งน่ดำบื้าจิากพมืบื้น่ทรีสื่หน่างไกลสุรูน่พมืบื้น่ทรีสื่เมมือง 
(เพจิสื่งอก้าง: 41 – 48)              

 อยน่างไรกร็ตุาม จิรักรวรรดำจิโรมรัน่กร็ถซึ่งกาลเสุมืสื่อมถอย  เมมืสื่ออาณ์าจิรักรแหน่งน่รีบื้ประสุบกรับความตุกตุดำสื่าทรั บื้ง
ใน่ทางการเมมือง เศรษฐกจิจิ และสุรังคม  การเสุมืสื่อมถอยใน่ทางอดำาน่าจิเปร็น่ป รัจิจิรัยสุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้จิ รักรวรรดำจิ
โรมรัน่ไมน่สุามารถทรัดำทาน่การเขก้ารตุกราน่ของชาวอน่ารยชน่เผู้น่ากอท (Goth)  หรมือเผู้น่าเยอรมรัน่ไดำก้ เปร็น่เหตุตุ
ใหก้จิ รักรวรรดำจิโรมรัน่ลน่มสุลายใน่ครจิสุตุณ์ศรักราช 476  และทดำาใหก้ยตุโรปเดำจิน่เขก้าสุรูน่ยตุคกลางหรมือยตุคมมืดำ ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ยตุค
ทรีสื่ศาสุน่าครจิสุตุณ์มรีอจิทธ์จิพลครอบงดำาชาวยตุโรปน่รับพรัน่ปรี      
 

3. อาริยธิริริมยถุคกลัาง 

 

หลรังการลน่มสุลายของจิรักรวรรดำจิโรมรัน่ใน่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 5  ภาคพมืบื้น่ยตุโรปกร็เขก้าสุรูน่สุภาวะป รั สื่น่ปน่วน่  
ระสุดำสื่าระสุน่าย และไมน่มรีความแน่น่น่อน่ใน่กฎีเกณ์ฑ์ณ์ทางสุรังคมและการเมมือง  กระน่รั บื้น่ใน่สุภาวะแหน่งความไมน่
แน่น่น่อน่น่รีบื้ มรีอารยธ์รรมใหมน่เกจิดำขซึ่บื้น่ถซึ่งสุามอารยธ์รรมดำก้วยกรัน่  ซึ่ซึ่สื่งทรั บื้งหมดำลก้วน่ไดำก้ร รับอจิทธ์จิพลใน่หลายๆ 
ดำก้าน่จิากโรมรัน่ อารยธ์รรมใหมน่ทรั บื้งสุามคน่อยๆ  กน่อตุรัวขซึ่บื้น่ใน่ชน่วงเวลาหก้ารก้อยปรี ระหวน่าง ค.ศ. 500 – 1000 

จิน่สุามารถแผู้น่ขยายอจิทธ์จิพลของตุน่ไปยรังดำจิน่แดำน่ใกลก้เครียง อารยธ์รรมใหมน่ทรั บื้งสุามไดำก้แกน่   

อารยธ์รรมไบแซึ่น่ไทน่ณ์ (Byzantine) หรมือโรมรัน่ตุะวรัน่ออก มรีศรูน่ยณ์กลางอยรูน่ทรีสื่คอน่สุแตุน่ตุจิโน่เปจิล 
(Constantinople – ป รัจิจิตุบรัน่คมือเมมือง ‘อจิสุตุรัน่บรูล’ ใน่ตุตุรกรี)  และไดำก้ขยายอจิทธ์จิพลไปใน่แถบเอเชรียไมเน่อรณ์
และใกลก้เครียง 
 อารยธ์รรมอจิสุลาม กน่อตุรัวขซึ่บื้น่แถบคาบสุมตุทรอาหรรับ และไดำก้แผู้น่ขยายอจิทธ์จิพลไปใน่แอฟ้รจิกาเหน่มือ 
เอเชรียตุะวรัน่ตุก และเอเชรียกลาง   

อารยธ์รรมยตุโรปใน่ยตุคกลาง  คมืออารยธ์รรมใน่ชน่วงเวลาทรีสื่ยตุโรปอยรูน่ภายใตุก้การครอบงดำาโดำยอดำาน่าจิ
ของศาสุน่าครจิสุตุณ์ระหวน่างครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่  5 – 15 (คณ์ะอรักษรศาสุตุรณ์ จิตุฬาลงกรณ์ณ์มหาวจิทยาลรัย, 2525: 

180) 
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3.1 อาริยธิริริมไบแซินไที่นค์ 
 

 ใน่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 4 จิรักรวรรดำจิโรมรัน่ตุกอยรูน่ใน่ฐาน่ะทรีสื่เสุมืสื่อมถอยทางอดำาน่าจิทรั บื้งดำก้าน่การทหาร 
การเมมือง เศรษฐกจิจิ และสุรังคม ทน่ามกลางความสุรับสุน่และวตุน่น่วายดำรังกลน่าว  จิรักรพรรดำจิคอน่สุแตุน่ตุจิน่ทรีสื่ 3 

(Constantine III ค.ศ. 306 – 337) ไดำก้ทรงสุถาปน่าเมมืองหลวงของจิรักรวรรดำจิโรมรัน่ขซึ่บื้น่มาอรีกแหน่งทรีสื่เมมือง 
“ไบแซึ่น่ตุจิอตุม” (Byzantium) โดำยมรีชมืสื่อใหมน่วน่า “กรตุงคอน่สุแตุน่ตุจิโน่เปจิล” ภายหลรังมรีการเรรียกเมมืองน่รีบื้วน่า 

“จิรักรวรรดำจิโรมรัน่ตุะวรัน่ออก” (สุน่วน่จิรักรวรรดำจิโรมรัน่ทรีสื่โรมเรรียกวน่า “จิรักรวรรดำจิโรมรัน่ตุะวรัน่ตุก”) การทรีสื่
จิ รักรวรรดำจิไบแซึ่น่ไทน่ณ์มรีทรีสื่ตุรั บื้งเหมาะสุม ใน่การปกปก้องตุน่เองจิากการรตุกราน่ของอน่ารยชน่ และเปร็น่
ศรูน่ยณ์กลางการคก้าทรีสื่สุดำาครัญ จิรักรวรรดำจิแหน่งน่รีบื้จิซึ่งมรีความกก้าวหน่ก้าตุน่อเน่มืสื่องถซึ่งพรัน่ปรี กน่อน่ถรูกจิรักวรรดำจิออตุโตุมรัน่
ทรีสื่เปร็น่อจิสุลามจิกชน่เขก้ายซึ่ดำครองใน่ ค.ศ. 1453  

 ใน่ระยะแรกเรจิสื่ม จิรักรวรรดำจิโรมรัน่ตุะวรัน่ตุกทรีสื่กรตุงโรม   และจิรักรวรรดำจิโรมรัน่ตุะวรัน่ออกทรีสื่กรตุงคอน่ 

สุแตุน่ตุจิโน่เปจิล ถมือเปร็น่จิรักรวรรดำจิครูน่แฝ่ดำ   เพราะจิรักรพรรดำจิของโรมรัน่ตุะวรัน่ออกยรังมรีสุถาน่ะเปร็น่สุน่วน่หน่ซึ่สื่ง
ของจิรักรวรรดำจิโรมรัน่ทรีสื่กรตุงโรม  จิน่กระทรั บื้งมรีการแยกจิรักรวรรดำจิไบแซึ่น่ไทน่ณ์ออกเปร็น่เอกเทศอยน่างเดำร็ดำขาดำ
ใน่รรัชสุมรัยจิรักรพรรดำจิจิรัสุตุจิเน่รียน่ (Justinian ค.ศ. 527 – 565) และพระองคณ์ไดำก้ร รับสุมญาน่ามวน่า “จิรักรพรรดำจิ
โรมรัน่องคณ์สุตุดำทก้าย และจิรักรพรรดำจิไบแซึ่น่ไทน่ณ์องคณ์แรก” (ชน่วงเวลาทรีสื่จิ รักรพรรดำจิจิรัสุตุจิเน่รียน่แยกตุรัว
จิรักรวรรดำจิไบแซึ่น่ไทน่ณ์  อยรูน่ใน่ชน่วงเวลาเดำรียวกรับทรีสื่จิ รักรวรรดำจิโรมรัน่ตุะวรัน่ตุกอยรูน่ภายใตุก้การยซึ่ดำครองของ
กลตุน่มอน่ารยชน่)  จิรักรพรรดำจิจิรัสุตุจิเน่รียน่ทรงสุรั สื่งใหก้มรีการรวบรวมและปรรับปรตุงประมวลกฏิหมายโรมรัน่ฉบรับ
ตุน่างๆ ทรีสื่มรีอยรูน่เดำจิม โดำยทรงเรรียกใหมน่วน่า “ประมวลกฎีหมายจิรัสุตุจิเน่รียน่” (Justinian Code) และถมือเปร็น่
ประมวลกฏิหมายทรีสื่มรีความสุดำาครัญตุน่อโลกตุะวรัน่ตุกใน่เวลาตุน่อมา ทรีสื่เปร็น่มรดำกของจิรักรวรรดำจิไบแซึ่น่ไทน่ณ์   
 

                    
 

                  ภาพทรีสื่ 1.17 แผู้น่ทรีสื่จิ รักรวรรดำจิไบแซึ่น่ไทน่ณ์ (Byzantine Empire) ใน่ชน่วง ค.ศ. 867   

                 ทรีสื่มา http://en.wikipedia.org/wiki/File:ByzantineEmpire867AD4lightpurple.PNG 
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 จิรักรวรรดำจิไบแซึ่น่ไทน่ณ์ซึ่ซึ่มซึ่รับอารยธ์รรมมาจิากกรรีกโบราณ์มากกวน่าจิากโรมรัน่  ทรั บื้งใน่ดำก้าน่ศจิลปะ
สุถาป รัตุยกรรม ปรรัชญาการเมมืองการปกครองศาสุน่า หรมือแมก้แตุน่ศาสุน่าและภาษา  โดำยศาสุน่าประจิดำา
จิรักรวรรดำจิไบแซึ่น่ไทน่ณ์คมือ “ศาสุน่าครจิสุตุณ์แบบกรรีกออรณ์โธ์ดำอกซึ่ณ์” (Greek Orthodox Church)  ภาษาทรีสื่ใชก้
ทรั สื่วไปคมือภาษากรรีก (จิรักรวรรดำจิโรมรัน่เดำจิมใชก้ภาษาละตุจิน่) จิากหลรักของครจิสุตุณ์แบบกรรีกออรณ์โธ์ดำอกซึ่ณ์ ทดำาใหก้
ชาวไบแซึ่น่ไทน่ณ์ยอมรรับวน่าจิรักรพรรดำจิใน่ฐาน่ะประมตุขของพวกเขา คมือผู้รูก้ทรีสื่พระเจิก้าเลมือกใหก้มรีอดำาน่าจิสุรูงสุตุดำ
ทรั บื้งทางอาณ์าจิรักร และศาสุน่าจิรักร   

ใน่ชน่วงรตุน่งเรมือง กรตุงคอน่สุแตุน่ตุจิโน่เปจิลถมือเปร็น่ศรูน่ยณ์กลางของความมรั สื่งครั สื่งทางการคก้าขาย ใน่เมมือง
เตุร็มไปดำก้วยพน่อคก้าจิากทตุกสุารทจิศทรีสื่เดำจิน่ทางมาเพมืสื่อคก้าขายระหวน่างกรัน่ อาทจิ พน่อคก้าจิากเปอรณ์เซึ่รีย อรียจิปตุณ์ 
อจิน่เดำรีย และสุเปน่ ฯลฯ จิรักรวรรดำจิไบแซึ่น่ไทน่ณ์คมือผู้รูก้สุมืบทอดำอารยธ์รรมคลาสุสุจิคของกรรีกโบราณ์ เพราะ
สุรังคมพวกเขาคลาคลดำสื่าไปดำก้วยปราชญณ์ ป รัญญาชน่  ผู้รูก้มรีการศซึ่กษาทรีสื่รอบรรูก้เกรีสื่ยวกรับวรรณ์คดำรี วจิทยาศาสุตุรณ์ 
และปรรัชญาของกรรีกโบราณ์จิดำาน่วน่มาก (เพจิสื่งอก้าง: 181 - 184)  

อยน่างไรกร็ตุาม  ผู้ลกระทบจิากสุงครามครรูเสุดำกร็ดำรี  ความอน่อน่แอดำก้าน่การเมมือง  การทหาร   และ
เศรษฐกจิจิดำก้วยกร็ดำรี    ลก้วน่เปร็น่ป รัจิจิรัยประกอบทรีสื่ทดำาใหก้จิ รักรวรรดำจิไบแซึ่น่ไทน่ณ์ตุก้องตุกอยรูน่ภายใตุก้การยซึ่ดำครอง
ของจิรักรวรรดำจิออตุโตุมรัน่(ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ชน่กลตุน่มเตุจิรณ์กทรีสื่เปร็น่อจิสุลามจิกชน่) ใน่ ค.ศ. 1453  และใน่ภายหลรังกร็กลาย 
เปร็น่ดำจิน่แดำน่ทรีสื่น่รับถมือศาสุน่าอจิสุลาม  รวมทรั บื้งเปลรีสื่ยน่ชมืสื่อใหมน่เปร็น่ตุตุรกรี(Turkey) หลรังพน่ายแพก้ใน่สุงครามโลก
ครรั บื้งทรีสื่ 1       

 

3.2 อาริยธิริริมอริสลัาม   
 

 จิตุดำเรจิสื่มตุก้น่ของอารยธ์รรมอจิสุลามเรจิสื่มขซึ่บื้น่ทรีสื่คาบสุมตุทรอาหรรับใน่ราวครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 7 โดำยมรีการ
ตุรั บื้งถจิสื่น่ฐาน่ของชาวอาหรรับใน่ดำจิน่แดำน่จิากอน่าวเปอรณ์เซึ่รีย  จิน่ถซึ่งเสุรีบื้ยววงพระจิรัน่ทรณ์แหน่งความอตุดำมสุมบรูรณ์ณ์  
ซึ่ซึ่สื่งรวมถซึ่งคาบสุมตุทรอาหรรับ สุน่งผู้ลใหก้มรีการกระจิตุกตุรัวทางวรัฒน่ธ์รรมใน่แถบดำรังกลน่าว และมรีพรัฒน่าการกน่อ
เกจิดำเปร็น่ศาสุน่าอจิสุลามใน่ภายหลรัง  คดำาวน่า ‘อจิสุลาม’ มาจิากคดำาวน่า ‘อรัสุลาม’ แปลวน่าสุรัน่ตุจิ หรมือการยอมตุน่
ตุน่อพระเจิก้า  สุน่วน่ผู้รูก้น่รับถมือศาสุน่าอจิสุลามเรรียกวน่า ‘อจิสุลา’ หรมือ ‘มตุสุลจิม’  คมือผู้รูก้ยอมมอบกายถวายชรีวจิตุตุน่อ 

“พระอรัลเลาะฮณ์”    
“พระน่บรีมรูฮรัมหมรัดำ” หรมือ “ศาสุดำาน่บรีมรูฮรัมหมรัดำ” คมือผู้รูก้ประกาศศาสุน่าอจิสุลามคน่แรก  ทน่าน่เกจิดำใน่ 

ค.ศ. 571 ทรีสื่น่ครเมกกะ  โดำยทน่าน่เรจิสื่มออกประกาศศาสุน่าอจิสุลามใน่ ค.ศ. 611  และใน่เวลาทรีสื่ไมน่น่าน่น่รัก   
ศาสุน่าอจิสุลามกร็มรีอจิทธ์จิพลทรั สื่วทรั บื้งคาบสุมตุทรอาหรรับใน่เวลาเพรียง 30 ปรีตุน่อมา ใน่ดำจิน่แดำน่แถบอรียจิปตุณ์ ซึ่รีเรรีย 
ปาเลสุไตุน่ณ์(เยรรูซึ่าเลร็ม) เมโสุโปเตุเมรีย(อจิร รัก) เปอรณ์เซึ่รีย(อจิหรน่าน่) ลก้วน่รรับอจิทธ์จิพลศาสุน่าอจิสุลาม และใน่ 
ค.ศ. 732 อารยธ์รรมอจิสุลามไดำก้แผู้น่ขยายไปทรั สื่วทรั บื้งแอฟ้รจิกาเหน่มือ เกาะซึ่จิซึ่จิลรี สุเปน่ โปรตุตุเกสุ ฝ่รรั สื่งเศสุตุอน่   

ใตุก้  สุน่วน่ดำก้าน่ตุะวรัน่ออกกร็แผู้น่ขยายถซึ่งเอเชรียกลาง(อรัฟ้กาน่จิสุถาน่ คาซึ่รัคสุถาน่ เตุจิรณ์กเมน่จิสุถาน่ ครีกรีซึ่สุถาน่  
และอตุซึ่เบกจิสุถาน่ ฯลฯ)   
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                ภาพทรีสื่ 1.18 แสุดำงการขยายตุรัวของอารยธ์รรมอจิสุลามระหวน่าง ค.ศ. 622 – 750  

                ทรีสื่มา https://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_expansion_of_Caliphate.svg 

    

พระน่บรีมรูฮรัมหมรัดำไดำก้ร รับอจิทธ์จิพลความคจิดำดำก้าน่ศาสุน่ามาจิากชาวยจิวและชาวครจิสุเตุรียน่กน่อน่  ทดำาใหก้
ไมน่พอใจิชาวอาหรรับทรีสื่มรีรรูปแบบการน่รับถมือพระเจิก้าหลายองคณ์(มรีมากถซึ่ง360องคณ์) พระน่บรีมรูฮรัมหมรัดำกลน่าว
วน่าพระเจิก้าสุรูงสุตุดำหรมือ “พระอรัลเลาะฮณ์”น่รีบื้   คมือพระเจิก้าองคณ์เดำรียวกรับพระเจิก้าของศาสุน่ายจิวและศาสุน่าครจิสุตุณ์ 
อรีกทรั บื้งพระอรัลเลาะหณ์ไดำก้เลมือกใหก้พระน่บรีมรูฮรัมหมรัดำเปร็น่หน่ซึ่สื่งใน่บรรดำาศาสุดำาพยากรณ์ณ์ (Prophet) จิากทรีสื่
ปรากฏิใน่ครัมภรีรณ์อรัลกตุรอาน่จิดำาน่วน่ 25 องคณ์ อาทจิ อรับราฮรัม(Abraham) โมเสุสุ(Moses) และพระเยซึ่รู  โดำย
มรีพระน่บรีมรูฮรัมหมรัดำเปร็น่ศาสุดำาพยากรณ์ณ์องคณ์สุตุดำทก้ายทรีสื่มาประกาศคดำาสุอน่ของพระเจิก้า  “คดำาประกาศ
ดำรังกลน่าวของพระน่บรีมรูฮรัมหมรัดำถมือเปร็น่ทรีสื่สุตุดำไมน่มรีการแกก้ไข  เปร็น่คดำาทรีสื่ถรูกตุก้องทรีสื่สุตุดำและลบลก้างคดำาประกาศ
เกน่าๆทรีสื่แลก้วมา เชน่น่  คดำาประกาศของโมเสุสุ  และพระเยซึ่รูทรีสื่ถมือวน่ายรังไมน่ถรูกตุก้องเสุรียทรีเดำรียว หรมือถรูก
บจิดำเบมือน่” (ธ์รีรยตุทธ์ บตุญมรี, 2546: 289 -294) ทรั บื้งน่รีบื้ พระน่บรีมรูฮรัมหมรัดำไมน่ไดำก้มรีสุถาน่ะเปร็น่เพรียงศาสุดำา
เทน่าน่รั บื้น่  แตุน่ยรังมรีสุถาน่ะเปร็น่ผู้รูก้ครองน่ครอยน่างกษรัตุรจิยณ์ดำก้วย เหตุตุน่รีบื้ค รัมภรีรณ์อรัลกตุรอาน่จิซึ่งมรีลรักษณ์ะเปร็น่
กฎีหมายอยรูน่ใน่ตุรัว  ไมน่ใชน่เพรียงครัมภรีรณ์ทางศาสุน่าเทน่าน่รั บื้น่ (อน่รัน่ตุชรัย จิจิน่ดำาวรัฒน่ณ์, 2554: 202)  

ใน่ยตุคสุมรัยหลรังพระน่บรีมรูฮรัมหมรัดำ อารยธ์รรมอจิสุลามยรังคงรตุน่งเรมืองมากขซึ่บื้น่ ชาวอจิสุลามหรมือมตุสุลจิม
ไดำก้สุรก้างเครมือขน่ายการคก้าอยน่างกวก้างขวางทรั บื้งใน่ภรูมจิภาคของตุน่และกรับภรูมจิภาคอมืสื่น่ๆ  ซึ่ซึ่สื่งไดำก้กน่อใหก้เกจิดำเมมือง
ทรีสื่เปร็น่ศรูน่ยณ์กลางการคก้ามากมาย อรัน่น่ดำาไปสุรูน่การแลกเปลรีสื่ยน่ดำก้าน่ศจิลปวจิทยาการระหวน่างอารยธ์รรมอจิสุลาม
กรับอารยธ์รรมอมืสื่น่ ๆ เมมืองทรีสื่สุดำาครัญ ๆ เชน่น่  แบกแดำดำ(Bagdad)  ดำามรัสุกรัสุ(Damascus)  บาสุรา(Basra)   

แอน่ตุจิออค(Antioch)   อาเลโป(Alepo)   เมดำจิน่า(Medina)    เมกกะ(Mecca)  โดำยเชมืสื่อมกรับอจิน่เดำรียผู้น่าน่  
ชรีราสุ(Shiraz) ฮารณ์ท(Heart)  ตุรักสุจิลา(Taxila)  เชมืสื่อมกรับจิรีน่ผู้น่าน่แถบบตุคอรอ(Bukhara) โกทรัน่(Khotan)   

ซึ่ามารณ์คาน่ดำณ์(Samaskand) และใน่แถบแอฟ้รจิกาเหน่มือ อาทจิ ไคโร(Cairo)  อเลร็กซึ่าน่เดำรรีย(Alexandria)  

ตุรจิโปลรี(Tripoli)  และตุรูน่จิสุ(Tunis) ฯลฯ   
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สุดำาหรรับยตุคทองดำก้าน่ศจิลปวจิทยาการของอารยธ์รรมอจิสุลามอยรูน่ใน่ชน่วงระหวน่างครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 10 

– 11 โดำยเฉพาะความรรูก้ดำก้าน่วจิทยาศาสุตุรณ์ และการแพทยณ์ทรีสื่มรีความกก้าวหน่ก้าเปร็น่อยน่างยจิสื่ง  โลกอจิสุลามมรี
น่ายแพทยณ์ทรีสื่มรีความสุามารถและมรีชมืสื่อเสุรียงหลายคน่ เชน่น่ น่ายแพทยณ์อรัล ราซึ่รี (Al Razi ค.ศ. 860 – 925) 

ทรีสื่เขรียน่ความรรูก้ทางการแพทยณ์ไวก้มากกวน่า 200 เลน่ม ทรีสื่สุดำาครัญไดำก้แกน่ความรรูก้เกรีสื่ยวกรับฝ่รีดำาษ หรัดำ พจิน่าน่ตุกรม
ทางการแพทยณ์(รวมความเหร็น่ของแพทยณ์จิากทรีสื่ตุน่างๆ เกรีสื่ยวกรับโรคน่าน่าชน่จิดำ ภายหลรังพจิน่าน่ตุกรมเลน่มน่รีบื้
มรีอจิทธ์จิพลแพรน่หลายมากตุน่อวงการแพทยณ์ใน่ยตุโรป )  ขณ์ะเดำรียวกรัน่ น่ายแพทยณ์อวจิเซึ่น่า (Avicenna ค.ศ. 
980 – 1100)  ผู้รูก้มรีความสุามารถทรั บื้งดำก้าน่แพทยณ์ ปรรัชญา และการผู้สุมยา  ไดำก้รวบรวมความรรูก้ของกรรีกและ
อจิสุลามไวก้มากมายจิน่หน่รังสุมือของเขาไดำก้ชมืสื่อวน่าครัมภรีรณ์ “The Canon” กระทรั บื้งตุน่อมา มรีการแปลเปร็น่ภาษา
ละตุจิน่ใน่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 12 อรัน่เปร็น่ชน่วงเวลาทรีสื่ยตุโรปอยรูน่ใน่ยตุคกลาง (ธ์รีรยตุทธ์ บตุญมรี, 2546 : 289 -294)  

   

3.3 อาริยธิริริมยถุโริปในยถุคกลัาง  

   

 อารยธ์รรมยตุโรปใน่ยตุคกลางกจิน่เวลาประมาณ์หน่ซึ่สื่งพรัน่ปรีระหวน่างครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 5 – 15 อรัน่เปร็น่
ชน่วงเวลาทรีสื่เรจิสื่มขซึ่บื้น่หลรังจิากจิรักรวรรดำจิโรมรัน่ตุะวรัน่ตุกลน่มสุลาย จิน่ถซึ่งการเกจิดำขซึ่บื้น่ของยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการ 
เปร็น่ทรีสื่กลน่าวขาน่กรัน่วน่า  สุรังคมยตุโรประหวน่างยตุคกลางมรีการเสุมืสื่อมถอยใน่ดำก้าน่ศจิลปะวจิทยาการ  และดำก้าน่ภรูมจิ
ป รัญญา โดำยมรีป รัจิจิรัยสุดำาครัญมาจิากการถรูกครอบงดำาโดำยศาสุน่าจิรักร  การปกครองดำก้วยระบบฟ้จิวดำรัล 
(Feudalism) ระบบเศรษฐกจิจิแบบแมเน่อรณ์ (Manorialism)  และการปจิดำกรั บื้น่สุจิทธ์จิเสุรรีภาพความเปร็น่ป รัจิเจิก
ของบตุคคล  อยน่างไรกร็ตุาม  ป รัจิจิตุบรัน่น่รักประวรัตุจิศาสุตุรณ์ตุน่างยกใหก้อารยธ์รรมยตุโรปใน่ยตุคกลาง คมือรากเหงก้า
สุดำาหรรับการสุรก้างสุรรคณ์ความกก้าวหน่ก้าของชาวยตุโรปใน่เวลาตุน่อมา  ทรั บื้งใน่ยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปะวจิทยาการ และยตุค
รรูก้แจิก้ง พวกเขามองวน่าอารยธ์รรมยตุโรปใน่ยตุคกลางเตุร็มไปดำก้วยสุรีสุรัน่ ศาสุน่าครจิสุตุณ์ทรีสื่สุามารถมรีอจิทธ์จิพลเหน่มือ
ชาวยตุโรป ปรรัชญาการครองชรีวจิตุ การเกจิดำขซึ่บื้น่ของเมมือง มหาวจิทยาลรัย และมหาวจิหาร จิดำาน่วน่มากใน่รรูป
ศจิลปะแบบกอธ์จิก(Gothic)  

 หลรังจิากการลน่มสุลายของจิรักรวรรดำจิโรมรัน่ตุะวรัน่ตุกใน่ปลายครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 5  องคณ์กรสุรูงสุตุดำของ
ศาสุน่าครจิสุตุณ์คมือสุถาบรัน่สุรัน่ตุะปาปา  เปร็น่เพรียงองคณ์กรเดำรียวทรีสื่ย รังสุามารถรรักษาความมรั สื่น่คงทางระเบรียบ
และวจิน่รัยไวก้ไดำก้ ทน่ามกลางความป รั สื่น่ปน่วน่ และระสุดำสื่าระสุน่ายของชาวยตุโรป  องคณ์สุรัน่ตุะปาปากลรับมรีอดำาน่าจิ
มากขซึ่บื้น่เปร็น่ลดำาดำรับ เปร็น่เหตุตุใหก้ศาสุน่าจิรักรและน่รักบวชทรั บื้งหลายสุามารถควบคตุมชรีวจิตุความเปร็น่อยรูน่ของชาว
ยตุโรปไวก้ไดำก้ (ทรีสื่สุดำาครัญใน่ยตุคกลางตุอน่ตุก้น่ ชาวยตุโรปทรั บื้งกษรัตุรจิยณ์ ราชวงศณ์ ขตุน่น่าง เสุรรีชน่ ทาสุตุจิดำทรีสื่ดำจิน่ และ
ชาวน่า ตุน่างไมน่รรูก้หน่รังสุมือ กลตุน่มทรีสื่รรูก้หน่รังสุมือคมือกลตุน่มบาทหลวง)  

ชาวยตุโรปใน่ยตุคกลางตุน่างยอมรรับใน่ปรรัชญาของศาสุน่าจิรักรทรีสื่ใหก้มตุน่งแสุวงหาความสุตุขเพมืสื่อโลกหน่ก้า 
หรมือ “ยตุคแหน่งศรรัทธ์า” (Age of Faith)  ชาวยตุโรปใน่ยตุคกลางมรีชรีวจิตุทรีสื่ตุก้องสุรัมพรัน่ธ์ณ์กรับศาสุน่าจิรักรตุรั บื้งแตุน่ว รัน่
เกจิดำจิน่วรัน่ตุาย พวกเขาตุก้องรรับศรีลใน่พจิธ์รีกรรมตุน่างๆ ถซึ่ง 7 พจิธ์รี (Seven Sacraments) คมือ 1.ศรีลจิตุน่ม 2.ศรีล
สุงน่า 3.ศรีลสุมรสุ 4.ศรีลบวช 5.ศรีลมหาสุน่จิท 6.ศรีลแกก้บาป และ 7.ศรีลทา   โดำยมรีเปก้าหมายสุตุดำทก้ายของชรีวจิตุ
คมือ “การมรีชรีวจิตุทรีสื่เปร็น่น่จิร รัน่ดำรใน่ดำจิน่แดำน่ของพระเจิก้า”  ขณ์ะเดำรียวกรัน่ ผู้รูก้ทรีสื่ค รัดำคก้าน่หลรักการของศาสุน่าจิรักร
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จิะถรูกปราบปรามอยน่างทารตุณ์ใน่ฐาน่ะพวกน่อกรรีตุ (พน่อมดำ แมน่มดำ) และมรีการจิรับตุรัวขซึ่บื้น่ไตุน่สุน่วน่ขก้อหาใน่
ศาลศาสุน่า (Inquisition) หากผู้จิดำจิรจิงตุามขก้อหา วจิธ์รีลงโทษขรั บื้น่รตุน่แรงถซึ่งขรั บื้น่จิรับเผู้าทรั บื้งเปร็น่  

 ระบบฟ้จิวดำรัล เปร็น่ระบบความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ทางการปกครองและการทหารระหวน่างขตุน่น่างกรับขตุน่น่าง 
โดำยยซึ่ดำถมือเอาทรีสื่ดำจิน่เปร็น่หลรักใน่ความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ กลน่าวคมือ “ฟ้จิวดำรัล” หมายถซึ่ง การทรีสื่ขตุน่น่างผู้รูก้ใดำผู้รูก้หน่ซึ่สื่งไดำก้ร รับทรีสื่
ทดำากจิน่จิากกษรัตุรจิยณ์มา ขตุน่น่างผู้รูก้น่รั บื้น่กร็จิะเคารพเชมืสื่อฟ้ รังและรรับใชก้ตุอบแทน่  ผู้รูก้มอบทรีสื่ดำจิน่เรรียก “ลอรณ์ดำ”(Lord) 

หรมือ “ซึ่รูเซึ่อเรน่”(Suneraine)  ผู้รูก้ร รับมอบทรีสื่ดำจิน่เรรียก “วรัสุซึ่รัล”(Vassal)  สุน่วน่ทรีสื่ดำจิน่ทรีสื่มอบเรรียก“ฟ้รีฟ้”(Fief)  

เมมืสื่อขตุน่น่างไดำก้ร รับมอบทรีสื่ดำจิน่กร็จิะแบน่งเปร็น่แมเน่อรณ์(Manor)  ซึ่ซึ่สื่งแตุน่ละแมเน่อรณ์จิะมรีขน่าดำเลร็กหรมือใหญน่ขซึ่บื้น่อยรูน่
กรับฐาน่ะและเศรษฐกจิจิของขตุน่น่างผู้รูก้น่รั บื้น่  และใน่แตุน่ละแมเน่อรณ์กร็จิะประกอบดำก้วยหมรูน่บก้าน่ ปราสุาท โบสุถณ์ 
สุน่วน่แรงงาน่ใน่แตุน่ละแมเน่อรณ์มรีเสุรรีชน่ ทาสุตุจิดำทรีสื่ดำจิน่ และชาวน่า ซึ่ซึ่สื่งน่อกจิากการเปร็น่แรงงาน่ พวกเขายรัง
ตุก้องเสุรียคน่าใชก้ทรีสื่ดำจิน่ คน่าใชก้สุระน่ดำา ทตุน่งหญก้า ปน่าไมก้ (อน่รัน่ตุณ์ชรัย เลาหะพรัน่ธ์ตุ, 2554: 51 – 66)   

 

 

                
 

 

 ภาพทรีสื่ 1.19 โครงสุรก้างสุรังคมระบบฟ้จิวดำรัลใน่ยตุโรปยตุคกลาง เรรียงลดำาดำรับจิากฐาน่พรีระมจิดำคมือ ชาวน่า/ทาสุ
ตุจิดำทรีสื่ดำจิน่ – พน่อคก้า/เจิก้าของฟ้ารณ์ม – อรัศวจิน่/วรัสุซึ่รัล – ชน่ชรั บื้น่สุรูง และราชวงศณ์อยรูน่บน่ยอดำพรีระมจิดำ  

ทรีสื่มา http://tkorthour.edublogs.org/files/2010/10/Feudal-System-image.001-2co8ux4.jpg 

 

 ระหวน่างกลางครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 11 –  14 ถมือเปร็น่ยตุครตุน่งโรจิน่ณ์สุดำาหรรับอารยธ์รรมยตุคกลางใน่ยตุโรป 
สุรังคมยตุโรปโดำยรวมมรีความเจิรจิญกก้าวหน่ก้าทรั บื้งใน่ดำก้าน่เศรษฐกจิจิ การคก้า ศจิลปสุถาป รัตุยกรรมแบบกอธ์จิก 
โดำยเฉพาะการทดำาสุงครามครรูเสุดำกรับอจิสุลามใน่ระหวน่างปลายครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 11 – ปลายครจิสุตุณ์ศตุวรรษ
ทรีสื่ 13 มรีสุน่วน่สุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้ชาวยตุโรปไดำก้ร รับความรรูก้ใหมน่ๆ จิากดำจิน่แดำน่อมืสื่น่ไมน่วน่าจิะเปร็น่ เอเชรียไมเน่อรณ์  และ
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เอเชรียตุะวรัน่ตุก  พวกเขาเกจิดำความตุมืสื่น่ตุรัวใน่การแสุวงหาความรรูก้ใหมน่ๆ  จิน่เกจิดำการรน่วมกลตุน่มกรัน่เรรียกวน่า 
“กลตุน่มยรูน่จิเวอรณ์ซึ่จิตุรีบื้” เพมืสื่อน่ดำาความรรูก้ขององคณ์กรวจิชาชรีพตุน่างๆ ไปใชก้ใน่การเรรียน่รรูก้และฝ่ซึ่กน่รักศซึ่กษา   
 ในขั้ขั้ ขั้นแรก น่รักศซึ่กษาตุก้องเรรียน่ศาสุตุรณ์ตุน่างๆ ใน่วจิชาพมืบื้น่ฐาน่รวม 3 วจิชา ไดำก้แกน่ ไวยากรณ์ณ์  ศจิลปะ
การพรูดำ และตุรรกวจิทยา รวมเวลา 4 – 5 ปรี หลรังเรรียน่จิบมรีฐาน่ะเรรียกวน่า “Bachelor of Arts”  

ในขั้ขั้ ขั้นที่ที่ ที่สอง หากศซึ่กษาวจิชาขรั บื้น่สุรูงตุน่อไปอรีก 4 วจิชา ไดำก้แกน่ เลขคณ์จิตุ ดำาราศาสุตุรณ์ เรขาคณ์จิตุ และ
การดำน่ตุรรี (ศซึ่กษาควบครูน่ไปกรับปรรัชญาของอรจิสุโตุเตุจิล) รวมเวลา 2 – 4 ปรี  หลรังเรรียน่จิบมรีฐาน่ะเรรียกวน่า 
“Master of Arts”  

ในสสุดที่ท้าย หากศซึ่กษาสุดำาเรร็จิใน่ขรั บื้น่สุรูงทรีสื่สุตุดำจิะมรีฐาน่ะทรีสื่เรรียกวน่า“Doctor” ไดำก้แกน่ สุาขาเทววจิทยา 
(Theology)  น่จิตุจิศาสุตุรณ์(Law) และแพทศาสุตุรณ์ (Medicine)    

  ใน่ยตุคแรก ๆ การกน่อตุรั บื้งมหาวจิทยาลรัยใน่ยตุโรปเกจิดำขซึ่บื้น่ทรีสื่ฝ่รรั สื่งเศสุ เชน่น่ มหาวจิทยาลรัยปารรีสุ (Paris) 

ทรีสื่อจิตุาลรี มหาวจิทยาลรัยโบโลญญา (Bologna) และใน่ภายหลรังกร็ขยายตุรัวไปสุรูน่อรังกฤษ ไดำก้แกน่ มหาวจิทยาลรัย
ออกฟ้อรณ์ดำ(Oxford) และมหาวจิทยาลรัยเคมบรจิดำจิณ์(Cambridge) ใน่เยอรมรัน่ไดำก้แกน่มหาวจิทยาลรัยไฮเดำลเบจิรณ์ก 
(Heidelberg) การเปร็น่มหาวจิทยาลรัยใน่ยตุคแรกไมน่มรีอาคารเรรียน่และหก้องสุมตุดำ สุน่วน่หก้องเรรียน่มรักเปร็น่โบสุถณ์
หรมือมหาวจิหาร ใน่การบรัน่ทซึ่กใชก้การครัดำลอกดำก้วยมมือชน่จิดำคดำาตุน่อคดำา และเมมืสื่อสุจิบื้น่สุตุดำยตุคกลางใน่ยตุโรปมรี
มหาวจิทยาลรัยมากกวน่า 80 แหน่ง(เพจิสื่งอก้าง: 77 – 80) 

 

3.4 สงคริามคริรูเสดิ 

   

 สุงครามครรูเสุดำ (Crusade War – มาจิากคดำาวน่า “Cross” ซึ่ซึ่สื่งหมายถซึ่งเครมืสื่องหมายไมก้กางเขน่ ทรีสื่
เปร็น่สุรัญลรักษณ์ณ์ศาสุน่าครจิสุตุณ์)  คมือสุงครามศาสุน่าระหวน่างชาวครจิสุตุณ์กรับชาวอจิสุลาม กจิน่ระยะเวลารน่วม 
200 ปรี ใน่ระหวน่างครจิสุตุณ์ศรักราช 1096 – 1291 มรีการรบกรัน่ทรั บื้งหมดำ 9 ครรั บื้ง โดำยน่อกจิากสุงครามครรูเสุดำ
จิะมรีสุน่วน่สุดำาครัญตุน่อการทดำาใหก้ระบอบปกครองแบบฟ้จิวดำรัล  และระบอบเศรษฐกจิจิแบบเมเน่อรณ์ใน่ยตุคกลาง
เสุมืสื่อมถอยแลก้ว  ยรังเปร็น่เหตุตุการณ์ณ์สุดำาครัญทรีสื่ชน่วยเปจิดำโลกทรัศน่ณ์ของชาวยตุโรปใน่ระหวน่างการเดำจิน่ทางเพมืสื่อไป
ทดำาสุงครามแถบเอเชรียใกลก้ดำก้วย  พวกเขาไดำก้พบเหร็น่ศจิลปวรัฒน่ธ์รรมทรีสื่แตุกตุน่างจิากตุน่ ไดำก้พบเหร็น่
ความกก้าวหน่ก้าทางการคก้าของโลกตุะวรัน่ออกทรีสื่มรีสุจิน่คก้าอยน่างหลากหลาย ทรั บื้ง ผู้ก้าไหม พรม เครมืสื่องป รั สื่น่ดำจิน่
เผู้า เครมืสื่องแกก้ว เครมืสื่องเทศ ยารรักษาโรค น่ดำบื้าหอม สุรียก้อมผู้ก้า และผู้ก้าฝ่ก้าย ทรีสื่สุดำาครัญอรีกประการคมือ ชาวยตุโรป
ไดำก้ร รับศจิลปวจิทยาการความรรูก้ใหมน่ๆกลรับมายรังภรูมจิภาคของตุน่  เชน่น่ ความรรูก้ทางการแพทยณ์ ดำาราศาสุตุรณ์ 
คณ์จิตุศาสุตุรณ์ วจิทยาศาสุตุรณ์ ฯลฯ  

จิตุดำเรจิสื่มตุก้น่สุงครามครรูเสุดำเรจิสื่มขซึ่บื้น่จิากการทรีสื่ครจิสุตุณ์ศาสุน่จิกชน่ตุก้องการสุกรัดำกรั บื้น่การรตุกราน่ยตุโรปของ
อจิสุลามจิกชน่   รวมทรั บื้งปก้องกรัน่การรตุกราน่จิรักรวรรดำจิไบแซึ่น่ไทน่ณ์ เพราะหลรังอจิสุลามจิกชน่เผู้น่าเตุจิรณ์ก (Turk) 

เขก้ายซึ่ดำครองน่ครเยรรูซึ่าเลร็ม (เมมืองศรักดำจิ ธิ์สุจิทธ์จิ ธิ์ทรีสื่ชาวครจิสุตุณ์จิะเดำจิน่ทางไปแสุวงบตุญ) ไวก้ไดำก้ใน่ปรี ค.ศ. 1076 

พวกเขากร็แสุดำงทน่าทรีทรีสื่จิะรตุกราน่จิรักรวรรดำจิไบแซึ่น่ไทน่ณ์เปร็น่เปก้าหมายตุน่อไป เหตุตุน่รีบื้สุ รัน่ตุะปาปาเออรณ์บรัน่ทรีสื่ 2 

(Urban II ค.ศ. 1042 - 1099) จิซึ่งเรรียกประชตุมครจิสุตุณ์ศาสุน่จิกชน่ทรีสื่ประกอบดำก้วยขตุน่น่าง อรัศวจิน่ น่รักรบ 
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ชาวไรน่ชาวน่า ทรีสื่เมมืองเคลมองตุณ์ (Clement) ใน่ฝ่รรั สื่งเศสุ เพมืสื่อขรับไลน่อจิสุมาลจิกชน่ออกไปจิากดำจิน่แดำน่
ศรักดำจิ ธิ์สุจิทธ์จิ ธิ์ของครจิสุตุณ์ สุรัน่ตุะปาปาเออรณ์บรัน่ทรีสื่ 2 กลน่าววน่าสุงครามครรั บื้งน่รีบื้ “เปร็น่เจิตุน่ารมณ์ณ์ของพระผู้รูก้เปร็น่เจิก้า”

(God’s Will) และหากผู้รูก้ใดำเสุรียชรีวจิตุใน่การรบ  ดำวงวจิญญาณ์กร็จิะไปสุรูน่สุรวงสุวรรคณ์ใน่ดำจิน่แดำน่ของพระเจิก้า 
ทรั บื้งน่รีบื้ ใน่สุงครามครรูเสุดำครรั บื้งทรีสื่ 1 (1096 – 1099)  จิบลงดำก้วยชรัยชน่ะของครจิสุตุณ์ศาสุน่จิกชน่ และสุามารถยซึ่ดำ
ครองน่ครเยรรูซึ่าเลร็มไวก้ไดำก้  อยน่างไรกร็ตุาม สุงครามครรูเสุดำครรั บื้งสุตุดำทก้ายจิบลงใน่ ค.ศ. 1291 ดำก้วยชรัยชน่ะ
ของอจิสุลามจิกชน่ ทรีสื่สุามารถยซึ่ดำครองน่ครเยรรูซึ่าเลร็มไวก้ไดำก้ (เพจิสื่งอก้าง: 80 – 84) 

 

                                  
 

ภาพทรีสื่ 1.20 การประชตุมทรีสื่แกลรณ์มอง (Counsil of Clermont) ใน่เดำมือน่พฤศจิจิกายน่ ค.ศ.1095 เพมืสื่อหารมือ
เกรีสื่ยวกรับการตุน่อตุก้าน่มตุสุลจิมทรีสื่ยซึ่ดำครองดำจิน่แดำน่ศรักดำจิ ธิ์สุจิทธ์จิ ธิ์เยรรูซึ่าเลร็ม ซึ่ซึ่สื่งไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำสุงครามครรูเสุดำ
ครรั บื้งแรกใน่ ค.ศ.1096   

ทรีสื่มา http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CouncilofClermont.jpg 

 

มรีสุาเหตุตุสุดำาครัญหลายประการทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่การสุจิบื้น่สุตุดำยตุคกลางใน่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 15 ไมน่วน่าจิะเปร็น่
การคน่อยๆเสุมืสื่อมอดำาน่าจิของศาสุน่าจิรักรตุรั บื้งแตุน่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 14  การเสุมืสื่อมถอยของระบอบการปกครอง
แบบฟ้จิวดำรัลและระบอบเศรษฐกจิจิแบบเมเน่อรณ์  รวมถซึ่งการขยายตุรัวทางการคก้าใน่ยตุโรป ทรั บื้งน่รีบื้ การเสุมืสื่อม
อดำาน่าจิของศาสุน่จิรักรมรีสุาเหตุตุสุดำาครัญสุองประการ คมือ  

หน่ซึ่สื่ง บาทหลวงทรั บื้งใน่ระดำรับลน่างและระดำรับสุรูงเขก้าไปเกรีสื่ยวขก้องกรับกจิจิกรรมทางโลก ไมน่เครน่งครรัดำใน่
ศรีลธ์รรม เชน่น่ ลอบมรีภรรยาและบตุตุร ยรักยอกศาสุน่สุมบรัตุจิ  และศาสุน่าจิรักรกลายเปร็น่แหลน่งแสุวงหา
ผู้ลประโยชน่ณ์และความมรั สื่งครั สื่ง รวมถซึ่งการแตุกแยกครรั บื้งใหญน่ใน่ศาสุน่าครจิสุตุณ์   

 สุอง การแตุกแยกครรั บื้งใหญน่ใน่ศาสุน่าครจิสุตุณ์เกรีสื่ยวกรับขก้อคจิดำเหร็น่ดำก้าน่วรัตุรปฏิจิบรัตุจิ  ใน่ค.ศ. 1517 

มารณ์ตุจิน่ ลรูเธ์อรณ์(Martin Luther) น่รักบวชและศาสุตุราจิารยณ์สุาขาวจิชาไบเบจิล ใน่มหาวจิทยาลรัยวจิทเทน่เบจิรณ์ก 
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(Wittenberg) ทรีสื่เยอรมรัน่ ไดำก้ตุจิดำประกาศขก้อโตุก้แยก้ง 95 ประการ (95Theses)  เพมืสื่อถกเถรียงเกรีสื่ยวกรับการ
ประพฤตุจิไมน่อยรูน่ใน่ศรีลธ์รรมของศาสุน่าจิรักร ไดำก้แกน่ การขายไบไถน่บาป (Indulgence) เพมืสื่อน่ดำาเงจิน่ไปสุรก้าง
มหาวจิหารเซึ่น่ปรีเตุอรณ์  แตุน่สุรัน่ตุะปาปาทรงปฏิจิเสุธ์ทรีสื่จิะถกเถรียง  ตุน่อมาขก้อถกเถรียงเหลน่าน่รั บื้น่บาน่ปลายเปร็น่
ชน่วน่น่ดำาไปสุรูน่การแยกตุรัวตุรั บื้งน่จิกายใหมน่ สุดำาหรรับผู้รูก้ไมน่เหร็น่ดำก้วยกรับครจิสุตุจิรักรโรมรัน่คาทอลจิก  และมรีการเรรียก
กลตุน่มทรีสื่แยกตุรัวออกไปน่รีบื้วน่า “กลตุน่มโปรเตุสุแตุน่ตุณ์” (Protestant – ผู้รูก้ประทก้วง ภายหลรังคดำาน่รีบื้ใชก้เรรียกกลตุน่มผู้รูก้น่รับ
ถมือศาสุน่าครจิสุตุณ์น่จิกายตุน่างๆ ทรีสื่แยกตุรัวออกไปจิากโรมรัน่คาทอลจิก) (เพจิสื่งอก้าง: 57 – 59)  

ขณ์ะเดำรียวกรัน่ การเสุมืสื่อมถอยของระบอบฟ้จิวดำรัล และระบอบเศรษฐกจิจิแบบเมเน่อรณ์ รวมถซึ่งการ
ขยายตุรัวทางการคก้าใน่ยตุโรป กร็เปร็น่ผู้ลสุดำาครัญทรีสื่เน่มืสื่องมาจิากการเดำจิน่ทางเพมืสื่อทดำาสุงครามครรูเสุดำกรับชาว
อจิสุลามใน่เอเชรียใกลก้ เพราะบรรดำาลอรณ์ดำ ขตุน่น่าง และอรัศวจิน่ทรั บื้งหลายไดำก้สุรูญเสุรียทรรัพยณ์สุจิน่และความมรั สื่งครั สื่ง
เพราะสุงครามครรูเสุดำทดำาใหก้พวกเขายากจิน่ขซึ่บื้น่ รวมทรั บื้งชาวน่าและทาสุตุจิดำทรีสื่ดำจิน่สุามารถจิน่ายเงจิน่ทดำแทน่
การเปร็น่แรงงาน่และทหารไดำก้มากขซึ่บื้น่ และตุน่อมากลายเปร็น่ป รัจิจิรัยสุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้บรรดำากษรัตุรจิยณ์ใน่ยตุโรป
สุามารถรวบรวมอดำาน่าจิกลรับคมืน่มาไดำก้จิากบรรดำาขตุน่น่าง และสุรก้างระบอบสุมบรูรณ์าญาสุจิทธ์จิราชยณ์ไดำก้
อยน่างสุมบรูรณ์ณ์ใน่ยตุคตุน่อมาน่รั สื่น่คมือยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการ (เพจิสื่งอก้าง: 84 – 85)  

 

สริถุป 

  

 วจิวรัฒน่าการความเปร็น่มาของมน่ตุษยณ์ใน่ยตุคโบราณ์ แบน่งไดำก้เปร็น่สุามยตุคทรีสื่สุดำาครัญคมือ 1. ยถุคกน่อน
ปริะวรัตัริศาสตัริค์ เปร็น่ยตุคสุมรัยทรีสื่มน่ตุษยณ์อยรูน่ใน่ยตุคหจิน่ โดำยแบน่งเปร็น่  3 ยตุคหจิน่ทรีสื่สุดำาครัญ ไดำก้แกน่ 1.1 ยถุคหรินเกน่า 

เปร็น่ชน่วงเวลาทรีสื่มน่ตุษยณ์ยรังคงมรีความเปร็น่ “มน่ตุษยณ์วาน่ร” หรมือ“Ape”  มน่ตุษยณ์โบราณ์ใน่ชน่วงน่รีบื้ย รังไมน่สุามารถ
ผู้ลจิตุอาหารไดำก้เอง และไมน่มรีความสุามารถทางเทคโน่โลยรี  พวกเขาจิซึ่งตุก้องพซึ่สื่งพาอาหารจิากธ์รรมชาตุจิใน่
การดำดำารงชรีพ ทรั บื้งการลน่าสุรัตุวณ์ และการเกร็บพมืชผู้รักผู้ลไมก้ปน่า อยน่างไรกร็ตุาม ใน่ยตุคหจิน่เกน่ากร็มรีวจิว รัฒน่าการทรีสื่
สุดำาครัญเกจิดำขซึ่บื้น่ น่รั สื่น่คมือความสุามารถใน่การใชก้ไฟ้ การใชก้เครมืสื่องมมือหจิน่ และทรักษะการลน่าสุรัตุวณ์ ฯลฯ ทรั บื้งน่รีบื้ 
ทฤษฎีรีทรีสื่อธ์จิบายเกรีสื่ยวกรับวจิว รัฒน่าการความเปร็น่มาของมน่ตุษยณ์ทรีสื่ถรูกยอมรรับมากสุตุดำคมือ การเสุน่อ “ทฤษฎีรี
วจิว รัฒน่าการ” ของ “ชาลสุณ์ ดำารณ์วจิน่”  

ตุน่อมาคมือ 1.2 ยถุคหรินใหมน่ เปร็น่ยตุคทรีสื่มน่ตุษยณ์มรีความกก้าวหน่ก้ามากขซึ่บื้น่ทรั บื้งใน่ดำก้าน่เทคโน่โลยรี และ
ความสุามารถดำก้าน่การดำดำารงชรีพ อาทจิ มรีความสุามารถใน่การเพาะปลรูกขก้าว การเลรีบื้ยงสุรัตุวณ์เพมืสื่อเปร็น่อาหาร
และแรงงาน่ การทดำาภาชน่ะดำจิน่เผู้า และการสุรก้างสุรรคณ์พจิธ์รีกรรมเกรีสื่ยวกรับการเพาะปลรูก ฯลฯ จิซึ่งกลน่าวกรัน่
วน่า เปร็น่ยตุคปฏิจิวรัตุจิเกษตุรกรรมของมน่ตุษยณ์อยน่างแทก้จิรจิง และ 1.3 ยถุคโลัหะ  คมือยตุคทรีสื่สุ รังคมและเทคโน่โลยรี
ของมน่ตุษยณ์มรีความกก้าวหน่ก้า และเปร็น่ระเบรียบแบบแผู้น่มากกวน่าสุองยตุคกน่อน่หน่ก้า มรีการจิรัดำสุรรและแบน่ง
หน่ก้าทรีสื่ของผู้รูก้คน่ใน่สุรังคมชรัดำเจิน่ขซึ่บื้น่ เทคโน่โลยรีการเพาะปลรูกกก้าวหน่ก้าขซึ่บื้น่  โดำยเฉพาะความสุามารถใน่
การใชก้โลหะทรั บื้งใน่เครมืสื่องมมือเพาะปลรูกและอาวตุธ์สุดำาหรรับลน่าสุรัตุวณ์ ซึ่ซึ่สื่งยรังผู้ลใหก้สุรังคมมน่ตุษยณ์พรก้อมสุดำาหรรับการ
กก้าวเขก้าสุรูน่ยตุคใหมน่ น่รั สื่น่คมือยตุคประวรัตุจิศาสุตุรณ์ 
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เมมืสื่อกก้าวเขก้าสุรูน่ยตุคตุน่อมาคมือ 2. ยถุคปริะวรัตัริศาสตัริค์ อรัน่เปร็น่ยตุคสุมรัยทรีสื่มน่ตุษยณ์ “เรจิสื่มรรูก้จิ รักใชก้ตุรัวหน่รังสุมือ” 

หรมือ “ตุรัวอรักษร” (ซึ่ซึ่สื่งรวมถซึ่งอรักษรภาพ) สุรังคมมน่ตุษยณ์ยจิสื่งมรีความกก้าวหน่ก้ามากขซึ่บื้น่ โดำยเฉพาะ
ความสุามารถใน่การสุมืสื่อสุารและถน่ายทอดำความรรูก้ระหวน่างกรัน่ไปมา  ทรีสื่มรีผู้ลใหก้สุรังคมมน่ตุษยณ์มรีการเรรียน่รรูก้
และพรัฒน่าภรูมจิป รัญญาจิากรตุน่น่สุรูน่รตุน่น่อยน่างตุน่อเน่มืสื่อง และแมน่น่ดำบื้าสุายสุดำาครัญๆ ของโลกกร็กลายเปร็น่อรูน่อารยธ์รรม
ทรีสื่เกน่าแกน่สุดำาหรรับอารยธ์รรมตุน่างๆ ไมน่วน่าจิะเปร็น่อารยธ์รรมเมโสุโปเตุเมรียใน่ลตุน่มแมน่น่ดำบื้าไทกรรีสุและยรูเฟ้รตุรีสุ 
อารยธ์รรมอรียจิปตุณ์ใน่ลตุน่มแมน่น่ดำบื้าไน่ลณ์  อารยธ์รรมจิรีน่ใน่ลตุน่มแมน่น่ดำบื้าฮวงโหและแยงซึ่รี อารยธ์รรมอจิน่เดำรียใน่ลตุน่ม
แมน่น่ดำบื้าสุจิน่ธ์ตุและคงคา และอารยธ์รรมโรมรัน่ใน่ลตุน่มแมน่น่ดำบื้าไทเบอรณ์ ฯลฯ  ใน่เวลาตุน่อมา กร็เปร็น่ทรีสื่ปรากฏิชรัดำวน่า 
อารยธ์รรมตุน่างๆ ทรีสื่กลน่าวมาใน่ขก้างตุก้น่  ไดำก้กลายเปร็น่รากฐาน่ทางดำก้าน่อารยธ์รรมใหก้กรับอาณ์าจิรักรตุน่างๆ 
ทรีสื่อยรูน่รายรอบ เชน่น่ อารยธ์รรมจิรีน่เปร็น่รากฐาน่อารยธ์รรมใหก้กรับอาณ์าจิรักรตุน่างๆใน่เอเชรียตุะวรัน่ออกทรั บื้งทรีสื่
เปร็น่ญรีสื่ปตุน่น่ เกาหลรี ไตุก้หวรัน่ และเวรียดำน่าม ขณ์ะทรีสื่อารยธ์รรมอจิน่เดำรียกร็เปร็น่รากฐาน่ทางอารยธ์รรมใหก้กรับ
อาณ์าจิรักรบน่ภาคพมืบื้น่ทวรีปของเอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้ทรั บื้งพมน่า ไทย ลาว และกรัมพรูชา 

และวจิว รัฒน่าการของมน่ตุษยณ์ยตุคโบราณ์ใน่หรัวขก้อหลรังสุตุดำคมือ 3. อายธิริริมในยถุคกลัาง ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ยตุค
สุมรัยทรีสื่ภาคพมืบื้น่ใน่ยตุโรปตุกอยรูน่ภายใตุก้การครองงดำาโดำยครจิสุตุจิรักรรน่วมหน่ซึ่สื่งพรัน่ปรี (ใน่ระหวน่างครจิสุตุณ์ศตุวรรษ
ทรีสื่ 5 – 15)  โดำยทรั สื่วไปเปร็น่ทรีสื่ทราบกรัน่วน่าใน่ชน่วงเวลาดำรังกลน่าว  ภรูมจิป รัญญาใน่ดำก้าน่ตุน่างๆ ของชาวยตุโรปดำรู
เหมมือน่จิะหยตุดำน่จิสื่งไป เพราะตุก้องตุกอยรูน่ภายใตุก้การชรีบื้น่ดำาของครจิสุตุจิรักร  กลน่าวคมือ สุรัน่ตุะปาปา น่รักบตุญ 
บาทหลวง และพระคารณ์ดำจิน่รัล ฯลฯ ไดำก้กลายเปร็น่กลตุน่มทรีสื่มรีบทบาทสุดำาครัญทรั บื้งใน่ดำก้าน่เศรษฐกจิจิ สุรังคม 
การเมมือง และศจิลปวรัฒน่ธ์รรมใน่ยตุโรป ภรูมจิป รัญญาความรรูก้หรมือแน่วคจิดำใดำๆทรีสื่ตุน่อตุก้าน่หรมือขรัดำแยก้งกรับความรรูก้
ความคจิดำของครจิสุตุจิรักรเปร็น่อรัน่ใชก้ไมน่ไดำก้  

อยน่างไรกร็ตุาม  ไมน่ใชน่วน่าภรูมจิป รัญญาหรมือความรรูก้ดำก้าน่อมืสื่น่ๆ จิะไมน่เตุจิบโตุขซึ่บื้น่ใน่ยตุโรปยตุคกลางไดำก้เลย 

เพราะใน่ป รัจิจิตุบรัน่น่รักประวรัตุจิศาสุตุรณ์ตุน่างยอมรรับวน่าอารยธ์รรมยตุโรปใน่ยตุคกลาง คมือรากเหงก้าใน่การ
สุรก้างสุรรคณ์ความกก้าวหน่ก้าของชาวยตุโรปใน่เวลาตุน่อมา  ไมน่วน่าจิะเปร็น่ใน่ยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการ   หรมือยตุครรูก้
แจิก้ง พวกเขามองวน่าอารยธ์รรมยตุโรปใน่ยตุคกลางเตุร็มไปดำก้วยสุรีสุรัน่ เปร็น่ความจิรจิงทรีสื่ศาสุน่าครจิสุตุณ์มรีอจิทธ์จิพล
เหน่มือชาวยตุโรป แตุน่ปรรัชญาการครองชรีวจิตุ การเกจิดำขซึ่บื้น่ของเมมือง มหาวจิทยาลรัย มหาวจิหาร และศจิลปะใน่
รรูปแบบกอธ์จิก(Gothic) กร็เกจิดำขซึ่บื้น่ดำก้วยเชน่น่กรัน่  และใน่ชน่วงเวลาเดำรียวกรัน่น่รีบื้ มรีดำจิน่แดำน่อมืสื่น่ๆ ซึ่ซึ่สื่งอยรูน่ใกลก้กรับ
ยตุโรป ทรีสื่สุามารถสุรก้างสุรรคณ์ความกก้าวหน่ก้าทางอารยธ์รรมขซึ่บื้น่มา น่รั สื่น่คมืออารยธ์รรมไบแซึ่น่ไทน่ณ์ใน่พมืบื้น่ทรีสื่
แถบเอเชรียไมเน่อรณ์ (Asia Minor ป รัจิจิตุบรัน่คมือแถบตุตุรกรี) และอารยธ์รรมอจิสุลามใน่คาบสุมตุทรอาหรรับ ซึ่ซึ่สื่งทรั บื้ง
สุองอารยธ์รรมมรีสุน่วน่สุดำาครัญใน่การชน่วยเปจิดำโลกทรัศน่ณ์ใหมน่ใหก้กรับบรรดำากษรัตุรจิยณ์ อรัศวจิน่ และน่รักรบจิาก
ยตุโรปทรีสื่เดำจิน่ทางไปทดำาสุงครามครรูเสุดำ กระทรั สื่งเกจิดำการลน่มสุลายของระบบฟ้จิวดำรัล และระบบเศรษฐกจิจิแบบ
แมน่เน่อรณ์ จิน่น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำขซึ่บื้น่ของยตุโรปยตุคใหมน่น่รั บื้น่คมือยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการใน่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 15  
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คจำาถึามที่ค้ายหนน่วย 

 

1.น่รักวจิทยาศาสุตุรณ์ทรีสื่เสุน่อทฤษฎีรีวจิว รัฒน่าคมือใคร แน่วคจิดำหลรักของทฤษฎีรีดำรังกลน่าวเปร็น่เชน่น่ไร ? 

2.วจิวรัฒน่าการมน่ตุษยณ์โบราณ์ยตุคหจิน่แบน่งไดำก้เปร็น่กรีสื่ยตุคทรีสื่สุดำาครัญ และแตุน่ละยตุคมรีรรูปแบบวจิถรีชรีวจิตุอยน่างไร ? 

3.อารยธ์รรมเมโสุโปเตุเมรียกน่อตุรัวขซึ่บื้น่แถบบรจิเวณ์ใดำ ลรักษณ์ะทรีสื่โดำดำเดำน่น่ของพมืบื้น่ทรีสื่ดำรังกลน่าวคมืออะไร ? 

4.ป รัจิจิรัยรากฐาน่สุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้อารยธ์รรมอรียจิปตุณ์มรีความเจิรจิญกก้าวหน่ก้าตุน่อเน่มืสื่องตุลอดำหลายพรัน่ปรีคมือ 

   อะไร และมรีความสุดำาครัญอยน่างไรตุน่อการกน่อตุรัวของอารยธ์รรมอรียจิปตุณ์ ? 

5.มรดำกทรีสื่สุดำาครัญของอารยธ์รรมฮจิบรรู หรมือยจิวมรีอะไรบก้าง ? 

6.การจิรัดำลดำาดำรับวรรณ์ะ 4 ชรั บื้น่ของอจิน่เดำรียโบราณ์เปร็น่เชน่น่ไร ? 

7.จิงอธ์จิบายการรวมจิรีน่ใหก้เปร็น่ปซึ่กแผู้น่น่ของอป๋องจิจิ อิ๋น่ซึ่รี? 

8.รากฐาน่ความเปร็น่มาของอารยธ์รรมกรรีกสุมืบเน่มืสื่องมาจิากอารยธ์รรมใดำ และอยน่างไร? 

9.จิงอธ์จิบายลรักษณ์ะของอายธ์รรมโรมรัน่ใน่ยตุคจิรักรวรรดำจิวน่าเปร็น่เชน่น่ไร? 

10. ผู้รูก้ประกาศศาสุน่าอจิสุลามคมือใคร และดำจิน่แดำน่ทรีสื่ร รับอารยธ์รรมอจิสุลามมรีทรีสื่ใดำบก้าง?  
11.ชรีวจิตุชาวยตุโรปใน่ยตุคกลางตุก้องรรับศรีลใน่พจิธ์รีกรรมตุน่างรวมกรีสื่พจิธ์รี อะไรบก้าง? 

12.จิงอธ์จิบายจิตุดำเรจิสื่มตุก้น่ของสุงครามครรูเสุดำระหวน่างครจิสุตุณ์กรับอจิสุลามวน่าเปร็น่มาอยน่างไร ? 

 
 

เอกสาริอค้างอริง 
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แผนบริริหาริการิสอนปริะจำจำาหนน่วยที่ที่ที่ 2 
วริว วัฒนาการิโลกยยุคใหม่น่ 

 

เนนื้นื้อหาปริะจำจำาหนน่วย 
  

1.ยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการ   
 1.1 เหตุตุป รัจิจิรัยทรีสื่มรีผู้ลตุน่อการออกเดำจิน่ทางสุดำารวจิโลก 

 1.2 โปรตุตุเกสุและการสุดำารวจิโลกตุะวรัน่ออก  
 1.3 สุเปน่และการสุดำารวจิโลกตุะวรัน่ตุก  
 1.4 การเดำจิน่เรมือรอบโลกครรั บื้งแรก 

 1.5 ดำรัตุชณ์และการสุดำารวจิโลกทางใตุก้  
2. การปฏิจิรรูปศาสุน่าครจิสุตุณ์  

2.1 มารณ์ตุจิน่ ลรูเทอรณ์กรับการปฏิจิรรูปศาสุน่าครจิสุตุณ์  
 2.2 การปฏิจิรรูปของฝ่น่ายคาทอลจิก  
 2.3 ผู้ลจิากการปฏิจิรรูปศาสุน่าครจิสุตุณ์ 
3. ยตุคภรูมจิธ์รรม และแน่วคจิดำประชาธ์จิปไตุย 

 3.1 น่รักคจิดำทรีสื่สุดำาครัญใน่ยตุครรูก้แจิก้ง 
4. การปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรม 

 4.1 อรังกฤษกรับกระบวน่การปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรม  
 4.2 น่วรัตุกรรมทรีสื่กก้าวหน่ก้าจิากการปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรม  
 4.3 ผู้ลจิากการปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรม  
5. สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1   

 5.1 ชน่วน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1  

5.2 การเขก้ารน่วมสุงครามของสุหรรัฐฯ 

 5.3 การจิรัดำทดำาสุน่ธ์จิสุรัญญาแวรณ์ซึ่ายสุณ์เพมืสื่อสุงบศซึ่ก  
 5.4 ผู้ลของสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1  

6. สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 

 6.1 สุาเหตุตุสุดำาครัญทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2  

 6.2 สุภาพการเมมืองของ 3 มหาอดำาน่าจิฝ่น่ายอรักษะ: อจิตุาลรี เยอรมรัน่ และญรีสื่ปตุน่น่   
 6.3 เยอรมรัน่และสุมรภรูมจิการรบใน่ยตุโรป 

 6.4 บทบาทอจิตุาลรีและการพน่ายแพก้ของฝ่น่ายอรักษะใน่ยตุโรป  
 6.5 ญรีสื่ปตุน่น่และสุมรภรูมจิการรบใน่เอเชรีย – แปซึ่จิฟ้จิก 

 6.6 ผู้ลของสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2  
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7. สุงครามเยร็น่ 

 7.1 การเรจิสื่มตุก้น่ของสุงครามเยร็น่ 

 7.2 การดำดำาเน่จิน่น่โยบายเพมืสื่อตุน่อตุก้าน่กรัน่และกรัน่ระหวน่างสุหรรัฐฯ กรับสุหภาพโซึ่เวรียตุ  
 7.3 การปฏิจิรรูปสุหภาพโซึ่เวรียตุของมจิคาอจิล กอรณ์บาชอฟ้ 

 7.4 การสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามเยร็น่   
 

ววัตถุยุปริะสงคค์ปริะจำจำาหนน่วย 
 

1.เพมืสื่อใหก้ผู้รูก้เรรียน่มรีความรรูก้ความเขก้าใจิเกรีสื่ยวกรับวจิว รัฒน่าการของโลกยตุคใหมน่ใน่แตุน่ละยตุคสุมรัยวน่ามรีพรัฒน่าการ 
   ความเปร็น่มาเชน่น่ไร  
 

2.เพมืสื่อใหก้ผู้รูก้เรรียน่สุามารถอภจิปรายความเปร็น่มาของวจิว รัฒน่าการโลกยตุคใหมน่ไดำก้วน่า แตุน่ละยตุคสุมรัยมรีลรักษณ์ะ 

   ทรีสื่สุดำาครัญอยน่างไร  
 

วริธีที่การิสอนและกริจำกริริม่การิเริที่ยนการิสอน 
 

 การบรรยายและรน่วมกรัน่อภจิปรายเกรีสื่ยวกรับเน่มืบื้อหาใน่บทเรรียน่ 

 

สนื้ที่อการิสอน 
 

 เอกสุารประกอบการสุอน่ และโปรแกรมการน่ดำาเสุน่อ Powerpoint  

 

การิววัดผลและปริะเม่รินผล  
 

 การมอบหมายใบงาน่ การถามตุอบใน่ชรั บื้น่เรรียน่ และการทดำารายงาน่ตุามหรัวขก้อทรีสื่กดำาหน่ดำ  
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หนน่วยที่ที่ที่ 2 
วริว วัฒนาการิโลกยยุคใหม่น่ 

  

 เน่มืบื้อหาหน่น่วยน่รีบื้เกรีสื่ยวกรับอารยธ์รรมโลกยตุคใหมน่ โดำยครอบคลตุมเรมืสื่องราวสุดำาครัญตุรั บื้งแตุน่ยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รู
ศจิลปวจิทยาการของยตุโรป การปฏิจิรรูปศาสุน่าครจิสุตุณ์ การปฏิจิวรัตุจิทางวจิทยาศาสุตุรณ์ การปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรม 
การเกจิดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 – 2 และจิบลงทรีสื่สุงครามเยร็น่ ซึ่ซึ่สื่งเน่มืบื้อหาจิะแสุดำงใหก้เหร็น่ถซึ่งการเรจิสื่มตุก้น่ของ
เหตุตุการณ์ณ์ พรัฒน่าการของเหตุตุการณ์ณ์ การคลรีสื่คลายของเหตุตุการณ์ณ์ รวมถซึ่งผู้ลสุะเทมือน่จิากเหตุตุการณ์ณ์
ตุน่างๆเหลน่าน่รั บื้น่วน่ามรีผู้ลอยน่างไรบก้างตุน่อสุรังคมโลกใน่เวลาตุน่อมา  
  

1. ยยุคฟื้นื้นื้ นฟื้ฟูศิริลปวริที่ยาการิ (Renaissance ค.ศิ. 1350 – 1650)   
 
 

สุดำาหรรับคดำาวน่า “ฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปะวจิทยาการ” หมายถซึ่ง “การเกจิดำใหมน่”(Rebirth)  โดำยกดำาหน่ดำใหก้หมายถซึ่ง
การเกจิดำใหมน่ของบรรยากาศใน่การศซึ่กษาศจิลปวจิทยาการ สุถาป รัตุยกรรม ปรรัชญา และวรรณ์กรรมของยตุค
กรรีกและโรมรัน่ ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่วรัฒน่ธ์รรมคลาสุสุจิก(Classical Culture)ของโลกตุะวรัน่ตุก   ยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการ
ถมือเปร็น่เสุก้น่แบน่งระหวน่างโลกยตุคกลางกรับโลกยตุคใหมน่ของยตุโรปออกจิากกรัน่   และถมือวน่าเปร็น่จิตุดำเรจิสื่มตุก้น่ใน่
การแสุวงหาสุจิทธ์จิเสุรรีภาพของชาวยตุโรป  หลรังเคยถรูกจิดำากรัดำไวก้โดำยกฎีเกณ์ฑ์ณ์และขก้อบรังครับของศาสุน่า
ครจิสุตุณ์  ผู้รูก้ใชก้คดำาวน่า“Renaissance” เปร็น่คน่แรกคมือ “เจิคม๊อบ บรตุม๊คฮารณ์ดำ” (Jacob Burckhardt ค.ศ. 1818 - 

1897) น่รักวจิชาการชาวสุวจิสุเซึ่อรณ์แลน่ดำณ์ เขาวจิจิ รัยเรมืสื่อง  “The Civilization of the Renaissance in Italy” 

(ใน่ ค.ศ. 1860) 

การเกจิดำขซึ่บื้น่ของยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยการมรีจิตุดำเรจิสื่มตุก้น่จิากหลายป รัจิจิรัย เชน่น่ การฟ้มืบื้น่ตุรัวของสุรังคม
ยตุโรปใน่ระหวน่างครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 11 – 12 (น่รับแตุน่จิรักรวรรดำจิโรมรัน่ลน่มสุลายใน่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 5 ยตุโรปอยรูน่
ใน่ภาวะสุรับสุน่อลหมน่าน่หลายรก้อยปรี) ความมรั สื่งครั สื่งทรีสื่เกจิดำจิากการคก้า และการไดำก้ตุจิดำตุน่อกรับโลกตุะวรัน่ออก
ระหวน่างการทดำาสุงครามครรูเสุดำกรับอจิสุลามจิกชน่ใน่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 11 – 13 เปร็น่เหตุตุใหก้ชาวยตุโรปสุน่ใจิใน่
ศจิลปวจิทยาการทรั บื้งของกรรีก โรมรัน่ และของโลกตุะวรัน่ออก โดำยแควก้น่แรกๆ ทรีสื่เกจิดำบรรยากาศใน่การหวน่
กลรับไปศซึ่กษาศจิลปวจิทยาการของอารยธ์รรมเหลน่าน่รั บื้น่ คมือแควก้น่ทรัสุกาน่รี(Tuscany)ใน่อจิตุาลรี  ตุน่อมาการ
ฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปะวจิทยาการกร็ขยายตุรัวไปสุรูน่เมมืองอมืสื่น่ๆ ใน่อจิตุาลรี และดำจิน่แดำน่อมืสื่น่ๆใน่ยตุโรป (อน่รัน่ตุณ์ชรัย เลาหะ
พรัน่ธ์ตุ, 2554: 87 – 88)  

การกน่อตุรัวของยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการใน่ยตุโรปเกจิดำอยน่างคน่อยเปร็น่คน่อยไป แมก้ใน่ระหวน่างปลาย
ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 14 – 15 ชาวยตุโรปจิะยรังคงอยรูน่ภายใตุก้อจิทธ์จิพลของศาสุน่าครจิสุตุณ์ แตุน่พวกเขากร็คน่อยๆ
เปลรีสื่ยน่มโน่ทรัศน่ณ์ไปสุรูน่ความเปร็น่มน่ตุษยน่จิยม (Humanism)  ทรีสื่มตุน่งแสุวงหาแน่วทางการใชก้ชรีวจิตุใหก้มรีความสุตุข
ใน่โลกป รัจิจิตุบรัน่ รวมถซึ่งการเรรียน่รรูก้ทรีสื่จิะพรัฒน่าตุน่เองใน่ทางโลก พวกเขาเชมืสื่อวน่ามน่ตุษยณ์สุามารถแสุวงหา
ความสุตุขใน่ชรีวจิตุไดำก้ แมก้จิะมรีบาปตุจิดำตุรัวมาจิากอดำรัมกรับอรีฟ้ (Adam and Eve)  สุดำาหรรับน่รักปราชญณ์ทรีสื่ไดำก้ร รับ
การยกยน่องวน่าเปร็น่ “บจิดำาแหน่งลรัทธ์จิมน่ตุษยน่จิยม” คมือ “ฟ้ราน่ซึ่จิสุโก เปตุรากา” (Francisco Petrarca ค.ศ. 
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1304 – 1374)  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่น่รักปรรัชญาชาวอจิตุาลรีคน่สุดำาครัญทรีสื่ศซึ่กษางาน่วรรณ์กรรมของยตุคโรมรัน่ จิน่อยากจิะ
หวน่ไปใชก้ชรีวจิตุใน่ยตุคดำรังกลน่าว   
 

                                   
 

      ภาพทรีสื่ 2.1 ภาพชมืสื่อ “วจิทรรูเวรียน่ แมน่” วาดำโดำยลรีโอน่ารณ์โดำ ดำา วจิน่ชรี ใน่ ค.ศ. 1490  กลน่าวกรัน่วน่า 
      เปร็น่เสุมมือน่ภาพตุรัวแทน่ทรีสื่สุะทก้อน่ความเปร็น่มน่ตุษยณ์น่จิยมของชาวยตุโรปใน่ยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการ 
      ทรีสื่มา http://en.wikipedia.org/wiki/File:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg 

   

เหตุตุทรีสื่การฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการเรจิสื่มใน่อจิตุาลรี เพราะอจิตุาลรีคมือทรีสื่ตุรั บื้งของจิรักรวรรดำจิโรมรัน่อรัน่ยจิสื่งใหญน่ใน่
อดำรีตุ ซึ่ซึ่สื่งความยจิสื่งใหญน่ตุน่างๆเหลน่าน่รั บื้น่ ยรังคงปรากฏิใหก้เหร็น่เปร็น่แรงบรัน่ดำาลใจิ สุดำาหรรับความตุก้องการทรีสื่จิะ
ฟ้มืบื้น่ฟ้รูบรรยากาศเหลน่าน่รั บื้น่กลรับมา อรีกประการหน่ซึ่สื่งชาวอจิตุาลรียตุคดำรังกลน่าวสุน่ใจิตุน่อการแสุวงหาความสุตุขใน่
โลกป รัจิจิตุบรัน่ มากกวน่าความสุตุขใน่โลกหน่ก้า ทรีสื่สุดำาครัญพวกเขามรีอตุปน่จิสุรัยยกยน่องผู้รูก้มรีความรรูก้ความสุามารถ  
โดำยเชมืสื่อวน่ามน่ตุษยณ์พรัฒน่าตุน่เองไดำก้ ชะตุากรรมเปร็น่สุจิสื่งทรีสื่ป รัจิเจิกชน่กดำาหน่ดำเอง  ไมน่ใชน่พลรังลรีบื้ล รับเหน่มือ
ธ์รรมชาตุจิ ดำรังคดำากลน่าวของปราชญณ์ชาวฟ้ลอเรน่ซึ่ณ์ชมืสื่อ “เลออน่ บรัตุตุจิสุตุา อรับเบรณ์ตุรี” (Leon Battista Alberti 

ค.ศ. 1404 – 1422)  “มน่ตุษยณ์สุามารถทดำาไดำก้ทตุกสุจิสื่งถก้าเขาจิะทดำา” (Men can do all things if they will.) ซึ่ซึ่สื่ง
คดำากลน่าวขก้างตุก้น่เปร็น่แรงบรัน่ดำาลใจิสุดำาหรรับชาวยตุโรปใน่ชน่วงเวลาดำรังกลน่าวจิดำาน่วน่มาก  สุดำาหรรับการแสุวงหา
ความกก้าวหน่ก้าของตุน่ใน่โลกป รัจิจิตุบรัน่ โดำยศซึ่กษาจิากภรูมจิป รัญญาของกรรีก และโรมรัน่  

ชาวยตุโรปใหก้ความสุดำาครัญตุน่อการศซึ่กษาวรรณ์กรรมของกรรีกและโรมรัน่เปร็น่อยน่างยจิสื่ง   เพราะเชมืสื่อวน่า
เปร็น่แน่วทางใน่การพรัฒน่าศรักยภาพของตุน่  และเพมืสื่อใชก้ชรีวจิตุใน่สุรังคมไดำก้อยน่างมรีเกรรียตุจิ มรีคตุณ์คน่า 
น่อกจิากน่รีบื้โรงเรรียน่กร็หรัน่มาฝ่ซึ่กฝ่น่น่รักเรรียน่แทน่น่รักบวชมากขซึ่บื้น่  โดำยผู้รูก้ทรีสื่เปร็น่น่รักเรรียน่มาจิากบตุตุรหลาน่
ของพน่อคก้าวาณ์จิชยณ์ทรีสื่ม รั สื่งครั สื่ง ซึ่ซึ่สื่งตุก้องการหลน่อหลอมบตุตุรหลาน่ใหก้มรีความรรูก้ความสุามารถตุามอตุดำมคตุจิใน่ดำก้าน่
กวรี ปรรัชญา ศจิลปะ และวรรณ์กรรม ฯลฯ  
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ใน่ยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการ โบสุถณ์ และมหาวจิหารกลายเปร็น่สุถาน่ทรีสื่รวบรวมงาน่ศจิลปะแขน่งตุน่างๆ
ของศจิลปจิน่เอกเอาไวก้ กลน่าวคมือ  ครจิสุตุจิรักรกลายเปร็น่ผู้รูก้มรีสุน่วน่สุดำาครัญใน่การสุน่งเสุรจิมงาน่ศจิลปะของยตุคน่รีบื้ 
เพราะครจิสุตุจิรักรมองวน่างาน่ศจิลปะชจิบื้น่ตุน่างๆ ทรีสื่ปรากฏิสุรรีระมน่ตุษยณ์น่รั บื้น่  เปร็น่สุรรีระทรีสื่มาจิากจิจิน่ตุน่าการของ
พระเจิก้า เพราะมน่ตุษยณ์ถรูกสุรก้างขซึ่บื้น่โดำยเพราะเจิก้า งาน่ศจิลปะเหลน่าน่รั บื้น่จิซึ่งเปร็น่สุจิสื่งสุวยงาม  

ครจิสุตุจิรักรไดำก้วน่าจิก้างศจิลปจิน่เอกใหก้สุรก้างสุรรคณ์งาน่ศจิลปะมากมายหลายชจิบื้น่ใน่โบสุถณ์ และมหาวจิหาร
ทรีสื่สุดำาครัญๆ อาทจิ ไมเคจิลแอน่เจิโล (Michelangelo ค.ศ. 1475 – 1564)  เจิก้าของผู้ลงาน่จิจิตุรกรรมชมืสื่อ “The 

Creation of Adams”  และ “The Last Judgment” ใน่หอชาเปลซึ่จิสุทรีน่ (Sistine Chapel)  รวมถซึ่งรรูปป รั สื่น่
เดำวจิดำกร็เปร็น่ผู้ลงาน่เขาเชน่น่กรัน่  ขณ์ะทรีสื่ ราฟ้าเอล ซึ่รัน่ซึ่รีโอ (Raphael Sanzio  ค.ศ.1483 – 1520)  คมือ
เจิก้าของผู้ลงาน่จิจิตุรกรรมใน่หก้องพรักของสุรัน่ตุะปาปา  สุน่วน่ลรีโอน่ารณ์โดำ ดำา วจิน่ซึ่รี (Leonardo da Vinci ค.ศ. 
1452 – 1519)  (ผู้รูก้ซึ่ซึ่สื่งมรีความสุามารถอรัน่หลากหลายทรั บื้งดำก้าน่จิจิตุรกร กวรี ดำน่ตุรรี และวจิทยาศาสุตุรณ์ ฯลฯ 
ตุามแบบฉบรับของบตุคคลใน่อตุดำมคตุจิของยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการ)   แมก้เขาไมน่ไดำก้มรีผู้ลงาน่ฝ่ากไวก้ใน่สุดำาน่รัก
วาตุจิกรัน่  แตุน่เขากร็มรีผู้ลงาน่อรัน่เลมืสื่องชมืสื่อหลายชจิบื้น่  จิน่ถรูกยอมรรับใน่ฐาน่ะศจิลปจิน่เอกแหน่งยตุค  ไมน่วน่าจิะเปร็น่ 

ภาพโมน่าลจิซึ่า (Mona Lisa)  ภาพมมืบื้อสุตุดำทก้าย (The Last Supper) และภาพกายวจิภาคชมืสื่อวจิทรรูเวรียน่แมน่ 
(Vitruvian Man) ฯลฯ ซึ่ซึ่สื่งงาน่ศจิลปะเหลน่าน่รีบื้ไดำก้สุะทก้อน่จิจิตุวจิญญาณ์ของมน่ตุษยณ์ใน่ยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการไดำก้
เปร็น่อยน่างดำรี  (เพจิสื่งอก้าง: 15 – 22)  

ขณ์ะทรีสื่ใน่ดำก้าน่สุรังคมการเมมือง  กษรัตุรจิยณ์ไดำก้กลรับมามรีบทบาทและอดำาน่าจิใน่ทางการเมมืองการ
ปกครองใน่ลรักษณ์ะทรีสื่เปร็น่ “รรัฐชาตุจิ” (Nation State)  ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่สุจิสื่งทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใหมน่ใน่ยตุโรป และภายหลรังไดำก้
ขยายไปสุรูน่ภรูมจิภาคอมืสื่น่ๆ ของโลก  จิตุดำเรจิสื่มตุก้น่สุดำาครัญคมือการผู้รูกพรัน่กรัน่ระหวน่างสุถาบรัน่กษรัตุรจิยณ์กรับประชาชน่
ใน่ดำจิน่แดำน่ จิน่กน่อเกจิดำความรรูก้สุซึ่กรรักชาตุจิ รรักแผู้น่น่ดำจิน่เกจิดำ(Patriotism) (เพจิสื่งอก้าง: 1)  

ผู้ลแหน่งการมรีโลกทรัศน่ณ์ชตุดำใหมน่เพราะการฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการ  ชาวยตุโรปกร็มรีมตุมมองตุน่อโลกใบน่รีบื้
ใหมน่ดำก้วยเชน่น่กรัน่ โดำยใน่ยตุคกลางทรีสื่ครจิสุตุจิรักรมรีอจิทธ์จิพลชรีบื้น่ดำาสุรังคม  ครจิสุตุจิรักรปฏิจิเสุธ์แน่วคจิดำของ
น่รักปราชญณ์กรรีกและโรมรัน่ทรีสื่เสุน่อวน่าโลกมรีสุรัณ์ฐาน่กลม  ครจิสุตุจิรักรยซึ่ดำถมือความเชมืสื่อเกรีสื่ยวกรับโลกใบน่รีบื้ ตุาม
ขก้อความใน่ครัมภรีรณ์ไบเบจิลใน่บท Genesis  ทรีสื่วน่าดำก้วยการสุรก้างโลกดำรังน่รีบื้ “โลกเปร็น่ศรูน่ยณ์กลางของจิรักรวาลทรีสื่
มรีดำวงอาทจิตุยณ์และดำวงจิรัน่ทรณ์หมตุน่เวรียน่ใหก้แสุงสุวน่างทรั บื้งกลางวรัน่และกลางคมืน่”  รวมทรั บื้งตุรีความวน่าโลกมรี
สุรัณ์ฐาน่แบน่ ทรั บื้งน่รีบื้คดำาอธ์จิบายดำรังกลน่าวปรากฏิใน่งาน่ของเซึ่น่ตุณ์ออเรรจิอตุสุ ออกรัสุตุจิน่  หรมือเซึ่น่ตุณ์ออกรัสุตุจิน่ 
(St. Augustine ค.ศ. 354 – 430) ทรีสื่ชมืสื่อ “The City of God”  ซึ่ซึ่สื่งเชมืสื่อวน่าเยรรูซึ่าเลร็มคมือศรูน่ยณ์กลางของโลก 
ถรัดำจิากยตุโรปไปดำก้าน่ทจิศตุะวรัน่ตุกพก้น่มหาสุมตุทรแอตุแลน่ตุจิกกร็คมือขอบโลก  และแน่วคจิดำน่รีบื้ไดำก้ครอบงดำา
ความคจิดำความรรูก้เรมืสื่องโลกของชาวยตุโรปเกมือบตุลอดำยตุคกลาง พวกเขาตุน่างเชมืสื่อเกรีสื่ยวกรับตุดำาน่าน่สุรัตุวณ์รก้ายใน่
ดำจิน่แดำน่โพก้น่ทะเลทรีสื่คอยจิก้องทดำาลายเรมือทรีสื่แลน่น่ผู้น่าน่ไปมา  โดำยใน่ดำจิน่แดำน่ดำรังกลน่าวน่รั บื้น่มรีอมน่ตุษยณ์ทรีสื่หน่ก้าตุา
อรัปลรักษณ์ณ์อยรูน่อาศรัย และหากเลน่น่เรมือเลยทรีสื่ตุรั บื้งของ “เสุาหจิน่เฮอรณ์คจิวลจิสุ”  แถบชน่องแคบยจิบรอลตุารณ์ 
(Gibraltar) เขก้าทะเลเมดำจิเตุอรณ์เรเน่รียน่เรมือพวกเขากร็จิะตุกขอบโลก (เพจิสื่งอก้าง: 22 – 24)    
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1.1 เหตยุปวัจำจำวัยที่ที่ที่ม่ที่ผลตน่อการิออกเดรินที่างสจำาริวจำโลก 
 

1.1.1 ม่ที่นววัตกริริม่ใหม่น่ๆ สจำาหริวับการิเดรินเรินื้อสม่ยุที่ริในยยุโริป  
 
น่วรัตุกรรมใหมน่ๆ สุดำาหรรับการเดำจิน่เรมือสุมตุทรทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ยตุโรป อาทจิ  การสุรก้างเรมือเดำจิน่สุมตุทรทรีสื่เอมืบื้อ

ตุน่อการโตุก้คลมืสื่น่ทะเลและสุามารถบรรทตุกสุจิน่คก้าไดำก้มากขซึ่บื้น่หลายเทน่า โดำยเรมือลรักษณ์ะดำรังกลน่าวเรรียกวน่า “คา
ราเวล” (Caravel) ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่เรมือทรีสื่มรีน่ดำบื้าหน่รักระหวน่าง 100 – 200 ตุรัน่ มรีเสุากระโดำง 3 – 4 เสุาสุดำาหรรับกาง
ผู้ก้าใบรรับกระแสุลม  และพมืบื้น่ทรีสื่ใชก้สุอยบน่เรมือมรีมากขซึ่บื้น่เพราะมรีการใชก้ฝ่รีพายน่ก้อยลงคมือเหลมือเพรียง 50 – 70 

(เดำจิม100 คน่ขซึ่บื้น่)  ทรีสื่สุดำาครัญคมือมรีการตุจิดำตุรั บื้งปมืน่ใหญน่ ซึ่ซึ่สื่งชน่วยใหก้เรมือเดำจิน่สุมตุทรธ์รรมดำาๆ กลายเปร็น่เรมือรบไดำก้
เมมืสื่อจิดำาเปร็น่ น่อกจิากน่รีบื้ย รังมรีการน่ดำาเขร็มทจิศ (Compass) ทรีสื่ปร็น่น่วรัตุกรรมจิากจิรีน่ทรีสื่ใชก้เพมืสื่อบอกทจิศทางอยน่าง
แมน่น่ยดำามากขซึ่บื้น่ และการใชก้ “เครมืสื่องวรัดำมตุมสุรูงทางดำาราศาสุตุรณ์” หรมือเครมืสื่อง“แอสุโทรเลบ”(Astrolabe) เพมืสื่อ
คดำาน่วณ์หาระยะทางเดำจิน่เรมือจิากจิดำาน่วน่องศาระหวน่างดำวงอาทจิตุยณ์ (เพจิสื่งอก้าง: 36 – 37)       

   

1.1.2 เสส้นที่างการิคส้าที่างบกถุฟูกม่ยุสลริม่เข้ส้าควบคยุม่ 
 

การทรีสื่กองทรัพมตุสุลจิมเตุจิรณ์ก (Turk) เขก้ารตุกราน่และสุามารถยซึ่ดำครองอาณ์าจิรักรไบแซึ่น่ไทน่ณ์ไดำก้ใน่ 
ค.ศ. 1453  เปร็น่เหตุตุใหก้พวกเขาเขก้าควบคตุมเสุก้น่ทางการคก้าทางบกทรีสื่เชมืสื่อมกรัน่ระหวน่างเอเชรียกรับยตุโรป  อรีก
ทรั บื้งการทรีสื่อรียจิปตุณ์กร็ถรูกครอบครองโดำยมตุสุลจิม  เปร็น่เหตุตุใหก้การคก้าขายทางบกของพน่อคก้าจิากยตุโรปเปร็น่ไป
อยน่างยากลดำาบาก  เสุรีสื่ยงอรัน่ตุราย  และตุก้องเสุรียภาษรีตุามเมมืองตุน่างๆเพจิสื่มขซึ่บื้น่หลายเทน่าตุรัว สุน่งผู้ลใหก้สุจิน่คก้าทรีสื่
คก้าขายกรัน่ใน่ยตุโรปมรีราคาสุรูง อยน่างไรกร็ตุามแมก้จิะราคาสุรูง แตุน่สุจิน่คก้าจิดำาพวกเครมืสื่องเทศจิากเอเชรียยรังคงเปร็น่
ทรีสื่ตุก้องการของผู้รูก้คน่ใน่ยตุโรปจิดำาน่วน่มาก และสุรก้างผู้ลกดำาไรแกน่ผู้รูก้คก้าอยน่างมหาศาล  เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งเปร็น่แรงจิรูงใจิ
สุดำาหรรับการแสุวงหาเสุก้น่ทางการคก้าใหมนๆ่  ของพน่อคก้าและน่รักเดำจิน่ทางชาวยตุโรป  เพมืสื่อทดำแทน่เสุก้น่ทางเดำจิม
ทรีสื่เรจิสื่มมรีอตุปสุรรค โดำยเฉพาะใน่โปรตุตุเกสุ  และสุเปน่ทรีสื่ประสุบผู้ลสุดำาเรร็จิอยน่างงดำงามสุดำาหรรับเปก้าหมายน่รีบื้  

 

1.1.3 การิปริะดริษฐ์ค์แที่น่นพิริม่พิค์สจำาเริร็จำ  
 

 การทรีสื่โยฮรัน่น่ณ์ กรูเตุน่เบจิรณ์ก (Johann Gutenberg ค.ศ. 1398 - 1468) สุามารถประดำจิษฐณ์แทน่น่พจิมพณ์
แบบตุรัวเรรียงพจิมพณ์ทรีสื่หลน่อดำก้วยโลหะหรมือทรีสื่เรรียกวน่า “Movable Type” ไดำก้ใน่ปลายทศวรรษ 1440  ถมือเปร็น่
การปฏิจิวรัตุจิเทคโน่โลยรีการพจิมพณ์อยน่างแทก้จิรจิง  เพราะชน่วยลดำตุก้น่ทตุน่การพจิมพณ์หน่รังสุมือไดำก้มากถซึ่งสุจิบเทน่าตุรัว  
และสุามารถพจิมพณ์ไดำก้ครรั บื้งละมากๆ ใน่เวลาทรีสื่เรร็วขซึ่บื้น่  โดำยเดำจิมทรีการถน่ายทอดำความรรูก้ระหวน่างกรัน่ไปมา
อาศรัยการครัดำลอกดำก้วยมมือ หรมือไมน่กร็ดำก้วยการเรรียงพจิมพณ์ดำก้วยตุรัวพจิมพณ์ไมก้  ซึ่ซึ่สื่งชก้าและปรจิมาณ์หน่รังสุมือทรีสื่ไดำก้กร็  
ไมน่เพรียงพอตุน่อการแจิกจิน่ายและกระจิายความรรูก้  โดำยเฉพาะการทรีสื่ใน่ยตุโรปยตุคกลางถมือวน่าครัมภรีรณ์ไบเบจิลคมือ
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ครัมภรีรณ์ศรักดำจิ ธิ์สุจิทธ์จิ ธิ์ (Holy Bible) ไมน่ใชน่สุจิสื่งสุดำาหรรับคน่ธ์รรมดำาทรั สื่วไป การผู้รูกขาดำความรรูก้เรมืสื่องครจิสุตุณ์ศาสุน่ายจิสื่ง
ถรูกจิดำากรัดำใน่หมรูน่บาทหลวงเทน่าน่รั บื้น่ ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่กลตุน่มหลรักทรีสื่อน่าน่ภาษาละตุจิน่ไดำก้    

แตุน่ครรั บื้น่กรูเตุน่เบจิรณ์กประดำจิษฐณ์ตุรัวเรรียงพจิมพณ์แบบโลหะไดำก้  เทคโน่โลยรีของเขากร็มรีสุน่วน่สุดำาครัญใน่การ
ชน่วยพรัฒน่าภรูมจิป รัญญาและความรรูก้ของชาวยตุโรปใน่ยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการ เชน่น่  การตุรีพจิมพณ์ครัมภรีรณ์ไบเบจิล
ของกรูเตุน่เบจิรณ์ก (ทรีสื่รรูก้จิ รักกรัน่ดำรีใน่ชมืสื่อ กรูเตุน่เบจิรณ์กไบเบจิล) ชน่วยใหก้ความรรูก้ใน่พระครัมภรีรณ์ไบเบจิลสุามารถกระจิาย
ตุรัวออกไปอยน่างรวดำเรร็ว เพราะใน่ 50 ปรีตุน่อมามรีการตุรีพจิมพณ์ซึ่ดำบื้ามากถซึ่ง 100 ครรั บื้ง รวมทรั บื้งมรีการตุรีพจิมพณ์ครัมภรีรณ์
ไบเบจิลเปร็น่ภาษาถจิสื่น่ใน่ดำจิน่แดำน่ตุน่างๆ   ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่สุน่วน่สุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้ภาษาละตุจิน่คน่อยๆลดำความสุดำาครัญลงไป  

น่อกจิากชน่วยกระจิายความคจิดำความรรูก้ของยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการใน่ยตุโรปแลก้ว  อาน่จิสุงสุณ์จิาก
เทคโน่โลยรีการพจิมพณ์ทรีสื่กก้าวหน่ก้าของกรูเตุน่เบจิรณ์ก  ยรังมรีสุน่วน่ชน่วยสุรก้างแรงบรัน่ดำาลใจิสุดำาหรรับการออกสุดำารวจิ
โลกและการคก้น่หาดำจิน่แดำน่ใหมน่ของชาวยตุโรปดำก้วย  เพราะตุน่อมามรีการตุรีพจิมพณ์หน่รังสุมือทรีสื่มรีเน่มืบื้อหาเกรีสื่ยวกรับ
การเดำจิน่ทางจิากยตุโรปไปจิรีน่ดำก้วยเสุก้น่ทางสุายไหมของมารณ์โค โปโล (Marco Polo ค.ศ. 1254 - 1324) 

ซึ่ซึ่สื่งเขาเปร็น่บตุตุรของพน่อคก้าเมมืองเวน่จิสุทรีสื่เดำจิน่ทางไปอยรูน่จิรีน่ถซึ่ง 17 ปรี (ค.ศ. 1274 – 1291)  และภายหลรังกร็
เดำจิน่ทางกลรับยตุโรปดำก้วยเรมือ(ขซึ่บื้น่ฝ่ รั สื่งทรีสื่เปอรณ์เซึ่รียและเดำจิน่ทางผู้น่าน่ดำจิน่แดำน่ตุน่างๆ เขก้าสุรูน่ยตุโรป)  เมมืสื่อบรัน่ทซึ่กการ
เดำจิน่ทางและการใชก้ชรีวจิตุใน่ตุน่างแดำน่อรัน่ยาวน่าน่ของมารณ์โค โปโลถรูกตุรีพจิมพณ์และเผู้ยแผู้น่ออกมา สุน่งผู้ลใหก้ผู้รูก้
ทรีสื่อน่าน่และทราบจิากการเลน่าตุน่อมรีความปรารถน่าและแรงบรัน่ดำาลใจิทรีสื่จิะออกเดำจิน่ทางสุดำารวจิและคก้น่หา
ดำจิน่แดำน่ใหมน่เหลน่าน่รั บื้น่ (ความจิรจิงคมือมรีการครัดำลอกและบอกตุน่อเกรีสื่ยวกรับเรมืสื่องราวของมารณ์โค โปโลมากน่อน่
หน่ก้า  แตุน่การรรับรรูก้อยรูน่ใน่วงแคบเพราะขก้อจิดำากรัดำดำก้าน่การเทคโน่โลยรีการพจิมพณ์) (เพจิสื่งอก้าง: 24 – 25)       

    

1.2 โปริตยุเกสและการิสจำาริวจำโลกตะววันออก  
 

 โปรตุตุเกสุถมือเปร็น่ประเทศแรกใน่ยตุโรปทรีสื่ประสุบความสุดำาเรร็จิใน่การออกสุดำารวจิโลก เพมืสื่อแสุวงหา
เสุก้น่ทางการคก้าและดำจิน่แดำน่ใหมน่ตุามทรีสื่เลน่าขาน่  โดำยผู้รูก้ทรีสื่มรีบทบาทสุดำาครัญใน่การวางรากฐาน่น่วรัตุกรรมการ
เดำจิน่เรมือสุมตุทรของโปรตุตุเกสุคมือเจิก้าชายเฮน่รรี (Henry the Navigator ค.ศ. 1394 - 1460) พระองคณ์ทรง
สุถาปน่าโรงเรรียน่ราชน่าวรีขซึ่บื้น่  เพมืสื่อเปร็น่สุถาน่ทรีสื่ฝ่ซึ่กฝ่น่และเรรียน่รรูก้ว จิทยาการดำก้าน่การเดำจิน่เรมือสุมตุทร รวมทรั บื้ง
เปร็น่สุถาน่ทรีสื่รวบรวมความรรูก้และขก้อมรูลทรีสื่สุดำาครัญๆ สุดำาหรรับการสุดำารวจิทางทะเล อาทจิ การใชก้แผู้น่ทรีสื่ ความรรูก้
ดำก้าน่ดำาราศาสุตุรณ์ เทคน่จิคการตุน่อเรมือ การใชก้เครมืสื่องแอสุโทรเลบ 

ใน่ยตุคแรกๆ น่รักสุดำารวจิของโปรตุตุเกสุไดำก้ทดำาการคก้าขายและแลกเปลรีสื่ยน่สุจิน่คก้ากรับดำจิน่แดำน่ใกลก้เครียง
อยน่างหมรูน่เกาะและชายฝ่ รั สื่งแถบแอฟ้รจิกาตุะวรัน่ตุกเทน่าน่รั บื้น่  กน่อน่ทรีสื่ภายหลรังพวกเขาจิะสุามารถเดำจิน่ทางไป
ไกลจิน่ถซึ่งแหลมกรูม๊ดำโฮป(Cape of Good Hope)   ซึ่ซึ่สื่งอยรูน่ทางตุอน่ใตุก้ของทวรีปแอฟ้รจิกาใน่ ค.ศ. 1488 

สุดำาหรรับน่รักสุดำารวจิผู้รูก้สุรก้างความยจิสื่งใหญน่ใหก้กรับโปรตุตุเกสุ   ใน่การสุดำารวจิพบเสุก้น่ทางการคก้าทางทะเล
ระหวน่างเอเชรียกรับยตุโรปคมือ วาสุโก ดำา กามา (Vasco da Gama ค.ศ.1460 – 1524)  เขาเดำจิน่เรมือสุดำารวจิ
โลกตุามเสุก้น่ทางของสุดำารวจิชาวโปรตุตุเกสุใน่ยตุคกน่อน่หน่ก้า  แตุน่เขาเดำจิน่เรมือไปไกลกวน่าทรีสื่ใครจิะเคยไป น่รั สื่น่
คมือการเดำจิน่เรมือผู้น่าน่แหลมกรูม๊ดำโฮป และผู้น่าน่มหาสุมตุทรอจิน่เดำรียไปขซึ่บื้น่ฝ่ รั สื่งทรีสื่เมมืองกาลจิกรัตุ(Calicut) ใน่อจิน่เดำรีย
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ใน่ ค.ศ. 1498  ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่ความสุดำาเรร็จิอยน่างงดำงามและยจิสื่งใหญน่สุดำาหรรับการบตุกเบจิกเสุก้น่ทางการคก้าทาง
ทะเลใน่แถบเอเชรีย  ขากลรับเขาไดำก้ซึ่มืบื้อเครมืสื่องเทศจิากคน่พมืบื้น่เมมืองใน่กาลจิกรัตุจิดำาน่วน่มากกลรับโปรตุตุเกสุ 
อาทจิ กาน่พลรู อบเชย ขจิง พรจิกไทย คราม และไหม ฯลฯ และกร็ไดำก้สุรก้างผู้ลกดำาไรมหาศาลจิากเครมืสื่องเทศ
เหลน่าน่รีบื้  

โปรตุตุเกสุสุน่งน่รักสุดำารวจิออกเดำจิน่เรมือสุดำารวจิโลกอยน่างตุน่อเน่มืสื่อง โดำยคณ์ะทรีสื่เดำจิน่ทางสุดำารวจิถรัดำมาจิาก
วาสุโก ดำา กามา คมือคณ์ะของเปโดำร อรัลวาเรซึ่ กาบรอล (Pedro Alvares Cabral ค.ศ. 1467 –  1520) 

ซึ่ซึ่สื่งเสุก้น่ทางการสุดำารวจิของกาบรอลไดำก้ไปไกลถซึ่งชายฝ่ รั สื่งของอเมรจิกาใตุก้ดำก้าน่ทจิศตุะวรัน่ออก (ป รัจิจิตุบรัน่คมือ
บราซึ่จิล) กน่อน่ทรีสื่คณ์ะของเขาจิะเดำจิน่เรมือสุดำารวจิตุามเสุก้น่ทางของวาสุโก ดำา กามา ไปทรีสื่อจิน่เดำรีย และคณ์ะ
ของเขากร็ประสุบความสุดำาเรร็จิใน่การสุดำารวจิเมมืองทน่าใหมนๆ่  ของอจิน่เดำรียเพจิสื่มเตุจิมน่รั สื่น่คมือเมมืองโกชจิน่ (Cochin) 

หรมือป รัจิจิตุบรัน่เรรียกวน่าเมมืองโกชจิ (Kochi)  ซึ่ซึ่สื่งอยรูน่ตุอน่ใตุก้ของเมมืองกาลจิกรัตุ  และเมมืองน่รีบื้ไดำก้กลายเปร็น่เมมืองทน่า
อาณ์าน่จิคมแหน่งแรกของโปรตุตุเกสุทรีสื่อจิน่เดำรียใน่ค.ศ.1503 (รวมถซึ่งเปร็น่แหน่งแรกของชาตุจิตุะวรัน่ตุกใน่อจิน่เดำรีย)  
ภายหลรังโปรเกสุกร็เขก้ายซึ่ดำครองเมมืองกรัว(Gua) ซึ่ซึ่สื่งอยรูน่ตุอน่เหน่มือของเมมืองกาลจิกรัตุเปร็น่เมมืองหลวงของตุน่ใน่
โลกตุะวรัน่ออก (มรีขก้าหลวงของโปรตุตุเกสุประจิดำาอยรูน่) เพมืสื่อเปร็น่ทรีสื่ม รั สื่น่สุดำาหรรับการขยายอจิทธ์จิพลของพวกเขา
ใน่เมมืองทน่าใกลก้เครียง โดำยเฉพาะใน่เอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้ทรีสื่โปรตุตุเกสุไดำก้เขก้ายซึ่ดำครองเมมืองทน่าใน่มะละกา  
อรัน่เปร็น่เมมืองทน่าสุดำาครัญสุดำาหรรับการเดำจิน่เรมือคก้าขายกรัน่ระหวน่างชาวอาหรรับ อจิน่เดำรีย จิรีน่ ญรีสื่ปตุน่น่ และอาณ์าจิรักร
ใน่เอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้ กน่อน่ทรีสื่ภายหลรังโปรตุตุเกสุจิะสุรูญเสุรียความยจิสื่งใหญน่ใน่ฐาน่ะเจิก้าแหน่งทก้องทะเลใน่
โลกตุะวรัน่ออกใหก้กรับเน่เธ์อรณ์แลน่ดำณ์ และอรังกฤษ(เพจิสื่งอก้าง: 37 – 41)         

 

1.3 สเปนและการิสจำาริวจำโลกตะววันตก  
  

 หลรังมรีการปราบปรามชาวมตุสุลจิม และสุามารถรวบรวมดำจิน่แดำน่ตุน่างๆ จิน่กลายเปร็น่สุเปน่ไดำก้ กร็ทดำา
ใหก้การเมมืองการปกครองของสุเปน่มรีเสุถรียรภาพมรั สื่น่คง  ซึ่ซึ่สื่งเสุถรียรภาพดำรังกลน่าวน่รีบื้มรีผู้ลตุน่อภารกจิจิการออก
สุดำารวจิโลกของสุเปน่ดำก้วยอยน่างยจิสื่ง  เพราะการทรีสื่สุเปน่สุามารถรวบรวมดำจิน่แดำน่ไดำก้ กษรัตุรจิยณ์สุเปน่เชมืสื่อวน่า
เปร็น่เพราะพระผู้รูก้เปร็น่เจิก้าทรงเมตุตุา จิซึ่งเปร็น่หน่ก้าทรีสื่ทรีสื่พระองคณ์จิะตุก้องสุน่งเสุรจิมการเผู้ยแผู้น่ศาสุน่าครจิสุตุณ์แกน่
พวกน่อกศาสุน่าใน่โลกใหมน่ พรก้อมๆ กรับภารกจิจิการออกสุดำารวจิโลก  เหตุตุน่รีบื้กษรัตุรจิยณ์สุเปน่จิซึ่งไมน่ลรังเล
สุดำาหรรับการใหก้ความสุน่รับสุน่ตุน่ทตุน่เพมืสื่อออกสุดำารวจิโลกดำก้าน่ทจิศตุะวรัน่ตุกของยตุโรปแกน่ครจิสุโตุเฟ้อรณ์ โคลรัมบรัสุ 
(Christopher Columbus ค.ศ. 1451 – 1506)  ผู้รูก้ซึ่ซึ่สื่งมรีความมตุน่งมรั สื่น่อยน่างแรงกลก้าสุดำาหรรับภารกจิจิน่รีบื้ 
โคลรัมบรัสุเชมืสื่อวน่าอาณ์าจิรักรจิรีน่ และญรีสื่ปตุน่น่อยรูน่ดำก้าน่ทจิศตุะวรัน่ตุกของยตุโรปจิซึ่งมตุน่งหน่ก้าสุรูน่ทจิศดำรังกลน่าว เขาใชก้เวลา
เดำจิน่เรมือรน่วม 2 เดำมือน่ จิน่กระทรั สื่งวรัน่ทรีสื่ 12 ตุตุลาคม ค.ศ. 1492  เขาและคณ์ะกร็พบกรับชายฝ่ รั สื่งทะเลของหมรูน่
เกาะบาฮามาสุ  โดำยเขาเขก้าใจิผู้จิดำวน่าน่รั สื่น่คมือดำจิน่แดำน่ใหมน่ทรีสื่เขาพยายามคก้น่หาแลก้ว  และกดำาลรังเขก้าใกลก้จิรีน่ 
และญรีสื่ปตุน่น่แลก้ว  เหตุตุน่รีบื้เขาจิซึ่งเรรียกคน่พมืบื้น่เมมืองบน่เกาะวน่า  “ชาวอจิน่เดำรีย” (ป รัจิจิตุบรัน่ไดำก้กลายเปร็น่คดำาสุดำาหรรับ
เรรียกชาวพมืบื้น่เมมืองใน่ทวรีปอเมรจิกา)  และโคลรัมบรัสุกร็ประกาศสุจิทธ์จิครอบครองเหน่มือดำจิน่แดำน่เหลน่าน่รั บื้น่ใหก้
สุเปน่ 
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 ความสุดำาเรร็จิจิากการออกสุดำารวจิโลกดำก้าน่ทจิศตุะวรัน่ตุกของชาวยตุโรป จิน่คก้น่พบทวรีปอเมรจิกาของ
โคลรัมบรัสุแมก้ไมน่ใชน่การคก้น่พบโลกใหมน่  เพราะมรีผู้รูก้อาศรัยพมืบื้น่เมมืองทรีสื่มรีอารยธ์รรมเกน่าแกน่อยรูน่มากน่อน่แลก้วอยน่าง
ชาวมายา(Maya) แอสุเทร็ค(Astec) และอจิน่คา(Inca) แตุน่ผู้ลสุะเทมือน่ทรีสื่สุดำาครัญคมือการเดำจิน่ทางของโคลรัมบรัสุ
จิน่เจิอดำจิน่แดำน่ใหมน่(ใน่สุายตุาชาวยตุโรป) น่รีบื้ ชน่วยลบลก้างความเชมืสื่อและโลกทรัศน่ณ์ชตุดำเกน่าวน่าเสุก้น่ขอบโลกอยรูน่
ทรีสื่ปลายสุตุดำของมหาสุมตุทรแอตุแลน่ตุจิก อรีกทรั บื้งการสุดำารวจิเจิอดำจิน่แดำน่ใหมน่คมือทวรีปอเมรจิกาของโคลรัมบรัสุถมือ
เปร็น่การเปจิดำศรักราชแหน่งยตุคสุมรัย  สุดำาหรรับการไหลบน่าเขก้าไปของอารยธ์รรมตุะวรัน่ตุก  รวมทรั บื้งการอพยพ
ของผู้รูก้คน่จิากยตุโรปน่รับลก้าน่คน่  การน่ดำาทาสุผู้จิวสุรีเพมืสื่อเปร็น่แรงงาน่ใน่ไรน่กาแฟ้ ขก้าวฟ้น่าง และอก้อย ฯลฯ  
 การไหลบน่าของอารยธ์รรมตุะวรัน่ตุกเขก้าสุรูน่ทวรีปอเมรจิกาเกจิดำขซึ่บื้น่อยน่างตุน่อเน่มืสื่อง  ซึ่ซึ่สื่งกน่อใหก้เกจิดำการ
ผู้สุมผู้สุาน่ระหวน่างวรัฒน่ธ์รรมของผู้รูก้มาใหมน่กรับทรีสื่มรีมากน่อน่ อาทจิ การเผู้ยแผู้น่ศาสุน่าครจิสุตุณ์ใหก้แกน่คน่พมืบื้น่เมมือง
ทรีสื่บรรลตุผู้ลเปร็น่อยน่างดำรี แมก้ใน่ชน่วงๆ แรกจิะเกจิดำจิากการบรีบบรังครับกร็ตุาม  และการเกจิดำกลตุน่มคน่เชมืบื้อสุาย
ใหมนๆ่ ทรีสื่เปร็น่ผู้ลมาจิากการแตุน่งงาน่ขก้ามสุรีผู้จิว  คมือหากเปร็น่การแตุน่งงาน่ระหวน่างชาวพมืบื้น่เมมืองกรับชาวยตุโรป  
ลรูกทรีสื่เกจิดำมาจิะเรรียกวน่า “เมสุตุจิโซึ่” (Mestizo)   หากแตุน่งงาน่ระหวน่างชาวผู้จิวดำดำากรับชาวยตุโรปลรูกทรีสื่เกจิดำมา
เรรียกวน่า “มรูแลตุโตุ” (Mulatto)  และหากแตุน่งงาน่ระหวน่างชาวผู้จิวดำดำากรับผู้จิวเหลมืองเรรียกวน่า “แซึ่มโบ” 

(Zambo)   ทรั บื้งน่รีบื้เพมืสื่อเปร็น่เกรียรตุจิประวรัตุจิใน่ความยจิสื่งใหญน่ของโคลรัมบรัสุทรีสื่พบเจิอดำจิน่แดำน่ใหมน่  ชมืสื่อของเขาจิซึ่ง
ถรูกน่ดำาไปตุรั บื้งเปร็น่ชมืสื่อประเทศ “โคลรัมเบรีย” (Columbia)  สุน่วน่การเรรียกชมืสื่อทวรีปวน่า “อเมรจิกา” (อเมรจิกาเหน่มือ
และใตุก้) มาจิากชมืสื่อของอเมรจิโก เวสุปตุสุซึ่รี (Amerigo Vespucci ค.ศ. 1451 – 1512) น่รักสุดำารวจิชาวเมมือง
ฟ้ลอเรน่ซึ่ณ์ ผู้รูก้ซึ่ซึ่สื่งเดำจิน่ทางสุดำารวจิดำจิน่แดำน่แถบอเมรจิกาถรัดำจิากโคลรัมบรัสุ และไดำก้คก้น่พบวน่าดำจิน่แดำน่ใหมน่ทรีสื่เจิอน่รีบื้
คมือ “โลกใหมน่” หรมือ “New World” ไมน่ใชน่ดำจิน่แดำน่ทรีสื่เปร็น่สุน่วน่หน่ซึ่สื่งของเอเชรียตุามทรีสื่เขก้าใจิกรัน่แตุน่อยน่างใดำ 
(เพจิสื่งอก้าง: 42 – 47)         

 

1.4 การิเดรินเรินื้อริอบโลกคริวั นื้งแริก 
  

 หลรังการเดำจิน่เรมือสุดำารวจิโลกดำก้าน่ทจิศตุะวรัน่ตุกของโคลรัมบรัสุเพรียง 30 ปรี  น่รักสุดำารวจิชตุดำใหมน่ชาว
โปรตุตุเกสุภายใตุก้การน่ดำาของเฟ้อรณ์ดำจิน่าน่ดำณ์ มาเจิลลรัน่ (Ferdinand Magellan ค.ศ. 1480 - 1521)กร็ประสุบ
ความสุดำาเรร็จิใน่การเดำจิน่เรมือรอบโลกไดำก้เปร็น่ครรั บื้งแรก  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่การพจิสุรูจิน่ณ์สุมมตุจิฐาน่ทรีสื่วน่าโลกมรีสุรัณ์ฐาน่กลม 
และสุามารถเดำจิน่เรมือจิากทจิศตุะวรัน่ตุกของยตุโรปไปสุรูน่เอเชรียไดำก้โดำยไมน่ตุก้องยก้อน่กลรับทางเดำจิม  เพมืสื่อพจิสุรูจิน่ณ์
สุมมตุจิฐาน่เชน่น่วน่าน่รีบื้ใน่ ค.ศ. 1517  มาเจิลลรัน่จิซึ่งกราบทรูลขอทตุน่สุน่รับสุน่ตุน่การเดำจิน่เรมือกรับกษรัตุรจิยณ์โปรตุตุเกสุ 
แตุน่พระองคณ์ทรงปฏิจิเสุธ์   ตุน่อมาเขาจิซึ่งน่ดำาขก้อเสุน่อน่รีบื้เขก้าไปกราบทรูลแกน่กษรัตุรจิยณ์สุเปน่  และเขากร็ไดำก้ร รับการ
สุน่รับสุน่ตุน่สุดำาหรรับภารกจิจิน่รีบื้โดำยไดำก้เรมือเดำจิน่สุมตุทรจิดำาน่วน่  5 ลดำา 
 มาเจิลลรัน่เดำจิน่เรมือออกจิากเมมืองทน่าใน่สุเปน่เมมืสื่อวรัน่ทรีสื่ 20 กรัน่ยายน่ ค.ศ. 1519  ผู้น่าน่มหาสุมตุทร
แอตุแลน่ตุจิก เขก้าสุรูน่ชน่องแคบทางตุอน่ใตุก้ของทวรีปอเมรจิกาใตุก้เพมืสื่อไปสุรูน่เสุก้น่ทางใหมน่น่รั สื่น่คมือเอเชรีย ซึ่ซึ่สื่งภายหลรัง
ชน่องแคบทรีสื่เขาเดำจิน่เรมือสุดำารวจิเจิอน่รั บื้น่ถรูกเรรียกตุามชมืสื่อสุกตุลของเขาวน่า  “ชน่องแคบมาเจิลลรัน่” (Cape of 

Magellan)  และเขาไดำก้เรรียกชมืสื่อทก้องทะเลทรีสื่กวก้างใหญน่ไพศาลระหวน่างมตุน่งหน่ก้าสุรูน่เอเชรียวน่า “มาเร ปาซึ่รีฟ้จิโก” 
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(Mare Pacifico)  หรมือ “แปซึ่จิฟ้จิก” (Pacific) ทรีสื่หมายถซึ่ง “ทะเลสุงบอรัน่ปราศจิากคลมืสื่น่ลม” มาเจิลลรัน่และ
คณ์ะตุก้องรอน่แรมอยรูน่บน่เรมือเดำจิน่สุมตุทรน่าน่ถซึ่ง 4  เดำมือน่กวน่าทรีสื่พวกเขาจิะพบดำจิน่แดำน่แรกใน่เอเชรีย  น่รั สื่น่คมือ
หมรูน่เกาะฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์  มาเจิลลรัน่และคณ์ะของเขาแวะพรักทรีสื่หมรูน่เกาะแหน่งน่รีบื้  เพมืสื่อสุดำารวจิและเผู้ยแผู้น่ศาสุน่า
ครจิสุตุณ์  และหมรูน่เกาะแหน่งน่รีบื้กร็ถมือเปร็น่ดำจิน่แดำน่สุตุดำทก้ายสุดำาหรรับภารกจิจิการสุดำารวจิของมาเจิลลรัน่ เพราะเขาถรูก
คน่พมืบื้น่เมมืองของเกาะฆน่าตุาย  
 อยน่างไรกร็ตุาม  ภารกจิจิการเดำจิน่เรมือเพมืสื่อสุดำารวจิเสุก้น่ทางใหมน่น่รีบื้ย รังไมน่สุจิบื้น่สุตุดำ   บรรดำาลรูกเรมือทรีสื่น่ดำาโดำย 

เซึ่บาสุเตุรียน่ เดำล คาโน่ (Sebastian del Cano ค.ศ. 1476  - 1526) ยรังคงดำดำาเน่จิน่ภารกจิจิน่รีบื้ตุน่อไป  พวก
เขาเดำจิน่เรมือมตุน่งหน่ก้าสุรูน่ดำจิน่แดำน่อมืสื่น่ใน่เอเชรียตุน่อไป  น่รั สื่น่คมือหมรูน่เกาะโมลตุกกะทรีสื่ซึ่ซึ่สื่งพวกเขาไดำก้ซึ่มืบื้อเครมืสื่องเทศ
จิดำาน่วน่มากจิากคน่ทก้องถจิสื่น่บน่เกาะ  และเรมือของพวกเขาทรีสื่เหลมือเพรียงลดำาเดำรียวกร็ตุก้องพยายามหลบเรมือ
ของโปรตุตุเกสุผู้รูก้ซึ่ซึ่สื่งไดำก้เขก้าควบคตุมการคก้าใน่แถบน่รั บื้น่อยรูน่กน่อน่   เรมือลดำาสุตุดำทก้ายทรีสื่ชมืสื่อ “วจิกตุอรรีโอ” (Victorio)  

ของเดำล คาโน่และคณ์ะเขก้าเทรียบทน่าทรีสื่สุเปน่ใน่วรัน่ทรีสื่ 6 กรัน่ยายน่ ค.ศ. 1521  สุจิบื้น่สุตุดำภารกจิจิการสุดำารวจิ
เสุก้น่ทางเดำจิน่เรมือรอบโลกอรัน่ยาวน่าน่รน่วม 2 ปรี  ผู้ลสุดำาเรร็จิจิากภารกจิจิน่รีบื้สุรก้างชมืสื่อเสุรียงใหก้กรับมาเจิลลรัน่ผู้รูก้
ลน่วงลรับ รวมถซึ่งเดำล คาโน่  และคณ์ะของของเปร็น่อยน่างยจิสื่ง  เพราะถมือเปร็น่น่รักสุดำารวจิรตุน่น่แรกของโลกทรีสื่
กระทดำาไดำก้ โดำยเฉพาะแลก้วชน่วยพจิสุรูจิน่ณ์ทฤษฎีรีวน่า  จิรจิงๆ แลก้วโลกมรีสุรัณ์ฐาน่กลมไมน่ใชน่แบน่ดำรังทรีสื่เคยเชมืสื่อกรัน่
มาใน่ยตุคกลาง  อรีกทรั บื้งทวรีปอเมรจิกาทรีสื่โคลรัมบรัสุสุดำารวจิพบมากน่อน่หน่ก้า กร็อยรูน่คน่ละสุน่วน่กรับทวรีปเอเชรีย (เพจิสื่ง
อก้าง: 49 – 51)            
 

              
 

 

ภาพทรีสื่ 2.2 ภาพเสุก้น่ทางเดำจิน่เรมือของคณ์ะทรีสื่น่ดำาโดำยเฟ้อรณ์ดำจิน่าน่ดำณ์ มาเจิลลรัน่ ระหวน่าง ค.ศ.1519 - 1521 

ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่การแลน่น่เรมือรอบโลกไดำก้ครรั บื้งแรกของมน่ตุษยณ์ 
ทรีสื่มา http://explorers7magellan.wikispaces.com/file/view/megalln_routs.gif/25978234/megalln_routs.gif 
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1.5 ดวัตช์ค์และการิสจำาริวจำโลกที่างใตส้  
 

หลรังดำรัตุชณ์แยกตุรัวเปร็น่เอกราชจิากสุเปน่ใน่ใน่ ค.ศ. 1648  ดำรัตุชณ์กร็พยายามสุรก้างความเขร็มแขร็งและ
ยจิสื่งใหญน่ใหก้กรับดำจิน่แดำน่ของตุน่เพมืสื่อไมน่ใหก้น่ก้อยหน่ก้าเพมืสื่อน่บก้าน่อยน่างโปรตุตุเกสุ และสุเปน่  ซึ่ซึ่สื่งรตุดำหน่ก้าไปกน่อน่
สุดำาหรรับการสุดำารวจิเสุก้น่ทางการคก้า   อรีกทรั บื้งการทรีสื่ดำรัตุชณ์ตุก้องเรน่งออกสุดำารวจิและแสุวงหาเสุก้น่ทางการคก้าคมือ 
พวกเขาไมน่สุามารถเดำจิน่เรมือไปซึ่มืบื้อสุจิน่คก้าทรีสื่เมมืองทน่าลจิสุบอน่ไดำก้ดำรังปกตุจิ เพราะภายหลรังสุเปน่อก้างสุจิทธ์จิใน่การ
สุมืบราชบรัลลรังกณ์ใน่โปรตุตุเกสุวน่าเปร็น่สุจิทธ์จิ ธิ์ของตุน่  พวกเขากร็ประกาศหก้ามชาวดำรัตุชณ์เขก้ามาซึ่มืบื้อเครมืสื่องเทศทรีสื่
ลจิสุบอน่  ซึ่ซึ่สื่งกร็รวมถซึ่งการทรีสื่สุเปน่เขก้ายซึ่ดำครองและควบคตุมเสุก้น่ทางการคก้าทรีสื่มรีอยรูน่เดำจิมของโปรตุตุเกสุทรั บื้งหมดำ 
ใน่เมมืองทน่าโพก้น่ทะเล (สุเปน่มรีอดำาน่าจิเหน่มือโปรตุตุเกสุชน่วงดำรังกลน่าวน่รีบื้ราว 60 ปรี คมือระหวน่าง ค.ศ. 1580 – 

1640)  
การออกเดำจิน่เรมือเพมืสื่อสุดำารวจิเสุก้น่ทางการคก้าของดำรัตุชณ์ประสุบความสุดำาเรร็จิเปร็น่อยน่างยจิสื่ง  เพราะพวก

เขาสุามารถจิรัดำตุรั บื้งสุถาน่รีการคก้าของตุน่ขซึ่บื้น่ไดำก้ทรีสื่เกาะชวา  ใน่เอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้  ทรั บื้งทรีสื่เสุก้น่ทางน่รีบื้ถรูก
ควบคตุมโดำยโปรตุตุเกสุมากน่อน่ (โดำยชน่องวน่างทางอดำาน่าจิพวกเขาจิซึ่งดำดำาเน่จิน่การไดำก้) ความสุดำาเรร็จิทรีสื่ดำรัตุชณ์
ไดำก้ร รับ ทดำาใหก้พวกเขาจิรัดำตุรั บื้งบรจิษรัทขซึ่บื้น่มาใน่ ค.ศ. 1602 ใน่ชมืสื่อ(ภาษาดำรัตุชณ์)วน่า “Vereenigde Oostindische 

Compagnie” หรมือ VOC (บรจิษรัทอจิน่เดำรียตุะวรัน่ออกของดำรัตุชณ์ หรมือ The Dutch East India Company)  

และกลายเปร็น่ตุรัวแทน่ของดำรัตุชณ์ใน่การขยายอจิทธ์จิพลทางการคก้าใน่เอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้มาอยน่าง
ยาวน่าน่จิน่ไดำก้หมรูน่เกาะชวา  และสุตุมาตุราเปร็น่เมมืองขซึ่บื้น่ใน่เวลาตุน่อมา  

ผู้ลสุดำาเรร็จิของดำรัตุชณ์ใน่ขก้างตุก้น่ ทดำาใหก้พวกเขามรีแรงกระตุตุก้น่สุดำาหรรับการเดำจิน่เรมือเพมืสื่อสุดำารวจิดำจิน่แดำน่
และเสุก้น่ทางใหมนๆ่   ตุามทรีสื่มรีการเลน่าขาน่กรัน่ใน่หมรูน่คน่พมืบื้น่เมมืองของเกาะชวาวน่ามรีเกาะทองคดำาอยรูน่ดำก้าน่ทจิศใตุก้ 
และทจิศตุะวรัน่ออกของเกาะชวา  อรีกทรั บื้งมรีการเลน่าขาน่มาน่าน่ตุรั บื้งแตุน่ยตุคกรรีกโบราณ์วน่า โลกยรังมรี “แผู้น่น่ดำจิน่
ทางใตุก้ทรีสื่ไมน่มรีใครรรูก้จิ รัก” (Terra  Australis Incognita และคดำาวน่า Australis หรมือ “ทางใตุก้”  ไดำก้กลายเปร็น่ชมืสื่อ
เรรียกของเกาะ )  เหตุตุน่รีบื้ VOC จิซึ่งสุน่งวจิลเลม ยาน่ซึ่ณ์ (Willem Jansz ค.ศ. 1570 - 1630)และคณ์ะเพมืสื่อออก
สุดำารวจิเกาะทองคดำาดำรังกลน่าว และกร็เปร็น่ดำรังคดำาเลน่าขาน่ของผู้รูก้คน่ใน่เกาะชวา วจิลเลม ยาน่ซึ่ณ์กรับคณ์ะของเขา
ไดำก้พบกรับดำจิน่แดำน่ทางใตุก้  และเขาเรรียกดำจิน่แดำน่ดำรังกลน่าวน่รีบื้วน่า “น่จิวฮอลแลน่ดำณ์” (New Holland) ทรั บื้งน่รีบื้คณ์ะ
ของเขาถมือเปร็น่ชาวตุะวรัน่ตุกกลตุน่มแรกทรีสื่สุดำารวจิพบดำจิน่แดำน่แหน่งน่รีบื้ (ไมน่น่รับรวมชาวอะบอรจิจิจิน่ทรีสื่อยรูน่อาศรัยมา
กน่อน่) 

อยน่างไรกร็ตุาม ไมน่น่าน่น่รักดำจิน่แดำน่ทางใตุก้น่รีบื้กร็ตุกอยรูน่ภายใตุก้การครอบครองของอรังกฤษ  เมมืสื่อ
อรังกฤษสุน่งกรัปตุรัน่เจิมสุณ์ คตุก (James Cook ค.ศ.1728 – 1799)  พรก้อมกรับคณ์ะเขก้าสุดำารวจิชายฝ่ รั สื่งดำก้าน่ทจิศ
ตุะวรัน่ออกของเกาะใน่ ค.ศ. 1769  หลรังการสุดำารวจิกรัปตุรัน่เจิมสุณ์ คตุกไดำก้ประกาศสุจิทธ์จิใน่การครอบครอง
ดำจิน่แดำน่แถบชายฝ่ รั สื่งดำรังกลน่าวไวก้ใน่พระปรมาภจิไธ์ยของพระเจิก้าจิอรณ์จิทรีสื่ 3  อรีกหน่ซึ่สื่งทศวรรษตุน่อมาอรังกฤษ
จิซึ่งสุน่งกองเรมือเขก้ายซึ่ดำชายฝ่ รั สื่งดำก้าน่ทจิศตุะวรัน่ออกอยน่างเปร็น่ทางการ เพมืสื่อใชก้เปร็น่สุถาน่ทรีสื่ใน่การระบายน่รักโทษ
จิากเกาะอรังกฤษ โดำยเรรียกเมมืองชายฝ่ รั สื่งแหน่งใหมน่น่รีบื้วน่า “น่จิวเซึ่าทณ์เวลสุณ์” (New South Wales) แลก้วพวกเขา
กร็ทยอยเขก้ายซึ่ดำครองดำจิน่แดำน่ใน่สุน่วน่อมืสื่น่ๆของเกาะไวก้ไดำก้ทรั บื้งหมดำ และถมือเปร็น่ทวรีปสุตุดำทก้ายทรีสื่ชาวตุะวรัน่ตุกไดำก้
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เขก้าพจิชจิตุเพมืสื่อแสุวงหาผู้ลประโยชน่ณ์ทางการคก้า  และตุอบสุน่องการแผู้น่ขยายอารยธ์รรมของพวกเขา 
ภายใตุก้โลกทรัศน่ณ์ทรีสื่พวกเขาเชมืสื่อวน่าเปร็น่ “ภาระของคน่ขาว” (The White Man’s Burden)  สุดำาหรรับการน่ดำา
ความศจิวจิไลซึ่ณ์ไปสุรูน่คน่ใน่ดำจิน่แดำน่อมืสื่น่ๆ  โดำยเฉพาะวจิทยาการความรรูก้และศาสุน่าครจิสุตุณ์ (เพจิสื่งอก้าง: 51 – 53)                

 

2. การิปฏิริริฟูปศิาสนาคริริสตค์  
 

“การปฏิจิรรูปศาสุน่า” หรมือ “Reformation” หมายถซึ่ง  กระบวน่การใน่การปฏิจิรรูปศาสุน่าของครจิสุตุ
ชน่กลตุน่มหน่ซึ่สื่ง  ซึ่ซึ่สื่งมรีขก้อคจิดำเหร็น่ดำก้าน่วรัตุรปฏิจิบรัตุจิทรีสื่ข รัดำแยก้งกรับองคณ์กรครจิสุตุจิรักรทรีสื่มรีองคณ์สุรัน่ตุะปาปาเปร็น่ผู้รูก้น่ดำา 
พวกเขาไมน่เหร็น่ดำก้วยกรับการแสุวงหาผู้ลประโยชน่ณ์ตุน่างๆ  ของครจิสุตุจิรักรจิากการซึ่มืบื้อขายสุมณ์ศรักดำจิ ธิ์ 
(Simony) และการขายใบไถน่บาป (Indulgence)  รวมทรั บื้งไมน่เหร็น่ดำก้วยใน่การตุรีความเกรีสื่ยวกรับความสุรัมพรัน่ธ์ณ์
ระหวน่างมน่ตุษยณ์กรับพระเจิก้า ซึ่ซึ่สื่งความไมน่ลงรอยเชน่น่วน่าน่รีบื้  ทดำาใหก้กลตุน่มครจิสุตุชน่ทรีสื่น่ดำาโดำยมารณ์ตุจิน่ ลรูเธ์อรณ์ 
(Martin Luther ค.ศ. 1483 – 1546)  ประทก้วงตุน่อตุก้าน่องคณ์กรครจิสุตุจิรักรพรก้อมแยกตุรัวเองออกมาเรรียกวน่า 
“โปรเตุสุแตุน่ตุณ์” ซึ่ซึ่สื่งหมายถซึ่ง “ผู้รูก้ประทก้วง” ขณ์ะเดำรียวกรัน่  ฝ่น่ายองคณ์กรครจิสุตุจิรักรทรีสื่เปร็น่กลตุน่มดำรั สื่งเดำจิมกร็เกจิดำ
การหวรั สื่น่เกรงวน่าแน่วคจิดำของกลตุน่มโปรเตุสุแตุน่ตุณ์อาจิขยายตุรัวและสุรก้างความสุรั สื่น่คลอน่แกน่ “กลตุน่มคาธ์อลจิก” 

ของตุน่ไดำก้ พวกเขาจิซึ่งเรจิสื่มกระบวน่การปฏิจิรรูปครจิสุตุณ์ศาสุน่าใน่กลตุน่มของตุน่เชน่น่กรัน่ ซึ่ซึ่สื่งเรรียกกระบวน่การน่รีบื้
วน่า “การปฏิจิรรูปคาธ์อลจิก” (Catholic Reformation)  การปฏิจิรรูปทรีสื่สุดำาครัญของกลตุน่มคาธ์อลจิก เชน่น่ การ
ปรรับปรตุงดำก้าน่วรัตุรปฏิจิบรัตุจิทรีสื่ไมน่ถรูกตุก้องไมน่เหมาะสุมของน่รักบวช (ตุามการโจิมตุรีจิากฝ่น่ายโปรเตุสุแตุน่ตุณ์) 
การสุน่งคณ์ะมจิชชรัน่น่ารรีออกเผู้ยแพรน่คดำาสุอน่ครจิสุตุจิรักรอยน่างคาธ์อลจิกใน่ดำจิน่แดำน่ตุน่างๆของโลก (เพจิสื่งอก้าง: 

55)  

 
2.1 ม่าริค์ตริน ลฟูเที่อริค์กวับการิปฏิริริฟูปคริริสตค์ศิาสนา  

 

 มารณ์ตุจิน่ ลรูเธ์อรณ์เกจิดำทรีสื่เมมืองแอรณ์ฟ้รูรณ์ท (Erfurt) ใน่เยอรมรัน่ป รัจิจิตุบรัน่  ลรูเธ์อรณ์เขก้าเรรียน่วจิชากฎีหมายทรีสื่
มหาวจิทยาลรัยแอรณ์ฟ้รูรณ์ท แตุน่เขากร็ไมน่มรีความสุตุขกรับวจิชาน่รีบื้น่รัก  เพราะโดำยแทก้จิรจิงเขาสุน่ใจิใน่เรมืสื่องศาสุน่าและ
เทววจิทยามากกวน่า และหลรังออกบวชเปร็น่บาทหลวง  ลรูเธ์อรณ์พยายามอยน่างยจิสื่งกรับการแสุวงหาวจิธ์รีการ
เพมืสื่อใหก้หลตุดำพก้น่จิากบน่วงบาป  เขาพบวน่าใน่การปฏิจิบรัตุจิเพมืสื่อใหก้หลตุดำพก้น่จิากบน่วงบาปอยน่างคาทอลจิกทดำาไดำก้
โดำยการประพฤตุจิดำรีหรมือการประกอบพจิธ์รีกรรมตุน่างๆ  เพราะมน่ตุษยณ์ไมน่สุามารถหาทางหลตุดำพก้น่จิากบน่วง
บาปไดำก้ดำก้วยตุน่เอง  เหตุตุน่รีบื้ตุลอดำระยะเวลาของการแสุวงหาวจิธ์รีทางหลตุดำพก้น่จิากบาปลรูเธ์อรณ์อตุทจิศตุน่เพมืสื่อ
ศาสุน่าอยน่างเตุร็มทรีสื่  แมก้ไมน่แน่น่ใจิวน่าสุจิสื่งทรีสื่กระทดำาไปน่รั บื้น่ถรูกตุก้องหรมือไมน่ และพระเจิก้าจิะเหร็น่สุจิสื่งทรีสื่เขาทดำาและ
ชน่วยใหก้หลตุดำพก้น่จิากบาปหรมือไมน่ อยน่างไรกร็ตุาม  ลรูเธ์อรณ์กร็ย รังคงเพรียรพยายามแสุวงหาคดำาตุอบอยรูน่เสุมอทรั บื้ง
จิากการสุน่ทน่าธ์รรมกรับน่รักบวชอมืสื่น่ๆ และการคก้น่ควก้าจิากเอกสุารหรมือจิดำหมายของน่รักบตุญทรีสื่สุดำาครัญๆ ใน่
ทรีสื่สุตุดำลรูเธ์อรณ์จิซึ่งพบวน่า “ความเชมืสื่อ” หรมือ “ความศรรัทธ์า” เทน่าน่รั บื้น่ทรีสื่เปร็น่กก้าวแรกใน่การชน่วยใหก้มน่ตุษยณ์สุามารถ
หลตุดำพก้น่จิากบาปไดำก้  
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            ภาพทรีสื่ 2.3 มารณ์ตุจิน่ ลรูเทอรณ์ (Martin Luther) หน่ซึ่สื่งใน่ผู้รูก้มรีบทบาทสุดำาครัญใน่กระบวน่การปฏิจิรรูป 

            ศาสุน่าครจิสุตุณ์ จิน่มรีการแยกเปร็น่น่จิกายโปรเตุสุแตุน่ตุณ์  
            ทรีสื่มา http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luther46c.jpg 

  

เมมืสื่อสุรัน่ตุะปาปาลรีโอทรีสื่ 10 (Leo X 1513 – 1521) สุน่งบาทหลวงโยฮรัน่น่ณ์ เทร็ทเซึ่ล (Johann 

Tetzel) เดำจิน่ทางไปทรั สื่วดำจิน่แดำน่ใน่เยอรมรัน่เพมืสื่อขายไบไถน่บาป  มารณ์ตุจิน่  ลรูเธ์อรณ์ไมน่เหร็น่ดำก้วยอยน่างยจิสื่งกรับ
วจิธ์รีการของครจิสุตุจิรักรทรีสื่เสุน่อวจิธ์รีทางหลตุดำพก้น่จิากบาปโดำยการขายใบไถน่บาป  เพมืสื่อน่ดำารายไดำก้ไปสุรก้างมหา
วจิหารเซึ่น่ตุณ์ปรีเตุอรณ์ ดำก้วยเหตุตุน่รีบื้ ลรูเธ์อรณ์จิซึ่งพยายามชรีบื้ใหก้เหร็น่ถซึ่งความไมน่ถรูกตุก้องของแน่วคจิดำดำรังกลน่าว  โดำย
กลน่าวโจิมตุรีวน่าบาทหลวงผู้รูก้ขายใบไถน่บาปน่รั บื้น่เปรรียบเสุมมือน่ “ตุรัวแทน่ขายสุจิน่คก้า”   ขณ์ะทรีสื่ใบไถน่บาปกร็
กลายเปร็น่เหมมือน่ “สุจิน่คก้า” ทรีสื่สุามารถใชก้เปร็น่ของขวรัญแกน่ญาตุจิมจิตุร และครอบครรัว และเพมืสื่อหยตุดำยรั บื้งการ
บจิดำเบมือน่หลรักการใน่การอภรัยบาป  ลรูเธ์อรณ์จิซึ่งเสุน่อ “ขก้อโตุก้แยก้ง 95 ประการ” หรมือ “หลรัก 95 ประการใน่
การตุน่อตุก้าน่การขายใบไถน่บาป” (95 Theses Against the Sales of Indulgence)  เพมืสื่อครัดำคก้าน่และโจิมตุรี
วน่าการขายใบไถน่บาปดำรังกลน่าวเปร็น่การปฏิจิบรัตุจิทรีสื่ผู้จิดำ ลรูเธ์อรณ์น่ดำา “ขก้อโตุก้แยก้ง 95 ประการ”   ไปตุจิดำทรีสื่ประตุรู
หน่ก้าทางออกของโบสุถณ์วจิทเทน่เบจิรณ์ก  
 ใน่การเคลมืสื่อน่ไหวของมารณ์ตุจิน่ ลรูเธ์อรณ์น่รั บื้น่  เขาไมน่มรีแน่วคจิดำทรีสื่จิะจิรัดำตุรั บื้งครจิสุตุณ์ศาสุน่าน่จิกายใหมน่
ขซึ่บื้น่มา เขาเพรียงแตุน่ตุก้องการแกก้ไขขก้อปฏิจิบรัตุจิตุน่างๆ  ของครจิสุตุจิรักรใหก้ถรูกตุก้องสุอดำคลก้องกรับคดำาสุอน่ใน่พระ
ครัมภรีรณ์เทน่าน่รั บื้น่ อรีกทรั บื้งใหก้มรีการจิรัดำระบบการบรจิหารองคณ์กรครจิสุตุจิรักรใหมน่  โดำยใหก้อยรูน่ใน่รรูปผู้รูก้แทน่แบบการ
เลมือกตุรั บื้งไมน่ใชน่แบบแตุน่งตุรั บื้ง และใหก้ลดำอดำาน่าจิของสุรัน่ตุะปาปาลง  แตุน่ฝ่น่ายครจิสุตุจิรักรกร็ไมน่ร รับฟ้ รังขก้อเสุน่อแน่ะ
ของลรูเธ์อรณ์  แมก้ลรูเธ์อรณ์จิะพยายามชรีบื้แจิงวรัตุถตุประสุงคณ์ใน่ขก้อเสุน่อของตุน่ ทรั บื้งโดำยจิรัดำทดำาเอกสุารและเขรียน่
จิดำหมายถซึ่งสุรัน่ตุะปาแตุน่กร็ไรก้ผู้ล  ฝ่น่ายครจิสุตุจิรักรกลรับเรรียกลรูเธ์อรณ์วน่า “พวกน่อกรรีตุ” (Heresy) และประกาศ
โองการสุรัน่ตุะปาปา (Papal Bull)  ใน่การ “บรัพพาชณ์รียกรรม” ลรูเธ์อรณ์ออกจิากครจิสุตุจิรักร  

อยน่างไรกร็ตุาม  มรีกลตุน่มผู้รูก้เหร็น่ดำก้วยกรับขก้อเสุน่อของลรูเธ์อรณ์จิดำาน่วน่มากทรั บื้งใน่และน่อกเยอรมรัน่ พวก
เขาไดำก้หรัน่ไปยซึ่ดำแน่วทางใหมน่ตุามขก้อเสุน่อของลรูเธ์อรณ์  และเกจิดำเปร็น่ “น่จิกายลรูเทอรรัน่” (Lutheran) ขซึ่บื้น่มา 
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ซึ่ซึ่สื่งภายหลรังไดำก้เรรียกกลตุน่มครจิสุตุชน่ทรีสื่มรีแน่วคจิดำ และวรัตุรปฏิจิบรัตุจิทรีสื่ตุน่างจิากคอทอลจิกวน่า “พวกโปรเตุสุแตุน่ทณ์” 
(Protestant) ซึ่ซึ่สื่งแปลวน่า “ผู้รูก้ประทก้วง” ทรั บื้งน่รีบื้หลรักการสุดำาครัญของน่จิกายลรูเทอรรัน่คมือ 1. การหลตุดำพก้น่จิากบาป
เกจิดำขซึ่บื้น่จิากศรรัทธ์าไมน่ใชน่จิากการกระทดำา 2. อดำาน่าจิสุรูงสุตุดำคมือพระครัมภรีรณ์ทรีสื่ใชก้ตุรัดำสุจิน่ความถรูกตุก้อง 3. ความ
เปร็น่น่รักบวชของผู้รูก้มรีศรรัทธ์าทรั บื้งปวง  ตุน่อมาน่จิกายลรูเทอรรัน่กร็เปร็น่น่จิกายทรีสื่ถรูกยอมรรับอยน่างกวก้างขวางใน่
ดำจิน่แดำน่เยอรมรัน่และแผู้น่ขยายไปยรังดำจิน่แดำน่ใกลก้เครียงอยน่างสุแกน่ดำจิเน่เวรียอยน่างรวดำเรร็ว  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ผู้ลทรีสื่
เน่มืสื่องมาจิากเทคโน่โลยรีการพจิมพณ์ทรีสื่กก้าวหน่ก้า  โดำยเฉพาะการคจิดำคก้น่แทน่น่พจิมพณ์ของโยฮรัน่น่ณ์ กรูเตุน่เบจิรณ์ก 
(Johannes Gutenberg ค.ศ. 1398 – 1468) ใน่กลางครจิสุตุวรรษทรีสื่ 15    

  ใน่ ค.ศ. 1522 ลรูเทอรณ์เรจิสื่มแปลครัมภรีรณ์ไบเบจิลภาคพรัน่ธ์สุรัญญาใหมน่เปร็น่ภาษาเยอรมรัน่ โดำยเขาใชก้
เวลาใน่การแปลน่าน่ถซึ่งสุจิบปรีกวน่าจิะแลก้วเสุรร็จิ  และไดำก้ตุรีพจิมพณ์ใน่ ค.ศ. 1532 ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่“ครัมภรีรณ์ไบเบจิลฉบรับ
มาตุรฐาน่” สุดำาหรรับเยอรมรัน่และดำจิน่แดำน่ใกลก้เครียง  คตุณ์รูปการสุดำาครัญประการหน่ซึ่สื่งของครัมภรีรณ์ไบเบจิลฉบรับ
แปลโดำยลรูเทอรณ์คมือ  ใน่ภายหลรังถรูกน่ดำาไปใชก้เพมืสื่อเปร็น่ครูน่มมือภาษาเยอรมรัน่มาตุรฐาน่ สุน่งผู้ลใหก้ภาษาเยอรมรัน่
ทรีสื่ใชก้กรัน่ใน่รรัฐตุน่างๆ มรีคดำาสุะกดำ ไวยากรณ์ณ์ และกฎีเกณ์ฑ์ณ์ทางภาษาใน่รรูปแบบเดำรียวกรัน่ ดำก้วยเหตุตุทรีสื่ลรูเทอรณ์
เชมืสื่อวน่าชาวครจิสุตุณ์ทรีสื่ดำรีทตุกคน่สุามารถทดำาหน่ก้าทรีสื่เปร็น่น่รักบวชไดำก้  และผู้รูก้ถมือศรีลไมน่จิดำาเปร็น่ตุก้องรรักษาเพศ
พรหมจิรรยณ์กร็ไดำก้  ลรูเทอรณ์จิซึ่งสุละความเปร็น่สุมณ์เพศใน่ ค.ศ. 1526  และสุมรสุกรับแคเทอรรีน่ ฟ้อน่ โบรา 
(Catherine Von Bora ค.ศ. 1499 – 1552) โดำยมรีบตุตุรธ์จิดำารวม 6 คน่ (เพจิสื่งอก้าง: 57 - 64)  

 
2.2 การิปฏิริริฟูปข้องฝ่น่ ายคาที่อลริก  

  

เหตุตุผู้ลสุดำาครัญทรีสื่ครจิสุตุจิรักรฝ่น่ายคาทอลจิกตุก้องปฏิจิรรูปวรัตุรปฏิจิบรัตุจิของตุน่คมือ  ความพยายามทรีสื่จิะลบ
ลก้างบรรดำาขก้อกลน่าวหาจิากฝ่น่ายโปรเตุสุแตุน่ทณ์ และตุก้องการใหก้ฝ่น่ายคาทอลจิกหลตุดำพก้น่จิากความมรัวหมองทรีสื่
เกจิดำจิากพฤตุจิกรรมของบตุคคลและระบบทรีสื่เปร็น่ชน่องโหวน่ใหก้ฝ่น่ายโปรเตุสุแตุน่ทณ์กลน่าวโจิมตุรี ทรั บื้งน่รีบื้  การปฏิจิรรูป
คาทอลจิกไดำก้กดำาหน่ดำแน่วปฏิจิบรัตุจิทรีสื่มรีความชรัดำเจิน่และบรจิสุตุทธ์จิ ธิ์มากขซึ่บื้น่  เพมืสื่อใหก้เปร็น่ทรีสื่น่น่าเคารพศรรัทธ์าของ
ครจิสุตุชน่ทรีสื่เปร็น่คาทอลจิกอยรูน่ตุน่อไปดำรังเดำจิม  กระบวน่การปฏิจิรรูปคาทอลจิกเรจิสื่มขซึ่บื้น่ใน่ยตุคสุรัน่ตุะปาปาพอลทรีสื่ 3 

(Pope Paul III ค.ศ.1534 – 1549)  หลรังดำดำารงตุดำาแหน่น่งพระองคณ์กร็ทรงยกเลจิกการขายตุดำาแหน่น่งสุมณ์ศรักดำจิ ธิ์
ทรัน่ทรี  รวมทรั บื้งทรงปฏิจิรรูปหลรักปฏิจิบรัตุจิตุน่างๆ  ของคาทอลจิกอยน่างจิรจิงจิรัง  เพมืสื่อใหก้สุอดำคลก้องกรับยตุคสุมรัย 
น่อกจิากน่รีบื้ย รังทรงแสุวงหาแน่วทางใน่การสุรก้างความปรองดำองกรับฝ่น่ายโปรเตุสุแตุน่ทณ์  ทรีสื่แมก้จิะมรีความ
แตุกตุน่างกรัน่ใน่หลรักปฏิจิบรัตุจิ พระองคณ์ทรงเหร็น่วน่าหากครจิสุตุจิรักรคาทอลจิกไมน่เรน่งแกก้ไขป รัญหาตุน่างๆ ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่
ไมน่วน่าจิะเปร็น่การตุรีความใน่หลรักปฏิจิบรัตุจิตุน่างๆ   การประพฤตุจิปฏิจิบรัตุจิทรีสื่ไมน่เหมาะสุมของเหลน่าน่รักบวช  หรมือ
การใชก้อดำาน่าจิใน่ทางทรีสื่ทตุจิรจิตุตุามการโจิมตุรีจิากฝ่น่ายโปรเตุสุแตุน่ทณ์  อาจิถซึ่งเวลาทรีสื่ครจิสุตุจิรักรตุก้องถซึ่งคราว
วจิบรัตุจิ (เพจิสื่งอก้าง: 70 - 73)  

 สุดำาหรรับคณ์ะน่รักบวชทรีสื่มรีสุน่วน่สุดำาครัญใน่การปฏิจิรรูปคาทอลจิกคมือ “คณ์ะเยซึ่รูอจิตุ” (Jesuit) ซึ่ซึ่สื่งรจิเรจิสื่ม
กน่อตุรั บื้งขซึ่บื้น่โดำย “น่รักบตุญอจิกเน่เชรียสุแหน่งโลโยลา” (St Ignatius of Loyola ค.ศ. 1491 – 1556) เขาไดำก้
ชรักชวน่กลตุน่มมจิตุรสุหายจิดำาน่วน่สุจิบคน่เพมืสื่อจิรัดำตุรั บื้ง “สุมาคมแหน่งพระเยซึ่รู” (Society of Jesus) โดำยเรรียก
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สุมาชจิกของสุมาคมน่รีบื้วน่า “เยซึ่รูอจิตุ” อรัน่ถมือวน่าเปร็น่ “ทหารของพระเยซึ่รู”  และมรีหลรักปฏิจิบรัตุจิสุดำาครัญสุดำาหรรับ
สุมาชจิกคมือเปร็น่ผู้รูก้อน่อน่น่ก้อมตุน่อน่รักบวชทรีสื่มรีสุมณ์ศรักดำจิ ธิ์  รวมทรั บื้งใหก้ยซึ่ดำมรั สื่น่ใน่ระบบของครจิสุตุจิรักรคาทอลจิกทรีสื่
ปกครองแบบหลดำหลรั สื่น่อดำาน่าจิอยน่างเครน่งครรัดำ   

สุรัน่ตุะปาปาพอลทรีสื่ 3 ไดำก้ใหก้การรรับรองสุมาคมแหน่งพระเยซึ่รู ใน่ ค.ศ. 1538 วน่าเปร็น่น่จิกายทรีสื่ถรูกตุก้อง
ของครจิสุตุจิรักรคาทอลจิก  สุมาชจิกของสุมาคมแหน่งพระเยซึ่รูสุน่วน่ใหญน่เปร็น่น่รักบวชหน่ตุน่มทรีสื่อตุทจิศตุน่เพมืสื่อ
ครจิสุตุจิรักรคาทอลจิกอยน่างแทก้จิรจิง  ไมน่วน่าจิะเปร็น่การออกเดำจิน่ทางไปใน่ทรีสื่ตุน่างๆ เพมืสื่อชน่วยเหลมือคน่ยากไรก้และ
หาสุมาชจิกเพจิสื่ม (น่อกจิากการเดำจิน่ทางใน่ยตุโรปแลก้ว  ตุน่อมาใน่ภายหลรัง  คณ์ะน่รักบวชเยซึ่รูอจิตุทรีสื่เปร็น่ทรั บื้ง
น่รักบวช ครรู และหมอ ยรังไดำก้ออกเดำจิน่ทางไปใน่ทวรีปตุน่างๆ ของโลกทรั บื้งอเมรจิกา  และเอเชรียเพมืสื่อเผู้ยแผู้น่หลรัก
คดำาสุอน่ของครจิสุตุจิรักรคาทอลจิก ยรังผู้ลใหก้ผู้รูก้คน่ใน่ดำจิน่แดำน่เหลน่าน่รั บื้น่หรัน่มาน่รับถมือคาทอลจิก)  การปรรับปรตุง
หลรักปฏิจิบรัตุจิของเจิก้าหน่ก้าทรีสื่ทางศาสุน่าใหก้มรีประสุจิทธ์จิภาพดำรีขซึ่บื้น่  การสุน่งเสุรจิมการศซึ่กษาใน่ระดำรับตุน่างๆ โดำย
จิรัดำตุรั บื้งโรงเรรียน่และวจิทยาลรัยทรีสื่มรีน่รักบวชเยซึ่รูอจิตุเปร็น่ผู้รูก้บรจิหาร  ซึ่ซึ่สื่งการดำดำาเน่จิน่กจิจิกรรมทางศาสุน่าเหลน่าน่รีบื้ถมือ
เปร็น่การออกเผู้ยแผู้น่คดำาสุอน่ของครจิสุตุจิรักรใน่รรูปคณ์ะมจิชชรัน่น่ารรีทรีสื่ไดำก้ผู้ลดำรีเปร็น่อยน่างยจิสื่ง  เพราะบทบาททรีสื่
แขร็งขรัน่ของคณ์ะเยซึ่รูอจิตุเชน่น่วน่าน่รีบื้  ทดำาใหก้การเผู้ยแผู้น่คดำาสุอน่ของครจิสุตุจิรักรคาทอลจิกสุามารถตุน่อสุรูก้และตุอบ
โตุก้กรับฝ่น่ายโปรเตุสุแตุน่ทณ์อยน่างไดำก้ผู้ล  โดำยถมือเปร็น่สุน่วน่สุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้การปฏิจิรรูปคาทอลจิกบรรลตุผู้ลเปร็น่อรัน่
มาก (เพจิสื่งอก้าง: 73 - 76)  

 
2.3 ผลจำากการิปฏิริริฟูปศิาสนาคริริสตค์  

 

 ผู้ลทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ชรัดำเจิน่หลรังมรีการปฏิจิรรูปศาสุน่าครจิสุตุณ์คมือ มรีการแบน่งครจิสุตุณ์ศาสุน่จิกชน่ออกเปร็น่ 2 กลตุน่ม
คมือ กลตุน่มคาทอลจิกทรีสื่ย รังคงสุน่รับสุน่ตุน่สุรัน่ตุะปาปาแหน่งสุดำาน่รักวาตุจิกรัน่  และกลตุน่มโปรเตุสุแตุน่ทณ์ทรีสื่ประทก้วง
ครัดำคก้าน่หลรักปฏิจิบรัตุจิของคาทอลจิก อรีกทรั บื้งใน่ภายหลรัง  กลตุน่มโปรเตุสุแตุน่ทณ์เองกร็มรีการแตุกแยกออกไปเปร็น่
น่จิกายอมืสื่น่เพจิสื่มขซึ่บื้น่ เชน่น่ น่จิกายแองกจิลกรัน่ (Anglicanism) ใน่อรังกฤษ  และใน่บางกรณ์รีการทรีสื่ผู้รูก้คน่บางพมืบื้น่ทรีสื่
ใน่ยตุโรปมรีน่จิกายทางศาสุน่าทรีสื่ตุน่างกรัน่ กร็มรีผู้ลตุน่อเน่มืสื่องไปถซึ่งเรมืสื่องการเมมืองดำก้วย กลน่าวคมือ  เกจิดำการเรรียกรก้อง
เอกราชตุามน่จิกายทรีสื่คน่สุน่วน่ใหญน่ของตุน่น่รับถมือ เชน่น่  การทรีสื่ชาวดำรัตุชณ์ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่โปรเตุสุแตุน่ทณ์ลรูเทอรรัน่ตุน่อสุรูก้
เพมืสื่อเรรียกรก้องเอกราชจิากสุเปน่ทรีสื่เปร็น่คาทอลจิกใน่กลางครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 16  

การปฏิจิรรูปศาสุน่าครจิสุตุณ์ทดำาใหก้ร รัฐตุน่างๆ  ใน่ยตุโรปหรัน่มาปรรับปรตุงระบบรรัฐของตุน่ เพมืสื่อใหก้เปร็น่รรัฐใน่
แน่วทางใหมน่  ทรีสื่ผู้รูก้ปกครองของรรัฐมรีอดำาน่าจิเปร็น่อจิสุระเตุร็มทรีสื่ทรั บื้งใน่การบรจิหารและปกครอง โดำยไมน่ตุก้องถรูก
สุรั สื่งการหรมือควบคตุมจิากองคณ์กรครจิสุตุจิรักรเหมมือน่เชน่น่ทรีสื่เคยเกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ยตุคกลาง  กลน่าวคมือการเน่ก้น่ใน่หลรัก
ของความเปร็น่ “รรัฐอยน่างโลกวจิสุรัย” หรมือ “Secular State”  โดำยไมน่ใหก้องคณ์กรทางศาสุน่าเขก้ามามรีสุน่วน่
เกรีสื่ยวขก้องกรับการบรจิหารการปกครองของบก้าน่เมมือง   และผู้ลตุามมาทรีสื่สุดำาครัญคมือ “ไมน่วน่าจิะเปร็น่ครจิสุตุจิรักร
คาทอลจิกหรมือโปรเตุสุแตุน่ทณ์ลก้วน่กลายเปร็น่ศาสุน่าประจิดำาชาตุจิทรีสื่ตุก้องอยรูน่ภายใตุก้การอตุปถรัมภณ์จิากรรัฐหรมือ
ฝ่น่ายปกครอง”  ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่การยตุตุจิบทบาทขององคณ์กรครจิสุตุจิรักรทรีสื่เคยมรีอดำาน่าจิมรั สื่น่คงมาเปร็น่พรัน่ปรี ขณ์ะทรีสื่
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สุรัน่ตุะปาปากร็ถรูกลดำบทบาทใหก้เปร็น่เพรียงผู้รูก้น่ดำาทางจิจิตุวจิญญาณ์ของครจิสุตุจิรักร  ไมน่มรีอดำาน่าจิทางการบรจิหาร
หรมือปกครองอยน่างผู้รูก้ปกครองรรัฐอรีกตุน่อไป  (เพจิสื่งอก้าง: 76 - 77) 

  

3. ยยุคภูฟูม่ริธีริริม่ และแนวคริดปริะช์าธีริปไตย 
 

“ยตุคภรูมจิธ์รรม” (Age of Enlightenment)  คมือชน่วงเวลาของการปฏิจิวรัตุจิทางภรูมจิป รัญญาใน่ยตุโรป
ใน่ชน่วงครจิสุตุณ์ศวรรษทรีสื่ 18  ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่ความกก้าวหน่ก้าทรีสื่ตุน่อเน่มืสื่องมาจิากการปฏิจิวรัตุจิทางวจิยาศาสุตุรณ์ใน่ครจิสุตุณ์
ศวรรษทรีสื่ 17  จิตุดำเรจิสื่มตุก้น่ของยตุคภรูมจิธ์รรมเกจิดำขซึ่บื้น่เมมืสื่อน่รักคจิดำชาวฝ่รรั สื่งเศสุชมืสื่อ “วอลแตุรณ์” (Voltaire ค.ศ. 
1694 - 1778)  หรมือใน่อรีกชมืสื่อวน่า “ฟ้รร็องซึ่รัว-มารรี อารรูเอ” (François-Marie Arouet)  เดำจิน่ทางไปทรีสื่อรังกฤษ
ระหวน่าง ค.ศ. 1726 – 1729  และเมมืสื่อกลรับฝ่รรั สื่งเศสุเขาไดำก้เขรียน่งาน่เผู้ยแพรน่ใน่ชมืสื่อ “Letters on the 

English”  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่งาน่ทรีสื่เสุน่อแน่วคจิดำเกรีสื่ยวกรับการปฏิจิรรูปสุรังคมการเมมือง อยน่างไรกร็ตุาม มรีงาน่วจิชาการ
จิดำาน่วน่หน่ซึ่สื่งทรีสื่เสุน่อวน่า  “ยตุคภรูมจิธ์รรม”  เรจิสื่มขซึ่บื้น่เมมืสื่อจิอหณ์น่ ลม๊อก (John Locke ค.ศ. 1632 – 1704)  ไดำก้
เผู้ยแพรน่ผู้ลงาน่ของเขาใน่ชมืสื่อ “Two Treaties of Government) ใน่ ค.ศ. 1690  ใน่งาน่ชจิบื้น่น่รีบื้ของลม๊อก
น่ดำาเสุน่อแน่วคจิดำสุดำาครัญเกรีสื่ยวกรับความเปร็น่ “น่จิตุจิสุรัญญา” (Political Contract)  ระหวน่างรรัฐกรับประชาชน่ใน่
การทรีสื่ร รัฐจิะตุก้องปกปก้องคตุก้มครองและไมน่ละเมจิดำสุจิทธ์จิของประชาชน่ใน่ดำก้าน่ชรีวจิตุ  เสุรรีภาพ  และทรรัพยณ์สุจิน่ 
(Life Liberty and Property)  

 

3.1 นวักคริดที่ที่ที่สจำาควัญในยยุคริฟูส้แจำส้ง 
 

3.1.1 จำอหค์น ลล๊อก  
 

ผู้ลงาน่ชจิบื้น่สุดำาครัญของจิอหณ์น่ ลม๊อกคมือ “Two Treatises of Government” ซึ่ซึ่สื่งตุรีพจิมพณ์ใน่ ค.ศ. 1690  

ถมือเปร็น่งาน่ทรีสื่มรีอจิทธ์จิพลอยน่างยจิสื่งตุน่อแน่วคจิดำทางการเมมืองใน่ “การปฏิจิวรัตุจิอรัน่รตุน่งโรจิน่ณ์”  ของอรังกฤษใน่ชน่วง 
ค.ศ. 1688  งาน่เลน่มน่รีบื้มรีเน่มืบื้อหาเกรีสื่ยวกรับทฤษฎีรีการเมมืองทรีสื่โจิมตุรีทฤษฏิรีเทวสุจิทธ์จิ ธิ์ มตุน่งใหก้จิดำากรัดำพระราช
อดำาน่าจิของกษรัตุรจิยณ์  โดำยเสุน่อทฤษฏิรีวน่า “รรัฐบาลจิรัดำตุรั บื้งขซึ่บื้น่โดำยความยจิน่ยอมของประชาชน่ จิซึ่งตุก้อง
รรับผู้จิดำชอบตุน่อชรีวจิตุความเปร็น่อยรูน่ของประชาชน่  ประชาชน่ถมือเปร็น่ทรีสื่มาของอดำาน่าจิทางการเมมือง  รรัฐและ
รรัฐบาลจิซึ่งมรีหน่ก้าทรีสื่ปกครองโดำยคดำาน่ซึ่งถซึ่งประโยชน่ณ์และสุจิทธ์จิตุามธ์รรมชาตุจิ(Natural Rights)ของประชาชน่  

รรัฐบาลมรีอดำาน่าจิภายใน่เขตุอดำาน่าจิทรีสื่ประชาชน่มอบใหก้และจิะใชก้ไดำก้เฉพาะเพมืสื่อผู้ลประโยชน่ณ์ของประชาชน่
เทน่าน่รั บื้น่  น่อกจิากน่รีบื้ย รังเสุน่อใหก้แยกอดำาน่าจิฝ่น่ายน่จิตุจิบรัญญรัตุจิออกจิากอดำาน่าจิฝ่น่ายบรจิหาร  

  งาน่ของลม๊อกชจิบื้น่น่รีบื้ถมือเปร็น่แน่วคจิดำรากฐาน่ของระบอบประชาธ์จิปไตุย  และกลายเปร็น่งาน่ทรีสื่มรี
อจิทธ์จิพลตุน่อน่รักคจิดำและน่รักปรรัชญาของยตุโรปใน่เวลาตุน่อมาหลายคน่  (โดำยเฉพาะน่รักคจิดำกลตุน่มใน่ฝ่รรั สื่งเศสุ)  

อรีกทรั บื้งทฤษฏิรีและแน่วคจิดำจิากงาน่ชจิบื้น่น่รีบื้ ยรังกลายเปร็น่แน่วคจิดำทรีสื่มรีสุน่วน่เชมืสื่อมโยงกรับการปฏิจิวรัตุจิทางการเมมือง
ครรั บื้งสุดำาครัญของโลกทรั บื้งการปฏิจิวรัตุจิอเมรจิกา(ค.ศ. 1776) และการปฏิจิวรัตุจิฝ่รรั สื่งเศสุ (ค.ศ. 1789)  
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3.1.2 ม่งเตสกที่เออ  
 

 มงเตุสุกรีเออ (Montesquieu ค.ศ. 1689 – 1775) เปร็น่ขตุน่น่างฝ่รรั สื่งเศสุทรีสื่สุดำาเรร็จิการศซึ่กษาดำก้าน่
กฏิหมายจิากมหาวจิทยาลรัยบม๊อกโดำ (Bordeaux University)  และไดำก้ร รับเลมือกใหก้เปร็น่ราชบรัณ์ฑ์จิตุของ
ราชบรัณ์ฑ์จิตุยสุถาน่แหน่งฝ่รรั สื่งเศสุ  มงเตุสุกรีเออใชก้เวลาสุน่วน่ใหญน่ศซึ่กษาและเขรียน่งาน่เกรีสื่ยวกรับเรมืสื่องการเมมือง
การปกครอง งาน่ชจิบื้น่สุดำาครัญของเขาทรีสื่ใชก้เวลาศซึ่กษาถซึ่ง 20 ปรีคมือ “The Spirit of Laws”  ซึ่ซึ่สื่งตุรีพจิมพณ์ใน่ ค.ศ. 
1748 แน่วคจิดำทรีสื่สุดำาครัญจิากหน่รังสุมือเลน่มน่รีบื้คมือ  กฎีหมายทรีสื่ร รัฐบาลแตุน่ละสุรังคมบรัญญรัตุจิขซึ่บื้น่ตุก้องสุอดำคลก้องกรับ
สุภาพของแตุน่ละสุรังคม  ซึ่ซึ่สื่งมรีความตุน่างกรัน่ใน่ดำก้าน่ดำจิน่ฟ้ก้ าอากาศ  ลรักษณ์ะการดำดำาเน่จิน่ชรีวจิตุ  และ
ขน่บธ์รรมเน่รียมประเพณ์รี ฯลฯ  น่อกจิากน่รีบื้อดำาน่าจิการปกครองยรังแยกออกเปร็น่ 3 ฝ่น่ายคมือ ฝ่น่ายน่จิตุจิ
บรัญญรัตุจิ ฝ่น่ายบรจิหาร และฝ่น่ายตุตุลาการ  ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่การแยกอดำาน่าจิเพมืสื่อสุามารถตุรวจิสุอบและถน่วงดำตุล
อดำาน่าจิการปกครอง (Check and Balance System)  เพมืสื่อไมน่ใหก้ผู้รูก้ปกครองคน่ใดำคน่หน่ซึ่สื่งหรมือคณ์ะใดำ
คณ์ะหน่ซึ่สื่งมรีอดำาน่าจิมากเกจิน่ไป และตุน่อมาใน่ภายหลรัง แน่วคจิดำจิากงาน่ของมงเตุกรีเออไดำก้มรีอจิทธ์จิพลอยน่างยจิสื่ง
ตุน่อสุรังคมการเมมืองของโลกตุะวรัน่ตุก  
 

3.1.3 วอลแตริค์  
 

 วอลแตุรณ์ (Voltaire ค.ศ. 1694 – 1778) เรจิสื่มตุก้น่มรีชมืสื่อเสุรียงจิากการเปร็น่น่รักเขรียน่แน่วเสุรียดำสุรีและ
วจิพากษณ์วจิจิารณ์ณ์ระบบสุรังคมและศาสุน่า วอลแตุรณ์ไดำก้ศซึ่กษาทรั บื้งงาน่ของเซึ่อรณ์ไอแซึ่ค น่จิวตุรัน่ และจิอหณ์น่ ลม๊อก 
ซึ่ซึ่สื่งทดำาใหก้เขาไดำก้ร รับอจิทธ์จิพลแน่วคจิดำทางการเมมืองบางสุน่วน่จิากงาน่เหลน่าน่รั บื้น่  การทรีสื่วอลแตุรณ์เคยอยรูน่อาศรัยใน่
อรังกฤษทดำาใหก้เขาไดำก้เปรรียบเทรียบบรรยากาศทางการเมมืองระหวน่างทรีสื่อรังกฤษกรับฝ่รรั สื่งเศสุ  โดำยพบวน่าใน่
อรังกฤษศาสุน่าขซึ่บื้น่กรับฝ่น่ายบก้าน่เมมือง  ขณ์ะทรีสื่ชน่ชรั บื้น่ปกครองกร็สุน่งเสุรจิมแน่วคจิดำใหมน่ๆ อาทจิสุน่รับสุน่ตุน่การคก้า
ขาย การไมน่บรังครับใหก้ประชาชน่น่รับถมือศาสุน่าใดำศาสุน่าหน่ซึ่สื่ง  ประชาชน่มรีสุจิทธ์จิโตุก้แยก้งเรมืสื่องทรีสื่เกรีสื่ยวกรับการ
ปกครอง การจิรับกตุมลงโทษเกจิดำขซึ่บื้น่เมมืสื่อมรีหลรักฐาน่  และการพจิพากษากร็ใชก้กฎีหมายเปร็น่หลรักใน่การ
พจิจิารณ์า  ขณ์ะทรีสื่ใน่ฝ่รรั สื่งเศสุเองกรับเตุร็มไปดำก้วยระบบและสุถาบรัน่ทางการเมมืองทรีสื่ลก้าหลรัง  ใน่งาน่เขาถซึ่งกรับ
เรรียกรก้องใหก้ปฏิจิรรูปสุถาบรัน่เหลน่าน่รั บื้น่  ซึ่ซึ่สื่งสุจิสื่งทรีสื่วอลแตุรณ์พบเจิอและเปรรียบเทรียบเหลน่าน่รีบื้ปรากฏิใน่งาน่ของ
เขาชมืสื่อ “The Philosophical Letters”  

 วอลแตุรณ์มรีแน่วคจิดำตุน่อตุก้าน่ความไมน่เปร็น่ธ์รรมใน่สุรังคมทรีสื่เตุร็มไปดำก้วยระบอบอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ตุน่างๆ  เขาเหร็น่
วน่าการใชก้เหตุตุผู้ลและสุตุจิป รัญญาสุามารถแกก้ไขป รัญหาสุรังคมและการเมมืองไดำก้  โดำยไมน่ตุก้องสุรูญเสุรียเลมือดำเน่มืบื้อ 
เหตุตุน่รีบื้แน่วคจิดำทรีสื่สุดำาครัญของวอลแตุรณ์กร็คมือ  “การตุน่อสุรูก้เพมืสื่อใหก้มรีเสุรรีภาพใน่การแสุดำงความคจิดำเหร็น่” ซึ่ซึ่สื่งใน่
ภายหลรังเขาถรูกวจิพากษณ์วจิจิารณ์ณ์วน่าเปร็น่เพรียงน่รักคจิดำน่รักวจิจิารณ์ณ์ทางการเมมืองเทน่าน่รั บื้น่  ไมน่ใชน่น่รักทฤษฎีรีเชน่น่
จิอหณ์น่ ลม๊อก กรับมงเตุสุกรีเออ     
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3.1.4 ริฟูโซ  
 

 ชอง - ชาค รรูโซึ่ (Jean-Jacques Rousseau ค.ศ. 1712 – 1778)  ใน่วรัยเรจิสื่มตุก้น่เปร็น่ผู้รูก้ทรีสื่ไดำก้ร รับ
การศซึ่กษาน่ก้อยเน่มืสื่องจิากมารดำาเสุรียชรีวจิตุตุรั บื้งแตุน่เลร็ก และภายหลรังบจิดำากร็ทอดำทจิบื้งเขาไวก้กรับญาตุจิ แมก้จิะไดำก้เลน่า
เรรียน่หน่รังสุมือน่ก้อย แตุน่รรูโซึ่กร็เพรียรพยายามศซึ่กษาคก้น่ควก้าดำก้วยตุน่เองจิากหก้องสุมตุดำ และเขากร็ไดำก้ยซึ่ดำงาน่การ
เขรียน่หน่รังสุมือเปร็น่อาชรีพของตุรัวเอง  ภายใน่เวลาไมน่น่าน่น่รักเขากร็กลายเปร็น่น่รักเขรียน่ผู้รูก้มรีชมืสื่อเสุรียงจิากงาน่
เขรียน่ทรีสื่โจิมตุรีความเน่น่าเฟ้ะของสุรังคมอรัน่เน่มืสื่องจิากการบรจิหารทรีสื่ลก้มเหลวของรรัฐบาลฝ่รรั สื่งเศสุ โดำยงาน่เขรียน่
ชจิบื้น่เอกของรรูโซึ่ทรีสื่มรีอจิทธ์จิพลใน่ทางการเมมืองมากคมือ “The Social Contract” หรมือ “สุรัญญาประชาคม”  ซึ่ซึ่สื่ง
ตุรีพจิมพณ์ใน่ ค.ศ. 1762  และผู้ลจิากงาน่ชจิบื้น่น่รีบื้รรูโซึ่ไดำก้ร รับยกยน่องวน่าเปร็น่ผู้รูก้วางรากฐาน่ระบบคจิดำทรีสื่วน่า “อดำาน่าจิ
อธ์จิปไตุยเปร็น่ของปวงชน่”   

  ประเดำร็น่หลรักใน่งาน่ชจิบื้น่ขก้างตุก้น่ของรรูโซึ่คมือ  มน่ตุษยณ์ทตุกคน่เกจิดำมามรีอจิสุระแตุน่ถรูกชน่ชรั บื้น่ผู้รูก้มรีอดำาน่าจิ
ตุรั บื้งกฎีกตุจิกาขซึ่บื้น่มาเพมืสื่อคตุก้มครองทรรัพยณ์สุจิน่ของกลตุน่มตุน่  และเมมืสื่อน่รั บื้น่มน่ตุษยณ์กร็ถมือวน่าไมน่มรีอจิสุระ เพราะตุก้องตุก
อยรูน่ใตุก้อดำาน่าจิของผู้รูก้ปกครองตุามกตุจิกาดำรังกลน่าว  รรูโซึ่เสุน่อวน่าควรมรีการทดำาลายกตุจิกาทรีสื่เปร็น่ขก้อผู้รูกมรัดำ
ดำรังกลน่าวเสุรีย  แลก้วจิรัดำตุรั บื้งรรูปแบบการปกครองใหมน่  โดำยใหก้ยซึ่ดำถมือ “เจิตุจิดำาน่งรน่วมของประชาชน่” (General 

Will) เปร็น่อดำาน่าจิสุรูงสุตุดำ  และใหก้ประชาคมไดำก้เขก้าพจิจิารณ์าป รัญหาตุน่างๆ รน่วมกรัน่ โดำยยซึ่ดำเอาผู้ลประโยชน่ณ์
ของสุน่วน่รวมมากกวน่าสุน่วน่ตุรัว  ขณ์ะทรีสื่ตุรัวรรัฐบาลกร็ตุก้องเกจิดำขซึ่บื้น่โดำยความเหร็น่ชอบของประชาชน่ ซึ่ซึ่สื่งร รัฐบาล
มรีพรัน่ธ์ะทางสุรังคมตุน่อประชาชน่คมือคตุก้มครองใหก้ประชาชน่ไดำก้ร รับความยตุตุจิธ์รรมและความผู้าสุตุข  และหาก
รรัฐบาลผู้จิดำสุรัญญาเหลน่าน่รั บื้น่  ประชาชน่ใน่ฐาน่ะทรีสื่เปร็น่องคณ์อธ์จิป รัตุยณ์(Sovereign)  หรมือเปร็น่ทรีสื่มาแหน่งอดำาน่าจิ
ประชาธ์จิปไตุยจิซึ่งมรีสุจิทธ์จิทรีสื่จิะลก้มลก้างรรัฐบาลแลก้วจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาลใหมน่ขซึ่บื้น่มาปกครอง 
 
4. การิปฏิริววัตริอยุตสาหกริริม่ 

 

 “การปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรม” (Industrial Revolution) หมายถซึ่ง “กระบวน่การเปลรีสื่ยน่แปลงดำก้าน่วจิถรี
การผู้ลจิตุและระบบการผู้ลจิตุจิากการใชก้แรงงาน่ของคน่และสุรัตุวณ์  รวมทรั บื้งจิากพลรังงาน่ธ์รรมชาตุจิแบบสุรังคม
เกษตุรกรรมไปเปร็น่การผู้ลจิตุทรีสื่ใชก้เครมืสื่องจิรักรกลแบบงน่ายๆ  จิน่ถซึ่งแบบทรีสื่ซึ่รับซึ่ก้อน่ใน่ระบบโรงงาน่” โดำย
กระบวน่การปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรมเกจิดำขซึ่บื้น่ครรั บื้งแรกทรีสื่ประเทศอรังกฤษใน่ราวครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 18  และตุน่อมา
ใน่กลางครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่19 กร็แพรน่ขยายไปยรังประเทศอมืสื่น่ๆ ใน่ยตุโรป  รวมทรั บื้งภรูมจิภาคอมืสื่น่ๆ ของโลก 
กระบวน่การปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรมถมือเปร็น่กระบวน่การทรีสื่สุดำาครัญใน่ประวรัตุจิศาสุตุรณ์โลกสุมรัยใหมน่  เพราะมรี
ผู้ลกระทบทรีสื่ตุน่อเน่มืสื่องตุามมาทรั บื้งใน่ดำก้าน่เศรษฐกจิจิ สุรังคม การเมมืองและวรัฒน่ธ์รรมของโลก  โดำยผู้รูก้ทรีสื่ทดำาใหก้
สุรังคมรรูก้จิ รักคดำาวน่า “การปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรม” กรัน่อยน่างแพรน่หลายคมือ  อารณ์โน่ลดำณ์ ทอยน่ณ์บรี (Arnold Toynbee 

ค.ศ. 1852 – 1883)  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่น่รักสุรังคมวจิทยาและน่รักเศรษฐศาสุตุรณ์ชาวอรังกฤษ (สุรัญชรัย สุตุว รังคบตุตุร และ
อน่รัน่ตุณ์ชรัย เลาหะพรัน่ธ์ตุ, 2554: 67)  
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4.1 อวังกฤษกวับกริะบวนการิปฏิริววัตริอยุตสาหกริริม่  
 

ใน่ชน่วงกลางครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 16 อรังกฤษถมือเปร็น่ผู้รูก้น่ดำาใน่กระบวน่การปฏิจิวรัตุจิระบบเกษตุรกรรม 
(Agricultural Revolution)  โดำยการน่ดำาเอาความรรูก้ดำก้าน่วจิทยาศาสุตุรณ์และวจิทยาการใหมน่ๆ มาปรรับปรตุงการ
ผู้ลจิตุแบบเกษตุรกรรมใหก้ไดำก้ผู้ลดำรียจิสื่งขซึ่บื้น่ รรัฐบาลออกกฎีหมายสุน่รับสุน่ตุน่ใหก้มรีการลก้อมเขตุทรีสื่ดำจิน่หลายฉบรับ  
ซึ่ซึ่สื่งมรีผู้ลใหก้เจิก้าทรีสื่ดำจิน่สุามารถรวบรวมทรีสื่ดำจิน่เปร็น่ผู้มืน่เดำรียวกรัน่ไดำก้  อรีกทรั บื้งใน่ความกก้าวหน่ก้าดำก้าน่วจิทยาศาสุตุรณ์กร็
ทดำาใหก้มรีเทคโน่โลยรีใหมนๆ่ มาใชก้ใน่ทางการเกษตุร เชน่น่  เครมืสื่องหวน่าน่เมลร็ดำพมืช  และเครมืสื่องกดำาจิรัดำวรัชพมืช  ผู้ล
จิากการพรัฒน่าประสุจิทธ์จิภาพใน่กระบวน่การผู้ลจิตุแบบเกษตุรกรรมเชน่น่วน่าน่รีบื้  ทดำาใหก้ปรจิมาณ์ผู้ลผู้ลจิตุทาง
การเกษตุรใน่อรังกฤษมรีเพจิสื่มมากขซึ่บื้น่  ซึ่ซึ่สื่งไดำก้สุรก้างความมรั สื่งครั สื่งรดำสื่ารวยแกน่บรรดำาเจิก้าทรีสื่ดำจิน่ทรั บื้งหลายเปร็น่อรัน่
มาก ขณ์ะเดำรียวกรัน่ ชาวน่ารายยน่อยจิดำาน่วน่มากกลรับตุกอยรูน่ใน่ฐาน่ะทรีสื่ลดำาบาก  เพราะพวกเขาไมน่สุามารถ
ตุน่อสุรูก้แขน่งขรัน่กรับบรรดำาเจิก้าทรีสื่ดำจิน่รายใหญน่ไดำก้ พวกเขากลายเปร็น่ผู้รูก้เชน่าทรีสื่น่า หรมือไมน่กร็เปร็น่ผู้รูก้วน่างงาน่ทรีสื่ตุก้อง
อพยพเขก้าสุรูน่เมมืองใหญน่เพมืสื่อหางาน่ทดำา  

อาจิกลน่าวไดำก้วน่า ผู้ลสุดำาเรร็จิทรีสื่เกจิดำจิากการปฏิจิวรัตุจิเกษตุรกรรมใน่อรังกฤษดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่  ถมือเปร็น่
ป รัจิจิรัยพมืบื้น่ฐาน่สุดำาครัญประการหน่ซึ่สื่ง  ทรีสื่ทดำาใหก้การปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรมของอรังกฤษประผู้ลสุดำาเรร็จิใน่เวลาตุน่อมา 
สุน่วน่เหตุตุป รัจิจิรัยอมืสื่น่ๆ  ทรีสื่เอมืบื้อตุน่อกระบวน่การปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรมคมือ  สุรังคมการเมมืองของอรังกฤษมรี
เสุถรียรภาพมรั สื่น่คง  อรีกทรั บื้งร รัฐบาลกร็สุน่งเสุรจิมการศซึ่กษาคก้น่ควก้าทางวจิทยาศาสุตุรณ์อยน่างจิรจิงจิรัง  โดำยสุน่รับสุน่ตุน่
การจิรัดำตุรั บื้ง “ราชสุมาคมแหน่งลอน่ดำอน่” (The Royal Society of London) ใน่ ค.ศ. 1662 ใหก้มรีการจิรัดำตุรั บื้ง
ธ์น่าคารเพมืสื่อเปร็น่แหลน่งระดำมทตุน่ของรรัฐใน่ ค.ศ. 1694 ใน่ชมืสื่อ “ธ์น่าคารแหน่งอรังกฤษ” (Bank of England) 

การมรีน่โยบายการคก้าขายแบบเสุรรี  และการยกเลจิกภาษรีผู้น่าน่ดำน่าน่สุดำาหรรับการขน่ถน่ายสุจิน่คก้า น่อกจิากน่รีบื้
ร รัฐบาลอรังกฤษยรังออกกฎีหมายหลายฉบรับเพมืสื่อสุรก้างถน่น่ ทน่าเทรียบเรมือ ครูคลองเปร็น่จิดำาน่วน่มากเพมืสื่อความ
สุะดำวกและคลน่องตุรัวสุดำาหรรับการขน่ถน่ายสุจิน่คก้า  

อยน่างไรกร็ตุาม  มรีเหตุตุผู้ลใน่ดำก้าน่อมืสื่น่ๆ ทรีสื่เกรีสื่ยวขก้องกรับคตุณ์สุมบรัตุจิเฉพาะตุรัวของชาวอรังกฤษใน่
ชน่วงเวลาดำรังกลน่าวดำก้วยคมือ   เปร็น่ผู้รูก้ทรีสื่กระตุมือรมือรก้น่ตุน่อการเปลรีสื่ยน่แปลงใน่ดำก้าน่ตุน่างๆ ลรักษณ์ะการเปร็น่ผู้รูก้กลก้า
ไดำก้กลก้าเสุรีย อรีกทรั บื้งชาวอรังกฤษเชมืสื่อวน่าความมรั สื่งครั สื่งทางทรรัพยณ์สุมบรัตุจิ  ถมือเปร็น่ความสุดำาเรร็จิของชรีวจิตุทรีสื่ทตุกคน่
ตุก้องยซึ่ดำถมือปฏิจิบรัตุจิเพมืสื่อเกรียรตุจิและชมืสื่อเสุรียงของตุน่เองและครอบครรัว  อรีกทรั บื้ง การคก้าขายเปร็น่อาชรีพทรีสื่มรี
เกรียรตุจิ และสุดำาหรรับเหตุตุป รัจิจิรัยพมืบื้น่ฐาน่ประการสุตุดำทก้ายทรีสื่สุดำาครัญคมือ ชน่วงครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่17 เปร็น่ตุก้น่มา  
อรังกฤษไดำก้ออกเดำจิน่เรมือเพมืสื่อสุดำารวจิดำจิน่แดำน่และโอกาสุทางการคก้าใหมนๆ่ ใน่ภรูมจิภาคตุน่างๆ ของโลก  ทดำาใหก้
อรังกฤษไดำก้ครอบครองดำจิน่แดำน่โพก้น่ทะเลหลายแหน่ง ซึ่ซึ่สื่งตุน่อมาดำจิน่แดำน่เหลน่าน่รั บื้น่ไดำก้กลายเปร็น่แหลน่งปก้อน่
วรัตุถตุดำจิบและแหลน่งกระจิายสุจิน่คก้าของอรังกฤษ  จิากเหตุตุป รัจิจิรัยทรีสื่เกมืบื้อหน่ตุน่ดำรังกลน่าว  อรังกฤษจิซึ่งเปร็น่ประเทศ
ทรีสื่พรก้อมสุดำาหรรับการคจิดำคก้น่วจิธ์รีการผู้ลจิตุสุจิน่คก้าดำก้วยเครมืสื่องจิรักรใหมน่ๆ ทรีสื่กก้าวหน่ก้าและรวดำเรร็วมากขซึ่บื้น่  จิน่ทดำา
ใหก้การปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรมขยายตุรัวออกไปอยน่างตุน่อเน่มืสื่อง (เพจิสื่งอก้าง: 68 - 69) 
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4.2 นววัตกริริม่ที่ที่ที่กส้าวหนส้าจำากการิปฏิริววัตริอยุตสาหกริริม่  
 

  การประดำจิษฐณ์เครมืสื่องจิรักรตุน่างๆใน่ยตุคแรกเรจิสื่มของการปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรมเกจิดำขซึ่บื้น่ เพมืสื่อตุอบสุน่อง
อตุตุสุาหกรรมการทอผู้ก้าเปร็น่สุดำาครัญ อาทจิ ใน่ ค.ศ. 1733 จิอหณ์น่ เคยณ์(John Kay ค.ศ.1704 - 1779)  

สุามารถประดำจิษฐณ์กรีสื่กระตุตุก(Flying Shuttle)  ซึ่ซึ่สื่งชน่วยใหก้ชน่างทอสุามารถผู้ลจิตุผู้ก้าไดำก้มากกวน่าเดำจิมถซึ่ง 2 เทน่า 
ใน่ ค.ศ. 1764 เจิมสุณ์ ฮารณ์กรรีฟ้สุณ์(James Hargreaves ค.ศ.1720 - 1778) ประดำจิษฐณ์เครมืสื่องป รั สื่น่ดำก้ายใน่ชมืสื่อ 

“สุปจิน่น่จิงเจิน่น่รี” (Spinning Jenny) เปร็น่ผู้ลสุดำาเรร็จิ ซึ่ซึ่สื่งชน่วยใหก้ป รั สื่น่ดำก้ายพรก้อมกรัน่ไดำก้ทรีละ16 เสุก้น่  ตุน่อมาใน่ 
ค.ศ. 1769 รจิชารณ์ดำ อารณ์กไรตุณ์ (Richard Arkwright ค.ศ. 1732 – 1972) ไดำก้พรัฒน่าเครมืสื่องป รั สื่น่ดำก้ายแบบ
สุปจิน่น่จิงเจิน่น่รีใหก้มรีประสุจิทธ์จิภาพดำรีขซึ่บื้น่ โดำยน่ดำาเครมืสื่องจิรักรทรีสื่ใชก้พลรังน่ดำบื้าหมตุน่แทน่พลรังคน่และเรรียกชมืสื่อใหมน่วน่า
“วอเตุอรณ์เฟ้รม”(Water Frame)  และใน่ ค.ศ. 1793 อรีไล วจิตุน่รียณ์ (Eli Whitney ค.ศ.1765 – 1825) 

สุามารถประดำจิษฐณ์เครมืสื่องแยกเมลร็ดำฝ่ก้ายออกจิากใย 

ผู้ลจิากความกก้าวหน่ก้าดำก้าน่เครมืสื่องจิรักรและสุจิสื่งประดำจิษฐณ์ใน่อตุตุสุาหกรรมการทอผู้ก้า ดำรังยกตุรัวอยน่าง
มา สุน่งผู้ลใหก้กจิจิการการทอผู้ก้าใน่อรังกฤษเตุจิบโตุอยน่างรวดำเรร็ว โดำยมรีผู้ลผู้ลจิตุเพจิสื่มสุรูงถซึ่งจิากเดำจิมถซึ่ง 8 เทน่า 
และการเตุจิบโตุเชน่น่วน่าน่รีบื้ เปร็น่ไปอยน่างตุน่อเน่มืสื่องตุรั บื้งแตุน่กลางครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 18 จิน่ถซึ่งปลายครจิสุตุณ์ศตุวรรษ
ทรีสื่ 19 เมมืสื่อมรีการน่ดำา “เครมืสื่องจิรักรไอน่ดำบื้า” (Stream Engine) ทรีสื่คจิดำคก้น่โดำยเจิมสุณ์ วรัตุตุณ์ (James Watt ค.ศ.
1736 – 1819) เขก้ามาใชก้แทน่เครมืสื่องจิรักรแบบเดำจิมทรีสื่เปร็น่พลรังงาน่น่ดำบื้า  
 

              
 

    ภาพทรีสื่ 2.4 การเกจิดำขซึ่บื้น่ของโรงงาน่อตุตุสุาหกรรมประเภทตุน่างๆ จิดำาน่วน่มากใน่อรังกฤษ โดำยเปร็น่ผู้ลทรีสื่ 
    เน่มืสื่องมาจิากกระบวน่การปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรมทรีสื่เรจิสื่มขซึ่บื้น่ใน่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 18  

    ทรีสื่มา http://flatrock.org.nz/static/frontpage/assets/history/krup_industrial_revolution.jpg 
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สุน่วน่อรีกหน่ซึ่สื่งใน่ความกก้าวหน่ก้าทรีสื่ตุน่อเน่มืสื่องจิากอตุตุสุาหกรรมการทอผู้ก้าคมือ “อตุตุสุาหกรรมเหลร็ก”  ซึ่ซึ่สื่ง
ถมือเปร็น่วรัตุถตุดำจิบสุดำาครัญสุดำาหรรับการประดำจิษฐณ์และสุรก้างเครมืสื่องจิรักร  ใน่ระยะแรกเรจิสื่มกระบวน่การถลตุงเหลร็กยรัง
ไมน่มรีประสุจิทธ์จิภาพมากน่รัก  เพราะใชก้ความรก้อน่จิากฟ้มืน่และถน่าน่  แตุน่ภายหลรังกระบวน่การเหลน่าน่รีบื้กร็ดำรีขซึ่บื้น่
เมมืสื่อมรีการน่ดำาถน่าน่โคก้ก(Coke) มาเปร็น่เชมืบื้อเพลจิงใน่ขรั บื้น่ตุอน่ของการหลอม   ความกก้าวหน่ก้าใน่อตุตุสุาหกรรม
ของอรังกฤษยจิสื่งเดำน่น่ชรัดำขซึ่บื้น่  เมมืสื่อสุามารถคจิดำคก้น่กระบวน่การหลอมเหลร็กทรีสื่ละเอรียดำมากขซึ่บื้น่จิน่ไดำก้เหลร็ก
บรจิสุตุทธ์จิ ธิ์ทรีสื่มรีคตุณ์ภาพ  รวมทรั บื้งการสุามารถหลอมเหลร็กใน่รรูปแบบตุน่างๆตุามทรีสื่ตุก้องการไดำก้  ซึ่ซึ่สื่ง
ความกก้าวหน่ก้าใน่อตุตุสุาหกรรมดำรังกลน่าวน่รีบื้  สุน่งผู้ลใหก้เครมืสื่องจิรักร เครมืสื่องมมือ  และอาวตุธ์ยตุทโธ์ปกรณ์ณ์ทรั บื้งใน่
อรังกฤษและชาตุจิตุน่างๆใน่ยตุโรปมรีประสุจิทธ์จิภาพทรีสื่ดำรีเชน่น่ เครมืสื่องจิรักรกล เรมือรบ และปมืน่ใหญน่ ฯลฯ 

ความกก้าวหน่ก้าทรีสื่เกจิดำจิากเครมืสื่องจิรักรไอน่ดำบื้า รวมทรั บื้งอตุตุสุาหกรรมเหลร็กมรีผู้ลตุน่อความกก้าวหน่ก้าของ
อตุตุสุาหกรรมการคมน่าคมตุามไปดำก้วย โดำยตุรั บื้งแตุน่ตุก้น่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 19 เปร็น่ตุก้น่มา เครมืสื่องจิรักรไอน่ดำบื้าไดำก้
เขก้ามามรีบทบาทตุน่อการคมน่าคมขน่สุน่งใน่อรังกฤษเปร็น่อยน่างยจิสื่ง ทรั บื้งทรีสื่เปร็น่หรัวจิรักรรถไฟ้ เรมือกลไฟ้ และ
รถยน่ตุณ์ ทรีสื่สุดำาครัญคมือใน่กลางครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 19 (ราวค.ศ.1850)  การปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรมกร็เกจิดำขซึ่บื้น่ทรั สื่วทรั บื้ง
ทวรีปยตุโรป และขยายตุรัวไปถซึ่งสุหรรัฐฯ  ซึ่ซึ่สื่งยรังผู้ลใหก้เกจิดำน่วรัตุกรรมใหมน่ๆ เพจิสื่มขซึ่บื้น่มาอรีกหลายประการ เชน่น่ 
ใน่ค.ศ. 1887 คารณ์ล เบน่ซึ่ณ์ (Karl Benz ค.ศ.1844 - 1929)  และกอตุตุณ์ลรีบ เดำมเลอรณ์ (Gottlieb Daimler 

ค.ศ. 1834 – 1900)  ประสุบความสุดำาเรร็จิใน่การประดำจิษฐณ์เครมืสื่องยน่ตุณ์เบน่ซึ่จิน่เพมืสื่อน่ดำามาใชก้กรับรถยน่ตุณ์  
ขณ์ะทรีสื่ใน่ ค.ศ. 1903 เฮน่รรี ฟ้อรณ์ดำ (Henry Ford ค.ศ. 1863 - 1947)  ไดำก้กน่อตุรั บื้ง “บรจิษรัทฟ้อรณ์ดำมอเตุอรณ์” 
(Ford Motor Company) เพมืสื่อรถยน่ตุณ์ราคาถรูกสุดำาหรรับคน่ทรั สื่วไป ฟ้อรณ์ดำคมือคน่แรกทรีสื่เปร็น่ผู้รูก้น่ดำา “ระบบ
สุายพาน่การผู้ลจิตุ” (Manufacturing Belt)  มาใชก้ใน่กระบวน่การผู้ลจิตุทางอตุตุสุาหกรรม ซึ่ซึ่สื่งชน่วยใหก้บรจิษรัท
เขาประกอบรถยน่ตุณ์ไดำก้รวดำเรร็วมากขซึ่บื้น่เพรียงครัน่ละหน่ซึ่สื่งชรั สื่วโมงครซึ่สื่ง และผู้ลตุามมาทรีสื่สุดำาครัญคมือ  มรีการน่ดำา
ระบบสุายพาน่การผู้ลจิตุน่รีบื้ไปใชก้ใน่อตุตุสุาหกรรมการผู้ลจิตุใน่รรูปแบบอมืสื่น่ๆ เพจิสื่มมากขซึ่บื้น่  จิน่กลน่าวกรัน่วน่า
ฟ้อรณ์ดำมรีสุน่วน่สุดำาครัญตุน่อการปฏิจิวรัตุจิการผู้ลจิตุใน่วงการอตุตุสุาหกรรมโลก  

น่อกจิากน่วรัตุกรรมความกก้าวหน่ก้าดำรังกลน่าวมาขก้างตุก้น่  กระบวน่การปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรม ยรังกน่อใหก้ 
เกจิดำความกก้าวใน่ดำก้าน่เทคโน่โลยรีการสุมืสื่อสุารเปร็น่อยน่างยจิสื่ง  กลน่าวคมือมรีการประดำจิษฐณ์คจิดำคก้น่เครมืสื่องมมือทรีสื่สุดำาครัญ
หลายประการ  เพมืสื่อชน่วยใหก้การตุจิดำตุน่อสุมืสื่อสุารเปร็น่ไปอยน่างรวดำเรร็วและสุะดำวกมากขซึ่บื้น่ เชน่น่ วจิทยตุ โทรทรัศน่ณ์ 
โทรเลข ใน่ ค.ศ. 1837 แซึ่มมวล มอรณ์สุ (Samual Morse ค.ศ.1791 – 1872)  สุามารถทรีสื่จิะคจิดำคก้น่เครมืสื่อง
โทรเลขไดำก้เปร็น่คน่แรก ตุน่อมาใน่ ค.ศ. 1876 อเลร็กซึ่าน่เดำอรณ์ เกรแฮม เบลลณ์ (Alexander Graham Bell 

ค.ศ. 1847 - 1922) สุามารถประดำจิษฐณ์โทรศรัพทณ์เปร็น่ผู้ลสุดำาเรร็จิ ซึ่ซึ่สื่งเครมืสื่องมมือสุมืสื่อสุารทรีสื่กก้าวหน่ก้าเหลน่าน่รีบื้  มรีผู้ล
สุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้การตุจิดำตุน่อสุมืสื่อสุารระหวน่างผู้รูก้คน่ใน่ทวรีปตุน่างๆ เปร็น่ไปไดำก้อยน่างรวดำเรร็วมากขซึ่บื้น่  โลกทรีสื่วน่ากวก้าง
ใหญน่ไพศาลกลรับเรจิสื่มแคบลงเมมืสื่อการสุมืสื่อสุารเรจิสื่มกก้าวหน่ก้าขซึ่บื้น่(เพจิสื่งอก้าง: 70 - 77) 
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4.3 ผลจำากการิปฏิริววัตริอยุตสาหกริริม่ 
 

4.3.1.ปริะช์ากริโลกม่ที่จำจำานวนเพิริที่ม่ม่ากข้ขึ้นื้นอยน่างริวดเริร็ว  
 

ใน่ ค.ศ.1850 พบวน่าตุรัวเลขประชากรของโลกมรีอยรูน่ประมาณ์ 1,200 ลก้าน่คน่ และเมมืสื่อถซึ่ง ค.ศ. 
1,900 ตุรัวเลขขยรับเพจิสื่มเปร็น่ 1,660 ลก้าน่คน่  ซึ่ซึ่สื่งถมือวน่าเปร็น่ตุรัวเลขทรีสื่สุรูงมากสุดำาหรรับใน่ชน่วงเวลาดำรังกลน่าว 
คดำาอธ์จิบายสุดำาหรรับตุรัวเลขทรีสื่สุรูงน่รีบื้คมือ การทรีสื่ใน่สุรังคมโลกมรีความกก้าวหน่ก้าดำก้าน่วจิทยาศาสุตุรณ์และการแพทยณ์ 
รวมถซึ่งการมรีคตุณ์ภาพชรีวจิตุความเปร็น่อยรูน่ทรีสื่ดำรีขซึ่บื้น่เน่มืสื่องจิากอาหารทรีสื่อตุดำมสุมบรูรณ์ณ์  และระบบการสุาธ์ารณ์สุตุข
ทรีสื่กก้าวหน่ก้า จิากจิดำาน่วน่ประชากรทรีสื่เพจิสื่มมากขซึ่บื้น่โดำยเฉพาะใน่ทวรีปยตุโรป ไดำก้กน่อใหก้เกจิดำการอพยพของผู้รูก้คน่
ไปสุรูน่ดำจิน่แดำน่ใหมนๆ่  มากขซึ่บื้น่ทรั บื้งสุหรรัฐ ฯ ออสุเตุรเลรีย น่จิวซึ่รีแลน่ดำณ์ และแอฟ้รจิกาใตุก้  

 

4.3.2 การิข้ยายตวัวข้องสวังคม่เม่นื้อง  
 
การมรีประชากรจิดำาน่วน่มากคมือเหตุตุป รัจิจิรัยหน่ซึ่สื่ง ทรีสื่มรีสุน่วน่ตุน่อการกน่อใหก้เกจิดำการขยายตุรัวของสุรังคม

เมมือง   เน่มืสื่องจิากมรีการเคลมืสื่อน่ยก้ายอพยพเขก้ามาของกลตุน่มแรงงาน่จิดำาน่วน่มาก  ทรีสื่ตุก้องการแสุวงหา
ความกก้าวหน่ก้าใน่ชรีวจิตุ สุรังคมเมมืองทรีสื่ขยายตุรัวและการขาดำระบบรจิหารจิรัดำการทรีสื่ดำรีพอกน่อใหก้เกจิดำชตุมชน่แออรัดำ 
ความสุกปรกทรีสื่มากรับโรคภรัยไขก้เจิร็บ  อาชญากรรม  การกดำขรีสื่แรงงาน่  และความเหลมืสื่อมลดำบื้าทางสุรังคม  
 

  4.3.3 การิกดข้ที่ที่แริงงาน  
 

ชรีวจิตุกรรมกรผู้รูก้ใชก้แรงงาน่ใน่โรงงาน่อตุตุสุาหกรรมสุน่วน่ใหญน่  มรักถรูกน่ายจิก้างละเลยตุน่อชรีวจิตุความ
เปร็น่อยรูน่ มรีการวน่าจิก้างทรีสื่ไมน่เปร็น่ธ์รรม รวมถซึ่งมรีระบบสุวรัสุดำจิการตุน่างๆทรีสื่ไมน่ดำรีพอ  พวกเขาไดำก้ร รับคน่าแรงทรีสื่ตุดำสื่า
และมรีชรั สื่วโมงทดำางาน่ทรีสื่ยาวน่าน่ประมาณ์ระหวน่าง 12 – 18 ชรั สื่วโมงตุน่อวรัน่   อรีกทรั บื้งใน่โรงงาน่หลายแหน่งกร็มรี
การใชก้แรงงาน่เดำร็กและสุตุรรี ซึ่ซึ่สื่งป รัญหาการกดำขรีสื่แรงงาน่เหลน่าน่รีบื้  ไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การรวมตุรัวกรัน่ของบรรดำา
กรรมกรทรั บื้งหลายใน่รรูป “สุหภาพแรงงาน่” (Union Trade)  เพมืสื่อเปร็น่องคณ์กรน่ดำาสุดำาหรรับการตุน่อสุรูก้เรรียกรก้อง
ความเปร็น่ธ์รรมจิากน่ายทตุน่ทรั บื้งหลาย  รวมถซึ่งการเรรียกรก้องใหก้ร รัฐออกกฎีหมายคตุก้มครองสุจิทธ์จิประโยชน่ณ์
ของกลตุน่มกรรมกร 
  

4.3.4. เกริดแนวคริดลวัที่ธีริสวังคม่นริยม่  
 

คารณ์ล มากซึ่ณ์ (Karl Marx ค.ศ.1818 – 1883) และฟ้รรีดำรจิช เองเกลสุณ์ (Fridrich Engels ค.ศ.1820 

- 1895)  คมือผู้รูก้น่ดำาเสุน่อแน่วคจิดำลรัทธ์จิสุรังคมน่จิยม(Socialism)  โดำยเขาทรั บื้งสุองเชมืสื่อวน่าความไมน่เปร็น่ธ์รรมใน่
ระบอบทตุน่น่จิยมทรั บื้งหลาย อาทจิ การกดำขรีสื่แรงงาน่ และความเหลมืสื่อมลดำบื้าของผู้รูก้คน่ใน่สุรังคม ฯลฯ  จิะสุามารถ
แกก้ไขไดำก้โดำยการทรีสื่กรรมกรทรั บื้งหลายรวมพลรังกรัน่กน่อการปฏิจิวรัตุจิสุรังคมเพมืสื่อโคน่น่ลก้มระบอบทตุน่น่จิยม แลก้วสุรก้าง
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สุรังคมขซึ่บื้น่มาใหมน่ทรีสื่เตุร็มไปดำก้วยความเสุมอภาค ไมน่มรีชน่ชรั บื้น่และความเลมืสื่อมลดำบื้าทางเศรษฐกจิจิ  ซึ่ซึ่สื่งตุน่อมา
แน่วคจิดำลรัทธ์จิสุรังคมน่จิยมน่รีบื้กลายเปร็น่แน่วคจิดำทรีสื่ไดำก้ร รับความน่จิยมทรั บื้งใน่สุหภาพโซึ่เวรียตุ ยตุโรปตุะวรัน่ออก จิรีน่ 
คจิวบา เกาหลรีเหน่มือ และเวรียดำน่าม  
   

4.3.5. เกริดแนวคริดลวัที่ธีริเสริที่นริยม่ 
 

ใน่ปลายครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 18 ไดำก้เกจิดำแน่วคจิดำเสุรรีน่จิยม(Liberalism) ขซึ่บื้น่ ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่แน่วคจิดำทรีสื่มาพรก้อม
กรับแน่วคจิดำอยน่างประชาธ์จิปไตุยไดำก้แผู้น่ขยายออกไปอยน่างกวก้างขวางทรั บื้งใน่ยตุโรปและภรูมจิภาคอมืสื่น่ๆ  แน่วคจิดำ
เสุรรีน่จิยมดำรังกลน่าวน่รีบื้ไมน่ไดำก้เปร็น่ไปเฉพาะใน่ทางสุรังคมการเมมืองเทน่าน่รั บื้น่  แตุน่ครอบคลตุมไปถซึ่งเรมืสื่องการคก้า โดำย
มรีแน่วคจิดำสุดำาครัญวน่าเพมืสื่อความมรั สื่น่คงและมรั สื่งครั สื่งของประเทศ  รรัฐควรสุน่รับสุน่ตุน่ใหก้มรีการคก้าขายแบบเสุรรี 
กลน่าวคมือรรัฐควรปลน่อยใหก้เอกชน่ดำดำาเน่จิน่กจิจิกรรมทางเศรษฐกจิจิไปอยน่างเสุรรีโดำยไมน่ตุก้องควบคตุม  ซึ่ซึ่สื่งตุน่อมา
แน่วคจิดำเชน่น่วน่าน่รีบื้มรีผู้ลอยน่างสุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้ชน่ชรั บื้น่กลางหลายชาตุจิใน่ยตุโรปไดำก้กก้าวขซึ่บื้น่มามรีบทบาทน่ดำาใน่ทาง
เศรษฐกจิจิและสุรังคม  จิน่สุามารถสุถาปน่าอดำาน่าจิทางการเมมืองของกลตุน่มตุน่ และกลายเปร็น่กลตุน่มการเมมือง
ทรีสื่มรีบทบาทสุน่งเสุรจิมการปกครองแบบประชาธ์จิปไตุยใน่เวลาตุน่อมา   
 

4.3.6 เกริดลวัที่ธีริจำวักริวริริดรินริยม่ใหม่น่  
 

 วจิทยาศาสุตุรณ์และเทคโน่โยลรีทรีสื่กก้าวหน่ก้าจิากการปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรมสุน่งผู้ลใหก้หลายประเทศใน่
ทวรีปยตุโรปสุามารถผู้ลจิตุสุจิน่คก้าไดำก้ปรจิมาณ์มากจิน่เกจิน่ความตุก้องการของตุลาดำภายใน่ประเทศ  จิซึ่งน่ดำาไปสุรูน่
การออกแสุวงหาตุลาดำการคก้าใหมนๆ่  และแหลน่งการลงทตุน่ใหมน่ๆน่อกประเทศ  ทรีสื่ซึ่ซึ่สื่งมรีว รัตุถตุดำจิบและแรงงาน่
ราคาถรูกจิดำาน่วน่มาก เหตุตุน่รีบื้ภารกจิจิการออกแสุวงหาแหลน่งการคก้าใหมนๆ่ ใน่ “ดำจิน่แดำน่โพก้น่ทะเล” (Oversea)  

ใน่รรูปของการลน่าอาณ์าน่จิคมใน่ทวรีปตุน่างๆ จิซึ่งเกจิดำขซึ่บื้น่  โดำยแน่วคจิดำใน่การแสุวงหาอาณ์าน่จิคมทรีสื่ดำจิน่แดำน่
โพก้น่ทะเล  ถมือเปร็น่น่โยบายทรีสื่สุดำาครัญทรั บื้งของอรังกฤษ ฝ่รรั สื่งเศสุ เน่เธ์อรณ์แลน่ดำณ์ เบลเยรียม สุเปน่ และเยอรมน่รี 
ฯลฯ กระทรั สื่งไดำก้กน่อใหก้เกจิดำสุจิสื่งทรีสื่เรรียกวน่า “ลรัทธ์จิจิ รักรวรรดำจิน่จิยมใหมน่” (New Imperialism) ขซึ่บื้น่มา  

“ลรัทธ์จิจิรักรวรรดำจิน่จิยมใหมน่” หมายถซึ่ง “การขยายอดำาน่าจิอจิทธ์จิพลทรั บื้งใน่ดำก้าน่เศรษฐกจิจิ การเมมือง 
การทหาร และวรัฒน่ธ์รรมเขก้าไปครอบครองดำจิน่แดำน่อมืสื่น่” ซึ่ซึ่สื่งผู้ลจิากการขรับเครีสื่ยวแขน่งขรัน่กรัน่ของชาตุจิตุน่างๆ
ใน่ยตุโรปเพมืสื่อเปก้าหมายขก้างตุก้น่  ไดำก้กลายเปร็น่สุาเหตุตุสุดำาครัญสุดำาหรรับความขรัดำแยก้งทางการเมมืองใน่เวลาตุน่อมา 
ซึ่ซึ่สื่งความขรัดำแยก้งดำรังกลน่าวไมน่ใชน่แคน่เรมืสื่องผู้ลประโยชน่ณ์ใน่ทางเศรษฐกจิจิและการเมมืองอรีกตุน่อไป  แตุน่กลายเปร็น่
เรมืสื่องเกรียรตุจิภรูมจิและศรักดำจิ ธิ์ศรรีทางการทหารของแตุน่ละประเทศทรีสื่ยากจิะประน่รีประน่อม  ทก้ายทรีสื่สุตุดำความตุซึ่ง
เครรียดำและหวาดำระแวง  รวมถซึ่งความขรัดำแยก้งทรีสื่ยากจิะไกลน่เกลรีสื่ยกลายเปร็น่ชน่วน่สุดำาครัญสุน่วน่หน่ซึ่สื่งทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่
การเกจิดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1  ใน่เวลาตุน่อมา  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่สุงครามครรั บื้งแรกของมน่ตุษยชาตุจิทรีสื่มรีการระดำม
สุรรพาวตุธ์ยตุทโธ์ปกรณ์ณ์ทรีสื่กก้าวหน่ก้าจิากการปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรมทรั บื้งหลายเขก้าสุรูน่สุงคราม  อรัน่ยรังผู้ลใหก้เกจิดำการ
สุรูญเสุรียชรีวจิตุและทรรัพยณ์สุจิน่จิดำาน่วน่มหาศาล (เพจิสื่งอก้าง: 79 - 87) 

5. สงคริาม่โลกคริวั นื้งที่ที่ที่ 1   
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สุงครามโลกครรั บื้ง 1 เกจิดำขซึ่บื้น่ยาวน่าน่ถซึ่ง 4 ปรีใน่ระหวน่างวรัน่ทรีสื่ 28 กรกฎีาคม ค.ศ. 1914 – วรัน่ทรีสื่ 
11 พฤศจิจิกายน่ ค.ศ.1918  เปร็น่สุงครามทรีสื่สุรูก้รบกรัน่ระหวน่าง “ฝ่น่ายพรัน่ธ์มจิตุร” (The Allies)ทรีสื่ประกอบดำก้วย
จิรักรวรรดำจิร รัสุเซึ่รีย ฝ่รรั สื่งเศสุ อรังกฤษ สุหรรัฐฯ อจิตุาลรี ออสุเตุรเลรีย แคน่าดำา อจิน่เดำรีย โรมาเน่รีย เบลเยรีสื่ยม กรรีซึ่ 
โปรตุตุเกสุ แอฟ้รจิกาใตุก้ สุยาม และญรีสื่ปตุน่น่ ฯลฯ กรับ“ฝ่น่ายมหาอดำาน่าจิกลาง” (The Central Powers)  ทรีสื่
ประกอบดำก้วยออสุเตุรรีย – ฮรังการรี เยอรมรัน่ บรัลแกเรรีย และจิรักรวรรดำจิออตุโตุมรัน่  สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 ถรูก
ขน่าน่น่ามวน่า “มหาสุงคราม” หรมือ “The Great War”  เน่มืสื่องจิากมรีกดำาลรังทหารและสุมรภรูมจิของการสุรูก้รบ
เกจิดำขซึ่บื้น่หลายแหน่งใน่ทวรีปยตุโรป ประมาณ์การณ์ณ์กรัน่วน่ามรีทหารเขก้ารน่วมสุรูก้รบถซึ่ง 70 ลก้าน่คน่ และทดำาใหก้มรี
ผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุและบาดำเจิร็บรวมกรัน่ไมน่น่ก้อยกวน่า 40 ลก้าน่คน่ (เฉพาะทหารคาดำกรัน่วน่ามรีไมน่ตุดำสื่ากวน่า 10 ลก้าน่น่าย) 
(อน่รัน่ตุชรัย จิจิน่ดำาวรัฒน่ณ์, 2554 : 668)     

ใน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 ชาตุจิตุน่างๆ ทรั บื้งจิากฝ่น่ายพรัน่ธ์มจิตุร และมหาอดำาน่าจิกลาง  ตุน่างระดำมสุรรพ
กดำาลรังและอาวตุธ์ยตุทโธ์ปกรณ์ณ์ทรีสื่กก้าวหน่ก้าเพมืสื่อโจิมตุรีอรีกฝ่น่าย  ซึ่ซึ่สื่งการมรีอาวตุธ์ทรีสื่ทรัน่สุมรัยประกอบกรับการเปร็น่ 
“กองทรัพแหน่งชาตุจิ” (The National Army) หรมือ “กองทรัพประจิดำาการ” (The Standing Army) ทรีสื่พรก้อมรบ
ตุลอดำเวลา  ชาตุจิตุน่างๆ จิซึ่งมรีศรักยภาพใน่การทดำาสุงครามทรีสื่ยมืดำเยมืบื้อไดำก้เปร็น่ปรีๆ อรีกทรั บื้งปฏิจิเสุธ์ไมน่ไดำก้วน่า การมรี
ยตุทธ์วจิธ์รีการรบทรีสื่กก้าวหน่ก้าขซึ่บื้น่ และการมรีอาวตุธ์ทรีสื่ทรัน่สุมรัยและหลากหลายมากขซึ่บื้น่ คมือป รัจิจิรัยสุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้ทรั บื้ง
สุองฝ่น่ายเกจิดำการสุรูญเสุรียมหาศาลทรั บื้งใน่ดำก้าน่ชรีวจิตุและทรรัพยณ์สุจิน่ ซึ่ซึ่สื่งใน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 มรีการใชก้ยตุทธ์วจิธ์รี
และยตุทโธ์ปกรณ์ณ์ทรีสื่หลากหลาย อาทจิ การรบแบบสุน่ามเพลาะและการวางแน่วลวดำหน่าม การทดำาสุงคราม
ใตุก้ทก้องทะเลโดำยเรมือดำดำาน่ดำบื้า  การวางทตุน่น่ระเบจิดำใน่ทะเล  การใชก้รถหตุก้มเกราะ  รถถรัง  เรมือเหาะ  ปมืน่ใหญน่  
ปมืน่กล ปมืน่ครก การใชก้อากาศยาน่และปมืน่ใหญน่ตุน่อสุรูก้อากาศยาน่  การใชก้เครมืสื่องบจิน่ขรับไลน่และเครมืสื่องบจิน่ทจิบื้ง
ระเบจิดำ รวมถซึ่งการใชก้เรมือบรรทตุกเครมืสื่องบจิน่ใน่ตุอน่ทก้ายของสุงคราม ฯลฯ        
 

5.1 ช์นวนสงคริาม่โลกคริวั นื้งที่ที่ที่ 1  
  

กน่อน่หน่ก้าการเกจิดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 สุภาพการณ์ณ์โดำยทรั สื่วไปใน่ยตุโรปคมือ  มรีความตุซึ่งเครรียดำและ
ความแตุกแยกระหวน่างฝ่น่ายตุน่างๆ เกจิดำขซึ่บื้น่มาเรมืสื่อยๆ แมก้จิะมรีการจิรัดำเจิรจิาทางการทรูตุเพมืสื่อพยายามหาทาง
ออกใน่หลายครรั บื้ง  แตุน่กร็ไมน่สุามารถทรีสื่จิะทดำาใหก้ความขรัดำแยก้งเหลน่าน่รั บื้น่ยตุตุจิลงไป ซึ่ซึ่สื่งตุรงกรัน่ขก้ามกลรับยจิสื่งทดำาใหก้
ฝ่น่ายตุน่างๆ ยจิสื่งมรีความหวาดำระแวงตุน่อกรัน่มากยจิสื่งขซึ่บื้น่ เมมืสื่อสุงครามคมือทางออกทรีสื่ฝ่น่ายตุน่างๆ เหร็น่วน่าเปร็น่สุจิสื่งทรีสื่
ไมน่สุามารถหลรีกเลรีสื่ยงไดำก้ เมมืสื่อมรีเหตุตุยรั สื่วยตุเขก้ามาเผู้ชจิญหน่ก้าพวกเขาจิซึ่งพรก้อมสุดำาหรรับการเขก้าสุรูน่สุงคราม (เพมืสื่อ
พจิสุรูจิน่ณ์ถซึ่งเกรียรตุจิยศและศรักดำจิ ธิ์ศรรีของตุน่เอง)  อาจิกลน่าวไดำก้วน่า จิตุดำเรจิสื่มตุก้น่อรัน่ถมือเปร็น่ชน่วน่ของสุงครามโลก
ครรั บื้งทรีสื่ 1 คมือ  การเกจิดำกรณ์รีลอบปลงพระชน่มณ์ “อารณ์คดำยตุค ฟ้ราน่ซึ่ณ์ เฟ้อรณ์ดำจิน่าน่ดำณ์” (Archduke Franz 

Ferdinand ค.ศ.1863 - 1914) ผู้รูก้ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่องคณ์ร รัชทายาทของจิรักรวรรดำจิออสุเตุรรีย – ฮรังการรี  โดำยฝ่รีมมือของ
สุมาชจิกกลตุน่มหรัวรตุน่แรงจิากเซึ่อรณ์เบรียทรีสื่ชมืสื่อ กรัฟ้รรีโล ปรจิน่ซึ่จิป (Gavrilo Princip ค.ศ.1894 - 1918) ใน่วรัน่ทรีสื่ 
28 มจิถตุน่ายน่ ค.ศ. 1914  

จิากเหตุตุการณ์ณ์ใน่ขก้างตุก้น่ รรัฐบาลของออสุเตุรรีย – ฮรังการรี จิซึ่งมองวน่ารรัฐบาลเซึ่อรณ์เบรียไดำก้ปลน่อยปละ
ละเลยใหก้มรีการมรั สื่วสุมของกลตุน่มบตุคคลเพมืสื่อตุน่อตุก้าน่รรัฐบาลของตุน่  จิน่กระทรั สื่งน่ดำามาสุรูน่การลอบปลงพระชน่มณ์
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ดำรังกลน่าว  เหตุตุน่รีบื้ร รัฐบาลออสุเตุรรีย – ฮรังการรีจิซึ่งเรรียกรก้องใหก้ร รัฐบาลเซึ่อรณ์เบรียรรับผู้จิดำชอบตุน่อเหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่เกจิดำ 
ขซึ่บื้น่   การเคลมืสื่อน่ไหวของออสุเตุรรีย – ฮรังการรีไมน่ใชน่เพรียงเพราะเหตุตุผู้ลจิากการลอบปรงพระชน่มณ์ดำรังกลน่าว
เทน่าน่รั บื้น่   แตุน่ยรังเกรีสื่ยวพรัน่กรับการทรีสื่ออสุเตุรรีย – ฮรังการรีตุรัดำสุจิน่ใจิแลก้ววน่า  ถซึ่งเวลาทรีสื่พวกเขาจิะเขก้าไปบทขยรีบื้
เซึ่อรณ์เบรียใน่ฐาน่ะทรีสื่เคยขรัดำแยก้งกรัน่กรณ์รีวจิกฤตุการณ์ณ์บอสุเน่รีย  และการทรีสื่ยอมปลน่อยใหก้กลตุน่มหรัวรตุน่แรงเชมืบื้อ
สุายสุลาฟ้เคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่พวกเขา ทรั บื้งน่รีบื้ออสุเตุรรีย – ฮรังการรีไดำก้สุอบถามความเหร็น่จิากเยอรมรัน่ กน่อน่ทรีสื่
จิะประกาศสุงครามกรับเซึ่อรณ์เบรีย ซึ่ซึ่สื่งเยอรมรัน่กร็เหร็น่ชอบใน่แผู้น่การดำรังกลน่าว  

สุดำาหรรับเงมืสื่อน่ไขเดำร็ดำขาดำทรีสื่ออสุเตุรรีย – ฮรังการรียมืสื่น่แกน่เซึ่อรณ์เบรียคมือ   เซึ่อรณ์เบรียตุก้องจิรับกตุมผู้รูก้สุมรรูก้รน่วม
คจิดำใน่เหตุตุการณ์ณ์ลอบปลงพระชน่มณ์  อรีกทรั บื้งตุก้องดำดำาเน่จิน่การปราบปรามสุมืสื่อสุจิสื่งพจิมพณ์และบรรดำาองคณ์กรตุน่างๆ
ทรีสื่มรีการเคลมืสื่อน่ไหวเพมืสื่อตุน่อตุก้าน่ราชวงศณ์ของจิรักรวรรดำจิออสุเตุรรีย – ฮรังการรีอยน่างจิรจิงจิรัง     และใหก้เซึ่อรณ์เบรีย
ปลดำบตุคคลทรีสื่เปร็น่ปฏิจิป รักษณ์กรับรรัฐบาลออสุเตุรรีย – ฮรังการรีออกจิากตุดำาแหน่น่ง  โดำยเซึ่อรณ์เบรียตุก้องมรีคดำาตุอบใหก้
ภายใน่ 48 ชรั สื่วโมง ซึ่ซึ่สื่งฝ่น่ายเซึ่อรณ์เบรียเองกร็ดำรูจิะตุอบรรับใน่ทตุกเงมืสื่อน่ไข  แตุน่กลรับเปร็น่ฝ่น่ายออสุเตุรรีย – ฮรังการรี
ทรีสื่บอกป รัดำการตุอบรรับเหลน่าน่รั บื้น่  เอกอรัครราชทรูตุออสุเตุรรีย – ฮรังการรีไดำก้เดำจิน่ทางออกจิากกรตุงเบลเกรดำของ
เซึ่อรณ์เบรีย  และไดำก้ตุรัดำความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ทางการทรูตุกรับเซึ่อรณ์เบรียทรัน่ทรี (เพจิสื่งอก้าง : 675 – 679)  

ทรัน่ทรีทรีสื่จิ รักรวรรดำจิออสุเตุรรีย – ฮรังการรีประกาศภาวะสุงครามกรับเซึ่อรณ์เบรีย  ใน่วรัน่ทรีสื่  28 กรกฎีาคม 
ค.ศ. 1914 ความตุซึ่งเครรียดำกร็แผู้น่ขยายไปทรั สื่วทรั บื้งยตุโรป เมมืสื่อจิรักรวรรดำจิร รัสุเซึ่รียมรีการสุรั สื่งระดำมพลเพมืสื่อชน่วยเหลมือ
เซึ่อรณ์เบรีย ขณ์ะทรีสื่เยอรมรัน่ทรีสื่มรีพรัน่ธ์สุรัญญากรับออสุเตุรรีย – ฮรังการรีกร็มองวน่าการเขก้ามาของกองทรัพจิรักรวรรดำจิ
ร รัสุเซึ่รียหมายถซึ่งการทดำาสุงครามกรับตุน่เองดำก้วยเชน่น่กรัน่ เยอรมรัน่จิซึ่งสุรั สื่งระดำมพลเขก้าสุรูน่สุงครามเพมืสื่อชน่วยเหลมือ
ออสุเตุรรีย – ฮรังการรีทรัน่ทรี   ดำก้าน่ฝ่รรั สื่งเศสุทรีสื่มรีขก้อตุกลงความเปร็น่พรัน่ธ์มจิตุรกรับจิรักรวรรดำจิร รัสุเซึ่รียกร็สุรั สื่งระดำมพล
เพมืสื่อชน่วยเหลมือรรัสุเซึ่รียดำก้วยเชน่น่กรัน่   เมมืสื่ออรังกฤษเหร็น่ฝ่รรั สื่งเศสุเขก้าสุรูน่สุงครามอรังกฤษกร็ใหก้คดำามรั สื่น่แกน่ฝ่รรั สื่งเศสุวน่า
จิะชน่วยเหลมือฝ่รรั สื่งเศสุ ถก้าหากกองทรัพเยอรมรัน่บตุกฝ่รรั สื่งเศสุทางดำก้าน่ชน่องแคบอรังกฤษ อยน่างไรกร็ตุาม เหตุตุผู้ล
สุตุดำทก้ายทรีสื่ทดำาใหก้อรังกฤษเขก้าสุรูน่สุงครามกรับเยอรมรัน่คมือ    การทรีสื่เยอรมรัน่ยกทรัพรตุกราน่เบลเยรีสื่ยม   ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่
การทดำาลายหลรักประกรัน่ความเปร็น่กลางของเบลเยรีสื่ยม  ตุามสุน่ธ์จิสุรัญญาลอน่ดำอน่ทรีสื่ชาตุจิตุน่างๆไดำก้รน่วมตุกลง
กรัน่ไวก้ใน่ ค.ศ. 1839 และใน่เวลาตุน่อมาประเทศอมืสื่น่ๆ ทรั บื้งใน่ยตุโรปและเอเชรียกร็ทยอยประกาศเขก้าสุรูน่สุงคราม 
เชน่น่ มอน่เตุเน่โกร โรมาเน่รีย โปรตุเกสุกรรีซึ่ ญรีสื่ปตุน่น่  และสุยามทรีสื่ประกาศเขก้ารน่วมกรับฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุร  สุน่วน่
บรัลแกเรรีย และจิรักรวรรดำจิออตุโตุมรัน่ กร็ประกาศเขก้ารน่วมกรับฝ่น่ายมหาอดำาน่าจิกลาง           
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5.2 การิเข้ส้าริน่วม่สงคริาม่ข้องสหริวัฐ์ฯ 
 

ยตุทธ์วจิธ์รีสุดำาครัญใน่การรบทางทะเลของกองทรัพเยอรมรัน่  เพมืสื่อตุอบโตุก้กองทรัพเรมืออรังกฤษทรีสื่ปจิดำลก้อม
การสุน่งกดำาลรังบดำารตุงคมือ  การใชก้เรมือดำดำาน่ดำบื้ าโจิมตุรีเปก้ าหมายอยน่างไมน่จิดำากรัดำขอบเขตุ  กลน่าวคมือการโจิมตุรี
แมก้กระทรั สื่งเรมือพาณ์จิชยณ์ของพลเรมือน่  โดำยเฉพาะใน่การโจิมตุรีเรมือชมืสื่อ “ลรูซึ่จิทาเน่รีย” (Lusitania) ใน่วรัน่ทรีสื่ 7 

พฤษภาคม ค.ศ. 1915  ทรีสื่ทดำาใหก้พลเรมือน่สุหรรัฐฯเสุรียชรีวจิตุใน่เหตุตุการณ์ณ์ถซึ่ง 128 ราย ไดำก้กลายเปร็น่เหตุตุผู้ล
สุดำาครัญทรีสื่น่ดำาพาใหก้สุหรรัฐฯตุก้องเขก้าสุรูน่สุงคราม  ทรั บื้งน่รีบื้ แมก้ใน่ตุอน่ตุก้น่สุหรรัฐฯจิะไดำก้วางตุรัวเปร็น่กลางจิากความ
ขรัดำแยก้งระหวน่างฝ่น่ายตุน่างๆ รวมทรั บื้งไดำก้ตุรักเตุมือน่เยอรมรัน่ไปแลก้ว  แตุน่การทรีสื่เยอรมรัน่กลรับมาใชก้ยตุทธ์วจิธ์รีเดำจิมอรีก 
สุหรรัฐฯจิซึ่งประกาศสุงครามกรับเยอรมรัน่ใน่วรัน่ทรีสื่ 6 เมษายน่ ค.ศ.1917 และอาจิกลน่าวไดำก้วน่า  การกก้าวเขก้าสุรูน่
สุงครามของสุหรรัฐ ฯ ทรีสื่เขก้ารน่วมกรับฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุร  คมือป รัจิจิรัยสุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้ฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุรไดำก้ร รับชรัย
ชน่ะใน่สุงคราม เพราะยตุทธ์ป รัจิจิรัยและการสุน่งบดำารตุงใน่เวลาตุน่อมาสุน่วน่ใหญน่จิะมาจิากสุหรรัฐฯ  ฝ่น่ายสุหรรัฐฯทรีสื่
น่ดำาโดำยประธ์าน่าธ์จิบดำรีโธ์มรัสุ วรูดำโรวณ์ วจิลสุรัน่ (Thomas Woodrow Wilson ค.ศ.1856 - 1924) กร็ประเมจิน่วน่า
การเตุจิบโตุดำก้าน่เศรษฐกจิจิของสุหรรัฐฯ เกรีสื่ยวพรัน่อยน่างแยกไมน่ออกกรับเศรษฐกจิจิของกลตุน่มชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรใน่
ยตุโรป  เพราะพวกเขาคมือครูน่คก้าสุดำาครัญและผู้รูก้กรูก้เง จิน่รายใหญน่  ดำรังน่รั บื้น่หากกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรพน่ายแพก้ ยน่อมสุน่งผู้ล
สุะเทมือน่ถซึ่งสุหรรัฐฯดำก้วย และทรีสื่สุดำาครัญหากเยอรมรัน่ไดำก้ร รับชรัยชน่ะใน่สุงคราม สุวรัสุดำจิภาพของสุหรรัฐฯและของ
โลกยน่อมตุก้องสุรั สื่น่คลอน่ (วรีระชรัย โชคมตุกดำา, 2555: 92 – 95)  

กองทรัพสุหรรัฐฯหน่น่วยแรกเรจิสื่มเขก้าทดำาสุงครามทรีสื่ยตุโรปใน่เดำมือน่เมษายน่ ค.ศ. 1918  โดำยเปร็น่การ
เขก้าไปผู้ลรัดำเปลรีสื่ยน่กรับทหารฝ่น่ายพรัน่ธ์มจิตุรคมือฝ่รรั สื่งเศสุและอรังกฤษ  แมก้ใน่ระยะแรกการรบของกดำาลรังทหาร
จิากสุหรรัฐฯจิะเพลรีสื่ยงพลดำบื้าแกน่เยอรมรัน่อยรูน่บก้าง  แตุน่เมมืสื่อพวกเขาเรจิสื่มปรรับตุรัวเขก้ากรับสุมรภรูมจิสุงครามไดำก้ การ
รบของพวกเขากร็มรีประสุจิทธ์จิภาพมากขซึ่บื้น่เปร็น่ลดำาดำรับ  จิน่ชน่วยใหก้กองทหารฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุรตุรีโตุก้กลรับและ
ยซึ่ดำครองพมืบื้น่ทรีสื่คมืน่จิากเยอรมรัน่ไดำก้มากขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ   ขณ์ะทรีสื่เยอรมรัน่ตุก้องถอยรน่น่ไปจิน่ถซึ่งฮจิน่เดำน่เบจิรณ์ก  เมมืสื่อ
ชาตุจิอมืสื่น่ทรีสื่พรัน่ธ์มจิตุรของเยอรมรัน่เรจิสื่มพน่ายแพก้ และทยอยทดำาสุรัญญาสุงบศซึ่กกรับฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุรไมน่วน่าจิะเปร็น่
บรัลแกเรรีย ออสุเตุรรีย – ฮรังการรี  และจิรักรวรรดำจิออตุโตุมรัน่ ฯลฯ เยอรมรัน่ทรีสื่อยรูน่ใน่สุภาพหลรังชน่กดำาแพง 
เพราะพน่ายแพก้มาอยน่างตุน่อเน่มืสื่ องเชน่น่กรัน่   จิซึ่งยจิน่ยอมสุดำาหรรับการลงน่ามใน่สุรัญญาสุงบศซึ่กกรับฝ่น่าย
สุรัมพรัน่ธ์มจิตุร ใน่วรัน่ทรีสื่ 11 พฤศจิจิกายน่ ค.ศ. 1918 ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่การสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 อยน่างแทก้จิรจิง 
(เพจิสื่งอก้าง: 106 – 108) 

 

5.3 การิจำวัดที่จำาสนธีริสวัญญาแวริค์ซายสค์เพินื้ที่อสงบศิขึ้ก   
 

 ภายหลรังการทดำาสุรัญญาสุงบศซึ่กระหวน่างฝ่น่ายพรัน่ธ์มจิตุรกรับเยอรมรัน่ใน่วรัน่ทรีสื่ 11 พฤศจิจิกายน่ผู้น่าน่พก้น่
ไป คณ์ะผู้รูก้แทน่ของชาตุจิฝ่น่ายพรัน่ธ์มจิตุรทรีสื่ประกอบดำก้วย อรังกฤษ ฝ่รรั สื่งเศสุ  สุหรรัฐฯ ญรีสื่ปตุน่น่ อจิตุาลรี และผู้รูก้แทน่
ของชาตุจิอมืสื่น่ๆ อรีก 32 ชาตุจิ กร็ไดำก้ประชตุมรน่วมกรัน่ทรีสื่พระราชวรังแวรณ์ซึ่ายสุณ์ของฝ่รรั สื่งเศสุใน่เดำมือน่มกราคม ค.ศ. 
1919 เพมืสื่อรน่างสุน่ธ์จิสุรัญญาสุงบศซึ่กอยน่างเปร็น่ทางการ  ซึ่ซึ่สื่งมรีการระดำมความเหร็น่จิากผู้รูก้แทน่ของชาตุจิตุน่างๆ 
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จิน่สุามารถรน่างสุน่ธ์จิสุรัญญาแวรณ์ซึ่ายสุณ์ออกมาเปร็น่ผู้ลสุดำาเรร็จิ  และมรีการลงน่ามระหวน่างผู้รูก้แทน่ของเยอรมรัน่
และผู้รูก้แทน่ของฝ่น่ายพรัน่ธ์มจิตุรใน่วรัน่ทรีสื่ 28 มจิถตุน่ายน่ ค.ศ.1919  ซึ่ซึ่สื่งรน่างสุน่ธ์จิสุรัญญาดำรังกลน่าวมรีเปก้าหมาย
สุดำาครัญคมือการมตุน่งลงโทษเยอรมรัน่  โดำยมรีการระบตุใน่สุน่วน่หน่ซึ่สื่งของสุน่ธ์จิสุรัญญาวน่าเยอรมรัน่คมือผู้รูก้รตุกราน่ เหตุตุน่รีบื้
เยอรมรัน่จิซึ่งตุก้องรรับผู้จิดำชอบตุน่อความเสุรียหายทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่  และมรีการกดำาหน่ดำมาตุรการตุน่างๆ เพมืสื่อลงโทษ
เยอรมรัน่ไวก้ดำรังน่รีบื้   
 1.เยอรมรัน่ตุก้องคมืน่อรัลซึ่าสุ – ลอรณ์เรน่ใหก้กรับฝ่รรั สื่งเศสุ   
 2.ใหก้รวมยรูเปน่และมรัลเมดำรีเขก้ากรับเบลเยรียม  
 3.เยอรมรัน่ตุก้องคมืน่ชเลสุวจิดำทางตุอน่เหน่มือใหก้กรับเดำน่มารณ์ก  
 4.ยกสุจิทธ์จิเหน่มือโปเซึ่น่ และฉน่วน่โปแลน่ดำณ์ใหก้แกน่สุาธ์ารณ์รรัฐโปแลน่ดำณ์ 
 5.ใหก้แควก้น่ซึ่ารณ์อยรูน่ใน่อารรักขาของสุรัน่น่จิบาตุชาตุจิเปร็น่เวลา 15 ปรี โดำยเหมมืองถน่าน่หจิน่ใหก้ฝ่รรั สื่งเศสุ 

             ดำรูแล  
 6.เยอรมรัน่ตุก้องสุละสุจิทธ์จิเหน่มืออาณ์าน่จิคมของตุน่ใน่แอฟ้รจิกาและแปซึ่จิฟ้จิก โดำยใหก้ดำจิน่แดำน่เหลน่าน่รั บื้น่ 

            อยรูน่ใน่อารรักขาของอรังกฤษ ฝ่รรั สื่งเศสุ และญรีสื่ปตุน่น่ ฯลฯ   
 7.กองทรัพบกเยอรมรัน่มรีกดำาลรังทหารไดำก้เพรียง 1 แสุน่น่าย  
 8.หก้ามมรีโรงงาน่อตุตุสุาหกรรมเพมืสื่อผู้ลจิตุอาวตุธ์   
 9.หก้ามเยอรมรัน่เขก้าเปร็น่สุมาชจิกองคณ์การสุรัน่น่จิบาตุชาตุจิ 

10.หก้ามเยอรมรัน่มรีเรมือดำดำาน่ดำบื้าและเครมืสื่องบจิน่รบ 

11.กองทรัพเรมือเยอรมรัน่มรีเรมือรบไดำก้เพรียง 36 ลดำา   
12.เยอรมรัน่ตุก้องชดำใชก้คน่าปฏิจิกรรมสุงครามรวมทรั บื้งสุจิบื้น่ 33 ลก้าน่ดำอลลาหณ์สุหรรัฐ ฯ  

 

  เมมืสื่อชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรมรีการจิรัดำทดำาสุน่ธ์จิสุรัญญาแวรณ์ซึ่ายสุณ์กรับเยอรมรัน่เสุรร็จิสุจิบื้น่ ใน่เวลาตุน่อมา กร็มรีการ
จิรัดำทดำาสุน่ธ์จิสุรัญญาสุงบศซึ่กฉบรับอมืสื่น่ๆ กรับชาตุจิใน่มหาอดำาน่าจิกลางทรีสื่แพก้สุงคราม ไมน่วน่าจิะเปร็น่กรับออสุเตุรรีย 
– ฮรังการรี ใน่สุน่ธ์จิสุรัญญาแซึ่ร็ง – แฌิรณ์แมร็ง (Treaty of Saint – Germain) ซึ่ซึ่สื่งสุน่วน่ใหญน่มรีสุาระสุดำาครัญทรีสื่ไมน่
ตุน่างจิากสุน่ธ์จิสุรัญญาแวรณ์ซึ่ายสุณ์ กลน่าวคมือ 1.การตุก้องจิน่ายคน่าปฏิจิกรรมสุงคราม  2.การจิดำากรัดำกดำาลรังทหารและ
หก้ามสุะสุมอาวตุธ์  และ 3.การเสุรียสุจิทธ์จิใน่ดำจิน่แดำน่ทรีสื่สุดำาครัญทางเศรษฐกจิจิ ตุน่อมาคมือการจิรัดำทดำาสุน่ธ์จิสุรัญญา
เน่ยยรี(Treaty of Neuilly) กรับบรัลแกเรรีย และสุตุดำทก้ายคมือการจิรัดำทดำาสุน่ธ์จิสุรัญญาแซึ่ฟ้รณ์สุ (Treaty of Sevres) 

กรับจิรักรวรรดำจิออตุโตุมรัน่ (ตุน่อมาเกจิดำการลน่มสุลายจิซึ่งเปลรีสื่ยน่ชมืสื่อประเทศเปร็น่ตุตุรกรี)  (ปรรีชา ศรรีวาลรัย, 2546: 

192 - 193)           
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ภาพทรีสื่ 2.5 ภาพคณ์ะผู้รูก้แทน่จิากน่าน่าประเทศขณ์ะลงน่ามใน่สุน่ธ์จิสุรัญญาแวรณ์ซึ่ายสุณ์ ใน่หก้องแหน่งกระจิก 

ณ์ พระราชวรังแวรณ์ซึ่าย ของฝ่รรั สื่งเศสุ ใน่วรัน่ทรีสื่ 28 มจิถตุน่ายน่ ค.ศ. 1919   

ทรีสื่มา http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Treaty_of_Versailles_Signing,_Hall_of_Mirrors.jpg 
 
5.4 ผลข้องสงคริาม่โลกคริวั นื้งที่ที่ที่ 1   

 

ภายหลรังการสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 โลกตุกอยรูน่ใน่สุภาวะทรีสื่เปลรีสื่ยน่แปลงครรั บื้งสุดำาครัญทรั บื้งใน่ดำก้าน่
เศรษฐกจิจิ สุรังคม และการเมมือง  กลน่าวคมือชาตุจิสุน่วน่ใหญน่ใน่ยตุโรปตุน่างไดำก้ร รับผู้ลกระทบจิากภรัยของสุงคราม 
เศรษฐกจิจิอยรูน่ใน่ภาวะตุกตุดำสื่าและซึ่บเซึ่าอยน่างหน่รัก ขณ์ะทรีสื่ผู้รูก้คน่ใน่สุรังคมจิดำาน่วน่มากกร็ขาดำแคลน่อาหารและ
สุจิสื่งอตุปโภคบรจิโภคทรีสื่จิดำาเปร็น่  ซึ่ซึ่สื่งภาวะเชน่น่น่รีบื้รวมไปถซึ่งผู้รูก้ทรีสื่ไดำก้ร รับบาดำเจิร็บและทตุพลภาพจิากสุมรภรูมจิสุงคราม
น่รับลก้าน่คน่ สุน่วน่ดำก้าน่การเมมืองกร็มรีประเทศเกจิดำใหมน่ขซึ่บื้น่มาอรีกหลายประเทศ  และสุดำาหรรับผู้ลทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่
ดำก้าน่อมืสื่น่ๆ ไดำก้แกน่(วรีระชรัย โชคมตุกดำา, 2555: 120 – 123)  

 

5.4.1 การิลน่ม่สลายข้องริวัฐ์แบบสม่บฟูริณาญาสริที่ธีริริาช์ยค์ในยยุโริป 
  

รรัฐสุมบรูรณ์าญาสุจิทธ์จิราชยณ์ทรีสื่มรีการลน่มสุลายใน่ยตุโรปไดำก้แกน่ เยอรมรัน่ทรีสื่พระเจิก้าไกเซึ่อรณ์ วจิลเฮลณ์มทรีสื่ 2 

ทรงสุละราชยณ์สุมบรัตุจิแลก้วเสุดำร็จิหน่รีไปพดำาน่รักทรีสื่เน่เธ์อรณ์แลน่ดำณ์  ใน่ออสุเตุรรีย – ฮรังการรีราชวงศณ์ฮรับสุณ์บวรณ์กไดำก้
ตุกอยรูน่ใน่ภาวะทรีสื่เสุมืสื่อมถอยทางอดำาน่าจิลงเปร็น่ลดำาดำรับจิน่ตุก้องสุจิบื้น่สุตุดำอดำาน่าจิใน่เวลาตุน่อมา   และใน่กรณ์รีของ
จิรักรวรรดำจิออตุโตุมรัน่ทรีสื่ร รัฐสุตุลตุน่าน่กร็สุจิบื้น่สุตุดำลงดำก้วยเชน่น่กรัน่  (ซึ่ซึ่สื่งรวมถซึ่งการลน่มสุลายของราชวงศณ์โรมาน่อฟ้ 
ใน่จิรักรวรรดำจิร รัสุเซึ่รีย ทรีสื่เกจิดำลน่มสุลายกน่อน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1จิะสุจิบื้น่สุตุดำเพรียง 1 ปรี)  โดำยทรีสื่ร รัฐเหลน่าน่รีบื้กลาย 

เปร็น่ประเทศทรีสื่บรจิหารและปกครองดำก้วยระบอบสุาธ์ารณ์รรัฐ            
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5.4.2.การิเปลที่ที่ยนแปลงในเรินื้ที่องแนวพิริม่แดน  

 

ความพน่ายแพก้ของฝ่น่ายมหาอดำาน่าจิกลางทรีสื่ประกอบดำก้วยออสุเตุรรีย – ฮรังการรี เยอรมรัน่ บรัลแกเรรีย 
และจิรักรวรรดำจิออตุโตุมรัน่  มรีผู้ลใหก้ประเทศเหลน่าน่รีบื้ตุก้องสุรูญเสุรียดำจิน่แดำน่ใน่บางสุน่วน่ใหก้กรับชาตุจิฝ่น่ายพรัน่ธ์มจิตุร 
ขณ์ะทรีสื่อรีกสุน่วน่หน่ซึ่สื่งกร็มรีการแยกตุรัวออกจิากประเทศเหลน่าน่รั บื้น่เพมืสื่อเปร็น่เอกราช เชน่น่ ยรูโกสุลาเวรีย ฮรังการรี 
และเชโกสุโลวะเกรีย แยกตุรัวจิากจิรักรวรรดำจิออสุเตุรรีย ขณ์ะทรีสื่ฟ้จิน่แลน่ดำณ์ เอสุโตุเน่รีย ลรัตุเวรีย และลจิทรัวเน่รีย
แยกตุรัวจิากจิรักรวรรดำจิร รัสุเซึ่รีย   

   

  5.4.3 สหริวัฐ์ฯกลายเปร็นปริะเที่ศิที่ที่ที่กส้าวข้ขึ้นื้นม่าม่ที่บที่บาที่สจำาควัญในการิเม่นื้องโลก  

 

เดำจิมทรีสุหรรัฐฯคมือดำจิน่แดำน่ทรีสื่เปร็น่อาณ์าน่จิคมของอรังกฤษ  แตุน่เมมืสื่อไดำก้ประกาศเอกราชใน่ ค.ศ. 1776 

จิากน่รั บื้น่มาสุหรรัฐฯกร็มตุน่งสุรก้างความเขก้มแขร็งใหก้กรับชาตุจิของตุน่อยน่างตุน่อเน่มืสื่องทรั บื้งใน่ดำก้าน่เศรษฐกจิจิ  การเมมือง 
และการทหาร ซึ่ซึ่สื่งการทรีสื่สุหรรัฐฯไดำก้เขก้ารน่วมสุรูก้รบใน่สุมรภรูมจิสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่1 ทดำาใหก้สุหรรัฐฯไดำก้แสุดำง
ศรักยภาพและบทบาทของตุน่ตุน่อเวทรีน่าน่าชาตุจิ จิน่มรีสุน่วน่สุดำาครัญทรีสื่ชน่วยใหก้ชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรไดำก้ร รับชรัยชน่ะ  และ
เมมืสื่อสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1  บทบาทของสุหรรัฐฯตุน่อเวทรีการเมมืองโลกกร็ยจิสื่งเพจิสื่มมากขซึ่บื้น่ตุามลดำาดำรับ  

 

  5.4.4. ม่ที่การิจำวัดตวั นื้งองคค์การิสวันนริบาตช์าตริและศิาลโลก  
 

ใน่การประชตุมรน่วมกรัน่ระหวน่างตุรัวแทน่ของชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรเพมืสื่อรน่างสุน่ธ์จิสุรัญญาแวรณ์ซึ่ายสุณ์  หน่ซึ่สื่งใน่
ประเดำร็น่ทรีสื่หารมือกรัน่คมือการจิรัดำตุรั บื้งสุรัน่น่จิบาตุชาตุจิและศาลโลก  เพมืสื่อธ์ดำารงรรักษาไวก้ซึ่ซึ่สื่งความมรั สื่น่คงและ
สุรัน่ตุจิภาพของโลก  โดำยทรีสื่องคณ์การน่รีบื้กรีดำกรัน่ไมน่ใหก้เยอรมรัน่เขก้าเปร็น่สุมาชจิก  สุน่วน่ศาลโลกกร็จิรัดำตุรั บื้งขซึ่บื้น่เพมืสื่อมตุน่ง
จิรัดำการและพจิพากษาคดำรีความทรีสื่เกรีสื่ยวขก้องกรับการกน่ออาชญากรรมตุน่อมน่ตุษยชาตุจิ  อยน่างไรกร็ตุาม ใน่เวลา
ตุน่อมาสุรัน่น่จิบาตุชาตุจิกร็ลก้มเหลวใน่การระงรับขก้อพจิพาทระหวน่างชาตุจิสุมาชจิก เชน่น่ ไมน่สุามารถระงรับการบตุก
แมน่จิรูเรรียของญรีสื่ปตุน่น่ ใน่ ค.ศ. 1931 การรตุกราน่เอธ์จิโอเปรียของอจิตุาลรี ใน่ ค.ศ. 1935  และการทรีสื่เยอรมรัน่ใชก้
อดำาน่าจิรวมเอาออสุเตุรรียเปร็น่สุน่วน่หน่ซึ่สื่งของตุน่ ใน่ ค.ศ. 1938 (ซึ่ซึ่สื่งจิากบทบาททรีสื่ลก้มเหลวเหลน่าน่รีบื้ไดำก้น่ดำาไปสุรูน่
การยตุบเลจิกสุรัน่น่จิบาตุชาตุจิเมมืสื่อสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2) 
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6. สงคริาม่โลกคริวั นื้งที่ที่ที่ 2 

 
 สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ระหวน่างวรัน่ทรีสื่ 1 กรัน่ยายน่ ค.ศ. 1939 – วรัน่ทรีสื่ 2 กรัน่ยายน่ ค.ศ.
1945 หรมือหลรังสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 ไปเพรียง 20 ปรีเศษ  เปร็น่มหาสุงครามทรีสื่เกจิดำจิากการสุรูก้รบกรัน่
ระหวน่างชาตุจิฝ่น่ายพรัน่ธ์มจิตุร (The Allies) ทรีสื่ประกอบดำก้วย สุหรรัฐฯ สุหภาพโซึ่เวรียตุ อรังกฤษ ฝ่รรั สื่งเศสุ จิรีน่ 
(สุรีสื่ชาตุจิขก้างตุก้น่คมือมหาอดำาน่าจิน่ดำา) โปแลน่ดำณ์ แคน่าดำา ออสุเตุรเลรีย น่จิวซึ่รีแลน่ดำณ์ แอฟ้รจิกาใตุก้ ยรูโกสุลาเวรีย 
กรรีซึ่ น่อรณ์เวยณ์ เน่เธ์อรณ์แลน่ดำณ์ เบลเยรีสื่ยม เชกโกสุโลวเกรีย บราซึ่จิล และเมร็กซึ่จิโก ฯลฯ กรับชาตุจิฝ่น่ายอรักษะ 
(The Axis) ทรีสื่ประกอบดำก้วยเยอรมรัน่ อจิตุาลรี ญรีสื่ปตุน่น่ (สุามชาตุจิขก้างตุก้น่คมือมหาอดำาน่าจิน่ดำา) ฮรังการรี โรมาเน่รีย 
บรัลแกเรรีย ฟ้จิน่แลน่ดำณ์ ไทย และอจิร รัก ฯลฯ  

สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 จิรัดำเปร็น่ “สุงครามเบร็ดำเสุรร็จิ” หรมือ “Total War”  เพราะครูน่สุงครามสุามารถ
ระดำมทรรัพยากรทรีสื่มรีอยรูน่ทรั บื้งหมดำ ไมน่วน่าจิะเปร็น่กดำาลรังดำก้าน่เศรษฐกจิจิ อตุตุสุาหกรรม  หรมือความสุามารถดำก้าน่
วจิทยาศาสุตุรณ์และเทคโน่โลยรีใน่ทตุกเรมืสื่อง  เพมืสื่อทดำาลายลก้างฝ่น่ายตุรงขก้ามใหก้พน่ายแพก้จิน่ไมน่สุามารถกลรับมาทดำา
สุงครามไดำก้อรีก (วจิกจิพรีเดำรีย สุาราน่ตุกรมเสุรรี, 2555ข)  ซึ่ซึ่สื่งการเปร็น่สุงครามใน่ลรักษณ์ะน่รีบื้ ทดำาใหก้ทรั บื้งสุองฝ่น่ายมรี
การระดำมกดำาลรังทหารเขก้าสุรูน่สุงครามรวมกรัน่มากกวน่า 100 ลก้าน่น่าย  และประมาณ์การณ์ณ์กรัน่วน่าใน่จิดำาน่วน่น่รีบื้
มรีผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุรวมมากกวน่า 50 ลก้าน่คน่  (เฉพาะทหารรวมมากกวน่า 24 ลก้าน่คน่) 

 

6.1 สาเหตยุสจำาควัญที่ที่ที่นจำาไปสฟูน่การิเกริดสงคริาม่โลกคริวั นื้งที่ที่ที่ 2  
 

6.1.1 การิเกริดลวัที่ธีริช์าตรินริยม่สยุดโตน่งและลวัที่ธีริที่หาริที่วั นื้งในเยอริม่วัน อริตาลที่ และ 
         ญที่ที่ปยุน่ น  

 
 การเกจิดำลรัทธ์จิชาตุจิน่จิยมสุตุดำโตุน่งและลรัทธ์จิทหารใน่ทรั บื้งสุามประเทศ  มรีสุน่วน่สุดำาครัญทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำ
สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2  ใน่กรณ์รีเยอรมรัน่ผู้รูก้น่ดำาน่าซึ่รีกร็มรีการยกยน่องเชจิดำชรูวน่าชาวเยอรมรัน่คมือเชมืบื้อชาตุจิอารยรัน่ทรีสื่
ยจิสื่งใหญน่ มรีความเหน่มือกวน่าเชมืบื้อชาตุจิอมืสื่น่เผู้น่าพรัน่ธ์ตุณ์อมืสื่น่  ซึ่ซึ่สื่งตุน่อมาแน่วคจิดำดำรังกลน่าวกลายเปร็น่ป รัจิจิรัยสุน่วน่หน่ซึ่สื่งทรีสื่
น่ดำาไปสุรูน่การสุรังหารชาวยจิวใน่ยตุโรปหลายลก้าน่คน่  ขณ์ะทรีสื่อจิตุาลรีกร็มตุน่งสุน่งเสุรจิมอตุดำมการณ์ณ์และแน่วคจิดำวน่าพวก
เขาคมือผู้รูก้สุมืบทอดำความยจิสื่งใหญน่จิากยตุคโรมรัน่ เหตุตุน่รีบื้พวกเขาจิซึ่งเดำจิน่ตุามรอยความรตุน่งเรมืองของยตุคโรมรัน่ โดำย
การใชก้กดำาลรังทหารเขก้าไปยซึ่ดำครองดำจิน่แดำน่ใน่แถบชายฝ่ รั สื่งทะเลเมดำจิเตุอรณ์เรเรรียน่ทรั บื้งทรีสื่เปร็น่ยตุโรปและ
แอฟ้รจิกาเหน่มือ สุน่วน่ญรีสื่ปตุน่น่กร็มตุน่งสุน่งเสุรจิมแน่วคจิดำวน่า  ภายใตุก้ลรัทธ์จิทหารญรีสื่ปตุน่น่จิะเปร็น่จิรักรวรรดำจิทรีสื่ยจิสื่งใหญน่ใน่
เอเชรีย  ซึ่ซึ่สื่งน่ดำาไปสุรูน่การรตุกราน่เขก้าไปใน่ดำจิน่แดำน่ตุน่างๆ ทรีสื่เปร็น่ผู้ลประโยชน่ณ์ของชาตุจิตุะวรัน่ตุกจิน่น่ดำาไปสุรูน่การ
ประกาศสุงครามระหวน่างกรัน่ใน่ทรีสื่สุตุดำ    
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  6.1.2 บที่บาที่ที่ที่ที่ลส้ม่เหลวข้องสวันนริบาตช์าตริ 
 
 แมก้สุรัน่น่จิบาตุชาตุจิเปร็น่องคณ์กรทางการเมมืองทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่โดำยความเหร็น่ชอบจิากชาตุจิกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุร ฯ 
แตุน่การทรีสื่สุหรรัฐ ฯ  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ประเทศมหาอดำาน่าจิสุดำาครัญชาตุจิหน่ซึ่สื่งของโลก  ไมน่ไดำก้เขก้ามามรีบทบาทโดำยตุรง
อยน่างแทก้จิรจิง ไดำก้กลายเปร็น่ป รัจิจิรัยสุดำาครัญสุน่วน่หน่ซึ่สื่ง ทรีสื่ทดำาใหก้การดำดำาเน่จิน่งาน่ของสุรัน่น่จิบาตุชาตุจิลก้มเหลว
สุดำาหรรับการไกลน่เกลรีสื่ยหรมือยตุตุจิความขรัดำแยก้งใน่เรมืสื่องใดำๆ ระหวน่างชาตุจิสุมาชจิก  สุหรรัฐฯใหก้เหตุตุผู้ลสุดำาหรรับการ
ไมน่เขก้ามามรีบทบาทของตุน่วน่า เพมืสื่อรรักษาไวก้ซึ่ซึ่สื่งความเปร็น่กลางของประเทศตุน่เอง   ขณ์ะทรีสื่ประเทศตุน่างๆ 
ทรีสื่ไมน่ใชน่กลตุน่มสุรัมพรัน่ธ์มจิตุรแทบไมน่ใหก้ความสุดำาครัญแกน่องคณ์การสุรัน่น่จิบาตุชาตุจิ  กลน่าวคมือเมมืสื่อมรีความขรัดำแยก้งใน่
เรมืสื่องใดำๆ ทรีสื่ไปขรัดำกรับผู้ลประโยชน่ณ์ทางการเมมืองหรมือการทหารของชาตุจิตุน่  พวกเขาไมน่ลรังเลสุดำาหรรับการ
ถอน่ตุรัวจิากการเปร็น่สุมาชจิกของสุรัน่น่จิบาตุชาตุจิ เชน่น่ กรณ์รีทรีสื่เกจิดำกรับอจิตุาลรี และญรีสื่ปตุน่น่   
 

  6.1.3 ม่าตริการิลงโที่ษที่ที่ที่ริยุนแริงตน่อเยอริม่วันในสนธีริสวัญญาแวริค์ซายสค์ 
 

 เปร็น่ทรีสื่ชรัดำเจิน่วน่ามาตุรการตุน่างๆ ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่สุน่ธ์จิสุรัญญาแวรณ์ซึ่ายสุณ์น่รั บื้น่ (อรัน่เปร็น่สุน่ธ์จิสุรัญญาสุงบ
ศซึ่กระหวน่างเยอรมรัน่กรับชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุร ภายหลรังการสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1)  เกจิดำขซึ่บื้น่เพมืสื่อมตุน่งลงโทษ
เยอรมรัน่เปร็น่การเฉพาะใน่ฐาน่ะชาตุจิผู้รูก้รตุกราน่และกน่อใหก้ความเสุรียหายแกน่ชาตุจิอมืสื่น่ๆ   โดำยฝ่น่ายเยอรมรัน่ใน่
ฐาน่ะผู้รูก้ถรูกลงโทษมองวน่า  มาตุรการตุน่างๆ เหลน่าน่รั บื้น่รตุน่แรงและบรีบครั บื้น่เกจิน่ไป ไมน่วน่าจิะเปร็น่การยซึ่ดำครอง
ดำจิน่แดำน่และผู้ลประโยชน่ณ์ของเยอรมรัน่ใน่ทรีสื่ตุน่างๆ  การจิดำากรัดำบทบาทของเยอรมรัน่ใน่การเมมืองระหวน่าง
ประเทศ การบรีบบรังครับใหก้เยอรมรัน่ชดำาระคน่าปฏิจิกรรมสุงครามใน่จิดำาน่วน่มหาศาล  และการพยายามจิดำากรัดำ
บทบาทของกองทรัพเยอรมรัน่ ฯลฯ  ทรั บื้งน่รีบื้กลรับกลายเปร็น่วน่ามาตุรการลงโทษตุน่างๆ เหลน่าน่รั บื้น่กลายเปร็น่
แรงผู้ลรักดำรัน่สุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้เยอรมรัน่มตุน่งมรั สื่น่ทรีสื่กลรับมามรีบทบาทอรีกครรั บื้งหน่ซึ่สื่งทรั บื้งเพมืสื่อแกก้แคก้น่  และทวงความ
ยจิสื่งใหญน่ตุน่างๆ  ขณ์ะทรีสื่ชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรเอง แมก้จิะมตุน่งลงโทษเยอรมรัน่  แตุน่พวกเขากร็ไมน่มรีมาตุรการใน่การ
ตุรวจิสุอบหรมือควบคตุมวน่าเยอรมรัน่ไดำก้ปฏิจิบรัตุจิตุามมาตุรการตุน่างๆ เหลน่าน่รั บื้น่อยน่างจิรจิงจิรังหรมือไมน่  โดำยเฉพาะ
มาตุรการจิดำากรัดำบทบาทของกองทรัพเยอรมรัน่  ทรีสื่ชรัดำเจิน่วน่าไมน่สุามารถทดำาไดำก้อยน่างแทก้จิรจิง เพราะเยอรมรัน่กร็
ยรังคงลรักลอบพรัฒน่ากองทรัพของตุน่อยน่างตุน่อเน่มืสื่องทรั บื้งกองทรัพบก  กองทรัพเรมือ และกองทรัพอากาศ       
  

6.2 สภูาพิการิเม่นื้องข้อง 3 ม่หาอจำานาจำฝ่น่ ายอวักษะ: อริตาลที่ เยอริม่วัน และญที่ที่ปยุน่ น   
 

อจิตุาลรี เยอรมรัน่ และญรีสื่ปตุน่น่คมือสุามชาตุจิมหาอดำาน่าจิของฝ่น่ายอรักษะ  ทรั บื้งสุามชาตุจิน่รีบื้ไดำก้ลงน่ามรน่วมกรัน่
ใน่ “สุน่ธ์จิสุรัญญาสุามฝ่น่าย” ใน่วรัน่ทรีสื่ 27 กรัน่ยายน่ ค.ศ. 1940 โดำยสุน่ธ์จิสุรัญญาดำรังกลน่าวมรีสุาระสุดำาครัญวน่าหาก
เกจิดำสุงครามกรับรรัฐสุมาชจิกใดำ ใหก้ถมือเปร็น่การเกจิดำสุงครามกรับรรัฐสุมาชจิกอมืสื่น่ดำก้วย (ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่การกน่อเกจิดำฝ่น่าย
อรักษะขซึ่บื้น่มาอยน่างแทก้จิรจิง) ดำรังน่รั บื้น่  การทดำาความเขก้าใจิเกรีสื่ยวกรับสุภาพการเมมืองของ 3 มหาอดำาน่าจิฝ่น่าย
อรักษะคมือ อจิตุาลรี เยอรมรัน่ และญรีสื่ปตุน่น่ ใน่ชน่วงกน่อน่การเกจิดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2  จิะชน่วยใหก้เขก้าใจิเกรีสื่ยวกรับ
ป รัจิจิรัยดำก้าน่ตุน่างๆ วน่า เหตุตุใดำพวกเขาจิซึ่งอยรูน่ใน่ฐาน่ะผู้รูก้มรีสุน่วน่สุดำาครัญทรีสื่กน่อใหก้เกจิดำสุงสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2   
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6.2.1 อริตาลที่ 
 
 แมก้อจิตุาลรีไดำก้ชมืสื่อวน่าเปร็น่หน่ซึ่สื่งใน่ประเทศทรีสื่ไดำก้ร รับชรัยชน่ะใน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 แตุน่กลรับกลายเปร็น่วน่า
อจิตุาลรีตุก้องเผู้ชจิญกรับการไรก้เสุถรียรภาพทรั บื้งใน่ทางเศรษฐกจิจิ สุรังคม และการเมมือง  อรัน่เปร็น่ผู้ลทรีสื่เน่มืสื่องมาจิาก
การสุรูญเสุรียประชากรและทรรัพยากรจิดำาน่วน่มากใน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 คน่าเงจิน่ของอจิตุาลรีผู้รัน่ผู้วน่อยน่าง
หน่รัก มรีการน่รัดำหยตุดำงาน่และกน่อจิลาจิลอยรูน่ตุลอดำเวลา  สุน่วน่รรัฐบาลชตุดำตุน่างๆ ทรีสื่เขก้าบรจิหารประเทศกร็อยรูน่ใน่
สุภาพทรีสื่ลก้มเหลวกรับการแกก้ไขป รัญหาเหลน่าน่รั บื้น่  และชาวอจิตุาลรีโดำยทรั สื่วไปตุน่างผู้จิดำหวรังทรีสื่การชน่ะสุงครามทดำา
ใหก้พวกเขาดำรีขซึ่บื้น่เพรียงเลร็กน่ก้อย (เมมืสื่อเทรียบกรับการไรก้เสุถรียรภาพทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่)  

และใน่สุภาวะดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่ ใน่ ค.ศ. 1922 เบน่จิโตุ มตุสุโสุลจิน่รี (Benito Mussolini ค.ศ.1883 - 

1945) และคณ์ะฟ้าสุซึ่จิสุตุณ์ของเขา1
 จิซึ่งยาตุราทรัพเขก้าเมมืองหลวงของอจิตุาลรีเพมืสื่อยซึ่ดำอดำาน่าจิการปกครอง 

การมาของมตุสุโสุลจิน่รีแทบไรก้การตุน่อตุก้าน่ เพราะกษรัตุรจิยณ์ยอมแตุน่งตุรั บื้งเขาเปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรี และใน่เวลา
ไมน่กรีสื่ปรีมตุสุโสุลจิน่รีกร็ยตุบเลจิกพรรคการเมมืองตุน่างๆ   โดำยเหลมือเพรียงแคน่พรรคฟ้าสุซึ่จิสุตุณ์ของเขาเทน่าน่รั บื้น่  เขาไดำก้
รวบอดำาน่าจิเขก้าไวก้ทรีสื่ร รัฐบาลกลางทรั บื้งหมดำ  อจิตุาลรีกลายเปร็น่เผู้ดำร็จิการอยน่างแทก้จิรจิง   กจิจิกรรมทตุกอยน่างทรั บื้ง
ใน่ทางเศรษฐกจิจิ สุรังคม และการเมมืองขซึ่บื้น่อยรูน่กรับรรัฐบาลทรั บื้งหมดำ  เขามตุน่งสุน่งเสุรจิมลรัทธ์จิชาตุจิน่จิยมและไดำก้
ปรรับปรตุงหรมือเปลรีสื่ยน่แปลงทตุกอยน่าง เชน่น่  ถน่น่สุะอาดำ โจิรผู้รูก้รก้ายถรูกปราบ ไมน่มรีการขอทาน่  การทตุน่มงบ
มหาศาลเพมืสื่อพรัฒน่ากองทรัพใหก้กลรับมายจิสื่งใหญน่ไดำก้อรีกครรั บื้ง   และดำก้วยเหตุตุผู้ลทางดำก้าน่ลรัทธ์จิชาตุจิน่จิยมทรีสื่มตุน่งใหก้
อจิตุาลรีเปร็น่จิรักรวรรดำจิทรีสื่ยจิสื่งใหญน่เหมมือน่ยตุคโรมรัน่ใน่อดำรีตุ รวมถซึ่งการเปร็น่ลรัทธ์จิทหารอจิตุาลรีจิซึ่งสุน่งกองทรัพเขก้ายซึ่ดำ
ครองดำจิน่แดำน่อมืสื่น่ ๆ  ทรั บื้งใน่ยตุโรปเชน่น่ กรรีซึ่ ยรูโกสุลาเวรีย หรมือใน่แอฟ้รจิกาเหน่มือเชน่น่ ลจิเบรีย และเอธ์จิโอเปรีย  
แมก้สุรัน่น่จิบาตุชาตุจิจิะครัดำคก้าน่ตุน่อพฤตุจิการณ์ณ์ดำรังกลน่าว แตุน่อจิตุาลรีกร็ไมน่สุน่ใจิตุน่อคดำาเตุมือน่เหลน่าน่รั บื้น่  โดำยประกาศ
ถอน่ตุรัวออกจิากสุรัน่น่จิบาตุชาตุจิ พรก้อมทรั บื้งลงน่ามใน่สุน่ธ์จิสุรัญญาเพมืสื่อเปร็น่พรัน่ธ์มจิตุรกรับเยอรมรัน่ใน่ 
“สุน่ธ์จิสุรัญญาเหลร็ก” 

2
 (Pact of Steel) ใน่วรัน่ทรีสื่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1939 (ปรรีชา ศรรีวาลรัย, 2543: 11 – 

13)   

6.2.2 เยอริม่วัน         
 

 การพน่ายแพก้ของเยอรมรัน่ใน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 ทดำาใหก้เกจิดำการสุจิบื้น่สุตุดำของจิรักรวรรดำจิเยอรมรัน่ตุาม
ไปดำก้วย  และเยอรมรัน่ไดำก้มรีการปกครองดำก้วยระบอบสุาธ์ารณ์รรัฐ แตุน่การทรีสื่เศรษฐกจิจิ สุรังคม  และการเมมือง
ของเยอรมรัน่อยรูน่ใน่สุภาวะทรีสื่ลก้มเหลวแทบไมน่ตุน่างจิากอจิตุาลรี (โดำยเฉพาะเมมืสื่อเผู้ชจิญกรับวจิกฤตุเศรษฐกจิจิทรีสื่
                                                           

1
 มตุสุโสุลจิน่รีไดำก้รวบรวมทหารผู้น่าน่ศซึ่กเขก้าเปร็น่กลตุน่มกก้อน่เดำรียวกรัน่และเรรียกวน่า “ฟ้าสุซึ่จิสุตุรี” (Fascisti) 

โดำยสุวมเครมืสื่องแบบสุรีดำดำา และมรี “รรูปมรัดำไมก้รอบขวาน่” ทรีสื่เรรียกวน่า “Fascos” (อรัน่เปร็น่สุรัญลรักษณ์ณ์ใน่ยตุคโรมรัน่ 

เปร็น่เครมืสื่องหมายสุรัญลรักษณ์ณ์   
2
 ใจิความหลรักของสุน่ธ์จิสุรัญญาเหลร็กระหวน่างอจิตุาลรีกรับเยอรมรัน่คมือ  ทรั บื้งสุองฝ่น่ายชน่วยเหลมือกรัน่และ

กรัน่ทรั บื้งใน่ทางเศรษฐกจิจิ และการทหาร และหากอยรูน่ใน่สุภาวะสุงครามทรั บื้งสุองฝ่น่ายกร็ตุก้องทตุน่มสุรรพกดำาลรังเพมืสื่อ
ชน่วยเหลมือระหวน่างกรัน  
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ตุกตุดำสื่าทรั สื่วโลกใน่ ค.ศ. 1929)  จิซึ่งทดำาใหก้ชาวเยอรมรัน่หรัน่เขก้าหาพรรคสุรังคมน่จิยมแหน่งชาตุจิ (National 

Socialist) ของ “อดำอลณ์ฟ้ ฮจิตุเลอรณ์”(Adolf Hitler ค.ศ.1889 - 1945)  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่พรรคทรีสื่มรีหลายอยน่าง
คลก้ายคลซึ่งกรับพรรคฟ้าสุซึ่จิสุตุณ์ของมตุสุโสุลจิน่รี และการทรีสื่ฮจิตุเลอรณ์พยายามรวม “ลรัทธ์จิชาตุจิน่จิยม” กรับ “ลรัทธ์จิ
สุรังคมน่จิยม” เขก้าดำก้วยกรัน่  พรรคสุรังคมน่จิยมแหน่งชาตุจิของเขาจิซึ่งมรีชมืสื่อยน่อวน่า “น่าซึ่รี” (NAZI)   

ใน่เวลาไมน่น่าน่น่รัก ฮจิตุเลอรณ์กร็สุามารถกก้าวขซึ่บื้น่เปร็น่ “ผู้รูก้น่ดำา” ของเยอรมรัน่ (ใน่ภาษาเยอรมรัน่คมือคดำา
วน่า “Führer” แปลวน่า “ผู้รูก้น่ดำา”)  ทรีสื่มรีอดำาน่าจิเดำร็ดำขาดำแตุน่เพรียงผู้รูก้เดำรียว  เขาไดำก้กวาดำลก้างศรัตุรรูทางการเมมือง
ทรั บื้งหมดำของตุน่ไมน่วน่าจิะอยรูน่ใน่โรงเรรียน่ มหาวจิทยาลรัย หรมือแมก้แตุน่ใน่ศาล  ขณ์ะทรีสื่หน่รังสุมือพจิมพณ์ วจิทยตุ และ
ภาพยน่ตุรณ์กร็ตุกอยรูน่ภายใตุก้การควบคตุมโดำยรรัฐบาล  ทรีสื่สุดำาครัญใน่กจิจิการทรั บื้งปวงของประเทศขซึ่บื้น่กรับรรัฐบาล
กลางทรั บื้งหมดำ น่อกจิากมรีน่โยบายหลรักใน่การสุน่งเสุรจิมความเปร็น่ชาตุจิน่จิยม และการฟ้มืบื้น่ฟ้รูความยจิสื่งใหญน่และ
ทรัน่สุมรัยใหก้กรับกองทรัพเพมืสื่อการกลรับมาเปร็น่มหาอดำาน่าจิแลก้ว (แมก้จิะขรัดำกรับสุน่ธ์จิสุรัญญาแวรณ์ซึ่ายสุณ์กร็ตุาม) 

พรรคน่าซึ่รีของฮจิตุเลอรณ์ยรังมรีน่โยบายทรีสื่สุดำาครัญคมือ “การตุน่อตุก้าน่ชาวยจิว” โดำยพวกเขามองวน่าชาวยจิวคมือตุน่าง
ดำก้าว จิซึ่งไมน่มรีสุจิทธ์จิเลมือกตุรั บื้ง และไมน่ใชน่พลเมมืองเยอรมรัน่ ฯลฯ ซึ่ซึ่สื่งจิากน่โยบายดำรังกลน่าว ไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การสุรังหาร
ชาวยจิวใน่ยตุโรปมากกวน่า 8 ลก้าน่คน่ใน่เวลาตุน่อมา  ทรั บื้งน่รีบื้  เยอรมรัน่น่าซึ่รีกร็มรีเหตุตุผู้ลใน่การใชก้กดำาลรังเขก้ายซึ่ดำ
ครองดำจิน่แดำน่อมืสื่น่ทรีสื่อยรูน่ใกลก้เครียงไมน่ตุน่างจิากอจิตุาลรี ไมน่วน่าจิะเปร็น่การยซึ่ดำครองไรน่ณ์แลน่ดำณ์ (เขตุปลอดำทหาร
ตุามสุน่ธ์จิสุรัญญาแวรณ์ซึ่ายสุณ์)  การเขก้ายซึ่ดำครองออสุเตุรรีย  รวมถซึ่งการเขก้ายซึ่ดำเชโกสุโลวะเกรีย ฯลฯ และ
โดำยเฉพาะการยกทรัพรตุกราน่โปแลน่ดำณ์แบบสุายฟ้ก้าแลบใน่วรัน่ทรีสื่ 1 กรัน่ยายน่ ค.ศ. 1939  ทรีสื่ไดำก้กลายเปร็น่
ชน่วน่ของสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 จิน่อรังกฤษและฝ่รรั สื่งเศสุประกาศสุงครามกรับเยอรมรัน่ใน่วรัน่ทรีสื่ 3 กรัน่ยายน่ 
หรมือใน่อรีกสุองวรัน่ตุน่อมา (เพจิสื่งอก้าง: 15 – 17)  

  

                                      
 

  ภาพทรีสื่ 2.6 ซึ่ก้ายมมือคมือเบน่จิโตุ มตุสุโสุลจิน่รี ผู้รูก้น่ดำาอจิตุาลรี สุน่วน่ขวามมือคมืออดำอลณ์ฟ้ ฮจิตุเลอรณ์ ผู้รูก้น่ดำาเยอรมรัน่  
  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่มหาอดำาน่าจิน่ดำาของฝ่น่ายอรักษะใน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 รน่วมกรับญรีสื่ปตุน่น่  
  ทรีสื่มาhttp://board.postjung.com/data/669/669174-topic-ix-1.jpg 
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6.2.3 ญที่ที่ปยุน่ น   
          

 การไดำก้ร รับชรัยชน่ะใน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1  ทดำาใหก้ญรีสื่ปตุน่น่ไดำก้ครอบครองดำจิน่แดำน่ของเยอรมรัน่ทรีสื่อยรูน่ใน่
มหาสุมตุทรแปซึ่จิฟ้จิก  ญรีสื่ปตุน่น่ใชก้ดำจิน่แดำน่เหลน่าน่รั บื้น่เปร็น่หน่ก้าดำน่าน่ทางยตุทธ์ศาสุตุรณ์สุดำาหรรับสุจิสื่งทรีสื่เรรียกวน่า “วง
ไพบรูลยณ์รน่วมแหน่งมหาเอเชรียบรูรพา” (The Greater East Asia Co-Prosperity Sphere) ของตุน่  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่
แน่วคจิดำทรีสื่ร จิเรจิสื่มโดำยน่ายพลฮะชจิโร อะรจิตุะ (Hashiro Arita)  ผู้รูก้ดำดำารงตุดำาแหน่น่งรรัฐมน่ตุรรีวน่าการกระทรวงการ
ตุน่างประเทศใน่ขณ์ะน่รั บื้น่  หลรักการสุดำาครัญของแน่วคจิดำขก้างตุก้น่คมือ  การทรีสื่ญรีสื่ปตุน่น่มตุน่งเปร็น่มหาอดำาน่าจิของ
ภรูมจิภาคเอเชรีย  จิซึ่งไดำก้พรัฒน่ากองทรัพของตุน่อยน่างตุน่อเน่มืสื่อง  จิน่กลายเปร็น่มหาอดำาน่าจิชาตุจิหน่ซึ่สื่งของโลก 
ประการตุน่อมา ญรีสื่ปตุน่น่ตุก้องการใหก้ชาตุจิใน่เอเชรียผู้น่ซึ่กกดำาลรังรน่วมกรัน่  เพมืสื่อใหก้หลตุดำพก้น่จิากอจิทธ์จิพลของชาตุจิ
ตุะวรัน่ตุก  โดำยไดำก้โฆษณ์าชวน่เชมืสื่อวน่าสุจิสื่งทรีสื่พวกเขากระทดำาคมือ  “เอเชรียเพมืสื่อชาวเอเชรีย” (Asia for Asians) 

(วจิกจิพรีเดำรีย สุาราน่ตุกรมเสุรรี, 2555ก)   

 ญรีสื่ปตุน่น่มตุน่งรตุกราน่และขยายอดำาน่าจิเขก้าไปใน่ดำจิน่แดำน่ของชาตุจิอมืสื่น่ๆ  ใน่เอเชรียอยน่างตุน่อเน่มืสื่อง  ทรั บื้งเพมืสื่อ
เปก้าหมายยตุทธ์ศาสุตุรณ์ทางกองทรัพ(ตุามน่โยบายวงไพบรูลยณ์รน่วมแหน่งมหาเอเชรียบรูรพา) และเพมืสื่อการเขก้าถซึ่ง
ทรรัพยากรสุดำาหรรับอตุตุสุาหกรรมของพวกตุน่ไมน่วน่าจิะเปร็น่ยางพารา ฝ่ก้าย น่ดำบื้ามรัน่ และอาหาร ฯลฯ  ใน่ ค.ศ. 
1931  ญรีสื่ปตุน่น่เขก้ายซึ่ดำครองแมน่จิรูเรรียของจิรีน่โดำยไมน่สุน่ใจิคดำาทรัดำทาน่จิากสุรัน่น่จิบาตุชาตุจิ  ใน่ ค.ศ. 1937 พวก
เขากร็ทดำาสุงครามกรับจิรีน่เพมืสื่อยซึ่ดำป รักกจิสื่ง เซึ่รีสื่ยงไฮก้ ฮรัน่เคก้า และกวางตุตุก้ง ขณ์ะทรีสื่ชาตุจิตุะวรัน่ตุก (ทรีสื่ไมน่ใชน่ฝ่น่าย
อรักษะ)โดำยเฉพาะอรังกฤษ สุหภาพโซึ่เวรียตุ และสุหรรัฐ ฯ   ตุน่างแสุดำงทน่าทรีครัดำคก้าน่และตุน่อตุก้าน่การกระทดำา
ของญรีสื่ปตุน่น่  เหตุตุน่รีบื้พวกเขาจิซึ่งสุน่รับสุน่ตุน่อาวตุธ์และยตุทธ์ป รัจิจิรัยแกน่จิรีน่เพมืสื่อตุน่อตุก้าน่ญรีสื่ปตุน่น่  รวมทรั บื้งการสุน่งคดำา
เตุมือน่ถซึ่งพฤตุจิกรรมทรีสื่กก้าวรก้าวของญรีสื่ปตุน่น่วน่าอาจิน่ดำาไปสุรูน่สุงคราม  ฝ่น่ายญรีสื่ปตุน่น่กร็แสุวงหาพรัน่ธ์มจิตุรเพมืสื่อ
เสุรจิมสุรก้างความเขก้มแขร็งทางการเมมืองและการทหาร    โดำยมรีการลงน่ามใน่สุน่ธ์จิสุรัญญาเปร็น่พรัน่ธ์มจิตุรกรับ
เยอรมรัน่และอจิตุาลรีใน่วรัน่ทรีสื่ 27 กรัน่ยายน่ ค.ศ. 1940 ซึ่ซึ่สื่งเรรียกกรัน่วน่า “สุน่ธ์จิสุรัญญาสุามฝ่น่าย”  

 
6.3 เยอริม่วันและสม่ริภูฟูม่ริการิริบในยยุโริป 

 
การโจิมตุรีโปแลน่ดำณ์แบบสุายฟ้ก้าแลบของกองทรัพเยอรมรัน่น่รับวน่าสุรัมฤทธ์จิ ธิ์ผู้ลเปร็น่อยน่างยจิสื่ง  เพราะใน่

เวลาเพรียงหน่ซึ่สื่งเดำมือน่  พวกเขากร็สุามารถเขก้ายซึ่ดำครองพมืบื้น่ทรีสื่สุน่วน่ใหญน่ของโปแลน่ดำณ์ไดำก้แทบทรั บื้งหมดำ 
กลน่าวคมือฮจิตุเลอรณ์ไดำก้เขก้าตุรวจิพลสุวน่สุน่ามทรีสื่กรตุงวอรณ์ซึ่อใน่วรัน่ทรีสื่ 5 ตุตุลาคม ค.ศ. 1939  ใน่เวลาตุน่อมาเขา
กร็สุรั สื่งใหก้มรีการบตุกยซึ่ดำน่อรณ์เวยณ์และเดำน่มารณ์กตุน่อตุามแผู้น่การทรีสื่วางไวก้ (เรจิสื่มบตุกใน่วรัน่ทรีสื่ 9 เมษายน่ 1940 ยซึ่ดำ
ครองไดำก้ทรั บื้งหมดำ 7 มจิถตุน่ายน่)  ความสุดำาเรร็จิจิากสุองสุมรภรูมจิขก้างตุก้น่ ฮจิตุเลอรณ์จิซึ่งสุรั สื่งเคลมืสื่อน่พลเพมืสื่อบตุกยตุโรป
ตุะวรัน่ตุกอยน่างไมน่รอชก้า  เยอรมรัน่เรรียกยตุทธ์การบตุกยตุโรปตุะวรัน่ตุกวน่า “ฟ้ รัลลณ์ เกลบณ์” (Full Gelb)  ซึ่ซึ่สื่งมรี
เปก้ าหมายสุดำาครัญคมือการยซึ่ดำครองฮอลแลน่ดำณ์ เบลเยรีสื่ยม และฝ่รรั สื่งเศสุ  โดำยเรจิสื่มปฏิจิบรัตุจิการใน่วรัน่ทรีสื่ 10 

พฤษภาคม ค.ศ. 1940   การรบของกองทรัพเยอรมรัน่ทรั บื้งทางบกและอากาศเปร็น่ไปอยน่างมรีประสุจิทธ์จิภาพ
สุน่งผู้ลใหก้ฮอลแลน่ดำณ์ยอมแพก้ ใน่วรัน่ทรีสื่ 15 พฤษภาคม  และเบลเยรีสื่ยมยอมแพก้ใน่วรัน่ทรีสื่ 28 พฤษภาคม  
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สุดำาหรรับการบตุกยซึ่ดำฝ่รรั สื่งเศสุน่รั บื้น่  เยอรมรัน่มตุน่งมรั สื่น่อยน่างเตุร็มทรีสื่เพมืสื่อแกก้แคก้น่  เพราะฝ่รรั สื่งเศสุถมือเปร็น่ตุรัว
จิรักรสุดำาครัญทรีสื่ผู้ลรักดำรัน่การเกจิดำขซึ่บื้น่ของสุน่ธ์จิสุรัญญาแวรณ์ซึ่ายสุณ์ เยอรมรัน่เรจิสื่มบตุกฝ่รรั สื่งเศสุจิากตุอน่เหน่มือ  การมรี
กดำาลรังพลทรีสื่เหน่มือกวน่า และยตุทโธ์ปกรณ์ณ์การรบทรีสื่มากกวน่าทดำาใหก้ฝ่รรั สื่งเศสุแตุกพน่ายทางการรบใน่เวลาไมน่น่าน่
น่รัก ทหารหลายแสุน่น่ายของฝ่รรั สื่งเศสุถรูกสุรั สื่งเคลมืสื่อน่ยก้ายไปยรังเกาะอรังกฤษ  และดำจิน่แดำน่สุองใน่สุามกร็ถรูก
เยอรมรัน่ยซึ่ดำครอง สุน่วน่รรัฐบาลฝ่รรั สื่งเศสุกร็ตุก้องยก้ายทรีสื่ทดำาการไปอยรูน่ทรีสื่เมมืองตุรูรณ์(Toulouse)  ซึ่ซึ่สื่งอยรูน่ทางตุอน่ใตุก้ 
(ภายหลรังเรรียกกรัน่วน่ารรัฐบาลวจิชรี) รรัฐบาลฝ่รรั สื่งเศสุชตุดำแพก้สุงครามคมือน่ายปอล เรโน่ (Paul Renaud ค.ศ.
1878 – 1966) ไดำก้รก้องขอความชน่วยเหลมือจิากสุหรรัฐฯ กน่อน่หน่ก้าทรีสื่จิะขอสุงบศซึ่กกรับเยอรมรัน่เพรียง 2 วรัน่  
สุหรรัฐกร็ตุอบกลรับวน่ายจิน่ดำรีใหก้ความชน่วยเหลมือทตุกประการยกเวก้น่การเขก้าแทรกแซึ่งดำก้วยกดำาลรังทหาร  เมมืสื่อ
น่ายเรโน่ลาออกจิากตุดำาแหน่น่งผู้รูก้มาแทน่คมือรรัฐบาลน่ายพลเปแตุง (Philippe Petain ค.ศ.1856 – 1951)

ทรัน่ทรีทรีสื่ร รับตุดำาแหน่น่งน่ายพลเปแตุงกร็เจิรจิากรับเยอรมรัน่และอจิตุาลรีเพมืสื่อขอสุงบศซึ่ก (อจิตุาลรีประกาศสุงคราม
กรับฝ่รรั สื่งเศสุใน่วรัน่ทรีสื่ 10 มจิถตุน่ายน่และบตุกจิากทางตุอน่ใตุก้ของฝ่รรั สื่งเศสุ) (เพจิสื่งอก้าง: 53 – 80)         

หลรังมรีการเจิรจิาเพมืสื่อสุงบศซึ่กระหวน่างฝ่รรั สื่งเศสุกรับเยอรมรัน่  เมมืสื่อถซึ่งขรั บื้น่ตุอน่ของการเซึ่ร็น่สุรัญญาสุงบ
ศซึ่กอยน่างเปร็น่ทางการใน่วรัน่ทรีสื่ 22 มจิถตุน่ายน่ ค.ศ. 1940  ฮจิตุเลอรณ์กร็เตุรรียมแผู้น่การทรีสื่จิะแกก้แคก้น่ฝ่รรั สื่งเศสุใน่
การลงน่าม โดำยกดำาหน่ดำใหก้ใชก้ตุรูก้รถไฟ้ครัน่เดำรียวกรับทรีสื่เคยใชก้เพมืสื่อลงน่ามใน่สุน่ธ์จิสุรัญญาแวรณ์ซึ่ายสุณ์เมมืสื่อ ค.ศ. 
1918 เขาสุรั สื่งใหก้น่ดำาตุรูก้รถไฟ้ออกมาจิากพจิพจิธ์ภรัณ์ฑ์ณ์ใน่กรตุงปารรีสุเพมืสื่อลากไปยรัง “ปน่ากม๊องเปรียญ” อรัน่เปร็น่
สุถาน่ทรีสื่ทรีสื่เคยใชก้ใน่ ค.ศ. 1918 สุาระสุดำาครัญของสุรัญญาสุงบศซึ่กระหวน่างฝ่รรั สื่งเศสุกรับเยอรมรัน่คมือ ฝ่รรั สื่งเศสุยก
ดำจิน่แดำน่ใหก้เยอรมรัน่ครอบครองสุองใน่สุาม ใหก้ปลดำอาวตุธ์กองทรัพฝ่รรั สื่งเศสุ  และฝ่รรั สื่งเศสุตุก้องเสุรียคน่าใชก้จิน่าย
ทรั บื้งหมดำใน่ระหวน่างทรีสื่กองทรัพเยอรมรัน่ยซึ่ดำครองอยรูน่ (เพจิสื่งอก้าง: 81)  ชรัยชน่ะทรีสื่ไดำก้ร รับจิากการเรจิสื่มบตุกยตุโรป
ตุะวรัน่ตุกยจิสื่งทดำาใหก้ฮจิตุเลอรณ์เหร็น่วน่าไมน่ใชน่สุจิสื่งทรีสื่ไกลเกจิน่ไปน่รักสุดำาหรรับการทรีสื่จิะขก้ามชน่องแคบเพมืสื่อบตุกยซึ่ดำอรังกฤษ
ตุน่อไป 

ฮจิตุเลอรณ์มรีชมืสื่อแผู้น่ปฏิจิบรัตุจิการใน่การบตุกอรังกฤษวน่า “ซึ่รีไลออน่” (Sea Lion)  แตุน่กน่อน่ทรีสื่ปฏิจิบรัตุจิการน่รีบื้
จิะเกจิดำขซึ่บื้น่  ไดำก้มรีการประชตุมของบรรดำาผู้รูก้บรัญชาการเหลน่าทรัพของเยอรมรัน่  และมรีการประเมจิน่กรัน่วน่าไมน่ใชน่
เรมืสื่องงน่ายทรีสื่จิะยกพลขซึ่บื้น่บกใน่อรังกฤษใหก้ไดำก้ภายใน่ระยะเวลาอรัน่สุรั บื้น่  เพราะการเคลมืสื่อน่ยก้ายกดำาลรังทหาร
เรมือน่แสุน่พรก้อมอาวตุธ์ยตุทโธ์ปกรณ์ณ์ตุก้องใชก้เวลาอยน่างน่ก้อย 2 หรมือ 3 วรัน่  ซึ่ซึ่สื่งการใชก้เวลามากเชน่น่น่รีบื้ยน่อมทดำา
ใหก้อรังกฤษมรีเวลามากพอสุดำาหรรับการระดำมพลเพมืสื่อตุอบโตุก้ เหตุตุน่รีบื้ จิซึ่งเสุน่อกรัน่วน่าควรมรีปฏิจิบรัตุจิการโจิมตุรีทาง
อากาศตุน่ออรังกฤษกน่อน่ เพมืสื่อใหก้อรังกฤษอน่อน่แรง(จิน่ถซึ่งขรั บื้น่ยอมแพก้)  และหมดำขวรัญกดำาลรังใจิทรีสื่จิะลตุกขซึ่บื้น่
ตุน่อตุก้าน่เมมืสื่อเกจิดำปฏิจิบรัตุจิการ “ซึ่รีไลออน่” ทรีสื่แทก้จิรจิงขซึ่บื้น่มา  

แมก้เยอรมรัน่จิะประสุบความสุดำาเรร็จิอยรูน่บก้าง  ใน่ปฏิจิบรัตุจิการโจิมตุรีทางอากาศตุน่ออรังกฤษดำก้วยการทจิบื้ง
ระเบจิดำทรั บื้งทรีสื่กรตุงลอน่แดำน่และพมืบื้น่ทรีสื่ใกลก้เครียงอยน่างหน่รักหน่น่วงตุลอดำระยะเวลารน่วม 4 เดำมือน่เศษ(ระหวน่าง
วรัน่ทรีสื่ 10 กรกฎีาคม ค.ศ. 1940 – 14 พฤศจิจิกายน่ ค.ศ. 1940)  แตุน่เยอรมรัน่กร็ประสุบกรับความสุรูญเสุรีย
อยน่างมากเชน่น่กรัน่ (อรังกฤษสุรูญเสุรียเครมืสื่องบจิน่รวม 915 ขณ์ะทรีสื่เยอรมรัน่สุรูญเสุรียรวม 1,733 ลดำา) และจิาก
ความสุดำาเรร็จิทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่เพรียงเลร็กน่ก้อย  กองทรัพอากาศเยอรมรัน่จิซึ่งสุรั สื่งยตุตุจิปฏิจิบรัตุจิการโจิมตุรีทางอากาศตุน่อ
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อรังกฤษใน่วรัน่ทรีสื่ 14 พฤศจิจิกายน่ พรก้อมๆกรับทรีสื่เลมืสื่อน่ปฏิจิบรัตุจิการ “ซึ่รีไลออน่”ออกไปอยน่างไมน่มรีกดำาหน่ดำ   
เพมืสื่อทตุน่มสุรรพกดำาลรังสุน่วน่ใหญน่ใหก้กรับแน่วรบดำก้าน่ตุะวรัน่ออกของยตุโรปน่รั สื่น่คมือการบตุกสุหภาพโซึ่เวรียตุ   

เพรียงหน่ซึ่สื่งสุรัปดำาหณ์กน่อน่ทรีสื่เยอรมรัน่จิะบตุกโปแลน่ดำณ์แบบสุายฟ้ก้าแลบใน่วรัน่ทรีสื่ 1 กรัน่ยายน่ ค.ศ. 1939 

เยอรมรัน่ไดำก้มรีการลงน่ามใน่ “สุน่ธ์จิสุรัญญาไมน่รตุกราน่กรัน่” กรับสุหภาพโซึ่เวรียตุทรีสื่กรตุงมอสุโก ใน่วรัน่ทรีสื่ 24 

สุจิงหาคม ค.ศ. 1939  ซึ่ซึ่สื่งสุน่ธ์จิสุรัญญาดำรังกลน่าวมรีสุาระสุดำาครัญวน่า  หากเกจิดำสุงครามทรั บื้งสุองฝ่น่ายจิะวางตุรัวเปร็น่
กลางไมน่เขก้ารน่วมกรับฝ่น่ายใดำเพมืสื่อโจิมตุรีอรีกฝ่น่าย  แตุน่แลก้วสุน่ธ์จิสุรัญญาฉบรับดำรังกลน่าวน่รีบื้กร็สุจิบื้น่สุตุดำลงเมมืสื่อฮจิตุเลอรณ์สุรั สื่ง
กองทรัพเยอรมรัน่บตุกสุภาพโซึ่เวรียตุใน่วรัน่ทรีสื่ 22 มจิถตุน่ายน่ ค.ศ. 1941 ตุามแผู้น่ “ปฏิจิบรัตุจิการบารณ์บารอสุซึ่า” 

(Operation Barbarossa)  ใน่ชน่วงเรจิสื่มตุก้น่ของการบตุกสุหภาพโซึ่เวรียตุเยอรมรัน่จิะไดำก้ร รับชรัยชน่ะเปร็น่สุน่วน่
ใหญน่ เน่มืสื่องจิากการมรีอาวตุธ์ทรีสื่ดำรีกวน่า  และเปร็น่การบตุกแบบสุายฟ้ก้าแลบทรีสื่ไมน่ใหก้ฝ่น่ายสุหภาพโซึ่เวรียตุรรูก้ตุรัว อรีก
ทรั บื้งแมก้สุหภาพโซึ่เวรียตุจิะมรีกดำาลรังทหารทรีสื่มากกวน่า และมรีอาวตุธ์ยตุทโธ์ปกรณ์ณ์ทรีสื่มากกวน่า แตุน่สุน่วน่ใหญน่กร็เปร็น่
กดำาลรังพลทรีสื่ขาดำประสุบการณ์ณ์ทางการรบ  ขณ์ะทรีสื่อาวตุธ์กร็เปร็น่อาวตุธ์ทรีสื่เกน่าและลน่าสุมรัย  

ฮจิตุเลอรณ์หวรังพจิชจิตุกรตุงมอสุโกของสุหภาพโซึ่เวรียตุใหก้ไดำก้โดำยเรร็ว(กน่อน่ทรีสื่ฤดำรูหน่าวจิะมาถซึ่ง) แตุน่เมมืสื่อ
เผู้ชจิญกรับอตุปสุรรคทรีสื่ไมน่สุามารถควบคตุมไดำก้ แผู้น่การดำรังกลน่าวจิซึ่งลก้มเหลวและน่ดำาไปสุรูน่การพน่ายแพก้สุงคราม
ใน่เวลาตุน่อมา อตุปสุรรคเหลน่าน่รั บื้น่คมือ  

1.สุภาพภรูมจิประเทศทรีสื่กวก้างขวางของสุหภาพโซึ่เวรียตุ  ทดำาใหก้กองทรัพเยอรมรัน่มรีกดำาลรังพลไมน่
เพรียงพอสุดำาหรรับการบตุก  ซึ่ซึ่สื่งการแบน่งกดำาลรังทหารเปร็น่สุามสุน่วน่ทดำาใหก้การบตุกสุน่วน่กลางเปร็น่ไปอยน่างเชมืสื่องชก้า   

2.การทรีสื่สุหภาพโซึ่เวรียตุปรรับเปลรีสื่ยน่แผู้น่การรบใหมน่ โดำยไดำก้ตุรั บื้ง “น่ายพลเกออรณ์กรี ซึ่รูคอฟ้”

(Georgy Zhukov ค.ศ.1896 - 1974) น่ายพลผู้รูก้มากประสุบการณ์ณ์ทางการรบขซึ่บื้น่เปร็น่ผู้รูก้บรัญชาการกองทรัพ
เพมืสื่อปกปก้องกรตุงมอสุโกจิากการบตุกของเยอรมรัน่  การมาของน่ายพลซึ่รูคอฟ้ไดำก้สุรก้างขวรัญกดำาลรังใจิแกน่ทหาร
สุหภาพโซึ่เวรียตุเปร็น่อยน่างยจิสื่ง  

3.การสุามารถคดำบื้ายรัน่ของกองทรัพสุหภาพโซึ่เวรียตุจิน่ถซึ่งฤดำรูหน่าว  ทดำาใหก้สุหภาพโซึ่เวรียตุอยรูน่ใน่
ฐาน่ะทรีสื่ไดำก้เปรรียบ เพราะมรีความพรก้อมมากกวน่าสุดำาหรรับการสุรูก้รบใน่ฤดำรูหน่าว  ประกอบกรับเมมืสื่อมรีกองหน่ตุน่
จิากไซึ่บรีเรรียเขก้ามาสุมทบ  ยจิสื่งทดำาใหก้กองทรัพสุหภาพโซึ่เวรียตุสุามารถรตุกกลรับอยน่างไดำก้ผู้ล เพราะกองทรัพ
เยอรมรัน่ตุก้องประสุบกรับความปราชรัยใน่หลายสุมรภรูมจิ  ขณ์ะทรีสื่หลายสุมรภรูมจิกร็ไมน่สุามารถรตุกคมืบไดำก้ตุน่อไป  
อาจิกลน่าวไดำก้วน่า  เยอรมรัน่ตุกอยรูน่ใน่ภาวะเชน่น่น่รีบื้จิน่กระทรั สื่งกลายเปร็น่ผู้รูก้แพก้สุงคราม  เมมืสื่อชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรและ
สุหภาพโซึ่เวรียตุรตุกกลรับครรั บื้งใหญน่จิน่ถซึ่งเบอรณ์ลจิน่ใน่ปลายเดำมือน่เมษายน่ ค.ศ. 1945  

 

6.4 บที่บาที่อริตาลที่และการิพิน่ายแพิส้ข้องฝ่น่ ายอวักษะในยยุโริป  
 

 ดำรังเปร็น่ทรีสื่ทราบวน่า ภายหลรังสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1  อจิตุาลรีคมือผู้รูก้ทรีสื่มรีสุน่วน่ชน่ะสุงคราม และ
ตุน่อมาอจิตุาลรีไดำก้ใชก้โอกาสุและสุถาน่ะดำรังกลน่าว  สุน่งกดำาลรังทหารเขก้ายซึ่ดำครองดำจิน่แดำน่ใน่แอฟ้รจิกาเหน่มือ 
โดำยเฉพาะการเขก้ายซึ่ดำครองพมืบื้น่ทรีสื่แถบลจิเบรียทรีสื่อจิตุาลรีเรรียกวน่า “อจิตุาเลรียน่ลจิเบรีย”  (Italian Libya) ใน่ ค.ศ. 
1934 และการเขก้ายซึ่ดำครองพมืบื้น่ทรีสื่แถบเอธ์จิโอเปรีย ทรีสื่อจิตุาลรีเรรียกวน่า “อจิตุาเลรียน่ อรีสุตุณ์ แอฟ้รจิกา”(Italian East 
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Africa) ใน่ ค.ศ. 1936  และเมมืสื่อเกจิดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2  อจิตุาลรีกร็ย รังคงมรีบทบาทสุดำาครัญใน่ฐาน่ะหน่ซึ่สื่งใน่
ประเทศมหาอดำาน่าจิของฝ่น่ายอรักษะ  ซึ่ซึ่สื่งมรีบทบาทสุดำาครัญใน่การสุรูก้รบทรั บื้งใน่สุมรภรูมจิยตุโรปและแอฟ้รจิกาเหน่มือ    

  เมมืสื่ออจิตุาลรีภายใตุก้การน่ดำาของมตุสุโสุลจิน่รีมตุน่งมรั สื่น่ใน่การเขก้าสุรูน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2  รน่วมกรับฝ่น่ายอรักษะ 
สุดำาหรรับสุมรภรูมจิยตุโรป  อจิตุาลรีไดำก้สุน่งกดำาลรังทหารเพมืสื่อโจิมตุรีกรรีซึ่และพมืบื้น่ทรีสื่แถบคาบสุมตุทรบอลขน่าน่  แตุน่กร็
ประสุบกรับการตุน่อตุก้าน่อยน่างหน่รักจิากกองทรัพกรรีซึ่ และจิากฝ่น่ายพรัน่ธ์มจิตุร  จิน่ฮจิตุเลอรณ์ตุก้องสุน่งกองทรัพ
เยอรมรัน่เขก้าชน่วยเหลมือ สุน่วน่ทรีสื่สุมรภรูมจิแอฟ้รจิกาเหน่มือ  อจิตุาลรีไดำก้ใชก้ดำจิน่แดำน่ของตุน่ใน่แอฟ้รจิกากาเหน่มือทรั บื้ง
สุองแหน่งคมือ “อจิตุาเลรียน่ลจิเบรีย” และ “อจิตุาเลรียน่ อรีสุตุณ์ แอฟ้รจิกา”  เปร็น่ฐาน่สุดำาหรรับการสุน่งกดำาลรังทหาร เพมืสื่อ
บตุกยซึ่ดำครองดำจิน่แดำน่ใกลก้เครียง ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่อาณ์าน่จิคมของชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุร เชน่น่  การบตุกอรียจิปตุณ์ของอรังกฤษ และ
การบตุกตุรูน่จิเซึ่รียของฝ่รรั สื่งเศสุ อยน่างไรกร็ตุาม อจิตุาลรีมรีผู้ลลรัพธ์ณ์ของการสุรูก้รบทรีสื่ไมน่ตุน่างจิากทรีสื่ยตุโรปน่รัก เพราะถรูก
โตุก้ตุอบและรตุกกลรับจิากทหารของชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรจิน่เพลรีสื่ยงพลดำบื้า  และตุก้องรก้องขอความชน่วยเหลมือดำก้าน่
การทหารจิากเยอรมรัน่  

จิากความลก้มเหลวทางการทหารใน่ขก้างตุก้น่  “คณ์ะกรรมการชตุดำใหญน่ของพรรคฟ้าสุซึ่จิสุตุณ์” 
(Fascist Grand Council)  จิซึ่งมรีมตุจิไมน่ไวก้วางใจิการดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีของมตุสุโสุลจิน่รีใน่วรัน่ทรีสื่ 24 

กรกฎีาคม ค.ศ. 1943  ซึ่ซึ่สื่งมรีผู้ลใหก้เขาถรูกขรับออกจิากตุดำาแหน่น่งและถรูกจิรับกตุม  สุดำาหรรับผู้รูก้ทรีสื่มาแทน่คมือน่าย
พลปจิเอโตุร บาโดำกลจิโอ (Pietro Badoglio ค.ศ.1871 - 1956) น่ายพลผู้รูก้ซึ่ซึ่สื่งไมน่เหร็น่ดำก้วยกรับการทรีสื่อจิตุาลรีไป
ทดำาสุน่ธ์จิสุรัญญาเปร็น่พรัน่ธ์มจิตุรกรับเยอรมรัน่ และประกาศสุงครามกรับฝ่น่ายพรัน่ธ์มจิตุร หลรังเขก้ารรับตุดำาแหน่น่งน่าย
พลบาโดำกลจิโอกร็แสุดำงเจิตุจิดำาน่งใน่การทดำาสุรัญญาสุงบศซึ่กกรับฝ่น่ายพรัน่ธ์มจิตุรทรัน่ทรี และเขากร็ไดำก้ลงน่ามใน่
สุน่ธ์จิสุรัญญาสุงบศซึ่กกรับฝ่น่ายพรัน่ธ์มจิตุรใน่วรัน่ทรีสื่ 29 กรัน่ยายน่ ค.ศ. 1943 ทรั บื้งน่รีบื้ กน่อน่หน่ก้าการเซึ่ร็น่สุน่ธ์จิสุรัญญา
สุงบศซึ่กของน่ายพลบาโดำกลจิโอเพรียงสุองสุรัปดำาหณ์เศษ  หรมือใน่วรัน่ทรีสื่ 12 กรัน่ยายน่ หน่น่วยปฏิจิบรัตุจิการพจิเศษ
ของเยอรมรัน่สุามารถบตุกชน่วยเหลมือมตุสุโสุลจิน่รีออกมาไดำก้  และน่ดำาตุรัวเขาไปจิรัดำตุรั บื้งเปร็น่รรัฐบาลหตุน่น่เชจิดำของ
เยอรมรัน่อยรูน่ตุอน่เหน่มือของอจิตุาลรีใน่ชมืสื่อ “สุาธ์ารณ์รรัฐสุรังคมน่จิยมอจิตุาลรี”  เพมืสื่อสุรูก้รบกรับชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรตุน่อไป   

เคก้าลางแหน่งความพน่ายแพก้สุงครามของฝ่น่ายอรักษะเรจิสื่มขซึ่บื้น่  เมมืสื่อสุหรรัฐฯ และชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรฯอมืสื่น่ๆ 
รวม 26 ชาตุจิ ไดำก้จิ รัดำการประชตุมทรีสื่กรตุงวอชจิงตุรัน่ดำรีซึ่รีใน่วรัน่ทรีสื่ 1 มกราคม ค.ศ. 1942  และไดำก้รน่วมกรัน่ประกาศ
เขก้าสุรูน่สุงครามกรับฝ่น่ายอรักษะ  ตุามพรัน่ธ์สุรัญญาทรีสื่มรีระหวน่างกรัน่ใน่ “ปฏิจิญญาสุหประชาชาตุจิ” (Declaration 

by United Nations)  สุหรรัฐฯ กรับเหลน่าชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรฯ ไดำก้เตุรรียมการอยน่างดำรีเยรีสื่ยมสุดำาหรรับการตุรีโตุก้กลรับตุน่อ
ฝ่น่ายอรักษะ  และไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำปฏิจิบรัตุจิการทรีสื่ชมืสื่อ “โอเวอรณ์ลอรณ์ดำ” (Operation Overlord) หรมือทรีสื่เรรียกกรัน่
วน่า “วรัน่ดำรีเดำยณ์” (Decision Day)  ใน่วรัน่ทรีสื่ 6 มจิถตุน่ายน่ ค.ศ. 1944 ทรีสื่มรีการยกพลขซึ่บื้น่บกของทหารฝ่น่าย
พรัน่ธ์มจิตุรทรีสื่หาดำน่อรณ์มรังดำรี (Normandy) ของฝ่รรั สื่งเศสุเปร็น่จิตุดำแรก  เพมืสื่อปลดำปลน่อยฝ่รรั สื่งเศสุและชาตุจิอมืสื่น่ๆ ใน่
ยตุโรปทรีสื่ถรูกฝ่น่ายอรักษะยซึ่ดำครอง การรตุกกลรับของฝ่น่ายพรัน่ธ์มจิตุรฯ โดำยการน่ดำาของสุหรรัฐฯ เปร็น่ไปอยน่างไดำก้ผู้ล 
เพราะทดำาใหก้ฝ่น่ายอรักษะโดำยเฉพาะเยอรมรัน่ตุก้องเผู้ชจิญศซึ่กทรั บื้งสุองดำก้าน่คมือ ทรีสื่ยตุโรปตุะวรัน่ตุกกรับฝ่น่ายพรัน่ธ์มจิตุร 
กรับทรีสื่ยตุโรปตุะวรัน่ออกกรับสุหภาพโซึ่เวรียตุ  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ผู้ลสุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้แน่วรบของเยอรมรัน่ใน่ทรีสื่ตุน่างๆตุก้อง
คน่อยๆแตุกพน่ายลง จิน่กองกดำาลรังพรัน่ธ์มจิตุรสุามารถบตุกตุะลตุยเขก้าไปถซึ่งกรตุงเบอรณ์ลจิน่ใน่ปลายเดำมือน่เมษายน่ 
ค.ศ. 1945  
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การทรีสื่กองทรัพของฝ่น่ายอรักษะเพลรีสื่ยงพลดำบื้าอยน่างหน่รักแกน่กองทรัพของสุหภาพโซึ่เวรียตุ  และฝ่น่าย
พรัน่ธ์มจิตุรเรมืสื่อยมา  ตุรั บื้งแตุน่มรีการยกพลขซึ่บื้น่บกทรีสื่หาดำน่อรณ์มรังดำรีของฝ่รรั สื่งเศสุใน่ตุก้น่เดำมือน่มจิถตุน่ายน่ ค.ศ. 1944 

ทดำาใหก้ขวรัญกดำาลรังใจิใน่การสุรูก้รบทรั บื้งของทหารเยอรมรัน่  และอจิตุาลรีตุน่างกร็อยรูน่ใน่ภาวะทรีสื่ตุกตุดำสื่าอยน่างหน่รัก ซึ่ซึ่สื่งทดำา
ใหก้บรรดำาน่ายทหารใน่แน่วหน่ก้าหลายหน่น่วยไมน่ตุก้องการสุรูก้รบอรีกตุน่อไป  ซึ่ซึ่สื่งสุน่วน่ทรีสื่สุรูก้รบตุน่อไปน่รั บื้น่น่อกจิาก
ดำก้วยเหตุตุผู้ลดำก้าน่ศรักดำจิ ธิ์ศรรีและเกรียรตุจิยศของกองทรัพตุน่เองแลก้ว  ยรังรวมถซึ่งการเกรงกลรัวตุน่อการถรูกลงโทษ
จิากผู้รูก้น่ดำาของเขาคมือฮจิตุเลอรณ์และมตุสุโสุลจิน่รี  

และเมมืสื่อถซึ่งปลายเดำมือน่เมษายน่ ค.ศ. 1945  ใน่ระหวน่างทรีสื่กองกดำาลรังพรัน่ธ์มจิตุรบตุกอจิตุาลรีทางตุอน่
เหน่มือและบตุกเขก้ากรตุงเบอรณ์ลจิน่ ดำรูเหมมือน่มตุสุโสุลจิน่รีจิะตุระหน่รักถซึ่งสุภาวะขก้างตุก้น่เชน่น่กรัน่  เขาจิซึ่งพยายาม
หลบหน่รี(การจิรับกตุมโดำยฝ่น่ายพรัน่ธ์มจิตุร)จิากทรีสื่ม รั สื่น่ของตุน่  แตุน่เขากร็หน่รีไมน่พก้น่เมมืสื่อถรูกจิรับตุรัวไวก้ไดำก้โดำยศรัตุรรู
ของเขาคมือ “กองกดำาลรังปารณ์ตุจิซึ่าน่” ของพรรคคอมมจิวน่จิสุตุณ์อจิตุาลรี ใน่วรัน่ทรีสื่ 28 เมษายน่ ค.ศ.1945 และเขา
กร็ถรูกสุรังหารใน่ทรีสื่ใกลก้กรับทะเลสุาบโคโมทางตุอน่เหน่มือของอจิตุาลรีน่รั สื่น่เอง  สุน่วน่ฮจิตุเลอรณ์ผู้รูก้น่ดำาของเยอรมรัน่ 
เมมืสื่อกองกดำาลรังของพรัน่ธ์มจิตุรและสุหภาพโซึ่เวรียตุบตุกตุะลตุยเขก้าไปบรรจิบกรัน่ทรีสื่แมน่น่ดำบื้าเอลเบอ (Elbe River) 

ใน่วรัน่ทรีสื่ 25 เมษายน่ และรรัฐสุภาของเยอรมรัน่น่าซึ่รี(อรัน่เปร็น่สุรัญลรักษณ์ณ์อดำาน่าจิทางการเมมือง)  กร็ถรูกยซึ่ดำ
ครองใน่วรัน่ทรีสื่ 30 เมษายน่ และใน่วรัน่เดำรียวกรับทรีสื่ร รัฐสุภาเยอรมรัน่ถรูกยซึ่ดำน่รั สื่น่เอง  ฮจิตุเลอรณ์กร็ฆน่าตุรัวตุายพรก้อม
กรับภรรยาของตุน่(วจิกจิพรีเดำรีย สุาราน่ตุกรมเสุรรี, 2555ค)  

 

6.5 ญที่ที่ปยุน่ นและสม่ริภูฟูม่ริการิริบในเอเช์ที่ย – แปซริฟื้ริ ก 
 

ดำรังทรีสื่ไดำก้กลน่าวไวก้ใน่ตุอน่ตุก้น่วน่าญรีสื่ปตุน่น่ใน่ชน่วงกน่อน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2  มตุน่งทรีสื่จิะดำดำาเน่จิน่บทบาททาง
การเมมืองและการทหารตุามน่โยบายทรีสื่เรรียกกรัน่วน่า “วงไพบรูลยณ์รน่วมแหน่งมหาเอเชรียบรูรพา”  ญรีสื่ปตุน่น่ไดำก้รตุกราน่
และขยายอดำาน่าจิเขก้าไปใน่ดำจิน่แดำน่ตุน่างๆ ใน่ภรูมจิภาคเอเชรียมากมายหลายแหน่ง  ซึ่ซึ่สื่งใน่ตุอน่ตุก้น่คมือแควก้น่
แมน่จิรูเรรียของจิรีน่ ชาตุจิตุะวรัน่ตุกตุน่างตุดำาหน่จิพฤตุจิกรรมดำรังกลน่าวของญรีสื่ปตุน่น่ ขณ์ะทรีสื่ญรีสื่ปตุน่น่เองกร็ดำรูจิะไมน่สุน่ใจิตุน่อ
คดำาทรัดำทาน่จิากมหาอดำาน่าจิตุะวรัน่ตุก   พวกเขายรังคงสุน่งกดำาลรังทหารรตุกราน่เขก้าไปใน่ดำจิน่แดำน่อมืสื่น่ๆ ของ
เอเชรียเพจิสื่มเตุจิมทรั บื้งใน่เอเชรียตุะวรัน่ออกคมือ ไตุก้หวรัน่ และเกาหลรี  สุน่วน่ใน่เอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้คมือ 
ฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์ อจิน่โดำน่รีเซึ่รีย มาเลเซึ่รีย สุจิงคโปรณ์ ไทย ลาว พมน่า เวรียดำน่าม และกรัมพรูชา ฯลฯ  โดำยสุถาน่การณ์ณ์
ทรีสื่เปร็น่จิตุดำแตุกหรักกรับชาตุจิตุะวรัน่ตุกโดำยเฉพาะกรับสุหรรัฐฯ  คมือการทรีสื่ญรีสื่ปตุน่น่โจิมตุรีฐาน่ทรัพเรมือเพจิรณ์ลฮาเบอรณ์ 
(Pearl Harbor) ของสุหรรัฐ ฯ ใน่วรัน่ทรีสื่ 7 ธ์รัน่วาคม ค.ศ. 1941 และน่ดำามาซึ่ซึ่สื่งการประกาศสุงครามกรับญรีสื่ปตุน่น่
ของสุหรรัฐฯ  ซึ่ซึ่สื่งกร็รวมไปถซึ่งอรังกฤษ ออสุเตุรเลรีย จิรีน่ และชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรอมืสื่น่ๆ ขณ์ะทรีสื่ฝ่น่ายอรักษะทรีสื่น่ดำาโดำย
เยอรมรัน่ อจิตุาลรี โรมาเน่รีย และฮรังการรี ฯลฯ กร็ประกาศสุงครามตุอบโตุก้กลรับทรัน่ควรัน่  และถมือเปร็น่สุงครามทรีสื่
ขยายขอบเขตุการรบเขก้ามาใน่ภรูมจิภาคเอเชรีย – แปซึ่จิฟ้จิก (ปรรีชา ศรรีวาลรัย, 2543: 139 – 143)     

หลรังการโจิมตุรีเพจิรณ์ลฮาเบอรณ์ผู้น่าน่ไป 6 เดำมือน่  ญรีสื่ปตุน่น่ยรังคงไดำก้ร รับชรัยชน่ะจิากสุมรภรูมจิการรบอยน่าง
ตุน่อเน่มืสื่อง ฐาน่ทรัพสุหรรัฐฯ ใน่ภาคพมืบื้น่แปซึ่จิฟ้จิกถรูกทดำาลายลงอยน่างตุน่อเน่มืสื่องเปร็น่ลรูกโซึ่น่  และทดำาใหก้กองทรัพ
ญรีสื่ปตุน่น่หลงระเรจิงอยรูน่กรับชรัยชน่ะทรีสื่ไดำก้ร รับจิน่ทดำาใหก้ตุกอยรูน่ใน่ความประมาท  เปร็น่ขก้อเทร็จิจิรจิงทรีสื่วน่ากองทรัพ



79 

 

สุหรรัฐฯ ยรังตุรั บื้งหลรักไมน่ไดำก้ใน่ตุอน่ตุก้น่สุดำาหรรับการตุอบโตุก้จิากการโจิมตุรีของญรีสื่ปตุน่น่  อยน่างไรกร็ตุาม เมมืสื่อพวก
เขาพรก้อม การตุอบโตุก้กลรับตุน่อญรีสื่ปตุน่น่กร็เปร็น่ไปอยน่างมรีประสุจิทธ์จิภาพ โดำยเฉพาะการทรีสื่สุหรรัฐฯ  สุามารถ
ถอดำรหรัสุลรับทรีสื่ญรีสื่ปตุน่น่ใชก้ใน่การสุน่งสุารระหวน่างกรัน่  ซึ่ซึ่สื่งไดำก้กลายเปร็น่ไมก้เดำร็ดำทรีสื่ทดำาใหก้สุหรรัฐฯทราบวน่ากองกดำาลรัง
ของญรีสื่ปตุน่น่มรีทรีสื่ตุรั บื้งอยรูน่ทรีสื่ใดำ และเปก้ าหมายโจิมตุรีคมือทรีสื่ไหน่  ผู้ลจิาการตุอบโตุก้ทรีสื่มรีประสุจิทธ์จิภาพและการ
สุามารถถอดำรหรัสุการสุน่งสุารของญรีสื่ปตุน่น่ไดำก้ ทดำาใหก้สุหรรัฐฯไดำก้ร รับชรัยชน่ะตุน่อญรีสื่ปตุน่น่ครรั บื้งแรกใน่การรบทรีสื่สุมรภรูมจิ
มจิดำเวยณ์ (The Battle of Midway) ใน่ตุก้น่เดำมือน่มจิถตุน่ายน่ ค.ศ. 1942 (หกเดำมือน่หลรังเพจิรณ์ล ฮารณ์เบอรณ์ถรูก
โจิมตุรี)  ซึ่ซึ่สื่งการพน่ายแพก้ของกองทรัพญรีสื่ปตุน่น่ทรีสื่สุมรภรูมจิมจิดำเวยณ์ไดำก้กลายเปร็น่โดำมจิโน่แหน่งความปราชรัยตุรัวแรก  

ทรีสื่ทดำาใหก้พวกเขาไมน่พบกรับชรัยชน่ะอรีกเลย ญรีสื่ปตุน่น่กลายเปร็น่ฝ่น่ายตุรั บื้งร รับจิน่กระทรั บื้งถรูกทจิบื้งระเบจิดำปรมาณ์รูและ
ยอมรรับความพน่ายแพก้ใน่อรีกสุองปรีเศษถรัดำมา 

ยตุทธ์วจิธ์รีทรีสื่สุดำาครัญประการหน่ซึ่สื่งของกองทรัพสุหรรัฐฯใน่การรตุกกลรับญรีสื่ปตุน่น่คมือ การวางแผู้น่ทยอยโจิมตุรี
ทรีสื่ม รั สื่น่และฐาน่ทรัพทรีสื่เปร็น่จิตุดำยตุทธ์ศาสุตุรณ์สุดำาครัญๆ ของญรีสื่ปตุน่น่ทรีสื่รายรอบไปเรมืสื่อยๆ เพมืสื่อเปร็น่การควบคตุม
ยตุทธ์ศาสุตุรณ์ทางการรบ และตุรัดำขาดำการสุน่งกดำาลรังบดำารตุงของกองทรัพญรีสื่ปตุน่น่  ซึ่ซึ่สื่งดำรูเหมมือน่สุหรรัฐฯจิะประสุบ
ผู้ลสุดำาเรร็จิตุามยตุทธ์ศาสุตุรณ์ทรีสื่วางไวก้ไมน่วน่าจิะเปร็น่การรบทรีสื่เกาะมจิดำเวยณ์ เกาะกรัวดำรัลคะแน่ล  การรบทรีสื่
ฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์  รวมถซึ่งการรตุกครรั บื้งใหญน่ตุน่อญรีสื่ปตุน่น่ทรีสื่เกาะโอกจิน่าวา  และสุดำาหรรับน่ายทหารคน่สุดำาครัญของกองทรัพ
สุหรรัฐฯ ทรีสื่มรีบทบาทสุรูงใน่การรตุกกลรับญรีสื่ปตุน่น่ใน่สุมรภรูมจิเอเชรีย - แปซึ่จิฟ้จิกคมือ  น่ายพลดำรักลาสุ  แมกอารณ์
เธ์อรณ์  (Douglas MacArthur ค.ศ.1880 – 1964) เจิก้าของวาทะ “ฉรัน่จิะกลรับมา” (I Shall return)  

 การรตุกกลรับญรีสื่ปตุน่น่ครรั บื้งสุดำาครัญของสุหรรัฐฯ  กร็คมือการยกพลขซึ่บื้น่บกทรีสื่เกาะโอกจิน่าวา (อรัน่เปร็น่เกาะทรีสื่
เปร็น่ยตุทธ์ศาสุตุรณ์สุดำาครัญของญรีสื่ปตุน่น่)   ใน่การยกพลขซึ่บื้น่บกครรั บื้งน่รีบื้ถมือเปร็น่การรตุกใหญน่ครรั บื้งสุตุดำทก้ายตุน่อญรีสื่ปตุน่น่ของ
สุหรรัฐฯ กร็วน่าไดำก้  (กน่อน่ทรีสื่จิะมรีการทจิบื้งระเบจิดำปรมาณ์รู 2 ลรูกใสุน่ญรีสื่ปตุน่น่)  เพราะแมก้สุหรรัฐฯ จิะประสุบผู้ลสุดำาเรร็จิ
ใน่การยซึ่ดำครองเกาะโอกจิน่าวา แตุน่พวกเขากร็สุรูญเสุรียเรมือรบ เครมืสื่องบจิน่รบ  และชรีวจิตุกดำาลรังพลมหาศาล 
เพราะญรีสื่ปตุน่น่มรีการใชก้ยตุทธ์วจิธ์รีการรบทรีสื่เรรียกวน่า “คะมจิกะเซึ่ะ” (Kamikaze: สุายลมแหน่งสุวรรคณ์) ใน่การรรับมมือ
กรับสุหรรัฐฯ  จิากความสุรูญเสุรียทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ ฝ่น่ายเสุน่าธ์จิการของกองทรัพสุหรรัฐฯ จิซึ่งประเมจิน่วน่า  หากมรีการยก
พลขซึ่บื้น่บกอรีกครรั บื้งเพมืสื่อโจิมตุรีญรีสื่ปตุน่น่  สุหรรัฐฯ คงสุรูญเสุรียไมน่น่ก้อยไปกวน่าทรีสื่โอกจิน่าวาเปร็น่แน่น่ เหตุตุน่รีบื้พวกเขาจิซึ่ง
ยมืน่หยรัดำสุดำาหรรับการใชก้ระเบจิดำปรมาณ์รูเพมืสื่อถลน่มญรีสื่ปตุน่น่   
 สุหรรัฐฯ เลมือกทรีสื่จิะทจิบื้งระเบจิดำปรมาณ์รูใสุน่ญรีสื่ปตุน่น่ 2 ลรูกใน่ 2 เมมืองคมือ ลรูกแรกใชก้ชมืสื่อวน่า “ลจิตุเตุจิลบอย” 

(Little Boy) กดำาหน่ดำทจิบื้งลงทรีสื่เมมืองฮจิโรชจิมาใน่วรัน่ทรีสื่ 6 สุจิงหาคม ค.ศ. 1945  โดำยการลดำาเลรียงของเครมืสื่องบจิน่ 
B - 29 Superfortress  ผู้ลจิากระเบจิดำปรมาณ์รูลรูกแรกทดำาใหก้ชาวเมมืองฮจิโรชจิมาเสุรียชรีวจิตุทรัน่ทรีราว 90,000 – 

160,000 คน่  ไมน่น่รับรวมผู้รูก้รอดำชรีวจิตุทรีสื่ไดำก้ร รับสุารกรัมมรัน่ตุรรังสุรี ซึ่ซึ่สื่งทดำาใหก้ตุก้องทตุพพลภาพ  และเสุรียชรีวจิตุใน่
ภายหลรังอรีกจิดำาน่วน่มาก สุน่วน่ระเบจิดำปรมาณ์รูลรูกทรีสื่ 2 ใชก้ชมืสื่อวน่า “แฟ้ตุแมน่” (Fat Man)  กดำาหน่ดำทจิบื้งทรีสื่เมมือง
น่างาซึ่ากจิ ใน่วรัน่ทรีสื่ 9 สุจิงหาคม ค.ศ. 1945  ซึ่ซึ่สื่งผู้ลจิากระเบจิดำปรมาณ์รูลรูกทรีสื่ 2  ทดำาใหก้ชาวเมมืองน่างาซึ่ากจิ
เสุรียชรีวจิตุทรัน่ทรีราว 40,000 คน่ ไมน่น่รับรวมผู้รูก้บาดำเจิร็บและทตุพพลภาพอรีกราว 25,000 คน่  เปร็น่ทรีสื่ปรากฏิชรัดำ
วน่า หลรังระเบจิดำปรมาณ์รู 2 ลรูกทดำาลายเมมืองฮจิโรชจิมา  และน่างาซึ่ากจิของญรีสื่ปตุน่น่ สุรังคมการเมมืองโลกกร็กก้าวเขก้า
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สุรูน่ยตุคอาวตุธ์ทดำาลายลก้างสุรูงอยน่างน่จิวเคลรียรณ์โดำยปรจิยาย โดำยเปรรียบกรัน่วน่ากลตุน่มควรัน่ทรีสื่พวยพตุน่งเปร็น่รรูปดำอกเหร็ดำ
คมือสุรัญลรักษณ์ณ์ของการเรจิสื่มตุก้น่ 

 หลรังญรีสื่ปตุน่น่ถรูกถลน่มดำก้วยระเบจิดำปรมาณ์รูจิน่ทดำาใหก้เสุรียหายอยน่างหน่รัก  ประกอบกรับกน่อน่หน่ก้าน่รีบื้ไดำก้ร รับ
ความปราชรัยครรั บื้งแลก้วครรั บื้งเลน่าจิน่ทดำาใหก้กองทรัพเรมือ  และกองทรัพอากาศเปร็น่อรัมพาตุ  ขณ์ะทรีสื่อตุตุสุาหกรรม
ของประเทศถรูกทดำาลายจิน่พลเมมืองตุก้องตุกอยรูน่ใน่ภาวะขาดำแคลน่อาหารอยน่างหน่รัก ใน่อรีก 3 สุรัปดำาหณ์ถรัดำมา 
องคณ์พระจิรักพรรดำจิของญรีสื่ปตุน่น่กร็ทรงประกาศยอมรรับความพน่ายแพก้โดำยปราศจิากเงมืสื่อน่ไข  และไดำก้สุน่งตุรัวแทน่
เพมืสื่อลงน่ามใน่สุน่ธ์จิสุรัญญาสุงบศซึ่กอยน่างเปร็น่ทางการใน่วรัน่ทรีสื่ 2 กรัน่ยายน่ ค.ศ. 1945  บน่เรมือรบมจิซึ่ซึ่รูรรีของ
สุหรรัฐฯ ใน่อน่าวโตุเกรียว อรัน่ถมือเปร็น่การสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2      
 

 

                            
 

  ภาพทรีสื่ 2.7 กลตุน่มเมฆรรูปดำอกเหร็ดำทรีสื่พวยพตุน่งสุรูงราว 18 กจิโลเมตุร เหน่มือเมมืองน่างาซึ่ากจิ ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่หน่ซึ่สื่ง       
  ใน่สุองเมมืองทรีสื่ถรูกสุหรรัฐฯโจิมตุรีโดำยการทจิบื้งระเบจิดำปรมาณ์รู และถมือเปร็น่การเรจิสื่มตุก้น่ของยตุคน่จิวเคลรียรณ์   
  ทรีสื่มา http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagasakibomb.jpg 

    

6.4 ผลข้องสงคริาม่โลกคริวั นื้งที่ที่ที่ 2  
 
 ภายหลรังการสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 น่อกจิากเปร็น่ยตุคเรจิสื่มตุก้น่ของอาวตุธ์น่จิวเคลรียรณ์แลก้ว ใน่ดำก้าน่
เศรษฐกจิจิ สุรังคม  และการเมมืองระหวน่างประเทศของโลกกร็เกจิดำการเปลรีสื่ยน่แปลงอยน่างสุดำาครัญดำก้วยเชน่น่กรัน่ 
ซึ่ซึ่สื่งผู้ลของสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 ทรีสื่ปรากฏิชรัดำเจิน่ ไดำก้แกน่  
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6.4.1 การิม่ที่ผฟูส้เสที่ยช์ที่วริตจำจำานวนม่หาศิาล  
 

มรีการประมาณ์ตุรัวเลขจิดำาน่วน่ผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุใน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 ไวก้วน่า  รวมทรั บื้งสุจิบื้น่น่น่าจิะมากกวน่า 
60 ลก้าน่คน่ โดำยแบน่งเปร็น่ทหารราว 22 ลก้าน่คน่ และพลเรมือน่ราว 40 ลก้าน่คน่  เปร็น่ทรีสื่แน่น่ชรัดำวน่าทหารสุน่วน่
ใหญน่เสุรียชรีวจิตุจิากการสุรูก้รบใน่สุมรภรูมจิ สุน่วน่พลเรมือน่เสุรียชรีวจิตุทรั บื้งจิากการถรูกทจิบื้งระเบจิดำ  การถรูกสุรังหารหมรูน่ 
การถรูกฆาตุกรรม การอดำอยาก การเกจิดำโรคระบาดำ และดำก้วยสุาเหตุตุอมืสื่น่ๆ ฯลฯ  ใน่ตุรัวเลขผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุ
ขก้างตุก้น่ มรีจิดำาน่วน่หลายลก้าน่ทรีสื่เสุรียชรีวจิตุเน่มืสื่องจิากการถรูกทารตุณ์กรรม  และสุรังหารหมรูน่โดำยทหารของฝ่น่าย
อรักษะ โดำยเฉพาะจิากเยอรมรัน่ และญรีสื่ปตุน่น่  (วจิกจิพรีเดำรีย สุาราน่ตุกรมเสุรรี, 2556ค) อาทจิ ใน่การเหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่
เรรียกวน่า “ฮอโลคอสุตุณ์” (The Holocaust: การทดำาลายจิน่สุรูญสุจิบื้น่)  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่คดำาเรรียกการสุรังหารชาวยจิวใน่
ยตุโรปโดำยเยอรมรัน่น่าซึ่รี ประมาณ์กรัน่วน่ามรีชาวยจิวเสุรียชรีวจิตุมากราว 7 – 8 ลก้าน่คน่ สุน่วน่อรีกหน่ซึ่สื่งเหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่
สุะเทมือน่ขวรัญไมน่แพก้กรัน่คมือ “การสุรังหารหมรูน่ทรีสื่น่าน่กจิง” (Nanking Massacre) หรมือ “การขน่มขมืน่ทรีสื่น่าน่กจิง” 
(Rape of Nanking)  อรัน่เปร็น่คดำาเรรียกการสุรังหารหมรูน่ชาวจิรีน่ทรีสื่เมมืองน่าน่กจิงโดำยกองทรัพญรีสื่ปตุน่น่ ทางการจิรีน่
ประมาณ์ตุรัวเลขผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุไวก้วน่าสุรูงถซึ่ง 300,000 ราย  จิากตุรัวอยน่างเหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่โหดำรก้ายใน่ขก้างตุก้น่  สุรังคม
โลกบางสุน่วน่จิซึ่งตุรั บื้งคดำาถามตุน่อทจิศทางการพรัฒน่าของมน่ตุษยชาตุจิวน่ามาถรูกทางแลก้วหรมือไมน่ ทรั บื้งใน่แงน่การ
พรัฒน่าเทคโน่โลยรี  การสุรก้างชาตุจิของแตุน่ละประเทศ และวจิถรีทางทรีสื่ร รัฐชาตุจิตุน่างๆ จิะอยรูน่รน่วมกรัน่ไดำก้อยน่าง
สุรัน่ตุจิคมืออะไร         
 

6.4.2 ริะบอบเผดร็จำการิและลวัที่ธีริที่หาริในฝ่น่ ายอวักษะลน่ม่สลาย  
 

 ความพน่ายแพก้ใน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 ของมหาอดำาน่าจิฝ่น่ายอรักษะโดำยเฉพาะกรณ์รี  เยอรมรัน่ 
อจิตุาลรี และญรีสื่ปตุน่น่ สุน่งผู้ลใหก้ระบอบเผู้ดำร็จิการทรั บื้งลรัทธ์จิน่าซึ่รีใน่เยอรมรัน่ และลรัทธ์จิฟ้าสุซึ่จิสุตุณ์ใน่อจิตุาลรีเกจิดำการลน่ม
สุลาย  ขณ์ะทรีสื่ล รัทธ์จิทหารใน่ญรีสื่ปตุน่น่กร็ลน่มสุลายไปพรก้อมๆ กรับการประกาศยอมรรับความพน่ายแพก้   ซึ่ซึ่สื่งผู้ลจิาก
ความพน่ายแพก้สุงครามและลน่มสุลายดำรังกลน่าว  บรรดำาชาตุจิสุรัมพรัน่ธ์มจิตุรใน่ฐาน่ะผู้รูก้มรีชรัยจิซึ่งมรีมาตุรการจิรัดำการ
และลงโทษหลายประการ กลน่าวคมือ เยอรมรัน่ถรูกแบน่งเปร็น่สุองสุน่วน่คมือ (ไมน่น่รับสุน่วน่ทรีสื่คมืน่ใหก้กรับโปแลน่ดำณ์)  
เยอรมน่รีตุะวรัน่ตุก(ควบคตุมโดำยสุหรรัฐฯ อรังกฤษ และฝ่รรั สื่งเศสุ)  และเยอรมน่รีตุะวรัน่ออกควบคตุมโดำยสุหภาพ
โซึ่เวรียตุ ขณ์ะทรีสื่ญรีสื่ปตุน่น่ถรูกสุหรรัฐฯปฏิจิรรูปการเมมืองการปกครองใหมน่  ทรั บื้งการรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญ  การจิดำากรัดำ
บทบาทของกองทรัพและองคณ์พระจิรักรพรรดำจิ  อยน่างไรกร็ตุาม  มาตุรการอมืสื่น่ๆ ทรีสื่เหมมือน่กรัน่ ไดำก้แกน่  การ
ดำดำาเน่จิน่คดำรีขก้อหาอาชญากรรมสุงครามกรับผู้รูก้น่ดำาทางกองทรัพทรีสื่มรีบทบาทใน่สุงคราม  การกดำาหน่ดำใหก้ชดำาระคน่า
ปฏิจิกรรมสุงคราม  การกดำาหน่ดำใหก้คมืน่ดำจิน่แดำน่ทรีสื่ไดำก้มาใน่ระหวน่างสุงคราม 
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6.4.3 ลวัที่ธีริจำวักริวริริดรินริยม่ลน่ม่สลาย  
  

ภายหลรังการสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2  บรรดำาชาตุจิทรีสื่เปร็น่ลรัทธ์จิจิ รักรวรรดำจิน่จิยมทรั บื้งหลายไมน่วน่าจิะ
เปร็น่สุเปน่ เน่เธ์อรณ์แลน่ดำณ์ อรังกฤษ ฝ่รรั สื่งเศสุ โปรตุตุเกสุ เยอรมรัน่ อจิตุาลรี และญรีสื่ปตุน่น่ ฯลฯ ชาตุจิตุน่างๆ  เหลน่าน่รีบื้
ลก้วน่อยรูน่ใน่สุภาวะทรีสื่เสุมืสื่อมถอยทางอดำาน่าจิ  เน่มืสื่องจิากไดำก้ร รับผู้ลกระทบทรีสื่รตุน่แรงจิากการสุรูญเสุรียทรรัพยากร
มหาศาลใน่ระหวน่างสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 (โดำยเฉพาะสุามชาตุจิสุตุดำทก้ายทรีสื่เสุรียหายอยน่างหน่รักใน่ฐาน่ะผู้รูก้แพก้
สุงคราม )  ความเสุมืสื่อมถอยทางอดำาน่าจิทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ ประกอบกรับพลเมมืองใน่ดำจิน่แดำน่อาณ์าน่จิคมทรั บื้งหลายสุน่วน่
ใหญน่ตุน่างตุมืสื่น่ตุรัวใน่การเรรียกรก้องเอกราชจิากเจิก้าอาณ์าน่จิคม ซึ่ซึ่สื่งกระบวน่การเชน่น่วน่าน่รีบื้สุน่งผู้ลใหก้ดำจิน่แดำน่ทรีสื่เคย
เปร็น่อาณ์าน่จิคมใน่เอเชรีย  และแอฟ้รจิกาตุน่างทยอยไดำก้ร รับเอกราช เชน่น่ อจิน่เดำรีย(1947)  พมน่า(1948)  

มาเลเซึ่รีย(1957)  อจิน่โดำน่รีเซึ่รีย(1949)  ลาว(1949)  กรัมพรูชา(1953) เวรียดำน่าม(1954) ลจิเบรีย(1947) และ
ตุรูน่จิเซึ่รีย(1960) ฯลฯ     
 

6.4.4 การิจำวัดตวั นื้งองคค์การิสหปริะช์าช์าตริข้องฝ่น่ ายสวัม่พิวันธีม่ริตริ   
 

ดำรังเปร็น่ทรีสื่ทราบวน่า หลรังสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 ประชาคมโลกไดำก้จิรัดำตุรั บื้งองคณ์การสุรัน่น่จิบาตุชาตุจิ
ขซึ่บื้น่ เพมืสื่อรรักษาสุรัน่ตุจิภาพใหก้กรับโลก  แตุน่องคณ์การน่รีบื้กร็ลก้มเหลวสุดำาหรรับการยตุตุจิความขรัดำแยก้งระหวน่างชาตุจิ
สุมาชจิก จิากความลก้มเหลวดำรังกลน่าว เมมืสื่อสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 บรรดำาชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุร  จิซึ่งรน่วมกรัน่
จิรัดำตุรั บื้ง “องคณ์การสุหประชาชาตุจิ”  ขซึ่บื้น่มาทดำแทน่ใน่วรัน่ทรีสื่ 24 ตุตุลาคม ค.ศ. 1945  โดำยมรีเปก้าหมายไมน่ตุน่าง
จิากเดำจิมคมือเปร็น่องคณ์กรสุดำาหรรับแสุวงหาความรน่วมมมือทรั บื้งทางดำก้าน่สุรัน่ตุจิภาพ เศรษฐกจิจิ สุรังคม และความ
มรั สื่น่คงระหวน่างประเทศ  ทรั บื้งน่รีบื้ องคณ์การสุหประชาชาตุจิมรีจิตุดำเรจิสื่มตุก้น่มาจิาก “ปฏิจิญญาสุหประชาชาตุจิ” ทรีสื่
สุหรรัฐฯและชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรอมืสื่น่ๆ ลงน่ามรน่วมกรัน่ใน่ค.ศ.1942 ทรีสื่กรตุงวอชจิงตุรัน่ดำรีซึ่รีของสุหรรัฐฯ  ซึ่ซึ่สื่งการเกจิดำขซึ่บื้น่
ของ“ปฏิจิญญาสุหประชาชาตุจิ”น่รั บื้น่ ถมือเปร็น่การรรับรองสุาระสุดำาครัญทรีสื่เน่มืสื่องมาจิาก “กฎีบรัตุรแอตุแลน่ตุจิก”

(Atlantic Charter) โดำยทรีสื่เปร็น่การเจิรจิาระหวน่างประธ์าน่าธ์จิบดำรี“แฟ้รงกลจิน่ ดำรี. รรูสุเวลตุณ์”(Franklin D. 

Roosevelt ค.ศ.1882 – 1945) ของสุหรรัฐฯ กรับน่าย“วจิน่สุตุรัน่ เชอรณ์ชจิลลณ์”(Winston Churchill ค.ศ.1874 – 

1965) น่ายกรรัฐมน่ตุรรีของอรังกฤษ ใน่ระหวน่างวรัน่ทรีสื่ 9 – 12 สุจิงหาคม ค.ศ. 1941       

 
6.4.5 การิกน่อตวัวข้องสงคริาม่เยร็นริะหวน่างสหริวัฐ์ฯ กวับสหภูาพิโซเวที่ยต  

 

เมมืสื่อสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2  สุหรรัฐฯกก้าวขซึ่บื้น่เปร็น่มหาอดำาน่าจิของโลกอยน่างเตุร็มภาคภรูมจิ  ทรั บื้งใน่
ฐาน่ะผู้รูก้มรีชรัยใน่สุงครามโลก  และใน่ฐาน่ะผู้รูก้ทรีสื่สุามารถผู้ลจิตุอาวตุธ์น่จิวเคลรียรณ์ไดำก้เปร็น่ชาตุจิแรกใน่โลก  ขณ์ะทรีสื่
สุหภาพโซึ่เวรียตุ กร็อยรูน่ใน่ฐาน่ะทรีสื่ไมน่ดำก้อยไปกวน่า ทรั บื้งการเปร็น่ผู้รูก้ชน่ะสุงครามโลก หรมือการมรีกองทรัพทรีสื่มรีกดำาลรัง
พลมหาศาล ดำรังไดำก้กลน่าวไวก้ใน่ขก้อทรีสื่ 6.4.3 วน่า ผู้ลพวงจิากสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 ทดำาใหก้ชาตุจิมหาอดำาน่าจิกลตุน่ม
เดำจิมอน่อน่แอทางอดำาน่าจิลงไป  ซึ่ซึ่สื่งสุภาวะเชน่น่วน่าน่รีบื้ไดำก้เปจิดำโอกาสุใหก้สุหรรัฐฯ กรับสุหภาพโซึ่เวรียตุกก้าวขซึ่บื้น่เปร็น่
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มหาอดำาน่าจิของโลกอยน่างถรูกชน่วงเวลา  แตุน่การทรีสื่สุหรรัฐฯและสุหภาพโซึ่เวรียตุ มรีความแตุกตุน่างกรัน่ใน่ดำก้าน่
อตุดำมการณ์ณ์การเมมืองอยน่างชรัดำเจิน่  กลน่าวคมือ สุหรรัฐฯยซึ่ดำมรั สื่น่ใน่อตุดำมการณ์ณ์เสุรรีประชาธ์จิปไตุย ขณ์ะทรีสื่สุหภาพ
โซึ่เวรียตุยซึ่ดำมรั สื่น่ใน่อตุดำมการณ์ณ์คอมมจิวน่จิสุตุณ์  ความขรัดำแยก้งระหวน่างสุองมหาอดำาน่าจิจิซึ่งกน่อตุรัวและขยายตุรัว จิน่
อยรูน่ใน่สุภาวะทรีสื่เรรียกวน่า “สุงครามเยร็น่”  

  

7. สงคริาม่เยร็น 
 

 “สุงครามเยร็น่” หรมือ “Cold War”  คมือการตุน่อสุรูก้ระหวน่างสุองขรั บื้วมหาอดำาน่าจิโลก  คมือสุหรรัฐฯ ใน่
ฐาน่ะผู้รูก้น่ดำาโลกเสุรรีประชาธ์จิปไตุย กรับสุหภาพโซึ่เวรียตุ ใน่ฐาน่ะผู้รูก้น่ดำาโลกคอมมจิวน่จิสุตุณ์ ความขรัดำแยก้งระหวน่าง
สุองขรั บื้วมหาอดำาน่าจิขก้างตุก้น่กน่อตุรัวขซึ่บื้น่เมมืสื่อสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 และไดำก้ดำดำาเน่จิน่ยาวน่าน่ตุน่อมาถซึ่ง 4 

ทศวรรษ คมือระหวน่างปรี ค.ศ.1947 – 1991 ใน่ความขรัดำแยก้งดำรังกลน่าวทรั บื้งสุองมหาอดำาน่าจิมรีการดำดำาเน่จิน่
น่โยบายและบทบาทน่าน่รัปการเพมืสื่อตุน่อตุก้าน่ ปจิดำลก้อม  และสุกรัดำกรั บื้น่อรีกฝ่น่าย (ยกเวก้น่การทดำาสุงครามกรัน่
โดำยตุรง และโดำยเปจิดำเผู้ย)  ไมน่วน่าจิะเปร็น่การสุะสุมอาวตุธ์ทดำาลายลก้างสุรูงอยน่างน่จิวเคลรียรณ์  การพรัฒน่า
เทคโน่โลยรีดำก้าน่กองทรัพและอวกาศ การแสุวงหาพรัน่ธ์มจิตุร และการทดำา“สุงครามตุรัวแทน่”(Proxy War) ใน่
ภรูมจิภาคตุน่างๆ  
 

7.1 การิเริริที่ม่ตส้นข้องสงคริาม่เยร็น 

 
 สุงครามเยร็น่เรจิสื่มเกจิดำขซึ่บื้น่จิากสุหภาพโซึ่เวรียตุกน่อน่  โดำยทรีสื่ไมน่ไดำก้มรีการประกาศอยน่างเปร็น่ทางการ
สุหภาพโซึ่เวรียตุไดำก้แผู้น่ขยายอจิทธ์จิพลและอตุดำมการณ์ณ์คอมมจิวน่จิสุตุณ์ของตุน่เขก้าไปใน่ดำจิน่แดำน่แถบยตุโรป
ตุะวรัน่ออกใน่ทรัน่ทรีทรีสื่สุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2  กองทรัพแดำงของสุหภาพโซึ่เวรียตุไดำก้ทดำาการบรังครับและ
ชน่วยเหลมือใหก้ดำจิน่แดำน่ตุน่างๆ เหลน่าน่รั บื้น่  มรีการปฏิจิวรัตุจิเปลรีสื่ยน่แปลงทางการเมมืองการปกครองใหก้เปร็น่
คอมมจิวน่จิสุตุณ์   รวมทรั บื้งไดำก้กลายเปร็น่ประเทศบรจิวารของสุหภาพโซึ่เวรียตุดำก้วยใน่ขณ์ะเดำรียวกรัน่ ทรั บื้งน่รีบื้ระหวน่าง 
ค.ศ. 1945 – 1948 สุหภาพโซึ่เวรียตุทดำาใหก้ประเทศตุน่างๆ  ใน่ยตุโรปตุะวรัน่ออกกลายเปร็น่คอมมจิวน่จิสุตุณ์และ
เปร็น่บรจิวารของตุน่มากถซึ่ง 7 ประเทศ ไดำก้แกน่ โปแลน่ดำณ์ ฮรังการรี ยรูโกสุลาเวรีย แอลเบเน่รีย บรัลแกเรรีย    
และเชโกสุโลวะเกรีย  

ใน่ระยะเรจิสื่มตุก้น่ของการแผู้น่ขยายอจิทธ์จิพลเขก้าไปใน่ยตุโรปตุะวรัน่ออกของสุหภาพโซึ่เวรียตุ  สุหรรัฐฯดำรู
จิะยรังไมน่มรีทน่าทรีทรีสื่ชรัดำเจิน่ใน่การตุน่อตุก้าน่และสุกรัดำกรั บื้น่สุหภาพโซึ่เวรียตุแตุน่อยน่างใดำ  จิน่กระทรั บื้งสุหภาพโซึ่เวรียตุ
มรีแผู้น่การขยายอจิทธ์จิพลเขก้าไปใน่แถบทะเลเมดำจิเตุอรณ์เรเน่รียน่คมือใน่ประเทศกรรีซึ่ และตุตุรกรี  สุหรรัฐจิซึ่งเรจิสื่ม
ตุระหน่รักถซึ่งภรัยคตุกคามจิากสุหภาพโซึ่เวรียตุ  และไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำขซึ่บื้น่ของ “หลรักการทรรูแมน่” (Truman 
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Doctrine)
3
 และ “แผู้น่การมารณ์แชล (The Marshall Plan)

4
 ใน่ ค.ศ. 1947  เพมืสื่อสุกรัดำกรั บื้น่การขยายตุรัวของ

ลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์ และเพมืสื่อเขก้าชน่วยเหลมือบรรดำาประเทศเสุรรีประชาธ์จิปไตุยใน่ยตุโรปและทรั สื่วโลก  ใหก้รอดำพก้น่
จิากการถรูกคตุกคามโดำยลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์  ซึ่ซึ่สื่งประเทศแรกๆทรีสื่สุหรรัฐฯไดำก้ดำดำาเน่จิน่บทบาทเชน่น่วน่าน่รีบื้คมือกรรีซึ่
และตุตุรกรี และถมือเปร็น่การเกจิดำขซึ่บื้น่ของสุงครามเยร็น่อยน่างแทก้จิรจิง (วจิมลวรรณ์ ภรัทโรดำม, 2540: 23 - 27) 

ฝ่น่ายสุหภาพโซึ่เวรียตุกร็ตุรีความวน่าหลรักการทรรูแมน่หรมือแผู้น่การมารณ์แชลลณ์ของสุหรรัฐฯ  คมือการ
ดำดำาเน่จิน่น่โยบายเพมืสื่อครอบครองโลกและตุน่อตุก้าน่ตุน่เอง  เหตุตุน่รีบื้สุหภาพโซึ่เซึ่รียตุจิซึ่งดำดำาเน่จิน่การตุอบโตุก้โดำย
จิรัดำตุรั บื้งองคณ์การโคมจิน่ฟ้อรณ์ม (Communist Information Bureau) ขซึ่บื้น่ใน่เดำมือน่กรัน่ยายน่ ค.ศ.1947 เพมืสื่อเปร็น่
องคณ์กรทรีสื่รวมตุรัวของบรรดำาประเทศบรจิวารของสุหภาพโซึ่เวรียตุ ขณ์ะเดำรียวกรัน่  กร็มรีการจิรัดำตุรั บื้งองคณ์การโค
เมคอน่ (COMECON) ขซึ่บื้น่ใน่ ค.ศ.1949 เพมืสื่อใหก้ความชน่วยเหลมือดำก้าน่เศรษฐกจิจิแกน่บรรดำาประเทศบรจิวาร
ของสุหภาพโซึ่เวรียตุ และอาจิกลน่าวไดำก้วน่า จิากทน่าทรีทรีสื่คน่อยๆ แขร็งกรก้าวระหวน่างกรัน่มากขซึ่บื้น่ ความตุซึ่งเครรียดำ
และความขรัดำแยก้งระหวน่างสุหรรัฐฯ กรับสุหภาพโซึ่เวรียตุกร็น่รับวรัน่ยจิสื่งเขมร็งเกลรียวมากขซึ่บื้น่เปร็น่ลดำาดำรับดำก้วย
เชน่น่กรัน่  จิน่น่ดำาไปสุรูน่การทดำาสุงครามตุรัวแทน่ใน่ภรูมจิภาคตุน่างๆ  
 

7.2 การิดจำาเนรินนโยบายเพินื้ที่อตน่อตส้านกวันและกวันริะหวน่างสหริวัฐ์ฯ กวับสหภูาพิโซเวที่ยต  
 

ใน่การตุน่อตุก้าน่บทบาทและอจิทธ์จิพลของสุหภาพโซึ่เวรียตุ  สุหรรัฐฯไดำก้รน่วมมมืออยน่างใกลก้ชจิดำกรับกลตุน่ม
ชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรของตุน่ไมน่วน่าจิะเปร็น่อรังกฤษ ฝ่รรั สื่งเศสุ แคน่าดำา และออสุเตุรเลรีย ฯลฯ สุหรรัฐประเมจิน่วน่าเพรียง
แผู้น่การมารณ์แชลลณ์อยน่างเดำรียว  คงไมน่สุามารถปกปก้ องยตุโรปตุะวรัน่ตุกจิากการถรูกคตุกคามโดำยลรัทธ์จิ
คอมมจิวน่จิสุตุณ์ไดำก้  เพราะแผู้น่การมารณ์แชลลณ์เปร็น่เพรียงแผู้น่งาน่ดำก้าน่เศรษฐกจิจิ อรีกทรั บื้งยตุโรปตุะวรัน่ตุกเองกร็ยรัง
ไมน่ฟ้มืบื้น่ตุรัวผู้ลกระทบอรัน่เน่มืสื่องจิากสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2  เพมืสื่อชน่วยเหลมือยตุโรปตุะวรัน่ตุกใน่ดำก้าน่การทหาร 
สุหรรัฐและชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรใน่ยตุโรปตุะวรัน่ตุกจิซึ่งรน่วมกรัน่จิรัดำตุรั บื้ง “องคณ์การสุน่ธ์จิสุรัญญาปก้องกรัน่แอตุแลน่ตุจิกเหน่มือ” 

(North Atlantic Treaty Organization) หรมือ“น่าโตุก้”(NATO) ใน่เดำมือน่เมษายน่ ค.ศ. 1949  ดำก้าน่สุหภาพ
โซึ่เวรียตุกร็ไดำก้จิ รัดำตุรั บื้ง “องคณ์การสุน่ธ์จิสุรัญญาวอรณ์ซึ่อ”(The Warsaw Treaty Organization)  ขซึ่บื้น่ใน่เดำมือน่
พฤษภาคม ค.ศ. 1955  โดำยมรีเปก้าหมายทรีสื่สุดำาครัญคมือ การสุรก้างความเปร็น่ปซึ่กแผู้น่น่ดำก้าน่การเมมืองและ
                                                           

3
 คมือหลรักการทรีสื่สุหรรัฐฯมรีน่โยบายใน่การชน่วยเหลมือกรรีซึ่และตุตุรกรี ไมน่ไหก้ตุกอยรูน่ภายใตุก้อจิทธ์จิพลของ

ลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์  โดำยผู้รูก้ทรีสื่น่ดำาเสุน่อแน่วคจิดำน่รีบื้คมือประธ์าน่าธ์จิบดำรีแฮรณ์รรี ทรรูแมน่ (Harry Truman)  ใน่เดำมือน่
มรีน่าคม ค.ศ.1947  เพราะจิะถมือเปร็น่ภรัยคตุกคามตุน่อสุหรรัฐฯและโลกประชาธ์จิปไตุย อาจิกลน่าวไดำก้วน่า   การ
เกจิดำขซึ่บื้น่ของหลรักการทรรูแมน่ดำรังกลน่าว ไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำสุงครามเยร็น่ระหวน่างสุหรรัฐฯกรับสุหภาพโซึ่เวรียตุ   

4
 คมือแผู้น่การใน่การชน่วยฟ้มืบื้น่ฟ้รูเศรษฐกจิจิใหก้กรับชาตุจิใน่ยตุโรปตุะวรัน่ตุกของสุหรรัฐฯ โดำยผู้รูก้ทรีสื่น่ดำาเสุน่อ

แน่วคจิดำน่รีบื้คมือน่ายพลจิอรณ์จิ แคตุเลตุตุณ์ มารณ์แชลลณ์ (General George Catlett Marshall) ใน่เดำมือน่มจิถตุน่ายน่ 
ค.ศ. 1947 โดำยเปก้าหมายหลรักคมือปก้องกรัน่การพรังทลายของระบบเศรษฐกจิจิแบบทตุน่น่จิยมของชาตุจิใน่ยตุโรป 

ทรีสื่เปร็น่พรัน่ธ์มจิตุรของสุหรรัฐฯ รวมทรั บื้งปก้องกรัน่การเขก้ามามรีอจิทธ์จิพลของสุหภาพโซึ่เวรียตุ   
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การทหารใน่กลตุน่มประเทศทรีสื่เปร็น่คอมมจิวน่จิสุตุณ์ใน่ยตุโรปตุะวรัน่ออก และรวมถซึ่งการตุน่อตุก้าน่องคณ์การ
สุน่ธ์จิสุรัญญาวอรณ์ซึ่อของสุหรรัฐฯ (เพจิสื่งอก้าง: 35 - 40)  

   สุหรรัฐ ฯไดำก้ขยายบทบาทและอจิทธ์จิพลของตุน่เขก้าใน่ใน่ภรูมจิภาคตุน่างๆ เพจิสื่มมากขซึ่บื้น่  โดำยเฉพาะ
ใน่ภรูมจิภาคเอเชรียทรีสื่สุหรรัฐ ฯ มองวน่าเปร็น่ยตุทธ์ศาสุตุรณ์ทรีสื่สุดำาครัญสุดำาหรรับการตุน่อตุก้าน่ลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์  ไมน่วน่าจิะ
ใน่เอเชรียตุะวรัน่ออก  เอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้ และเอเชรียกลาง  เพมืสื่อเปก้าหมายดำรังกลน่าวสุหรรัฐฯไดำก้ขยาย
บทบาททรั บื้งโดำยการทดำาขก้อตุกลงเปร็น่พรัน่ธ์มจิตุรแบบทวจิภาครี  และโดำยการจิรัดำตุรั บื้งองคณ์การสุน่ธ์จิสุรัญญาทาง
การเมมืองและการทหารกรับกลตุน่มประเทศพรัน่ธ์มจิตุรของตุน่ เชน่น่ การจิรัดำตุรั บื้งซึ่รีโตุก้ (Southeast Asia Treaty 

Organization: SEATO) ใน่ค.ศ. 1953 น่อกจิากน่รีบื้สุหรรัฐฯ ยรังไดำก้ทดำาสุงครามเพมืสื่อตุน่อตุก้าน่ลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์ 
หรมือทรีสื่เรรียกกรัน่วน่า “สุงครามตุรัวแทน่ “ ระหวน่างสุหรรัฐฯ(และชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุร)กรับสุหภาพโซึ่เวรียตุ(และชาตุจิ
พรัน่ธ์มจิตุร)ไมน่วน่าจิะเปร็น่ สุงครามเกาหลรี(ค.ศ. 1950-1953) สุงครามเวรียดำน่าม(ค.ศ. 1957-1975) สุงคราม
อรัฟ้กาน่จิสุถาน่(ค.ศ. 1979-1989)   

ใน่ยตุคสุงครามเยร็น่ สุหรรัฐฯและสุหภาพโซึ่เวรียตุไมน่ไดำก้ดำดำาเน่จิน่น่โยบายและบทบาท  เพมืสื่อตุน่อตุก้าน่
กรัน่และกรัน่ใน่ทางการเมมืองและการทหารเทน่าน่รั บื้น่  ทรั บื้งสุองชาตุจิมหาอดำาน่าจิยรังแขน่งขรัน่กรัน่ใน่การพรัฒน่า
เทคโน่โลยรีทางการทหาร และทางอวกาศ  กลน่าวคมือ ใน่ ค.ศ. 1957 สุหภาพโซึ่เวรียตุประสุบความสุดำาเรร็จิ
ใน่การสุน่งดำาวเทรียมชมืสื่อ “สุปตุตุน่จิก 1”(Sputnik 1) ขซึ่บื้น่สุรูน่ชรั บื้น่บรรยากาศไดำก้เปร็น่ครรั บื้งแรกของโลก อรีกสุรีสื่ปรีตุน่อมา
คมือ ใน่ ค.ศ. 1961 สุหภาพโซึ่เวรียตุประสุบความสุดำาเรร็จิใน่การสุน่ง “ยาน่อวกาศวอสุตุอค 1” (Vostok 1) ทรีสื่
มรีน่รักบจิน่อวกาศชมืสื่อ “ยรูรจิ กาการจิน่”(Yuri Gagarin ค.ศ.1934 – 1968) ขซึ่บื้น่ไปโคจิรรอบโลกไดำก้เปร็น่คน่แรก
ของโลก  

ฝ่น่ายสุหรรัฐฯกร็ไมน่น่จิสื่งเฉยตุน่อความสุดำาเรร็จิของฝ่น่ายสุหภาพโซึ่เวรียตุ  ใน่ ค.ศ.1966 สุหรรัฐไดำก้ดำดำาเน่จิน่ 

“โครงการอะพอลโล” (Apollo program 1966 – 1972)
5
  ทรีสื่มรีเปก้าหมายสุดำาครัญคมือการน่ดำาน่รักบจิน่อวกาศขซึ่บื้น่

ไปเหยรียบดำวงจิรัน่ทรณ์ใหก้ไดำก้ และใน่ ค.ศ.1969 สุหรรัฐฯกร็ประสุบผู้ลสุดำาเรร็จิตุามเปก้าหมาย เมมืสื่อยาน่อะพอลโล 
11(Apollo 11) พรก้อมลรูกเรมือสุามคน่คมือ น่รีล อารณ์มสุตุรอง (Neil Alden Armstrong) บรัซึ่ซึ่ณ์ อรัลดำรจิน่ (Buzz 

Aldrin) และไมเคจิล คอลลจิน่สุณ์ (Michael Collins) สุามารถลงจิอดำบน่พมืบื้น่ผู้จิวดำวงจิรัน่ทรณ์ไดำก้เปร็น่ผู้ลสุดำาเรร็จิ  
ขณ์ะเดำรียวกรัน่ใน่ ค.ศ.1971 สุหภาพโซึ่เวรียตุกร็ไดำก้ดำดำาเน่จิน่“โครงการโซึ่ยตุซึ่”(Soyuz Program) ใน่ 

ค.ศ. 1971 โดำยมรีเปก้าหมายสุดำาครัญคมือการสุรก้างสุถาน่รีอวกาศ เพมืสื่อการทดำลองและวจิจิรัยดำก้าน่วจิทยาศาสุตุรณ์
รวมถซึ่งดำก้าน่การทหาร ซึ่ซึ่สื่งใน่ระหวน่าง ค.ศ.1971 – 1982  สุหภาพโซึ่เวรียตุกร็ประสุบความสุดำาเรร็จิใน่การสุน่ง 
“สุถาน่รีอวกาศโซึ่ยตุซึ่” ใน่รตุน่น่ตุน่างๆ มากถซึ่ง 7 รตุน่น่  กน่อน่ทรีสื่จิะยตุตุจิโครงการน่รีบื้อยน่างทางการใน่ค.ศ.1985 (และ
ไดำก้ดำดำาเน่จิน่โครงการสุรก้าง “สุถาน่รีอวกาศเมรียรณ์”(MIR Space Station) ใน่ ค.ศ. 1986 ขซึ่บื้น่มาทดำแทน่ โดำยทรีสื่
สุถาน่รีอวกาศเมรียรณ์หมดำอายตุการใชก้งาน่ใน่ ค.ศ. 2001)      

   

                                                           
5
  “โครงการอะพอลโล”เปร็น่โครงการทรีสื่ตุน่อเน่มืสื่องจิาก “โครงการเมอรณ์คจิวรรี”(Mercury 1959 - 1963) 

และ“โครงการเจิมจิน่รี” (Gemini 1962 -1966)     
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7.3 การิปฏิริริฟูปสหภูาพิโซเวที่ยตข้องม่ริคาอริล กอริค์บาช์อฟื้ 
  

น่ายมจิคาอจิล กอรณ์บาชอฟ้ (Mikhail Gorbachev)  ไดำก้ดำดำารงตุดำาแหน่น่งเลขาธ์จิการพรรคคอมมจิวน่จิสุตุณ์
แหน่งสุหภาพโซึ่เวรียตุ ใน่ ค.ศ. 1985 (ถรัดำจิากน่ายคอน่สุแตุน่ตุจิน่ เชอรณ์เน่น่โก (Konstantin Chernenko) 

สุดำาหรรับสุภาพโดำยทรั สื่วไปของสุหภาพโซึ่เวรียตุใน่ตุก้น่ทศวรรษ 1980 คมือ เศรษฐกจิจิอยรูน่ใน่สุภาวะตุกตุดำสื่า คน่า
ครองชรีพสุรูงขซึ่บื้น่ สุน่วน่ดำก้าน่การเมมืองกร็เตุร็มไปดำก้วยการทตุจิรจิตุคอรรัปชรั สื่น่ ประกอบกรับการทดำาสุงครามเยร็น่กรับ
สุหรรัฐฯ กร็อยรูน่ใน่สุภาวะทรีสื่ตุซึ่งเครรียดำมากขซึ่บื้น่   

จิากสุถาน่การณ์ณ์ทรีสื่เปร็น่หรัวเลรีบื้ยวหรัวตุน่อใน่ขก้างตุก้น่  จิซึ่งมรีการจิรับตุาใน่การขซึ่บื้น่มาของกอรณ์บาชอฟ้ทรั บื้ง
จิากสุหภาพโซึ่เวรียตุเอง  และจิากโลกตุะวรัน่ตุกวน่าเขาจิะดำดำาเน่จิน่น่โยบายเพมืสื่อแกก้ไขสุภาวะดำรังกลน่าว
อยน่างไร เพราะน่ายกอรณ์บาชอฟ้ถมือเปร็น่ผู้รูก้น่ดำาของสุหภาพโซึ่เวรียตุ  ทรีสื่กระตุมือรมือรก้น่ตุน่อกระบวน่การปฏิจิรรูป 
และมรีแน่วคจิดำทรีสื่โน่ก้มเอรียงไปทางเสุรรีน่จิยม ซึ่ซึ่สื่งกร็ปรากฏิวน่าน่ายกอรณ์บาชอฟ้ไดำก้น่ดำาเสุน่อแน่วคจิดำทรีสื่สุดำาครัญ  2 

ประการ เพมืสื่อรมืบื้อฟ้มืบื้น่สุภาพเศรษฐกจิจิและสุรังคมการเมมืองของสุหภาพโซึ่เวรียตุ ใหก้หลตุดำพก้น่จิากสุภาวะการ
ลน่มสุลาย โดำยแน่วคจิดำทรีสื่สุดำาครัญ  2 ประการ ดำรังกลน่าวคมือ (เพจิสื่งอก้าง: 437 - 446)  

1.น่โยบายกลาสุน่อสุตุณ์ (Glasnost: ความโปรน่งใสุ)  

เปก้ าหมายหลรักใน่การดำดำาเน่จิน่น่โยบายกลาสุน่อสุตุณ์ของกอรณ์บาชอฟ้คมือ ตุก้องการใหก้เกจิดำความ
โปรน่งใสุใน่กจิจิกรรมของรรัฐบาลรวมถซึ่งองคณ์กรตุน่างๆของรรัฐ  ซึ่ซึ่สื่งจิะมรีผู้ลตุน่อการดำซึ่งความเชมืสื่อมรั สื่น่ของ
ประชาชน่ทรีสื่มรีตุน่อรรัฐมากขซึ่บื้น่  สุดำาหรรับกระบวน่การและแน่วทางเพมืสื่อสุน่งเสุรจิมเปก้าหมายขก้างตุก้น่ กอรณ์บอชอฟ้
ไดำก้เปจิดำพมืบื้น่ทรีสื่ใหก้มรีการเคลมืสื่อน่ไหวเพมืสื่อประทก้วงหรมือยมืสื่น่ขก้อเรรียกรก้องใดำๆ ไดำก้ ใหก้มรีการวจิพากษณ์วจิจิารณ์ณ์ใน่เรมืสื่อง
ตุน่างๆ ของรรัฐบาลไดำก้มากขซึ่บื้น่ อาทจิ การวจิจิารณ์ณ์ความผู้จิดำพลาดำของบรรดำาผู้รูก้น่ดำาใน่อดำรีตุไมน่วน่าจิะเปร็น่ สุตุาลจิน่ 
หรมือเบรชเน่ฟ้ การขจิรัดำเจิก้าหน่ก้าทรีสื่ของพรรคและของรรัฐทรีสื่มรีการทตุจิรจิตุคอรรัปชรั สื่น่ การใหก้เสุรรีภาพแกน่
สุมืสื่อมวลชน่มากขซึ่บื้น่ และการพยามแกก้ไขป รัญหาทรีสื่เรมืบื้อร รังของสุรังคมคมือป รัญหาการตุจิดำสุตุรา ฯลฯ     

2.น่โยบายเปเรสุตุรอยกา (Perestroika: การปรรับโครงสุรก้าง)  
 เปก้าหมายหลรักใน่การดำดำาเน่จิน่น่โยบายเปเรสุตุรอยกาของกอรณ์บาชอฟ้คมือ  การปรรับโครงสุรก้างใน่
ดำก้าน่ตุน่างๆ ของสุหภาพโซึ่เวรียตุใหมน่  เพมืสื่อทดำาใหก้สุหภาพโซึ่เวรียตุกลายเปร็น่มหาอดำาน่าจิทรีสื่ยจิสื่งใหญน่ทรั บื้งใน่ดำก้าน่
เศรษฐกจิจิ สุรังคม และการเมมือง  จิน่สุามารถแขน่งขรัน่กรับโลกตุะวรัน่ตุกไดำก้อยน่างมรีประสุจิทธ์จิภาพ สุดำาหรรับ
กระบวน่การปรรับโครงสุรก้างทรีสื่สุดำาครัญไดำก้แกน่  การปฏิจิรรูปน่โยบายตุน่างประเทศใหมน่ ซึ่ซึ่สื่งกอรณ์บาชอฟ้เรรียกการ
ปฏิจิรรูปดำรังกลน่าวน่รีบื้วน่า “การคจิดำใหมน่” (New Thinking)  โดำยมรีเปก้าหมายสุดำาครัญคมือการปรรับปรตุงความสุรัมพรัน่ธ์ณ์
กรับโลกตุะวรัน่ตุก  เพมืสื่อใหก้เกจิดำความรน่วมมมือระหวน่างกรัน่มากกวน่าการเผู้ชจิญหน่ก้ากรัน่ใน่ทางทหาร  ซึ่ซึ่สื่งไดำก้
น่ดำาไปสุรูน่การลดำงบประมาณ์ดำก้าน่การทหารของสุหภาพโซึ่เวรียตุ  การตุกลงลดำอาวตุธ์น่จิวเคลรียรณ์กรับโลก
ตุะวรัน่ตุก การลดำความชน่วยเหลมือดำก้าน่การเมมืองและการทหารแกน่ชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรของสุหภาพโซึ่เวรียตุ  ซึ่ซึ่สื่ง
รวมถซึ่งการถอน่ทหารออกจิากอรัฟ้กาน่จิสุถาน่ใน่ ค.ศ. 1989 จิากกระบวน่การปฏิจิรรูปน่โยบายตุน่างประเทศ
ดำรังกลน่าวมาขก้างตุก้น่ มรีผู้ลอยน่างสุดำาครัญทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่การสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามเยร็น่ใน่เวลาตุน่อมา  
 



87 

 

7.4 การิสรินื้นสยุดสงคริาม่เยร็น   

 

 การขซึ่บื้น่เปร็น่ผู้รูก้น่ดำาสุหภาพโซึ่เวรียตุของมจิคาอจิล กอรณ์บาชอฟ้ ใน่ ค.ศ. 1985  และไดำก้ดำดำาเน่จิน่น่โยบาย
ทรีสื่สุดำาครัญใน่การปฏิจิรรูปสุหภาพโซึ่เวรียตุทรั บื้งกลาสุน่อสุตุณ์ และเปเรสุตุรอยกา  เปร็น่หน่ซึ่สื่งป รัจิจิรัยสุดำาครัญทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่
การสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามเยร็น่ใน่ ค.ศ. 1989  เน่มืสื่องจิากกระบวน่การปฏิจิรรูปดำรังกลน่าวเหลน่าน่รั บื้น่  สุน่งผู้ลใหก้เกจิดำการ
เปลรีสื่ยน่แปลงอยน่างสุดำาครัญทรั บื้งใน่สุหภาพโซึ่เวรียตุ  และใน่การเมมืองระหวน่างประเทศ กลน่าวคมือ  การใหก้
เสุรรีภาพใน่การวจิพากษณ์วจิจิารณ์ณ์ขก้อผู้จิดำพลาดำทรีสื่เคยเปร็น่มาของผู้รูก้น่ดำาพรรคคอมมจิวน่จิสุตุณ์โซึ่เวรียตุใน่อดำรีตุ  เปร็น่
เสุมมือน่การใหก้โอกาสุชาวโซึ่เวรียตุไดำก้เหร็น่ความลก้มเหลวของรรัฐและพรรค  ขณ์ะทรีสื่การใหก้พมืบื้น่ทรีสื่ทางการ
แสุดำงออกใน่ดำก้าน่ตุน่างๆ มากขซึ่บื้น่ ทรั บื้งการประทก้วง  การน่ดำาเสุน่อขน่าวสุาร กร็เปร็น่เสุมมือน่การเปจิดำโอกาสุใหก้
ชาวโซึ่เวรียตุไดำก้ร รับรรูก้ขก้อเทร็จิจิรจิง และบรรยากาศแหน่งเสุรรีภาพวน่าเปร็น่เชน่น่ใดำ ซึ่ซึ่สื่งบรรยายกาศเชน่น่วน่าน่รีบื้ทดำาใหก้
สุหภาพโซึ่เวรียตุหลรีกเลรีสื่ยงไมน่พก้น่สุดำาหรรับการเปลรีสื่ยน่แปลงครรั บื้งสุดำาครัญใน่ทางการเมมืองใน่เวลาตุน่อมา น่รั สื่น่คมือ
การลน่มสุลายของสุหภาพโซึ่เวรียตุใน่ ค.ศ. 1991  

สุหภาพโซึ่เวรียตุถรูกแปรสุภาพเปร็น่ “สุหพรัน่ธ์รรัฐรรัสุเซึ่รีย” (Russian Federation) (และแมก้จิะมรีกลตุน่ม
ทรีสื่ตุก้องการขรัดำขวางการเปลรีสื่ยน่แปลงโดำยพยายามการกน่อรรัฐประหารยซึ่ดำอดำาน่าจิจิากกอรณ์บาชอฟ้ แตุน่ความ
พยายามดำรังกลน่าวกร็ลก้มเหลวและถรูกปราบปรามลงไป) บอรจิสุ เยลตุณ์ซึ่จิน่(Boris Yeltsin ค.ศ.1931 - 2007)  

ทรีสื่ไดำก้ร รับการสุน่รับสุน่ตุน่จิากกอรณ์บาชอฟ้ไดำก้ร รับเลมือกเปร็น่ประธ์าน่าธ์จิบดำรีคน่แรกของสุหพรัน่ธ์รรัฐรรัสุเซึ่รีย ผู้ลจิาก
การลน่มสุลายของสุหภาพโซึ่เวรียตุทรีสื่สุดำาครัญอรีกประการ คมือ ทดำาใหก้ประเทศทรีสื่เปร็น่บรจิวารของสุหภาพโซึ่เวรียตุ
ใน่ยตุโรปตุะวรัน่ออกประกาศแยกตุรัวเปร็น่เอกราชไมน่วน่าจิะเปร็น่ 1.เอสุโตุเน่รีย 2.ลรัตุเวรีย 3.ลจิทรัวเน่รีย 4.เบลารตุสุ  

5.ยรูเครน่  6.อารณ์เมเน่รีย 7.อาเซึ่อรณ์ไบจิาน่ 8.คาซึ่รัคสุถาน่ 9.ครีรณ์กรีซึ่สุถาน่ 10.มอลโดำวา  11.ทาจิจิกจิสุถาน่  

12.เตุจิรณ์กเมน่จิสุถาน่ 13.อตุซึ่เบกจิสุถาน่  14.จิอรณ์เจิรีย   

ขณ์ะเดำรียวกรัน่ การปรรับน่โยบายตุน่างประเทศตุน่อโลกตุะวรัน่ตุกของกอรณ์บาชอฟ้ ตุามแผู้น่การ
ปฏิจิรรูป กร็มรีผู้ลอยน่างสุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้สุหภาพโซึ่เวรียตุมรีความสุรัมพรัน่ธ์ณ์กรับโลกตุะวรัน่ตุกดำรีขซึ่บื้น่เปร็น่ลดำาดำรับ  จิาก
สุภาวะดำรังกลน่าว ไดำก้ทดำาใหก้บรรยากาศทางการเมมืองระหวน่างประเทศคน่อยๆ ผู้น่อน่คลายความตุซึ่งเครรียดำตุาม
ไปดำก้วย โดำยเฉพาะการทดำาใหก้สุหรรัฐฯ กรับสุหภาพโซึ่เวรียตุมรีความไวก้วางใจิกรัน่และกรัน่มากขซึ่บื้น่ จิน่น่ดำาไปสุรูน่
การสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามเยร็น่ระหวน่างกรัน่ใน่ทรีสื่สุตุดำ โดำยสุจิสื่งทรีสื่เปร็น่สุรัญลรักษณ์ณ์ของการสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามเยร็น่คมือ การ
ทดำาลายกดำาแพงเบอรณ์ลจิน่ใน่ ค.ศ. 1989 และมรีการรวมเยอรมรัน่ตุะวรัน่ตุกและเยอรมรัน่ตุะวรัน่ออกเปร็น่
ประเทศเดำรียวกรัน่ ใน่ ค.ศ. 1990 และผู้ลจิากการทรีสื่กอรณ์บาชอฟ้มรีบทบาทสุดำาครัญดำรังกลน่าวมา โลกตุะวรัน่ตุก
จิซึ่งใหก้การยกยน่องกอรณ์บาชอฟ้วน่าเปร็น่บตุคคลสุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้สุงครามเยร็น่ยตุตุจิ และไดำก้ร รับรางวรัลโน่เบลสุาขา
สุรัน่ตุจิภาพใน่ ค.ศ. 1990  
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 ภาพทรีสื่ 2.8 การลงน่ามใน่ขก้อตุกลงลดำอาวตุธ์น่จิวเคลรียรณ์ใน่ ค.ศ. 1987 ระหวน่างน่ายมจิคาอจิล กอรณ์บาชอฟ้  
 ผู้รูก้น่ดำาของสุหภาพโซึ่เวรียตุ(ซึ่ก้ายมมือ) กรับน่ายโรน่รัลดำณ์  เรแกน่ ผู้รูก้น่ดำาของสุหรรัฐฯ (ขวามมือ)   
 ทรีสื่มา http://www.yclsakhon.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539369830 

 
สริยุป 

 

ภายหลรังการสุจิบื้น่สุตุดำยตุคกลางใน่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 15 ยตุโรปกร็เกจิดำยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการขซึ่บื้น่มา  ซึ่ซึ่สื่ง
เปร็น่การหรัน่กลรับไปใหก้ความสุดำาครัญกรับภรูมจิป รัญญาของกรรีก–โรมรัน่ การฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการเรจิสื่มขซึ่บื้น่ทรีสื่อจิตุาลรี
เปร็น่แหน่งแรกๆ  เน่มืสื่องจิากชาวอจิตุาลรีใหก้ความสุดำาครัญกรับการแสุวงหาความสุตุขใน่โลกป รัจิจิตุบรัน่ และยกยน่องผู้รูก้
ทรีสื่มรีความสุามารถจิากการศซึ่กษาความรรูก้ของกรรีก–โรมรัน่  โบสุถณ์และมหาวจิหารกลายเปร็น่แหลน่งแสุวงหา
ความรรูก้เพมืสื่อพรัฒน่าตุน่เองของป รัญญาชน่ทรีสื่สุน่ใจิ  ทรั บื้งใน่ดำก้าน่วรรณ์กรรม ศจิลปะ และปรรัชญา ขณ์ะทรีสื่ใน่ดำก้าน่
การเมมือง  กษรัตุรจิยณ์สุามารถกลรับมามรีบทบาทและอดำาน่าจิไดำก้อรีกครรั บื้ง และไดำก้กน่อเกจิดำลรักษณ์ะการปกครอง
แบบสุมรัยใหมน่คมือ “รรัฐชาตุจิ”ขซึ่บื้น่   

ผู้ลจิากการฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการทดำาใหก้ชาวยตุโรปมรีมตุมมองตุน่อโลกเปลรีสื่ยน่ไปดำก้วย  การทรีสื่พวกเขา
ตุก้องการพจิสุรูจิน่ณ์ขก้อสุรัน่น่จิษฐาน่เกรีสื่ยวกรับสุรัณ์ฐาน่ของโลก  และเพมืสื่อหาโอกาสุใหมน่ของชรีวจิตุ ชาวยตุโรปจิซึ่งมตุน่ง
เดำจิน่ทางออกสุดำารวจิโลก  โดำยเฉพาะการเดำจิน่เรมือของสุเปน่ทรีสื่ไดำก้สุดำารวจิพบดำจิน่แดำน่ใน่ซึ่รีกโลกตุะวรัน่ตุก คมือ
ทวรีปอเมรจิกา และการสุดำารวจิโลกของโปรตุตุเกสุทรีสื่สุามารถเดำจิน่เรมืออก้อมทวรีปแอฟ้รจิกาและคก้น่พบดำจิน่แดำน่ใน่
ซึ่รีกโลกตุะวรัน่ออกคมืออจิน่เดำรีย  น่รับเปร็น่กก้าวสุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้ชาตุจิจิากยตุโรปมรีอาณ์าน่จิคมใน่ทรีสื่ตุน่างๆ ใน่เวลา
ตุน่อมา 

การเสุมืสื่อมอดำาน่าจิของครจิสุตุจิรักรโรมรัน่คาทอลจิก ทรั บื้งจิากการซึ่มืบื้อ–ขายสุมณ์ศรักดำจิ ธิ์ การขายใบไถน่บาป 
และการทดำาสุงครามครรูเสุดำ ไดำก้กลายเปร็น่พมืบื้น่ฐาน่สุดำาครัญ สุดำาหรรับการเคลมืสื่อน่ไหวเพมืสื่อการปฏิจิรรูปศาสุน่า
ครจิสุตุณ์ของบรรดำาบาทหลวงทรีสื่ไมน่เหร็น่ดำก้วยกรับองคณ์กรครจิสุตุจิรักร โดำยเฉพาะใน่การเคลมืสื่อน่ไหวของ
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บาทหลวงชมืสื่อมารณ์ตุจิน่ ลรูเธ์อรณ์   ซึ่ซึ่สื่งไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การแตุกแยกของศาสุน่าครจิสุตุณ์ออกเปร็น่สุองน่จิกายหลรักๆ  คมือ
น่จิกายโรมรัน่คาทอลจิก และน่จิกายโปรเตุสุแตุน่ทณ์   

อรีกหน่ซึ่สื่งยตุคสุมรัยทรีสื่เปร็น่รากฐาน่สุดำาครัญสุดำาหรรับความกก้าวหน่ก้าใน่ดำก้าน่ภรูมจิป รัญญาของชาวยตุโรปใน่
เวลาตุน่อมากร็คมือ การเกจิดำยตุคภรูมจิธ์รรม หรมือยตุครรูก้แจิก้งทรีสื่ถมือวน่าเปร็น่กระบวน่การทรีสื่พรัฒน่าตุน่อเน่มืสื่องจิากยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รู
ศจิลปะวจิทยาการ ยตุคภรูมจิธ์รรมไดำก้เกจิดำน่รักคจิดำ น่รักปรรัชญาทรีสื่สุดำาครัญๆ ของโลกขซึ่บื้น่หลายคน่   ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ทรีสื่ปรากฏิ
ชรัดำวน่า  แน่วคจิดำของพวกเขาเหลน่าน่รีบื้ย รังคงมรีความสุดำาครัญจิน่ป รัจิจิตุบรัน่ไมน่วน่าจิะเปร็น่ จิอหณ์น่ ลม๊อก  มงเตุสุกจิเออ 
วอลแตุรณ์ และรรูโซึ่ ฯลฯ  และสุดำาหรรับการกระบวน่การปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรมทรีสื่อรังกฤษ ใน่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 
18 กร็ถมือไดำก้วน่ามรีสุน่วน่ทรีสื่ตุน่อเน่มืสื่องจิากยตุคภรูมจิธ์รรมหรมือยตุครรูก้แจิก้งเชน่น่กรัน่ เน่มืสื่องจิากการทรีสื่ใน่อรังกฤษมรีความพรรั สื่ง
พรก้อมทรั บื้งใน่ดำก้าน่ความรรูก้ดำก้าน่วจิทยาศาสุตุรณ์และเทคโน่โลยรีใน่การทรีสื่จิะพรัฒน่าเครมืสื่องไมก้เครมืสื่องมมือใหมน่ๆ 
ประกอบกรับทรีสื่ใน่อรังกฤษ มรีระบบการเมมืองทรีสื่เอมืบื้อตุน่อการเกจิดำขซึ่บื้น่ของการปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรม  

น่อกจิากผู้ลการปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรมจิะสุน่งผู้ลใหก้มรีเทคโน่โลยรีใน่ดำก้าน่คมน่าคม การทหาร การ
สุมืสื่อสุาร และการผู้ลจิตุ ฯลฯ ทรีสื่กก้าวหน่ก้าแลก้ว ผู้ลจิากการปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรมยรังเปร็น่ป รัจิจิรัยพมืบื้น่ฐาน่สุดำาครัญทรีสื่มรี
สุน่วน่ตุน่อการเกจิดำขซึ่บื้น่ของสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่สุงครามครรั บื้งแรกของมน่ตุษยชาตุจิ ทรีสื่มรีการระดำม
สุรรพาวตุธ์ทรีสื่กก้าวหน่ก้าเขก้าสุรูก้รบระหวน่างกรัน่ อรัน่มรีผู้ลใหก้มรีผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุไมน่น่ก้อยกวน่า 40 ลก้าน่คน่ อยน่างไรกร็ตุาม 
แมก้จิะมรีจิดำาน่วน่ผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุมากมายดำรังกลน่าว แตุน่มน่ตุษยณ์กร็ไมน่ไดำก้เรรียน่รรูก้ถซึ่งความสุรูญเสุรีย ชาตุจิทรีสื่พน่ายแพก้ใน่
สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 คมือเยอรมรัน่ ทรีสื่รน่วมกรับอจิตุาลรี และญรีสื่ปตุน่น่ ไดำก้รน่วมกรัน่กน่อสุงคราม เพมืสื่อสุน่องตุอบตุน่อลรัทธ์จิ
ทหาร และลรัทธ์จิชาตุจิน่จิยมสุตุดำโตุน่งของพวกเขา และเมมืสื่อสุหรรัฐฯโจิมตุรีญรีสื่ปตุน่น่ดำก้วยระเบจิดำน่จิวเคลรียรณ์สุองลรูก กร็
ถมือเปร็น่จิตุดำเรจิสื่มตุก้น่ของโลกยตุคใหมน่คมือ “ยตุคระเบจิดำปรมาณ์รู” อยน่างแทก้จิรจิง  

ผู้ลหลรังสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 ทรีสื่สุดำาครัญคมือ บรรดำาชาตุจิมหาอดำาน่าจิทรีสื่เปร็น่จิรักรวรรดำจิน่จิยมทรั บื้งหลาย 
สุน่วน่ใหญน่ลก้วน่อยรูน่ใน่ภาวะทรีสื่เสุมืสื่อมถอยทางอดำาน่าจิเน่มืสื่องจิากการสุรูญเสุรียใน่สุงครามโลก  โดำยเฉพาะอรังกฤษ
กรับฝ่รรั สื่งเศสุ ซึ่ซึ่สื่งใน่สุภาวะเชน่น่น่รีบื้ทดำาใหก้สุหรรัฐฯ (ทรีสื่เพจิสื่งชน่ะสุงครามและมรีระเบจิดำน่จิวเคลรียรณ์เปร็น่ชาตุจิแรกของ
โลก) กรับสุหภาพโซึ่เวรียตุ (ทรีสื่เพจิสื่งชน่ะสุงครามเชน่น่กรัน่ และมรีกองทรัพทรีสื่มรีกดำาลรังพลมหาศาล) ไดำก้กก้าวขซึ่บื้น่เปร็น่
มหาอดำาน่าจิชาตุจิใหมน่ของโลก ทรัน่ทรีทรีสื่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 สุจิบื้น่สุตุดำไปไมน่น่าน่ สุหรรัฐฯใน่ฐาน่ะผู้รูก้น่ดำาโลก
ประชาธ์จิปไตุย  กรับสุหภาพโซึ่เวรียตุใน่ฐาน่ะผู้รูก้น่ดำาโลกคอมมจิวน่จิสุตุณ์  กร็เกจิดำขรัดำแยก้งดำก้าน่อตุดำมการณ์ณ์การเมมือง 
จิน่น่ดำาไปสุรูน่การดำดำาเน่จิน่น่โยบายเพมืสื่อตุน่อตุก้าน่กรัน่และกรัน่ถซึ่งสุรีสื่ทศวรรษ(ค.ศ.1947–1991) อยน่างไรกร็ตุาม เมมืสื่อ
มจิคาอจิล กอรณ์บาชอฟ้ ไดำก้เปร็น่ผู้รูก้น่ดำาคน่ใหมน่ของสุหภาพโซึ่เวรียตุใน่ ค.ศ.1985 กร็ถมือเปร็น่จิตุดำเรจิสื่มตุก้น่สุดำาครัญทรีสื่
ทดำาใหก้สุงครามเยร็น่คน่อยๆ ยตุตุจิลงไปใน่ ค.ศ.1989  กอรณ์บาชอฟ้มรีน่โยบายสุรก้างสุรัมพรัน่ธ์ณ์ทรีสื่ดำรีกรับโลกตุะวรัน่ตุก 
และมตุน่งปฏิจิรรูปสุหภาพโซึ่เวรียตุใน่ดำก้าน่ตุน่างๆ  ผู้ลจิากน่โยบายปฏิจิรรูปของกอรณ์บาชอฟ้มรีสุน่วน่ทดำาใหก้สุหภาพ
โซึ่เวรียตุลน่มสุลาย และแปรสุภาพเปร็น่สุหพรัน่ธ์รรัฐรรัสุเซึ่รียใน่ ค.ศ. 1991     
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คจำาถุาม่ที่ส้ายหนน่วย 
 

1.ยตุคฟ้มืบื้น่ฟ้รูศจิลปวจิทยาการมรีลรักษณ์ะสุดำาครัญอยน่างไรบก้าง จิงอธ์จิบาย ? 

2.เหตุตุป รัจิจิรัยทรีสื่ผู้ลตุน่อการออกเดำจิน่ทางสุดำารวจิโลกของชาวยตุโรปมรีอะไรบก้าง ? 

3.การปฏิจิรรูปศาสุน่าครจิสุตุณ์หมายถซึ่งอะไร ใครคมือผู้รูก้มรีบทบาทสุดำาครัญ ผู้ลจิากการปฏิจิรรูปดำรังกลน่าวทดำาใหก้เกจิดำ 

  การเปลรีสื่ยน่แปลงอยน่างบก้าง? 

4.น่รักคจิดำคน่สุดำาครัญใน่ยตุครรูก้แจิก้งอยน่างจิอหณ์น่ ลม๊อก เสุน่อทฤษฎีรีทางการเมมืองโดำยมรีสุาระสุดำาครัญอยน่างไร ? 

5.การปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรมหมายถซึ่งอะไร มรีผู้ลกระทบตุน่อเศรษฐกจิจิ สุรังคม และการเมมืองโลกอยน่างไร ? 

6.น่วรัตุกรรมทรีสื่กก้าวหน่ก้าจิากการปฏิจิวรัตุจิอตุตุสุาหกรรมมรีอะไรบก้าง? 

7.ชน่วน่ทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 คมืออะไรใหก้อธ์จิบาย ? 

8.ผู้ลของสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 ใน่ดำก้าน่ตุน่างๆ เปร็น่เชน่น่ไร ? 

9.สุาเหตุตุพมืบื้น่ฐาน่สุดำาครัญทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 มรีอะไรบก้าง? 

10.สุงครามเยร็น่คมืออะไร การเรจิสื่มตุก้น่ของสุงครามเยร็น่มรีจิตุดำเรจิสื่มตุก้น่และการสุจิบื้น่สุตุดำอยน่างไร ใหก้อธ์จิบาย ? 
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แผนุบรติหารการสอนุประจยำาหนุลุ่วย่ทที่ที่ 3 

สฉังคมโลุ่กย่นุคปฉัจจนุบ ฉันุ 
 

เนุคืสื้อหาประจยำาหนุลุ่วย่  
  

1.การจิรัดำระเบรียบโลก 

1.1 การจิรัดำระเบรียบโลกใน่ยตุคสุงครามเยร็น่   
1.2 การจิรัดำระเบรียบโลกยตุคหลรังสุงครามเยร็น่ 

1.3 การจิรัดำระเบรียบโลกหลรังเหตุตุการณ์ณ์ 911 

1.4 การกน่อตุรัวของโลกหลายขรั บื้ว 
 

2. สุรังคมโลกยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์  
 2.1 โลกาภจิวรัตุน่ณ์ดำก้าน่เศรษฐกจิจิ 

 2.2 โลกาภจิวรัตุน่ณ์ดำก้าน่สุรังคม 

 2.3 โลกาภจิวรัตุน่ณ์ดำก้าน่การเมมือง 
 

3. ความรน่วมมมือระหวน่างประเทศ 

 3.1 ความรน่วมมมือดำก้าน่เศรษฐกจิจิ 

 3.2 ความรน่วมมมือดำก้าน่สุรังคม 

 3.3 ความรน่วมมมือดำก้าน่การเมมือง  
 

4. ประชาคมอาเซึ่รียน่  
 4.1 กดำาเน่จิดำอาเซึ่รียน่ 

 4.2 กรอบความรน่วมมมือทรีสื่สุดำาครัญของอาเซึ่รียน่   

 4.3 การจิรัดำตุรั บื้งประชาคมอาเซึ่รียน่ 

 4.4 สุาระสุดำาครัญของ 3 เสุาหลรักประชาคมอาเซึ่รียน่ 

 4.5 สุาระสุดำาครัญของกฎีบรัตุรอาเซึ่รียน่ 

 4.6 ครูน่เจิรจิาทรีสื่สุดำาครัญของอาเซึ่รียน่ 

 4.7 ประโยชน่ณ์จิากการรวมตุรัวเปร็น่ประชาคมอาเซึ่รียน่  
4.8 ประเดำร็น่ทก้าทายตุน่อการสุรก้างประชาคมอาเซึ่รียน่ 
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วฉัติถนุประสงคร์ประจยำาหนุลุ่วย่ 

 

1.เพมืสื่อใหก้ผู้รูก้เรรียน่มรีความรรูก้ความเขก้าใจิเกรีสื่ยวกรับสุภาพสุรังคมโลกยตุคป รัจิจิตุบรัน่วน่า มรีลรักษณ์ะทรีสื่สุดำาครัญอยน่างไร  
 

2.เพมืสื่อใหก้ผู้รูก้เรรียน่สุามารถอภจิปรายสุภาพสุรังคมโลกยตุคป รัจิจิตุบรัน่ไดำก้วน่า มรีพรัฒน่าการความเปร็น่มาทรีสื่สุดำาครัญใน่
ดำก้าน่ใดำบก้าง  
  
วติธที่การสอนุแลุ่ะกติจกรรมการเรที่ย่นุการสอนุ 
 

 การบรรยายและรน่วมกรัน่อภจิปรายเกรีสื่ยวกรับเน่มืบื้อหาใน่บทเรรียน่ 

 

สคืที่อการสอนุ 

 

 เอกสุารประกอบการสุอน่ และโปรแกรมการน่ดำาเสุน่อ Powerpoint  

 

การวฉัดผลุ่แลุ่ะประเมตินุผลุ่  
 

 การมอบหมายใบงาน่ การถามตุอบใน่ชรั บื้น่เรรียน่ และการทดำารายงาน่ตุามหรัวขก้อทรีสื่กดำาหน่ดำ  
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หนุลุ่วย่ทที่ที่ 3 

สฉังคมโลุ่กย่นุคปฉัจจนุบ ฉันุ 

 

 เน่มืบื้อหาของหน่น่วยทรีสื่ 3 เกรีสื่ยวกรับสุรังคมโลกยตุคป รัจิจิตุบรัน่ ซึ่ซึ่สื่งประกอบดำก้วยหรัวขก้อหลรัก 4 หรัวขก้อคมือ 
การจิรัดำระเบรียบโลก สุรังคมโลกยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์ ความรน่วมมมือระหวน่างประเทศ และประชาคมอาเซึ่รียน่  โดำย
ใน่แตุน่ละหรัวขก้อจิะประกอบดำก้วยหรัวขก้อยน่อยและรายละเอรียดำ  ทรีสื่แสุดำงใหก้เหร็น่ถซึ่งเรมืสื่องราวและพรัฒน่าการทรีสื่
สุดำาครัญ อาทจิ ใน่การจิรัดำระเบรียบโลก กร็จิะแสุดำงใหก้เหร็น่ทรีสื่มาของแน่วคจิดำใน่การจิรัดำระเบรียบโลกวน่าเปร็น่มาเชน่น่
ไร การจิรัดำระเบรียบโลกใน่แตุน่ละยตุคเปร็น่อยน่างไร  สุน่วน่โลกยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์กร็จิะแสุดำงใหก้เหร็น่วน่า ผู้ลจิากความ
เปร็น่โลกาภจิวรัตุน่ณ์ทดำาใหก้สุรังคมโลกมรีการเปลรีสื่ยน่แปลงทรีสื่สุดำาครัญใน่ดำก้าน่ใดำบก้าง   ขณ์ะทรีสื่ความรน่วมมมือระหวน่าง
ประเทศ  กร็จิะแสุดำงใหก้เหร็น่ถซึ่งการแสุวงหาความรน่วมมมือระหวน่างกรัน่ใน่ดำก้าน่ตุน่างๆ ของสุรังคมโลก  และ
สุดำาหรรับประชาคมอาเซึ่รียน่ กร็จิะเปร็น่เน่มืบื้อหาทรีสื่แสุดำงใหก้เหร็น่ถซึ่งความเปร็น่มา  กน่อน่ทรีสื่จิะมรีการจิรัดำตุรั บื้งเปร็น่
ประชาคมอาเซึ่รียน่ และขก้อมรูลทรีสื่สุดำาครัญของอาเซึ่รียน่ใน่ดำก้าน่ตุน่างๆ      
 

1.การจฉัดระเบที่ย่บโลุ่ก 

 

 เมมืสื่อกก้าวเขก้าสุรูน่ตุก้น่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 20 มรีน่รักคจิดำ น่รักปรรัชญา และน่รักการเมมืองจิดำาน่วน่มากทรั บื้งจิาก
สุหรรัฐฯ และยตุโรปเรจิสื่มมรีแน่วคจิดำเกรีสื่ยวกรับ “การจิรัดำระเบรียบโลก” (World Order) หรมือการมรี “รรัฐบาลโลก” 
(World Government) เพมืสื่อทดำาหน่ก้าทรีสื่จิ รัดำการกรับความขรัดำแยก้งทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่สุรังคมโลกไมน่วน่าจิะดำก้าน่เศรษฐกจิจิ 
สุรังคม การเมมือง หรมือใน่เรมืสื่องผู้ลประโยชน่ณ์ใดำๆ ซึ่ซึ่สื่งน่รับวรัน่ความขรัดำแยก้งดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่ ยจิสื่งมรีความซึ่รับซึ่ก้อน่
มากขซึ่บื้น่ ดำรังน่รั บื้น่  การทรีสื่จิะสุามารถจิรัดำการกรับป รัญหาสุรังคมโลกเหลน่าน่รั บื้น่ไดำก้อยน่างมรีประสุจิทธ์จิภาพ จิซึ่งตุก้อง
อาศรัยความรน่วมมมือระหวน่างชาตุจิตุน่างๆ ใน่การทดำาใหก้สุรังคมโลกมรีระเบรียบเปร็น่อรัน่หน่ซึ่สื่งอรัน่เดำรียวกรัน่  
 สุดำาหรรับน่รักคจิดำน่รักเขรียน่คน่แรกๆ  ทรีสื่เสุน่อแน่วคจิดำเกรีสื่ยวกรับการจิรัดำระเบรียบโลกไดำก้แกน่ “เฮอรณ์เบจิรณ์ตุ 
จิอรณ์จิ เวลสุณ์ (Herbert George Wells หรมือ H.G.Wells ค.ศ.1866 - 1941) ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่น่รักเขรียน่น่วน่จิยายแน่ว
วจิทยาศาสุตุรณ์ชาวสุหรรัฐฯ เขาไดำก้น่ดำาเสุน่อแน่วคจิดำดำรังกลน่าวผู้น่าน่งาน่เขรียน่ของเขาทรีสื่ชมืสื่อ “One World State” 

ใน่ ค.ศ. 1939  อรีกทรั บื้ง เขาเสุน่อวน่า  แน่วคจิดำการจิรัดำระเบรียบโลก มรีความเปร็น่ไปไดำก้โดำยใหก้ดำดำาเน่จิน่บทบาท
รน่วมกรัน่ใน่ลรักษณ์ะทรีสื่เรรียกวน่า “การสุมคบคจิดำอยน่างเปจิดำเผู้ย”(Open Conspiracy)  ขณ์ะทรีสื่น่รักปรรัชญาผู้รูก้มรีชมืสื่อ 
เสุรียงอยน่าง“เบอรณ์ทรรัน่ดำณ์ ร รัสุเซึ่ลลณ์”(Bertrand Russell ค.ศ.1872 - 1970)  กร็น่ดำาเสุน่อวน่า “สุรัน่ตุจิภาพทรีสื่ถาวร
ของโลกขซึ่บื้น่อยรูน่กรับการจิรัดำเรรียบโลกเพมืสื่อใหก้มรีร รัฐบาลโลกขซึ่บื้น่มา  โดำยรรัฐบาลโลกทรีสื่ตุรั บื้งขซึ่บื้น่มาอยรูน่บน่ความเหร็น่
ความชอบจิากน่าน่าชาตุจิ  เพมืสื่อควบคตุมอรัน่ตุรายจิากอาวตุธ์น่จิวเคลรียรณ์  ซึ่ซึ่สื่งกดำาลรังกน่อใหก้เกจิดำความตุรซึ่งเครรียดำ
ใหก้กรับโลก” น่อกจิากน่รีบื้มรีน่รักปรรัชญาผู้รูก้มรีชมืสื่อเสุรียงแหน่งยตุคอรีกคน่คมือ “อารณ์โน่ลดำณ์ ทอยน่ณ์บรี” (Arnold Toynbee 

ค.ศ. 1852 - 1883) ทรีสื่สุน่รับสุน่ตุน่แน่วคจิดำดำรังกลน่าวไวก้ ใน่ ค.ศ.1961 วน่า “รรัฐบาลโลกจิะน่ดำามาซึ่ซึ่สื่งหลรักประกรัน่
สุดำาหรรับความอยรูน่รอดำของมวลมน่ตุษยชาตุจิใน่ยตุคน่จิวเคลรียรณ์”   

ใน่ขณ์ะเดำรียวกรัน่ กร็มรีน่รักคจิดำและน่รักเคลมืสื่อน่ไหวหลายคน่ทรีสื่เสุน่อแน่วคจิดำเกรีสื่ยวกรับการจิรัดำระเบรียบ
โลกทรีสื่ไปไกลกวน่าเหลน่าน่รักคจิดำขก้างตุก้น่ เชน่น่ บางคน่ถซึ่งกรับเสุน่อวน่าควรมรี “สุหพรัน่ธ์ณ์ร รัฐบาลโลก” (Federal 
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World Government) ขซึ่บื้น่มาใน่โลก โดำยอยรูน่ภายใตุก้การน่ดำาของสุหรรัฐฯและอรังกฤษ เพมืสื่อทรีสื่จิะปกปก้อง
สุรัน่ตุจิภาพใน่โลกทรีสื่มรีคน่ขาวปกครอง และทรีสื่มรีภาษาอรังกฤษใชก้เปร็น่ภาษาหลรัก  โดำยผู้รูก้ทรีสื่เสุน่อแน่วคจิดำน่รีบื้คมือ 
“เซึ่ซึ่จิล จิอหณ์น่ โรเดำสุ” (Cecil John Rhodes ค.ศ.1853 -1902) ซึ่ซึ่สื่งไดำก้น่ดำาเสุน่อแน่วคจิดำน่รีบื้ไวก้ตุรั บื้งแตุน่ชน่วงตุก้น่ปรี 
ค.ศ. 1900 (เขาเปร็น่น่รักธ์ตุรกจิจิเหมมืองแรน่และเจิก้าทรีสื่ดำจิน่รายใหญน่ชาวอรังกฤษทรีสื่เกจิดำใน่แอฟ้รจิกาใตุก้  และคมือผู้รูก้มรี
สุน่วน่สุดำาครัญทรีสื่เคลมืสื่อน่ไหวจิน่ทดำาใหก้เกจิดำประเทศ“โรดำจิเซึ่รีย” หรมือ“ซึ่จิมบรับเว”) ตุน่อมา คมือแน่วคจิดำของ “ไลโอเน่ล 
เคอรณ์ตุจิสุ” (Lionel Curtis ค.ศ.1782 - 1955) น่รักคจิดำชาวโปรเตุสุแตุน่ทณ์ทรีสื่น่ดำาเสุน่อแน่วคจิดำของเขาไวก้ใน่งาน่
เขรียน่ชมืสื่อ “Commonwealth of God” ใน่ ค.ศ. 1938 เขาเสุน่อใหก้สุหรรัฐฯและอรังกฤษ “ทดำางาน่ของพระ
เจิก้า” (Work of God) ดำก้วยการรวมตุรัวกรัน่จิรัดำตุรั บื้ง“รรัฐบาลโลก” เพมืสื่อจิะใหก้เกจิดำอาณ์าจิรักรของพระเจิก้าทรีสื่ใชก้
ภาษาอรังกฤษขซึ่บื้น่มาใน่โลกน่รีบื้(Onopen, 2007) 

ใน่เวลาตุน่อมา   แน่วคจิดำเรมืสื่องการจิรัดำระเบรียบโลกไดำก้เขก้าไปมรีอจิทธ์จิพลตุน่อน่รักการเมมืองและบตุคคลชรั บื้น่
น่ดำาใน่สุหรรัฐฯและอรังกฤษมากขซึ่บื้น่  และไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การเคลมืสื่อน่ไหวเพมืสื่อจิรัดำตุรั บื้งกลตุน่มองคณ์กรน่าน่าชน่จิดำขซึ่บื้น่ เพมืสื่อ
ผู้ลรักดำรัน่ใหก้แน่วคจิดำดำรังกลน่าวเปร็น่จิรจิงขซึ่บื้น่มา  อาทจิ การกน่อตุรั บื้ง   “ราชสุมาคมวน่าดำก้วยกจิจิการระหวน่างประเทศ” 

(Royal Institute for International Affairs) ขซึ่บื้น่ทรีสื่อรังกฤษ ใน่ ค.ศ.1919  ตุามมาดำก้วย การตุรั บื้ง “สุภาความ 
สุรัมพรัน่ธ์ณ์ระหวน่างประเทศ”(Council on Foreign Relation: CFR) ขซึ่บื้น่ทรีสื่สุหรรัฐอเมรจิกา ใน่ ค.ศ. 1920  และ
การรวมตุรัวกรัน่ของตุรัวแทน่ชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรทรีสื่น่ดำาโดำยสุหรรัฐฯและอรังกฤษ  ซึ่ซึ่สื่งไดำก้จิ รัดำใหก้มรีการประชตุมเพมืสื่อสุรก้าง
ระบบการเงจิน่โลกทรีสื่ “เบรตุตุรัน่ วรูดำสุณ์” ใน่ ค.ศ.1944 และไดำก้กลายเปร็น่พรัฒน่าการสุดำาครัญทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่การจิรัดำตุรั บื้ง
องคณ์กรระหวน่างประเทศทรีสื่มรีบทบาทและอจิทธ์จิพลใน่เวลาตุน่อมาคมือ “ธ์น่าคารโลก”  “กองทตุน่การเงจิน่ระหวน่าง
ประเทศ”   และ“องคณ์การการคก้าโลก”   หรมือแมก้แตุน่การรวมตุรัวกรัน่ของเหลน่าผู้รูก้น่ดำาชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรใน่การจิรัดำตุรั บื้ง
องคณ์การสุหประชาชาตุจิ ใน่ ค.ศ. 1945 
 

 

           
 

 

       ภาพทรีสื่ 3.1 คณ์ะผู้รูก้แทน่ประเทศตุน่างๆ ถน่ายรรูปรน่วมกรัน่ใน่ระหวน่างการประชตุมทรีสื่เมมือง “เบรตุตุรัน่ วรูดำสุณ์”     
       ทรีสื่มา http://.documentstalk.com/wp/wp-content/uploads/bretton-woods_1000x6271.jpg                                
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อรีกดำก้าน่หน่ซึ่สื่ง  กร็มรีการเคลมืสื่อน่ไหวเพมืสื่อผู้ลรักดำรัน่การจิรัดำระเบรียบโลกอยน่างตุน่อเน่มืสื่องใน่บรรดำารรัฐบาล
ของชาตุจิใน่ยตุโรป เรจิสื่มจิาก ใน่ ค.ศ.1954 รรัฐบาลของชาตุจิตุน่างๆ ใน่ยตุโรปไดำก้รจิเรจิสื่มใหก้มรีองคณ์กรใน่การเชมืสื่อม
ประสุาน่ผู้ลประโยชน่ณ์ทางการเมมืองและการคก้าระหวน่างกรัน่ขซึ่บื้น่โดำยเรรียกวน่า “บจิลเดำอรณ์เบจิรณ์ก” (Bilderberg)  
และไดำก้กลายเปร็น่พรัฒน่าการสุดำาครัญทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำขซึ่บื้น่ของ “ตุลาดำรน่วมยตุโรป” หรมือ“European Common 

Market”  ใน่ ค.ศ.1957 ทรีสื่กลายเปร็น่“สุหภาพยตุโรป”(European Union)ใน่เวลาถรัดำมา  จิะพบวน่าบทบาท
ของรรัฐบาลใน่โลกตุะวรัน่ตุกทรั บื้งทรีสื่สุหรรัฐฯ และยตุโรป ทรีสื่มรีการเคลมืสื่อน่ไหวอยน่างตุน่อเน่มืสื่องเพมืสื่อผู้ลรักดำรัน่การจิรัดำตุรั บื้ง
องคณ์กรสุดำาหรรับแสุวงหาความรน่วมมมือใน่ดำก้าน่ตุน่างๆน่รั บื้น่ ถมือเปร็น่หน่ซึ่สื่งใน่ความพยายามทรีสื่ตุก้องการผู้ลรักดำรัน่
แน่วคจิดำเรมืสื่องการจิรัดำระเบรียบโลกใหก้เปร็น่จิรจิงขซึ่บื้น่มา(Onopen,2007)   

สุมาชจิกคน่สุดำาครัญๆ ของ CFR หลายคน่ ไดำก้เสุน่อแน่วคจิดำเรมืสื่องการจิรัดำระเบรียบโลกอยน่างตุน่อเน่มืสื่อง 
ไมน่วน่าจิะเปร็น่“ฟ้จิลลจิป เคอรณ์”(Philip Ker ค.ศ.1842-1940) ไดำก้ตุรีพจิมพณ์งาน่ของเขาใน่น่จิตุยสุารชมืสื่อ “ฟ้อเรจิณ์น่ 
แอฟ้แฟ้รณ์”(Foreign Affair) ใน่ ค.ศ.1922 ซึ่ซึ่สื่งน่ดำาเสุน่อสุาระสุดำาครัญวน่า“ตุราบใดำทรีสื่ประเทศตุน่างๆ ใน่โลกน่รีบื้ย รัง
ถรูกแยกใหก้เปร็น่อจิสุระจิากกรัน่และกรัน่   สุรัน่ตุจิภาพและความรตุน่งโรจิน่ณ์ทรีสื่จิะมรีตุน่อมวลมน่ตุษยชาตุจิยน่อมไมน่อาจิ
ปรากฏิเปร็น่จิรจิงขซึ่บื้น่ไดำก้  และกวน่าทรีสื่จิะมรีการคจิดำคก้น่ระบบความรน่วมมมือระหวน่างชาตุจิขซึ่บื้น่มาไดำก้จิรจิงๆ…ป รัญหาทรีสื่
แทก้จิรจิงใน่ขณ์ะน่รีบื้น่น่าจิะอยรูน่ทรีสื่วน่าทดำาอยน่างไรทรีสื่จิะทดำาใหก้มรีร รัฐบาลโลกเกจิดำขซึ่บื้น่…”(อจิสุราวดำรี ชดำาน่าญกจิจิ,2009) 

ตุน่อมา คมือ“เน่ลสุรัน่ รร็อคกรีบื้เฟ้ลเลอรณ์”(Nelson Rockefeller ค.ศ.1908-1979)  ผู้รูก้ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ทายาทของ
ตุระกรูลรม๊อคกรีบื้เฟ้ลเลอรณ์  กร็ไดำก้เขรียน่สุน่รับสุน่ตุน่แน่วคจิดำดำรังกลน่าวไวก้ใน่หน่รังสุมือชมืสื่อ“Future of Federalism” 

ใน่ขณ์ะทรีสื่เขาเปร็น่ผู้รูก้วน่าการรรัฐน่จิวยอรณ์กใน่ ค.ศ.1962 และไดำก้ยมืน่ยรัน่ถซึ่งแน่วคจิดำเหลน่าน่รีบื้อรีกครรั บื้งตุน่อสุดำาน่รักขน่าว 
เอพรี ใน่ระหวน่างลงสุมรัครชจิงตุดำาแหน่น่งประธ์าน่าธ์จิบดำรีสุหรรัฐฯ ใน่ค.ศ.1968 วน่า  เขาตุก้องการจิะใชก้ฐาน่ะความ
เปร็น่ประธ์าน่าธ์จิบดำรีผู้ลรักดำรัน่ใหก้เกจิดำการรจิเรจิสื่มทรีสื่จิะน่ดำาไปสุรูน่ “การจิรัดำระเบรียบโลก” เชน่น่เดำรียวกรับ“จิอรณ์จิ บอลลณ์”
(George Ball ค.ศ.1909 - 1994) กร็แสุดำงความเหร็น่สุน่รับสุน่ตุน่แน่วคจิดำเรมืสื่องการจิรัดำระเบรียบโลก โดำยใน่
ระหวน่างทรีสื่เขาปราศรรัยตุน่อคณ์ะกรรมการหอการคก้าระหวน่างประเทศของอรังกฤษ ใน่ ค.ศ1967 วน่า “เขตุ
แดำน่ทางการเมมืองของรรัฐชาตุจิน่รั บื้น่ครับแคบเกจิน่ไป และจิดำากรัดำขอบเขตุกจิจิกรรมของธ์ตุรกจิจิสุมรัยใหมน่ บรรษรัททรีสื่
มรีวจิสุรัยทรัศน่ณ์ใน่การดำดำาเน่จิน่กจิจิการระดำรับโลกยน่อมหวรังทรีสื่จิะเหร็น่แน่วโน่ก้มของโลกทรีสื่ไมน่เพรียงแตุน่สุจิน่คก้าเทน่าน่รั บื้น่ทรีสื่
สุามารถเคลมืสื่อน่ยก้ายไดำก้อยน่างเสุรรี…แตุน่ยรังตุก้องรวมถซึ่งป รัจิจิรัยการผู้ลจิตุทรั บื้งหมดำทรีสื่ไมน่ควรถรูกจิดำากรัดำขอบเขตุโดำย
ความเปร็น่ชาตุจิอรีกดำก้วย…” หรมือแมก้แตุน่“เลสุลรีสื่ เกลบณ์”(Leslie Gelb) ประธ์าน่ของ CFR กร็ไดำก้กลน่าวยมืน่ยรัน่ใน่
ระหวน่างออกรายการโทรทรัศน่ณ์ใน่สุหรรัฐฯ เมมืสื่อ ค.ศ.1993 วน่า  “องคณ์กรอยน่าง CFR ไดำก้กลน่าวถซึ่งเรมืสื่องราวของ
ระเบรียบโลกมาน่าน่แลก้ว และถมือเปร็น่แน่วความคจิดำพมืบื้น่ฐาน่ของ CFR ทรีสื่ไดำก้ตุอกยดำบื้ามาโดำยตุลอดำถซึ่งการทดำา
ใหก้โลกเปร็น่โลกเดำรียว”(Onopen,2007)   

อาจิกลน่าวไดำก้วน่า ภายใตุก้บทบาทการเคลมืสื่อน่ไหวของกลตุน่มบตุคคลทรีสื่เปร็น่สุมาชจิกของ CFR เกรีสื่ยวกรับ
การผู้ลรักดำรัน่แน่วคจิดำใน่การจิรัดำระเบรียบโลก  น่รับเปร็น่กก้าวยน่างสุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้มรีอจิทธ์จิพลไปถซึ่งน่โยบายของ
รรัฐบาลสุหรรัฐฯตุน่อเรมืสื่องการจิรัดำระเบรียบโลกดำก้วย เพราะสุมาชจิกของ CFR สุน่วน่ใหญน่คมือกลตุน่มบตุคคลทรีสื่มรีสุาย
สุรัมพรัน่ธ์ณ์ใกลก้ชจิดำกรับรรัฐบาลสุหรรัฐฯ มาใน่ทตุกยตุคทตุกสุมรัย  จิซึ่งไมน่ใชน่เรมืสื่องน่น่าประหลาดำแตุน่อยน่างใดำ ทรีสื่ผู้รูก้น่ดำาของ
สุหรรัฐฯ ใน่แตุน่ละยตุคจิะมรีการผู้ลรักดำรัน่แน่วคจิดำเกรีสื่ยวกรับการจิรัดำระเบรียบโลกอยน่างตุน่อเน่มืสื่องมาโดำยตุลอดำ ไมน่วน่า
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จิะเปร็น่ “แฟ้รงกลจิน่ ดำรี. รรูสุเวลตุณ์” (Franklin D. Roosevelt) ทรีสื่ใกลก้ชจิดำกรับ CFR  ตุรั บื้งแตุน่เขาเปร็น่ผู้รูก้วน่าการรรัฐ
น่จิวยอรณ์ก และไดำก้ร รับเอาบรัน่ทซึ่กชน่วยจิดำาของ CFR ไปใชก้เปร็น่น่โยบายตุน่างประเทศของสุหรรัฐฯใน่ชน่วงเรจิสื่มตุก้น่
สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 หรมือแมก้แตุน่ประธ์าน่าธ์จิบดำรี “แฮรณ์รรี ทรรูแมน่”(Harry Truman ค.ศ.1884–1972) ทรีสื่
ถซึ่งกรับประกาศเอาไวก้ใน่ ค.ศ.1945 วน่า “…เปร็น่สุจิสื่งทรีสื่งน่ายมากสุดำาหรรับชาตุจิตุน่างๆ ทรีสื่จิะเปร็น่สุหพรัน่ธ์รรัฐโลก 
เหมมือน่อยน่างทรีสื่เราไดำก้เปร็น่สุหรรัฐอเมรจิกาอยรูน่ใน่ทตุกวรัน่น่รีบื้…” จิากทรีสื่กลน่าวมาจิะพบวน่าแน่วคจิดำเกรีสื่ยวกรับการจิรัดำ
ระเบรียบโลกไดำก้ปรากฏิใหก้เหร็น่ใน่แวดำวงน่รักธ์ตุรกจิจิ  น่รักคจิดำ  และน่รักการเมมืองของสุหรรัฐฯมาอยน่างตุน่อเน่มืสื่อง  
ภายใตุก้การผู้ลรักดำรัน่ของ CFR และแน่วคจิดำเชน่น่วน่าน่รีบื้  ไดำก้กลายเปร็น่น่โยบายทรีสื่สุมืบทอดำของรรัฐบาลสุหรรัฐฯ
แทบใน่ทตุกสุมรัย ทรั บื้งทรีสื่มาจิากพรรครรีพรับลจิกรัน่และพรรคเดำโมแครตุ(เพจิสื่งอก้าง,2007) 

 

1.1 การจฉัดระเบที่ย่บโลุ่กในุย่นุคสงครามเย่น็นุ   
 

 เมมืสื่อสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่สุองสุจิบื้น่สุตุดำใน่ ค.ศ.1948  ไดำก้เกจิดำความขรัดำแยก้งดำก้าน่อตุดำมการณ์ณ์การเมมือง
ระหวน่างสุหรรัฐฯกรับสุหภาพโซึ่เวรียตุ  จิน่น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำขซึ่บื้น่ของสุงครามเยร็น่ บน่ความขรัดำแยก้งระหวน่างกรัน่
ดำรังกลน่าว  สุหรรัฐฯไดำก้ดำดำาเน่จิน่น่โยบายจิรัดำระเบรียบโลกโดำยมตุน่งเน่ก้น่ไปทรีสื่การตุน่อตุก้าน่สุหภาพโซึ่เวรียตุ สุหรรัฐฯ
ระดำมทรรัพยากรทรั บื้งทางการทหาร การเมมือง เศรษฐกจิจิ  และเทคโน่โลยรีเพมืสื่อประสุจิทธ์จิภาพใน่การตุน่อตุก้าน่
บทบาทของสุหภาพโซึ่เวรียตุ  ดำก้าน่หน่ซึ่สื่งกร็อาศรัยการจิรัดำระเบรียบโลกผู้น่าน่องคณ์การสุหประชาชาตุจิเพมืสื่อจิรัดำการ
ขก้อขรัดำแยก้งใน่ระดำรับภรูมจิภาค เชน่น่  การขอมตุจิจิากสุหประชาชาตุจิใน่การสุน่งทหารจิากน่าน่าชาตุจิทรีสื่น่ดำาโดำย
สุหรรัฐฯเพมืสื่อชน่วยเกาหลรีใตุก้กรณ์รีถรูกเกาหลรีเหน่มือรตุกราน่ใน่ ค.ศ. 1950  

น่อกจิากน่รีบื้สุหรรัฐฯยรังไดำก้แสุวงหาความรน่วมมมือกรับชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรและองคณ์กรระหวน่างประเทศทรีสื่เปร็น่
พรัน่ธ์มจิตุรใน่ภรูมจิภาคอมืสื่น่ๆของโลกเพมืสื่อตุน่อตุก้าน่บทบาทของสุหภาพโซึ่เวรียตุ ไมน่วน่าจิะเปร็น่ความรน่วมมมือแบบ
ทวจิภาครีกรับไทย  ฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์  สุจิงคโปรณ์  มาเลเซึ่รีย  ออสุเตุรเลรีย  น่จิวซึ่รีแลน่ดำณ์  ปากรีสุถาน่  ญรีสื่ปตุน่น่  และ
ซึ่าอตุดำจิอาระเบรีย ฯลฯ  และความรน่วมมมือกรับองคณ์กรระดำรับภรูมจิภาคอยน่างอาเซึ่รียน่  ซึ่ซึ่สื่งใน่ปลายทศวรรษ 
1970 ถซึ่งปลายทศวรรษ 1980  อาเซึ่รียน่ไดำก้กลายเปร็น่องคณ์กรทรีสื่สุหรรัฐฯใชก้เพมืสื่อตุน่อตุก้าน่ลาว เวรียดำน่าม และ
กรัมพรูชาทรีสื่เปร็น่พรัน่ธ์มจิตุรของสุหภาพโซึ่เวรียตุ  หรมือแมก้แตุน่การแสุวงหาความรน่วมมมือกรับชาตุจิใน่ยตุโรป
ตุะวรัน่ตุกจิน่สุามารถจิรัดำตุรั บื้งองคณ์กรความรน่วมมมือดำก้าน่การทหารระหวน่างสุหรรัฐฯกรับชาตุจิยตุโรปขซึ่บื้น่มา น่รั สื่น่คมือ
องคณ์การน่าโตุก้  
 อาจิกลน่าวไดำก้วน่าการจิรัดำระเบรียบโลกของสุหรรัฐฯใน่ยตุคสุงครามเยร็น่ทรีสื่มตุน่งเน่ก้น่ไปทรีสื่  การตุน่อตุก้าน่
สุหภาพโซึ่เวรียตุน่รั บื้น่คน่อน่ขก้างประสุบผู้ลสุดำาเรร็จิ  สุรังเกตุจิากการทรีสื่มรีชาตุจิตุน่างๆ ใน่โลกใหก้การสุน่รับสุน่ตุน่
สุหรรัฐฯ อยน่างลก้น่หลาม  (สุน่วน่ใหญน่ดำก้วยเพราะไมน่สุามารถปฏิจิเสุธ์อจิทธ์จิพลของสุหรรัฐฯใน่ดำก้าน่ผู้ลประโยชน่ณ์
ทางเศรษฐกจิจิ การเมมือง และการทหารทรีสื่สุหรรัฐฯมอบใหก้)  ขณ์ะทรีสื่ การผู้น่าน่มตุจิใดำๆ จิากสุมรัชชาใหญน่แหน่ง
สุหประชาชาตุจิกร็ปรากฏิชรัดำเชน่น่กรัน่วน่า  การผู้น่าน่มตุจิสุน่วน่ใหญน่ลก้วน่เปร็น่ไปใน่ทางบวกตุน่อสุหรรัฐฯและ
พรัน่ธ์มจิตุรของสุหรรัฐฯ เชน่น่ มตุจิการประณ์ามเวรียดำน่ามกรณ์รีรตุกราน่กรัมพรูชา ใน่ ค.ศ. 1979   
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1.2 การจฉัดระเบที่ย่บโลุ่กย่นุคหลุ่ฉังสงครามเย่น็นุ  

 ภายหลรังสุงครามเยร็น่สุจิบื้น่สุตุดำ และโลกเขก้าสุรูน่ทศวรรษ 1990 เปร็น่ตุก้น่มา  กร็เปร็น่ทรีสื่ปรากฏิชรัดำวน่า
สุหรรัฐฯ ไดำก้กลายเปร็น่ชาตุจิ  “มหาอดำาน่าจิขรั บื้วเดำรียวของโลก”  (Unipolar Power System)  ขณ์ะทรีสื่สุหภาพ
โซึ่เวรียตุเกจิดำการลน่มสุลายและกลายเปร็น่รรัสุเซึ่รีย  ไดำก้หรัน่ไปทตุน่มเทกรับการฟ้มืบื้น่ฟ้รูระบบเศรษฐกจิจิและสุรังคม
ภายใน่ของตุน่เปร็น่สุดำาครัญ ใน่การเปร็น่มหาอดำาน่าจิขรั บื้วเดำรียวของสุหรรัฐฯ ถรูกแสุดำงใหก้เหร็น่อยน่างโดำดำเดำน่น่ ผู้น่าน่
การทดำาสุงครามอน่าวเปอรณ์เซึ่รีย  ทรีสื่กองกดำาลรังน่าน่าชาตุจิทรีสื่น่ดำาโดำยสุหรรัฐฯ ทดำาสุงครามสุรั สื่งสุอน่อจิร รักกรณ์รีรตุกราน่
ครูเวตุ ซึ่ซึ่สื่งการใชก้กดำาลรังโจิมตุรีอจิร รักดำรังกลน่าวเปร็น่การผู้น่าน่มตุจิเหร็น่ชอบจิากสุหประชาชาตุจิ   ดำรังน่รั บื้น่ การจิรัดำ
ระเบรียบของสุหรรัฐฯใน่ชน่วงหลรังสุงครามเยร็น่ จิซึ่งอาจิกลน่าวไดำก้วน่า  “ไดำก้ใชก้บทบาทน่ดำาของตุน่เพมืสื่อจิรัดำระเบรียบ
โลกผู้น่าน่กลไกขององคณ์กรความรน่วมมมือระหวน่างประเทศเปร็น่สุดำาครัญ”  
 สุหรรัฐฯไดำก้แสุดำงบทบาทน่ดำาใน่การโจิมตุรีอจิร รัก  โดำยไดำก้ระดำมสุรรพกดำาลรังทางกองทรัพจิดำาน่วน่
มหาศาล  เพมืสื่อแสุดำงศรักยภาพของความเปร็น่ชาตุจิมหาอดำาน่าจิของโลกอยน่างแทก้จิรจิง ปฏิจิบรัตุจิการโจิมตุรีอจิร รัก
ของสุหรรัฐฯ ถรูกรายงาน่สุดำจิากสุมรภรูมจิใหก้ชาวสุหรรัฐฯและทรั สื่วโลกไดำก้ร รับชมผู้น่าน่ “สุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์ซึ่รีเอร็น่เอร็น่” 
(Cable News Network) ยจิสื่งเปร็น่การตุอกยดำบื้าภาพความเปร็น่มหาอดำาน่าจิของสุหรรัฐฯ สุงครามอน่าวเปอรณ์เซึ่รีย
จิบลงใน่เดำมือน่กตุมภาพรัน่ธ์ณ์ ค.ศ. 1991  ดำก้วยชรัยชน่ะของกองกดำาลรังน่าน่าชาตุจิทรีสื่น่ดำาโดำยสุหรรัฐฯ  พรก้อมๆกรับ
ทรีสื่สุหรรัฐฯเหมมือน่ไดำก้ร รับเกรียรตุจิภรูมจิกลรับมาอรีกครรั บื้ง น่รับตุรั บื้งแตุน่สุรูญเสุรียไปใน่สุงครามเวรียดำน่ามเมมืสื่อทศวรรษ 
1970 

การเกจิดำขซึ่บื้น่ของสุงครามอน่าวเปอรณ์เซึ่รีย น่รับเปร็น่ชน่วงเวลาสุดำาครัญทรีสื่เปจิดำโอกาสุใหก้สุหรรัฐฯไดำก้แสุดำง
ศรักยภาพและบทบาทใน่ความเปร็น่ชาตุจิมหาอดำาน่าจิหน่ซึ่สื่งเดำรียวของโลก  เน่มืสื่องจิากเปร็น่ทรีสื่แน่น่น่อน่แลก้ววน่า  
สุงครามเยร็น่กดำาลรังจิะสุจิบื้น่สุตุดำลงโดำยความปราชรัยของสุหภาพโซึ่เวรียตุ (แมก้ขณ์ะน่รั บื้น่สุหภาพโซึ่เวรียตุจิะยรังไมน่
ลน่มสุลายกร็ตุาม)สุหรรัฐฯไดำก้ขอมตุจิจิากสุหประชาชาตุจิเพมืสื่อโจิมตุรีอจิร รักกรณ์รีรตุกราน่ครูเวตุ  โดำยใหก้เหตุตุผู้ลสุดำาครัญ
วน่าการรตุกราน่ดำรังกลน่าวเปร็น่สุจิสื่งทรีสื่ไมน่ถรูกตุก้อง         

ใน่ระหวน่างทรีสื่สุงครามอน่าวเปอรณ์เซึ่รียกดำาลรังดำดำาเน่จิน่ไปเดำมือน่เศษ  โดำยมรีทน่าทรีทรีสื่กองกดำาลรังน่าน่าชาตุจิทรีสื่
น่ดำาโดำยสุหรรัฐฯจิะไดำก้ร รับชรัยชน่ะ ซึ่ซึ่สื่งการไดำก้มรีบทบาทน่ดำาใน่สุงครามและการไดำก้ร รับชรัยชน่ะใน่สุงครามเยร็น่ ยจิสื่ง
ทดำาใหก้ผู้รูก้น่ดำาสุหรรัฐฯอยน่างประธ์าน่าธ์จิบดำรีจิอรณ์จิ บตุช (George H. Bush) มรั สื่น่ใจิอยน่างยจิสื่งสุดำาหรรับการเดำจิน่หน่ก้า
เพมืสื่อจิรัดำระเบรียบโลก เหตุตุน่รีบื้ ใน่วรัน่ทรีสื่ 11 กรัน่ยายน่ ค.ศ.1990 ประธ์าน่าธ์จิบดำรีจิอรณ์จิ บตุช จิซึ่งไดำก้ประกาศ
น่โยบายการจิรัดำระเบรียบโลกใน่ระหวน่างทรีสื่เขากลน่าวแสุดำงสุตุน่ทรพจิน่ณ์ตุน่อสุภาคองเกรสุของสุหรรัฐฯ   ซึ่ซึ่สื่งมรี
สุาระทรีสื่สุดำาครัญๆ ไดำก้แกน่ (Myfirstbrain.com,[ม.ป.ป.] และWikiquote.org, 2013)  
     

1.โลกมรีการปกครองดำก้วยกฎีหมาย โดำยเฉพาะจิากกฎีบรัตุรสุหประชาชาตุจิ 
2.โลกมรีการปรซึ่กษาหารมือรน่วมกรัน่ระหวน่างฝ่น่ายตุน่างๆ  
3.โลกหยตุดำการรตุกราน่ซึ่ซึ่สื่งกรัน่และกรัน่ 

4.สุหรรัฐฯเปร็น่ผู้รูก้น่ดำาใน่การรรักษาระเบรียบโลก   
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 ใน่ชน่วงเวลาเดำรียวกรัน่คมือใน่ ค.ศ. 1990  “จิอหณ์น่ วจิลเลรีสื่ยมสุรัน่” (John Williamson)  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่น่รัก
เศรษฐศาสุตุรณ์ผู้รูก้มรีชมืสื่อเสุรียงชาวอรังกฤษทรีสื่ทดำางาน่อยรูน่กรับ“สุถาบรัน่เศรษฐศาสุตุรณ์ระหวน่างประเทศ” (Institute 

for International Economics) ของสุหรรัฐ  ไดำก้ตุรีพจิมพณ์บทความของเขาเรมืสื่อง “What Washington Means 

By Policy Reform”  ใน่หน่รังสุมือชมืสื่อ “Latin American Adjustment: How Much Has Happened?”   ใน่
บทความดำรังกลน่าวจิอหณ์น่ วจิลเลรียมสุรัน่  ตุก้องการประมวลชตุดำน่โยบาย ทรีสื่บรรดำา “สุถาบรัน่คลรังสุมอง” (Think 

Tanks) ใน่กรตุงวอชจิงตุรัน่ ดำรี.ซึ่รี. มรีความเหร็น่รน่วมกรัน่วน่า  เปร็น่น่โยบายทรีสื่เหมาะสุมสุดำาหรรับการน่ดำาไปปฏิจิรรูป
ระบบเศรษฐกจิจิของประเทศใน่แถบละตุจิน่อเมรจิกาทรีสื่กดำาลรังมรีป รัญหาทางเศรษฐกจิจิ ทรั บื้งน่รีบื้เขาไดำก้ครัดำสุรรเฉพาะ
น่โยบายทรีสื่มรีผู้รูก้เหร็น่รน่วมกรัน่เปร็น่สุน่วน่ใหญน่  ตุน่อมาใน่ภายหลรังแน่วคจิดำใน่งาน่เขรียน่ของวจิลเลรีสื่ยมสุรัน่ถรูกรรับรรูก้
อยน่างแพรน่หลายใน่ชมืสื่อใหมน่ทรีสื่ตุจิดำตุลาดำวน่า “ฉรัน่ทามตุจิวอชจิงตุรัน่” (Washington Consensus) (ร รังสุรรคณ์ ธ์น่ะ
พรพรัน่ธ์ตุณ์, 2548: 30)   

จิอหณ์น่ วจิลเลรีสื่ยมสุรัน่ไดำก้เสุน่อน่โยบายสุดำาหรรับการปฏิจิรรูประบบเศรษฐกจิจิใน่ละตุจิน่อเมรจิกาออกเปร็น่ 
10 ประเดำร็น่หลรัก ดำรังน่รีบื้ (กมล กมลตุระกรูล, 2550) 
  

1. การจิรัดำงบประมาณ์ประจิดำาปรีของรรัฐไมน่ใหก้เกจิน่ดำตุล เพมืสื่อไมน่ใหก้ร รัฐบาลใชก้จิน่ายเกจิน่ตุรัว และเพมืสื่อ
รรัฐบาลจิะไดำก้ไมน่ตุก้องพจิมพณ์เงจิน่ออกมามากขซึ่บื้น่ ซึ่ซึ่งเปร็น่สุาเหตุตุของเงจิน่เฟ้ก้อ 

 2. การจิรัดำลดำาดำรับความสุดำาครัญของงบประมาณ์แผู้น่น่ดำจิน่ โดำยไมน่ขซึ่บื้น่ตุน่อแรงกดำดำรัน่จิากกลตุน่มอดำาน่าจิ
ทางการเมมือง เชน่น่กองทรัพ หรมือกลตุน่มผู้ลประโยชน่ณ์ทางเศรษฐกจิจิขน่าดำใหญน่   
  3. การปฏิจิรรูประบบภาษรีอากร เชน่น่ภาษรีทรีสื่ดำจิน่ และภาษรีมรดำก เพมืสื่อปก้องกรัน่การคอรรัปชรั สื่น่ แตุน่ใหก้ลดำ
ภาษรีสุจิน่คก้าการเกษตุร และสุจิน่คก้าอตุปโภคบรจิโภคใหก้ตุดำสื่าลง 
  4. ปลน่อยใหก้อรัตุราดำอกเบรีบื้ยขซึ่บื้น่ลงลอยตุรัว โดำยใหก้ขซึ่บื้น่กรับกลไกของตุลาดำ และปลน่อยใหก้การ
เคลมืสื่อน่ยก้ายทตุน่ขซึ่บื้น่กรับอรัตุราดำอกเบรีบื้ยทรีสื่ถรูกกวน่า และการแขน่งขรัน่การบรจิการอยน่างเสุรรี 
  5. ปลน่อยใหก้อรัตุราการแลกเปลรีสื่ยน่เงจิน่ ลอยตุรัวขซึ่บื้น่อยรูน่กรับกลไกของตุลาดำ ไมน่กดำาหน่ดำตุายตุรัวเปร็น่
หลายอรัตุรา 

  6. ยกเลจิกระบบโควตุา  รวมถซึ่งยกเลจิกการจิดำากรัดำยอดำจิดำาน่วน่สุจิน่คก้าเขก้าออก  โดำยใชก้อรัตุราภาษรี
อากรเปร็น่เครมืสื่องมมือ  เพมืสื่อปกปก้องอตุตุสุาหกรรมภายใน่ประเทศ เพราะถมือเปร็น่การทดำาใหก้อตุตุสุาหกรรมใน่
ประเทศขาดำประสุจิทธ์จิภาพ   ขาดำมาตุรฐาน่   และไมน่เปร็น่ผู้ลดำรีตุน่อผู้รูก้บรจิโภค   ความจิดำาเปร็น่ทรีสื่ตุก้องแขน่งกรับ
อตุตุสุาหกรรมหรมือการบรจิการจิากตุน่างประเทศจิะทดำาใหก้เกจิดำการปรรับปรตุงคตุณ์ภาพ การบรจิการ และวจิธ์รีการ
ผู้ลจิตุเพมืสื่อความอยรูน่รอดำ 

  7. ยกเลจิกการกรีดำกรัน่การลงทตุน่จิากตุน่างประเทศทตุกประการ และใหก้สุจิทธ์จิบรจิษรัทตุน่างชาตุจิเทน่าๆกรับ
บรจิษรัทใน่ประเทศ 

  8. โอน่กจิจิการของรรัฐ และรรัฐวจิสุาหกจิจิเขก้าตุลาดำหลรักทรรัพยณ์ เพราะรรัฐวจิสุาหกจิจิใน่ลาตุจิน่อเมรจิกา
น่รั บื้น่มรียอดำรายรรับคจิดำเปร็น่เงจิน่ถซึ่งรก้อยละ 10 ของผู้ลผู้ลจิตุมวลรวมภายใน่ประเทศ(GDP)  

  9. ยกเลจิกกฎีหมายทรีสื่เปร็น่ปฏิจิป รักษณ์กรับการลงทตุน่จิากตุน่างชาตุจิทตุกขก้อ เพมืสื่อสุน่รับสุน่ตุน่การเพจิสื่ม
ประสุจิทธ์จิภาพ และการแขน่งขรัน่อยน่างเสุรรี 
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  10. ปฏิจิรรูปกฎีหมายวน่าดำก้วยการถมือครองทรีสื่ดำจิน่ เพมืสื่อเปร็น่หลรักประกรัน่วน่าประชาชน่ธ์รรมดำาจิะมรี
โอกาสุเปร็น่เจิก้าของทรีสื่ดำจิน่ไดำก้โดำยไมน่แพก้กลตุน่มเจิก้าของทตุน่ขน่าดำใหญน่  
  

 กน่อน่หน่ก้าการเกจิดำขซึ่บื้น่ของฉรัน่ทามตุจิวอชจิงตุรัน่ ใน่ทศวรรษ 1980 ประเทศใน่แถบละตุจิน่อเมรจิกา
หลายประเทศเผู้ชจิญกรับป รัญหาเศรษฐกจิจิอยน่างหน่รัก  บางประเทศขาดำดำตุลงบประมาณ์อยน่างหน่รัก  บาง
ประเทศมรีอรัตุราเงจิน่เฟ้ก้อสุรูงถซึ่ง 1,000 %  สุหรรัฐฯวจิตุกอยน่างยจิสื่งตุน่อป รัญหาดำรังกลน่าว  เพราะขบวน่การฝ่น่าย
ซึ่ก้ายใน่ประเทศเหลน่าน่รั บื้น่กดำาลรังเตุจิบโตุ  หากประเทศใน่แถบละตุจิน่อเมรจิกาเศรษฐกจิจิลน่มสุลายและฝ่น่ายซึ่ก้าย
เขก้ายซึ่ดำครองอดำาน่าจิรรัฐ อาจิสุน่งผู้ลกระทบตุน่อผู้ลประโยชน่ณ์ของสุหรรัฐฯไดำก้  เหตุตุน่รีบื้สุหรรัฐฯ จิซึ่งสุน่รับสุน่ตุน่ใหก้มรี
การระดำมความเหร็น่เพมืสื่อหามาตุรการชน่วยเหลมือชาตุจิใน่ละตุจิน่อเมรจิกา  ซึ่ซึ่สื่งกร็ปรากฏิออกมาใน่รรูปของฉรัน่ทา
มตุจิวอชจิงตุรัน่  
 สุหรรัฐฯไดำก้น่ดำาฉรัน่ทามตุจิวอชจิงตุรัน่ไปใชก้เปร็น่กรอบเงมืสื่อน่ไข  สุดำาหรรับประเทศตุน่างๆทรีสื่จิะขอรรับความ
ชน่วยเหลมือดำก้าน่การเงจิน่จิากไอเอร็มเอฟ้และธ์น่าคารโลก   โดำยประเทศตุน่างๆตุก้องยอมรรับเงมืสื่อน่ไขดำรังกลน่าว 
ถซึ่งจิะไดำก้ร รับความชน่วยเหลมือตุามการรก้องขอ  ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่การจิรัดำระเบรียบโลกดำก้าน่การเงจิน่การคลรังครรั บื้งสุดำาครัญ
ของสุหรรัฐฯ ซึ่ซึ่สื่งปรากฏิวน่าหลายประเทศทรั บื้งใน่ละตุจิน่อเมรจิกาและใน่ภรูมจิภาคอมืสื่น่ๆ ไมน่วน่าจิะเปร็น่ ชจิลรี 
เมร็กซึ่จิโก อารณ์เจิน่ตุจิน่า ไทย อจิน่โดำน่รีเซึ่รีย หรมือแมก้แตุน่กรรีซึ่ ฯลฯ  กร็จิดำาตุก้องยอมปฏิจิบรัตุจิตุามเงมืสื่อน่ไขเหลน่าน่รั บื้น่
อยน่างหลรีกเลรีสื่ยงไมน่ไดำก้  เพมืสื่อความอยรูน่รอดำทางระบบเศรษฐกจิจิของประเทศ  ขณ์ะทรีสื่ฝ่น่ายไมน่เหร็น่ดำก้วยใน่
ประเทศตุน่างๆเหลน่าน่รั บื้น่กร็ตุน่อตุก้าน่และกลน่าวหาวน่าทดำาใหก้สุรูญเสุรียเอกราชทางเศรษฐกจิจิ      
 

1.3 การจฉัดระเบที่ย่บโลุ่กหลุ่ฉังเหตินุการณร์ 911 

 

 เหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่กลตุน่มกน่อการรก้ายโจิมตุรีสุหรรัฐฯ ใน่วรัน่ทรีสื่ 11 เดำมือน่กรัน่ยายน่ ค.ศ. 2001 ถมือเปร็น่อรีกหน่ซึ่สื่ง
จิตุดำเปลรีสื่ยน่สุดำาครัญสุดำาหรรับการจิรัดำระเบรียบโลกของสุหรรัฐฯ  เพราะภายหลรังเหตุตุการณ์ณ์ดำรังกลน่าวสุหรรัฐฯ ใน่ยตุค
ประธ์าน่าธ์จิบดำรีจิอรณ์จิ ดำรับเบจิบื้ลยรู บตุช(George W. Bush) ไดำก้ประกาศสุงครามตุน่อตุก้าน่การกน่อการรก้ายทรั สื่วโลก  
และเรรียกรก้องใหก้ประเทศตุน่างๆ รน่วมมมือกรับสุหรรัฐฯ   และเพมืสื่อความสุดำาเรร็จิของเปก้าหมายดำรังกลน่าวน่ายจิอรณ์จิ 
ดำรับเบจิบื้ลยรู บตุช ถซึ่งกรับประกาศวน่า “หากไมน่มรีประเทศใดำรน่วมมมือกรับสุหรรัฐฯ สุหรรัฐฯกร็พรก้อมทรีสื่จิะดำดำาเน่จิน่การ
โดำยฝ่น่ายเดำรียว”  ซึ่ซึ่สื่งสุะทก้อน่ถซึ่งการเชมืสื่อมรั สื่น่ใน่ตุน่เองของสุหรรัฐฯวน่า พรก้อมแลก้วสุดำาหรรับบทบาทการเปร็น่
ตุดำารวจิโลกเพมืสื่อไลน่จิ รับและกวาดำลก้างกลตุน่มกน่อการรก้าย ไมน่วน่าจิะหลบซึ่น่อน่อยรูน่ใน่ทรีสื่ใดำของโลก  
 ไมน่น่าน่หลรังประกาศน่โยบายขก้างตุก้น่  สุหรรัฐฯ กร็โจิมตุรีอรัฟ้กาน่จิสุถาน่เพมืสื่อโคน่น่ลก้มกลตุน่มตุาลรีบรัน่ โดำย
กลน่าวหาวน่าใหก้ทรีสื่หลบซึ่น่อน่แกน่กลตุน่มอรัลกออจิดำะหณ์ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ผู้รูก้อยรูน่เบมืบื้องหลรังเหตุตุการณ์ณ์ 911 ตุน่อมาสุหรรัฐฯไดำก้โจิมตุรี
อจิร รักใน่ ค.ศ. 2003 เพมืสื่อโคน่น่ลก้มซึ่รัดำดำรัม ฮตุสุเซึ่น่ โดำยเชมืสื่อวน่ามรีอาวตุธ์รก้ายแรงไวก้ใน่ครอบครอง ผู้ลปรากฏิวน่า 
แมก้สุหรรัฐฯจิะชน่ะสุงครามใน่ทรั บื้งสุองสุมรภรูมจิ แตุน่กร็ไมน่สุามารถกวาดำลก้างกลตุน่มกน่อการรก้ายเหลน่าน่รั บื้น่ลงไดำก้
อยน่างราบคาบ  ขณ์ะทรีสื่แมก้ชาตุจิตุน่างๆ ทรั สื่วโลกจิะใหก้ความรน่วมมมือกรับสุหรรัฐฯสุดำาหรรับการดำดำาเน่จิน่น่โยบาย
ดำรังกลน่าว  ทรั บื้งการสุน่งกดำาลรังทหารไปชน่วยรรักษาสุรัน่ตุจิภาพใน่อรัฟ้กาน่จิสุถาน่ และอจิร รัก  หรมือแมก้แตุน่การรน่วมมมือ
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ดำก้าน่ขน่าวกรอง การสุน่งตุรัวผู้รูก้รก้ายขก้ามแดำน่  แตุน่กร็เปร็น่ความรน่วมมมือทรีสื่แลกกรับผู้ลประโยชน่ณ์ดำก้าน่เศรษฐกจิจิ 
การเมมือง หรมือการทหารทรีสื่สุหรรัฐฯ มอบใหก้ เชน่น่ กรณ์รีของไทย สุหรรัฐฯ กร็มอบสุถาน่ะ“พรัน่ธ์มจิตุรน่อกกลตุน่ม
น่าโตุก้” แลกกรับการสุน่งทหารไทยไปชน่วยรรักษาสุรัน่ตุจิภาพใน่อจิร รัก   

อาจิกลน่าวไดำก้วน่า ใน่การยซึ่ดำครองอรัฟ้กาน่จิสุถาน่และอจิร รัก ยจิสื่งน่าน่วรัน่สุหรรัฐฯ  ยจิสื่งมรีแตุน่ความสุรูญเสุรียทรีสื่
มหาศาลมากขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ ไมน่วน่าจิะดำก้าน่ชรีวจิตุกดำาลรังทหารและงบประมาณ์   เหตุตุน่รีบื้สุหรรัฐฯ จิซึ่งจิดำาตุก้องถอน่
ทหารออกจิากอจิร รักใน่ปลาย ค.ศ. 2012  สุน่วน่ใน่อรัฟ้กาน่จิสุถาน่กร็มรีแผู้น่จิะถอน่ทหารทรั บื้งหมดำภายใน่สุจิบื้น่ปรี 
ค.ศ. 2014  ทรั บื้งน่รีบื้ มรีการประเมจิน่น่โยบายการทดำาสุงครามเพมืสื่อตุน่อตุก้าน่การกน่อการรก้ายของสุหรรัฐฯ วน่าเปร็น่
น่โยบายทรีสื่ลก้มเหลว  โดำยความลก้มเหลวดำรังกลน่าวประเมจิน่จิาก การทรีสื่การเมมืองและสุรังคมใน่อรัฟ้กาน่จิสุถาน่
และอจิร รักยรังอยรูน่ใน่สุภาวะทรีสื่ไรก้เสุถรียรภาพ กลน่าวคมือ  ยรังคงมรีเหตุตุโจิมตุรีเจิก้าหน่ก้าทรีสื่ร รัฐ และโจิมตุรีสุถาน่ทรีสื่
ราชการขซึ่บื้น่อยรูน่เน่มืองๆ ฯลฯ  ขณ์ะทรีสื่สุหรรัฐฯเองกร็สุรูญเสุรียงบประมาณ์มหาศาล จิน่น่รักเศรษฐศาสุตุรณ์ชมืสื่อดำรัง
อยน่างโจิเซึ่ฟ้ สุตุจิกลจิตุซึ่ณ์ (Joseph Stiglitz) กลน่าววน่าการทตุน่มงบประมาณ์จิดำาน่วน่มหาศาลของสุหรรัฐฯ เพมืสื่อ
การทหารใน่อรัฟ้กาน่จิสุถาน่และอจิร รัก  คมือเหตุตุป รัจิจิรัยหน่ซึ่สื่งทรีสื่ทดำาใหก้สุหรรัฐฯตุก้องเผู้ชจิญกรับวจิกฤตุเศรษฐกจิจิใน่
ป รัจิจิตุบรัน่   

 

1.4 การกลุ่อติฉัวของโลุ่กหลุ่าย่ขฉั สื้ว 

 แมก้ใน่ระยะทรีสื่ผู้น่าน่มาจิะเปร็น่ทรีสื่ชรัดำเจิน่วน่าสุหรรัฐฯ  คมือมหาอดำาน่าจิขรั บื้วเดำรียวของโลก แตุน่การดำดำาเน่จิน่
น่โยบายทรีสื่ผู้จิดำพลาดำของสุหรรัฐฯ  ใน่หลายๆกรณ์รีไมน่วน่าจิะเปร็น่การทดำาสุงครามตุน่อตุก้าน่การกน่อการรก้าย หรมือ 
การใชก้จิน่ายงบประมาณ์แบบขาดำดำตุลใน่จิดำาน่วน่มหาศาลมาตุลอดำ  กร็ทดำาใหก้สุหรรัฐฯตุก้องเผู้ชจิญกรับป รัญหา
ภายใน่เชน่น่กรัน่  ไมน่วน่าจิะเปร็น่ป รัญหาความตุกตุดำสื่าทางเศรษฐกจิจิทรีสื่ย รังคงรตุมเรก้าสุหรรัฐฯ  และไมน่มรีทรีทน่าทรีสื่จิะฟ้มืบื้น่
ตุรัวไดำก้งน่ายๆ  ขณ์ะทรีสื่สุหภาพยตุโรป ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่พรัน่ธ์มจิตุรทรีสื่ใกลก้ชจิดำกรับสุหรรัฐฯมาชก้าน่าน่  กร็เผู้ชจิญกรับป รัญหา
รตุมเรก้าทรีสื่ไมน่ตุน่างกรัน่ น่รั สื่น่คมือการเกจิดำวจิกฤตุยรูโรโซึ่น่ทรีสื่เรจิสื่มตุก้น่จิากกรรีซึ่  

ทรั บื้งสุองมหาอดำาน่าจิขก้างตุก้น่ คมือกลตุน่มทรีสื่ข รับเคลมืสื่อน่เศรษฐกจิจิ สุรังคม  และการเมมืองโลกใน่ระยะทรีสื่ผู้น่าน่
มา  แตุน่จิากสุภาวะป รัญหาทรีสื่ทรั บื้งสุองมหาอดำาน่าจิเผู้ชจิญอยรูน่   จิซึ่งมรีการจิรับตุามองไปทรีสื่ประเทศตุน่างๆใน่โลกทรีสื่
กดำาลรังมรีการเตุจิบโตุขซึ่บื้น่มาใหมน่ใน่ทางเศรษฐกจิจิและการเมมืองอยน่างตุน่อเน่มืสื่องวน่า  คมือกลตุน่มทรีสื่เปร็น่ความหวรังวน่า
จิะสุามารถฉตุดำดำซึ่งเศรษฐกจิจิโลกใหก้กลรับคซึ่กครักและมรีชรีวจิตุชรีวาไดำก้อรีกครรั บื้ง ไมน่วน่าจิะเปร็น่ จิรีน่ อจิน่เดำรีย รรัสุเซึ่รีย 
และบราซึ่จิล ฯลฯ  เมมืสื่อกลตุน่มประเทศทรีสื่เตุจิบโตุใหมน่ใน่ทางเศรษฐกจิจิและการเมมืองเหลน่าน่รีบื้ มรีการรวมกลตุน่มกรัน่
เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ชมืสื่อ “BRICs”  ยจิสื่งชวน่คจิดำกรัน่ไปไกลวน่า โลกกดำาลรังเขก้าสุรูน่ยตุคทรีสื่มรีหลายขรั บื้วอดำาน่าจิมากขซึ่บื้น่ไมน่ใชน่เพรียง
แคน่สุหรรัฐฯขรั บื้วเดำรียวอรีกตุน่อไป  
 ใน่ป รัจิจิตุบรัน่มรีแน่วโน่ก้มทรีสื่ชรัดำเจิน่วน่าศรูน่ยณ์กลางทางเศรษฐกจิจิโลกกดำาลรังมรีการเคลมืสื่อน่ตุรัวไปยรังประเทศ
เกจิดำใหมน่ทรีสื่น่ดำาโดำยกลตุน่ม BRICs ซึ่ซึ่สื่งเกจิดำจิากการรวมตุรัวกรัน่ของบราซึ่จิล(Brazil) รรัสุเซึ่รีย(Russia) อจิน่เดำรีย 
(India) และจิรีน่(China) โดำยศรัพทณ์คดำาน่รีบื้ถรูกบรัญญรัตุจิขซึ่บื้น่ใน่ ค.ศ.2001 โดำยน่ายจิจิม โอน่รีลลณ์(Jim O’Neil) 

หรัวหน่ก้าทรีมวจิจิ รัยเศรษฐกจิจิโลกจิาก “โกลดำณ์แมน่ แซึ่คสุณ์” (Goldman Sachs) ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ชมืสื่อทรีสื่มาจิากงาน่วจิจิรัย
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ของเขาคมือ  "The World Needs Better Economic BRICs” ทรั บื้งน่รีบื้คดำาวน่า BRICs  ใชก้เปร็น่สุรัญลรักษณ์ณ์แสุดำง
ถซึ่งการยก้ายอดำาน่าจิเศรษฐกจิจิโลก จิากกลตุน่มประเทศพรัฒน่าแลก้วอยน่าง G7 มาสุรูน่กลตุน่มประเทศกดำาลรังพรัฒน่า  
โดำยทรีสื่ประเทศทรั บื้งสุรีสื่ขก้างตุก้น่มรีพมืบื้น่ทรีสื่รวมกรัน่มากกวน่าหน่ซึ่สื่งใน่สุรีสื่ของโลก   และมรีจิดำาน่วน่ประชากรรวมกรัน่
มากกวน่ารก้อยละ 43 ของประชากรโลก มรีสุรัดำสุน่วน่ GDP ประมาณ์หน่ซึ่สื่งใน่สุรีสื่ของทรั บื้งหมดำ หรมือคจิดำเปร็น่
ประมาณ์ 13.7 แสุน่ลก้าน่ดำอลลารณ์สุหรรัฐฯ และมรีเงจิน่ทตุน่สุดำารองระหวน่างประเทศรวมกรัน่สุรูงถซึ่ง 4.4 แสุน่ลก้าน่
ดำอลลารณ์สุหรรัฐ  

การประชตุมสุตุดำยอดำ BRICs จิะจิรัดำขซึ่บื้น่เปร็น่ประจิดำาทตุกปรี  โดำยเปร็น่การหมตุน่เวรียน่ตุามวาระอรักษร 
การจิรัดำประชตุมใน่ครรั บื้งทรีสื่ 1 ร รัสุเซึ่รียรรับเปร็น่เจิก้าภาพกน่อน่ โดำยจิรัดำขซึ่บื้น่ทรีสื่เมมืองเยคาเตุรจิน่เบจิรณ์ก (Yekaterinburg) 

ใน่วรัน่ทรีสื่16 มจิถตุน่ายน่ ปรี ค.ศ.2009 ผู้รูก้น่ดำากลตุน่มประเทศ BRICs  ไดำก้หารมือเกรีสื่ยวสุถาน่การณ์ณ์เศรษฐกจิจิโลก  
พรก้อมทรั บื้งหารมือเกรีสื่ยวกรับการสุรก้างความรน่วมมมือทรีสื่แน่น่น่แฟ้ก้น่ยจิสื่งขซึ่บื้น่ภายใน่กลตุน่มประเทศ BRICs น่อกจิากน่รีบื้
ย รังมรีการพรูดำถซึ่งแน่วทางความรน่วมมมือทรีสื่จิะปฏิจิรรูปสุถาบรัน่ทางการเงจิน่ระหวน่างประเทศใหมน่ โดำยตุก้องการใหก้
กลตุน่มประเทศทรีสื่เศรษฐกจิจิกดำาลรังพรัฒน่ามรีเสุรียงและมรีสุน่วน่รน่วมทรีสื่มากขซึ่บื้น่  รวมไปถซึ่งการเรรียกรก้องใหก้ระเบรียบ
โลกใหมน่มรีหลายขรั บื้วอดำาน่าจิมากขซึ่บื้น่   

 

               
 

         ภาพทรีสื่ 3.2 ผู้รูก้น่ดำากลตุน่มประเทศ BRICS ถน่ายรรูปรน่วมกรัน่ระหวน่างประชตุมสุตุดำยอดำ BRICS ครรั บื้งทรีสื่ 4              
         ใน่วรัน่ทรีสื่ 29 มรีน่าคม ค.ศ. 2012 ณ์ กรตุงน่จิวเดำลรี ของอจิน่เดำรีย 

         ทรีสื่มา http://sameaf.mfa.go.th/th/organization/detail.php?ID=4109  

แมก้กลตุน่ม BRICs  ไมน่ไดำก้มรีแน่วทางชรัดำเจิน่ทรีสื่จิะรวมกลตุน่มกรัน่จิรัดำตุรั บื้งเพมืสื่อเปร็น่กลตุน่มความรน่วมมมือทาง
เศรษฐกจิจิหรมือสุมาคมทางการคก้าอยน่างเปร็น่ทางการเหมมือน่สุหภาพยตุโรป  แตุน่มรีขก้อบน่งชรีบื้บางอยน่างวน่ากลตุน่ม 
BRICs พยายามทรีสื่จิะสุรก้างพรัน่ธ์มจิตุรทางการเมมือง  รวมถซึ่งการเปลรีสื่ยน่อดำาน่าจิทางเศรษฐกจิจิทรีสื่กดำาลรังเตุจิบโตุ
ใหก้เปร็น่อดำาน่าจิการเมมืองระดำรับภรูมจิภาค ซึ่ซึ่สื่งใน่ป รัจิจิตุบรัน่ ประเทศแอฟ้รจิกาใตุก้กร็ไดำก้เขก้ารน่วมเปร็น่สุมาชจิกของกลตุน่ม 
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BRICs อยน่างเปร็น่ทางการใน่วรัน่ทรีสื่ 24 ธ์รัน่วาคม ค.ศ. 2010 และไดำก้เปลรีสื่ยน่ชมืสื่อกลตุน่มใหมน่เปร็น่ BRICS ซึ่ซึ่สื่ง
อรักษรยน่อ “S” ทรีสื่เพจิสื่มตุน่อทก้ายเขก้ามาหมายถซึ่ง South Africa หรมือประเทศแอฟ้รจิกาใตุก้ 
 น่อกจิากความรน่วมมมือทางดำก้าน่เศรษฐกจิจิ กลตุน่ม BRICS  ยรังมรีแผู้น่ทรีสื่จิะพรัฒน่าไปสุรูน่การเปร็น่กลตุน่ม
ความรน่วมมมือทางการเมมืองใหก้ชรัดำเจิน่ยจิสื่งขซึ่บื้น่  รวมถซึ่งความรน่วมมมือใน่สุาขาอมืสื่น่ ๆ ไดำก้แกน่  ความมรั สื่น่คงทาง
อาหารและพลรังงาน่ เน่มืสื่องจิากสุมาชจิก BRICS  เปร็น่ประเทศทรีสื่ผู้ลจิตุและใชก้พลรังงาน่มากทรีสื่สุตุดำ และเปร็น่
ประเทศผู้รูก้มรีผู้ลผู้ลจิตุทางการเกษตุรรายใหญน่ทรีสื่สุตุดำ  และเปร็น่ผู้รูก้บรจิโภคผู้ลผู้ลจิตุทางการเกษตุรมากทรีสื่สุตุดำ 
ขณ์ะทรีสื่การพรัฒน่าการใชก้พลรังงาน่สุะอาดำ  และการเพจิสื่มผู้ลผู้ลจิตุการเกษตุร  กร็รวมอยรูน่ใน่แผู้น่ขก้างตุก้น่ดำก้วย 
น่อกจิากน่รีบื้กลตุน่ม BRICS  ยรังมรีศรักยภาพทรีสื่จิะขยายความรน่วมมมือระหวน่างกรัน่เพจิสื่มขซึ่บื้น่ใน่ดำก้าน่วจิทยาศาสุตุรณ์
และเทคโน่โลยรี การคก้า การลงทตุน่ และการกน่อสุรก้างโครงสุรก้างพมืบื้น่ฐาน่ ฯลฯ (กรมเอเชรียใตุก้ ตุะวรัน่ออก
กลางและแอฟ้รจิกา, 2556) 

 น่อกจิากกลตุน่ม BRICS อรัน่เปร็น่กลตุน่มขรั บื้วอดำาน่าจิใหมน่ทรีสื่น่น่าจิรับตุามองดำรังกลน่าวมาแลก้ว ใน่ ค.ศ. 2005  

จิจิม โอน่รีลลณ์ ผู้รูก้ใชก้คดำาวน่า BRICs  เปร็น่คน่แรกยรังเสุน่อแน่วคจิดำใหมน่เพจิสื่มเตุจิมวน่า  ยรังมรีกลตุน่มประเทศเกจิดำใหมน่ทรีสื่มรี
การเตุจิบทางเศรษฐกจิจิอยน่างตุน่อเน่มืสื่องและมรีบทบาทใน่การขรับเคลมืสื่อน่เศรษฐกจิจิโลกใน่หลายปรีทรีสื่ผู้น่าน่มา ซึ่ซึ่สื่ง
มรีดำก้วยกรัน่ 11 ประเทศ โดำยอาจิเรรียกไดำก้วน่าเปร็น่ Next Eleven (N – 11) ประกอบดำก้วย  (สุตุรศรักดำจิ ธิ์ ธ์รรมโม, 
2554: 62)   

1. บรังกลาเทศ 2. อรียจิปตุณ์ 3. อจิน่โดำน่รีเซึ่รีย 4. อจิหรน่าน่ 5. เกาหลรีใตุก้ 
  6. เมร็กซึ่จิโก 7.ไน่จิรีเรรีย 8. ปากรีสุถาน่ 9. ฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์ 10. ตุตุรกรี 
  11.เวรียดำน่าม  

 

2. สฉังคมโลุ่กย่นุคโลุ่กาภติวฉัตินุร์  
 

 เอก ตุรั บื้งทรรัพยณ์วรัฒน่า น่รักวจิชาการดำก้าน่รรัฐศาสุตุรณ์ คณ์ะรรัฐศาสุตุรณ์ จิตุฬาลงกรณ์มหาวจิทยาลรัย ไดำก้ใหก้
ความหมายของคดำาวน่า “โลกาภจิวรัตุน่ณ์” หรมือ “Globalization” ไวก้วน่า   “คมือปรากฏิการณ์ณ์ทรีสื่ความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ทาง 
การเมมือง เศรษฐกจิจิ สุรังคม  และวรัฒน่ธ์รรมตุน่างๆทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่โลกน่รีบื้  ไดำก้ถรูกแปรรรูปใหก้เขก้าหากรัน่อยน่าง
ใกลก้ชจิดำมากขซึ่บื้น่  ทรั บื้งใน่ดำก้าน่การรรับรรูก้และการกระทดำาอยน่างทรีสื่ไมน่เคยเกจิดำขซึ่บื้น่มากน่อน่  โดำยเรมืสื่องหรมือประเดำร็น่
ตุน่างๆ ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ทรีสื่หน่างไกลและขก้ามประเทศ  จิะสุามารถถรูกรรับรรูก้และมรีผู้ลตุน่อตุรัวเราอยน่างรวดำเรร็ว” (เอก 
ตุรั บื้งทรรัพยณ์วรัฒน่า, 2554: 10) 

เอก อภจิปรายเพจิสื่มเตุจิมวน่า  โลกาภจิวรัตุน่ณ์เปร็น่แน่วคจิดำเกรีสื่ยวกรับ “เรมืสื่องเวลาและสุถาน่ทรีสื่” (Time and 

Space) ใน่ชรีวจิตุของมน่ตุษยณ์ทรีสื่ถรูกแปรรรูปไปจิากเดำจิม  โดำยเหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ทรีสื่หน่างไกล ไมน่วน่าจิะใน่ดำก้าน่
เศรษฐกจิจิ การเมมือง สุรังคม หรมือวรัฒน่ธ์รรม  จิะมรีผู้ลกระทบตุน่อตุรัวเราโดำยตุรงและอยน่างรวดำเรร็ว  กลน่าวคมือ 
การสุรัมผู้รัสุกรับเวลาและสุถาน่ทรีสื่ของคน่เราไดำก้ถรูกรวมมรัดำและยน่น่ระยะเวลาใหก้ใกลก้กรัน่  ซึ่ซึ่สื่งเทน่ากรับวน่าชน่วงหน่าง
ทรีสื่มรีน่รั บื้น่ไดำก้ถรูกยน่น่ยน่อเขก้ามา ทดำาใหก้คน่เราตุระหน่รักถซึ่งกรัน่และกรัน่  และการกระทดำาสุจิสื่งตุน่างๆ กร็ยจิสื่งมรีผู้ลตุน่อกรัน่
และกรัน่มากขซึ่บื้น่แมก้จิะอยรูน่หน่างไกลออกไป  ใน่ยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์น่รั บื้น่  เหตุตุการณ์ณ์และรรูปแบบทางสุรังคมใน่สุรังคม
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ทรีสื่เราอยรูน่กรับสุรังคมทรีสื่อยรูน่หน่างออกไป  จิะมรีกระบวน่การขยายตุรัวเขก้าหากรัน่และลก้อตุน่อกรัน่ และกระบวน่การ
เชน่น่วน่าน่รีบื้จิะเชมืสื่อมโยงหากรัน่ทดำาใหก้สุรังคมทรีสื่แตุกตุน่างกรัน่และหน่างกรัน่กลายเปร็น่เครมือขน่ายเดำรียวกรัน่ทรั บื้งโลก  
(เพจิสื่งอก้าง:11)  

 เดำวจิ เฮลดำณ์ และแอน่โธ์น่รี แมคกรรูวณ์ (David Held and Anthony McGrew) ไดำก้น่ดำาเสุน่อแน่วคจิดำวน่า 
“โลกาภจิวรัตุน่ณ์ไมน่ไดำก้หมายความวน่า กระแสุโลกจิะเขก้ามาแทน่ทรีสื่วจิถรีชรีวจิตุของทก้องถจิสื่น่ แตุน่จิะเปร็น่ไปใน่ลรักษณ์ะ
ทรีสื่วจิถรีทก้องถจิสื่น่จิะถรูกผู้น่วกผู้สุาน่เขก้าไปใน่เครมือขน่ายและความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ระดำรับโลก”  ซึ่ซึ่สื่งลรักษณ์ะดำรังกลน่าวน่รีบื้ ทดำา
ใหก้โลกาภจิวรัตุน่ณ์มรี “กระบวน่การทรีสื่ทดำาใหก้เปร็น่ทก้องถจิสื่น่”(Localisation) เกจิดำขซึ่บื้น่ หรมือ มรีกระแสุทก้องถจิสื่น่
ผู้สุมผู้สุาน่อยรูน่ดำก้วยเสุมอ  จิน่ทดำาใหก้เกจิดำคดำาใหมน่ทรีสื่เรรียกกรัน่วน่า“กระบวน่การผู้สุาน่กรัน่ระหวน่างกระแสุโลกและ
กระแสุทก้องถจิสื่น่” (Glocalisation)   น่อกจิากน่รีบื้  การกน่อตุรัวของยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์ยรังมรีความสุรัมพรัน่ธ์ณ์กรับการ
พรัฒน่าของเทคโน่โลยรีการสุมืสื่อสุาร และเทคโน่โลยรีสุารสุน่เทศ  เพราะสุจิสื่งเหลน่าน่รีบื้เปร็น่เครมืสื่องมมือสุดำาครัญทรีสื่ทดำา
ใหก้ความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ระดำรับโลกถรูกยน่น่ยน่อเขก้าหากรัน่ และทดำาใหก้เกจิดำการรรับรรูก้และมรีผู้ลกระทบซึ่ซึ่สื่งกรัน่และกรัน่ใน่
ลรักษณ์ะของ “เวลาจิรจิง” และ “เวลาจิรจิง” (เพจิสื่งอก้าง: 12 – 17)  ใน่ทรีสื่น่รีบื้ไดำก้แบน่งหรัวขก้อเพมืสื่อศซึ่กษาและทดำาความ
เขก้าใจิเกรีสื่ยวกรับสุรังคมโลกยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์ออกเปร็น่ 3 หรัวขก้อดำก้วยกรัน่ คมือ 1.โลกาภจิวรัตุน่ณ์ดำก้าน่เศรษฐกจิจิ  2.

โลกาภจิวรัตุน่ณ์ดำก้าน่สุรังคม และ 3. โลกาภจิวรัตุน่ณ์ดำก้าน่การเมมือง  
 

2.1 โลุ่กาภติวฉัตินุร์ดกู้านุเศรษฐกติจ 

 

โลกาภจิวรัตุน่ณ์ดำก้าน่เศรษฐกจิจิใน่ยตุคป รัจิจิตุบรัน่เรจิสื่มขซึ่บื้น่  เมมืสื่อมรีการจิรัดำประชตุมของฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุร 
ใน่ชน่วงปลายสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 ทรีสื่เมมือง “เบรตุตุรัน่ วรูดำสุณ์” (Bretton Woods)  ใน่เขตุน่จิวอจิงแลน่ดำณ์ ของ
สุหรรัฐฯ โดำยการจิรัดำประชตุมครรั บื้งน่รีบื้มรีสุาระสุดำาครัญอยรูน่ทรีสื่การหามาตุรการเพมืสื่อรองรรับสุภาวะเศรษฐกจิจิทรีสื่คาดำวน่า
จิะตุกตุดำสื่าหลรังสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่สุองสุจิบื้น่สุตุดำลง  และผู้ลของการประชตุมกร็ปรากฏิวน่า ชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรไดำก้
ปรรับเปลรีสื่ยน่น่โยบายทางเศรษฐกจิจิทรีสื่เคยใชก้มากน่อน่หน่ก้า ( ค.ศ. 1918 – 1939) เชน่น่ การตุรั บื้งกดำาแพงภาษรี
สุจิน่คก้าน่ดำาเขก้าไวก้สุรูง เพมืสื่อปกปก้องเศรษฐกจิจิภายใน่ประเทศของตุน่ ไปเปร็น่ “การสุรก้างกฎีเกณ์ฑ์ณ์รน่วมกรัน่ใน่
การกดำากรับกจิจิกรรมทางเศรษฐกจิจิระหวน่างประเทศ  และสุรก้างระบบการแลกเปลรีสื่ยน่เงจิน่ตุราทรีสื่มรีเสุถรียรภาพ 
โดำยคน่าเงจิน่ของแตุน่ละประเทศจิะถรูกผู้รูกตุจิดำกรับคน่าเงจิน่ของสุหรรัฐฯ ซึ่ซึ่สื่งจิะอจิงกรับราคาทองคดำาดำก้วยอรัตุราคงทรีสื่  
ภายใตุก้กฎีเกณ์ฑ์ณ์เหลน่าน่รีบื้ ประเทศตุน่างๆ ยรังคงมรีเสุรรีภาพทรีสื่จิะควบคตุมการเขก้าออกภายใน่ดำจิน่แดำน่ของตุน่ 
ทดำาใหก้ร รัฐบาลสุามารถกดำาหน่ดำวาระทางการเมมืองและเศรษฐกจิจิของตุน่ไดำก้”  

น่อกจิากน่รั บื้น่ การประชตุมทรีสื่เบรตุตุรัน่ วรูดำสุณ์  ยรังถมือเปร็น่การวางรากฐาน่ทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่การจิรัดำตุรั บื้งองคณ์กร
ทางเศรษฐกจิจิใน่ระหวน่างประเทศทรีสื่สุดำาครัญขซึ่บื้น่มา คมือ 1.กองทตุน่การเงจิน่ระหวน่างประเทศ หรมือ ไอเอร็มเอฟ้ 
(International Monetary Fund: IMF)  มรีหน่ก้าทรีสื่ดำรูแลระบบการเงจิน่ระหวน่างประเทศ   2.ธ์น่าคารเพมืสื่อการ
บรูรณ์ะและพรัฒน่าระหวน่างประเทศ (International Bank for Reconstruction and Development)  หรมือ
ทรีสื่รรูก้จิ รักกรัน่ใน่ชมืสื่อ “ธ์น่าคารโลก” (World Bank) มรีหน่ก้าทรีสื่ใหก้เงจิน่กรูก้เพมืสื่อการบรูรณ์ะยตุโรปภายหลรังสุงครามโลก
ครรั บื้งทรีสื่ 2 สุจิบื้น่สุตุดำ แตุน่เมมืสื่อถซึ่งชน่วงทศวรรษ 1950 วรัตุถตุประสุงคณ์ขององคณ์กรไดำก้ขยายไปยรังการใหก้เงจิน่ทตุน่
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สุน่รับสุน่ตุน่โครงการพรัฒน่าอตุตุสุาหกรรมหลายใน่ประเทศกดำาลรังพรัฒน่าทรั สื่วโลก และ 3. การจิรัดำทดำา “ขก้อตุกลง
ทรั สื่วไปวน่าดำก้วยพจิกรัดำอรัตุราภาษรีศตุลากากรและการคก้า” (General Agreement on Tariffs and Trade: 

GATT)  ขซึ่บื้น่ใน่ ค.ศ.1947  มรีฐาน่ะเปร็น่องคณ์กรทางการคก้าของโลก  และถรูกมอบหมายใหก้ออกแบบและ
บรังครับใชก้ขก้อตุกลงการคก้าแบบพหตุภาครี  กระทรั สื่งใน่ค.ศ.1995 จิซึ่งมรีการปรรับเปลรีสื่ยน่ชมืสื่อองคณ์กรเปร็น่ “องคณ์การ
การคก้าโลก” (World Trade Organization: WTO)  

เมมืสื่อผู้น่าน่ไปสุามทศวรรษ กลน่าวกรัน่วน่า “ระบอบเบรตุตุรัน่ วรูดำสุณ์” (Bretton Woods System) มรีสุน่วน่
สุดำาครัญทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่สุจิสื่งทรีสื่เรรียกวน่า  “ยตุคทองของทตุน่น่จิยมทรีสื่ถรูกกดำากรับ” (Golden Age of Controlled Capitalism) 

กลน่าวคมือรรัฐบาลแหน่งชาตุจิควบคตุมการไหลเขก้าออกของเงจิน่ การกดำาหน่ดำอรัตุราภาษรีไวก้สุรูงสุดำาหรรับผู้รูก้มรีรายไดำก้
สุรูง  และบรจิษรัททรีสื่ทดำากดำาไรมหาศาลไดำก้เอมืบื้อตุน่อการขยายตุรัวของรรัฐสุวรัสุดำจิการ  คน่าแรงและบรจิการทางสุรังคมทรีสื่
เพจิสื่มสุรูงขซึ่บื้น่ อยน่างไรกร็ตุามระบอบเบรตุตุรัน่ วรูดำสุณ์ไดำก้พรังทลายลงใน่ตุก้น่ทศวรรษ 1970  และทดำาใหก้เกจิดำ 
“ระบอบเศรษฐกจิจิใหมน่ของโลกทรีสื่เน่ก้น่ไปทรีสื่การขยายตุรัวของตุลาดำเสุรรี”   และระบอบเศรษฐกจิจิเสุรรีน่จิยม
ไดำก้ร รับการยอมรรับมากขซึ่บื้น่  หลรังจิากน่รั บื้น่เหตุตุการณ์ณ์การพรัฒน่าทรีสื่เกรีสื่ยวขก้องกรับโลกาภจิวรัตุน่ณ์ทางเศรษฐกจิจิทรีสื่
สุดำาครัญ 3 ประการคมือ  (สุเตุเกอรณ์, 2553: 76 – 80)  

1.การทดำาใหก้ระบบการคก้าและการเงจิน่เปร็น่ตุลาดำระหวน่างประเทศ   
2.พลรังทรีสื่เพจิสื่มมากขซึ่บื้น่ของบรจิษรัทขก้ามชาตุจิ   
3.การเพจิสื่มบทบาทของสุถาบรัน่ทางเศรษฐกจิจิระหวน่างประเทศ เชน่น่ ไอเอร็มเอฟ้ ธ์น่าคารโลก และ

องคณ์การการคก้าโลก      
 

2.1.1 การหมนุนุเวที่ย่นุของเมน็ดเงตินุลุ่งทนุนุ 
 

 

โลกาภจิวรัตุน่ณ์ดำก้าน่เศรษฐกจิจิมรีสุน่วน่สุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้การกระจิายสุจิน่คก้า ระบบบรจิการ และเงจิน่ทตุน่
เปร็น่ไปอยน่างเสุรรี รวดำเรร็ว และกวก้างขวาง  โดำยเฉพาะใน่การไหลเวรียน่ของเมร็ดำเงจิน่ลงทตุน่ใน่จิดำาน่วน่
มหาศาล  ทรีสื่สุามารถสุรั สื่น่คลอน่ฐาน่ะทางเศรษฐกจิจิใน่แตุน่ละประเทศไดำก้ไมน่วน่าจิะใน่ทางบวกหรมือลบ เชน่น่ ทดำา
ใหก้ดำรัชน่รีตุลาดำหลรักทรรัพยณ์ของประเทศดำรังกลน่าวเพจิสื่มสุรูงขซึ่บื้น่อยน่างกก้าวกระโดำดำ  และมรีคน่าเงจิน่ทรีสื่แขร็งขซึ่บื้น่ 
ขณ์ะเดำรียวกรัน่ หากการไหลเวรียน่ของเงจิน่ทตุน่ดำรังกลน่าวเกจิดำการผู้รัน่ผู้วน่หน่รัก กลน่าวคมือ  หากมรีการไหลออก
ของเงจิน่ลงทตุน่มากเกจิน่ไป (อาจิเพราะตุก้องการเทขายหตุก้น่เพมืสื่อทดำากดำาไร  หรมืออาจิเพราะไมน่มรั สื่น่ใจิใน่ภาวะ
เศรษฐกจิจิของประเทศดำรังกลน่าว)  กร็จิะสุน่งผู้ลกระทบตุน่อฐาน่ะทางเศรษฐกจิจิโดำยรวมของประเทศดำรังกลน่าว
ดำก้วยเชน่น่กรัน่ กลน่าวคมือ เกจิดำความผู้รัน่ผู้วน่ใน่ตุลาดำเงจิน่และตุลาดำทตุน่  การชะลอการลงทตุน่จิากตุน่างชาตุจิ 
ตุรัวเลขการสุน่งออกลดำลง และอรัตุราการวน่างงาน่สุรูงขซึ่บื้น่ ฯลฯ  

สุดำาหรรับกรณ์รีทรีสื่ประสุบป รัญหากรับความแปรปรวน่ใน่การไหลเขก้า - ไหลออกของเมร็ดำเงจิน่ลงทตุน่จิน่
ทดำาใหก้เกจิดำวจิกฤตุเศรษฐกจิจิทรีสื่เดำน่น่ชรัดำคมือ  การเกจิดำวจิกฤตุการณ์ณ์ทางการเงจิน่ใน่ ค.ศ. 1996  ของชาตุจิใน่
ภรูมจิภาคเอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้ และเอเชรียตุะวรัน่ออก ทรีสื่ไดำก้แกน่ ไทย อจิน่โดำน่รีเซึ่รีย มาเลเซึ่รีย ฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์ 
เกาหลรีใตุก้(โดำยไทยไดำก้ร รับผู้ลกระทบมากสุตุดำ)  ใน่ชน่วงเวลาดำรังกลน่าว เงจิน่ทตุน่ทรีสื่เคยไหลเขก้าประเทศเหลน่าน่รีบื้
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รวม 91.2 พรัน่ลก้าน่ดำอลลาหณ์สุหรรัฐฯ แตุน่เมมืสื่อถซึ่ง ค.ศ. 1997  จิดำาน่วน่เมร็ดำเงจิน่ดำรังกลน่าวกลรับลดำลงเหลมือเพรียง 
25.0 พรัน่ลก้าน่ดำอลลาหณ์สุหรรัฐฯเทน่าน่รั บื้น่ หรมือลดำลงเกมือบ 80 % กรณ์รีประเทศไทย  กน่อน่เกจิดำวจิกฤตุมรีเมร็ดำเงจิน่
ไหลเขก้าไทยสุรูงถซึ่ง 7.7 % ของ GDP แตุน่เมมืสื่อถซึ่ง ค.ศ. 1996  กลรับมรีเมร็ดำเงจิน่ไหลออกมากกวน่าทรีสื่ไหลเขก้าคมือ 
12.6 % ของ GDP ผู้ลทรีสื่ตุามมาคมือธ์น่าคารแหน่งประเทศไทยตุก้องลอยคน่าเงจิน่บาท  และรก้องขอความ
ชน่วยเหลมือดำก้าน่การเงจิน่จิาก “กองทตุน่การเงจิน่ระหวน่างประเทศ” หรมือ ไอเอร็มเอฟ้ จิากทรีสื่กลน่าวมาจิะพบวน่า
การไหลเวรียน่ของเมร็ดำเงจิน่ลงทตุน่ และความแปรปรวน่ของระบบการเงจิน่โลก  เปร็น่เสุมมือน่สุภาพสุะทก้อน่
ของโลกาภจิวรัตุน่ณ์ทางเศรษฐกจิจิทรีสื่สุน่งผู้ลกระทบตุน่อระบบการเงจิน่การธ์น่าคาร  และระบบเศรษฐกจิจิของ
ประเทศตุน่างๆ อยน่างเดำน่น่ชรัดำ (เอก ตุรั บื้งทรรัพยณ์วรัฒน่า, 2554: 30 – 32)  

 

2.1.2 การดยำาเนุตินุธนุรกติจของบรติษฉัทขกู้ามชิาติติ  
   

โลกาภจิวรัตุน่ณ์ดำก้าน่เศรษฐกจิจิทดำาใหก้พรมแดำน่ของรรัฐตุน่างๆ  ไมน่สุามารถจิดำากรัดำบทบาทกลตุน่มทตุน่และ
กลตุน่มธ์ตุรกจิจิขก้ามชาตุจิไดำก้อรีกตุน่อไป กลน่าวคมือกลตุน่มธ์ตุรกจิจิตุน่างๆ  ไมน่สุามารถถรูกจิดำากรัดำบทบาทอยรูน่แคน่เพรียงใน่
ประเทศตุน่เทน่าน่รั บื้น่  เพราะโลกาภจิวรัตุน่ณ์ทางเศรษฐกจิจิทดำาใหก้กลตุน่มธ์ตุรกจิจิตุน่างๆ  ไดำก้มรีบทบาทขก้ามชาตุจิใน่การ
ขยายกจิจิการของตุน่ กลน่าวกรัน่วน่าพลรังของโลกาภจิวรัตุน่ณ์และพลรังของ “บรจิษรัทขก้ามชาตุจิ” ทรั บื้งหลาย (Trans – 

National Corporation: TNC)  ไดำก้บรั สื่น่ทอน่พลรังของรรัฐชาตุจิใน่การจิรัดำการเรมืสื่องพรมแดำน่ และการจิรัดำการ
ทางเศรษฐกจิจิ ซึ่ซึ่สื่งสุน่งผู้ลใหก้บรจิษรัทขก้ามชาตุจิทรั บื้งหลาย  ซึ่ซึ่สื่งไดำก้แกน่ ไมโครซึ่อฟ้ตุณ์ เปร็ปซึ่รีสื่ กรูเกจิลอจิน่ซึ่ณ์ โตุโยตุก้า 
เอร็กซึ่อน่โมบจิล  บรีพรี เทสุโกก้ ซึ่รัมซึ่ตุง โน่เกรีย แอปเปจิบื้ล และซึ่จิตุรีบื้แบงคณ์ ฯลฯ ไดำก้เขก้ามามรีอจิทธ์จิพลตุน่อเวทรีการคก้า
ใน่ระดำรับโลก โดำยทรีสื่ป รัจิจิตุบรัน่มรีบรจิษรัทขก้ามชาตุจิอยรูน่ประมาณ์ 60,000 บรจิษรัท บรจิษรัทเหลน่าน่รีบื้มรีเครมือขน่ายทรั สื่วโลก
อรีกประมาณ์ 800,000 บรจิษรัท  และมรีอยน่างน่ก้อยจิดำาน่วน่ 37 บรจิษรัททรีสื่อยรูน่ใน่ 100 บรจิษรัททรีสื่มรีอจิทธ์จิพลตุน่อ
ระบบเศรษฐกจิจิสุรูงทรีสื่สุตุดำของโลก  น่อกจิากน่รีบื้ บรจิษรัทขก้ามชาตุจิมรักสุน่งเสุรจิมใหก้เกจิดำการแบน่งงาน่กรัน่ทดำาใน่
ระหวน่างประเทศ โดำยการไปลงทตุน่ใน่ประเทศอมืสื่น่ๆ (โดำยเฉพาะใน่ประเทศทรีสื่กดำาลรังพรัฒน่า) เพมืสื่อลดำตุก้น่ทตุน่
การผู้ลจิตุ ลดำตุก้น่ทตุน่คน่าแรงงาน่ และขยายตุลาดำใหมนๆ่  
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ภาพทรีสื่ 3.3. เปรรียบเทรียบการเขก้าไปมรีบทบาทและอจิทธ์จิพลใน่ทวรีปตุน่างๆ ของธ์ตุรกจิจิขก้ามชาตุจิยรักษณ์ใหญน่ 
ทรีสื่มาhttp://www.mcmcapital.com/wp-content/uploads/2011/04/Globalization12.png 

 

แมก้ผู้ลจิากการทรีสื่บรจิษรัทขก้ามชาตุจิเขก้าไปลงทตุน่ขยายธ์ตุรกจิจิใน่ประเทศตุน่างๆ  จิะกน่อใหก้เกจิดำผู้ลดำรีตุน่อ
ระบบเศรษฐกจิจิของประเทศน่รั บื้น่ๆ อยรูน่บก้าง  ไมน่วน่าจิะเปร็น่การขยายตุรัวทางเศรษฐกจิจิ  ตุรัวเลขการจิก้างงาน่
สุรูงขซึ่บื้น่ ตุรัวเลขสุน่งออกดำรีขซึ่บื้น่ การเกร็บภาษรีไดำก้มากขซึ่บื้น่  การเขก้าถซึ่งผู้ลจิตุภรัณ์ฑ์ณ์ตุน่างประเทศทดำาไดำก้มากขซึ่บื้น่ และ 
การแพรน่ขยายสุจิน่คก้าของทก้องถจิสื่น่ไปสุรูน่ตุน่างประเทศมรีมากขซึ่บื้น่ ฯลฯ แตุน่ขณ์ะเดำรียวกรัน่ กร็มรีผู้ลกระทบทรีสื่ตุามมา
หลายประการคมือ การเอารรัดำเอาเปรรียบทางเศรษฐกจิจิ ทางการคก้าและทางแรงงาน่  การสุรก้างวรัฒน่ธ์รรม
บรจิโภคน่จิยมเพมืสื่อกระตุตุก้น่การบรจิโภคสุจิน่คก้าและบรจิการของบรจิษรัทเหลน่าน่รั บื้น่  ทรั บื้งน่รีบื้รวมถซึ่งป รัญหาดำก้าน่มลพจิษ
สุจิสื่งแวดำลก้อม ทรีสื่มาจิากโรงงาน่อตุตุสุาหกรรมของบรจิษรัทขก้ามชาตุจิเหลน่าน่รั บื้น่ (เพจิสื่งอก้าง : 2 – 4)  
 

2.1.3 ธนุรกรรมรกู้ปแบบใหมลุ่ในุย่นุคโลุ่กาภติวฉัตินุร์ 
 

โลกาภจิวรัตุน่ณ์ดำก้าน่เศรษฐกจิจิ ทดำาใหก้เกจิดำกจิจิกรรมทางเศรษฐกจิจิใน่รรูปแบบใหมน่  ทรีสื่มรีความ
หลากหลายมากขซึ่บื้น่ ไมน่วน่าจิะเปร็น่การคก้าแบบอจิเลร็กทรอน่จิกสุณ์ (E- Commerce) ทรีสื่ผู้รูก้ขายสุจิน่คก้าสุามารถ
น่ดำาเสุน่อผู้ลจิตุภรัณ์ฑ์ณ์ของตุน่ผู้น่าน่โลกออน่ไลน่ณ์  โดำยไมน่ตุก้องมรีหน่ก้ารก้าน่ ขณ์ะทรีสื่การตุกลงซึ่มืบื้อขายกร็มรี
กระบวน่การประเมจิน่ความน่น่าเชมืสื่อถมือของผู้รูก้ขายสุจิน่คก้าจิากเวร็บไซึ่ตุณ์เขก้ามาประกอบ  เพมืสื่อสุรก้างความมรั สื่น่ใจิ
แกน่ผู้รูก้ซึ่มืบื้อวน่าจิะไมน่ถรูกฉก้อโกง  สุดำาหรรับเวร็บไซึ่ตุณ์ทรีสื่ทดำาการคก้าแบบอจิเลร็กทรอน่จิกสุณ์ใน่ป รัจิจิตุบรัน่ทรั สื่วโลกมรีหลายพรัน่
เวร็บไซึ่ตุณ์  ซึ่ซึ่สื่งกร็จิะมรีผู้รูก้คก้ารายยน่อยขซึ่บื้น่มาน่รับพรัน่น่รับหมมืสื่น่ทรีสื่เขก้ารน่วมกจิจิกรรมทางการคก้าลรักษณ์ะดำรังกลน่าว  
และพวกเขากร็จิะจิดำาหน่น่ายสุจิน่คก้าทตุกหมวดำหมรูน่ทตุกประเภท  สุน่วน่เวร็บไซึ่ตุณ์ทรีสื่มรีชมืสื่อเสุรียงและรรูก้จิ รักกรัน่อยน่าง
กวก้างขวางคมือ  “อรีเบยณ์ดำอทคอม” (Ebay.com) และ “อเมซึ่อน่ดำอทคอม” (Amezon.com) 
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 น่อกจิากรรูปแบบการคก้าทรีสื่กก้าวหน่ก้าและหลากหลายขซึ่บื้น่ รรูปแบบวจิถรีชรีวจิตุของผู้รูก้คน่ใน่ยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์
ดำก้าน่เศรษฐกจิจิกร็กก้าวหน่ก้าและทรัน่สุมรัยมากขซึ่บื้น่ดำก้วยเชน่น่กรัน่ เน่มืสื่องจิากผู้รูก้ประกอบการทรั บื้งแบบขายผู้ลจิตุภรัณ์ฑ์ณ์ 
และทรีสื่ขายการบรจิการ จิะมรีการปรรับปรตุงเทคโน่โลยรีและการบรจิการอยรูน่ตุลอดำเวลา  เพมืสื่อเน่ก้น่การอดำาน่วย
ความสุะดำวกแกน่ลรูกคก้าอยน่างรอบดำก้าน่  ทรั บื้งการเขก้าถซึ่งขก้อมรูลผู้ลจิตุภรัณ์ฑ์ณ์ หรมือแมก้แตุน่ “การจิองผู้ลจิตุภรัณ์ฑ์ณ์”  ทรีสื่
สุามารถทดำาไดำก้โดำยผู้น่าน่ระบบอจิเลร็กทรอน่จิกสุณ์อยน่างเวร็บไซึ่ตุณ์ อรีเมลณ์ แฟ้กซึ่ณ์ และโทรศรัพทณ์  ซึ่ซึ่สื่งเรรียกกรัน่วน่า “อรี- 
บตุคกจิบื้ง” (E – Booking) ขณ์ะทรีสื่ชน่องทางการชดำาระคน่าผู้ลจิตุภรัณ์ฑ์ณ์กร็มรีหลากหลายวจิธ์รีการ กลน่าวคมือลรูกคก้า/ผู้รูก้ซึ่มืบื้อ
สุามารถชดำาระคน่าผู้ลจิตุภรัณ์ฑ์ณ์และคน่าบรจิหาร ทรั บื้งใน่แบบเงจิน่สุดำ บรัตุรเครดำจิตุ บรัตุรเดำบจิตุ หรมือแมก้แตุน่ผู้น่าน่ระบบ 
“ไอ–แบงคณ์กจิบื้ง”(I – Banking) บน่สุมารณ์ทโฟ้น่ของลรูกคก้า  น่อกจิากน่รีบื้ผู้รูก้ใหก้บรจิการผู้ลจิตุภรัณ์ฑ์ณ์ยรังบรจิการจิรัดำสุน่ง
เอกสุารยอดำเงจิน่ทรีสื่ตุก้องชดำาระไปใหก้ลรูกคก้า/ผู้รูก้ซึ่มืบื้อเพมืสื่อชดำาระไดำก้ทรั บื้งทรีสื่ตุรูก้กดำเงจิน่สุดำของธ์น่าคาร  หรมือทรีสื่ 
“เคาน่ณ์เตุอรณ์เซึ่อรณ์วจิสุ” ไมน่วน่าจิะเปร็น่คน่าน่ดำบื้า คน่าไฟ้ คน่างวดำรถ คน่างวดำบก้าน่ และคน่าบรัตุรเครดำจิตุ ฯลฯ เรรียกไดำก้วน่า
เปร็น่ “ยตุคการเงจิน่อจิเลร็กทรอน่จิกสุณ์” อยน่างแทก้จิรจิง          
 

2.2 โลุ่กาภติวฉัตินุร์ดกู้านุสฉังคม 

 

 โลกาภจิวรัตุน่ณ์ดำก้าน่สุรังคม ทดำาใหก้ผู้รูก้คน่ใน่สุรังคมโลกมรีความใกลก้ชจิดำกรัน่มากขซึ่บื้น่ โดำยเฉพาะใน่ดำก้าน่การ
เขก้าถซึ่งขก้อมรูลขน่าวสุาร ทรีสื่ยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์ ชน่วยทดำาใหก้ขก้อมรูลขน่าวสุารมรีการกระจิายตุรัวไดำก้อยน่างรวดำเรร็ว  เพราะ
การมรีเครมืสื่องมมือสุมืสื่อสุารทรีสื่หลากหลายชน่องทางมากขซึ่บื้น่ ไมน่วน่าจิะเปร็น่สุมารณ์ทโฟ้น่  อรีเมลณ์  แฟ้กซึ่ณ์  หรมือ
โปรแกรมสุน่ทน่าออน่ไลน่ณ์อยน่าง สุไกปณ์ แทงโกก้  และโดำยเฉพาะเวร็บไซึ่ตุณ์ยรูทรูบ  ทรีสื่เปร็น่สุมืสื่อใหมน่ซึ่ซึ่สื่งเปจิดำพมืบื้น่ทรีสื่
ใหก้ทตุกคน่บน่โลกไดำก้เปร็น่ทรั บื้งผู้รูก้สุน่งสุารและผู้รูก้ร รับสุาร เพราะใน่ยรูทรูบทตุกคน่สุามารถโพสุตุณ์คลจิปวรีดำรีโอไดำก้ทรั บื้งเพมืสื่อ
แสุดำงความเหร็น่ รายงาน่ขน่าว  หรมือแสุดำงความสุามารถออกมา ฯลฯ ซึ่ซึ่สื่งผู้รูก้คน่จิดำาน่วน่ไมน่น่ก้อยไดำก้กลายเปร็น่
คน่ดำรังใน่ชรั สื่วขก้ามคมืน่ ขณ์ะเดำรียวกรัน่ มรีเจิก้าหน่ก้าทรีสื่ร รัฐจิดำาน่วน่ไมน่น่ก้อยเชน่น่กรัน่ทรีสื่ถรูกลงโทษ  เพราะประพฤตุจิมจิ
ชอบตุน่อหน่ก้าทรีสื่แลก้วถรูกบรัน่ทซึ่กเปร็น่คลจิปวรีดำรีโอลงยรูทรูบเพมืสื่อประจิาน่ การเปร็น่สุมืสื่อใหมน่ทรีสื่มรีอจิทธ์จิพลของยรูทรูบเปร็น่
ทรีสื่ร รับรรูก้ของบรรดำาศจิลปจิน่ และดำาราน่รักรก้องทรั สื่วโลก ดำรังน่รั บื้น่ หากพวกเขาตุก้องการทราบกระแสุน่จิยมตุน่อ
ผู้ลงาน่ของตุน่ พวกเขาสุามารถตุรวจิสุอบไดำก้จิากการโพสุตุณ์ผู้ลงาน่ของตุน่ลงไปใน่เวร็บไซึ่ตุณ์ยรูทรูบ 

 

2.2.1 การเติติบโติของสคืที่อออนุไลุ่นุร์  
 

 การเขก้าถซึ่งขน่าวสุารใน่รรูปสุมืสื่อสุจิสื่งพจิมพณ์ประเภททรีสื่ตุรีพจิมพณ์ดำก้วยกระดำาษอยน่าง หน่รังสุมือพจิมพณ์ น่จิตุยสุาร 
และวารสุาร ฯลฯ  จิรัดำเปร็น่สุมืสื่อทรีสื่อยรูน่ครูน่กรับสุรังคมโลกมาชก้าน่าน่น่รับรก้อยปรี อยน่างไรกร็ตุาม เมมืสื่อสุรังคมโลกเขก้าสุรูน่
ยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์  สุมืสื่อสุจิสื่งพจิมพณ์ดำก้วยกระดำาษเหลน่าน่รีบื้กร็เรจิสื่มถรูกตุรั บื้งคดำาถามวน่า  จิะยรังสุามารถมรีบทบาทตุน่อสุรังคม
โลกยตุคใหมน่ไดำก้อรีกน่าน่เทน่าไร  เพราะเปร็น่ทรีสื่ปรากฏิชรัดำวน่า ป รัจิจิตุบรัน่  ผู้รูก้คน่สุน่วน่ใหญน่ใน่สุรังคมโลก(โดำยเฉพาะ
ใน่ประเทศทรีสื่พรัฒน่าแลก้ว)  น่จิยมอน่าน่สุมืสื่อสุจิสื่งพจิมพณ์ประเภทกระดำาษน่ก้อยลงเรมืสื่อยๆ  เน่มืสื่องจิาก พวกเขาหรัน่ไป
รรับขน่าวสุารผู้น่าน่ระบบอจิน่เทอรณ์เน่ร็ตุกรัน่มากขซึ่บื้น่ ดำก้วยเหตุตุน่รีบื้  บรจิษรัทเจิก้าของสุมืสื่อสุจิสื่งพจิมพณ์ทรั บื้งหลายจิซึ่งตุก้องมรีการ
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ปรรับตุรัวเพมืสื่อความอยรูน่รอดำ โดำยการหรัน่ไปเปจิดำเวร็บไซึ่ตุณ์ออน่ไลน่ณ์ อจิน่เทอรณ์เน่ร็ตุทรีวรี ขก้อความสุรั บื้น่ ทรีวรีดำาวเทรียม 
เฟ้ซึ่บตุม๊ก ทวจิตุเตุอรณ์ และบลร็อก ฯลฯ เพมืสื่อน่ดำาเสุน่อขน่าวสุารของสุดำาน่รักพจิมพณ์ตุน่เอง  ควบครูน่ไปกรับการตุรีพจิมพณ์
ดำก้วยกระดำาษแบบเดำจิม ขณ์ะทรีสื่บางสุน่วน่กร็ปรรับตุรัวโดำยการทดำาเปร็น่ “หน่รังสุมืออจิเลร็กทรอน่จิกสุณ์”  (E – Book)  
เพมืสื่อเพจิสื่มชน่องทางรายไดำก้ใหมนๆ่  และเพมืสื่อใหก้บรจิการแกน่ลรูกคก้าทรีสื่ไมน่มรีเวลาไปแผู้งหน่รังสุมือ   
 อาจิกลน่าวไดำก้วน่า   สุมืสื่อใหมน่ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์ไดำก้สุน่งผู้ลกระทบอยน่างสุดำาครัญตุน่อสุมืสื่อแบบเดำจิม 
น่รั สื่น่คมือสุมืสื่อสุจิสื่งพจิมพณ์ดำก้วยกระดำาษ จิากการสุดำารวจิใน่ ค.ศ. 2011 พบวน่า  มรีหน่รังสุมือพจิมพณ์ใน่สุหรรัฐฯทรีสื่ตุก้องปจิดำ
ตุรัวลงหรมือหยตุดำพจิมพณ์ฉบรับดำก้วยกระดำาษไปแลก้วมากกวน่า 152 ฉบรับ  ซึ่ซึ่สื่งคาดำการณ์ณ์กรัน่วน่าจิากสุถาน่การณ์ณ์
ดำรังกลน่าวทดำาใหก้มรีคน่ตุกงาน่สุรูงถซึ่ง 8,000 คน่  ยจิสื่งไปกวน่าน่รั บื้น่ “สุถาบรัน่ยรูเอสุซึ่รี อาเมน่เบจิรณ์ก”(USC 

Armenberg)  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่สุถาน่บรัน่ทรีสื่สุอน่เกรีสื่ยวกรับสุมืสื่อสุารมวลชน่ถซึ่งกรับทดำาน่ายวน่า  ภายใน่ 5 ปรี หน่รังสุมือพจิมพณ์
ฉบรับกระดำาษคงจิะหายไปจิากสุหรรัฐฯ ทรีสื่อาจิคงอยรูน่กร็คมือ Newyork Times  USA Today  Washington 

Post และWall street journal  เหตุตุทรีสื่เปร็น่เชน่น่น่รีบื้ เพราะน่รับวรัน่ตุก้น่ทตุน่การผู้ลจิตุสุมืสื่อสุจิสื่งพจิมพณ์ดำก้วยกระดำาษยจิสื่ง
สุรูงขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ ไมน่วน่าจิะเปร็น่คน่ากระดำาษ คน่าแรงงาน่ คน่าบดำารตุงรรักษาแทน่น่พจิมพณ์  ขณ์ะทรีสื่ผู้รูก้คน่กร็หรัน่ไปรรับ
ขน่าวสุารฟ้รรีตุามเครมือขน่ายอจิน่เทอรณ์เน่ร็ตุมากขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ ใน่สุภาวะเชน่น่น่รีบื้ยน่อมทดำาใหก้การลงโฆษณ์า (ทรีสื่เปร็น่
รายไดำก้หลรักสุน่วน่หน่ซึ่สื่ง) ลดำน่ก้อยถอยลงไปดำก้วยเชน่น่กรัน่ (มจิสุแซึ่ฟ้ไฟ้รณ์, 2555) 

 น่อกจิากน่รีบื้ย รังมรีขก้อมรูลเพจิสื่มเตุจิมจิาก“น่รีลสุรัน่ออน่ไลน่ณ์”(Nielsen Online) ทรีสื่กลน่าววน่า จิดำาน่วน่ผู้รูก้เยรีสื่ยม
ชมเวร็บไซึ่ตุณ์ของสุดำาน่รักขน่าวตุน่างๆ ใน่สุหรรัฐมรีประมาณ์เกมือบๆ  90 ลก้าน่คน่ใน่แตุน่ละเดำมือน่ หรมือคจิดำเปร็น่
จิดำาน่วน่ 1 ใน่ 3 ของผู้รูก้ใชก้อจิน่เทอรณ์เน่ร็ตุทรั บื้งสุหรรัฐฯ และเพจิสื่มขซึ่บื้น่ 15% เมมืสื่อเทรียบกรับปรี 2009  ทรั บื้งน่รีบื้ทตุกคน่ใชก้
เวลาอน่าน่เวร็บไซึ่ตุณ์ขน่าวเหลน่าน่รั บื้น่รวมกรัน่กวน่า 3 พรัน่ลก้าน่น่าทรี หรมือคน่ละ 30 น่าทรีตุน่อวรัน่ จิากขก้อมรูลขก้างตุก้น่ 
อาจิสุรตุปไดำก้วน่า ชาวสุหรรัฐฯ ซึ่มืบื้อหน่รังสุมือพจิมพณ์แบบกระดำาษน่ก้อยลง  และเขก้าเวร็บไซึ่ตุณ์ของสุดำาน่รักขน่าวตุน่างๆ 
มากขซึ่บื้น่  ขณ์ะทรีสื่ดำก้าน่น่จิตุยสุาร ยอดำขายน่จิตุยสุารทรั สื่วสุหรรัฐฯ จิดำาน่วน่ 472 เลน่ม กร็ลดำลงเกมือบ10% เปร็น่การ
ลดำลงอยน่างตุน่อเน่มืสื่องใน่ทตุกไตุรมาสุตุรั บื้งแตุน่ ค.ศ. 2007 เปร็น่ตุก้น่มา  น่จิตุยสุารชมืสื่อดำรังอยน่าง Newsweek มรี
ยอดำขายตุกลงถซึ่ง 41.7% น่จิตุยสุาร The Economist มรียอดำขายตุกลง 16.8% หรมือแมก้กระทรั สื่งน่จิตุยสุาร 
Time กร็มรียอดำขายตุกลงมากถซึ่ง 34.9% เชน่น่กรัน่ และตุก้น่ ค.ศ. 2011 เวร็บไซึ่ตุณ์อเมซึ่อน่ดำอทคอม ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่
เวร็บอรี คอมเมจิรณ์ซึ่อรัน่ดำรับ 1 ของโลก ไดำก้ประกาศวน่า อเมซึ่อน่มรียอดำขายหน่รังสุมืออจิเลร็กทรอน่จิกสุณ์ (E-Book) 

แซึ่งหน่ก้ายอดำขายหน่รังสุมือแบบกระดำาษไปแลก้วกวน่า 15% และกดำาลรังจิะทะลตุ 20% ใน่อรีกไมน่น่าน่ (วรวจิสุตุทธ์จิ ธิ์ 
ภจิญโญยาง, 2554) 

 

2.2.2 การไหลุ่เวที่ย่นุของวฉัฒนุธรรมเปน็นุไปไดกู้อย่ลุ่างเสรที่ 
 

 โลกาภจิวรัตุน่ณ์มรีสุน่วน่สุดำาครัญ  ทรีสื่ทดำาใหก้การสุน่งผู้น่าน่วรัฒน่ธ์รรมระหวน่างกรัน่ไปมาของผู้รูก้คน่ใน่สุรังคมโลก
เปร็น่ไปไดำก้อยน่างเสุรรีและเขก้มขก้น่มากขซึ่บื้น่  ระบบสุรัญลรักษณ์ณ์และแน่วคจิดำใหมน่ๆใน่ยตุครน่วมสุมรัย เชน่น่ ป รัจิเจิก
น่จิยม  และบรจิโภคน่จิยมสุามารถไหลเวรียน่ไดำก้อยน่างกวก้างขวาง  พรมแดำน่ระหวน่างประเทศตุน่างๆ ดำรูเหมมือน่
จิะไมน่มรีผู้ลตุน่อการไหลเวรียน่ของปรากฏิการณ์ณ์เหลน่าน่รีบื้  เน่มืสื่องจิากเทคโน่โลยรีทรีสื่กก้าวหน่ก้าและทรัน่สุมรัยไมน่วน่าจิะ
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เปร็น่อจิน่เทอรณ์เน่ร็ตุ หรมือสุมืสื่อออน่ไลน่ณ์รรูปแบบใหมน่ๆ  มรีสุน่วน่สุน่รับสุน่ตุน่การแพรน่กระจิายดำรังกลน่าว ภาพและ
แน่วคจิดำถรูกสุน่งจิากทรีสื่หน่ซึ่สื่งไปยรังอรีกทรีสื่หน่ซึ่สื่งไดำก้อยน่างงน่ายดำายและรวดำเรร็ว 

การกระจิายตุรัวดำรังกลน่าวทดำาใหก้เกจิดำ “วรัฒน่ธ์รรมปม๊อป”(Pop Cultures) ซึ่ซึ่สื่งยจิสื่งทดำาใหก้ว รัฒน่ธ์รรมของ
สุรังคมโลกใน่ทรีสื่ตุน่างๆ มรีรรูปแบบทรีสื่เหมมือน่กรัน่มากขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ  โดำยรากฐาน่ทางวรัฒน่ธ์รรมเชน่น่วน่าน่รีบื้ เกจิดำจิาก 
“อตุตุสุาหกรรมวรัฒน่ธ์รรม”  ทรีสื่มาจิากโลกตุะวรัน่ตุกทรีสื่มรีฐาน่อยรูน่ใน่น่จิวยอรณ์ก ฮอลลรีวรูดำ ลอน่ดำอน่ มจิลาน่ และ
ปารรีสุ  ใน่ป รัจิจิตุบรัน่เราจิะพบชาวอจิน่เดำรียแดำงแถบลตุน่มแมน่น่ดำบื้าอเมซึ่อน่สุวมใสุน่รองเทก้ากรีฬาไน่กรีบื้  มน่ตุษยณ์ถดำบื้าทรีสื่
อาศรัยอยรูน่แถบทะเลทรายซึ่าฮาราเปร็น่เจิก้าของหมวกเบสุบอล  ชายวรัยรตุน่น่ชาวปาเลสุไตุน่ณ์กดำาลรังอวดำเสุมืบื้อ
กรีฬาของทรีมชจิคาโกบรูลสุณ์ทรีสื่เมมืองรามาละหณ์ (Ramallah)  และหญจิงวรัยรตุน่น่มตุสุลจิมใน่อจิน่โดำน่รีเซึ่รียกดำาลรังทาน่ขก้าว
ใน่รก้าน่แมร็คโดำน่รัลดำณ์ทรีสื่กรตุงจิาการณ์ตุา  น่รักวจิชาการบางสุน่วน่เรรียกการกระจิายตุรัวใน่ลรักษณ์ะดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่
วน่า เปร็น่ “กระบวน่การอเมรจิกาน่ตุวรัตุรใน่ระดำรับโลก” (Americanization of the World) ขณ์ะเดำรียวกรัน่ มรีบาง
ประเทศทรีสื่พยายามยรับยรั บื้งกระแสุการแพรน่กระจิายลรักษณ์ะดำรังกลน่าว ทรั บื้งการหก้ามตุจิดำตุรั บื้งจิาน่ดำาวเทรียมใน่
อจิหรน่าน่ การตุรั บื้งกดำาแพงภาษรีศตุลากรตุน่อสุจิน่คก้าฟ้ตุน่มเฟ้มือย และการกดำาหน่ดำโควตุก้าการเขก้าฉายของภาพยน่ตุรณ์
และรายการโทรทรัศน่ณ์ใน่จิรีน่ อยน่างไรกร็ตุาม ดำรูเหมมือน่วน่าการพยายามยรับยรั บื้งพลรังของยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์น่รีบื้จิะทดำา
ไดำก้ไมน่งน่ายน่รัก (สุเตุเกอรณ์, 2553: 124 – 126)      
   

2.3 โลุ่กาภติวฉัตินุร์ดกู้านุการเมคือง 
 

 ยรังคงเปร็น่ประเดำร็น่ทรีสื่ถกเถรียงกรัน่วน่าใน่ยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์ สุจิทธ์จิและอดำาน่าจิของรรัฐไดำก้เสุมืสื่อมถอยลงไปใน่
ทตุกมจิตุจิจิรจิงหรมือไมน่  ความเปร็น่รรัฐชาตุจิดำรังทรีสื่เคยเปร็น่มากดำาลรังอน่อน่ตุรัวลงใน่ทตุกมตุมโลก  จิน่ทดำาใหก้พรมแดำน่ถรูก
ลดำความสุดำาครัญลงไปจิรจิงหรมือไมน่ ซึ่ซึ่สื่งแน่น่น่อน่ยรังไมน่มรีใครสุรตุปวน่า จิากสุภาวะดำรังกลน่าวรรัฐไดำก้หมดำความสุดำาครัญ
ลงไป แตุน่ทรีสื่เดำน่น่ชรัดำคมือ ใน่ยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์ร รัฐไมน่ไดำก้เปร็น่ตุรัวกระทดำาการเพรียงฝ่น่ายเดำรียวอรีกตุน่อไป แตุน่กลายเปร็น่
เพรียงตุรัวกระทดำาการฝ่น่ายหน่ซึ่สื่ง จิากทรีสื่มรีตุรัวกระทดำาการหลายๆ ฝ่น่าย  ซึ่ซึ่สื่งไดำก้มรีบทบาทมากขซึ่บื้น่ใน่มจิตุจิตุน่างๆ ไมน่
วน่าจิะเปร็น่บรจิษรัทขก้ามชาตุจิ องคณ์กรระหวน่างประเทศ  องคณ์กรและความรน่วมมมือใน่ระดำรับภรูมจิภาค  องคณ์กรทรีสื่
ไมน่ใชน่ร รัฐ (Non – Governmental Organization, NGO)  หรมือเครมือขน่ายประสุรังคมทรีสื่เชมืสื่อมโยงกรัน่ใน่ระดำรับ
ตุน่างๆ จิน่ถซึ่งระดำรับโลก  
 อยน่างไรกร็ตุาม ยรังคงเปร็น่ทรีสื่แน่น่ชรัดำวน่ารรัฐกร็ยรังเปร็น่ผู้รูก้ผู้รูกขาดำอดำาน่าจิใน่การใชก้ความรตุน่แรง และสุจิทธ์จิ
อดำาน่าจิใน่การเรรียกเกร็บภาษรีหรมือคน่าธ์รรมเน่รียมอมืสื่น่ๆ จิากประชาชน่และบรจิษรัทขก้ามชาตุจิทรั บื้งหลาย  ขณ์ะทรีสื่
ใน่หลายๆ เรมืสื่องทรีสื่สุดำาครัญ  รรัฐกร็ยรังคงเปร็น่ผู้รูก้มรีอดำาน่าจิตุรัดำสุจิน่ใจิและชรีบื้ขาดำใน่ทรีสื่สุตุดำอยรูน่ดำรี  เชน่น่การประกาศ
สุงคราม การพรัฒน่าโครงสุรก้างพมืบื้น่ฐาน่   และการออกกดำาหน่ดำกฎีเกณ์ฑ์ณ์หรมือมาตุรการทางเศรษฐกจิจิ หรมือ
การเมมือง ฯลฯ ขณ์ะเดำรียวกรัน่  เมมืสื่อสุรังคมโลกกก้าวเขก้าสุรูน่ยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์   กร็ทดำาใหก้มรีตุรัวกระทดำาการทรีสื่มากมาย
หลากหลายมากยจิสื่งขซึ่บื้น่   และพวกเขาสุามารถใชก้สุจิทธ์จิอดำาน่าจิและอจิทธ์จิพลใน่รรูปแบบตุน่างๆ มากขซึ่บื้น่ จิน่มรี
ผู้ลกระทบตุน่อสุจิทธ์จิอดำาน่าจิ อจิทธ์จิพล และบทบาทของรรัฐมากขซึ่บื้น่  เชน่น่  การรวมตุรัวประทก้วงของกลตุน่มทรีสื่
ตุน่อตุก้าน่โลกาภจิวรัตุน่ณ์  การประทก้วงของกลตุน่ม “กรรีซึ่พรีซึ่” (Green Peace)  ตุน่อการลน่าวาฬของญรีสื่ปตุน่น่  และ
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การลตุกฮมือของชาวตุรูน่จิเซึ่รียเพมืสื่อโคน่น่ลก้มประธ์าน่าธ์จิบดำรีเบน่ อาลรี (Ben Ali) ฯลฯ (วรีระ สุมบรูรณ์ณ์, 2551: 55 – 

56)  
 

2.3.1 การแสวงหาความรลุ่วมมคือในุรกู้ปสถาบฉันุแลุ่ะองคร์กร  
  

โลกาภจิวรัตุน่ณ์ทางการเมมืองทรีสื่เหร็น่ไดำก้ชรัดำทรีสื่สุตุดำ คมือ  การกน่อตุรัวของสุถาบรัน่และสุมาคมเหน่มือรรัฐ
ทรั บื้งหลาย  ซึ่ซึ่สื่งรวมตุรัวกรัน่ดำก้วยบรรทรัดำฐาน่และความสุน่ใจิรน่วมกรัน่เพมืสื่อใหก้มรีการกดำากรับดำรูแลใน่ระดำรับโลก การ
ตุรัดำสุจิน่ใจิทางน่โยบายและการเชมืสื่อมตุน่อขก้ามพรมแดำน่ระหวน่างองคณ์กรใตุก้ร รัฐ (Sub – State)  ปรากฏิใหก้เหร็น่
เพจิสื่มขซึ่บื้น่มากมาย เชน่น่ มณ์ฑ์ลตุน่างๆใน่จิรีน่  และใน่สุหรรัฐฯ ทรีสื่มรีคณ์ะผู้รูก้แทน่และผู้รูก้ประสุาน่งาน่เพมืสื่อทดำาหน่ก้าทรีสื่
ไดำก้คน่อน่ขก้างอจิสุระ โดำยไมน่ตุก้องอยรูน่ภายใตุก้การดำรูแลของรรัฐบาลแหน่งชาตุจิ  หลายพมืบื้น่ทรีสื่ทรั บื้งใน่แคน่าดำา อจิน่เดำรีย 
และบราซึ่จิลเรจิสื่มพรัฒน่าวาระทางการคก้าของตุน่เอง  และสุรก้างกลยตุทธ์ณ์ทางการเงจิน่ของตุน่เพมืสื่อขอกรูก้เง จิน่ อรีก
ตุรัวอยน่างทรีสื่เดำน่น่ชรัดำกร็เชน่น่ การแสุวงหาความรน่วมมมือระหวน่างกรัน่ใน่ระดำรับมลรรัฐ หรมือเมมืองตุน่างๆ ของโลก จิน่
มรีการกน่อตุรั บื้งเปร็น่องคณ์กรทรีสื่มรีอจิทธ์จิพล คมือ “สุมาคมมหาน่ครหลรักของโลก” (The World Association of 

Major Metropolises)  เมมืองทรีสื่เปร็น่สุมาชจิกไดำก้แกน่ โตุเกรียว ลอน่ดำอน่ น่จิวยอรณ์ก และสุจิงคโปรณ์ ฯลฯ  ซึ่ซึ่สื่งใน่
หลายๆ บทบาทกร็ดำรูจิะเชมืสื่อมโยงกรัน่มากกวน่า เมมืองทรีสื่อยรูน่ใน่ประเทศเดำรียวกรัน่เสุรียอรีก  
 สุน่วน่ใน่ระดำรับภรูมจิภาค  กร็ไดำก้มรีการจิรัดำตุรั บื้งองคณ์กรและการทดำาขก้อตุกลงใน่ระดำรับพหตุภาครีเพจิสื่มมากขซึ่บื้น่
อยน่างเหร็น่ไดำก้ชรัดำ  องคณ์กรและหน่น่วยงาน่ระดำรับภรูมจิภาคทรีสื่ปรากฏิขซึ่บื้น่ใน่ทตุกมตุมโลก  ทดำาใหก้มรีการตุรั บื้งขก้อสุรังเกตุ
วน่า เปร็น่ไปไดำก้หรมือไมน่ทรีสื่หน่น่วยงาน่เหลน่าน่รีบื้จิะมาแทน่ทรีสื่ร รัฐชาตุจิใน่ฐาน่ผู้รูก้กดำากรับดำรูแลหลรัก  บรรดำาองคณ์กรและ
ขก้อตุกลงใน่ระดำรับพหตุภาครีทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ภรูมจิภาคตุน่างๆ  ของโลกทรีสื่สุดำาครัญๆ  และคตุก้น่เคยกรัน่ใน่ป รัจิจิตุบรัน่ไดำก้แกน่ 
สุหภาพยตุโรป(European Union: EU) องคณ์การอาเซึ่รียน่(ASEAN)  และกรอบความรน่วมมมือเอเชรีย(Asia 

Cooperation Dialogue: ACD)  ซึ่ซึ่สื่งจิะพบวน่าองคณ์กรความรน่วมมมือระดำรับภรูมจิภาคเหลน่าน่รีบื้  ใน่ตุอน่ตุก้น่จิะเปร็น่
การแสุวงหาความรน่วมมมือดำก้าน่เศรษฐกจิจิ  แตุน่ใน่ภายหลรังกร็ขยายกรอบความรน่วมมมือไปสุรูน่ดำก้าน่อมืสื่น่ ๆ เชน่น่ 
การเมมือง การทหาร สุรังคม สุจิสื่งแวดำลก้อม และสุจิทธ์จิมน่ตุษยชน่ 

 ใน่ระดำรับโลก รรัฐบาลของแตุน่ละประเทศไดำก้รน่วมกรัน่จิรัดำตุรั บื้งองคณ์กรระหวน่างประเทศขซึ่บื้น่มา  เพมืสื่อแสุวง
ความรน่วมมมือกรัน่ใน่ดำก้าน่ระหวน่างประเทศทรั บื้งทรีสื่เปร็น่เรมืสื่องเศรษฐกจิจิ การคก้า การพรัฒน่า การเมมือง การทหาร 
และสุจิทธ์จิมน่ตุษยชน่  ซึ่ซึ่สื่งองคณ์การระหวน่างประเทศทรีสื่มรีบทบาทสุดำาครัญไดำก้แกน่ องคณ์การสุหประชาชาตุจิ องคณ์การ
อน่ามรัยโลก องคณ์การการคก้าโลก และธ์น่าคารโลก ฯลฯ  โดำยทรีสื่องคณ์กรเหลน่าน่รีบื้จิะเปจิดำรรับเฉพาะสุมาชจิกใน่
ระดำรับประเทศเทน่าน่รั บื้น่ และอดำาน่าจิตุรัดำสุจิน่ใจิกร็อยรูน่ทรีสื่ตุรัวแทน่ของรรัฐชาตุจิดำรังกลน่าว  การขยายตุรัวอยน่างตุน่อเน่มืสื่อง
ขององคณ์การระหวน่างประเทศใน่ป รัจิจิตุบรัน่  แสุดำงใหก้เหร็น่วน่ารรัฐชาตุจิมรีป รัญหามากขซึ่บื้น่กรับการจิรัดำการป รัญหาทรีสื่
ตุก้องอาศรัยความรน่วมมมือเปร็น่เครมือขน่าย  กลน่าวคมือ ใน่หลายป รัญหารรัฐชาตุจิหน่ซึ่สื่งๆ  ไมน่สุามารถจิรัดำการป รัญหา
ไดำก้ หากไมน่แสุวงหาความรน่วมมมือกรับชาตุจิอมืสื่น่ๆ เชน่น่   ป รัญหาการคก้ามน่ตุษยณ์  ป รัญหายาเสุพตุจิดำบรจิเวณ์
สุามเหลรีสื่ยมทองคดำา (ไทย พมน่า ลาว)  ป รัญหาการกน่อการรก้าย  และป รัญหาวจิกฤตุคน่าเงจิน่ ฯลฯ (สุเตุเกอรณ์, 
2553:115 -117)  
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2.3.2 โลุ่กาภติวฉัตินุร์แลุ่ะการเคลุ่คืที่อนุไหวทางการเมคือง 

  
ดำรังทรีสื่ไดำก้กลน่าวไปแลก้ววน่า  การเกจิดำขซึ่บื้น่ของยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์มรีความสุรัมพรัน่ธ์ณ์กรับความกก้าวหน่ก้าของ

เทคโน่โลยรีดำก้าน่การตุจิดำตุน่อสุมืสื่อสุาร และเทคโน่โลยรีสุารสุน่เทศอยน่างแยกไมน่ขาดำ  กลน่าวคมือยจิสื่งเทคโน่โลยรี
เหลน่าน่รีบื้มรีความกก้าวหน่ก้า  ยจิสื่งมรีผู้ลตุน่อการกระจิายตุรัวของโลกาภจิวรัตุน่ณ์มากยจิสื่งขซึ่บื้น่ตุามไปดำก้วย  โดำยเฉพาะใน่
ป รัจิจิตุบรัน่ ทรีสื่มรีการเกจิดำขซึ่บื้น่ของ “สุมืสื่อใหมน่” (New Medias) หรมือ “สุมืสื่อสุรังคม” (Social Medias) อยน่าง “เฟ้ซึ่บตุม๊ค” 
(Facebook) “ทวจิตุเตุอรณ์” (Twitter) “ยรูทรูบ” (YouTube) และ“สุไกปณ์ ” (Skype) ฯลฯ  ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่เทคโน่โลยรี
การตุจิดำตุน่อสุมืสื่อสุารทรีสื่เขก้าถซึ่งไดำก้งน่าย  และมรีจิดำาน่วน่ผู้รูก้ใชก้ทรั สื่วโลกจิากทตุกทวรีปจิดำาน่วน่หลายรก้อยหลายคน่ (อยน่าง
ใน่กรณ์รีเฟ้ซึ่บตุม๊คป รัจิจิตุบรัน่ ค.ศ. 2013 มรีจิดำาน่วน่ผู้รูก้ใชก้ทรั สื่วโลกสุรูงถซึ่ง 1 พรัน่ลก้าน่คน่)  โดำยผู้รูก้ทรีสื่เปร็น่สุมาชจิกของ 
“สุมืสื่อสุรังคม”เหลน่าน่รีบื้สุามารถเขก้าสุรูน่การเชมืสื่อมโยงเพมืสื่อสุน่ทน่าและแบน่งป รัน่ขน่าวสุารใหก้กรับเพมืสื่อน่ ญาตุจิ  และกลตุน่ม
คน่แปลกหน่ก้าใน่ทรีสื่อมืสื่น่ๆของโลกไดำก้ใน่ทตุกทรีสื่ทตุกโอกาสุผู้น่าน่  “สุมารณ์ทโฟ้น่” ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ไดำก้ทรั บื้งกลก้องวรีดำรีโอและ
กลก้องถน่ายภาพ   ใน่เวลาตุน่อมา  สุมืสื่อสุรังคมเหลน่าน่รีบื้เองไดำก้กลายเปร็น่เครมืสื่องมมือ ทรีสื่เขก้ามามรีสุน่วน่สุดำาครัญสุดำาหรรับ
การเคลมืสื่อน่ไหวใน่ทางการเมมืองของชาวอาหรรับทรั บื้งใน่แอฟ้รจิกาเหน่มือและตุะวรัน่ออกลาง เพมืสื่อลตุกฮมือโคน่น่ลก้ม
รรัฐบาลเผู้ดำร็จิการใน่ประเทศของพวกเขา จิน่ใน่ภายหลรังเรรียกการขยายตุรัวใน่ลรักษณ์ะดำรังกลน่าววน่า “อาหรรับ
สุปรจิง” (Arab Spring)  

 ขณ์ะเดำรียวกรัน่ รรัฐตุน่างๆ ใน่สุรังคมโลกกร็ดำรูจิะตุระหน่รักดำรี  เกรีสื่ยวกรับผู้ลกระทบทรีสื่เน่มืสื่องจิากการปรากฏิ
ตุรัวของยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์วน่า  ไดำก้สุรั สื่น่คลอน่การบรังครับใชก้อดำาน่าจิใน่พรมแดำน่ของของรรัฐตุน่อยน่างไรบก้าง เหตุตุน่รีบื้ 
ร รัฐตุน่างๆ จิซึ่งมรีการปรรับตุรัวโดำยการแสุวงหาความรน่วมมมือกรับชาตุจิอมืสื่น่ๆ  ทรั บื้งใน่ระดำรับภรูมจิภาค  และระหวน่าง
ประเทศเพมืสื่อเพจิสื่มกลไกและประสุจิทธ์จิภาพของรรัฐตุน่ใน่การรรับมมือกรับสุจิสื่งทรีสื่จิะมากรับโลกาภจิวรัตุน่ณ์ ไมน่วน่าจิะเปร็น่
การไหลเขก้าออกของเงจิน่ทตุน่จิดำาน่วน่มหาศาล และการเคลมืสื่อน่ยก้ายของเทคโน่โลยรีใหมน่ๆ ฯลฯ อาจิกลน่าวไดำก้
วน่า  ผู้ลกระทบจิากโลกาภจิวรัตุน่ณ์ใน่เรมืสื่องเหลน่าน่รีบื้เปร็น่สุจิสื่งทรีสื่ร รัฐตุน่างๆ  ยอมรรับไดำก้โดำยทรั สื่วไปวน่าตุก้องเกจิดำขซึ่บื้น่และ
หลรีกเลรีสื่ยงไมน่ไดำก้ หากรรัฐน่รั บื้น่ๆ ตุก้องการใหก้เศรษฐกจิจิของประเทศตุน่เองเตุจิบโตุ  มรีเมร็ดำเงจิน่เขก้ามาลงทตุน่มาก
ขซึ่บื้น่ มรีเทคโน่โลยรีการผู้ลจิตุทรีสื่ทรัน่สุมรัย  และประชาชน่มรีคตุณ์ภาพชรีวจิตุดำรีขซึ่บื้น่ ฯลฯ  

อยน่างไรกร็ตุาม สุจิสื่งทรีสื่ร รัฐชาตุจิจิดำาน่วน่มากยอมรรับไมน่ไดำก้กร็คมือ  การใชก้เทคโน่โลยรีทรีสื่กก้าวหน่ก้าและ
ทรัน่สุมรัยใน่ยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์ เพมืสื่อบน่อน่ทดำาลายความมรั สื่น่คงของรรัฐ ดำก้วยเหตุตุน่รีบื้  แมก้ใน่ดำก้าน่หน่ซึ่สื่ง  หลายรรัฐจิะ
ยอมใหก้ประชาชน่เขก้าถซึ่งอจิน่เทอรณ์เน่ร็ตุเพมืสื่อใชก้ใน่การตุจิดำตุน่อสุมืสื่อสุารและแลกเปลรีสื่ยน่ขก้อมรูลระหวน่างกรัน่  ไมน่วน่า
จิะเปร็น่การใชก้ อรีเมลณ์ เฟ้ซึ่บตุม๊ก ทวจิตุเตุอรณ์ ยรูทรูบ หรมือสุไกปณ์  แตุน่ใน่อรีกดำก้าน่  หน่น่วยงาน่ดำก้าน่ความมรั สื่น่คงของ
หลายประเทศกร็ใชก้เครมืสื่องมมือใน่การสุอดำแน่ม ดำรักฟ้ รัง  หรมือสุตุน่มตุรวจิสุอบขก้อมรูลของประชาชน่ตุน่เอง  โดำย
อก้างวน่า “เพมืสื่อความมรั สื่น่คงของรรัฐ  ประชาชน่ตุก้องสุรูญเสุรียเสุรรีภาพบางอยน่าง”  ซึ่ซึ่สื่งสุอดำคลก้องกรับคดำากลน่าวของ 
“จิรูเลรียน่ อรัสุซึ่าน่จิณ์” (Julian Assange) ผู้รูก้กน่อตุรั บื้งเวร็บไซึ่ตุณ์วจิกจิลรีกสุณ์1 ทรีสื่กลน่าวไวก้วน่า “อจิน่เทอรณ์เน่ร็ตุเปร็น่เครมืสื่องมมือ
                                                           

1
 วจิกจิลรีกสุณ์ (WikiLeaks)เปร็น่เวร็บไซึ่ตุณ์ทรีสื่เปจิดำเผู้ยขก้อมรูลดำก้าน่การทรูตุและการทหารของสุหรรัฐฯจิดำาน่วน่

มากใหก้กรับประชาคมโลกรรับรรูก้   โดำยขก้อมรูลทรีสื่ถรูกเปจิดำเผู้ยเปร็น่การโจิรกรรมจิากสุถาน่ทรูตุสุหรรัฐฯใน่ประเทศ
ตุน่าง ๆ ทรั สื่วโลก   
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สุดำาหรรับคอยสุอดำแน่มประชาชน่ทรีสื่ยจิสื่งใหญน่ทรีสื่สุตุดำเทน่าทรีสื่เคยมรีมาใน่โลก และมรัน่ไมน่ใชน่เทคโน่โลยรีทรีสื่เอมืบื้อ
ประโยชน่ณ์ตุน่อเสุรรีภาพใน่การแสุดำงออกเสุมอไป” (จิรูเลรียน่ อรัสุซึ่าน่จิณ์, 2011)  

 

2.3.3 โลุ่กาภติวฉัตินุร์แลุ่ะการเคลุ่คืที่อนุไหวทางการเมคืองในุไทย่ 

 

 ใน่กรณ์รีทรีสื่เกจิดำการเปลรีสื่ยน่แปลงทางการเมมืองครรั บื้งสุดำาครัญขซึ่บื้น่ใน่ประเทศไทยคมือ การทรีสื่กองทรัพกน่อ
รรัฐประหารเพมืสื่อโคน่น่ลก้มรรัฐบาล พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ชจิน่วรัตุร ใน่วรัน่ทรีสื่ 19 กรัน่ยายน่ พ.ศ. 2549 ถมือเปร็น่อรีกหน่ซึ่สื่ง
กรณ์รีทรีสื่เดำน่น่ชรัดำ สุดำาหรรับการเขก้ามามรีสุน่วน่สุดำาครัญของยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์ ทรีสื่ทดำาใหก้ประชาชน่ใน่ชน่บทเกมือบทรั สื่วทตุก
ภาคของไทยเกจิดำการตุมืสื่น่ตุรัวทางการเมมืองอยน่างกวก้างขวาง เน่มืสื่องจิากเปร็น่ทรีสื่ชรัดำเจิน่วน่าเหตุตุการณ์ณ์ทางการ
เมมืองทรีสื่สุดำาครัญของไทยใน่อดำรีตุไมน่วน่า 14 ตุตุลาคม พ.ศ. 2516, 6 ตุตุลาคม พ.ศ. 2519 และ 17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2535 กลตุน่มทรีสื่ตุมืสื่น่ตุรัวและเคลมืสื่อน่ไหวทางการเมมืองหลรักๆ คมือกลตุน่มผู้รูก้ทรีสื่ไดำก้ร รับการศซึ่กษาไมน่วน่าจิะเปร็น่ 
“น่รักเรรียน่หรมือน่รักศซึ่กษา” น่รั สื่น่เอง  

พวกเขาเหลน่าน่รีบื้สุน่วน่ใหญน่ไมน่กระจิตุกตุรัวอยรูน่ใน่กรตุงเทพฯกร็จิะอยรูน่ใน่ตุรัวเมมืองใหญน่ๆ อยน่างเชรียงใหมน่ 
ขอน่แกน่น่ น่ครราชสุรีมา หรมือสุงขลา จิซึ่งสุามารถเขก้าถซึ่งเครมืสื่องมมือสุมืสื่อสุารหลรักๆ ใน่สุมรัยน่รั บื้น่ อยน่าง
หน่รังสุมือพจิมพณ์ โทรทรัศน่ณ์ หรมือวจิทยตุไดำก้ดำรีและรวดำเรร็วกวน่าผู้รูก้คน่ทรีสื่อยรูน่ใน่ชน่บทรอบน่อก และโดำยเฉพาะทรีสื่
กรตุงเทพฯ ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่เมมืองหลวงและเปร็น่ศรูน่ยณ์กลางของการเคลมืสื่อน่ไหว กลตุน่มน่รักเรรียน่ – น่รักศซึ่กษายจิสื่งสุามารถ
รรับทราบขก้อมรูลขน่าวสุารไดำก้รวดำเรร็วกวน่าทรีสื่อยรูน่ตุน่างจิรังหวรัดำ  เหตุตุน่รีบื้พวกเขาจิซึ่งเปร็น่กลตุน่มพลรังสุดำาครัญใน่การ
ชตุมน่ตุมขรับไลน่ร รัฐบาลจิอมพลถน่อมใน่ พ.ศ. 2516 การเคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่การกลรับเขก้าไทยของจิอมพล
ถน่อม ใน่ พ.ศ.2519 และการขรับไลน่ร รัฐบาลพล.อ.สุตุจิจิน่ดำา คราประยรูร ใน่ พ.ศ. 2535 (แมก้ชรัดำเจิน่วน่า
เหตุตุการณ์ณ์พฤษภาประชาธ์รรม 2535 จิะมรีกลตุน่มประชาชน่ทรีสื่เรรียกกรัน่วน่า “มม๊อบมมือถมือ” เขก้ารน่วมกรับ
น่รักศซึ่กษา  แตุน่กร็ย รังถมือวน่าสุน่วน่ใหญน่คมือผู้รูก้ทรีสื่อาศรัยและทดำางาน่อยรูน่กรตุงเทพฯเปร็น่หลรักไมน่ใชน่กลตุน่มใน่ชน่บท
ตุน่างจิรังหวรัดำ)      
 ขณ์ะทรีสื่ภายหลรังการเกจิดำเหตุตุการณ์ณ์ร รัฐประหาร 19 กรัน่ยายน่ พ.ศ. 2549  กลตุน่มผู้รูก้ทรีสื่ตุมืสื่น่ตุรัวทาง
การเมมืองกลรับกลายเปร็น่กลตุน่มชาวบก้าน่ใน่ชน่บทของจิรังหวรัดำตุน่างๆ ของไทยจิดำาน่วน่มาก  ซึ่ซึ่สื่งป รัจิจิรัยสุดำาครัญทรีสื่
ทดำาใหก้พวกเขาเกจิดำการตุมืสื่น่ตุรัวทางการเมมืองกร็เน่มืสื่องมาจิาก  การเกจิดำขซึ่บื้น่ของสุรังคมโลกยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์ ทรีสื่ทดำา
ใหก้พวกเขาสุามารถเขก้าถซึ่งเครมืสื่องมมือสุมืสื่อสุารทรีสื่หลากหลายมากขซึ่บื้น่ และมรีราคาทรีสื่ถรูกลงมากขซึ่บื้น่ ไมน่วน่าจิะเปร็น่ 
โทรศรัพทณ์มมือถมือ ทรีวรีดำาวเทรียม อจิน่เทอรณ์เน่ร็ตุ หน่รังสุมือพจิมพณ์รายวรัน่ และบรรดำา “สุมืสื่อใหมน่” (New Medias) 
ทรั บื้งหลาย (เวร็บไซึ่ตุณ์ บลร็อก เฟ้ซึ่บตุม๊ค ทวจิตุเตุอรณ์ ยรูทรูบ) ฯลฯ  โดำยทรีสื่เครมืสื่องมมือสุมืสื่อสุารเหลน่าน่รีบื้คมือสุจิสื่งทรีสื่ทดำาใหก้
พวกเขาสุามารถรรับทราบขก้อมรูลขน่าวสุารทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ไดำก้อยน่างทรัน่ทน่วงทรี การทรีสื่พวกเขาเขก้าถซึ่งขก้อมรูลไดำก้มากขซึ่บื้น่ 
ทดำาใหก้พวกเขาเกจิดำการจิรัดำระเบรียบแน่วคจิดำทางการเมมืองของตุน่เองวน่า พวกเขาเหมาะสุมทรีสื่จิะเขก้ารน่วม
เคลมืสื่อน่ไหวกรับกลตุน่มการเมมืองใดำ ระหวน่างการเปร็น่“กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯเสุมืบื้อเหลมือง” ทรีสื่ตุน่อตุก้าน่รรัฐบาลพ.ตุ.ท.
ทรักษจิณ์รวมทรั บื้งมรีทน่าทรีสุน่รับสุน่ตุน่การรรัฐประหาร  กรับการเปร็น่ “กลตุน่มน่ปช.เสุมืบื้อแดำง” ทรีสื่เคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่
คณ์ะรรัฐประหาร หรมือแมก้แตุน่การไมน่เลมือกขก้างใดำขก้างหน่ซึ่สื่ง    
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 การตุมืสื่น่ตุรัวทางการเมมืองดำรังกลน่าวมาขก้างตุก้น่  กลายเปร็น่เหตุตุผู้ลสุน่วน่หน่ซึ่สื่งทรีสื่ทดำาใหก้โฉมหน่ก้าการเมมือง
สุมรัยใหมน่ของไทยไมน่เหมมือน่เดำจิมอรีกตุน่อไป กลน่าวคมือ  เปร็น่ความผู้จิดำพลาดำของคณ์ะรรัฐประหารทรีสื่ประเมจิน่
สุถาน่การณ์ณ์ของไทยใน่ยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์ตุดำสื่าไป  พวกเขาคงประเมจิน่วน่าเมมืสื่อรรัฐประหารโคน่น่ลก้มรรัฐบาลทรีสื่ขาดำ
ความชอบธ์รรมแลก้ว ทตุกอยน่างคงจิบและราบรมืสื่น่เหมมือน่ใน่อดำรีตุทรีสื่เคยทดำามา  และกร็คงไมน่มรีการเคลมืสื่อน่ไหว
ตุน่อตุก้าน่ทรีสื่ยมืดำเยมืบื้อยาวน่าน่ อยน่างไรกร็ดำรี  เมมืสื่อการรรัฐประหารผู้น่าน่พก้น่ไปเพรียงไมน่กรีสื่เดำมือน่ทตุกอยน่างกร็เรจิสื่มไมน่
เปร็น่ไปตุามทรีสื่คณ์ะรรัฐประหารประเมจิน่ เพราะภาพ ขก้อมรูล  และขน่าวสุารเกรีสื่ยวกรับเบมืบื้องหลรังการรรัฐประหาร
ทรีสื่ทยอยปรากฏิออกมาใน่ “สุมืสื่อใหมน่” ทรั บื้งเวร็บไซึ่ตุณ์ บลร็อก เฟ้ซึ่บตุม๊ค ทวจิตุเตุอรณ์ ยรูทรูบ และทรีวรีดำาวเทรียม ฯลฯ 
กลายเปร็น่ขก้อเทร็จิจิรจิงและเรมืสื่องราวทรีสื่กระจิายไปอยน่างรวดำเรร็วเหมมือน่ไฟ้ลามทตุน่ง จิน่ชาวบก้าน่ใน่ชน่บท
ตุน่างจิรังหวรัดำทรั บื้งหลาย ทรีสื่สุน่วน่ใหญน่สุามารถเขก้าถซึ่งทรีวรีดำาวเทรียม  และอจิน่เทอรณ์เน่ร็ตุไดำก้ เรจิสื่มมรีการปะตุจิดำปะตุน่อ
เรมืสื่องราววน่า ใครทดำาอะไร ทรีสื่ไหน่ อยน่างไรใน่คณ์ะรรัฐประหาร และใครเปร็น่ผู้รูก้สุน่รับสุน่ตุน่  ซึ่ซึ่สื่งไดำก้น่ดำาไปสุรูน่สุจิสื่งทรีสื่
พวกเขาเรรียกกรัน่วน่า “ตุาสุวน่าง”  ขณ์ะทรีสื่ฝ่น่ายสุน่รับสุน่ตุน่คณ์ะรรัฐประหารและตุน่อตุก้าน่ พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์  กร็กลน่าว
วน่าการตุมืสื่น่ตุรัวดำรังกลน่าวเปร็น่เพรียงการไดำก้ร รับขก้อมรูลใน่ดำก้าน่เดำรียว  และชาวบก้าน่ใน่ชน่บททรั บื้งหลายคมือผู้รูก้ตุกเปร็น่
เครมืสื่องมมือใน่ทางการเมมืองของ พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์           
 

3. ความรลุ่วมมคือระหวลุ่างประเทศ 

 

 ความรน่วมมมือระหวน่างประเทศเกจิดำขซึ่บื้น่  เพมืสื่อประสุาน่บทบาทและความรน่วมมมือระหวน่างประเทศ
ตุน่างๆ ใน่สุรังคมโลก  เน่มืสื่องจิากป รัญหาทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่สุรังคมโลกมรีหลากหลายป รัญหาและหลากหลายรรูปแบบ 
บางป รัญหากร็สุามารถจิรัดำการหรมือแกก้ไขไดำก้โดำยลดำาพรังทรัน่ทรี  โดำยไมน่ตุก้องขอความรน่วมมมือกรับประเทศอมืสื่น่ๆ 
เชน่น่ ป รัญหาโจิรขโมย ป รัญหาการกดำาจิรัดำขยะมรูลฝ่อย ป รัญหาการบตุกรตุกปน่าตุก้น่น่ดำบื้า การจิราจิรตุจิดำขรัดำ และการ
แกก้ไขรรัฐธ์รรมน่รูญ ฯลฯ ขณ์ะทรีสื่มรีอรีกหลายป รัญหา  ทรีสื่มรีความซึ่รับซึ่ก้อน่และมรีเหตุตุป รัจิจิรัยสุรัมพรัน่ธ์ณ์กรับประเทศ
ใกลก้เครียง ไมน่วน่าจิะเปร็น่ วจิกฤตุเศรษฐกจิจิ ป รัญหายาเสุพตุจิดำ   ป รัญหาอาชญากรรมขก้ามชาตุจิ  การคก้ามน่ตุษยณ์ 
และการคก้าอาวตุธ์เถมืสื่อน่ ฯลฯ  ซึ่ซึ่สื่งป รัญหาเหลน่าน่รีบื้ถมือวน่าเปร็น่ป รัญหาทรีสื่ตุก้องแสุวงหาความรน่วมมมือกรับน่าน่า
ประเทศ  เพมืสื่อใหก้เกจิดำประสุจิทธ์จิภาพสุรูงสุตุดำตุน่อการแกก้ไขป รัญหาเหลน่าน่รั บื้น่ ทรั บื้งน่รีบื้  การแสุวงหาความรน่วมมมือ
ระหวน่างประเทศสุามารถแบน่งไดำก้เปร็น่ 3 ดำก้าน่คมือ 1.ความรน่วมมมือดำก้าน่เศรษฐกจิจิ 2. ความรน่วมมมือดำก้าน่สุรังคม 
และ 3.ความรน่วมมมือดำก้าน่การเมมือง ซึ่ซึ่สื่งความรน่วมมมือใน่แตุน่ละดำก้าน่มรีรายละเอรียดำดำรังน่รีบื้ 
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3.1 ความรลุ่วมมคือดกู้านุเศรษฐกติจ 

   

 เรมืสื่องเศรษฐกจิจิถมือเปร็น่น่โยบายทรีสื่ประเทศตุน่างๆใน่สุรังคมโลกใหก้ความสุดำาครัญเปร็น่ลดำาดำรับตุก้น่ๆ ไมน่แพก้
น่โยบายดำก้าน่การเมมือง  เน่มืสื่องจิากเรมืสื่องเศรษฐกจิจิเปร็น่เรมืสื่องปากทก้องและคตุณ์ภาพชรีวจิตุความเปร็น่อยรูน่ของ
พลเมมืองใน่ประเทศตุน่เอง  หากสุภาพเศรษฐกจิจิดำรียน่อมสุน่งผู้ลดำรีตุน่อคะแน่น่น่จิยมของรรัฐบาลไปดำก้วย แตุน่หาก
ตุรงกรัน่ขก้าม ยน่อมสุน่งผู้ลตุน่อเสุถรียรภาพของรรัฐบาล จิน่อาจิน่ดำาไปสุรูน่การยตุบสุภาหรมือลาออกไดำก้ และยจิสื่งสุภาพ
เศรษฐกจิจิของโลกใน่ยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์มรีความซึ่รับซึ่ก้อน่มากขซึ่บื้น่   และตุก้องอาศรัยกลไกหรมือเครมืสื่องมมือจิาก
ระหวน่างประเทศจิซึ่งจิะสุามารถคลรีสื่คลายป รัญหาไดำก้ เชน่น่  วจิกฤตุเศรษฐกจิจิตุก้มยดำากตุก้งใน่ ค.ศ.1997 และวจิกฤตุ
ยรูโรโซึ่น่ทรีสื่เรจิสื่มขซึ่บื้น่ใน่ ค.ศ. 2009 ยจิสื่งทดำาใหก้ประเทศตุน่างๆ ตุก้องแสุวงหาความรน่วมมมือกรับประเทศอมืสื่น่ๆ หรมือ
องคณ์กรทรีสื่เชรีสื่ยวชาญพจิเศษ  เพมืสื่อหวรังไดำก้ร รับความชน่วยเหลมือหากเกจิดำป รัญหา หรมือหวรังไดำก้ร รับสุจิทธ์จิพจิเศษหรมือ
มาตุรการพจิเศษเพมืสื่อเสุรจิมสุรก้างศรักยภาพดำก้าน่เศรษฐกจิจิของประเทศตุน่เอง (เชน่น่เงจิน่กรูก้ดำอกเบรีบื้ยตุดำสื่า สุจิทธ์จิ
พจิเศษทางภาษรี) สุดำาหรรับองคณ์กรความรน่วมมมือระหวน่างประเทศดำก้าน่เศรษฐกจิจิทรีสื่สุดำาครัญๆ ไดำก้แกน่  
 

  3.1.1 องคณ์การการคก้าโลก 

  3.1.2 กองทตุน่การเงจิน่ระหวน่างประเทศ  
  3.1.3 ธ์น่าคารโลก หรมือ ธ์น่าคารระหวน่างประเทศเพมืสื่อการบรูรณ์ะและพรัฒน่า 

  

 ใน่ทรีสื่น่รีบื้ไดำก้กดำาหน่ดำขอบเขตุการน่ดำาเสุน่อเน่มืบื้อหาของแตุน่ละองคณ์กรไวก้ทรีสื่ ความเปร็น่มาโดำยยน่อและ
บทบาทภาระหน่ก้าทรีสื่ทรีสื่สุดำาครัญของแตุน่ละองคณ์กร  
  

3.1.1 องคร์การการคกู้าโลุ่ก 

 

องคณ์การการคก้าโลก (World Trade Organization: WTO) เปร็น่องคณ์การน่าน่าชาตุจิสุรังกรัดำองคณ์การ
สุหประชาชาตุจิ ถรูกจิรัดำตุรั บื้งขซึ่บื้น่ใน่วรัน่ทรีสื่ 1 มกราคม ค.ศ. 1995 มรีสุดำาน่รักงาน่ใหญน่อยรูน่ทรีสื่น่ครเจิน่รีวา ประเทศ
สุวจิตุเซึ่อรณ์แลน่ดำณ์ ใน่ป รัจิจิตุบรัน่(ค.ศ. 2013)มรีสุมาชจิก 159 ประเทศ โดำยสุมาชจิกประเทศลน่าสุตุดำคมือทาจิจิกจิสุถาน่  
การเกจิดำขซึ่บื้น่ขององคณ์การการคก้าโลก  ถมือวน่าเปร็น่พรัฒน่าการทรีสื่ตุน่อเน่มืสื่องมาจิากขก้อตุกลงทางการคก้าระหวน่าง
ประเทศ ทรีสื่เรรียกวน่า“ขก้อตุกลงทรั สื่วไปวน่าดำก้วยการคก้าและภาษรีศตุลกากร”  หรมือ“แกตุตุณ์ (General Agreement 

on Tariff and Trade: GATT) ทรีสื่กน่อตุรั บื้งขซึ่บื้น่มาตุรั บื้งแตุน่ปรี ค.ศ. 1948  โดำยเปก้าหมายของแกตุตุณ์คมือ เพมืสื่อวาง
ระเบรียบและเจิรจิาแกก้ป รัญหาดำก้าน่การคก้า  โดำยมรีจิตุดำมตุน่งหมายเพมืสื่อกดำาจิรัดำอตุปสุรรคดำก้าน่การคก้า และสุน่งเสุรจิม
เรมืสื่องการคก้าเสุรรีใหก้เกจิดำการขยายตุรัวมากขซึ่บื้น่   
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องคร์การการคกู้าโลุ่กจะทยำาหนุกู้าทที่ที่ดกู้แลุ่ขกู้อติกลุ่งย่ลุ่อย่ 3 ขกู้อติกลุ่ง คคือ  
 

1.ความตุกลงทรั สื่วไปวน่าดำก้วยการคก้าและภาษรีศตุลกากร (General Agreement on Tariff and 

Trade: GATT) ทรีสื่ดำดำาเน่จิน่การมากน่อน่หน่ก้าน่รีบื้  
2.ความตุกลงทรั สื่วไปวน่าดำก้วยการคก้าบรจิการ (General Agreement on Trade in Services: 

GATS)  

3.ความตุกลงวน่าดำก้วยการคก้าทรีสื่เกรีสื่ยวขก้องกรับทรรัพยณ์สุจิน่ทางป รัญญา (The agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) (วจิกจิพรีเดำรีย สุาราน่ตุกรมเสุรรี, 2555ค) 
 

 นุอกจากนุที่สื้บทบาทหนุกู้าทที่ที่ทที่ที่สยำาคฉัญ่ดกู้านุอคืที่นุๆ ขององคร์การการคกู้าโลุ่ก ไดกู้แกลุ่ 
  

1.ทดำาหน่ก้าทรีสื่เกรีสื่ยวขก้องกรับขก้อตุกลงดำก้าน่การคก้าระหวน่างประเทศ รวมถซึ่งเปร็น่เวทรีสุดำาหรรับการเจิรจิา
ตุน่อรองหรมือตุกลงทางการคก้า และการบรจิการระหวน่างประเทศสุมาชจิก 

2.การสุน่งเสุรจิมใหก้เปจิดำการคก้าเสุรรี ยกเลจิกระบบโควตุก้า และจิรัดำระเบรียบกฎีเกณ์ฑ์ณ์การเสุรียภาษรีใหก้
เปร็น่แบบเดำรียวกรัน่ เพมืสื่อยกระดำรับการครองชรีพของประชากรโลก  
 3.ทดำาหน่ก้าทรีสื่เปร็น่เวทรีเพมืสื่อแสุวงหาขก้อยตุตุจิเกรีสื่ยวกรับขก้อพจิพาทดำก้าน่การคก้าระหวน่างประเทศสุมาชจิก 

 4.ทดำาหน่ก้าทรีสื่แสุวงหามาตุรการหรมือกลไกเพมืสื่อตุรวจิสุอบและทบทวน่น่โยบายดำก้าน่การคก้าระหวน่าง
ประเทศสุมาชจิก  
  

3.1.2 กองทนุนุการเงตินุระหวลุ่างประเทศ  
 

 กองทตุน่การเงจิน่ระหวน่างประเทศ หรมือ “ไอเอร็มเอฟ้” (International Monetary Fund: IMF) เปร็น่
องคณ์กรทรีสื่ร จิเรจิสื่มจิรัดำตุรั บื้งขซึ่บื้น่โดำยรรัฐบาลของกลตุน่มประเทศสุรัมพรัน่ธ์มจิตุรใน่ชน่วงหลรังสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 
ภายหลรังมรีการจิรัดำประชตุมทรีสื่ “เบรดำตุรัน่ วรูดำสุณ์” (Bretton Woods Conference)  ใน่สุหรรัฐฯ ไอเอร็มเอฟ้จิรัดำอยรูน่
ใน่ฐาน่ะทรีสื่เปร็น่ทบวงชดำาน่าญการพจิเศษของสุหประชาชาตุจิ  โดำยมรีขก้อบรังครับวน่าประเทศทรีสื่จิะเปร็น่สุมาชจิก
ธ์น่าคารโลก และจิะตุก้องเปร็น่สุมาชจิกของไอเอร็มเอฟ้ดำก้วย ไอเอร็มเอฟ้เรจิสื่มดำดำาเน่จิน่งาน่ใน่ ค.ศ.1947  ทรั บื้งน่รีบื้
ประเทศทรีสื่สุมรัครเปร็น่สุมาชจิกของไอเอร็มเอฟ้จิะตุก้องเปร็น่สุมาชจิกของสุหประชาชาตุจิอยรูน่กน่อน่แลก้ว  ใน่ป รัจิจิตุบรัน่
มรีสุมาชจิกรวม 188 ประเทศ  ประเทศทรีสื่เปร็น่สุมาชจิกลน่าสุตุดำคมือซึ่รูดำาน่ใตุก้ (วจิกจิพรีเดำรีย สุาราน่ตุกรมเสุรรี, 2555ก) 
 

 บทบาทหนุกู้าทที่ที่ทที่ที่สยำาคฉัญ่ของไอเอน็มเอฟัทที่ที่สยำาคฉัญ่ ไดกู้แกลุ่ (สุรัตุจิยะพรัน่ธ์ณ์ คชมจิตุร, 2555: 55 - 56) 
 

 1.สุน่รับสุน่ตุน่ความรน่วมมมือทางการเงจิน่ระหวน่างประเทศผู้น่าน่สุถาบรัน่การเงจิน่  เพมืสื่อแกก้ไขป รัญหา
วจิกฤตุทางการเงจิน่ของประเทศสุมาชจิก 

 2.การเสุรจิมสุรก้างเสุถรียรภาพใน่อรัตุราแลกเปลรีสื่ยน่ระหวน่างประเทศ และปก้องกรัน่การแขน่งขรัน่กรัน่ลดำ
คน่าเงจิน่ เพมืสื่อชจิงความไดำก้เปรรียบทางการคก้า 



116 

 

 3.ดำรูแลใหก้ประเทศสุมาชจิกมรีระบบการชดำาระเงจิน่ระหวน่างประเทศ โดำยหลรีกเลรีสื่ยงการมรีขก้อจิดำากรัดำ
ตุน่างๆ เพมืสื่อใหก้เกจิดำการเปจิดำเสุรรีทางการเงจิน่  
 4.ใหก้ความชน่วยเหลมือแกน่ประเทศสุมาชจิกทรีสื่เผู้ชจิญกรับวจิกฤตุเศรษฐกจิจิหรมือวจิกฤตุการเงจิน่ โดำยจิะ
ประสุาน่การทดำางาน่กรับกระทรวงการคลรัง และธ์น่าคารแหน่งชาตุจิของแตุน่ละประเทศ  เพมืสื่อออกมาตุรการ
แกก้ไขป รัญหา และเพมืสื่อใหก้เกจิดำเสุถรียรภาพทางการเงจิน่ระหวน่างประเทศ  

 

 3.1.3 ธนุาคารโลุ่ก หรคือ ธนุาคารระหวลุ่างประเทศเพคืที่อการบกู้รณะแลุ่ะพฉัฒนุา 

  

สุดำาหรรับองคณ์กรระหวน่างระหวน่างประเทศทรีสื่มรีบทบาทสุดำาครัญยจิสื่งใน่การกดำากรับดำรูแลและชน่วยเหลมือดำก้าน่
การเงจิน่การธ์น่าคารของโลกคงหน่รีไมน่พก้น่“ธ์น่าคารโลก”(World Bank) หรมือ “ธ์น่าคารเพมืสื่อการบรูรณ์ะและ
พรัฒน่าระหวน่างประเทศ” (International Bank for Reconstruction and Development: IBRD) ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่
องคณ์กรความรน่วมมมือระหวน่างประเทศดำก้าน่การเงจิน่  ทรีสื่จิ รัดำตุรั บื้งขซึ่บื้น่โดำยกลตุน่มประเทศสุรัมพรัน่ธ์มจิตุรใน่ชน่วงปลาย
สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 ภายหลรังจิากทรีสื่มรีการจิรัดำประชตุมทรีสื่เมมือง“เบรตุตุรัน่ วรูดำสุณ์” ใน่สุหรรัฐฯ  เมมืสื่อ ค.ศ. 1944 
ใน่ทรีสื่ประชตุมดำรังกลน่าว ไดำก้มรีการรน่างกฎีบรัตุรเกรีสื่ยวกรับมาตุรการทางการเงจิน่ระหวน่างประเทศขซึ่บื้น่มาสุองฉบรับ
คมือ การจิรัดำตุรั บื้งกองทตุน่การเงจิน่ระหวน่างประเทศ และการจิรัดำตุรั บื้งธ์น่าคารโลก  หรมือธ์น่าคารระหวน่างประเทศ
เพมืสื่อการบรูรณ์ะและพรัฒน่า ทรั บื้งน่รีบื้ธ์น่าคารโลกจิรัดำวน่าเปร็น่องคณ์กรทรีสื่อยรูน่ใน่สุรังกรัดำขององคณ์การสุหประชาชาตุจิ มรี
สุดำาน่รักงาน่ใหญน่อยรูน่ทรีสื่กรตุงวอชจิงตุรัน่ ดำรีซึ่รี ของสุหรรัฐฯ  ใน่ป รัจิจิตุบรัน่มรีประเทศสุมาชจิกรวมทรั บื้งสุจิบื้น่ 187 ประเทศ  
เงจิน่ทตุน่ ของธ์น่าคารโลกไดำก้มาจิากการจิดำาหน่น่ายพรัน่ธ์บรัตุร  

 

บทบาทหนุกู้าทที่ที่ทที่ที่สยำาคฉัญ่ของธนุาคารโลุ่ก ไดกู้แกลุ่ 
 

1.ใหก้ความชน่วยเหลมือแกน่ประเทศสุมาชจิกใน่การฟ้มืบื้น่ฟ้รูประเทศหลรังสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 สุจิบื้น่สุตุดำลง 
โดำยเน่ก้น่ไปทรีสื่การลงทตุน่เพมืสื่อเพจิสื่มประสุจิทธ์จิภาพการผู้ลจิตุ และเรน่งรรัดำการเจิรจิญเตุจิบโตุทางเศรษฐกจิจิเปร็น่
สุดำาครัญ  

2.การใหก้เงจิน่ทตุน่สุน่รับสุน่ตุน่การพรัฒน่าระยะกลางและระยะยาวใน่รรูปแบบเงจิน่กรูก้ยมืมใหก้แกน่ประเทศ
สุมาชจิก  เพมืสื่อใชก้ใน่โครงการพรัฒน่าทรีสื่เน่ก้น่เฉพาะเปร็น่โครงการไป (อยน่างไรกร็ตุาม ใน่เวลาตุน่อมา
ธ์น่าคารโลกกร็เรจิสื่มปลน่อยเงจิน่กรูก้ใน่ระยะสุรั บื้น่ดำก้วย  เพมืสื่อชน่วยการปรรับปรตุงโครงสุรก้างดำก้าน่การเงจิน่ใหก้แกน่ประเทศ
สุมาชจิก) 

3.แมก้ใน่ตุอน่ตุก้น่ธ์น่าคารโลกมรีเปก้ าหมายเพมืสื่อใหก้ความชน่วยเหลมือแกน่ประเทศสุมาชจิกทรีสื่ไดำก้ร รับ
ผู้ลกระทบจิากสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 เปร็น่หลรัก แตุน่ใน่ภายหลรัง  กร็ไดำก้หรัน่มาสุน่รับสุน่ตุน่การลงทตุน่เพมืสื่อการ
พรัฒน่าและเพจิสื่มผู้ลผู้ลจิตุใน่ประเทศทรีสื่กดำาลรังพรัฒน่า  เพมืสื่อยกระดำรับชรีวจิตุและความเปร็น่อยรูน่ของประชาชน่ใน่
ประเทศสุมาชจิก  
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4.การใหก้บรจิการดำก้าน่ความรรูก้และคดำาแน่ะน่ดำาเกรีสื่ยวกรับการวางแผู้น่การลงทตุน่ และการบรจิหารเงจิน่ทตุน่
แกน่ประเทศสุมาชจิก (วจิกจิพรีเดำรีย สุาราน่ตุกรมเสุรรี, 2555ข) 

 

3.2 ความรลุ่วมมคือดกู้านุสฉังคม 

 

 ประเทศตุน่างๆใน่สุรังคมโลกไดำก้แสุวงหาความรน่วมมมือระหวน่างกรัน่ใน่รรูปของการจิรัดำตุรั บื้งเปร็น่องคณ์กร 
เพมืสื่อแกก้ไขป รัญหาดำก้าน่สุรังคม  โดำยองคณ์กรความรน่วมมมือระหวน่างประเทศดำก้าน่สุรังคมทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่  มรีทรั บื้งใน่ระดำรับ
ภรูมจิภาคและใน่ระดำรับโลก  และถมือเปร็น่องคณ์กรทรีสื่มรีความเชรีสื่ยวชาญพจิเศษตุน่อป รัญหาทรีสื่ถรูกกดำาหน่ดำไวก้ใน่
วรัตุถตุประสุงคณ์ขององคณ์กร องคณ์กรความรน่วมมมือระหวน่างประเทศดำก้าน่สุรังคมทรีสื่สุดำาครัญๆ ไดำก้แกน่ 
  3.2.1 องคณ์การอน่ามรัยโลก  
  3.2.2 องคณ์การศซึ่กษาและวจิทยาศาสุตุรณ์และวรัฒน่ธ์รรมแหน่งสุหประชาชาตุจิ 
  3.2.3 องคณ์การอาหารและเกษตุรแหน่งประชาชาตุจิ 
 

 ใน่ทรีสื่น่รีบื้ไดำก้กดำาหน่ดำขอบเขตุการน่ดำาเสุน่อเน่มืบื้อหาของแตุน่ละองคณ์กรไวก้ทรีสื่ ความเปร็น่มาโดำยยน่อและ
บทบาทภาระหน่ก้าทรีสๆื่  สุดำาครัญของแตุน่ละองคณ์กร  
  3.2.1 องคร์การอนุามฉัย่โลุ่ก  
 

 องคณ์การอน่ามรัยโลก(World Health Organization: WHO) คมือหน่น่วยงาน่ทรีสื่จิ รัดำตุรั บื้งขซึ่บื้น่เพมืสื่อแสุวงหา
ความรน่วมมมือใน่ดำก้าน่สุาธ์ารณ์สุตุขระหวน่างประเทศตุน่างๆ ใน่โลก โดำยจิรัดำเปร็น่องคณ์กรทรีสื่อยรูน่ใน่การกดำากรับดำรูแล
ขององคณ์การสุหประชาชาตุจิ กน่อตุรั บื้งขซึ่บื้น่ใน่ ค.ศ. 1948 มรีสุดำาน่รักงาน่ใหญน่อยรูน่ทรีสื่กรตุงเจิน่รีวา ประเทศ
สุวจิตุเซึ่อรณ์แลน่ดำณ์ ป รัจิจิตุบรัน่ (ค.ศ. 2013) มรีประเทศสุมาชจิกรวม 194 ประเทศ  
 

 บทบาทหนุกู้าทที่ที่ขององคร์การอนุามฉัย่โลุ่ก ไดกู้แกลุ่ (วจิกจิพรีเดำรีย สุาราน่ตุกรมเสุรรี, 2555จิ) 
 

1.อดำาน่วยความชน่วยเหลมือแกน่ประเทศตุน่างๆ ตุามความตุก้องการเมมืสื่อไดำก้รก้องขอมา 

หากประเทศสุมาชจิกประสุบกรับป รัญหาดำก้าน่สุาธ์ารณ์สุตุข เชน่น่ เกจิดำโรคระบาดำ หรมือโรคตุจิดำตุน่อ และ
ไดำก้รองขอผู้รูก้เชรีสื่ยวชาญเฉพาะเพมืสื่อเขก้าไปชน่วยตุรวจิสุอบและใหก้คดำาแน่ะน่ดำาสุดำาหรรับการควบคตุมโรค  องคณ์การ
อน่ามรัยโลกมรีหน่ก้าทรีสื่ตุอบสุน่องการรก้องขอดำรังกลน่าว  เพมืสื่อไมน่ใหก้โรคระบาดำดำรังกลน่าวแพรน่ขยายไปใน่วงกวก้าง  
เชน่น่ องคณ์การอน่ามรัยโลกภายใตุก้การถรูกรก้องขอ ไดำก้รน่วมมมือกรับหลายชาตุจิใน่เอเชรียเพมืสื่อยรับยรั บื้งการระบาดำ
ของโรคไขก้หวรัดำน่ก ใน่ ค.ศ. 2007   
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2.จิรัดำใหก้บรจิการดำก้าน่สุตุขภาพอน่ามรัยแกน่ประเทศตุน่างๆทรั สื่วโลก 

เน่มืสื่องจิากองคณ์การอน่ามรัยโลกเปร็น่องคณ์กรทรีสื่มรีความเชรีสื่ยวชาญดำก้าน่การสุาธ์ารณ์สุตุขโดำยเฉพาะ ซึ่ซึ่สื่ง
มรีทรั บื้งงบประมาณ์ เครมืสื่องมมือทรีสื่ทรัน่สุมรัย และมรีผู้รูก้เชรีสื่ยวชาญเฉพาะทาง ดำรังน่รั บื้น่  หากระบบดำก้าน่สุาธ์ารณ์สุตุข
ของประเทศใดำไมน่มรีประสุจิทธ์จิภาพใน่การดำรูแลรรักษา หรมือปก้องกรัน่โรคใหก้กรับประชาชน่ องคณ์การอน่ามรัยโลก
มรีหน่ก้าทรีสื่เขก้าไปสุน่งเสุรจิมและชน่วยเหลมือแกน่ประเทศตุน่างๆ  ไมน่วน่าจิะใน่ดำก้าน่การบรจิหารจิรัดำการ เทคน่จิค
การแพทยณ์ เครมืสื่องมมือแพทยณ์ บตุคลากรผู้รูก้เชรีสื่ยวชาญ  และขก้อมรูลดำก้าน่การปก้องกรัน่โรคภรัยไขก้เจิร็บชน่จิดำใหมน่ๆ ทรีสื่
องคณ์การอน่ามรัยโลกคก้น่พบ ฯลฯ   

 

3.สุน่งเสุรจิมการวจิจิรัยทางวจิทยาศาสุตุรณ์เกรีสื่ยวกรับป รัญหาสุตุขภาพใน่ระหวน่างประเทศ  กรณ์รีทรีสื่ประเทศ 

สุมาชจิกไมน่อาจิดำดำาเน่จิน่การไดำก้โดำยลดำาพรัง  
ป รัญหาดำก้าน่สุาธ์ารณ์สุตุขของสุรังคมโลกใน่ป รัจิจิตุบรัน่  มรีหลายป รัญหาทรีสื่ประเทศสุมาชจิกไมน่สุามารถ

คก้น่ควก้าหรมือวจิจิ รัยใน่ทางวจิทยาศาสุตุรณ์ไดำก้โดำยลดำาพรัง  เพราะอาจิหมายถซึ่งการตุก้องใชก้งบประมาณ์จิดำาน่วน่
มหาศาล หรมือตุก้องใชก้เทคโน่โลยรีขรั บื้น่สุรูง  ซึ่ซึ่สื่งขก้อจิดำากรัดำเหลน่าน่รีบื้ม รักเกจิดำขซึ่บื้น่กรับประเทศใน่กลตุน่มยากจิน่และกลตุน่ม
ประเทศกดำาลรังพรัฒน่า ดำรังน่รั บื้น่  องคณ์การอน่ามรัยโลกจิซึ่งเขก้ามามรีบทบาทสุดำาครัญใน่การเปร็น่ผู้รูก้ประสุาน่การวจิจิ รัย
และคก้น่ควก้าทางวจิทยาศาสุตุรณ์  เพมืสื่อใหก้ประสุบความสุดำาเรร็จิตุามเปก้าหมายทรีสื่วางไวก้ คมือมรียาตุก้าน่ไวรรัสุชน่จิดำ
ใหมน่ๆ ทรีสื่มรีประสุจิทธ์จิภาพดำรีขซึ่บื้น่  เพมืสื่อรรับมมือกรับไวรรัสุชน่จิดำทรีสื่ย รังไมน่มรียารรักษาใหก้หายขาดำ เชน่น่ เอดำสุณ์ และโรค
ชน่จิดำใหมนๆ่  ทรีสื่เกจิดำการกลายพรัน่ธ์ตุณ์ 

4.ทดำาหน่ก้าทรีสื่ปก้องกรัน่และแกก้ไขป รัญหาโรคระบาดำ โรคตุจิดำตุน่อ เชน่น่ ซึ่ารณ์สุ ไขก้หวรัดำน่ก ปากเทก้าเปมืสื่อย 
และไขก้หวรัดำใหญน่สุายพรัน่ธ์ตุณ์ใหมน่ 2009 ฯลฯ  

ตุลอดำระยะเวลาทรีสื่ผู้น่าน่มาสุรังคมโลกเผู้ชจิญกรับโรคระบาดำ และโรคตุจิดำตุน่อ ทรีสื่ไมน่สุามารถรรักษาไดำก้อยรูน่
หลายชน่จิดำ เชน่น่ ซึ่ารณ์สุ ไขก้หวรัดำน่ก และปากเทก้าเปมืสื่อย ฯลฯ  ดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่ และใน่การแพรน่ระบาดำแตุน่ละ
ครรั บื้ง องคณ์การอน่ามรัยโลกกร็มรีบทบาทหน่ก้าทรีสๆื่   สุดำาครัญยจิสื่งใน่การเขก้ามาเปร็น่ตุรัวกลางใน่การประสุาน่บทบาท
และประสุาน่ความเขก้าใจิระหวน่างชาตุจิสุมาชจิกตุน่างๆ  เพมืสื่อใหก้ปฏิจิบรัตุจิตุามมาตุรการเฝ่ก้ าระวรังโรคอยน่าง
เครน่งครรัดำ เพมืสื่อไมน่ใหก้โรคแพรน่ระบาดำไดำก้มากกวน่าทรีสื่เปร็น่อยรูน่  

 

3.2.2 องคร์การศถึกษา วติทย่าศาสติรร์ แลุ่ะวฉัฒนุธรรมแหลุ่งสหประชิาชิาติติ  
 

องคณ์การศซึ่กษา วจิทยาศาสุตุรณ์ และวรัฒน่ธ์รรมแหน่งสุหประชาชาตุจิ หรมือองคณ์การ “ยรูเน่สุโก” (United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization: UNESCO) เปร็น่ทบวงการชดำาน่รัญพจิเศษ
ของสุหประชาชาตุจิ กน่อตุรั บื้งขซึ่บื้น่ใน่วรัน่ทรีสื่ 16 พฤศจิจิกายน่ ค.ศ.1945  ตุน่อมาใน่วรัน่ทรีสื่ 4 พฤศจิจิกายน่ ค.ศ. 
1946 (ซึ่ซึ่สื่งอยรูน่ใน่ชน่วงหลรังสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2) ประเทศสุมาชจิกกน่อตุรั บื้งจิดำาน่วน่ 20 ประเทศ ไดำก้รน่วมมมือใหก้
สุรัตุยาบรัน่ธ์รรมน่รูญขององคณ์การ ซึ่ซึ่สื่งเรจิสื่มดำก้วยขก้อความทรีสื่วน่า “สุงครามเกจิดำขซึ่บื้น่ใน่จิจิตุใจิของมน่ตุษยณ์ ดำรังน่รั บื้น่จิซึ่ง
ตุก้องสุรก้างความหวงแหน่สุรัน่ตุจิภาพ ใหก้เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่จิจิตุใจิของมน่ตุษยณ์ดำก้วย...”   
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น่อกจิากน่รีบื้  ธ์รรมน่รูญยรูเน่สุโกยรังบน่งชรีบื้ไวก้ดำก้วยวน่า มตุน่งเน่ก้น่ทรีสื่จิะเสุรจิมสุรก้างสุรัน่ตุจิภาพ ดำก้วยการสุน่งเสุรจิม
ใหก้เกจิดำความรน่วมมมือของน่าน่าชาตุจิ ใน่ดำก้าน่การศซึ่กษา วจิทยาศาสุตุรณ์ และวรัฒน่ธ์รรม  เพมืสื่อใหก้ทรั สื่วโลกเคารพ
ใน่ความยตุตุจิธ์รรม กฎีหมาย สุจิทธ์จิ และเสุรรีภาพทรีสื่มน่ตุษยณ์พซึ่งมรี โดำยไมน่ถมือเชมืบื้อชาตุจิ เพศ ภาษา หรมือศาสุน่า 
ตุามกฎีบรัตุรสุหประชาชาตุจิ  ทรั บื้งน่รีบื้ยรูเน่สุโกมรีสุดำาน่รักงาน่ใหญน่อยรูน่ทรีสื่กรตุงปารรีสุ ประเทศฝ่รรั สื่งเศสุ  ใน่ป รัจิจิตุบรัน่ 
(ค.ศ. 2013) ยรูเน่สุโกมรีประเทศสุมาชจิกทรั บื้งหมดำ 195 โดำยประเทศสุมาชจิกลน่าสุตุดำคมือปาเลสุไตุน่ณ์ (วจิกจิพรีเดำรีย 
สุาราน่ตุกรมเสุรรี, 2555ง)   

 

บทบาทหนุกู้าทที่ที่ขององคร์การย่กู้เนุสโก ไดกู้แกลุ่ (สุรัตุจิยะพรัน่ธ์ณ์ คชมจิตุร, 2555: 53)  
 

1.ดำก้าน่การศซึ่กษา 
องคณ์การยรูเน่สุโกมรีเปก้าหมายทรีสื่จิะลดำจิดำาน่วน่ผู้รูก้ไมน่รรูก้หน่รังสุมือใหก้ลดำลงใน่ทตุกๆปรี  โดำยการทดำาโครงการ

ตุน่างๆ ทรั บื้งการอบรม เผู้ยแพรน่ความรรูก้ขก้อมรูลทางวจิชาการใหมน่ๆ  การสุน่รับสุน่ตุน่ใหก้ใชก้สุมืสื่อรรูปแบบใหมน่ๆ เพมืสื่อ
พรัฒน่าระบบการศซึ่กษา  และคตุณ์ภาพการศซึ่กษาของประเทศสุมาชจิก  โดำยเฉพาะใน่กลตุน่มประเทศยากจิน่
และกลตุน่มประเทศกดำาลรังพรัฒน่าทรั บื้งหลาย  

2.ดำก้าน่วจิทยาศาสุตุรณ์  
องคณ์การยรูเน่สุโกไดำก้แสุวงหาความรน่วมมมือใน่ระหวน่างประเทศเพมืสื่อสุน่งเสุรจิมใหก้มรีการคก้น่ควก้าหรมือ

ทดำลองทางวจิทยาศาสุตุรณ์ เกษตุรศาสุตุรณ์ สุมตุทรศาสุตุรณ์ อตุตุตุน่จิยมวจิทยา ธ์รณ์รีวจิทยา และคอมพจิวเตุอรณ์ ฯลฯ 
เพมืสื่อใหก้เกจิดำองคณ์ความรรูก้ใหมนๆ่   โดำยคาดำหวรังวน่าความรรูก้ทรีสื่ไดำก้จิะสุามารถน่ดำาไปใชก้ใหก้เกจิดำประโยชน่ณ์กรับประเทศ
สุมาชจิก น่อกจิากน่รีบื้องคณ์การยรูเน่สุโกยรังสุน่รับสุน่ตุน่การเผู้ยแพรน่เทคโน่โลยรีใหมนๆ่   การใหก้งบสุน่รับสุน่ตุน่เพมืสื่อ
ฝ่ซึ่กอบรมผู้รูก้เชรีสื่ยวชาญดำก้าน่วจิทยาศาสุตุรณ์ รวมถซึ่งการชน่วยพรัฒน่าหลรักสุรูตุรการศซึ่กษาดำก้าน่วจิทยาศาสุตุรณ์  

3.ดำก้าน่วรัฒน่ธ์รรม  
บทบาททรีสื่โดำดำเดำน่น่ขององคณ์การยรูเน่สุโกทรีสื่คน่อน่ขก้างรรับรรูก้กรัน่อยน่างกวก้างขวางอรีกประการหน่ซึ่สื่งคมือ 

การสุน่รับสุน่ตุน่และสุน่งเสุรจิมใหก้ชาตุจิตุน่างๆ มรีการอน่ตุร รักษณ์มรดำกของชาตุจิตุน่เอง  ไมน่วน่าจิะเปร็น่มรดำกใน่ดำก้าน่
ศจิลปะ สุถาป รัตุยกรรม วรรณ์คดำรี โบราณ์คดำรี หรัตุถกรรม ความเชมืสื่อ พจิธ์รีกรรม และทรรัพยากรธ์รรมชาตุจิ 
ฯลฯ สุดำาหรรับการสุน่งเสุรจิมเปก้าหมายดำรังกลน่าวขององคณ์การยรูเน่สุโก อยรูน่ใน่รรูปของการประกาศรรับรองและขซึ่บื้น่
ทะเบรียน่มรดำกของชาตุจิตุน่างๆทรีสื่เขก้าเงมืสื่อน่ไขตุามทรีสื่องคณ์ยรูเน่สุโกกดำาหน่ดำใหก้เปร็น่ “มรดำกโลก”   ไมน่วน่าจิะเปร็น่ 
การมรีเอกลรักษณ์ณ์ทรีสื่โดำดำเดำน่น่ ไมน่เหมมือน่หรมือไมน่ซึ่ดำบื้าใครจิน่ควรคน่าแกน่การธ์ดำารงรรักษาไวก้ และการมรีแผู้น่บรจิหาร
จิรัดำการเพมืสื่อฟ้มืบื้น่ฟ้รูอน่ตุร รักษณ์ทรีสื่ชรัดำเจิน่ ฯลฯ  

 

 

3.2.3 องคร์การอาหารแลุ่ะเกษติรแหลุ่งประชิาชิาติติ  
 

องคณ์การอาหารและการเกษตุรแหน่งสุหประชาชาตุจิ (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations: FAO) เปร็น่หน่น่วยงาน่พจิเศษของสุหประชาชาตุจิ  กน่อตุรั บื้งขซึ่บื้น่ใน่ ค.ศ. 1945 ทรีสื่ร รัฐควจิเบก 
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ประเทศแคน่าดำา โดำยมรีสุดำาน่รักงาน่ใหญน่อยรูน่ทรีสื่กรตุงโรม ประเทศอจิตุาลรี ใน่ป รัจิจิตุบรัน่มรีสุมาชจิกทรั สื่วโลกรวม 190 

ประเทศ  
 

 

สยำาหรฉับบทบาทหนุกู้าทที่ที่ของ “เอฟัเอโอ” ทที่ที่สยำาคฉัญ่ๆ ไดกู้แกลุ่  (สุดำาน่รักงาน่ปลรัดำกระทรวงเกษตุร
และสุหกรณ์ณ์, 2553) 

 

1.การพรัฒน่ามาตุรฐาน่อาหารและสุารอาหาร รวมไปถซึ่งการรวบรวม วจิเคราะหณ์ และเผู้ยแพรน่
ขก้อมรูลขน่าวสุารดำก้าน่โภชน่าการ อาหาร การเกษตุร ปน่าไมก้และประมง ใหก้ประเทศสุมาชจิกน่ดำาไปใชก้เปร็น่
ฐาน่ขก้อมรูลประกอบการกดำาหน่ดำน่โยบายทางการเกษตุร  
 2.การพยายามยกระดำรับการบรจิโภคอาหารและมาตุรฐาน่การครองชรีพของประชากรใน่โลกใหก้ดำรี
ขซึ่บื้น่ ดำก้วยความพยายามทตุกวจิถรีทางทรีสื่จิะพจิชจิตุความยากจิน่ และลดำปรจิมาณ์ผู้รูก้ขาดำแคลน่อาหาร  
 3.การเพจิสื่มสุมรรถน่ะใน่การผู้ลจิตุและการจิรัดำสุรรผู้ลจิตุผู้ลการเกษตุรของโลกใหก้สุรูงขซึ่บื้น่  รวมถซึ่งการ
ปรรับปรตุงสุภาวะคตุณ์ภาพชรีวจิตุของพลเมมืองโลกใหก้ดำรีขซึ่บื้น่ 

4.การสุน่รับสุน่ตุน่และสุน่งเสุรจิมการคก้น่ควก้า วจิจิ รัย ศซึ่กษา  และเผู้ยแพรน่ความรรูก้ ซึ่ซึ่สื่งรวมไปถซึ่งการสุงวน่
ทรรัพยากรธ์รรมชาตุจิ สุน่งเสุรจิมการผู้ลจิตุ กรรมวจิธ์รีใน่การผู้ลจิตุและจิรัดำสุรรอาหาร เครดำจิตุการเกษตุร และการ
ทดำาความตุกลงระหวน่างประเทศเกรีสื่ยวกรับการผู้ลจิตุทางการเกษตุร 

5.การจิรัดำทดำารายงาน่สุถจิตุจิ ขก้อมรูล ตุรัวเลข หรมือดำรัชน่รีชรีบื้ว รัดำ  เกรีสื่ยวกรับปรจิมาณ์อาหารทรีสื่โลกผู้ลจิตุไดำก้ใน่
แตุน่ละปรี จิดำาน่วน่ตุรัวเลขผู้รูก้ขาดำแคลน่อาหาร รวมถซึ่งการจิรัดำทดำารายงาน่สุถาน่การณ์ณ์ดำก้าน่อาหารใน่แตุน่ละปรี    

 

3.3 ความรลุ่วมมคือดกู้านุการเมคือง  
  

ความรน่วมมมือดำก้าน่การเมมืองของประเทศตุน่างๆ ใน่โลก  มรักเปร็น่ไปใน่ดำก้าน่การรวมกลตุน่มทาง
การเมมืองทรั บื้งเพมืสื่อเสุรจิมสุรก้างอดำาน่าจิการตุน่อรอง  และเพมืสื่อเสุรจิมสุรก้างสุถาน่ะใหก้กรับประเทศตุน่ใน่การเมมือง
ระหวน่างประเทศ  น่อกจิากน่รีบื้กร็เพมืสื่อหวรังไดำก้ร รับความชน่วยเหลมือทางการเมมือง และการทหาร  หากเกจิดำขก้อ
พจิพาทกรับประเทศอมืสื่น่ๆ  สุดำาหรรับองคณ์การความรน่วมมมือระหวน่างประเทศดำก้าน่การเมมืองทรีสื่สุดำาครัญๆ ไดำก้แกน่ 

3.3.1 องคณ์การสุหประชาชาตุจิ 
3.3.2 องคณ์การน่าโตุก้  
3.3.3 สุรัน่น่จิบาตุอาหรรับ  

 

ใน่ทรีสื่น่รีบื้ไดำก้กดำาหน่ดำขอบเขตุการน่ดำาเสุน่อเน่มืบื้อหาของแตุน่ละองคณ์กรไวก้ทรีสื่ ความเปร็น่มาโดำยยน่อและ
บทบาทภาระหน่ก้าทรีสื่ทรีสื่สุดำาครัญของแตุน่ละองคณ์กร  
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3.3.1 องคร์การสหประชิาชิาติติ  
 

 องคณ์การสุหประชาชาตุจิ หรมือ ยรูเอร็น่ (United Nations: UN)  เปร็น่องคณ์กรความรน่วมมมือระหวน่าง
ประเทศใน่ทางการเมมืองระดำรับโลก ทรีสื่มรีบทบาทครอบคลตุมเกมือบใน่ทตุกเรมืสื่องของสุรังคมโลก  ไมน่วน่าจิะดำก้าน่
เศรษฐกจิจิ การคก้า การพรัฒน่า การศซึ่กษา การลรีบื้ภรัย ดำก้าน่วจิทยาศาสุตุรณ์ ดำก้าน่สุตุขอน่ามรัย ดำก้าน่อาหาร และ
ดำก้าน่พลรังงาน่ ฯลฯ  เน่มืสื่องจิากองคณ์การสุหประชาชาตุจิเปร็น่องคณ์กรขน่าดำใหญน่  ทรีสื่มรีหน่น่วยงาน่ชดำาน่าญการ
พจิเศษจิดำาน่วน่มากอยรูน่ภายใตุก้การควบคตุมดำรูแลหรมือสุน่รับสุน่ตุน่โดำยสุหประชาชาตุจิ องคณ์การสุหประชาชาตุจิ
กน่อตุรั บื้งขซึ่บื้น่ใน่วรัน่ทรีสื่ 24 ตุตุลาคม ค.ศ. 1945 หรมือภายหลรังการสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 สุดำาน่รักงาน่ใหญน่
ตุรั บื้งอยรูน่ทรีสื่น่ครน่จิวยอรณ์ก ประเทศสุหรรัฐฯ ป รัจิจิตุบรัน่มรีจิดำาน่วน่ประเทศสุมาชจิกรวม 193 ประเทศ 

  

 บทบาทหนุกู้าทที่ที่ขององคร์หารสหประชิาชิาติติทที่ที่ปรากฏิติามกฎบฉัติร ไดกู้แกลุ่  
 

 1.เพมืสื่อธ์ดำารงรรักษาไวก้ซึ่ซึ่สื่งสุรัน่ตุจิภาพและความมรั สื่น่คงระหวน่างประเทศ 

 2.เพมืสื่อพรัฒน่าความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ระหวน่างประชาชาตุจิทรั บื้งปวง โดำยยซึ่ดำหลรักการเคารพตุน่อสุจิทธ์จิทรีสื่เทน่าเทรียม
กรัน่ 

 3.เพมืสื่อใหก้บรรลตุถซึ่งความรน่วมมมือระหวน่างประเทศ อรัน่จิะน่ดำาไปสุรูน่การแกก้ไขป รัญหาระหวน่างประเทศใน่
ดำก้าน่เศรษฐกจิจิ สุรังคม วรัฒน่ธ์รรม หรมือมน่ตุษยธ์รรม 

 4.การสุน่งเสุรจิมสุน่รับสุน่ตุน่การเคารพตุน่อสุจิทธ์จิมน่ตุษยชน่และอจิสุรภาพ อรัน่เปร็น่รากฐาน่ของมน่ตุษยณ์ 
โดำยไมน่เลมือกปฏิจิบรัตุจิใน่เรมืสื่อง เชมืบื้อชาตุจิ เพศ และภาษา ฯลฯ  
 5.เพมืสื่อเปร็น่ศรูน่ยณ์กลางใน่การประสุาน่งาน่ของประชาชาตุจิทรั บื้งมวล ซึ่ซึ่สื่งจิะทดำาใหก้เกจิดำความกลม
เกลรียวกรัน่ และน่ดำาไปสุรูน่จิตุดำหมายปลายทางดำก้าน่อมืสื่น่ๆรน่วมกรัน่ (สุรัตุจิยะพรัน่ธ์ณ์ คชมจิตุร, 2555: 45) 

 

3.3.2 องคร์การสนุธติสฉัญ่ญ่าปกู้ องกฉันุแอติแลุ่นุติติกเหนุคือ 

 

 องคณ์การสุน่ธ์จิสุรัญญาปก้องกรัน่แอตุแลน่ตุจิกเหน่มือหรมือ น่าโตุก้ (North Atlantic Treaty Organization: 

NATO) องคณ์การน่าโตุก้กน่อตุรั บื้งขซึ่บื้น่อยน่างเปร็น่ทางการใน่วรัน่ทรีสื่ 4 เมษายน่ ค.ศ. 1949  สุมาชจิกใน่ชน่วงเรจิสื่ม
กน่อตุรั บื้งประกอบดำก้วย 12 ประเทศคมือ สุหรรัฐฯ แคน่าดำา อรังกฤษ ฝ่รรั สื่งเศสุ น่อรณ์เวยณ์ เดำน่มารณ์ก เน่เธ์อรณ์แลน่ดำณ์ 
ลรักเซึ่มเบจิรณ์ก เบลเยรียม อจิตุาลรี ไอรณ์แลน่ดำณ์ และโปรตุตุเกสุ  ตุน่อมาตุตุรกรีและกรรีซึ่ไดำก้เขก้าเปร็น่สุมาชจิกเพจิสื่มเตุจิม 
สุน่วน่เยอรมรัน่ตุะวรัน่ตุกไดำก้เขก้าเปร็น่สุมาชจิกองคณ์การน่าโตุก้เปร็น่ชาตุจิลน่าสุตุดำ ใน่ ค.ศ. 1955  สุดำาหรรับสุดำาน่รักงาน่
ใหญน่ขององคณ์การน่าโตุก้ตุรั บื้งอยรูน่ทรีสื่กรตุงบรรัสุเซึ่ลสุณ์ ประเทศเบลเยรียม ใน่ป รัจิจิตุบรัน่มรีสุมาชจิกทรั บื้งสุจิบื้น่ 28 ประเทศ 

 หลรังสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่สุองสุจิบื้น่สุตุดำลง  สุหภาพโซึ่เวรียตุไดำก้ขยายอจิทธ์จิพลของตุน่เขก้าไปใน่ยตุโรป
ตุะวรัน่ออก โดำยใหก้การสุน่รับสุน่ตุน่แกน่พรรคคอมมจิวน่จิสุตุณ์ของประเทศตุน่างๆ เปร็น่เหตุตุใหก้ชาตุจิตุน่างๆ ใน่ยตุโรป 
ตุะวรัน่ตุก  โดำยเฉพาะกลตุน่มประเทศ “เบเน่ลรักซึ่ณ์” (Benelux) คมือ เบลเยรียม เน่เธ์อรณ์แลน่ดำณ์ และลรักเซึ่มเบจิรณ์ก  
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ตุน่างกลรัวการขยายตุรัวลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์ เหตุตุน่รีบื้ชาตุจิตุน่างๆ เหลน่าน่รีบื้จิซึ่งรน่วมกรัน่จิรัดำประชตุมกรับอรังกฤษ และ
ฝ่รรั สื่งเศสุ ทรีสื่กรตุงบรรัสุเซึ่ลสุณ์ ของเบลเยรียมใน่วรัน่ทรีสื่ 17 มรีน่าคม ค.ศ. 1948 เพมืสื่อแสุวงหามาตุรการมารองรรับ
ความวจิตุกกรังวลดำรังกลน่าว และแลก้วใน่ทรีสื่ประชตุมของทรั บื้ง 5 ประเทศกร็บรรลตุการจิรัดำทดำาขก้อตุกลงทรีสื่เรรียกวน่า 
“สุน่ธ์จิสุรัญญาบรรัสุเซึ่ลสุณ์” ซึ่ซึ่สื่งมรีเปก้าหมายอยรูน่ทรีสื่การจิรัดำตุรั บื้งองคณ์กรเพมืสื่อชน่วยเหลมือซึ่ซึ่สื่งกรัน่และกรัน่ใน่ทางทหาร ใน่
กรณ์รีถรูกรตุกราน่หรมือโจิมตุรีจิากฝ่น่ายคอมมจิวน่จิสุตุณ์  
 สุหรรัฐฯ ใน่ฐาน่ะชาตุจิมหาอดำาน่าจิทรีสื่เปร็น่ครูน่ข รัดำแยก้งกรับสุหภาพโซึ่เวรียตุ สุน่รับสุน่ตุน่ขก้อตุกลงดำรังกลน่าว
อยน่างเตุร็มทรีสื่ และไดำก้สุมรัครเขก้าเปร็น่สุมาชจิกใน่ทรีสื่สุตุดำ สุน่วน่อรังกฤษใน่ฐาน่ะประเทศตุรัวตุรั บื้งตุรัวตุรีสุดำาครัญ   กร็ไดำก้
โน่ก้มน่ก้าวและชรักชวน่ประเทศอมืสื่น่ๆ ใน่ยตุโรปตุะวรัน่ตุกใหก้เขก้าเปร็น่สุมาชจิกเพจิสื่มเตุจิม ใน่เวลาตุน่อมา เมมืสื่อสุหรรัฐฯ
ไดำก้เขก้ามามรีบทบาทมากขซึ่บื้น่ สุหรรัฐฯจิซึ่งจิรัดำประชตุมรน่วมกรับสุมาชจิกชาตุจิอมืสื่น่ๆ ใน่ยตุโรปตุะวรัน่ตุก เพมืสื่อจิรัดำตุรั บื้ง
องคณ์กรปก้องกรัน่ทางทหารรน่วมกรัน่อยน่างจิรจิงจิรัง และไดำก้กลายเปร็น่องคณ์การน่าโตุก้ใน่เวลาตุน่อมา ซึ่ซึ่สื่งการเกจิดำขซึ่บื้น่
ขององคณ์การน่าโตุก้  น่รับวน่ามรีเปก้ าหมายชรัดำเจิน่ใน่การตุน่อตุก้าน่ลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์ทรีสื่น่ดำาโดำยสุหภาพโซึ่เวรียตุ 
โดำยทรีสื่สุหภาพโซึ่เวรียตุไมน่พอใจิอยน่างยจิสื่งตุน่อการเกจิดำขซึ่บื้น่ขององคณ์การน่าโตุก้   ดำก้วยเหตุตุน่รีบื้สุหภาพโซึ่เวรียตุจิซึ่ง
รน่วมมมือกรับพรัน่ธ์มจิตุรของตุน่กน่อตุรั บื้ง“องคณ์การสุน่ธ์จิสุรัญญาวอรณ์ซึ่อ” (Warsaw Treaty Organization) ใน่ ค.ศ. 
1955 เพมืสื่อตุอบโตุก้โลกตุะวรัน่ตุก (ทองหลน่อ วงษณ์ธ์รรมา, 2550: 150 – 152)      

อยน่างไรกร็ตุาม  เมมืสื่อสุหภาพโซึ่เวรียตุลน่มสุลายใน่ ค.ศ.1991  และลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์ใน่ยตุโรป
ตุะวรัน่ออกเกจิดำการลน่มสุลาย  รวมทรั บื้งการทรีสื่สุงครามเยร็น่สุจิบื้น่สุตุดำลงไป   ทดำาใหก้องคณ์การน่าโตุก้จิดำาเปร็น่ตุก้อง
ปรรับเปลรีสื่ยน่บทบาทตุามสุถาน่การณ์ณ์ทรีสื่เปลรีสื่ยน่แปลงไปดำก้วย   กลน่าวคมือไมน่มรีล รัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์ใหก้หวาดำกลรัว
หรมือตุน่อตุก้าน่อรีกตุน่อไป ดำรังน่รั บื้น่ บทบาทใหมน่ทรีสื่องคณ์การน่าโตุก้ใหก้ความสุดำาครัญกร็คมือ ปฏิจิบรัตุจิทางทหารเพมืสื่อรรักษา
สุรัน่ตุจิภาพ (Peace Keeping) ใน่ทรีสื่ตุน่างๆ ทรั บื้งใน่ยตุโรปและน่อกยตุโรป  ขณ์ะทรีสื่อรีกดำก้าน่หน่ซึ่สื่ง  องคณ์การน่าโตุก้กร็
มตุน่งเสุรจิมสุรก้างความสุรัมพรัน่ธ์ณ์อรัน่ดำรีกรับรรัสุเซึ่รีย  เพมืสื่อใหก้ยตุโรปมรีเสุถรียรภาพทางการเมมืองและการทหารอยน่าง
แทก้จิรจิง รวมไปถซึ่งการเสุรจิมสุรก้างความไวก้เน่มืบื้อเชมืสื่อใจิกรับประเทศอมืสื่น่ๆ ทรีสื่ไมน่ใชน่สุมาชจิกขององคณ์การน่าโตุก้ 
สุดำาหรรับปฏิจิบรัตุจิการทางทหารเพมืสื่อรรักษาสุรัน่ตุจิภาพใน่ทรีสื่ตุน่างๆ ไดำก้แกน่ 

การสุน่งกองกดำาลรังน่าโตุก้ไปรรักษาสุรัน่ตุจิภาพใน่บอสุเน่รีย ระหวน่าง ค.ศ. 1996 - 2004  
การสุน่งกองกดำาลรังน่าโตุก้ไปรรักษาสุรัน่ตุจิภาพทรีสื่โคโซึ่โวใน่ ค.ศ. 1999  

การสุน่งกองกดำาลรังน่าโตุก้ไปรรักษาสุรัน่ตุจิภาพทรีสื่มาซึ่จิโดำเน่รียใน่ ค.ศ. 2003  

การสุน่งกองกดำาลรังไปรรักษาสุรัน่ตุจิภาพทรีสื่อรัฟ้กาน่จิสุถาน่ใน่ ค.ศ. 2003 – ป รัจิจิตุบรัน่ (ค.ศ. 2013) 

น่อกจิากน่รีบื้องคณ์การน่าโตุก้ยรังไดำก้ดำดำาเน่จิน่ปฏิจิบรัตุจิการทางทหารเพมืสื่อโจิมตุรีประเทศทรีสื่ถรูกกลน่าวหาวน่า
คตุกคามสุรัน่ตุจิภาพหรมือความมรั สื่น่คงระหวน่างประเทศ ไมน่วน่าจิะเปร็น่การโจิมตุรีทางอากาศตุน่อเซึ่อรณ์เบรีย (กรณ์รีทรีสื่
บตุกโคโซึ่โว) ใน่ ค.ศ. 1999 และการโจิมตุรีทางอากาศตุน่อลจิเบรียเพมืสื่อโคน่น่ลก้มรรัฐบาลประธ์าน่าธ์จิบดำรีโมอรัมมารณ์ 
กรัดำดำาฟ้รี (Muammar Gaddafi ค.ศ.1942 - 2011) ใน่ ค.ศ. 2011 ฯลฯ
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3.3.3 สฉันุนุติบาติอาหรฉับ  
 

สุรัน่น่จิบาตุอาหรรับ (The League of Arab States) หรมือ “Arab League” เปร็น่องคณ์กรของกลตุน่ม
ประเทศอาหรรับใน่ตุะวรัน่ออกกลางและแอฟ้รจิกาเหน่มือ  จิรัดำตุรั บื้งขซึ่บื้น่บน่พมืบื้น่ฐาน่ทางชาตุจิพรัน่ธ์ตุณ์ ภาษาและ
วรัฒน่ธ์รรมอาหรรับ (Arab Based) กลน่าวคมือ การรวมตุรัวกรัน่เกจิดำ  จิากรากฐาน่แน่วคจิดำอาหรรับน่จิยม 
(Arabism) ชาตุจิน่จิยมอาหรรับ(Arab Nationalism)  และการรวมอาหรรับ(Pan-Arabism) และการตุน่อตุก้าน่
ลรัทธ์จิการลน่าอาณ์าน่จิคม(Anti-colonialism)  ใน่ระยะเรจิสื่มตุก้น่ การจิรัดำตุรั บื้งสุรัน่น่จิบาตุอาหรรับเปร็น่แน่วคจิดำรจิเรจิสื่ม
ของอรังกฤษ  เพมืสื่อรวมตุรัวกลตุน่มประเทศอาหรรับใหก้เปร็น่กลตุน่มกก้อน่ทรีสื่มรีพลรังเพมืสื่อสุน่รับสุน่ตุน่ฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุร
ใน่ชน่วงสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 และสุรัน่น่จิบาตุอาหรรับไดำก้กน่อตุรั บื้งใน่วรัน่ทรีสื่ 22 มรีน่าคม ค.ศ. 1945 โดำยเบมืบื้องตุก้น่มรี
สุมาชจิก 7 ประเทศ ไดำก้แกน่ อรียจิปตุณ์ อจิร รัก เลบาน่อน่ ซึ่าอตุดำรีอาระเบรีย ซึ่รีเรรีย จิอรณ์แดำน่ และเยเมน่ ขณ์ะทรีสื่ใน่
ป รัจิจิตุบรัน่มรีสุมาชจิกทรั บื้งหมดำ 22 ประเทศ (รวมทรั บื้งปาเลสุไตุน่ณ์) ทรั บื้งน่รีบื้ มรีสุดำาน่รักงาน่เลขาธ์จิการตุรั บื้งอยรูน่ทรีสื่ กรตุงไคโร 
ประเทศอรียจิปตุณ์ (กองตุะวรัน่ออกกลาง, 2554)  

  
เปกู้ าหมาย่แลุ่ะบทบาททที่ที่สยำาคฉัญ่ของสฉันุนุติ บาติอาหรฉับไดกู้แกลุ่  

 

1.ใน่ระยะแรก ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ชน่วงทรีสื่เพจิสื่งสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 ไดำก้แกน่ การเรรียกรก้องเอกราชของ 
ประเทศอาหรรับทรีสื่ย รังไมน่ไดำก้ร รับเอกราชจิากประเทศเจิก้าอาณ์าน่จิคม  รวมถซึ่งตุน่อตุก้าน่กระบวน่การฟ้มืบื้น่ฟ้รู      
ชน่ชาตุจิยจิวใน่ดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์ โดำยขบวน่การไซึ่ออน่จิสุตุณ์(Zionism)   

 2.ใน่ป รัจิจิตุบรัน่บทบาทของสุรัน่น่จิบาตุอาหรรับคมือ การสุน่รับสุน่ตุน่ใหก้ปาเลสุไตุน่ณ์เปร็น่รรัฐเอกราชใน่เขตุ
เวสุแบงคณ์ และฉน่วน่กาซึ่น่า โดำยมรีเยรรูซึ่าเลร็มตุะวรัน่ออกเปร็น่เมมืองหลวง 

3.เพมืสื่อเสุรจิมสุรก้างความเปร็น่เอกภาพของกลตุน่มประเทศอาหรรับ (Arab Unity) โดำยใหก้มรีการรน่วมมมือ
กรัน่ระหวน่างชาตุจิสุมาชจิก ทรั บื้งใน่ดำก้าน่การทหาร การเมมือง เศรษฐกจิจิ สุรังคม และวรัฒน่ธ์รรม 

4.เพมืสื่อเปร็น่กลไกใน่การแสุวงหาความรน่วมมมือ  และไกลน่เกลรีสื่ยความขรัดำแยก้งระหวน่างชาตุจิสุมาชจิก 
รวมถซึ่งระหวน่างสุมาชจิกกรับประเทศทรีสื่สุาม (เพจิสื่งอก้าง, 2554)  
 

ภารกติจแลุ่ะบทบาททที่ที่สยำาคฉัญ่ของสฉันุนุติบาติอาหรฉับในุปฉัจจนุบ ฉันุ ไดกู้แกลุ่ 
 

1.การสุน่รับสุน่ตุน่ปาเลสุไตุน่ณ์และสุรก้างสุรัน่ตุจิภาพขซึ่บื้น่ใน่ตุะวรัน่ออกกลาง  โดำยใน่เดำมือน่มรีน่าคม ค.ศ.
2002 สุรัน่น่จิบาตุอาหรรับเสุน่อใหก้อจิสุราเอลถอน่ตุรัวออกจิากดำจิน่แดำน่อาหรรับทรีสื่เคยยซึ่ดำครองไปใน่ชน่วงสุงคราม
ปรี ค.ศ.1967 (คมือเวสุแบงคณ์ และฉน่วน่กาซึ่น่า) ทรีสื่ราบสุรูงโกลรัน่  และพมืบื้น่ทรีสื่ตุอน่ใตุก้ของเลบาน่อน่ เพมืสื่อแลก
กรับการลงน่ามสุรัญญาสุรัน่ตุจิภาพ และสุถาปน่าความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ข รั บื้น่ปกตุจิกรับประเทศอาหรรับ 
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2.การเพจิสื่มพรูน่ความรน่วมมมือดำก้าน่เศรษฐกจิจิ โดำยมรีแน่วคจิดำใน่การจิรัดำตุรั บื้ง “เขตุการคก้าเสุรรีอาหรรับ” 
(Arab Free Trade Zone) เพมืสื่อน่ดำาไปสุรูน่การจิรัดำตุรั บื้ง “สุหภาพศตุลกากรอาหรรับ” (Arab Customs Union) ใน่ 
ค.ศ.  2015  

3.การปฏิจิรรูปดำก้าน่การเมมือง เศรษฐกจิจิ และสุรังคมใน่โลกอาหรรับ ทรั บื้งน่รีบื้สุ รัน่น่จิบาตุอาหรรับเหร็น่วน่าการ
ปฏิจิรรูปใน่ตุะวรัน่ออกกลาง ควรเปร็น่ไปตุามวจิถรีทางของอาหรรับ (Arab Way) โดำยมรีสุรัน่น่จิบาตุอาหรรับ เปร็น่ 
แกน่น่ดำาและเปร็น่ผู้รูก้กดำาหน่ดำทจิศทาง (เพจิสื่งอก้าง, 2554)  
 

4. ประชิาคมอาเซัที่ย่นุ  
 

 “อาเซึ่รียน่” หรมือ “สุมาคมประชาชาตุจิแหน่งเอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้” (Association of South East 

Asian Nations: ASEAN)  ไดำก้กดำาหน่ดำทรีสื่จิะมรีการรวมตุรัวเพมืสื่อเปร็น่ประชาคมเดำรียวกรัน่  หรมือทรีสื่เรรียกกรัน่วน่า 
“ประชาคมอาเซึ่รียน่” (ASEAN Community) ใน่ ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)  โดำยเปก้าหมายดำรังกลน่าว 
กดำาหน่ดำขซึ่บื้น่  เพมืสื่อเสุรจิมสุรก้างใหก้เกจิดำความรน่วมมมือระหวน่างกรัน่ทรีสื่มรีความแน่บแน่น่น่และครอบคลตุมใน่ทตุกมจิตุจิ
มากขซึ่บื้น่  ไมน่วน่าจิะเปร็น่ความรน่วมมมือใน่ดำก้าน่เศรษฐกจิจิ สุรังคม วรัฒน่ธ์รรม หรมือการเมมือง (ดำรังเชน่น่ทรีสื่ประชาคม
ยตุโรปไดำก้ดำดำาเน่จิน่การมากน่อน่)  จิากแผู้น่ดำดำาเน่จิน่การดำรังกลน่าว  ประเทศไทยใน่ฐาน่ะทรีสื่เปร็น่หน่ซึ่สื่งใน่ประเทศ
สุมาชจิกของอาเซึ่รียน่ จิซึ่งจิดำาเปร็น่ทรีสื่จิะตุก้องตุระเตุรรียมพลเมมืองของตุน่ใหก้มรีความรรูก้ความเขก้าใจิตุน่อรรูปแบบของ
ประชาคมอาเซึ่รียน่ทรีสื่จิะเกจิดำขซึ่บื้น่ใน่อน่าคตุวน่าเปร็น่เชน่น่ไร  อาเซึ่รียน่มรีพรัฒน่าการอยน่างไรกน่อน่ทรีสื่จิะรวมตุรัวกรัน่
เปร็น่ประชาคม   และประชาคมอาเซึ่รียน่ทรีสื่กดำาลรังจิะเกจิดำขซึ่บื้น่จิะมรีผู้ลดำก้าน่บวกหรมือดำก้าน่ลบตุน่อไทยอยน่างไรบก้าง 
เพมืสื่อใหก้พลเมมืองของไทยรรูก้เทน่ากรัน่ตุน่อการเปลรีสื่ยน่แปลงทรีสื่จิะเกจิดำขซึ่บื้น่  รวมถซึ่งรรับทราบขก้อจิดำากรัดำและขก้อ
ไดำก้เปรรียบของตุน่เมมืสื่อตุก้องกลายเปร็น่ประชาคมอาเซึ่รียน่ 

 

4.1 กยำาเนุติดอาเซัที่ย่นุ 
 

 หลรังสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 สุจิบื้น่สุตุดำ สุถาน่การณ์ณ์การเมมืองระหวน่างประเทศไดำก้เกจิดำการเปลรีสื่ยน่แปลงทรีสื่
สุดำาครัญหลายประการคมือ  มรีร รัฐเอกราชเกจิดำขซึ่บื้น่ใหมน่จิดำาน่วน่มากทรั บื้งใน่ทวรีปแอฟ้รจิกาและเอเชรีย  ขณ์ะทรีสื่ข รั บื้ว
อดำาน่าจิการเมมืองโลกกร็เกจิดำเปร็น่ระบบสุองขรั บื้วมหาอดำาน่าจิคมือสุหรรัฐฯเปร็น่ผู้รูก้น่ดำาโลกประชาธ์จิปไตุยฝ่น่ายหน่ซึ่สื่ง 
กรับสุหภาพโซึ่เวรียตุทรีสื่เปร็น่ผู้รูก้น่ดำาของโลกคอมมจิวน่จิสุตุณ์อรีกฝ่น่ายหน่ซึ่สื่ง ทรั บื้งสุองฝ่น่ายเกจิดำการเผู้ชจิญหน่ก้ากรัน่ใน่ทาง
น่โยบายการเมมือง จิน่น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำขซึ่บื้น่ของสุงครามเยร็น่ใน่ภรูมจิภาคตุน่างๆของโลก ใน่เวลาตุน่อมา  จิรีน่ไดำก้
กก้าวขซึ่บื้น่มามรีบทบาทและอดำาน่าจิใน่ระหวน่างประเทศมากขซึ่บื้น่  จิากสุภาพดำรังกลน่าวยจิสื่งทดำาใหก้มรีจิดำาน่วน่ผู้รูก้เลน่น่
มากขซึ่บื้น่ ซึ่ซึ่สื่งไดำก้สุน่งผู้ลอยน่างสุดำาครัญตุน่อประเทศเลร็กๆ ทรีสื่เพจิสื่งเกจิดำใหมน่  และยรังไมน่มรีเสุถรียรภาพทางการเมมือง 
ชาตุจิเหลน่าน่รีบื้จิดำาเปร็น่ตุก้องปรรับตุรัวเพมืสื่อใหก้ตุน่เองมรีทรีสื่ยมืน่ใน่สุรังคมโลก  ซึ่ซึ่สื่งการปรรับตุรัวอาจิเปร็น่เรมืสื่องน่โยบาย
ตุน่างประเทศทรีสื่ตุก้องเลมือกขก้างเลมือกฝ่น่าย  ใหก้เหมาะสุมกรับผู้ลประโยชน่ณ์ทางการเมมืองและเศรษฐกจิจิของตุน่ 
หรมือแมก้แตุน่การพยายามรวมกลตุน่มทางการเมมืองใหก้ไดำก้  เพมืสื่อเพจิสื่มอดำาน่าจิการตุน่อรองกรับประเทศมหาอดำาน่าจิ
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ทรั บื้งหลาย และการเกจิดำขซึ่บื้น่ของอาเซึ่รียน่กร็ถมือเปร็น่หน่ซึ่สื่งใน่การพยายามปรรับตุรัวของชาตุจิใน่ภรูมจิภาคเอเชรีย
ตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้ (ไพรสุจิทธ์จิ ธิ์ ศรรีสุตุทธ์จิเกจิดำพร, 2555: 6)   
 อาเซึ่รียน่กน่อตุรั บื้งอยน่างเปร็น่ทางการทรีสื่ประเทศไทย ใน่วรัน่ทรีสื่ 8 สุจิงหาคม พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) 
ตุาม “แถลงการณ์ณ์กรตุงเทพฯ” (Bangkok Declaration)  ทรีสื่เกจิดำจิากการประชตุมและลงน่ามรน่วมกรัน่ทรีสื่ว รัง
สุราญรมยณ์ของรรัฐมน่ตุรรีตุน่างประเทศจิาก 5 ชาตุจิคมือ ไทย อจิน่โดำน่รีเซึ่รีย ฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์ มาเลเซึ่รีย และสุจิงคโปรณ์ 
ดำรังน่รั บื้น่จิซึ่งถมือวน่าอาเซึ่รียน่มรีสุมาชจิกแรกเรจิสื่มทรีสื่กน่อตุรั บื้ง 5 ประเทศดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่ ขณ์ะทรีสื่ป รัจิจิตุบรัน่มรีสุมาชจิกรวม 
10 ประเทศ ประเทศสุมาชจิกทรีสื่เพจิสื่มเตุจิมอรีก 5 ประเทศคมือ บรรูไน่ (2527) เวรียดำน่าม (2538) ลาว พมน่า 
(2540)  และกรัมพรูชา (2542) ทรั บื้งน่รีบื้ อาเซึ่รียน่มรีสุดำาน่รักเลขาธ์จิการตุรั บื้งอยรูน่ทรีสื่กรตุงจิาการณ์ตุา ประเทศอจิน่โดำน่รีเซึ่รีย    

สุดำาหรรับวรัตุถตุประสุงคณ์ของอาเซึ่รียน่คมือ เพมืสื่อสุน่งเสุรจิมความเขก้าใจิอรัน่ดำรีตุน่อกรัน่ระหวน่างประเทศสุมาชจิก 
ธ์ดำารงไวก้ซึ่ซึ่สื่งสุรัน่ตุจิภาพเสุถรียรภาพ และความมรั สื่น่คงทางการเมมือง สุรก้างสุรรคณ์ความเจิรจิญกก้าวหน่ก้าทางดำก้าน่
เศรษฐกจิจิ การพรัฒน่าทางสุรังคมและวรัฒน่ธ์รรม  การกจิน่ดำรีอยรูน่ดำรีของประชาชน่บน่พมืบื้น่ฐาน่ของความเสุมอ
ภาคและผู้ลประโยชน่ณ์รน่วมกรัน่ของประเทศสุมาชจิก และไดำก้กดำาหน่ดำวจิสุรัยทรัศน่ณ์ของประชาคมอาเซึ่รียน่ไวก้ดำรังน่รีบื้  
“หน่ซึ่สื่งวจิสุรัยทรัศน่ณ์  หน่ซึ่สื่งเอกลรักษณ์ณ์  หน่ซึ่สื่งประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community)  สุน่วน่
สุรัญลรักษณ์ณ์ของอาเซึ่รียน่ คมือรรูปรวงขก้าวสุรีเหลมือง บน่พมืบื้น่สุรีแดำง ลก้อมรอบดำก้วยลงกลมสุรีขาวและสุรีน่ดำบื้าเงจิน่ ซึ่ซึ่สื่งมรี
ความหมายดำรังน่รีบื้ (เพจิสื่งอก้าง: 7 – 9)  
 รวงขก้าว 10 ตุก้น่ หมายถซึ่ง ประเทศสุมาชจิก 10 ประเทศ 

 สุรีเหลมือง หมายถซึ่ง ความเจิรจิญรตุน่งเรมือง 
 สุรีแดำง หมายถซึ่ง ความกลก้าหาญและการมรีพลวรัตุจิ 
 สุรีขาว หมายถซึ่ง ความบรจิสุตุทธ์จิ ธิ์ 
 สุรีน่ดำบื้าเงจิน่ หมายถซึ่ง สุรัน่ตุจิภาพและความมรั สื่น่คง   
 

4.2 กรอบความรลุ่วมมคือทที่ที่สยำาคฉัญ่ของอาเซัที่ย่นุ ไดกู้แกลุ่ 
   
  4.2.1. สนุธติสฉัญ่ญ่าไมติรที่แลุ่ะความรลุ่วมมคือในุภกู้มติภาคเอเชิที่ย่ติะวฉันุออกเฉัที่ย่งใติกู้  

สุน่ธ์จิสุรัญญาไมตุรรีและความรน่วมมมือใน่ภรูมจิภาคเอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้ หรมือ แทร็ก (Treaty of Amity 

and Cooperation in Southeast Asia: TAC) เปร็น่ขก้อตุกลงเกรีสื่ยวกรับการแสุดำงเจิตุน่ารมณ์ณ์ของผู้รูก้น่ดำาชาตุจิ
อาเซึ่รียน่วน่าตุก้องการสุน่งเสุรจิมสุรัน่ตุจิภาพ มจิตุรภาพ และความรน่วมมมืออยน่างถาวรระหวน่างประชาชน่ใน่ประเทศ
สุมาชจิกอาเซึ่รียน่ โดำยสุน่ธ์จิสุรัญญาดำรังกลน่าวเกจิดำขซึ่บื้น่จิากการประชตุมสุตุดำยอดำอาเซึ่รียน่ ครรั บื้งทรีสื่ 1 ใน่ระหวน่างวรัน่ทรีสื่ 23 

- 24 กตุมภาพรัน่ธ์ณ์ พ.ศ. 2519 (ค.ศ.1976) ทรีสื่เกาะบาหลรี ประเทศอจิน่โดำน่รีเซึ่รีย (พรก้อมกรัน่น่รีบื้ไดำก้ทดำาความตุกลงวน่า
ดำก้วยการจิรัดำตุรั บื้งสุดำาน่รักเลขาธ์จิการอาเซึ่รียน่ขซึ่บื้น่มา เพมืสื่อเปร็น่องคณ์กรกลางรรับผู้จิดำชอบและประสุาน่ภารกจิจิตุน่างๆ ของ
ชาตุจิอาเซึ่รียน่)  
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4.2.2. เขติการคกู้าเสรที่อาเซัที่ย่นุ  
 เขตุการคก้าเสุรรีอาเซึ่รียน่ หรมือ อาฟ้ตุก้า (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เปร็น่ขก้อตุกลงทางการคก้า 
เสุรรีระหวน่างประเทศใน่กลตุน่มอาเซึ่รียน่  เพมืสื่อเสุรจิมสุรก้างความรน่วมมมือดำก้าน่การคก้า และใหก้อาเซึ่รียน่เปร็น่แหลน่งดำซึ่งดำรูดำ
การลงทตุน่จิากภายน่อก  อาฟ้ตุก้าเปร็น่ขก้อตุกลงทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่จิากการประชตุมสุตุดำยอดำอาเซึ่รียน่ ครรั บื้งทรีสื่ 4 ระหวน่างวรัน่ทรีสื่ 
27-29 มกราคม พ.ศ. 2535 (ค.ศ.1992) ทรีสื่ประเทศสุจิงคโปรณ์ โดำยน่ายอาน่รัน่ทณ์ ป รัน่ยารชตุน่  น่ายกรรัฐมน่ตุรรีของ
ไทยไดำก้เสุน่อแน่วคจิดำดำรังกลน่าวตุน่อทรีสื่ประชตุม  และทรีสื่ประชตุมกร็เหร็น่ชอบใหก้ดำดำาเน่จิน่ตุรั บื้งแตุน่เดำมือน่มกรคม พ.ศ. 2536 

(ค.ศ.1993) เปร็น่ตุก้น่ไป และตุรั บื้งเปก้าทรีสื่จิะลดำอรัตุราภาษรีศตุลกากรระหวน่างกรัน่ใหก้เหลมือรก้อยละ 0 – 5 ภายใน่ พ.ศ. 
2546 (ค.ศ.2003)  

4.2.3. สนุธติสฉัญ่ญ่าวลุ่าดกู้วย่เขติปลุ่อดอาวนุธนุติวเคลุ่ที่ย่รร์ในุเอเชิที่ย่ติะวฉันุออกเฉัที่ย่งใติกู้ 
 สุน่ธ์จิสุรัญญาวน่าดำก้วยเขตุปลอดำอาวตุธ์น่จิวเคลรียรณ์ใน่เอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้ (Southeast Asia Nuclear 

Weapon Free Zone: SEANWFZ)  เปร็น่สุน่ธ์จิสุรัญญาทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่เพมืสื่อมตุน่งหวรังใหก้ภรูมจิภาคเอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้
เปร็น่เขตุทรีสื่ปลอดำจิากอาวตุธ์น่จิวเคลรียรณ์  แน่วคจิดำดำรังกลน่าวน่รีบื้เกจิดำขซึ่บื้น่ตุรั บื้งแตุน่เมมืสื่อครรั บื้งมรีการประชตุมระหวน่างผู้รูก้น่ดำา
อาเซึ่รียน่ 5 ประเทศ (อจิน่โดำน่รีเซึ่รีย มาเลเซึ่รีย ฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์ สุจิงคโปรณ์ และไทย) ทรีสื่กรตุงกรัวลาลรัมเปอรณ์  ของมาเลเซึ่รีย 
ใน่ พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) โดำยทรีสื่ประชตุมเหร็น่พก้องใน่การใหก้อาเซึ่รียน่เปร็น่ “เขตุพมืบื้น่ทรีสื่แหน่งสุรัน่ตุจิภาพ เสุรรีภาพ 
และความเปร็น่กลาง” (Zone of Peace Freedom and Neutrality: ZOPFAN)  ซึ่ซึ่สื่งหน่ซึ่สื่งใน่เปก้าหมายของเขตุ
พมืบื้น่ทรีสื่แหน่งสุรัน่ตุจิภาพฯดำรังกลน่าวกร็รวมไปถซึ่งการเปร็น่เขตุปลอดำน่จิวเคลรียรณ์ดำก้วย  

อยน่างกร็ตุาม ใน่ชน่วงเวลาดำรังกลน่าว แน่วคจิดำการเปร็น่พมืบื้น่ทรีสื่ปลอดำน่จิวเคลรียรณ์กร็ย รังไมน่ถรูกยอมรรับจิากฝ่น่าย
ตุน่างๆ  เพราะอยรูน่ใน่ระหวน่างการเกจิดำสุงครามเยร็น่  เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งยรังไมน่มรีความคมืบหน่ก้าทรีสื่เปร็น่รรูปธ์รรม กระทรั สื่ง
สุงครามเยร็น่สุจิบื้น่สุตุดำ แน่วคจิดำดำรังกลน่าวกร็ถรูกน่ดำากลรับมากลน่าวถซึ่งกรัน่อรีกครรั บื้งจิน่น่ดำาไปสุรูน่การลงน่ามของเหลน่าผู้รูก้น่ดำา
อาเซึ่รียน่  เมมืสื่อมรีการจิรัดำประชตุมสุตุดำยอดำผู้รูก้น่ดำาอาเซึ่รียน่ ครรั บื้งทรีสื่ 5 ทรีสื่กรตุงเทพฯ ระหวน่างวรัน่ทรีสื่ 14-15  ธ์รัน่วาคม พ.ศ. 
2538 (ค.ศ.1995) และใหก้สุน่ธ์จิสุรัญญาเรจิสื่มมรีผู้ลบรังครับใชก้ใน่ พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997)(ฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์คมือชาตุจิสุตุดำทก้ายทรีสื่
ลงน่ามใน่ พ.ศ. 2544 หรมือ ค.ศ. 2001ซึ่ซึ่สื่งมรีผู้ลใหก้สุน่ธ์จิสุรัญญาถรูกน่ดำาไปปฏิจิบรัตุจิไดำก้อยน่างแทก้จิรจิง) ทรั บื้งน่รีบื้ ป รัจิจิตุบรัน่
หากจิะมรีการเจิรจิาใดำๆระหวน่างอาเซึ่รียน่กรับประเทศทรีสื่มรีอาวตุธ์น่จิวเคลรียรณ์ ประเทศเหลน่าน่รั บื้น่จิะตุก้องยอมรรับ
สุน่ธ์จิสุรัญญาฯดำรังกลน่าวของอาเซึ่รียน่กน่อน่   

4.2.4. ปฏิติญ่ญ่าวลุ่าดกู้วย่การปฏิติบฉัติติของภาคที่ในุทะเลุ่จที่นุใติกู้  

ปฏิจิญญาวน่าดำก้วยการปฏิจิบรัตุจิของภาครีใน่ทะเลจิรีน่ใตุก้ (Declaration on the Conduct of Parties in 

the South China Sea: DOC)  เปร็น่ปฏิจิญญาทรีสื่จิ รัดำทดำาขซึ่บื้น่ระหวน่างอาเซึ่รียน่กรับจิรีน่ใน่ พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 
2002)  เพมืสื่อใชก้เปร็น่แน่วสุดำาหรรับปฏิจิบรัตุจิและเพมืสื่อสุน่งเสุรจิมความรน่วมมมือทางทะเลระหวน่างสุองฝ่น่าย  ไมน่วน่าจิะ
เปร็น่การรรักษาสุจิสื่งแวดำลก้อมทางทะเล การวจิจิรัยทางทะเล และการชน่วยเหลมือผู้รูก้ประสุบภรัย ฯลฯ ทรั บื้งน่รีบื้กร็เพมืสื่อมตุน่ง
ร รักษาเสุถรียรภาพและสุรัน่ตุจิภาพใน่พมืบื้น่ทรีสื่ทะเลจิรีน่ใตุก้  และเพมืสื่อใหก้มรีการแกก้ไขขก้อขรัดำแยก้งโดำยสุรัน่ตุจิวจิธ์รี พรก้อม
กรัน่น่รีบื้ทรั บื้งอาเซึ่รียน่และจิรีน่ยรังเหร็น่พก้องใน่การจิรัดำทดำา “แน่วปฏิจิบรัตุจิของภาครีใน่ทะเลจิรีน่ใตุก้” (Code of Conduct 

of Parties in the South China Sea: COC) เพมืสื่อเปร็น่แน่วปฏิจิบรัตุจิระหวน่างทรั บื้งสุองฝ่น่ายใน่อน่าคตุ 
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4.2.5. อนุนุสฉัญ่ญ่าอาเซัที่ย่นุวลุ่าดกู้วย่การติลุ่อติกู้านุการกลุ่อการรกู้าย่  
 อน่ตุสุรัญญาอาเซึ่รียน่วน่าดำก้วยการตุน่อตุก้าน่การกน่อการรก้าย (ASEAN Convention on Counter-

Terrorism: ACCT) เกจิดำขซึ่บื้น่จิากการลงน่ามรน่วมกรัน่ของผู้รูก้น่ดำาชาตุจิอาเซึ่รียน่  ใน่ระหวน่างการประชตุมสุตุดำยอดำ
อาเซึ่รียน่ครรั บื้งทรีสื่ 12 ระหวน่าง 9 – 15 มกราคม พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) โดำยสุาระสุดำาครัญคมือ อาเซึ่รียน่
ประณ์ามการกน่อการรก้ายทตุกรรูปแบบ  และใหก้มรีความรน่วมมมือกรัน่อยน่างใกลก้ชจิดำทรั บื้งใน่อาเซึ่รียน่เองและกรับ
ประเทศอมืสื่น่ๆ เพมืสื่อตุน่อสุรูก้กรับป รัญหาการกน่อการรก้ายขก้ามชาตุจิ การกน่ออาชญากรรมขก้ามชาตุจิ และตุน่อตุก้าน่การ
ระดำมเงจิน่ทตุน่ของกลตุน่มเหลน่าน่รีบื้    

4.2.6. โครงการพฉัฒนุาความรลุ่วมมคือทางเศรษฐกติจอนุนุภกู้มติภาคลุ่นุลุ่มนุยำสื้าโขง  
โครงการพรัฒน่าความรน่วมมมือทางเศรษฐกจิจิอน่ตุภรูมจิภาคลตุน่มน่ดำบื้าโขง (Greater Mekong Subregion 

Program: GMS) โครงการ GMS เปร็น่ความรน่วมมมือของ 6 ประเทศ คมือ ไทย พมน่า ลาว กรัมพรูชา 
เวรียดำน่าม และจิรีน่ ซึ่ซึ่สื่งแน่วการพรัฒน่าทรีสื่มรีมาตุรั บื้งแตุน่ปรี พ.ศ. 2535 (ค.ศ.1992) โดำยมรีธ์น่าคารพรัฒน่าเอเชรีย 
(Asian Development Bank: ADB) เปร็น่ผู้รูก้ใหก้การสุน่รับสุน่ตุน่หลรัก  โครงการ GMS มรีวรัตุถตุประสุงคณ์เพมืสื่อ
สุน่งเสุรจิมใหก้เกจิดำการขยายตุรัวทางการคก้า การลงทตุน่ทางอตุตุสุาหกรรม การเกษตุรและบรจิการ  และยกระดำรับ
ความเปร็น่อยรูน่ของประชาชน่ใน่อน่ตุภรูมจิภาคลตุน่มน่ดำบื้ าโขงใหก้ดำรีขซึ่บื้น่  สุน่งเสุรจิมและพรัฒน่าความรน่วมมมือทาง
เทคโน่โลยรีและการศซึ่กษาระหวน่างกรัน่ ตุลอดำจิน่การใชก้ทรรัพยากรธ์รรมชาตุจิทรีสื่สุน่งเสุรจิมกรัน่อยน่างมรี
ประสุจิทธ์จิภาพ รวมทรั บื้งเพจิสื่มขรีดำความสุามารถทางเศรษฐกจิจิใน่เวทรีการคก้าระดำรับโลก สุาขาความรน่วมมมือของ 
GMS มรี 9 สุาขา ไดำก้แกน่ คมน่าคมขน่สุน่ง โทรคมน่าคม พลรังงาน่ การคก้า การลงทตุน่  เกษตุรสุจิสื่งแวดำลก้อม 
การทน่องเทรีสื่ยว และการพรัฒน่าทรรัพยากรมน่ตุษยณ์  

 

4.3 การจฉัดติฉั สื้งประชิาคมอาเซัที่ย่นุ 

 

  การประชตุมผู้รูก้น่ดำาของรรัฐสุมาชจิกอาเซึ่รียน่ เรรียกกรัน่อยน่างเปร็น่ทางการวน่า “ทรีสื่ประชตุมสุตุดำยอดำอาเซึ่รียน่” 
(ASEAN SUMMIT)  โดำยการจิรัดำประชตุมสุตุดำยอดำอาเซึ่รียน่ใน่ครรั บื้งแรกจิรัดำขซึ่บื้น่ทรีสื่เกาะบาหลรี ของอจิน่โดำน่รีเซึ่รีย 
ระหวน่างวรัน่ทรีสื่ 23 – 24 กตุมภาพรัน่ธ์ณ์ พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976)  ซึ่ซึ่สื่งกวน่าทรีสื่การจิรัดำประชตุมสุตุดำยอดำอาเซึ่รียน่ครรั บื้ง
แรกจิะเกจิดำขซึ่บื้น่ไดำก้  กร็เมมืสื่อการกน่อตุรั บื้งอาเซึ่รียน่ผู้น่าน่ไปถซึ่ง 9 ปรี (ทรั บื้งน่รีบื้ สุะทก้อน่ใหก้เหร็น่อยน่างเดำน่น่ชรัดำวน่า ความ
รน่วมมมือระหวน่างรรัฐสุมาชจิกอาเซึ่รียน่ใน่ชน่วงเรจิสื่มตุก้น่  เปร็น่เพรียงการรวมกลตุน่มกรัน่อยน่างหลวมๆ จิซึ่งยรังไมน่ไดำก้มรี
การเคลมืสื่อน่ไหวทรีสื่จิะดำดำาเน่จิน่การรน่วมมมือกรัน่ใน่เรมืสื่องใดำๆ  เพมืสื่อมตุน่งไปสุรูน่เปก้าหมายตุามทรีสื่ประกาศไวก้ เหตุตุผู้ล
สุดำาครัญคมือการเกจิดำขซึ่บื้น่ของสุงครามเยร็น่ใน่ชน่วงเวลาดำรังกลน่าว)      

รรัฐสุมาชจิกมรีการรรับเปร็น่เจิก้าภาพ เพมืสื่อจิรัดำประชตุมสุตุดำยอดำอาเซึ่รียน่หมตุน่เวรียน่กรัน่ไปใน่หลายครรั บื้งมา
เรมืสื่อยๆ และสุดำาหรรับการประชตุมสุตุดำยอดำอาเซึ่รียน่ครรั บื้งสุดำาครัญ  ทรีสื่เปร็น่การรจิเรจิสื่มเพมืสื่อน่ดำาไปสุรูน่การเปร็น่ประชาคม
อาเซึ่รียน่ เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่การประชตุมครรั บื้งทรีสื่ 9 ทรีสื่เกาะบาหลรี ของอจิน่โดำน่รีเซึ่รีย ใน่ พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) โดำยทรีสื่
ประชตุมไดำก้แสุดำงเจิตุน่ารมณ์ณ์ทรีสื่จิะรวมตุรัวกรัน่เปร็น่ประชาคมอาเซึ่รียน่ใน่ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) โดำย
กดำาหน่ดำใหก้ประชาคมอาเซึ่รียน่ประกอบดำก้วยความรน่วมมมือใน่ 3 เสุาหลรัก คมือ 1.การเมมืองและความมรั สื่น่คง  
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2.เศรษฐกจิจิ  และ 3.สุรังคม และวรัฒน่ธ์รรม  รวมทรั บื้งกดำาหน่ดำใหก้มรีการจิรัดำทดำากฎีบรัตุรอาเซึ่รียน่เพมืสื่อเปร็น่
ธ์รรมน่รูญทรีสื่บรังครับใชก้รน่วมกรัน่ภายหลรังการเปร็น่ประชาคมเดำรียวกรัน่  ตุน่อมา เมมืสื่อมรีการจิรัดำประชตุมสุตุดำยอดำ
อาเซึ่รียน่ครรั บื้งทรีสื่ 12 ขซึ่บื้น่ทรีสื่เมมืองเซึ่บรู ของฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์ ใน่ พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ทรีสื่ประชตุมเหร็น่ชอบใน่การ
รน่น่ระยะเวลาเพมืสื่อการเปร็น่ประชาคมอาเซึ่รียน่ใหก้เรร็วขซึ่บื้น่จิากเดำจิม 5 ปรี กลน่าวคมือกดำาหน่ดำใหมน่เปร็น่ พ.ศ. 2558  

(ค.ศ. 2015)  

 

                
 

ภาพทรีสื่ 3.4 ตุราสุรัญลรักษณ์ณ์อาเซึ่รียน่ และธ์งของชาตุจิสุมาชจิกทรีสื่กดำาลรังจิะรวมกรัน่เปร็น่ประชาคมอาเซึ่รียน่ ใน่ 
ค.ศ. 2015  ทรีสื่มา http://www.rihes.cmu.ac.th/rihes2010/image/asean_community2015/asean.jpg 
  

ใน่เวลาตุน่อมา “กฎีบรัตุรอาเซึ่รียน่” (ASEAN Charters) ทรีสื่เปร็น่ดำรัง “ธ์รรมน่รูญของอาเซึ่รียน่” กร็มรีผู้ล
บรังครับใชก้ใน่วรัน่ทรีสื่ 15 ธ์รัน่วาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)  ซึ่ซึ่สื่งการบรังครับใชก้ธ์รรมน่รูญอาเซึ่รียน่น่รั บื้น่ คาดำหวรัง
กรัน่วน่าจิะชน่วยเพจิสื่มประสุจิทธ์จิภาพใน่การดำดำาเน่จิน่งาน่รน่วมกรัน่ของชาตุจิใน่อาเซึ่รียน่  และเพมืสื่อใหก้เปร็น่พมืบื้น่ฐาน่ใน่
การสุรก้างประชาคมอาเซึ่รียน่ทรีสื่มรีกฎีกตุจิกาชรัดำเจิน่  และมรีประชาชน่เปร็น่ศรูน่ยณ์กลาง (People – Centred 

ASEAN) และใน่การประชตุมสุตุดำยอดำอาเซึ่รียน่ครรั บื้งทรีสื่ 14 ทรีสื่หรัวหจิน่ ของไทย ใน่ พ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009) 

ผู้รูก้น่ดำาของชาตุจิอาเซึ่รียน่กร็ลงน่ามใน่ปฏิจิญญาการจิรัดำตุรั บื้งประชาคมอาเซึ่รียน่  ทรีสื่ประกอบดำก้วยแผู้น่การจิรัดำตุรั บื้ง
ประชาคมดำก้าน่การเมมืองและความมรั สื่น่คง ประชาคมเศรษฐกจิจิอาเซึ่รียน่ และประชาคมดำก้าน่สุรังคมและ
วรัฒน่ธ์รรม (อณ์ฎีณ์ เชมืบื้อไทย, 2555: 47) 
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4.4 สาระสยำาคฉัญ่ของ 3 เสาหลุ่ฉักประชิาคมอาเซัที่ย่นุ 

 

  4.4.1. ประชิาคมการเมคืองแลุ่ะความมฉั ที่นุคงอาเซัที่ย่นุ (ASEAN Political and 

Security Community: ASPC) 

 มตุน่งใหก้ประเทศใน่อาเซึ่รียน่อยรูน่รน่วมกรัน่อยน่างสุรัน่ตุจิ  มรีระบบแกก้ไขความขรัดำแยก้งระหวน่างกรัน่ไดำก้ดำก้วยดำรี มรี
เสุถรียรภาพอยน่างรอบดำก้าน่ มรีกรอบความรน่วมมมือ  เพมืสื่อรรับมมือกรับภรัยคตุกคามความมรั สื่น่คงทรั บื้งรรูปแบบเดำจิมและ
รรูปแบบใหมนๆ่  เพมืสื่อใหก้ประชาชน่มรีความปลอดำภรัยและมรั สื่น่คง   
 

  4.4.2. ประชิาคมเศรษฐกติจอาเซัที่ย่นุ (ASEAN Economic Community: AEC)  

 มตุน่งใหก้ชาตุจิใน่อาเซึ่รียน่เกจิดำการรวมตุรัวกรัน่ทางเศรษฐกจิจิ และการอดำาน่ายความสุะดำวกใน่การตุจิดำตุน่อ
คก้าขายระหวน่างกรัน่  ซึ่ซึ่สื่งจิะทดำาใหก้ภรูมจิภาคมรีความเจิรจิญมรั สื่งครั สื่ง  และสุามารถแขน่งขรัน่กรับภรูมจิภาคอมืสื่น่ๆ ไดำก้ เพมืสื่อ
ความอยรูน่ดำรีกจิน่ดำรีของประชาชน่ใน่อาเซึ่รียน่  
  4.4.3. ประชิาคมสฉังคมแลุ่ะวฉัฒนุธรรมอาเซัที่ย่นุ (ASEAN Socio – Cultural 

Community: ASCC)  

 เพมืสื่อใหก้ประชาชน่ใน่ชาตุจิอาเซึ่รียน่อยรูน่รน่วมกรัน่ภายใตุก้แน่วคจิดำสุรังคมทรีสื่เอมืบื้ออาทรและแบน่งป รัน่  มรี
สุวรัสุดำจิการทางสุรังคมทรีสื่ดำรี  และมรีความมรั สื่น่คงทางสุรังคม  เพมืสื่อยกระดำรับคตุณ์ภาพชรีวจิตุความเปร็น่อยรูน่ของ
ประชาชน่ สุน่งเสุรจิมใหก้มรีการใชก้ทรรัพยากรอยน่างยรั สื่งยมืน่   รวมทรั บื้งสุน่งเสุรจิมอรัตุลรักษณ์ณ์ของอาเซึ่รียน่ใน่หมรูน่
ประชาชน่ (ไพรสุจิทธ์จิ ธิ์ ศรรีสุตุทธ์จิเกจิดำพร, 2555: 67)  

 

4.5 สาระสยำาคฉัญ่ของกฎบฉัติรอาเซัที่ย่นุ 

 

 กฎบับัตรอาเซีซียน ใหก้ถมือวน่าอาเซึ่รียน่มรีฐาน่ะเปร็น่น่จิตุจิบตุคคล 

 วับัตถุถุประสงค์ค์ของกฎบับัตรอาเซีซียน คมือการประมวลบรรทรัดำฐาน่ (Norm) และคน่าน่จิยม (Value) 

ของอาเซึ่รียน่ ซึ่ซึ่สื่งสุามารถสุรตุปไดำก้ดำรังน่รีบื้ 
 หลับักการของกฎบับัตรอาเซีซียน อยรูน่บน่พมืบื้น่ฐาน่ของกฎีหมายระหวน่างประเทศ เชน่น่ ไมน่แทรกแซึ่ง
กจิจิการภายใน่ การระงรับขก้อพจิพาทโดำยสุรัน่ตุจิวจิธ์รี สุจิสื่งทรีสื่เน่ก้น่ยดำบื้าคมือ  การรวมศรูน่ยณ์กรับการมรีความสุรัมพรัน่ธ์ณ์กรับ
ภายน่อก ซึ่ซึ่สื่งทดำาใหก้กฎีบรัตุรอาเซึ่รียน่กลายเปร็น่เสุาหลรักของการสุรก้างประชาคมอาเซึ่รียน่  และเน่ก้น่ยดำบื้าถซึ่งขก้อ
ผู้รูกมรัดำทางกฎีหมายใน่บรรดำาขก้อตุกลงตุน่างๆ ของอาเซึ่รียน่  
 ภาพรวัมของประชาค์มอาเซีซียน คมือการรรักษาและเสุรจิมสุรก้างสุรัน่ตุจิภาพ ความมรั สื่น่คง เสุถรีรภาพ 
การเพจิสื่มความรน่วมมมือดำก้าน่การเมมือง ความมรั สื่น่คงดำก้าน่เศรษฐกจิจิ  และดำก้าน่สุรังคมวรัฒน่ธ์รรม  รวมทรั บื้งใหก้
อาเซึ่รียน่เปร็น่เขตุปลอดำอาวตุธ์น่จิวเคลรียรณ์และอาวตุธ์ทรีสื่มรีอาน่ตุภาพทดำาลายลก้างสุรูง 
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 ด้ด้านเศรษฐกกิจ การสุรก้างตุลาดำและฐาน่การผู้ลจิตุเดำรียว  และการมรีความสุามารถใน่การแขน่งขรัน่ทรีสื่
สุรูงขซึ่บื้น่ การรวมตุรัวทางเศรษฐกจิจิทรีสื่มรีการเคลมืสื่อน่ยก้ายเสุรรีของสุจิน่คก้า  บรจิการ การลงทตุน่และแรงงาน่  
รวมถซึ่งการเคลมืสื่อน่ยก้ายของทตุน่ 

 ด้ด้านค์วัามมบั มั่นค์งของมนถุษยค์ บรรเทาความยากจิน่  และลดำชน่องวน่างการพรัฒน่า  สุน่งเสุรจิมพรัฒน่า
ทรรัพยากรมน่ตุษยณ์ผู้น่าน่ความรน่วมมมือดำก้าน่การศซึ่กษา และการเรรียน่รรูก้ตุลอดำชรีพ  
 ด้ด้านสบังค์ม สุน่งเสุรจิมใหก้อาเซึ่รียน่มรีประชาชน่เปร็น่ศรูน่ยณ์กลาง  สุรก้างสุรังคมทรีสื่มรีความปลอดำภรัยมรั สื่น่คง
จิากยาเสุพตุจิดำ เพจิสื่มพรูน่ความกจิน่ดำรีอยรูน่ดำรีของประชาชน่ใน่อาเซึ่รียน่  ผู้น่าน่โอกาสุทรีสื่เทน่าเทรียมใน่การเขก้าถซึ่ง
การพรัฒน่ามน่ตุษยณ์ สุวรัสุดำจิการ และความยตุตุจิธ์รรม 
 ด้ด้านสกิ มั่งแวัด้ลัด้อม  สุน่รับสุน่ตุน่การพรัฒน่าอยน่างยรั สื่งยมืน่ทรีสื่มรีการคตุก้มครองสุภาพแวดำลก้อม และ
ทรรัพยากรธ์รรมชาตุจิ 
 ด้ด้านวับัฒนธรรม สุน่งเสุรจิมอรัตุลรักษณ์ณ์ของอาเซึ่รียน่โดำยเคารพใน่ความหลากหลายและอน่ตุร รักษณ์มรดำก
ทางวรัฒน่ธ์รรมของชาตุจิสุมาชจิก 

 ด้ด้านการเมมืองค์วัามมบั มั่นค์ง คตุก้มครองดำก้าน่สุจิทธ์จิมน่ตุษยชน่และเสุรรีภาพขรั บื้น่พมืบื้น่ฐาน่ของพลเมมือง 
เสุรจิมสุรก้างประชาธ์จิปไตุย เพจิสื่มพรูน่ธ์รรมาภจิบาลและหลรักน่จิตุจิธ์รรม  รวมถซึ่งตุอบสุน่องตุน่อสุจิสื่งทก้าทายทรีสื่มรีตุน่อ
ความมรั สื่น่คง เชน่น่ การกน่อการรก้าย   
 กลัไกของอาเซีซียน  ใหก้ทรีสื่ประชตุมสุตุดำยอดำอาเซึ่รียน่เปร็น่องคณ์สุรูงสุตุดำใน่การกดำาหน่ดำน่โยบายของ
อาเซึ่รียน่ โดำยใหก้มรีการประชตุมสุตุดำยอดำปรีละ 2 ครรั บื้ง  มรีคณ์ะมน่ตุรรีประสุาน่งาน่อาเซึ่รียน่ทรีสื่มาจิากรรัฐมน่ตุรรี
ตุน่างประเทศของชาตุจิสุมาชจิก  และใหก้คณ์ะมน่ตุรรีประชาคมอาเซึ่รียน่ดำดำาเน่จิน่การตุามพรัน่ธ์กรณ์รีใน่แตุน่ละ
สุาขา เลขาธ์จิการอาเซึ่รียน่เปร็น่หรัวหน่ก้าเจิก้าหน่ก้าทรีสื่บรจิหาร  สุดำาหรรับการตุจิดำตุามความคมืบหน่ก้าใน่กจิจิการตุน่างๆ 
ของอาเซึ่รียน่  รวมทรั บื้งมรีคณ์ะผู้รูก้แทน่ถาวรประจิดำาอาเซึ่รียน่เพมืสื่อสุน่รับสุน่ตุน่การทดำางาน่ของคณ์ะมน่ตุรรี
ประชาคมอาเซึ่รียน่ 

 การบัรกิหารงาน ประธ์าน่อาเซึ่รียน่ดำดำารงตุดำาแหน่น่งวาระ 1 ปรี  และประเทศทรีสื่เปร็น่ประธ์าน่อาเซึ่รียน่
จิะรรับตุดำาแหน่น่งเปร็น่ประธ์าน่ใน่กลไกของอาเซึ่รียน่ทตุกตุดำาแหน่น่ง อาทจิ ทรีสื่ประชตุมสุตุดำยอดำอาเซึ่รียน่  มน่ตุรรี
ประสุาน่งาน่อาเซึ่รียน่ มน่ตุรรีประชาคมอาเซึ่รียน่คณ์ะตุน่างๆ  ประธ์าน่ผู้รูก้แทน่ถาวรประจิดำาอาเซึ่รียน่ (อณ์ฎีณ์ 
เชมืบื้อไทย, 2555: 105 – 107) 

 ทรั บื้งน่รีบื้ ป รัจิจิตุบรัน่กดำาลรังมรีการรน่างขก้อบรังครับเกรีสื่ยวกรับการจิรัดำตุรั บื้ง “องคณ์กรสุจิทธ์จิมน่ตุษยชน่อาเซึ่รียน่” ซึ่ซึ่สื่งตุน่าง
คาดำหวรังกรัน่วน่า หากองคณ์กรดำก้าน่น่รีบื้เกจิดำขซึ่บื้น่มากร็น่น่าจิะมรีบทบาททรีสื่ชน่วยทดำาใหก้สุถาน่การณ์ณ์การละเมจิดำสุจิทธ์จิ
มน่ตุษยชน่ของชาตุจิใน่อาเซึ่รียน่ดำรีขซึ่บื้น่กวน่าทรีสื่เปร็น่อยรูน่ 
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4.6 คกู้ลุ่เจรจาทที่ที่สยำาคฉัญ่ของอาเซัที่ย่นุ 

 

4.6.1 อาเซัที่ย่นุบวก 3  

 

 อาเซึ่รียน่บวก 3 (ASEAN + 3)  คมือกลตุน่มประเทศอาเซึ่รียน่ 10 ประเทศและครูน่เจิรจิาอรีก 3 ประเทศ
จิากเอเชรียตุะวรัน่ออกคมือ จิรีน่ ญรีสื่ปตุน่น่ และเกาหลรีใตุก้  เปร็น่กรอบความรน่วมมมือระหวน่างอาเซึ่รียน่กรับประเทศ
น่อกกลตุน่ม เพมืสื่อสุน่งเสุรจิมความรน่วมมมือใน่ระดำรับอน่ตุภรูมจิภาคเอเชรียตุะวรัน่ออก และเพมืสื่อน่ดำาไปสุรูน่การจิรัดำตุรั บื้ง
ประชาคมเอเชรียตุะวรัน่ออก (East Asian Community: EAC) โดำยอาศรัยความรน่วมมมือระหวน่างอาเซึ่รียน่
บวก 3 เปร็น่กลไกสุดำาครัญเพมืสื่อผู้ลรักดำรัน่ไปสุรูน่เปก้าหมายขก้างตุก้น่ เหตุตุน่รีบื้ จิซึ่งมรีการสุน่งเสุรจิมความรน่วมมมือระหวน่าง
กรัน่ใน่ 5 ดำก้าน่ ไดำก้แกน่  
 

 1.ดำก้าน่การเมมืองและความมรั สื่น่คง 
 2.ดำก้าน่ความรน่วมมมือทางเศรษฐกจิจิและการเงจิน่ 

 3.ดำก้าน่พลรังงาน่สุจิสื่งแวดำลก้อม การเปลรีสื่ยน่แปลงของสุภาวะอากาศโลกและการพรัฒน่าอยน่างยรั สื่งยมืน่ 

 4.ดำก้าน่สุรังคม และวรัฒน่ธ์รรม 

 5.ดำก้าน่การพรัฒน่าและสุน่งเสุรจิมกรอบดำดำาเน่จิน่งาน่ใน่ดำก้าน่ตุน่างๆ และมรีกลไกตุน่างๆ เพมืสื่อตุจิดำตุามผู้ล  
 

 กรอบความรน่วมมมืออาเซึ่รียน่บวก 3 เกจิดำขซึ่บื้น่ครรั บื้งแรกใน่ พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ใน่ชน่วงทรีสื่เกจิดำ
วจิกฤตุการณ์ณ์ทางการเงจิน่ โดำยผู้รูก้น่ดำาชาตุจิอาเซึ่รียน่และผู้รูก้น่ดำาจิากจิรีน่ ญรีสื่ปตุน่น่ และเกาหลรีใตุก้ไดำก้จิ รัดำประชตุมระหวน่าง
กรัน่ขซึ่บื้น่ทรีสื่กรตุงกรัวลาลรัมเปอรณ์ ของมาเลเซึ่รีย  เพมืสื่อแสุวงหามาตุรการใน่การรรักษาเสุถรียรภาพทางเศรษฐกจิจิ
ใน่ภรูมจิภาค หลรังจิากน่รั บื้น่เปร็น่ตุก้น่มา ทตุกๆ ครรั บื้งทรีสื่มรีการจิรัดำประชตุมสุตุดำยอดำผู้รูก้น่ดำาอาเซึ่รียน่ ใน่ชน่วงเวลาเดำรียวกรัน่
กร็จิะมรี “การจิรัดำประชตุมสุตุดำยอดำระหวน่างอาเซึ่รียน่บวก 3” (ASEAN + 3 SUMMIT) ขซึ่บื้น่ดำก้วยเชน่น่กรัน่ 

  สุดำาหรรับกรอบความรน่วมมมือทรีสื่เดำน่น่ชรัดำใน่ความรน่วมมมืออาเซึ่รียน่บวก 3 ไดำก้แกน่   กรอบความรน่วมมมือ
ดำก้าน่เศรษฐกจิจิทรีสื่อาเซึ่รียน่บวก 3 เหร็น่ชอบกรับแน่วคจิดำ “ขก้อรจิเรจิสื่มเชรียงใหมน่” (Chiang Mai Initiative: CMI) 

ทรีสื่ใหก้มรีการจิรัดำตุรั บื้ง “กองทตุน่เงจิน่สุดำารองพหตุภาครี” (CMI Multilateralization: CMIM) รน่วมกรัน่ เพมืสื่อเปร็น่กองทตุน่
ฉตุกเฉจิน่ใน่การรรักษาเสุถรียรภาพทางเศรษฐกจิจิและการเงจิน่ของภรูมจิภาค น่อกจิากน่รีบื้  กรอบความรน่วมมมือ
ระหวน่างอาเซึ่รียน่บวก 3 ยรังเปร็น่กลไกของการแสุวงหาความรน่วมมมือเพมืสื่อความมรั สื่น่คงและการเมมืองโดำยไมน่
ใชก้ความรตุน่แรง  รวมถซึ่งการรน่วมมมือกรัน่เพมืสื่อรรับมมือกรับภรัยคตุกคามรรูปแบบอมืสื่น่ๆ เชน่น่  โรคระบาดำอยน่าง
ไขก้หวรัดำน่ก  โรคซึ่ารณ์สุ และภรัยพจิบรัตุจิทางธ์รรมชาตุจิอยน่างแผู้น่น่ดำจิน่ไหว อตุทกภรัย วาตุภรัย สุซึ่น่ามจิ และดำจิน่
โคลน่ถลน่ม ฯลฯ หรมือแมก้แตุน่ป รัญหากน่อการรก้ายสุากล และสุดำาหรรับกรอบความรน่วมมมือทรีสื่อาเซึ่รียน่บวก 3 

กดำาลรังเรน่งผู้ลรักดำรัน่ ไดำก้แกน่ (ไพรสุจิทธ์จิ ธิ์ ศรรีสุตุทธ์จิเกจิดำพร, 2555: 18 – 21) 

 1.การรน่วมกรัน่กดำาหน่ดำกฎีระเบรียบใน่ภรูมจิภาค 

 2.การตุรั บื้งเขตุการคก้าเสุรรีอาเซึ่รียน่บวก 3  

     3.ขก้อตุกลงรน่วมมมือทางการเงจิน่และการคลรัง 
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 4.เขตุรน่วมมมือและมจิตุรภาพเพมืสื่อหลรีกเลรีสื่ยงการสุะสุมอาวตุธ์ 

 5.การคมน่าคมและเครมือขน่ายการสุมืสื่อสุาร 
 6.ดำก้าน่สุจิทธ์จิมน่ตุษยชน่และพรัน่ธ์กรณ์รีตุน่างๆ  
 

4.6.2 อาเซัที่ย่นุบวก 6 
 

 อาเซึ่รียน่บวก 6 (ASEAN + 6) คมือกลตุน่มประเทศอาเซึ่รียน่ 10 ประเทศกรับครูน่เจิรจิาอรีก 6 ประเทศ
คมือ จิรีน่ ญรีสื่ปตุน่น่ เกาหลรีใตุก้ อจิน่เดำรีย ออสุเตุรเลรีย และน่จิวซึ่รีแลน่ดำณ์ ซึ่ซึ่สื่งถมือวน่าเปร็น่กรอบความรน่วมมมือระหวน่าง
อาเซึ่รียน่กรับประเทศน่อกกลตุน่มทรีสื่มรีความสุดำาครัญไมน่น่ก้อยไปกวน่าอาเซึ่รียน่บวก 3 เน่มืสื่องจิาก หากรวมประชากร
ของอาเซึ่รียน่บวก 6 กร็จิะมากถซึ่ง 3 พรัน่ลก้าน่คน่ (ประชากรอาเซึ่รียน่บวก 3 มรีประมาณ์  2 พรัน่ลก้าน่คน่) ซึ่ซึ่สื่ง
กร็เกมือบเทน่ากรับประชากรครซึ่สื่งหน่ซึ่สื่งของโลก และน่รั สื่น่ยน่อมหมายถซึ่งกดำาลรังการบรจิโภคทรีสื่มรีมาก และการมรีขน่าดำ
เศรษฐกจิจิทรีสื่ใหญน่มากขซึ่บื้น่ตุามไปดำก้วย  

จิากทรีสื่กลน่าวมาขก้างตุก้น่ กรอบการเจิรจิาอาเซึ่รียน่บวก 6 จิซึ่งเกจิดำขซึ่บื้น่บน่พมืบื้น่ฐาน่ทรีสื่ทตุกฝ่น่ายเหร็น่พก้อง
รน่วมกรัน่วน่า ทตุกฝ่น่ายลก้วน่ไดำก้ผู้ลประโยชน่ณ์หากเกจิดำความรน่วมมมือระหวน่างกรัน่อยน่างแทก้จิรจิง  น่อกจิาก 
ขก้อเทร็จิจิรจิงดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่  กรอบเจิรจิาอาเซึ่รียน่บวก 6 ยรังถมือเปร็น่การเพจิสื่มขรีดำความสุามารถดำก้าน่การ
แขน่งขรัน่ทางการคก้า  เมมืสื่อกลตุน่มอาเซึ่รียน่บวก 6  ตุก้องแขน่งขรัน่กรับมหาอดำาน่าจิทางเศรษฐกจิจิจิากยตุโรปและ
สุหรรัฐฯ ขณ์ะทรีสื่อจิน่เดำรีย ออสุเตุรเลรีย หรมือน่จิวซึ่รีแลน่ดำณ์เองกร็ตุระหน่รักดำรีวน่า  ตุลาดำการคก้าหลรักๆ ของพวกเขา
อยน่างสุหรรัฐฯและยตุโรป ยรังคงมรีความผู้รัน่ผู้วน่และไมน่ฟ้มืบื้น่ตุรัวจิากวจิกฤตุเศรษฐกจิจิทรีสื่ผู้น่าน่มา  ดำรังน่รั บื้น่ทรั บื้งสุาม
ชาตุจิจิซึ่งมตุน่งแสุวงหาความรน่วมมมือดำก้าน่การคก้ามาทรีสื่อาเซึ่รียน่ทรีสื่มรีประชากรรวมถซึ่ง 600 ลก้าน่  และสุามารถใชก้
เปร็น่เวทรีทรีสื่สุามารถขยายความรน่วมมมือไปยรังจิรีน่ ญรีสื่ปตุน่น่ และเกาหลรีใตุก้  ทรีสื่เปร็น่ครูน่เจิรจิาของอาเซึ่รียน่อยรูน่กน่อน่
แลก้ว เหตุตุน่รีบื้  กรอบความรน่วมมมืออาเซึ่รียน่บวก 6 หลรักๆ  จิซึ่งเน่ก้น่ไปทรีสื่ดำก้าน่การคก้ามากกวน่าดำก้าน่อมืสื่น่ๆ 
โดำยเฉพาะใน่กรอบการคก้าเสุรรีระหวน่างกรัน่ 

  

4.7 ประโย่ชินุร์จากการรวมติฉัวเปน็นุประชิาคมอาเซัที่ย่นุ  
 

  4.7.1 อาเซึ่รียน่เปร็น่กลไกเพมืสื่อสุรก้างพรัน่ธ์มจิตุร และความเปร็น่ปซึ่กแผู้น่น่ ตุลอดำจิน่สุรก้าง
เสุถรียรภาพและสุรัน่ตุจิภาพภายใน่ภรูมจิภาค รน่วมทรั บื้งชน่วยระงรับความขรัดำแยก้งใน่ภรูมจิภาค  
  4.7.2 อาเซึ่รียน่เปร็น่ครูน่คก้าอรัน่ดำรับหน่ซึ่สื่งของไทย และใน่ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) มรี
น่รักทน่องเทรีสื่ยวจิากอาเซึ่รียน่เดำจิน่ทางมาเทรีสื่ยวทรีสื่ไทยคจิดำเปร็น่จิดำาน่วน่หน่ซึ่สื่งใน่สุรีสื่ของน่รักทน่องเทรีสื่ยวทรั บื้งหมดำ 

  4.7.3 อาเซึ่รียน่เปร็น่กรอบความรน่วมมมือเพมืสื่อแกก้ไขป รัญหาความทก้าทายทางเศรษฐกจิจิ 
รวมทรั บื้งป รัญหาทรีสื่เปร็น่ภรัยคตุกคามรรูปแบบใหมน่ เชน่น่ อาชญากรรมขก้ามชาตุจิ การกน่อการรก้าย ภรัยพจิบรัตุจิทาง
ธ์รรมชาตุจิ โรคระบาดำ 

  4.7.4 อาเซึ่รียน่ชน่วยเพจิสื่มอดำาน่าจิตุน่อรองทรั บื้งแกน่อาเซึ่รียน่เองและแกน่ไทยใน่ประชาคมโลก 
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  4.7.5 เปร็น่การพรัฒน่าศรักยภาพและความพรก้อมของประเทศสุมาชจิก และพรัฒน่าใหก้
อาเซึ่รียน่มรีความรรับผู้จิดำชอบตุน่อประชาชน่ สุามารถปรรับตุรัวตุน่อการเปลรีสื่ยน่แปลงทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่สุรังคมโลก (เพจิสื่ง
อก้าง: 48) 

 

4.8 ประเดน็นุทกู้าทาย่ติลุ่อการสรกู้างประชิาคมอาเซัที่ย่นุ 
 

  4.8.1. ความแตุกตุน่างดำก้าน่การเมมืองการปกครองระหวน่างชาตุจิสุมาชจิกอาเซึ่รียน่ อาทจิ ไทย 
มาเลเซึ่รีย สุจิงคโปรณ์ อจิน่โดำน่รีเซึ่รีย กรัมพรูชา  ปกครองดำก้วยระบอบประชาธ์จิปไตุยแบบรรัฐสุภา  บรรูไน่ปกครอง
แบบสุมบรูรณ์าญาสุจิทธ์จิราชยณ์  ลาวและเวรียดำน่ามปกครองดำก้วยระบอบคอมมจิวน่จิสุตุณ์  ขณ์ะทรีสื่พมน่าแมก้จิะเรจิสื่ม
ปฏิจิรรูปการเมมืองการปกครองไปสุรูน่ความเปร็น่ประชาธ์จิปไตุยแบบรรัฐสุภาใน่ พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010) และเปจิดำ
ประเทศมากขซึ่บื้น่ แตุน่กร็ย รังถมือวน่าอยรูน่ใน่สุภาวะทรีสื่ไมน่แน่น่น่อน่ เพราะไมน่แน่น่วน่าทหารพมน่าจิะปลน่อยใหก้
กระบวน่การปฏิจิรรูปดำรังกลน่าวเดำจิน่ตุน่อไปจิน่สุตุดำทางหรมือไมน่  
  4.8.2. ความขรัดำแยก้งระหวน่างชาตุจิสุมาชจิกอาเซึ่รียน่ เชน่น่   ความขรัดำแยก้งเรมืสื่องพรมแดำน่
ระหวน่างไทยกรับกรัมพรูชากรณ์รีเขาพระวจิหาร   และป รัญหาการอก้างสุจิทธ์จิเหน่มือหมรูน่เกาะใน่ทะเลจิรีน่ไดำก้ระหวน่าง
เวรียดำน่าม ฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์ มาเลเซึ่รีย และบรรูไน่   
  4.8.3. ป รัญหาความแตุกตุน่างดำก้าน่ศาสุน่า และชาตุจิพรัน่ธ์ตุณ์ เปร็น่ทรีสื่ปรากฏิชรัดำวน่าภรูมจิภาค
เอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้เปร็น่พมืบื้น่ทรีสื่ทรีสื่มรีความหลากหลายดำก้าน่ศาสุน่า และชาตุจิพรัน่ธ์ตุณ์ กลน่าวคมือ กลตุน่มประเทศ
ทรีสื่น่รับถมือพตุทธ์ศาสุน่าและพราหมณ์ณ์เปร็น่หลรักไดำก้แกน่ ไทย กรัมพรูชา ลาว พมน่า เวรียดำน่าม และสุจิงคโปรณ์ กลตุน่ม
ประเทศทรีสื่น่รับถมืออจิสุลามเปร็น่หลรักไดำก้แกน่ อจิน่โดำน่รีเซึ่รีย บรรูไน่ มาเลเซึ่รีย และประเทศทรีสื่น่รับถมือครจิสุตุณ์ศาสุน่า
เปร็น่หลรักไดำก้แกน่ ฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์ อยน่างไรกร็ตุาม ไมน่ใชน่วน่าใน่ประเทศเหลน่าน่รีบื้จิะปราศจิากกลตุน่มผู้รูก้น่รับถมือศาสุน่าอมืสื่น่ 
กลน่าวคมือแถบทตุกชาตุจิใน่อาเซึ่รียน่มรีกลตุน่มผู้รูก้น่รับถมือศาสุน่าทรีสื่หลากหลายอยรูน่ใน่ประเทศเดำรียวกรัน่  

โดำยความหลากหลายเชน่น่วน่าน่รีบื้ บน่อยครรั บื้งทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำความขรัดำแยก้งดำก้าน่ศาสุน่าตุามมา เชน่น่ 
ใน่อจิน่โดำน่รีเซึ่รียมรีการปะทะกรัน่ระหวน่างชาวอจิสุลามกรับชาวครจิสุตุณ์อยรูน่เน่มืองๆ   สุน่วน่ชาวพตุทธ์ใน่พมน่ากร็ปะทะ
กรับชาวมตุสุลจิมใน่รรัฐยะไขน่อยรูน่ตุลอดำเวลาเชน่น่กรัน่ ขณ์ะเดำรียวกรัน่  ความหลากหลายดำก้าน่ชาตุจิพรัน่ธ์ณ์กร็ทดำาใหก้
หลายประเทศใน่อาเซึ่รียน่เผู้ชจิญกรับการมรีความขรัดำแยก้งใน่สุรังคมการเมมือง เชน่น่  การปะทะกรัน่ระหวน่างชาว
มลายรูกรับชาวจิรีน่ใน่มาเลเซึ่รีย  การตุน่อสุรูก้เพมืสื่อเรรียกรก้องสุจิทธ์จิทางการเมมืองจิากทหารพมน่าของชาวไทใหญน่ 
กะเหรรีสื่ยง และคะฉจิสื่น่ ฯลฯ  และการตุน่อสุรูก้เพมืสื่อแบน่งแยกดำจิน่แดำน่ของกลตุน่มมตุสุลจิมมลายรูใน่ภาคใตุก้ของไทย ซึ่ซึ่สื่ง
ความขรัดำแยก้งน่าน่รัปการเหลน่าน่รีบื้ เปร็น่ประเดำร็น่ทก้าทายทรีสื่ชาตุจิใน่อาเซึ่รียน่จิะตุก้องเผู้ชจิญและรน่วมมมือกรัน่เพมืสื่อ
หาทางออกตุน่อไป       
  4.8.4. ความแตุกตุน่างดำก้าน่ฐาน่ะทางเศรษฐกจิจิของแตุน่ละประเทศใน่อาเซึ่รียน่ กลน่าวคมือ 
สุจิงคโปรณ์ มาเลเซึ่รีย ไทย อจิน่โดำน่รีเซึ่รีย ฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์ และบรรูไน่  ถมือเปร็น่กลตุน่มประเทศทรีสื่มรีขน่าดำเศรษฐกจิจิใหญน่
และคน่อน่ขก้างมรีฐาน่ะทางเศรษฐกจิจิทรีสื่ม รั สื่น่คงมากกวน่ากลตุน่มประเทศ CLMV คมือ กรัมพรูชา ลาว พมน่า และ
เวรียดำน่าม ซึ่ซึ่สื่งความแตุกตุน่างเชน่น่วน่าน่รีบื้   จิซึ่งหลรีกเลรีสื่ยงไมน่ไดำก้ทรีสื่กลตุน่มประเทศทรีสื่มรีฐาน่ะทางเศรษฐกจิจิดำรีกวน่า
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จิะตุก้องมรีโครงการความชน่วยเหลมือใน่ดำก้าน่ตุน่างๆ แกน่กลตุน่มประเทศ CLMV อยรูน่เสุมอ ไมน่วน่าจิะดำก้าน่การพรัฒน่า
โครงสุรก้างพมืบื้น่ฐาน่ การพรัฒน่าคตุณ์ภาพชรีวจิตุ หรมือแมก้แตุน่การพรัฒน่าดำก้าน่การศซึ่กษา ฯลฯ     
  4.8.5. การทรีสื่ชาตุจิสุมาชจิกอาเซึ่รียน่มรีน่โยบายสุดำาครัญทรีสื่ปฏิจิบรัตุจิรน่วมกรัน่มาตุลอดำคมือ  “การไมน่
แทรกแซึ่งกจิจิการภายใน่ของประเทศสุมาชจิก” (Non Intervention)  ซึ่ซึ่สื่งดำก้าน่หน่ซึ่สื่งถมือเปร็น่น่โยบายทรีสื่ใหก้
เกรียรตุจิแกน่ชาตุจิสุมาชจิก ใน่การปลน่อยใหก้จิรัดำการป รัญหาภายใน่ดำก้วยตุน่เอง  แตุน่อรีกดำก้าน่หน่ซึ่สื่งกร็เปร็น่เหมมือน่การ
เพจิกเฉยตุน่อการละเมจิดำสุจิทธ์จิมน่ตุษยชน่ เชน่น่  การทรีสื่ร รัฐบาลพมน่าสุลายการชตุมน่ตุมของพระสุงฆณ์ใน่ปรี พ.ศ. 
2550 (ค.ศ.2007)  และการโจิมตุรีชาวมตุสุลจิมใน่รรัฐยะไขน่ของชาวพมน่า ใน่พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) ฯลฯ    
 

สรนุป  
 

เมมืสื่อสุรังคมโลกกก้าวเขก้าสุรูน่ตุก้น่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 20 บรรดำาน่รักคจิดำ น่รักปรรัชญา และน่รักการเมมือง
จิดำาน่วน่มากทรั บื้งจิากสุหรรัฐฯ และยตุโรปกร็เรจิสื่มมรีแน่วคจิดำเกรีสื่ยวกรับ “การจิรัดำระเบรียบโลก” (World Order) เพมืสื่อ
ทดำาหน่ก้าทรีสื่จิ รัดำการกรับความขรัดำแยก้งทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่สุรังคมโลกไมน่วน่าจิะดำก้าน่เศรษฐกจิจิ สุรังคม การเมมือง  สุดำาหรรับ
กลตุน่มทรีสื่บทบาทสุดำาครัญใน่การน่ดำาเสุน่อแน่วคจิดำดำรังกลน่าวไดำก้แกน่ “สุภาความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ระหวน่างประเทศ” Council 

on Foreign Relation: CFR)  ซึ่ซึ่สื่งกน่อตุรั บื้งขซึ่บื้น่ทรีสื่สุหรรัฐฯ ใน่ ค.ศ. 1920 สุมาชจิกของ CFR  สุน่วน่ใหญน่คมือผู้รูก้ทรีสื่มรี
ความใกลก้ชจิดำกรับรรัฐบาลสุหรรัฐฯ  เหตุตุน่รีบื้แน่วคจิดำการจิรัดำระเบรียบโลกจิซึ่งมรีอจิทธ์จิพลตุน่อโยบายรรัฐบาลสุหรรัฐฯไป
ดำก้วย จิากแน่วคจิดำดำรังกลน่าวมา ทรั บื้งสุหรรัฐฯและชาตุจิใน่ยตุโรปไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การปฏิจิบรัตุจิจิรจิง โดำยไดำก้รน่วมกรัน่ใน่การ
จิรัดำระเบรียบโลกทรั บื้งทางดำก้าน่การเมมือง เศรษฐกจิจิ และสุรังคม  

การรจิเรจิสื่มทรีสื่สุดำาครัญเพมืสื่อจิรัดำระเบรียบโลกเกจิดำขซึ่บื้น่  เมมืสื่อชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรทรีสื่น่ดำาโดำยสุหรรัฐฯและอรังกฤษไดำก้
จิรัดำใหก้มรีการประชตุมเพมืสื่อสุรก้างระบบการเงจิน่โลกทรีสื่ “เบรตุตุรัน่ วรูดำสุณ์” รรัฐน่จิวแฮมเชรียรณ์ ของสุหรรัฐฯ ใน่ ค.ศ. 
1944  ซึ่ซึ่สื่งไดำก้กลายเปร็น่พรัฒน่าการสุดำาครัญ  ทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่การจิรัดำตุรั บื้งองคณ์กรระหวน่างประเทศทรีสื่มรีบทบาทและ
อจิทธ์จิพลสุรูงยจิสื่งใน่เวลาตุน่อมาคมือ “ธ์น่าคารโลก”  “กองทตุน่การเงจิน่ระหวน่างประเทศ” และ “องคณ์การการคก้า
โลก” หรมือแมก้แตุน่การรวมตุรัวกรัน่ของเหลน่าผู้รูก้น่ดำาชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรใน่การจิรัดำตุรั บื้งองคณ์การสุหประชาชาตุจิ ใน่ ค.ศ. 
1945  

สุหรรัฐฯและชาตุจิใน่ยตุโรปไดำก้อาศรัยกลไกองคณ์กรโลกบาลดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่เพมืสื่อจิรัดำระเบรียบโลกตุลอดำ
ระยะเวลาทรีสื่ผู้น่าน่มา  โดำยประเทศมหาอดำาน่าจิทรีสื่บทบาทน่ดำาใน่การจิรัดำระเบรียบโลกคมือสุหรรัฐฯ เน่มืสื่องจิากการ
เปร็น่ชาตุจิมหาอดำาน่าจิ  ประกอบกรับทรีสื่สุหรรัฐฯกลายเปร็น่มหาอดำาน่าจิขรั บื้วเดำรียวของโลกเมมืสื่อสุงครามเยร็น่สุจิบื้น่สุตุดำ 
อยน่างไรกร็ตุาม  การจิรัดำระเบรียบโลกของสุหรรัฐฯและยตุโรปถรูกทก้าทายมากขซึ่บื้น่เมมืสื่อโลกเขก้าสุรูน่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 
21 กลตุน่มประเทศเกจิดำใหมน่ทรีสื่มรีอรัตุราการเตุจิบโตุทางเศรษฐกจิจิอยน่างตุน่อเน่มืสื่อง  และมรีเสุถรียรภาพทางการเมมือง
และการทหารไดำก้กก้าวขซึ่บื้น่มามรีบทบาทตุน่อเวทรีการเมมืองโลกมากขซึ่บื้น่ ขณ์ะทรีสื่สุหรรัฐฯและยตุโรปกดำาลรังเผู้ชจิญกรับ
ป รัญหาดำก้าน่เศรษฐกจิจิ กลตุน่มประเทศทรีสื่มรีบทบาททก้าทายการจิรัดำระเบรียบโลกแบบเดำจิมไดำก้แกน่กลตุน่ม BRICS  

ขณ์ะทรีสื่การเกจิดำขซึ่บื้น่ของยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์ กร็เปร็น่การเปลรีสื่ยน่แปลงครรั บื้งสุดำาครัญของสุรังคมโลก เน่มืสื่องจิาก
เดำจิมทรีโลกมรีการใชก้เวลาน่าน่เพมืสื่อเดำจิน่ทางตุจิดำตุน่อคก้าขายหรมือพบปะ  เน่มืสื่องจิากความกวก้างใหญน่ไพศาลของ
พมืบื้น่ทรีสื่ แตุน่การเกจิดำขซึ่บื้น่ของโลกาภจิวรัตุน่ณ์ไดำก้ยน่อ “เวลาและพมืบื้น่ทรีสื่”  (Time and Space) ของมน่ตุษยณ์ใน่สุรังคมโลก
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ใหก้แคบและสุรั บื้น่ลงทรั บื้งใน่ดำก้าน่การเศรษฐกจิจิ สุรังคม และการเมมือง  กลน่าวคมือ ในด้ด้านเศรษฐกกิจ โลกาภจิวรัตุน่ณ์
ทดำาใหก้ระบบการคก้า การลงทตุน่ และการเงจิน่ของโลกเปร็น่ไปไดำก้อยน่างเสุรรี  โดำยทรีสื่องคณ์กรทางการเงจิน่ระหวน่าง
ประเทศอยน่างกองทตุน่การเงจิน่ระหวน่างประเทศ ธ์น่าคารโลก  และองคณ์การการคก้าโลก คมือกลไกขรับเคลมืสื่อน่
การคก้าแบบเสุรรีใหก้เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่สุรังคมโลก อาจิกลน่าวไดำก้วน่า  เศรษฐกจิจิการคก้าใน่ยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์ไดำก้เปจิดำโอกาสุ
ใหก้บรจิษรัทยรักษณ์ใหญน่ทางการคก้าขก้ามชาตุจิทรั บื้งหลายกก้าวขซึ่บื้น่มามรีอจิทธ์จิพลตุน่อสุรังคมโลกมากขซึ่บื้น่ บรจิษรัทขก้ามชาตุจิ
เหลน่าน่รีบื้ไดำก้เขก้ามามรีอจิทธ์จิพลตุน่อการกดำาหน่ดำตุน่อความอยรูน่ดำรีกจิน่ดำรีของสุรังคมโลก          
 ในด้ด้านสบังค์ม โลกาภจิวรัตุน่ณ์ทดำาใหก้สุรังคมโลกมรีเครมืสื่องมมือสุมืสื่อสุารทรีสื่หลากหลายชน่องทางมากขซึ่บื้น่ ไมน่วน่า
จิะเปร็น่สุมารณ์ทโฟ้น่  อรีเมลณ์  แฟ้กซึ่ณ์  หรมือ “สุมืสื่อใหมน่” (New Medias)อยน่างสุไกปณ์ แทงโกก้ เฟ้ซึ่บตุม๊ค ทวจิตุเตุอรณ์ 
ไลน่ณ์ และอจิน่สุตุาแกรม ฯลฯ และโดำยเฉพาะเวร็บไซึ่ตุณ์ยรูทรูบ  ทรีสื่เปร็น่อรีกสุมืสื่อซึ่ซึ่สื่งเปจิดำพมืบื้น่ทรีสื่ใหก้ทตุกคน่บน่โลกไดำก้
เปร็น่ทรั บื้งผู้รูก้สุน่งสุารและผู้รูก้ร รับสุาร  เพราะใน่ยรูทรูบทตุกคน่สุามารถโพสุตุณ์คลจิปวรีดำรีโอไดำก้ทรั บื้งเพมืสื่อแสุดำงความเหร็น่ 
รายงาน่ขน่าว หรมือแสุดำงความสุามารถออกมา ฯลฯ  ซึ่ซึ่สื่งผู้รูก้คน่จิดำาน่วน่ไมน่น่ก้อยไดำก้กลายเปร็น่คน่ดำรังใน่ชรั สื่ว
ขก้ามคมืน่ ขณ์ะเดำรียวกรัน่  โลกาภจิวรัตุน่ณ์กร็มรีสุน่วน่ทรีสื่ทดำาใหก้เกจิดำสุมืสื่อใหมน่คมือ “หน่รังสุมืออจิเลร็กทรอน่จิกสุณ์” (E – Book) 
ซึ่ซึ่สื่งไดำก้เขก้ามรีบทบาทสุดำาครัญตุน่อผู้รูก้อน่าน่ยตุคใหมน่ หน่รังสุมือออน่ไลน่ณ์หรมือหน่รังสุมืออจิเลร็กทรอน่จิกสุณ์เหลน่าน่รีบื้ มรีสุน่วน่ใน่
การทดำาใหก้หน่รังสุมือทรีสื่พจิมพณ์ดำก้วยกระดำาษแบบเดำจิมมรีแน่วโน่ก้มยอดำขายลดำลงไปเรมืสื่อยๆ   

ในด้ด้านการเมมือง โลกาภจิวรัตุน่ณ์ทดำาใหก้  ประชาชน่ใน่แตุน่ละประเทศสุามารถเขก้าถซึ่งขน่าวสุารไดำก้อยน่าง
ทรั สื่วถซึ่งและรวดำเรร็วมากขซึ่บื้น่ เน่มืสื่องจิากโลกาภจิวรัตุน่ณ์และการคก้าแบบเสุรรีทดำาใหก้ราคาเครมืสื่องมมือสุมืสื่อสุารมรีราคาถรูก
ลง และเทคโน่โลยรีกร็มรีความทรัน่สุมรัยมากขซึ่บื้น่  การทรีสื่ประชาชน่โดำยเฉพาะใน่ชน่บทหน่างไกลของประเทศ
ตุน่างๆ ไดำก้ร รับขน่าวสุารมากขซึ่บื้น่ดำรังกลน่าว  ไดำก้กน่อใหก้เกจิดำการตุมืสื่น่ตุรัวทางการเมมือง และไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การลตุกขซึ่บื้น่เพมืสื่อ
เรรียกรก้องหรมือปกปก้องสุจิทธ์จิของตุน่ ไมน่วน่าจิะเปร็น่กรณ์รีอาหรรับสุปรจิง หรมือกรณ์รีของไทย   
 สุน่วน่ความรน่วมมมือระหวน่างประเทศตุน่างใน่สุรังคมโลก กร็สุามารถแบน่งไดำก้เปร็น่สุามดำก้าน่ทรีสื่สุดำาครัญคมือ 1.

ความรน่วมมมือดำก้าน่เศรษฐกจิจิ 2.ความรน่วมมมือดำก้าน่สุรังคม 3. ความรน่วมมมือดำก้าน่การเมมือง สุดำาหรรับ องค์ค์กร
ค์วัามรร่วัมมมือในด้ด้านเศรษฐกกิจ ทรีสื่มรีบทบาทสุดำาครัญตุน่อสุรังคมโลกใน่ระยะเวลาทรีสื่ผู้น่าน่มาไดำก้แกน่ 1.องคณ์การ
การคก้าโลก 2.กองทตุน่การเงจิน่ระหวน่างประเทศ และ 3.ธ์น่าคารโลก ซึ่ซึ่สื่งหลรักๆ จิะมรีหน่ก้าทรีสื่กดำากรับดำรูแลดำก้าน่
การคก้าและการการเงจิน่ของโลก ประเทศสุมาชจิกใดำทรีสื่มรีป รัญหาดำก้าน่การคก้าหรมือการเงจิน่กร็จิะไดำก้ร รับคดำาแน่ะน่ดำา
และความชน่วยเหลมือจิากทรั บื้งสุามองคณ์กรขก้างตุก้น่  

ขณ์ะทรีสื่ องค์ค์กรค์วัามรร่วัมมมือด้ด้านสบังค์ม ทรีสื่สุดำาครัญ ไดำก้แกน่ 1.องคณ์การอน่ามรัยโลก มรีบทบาทหน่ก้าทรีสื่ใน่
การดำรูแลควบคตุมหรมือใหก้การสุน่รับสุน่ตุน่ดำก้าน่การสุาธ์ารณ์สุตุขของโลก 2.องคณ์การศซึ่กษาและวจิทยาศาสุตุรณ์และ
วรัฒน่ธ์รรมแหน่งสุหประชาชาตุจิ มรีบทบาทหน่ก้าทรีสื่หลรักใน่การสุน่งเสุรจิมดำก้าน่การศซึ่กษา ดำก้าน่วจิทยาศาสุตุรณ์ และ
อน่ตุร รักษณ์มรดำกวรัฒน่ธ์รรมของชาตุจิตุน่างๆใน่โลก และ 3.องคณ์การอาหารและเกษตุรแหน่งประชาชาตุจิ มรี
บทบาทหน่ก้าทรีสื่สุน่งเสุรจิมการพรัฒน่าคตุณ์ภาพดำก้าน่อาหาร  การรายงาน่สุถจิตุจิเกรีสื่ยวดำก้าน่อาหารของโลก และ
การขจิรัดำภรัยหจิวโหยใหก้หมดำไปจิากสุรังคมโลก ฯลฯ และสุตุดำทก้ายคมือ องค์ค์กรค์วัามรร่วัมมมือด้ด้านการเมมือง 
ไดำก้แกน่ 1.องคณ์การสุหประชาชาตุจิ เปร็น่องคณ์กรทรีสื่มรีบทบาทสุรูงเกมือบใน่ทตุกดำก้าน่ ไมน่วน่าจิะดำก้าน่การเมมือง 
เศรษฐกจิจิการคก้า การเงจิน่ การพรัฒน่า และวรัฒน่ธ์รรม ฯลฯ 2.องคณ์การน่าโตุก้ บทบาทหน่ก้าทรีสื่ชน่วงแรกเรจิสื่ม
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มตุน่งเน่ก้น่ไปทรีสื่การตุน่อตุก้าน่ลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์ แตุน่ใน่ภายหลรังกร็ปรรับภารกจิจิเปร็น่การรรักษาสุรัน่ตุจิภาพใน่ทรีสื่ตุน่างๆ
แทน่ และ 3.สุรัน่น่จิบาตุอาหรรับ มรีบทบาทหน่ก้าทรีสื่ใน่การพจิทรักษณ์ผู้ลประโยชน่ณ์ของกลตุน่มชาตุจิมตุสุลจิมอาหรรับทรั บื้ง
ใน่แอฟ้รจิกาเหน่มือ และตุะวรัน่ออกกลาง     
 และสุดำาหรรับหรัวขก้อสุตุดำทก้ายของหน่น่วยทรีสื่ 3 คมือเรมืสื่องประชาคมอาเซึ่รียน่  ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่องคณ์กรความ
รน่วมมมือระหวน่างประเทศใน่ภรูมจิภาคเอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้ 10 ประเทศคมือ ไทย กรัมพรูชา ลาว พมน่า 
เวรียดำน่าม มาเลเซึ่รีย สุจิงคโปรณ์ อจิน่โดำน่รีเซึ่รีย บรรูไน่ และฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์  โดำยอาเซึ่รียน่มรีเปก้าหมายทรีสื่จิะรวมกรัน่เปร็น่ 
“ประชาคมอาเซึ่รียน่ หรมือ  “ASEAN Community” ใน่ พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015  โดำยกดำาหน่ดำใหก้ประชาคม
อาเซึ่รียน่มรี 3 เสุาหลรักแหน่งความรน่วมมมือคมือ 1.ประชาคมการเมมืองและความมรั สื่น่คงอาเซึ่รียน่  2.ประชาคม
เศรษฐกจิจิอาเซึ่รียน่  และ 3.ประชาคมสุรังคมและวรัฒน่ธ์รรมอาเซึ่รียน่ ทรั สื่งน่รีบื้ แมก้ประชาคมอาเซึ่รียน่จิะเกจิดำขซึ่บื้น่
ไดำก้จิรจิง  แตุน่กร็ตุก้องเผู้ชจิญกรับความทก้าทายหลายประการ  ไมน่วน่าจิะเปร็น่ความแตุกตุน่างดำก้าน่เศรษฐกจิจิระหวน่าง
กลตุน่มประเทศ CLMV  กรับกลตุน่มประเทศทรีสื่ขน่าดำเศรษฐกจิจิใหญน่กวน่าอยน่างไทย มาเลเซึ่รีย สุจิงคโปรณ์ 
อจิน่โดำน่รีเซึ่รีย  บรรูไน่  และฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์ รวมไปถซึ่งความแตุกตุน่างทางการเมมืองระหวน่างกลตุน่มประเทศ
คอมมจิวน่จิสุตุณ์ กรับกลตุน่มประเทศประชาธ์จิปไตุย   ขณ์ะเดำรียวกรัน่ความขรัดำแยก้งดำก้าน่เชมืบื้อชาตุจิ ศาสุน่า การ
แบน่งแยกดำจิน่แดำน่ กร็เปร็น่ประเดำร็น่อน่อน่ไหวโดำยมรีป รัญหาทรั บื้งใน่ไทย  อจิน่โดำน่รีเซึ่รีย  มาเลเซึ่รีย ฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์ และ
พมน่า ซึ่ซึ่สื่งป รัญหาเหลน่าน่รีบื้น่รับเปร็น่สุจิสื่งทรีสื่ทก้าทายสุดำาหรรับประชาคมอาเซึ่รียน่    
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คยำาถามทกู้าย่หนุลุ่วย่  

 

1.การจิรัดำระเบรียบโลกของสุหรรัฐฯ ผู้น่าน่ “ฉรัน่ทามตุจิวอชจิงตุรัน่” มรีลรักษณ์ะอยน่างไรจิงอธ์จิบาย ? 

2.การกน่อตุรัวของโลกหลายขรั บื้วมรีลรักษณ์ะอยน่างไร กลตุน่มประเทศขรั บื้วอดำาน่าจิใหมน่ไดำก้แกน่กลตุน่มใดำ?  
3.แน่วคจิดำเรมืสื่อง “เวลาและสุถาน่ทรีสื่” ใน่ยตุคโลกาภจิวรัตุน่ณ์มรีลรักษณ์ะอยน่างไร ? 

4.การประชตุมทรีสื่ “เบรตุตุรัน่ วรูดำสุณ์” ใน่ ค.ศ. 1944 เปร็น่การประชตุมทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำขซึ่บื้น่ขององคณ์กรดำก้าน่ 

   เศรษฐกจิจิทรีสื่สุดำาครัญอะไรบก้าง? 

5.การเตุจิบโตุของสุมืสื่อออน่ไลน่ณ์มรีผู้ลตุน่อสุมืสื่ออยน่างหน่รังสุมือพจิมพณ์และวารสุารทรีสื่พจิมพณ์ดำก้วยกระดำาษอยน่างไร ? 

6.โลกาภจิวรัตุน่ณ์มรีผู้ลตุน่อการเคลมืสื่อน่ไหวใน่ทางการเมมืองของโลกหรมือของไทยเชน่น่ไร ? 

7.ความรน่วมมมือระหวน่างประเทศมรีกรีสื่ดำก้าน่ ๆ อะไรบก้าง จิงยกตุรัวอยน่างมาหน่ซึ่สื่งดำก้าน่วน่ามรีองคณ์กรความรน่วมมมือ 

   อะไรบก้าง? 

8.เปก้าหมายของ “โครงการพรัฒน่าความรน่วมมมือทางเศรษฐกจิจิอน่ตุภรูมจิภาคลตุน่มน่ดำบื้าโขง” หรมือ GMS มรี 
   อะไรบก้าง? 

9.สุาระสุดำาครัญของเสุาหลรักประชาคมอาเซึ่รียน่ใน่ดำก้าน่สุรังคมและวรัฒน่ธ์รรมเปร็น่เชน่น่ไร จิงอธ์จิบาย?  
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แผนุบรติหารการสอนุประจยำาหนุลุ่วย่ทที่ที่ 4 

ปฉัญ่หาของสฉังคมโลุ่ก 
 

เนุคืสื้อหาประจยำาหนุลุ่วย่ 
  

1. ภาวะโลกรก้อน่  
1.1 ภาวะเรมือน่กระจิกกรับภาวะโลกรก้อน่   
1.2 การพรัฒน่าอตุตุสุาหกรรมของมน่ตุษยณ์ทดำาใหก้เกจิดำภาวะโลกรก้อน่  
1.3 ผู้ลกระทบจิากภาวะโลกรก้อน่  
1.4 การแสุวงหาแน่วทางแกก้ไขภาวะโลกรก้อน่  

2. โรคเอดำสุณ์ 
2.1 ทรีสื่มาของโรคเอดำสุณ์ 
2.2 สุถาน่การณ์ณ์ของโรคเอดำสุณ์ 
2.3 พยาธ์จิกดำาเน่จิดำ 

2.4 การแพรน่เชมืบื้อเอดำสุณ์  
2.5 แน่วทางการรรักษาผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์        
2.6 การปก้องกรัน่โรคเอดำสุณ์ 
2.7 ผู้ลกระทบจิากโรคเอดำสุณ์      

3. วจิกฤตุยรูโรโซึ่น่  
3.1 กรรีซึ่: ผู้รูก้ปน่วยแหน่งยรูโรโซึ่น่ 

3.2 จิากกรรีซึ่สุรูน่ไอรณ์แลน่ดำณ์และโปรตุตุเกสุ  
3.3 การแสุวงหามาตุรการเพมืสื่อแกก้ไขวจิกฤตุยรูโรโซึ่น่ 

4. การกน่อการรก้าย  
4.1 เหตุตุการณ์ณ์ 911  
4.2 น่โยบายและยตุทธ์ศาสุตุรณ์ใน่“สุงครามตุน่อตุก้าน่การกน่อการรก้าย”ของสุหรรัฐฯ 

4.3 อรัลกออจิดำะฮณ์  
4.4 สุงครามอรัฟ้กาน่จิสุถาน่  
4.5 สุงครามอจิร รัก 

4.6 ความสุดำาเรร็จิและลก้มเหลวของ “สุงครามตุน่อตุก้าน่การกน่อการรก้าย”  
5. ป รัญหาดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์ 

5.1 รากเหงก้าแหน่งความขรัดำแยก้ง  
5.2 ขบวน่การไซึ่ออน่จิสุตุณ์  
5.3 บทบาทชาตุจิมหาอดำาน่าจิตุน่อการตุรั บื้งร รัฐอจิสุราเอล 

5.4 สุงครามระหวน่างอจิสุราเอลกรับชาตุจิอาหรรับครรั บื้งทรีสื่ 1  
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5.5 สุงครามระหวน่างอจิสุราเอลกรับชาตุจิอาหรรับครรั บื้งทรีสื่ 2  

5.6 สุงครามระหวน่างอจิสุราเอลกรับชาตุจิอาหรรับครรั บื้งทรีสื่ 3 (สุงคราม 6 วรัน่)       
5.7 องคณ์การปลดำปลน่อยปาเลสุไตุน่ณ์ (พรีแอลโอ)  
5.8 สุงครามระหวน่างอจิสุราเอลกรับชาตุจิอาหรรับครรั บื้งทรีสื่ 4  
5.9 การแกก้ป รัญหาดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์  
5.10 สุถาน่การณ์ณ์ป รัญหาดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์ใน่ป รัจิจิตุบรัน่ 

 

วฉัติถนุประสงคร์ประจยำาหนุลุ่วย่ 
 

1.เพมืสื่อใหก้ผู้รูก้เรรียน่มรีความรรูก้ความเขก้าใจิเกรีสื่ยวกรับป รัญหาของสุรังคมโลก วน่ามรีป รัญหาใน่ดำก้าน่ใดำบก้างทรีสื่สุ รังคมโลก
กดำาลรังเผู้ชจิญ รวมถซึ่งมรีแน่วทางทรีสื่ใชก้เพมืสื่อแกก้ไขป รัญหาเหลน่าน่รั บื้น่อยน่างไร  
 

 2.เพมืสื่อใหก้ผู้รูก้เรรียน่สุามารถอภจิปรายเกรีสื่ยวกรับป รัญหาของสุรังคมโลกวน่า ป รัญหาเหลน่าน่รั บื้น่มรีความเปร็น่มา
อยน่างไร และมรีพรัฒน่าการทรีสื่สุดำาครัญใน่ป รัจิจิตุบรัน่เชน่น่ไร   
  

วติธที่การสอนุแลุ่ะกติจกรรมการเรที่ย่นุการสอนุ 
 

 การบรรยายและรน่วมกรัน่อภจิปรายเกรีสื่ยวกรับเน่มืบื้อหาใน่บทเรรียน่ 

 

สคืที่อการสอนุ 
 

 เอกสุารประกอบการสุอน่ และโปรแกรมการน่ดำาเสุน่อ Powerpoint  

 

การวฉัดผลุ่แลุ่ะประเมตินุผลุ่  
 

 การมอบหมายใบงาน่ การถามตุอบใน่ชรั บื้น่เรรียน่ และการทดำารายงาน่ตุามหรัวขก้อทรีสื่กดำาหน่ดำ  
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หนุลุ่วย่ทที่ที่ 4 
ปฉัญ่หาของสฉังคมโลุ่ก 

  
สุดำาหรรับเน่มืบื้อหาของหน่น่วยทรีสื่ 4 เกรีสื่ยวกรับป รัญหาของสุรังคมโลก  ซึ่ซึ่สื่งโดำยทรั สื่วไปสุรังคมโลกยน่อมเผู้ชจิญ

กรับป รัญหาทรีสื่มากมายหลายประการ และหากจิะน่ดำาทตุกป รัญหาเหลน่าน่รั บื้น่มาน่ดำาเสุน่อคงเปร็น่ไปไดำก้ยาก ดำก้วย
ขก้อจิดำากรัดำดำก้าน่พมืบื้น่ทรีสื่เน่มืบื้อหาและขก้อจิดำากรัดำดำก้าน่เวลาบรรยายใน่ชรั บื้น่เรรียน่ ดำรังน่รั บื้น่เพมืสื่อใหก้การน่ดำาเสุน่อเน่มืบื้อหาใน่
ครรั บื้งน่รีบื้ เปร็น่ไปอยน่างกระชรับ  และชรัดำเจิน่กรับประเดำร็น่ทรีสื่น่ดำาเสุน่อ จิซึ่งไดำก้แบน่งกรอบการน่ดำาเสุน่อเน่มืบื้อหา
ออกเปร็น่ 5 ดำก้าน่ทรีสื่สุดำาครัญดำก้วยกรัน่คมือ ดำก้าน่สุจิสื่งแวดำลก้อม ดำก้าน่สุรังคม ดำก้าน่เศรษฐกจิจิ ดำก้าน่ความมรั สื่น่คงระหวน่าง
ประเทศ และดำก้าน่ความขรัดำแยก้งเรมืสื่องดำจิน่แดำน่ ซึ่ซึ่สื่งการน่ดำาเสุน่อป รัญหาใน่ทรั บื้ง 5 ดำก้าน่จิะประกอบดำก้วย  ดำก้าน่
สุจิสื่งแวดำลก้อมเปร็น่การน่ดำาเสุน่อเรมืสื่องภาวะโลกรก้อน่ ดำก้าน่สุรังคมคมือเรมืสื่องโรคเอดำสุณ์ ดำก้าน่เศรษฐกจิจิคมือเรมืสื่องวจิกฤตุ
ยรูโรโซึ่น่ ดำก้าน่ความมรั สื่น่คงระหวน่างประเทศคมือเรมืสื่องกน่อการรก้าย และดำก้าน่ความขรัดำแยก้งเรมืสื่องดำจิน่แดำน่คมือ
ป รัญหาดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์  
 

1. ภาวะโลุ่กรกู้อนุ  
  

 ใน่ป รัจิจิตุบรัน่ “ภาวะโลกรก้อน่” หรมือ “Global Warming”  จิรัดำเปร็น่ภรัยพจิบรัตุจิทางธ์รรมชาตุจิอรัน่ดำรับตุก้น่ๆ 
ทรีสื่ถมือไดำก้วน่าสุรก้างผู้ลกระทบตุน่อวจิถรีชรีวจิตุของผู้รูก้คน่บน่โลกน่รีบื้มากกวน่าภรัยพจิบรัตุจิอมืสื่น่ๆ  เน่มืสื่องจิากภาวะโลกรก้อน่
เปร็น่ป รัจิจิรัยเรจิสื่มตุก้น่ทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่ “การเปลรีสื่ยน่แปลงดำก้าน่สุภาพภรูมจิอากาศ”(Climate Change) ของโลกอยน่าง
รตุน่แรง และมรีผู้ลใหก้เกจิดำปรากฏิการณ์ณ์อมืสื่น่ๆ ตุามมา อาทจิ  การเกจิดำคลมืสื่น่ความรก้อน่ การเกจิดำพายตุทรีสื่มรีความ
รตุน่แรงมากขซึ่บื้น่และถรีสื่ขซึ่บื้น่ ฤดำรูกาลทรีสื่เปลรีสื่ยน่แปลง และธ์ารน่ดำบื้าแขร็งทรีสื่ข รั บื้วโลกละลายรวดำเรร็วมากขซึ่บื้น่ ฯลฯ  
   การเปลรีสื่ยน่แปลงดำก้าน่สุภาพภรูมจิอากาศของโลกอยน่างรตุน่แรง  อรัน่เน่มืสื่องมาจิากภาวะโลกรก้อน่ใน่
ป รัจิจิตุบรัน่ มรีป รัจิจิรัยสุดำาครัญมาจิากการพรัฒน่าระบบเศรษฐกจิจิแบบทตุน่น่จิยมของชาตุจิตุน่างๆใน่โลก  ซึ่ซึ่สื่งตุก้องใชก้
ทรรัพยากรมหาศาลใน่การผู้ลจิตุ เพมืสื่อตุอบสุน่องตุน่อการบรจิโภค  ซึ่ซึ่สื่งน่รั สื่น่จิะเทน่ากรับการไดำก้ผู้ลกดำาไรตุามมา 
โดำยยจิสื่งกดำาลรังการบรจิโภคยจิสื่งเตุจิบโตุตุน่อเน่มืสื่องมากเทน่าไร  ไมน่ไดำก้หมายถซึ่งเพรียงการมรีผู้ลกดำาไรทรีสื่มากขซึ่บื้น่เทน่าน่รั บื้น่ 
แตุน่ยรังหมายถซึ่งการตุก้องเผู้าผู้ลาญทรรัพยากรอยน่างมากตุามไปดำก้วย  ทรั บื้งน่รีบื้ใน่วรัฏิจิรักรของกระบวน่การผู้ลจิตุ
และการบรจิโภคดำรังกลน่าว ตุก้องใชก้ทรรัพยากรดำก้าน่พลรังงาน่มหาศาล และทดำาใหก้มรีการปลน่อย“กม๊าซึ่
คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์” ออกมา  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่กม๊าซึ่สุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้ภรูมจิอากาศของโลกกลายเปร็น่ภาวะโลกรก้อน่ และ
สุามารถสุรตุปแหลน่งทรีสื่มาของการปลน่อยกม๊าซึ่คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์ไดำก้ ดำรังน่รีบื้ (พรีรศรักดำจิ ธิ์ วรสุตุน่ทรโอสุถ, 2554: 

29 – 30) 

 1.การสุรัน่ดำาปภายใน่ของบรรดำาเครมืสื่องจิรักรทรีสื่ใชก้ใน่การคมน่าคม  ไมน่วน่าจิะเปร็น่ รถยน่ตุณ์ รถไฟ้ 
รถจิรักรยาน่ยน่ตุณ์ รถบรรทตุก เรมือสุดำาราญ เรมือขน่สุน่งสุจิน่คก้า และเครมืสื่องบจิน่พาณ์จิชยณ์ ฯลฯ  ซึ่ซึ่สื่งกระบวน่การ
ทดำางาน่ของเครมืสื่องจิรักรเหลน่าน่รีบื้ตุก้องใชก้เชมืบื้อเพลจิงทรีสื่เปร็น่น่ดำบื้ามรัน่  ทรีสื่ทดำาใหก้ตุก้องปลน่อยกม๊าซึ่คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์
ออกมา    
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 2.กระบวน่การผู้ลจิตุไฟ้ฟ้ก้ าเพมืสื่อปก้ อน่ครรัวเรมือน่และภาคอตุตุสุาหกรรม  ไมน่วน่าจิะเปร็น่โรงไฟ้ฟ้ก้ า
พลรังงาน่ความรก้อน่ โรงไฟ้ฟ้ก้าพลรังงาน่ชรีวมวล โรงไฟ้ฟ้ก้าถน่าน่หจิน่ และโรงไฟ้ฟ้ก้าน่ดำบื้ามรัน่ ฯลฯ  ลก้วน่ตุก้องมรี
กระบวน่การทรีสื่ตุก้องปลน่อยกม๊าซึ่คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์มหาศาล  
 3.กระบวน่การผู้ลจิตุของโรงงาน่ใน่ภาคอตุตุสุาหกรรม  ใน่การผู้ลจิตุสุจิน่คก้าอตุปโภคและบรจิโภคเพมืสื่อ
ปก้อน่ตุลาดำของภาคอตุตุสุาหกรรม  ถมือวน่าตุก้องใชก้ว รัตุถตุดำจิบและพลรังงาน่มหาศาลมากกวน่าสุองกลตุน่มแรก
ขก้างตุก้น่ เหตุตุน่รีบื้ จิซึ่งอาจิกลน่าวไดำก้วน่าภาคอตุตุสุาหกรรมของชาตุจิตุน่างๆ  บน่โลกน่รีบื้ไดำก้กน่อใหก้เกจิดำการปลน่อยกม๊าซึ่
คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์มออกมาสุรูน่ชรั บื้น่บรรยากาศโลกมากสุตุดำ  
                                     

                        
 

     ภาพทรีสื่ 4.1 แสุดำงใหก้เหร็น่เกรีสื่ยวกรับกระบวน่การเกจิดำภาวะเรมือน่กระจิก 

     ทรีสื่มา http://marinebio.org/i/globalwarming.jpg 

 
1.1 ภาวะเรคือนุกระจกกฉับภาวะโลุ่กรกู้อนุ   

 
  ยรังมรีผู้รูก้คน่บางสุน่วน่ทรีสื่เขก้าใจิวน่าการเกจิดำภาวะโลกรก้อน่ เปร็น่ผู้ลสุดำาครัญทรีสื่เน่มืสื่องมาจิากการรรับความรก้อน่
จิากดำวงอาทจิตุยณ์ของโลก ซึ่ซึ่สื่งใน่ขก้อเทร็จิจิรจิงคมือ  สุจิสื่งมรีชรีวจิตุและมน่ตุษยณ์บน่โลกอาศรัยความรก้อน่และแสุงสุวน่าง
จิากดำวงอาทจิตุยณ์เปร็น่พลรังงาน่ทรีสื่สุดำาครัญใน่ชรีวจิตุ  แตุน่การไดำก้ร รับพลรังงาน่จิากดำวงอาทจิตุยณ์ กร็ย รังไมน่เพรียงพอทรีสื่จิะ
ทดำาใหก้สุจิสื่งมรีชรีวจิตุและมน่ตุษยณ์อยรูน่บน่โลกไดำก้ ถก้าไมน่มรีกลไกทางธ์รรมชาตุจิทดำางาน่รน่วมไปดำก้วย  ใน่การกรับเกร็บ
ความรก้อน่บางสุน่วน่ไวก้ใน่โลก แทน่ทรีสื่จิะสุะทก้อน่ออกไปทรั บื้งหมดำ  ซึ่ซึ่สื่งความรก้อน่ทรีสื่ธ์รรมชาตุจิกรักเกร็บไวก้บก้าง
สุน่วน่ดำรังกลน่าวจิะทดำาใหก้โลกมรีอตุณ์หภรูมจิทรีสื่เหมาะสุมแกน่การดำดำารงชรีพของสุจิสื่งมรีชรีวจิตุและมน่ตุษยณ์  โดำยกลไก
ธ์รรมชาตุจิดำรังกลน่าวเรรียกรัน่วน่า “ปรากฏิการณ์ณ์เรมือน่กระจิก” หรมือ “Greenhouse Effect”   
 ปรากฏิการณ์ณ์เรมือน่กระจิก  คมือกลไกทรีสื่ธ์รรมชาตุจิไดำก้หน่อหตุก้มชรั บื้น่บรรยากาศโลกไวก้ ซึ่ซึ่สื่งจิะทดำาใหก้โลกมรี
อตุณ์หภรูมจิอตุน่น่ขซึ่บื้น่กวน่าทรีสื่ควรจิะเปร็น่  โดำยเปร็น่ผู้ลทรีสื่เน่มืสื่องมาจิากกม๊าซึ่เรมือน่กระจิกคมือ คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์ 
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มรีเทน่ ไน่ตุรรัสุออกไซึ่ดำณ์ โอโซึ่น่ ไอน่ดำบื้า และอมืสื่น่ๆ ฯลฯ ไดำก้ดำรูดำซึ่รับความรก้อน่เอาไวก้ กม๊าซึ่เหลน่าน่รีบื้เปร็น่เสุมมือน่
กระจิกทรีสื่ยอมใหก้ร รังสุรีคลมืสื่น่สุรั บื้น่จิากดำวงอาทจิตุยณ์ผู้น่าน่ทะลตุมายรังพมืบื้น่ผู้จิวโลกไดำก้  แตุน่ขณ์ะเดำรียวกรัน่กร็จิะดำรูดำกลมืน่
รรังสุรีคลมืสื่น่ยาวทรีสื่โลกคายออกมาไมน่ใหก้หลตุดำออกน่อกชรั บื้น่บรรยากาศโลก  หลรังจิากน่รั บื้น่ ตุรัวบรรยากาศจิะแผู้น่
ร รังสุรีความรก้อน่ออกมาอรีกครรั บื้ง  ซึ่ซึ่สื่งร รังสุรีความรก้อน่สุน่วน่หน่ซึ่สื่งจิะหลตุดำหายไปใน่อวกาศ ขณ์ะทรีสื่อรีกสุน่วน่หน่ซึ่สื่งจิะ
กลรับมาสุรูน่บรรยากาศชรั บื้น่ลน่างและพมืบื้น่ผู้จิวโลก มรีผู้ลทดำาใหก้พมืบื้น่ผู้จิวของโลกยรังรก้อน่ไมน่วน่าจิะเปร็น่กลางวรัน่
กลางคมืน่กร็ตุาม   

และการทรีสื่กลไกธ์รรมชาตุจิขก้างตุก้น่ไปสุอดำคลก้องกรับปรากฏิการณ์ณ์ใน่เรมือน่กระจิก (Greenhouse) 

ของประเทศเมมืองหน่าวทรีสื่มรีการปลรูกพมืชโดำยการสุรก้างอาคารเรมือน่กระจิก  จิซึ่งเรรียกปรากฏิการณ์ณ์ดำรังกลน่าว
วน่า “Greenhouse Effect”

1
 “เมมืสื่อเกจิดำภาวะโลกรก้อน่ใน่ป รัจิจิตุบรัน่ ผู้รูก้คน่บางสุน่วน่จิซึ่งเขก้าใจิผู้จิดำวน่าเปร็น่ผู้ลทรีสื่

เน่มืสื่องมาจิากปรากฏิการณ์ณ์ภาวะเรมือน่กระจิก ทรั บื้งทรีสื่ความจิรจิงกร็คมือ  เหตุตุป รัจิจิรัยสุดำาครัญมาจิากกจิจิกรรมการ
พรัฒน่าระบบเศรษฐกจิจิและสุรังคมของมน่ตุษยชาตุจิทรีสื่ไดำก้ปลน่อยกม๊าซึ่คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์ ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่กม๊าซึ่เรมือน่
กระจิกออกมาใน่จิดำาน่วน่มหาศาลน่รั สื่น่เอง ทรีสื่เปร็น่ป รัจิจิรัยสุดำาครัญใน่การดำรูดำซึ่รับความรก้อน่ไวก้อยน่างมหาศาลบน่
โลก จิน่ทดำาใหก้ภรูมจิอากาศของโลกเกจิดำการเปลรีสื่ยน่แปลงอยน่างรตุน่แรง” (สุตุพรัตุรา แซึ่น่ลจิสื่ม, 2550: 36 – 37)      
  

1.2 การพฉัฒนุาอนุติสาหกรรมของมนุนุษย่ร์ทยำาใหกู้เกติดภาวะโลุ่กรกู้อนุ  
  

 กระบวน่การปลน่อยกม๊าซึ่คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์ของมน่ตุษยณ์เรจิสื่มเดำน่น่ชรัดำขซึ่บื้น่ เมมืสื่อเกจิดำยตุคปฏิจิวรัตุจิ
อตุตุสุาหกรรมใน่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 18 โรงงาน่อตุตุสุาหกรรมประเภทตุน่างๆ ขยายตุรัวและเตุจิบโตุไปทรั สื่วทตุก
ภรูมจิภาคของโลก  ซึ่ซึ่สื่งการทดำางาน่ของโรงงาน่อตุตุสุาหกรรมเหลน่าน่รีบื้ตุก้องอาศรัยพลรังงาน่และเชมืบื้อเพลจิงใน่
จิดำาน่วน่มหาศาล  และกร็ไดำก้ปลน่อยกม๊าซึ่คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์ออกมาใน่จิดำาน่วน่ทรีสื่มหาศาลดำก้วยเชน่น่กรัน่  
โดำยเฉพาะเมมืสื่อมน่ตุษยณ์คก้น่พบและสุามารถน่ดำาน่ดำบื้ามรัน่ดำจิบขซึ่บื้น่มาใชก้เปร็น่ครรั บื้งแรกใน่ ค.ศ.1811  กระบวน่การ
เผู้าไหมก้ยจิสื่งทดำาใหก้มรีกม๊าซึ่คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์เพจิสื่มมากขซึ่บื้น่จิน่เกจิน่กวน่าทรีสื่พมืชและตุก้น่ไมก้บน่โลกจิะสุามารถดำรูดำ
ซึ่รับไวก้  ประกอบกรับเมมืสื่อมน่ตุษยณ์ตุรัดำและทดำาลายปน่าไมก้ ยจิสื่งเปร็น่การซึ่ดำบื้าเตุจิมสุถาน่การณ์ณ์ใหก้เลวรก้ายยจิสื่งขซึ่บื้น่    

                                                           
1
  ใน่ประเทศเมมืองหน่าวน่จิยมสุรก้างอาคารเรมือน่กระจิกเพมืสื่อปลรูกพมืช  โดำยการอาศรัยแสุงจิากดำวง

อาทจิตุยณ์ทรีสื่สุน่องผู้น่าน่หลรังคาและกระจิกไปหลน่อเลรีบื้ยงการเจิรจิญเตุจิบโตุของพมืช  กลน่าวคมือ เมมืสื่อแสุงสุวน่างจิาก
ดำวงอาทจิตุยณ์สุน่องผู้น่าน่หลรังคาและกระจิก ความรก้อน่ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่จิะทดำาใหก้อตุณ์หภรูมจิภายใน่เรมือน่กระจิกสุรูงกวน่า
อตุณ์หภรูมจิขก้างน่อก เน่มืสื่องจิากเรมือน่กระจิกทรีสื่ตุจิดำตุรั บื้งไวก้จิะทดำาหน่ก้าทรีสื่ปก้องกรัน่ไมน่ใหก้ความรก้อน่บางสุน่วน่กระจิาย
ออกไป ซึ่ซึ่สื่งจิะเปร็น่ผู้ลดำรีตุน่อการเจิรจิญเตุจิบโตุของพมืช เชน่น่เดำรียวกรับกม๊าซึ่คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์ มรีเทน่ ไน่ตุรรัสุ
ออกไซึ่ดำณ์ โอโซึ่น่ ไอน่ดำบื้า และอมืสื่น่ๆฯลฯ ทรีสื่ทดำาหน่ก้าทรีสื่ดำรูดำซึ่รับความรก้อน่ไวก้ จิซึ่งถมือเปร็น่เสุมมือน่เรมือน่กระจิกของ
โลก    
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 ป รัจิจิตุบรัน่การเผู้าผู้ลาญเชมืบื้อเพลจิงประเภทฟ้อสุซึ่จิล (ไมน่วน่าจิะเปร็น่น่ดำบื้ามรัน่ดำจิบ กม๊าซึ่ธ์รรมชาตุจิ ถน่าน่หจิน่ 
และลจิกไน่ตุณ์ ฯลฯ) เพมืสื่อการอตุตุสุาหกรรม การพาณ์จิชยณ์  และใน่ครรัวเรมือน่ทดำาใหก้เกจิดำการปลน่อยกม๊าซึ่
คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์สุรูน่ชรั บื้น่บรรยากาศมากกวน่า 20,000 ลก้าน่ตุรัน่  น่รักวจิทยาศาสุตุรณ์ไดำก้คดำาน่วณ์วน่า ปรจิมาณ์
กม๊าซึ่คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์ใน่อากาศไดำก้เพจิสื่มขซึ่บื้น่ใน่อรัตุรารก้อยละ 0.5  และมรีแน่วโน่ก้มทรีสื่จิะเพจิสื่มมากขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ 
ตุามความตุก้องการใน่กจิจิกรรมของมน่ตุษยณ์  
 น่อกจิากกจิจิกรรมการดำดำารงชรีวจิตุของมน่ตุษยณ์ไดำก้กน่อใหก้เกจิดำการปลน่อยกม๊าซึ่เรมือน่กระจิกอยน่าง “กม๊าซึ่
คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์” ดำรังกลน่าวมาแลก้ว  มน่ตุษยณ์ยรังไดำก้ดำดำาเน่จิน่กจิจิกรรมทรีสื่กน่อใหก้เกจิดำการปลน่อยกม๊าซึ่เรมือน่
กระจิกอรีกชน่จิดำ ซึ่ซึ่สื่งมรีผู้ลตุน่อการทดำาใหก้เกจิดำภาวะโลกรก้อน่ไมน่แพก้กรัน่น่รั สื่น่คมือ“คลอโรฟ้ลรูโอโรคารณ์บอน่” 
(Chlorofluorocarbon: CFCs) สุารคลอโรฟ้ลรูโอโรคารณ์บอน่  เปร็น่กม๊าซึ่ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่กระบวน่การผู้ลจิตุทาง
อตุตุสุาหกรรม  ใน่สุจิน่คก้าประเภทอตุปกรณ์ณ์เครมืสื่องใชก้ใน่ครรัวเรมือน่ อาทจิ ตุรูก้เยร็น่ เครมืสื่องปรรับอากาศ โฟ้ม และ
กระปป๋ องสุเปรยณ์ ฯลฯ เมมืสื่อสุารชน่จิดำน่รีบื้ลอยตุรัวสุรูน่ชรั บื้น่บรรยากาศจิะเปร็น่ตุรัวการสุดำาครัญทรีสื่ทดำาลายชรั บื้น่โอโซึ่น่  ซึ่ซึ่สื่ง
เปร็น่ชรั บื้น่บรรยากาศทรีสื่คตุก้มครองโลกจิากรรังสุรีอรัน่ตุรายน่อกโลก (ทรั บื้งน่รีบื้คลอโรฟ้ลรูโอโรคารณ์บอน่มรีผู้ลตุน่อการ
เพจิสื่มขซึ่บื้น่ของอตุณ์หภรูมจิโลกเพรียง 10 เปอรณ์เซึ่ร็น่ตุณ์  ขณ์ะทรีสื่คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์มรีมากถซึ่ง 63 เปอรณ์เซึ่ร็น่ตุณ์) 
อยน่างไรกร็ตุาม  เมมืสื่อตุระหน่รักถซึ่ง ผู้ลกระทบทรีสื่เกจิดำจิากคลอโรฟ้ลรูโอโรคารณ์บอน่ ป รัจิจิตุบรัน่จิซึ่งน่จิยมหรัน่มาใชก้
สุาร“ไฮโดำรคลอโร – ฟ้ลรูโอโรคารณ์บอน่”(HCFC) และ“ไฮโดำรฟ้ลรูโอโรคารณ์บอน่”(HFC)แทน่   สุน่วน่ผู้ลทรีสื่
ตุามมาคมือแมก้สุารทรั บื้งสุองจิะทดำาลายชรั บื้น่โอโซึ่น่น่ก้อย แตุน่กลรับเปร็น่กม๊าซึ่ทรีสื่ดำรูดำซึ่รับความรก้อน่ไดำก้ดำรี ซึ่ซึ่สื่งยจิสื่งมรีผู้ลใหก้
อตุณ์หภรูมจิโลกเพจิสื่มสุรูงขซึ่บื้น่(เพจิสื่งอก้าง : 54 – 59)   
 

1.3 ผลุ่กระทบจากภาวะโลุ่กรกู้อนุ  
 
 การเกจิดำภาวะโลกรก้อน่สุน่งผู้ลกระทบอยน่างสุดำาครัญตุน่อสุจิสื่งมรีชรีวจิตุและมน่ตุษยณ์บน่โลกใบน่รีบื้ อตุณ์หภรูมจิของ
พมืบื้น่ผู้จิวโลกทรีสื่เกจิดำการเปลรีสื่ยน่แปลงอยน่างรตุน่แรงใน่รอบสุองถซึ่งสุามทศวรรษหลรังสุตุดำ  สุน่งผู้ลใหก้เกจิดำภรัยพจิบรัตุจิ
ใน่ทรีสื่ภรูมจิภาคตุน่างๆทรีสื่มรีล รักษณ์ะรตุน่แรงขซึ่บื้น่และเกจิดำถรีสื่ขซึ่บื้น่   ซึ่ซึ่สื่งสุน่งผู้ลใหก้เกจิดำการสุรูญเสุรียชรีวจิตุและทรรัพยณ์สุจิน่
จิดำาน่วน่มหาศาล สุดำาหรรับผู้ลกระทบทรีสื่เกจิดำจิากภาวะโลกรก้อน่ทรีสื่สุดำาครัญๆ ไดำก้แกน่ (เพจิสื่งอก้าง: 62 – 93)  
  1.3.1 การเกติดคลุ่คืที่นุความรกู้อนุ  
 ใน่ ค.ศ. 2003 ไดำก้เกจิดำภาวะคลมืสื่น่ความรก้อน่อยน่างฉรับพลรัน่ขซึ่บื้น่ใน่ภรูมจิภาคยตุโรป  สุน่งผู้ลใหก้ประชากร
ของประเทศตุน่างๆเสุรียชรีวจิตุรวมมากกวน่า 50,000 คน่ (อจิตุาลรี 20,000 คน่ ฝ่รรั สื่งเศสุ 15,000 คน่ โปรตุตุเกสุ 
13,000 คน่ เน่เธ์อรณ์แลน่ดำณ์ 1,400 คน่ อรังกฤษ 900 คน่ สุเปน่ 100 คน่)  
  1.3.2 อนุณหภกู้มติทที่ที่ข ฉั สื้วโลุ่กเพติที่มสกู้งขถึสื้นุ  
 การเกจิดำภาวะโลกรก้อน่สุน่งผู้ลใหก้ธ์ารน่ดำบื้าแขร็งทรีสื่ข รั บื้วโลกมรีการละลายทรีสื่เรร็วกวน่าเดำจิม  และทดำาใหก้มรี
ผู้ลกระทบเปร็น่ลรูกโซึ่น่คมือ น่ดำบื้าทะเลมรีระดำรับสุรูงขซึ่บื้น่กวน่าปกตุจิ  คลมืสื่น่ลมทะเลมรีระดำรับรตุน่แรงมากขซึ่บื้น่ พมืบื้น่ทรีสื่ชายฝ่ รั สื่ง
ถรูกกรัดำเซึ่าะมากขซึ่บื้น่ ระบบน่จิเวศน่ณ์ใตุก้น่ดำบื้ าไดำก้ร รับผู้ลกระทบอยน่างรตุน่แรง (โดำยเฉพาะใน่ปะการรังทรีสื่
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เกจิดำปรากฎีการณ์ณ์ “ปะการรังฟ้อกขาว” หรมือ “Coral Bleaching” มากขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ) ขณ์ะทรีสื่ความหลากหลาย
ของระบบน่จิเวศชายฝ่ รั สื่งกร็ถรูกทดำาลายมากขซึ่บื้น่ ฯลฯ   
  1.3.3 การเสที่ย่สมดนุลุ่ระหวลุ่างพคืสื้นุทที่ที่ฝ้นุติกหนุฉักกฉับพคืสื้นุทที่ที่แหกู้งแลุ่กู้งหนุฉัก 
 การเกจิดำลมพายตุทรีสื่ทดำาใหก้เกจิดำภาวะฝ่น่ตุกหน่รัก  หลายคน่เชมืสื่อวน่าไมน่เกรีสื่ยวกรับภาวะโลกรก้อน่  แตุน่โดำย
ขก้อเทร็จิจิรจิงคมือเกรีสื่ยวขก้องกรัน่ กลน่าวคมือ  ลมพายตุทรีสื่มรีความรก้อน่เปร็น่ตุรัวทดำาใหก้น่ดำบื้าใน่มหาสุมตุทรระเหยขซึ่บื้น่ไป
รวมตุรัวเปร็น่เมฆกก้อน่ใหญน่อยรูน่ใน่อากาศ และเมมืสื่อเคลมืสื่อน่เขก้าสุรูน่พมืบื้น่ดำจิน่จิะเกจิดำการกลรั สื่น่ตุรัวและเทน่ดำบื้าทรีสื่อตุก้มอยรูน่ลง
มาอยน่างมหาศาล พมืบื้น่ทรีสื่ใดำทรีสื่เจิอฝ่น่พายตุใน่ลรักษณ์ะน่รีบื้กร็จิะเกจิดำภาวะน่ดำบื้าทน่วมเฉรียบพลรัน่ และทดำาใหก้เกจิดำความ
เสุรียหายมหาศาล ขณ์ะเดำรียวกรัน่ ภาวะโลกรก้อน่ยรังทดำาใหก้พมืบื้น่ทรีสื่บางสุน่วน่ของโลกอยรูน่ใน่ภาวะทรีสื่ไมน่มรีฝ่น่ แหก้ง
แลก้งหน่รัก เน่มืสื่องจิากอตุณ์หภรูมจิทรีสื่สุรูงขซึ่บื้น่ไดำก้ดำรูดำซึ่รับเอาความชมืบื้น่ใน่ดำจิน่ใหก้ระเหยไปหมดำ    
  1.3.4 ลุ่มพาย่นุมที่ความรนุนุแรงขถึสื้นุแลุ่ะเกติดถที่ที่ขถึสื้นุ 
 ความรก้อน่ทรีสื่เพจิสื่มขซึ่บื้น่ใน่มหาสุมตุทรมรีสุน่วน่สุดำาครัญตุน่อการทดำาใหก้ลมพายตุจิากทก้องทะเลมรีระดำรับทรีสื่รตุน่แรง
มากขซึ่บื้น่ และมรีการเกจิดำถรีสื่ขซึ่บื้น่  ซึ่ซึ่สื่งผู้ลทรีสื่ตุามมาคมือทดำาใหก้เกจิดำคลมืสื่น่ลมแรงและมรีฝ่น่ตุกหน่รักเฉรียบพลรัน่ สุดำาหรรับ
ตุรัวอยน่างทรีสื่เดำน่น่ชรัดำคมือ การเกจิดำพายตุเฮอรณ์รจิเคน่ “แคทรจิน่า” ใน่สุหรรัฐฯ เมมืสื่อปรี ค.ศ. 2005  ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่พายตุทรีสื่มรี
ความรตุน่แรงสุรูงถซึ่งระดำรับ 5 อยน่างทรีสื่สุหรรัฐฯไมน่เคยเจิอมากน่อน่  จิซึ่งน่ดำามาซึ่ซึ่สื่งความสุรูญเสุรียชรีวจิตุพลเมมืองมาก
ถซึ่ง 1,300 คน่ และสุรูญเสุรียทรรัพยณ์สุจิน่รวมมากกวน่า 3 แสุน่ลก้าน่ดำอลลาหณ์สุหรรัฐฯ  น่อกจิากน่รีบื้ย รังมรีเหตุตุการณ์ณ์
ลรักษณ์ะเดำรียวกรัน่ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ภรูมจิภาคตุน่างๆของโลกไดำก้แกน่  การเกจิดำภาวะน่ดำบื้าทน่วมเฉรียบพลรัน่ทรีสื่จิรีน่ ใน่ ค.ศ. 
2008 ซึ่ซึ่สื่งมรีผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุถซึ่ง 500 คน่ และกวน่า 2.5 ลก้าน่คน่ไรก้ทรีสื่อยรูน่อาศรัย การเกจิดำภาวะฝ่น่ตุกหน่รักใน่วรัน่เดำรียว
และทดำาใหก้น่ดำบื้าทน่วมเฉรียบพลรัน่สุรูงถซึ่ง 7 ฟ้ตุตุ ทรีสื่เมมืองมตุมไบของอจิน่เดำรีย ใน่ ค.ศ. 2005 และโดำยเฉพาะการเกจิดำ
มหาอตุทกภรัยใน่ไทยเมมืสื่อ ค.ศ. 2010 ทรีสื่มรีผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุน่รับรก้อย และสุรูญเสุรียทรรัพยณ์สุจิน่น่รับหมมืสื่น่ลก้าน่บาท     
 

1.4 การแสวงหาแนุวทางแกกู้ไขภาวะโลุ่กรกู้อนุ  
  

 จิากการตุระหน่รักถซึ่งผู้ลกระทบทรีสื่เกจิดำจิากภาวะโลกรก้อน่  ทดำาใหก้มรีความพยายามจิากหลายๆ ฝ่น่าย
ทรั บื้งทรีสื่เปร็น่องคณ์กรระหวน่างประเทศ หน่น่วยงาน่ของประเทศตุน่างๆ องคณ์กรภาคเอกชน่หรมือเอร็น่จิรีโอ 
น่รักวจิชาการ น่รักวจิทยาศาสุตุรณ์ และบรรดำาบตุคคลผู้รูก้มรีชมืสื่อเสุรียง ฯลฯ  ตุน่างกระโดำดำเขก้ารน่วมวงใน่การแสุวงหา
แน่วทาง ทฤษฎีรี หรมือวจิธ์รีการใน่การชน่วยลดำกม๊าซึ่เรมือน่กระจิก  ทรีสื่เปร็น่ป รัจิจิรัยสุดำาครัญซึ่ซึ่สื่งน่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำภาวะ
โลกรก้อน่ โดำยเฉพาะกรณ์รีทรีสื่กลน่าวถซึ่งกรัน่อยน่างกวก้างขวางคมือ  การตุรีพจิมพณ์งาน่เขรียน่ใน่ชมืสื่อ “Our Choice” 
(ปฏิจิบรัตุจิการกรูก้โลกรก้อน่)2  ของอรัล กอรณ์ เพมืสื่อเสุน่อทางออกจิากวจิกฤตุภาวะโลกรก้อน่ทรีสื่มน่ตุษยชาตุจิกดำาลรัง

                                                           
2
 เปร็น่งาน่เขรียน่ทรีสื่ตุน่อเน่มืสื่องจิาก “An Inconvenient Truth” (โลกรก้อน่: ความจิรจิงทรีสื่ไมน่มรีใครอยาก

ฟ้ รัง) โดำยตุรีพจิมพณ์ใน่ ค.ศ. 2006  ซึ่ซึ่สื่งมรีเน่มืบื้อหาหลรักเกรีสื่ยวกรับการตุรีแผู้น่ผู้ลกระทบจิากภาวะโลกรก้อน่ เพมืสื่อใหก้
ประชาคมโลกหรัน่มาใสุน่ใจิตุน่อป รัญหาน่รีบื้    
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เผู้ชจิญ อยน่างไรกร็ตุาม ใน่ทรีสื่น่รีบื้สุามารถรวมรวบแน่วคจิดำ ทฤษฎีรี และวจิธ์รีการทรีสื่สุดำาครัญๆ เพมืสื่อลดำการเกจิดำภาวะ
โลกรก้อน่ไดำก้ดำรังน่รีบื้  (เพจิสื่งอก้าง: 147 – 161) 

  1.4.1 การประดติษฐร์เครคืที่องมคือเพคืที่อลุ่ดการปลุ่ลุ่อย่กก๊าซัเรคือนุกระจกในุโรงไฟัฟักู้ า แลุ่ะ
โรงงานุอนุติสาหกรรม  

น่รักวจิทยาศาสุตุรณ์ใน่สุหรรัฐฯ พยายามประดำจิษฐณ์เครมืสื่องมมือใน่การกดำาจิรัดำกม๊าซึ่คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์ทรีสื่
ปลน่อยจิากโรงไฟ้ฟ้ก้ า แตุน่กร็ย รังไมน่บรรลตุผู้ลมากน่รักเพราะ แมก้จิะประสุบผู้ลสุดำาเรร็จิใน่การกดำาจิรัดำกม๊าซึ่
คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์แตุน่กร็ใชก้พลรังงาน่ทรีสื่ผู้ลจิตุจิากโรงไฟ้ฟ้ก้าเกมือบครซึ่สื่งหน่ซึ่สื่ง  ตุน่อมามรีการปรรับปรตุงเครมืสื่องมมือ
ดำรังกลน่าวใหก้มรีประสุจิทธ์จิภาพดำรีขซึ่บื้น่ และใชก้พลรังงาน่จิากการผู้ลจิตุเพรียง 10 เปอรณ์เซึ่ร็น่ตุณ์ แตุน่ป รัญหาทรีสื่พบคมือการ
ไมน่สุามารถทดำาใหก้กม๊าซึ่คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์หายไปไดำก้ เพรียงแตุน่มรีการกรับเกร็บไวก้ใน่ทรีสื่ใดำทรีสื่หน่ซึ่สื่ง   
   1.4.2 การเพติที่มสฉัดสลุ่วนุการใชิกู้พลุ่ฉังงานุบรติสนุทธติธิ์ มากขถึสื้นุ  
 พลรังงาน่หลรักๆทรีสื่มน่ตุษยณ์ใชก้กรัน่ใน่ป รัจิจิตุบรัน่มาจิากพลรังงาน่สุจิบื้น่เปลมือง หรมือใชก้หมดำไป  น่รั สื่น่คมือ
พลรังงาน่ทรีสื่ไดำก้จิากซึ่ากฟ้อสุซึ่จิลประเภทตุน่างๆ ทรั บื้งน่ดำบื้ามรัน่ ถน่าน่หจิน่ และกม๊าซึ่ธ์รรมชาตุจิ ฯลฯ  เปร็น่ทรีสื่ปรากฏิ
ชรัดำวน่า พลรังงาน่หลรักดำรังกลน่าวน่รีบื้น่รับวรัน่ยจิสื่งมรีปรจิมาณ์ลดำน่ก้อยลง มรีราคาทรีสื่แพงมากขซึ่บื้น่เรมืสื่อย ประการสุดำาครัญคมือ
เปร็น่ป รัจิจิรัยหลรักสุน่วน่หน่ซึ่สื่งทรีสื่ทดำาใหก้เกจิดำการปลน่อยกม๊าซึ่เรมือน่กระจิก  เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งมรีความพยายามใน่การแสุวงหา
พลรังงาน่ประเภทอมืสื่น่มาทดำแทน่น่รั สื่น่คมือ “พลรังงาน่บรจิสุตุทธ์จิ ธิ์”  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่พลรังงาน่ทรีสื่สุามารถหมตุน่เวรียน่กลรับมา
ใชก้ไดำก้เรมืสื่อยๆ ไมน่มรีว รัน่หมดำ  รวมถซึ่งไมน่ปลน่อยกม๊าซึ่เรมือน่กระจิก สุดำาหรรับพลรังงาน่บรจิสุตุทธ์จิ ธิ์ทรีสื่กลน่าวถซึ่งกรัน่มาก
ไดำก้แกน่  
  1.พลรังงาน่แสุงอาทจิตุยณ์   ป รัจิจิตุบรัน่มรีการประดำจิษฐณ์อตุปกรณ์ณ์เพมืสื่อเปลรีสื่ยน่ความรก้อน่จิากดำวงอาทจิตุยณ์
ใหก้เปร็น่พลรังงาน่ไฟ้ฟ้ก้า ซึ่ซึ่สื่งเรรียกกรัน่วน่า “แผู้งเซึ่ลลณ์สุตุรจิยะ” หลายประเทศใน่โลกใหก้ความสุดำาครัญกรับพลรังงาน่
ประเภทน่รีบื้มากขซึ่บื้น่ ไมน่วน่าจิะเปร็น่ญรีสื่ปตุน่น่ ออสุเตุรเลรีย อจิสุราเอล เยอรมรัน่ และเดำน่มารณ์ก ฯลฯ  
 2.พลรังงาน่ลม  น่รักวจิทยาศาสุตุรณ์ใน่หลายประเทศไดำก้พรัฒน่าเครมืสื่องมมือมากมายหลายรรูปแบบเพมืสื่อ
เปลรีสื่ยน่พลรังงาน่ลมใหก้เปร็น่พลรังงาน่ไฟ้ฟ้ก้ า ทรีสื่เดำน่น่ชรัดำไดำก้แกน่ “กรังหรัน่ลม”  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่น่วรัตุกรรมทรีสื่มรีมาตุรั บื้งแตุน่
โบราณ์ ขณ์ะทรีสื่ป รัจิจิตุบรัน่กร็มรีการพรัฒน่าและออกแบบกรังหรัน่ลมใหก้มรีประสุจิทธ์จิภาพดำรีขซึ่บื้น่ หลายประเทศใน่โลก
ใหก้ความสุดำาครัญมากขซึ่บื้น่กรับการหรัน่มาใชก้พลรังงาน่ลม อาทจิ เดำน่มารณ์ก อรังกฤษ เน่เธ์อรณ์แลน่ดำณ์ ญรีสื่ปตุน่น่ 
เยอรมรัน่ และสุหรรัฐฯ  
 3.พลรังงาน่จิากเขมืสื่อน่   เขมืสื่อน่ทรีสื่ใชก้ใน่การผู้ลจิตุกระแสุไฟ้ฟ้ก้ าสุามารถชน่วยลดำการปลน่อยกม๊าซึ่
คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์ไดำก้มากถซึ่ง 530 ลก้าน่ตุรัน่ แตุน่พลรังงาน่ทรีสื่ไดำก้จิากเขมืสื่อน่กร็มรีขก้อจิดำากรัดำและขก้อเสุรียรน่วมดำก้วย
คมือ ใชก้งบประมาณ์มหาศาลใน่การกน่อสุรก้างเขมืสื่อน่แตุน่ละแหน่ง ทรีสื่สุดำาครัญคมือตุก้องสุรูญเสุรียพมืบื้น่ทรีสื่ปน่าตุก้น่น่ดำบื้ า
บางสุน่วน่ใหก้กรับการสุรก้างเขมืสื่อน่ ขณ์ะเดำรียวกรัน่ถก้าสุรก้างเขมืสื่อน่ขน่าดำเลร็กกร็สุามารถผู้ลจิตุไฟ้ฟ้ก้ าไดำก้เพรียง
เลร็กน่ก้อยไมน่เพรียงพอตุน่อการใชก้สุอยของประชาชน่ 

 4.พลรังงาน่ไฮโดำรเจิน่ ใน่ป รัจิจิตุบรัน่พลรังงาน่ไฮโดำรเจิน่ถมือเปร็น่พลรังงาน่ทางเลมือกทรีสื่กดำาลรังไดำก้ร รับความ
สุน่ใจิใน่การศซึ่กษาและทดำลองเพมืสื่อใชก้กรับเทคโน่โลยรียาน่ยน่ตุณ์ ทรั บื้งใน่สุหรรัฐฯ ญรีสื่ปตุน่น่ และเยอรมรัน่ ฯลฯ 
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เน่มืสื่องจิากกระบวน่การผู้ลจิตุไฟ้ฟ้ก้าน่รั บื้น่ใชก้สุารตุรั บื้งตุก้น่เปร็น่ไฮโดำรเจิน่และออกซึ่จิเจิน่ทรีสื่อยรูน่ใน่อากาศ  ดำรังน่รั บื้น่ของ
เสุรียทรีสื่ไดำก้จิากการเผู้าไหมก้จิซึ่งออกมาใน่รรูปของน่ดำบื้าและความรก้อน่ ซึ่ซึ่สื่งไมน่มรีผู้ลตุน่อสุจิสื่งแวดำลก้อมแตุน่อยน่างใดำ  
  1.4.3.การเพติที่มสฉัดสลุ่วนุการใชิกู้พลุ่ฉังงานุทางเลุ่คือกจากพคืชิเศรษฐกติจ 

 พมืชเศรษฐกจิจิทรีสื่สุามารถน่ดำาไปใชก้เปร็น่สุารประกอบหรมือเปร็น่วรัตุถตุดำจิบสุดำาหรรับการใชก้เปร็น่พลรังงาน่
ทางเลมือกมรีหลายชน่จิดำไมน่วน่าจิะเปร็น่ อก้อย มรัน่สุดำาปะหลรัง ขก้าวโพดำ และปาลณ์ม ฯลฯ  พมืชทตุกชน่จิดำทรีสื่กลน่าวมา
สุามารถน่ดำาไปผู้ลจิตุเปร็น่เอทาน่อลสุดำาหรรับใชก้ผู้สุมกรับน่ดำบื้ามรัน่เพมืสื่อใชก้ใน่การพาณ์จิชยณ์และเกษตุรกรรม  หรมือทรีสื่
รรูก้จิ รักใน่ชมืสื่อแกร็สุโซึ่ฮอลลณ์ และไบโอดำรีเซึ่ล  โดำยประเทศแรกๆทรีสื่ใชก้พลรังงาน่ประเภทน่รีบื้อยน่างกวก้างขวางคมือ
บราซึ่จิล ขณ์ะทรีสื่ไทยเองกร็เรจิสื่มใชก้แพรน่หลายกรัน่มากขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ  
  1.4.4 การใชิกู้พลุ่ฉังงานุทางเลุ่คือกประเภทอคืที่นุๆ  
 พลรังงาน่ทางเลมือกประเภทอมืสื่น่ทรีสื่กลน่าวถซึ่งกรัน่บน่อยๆ คมือพลรังงาน่น่จิวเคลรียรณ์  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่พลรังงาน่ทรีสื่
เขก้าใจิกรัน่วน่ามรีกระบวน่การผู้ลจิตุไฟ้ฟ้ก้ าทรีสื่ไมน่ไดำก้ปลน่อยกม๊าซึ่คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์ อยน่างไรกร็ตุาม กร็ยรังคงมรี
คดำาถามเกรีสื่ยวกรับความปลอดำภรัยใน่ดำก้าน่ชรีวจิตุ  และสุจิสื่งแวดำลก้อมทรีสื่จิะตุามมา (ดำรังกรณ์รีเชอรณ์โน่บจิล) รวมถซึ่งมรี
หลายความเหร็น่ทรีสื่เสุน่อวน่า  แมก้โรงไฟ้ฟ้ก้ าน่จิวเคลรียรณ์ไมน่ไดำก้ปลน่อยคารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์ แตุน่กระบวน่การ
ระหวน่างกน่อสุรก้าง การถลตุงแรน่ยรูเรเน่รียม การขน่สุน่ง  และการจิรัดำเกร็บกากน่จิวเคลรียรณ์ลก้วน่มรีกระบวน่การทรีสื่ตุก้อง
ปลน่อยกม๊าซึ่คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์ทรั บื้งสุจิบื้น่  ขณ์ะทรีสื่บางสุน่วน่กร็น่ซึ่กถซึ่งพลรังงาน่ประเภทชรีวมวล ทรีสื่น่ดำาวรัสุดำตุเหลมือใชก้
จิากการเกษตุรมาผู้ลจิตุไฟ้ฟ้ก้า ไดำก้แกน่แกลบ เศษไมก้ยรูคาลจิปตุรัสุ และเศษไมก้ยางพารา ฯลฯ  ซึ่ซึ่สื่งหากไมน่มรี
กระบวน่การจิรัดำการทรีสื่ดำรี กร็มรีป รัญหาทรีสื่ตุามมาคมือโรคระบบทางเดำจิน่หายใจิและโรคทางผู้จิวหน่รังทรีสื่จิะเกจิดำ
ขซึ่บื้น่กรับผู้รูก้อยรูน่ใกลก้เครียงโรงไฟ้ฟ้ก้าชน่จิดำน่รีบื้  
  1.4.5 การแสวงหาความรลุ่วมมคือในุระหวลุ่างประเทศ  
 ผู้ลจิากการทรีสื่น่รักวจิทยาศาสุตุรณ์ น่รักวจิชาการ  และน่รักเคลมืสื่อน่ไหวดำก้าน่สุจิสื่งแวดำลก้อมจิดำาน่วน่มากไดำก้
ออกมาเคลมืสื่อน่ไหวรณ์รงคณ์อยน่างตุน่อเน่มืสื่อง เพมืสื่อแสุดำงใหก้เหร็น่วน่ามรีการเปลรีสื่ยน่แปลงดำก้าน่สุภาพภรูมจิอากาศของ
โลกอยน่างรตุน่แรง ไดำก้กลายเปร็น่สุน่วน่สุดำาครัญทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่การจิรัดำเวทรีประชตุมเพมืสื่อแสุวงหาความรน่วมมมือใน่ระหวน่าง
ประเทศ และสุดำาหรรับการจิรัดำประชตุมเพมืสื่อรรับมมือกรับภาวะโลกรก้อน่ทรีสื่เปร็น่รรูปธ์รรมมากสุตุดำเกจิดำขซึ่บื้น่ครรั บื้งแรกใน่ 
ค.ศ.1992 เมมืสื่อองคณ์การสุหประชาชาตุจิไดำก้จิ รัดำประชตุมวน่าดำก้วย“สุจิสื่งแวดำลก้อมและการพรัฒน่า” ขซึ่บื้น่ทรีสื่น่ครรจิโอ 
เดำอ จิาเน่โร ของประเทศบราซึ่จิล และไดำก้มรีการจิรัดำตุรั บื้ง“อน่ตุสุรัญญาสุหประชาชาตุจิวน่าดำก้วยการเปลรีสื่ยน่แปลง
ดำก้าน่สุภาพภรูมจิอากาศ” เพมืสื่อใหก้ชาตุจิตุน่างๆ ชน่วยกรัน่ลดำการปลน่อยกม๊าซึ่เรมือน่กระจิกโดำยสุมรัครใจิ  

แตุน่เน่มืสื่องจิากอน่ตุสุรัญญาขก้างตุก้น่ไมน่มรีผู้ลบรังครับใชก้ใน่ทางกฎีหมาย ตุน่อมาใน่ ค.ศ. 1997 จิซึ่งไดำก้จิรัดำใหก้
มรีการประชตุมกรัน่อรีกครรั บื้งทรีสื่น่ครเกรียวโตุ ของญรีสื่ปตุน่น่  ผู้ลการประชตุมระหวน่างชาตุจิตุน่างๆ ไดำก้ผู้ลเปร็น่ทรีสื่น่น่าพอใจิ 
และไดำก้เกจิดำ “พจิธ์รีสุารเกรียวโตุ”(Kyoto Protocol)ขซึ่บื้น่ เพมืสื่อกดำาหน่ดำใหก้ประเทศตุน่างๆ ทรีสื่ลงน่ามใหก้สุรัตุยาบรัน่
ตุก้องดำดำาเน่จิน่มาตุรการตุน่างๆ  เพมืสื่อลดำกม๊าซึ่เรมือน่กระจิกใน่ประเทศของตุน่  โดำยเฉพาะใน่ประเทศทรีสื่พรัฒน่า
แลก้วตุก้องลดำปรจิมาณ์กม๊าซึ่เหลน่าน่รั บื้น่ใหก้ไดำก้ 5.2% (โดำยใหก้เทรียบกรับใน่ค.ศ.1990) ภายใน่ ค.ศ.2012 อยน่างไร
ตุาม เปร็น่ทรีสื่ปรากฏิชรัดำใน่เวลาตุน่อมาวน่า  พจิธ์รีสุารเกรียวโตุไมน่คน่อยประสุบความสุดำาเรร็จิตุามเปก้ าหมายน่รัก 
เพราะหลายชาตุจิยรังคงหน่วงภาคอตุตุสุาหกรรมประเทศตุน่มากกวน่าเรมืสื่องภาวะโลกรก้อน่ โดำยเฉพาะสุหรรัฐฯทรีสื่
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อยรูน่ใน่ฐาน่ะชาตุจิมหาอดำาน่าจิดำก้าน่เศรษฐกจิจิลดำาดำรับหน่ซึ่สื่งของโลกกร็ไมน่ไดำก้ลงน่ามใน่พจิธ์รีสุารเกรียวโตุ (เพจิสื่งอก้าง : 
147 – 161) 

   1.4.6 การใชิกู้ระบบโควติกู้ากก๊าซัเรคือนุกระจก 
 คมือการออกกฎีหมายกดำาหน่ดำเพดำาน่การปลน่อยกม๊าซึ่เรมือน่กระจิกสุรูงสุตุดำเอาไวก้สุดำาหรรับกลตุน่ม
อตุตุสุาหกรรมทรีสื่ทดำาใหก้เกจิดำมลภาวะ เชน่น่โรงไฟ้ฟ้ก้ า และโรงงาน่อตุตุสุาหกรรม เปร็น่ตุก้น่  ผู้รูก้ประกอบการ
โรงงาน่เหลน่าน่รั บื้น่จิะไดำก้ร รับครูปองสุดำาหรรับทตุกๆ ตุรัน่ของคารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์ทรีสื่ลดำตุดำสื่าลงกวน่าเพดำาน่ทรีสื่กดำาหน่ดำ
ไวก้ โดำยทรีสื่ครูปองดำรังกลน่าวสุามารถน่ดำาไปซึ่มืบื้อ ขาย แลกเปลรีสื่ยน่ หรมือสุะสุมเพมืสื่อไวก้ใชก้ใน่อน่าคตุไดำก้  รวมถซึ่ง
สุามารถน่ดำาครูปองดำรังกลน่าวไปเปจิดำประมรูลใหก้กรับโรงงาน่ทรีสื่ปลน่อยกม๊าซึ่เรมือน่กระจิกมากเกจิน่เพดำาน่ไดำก้ 
แรงจิรูงใจิจิากเมร็ดำเงจิน่ทรีสื่ไดำก้ร รับ   เพมืสื่อลดำกม๊าซึ่เรมือน่กระจิกจิะกระตุตุก้น่ใหก้เกจิดำความรน่วมมมือและการเกจิดำ
น่วรัตุกรรมใหมนๆ่   ซึ่ซึ่สื่งจิะสุน่งผู้ลดำรีตุน่อการลดำกม๊าซึ่เรมือน่กระจิกไดำก้อยน่างมรีประสุจิทธ์จิภาพ (กอรณ์, 2552: 343) 

  1.4.7 การเปลุ่ที่ที่ย่นุแปลุ่งพฤติติกรรมแลุ่ะวติธที่คติดของมนุนุษย่ร์ 
 สุดำาหรรับการเปลรีสื่ยน่แปลงพฤตุจิกรรมและวจิธ์รีคจิดำของมน่ตุษยณ์ถมือเปร็น่วจิธ์รีการทรีสื่ไดำก้ผู้ลอยน่างยรั สื่งยมืน่ทรีสื่สุตุดำ 
เน่มืสื่ องจิากหากเกจิดำขซึ่บื้น่ไดำก้จิะมรีผู้ลเปลรีสื่ยน่แปลงทรีสื่ทดำาใหก้มรีการใชก้สุจิสื่งของตุน่างๆ  อยน่างประหยรัดำและมรี
ประสุจิทธ์จิภาพสุรูงสุตุดำใน่วงกวก้าง  การเปลรีสื่ยน่จิากพลรังงาน่ฟ้อสุซึ่จิลไปเปร็น่พลรังงาน่แสุดำงอาทจิตุยณ์ ลม และ
เขมืสื่อน่ ตุลอดำจิน่พลรังงาน่หมตุน่เวรียน่รรูปแบบอมืสื่น่ๆ ซึ่ซึ่สื่งจิะน่ดำาไปสุรูน่การปลน่อยกม๊าซึ่เรมือน่กระจิกน่ก้อยลง และ 
เพมืสื่อจิะใหก้เกจิดำการเปลรีสื่ยน่แปลงเชน่น่วน่าน่รีบื้ไดำก้ ตุก้องมรีการสุมืสื่อสุาร ใหก้ขก้อมรูล และแลกเปลรีสื่ยน่ใหก้คน่ทรั สื่วไปไดำก้ร รับรรูก้
วน่าป รัญหาภาวะโลกรก้อน่น่รีบื้ คมือเรมืสื่องเรน่งดำน่วน่สุดำาหรรับทตุกคน่บน่โลกใบน่รีบื้  ทรีสื่ตุก้องรน่วมมมือกรัน่ใน่การปรรับเปลรีสื่ยน่
พฤตุจิกรรมทรีสื่ทดำาใหก้โลกมรีอตุณ์หภรูมจิสุรูงขซึ่บื้น่อยน่างจิรจิงจิรัง (เพจิสื่งอก้าง: 315) 

 

2. โรคเอดสร์ 
 
 โรคเอดำสุณ์จิรัดำเปร็น่โรครก้ายทรีสื่ครน่าชรีวจิตุมน่ตุษยณ์ทรั สื่วโลกมากกวน่าโรครก้ายชน่จิดำใดำๆ   โดำยทรีสื่น่รับวรัน่จิดำาน่วน่
ผู้รูก้ปน่วยและผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุใน่กลตุน่มประเทศกดำาลรังพรัฒน่าและยากจิน่กร็ยจิสื่งมรีจิดำาน่วน่ทรีสื่สุรูงขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ ซึ่ซึ่สื่งถมือวน่าเปร็น่ภรัย
คตุกคามตุน่อความมรั สื่น่คงของมน่ตุษยณ์ใน่ดำก้าน่สุตุขอน่ามรัยอยน่างแทก้จิรจิง   แมก้หลายภาคสุน่วน่ทรั บื้งองคณ์การอน่ามรัย
โลก โครงการเอดำสุณ์แหน่งสุหประชาชาตุจิ องคณ์กรภาคเอกชน่   และหน่น่วยงาน่ดำก้าน่สุาธ์ารณ์ะสุตุขของชาตุจิ
ตุน่างๆ จิะทดำาการรณ์รงคณ์ปก้องกรัน่และหาแน่วทางแกก้ไขป รัญหาดำรังกลน่าวอยน่างจิรจิงจิรัง แตุน่จิดำาน่วน่ผู้รูก้ตุจิดำเชมืบื้อราย
ใหมน่ทรั สื่วโลกกร็ไมน่มรีทน่าทรีทรีสื่จิะลดำลง  ซึ่ซึ่สื่งน่อกจิากโรคเอดำสุณ์จิะผู้ลสุน่งผู้ลกระทบตุน่อผู้รูก้ปน่วยโดำยตุรงแลก้ว ยรังมรี
ผู้ลกระทบตุน่อภาคสุน่วน่อมืสื่น่ๆ ทรั บื้งใน่ดำก้าน่เศรษฐกจิจิ สุรังคม คตุณ์ภาพประชากร  และระบบดำก้าน่สุาธ์ารณ์สุตุข 
เหตุตุน่รีบื้  จิซึ่งเปร็น่ประเดำร็น่ทรีสื่น่น่ าสุน่ใจิสุดำาหรรับการศซึ่กษาเกรีสื่ยวกรับโรคเอดำสุณ์วน่ามรีความเปร็น่มาอยน่างไร 
สุถาน่การณ์ณ์ทรีสื่ผู้น่าน่มาและป รัจิจิตุบรัน่เปร็น่เชน่น่ไร และผู้รูก้คน่ใน่สุรังคมจิะมรีสุน่วน่รน่วมเพมืสื่อรรับมมือกรับการแพรน่ระบาดำ
ของโรครก้ายน่รีบื้ไดำก้อยน่างไร  
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2.1 ทที่ที่มาของโรคเอดสร์ 
 

  “เอดำสุณ์” หรมือ “กลตุน่มอาการภรูมจิคตุก้มกรัน่เสุมืสื่อม”  (Acquired Immune Deficiency Syndrome”) คมือทรีสื่
โรคทรีสื่เกรีสื่ยวกรับระบบภรูมจิคตุก้มกรัน่ของมน่ตุษยณ์   ซึ่ซึ่สื่งเกจิดำจิากการตุจิดำเชมืบื้อไวรรัสุทรีสื่ชมืสื่อ “เอชไอวรี” (Human 

Immunodeficiency Virus: HIV) ซึ่ซึ่สื่งจิะทดำาใหก้ผู้รูก้ปน่วยมรีการทดำางาน่ของระบบภรูมจิคตุก้มกรัน่ทรีสื่บกพรน่อง  ทดำาใหก้
เสุรีสื่ยงตุน่อการตุจิดำเชมืบื้อฉวยโอกาสุและการเกจิดำเน่มืบื้องอกบางชน่จิดำ  เชมืบื้อไวรรัสุเอชไอวรีสุามารถตุจิดำตุน่อผู้น่าน่
ทางการสุรัมผู้รัสุของเยมืสื่อเมมือกหรมือการสุรัมผู้รัสุสุารครัดำหลรั สื่งซึ่ซึ่สื่งมรีเชมืบื้อ เชน่น่ เลมือดำ น่ดำบื้าอสุตุจิจิ น่ดำบื้าหลน่อลมืสื่น่ชน่อง
คลอดำ น่ดำบื้าหลรั สื่งกน่อน่การหลรั สื่งอสุตุจิจิ และน่มมารดำา  รวมถซึ่งอาจิตุจิดำตุน่อผู้น่าน่เพศสุรัมพรัน่ธ์ณ์ไมน่วน่าจิะเปร็น่ทางชน่อง
คลอดำ  หรมือทวารหน่รัก หรมือชน่องปาก  การรรับเลมือดำ การใชก้เขร็มฉรีดำยาทรีสื่ปน่เปมืบื้อน่  การตุจิดำตุน่อจิากแมน่สุรูน่ลรูก
ขณ์ะตุรั บื้งครรภณ์ ขณ์ะคลอดำบตุตุร หรมือแมก้แตุน่การใหก้น่มบตุตุร   

คดำาวน่า “เอดำสุณ์” มาจิากคดำาใน่ภาษาอรังกฤษวน่า “AIDS ซึ่ซึ่สื่งยน่อมาจิากคดำาเตุร็มคมือ “Acquired Immune 

Deficiency Syndrome” โดำยใน่แตุน่ละคดำามรีความหมายดำรังน่รีบื้ 
A = Acquired หมายถซึ่ง เกจิดำขซึ่บื้น่ภายหลรัง ไมน่ไดำก้เปร็น่มาแตุน่กดำาเน่จิดำหรมือสุมืบทอดำทางกรรมพรัน่ธ์ตุณ์ 
I = Immune หมายถซึ่ง ระบบภรูมจิตุก้าน่ทาน่หรมือระบบภรูมจิคตุก้มกรัน่ของรน่างกาย 

D = Deficiency หมายถซึ่ง ความบกพรน่อง การขาดำไปหรมือเสุมืสื่อม 

S = Syndrome หมายถซึ่ง กลตุน่มอาการคมือมรีอาการหลาย ๆ อยน่างไมน่เฉพาะทรีสื่ระบบใดำระบบหน่ซึ่สื่ง 
 

และสุามารถรวมความหมายไดำก้วน่า “กลตุน่มอาการภรูมจิคตุก้มกรัน่เสุมืสื่อม”  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่กลตุน่มอาการของโรคทรีสื่
เกจิดำจิากเชมืบื้อไวรรัสุเอชไอวรี  โดำยเมมืสื่อไวรรัสุชน่จิดำน่รีบื้เขก้าสุรูน่รน่างกายจิะเขก้าไปทดำาลายเมร็ดำเลมือดำขาว  ทดำาใหก้ระบบ
ภรูมจิคตุก้มกรัน่ใน่รน่างกายเสุมืสื่อมหรมือบกพรน่องลง  และจิะมรีผู้ลทดำาใหก้เปร็น่โรคตุจิดำเชมืบื้อหรมือเปร็น่มะเรร็งบางชน่จิดำไดำก้
งน่ายกวน่าคน่ปกตุจิ อาการมรักจิะรตุน่แรง เรมืบื้อร รัง และเสุรียชรีวจิตุใน่ทรีสื่สุตุดำ  
 การศซึ่กษาวจิจิ รัยทางพรัน่ธ์ตุศาสุตุรณ์ชรีบื้วน่าเชมืบื้อไวรรัสุเอชไอวรีมรีถจิสื่น่กดำาเน่จิดำมาจิากแอฟ้รจิกากลางตุะวรัน่ตุก
โดำยโรคเอดำสุณ์เปร็น่ทรีสื่รรูก้จิ รักครรั บื้งแรกใน่สุหรรัฐอเมรจิกาโดำยศรูน่ยณ์ควบคตุมและปก้องกรัน่โรค หรมือ “CDC” (Centers 

for Disease Control and Prevention)  ใน่ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) (สุน่วน่ใน่ประเทศไทยพบผู้รูก้ปน่วยโรค
เอดำสุณ์ครรั บื้งแรกใน่ ค.ศ.1984 โดำยเปร็น่ผู้รูก้ปน่วยทรีสื่เดำจิน่ทางกลรับมาจิากการเรรียน่หน่รังสุมือทรีสื่สุหรรัฐฯ)  สุดำาหรรับ
สุาเหตุตุของโรคและเชมืบื้อไวรรัสุเอชไอวรีน่รั บื้น่คก้น่พบใน่ ค.ศ.1984(พ.ศ.2527) ป รัจิจิตุบรัน่แมก้จิะยรังไมน่มรีหน่ทาง
รรักษาใหก้หายขาดำไดำก้ รวมถซึ่งไมน่มรีว รัคซึ่รีน่ปก้ องกรัน่ กระน่รั บื้น่การรรักษาผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์และผู้รูก้ตุจิดำเชมืบื้อเอชไอวรี
สุามารถชะลอการดำดำาเน่จิน่โรคไดำก้ และสุามารถลดำอรัตุราการตุายและภาวะทตุพพลภาพไดำก้ดำรี อยน่างไรกร็ตุาม
ยารรักษาเหลน่าน่รั บื้น่กร็ยรังถมือวน่ามรีราคาแพง ผู้รูก้ปน่วยใน่บางประเทศยรังไมน่สุามารถเขก้าถซึ่งการรรักษาไดำก้  องคณ์กร
ดำก้าน่สุาธ์ารณ์ะสุตุขตุน่างๆ ของโลกลก้วน่เหร็น่ตุรงกรัน่วน่าการรรักษาเอดำสุณ์ยรังมรีขก้อจิดำากรัดำอยรูน่มาก  ดำรังน่รั บื้น่จิซึ่งควร
เน่ก้น่ไปทรีสื่การใหก้ความสุดำาครัญกรับการควบคตุมการระบาดำของโรคเอดำสุณ์  โดำยการรณ์รงคณ์ปก้องกรัน่การตุจิดำเชมืบื้อ
ผู้น่าน่การสุน่รับสุน่ตุน่การมรีเพศสุรัมพรัน่ธ์ณ์อยน่างปลอดำภรัยและการเปลรีสื่ยน่เขร็มทรีสื่ใชก้แลก้ว เพมืสื่อลดำการแพรน่ระบาดำ
ของเชมืบื้อไวรรัสุ (วจิกจิพรีเดำรีย สุาราน่ตุกรมเสุรรี, 2555ค)                                               
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        ภาพทรีสื่ 4.2 การตุน่อตุรัวเปร็น่รจิบบจิบื้น่สุรีแดำง ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่สุรัญลรักษณ์ณ์ของวรัน่เอดำสุณ์โลกใน่วรัน่ทรีสื่ 1 ธ์รัน่วาคม        
        เพมืสื่อรณ์รงคณ์ลดำจิดำาน่วน่ผู้รูก้ตุจิดำเชมืบื้อเอดำสุณ์รายใหมน่ จิน่เปร็น่ศรูน่ยณ์เปอรณ์เซึ่ร็น่ตุณ์  
        ทรีสื่มา http://blogs.independent.co.uk/wp-content/uploads/2011/12/134276801.jpg 

  
2.2 สถานุการณร์ของโรคเอดสร์ 

   
         น่รับตุรั บื้งแตุน่มน่ตุษยณ์คก้น่พบโรคเอดำสุณ์ครรั บื้งแรกทรีสื่สุหรรัฐใน่ ค.ศ. 1981 จิดำาน่วน่ผู้รูก้ตุจิดำเชมืบื้อเอชไอวรีน่รับวรัน่
กร็ยจิสื่งมรีจิดำาน่วน่ทรีสื่เพจิสื่มสุรูงขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ  และแมก้ใน่ป รัจิจิตุบรัน่จิะมรียาตุก้าน่ไวรรัสุและยารรักษาอาการแทรกซึ่ก้อน่
ประเภทตุน่างๆ เพมืสื่อชน่วยเหลมือผู้รูก้ปน่วย  แตุน่หากผู้รูก้คน่ใน่สุรังคมไมน่ตุระหน่รักถซึ่งการปก้องกรัน่และปกปก้องตุน่เอง
จิากโรครก้ายดำรังกลน่าวน่รีบื้ จิดำาน่วน่ผู้รูก้ไดำก้ร รับเชมืบื้อเอชไอวรีกร็จิะยจิสื่งสุรูงกวน่าทรีสื่ปรากฏิออกมา  
 ใน่ ค.ศ.2007 “โครงการเอดำสุณ์แหน่งสุหประชาชาตุจิ ”หรมือ“UNAIDS”(United Nations Programme 

on HIV/AIDS) ไดำก้เปจิดำเผู้ยตุรัวเลขผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์ทรั สื่วโลกไวก้วน่าใน่ปรีดำรังกลน่าวมรีผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์สุรูงถซึ่ง 33.2 ลก้าน่คน่  
และมรีผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุจิากโรคน่รีบื้รวมสุรูง 2.1 ลก้าน่คน่ โดำยผู้รูก้ทรีสื่เสุรียชรีวจิตุสุน่วน่ใหญน่เปร็น่ชาวแอฟ้รจิกาใตุก้ใน่ทะเลทราย
ซึ่าฮารา ตุน่อมาใน่ ค.ศ.2009 “UNAIDS” ไดำก้ออกมาระบตุวน่ามรีผู้รูก้ตุจิดำเชมืบื้อเอดำสุณ์สุะสุมทรั สื่วโลกแลก้วจิดำาน่วน่ 60 
ลก้าน่คน่  และเสุรียชรีวจิตุแลก้ว 25 ลก้าน่คน่ เฉพาะใน่แอฟ้รจิกาใตุก้มรีเดำร็กทรีสื่ตุก้องกลายเปร็น่เดำร็กกดำาพรก้าเพราะบจิดำา
มารดำาเสุรียชรีวจิตุจิากโรคเอดำสุณ์ถซึ่ง 14 ลก้าน่คน่ น่รับตุรั บื้งแตุน่มรีการระบาดำของโรคเอดำสุณ์  ขณ์ะเดำรียวกรัน่ ใน่ ค.ศ. 
2009 “องคณ์การอน่ามรัยโลก” หรมือ “WHO”(World Health Organization) กร็ไดำก้เปจิดำเผู้ยตุรัวเลขประมาณ์
การณ์ณ์ผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์ของโลกไวก้วน่า ใน่ปรีดำรังกลน่าวทรั สื่วโลกมรีผู้รูก้ตุจิดำเชมืบื้อเอชไอวรีและผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์อยรูน่ประมาณ์ 33.3 
ลก้าน่คน่ โดำยแตุน่ละปรีมรีผู้รูก้ตุจิดำเชมืบื้อเอชไอวรีรายใหมน่ประมาณ์  2.6 ลก้าน่คน่ และมรีผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุจิากเอดำสุณ์ราวปรีละ 
1.8 ลก้าน่คน่ (เพจิสื่งอก้าง, 2555ค)    
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สุดำาหรรับสุถาน่การณ์ณ์โรคเอดำสุณ์ใน่ประเทศไทยพบวน่า  น่รับตุรั บื้งแตุน่พบผู้รูก้ปน่วยรายแรกใน่ ค.ศ. 1984 
จิน่ถซึ่งตุก้น่ทศวรรษ 1990  จิดำาน่วน่ผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์ใน่ประเทศไทยใน่แตุน่ละปรีกร็มรีจิดำาน่วน่ตุรัวเลขทรีสื่สุรูงขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ 
เชน่น่กรัน่ โดำยศาสุตุราจิารยณ์กจิตุตุจิคตุณ์ น่ายแพทยณ์ประพรัน่ธ์ณ์ ภาน่ตุภาค   ใน่ฐาน่ะผู้รูก้อดำาน่วยการศรูน่ยณ์วจิจิ รัยโรค
เอดำสุณ์ สุภากาชาดำไทย ไดำก้ใหก้ขก้อมรูลวน่า ชน่วงระหวน่าง ค.ศ.1991–1996 (พ.ศ.2534–2539) ถมือเปร็น่ชน่วงทรีสื่
โรคเอดำสุณ์แพรน่ระบาดำรตุน่แรงทรีสื่สุตุดำใน่ประเทศไทย  โดำยคาดำการณ์ณ์วน่ามรีผู้รูก้ตุจิดำเชมืบื้อรายใหมน่ใน่ชน่วงดำรังกลน่าวถซึ่ง
ปรีละ 1 แสุน่ถซึ่ง 1.5 แสุน่คน่ และเสุรียชรีวจิตุเฉลรีสื่ยปรีละ 6 หมมืสื่น่คน่  

จิากสุถาน่การณ์ณ์ทรีสื่รตุน่แรงดำรังกลน่าว  รรัฐบาลไทยใน่ขณ์ะน่รั บื้น่คมือรรัฐบาลน่ายอาน่รัน่ทณ์ ป รัน่ยารชตุน่ ถรัดำ
มาคมือรรัฐบาลน่ายชวน่ หลรีกภรัย  จิซึ่งสุน่รับสุน่ตุน่งบประมาณ์และทรรัพยากรของประเทศอยน่างเตุร็มทรีสื่เพมืสื่อลดำ
จิดำาน่วน่ผู้รูก้ตุจิดำเชมืบื้อรายใหมน่ลงใหก้ไดำก้  และผู้ลจิากการทดำางาน่เชจิงรตุกอยน่างตุน่อเน่มืสื่องโดำยเฉพาะการรณ์รงคณ์
ปก้องกรัน่โรคเอดำสุณ์ใน่โครงการ “ถตุงยางอน่ามรัย 100 %” ของน่ายมรีชรัย วรีระไวทยะ (คน่ไทยเรรียกกรัน่ตุจิดำปาก
วน่าถตุงยางมรีชรัย)  มรีสุน่วน่สุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้จิดำาน่วน่ผู้รูก้ตุจิดำเชมืบื้อเอดำสุณ์รายใหมน่ของไทยใน่เวลาตุน่อมาลดำลงอยน่าง
พอใจิ จิน่น่าน่าชาตุจิยกยน่องใน่ประสุจิทธ์จิภาพการทดำางาน่ของรรัฐบาล และหน่น่วงงาน่ดำก้าน่สุาธ์ารณ์สุตุขของ
ไทย 

ขณ์ะเดำรียวกรัน่ น่ายแพทยณ์ประพรัน่ธ์ณ์ ภาน่ตุภาค  ไดำก้น่ดำาเสุน่อขก้อมรูลเพจิสื่มเตุจิมอรีกวน่า ใน่ ค.ศ.2010 มรี
คน่ไทยตุจิดำเชมืบื้อเอดำสุณ์ประมาณ์ 1.2 ลก้าน่คน่  ใน่จิดำาน่วน่น่รีบื้เสุรียชรีวจิตุไปแลก้วครซึ่สื่งหน่ซึ่สื่ง และมรีคน่ไทยทรีสื่ตุจิดำเชมืบื้อ
เอดำสุณ์ซึ่ซึ่สื่งยรังมรีชรีวจิตุอยรูน่มากถซึ่ง 6 แสุน่คน่  โดำยใน่แตุน่ละปรีมรีผู้รูก้ตุจิดำเชมืบื้อรายใหมน่ประมาณ์ปรีละ 16,000 คน่ 
รวมทรั บื้งเสุรียชรีวจิตุจิากโรคเอดำสุณ์ประมาณ์ปรีไมน่ละน่ก้อยกวน่า 10,000 อยน่างไรกร็ตุาม  แมก้จิากตุรัวเลขผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์
ของไทยใน่ ค.ศ.2010 ดำรูมรีแน่วโน่ก้มการเสุรียชรีวจิตุทรีสื่ตุดำสื่าลง เน่มืสื่องจิากภาครรัฐไดำก้จิรัดำบรจิการดำก้าน่สุาธ์ารณ์สุตุข
เพมืสื่อผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์อยน่างทรั สื่วถซึ่ง พรก้อมๆ  กรับการรณ์รงคณ์ปก้องกรัน่โรคเอดำสุณ์อยน่างตุน่อเน่มืสื่อง แตุน่กระน่รั บื้น่จิดำาน่วน่
ผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุดำก้วยโรคเอดำสุณ์จิะลดำลงอยน่างตุน่อเน่มืสื่องไปตุลอดำ  กร็ตุน่อเมมืสื่อชาวไทยทตุกคน่ใหก้ความสุดำาครัญอยน่าง
แทก้จิรจิงใน่การปก้องกรัน่ตุน่เองจิากโรคเอดำสุณ์(ประพรัน่ธ์ณ์  ภาน่ตุภาค, 2553) 
 

2.3 พย่าธติกยำาเนุติด 
 

เชมืบื้อเอชไอวรีเปร็น่เชมืบื้อไวรรัสุใน่กลตุน่ม “เลน่ตุจิไวรรัสุ” (Lentivirus)   ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่กลตุน่มยน่อยของไวรรัสุใน่กลตุน่ม  
“เรโทรไวรรัสุ” (Retrovirus) ทรีสื่ถรูกคก้น่พบใน่ ค.ศ. 1984  ไวรรัสุกลตุน่มน่รีบื้ขซึ่บื้น่ชมืสื่อใน่ดำก้าน่การมรีระยะแฝ่งน่าน่ การ
ทดำาใหก้มรีเชมืบื้อไวรรัสุใน่กระแสุเลมือดำน่าน่  และการทดำาใหก้ภรูมจิคตุก้มกรัน่ของผู้รูก้ตุจิดำเชมืบื้ออน่อน่แอลง เชมืบื้อเอชไอวรีมรี
ความจิดำาเพาะตุน่อเมร็ดำเลมือดำขาวชน่จิดำ “CD4 T” lymphocyte และ Monocyte สุรูงมาก  โดำยเชมืบื้อเอชไอวรีจิะ
จิรับตุรัวกรับเซึ่ลลณ์ CD4 และฝ่ รังตุรัวเขก้าไปภายใน่  เชมืบื้อเอชไอวรีจิะเพจิสื่มจิดำาน่วน่โดำยการสุรก้างสุายดำรีเอร็น่เอดำก้วย
เอน่ไซึ่มณ์ “Reverse transcryptase” หลรังจิากน่รั บื้น่สุายดำรีเอร็น่เอของไวรรัสุจิะแทรกเขก้าไปใน่สุายดำรีเอร็น่เอของ
ผู้รูก้ตุจิดำเชมืบื้ออยน่างถาวร และสุามารถเพจิสื่มจิดำาน่วน่ตุน่อไปไดำก้ (วจิกจิพรีเดำรีย สุาราน่ตุกรมเสุรรี, 2555ค)                

เชมืบื้อเอชไอวรี – 1  จิรัดำเปร็น่ชน่จิดำของไวรรัสุทรีสื่ทดำาใหก้เกจิดำโรคสุน่วน่ใหญน่ไมน่วน่าจิะใน่สุหรรัฐฯ ยตุโรป เอเชรีย 
อมรจิกาใตุก้ และแอฟ้รจิกา(สุน่วน่เชมืบื้อเอชไอวรี – 2 ทรีสื่ถรูกคก้น่พบใน่ ค.ศ.1986 - พ.ศ.2529) มรีสุน่วน่ทรีสื่ทดำาใหก้เกจิดำ
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โรคน่ก้อย ซึ่ซึ่สื่งจิะพบบก้างกร็ใน่แอฟ้รจิกาตุะวรัน่ตุก)  เชมืบื้อเอชไอวรีจิะมรีอรัตุราการกลายพรัน่ธ์ณ์สุรูง และจิะไมน่สุงบอยรูน่
เฉยๆ เชมืบื้อเอชไอวรีจิะเขก้าทดำาลายระบบภรูมจิตุก้าน่ทาน่ของรน่างกายอยน่างรตุน่แรง  โดำยเรจิสื่มตุรั บื้งแตุน่ไดำก้ร รับเชมืบื้อและ
ทดำาลายภรูมจิตุก้าน่ทาน่มน่ตุษยณ์อยรูน่ตุลอดำเวลา  

ใน่ระยะเวลา  3 – 6 สุรัปดำาหณ์ภายหลรังจิากไดำก้ร รับเชมืบื้อเอชไอวรี  เชมืบื้อจิะเพจิสื่มขซึ่บื้น่อยน่างมากโดำยวจิธ์รีการ 
“เรพลจิเคชรั สื่น่” (Replication) และจิะกระจิายทรั สื่วไปตุามรน่างกาย  ใน่ระยะเฉรียบพลรัน่น่รีบื้ประมาณ์รก้อยละ  50 

– 90 ของผู้รูก้ปน่วยจิะมรีอาการไมน่สุบายคลก้ายไขก้หวรัดำใหญน่โดำยมรีอาการดำรังตุน่อไปน่รีบื้  มรีไขก้ซึ่ซึ่สื่งมรีความรตุน่แรง
แตุกตุน่างกรัน่ เจิร็บคอ มรีผู้มืสื่น่ตุามตุรัว ตุน่อมน่ดำบื้าเหลมืองและมก้ามโตุ ผู้รูก้ปน่วยบางคน่กร็ไมน่มรีอาการแตุน่อยน่างใดำและ
อาจิไมน่ทราบวน่าตุน่มรีเชมืบื้อเอชไอวรี  

ทรั บื้งน่รีบื้ระยะทรีสื่ไมน่มรีอาการของเชมืบื้อเอชไอวรีอาจิมรีอยรูน่น่าน่หลายปรีจิน่กวน่าจิะเกจิดำอาการ ซึ่ซึ่สื่งจิะทดำาใหก้รรูก้วน่า
เชมืบื้อเอชไอวรีกดำาลรังคมืบหน่ก้า  การคมืบหน่ก้าเขก้าสุรูน่ระยะมรีอาการอาจิเกจิดำขซึ่บื้น่อยน่างรวดำเรร็วใน่ผู้รูก้ปน่วยทรีสื่มรีความ
บกพรน่องดำก้าน่ภรูมจิตุก้าน่ทาน่ตุรั บื้งแตุน่กน่อน่ไดำก้ร รับเชมืบื้อเอชไอวรี  รวมถซึ่งใน่ทารกซึ่ซึ่สื่งมรีระบบภรูมจิตุก้าน่ทาน่ทรีสื่ย รังไมน่
พรัฒน่า สุดำาหรรับป รัจิจิรัยอมืสื่น่ๆ  ทรีสื่มรีผู้ลตุน่อการคมืบหน่ก้าของเชมืบื้อเอชใน่รน่างกายไดำก้แกน่ 1.การกลายพรัน่ธ์ตุณ์ของเชมืบื้อ  
2.ป รัจิจิรัยทางรน่างกายของผู้รูก้ร รับเชมืบื้อ (สุมภพ  เรมืองตุระกรูล, 2548: 10 - 12)   

  
2.4 การแพรลุ่เชิคืสื้อเอดสร์  

 
 ไวรรัสุเอชไอวรีซึ่ซึ่สื่งเปร็น่เชมืบื้อทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่การตุจิดำเชมืบื้อเอดำสุณ์น่รั บื้น่จิะอาศรัยการแพรน่เชมืบื้อผู้น่าน่ “สุน่วน่ทรีสื่เปร็น่น่ดำบื้าใน่
รน่างกาย” ของมน่ตุษยณ์หรมือ “Body Fluids” สุน่วน่ตุน่างๆ ทรีสื่เปร็น่น่ดำบื้าใน่รน่างกายไดำก้แกน่ เลมือดำ น่ดำบื้าอสุตุจิจิ สุารครัดำหลรั สื่ง
ใน่ชน่องคลอดำ น่ดำบื้าน่ม ป รัสุสุาวะ น่ดำบื้าลาย และน่ดำบื้าตุา ความเสุรีสื่ยงตุน่อการแพรน่เชมืบื้อผู้น่าน่สุน่วน่ทรีสื่เปร็น่น่ดำบื้าใน่รน่างกาย
ขซึ่บื้น่อยรูน่กรับป รัจิจิรัย 2 ประการเปร็น่อยน่างน่ก้อยคมือ 1.ปรจิมาณ์ของเชมืบื้อไวรรัสุทรีสื่มรีอยรูน่ใน่น่ดำบื้าสุน่วน่น่รั บื้น่  2.ชน่จิดำของ
การสุรัมผู้รัสุ  
 จิากการทดำลองดำก้าน่วจิทยาศาสุตุรณ์พบวน่ามรีเชมืบื้อเอชไอวรีปรจิมาณ์น่ก้อยใน่น่ดำบื้าตุา น่ดำบื้าลาย และป รัสุสุาวะ 
ดำรังน่รั บื้น่ การสุรัมผู้รัสุกรับน่ดำบื้าเหลน่าน่รั บื้น่โดำยบรังเอจิญหรมือเปร็น่ครรั บื้งคราว มรีความเปร็น่ไปไดำก้ทรีสื่จิะไดำก้ร รับเชมืบื้อแตุน่โอกาสุ
ทรีสื่จิะทดำาใหก้ตุจิดำเชมืบื้อน่รั บื้น่มรีน่ก้อย ขณ์ะทรีสื่การสุรัมผู้รัสุกรับสุน่วน่ทรีสื่เปร็น่น่ดำบื้าใน่รน่างกายใน่รรูปแบบอมืสื่น่ๆ เชน่น่ เลมือดำ น่ดำบื้า
อสุตุจิจิ สุารครัดำหลรั สื่งใน่ชน่องคลอดำและน่ดำบื้าน่ม  กร็จิะทดำาใหก้เสุรีสื่ยงตุน่อการไดำก้ร รับเชมืบื้อเอชไอวรีมากขซึ่บื้น่  เพราะสุน่วน่ทรีสื่
เปร็น่น่ดำบื้าเหลน่าน่รีบื้ใน่รน่างกายถมือวน่ามรีปรจิมาณ์เชมืบื้อเอชไอวรีมากพอทรีสื่จิะทดำาใหก้ตุจิดำเชมืบื้อไดำก้ เหตุตุน่รีบื้ จิซึ่งสุามารถสุรตุป
สุาเหตุตุทรีสื่จิะทดำาใหก้เกจิดำการแพรน่เชมืบื้อเอชไอวรีไดำก้ดำรังน่รีบื้      
 

2.4.1 การมที่เพศสฉัมพฉันุธร์   
 

การตุจิดำเชมืบื้อเอดำสุณ์ไอวรีจิากน่ดำบื้าอสุตุจิจิ หรมือสุารครัดำหลรั สื่งใน่ชน่องคลอดำมรักเกจิดำจิากการมรีเพศสุรัมพรัน่ธ์ณ์โดำย
ไมน่ไดำก้ปก้องกรัน่  ทรั บื้งน่รีบื้ โครงการเอดำสุณ์แหน่งสุหประชาชาตุจิหรมือ “UNAIDS” ไดำก้น่ดำาเสุน่อระดำรับความเสุรีสื่ยงตุน่อ
การตุจิดำเชมืบื้อเอชไอวรีเน่มืสื่องจิากการมรีเพศสุรัมพรัน่ธ์ณ์ไวก้ ดำรังน่รีบื้ 
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ระดฉับความเสที่ที่ย่ง กติจกรรมทางเพศ 
ไมน่มรีความเสุรีสื่ยง จิรูบแหก้ง การน่วดำตุามตุรัว การกระตุตุก้น่น่ม การทดำา Masturbation โดำยไมน่

มรีน่ดำบื้าอสุตุจิจิหรมือสุารครัดำหลรั สื่งใน่ชน่องคลอดำ 

มรีความเสุรีสื่ยงทางทฤษฎีรี จิรูบเปรียก การกระตุตุก้น่อวรัยวะเพศผู้รูก้หญจิงดำก้วยปากหรมือลจิบื้น่  
มรีความเสุรีสื่ยงตุดำสื่า การใชก้ของรน่วมกรัน่ เชน่น่มรีดำโกน่ และแปรงสุรีฟ้ รัน่ การกระตุตุก้น่อวรัยวะเพศ

ชายดำก้วยปากโดำยทรีสื่ไมน่มรีการกลมืน่น่ดำบื้าอสุตุจิจิ เพศสุรัมพรัน่ธ์ณ์แบบ“Vaginal 

Sex” และมรีถตุงยางอน่ามรัย เพศสุรัมพรัน่ธ์ณ์แบบ “Anal Sex” และมรีถตุงยาง
อน่ามรัย  

มรีความเสุรีสื่ยงสุรูง เพศสุรัมพรัน่ธ์ณ์แบบ“Vaginal Sex” โดำยไมน่มรีถตุงยางอน่ามรัย เพศสุรัมพรัน่ธ์ณ์
แบบ “Anal Sex” โดำยไมน่มรีถตุงยางอน่ามรัย 

 

                ตุารางทรีสื่ 4.1 แสุดำงระดำรับความเสุรีสื่ยงตุน่อการตุจิดำเชมืบื้อเอดำสุณ์อรัน่เน่มืสื่องจิากกจิจิกรรมทางเพศ 

      ทรีสื่มา สุมภพ เรมืองตุระกรูล (2548: 7 - 9)   

  
  2.4.2 การใชิกู้เขน็มฉัที่ดย่ารลุ่วมกฉันุ  

การใชก้เขร็มฉรีดำยารน่วมกรัน่ถมือเปร็น่ชน่องทางทรีสื่ทดำาใหก้มรีโอกาสุสุรูงตุน่อการไดำก้ร รับเชมืบื้อเอชไอวรี เน่มืสื่องจิากใน่
เลมือดำมรีปรจิมาณ์เชมืบื้อเอชไอวรีมาก  ซึ่ซึ่สื่งจิะยจิสื่งทดำาใหก้ผู้รูก้ไดำก้ร รับเลมือดำมรีความเสุรีสื่ยงสุรูงตุน่อการไดำก้ร รับเชมืบื้อตุามไปดำก้วย 
โดำยสุน่วน่ใหญน่การใชก้เขร็มฉรีดำยารน่วมกรัน่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่กลตุน่มผู้รูก้เสุพยาเสุพตุจิดำ 

  2.4.3.การใหกู้เลุ่คือด  
การตุจิดำเชมืบื้อดำก้วยการใหก้เลมือดำทรีสื่มรีเชมืบื้อเอชไอวรี  ถมือเปร็น่ป รัจิจิรัยเสุรีสื่ยงสุดำาหรรับบางประเทศทรีสื่ไมน่มรี

เครมืสื่องมมือดำรีพอใน่การครัดำกรองเลมือดำผู้รูก้บรจิจิาค  ขณ์ะทรีสื่ประเทศสุน่วน่ใหญน่ใน่โลกกร็มรีการเครมืสื่องมมือใน่การ
ตุรวจิสุอบและการครัดำครองทรีสื่ดำรี จิซึ่งทดำาใหก้มรีความเสุรียงตุดำสื่าสุดำาหรรับการแพรน่เชมืบื้อดำก้วยกรณ์รีน่รีบื้  
  2.4.4.การแพรลุ่เชิคืสื้อในุชิลุ่วงคลุ่อด  

การแพรน่เชมืบื้อจิากแมน่สุรูน่ลรูกจิะเกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ระหวน่างการตุรั บื้งครรภณ์ ชน่วงคลอดำ  หรมือชน่วงใหก้น่มบตุตุร 
เน่มืสื่องจิากใน่น่ดำบื้าน่มมรีจิดำาน่วน่ “ลจิมโฟ้ไซึ่ตุณ์” (Lymphocytes:  เซึ่ลลณ์ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่สุน่วน่ประกอบของเมร็ดำเลมือดำขาว) 
ทรีสื่สุามารถทดำาใหก้เกจิดำการแพรน่เชมืบื้อเอชไอวรีจิากแมน่สุรูน่ลรูกไดำก้ ดำรังน่รั บื้น่  จิซึ่งมรีการแน่ะน่ดำาใหก้แมน่ทรีสื่มรีเชมืบื้อเอชไอวรีไมน่
ควรใหก้น่มบตุตุร 
  2.4.5.ปฉัจจฉัย่อคืที่นุๆ ทที่ที่สามารถทยำาใหกู้เกติดการแพรลุ่เชิคืสื้อเอชิไอวที่   

สุดำาหรรับป รัจิจิรัยอมืสื่น่ๆทรีสื่เรน่งทดำาใหก้เกจิดำการแพรน่เชมืบื้อเอชไอวรี ไดำก้แกน่  โรคตุจิดำตุน่อทางเพศสุรัมพรัน่ธ์ณ์ เชน่น่ 
โกโน่เรรีย ซึ่จิฟ้จิลจิสุ และคลาไมเดำรีย ซึ่ซึ่สื่งจิะทดำาใหก้เกจิดำแผู้ลทรีสื่อวรัยวะเพศ  ตุน่อมาคมือการใชก้สุารเสุพยณ์ตุจิดำหรมือดำมืสื่ม
แอลกอฮอลณ์ ซึ่ซึ่สื่งจิะมรีผู้ลตุน่อพฤตุจิกรรมทรีสื่ทดำาใหก้เกจิดำความเสุรีสื่ยงตุามมา  เน่มืสื่องจิากการมรีความสุามารถใน่การ
ตุรัดำสุจิน่ใจิทรีสื่ตุดำสื่าลงเชน่น่ การไมน่สุามารถยรับยรั บื้งใจิทรีสื่จิะมรีกจิจิกรรมทางเพศโดำยไมน่ไดำก้ปก้องกรัน่ (เพจิสื่งอก้าง: 9)    
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2.5 แนุวทางการรฉักษาผกู้กู้ปลุ่ วย่เอดสร์        
 

 เมมืสื่อผู้รูก้ปน่วยจิากการไดำก้ร รับเชมืบื้อเอชไอวรีไปพบแพทยณ์เพมืสื่อรรักษาอาการ   แพทยณ์ผู้รูก้ทรีสื่ทดำาการรรักษากร็จิะ
มรีการวจิน่จิจิฉรัยอาการของผู้รูก้ปน่วยเพมืสื่อรรักษาตุามระดำรับอาการทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่  ซึ่ซึ่สื่งแน่น่น่อน่วน่าระดำรับอาการของผู้รูก้ปน่วย
แตุน่ละรายยน่อมแตุกตุน่างกรัน่ออกไป   เพราะอาการเกรีสื่ยวขก้องกรับระบบภรูมจิคตุก้มกรัน่ของรน่างกาย ซึ่ซึ่สื่งแตุน่ละราย
ยน่อมมรีไมน่เทน่ากรัน่ อยน่างไรกร็ตุาม แน่วทางการรรักษาโดำยทรั สื่วไปของแพทยณ์แบน่งออกไดำก้ ดำรังน่รีบื้  
 

  2.5.1 การใหก้ยาตุก้าน่ไวรรัสุ 

  2.5.2 การรรักษาอาการโรคแทรกซึ่ก้อน่ 

  2.5.3 การใหก้ยาปก้องกรัน่ 

  2.5.4 การใหก้ยาจิจิตุบดำาบรัดำ  
  2.2.5 การดำรูแลรรักษาอาการทรั สื่วไป  
 

  2.5.1.การใหกู้ย่าติกู้านุไวรฉัส  
การทรีสื่ผู้รูก้ปน่วยไดำก้ร รับยาตุก้าน่ไวรรัสุเอชไอวรีอยน่างสุมดำสื่าเสุมอ  ประกอบกรับการดำรูและสุตุขภาพตุน่เอง

อยน่างดำรีสุามารถยมืดำอายตุผู้รูก้ปน่วยไดำก้เปร็น่สุจิบๆปรี ยาตุก้าน่ไวรรัสุทรีสื่สุดำาครัญๆ ไดำก้แกน่ ยา“Zidovudine” (AZT) ยา
“Didanosine” (DDI) ยา“Zalcitabine” ยา “Stavudine” และยา “GPO – VIR ฯลฯ         

  2.5.2 การรฉักษาโรคแทรกซักู้อนุหรคือโรคฉัวย่โอกาส   
การทรีสื่ผู้รูก้ปน่วยบางรายมรีภรูมจิตุก้าน่ทาน่ตุดำสื่าเกจิน่ไปกร็ทดำาใหก้เสุรีสื่ยงทรีสื่จิะเกจิดำโรคแทรกซึ่ก้อน่ตุามมา  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่

สุาเหตุตุหลรักทรีสื่ทดำาใหก้ผู้รูก้ปน่วยสุน่วน่ใหญน่เสุรียชรีวจิตุ  โรคแทรกซึ่ก้อน่ทรีสื่สุดำาครัญไดำก้แกน่ โรคปอดำบวม  โรคซึ่จิฟ้จิลจิสุใน่
สุมอง ไวรรัสุตุรับอรักเสุบซึ่รี และวรัณ์โรค ฯลฯ 

  2.5.3 การใหกู้ย่าปกู้ องกฉันุ  
โรคตุจิดำเชมืบื้อมรักเกจิดำขซึ่บื้น่เมมืสื่อระบบภรูมจิคตุก้มกรัน่ของผู้รูก้ปน่วยลดำลง ดำรังน่รั บื้น่  การใหก้ยาเพมืสื่อปก้องกรัน่การตุจิดำ

เชมืบื้อจิะชน่วยเสุรจิมใหก้ผู้รูก้ปน่วยมรีอายตุยมืน่ยาวขซึ่บื้น่ และมรีคตุณ์ภาพชรีวจิตุทรีสื่ดำรีขซึ่บื้น่  ยาทรีสื่แพทยณ์สุน่วน่ใหญน่จิรัดำใหก้ผู้รูก้ปน่วย
ไดำก้แกน่ ยา “TM/SMZ” ปก้องกรัน่โรคปอดำบวม และยา “Rifampin” ปก้องกรัน่เชมืบื้อวรัณ์โรค ฯลฯ  
  2.5.4 การใหกู้ย่าจติติบยำาบฉัด   

ผู้รูก้ตุจิดำเชมืบื้อเอชไอวรีโดำยทรั สื่วไปเมมืสื่อทราบวน่าตุน่เองไดำก้ร รับเชมืบื้อกร็จิะมรีอาการชม๊อก ปฏิจิเสุธ์ความจิรจิง น่อน่
ไมน่หลรับ วจิตุกกรังวล รรูก้สุซึ่กผู้จิดำ โกรธ์ ซึ่ซึ่มเศรก้า เศรก้าโศกเสุรียใจิ  และอาจิรวมถซึ่งคจิดำอยากคจิดำฆน่าตุรัวตุาย ฯลฯ 
ดำรังน่รั บื้น่การใหก้ยาคลายความกรังวลเพมืสื่อลดำความเครรียดำใหก้แกน่ผู้รูก้ปน่วย  จิซึ่งถมือเปร็น่หน่ซึ่สื่งใน่วจิธ์รีการชน่วยเหลมือ
ผู้รูก้ปน่วย เพมืสื่อใหก้ผู้น่าน่ชน่วงเวลาดำรังกลน่าวไปไดำก้   

 

  2.5.5 การดกู้แลุ่รฉักษาอาการทฉั ที่วไป  
น่อกจิากการดำรูแลสุภาพจิจิตุใจิของผู้รูก้ปน่วยดำรังขก้อ 4 การดำรูแลเอาใจิใสุน่ดำก้าน่คตุณ์ภาพชรีวจิตุความเปร็น่อยรูน่

ของผู้รูก้ปน่วยใหก้ดำรีขซึ่บื้น่กร็เปร็น่สุจิสื่งสุดำาครัญเชน่น่กรัน่ เน่มืสื่องจิากผู้รูก้ปน่วยดำก้วยโรคเอดำสุณ์โดำยทรั สื่วไปมรักมรีรน่างกายทรีสื่อน่อน่แอ 
และมรีอาการเจิร็บปน่วยเรมืบื้อรรังอมืสื่น่ๆ เชน่น่ เบมืสื่ออาหาร ทก้องเสุรีย  เวลากลมืน่อาหารเจิร็บใน่ปาก ทดำาใหก้พวกเขา
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ขาดำสุารอาหาร ดำรังน่รั บื้น่จิดำาเปร็น่ทรีสื่ญาตุจิใกลก้ชจิดำตุก้องบดำารตุงใหก้ผู้รูก้ปน่วยรรับประทาน่อาหารไดำก้  ไมน่ขาดำน่ดำบื้าและมรี
ระดำรับเกลมือแรน่อยรูน่ใน่ระดำรับสุมดำตุล และควรมรีกจิจิกรรมทรีสื่ชน่วยใหก้ผู้รูก้ปน่วยรรูก้สุซึ่กผู้น่อน่คลาย เชน่น่การออกกดำาลรังกาย 
การพาผู้รูก้ปน่วยออกน่อกบก้าน่ใน่บางโอกาสุ (เพจิสื่งอก้าง: 184 – 190) 

 

2.6 การปกู้ องกฉันุโรคเอดสร์ 
  

วจิธ์รีการแพรน่เชมืบื้อเอชไอวรีทรีสื่สุดำาครัญมรี 3 อยน่างคมือ  การมรีกจิจิกรรมทางเพศทรีสื่ไมน่ไดำก้ปก้องกรัน่ การไดำก้ร รับ
โลหจิตุทรีสื่มรีเชมืบื้อเอชไอวรี และการคลอดำจิากมารดำาซึ่ซึ่สื่งมรีเชมืบื้อเอชไอวรี  ซึ่ซึ่สื่งการใหก้ขก้อมรูลและชตุดำความรรูก้เกรีสื่ยวกรับ
โรคเอดำสุณ์และหลรีกเลรีสื่ยงพฤตุจิกรรมเสุรีสื่ยงสุามารถชน่วยปก้องกรัน่การตุจิดำเชมืบื้อเอชไอวรีไดำก้ แน่วทางปก้องกรัน่โรค
เอดำสุณ์ทรีสื่สุดำาครัญๆ ไดำก้แกน่  
  2.6.1. การใหกู้การศถึกษา  
 การใหก้การศซึ่กษาแกน่ประชาชน่ใน่ทตุกระดำรับเปร็น่สุจิสื่งสุดำาครัญ ทรีสื่สุามารถชน่วยปก้องกรัน่การระบาดำของ
เชมืบื้อเอชไอวรีไดำก้อยน่างยรั สื่งยมืน่และมรีประสุจิทธ์จิภาพ  ไมน่วน่าจิะเปร็น่การใหก้ความรรูก้เกรีสื่ยวกรับการระบาดำของเชมืบื้อเอช
ไอวรี วจิธ์รีปก้ องกรัน่ทรีสื่ถรูกตุก้อง การใหก้ขน่าวสุารทรีสื่เขก้าใจิงน่าย การใหก้ความรรูก้เกรีสื่ยวกรับเรมืสื่องเพศศซึ่กษาอยน่าง
เหมาะสุม ไมน่วน่าจิะเปร็น่การแน่ะน่ดำาใหก้มรีกจิจิกรรมทางเพศอยน่างระมรัดำระวรัง  หรมือการไมน่มรีกจิจิกรรมดำรังกลน่าว
กร็จิะเปร็น่การปก้องกรัน่อยน่างดำรีทรีสื่สุตุดำ  สุดำาหรรับผู้รูก้ทรีสื่ย รังมรีกจิจิกรรมทางเพศสุรัมพรัน่ธ์ณ์กร็ควรไตุรน่ตุรองใหก้รอบคอบ
เพมืสื่อลดำพฤตุจิกรรมเสุรีสื่ยง โดำยอาจิ 1. ลดำจิดำาน่วน่ครูน่น่อน่ 2. หลรีกเลรีสื่ยงพฤตุจิกรรมเสุรีสื่ยง ไดำก้แกน่ การมรี
เพศสุรัมพรัน่ธ์ณ์ทรีสื่ไมน่ปลอดำภรัย และ 3.ปก้องกรัน่การไดำก้ร รับโรคตุจิดำเชมืบื้อทางเพศสุรัมพรัน่ธ์ณ์ เชน่น่ ซึ่จิฟ้จิลจิสุ โกโน่เรรีย 
เน่มืสื่องจิากโรคเหลน่าน่รีบื้จิะเสุรจิมการแพรน่ระบาดำของเชมืบื้อเอชไอวรี  
  2.6.2 การใชิกู้ถนุงย่างอนุามฉัย่ 
 การมรีกจิจิกรรมทางเพศทรีสื่ไมน่ไดำก้ปก้ องกรัน่ หมายถซึ่ง “การมรีเพศสุรัมพรัน่ธ์ณ์โดำยไมน่มรีการปก้องกรัน่การ
แลกเปลรีสื่ยน่สุน่วน่น่ดำบื้ าของรน่างกาย ไดำก้แกน่  น่ดำบื้ าอสุตุจิจิ น่ดำบื้ าใน่ชน่องคลอดำ หรมือสุรัมผู้รัสุกรับโรคตุจิดำเชมืบื้อทาง
เพศสุรัมพรัน่ธ์ณ์  ซึ่ซึ่สื่งจิะเรน่งการแพรน่เชมืบื้อเอชไอวรี”  ดำรังน่รั บื้น่การปก้องกรัน่ทรีสื่ดำรีทรีสื่สุตุดำคมือ การใชก้ “ถตุงยางอน่ามรัย” 
(Condom) โดำยไมน่มรีน่ดำบื้ามรัน่หลน่อลมืสื่น่เคลมือบ  สุน่วน่ถตุงยางอน่ามรัยธ์รรมดำาไมน่สุามารถปก้องกรัน่เชมืบื้อเอชไอวรีไดำก้ 
การใชก้ถตุงยางอน่ามรัยอยน่างถรูกวจิธ์รีชน่วงมรีเพศสุรัมพรัน่ธ์ณ์จิะลดำการแพรน่เชมืบื้อเอชไอวรีลงไดำก้อยน่างน่ก้อย  9 เทน่า 
ดำรังน่รั บื้น่การใชก้ถตุงยางอน่ามรัยใน่กจิจิกรรมทางเพศจิซึ่งถมือเปร็น่วจิธ์รีการมรีเซึ่ร็กสุณ์ทรีสื่ปลอดำภรัย 

  2.6.3 การไมลุ่ใชิกู้เขน็มฉัที่ดย่ารลุ่วมกฉันุ 
 ใน่กลตุน่มผู้รูก้เสุพยาเสุพตุจิดำทรีสื่มรีการใชก้เขร็มฉรีดำยารน่วมกรัน่จิะมรีโอกาสุรูงใน่การรรับเชมืบื้อเอชไอวรี โดำยการใชก้
เขร็มฉรีดำยาจิะทดำาใหก้เชมืบื้อเอชไอวรีแพรน่กระจิายไดำก้รวดำเรร็วมาก พรก้อมๆ กรับทรีสื่น่ดำาเชมืบื้อเอชไอวรีไปแพรน่กระจิาย
ใหก้กรับครูน่น่อน่และบตุตุร และยรังทดำาใหก้ไวรรัสุสุะสุมอยรูน่ใน่ประชากรกลตุน่มน่รีบื้  ดำรังน่รั บื้น่จิซึ่งเปร็น่เรมืสื่องสุดำาครัญทรีสื่จิะยรับยรั บื้ง
การแพรน่เชมืบื้อโดำยวจิธ์รีดำรังกลน่าวน่รีบื้  โดำยวจิธ์รีการทรีสื่จิะหยตุดำการแพรน่เชมืบื้อดำก้วยวจิธ์รีน่รีบื้คมือน่ดำาผู้รูก้ตุจิดำยาเสุพตุจิดำเขก้ารรับการ
บดำาบรัดำรรักษา อยน่างไรกร็ตุาม หากไมน่สุามารถยรับยรั บื้งการใชก้เขร็มฉรีดำยารน่วมกรัน่ไดำก้ มรีใน่บางกรณ์รีทรีสื่การวจิจิ รัย
พบวน่า การใชก้ผู้งซึ่รักฟ้อกลก้างเขร็มใหก้สุะอาดำกน่อน่ใชก้ จิะสุามารถปก้องกรัน่ไดำก้ใน่ระดำรับหน่ซึ่สื่ง  
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2.6.4 การทดสอบแลุ่ะการคฉัดกรองผลุ่เลุ่คือด 
การทดำสุอบผู้ลเลมือดำใน่หก้องแลร็บตุามคลรีน่จิกเอกชน่ หรมือของรรัฐเพมืสื่อตุรวจิครัดำกรองเชมืบื้อเอชไอวรีน่รั บื้น่ 

ผู้ลทดำสุอบเลมือดำทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่สุามารถชน่วยใหก้ผู้รูก้ทดำสุอบวางแผู้น่และปฏิจิบรัตุจิตุรัวไดำก้อยน่างถรูกตุก้องและเหมาะสุม
สุดำาหรรับการดำรูแลสุตุขภาพอน่ามรัยของตุน่ เชน่น่ ผู้รูก้ทรีสื่ผู้ลทดำสุอบเลมือดำเปร็น่บวก หรมือ “Anti-HIV Positive” ควร
ไดำก้ร รับคดำาปรซึ่กษาจิากแพทยณ์วน่าผู้ลเลมือดำบวกเกจิดำจิากอะไร และจิะดำรูแลสุตุขภาพอน่ามรัยเพมืสื่อปก้องกรัน่ไมน่ใหก้เชมืบื้อ
เอชไอวรีแพรน่ไปสุรูน่คน่อมืสื่น่ไดำก้อยน่างไร ฯลฯ สุน่วน่ผู้รูก้ทรีสื่มรีผู้ลเลมือดำเปร็น่ลบ หรมือ  “Anti-HIV Negative” กร็ไมน่ควร
ประมาทตุน่อการปก้องกรัน่ตุน่เองจิากการมรีพฤตุจิกรรมเสุรีสื่ยงทรีสื่จิะไดำก้ร รับเชมืบื้อเอชไอวรี  ดำก้วยความเชมืสื่อทรีสื่ผู้จิดำๆวน่า
ตุน่มรีภรูมจิตุก้าน่ทาน่ตุน่อเชมืบื้อดำรังกลน่าว  

2.6.5 การใหกู้โลุ่หติติ  
โลหจิตุทรีสื่ไดำก้ร รับจิากการบรจิจิาคโดำยประชาชน่  เมมืสื่อจิะน่ดำาไปใหก้กรับผู้รูก้ปน่วยตุก้องผู้น่าน่การตุรวจิอยน่าง

แมน่น่ยดำาและแน่น่น่อน่วน่าปราศจิากเชมืบื้อเอชไอวรี (โดำยทรีสื่ใน่ป รัจิจิตุบรัน่มรีการบรจิจิาคโลหจิตุเพมืสื่อน่ดำามาใชก้กรับตุน่เอง
ใน่อน่าคตุ หากเกจิดำเหตุตุฉตุกเฉจิน่ขซึ่บื้น่มา ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่วจิธ์รีทรีสื่ปลอดำภรัยอยน่างยจิสื่ง) (เพจิสื่งอก้าง: 284 – 286) 

 

2.7 ผลุ่กระทบจากโรคเอดสร์      
 

 น่อกจิากโรคเอดำสุณ์จิะสุน่งผู้ลกระทบตุน่อผู้รูก้ปน่วยโดำยตุรง และบตุคคลทรีสื่ใกลก้ชจิดำผู้รูก้ปน่วยแลก้ว ผู้ลจิากการทรีสื่
สุ รังคมหรมือประเทศมรีพลเมมืองทรีสื่เปร็น่ผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์มากขซึ่บื้น่ยน่อมสุน่งผู้ลกระทบตุน่อสุภาพเศรษฐกจิจิ สุรังคม การ
สุาธ์ารณ์สุตุข และงบประมาณ์ของประเทศตุามไปดำก้วย ดำรังน่รั บื้น่จิซึ่งอาจิกลน่าวไดำก้วน่า  ผู้ลกระทบจิากโรคเอดำสุณ์
เปร็น่ลรูกโซึ่น่ทรีสื่มรีผู้ลไปถซึ่งภาพรวมของประเทศดำก้วย ดำรังน่รั บื้น่  จิซึ่งสุามารถสุรตุปผู้ลกระทบทรีสื่เกจิดำจิากโรคเอดำสุณ์ไดำก้
ดำรังน่รีบื้  
  2.7.1 ผลุ่กระทบดกู้านุเศรษฐกติจ 
 โรคเอดำสุณ์ถมือเปร็น่ภรัยคตุกคามตุน่อความมรั สื่น่คงดำก้าน่เศรษฐกจิจิของประเทศไดำก้  เพราะการทรีสื่โรคเอดำสุณ์
เกจิดำใน่หมรูน่ประชากรทรีสื่เปร็น่วรัยแรงงาน่  ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่กลตุน่มบตุคคลทรีสื่ข รับเคลมืสื่อน่เศรษฐกจิจิของประเทศใหก้เตุจิบโตุ  
น่อกจิากรรัฐจิะสุรูญเสุรียงบประมาณ์ดำก้าน่สุาธ์ารณ์สุตุขเพมืสื่อดำรูแลพวกเขาแลก้ว  การทรีสื่ประชากรกลตุน่มน่รีบื้ตุก้องหยตุดำ
งาน่โดำยการลาออกหรมือถรูกใหก้ออก  ยน่อมทดำาใหก้พวกเขาขาดำรายไดำก้ทรีสื่จิะใชก้จิน่ายภายใน่ครอบครรัว ไมน่วน่าจิะ
เปร็น่ คน่าอาหาร สุจิสื่งอตุปโภคบรจิโภค คน่าเลน่าเรรียน่ของบตุตุร (โดำยทรีสื่ย รังไมน่น่รับถซึ่งการผู้น่อน่บก้าน่ ผู้น่อน่รถ) สุน่วน่
ผู้ลกระทบทรีสื่เปร็น่ลรูกโซึ่น่อรีกประการคมือภาครรัฐ  และภาคเอกชน่ตุก้องขาดำแรงงาน่มรีฝ่รีมมือ ซึ่ซึ่สื่งกวน่าจิะมรีแรงงาน่
ทรีสื่มรีทรักษะการผู้ลจิตุเชน่น่กลตุน่มเดำจิมทรีสื่เปร็น่ผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์กร็ตุก้องใชก้เวลาพอสุมควร   
 

 2.7.2 ผลุ่กระทบดกู้านุการสาธารณสนุข  
 

ภาครรัฐจิะมรีหน่ก้าทรีสื่บรจิหารจิรัดำการทรรัพยากรเพมืสื่อบรจิการประชาชน่ทรั บื้งใน่ดำก้าน่การศซึ่กษา  ความ
ปลอดำภรัย คตุณ์ภาพชรีวจิตุ และโดำยเฉพาะใน่ดำก้าน่สุตุขภาพอน่ามรัยฯลฯ ทรีสื่ ครอบคลตุมถซึ่งการดำรูแลผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์  
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ซึ่ซึ่สื่งใน่แตุน่ละปรีน่รับเปร็น่งบประมาณ์มหาศาลทรีสื่ร รัฐตุก้องดำรูแลผู้รูก้ปน่วยใน่ดำก้าน่คน่าเวชภรัณ์ฑ์ณ์ทางการแพทยณ์ และ
ทรรัพยากรดำก้าน่สุาธ์ารณ์สุตุขอมืสื่น่ๆ น่รั สื่น่เพราะแมก้จิะเปร็น่ผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์ แตุน่พวกเขากร็ยรังคงมรีศรักดำจิ ธิ์ศรรีใน่ความ
เปร็น่พลเมมืองเทน่าเทรียมกรับคน่อมืสื่น่ จิซึ่งทดำาใหก้พวกเขามรีสุจิทธ์จิทรีสื่จิะเขก้าถซึ่งการรรักษาพยาบาลไดำก้อยน่างคน่ปกตุจิ 
ขณ์ะเดำรียวกรัน่รรัฐกร็ใชก้งบจิดำาน่วน่ไมน่น่ก้อย เพมืสื่อรณ์รงคณ์ใหก้พลเมมืองรรับรรูก้ขก้อมรูลเกรีสื่ยวกรับโรคเอดำสุณ์อยน่างถรูกตุก้อง
วน่า เปร็น่โรคทรีสื่ปก้องกรัน่ไดำก้และไมน่ไดำก้เปร็น่งน่ายๆ เพรียงจิากการสุรัมผู้รัสุหรมือใชก้ของรน่วมกรับผู้รูก้ปน่วย    
  2.7.3 ผลุ่กระทบดกู้านุสฉังคม  
 ผู้ลจิากการเปร็น่ผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์ไมน่ไดำก้ทดำาใหก้เพรียงผู้รูก้ปน่วยเทน่าน่รั บื้น่ทรีสื่มรีคตุณ์ภาพชรีวจิตุลดำลง ใน่บางกรณ์รีอาจิ
สุน่งผู้ลตุน่อคตุณ์ภาพชรีวจิตุของสุมาชจิกใน่ครอบครรัวของผู้รูก้ปน่วยดำก้วย ซึ่ซึ่สื่งอาจิหมายถซึ่งพน่อแมน่ บตุตุรธ์จิดำา หรมือ
ภรรยา โดำยเขาเหลน่าน่รีบื้คมือผู้รูก้มรีหน่ก้าทรีสื่ทรีสื่จิะดำรูแลผู้รูก้ปน่วยโดำยตุรง ทรั บื้งการพาไปพบแพทยณ์ การใหก้กดำาลรังใจิ การ
จิรัดำหาอาหารทรีสื่มรีสุตุขลรักษณ์ะใหก้ร รับประทาน่ เน่มืสื่องจิากผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์มรีสุตุขภาพทรีสื่อน่อน่แอ จิซึ่งตุก้องมรีการเอาใจิใสุน่
มากกวน่าคน่ปกตุจิ  

ดำรังน่รั บื้น่ หากสุมาชจิกภายใน่ครอบครรัวของผู้รูก้ปน่วยรรูก้สุซึ่กอรับอายเพมืสื่อน่บก้าน่  กลรัวตุจิดำเชมืบื้อจิากผู้รูก้ปน่วย 
รรูก้สุซึ่กเหน่มืสื่อยและทก้อถอยกรับการดำรูแลผู้รูก้ปน่วย  กร็ยน่อมจิะมรีผู้ลตุน่อผู้รูก้ปน่วยโดำยตุรง ซึ่ซึ่สื่งจิะทดำาใหก้พวกเขารรูก้สุซึ่กวน่า
เปร็น่ภาระจิน่อาจิน่ดำาไปสุรูน่การฆน่าตุรัวตุาย  หรมือหลบหน่รีออกจิากบก้าน่เพมืสื่อไปอาศรัยอยรูน่ใน่ทรีสื่อมืสื่น่เชน่น่ ศรูน่ยณ์พรัก
ฟ้มืบื้น่ผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์ทรีสื่ว รัดำพระบาทน่ดำบื้าพตุ (หรมือใน่บางกรณ์รี  แมก้ผู้รูก้ปน่วยไมน่ยจิน่ดำรีจิะออกจิากบก้าน่ แตุน่การทรีสื่สุมาชจิก
ใน่ครอบครรัวอรับอายทน่ไมน่ไหวกร็น่ดำาผู้รูก้ปน่วยไปปลน่อยทจิบื้งไวก้ทรีสื่ศรูน่ยณ์พรักฟ้มืบื้น่ดำรังกลน่าวโดำยไมน่สุน่ใจิตุจิดำตุามขน่าว)  
 ผู้ลกระทบจิากโรคเอดำสุณ์ใน่ดำก้าน่สุรังคมทรีสื่สุดำาครัญอรีกประการคมือ  หากผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์เปร็น่หรัวหน่ก้า
ครอบครรัว และเปร็น่ผู้รูก้หารายไดำก้ใหก้กรับสุมาชจิกใชก้สุอย  หากผู้รูก้หารายไดำก้กลายเปร็น่ผู้รูก้ปน่วยเอดำสุณ์ยน่อมสุน่งผู้ล
กระทบตุน่อคตุณ์ภาพการศซึ่กษาของบตุตุรธ์จิดำาตุามไปดำก้วย  เน่มืสื่องจิากเปร็น่ทรีสื่ชรัดำเจิน่วน่า  คน่าใชก้จิน่ายเพมืสื่อ
การศซึ่กษาใน่ป รัจิจิตุบรัน่มรีราคาคน่อน่ขก้างสุรูง  อรีกทรั บื้งถก้าหรัวหน่ก้าครอบครรัวแพรน่เชมืบื้อใหก้กรับภรรยาเพจิสื่ม กร็ยจิสื่งเพจิสื่ม
ความเสุรีสื่ยงมากขซึ่บื้น่ทรีสื่บตุตุรธ์จิดำาจิะไมน่สุามารเขก้าถซึ่งการศซึ่กษาใน่ระดำรับทรีสื่สุรูงกวน่ามรัธ์ยมศซึ่กษา  
   
3. วติกฤติย่กู้โรโซันุ  
  

 หลรังกลตุน่มประเทศใน่ยตุโรปรน่วมกรัน่จิรัดำตุรั บื้งเปร็น่ “สุหภาพยตุโรป” หรมือ “European Union” อรัน่เปร็น่ผู้ล
ทรีสื่ตุน่อเน่มืสื่องจิากสุน่ธ์จิสุรัญญามาสุทรจิชตุณ์(The Maastricht Treaty หรมือThe Treaty on European: TEU) ใน่ 
ค.ศ. 1993 กจิจิกรรมของชาตุจิใน่กลตุน่มสุหภาพยตุโรปกร็มรีความกก้าวหน่ก้าขซึ่บื้น่เปร็น่ลดำาดำรับ  สุะทก้อน่ไดำก้จิากจิดำาน่วน่
ชาตุจิสุมาชจิกทรีสื่เพจิสื่มขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆกระทรั บื้งป รัจิจิตุบรัน่มรีจิดำาน่วน่ถซึ่ง 27 ประเทศ ความรน่วมมมือระหวน่างชาตุจิใน่กลตุน่ม
สุหภาพยตุโรปเปร็น่ไปอยน่างแน่น่น่แฟ้ก้น่ทรั บื้งใน่ดำก้าน่การเมมือง เศรษฐกจิจิ และสุรังคม โดำยเฉพาะใน่ความรน่วมมมือ
ดำก้าน่เศรษฐกจิจิทรีสื่ไดำก้รน่วมกรัน่จิรัดำตุรั บื้งเปร็น่ “ประชาคมเศรษฐกจิจิยตุโรป” (EEC: European Economic 

Community) เกจิดำขซึ่บื้น่  
ความรน่วมมมือดำก้าน่เศรษฐกจิจิของสุหภาพยตุโรปกก้าวหน่ก้าถซึ่งขรั บื้น่มรีการใชก้เงจิน่ “สุกตุลยรูโร” รน่วมกรัน่

ตุรั บื้งแตุน่ ค.ศ.1999  โดำยเรรียกกลตุน่มประเทศทรีสื่ใชก้เงจิน่สุกตุลยรูโรวน่าอยรูน่ใน่ “ยรูโรโซึ่น่”(Eurozone) ป รัจิจิตุบรัน่มรี
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จิดำาน่วน่ 17 ประเทศ3
   สุน่วน่ประเทศน่อกกลตุน่มยรูโรโซึ่น่ ทรีสื่ไมน่ไดำก้ใชก้เงจิน่สุกตุลยรูโรมรี 10 ประเทศ4   ทรั บื้งน่รีบื้

ประเทศกลตุน่มยรูโรโซึ่น่มรีขก้อกดำาหน่ดำทรีสื่เครน่งครรัดำสุดำาหรรับการใชก้เงจิน่สุกตุลยรูโรรน่วมกรัน่คมือ  ทตุกประเทศตุก้องมรี
วจิน่รัยทางการคลรังตุามกรอบทรีสื่เรรียกวน่า “ขก้อตุกลงวน่าดำก้วยการเตุจิบโตุและเสุถรียรภาพ” (Growth and 

Stability Pact) กลน่าวคมือ มรีการขาดำดำตุลงบประมาณ์ไมน่เกจิน่รก้อยละ 3 ของจิรีดำรีพรี  และมรีหน่รีบื้สุาธ์ารณ์ะไมน่ใหก้
เกจิน่รก้อยละ 60 ของจิรีดำรีพรี แตุน่ดำรูเหมมือน่วน่าหลายชาตุจิใน่กลตุน่มยรูโรโซึ่น่จิะละเมจิดำกฎีเกณ์ฑ์ณ์ดำรังกลน่าว เพราะ
สุน่วน่ใหญน่ตุน่างมรีการจิรัดำทดำางบประมาณ์ทรีสื่ขาดำดำตุลสุรูงกวน่า 3% ของจิรีดำรีพรี และมรีหน่รีบื้สุาธ์ารณ์ะสุรูงเกจิน่รก้อยละ 
60 % ของจิรีดำรีพรี  ซึ่ซึ่สื่งไดำก้กลายเปร็น่สุาเหตุตุสุดำาครัญของการเกจิดำวจิกฤตุยรูโรโซึ่น่ใน่ ค.ศ.2010  เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งอาจิ
กลน่าวไดำก้วน่า การเกจิดำวจิกฤตุเศรษฐกจิจิของหลายชาตุจิทรั บื้งทรีสื่อยรูน่ใน่เขตุยรูโรโซึ่น่  และน่อกเขตุยรูโรโซึ่น่ใน่ ค.ศ. 
2010 ไดำก้กลายเปร็น่บททดำสุอบครรั บื้งสุดำาครัญสุดำาหรรับชาตุจิใน่สุหภาพยตุโรป  ใน่การทรีสื่จิะรน่วมมมือกรัน่เพมืสื่อหาทาง
ออกจิากวจิกฤตุใน่ครรั บื้งน่รีบื้ใหก้ไดำก้ เพราะหากวจิกฤตุเศรษฐกจิจิดำรังกลน่าวไมน่ไดำก้ร รับการแกก้ไขอยน่างดำรีพอ อาจิเกจิดำ
การลตุกลามไปทรั สื่วทรั บื้งสุหภาพยตุโรป ซึ่ซึ่สื่งจิะมรีผู้ลตุน่อภาวะเศรษฐกจิจิโลกตุามไปดำก้วย  
 วจิกฤตุเศรษฐกจิจิทรีสื่เรรียกวน่า “วจิกฤตุยรูโรโซึ่น่” เรจิสื่มเกจิดำขซึ่บื้น่ใน่เดำมือน่พฤษภาคม ค.ศ. 2010 โดำย
สุาเหตุตุของวจิกฤตุเกจิดำจิากการทรีสื่กลตุน่มประเทศใน่สุหภาพยตุโรปทรั บื้งทรีสื่อยรูน่ใน่เขตุยรูโรโซึ่น่  และน่อกเขตุยรูโร
โซึ่น่ตุน่างประสุบกรับป รัญหาใน่ดำก้าน่เสุถรียรภาพทางเศรษฐกจิจิ  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ผู้ลทรีสื่เน่มืสื่องจิากประเทศเหลน่าน่รั บื้น่มรีการ
ขาดำดำตุลงบประมาณ์5 สุรูงเกจิน่รก้อยละ 10 และมรีหน่รีบื้สุาธ์ารณ์ะ6 สุรูงเกจิน่ 100 % ของจิรีดำรีพรี7  ซึ่ซึ่สื่งการประสุบ
กรับป รัญหาเชน่น่น่รีบื้ สุน่งผู้ลกระทบอยน่างสุดำาครัญตุน่อคน่าเงจิน่สุกตุลยรูโรและสุภาวะเศรษฐกจิจิของประเทศใน่เขตุยรูโร
โซึ่น่ โดำยกลตุน่มประเทศทรีสื่อยรูน่ใน่ภาวะวจิกฤตุดำรังกลน่าวคมือ กรรีซึ่ โปรตุตุเกสุ ไอรณ์แลน่ดำณ์ สุเปน่ และอจิตุาลรี   
 

                                                           
3 ประเทศกลตุน่มยรูโรโซึ่น่ทรั บื้ง  17  ประเทศ คมือ 1.ออสุเตุรรีย  2.เบลเยรียม  3.ฟ้จิน่แลน่ดำณ์  4.ฝ่รรั สื่งเศสุ    

5.เยอรมน่รี 6.ไอรณ์แลน่ดำณ์ 7.อจิตุาลรี 8.ลรักเซึ่มเบจิรณ์ก 9.เอสุโตุเน่รีย 10.เน่เธ์อรณ์แลน่ดำณ์ 11.โปรตุตุเกสุ  12.สุเปน่ 
13.กรรีซึ่  14.สุโลวรีเน่รีย 15.ไซึ่ปรรัสุ 16.มอลตุา 17.สุโลวาเกรีย     

4
 ประเทศน่อกยรูโรโซึ่น่ทรั บื้ง 10 ประเทศ คมือ 1.สุหราชอาณ์าจิรักร 2.สุวรีเดำน่ 3.เดำน่มารณ์ก 4.ฮรังการรี 

5.โรมาเน่รีย 6.บรัลแกเรรีย 7.สุาธ์ารณ์รรัฐเชร็ก 8.โปแลน่ดำณ์ 9.ลจิทรัวเน่รีย 10.ลรัตุเวรีย   
5
 การขาดำดำตุลงบประมาณ์ (Budget Deficit)  คมือ การจิรัดำทดำางบประมาณ์ทรีสื่กดำาหน่ดำใหก้มรีรายจิน่าย

มากกวน่ารายไดำก้ เพมืสื่อเพจิสื่มปรจิมาณ์เมร็ดำเงจิน่ใน่ระบบเศรษฐกจิจิ ซึ่ซึ่สื่งหวรังจิะกระตุตุก้น่การใชก้จิน่ายใน่การซึ่มืบื้อสุจิน่คก้า
และบรจิการ   

6 หน่รีบื้สุาธ์ารณ์ะ(Public Debt) คมือ ขก้อผู้รูกพรัน่ของรรัฐบาลทรีสื่เกจิดำจิากการกรูก้ยมืมเงจิน่  และการใหก้คดำบื้า
ประกรัน่เงจิน่กรูก้โดำยรรัฐบาล  ทรั บื้งน่รีบื้ร รัฐบาลอาจิกน่อหน่รีบื้สุาธ์ารณ์ะเพมืสื่อชดำเชยการขาดำดำตุลงบประมาณ์หรมือเพมืสื่อ
แกก้ป รัญหาเศรษฐกจิจิทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ภายใน่ประเทศ 

7
 จิรีดำรีพรี (Gross Domestic Product: GDP) หรมือ ผู้ลจิตุภรัณ์ฑ์ณ์มวลรวมประชาชาตุจิ คมือ ผู้ลรวม

สุตุดำทก้ายทรั บื้งหมดำของสุจิน่คก้าและบรจิการทรีสื่ผู้ลจิตุขซึ่บื้น่ภายใน่ประเทศ    



161 

 

                 
 
     ภาพทรีสื่ 4.3 เปรรียบวจิกฤตุยรูโรโซึ่น่เปร็น่โดำมจิโน่ทรีสื่กดำาลรังทยอยลก้มไปทรีละประเทศ โดำยเรจิสื่มจิากกรรีซึ่ 

     ทรีสื่มา http://extranea.files.wordpress.com/2011/03/eurozone-crisis.jpg 

  
3.1 กรที่ซั: ผกู้กู้ปลุ่ วย่แหลุ่งย่กู้โรโซันุ 

 
ใน่ทรั บื้ง 5 ประเทศขก้างตุก้น่ กรรีซึ่ถมือวน่าเปร็น่ประเทศทรีสื่อยรูน่ใน่สุภาวะทรีสื่ตุก้องเผู้ชจิญกรับวจิกฤตุครรั บื้งน่รีบื้มาก

สุตุดำ โดำยใน่ ค.ศ. 2009 กรรีซึ่มรีการขาดำดำตุลงบประมาณ์สุรูงถซึ่งรก้อยละ 12.7 และมรีหน่รีบื้สุาธ์ารณ์ะสุรูงถซึ่ง 120 % 

(บางตุรัวเลขระบตุวน่าอาจิสุรูงถซึ่ง 150 %) ของจิรีดำรีพรี  ขณ์ะทรีสื่สุถาน่ะทางการเงจิน่ของกรรีซึ่กร็ถรูกปรรับลดำอรัน่ดำรับ
ความน่น่าเชมืสื่อถมือลง โดำย S&P (บรจิษรัทจิรัดำอรัน่ดำรับความน่น่าเชมืสื่อถมือดำก้าน่การเงจิน่)ไดำก้ปรรับลดำจิากทรจิปเปจิบื้ลเอลบ 
(A-A-A-) เปร็น่ระดำรับทรจิบเปจิบื้ลบรีบวก(B+B+B+)  ซึ่ซึ่สื่งทดำาใหก้ตุราสุารทางการเงจิน่8 ของกรรีซึ่ไมน่สุามารถใชก้เปร็น่
หลรักประกรัน่สุดำาหรรับคดำบื้าประกรัน่เงจิน่กรูก้จิาก “ธ์น่าคารกลางยตุโรป” (European Central Bank) ไดำก้  

เปร็น่ทรีสื่เขก้าใจิกรัน่วน่า  ตุก้น่ตุอของวจิกฤตุเศรษฐกจิจิทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่กรรีซึ่มาทรั บื้งจิากการทตุจิรจิตุคอรรัปชรั สื่น่ การ
จิรัดำทดำางบประมาณ์รายจิน่ายทรีสื่ไมน่มรีประสุจิทธ์จิภาพ ขรีดำความสุามารถดำก้าน่การแขน่งขรัน่ของระบบเศรษฐกจิจิกรรีซึ่
ลดำลงเมมืสื่อเทรียบกรับชาตุจิใน่ยรูโรโซึ่น่อมืสื่น่ๆ  รวมทรั บื้งการทรีสื่ใน่อดำรีตุ  รรัฐบาลกรรีซึ่มรีการตุกแตุน่งตุรัวเลขทางสุถจิตุจิ
เพมืสื่อใหก้ตุน่สุามารถเขก้ารน่วมใน่ยรูโรโซึ่น่ กลน่าวคมือใน่ ค.ศ. 2009 หลรังพรรคสุรังคมน่จิยมกรรีซึ่ชน่ะการเลมือกตุรั บื้ง
และน่ายจิอรณ์จิ ปาป รัน่เดำรอรู (George Papandreu)เขก้าดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรี ร รัฐบาลของเขาพบวน่า
ตุรัวเลขการขาดำดำตุลงบประมาณ์สุรูงกวน่าทรีสื่เคยเปจิดำเผู้ย ตุรัวเลขทรีสื่เปจิดำเผู้ยกน่อน่หน่ก้าคมือ 6.8 % ตุน่อจิรีดำรีพรี ขณ์ะ
ตุรัวเลขทรีสื่คก้น่พบใหมน่คมือ 12 % ตุน่อจิรีดำรีพรี      

                                                           
8 ตุราสุารทางการเงจิน่ (Financial Instruments) คมือ หลรักฐาน่แสุดำงการถมือครองและสุจิทธ์จิใน่การ

เรรียกรก้องตุน่างๆทรีสื่บรจิษรัทผู้รูก้ออกหลรักทรรัพยณ์น่ดำาออกมาจิดำาหน่น่ายเพมืสื่อระดำมเงจิน่จิากผู้รูก้ลงทตุน่    
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 และเพมืสื่อปก้องกรัน่ไมน่ใหก้วจิกฤตุเศรษฐกจิจิทรีสื่กรรีซึ่กดำาลรังเผู้ชจิญลตุกลามไปสุรูน่ประเทศอมืสื่น่ๆ ใน่ยรูโรโซึ่น่ ทรีสื่มรี
สุภาพเศรษฐกจิจิทรีสื่เปราะบางอยรูน่แลก้วไมน่วน่าจิะเปร็น่ โปรตุตุเกสุ ไอรณ์แลน่ดำณ์ สุเปน่ และอจิตุาลรี (ซึ่ซึ่สื่งจิะทดำาใหก้ไมน่
ตุน่างจิากวจิกฤตุตุก้มยดำากตุก้งใน่เอเชรียเมมืสื่อ ค.ศ.1997) บรรดำาผู้รูก้น่ดำาของสุหภาพยตุโรปจิซึ่งไดำก้จิรัดำประชตุมฉตุกเฉจิน่ 
เพมืสื่อแสุวงหาเครมืสื่องมมือใน่การชน่วยเหลมือกรรีซึ่  ผู้ลการการรมือมรีความเหร็น่แตุกแยกออกเปร็น่ 2 ฝ่น่ายคมือ  

ฝ่น่ายแรกน่ดำาโดำยอรังกฤษและสุวรีเดำน่เปร็น่ผู้รูก้น่ดำา (ทรั บื้งสุองประเทศอยรูน่น่อกยรูโรโซึ่น่) เสุน่อวน่า  ควรใหก้
กรรีซึ่รรับความชน่วยเหลมือดำก้าน่การเงจิน่จิาก “กองทตุน่การเงจิน่ระหวน่างประเทศ”หรมือ “ไอเอร็มเอฟ้”  เพราะ
ไอเอร็มเอฟ้มรีประสุบการณ์ณ์ใน่การจิรัดำการดำก้าน่น่รีบื้  อรีกทรั บื้งเพมืสื่อลดำภาระดำก้าน่การเงจิน่ของสุหภาพยตุโรป  
 ฝ่น่ายทรีสื่สุองน่ดำาโดำยเยอรมน่รีและฝ่รรั สื่งเศสุ (ซึ่ซึ่สื่งทรั บื้งสุองอยรูน่ใน่เขตุยรูโรโซึ่น่)เสุน่อวน่า ตุก้องการใหก้การ
สุหภาพยตุโรปเขก้าไปมรีบทบาทโดำยตุรงตุน่อการแกก้ไขป รัญหาชน่วยกรรีซึ่  เพมืสื่อรรักษาภาพลรักษณ์ณ์ของสุหภาพ
ยตุโรปทรีสื่มรีพลวรัตุใน่ความรน่วมมมือระหวน่างกรัน่มาตุลอดำ แน่วทางของทรั บื้งสุองชาตุจิคมือ  1.เยอรมน่รีและฝ่รรั สื่งเศสุ
จิะเปร็น่ผู้รูก้น่ดำาใน่การปลน่อยเงจิน่กรูก้แกน่กรรีซึ่ใน่ลรักษณ์ะทวรีภาครี และใน่ลรักษณ์ะทรีสื่ใหก้ชาตุจิอมืสื่น่ใน่สุหภาพยตุโรปรน่วม
ลงขรัน่ดำก้วย และ 2. ใหก้ธ์น่าคารกลางยตุโรป(ECB) ยอมผู้น่อน่คลายกฎีระเบรียบการปลน่อยเงจิน่กรูก้  เพมืสื่อใหก้ตุรา
สุารทางการเงจิน่ของกรรีซึ่สุามารถใชก้เปร็น่หลรักทรรัพยณ์คดำบื้าประกรัน่ไดำก้ ซึ่ซึ่สื่งจิะชน่วยสุรก้างความมรั สื่น่ใจิแกน่น่รั สื่งลงทตุน่ 
และกรรีซึ่กร็จิะมรีเมร็ดำเงจิน่เพมืสื่อแกก้ไขการขาดำดำตุลงบประมาณ์ของประเทศ (สุมชาย ภคภาสุน่ณ์วจิว รัฒน่ณ์, 2555: 

72 – 73) 

อยน่างไรกร็ตุาม  หากกรรีซึ่และประเทศทรีสื่ตุก้องการรรับความชน่วยเหลมือดำก้าน่มาตุรการการเงจิน่ดำรังกลน่าว
มา จิะตุก้องปฏิจิบรัตุจิตุามมาตุรการและเงมืสื่อน่ไขทรีสื่ชาตุจิเจิก้าหน่รีบื้และสุถาบรัน่การเงจิน่เหลน่าน่รั บื้น่กดำาหน่ดำอยน่าง
เครน่งครรัดำ ซึ่ซึ่สื่งสุามารถเรรียกไดำก้วน่า “มาตุรการรรัดำเขร็มขรัดำ” ไมน่วน่าจิะเปร็น่มาตุรการใน่การตุรัดำลดำงบประมาณ์ทรีสื่
ไมน่จิดำาเปร็น่ใหก้เหลมือรก้อยละ 3 ใน่อรีก 3 – 4 ปรีถรัดำมา การขซึ่บื้น่ภาษรีมรูลคน่าเพจิสื่ม การปรรับลดำจิดำาน่วน่ขก้าราชการ  
รวมถซึ่งการปรรับลดำเงจิน่เดำมือน่และสุวรัสุดำจิการขก้าราชการฯลฯ จิากมาตุรการและเงมืสื่อน่ไขทรีสื่เครน่งครรัดำ ทดำาใหก้ใน่
ตุอน่ตุก้น่กรรีซึ่ลรังเลตุน่อการรรับความชน่วยเหลมือ   เน่มืสื่องจิากรรัฐบาลของกรรีซึ่เองเกรงจิะกระทบฐาน่เสุรียงของ
ตุน่ ทรีสื่สุดำาครัญหากน่ดำาเงมืสื่อน่ไขเหลน่าน่รั บื้น่ไปปฏิจิบรัตุจิจิรจิงคงไดำก้ร รับการตุน่อตุก้าน่จิากประชาชน่อยน่างกวก้างขวาง         

  
3.2 จากกรที่ซัสกู้ลุ่ไอรร์แลุ่นุดร์แลุ่ะโปรตินุเกส  
 

ดำรังทรีสื่ไดำก้กลน่าวไวก้ใน่ตุอน่ตุก้น่วน่า กรรีซึ่เปร็น่ประเทศแรกทรีสื่ขอรรับความชน่วยเหลมือดำก้าน่การเงจิน่จิาก
สุหภาพยตุโรป และไอเอร็มเอฟ้ ใน่เดำมือน่พฤษภาคม ค.ศ.2010 เพมืสื่อไมน่ใหก้ผู้จิดำน่รัดำการชดำาระหน่รีบื้เง จิน่กรูก้ และ
เพมืสื่อน่ดำาเมร็ดำเงจิน่เขก้าเตุจิมใน่ระบบเศรษฐกจิจิของประเทศ อยน่างไรกร็ตุาม  วจิกฤตุยรูโรโซึ่น่ยรังคงเกจิดำขซึ่บื้น่ใน่
ไอรณ์แลน่ดำณ์และโปรตุตุเกสุตุามลดำาดำรับ โดำยทรีสื่ใน่เดำมือน่พฤศจิจิกายน่ ค.ศ.2010  ไอรณ์แลน่ดำณ์ไดำก้รก้องขอความ
ชน่วยเหลมือดำก้าน่การเงจิน่จิากสุหภาพยตุโรปและไอเอร็มเอฟ้ เน่มืสื่องจิากไมน่สุามารถชดำาระหน่รีบื้ไดำก้ตุามกดำาหน่ดำ 
ขณ์ะทรีสื่ใน่เดำมือน่เมษายน่ ค.ศ.2011 รรัฐบาลโปรตุตุเกสุกร็ไดำก้ออกมายอมรรับเปร็น่ครรั บื้งแรกตุน่อความจิดำาเปร็น่ใน่
การขอความชน่วยเหลมือดำก้าน่การเงจิน่จิากสุหภาพยตุโรป เพมืสื่อไมน่ใหก้ผู้จิดำน่รักชดำาระหน่รีบื้เง จิน่กรูก้เชน่น่กรัน่  
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 แมก้ทรั บื้งสุามชาตุจิคมือกรรีซึ่ ไอรณ์แลน่ดำณ์ และโปรตุตุเกสุจิะเผู้ชจิญกรับวจิกฤตุเศรษฐกจิจิทรีสื่คลก้ายคลซึ่งกรัน่ คมือ
การขาดำวจิน่รัยทางการเงจิน่การคลรัง จิน่ทดำาใหก้มรีหน่รีบื้สุาธ์ารณ์ะทรีสื่สุรูง  และการขาดำศรักยภาพการแขน่งขรัน่ทาง
การคก้าจิน่ทดำาใหก้ขาดำดำตุลงบประมาณ์ทรีสื่สุรูงอยน่างตุน่อเน่มืสื่อง  จิากภาวะดำรังกลน่าวยน่อมมรีผู้ลตุน่อการชดำาระหน่รีบื้เง จิน่กรูก้ 
อยน่างไรกร็ตุาม ทรั บื้งสุามชาตุจิกร็มรีตุก้น่สุายปลายเหตุตุภายใน่ทรีสื่ตุน่างกรัน่ออกไป กลน่าวคมือป รัญหาเศรษฐกจิจิใน่กรรีซึ่
เกจิดำจิากการการทตุจิรจิตุคอรรัปชรั สื่น่ การตุกแตุน่งตุรัวเลขขาดำดำตุลงบประมาณ์ ป รัญหาเศรษฐกจิจิใน่ไอรณ์แลน่ดำณ์เกจิดำ
จิากป รัญหาหน่รีบื้สุจิน่ของภาคเอกชน่ จิน่รรัฐบาลตุก้องเขก้าไปชน่วยพยตุงภาคการเงจิน่การธ์น่าคารเพมืสื่อไมน่ใหก้อยรูน่ใน่
ภาวะลน่มสุลาย  สุน่วน่ป รัญหาเศรษฐกจิจิใน่โปรตุตุเกสุน่อกจิากเพราะมรีขรีดำความสุามารถดำก้าน่การแขน่งขรัน่ทรีสื่
ลดำลงแลก้ว  ยรังมรีป รัญหาจิากภาวะเศรษฐกจิจิทรีสื่ชะลอตุรัว  รวมถซึ่งการเมมืองภายใน่โปรตุตุเกสุไมน่มรีเสุถรียรภาพ 
โดำยทรีสื่พรรคสุรังคมน่จิยมประชาธ์จิปไตุยไมน่สุน่รับสุน่ตุน่รน่างงบประมาณ์ทรีสื่เน่ก้น่การลดำรายจิน่ายของรรัฐ (ตุาม
เงมืสื่อน่ไขของการรรับความชน่วยเหลมือดำก้าน่การเงจิน่จิากสุหภาพยตุโรปและไอเอร็มเอฟ้)  

มรีการคาดำการณ์ณ์กรัน่วน่าวจิกฤตุยรูโรโซึ่น่ทรีสื่ลตุกลามไปแลก้วใน่สุามประเทศขก้างตุก้น่อาจิมรีผู้ลกระทบเปร็น่
ปฏิจิกจิรจิยาลรูกโซึ่น่ไปถซึ่งสุเปน่ใน่ไมน่ชก้า  ซึ่ซึ่สื่งกร็เผู้ชจิญกรับการขาดำดำตุลงบประมาณ์ทรีสื่สุรูงทรีสื่เชน่น่กรัน่ แมก้หน่รีบื้สุาธ์ารณ์ะ
จิะไมน่สุรูงเมมืสื่อเทรียบกรับกรรีซึ่ ไอแลน่ดำณ์ และโปรตุตุเกสุ คมือหน่รีบื้สุาธ์ารณ์ะของสุเปน่อยรูน่ทรีสื่รก้อยละ 60 ตุน่อจิรีดำรีพรี 
แตุน่ประเดำร็น่ทรีสื่น่น่าวจิตุกหากวจิกฤตุยรูโรโซึ่น่ลตุกลามไปยรังสุเปน่กร็คมือ  การทรีสื่สุเปน่มรีขน่าดำเศรษฐกจิจิเปร็น่อรัน่ดำรับ 
4 ของกลตุน่มประเทศยรูโรโซึ่น่ (กลน่าวคมือขน่าดำเศรษฐกจิจิของสุเปน่ประเทศเดำรียวกร็มากกวน่ากรรีซึ่ ไอรณ์แลน่ดำณ์ 
และโปรตุตุเกสุรวมกรัน่)  ซึ่ซึ่สื่งหากสุเปน่ไดำก้ร รับผู้ลกระทบน่รั สื่น่ยน่อมมรีผู้ลตุน่อเสุถรียรภาพของคน่าเงจิน่สุกตุลยรูโรตุาม
ไปดำก้วยอยน่างหลรีกเลรีสื่ยงไมน่ไดำก้ และจิากวจิกฤตุยรูโรโซึ่น่ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่กรรีซึ่ ไอรณ์แลน่ดำณ์ โปรตุตุเกสุ และมรีแน่วโน่ก้ม
ทรีสื่วจิกฤตุอาจิเกจิดำขซึ่บื้น่ใน่สุเปน่ตุน่อมา  สุมืสื่อมวลชน่จิซึ่งมรีการเรรียกขาน่ชมืสื่อกลตุน่มประเทศทรีสื่เผู้ชจิญวจิกฤตุเหลน่าน่รีบื้วน่า 
“PIGS” ตุามชมืสื่อตุก้น่ของแตุน่ละประเทศ (ตุน่อมาเมมืสื่อวจิกฤตุยรูโรโซึ่น่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่อจิตุาลรี  สุมืสื่อมวลชน่จิซึ่งเรรียกชมืสื่อ
กลตุน่มประเทศเหลน่าน่รีบื้ใหมน่วน่า “SPIIG”) (เพจิสื่งอก้าง: 136 – 138)     
 

3.3 การแสวงหามาติรการเพคืที่อแกกู้ไขวติกฤติย่กู้โรโซันุ  
 

เปร็น่ทรีสื่ร รับรรูก้กรัน่วน่า  หากไมน่มรีมาตุรการเขก้าควบคตุมดำรูแลหรมือรรับมมือกรับวจิกฤตุยรูโรโซึ่น่ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่อยน่าง
เหมาะสุม วจิกฤตุเศรษฐกจิจิดำรังกลน่าวอาจิลตุกลามบาน่ปลายจิน่สุน่งผู้ลกระทบอยน่างกวก้างขวางทรั บื้งตุน่อชาตุจิใน่
กลตุน่มยรูโรโซึ่น่ และกระทบตุน่อสุภาวะเศรษฐกจิจิโลกโดำยรวม เหตุตุน่รีบื้ สุหภาพยตุโรป ไอเอร็มเอฟ้  และผู้รูก้น่ดำาของ
ชาตุจิใน่กลตุน่มยรูโรโซึ่น่ (โดำยเฉพาะฝ่รรั สื่งเศสุและเยอรมน่รีใน่ฐาน่ะชาตุจิเจิก้าหน่รีบื้รายใหญน่)  จิซึ่งไดำก้มรีการจิรัดำ
ประชตุมอยน่างตุน่อเน่มืสื่อง เพมืสื่อแสุวงหามาตุรการทรั บื้งแบบระยะสุรั บื้น่ ระยะกลาง  และระยะยาวเพมืสื่อใชก้ใน่การ
แกก้ไขวจิกฤตุยรูโรโซึ่น่ทรีสื่กดำาลรังเกจิดำขซึ่บื้น่  
 ภายหลรังจิากทรีสื่กรรีซึ่แสุดำงเจิตุจิดำาน่งใน่การรรับความชน่วยเหลมือดำก้าน่การเงจิน่จิากสุหภาพยตุโรปและ
ไอเอร็มเอฟ้ใน่วรัน่ทรีสื่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2010  บรรดำาผู้รูก้น่ดำาของชาตุจิใน่สุหภาพยตุโรปและไอเอร็มเอฟ้จิซึ่งไดำก้
จิรัดำประชตุมสุตุดำยอดำเพมืสื่อแสุวงหามาตุรการใน่การพยตุงฐาน่ะทางเศรษฐกจิจิของกรรีซึ่  ทดำาใหก้เกจิดำมาตุรการใน่
การชน่วยเหลมือกรรีซึ่ทรีสื่เปร็น่รรูปธ์รรมออกมาดำรังน่รีบื้คมือ  กรรีซึ่จิะไดำก้ร รับความชน่วยเหลมือใน่รรูปของเงจิน่กรูก้ทรัน่ทรี ดำก้วย
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ดำอกเบรีบื้ยตุามปกตุจิคมือรก้อยละ 3.5 – 5 เปร็น่จิดำาน่วน่ 45,000 ลก้าน่ยรูโร (โดำยแบน่งเปร็น่ 15,000 ลก้าน่ยรูโรจิาก
กองทตุน่การเงจิน่ระหวน่างประเทศ และ 30,000  ลก้าน่ยรูโรมาจิากกลตุน่มประเทศใน่ยรูโรโซึ่น่  ใน่จิดำาน่วน่น่รีบื้
เยอรมรัน่มรีสุรัดำสุน่วน่ถซึ่ง 8,000 ลก้าน่ยรูโร)  โดำยเมมืสื่อรวมกรับยอดำเงจิน่กรูก้กก้อน่อมืสื่น่ๆทรีสื่จิะตุามมาใน่ภายหลรังรวม
เงจิน่กรูก้ทรั บื้งสุจิบื้น่ราว 110,000 ลก้าน่ยรูโร  โดำยเงมืสื่อน่ไขของการรรับความชน่วยเหลมือทรีสื่กรรีซึ่จิะตุก้องปฏิจิบรัตุจิตุามอยน่าง
เครน่งครรัดำ หรมือทรีสื่เรรียกวน่ามาตุรการรรัดำเขร็มขรัดำทรีสื่สุดำาครัญๆ ไดำก้แกน่ (วจิกจิพรีเดำรีย สุาราน่ตุกรมเสุรรี, 2556) 

  

1.ภาคเอกชน่จิะตุก้องจิดำากรัดำโบน่รัสุลงเหลมือ 1,000ยรูโร ทตุกสุองปรี และยกเลจิกโบน่รัสุสุดำาหรรับผู้รูก้ทรีสื่มรี 
  รายไดำก้มากกวน่า 3,000 ยรูโรตุน่อเดำมือน่ 

2.การจิน่ายคมืน่ภาษรีพจิเศษตุามเงจิน่บดำาน่าญทรีสื่ไดำก้ร รับ 

3.มรีการเตุรรียมแกก้กฎีหมายเกรีสื่ยวกรับการลาหยตุดำงาน่และการจิน่ายคน่าทดำางาน่ลน่วงเวลา 

4.ตุรั บื้งภาษรีพจิเศษเพมืสื่อเรรียกเกร็บผู้ลกดำาไรของบรจิษรัท 

5.เพจิสื่มภาษรีมรูลคน่าเพจิสื่มเปร็น่ 23%, 11% และ 5.5%  
6.เพจิสื่มภาษรีสุจิน่คก้าฟ้ตุน่มเฟ้มือย10% และภาษรีแอลกอฮอลณ์ ยาสุรูบและเชมืบื้อเพลจิง 
7.การปรรับอายตุเกษรียณ์ของชายและหญจิงใหก้เทน่ากรัน่ 

8.อายตุเกษรียณ์เฉลรีสื่ยของลรูกจิก้างใน่ภาคเอกชน่เพจิสื่มขซึ่บื้น่จิาก61 เปร็น่ 65 ปรี 
9.ลดำจิดำาน่วน่บรจิษรัทของเอกชน่ลงจิาก 6,000 เหลมือ 2,000 แหน่ง  

 

และเมมืสื่อชาวกรรีซึ่ทราบวน่ารรัฐบาลของตุน่จิะบรังครับใชก้มาตุรการรรัดำเขร็มขรัดำตุามทรีสื่เจิก้าหน่รีบื้เง จิน่กรูก้
กดำาหน่ดำ ชาวกรรีซึ่จิซึ่งไดำก้น่รัดำหยตุดำงาน่กรัน่ทรั สื่วประเทศ ใน่วรัน่ทรีสื่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.2010 โดำยเฉพาะใน่กรตุง
เอเธ์น่สุณ์ เพมืสื่อประทก้วงตุน่อมาตุรการดำรังกลน่าว  ผู้ลจิากการประทก้วงและปะทะกรับเจิก้าหน่ก้าทรีสื่ทดำาใหก้ชาวกรรีซึ่
เสุรียชรีวจิตุ 3 คน่ ไดำก้ร รับบาดำเจิร็บหลายสุจิบคน่ และถรูกจิรับกตุมน่รับรก้อยคน่ อาจิกลน่าวไดำก้วน่า ชาวกรรีซึ่ไดำก้ร รับความ
เดำมือดำรก้อน่อยน่างกวก้างขวางจิากมาตุรการรรัดำเขร็มขรัดำทรีสื่ร รัฐบาลบรังครับใชก้ โดำยเฉพาะใน่การรรับความชน่วยเหลมือ
ดำก้าน่เงจิน่กรูก้ใน่งวดำใหมน่ๆ ทรีสื่ยจิสื่งมรีเงมืสื่อน่ไขเขก้มงวดำมากขซึ่บื้น่  อาทจิการกดำาหน่ดำใหก้ลดำจิดำาน่วน่ขก้าราชการลงจิาก
ป รัจิจิตุบรัน่ทรีสื่ 15% เปร็น่ 30% ซึ่ซึ่สื่งไดำก้สุรก้างแรงตุน่อตุก้าน่มหาศาลจิากแวดำวงขก้าราชการ   

ดำก้าน่รรัฐบาลกรรีซึ่เองกร็อยรูน่ใน่ภาวะหลรังพจิงฝ่าทรีสื่ไมน่มรีทางใหก้เลมือกมากน่รัก  จิะไมน่ปฏิจิบรัตุจิตุามเงมืสื่อน่ไข
ของเจิก้าหน่รีบื้เง จิน่กรูก้กร็ไมน่ไดำก้  เมมืสื่อบรังครับใชก้มาตุรการรรัดำเขร็มขรัดำกร็มรีแรงตุก้าน่จิากประชาชน่  ครรั บื้น่จิะไมน่ร รับความ
ชน่วยเหลมือดำก้าน่การเงจิน่จิากภายน่อก  ระบบเศรษฐกจิจิของประเทศกร็เสุรีสื่ยงตุน่อการลน่มสุลาย ขณ์ะทรีสื่มรีจิดำาน่วน่
ไมน่น่ก้อยทรีสื่เสุน่อวน่าใหก้กรรีซึ่เบรีบื้ยวการชดำาระหน่รีบื้เง จิน่กรูก้  การลดำภาระหน่รีบื้สุจิน่ดำก้วยการแฮรณ์ครัท (Hair Cut) หรมือ
แมก้แตุน่การยอมถอน่ตุรัวออกจิากยรูโรโซึ่น่และกลรับมาใชก้เงจิน่สุกตุลเดำจิมของประเทศ อยน่างไรกร็ตุาม ทรีสื่สุตุดำกรรีซึ่
กร็ยรังคงปฏิจิบรัตุจิตุามมาตุรการรรัดำเขร็มขรัดำเหลน่าน่รั บื้น่อยน่างเครน่งครรัดำ (สุมชาย ภคภาสุน่ณ์วจิว รัฒน่ณ์, 2555: 179 - 

180)  
แมก้จิะมรีการเคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่มาตุรการรรัดำเขร็มขรัดำจิากประชาชน่ใน่ประเทศทรีสื่ร รับความชน่วยเหลมือ

ดำก้าน่การเงจิน่จิากสุหภาพยตุโรปและไอเอร็มเอฟ้อยน่างกรณ์รีทรีสื่เกจิดำกรับกรรีซึ่ แตุน่การเคลมืสื่อน่ไหวของผู้รูก้น่ดำา
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สุหภาพยตุโรป รรัฐมน่ตุรรีคลรังของสุหภาพยตุโรป  และไอเอร็มเอฟ้ยรังคงดำดำาเน่จิน่ตุน่อไปเชน่น่เดำจิม เพมืสื่อแสุวงหา
มาตุรการใน่การรรับมมือกรับวจิกฤตุเศรษฐกจิจิทรีสื่คาดำวน่าจิะเกจิดำขซึ่บื้น่ใน่อน่าคตุ อาทจิ ใน่การประชตุมรรัฐมน่ตุรรีคลรัง
ของกลตุน่มประเทศใน่สุหภาพยตุโรป  ใน่เดำมือน่มจิถตุน่ายน่ ค.ศ.2010 ทรีสื่ไดำก้สุรตุปมาตุรการเพมืสื่อทรีสื่จิะดำดำาเน่จิน่การ
ตุน่อไปดำรังน่รีบื้ คมือ การจิรัดำตุรั บื้ง“กองทตุน่เพมืสื่อประกรัน่เสุถรียรภาพ”(European Financial Stability Fund: EFSF) 

เพมืสื่อชน่วยเหลมือประเทศทรีสื่เกจิดำวจิกฤตุ ยอดำเงจิน่กองทตุน่คมือ 444,000 ลก้าน่ยรูโร สุน่วน่เมร็ดำเงจิน่อรีกจิดำาน่วน่ 
60,000 ลก้าน่ยรูโรอยรูน่ภายใตุก้การควบคตุมของคณ์ะกรรมาธ์จิการยตุโรป น่อกจิากน่รีบื้กองทตุน่การเงจิน่ระหวน่าง
ประเทศยรังไดำก้กดำาหน่ดำวงเงจิน่ใหก้ความชน่วยเหลมือไวก้อรีก 250,000 ลก้าน่ยรูโร  ซึ่ซึ่สื่งทดำาใหก้มรียอดำเงจิน่เพมืสื่อเตุรรียม
ความพรก้อมสุรูงถซึ่ง 750,000 ลก้าน่ยรูโร  และเพมืสื่อใหก้มาตุรการชน่วยเหลมือประเทศทรีสื่มรีป รัญหาทางเศรษฐกจิจิ
บรรลตุผู้ล ใน่ทรีสื่ประชตุมจิซึ่งไดำก้ทดำาขก้อตุกลงใหก้มรีการกดำาหน่ดำกระบวน่การเพมืสื่อตุรวจิสุอบการจิรัดำทดำางบประมาณ์
ของประเทศสุมาชจิกทรีสื่ขอรรับความชน่วยเหลมือ (เขก้าไปตุรวจิสุอบกน่อน่ทรีสื่งบประมาณ์ของประเทศดำรังกลน่าวจิะ
ผู้น่าน่รรัฐสุภา) (เพจิสื่งอก้าง: 92 – 99)        

ใน่การจิรัดำประชตุมสุตุดำยอดำผู้รูก้น่ดำาประเทศกลตุน่มยรูโรโซึ่น่ใน่ตุก้น่เดำมือน่มรีน่าคม ค.ศ. 2011  เกรีสื่ยวกรับการ
หามาตุรการเพจิสื่มเตุจิมเพมืสื่อแกก้ไขวจิกฤตุยรูโรโซึ่น่  น่างอรังเกลา แมรณ์เคจิล (Angela Merkel) น่ายกรรัฐมน่ตุรรี
ของเยอรมรัน่ ไดำก้ผู้ลรักดำรัน่หลรักการสุดำาครัญทรีสื่วน่าดำก้วย  “สุน่ธ์จิสุรัญญาเพมืสื่อเสุรจิมสุรก้างศรักยภาพการแขน่งขรัน่” 
(Competivity Pact)  ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่เครมืสื่องมมือเพมืสื่อรรับมมือกรับวจิกฤตุเศรษฐกจิจิใน่ระยะกลางและระยะยาว  โดำย
หลรักการน่รีบื้ไดำก้ร รับการสุน่รับสุน่ตุน่จิากน่ายน่จิโกลาสุณ์ ซึ่ารณ์โกซึ่รี (Nicolas Sarkozy)   ประธ์าน่าธ์จิบดำรีของ
ฝ่รรั สื่งเศสุ  ซึ่ซึ่สื่งทรีสื่ประชตุมกร็เหร็น่พก้องกรับหลรักการดำรังกลน่าวน่รีบื้ สุดำาหรรับจิตุดำประสุงคณ์ของหลรักการขก้างตุก้น่คมือ เพมืสื่อ
ชน่วยใหก้สุมาชจิกใน่กลตุน่มยรูโรโซึ่น่มรีศรักยภาพการแขน่งขรัน่เพจิสื่มขซึ่บื้น่  โดำยการประสุาน่น่โยบายดำก้าน่เศรษฐกจิจิ
ระหวน่างกรัน่ทรีสื่กวก้างขวางขซึ่บื้น่  กลน่าวคมือไมน่ไดำก้จิดำากรัดำความรน่วมมมือเฉพาะเพรียงดำก้าน่การคลรัง แตุน่รวมถซึ่งการ
ปรรับโครงสุรก้างดำก้าน่สุวรัสุดำจิการ  การปรรับปรตุงโครงสุรก้างภาษรี การสุน่รับสุน่ตุน่การจิก้างงาน่และการศซึ่กษาแกน่
แรงงาน่ การรน่วมมมือเพมืสื่อปราบปรามการคอรรัปชรั สื่น่  และการประสุาน่น่โยบายดำก้าน่การคลรังและ
งบประมาณ์ ฯลฯ (เพจิสื่งอก้าง: 128 – 129)    
 ตุน่อมาใน่เดำมือน่กรกฎีาคม ค.ศ. 2011  ไดำก้มรีการจิรัดำประชตุมสุตุดำยอดำของผู้รูก้น่ดำาชาตุจิใน่สุหภาพยตุโรป 
เปร็น่ครรั บื้งทรีสื่ 2  เพมืสื่อตุจิดำตุามความกก้าวหน่ก้าเกรีสื่ยวกรับมาตุรการเพมืสื่อรรับมมือกรับวจิกฤตุยรูโรโซึ่น่  ผู้ลจิากการจิรัดำ
ประชตุมดำรังกลน่าวไดำก้มรีมาตุรการใหมน่ๆ ออกมาคมือ  การเพจิสื่มวงเงจิน่ชน่วยเหลมือแกน่กรรีซึ่เพจิสื่มเตุจิมเปร็น่ 169,000 

ลก้าน่ยรูโร  รวมถซึ่งการใหก้ “กองทตุน่เพมืสื่อประกรัน่เสุถรียรภาพ” (EFSF) สุามารถซึ่มืบื้อพรัน่ธ์บรัตุรคมืน่จิากสุถาบรัน่
การเงจิน่  ซึ่ซึ่สื่งมรีราคาตุดำสื่ากวน่าราคาหน่ก้าตุรั อิ๋ว น่รั สื่น่หมายความวน่าสุถาบรัน่การเงจิน่น่รั บื้น่ๆ ไดำก้ยอมเสุรียสุละลดำภาระ
หน่รีบื้ใหก้กรับประเทศทรีสื่มรีป รัญหาทางเศรษฐกจิจิ ทรีสื่สุดำาครัญคมือ “ธ์น่าคารกลางของยตุโรป” (European Central 

Bank: ECB) ไดำก้ยอมรรับพรัน่ธ์บรัตุรของประเทศทรีสื่มรีป รัญหาทางเศรษฐกจิจิ ซึ่ซึ่สื่งใน่กรณ์รีน่รีบื้คมือกรรีซึ่ และการใหก้
เงจิน่ชน่วยเหลมือธ์น่าคารพาณ์จิชยณ์เพมืสื่อเสุรจิมสุภาพคลน่องใหก้ธ์น่าคารสุามารถปลน่อยกรูก้ไดำก้ตุน่อไป    

เปร็น่เรมืสื่องทรีสื่เขก้าใจิไดำก้  สุดำาหรรับความกระตุมือรมือรก้น่และเอาการเอางาน่ของบรรดำาผู้รูก้น่ดำาของสุหภาพ
ยตุโรป  (โดำยเฉพาะผู้รูก้น่ดำาของชาตุจิใน่เขตุยรูโรโซึ่น่อยน่างฝ่รรั สื่งเศสุและเยอรมรัน่)  สุดำาหรรับการพยายามหาแน่ว 
ทางเพมืสื่อแกก้ไขวจิกฤตุยรูโรโซึ่น่  ซึ่ซึ่สื่งความกระตุมือรมือรก้น่ทรั บื้งหลายเหลน่าน่รั บื้น่  ไมน่ใชน่แคน่การปกปก้องสุกตุลเงจิน่ยรูโร
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และเสุถรียรภาพทางเศรษฐกจิจิของสุหภาพยตุโรปเทน่าน่รั บื้น่ แตุน่ยรังหมายรวมถซึ่งการปกปก้องทางการเมมืองและ
ความอยรูน่รอดำของสุหภาพยตุโรปเอง ซึ่ซึ่สื่งหมายความวน่าเศรษฐกจิจิและการเมมืองของสุหภาพยตุโรปขซึ่บื้น่อยรูน่กรับ
ความอยรูน่รอดำของสุกตุลเงจิน่ยรูโรน่รั สื่น่เอง  
  

4. การกลุ่อการรกู้าย่  
  

“การกน่อการรก้าย”  หรมือ  “Terrorism”   ตุามคดำาน่จิยามของกระทรวงกลาโหมสุหรรัฐฯ   หมายถซึ่ง 
“การใชก้ความรตุน่แรง  หรมือขรูน่วน่าจิะใชก้ความรตุน่แรง เพมืสื่อสุรก้างความกลรัวใหก้เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่จิจิตุใจิ  โดำยมตุน่งบรังครับ 
ผู้ลรักดำรัน่ หรมือคตุกคามรรัฐบาลหรมือสุรังคม  เพมืสื่อใหก้บรรลตุว รัตุถตุประสุงคณ์ใน่ทางการเมมือง ศาสุน่า หรมือลรัทธ์จิ
อตุดำมการณ์ณ์” (ฉรัน่ทจิมา อน่องสุตุร รักษณ์, 2545: 194 - 195)  ทรีสื่ผู้น่าน่มามรีการกน่อการรก้ายเกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ภรูมจิภาคตุน่างๆ 
ของโลกอยรูน่บน่อยครรั บื้ง  โดำยแตุน่ละครรั บื้งกร็ทดำาใหก้มรีการสุรูญเสุรียชรีวจิตุและทรรัพยณ์สุจิน่มากน่ก้อยตุน่างกรัน่ออกไป  แตุน่
สุดำาหรรับเหตุตุการณ์ณ์การกน่อการรก้ายทรีสื่สุน่งผู้ลสุะเทมือน่ตุน่อการเมมืองระหวน่างประเทศมากกวน่าเหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่ผู้น่าน่
มา คมือการโจิมตุรีสุหรรัฐฯใน่วรัน่ทรีสื่ 11 กรัน่ยายน่ ค.ศ. 2001 หรมือเหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่เรรียกกรัน่วน่า 911  

 เหตุตุการณ์ณ์ 911  ไดำก้กลายเปร็น่จิตุดำเรจิสื่มตุก้น่สุดำาครัญสุดำาหรรับการประกาศน่โยบาย “สุงครามตุน่อตุก้าน่
การกน่อการรก้าย”(War on Terrorism) ของรรัฐบาลสุหรรัฐฯ และสุหรรัฐฯกร็ไดำก้ดำดำาเน่จิน่ทตุกวจิถรีทางเพมืสื่อใหก้บรรลตุ
เปก้าหมายดำรังกลน่าว  ซึ่ซึ่สื่งปฏิจิเสุธ์ไมน่ไดำก้วน่าสุรังคมโลกและการเมมืองระหวน่างประเทศไดำก้ร รับผู้ลกระทบจิากการ
ดำดำาเน่จิน่น่โยบายขก้างตุก้น่ของสุหรรัฐฯอยน่างหลรีกเลรีสื่ยงไมน่ไดำก้  เหตุตุน่รีบื้  จิซึ่งเปร็น่ประเดำร็น่ทรีสื่น่น่าสุน่ใจิสุดำาหรรับ
การศซึ่กษาเกรีสื่ยวกรับปฏิจิบรัตุจิการของกลตุน่มกน่อการรก้ายใน่เหตุตุการณ์ณ์ 911 และการทดำาสุงครามตุน่อตุก้าน่การกน่อ
การรก้ายของสุหรรัฐฯวน่าสุน่งผู้ลตุน่อสุรังคมโลกอยน่างมรีน่รัยสุดำาครัญอยน่างไรบก้าง 
 

4.1 เหตินุการณร์ 911  
  

 เชก้าของวรัน่ทรีสื่ 11 กรัน่ยายน่ ค.ศ.2001 กลตุน่มผู้รูก้กน่อการรก้ายจิดำาน่วน่ 19 คน่ไดำก้ปฏิจิบรัตุจิการจิรีบื้บรังครับและ
เขก้าควบคตุมเครมืสื่องบจิน่จิดำาน่วน่ 4 ลดำา ใน่ระหวน่างทรีสื่ทดำาการบจิน่ไปยรังซึ่าน่ฟ้ราน่ซึ่จิสุโกและลอสุแองเจิลจิสุ ใน่
ปฏิจิบรัตุจิการโจิมตุรีสุหรรัฐฯของกลตุน่มกน่อการรก้ายดำรังกลน่าว เรจิสื่มจิาก   

ใน่เวลา 8.46 น่าทรี กลตุน่มกน่อการรก้าย 5 คน่ไดำก้จิรีบื้บรังครับเครมืสื่องบจิน่ของสุายการบจิน่อเมรจิกรัน่แอรณ์ไลน่ณ์ 
เทรีสื่ยวบจิน่ทรีสื่ 11 พตุน่งเขก้าชน่ตุซึ่กเวจิลดำณ์เทรดำเซึ่ร็น่เตุอรณ์ดำก้าน่ทจิศเหน่มือ(เรรียกกรัน่วน่าตุซึ่กเหน่มือ)  

ตุน่อมาใน่เวลา 9.03 น่าทรี ผู้รูก้กน่อการรก้ายอรีก 5 คน่ไดำก้จิรีบื้บรังครับเครมืสื่องบจิน่ของสุายการบจิน่เดำรียวกรัน่ ใน่
เทรีสื่ยวบจิน่ทรีสื่ 175 พตุน่งเขก้าชน่ตุซึ่กเวจิลดำณ์เทรดำดำก้าน่ทจิศใตุก้(เรรียกกรัน่วน่าตุซึ่กใตุก้)  

และใน่เวลา 9.37 น่าทรี กลตุน่มกน่อการรก้าย 5 คน่ไดำก้จิรีบื้บรังครับเครมืสื่องบจิน่ของสุายการบจิน่อเมรจิกรัน่แอรณ์
ไลน่ณ์เชน่น่เดำจิม  ใน่เทรีสื่ยวบจิน่ทรีสื่ 77 พตุน่งเขก้าชน่อาคารเพน่ตุากอน่   อรัน่เปร็น่ทรีสื่ทดำาการของกระทรวงกลาโหม
สุหรรัฐฯ  
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สุน่วน่การจิรีบื้บรังครับเครมืสื่องบจิน่ลดำาทรีสื่ 4 น่รั บื้น่ กลตุน่มกน่อการรก้าย 4 คน่ไดำก้จิรีบื้บรังครับเครมืสื่องบจิน่ของสุายการบจิน่
ยรูไน่เตุร็ดำแอรณ์ไลน่ณ์ เทรีสื่ยวบจิน่ทรีสื่ 93 เปก้าหมายคมือการพตุน่งเขก้าชน่อาคารรรัฐสุภา  แตุน่ปฏิจิบรัตุจิการใน่เครมืสื่องบจิน่ลดำา
ทรีสื่สุรีสื่ลก้มเหลว เน่มืสื่องจิากเกจิดำการตุน่อสุรูก้กรัน่ระหวน่างผู้รูก้โดำยสุารกรับกลตุน่มผู้รูก้กน่อการรก้ายจิน่เครมืสื่องบจิน่ตุกใน่ทตุน่งใกลก้
กรับเขตุแชงคณ์วจิลลณ์  

 

                              
 

            ภาพทรีสื่ 4.4 เหตุตุการณ์ณ์กลตุน่มกน่อการรก้ายโจิมตุรีตุซึ่กเวจิลดำณ์เทรดำเซึ่ร็น่เตุอรณ์ของสุหรรัฐฯ ใน่วรัน่ทรีสื่ 11  

            กรัน่ยายน่ ค.ศ. 2001 หรมือทรีสื่เรรียกวน่ากรัน่วน่าเหตุตุการณ์ณ์ 911 

            ทรีสื่มา http://publicsafety.ohio.gov/NPM/img/ReadyTerrorism.jpg 

 

 ภายหลรังตุซึ่กแฝ่ดำทรีสื่เรรียกวน่า “เวจิลดำณ์เทรดำเซึ่ร็น่เตุอรณ์” ทรั บื้งตุซึ่กเหน่มือและตุซึ่กใตุก้โดำน่โจิมตุรีโดำยการพตุน่งชน่
ของเครมืสื่องบจิน่  หลรังเพลจิงเผู้าผู้ลาญไปไมน่น่าน่กลตุน่มอาคารเวจิลดำณ์เทรดำเซึ่ร็น่เตุอรณ์กร็เกจิดำการถลน่มลงมา
เน่มืสื่องจิากโครงสุรก้างของตุซึ่กไดำก้ร รับความเสุรียหายอยน่างหน่รัก  โดำยตุซึ่กใตุก้ถลน่มลงเมมืสื่อเวลา 9.59 น่าทรี หลรัง
เพลจิงลตุกไหมก้น่าน่กวน่า 56 น่าทรี สุน่วน่ตุซึ่กเหน่มือถลน่มลงมาเมมืสื่อเวลา 10.28 น่าทรี  หลรังเพลจิงลตุกไหมก้น่าน่กวน่า 
102 น่าทรี  ทรั บื้งน่รีบื้เมมืสื่อตุซึ่กเหน่มือถลน่มเศษซึ่ากปรรักหรักพรักไดำก้ตุกลงไปโดำน่อาคาร 7 (อรัน่เปร็น่อาคารใน่กลตุน่มตุซึ่ก
เวจิลดำณ์เทรดำเซึ่ร็น่เตุอรณ์) ทรีสื่อยรูน่ใกลก้เครียง  ทดำาใหก้อาคารดำรังกลน่าวเกจิดำเพลจิงไหมก้และเสุรียหายจิน่เกจิดำการถลน่มลง
มา สุดำาหรรับตุรัวเลขจิดำาน่วน่ผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุใน่ทตุกเหตุตุการณ์ณ์น่รับรวมไดำก้ 2,996 แบน่งเปร็น่กลตุน่มผู้รูก้กน่อการรก้าย 19 คน่  
ใน่เหตุตุการณ์ณ์กลตุน่มตุซึ่กเวจิลดำณ์เทรดำถลน่มเสุรียชรีวจิตุรวม 2,606 คน่ ผู้รูก้เคราะหณ์รก้ายบน่เครมืสื่องบจิน่ทรั บื้งสุรีสื่ลดำารวม 246 
คน่  สุน่วน่เหตุตุโจิมตุรีทรีสื่เพน่ตุากอน่เสุรียชรีวจิตุรวม 125 คน่ (วจิกจิพรีเดำรีย สุาราน่ตุกรมเสุรรี, 2555ข)    
 ผู้ลจิากปฏิจิบรัตุจิโจิมตุรีสุหรรัฐฯของกลตุน่มกน่อการรก้ายใน่วรัน่ทรีสื่ 11 กรัน่ยายน่ ค.ศ. 2001 ไดำก้สุรก้างความ
ตุกตุะลซึ่งไปทรั สื่วโลก  โดำยเฉพาะรรัฐบาลสุหรรัฐฯทรีสื่สุรูญเสุรียอยน่างใหญน่หลวงทรั บื้งใน่ดำก้าน่ชรีวจิตุพลเมมือง ทรรัพยณ์สุจิน่ 
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และเกรียรตุจิภรูมจิใน่ฐาน่ะประเทศมหาอดำาน่าจิของโลก  และผู้ลจิากการสุรูญเสุรียดำรังกลน่าวน่รีบื้เองทรีสื่ทดำาใหก้ร รัฐบาล
สุหรรัฐฯทรีสื่น่ดำาโดำยประธ์าน่าธ์จิบดำรีจิอรณ์จิ ดำรับเบจิบื้ลยรู บตุชไดำก้ประกาศ “สุงครามตุน่อตุก้าน่การกน่อการรก้าย” ใน่ทรัน่ทรี 
โดำยเขาเรรียกรก้องใหก้พลเมมืองชาวอเมรจิกรัน่รน่วมมมือรน่วมมมือใจิกรัน่สุดำาหรรับภารกจิจิดำรังกลน่าวน่รีบื้ เพราะถมือเปร็น่การ
ภารกจิจิทรีสื่ทดำาเพมืสื่อรรักษาไวก้ซึ่ซึ่สื่งเสุรรีภาพและประชาธ์จิปไตุยทรั บื้งของสุหรรัฐและของโลก  ขณ์ะทรีสื่อรีกดำก้าน่สุหรรัฐฯ 
กร็เรรียกรก้องความรน่วมมมือจิากชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรทรั สื่วโลกใน่ภารกจิจิดำรังกลน่าวดำก้วย  โดำยหากประเทศใดำไมน่พรก้อม
รน่วมมมือ  สุหรรัฐฯกร็พรก้อมทรีสื่จิะปฏิจิบรัตุจิใน่วจิถรีทางทรีสื่พวกเขาเหร็น่วน่าสุมควรโดำยลดำาพรัง  ดำรังคดำากลน่าวของจิอรณ์จิ  
ดำรับเบจิบื้ลยรู บตุชทรีสื่วน่า “ทตุกชาตุจิใน่ทตุกภรูมจิภาคตุอน่น่รีบื้ตุก้องตุรัดำสุจิน่ใจิเลมือกวน่า  คตุณ์จิะอยรูน่ขก้างเราหรมือคตุณ์จิะอยรูน่ขก้าง
ผู้รูก้กน่อการรก้าย”(ฉรัน่ทจิมา อน่องสุตุร รักษณ์, 2545: 202)       

มรีความเหร็น่แตุกแยกเปร็น่สุองฝ่น่ายใน่หมรูน่น่รักวจิชาการของสุหรรัฐฯเกรีสื่ยวกรับการทดำาสุงครามตุน่อตุก้าน่
การกน่อการรก้ายของสุหรรัฐฯ  น่รักวจิชาการฝ่น่ายครัดำคก้าน่ทรีสื่มรีชมืสื่อไดำก้แกน่เอร็ดำเวจิรณ์ดำ ซึ่าอจิดำ (Edward Said) และ
น่อม ชอมสุกรี (Nom Chomsky)  อาทจิ  ซึ่าอจิดำกลน่าววน่าทางการสุหรรัฐฯไดำก้สุรก้างภาพใหก้กลตุน่มผู้รูก้กน่อการรก้ายทรีสื่
โจิมตุรีสุหรรัฐฯน่รั บื้น่ เปร็น่กลตุน่มบตุคคลทรีสื่ชรั สื่วรก้ายดำรังปรีศาจิ เปร็น่ศรัตุรรูของเสุรรีภาพ และหลรักสุจิทธ์จิมน่ตุษยชน่สุากล 
ทรั บื้งทรีสื่เหตุตุผู้ลอรัน่เปร็น่แรงกระตุตุก้น่สุดำาครัญสุดำาหรรับการโจิมตุรีสุหรรัฐฯของกลตุน่มกน่อการรก้าย  กร็มาจิากการดำดำาเน่จิน่
น่โยบายทรีสื่ผู้จิดำพลาดำของสุหรรัฐฯเอง ไมน่วน่าจิะเปร็น่การแทรกแซึ่งการเมมืองภายใน่โลกอาหรรับ การสุน่รับสุน่ตุน่
อจิสุราเอลใน่การยซึ่ดำครองดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์  รวมไปถซึ่งการเลมือกอยรูน่ฝ่น่ายทรีสื่มรีระบอบการปกครองกดำขรีสื่
เพรียงเพมืสื่อผู้ลประโยชน่ณ์ของตุน่  เหตุตุผู้ลเหลน่าน่รีบื้กร็มากเพรียงพอทรีสื่จิะทดำาใหก้กลตุน่มหรัวรตุน่แรงทรีสื่ฝ่ รักใฝ่น่การกน่อการ
รก้ายพตุน่งเปก้าเพมืสื่อโจิมตุรีไปทรีสื่สุหรรัฐฯ  

ขณ์ะฝ่น่ายสุน่รับสุน่ตุน่ทรีสื่มรีชมืสื่อไดำก้แกน่ แอน่น่ณ์ ครูลเตุอรณ์ (Ann Coulter) และครจิสุโตุเฟ้อรณ์ ฮจิตุเชน่สุณ์ 
(Christopher Hitchens)  ฝ่น่ายเหร็น่ดำก้วยกรับการทดำาสุงครามตุน่อตุก้าน่กน่อการรก้ายของสุหรรัฐฯโจิมตุรีฝ่น่าย
ครัดำคก้าน่วน่า  แมก้ทรีสื่ผู้น่าน่มาสุหรรัฐฯจิะมรีน่โยบายตุน่างประเทศตุน่อการเมมืองใน่โลกอาหรรับอยน่างไร  แตุน่กลตุน่ม
ผู้รูก้กน่อการรก้ายกร็ไมน่มรีความชอบธ์รรมทรีสื่จิะทดำาลายชรีวจิตุผู้รูก้บรจิสุตุทธ์จิ ธิ์หลายพรัน่คน่ดำก้วยขก้ออก้างขก้างตุก้น่ กลตุน่มกน่อการ
ใน่วรัน่ทรีสื่ 11 กรัน่ยายน่ 2001 คมือกลตุน่มคน่ทรีสื่ตุน่อตุก้าน่ประชาธ์จิปไตุย อรีกทรั บื้งไมน่ยอมรรับสุจิทธ์จิใน่ความเปร็น่มน่ตุษยณ์ 
ดำรังน่รั บื้น่การประน่รีประน่อมกรับคน่กลตุน่มน่รีบื้จิซึ่งเปร็น่ไปไมน่ไดำก้  ซึ่ซึ่สื่งดำรูเหมมือน่ทน่าทรีของฝ่น่ายเหร็น่ดำก้วยขก้างตุก้น่จิะ
สุอดำคลก้องกรับน่โยบายของรรัฐบาลสุหรรัฐฯ  และรรัฐบาลของโลกตุะวรัน่ตุกหลายชาตุจิ ทรีสื่ยซึ่ดำถมือน่โยบายใน่
ลรักษณ์ะดำรังกลน่าวรน่วมกรัน่ น่รั สื่น่คมือการใชก้กดำาลรังทหารและความรตุน่แรงเกจิดำขซึ่บื้น่ไดำก้และยอมรรับไดำก้ หากเปร็น่ไป
เพมืสื่อผู้ดำตุงซึ่ซึ่สื่งสุรัน่ตุจิภาพ เสุรรีภาพ และหลรักสุจิทธ์จิมน่ตุษยชน่สุากล (ศจิโรตุมณ์ คลก้ามไพบรูลยณ์, 2545: 114 – 120) 
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4.2 นุโย่บาย่แลุ่ะย่นุทธศาสติรร์ในุ“สงครามติลุ่อติกู้านุการกลุ่อการรกู้าย่”ของสหรฉัฐฯ 
 

เมมืสื่อสุหรรัฐฯประกาศสุงครามตุน่อตุก้าน่การกน่อการรก้าย สุหรรัฐฯกร็ดำดำาเน่จิน่มาตุรการเชจิงรตุกทรีสื่หลาก 
หลายเพมืสื่อเสุรจิมสุรก้างประสุจิทธ์จิภาพใหก้กรับภารกจิจิดำรังกลน่าว ไมน่วน่าจิะเปร็น่  

1.การจิรัดำตุรั บื้งกระทรวงใหมน่ขซึ่บื้น่มาเพมืสื่อใหก้มรีหน่ก้าทรีสื่ดำรูแลดำก้าน่ความมรั สื่น่คงภายใน่โดำยเฉพาะ น่รั สื่น่คมือ 
กระทรวงความมรั สื่น่คงแหน่งมาตุตุภรูมจิสุหรรัฐฯ (U.S. Department of Homeland Security: DHS) 

2.การเสุน่อรน่างกฎีหมายเพมืสื่อเพจิสื่มอดำาน่าจิใหก้เจิก้าหน่ก้าทรีสื่ความมรั สื่น่คงของสุหรรัฐสุามารถควบคตุม 
สุอบสุวน่ และดำรักฟ้ รังโทรศรัพทณ์ผู้รูก้ตุก้องสุงสุรัยไดำก้ ฯลฯ   

3.การออกมาตุรการรรักษาความปลอดำภรัยทรีสื่เขก้มงวดำสุดำาหรรับการเดำจิน่ทางเขก้าสุหรรัฐฯ   
4.การโน่ก้มน่ก้าวและกดำดำรัน่ใหก้ชาตุจิตุน่างๆใน่โลกหรัน่มาสุน่รับสุน่ตุน่การดำดำาเน่จิน่น่โยบายดำรังกลน่าวของ

ตุน่ (โดำยการหวน่าน่ลก้อมดำก้วยผู้ลประโยชน่ณ์ทางเศรษฐกจิจิและการทหาร)9   
5.การใหก้เอกอรัครราชทรูตุของสุหรรัฐฯประจิดำาองคณ์การสุหประชาชาตุจิยมืสื่น่ญรัตุตุจิตุน่อตุก้าน่กน่อการรก้าย

เขก้าทรีสื่ประชตุมคณ์ะมน่ตุรรีความมรั สื่น่คง โดำยผู้รูกมรัดำใหก้ประเทศสุมาชจิกของสุหประชาชาตุจิตุก้องรน่วมมมือและ
สุน่รับสุน่ตุน่ปฏิจิบรัตุจิการดำรังกลน่าว  

และ 6.การเตุรรียมการทางกองทรัพเพมืสื่อโจิมตุรีอรัฟ้กาน่จิสุถาน่ ใน่ฐาน่ะทรีสื่ใหก้แหลน่งพรักพจิงแกน่กลตุน่มของ 
“โอซึ่ามะ บจิน่ ลาดำจิน่”(Osama Bin Laden)  ผู้รูก้น่ดำาของกลตุน่ม“อรัลกออจิดำะฮณ์”  ซึ่ซึ่สื่งกลายเปร็น่ผู้รูก้ตุก้องสุงสุรัยลดำาดำรับ
หน่ซึ่สื่งทรีสื่สุหรรัฐกลน่าวหาวน่าอยรูน่เบมืบื้องหลรังเหตุตุการณ์ณ์ 911 (ฉรัน่ทจิมา อน่องสุตุร รักษณ์, 2545: 204 - 207)  

 สุหรรัฐฯประกาศวน่าเปก้าหลายหลรักของการทดำาสุงครามตุน่อตุก้าน่การกน่อการรก้ายคมือ  การทดำาลายหรมือ
กวาดำลก้างเครมือขน่ายและองคณ์กรของกลตุน่มกน่อการรก้าย  ดำรังน่รั บื้น่ ใน่ ค.ศ. 2003  สุหรรัฐฯจิซึ่งไดำก้เผู้ยแพรน่เอกสุาร
ยตุทธ์ศาสุตุรณ์ใน่การทดำาสุงครามตุน่อตุก้าน่การกน่อการรก้ายออกมา ซึ่ซึ่สื่งเรรียกวน่า “National Strategy to Combat 

Terrorism” หรมือทรีสื่เรรียกกรัน่ยน่อๆวน่า ยตุทศาสุตุรณ์ 4D คมือ (ประภรัสุสุรณ์ เทพชาตุรรี, 2550: 69)  

 1.Defeat คมือการพยายามเอาชน่ะและทดำาลายขบวน่การกน่อการรก้าย 

 2.Deny คมือการปฏิจิเสุธ์ใน่การใหก้ความสุน่รับสุน่ตุน่และแหลน่งพรักพจิงแกน่ขบวน่การกน่อการรก้าย  
 3.Defend คมือการปก้องกรัน่ความมรั สื่น่คงและความปลอดำภรัยของสุหรรัฐฯ  
 4.Diminish คมือการลดำเงมืสื่อน่ไขพมืบื้น่ฐาน่ทรีสื่จิะน่ดำาไปสุรูน่การกน่อการรก้าย ซึ่ซึ่สื่งอาจิเกรีสื่ยวขก้องกรับความ
ขรัดำแยก้งใน่ภรูมจิภาคตุน่างๆ ใน่ดำก้าน่เศรษฐกจิจิ การเมมือง และสุรังคม หรมือแมก้แตุน่การขรัดำแยก้งดำก้าน่ความคจิดำ 

 

 
                                                           

9
 ประเทศทรีสื่สุน่รับสุน่ตุน่น่โยบายสุงครามตุน่อตุก้าน่การกน่อการรก้ายของสุหรรัฐฯ  ทรั บื้งใน่กรณ์รีสุงคราม

อรัฟ้กาน่จิสุถาน่และสุงครามอจิร รัก ไดำก้แกน่ กลตุน่มประเทศทรีสื่เปร็น่สุมาชจิกน่าโตุก้ คมือ สุหราชอาณ์าจิรักร  เยอรมน่รี  
ฝ่รรั สื่งเศสุ  และแคน่าดำา ฯลฯ และกลตุน่มประเทศทรีสื่อยรูน่น่อกกลตุน่มน่าโตุก้ ไดำก้แกน่  ออสุเตุรเลรีย  เอธ์จิโอเปรีย   จิรีน่ 

สุหภาพยตุโรป  อจิร รัก   อจิสุราเอล อจิน่เดำรีย  เกาหลรีใตุก้  ปากรีสุถาน่  ฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์ และไทย 
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4.3 อฉัลุ่กออติดะฮ์ร์  
 

“อรัลกออจิดำะฮณ์” (Al-Qaeda) คมือกลตุน่มกน่อการรก้ายชาวมตุสุลจิมหรัวรตุน่แรง  ทรีสื่เรจิสื่มมรีการเคลมืสื่อน่ไหวมา
ตุรั บื้งแตุน่ ค.ศ. 1988  โดำยผู้รูก้น่ดำาสุรูงสุตุดำของกลตุน่มอรัลกออจิดำะฮณ์คมือน่าย“โอซึ่ามะ บจิน่ ลาดำจิน่”  สุดำาหรรับเปก้าหมาย
หลรักใน่การเคลมืสื่อน่ไหวคมือการขรับไลน่อจิทธ์จิพลของโลกตุะวรัน่ตุกออกไปจิากโลกมตุสุลจิม พวกเขาเชมืสื่อวน่าความ
เสุมืสื่อมโทรมและการตุกตุดำสื่าของโลกมตุสุลจิมเกจิดำจิากภายน่อก  ซึ่ซึ่สื่งน่รั สื่น่คมืออารยธ์รรมตุะวรัน่ตุก โดำยเฉพาะ
สุหรรัฐฯ และพรัน่ธ์มจิตุร ทรีสื่ไดำก้น่ดำาเอาคน่าน่จิยมทรีสื่ชรั สื่วรก้ายใน่สุายตุาของพวกเขา  ไมน่วน่าจิะเปร็น่ลรัทธ์จิบรจิโภคน่จิยม 
ลรัทธ์จิเสุรรีน่จิยม และแฟ้ชรั สื่น่น่จิยม ฯลฯ เขก้าไปใน่โลกมตุสุลจิม  รวมถซึ่งการเขก้าไปดำดำาเน่จิน่กจิจิกรรมทางเศรษฐกจิจิ 
การทหาร และการเมมืองใน่โลกมตุสุลจิม  ไมน่วน่าจิะเปร็น่การสุรัมปทาน่สุดำารวจิขตุดำเจิาะน่ดำบื้ามรัน่  การเขก้าไปตุรั บื้งฐาน่
ทรัพ และการเลมือกเขก้าขก้างรรัฐบาลทรีสื่เปร็น่พรัน่ธ์มจิตุรตุน่  ไดำก้กลายเปร็น่สุจิสื่งทรีสื่กลตุน่มอรัลกออจิดำะฮณ์และบรรดำากลตุน่ม
มตุสุลจิมหรัวรตุน่แรงอมืสื่น่ๆ มองวน่า  เปร็น่การกดำขรีสื่และยดำสื่ายรีสื่เกรียรตุจิภรูมจิของโลกมตุสุลจิม ดำรังน่รั บื้น่ จิซึ่งจิดำาเปร็น่ทรีสื่พวกเขา
ตุก้องลตุกขซึ่บื้น่สุรูก้ โดำยเรรียกวน่า “การทดำาสุงครามศรักดำจิ ธิ์สุจิทธ์จิ ธิ์” หรมือ “จิรีฮรัดำ” (Jihad) เพมืสื่อกอบกรูก้ “ความดำรีงามของ
โลกอจิสุลาม”กลรับมา และสุรก้างรรัฐชาตุจิใหมน่ดำก้วยกฎีจิารรีตุทรีสื่มาจิากมตุสุลจิม (ประภรัสุสุรณ์ เทพชาตุรรี, 2550: 11)   

การเคลมืสื่อน่ไหวของกลตุน่มอรัลกออจิดำะหณ์น่รับวน่าประสุบผู้ลสุดำาเรร็จิอยรูน่ไมน่น่ก้อยใน่การขยายอตุดำมการณ์ณ์
และสุรก้างเครมือขน่ายรน่วมกรับกลตุน่มน่รักรบมตุสุลจิมหรัวรตุน่แรงใน่ภรูมจิภาคตุน่างๆ โดำยเฉพาะใน่ตุะวรัน่ออกกลางและ
แอฟ้รจิกาเหน่มือ  ความสุดำาเรร็จิดำรังกลน่าวสุามารถประเมจิน่ไดำก้จิากการทรีสื่สุหรรัฐฯไดำก้กลายเปร็น่ศรัตุรรูและเปก้าหมาย
ลดำาดำรับหน่ซึ่สื่งสุดำาหรรับการพตุน่งเปก้าโจิมตุรี  ชมืสื่อของ“อรัลกออจิดำะฮณ์”ถรูกกลน่าวถซึ่งอยน่างกวก้างขวางเมมืสื่อเกจิดำเหตุตุการณ์ณ์ 
911 เพราะสุหรรัฐฯกลน่าวอก้างวน่ามรีหลรักฐาน่ทรีสื่ทดำาใหก้เชมืสื่อไดำก้วน่ากลตุน่มอรัลกออจิดำะหณ์ ทรีสื่มรีโอซึ่ามะ บจิน่ ลาเดำน่ เปร็น่
ผู้รูก้น่ดำาคมือผู้รูก้อยรูน่เบมืบื้องหลรังการกน่อเหตุตุ  โดำยหน่น่วยขน่าวกรองของสุหรรัฐฯ ใน่สุมรัยประธ์าน่าธ์จิบดำรีบจิล คลจิน่ตุรัน่ 
(Bill Clinton) มรีขก้อมรูลวน่ากลตุน่มอรัลกออจิดำะหณ์มรีสุน่วน่เกรีสื่ยวขก้องกรับการโจิมตุรีสุถาน่ทรูตุของสุหรรัฐฯ ใน่เคน่ยา
และแทน่ซึ่าเน่รีย แตุน่สุหรรัฐฯยรังกร็ยรังไมน่มรีมาตุรการใดำๆ เพมืสื่อจิรัดำการกรับน่ายโอซึ่ามะ บจิน่ ลาเดำน่ กระทรั สื่งเกจิดำ
เหตุตุการณ์ณ์ 911 ขซึ่บื้น่ใน่สุมรัยประธ์าน่าธ์จิบดำรีจิอรณ์จิ ดำรับเบจิบื้ลยรู บตุช   
 

4.4 สงครามอฉัฟักานุติสถานุ  
   

หลรังมรีขก้อมรูลและหลรักฐาน่วน่าเหตุตุการณ์ณ์ 911 เชมืสื่อมโยงกรับกลตุน่มอรัลกออจิดำะหณ์ เมมืสื่อมรีขก้อมรูลจิาก
หน่น่วยขน่าวกรองวน่า กลตุน่มอรัลกออจิดำะหณ์และโอซึ่ามะ บจิน่ ลาเดำน่  มรีฐาน่ทรีสื่ม รั สื่น่อยรูน่ใน่อรัฟ้กาน่จิสุถาน่ สุหรรัฐฯจิซึ่ง
ประกาศแจิก้งเตุมือน่ใหก้ร รัฐบาลตุาลรีบรัน่ (ซึ่ซึ่สื่งปกครองอรัฟ้กาน่จิสุถาน่อยรูน่ใน่ขณ์ะน่รั บื้น่)  จิรัดำการสุน่งตุรัวผู้รูก้น่ดำาของ
กลตุน่มอรัลกออจิดำะฮณ์ทรั บื้งหมดำใหก้กรับสุหรรัฐฯ และตุก้องปจิดำคน่ายฝ่ซึ่กผู้รูก้กน่อการรก้ายทรั บื้งหลายลงไป ฯลฯ  ไมน่เชน่น่น่รั บื้น่
รรัฐบาลตุาลรีบรัน่อาจิประสุบชะตุากรรมทรีสื่ยากลดำาบากเชน่น่เดำรียวกรับกลตุน่มกน่อการรก้าย  จิากขก้อเรรียกรก้องของ
สุหรรัฐฯ แน่น่น่อน่วน่าเปร็น่สุจิสื่งทรีสื่ร รัฐบาลตุาลรีบรัน่ไมน่อาจิปฏิจิบรัตุจิตุามไดำก้ ผู้รูก้น่ดำาตุาลรีบรัน่แถลงตุอบโตุก้ทรัน่ทรีวน่า จิะไมน่มรี
ทางปฏิจิบรัตุจิตุามขก้อเรรียกรก้องของสุหรรัฐฯ และหากสุหรรัฐฯ บตุกโจิมตุรีร รัฐบาลตุาลรีบรัน่จิรจิงตุามคดำาขรูน่ สุหรรัฐฯ จิะ
ไดำก้ร รับบทเรรียน่ครรั บื้งสุดำาครัญ  
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 สุดำาหรรับปฏิจิบรัตุจิการโจิมตุรีกลตุน่มตุาลรีบรัน่และอรัลกออจิดำะหณ์ใน่อรัฟ้กาน่จิสุถาน่ สุหรรัฐฯ ไดำก้เตุรรียมกดำาลรัง
ทหารไวก้เบมืบื้องตุก้น่ 22,000 น่ายเพมืสื่อเขก้าปฏิจิบรัตุจิการ โดำยมรีชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรอมืสื่น่ๆอรีก 36 ชาตุจิเสุน่อชน่วยเหลมือ
ทางทหารแกน่สุหรรัฐฯ สุน่วน่อรีก 44 ชาตุจิอน่ตุญาตุใหก้เครมืสื่องบจิน่รบของสุหรรัฐฯ และชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรบจิน่สุามารถ
บจิน่ผู้น่าน่น่น่าน่ฟ้ก้าของตุน่ไดำก้ และอรีก 33 ชาตุจิ กร็อน่ตุญาตุใหก้ใชก้สุน่ามบจิน่ของตุน่ไดำก้เชน่น่กรัน่  ตุน่อมาใน่วรัน่ทรีสื่ 23 

กรัน่ยายน่ ค.ศ.2001  กองกดำาลรังพรัน่ธ์มจิตุรชาวอรัฟ้กรัน่ทรีสื่อยรูน่ตุอน่เหน่มือของอรัฟ้กาน่จิสุาถน่ (ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ศรัตุรรูกรับ
กลตุน่มตุาลรีบรัน่มากน่อน่) กร็ประกาศเขก้ารน่วมกรับกองกดำาลรังน่าน่าชาตุจิทรีสื่น่ดำาโดำยสุหรรัฐฯ และแลก้วปฏิจิบรัตุจิการโจิมตุรี
กลตุน่มตุาลรีบรัน่กร็เรจิสื่มขซึ่บื้น่ใน่วรัน่ทรีสื่ 7 ตุตุลาคม ค.ศ. 2001 โดำยเรรียกวน่า “ปฏิจิบรัตุจิการเสุรรีภาพยรั สื่งยมืน่”(Operation 

Enduring Freedom)  กดำาลรังทหารทรีสื่น่ดำาสุหรรัฐฯ อรังกฤษ และออสุเตุรเลรีย พรก้อมกรับกองกดำาลรังจิากชาตุจิ
พรัน่ธ์มจิตุรอมืสื่น่ๆ อรีก 34 ชาตุจิ  ภายใตุก้การเหร็น่ชอบจิากองคณ์การสุหประชาชาตุจิกร็บตุกโจิมตุรีอรัฟ้กาน่จิสุถาน่
(จิรวดำ น่จิมา, [ม.ป.ป.])  

ตุลอดำระยะเวลาของการโจิมตุรีตุาลรีบรัน่  กองกดำาลรังน่าน่าชาตุจิทรีสื่น่ดำาโดำยสุหรรัฐฯประสุบความสุดำาเรร็จิ
อยน่างตุน่อเน่มืสื่องใน่การกวาดำลก้างสุมาชจิกกลตุน่มตุาลรีบรัน่และอรัลกออจิดำะฮณ์  และปฏิจิบรัตุจิการทางทหารกร็บรรลตุผู้ล
สุดำาเรร็จิใน่เวลาไมน่กรีสื่สุ รัปดำาหณ์  กลน่าวคมือสุามารถยซึ่ดำครองพมืบื้น่ทรีสื่ของอรัฟ้กาน่จิสุถาน่ไดำก้เกมือบทรั บื้งหมดำ  สุน่วน่ผู้รูก้น่ดำา
คน่สุดำาครัญๆ ของกลตุน่มตุาลรีบรัน่และอรัลกออจิดำะหณ์สุามารถหลบหน่รีไปไดำก้  และใน่วรัน่ทรีสื่ 5 ธ์รัน่วาคม ค.ศ. 2001 

กร็มรีการจิรัดำประชตุมระหวน่างผู้รูก้น่ดำาเผู้น่าตุน่างๆ  ของอรัฟ้กาน่จิสุถาน่ทรีสื่เมมืองบอน่น่ณ์ (Bonn) ใน่เยอรมน่รี  เพมืสื่อจิรัดำตุรั บื้ง
ร รัฐบาลผู้สุมขซึ่บื้น่บรจิหารและปกครองอรัฟ้กาน่จิสุถาน่  ใน่ทรีสื่ประชตุมเหร็น่พก้องใน่การแตุน่งตุรั บื้งน่ายฮามจิดำ คารณ์ไซึ่ 
(Hamid Karzai) ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่บตุคคลทรีสื่สุหรรัฐฯสุน่รับสุน่ตุน่ ขซึ่บื้น่เปร็น่ประธ์าน่าธ์จิบดำรีอรัฟ้กาน่จิสุถาน่ชรั สื่วคราว กน่อน่ทรีสื่จิะ
จิรัดำใหก้มรีการเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไป  โดำยทรีสื่ใน่ระยะเรจิสื่มตุก้น่ไดำก้มรีการจิรัดำตุรั บื้ง“กองกดำาลรังสุน่รับสุน่ตุน่ดำก้าน่ความมรั สื่น่คง
น่าน่าชาตุจิ”(International Security Assistance Force: ISAF)  ซึ่ซึ่สื่งประกอบดำก้วยกดำาลรังทหารจิากชาตุจิ
ตุน่างๆ 42 ชาตุจิโดำยทรีสื่มรีสุหรรัฐฯ และองคณ์การน่าโตุก้เปร็น่แกน่น่ดำา เพมืสื่อใหก้ความชน่วยเหลมือดำก้าน่การทหารและ
ตุดำารวจิแกน่อรัฟ้กาน่จิสุถาน่ใน่การรรับมมือกรับกลตุน่มตุจิดำอาวตุธ์   
 เมมืสื่อกองกดำาลรังผู้สุมน่าน่าชาตุจิสุามารถบตุกโคน่น่ลก้มกลตุน่มตุาลรีบรัน่ลงไปไดำก้  และจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาลใหมน่ทรีสื่น่ดำา
โดำยน่ายฮามจิดำ คารณ์ไซึ่ ขซึ่บื้น่มาปกครองอรัฟ้กาน่จิสุถาน่  พรก้อมๆ กรับทรีสื่มรี “กองกดำาลรังของ ISAF” ชน่วยรรักษา
ความปลอดำภรัยและชน่วยจิรัดำตุรั บื้งกองกดำาลรังความมรั สื่น่คงใหก้กรับอรัฟ้กาน่จิสุถาน่  ดำรูเหมมือน่วน่าทตุกอยน่างจิะเรจิสื่มตุก้น่
ไปดำก้วยดำรี อยน่างไรกร็ตุาม น่รั สื่น่คมือเพรียงการเรจิสื่มตุก้น่  แตุน่ยจิสื่งน่าน่วรัน่สุถาน่การณ์ณ์กลรับยจิสื่งยตุน่งยากมากขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ 
ทรั บื้งแกน่กองกดำาลรังของISAF และกองกดำาลรังของอรัฟ้กาน่จิสุถาน่  เน่มืสื่องจิากน่รับวรัน่กลตุน่มตุาลรีบรัน่ และกลตุน่มตุจิดำ
อาวตุธ์อมืสื่น่ๆ ยจิสื่งกลรับมามรีศรักยภาพมากขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ ใน่การซึ่ตุน่มโจิมตุรี ลอบสุรังหาร คารณ์บอม พลรีชรีพ และเรรียก
คน่าไถน่ ฯลฯ ซึ่ซึ่สื่งทดำาใหก้กดำาลรังของISAF เสุรียชรีวจิตุไปแลก้วหลายรก้อยน่าย  โดำยทรีสื่อาจิกลน่าวไดำก้วน่ายจิสื่งน่าน่วรัน่กร็ยจิสื่ง
สุรูญเสุรียชรีวจิตุกดำาลรังและงบประมาณ์จิดำาน่วน่มหาศาลไปเรมืสื่อยๆ   ซึ่ซึ่สื่งจิะกลายเปร็น่เหตุตุผู้ลสุดำาครัญสุดำาหรรับ
แผู้น่การเพมืสื่อเตุรรียมถอน่ทรัพออกจิากอรัฟ้กาน่จิสุถาน่ใน่เวลาตุน่อมาทรั บื้งของสุหรรัฐฯและชาตุจิอมืสื่น่ๆ โดำยสุหรรัฐฯ
มรีแผู้น่ถอน่ทหารจิากอรัฟ้กาน่จิสุถาน่ทรั บื้งหมดำภายใน่สุจิบื้น่ ค.ศ. 2014          
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4.5 สงครามอติร ฉัก 
   

ภารกจิจิของสุหรรัฐฯใน่การไลน่ลน่าและกวาดำลก้างกลตุน่มกน่อการรก้ายและเครมือขน่ายทรีสื่เกรีสื่ยวขก้อง  ไมน่ไดำก้
หยตุดำอยรูน่แคน่การโจิมตุรีอรัฟ้กาน่จิสุถาน่เทน่าน่รั บื้น่ ใน่อรีกหน่ซึ่สื่งปรีเศษถรัดำมาคมือค.ศ.2003 สุหรรัฐฯไดำก้ขยายเปก้าหมาย
ของปฏิจิบรัตุจิการทางทหารเขก้าไปใน่อจิร รัก ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่ไมก้เบมืสื่อไมก้เมากรับสุหรรัฐฯมาชก้าน่าน่ สุหรรัฐฯกลน่าวหาอจิร รัก
ทรีสื่ขณ์ะน่รั บื้น่ปกครองโดำยน่ายซึ่รัดำดำรัม ฮตุสุเซึ่น่(Saddam Hussein)วน่า ครอบครองอาวตุธ์ทดำาลายลก้างสุรูงและ
อาวตุธ์เคมรี รวมทรั บื้งใหก้การสุน่รับสุน่ตุน่แกน่กลตุน่มกน่อการรก้ายโดำยเฉพาะอรัลกออจิดำะหณ์  และเพมืสื่อใหก้ปฏิจิบรัตุจิการทาง
ทหารของตุน่มรีความชอบธ์รรมใน่เวทรีการเมมืองระหวน่างประเทศ ใน่เบมืบื้องตุก้น่สุหรรัฐฯจิซึ่งพยายามขอมตุจิจิาก
สุหประชาชาตุจิเพมืสื่อโจิมตุรีอจิร รัก (ดำรังเชน่น่กรณ์รีการโจิมตุรีอรัฟ้กาน่จิสุถาน่)  แตุน่ความพยายามดำรังกลน่าวกร็ลก้มเหลว 
เน่มืสื่องจิากเกจิดำเสุรียงครัดำคก้าน่จิากสุมาชจิกถาวรชาตุจิอมืสื่น่ๆ  ของสุหประชาชาตุจิไมน่วน่าจิะเปร็น่ฝ่รรั สื่งเศสุ จิรีน่ และ
รรัสุเซึ่รีย เน่มืสื่องจิากชาตุจิเหลน่าน่รีบื้มองวน่าสุหรรัฐฯ มรีหลรักฐาน่ทรีสื่ไมน่มรีน่ดำบื้าหน่รักเพรียงพอตุน่อการรตุกราน่อจิร รัก  อรีกทรั บื้ง
อจิร รักเคยใหก้ความรน่วมมมือสุดำาหรรับการเขก้าไปตุรวจิสุอบของ “สุดำาน่รักงาน่พลรังงาน่ปรมาณ์รูระหวน่างประเทศ” 
(International Atomic Energy Agency: IAEA) ใน่ค.ศ. 2002 แลก้ว แตุน่ไมน่พบอาวตุธ์เหลน่าน่รั บื้น่  น่อกจิากน่รีบื้ 
อจิร รักยรังยมืน่กราน่วน่าไดำก้ยตุตุจิโครงการไปแลก้วตุรั บื้งแตุน่ ค.ศ. 1991   

แมก้ไดำก้ร รับเสุรียงครัดำคก้าน่  จิน่ไมน่สุามารถผู้น่าน่มตุจิจิากสุหประชาชาตุจิออกมาไดำก้  แตุน่สุหรรัฐฯกร็ไมน่ใยดำรี
ใน่เสุรียงตุน่อตุก้าน่เหลน่าน่รั บื้น่ ผู้รูก้น่ดำาของสุหรรัฐฯคมือจิอรณ์จิ ดำรับเบจิบื้ลยรู บตุช  ยรังคงเดำจิน่หน่ก้าเพมืสื่อเตุรรียมการโจิมตุรีอจิร รัก
ตุน่อไป ตุามน่โยบายทรีสื่เขาไดำก้ประกาศไวก้วน่าหากน่าน่าชาตุจิไมน่อยรูน่ขก้างสุหรรัฐฯ สุหรรัฐฯกร็พรก้อมทรีสื่จิะปฏิจิบรัตุจิการ
โดำยลดำาพรังหรมือ“Unilateralism”  ปฏิจิบรัตุจิการทางทหารเพมืสื่อโจิมตุรีอจิร รักถรูกเรรียกวน่า “ปฏิจิบรัตุจิการเสุรรีภาพอจิร รัก” 
(Operation Iraqi Freedom) เรจิสื่มขซึ่บื้น่ใน่วรัน่ทรีสื่ 19 มรีน่าคม ค.ศ.2003  โดำยกองกดำาลรังผู้สุมรน่วมแสุน่กวน่าน่าย
ทรีสื่ประกอบดำก้วยทหารจิากสุหรรัฐฯ อรังกฤษ ออสุเตุรเลรีย และโปแลน่ดำณ์  ดำก้วยการชน่วยเหลมือจิากการโจิมตุรี
ทางอากาศ การมรีอาวตุธ์ยตุทโธ์ปกรณ์ณ์ทรีสื่เหน่มือกวน่า และประสุจิทธ์จิภาพการรบทรีสื่ดำรีกวน่าของกองกดำาลรังผู้สุม ฯลฯ 
ทดำาใหก้การบตุกโจิมตุรีอจิร รักบรรลตุผู้ลสุดำาเรร็จิอยน่างรวดำเรร็วใน่เวลาเพรียง 21 วรัน่ กลน่าวคมือ กองกดำาลรังผู้สุมสุามารถ
ยซึ่ดำครองกรตุงแบกแดำดำและพมืบื้น่ทรีสื่เกมือบทรั บื้งหมดำของอจิร รักไดำก้ใน่วรัน่ทรีสื่ 1 พฤษภาคม ขณ์ะทรีสื่ซึ่รัดำดำรัม ฮตุสุเซึ่น่  
แมก้ใน่ตุอน่ตุก้น่จิะสุามารถหลบหน่รีไปไดำก้  แตุน่ตุน่อมากร็ถรูกจิรับกตุม  และถรูกลงโทษประหารชรีวจิตุดำก้วยการจิรับ
แขวน่คอ    

หลรังสุามารถโคน่น่ลก้มรรัฐบาลซึ่รัดำดำรัม ฮตุสุเซึ่น่ลงไดำก้  ใน่ตุอน่ตุก้น่สุหรรัฐฯและชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรไดำก้จิรัดำตุรั บื้ง 
“คณ์ะบรจิหารประเทศชรั สื่วคราวของกองกดำาลรังพรัน่ธ์มจิตุร” (Coalition Provisional Authority: CPA) ขซึ่บื้น่ เพมืสื่อ
ควบคตุมดำรูแลดำก้าน่การบรจิหารและปกครองของอจิร รัก  ใน่ระหวน่างทรีสื่รอกระบวน่การจิรัดำทดำารน่างรรัฐธ์รรมน่รูญ
ฉบรับใหมน่ และแลก้วใน่วรัน่ทรีสื่ 28 มจิถตุน่ายน่ ค.ศ. 2004  สุหรรัฐฯกร็ไดำก้ถน่ายโอน่อดำาน่าจิอธ์จิปไตุยใหก้กรับ “รรัฐบาล
ชรั สื่วคราวของอจิร รัก”(Iraqi Interim Government)  เพมืสื่อใหก้อดำาน่าจิการบรจิหารประเทศอยรูน่ใน่มมือของชาวอจิร รัก
กระทรั สื่งการเลมือกตุรั บื้งสุภารน่างรรัฐธ์รรมน่รูญเสุรร็จิสุจิบื้น่  จิซึ่งไดำก้มรีการแตุน่งตุรั บื้งร รัฐบาลชตุดำเปลรีสื่ยน่ผู้น่าน่ (Transitional 
Government) ขซึ่บื้น่ใน่วรัน่ทรีสื่ 6 เมษายน่ ค.ศ. 2005  เพมืสื่อทดำาหน่ก้าทรีสื่บรจิหารประเทศแทน่ชตุดำกน่อน่หน่ก้า โดำยมรี
น่ายจิาลรัล ตุอลาบาน่รี (Jalal Talabani)  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ชาวเคจิรณ์ดำเปร็น่ประธ์าน่าธ์จิบดำรี   
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ขณ์ะทรีสื่น่ายอจิบราฮจิม อรัล จิาฟ้ารรี (Ibrahim Al-Jaafari)  ทรีสื่เปร็น่ชาวชรีอะฮณ์(อรัน่เปร็น่ชน่สุน่วน่ใหญน่ใน่
อจิร รัก)  เปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรี  ตุน่อมาเมมืสื่อการรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญของอจิร รักเสุรร็จิสุจิบื้น่กร็เปจิดำใหก้มรีการลงประชามตุจิทรั สื่ว
ประเทศใน่วรัน่ทรีสื่ 15 ตุตุลาคม ค.ศ. 2005 กระทรั สื่งใน่วรัน่ทรีสื่ 15 ธ์รัน่วาคม ค.ศ.2005  อจิร รักกร็ไดำก้จิ รัดำการเลมือกตุรั บื้ง
สุมาชจิกสุภาน่จิตุจิบรัญญรัตุจิ ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่การจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาลถาวร ผู้ลปรากฏิวน่าน่ายจิาลรัล ตุาลาบาน่รี ไดำก้ร รับเลมือก
เปร็น่ประธ์าน่าธ์จิบดำรีอรีกรอบ สุน่วน่น่ายน่รูรรี อรัล มาลจิกรี (Nouri al-Maliki) ไดำก้ดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ากยกรรัฐมน่ตุรรี 
(กองตุะวรัน่ออกกลาง, 2551)  

ดำรังทรีสื่กลน่าวไวก้ใน่ตุอน่ตุก้น่วน่าสุหรรัฐชน่ะสุงครามสุดำาหรรับการบตุกโคน่น่ลก้มรรัฐบาลซึ่รัดำดำรัม ฮตุสุเซึ่น่  แตุน่ดำรู
เหมมือน่หน่ทางของสุหรรัฐฯใน่การฟ้มืบื้น่ฟ้รูระบอบการเมมืองและระบอบประชาธ์จิปไตุยใหก้กรับอจิร รัก กลรับเปร็น่
เสุก้น่ทางทรีสื่ไมน่ไดำก้โรยดำก้วยกลรีบกตุหลาบและงน่ายดำายเหมมือน่ตุอน่บตุกโจิมตุรี  เพราะโดำยพมืบื้น่ฐาน่อจิร รักมรีความ
ขรัดำแยก้งกรัน่ใน่ดำก้าน่ชาตุจิพรัน่ธ์ณ์และความเชมืสื่อดำก้าน่ศาสุน่ามากน่อน่  กลน่าวคมือใน่ชน่วงทรีสื่ซึ่รัดำดำรัม ฮตุสุเซึ่น่ปกครอง 
ดำก้วยความทรีสื่เขาเปร็น่มตุสุลจิมน่จิกายซึ่ตุน่น่รียณ์  เขาจิซึ่งกดำขรีสื่และไมน่ใหก้ความสุดำาครัญกรับน่จิกายชรีอะฮณ์ ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่น่จิกาย
สุดำาหรรับชาวอจิร รักสุน่วน่ใหญน่  ขณ์ะทรีสื่อรีกดำก้าน่หน่ซึ่สื่ง สุมรัยซึ่รัดำดำรัม ฮตุสุเซึ่น่กร็มรีการกวาดำลก้างและสุรังหารชาวเคจิรณ์ดำ  
ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ชาตุจิพรัน่ธ์ตุณ์สุน่วน่น่ก้อยทรีสื่อยรูน่ตุอน่เหน่มือของอจิร รักอยน่างเหรีบื้ยมโหดำ  และไดำก้กลายเปร็น่บาดำแผู้ลสุดำาครัญ
ระหวน่างชาวอจิร รักกรับชาวเคจิรณ์ดำ  

แมก้สุหรรัฐฯ และรรัฐบาลอจิร รักทรีสื่จิ รัดำตุรั บื้งขซึ่บื้น่จิะพยายามเยรียวยาและฟ้มืบื้น่ฟ้รูบาดำแผู้ลทรีสื่เคยเกจิดำขซึ่บื้น่เพมืสื่อใหก้
เกจิดำความสุมาน่ฉรัน่ทณ์ขซึ่บื้น่ใน่อจิร รัก  แตุน่กร็ไมน่ใชน่เรมืสื่องงน่ายน่รัก เพราะกลตุน่มกน่อการรก้าย  และกลตุน่มตุจิดำอาวตุธ์ยรังคง
ปฏิจิบรัตุจิการอยน่างตุน่อเน่มืสื่องทรั บื้งคารณ์บอม พลรีชรีพ ลอบสุรังหาร ซึ่ตุน่มโจิมตุรี จิรับตุรัวประกรัน่ ฯลฯ  เพมืสื่อตุอบโตุก้
สุหรรัฐฯและชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุร รวมถซึ่งการโจิมตุรีเจิก้าหน่ก้าทรีสื่ร รัฐบาลอจิร รักใน่ฐาน่ะผู้รูก้ทรยศ  จิากสุถาน่การณ์ณ์เชน่น่วน่า
น่รีบื้ น่รับวรัน่สุหรรัฐฯ  ยจิสื่งสุรูญเสุรียชรีวจิตุกดำาลรังพลมากขซึ่บื้น่ โดำยใน่ ค.ศ. 2008 ตุรัวเลขพตุน่งขซึ่บื้น่กวน่า 4,000 น่าย 
ขณ์ะทรีสื่ตุรัวเลขงบประมาณ์เพมืสื่อสุงครามอจิร รักน่รับวรัน่กร็ยจิสื่งเพจิสื่มสุรูงขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ  สุน่วน่เสุถรียรภาพทางสุรังคมและ
การเมมืองของอจิร รักกร็ดำรีขซึ่บื้น่ใน่ระดำรับทรีสื่น่น่าพอใจิเพรียงเลร็กน่ก้อย  เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งเรจิสื่มมรีการประเมจิน่กรัน่วน่าสุหรรัฐฯ ดำรูจิะ
ลก้มเหลวสุดำาหรรับการทดำาสุงครามใน่อจิร รัก เพราะอยรูน่ใน่สุภาวะตุจิดำหลน่มเชน่น่เดำรียวกรับทรีสื่เคยเกจิดำใน่ชน่วงสุงคราม
เวรียดำน่าม กระทรั สื่งมรีการวางแผู้น่เพมืสื่อถอน่ทรัพออกจิากอจิร รักภายใน่สุจิบื้น่ ค.ศ. 2011  

 
4.6 ความสยำาเรน็จแลุ่ะลุ่กู้มเหลุ่วของ “สงครามติลุ่อติกู้านุการกลุ่อการรกู้าย่”  

    

ใน่ระหวน่างการรณ์รงคณ์หาเสุรียงเพมืสื่อเลมือกตุรั บื้งประธ์าน่าธ์จิบดำรีของสุหรรัฐฯ  ใน่เดำมือน่พฤศจิจิกายน่ ค.ศ. 
2008 น่ายบารรัก โอบามา(Barack Obama) ตุรัวแทน่ผู้รูก้สุมรัครจิากพรรคเดำโมแครตุ  ไดำก้รณ์รงคณ์หาเสุรียงไวก้
ใน่หลายประเดำร็น่ทรีสื่สุดำาครัญ (ผู้น่าน่การชรูคดำาวน่า“Change” หรมือ “การเปลรีสื่ยน่แปลง”) ไดำก้แกน่ การฟ้มืบื้น่ฟ้รูเศรษฐกจิจิ
ของสุหรรัฐฯ การลดำการวน่างงาน่ การกอบกรูก้ภาพลรักษณ์ณ์ของสุหรรัฐฯใน่เวทรีระหวน่างประเทศ และการยตุตุจิ
ปฏิจิบรัตุจิการทางทหารใน่สุงครามอจิร รักเพมืสื่อน่ดำากดำาลรังทหารสุหรรัฐฯกลรับบก้าน่ ฯลฯ  และภายหลรังน่ายโอบามา
ชน่ะการเลมือกตุรั บื้งพรก้อมเขก้าดำดำารงตุดำาแหน่น่งประธ์าน่าธ์จิบดำรีสุหรรัฐฯอยน่างเปร็น่ทางการใน่วรัน่ทรีสื่ 20 มกราคม 
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ค.ศ. 2009 ใน่อรีกหน่ซึ่สื่งปรีเศษถรัดำมาคมือ ใน่วรัน่ทรีสื่ 31 สุจิงหาคม ค.ศ. 2010  เขากร็ประกาศยตุตุจิภารกจิจิสุรูก้รบใน่
อจิร รัก  และจิะมรีการทยอยถอน่ทหารออกจิากอจิร รักใหก้แลก้วเสุรร็จิภายใน่ ค.ศ. 2011  

สุดำาหรรับแผู้น่การถอน่ทหารของโอบามาทรีสื่ปรากฏิออกมาคมือ  เรจิสื่มตุก้น่จิะมรีการถอน่กดำาลรังทหาร
สุหรรัฐฯ กวน่า 100,000 น่ายออกจิากอจิร รัก และจิะคงเหลมือไวก้ราว 50,000 น่าย เพมืสื่อถน่ายโอน่ภารกจิจิดำก้าน่
ความมรั สื่น่คงใหก้กรับอจิร รัก  โดำยกดำาหน่ดำสุถาน่ะของกดำาลรังทหารทรีสื่เหลมือใหก้เปร็น่  "กองพลน่ก้อยแน่ะน่ดำาและ
สุน่รับสุน่ตุน่"  ขณ์ะทรีสื่ชมืสื่อของปฏิจิบรัตุจิการกร็จิะเปลรีสื่ยน่จิาก "ปฏิจิบรัตุจิการเสุรรีภาพอจิร รัก" เปร็น่ "ปฏิจิบรัตุจิการอรตุณ์
ใหมน่" (Operation New Dawn) และแลก้วแผู้น่การถอน่ทหารกร็เปร็น่ไปตุามทรีสื่วางไวก้ เมมืสื่อทหารสุหรรัฐฯชตุดำ
สุตุดำทก้ายราว 500 น่ายไดำก้เดำจิน่ทางออกจิากอจิร รักมตุน่งเขก้าสุรูน่ครูเวตุใน่วรัน่ทรีสื่ 17 ธ์รัน่วาคม ค.ศ. 2011  ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่
การปจิดำฉากสุงครามอจิร รักของสุหรรัฐฯ ทรีสื่กจิน่เวลาถซึ่ง 9 ปรี         

น่รักวจิชาการจิากมหาวจิทยาลรัยบราวน่ณ์(Brown University) ไดำก้ประเมจิน่ตุรัวเลขความสุรูญเสุรียทรั บื้งใน่
ดำก้าน่ชรีวจิตุและทรรัพยณ์สุจิน่ใน่สุงครามอจิร รักไวก้วน่า มรีชาวอจิร รักเสุรียชรีวจิตุสุรูงถซึ่ง 190,000 คน่ โดำยสุน่วน่ใหญน่เสุรียชรีวจิตุ
จิากผู้ลของสุงคราม ขณ์ะทรีสื่กดำาลรังพลของสุหรรัฐฯเสุรียชรีวจิตุรวมถซึ่ง 4,500 คน่ สุดำาหรรับงบประมาณ์ทรีสื่ร รัฐบาล
สุหรรัฐฯใชก้ใน่สุงครามอจิร รักน่รั บื้น่คาดำกรัน่วน่าสุรูงถซึ่ง 6 ลก้าน่ลก้าน่ดำอลลาหณ์สุหรรัฐฯ  ขณ์ะทรีสื่กระทรวงกลาโหม
สุหรรัฐฯกร็ออกมาปฏิจิเสุธ์ตุรัวเลขดำรังกลน่าว พรก้อมเผู้ยวน่าตุรัวเลขจิรจิงๆ ตุดำสื่ากวน่า 1 ลก้าน่ลก้าน่ดำอลลาหณ์สุหรรัฐฯ  

สุดำาหรรับสุถาน่การณ์ณ์ใน่อจิร รัก   แมก้สุหรรัฐฯจิะกลน่าวอก้างอยรูน่บน่อยครรั บื้งวน่าพวกเขาบรรลตุผู้ลใน่การสุรก้าง
ประชาธ์จิปไตุยใหก้แกน่อจิร รัก และมรีสุรัญญาณ์ทรีสื่ดำรีขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆทรั บื้งใน่ดำก้าน่ความมรั สื่น่คงและดำก้าน่เศรษฐกจิจิ   ซึ่ซึ่สื่งสุอดำ 
คลก้องกรับคดำาปราศรรัยของประธ์าน่าธ์จิบดำรีบารรัค  โอบามา ใน่ระหวน่างทรีสื่เขาไดำก้กลน่าวตุก้อน่รรับทหารสุหรรัฐฯชตุดำ
สุตุดำทก้ายทรีสื่เพจิสื่งกลรับจิากอจิร รักวน่า “ขอยกยน่องทหารอเมรจิกรัน่ทรีสื่ตุน่อสุรูก้จิน่สุามารถโคน่น่ลก้มอดำรีตุผู้รูก้น่ดำาซึ่รัดำดำรัม ฮตุสุเซึ่น่ 
และมรีสุน่วน่รน่วมฟ้มืบื้น่ฟ้รู ฝ่ซึ่กฝ่น่ใหก้ความชน่วยเหลมืออจิร รัก จิน่ทดำาใหก้ภารกจิจิของสุหรรัฐฯใน่อจิร รักประสุบความสุดำาเรร็จิ   
ทดำาใหก้อจิร รักเปร็น่ประเทศทรีสื่มรีอธ์จิปไตุยมรั สื่น่คง  และมรีร รัฐบาลทรีสื่ไดำก้ร รับเลมือกจิากประชาชน่”  (คมชรัดำลซึ่กออน่ไลน่ณ์, 
2554) จิากคดำากลน่าวของโอบามา อาจิกลน่าวไดำก้วน่าใน่มตุมมองของรรัฐบาลสุหรรัฐฯ ตุน่อการทดำาสุงครามอจิร รักน่รั บื้น่  
ถมือวน่าประสุบผู้ลสุดำาเรร็จิ  โดำยความสุดำาเรร็จิดำรังกลน่าวประเมจิน่จิาก  การทรีสื่สุามารถโคน่น่ลก้มซึ่รัดำดำรัม ฮตุสุเซึ่น่ลงไป
ไดำก้ และการชน่วยจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาลใหมน่ใหก้กรับอจิร รัก ฯลฯ   

อยน่างไรกร็ตุาม  ทน่ามกลางการประเมจิน่ของรรัฐบาลสุหรรัฐฯ ทรีสื่กลน่าววน่าสุงครามอจิร รักบรรลตุผู้ลตุาม
เปก้ าหมาย แตุน่เรมืสื่องราวทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่อจิร รักดำรูจิะสุวน่ทางกรับสุจิสื่งทรีสื่สุหรรัฐฯ ประเมจิน่  กลน่าวคมือ ใน่ค.ศ.2007 

“น่จิตุยาสุารฟ้อเรน่จิณ์ โพลจิซึ่รีของสุหรรัฐฯ”(The US Foreign Policy magazine) ไดำก้จิรัดำใหก้อจิร รักมรีดำรัชน่รีของ
ความเปร็น่ “รรัฐทรีสื่ลก้มเหลว”(Failed State) อยรูน่ลดำาดำรับทรีสื่ 2 และใน่ ค.ศ.2008 สุดำาน่รักงาน่ขก้าหลวงใหญน่ผู้รูก้ลรีบื้ภรัย
แหน่งสุหประชาชาตุจิประเมจิน่วน่า มรีชาวอจิร รักทรีสื่ลรีบื้ภรัยจิากสุงครามสุรูงถซึ่ง 4.7 ลก้าน่คน่(โดำยคาดำวน่ามรี 2 ลก้าน่คน่ทรีสื่
หน่รีออกน่อกประเทศ)  ขณ์ะเดำรียวกรัน่ กาชาดำสุากลกร็แถลงใน่เดำมือน่มรีน่าคม ค.ศ.2008 วน่า  สุถาน่การณ์ณ์
ดำก้าน่มน่ตุษยธ์รรมใน่อจิร รักยรังคงอยรูน่ใน่ระดำรับวจิกฤตุทรีสื่สุตุดำใน่โลก  
 แมก้ใน่วรัน่ทรีสื่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 หน่น่วยซึ่รีล (SEAL)   ของกองทรัพสุหรรัฐฯสุามารถบตุกสุรังหาร
น่ายโอซึ่ามะ บจิน่ ลาเดำน่ไดำก้ทรีสื่เมมืองอรับบอตุตุาบรัดำ (Abbottabad) ใน่ปากรีสุถาน่ แตุน่กร็ทราบกรัน่ดำรีวน่าการตุาย
ของบจิน่ ลาเดำน่ไมน่ไดำก้ทดำาใหก้กลตุน่มอรัลกออจิดำะหณ์และแน่วรน่วมอน่อน่แอลงไปแตุน่อยน่างใดำ ตุรงกรัน่ขก้าม  มรีการ
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ประเมจิน่กรัน่วน่า  กลตุน่มอรัลกออจิดำะหณ์อาจิมรีการวางแผู้น่ตุอบโตุก้ใน่ระดำรับทรีสื่รตุน่แรงมากขซึ่บื้น่  เพมืสื่อแกก้แคก้น่ใหก้กรับ
หรัวหน่ก้าขบวน่การของพวกเขา  ทรั บื้งน่รีบื้สุหรรัฐฯ อาจิถมือเปร็น่ความสุดำาเรร็จิสุน่วน่หน่ซึ่สื่งใน่สุงครามตุน่อตุก้าน่การกน่อ
การรก้ายของตุน่   

ขณ์ะเดำรียวกรัน่ สุถาน่การณ์ณ์ใน่อรัฟ้กาน่จิสุถาน่ใน่ ค.ศ.2011  กร็ไมน่ไดำก้ดำรีไปกวน่าอจิร รักเทน่าใดำน่รัก เพราะ
ตุรัวเลขทหารสุหรรัฐฯทรีสื่เสุรียชรีวจิตุเพจิสื่มขซึ่บื้น่มากกวน่า 1,500 น่าย  (สุน่วน่ชาวอรัฟ้กาน่จิสุถาน่ทรีสื่เสุรียชรีวจิตุเน่มืสื่องจิาก
ผู้ลพวงจิากสุงครามคาดำกรัน่วน่าสุรูงถซึ่งหมมืสื่น่คน่)  ขณ์ะทรีสื่รายจิน่ายทางการทหารและเพมืสื่อฟ้มืบื้น่ฟ้รูอรัฟ้กาน่จิสุถาน่
กร็พตุน่งขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ ซึ่ซึ่สื่งดำรูจิะตุน่างกรับเมร็ดำเงจิน่มหาศาลทรีสื่สุหรรัฐฯ หวน่าน่ลงไป  เพราะยรังคงมรีการกน่อการรก้ายจิาก
กลตุน่มตุาลรีบรัน่ และอรัลกออจิดำะหณ์อยรูน่อยน่างตุน่อเน่มืสื่อง  ไมน่วน่าจิะเปร็น่การทดำาคารณ์บอมหรมือพลรีชรีพเพมืสื่อโจิมตุรีทรีสื่ทดำา
การของรรัฐ หรมือแมก้แตุน่สุดำาน่รักงาน่ของสุหประชาชาตุจิ จิากสุถาน่การณ์ณ์เชน่น่วน่าน่รีบื้ แมก้โอบามาจิะประกาศเพจิสื่ม
กดำาลรังทหารสุหรรัฐฯ เขก้าไปใน่อรัฟ้กาน่จิสุถาน่เปร็น่สุองเทน่าตุรั บื้งแตุน่ ค.ศ.2009 เพมืสื่อเพจิสื่มศรักยภาพใน่ปฏิจิบรัตุจิการ
กวาดำลก้างกลตุน่มตุาลรีบรัน่ แตุน่กร็ไมน่ไดำก้ชน่วยใหก้สุถาน่การณ์ณ์ดำรีขซึ่บื้น่กวน่าทรีสื่เปร็น่อยรูน่มากน่รัก      

และดำรังทรีสื่ทราบวน่า สุหรรัฐฯและน่าโตุก้สุามารถยซึ่ดำครองพมืบื้น่ทรีสื่สุน่วน่ใหญน่ของอรัฟ้กาน่จิสุถาน่ไวก้ไดำก้ตุรั บื้งแตุน่
เมมืสื่อครรั บื้งบตุกโคน่น่ลก้มรรัฐบาลตุาลรีบรัน่ใน่ ค.ศ. 2001 แตุน่ทรีสื่ปรากฏิชรัดำคมือใน่ ค.ศ.2011 กองกดำาลรังของสุหรรัฐฯ 
และน่าโตุก้ไมน่สุามารถคดำบื้าประกรัน่ไดำก้วน่า  การเดำจิน่ทางออกน่อกกรตุงคาบรูลไปยรังตุอน่ใตุก้ของอรัฟ้กาน่จิสุถาน่จิะ
ปลอดำภรัยรก้อยเปอรณ์เซึ่ร็น่ตุณ์หรมือไมน่ เพราะดำจิน่แดำน่ทางตุอน่ใตุก้โดำยเฉพาะแถบ “กรัน่ดำาฮารณ์”(Kandahar) คมือ
เขตุอจิทธ์จิพลของกลตุน่มตุาลรีบรัน่  จิากสุถาน่การณ์ณ์ทรีสื่อยรูน่ใน่ภาวะตุจิดำหลน่มสุงครามไมน่ตุน่างจิากทรีสื่อจิร รัก ใน่เดำมือน่
มจิถตุน่ายน่ ค.ศ.2013 น่ายบารรัค โอบามาจิซึ่งหารมือกรับผู้รูก้น่ดำาของน่าโตุก้เพมืสื่อเตุรรียมแผู้น่การทรีสื่จิะถอน่ทหาร
สุหรรัฐฯ ราว 62,000 น่าย  และทหารน่าโตุก้ 34,000 น่ายออกจิากอรัฟ้กาน่จิสุถาน่ภายใน่ ค.ศ.2014 ทรั บื้งน่รีบื้
ย รังไมน่สุามารถสุรตุปวน่า  จิะยรังคงกองกดำาลรังไวก้ใน่อรัฟ้กาน่จิสุถาน่จิดำาน่วน่เทน่าไหรน่ โดำยใน่ระหวน่างการเตุรรียม
แผู้น่การดำรังกลน่าว  กองกดำาลรังสุหรรัฐฯและน่าโตุก้จิะชน่วยรรัฐบาลอรัฟ้กาน่จิสุถาน่ใน่การจิรัดำตุรั บื้งและฝ่ซึ่กฝ่น่
หน่น่วยงาน่ดำก้าน่ความมรั สื่น่คงทรั บื้งตุดำารวจิและทหาร  

ใน่โอกาสุครบรอบ 10 ปรีของเหตุตุการณ์ณ์ 911 ใน่ ค.ศ. 2011 โจิเซึ่ฟ้ สุตุจิกลจิตุซึ่ณ์ (Joseph Stiglitz)

น่รักวจิชาการดำก้าน่เศรษฐศาสุตุรณ์ผู้รูก้มรีชมืสื่อเสุรียงระดำรับโลก  และผู้รูก้ทรีสื่ไดำก้ร รับรางวรัลโน่เบลสุาขาเศรษฐศาสุตุรณ์ใน่ 
ค.ศ.2001 ไดำก้ออกมาวจิพากษณ์วจิจิารณ์ณ์น่โยบายการทดำาสุงครามตุน่อตุก้าน่การกน่อการรก้ายของสุหรรัฐฯ ไวก้อยน่าง
น่น่าสุน่ใจิวน่า รายจิน่ายดำก้าน่การทหารของสุหรรัฐฯ จิดำาน่วน่มหาศาลใน่การทดำาสุงครามตุน่อตุก้าน่การกน่อการรก้าย 
เปร็น่ตุก้น่เหตุตุสุน่วน่หน่ซึ่สื่งของวจิกฤตุจิการณ์ณ์การเงจิน่ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่กรับสุหรรัฐฯ  ขณ์ะเดำรียวกรัน่ทหารสุหรรัฐฯกร็ไมน่ไดำก้ร รับ
การดำรูแลดำรีเทน่าทรีสื่ควร ซึ่ดำบื้ายรังทดำาใหก้เรมืสื่องความมรั สื่น่คงของสุหรรัฐฯอน่อน่แอลง  ป รัญหาของสุหรรัฐฯสุองประการ
ตุอน่น่รีบื้คมือ ป รัญหาการวน่างงาน่และงบประมาณ์ทรีสื่ขาดำดำตุล  ซึ่ซึ่สื่งทรั บื้งสุองป รัญหามรีตุก้น่เหตุตุมาจิากการทดำาสุงคราม
ใน่อรัฟ้กาน่จิสุถาน่และอจิร รักน่รั สื่น่เอง และถมือเปร็น่อรัน่ตุรายอยน่างใหญน่หลวงตุน่ออน่าคตุของสุหรรัฐฯ (สุตุจิกลจิตุซึ่ณ์, 
2001)   

  น่อกจิากการดำดำาเน่จิน่น่โยบายทดำาสุงครามตุน่อตุก้าน่การกน่อการรก้ายของสุหรรัฐฯ จิะสุน่งผู้ลกระทบตุน่อ
ดำก้าน่เศรษฐกจิจิดำรังการวจิพากษณ์วจิจิารณ์ณ์ของ “สุตุจิกลจิตุซึ่ณ์” ดำรังกลน่าวมาแลก้ว ผู้ลกระทบใน่ดำก้าน่อมืสื่น่ๆ ทรีสื่สุดำาครัญคมือ
ผู้ลกระทบดำก้าน่สุรังคมทรีสื่สุหรรัฐฯตุก้องใชก้งบประมาณ์มหาศาลเพมืสื่อฟ้มืบื้น่ฟ้รูและเยรียวยาทหารสุหรรัฐฯทรีสื่ทตุพพล
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ภาพจิากสุงคราม สุน่วน่ผู้ลกระทบดำก้าน่การเมมืองทรีสื่สุดำาครัญคมือ สุหรรัฐฯมรีภาพลรักษณ์ณ์เปร็น่ชาตุจิเกเรทรีสื่ไมน่เคารพ
ตุน่อกตุจิการะหวน่างประเทศ  ใน่กรณ์รียกทรัพบตุกอจิร รักโดำยทรีสื่ไมน่ผู้น่าน่มตุจิของสุหประชาชาตุจิ น่อกจิากน่รีบื้สุหรรัฐฯ
ยรังกลายเปร็น่เปก้ าหมายสุดำาหรรับการโจิมตุรีจิากกลตุน่มกน่อการรก้ายทรีสื่เปร็น่มตุสุลจิมหรัวรตุน่แรงกลตุน่มตุน่างๆ มากขซึ่บื้น่ 
ไมน่ใชน่แคน่อรัลกออจิดำะหณ์หรมือตุาลรีบรัน่เทน่าน่รั บื้น่    
 
5. ปฉัญ่หาดตินุแดนุปาเลุ่สไตินุร์ 
 

 ความขรัดำแยก้งกรณ์รีดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์  อรัน่เน่มืสื่องมาจิากการจิรัดำตุรั บื้งร รัฐอจิสุราเอลขซึ่บื้น่ใน่ดำจิน่แดำน่
ปาเลสุไตุน่ณ์โดำยมตุจิขององคณ์การสุหประชาชาตุจิใน่ ค.ศ. 1948  ถมือเปร็น่ป รัญหาความขรัดำแยก้งเรมืสื่องดำจิน่แดำน่ทรีสื่
ยมืดำเยมืบื้อยาวน่าน่ทรีสื่สุตุดำน่รับตุรั บื้งแตุน่สุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 จิน่ถซึ่งป รัจิจิตุบรัน่  ซึ่ซึ่สื่งผู้ลจิากความขรัดำแยก้งดำรังกลน่าว
ไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การสุรูก้รบกรัน่หลายครรั บื้งระหวน่างอจิสุราเอลกรับชาตุจิอาหรรับ  มรีผู้ลทดำาใหก้ชาวปาเลสุไตุน่ณ์สุรูญเสุรียชรีวจิตุ
และไรก้ถจิสื่น่ทรีสื่อยรูน่อาศรัยจิดำาน่วน่มาก แมก้หลายฝ่น่ายทรีสื่เกรีสื่ยวขก้องไมน่วน่าจิะเปร็น่  องคณ์การสุหประชาชาตุจิ  กลตุน่ม
สุรัน่น่จิบาตุอาหรรับ  และประเทศมหาอดำาน่าจิอยน่างสุหรรัฐฯ และอรังกฤษจิะพยายามเขก้ามามรีบทบาทเพมืสื่อ
แสุวงหาทางออก  แตุน่ดำรูเหมมือน่จิะไมน่ประสุบผู้ลสุดำาเรร็จิเทน่าใดำน่รัก  เพราะป รัจิจิตุบรัน่ยรังคงเกจิดำการสุรูก้รบอยน่าง
ตุน่อเน่มืสื่องระหวน่างกลตุน่มตุจิดำอาวตุธ์ชาวปาเลสุไตุน่ณ์กรับทหารอจิสุราเอล  จิากลรักษณ์ะความขรัดำแยก้งทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่และ
ป รัญหาทรีสื่ย รังดำดำารงอยรูน่มายาวน่าน่  จิซึ่งเปร็น่ประเดำร็น่ทรีสื่ควรศซึ่กษาและทดำาความเขก้าใจิวน่า ความขรัดำแยก้งดำรังกลน่าว
มรีสุาเหตุตุมาจิากเรมืสื่องใดำ พรัฒน่าการของความขรัดำแยก้งเปร็น่มาเชน่น่ไร และสุถาน่การณ์ณ์ทรีสื่ดำดำารงอยรูน่ใน่ป รัจิจิตุบรัน่
เปร็น่อยน่างไรบก้าง  
  

5.1 รากเหงกู้าแหลุ่งความขฉัดแย่กู้ง  
  

 ชาวยจิวและชาวปาเลสุไตุน่ณ์ถมือเปร็น่เผู้น่าพรัน่ธ์ตุณ์ทรีสื่เกน่าแกน่มาชก้าน่าน่ ใน่ครัมภรีรณ์ไบเบจิลไดำก้กลน่าวถซึ่งชาวยจิว
ไวก้วน่า  ชาวยจิวไดำก้สุรก้างอาณ์าจิรักรครูน่กรัน่กรับชาวปาเลสุไตุน่ณ์ใน่พมืบื้น่ทรีสื่แถบเยรรูซึ่าเลร็มและปาเลสุไตุน่ณ์มากน่อน่ 
อาณ์าจิรักรของทรั บื้งสุองดำรูจิะไมน่มรั สื่น่คงน่รัก  เพราะตุก้องตุรั บื้งอยรูน่ทน่ามกลางอาณ์าจิรักรทรีสื่เปร็น่มหาอดำาน่าจิอยน่าง
อรียจิปตุณ์ ใน่ดำก้าน่หน่ซึ่สื่ง ขณ์ะทรีสื่อรีกดำก้าน่กร็เปร็น่ อรัซึ่ซึ่รีเรรีย บาบจิโลน่ และเปอรณ์เซึ่รีย ฯลฯ  ใน่ทรีสื่สุตุดำอาณ์าจิรักรของ
ชาวยจิวและปาเลสุไตุน่ณ์กร็ถรูกทดำาลายลง และทดำาใหก้ชาวปาเลสุไตุน่ณ์เกจิดำการอพยพครรั บื้งใหญน่ไปทางตุะวรัน่ออก 
อาณ์าจิรักรปาเลสุไตุน่ณ์เดำจิมและพมืบื้น่ทรีสื่ใน่ซึ่รีเรรียถรูกรวมเขก้าเปร็น่สุน่วน่หน่ซึ่สื่งของจิรักรวรรดำจิโรมรัน่ ขณ์ะทรีสื่ชาวยจิวกร็มรี
การอพยพและกระจิายตุรัวไปตุรั บื้งถจิสื่น่ฐาน่ใน่ทรีสื่ตุน่างๆ เรมืสื่อยมาทรั บื้งใน่อรียจิปตุณ์ ปาเลสุไตุน่ณ์และพมืบื้น่ทรีสื่ใกลก้เครียง 
รวมถซึ่งการอพยพไปใน่ทวรีปยตุโรป   
 ใน่ ค.ศ. 600  ชาวอาหรรับซึ่ซึ่สื่งเปร็น่มตุสุลจิมเขก้ายซึ่ดำครองปาเลสุไตุน่ณ์ทดำาใหก้ดำจิน่แดำน่ดำรังกลน่าวกลายเปร็น่
ดำจิน่แดำน่ของชาวมตุสุลจิม  และตุน่อมาดำจิน่แดำน่ของชาวอาหรรับใน่ตุะวรัน่ออกกลางเกมือบทรั บื้งหมดำกร็อยรูน่ภายใตุก้
การยซึ่ดำครองของชาวเตุจิรณ์ก  ทรีสื่สุามารถเขก้าบตุกยซึ่ดำครองอาณ์าจิรักรไบแซึ่น่ไทน่ณ์ไดำก้ใน่ ค.ศ. 1453 และ
สุถาปน่าจิรักรวรรดำจิออตุโตุมรัน่ (Ottoman Empire) เหตุตุน่รีบื้  จิซึ่งถมือวน่าดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์อยรูน่ภายใตุก้อดำาน่าจิ
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ของจิรักรวรรดำจิออตุโตุมรัน่เรมืสื่อยมาจิน่กระทรั สื่งเกจิดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1  ทรีสื่จิ รักรวรรดำจิออตุโตุมรัน่ไดำก้เขก้าสุรูน่
สุงครามโดำยเลมือกเขก้าขก้างฝ่น่ายมหาอดำาน่าจิกลางทรีสื่ประกอบดำก้วยเยอรมรัน่ ออสุเตุรรีย – ฮรังการรี และ
จิรักรวรรดำจิออตุโตุมรัน่ ฯลฯ (อรัธ์ยา โกมลกาญจิน่, 2532: 171 - 172) 
 

5.2 ขบวนุการไซัออนุติสติร์  
 

ใน่ ค.ศ. 1897  ไดำก้มรีการรวบรวมชาวยจิวใน่ยตุโรปทรีสื่มรีอตุดำมการณ์ณ์และแน่วคจิดำเหมมือน่กรัน่สุดำาหรรับ 
“การน่ดำาชาวยจิวกลรับไปตุรั บื้งถจิสื่น่ฐาน่ทรีสื่ดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์ เพราะถมือเปร็น่ดำจิน่แดำน่แหน่งพรัน่ธ์สุรัญญา (Promised 

Land)” และไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การจิรัดำตุรั บื้ง “ขบวน่การไซึ่ออน่จิสุตุณ์” (Zionism)  เพมืสื่อเปร็น่องคณ์กรใน่การขรับเคลมืสื่อน่ไปสุรูน่
เปก้ าหมายดำรังกลน่าว หลรังมรีการประชตุมรน่วมกรัน่ครรั บื้งแรกทรีสื่เมมืองบาเซึ่จิล  ใน่สุวจิตุเซึ่อรณ์แลน่ดำณ์  แน่วความคจิดำ
ทรีสื่วน่าดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์เปร็น่ดำจิน่แดำน่ของชาวยจิวน่รั บื้น่  ไดำก้ถรูกถน่ายทอดำและปลรูกฝ่ รังใน่จิจิตุใจิชาวยจิวจิดำาน่วน่
มาก มรีผู้รูก้สุอน่ศาสุน่ายจิวจิดำาน่วน่หน่ซึ่สื่งเรรียกรก้องใหก้ชาวยจิวเดำจิน่ทางกลรับไปตุรั บื้งถจิสื่น่ฐาน่ทรีสื่ปาเลสุไตุน่ณ์ แตุน่กร็ย รังไมน่
เปร็น่รรูปขบวน่การทรีสื่ชรัดำเจิน่  และไมน่มรีความตุน่อเน่มืสื่อง 

ชาวยจิวทรีสื่ไปตุรั บื้งรกรากและอยรูน่อาศรัยทรั บื้งใน่ยตุโรปและสุหรรัฐฯ  มรีจิดำาน่วน่มากทรีสื่เปลรีสื่ยน่แปลงและ
ปรรับตุรัวเขก้ากรับสุรังคมใหมน่ทรีสื่ตุน่อาศรัยอยรูน่ เชน่น่ ชาวยจิวจิดำาน่วน่หน่ซึ่สื่งหรัน่ไปถมือศาสุน่าครจิสุตุณ์ บางสุน่วน่กร็เลจิกน่รับ
ถมือศาสุน่า โดำยทรีสื่พวกเขากร็ยรังถมือวน่าตุน่เปร็น่ชาวยจิว พวกเขามองวน่าการเปร็น่ชาวยจิวไมน่ขซึ่บื้น่อยรูน่กรับการน่รับถมือ
ศาสุน่า ซึ่ซึ่สื่งไดำก้กน่อใหก้เกจิดำคดำาถามวน่าชาวยจิวเปร็น่อะไรกรัน่แน่น่  และกลตุน่มทรีสื่ใหก้น่จิยามความเปร็น่ยจิวไดำก้ทรงพลรัง
มากสุตุดำคมือ สุมาชจิกใน่ขบวน่การไซึ่ออน่จิสุตุณ์ ทรีสื่ใหก้คดำาตุอบวน่า “ชาวยจิวเปร็น่ชน่กลตุน่มหน่ซึ่สื่งทรีสื่ปรากฏิใน่พระ
ครัมภรีรณ์ของศาสุน่ายจิว และชาวยจิวเปร็น่กลตุน่มชน่ทรีสื่ไมน่มรีประเทศ ดำรังน่รั บื้น่  จิซึ่งตุก้องตุกอยรูน่ใน่ภาวะไรก้อดำาน่าจิทาง
การเมมือง และการทรีสื่จิะมรีอดำาน่าจิไดำก้น่รั บื้น่กร็ตุก้องมรีการสุถาปน่ารรัฐยจิวขซึ่บื้น่ กลน่าวคมือ การทรีสื่ชาวยจิวไรก้ถจิสื่น่ทรีสื่อยรูน่เปร็น่
รากฐาน่ของป รัญหาชาวยจิวน่รั สื่น่เอง” (ศราวตุฒจิ อารรียณ์, 2555ก)  

 
5.3 บทบาทชิาติติมหาอยำานุาจติลุ่อการติฉั สื้งร ฉัฐอติสราเอลุ่ 

 

หลรังเกจิดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 ใน่ ค.ศ. 1914 – 1918 เมมืสื่อสุถาน่การณ์ณ์การสุรูก้รบใน่ระหวน่าง ค.ศ. 
1916 – 1917 อยรูน่ใน่สุภาพหรัวเลรีบื้ยวหรัวตุน่อ ซึ่ซึ่สื่งจิะมรีผู้ลตุน่อการแพก้หรมือชน่ะสุงคราม ทดำาใหก้อรังกฤษทรีสื่เปร็น่หน่ซึ่สื่ง
ใน่ฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุรแสุวงหาแน่วรน่วมเพจิสื่มเตุจิม  เพมืสื่อชน่วยใหก้ไดำก้เปรรียบสุดำาหรรับการสุรูก้รบกรับฝ่น่ายมหาอดำาน่าจิ
กลาง โดำยเฉพาะใน่การรรับมมือกรับ “จิรักรวรรดำจิออตุโตุมรัน่”  ใน่ภรูมจิภาคตุะวรัน่ออกลางและแอฟ้รจิกาเหน่มือ 

เหตุตุน่รีบื้ ใน่ระหวน่างสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1  อรังกฤษจิซึ่งใหก้คดำามรั สื่น่กรับชาวอาหรรับ (ทรีสื่ตุน่อมาจิะกลายเปร็น่สุน่วน่หน่ซึ่สื่ง
ใน่ขก้อขรัดำแยก้งระหวน่างชาวอาหรรับกรับชาวยจิว) วน่า  “หลรังสุงครามโลกยตุตุจิจิะใหก้เอกราชแกน่ชาวอาหรรับทตุก
ดำจิน่แดำน่ หากชาวอาหรรับสุน่รับสุน่ตุน่อรังกฤษใน่การทดำาสุงครามกรับจิรักรวรรดำจิออตุโตุมรัน่”  โดำยขก้อตุกลง
ดำรังกลน่าวปรากฏิอยรูน่ใน่รรูปการเขรียน่จิดำหมายโตุก้ตุอบกรัน่ไปมา(อยน่างน่ก้อย 10 ฉบรับ ระหวน่าง ค.ศ. 1915 – 

1916) ระหวน่าง ชารรีฟ้ ฮตุสุเซึ่น่(Sharif Hussein ค.ศ.1853– 1931)  ผู้รูก้ครองแควก้น่ฮจิญาช แหน่งมรักกะฮณ์  ใน่
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ฐาน่ะผู้รูก้พจิทรักษณ์ผู้ลประโยชน่ณ์ใหก้ฝ่น่ายอาหรรับ กรับเซึ่อรณ์เฮน่รรีสื่ แมกมาฮอน่(Sir Henry Macmahan ค.ศ.
1862– 1949) ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ขก้าหลวงใหญน่อรังกฤษประจิดำาอรียจิปตุณ์ และไดำก้กลายขก้อตุกลงทรีสื่เรรียกวน่า “แองโกล-

อาหรรับ” ขซึ่บื้น่ใน่ ค.ศ. 1915    
จิากขก้อตุกลงดำรังกลน่าวทดำาใหก้ชารรีฟ้ ฮตุสุเซึ่น่  เขก้ารน่วมรบกรับกองทรัพฝ่น่ายพรัน่ธ์มจิตุร  ชาวอาหรรับจิาก

ซึ่รีเรรีย เลบาน่อน่ และปาเลสุไตุน่ณ์ กร็ลตุกฮมือขซึ่บื้น่ตุน่อตุก้าน่จิรักรวรรดำจิออตุโตุมรัน่  ชาวอาหรรับตุน่างยจิน่ดำรีตุก้อน่รรับ
กองทรัพอรังกฤษทรีสื่เขก้ามาใน่ปาเลสุไตุน่ณ์  พวกเขาเปรรียบทหารอรังกฤษเปร็น่เสุมมือน่ผู้รูก้มาปลดำปลน่อยใหก้พวก
เขามรีอจิสุรภาพ  หลรังจิากตุก้องตุกอยรูน่ภายใตุก้อดำาน่าจิการปกครองของจิรักรวรรดำจิออตุโตุมรัน่เกมือบ 500 ปรี 
อยน่างไรกร็ตุาม ใน่เวลาตุน่อมา  ชาวอาหรรับกร็ถรูกหรักหลรัง เพราะไมน่เพรียงแตุน่อรังกฤษจิะไมน่ร รักษาคดำามรั สื่น่สุรัญญา 
แตุน่อรังกฤษยรังไปสุน่รับสุน่ตุน่ “ขบวน่การไซึ่ออน่จิสุตุณ์”  ของชาวยจิวใน่การจิรัดำตุรั บื้งร รัฐอจิสุราเอลขซึ่บื้น่ใน่ปาเลสุไตุน่ณ์ 
โดำยไมน่ไดำก้มรีการปรซึ่กษาหารมือกรับชาวอาหรรับใน่ฐาน่ะเจิก้าของดำจิน่แดำน่แตุน่อยน่างใดำ  อรีกทรั บื้งยรังออกมาตุรการ
ตุน่างๆ ขซึ่บื้น่มา เพมืสื่ออดำาน่วยความสุะดำวกใหก้กรับการอพยพสุรูน่ดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์ของชาวยจิว  

ใน่ระหวน่างสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 น่รั บื้น่ อรังกฤษไดำก้ใหก้คดำาสุรัญญาแกน่ชาวยจิวใน่ “ขบวน่การไซึ่ออน่จิสุตุณ์” 
ใน่รรูปของคดำาประกาศทรีสื่ชมืสื่อ “คดำาประกาศบรัลโฟ้รณ์” (Balfour Declaration)  ใน่วรัน่ทรีสื่ 2 พฤศจิจิกายน่ ค.ศ. 
1917 ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่จิดำหมายจิากรรัฐมน่ตุรรีตุน่างประเทศของอรังกฤษคมือ  “เซึ่อรณ์อาเธ์อรณ์ บรัลโฟ้ลณ์” (Sir Arthur 

Balfour ค.ศ.1848 – 1930) ถซึ่ง “วอลเทอรณ์ รอทไซึ่ดำณ์”(Walter Rothschild ค.ศ.1868 – 1937)  ใน่ฐาน่ะ
ผู้รูก้น่ดำาชาวยจิวใน่อรังกฤษ  โดำยใน่จิดำหมายฉบรับดำรังกลน่าว  อรังกฤษไดำก้ใหก้สุรัญญาอยน่างเปร็น่ทางการวน่าจิะใชก้
ความพยายามอยน่างดำรีทรีสื่สุตุดำ  “ทรีสื่จิะเอมืบื้อใหก้มรีการสุถาปน่ามาตุตุภรูมจิของชาวยจิวขซึ่บื้น่ใน่ดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์” 
(ศราวตุฒจิ อารรียณ์,2555ค)   

ผู้ลจิากการมรีน่โยบายทรีสื่เอมืบื้ออดำาน่วยตุน่อชาวยจิวของอรังกฤษและชาตุจิมหาอดำาน่าจิอมืสื่น่ๆ  ทดำาใหก้ชาวยจิว
เรจิสื่มเคลมืสื่อน่ยก้ายจิากยตุโรปและจิากทรีสื่ตุน่างๆ เขก้าไปตุรั บื้งถจิสื่น่ฐาน่ใน่ดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์มากขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ กลน่าวคมือ
จิากเดำจิมประชากรทรีสื่อาศรัยอยรูน่ใน่ดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์มรีอยรูน่ประมาณ์ 700,000 คน่  ใน่จิดำาน่วน่น่รีบื้รก้อยละ 90 

หรมือประมาณ์ 600,000 คน่เปร็น่ชาวอาหรรับมตุสุลจิม ซึ่ซึ่สื่งครอบครองพมืบื้น่ทรีสื่ถซึ่งรก้อยละ 90 ทรีสื่เหลมืออรีกรก้อยละ 
10 เปร็น่ทรีสื่อยรูน่อาศรัยของชาวยจิว  ซึ่ซึ่สื่งมรีประชากรประมาณ์ 70,000 คน่ แตุน่เมมืสื่อถซึ่ง ค.ศ.1947  ซึ่ซึ่สื่งอยรูน่ใน่
ระหวน่างเกจิดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 210

 ประชากรชาวยจิวกลรับเพจิสื่มขซึ่บื้น่ถซึ่ง 600,000 หรมือมรีการเพจิสื่มขซึ่บื้น่ของ
ชาวยจิวถซึ่งรก้อยละ 72.5 จิน่ทดำาใหก้ชาวอาหรรับปาเลสุไตุน่ณ์ไมน่พอใจิ ความขตุน่น่เคมืองและโกรธ์แคก้น่ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ไดำก้
น่ดำาไปสุรูน่การปะทะและสุรูก้รบกรัน่อยน่างตุน่อเน่มืสื่อง และน่รับวรัน่จิะยจิสื่งเพจิสื่มความรตุน่แรงมากขซึ่บื้น่ เมมืสื่อไมน่สุามารถจิะ
ควบคตุมสุถาน่การณ์ณ์ไดำก้ อรังกฤษจิซึ่งน่ดำาประเดำร็น่ป รัญหาน่รีบื้เขก้าสุรูน่การพจิจิารณ์าของ “องคณ์การสุหประชาชาตุจิ”  
ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่องคณ์กรระหวน่างประเทศทรีสื่ตุรั บื้งขซึ่บื้น่ใหมน่ใน่ชน่วงปลายสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 

                                                           
10

 ดำรังเปร็น่ทรีสื่ทราบวน่า  ใน่ชน่วงสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 คมือระหวน่าง ค.ศ.1944 – 1948  ลรัทธ์จิน่าซึ่รีของ
ฮจิตุเลอรณ์มรีน่โยบายชรัดำเจิน่ใน่การตุน่อตุก้าน่ชาวยจิว ซึ่ซึ่สื่งไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การกวาดำลก้างและสุรังหารชาวยจิวหลายลก้าน่
คน่ และน่รับเปร็น่ป รัจิจิรัยสุดำาครัญประการหน่ซึ่สื่งทรีสื่ทดำาใหก้ชาวยจิวอพยพสุรูน่ดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์มากขซึ่บื้น่ใน่ระหวน่างทรีสื่
เกจิดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่  2    
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เมมืสื่อป รัญหาปาเลสุไตุน่ณ์เขก้าสุรูน่การพจิจิารณ์าขององคณ์การสุหประชาชาตุจิใน่ ค.ศ. 1947  สุมรัชชาใหญน่
ขององคณ์การสุหประชาชาตุจิจิซึ่งไดำก้สุน่ง “คณ์ะกรรมการพจิเศษ” (UNSCOP)  เขก้าไปใน่ปาเลสุไตุน่ณ์เพมืสื่อศซึ่กษา
และรายงาน่สุถาน่การณ์ณ์ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่  และวรัน่ทรีสื่ 31 สุจิงหาคม ค.ศ. 1947 รายงาน่ของ UNSCOP ไดำก้เสุน่อ
แน่วทางเพมืสื่อแกก้ป รัญหาไวก้ 2 แน่วทางคมือ แน่วทางแรก คณ์ะกรรมการสุน่วน่ใหญน่มรีแผู้น่ใน่การแบน่งดำจิน่แดำน่
ปาเลสุไตุน่ณ์ออกเปร็น่ 2 รรัฐ คมือ 1.“รรัฐยจิว” และ 2.“รรัฐอาหรรับ” โดำยมรีสุหภาพเศรษฐกจิจิ (Economic Union) 

รน่วมกรัน่ แน่วทางทรีสื่สุองคมือ  การจิรัดำตุรั บื้งสุหพรัน่ธ์รรัฐขซึ่บื้น่ใน่ปาเลสุไตุน่ณ์ น่อกจิากน่รั บื้น่ รายงาน่ยรังเสุน่อใหก้กรตุง
เยรรูซึ่าเลร็มเปร็น่“เขตุระหวน่างประเทศ”(international zone)  ซึ่ซึ่สื่งจิะอยรูน่ภายใตุก้ดำรูแลของสุหประชาชาตุจิ 
เพราะถมือเปร็น่เมมืองศรักดำจิ ธิ์สุจิทธ์จิ ธิ์ทรั บื้งของชาวยจิว ชาวครจิสุตุณ์ และชาวมตุสุลจิม   

จิากแน่วทางแกก้ป รัญหาของคณ์ะกรรมการพจิเศษ ของสุหประชาชาตุจิ  แน่น่น่อน่วน่าชาวอาหรรับใน่
ปาเลสุไตุน่ณ์ปฏิจิเสุธ์แผู้น่แบน่งแยกประเทศ  แตุน่แผู้น่ดำรังกลน่าวกลรับไดำก้ร รับความเหร็น่ชอบจิากสุมรัชชาใหญน่ของ
สุหประชาชาตุจิ  ซึ่ซึ่สื่งตุน่างเปร็น่ทรีสื่ร รับรรูก้กรัน่วน่าอยรูน่ภายใตุก้การผู้ลรักดำรัน่จิากอรังกฤษและสุหรรัฐฯ  โดำยสุมรัชชาใหญน่
สุหประชาชาตุจิออกมตุจิร รับรองแผู้น่ดำรังกลน่าวใน่วรัน่ทรีสื่ 29 พฤศจิจิกายน่ ค.ศ. 1947 หลรังจิากน่รั บื้น่ รรัฐใน่ฝ่ รัน่ของ
ชาวยจิวคมือ “รรัฐอจิสุราเอล” จิซึ่งถรูกประกาศจิรัดำตุรั บื้งขซึ่บื้น่อยน่างเปร็น่ทางการใน่วรัน่ทรีสื่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1948  

การประกาศจิรัดำตุรั บื้งประเทศอจิสุราเอล  ไดำก้ร รับการครัดำคก้าน่อยน่างกวก้างขวางจิากชาวปาเลสุไตุน่ณ์และ
ชาตุจิอาหรรับอมืสื่น่ๆ ทรีสื่เพจิสื่งรวมตุรัวกรัน่จิรัดำตุรั บื้ง“สุรัน่น่จิบาตุอาหรรับ”(Arab League)  ขซึ่บื้น่ใน่ค.ศ.1945 และไดำก้
น่ดำาไปสุรูน่การประกาศสุงครามกรับอจิสุราเอลใน่ทรัน่ทรีของกลตุน่มชาตุจิอาหรรับทรั บื้ง 6 คมือ อรียจิปตุณ์ ซึ่รีเรรีย จิอรณ์แดำน่ 
เลบาน่อน่ อจิร รัก และซึ่าอตุดำจิอาระเบรีย  เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งอาจิกลน่าวไดำก้วน่า  การเกจิดำขซึ่บื้น่ของรรัฐอจิสุราเอลใน่ ค.ศ.1948 

ไดำก้กลายเปร็น่จิตุดำเรจิสื่มตุก้น่สุดำาครัญ  ทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่ความขรัดำแยก้งอยน่างรตุน่แรงระหวน่างชาวยจิวกรับชาวปาเลสุไตุน่ณ์
รวมถซึ่งการลตุกลามกลายไปเปร็น่ความขรัดำแยก้งระหวน่างกลตุน่มชาตุจิอาหรรับโดำยเฉพาะอรียจิปตุณ์กรับอจิสุราเอล (เพจิสื่ง
อก้าง, 2555ค)    
  

5.4 สงครามระหวลุ่างอติสราเอลุ่กฉับชิาติติอาหรฉับครฉั สื้งทที่ที่ 1  
 

 สุงครามระหวน่างอจิสุราเอลกรับชาตุจิอาหรรับใน่ครรั บื้งแรกเกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ทรัน่ทรี ทรีสื่มรีการจิรัดำตุรั บื้งร รัฐอจิสุราเอลขซึ่บื้น่
ใน่ดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์ ใน่วรัน่ทรีสื่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.1948 กองทรัพของอรียจิปตุณ์ ซึ่รีเรรีย จิอรณ์แดำน่ เลบาน่อน่ 
อจิร รัก และซึ่าอตุดำจิอาระเบรียบตุกเขก้าโจิมตุรีอจิสุราเอล ซึ่ซึ่สื่งใน่ตุอน่ตุก้น่การทรีสื่กองทรัพอจิสุราเอลมรีกดำาลรังพลน่ก้อยกวน่า
จิซึ่งตุก้องถอยรน่น่และทดำาการสุรูก้รบแบบกองโจิร อยน่างไรกร็ตุาม  แมก้กดำาลรังจิะน่ก้อยกวน่าแตุน่กองทรัพอจิสุราเอลมรี
ประสุจิทธ์จิภาพการรบทรีสื่ดำรีมาก ทหารทตุกน่ายมรีวจิน่รัยและผู้น่าน่การฝ่ซึ่กฝ่น่มาอยน่างหน่รัก ขณ์ะทรีสื่ชาวอจิสุราเอล
ทตุกคน่กร็สุน่รับสุน่ตุน่กองทรัพของตุน่อยน่างเตุร็มทรีสื่  เพราะรรูก้ดำรีวน่าเปร็น่ไปเพมืสื่อความอยรูน่รอดำและรรักษาดำจิน่แดำน่
สุตุดำทก้ายของชาวยจิว ดำรังน่รั บื้น่  ผู้ลจิากการสุรูก้รบจิซึ่งปรากกฎีวน่าอจิสุราเอลไดำก้ร รับชรัยชน่ะ และสุามารถยซึ่ดำครอง
ดำจิน่แดำน่ของปาเลสุไตุน่ณ์เพจิสื่มเตุจิมอรีกหลายแหน่ง จิน่ชาตุจิอาหรรับทรั บื้ง 6 ตุก้องประกาศยตุตุจิสุงคราม(ตุามคดำา
เรรียกรก้องของสุหประชาชาตุจิ) ใน่วรัน่ทรีสื่ 7 มกราคม ค.ศ. 1949   
 ผู้ลจิากสุงครามทดำาใหก้อจิสุราเอลสุามารถยซึ่ดำครองดำจิน่แดำน่ของชาวอาหรรับใน่ปาเลสุไตุน่ณ์ไดำก้มากถซึ่ง 
5,670 ตุารางไมลณ์  ชาตุจิอาหรรับทรั บื้ง 6 กรับอจิสุราเอลยอมรรับมตุจิการหยตุดำยจิงของคณ์ะมน่ตุรรีความมรั สื่น่คงแหน่ง
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สุหประชาชาตุจิ  และสุหประชาชาตุจิเรรียกรก้องใหก้อจิสุราเอลคมืน่ดำจิน่แดำน่ทรีสื่ยซึ่ดำครองไปกลรับคมืน่ใหก้กรับชาตุจิ
อาหรรับ แตุน่อจิสุราเอลกร็ปฏิจิเสุธ์มาตุลอดำ โดำยใหก้เหตุตุผู้ลวน่าดำจิน่แดำน่เหลน่าน่รั บื้น่เปร็น่ของอจิสุราเอลโดำยชอบธ์รรม 
รวมทรั บื้งไดำก้อพยพชาวยจิวเขก้าไปทรั บื้งถจิสื่น่ฐาน่ใน่ดำจิน่แดำน่ทรีสื่ยซึ่ดำครองมาอยน่างถาวร ผู้ลจิากการพน่ายแพก้สุงคราม
ของชาตุจิอาหรรับ  และตุก้องสุรูญเสุรียดำจิน่แดำน่บางสุน่วน่ใหก้กรับอจิสุราเอล  ทดำาใหก้ชาตุจิอาหรรับรรูก้สุซึ่กเสุรียเกรียรตุจิและ
โกรธ์แคก้น่มากยจิสื่งขซึ่บื้น่  จิน่ไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การทดำาสุงครามกรับอจิสุราเอลใน่อรีกหลายครรั บื้ง (ทองหลน่อ  วงษณ์ธ์รรมา, 
2550: 245) 

ขณ์ะเดำรียวกรัน่ ผู้ลกระทบจิากสุงครามใน่ครรั บื้งน่รีบื้ทรีสื่สุดำาครัญอรีกประการหน่ซึ่สื่งคมือ ไดำก้กน่อใหก้เกจิดำการ
อพยพลรีบื้ภรัยสุงครามของชาวปาเลสุไตุน่ณ์จิดำาน่วน่หลายแสุน่คน่ ทรั บื้งทรีสื่เปร็น่อาหรรับ ครจิสุเตุรียน่หรมือมตุสุลจิมเอง 
ซึ่ซึ่สื่งทดำาใหก้พวกเขารรูก้สุซึ่กขมขมืสื่น่และโกรธ์เคมือง ผู้รูก้ลรีบื้ภรัยชาวปาเลสุไตุน่ณ์เหลน่าน่รีบื้ สุน่วน่ใหญน่อาศรัยอยรูน่ตุามแคมปณ์ทรีสื่
มรีผู้รูก้คน่อยรูน่อาศรัยกรัน่อยน่างหน่าแน่น่น่รอบๆ พรมแดำน่ของอจิสุราเอล ผู้รูก้ลรีบื้ภรัยเหลน่าน่รีบื้ไมน่ไดำก้ถรูกผู้น่วกรวมเปร็น่
ประชากรของประเทศอาหรรับทรีสื่พวกเขาใชก้เปร็น่ทรีสื่อยรูน่อาศรัย เน่มืสื่องจิาก 1. เปร็น่เพราะน่โยบายของสุรัน่น่จิบาตุ
อาหรรับ(Arab League) ทรีสื่ตุก้องการรรักษาอรัตุลรักษณ์ณ์แหน่งชาตุจิของพวกเขาไวก้ และ 2. มรีกระแสุครัดำคก้าน่จิาก
ประชาชน่ของรรัฐอาหรรับเหลน่าน่รั บื้น่ (ศราวตุฒจิ อารรียณ์, 2555ง)     

       

      ภาพทรีสื่ 4.5 แผู้น่ทรีสื่ดำจิน่แดำน่ชาวปาเลสุไตุน่ณ์ทรีสื่มรีจิดำาน่วน่ลดำน่ก้อยลงเรมืสื่อยๆ จิากปรี ค.ศ.1946 - 2011 

     ทรีสื่มา http://.veteranstoday.com/wp-content/uploads/2011/08/palestinan_map2.jpg  
 

5.5 สงครามระหวลุ่างอติสราเอลุ่กฉับชิาติติอาหรฉับครฉั สื้งทที่ที่ 2  
 

 สุงครามระหวน่างอจิสุราเอลกรับชาตุจิอาหรรับครรั บื้งทรีสื่ 2 เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่วรัน่ทรีสื่ 26 ตุตุลาคม ค.ศ. 1956 โดำย
ชน่วน่ทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่สุงครามคมือ  ความขรัดำแยก้งเรมืสื่องดำจิน่แดำน่ทรีสื่ฉน่วน่กาซึ่น่า  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ดำจิน่แดำน่ของอรียจิปตุณ์ทรีสื่อยรูน่ทาง
ใตุก้ของอจิสุราเอล อรียจิปตุณ์ยรังไมน่มรีสุจิทธ์จิผู้น่วกเขก้าเปร็น่ของตุน่  (เพราะยรังตุจิดำใน่ขก้อตุกลงทรีสื่มรีตุน่ออรังกฤษและ
ฝ่รรั สื่งเศสุ)  อจิสุราเอลมองวน่าฉน่วน่กาซึ่น่าถมือเปร็น่จิตุดำอรัน่ตุรายสุดำาหรรับตุน่ใน่ดำก้าน่ความมรั สื่น่คงเพราะอาจิใชก้เปร็น่
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ฐาน่ทรัพของกลตุน่มตุจิดำอาวตุธ์ชาวอาหรรับ อรีกความขรัดำแยก้งคมือป รัญหาใน่อน่าวกาบา โดำยอน่าวแหน่งน่รีบื้เปร็น่ชน่องแคบ
ทรีสื่อจิสุราเอลใชก้เพมืสื่อตุจิดำตุน่อกรับตุน่างชาตุจิ ตุามขก้อตุกลงทรีสื่ทดำากรัน่ไวก้ใน่ ค.ศ. 1949 แตุน่อรียจิปตุณ์ละเมจิดำขก้อตุกลงโดำย
การสุน่งกดำาลรังทหารเขก้าควบคตุมอน่าวกาบา  เปร็น่เหตุตุใหก้อจิสุราเอลตุก้องงดำเดำจิน่เรมือถซึ่ง 6 ปรี  
 ใน่วรัน่ทรีสื่ 26 ตุตุลาคม ค.ศ. 1956 กองทรัพอจิสุราเอลภายใตุก้การบรัญชาการของน่ายพลโมเช ดำายรัน่
(Moshe Dayan, หรมือน่ายพลตุาเดำรียว)  ไดำก้บตุกโจิมตุรีกองอรียจิปตุณ์ทรีสื่คาบสุมตุทรไซึ่น่าย โดำยใชก้เวลาเพรียง 4 

สุรัปดำาหณ์อจิสุราเอลกร็สุามารถยซึ่ดำครองฉน่วน่กาซึ่น่าใน่พมืบื้น่ทรีสื่แถบทะเลทรายไซึ่น่าย  ใน่สุน่วน่ทรีสื่ทอดำยาวขน่าน่
อน่าวกาบาจิน่ถซึ่งปก้อมเมมืองชารณ์ม อรัคเซึ่คไวก้ไดำก้ทรั บื้งหมดำ  ขณ์ะทรีสื่กองทรัพอรียจิปตุณ์ตุก้องถอยรน่น่ไปถซึ่งคลองสุตุเอช 
อรังกฤษและฝ่รรั สื่งเศสุใน่ฐาน่ะชาตุจิทรีสื่เปร็น่ผู้รูก้ถมือหตุก้น่สุน่วน่สุดำาครัญใน่การดำรูแลคลองสุตุเอช  ซึ่ซึ่สื่งมรีทน่าทรีเขก้าขก้าง
อจิสุราเอล  (เน่มืสื่องจิากไมน่พอใจิน่รัสุเซึ่อรณ์ ทรีสื่ปฏิจิว รัตุจิโคน่น่ลก้มระบอบกษรัตุรจิยณ์และสุถาปน่าตุน่เองขซึ่บื้น่เปร็น่
ประธ์าน่าธ์จิบดำรี แลก้วมรีแน่วคจิดำใน่การยซึ่ดำครองสุตุเอชมาเปร็น่ของอรียจิปตุณ์อยน่างเตุร็มตุรัว)  ไดำก้ประกาศใหก้ทรั บื้ง
อจิสุราเอลและอรียจิปตุณ์ถอน่ทหารของตุน่ออกจิากคลองสุตุเอชดำก้าน่ละ 10 ไมลณ์  และใหก้ยตุตุจิการรบภายใน่ 12 

ชรั สื่วโมง  แตุน่กร็ย รังไมน่มรีฝ่น่ายใดำปฏิจิบรัตุจิตุาม  ทดำาใหก้อรังกฤษและฝ่รรั สื่งเศสุสุน่งกดำาลรังทหารโจิมตุรีอรียจิปตุณ์ใน่วรัน่ทรีสื่ 5 

พฤศจิจิกายน่ ค.ศ.1956   

ฝ่น่ายสุหภาพโซึ่เวรียตุทรีสื่ใกลก้ชจิดำกรับน่รัสุเซึ่อรณ์กร็ประกาศเตุมือน่อรังกฤษและฝ่รรั สื่งเศสุใหก้ยตุตุจิการโจิมตุรี
อรียจิปตุณ์  โดำยหากไมน่ยตุตุจิสุหภาพโซึ่เวรียตุขรูน่วน่าจิะโจิมตุรีกรตุงลอน่เดำน่และกรตุงปารรีสุดำก้วยระเบจิดำปรมาณ์รู  ฝ่น่าย
อรังกฤษและฝ่รรั สื่งเศสุขอความชน่วยเหลมือจิากสุหรรัฐฯ  แตุน่สุหรรัฐฯกร็ไมน่ใหก้ความรน่วมมมือเพราะไมน่เหร็น่ดำก้วยกรับ
ปฏิจิบรัตุจิการทางทหารของสุองชาตุจิตุรั บื้งแตุน่ตุน่  ทดำาใหก้ใน่ทรีสื่สุตุดำอรังกฤษและฝ่รรั สื่งเศสุจิดำาตุก้องถอน่ทหารของตุน่
ออกจิากคลองสุตุเอช ผู้ลจิากสุงครามใน่ครรั บื้งน่รีบื้  อจิสุราเอลไดำก้ร รับประกรัน่เสุรรีภาพใน่การเดำจิน่เรมือใน่อน่าวกาบา 
รวมถซึ่งดำก้าน่ความปลอดำภรัยใน่บรจิเวณ์ฉน่วน่กาซึ่น่า หลรังปฏิจิบรัตุจิการทางทหารยตุตุจิ สุหประชาชาตุจิกร็ไดำก้สุน่ง
กดำาลรังทหาร 6,000 น่ายเขก้ารรักษาความสุงบตุลอดำแน่วพรมแดำน่ระหวน่างอรียจิปตุณ์และอจิสุราเอล  (ทองหลน่อ 
วงษณ์ธ์รรมา, 2550: 245 – 246)       
 

5.6 สงครามระหวลุ่างอติสราเอลุ่กฉับชิาติติอาหรฉับครฉั สื้งทที่ที่ 3 (สงคราม 6 วฉันุ)       
 

ภายหลรังสุงครามอจิสุราเอลกรับชาตุจิอาหรรับใน่ครรั บื้งทรีสื่ 1 และครรั บื้งทรีสื่ 2 ยตุตุจิ ยจิสื่งทดำาใหก้ทรั บื้งอจิสุราเอลและ
ชาตุจิอาหรรับโดำยเฉพาะอรียจิปตุณ์มรีความขรัดำแยก้งระหวน่างกรัน่มากขซึ่บื้น่  จิน่หลรีกเลรีสื่ยงไมน่ไดำก้ทรีสื่จิะตุก้องเกจิดำสุงคราม
ระหวน่างกรัน่ขซึ่บื้น่อรีกครรั บื้ง  สุดำาหรรับสุงครามระหวน่างอจิสุราเอลกรับชาตุจิอาหรรับใน่ครรั บื้งทรีสื่ 3  มรีชน่วน่จิากการทรีสื่
อรียจิปตุณ์ไมน่พอใจิอจิสุราเอลทรีสื่กรั บื้น่แมน่น่ดำบื้าจิอรณ์แดำน่เพมืสื่อใหก้เปลรีสื่ยน่ทจิศทางการไหลเขก้าไปใน่อจิสุราเอล  ซึ่ซึ่สื่งหาก
โครงการน่รีบื้สุดำาเรร็จิยน่อมสุน่งผู้ลกระทบอยน่างรตุน่แรง  ตุน่อการเพาะปลรูกของชาวอรียจิปตุณ์และชาวปาเลสุไตุน่ณ์ 
ขณ์ะทรีสื่อรีกดำก้าน่  กร็มรีการปะทะกรัน่ดำก้วยอาวตุธ์และมรีการโจิมตุรีชาวยจิวดำก้วยระเบจิดำอยน่างตุน่อเน่มืสื่อง  ซึ่ซึ่สื่งยจิสื่งเพจิสื่ม
ระดำรับความขรัดำแยก้งระหวน่างกรัน่มากขซึ่บื้น่เพราะตุน่างฝ่น่ายตุน่างสุรูญเสุรียชรีวจิตุและทรรัพยณ์สุจิน่  อรียจิปตุณ์แสุดำงออกถซึ่ง
ความไมน่พอใจิตุน่ออจิสุราเอลดำก้วยการประกาศปจิดำอน่าวกาบาเพมืสื่อไมน่ใหก้เรมืออจิสุราเอลผู้น่าน่  

และแลก้วใน่วรัน่ทรีสื่ 5 มจิถตุน่ายน่ ค.ศ. 1967  อจิสุราเอลกร็เปจิดำฉากโจิมตุรีอรียจิปตุณ์โดำยไมน่ใหก้รรูก้ตุรัว พรก้อมๆ
กรับทรีสื่เปจิดำฉากโจิมตุรีทางอากาศตุน่อซึ่รีเรรียและจิอรณ์แดำน่  ซึ่ซึ่สื่งไดำก้สุรก้างความเสุรียหายแกน่ 3 ประเทศอยน่างหน่รัก 
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ใน่ปฏิจิบรัตุจิการทางทหารเพรียง 6 วรัน่  กองทรัพอจิสุราเอลกร็สุามารถยซึ่ดำครองเมมืองชารณ์ม อรัลเชค และทดำาลาย
การปจิดำลก้อมของอรียจิปตุณ์ทรีสื่อน่าวกาบา  ขณ์ะเดำรียวกรัน่อจิสุราเอลกร็สุามารยซึ่ดำครองแหลมไซึ่น่ายของอรียจิปตุณ์ทรีสื่อยรูน่
ตุอน่เหน่มือไวก้ไดำก้ทรั บื้งหมดำ  การสุรูก้รบดำก้าน่จิอรณ์แดำน่ทดำาใหก้อจิสุราเอลสุามารถยซึ่ดำกรตุงเยรรูซึ่าเลร็ม เมมืองเบธ์เลเฮม 
และฝ่ รั สื่งตุะวรัน่ตุกของแมน่น่ดำบื้าจิอรณ์แดำน่ไวก้ไดำก้ทรั บื้งหมดำ  สุน่วน่การสุรูก้รบดำก้าน่ซึ่รีเรรียทดำาใหก้อจิสุราเอลยซึ่ดำครอง “ทรีสื่ราบ
สุรูงโกลรัน่” (ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่พมืบื้น่ทรีสื่ยตุทธ์ศาสุตุรณ์)ไวก้ไดำก้  น่อกจิากฝ่น่ายอาหรรับจิะสุรูญเสุรียดำจิน่แดำน่ใหก้แกน่อจิสุราเอลมากขซึ่บื้น่
ดำรังกลน่าวมา ผู้ลกระทบทรีสื่สุดำาครัญอรีกประการคมือ ผู้ลจิากการทดำาสุงครามยจิสื่งทดำาใหก้ชาวปาเลสุไตุน่ณ์กลายเปร็น่ผู้รูก้
อพยพไรก้ถจิสื่น่ทรีสื่อยรูน่อาศรัยมากขซึ่บื้น่  
 ใน่ทรีสื่สุตุดำ คณ์ะมน่ตุรรีความมรั สื่น่คงแหน่งสุหประชาชาตุจิกร็มรีมตุจิใหก้ทรั บื้ง 2 ฝ่น่ายยตุตุจิการหยตุดำยจิงใน่เดำมือน่
พฤศจิจิกายน่ ค.ศ.1967 และมรีมตุจิเพมืสื่อแกก้ไขป รัญหาดำรังกลน่าวออกมาดำรังน่รีบื้ 
 1.ใหก้อจิสุราเอลถอน่ทหารออกจิากดำจิน่แดำน่ทรีสื่ยซึ่ดำครองตุรั บื้งแตุน่ว รัน่ทรีสื่ 5 มจิถตุน่ายน่ ค.ศ.1967  

 2.ใหก้ทรั บื้งสุองฝ่น่ายเลจิกทดำาสุงครามกรัน่และอยรูน่อยน่างสุรัน่ตุจิ 
 3.ใหก้หลรักประกรัน่การเดำจิน่เรมือใน่น่น่าน่น่ดำบื้าน่าน่าชาตุจิ 
 4.ใหก้หลรักประกรัน่เกรีสื่ยวกรับอาณ์าเขตุและความเปร็น่อจิสุระทางการเมมืองของทตุกประเทศโดำยการ
จิรัดำตุรั บื้งเขตุปลอดำทหารขซึ่บื้น่มา  
 

   แน่น่น่อน่วน่าอจิสุราเอลไมน่ยอมปฏิจิบรัตุจิตุามมตุจิ ทรีสื่ออกโดำยคณ์ะมน่ตุรรีความมรั สื่น่คงแหน่งสุหประชาชาตุจิ
ดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่   โดำยเฉพาะการไมน่ยอมคมืน่ดำจิน่แดำน่ทรีสื่ยซึ่ดำครองมาไดำก้ใน่ระหวน่างสุงคราม อจิสุราเอลอก้างวน่า
หากคมืน่ดำจิน่แดำน่เหลน่าน่รั บื้น่ ชาวอาหรรับกร็จิะใชก้ดำจิน่แดำน่เหลน่าน่รั บื้น่ใน่การคตุกคามความปลอดำภรัยของอจิสุราเอล 
จิากพฤตุจิการณ์ณ์อจิสุราเอลเชน่น่วน่าน่รีบื้  ยจิสื่งทดำาใหก้ชาวปาเลสุไตุน่ณ์และชาตุจิอาหรรับอมืสื่น่ๆ ผู้รูกใจิเจิร็บและโกรธ์แคก้น่
ตุน่ออจิสุราเอลเปร็น่เทน่าทวรีครูณ์ และเฝ่ก้ารอวรัน่เวลาสุดำาหรรับการแกก้แคก้น่และน่ดำาเอาดำจิน่แดำน่ทรีสื่ถรูกยซึ่ดำครองไปน่รั บื้น่
กลรับคมืน่มา(เพจิสื่งอก้าง: 247 – 248)                    
  

5.7 องคร์การปลุ่ดปลุ่ลุ่อย่ปาเลุ่สไตินุร์ (พที่แอลุ่โอ)  
 

การประชตุมสุตุดำยอดำสุรัน่น่จิบาตุอาหรรับทรีสื่กรตุงไคโรใน่ ค.ศ. 1964 น่รับเปร็น่จิตุดำหรักเหสุดำาครัญของป รัญหา
ดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์  เพราะการประชตุมครรั บื้งน่รั บื้น่กน่อใหก้เกจิดำการประสุาน่น่โยบายของรรัฐอาหรรับทรีสื่สุดำาครัญตุน่อ
ป รัญหาดำรังกลน่าวอยน่างชรัดำเจิน่ กลน่าวคมือ  ทรีสื่ประชตุมสุรัน่น่จิบาตุอาหรรับเหร็น่วน่าน่รับตุรั บื้งแตุน่มรีการกน่อตุรั บื้งร รัฐอจิสุราเอล
ขซึ่บื้น่มา ทตุกเรมืสื่องทรีสื่เกรีสื่ยวกรับป รัญหาปาเลสุไตุน่ณ์กร็จิะตุกเปร็น่ภาระของสุรัน่น่จิบาตุอาหรรับมาโดำยตุลอดำ  โดำยทรีสื่
ชาวปาเลสุไตุน่ณ์เองไมน่ไดำก้มรีตุรัวแทน่โดำยตุรงของพวกเขา ดำรังน่รั บื้น่  สุรัน่น่จิบาตุอาหรรับจิซึ่งตุรัดำสุจิน่ใจิจิรัดำตุรั บื้งกลตุน่ม 
“องคณ์กรปลดำปลน่อยปาเลสุไตุน่ณ์”(Palestine Liberation Organization: PLO) ขซึ่บื้น่มา เพมืสื่อใหก้เปร็น่ตุรัวแทน่
อยน่างเปร็น่ทางการทรีสื่จิะรรักษาผู้ลประโยชน่ณ์แหน่งชาตุจิของชาวปาเลสุไตุน่ณ์  

ภายใตุก้ PLO น่รั บื้น่  มรีการจิรัดำตุรั บื้งกองทรัพปลดำปลน่อยปาเลสุไตุน่ณ์(Palestine Liberation Army: PLA) 

ขซึ่บื้น่ เพมืสื่อใหก้ชาวปาเลสุไตุน่ณ์สุามารถมรีสุน่วน่รน่วมกรับชาวอาหรรับใน่การปลดำปลน่อยชาวปาเลสุไตุน่ณ์ กลตุน่ม PLO 

ใน่ระยะแรกอยรูน่ภายใตุก้การน่ดำาของ“น่ายอะหณ์มรัดำ ซึ่ตุกอยรรี” (Ahmad Shuqayri ค.ศ.1908 - 1980) น่รักการ
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ทรูตุชาวปาเลสุไตุน่ณ์ผู้รูก้ทรีสื่ทดำางาน่ดำก้าน่ตุน่างประเทศใหก้ซึ่รีเรรียและซึ่าอตุดำจิอาระเบรียมายาวน่าน่ ทรั บื้งน่รีบื้  กน่อน่ทรีสื่จิะมรี
การกน่อตุรั บื้งกลตุน่ม PLO น่รั บื้น่ ใน่ค.ศ.1959 กร็มรีการจิรัดำตุรั บื้งองคณ์กรตุจิดำอาวตุธ์ขซึ่บื้น่แลก้วใน่หมรูน่ชาวปาเลสุไตุน่ณ์ องคณ์กร
ดำรังกลน่าวน่ดำาโดำย “น่ายยรัสุเซึ่อรณ์ อาราฟ้ รัตุ”(Yasser Arafat ค.ศ.1929 - 2004)  ซึ่ซึ่สื่งเรรียกวน่า “ขบวน่การ
ปลดำปลน่อยแหน่งชาตุจิปาเลสุไตุน่ณ์” (Palestine National Liberation Movement) หรมือทรีสื่รรูก้จิ รักใน่ชมืสื่อภาษา
อาหรรับวน่ากลตุน่ม “ฟ้าตุาหณ์”(Fatah)  

น่รับตุรั บื้งแตุน่ ค.ศ. 1965 จิน่กระทรั สื่งถซึ่งสุงครามอาหรรับ-อจิสุราเอลใน่ ค.ศ. 1967 กร็มรีองคณ์กรตุจิดำอาวตุธ์
อมืสื่น่ๆ อรีก 2 องคณ์กรเกจิดำขซึ่บื้น่ น่รั สื่น่คมือกลตุน่ม “Vengeance Youth” และ“Heroes of Return” ซึ่ซึ่สื่งมรีเครมือขน่าย
เชมืสื่อมโยงกรับ “ขบวน่การแหน่งชาตุจิอาหรรับ”(Arab National Movement)  ทรีสื่น่ดำาโดำยน่ายจิอรณ์จิ ฮาบาช 
(George Habash ค.ศ.1926 - 2008) น่อกจิากน่รั บื้น่ กร็ยรังมรีกลตุน่ม “แน่วรน่วมปลดำปลน่อยปาเลสุไตุน่ณ์” 
(Palestine Liberation Front) ทรีสื่จิ รัดำตุรั บื้งขซึ่บื้น่โดำยน่ายทหารชาวปาเลสุไตุน่ณ์ทรีสื่ไดำก้ร รับการฝ่ซึ่กใน่กองทรัพซึ่รีเรรียใน่ 
ค.ศ. 1967 ทรั บื้ง 3 กลตุน่มดำรังกลน่าวไดำก้รวมตุรัวกรัน่เพมืสื่อกน่อตุรั บื้งเปร็น่กลตุน่ม “แน่วรน่วมเพมืสื่อการปลดำปลน่อยแหน่ง
ปาเลสุไตุน่ณ์” (Popular Front for the Liberation of Palestine : PFLP)  ทรีสื่อยรูน่ภายใตุก้การน่ดำาของจิอรณ์จิ 
ฮาบาช  ทรั บื้งกลตุน่มฟ้าตุาหณ์และ PFLP ประกอบขซึ่บื้น่จิน่เปร็น่ฐาน่ขององคณ์กรทรีสื่รรูก้จิ รักกรัน่ใน่ชน่วงหลรัง ค.ศ. 1967 

วน่าเปร็น่ “ขบวน่การตุน่อตุก้าน่ของปาเลสุไตุน่ณ์”(Palestine Resistance Movement : PRM) 

ความน่จิยมของบรรดำากลตุน่ม PRM ใน่หมรูน่ชาวปาเลสุไตุน่ณ์และมวลชน่อาหรรับเพจิสื่มขซึ่บื้น่หลรังจิากความ
พน่ายแพก้ของกองทรัพอาหรรับใน่สุงคราม 6 วรัน่ใน่ ค.ศ.1967 ชรัยชน่ะของอจิสุราเอลไดำก้ทดำาลายความ
น่น่าเชมืสื่อถมือไมน่เฉพาะตุน่อรรัฐอาหรรับเทน่าน่รั บื้น่ แตุน่ยรังรวมถซึ่งกลตุน่ม PLO ซึ่ซึ่สื่งไดำก้แตุน่พรูดำอวดำอก้าง แตุน่ทดำาอะไรไมน่ไดำก้
เลยใน่สุงคราม 6 วรัน่ หลรังจิากน่รั บื้น่ไมน่น่าน่น่รัก กลตุน่ม PFLP และกลตุน่ม“สุหภาพของน่รักศซึ่กษาปาเลสุไตุน่ณ์” 
(General Union of Palestinian Student: GUPS) ไดำก้เรรียกรก้องใหก้น่ายซึ่ตุกอยรรีลาออกจิากตุดำาแหน่น่งผู้รูก้น่ดำา 
PLO จิากแรงกดำดำรัน่ทรีสื่เพจิสื่มมากขซึ่บื้น่  ทดำาใหก้น่ายซึ่ตุกอยรรีตุรัดำสุจิน่ใจิลาออกใน่ปลายเดำมือน่ธ์รัน่วาคม ค.ศ. 1967  

โดำยผู้รูก้มาทดำาหน่ก้าทรีสื่ประธ์าน่กลตุน่ม PLO คมือน่ายยะหณ์ยา ฮามรูดำา(Yahya Hamouda ค.ศ.1908 - 2006) ซึ่ซึ่สื่ง
เปร็น่อดำรีตุน่รักกฎีหมาย 

ใน่เดำมือน่กรกฎีาคม ค.ศ.1968 มรีการทดำาขก้อตุกลงกรัน่ระหวน่างกลตุน่ม PLO กลตุน่มฟ้าตุาหณ์ และกลตุน่ม 
PFLP ใหก้แตุน่ละฝ่น่ายสุน่งผู้รูก้แทน่เปร็น่สุมาชจิกใน่ “สุภาแหน่งชาตุจิปาเลสุไตุน่ณ์” (Palestine National Council : 

PNC) ใน่ชน่วงปรีน่รั บื้น่เองกลตุน่มฟ้าตุาหณ์กร็กลายเปร็น่กลตุน่มทรีสื่มรีอจิทธ์จิพลมากทรีสื่สุตุดำใน่องคณ์กร PLO และใน่เดำมือน่
กตุมภาพรัน่ธ์ณ์ ค.ศ. 1969 พวกเขาจิซึ่งไดำก้เขก้าควบคตุมองคณ์กรกลตุน่ม PLO  โดำยแตุน่งตุรั บื้งใหก้น่ายยรัซึ่เซึ่อรณ์ อาราฟ้ รัตุ 
เปร็น่ประธ์าน่ 

หลรังจิากทรีสื่กลตุน่มฟ้าตุาหณ์เขก้ายซึ่ดำครององคณ์กรกลตุน่ม PLO รรัฐบาลชาตุจิอาหรรับสุน่วน่ใหญน่จิซึ่งเรจิสื่มเขก้าเปร็น่
พรัน่ธ์มจิตุรกรับกลตุน่ม PLO โดำยหวรังกอบกรูก้ชมืสื่อเสุรียงกลรับมา หลรังจิากทรีสื่ตุก้องเสุรียหน่ก้าใน่สุงคราม 6 วรัน่ แตุน่มรี
ผู้รูก้น่ดำาอาหรรับเพรียง 2 ชาตุจิทรีสื่รรูก้สุซึ่กผู้จิดำหวรังตุน่อการมรีอดำาน่าจิทรีสื่เพจิสื่มขซึ่บื้น่ของกลตุน่มตุจิดำอาวตุธ์ปาเลสุไตุน่ณ์  น่รั สื่น่คมือ
กษรัตุรจิยณ์ฮตุสุเซึ่น่แหน่งจิอรณ์แดำน่  และน่ายชารณ์เลสุ เฮลรู(Charles Helou ค.ศ.1913 - 2001) ของเลบาน่อน่  
ทรั บื้งน่รีบื้ เปร็น่เพราะประเทศทรั บื้งสุองตุน่างมรีชตุมชน่ผู้รูก้อพยพชาวปาเลสุไตุน่ณ์อยรูน่มาก  (เฉพาะใน่จิอรณ์แดำน่มรีชาว
ปาเลสุไตุน่ณ์กวน่าครซึ่สื่งหน่ซึ่สื่งของผู้รูก้อพยพทรั บื้งหมดำอาศรัยอยรูน่  ขณ์ะทรีสื่เลบาน่อน่มรีอยรูน่เพรียงรก้อยละ12)  และกลตุน่ม 
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PLO ไดำก้ใชก้ประเทศทรั บื้ง 2 เปร็น่ฐาน่ทรีสื่ม รั สื่น่ใน่การเคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่อจิสุราเอล โดำยมรีเปก้าหมายสุดำาครัญคมือการ
จิรัดำตุรั บื้งประเทศปาเลสุไตุน่ณ์ทรีสื่เปร็น่ประชาธ์จิปไตุย (ศราวตุฒจิ อารรียณ์, 2555ง)   
 

5.8 สงครามระหวลุ่างอติสราเอลุ่กฉับชิาติติอาหรฉับครฉั สื้งทที่ที่ 4    
 
 ดำรังไดำก้กลน่าวมาแลก้ววน่า ใน่สุงครามระหวน่างอจิสุราเอลกรับชาตุจิอาหรรับครรั บื้งทรีสื่ 3 ใน่ ค.ศ. 1967  ทดำาใหก้
ชาตุจิอาหรรับผู้รูกใจิเจิร็บและโกรธ์แคก้น่อจิสุราเอลมาก  เพราะพวกเขาตุก้องสุรูญเสุรียดำจิน่แดำน่จิดำาน่วน่หน่ซึ่สื่งใหก้แกน่
อจิสุราเอล ผู้ลจิากความสุรูญเสุรียดำรังกลน่าวทดำาใหก้ชาตุจิอาหรรับทรีสื่รวมถซึ่งชาวปาเลสุไตุน่ณ์ (ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ผู้รูก้ไรก้ทรีสื่อยรูน่อาศรัย
จิดำาน่วน่มาก)  ตุน่างมตุน่งมรั สื่น่ทรีสื่จิะโจิมตุรีอจิสุราเอลอรีกครรั บื้งเพมืสื่อยซึ่ดำครองเอาดำจิน่แดำน่เหลน่าน่รั บื้น่คมืน่มาจิากอจิสุราเอล
ใหก้ไดำก้ เหตุตุน่รีบื้  ชาตุจิอาหรรับทรั บื้งหลายทรีสื่เปร็น่ครูน่กรณ์รีกรับอจิสุราเอลจิซึ่งตุน่างสุะสุมอาวตุธ์ยตุทโธ์ปกรณ์ณ์และพรัฒน่าขรีดำ
ความสุามารถกองทรัพมาเรมืสื่อยน่รับตุรั บื้งแตุน่สุจิบื้น่สุตุดำสุงครามกรับอจิสุราเอลใน่ครรั บื้งทรีสื่ 3 (โดำยสุรั สื่งซึ่มืบื้ออาวตุธ์จิาก
สุหภาพโซึ่เวรียตุ) ฝ่น่ายอจิสุราเอลกร็ตุระหน่รักดำรีวน่าการทดำาสุงครามกรับชาตุจิอาหรรับไมน่มรีทางทรีสื่จิะสุจิบื้น่สุตุดำไดำก้งน่ายๆ 
พวกเขาจิซึ่งเตุรรียมกองทรัพของตุน่ใหก้พรก้อมรบตุลอดำเวลาทรั บื้งใน่ดำก้าน่กดำาลรังพลและอาวตุธ์ยตุทโธ์ปกรณ์ณ์ (โดำย
สุรั สื่งซึ่มืบื้ออาวตุธ์จิากสุหรรัฐฯ)  การเตุรรียมการเพมืสื่อทดำาสุงครามทรีสื่ยาวน่าน่เกมือบ 6 ปรีทดำาใหก้ชาตุจิอาหรรับมรั สื่น่ใจิวน่า 
ฝ่น่ายตุน่จิะมรีชรัยใน่ครรั บื้งน่รีบื้  เพราะถมือวน่ามรีความพรก้อมมากกวน่าทตุกครรั บื้งทรีสื่ผู้น่าน่มา  ฝ่น่ายอจิสุราเอลกร็เชมืสื่อมรั สื่น่ใน่
ประสุจิทธ์จิภาพการรบของกองทรัพตุน่เองวน่าจิะทดำาลายลก้างแน่วรบของชาตุจิอาหรรับไดำก้เหมมือน่ทตุกครรั บื้งทรีสื่ผู้น่าน่
มา 
 กองทรัพอรียจิปตุณ์ ซึ่รีเรรีย และจิอรณ์แดำน่เปจิดำฉากโจิมตุรีแบบสุายฟ้ก้าแลบใน่วรัน่ทรีสื่ 6 ตุตุลาคม ค.ศ.1973  
ทดำาใหก้กองทรัพอจิสุราเอลตุก้องถอยรน่น่ แตุน่เมมืสื่อตุรั บื้งหลรักไดำก้กองทรัพอจิสุราเอลกร็สุกรัดำกรั บื้น่การโจิมของกองทรัพ
อรียจิปตุณ์และซึ่รีเรรียไดำก้ การรบระหวน่างสุองฝ่น่ายเปร็น่ไปอยน่างหน่รักหน่น่วงและรตุน่แรง เพราะตุน่างฝ่น่ายตุน่างทตุน่ม
สุรรพกดำาลรังทตุกอยน่างเพมืสื่อเอาชน่ะสุงครามใหก้ไดำก้ อยน่างไรกร็ตุาม ใน่เวลาตุน่อมาการทรีสื่กองทรัพอจิสุราเอลมรี
ประสุจิทธ์จิภาพดำรีกวน่า และเชรีสื่ยวชาญทางการรบมากกวน่า ทดำาใหก้พวกเขาไดำก้เปรรียบจิน่สุามารถบตุกตุลตุยเขก้า
ไปใน่ซึ่รีเรรียจิน่เกมือบถซึ่งกรตุงดำามรัสุกรัสุ  จิน่ฝ่น่ายซึ่รีเรรียตุก้องระดำมพลครรั บื้งใหญน่เพมืสื่อสุรูก้ร รับจิน่สุามารถปก้องกรัน่เมมือง
หลวงของตุน่ไวก้ไดำก้ ขณ์ะทรีสื่แน่วรบดำก้าน่อรียจิปตุณ์  กองทรัพอจิสุราเอลกร็บตุกตุลตุยเขก้าไปจิน่ถซึ่งแน่วหลรังของ
กองทรัพอรียจิปตุณ์ จิน่ทดำาใหก้อรียจิปตุณ์อยรูน่ใน่สุถาน่ะทรีสื่เพลรีสื่ยงพลดำบื้า 

ขณ์ะทรีสื่สุงครามกดำาลรังดำดำาเน่จิน่ไปจิน่เกมือบถซึ่งขรั บื้น่แตุกหรัก  สุหรรัฐฯและสุหภาพโซึ่เวรียตุจิซึ่งจิรัดำประชตุม
เพมืสื่อหารมือเกรีสื่ยวกรับป รัญหาการสุรูก้รบทรีสื่กดำาลรังดำดำาเน่จิน่อยรูน่ และใน่วรัน่ทรีสื่ 21 ตุตุลาคม ค.ศ.1973 ชาตุจิมหาอดำาน่าจิ 
ทรั บื้งสุอง จิซึ่งเสุน่อญรัตุตุจิตุน่อองคณ์การสุหประชาชาตุจิเพมืสื่อมรีมตุจิใหก้ทรั บื้ง 2 ฝ่น่ายหยตุดำยจิง  โดำยทรีสื่อรียจิปตุณ์ จิอรณ์แดำน่ 
และอจิสุราเอลยอมรรับขก้อเสุน่อดำรังกลน่าว แตุน่ซึ่รีเรรียไมน่ยอมรรับ  โดำยเสุน่อเงมืสื่อน่ไขวน่าอจิสุราเอลตุก้องถอน่ทหาร
ออกจิากดำจิน่แดำน่ทรีสื่ยซึ่ดำครองมาทรั บื้งหมดำกน่อน่จิซึ่งจิะยอมรรับขก้อตุกลงหยตุดำยจิง และเมมืสื่อทรั บื้งสุองฝ่น่ายมรีทน่าทรีทรีสื่จิะสุรูก้
รบกรัน่ตุน่อไป องคณ์การสุหประชาชาตุจิจิซึ่งมรีมตุจิสุน่งกองกดำาลรังของสุหประชาชาตุจิเขก้าไปรรักษาความสุงบใน่แน่ว
การสุรูก้รบระหวน่างสุองฝ่น่าย  อยน่างไรกร็ตุาม สุภาพทรีสื่สุรูญเสุรียอยน่างหน่รักทรั บื้งอรียจิปตุณ์และอจิสุราเอลทดำาใหก้ทรั บื้งสุอง
ชาตุจิเปจิดำเจิรจิากรัน่ทรีสื่กรตุงเจิน่รีวา ของสุวจิตุเซึ่อรณ์แลน่ดำณ์  โดำยบรรลตุขก้อตุกลงวน่า อจิสุราเอลจิะยอมถอน่ทหาร
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ออกจิากฝ่ รั สื่งตุะวรัน่ตุกของคลองสุตุเอชไปยรังทางตุะวรัน่ออก  แลกกรับการทรีสื่อรียจิปตุณ์ตุก้องปรรับลดำกดำาลรังทหาร
ตุลอดำแน่วคลองสุตุเอช ผู้ลจิากสุงคราม ปรากฏิวน่าทรั บื้งสุองฝ่น่ายไดำก้ร รับความเสุรียหายอยน่างหน่รัก 
โดำยประมาณ์กรัน่วน่าทหารอรียจิปตุณ์เสุรียชรีวจิตุสุรูงถซึ่ง 72,000 น่าย สุน่วน่อจิสุราเอลเสุรียชรีวจิตุราว 8,000 น่าย (ทอง
หลน่อ วงษณ์ธ์รรมา, 2550:  249)       
  

5.9 การแกกู้ปฉัญ่หาดตินุแดนุปาเลุ่สไตินุร์  
 

 จิากทรีสื่กลน่าวมาจิะพบวน่า  ป รัญหาดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์เปร็น่ประเดำร็น่ทรีสื่แยกไมน่ขาดำจิากบทบาทของ
ชาตุจิใน่กลตุน่มสุรัน่น่จิบาตุชาตุจิทรีสื่สุน่รับสุน่ตุน่ชาวปาเลสุไตุน่ณ์  กรับชาตุจิมหาอดำาน่าจิอยน่างสุหรรัฐฯ และอรังกฤษ  ทรีสื่
สุน่รับสุน่ตุน่อจิสุราเอล ดำรังน่รั บื้น่ การแกก้ไขป รัญหาดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์ระหวน่างกลตุน่ม PLO (ทรีสื่เปร็น่ตุรัวแทน่ของชาว
ปาเลสุไตุน่ณ์)  กรับอจิสุราเอลแทบจิะไมน่มรีความกก้าวหน่ก้าใดำๆ เกจิดำขซึ่บื้น่เลย  หากไมน่ไดำก้ร รับความรน่วมมมือจิาก
ผู้รูก้เกรีสื่ยวขก้องทรั บื้งหลายใน่ขก้างตุก้น่  
 ความเปลรีสื่ยน่แปลงทรีสื่สุดำาครัญ ซึ่ซึ่สื่งมรีผู้ลตุน่อการแกก้ไขป รัญหาดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์ตุามไปดำก้วย คมือการทรีสื่
ผู้รูก้น่ดำาคน่ใหมน่ของอรียจิปตุณ์คมือประธ์าน่าธ์จิบดำรีอรัลวา ซึ่าดำรัตุ(Anwar Sadat ค.ศ.1918 – 1981) ไดำก้ปรรับเปลรีสื่ยน่
น่โยบายตุน่างประเทศตุน่ออจิสุราเอลใหมน่ กลน่าวคมือ เขามรีทน่าทรีผู้น่อน่ปรน่และประน่รีประน่อมกรับอจิสุราเอลมาก
ขซึ่บื้น่  โดำยมรีสุหรรัฐเปร็น่ตุรัวกลางของการเจิรจิาใน่ระหวน่าง ค.ศ.1975 – 1979 ผู้ลการเจิรจิาไกลน่เกลรีสื่ยทดำาใหก้
อจิสุราเอลยอมคมืน่ดำจิน่แดำน่แหลมไซึ่น่ายคมืน่แกน่อรียจิปตุณ์ทรั บื้งหมดำ  โดำยมรีการลงน่ามระหวน่างกรัน่ใน่ “ขก้อตุกลง
แคมปณ์เดำวจิดำ”(Camp David Accords) ทรั บื้งน่รีบื้ ใน่ขก้อตุกลงอจิสุราเอลใหก้คดำามรั สื่น่วน่าจิะถอน่น่จิคมชาวยจิวออกจิาก
ดำจิน่แดำน่ฝ่ รั สื่งตุะวรัน่ตุกของแมน่น่ดำบื้าจิอรณ์แดำน่และฉน่วน่กาซึ่น่าใหก้หมดำใน่ระยะเวลา 5 ปรี (แตุน่เมมืสื่อครบ 5 ปรี 
อจิสุราเอลกร็ยรังไมน่ไดำก้ปฏิจิบรัตุจิตุามขก้อตุกลงทรีสื่ใหก้ไวก้ โดำยอก้างวน่าอจิสุราเอลถรูกคตุกคามจิากกลตุน่มอาหรรับ)  
 ตุน่อมาใน่เดำมือน่กรัน่ยายน่ ค.ศ. 1982  สุรัน่น่จิบาตุอาหรรับไดำก้จิรัดำประชตุมสุตุดำยอดำขซึ่บื้น่ทรีสื่เมมืองเฟ้ซึ่  ของ
โมรม๊อกโก  เพมืสื่อแสุวงหาแน่วทางแกก้ไขป รัญหาดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์  ซึ่ซึ่สื่งกร็ปรากฏิออกมาใน่รรูปของแผู้น่ทรีสื่
เรรียกวน่า “แผู้น่สุรัน่ตุจิภาพเฟ้ซึ่” (Fez Peace Plan) ซึ่ซึ่สื่งมรีสุาระสุดำาครัญ ดำรังน่รีบื้ 
 1.ใหก้จิ รัดำตุรั บื้งปาเลสุไตุน่ณ์เปร็น่รรัฐเอกราชขซึ่บื้น่บน่ฝ่ รั สื่งตุะวรัน่ออกของแมน่น่ดำบื้าของจิอรณ์แดำน่และฉน่วน่กาซึ่น่า 
โดำยมรีกรตุงเยรรูซึ่าเลร็มเปร็น่เมมืองหลวง  
 2.ใหก้องคณ์กรปลดำปลน่อยปาเลสุไตุน่ณ์ หรมือกลตุน่ม PLO เปร็น่ตุรัวแทน่ของชาวปาเลสุไตุน่ณ์ทรั บื้งหมดำเพรียง
องคณ์กรเดำรียว  
 3.ใหก้อจิสุราเอลถอน่กดำาลรังของตุน่ออกจิากดำจิน่แดำน่ตุน่างๆ ทรีสื่ยซึ่ดำครองไวก้ตุามมตุจิของคณ์ะมน่ตุรรี
ความมรั สื่น่คงแหน่งสุหประชาชาตุจิใน่ ค.ศ.1967  

 4.ใหก้คณ์ะมน่ตุรรีความมรั สื่น่คงแหน่งสุหประชาชาตุจิเปร็น่ผู้รูก้ประกรัน่สุรัน่ตุจิภาพของทตุกประเทศใน่ภรูมจิภาค  
 

 การน่ดำาแผู้น่สุรัน่ตุจิภาพเฟ้ซึ่ของกลตุน่มสุรัน่น่จิบาตุชาตุจิไปปฏิจิบรัตุจิและดำดำาเน่จิน่การตุน่อเพมืสื่อใหก้บรรลตุผู้ลตุาม
เปก้าหมายดำรูจิะไมน่ประสุบผู้ลสุดำาเรร็จิน่รัก เพราะไมน่มรีการเจิรจิาระหวน่างฝ่น่ายตุน่างๆอยน่างจิรจิงจิรัง อรีกทรั บื้งยรังเกจิดำ
ความขรัดำแยก้งใน่กลตุน่ม PLO ผู้ลจิากแผู้น่สุรัน่ตุจิภาพทรีสื่ไมน่กก้าวหน่ก้า ทดำาใหก้กลตุน่มปาเลสุไตุน่ณ์หรัวรตุน่แรงหรัน่ไป
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ปฏิจิบรัตุจิการกน่อการรก้ายใน่ระหวน่างทศวรรษ 1970 – 1980 โดำยพตุน่งเปก้าไปทรีสื่อจิสุราเอลและสุหรรัฐฯ ใน่ฐาน่ะ
ผู้รูก้สุน่รับสุน่ตุน่อจิสุราเอลมาโดำยตุลอดำ (เพจิสื่งอก้าง: 250 – 251) 

ใน่ขณ์ะเดำรียวกรัน่ ไดำก้เกจิดำการปะทะกรัน่ระหวน่างชาวอจิสุราเอลและชาวปาเลสุไตุน่ณ์ใน่ฉน่วน่กาซึ่น่า
และเวสุตุณ์แบงคณ์อยน่างตุน่อเน่มืสื่อง  เน่มืสื่องจิากการทรีสื่อจิสุราเอลไดำก้ปกครองดำจิน่แดำน่ทรีสื่ยซึ่ดำครองมาไดำก้ คมือเวสุตุณ์
แบงคณ์และกาซึ่น่า ใน่ลรักษณ์ะกดำขรีสื่  และอจิสุราเอลไดำก้ขยายการตุรั บื้งถจิสื่น่ฐาน่ชาวยจิวใน่ดำจิน่แดำน่เหลน่าน่รีบื้ จิซึ่งทดำาใหก้
เกจิดำการลตุกฮมือขซึ่บื้น่ตุน่อสุรูก้ของชาวปาเลสุไตุน่ณ์หรมือทรีสื่เรรียกวน่า “Intifadah” (การเขยน่าใหก้หลตุดำ) ใน่ ค.ศ.1987 ผู้ล
ของการลตุกฮมือขซึ่บื้น่สุรูก้ของชาวปาเลสุไตุน่ณ์เปร็น่เวลา 2 ปรี ทดำาใหก้สุรังคมอจิสุราเอลเองแตุกรก้าวอยน่างลตุน่มลซึ่ก  
น่รับเปร็น่ครรั บื้งแรกทรีสื่อจิสุราเอลรรูก้สุซึ่กวน่า  ราคาทรีสื่ตุก้องจิน่ายเพมืสื่อการยซึ่ดำครองดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์น่รั บื้น่แพงเกจิน่ไป 

และใน่ชน่วงเวลาเดำรียวกรัน่น่รีบื้เอง กร็มรีกลตุน่มการเมมืองทรีสื่ออกมาเคลมืสื่อน่ไหวตุน่อสุรูก้เพมืสื่อชาวปาเลสุไตุน่ณ์ปรากฏิตุรัว
ขซึ่บื้น่มาอรีกหน่ซึ่สื่งองคณ์กรน่รั สื่น่คมือ “กลตุน่มฮามาสุ” (Hamas) ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่พรรคการเมมืองใน่ดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์ แตุน่มรี
กองกดำาลรังตุจิดำอาวตุธ์เปร็น่ของตุน่เอง กลตุน่มฮามาสุไมน่เขก้ารน่วมกรับกลตุน่ม PLO และมรีแน่วทางตุน่อตุก้าน่การทดำา
สุน่ธ์จิสุรัญญาสุรัน่ตุจิภาพกรับอจิสุราเอล (ใน่ภายหลรัง โดำยเฉพาะหลรังอาราฟ้ รัตุหรัวหน่ก้ากลตุน่ม PLO เสุรียชรีวจิตุใน่ 
ค.ศ.2006 กลตุน่มฮามาสุไดำก้ร รับความยอมรรับใน่หมรูน่ชาวปาเลสุไตุน่ณ์เปร็น่อยน่างยจิสื่ง จิน่พวกเขาสุามารถชน่ะการ
เลมือกตุรั บื้งของปาเลสุไตุน่ณ์ใน่ ค.ศ. 2006 จิน่สุหรรัฐฯ และอจิสุราเอลตุก้องออกมาแสุดำงความผู้จิดำหวรังตุน่อผู้ลการ
เลมือกตุรั บื้งดำรังกลน่าว) 

 จิากปรากฏิการณ์ณ์ “Intifadah” ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การเจิรจิาสุรัน่ตุจิภาพระหวน่างอจิสุราเอลและกลตุน่ม 
PLO ใน่วรัน่ทรีสื่ 30 ตุตุลาคม  ค.ศ.1991 ทรีสื่กรตุงมาดำรจิดำ ของสุเปน่  และผู้ลการเจิรจิาประสุบความสุดำาเรร็จิเปร็น่
อยน่างดำรี โดำยทรั บื้งสุองฝ่น่ายไดำก้ลงน่ามรน่วมกรัน่ใน่ “ขก้อตุกลงออสุโล”(Oslo Records) ใน่วรัน่ทรีสื่ 4 พฤษภาคม 
ค.ศ. 1994 ณ์ กรตุงออสุโล ของน่อรณ์เวยณ์ซึ่ซึ่สื่งสุาระสุดำาครัญของขก้อตุกลงคมือ กดำาหน่ดำใหก้จิรัดำตุรั บื้งเขตุปกครอง
ตุน่เองของกลตุน่ม PLO ซึ่ซึ่สื่งเดำจิมเปร็น่เขตุยซึ่ดำครองของอจิสุราเอล  คมือกาซึ่น่าและเมมืองเยรจิโคใน่เขตุเวสุแบงคณ์ 
(ศราวตุฒจิ อารรียณ์, 2555จิ)   

 ดำก้วยความทรีสื่ตุก้องการสุรก้างสุรัน่ตุจิภาพเกรีสื่ยวกรับป รัญหาดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์ใหก้เกจิดำขซึ่บื้น่อยน่างแทก้จิรจิง 
สุหรรัฐฯ ใน่ยตุคประธ์าน่าธ์จิบดำรีบจิล คลจิน่ตุรัน่  จิซึ่งมรีบทบาททรีสื่แขร็งขรัน่ใน่การเจิรจิาเพมืสื่อเชมืสื่อมประสุาน่กรับฝ่น่าย
ตุน่างๆ  เพมืสื่อหาทางออกจิากป รัญหาดำรังกลน่าวอยน่างสุรัน่ตุจิ สุหรรัฐฯบรรลตุผู้ลใน่การใหก้มรีการเจิรจิาระหวน่าง
อจิสุราเอลกรับจิอรณ์แดำน่  สุน่วน่การพยายามใหก้มรีการเจิรจิาระหวน่างอจิสุราเอลกรับซึ่รีเรรียยรังไมน่บรรลตุผู้ล  เพราะ
ซึ่รีเรรียมรีเงมืสื่อน่ไขวน่าจิะเจิรจิากร็ตุน่อเมมืสื่ออจิสุราเอลถอน่ทหารจิากทรีสื่ราบสุรูงโกลรัน่ และคมืน่ดำจิน่แดำน่ทรีสื่ยซึ่ดำครอง
ใหก้กรับซึ่รีเรรีย ขณ์ะทรีสื่อจิสุราเอลกร็มรีเงมืสื่อน่ไขตุอบกลรับวน่า จิะถอน่ทหารจิากทรีสื่ราบสุรูงโกลรัน่กร็ตุน่อเมมืสื่อซึ่รีเรรีย
รรับประกรัน่วน่าทรีสื่ราบสุรูงโกลรัน่จิะเปร็น่เขตุปลอดำภรัยสุดำาหรรับอจิสุราเอล   
 ความกก้าวหน่ก้าทรีสื่สุดำาครัญคมือ ใน่วรัน่ทรีสื่ 27 กรัน่ยายน่ ค.ศ.1995  อจิสุราเอลทดำาขก้อตุกลงรน่วมกรับกลตุน่ม 
PLO โดำยมรีสุาระสุดำาครัญวน่า  อจิสุราเอลจิะมอบพมืบื้น่ทรีสื่ 1 ใน่ 3 ของเวสุตุณ์แบงคณ์ใหก้เปร็น่เขตุปกครองของ
ปาเลสุไตุน่ณ์  ภายหลรังจิากทรีสื่มรีการถอน่ทหารอจิสุราเอลออกจิากพมืบื้น่ทรีสื่เสุรร็จิสุจิบื้น่ (อจิสุราเอลจิะถอน่ทหารใน่
เดำมือน่ตุตุลาคม ค.ศ.1995) อยน่างไรกร็ตุาม  ใน่ระหวน่างน่รีบื้มรีเหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่สุดำาครัญเกจิดำขซึ่บื้น่  ซึ่ซึ่สื่งมรีผู้ลตุน่อ
กระบวน่การสุรก้างสุรัน่ตุจิภาพเกรีสื่ยวกรับป รัญหาดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์อยรูน่บก้างวน่าจิะเดำจิน่ตุน่อไปไดำก้หรมือไมน่  เมมืสื่อน่าย
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ยจิตุซึ่รัก ราบจิน่ (Yitzhak Rabin ค.ศ.1922 - 1995)น่ายกรรัฐมน่ตุรรีของอจิสุราเอล (ผู้รูก้มรีบทบาทสุดำาครัญของ
ฝ่น่ายอจิสุราเอลใน่การเจิรจิากรับฝ่น่ายตุน่างๆ )  ถรูกลอบสุรังหารโดำยชาวยจิวหรัวรตุน่แรงฝ่น่ายขวาจิรัดำ ฆาตุกรทรีสื่ลง
มมือใหก้การหลรังถรูกจิรับกตุมวน่า  เขาไมน่เหร็น่ดำก้วยกรับการทรีสื่อจิสุราเอลไปลงน่ามใน่สุน่ธ์จิสุรัญญาสุรัน่ตุจิภาพกรับกลตุน่ม 
PLO ทรั บื้งน่รีบื้ เขาสุน่รับสุน่ตุน่การเขก้าไปตุรั บื้งถจิสื่น่ฐาน่ของชาวยจิวใน่เขตุเวสุตุณ์แบงคณ์ และเมมืสื่อน่ายชจิมอน่ เปเรสุ 
(Shimon Peres) กก้าวขซึ่บื้น่ดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีคน่ใหมน่ของอจิสุราเอล  เขากร็ใหก้คดำามรั สื่น่วน่าจิะสุาน่ตุน่อ
กระบวน่การสุรก้างสุรัน่ตุจิภาพทรีสื่น่ายยจิตุซึ่รัก ราบจิน่ไดำก้ทดำาไวก้กรับฝ่น่ายตุน่างๆ ตุน่อไป  และจิะยอมใหก้ชาว
ปาเลสุไตุน่ณ์ใน่เขตุปกครองตุน่เองจิรัดำการเลมือกตุรั บื้งไดำก้ (ทองหลน่อ วงษณ์ธ์รรมา, 2550: 252 – 254)    
 

5.10 สถานุการณร์ปฉัญ่หาดตินุแดนุปาเลุ่สไตินุร์ในุปฉัจจนุบ ฉันุ 
 

 แมก้ฝ่น่ายตุน่างๆ จิะผู้ลรักดำรัน่กระบวน่การสุรก้างสุรัน่ตุจิภาพใน่ป รัญหาปาเลสุไตุน่ณ์อยน่างแขร็งขรัน่ดำรังกลน่าว
มา แตุน่ดำรูเหมมือน่วน่า หน่ทางทรีสื่ชาวปาเลสุไตุน่ณ์จิะสุามารถสุถาปน่ารรัฐปาเลสุไตุน่ณ์ของตุน่ตุามเปก้าหมายน่รั บื้น่ 
ดำรูจิะเตุร็มไปดำก้วยความไมน่แน่น่น่อน่และเตุร็มไปดำก้วยขวากหน่าม   เพราะอจิสุราเอลไดำก้เปลรีสื่ยน่รรัฐบาลไปเปร็น่
พรรคลจิคตุดำ (Likud Party)   ซึ่ซึ่สื่งมรีแน่วคจิดำตุน่อตุก้าน่การตุรั บื้งร รัฐปาเลสุไตุน่ณ์ใน่ฉน่วน่กาซึ่น่าและเขตุเวสุตุณ์แบงคณ์ 
ขณ์ะทรีสื่สุหรรัฐซึ่ซึ่สื่งหน่ตุน่หลรังอจิสุราเอลมาตุลอดำกร็เกจิดำเปลรีสื่ยน่ทน่าทรีเชน่น่กรัน่ โดำยหรัน่มายซึ่ดำหลรักวน่า การจิะเกจิดำรรัฐ
ปาเลสุไตุน่ณ์ขซึ่บื้น่หรมือไมน่ ควรใหก้เปร็น่เรมืสื่องทรีสื่เกจิดำจิากการเจิรจิากรัน่ระหวน่างอจิสุราเอลกรับปาเลสุไตุน่ณ์เทน่าน่รั บื้น่ 
น่าน่าชาตุจิไมน่ควรเขก้าไปมรีบทบาทตุน่อป รัญหาน่รีบื้ เพมืสื่อใหก้เกจิดำสุรัน่ตุจิภาพทรีสื่แทก้จิรจิง  

ใน่ ค.ศ. 2009 ดำรูเหมมือน่วน่าทน่าทรีของน่ายเบน่จิามจิน่ เน่ทรัน่ยาฮรู (Benjamin Netanyahu) ผู้รูก้น่ดำา
พรรคลจิคตุดำและน่ายกรรัฐมน่ตุรรีของอจิสุราเอลจิะมรีทน่าทรีทรีสื่ผู้น่อน่ปรน่ตุน่อประเดำร็น่การตุรั บื้งร รัฐปาเลสุไตุน่ณ์อยรูน่บก้าง 
โดำยเขาเรจิสื่มยอมรรับหลรักการใน่การตุรั บื้งร รัฐปาเลสุไตุน่ณ์ แตุน่เขามรีเงมืสื่อน่ไขสุดำาครัญคมือ “รรัฐปาเลสุไตุน่ณ์น่รั บื้น่จิะไมน่
สุามารถมรีกองทรัพเปร็น่ของตุน่เองไดำก้ ไมน่มรีอดำาน่าจิใน่การควบคตุมพรมแดำน่ ไมน่สุามารถตุรั บื้งเมมืองหลวงใน่เขตุ
ยซึ่ดำครองดำก้าน่ตุะวรัน่ออกของกรตุงเยรรูซึ่าเลร็ม ชาวปาเลสุไตุน่ณ์ผู้รูก้ลรีบื้ภรัยจิะไมน่มรีสุจิทธ์จิ ธิ์กลรับคมืน่ถจิสื่น่กดำาเน่จิดำของ
ตุน่เอง และตุก้องยอมรรับการคงอยรูน่ของ “รรัฐยจิว”(Jewish state) แน่น่น่อน่วน่า ยากทรีสื่ชาวปาเลสุไตุน่ณ์จิะปฏิจิบรัตุจิ
ตุามเงมืสื่อน่ไขของเน่ทรัน่ยาฮรูไดำก้ เพราะถก้าปฏิจิบรัตุจิตุามเงมืสื่อน่ไขดำรังกลน่าว น่รั สื่น่เทน่ากรับวน่ารรัฐปาเลสุไตุน่ณ์ไมน่ใชน่ร รัฐ
เอกราช แตุน่เปร็น่เพรียง “ดำจิน่แดำน่ทรีสื่อยรูน่ภายใตุก้การยซึ่ดำครอง”(Occupied Territory) เทน่าน่รั บื้น่  

สุดำาหรรับสุจิสื่งทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่กรับชาวปาเลสุไตุน่ณ์ตุลอดำระยะเวลาทรีสื่ผู้น่าน่มาคมือ  การถรูกอจิสุราเอลกดำขรีสื่ขน่มเหง
อยน่างรตุน่แรง ไมน่วน่าจิะเปร็น่ การลอบสุรังหาร การบตุกตุรวจิคก้น่ ทดำาลายทรรัพยณ์สุจิน่ การจิรับกตุมชาวปาเลสุไตุน่ณ์
ไปสุอบสุวน่ ทรมาน่  หรมือกรักขรังตุามความพอใจิอยน่างไมน่ยตุตุจิธ์รรม น่อกจิากน่รีบื้  ชาวปาเลสุไตุน่ณ์ยรัง “ไมน่ไดำก้
ร รับอน่ตุญาตุใหก้ตุจิดำตุน่อกรับโลกภายน่อกไดำก้อยน่างอจิสุระ  แมก้แตุน่อาหารและยารรักษาโรคทตุกชน่จิดำทรีสื่จิะเขก้าไป 
ตุก้องผู้น่าน่การอน่ตุมรัตุจิจิากอจิสุราเอล ดำก้วยเหตุตุน่รีบื้  จิซึ่งกลน่าวกรัน่วน่าเวสุตุณ์แบงคณ์และกาซึ่น่ามรีสุภาพไมน่ตุน่างจิากคตุก 
ซึ่ซึ่สื่งจิะตุน่างจิากคตุกจิรจิงกร็เพรียงการมรีสุภาพทรีสื่กวก้างขวางกวน่า” (ศราวตุฒจิ อารรียณ์, 2555ก) 

จิากสุภาพทรีสื่การแสุวงหาทางออกดำก้วยสุรัน่ตุจิวจิธ์รีชะงรักงรัน่  โดำยเฉพาะการจิรัดำตุรั บื้งร รัฐปาเลสุไตุน่ณ์ทรีสื่ไมน่
สุามารถเกจิดำขซึ่บื้น่ รวมถซึ่งการถรูกขน่มเหงรรังแกจิากอจิสุราเอลดำรังกลน่าวมา กลายเปร็น่เหตุตุผู้ลสุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้กลตุน่ม
หรัวรตุน่แรงชาวปาเลสุไตุน่ณ์ใน่กลตุน่มฮามาสุ ปฏิจิบรัตุจิการโจิมตุรีอจิสุราเอลอยน่างตุน่อเน่มืสื่อง โดำยครรั บื้งทรีสื่รตุน่แรงจิน่
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น่ดำาไปสุรูน่การสุรูก้รบกรับทหารอจิสุราเอลเกจิดำขซึ่บื้น่ใน่เดำมือน่ธ์รัน่วาคม ค.ศ. 2008  ซึ่ซึ่สื่งทดำาใหก้อจิสุราเอลใชก้ปฏิจิบก้ตุจิการ
ทางทหารเตุร็มรรูปแบบเพมืสื่อกวาดำลก้างกลตุน่มฮามาสุใน่ฉน่วน่กาซึ่น่า  ซึ่ซึ่สื่งกร็ปรากฏิวน่ามรีพลเรมือน่ชาวปาเลสุไตุน่ณ์
เสุรียชรีวจิตุหลายรก้อยคน่ และบาดำเจิร็บอรีกน่รับพรัน่คน่  ขน่าวสุารทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ทดำาใหก้เกจิดำการประทก้วงอจิสุราเอลใน่
หลายทรีสื่ของโลก ขณ์ะทรีสื่สุหรรัฐฯ ยรังคงน่จิสื่งเฉยและเลมือกเขก้าขก้างอจิสุราเอลตุน่อไป โดำยใหก้เหตุตุผู้ลวน่าปฏิจิบรัตุจิการ
ของอจิสุราเอลเปร็น่ไปเพมืสื่อความปลอดำภรัยของตุน่เอง  

สุน่วน่การสุรูก้รบระหวน่างกลตุน่มฮามาสุกรับทหารอจิสุราเอลใน่เดำมือน่พฤศจิจิกายน่ ค.ศ. 2012 กร็มรีความ
รตุน่แรงไมน่แพก้ปรี 2008  สุดำาหรรับการเปจิดำฉากโจิมตุรีใน่ครรั บื้งน่รีบื้  กลตุน่มฮามาสุตุก้องการใหก้อจิสุราเอลผู้น่อน่ปรน่การ
ปจิดำกรั บื้น่พมืบื้น่ทรีสื่เขก้าฉน่วน่กาซึ่น่าทรีสื่บรังครับใชก้มาน่าน่  ขณ์ะทรีสื่กองทรัพอจิสุราเอลกร็ปฏิจิบรัตุจิการโจิมตุรีทางอากาศตุน่อ
เปก้าหมายตุน่างๆ ใน่ฉน่วน่กาซึ่น่า  ทรีสื่พวกเขาเชมืสื่อวน่าคมือศรูน่ยณ์บรัญชาการและทรีสื่หลบซึ่น่อน่ของกลตุน่มฮามาสุ แตุน่
ผู้ลทรีสื่ตุามมาคมือทดำาใหก้พลเรมือน่ชาวปาเลสุไตุน่ณ์เสุรียชรีวจิตุน่รับรก้อยราย  จิากความสุรูญเสุรียดำรังกลน่าวคณ์ะมน่ตุรรี
ความมรั สื่น่คงสุหประชาชาตุจิไดำก้เตุรรียมการ เพมืสื่อออกแถลงการณ์ณ์ประณ์ามความรตุน่แรงใน่พมืบื้น่ทรีสื่ฉน่วน่กาซึ่น่า 
แตุน่สุหรรัฐฯ ใชก้สุจิทธ์จิยรับยรั บื้งดำก้วยเหตุตุผู้ลวน่า ยรังไมน่สุามารถระบตุถซึ่งรากเหงก้าของป รัญหาไดำก้อยน่างชรัดำเจิน่  
 ขณ์ะทรีสื่อรีกดำก้าน่หน่ซึ่สื่ง ปาเลสุไตุน่ณ์กร็ใหก้ความสุดำาครัญกรับการตุน่อสุรูก้ใน่ทางการทรูตุควบครูน่ไปดำก้วย โดำย
ปาเลสุไตุน่ณ์วางยตุทธ์ศาสุตุรณ์ของตุน่ไวก้วน่า จิะพยายามน่ดำาป รัญหาเรมืสื่องดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์เขก้าสุรูน่องคณ์การ
ระหวน่างประเทศใหก้ไดำก้ เพมืสื่อคน่อยๆ สุรก้างใหก้ประชาคมโลกรรับรรูก้และยอมรรับวน่าชาวปาเลสุไตุน่ณ์ยรังมรีอยรูน่  และ
ป รัญหาดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์กร็ย รังคงอยรูน่ อยรูน่ทรีสื่ประชาคมวน่าจิะเหร็น่ใจิและเขก้าใจิป รัญหาทรีสื่พวกเขาเผู้ชจิญอยรูน่
หรมือไมน่  ซึ่ซึ่สื่งดำรูเหมมือน่ยตุทธ์ศาสุตุรณ์การทรูตุดำรังกลน่าวจิะประสุบผู้ลสุดำาเรร็จิอยน่างตุน่อเน่มืสื่อง เมมืสื่อ“องคณ์การศซึ่กษา
วจิทยาศาสุตุรณ์ และวรัฒน่ธ์รรมแหน่งสุหประชาชาตุจิ” หรมือ“ยรูเน่สุโก” ไดำก้มรีมตุจิใน่เดำมือน่พฤศจิจิกายน่ ค.ศ.2011  
ใน่การยอมรรับปาเลสุไตุน่ณ์เขก้าเปร็น่สุมาชจิกขององคณ์กรเปร็น่ครรั บื้งแรก  หลรังจิากทรีสื่ปาเลสุไตุน่ณ์มรีสุถาน่ะเพรียง
แคน่ “ผู้รูก้สุ รังเกตุการณ์ณ์” มาตุลอดำระยะเวลาหลายสุจิบปรี  น่รับเปร็น่ชรัยชน่ะทางดำก้าน่การทรูตุอรีกระดำรับหน่ซึ่สื่งของ
ฝ่น่ายปาเลสุไตุน่ณ์ แน่น่น่อน่วน่า สุหรรัฐฯ ไดำก้ครัดำคก้าน่มตุจิดำรังกลน่าวของยรูเน่สุโก และไดำก้ตุรัดำเงจิน่สุมทบประจิดำาปรีแกน่
ยรูเน่สุโกเพมืสื่อตุอบโตุก้ตุน่อการลงมตุจิดำรังกลน่าว   

การเคลมืสื่อน่ไหวของปาเลสุไตุน่ณ์ประสุบผู้ลสุดำาเรร็จิไปอรีกขรั บื้น่ เมมืสื่อทรีสื่ประชตุมสุมรัชชาใหญน่แหน่งองคณ์การ
สุหประชาชาตุจิใน่ปลายเดำมือน่พฤศจิจิกายน่ ค.ศ. 2012  มรีมตุจิเลมืสื่อน่สุถาน่ะใหก้ปาเลสุไตุน่ณ์จิากทรีสื่เคยเปร็น่ 
“องคณ์กรผู้รูก้สุ รังเกตุการณ์ณ์ทรีสื่ไมน่ไดำก้เปร็น่สุมาชจิก" (Non-member observer) เปร็น่ “รรัฐสุรังเกตุการณ์ณ์ทรีสื่ไมน่ไดำก้เปร็น่
สุมาชจิก” (Non-member observer state) ซึ่ซึ่สื่งจิากมตุจิครรั บื้งน่รีบื้ทดำาใหก้ปาเลสุไตุน่ณ์มรีสุจิทธ์จิใน่การเขก้ารน่วมเปร็น่
สุมาชจิกและดำดำาเน่จิน่กจิจิกรรมรน่วมกรับองคณ์กรตุน่างๆ ของสุหประชาชาตุจิ รวมทรั บื้งหน่น่วยงาน่ระหวน่างประเทศ
อมืสื่น่ๆทรีสื่เกรีสื่ยวขก้อง สุน่วน่สุหรรัฐฯ กรับอจิสุราเอลกร็แน่น่น่อน่วน่าครัดำคก้าน่ตุน่อมตุจิดำรังกลน่าว  
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สรนุป 
  

ภาวะโลกรก้อน่” หรมือ “Global Warming”  จิรัดำเปร็น่ภรัยพจิบรัตุจิทางธ์รรมชาตุจิอรัน่ดำรับตุก้น่ๆ ทรีสื่ถมือไดำก้วน่า
สุรก้างผู้ลกระทบตุน่อวจิถรีชรีวจิตุของผู้รูก้คน่บน่โลกน่รีบื้มากกวน่าภรัยพจิบรัตุจิอมืสื่น่ๆ เน่มืสื่องจิากภาวะโลกรก้อน่เปร็น่ป รัจิจิรัย
เรจิสื่มตุก้น่ทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่ “การเปลรีสื่ยน่แปลงดำก้าน่สุภาพภรูมจิอากาศ” (Climate Change) ของโลกอยน่างรตุน่แรง และ
มรีผู้ลใหก้ปรากฏิการณ์ณ์ดำก้าน่อมืสื่น่ๆ ตุามมา อาทจิ การเกจิดำคลมืสื่น่ความรก้อน่ การเกจิดำพายตุทรีสื่มรีความรตุน่แรง การทรีสื่
โลกเกจิดำการเปลรีสื่ยน่แปลงดำก้าน่สุภาพภรูมจิอากาศอยน่างรตุน่แรง  เปร็น่ผู้ลทรีสื่เน่มืสื่องมาจิากการพรัฒน่าระบบ
เศรษฐกจิจิแบบทตุน่น่จิยมของชาตุจิตุน่างๆ ใน่โลก  ซึ่ซึ่สื่งมรีการใชก้ทรรัพยากรมหาศาลใน่การผู้ลจิตุ เพมืสื่อตุอบสุน่อง
ตุน่อการบรจิโภค  ทรั บื้งน่รีบื้กลไกการพรัฒน่าดำก้าน่เศรษฐกจิจิทรั บื้งหลายตุก้องมรีกระบวน่การทรีสื่กน่อใหก้มรีเกจิดำการปลน่อย
“กม๊าซึ่คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์” ออกมา ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่กม๊าซึ่สุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้ภรูมจิอากาศของโลกกลายเปร็น่ภาวะโลกรก้อน่  
 ขณ์ะทรีสื่ โรคเอดำสุณ์กร็จิ รัดำเปร็น่โรครก้ายทรีสื่ครน่าชรีวจิตุมน่ตุษยณ์ทรั สื่วโลกมากกวน่าโรครก้ายชน่จิดำใดำๆ โดำยทรีสื่น่รับวรัน่
จิดำาน่วน่ผู้รูก้ปน่วยและผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุใน่กลตุน่มประเทศกดำาลรังพรัฒน่าและยากจิน่กร็ยจิสื่งมรีจิดำาน่วน่ทรีสื่สุรูงขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ ป รัจิจิตุบรัน่
มรีตุรัวเลขผู้รูก้ตุจิดำเชมืบื้อเอดำสุณ์สุรูงถซึ่ง 33 ลก้าน่คน่ ซึ่ซึ่สื่งถมือวน่าเปร็น่ภรัยคตุกคามตุน่อความมรั สื่น่คงของมน่ตุษยณ์ใน่ดำก้าน่
สุตุขอน่ามรัยอยน่างแทก้จิรจิง แมก้หลายภาคสุน่วน่ทรั บื้งองคณ์การอน่ามรัยโลก  โครงการเอดำสุณ์แหน่งสุหประชาชาตุจิ 
องคณ์กรภาคเอกชน่  และหน่น่วยงาน่ดำก้าน่สุาธ์ารณ์ะสุตุขของชาตุจิตุน่างๆ จิะทดำาการรณ์รงคณ์ปก้องกรัน่และหาแน่ว
ทางแกก้ไขป รัญหาดำรังกลน่าวอยน่างจิรจิงจิรัง แตุน่จิดำาน่วน่ผู้รูก้ตุจิดำเชมืบื้อรายใหมน่ทรั สื่วโลกกร็ไมน่มรีทน่าทรีทรีสื่จิะลดำลง  ซึ่ซึ่สื่ง
น่อกจิากโรคเอดำสุณ์จิะผู้ลสุน่งผู้ลกระทบตุน่อผู้รูก้ปน่วยโดำยตุรงแลก้ว  ยรังมรีผู้ลกระทบตุน่อภาคสุน่วน่อมืสื่น่ๆ ทรั บื้งใน่ดำก้าน่
เศรษฐกจิจิ สุรังคม คตุณ์ภาพประชากร และระบบดำก้าน่สุาธ์ารณ์สุตุข เหตุตุน่รีบื้  จิซึ่งเปร็น่ป รัญหาทรีสื่สุ รังคมโลกใหก้
ความสุดำาครัญใน่การแสุวงหาแน่วทางปก้องกรัน่และแกก้ไขมาตุลอดำ 

 สุดำาหรรับวจิกฤตุเศรษฐกจิจิใน่ภรูมจิภาคยตุโรปทรีสื่เรรียกวน่า “วจิกฤตุยรูโรโซึ่น่” น่รั บื้น่  เรจิสื่มเกจิดำขซึ่บื้น่ใน่เดำมือน่
พฤษภาคม ค.ศ. 2010  โดำยสุาเหตุตุของวจิกฤตุเกจิดำจิากการทรีสื่กลตุน่มประเทศใน่สุหภาพยตุโรปทรั บื้งทรีสื่อยรูน่ใน่เขตุ
ยรูโรโซึ่น่ และน่อกเขตุยรูโรโซึ่น่ตุน่างประสุบกรับป รัญหาใน่ดำก้าน่เสุถรียรภาพทางเศรษฐกจิจิอยน่างหน่รัก กลน่าวคมือ
การมรีหน่รีบื้สุาธ์ารณ์ะใน่ระดำรับทรีสื่สุรูง  โดำยเปร็น่ผู้ลทรีสื่เน่มืสื่องมาจิากมรีการขาดำดำตุลงบประมาณ์อยน่างตุน่อเน่มืสื่อง บาง
ประเทศมรีหน่รีบื้สุาธ์ารณ์สุรูงเกจิน่จิรีดำรีพรีถซึ่ง 100 % ซึ่ซึ่สื่งการประสุบกรับป รัญหาเชน่น่น่รีบื้ สุน่งผู้ลกระทบอยน่างสุดำาครัญตุน่อ
คน่าเงจิน่สุกตุลยรูโรและสุภาวะเศรษฐกจิจิของประเทศใน่เขตุยรูโรโซึ่น่  โดำยกลตุน่มประเทศทรีสื่อยรูน่ใน่ภาวะวจิกฤตุดำรัง
กลน่าวคมือ กรรีซึ่ โปรตุตุเกสุ ไอรณ์แลน่ดำณ์ สุเปน่ และอจิตุาลรี  โดำยเฉพาะกรณ์รีประเทศกรรีซึ่กลน่าวกรัน่วน่าอยรูน่ใน่
สุภาวะวจิกฤตุหน่รักมากกวน่าประเทศอมืสื่น่ๆ จิน่เรรียกขาน่กรัน่วน่า “ผู้รูก้ปน่วยแหน่งยรูโรโซึ่น่” เพมืสื่อปก้ องกรัน่การ
ขยายตุรัวของวจิกฤตุดำรังกลน่าว สุหภาพยตุโรปทรีสื่น่ดำาโดำยฝ่รรั สื่งเศสุ และเยอรมรัน่  จิซึ่งใหก้เงจิน่กรูก้เพมืสื่อชน่วยเหลมือกรรีซึ่ 
แตุน่กรรีซึ่ตุก้องปฏิจิบรัตุจิตุามมาตุรการรรัดำเขร็มขรัดำทรั บื้งหลาย ซึ่ซึ่สื่งทดำาใหก้ชาวกรรีซึ่จิดำาน่วน่มากออกมาชตุมน่ตุมครัดำคก้าน่
มาตุรการดำรังกลน่าวของรรัฐบาล   

หน่ซึ่สื่งใน่ภรัยคตุกคามความมรั สื่น่คงระหวน่างประเทศทรีสื่เกมือบทตุกประเทศทรั สื่วโลกเหร็น่พก้องตุก้องกรัน่ คมือ 
“การกน่อการรก้าย”  การกน่อการรก้ายหมายถซึ่งการกระทดำาการใดำๆ  ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่เพมืสื่อสุรก้างความกลรัวใหก้เกจิดำขซึ่บื้น่
ใน่จิจิตุใจิ โดำยมตุน่งบรังครับ ผู้ลรักดำรัน่ หรมือคตุกคามรรัฐบาลหรมือสุรังคม เพมืสื่อใหก้บรรลตุว รัตุถตุประสุงคณ์ใน่ทางการเมมือง 
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ศาสุน่า หรมือลรัทธ์จิอตุดำมการณ์ณ์ ทรีสื่ผู้น่าน่มามรีการกน่อการรก้ายเกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ภรูมจิภาคตุน่างๆ ของโลกอยรูน่บน่อยครรั บื้ง โดำย
แตุน่ละครรั บื้งกร็ทดำาใหก้มรีการสุรูญเสุรียชรีวจิตุและทรรัพยณ์สุจิน่มากน่ก้อยตุน่างกรัน่ออกไป  แตุน่สุดำาหรรับเหตุตุการณ์ณ์การกน่อ
การรก้ายทรีสื่สุน่งผู้ลสุะเทมือน่ตุน่อการเมมืองระหวน่างประเทศมากกวน่าเหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่ผู้น่าน่มา คมือการโจิมตุรีสุหรรัฐฯใน่
วรัน่ทรีสื่ 11 กรัน่ยายน่ ค.ศ. 2001 หรมือเหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่เรรียกกรัน่วน่า 911  

เหตุตุการณ์ณ์ดำรังกลน่าวน่รีบื้ไดำก้กลายเปร็น่จิตุดำเรจิสื่มตุก้น่สุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้สุหรรัฐฯไดำก้ประกาศน่โยบาย “สุงคราม
ตุน่อตุก้าน่การกน่อการรก้าย” (War on Terrorism) สุหรรัฐฯไดำก้ดำดำาเน่จิน่ทตุกวจิถรีทางเพมืสื่อใหก้บรรลตุเปก้าหมายดำรังกลน่าว 
ไมน่วน่าจิะเปร็น่ทดำาสุงครามใน่อรัฟ้กาน่จิสุถาน่ และสุงครามใน่อจิร รัก รวมถซึ่งการมรีมาตุรการรน่วมมมือกรับชาตุจิตุน่างๆ 
เพมืสื่อปก้องกรัน่การกน่อการรก้าย ทรั บื้งการแลกเปลรีสื่ยน่ขก้อมรูลขน่าวกรอง และการสุน่งผู้รูก้รก้ายขก้ามแดำน่ ฯลฯ  ผู้ลจิาก
การดำดำาเน่จิน่น่โยบายดำรังกลน่าวทดำาใหก้สุหรรัฐฯ สุรูญเสุรียชรีวจิตุกดำาลรังทหารเกมือบ 5 พรัน่น่าย  และสุจิบื้น่เปลมือง
งบประมาณ์ดำก้าน่การทหารจิดำาน่วน่มหาศาล จิน่ประเมจิน่กรัน่วน่า  การดำดำาเน่จิน่น่โยบายดำรังกลน่าวของสุหรรัฐฯ 
ลก้มเหลว และเปร็น่สุาเหตุตุหน่ซึ่สื่งทรีสื่ทดำาใหก้สุหรรัฐฯเผู้ชจิญกรับวจิกฤตุเศรษฐกจิจิใน่ป รัจิจิตุบรัน่    

สุตุดำทก้ายเรมืสื่องความขรัดำแยก้งกรณ์รีดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์  อรัน่เน่มืสื่องมาจิากการจิรัดำตุรั บื้งร รัฐอจิสุราเอลขซึ่บื้น่ใน่
ดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์โดำยมตุจิขององคณ์การสุหประชาชาตุจิใน่ ค.ศ.1948  ถมือเปร็น่ป รัญหาความขรัดำแยก้งเรมืสื่อง
ดำจิน่แดำน่ทรีสื่ยมืดำเยมืบื้อยาวน่าน่ทรีสื่สุตุดำน่รับตุรั บื้งแตุน่สุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 ถซึ่งป รัจิจิตุบรัน่ ซึ่ซึ่สื่งผู้ลจิากความขรัดำแยก้ง
เรมืสื่องดำรังกลน่าว ไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การสุรูก้รบกรัน่หลายครรั บื้งระหวน่างอจิสุราเอลกรับชาตุจิอาหรรับ มรีผู้ลทดำาใหก้ชาวปาเลสุไตุน่ณ์
สุรูญเสุรียชรีวจิตุและไรก้ถจิสื่น่ทรีสื่อยรูน่อาศรัยจิดำาน่วน่มาก แมก้หลายฝ่น่ายทรีสื่เกรีสื่ยวขก้องไมน่วน่าจิะเปร็น่ องคณ์การ
สุหประชาชาตุจิ กลตุน่มสุรัน่น่จิบาตุอาหรรับ และประเทศมหาอดำาน่าจิอยน่างสุหรรัฐฯ และอรังกฤษจิะพยายามเขก้า
มามรีบทบาทเพมืสื่อแสุวงหาทางออก แตุน่ดำรูเหมมือน่จิะไมน่ประสุบผู้ลสุดำาเรร็จิเทน่าใดำน่รัก เพราะป รัจิจิตุบรัน่ยรังคงเกจิดำ
การสุรูก้รบอยน่างตุน่อเน่มืสื่องระหวน่างกลตุน่มตุจิดำอาวตุธ์ชาวปาเลสุไตุน่ณ์กรับทหารอจิสุราเอล    
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คยำาถามทกู้าย่หนุลุ่วย่ 
 

1.กม๊าซึ่เรมือน่กระจิกอยน่าง “กม๊าซึ่คารณ์บอน่ไดำออกไซึ่ดำณ์” เกจิดำจิากกจิจิกรรมของมน่ตุษยณ์ใน่ดำก้าน่ใดำบก้าง? 

2.ผู้ลกระทบจิากภาวะโลกรก้อน่มรีอะไรบก้าง อธ์จิบาย? 

3.การแพรน่เชมืบื้อเอดำสุณ์เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ทางใดำ ? 

4.แน่วทางปก้องกรัน่โรคเอดำสุณ์ไดำก้แกน่วจิธ์รีใดำบก้าง ? 

5.วจิกฤตุยรูโรโซึ่น่มรีสุาเหตุตุมาจิากอะไร ประเทศทรีสื่ประสุบป รัญหาน่รีบื้มรีกรีสื่ประเทศ ใหก้อธ์จิบาย?  
6.มาตุรการรรัดำเขร็มขรัดำของกรรีซึ่เพมืสื่อแลกกรับความชน่วยเหลมือดำก้าน่การเงจิน่มรีอะไรบก้าง ? 

7.การกน่อการรก้ายหมายถซึ่งอะไร และเหตุตุการณ์ณ์ 911 เกรีสื่ยวกรับอะไรรวมถซึ่งมรีความสุดำาครัญอยน่างไร? 

8.ยตุทธ์ศาสุตุรณ์ 4D ของสุหรรัฐฯ มรีอะไรบก้าง? 

9.รากเหงก้าแหน่งความขรัดำแยก้งเรมืสื่องดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์มรีความเปร็น่มาอยน่างไร อธ์จิบาย? 

10.องคณ์การปลดำปลน่อยปาเลสุไตุน่ณ์ หรมือพรีแอลโอ มรีบทบาทสุดำาครัญใน่ป รัญหาดำจิน่แดำน่ปาเลสุไตุน่ณ์อยน่างไร? 
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แผนบริริหาริการิสอนปริะจำจำาหนน่วยที่ที่ที่ 5 
การิปริรับตัรัวของสยามในสมรัยลัรัที่ธิริจำรักริวริริดิรินริยมถึถึงสมรัยสงคริามเยย็น 

 

เนนื้นื้อหาปริะจำจำาหนน่วย 
 
1.สุยามใน่สุมรัยลรัทธ์จิจิ รักรวรรดำจิน่จิยม 
 

1.1ลรักษณ์ะการคก้าขายของสุยามกน่อน่เกจิดำสุน่ธ์จิสุรัญญาเบาวณ์รจิง 
1.2 สุจิสื่งทรีสื่สุยามตุก้องปฏิจิบรัตุจิตุามขก้อตุกลงใน่สุน่ธ์จิสุรัญญาเบาวณ์รจิง 
1.3 การปฏิจิรรูปทรีสื่สุดำาครัญของรรัชกาลทรีสื่ 5 

2. สุยามใน่สุมรัยสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1  
 

3. สุยามใน่สุมรัยแหน่งการเปลรีสื่ยน่แปลงการปกครอง 
3.1 หลรัก 6 ประการของคณ์ะราษฎีร 
 

4.ไทยใน่สุมรัยสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 
 

5.ไทยใน่สุมรัยสุงครามเยร็น่ 
  

5.1 ไทยใน่สุมรัยสุงครามเยร็น่: ยตุครรัฐบาลจิอมพล ป. พจิบรูลสุงคราม  
5.2 ไทยใน่สุมรัยสุงครามเยร็น่: ยตุครรัฐบาลจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์ 
5.3 ไทยใน่สุมรัยสุงครามเยร็น่: ยตุครรัฐบาลจิอมพลถน่อม 
 

6. เหตุตุการณ์ณ์ 14 ตุตุลาคม พ.ศ. 2516 
 

7.เหตุตุการณ์ณ์ 6 ตุตุลาคม พ.ศ. 2519 
 

8. ไทยและการสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามเยร็น่  
 

วรัตัถึถุปริะสงคค์ปริะจำจำาหนน่วย 
  

1.เพมืสื่อใหก้ผู้รูก้เรรียน่มรีความรรูก้ความเขก้าใจิเกรีสื่ยวกรับการปรรับตุรัวของสุรังคมสุยามใน่สุมรัยทรีสื่เกจิดำลรัทธ์จิ
จิ รักรวรรดำจิน่จิยม เรมืสื่อยมาจิน่ถซึ่งสุมรัยทรีสื่เกจิดำสุงครามเยร็น่  

 

 2.เพมืสื่อใหก้ผู้รูก้เรรียน่สุามารถอภจิปรายเน่มืบื้อหาเกรีสื่ยวกรับสุภาพสุรังคมสุยามใน่สุมรัยลรัทธ์จิจิ รักรวรรดำจิน่จิยมถซึ่ง
สุมรัยสุงครามเยร็น่ วน่ามรีความเกรีสื่ยวขก้องเชมืสื่อมโยงกรับเหตุตุการณ์ณ์การเปลรีสื่ยน่แปลงทรีสื่สุดำาครัญๆ ของสุรังคมโลก
อยน่างไรบก้าง 
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วริธิที่การิสอนแลัะกริจำกริริมการิเริที่ยนการิสอน 
 

 การบรรยายและรน่วมกรัน่อภจิปรายเกรีสื่ยวกรับเน่มืบื้อหาใน่บทเรรียน่ 

 

สนื้ที่อการิสอน 
 

 เอกสุารประกอบการสุอน่ และโปรแกรมการน่ดำาเสุน่อ PowerPoint  

 

การิวรัดิผลัแลัะปริะเมรินผลั 
  

 การมอบหมายใบงาน่ การถามตุอบใน่ชรั บื้น่เรรียน่ และการทดำารายงาน่ตุามหรัวขก้อทรีสื่กดำาหน่ดำ  
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หนน่วยที่ที่ที่ 5  
การิปริรับตัรัวของสยามในสมรัยลัรัที่ธิริจำรักริวริริดิรินริยมถึถึงสมรัยสงคริามเยย็น 

 

เน่มืบื้อหาหลรักของหน่น่วยทรีสื่ 5 เน่ก้น่กลน่าวถซึ่งการปรรับตุรัวของไทยใน่ดำก้าน่ตุน่าง ๆ เมมืสื่อตุก้องเผู้ชจิญกรับการ
เปลรีสื่ยน่แปลงของสุรังคมโลก ซึ่ซึ่สื่งการทรีสื่ไทยเปร็น่สุน่วน่หน่ซึ่สื่งของสุรังคมโลก   เมมืสื่อโลกเกจิดำการเปลรีสื่ยน่แปลงทรีสื่
สุดำาครัญไมน่วน่าจิะดำก้าน่เศรษฐกจิจิ สุรังคม หรมือการเมมือง ไทยยน่อมไดำก้ร รับผู้ลกระทบตุามไปดำก้วย  สุน่วน่ผู้ลกระทบ
ดำรังกลน่าวจิะมรีมากหรมือน่ก้อย   เปร็น่เรมืสื่องทรีสื่จิะตุก้องศซึ่กษาและทดำาความเขก้าใจิกรัน่ใน่โอกาสุตุน่อไป  เน่มืบื้อหาใน่
หน่น่วยน่รีบื้เรจิสื่มตุก้น่จิากหรัวขก้อทรีสื่วน่าดำก้วยการปรรับตุรัวของสุยามใน่สุมรัยรรัชกาลตุน่างๆ  ใน่ชน่วงเวลาทรีสื่เกจิดำลรัทธ์จิ
จิ รักรวรรดำจิน่จิยม ประเดำร็น่ถรัดำมาจิะกลน่าวถซึ่งการปรรับตุรัวของไทยใน่สุมรัยสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 และ 2 ซึ่ซึ่สื่ง
รวมถซึ่งสุมรัยหลรังสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 ดำก้วย  ทรีสื่การเมมืองระหวน่างประเทศมรีผู้ลตุน่อการเมมืองภายใน่ของไทย
อยน่างยจิสื่งยวดำ ซึ่ซึ่สื่งมรีผู้ลถซึ่งขรั บื้น่ทดำาใหก้ไทยเกจิดำการเปลรีสื่ยน่แปลงการปกครอง  สุดำาหรรับหรัวขก้อทก้ายๆ คมือหรัวขก้อทรีสื่
เกรีสื่ยวกรับการปรรับตุรัวของรรัฐบาลไทยใน่ชตุดำตุน่างๆ ใน่ชน่วงเวลาทรีสื่เกจิดำสุงครามเยร็น่ รวมทรั บื้งเมมืสื่อเกจิดำเหตุตุการณ์ณ์
สุดำาครัญใน่การเมมืองไทยทรั บื้ง 14 ตุตุลาคม พ.ศ. 2516 และ 6 ตุตุลาคม พ.ศ. 2519 ทรั บื้งน่รีบื้เน่มืบื้อหาจิบลงใน่หรัวขก้อ
ทรีสื่กลน่าวถซึ่งสุรังคมไทยและการสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามเยร็น่วน่า  เมมืสื่อสุงครามเยร็น่ยตุตุจิสุรังคมไทยดำดำารงอยรูน่ใน่สุภาวะ
เชน่น่ใดำ    

 

1.สยามในสมรัยลัรัที่ธิริจำรักริวริริดิรินริยม 
  

สุยามมรีความสุรัมพรัน่ธ์ณ์กรับอาณ์าจิรักรอมืสื่น่ ตุรั บื้งแตุน่สุมรัยอาณ์าจิรักรสุตุโขทรัย  เรมืสื่อยมาจิน่ถซึ่งสุมรัยอยตุธ์ยา 
โดำยความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ดำรังกลน่าวจิะเปร็น่ทางดำก้าน่การคก้าขาย การทรูตุ และเผู้ยแพรน่ศาสุน่า  รรัฐหรมืออาณ์าจิรักรทรีสื่
สุยามเคยมรีความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ดำก้วยใน่สุมรัยสุตุโขทรัย สุน่วน่ใหญน่จิะเปร็น่รรัฐทรีสื่อยรูน่ใน่ภรูมจิภาคเอเชรียเชน่น่รรัฐโบราณ์ทรีสื่อยรูน่
ใน่ จิรีน่ อจิน่เดำรีย ศรรีลรังกา มาเลเซึ่รีย และกรัมพรูชา ฯลฯ ขณ์ะทรีสื่ใน่สุมรัยอยตุธ์ยา รรัฐจิากยตุโรปจิะเปร็น่กลตุน่มใหมน่ทรีสื่
เพจิสื่มเขก้ามาสุดำาหรรับการมรีความสุรัมพรัน่ธ์ณ์กรับสุยาม เชน่น่ ฮอลรัน่ดำา (เน่เธ์อรณ์แลน่ดำณ์) โปตุตุเกสุ ฝ่รรั สื่งเศสุ อยน่างไร
กร็ตุาม  เพราะขอบเขตุเน่มืบื้อหาหลรักของบทน่รีบื้ทรีสื่เน่ก้น่กลน่าวถซึ่งการปรรับตุรัวของสุยาม  เมมืสื่อตุก้องเผู้ชจิญกรับ
เหตุตุการณ์ณ์การเปลรีสื่ยน่แปลงของสุรังคมโลก  ผู้รูก้เขรียน่จิซึ่งเน่ก้น่ทรีสื่จิะกลน่าวถซึ่งการปรรับตุรัวของสุยามตุรั บื้งแตุน่สุมรัย
รรัชกาล 4 แหน่งกรตุงรรัตุน่โกสุจิน่ทรณ์เปร็น่ตุก้น่มา  เพราะถมือเปร็น่ชน่วงเวลาทรีสื่สุ รังคมไทยเรจิสื่มมรีการปรรับตุรัวเพมืสื่อ
ตุอบสุน่องตุน่อการเปลรีสื่ยน่แปลงของสุรังคมโลกอยน่างชรัดำเจิน่   และการปรรับตุรัวดำรังกลน่าวกร็มรีผู้ลกระทบตุน่อ
สุรังคมไทยใน่ชน่วงเวลาตุน่อมาเปร็น่อรัน่มาก    
 หลรังพระบาทสุมเดำร็จิพระพตุทธ์ยอดำฟ้ก้าจิตุฬาโลกมหาราช หรมือรรัชกาลทรีสื่ 1 (พ.ศ.2280 – 2352)  

แหน่งกรตุงรรัตุน่โกสุจิน่ทรณ์ ทรงสุถาปน่าราชวงศณ์จิรักรรี  และทรงปราบดำาภจิเษกพระองคณ์ขซึ่บื้น่เปร็น่ปฐมกษรัตุรจิยณ์
แหน่งราชวงศณ์ใน่วรัน่ทรีสื่ 6 เมษายน่ พ.ศ. 2325 (ค.ศ.1782)  พระองคณ์กร็ทรงยก้ายราชธ์าน่รีจิากฝ่ รั สื่งธ์น่บตุรรีขก้าม
ไปยรังฝ่ รั สื่งพระน่คร  และมรีการสุมืบราชสุมบรัตุจิตุน่อเน่มืสื่องเรมืสื่อยมาจิน่ถซึ่งรรัชกาลทรีสื่ 3(พ.ศ.2330 – 2394) คมือ
พระบาทสุมเดำร็จิพระน่รั สื่งเกลก้าเจิก้าอยรูน่หรัว อาจิกลน่าวไดำก้วน่า ใน่รรัชสุมรัยของทรั บื้งสุามพระองคณ์มรีการปรรับตุรัวเพมืสื่อ
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สุน่องตุอบตุน่อการเปลรีสื่ยน่แปลงของสุรังคมโลกคน่อน่ขก้างน่ก้อย  เน่มืสื่องจิากแมก้จิะเรจิสื่มมรีการเขก้ามาเคลมืสื่อน่ไหว
ของลรัทธ์จิจิ รักรวรรดำจิน่จิยมใน่เอเชรียบก้างแลก้ว  แตุน่พวกเขากร็ยรังไมน่ไดำก้เขก้ามาแสุดำงบทบาททรีสื่จิะเปร็น่การกระทบ
ตุน่ออดำาน่าจิการเมมืองการปกครองของสุยามแตุน่อยน่างใดำ อาทจิใน่สุมรัยรรัชกาลทรีสื่ 3 ทรีสื่มรีการเซึ่ร็น่สุน่ธ์จิสุรัญญา
เบอรณ์น่รีกรับอรังกฤษ (Burney Treaty) ใน่วรัน่ทรีสื่ 20 มจิถตุน่ายน่ พ.ศ. 2369 (ค.ศ.1826)  

สุน่ธ์จิสุรัญญาเบอรณ์น่รีถมือเปร็น่สุน่ธ์จิสุรัญญาฉบรับแรกทรีสื่สุยามทดำากรับตุน่างชาตุจิใน่ยตุครรัตุน่โกสุจิน่ทรณ์ แตุน่จิาก
ขก้อตุกลงใน่สุน่ธ์จิสุรัญญากร็แสุดำงใหก้เหร็น่วน่า  อรังกฤษไมน่ไดำก้ตุก้องการบรีบครั บื้น่หรมือกดำดำรัน่สุยามมากน่รัก เพราะ
โดำยขก้อเทร็จิจิรจิง สุน่ธ์จิสุรัญญาเบอรณ์น่รีคมือสุน่ธ์จิสุรัญญาทรีสื่อรังกฤษใชก้เพมืสื่อทรีสื่จิะเขก้ามาเปจิดำความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ทาง 
การคก้ากรับสุยามเปร็น่หลรัก  ไมน่ไดำก้มตุน่งหมายทรีสื่จิะคตุกคามสุยามโดำยตุรง  ซึ่ซึ่สื่งผู้รูก้ทรีสื่อรังกฤษสุน่งเปร็น่ทรูตุมาทดำา
สุน่ธ์จิสุรัญญากรับสุยามคมือเฮน่รรีสื่ เบอรณ์น่รี(Henry Burney ค.ศ.1792- 1845)เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งชมืสื่อวน่าสุน่ธ์จิสุรัญญาเบอรณ์น่รี  
ใน่สุน่ธ์จิสุรัญญาฉบรับดำรังกลน่าว   แสุดำงใหก้เหร็น่วน่าอรังกฤษยอมรรับใน่ระเบรียบและกฎีเกณ์ฑ์ณ์ทรีสื่ราชสุดำาน่รักสุยาม
เปร็น่ผู้รูก้กดำาหน่ดำเกมือบหมดำ ไมน่วน่าจิะเปร็น่ 
 

1.การหก้ามน่ดำาฝ่จิสื่น่เขก้ามาขาย (ดำรังทรีสื่ทราบวน่าใน่ชน่วงดำรังกลน่าวการคก้าขายฝ่จิสื่น่เปร็น่ขตุมทรรัพยณ์มหาศาล 

   ของอรังกฤษ)  
2. อรังกฤษยอมรรับการมรีสุจิทธ์จิของสุยามเหน่มือรรัฐเคดำาหณ์ กลรัน่ตุรัน่ เปอรณ์ลจิสุ และตุรรังกาน่รู      
3.อรังกฤษยอมรรับระบบการจิรัดำเกร็บภาษรี แบบเกร็บจิากปากเรมือของสุยาม   

 

กวน่าการปรรับตุรัวของสุยามจิะเกจิดำขซึ่บื้น่อยน่างจิรจิงจิรัง กร็เมมืสื่อถซึ่งรรัชสุมรัยของพระบาทสุมเดำร็จิพระจิอม
เกลก้าเจิก้าอยรูน่หรัวหรมือรรัชกาลทรีสื่ 4 (พ.ศ.2347 – 2411) ซึ่ซึ่สื่งการปรรับตุรัวของรรัชกาลทรีสื่ 4  น่รั บื้น่เกจิดำขซึ่บื้น่เพราะการ
ทรีสื่พระองคณ์เหร็น่อาณ์าจิรักรใกลก้เครียงอยน่างหงสุาวดำรี  เวก้ พระน่คร มะละกา  หรมือแมก้กระทรั สื่งจิรีน่ถรูกลรัทธ์จิ
จิ รักรวรรดำจิน่จิยมคตุกคามอยน่างหน่รัก   พระองคณ์จิซึ่งถมือเปร็น่เรมืสื่องเรน่งดำน่วน่ทรีสื่จิะตุก้องมรีการปฏิจิรรูปสุยาม เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่ง
อาจิกลน่าวไดำก้วน่ารรัชกาลทรีสื่ 4 คมือผู้รูก้วางรากฐาน่โครงการใน่การปฏิจิรรูปสุยามอยน่างแทก้จิรจิง  (กน่อน่ทรีสื่การปฏิจิรรูป
สุยามจิะเปร็น่ไปอยน่างเขก้มขก้น่ใน่รรัชกาลทรีสื่ 5)  โดำยทรงวน่าจิก้างครรูตุน่างชาตุจิใหก้มาสุอน่หน่รังสุมือแกน่เชมืบื้อพระวงศณ์
ใน่พระบรมมหาราชวรัง  ซึ่ซึ่สื่งเชมืบื้อพระวงศณ์เหลน่าน่รีบื้จิ รัดำเปร็น่ชน่ชรั บื้น่น่ดำาของสุยามรตุน่น่แรกๆ ทรีสื่ไดำก้ร รับการศซึ่กษา
อยน่างสุมรัยใหมน่แบบตุะวรัน่ตุก และเมมืสื่อถซึ่งยตุครรัชกาลทรีสื่ 5 เชมืบื้อพระองคณ์เหลน่าน่รีบื้กร็ไดำก้กลายเปร็น่กดำาลรังสุดำาครัญใน่
การชน่วยรรัชกาลทรีสื่ 5 บรจิหารและปกครองสุยามตุามกระทรวง  และภรูมจิภาคตุน่างๆ ทรีสื่ไดำก้มรีการปฏิจิรรูป  ไมน่วน่า
จิะเปร็น่  สุมเดำร็จิพระเจิก้าบรมวงศณ์เธ์อ กรมพระยาดำดำารงราชาน่ตุภาพ  พระเจิก้าบรมวงศณ์เธ์อ กรมหลวง
ประจิรักษณ์ศจิลปาคม  พระเจิก้าบรมวงศณ์เธ์อ กรมหลวงพจิชจิตุปรรีชากร  และสุมเดำร็จิพระเจิก้าบรมวงศณ์เธ์อ กรม
พระยาเทวงศณ์วโรปการ ฯลฯ  

แมก้ร รัชกาลทรีสื่ 4 จิะมรีการปรรับตุรัวตุน่อการเปลรีสื่ยน่แปลงบก้าง แตุน่การปรรับตุรัวดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่กร็ไมน่เพรียง
พอทรีสื่จิะตุก้าน่ทาน่อดำาน่าจิและอจิทธ์จิพลของลรัทธ์จิจิ รักรวรรดำจิน่จิยมอยน่างอรังกฤษ   และฝ่รรั สื่งเศสุไดำก้แตุน่อยน่างใดำ 
การปรรับตุรัวของรรัชกาลทรีสื่ 4   ตุน่อการเปลรีสื่ยน่แปลงของสุรังคมโลกถรูกแสุดำงออกอยน่างชรัดำเจิน่ผู้น่าน่การทดำา 

“สุน่ธ์จิสุรัญญาเบาวณ์รจิง” กรับอรังกฤษ (Bowring Treaty) ใน่ตุก้น่เดำมือน่เมษายน่ พ.ศ. 2398 (ค.ศ.1855)  โดำยผู้รูก้
ทรีสื่อรังกฤษสุน่งมาเปร็น่ทรูตุเพมืสื่อทดำาสุน่ธ์จิสุรัญญาเบาวณ์รจิงคมือ“เซึ่อรณ์ จิอหณ์น่ เบาวณ์รจิง”(Sir John  Bowring ค.ศ.



199 

 

1792-1872)  เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งชมืสื่อวน่าสุน่ธ์จิสุรัญญาเบาวณ์รจิง  อาจิกลน่าวไดำก้วน่าสุน่ธ์จิสุรัญญาเบาวณ์รจิงคมือสุน่ธ์จิสุรัญญาทรีสื่
อรังกฤษปรรับปรตุงขก้อตุกลงเพจิสื่มเตุจิมจิากสุน่ธ์จิสุรัญญาเบอรณ์น่รีใน่ พ.ศ.2369 โดำยตุรง  

การเกจิดำขซึ่บื้น่ของสุน่ธ์จิสุรัญญาเบาวณ์รจิงสุน่งผู้ลตุน่อการเปลรีสื่ยน่แปลงแกน่สุยามอยน่างยจิสื่งยวดำใน่ระยะเวลา
ตุน่อมา  ทรั บื้งใน่แงน่เศรษฐกจิจิ สุรังคม และการเมมือง   ซึ่ซึ่สื่งกน่อน่จิะแสุดำงใหก้เหร็น่ลรักษณ์ะการเปลรีสื่ยน่แปลงของ
สุยามอรัน่เน่มืสื่องมาจิากสุน่ธ์จิสุรัญญาเบาวณ์รจิง   ผู้รูก้เขรียน่จิะแสุดำงใหก้เหร็น่ลรักษณ์ะการคก้าขายของสุยามใน่ชน่วง
กน่อน่เกจิดำสุน่ธ์จิสุรัญญาเบาวณ์รจิงกน่อน่วน่าเปร็น่เชน่น่ไร   
 

1.1ลัรักษณะการิคค้าขายของสยามกน่อนเกริดิสนธิริสรัญญาเบาวค์ริริงมที่ดิรังนที่นื้  
 

1.1.1. ราชสุดำาน่รักสุยามเปร็น่ผู้รูก้ผู้รูกขาดำการคก้าขาย 

1.1.2. ราชสุดำาน่รักสุยามมรีคลรังสุจิน่คก้าเปร็น่ของตุน่ 

  1.1.3. ราชสุดำาน่รักสุยามผู้รูกขาดำการเกร็บภาษรีขาเขก้า – ขาออก 

  1.1.4. พน่อคก้าตุน่างชาตุจิจิะเดำจิน่ทางไปไหน่ใน่อาณ์าจิรักรสุยามตุก้องขออน่ตุญาตุกน่อน่ และไมน่ 
                   สุามารถเชน่า หรมือปลรูกสุรก้างทรีสื่พรักอาศรัยใน่แผู้น่น่ดำจิน่สุยาม 

  1.1.5. ราชสุดำาน่รักสุยามผู้รูกขาดำแรงงาน่ทาสุไพรน่ไวก้กรับตุน่ 

  

ผู้ลจิากการทดำาสุน่ธ์จิสุรัญญาเบาวณ์รจิงกรับอรังกฤษทดำาใหก้สุยามไมน่สุามารถผู้รูกขาดำใน่เรมืสื่องใดำๆ ไดำก้เตุร็มทรีสื่
เหมมือน่เดำจิมอรีกตุน่อไป จิากขก้อตุกลงใน่สุน่ธ์จิสุรัญญาเบาวณ์รจิงสุยามจิดำาตุก้องยกเลจิกการผู้รูกขาดำ และยอมปฏิจิบรัตุจิ
ตุามขก้อเรรียกรก้องของอรังกฤษอยน่างปฏิจิเสุธ์ไมน่ไดำก้ใน่หลายๆเรมืสื่อง 
 

1.2 สริที่งที่ที่ที่สยามตัค้องปฏิริบรัตัริตัามขค้อตักลังในสนธิริสรัญญาเบาวค์ริริง ไดิค้แกน่ 
 

1.2.1. ยอมใหก้อรังกฤษน่ดำาฝ่จิสื่น่เขก้ามาขายไดำก้ (แตุน่ตุก้องขายใหก้แกน่เจิก้าภาษรีฝ่จิสื่น่เทน่าน่รั บื้น่) 
1.2.2. เปลรีสื่ยน่แปลงระบบการจิรัดำเกร็บภาษรีใหมน่ จิากภาษรีปากเรมือไปเปร็น่ เกร็บไดำก้ไมน่เกจิน่ 

                 รก้อยละ 3 (ภาษรีรก้อยชรัก 3) 

1.2.3. ยอมรรับการเสุรียสุจิทธ์จิสุภาพน่อกอาณ์าเขตุ (ถก้าคน่อรังกฤษทดำาผู้จิดำ ใหก้ขซึ่บื้น่ศาล 

                            อรังกฤษ) 
1.2.4. ขก้าว เกลมือ และปลาไมน่ใชน่สุจิน่คก้าตุก้องหก้าม 

1.2.5. ถก้าสุยามทดำาสุน่ธ์จิสุรัญญากรับชาตุจิอมืสื่น่ มรีผู้ลประโยชน่ณ์ทรีสื่อรังกฤษไมน่ไดำก้ อรังกฤษพซึ่งไดำก้ 
                   ผู้ลประโยชน่ณ์ดำรังกลน่าวดำก้วย 
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     ภาพทรีสื่ 5.1 เซึ่อรณ์ จิอหณ์น่ เบาวณ์รจิงราชทรูตุทรีสื่ไดำก้ร รับการแตุน่งตุรั บื้งจิากสุมเดำร็จิพระบรมราชจิน่รีน่าถวจิกตุอเรรีย  

     เขก้ามาทดำาสุน่ธ์จิสุรัญญากรับสุยามใน่เดำมือน่เมษายน่ พ.ศ. 2398  

     ทรีสื่มา http://www.payer.de/thailandchronik/thai002264.jpg 

 

น่อกจิากจิะยอมปฏิจิบรัตุจิตุามขก้อตุกลงดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่แลก้ว  ราชสุดำาน่รักสุยามยรังจิดำาเปร็น่ตุก้องเรจิสื่ม
ปฏิจิรรูปการคก้าขายของตุน่อยน่างจิรจิงจิรัง  หลรังจิากไมน่สุามารถผู้รูกขาดำการคก้าไวก้กรับตุน่ไดำก้แตุน่เพรียงผู้รูก้เดำรียวอรีก
ตุน่อไป เพราะตุก้องยอมเปจิดำการคก้าขายแบบเสุรรีใหก้พน่อคก้าตุน่างชาตุจิเขก้ามาคก้าขายแขน่งกรับราชสุดำาน่รักสุยามดำก้วย 
อรีกทรั บื้งภายหลรังสุยามไดำก้ทดำาหน่รังสุมือสุรัญญาลรักษณ์ะเดำรียวกรัน่น่รีบื้กรับประเทศอมืสื่น่ๆ  เพจิสื่มเตุจิมอรีกหลายชาตุจิ เชน่น่ 
พ.ศ. 2399 ทดำาหน่รังสุมือสุรัญญากรับสุหรรัฐ ฯ และฝ่รรั สื่งเศสุ   พ.ศ. 2401 กรับเดำน่มารณ์กและโปรตุตุเกสุ  พ.ศ. 
2402 กรับออสุเตุรรีย – ฮรังการรี  พ.ศ. 2403 กรับดำรัตุชณ์  พ.ศ. 2404 กรับปรรัสุเซึ่รีย (เยอรมรัน่)  ซึ่ซึ่สื่งใจิความใน่
หน่รังสุมือสุรัญญากร็มรีลรักษณ์ะคลก้ายคลซึ่งกรับทรีสื่สุยามเคยทดำากรับอรังกฤษมากน่อน่หน่ก้า   เมมืสื่อสุรูญเสุรียผู้ลประโยชน่ณ์
จิากการไมน่สุามารถผู้รูกขาดำการคก้าไดำก้ ราชสุดำาน่รักสุยามจิซึ่งหรัน่เหไปเน่ก้น่การเพาะปลรูกขก้าวเพมืสื่อการสุน่งออก
มากขซึ่บื้น่  จิน่กระทรั บื้งเมมืสื่อถซึ่งยตุครรัชกาลทรีสื่ 5  ขก้าวจิซึ่งกลายเปร็น่สุจิน่คก้าสุน่งออกทรีสื่สุดำาครัญของสุยาม  

จิากลรักษณ์ะของขก้อตุกลงใน่สุน่ธ์จิสุรัญญาเบาวณ์รจิงทรีสื่หก้ามสุยามผู้รูกขาดำการคก้า  เปร็น่จิตุดำเรจิสื่มตุก้น่ทรีสื่
น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำระบบการคก้าแบบเสุรรีขซึ่บื้น่ใน่สุยาม  ซึ่ซึ่สื่งผู้ลจิากการคก้าทรีสื่เปจิดำเสุรรี ยรังผู้ลใหก้ชาวตุะวรัน่ตุกเดำจิน่
ทางเขก้ามาใน่สุยามมากยจิสื่งขซึ่บื้น่  พวกเขาไดำก้น่ดำาวจิทยาการสุมรัยใหมน่เขก้ามาใน่สุยาม  และวจิทยาการสุมรัยใหมน่
เหลน่าน่รั บื้น่ไดำก้ชน่วยตุอกยดำบื้าใหก้ชน่ชรั บื้น่น่ดำาสุยามตุก้องรรีบปรรับตุรัวใหก้เทน่าทรัน่กรับการเปลรีสื่ยน่แปลงของสุรังคมโลก 
และดำรังทรีสื่ผู้รูก้เขรียน่กลน่าวไวก้ใน่ตุอน่ตุก้น่วน่ารรัชกาลทรีสื่ 4 คมือผู้รูก้วางรากฐาน่ใน่การปฏิจิรรูปสุยามไวก้  โดำยการปฏิจิรรูป
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สุยามไดำก้มรีขซึ่บื้น่อยน่างจิรจิงจิรังเมมืสื่อถซึ่งรรัชสุมรัยพระโอรสุของพระองคณ์ขซึ่บื้น่ครองราชยณ์ น่รั สื่น่คมือพระบาทสุมเดำร็จิพระ
จิตุลจิอมเกลก้าเจิก้าอยรูน่หรัว รรัชกาลทรีสื่ 5 (พ.ศ.2396 – 2453) 

รรัชกาลทรีสื่ 5 ทรงเจิรจิญเตุจิบโตุขซึ่บื้น่มาใน่บรรยากาศทรีสื่ราชสุดำาน่รักสุยามเรจิสื่มมรีการปรรับตุรัวเพมืสื่อสุรูก้กรับการ
คตุกคามจิากลรัทธ์จิจิ รักรวรรดำจิน่จิยม  พระองคณ์ทรงไดำก้ร รับการศซึ่กษาตุามแบบแผู้น่สุมรัยใหมน่จิากโรงเรรียน่หลวง
ใน่พระบรมมหาราชวรัง ซึ่ซึ่สื่งพระราชบจิดำาไดำก้จิก้างครรูตุน่างชาตุจิเขก้ามาเปร็น่ผู้รูก้สุอน่ พระองคณ์สุามารถเรรียน่รรูก้และ
ปรรับพระองคณ์เขก้ากรับแบบแผู้น่สุมรัยใหมน่ไดำก้เปร็น่อยน่างดำรี  พระองคณ์สุามารถตุรรัสุและเขรียน่ภาษาอรังกฤษไดำก้
อยน่างคลน่องแคลน่ว   โดำยรากฐาน่ทรีสื่พระราชบจิดำาทรงวางรากฐาน่ไวก้อยน่างดำรี ชน่วยใหก้ร รัชกาลทรีสื่ 5 พรก้อมยจิสื่งขซึ่บื้น่
ตุน่อการทรีสื่จิะปฏิจิรรูปสุยามตุลอดำรรัชสุมรัยของพระองคณ์  

รรัชกาลทรีสื่ 5 เปร็น่พระโอรสุองคณ์ทรีสื่ 9 ของรรัชกาลทรีสื่ 4  ทรงขซึ่บื้น่ครองราชยณ์ตุน่อจิากพระราชบจิดำาใน่
วรัน่ทรีสื่ 1 ตุตุลาคม พ.ศ. 2411(ค.ศ.1868) พระองคณ์ทรงตุระหน่รักดำรีถซึ่งภรัยคตุกคามของลรัทธ์จิจิ รักรวรรดำจิน่จิยมทรีสื่มรี
ตุน่อสุยาม เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งทรงกดำาหน่ดำเปร็น่เรมืสื่องเรน่งดำน่วน่อรัน่ดำรับตุก้น่ๆ สุดำาหรรับการปรรับปรตุงระบบการบรจิหารราชการ
แผู้น่น่ดำจิน่ ทรั บื้งน่รีบื้กร็เพมืสื่อกระชรับอดำาน่าจิจิากหรัวเมมืองตุน่างๆ ทรีสื่เคยปกครองแบบหลวมๆ เขก้าสุรูน่สุน่วน่กลาง ซึ่ซึ่สื่งจิะ
ถมือวน่าสุยามเปร็น่รรัฐสุมบรูรณ์าญาสุจิทธ์จิราชยณ์ครรั บื้งแรก  
 

1.3 การิปฏิริริรูปที่ที่ที่สจำาครัญของริรัชกาลัที่ที่ที่ 5 ไดิค้แกน่  
 

1.3.1. ปรรับปรตุงรรูปแบบการปกครองใหก้อยรูน่ใน่รรูปกระทรวง  ทบวง  กรม  เพมืสื่อกระชรับ 

                    อดำาน่าจิระหวน่างหรัวเมมืองทรีสื่หน่างไกลกรับราชสุดำาน่รักทรีสื่กรตุงเทพ ฯ โดำยมรีการแบน่งการ 
                    บรจิหารราชการใน่สุยามออกเปร็น่มณ์ฑ์ลเทศาภจิบาล      

1.3.2. ปรรับปรตุงระบบเศรษฐกจิจิ การคก้า และเงจิน่ตุรา หลรังตุก้องสุรูญเสุรียผู้ลประโยชน่ณ์       
                   มหาศาลจิากการถรูกยกเลจิกการผู้รูกขาดำโดำยสุยาม   จิซึ่งจิดำาเปร็น่ตุก้องพรัฒน่า 

                   รรูปแบบเศรษฐกจิจิและการคก้าของตุน่เพมืสื่อใหก้แขน่งขรัน่กรับชาตุจิอมืสื่น่ๆไดำก้    
1.3.3. ปรรับปรตุงการคมน่าคม ถน่น่ รถไฟ้ ไปใน่ภรูมจิภาคตุน่างๆ ทรั บื้งเพมืสื่อแสุดำงความ 

เปร็น่เจิก้าของ และเพมืสื่อใหก้สุะดำวกตุน่อการควบคตุมหากมรีการตุน่อตุก้าน่อดำาน่าจิของ       
ราชสุดำาน่รักทรีสื่กรตุงเทพ ฯ   

1.3.4. ปรรับปรตุงระบบการศซึ่กษาอยน่างตุะวรัน่ตุก โดำย ตุรั บื้งโรงเรรียน่ และมหาวจิทยาลรัย เพมืสื่อ 

                   เปร็น่สุถาน่ศซึ่กษาใหก้ราชวงศณ์ บตุตุร – ธ์จิดำาขตุน่น่าง ไดำก้เรรียน่รรูก้วจิทยาการของชาตุจิ 
                   ตุะวรัน่ตุก   อรัน่จิะชน่วยใหก้รรูก้เทน่าทรัน่และสุามารถชน่วยรรักษาความมรั สื่น่คงใหก้กรับราช   

                   สุดำาน่รักและราชบรัลลรังกณ์ 
 

แมก้จิะมรีการปฏิจิรรูประบบการเมมือง เศรษฐกจิจิ และสุรังคมดำรังกลน่าวมาขก้างตุก้น่ สุยามใน่สุมรัยรรัชกาลทรีสื่ 
5 กร็ไมน่อาจิทรัดำทาน่ขก้อเรรียกรก้องและขก้อตุก้องการของลรัทธ์จิจิ รักรวรรดำจิน่จิยมทรีสื่ตุก้องการแสุวงหาผู้ลประโยชน่ณ์
ทางดำจิน่แดำน่จิากสุยามไดำก้ สุยามตุก้องเสุรียดำจิน่แดำน่เหลน่าน่รีบื้คมือ สุจิบสุองจิตุไทยใหก้ฝ่รรั สื่งเศสุใน่ พ.ศ.2431  เสุรีย
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ดำจิน่แดำน่ฝ่ รั สื่งซึ่ก้ายของแมน่น่ดำบื้าโขงใหก้ฝ่รรั สื่งเศสุใน่ พ.ศ.2436 เสุรียดำจิน่แดำน่ฝ่ รั สื่งขวาของแมน่น่ดำบื้าโขงใน่ พ.ศ.2446 

เสุรียดำจิน่แดำน่พระตุะบอง เสุรียมราฐ และศรรีโสุภณ์แกน่ฝ่รรั สื่งเศสุใน่ พ.ศ.2449  กระทรั สื่งเสุรียดำจิน่แดำน่หรัวเมมือง
มลายรูทรั บื้ง 4 คมือไทรบตุรรี กลรัน่ตุรัน่ ตุรรังกาน่รู และปะลจิสุ แกน่อรังกฤษใน่ พ.ศ.2451  

 

 

                       
 

 

ภาพทรีสื่ 5.2 พระบาทสุมเดำร็จิพระจิตุลจิอมเกลก้าเจิก้าอยรูน่หรัว รรัชกาลทรีสื่ 5 และสุมเดำร็จิพระศรรีพรัชรจิน่ทราบรม
ราชจิน่รีน่าถ ทรงเสุดำร็จิเปจิดำการเดำจิน่รถไฟ้หลวงสุายแรกจิากกรตุงเทพฯ ถซึ่งอยตุธ์ยา ใน่ พ.ศ. 2439 

ทรีสื่มา http://www.sujitwongthes.com/suvarnabhumi/2012/05/25052555/ 

 

สุดำาหรรับความเปลรีสื่ยน่แปลงทางสุรังคมและการเมมืองของสุยามทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่  ภายหลรังการไดำก้ปะทะกรับ
โลกทรัศน่ณ์ชตุดำใหมน่จิากโลกตุะวรัน่ตุกอรัน่มาพรก้อมกรับลรัทธ์จิจิ รักรวรรดำจิน่จิยม  สุามารถศซึ่กษาผู้น่าน่บทบาทการ
เคลมืสื่อน่ไหวของ“เทรียน่วรรณ์” (พ.ศ.2385 – 2458)  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่น่รักเขรียน่และน่รักหน่รังสุมือพจิมพณ์รตุน่น่แรกๆ ของ
สุยาม  ทรีสื่กลก้าวจิพากษณ์ วจิจิารณ์ณ์ระบอบสุรังคมการเมมืองของสุยามใน่สุมรัยน่รั บื้น่ เขาเรรียกรก้องใหก้ร รัฐสุยามใน่
สุมรัยรรัชกาลทรีสื่ 5 เรน่งปฏิจิรรูประบบสุรังคมการเมมืองของตุน่  เพมืสื่อรองรรับการเปลรีสื่ยน่แปลงทรีสื่กดำาลรังไหลบน่าเขก้าสุรูน่
สุยาม อาทจิ เรรียกรก้องใหก้ยกเลจิกระบบทาสุไพรน่ เลจิกบน่อน่การพน่รัน่  เลจิกการมรีเมรียจิดำาน่วน่มาก ใหก้ตุรั บื้ง
โรงเรรียน่ ใหก้มรีระบบการเมมืองแบบ “ปาเลรียเมก้น่ทณ์” (Parliament - ระบอบรรัฐสุภา)   แตุน่ขก้อเสุน่อของเขาดำรู
จิะลดำบื้าสุมรัยเกจิน่ไปสุดำาหรรับชน่วงเวลาดำรังกลน่าว ภายหลรังเขาถรูกจิรับคตุมตุรัวไวก้ใน่คตุกยาวน่าน่ถซึ่ง 17 ปรี  ดำก้วย
ขก้อหาดำรูหมจิสื่น่ตุราพระราชสุรีหณ์ รวมทรั บื้งไดำก้ประณ์ามเทรียน่วรรณ์วน่า “เปร็น่อก้ายคน่บก้าอก้ายทะลซึ่สื่งสุามหาว” 

(กตุหลาบ สุายประดำจิษฐณ์, 2548: 77 – 79)  
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2. สยามในสมรัยสงคริามโลักคริรั นื้งที่ที่ที่ 1  
  

ผู้ลจิากการทรีสื่สุยามใน่สุมรัยรรัชกาลทรีสื่ 4 และ 5  ถรูกลรัทธ์จิจิ รักรวรรดำจิน่จิยมคตุกคามอยน่างหน่รักจิน่ตุก้อง
สุรูญเสุรียเสุรียดำจิน่แดำน่และผู้ลประโยชน่ณ์หลายประการ  เปร็น่เหตุตุใหก้ร รัชสุมรัยพระบาทสุมเดำร็จิพระมงกตุฎีเกลก้า
เจิก้าอยรูน่หรัว หรมือรรัชกาลทรีสื่ 6 (พ.ศ. 2453 – 2468) ทรงมองวน่าเปร็น่ความจิดำาเปร็น่สุดำาหรรับรรัชสุมรัยของพระองคณ์
สุดำาหรรับการทรีสื่จิะสุรก้างเกรียรตุจิภรูมจิ และสุรก้างความสุมรัยใหมน่ใหก้เกจิดำขซึ่บื้น่แกน่สุยามอยน่างรอบดำก้าน่ เพมืสื่อใหก้สุยามมรี
เกรียรตุจิภรูมจิทรีสื่ทรัดำเทรียมกรับน่าน่าอารยประเทศ   และดำก้วยการทรีสื่พระองคณ์มรีประสุบการณ์ณ์ใน่การประทรับเรรียน่
หน่รังสุมือทรีสื่อรังกฤษน่าน่ถซึ่ง 9 ปรี พระองคณ์จิซึ่งไดำก้ซึ่ซึ่มซึ่รับรรับเอาแน่วคจิดำ  และอจิทธ์จิพลของโลกตุะวรัน่ตุกมาปรรับ
ใชก้กรับสุยามใน่หลายๆ ดำก้าน่ ไมน่วน่าเรมืสื่องวรัฒน่ธ์รรมของชาตุจิ  อตุดำมการณ์ณ์ของชาตุจิ  และการศซึ่กษาของชาตุจิ 
ฯลฯ เชน่น่ การสุน่งเสุรจิมใหก้ผู้รูก้ชายมรีภรรยาเดำรียว  การสุน่งเสุรจิมใหก้ใชก้น่ามสุกตุล การใหก้ผู้รูก้หญจิงทรีสื่แตุน่งงาน่แลก้วใชก้
คดำาน่ดำาหน่ก้าวน่า “น่าง”  ผู้รูก้หญจิงทรีสื่ย รังไมน่แตุน่งงาน่ใหก้ใชก้คดำาวน่า “น่างสุาว” การใชก้คดำาวน่า “พตุทธ์ศรักราช” เปร็น่
ศรักราชใน่ระบบราชการ การกดำาหน่ดำเวลาใน่สุยามใหก้สุอดำคลก้องกรับเวลาของสุากล (จิตุมพล หน่จิมพาน่จิช, 

2540: 472 – 473)  

รรัชการทรีสื่ 6 ทรงสุน่งเสุรจิมการสุรก้างอตุดำมการณ์ณ์ของรรัฐสุยาม  ทรีสื่มรีสุาระสุดำาครัญคมือการกลน่อมเกลาใหก้
ราษฎีรจิงรรักภรักดำรีตุน่อชาตุจิ ซึ่ซึ่สื่งอยรูน่ภายใตุก้การน่ดำาของสุถาบรัน่พระมหากษรัตุรจิยณ์  รวมทรั บื้งการยซึ่ดำมรั สื่น่ใน่พตุทธ์
ศาสุน่า อรัน่จิะน่ดำาไปสุรูน่การเปร็น่ชาตุจิทรีสื่เปร็น่ปซึ่กแผู้น่น่  โดำยแน่วคจิดำดำรังกลน่าวพระองคณ์ทรงยมืมมาจิากการอก้างถซึ่ง 
“พระผู้รูก้เปร็น่เจิก้า พระมหากษรัตุรจิยณ์ และประเทศชาตุจิ” (God King and Country) ทรีสื่ใชก้อยรูน่ใน่อรังกฤษ มาปรรับ
ใชก้กรับสุยามกลายเปร็น่ “ชาตุจิ ศาสุน่า พระมหากษรัตุรจิยณ์” ขณ์ะเดำรียวกรัน่กร็ทรงขยายการศซึ่กษาแบบใหมน่ออก
สุรูน่หรัวเมมืองตุน่างๆ มากขซึ่บื้น่   โดำยเฉพาะการตุรา พ.ร.บ.การประถมศซึ่กษาขซึ่บื้น่ใน่ พ.ศ. 2464  บรังครับใหก้
เดำร็กชายและเดำร็กหญจิงใน่สุยามตุก้องเขก้าเรรียน่ใน่สุถาน่ศซึ่กษาทรีสื่ร รัฐกดำาหน่ดำ  และมรีการบรังครับใหก้เรรียน่
ภาษาไทยเปร็น่ภาษาหลรัก (เพจิสื่งอก้าง: 474 – 475)  

อาจิกลน่าวไดำก้วน่าสุรังคมสุยามสุมรัยรรัชกาลทรีสื่ 6 มรีการไหลบน่าเขก้ามาของวรัฒน่ธ์รรม และแน่วคจิดำอยน่าง
ตุะวรัน่ตุกคน่อน่ขก้างมาก  ซึ่ซึ่สื่งหน่ซึ่สื่งใน่น่รั บื้น่กร็คมือแน่วคจิดำและอตุดำมการณ์ณ์เรมืสื่องการปกครองแบบใหมน่ระหวน่างการ
เปร็น่ “ลจิมจิตุเตุร็ดำมอน่ากรี”(Limited Monarchy) กรับ“รรีป รัปลจิกิ๊ก”(Republic)  โดำยกลตุน่มทรีสื่เคลมืสื่อน่ไหวเพมืสื่อตุก้องการ
ใหก้เกจิดำระบอบการปกครองแบบใหมน่น่รีบื้ข ซึ่บื้น่คมือ “คณ์ะ ร.ศ. 130” หรมือ “กบฏิหมอเหลร็ง” ทรีสื่น่ดำาโดำยคณ์ะทหาร
หน่ตุน่มคมือ ร.อ.ขตุน่ทวยหาญพจิทรักษณ์ (หมอเหลร็ง ศรรีจิ รัน่ทรณ์) เปร็น่หรัวหน่ก้า ร.ตุ.เหรรียญ ศรรีจิ รัน่ทรณ์  ร.ตุ.จิรรูญ 
ษตุะเมษ ร.ตุ.เน่ตุร พรูน่วจิว รัฒน่ณ์ ร.ตุ.ปลรั สื่ง บรูรณ์โชตุจิ ร.ตุ.หมน่อมราชวงศณ์แชน่ รรัชน่จิกร และร.ตุ.เขรียน่ อตุทรัยกตุล 

ฯลฯ   
คณ์ะร.ศ.130 ไดำก้ร รับอจิทธ์จิพลแน่วคจิดำทางการเมมืองสุน่วน่หน่ซึ่สื่งมาจิากเหตุตุการณ์ณ์ทางการเมมืองทรีสื่

เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่จิรีน่ เมมืสื่อเกจิดำการปฏิจิวรัตุจิซึ่จิน่ไหน่(Hsinhai Revolution)  หรมือการปฏิจิวรัตุจิจิรีน่ใน่ ค.ศ.1911 (พ.ศ. 
2454)ทรีสื่น่ดำาโดำยดำร.ซึ่ตุน่ ยรัตุเซึ่น่ ใน่การโคน่น่ลก้มราชวงศณ์ชจิงและสุถาปน่าสุาธ์ารณ์รรัฐจิรีน่ขซึ่บื้น่  แมก้การพยายาม
ปฏิจิวรัตุจิเพมืสื่อเปลรีสื่ยน่แปลงการปกครองของคณ์ะทหารหน่ตุน่มใน่ชมืสื่อ “คณ์ะ ร.ศ. 130”  จิะลก้มเหลวเพราะมรี
บตุคคลใน่คณ์ะน่รีบื้เกจิดำเปลรีสื่ยน่ใจิและน่ดำาขก้อมรูลไปแจิก้งแกน่ร รัฐบาลของรรัชกาลทรีสื่ 6 เปร็น่เหตุตุใหก้พวกเขาถรูกจิรับกตุม
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ตุรัวเกมือบทรั บื้งคณ์ะใน่วรัน่ทรีสื่ 27 กตุมภาพรัน่ธ์ณ์ พ.ศ. 2455 (กน่อน่การลงมมือปฏิจิวรัตุจิหน่ซึ่สื่งเดำมือน่คมือใน่เดำมือน่เมษายน่ 
พ.ศ. 2455) พวกเขาไดำก้ร รับโทษจิดำาคตุกเปร็น่เวลา 12 ปรี  กน่อน่ทรีสื่จิะมรีการปลน่อยตุรัวใน่ภายหลรัง อยน่างไรกร็ตุาม 

บทบาทและการเคลมืสื่อน่ไหวของคณ์ะ ร.ศ.130 มรีอจิทธ์จิพลอยน่างยจิสื่งสุดำาหรรับการเคลมืสื่อน่ไหวเพมืสื่อเปลรีสื่ยน่แปลง
การปกครองของคน่รตุน่น่ถรัดำมาน่รั สื่น่คมือการอภจิวรัฒน่ณ์ พ.ศ. 2475 ของคณ์ะราษฎีรใน่สุมรัยรรัชกาลทรีสื่ 7  

 

                        
 

     ภาพทรีสื่ 5.3 คณ์ะผู้รูก้กน่อการ ร.ศ. 130 หรมือกบฏิหมอเหลร็ง  
          ทรีสื่มา http://.matichon.co.th/newsphoto/matichon/2012/02/pra01070255p1.jpg 

 

ใน่รรัชสุมรัยพระบาทสุมเดำร็จิพระมงกตุฎีเกลก้าเจิก้าอยรูน่หรัว รรัชกาลทรีสื่ 6 สุยามไดำก้เผู้ชจิญกรับความ
เปลรีสื่ยน่แปลงใน่การเมมืองระหวน่างเทศครรั บื้งสุดำาครัญน่รั สื่น่คมือการเกจิดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 (พ.ศ. 2457 – 2461) 

ขซึ่บื้น่ทรีสื่ยตุโรประหวน่างฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุร(อรังกฤษ ฝ่รรั สื่งเศสุ สุหรรัฐฯ และเซึ่อรณ์เบรียฯลฯ) กรับฝ่น่ายมหาอดำาน่าจิ
กลาง (เยอรมน่รี อจิตุาลรี ออสุเตุรรีย - ฮรังการรี และจิรักรวรรดำจิออตุโตุมรัน่ฯลฯ) รรัชกาลทรีสื่ 6 ทรงตุรัดำสุจิน่พระทรัย
สุน่งทหารสุยามเขก้ารน่วมรบใน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 ดำก้วย โดำยเลมือกขก้างอยรูน่ฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุรเพราะทรง
ประเมจิน่วน่าฝ่น่ายมหาอดำาน่าจิกลางคมือผู้รูก้ทรีสื่กน่อสุงคราม แตุน่กร็มรีเหลน่าเสุน่าบดำรีบางสุน่วน่กราบทรูลวน่าสุยามไมน่ควร
เขก้าไปยตุน่งใน่กจิจิการระหวน่างประเทศเพราะสุงครามเกจิดำขซึ่บื้น่ทรีสื่ยตุโรปซึ่ซึ่สื่งหน่างไกลสุยามมาก  อรีกทรั บื้งเยอรมรัน่กร็
ถมือวน่ามรีความสุรัมพรัน่ธ์ณ์อรัน่ดำรีกรับสุยามมาโดำยตุลอดำ  อยน่างไรกร็ตุาม ใน่ทรีสื่สุตุดำ รรัชกาลทรีสื่ 6 กร็ประกาศสุงคราม
กรับฝ่น่ายมหาอดำาน่าจิกลางคมือใน่วรัน่ทรีสื่ 22 กรกฎีาคม พ.ศ.2460 และสุน่งพลทหารอาสุาทรีสื่ประกอบดำก้วย
กองบจิน่ทหารบก (มรีกองบจิน่ขรับไลน่ กองบจิน่ลาดำตุระเวน่ และกองบจิน่ทจิบื้งระเบจิดำ) กองทหารบกรถยน่ตุณ์  
และหมวดำพยาบาล จิดำาน่วน่รวมทรั บื้งสุจิบื้น่ 1,233 น่ายไปรน่วมรบใน่ยตุโรป       

ผู้ลของสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 คมือฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุรไดำก้ร รับชรัยชน่ะ  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ผู้ลใหก้สุยามอยรูน่ใน่ฐาน่ะ
ชาตุจิทรีสื่ไดำก้ร รับชรัยชน่ะใน่สุงครามตุามไปดำก้วย  ผู้ลประโยชน่ณ์ทรีสื่เดำน่น่ชรัดำของสุยามสุดำาหรรับการเขก้ารน่วมรบใน่
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สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 คมือ  การไดำก้เรรียน่รรูก้ประสุบการณ์ณ์ดำก้าน่การทหารของชาตุจิใน่ยตุโรป และผู้ลของ
สุน่ธ์จิสุรัญญาทรีสื่สุยามเคยทดำากรับเยอรมรัน่ และออสุเตุรรีย – ฮรังการรีถมือเปร็น่อรัน่สุจิบื้น่สุตุดำโดำยอรัตุโน่มรัตุจิ  เมมืสื่อสุยาม
ประกาศสุงครามกรับประเทศเหลน่าน่รีบื้ “สุน่วน่สุน่ธ์จิสุรัญญาทรีสื่สุยามเคยทดำากรับชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุร หลรักๆยรังคงมรีผู้ล
ดำรังเดำจิมตุน่อไป เพราะชาตุจิเหลน่าน่รั บื้น่มรีเงมืสื่อน่ไขวน่าจิะแกก้ไขสุน่ธ์จิสุรัญญาตุน่างๆใหก้เพจิสื่มเตุจิม  เมมืสื่อสุยามมรีระบบ
กฎีหมายทรีสื่กก้าวหน่ก้าอยน่างอารยประเทศ”  ซึ่ซึ่สื่งกวน่าสุยามจิะสุามารถมรีเอกราชอธ์จิปไตุยทรีสื่สุมบรูรณ์ณ์ทรั บื้งใน่ดำก้าน่
การเมมือง ศาล และทางเศรษฐกจิจิอยน่างแทก้จิรจิง เชน่น่ ไดำก้ยกเลจิกการมรีสุจิทธ์จิสุภาพน่อกอาณ์าเขตุของ
ตุน่างชาตุจิ และการมรีสุจิทธ์จิใน่การกดำาหน่ดำและจิรัดำเกร็บภาษรีเองไดำก้  กร็ตุน่อเมมืสื่อมรีการเปลรีสื่ยน่แปลงการปกครอง
เปร็น่แบบประชาธ์จิปไตุยใน่ พ.ศ. 2475  โดำยผู้รูก้ทรีสื่มรีบทบาทสุดำาครัญใน่การเจิรจิาเพมืสื่อแกก้ไขและยกเลจิก
สุน่ธ์จิสุรัญญาทรีสื่ไมน่เปร็น่ธ์รรมเหลน่าน่รั บื้น่คมือน่ายปรรีดำรี พน่มยงคณ์  ผู้รูก้ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่รรัฐมน่ตุรรีตุน่างประเทศของสุยามใน่ 
พ.ศ. 2480 ใน่คราวทรีสื่ พ.อ. พระยาพหลพลพยตุหเสุน่าเปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรี (ชมรัยภร แสุงกระจิน่าง, 2555: 

123)   

 

3. สยามในสมรัยแหน่งการิเปลัที่ที่ยนแปลังการิปกคริอง 
 

 ใน่รรัชสุมรัยพระบาทสุมเดำร็จิพระปกเกลก้าเจิก้าอยรูน่หรัว รรัชกาลทรีสื่ 7(พ.ศ.2468 – 2477) สุยามไดำก้เผู้ชจิญ
กรับความเปลรีสื่ยน่แปลงครรั บื้งสุดำาครัญใน่ประวรัตุจิศาสุตุรณ์สุรังคมการเมมืองของตุน่เอง  เมมืสื่อมรีคณ์ะน่ายทหารและ
พลเรมือน่ใน่ชมืสื่อ “คณ์ะราษฎีร”  กน่อการยซึ่ดำอดำาน่าจิจิากรรัชกาลทรีสื่ 7 ใน่วรัน่ทรีสื่ 24 มจิถตุน่ายน่ พ.ศ. 2475 และ
ประกาศเปลรีสื่ยน่การปกครองของสุยามจิากระบอบสุมบรูรณ์าญาสุจิทธ์จิราชยณ์ไปสุรูน่ระบอบประชาธ์จิปไตุยทรีสื่มรี
พระมหากษรัตุรจิยณ์อยรูน่ภายใตุก้ร รัฐธ์รรมน่รูญ และน่รั สื่น่ถมือเปร็น่รตุน่งอรตุณ์แหน่งระบอบประชาธ์จิปไตุยใน่สุยาม เหตุตุน่รีบื้
จิ ซึ่งเปร็น่ประเดำร็น่ทรีสื่ควรทดำาความเขก้าใจิวน่า มรีเหตุตุป รัจิจิรัยใดำบก้างทรีสื่สุน่งผู้ลใหก้เกจิดำการอภจิวรัฒน่ณ์ 2475 รวมทรั บื้งการ
เกจิดำขซึ่บื้น่และการคลรีสื่คลายของเหตุตุการณ์ณ์ดำรังกลน่าวเปร็น่เชน่น่ไร  
 พระบาทสุมเดำร็จิพระปกเกลก้าเจิก้าอยรูน่หรัวรรัชกาลทรีสื่ 7 ทรงเสุดำร็จิขซึ่บื้น่ครองราชยณ์บรัลลรังกณ์ใน่พ.ศ.2468 

(ค.ศ.1925) ซึ่ซึ่สื่งอยรูน่ใน่ชน่วงเวลาทรีสื่สุยามตุก้องเผู้ชจิญกรับป รัญหารตุมเรก้าน่าน่รัปการ อาทจิ ภาวะเศรษฐกจิจิ
ภายใน่ประเทศทรีสื่ตุกตุดำสื่าอยน่างรตุน่แรง อรัน่เปร็น่ผู้ลกระทบทรีสื่ตุน่อเน่มืสื่องจิากภาวะเศรษฐกจิจิโลกทรีสื่ตุกตุดำสื่าภายหลรัง
การสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 และการทรีสื่สุยามขาดำสุภาพคลน่องใน่กระทรวงพระคลรังมหาสุมบรัตุจิอยน่าง
หน่รัก โดำยเปร็น่ผู้ลทรีสื่เน่มืสื่องมาจิากการใชก้จิน่ายทรีสื่สุรูงใน่สุมรัยปลายรรัชกาลทรีสื่ 6 เปร็น่เหตุตุใหก้สุมรัยรรัฐบาลรรัชกาลทรีสื่ 
7 มรีรายรรับทรีสื่ไมน่สุมดำตุลกรับรายจิน่าย   รรัชกาลทรีสื่ 7 และรรัฐบาลของพระองคณ์จิซึ่งตุก้องดำดำาเน่จิน่มาตุรการหลาย
ประการ เพมืสื่อพยตุงฐาน่ะเศรษฐกจิจิของประเทศใหก้ดำดำาเน่จิน่อยรูน่ไดำก้ตุน่อไป เชน่น่ การตุรัดำลดำงบประมาณ์รายจิน่าย
ทรีสื่ไมน่จิดำาเปร็น่ การเพจิสื่มอรัตุราภาษรี และการดำตุลขก้าราชการออก (การลดำจิดำาน่วน่ขก้าราชการ)  

แตุน่กระน่รั บื้น่มาตุรการดำรังกลน่าวมาขก้างตุก้น่  กร็ไมน่สุามารถแกก้ไขป รัญหาภาวะเศรษฐกจิจิของสุยามไดำก้
อยน่างเปร็น่รรูปธ์รรม (ตุรงขรัน่ขก้ามหลายมาตุรการกร็ยจิสื่งสุรก้างความไมน่พอใจิใหก้เกจิดำขซึ่บื้น่แกน่ขก้าราชการและ
ประชาชน่ เชน่น่ การตุรัดำงบประมาณ์กองทรัพ การลดำจิดำาน่วน่ขก้าราชการ)  เพราะเปร็น่ทรีสื่ชรัดำเจิน่วน่าภาวะ
เศรษฐกจิจิทรีสื่ตุกตุดำสื่าเกจิดำขซึ่บื้น่ทรั สื่วทรั บื้งโลก  ป รัจิจิรัยเหลน่าน่รีบื้คมือเหตุตุผู้ลสุน่วน่หน่ซึ่สื่งทรีสื่คณ์ะราษฎีรน่ดำาไปแสุดำงใหก้เหร็น่วน่า
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รรัฐบาลของระบอบเกน่าคมือระบอบสุมบรูรณ์าสุจิทธ์จิราชยณ์ลก้มเหลวอยน่างไรสุดำาหรรับการแกก้ไขป รัญหาใหก้
ประเทศชาตุจิ (อวยชรัย ชะบา, 2540 : 513 – 516) 

 มรีเหตุตุป รัจิจิรัยแวดำลก้อมหลายประการทรีสื่เอมืบื้อตุน่อการน่ดำาไปสุรูน่การอภจิวรัฒน่ณ์ 2475 ซึ่ซึ่สื่งเหตุตุป รัจิจิรัยเหลน่าน่รั บื้น่
มรีทรั บื้งสุน่วน่ทรีสื่เปร็น่ป รัจิจิรัยภายใน่สุยามเอง  และป รัจิจิรัยจิากการเมมืองใน่ตุน่างประเทศ  สุดำาหรรับป รัจิจิรัยภายใน่ของ
สุยาม น่อกจิากป รัญหาดำก้าน่เศรษฐกจิจิดำรังกลน่าวมา  สุรังคมสุยามสุมรัยรรัชกาลทรีสื่ 7  ยรังมรีการเตุจิบโตุและ
ขยายตุรัวของบรรดำาชน่ชรั บื้น่น่ดำารตุน่น่ใหมน่เปร็น่อรัน่มาก  ทรีสื่ไดำก้ร รับการศซึ่กษาสุมรัยใหมน่อยน่างตุะวรัน่ตุก  โดำยจิะเปร็น่
ทรั บื้งน่รักเรรียน่ใน่และน่รักเรรียน่น่อก  รวมทรั บื้งเปร็น่ลรูกหลาน่ของขตุน่น่างเกน่า และลรูกหลาน่ของสุามรัญชน่ ซึ่ซึ่สื่งใน่
เวลาตุน่อมาพวกเขาเหลน่าน่รีบื้ ทรีสื่เปร็น่ขก้าราชการสุายทหารและสุายพลเรมือน่ไดำก้กลายเปร็น่กดำาลรังสุดำาครัญสุดำาหรรับ
การอภจิวรัฒน่ณ์ 2475  

สุน่วน่ป รัจิจิรัยจิากการเมมืองใน่ตุน่างประเทศทรีสื่เดำน่น่ชรัดำคมือ ใน่ตุก้น่ครจิสุตุณ์ศตุวรรษทรีสื่ 20 ไดำก้เกจิดำเหตุตุการณ์ณ์
การปฏิจิวรัตุจิโคน่น่ลก้มราชวงศณ์ใน่ประเทศตุน่างๆ เพมืสื่อสุถาปน่าระบอบการเมมืองแบบใหมน่อยน่างกวก้างขวางทรั บื้งใน่
ยตุโรปและเอเชรีย เชน่น่ การปฏิจิวรัตุจิโคน่น่ลน่มราชวงศณ์ชจิงใน่จิรีน่ การปฏิจิวรัตุจิโคน่น่ลก้มพระเจิก้าซึ่ารณ์ใน่รรัสุเซึ่รีย การ
ปฏิจิวรัตุจิโคน่น่ลก้มพระเจิก้าไกเซึ่อรณ์ใน่เยอรมรัน่ และการปฏิจิรรูปสุมรัยเมจิจิใน่ญรีสื่ปตุน่น่ ฯลฯ ซึ่ซึ่สื่งการเมมืองแบบใหมน่เชน่น่
วน่าน่รีบื้ มรีทรั บื้งแบบ“สุาธ์ารณ์รรัฐ”(Republic)และแบบ“กษรัตุรจิยณ์ภายใตุก้ร รัฐธ์รรมน่รูญ”(Constitutional Monarchy) 

และการทรีสื่ชน่ชรั บื้น่น่ดำารตุน่น่ใหมน่ของสุยามไดำก้พบเหร็น่และมรีประสุบการณ์ณ์รรับรรูก้ถซึ่งความกก้าวหน่ก้าของระบอบ
การเมมืองแบบใหมน่  เมมืสื่อไดำก้เปรรียบเทรียบกรับความเสุมืสื่อมโทรมของระบอบเดำจิมของสุยาม จิซึ่งกลายเปร็น่แรง
กระตุตุก้น่สุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้พวกเขามองวน่า  เปร็น่สุจิสื่งหลรีกเลรีสื่ยงไมน่ไดำก้ทรีสื่สุยามจิะตุก้องเปลรีสื่ยน่ระบอบการปกครอง
ไปสุรูน่ระบอบใหมน่(ชาญวจิทยณ์ เกษตุรศจิรจิ, 2543: 32 – 39)   

จิตุดำเรจิสื่มตุก้น่ของการกน่อเกจิดำ “คณ์ะราษฎีร” มาจิากการรวมตุรัวกรัน่ของกลตุน่มน่รักศซึ่กษาไทยใน่ยตุโรปทรั บื้ง
ทรีสื่เปร็น่ทหารและพลเรมือน่จิดำาน่วน่ 7 คน่ คมือ 1.น่ายปรรีดำรี พน่มยงคณ์ 2.น่ายแน่บ พหลโยธ์จิน่ 3. ร.ท. ประยรูร 
ภมรมน่ตุรรี 4.ร.ท.แปลก ขรีตุตุะสุรังคะ 5. ร.ตุ. ทรัศน่รัย มจิตุรภรักดำรี 6.น่ายตุรั บื้ว ลพาน่ตุกรม 7.หลวงสุจิรจิราชไมตุรรี 
(จิรรูญ สุจิงหเสุน่รี) พวกเขาประชตุมลรับรน่วมกรัน่ใน่ พ.ศ. 2469 ทรีสื่หอพรักแหน่งหน่ซึ่สื่งยน่าน่ ถน่น่ดำรูวณ์ ซึ่อเมอรารณ์ 
(Rue Du Sommerard) ณ์ กรตุงปารรีสุ  และทรีสื่ประชตุมมรีมตุจิเปร็น่เอกฉรัน่ทณ์รน่วมกรัน่คมือ  “จิะรน่วมกรัน่เคลมืสื่อน่ไหว
เพมืสื่อเปลรีสื่ยน่แปลงการปกครองของสุยาม   จิากสุมบรูรณ์าญาสุจิทธ์จิราชยณ์ไปสุรูน่ระบอบประชาธ์จิปไตุยอยน่าง
อารยประเทศ” รวมทรั บื้งใหก้ทตุกคน่ขยายสุมาชจิกคณ์ะราษฎีรเพจิสื่มเตุจิมออกไปสุายละ 2 คน่  และจิาก 2 คน่กร็
ใหก้ขยายออกไปใน่ลรักษณ์ะเดำรียวกรัน่เพจิสื่มเรมืสื่อยๆ  (ชมรัยภร แสุงกระจิน่าง, 2555: 73) และการขยายสุมาชจิก
คณ์ะราษฎีรกร็ประสุบผู้ลสุดำาเรร็จิเปร็น่อยน่างดำรี เพราะเมมืสื่อมรีการกลรับมาดำดำาเน่จิน่แผู้น่งาน่ตุน่อทรีสื่สุยาม พวกเขา
สุามารถขยายสุมาชจิกเพจิสื่มไดำก้ถซึ่ง 102 คน่ โดำยแบน่งเปร็น่ 4 สุายคมือ (ชาญวจิทยณ์ เกษตุรศจิรจิ, 2543: 14)  

 

1.สุายพลเรมือน่ น่ดำาโดำยหลวงประดำจิษฐณ์มน่รูธ์รรม (ปรรีดำรี พน่มยงคณ์)  
2.สุายทหารเรมือ น่ดำาโดำยน่าวาตุรรี หลวงสุจิน่ธ์ตุสุงครามชรัย  

3.สุายทหารบกชรั บื้น่ยศตุดำสื่า น่ดำาโดำยพรัน่ตุรรีหลวงพจิบรูลสุงคราม  

4. สุายน่ายทหารชรั บื้น่ยศสุรูง น่ดำาโดำยพรัน่เอก พระยาพหลพลพยตุหเสุน่า และทรั บื้งหมดำเหร็น่พก้อง 
   รน่วมกรัน่ใน่การใหก้พระยาพหลพลพยตุหเสุน่าเปร็น่หรัวหน่ก้าคณ์ะราษฎีร   
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     ภาพทรีสื่ 5.4 คณ์ะน่ายทหารสุยามทรีสื่เขก้ารน่วมใน่คณ์ะราษฎีร เพมืสื่อเปลรีสื่ยน่แปลงการปกครอง พ.ศ. 2475    

     ทรีสื่มา http://www.tnews.co.th/html/picture/tnews_1340634452_1020.jpg 

 

คณ์ะราษฎีรกระทดำาการยซึ่ดำอดำาน่าจิจิากพระบาทสุมเดำร็จิประปกเกลก้าเจิก้าอยรูน่หรัว รรัชกาลทรีสื่ 7 ใน่เวลา
ยดำสื่ารตุน่งของวรัน่ทรีสื่ 24 มจิถตุน่ายน่ พ.ศ. 2475  ขณ์ะพระองคณ์เสุดำร็จิประทรับทรีสื่หรัวหจิน่  ดำก้วยเหตุตุทรีสื่คณ์ะราษฎีรมรี
กดำาลรังทรีสื่จิะกน่อการไมน่เพรียงพอ จิซึ่งไดำก้วางแผู้น่ใหก้มรีการระดำมกดำาลรังพลทรั บื้งทหารบก และทหารเรมือใหก้ไปชตุมน่ตุม
พรก้อมกรัน่ทรีสื่ลาน่พระบรมรรูปทรงมก้าใน่ชน่วงเวลาดำรังกลน่าว  โดำยใชก้คดำาสุรั สื่งลวงและคดำาชรักชวน่ปลอมวน่าเคลมืสื่อน่
กดำาลรังออกไปปราบปรามผู้รูก้ทรีสื่จิะตุน่อตุก้าน่รรัฐบาล และบางสุน่วน่กร็ดำก้วยคดำาสุรั สื่งเพมืสื่อการฝ่ซึ่กซึ่ก้อมทางทหาร และใน่
เวลาน่รั บื้น่เองทรีสื่ พ.อ. พระยาพหลพลพยตุหเสุน่า (พจิน่ณ์ พหลโยธ์จิน่ พ.ศ.2430 – 2490) ใน่ฐาน่ะหรัวหน่ก้า
คณ์ะราษฎีร  ไดำก้ยมืน่อน่าน่ประกาศของคณ์ะราษฎีรฉบรับทรีสื่ 1 ตุน่อหน่ก้าเหลน่ากดำาลรังทหารทรีสื่ชตุมน่ตุมกรัน่อยรูน่ โดำยมรี
ใจิความสุดำาครัญอยรูน่ทรีสื่การประกาศเปลรีสื่ยน่แปลงการปกครองจิากระบอบสุมบรูรณ์าญาสุจิทธ์จิราชยณ์ไปสุรูน่ระบอบ
ประชาธ์จิปไตุย  ทรีสื่กษรัตุรจิยณ์อยรูน่ภายใตุก้ร รัฐธ์รรมน่รูญ และพรัฒน่าสุยามตุามหลรัก 6 ประการ(อวยชรัย ชะบา, 
2540: 539 – 540, 560 - 561)           

 

 3.1 หลัรัก 6 ปริะการิของคณะริาษฎริ  
 

3.1.1 จิะตุก้องรรักษาความเปร็น่เอกราชทรั บื้งหมาย เชน่น่ เอกราชใน่ทางการเมมือง ทางศาล  
        และทางเศรษฐกจิจิ  
3.1.2 จิะตุก้องรรักษาความปลอดำภรัยใน่ประเทศใหก้การประทตุษรก้ายตุน่อกรัน่ลดำน่ก้อยลงใหก้มาก 

3.1.3 จิะตุก้องบดำารตุงความสุตุขของราษฎีรใน่ทางเศรษฐกจิจิ โดำยรรัฐบาลใหมน่จิะหางาน่ใหก้ 
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        ราษฎีรทตุกคน่ทดำา จิะวางโครงการเศรษฐกจิจิแหน่งชาตุจิไมน่ปลน่อยใหก้ราษฎีรอดำยาก 

3.1.4 จิะตุก้องใหก้ราษฎีรไดำก้สุจิทธ์จิเสุมอภาคกรัน่ 

3.1.5 จิะตุก้องใหก้ราษฎีรไดำก้มรีเสุรรีภาพ มรีความเปร็น่อจิสุระ เมมืสื่อเสุรรีภาพน่รีบื้ไมน่ข รัดำตุน่อหลรัก 4  

        ประการดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่ 

3.1.6 จิะตุก้องใหก้การศซึ่กษาเตุร็มทรีสื่แกน่ราษฎีร  
 

ขณ์ะเดำรียวกรัน่ใน่ระหวน่างกน่อการน่รั บื้น่  คณ์ะราษฎีรกร็มรีการทรูลเชจิญเจิก้าน่ายและพระบรมวงศาน่ตุวงศณ์
บางพระองคณ์ใหก้มาประทรับทรีสื่พระทรีสื่น่รั สื่งอน่รัน่ตุสุมาคมเพมืสื่อเปร็น่องคณ์ประกรัน่  และเมมืสื่อควบคตุมสุถาน่การณ์ณ์ไดำก้
คณ์ะราษฎีรกร็ทดำาหน่รังสุมือกราบทรูลเชจิญรรัชกาลทรีสื่ 7  เสุดำร็จิกลรับพระน่ครเพมืสื่อเปร็น่พระมหากษรัตุรจิยณ์ภายใตุก้
ร รัฐธ์รรมน่รูญตุามทรีสื่คณ์ะราษฎีรไดำก้ประกาศไวก้  ซึ่ซึ่สื่งร รัชกาลทรีสื่ 7  กร็ทรงตุอบรรับคดำากราบทรูลของคณ์ะราษฎีร
วน่าพระองคณ์ยอมรรับใน่ความสุจิบื้น่สุตุดำทางพระราชอดำาน่าจิของพระองคณ์  และพระราชทาน่รรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับ
แรกของสุยามตุามการเสุน่อและกราบทรูลของคณ์ะราษฎีรใน่วรัน่ทรีสื่ 27 มจิถตุน่ายน่ พ.ศ. 2475  โดำยรรัชกาล
ทรีสื่ 7 ทรงเตุจิมคดำาวน่า “ชรั สื่วคราว” ไปใน่รรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับดำรังกลน่าว  เพมืสื่อใหก้มรีการรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับใหมน่
ขซึ่บื้น่มาแทน่  และไดำก้พระราชทาน่รรัฐธ์รรมน่รูญใหมน่อรีกครรั บื้งใน่วรัน่ทรีสื่ 10 ธ์รัน่วาคม พ.ศ. 2475 (ภายหลรังไดำก้มรี
การกดำาหน่ดำใหก้วรัน่ทรีสื่ 10 ธ์รัน่วาคมของทตุกปรีเปร็น่วรัน่รรัฐธ์รรมน่รูญของไทย)  

 

 

                      
 

ภาพทรีสื่ 5.5 หมตุดำคณ์ะราษฎีรบรจิเวณ์ทรีสื่พ.อ.พระยาพหลฯ อน่าน่ประกาศคณ์ะราษฎีรฉบรับทรีสื่ 1 ณ์ ลาน่พระ
บรมรรูปทรงมก้า บน่หมตุดำมรีขก้อความวน่า “24 มจิถตุน่ายน่ 2475 ณ์ ทรีสื่น่รีบื้  คณ์ะราษฎีรไดำก้กน่อกดำาเน่จิดำรรัฐธ์รรมน่รูญ
เพมืสื่อความเจิรจิญของชาตุจิ”  
ทรีสื่มา http://veer66.files.wordpress.com/2008/10/2914588023_d06f2367d3_o.jpg 
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ระหวน่างทรีสื่คณ์ะราษฎีรตุรั บื้งกองบรัญชาการอยรูน่ทรีสื่พระทรีสื่น่รั สื่งอน่รัน่ตุสุมาคม  เพมืสื่อดำดำาเน่จิน่งาน่ของการ
ปกครองใน่ระบอบใหมน่ทรีสื่เพจิสื่งเรจิสื่มตุก้น่ใหก้เรรียบรก้อย   พ.อ.พระยาพหลพลพยตุหเสุน่าใน่ฐาน่ะหรัวหน่ก้าคณ์ะ 
ราษฎีรไดำก้เชจิญ ร.อ. เหลร็ง  และสุมาชจิกคณ์ะ ร.ศ.130  บางสุน่วน่เพมืสื่อพบปะแลกเปลรีสื่ยน่เกรีสื่ยวกรับการ
เปลรีสื่ยน่แปลงทางการเมมืองทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่  ระหวน่างพบปะสุน่ทน่ากรัน่น่รั บื้น่  หน่ซึ่สื่งใน่ประโยคสุดำาครัญทรีสื่สุะทก้อน่ถซึ่ง
อตุดำมการณ์ณ์และแน่วคจิดำทรีสื่สุอดำคลก้องกรัน่ของหรัวหน่ก้าคณ์ะราษฎีรกรับคณ์ะร.ศ.130 คมือ “ถก้าผู้ม [พ.อ. 
พระพยาพหลฯ] ไมน่ไดำก้ไปเรรียน่ทรีสื่เยอรมน่รี กร็เหร็น่จิะเขก้าอยรูน่ใน่คณ์ะของคตุณ์อรีกคน่เปร็น่แน่น่” และใน่เวลา
ไลน่เลรีสื่ยกรัน่น่รั บื้น่น่ายปรรีดำรี พน่มยงคณ์  ใน่ฐาน่ะแกน่น่ดำาคณ์ะราษฎีรฝ่น่ายพลเรมือน่ และผู้รูก้เปร็น่เสุมมือน่มรัน่สุมอง
ของคณ์ะราษฎีรไดำก้กลน่าวกรับเหลน่าสุมาชจิกคณ์ะร.ศ.130 วน่า“พวกผู้มถมือวน่า การปฏิจิวรัตุจิครรั บื้งน่รีบื้เปร็น่การกระทดำา
ทรีสื่ตุน่อเน่มืสื่องกรัน่มาจิากการกระทดำาเมมืสื่อ ร.ศ.130 จิซึ่งขอเรรียกคณ์ะร.ศ.130 วน่าพวกพรีสๆื่ ตุน่อไป”(ณ์รัฐพล ใจิจิรจิง, 
2554: 16)    

 จิะพบวน่าแน่วคจิดำและอตุดำมการณ์ณ์ใน่ทางการเมมืองอยน่างสุมรัยใหมน่  ทรีสื่มาจิากโลกตุะวรัน่ตุกทรั บื้งแบบ
“สุาธ์ารณ์รรัฐ” และแบบ“กษรัตุรจิยณ์ภายใตุก้ร รัฐธ์รรมน่รูญ”  เรจิสื่มเขก้ามามรีอจิทธ์จิพลทางความคจิดำตุน่อคน่รตุน่น่ใหมน่ใน่
สุยามเรมืสื่อยมา  ตุรั บื้งแตุน่สุยามเรจิสื่มมรีการปฏิจิรรูปการเมมืองการปกครองใน่สุมรัยรรัชกาลทรีสื่ 5  ซึ่ซึ่สื่งสุจิสื่งทรีสื่ควบครูน่มากรับ
การปฏิจิรรูปของรรัชกาลทรีสื่ 5 คมือการศซึ่กษาแบบใหมน่  ระบบขก้าราชการแบบใหมน่  และแน่วคจิดำทางการเมมือง
แบบใหมน่ทรีสื่ประเทศตุก้องมรีร รัฐธ์รรมน่รูญ รรัฐสุภา  หรมือแมก้กระทรั สื่งการเปร็น่สุาธ์ารณ์รรัฐ (ธ์ดำารงศรักดำจิ ธิ์ เพชรเลจิศ
อน่รัน่ตุณ์, 2555: 25) และตุรัวอยน่างทรีสื่เจิน่ชรัดำสุดำาหรรับการเขก้ามาเคลมืสื่อน่ไหวของแน่วคจิดำทางการเมมืองแบบใหมน่
น่รีบื้ เชน่น่ การเรรียกรก้องระบอบ “ปาเลรียเมก้น่ทณ์” ของเทรียน่วรรณ์ใน่สุมรัยรรัชกาลทรีสื่ 5 การพยายามเคลมืสื่อน่ไหว
ทรีสื่จิะเปลรีสื่ยน่แปลงไปสุรูน่ระบอบใหมน่ดำรังกลน่าวของ “คณ์ะร.ศ.130” ใน่รรัชกาลทรีสื่ 6 และกระทรั สื่งแน่วคจิดำและ
ความพยามเหลน่าน่รั บื้น่มาบรรลตุผู้ลอยน่างแทก้จิรจิงใน่การอภจิวรัฒน่ณ์ 2475 ภายใตุก้การดำดำาเน่จิน่งาน่ของ
คณ์ะราษฎีร ซึ่ซึ่สื่งพวกเขาไดำก้เรจิสื่มกน่อตุรั บื้งระบอบประชาธ์จิปไตุยและระบอบรรัฐธ์รรมน่รูญขซึ่บื้น่ใน่สุยาม  เหตุตุน่รีบื้
คณ์ะราษฎีรจิซึ่งเปรรียบเสุมมือน่ผู้รูก้สุาน่ตุน่อเจิตุน่ารมณ์ณ์ของคน่รตุน่น่กน่อน่หน่ก้าทรั บื้งเทรียน่วรรณ์ และคณ์ะ ร.ศ.130  

 การเรจิสื่มตุก้น่ของระบอบการปกครองใหมน่ของคณ์ะราษฎีรไมน่ใชน่เรมืสื่องงน่าย  และไมน่เคยทรีสื่จิะราบรมืสื่น่ 
เพราะตุก้องตุน่อสุรูก้กรับฝ่น่ายอน่ตุร รักษณ์น่จิยมทรีสื่พยายามรมืบื้อฟ้มืบื้น่พระราชอดำาน่าจิของสุถาบรัน่กษรัตุรจิยณ์กลรับคมืน่มา  โดำย
ความพยายามเหลน่าน่รั บื้น่สุามารถมองผู้น่าน่ “กบฏิบวชเดำช”  ทรีสื่เปร็น่การตุน่อตุก้าน่คณ์ะราษฎีรโดำยการน่ดำาของ 
“พระวรวงศณ์เธ์อ พระองคณ์เจิก้าบวรเดำช”(พ.ศ.2420 – 2496) ใน่วรัน่ทรีสื่ 11 ตุตุลาคม พ.ศ.2476   ซึ่ซึ่สื่งเชมืสื่อกรัน่วน่า
ไดำก้ร รับความรรูก้เหร็น่จิากขก้าราชสุดำาน่รักบางทน่าน่  ผู้ลจิากกบฏิบวชเดำชไดำก้สุรก้างความบาดำหมางระหวน่างรรัฐบาล
ของคณ์ะราษฎีรและราชสุดำาน่รักเปร็น่อรัน่มาก ภายหลรังเหตุตุการณ์ณ์น่รีบื้สุามเดำมือน่คมือวรัน่ทรีสื่ 12 มกราคม พ.ศ.
2476 รรัชกาลทรีสื่ 7  จิซึ่งเสุดำร็จิไปประทรับทรีสื่อรังกฤษ   โดำยใหก้เหตุตุผู้ลวน่าเพมืสื่อรรักษาอาการพระเน่ตุร และใน่
ระหวน่างประทรับทรีสื่อรังกฤษ รรัชกาลทรีสื่ 7 กรับคณ์ะราษฎีรมรีการเจิรจิาตุน่อรองกรัน่มาตุลอดำเกรีสื่ยวกรับเรมืสื่อง
ขอบเขตุและอดำาน่าจิของพระมหากษรัตุรจิยณ์ภายใตุก้ร รัฐธ์รรมน่รูญ (อาทจิเรมืสื่องอดำาน่าจิการพระราชทาน่อภรัยโทษ 
การแตุน่งตุรั บื้งสุมาชจิกสุภาประเภทสุอง และเรมืสื่องผู้ลประโยชน่ณ์ของพระมหากษรัตุรจิยณ์  ซึ่ซึ่สื่งสุน่วน่ใหญน่รรัฐบาลของ
คณ์ะราษฎีรปฏิจิเสุธ์)  และเมมืสื่อการตุน่อรองไมน่เปร็น่ผู้ลสุดำาเรร็จิ พระบาทสุมเดำร็จิประปกเกลก้าเจิก้าอยรูน่ร รัชกาลทรีสื่ 7  

กร็ทรงประกาศสุละราชสุมบรัตุจิใน่วรัน่ทรีสื่ 2 มรีน่าคม พ.ศ.2477 (ชาญวจิทยณ์ เกษตุรศจิรจิ, 2544: 152 – 163) 
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 ภายหลรังการสุละราชบรัลลรังกณ์ของใน่หลวงรรัชกาลทรีสื่ 7 รรัฐบาลของคณ์ะราษฎีรโดำยการน่ดำาของ 
พ.อ.พระยาพหลพลพยตุหเสุน่า และรรัฐสุภาสุยามไดำก้กราบทรูลเชจิญพระองคณ์เจิก้าอาน่รัน่ทมหจิดำล(พ.ศ.2477 – 

2489) ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่พระโอรสุของเจิก้าฟ้ก้ามหจิดำลอดำตุลยเดำช  กรมหลวงสุงขลาน่ครจิน่ทรณ์  (พ.ศ. 2435 – 2472,

พระโอรสุลดำาดำรับทรีสื่ 69 ของพระบาทสุมเดำร็จิพระจิตุลจิอมเกลก้าเจิก้าอยรูน่หรัว) ขซึ่บื้น่เถลจิงถวรัลยณ์ราชสุมบรัตุจิเปร็น่
พระมหากษรัตุรจิยณ์องคณ์ทรีสื่ 8 แหน่งราชวงศณ์จิรักรรี ใน่ พ.ศ.2477  โดำยไดำก้ร รับการสุถาปน่าเปร็น่พระบาทสุมเดำร็จิ
พระปรเมน่ทรมหาอาน่รัน่ทมหจิดำล(พ.ศ.2468 – 2489) ขณ์ะพระองคณ์มรีพระชน่มายตุ 8 พรรษา และกดำาลรัง
ประทรับศซึ่กษาอยรูน่ทรีสื่สุวจิตุเซึ่อรณ์แลน่ดำณ์  เหตุตุน่รีบื้ใน่ตุก้น่รรัชสุมรัยของพระองคณ์   จิซึ่งมรีการตุรั บื้งคณ์ะผู้รูก้สุดำาเรร็จิราชการ
แผู้น่น่ดำจิน่แทน่พระองคณ์จิน่กวน่าจิะทรงบรรลตุน่จิตุจิภาวะ   
 

4.ไที่ยในสมรัยสงคริามโลักคริรั นื้งที่ที่ที่ 2 
 

 จิอมพลแปลก พจิบรูลสุงคราม (แปลก ขรีตุตุะสุรังคะ พ.ศ.2440 – 2507) หรมือทรีสื่รรูก้จิ รักกรัน่โดำยทรั สื่วไปใน่
น่ามจิอมพล ป. กก้าวขซึ่บื้น่ดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีรอบทรีสื่ 1 (พ.ศ.2481 – 2487) ถรัดำจิาก พ.อ. พระยา
พหลพลพยตุเสุน่า ใน่วรัน่ทรีสื่ 16 ธ์รัน่วาคม พ.ศ.2481 ใน่ชน่วงกน่อน่เกจิดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 เพรียงหน่ซึ่สื่งปรี  
(สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 เรจิสื่มใน่ พ.ศ.2481 และขยายตุรัวมาใน่เอเชรียใน่ปลายพ.ศ.2482) การเขก้ามาของ
จิอมพล ป. ใน่ชน่วงเวลาน่รีบื้สุน่งผู้ลตุน่อทจิศทางการเมมืองภายใน่ของสุยามอยน่างสุดำาครัญคมือ การทดำาใหก้ทจิศทาง
การเมมืองการปกครองของสุยามใน่รรูปประชาธ์จิปไตุยทรีสื่มรีร รัฐสุภาหรัน่เหไปสุรูน่การเปร็น่ลรัทธ์จิชาตุจิน่จิยม ลรัทธ์จิ
ทหาร และลรัทธ์จิผู้รูก้น่ดำา  ซึ่ซึ่สื่งอตุดำมการณ์ณ์เหลน่าน่รีบื้ไดำก้ร รับอจิทธ์จิพลจิากระบอบเผู้ดำร็จิการทหารน่าซึ่รี และฟ้าสุซึ่จิสุมณ์ทรีสื่
กดำาลรังเฟ้มืสื่องฟ้รูใน่ยตุโรปทรั บื้งใน่เยอรมน่รี อจิตุาลรี และทรีสื่เอเชรียคมือญรีสื่ปตุน่น่   

การดำดำาเน่จิน่น่โยบายและบทบาทใน่ทางลรัทธ์จิชาตุจิน่จิยมทรีสื่สุดำาครัญๆ  ของจิอมพล ป. เชน่น่  การเรรียก 
รก้องใหก้มรีสุดำาน่ซึ่กใน่ความเปร็น่ไทย  ตุน่อตุก้าน่การครอบงดำาทางเศรษฐกจิจิของชาวจิรีน่  การเรรียกรก้องดำจิน่แดำน่ใน่
อจิน่โดำจิรีน่ทรีสื่เคยตุกเปร็น่ของฝ่รรั สื่งเศสุ  กระทรั สื่งการประกาศเขก้ารน่วมใน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่สุอง และปรากฏิชรัดำ
วน่าการดำดำาเน่จิน่น่โยบายและบทบาทใน่หลายๆ กรณ์รีของจิอมพล ป.  กร็ยรังคงเปร็น่มรดำกตุกทอดำมาจิน่ถซึ่ง
ยตุคสุมรัยป รัจิจิตุบรัน่  ไมน่วน่าจิะเปร็น่การเปลรีสื่ยน่ชมืสื่อประเทศจิาก “สุยาม”(Siam) เปร็น่“ไทยแลน่ดำณ์”(Thailand)  

การเรจิสื่มกดำาหน่ดำเพลงชาตุจิ  การยมืน่เคารพธ์งชาตุจิ  การรจิเรจิสื่มเฉลจิมฉลองวรัน่ชาตุจิ 24 มจิถตุน่ายน่  การสุรก้าง
อน่ตุสุาวรรียณ์ประชาธ์จิปไตุย  การเปลรีสื่ยน่ไปใชก้ปฏิจิทจิน่อยน่างสุากล(เรจิสื่มปรีใหมน่ใน่เดำมือน่มกราคม)  การยกเลจิก
บรรดำาศรักดำจิ ธิ์   และแน่วคจิดำการสุรก้างพตุทธ์บตุรรีมณ์ฑ์ล หรมือพตุทธ์มณ์ฑ์ลฯลฯ ซึ่ซึ่สื่งการขรับเคลมืสื่อน่ลรัทธ์จิชาตุจิน่จิยม 
หรมือการสุรก้างชาตุจิสุรก้างความเปร็น่ไทยดำรังกลน่าวมาของจิอมพล ป. ดำดำาเน่จิน่ผู้น่าน่ “ประกาศรรัฐน่จิยม”12 ฉบรับ 

(ซึ่ซึ่สื่งประกาศออกมาใน่ระหวน่าง พ.ศ.2482 – 2485) และการออกกฎีหมายทรีสื่ตุราผู้น่าน่รรัฐสุภา (ชาญวจิทยณ์ 
เกษตุรศจิรจิ, 2544: 178 - 180)       

  สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2  ระหวน่างฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุรทรีสื่น่ดำาโดำยอรังกฤษ ฝ่รรั สื่งเศสุ และสุหรรัฐฯ ฯลฯ กรับ
ฝ่น่ายอรักษะทรีสื่น่ดำาโดำยเยอรมน่รี อจิตุาลรี ญรีสื่ปตุน่น่ ฯลฯ ไดำก้ระเบจิดำตุรัวขซึ่บื้น่ทรีสื่สุมรภรูมจิยตุโรปใน่วรัน่ทรีสื่ 1 กรัน่ยายน่ พ.ศ.
2482 (ค.ศ.1939) เมมืสื่อเยอรมน่รีบตุกโปแลน่ดำณ์ แลก้วฝ่รรั สื่งเศสุ อรังกฤษ  และประเทศใน่เครมือจิรักรภพของ
อรังกฤษไดำก้ประกาศสุงครามกรับเยอรมน่รี ซึ่ซึ่สื่งกวน่าทรีสื่สุงครามจิะขยายตุรัวสุรูน่ภรูมจิภาคเอเชรียและมหาสุมตุทร



211 

 

แปซึ่จิฟ้จิกกร็เกมือบปลาย พ.ศ.2484 (ค.ศ.1941) โดำยใน่ระยะเรจิสื่มตุก้น่ของสุงคราม  ไทยไดำก้ประกาศถซึ่งความ
เปร็น่กลางของตุน่เอง อยน่างไรกร็ตุาม เมมืสื่อไทยไดำก้เผู้ชจิญกรับสุถาน่การณ์ณ์ทรีสื่ค รับขรัน่ เมมืสื่อกองทรัพญรีสื่ปตุน่น่ยกพล
ขซึ่บื้น่บกใน่จิรังหวรัดำตุน่างๆของไทยตุรั บื้งแตุน่ป รัตุตุาน่รี  สุงขลา น่ครศรรีธ์รรมราช  สุตุราษฎีรณ์ธ์าน่รี  ชตุมพร  
ประจิวบครีรรีข รัน่ธ์ณ์ และสุมตุทรปราการ ใน่วรัน่ทรีสื่ 8 ธ์รัน่วาคม พ.ศ.2484  พรก้อมกรับยมืสื่น่ขก้อเสุน่อทรีสื่เปร็น่คดำาขาดำ
ดำรังน่รีบื้  1.ใหก้ร รัฐบาลไทยยอมใหก้กองทรัพญรีสื่ปตุน่น่เดำจิน่ทรัพผู้น่าน่เพมืสื่อไปโจิมตุรีพมน่าและมลายรู  2.ใหก้ร รัฐบาลไทยตุก
ลงใน่สุน่ธ์จิสุรัญญาทางทหารรน่วมกรับญรีสื่ปตุน่น่  3.ใหก้ร รัฐบาลไทยประกาศสุงครามกรับอรังกฤษและสุหรรัฐ ฯ   

ดำก้วยศรักยภาพกองทรัพไทยทรีสื่ดำก้อยกวน่ามากเมมืสื่อเทรียบกรับกองทรัพญรีสื่ปตุน่น่  ประกอบกรับรรัฐบาลของ
จิอมพล ป. ถมือวน่ามรีปฏิจิสุรัมพรัน่ธ์ณ์ข รั บื้น่ดำรีกรับรรัฐบาลญรีสื่ปตุน่น่ตุรั บื้งแตุน่ตุก้น่ พ.ศ.2484  เมมืสื่อญรีสื่ปตุน่น่ไดำก้เขก้ามาไกลน่เกลรีสื่ยขก้อ
ขรัดำแยก้งระหวน่างไทยกรับฝ่รรั สื่งเศสุเรมืสื่องดำจิน่แดำน่ใน่อจิน่โดำจิรีน่ จิน่ไทยไดำก้ดำจิน่แดำน่ทรีสื่เคยสุรูญเสุรียไปกลรับคมืน่มาคมือ
ไชยบตุรรี จิดำาปาสุรัก เสุรียมราฐ และพระตุะบอง อรีกทรั บื้งดำรูเหมมือน่จิอมพล ป.  ดำรูจิะน่จิยมใน่ลรัทธ์จิทหารของญรีสื่ปตุน่น่
ทรีสื่เปร็น่เสุมมือน่แรงบรัน่ดำาลใจิสุดำาหรรับการสุรก้างความเขก้มแขร็งและเกรรียงไกรใหก้กรับประเทศ  เหตุตุน่รีบื้ร รัฐบาล
จิอมพล ป. จิซึ่งยอมใหก้กองทรัพญรีสื่ปตุน่น่เดำจิน่ทรัพผู้น่าน่ประเทศไทย  และตุน่อมาใน่วรัน่ทรีสื่ 21 ธ์รัน่วาคม พ.ศ.2484 

จิอมพล ป. กร็ไดำก้ลงน่ามใน่สุน่ธ์จิสุรัญญาการเปร็น่พรัน่ธ์มจิตุรกรับญรีสื่ปตุน่น่ รวมทรั บื้งไดำก้ประกาศสุงครามกรับอรังกฤษ 
และสุหรรัฐฯ ใน่วรัน่ทรีสื่ 25 มกราคม พ.ศ.2485  ซึ่ซึ่สื่งการดำดำาเน่จิน่การเพจิสื่มเตุจิมใน่สุองประเดำร็น่หลรังของไทย
สุรัมพรัน่ธ์ณ์กรับการทรีสื่ญรีสื่ปตุน่น่มรีชรัยชน่ะใน่สุมรภรูมจิสุงครามครรั บื้งแลก้วครรั บื้งเลน่าใน่สุมรภรูมจิเอเชรียและแปซึ่จิฟ้จิกตุลอดำ
เดำมือน่ธ์รัน่วาคม พ.ศ.2484 และเดำมือน่มกราคม พ.ศ.2485 (อาทจิ การโจิมตุรีเพจิรณ์ลฮาเบอรณ์ การบตุกเขก้ายซึ่ดำ
เกาะกวม การเขก้ายซึ่ดำฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์ การเขก้ายซึ่ดำอจิน่โดำน่รีเซึ่รีย ฯลฯ) จิน่ประเมจิน่กรัน่วน่าญรีสื่ปตุน่น่คงจิะชน่ะสุงครามใน่
ทรีสื่สุตุดำ และยน่อมจิะสุน่งผู้ลดำรีตุน่อสุถาน่ะของไทยตุามไปดำก้วย(ชาญวจิทยณ์ เกษตุรศจิรจิ, 2544: 279 - 283) 
 

 

             
 

 

    ภาพทรีสื่ 5.6 พระยาพหลพลพยตุหเสุน่า(พจิน่ณ์ พหลโยธ์จิน่) ตุรัวแทน่ของจิอมพล ป. เขก้าเจิรจิารน่วมกรับ          

    น่ายพลฮจิเดำกจิ โตุโจิ ซึ่ซึ่สื่งมรีความเหร็น่ทรีสื่จิะเขก้ารน่วมเปร็น่ฝ่น่ายอรักษะกรับญรีสื่ปตุน่น่ 

    ทรีสื่มา http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phot_and_Tojo.jpg  
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  คณ์ะรรัฐมน่ตุรรีของรรัฐบาลจิอมพล ป. มรีความเหร็น่แตุกแยกออกเปร็น่สุองฝ่น่าย  สุดำาหรรับการดำดำาเน่จิน่
บทบาทตุน่อกองทรัพญรีสื่ปตุน่น่ทรีสื่บตุกไทย  คณ์ะรรัฐมน่ตุรรีสุายทหารซึ่ซึ่สื่งสุน่วน่ใหญน่อยรูน่ใน่ฝ่น่ายจิอมพล ป. เหร็น่ดำก้วย
สุดำาหรรับการยอมตุามขก้อเสุน่อของญรีสื่ปตุน่น่  เพราะญรีสื่ปตุน่น่ไดำก้ใหก้คดำามรั สื่น่วน่าจิะเคารพใน่เอกราชและอธ์จิปไตุยของ
ไทย และไทยคงไมน่สุามารถทรัดำทาน่กองทรัพญรีสื่ปตุน่น่ไดำก้  สุน่วน่คณ์ะรรัฐมน่ตุรรีสุายพลเรมือน่ซึ่ซึ่สื่งสุน่วน่ใหญน่อยรูน่ใน่
ฝ่น่ายน่ายปรรีดำรี พน่มยงคณ์(พ.ศ.2443 – 2526) กลรับมรีทน่าทรีทรีสื่ไมน่เหร็น่ดำก้วยน่รักสุดำาหรรับการไปเขก้ารน่วมกรับญรีสื่ปตุน่น่  
และการประกาศสุงครามกรับอรังกฤษและสุหรรัฐ ฯ และเพมืสื่อใหก้การดำดำาเน่จิน่น่โยบายของไทยตุน่อญรีสื่ปตุน่น่เปร็น่ไป
โดำยราบรมืสื่น่ จิอมพล ป. จิซึ่งปรรับคณ์ะรรัฐมน่ตุรรีสุายน่ายปรรีดำรี ทรั บื้งโดำยการปลดำและการสุรับเปลรีสื่ยน่ตุดำาแหน่น่ง  
โดำยเฉพาะน่ายปรรีดำรีถรูกผู้ลรักดำรัน่ใหก้ไปดำดำารงตุดำาแหน่น่งผู้รูก้สุดำาเรร็จิราชการแทน่พระองคณ์ทรีสื่กดำาลรังวน่าง ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่
การเปจิดำโอกาสุใหก้น่ายปรรีดำรีไดำก้เคลมืสื่อน่ไหวใน่บทบาทหรัวหน่ก้า “เสุรรีไทย”(Siamese Free Movement)

ภายใน่ประเทศ ใน่ชมืสื่อรหรัสุวน่า“รรูท”(Ruth) ซึ่ซึ่สื่งเคลมืสื่อน่ไหวเพมืสื่อตุน่อตุก้าน่กองทรัพญรีสื่ปตุน่น่และสุน่รับสุน่ตุน่บทบาท
อรังกฤษและสุหรรัฐ ฯ  

 ภายหลรังจิอมพล ป.  ประกาศสุงครามกรับอรังกฤษและสุหรรัฐ ฯ อรังกฤษกร็ประกาศสุงครามตุอบโตุก้
ไทยทรัน่ทรี ขณ์ะทรีสื่ใน่กรณ์รีสุหรรัฐฯ ม.ร.ว. เสุน่รียณ์ ปราโมช(พ.ศ.2448 – 2540) ใน่ฐาน่ะทรีสื่เปร็น่อรัครราชทรูตุ
ไทยประจิดำากรตุงวอชจิงตุรัน่ ดำรีซึ่รี และหรัวหน่ก้าเสุรรีไทยทรีสื่เคลมืสื่อน่ไหวน่อกประเทศไดำก้โน่ก้มน่ก้าวใหก้สุหรรัฐฯ 
เพจิกเฉยตุน่อคดำาประกาศสุงครามของไทย โดำยชรีบื้ใหก้เหร็น่วน่าคดำาประกาศสุงครามดำรังกลน่าวไมน่ใชน่เจิตุน่ารมณ์ณ์ทรีสื่
แทก้จิรจิงของประชาชน่ไทย (ซึ่ซึ่สื่งดำรูเหมมือน่สุหรรัฐฯจิะเชมืสื่อถมือใน่คดำาโน่ก้มน่ก้าวดำรังกลน่าว  เพราะใน่เวลาตุน่อมา
สุหรรัฐฯคมือผู้รูก้สุน่รับสุน่ตุน่สุดำาครัญสุดำาหรรับการเคลมืสื่อน่ไหวของเสุรรีไทยทรั บื้งใน่ประเทศและน่อกประเทศ  รวมทรั บื้ง
ชน่วยเหลมือไทยไมน่ใหก้ตุกอยรูน่ใน่ฐาน่ะผู้รูก้แพก้สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 ภายหลรังการสุจิบื้น่สุตุดำสุงคราม)  หลรังประกาศ
สุงครามกรับอรังกฤษและสุหรรัฐฯ กองทรัพไทยกร็รน่วมมมือกรับญรีสื่ปตุน่น่เพมืสื่อบตุกโจิมตุรีดำจิน่แดำน่ทรีสื่เปร็น่อาณ์าน่จิคมของ
อรังกฤษน่รั สื่น่คมือพมน่า โดำยกองทรัพไทยบตุกโจิมตุรีดำก้าน่รรัฐฉาน่แถบเมมืองเชรียงตุตุง  และกร็ประสุบความสุดำาเรร็จิใน่
การยซึ่ดำเมมืองน่รีบื้ ขณ์ะเดำรียวกรัน่รรัฐบาลจิอมพล ป.  กร็มรีความสุรัมพรัน่ธ์ณ์อรัน่ดำรีกรับกองทรัพญรีสื่ปตุน่น่ถซึ่งกรับยอมใหก้
กองทรัพญรีสื่ปตุน่น่กรูก้เง จิน่จิากตุน่เพมืสื่อใชก้จิน่ายใน่การสุงครามระหวน่างทรีสื่อยรูน่ใน่ไทย ซึ่ซึ่สื่งกองทรัพญรีสื่ปตุน่น่มรีทหารอยรูน่ใน่
ไทยมากถซึ่ง 5 หมมืสื่น่น่าย  

แมก้ตุลอดำตุก้น่ พ.ศ.2485 กองทรัพญรีสื่ปตุน่น่จิะมรีชรัยใน่สุมรภรูมจิสุน่วน่ใหญน่ทรีสื่พวกเขาบตุกเขก้าโจิมตุรี แตุน่
ภายหลรังทรีสื่ฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุรสุามารถรวมกดำาลรังตุรีโตุก้กลรับใน่ระหวน่างพ.ศ.2486 – 2487  กองทรัพญรีสื่ปตุน่น่กร็
คน่อยๆ ปราชรัยใน่สุมรภรูมจิตุน่างๆขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ  จิน่น่ดำาไปสุรูน่การพน่ายแพก้ใน่ทรีสื่สุตุดำเมมืสื่อสุหรรัฐฯ  โจิมตุรีญรีสื่ปตุน่น่ดำก้วย
ระเบจิดำปรมาณ์รูสุองลรูกทรีสื่เมมืองฮจิโรชจิมาใน่วรัน่ทรีสื่ 6 สุจิงหาคม พ.ศ.2488  และทรีสื่เมมืองน่างาซึ่ากจิใน่วรัน่ทรีสื่ 9 

สุจิงหาคม พ.ศ.2488  เหตุตุน่รีบื้ญรีสื่ปตุน่น่จิซึ่งประกาศยอมแพก้โดำยไมน่มรีเงมืสื่อน่ไขใน่วรัน่ทรีสื่ 14 สุจิงหาคม พ.ศ.2488 

ขณ์ะทรีสื่เยอรมรัน่และอจิตุาลรีกร็พน่ายแพก้แกน่ฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุรมากน่อน่หน่ก้าตุรั บื้งแตุน่ตุก้น่กลาง พ.ศ.2488  ซึ่ซึ่สื่งผู้ลจิาก
ความพน่ายแพก้ใน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 ของฝ่น่ายอรักษะทรีสื่รวมถซึ่งญรีสื่ปตุน่น่  มรีผู้ลกระทบถซึ่งสุถาน่ะของไทยอยน่าง
ยากทรีสื่จิะหลรีกเลรีสื่ยง   เพราะรรัฐบาลไทยไดำก้ประกาศสุงครามกรับอรังกฤษและสุหรรัฐฯ ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่สุองชาตุจิสุดำาครัญ
ใน่ฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุร  
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จิอมพล ป. ไดำก้ประกาศลาออกจิากตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีตุรั บื้งแตุน่ว รัน่ทรีสื่ 24 กรกฎีาคม พ.ศ.2487 

เพราะพน่ายแพก้ตุน่อการลงมตุจิเพมืสื่อรรับพระราชกดำาหน่ดำระเบรียบการบรจิหารน่ครบาลเพชรบรูรณ์ณ์ใน่รรัฐสุภา และ
เมมืสื่อฝ่น่ายอรักษะพน่ายแพก้สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 เขาและน่ายทหารระดำรับสุรูงหลายน่ายจิซึ่งถรูกจิรับกตุมตุรัวใน่ขก้อหา
กน่ออาชญากรรมตุาม ตุามพระราชบรัญญรัตุจิอาชญากรสุงครามทรีสื่ร รัฐบาลน่ายควง อภรัยวงศณ์ ตุราขซึ่บื้น่ใน่เดำมือน่
กรัน่ยายน่ พ.ศ. 2488 หรมือราวหน่ซึ่สื่งเดำมือน่หลรังสุจิบื้น่สุตุดำสุงคราม เพมืสื่อแสุดำงใหก้ฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุรรรับรรูก้และเขก้าใจิ
วน่า ประชาชน่ชาวไทยไมน่ตุก้องการประกาศสุงครามกรับอรังกฤษและสุหรรัฐฯ อยน่างไรกร็ตุาม จิอมพล ป. และ
เหลน่าน่ายทหารทรีสื่ถรูกจิรับกร็ถรูกปลน่อยตุรัวใน่ภายหลรัง  โดำยศาลใหก้เหตุตุผู้ลวน่า พ.ร.บ. ดำรังกลน่าวตุราขซึ่บื้น่หลรังเกจิดำ
การกระทดำาจิซึ่งถมือเปร็น่โมฆะ  
 สุหรรัฐฯ คมือประเทศทรีสื่กก้าวขซึ่บื้น่เปร็น่มหาอดำาน่าจิชาตุจิใหมน่ของโลกอยน่างเตุร็มภาคภรูมจิ  ภายหลรังไดำก้ร รับ
ชรัยชน่ะใน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 และสุามารถคจิดำคก้น่ระเบจิดำปรมาณ์รูไดำก้สุดำาเรร็จิเปร็น่ชาตุจิแรกของโลก  

ภายหลรังสุจิบื้น่สุตุดำสุงคราม  สุหรรัฐฯถมือเปร็น่ประเทศทรีสื่มรีบทบาทสุดำาครัญใน่การชน่วยเหลมือไทยไมน่ใหก้ตุกอยรูน่ใน่
ฐาน่ะชาตุจิผู้รูก้พน่ายแพก้สุงคราม เพราะอรังกฤษถมือวน่าไทยไดำก้ประกาศสุงครามกรับตุน่ จิซึ่งสุมเหตุตุผู้ลทรีสื่จิะตุก้อง
ชดำใชก้คน่าปฏิจิกรรมสุงครามใน่ฐาน่ะชาตุจิทรีสื่พน่ายแพก้สุงคราม  และดำก้วยการทรีสื่สุหรรัฐฯใชก้อจิทธ์จิพลทรีสื่ตุน่มรีแสุดำง
ใหก้อรังกฤษเขก้าใจิวน่าเอกราชและอธ์จิปไตุยของไทยเปร็น่เรมืสื่องทรีสื่ควรธ์ดำารงรรักษาไวก้  อรังกฤษจิซึ่งยอมลดำระดำรับ
ขก้อเรรียกรก้องสุดำาหรรับคน่าปฏิจิกรรมสุงครามจิากไทยเหลมือเพรียงการจิน่ายเงจิน่ราว 5 แสุน่ปอน่ดำณ์  การตุก้องสุน่ง
ขก้าวใหก้อรังกฤษ 1.5 ลก้าน่ตุรัน่แบบใหก้เปลน่า(ใน่ภายหลรังน่ายปรรีดำรีเจิรจิาใหก้อรังกฤษซึ่มืบื้อใน่ราคาทรีสื่ตุดำสื่า)  ไทย
ตุก้องถรูกควบคตุมราคาสุจิน่คก้าสุน่งออกจิดำาพวกขก้าว ยางพารา ดำรีบตุก ไทยตุก้องคมืน่ดำจิน่แดำน่หรัวเมมืองมลายรูแกน่
อรังกฤษ ฯลฯ  โดำยเงมืสื่อน่ไขสุดำาครัญทรีสื่อรังกฤษมอบใหก้ไทยคมือจิะไมน่ครัดำคก้าน่การเขก้าเปร็น่สุมาชจิกขององคณ์การ
สุหประชาชาตุจิของไทย เหตุตุน่รีบื้ใน่การพยายามสุมรัครเขก้าเปร็น่ชาตุจิสุมาชจิกขององคณ์การสุหประชาชาตุจิ  (ทรั บื้ง
เพมืสื่อกรูก้เกรียรตุจิภรูมจิของประเทศ และเพมืสื่อแสุดำงใหก้เหร็น่ถซึ่งความเปร็น่รรัฐเอกราชของไทย) จิซึ่งบรรลตุผู้ลสุดำาเรร็จิใน่
วรัน่ทรีสื่ 15 ธ์รัน่วาคม พ.ศ.2489 ภายใตุก้การสุน่รับสุน่ตุน่จิากสุหรรัฐฯ   
 

 5.ไที่ยในสมรัยสงคริามเยย็น  
 

แมก้พระบาทสุมเดำร็จิพระปรเมน่ทรมหาอาน่รัน่ทมหจิดำล รรัชกาลทรีสื่ 8  จิะทรงไดำก้ร รับการสุถาปน่าเปร็น่
พระประมตุขแหน่งราชอาณ์าจิรักรไทยตุรั บื้งแตุน่ พ.ศ.2477 แตุน่ดำรังเปร็น่ทรีสื่ทราบวน่า พระองคณ์กร็ย รังคงประทรับศซึ่กษา
ตุน่ออยรูน่ทรีสื่สุวจิตุเซึ่อรณ์แลน่ดำณ์เพมืสื่อใหก้จิบตุามพระราชประสุงคณ์ กระน่รั บื้น่  พระองคณ์กร็ย รังมรีการเสุดำร็จิน่จิวรัตุจิพระน่คร
เปร็น่ครรั บื้งคราวดำก้วยเชน่น่กรัน่ โดำยใน่ครรั บื้งแรกคมือ พ.ศ.2481 ครรั บื้งทรีสื่สุองคมือ พ.ศ.2488  และใน่การเสุดำร็จิน่จิวรัตุจิ
ใน่ครรั บื้งทรีสื่สุองน่รีบื้ พระองคณ์เหลมือเวลาอรีก 4 วรัน่ตุามกดำาหน่ดำการทรีสื่จิะเสุดำร็จิกลรับสุวจิตุเซึ่อรณ์แลน่ดำณ์  แตุน่พระองคณ์กร็
สุวรรคตุโดำยการตุก้องพระแสุงปมืน่ขณ์ะประทรับทรีสื่หก้องพระบรรทม ภายใน่พระบรมมหาราชวรัง ใน่วรัน่ทรีสื่ 9 

มจิถตุน่ายน่ พ.ศ.2489  ซึ่ซึ่สื่งกลายเปร็น่คดำรีปรจิศน่าทรีสื่สุรก้างความสุรั สื่น่สุะเทมือน่แกน่วงการการเมมืองของไทยใน่
ขณ์ะน่รั บื้น่มาก เพราะแมก้จิะมรีการตุรัดำสุจิน่ประหารชรีวจิตุผู้รูก้ตุก้องหาทรั บื้ง 3 คน่คมือ น่ายชจิตุ สุจิงหเสุน่รี น่ายเฉลรียว 
ปทตุมรสุ และน่ายบตุศมณ์  ป รัทมะศรจิน่  แตุน่ผู้ลสุะเทมือน่จิากกรณ์รีน่รีบื้กร็ย รังไมน่สุจิบื้น่สุตุดำ   
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น่ายปรรีดำรี พน่มยงคณ์ใน่ฐาน่ะน่ายกรรัฐมน่ตุรรีถรูกกดำดำรัน่ทางการเมมืองอยน่างหน่รักจิากพรรคฝ่น่ายคก้าน่
คมือพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์  จิน่ตุก้องลาออกจิากตุดำาแหน่น่งพรก้อมทรั บื้งถรูกกลน่าวหาโดำยการสุรก้างหลรักฐาน่เทร็จิวน่ามรี
สุน่วน่พรัวพรัน่กรับการสุวรรคตุ  และภายหลรังกร็มรีการน่ดำากรณ์รีสุวรรคตุน่รีบื้ไปเปร็น่หน่ซึ่สื่งใน่ขก้ออก้างสุดำาหรรับการ
รรัฐประหาร เพมืสื่อยซึ่ดำอดำาน่าจิรรัฐบาลของพลเรมือตุรรีถวรัลยณ์ ธ์ดำารงน่าวาสุวรัสุดำจิ ธิ์(พ.ศ.2444 – 2531) ทรีสื่เปร็น่
น่ายกรรัฐมน่ตุรรีสุายน่ายปรรีดำรี พน่มยงคณ์ ใน่ พ.ศ. 2490 เปร็น่เหตุตุใหก้น่ายปรรีดำรี  ตุก้องหน่รีภรัยรรัฐประหารโดำย
การลรีบื้ภรัยใน่ตุน่างประเทศ ซึ่ซึ่สื่งการเขก้าใจิลดำาดำรับภาพการเมมืองไทยดำรังกลน่าวมาจิะชน่วยใหก้เขก้าใจิเกรีสื่ยวกรับสุภาพ
สุรังคมการเมมืองไทยใน่ระหวน่างสุงครามเยร็น่ไดำก้ดำรียจิสื่งขซึ่บื้น่  
 การเมมืองระหวน่างประเทศหลรังสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2  ทรีสื่เปลรีสื่ยน่แปลงอยน่างเดำน่น่ชรัดำ คมือ การทรีสื่
อรังกฤษ   และฝ่รรั สื่งเศสุไดำก้ร รับความเสุรียหายอยน่างหน่รักจิากการเขก้ารน่วมสุงครามโลกถซึ่งสุองครรั บื้ง  และ
กลายเปร็น่สุหรรัฐ ฯ  ทรีสื่ไดำก้กก้าวขซึ่บื้น่มาเปร็น่ผู้รูก้น่ดำาของโลกประชาธ์จิปไตุย บทบาทของสุหรรัฐฯ ใน่ฐาน่ะผู้รูก้น่ดำาโลก
ประชาธ์จิปไตุยถรูกแสุดำงออกผู้น่าน่การทดำาสุงครามเยร็น่เพมืสื่อตุน่อตุก้าน่ลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์  สุหรรัฐฯมองวน่าลรัทธ์จิ
คอมมจิวน่จิสุตุณ์คมือภรัยคตุกคามความมรั สื่น่คงของโลกประชาธ์จิปไตุย จิซึ่งจิดำาเปร็น่ทรีสื่จิะตุก้องหยตุดำยรั บื้งการเตุจิบโตุและ
แพรน่หลายของลรัทธ์จิน่รีบื้ใน่ประเทศโลกทรีสื่สุาม ซึ่ซึ่สื่งอยรูน่ภายใตุก้การสุน่รับสุน่ตุน่ของสุหภาพโซึ่เวรียตุ และการมตุน่ง
ตุน่อตุก้าน่ซึ่ซึ่สื่งกรัน่และกรัน่ของสุองมหาอดำาน่าจิไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำสุงครามเยร็น่ใน่ทรีสื่สุตุดำ  

สุหรรัฐ ฯ และสุหภาพโซึ่เวรียตุกระทดำาการตุน่อตุก้าน่บทบาทและอจิทธ์จิพลของอรีกฝ่น่ายอยน่างเปจิดำเผู้ยใน่
ทตุกดำก้าน่ ยกเวก้น่การทดำาสุงครามเตุร็มรรูปแบบ เชน่น่  การสุน่รับสุน่ตุน่พรัน่ธ์มจิตุรของตุน่ทรีสื่เปร็น่รรัฐบาลใน่ประเทศ
โลกทรีสื่สุามใหก้ตุน่อตุก้าน่พรัน่ธ์มจิตุรของอรีกฝ่น่าย  เหตุตุน่รีบื้ จิซึ่งอาจิกลน่าวไดำก้วน่าสุงครามเยร็น่ คมือ “สุงครามตุรัวแทน่ใน่
ความขรัดำแยก้งทางการเมมืองระหวน่างลรัทธ์จิประชาธ์จิปไตุยทรีสื่น่ดำาโดำยสุหรรัฐฯ  กรับลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์ทรีสื่น่ดำาโดำย
สุหภาพโซึ่เวรียตุ”   สุงครามตุรัวแทน่เชน่น่วน่าน่รีบื้เกจิดำขซึ่บื้น่เกมือบใน่ทตุกภรูมจิภาคของโลก เชน่น่  ยตุโรปตุะวรัน่ออก 
คาบสุมตุทรเกาหลรี คาบสุมตุทรอจิน่โดำจิรีน่ เอเชรียกลาง แอฟ้รจิกา อเมรจิกาใตุก้ และหากกลน่าวถซึ่งสุงครามเยร็น่ใน่
ดำก้าน่ทรีสื่เกรีสื่ยวขก้องกรับไทย  สุงครามเยร็น่มรีสุน่วน่เกรีสื่ยวขก้องกรับการเมมืองการปกครองของไทยเกมือบสุาม
ทศวรรษ  ซึ่ซึ่สื่งตุลอดำสุามทศวรรษดำรังกลน่าวกน่อใหก้เกจิดำการเปลรีสื่ยน่แปลงแกน่เศรษฐกจิจิ สุรังคม และการเมมือง
ของไทยเปร็น่อรัน่มาก   โดำยความเปลรีสื่ยน่แปลงใน่หลายๆ ดำก้าน่ยรังคงปรากฏิเปร็น่มรดำกอยรูน่ใน่ป รัจิจิตุบรัน่ เชน่น่ 
แผู้น่พรัฒน่าเศรษฐกจิจิและสุรังคมแหน่งชาตุจิ ฐาน่ทรัพทางทหาร  หรมือแมก้แตุน่การดำดำาเน่จิน่น่โยบายตุน่างประเทศ
ทรีสื่เน่ก้น่การเปร็น่พรัน่ธ์มจิตุรทรีสื่ดำรีของสุหรรัฐฯ มาโดำยตุลอดำ    
 

5.1 ไที่ยในสมรัยสงคริามเยย็น: ยถุคริรัฐบาลัจำอมพลั ป. พริบรูลัสงคริาม  
 

 เมมืสื่อสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 สุหรรัฐ ฯ  ไดำก้เขก้ามามรีบทบาทตุน่อการเมมืองการปกครองของไทย
อยน่างจิรจิงจิรังมากขซึ่บื้น่  หลรังจิากทรีสื่กน่อน่หน่ก้าน่รีบื้ไดำก้มรีบทบาทรน่วมมมือกรับขบวน่การเสุรรีไทยเพมืสื่อตุน่อตุก้าน่ญรีสื่ปตุน่น่ 

และชน่วยเหลมือไทยไมน่ใหก้ตุกอยรูน่ใน่ฐาน่ะผู้รูก้พน่ายแพก้สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 เหตุตุน่รีบื้ จิซึ่งอาจิกลน่าวไดำก้วน่า ตุรั บื้งแตุน่เกจิดำ
สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 เรมืสื่อยมาจิน่ถซึ่งชน่วงสุงครามเยร็น่  สุถาน่การณ์ณ์ทางการเมมืองระหวน่างประเทศมรีสุน่วน่
สุรัมพรัน่ธ์ณ์อยน่างใกลก้ชจิดำกรับการเมมืองการปกครองของไทย โดำยเฉพาะใน่ยตุคทรีสื่จิอมพล ป. พจิบรูลสุงคราม กก้าว
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ขซึ่บื้น่เปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรีของไทยใน่รอบทรีสื่สุองระหวน่าง พ.ศ. 2491 – 2500 เขาไดำก้ดำดำาเน่จิน่น่โยบายทรีสื่น่ดำาไทย
เขก้าไปพรัวพรัน่กรับสุหรรัฐ ฯ  ใน่ฐาน่ะชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรทรีสื่รน่วมตุน่อตุก้าน่ลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์ (และผู้รูก้น่ดำาของไทยคน่ถรัดำ
มาอยน่างจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์ และจิอมพลถน่อม  กร็ยรังคงดำดำาเน่จิน่น่โยบายใน่ลรักษณ์ะเชน่น่วน่าน่รีบื้ตุน่อเน่มืสื่องมา)   

จิอมพล ป. กก้าวเขก้าสุรูน่ตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีใน่รอบทรีสื่สุอง  โดำยการเชมืบื้อเชจิญของคณ์ะรรัฐประหาร
ใน่ พ.ศ.2490  ซึ่ซึ่สื่งการรรัฐประหารครรั บื้งน่รีบื้ถมือวน่าเปร็น่การรรัฐประหารครรั บื้งแรกของการเมมืองไทย โดำยแกน่น่ดำาทรีสื่
สุดำาครัญอยน่าง  จิอมพลผู้จิน่ ชตุณ์หะวรัน่  พรัน่เอกเผู้น่า ศรรียาน่น่ทณ์  พรัน่เอกสุฤษดำจิ ธิ์ ธ์น่ะรรัชตุณ์   และพรัน่โทถน่อม 
กจิตุจิขจิร ลก้วน่เปร็น่น่ายทหารทรีสื่จิบการศซึ่กษาจิากใน่ประเทศคมือโรงเรรียน่น่ายรก้อยทหารบกจิปร. พวกเขาจิซึ่ง
มรีแน่วคจิดำคน่อน่ขก้างอน่ตุร รักษณ์น่จิยม และไมน่มรีความน่จิยมตุน่อแน่วคจิดำใน่ระบอบประชาธ์จิปไตุย  

เมมืสื่อคณ์ะรรัฐประหารใน่ พ.ศ.2490  สุามารถยซึ่ดำอดำาน่าจิจิากรรัฐบาลพลเรมือน่ทรีสื่มรีพลเรมือตุรรีถวรัลยณ์ 
ธ์ดำารงน่าวาสุวรัสุดำจิ ธิ์ เปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรีไดำก้แลก้ว พวกเขากร็เชจิญน่ายควง อภรัยวงศณ์ จิากพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ขซึ่บื้น่
เปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรี เพมืสื่อขรัดำตุาทรัพรอการกลรับมาของจิอมพล ป. โดำยขก้ออก้างของคณ์ะรรัฐประหารจิะ
วน่เวรียน่อยรูน่กรับเรมืสื่องการบรจิหารทรีสื่ไมน่มรีประสุจิทธ์จิภาพของรรัฐบาล  และมรีการหมจิสื่น่พระบรมเดำชาน่ตุภาพ (ซึ่ซึ่สื่ง
การอก้างใน่ลรักษณ์ะน่รีบื้  ดำรูเหมมือน่จิะเปร็น่ขก้ออก้างตุก้น่แบบเพมืสื่อสุรก้างความชอบธ์รรมสุดำาหรรับการรรัฐประหาร  
ใน่ยตุคตุน่อๆ มา  ไมน่เวก้น่แมก้แตุน่ใน่การรรัฐประหาร 19 กรัน่ยายน่ พ.ศ.2549) ทรีสื่สุดำาครัญคณ์ะรรัฐประหารไดำก้ฉรีก
รรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับ พ.ศ.2489 และน่ดำารรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับ พ.ศ.2490 หรมือทรีสื่เรรียกวน่า“รรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับใตุก้ตุตุน่ม” 

มาประกาศใชก้แทน่  ซึ่ซึ่สื่งลรักษณ์ะเดำน่น่ของรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับน่รีบื้คมือการฟ้มืบื้น่ฟ้รูอดำาน่าจิของฝ่น่ายอน่ตุร รักษณ์น่จิยม   
หลรังจิากทรีสื่เคยอน่อน่แอตุรั บื้งแตุน่หลรังมรีการอภจิวรัฒน่ณ์ 2475     

การขซึ่บื้น่สุรูน่ตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีใน่รอบทรีสื่สุองของจิอมพล ป.  เกจิดำขซึ่บื้น่โดำยทรีสื่ไมน่มรีฐาน่แหน่งอดำาน่าจิ
สุดำาหรรับตุน่เอง เพราะเขาไมน่สุามารถควบคตุมกองทรัพไดำก้เหมมือน่ใน่รอบแรก  เขาไมน่มรีตุดำาแหน่น่งใน่กองทรัพ 

(พลตุดำารวจิเอกเผู้น่าคตุมตุดำารวจิ ขณ์ะทรีสื่จิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์คตุมทหารบก)  และแกน่น่ดำาคณ์ะรรัฐประหารใน่ พ.ศ. 
2490 ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ตุรัวจิรักรใน่การน่ดำาจิอมพล ป.กลรับเขก้าสุรูน่ตุดำาแหน่น่งอรีกครรั บื้ง  กร็คน่อยๆแสุดำงใหก้เหร็น่วน่าไมน่ใชน่ผู้รูก้ทรีสื่เขา
จิะควบคตุมไดำก้ พวกเขาตุน่างสุรั สื่งสุมอดำาน่าจิและบารมรีของตุน่ใน่ตุดำาแหน่น่งเรมืสื่อยมา  ดำก้วยเหตุตุน่รีบื้เพมืสื่อเสุรจิมสุรก้าง
ความมรั สื่น่คงใน่อดำาน่าจิทางการเมมืองของตุน่ จิอมพล ป.  จิซึ่งหรัน่หน่ก้าเขก้าหาสุหรรัฐฯพรก้อมกรับดำดำาเน่จิน่
น่โยบายทรีสื่สุอดำคลก้องกรับสุหรรัฐฯ  น่รั สื่น่คมือการตุน่อตุก้าน่ลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์   

ไมน่วน่าจิอมพล ป. จิะเกรงกลรัวภรัยจิากลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์จิรจิงหรมือไมน่  แตุน่เขากร็ไดำก้ดำดำาเน่จิน่น่โยบาย
ตุน่อตุก้าน่ลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์รน่วมกรับสุหรรัฐฯ  ตุรั บื้งแตุน่เขก้าดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรี  โดำยใน่ปลายเดำมือน่
กรัน่ยายน่ พ.ศ.2493  เขาไดำก้ประกาศสุน่งทหารไทยเพมืสื่อชน่วยสุหรรัฐฯ รบกรับเกาหลรีเหน่มือเปร็น่ชาตุจิแรกใน่
เอเชรีย และเมมืสื่อสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามเกาหลรี สุหรรัฐฯไดำก้จิ รัดำตุรั บื้งองคณ์การซึ่รีโตุก้ (South East Asia Treaty 

Organization: SEATO) (เพมืสื่อความชอบธ์รรมใน่การแทรกแซึ่งการเมมืองของประเทศทรีสื่มรีการเคลมืสื่อน่ไหว
ของลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์ โดำยเฉพาะใน่ภรูมจิภาคอจิน่โดำจิรีน่) จิอมพล ป. กร็น่ดำาไทยเขก้าเปร็น่สุมาชจิกขององคณ์การน่รีบื้
ใน่ พ.ศ.2497 ซึ่ซึ่สื่งผู้ลจิากการมรีบทบาททรีสื่กระตุมือรมือรก้น่ของจิอมพล ป. ดำรังกลน่าวมา  สุหรรัฐฯ จิซึ่งตุอบแทน่
โดำยการชน่วยเหลมือไทยใน่ชรั บื้น่แรกดำก้วยการใหก้เงจิน่กรูก้ดำอกเบรีบื้ยตุดำสื่าเพมืสื่อจิรัดำหาอาวตุธ์สุดำาหรรับพรัฒน่ากองทรัพ  และ
การชน่วยฝ่ซึ่กอบรมทางการทหารใน่สุหรรัฐฯ (ชาญวจิทยณ์ เกษตุรศจิรจิ, 2544: 477 – 481)  
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 แมก้ตุลอดำระยะเวลาการดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีใน่รอบทรีสื่สุอง  จิอมพล ป. จิะมรีน่โยบายหรัน่
หน่ก้าเขก้าหาสุหรรัฐ ฯ แตุน่ดำรูเหมมือน่จิะไมน่ไดำก้ชน่วยยรับยรั บื้ง(เพรียงแตุน่ชะลอ) การสุรูญเสุรียอดำาน่าจิทางการเมมืองของ
เขาใหก้กรับจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์ใน่ฐาน่ะหรัวหน่ก้าคณ์ะรรัฐประการใน่ พ.ศ.2500  เปร็น่ทรีสื่ปรากฏิชรัดำวน่าการเมมืองไทย
ใน่ทศวรรษ 2490 แบน่งเปร็น่สุามขรั บื้วอดำาน่าจิคมือหน่ซึ่สื่งจิอมพล ป. เปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรี  สุองพลตุดำารวจิเอกเผู้น่า 
ศรรียาน่น่ทณ์ เปร็น่อธ์จิบดำรีกรมตุดำารวจิ (ภายหลรังโอน่ยก้ายมาทรีสื่กรมตุดำารวจิ) สุามจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์ ธ์น่ะรรัชตุณ์ เปร็น่ผู้รูก้
บรัญชาการทหารบก  โดำยตุรั บื้งแตุน่หลรังเกจิดำรรัฐประหารใน่ พ.ศ.2490 สุองขรั บื้วอดำาน่าจิหลรังคมือพรัน่เอกเผู้น่า  และ
พรัน่เอกสุฤษดำจิ ธิ์ ไดำก้เตุจิบโตุใน่หน่ก้าทรีสื่และใน่ทางการเมมืองมาโดำยตุลอดำ  กลน่าวคมือพลตุดำารวจิเอกเผู้น่า ไดำก้เปร็น่
อธ์จิบดำรีกรมตุดำารวจิ และรรัฐมน่ตุรรีชน่วยวน่าการกระทรวงมหาดำไทยใน่ พ.ศ.2496 ขณ์ะทรีสื่จิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์ ไดำก้
เปร็น่รรัฐมน่ตุรรีชน่วยวน่าการกระทรวงกลาโหมตุรั บื้งแตุน่ พ.ศ.2494 เปร็น่ผู้รูก้บรัญชาการทหารบกใน่ พ.ศ.2497 และ
เปร็น่จิอมพลใน่ พ.ศ.2499  ซึ่ซึ่สื่งการเตุจิบโตุใน่ตุดำาแหน่น่งหน่ก้าทรีสื่และอดำาน่าจิทางการเมมืองดำรังกลน่าวมา  ถมือเปร็น่
ฐาน่อดำาน่าจิสุดำาครัญทรีสื่สุน่งเสุรจิมใหก้การรรัฐประหารใน่ พ.ศ.2500 ทรีสื่มรีจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์เปร็น่หรัวหน่ก้าบรรลตุผู้ลสุดำาเรร็จิ 

และไดำก้กลายเปร็น่ยตุคเรจิสื่มตุก้น่สุดำาหรรับระบอบเผู้ดำร็จิการทหารสุมบรูรณ์ณ์ใน่การเมมืองไทย หรมือทรีสื่เรรียกกรัน่วน่า 
“การเมมืองระบบพน่อขตุน่อตุปถรัมภณ์”     
 

5.2 ไที่ยในสมรัยสงคริามเยย็น: ยถุคริรัฐบาลัจำอมพลัสฤษดิริดิ์  
 

 จิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์ ธ์น่ะรรัชตุณ์ (พ.ศ.2451 – 2506) น่ดำากดำาลรังทหารเขก้ายซึ่ดำอดำาน่าจิรรัฐบาลจิอมพล ป. ใน่
วรัน่ทรีสื่ 16 กรัน่ยายน่ พ.ศ.2500 โดำยขก้ออก้างสุดำาหรรับการรรัฐประหารกร็คลก้ายคลซึ่งกรับการรรัฐประหารใน่ พ.ศ. 
2490 คมือรรัฐบาลบรจิหารราชการแผู้น่น่ดำจิน่ไรก้ประสุจิทธ์จิภาพ มรีการหมจิสื่น่พระบรมเดำชาน่ตุภาพ มรีภรัยจิากลรัทธ์จิ
คอมมจิวน่จิสุตุณ์คตุกคามสุถาบรัน่หลรักของชาตุจิ ฯลฯ รวมถซึ่งมรีข รั บื้น่ตุอน่สุดำาครัญทรีสื่ขาดำไมน่ไดำก้คมือการจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาล
พลเรมือน่ทรีสื่น่น่าเชมืสื่อถมือมาครั บื้น่กลางไวก้กน่อน่ เพมืสื่อแสุดำงใหก้เหร็น่วน่าไมน่ใชน่การยซึ่ดำอดำาน่าจิเพมืสื่อตุน่เอง โดำยใน่
เบมืบื้องตุก้น่ จิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์ใหก้น่ายพจิน่ณ์ สุารสุจิน่เปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรีสุดำาหรรับรรัฐบาลพลเรมือน่ไปกน่อน่ ตุน่อมา
ภายหลรังจิซึ่งเปร็น่พลโทถน่อม กจิตุตุจิขจิร ทรีสื่เปร็น่น่ายทหารคน่ใกลก้ชจิดำ กน่อน่ทรีสื่เขาจิะเขก้ารรับตุดำาแหน่น่งน่รีบื้ใน่
ปลายเดำมือน่ตุตุลาคม พ.ศ.2501 ทรัน่ทรีทรีสื่ยซึ่ดำอดำาน่าจิเสุรร็จิสุจิบื้น่จิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์กร็ไดำก้ร รับพระบรมราชโองการ
แตุน่งตุรั บื้งเปร็น่ผู้รูก้ร รักษาการพระน่ครฝ่น่ายทหาร  ซึ่ซึ่สื่งป รัจิจิตุบรัน่ พระบรมราชโองการฉบรับดำรังกลน่าว ยรังคงเปร็น่
ป รัญหาถกเถรียงใน่ทางขก้อกฎีหมายเกรีสื่ยวกรับพระราชอดำาน่าจิของพระมหากษรัตุรจิยณ์ภายใตุก้ร รัฐธ์รรมน่รูญ 

เน่มืสื่องจิากเปร็น่พระบรมราชโองการทรีสื่ไมน่มรีผู้รูก้ร รับสุน่องพระบรมราชโองการ และรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับ พ.ศ.2495 

กร็ยรังมจิไดำก้ถรูกยกเลจิก 

 ใน่ดำก้าน่สุหรรัฐแมก้จิะมรีสุายสุรัมพรัน่ธ์ณ์อรัน่ดำรีกรับรรัฐบาลจิอมพล ป.พจิบรูลสุงครามมากน่อน่ แตุน่ดำรูเหมมือน่
สุหรรัฐฯจิะไมน่แสุดำงปฏิจิกจิรจิยาใดำๆวน่าไมน่ยอมรรับรรัฐบาลชตุดำใหมน่ทรีสื่มาจิากการรรัฐประหาร และแมก้จิะมรีลรักษณ์ะ
ทรีสื่จิะเปร็น่รรัฐบาลเผู้ดำร็จิการทหารกร็ตุาม เปร็น่เรมืสื่องทรีสื่เขก้าใจิไดำก้วน่าใน่ชน่วงภาวะสุงครามเยร็น่ ทรีสื่สุหรรัฐฯกดำาลรัง
ดำดำาเน่จิน่น่โยบายตุน่อตุก้าน่ลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์อยน่างแขร็งขรัน่  และสุหรรัฐฯกร็มรีเปก้าหมายชรัดำเจิน่ใน่การใชก้ไทยเพมืสื่อ
เปร็น่ฐาน่สุดำาหรรับการตุน่อตุก้าน่ลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์ใน่ลาว เวรียดำน่าม และกรัมพรูชา  เหตุตุน่รีบื้สุหรรัฐฯ จิซึ่งไมน่มรีป รัญหา
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สุดำาหรรับการรน่วมมมือกรับรรัฐบาลเผู้ดำร็จิการของไทย  ตุราบใดำทรีสื่พวกเขายรังคงดำดำาเน่จิน่น่โยบายทรีสื่สุอดำคลก้องกรับ
น่โยบายของสุหรรัฐฯ  ซึ่ซึ่สื่งร รัฐบาลจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์ และรรัฐบาลจิอมพลถน่อมกร็ดำรูจิะเขก้าใจิเปร็น่อยน่างดำรีสุดำาหรรับ
ประเดำร็น่น่รีบื้  

ความรน่วมมมือระหวน่างไทยกรับสุหรรัฐฯ ใน่ยตุครรัฐบาลจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์ย รังคงดำดำาเน่จิน่ตุน่อไปเหมมือน่เชน่น่ทรีสื่
เคยเปร็น่มาตุรั บื้งแตุน่ยตุครรัฐบาลจิอมพล ป. พจิบรูลสุงคราม ซึ่ซึ่สื่งน่อกจิากสุหรรัฐฯจิะชน่วยพรัฒน่าและปรรับปรตุง
กองทรัพไทยใหก้เปร็น่แบบสุหรรัฐฯแลก้ว(การฝ่ซึ่ก ยตุทธ์วจิธ์รี เครมืสื่องแตุน่งกาย อาวตุธ์ และเทคโน่โลยรี) เพมืสื่อแสุดำงถซึ่ง
ความเปร็น่พรัน่ธ์มจิตุรทางทหารและการเมมืองทรีสื่ใกลก้ชจิดำ  สุหรรัฐฯจิซึ่งมอบหมายใหก้ดำรีน่ รรัสุกณ์(Dean Rusk) ใน่
ฐาน่ะรรัฐมน่ตุรรีวน่าการกระทรวงตุน่างประเทศออกแถลงการณ์ณ์รน่วมกรับรรัฐมน่ตุรรีวน่าการกระทรวงตุน่างประเทศ
ของไทยคมือน่ายถน่รัดำ คอมรัน่ตุณ์ ใน่ชมืสื่อ “แถลงการณ์ณ์รน่วมถน่รัดำ – รรัสุกณ์” ใน่เดำมือน่มรีน่าคม พ.ศ.2505 ซึ่ซึ่สื่งมรี
ใจิความสุดำาครัญคมือ “ความมรั สื่น่คงของไทยเปร็น่สุจิสื่งสุดำาครัญ สุหรรัฐฯพรก้อมตุน่อตุก้าน่ภรัยคตุกคามทรีสื่จิะเกจิดำกรับไทย” 

สุน่วน่ใน่ดำก้าน่เศรษฐกจิจิสุหรรัฐฯ กร็ชน่วยวางรากฐาน่ระบอบเศรษฐกจิจิแบบทตุน่น่จิยมใหก้กรับไทย โดำยสุน่รับสุน่ตุน่
ใหก้ไทยประกาศใชก้แผู้น่พรัฒน่าเศรษฐกจิจิและสุรังคมแหน่งชาตุจิฉบรับทรีสื่ 1 ใน่พ.ศ.2504 ทรีสื่มรีเปก้าหมายสุดำาครัญคมือ
การใหก้ไทยกลายเปร็น่สุรังคมอตุตุสุาหกรรม  

เพมืสื่อใหก้บรรลตุเปก้ าหมายใน่ขก้างตุก้น่ รรัฐบาลจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์ จิซึ่งไดำก้พรัฒน่าโครงสุรก้างพมืบื้น่ฐาน่ของ
ประเทศไทยทรั บื้งการตุรัดำถน่น่ การชลประทาน่ และพรัฒน่าระบบสุาธ์ารณ์รูปโภคเชน่น่ น่ดำบื้าประปา และไฟ้ฟ้ก้า  
จิน่มรีการเรรียกกรัน่วน่า“ยตุคน่ดำบื้าไหล ไฟ้สุวน่าง ทางสุะดำวก” อรีกทรั บื้งเพมืสื่อใหก้มรีคน่รตุน่น่ใหมน่สุดำาหรรับปก้ อน่สุรังคม
อตุตุสุาหกรรมทรีสื่จิะเกจิดำขซึ่บื้น่  รรัฐบาลจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์จิซึ่งเรจิสื่มขยายการศซึ่กษาใน่ระดำรับอตุดำมศซึ่กษาออกไปใน่
ภรูมจิภาคตุน่างๆ ของไทย เชน่น่ จิากเดำจิมทรีสื่ใน่ พ.ศ.2504 ไทยมรีมหาวจิทยาลรัยเพรียง 5 แหน่ง แตุน่เมมืสื่อถซึ่ง พ.ศ. 
2516 ไทยกร็มรีมหาวจิทยาลรัยเพจิสื่มขซึ่บื้น่เปร็น่ 15 แหน่ง เมมืสื่อน่รับรวมกรับวจิทยาลรัยครรูดำก้วยไทยกร็มรีจิดำาน่วน่
มหาวจิทยาลรัยมากถซึ่ง 36 แหน่ง ซึ่ซึ่สื่งตุน่อมาน่รักศซึ่กษาทรีสื่จิบจิากสุถาน่ศซึ่กษาเหลน่าน่รีบื้ ไดำก้กลายเปร็น่กดำาลรังสุดำาครัญ
สุดำาหรรับการตุน่อสุรูก้เรรียกรก้องประชาธ์จิปไตุยจิากระบอบเผู้ดำร็จิการทหารใน่เหตุตุการณ์ณ์ 14 ตุตุลาคม พ.ศ.2516 

(ชาญวจิทยณ์ เกษตุรศจิรจิ, 2544: 22 – 23)   

จิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์แสุดำงใหก้เหร็น่อยน่างชรัดำเจิน่มาตุลอดำวน่า  ไมน่ศรรัทธ์าและไมน่เชมืสื่อถมือใน่การเมมืองระบอบ
ประชาธ์จิปไตุย เมมืสื่อเขาดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีถรัดำจิากพลโทถน่อมใน่ปลาย พ.ศ.2501 ไมน่น่าน่เขากร็
ไดำก้ประกาศยกเลจิกรรัฐธ์รรมน่รูญแหน่งราชอาณ์าจิรักรไทยฉบรับ พ.ศ. 2495 ซึ่ซึ่สื่งมรีผู้ลใหก้สุถาบรัน่ทางการเมมือง
ทรั บื้งหลายถรูกยกเลจิกตุามไปดำก้วยไมน่วน่าจิะเปร็น่รรัฐสุภา หรมือพรรคการเมมืองฯลฯ และใน่กรณ์รีน่รีบื้จิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์
ไดำก้กลน่าววน่า “ขก้าพเจิก้าขอรรับผู้จิดำชอบแตุน่เพรียงผู้รูก้เดำรียว” พรก้อมทรั บื้งไดำก้ใชก้อดำาน่าจิของคณ์ะปฏิจิวรัตุจิประกาศใชก้ 
“ธ์รรมน่รูญการปกครองราชอาณ์าจิรักรไทยพ.ศ.2502 ซึ่ซึ่สื่งมรีอยรูน่ 20 มาตุรา (วจิว รัฒน่ณ์ เอรีสื่ยมไพรวรัน่, 2540: 

692) โดำยมาตุราทรีสื่แสุดำงใหก้เหร็น่ถซึ่งความเปร็น่เผู้ดำร็จิการทหารอยน่างแทก้จิรจิงคมือมาตุรา 17 ซึ่ซึ่สื่งมรีสุาระสุดำาครัญ
วน่า “หากมรีกรณ์รีใดำทรีสื่น่ายกรรัฐมน่ตุรรีเหร็น่วน่าเปร็น่การกระทดำาทรีสื่คตุกคามความมรั สื่น่คงของประเทศ ใหก้
น่ายกรรัฐมน่ตุรรีโดำยมตุจิคณ์ะรรัฐมน่ตุรรีมรีอดำาน่าจิดำดำาเน่จิน่การใดำๆ ไดำก้ เพมืสื่อยตุตุจิภรัยคตุกคามดำรังกลน่าว และถมือเปร็น่
การกระทดำาทรีสื่ชอบดำก้วยกฎีหมาย”   
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การเมมืองแบบพน่อขตุน่อตุปถรัมภณ์ของจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์ทรีสื่ใชก้ใน่ระหวน่าง พ.ศ.2501 – 2504  มรีลรักษะ
สุดำาครัญคมือการรวมศรูน่ยณ์อดำาน่าจิอยรูน่ทรีสื่จิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์แตุน่เพรียงผู้รูก้เดำรียว กลน่าวคมือจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์มรีอดำาน่าจิ
เดำร็ดำขาดำ ทรั บื้งการใชก้อดำาน่าจิใน่ทางบรจิหาร น่จิตุจิบรัญญรัตุจิ หรมือศาล ทรีสื่สุดำาครัญจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์ดำดำารงอยรูน่ใน่ฐาน่ะทรั บื้ง
หรัวหน่ก้าคณ์ะปฏิจิวรัตุจิ น่ายกรรัฐมน่ตุรรี ผู้รูก้บรัญชาการทหารสุรูงสุตุดำ ผู้รูก้บรัญชาการทหารบก และอธ์จิบดำรีกรมตุดำารวจิ 
ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่แน่วคจิดำทรีสื่จิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์เลมืสื่อมใสุและมองวน่าเปร็น่รรูปแบบทรีสื่เหมาะสุมและสุอดำคลก้องกรับสุรังคมไทย
มากสุตุดำ เพราะประเทศเปร็น่เหมมือน่ครอบครรัวใหญน่ จิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์เปรรียบตุน่เองเปร็น่เสุมมือน่พน่อ ทรีสื่มรีหน่ก้าทรีสื่
ดำรูแลทตุกขณ์สุตุขของประชาชน่ผู้รูก้ซึ่ซึ่สื่งเปรรียบเสุมมือน่ลรูก(เพจิสื่งอก้าง: 697)  

 ตุลอดำการดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรี 5 ปรี (พ.ศ.2501 – 2506) จิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์ถมือเปร็น่
น่ายทหารและผู้รูก้น่ดำาทรีสื่มรีความใกลก้ชจิดำกรับราชสุดำาน่รัก เพราะเขาตุระหน่รักดำรีวน่าการถรูกยอมรรับจิากราชสุดำาน่รัก
คมือหน่ซึ่สื่งใน่วจิธ์รีเพมืสื่อสุรก้างความชอบธ์รรมใน่ทางการเมมือง และการแสุดำงความจิงรรักภรักดำรีตุน่อสุถาบรัน่
พระมหากษรัตุรจิยณ์  คมือพลรังทรีสื่ชน่วยเสุรจิมความมรั สื่น่คงใหก้กรับรรัฐบาล เหตุตุน่รีบื้จิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์จิซึ่งไดำก้ดำดำาเน่จิน่บทบาท
และน่โยบายทรีสื่สุดำาครัญหลายประการ เพมืสื่อรมืบื้อฟ้มืบื้น่บทบาทและสุถาน่ะทางพระราชอดำาน่าจิของสุถาบรัน่
พระมหากษรัตุรจิยณ์ หลรังจิากทรีสื่เคยอน่อน่แอตุรั บื้งแตุน่มรีการอภจิวรัฒน่ณ์ 2475 อาทจิ การเปลรีสื่ยน่แปลงวรัน่ชาตุจิไทย
จิาก วรัน่ทรีสื่ 24 มจิถตุน่ายน่ เปร็น่วรัน่ทรีสื่ 5 ธ์รัน่วาคม  การเรจิสื่มจิรัดำพจิธ์รีสุวน่สุน่ามกน่อน่วรัน่เฉลจิมพระชน่มพรรษา
ของพระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัว  การสุน่รับสุน่ตุน่ใหก้พระบรมวงศาน่ตุวงศณ์สุามารถเสุดำร็จิประพาสุทรั บื้งใน่
ประเทศตุน่างประเทศไดำก้โดำยไมน่มรีเงมืสื่อน่ไข  การสุน่รับสุน่ตุน่ใหก้พระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัว และสุมเดำร็จิพระ
น่างเจิก้าพระบรมราชจิน่รีน่าถตุรรัสุกรับพสุกน่จิกรใน่วาระตุน่างๆทรีสื่สุดำาครัญ  และการรมืบื้อฟ้มืบื้น่ราชประเพณ์รีโบราณ์ทรีสื่
เคยถรูกยกเลจิกโดำยรรัฐบาลของคณ์ะราษฎีรกลรับคมืน่มา เชน่น่ พจิธ์รีแรกน่าขวรัญ พจิธ์รีทางชลมารค ฯลฯ การมรี
บทบาททรีสื่แขร็งขรัน่ใน่การถวายงาน่ตุน่อพระราชสุดำาน่รัก เปร็น่เหตุตุใหก้ใน่คราวทรีสื่จิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์เสุรียชรีวจิตุใน่ พ.ศ. 
2506 พระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัวจิซึ่งโปรดำใหก้มรีการพระราชทาน่เพลจิงศพจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์อยน่างสุมเกรียรตุจิ
และฐาน่ะ  
 

5.3 ไที่ยในสมรัยสงคริามเยย็น: ยถุคริรัฐบาลัจำอมพลัถึนอม 
 

  จิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์ถซึ่งแกน่อสุรัญกรรมใน่วรัน่ทรีสื่ 8 ธ์รัน่วาคม พ.ศ.2506 ทรีสื่โรงพยาบาลพระมงกตุฎีเกลก้า ซึ่ซึ่สื่ง
ถมือเปร็น่การเสุรียชรีวจิตุใน่ขณ์ะทรีสื่ดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรี โดำยผู้รูก้ทรีสื่กก้าวขซึ่บื้น่สุรูน่ตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีแทน่
คมือพลเอกถน่อม กจิตุตุจิขจิร(ยศขณ์ะน่รั บื้น่) ผู้รูก้เปร็น่เสุมมือน่ทายาททางการเมมืองของจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์ การครอง
อดำาน่าจิของพลเอกถน่อมสุามารถแบน่งไดำก้เปร็น่สุองชน่วงเวลาคมือระหวน่างพ.ศ.2506 – 2511 ใชก้ระบอบเผู้ดำร็จิ
การทหารเชน่น่เดำรียวกรับยตุคจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์ น่รั สื่น่คมือการใชก้ธ์รรมน่รูญการปกครองราชอาณ์าจิรักร พ.ศ.2502 

รวมกฎีอรัยการศซึ่กและประกาศคณ์ะปฏิจิวรัตุจิฉบรับตุน่างๆ ใน่ชน่วงทรีสื่สุองคมือระหวน่าง พ.ศ.2511 – 2514 เปร็น่
การใชก้อดำาน่าจิภายใตุก้ร รัฐธ์รรมน่รูญแหน่งราชอาณ์าจิรักรไทยพ.ศ.2511 ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่การกลรับมามรีร รัฐสุภา และ
พรรคการเมมือง  
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รรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับ พ.ศ.2511  เปร็น่รรัฐธ์รรมน่รูญทรีสื่เรจิสื่มรน่างไวก้ตุรั บื้งแตุน่สุมรัยรรัฐบาลจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์  และ
มาเสุรร็จิสุมบรูรณ์ณ์ใน่สุมรัยรรัฐบาลจิอมพลถน่อม  ถมือเปร็น่รรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับทรีสื่ใชก้เวลาใน่การรน่างน่าน่ทรีสื่สุตุดำคมือ 
10 ปรี แมก้ใน่ชน่วงทรีสื่สุองของรรัฐบาลจิอมพลถน่อมจิะมรีการบรังครับใชก้ร รัฐธ์รรมน่รูญทรีสื่มาจิากฝ่น่ายตุน่เอง  แตุน่
จิอมพลถน่อมกร็ประสุบป รัญหากรับการบรจิหารประเทศ  เพราะพรรคฝ่น่ายคก้าน่อยน่างประชาธ์จิป รัตุยณ์ตุรวจิสุอบ
รรัฐบาลไดำก้อยน่างมรีประสุจิทธ์จิภาพ  อรีกทรั บื้งพรรคการเมมืองของจิอมพลถน่อมคมือพรรคสุหประชาไทยกร็เกจิดำการ
แตุกแยกเปร็น่หลายกลตุน่มกก้อน่  ขณ์ะทรีสื่น่อกสุภากร็เกจิดำการเคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่ของน่รักศซึ่กษาโดำยการจิรัดำตุรั บื้ง 
“ศรูน่ยณ์กลางน่จิสุจิตุน่รักศซึ่กษาแหน่งประเทศไทย” ใน่วรัน่ทรีสื่ 1 กตุมภาพรัน่ธ์ณ์ พ.ศ.2513 และเมมืสื่อประสุบกรับภาวะทรีสื่
ไมน่สุามารถใชก้อดำาน่าจิไดำก้อยน่างเดำร็ดำขาดำเหมมือน่เชน่น่ทรีสื่เคยเปร็น่ใน่ชน่วงแรก  จิอมพลถน่อมจิซึ่งรรัฐประหาร
รรัฐบาลตุน่เองใน่วรัน่ทรีสื่ 17 พฤศจิจิกายน่ พ.ศ.2514 และประกาศยกเลจิกรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับ พ.ศ.2511 โดำย
หรัน่ไปใชก้กฎีอรัยการศซึ่ก  และประกาศคณ์ะปฏิจิวรัตุจิรวมเปร็น่เวลาหน่ซึ่สื่งปรีเศษ กน่อน่ทรีสื่จิะน่ดำาธ์รรมน่รูญฉบรับ พ.ศ. 
2502 กลรับมาป รัดำฝ่ตุน่น่ใชก้อรีกครรั บื้งหน่ซึ่สื่งใน่ชมืสื่อวน่า “ธ์รรมน่รูญการปกครองราชอาณ์าจิรักร พ.ศ.2515” (เพจิสื่งอก้าง: 
715 - 724)  

จิะพบวน่าแมก้ใน่ทรั บื้งสุองชน่วงเวลา รรัฐบาลจิอมพลถน่อมมรีรรูปแบบการใชก้อดำาน่าจิทรีสื่ตุน่างกรัน่ไปบก้าง แตุน่
ทรีสื่ไมน่ไดำก้เปลรีสื่ยน่แปลงคมือ  การยรังคงใชก้ระบอบทหารและกองทรัพเปร็น่ฐาน่อดำาน่าจิสุดำาครัญสุดำาหรรับตุน่เอง 
รวมถซึ่งการยรังดำดำาเน่จิน่น่โยบายใหก้ไทยเปร็น่พรัน่ธ์มจิตุรทรีสื่ดำรีของสุหรรัฐฯตุน่อไปเชน่น่เดำจิม  และดำรูเหมมือน่จิะยจิสื่งเพจิสื่ม
ความรน่วมมมือทรีสื่แน่น่น่แฟ้ก้น่ระหวน่างกรัน่มากขซึ่บื้น่ยจิสื่งกวน่าสุมรัยกน่อน่หน่ก้า  ใน่ยตุครรัฐบาลจิอมพลถน่อม สุหรรัฐฯไดำก้
ดำดำาเน่จิน่การสุรก้างฐาน่ทรัพเพจิสื่มขซึ่บื้น่ใน่ไทยอรีกหลายแหน่ง เพมืสื่อทดำาสุงครามอจิน่โดำจิรีน่ตุน่อตุก้าน่ลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์ใน่
ลาว เวรียดำน่าม และกรัมพรูชา  ใน่ยตุครรัฐบาลจิอมพลสุฤษดำจิ ธิ์สุหรรัฐฯ มรีฐาน่ทรัพใน่ไทยเพรียง 3 – 4 แหน่งคมือ 

ฐาน่ทรัพดำอน่เมมือง ฐาน่ทรัพตุาคลรี ฐาน่ทรัพน่ครราชสุรีมา ฐาน่ทรัพน่ครพน่ม  แตุน่ใน่ยตุครรัฐบาลจิอมพลถน่อม
สุหรรัฐฯ มรีฐาน่ทรัพเพจิสื่มขซึ่บื้น่ไทยเกมือบเทน่าตุรัวคมือ ฐาน่ทรัพอตุดำรธ์าน่รี ฐาน่ทรัพอรูน่ตุะเภา ฐาน่ทรัพอตุบลราชธ์าน่รี 
และฐาน่ทรัพน่ดำบื้าพองฯลฯ ซึ่ซึ่สื่งการทรีสื่สุหรรัฐฯมรีฐาน่ทรัพใน่ไทยมากเชน่น่น่รีบื้ ใน่ปรี พ.ศ.2512 จิซึ่งพบวน่ามรีเจิก้าหน่ก้าทรีสื่
กองทรัพอากาศสุหรรัฐฯ ประจิดำาการอยรูน่ใน่ฐาน่ทรัพเหลน่าน่รั บื้น่มากถซึ่ง 33,500 น่าย และมรีเครมืสื่องบจิน่ประจิดำาการ
มากถซึ่ง 600 ลดำา  และใน่ฐาน่ะชาตุจิพรัน่ธ์มจิตุรของสุหรรัฐฯ ระหวน่างพ.ศ.2507 – 2508 รรัฐบาลจิอมพลถน่อม
จิซึ่งสุน่งทหารไทย(ใน่รรูปของทหารรรับจิก้าง) เพมืสื่อชน่วยสุหรรัฐฯใน่การทดำาสุงครามอจิน่โดำจิรีน่ทรั บื้งใน่ลาวและ
เวรียดำน่าม  ซึ่ซึ่สื่งความรน่วมมมือเชน่น่วน่าน่รีบื้ดำดำาเน่จิน่ตุน่อไปจิน่กระทรั สื่งสุหรรัฐฯ ประกาศถอน่ทรัพจิากไทยใน่ พ.ศ. 
2519 (ประจิรักษณ์ กก้องกรีรตุจิ, 2548: 170 - 176)  
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ภาพทรีสื่ 5.7 ฝ่รูงเครมืสื่องบจิน่รบของสุหรรัฐฯ ทรีสื่ประจิดำาการ ณ์ ฐาน่ทรัพอากาศโคราช ภาพน่รีบื้ถน่ายใน่ปรี พ.ศ.2511  

ทรีสื่มา http://www.koratnana.com/index.php?topic=3066.0 

  

  บทบาททรีสื่ไทยเปร็น่พรัน่ธ์มจิตุรกรับสุหรรัฐฯใน่การตุน่อตุก้าน่ลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์  และการทรีสื่สุหรรัฐฯเขก้ามา
ตุรั บื้งฐาน่ทรัพใน่ไทยรน่วมทศวรรษ  สุน่งผู้ลเปลรีสื่ยน่แปลงตุน่อเศรษฐกจิจิ สุรังคม และการเมมืองของไทยอยน่าง
มหาศาล น่อกจิากมรีการพรัฒน่าของกองทรัพ การชน่วยวางระบอบเศรษฐกจิจิ การพรัฒน่าโครงสุรก้างพมืบื้น่ฐาน่ 
และการใหก้หลรักประกรัน่ความมรั สื่น่คงดำรังกลน่าวมาแลก้ว  ความเปลรีสื่ยน่แปลงทางสุรังคมใน่ดำก้าน่อมืสื่น่ๆ กร็เกจิดำขซึ่บื้น่
ตุามมาดำก้วย อาทจิ  การขยายตุรัวของธ์ตุรกจิจิภาคการบรจิการ  เชน่น่  บารณ์  ไน่ตุณ์คลรับ  ซึ่ตุปเปอรณ์มาเกร็ตุ  
โรงแรม โรงภาพยน่ตุรณ์ ฯลฯ  โดำยมรีการขยายตุรัวทรั บื้งใน่กรตุงเทพฯและใน่จิรังหวรัดำทรีสื่เปร็น่ทรีสื่ตุรั บื้งฐาน่ทรัพของ
สุหรรัฐฯ ซึ่ซึ่สื่งการขยายของธ์ตุรกจิจิเหลน่าน่รีบื้กน่อใหก้เกจิดำการเคลมืสื่อน่ยก้ายแรงงาน่ครรั บื้งใหญน่จิากชน่บทสุรูน่เมมืองทรีสื่เปร็น่
ฐาน่ทรัพ เพมืสื่อแสุวงหาความกก้าวหน่ก้าใน่ชรีวจิตุทรั บื้งการเปร็น่คน่ป รั สื่น่สุามลก้อ  เจิก้าหน่ก้าทรีสื่ฐาน่ทรัพ  ลน่าม บรจิการ  
พน่รักงาน่รรักษาความปลอดำภรัย เมรียเชน่า และโสุเภณ์รีฯลฯ ขณ์ะเดำรียวกรัน่เมร็ดำเงจิน่ดำอลลาหณ์สุหรรัฐฯจิดำาน่วน่
มหาศาลทรีสื่ถรูกจิรับจิน่ายใชก้สุอน่โดำยทหารสุหรรัฐฯ กร็กน่อใหก้เกจิดำเศรษฐรีใหมน่ขซึ่บื้น่มาจิดำาน่วน่มาก ซึ่ซึ่สื่งเกจิดำจิากการ
ดำดำาเน่จิน่ธ์ตุรกจิจิทรั บื้งทรีสื่ถรูกกฎีหมายและผู้จิดำกฎีหมาย   

สุน่วน่การเปลรีสื่ยน่แปลงทรีสื่สุดำาครัญใน่แงน่การเมมืองการปกครองคมือ การขยายตุรัวของการศซึ่กษาใน่
ระดำรับอตุดำมศซึ่กษาทรั บื้งใน่กรตุงเทพฯ และใน่ภรูมจิภาค  ซึ่ซึ่สื่งสุน่งผู้ลใหก้เกจิดำกลตุน่มน่รักศซึ่กษาและประชาชน่ทรีสื่ตุมืสื่น่ตุรัวใน่
อตุดำมการณ์ณ์ทางการเมมืองแบบใหมน่ ซึ่ซึ่สื่งมรีทรั บื้งระบอบประชาธ์จิปไตุย  และระบอบคอมมจิวน่จิสุตุณ์  ความคจิดำ
ความรรูก้จิากมหาวจิทยาลรัยและอจิทธ์จิพลขก้อมรูลขน่าวสุารจิากภายน่อก(โดำยเฉพาะจิากสุหรรัฐฯ)  ทดำาใหก้พวกเขา
ไดำก้พบวน่าระบบสุรังคมการเมมืองทรีสื่อยรูน่รอบตุรัว คมือรรัฐบาลจิอมพลถน่อมทรีสื่เปร็น่รรัฐบาลเผู้ดำร็จิการทหาร และ
ครองอดำาน่าจิยาวน่าน่มารน่วมสุจิบปรีน่รั บื้น่ ไมน่ใชน่สุจิสื่งทรีสื่พวกเขาใฝ่น่ฝ่ รัน่และถวจิลหา สุจิสื่งทรีสื่พวกเขาใฝ่น่ฝ่ รัน่คมือการมรี
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รรัฐธ์รรมน่รูญทรีสื่เปร็น่ประชาธ์จิปไตุย  มรีร รัฐบาลทรีสื่มาจิากการเลมือกตุรั บื้ง และประเทศมรีเอกราชและอธ์จิปไตุยทรีสื่
สุมบรูรณ์ณ์ (ไมน่มรีกองทรัพตุน่างชาตุจิอยรูน่ใน่ประเทศ) ซึ่ซึ่สื่งจิากเปก้าหมายดำรังกลน่าวไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การเคลมืสื่อน่ไหวเพมืสื่อ
เรรียกรก้องสุจิสื่งเหลน่าน่รั บื้น่ จิน่น่ดำาไปสุรูน่เหตุตุการณ์ณ์ 14 ตุตุลาคม พ.ศ.2516  และเหตุตุการณ์ณ์ 6 ตุตุลาคมพ.ศ.2519  

 

6. เหตัถุการิณค์ 14 ตัถุลัาคม พ.ศ. 2516  
 

 สุภาพของเหตุตุการณ์ณ์ 14 ตุตุลาคม พ.ศ.2516  ทรีสื่เรรียกกรัน่วน่า“วรัน่มหาปรีตุจิ”(คดำาทรีสื่ขบวน่การน่รักศซึ่กษา
ใชก้)  หรมือ “วรัน่มหาวจิปโยค” (ตุามพระราชดำดำารรัชของพระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัว) เรจิสื่มดำก้วยการเดำจิน่แจิก
ใบปลจิวทรีสื่มรีเน่มืบื้อหาอก้างถซึ่งพระราชหรัตุถเลขาของรรัชกาลทรีสื่ 7 เพมืสื่อเรรียกรก้องรรัฐธ์รรมน่รูญของกลตุน่มน่รักศซึ่กษา
ใน่วรัน่ทรีสื่ 6 ตุตุลาคม พ.ศ.2516 เมมืสื่อเดำจิน่แจิกถซึ่งบรจิเวณ์ประตุรูน่ดำบื้า พวกเขากร็ถรูกเจิก้าหน่ก้าทรีสื่ตุดำารวจิจิรับกตุมไป 11 

คน่ (ภายหลรังจิรับเพจิสื่มไดำก้อรีก 2 รวมเปร็น่ 13 คน่)ใน่ขก้อหามรั สื่วสุตุมและชรักชวน่ใหก้มรีการชตุมน่ตุมใน่ทางการเมมือง   
และภายหลรังมรีการตุรั บื้งขก้อหาเพจิสื่มเตุจิมวน่ามรีการกระทดำาอรัน่เปร็น่คอมมจิวน่จิสุตุณ์ เพราะจิากการทรีสื่ตุดำารวจิไปคก้น่ทรีสื่
ทดำางาน่และทรีสื่พรักของน่รักศซึ่กษากลตุน่มน่รีบื้ไปพบหน่รังสุมือทรีสื่มรีเน่มืบื้อหาเกรีสื่ยวกรับทฤษฎีรีสุรังคมน่จิยม (ขก้อเทร็จิจิรจิงคมือ
เปร็น่หน่รังสุมือทรีสื่ยมืมจิากหก้องสุมตุดำมหาวจิทยาลรัยเพมืสื่ออน่าน่) “ศน่ท.”หรมือ“ศรูน่ยณ์กลางน่จิสุจิตุน่รักศซึ่กษาแหน่งประเทศ
ไทย” ใน่ฐาน่ะทรีสื่เปร็น่องคณ์กรการเคลมืสื่อน่ไหวของน่รักศซึ่กษาใน่ขณ์ะน่รั บื้น่ จิซึ่งยมืสื่น่คดำาขาดำใหก้ร รัฐบาลปลน่อยตุรัว
น่รักศซึ่กษากลตุน่มดำรังกลน่าว แตุน่ร รัฐบาลเพจิกเฉยไมน่สุน่องตุอบขก้อเรรียกรก้อง จิซึ่งน่ดำาไปสุรูน่การชตุมน่ตุมใหญน่ของ
น่รักศซึ่กษาและประชาชน่ทรีสื่มหาวจิทยาลรัยมหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์ ใน่วรัน่ทรีสื่ 13 ตุตุลาคม พ.ศ.2516 โดำยมรี
ขก้อเรรียกรก้องสุองขก้อคมือใหก้ร รัฐบาลปลน่อย 13 น่รักศซึ่กษา และใหก้มรีการรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญขซึ่บื้น่ใหมน่  
 

 

               
 

  ภาพทรีสื่ 5.8 จิดำาน่วน่ผู้รูก้ชตุมน่ตุมใน่เหตุตุการณ์ณ์ 14 ตุตุลาคม พ.ศ. 1516 เมมืสื่อมองจิากมตุมสุรูงทรีสื่ถน่น่ราชดำดำาเน่จิน่ 

  ทรีสื่มา http://th.wikipedia.org/wiki/14_oct.jpg 
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ขบวน่ชตุมน่ตุมของน่รักศซึ่กษาและประชาชน่ทรีสื่คาดำกรัน่วน่ามรีจิดำาน่วน่เปร็น่แสุน่คน่เคลมืสื่อน่ขบวน่ออกจิาก
มหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์มตุน่งหน่ก้าไปยรังถน่น่ราชดำดำาเน่จิน่และอน่ตุสุาวรรียณ์ประชาธ์จิปไตุย  โดำยใน่ขบวน่มรีการ
ถมือธ์งไตุรรงคณ์ ธ์งธ์รรมจิรักร รวมถซึ่งการอรัญเชจิญพระบรมฉายาลรักษณ์ณ์ทรั บื้งพระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัว  
และสุมเดำร็จิพระบรมราชจิน่รีน่าถ “ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่การเรจิสื่มปรากฏิตุรัวของวาทกรรมทรีสื่วน่าดำก้วยพระมหากษรัตุรจิยณ์น่รัก
ประชาธ์จิปไตุยขซึ่บื้น่ใน่สุรังคมไทยเปร็น่ครรั บื้งแรก” โดำยการปรากฏิตุรัวเชน่น่วน่าน่รีบื้มรีผู้ลเกรีสื่ยวเน่มืสื่องไปถซึ่งเหตุตุการณ์ณ์
ใน่เดำมือน่พฤษภาคม พ.ศ.2535  ใน่ระหวน่างรอผู้ลการเจิรจิาระหวน่างแกน่น่ดำาน่รักศซึ่กษากรับรรัฐบาล  ใน่
กลางดำซึ่กของวรัน่ดำรังกลน่าวกร็มรีกระแสุขน่าววน่าแกน่น่ดำาทรีสื่ไปเจิรจิากรับรรัฐบาลน่รั บื้น่เสุรียชรีวจิตุแลก้ว (ซึ่ซึ่สื่งไมน่ใชน่เรมืสื่องจิรจิง 
ขก้อเทร็จิจิรจิงคมือรรัฐบาลจิอมพลถน่อมยอมรรับขก้อเรรียกรก้องของน่รักศซึ่กษาแลก้ว) จิากกระแสุขน่าวทรีสื่ปรากฏิ
ออกมาดำรังกลน่าว เสุกสุรรคณ์ ประเสุรจิฐกตุลและเพมืสื่อน่ๆ ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ผู้รูก้ควบคตุมดำรูแลขบวน่ผู้รูก้ชตุมน่ตุมจิซึ่งตุรัดำสุจิน่ใจิน่ดำา
ขบวน่ผู้รูก้ชตุมน่ตุมไปทรีสื่หน่ก้าพระราชวรังดำตุสุจิตุ เพมืสื่อ “หวรังเอาพระบารมรีเปร็น่ทรีสื่พซึ่สื่ง” (เพจิสื่งอก้าง: 522 - 525)    

 เมมืสื่อถซึ่งหน่ก้าพระราชวรังดำตุสุจิตุ ขบวน่ผู้รูก้ชตุมน่ตุมกร็ตุกลงกรัน่วน่าจิะอยรูน่จิน่ถซึ่งรตุน่งเชก้าของวรัน่ทรีสื่ 14 ตุตุลาคม 
เพมืสื่อสุน่งแกน่น่ดำาน่รักศซึ่กษาเขก้าไปใน่พระราชวรังดำตุสุจิตุเพมืสื่อยมืสื่น่ขก้อเรรียกรก้องตุน่อผู้รูก้แทน่พระองคณ์ แลก้วเหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่
ไมน่คาดำคจิดำกร็เกจิดำขซึ่บื้น่ เมมืสื่อแกน่น่ดำาน่รักศซึ่กษาทรีสื่เขก้าไปใน่พระราชวรังดำตุสุจิตุไดำก้กลรับออกมา แลก้วขบวน่ผู้รูก้ชตุมน่ตุม
เตุรรียมทรีสื่จิะแยกยก้ายกรัน่กลรับ แตุน่ปรากฏิวน่าเจิก้าหน่ก้าทรีสื่ตุดำารวจิทรีสื่มาดำรูแลความสุงบเรรียบรก้อยไดำก้ปจิดำกรั บื้น่ถน่น่
ไมน่ใหก้ผู้รูก้ชตุมน่ตุมเคลมืสื่อน่ตุรัวออกมาไดำก้  ผู้รูก้ชตุมน่ตุมเกจิดำการกระทบกระทรั สื่งกรับตุดำารวจิ  ใน่ทรีสื่สุตุดำตุดำารวจิไดำก้ใชก้แกม๊สุ
น่ดำบื้าตุาและกระบองเขก้าสุลายผู้รูก้ชตุมน่ตุม ซึ่ซึ่สื่งผู้ลจิากการปะทะกรัน่ทรีสื่หน่ก้าพระราชวรังดำตุสุจิตุไดำก้กลายเปร็น่ชน่วน่ทรีสื่
น่ดำาไปสุรูน่การสุจิบื้น่สุตุดำรรัฐบาลจิอมพลถน่อมใน่เวลาตุน่อมา  

ผู้ลจิากการทรีสื่ผู้รูก้ชตุมน่ตุมถรูกรรัฐบาลปราบปรามไดำก้สุรก้างความโกรธ์แคก้น่แกน่น่รักเรรียน่  น่รักศซึ่กษาและ
ประชาชน่อยน่างกวก้างขวาง  จิน่น่ดำาไปสุรูน่การรวมตุรัวกรัน่เพมืสื่อประทก้วงและกน่อการจิลาจิลใน่ตุอน่สุายของวรัน่ทรีสื่ 
14 ตุตุลาคม พรก้อมๆกรับทรีสื่มรีขก้อเรรียกรก้องเพจิสื่มเตุจิมคมือใหก้จิอมพลถน่อม กจิตุจิขจิร  จิอมพลประภาสุ จิารตุเสุถรียร
และพรัน่เอกณ์รงคณ์ กจิตุตุจิขจิร ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่ “สุามทรราช” เดำจิน่ทางออกน่อกประเทศ  ขณ์ะทรีสื่ร รัฐบาลจิอมพล
ถน่อมกร็ไมน่รอชก้าสุดำาหรรับการสุรั สื่งเคลมืสื่อน่กดำาลรังเจิก้าหน่ก้าทรีสื่ทหารและตุดำารวจิ  เพมืสื่อปราบปรามผู้รูก้ชตุมน่ตุมทรั บื้งทรีสื่
มหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์ สุน่ามหลวง และถน่น่ราชดำดำาเน่จิน่ เหตุตุการณ์ณ์ดำดำาเน่จิน่ไปจิน่ถซึ่งหรัวคดำสื่าของวรัน่ทรีสื่ 
14 ตุตุลาคม กระทรั สื่งมรีการออกขน่าวทางวจิทยตุกระจิายเสุรียงแหน่งประเทศไทยวน่า จิอมพลถน่อมไดำก้ลาออกจิาก
ตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีแลก้ว  และมรีการแตุน่งตุรั บื้งน่ายสุรัญญา ธ์รรมศรักดำจิ ธิ์ (พ.ศ.2450 – 2545) เปร็น่
น่ายกรรัฐมน่ตุรรีแทน่  โดำยเชมืสื่อกรัน่วน่าการทรีสื่จิอมพลถน่อมและคณ์ะยอมลาออกจิากตุดำาแหน่น่ง แลก้วเดำจิน่
ทางออกน่อกประเทศ เกจิดำจิากการเจิรจิากรัน่ภายใน่ระหวน่างผู้รูก้มรีอดำาน่าจิเพมืสื่อใหก้เกจิดำความสุงบแกน่บก้าน่เมมือง  
และน่รีบื้ถมือเปร็น่การสุจิบื้น่สุตุดำของระบอบเผู้ดำร็จิการทหารทรีสื่ครองอดำาน่าจิการเมมืองไทยมายาวน่าน่ถซึ่ง 15 ปรี  
รวมทรั บื้งเปร็น่จิตุดำเรจิสื่มตุก้น่สุดำาหรรับยตุคประชาธ์จิปไตุยทรีสื่เบน่งบาน่ระหวน่างปลาย พ.ศ.2516 – ปลาย พ.ศ.2519  

แมก้สุภาพการเมมืองภายใน่ของไทยทรีสื่ไดำก้เกจิดำการเปลรีสื่ยน่แปลงครรั บื้งสุดำาครัญดำรังกลน่าวมา แตุน่วน่า
บทบาทของสุหรรัฐฯทรีสื่มรีตุน่อสุรังคมการเมมืองไทยใน่ยตุคสุงครามเยร็น่กร็ยรังคงดำดำาเน่จิน่ตุน่อไปดำรังเดำจิม เพราะแมก้
ร รัฐบาลเผู้ดำร็จิการทหารทรีสื่สุหรรัฐมรีสุน่วน่คดำบื้าจิตุน่ใหก้ดำดำารงอยรูน่ใน่การเมมืองไทยมายาวน่าน่รน่วม 15 ปรีจิะถรูกโคน่น่ลก้ม
ลงไป แตุน่เปร็น่ทรีสื่ปรากฏิชรัดำวน่า สุหรรัฐฯ  ยรังคงมรีสุายสุรัมพรัน่ธ์ณ์ทรีสื่แน่บแน่น่น่กรับทรั บื้งราชสุดำาน่รัก กองทรัพ และกลตุน่ม
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อน่ตุร รักษณ์น่จิยมของไทย ดำรังน่รั บื้น่จิซึ่งไมน่ใชน่เรมืสื่องทรีสื่น่น่าประหลาดำใจิทรีสื่หลรังเหตุตุการณ์ณ์ 14 ตุตุลาคม 2516 สุหรรัฐฯจิะ
ยรังคงมรีฐาน่ทรัพอยรูน่ใน่ไทยตุน่อไป จิน่กวน่าจิะเรจิสื่มมรีกระแสุตุน่อตุก้าน่ฐาน่ทรัพสุหรรัฐฯใน่ไทยระหวน่างปรี พ.ศ. 
2518 – 2519 โดำยการเคลมืสื่อน่ไหวของขบวน่การน่รักศซึ่กษา และน่ดำาไปสุรูน่การถอน่ทหารสุหรรัฐฯทรั บื้งหมดำจิาก
ไทยใน่เวลาตุน่อมา  
 

7. เหตัถุการิณค์ 6 ตัถุลัาคม พ.ศ. 2519 
  

ความสุดำาเรร็จิทรีสื่เกจิดำจิากการประทก้วงขรับไลน่ระบอบเผู้ดำร็จิการทหารใน่เหตุตุการณ์ณ์  14 ตุตุลาคม 2516  

โดำยทรั สื่วไปมองกรัน่วน่า  ขบวน่การน่รักศซึ่กษาคมือกลตุน่มคน่รตุน่น่ใหมน่ทรีสื่เปร็น่ความหวรังสุดำาหรรับการสุรก้างระบอบ
ประชาธ์จิปไตุยใน่ประเทศ รวมถซึ่งการพรัฒน่าสุรังคมการเมมืองของไทยใหก้ดำรีขซึ่บื้น่กวน่าทรีสื่ผู้น่าน่มา  อยน่างไรกร็ตุาม 
ความคจิดำเชน่น่วน่าน่รีบื้ไมน่ไดำก้เกจิดำขซึ่บื้น่กรับกลตุน่มอน่ตุร รักษณ์น่จิยม และกองทรัพ พวกเขามองวน่าการเคลมืสื่อน่ไหวของ
ขบวน่การน่รักศซึ่กษาเปร็น่สุจิสื่งทรีสื่ตุก้องจิรับตุามองอยน่างใกลก้ชจิดำ  เพราะใน่ขบวน่การเคลมืสื่อน่ไหวน่รีบื้ มรีน่รักศซึ่กษา
บางสุน่วน่ทรีสื่ฝ่ รักใฝ่น่ใน่อตุดำมการณ์ณ์ลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์ ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ภรัยคตุกคามทรีสื่พวกเขาหวรั สื่น่วจิตุกมาตุลอดำ  และพวก
เขาตุก้องหวรั สื่น่วจิตุกมากยจิสื่งขซึ่บื้น่  เมมืสื่อใน่ พ.ศ.2516 สุหรรัฐฯเรจิสื่มมรีน่โยบายถอน่ทหารออกจิากเวรียดำน่าม 
เพราะเกจิดำกระแสุตุน่อตุก้าน่สุงครามเวรียดำน่ามขซึ่บื้น่ใน่สุหรรัฐฯอยน่างกวก้างขวาง (ประกอบกรับทรีสื่ผู้น่าน่มาสุหรรัฐฯ
ตุก้องสุรูญเสุรียงบประมาณ์สุรูงถซึ่งพรัน่ลก้าน่เหรรียญสุหรรัฐ และมรีทหารเสุรียชรีวจิตุแลก้วน่รับหมมืสื่น่น่าย) เหตุตุน่รีบื้เมมืสื่อ
สุหรรัฐถอน่ทหารชตุดำสุตุดำทก้ายออกจิากเวรียดำน่ามใตุก้เรรียบรก้อยแลก้ว  ใน่ พ.ศ.2518 สุหรรัฐฯจิซึ่งละทจิบื้งเวรียดำน่าม
ใตุก้ โดำยปลน่อยใหก้เวรียดำน่ามเหน่มือบตุกเขก้ายซึ่ดำใน่อรีกไมน่กรีสื่เดำมือน่ถรัดำมา 

ขณ์ะทรีสื่อรีกดำก้าน่หน่ซึ่สื่ง  เพมืสื่อเตุรรียมรรับมมือกรับการทรีสื่สุหรรัฐฯเรจิสื่มถอน่ตุรัวจิากภรูมจิภาคอจิน่โดำจิรีน่ทรั บื้งการ
ถอน่ทหารจิากเวรียดำน่ามใตุก้  และจิะรวมถซึ่งการถอน่ทหารจิากไทยใน่เวลาตุน่อมา กลตุน่มอน่ตุร รักษณ์น่จิยมและ
รรัฐบาลทรีสื่มรี ม.ร.ว.คซึ่กฤทธ์จิ ธิ์ ปราโมช (พ.ศ.2454 – 2538) เปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรี  จิซึ่งเรจิสื่มปรรับเปลรีสื่ยน่น่โยบาย
ตุน่างประเทศของไทยตุน่อกลตุน่มประเทศทรีสื่เปร็น่คอมมจิวน่จิสุตุณ์ใหมน่ โดำยลดำบทบาทและทน่าทรีทรีสื่แขร็งกรก้าวลง และ
หรัน่ไปเปจิดำความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ทางการทรูตุกรับประเทศมหาอดำาน่าจิทรีสื่เปร็น่คอมมจิวน่จิสุตุณ์น่รั สื่น่คมือจิรีน่  ม.ร.ว.คซึ่กฤทธ์จิ ธิ์ 
และคณ์ะเดำจิน่ทางเยมือน่กรตุงป รักกจิสื่งใน่วรัน่ 1 กรกฎีาคม พ.ศ.2518 เพมืสื่อเปจิดำความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ทางการทรูตุอยน่าง
เปร็น่ทางการ และใน่เวลาตุน่อมา กร็มรีการขอความรน่วมมมือจิากจิรีน่ใน่การไมน่ใหก้ความชน่วยเหลมือแกน่ขบวน่การ
คอมมจิวน่จิสุตุณ์ทรีสื่เคลมืสื่อน่ไหวใน่ประเทศ (พคท.หรมือพรรคคอมมจิวน่จิสุตุณ์แหน่งประเทศไทย)          

ใน่ชน่วงเวลาไลน่เลรีสื่ยกรับทรีสื่สุหรรัฐฯละทจิบื้งเวรียดำน่ามใตุก้น่รั บื้น่  ขบวน่การคอมมจิวน่จิสุตุณ์ทรั บื้งใน่ลาว  และ
กรัมพรูชาตุน่างกร็สุามารถสุถาปน่ารรัฐคอมมจิวน่จิสุตุณ์ขซึ่บื้น่มาไดำก้  ซึ่ซึ่สื่งความเคลมืสื่อน่ไหวและการเปลรีสื่ยน่แปลงทาง
การเมมืองใน่ประเทศเพมืสื่อน่บก้าน่ดำรังกลน่าวมา มรีผู้ลตุน่อการเมมืองภายใน่ของไทยอยน่างสุดำาครัญยจิสื่ง เพราะไดำก้เกจิดำ
บรรยากาศการกระตุตุก้น่ใหก้ตุมืสื่น่กลรัวภรัยจิากคอมมจิวน่จิสุตุณ์อยน่างกวก้างขวาง  โดำยเฉพาะใน่บรรดำากลตุน่มอน่ตุร รักษณ์
น่จิยมขวาจิรัดำทรีสื่มรีทรั บื้งน่รักการเมมือง พระสุงฆณ์ น่รักหน่รังสุมือพจิมพณ์ ตุดำารวจิ ทหาร ลรูกเสุมือชาวบก้าน่ น่วพล กระทจิง
แดำงฯลฯ  และถก้อยคดำาทรีสื่สุะทก้อน่บรรยากาศใน่ชน่วงกน่อน่เกจิดำเหตุตุการณ์ณ์ 6 ตุตุลาคม พ.ศ.2519 ไดำก้เปร็น่อยน่าง
ดำรีคมือ “ฆน่าคอมมจิวน่จิสุตุณ์ไมน่บาป” ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่คดำากลน่าวของพระเทพกจิตุตุจิป รัญญาคตุณ์ (กจิตุจิศรักดำจิ ธิ์  กจิตุตฺตุจิวตุฑ์ตฺโฒ) หรมือ
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พระกจิตุตุจิวตุฑ์โฒ ทรีสื่ออกมาใหก้สุรัมภาษณ์ณ์กรับสุมืสื่อมวลชน่  เพมืสื่อสุน่รับสุน่ตุน่การปราบปรามคอมมจิวน่จิสุตุณ์ใน่
เมมืองไทย   และใน่บรรยากาศทรีสื่กระตุตุก้น่เรก้าเชน่น่วน่าน่รีบื้  เมมืสื่อมรีการเคลมืสื่อน่ไหวของขบวน่การน่รักศซึ่กษา ทรีสื่ถรูก
ทดำาใหก้มรีภาพวน่าเกรีสื่ยวขก้องกรับขบวน่การคอมมจิวน่จิสุตุณ์ กลตุน่มอน่ตุร รักษณ์น่จิยมขวาจิรัดำจิซึ่งดำดำาเน่จิน่การเขก้าปราบปราม
ขบวน่การน่รักศซึ่กษาทรีสื่มหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์  ใน่ตุอน่เชก้าของวรัน่ทรีสื่ 6 ตุตุลาคม พ.ศ.2519 ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่
การกน่ออาชญากรรมกลางเมมืองหลวงทรีสื่ไมน่เคยมรีการดำดำาเน่จิน่คดำรีกรับทรีสื่ผู้รูก้ทรีสื่เกรีสื่ยวขก้อง ตุรงกรัน่ขก้ามพวกเขากรับ
เตุจิบใหญน่ใน่หน่ก้าทรีสื่การงาน่และตุดำาแหน่น่งทางการเมมืองมากยจิสื่งขซึ่บื้น่       

เหตุตุการณ์ณ์ 6 ตุตุลาคม พ.ศ.2519 เรจิสื่มตุก้น่ขซึ่บื้น่ใน่สุจิงหาคม พ.ศ.2519 เมมืสื่อมรีเกจิดำกระแสุขน่าวตุามหน่ก้า
หน่รังสุมือพจิมพณ์วน่า “สุามทรราช” คมือจิอมพลถน่อม จิอมพลประภาสุ และพรัน่เอกณ์รงคณ์  ทรีสื่ขบวน่การ
น่รักศซึ่กษาเคยขรับไลน่ออกน่อกประเทศน่รั บื้น่ จิะมรีการเดำจิน่ทางเขก้ามาใน่ประเทศไทย ขบวน่การน่รักศซึ่กษาทรีสื่น่ดำา
โดำย ศน่ท. (ศรูน่ยณ์กลางน่จิสุจิตุน่รักศซึ่กษาแหน่งประเทศไทย) อรัน่มรีสุตุธ์รรม แสุงประทตุม เปร็น่เลขาธ์จิการ จิซึ่งจิรัดำใหก้
มรีการประทก้วงครัดำคก้าน่เรมืสื่อยมาเปร็น่ระยะๆ ตุลอดำเดำมือน่สุจิงหาคม และกรัน่ยายน่ทรั บื้งทรีสื่สุน่ามหลวง และใน่
มหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์  ขณ์ะเดำรียวกรัน่ น่รักศซึ่กษาและประชาชน่กร็มรีการจิรัดำตุรั บื้ง “แน่วรน่วมตุน่อตุก้าน่เผู้ดำร็จิ
การแหน่งชาตุจิ” ขซึ่บื้น่มา  เพมืสื่อดำดำาเน่จิน่กจิจิกรรมรน่วมกรัน่ใน่การตุน่อตุก้าน่การเขก้าประเทศของสุามทรราชอยน่างถซึ่ง
ทรีสื่สุตุดำ  ซึ่ซึ่สื่งการดำดำาเน่จิน่กจิจิกรรมเปร็น่ไปอยน่างกวก้างขวาง  ทรั บื้งการชตุมน่ตุมประทก้วง  แจิกใบปลจิว  แสุดำงละคร
ลก้อเลรียน่ ฯลฯ  กระทรั บื้งพวกเขาสุามารถผู้น่ซึ่กเปร็น่กดำาลรังเพมืสื่อเคลมืสื่อน่ไหวรน่วมกรัน่มากถซึ่ง 165 องคณ์กร           

อยน่างไรกร็ตุาม  การเคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่ของขบวน่การน่รักศซึ่กษาและประชาชน่ทรีสื่ดำดำาเน่จิน่มาดำรูจิะไมน่
เปร็น่ผู้ล  เพราะจิอมพลถน่อมไดำก้บวชเปร็น่สุามเณ์รทรีสื่สุจิงคโปรณ์ (ขณ์ะน่รั บื้น่อายตุ 65 ปรี)  และเดำจิน่ทางเขก้า
ประเทศไทยทรีสื่สุน่ามบจิน่ดำอน่เมมืองใน่วรัน่ 19 กรัน่ยายน่ พ.ศ.2519  ภายใตุก้การอดำาน่วยความสุะดำวกจิาก
เจิก้ากรมการบจิน่พลเรมือน่ และผู้รูก้บรังครับการกองตุรวจิคน่เขก้าเมมือง  ใน่ตุอน่สุายของวรัน่เดำรียวกรัน่น่รั บื้น่สุามเณ์ร
ถน่อมกร็เขก้าอตุปสุมบทเปร็น่พระภจิกษตุทรีสื่ว รัดำบวรน่จิเวศ(พระอารามหลวง) ขน่าวการมาของพระถน่อมสุรก้าง
ความไมน่พอใจิแกน่ขบวน่การน่รักศซึ่กษาและประชาชน่เปร็น่อยน่างยจิสื่ง เพราะพวกเขาหวรั สื่น่เกรงวน่าระบอบเผู้ดำร็จิ
การถน่อมจิะกลรับมาครองอดำาน่าจิอรีกครรั บื้ง เหตุตุน่รีบื้พวกเขาจิซึ่งยมืสื่น่ขก้อเสุน่อเพมืสื่อกดำดำรัน่รรัฐบาล ม.ร.ว.เสุน่รียณ์ 
ปราโมช คมือใหก้พระถน่อมลาสุจิกขาและเดำจิน่ทางออกน่อกประเทศเสุรีย  

ใน่ระหวน่างการเคลมืสื่อน่ไหวของขบวน่การน่รักศซึ่กษาและประชาชน่กลรับเกจิดำกระแสุตุรีกลรับตุน่อพวก
เขา  เมมืสื่อมรีกลตุน่มอน่ตุร รักษณ์น่จิยมขวาจิรัดำไดำก้โจิมตุรีพวกเขาวน่ามรีลรักษณ์ะเคลมืสื่อน่ไหวทรีสื่เปร็น่คอมมจิวน่จิสุตุณ์ เชน่น่      

พระกจิตุตุจิวตุฑ์โฒกลน่าววน่า  การขรับไลน่พระของน่รักศซึ่กษาไมน่ถรูกตุก้อง เพราะมรีแตุน่คอมมจิวน่จิสุตุณ์เทน่าน่รั บื้น่ทรีสื่ไลน่พระ 
ขณ์ะทรีสื่วจิทยตุยาน่เกราะ และหน่รังสุมือพจิมพณ์ดำาวสุยาม  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่กระบอกเสุรียงสุดำาครัญของกลตุน่มอน่ตุร รักษณ์น่จิยมขวา
จิรัดำกร็โจิมตุรีการเคลมืสื่อน่ไหวของน่รักศซึ่กษาและประชาชน่วน่ากน่อใหก้เกจิดำความวตุน่น่วายแกน่บก้าน่เมมือง  ไมน่ตุก้องเขก้า
ไปรน่วมชตุมน่ตุม  และใหก้ดำดำาเน่จิน่การจิรับกตุมน่รักศซึ่กษาและประชาชน่ทรีสื่เดำจิน่แจิกใบปลจิวหรมือตุจิดำโปสุเตุอรณ์เสุรีย 

เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งมรีน่รักศซึ่กษาและประชาชน่จิดำาน่วน่ไมน่น่ก้อยทรีสื่ถรูกลอบทดำารก้ายอยรูน่เน่มืองๆ โดำยเหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่รตุน่แรงและ
ไดำก้กลายเปร็น่เงมืสื่อน่ไขทรีสื่กลตุน่มอน่ตุร รักษณ์น่จิยมขวาจิรัดำ หยจิบฉวยไปใชก้เพมืสื่อโจิมตุรีการเคลมืสื่อน่ไหวของขบวน่การ
น่รักศซึ่กษาและประชาชน่คมือ การเสุรียชรีวจิตุของพน่รักงาน่การไฟ้ฟ้ก้าจิรังหวรัดำน่ครปฐมสุองคน่ ซึ่ซึ่สื่งถรูกซึ่ก้อมจิน่
เสุรียชรีวจิตุและถรูกน่ดำาศพไปแขวน่คอทรีสื่หน่ก้าทางเขก้าหมรูน่บก้าน่จิรัดำสุรรแหน่งหน่ซึ่สื่งใน่อดำาเภอเมมืองน่ครปฐม    
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กระแสุตุน่อตุก้าน่ครัดำคก้าน่การเขก้ามาใน่ประเทศไทยของพระถน่อมดำดำาเน่จิน่ตุน่อไป ทรั บื้งใน่กรตุงเทพฯ 
และตุน่างจิรังหวรัดำ ขณ์ะทรีสื่ร รัฐบาล ม.ร.ว. เสุน่รียณ์ ปราโมช กร็ไมน่มรีคดำาตุอบทรีสื่ชรัดำเจิน่สุดำาหรรับกรณ์รีน่รีบื้ ใน่ตุอน่ตุก้น่มรี
การแถลงวน่า  คณ์ะรรัฐมน่ตุรรีไดำก้มรีมตุจิใหก้พระถน่อมเดำจิน่ทางออกน่อกประเทศ และแจิก้งพระถน่อมแลก้ว  แตุน่
พระถน่อมไมน่ยอมเดำจิน่ทางออกไป ขณ์ะทรีสื่ใน่ภายหลรังกลรับแถลงวน่ารรัฐบาลดำดำาเน่จิน่การตุามขก้อเรรียกรก้อง
ดำรังกลน่าวไมน่ไดำก้เพราะขรัดำรรัฐธ์รรมน่รูญ เปร็น่ประเดำร็น่ทรีสื่ควรทดำาความเขก้าใจิเกรีสื่ยวกรับสุถาน่การณ์ณ์ใน่ขณ์ะน่รั บื้น่วน่า 

รรัฐบาล ม.ร.ว. เสุน่รียณ์ ปราโมช ไมน่ไดำก้มรีอดำาน่าจิอยน่างแทก้จิรจิง(ทรั บื้งใน่ชน่วงกน่อน่และระหวน่างเกจิดำเหตุตุการณ์ณ์ 6 

ตุตุลาคม 2519) ใน่การควบคตุมสุถาน่การณ์ณ์บก้าน่เมมือง การเมมืองไทยไดำก้อยรูน่ใน่ลรักษณ์ะทรีสื่เปร็น่รรัฐซึ่ก้อน่รรัฐ 

กลน่าวคมือมรีกลตุน่มผู้รูก้ใชก้อดำาน่าจิรรัฐกลตุน่มทรีสื่สุองเกจิดำขซึ่บื้น่ และไดำก้แสุดำงตุรัวอยน่างเปร็น่ทางการใน่ชมืสื่อ “คณ์ะปฏิจิรรูปการ
ปกครองแผู้น่น่ดำจิน่”   เมมืสื่อมรีการรรัฐประหารยซึ่ดำอดำาน่าจิรรัฐบาล ม.ร.ว.เสุน่รียณ์ ใน่หรัวคดำสื่าของวรัน่ทรีสื่ 6 ตุตุลาคม 
พ.ศ.2519 หลรังมรีการปราบปรามน่รักศซึ่กษาและประชาชน่ทรีสื่มหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์เสุรร็จิสุจิบื้น่  

ตุลอดำตุก้น่เดำมือน่ตุตุลาคมกน่อน่เกจิดำเหตุตุการณ์ณ์ 6 ตุตุลาคม พ.ศ.2519 น่รักศซึ่กษาและประชาชน่ยรังคง
จิรัดำชตุมน่ตุมอยน่างตุน่อเน่มืสื่องทรั บื้งทรีสื่สุน่ามหลวง และทรีสื่มหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์  เพมืสื่อรอฟ้ รังคดำาตุอบทรีสื่ชรัดำเจิน่จิาก
รรัฐบาล กระทรั สื่งใน่วรัน่ทรีสื่ 4 ตุตุลาคม ใน่ระหวน่างทรีสื่มรีการชตุมน่ตุมกรัน่ใน่บรจิเวณ์ลาน่โพธ์จิ ธิ์หน่ก้าคณ์ะศจิลปศาสุตุรณ์ 
มหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์ น่รักศซึ่กษาชตุมน่ตุมน่าฏิศจิลปณ์และการละคร มหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์ ไดำก้แสุดำง
ละครเกรีสื่ยวกรับกรณ์รีการฆน่าแขวน่คอพน่รักงาน่การไฟ้ฟ้ก้าน่ครปฐมสุองคน่ แตุน่ภายหลรังหน่รังสุมือพจิมพณ์ดำาว
สุยามและวจิทยตุยาน่เกราะไดำก้น่ดำามากลน่าวโจิมตุรีวน่า น่รักศซึ่กษาทรีสื่ชตุมน่ตุมกรัน่บรจิเวณ์ลาน่โพธ์จิ ธิ์ไดำก้แสุดำงละครทรีสื่
หมจิสื่น่พระบรมเดำชาน่ตุภาพ เพราะน่รักศซึ่กษาทรีสื่แสุดำงมรีหน่ก้าตุาคลก้ายพระพรักตุรณ์สุมเดำร็จิพระบรมโอรสุาธ์จิราช
สุยามมกตุฎีราชกตุมาร(ขก้อเทร็จิจิรจิงคมือมรีการน่ดำาฟ้จิลณ์มภายถน่ายไปตุรัดำตุน่อกรัน่ใน่คน่ายทหาร)       

ผู้ลจิากการน่ดำาเสุน่อขก้อมรูลขน่าวสุาร(อรัน่เปร็น่เทร็จิ)เชน่น่น่รีบื้  ยจิสื่งน่ดำาไปสุรูน่การโกรธ์แคก้น่ใน่กลตุน่มขวาจิรัดำ
มากยจิสื่งขซึ่บื้น่ กลตุน่มขวาจิรัดำอยน่างน่วพล กระทจิงแดำง ลรูกเสุมือชาวบก้าน่  และประชาชน่โดำยทรั สื่วไปจิซึ่งพรก้อมแลก้ว
สุดำาหรรับการปราบปรามกลตุน่มผู้รูก้คตุกคามความมรั สื่น่คงของชาตุจิ การชตุมน่ตุมใน่วรัน่ทรีสื่ 5 ตุตุลาคม  กลตุน่มน่รักศซึ่กษา
และประชาชน่ไดำก้ตุรัดำสุจิน่ใจิทรีสื่จิะชตุมน่ตุมยมืดำเยมืบื้อใน่บรจิเวณ์สุน่ามฟ้ตุตุบอลของมหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์จิน่ถซึ่ง
รตุน่งเชก้าของวรัน่ทรีสื่ 6 ตุตุลาคม  และใน่รตุน่งสุางของวรัน่ดำรังกลน่าวตุดำารวจิทก้องทรีสื่ ตุดำารวจิคอมมาน่โดำ และตุดำารวจิ
ตุระเวน่ชายแดำน่ทรีสื่ถรูกสุน่งมาจิากจิรังหวรัดำประจิวบครีรรีข รัน่ธ์ณ์ พรก้อมอาวตุธ์ครบมมือกร็บตุกเขก้าโจิมตุรีกลตุน่มน่รักศซึ่กษา
และประชาชน่ทรีสื่ชตุมน่ตุมอยรูน่ใน่มหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์ ทรั บื้งน่รีบื้กลตุน่มขวาจิรัดำใน่ขก้างตุก้น่คมือผู้รูก้ชน่วยทรีสื่
กระตุมือรมือรก้น่ใน่การชน่วยเหลมือเจิก้าหน่ก้าทรีสื่ตุดำารวจิรตุมโจิมตุรีกลตุน่มน่รักศซึ่กษาและประชาชน่  
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ภาพทรีสื่ 5.9 การปราบปรามจิรับกตุมน่รักศซึ่กษาและประชาชน่ทรีสื่มหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์ใน่วรัน่ทรีสื่ 6 ตุตุลาคม 
พ.ศ. 2519 ซึ่ซึ่สื่งทดำาใหก้น่รักศซึ่กษาบางสุน่วน่ตุก้องหน่รีเขก้าปน่ารน่วมงาน่กรับพรรคคอมมจิวน่จิสุตุณ์แหน่งประเทศไทย   

ทรีสื่มา http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/796/6796/images/6tula.jpg 

 

ผู้ลจิากเหตุตุการณ์ณ์เขก้าลก้อมปราบดำรังกลน่าว พบวน่ามรีผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุตุามตุรัวเลขของทางการจิดำาน่วน่ 39 

คน่ บาดำเจิร็บ 145 คน่ โดำยมรีน่รักศซึ่กษาทรีสื่ถรูกจิรับกตุม 3,094 คน่ (สุน่วน่ตุรัวเลขจิากเจิก้าหน่ก้าทรีสื่มรูลน่จิธ์จิรน่วมกตุรัญญูรู
อก้างวน่ามรีผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุสุรูงถซึ่ง 530 คน่) และใน่หรัวคดำสื่าของวรัน่ทรีสื่ 6 ตุตุลาคมน่รั บื้น่เอง  คณ์ะน่ายทหารทรีสื่น่ดำาโดำย 
พล.ร.อ. สุงรัดำ ชลออยรูน่ ซึ่ซึ่สื่งเรรียกตุน่เองวน่า“คณ์ะปฏิจิรรูปการปกครองแผู้น่น่ดำจิน่” กร็ไดำก้เคลมืสื่อน่กดำาลรังเขก้ายซึ่ดำ
อดำาน่าจิรรัฐบาล ม.ร.ว.เสุน่รียณ์ ปราโมช  ดำก้วยขก้ออก้างวน่า “มรีการกระทดำาหมจิสื่น่พระบรมเดำชาน่ตุภาพ  ทรีสื่มตุน่งหมาย
จิะทดำาลายสุถาบรัน่พระมหากษรัตุรจิยณ์ ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่แผู้น่สุน่วน่หน่ซึ่สื่งของคอมมจิวน่จิสุตุณ์ทรีสื่ตุก้องการยซึ่ดำครองประเทศ
ไทย”  สุดำาหรรับการจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาลพลเรมือน่ทรีสื่น่น่าเชมืสื่อถมือของคณ์ะรรัฐประหารคมือ “น่ายธ์าน่จิน่ทรณ์ กรรัยวจิเชรียร” ผู้รูก้
ซึ่ซึ่สื่งมรีบทบาทสุดำาครัญใน่การดำดำาเน่จิน่น่โยบายปราบปรามคอมมจิวน่จิสุตุณ์  ขณ์ะทรีสื่กลตุน่มน่รักศซึ่กษาและประชาชน่ผู้รูก้
รอดำพก้น่จิากการปราบปรามและจิรับกตุมกร็เขก้าใจิสุถาน่การณ์ณ์ดำรีวน่าหากไมน่หลบหน่รี  พวกเขากร็ตุก้องถรูกจิรับ
ดำดำาเน่จิน่คดำรีใน่ขก้อหาทรีสื่รก้ายแรงเกจิน่กวน่าทรีสื่พวกเขากระทดำา  เหตุตุน่รีบื้พวกเขาจิซึ่งหลบหน่รีเขก้าปน่าเพมืสื่อรน่วม
เคลมืสื่อน่ไหวกรับพรรคคอมมจิวน่จิสุตุณ์แหน่งประเทศไทย(พคท.)        

การเขก้าสุรูน่ตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีของน่ายธ์าน่จิน่ทรณ์ กรรัยวจิเชรียรคมือภาพทรีสื่ชน่วยสุะทก้อน่ความหวรั สื่น่
วจิตุกตุน่อภรัยจิากลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์ของกลตุน่มอน่ตุร รักษณ์น่จิยมใน่สุรังคมไทยไดำก้เปร็น่อยน่างดำรี เพราะน่ายธ์าน่จิน่ทรณ์ไดำก้
ดำดำาเน่จิน่น่โยบายตุน่อตุก้าน่คอมมจิวน่จิสุตุณ์อยน่างแขร็งขรัน่  และเขากระตุตุก้น่เตุมือน่ใหก้ประชาชน่คดำาน่ซึ่งถซึ่งความมรั สื่น่คง
ของประเทศเปร็น่อรัน่ดำรับแรกอยรูน่เสุมอ หก้ามมรีกจิจิกรรมการเคลมืสื่อน่ไหวใน่ทางการเมมือง องคณ์การน่รักศซึ่กษาใน่
มหาวจิทยาลรัยทตุกแหน่งถรูกสุรั สื่งใหก้ยกเลจิก หก้ามมรีการชตุมน่ตุมหยตุดำงาน่ของกลตุน่มผู้รูก้ใชก้แรงงาน่ หน่รังสุมือพจิมพณ์ถรูก
ตุรวจิสุอบการน่ดำาเสุน่ออยน่างเขก้มงวดำ(ขณ์ะทรีสื่บางสุน่วน่กร็ถรูกสุรั สื่งปจิดำ)  มรีการกวาดำลก้างจิรับกตุมผู้รูก้ทรีสื่เชมืสื่อไดำก้วน่ามรี
การกระทดำาอรัน่เปร็น่คอมมจิวน่จิสุตุณ์ รวมถซึ่งการประกาศหก้ามครอบครองหน่รังสุมือตุก้องหก้ามจิดำาน่วน่ 100 เลน่ม  
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โดำยกระทรวงมหาดำไทยทรีสื่มรีน่ายสุมรัคร สุตุน่ทรเวชเปร็น่รรัฐมน่ตุรรีวน่าการกระทรวง ซึ่ซึ่สื่งการดำดำาเน่จิน่น่โยบาย
อยน่างแขร็งกรก้าวเชน่น่น่รีบื้  ของรรัฐบาลน่ายธ์าน่จิน่ทรณ์ดำดำาเน่จิน่ตุน่อไปจิน่กระทรั บื้งถรูก “คณ์ะปฏิจิวรัตุจิ” ชตุดำเดำรียวกรัน่ทรีสื่มรี
พล.ร.อ.สุงรัดำ ชลออยรูน่ เปร็น่หรัวหน่ก้าน่รีบื้ร รัฐประหารยซึ่ดำอดำาน่าจิใน่วรัน่ทรีสื่ 20 ตุตุลาคม พ.ศ.2520 และใน่เวลา
ตุน่อมากร็มรีพระบรมราชโองการแตุน่งตุรั บื้ง พล.อ.เกรรียงศรักดำจิ ธิ์ ชมะน่รัน่ทณ์ สุน่วน่น่ายธ์าน่จิน่ทรณ์ไดำก้ร รับการโปรดำกลก้า
แตุน่งตุรั บื้งเปร็น่องคมน่ตุรรี (สุมบรัตุจิ ธ์ดำารงธ์รัญวงศณ์, 2549: 434 – 437)    

รรัฐบาลของพล.อ.เกรรียงศรักดำจิ ธิ์ ชมะน่รัน่ทณ์(พ.ศ.2460 – 2546) มรีการดำดำาเน่จิน่น่โยบายทรีสื่ตุรงขก้ามกรับ
รรัฐบาลของน่ายธ์าน่จิน่ทรณ์ กรรัยวจิเชรียรอยน่างสุจิบื้น่เชจิง โดำยพล.อ.เกรรียงศรักดำจิ ธิ์มรีน่โยบายทรีสื่คน่อน่ขก้าง
ประน่รีประน่อมตุน่อการแกก้ไขป รัญหาเรมืสื่องทรีสื่มรีการเคลมืสื่อน่ไหวของขบวน่การคอมมจิวน่จิสุตุณ์ภายใน่ประเทศ  

เชน่น่ เพมืสื่อลดำความตุซึ่งเครรียดำและความบาดำหมางของคน่ใน่ชาตุจิ รรัฐบาลพล.อ.เกรรียงศรักดำจิ ธิ์  จิซึ่งไดำก้ออก
พระราชบรัญญรัตุจิน่จิรโทษกรรมแกน่น่รักศซึ่กษา ประชาชน่ทรีสื่ถรูกจิรับกตุมดำดำาเน่จิน่คดำรีใน่เหตุตุการณ์ณ์ 6 ตุตุลาคม 2519  

(ซึ่ซึ่สื่งดำก้าน่หน่ซึ่สื่งกร็เทน่ากรับเปร็น่การลก้างมลทจิน่ใหก้กรับเจิก้าหน่ก้าทรีสื่และกลตุน่มขวาจิรัดำทรีสื่สุ รังหารน่รักศซึ่กษาและประชาชน่
ใน่เหตุตุการณ์ณ์ดำรังกลน่าวไปดำก้วยใน่ตุรัว)  ขณ์ะทรีสื่การดำดำาเน่จิน่น่โยบายตุน่อเพมืสื่อน่บก้าน่รรัฐบาลพล.อ.เกรรียงศรักดำจิ ธิ์กร็
ลดำทน่าทรีทรีสื่แขร็งกรก้าวลง และเรจิสื่มปรรับปรตุงความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ทรีสื่ดำรีกรับประเทศเพมืสื่อน่บก้าน่ทรีสื่แมก้จิะเปร็น่คอมมจิวน่จิสุตุณ์
คมือลาว  เวรียดำน่าม และกรัมพรูชา กลน่าวคมือดำดำาเน่จิน่น่โยบายทรีสื่มจิตุรกรับทรั บื้งประเทศโลกเสุรรี  และโลก
คอมมจิวน่จิสุตุณ์  อยน่างไรกร็ตุาม การดำดำาเน่จิน่น่โยบายดำรังกลน่าวมาของรรัฐบาล พล.อ.เกรรียงศรักดำจิ ธิ์กร็ตุก้อง
หยตุดำชะงรักลง เมมืสื่อเขาถรูกกดำดำรัน่ใหก้ลาออกจิากตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีใน่วรัน่ทรีสื่ 29 ตุตุลาคม พ.ศ.2523  

และไดำก้กลายเปร็น่การเรจิสื่มตุก้น่ของรรัฐบาลพล.อ.เปรม ตุจิณ์สุรูลาน่น่ทณ์ ผู้รูก้ซึ่ซึ่สื่งสุามารถครองอดำาน่าจิยาวน่าน่ถซึ่ง 8 

ปรี(ระหวน่างพ.ศ. 2523 – 2531) รวมทรั บื้งเปร็น่รรัฐบาลทรีสื่สุน่รับสุน่ตุน่การออกน่โยบาย 66/23  เพมืสื่อใชก้เปร็น่
ยตุทธ์ศาสุตุรณ์ใน่การตุน่อสุรูก้กรับขบวน่การคอมมจิวน่จิสุตุณ์ทรีสื่มรีหลรักการสุดำาครัญคมือการใชก้ “การเมมืองน่ดำาการทหาร”    

รรัฐบาลพล.อ.เปรม (ภายใตุก้การสุน่รับสุน่ตุน่ดำก้วยดำรีจิากชน่ชรั บื้น่น่ดำา กองทรัพ และบรรดำาพรรค
การเมมือง)  ไดำก้เขก้าบรจิหารประเทศใน่ชน่วงเวลาทรีสื่กองทรัพเวรียดำน่ามไดำก้รตุกราน่และยซึ่ดำครองกรัมพรูชาผู้น่าน่
มาแลก้วสุองปรี  (เวรียดำน่ามรตุกราน่และยซึ่ดำครองกรัมพรูชาใน่วรัน่ทรีสื่ 25 ธ์รัน่วาคม พ.ศ.2521 หรมือค.ศ.1978) ซึ่ซึ่สื่ง
การยซึ่ดำครองกรัมพรูชาของเวรียดำน่ามสุรก้างความหวรั สื่น่วจิตุกแกน่ร รัฐบาลพล.อ.เปรม และหน่น่วยงาน่ความมรั สื่น่คง
ของไทยเปร็น่อรัน่มาก เพราะเกรงกรัน่วน่าเวรียดำน่ามทรีสื่มรีกองทรัพใน่กรัมพรูชาถซึ่ง 200,000 น่าย อาจิจิะขยาย
แน่วรบเขก้ามาใน่ภาคอรีสุาน่ของไทย อรีกทรั บื้งชายแดำน่ไทยกรัมพรูชากร็หน่างจิากกรตุงเทพฯเพรียง 250 กจิโลเมตุร
เทน่าน่รั บื้น่  เหตุตุน่รีบื้ร รัฐบาลพล.อ.เปรม จิซึ่งถมือวน่าการยซึ่ดำครองกรัมพรูชาของกองทรัพเวรียดำน่าม (และการมรีกองทรัพ
เวรียดำน่ามประจิดำาการใน่ลาวเกมือบ 70,000 น่าย) ถมือเปร็น่ภรัยคตุกคามตุน่อความมรั สื่น่คงของไทยและของชาตุจิ
ใน่องคณ์การอาเซึ่รียน่  และไทยจิซึ่งรน่วมมมือกรับชาตุจิอมืสื่น่ๆใน่อาเซึ่รียน่ภายใตุก้การสุน่รับสุน่ตุน่ทรั บื้งจิากจิรีน่ และ
สุหรรัฐฯ ดำดำาเน่จิน่การเคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่การยซึ่ดำครองกรัมพรูชาของเวรียดำน่าม และเรรียกรก้องใหก้เวรียดำน่ามถอน่
ทหารออกจิากทรั บื้งสุองประเทศ(อรอน่งคณ์ น่ก้อยวงศณ์, 2541: 100 – 102)  

 จิรีน่ไมน่พอใจิตุน่อการทรีสื่เวรียดำน่ามบตุกโคน่น่ลก้มรรัฐบาลเขมรแดำงและยซึ่ดำครองกรัมพรูชา  เพราะจิรีน่ใหก้การ
สุน่รับสุน่ตุน่รรัฐบาลเขมรแดำงทรีสื่มรีพอล พตุ (พ.ศ.2468 – 2541) เปร็น่ผู้รูก้น่ดำามาตุรั บื้งแตุน่ตุก้น่  ขณ์ะทรีสื่ใน่ดำก้าน่หน่ซึ่สื่งจิรีน่
กร็เกจิดำขก้อขรัดำแยก้งกรับเวรียดำน่าม ดำก้วยเหตุตุทรีสื่เวรียดำน่ามเปร็น่พรัน่ธ์มจิตุรกรับสุหภาพโซึ่เวรียตุ (ผู้รูก้ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ครูน่ข รัดำแยก้ง
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ตุรัวจิรจิงกรับจิรีน่) ดำรังน่รั บื้น่หลรังเวรียดำน่ามยซึ่ดำครองกรัมพรูชาไดำก้เพรียงเดำมือน่เศษใน่กลางเดำมือน่กตุมภาพรัน่ธ์ณ์ พ.ศ.
2522  จิรีน่จิซึ่งสุน่งกดำาลรังทหารหลายแสุน่น่ายบตุกโจิมตุรีเวรียดำน่ามทางตุอน่เหน่มือซึ่ซึ่สื่งเรรียกกรัน่วน่า “สุงครามสุรั สื่ง
สุอน่” หรมือ “สุงครามทรีสื่จิดำากรัดำ”  ผู้ลจิากการสุรูก้รบทรั บื้งจิรีน่และเวรียดำน่ามตุน่างไดำก้ร รับความเสุรียหายอยน่างหน่รักทรั บื้ง
ครูน่  เพราะแมก้จิรีน่จิะมรีกดำาลรังทหารมากกวน่าแตุน่กร็มรีอาวตุธ์ยตุทโธ์ปกรณ์ณ์ทรีสื่ดำก้อยกวน่ามากเมมืสื่อเทรียบกรับเวรียดำน่าม 
และเปก้าหมายของจิรีน่ทรีสื่ทดำาสุงครามกร็เพมืสื่อสุรั สื่งสุอน่และลงโทษเวรียดำน่าม ใน่เวลาไมน่ถซึ่งเดำมือน่จิรีน่จิซึ่งถอน่กดำาลรัง 
ดำก้วยเกรงวน่าสุหภาพโซึ่เวรียตุ จิะเขก้าสุรูน่สุงครามเพมืสื่อชน่วยเหลมือเวรียดำน่าม ขณ์ะทรีสื่สุหรรัฐฯแมก้จิะถอน่ตุรัวจิาก
ภรูมจิภาคอจิน่โดำจิรีน่  แตุน่กร็ย รังดำดำาเน่จิน่น่โยบายตุน่อตุก้าน่สุหภาพโซึ่เวรียตุตุน่อไปดำรังเดำจิม โดำยเฉพาะการรรูก้เหร็น่เปร็น่
ใจิกรับการโจิมตุรีเวรียดำน่ามของจิรีน่ รวมทรั บื้งเมมืสื่อไทย จิรีน่ และอาเซึ่รียน่รน่วมมมือกรัน่เพมืสื่อตุน่อตุก้าน่เวรียดำน่ามและ
รรัฐบาลเฮง สุรัมรจิน่ทรีสื่เวรียดำน่ามจิรัดำตุรั บื้งขซึ่บื้น่ใน่กรตุงพน่มเปญ  สุหรรัฐฯกร็ใชก้อจิทธ์จิพลใน่ทางการเมมืองณ์รงคณ์หา
เสุรียงสุน่รับสุน่ตุน่ใหก้ร รัฐบาลเขมรฝ่น่ายตุน่อตุก้าน่ทรีสื่มรีเจิก้าสุรีหน่ตุเปร็น่ผู้รูก้น่ดำา   
 ตุลอดำระยะเวลาใน่การดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรี 8 ปรี ระหวน่าง พ.ศ.2523 – 2531 ลรักษณ์ะ
สุดำาครัญทรีสื่ทราบกรัน่โดำยทรั สื่วไปเกรีสื่ยวกรับพล.อ.เปรม ตุจิณ์สุรูลาน่น่ทณ์คมือ  เปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรีทรีสื่ครองตุดำาแหน่น่งอรัน่
ยาวน่าน่ไดำก้โดำยไมน่ตุก้องลงรรับเลมือกตุรั บื้ง จิน่เรรียกกรัน่วน่า “ยตุคประชาธ์จิปไตุยครซึ่สื่งใบ” กลน่าวคมือเมมืสื่อบรรดำาพรรค
การเมมืองมรีการลงเลมือกตุรั บื้งเขก้ามาแลก้ว กร็จิะมรีการรวบรวมเสุรียงเพมืสื่อจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาลแลก้วเชจิญพล.อ.เปรม ใหก้
เปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรี (ขณ์ะน่รั บื้น่ไมน่มรีขก้อหก้ามวน่าน่ายกรรัฐมน่ตุรรีตุก้องมาจิากการเลมือกตุรั บื้ง)และลรักษณ์ะสุดำาครัญอรีก
ประการหน่ซึ่สื่งคมือพล.อ.เปรมเปร็น่ผู้รูก้ทรีสื่พรูดำน่ก้อยและใหก้สุรัมภาษณ์ณ์สุมืสื่อมวลชน่น่ก้อย จิน่สุมืสื่อมวลชน่ขน่าน่น่ามใหก้
วน่า “เตุมรียณ์ใบก้” และเมมืสื่อเกจิดำมรสุตุมใดำๆถาโถมเขก้าใสุน่ร รัฐบาล พล.อ.เปรมจิซึ่งไมน่ตุก้องรรับผู้ลสุะเทมือน่จิากป รัญหา
เหลน่าน่รั บื้น่โดำยตุรง กลายเปร็น่หน่ก้าทรีสื่ของรรัฐมน่ตุรรีและหน่น่วยงาน่ทรีสื่เกรีสื่ยวขก้องสุดำาหรรับการคลรีสื่คลายป รัญหา  

จิากลรักษณ์ะดำรังกลน่าวมา  จิซึ่งทดำาใหก้เกจิดำกระแสุตุน่อตุก้าน่การเขก้าดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีใน่รอบ
ทรีสื่ 4 ของพล.อ.เปรม  ภายหลรังทรีสื่มรีการเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไปใน่วรัน่ทรีสื่ 28 กรกฎีาคม พ.ศ.2531 แลก้วกลตุน่มแกน่น่ดำา
ของพรรคตุน่างๆ 5 พรรค ไดำก้เขก้าเชจิญพล.อ.เปรม เพมืสื่อเปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรี ซึ่ซึ่สื่งกระแสุตุน่อตุก้าน่ดำรังกลน่าว
เกจิดำขซึ่บื้น่ทรั บื้งใน่หมรูน่น่รักการเมมือง น่รักวจิชาการ และน่รักหน่รังสุมือพจิมพณ์  เมมืสื่อตุระหน่รักถซึ่งการเคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่
ตุน่เอง  ประกอบกรับความตุก้องการวางมมือใน่ตุดำาแหน่น่งทางการเมมือง พล.อ.เปรมจิซึ่งขอไมน่ร รับตุดำาแหน่น่ง
น่ายกรรัฐมน่ตุรรี พรก้อมสุน่รับสุน่ตุน่ใหก้พลเอกชาตุจิชาย ชตุณ์หะวรัณ์ ไดำก้ขซึ่บื้น่ดำดำารงตุดำาแหน่น่งแทน่ใน่วรัน่ทรีสื่ 4 

สุจิงหาคม พ.ศ.2531(ค.ศ.1988) สุน่วน่พล.อ.เปรมกร็ไดำก้ร รับการโปรดำเกลก้าแตุน่งตุรั บื้งเปร็น่องคมน่ตุรรีทรัน่ทรีใน่วรัน่ทรีสื่ 
23 สุจิงหาคม และอรีก 6 วรัน่ถรัดำมากร็ไดำก้ร รับการโปรดำเกลก้าเพจิสื่มเตุจิมใหก้ถรูกยกยน่องไวก้ใน่ฐาน่ะ “รรัฐบตุรตุษ”  

 

8. ไที่ยแลัะการิสรินื้นสถุดิสงคริามเยย็น 
 

 พล.อ.ชาตุจิชาย ชตุณ์หะวรัณ์  ถมือเปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรีทรีสื่มาจิากการเลมือกตุรั บื้งคน่แรกใน่รอบ 12 ปรี 
น่รับตุรั บื้งแตุน่เคยมรีครรั บื้งสุตุดำทก้ายใน่ พ.ศ.2519 การมาของรรัฐบาลพล.อ.ชาตุจิชายไดำก้ร รับการจิรับตุามองเปร็น่อยน่าง
ยจิสื่งทรั บื้งจิากภายใน่ประเทศและตุน่างประเทศ  เพราะดำรูเหมมือน่น่โยบายของพล.อ.ชาตุจิชาย ชตุณ์หะวรัณ์ ตุน่อ
กรณ์รีป รัญหาใน่ภรูมจิภาคอจิน่โดำจิรีน่จิะแตุกตุน่างจิากยตุครรัฐบาลพล.อ.เปรม  กลน่าวคมือรรัฐบาลพล.อ.ชาตุจิชายมรี
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น่โยบายทรีสื่คน่อน่ขก้างผู้น่อน่ปรน่มากกวน่า ความแตุกตุน่างทรีสื่เดำน่น่ชรัดำคมือการทรีสื่พล.อ.ชาตุจิชายไดำก้หยจิบเอา
ประเดำร็น่ทางเศรษฐกจิจิมาเปร็น่แน่วน่โยบายเพมืสื่อสุาน่สุรัมพรัน่ธ์ณ์กรับประเทศใน่ภรูมจิภาคอจิน่โดำจิรีน่ ซึ่ซึ่สื่งน่โยบาย
ดำรังกลน่าวกร็คมือการ “เปลรีสื่ยน่สุน่ามรบเปร็น่สุน่ามการคก้า” อรัน่เปร็น่น่โยบายทรีสื่สุน่งเสุรจิมใหก้ภาคเอกชน่ของไทย
เขก้าไปดำดำาเน่จิน่การตุจิดำตุน่อคก้าขายและทดำาธ์ตุรกจิจิกรับลาว เวรียดำน่าม และกรัมพรูชา  ดำรังการใหก้สุรัมภาษณ์ณ์เมมืสื่อเขก้า
รรับตุดำาแหน่น่งวน่า “สุดำาหรรับประเทศเพมืสื่อน่บก้าน่ เชน่น่ ลาว เวรียดำน่ามน่รั บื้น่จิะตุก้องเปร็น่ตุลาดำการคก้าตุน่อไปไมน่ใชน่
สุน่ามสุรูก้รบ ป รัญหากรัมพรูชากร็เชน่น่เดำรียวกรัน่ เราตุก้องการใหก้กรัมพรูชาสุงบ จิะไดำก้สุน่รับสุน่ตุน่ใหก้มรีการคก้าชายแดำน่
มากขซึ่บื้น่” ขณ์ะทรีสื่กน่อน่หน่ก้าน่รีบื้ร รัฐบาลพล.อ.เปรมไดำก้ดำดำาเน่จิน่น่โยบายทรีสื่แขร็งกรก้าวตุน่อป รัญหาใน่ภรูมจิภาคอจิน่โดำ
จิรีน่มาตุลอดำ และจิะไมน่ยอมเจิรจิาใน่เรมืสื่องใดำๆจิน่กวน่าเวรียดำน่ามจิะถอน่ทหารออกจิากกรัมพรูชา และลาว 
(สุตุณ์รัย ผู้าสุตุก, 2540: 22 – 23)  

 สุดำาหรรับทรีสื่มาของน่โยบายดำรังกลน่าวมาจิาก “ทรีสื่ปรซึ่กษาบก้าน่พจิษณ์ตุโลก” ตุามคดำาสุรั สื่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีทรีสื่ 
84/ 2531 ซึ่ซึ่สื่งเปรรียบเปร็น่เหมมือน่คลรังสุมองของรรัฐบาลพล.อ.ชาตุจิชาย โดำยบตุคคลทรีสื่อยรูน่ใน่ทรีมทรีสื่ปรซึ่กษาบก้าน่
พจิษณ์ตุโลกไดำก้แกน่  
 

1. น่ายพรัน่ศรักดำจิ ธิ์ วจิญญรรัตุน่ณ์ (ประธ์าน่คณ์ะทรีสื่ปรซึ่กษา)  
2. หมน่อมราชวงศณ์สุตุขตุมพรัน่ธ์ตุณ์ บรจิพรัตุร (ทรีสื่ปรซึ่กษาดำก้าน่การตุน่างประเทศ) 
3. น่ายณ์รงคณ์ชรัย อรัครเศรณ์รี (ทรีสื่ปรซึ่กษาดำก้าน่เศรษฐกจิจิ)  
4. น่ายชวน่ชรัย อรัชน่รัน่ทณ์ (ทรีสื่ปรซึ่กษาดำก้าน่เศรษฐกจิจิ) 
5. น่ายบวรศรักดำจิ ธิ์ อตุวรรณ์โณ์ (ทรีสื่ปรซึ่กษาดำก้าน่กฎีหมาย) 
6. น่ายสุตุรเกรียรตุจิ ธิ์ เสุถรียรไทย (ทรีสื่ปรซึ่กษาดำก้าน่กฎีหมายระหวน่างประเทศ) 
7. น่ายไกรศรักดำจิ ธิ์ ชตุณ์หะวรัณ์ (น่รักวจิจิ รัยประจิดำาคณ์ะทรีสื่ปรซึ่กษา)  

 

เปร็น่ทรีสื่เขก้าใจิไดำก้วน่าการเกจิดำขซึ่บื้น่ของน่โยบาย “เปลรีสื่ยน่สุน่ามรบเปร็น่สุน่ามการคก้า” ของไทยใน่ พ.ศ. 
2531 (ค.ศ.1988) มรีความสุรัมพรัน่ธ์ณ์กรับสุภาพการณ์ณ์การเมมืองใน่ระหวน่างประเทศอยน่างใกลก้ชจิดำ  เพราะ
ใน่ชน่วงเวลาดำรังกลน่าว คมือชน่วงทรีสื่สุงครามเยร็น่ระหวน่างสุหรรัฐฯและสุหภาพโซึ่เวรียตุกดำาลรังคลรีสื่คลายและสุจิบื้น่สุตุดำ
ลง เพราะทรั บื้งสุองประเทศเรจิสื่มปรรับปรตุงความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ทรีสื่ดำรีระหวน่างกรัน่ไดำก้ตุรั บื้งแตุน่ พ.ศ.2528 (ค.ศ.1985)  เมมืสื่อ
น่ายมจิคาอจิล กอบาชอฟ้ (Mikhail Gorbachev) ทรีสื่ไดำก้ร รับเลมือกเปร็น่ประธ์าน่าธ์จิบดำรีของสุหภาพโซึ่เวรียตุใน่ปรี
ดำรังกลน่าว เขาไดำก้เรจิสื่มปรรับเปลรีสื่ยน่น่โยบายตุน่างประเทศของสุหภาพโซึ่เวรียตุทรีสื่มรีตุน่อสุหรรัฐฯ และโลกตุะวรัน่ตุก
ใหมน่  เดำจิมทรีเน่ก้น่การเผู้ชจิญหน่ก้าใน่ทตุกรรูปแบบกร็แปรเปลรีสื่ยน่เปร็น่การมรีทน่าทรีทรีสื่ผู้น่อน่ปรน่ โดำยมรีเปก้าหมายเพมืสื่อ
ปรรับปรตุงความสุรัมพรัน่ธ์ณ์อรัน่ดำรีระหวน่างกรัน่  ใน่ระยะเรจิสื่มตุก้น่ดำรูเหมมือน่สุหรรัฐฯจิะยรังเคลมือบแคลงใน่บทบาทของ
มจิคารณ์อจิล กอบารณ์ชอฟ้  แตุน่ความเคลมือบแคลงสุงสุรัยดำรังกลน่าวกร็ขจิรัดำออกไปไดำก้โดำยความไวก้เน่มืบื้อเชมืสื่อใจิทรีสื่มรีตุน่อ
กรัน่มากขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ จิน่น่ดำาไปสุรูน่การสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามเยร็น่ใน่ทรีสื่สุตุดำใน่ พ.ศ.2532 (ค.ศ.1989)  

การทรีสื่พล.อ.ชาตุจิชาย เปร็น่อดำรีตุรรัฐมน่ตุรรีวน่าการกระทรวงการตุน่างประเทศมากน่อน่  และการมรีทรีมทรีสื่
ปรซึ่กษาซึ่ซึ่สื่งเปร็น่คลรังสุมองชรั บื้น่ดำรี เปร็น่ป รัจิจิรัยสุดำาครัญทรีสื่ชน่วยใหก้การปรรับตุรัวของไทยเทน่าทรัน่ตุน่อสุภาวะการเมมือง
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ระหวน่างประเทศทรีสื่เปลรีสื่ยน่แปลงไป  ทรั บื้งน่รีบื้ร รัฐบาลพล.อ.ชาตุจิชายตุระหน่รักดำรีกวน่าหากสุถาน่การณ์ณ์ใน่ลาว 
กรัมพรูชา   และเวรียดำน่ามไมน่มรีความขรัดำแยก้งและการสุรูก้รบกร็ยน่อมสุน่งผู้ลดำรีตุน่อไทยคมือไมน่ตุก้องรรับภาระผู้รูก้ลรีบื้ภรัย
สุงคราม ซึ่ซึ่สื่งมาพรก้อมกรับโรคตุจิดำตุน่อ ยาเสุพตุจิดำ การคก้าของเถมืสื่อน่  การคก้ามน่ตุษยณ์  และแรงงาน่เถมืสื่อน่ ฯลฯ 
อาจิกลน่าวไดำก้วน่า ลาว กรัมพรูชา และเวรียดำน่ามตุน่างขาน่รรับตุน่อน่โยบายดำรังกลน่าวของพล.อ.ชาตุจิชาย พวกเขา
ตุน่างยจิน่ดำรีทรีสื่จิะรน่วมมมือกรับรรัฐบาลพล.อ.ชาตุจิชาย เพมืสื่อใหก้ป รัญหากรัมพรูชายตุตุจิอรัน่จิะมรีผู้ลทดำาใหก้น่โยบายเปลรีสื่ยน่
สุน่ามรบเปร็น่สุน่ามการคก้าเกจิดำขซึ่บื้น่ไดำก้จิรจิง (การคก้าการขายจิะเกจิดำขซึ่บื้น่ไมน่ไดำก้ตุราบใดำทรีสื่สุงครามและความ
ขรัดำแยก้งยรังไมน่ยตุตุจิ) รรัฐบาลพล.อ.ชาตุจิชายจิซึ่งไดำก้เสุน่อเปร็น่คน่กลางสุดำาหรรับการจิรัดำใหก้มรีการเจิรจิาระหวน่าง
เขมรสุรีสื่ฝ่น่าย เพมืสื่อใหก้ความขรัดำแยก้งใน่กรัมพรูชายตุตุจิ โดำยใน่ภายหลรังเวรียดำน่ามกร็หรัน่มาสุน่รับสุน่ตุน่กลไกน่รีบื้ จิน่
น่ดำาไปสุรูน่การถอน่ทหารเวรียดำน่ามออกจิากกรัมพรูชาใน่ พ.ศ.2532(ค.ศ.1989) (จิน่กระทรั บื้งมรีการลงน่าม
ระหวน่างฝ่น่ายตุน่างๆ ทรีสื่กรตุงปารรีสุ ขอฝ่รรั สื่งเศสุ เพมืสื่อยตุตุจิป รัญหากรัมพรูชาอยน่างเปร็น่ทางการใน่วรัน่ทรีสื่ 23 ตุตุลาคม 
พ.ศ.2534 (ค.ศ.1991) อรัน่ถมือเปร็น่การสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามเยร็น่ระหวน่างชาตุจิตุน่างๆใน่ภรูมจิภาคอจิน่โดำจิรีน่อยน่าง
แทก้จิรจิง)  
 

                                     
 

 ภาพทรีสื่ 5.10 พลเอกชาตุจิชาย ชตุณ์หะวรัณ์ ดำดำารงน่ายกรรัฐมน่ตุรรีของไทยใน่ระหวน่าง พ.ศ. 2531 – 2534  

 มรีบทบาทสุดำาครัญใน่การผู้ลรักดำรัน่น่โยบาย  “เปลรีสื่ยน่สุน่ามรบเปร็น่สุน่ามการคก้า” ขซึ่บื้น่ใน่ภรูมจิภาคอจิน่โดำจิรีน่  
 ทรีสื่มา http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/5/5e/Chatichai.jpg/190px-Chatichai.jpg 

     

 การบรจิหารและดำดำาเน่จิน่น่โยบายของรรัฐบาลพล.อ.ชาตุจิชาย  ใชน่จิะประสุบผู้ลสุดำาเรร็จิเพรียงดำก้าน่การ
ตุน่างประเทศเทน่าน่รั บื้น่  ผู้ลสุดำาเรร็จิจิากการดำดำาเน่จิน่น่โยบายดำก้าน่เศรษฐกจิจิของรรัฐบาลพล.อ.ชาตุจิชายกร็ประสุบ
ผู้ลสุดำาเรร็จิไมน่ยจิสื่งหยน่อน่ไปกวน่ากรัน่ โดำยเศรษฐกจิจิของไทยใน่ชน่วงดำรังกลน่าวมรีการเตุจิบโตุอยน่างกก้าวกระโดำดำและ
เตุจิบโตุอยน่างรก้อน่แรงเฉลรีสื่ยถซึ่งปรีละ 10 เปอรณ์เซึ่ร็น่ตุณ์ จิน่คาดำกรัน่วน่าไทยจิะกก้าวไปเปร็น่เสุมือเศรษฐกจิจิชาตุจิทรีสื่ 5 

ของเอเชรีย (4 ชาตุจิกน่อน่หน่ก้าคมือ เกาหลรีใตุก้ ฮน่องกง สุจิงคโปรณ์ และไตุก้หวรัน่)  น่โยบายดำก้าน่เศรษฐกจิจิทรีสื่โดำดำ
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เดำน่น่ของรรัฐบาลพล.อ.ชาตุจิชาย อาทจิ  การสุน่งเสุรจิมใหก้ตุน่างชาตุจิเขก้ามาลงทตุน่ภายใน่ประเทศ  การใหก้
ภาคเอกชน่เขก้ามามรีสุน่วน่รน่วมใน่การพรัฒน่าโครงสุรก้างพมืบื้น่ฐาน่ของประเทศ  ใน่ลรักษณ์ะของการรน่วมทตุน่ 
(เชน่น่ ระบบสุมืสื่อสุารโทรคมน่าคม และระบบขน่สุน่งสุาธ์ารณ์ะ) โครงการพรัฒน่าพมืบื้น่ทรีสื่ชายฝ่ รั สื่งทะเลตุะวรัน่ออก 

การกระจิายสุรังคมอตุตุสุาหกรรมออกตุน่างจิรังหวรัดำ และการเปจิดำดำดำาเน่จิน่งาน่ของน่จิคมอตุตุสุาหกรรมมาบตุาพตุดำ 
ฯลฯ  

อยน่างไรกร็ตุาม  ความสุดำาเรร็จิจิากการดำดำาเน่จิน่น่โยบายดำก้าน่เศรษฐกจิจิของรรัฐบาลพล.อ.ชาตุจิชาย  กร็
ควบครูน่มาพรก้อมกรับการถรูกครหาวน่ามรีร รัฐมน่ตุรรีใน่รรัฐบาลไดำก้เขก้าไปแสุวงหาผู้ลประโยชน่ณ์จิากโครงการตุน่างๆ 
ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่เพมืสื่อพรัฒน่าประเทศ  จิน่มรีการเรรียกขาน่กรัน่วน่า “บตุฟ้เฟ้ตุณ์คาน่จิเน่ตุ” (Buffet Cabinet)  ซึ่ซึ่สื่งตุน่อมา
ขก้อครหาน่รีบื้ไดำก้กลายเปร็น่หน่ซึ่สื่งใน่เหตุตุผู้ลสุดำาหรรับการรรัฐประหารยซึ่ดำอดำาน่าจิรรัฐบาลพล.อ.ชาตุจิชาย โดำยคณ์ะ
น่ายทหารทรีสื่เรรียกตุน่เองวน่า  “คณ์ะรรักษาความสุงบเรรียบรก้อยแหน่งชาตุจิ” (รสุช.)ใน่วรัน่ทรีสื่ 23 กตุมภาพรัน่ธ์ณ์ 
พ.ศ.2534 และน่ดำาไปสุรูน่เหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่เรรียกกรัน่วน่า “พฤษภาทมจิฬ 2535 ”(Black May in 1992) หรมือใน่อรีก
ชมืสื่อคมือ “พฤษภาประชาธ์รรม”   

 

สริถุป  
 

 สุยามมรีความสุรัมพรัน่ธ์ณ์กรับอาณ์าจิรักรตุน่างๆ มาตุรั บื้งแตุน่สุมรัยสุตุโขทรัย โดำยความสุรัมพรัน่ธ์ณ์แรกเรจิสื่มสุน่วน่
ใหญน่คมือดำก้าน่การคก้าและศาสุน่า ซึ่ซึ่สื่งความสุรัมพรัน่ธ์ณ์เชน่น่วน่าน่รีบื้กร็ย รังคงมรีตุน่อมาใน่สุมรัยทรีสื่เปร็น่อาณ์าจิรักรกรตุงศรรี
อยตุธ์ยา  เพรียงแตุน่เรจิสื่มมรีความสุรัมพรัน่ธ์ณ์กรับรรัฐตุน่างๆ จิากโลกตุะวรัน่ตุกเพจิสื่มมากขซึ่บื้น่กวน่าทรีสื่ผู้น่าน่ๆ มา ซึ่ซึ่สื่งกวน่าทรีสื่
สุยามจิะเรจิสื่มทดำาขก้อตุกลงการคก้ากรับชาตุจิอมืสื่น่ๆ  กร็ตุน่อเมมืสื่อถซึ่งสุมรัยรรัชกาลทรีสื่ 3 แหน่งกรตุงรรัตุน่โกสุจิน่ทรณ์  
โดำยเฉพาะเมมืสื่อเกจิดำสุน่ธ์จิสุรัญญาเบาวณ์รจิงระหวน่างสุยามกรับอรังกฤษใน่สุมรัยรรัชกาลทรีสื่ 4 สุยามกร็เกจิดำการ
เปลรีสื่ยน่แปลงอยน่างสุดำาครัญทรั บื้งใน่ดำก้าน่เศรษฐกจิจิ สุรังคม และการเมมืองอยน่างแทก้จิรจิง กลน่าวคมือตุลาดำการคก้า
ของสุยามถรูกน่ดำาไปเชมืสื่อมกรับตุลาดำโลก และขก้าวกลายเปร็น่สุจิน่คก้าสุน่งออกสุดำาครัญของสุยาม ฯลฯ 

การเขก้ามาของลรัทธ์จิจิ รักรวรรดำจิน่จิยมใน่ภรูมจิภาคเอเชรียตุะวรัน่ออกเฉรียงใตุก้  โดำยเฉพาะอรังกฤษ และ
ฝ่รรั สื่งเศสุ สุน่งผู้ลอยน่างยจิสื่งตุน่อการปรรับตุรัวของสุรังคมสุยาม เพราะชน่ชรั บื้น่ปกครองของสุยามใน่สุมรัยรรัชกาลทรีสื่ 5 

ไดำก้มรีการปรรับตุรัวขน่าน่ใหญน่ เพมืสื่อใหก้รรูก้เทน่าทรัน่โลกตุะวรัน่ตุก มรีการปฏิจิรรูปการบรจิหารราชการแผู้น่น่ดำจิน่ มรีการ
น่ดำาเทคโน่โลยรีจิากตุะวรัน่ตุกเขก้ามาใชก้  และมรีการเรรียน่หน่รังสุมืออยน่างตุะวรัน่ตุก ฯลฯ ซึ่ซึ่สื่งการปรรับตุรัวใน่เรมืสื่อง
เหลน่าน่รีบื้มรีผู้ลทดำาใหก้เกจิดำคน่กลตุน่มใหมน่ขซึ่บื้น่ใน่สุรังคมสุยาม ทรีสื่เรจิสื่มคดำาน่ซึ่งเรมืสื่องสุจิทธ์จิทางการเมมือง และสุดำาน่ซึ่กของ
ความเปร็น่ชาตุจิ  โดำยตุน่อมาพวกเขาเหลน่าน่รีบื้คมือผู้รูก้ลตุกขซึ่บื้น่มาเปลรีสื่ยน่แปลงการปกครองของสุยามใน่ พ.ศ.
2475  

สุงครามโลกทรั บื้งครรั บื้งทรีสื่ 1 และครรั บื้งทรีสื่ 2 มรีผู้ลอยน่างยจิสื่งตุน่อสุรังคมการเมมืองไทย เพราะน่อกจิากจิะทดำา
ใหก้ไทยตุก้องแสุดำงบทบาทตุน่อสุรังคมโลกแลก้ว ผู้ลแพก้ชน่ะของฝ่น่ายตุน่างๆ ใน่สุงครามโลกกร็ยรังมรีผู้ลตุน่อไทย
ตุามมา กลน่าวคมือ ใน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 ฝ่น่ายสุรัมพรัน่ธ์มจิตุรทรีสื่ไทยเลมือกเขก้าขก้างไดำก้ร รับชรัยชน่ะใน่สุงคราม 
ไทยจิซึ่งไดำก้อยรูน่ใน่ฐาน่ะชาตุจิผู้รูก้รน่วมกน่อตุรั บื้งองคณ์การสุรัน่น่จิบาตุชาตุจิ และไดำก้ร รับการยอมรรับจิากตุน่างชาตุจิใน่ระดำรับ
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หน่ซึ่สื่ง อยน่างไรกร็ตุาม เมมืสื่อเกจิดำสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 และฝ่น่ายอรักษะทรีสื่ไทยเลมือกเขก้าขก้างไดำก้ร รับความพน่ายแพก้ 
ไทยกร็เกมือบตุกอยรูน่ใน่สุถาน่ะชาตุจิผู้รูก้แพก้สุงคราม โชคดำรีทรีสื่สุหรรัฐ ฯ ยมืสื่น่มมือชน่วยเหลมือ ไทยจิซึ่งรอดำพก้น่จิาก
สุถาน่ะดำรังกลน่าวมาไดำก้ และการทรีสื่สุหรรัฐฯมรีบทบาทแน่บแน่น่น่ตุน่อไทยตุรั บื้งแตุน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 สุจิบื้น่สุตุดำ เมมืสื่อ
เกจิดำสุงครามเยร็น่ขซึ่บื้น่ สุหรรัฐฯจิซึ่งไดำก้เขก้ามาพรัวพรัน่ตุน่อเศรษฐกจิจิ สุรังคม และการเมมืองของไทยรน่วม 20 ปรี  

การขยายตุรัวของลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์ใน่ภรูมจิภาคอจิน่โดำจิรีน่คมือเหตุตุผู้ลสุดำาครัญประการหน่ซึ่สื่ง ทรีสื่ทดำาใหก้ไทย
หรัน่หน่ก้าเขก้าหาสุหรรัฐฯใน่สุงครามเยร็น่  น่อกจิากดำก้วยเหตุตุผู้ลเพมืสื่อตุน่อตุก้าน่คอมมจิวน่จิสุตุณ์แลก้ว รรัฐบาลชตุดำตุน่างๆ 
ของไทยยรังมรีเหตุตุผู้ลเฉพาะตุน่สุดำาหรรับการพซึ่สื่งพาสุหรรัฐ ฯ อาทจิ การใชก้สุหรรัฐฯ เพมืสื่อเสุรจิมสุรก้างสุถาน่ะความ
มรั สื่น่คงทางการเมมืองของตุน่เอง การใชก้สุหรรัฐฯ เพมืสื่อใหก้ชน่วยคาน่อดำาน่าจิทางการเมมืองกรับฝ่น่ายตุรงกรัน่ขก้าม 

ขณ์ะทรีสื่ฝ่น่ายสุหรรัฐฯเองกร็ไมน่ใหก้ความสุดำาครัญน่รักวน่า รรัฐบาลไทยจิะเปร็น่เผู้ดำร็จิการทหารหรมือไมน่ ตุราบใดำทรีสื่
ย รังคงรน่วมมมือกรับสุหรรัฐฯน่รั สื่น่กร็คมือเหตุตุผู้ลทรีสื่เพรียงพอ  เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งอาจิกลน่าวไดำก้วน่า บทบาทของสุหรรัฐฯตุน่อการ
เมมืองไทยใน่ชน่วงสุงครามเยร็น่มรีสุน่วน่สุดำาครัญ ทรีสื่ทดำาใหก้เกจิดำระบอบเผู้ดำร็จิการทหารขซึ่บื้น่ใน่การเมมืองไทย  ซึ่ซึ่สื่งกวน่า
ทรีสื่ระบอบเผู้ดำร็จิการทหารจิะสุจิบื้น่สุตุดำอดำาน่าจิกร็ตุน่อเมมืสื่อเกจิดำเหตุตุการณ์ณ์ 14 ตุตุลาคม พ.ศ.2516  

การถอน่ตุรัวของสุหรรัฐฯจิากไทยและภรูมจิภาคอจิน่โดำจิรีน่ใน่ พ.ศ.2517 - 2518 คมือป รัจิจิรัยสุดำาครัญทรีสื่ทดำา
ใหก้ร รัฐบาล กองทรัพ และชน่ชรั บื้น่น่ดำาของไทยเกรงกลรัวภรัยคตุกคามจิากลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์มากยจิสื่งขซึ่บื้น่ และยจิสื่ง
การทรีสื่ใน่ขบวน่การน่รักศซึ่กษามรีบางสุน่วน่ทรีสื่ฝ่ รักใฝ่น่ใน่แน่วคจิดำของคอมมจิวน่จิสุตุณ์ ยจิสื่งทดำาใหก้พวกเขาหวาดำหวรั สื่น่
มากยจิสื่งขซึ่บื้น่วน่า ภรัยจิากลรัทธ์จิคอมมจิวน่จิสุตุณ์กดำาลรังคมืบคลาน่มาหาพวกเขา ซึ่ซึ่สื่งการเกจิดำเหตุตุการณ์ณ์ลก้อมปราบ
ประชาชน่และน่รักศซึ่กษาทรีสื่มหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์ใน่วรัน่ทรีสื่ 6 ตุตุลาคม พ.ศ.2519  คมือสุจิสื่งทรีสื่สุะทก้อน่ความ
กลรัวดำรังกลน่าวไดำก้เปร็น่อยน่างดำรี  

ใน่ชน่วงกลางทศวรรษ 1980 เปร็น่ตุก้น่มา การทรีสื่สุหภาพโซึ่เวรียตุเรจิสื่มมรีทน่าทรีทรีสื่ผู้น่อน่ปรน่ตุน่อครูน่ข รัดำแยก้ง
ของตุน่มากขซึ่บื้น่เรมืสื่อยๆ ทรั บื้งกรับสุหรรัฐฯ และจิรีน่ มรีผู้ลสุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้สุงครามเยร็น่ใน่ภรูมจิภาคตุน่างๆ ของโลก
ทยอยยตุตุจิลงไป ซึ่ซึ่สื่งกร็รวมถซึ่งใน่ภรูมจิภาคอจิน่โดำจิรีน่ ทรีสื่เวรียดำน่ามไดำก้ถอน่ทหารออกไปจิากทรั บื้งลาวและกรัมพรูชา 
ใน่สุถาน่การณ์ณ์ทรีสื่เปลรีสื่ยน่แปลงไปเชน่น่วน่าน่รีบื้ ไทยกร็มรีน่ายกรรัฐมน่ตุรรีคน่ใหมน่ชมืสื่อพล.อ.ชาตุจิชาย ชตุณ์หะวรัณ์ ซึ่ซึ่สื่ง
สุามารถรรูก้เทน่าทรัน่กรับความเปลรีสื่ยน่แปลงดำรังกลน่าว จิซึ่งไดำก้เปลรีสื่ยน่น่โยบายครรั บื้งสุดำาครัญของไทยตุน่อเพมืสื่อน่บก้าน่
คมือ “การเปลรีสื่ยน่สุน่ามรบเปร็น่สุน่ามการคก้า” อรัน่มรีผู้ลสุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้เศรษฐกจิจิการคก้าตุามแน่วชายแดำน่ไทย
กรับเพมืสื่อน่บก้าน่เตุจิบโตุและฟ้มืบื้น่ฟ้รูกลรับมา  ขณ์ะทรีสื่เศรษฐกจิจิไทยโดำยรวมเองกร็ขยายตุรัวเปร็น่อยน่างยจิสื่ง จิน่เชมืสื่อ
กรัน่วน่าไทยจิะสุามารถกก้าวขซึ่บื้น่เปร็น่เสุมือเศรษฐกจิจิตุรัวทรีสื่  5 ของเอเชรีย  อยน่างไรกร็ตุาม รรัฐบาลพล.อ.ชาตุจิชาย 
กร็มรีอรัน่สุจิบื้น่สุตุดำไปดำก้วยการรรัฐประหารโดำยกองทรัพใน่เวลาตุน่อมา เมมืสื่อถรูกกลน่าวหาวน่ามรีทตุจิรจิตุคอรรัปชรั สื่น่ รวมทรั บื้ง
ปลน่อยใหก้มรีการละเมจิดำสุถาบรัน่เบมืบื้องสุรูง         
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คจำาถึามที่ค้ายหนน่วย 
 

1. ความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ระหวน่างสุยามกรับอาณ์าจิรักรอมืสื่น่ๆใน่ยตุคแรกเรจิสื่มมตุน่งเน่ก้น่ไปใน่ดำก้าน่ใดำเปร็น่หลรัก ? 

2. สุน่ธ์จิสุรัญญาฉบรับแรกทรีสื่สุยามไดำก้ลงน่ามกรับตุน่างชาตุจิใน่สุมรัยกรตุงรรัตุน่โกสุจิน่ทรณ์คมืออะไร มรีสุาระสุดำาครัญ 

    อยน่างไรบก้าง? 

3. การปฏิจิรรูปสุยามใน่รรัชสุมรัยพระบาทสุมเดำร็จิพระจิตุลจิอมเกลก้าเจิก้าอยรูน่หรัว หรมือรรัชกาลทรีสื่ 5 มรีดำก้าน่ใดำบก้าง  
    ใหก้อธ์จิบาย ? 

4. บทบาทสุยามใน่สุมรัยสุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 1 เปร็น่เชน่น่ไร อธ์จิบาย ? 

5. จิงอธ์จิบายเกรีสื่ยวกรับการเคลมืสื่อน่ไหวของ คณ์ะ ร.ศ.130 วน่ามรีความเปร็น่มาอยน่างไร และสุจิบื้น่สุตุดำอยน่างไร? 

6. มรีเหตุตุป รัจิจิรัยพมืบื้น่ฐาน่อะไรบก้างทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่การเปลรีสื่ยน่แปลงการปกครองของสุยามใน่ พ.ศ.2475 ? 

7. บทบาทไทยใน่สุงครามโลกครรั บื้งทรีสื่ 2 เปร็น่เชน่น่ไร เหตุตุใดำจิซึ่งตุก้องรน่วมมมือกรับญรีสื่ปตุน่น่ ? 

8. ใน่สุมรัยสุงครามเยร็น่ รรัฐบาลไทยใน่แตุน่ละชตุดำมรีน่โยบายหรมือบทบาทเกรีสื่ยวขก้องกรับสุงครามเยร็น่อยน่างไร  
    จิงอธ์จิบาย ? 

9. เหตุตุการณ์ณ์ 14 ตุตุลาคม พ.ศ.2516 เกรีสื่ยวขก้องกรับอะไร การเกจิดำขซึ่บื้น่และจิบลงของเหตุตุการณ์ณ์เปร็น่เชน่น่ไร ? 

10. เหตุตุป รัจิจิรัยทรีสื่น่ดำาไปสุรูน่เหตุตุการณ์ณ์ 6 ตุตุลาคม พ.ศ.2519 มรีอะไรบก้าง และหลรังเหตุตุการณ์ณ์ดำรังกลน่าว 

     สุน่งผู้ลตุน่อการเมมืองการปกครองไทยอยน่างไร ? 

11. จิงอธ์จิบายเกรีสื่ยวกรับทรีสื่มาของ “น่โยบายเปลรีสื่ยน่สุน่ามรบเปร็น่สุน่ามการคก้า” ของพล.อ.ชาตุจิชาย วน่ามรี 
     ความเปร็น่มาอยน่าไง และสุรัมพรัน่ธ์ณ์กรับการสุจิบื้น่สุตุดำสุงครามเยร็น่อยน่างไร ? 
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แผนุบรติหารการสอนุประจยำาหนุลุ่วย่ทที่ที่ 6 
การปรฉับติฉัวของไทย่ในุย่นุครลุ่วมสมฉัย่ 

 

เนุคืสื้อหาประจยำาหนุลุ่วย่ 
  

1.เหตุตุการณ์ณ์พฤษภาคม พ.ศ.2535 

1.1 การดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีของพล.อ.สุตุจิจิน่ดำา 

1.2 การปฏิจิรรูปการเมมืองและสุมืสื่อสุารมวลชน่  
2. วจิกฤตุเศรษฐกจิจิ พ.ศ. 2540  

2.1 แน่วทางแกก้ไขป รัญหาวจิกฤตุเศรษฐกจิจิของรรัฐบาล พล.อ.ชวลจิตุ 

3.รรัฐประหาร 19 กรัน่ยายน่ พ.ศ. 2549  

3.1 รรัฐบาล พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ใน่สุมรัยทรีสื่ 1 (พ.ศ. 2544 – 2548)  
3.2 รรัฐบาล พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ใน่สุมรัยทรีสื่ 2 (พ.ศ. 2548 – 2549) กรับป รัญหารตุมเรก้าทางการเมมือง  
3.3 กระบวน่การตุตุลาการภจิวรัฒน่ณ์ 
3.4 ขน่าวลมือการรรัฐประหาร: ลรับ ลวง พราง 
3.5 รรัฐประหาร19 กรัน่ยายน่: การรรัฐประหารทรีสื่น่น่ายจิน่ดำรี 
3.6 การเคลมืสื่อน่ไหวของฝ่น่ายตุน่อตุก้าน่การรรัฐประหาร 

3.7 เบมืบื้องหลรังการรรัฐประหาร 19 กรัน่ยายน่ 

3.8 รรัฐบาล พล.อ.สุตุรยตุทธ์ณ์ จิตุลาน่น่ทณ์กรับภารกจิจิพจิทรักษณ์การรรัฐประหาร  
3.9 การเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไปหลรังการรรัฐประหาร  
3.10 กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุร ฯ กรับภารกจิจิทางการเมมืองทรีสื่ย รังไมน่เสุรร็จิสุจิบื้น่  
3.11 การมาของพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์และความขรัดำแยก้งรอบใหมน่ 
3.12. การเคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่รรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ของกลตุน่มเสุมืบื้อแดำง 
3.13 รรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ยตุบสุภาเพมืสื่อใหก้มรีการจิรัดำการเลมือกตุรั บื้งใหมน่ 
3.14 พรรคเพมืสื่อไทยชน่ะการเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไป  

 
วฉัติถนุประสงคร์ประจยำาหนุลุ่วย่ 
  

1.เพมืสื่อใหก้ผู้รูก้เรรียน่มรีความรรูก้ความเขก้าใจิเกรีสื่ยวกรับการปรรับตุรัวของสุรังคมไทยใน่ยตุครน่วมสุมรัยวน่ามรี
ลรักษณ์ะอยน่างไรสุดำาหรรับแตุน่ละชน่วงเหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่สุดำาครัญๆ  

 

 2.เพมืสื่อใหก้ผู้รูก้เรรียน่สุามารถวจิเคราะหณ์และอภจิปรายสุภาพการปรรับตุรัวของสุรังคมไทยใน่ป รัจิจิตุบรัน่ไดำก้วน่า
มรีผู้ลสุมืบเน่มืสื่องมาจิากเหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่สุดำาครัญๆ ใน่อดำรีตุอยน่างไร    
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วติธที่การสอนุแลุ่ะกติจกรรมการเรที่ย่นุการสอนุ 
 

 การบรรยายและรน่วมกรัน่อภจิปรายเกรีสื่ยวกรับเน่มืบื้อหาใน่บทเรรียน่ 

 

สคืที่อการสอนุ 
 

 เอกสุารประกอบการสุอน่ และโปรแกรมการน่ดำาเสุน่อ PowerPoint   

 

การวฉัดผลุ่แลุ่ะประเมตินุผลุ่  
 

 การมอบหมายใบงาน่ การถามตุอบใน่ชรั บื้น่เรรียน่ และการทดำารายงาน่ตุามหรัวขก้อทรีสื่กดำาหน่ดำ  
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หนุลุ่วย่ทที่ที่ 6 
 การปรฉับติฉัวของไทย่ในุย่นุครลุ่วมสมฉัย่ 

  

เน่มืบื้อหาสุาระประจิดำาหน่น่วยทรีสื่ 6 ประกอบดำก้วยประเดำร็น่ทรีสื่เกรีสื่ยวขก้องกรับการปรรับตุรัวของสุรังคมไทยใน่
ยตุครน่วมสุมรัย ซึ่ซึ่สื่งเน่มืบื้อหากร็จิะแสุดำงใหก้เหร็น่วน่าการปรรับตุรัวของไทยใน่แตุน่ละเหตุตุการณ์ณ์สุดำาครัญๆ ไดำก้กน่อใหก้เกจิดำ
ผู้ลกระทบ หรมือสุน่งผู้ลเปลรีสื่ยน่แปลงตุน่อทจิศทางเศรษฐกจิจิ สุรังคม และการเมมืองของไทยใน่ป รัจิจิตุบรัน่อยน่างไร
บก้าง โดำยผู้รูก้เรรียบเรรียงไดำก้กดำาหน่ดำเอาความเปร็น่ “ยตุครน่วมสุมรัย” ตุรั บื้งแตุน่เหตุตุการณ์ณ์พฤษภาคม พ.ศ.2535 เปร็น่
ตุก้น่มา เพราะถมือวน่าเปร็น่เหตุตุการณ์ณ์การเปลรีสื่ยน่แปลงครรั บื้งสุดำาครัญสุดำาหรรับเศรษฐกจิจิ สุรังคม และการเมมืองไทย
ยตุคใหมน่  เมมืสื่อทดำาใหก้เกจิดำรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับประชาชน่คมือ ฉบรับ พ.ศ.2540 ใน่ประเดำร็น่ถรัดำมาจิะเกรีสื่ยวกรับการทรีสื่
ไทยตุก้องประสุบป รัญหาวจิกฤตุเศรษฐกจิจิครรั บื้งสุดำาครัญคมือ “วจิกฤตุตุก้มยดำากตุก้ง” ใน่ พ.ศ.2540 ซึ่ซึ่สื่งเน่มืบื้อหากร็จิะใหก้
รายละเอรียดำทรีสื่มาทรีสื่ไปของป รัญหา การดำดำาเน่จิน่การแกก้ไขป รัญหาของรรัฐบาลตุน่างๆ และผู้ลกระทบทรีสื่มรีตุน่อ
สุรังคมการเมมืองไทย  

สุดำาหรรับประเดำร็น่หลรังสุตุดำ  เน่มืบื้อหาเกรีสื่ยวกรับสุรังคมการเมมืองไทยตุรั บื้งแตุน่เกจิดำเหตุตุการณ์ณ์การรรัฐประหาร
ใน่ พ.ศ. 2549 เปร็น่ตุก้น่มา  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่เหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่มรีผู้ลตุน่อเศรษฐกจิจิ สุรังคม และการเมมืองของไทยใน่ยตุค
สุมรัยใหมน่มากทรีสื่สุตุดำ ทรั บื้งน่รีบื้  ผู้รูก้เรรียบเรรียงไดำก้ใหก้พมืบื้น่ทรีสื่แกน่ประเดำร็น่สุตุดำทก้ายน่รีบื้มากสุตุดำ เน่มืสื่องจิากเหตุตุการณ์ณ์
ดำรังกลน่าวเปร็น่เหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่มรีความขรัดำแยก้งอยน่างยมืดำเยมืบื้อและซึ่รับซึ่ก้อน่ รวมทรั บื้งการมรีผู้รูก้เลน่น่ทางการเมมืองหลาย
กลตุน่ม  การแสุดำงใหก้เหร็น่ถซึ่งทรีสื่มาทรีสื่ไปของความขรัดำแยก้ง กลยตุทธ์ณ์การเคลมืสื่อน่ไหวของแตุน่กลตุน่มการเมมือง และ
สุภาพการณ์ณ์ทรีสื่ดำดำารงอยรูน่ใน่ป รัจิจิตุบรัน่เปร็น่เชน่น่ไร จิะชน่วยทดำาใหก้ผู้รูก้เรรียน่เขก้าใจิสุภาพการปรรับตุรัวใน่ดำก้าน่
เศรษฐกจิจิ  สุรังคม และการเมมืองของไทยไดำก้ดำรียจิสื่งขซึ่บื้น่         
 
1.เหตินุการณร์พฤษภาคม พ.ศ.2535 
 
 เมมืสื่อคณ์ะน่ายทหารทรีสื่เรรียกตุน่เองวน่า  “คณ์ะรรักษาความสุงบเรรียบรก้อยแหน่งชาตุจิ”  หรมือ “รสุช.” ทรีสื่
น่ดำาโดำย พล.อ. สุตุน่ทร คงสุมพงษณ์   พล.อ. อจิสุระพงศณ์ หน่ตุน่ภรักดำรี  พล.อ. สุตุจิจิน่ดำา คราประยรูร และพล.อ.อ. 
เกษตุร โรจิน่น่จิล  สุามารถรรัฐประหารยซึ่ดำอดำาน่าจิรรัฐบาลพล.อ.ชาตุจิชาย ชตุณ์หะวรัณ์โดำยไรก้การตุน่อตุก้าน่ใน่
วรัน่ทรีสื่ 23 กตุมภาพรัน่ธ์ณ์ พ.ศ. 2534  คณ์ะรสุช.กร็ไดำก้ปฏิจิบรัตุจิตุามแบบแผู้น่สุดำาหรรับการรรัฐประหารใน่การ
เมมืองไทย น่รั สื่น่คมือการฉรีกรรัฐธ์รรมน่รูญทจิบื้ง  การจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาลพลเรมือน่ทรีสื่ดำรูน่น่าเชมืสื่อถมือเพมืสื่อรรักษาการชรั สื่วคราว 
การจิรัดำตุรั บื้งสุภาน่จิตุจิบรัญญรัตุจิแหน่งชาตุจิ  การจิรัดำตุรั บื้งคณ์ะกรรมการรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญ  รวมทรั สื่งการยมืน่ยรัน่วน่าไมน่ใชน่
การรรัฐประหารเพมืสื่อตุน่เอง แตุน่เพมืสื่อลก้มลก้างรรัฐบาลทรีสื่ทตุจิรจิตุคอรรัปชรั สื่น่ และมรีความพยายามลอบสุรังหารบตุคคล
ชรั บื้น่น่ดำาซึ่ซึ่สื่งอาจิรวมถซึ่งบตุคคลชรั บื้น่สุรูง  น่อกจิากน่รีบื้คณ์ะรสุช.ยรังไดำก้แตุน่งตุรั บื้งคณ์ะกรรมการขซึ่บื้น่มาเพมืสื่อตุรวจิสุอบ
ทรรัพยณ์สุจิน่อดำรีตุรรัฐมน่ตุรรีใน่สุมรัยรรัฐบาลพล.อ.ชาตุจิชายวน่า มรีผู้รูก้ใดำบก้างทรีสื่เขก้าขน่ายรดำสื่ารวยผู้จิดำปกตุจิ (โดำยใน่
ภายหลรัง ศาลฎีรีกาไดำก้ยกฟ้ก้องสุดำาหรรับกระบวน่การยซึ่ดำทรรัพยณ์  โดำยใหก้เหตุตุผู้ลวน่าคดำาสุรั สื่งคณ์ะรสุช.ถมือวน่าเปร็น่
โมฆะ เพราะเปร็น่คดำาสุรั สื่งทรีสื่ไมน่ถรูกตุก้องตุามรรัฐธ์รรมน่รูญ) (สุมบรัตุจิ ธ์ดำารงธ์รัญวงศณ์, 2549: 561 – 565)   
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หลรังยซึ่ดำอดำาน่าจิไดำก้เบร็ดำเสุรร็จิคณ์ะรสุช.  กร็ประกาศใชก้ธ์รรมน่รูญการปกครองราชอาณ์าจิรักร พ.ศ. 
2534 แทน่รรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับ พ.ศ. 2521 ทรีสื่ถรูกยกเลจิก  รวมตุรั บื้งการเสุน่อใหก้น่ายอาน่รัน่ทณ์ ป รัน่ยารชตุน่ เขก้า
ดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีเพมืสื่อบรจิหารประเทศเปร็น่การชรั สื่วคราวไปกน่อน่  (ใน่ระหวน่างทรีสื่รอใหก้การรน่าง
รรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับใหมน่เสุรร็จิสุจิบื้น่)  และเมมืสื่อรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับใหมน่เสุรร็จิสุจิบื้น่ (ทรีสื่แมก้จิะถรูกทรักทก้วงและครัดำคก้าน่
วน่าคมือรรัฐธ์รรมน่รูญทรีสื่มรีขซึ่บื้น่เพมืสื่อใหก้คณ์ะรสุช.สุมืบทอดำอดำาน่าจิ  และเปร็น่รรัฐธ์รรมน่รูญทรีสื่ไมน่เปร็น่ประชาธ์จิปไตุย  
เชน่น่ น่ายกรรัฐมน่ตุรรีไมน่ตุก้องมาจิากการเลมือกตุรั บื้ง) กร็ถรูกประกาศใชก้ใน่วรัน่ทรีสื่ 9 ธ์รัน่วาคม พ.ศ.2534 โดำย
กดำาหน่ดำใหก้มรีการเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไปใน่วรัน่ทรีสื่ 22 มรีน่าคม พ.ศ.2535  

 

 

1.1 การดยำารงติยำาแหนุลุ่งนุาย่กรฉัฐมนุติรที่ของพลุ่เอกสนุจตินุดา 
 

 

ผู้ลการเลมือกตุรั บื้งปรากฏิวน่าไมน่มรีพรรคการเมมืองใดำไดำก้ครองเสุรียงขก้างมาก โดำยพรรคการเมมืองทรีสื่
ไดำก้ร รับเลมือกตุรั บื้งมากสุตุดำคมือพรรคสุามรัคครีธ์รรม (อรัน่มรีน่ายณ์รงคณ์ วงศณ์วรรณ์เปร็น่หรัวหน่ก้าพรรค และไดำก้ร รับการ
สุน่รับสุน่ตุน่จิากคณ์ะรสุช.)  ไดำก้ร รับเลมือกตุรั บื้งถซึ่ง 79 ทรีสื่น่รั สื่ง  ตุามมาดำก้วยพรรคชาตุจิไทย 74 คน่ พรรคความหวรัง
ใหมน่ 72 คน่ พรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ 44 คน่ ฯลฯ  และจิากผู้ลการเลมือกตุรั บื้งทรีสื่ออกมาน่ายณ์รงคณ์ วงศณ์วรรณ์ จิซึ่ง
ชอบธ์รรมสุดำาหรรับการดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรี  หลรังมรีการรวบรวมเสุรียงกรับพรรคอมืสื่น่ๆ อรีก 4 พรรค 
คมือพรรคชาตุจิไทย พรรคกจิจิสุรังคม พรรคประชากรไทย และพรรคราษฎีร  จิน่มรีเสุรียงเกจิน่กซึ่สื่งหน่ซึ่สื่งสุดำาหรรับ
จิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาล  จิากทรีสื่กลน่าวมาดำรูเหมมือน่การเมมืองไทยจิะราบเรรียบสุงบและไมน่มรีเคก้าลางทรีสื่จิะน่ดำาไปสุรูน่การน่อง
เลมือดำแตุน่อยน่างใดำ  และน่รั บื้น่อาจิเปร็น่เสุมมือน่ภาพลวงตุา เพราะเคก้าลางของการน่องเลมือดำไดำก้กน่อน่ตุรัวขซึ่บื้น่ เมมืสื่อ
พล.อ.สุตุจิจิน่ดำา คราประยรูร  หน่ซึ่สื่งใน่ผู้รูก้น่ดำาของคณ์ะรสุช.ไดำก้เขก้าดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีแทน่น่ายณ์รงคณ์ 
วงศณ์วรรณ์  ทรีสื่ทางการสุหรรัฐไมน่ยอมรรับเพราะถรูกกลน่าวหาวน่ามรีสุน่วน่เกรีสื่ยวขก้องกรับพน่อคก้ายาเสุพตุจิดำ และไมน่ไดำก้
ร รับวรีซึ่น่าเพมืสื่อเขก้าสุหรรัฐฯ (สุมบรัตุจิ ธ์ดำารงธ์รัญวงศณ์, 2549: 561 – 565)  

แมก้การเขก้าดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีของพล.อ.สุตุจิจิน่ดำา คราประยรูร ใน่วรัน่ทรีสื่ 6 เมษายน่ พ.ศ. 
2535 จิะเกจิดำขซึ่บื้น่เพราะเปร็น่การ “เสุรียสุรัตุยณ์เพมืสื่อชาตุจิ” กร็ตุาม แตุน่พล.อ.สุตุจิจิน่ดำาเคยยมืน่ยรัน่มาตุลอดำวน่าจิะไมน่
ดำดำารงตุดำาแหน่น่งใดำๆ เพมืสื่อสุมืบทอดำอดำาน่าจิของคณ์ะรสุช. แตุน่แลก้วการเสุรียสุรัตุยณ์เพมืสื่อชาตุจิของพล.อ.สุตุจิจิน่ดำากร็
ไดำก้ร รับการตุน่อตุก้าน่อยน่างกวก้างขวางจิากพรรคการเมมืองฝ่น่ายคก้าน่คมือ พรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ พรรคพลรังธ์รรม
พรรคความหวรังใหมน่ และพรรคเอกภาพ โดำยเฉพาะการตุน่อตุก้าน่จิากประชาชน่และขบวน่การน่รักศซึ่กษาทรีสื่
น่ดำาโดำยสุหพรัน่ธ์ณ์น่จิสุจิตุน่รักศซึ่กษาแหน่งประเทศไทยจิดำาน่วน่น่รับแสุน่ สุดำาหรรับประเดำร็น่ทรีสื่พรรคฝ่น่ายคก้าน่ 
ประชาชน่ และน่รักศซึ่กษาไดำก้รน่วมกรัน่เคลมืสื่อน่ไหวคมือการทรีสื่พล.อ.สุตุจิจิน่ดำา ตุก้องลาออกจิากตุดำาแหน่น่ง
น่ายกรรัฐมน่ตุรรีเพราะไมน่ไดำก้มาจิากการเลมือกตุรั บื้ง และรรัฐธ์รรมน่รูญ พ.ศ.2534 ไมน่เปร็น่ประชาธ์จิปไตุยสุมควร
ถรูกยกเลจิก  
 กระแสุตุน่อตุก้าน่พล.อ.สุตุจิจิน่ดำาเรจิสื่มดำดำาเน่จิน่มาตุรั บื้งแตุน่ว รัน่แรก ทรีสื่พล.อ.สุตุจิจิน่ดำาเขก้าดำดำารงตุดำาแหน่น่ง
น่ายกรรัฐมน่ตุรรี   และยรังคงดำดำาเน่จิน่เรมืสื่อยไปตุลอดำเดำมือน่เมษายน่จิน่ถซึ่งวรัน่ทรีสื่ 17 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 
2535 อรัน่เปร็น่ชน่วงเวลาทรีสื่มรีการสุรั สื่งเคลมืสื่อน่กดำาลรังทหารเพมืสื่อปราบปรามกลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมทรีสื่ถน่น่ราชดำดำาเน่จิน่ เรจิสื่ม
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จิากใน่คมืน่ของวรัน่ทรีสื่ 17 พฤษภาคมกลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมไดำก้เคลมืสื่อน่ตุรัวจิากสุน่ามหลวงเพมืสื่อไปยรังทดำาเน่รียบรรัฐบาล 
แตุน่ถรูกเจิก้าหน่ก้าทรีสื่ตุดำารวจิและทหารใชก้ร รั บื้วลวดำหน่ามและกดำาลรังเขก้าสุกรัดำกรั บื้น่  จิากการสุกรัดำกรั บื้น่และพยายาม
สุลายการชตุมน่ตุมของตุดำารวจิและทหาร  ทดำาใหก้เกจิดำการปะทะและมรีผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุและสุรูญหายเกจิดำขซึ่บื้น่  แตุน่ใน่
วรัน่ทรีสื่ 18 พฤษภาคม รรัฐบาลพล.อ.สุตุจิจิน่ดำาไดำก้เขก้าควบคตุมสุมืสื่อโทรทรัศน่ณ์และใหก้น่ดำาเสุน่อขน่าวสุารวน่าไมน่มรี
ผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุจิากการปะทะ  และรรัฐบาลไดำก้เขก้าควบคตุมสุถาน่การณ์ณ์ไวก้ไดำก้แลก้ว  

แมก้จิะมรีการปจิดำกรั บื้น่ขน่าวสุารทางโทรทรัศน่ณ์ แตุน่การทรีสื่กลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมสุน่วน่ใหญน่เปร็น่ประชาชน่ชรั บื้น่กลางผู้รูก้
มรีรายไดำก้ดำรีจิากการเตุจิบโตุทางเศรษฐกจิจิทรีสื่ตุน่อเน่มืสื่องมาจิากยตุครรัฐบาลพล.อ.ชาตุจิชาย  พวกเขาจิซึ่งมรีกดำาลรังซึ่มืบื้อ
ใน่การเขก้าถซึ่งเครมืสื่องมมือสุมืสื่อสุารทรีสื่เรจิสื่มแพรน่หลายใน่สุรังคมไทย น่รั สื่น่คมือการใชก้ “โทรศรัพทณ์มมือถมือ” 
โทรศรัพทณ์มมือถมือกลายเปร็น่ชน่องทางสุมืสื่อสุารใหมน่  ใน่การบอกเลน่าสุถาน่การณ์ณ์ทรีสื่แทก้จิรจิงระหวน่างกลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุม 
จิน่ภายหลรังมรีการเรรียกกรัน่วน่า “มม๊อบมมือถมือ”  และจิากชน่องทางตุจิดำตุน่อสุมืสื่อสุารดำรังกลน่าวน่รีบื้เองทรีสื่กลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุม
สุามารถกลรับมารวมตุรัวกรัน่ไดำก้อรีกครรั บื้งใน่วรัน่ทรีสื่ 18 พฤษภาคม อยน่างไรกร็ตุามพวกเขากร็ถรูกปราบปรามอรีก
ครรั บื้ง  และมรีการเขก้าจิรับกตุมแกน่น่ดำาผู้รูก้ชตุมน่ตุมอยน่างพล.ตุ.จิดำาลอง ศรรีเมมือง  และแมก้วน่าตุดำารวจิและทหารจิะเขก้า
ควบคตุมพมืบื้น่ทรีสื่บรจิเวณ์ถน่น่ราชดำดำาเน่จิน่ไวก้ไดำก้ แตุน่กลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมกร็ยก้ายการชตุมน่ตุมไปทรีสื่มหาวจิทยาลรัยรามคดำาแหง
ใน่วรัน่ทรีสื่ 19 พฤษภาคม   
 

                 
 

ภาพทรีสื่ 6.1 น่ายสุรัญญา ธ์รรมศรักดำจิ ธิ์ (ขวาสุตุดำ) และพล.อ.เปรม ตุจิณ์สุรูลาน่น่ทณ์ น่ดำาพล.อ.สุตุจิจิน่ดำา คราประยรูร 
พรก้อมพล.ตุ.จิดำาลอง ศรรีเมมือง เขก้าเฝ่ก้าพระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัว ใน่วรัน่ทรีสื่  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 

และไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การลาออกของพล.อ.สุตุจิจิน่ดำาใน่วรัน่ทรีสื่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535  

ทรีสื่มา https://static.serithai.net/webboard/uploads/monthly_12_2012/post-14498-0-92680800-1355128549.jpg  

 

 



240 

 

1.2 การปฏิติรกู้ปการเมคืองแลุ่ะสคืที่อสารมวลุ่ชินุ  
 

ใน่วรัน่ทรีสื่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2535 มรีการออกอากาศของโทรทรัศน่ณ์รวมการเฉพาะกจิจิแหน่ง
ประเทศไทยเกรีสื่ยวกรับการทรีสื่ประธ์าน่องคมน่ตุรรีคมือน่ายสุรัญญา ธ์รรมศรักดำจิ ธิ์  และพล.อ.เปรม ตุจิณ์สุรูลาน่น่ทณ์ 
ใน่ฐาน่ะองคมน่ตุรรี ไดำก้น่ดำาพล.อ.สุตุจิจิน่ดำา และพล.ตุ.จิดำาลอง  เขก้าเฝ่ก้ าพระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัว  และ
พระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัวกร็ไดำก้พระราชทาน่พระบรมราโชวาททรั บื้งแกน่พล.สุตุจิจิน่ดำา และพล.ตุ.จิดำาลอง จิน่
น่ดำาไปสุรูน่การลาออกจิากตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีของพล.อ.สุตุจิจิน่ดำาใน่วรัน่ทรีสื่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2535 ซึ่ซึ่สื่ง
ภาพจิากการเขก้าเฝ่ก้าทรูลละอองธ์ตุลรีพระบาทดำรังกลน่าว ถมือเปร็น่การตุอกยดำบื้าวาทกรรม “พระมหากษรัตุรจิยณ์น่รัก
ประชาธ์จิปไตุย” ของพระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัว ทรีสื่ตุน่อเน่มืสื่องมาจิากยตุคเหตุตุการณ์ณ์ 14 ตุตุลาคม พ.ศ. 
2516   

โดำยหลรังการลาออกของพล.อ.สุตุจิจิน่ดำา  ผู้รูก้ทรีสื่ไดำก้ร รับการแตุน่งตุรั บื้งเปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรีคมือน่ายอาน่รัน่ทณ์ 
ป รัน่ยารชตุน่  ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่รอบทรีสื่สุองสุดำาหรรับการดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่รีบื้  และรรัฐสุภากร็มรีการแกก้ไขรรัฐธ์รรมน่รูญ ฉบรับ 
พ.ศ.2534 ใหก้มรีเน่มืบื้อหาทรีสื่เปร็น่ประชาธ์จิปไตุยมากขซึ่บื้น่ใน่ 4 ประเดำร็น่คมือ 
   

 1.ประธ์าน่สุภาผู้รูก้แทน่ราษฎีรเปร็น่ประธ์าน่รรัฐสุภา 

 2.เปจิดำประชตุมสุภาสุมรัยสุามรัญปรีละ 2 สุมรัย 

 3.ยกเลจิกไมน่ใหก้สุจิทธ์จิ ธิ์แกน่วตุฒจิสุมาชจิกอภจิปรายไมน่ไวก้วางใจิรรัฐมน่ตุรรี และตุรัดำสุจิทธ์จิ ธิ์การพจิจิารรน่าง
กฎีหมายพระราชกดำาหน่ดำ 

 4.น่ายกรรัฐมน่ตุรรีตุก้องมาจิากการเลมือกตุรั บื้ง  
  

 ซึ่ซึ่สื่งการพจิจิารณ์าแกก้ไขรรัฐธ์รรมน่รูญใน่ 4 ประเดำร็น่ดำรังกลน่าวมากร็สุามารถผู้น่าน่ 3 วาระรวดำใน่วรัน่ทรีสื่ 
10 มจิถตุน่ายน่ พ.ศ.2535  และรรัฐบาลน่ายอาน่รัน่ทณ์กร็กดำาหน่ดำใหก้มรีการเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไปใน่วรัน่ทรีสื่ 13 กรัน่ยายน่ 
ใน่ปรีเดำรียวกรัน่  ผู้ลการเลมือกตุรั บื้งปรากฏิวน่าพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ไดำก้ทรีสื่น่รั สื่ง สุ.สุ. มากสุตุดำ  จิซึ่งเปร็น่แกน่น่ดำาใน่การ
จิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาลรน่วมกรับพรรคความหวรังใหมน่ พรรคพลรังธ์รรม พรรคเอกภาพ และพรรคกจิจิสุรังคม  โดำยผู้รูก้ทรีสื่
ดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีคมือน่ายชวน่  หลรีกภรัยใน่ฐาน่ะหรัวหน่ก้าพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ (คณ์ะกรรมการ
ญาตุจิวรีรชน่พฤษภา’ 35, 2540: 12 – 13)  

ใน่สุมรัยรรัฐบาลน่ายชวน่  หลรีกภรัยมรีความพยายามทรีสื่จิะศซึ่กษาและจิรัดำทดำารน่างรรัฐธ์รรมน่รูญทรีสื่เปร็น่
ประชาธ์จิปไตุยตุามกระแสุเรรียกรก้องของประชาชน่ทรีสื่มรีมาตุรั บื้งแตุน่ตุอน่เกจิดำเหตุตุการณ์ณ์พฤษภาคม  2535 โดำย
มรีการแตุน่งตุรั บื้งคณ์ะกรรมมาธ์จิการเพมืสื่อศซึ่กษาแน่วทางการแกก้ไขรรัฐธ์รรมน่รูญ  แตุน่สุมาชจิกใน่คณ์ะกรรมาธ์จิการ
กร็เกจิดำการแตุกแยกทางความเหร็น่จิน่กระบวน่การศซึ่กษาไดำก้หยตุดำชะงรักไป กระทรั สื่งน่ายชวน่ตุรัดำสุจิน่ใจิยตุบสุภา 
(เพราะผู้ลจิากการอภจิปรายไมน่ไวก้วางใจิเรมืสื่องทรีสื่ทตุจิรจิตุใน่การออกเอกสุารสุจิทธ์จิ ธิ์ปฏิจิรรูปทรีสื่ดำจิน่ สุ.ป.ก. 4 – 01) 

และจิรัดำใหก้มรีการเลมือกตุรั บื้งใหมน่  ปรากฏิวน่าพรรคชาตุจิไทยทรีสื่มรีน่ายบรรหาร ศจิลปอาชาเปร็น่หรัวหน่ก้าพรรคชน่ะ
การเลมือกตุรั บื้งและไดำก้เปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรีถรัดำจิากน่ายชวน่ใน่วรัน่ทรีสื่  13 กรกฎีาคม พ.ศ. 2538  กระบวน่การ
ใน่การศซึ่กษาและจิรัดำทดำารน่างรรัฐธ์รรมน่รูญจิซึ่งมรีความคมืบหน่ก้าทรีสื่เปร็น่รรูปเปร็น่รน่างขซึ่บื้น่มา  พรก้อมๆกรับทรีสื่เกจิดำ



241 

 

กระแสุเรรียกรก้องใหก้ปฏิจิรรูปการเมมืองอยน่างกวก้างขวาง โดำยใชก้สุรัญลรักษณ์ณ์การตุจิดำธ์งสุรีเขรียวหน่ก้าบก้าน่และหน่ก้า
รถยน่ตุณ์ เพมืสื่อแสุดำงออกถซึ่งการสุน่รับสุน่ตุน่กระบวน่การจิรัดำทดำารน่างรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับดำรังกลน่าว  ทก้ายทรีสื่สุตุดำกร็
บรรลตุผู้ลสุดำาเรร็จิเปร็น่รรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับ พ.ศ. 2540 ใน่เวลาตุน่อมา  ซึ่ซึ่สื่งกลน่าวกรัน่วน่าแมก้จิะเปร็น่รรัฐธ์รรมน่รูญทรีสื่มรี
ขก้อบกพรน่องอยรูน่บก้าง  แตุน่กร็เปร็น่รรัฐธ์รรมน่รูญทรีสื่ประชาชน่มรีสุน่วน่รน่วมมากทรีสื่สุตุดำเทน่าทรีสื่เคยมรีมา  

ขณ์ะทรีสื่ใน่อรีกดำก้าน่หน่ซึ่สื่ง  น่รักสุมืสื่อสุารมวลชน่ตุน่างกร็ไดำก้ร รับบทเรรียน่จิากการทรีสื่ถรูกรรัฐปจิดำกรั บื้น่การน่ดำาเสุน่อ
ขน่าวสุารทางโทรทรัศน่ณ์และวจิทยตุใน่ยามทรีสื่เกจิดำวจิกฤตุจิการณ์ณ์ทางการเมมือง  พวกเขาจิซึ่งผู้ลรักดำรัน่รน่วมกรัน่กรับ
รรัฐบาลเพมืสื่อเปจิดำคลมืสื่น่ความถรีสื่ใหมน่  สุดำาหรรับการดำดำาเน่จิน่งาน่ของโทรทรัศน่ณ์ทรีสื่ปลอดำจิากอจิทธ์จิพลทางการเมมือง
และมรีเสุรรีภาพเตุร็มทรีสื่ใน่การน่ดำาเสุน่อขน่าวสุารอยน่างตุรงไปตุรงมา เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งเรรียกสุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์ชน่องใหมน่ทรีสื่
เกจิดำขซึ่บื้น่น่รีบื้วน่า “สุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์ไอทรีวรี” หรมือ “ไอทรีวรี”(Independent Television:ITV, ภายหลรังการรรัฐประหาร 
19 กรัน่ยายน่ พ.ศ. 2549 ถรูกปรรับเปลรีสื่ยน่เปร็น่ “สุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์ไทยพรีบรีเอสุ”)     
 
2. วติกฤติเศรษฐกติจ พ.ศ. 2540  
     
 ตุรั บื้งแตุน่ยตุค“เปลรีสื่ยน่สุน่ามรบเปร็น่สุน่ามการคก้า”เปร็น่ตุก้น่มา ภาวะเศรษฐกจิจิของไทยขยายตุรัวอยน่าง
ตุน่อเน่มืสื่องมาตุลอดำ  โดำยเฉพาะระหวน่าง พ.ศ.2535 – 2538  ทรีสื่มรีการลงทตุน่และขยายกจิจิการกรัน่อยน่าง
กวก้างขวางใน่ภาคธ์ตุรกจิจิตุน่างๆของไทย อาทจิ ภาคธ์ตุรกจิจิอสุรังหารจิมทรรัพยณ์ทรีสื่บก้าน่และทรีสื่ดำจิน่มรีราคาสุรูงมากเกจิน่
กวน่าความเปร็น่จิรจิงจิน่น่ดำาไปสุรูน่การเกร็งกดำาไร  และน่ดำาไปสุรูน่การขาดำทตุน่อยน่างมหาศาลใน่ภายหลรัง สุน่วน่ภาค
การเงจิน่การธ์น่าคารเองกร็กรูก้ยมืมเงจิน่จิากตุน่างประเทศจิดำาน่วน่มากเชน่น่กรัน่  เพมืสื่อปลน่อยสุจิน่เชมืสื่อใหก้กรับการลงทตุน่
และขยายธ์ตุรกจิจิ และผู้ลจิากการทรีสื่พวกเขาไมน่เขก้มงวดำตุน่อการปลน่อยสุจิน่เชมืสื่อน่รีบื้เอง ทรีสื่ทดำาใหก้เกจิดำ“หน่รีบื้เสุรีย” 
หรมือ “NPL” (Non-Performing Loan) เปร็น่จิดำาน่วน่มาก  และน่ดำาไปสุรูน่การลก้มละลายใน่เวลาตุน่อมา  

ขณ์ะทรีสื่ภาครรัฐเองกร็มรีน่โยบายเปจิดำเสุรรีทางการเงจิน่  เพมืสื่อสุน่งเสุรจิมการเขก้ามาลงทตุน่ของน่รักลงทตุน่
ตุน่างชาตุจิ   ซึ่ซึ่สื่งขก้อเทร็จิจิรจิงคมือน่รักลงทตุน่เหลน่าน่รั บื้น่สุน่วน่ใหญน่เขก้ามาเพมืสื่อเกร็งกดำาไรทางการเงจิน่ มากกวน่าการเขก้า
มาดำดำาเน่จิน่กจิจิกรรมทางธ์ตุรกจิจิใน่ระยะยาว เชน่น่ การสุรก้างโรงงาน่ หรมือดำดำาเน่จิน่ธ์ตุรกจิจิเพมืสื่อประกอบการ และ
แลก้วสุรัญญาณ์ของวจิกฤตุเศรษฐกจิจิทรีสื่เปร็น่ “ภาวะเศรษฐกจิจิฟ้องสุบรูน่”(Bubble Economy)  กร็ปรากฏิขซึ่บื้น่ใน่ปรี 
พ.ศ.2539  เมมืสื่อเศรษฐกจิจิของไทยเกจิดำภาวะชะลอตุรัว กลน่าวคมือการสุน่งออกแทบไมน่ขยายตุรัว จิากเดำจิมทรีสื่
ขยายตุรัวถซึ่งรก้อยละ 24.8 ใน่ปรีกน่อน่หน่ก้า การคก้ากร็ขาดำดำตุลอยน่างตุน่อเน่มืสื่อง ตุรัวเลขหน่รีบื้ตุน่างประเทศของ
ภาคเอกชน่มรีสุรูงถซึ่ง130% ของจิรีดำรีพรี และสุน่วน่ใหญน่กร็เรจิสื่มประสุบป รัญหากรับการชดำาระหน่รีบื้ ขณ์ะทรีสื่เง จิน่ทตุน่
สุดำารองของประเทศเกมือบ 40,000 ลก้าน่เหรรียญดำอลลาหณ์ กร็เหลมือเพรียง 2,800 ลก้าน่เหรรียญดำอลลาหณ์เทน่าน่รั บื้น่  
เน่มืสื่องจิากธ์น่าคารแหน่งประเทศไทยน่ดำาเงจิน่ทตุน่สุดำารองดำรังกลน่าวไปปกปก้องคน่าเงจิน่บาททรีสื่ถรูกน่รักลงทตุน่ตุน่างชาตุจิ
โจิมตุรี  ทก้ายทรีสื่สุตุดำจิซึ่งน่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำวจิกฤตุเศรษฐกจิจิใน่อรีกหน่ซึ่สื่งปรีตุน่อมาอยน่างหลรีกเลรีสื่ยงไมน่ไดำก้     
 วจิกฤตุเศรษฐกจิจิปรี พ.ศ. 2540 โดำยทรั สื่วไปเรรียกกรัน่วน่า “วจิกฤตุตุก้มยดำากตุก้ง” (Tom Yam Kung Crisis)

เน่มืสื่องจิากเปร็น่วจิกฤตุเศรษฐกจิจิทรีสื่เรจิสื่มเกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ประเทศไทย   กน่อน่ทรีสื่จิะลตุกลามไปใน่ประเทศอมืสื่น่ๆ ใน่
ภรูมจิภาคเอเชรีย อาทจิ มาเลเซึ่รีย อจิน่โดำน่รีเซึ่รีย ฟ้จิลจิปปจิน่สุณ์ และเกาหลรีใตุก้ ฯลฯ   เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งมรีการเรรียกป รัญหา
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เศรษฐกจิจิใน่ครรั บื้งน่รีบื้ตุามชมืสื่อเมน่รูอาหารทรีสื่ขซึ่บื้น่ชมืสื่อของประเทศไทยวน่า “ตุก้มยดำากตุก้ง”  วจิกฤตุเศรษฐกจิจิทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่
ปรี พ.ศ.2540 กน่อใหก้เกจิดำผู้ลกระทบอยน่างกวก้างขวางแกน่ภาคธ์ตุรกจิจิของไทยทรั บื้งทรีสื่เปร็น่ ภาคอสุรังหารจิมทรรัพยณ์ 
ธ์น่าคาร สุถาบรัน่การเงจิน่ โรงแรม ธ์ตุรกจิจิการบรจิการ และโรงงาน่อตุตุสุาหกรรม ฯลฯ  ซึ่ซึ่สื่งใน่กจิจิการเหลน่าน่รีบื้มรี
จิดำาน่วน่มากทรีสื่ตุก้องปจิดำกจิจิการและลอยแพพน่รักงาน่ (ปธ์าน่ สุตุวรรณ์มงคล, 2555) 

 

              
 

                  ภาพทรีสื่ 6.2 กลตุน่มประเทศใน่เอเชรียทรีสื่ไดำก้ร รับผู้ลกระทบจิากวจิกฤตุตุก้มยดำากตุก้งใน่ พ.ศ. 2540  

                  ทรีสื่มา http://en.wikipedia.org/wiki/1997_Asian_financial_crisis 

  
 2.1 แนุวทางแกกู้ไขปฉัญ่หาวติกฤติเศรษฐกติจของรฉัฐบาลุ่ พลุ่.อ.ชิวลุ่ติติ 
 

ผู้ลจิากภาวะเศรษฐกจิจิทรีสื่ถดำถอยและภาวะไรก้เสุถรียรภาพทางฐาน่ะการเงจิน่การคลรังของประเทศ
ไทย รรัฐบาลใน่ขณ์ะน่รั บื้น่ทรีสื่มรี พล.อ.ชวลจิตุ ยงใจิยตุทธ์ เปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรี จิซึ่งประกาศลอยตุรัวคน่าเงจิน่บาท 
และยกเลจิกการอจิงเงจิน่บาทกรับเงจิน่สุกตุลดำอลลาหณ์สุหรรัฐฯ ใน่วรัน่ทรีสื่ 2 กรกฎีาคม พ.ศ.2540 (พรก้อมๆ กรับการ
ลาออกจิากตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีของพล.อ.ชวลจิตุ ยงใจิยตุทธ์ใน่อรีก 4 เดำมือน่ถรัดำมา คมือใน่วรัน่ทรีสื่ 3 

พฤศจิจิกายน่ พ.ศ.2540 เพมืสื่อแสุดำงความรรับผู้จิดำชอบตุน่อความลก้มเหลวใน่การแกก้ไขป รัญหาทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ สุดำาหรรับ
ผู้ลกระทบทรีสื่ตุามมาอยน่างชรัดำเจิน่จิากการประกาศลอยตุรัวตุรัวคน่าเงจิน่บาทคมือ วจิกฤตุเศรษฐกจิจิของไทย
ขยายตุรัวลตุกลามออกไปมากยจิสื่งขซึ่บื้น่ ภายใน่หกเดำมือน่ตุน่อมาสุกตุลเงจิน่บาทของไทยอน่อน่คน่าลงไปมากถซึ่ง 56 
บาทตุน่อหน่ซึ่สื่งดำอลลาหณ์สุหรรัฐฯ   และมรูลหน่รีบื้ตุน่างประเทศของธ์น่าคารรวมทรั บื้งสุถาบรัน่การเงจิน่ตุน่างๆ ลก้วน่มรี
ราคามรูลหน่รีบื้เพจิสื่มขซึ่บื้น่เกมือบเทน่าตุรัว ซึ่ซึ่สื่งไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การลก้มละลายและปจิดำกจิจิการจิดำาน่วน่มาก จิน่ใน่ทรีสื่สุตุดำรรัฐบาล
ไทยตุก้องมรีการสุน่ง “หน่รังสุมือแจิก้งเจิตุน่ณ์จิดำาน่ง”(Letter of Intent) เพมืสื่อขอความชน่วยเหลมือดำก้าน่การเงจิน่จิาก 
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“กองทตุน่การเงจิน่ระหวน่างประเทศ” หรมือ“ไอเอร็มเอฟ้” เพมืสื่อกอบกรูก้และฟ้มืบื้น่ฟ้รูสุถาน่ะการเงจิน่การคลรังของ
ประเทศ  ใน่วรัน่ทรีสื่ 22 กรกฎีาคม พ.ศ.2540  

พล.อ.ชวลจิตุ ยงใจิยตุทธ์ ใน่ฐาน่ะน่ายกรรัฐมน่ตุรรี และน่ายทน่ง พจิทยะ ใน่ฐาน่ะรรัฐมน่ตุรรีวน่าการ
กระทรวงการคลรังพรก้อมคณ์ะไดำก้เดำจิน่ทางไปประชตุมเรมืสื่องการพจิจิารณ์ารรับความชน่วยเหลมือดำก้าน่การเงจิน่กรับ
เจิก้าหน่ก้าทรีสื่กองทตุน่การเงจิน่ระหวน่างประเทศทรีสื่กรตุงโตุเกรียว  หลรังจิากทรีสื่ญรีสื่ปตุน่น่รรับเปร็น่เจิก้าภาพและเปร็น่ผู้รูก้ใหก้
เงจิน่กรูก้รายสุดำาครัญ  (ภายหลรังเรรียกการประชตุมใน่ครรั บื้งดำรังกลน่าววน่า“Tokyo Round”) ผู้ลจิากการประชตุม
พจิจิารณ์าปรากฏิวน่าไทยไดำก้ร รับอน่ตุมรัตุจิเงจิน่กรูก้จิากไอเอร็มเอฟ้จิดำาน่วน่ 17,200 ลก้าน่ดำอลลาหณ์สุหรรัฐฯ และมรี
เงมืสื่อน่ไขหลายประการทรีสื่ไทยจิะตุก้องปฏิจิบรัตุจิตุามคดำาแน่ะน่ดำาของไอเอร็มเอฟ้อยน่างเครน่งครรัดำ เชน่น่ การใหก้ปรรับ
ลดำงบประมาณ์รายจิน่ายของประเทศ  การดำดำาเน่จิน่น่โยบายอรัตุราดำอกเบรีบื้ยใน่ระดำรับทรีสื่สุรูง  การขซึ่บื้น่
ภาษรีมรูลคน่าเพจิสื่ม (Value Added Tax: Vat) จิากรก้อยละ 7 เปร็น่รก้อยละ 10 การใหก้ปจิดำสุถาบรัน่การเงจิน่ทรีสื่มรี
ป รัญหาขาดำสุภาพคลน่อง  และการแปรรรูปรรัฐวจิสุาหกจิจิทรีสื่สุดำาครัญๆฯลฯ ซึ่ซึ่สื่งใน่การดำดำาเน่จิน่มาตุรการตุน่างๆ ตุาม
เงมืสื่อน่ไขของไอเอร็มเอฟ้ดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่ ตุรั บื้งแตุน่สุมรัยรรัฐบาลพล.อ.ชวลจิตุ รวมทรั บื้งร รัฐบาลชตุดำตุน่อๆ มาคมือน่าย
ชวน่ หลรีกภรัย และพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ชจิน่วรัตุรลก้วน่ถรูกวจิพากษณ์วจิจิารณ์ณ์อยน่างหน่รักวน่าเปร็น่มาตุรการทรีสื่ทดำาใหก้ไทย
สุรูญเสุรียเอกราชทางเศรษฐกจิจิ (สุมบรัตุจิ ธ์ดำารงธ์รัญวงศณ์, 2549: 720 – 725) 

แมก้จิะไดำก้ร รับความชน่วยเหลมือดำก้าน่การเงจิน่จิากไอเอร็มเอฟ้เขก้ามาชน่วยฟ้มืบื้น่ฟ้รูสุภาพคลน่องดำก้าน่การเงจิน่
ไมน่ใหก้ภาวะเศรษฐกจิจิของประเทศลน่มละลาย  แตุน่กวน่าประเทศไทยจิะเรจิสื่มฟ้มืบื้น่ตุรัวอยน่างวจิกฤตุกร็ตุก้องใชก้เวลา
เกมือบ 5 ปรี ร รัฐบาลทรีสื่เขก้ามาบรจิหารประเทศใน่ทตุกชตุดำหลรังเกจิดำวจิกฤตุทรั บื้งร รัฐบาลน่ายชวน่ หลรีกภรัย  และ
รรัฐบาล พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ชจิน่วรัตุร ลก้วน่ปฏิจิบรัตุจิตุามเงมืสื่อน่ไขของไอเอร็มเอฟ้อยน่างเครน่งครรัดำ เชน่น่ การจิรัดำตุรั บื้ง 
“บรรษรัทบรจิหารสุจิน่ทรรัพยณ์ไทย” หรมือ“บสุท.”(Thai Asset Management Corporation:TAMC) เพมืสื่อบรจิหาร
จิรัดำการ “หน่รีบื้เสุรีย”หรมือ “NPL” และการแปรรรูปรรัฐวจิสุาหกจิจิทรีสื่สุดำาครัญของประเทศ อาทจิ “การปจิโตุรเลรียมแหน่ง
ประเทศไทย”(ปตุท.) การทน่าอากาศยาน่แหน่งประเทศไทย (ทอท.) องคณ์การสุมืสื่อสุารมวลชน่แหน่งประเทศ
ไทย (อสุมท.) องคณ์การโทรศรัพทณ์แหน่งประเทศไทย(ทศท.)  และการสุมืสื่อสุารแหน่งประเทศไทย(กสุท.) ฯลฯ
(ภรูรรี สุจิรสุตุน่ทร, 2550: 3) 

อยน่างไรกร็ตุาม ใน่อรีกดำก้าน่หน่ซึ่สื่งร รัฐบาลสุองชตุดำขก้างตุก้น่กร็มรีการออกมาตุรการหลายอยน่างเพมืสื่อกระตุตุก้น่
ใหก้เศรษฐกจิจิภายใน่ประเทศกลรับมาคซึ่กครักอรีกครรั บื้ง  เชน่น่กระตุตุก้น่การบรจิโภคภายใน่ประเทศ การลงทตุน่ดำก้าน่
กน่อสุรก้างใน่เมกะโปรเจิร็กของรรัฐ การสุรก้างแรงจิรูงใจิแกน่น่รักลงทตุน่ตุน่างชาตุจิเพมืสื่อการลงทตุน่ใน่ระยะยาว การดำซึ่ง
เมร็ดำเงจิน่ใชก้จิน่ายจิากน่รักทน่องเทรีสื่ยว  การพยายามเพจิสื่มดำตุลการคก้าโดำยลดำการน่ดำาเขก้าเน่ก้น่การสุน่งออก  ซึ่ซึ่สื่งจิาก
มาตุรการเหลน่าน่รีบื้ทดำาใหก้ฐาน่ะการเงจิน่การคลรังของประเทศไทยคน่อยๆ ดำรีขซึ่บื้น่ตุามลดำาดำรับ จิน่ประเทศไทย
สุามารถชดำาระหน่รีบื้เง จิน่กรูก้แกน่ไอเอร็มเอฟ้ไดำก้กน่อน่กดำาหน่ดำถซึ่ง 2 ปรี  คมือใน่ วรัน่ทรีสื่ 31 กรกฎีาคม พ.ศ.2546  ใน่
สุมรัยรรัฐบาล พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ชจิน่วรัตุร  
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3.รฉัฐประหาร 19 กฉันุย่าย่นุ พ.ศ. 2549  
  

 การรรัฐประหารโดำยกองทรัพเพมืสื่อโคน่น่ลก้มรรัฐบาล  พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ชจิน่วรัตุร  ใน่วรัน่ทรีสื่ 19 กรัน่ยายน่ 
พ.ศ.2549 ถมือวน่าเปร็น่การเหตุตุการณ์ณ์ครรั บื้งสุดำาครัญทรีสื่มรีผู้ลกระทบตุน่อการเมมืองการปกครองของไทยใน่ยตุค
สุมรัยใหมน่มากทรีสื่สุตุดำ เพราะตุรั บื้งแตุน่เกจิดำเหตุตุการณ์ณ์ครรั บื้งดำรังกลน่าวน่รีบื้ สุรังคมการเมมืองไทยกร็เตุร็มไปดำก้วยความ
ขรัดำแยก้งทรีสื่ยมืดำเยมืบื้อยาวน่าน่ และไมน่มรีทน่าทรีทรีสื่จิะหาทางออกสุดำาหรรับความขรัดำแยก้งไดำก้งน่ายๆ ความขรัดำแยก้งรอบน่รีบื้
เปร็น่ความขรัดำแยก้งทรีสื่ลซึ่กซึ่ซึ่บื้งและซึ่รับซึ่ก้อน่ มรีความแตุกแยกและเลมือกขก้างเลมือกฝ่น่ายอยน่างชรัดำเจิน่ รวมถซึ่งการมรี
ผู้รูก้เลน่น่ทางการเมมืองหลายกลตุน่มทรั บื้งทรีสื่เปร็น่กองทรัพ  พรรคการเมมือง  มวลชน่ น่รักวจิชาการ ศาล  และองคณ์กร
อจิสุระ ฯลฯ  เปร็น่ยตุคสุมรัยทรีสื่ตุน่างฝ่น่ายตุน่างยากทรีสื่จิะไวก้วางใจิซึ่ซึ่สื่งกรัน่และกรัน่  
 

3.1 รฉัฐบาลุ่ พ.ติ.ท.ทฉักษติณ ในุสมฉัย่ทที่ที่ 1 (พ.ศ. 2544 – 2548)  
 
 การเขก้ามาของรรัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ชจิน่วรัตุร ใน่ระหวน่าง พ.ศ.2544 – 2549 ไดำก้กน่อใหก้เกจิดำความ
เปลรีสื่ยน่แปลงใน่ทางการเมมืองทรีสื่สุดำาครัญของไทยหลายประการดำก้วยกรัน่ อาทจิ พรรคการเมมืองตุน่างๆ หรัน่มาใหก้
ความสุดำาครัญกรับการชรูน่โยบายเพมืสื่อรณ์รงคณ์หาเสุรียงอยน่างเปร็น่จิรจิงเปร็น่จิรังมากขซึ่บื้น่  เน่มืสื่องจิากเปร็น่ทรีสื่ประจิรักษณ์
วน่า “พรรคไทยรรักไทย” ทรีสื่น่ดำาโดำย พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ไดำก้ร รับชรัยชน่ะอยน่างทน่วมทก้น่ใน่การเลมือกตุรั บื้งทรั บื้งสุองครรั บื้งน่รั บื้น่ 
(ครรั บื้งแรก 6 มกราคม พ.ศ.2544 ไดำก้ 251 ทรีสื่น่รั สื่ง ครรั บื้งทรีสื่สุอง 6 กตุมภาพรัน่ธ์ณ์ พ.ศ.2548 ไดำก้ 377 ทรีสื่น่รั สื่ง) ป รัจิจิรัย
สุดำาครัญของชรัยชน่ะคมือการมรีน่โยบายหาเสุรียงทรีสื่เขก้าถซึ่งประชาชน่กลตุน่มใหญน่ใน่ตุน่างจิรังหวรัดำ ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่ฐาน่
เสุรียงทรีสื่สุดำาครัญสุดำาหรรับทตุกพรรคการเมมือง  

เมมืสื่อรรัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์  เปร็น่รรัฐบาลทรีสื่มรีเสุถรียรภาพทางการเมมือง รวมทรั บื้งไดำก้ร รับแรงสุน่รับสุน่ตุน่
จิากเสุรียงประชาชน่สุน่วน่ใหญน่ ประกอบกรับมรีการดำดำาเน่จิน่งาน่ทรีสื่จิรจิงจิรัง  และมรีการตุจิดำตุามผู้ลอยน่างใกลก้ชจิดำ 
รรัฐบาลของเขาจิซึ่งแสุดำงใหก้เหร็น่ถซึ่งความสุดำาเรร็จิสุดำาหรรับการดำดำาเน่จิน่น่โยบายทางการเมมืองตุามทรีสื่ไดำก้หาเสุรียง
ไวก้ เชน่น่  โครงการ 30 บาทรรักษาทตุกโรค  โครงการพรักชดำาระหน่รีบื้เกษตุรกร 3 ปรี  โครงการกองทตุน่หมรูน่บก้าน่
และชตุมชน่เมมือง  โครงการหน่ซึ่สื่งตุดำาบลหน่ซึ่สื่งผู้ลจิตุดำภรัณ์ฑ์ณ์(OTOP) การปฏิจิรรูประบบรจิหารราชการแผู้น่น่ดำจิน่ 
การน่ดำาระบบบรจิหารแบบซึ่รีอรีโอ (Chief Executive Officer: CEO) มาใชก้ใน่หน่น่วยงาน่ภาครรัฐ  การ
ประกาศขจิรัดำความยากจิน่  และการประกาศสุงครามกรับยาเสุพตุจิดำ ฯลฯ  อยน่างไรกร็ตุาม แมก้การดำดำาเน่จิน่
น่โยบายเหลน่าน่รีบื้สุน่วน่ใหญน่จิะประสุบผู้ลสุดำาเรร็จิตุามทรีสื่ไดำก้หาเสุรียงไวก้  แตุน่กร็มรีบางน่โยบายทรีสื่ถรูกกลน่าวหาวน่ามรี
การละเมจิดำสุจิทธ์จิมน่ตุษยชน่อยน่างรตุน่แรง  น่รั สื่น่คมือน่โยบายประกาศสุงครามยาเสุพตุจิดำ  ซึ่ซึ่สื่งมรีตุรัวเลขผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุ
จิากการฆน่าตุรัดำตุอน่มากถซึ่ง 2,500 คน่  (โดำยยรังเปร็น่ทรีสื่ถกเถรียงกรัน่วน่าเกจิดำจิากกลตุน่มคก้ายาเสุพตุจิดำดำก้วยกรัน่เอง
หรมือเปร็น่ฝ่รีมมือเจิก้าหน่ก้าทรีสื่ร รัฐ)  

อาจิกลน่าวไดำก้วน่า  การเขก้าบรจิหารประเทศของรรัฐบาลพรรคไทยรรักไทยทรีสื่มรี พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์  เปร็น่
น่ายกรรัฐมน่ตุรรีใน่สุมรัยแรก คมือระหวน่าง พ.ศ.2544 – 2548 รรัฐบาลน่รีบื้ไดำก้ร รับแรงสุน่รับสุน่ตุน่จิากแทบทตุกภาค
สุน่วน่ของสุรังคมอยน่างลก้น่หลาม  ทรั บื้งทรีสื่เปร็น่ชน่ชรั บื้น่น่ดำา น่รักวจิชาการ น่รักหน่รังสุมือพจิมพณ์ สุมืสื่อมวลชน่  และภาค
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ประชาชน่ ฯลฯ  เหตุตุน่รีบื้ร รัฐบาลน่รีบื้จิซึ่งประสุบผู้ลสุดำาเรร็จิคน่อน่ขก้างดำรีสุดำาหรรับการดำดำาเน่จิน่น่โยบายใน่ทางการเมมือง
ดำรังทรีสื่กลน่าวมา  โดำยเฉพาะการสุามารถฟ้มืบื้น่ฟ้รูสุถาน่ะเศรษฐกจิจิของประเทศใหก้กลรับมาแขร็งแกรน่งอรีกครรั บื้ง จิน่
สุามารถชดำาระหน่รีบื้เง จิน่กรูก้คมืน่แกน่ไอเอร็มเอฟ้ไดำก้กน่อน่ครบกดำาหน่ดำถซึ่ง 2 ปรี  

 

 

               
 

ภาพทรีสื่ 6.3 “โครงการบรัตุรทอง 30 บาทรรักษาทตุกโรค” คมือหน่ซึ่สื่งใน่โครงการประชาน่จิยมทรีสื่พรรคไทยรรักไทย
ผู้ลรักดำรัน่  และประสุบความสุดำาเรร็จิจิน่ไดำก้ร รับคะแน่น่น่จิยมจิากประชาชน่ใน่ตุน่างจิรังหวรัดำอยน่างลก้น่หลาม  
ทรีสื่มา http://www.rsunews.net/userfiles/images/สุปสุช_2.jpg 

 

3.2 รฉัฐบาลุ่ พ.ติ.ท.ทฉักษติณ ในุสมฉัย่ทที่ที่ 2 (พ.ศ. 2548 – 2549) กฉับปฉัญ่หารนุมเรกู้าทางการเมคือง  
 

รรัฐบาล พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ถมือเปร็น่รรัฐบาลแรกใน่ประวรัตุจิศาสุตุรณ์การเมมืองไทย  ทรีสื่สุามารถบรจิหาร
ประเทศจิน่ครบวาระ 4 ปรี และไดำก้ร รับชรัยชน่ะใน่การเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไปใน่วรัน่ทรีสื่ 6 กตุมภาพรัน่ธ์ณ์ พ.ศ. 2548 อยน่าง
ทน่วมทก้น่ถซึ่ง 377 ทรีสื่น่รั สื่ง พรก้อมๆ กรับไดำก้เขก้าบรจิหารประเทศเปร็น่สุมรัยทรีสื่สุองตุจิดำตุน่อกรัน่ ปรากฏิวน่าใน่สุมรัยทรีสื่สุอง
น่รีบื้ร รัฐบาล พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ตุก้องเผู้ชจิญกรับมรสุตุมทางการเมมืองครรั บื้งใหญน่  เมมืสื่อบรรดำาผู้รูก้ทรีสื่เคยเปร็น่ผู้รูก้สุน่รับสุน่ตุน่คน่
สุดำาครัญๆ ทรั บื้งหลาย กลรับกลายเปร็น่ผู้รูก้ทรีสื่ลตุกขซึ่บื้น่มาปลตุกกระแสุตุน่อตุก้าน่รรัฐบาลของเขาวน่า  เปร็น่รรัฐบาลทรีสื่เตุร็มไป
ดำก้วยการทตุจิรจิตุคอรรัปชรั สื่น่ มรีผู้ลประโยชน่ณ์ทรับซึ่ก้อน่(Conflict of Interest) แทรกแซึ่งการทดำางาน่ของ
ขก้าราชการประจิดำา แทรกแซึ่งสุมืสื่อมวลชน่ เปร็น่เผู้ดำร็จิการรรัฐสุภา  และมรีพฤตุจิกรรมทรีสื่หมจิสื่น่เหมน่ตุน่อการหมจิสื่น่
พระบรมเดำชาน่ตุภาพ ฯลฯ  ซึ่ซึ่สื่งใน่ภายหลรังจิะพบวน่าใน่บรรดำาขก้อกลน่าวหาทรั บื้งหลายขก้างตุก้น่น่รั บื้น่  มรีทรั บื้งทรีสื่เปร็น่
ความจิรจิง  และทรั บื้งทรีสื่เปร็น่ขก้อกลน่าวหาเพมืสื่อปก้ายสุรีทางการเมมือง  
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3.2.1 การเคลุ่คืที่อนุไหวติลุ่อติกู้านุรฉัฐบาลุ่พ.ติ.ท.ทฉักษติณ จากกลุ่นุลุ่มพฉันุธมติติรฯ   
 

 สุดำาหรรับกลตุน่มหรมือคณ์ะบตุคคลทรีสื่ลตุกขซึ่บื้น่มาเคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่รรัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ อยน่างจิรจิงจิรังและ
ตุน่อเน่มืสื่องคมือ “กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรประชาชน่เพมืสื่อประชาธ์จิปไตุย” หรมือ “กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุร ฯ” (People's Alliance for 

Democracy:PAD) ทรีสื่น่ดำาโดำย น่ายสุน่ธ์จิ ลจิบื้มทองกตุล  น่ายสุมศรักดำจิ ธิ์ โกศรัยสุตุข  น่ายพจิภพ ธ์งไชย  น่าย
สุมเกรียรตุจิ พงษณ์ไพบรูลยณ์  และพล.ตุ.จิดำาลอง ศรรีเมมือง  กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯถมือเปร็น่กลตุน่มมวลชน่ฝ่น่ายขวาแน่ว
อน่ตุร รักษณ์น่จิยม  ทรีสื่มรีเปก้ าหมายชรัดำเจิน่ใน่การปกปก้องพระราชอดำาน่าจิใหก้กรับสุถาบรัน่พระมหากษรัตุรจิยณ์ ซึ่ซึ่สื่งสุรีทรีสื่
เปร็น่สุรัญลรักษณ์ณ์ของพวกเขาคมือ “สุรีเหลมือง” อรัน่เปร็น่สุรีประจิดำาวรัน่พระราชสุมภพของพระบาทสุมเดำร็จิพระ
เจิก้าอยรูน่หรัวฯ  

อาวตุธ์หรมือเครมืสื่องมมืออรัน่ทรงพลรังสุดำาหรรับการเคลมืสื่อน่ไหวของกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯคมือ “สุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์
ผู้น่าน่ดำาวเทรียม ASTV” เพราะเปร็น่เครมืสื่องมมือสุมืสื่อสุารสุดำาครัญ ทรีสื่แกน่น่ดำากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯใชก้สุมืสื่อสุารแน่วคจิดำ 
ความเชมืสื่อ ความรรูก้ไปสุรูน่มวลชน่ใน่ภรูมจิภาคตุน่างๆ ของไทยไดำก้ตุลอดำ 24 ชรั สื่วโมง และหากอยรูน่ใน่สุถาน่การณ์ณ์
การชตุมน่ตุม แกน่น่ดำาสุามารถบรัญชาการการชตุมน่ตุมไดำก้ผู้น่าน่โทรทรัศน่ณ์ชน่องดำรังกลน่าว ใน่เหตุตุการณ์ณ์ร รัฐประหาร 
19 กรัน่ยายน่ กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ จิรัดำวน่าเปร็น่กลตุน่มทรีสื่มรีบทบาทสุดำาครัญยจิสื่ง เพราะพวกเขาเปรรียบเสุมมือน่อจิฐกก้อน่
แรกสุดำาหรรับการปรูทางไปสุรูน่การรรัฐประหาร (ธ์น่าพล อจิ อิ๋วสุกตุล, 2550: 292) โดำยเฉพาะบทบาททรีสื่พวกเขา
คมือ ผู้รูก้ปลตุกเรก้าใหก้ผู้รูก้คน่ใน่สุรังคมเหร็น่ดำรีเหร็น่งามกรับการออกมาของกองทรัพเพมืสื่อรรัฐประหารโคน่น่ลก้มรรัฐบาล
พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์  จิน่มรีภาพทรีสื่ประชาชน่จิดำาน่วน่มากน่ดำาน่ดำบื้าดำมืสื่ม อาหาร ขน่ม และดำอกไมก้ ฯลฯ ไปมอบใหก้กรับ
ทหารทรีสื่อยรูน่ตุามทก้องถน่น่ใน่กรตุงเทพฯ ซึ่ซึ่สื่งรวมถซึ่งการขอถน่ายภาพกรับทหารเหลน่าน่รั บื้น่  

 

                   
 

 

ภาพทรีสื่ 6.4 การจิรัดำรายการเมมืองไทยรายสุรัปดำาหณ์สุรัญจิร ครรั บื้งทรีสื่ 1 ใน่วรัน่ทรีสื่ 23 กรัน่ยายน่ 2548 ทรีสื่หอประชตุม 

ศรรีบรูรพา มหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์ ทน่าพระจิรัน่ทรณ์  หลรังจิากถรูกถอดำออกจิากผู้รังรายการของชน่อง 9   

ทรีสื่มา http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/4/4e/Image222.jpg 
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    น่ายสุน่ธ์จิ ลจิบื้มทองกตุลเรจิสื่มออกมาเคลมืสื่อน่ไหวเพมืสื่อตุน่อตุก้าน่และขรับไลน่ร รัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์อยน่าง
จิรจิงจิรัง ภายหลรังจิากทรีสื่รายการ “เมมืองไทยรายสุรัปดำาหณ์” ของเขาทรีสื่ออกอากาศทางชน่อง 9 ถรูกปลดำออกจิาก
ผู้รังของชน่องใน่กลางเดำมือน่กรัน่ยายน่ พ.ศ.2548 เน่มืสื่องจิากเขาไดำก้วจิพากษณ์วจิจิารณ์ณ์และโจิมตุรีการทดำางาน่ของ
รรัฐบาลอยน่างหน่รัก  และแมก้จิะถรูกระงรับการออกอากาศแตุน่น่ายสุน่ธ์จิกร็ย รังคงจิรัดำรายการเมมืองไทยรายสุรัปดำาหณ์
อยน่างตุน่อเน่มืสื่องอรีกหลายครรั บื้ง  โดำยอยรูน่ใน่รรูปของ “เมมืองไทยรายสุรัปดำาหณ์สุรัญจิร” ทรีสื่มรีการเปลรีสื่ยน่แปลงสุถาน่ทรีสื่
สุดำาหรรับจิรัดำรายการไปใน่หลายทรีสื่  การจิรัดำครรั บื้งแรกเกจิดำขซึ่บื้น่ใน่วรัน่ทรีสื่ 23 กรัน่ยายน่ พ.ศ.2548  ทรีสื่หอประชตุมศรรี
บรูรพา มหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์ ซึ่ซึ่สื่งกร็ไดำก้ร รับการตุอบรรับจิากแฟ้น่รายการของเขาอยน่างลก้น่หลาม และใน่
ครรั บื้งทรีสื่ถมือวน่าประสุบความสุดำาเรร็จิมากทรีสื่สุตุดำคมือ ใน่การสุรัญจิรครรั บื้งทรีสื่ 6 ทรีสื่สุวน่ลตุมพจิน่รี เพราะมรีแฟ้น่รายการของ
เขาเขก้ารน่วมชตุมน่ตุมเพมืสื่อรรับฟ้ รังรน่วมหมมืสื่น่คน่ จิน่เกจิดำการเรรียกวน่า“ปรากฏิการณ์ณ์สุน่ธ์จิ”  
   

3.2.2 การเคลุ่คืที่อนุไหวของนุาย่กพระราชิทานุ  
      
 เมมืสื่อมรีผู้รูก้สุน่รับสุน่ตุน่การเคลมืสื่อน่ไหวใน่ทางการเมมืองของตุน่เรมือน่หมมืสื่น่คน่ดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่ น่ายสุน่ธ์จิ
จิซึ่งเรจิสื่มมองเหร็น่ความเปร็น่ไปไดำก้  สุดำาหรรับการขรับไลน่ร รัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์  เหตุตุน่รีบื้ใน่วรัน่ทรีสื่ 11 พฤศจิจิกายน่ 
พ.ศ.2548 เขาจิซึ่งน่รัดำผู้รูก้สุน่รับสุน่ตุน่เหลน่าน่รั บื้น่ (สุน่วน่ใหญน่สุวมเสุมืบื้อสุรีเหลมืองมรีขก้อความวน่า “เรารรักใน่หลวง” “เรา
จิะตุน่อสุรูก้เพมืสื่อใน่หลวง” หรมือ“ขอเปร็น่ยามเฝ่ก้าแผู้น่น่ดำจิน่” รวมทรั บื้งมรีการโพกผู้ก้าสุรีเหลมืองทรีสื่ศรีรษะดำก้วยขก้อความวน่า 
“กรูก้ชาตุจิ”) ใหก้ออกมาชตุมน่ตุมทรีสื่ลาน่พระบรมรรูปทรงมก้า เพมืสื่อชน่วยกรัน่เรรียกรก้องการ “ถวายคมืน่พระราชอดำาน่าจิ” 
ใหก้กรับพระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัว เพมืสื่อใหก้พระองคณ์ทรงใชก้พระราชอดำาน่าจิเขก้ามาปฏิจิรรูปการเมมืองของ
ไทย  และเมมืสื่อมรีการชตุมน่ตุมเคลมืสื่อน่ไหวอรีกหลายครรั บื้งใน่เวลาตุน่อมา น่ายสุน่ธ์จิและคณ์ะไดำก้ขยรับเปก้าหมายการ
เคลมืสื่อน่ไหวไปสุรูน่การขอ “น่ายกรรัฐมน่ตุรรีพระราชทาน่” จิากพระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัว ตุามมาตุรา 7 

แหน่งรรัฐธ์รรมน่รูญ พ.ศ.2540 ซึ่ซึ่สื่งการเคลมืสื่อน่ไหวใน่ประเดำร็น่น่รีบื้เกจิดำขซึ่บื้น่ควบครูน่ไปกรับการดำดำาเน่จิน่บทบาทของ
น่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ เวชชาชรีวะ ใน่ฐาน่ะผู้รูก้น่ดำาพรรคฝ่น่ายคก้าน่และหรัวหน่ก้าพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ ทรีสื่ออกมาเรรียกรก้อง
ใหก้ร รัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ลาออกทรั บื้งคณ์ะ และใหก้ พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ กราบทรูลขอน่ายกรรัฐมน่ตุรรีพระราชทาน่ 
ตุามมาตุรา 7 แหน่งรรัฐธ์รรมน่รูญ เพมืสื่อยตุตุจิความขรัดำแยก้งทางการเมมืองทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ (จิน่กระทรั สื่งน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ไดำก้ร รับ
ฉายาวน่า “มารณ์ค ม.7”)  

อยน่างไรกร็ตุาม ใน่ภายหลรังพระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัวไดำก้ทรงมรีพระราชดำดำารรัสุวน่า “ขก้าพเจิก้า
เดำมือดำรก้อน่มาก ทรีสื่เอะอะอะไรกร็ขอพระราชทาน่น่ายกฯ ซึ่ซึ่สื่งไมน่ใชน่การปกครองแบบประชาธ์จิปไตุย ถก้าไป
อก้างมาตุรา 7 ของรรัฐธ์รรมน่รูญ เปร็น่การอก้างทรีสื่ผู้จิดำ มรัน่อก้างไมน่ไดำก้” และจิากพระราชดำดำารรัสุดำรังกลน่าว เปร็น่เหตุตุ
ใหก้น่ายสุน่ธ์จิและคณ์ะไดำก้ยตุตุจิการเคลมืสื่อน่ไหวใน่ประเดำร็น่ดำรังกลน่าว และเบน่เขร็มเขก้าหากองทรัพเพมืสื่อดำซึ่งเขก้ามา
เปร็น่แน่วรน่วมสุดำาหรรับการตุน่อตุก้าน่และขรับไลน่ร รัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ โดำยน่ายสุน่ธ์จิและคณ์ะไดำก้เขก้ายมืสื่น่หน่รังสุมือ
ตุน่อพล.อ.สุน่ธ์จิ บตุญยรรัตุกลจิน่  ใน่ฐาน่ะผู้รูก้บรัญชาการทหารบกเพมืสื่อเรรียกรก้องใหก้กองทรัพออกมายมืน่เครียงคก้าง
ประชาชน่  พรก้อมๆกรับทรีสื่พวกเขาไดำก้เปจิดำตุรัวกลตุน่มการเมมืองของตุน่ทรีสื่ชมืสื่อ “พรัน่ธ์มจิตุรประชาชน่เพมืสื่อ
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ประชาธ์จิปไตุย”  ขซึ่บื้น่มาอยน่างเปร็น่ทางการใน่วรัน่ทรีสื่ 10 กตุมภาพรัน่ธ์ณ์ พ.ศ.2549 (สุตุเจิน่ กรรพฤทธ์จิ ธิ์ และ
น่ครจิน่ทรณ์ เมฆไตุรรรัตุน่ณ์, 2554) 

น่อกจิากน่รีบื้น่ายสุน่ธ์จิ ลจิบื้มทองกตุลยรังไดำก้กลน่าวแอบอก้างวน่า เขาไดำก้ร รับ “ผู้ก้าพรัน่คอสุรีฟ้ก้ า” มาจิากสุตุรรีผู้รูก้
เปร็น่ราชน่จิกรูลทน่าน่หน่ซึ่สื่งใน่เดำมือน่สุจิงหาคม พ.ศ.2549  ซึ่ซึ่สื่งมอบใหก้เขาเพมืสื่อเปร็น่ขวรัญและกดำาลรังใจิสุดำาหรรับการ
ตุน่อสุรูก้เพมืสื่อโคน่น่ลก้มรรัฐบาล พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ และน่ายสุน่ธ์จิกร็มรักใชก้ผู้ก้าพรัน่คอผู้มืน่ดำรังกลน่าวใน่เหตุตุการณ์ณ์การชตุมน่ตุม
ทรีสื่สุดำาครัญๆ ทรั บื้งน่รีบื้น่ายสุน่ธ์จิอก้างวน่าเมมืสื่อขน่าวน่รีบื้แพรน่กระจิายออกไป บตุคคลสุดำาครัญๆ ทรั บื้งหลาย (ซึ่ซึ่สื่งบางสุน่วน่ถรูก
กลน่าวหาวน่ามรีสุน่วน่เกรีสื่ยวขก้องกรับการรรัฐประหารใน่เวลาตุน่อมา) ลก้วน่โทรศรัพทณ์เชร็กขน่าวกรับน่ายสุน่ธ์จิวน่าเปร็น่
เรมืสื่องจิรจิงหรมือไมน่ ไมน่วน่าจิะเปร็น่พล.อ.เปรม ตุจิณ์สุรูลาน่น่ทณ์ พล.อ.สุตุรยตุทธ์ณ์ จิตุลาน่น่ทณ์ พล.อ.สุน่ธ์จิ บตุญยรรัตุกลจิน่ 
และพล.อ.ชวลจิตุ ยงใจิยตุทธ์  อาจิกลน่าวไดำก้วน่าการกลน่าวอก้างของน่ายสุน่ธ์จิดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่ (ซึ่ซึ่สื่งไมน่แน่น่ชรัดำวน่า
จิรจิงหรมือไมน่) ยจิสื่งสุรก้างพลรังใหก้กรับการเคลมืสื่อน่ไหวของเขาและกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ สุดำาหรรับการขรับไลน่ร รัฐบาล 
พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ เพราะถมือไดำก้วน่าไดำก้ร รับแรงสุน่รับสุน่ตุน่จิากทตุกภาคสุน่วน่ของสุรังคม โดำยขก้อมรูลทรีสื่น่ายสุน่ธ์จิกลน่าว
อก้างมาจิากการพรูดำทรั บื้งทรีสื่ร รัฐเวอรณ์จิจิเน่รีย สุหรรัฐฯ ใน่เดำมือน่สุจิงหาคม พ.ศ.2550  และทรีสื่เวทรีการชตุมน่ตุมขรับไลน่
ร รัฐบาลน่ายสุมรัครทรีสื่สุะพาน่มรัฆวาน่รรังสุรรคณ์ใน่เดำมือน่มจิถตุน่ายน่ พ.ศ.2551 (ผู้รูก้จิ รัดำการออน่ไลน่ณ์,2550 และ 
ผู้รูก้จิ รัดำการออน่ไลน่ณ์, 2551ข)  

 ฝ่น่ายพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ และคณ์ะรรัฐมน่ตุรรีใน่รรัฐบาลกร็วจิตุกอยรูน่ไมน่น่ก้อยกรับการทรีสื่กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯทรีสื่น่ดำา
โดำยน่ายสุน่ธ์จิและคณ์ะออกมาเคลมืสื่อน่ไหวกดำดำรัน่ขรับไลน่พวกเขาอยน่างตุน่อเน่มืสื่อง  ประกอบกรับกระแสุชน่ชรั บื้น่
กลางใน่กรตุงเทพฯสุน่วน่ใหญน่เรจิสื่มเอน่เอรียง และเชมืสื่อถมือขก้อมรูลตุามทรีสื่แกน่น่ดำากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ ไดำก้น่ดำาเสุน่อ
ออกมาวน่า พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ไมน่จิงรรักภรักดำรี  และมรีการคอรรัปชรั สื่น่อยน่างมโหฬาร โดำยเฉพาะกรณ์รีการขายหตุก้น่
ชจิน่คอรณ์ปใหก้กรับ บรจิษรัทเทมาเสุร็กโฮลดำจิบื้งสุณ์ จิดำากรัดำ ของพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ใน่ปลายเดำมือน่มกราคม พ.ศ.2549 

แลก้วถรูกกลน่าวหาวน่าไมน่ไดำก้เสุรียภาษรีน่รั บื้น่  ยจิสื่งเปร็น่เหมมือน่ฟ้างเสุก้น่สุตุดำทก้ายทรีสื่ทดำาใหก้ชน่ชรั บื้น่กลางสุน่วน่ใหญน่เหร็น่
พก้องกรับกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ  และจิากความกดำดำรัน่ทรั บื้งหลายทรีสื่ถาโถมเขก้าสุรูน่ร รัฐบาลดำรังกลน่าวมา พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ 
จิซึ่งตุรัดำสุจิน่ใจิยตุบสุภาเพมืสื่อจิรัดำใหก้มรีการเลมือกตุรั บื้งใหมน่ใน่วรัน่ทรีสื่ 2 เมษายน่ พ.ศ.2549  โดำยคาดำหวรังวน่าคะแน่น่
เสุรียงจิากการเลมือกตุรั บื้งสุน่วน่ใหญน่ทรีสื่เลมือกเขากลรับมา  คงจิะสุามารถผู้น่อน่คลายกระแสุตุน่อตุก้าน่รรัฐบาลเขาลง
ไปไดำก้  
  สุดำาหรรับผู้ลเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไปใน่วรัน่ทรีสื่ 2 เมษายน่ พ.ศ.2549  กร็เปร็น่ไปตุามคาดำวน่าพรรคไทยรรักไทย
ไดำก้ร รับชรัยชน่ะอยน่างทก้วมทก้น่  แตุน่ชรัยชน่ะจิากการเลมือกตุรั บื้งครรั บื้งน่รีบื้กร็เตุร็มไปดำก้วยอตุปสุรรคและป รัญหา เมมืสื่อมรีการ
วจิพากษณ์วจิจิารณ์ณ์อยน่างหน่รักถซึ่งความโปรน่งใสุของการเลมือกตุรั บื้ง อาทจิ  สุดำาน่รักงาน่คณ์ะกรรมการการเลมือกตุรั บื้ง 
หรมือ “กกตุ.”มรีการ“ตุรั บื้งครูหาเลมือกตุรั บื้งแบบหรัน่หลรังออก” ผู้รูก้สุมรัครหลายคน่มรีอายตุความเปร็น่สุมาชจิกพรรค
การเมมืองไมน่ถซึ่ง 90 วรัน่ การทรีสื่ “ผู้รูก้สุมรัครหลายเขตุมรีคะแน่น่ไมน่รก้อยละ 20 ตุามรรัฐธ์รรมน่รูญ” จิน่ตุก้องมรีการ
เลมือกตุรั บื้งซึ่น่อม แตุน่กร็ย รังมรีจิดำาน่วน่ สุ.สุ.ไมน่ครบ 500 คน่ ทรีสื่สุดำาครัญอรีกประการคมือการทรีสื่พรรคฝ่น่ายคก้าน่ทรั บื้ง 3 คมือ 
พรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ พรรคชาตุจิไทย และพรรคมหาชน่  ปฏิจิเสุธ์ทรีสื่จิะสุน่งผู้รูก้สุมรัครลงรรับเลมือกตุรั บื้งดำก้วย โดำยใหก้
เหตุตุผู้ลวน่าพรรคไทยรรักไทยไมน่จิรจิงใจิสุดำาหรรับการลงสุรัตุยาบรัน่รน่วมกรัน่ เพมืสื่อปฏิจิรรูปการเมมืองหลรังมรีการ
เลมือกตุรั บื้งเสุรร็จิสุจิบื้น่ ขณ์ะทรีสื่พรรคไทยรรักไทยเองกร็ตุก้องเผู้ชจิญกรับการถรูกยตุบพรรค เมมืสื่อมรีผู้รูก้ไปยมืสื่น่คดำารก้องตุน่อศาล
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รรัฐธ์รรมน่รูญวน่ามรีการจิก้างพรรคการเมมืองขน่าดำเลร็กลงรรับเลมือกตุรั บื้ง เพมืสื่อใหก้ผู้น่าน่เกณ์ฑ์ณ์ 20 % ตุามขก้อกดำาหน่ดำ
ใน่รรัฐธ์รรมน่รูญ  ซึ่ซึ่สื่งฝ่ากพรรคไทยรรักไทยกร็ยมืสื่น่คดำารก้องยตุบพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ตุอบโตุก้เชน่น่กรัน่ ใน่ความผู้จิดำ
ขรัดำขวางไมน่ใหก้มรีการเลมือกตุรั บื้ง  และใสุน่รก้ายพรรคไทยรรักไทยวน่ามรีการวน่าจิก้างผู้รูก้สุมรัครพรรคการเมมืองอมืสื่น่ใหก้ลง
รรับเลมือกตุรั บื้ง  
   

3.3 กระบวนุการตินุลุ่าการภติวฉัฒนุร์ 
 

จิากกระบวน่การการเลมือกตุรั บื้งทรีสื่มรีป รัญหาดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่  น่ดำาไปสุรูน่การมรีผู้ลการเลมือกตุรั บื้งทรีสื่มรีป รัญหา
ตุามไปดำก้วย  โดำยป รัญหาทรีสื่สุดำาครัญคมือการทรีสื่ร รัฐสุภามรีจิดำาน่วน่ สุ.สุ.ไมน่ครบจิดำาน่วน่ 500 คน่จิซึ่งไมน่สุามารถเปจิดำ
ประชตุมสุภาผู้รูก้แทน่ราษฎีรเพมืสื่อครัดำเลมือกน่ายกรรัฐมน่ตุรรีไดำก้ และเพมืสื่อยตุตุจิภาวะชะงรักงรัน่ทางการเมมืองทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ 
ใน่วรัน่ทรีสื่ 25 เมษายน่ พ.ศ.2549 พระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัวจิซึ่งมรีพระราชดำดำารรัสุครรั บื้งประวรัตุจิศาสุตุรณ์แกน่
คณ์ะตุตุลาการศาลปกครองสุรูงสุตุดำ และคณ์ะผู้รูก้พจิพากษาศาลฎีรีกาทรีสื่เขก้าเฝ่ก้ า ซึ่ซึ่สื่งสุามารถสุรตุปใจิความสุดำาครัญ
ไดำก้วน่า “...การเลมือกตุรั บื้งภายใน่ 30 วรัน่หลรังมรีการยตุบสุภาน่รั บื้น่ถรูกตุก้องหรมือไมน่ หรมืออาจิจิะใหก้การเลมือกตุรั บื้งครรั บื้งน่รีบื้
เปร็น่โมฆะหรมือเปร็น่อะไร ซึ่ซึ่สื่งทน่าน่มรีสุจิทธ์จิทรีสื่จิะบอกวน่า อะไรทรีสื่ควร ทรีสื่ไมน่ควร  และการเลมือกตุรั บื้งโดำยมรีผู้รูก้สุมรัคร
พรรคเดำรียวน่รั บื้น่ไมน่เปร็น่ประชาธ์จิปไตุย...”  ซึ่ซึ่สื่งจิากพระราชดำดำารรัสุขก้างตุก้น่ ไดำก้น่ดำาไปสุรูน่การเกจิดำกระบวน่การทรีสื่
เรรียกวน่า “ตุตุลาการภจิวรัฒน่ณ์”  เพมืสื่อแกก้ไขป รัญหาทางการเมมืองของไทย(ปจิยบตุตุร แสุงกน่กกตุล, 2552) โดำยทรีสื่
ศาลรรัฐธ์รรมน่รูญไดำก้พจิจิารณ์าวน่า “การจิรัดำการเลมือกตุรั บื้งของคณ์ะกรรมการการเลมือกตุรั บื้งไมน่ชอบดำก้วย
รรัฐธ์รรมน่รูญ” ตุามคดำารก้องของ “ผู้รูก้ตุรวจิการแผู้น่น่ดำจิน่ของรรัฐสุภา” ซึ่ซึ่สื่งมรีผู้ลใหก้การเลมือกตุรั บื้งเปร็น่โมฆะ และมรี
การกดำาหน่ดำวรัน่เลมือกตุรั บื้งใหมน่ใน่วรัน่ทรีสื่ 15 ตุตุลาคม พ.ศ.2549  อยน่างไรกร็ตุาม เสุก้น่ทางระหวน่างการเดำจิน่ไปสุรูน่
การเลมือกตุรั บื้งครรั บื้งใหมน่น่รีบื้กลรับไมน่ราบรมืสื่น่น่รัก  เพราะกระแสุตุน่อตุก้าน่รรัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ยจิสื่งมรีมากขซึ่บื้น่กวน่าทรีสื่
ผู้น่าน่ๆ มา  

กลตุน่มบตุคคลทรีสื่มรีสุน่วน่รน่วมใน่การกน่อกระแสุเพมืสื่อตุน่อตุก้าน่รรัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ อยน่างตุน่อเน่มืสื่อง  มรีทรั บื้ง
ชน่ชรั บื้น่น่ดำา น่รักวจิชาการ น่รักหน่รังสุมือพจิมพณ์ น่รักการเมมืองฝ่น่ายคก้าน่ น่รักธ์ตุรกจิจิ น่รักสุจิทธ์จิมน่ตุษยชน่ องคณ์กรรณ์รงคณ์
เพมืสื่อประชาธ์จิปไตุย และกลตุน่มอน่ตุร รักษณ์น่จิยมฝ่น่ายขวา ฯลฯ  พวกเขาเหลน่าน่รีบื้เคลมืสื่อน่ไหวกดำดำรัน่อยน่างตุน่อเน่มืสื่อง
เพมืสื่อใหก้พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ลาออกจิากตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรี และใหก้เวก้น่วรรคทางการเมมือง โดำยการ
เคลมืสื่อน่ไหวทรีสื่สุรก้างความสุรั สื่น่สุะเทมือน่ตุน่อสุถาน่ะทางอดำาน่าจิของรรัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์มากทรีสื่สุตุดำ มาจิาก 
“พล.อ.เปรม ตุจิณ์สุรูลาน่น่ทณ์” ใน่ฐาน่ะประธ์าน่องคมน่ตุรรี  ซึ่ซึ่สื่งใน่ระหวน่างกลน่าวปาฐกถาแกน่น่รักเรรียน่ใน่
โรงเรรียน่น่ายรก้อยพระจิตุลจิอมเกลก้า จิดำาน่วน่ 950 คน่ใน่วรัน่ทรีสื่ 14 กรกฎีาคม พ.ศ.2549 (กน่อน่หน่ก้าการ
รรัฐประหารสุองเดำมือน่) พล.อ.เปรมไดำก้ยดำบื้าวน่า "รรัฐบาลกร็เหมมือน่กรับจิม๊อกกรีบื้ คมือเขก้ามาดำรูแลทหาร แตุน่ไมน่ใชน่
เจิก้าของทหาร เจิก้าของทหารคมือชาตุจิ และพระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัว...”(หน่รังสุมือพจิมพณ์บก้าน่เมมือง, 2549) 
จิน่ภายหลรังพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ตุก้องออกมาใหก้สุรัมภาษณ์ณ์วน่าตุน่ถรูกรรังแกจิาก “ผู้รูก้มรีบารมรีน่อกรรัฐธ์รรมน่รูญ” ซึ่ซึ่สื่ง
จิากคดำาสุรัมภาษณ์ณ์ดำรังกลน่าวกลายเปร็น่ประเดำร็น่ใหก้กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯน่ดำาไปกลน่าวโจิมตุรีวน่าพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ หมจิสื่น่
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เบมืบื้องสุรูง  อยน่างไรกร็ตุาม  พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์เองไดำก้เปจิดำเผู้ยใน่ภายหลรังวน่าผู้รูก้ทรีสื่เขาหมายถซึ่งคมือ พล.อ.เปรม 
น่รั สื่น่เอง 
 

3.4 ขลุ่าวลุ่คือการรฉัฐประหาร: ลุ่ฉับ ลุ่วง พราง 
 

 ใน่ระหวน่างทรีสื่รอกระบวน่การใน่การจิรัดำการเลมือกตุรั บื้งครรั บื้งใหมน่ทรีสื่กดำาหน่ดำไวก้ใน่วรัน่ทรีสื่  15 ตุตุลาคม พ.ศ. 
2549 น่อกจิากกระแสุตุน่อตุก้าน่รรัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ จิะดำดำาเน่จิน่ไปอยน่างตุน่อเน่มืสื่องและกวก้างขวางดำรังกลน่าวมา 
แลก้ว ยรังเกจิดำกระแสุขน่าวตุามหน่ก้าหน่รังสุมือพจิมพณ์และใน่ตุลาดำหลรักทรรัพยณ์มาตุลอดำวน่า จิะมรีการกน่อรรัฐประหาร
ยซึ่ดำอดำาน่าจิโดำยกองทรัพ  แตุน่ พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ และบตุคคลสุดำาครัญใน่รรัฐบาล รวมถซึ่งประชาชน่โดำยทรั สื่วไป (ทรีสื่ไมน่
มรีสุน่วน่ใน่กระบวน่การการโคน่น่ลก้มรรัฐบาล พ.ตุ.ท. ทรักษจิณ์) ตุน่างไมน่เชมืสื่อถมือกรับขน่าวลมือดำรังกลน่าว เพราะตุน่าง
เขก้าใจิวน่าการรรัฐประหารใน่เมมืองไทยคงเกจิดำขซึ่บื้น่เปร็น่ครรั บื้งสุตุดำทก้ายใน่พ.ศ.2535 อรีกทรั บื้งคงไมน่มรีใครกลก้าพอทรีสื่จิะ
กน่อการรรัฐประหารใน่โลกยตุคศตุวรรษทรีสื่ 21 ทรีสื่สุดำาครัญคมือ พล.อ.สุน่ธ์จิ บตุญยรรัตุกลจิน่ ใน่ฐาน่ะผู้รูก้บรัญชาการ
ทหารบกกร็ออกมายมืน่ยรัน่ตุลอดำวน่าจิะไมน่มรีการรรัฐประหารเกจิดำขซึ่บื้น่  อยน่างไรกร็ตุาม สุจิสื่งทรีสื่ไมน่อาจิเปร็น่ไปไดำก้กร็
เกจิดำขซึ่บื้น่ไดำก้เสุมอสุดำาหรรับการเมมืองไทย  เมมืสื่อ พล.อ.สุน่ธ์จิ บตุญยรรัตุกลจิน่ และผู้รูก้บรัญชาการเหลน่าทรัพทรีสื่เรรียก
ตุน่เองใน่ชมืสื่อ “คณ์ะปฏิจิรรูปการปกครองใน่ระบอบประชาธ์จิปไตุย อรัน่มรีพระมหากษรัตุรจิยณ์ทรงเปร็น่ประมตุข” 
หรมือ “คปค.” สุรั สื่งเคลมืสื่อน่กดำาลรังพล และรถถรังออกสุรูน่ทก้องถน่น่ใน่กรตุงเทพฯ เพมืสื่อรรัฐประหารโคน่น่ลก้มรรัฐบาล 
พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ใน่คดำสื่าคมืน่ของวรัน่ทรีสื่ 19 กรัน่ยายน่ พ.ศ.2549 ใน่ขณ์ะทรีสื่เขาอยรูน่ทรีสื่น่ครน่จิวยอรณ์ก เพมืสื่อเขก้ารน่วม
ประชตุมสุมรัชชาใหญน่แหน่งประชาชาตุจิ  
 กดำาลรังพลจิากกองทรัพทรีสื่ไดำก้ร รับคดำาสุรั สื่งใหก้กน่อการรรัฐประหาร  ไดำก้กระจิายกดำาลรังกรัน่ตุามสุถาน่ทรีสื่ราชการ
ทรีสื่สุดำาครัญๆ ของรรัฐบาลใน่กรตุงเทพฯ ซึ่ซึ่สื่งกดำาลรังพลแทบทรั บื้งหมดำไดำก้ผู้รูกรจิบบจิบื้น่สุรีเหลมืองทรีสื่อาวตุธ์ประจิดำากายเพมืสื่อ
แสุดำงถซึ่งความจิงรรักภรักดำรีตุน่อพระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัว ทรั บื้งน่รีบื้คณ์ะรรัฐประหารสุามารถยซึ่ดำอดำาน่าจิจิาก
รรัฐบาลไดำก้เบร็ดำเสุรร็จิตุรั บื้งแตุน่กน่อน่ 23 น่าฬจิกา  พวกเขาไดำก้เขก้าควบคตุมการออกอากาศของสุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์ไวก้
ไดำก้หมดำทตุกชน่อง และใหก้มรีการเชมืสื่อมสุรัญญาณ์การออกอากาศเขก้ากรับสุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์กองทรัพบกชน่อง 5 ใน่
ฐาน่ะแมน่ขน่าย เพมืสื่อเผู้ยแพรน่คดำาประกาศของคณ์ะ “คปค.” สุลรับไปมากรับการเปจิดำสุารคดำรีพระราชกรณ์รียกจิจิ
ของพระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัว และใน่เทรีสื่ยงคมืน่ของวรัน่ทรีสื่ 19 กรัน่ยายน่น่รั สื่น่เอง พระบาทสุมเดำร็จิพระ
เจิก้าอยรูน่หรัว และสุมเดำร็จิพระน่างเจิก้าสุจิรจิกจิตุจิ ธิ์ พระบรมราชจิน่รีน่าถ กร็ทรงโปรดำเกลก้าฯใหก้พล.อ.เปรม น่ดำา
คณ์ะคปค.ทรีสื่ประกอบดำก้วย  พล.อ.สุน่ธ์จิ บตุญยรรัตุกลจิน่  พล.ร.อ. สุถจิรพรัน่ธ์ตุณ์ เกยาน่น่ทณ์ และพล.อ.อ.ชลจิตุ 
พตุกผู้าสุตุก เขก้าเฝ่ก้าเพมืสื่อถวายรายงาน่เกรีสื่ยวกรับสุถาน่การณ์ณ์บก้าน่เมมืองทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่วรัน่ทรีสื่ 19 กรัน่ยายน่   
 ฝ่น่าย พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ชจิน่วรัตุร  แมก้จิะระแคะระคายและรรับรรูก้มาบก้างวน่ากองทรัพมรีความพยายามทรีสื่จิะ
รรัฐประหารโคน่น่ลก้มรรัฐบาลตุน่เอง แตุน่เขากร็มองโลกใน่แงน่ดำรีเกจิน่ไปวน่าเรมืสื่องน่รีบื้คงจิะไมน่เกจิดำขซึ่บื้น่ และถก้าเกจิดำขซึ่บื้น่
รรัฐบาลเขากร็คงรรับมมือไดำก้ และแมก้จิะมรีขน่าวการรรัฐประหารแพรน่สุะพรัดำตุลอดำตุก้น่เดำมือน่กรัน่ยายน่ พ.ศ. 2549  

เขากร็ยรังคงยมืน่ยรัน่สุดำาหรรับการเดำจิน่ทางไปน่ครน่จิวยอรณ์กตุามกดำาหน่ดำเดำจิมทรีสื่วางไวก้ และทรัน่ทรีทรีสื่เขารรูก้วน่ามรีการ
รรัฐประหารเกจิดำขซึ่บื้น่  เขากร็มรีความพยายามทรีสื่จิะตุรั บื้งกองบรัญชาการตุน่อตุก้าน่การรรัฐประหารขซึ่บื้น่ทรีสื่
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กองบรัญชาการทหารสุรูงสุตุดำ   แตุน่ความพยายามดำรังกลน่าวกร็ลก้มเหลว  เมมืสื่อประเมจิน่กรัน่วน่าหากตุรั บื้งกดำาลรังสุรูก้กรับ
คณ์ะรรัฐประหารคงมรีการสุรูญเสุรียเลมือดำเน่มืบื้อเกจิดำขซึ่บื้น่แน่น่ อรีกทรั บื้งเมมืสื่อ พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์  ไดำก้เหร็น่ภาพการเขก้าเฝ่ก้า
พระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัว และสุมเดำร็จิพระน่างเจิก้าสุจิรจิกจิตุจิ ธิ์ พระบรมราชจิน่รีน่าถ  ของคณ์ะผู้รูก้น่ดำากองทรัพ   
ทรีสื่กน่อรรัฐประหาร  เขากร็ลก้มเลจิกแผู้น่สุดำาหรรับการตุน่อตุก้าน่ทรัน่ทรี รวมถซึ่งลก้มเลจิกการกลน่าวสุตุน่ทรพจิน่ณ์ใน่เวทรีทรีสื่
ประชตุมสุมรัชชาสุหประชาชาตุจิ และการจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาลพลรัดำถจิสื่น่ 

 

           
 

ภาพทรีสื่ 6.5 พล.อ.เปรม ตุจิณ์สุรูราน่น่ทณ์ (ซึ่ก้ายสุตุดำ) ประธ์าน่องคมน่ตุรรี น่ดำาคณ์ะรรัฐประหารทรีสื่เรรียกตุน่เองวน่า  
“คณ์ะปฏิจิรรูปการปกครองใน่ระบอบประชาธ์จิปไตุย อรัน่มรีพระมหากษรัตุรจิยณ์ทรงเปร็น่ประมตุข” หรมือ “คปค.”
เขก้าเฝ่ก้าพระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัวฯ และสุมเดำร็จิพระน่างเจิก้าสุจิรจิกจิตุจิ ธิ์ พระบรมราชจิน่รีน่าถ ใน่เวลาเกมือบ
เทรีสื่ยงคมืน่ ของวรัน่ทรีสื่ 19 กรัน่ยายน่ 2549 เพมืสื่อรายงาน่สุถาน่การณ์ณ์บก้าน่เมมือง  
ทรีสื่มา http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/e/e9/King_CDRM_L.jpg/763px-King_CDRM_L.jpg 

 
3.5 รฉัฐประหาร19 กฉันุย่าย่นุ: การรฉัฐประหารทที่ที่นุลุ่าย่ตินุดที่ 

 

ใน่คดำสื่าคมืน่ของวรัน่ทรีสื่  19 กรัน่ยายน่ พ.ศ.2549  ถซึ่งวรัน่ทรีสื่ 20 กรัน่ยายน่  และตุน่อเน่มืสื่องมาอรีกหลายวรัน่ 
ไดำก้มรีการน่ดำาเสุน่อภาพขน่าวสุารทรีสื่ประชาชน่จิดำาน่วน่หลายรก้อยคน่น่ดำาดำอกไมก้ ขน่ม อาหาร ผู้ลไมก้ และน่ดำบื้าดำมืสื่ม 
ฯลฯ ไปมอบใหก้กรับกดำาลรังทหารทรีสื่ประจิดำาการอยรูน่ตุามจิตุดำตุน่างๆ ใน่กรตุงเทพฯ  พรก้อมๆกรับทรีสื่พวกเขาขอ
ถน่ายภาพครูน่กรับทหารและรถถรังเพมืสื่อเปร็น่ทรีสื่ระลซึ่ก  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ภาพบรรยากาศทรีสื่สุรก้างความมซึ่น่งงแกน่สุมืสื่อมวลชน่
ตุน่างชาตุจิ และน่รักวจิเคราะหณ์ทางการเมมืองตุน่างชาตุจิเปร็น่อยน่างยจิสื่ง  เพราะทรีสื่ทราบกรัน่โดำยทรั สื่วไป รรัฐประหาร 19 

กรัน่ยายน่ คมือเหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่กองทรัพเคลมืสื่อน่กดำาลรังออกมาเพมืสื่อโคน่น่ลก้มรรัฐบาลทรีสื่มาจิากการเลมือกตุรั บื้ง แตุน่เหตุตุใดำ
ประชาชน่คน่ไทยเองกลรับรรูก้สุซึ่กยจิน่ดำรีและออกมาเฉลจิมฉลองตุก้อน่รรับคณ์ะรรัฐประหารอยน่างเอจิกเกรจิก    
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การแสุดำงความยจิน่ดำรีดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่สุะทก้อน่ไดำก้จิากการผู้ลการสุดำารวจิของ “สุวน่ดำตุสุจิตุโพล” ทรีสื่มรี
การสุดำารวจิ  “ความคจิดำเหร็น่ของประชาชน่ กรณ์รี: ปฏิจิวรัตุจิ”  จิากประชาชน่ทรั บื้งใน่กรตุงเทพฯ และตุน่างจิรังหวรัดำ 
จิดำาน่วน่ 2,019คน่ (คน่กรตุงเทพฯ 875 คน่ 43.34 % คน่ตุน่างจิรังหวรัดำ 1,144 คน่ 56.66 %) ใน่วรัน่ทรีสื่ 20 

กรัน่ยายน่ พ.ศ. 2549  ผู้ลสุดำารวจิปรากฏิวน่าคดำาตุอบโดำยรวมมรีผู้รูก้เหร็น่ดำก้วยกรับการรรัฐประหาร 19 กรัน่ยายน่ 
มากถซึ่ง 83.98 %(สุวน่ดำตุสุจิตุโพล, 2549)   ขณ์ะทรีสื่น่รักวจิชาการ ป รัญญาชน่ น่รักธ์ตุรกจิจิ น่รักสุจิทธ์จิมน่ตุษยชน่ 
น่รักหน่รังสุมือพจิมพณ์ น่รักการเมมืองฝ่น่ายคก้าน่ และภาคประชาชน่ ฯลฯ  สุน่วน่ใหญน่ลก้วน่มรีทน่าทรีทรีสื่เหร็น่ดำรีเหร็น่งามกรับ
การรรัฐประหารใน่ครรั บื้งน่รีบื้  โดำยมองวน่าการโคน่น่ลก้มรรัฐบาล พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์  เปร็น่สุจิสื่งทรีสื่หลรีกเลรีสื่ยงไมน่ไดำก้ และ
รรัฐธ์รรมน่รูญกร็ถรูกฉรีกถรูกละเมจิดำมาแลก้วใน่ยตุครรัฐบาล พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์  (อน่าน่ความเหร็น่เหลน่าน่รั บื้น่ไดำก้ใน่หน่รังสุมือ 
“รรัฐประหาร 19 กรัน่ยา”, 2550: 358 – 372)       
 

              
 

ภาพทรีสื่ 6.6 ประชาชน่ใน่กรตุงเทพฯ แสุดำงความยจิน่ดำรีกรับทหาร ภายหลรังเกจิดำการรรัฐประหาร 19 กรัน่ยายน่ 
2549 ไมน่วน่าจิะโดำยการมอบดำอกไมก้ใหก้ รวมถซึ่งการใหก้อาหาร น่ดำบื้าดำมืสื่ม และขน่ม หรมือแมก้แตุน่การถน่ายภาพกรับ
ทหารเพมืสื่อเปร็น่ทรีสื่ระลซึ่ก   
ทรีสื่มา http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201203/28/2243930ed.jpg 

 
คณ์ะรรัฐประหารใหก้เหตุตุผู้ลสุดำาหรรับการรรัฐประหารวน่า รรัฐบาล พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์มรีการทตุจิรจิตุคอรรัปชรั สื่น่

และมรีผู้ลประโยชน่ณ์ทรับซึ่ก้อน่ใน่เชจิงน่โยบาย  มรีพฤตุจิการณ์ณ์ทรีสื่หมจิสื่น่เหมน่ตุน่อการหมจิสื่น่พระบรมเดำชาน่ตุภาพ  
รวมถซึ่งเพมืสื่อยตุตุจิความแตุกแยกภายใน่ประเทศชาตุจิ ทรีสื่มรีการแบน่งฝ่ รักแบน่งฝ่น่ายใน่ทางการเมมือง จิน่ทดำาใหก้เกจิดำ
การแตุกความสุามรัคครีของคน่ภายใน่ชาตุจิ  ซึ่ซึ่สื่งกลน่าวกรัน่วน่าเปร็น่ขก้ออก้างเหลน่าน่รีบื้คมือเหตุตุผู้ลปกตุจิสุดำาหรรับการ
กน่อรรัฐประหารใน่การเมมืองไทย (เกษม เพร็ญภจิน่รัน่ทณ์, 2550: 131)  สุน่วน่การดำดำาเน่จิน่มาตุรการใน่ดำก้าน่อมืสื่น่ๆ 
อาทจิ  คณ์ะคปค.มรีคดำาสุรั สื่งยกเลจิกรรัฐธ์รรมน่รูญ ฉบรับ พ.ศ.2540 พรก้อมๆ กรับการสุจิบื้น่สุตุดำหน่ก้าทรีสื่ของสุมาชจิก
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รรัฐสุภา คณ์ะรรัฐมน่ตุรรี  และตุตุลาการศาลรรัฐธ์รรมน่รูญ  สุน่วน่องคมน่ตุรรี  คณ์ะกรรมการการเลมือกตุรั บื้ง และ
ตุตุลาการศาลตุน่างๆ ยรังคงปฏิจิบรัตุจิหน่ก้าทรีสื่ตุน่อไป  

การบรจิหารจิรัดำการอดำาน่าจิใน่ระหวน่างการกน่อรรัฐประหารของคณ์ะคปค. น่อกจิากอาศรัยกฎีอรัยการ
ศซึ่กแลก้ว  ยรังอาศรัยอดำาน่าจิจิากคดำาสุรั สื่งประกาศใน่ฉบรับตุน่างๆ ของคณ์ะคปค. ซึ่ซึ่สื่งมรีการประกาศออกมาเปร็น่
ระยะๆ มากกวน่า 30 ฉบรับ เชน่น่  คดำาสุรั สื่งการขอความรน่วมมมือใน่การน่ดำาเสุน่อขน่าวสุารของสุมืสื่อมวลชน่ การ
หก้ามไมน่ใหก้มรีการชตุมน่ตุมเกจิน่ 5 คน่ ใหก้หรัวหน่ก้าหน่น่วยกดำาลรังทหาร  และหรัวหน่ก้าหน่น่วยราชการใน่พมืบื้น่ทรีสื่ตุน่างๆ 
เขก้ารายงาน่ตุรัวตุน่อกองบรัญชาการทรีสื่กดำาหน่ดำไวก้ใน่แตุน่ละภรูมจิภาค  โดำยเฉพาะใน่คดำาสุรั สื่งฉบรับทรีสื่ 30 ทรีสื่มรีการ
แตุน่งตุรั บื้ง  “คณ์ะกรรมการตุรวจิสุอบการกระทดำาทรีสื่กน่อใหก้เกจิดำความเสุรียหายแกน่ร รัฐ” หรมือ“คตุสุ.” ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่
การจิรัดำตุรั บื้งขซึ่บื้น่มาเพมืสื่อตุรวจิสุอบการทตุจิรจิตุของรรัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์เปร็น่การเฉพาะ และคณ์ะกรรมการ
สุน่วน่ใหญน่ลก้วน่เคยเปร็น่ครูกรณ์รีกรับพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์มากน่อน่ ทรั บื้งน่รีบื้คณ์ะคปค.ตุระหน่รักดำรีวน่าการรรัฐประหารของ
ตุน่ใน่โลกยตุคศตุวรรษทรีสื่ 21 น่รีบื้ ไดำก้ร รับการจิรับตุามองจิากรรัฐบาลประเทศตุน่างๆ เปร็น่อยน่างยจิสื่งโดำยเฉพาะใน่
ซึ่รีกโลกตุะวรัน่ตุก ทรีสื่พวกเขาไมน่ตุก้อน่รรับรรัฐบาลทรีสื่มาจิากการรรัฐประหารยซึ่ดำอดำาน่าจิ และเพราะการตุระหน่รัก
ดำรังกลน่าว พล.อ.สุน่ธ์จิ บตุญยรรัตุกลจิน่ใน่ฐาน่ะหรัวหน่ก้าคณ์ะคปค.จิซึ่งใหก้คดำามรั สื่น่ตุรั บื้งแตุน่ตุก้น่วน่า จิะคมืน่อดำาน่าจิใหก้กรับ
รรัฐบาลพลเรมือน่ภายใน่สุองสุรัปดำาหณ์  ภายหลรังจิากทรีสื่มรีการจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาลพลเรมือน่เสุรร็จิสุจิบื้น่ และจิะใชก้เวลา
รน่างรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับใหมน่เพมืสื่อจิรัดำใหก้มรีการเลมือกตุรั บื้งใหมน่ไมน่เกจิน่ 1 ปรี      

ใน่ขณ์ะทรีสื่น่าน่าชาตุจิตุน่างแสุดำงความผู้จิดำหวรังตุน่อสุถาน่การณ์ณ์การเมมืองทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ประเทศไทย 
และสุน่วน่ใหญน่กร็เรรียกรก้องใหก้มรีการคมืน่อดำาน่าจิใหก้แกน่ประชาชน่โดำยเรร็ว  ซึ่ซึ่สื่งคณ์ะคปค.กร็ตุระหน่รักใน่ขก้อน่รีบื้ดำรี 
พวกเขาจิซึ่งมรีการเชจิญเอกอรัครราชทรูตุของประเทศตุน่างๆ ทรีสื่ประจิดำาการใน่ประเทศไทย เพมืสื่อชรีบื้แจิงและทดำา
ความเขก้าใจิเกรีสื่ยวกรับสุถาน่การณ์ณ์ทางการเมมืองทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่วน่า  แมก้จิะมรีการรรัฐประหารโคน่น่ลก้มรรัฐบาลโดำย
กองทรัพ  แตุน่จิะไมน่มรีผู้ลกระทบหรมือผู้ลเปลรีสื่ยน่แปลงตุน่อบรรดำาผู้ลประโยชน่ณ์หรมือขก้อตุกลงใดำๆ ทรีสื่เคยมรีมา
กน่อน่หน่ก้าระหวน่างรรัฐบาลไทยกรับรรัฐบาลประเทศตุน่างๆ รวมถซึ่งจิะยรังคงปฏิจิบรัตุจิตุามกฎีเกณ์ฑ์ณ์และกตุจิกาของ
องคณ์การระหวน่างประเทศอยน่างทรีสื่เคยเปร็น่มา    
 

3.6 การเคลุ่คืที่อนุไหวของฝ้ลุ่ าย่ติลุ่อติกู้านุการรฉัฐประหาร 
 

การเคลมืสื่อน่ไหวใน่ระยะแรกของฝ่น่ายตุน่อตุก้าน่การรรัฐประหาร 19 กรัน่ยายน่ เปร็น่ไปอยน่างกระจิรัดำ
กระจิายและไรก้พลรัง  เพราะสุน่วน่ใหญน่ยรังคงดำรูจิะมซึ่น่งงและตุรั บื้งหลรักไมน่คน่อยไดำก้กรับเหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่  โดำย
บตุคคลทรีสื่เคลมืสื่อน่ไหวใน่ระยะแรกๆ ไดำก้แกน่ “ร.ตุ.ฉลาดำ วรฉรัตุร และน่ายทวรี ไกรคตุปตุณ์” ทรีสื่ทดำาการประทก้วงอยรูน่
บรจิเวณ์อน่ตุสุาวรรียณ์ประชาธ์จิปไตุยใน่วรัน่ 20 กรัน่ยายน่  “เครมือขน่าย 19 กรัน่ยาตุก้าน่รรัฐประหาร” ทรีสื่มรีแน่วรน่วม
ประมาณ์ 100 คน่ไดำก้จิรัดำชตุมน่ตุมตุน่อตุก้าน่ทรีสื่หน่ก้าศรูน่ยณ์การคก้าสุยามพารากอน่ใน่วรัน่ทรีสื่ 22 กรัน่ยายน่  “กลตุน่มโดำม
แดำง” ไดำก้จิรัดำชตุมน่ตุมตุน่อตุก้าน่ทรีสื่หน่ก้าลาน่ปรรีดำรี ภายใน่มหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์ ทน่าพระจิรัน่ทรณ์ ใน่วรัน่ทรีสื่ 25 

กรัน่ยายน่ โดำยมรีผู้รูก้เขก้ารน่วมประมาณ์ 60 คน่  
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สุดำาการประทก้วงตุน่อตุก้าน่คณ์ะรรัฐประหารทรีสื่สุรก้างความฮมือฮาและเปร็น่ทรีสื่จิดำจิดำามากทรีสื่สุตุดำ  คมือการทรีสื่ 
“น่ายน่วมทอง ไพรวรัลยณ์”  ซึ่ซึ่สื่งมรีอาชรีพขรับรถแทร็กซึ่รีสื่ ไดำก้ข รับรถแทร็กซึ่รีสื่ของตุน่พตุน่งเขก้าชน่รถถรังทรีสื่บรจิเวณ์ลาน่
พระบรมรรูปทรงมก้า ใน่วรัน่ทรีสื่ 30 กรัน่ยายน่โดำยทรีสื่รถมรีการพน่น่ขก้อความวน่า  “พวกทดำาลายประเทศ”  ทรั บื้งน่รีบื้น่าย
น่วมทองไมน่เสุรียชรีวจิตุใน่เหตุตุการณ์ณ์แตุน่ไดำก้ร รับบาดำเจิร็บสุาหรัสุ และไดำก้ร รับการรรักษาจิน่อาการดำรีขซึ่บื้น่  กระทรั บื้งใน่
เวลาตุน่อมาเขาไดำก้ไปผู้รูกคอตุน่เองจิน่เสุรียชรีวจิตุ  ทรีสื่สุะพาน่ลอยคน่ขก้ามบรจิเวณ์หน่ก้าสุดำาน่รักงาน่หน่รังสุมือพจิมพณ์
ไทยรรัฐ ถน่น่วจิภาวดำรีร รังสุจิตุ ใน่วรัน่ทรีสื่ 31ตุตุลาคม  ซึ่ซึ่สื่งเขาไดำก้เขรียน่จิดำหมายทจิบื้งไวก้มรีสุาระสุดำาครัญวน่า “...ทรีสื่กน่อเหตุตุ
เชน่น่น่รีบื้ เพมืสื่อลบคดำาสุบประมาทของรองโฆษกคณ์ะคปค. คมือ พ.อ.อรัคร ทจิพยณ์โรจิน่ณ์ทรีสื่ใหก้สุรัมภาษณ์ณ์สุมืสื่อมวลชน่
วน่า ไมน่มรีใครมรีอตุดำมการณ์ณ์ขน่าดำยอมพลรีชรีพไดำก้”   
 

              
 

ภาพทรีสื่ 6.7 ซึ่ก้ายมมือคมือสุภาพรถแทร็กซึ่รีสื่ของน่ายน่วมทอง ไพรวรัลยณ์  หลรังจิากทรีสื่เขาขรับชน่รถถรังใน่วรัน่ทรีสื่ 30 

กรัน่ยายน่ 2549 เพมืสื่อแสุดำงการตุน่อตุก้าน่การรรัฐประหาร สุน่วน่ขวามมือคมือน่ายน่วมทองขณ์ะเขก้ารรักษาอาการ
บาดำเจิร็บทรีสื่โรงพยาบาลวชจิระ 

ทรีสื่มา http://www.voicetv.co.th/blog/534.html 

 

น่อกจิากการเคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่การรรัฐประหารของบตุคคลและกลตุน่มบตุคคลดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่แลก้ว ยรัง
มรีกลตุน่มอมืสื่น่ๆเกจิดำขซึ่บื้น่เพจิสื่มเตุจิมขซึ่บื้น่มาอรีกหลายกลตุน่ม ไมน่วน่าจิะเปร็น่ กลตุน่มคน่วรัน่เสุารณ์ไมน่เอาเผู้ดำร็จิการ   กลตุน่ม 24 

มจิถตุน่าประชาธ์จิปไตุย  กลตุน่มพลเมมืองภจิวรัฒน่ณ์  กลตุน่มพจิราบขาว 2006  กลตุน่มประชาชน่ผู้รูก้ร รักประชาธ์จิปไตุย 
สุหพรัน่ธ์ณ์น่จิสุจิตุน่รักศซึ่กษาแหน่งประเทศไทย(สุน่น่ท.)  สุมาพรัน่ธ์ณ์ประชาธ์จิปไตุย  และกลตุน่มPTV ฯลฯ  ซึ่ซึ่สื่งกลตุน่ม
ตุน่างๆเหลน่าน่รีบื้สุน่วน่ใหญน่จิะเรจิสื่มออกมาเคลมืสื่อน่ไหวกรัน่ทรีสื่ทก้องสุน่ามหลวงตุรั บื้งแตุน่ตุก้น่เดำมือน่พฤศจิจิกายน่ พ.ศ. 
2549 เปร็น่ตุก้น่มา และเปร็น่การเคลมืสื่อน่ไหวทรีสื่ตุน่างกลตุน่มตุน่างดำดำาเน่จิน่กจิจิกรรมของใครของมรัน่  

อาจิกลน่าวไดำก้วน่าการเคลมืสื่อน่ไหวใน่ระยะเรจิสื่มตุก้น่ของกลตุน่มตุน่างๆเหลน่าน่รีบื้ มรีความกลก้าหาญอยน่างยจิสื่ง 
เพราะใน่ชน่วงเวลาดำรังกลน่าวทรั บื้งใน่กรตุงเทพฯ และตุน่างจิรังหวรัดำยรังอยรูน่ใน่ชน่วงประกาศกฎีอรัยการศซึ่ก ซึ่ซึ่สื่งกองทรัพ
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มรีอดำาน่าจิเดำร็ดำขาดำสุดำาหรรับการดำดำาเน่จิน่มาตุรการใดำๆ เพมืสื่อระงรับการชตุมน่ตุมหรมือการเคลมืสื่อน่ไหว ซึ่ซึ่สื่ง “คมช.” ดำรู
จิะอะลตุน่มอลน่วยตุน่อการเคลมืสื่อน่ไหวของฝ่น่ายตุน่อตุก้าน่การรรัฐประหาร โดำยสุะทก้อน่ไดำก้จิากการไมน่สุน่งกดำาลรังทหาร
เขก้าปราบปรามหรมือควบคตุมการเคลมืสื่อน่ไหวเหลน่าน่รั บื้น่ โดำยมอบใหก้ฝ่น่ายเจิก้าหน่ก้าทรีสื่ตุดำารวจิ และเจิก้าหน่ก้าทรีสื่ฝ่น่าย
ปกครองเขก้าดำรูแลการชตุมน่ตุมและการเคลมืสื่อน่ไหวของกลตุน่มตุน่างๆเหลน่าน่รั บื้น่  (โดำยเปร็น่ทรีสื่เขก้าใจิเหตุตุผู้ลไดำก้วน่า 
ความอะลตุน่มอลน่วยดำรังกลน่าวเกจิดำขซึ่บื้น่  เพมืสื่อรรักษาภาพลรักษณ์ณ์ของฝ่น่ายตุน่ใหก้น่าน่าชาตุจิทรีสื่กดำาลรังจิรับจิก้องเหร็น่วน่า 
พวกเขาเปร็น่คณ์ะรรัฐประหารทรีสื่กระทดำาการ โดำยไมน่สุรูญเสุรียเลมือดำเน่มืบื้อและเคารพใน่หลรักสุจิทธ์จิมน่ตุษยชน่)    

ขณ์ะทรีสื่คมช.เองกร็มรีเปก้าหมายชรัดำเจิน่ใน่การปจิดำกรั บื้น่การน่ดำาเสุน่อขน่าวสุารทรีสื่วจิพากษณ์วจิจิารณ์ณ์เกรีสื่ยวกรับ
การตุน่อตุก้าน่รรัฐประหาร 19 กรัน่ยายน่  รวมถซึ่งขน่าวสุารทรีสื่น่ดำาเสุน่อเกรีสื่ยวกรับความเคลมืสื่อน่ไหวของ พ.ตุ.ท.
ทรักษจิณ์ ชจิน่วรัตุร ใน่กรณ์รีของสุมืสื่อกระแสุหลรักอยน่างหน่รังสุมือพจิมพณ์หรัวสุรี และสุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์ชน่อง 3 5 7 9 และ 
11  คมช.สุามารถควบคตุมไดำก้ทรั บื้งโดำยการขอความรน่วมมมือและโดำยการขรูน่บรังครับ โดำยทรีสื่สุมืสื่อกระแสุหลรัก
เหลน่าน่รั บื้น่ไดำก้เซึ่น่เซึ่อรณ์ตุรัวเอง(ประชาไทออน่ไลน่ณ์,2550ก) สุน่วน่สุมืสื่อกระแสุรองอยน่างเวร็บไซึ่ตุณ์ บลร็อก วจิทยตุ
ออน่ไลน่ณ์ สุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์ผู้น่าน่ดำาวเทรียม กระทรวงเทคโน่โลยรีสุาระสุน่เทศและการสุมืสื่อสุาร หรมือ “กระทรวง
ไอซึ่รีทรี”  คมือผู้รูก้ปฏิจิบรัตุจิหน่ก้าทรีสื่อยน่างแขร็งขรัน่สุดำาหรรับการปจิดำและปจิดำกรั บื้น่การเขก้าถซึ่งเวร็บไซึ่ตุณ์  บลร็อก วจิทยตุ
ออน่ไลน่ณ์  โทรทรัศน่ณ์ผู้น่าน่ดำาวเทรียม ทรีสื่มรีการน่ดำาเสุน่อเน่มืบื้อหาใน่ลรักษณ์ะดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่ เวร็บไซึ่ตุณ์ดำรังๆทรีสื่ถรูก
ปจิดำ(ขณ์ะทรีสื่บางสุน่วน่กลรับมาเปจิดำไดำก้อรีกครรั บื้ง) เชน่น่ เวร็บไซึ่ตุณ์มหาวจิทยาลรัยเทรีสื่ยงคมืน่  เวร็บไซึ่ตุณ์ของกลตุน่มพรีทรีวรี  
เวร็บไซึ่ตุณ์ไฮทรักษจิณ์  เวร็บไซึ่ตุณ์ประชาไท  เวร็บไซึ่ตุณ์ฟ้ก้ าเดำรียวกรัน่ และเวร็บไซึ่ตุณ์ของกลตุน่มคน่วรัน่เสุารณ์ไมน่เอา
เผู้ดำร็จิการ ฯลฯ  

สุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์ผู้น่าน่ดำาวเทรียมพรีทรีวรีของกลตุน่มน่ายวรีระ มตุสุจิกพงษณ์ ถรูกปจิดำกรั บื้น่การออกอากาศใน่วรัน่ทรีสื่ 
17 มรีน่าคม พ.ศ.2550  สุน่วน่สุถาน่รีวจิทยตุชตุมชน่คน่รรูก้ใจิของชรูพงศณ์  ถรีสื่ถก้วน่ (ทรีสื่ปลน่อยใหก้พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์โฟ้น่
อจิน่เขก้ารายการ) กร็ถรูกปจิดำลงใน่วรัน่ทรีสื่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ซึ่ซึ่สื่งอาจิกลน่าวไดำก้วน่า การทรีสื่คมช.ปจิดำกรั บื้น่การ
น่ดำาเสุน่อขน่าวสุารเกรีสื่ยวกรับการเคลมืสื่อน่ไหวเพมืสื่อตุน่อตุก้าน่รรัฐประหาร กลรับยจิสื่งเปร็น่แรงผู้ลรักดำรัน่ทรีสื่ทดำาใหก้ฝ่น่าย
ตุน่อตุก้าน่ตุก้องออกไปรวมตุรัวกรัน่ทรีสื่ทก้องถน่น่และทรีสื่สุน่ามหลวงมากยจิสื่งขซึ่บื้น่  เพมืสื่อแสุดำงออกถซึ่งขก้อเรรียกรก้องของ
พวกเขา และสุถาน่ทรีสื่ชตุมน่ตุมและเคลมืสื่อน่ไหวดำรังกลน่าวน่รีบื้เอง  ทรีสื่กลายเปร็น่เสุมมือน่หก้องเรรียน่การเมมืองทรีสื่มรีการ
แลกเปลรีสื่ยน่ความรรูก้ขก้อมรูลขน่าวสุารเกรีสื่ยวกรับการเมมืองการปกครองของไทยใน่ระหวน่างผู้รูก้ชตุมน่ตุมดำก้วยกรัน่  จิน่
คน่อยๆ  เกจิดำปรากฎีการณ์ณ์ทรีสื่เรรียกวน่า “ตุาสุวน่าง” ใน่กลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุม 

 
3.6.1 การรวมกลุ่นุลุ่มของฝ้ลุ่ าย่ติลุ่อติกู้านุรฉัฐประหาร 

 
กวน่าทรีสื่เครมือขน่ายและแน่วรน่วมของการตุน่อตุก้าน่รรัฐประหารกลตุน่มตุน่างๆใน่ขก้างตุก้น่  จิะสุามารถรวมตุรัว

กรัน่เปร็น่กลตุน่มกก้อน่ไดำก้อยน่างชรัดำเจิน่และมรีพลรัง  กร็ตุน่อเมมืสื่อเหตุตุการณ์ณ์การรรัฐประหารผู้น่าน่ไปแลก้วรน่วม 8 เดำมือน่ 
โดำยทรีสื่สุมาชจิกแน่วรน่วมทรีสื่เคลมืสื่อน่ไหวใน่กลตุน่มตุน่างๆไดำก้เหร็น่พก้องรน่วมกรัน่ สุดำาหรรับการจิรัดำตุรั บื้งองคณ์กรทรีสื่เปร็น่
ศรูน่ยณ์กลางใน่การเคลมืสื่อน่ไหวเพมืสื่อตุน่อตุก้าน่การรรัฐประหารอยน่างเปร็น่ทางการ  เหตุตุน่รีบื้ใน่วรัน่ทรีสื่ 18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2550 จิซึ่งมรีการแถลงเปจิดำตุรัวองคณ์กรทรีสื่ชมืสื่อวน่า “แน่วรน่วมประชาชน่ตุก้าน่รรัฐประหาร”(น่ปตุร.) ทรีสื่
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หอประชตุมศรรีบรูรพา มหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์ ทน่าพระจิรัน่ทรณ์  โดำยองคณ์กรน่รีบื้ประกอบดำก้วยกลตุน่มกก้อน่ตุน่างๆ 
มากถซึ่ง 22 องคณ์กร1 (SIAM Freedom Fight, 2010) และเมมืสื่อกลตุน่มพรีทรีวรี(People’s Television: PTV) ทรีสื่
น่ดำาโดำยน่ายวรีระ มตุสุจิกพงษณ์ไดำก้เขก้ารน่วมกรับองคณ์กรน่รีบื้ใน่เดำมือน่มจิถตุน่ายน่ พ.ศ.2550  จิซึ่งมรีการปรรับเปลรีสื่ยน่ชมืสื่อ
เปร็น่  “แน่วรน่วมประชาธ์จิปไตุยขรับไลน่เผู้ดำร็จิการ”(น่ปก.) (Democratic Alliance Against Dictatorship: 

DAAD)  และแกน่น่ดำาสุน่วน่ใหญน่ของน่ปก.รตุน่น่แรกจิซึ่งมาจิากกลตุน่มพรีทรีวรี คมือ น่ายวรีระ มตุสุจิกพงศณ์ เปร็น่ประธ์าน่
น่ปก.  สุน่วน่คน่อมืสื่น่ๆ ทรีสื่สุดำาครัญไดำก้แกน่ น่ายจิตุตุพร พรหมพรัน่ธ์ตุณ์  น่ายจิรักรภพ เพร็ญแข น่ายณ์รัฐวตุฒจิ ใสุยเกมืบื้อ 

น่พ.เหวง โตุจิจิราการ  น่ายวจิภรูแถลง พรัฒน่ภรูมจิไทย  พ.อ. อภจิวรัน่ทณ์ วจิรจิยะชรัย  น่ายจิรรัล ดำจิษฐาอภจิชรัย และ
น่ายมาน่จิตุยณ์ จิจิตุตุณ์จิรัน่ทรณ์กลรับ  

 

                
 

    ภาพทรีสื่ 6.8 ภาพขบวน่ผู้รูก้ชตุมน่ตุมกลตุน่ม “น่ปก.”บรจิเวณ์ถน่น่ราชดำดำาเน่จิน่น่อก ใน่วรัน่ทรีสื่ 22 กรกฎีาคม   
    2550 ขณ์ะมตุน่งหน่ก้าสุรูน่สุะพาน่มรัฆวาน่รรังสุรรคณ์ เพมืสื่อขรับไลน่พล.อ.เปรม ทรีสื่หน่ก้าบก้าน่สุรีสื่เสุาเทเวศรณ์  ซึ่ซึ่สื่ง 
    ขณ์ะน่รั บื้น่  กลตุน่มน่ปก.(และตุน่อมาเปร็น่น่ปช.) ยรังใชก้สุรีเหลมืองเคลมืสื่อน่ไหวเหมมือน่กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุร ฯ   
    ทรีสื่มา http://maha-arai.blogspot.com/2011/04/blog-post_18.html 

                                                           
1
  สุดำาหรรับ 22 องคณ์กรดำรังกลน่าว ไดำก้แกน่   กลตุน่มคน่วรัน่เสุารณ์ไมน่เอาเผู้ดำร็จิการ    กลตุน่มเพมืสื่อน่รรัฐธ์รรมน่รูญ 

2540 กลตุน่มคน่จิน่เมมืองรรักประชาธ์จิปไตุย สุมาพรัน่ธ์ณ์ประชาธ์จิปไตุย พรัน่ธ์มจิตุรสุหภาพแรงงาน่ประชาธ์จิปไตุย 

สุมาพรัน่ธ์ณ์คน่รรักประชาธ์จิปไตุย    น่จิตุยสุารสุยามปรจิทรัศน่ณ์    พรรคแน่วรน่วมภาคประชาชน่   สุหพรัน่ธ์ณ์น่จิสุจิตุ
น่รักศซึ่กษาแหน่งประเทศไทย (สุน่น่ท.)  เครมือขน่ายรามคดำาแหงรรักประชาธ์จิปไตุย สุหพรัน่ธ์ณ์แรงงาน่อาหารและ
เครมืสื่องดำมืสื่ม    กลตุน่มพลเมมืองภจิวรัฒน่ณ์   กลตุน่มกรรมกรปฏิจิรรูป   ชมรมคน่รรักอตุดำร     มรูลน่จิธ์จิวรีรชน่ประชาธ์จิปไตุย 

สุมาพรัน่ธ์ณ์แน่วรน่วมประชาธ์จิปไตุยอรีสุาน่    สุหพรัน่ธ์ณ์แรงงาน่อตุตุสุาหกรรมสุจิสื่งทอตุรัดำเยร็บเสุมืบื้อผู้ก้า     กลตุน่มพลรัง
หน่ตุน่มสุาวเพมืสื่อประชาธ์จิปไตุย     กลตุน่มประชาธ์จิปไตุยไมน่ใชน่กจิกิ๊ก (กปก.)    โครงการรณ์รงคณ์เพมืสื่อแรงงาน่ไทย   

สุหพรัน่ธ์ณ์แรงงาน่กระดำาษ    และแน่วรน่วมประชาชน่แหน่งประเทศไทย  
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การเขก้ามาของกลตุน่มพรีทรีวรี ถมือเปร็น่สุน่วน่สุดำาครัญทรีสื่ทดำาใหก้การเคลมืสื่อน่ไหวของฝ่น่ายตุน่อตุก้าน่รรัฐประหารมรี
ทจิศทางและมรีพลรังมากกวน่าทรีสื่ผู้น่าน่ๆมา เพราะเปร็น่ทรีสื่ชรัดำเจิน่วน่าสุมาชจิกกลตุน่มพรีทรีวรี สุน่วน่ใหญน่เปร็น่น่รักการเมมือง
ทรีสื่ใกลก้ชจิดำกรับพรรคไทยรรักไทยมากน่อน่ยน่อมมรีมวลชน่ทรีสื่ย รังสุน่รับสุน่ตุน่พวกเขาอยรูน่ อรีกประการคมือ  การทรีสื่พวก
เขาเหลน่าน่รีบื้มรีความสุามารถอรัน่โดำดำเดำน่น่ใน่การปราศรรัยตุน่อหน่ก้ามวลชน่ (และจิากเงมืสื่อน่ไขเหลน่าน่รีบื้กลายเปร็น่
ประเดำร็น่ทรีสื่ทดำาใหก้ฝ่น่ายตุรงขก้ามทรั บื้งคมช. พรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ และกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ  หยจิบยกไปกลน่าวโจิมตุรีวน่า
กลตุน่มน่ปก.เปร็น่เพรียง“มม๊อบรรับจิก้าง” หรมือ“มม๊อบเตุจิมเงจิน่” ทรีสื่ทรักษจิณ์จิากมาไมน่ใชน่มม๊อบทรีสื่มรีอตุดำมการณ์ณ์จิรจิงจิรัง ซึ่ซึ่สื่ง
การชตุมน่ตุมเคลมืสื่อน่ไหวครรั บื้งสุดำาครัญแรกสุตุดำของน่ปก. ทรีสื่ถรูกกลน่าวถซึ่งกรัน่มากคมือการเคลมืสื่อน่ขบวน่ผู้รูก้ชตุมน่ตุมน่รับ
หมมืสื่น่คน่จิากสุน่ามหลวงไปประทก้วงพล.อ.เปรม ตุจิณ์สุรูลาน่น่ทณ์ ทรีสื่หน่ก้าบก้าน่สุรีสื่เสุาเทเวศรณ์  ใน่วรัน่ทรีสื่ 22 

กรกฎีาคม พ.ศ. 2550 เพมืสื่อเรรียกรก้องใหก้พล.อ.เปรมลาออกจิากตุดำาแหน่น่งประธ์าน่องคมน่ตุรรี โดำยกลน่าวหา
พล.อ.เปรม วน่า คมือผู้รูก้อยรูน่เบมืบื้องหลรังการรรัฐประหารใน่วรัน่ทรีสื่ 19 กรัน่ยายน่  และผู้ลจิากการชตุมน่ตุมเคลมืสื่อน่ไหว
ใน่ครรั บื้งน่รั บื้น่น่อกจิากแกน่น่ดำาน่ปก.ทรั บื้งหมดำจิะถรูกดำดำาเน่จิน่คดำรีแลก้ว ผู้ลใน่ทางการเมมืองทรีสื่สุดำาครัญใน่เวลาตุน่อมา
คมือ ชมืสื่อของพล.อ.เปรมมรักถรูกกลน่าวถซึ่งอยรูน่เสุมอใน่ฐาน่ะผู้รูก้บตุคคลผู้รูก้มรีสุน่วน่อยรูน่เบมืบื้องหลรังเหตุตุการณ์ณ์ร รัฐประหาร 
19 กรัน่ยายน่ (โดำยทรีสื่ไมน่สุดำาครัญวน่าขก้อกลน่าวหาน่รั บื้น่จิะเปร็น่จิรจิงหรมือไมน่)  
 

3.7 เบคืสื้องหลุ่ฉังการรฉัฐประหาร 19 กฉันุย่าย่นุ 
 
 หลรังเหตุตุการณ์ณ์ร รัฐประหาร 19 กรัน่ยายน่ 2549 ผู้น่าน่ไปไมน่น่าน่ กร็มรีขก้อมรูลการเคลมืสื่อน่ไหวของ
บตุคคลทรั บื้งหลายทรีสื่มรีสุน่วน่รน่วมอยรูน่ใน่เบมืบื้องหลรังเหตุตุการณ์ณ์ทยอยถรูกเปจิดำเผู้ยออกมา เชน่น่ 5 วรัน่หลรังรรัฐประหาร
พล.ท.สุพรรั สื่ง กรัลยาณ์มจิตุร แมน่ทรัพภาคทรีสื่ 3(ยศและตุดำาแหน่น่งขณ์ะน่รั บื้น่) ผู้รูก้มรีสุน่วน่สุดำาครัญใน่การสุรั สื่งเคลมืสื่อน่กดำาลรัง
พลเพมืสื่อกน่อรรัฐประหารไดำก้ออกมายอมรรับวน่ามรีการวางแผู้น่มาแลก้ว 7 – 8 เดำมือน่ (อรัน่เปร็น่ชน่วง เวลาเดำรียวกรับ
ทรีสื่น่ายสุน่ธ์จิ  ลจิบื้มทองกตุล เรจิสื่มจิรัดำ“รายการเมมืองไทยรายสุรัปดำาหณ์สุรัญจิร”) ขณ์ะทรีสื่น่ายสุตุรจิยะใสุ กตุะศจิลา ใน่
ฐาน่ะเลขาธ์จิการคณ์ะกรรมการรณ์รงคณ์เพมืสื่อประชาธ์จิปไตุย หรมือ “ครป.”(ขณ์ะน่รั บื้น่ยรังไมน่เขก้ารน่วมกรับกลตุน่ม
พรัน่ธ์มจิตุรอยน่างฯเตุร็มตุรัว)  กร็เปจิดำเผู้ยใน่การใหก้สุรัมภาษณ์ณ์กรับน่จิตุยสุารอจิมเมจิ  ฉบรับเดำมือน่ธ์รัน่วาคม พ.ศ. 
2549 วน่า “...วรัน่น่รีบื้กร็เหร็น่โดำยพฤตุจิน่รัยไดำก้อยน่างชรัดำเจิน่วน่า พล.อ.เปรมใชก้อดำาน่าจิน่รั บื้น่ผู้น่าน่คปค. ทน่าน่น่รั สื่ง
บรัญชาการอยรูน่ทรีสื่บก้าน่สุรีสื่เสุาฯ  และไมน่มรีใครคจิดำวน่าทน่าน่จิะกลก้าทดำา  หรมือไมน่มรีใครคจิดำตุอน่ทรีสื่น่รั สื่งรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญ
ปรี 2540 วน่า  การรรัฐประหารครรั บื้งน่รีบื้องคมน่ตุรรีจิะมรีสุน่วน่เกรีสื่ยวขก้อง  หรมือเปจิดำเผู้ยขน่าดำน่รีบื้...” (Kittinunn, 

2550)  จิากขก้อมรูลทรีสื่ถรูกเปจิดำเผู้ยออกมาดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่ ไดำก้กลายเปร็น่ประเดำร็น่ทรีสื่ฝ่น่ายตุน่อตุก้าน่การ
รรัฐประหาร  ทรีสื่ภายหลรังสุามารถรวมตุรัวกรัน่เปร็น่กลตุน่มกก้อน่ใน่ชมืสื่อ “แน่วรน่วมประชาธ์จิปไตุยตุน่อตุก้าน่เผู้ดำร็จิการ” 
หรมือ “น่ปก.” ไดำก้หยจิบไปกลน่าวโจิมตุรีพล.เปรม ตุจิณ์สุรูลาน่น่ทณ์วน่า  คมือผู้รูก้อยรูน่เบมืบื้องหลรังการกน่อรรัฐประหาร จิน่
ตุก้องมรีการเดำจิน่ขบวน่เรรียกรก้องใหก้พล.อ.เปรม ลาออกจิากตุดำาแหน่น่งประธ์าน่องคมน่ตุรรีทรีสื่หน่ก้าบก้าน่สุรีสื่เสุา
เทเวศรณ์  
 ขก้อมรูลสุดำาครัญทรีสื่แสุดำงใหก้เหร็น่เกรีสื่ยวกรับการเคลมืสื่อน่ไหวของคณ์ะบตุคคล ทรีสื่สุน่รับสุน่ตุน่หรมืออยรูน่เบมืบื้องหลรัง
การรรัฐประหาร 19 กรัน่ยายน่  คมือขก้อมรูลทรีสื่ถรูกเปจิดำเผู้ยออกมาโดำยพล.อ.พรัลลภ ปจิสื่น่มณ์รี  (ใน่ฐาน่ะอดำรีตุรอง
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ผู้รูก้อดำาน่วยการรรักษาความมรั สื่น่คงภายใน่ราชอาณ์าจิรักร  หรมือ “กอ.รมน่.” สุมรัยรรัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์) ซึ่ซึ่สื่งใน่
ระหวน่างการใหก้สุรัมภาษณ์ณ์ใน่รายการวจิทยตุ “ลรับ ลวง พราง” ทางคลมืสื่น่วจิทยตุ 100.5 เมกกะเฮจิรณ์ตุ เมมืสื่อวรัน่ทรีสื่ 28 
มรีน่าคม พ.ศ.2552 พล.อ.พรัลลภเปจิดำเผู้ยวน่ามรีการพบปะกรัน่ระหวน่างเขากรับบตุคคลอมืสื่น่ๆทรีสื่บก้าน่น่ายปรียณ์ 
มาลากตุล ณ์ อยตุธ์ยา จิดำาน่วน่ 3 – 4 ครรั บื้ง เพมืสื่อรน่วมกรัน่วางแผู้น่โคน่น่ลก้มรรัฐบาลพ.ตุ.ท. ทรักษจิณ์ โดำยทรีสื่ประชตุม
มรีความเหร็น่ออกมาเปร็น่ 2 แน่วทางคมือหน่ซึ่สื่งการโคน่น่ลก้มโดำยวจิธ์รีตุามรรัฐธ์รรมน่รูญและตุามกฎีหมาย  แตุน่ถก้า
ไมน่สุดำาเรร็จิกร็ใชก้การรรัฐประหาร ทรั บื้งน่รีบื้พล.อ.พรัลลภเปจิดำเผู้ยวน่า พล.อ.สุตุรยตุทธ์ณ์ทรีสื่เปร็น่หน่ซึ่สื่งใน่ผู้รูก้รน่วมวางแผู้น่เสุน่อ
วน่า “การกระทดำาใน่ครรั บื้งน่รีบื้เปร็น่การทดำาเพมืสื่อประเทศชาตุจิ ทตุกคน่จิะตุก้องไมน่หวรังทดำาแหน่น่งใดำๆ”(มตุจิชน่ออน่ไลน่ณ์, 
2552ข)   

 
  3.7.1 เบคืสื้องหลุ่ฉังการหารคือเพคืที่อโคลุ่นุลุ่กู้มรฉัฐบาลุ่ พ.ติ.ท.ทฉักษติณ 
 

 เรมืสื่องราวทรีสื่ถรูกเปจิดำเผู้ยออกมาโดำยพล.อ.พรัลลภ ปจิสื่น่มณ์รี ดำรูจิะสุอดำคลก้องกรับการออกมายอมรรับทรั บื้ง
โดำย พล.อ.สุตุรยตุทธ์ณ์และน่ายปรียณ์ทรีสื่ตุน่างกร็ยอมรรับวน่าไดำก้มรีการพบปะพรูดำคตุยกรัน่ทรีสื่บก้าน่ของน่ายปรียณ์จิรจิง แตุน่ไมน่มรี
การหารมือเกรีสื่ยวกรับการรรัฐประหารรรัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์  โดำยเฉพาะใน่กรณ์รีของน่ายปรียณ์ เมมืสื่อครรั บื้งทรีสื่เขาใหก้
สุรัมภาษณ์ณ์กรับผู้รูก้สุมืสื่อขน่าวของ “มตุจิชน่ออน่ไลน่ณ์” ใน่วรัน่ทรีสื่ 28 มรีน่าคม พ.ศ.2552 เขาไดำก้ยอมรรับอยน่างชรัดำเจิน่
วน่าใน่วรัน่ทรีสื่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2549 เขาไดำก้เชจิญบตุคคลตุน่างๆเพมืสื่อรน่วมรรับประทาน่อาหารเยร็น่และพรูดำคตุย
ปรซึ่กษาหารมือกรัน่จิรจิง  แตุน่เปร็น่เรมืสื่องของเหตุตุการณ์ณ์บก้าน่เมมือง (ทรีสื่ขณ์ะน่รั บื้น่เกจิดำภาวะชะงรักงรัน่ภายหลรังการ
เลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไปใน่วรัน่ทรีสื่ 2 เมษายน่ พ.ศ.2549) โดำยไมน่เกรีสื่ยวขก้องกรับเรมืสื่องการรรัฐประหารตุามทรีสื่ถรูกพล.อ.
พรัลลภกลน่าวหา  

น่ายปรียณ์กลน่าววน่าคน่ทรีสื่พรูดำคตุยกรัน่มรี 7 คน่  (โดำยน่ายปรียณ์อก้างวน่าทรั บื้งหมดำลก้วน่คมือผู้รูก้ทรีสื่สุน่จิทสุน่มกรับเขา
มากน่อน่)ประกอบดำก้วย  1.พล.อ.สุตุรยตุทธ์ณ์ จิตุลาน่น่ทณ์ (องคมน่ตุรรี) 2.พล.อ.พรัลลภ ปจิสื่น่มณ์รี  3.น่ายอรักขราทร 
จิตุฬารรัตุน่(ประธ์าน่ศาลปกครองสุรูงสุตุดำ)  4.น่ายชาญชรัย ลจิขจิตุจิจิตุถะ(ประธ์าน่ศาลฎีรีกา)  5.น่ายจิรรัญ  ภรักดำรี 
ธ์น่ากตุล(เลขาธ์จิการประธ์าน่ศาลฎีรีกา)  6.น่ายปราโมทยณ์ น่าครทรรพ(เจิก้าของปฏิจิญญาฟ้จิน่แลน่ดำณ์)  และ 7.

น่ายปรียณ์ มาลากตุล ณ์ อยตุธ์ยา (เจิก้าของบก้าน่และผู้รูก้ร รับสุรัมปทาน่ดำดำาเน่จิน่การสุถาน่รีวจิทยตุ“จิสุ.100”)  น่ายปรียณ์
กลน่าววน่าเหตุตุทรีสื่เขาเชจิญบตุคคลตุน่างๆ  ใน่ขก้างตุก้น่มารน่วมรรับประทาน่อาหารใน่วรัน่ดำรังกลน่าว เน่มืสื่องจิากเขามรี
อาชรีพเปร็น่น่รักขน่าวจิซึ่งตุก้องการทราบความคจิดำเหร็น่ของพวกเขาวน่า พวกเขามรีความคจิดำหรมือวจิธ์รีแกก้ไขป รัญหา
ของบก้าน่เมมืองอยน่างไรตุามทรีสื่พระบาทสุมเดำร็จิพระเจิก้าอยรูน่หรัวฯ ทรงมรีพระราชดำดำารรัสุตุน่อคณ์ะตุตุลาการฯ ใน่
วรัน่ทรีสื่ 25 เมษายน่ทรีสื่ผู้น่าน่มา(มตุจิชน่ออน่ไลน่ณ์, 2552ก)  

ขณ์ะเดำรียวกรัน่  เมมืสื่อน่ายปรียณ์ไดำก้ใหก้สุรัมภาษณ์ณ์กรับน่างสุาวอรัญชะลรี ไพรรีร รัก ใน่วรัน่ทรีสื่ 29 มรีน่าคม พ.ศ. 
2552 ใน่รายการ “จิรับตุา(ย)” ทรีสื่ออกอากาศทางสุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์ผู้น่าน่ดำาวเทรียมเอเอสุทรีวรี ใน่ชน่วงเวลา 
21.30 – 22.00 น่าฬจิกา น่ายปรียณ์ไดำก้กลน่าวเพจิสื่มเตุจิมอรีกวน่า  ใน่การพรูดำคตุยหารมือกรัน่ใน่วรัน่ทรีสื่ 6 พฤษภาคม 
พ.ศ.2549 ดำรังกลน่าวน่รั บื้น่  ตุตุลาการศาลทรั บื้งสุาม (น่ายอรักขราทร จิตุฬารรัตุน่  น่ายชาญชรัย ลจิขจิตุจิจิตุถะ และ
น่ายจิรรัญ ภรักดำรีธ์น่ากตุล) มรีความเหร็น่วน่าพวกเขาคงตุก้องเอาจิรจิงเอาจิรังกรับภารกจิจิแกก้ไขป รัญหาของบก้าน่เมมือง 
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พรก้อมๆกรับทรีสื่กลน่าวโจิมตุรีพล.อ.พรัลลภ ทรีสื่ออกมาเปจิดำเผู้ยขก้อมรูลใน่ครรั บื้งน่รีบื้วน่าเปร็น่เพราะผู้จิดำหวรังทรีสื่ไมน่ไดำก้ร รับ
ตุดำาแหน่น่งใน่รรัฐบาลพล.อ.สุตุรยตุทธ์ณ์ (ผู้รูก้จิ รัดำการออน่ไลน่ณ์, 2552) อยน่างไรกร็ตุาม ไมน่วน่าการปรซึ่กษาหารมือของ
บตุคคลตุน่างๆใน่ขก้างตุก้น่จิะมรีการพรูดำคตุยกรัน่เรมืสื่องการกน่อรรัฐประหารหรมือไมน่ แตุน่ทรีสื่ปรากฏิแน่น่ชรัดำคมือภายหลรัง
เหตุตุการณ์ณ์ร รัฐประหาร 19 กรัน่ยายน่ผู้น่าน่พก้น่ไป  บตุคคลสุน่วน่ใหญน่ทรีสื่อยรูน่ใน่วงพรูดำคตุยดำรังกลน่าวลก้วน่ไดำก้ดำดำารง
ตุดำาแหน่น่งสุดำาครัญๆทรั บื้งสุจิบื้น่  โดำย พล.อ.สุตุรยตุทธ์ณ์ เปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรี (ป รัจิจิตุบรัน่เปร็น่องคมน่ตุรรี) น่ายจิรรัญ 
ภรักดำรีธ์น่ากตุล  เปร็น่สุมาชจิกสุภารน่างรรัฐธ์รรมน่รูญ(ป รัจิจิตุบรัน่เปร็น่ตุตุลาการศาลรรัฐธ์รรมน่รูญ) น่ายชาญชรัย ลจิขจิตุ
จิจิตุถะ  เปร็น่รรัฐมน่ตุรรีวน่าการกระทรวงยตุตุจิธ์รรม (ป รัจิจิตุบรัน่เปร็น่องคมน่ตุรรี) และน่ายอรักขราทร จิตุฬารรัตุน่ เปร็น่
รองประธ์าน่ตุตุลาการศาลรรัฐธ์รรมน่รูญ (ป รัจิจิตุบรัน่เปร็น่กรรมการกฤษฎีรีกา)   

 

 3.7.2 ทลุ่าทที่ร ฉัฐบาลุ่สหรฉัฐฯติลุ่อการรฉัฐประหาร 19 กฉันุย่าย่นุ 2549  
 

และอรีกหน่ซึ่สื่งขก้อมรูลทรีสื่น่น่าสุน่ใจิคมือ การดำดำาเน่จิน่บทบาทและทน่าทรีของสุหรรัฐฯตุน่อคณ์ะรรัฐประหาร ซึ่ซึ่สื่ง
การเปร็น่ชาตุจิมหาอดำาน่าจิของสุหรรัฐ  เมมืสื่อสุหรรัฐกดำาหน่ดำทน่าทรีและน่โยบายใดำๆ  ยน่อมมรีผู้ลตุน่อการเมมืองของ
ประเทศตุน่างๆ ใน่โลกตุามไปดำก้วย  ไมน่เวก้น่แมก้แตุน่การรรัฐประหารใน่ไทยเมมืสื่อวรัน่ทรีสื่ 19 กรัน่ยายน่  โดำย
ภายหลรังเหตุตุการณ์ณ์ร รัฐประหาร 19 กรัน่ยายน่ พ.ศ. 2549 ผู้น่าน่ไปไมน่กรีสื่ว รัน่  ขก้อมรูลเกรีสื่ยวกรับทน่าทรีของสุหรรัฐฯ 
ตุามทรีสื่ปรากฏิใน่สุมืสื่อมวลชน่กระแสุหลรักทรั บื้งของไทย และตุน่างประเทศจิะน่ดำาเสุน่อวน่า“สุหรรัฐฯ ไดำก้ออก
แถลงการณ์ณ์แสุดำงความผู้จิดำหวรังตุน่อการรรัฐประหารทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่กรตุงเทพฯ  และคาดำหวรังใหก้สุถาน่การณ์ณ์
ตุน่างๆใน่ไทยดำรีขซึ่บื้น่จิน่น่ดำาไปสุรูน่การเลมือกตุรั บื้งไดำก้  โดำยใน่ระหวน่างรอรรัฐบาลทรีสื่มาจิากการเลมือกตุรั บื้ง สุหรรัฐฯจิะ
ระงรับความชน่วยเหลมือใน่ดำก้าน่ตุน่างๆ แกน่ไทย  รวมทรั บื้งจิะระงรับการเจิรจิาหรมือการทดำาความตุกลงใน่เรมืสื่องใดำๆ 
ระหวน่างกรัน่ออกไปกน่อน่”  น่รั สื่น่คมือใจิความจิากขน่าวสุารทรีสื่ทราบกรัน่โดำยทรั สื่วไป  ซึ่ซึ่สื่งดำรูจิะเปร็น่การแสุดำงความ
วจิตุกเพรียงเลร็กน่ก้อยของสุหรรัฐฯ  ตุน่อเหตุตุการณ์ณ์ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่  ซึ่ซึ่สื่งมรีหลายเหตุตุผู้ลสุดำาหรรับการทดำาความเขก้าใจิ
เกรีสื่ยวกรับทน่าทรีดำรังกลน่าวของสุหรรัฐ ฯ  ไมน่วน่าจิะเปร็น่ ดำก้วยการทรีสื่ไทยเปร็น่พรัน่ธ์มจิตุรทรีสื่แน่บแน่น่น่กรับสุหรรัฐมา
ตุรั บื้งแตุน่ยตุคสุงครามเยร็น่จิซึ่งมรีทน่าทรีทรีสื่ผู้น่อน่ปรน่ หรมือไมน่ฝ่น่ายสุหรรัฐฯ  อาจิไดำก้ร รับรรูก้ขก้อมรูลบางประการมาลน่วงหน่ก้า
แลก้ววน่า การรรัฐประหารครรั บื้งน่รีบื้เปร็น่สุจิสื่งทรีสื่ตุก้องเกจิดำขซึ่บื้น่   

ขก้อมรูลจิากรายงาน่ลรับทางการทรูตุของสุหรรัฐฯทรีสื่ร รั สื่วไหลออกมาทางวจิกจิลรีกสุณ์(WikiLeaks) ทดำาใหก้
ทราบขก้อมรูลเกรีสื่ยวกรับทน่าทรีของสุหรรัฐฯวน่า  สุหรรัฐดำรูจิะเหร็น่ชอบกรับการกน่อรรัฐประหารทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ไทย  ซึ่ซึ่สื่ง
รน่องรอยเหลน่าความเหร็น่ชอบดำรังกลน่าวมรีหลรักฐาน่สุน่รับสุน่ตุน่ทรีสื่เดำน่น่ชรัดำคมือ  ใน่วรัน่ทรีสื่ 20 กรัน่ยายน่ พ.ศ.2549 

น่ายราลณ์ฟ้ แอล บอยซึ่ณ์ (Ralph L. Boyce) ใน่ฐาน่ะเอกอรัครราชทรูตุสุหรรัฐฯ ประจิดำาประเทศไทยไดำก้พบปะ
พรูดำคตุยเปร็น่การสุน่วน่ตุรัวกรับพล.อ.สุน่ธ์จิ บตุญยรรัตุกลจิน่ ใน่ฐาน่ะหรัวหน่ก้าคณ์ะรรัฐประหาร โดำยใน่รายงาน่ลรับ
ดำรังกลน่าว น่ายบอยซึ่ณ์ไดำก้กลน่าววน่า “ผู้มเตุมือน่เขา [สุน่ธ์จิ] ถซึ่งการสุน่ทน่าของเราเมมืสื่อวรัน่ทรีสื่ 31 สุจิงหาคม เมมืสื่อ
ผู้มบอกเขาวน่า ปฏิจิบรัตุจิการทางทหารใดำๆ ยน่อมสุน่งผู้ลใหก้มรีการระงรับโครงการความชน่วยเหลมือใน่ทรัน่ทรี...ผู้ม
บอกเขาวน่า  เขาตุก้องคาดำหมายไวก้วน่าเราจิะประกาศมาตุรการแบบน่รั บื้น่ออกมาโดำยเรร็ว เขากร็เขก้าใจิดำรี  ผู้ม
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เสุรจิมตุน่อวน่า  การฟ้มืบื้น่ฟ้รูความชน่วยเหลมือตุน่างๆ จิะเกจิดำขซึ่บื้น่หลรังจิากรรัฐบาลทรีสื่ไดำก้ร รับเลมือกตุรั บื้งตุามระบอบ
ประชาธ์จิปไตุยเขก้ามาดำดำารงตุดำาแหน่น่ง” (ภรัควดำรี ไมน่มรีน่ามสุกตุล, 2553)  

จิากรายงาน่ลรับทางการทรูตุของสุหรรัฐฯ ทดำาใหก้พบชรัดำเจิน่วน่า รรัฐบาลสุหรรัฐฯ ใน่ขณ์ะน่รั บื้น่ (คมือสุมรัย
น่ายจิอรณ์จิ ดำรับเบจิบื้ลยรู บตุช) รรูก้เหร็น่ลน่วงหน่ก้ามากน่อน่วน่าจิะเกจิดำการรรัฐประหารขซึ่บื้น่ใน่ไทย โดำยสุรังเกตุไดำก้จิากการ
ทรีสื่พล.อ.สุน่ธ์จิ บตุญยรรัตุกลจิน่ ไดำก้เขก้าหารมือกรับเอกอรัครราชทรูตุสุหรรัฐฯ ใน่หลายโอกาสุทรั บื้งแบบสุน่วน่ตุรัวและ
เปร็น่ทางการ  ซึ่ซึ่สื่งหน่ซึ่สื่งใน่น่รั บื้น่คมือตุามทรีสื่ปรากฏิใน่รายงาน่ลรับดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่ ทรีสื่พล.อ.สุน่ธ์จิ ไดำก้สุอบถาม
เกรีสื่ยวกรับทน่าทรีของสุหรรัฐฯใน่วรัน่ทรีสื่ 31 สุจิงหาคม พ.ศ.2549 (หรมือกน่อน่หน่ก้าการรรัฐประหารประมาณ์ 20 วรัน่)  
วน่าสุหรรัฐจิะมรีทน่าทรีอยน่างไรตุน่อการทรีสื่กองทรัพจิะกน่อรรัฐประหาร และการทรีสื่สุหรรัฐฯ มรีทน่าทรีทรีสื่เหร็น่ชอบกรับการกน่อ
รรัฐประหาร จิซึ่งเปร็น่เหตุตุผู้ลสุดำาครัญสุน่วน่หน่ซึ่สื่งทรีสื่ทดำาใหก้มรีกระแสุตุน่อตุก้าน่คณ์ะรรัฐประหารจิากสุรังคมโลกเพรียง
เลร็กน่ก้อย    
 

3.8 รฉัฐบาลุ่ พลุ่.อ.สนุรย่นุทธร์ จนุลุ่านุนุทร์กฉับภารกติจพติทฉักษร์การรฉัฐประหาร  
 

 และแลก้วใน่วรัน่ทรีสื่ 1 ตุตุลาคม พ.ศ.2549 กร็มรีพระบรมราชโองการประกาศใชก้ร รัฐธ์รรมน่รูญแหน่ง
ราชอาณ์าจิรักรไทย(ฉบรับชรั สื่วคราว) พ.ศ.2549 ซึ่ซึ่สื่งมรีทรั บื้งหมดำ 39 มาตุรา โดำยสุาระทรีสื่สุดำาครัญไดำก้แกน่มาตุรา 34  
ทรีสื่กดำาหน่ดำใหก้คณ์ะคปค.แปรสุภาพเปร็น่ “คณ์ะมน่ตุรรีความมรั สื่น่คงแหน่งชาตุจิ” หรมือ “คมช.” มรีหน่ก้าทรีสื่ดำรูแลความ
มรั สื่น่คงของประเทศ รวมทรั บื้งประธ์าน่คมช.มรีอดำาน่าจิหน่ก้าทรีสื่ใน่การรรับสุน่องพระบรมราชโองการใน่การ
แตุน่งตุรั บื้งและถอดำถอน่น่ายกรรัฐมน่ตุรรี ประธ์าน่สุภา และสุมาชจิกสุภารน่างรรัฐธ์รรมน่รูญ ฯลฯ และมาตุรา 35 

ทรีสื่กดำาหน่ดำ  ใหก้มรีการแตุน่งตุรั บื้งคณ์ะตุตุลาการศาลรรัฐธ์รรมน่รูญชตุดำใหมน่จิดำาน่วน่ 9 คน่  โดำยทรั บื้งหมดำลก้วน่มาจิาก
คณ์ะผู้รูก้พจิพากษาใน่ศาลฎีรีกาและศาลปกครองสุรูงสุตุดำ ซึ่ซึ่สื่งจิะมรีอดำาน่าจิพจิจิารณ์าคดำรีทางการเมมืองทรีสื่สุดำาครัญคมือ 
การพจิจิารณ์าคดำรียตุบพรรคไทยรรักไทย  และพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์  อรัน่ถมือเปร็น่เหตุตุการณ์ณ์หน่ซึ่สื่งใน่กระบวน่การ
ตุตุลาการภจิวรัฒน่ณ์ภายหลรังเกจิดำการรรัฐประหาร  และสุดำาหรรับผู้รูก้ทรีสื่ไดำก้ร รับโปรดำเกลก้าฯแตุน่งตุรั บื้งเปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรี
กร็คมือ “พล.อ.สุตุรยตุทธ์ จิตุลาน่น่ทณ์”  ซึ่ซึ่สื่งไดำก้ลาออกจิากตุดำาแหน่น่งองคมน่ตุรรี เพมืสื่อเขก้าดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่รีบื้โดำยเฉพาะ    
 พล.อ.สุตุรยตุทธ์ณ์ตุระหน่รักดำรีวน่าการเขก้าดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีของตุน่ เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่สุถาน่การณ์ณ์ทรีสื่
ตุน่างชาตุจิตุน่างจิรับตุามองอยน่างใกลก้ชจิดำวน่า รรัฐบาลของเขาจิะปฏิจิบรัตุจิตุามคดำามรั สื่น่ทรีสื่คณ์ะรรัฐประหารไดำก้ใหก้ไวก้
หรมือไมน่  น่รั สื่น่คมือจิะมรีการคมืน่ความเปร็น่ประชาธ์จิปไตุยแบบปกตุจิใหก้กรับประเทศไทยภายใน่ 1 ปรี อรีกทรั บื้งพล.อ.
สุตุรยตุทธ์ณ์ทราบดำรีวน่าการดำดำาเน่จิน่บทบาทหรมือมาตุรการใดำๆ ทรีสื่ฝ่มืน่ตุน่อกระแสุประชาคมโลกยน่อมเปร็น่ไปไมน่ไดำก้ 
ดำรังน่รั บื้น่ตุลอดำระยะเวลาของการดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรี พล.อ.สุตุรยตุทธ์ณ์  จิซึ่งยดำบื้าอยรูน่เสุมอวน่าขรั บื้น่ตุอน่ของ
การรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญตุก้องเสุรร็จิภายใน่ 1 ปรี เพมืสื่อจิะใหก้มรีการลงประชามตุจิวน่าจิะรรับรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับ
ดำรังกลน่าวหรมือไมน่ร รับ   อรัน่จิะน่ดำาไปสุรูน่กระบวน่การจิรัดำการเลมือกตุรั บื้งตุามมา ขณ์ะเดำรียวกรัน่รรัฐบาลของประเทศ
ตุน่างๆ ใน่โลกตุะวรัน่ตุกทรั บื้งยตุโรปและอเมรจิกาลก้วน่งดำเจิรจิาหรมืองดำทดำาขก้อตุกลงใน่ดำก้าน่ใดำๆ เพจิสื่มเตุจิมกรับ
รรัฐบาลของพล.อ.สุตุรยตุทธ์ณ์ โดำยอรัตุโน่มรัตุจิ  เพราะถมือวน่าเปร็น่รรัฐบาลทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่โดำยผู้ลพวงจิากการรรัฐประหาร 
รวมทรั บื้งไมน่มรีการเดำจิน่ทางเยมือน่ระหวน่างกรัน่อยน่างเปร็น่ทางการ โดำยการเจิรจิาทางการเมมืองและการคก้า
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ระหวน่างรรัฐบาลพล.อ.สุตุรยตุทธ์ณ์กรับรรัฐบาลตุน่างชาตุจิทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่บก้างคมือ  การลงน่ามขรั บื้น่สุตุดำทก้ายใน่กรอบเจิรจิา
ระหวน่างไทยกรับญรีสื่ปตุน่น่ทรีสื่เรรียกวน่า  “JTEPA” (Japan – Thailand Economic Partnership Agreement) 

หรมือ  “ความตุกลงหตุก้น่สุน่วน่เศรษฐกจิจิไทย-ญรีสื่ปตุน่น่” ซึ่ซึ่สื่งมรีการเจิราจิามาตุรั บื้งแตุน่สุมรัยรรัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์  
 

  3.8.1 การพติทฉักษร์ร ฉัฐประหาร 
 

 คณ์ะรรัฐมน่ตุรรีใน่รรัฐบาล พล.อ.สุตุรยตุทธ์ณ์  ประกอบไปดำก้วยอดำรีตุขก้าราชการชรั บื้น่ผู้รูก้ใหญน่ใน่กระทรวง
ตุน่างๆทรีสื่เกษรียณ์อายตุราชการไปแลก้ว รวมทรั บื้งทรีสื่เปร็น่น่รักวจิชาการ น่รักการศซึ่กษา  น่รักบรจิหารการเงจิน่ และน่รัก
เศรษฐศาสุตุรณ์ ฯลฯ  ซึ่ซึ่สื่งสุน่วน่ใหญน่ถรูกมองวน่าเปร็น่ผู้รูก้ทรีสื่มรีภาพลรักษณ์ณ์ดำรีไมน่คดำโกง เหตุตุน่รีบื้สุมืสื่อมวลชน่จิซึ่งตุรั บื้งฉายา
ใหก้ร รัฐบาลพล.อ.สุตุรยตุทธ์ณ์วน่า “รรัฐบาลขจิงแกน่” การบรจิหารงาน่ของรรัฐบาลพล.อ.สุตุรยตุทธ์ณ์  น่อกจิากมรีเปก้าหมาย
ทรีสื่จิะประครับประคองใหก้ประเทศเดำจิน่ไปสุรูน่การเลมือกตุรั บื้งตุามกดำาหน่ดำแลก้ว  ภารกจิจิอรีกประการคมือการพยายาม
ลก้มลก้างสุจิสื่งทรีสื่สุ รัมพรัน่ธ์ณ์หรมือเชมืสื่อมโยงกรับรรัฐบาลพรรคไทยรรักไทยใน่อดำรีตุ ไมน่วน่าจิะเปร็น่การเปลรีสื่ยน่ชมืสื่อ 
“โครงการบรัตุรทอง 30 บาทรรักษาทตุกโรค” เปร็น่ชมืสื่อใหมน่วน่า “การรรักษาฟ้รรีทตุกโรค” การเรรียกชมืสื่อประชาชน่ 
“ชาวรากหญก้า” ใหมน่วน่า “ชาวรากแกก้ว” รวมทรั บื้งปจิดำกรั บื้น่ไมน่ใหก้มรีการน่ดำาเสุน่อขน่าวสุารเกรีสื่ยวกรับพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ 
ชจิน่วรัตุร  และผู้ลงาน่ทรีสื่สุดำาครัญอรีกประการคมือ การยซึ่ดำสุรัมปทาน่สุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์ชน่องไอทรีวรีคมืน่จิากกลตุน่มชจิน่
คอรณ์ป แลก้วน่ดำามาบรจิหารจิรัดำการดำก้วยเงจิน่ภาษรีเพมืสื่อใหก้เปร็น่ทรีวรีสุาธ์ารณ์ะใน่ชมืสื่อป รัจิจิตุบรัน่คมือ “สุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์ทรีวรี
ไทย” ตุาม “พระราชบรัญญรัตุจิองคณ์การกระจิายเสุรียงและแพรน่ภาพสุาธ์ารณ์ะแหน่งประเทศไทย พ.ศ.2551” 

หรมือ “สุ.สุ.ท.” ทรีสื่ตุราขซึ่บื้น่โดำยสุภาน่จิตุจิบรัญญรัตุจิแหน่งชาตุจิใน่ชน่วงกน่อน่หมดำวาระไมน่น่าน่น่รัก  
 ใน่ระหวน่างขรั บื้น่ตุอน่การรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญใหก้เสุรร็จิสุจิบื้น่ เพมืสื่อเดำจิน่หน่ก้าไปสุรูน่การเลมือกตุรั บื้งตุามทรีสื่ใหก้คดำามรั สื่น่
ไวก้ มรีสุองเหตุตุการณ์ณ์สุดำาครัญทรีสื่ “คมช.” และรรัฐบาล พล.อ.สุตุรยตุทธ์ณ์ไมน่อาจิวางใจิไดำก้ เหตุตุการณ์ณ์แรกคมือ การทรีสื่
ตุตุลาการศาลรรัฐธ์รรมน่รูญมรีคดำาสุรั สื่งยตุบพรรคไทยรรักไทย และตุรัดำสุจิทธ์จิ ธิ์ทางการเมมืองคณ์ะกรรมการบรจิหาร
พรรครวม 111 คน่ ใน่วรัน่ทรีสื่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2550 หลรังมรีการตุรัดำสุจิน่วน่าผู้จิดำจิรจิงตุามคดำารก้อง (สุน่วน่พรรค
ประชาธ์จิป รัตุยณ์ไมน่ผู้จิดำตุามคดำารก้อง) สุน่วน่ใน่อรีกหน่ซึ่สื่งเหตุตุการณ์ณ์คมือ การทรีสื่“คตุสุ.” มรีคดำาสุรั สื่งอายรัดำทรรัพยณ์สุจิน่ของ 
พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ จิดำาน่วน่หก้าหมมืสื่น่ลก้าน่บาทใน่วรัน่ทรีสื่ 11 มจิถตุน่ายน่  หรมือสุจิบวรัน่ตุน่อมาหลรังมรีการยตุบพรรคไทย
รรักไทย เหตุตุทรีสื่คมช.และรรัฐบาลสุตุรยตุทธ์ณ์วจิตุกคมือ เกรงวน่าจิะมรีการลตุกฮมือของมวลชน่ผู้รูก้สุน่รับสุน่ตุน่พรรคไทยรรัก
ไทยและพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์  โดำยทรีสื่ใน่ขณ์ะน่รั บื้น่ทรั บื้ง “คมช.”และรรัฐบาลพล.อ.สุตุรยตุทธ์ณ์ลก้วน่มองวน่า บรรดำามวลชน่
ฝ่น่ายประชาธ์จิปไตุยทรีสื่เคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่การรรัฐประหาร 19 กรัน่ยายน่น่รั บื้น่ สุน่วน่ใหญน่คมือผู้รูก้ทรีสื่ถรูกจิก้างมา หรมือ
จิรัดำตุรั บื้งมาโดำยสุมาชจิกใน่เครมือขน่ายของพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ 

 เปร็น่สุจิสื่งทรีสื่ไมน่เหน่มือความคาดำหมาย สุดำาหรรับการตุรัดำสุจิน่ยตุบพรรคไทยรรักไทยของคณ์ะตุตุลาการศาล
รรัฐธ์รรมน่รูญ ดำก้วยชตุดำทรีสื่แตุน่งตุรั บื้งโดำย “คมช.” เพราะคดำาตุรัดำสุจิน่ดำรังกลน่าวถมือเปร็น่หน่ซึ่สื่งใน่ความพยายามของฝ่น่าย
รรัฐประหารทรีสื่ตุก้องการทดำาลายลก้างองคณ์กร ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่เครมือขน่ายของอดำรีตุรรัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ เพมืสื่อไมน่ใหก้พวก
เขามรีความเปร็น่กลตุน่มกก้อน่การเมมืองทรีสื่มรีพลรังอรีกตุน่อไป รวมทรั บื้งการอายรัดำทรรัพยณ์สุจิน่ของพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ กร็เพมืสื่อ
แสุดำงใหก้เหร็น่วน่า  มรีการเอาจิรจิงเอาจิรังกรับการตุรวจิสุอบเรมืสื่องราวทตุจิรจิตุใน่รรัฐบาลทรีสื่ผู้น่าน่มาตุามขก้ออก้างเมมืสื่อ
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ครรั บื้งทรีสื่กน่อรรัฐประหาร  ความพยายามทรีสื่จิะทดำาลายลก้างเครมือขน่ายและแน่วรน่วมของอดำรีตุรรัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์
สุามารถทดำาความเขก้าใจิไดำก้จิากคดำากลน่าวของ  พล.อ.สุน่ธ์จิ บตุญยรรัตุกลจิน่ ใน่ฐาน่ะประธ์าน่คมช. ขณ์ะทรีสื่มรี
การบรรยายพจิเศษ ณ์ โรงแรมอมารรีแอรณ์พอรณ์ตุ ใน่วรัน่ทรีสื่ 18 มจิถตุน่ายน่ พ.ศ.2550 วน่า  “ผู้มวางขรั บื้น่ตุอน่ไวก้
ใน่การปฏิจิรรูปการปกครองจิน่ถซึ่งวรัน่สุตุดำทก้ายจิะตุก้องเปร็น่ไปตุามขรั บื้น่ตุอน่ คมือ 1. การยตุบพรรคตุก้องเกจิดำขซึ่บื้น่ 
เพราะคน่ทรีสื่มรีสุน่วน่รน่วมเกรีสื่ยวขก้องผู้มรรูก้จิ รักทตุกคน่ มรัน่เปร็น่ความผู้จิดำทางกฎีหมาย 2. คดำรีเรมืสื่องการโกงกจิน่และ
การคอรณ์ร รัปชรั สื่น่จิะปรากฏิ 3. พรรคจิะเรจิสื่มแตุกแยกและวจิสื่งกระจิรัดำกระจิาย 4. เรมืสื่องของคดำรีจิะสุจิบื้น่สุตุดำและ
ไปสุรูน่การลงประชามตุจิของรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญ และการเลมือกตุรั บื้งคราวหน่ก้าจิะตุก้องเปร็น่พรรคทรีสื่ทตุกคน่ทรีสื่อยรูน่ใน่
ฝ่น่ายบรจิหารจิะตุก้องรรักชาตุจิ ศาสุน่ณ์ กษรัตุรจิยณ์” (ใน่ภายหลรังเรรียกกรัน่วน่า “บรัน่ไดำสุรีสื่ข รั บื้น่คมช.”) (หรักทองขวาง, 
2550) 

 
  3.8.2 กยำาเนุติดรฉัฐธรรมนุกู้ญ่ฉับฉับ พ.ศ. 2550  
 

 และเมมืสื่อสุมาชจิกสุภารน่างรรัฐธ์รรมน่รูญรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับ พ.ศ.2550 เสุรร็จิสุจิบื้น่ กร็เขก้าสุรูน่ข รั บื้น่ตุอน่ของ
การออกเสุรียงเพมืสื่อลงประชามตุจิวน่าจิะรรับหรมือไมน่ร รับรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับน่รีบื้ ซึ่ซึ่สื่งขรั บื้น่ตุอน่การลงประชามตุจิถมือ
เปร็น่หน่ซึ่สื่งใน่เวทรีของการตุน่อสุรูก้ใน่ทางการเมมืองระหวน่างฝ่น่ายทรีสื่สุน่รับสุน่ตุน่การรรัฐประหารกรับฝ่น่ายทรีสื่ตุน่อตุก้าน่การ
รรัฐประหาร  ฝ่น่ายสุน่รับสุน่ตุน่การรรัฐประหารรณ์รงคณ์ใหก้มรีการเหร็น่ชอบกรับรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับดำรังกลน่าว  โดำย
ใหก้เหตุตุผู้ลสุดำาครัญๆ วน่า “แมก้รน่างรรัฐธ์รรมน่รูญจิะมรีป รัญหาบก้าง แตุน่ใหก้ร รับไปกน่อน่แลก้วคน่อยไปแกก้ใน่ภายหลรัง  
ไมน่เชน่น่น่รั บื้น่อาจิไมน่มรีการเลมือกตุรั บื้ง ทรีสื่สุดำาครัญไมน่แน่น่วน่าคมช.จิะหยจิบฉบรับใดำมาใชก้ หากการลงประชามตุจิไมน่
ผู้น่าน่”   

ขณ์ะทรีสื่ฝ่น่ายตุน่อตุก้าน่การรรัฐประหาร ทรีสื่เคลมืสื่อน่ไหวรณ์รงคณ์ไมน่ใหก้ร รับรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญดำรังกลน่าว หลรักๆกร็
จิะเปร็น่แน่วรน่วมของกลตุน่ม “น่ปก.” และเครมือขน่ายของพรรคไทยรรักไทยเดำจิม ซึ่ซึ่สื่งการรณ์รงคณ์ออกมาใน่รรูป
ของใหก้มรีการ “VOTE NO” โดำยพวกเขาใหก้เหตุตุผู้ลวน่าเปร็น่รน่างรรัฐธ์รรมน่รูญทรีสื่ไมน่เปร็น่ประชาธ์จิปไตุย และเปร็น่
ผู้ลพวงจิากการรรัฐประหาร ทรั บื้งน่รีบื้ใน่การรณ์รงคณ์ของฝ่น่ายตุน่อตุก้าน่มรีการ “สุวมเสุมืบื้อสุรีแดำง” ทรีสื่สุกรรีน่ขก้อความวน่า 
VOTE NO “อรัน่หมายถซึ่งสุรัญลรักษณ์ณ์ของการหยตุดำ” และใน่เวลาตุน่อมา สุรีแดำงไดำก้กลายเปร็น่สุรีสุรัญลรักษณ์ณ์ของ  
“กลตุน่มน่ปช.” หรมือ “กลตุน่มคน่เสุมืบื้อแดำง” โดำยสุรีแดำงถรูกน่ดำาไปใชก้เปร็น่สุรีเสุมืบื้อ หรัวใจิตุบ เทก้าตุบ ธ์ง ผู้ก้าพรัน่คอ และ
หมวก ฯลฯ เพมืสื่อเปร็น่องคณ์ประกอบกรับการรณ์รงคณ์และชตุมน่ตุมเคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่ฝ่น่ายรรัฐประหาร (ใน่ดำก้าน่
หน่ซึ่สื่งเปร็น่เหมมือน่การลก้อกรับกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯทรีสื่มรีสุรีเหลมืองเปร็น่สุรีสุรัญลรักษณ์ณ์)          
 การลงประชามตุจิใน่วรัน่ทรีสื่ 19 สุจิงหาคม พ.ศ.2550 ผู้ลปรากฏิวน่าจิากจิดำาน่วน่ผู้รูก้มาใชก้สุจิทธ์จิ ธิ์ทรั บื้งสุจิบื้น่ 29 

ลก้าน่คน่ มรีผู้รูก้ทรีสื่เหร็น่ชอบจิดำาน่วน่ 14 ลก้าน่เสุรียง และผู้รูก้ทรีสื่ไมน่เหร็น่ชอบมรีจิดำาน่วน่ 10 ลก้าน่เสุรียง ซึ่ซึ่สื่งน่รั สื่น่หมายถซึ่ง 
รน่างรรัฐธ์รรมน่รูญ ฉบรับ พ.ศ.2550 ทรีสื่สุมืสื่อมวลชน่ขน่าน่น่ามวน่า “ฉบรับหน่ก้าแหลมฟ้ รัน่ดำดำา” (เปร็น่การลก้อกรับ
บตุคลจิกของประธ์าน่สุภารน่างรรัฐธ์รรมน่รูญคมือ น่.ตุ.ประสุงคณ์ สุตุน่น่ศจิรจิ  ทรีสื่มรีสุน่วน่สุดำาครัญตุน่อการรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญ
ฉบรับน่รีบื้) จิะมรีผู้ลบรังครับใชก้ และอาจิกลน่าวไดำก้วน่า เปร็น่ความชาญฉลาดำของคณ์ะผู้รูก้รน่างรรัฐธ์รรมน่รูญ ทรีสื่ตุระหน่รัก
ดำรีวน่ารรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับน่รีบื้มรีทรีสื่มา ทรีสื่ไมน่ชอบธ์รรมน่รักเมมืสื่อเทรียบกรับฉบรับ พ.ศ.2540 จิซึ่งตุก้องน่ดำาผู้ลจิากการลง
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ประชามตุจิมารองรรับความชอบธ์รรม ขณ์ะทรีสื่ฝ่น่ายตุน่อตุก้าน่การรรับรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับน่รีบื้ ทรีสื่น่ดำาโดำยแน่วรน่วม
ของกลตุน่ม “น่ปก.” เมมืสื่อทราบวน่าผู้ลประชามตุจิมรีจิดำาน่วน่ประชาชน่ทรีสื่ไมน่ร รับรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญมากถซึ่ง 10 ลก้าน่
เสุรียง  พวกเขาจิซึ่งมรีแน่วคจิดำทรีสื่จิะยกระดำรับองคณ์กรฝ่น่ายตุน่  ดำก้วยการรวบรวมพลรังประชาชน่ผู้รูก้ไมน่ร รับรน่าง
รรัฐธ์รรมน่รูญเหลน่าน่รั บื้น่ใหก้กลายเปร็น่องคณ์กรเดำรียวกรัน่อยน่างแทก้จิรจิง เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งมรีการเปลรีสื่ยน่ชมืสื่อจิาก “แน่วรน่วม
ประชาธ์จิปไตุยขรับไลน่เผู้ดำร็จิการ” หรมือ น่ปก. ไปเปร็น่ “แน่วรน่วมประชาธ์จิปไตุยตุน่อตุก้าน่เผู้ดำร็จิการแหน่งชาตุจิ” 
หรมือ น่ปช. ใน่วรัน่ทรีสื่ 23 สุจิงหาคม พ.ศ.2550 โดำยมรีสุรีแดำงเปร็น่สุรัญลรักษณ์ณ์ เพมืสื่อใหก้ชมืสื่อใหมน่น่รีบื้รองรรับกลตุน่มมวล
มหาประชาชน่จิากทตุกกลตุน่มทรีสื่จิะรน่วมกรัน่ตุน่อตุก้าน่ระบอบเผู้ดำร็จิการใน่ระยะยาว(ประชาไทออน่ไลน่ณ์,2550) 

 

         
 

ภาพทรีสื่ 6.9 กจิจิกรรมรณ์รงคณ์ “Vote No” ไมน่ร รับรน่างรรัฐธ์รรมน่รูญ ฉบรับ พ.ศ. 2550 ของแน่วรน่วมน่ปก.ทรีสื่
หน่ก้าอาคารรรัฐสุภา   ซึ่ซึ่สื่งแน่วรน่วมน่ปก.และฝ่น่ายตุน่อตุก้าน่การรรัฐประหารน่รัดำแน่ะกรัน่ใสุน่เสุมืบื้อสุรีแดำงเพมืสื่อเปร็น่
สุรัญลรักษณ์ณ์ของการหยตุดำหรมือไมน่ร รับ และไดำก้กลายเปร็น่สุรีสุรัญลรักษณ์ณ์ทางการเมมืองของกลตุน่มน่ปก./น่ปช.ใน่
เวลาตุน่อมา   ทรีสื่มา http://farm9.staticflickr.com/8179/8038416901_0078202b9e.jpg 

     
โดำยเน่มืบื้อแทก้แลก้วรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับน่รีบื้มรีเปก้าหมายสุดำาครัญ 2 ประการคมือหน่ซึ่สื่ง เพมืสื่อรรักษาและสุมืบทอดำ

อดำาน่าจิของฝ่น่ายทรีสื่สุน่รับสุน่ตุน่การรรัฐประหาร กลน่าวคมือมรีการดำซึ่งเอาตุตุลาการศาลเขก้ามามรีสุน่วน่ใน่กระบวน่การ
สุรรหา สุมาชจิกวตุฒจิสุภา(สุ.ว.)ประเภทสุรรหา จิดำาน่วน่ สุ.ว. มรีทรั บื้งหมดำ150 คน่ มาจิากการเลมือกตุรั บื้งจิรังหวรัดำ
ละ 1 คน่รวม 76 คน่ และมาจิากการสุรรหา 74 คน่  โดำยคณ์ะกรรมการสุรรหาประกอบดำก้วย  

 

1. ประธ์าน่ศาลรรัฐธ์รรมน่รูญ  
2. ประธ์าน่คณ์ะกรรมการการเลมือกตุรั บื้ง  
3. ประธ์าน่คณ์ะกรรมการตุรวจิเงจิน่แผู้น่น่ดำจิน่  
4. ประธ์าน่ผู้รูก้ตุรวจิการแผู้น่น่ดำจิน่  
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5. ประธ์าน่คณ์ะกรรมการปก้องกรัน่และปราบปรามการทตุจิรจิตุแหน่งชาตุจิ  
6. ตุรัวแทน่ผู้รูก้พจิพากษาใน่ศาลฎีรีกา ทรีสื่ทรีสื่ประชตุมใหญน่ศาลฎีรีกามอบหมาย  
7. ตุรัวแทน่ตุตุลาการศาลปกครองสุรูงสุตุดำ ทรีสื่ทรีสื่ประชตุมศาลปกครองสุรูงสุตุดำมอบหมาย  

 

กรรมการสุรรหาทรั บื้ง 7 มาจิากการเลมือกของศาลตุน่างๆ  สุน่วน่ สุ.ว.สุรรหาเอง เมมืสื่อไดำก้เขก้าไปดำดำารง
ตุดำาแหน่น่งกร็มรีสุจิทธ์จิร รับรองกรรมการจิากองคณ์กรตุน่างๆ จิากลรักษณ์ะขก้างตุก้น่จิซึ่งพบวน่าประธ์าน่ตุตุลาการศาล
ตุน่างๆ มรีบทบาทสุรูงใน่การเลมือกผู้รูก้ทรีสื่จิะมาดำดำารงตุดำาแหน่น่งใน่องคณ์กรอจิสุระตุน่างๆ เพราะมรีเสุรียงเกจิน่ถซึ่งกซึ่สื่งหน่ซึ่สื่ง
ใน่การกรรมการสุรรหาทรั บื้ง 7 ดำรังน่รั บื้น่บรรดำาประธ์าน่ตุตุลาการศาลตุน่างๆจิซึ่งเปร็น่ผู้รูก้ชรีบื้ขาดำวน่าใครจิะไดำก้ดำดำารง
ตุดำาแหน่น่งใน่องคณ์กรอจิสุระเกมือบทตุกองคณ์กร  เหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งมรีการรณ์รงคณ์โจิมตุรีจิากฝ่น่ายทรีสื่ตุน่อตุก้าน่การรรัฐประหารวน่า 
เปร็น่รรัฐธ์รรมน่รูญทรีสื่ไมน่เชมืสื่อมโยงกรับประชาชน่ และเปร็น่การสุมืบทอดำอดำาน่าจิของคณ์ะรรัฐประหาร โดำยเฉพาะ
กรณ์รี สุ.ว.สุรรหา และการสุรรหาผู้รูก้ดำดำารงตุดำาแหน่น่งใน่องคณ์กรอจิสุระ(มตุกดำา สุตุวรรณ์ชาตุจิ, 2555)    

 เปก้าหมายประการทรีสื่สุองคมือ เพมืสื่อคตุก้มครองบรรดำาผู้รูก้ทรีสื่กน่อรรัฐประหารและผู้รูก้ทรีสื่สุน่รับสุน่ตุน่อยรูน่เบมืบื้องหลรัง
ไมน่ใหก้ถรูกลงโทษทรั บื้งใน่อดำรีตุ ป รัจิจิตุบรัน่ และอน่าคตุ โดำยใน่มาตุรา 309 มรีสุาระสุดำาครัญวน่า “บรรดำาการใดำๆ ทรีสื่
ไดำก้ร รับรองไวก้ใน่รรัฐธ์รรมน่รูญแหน่งราชอาณ์าจิรักรไทย(ฉบรับชรั สื่วคราว)พตุทธ์ศรักราช 2549 วน่าเปร็น่การชอบดำก้วย
กฎีหมาย และรรัฐธ์รรมน่รูญ  รวมทรั บื้งการกระทดำาทรีสื่เกรีสื่ยวเน่มืสื่องกรับกรณ์รีดำรังกลน่าว ไมน่วน่ากน่อน่หรมือหลรังวรัน่
ประกาศใชก้ร รัฐธ์รรมน่รูญน่รีบื้  ใหก้ถมือวน่าการน่รั บื้น่และการกระทดำาน่รั บื้น่ชอบดำก้วยรรัฐธ์รรมน่รูญน่รีบื้” จิากสุาระสุดำาครัญ
ดำรังกลน่าว กดำาชรัย จิงจิรักรพรัน่ธ์ณ์ อาจิารยณ์ประจิดำาคณ์ะน่จิตุจิศาสุตุรณ์ มหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์ ใหก้ความเหร็น่ไวก้วน่า 
“เราจิะเขรียน่กฎีหมายมาตุราหน่ซึ่สื่งบอกวน่าการกระทดำาใดำๆของคน่คน่หน่ซึ่สื่ง หรมือคณ์ะบตุคคลใดำบตุคคลหน่ซึ่สื่งใน่
อดำรีตุทรีสื่ทดำาไปแลก้วใน่อดำรีตุวน่าถรูกอรัน่น่รีบื้ย รังพอรรับไดำก้  แตุน่ทรีสื่จิะทดำาตุน่อไปใน่อน่าคตุทรีสื่ย รังไมน่รรูก้วน่าจิะทดำาอะไรบก้างกร็ใหก้
ถรูกอรีก อรัน่น่รีบื้คงไมน่ไดำก้ แลก้วมาตุราน่รีบื้กกตุ.กร็เอามาใชก้เลย จิดำาไดำก้ไหมเรมืสื่องเอกสุารลรับทรีสื่คมช.มรีเอกสุารลรับทรีสื่
แสุดำงถซึ่งความไมน่เปร็น่กลาง แมก้จิะเปร็น่ความผู้จิดำกร็ยกเวก้น่ตุาม 309 ใน่เรมืสื่องกฎีหมายน่จิรโทษกรรม  โดำย 
Concept ของกฎีหมายกร็ไมน่ผู้จิดำน่ะ แตุน่จิะน่จิรโทษกรรมไดำก้มรัน่ตุก้องมรีความผู้จิดำเกจิดำขซึ่บื้น่มาเรรียบรก้อยแลก้ว แตุน่น่รีสื่
ม รัน่ไมน่ใชน่น่จิรโทษกรรม  น่รีสื่คมือการไฟ้เขรียวไวก้กน่อน่วน่าใน่อน่าคตุไปทดำาอะไรกร็ไมน่ผู้จิดำ...”(เพจิสื่งอก้าง, 2555)   

และน่อกจิากจิากเปก้าหมายทรั บื้งสุองประการใน่การบรังครับใชก้ร รัฐธ์รรมน่รูญ ฉบรับ พ.ศ.2550 แลก้ว 
เปก้ าหมายทรีสื่สุดำาครัญอรีกประการคมือ  การปก้ องกรัน่ไมน่ใหก้มรีการแกก้ไขรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับน่รีบื้ไดำก้โดำยงน่าย หรมือ
แมก้กระทรั สื่งไมน่ใหก้มรีการรมืบื้อเพมืสื่อเขรียน่รรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับใหมน่ไดำก้โดำยงน่าย  เพราะหากเกจิดำกระบวน่การแกก้ไข
รรัฐธ์รรมน่รูญทรีสื่ฝ่น่ายสุน่รับสุน่ตุน่การรรัฐประหารเหร็น่วน่าเปร็น่การลก้มลก้างผู้ลพวงการรรัฐประหาร กร็เปร็น่หน่ก้าทรีสื่ของ
บรรดำาตุตุลาการศาลตุน่างๆทรีสื่จิะรรับเรมืสื่องรก้องเรรียน่จิากบตุคคลตุน่างๆ ทรีสื่จิ รัดำวน่าเปร็น่ฝ่น่ายเดำรียวกรัน่  เพมืสื่อหาทางยตุตุจิ
กระบวน่การน่รั บื้น่เสุรีย ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่สุน่วน่หน่ซึ่สื่งของกระบวน่การตุตุลาการภจิวรัฒน่ณ์ใน่การเมมืองไทยหลรังรรัฐประหาร 
19 กรัน่ยายน่  โดำยการเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไปทรีสื่จิะเกจิดำขซึ่บื้น่ภายหลรังรรัฐธ์รรมน่รูญ ฉบรับ พ.ศ.2550 กร็ถมือเปร็น่สุน่วน่
หน่ซึ่สื่งของความตุน่อเน่มืสื่องเพมืสื่อรรักษาผู้ลพวงจิากการรรัฐประหารใหก้คงอยรูน่ตุามแผู้น่บรัน่ไดำสุรีสื่ข รั บื้น่ของคมช.      
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3.9 การเลุ่คือกติฉั สื้งทฉั ที่วไปหลุ่ฉังการรฉัฐประหาร  
 
 เมมืสื่อพรรคไทยรรักไทยถรูกยตุบและมรีการตุรัดำสุจิทธ์จิ ธิ์ทางการเมมืองแกน่คณ์ะกรรมการบรจิหารพรรครวม 
111 คน่ตุามคดำาสุรั สื่งของศาลรรัฐธ์รรมน่รูญใน่วรัน่ทรีสื่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2550 บรรดำาอดำรีตุสุมาชจิกพรรคไทย
รรักไทยทรีสื่สุน่วน่ใหญน่เปร็น่อดำรีตุสุมาชจิกสุภาผู้รูก้แทน่ราษฎีรตุน่างยรังคงรวมตุรัวกรัน่อยน่างเหน่รียวแน่น่น่ใน่ “พรรค
พลรังประชาชน่  (ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่พรรคการเมมืองทรีสื่กน่อตุรั บื้งมาตุรั บื้งแตุน่ปรี พ.ศ.2541 และสุน่งผู้รูก้สุมรัครลงรรับเลมือกตุรั บื้ง
เรมืสื่อยมา แตุน่ไมน่เคยไดำก้ร รับคะแน่น่เสุรียงมากพอสุดำาหรรับการไดำก้ทรีสื่น่รั สื่ง สุ.สุ.) เหตุตุทรีสื่สุมาชจิกกลตุน่มไทยรรักไทยไมน่
กลก้าเสุรีสื่ยงยก้ายไปสุรังกรัดำพรรคการเมมืองอมืสื่น่  เพราะพวกเขาทรั บื้งหลายตุน่างตุระหน่รักดำรีวน่า น่โยบายตุน่างๆ ของ
รรัฐบาลพรรคไทยรรักไทยทรีสื่น่ดำาโดำย พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ยรังเปร็น่ทรีสื่น่จิยมใน่หมรูน่ประชาชน่ใน่ตุน่างจิรังหวรัดำ 
(โดำยเฉพาะใน่ภาคเหน่มือ และภาคอรีสุาน่)  ซึ่ซึ่สื่งการมรีภาพลรักษณ์ณ์ใน่ฐาน่ะทรีสื่เปร็น่กลตุน่มกก้อน่เดำรียวกรับพรรค
ไทยรรักไทยจิซึ่งชน่วยเพจิสื่มโอกาสุใน่การกลรับมาเปร็น่ สุ.สุ. ไดำก้โดำยไมน่ยาก และน่รั บื้น่เทน่ากรับวน่าแผู้น่บรัน่ไดำสุรีสื่ข รั บื้น่
ของคมช.ใน่ขก้อ 3 ถมือวน่าลก้มเหลว  เพราะแมก้จิะมรีการยตุบพรรคไทยรรักไทย แตุน่บรรดำาอดำรีตุ สุ.สุ. ทรั บื้งหลาย
กลรับไมน่ยอมแตุกกระจิรัดำกระจิายตุามทรีสื่คาดำการณ์ณ์ไวก้ ซึ่ซึ่สื่งความลก้มเหลวจิะมรีตุน่อเน่มืสื่องไปถซึ่งแผู้น่ใน่ขก้อทรีสื่ 4 

เมมืสื่อพรรคการเมมืองทรีสื่ คมช. หน่ตุน่หลรังอยน่างพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ ไมน่ไดำก้ร รับชรัยชน่ะใน่การเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไปใน่
วรัน่ทรีสื่ 23 ธ์รัน่วาคม พ.ศ.2550 แมก้จิะมรีการระดำมกลไกอดำาน่าจิรรัฐทรั บื้งจิากฝ่น่ายปกครอง และกองทรัพเขก้า
ชน่วยเหลมืออยน่างเตุร็มทรีสื่  
 ดำรังเปร็น่ทรีสื่ทราบแลก้ววน่า  หน่ซึ่สื่งใน่เหตุตุผู้ลสุดำาครัญทรีสื่ร รัฐบาล พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ถรูกโจิมตุรีใน่ชน่วงกน่อน่เกจิดำ
เหตุตุการณ์ณ์ร รัฐประหาร 19 กรัน่ยายน่ คมือ  การมรีพฤตุจิการณ์ณ์ทรีสื่หมจิสื่น่เหมน่ตุน่อการหมจิสื่น่พระบรมเดำชาน่ตุภาพ 
รวมถซึ่งการมรีความคลางแคลงใจิวน่า  ร รัฐบาลไทยรรักไทยมรีความจิงรรักภรักดำรีตุน่อสุถาบรัน่พระมหากษรัตุรจิยณ์
หรมือไมน่ และตุน่อมา เหตุตุผู้ลดำรังกลน่าวไดำก้กลายเปร็น่ขก้ออก้างสุดำาครัญของคณ์ะรรัฐประหาร ซึ่ซึ่สื่งอาจิกลน่าวไดำก้วน่าเปร็น่
ความชาญฉลาดำของคณ์ะรรัฐประหาร และบรรดำาผู้รูก้สุน่รับสุน่ตุน่คณ์ะรรัฐประหารใน่การใชก้ประเดำร็น่ทรีสื่เกรีสื่ยวกรับ
สุถาบรัน่พระมหากษรัตุรจิยณ์เพมืสื่อโจิมตุรีศรัตุรรูทางการเมมืองของฝ่น่ายตุน่ เพราะถมือเปร็น่การโจิมตุรีใน่ทางการเมมือง
ทรีสื่ใชก้ไดำก้เสุมอไมน่วน่าขก้อกลน่าวหาดำรังกลน่าวจิะเปร็น่เรมืสื่องจิรจิงหรมือไมน่  

เมมืสื่อสุมาชจิกกลตุน่มไทยรรักไทยแหน่เขก้าสุมรัครเปร็น่สุมาชจิกพรรคพลรังประชาชน่ โดำยทรีสื่แสุดำงใหก้เหร็น่
อยน่างชรัดำเจิน่วน่าเปร็น่พรรคทรีสื่สุมืบทอดำแน่วคจิดำ อตุดำมการณ์ณ์มาจิากพรรคไทยรรักไทยเดำจิม และเพมืสื่อตุก้องการลบ
ลก้างภาพลรักษณ์ณ์ทรีสื่เคยถรูกกลน่าวหาดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่  แกน่น่ดำาของพรรคพลรังประชาชน่ทรีสื่ตุน่างรรับรรูก้กรัน่วน่าน่ดำา
โดำย พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์  จิซึ่งเฟ้ก้น่หาผู้รูก้ทรีสื่จิะมาเปร็น่หรัวหน่ก้าพรรคเพมืสื่อลงสุรูก้ศซึ่กเลมือกตุรั บื้งทรีสื่กดำาลรังจิะเกจิดำขซึ่บื้น่ ซึ่ซึ่สื่งตุก้องมรี
คตุณ์สุมบรัตุจิทรีสื่สุดำาครัญคมือเปร็น่ผู้รูก้มรีภาพลรักษณ์ณ์โดำดำเดำน่น่เรมืสื่องความจิงรรักภรักดำรี  และเปร็น่ผู้รูก้ทรีสื่สุามารถควบคตุมไดำก้ 
เปร็น่ประเดำร็น่ทรีสื่เขก้าใจิไดำก้วน่า ใน่คตุณ์สุมบรัตุจิขก้อแรกน่รั บื้น่กร็เพมืสื่อใหก้ฝ่น่ายคณ์ะรรัฐประหาร กองทรัพ ราชน่จิกรูล  และ
ชน่ชรั บื้น่กลางไมน่สุงสุรัยใน่ความจิงรรักภรักดำรีของพรรคพลรังประชาชน่ทรีสื่มรีตุน่อสุถาบรัน่พระมหากษรัตุรจิยณ์ สุดำาหรรับผู้รูก้
ทรีสื่ถรูกเลมือกคมือ “น่ายสุมรัคร สุตุน่ทรเวช” ผู้รูก้ซึ่ซึ่สื่งมรีภาพลรักษณ์ณ์ชรัดำเจิน่วน่าเปร็น่ผู้รูก้ทรีสื่มรีความจิงรรักภรักดำรี  สุน่วน่
เลขาธ์จิการพรรคคมือ “น่ายแพทยณ์สุตุรพงษณ์ สุมืบวงศณ์ลรี” ผู้รูก้ซึ่ซึ่สื่งร รับรรูก้กรัน่วน่ามรีความใกลก้ชจิดำกรับ พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ 
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ขณ์ะเดำรียวกรัน่ กร็มรีการเปลรีสื่ยน่สุโลแกน่ของพรรคใหมน่วน่า “เพมืสื่อชาตุจิ ศาสุน่ณ์ กษรัตุรจิยณ์ ดำก้วยพลรังประชาชน่”  
น่รัยวน่ามาจิากแน่วคจิดำของน่ายสุมรัคร สุตุน่ทรเวช (ทวน่ ลดำาปาว, 2550)    

ใน่การเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไปใน่วรัน่ทรีสื่ 23 ธ์รัน่วาคม พ.ศ.2550 รรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับ พ.ศ.2550 กดำาหน่ดำใหก้มรี 
จิดำาน่วน่ สุ.สุ. ใน่สุภาทรั บื้งหมดำรวม 480 คน่ โดำยแบน่งเปร็น่แบบแบน่งเขตุ 400 คน่ แบบสุรัดำสุน่วน่ 80 คน่ ผู้ล
การเลมือกตุรั บื้งปรากฏิวน่าพรรคพลรังประชาชน่ไดำก้ร รับชรัยชน่ะเหน่มือพรรคครูน่แขน่งสุดำาครัญอยน่างพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์
ทรั บื้งแบบแบน่งเขตุ และแบบสุรัดำสุน่วน่ รวม 233 ทรีสื่น่รั สื่ง (แบน่งเปร็น่แบบแบน่งเขตุ 199 ทรีสื่น่รั สื่ง แบบสุรัดำสุน่วน่ทรีสื่ 34 ทรีสื่
น่รั สื่ง) ขณ์ะทรีสื่พรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ไดำก้รวมทรั บื้งหมดำ 165 ทรีสื่น่รั สื่ง (แบน่งเปร็น่แบบแบน่งเขตุ 132 ทรีสื่น่รั สื่ง แบบสุรัดำสุน่วน่ 
33 ทรีสื่น่รั สื่ง)  ขณ์ะทรีสื่พรรคอมืสื่น่ๆ อาทจิพรรคชาตุจิไทยไดำก้รวม 37 ทรีสื่น่รั สื่ง  พรรคเพมืสื่อแผู้น่น่ดำจิน่ไดำก้รวม 24 ทรีสื่น่รั สื่ง 
พรรครวมใจิไทยชาตุจิพรัฒน่าไดำก้รวม 9 ทรีสื่น่รั สื่ง  และพรรคมรัชฌิจิมาธ์จิปไตุยไดำก้รวม 7 ทรีสื่น่รั สื่ง  

จิากผู้ลเลมือกตุรั บื้งทรีสื่ปรากฏิออกมายน่อมเปร็น่ทรีสื่แน่น่ชรัดำวน่าพรรคพลรังประชาชน่มรีสุจิทธ์จิและมรีความชอบ
ธ์รรมสุดำาหรรับการจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาล และน่รั สื่น่หมายถซึ่งน่ายสุมรัคร สุตุน่ทรเวชใน่ฐาน่ะหรัวหน่ก้าพรรคพลรังประชาชน่
จิะไดำก้ดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีคน่ทรีสื่ 25 ของประเทศไทย อยน่างไรกร็ตุามการบรจิหารราชการแผู้น่น่ดำจิน่
ของรรัฐบาลน่ายสุมรัครเปร็น่ไปอยน่างไมน่งน่ายน่รัก เพราะตุลอดำระยะเวลาการอยรูน่ใน่ตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรี
ประมาณ์ 7 เดำมือน่เศษ  น่ายสุมรัครตุก้องเผู้ชจิญกรับการออกมาตุน่อตุก้าน่จิากกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุร ฯ และบรรดำา
ผู้รูก้สุน่รับสุน่ตุน่การรรัฐประหาร พวกเขามองวน่ากระบวน่การรรัฐประหารใน่ปรี 2549 ยรังไมน่เสุรร็จิสุจิบื้น่ เพราะกลตุน่ม
ไทยรรักไทยเดำจิมยรังสุามารถกลรับมาครองอดำาน่าจิรรัฐไดำก้อรีก  
 

3.10 กลุ่นุลุ่มพฉันุธมติติร ฯ กฉับภารกติจทางการเมคืองทที่ที่ย่ ฉังไมลุ่เสรน็จสติสื้นุ  
 

น่ายสุมรัคร สุตุน่ทรเวช   ไดำก้ร รับพระราชทาน่โปรดำเกลก้าแตุน่งตุรั บื้งเปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรีใน่วรัน่ทรีสื่ 29 

มกราคม พ.ศ.2551 ทรัน่ทรีทรีสื่เขก้ารรับตุดำาแหน่น่งน่ายสุมรัครเปจิดำเผู้ยทรัน่ทรีวน่า หน่ก้าทรีสื่ของเขาคมือประครับประคอง
ระบอบประชาธ์จิปไตุยของไทยใหก้ดำดำาเน่จิน่ตุน่อไปภายหลรังทรีสื่มรีการรรัฐประหาร การแกก้ไขรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับ 
พ.ศ.2550 อรัน่เปร็น่ผู้ลพวงจิากการรรัฐประหาร  การคมืน่ความเปร็น่ธ์รรมใหก้กรับพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ และการพา
พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์กลรับประเทศไทย เปร็น่ประเดำร็น่ทรีสื่ควรทดำาความเขก้าใจิเกรีสื่ยวกรับสุถาน่ะทางอดำาน่าจิของรรัฐบาล
น่ายสุมรัครวน่า เปร็น่รรัฐบาลทรีสื่ไมน่มรีอดำาน่าจิเตุร็มทรีสื่ใน่การบรจิหารราชการแผู้น่น่ดำจิน่ กลน่าวคมือ การทรีสื่ย รังคงมรีอดำาน่าจิ
และกลไกของคณ์ะรรัฐประหารแทรกซึ่ก้อน่อยรูน่ใน่หน่น่วยงาน่ของรรัฐ  และองคณ์กรอจิสุระตุน่างๆ ซึ่ซึ่สื่งมรีผู้ลใหก้การ
บรจิหารอดำาน่าจิของรรัฐบาลเปร็น่ไปอยน่างไมน่เตุร็มตุรัว อาทจิ การไมน่สุามารถสุรั สื่งการกองทรัพเพมืสื่อปก้องกรัน่ไมน่ใหก้
กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ เขก้ายซึ่ดำทดำาเน่รียบรรัฐบาล และสุน่ามบจิน่ใน่ พ.ศ.2551   

เพรียงสุองเดำมือน่หลรังเขก้าดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรี น่ายสุมรัครกร็ตุก้องเผู้ชจิญกรับการออกมา
เคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่จิากกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ โดำยมรีการรณ์รงคณ์โจิมตุรีใน่หลายประเดำร็น่ อาทจิ  ร รัฐบาลน่ายสุมรัคร
คมือ “รรัฐบาลน่อมจิน่รีของ พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์”  การปก้องกรัน่ไมน่ใหก้มรีการแกก้ร รัฐธ์รรมน่รูญเพมืสื่อชน่วยเหลมือ พ.ตุ.ท.
ทรักษจิณ์ใหก้พก้น่ผู้จิดำ  และการเคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่การออกแถลงการณ์ณ์รน่วมระหวน่างไทย – กรัมพรูชา (กรณ์รีไทย
เหร็น่ชอบกรับการใหก้กรัมพรูชาและยรูเน่สุโกขซึ่บื้น่ทะเบรียน่ปราสุาทพระวจิหารเปร็น่มรดำกโลก) วน่าเปร็น่แถลงการณ์ณ์
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ทรีสื่อาจิทดำาใหก้ไทยเสุรียดำจิน่แดำน่ใน่บรจิเวณ์พมืบื้น่ทรีสื่ทรับซึ่ก้อน่ 4.6 ตุารางกจิโลเมตุรแกน่กรัมพรูชา  ใน่ขณ์ะทรีสื่มรีการจิรัดำ
สุรัมมน่า “รายการยามเฝ่ก้าแผู้น่น่ดำจิน่ ภาคพจิเศษ” ของกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ ครรั บื้งทรีสื่ 1 ใน่วรัน่ทรีสื่ 28 มรีน่าคม พ.ศ. 
2551 และครรั บื้งทรีสื่ 2 ใน่วรัน่ทรีสื่ 25 เมษายน่ ทรีสื่หอประชตุมใหญน่  มหาวจิทยาลรัยธ์รรมศาสุตุรณ์ แกน่น่ดำากลตุน่ม
พรัน่ธ์มจิตุรฯ  จิซึ่งมรีมตุจิรน่วมกรัน่ใน่การออกมาชตุมน่ตุมตุน่อตุก้าน่รรัฐบาลน่ายสุมรัครใน่วรัน่ทรีสื่ 25 พฤษภาคม         

การเรจิสื่มออกมาชตุมน่ตุมเคลมืสื่อน่ไหวใน่วรัน่ทรีสื่ 25 พฤษภาคม กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯไดำก้ป รักหลรักตุรั บื้งเวทรีการ
ชตุมน่ตุมเพมืสื่อขรับไลน่ร รัฐบาลน่ายสุมรัครทรีสื่เชจิงสุะพาน่มรัฆวาน่รรังสุรรคณ์เปร็น่จิตุดำหลรัก และมรีการใชก้กลยตุทธ์ณ์เพมืสื่อ
เคลมืสื่อน่ไหวกดำดำรัน่รรัฐบาลใน่หลายรรูปแบบไมน่วน่าจิะเปร็น่ “ยตุทธ์ศาสุตุรณ์ดำาวกระจิาย” ทรีสื่มรีการแบน่งกลตุน่ม
พรัน่ธ์มจิตุรฯเปร็น่กลตุน่มยน่อยหลายๆกลตุน่ม ใหก้ออกไปเคลมืสื่อน่ไหวเพมืสื่อกดำดำรัน่และประจิาน่การทดำางาน่ของรรัฐบาล
น่ายสุมรัคร  โดำยเปก้าหมายสุน่วน่ใหญน่คมือสุถาน่ทรีสๆื่ เกรีสื่ยวขก้องกรับการดำดำาเน่จิน่คดำรีกรับพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ อาทจิ การ
ไปทรีสื่สุดำาน่รักงาน่อรัยการสุรูงสุตุดำเพมืสื่อสุอบถามความคมืบหน่ก้าของคดำรี  การไปกระทรวงตุน่างประเทศเพมืสื่อใหก้เพจิก
ถอน่หน่รังสุมือเดำจิน่ทางสุรีแดำงของพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์  และการไปสุถาน่ทรูตุอรังกฤษเพมืสื่อใหก้สุน่งพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์เปร็น่
ผู้รูก้รก้ายขก้ามแดำน่ ฯลฯ (ขณ์ะน่รั บื้น่ พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์พดำาน่รักอยรูน่ทรีสื่อรังกฤษ)  

เมมืสื่อการชตุมน่ตุมและกลยตุทธ์ณ์การเคลมืสื่อน่ไหวทรีสื่ผู้น่าน่มาไมน่สุามารถกดำดำรัน่รรัฐบาลไดำก้ ใน่วรัน่ทรีสื่ 20 

มจิถตุน่ายน่ แกน่น่ดำากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ  จิซึ่งยกระดำรับการเคลมืสื่อน่ไหวเพมืสื่อกดำดำรัน่รรัฐบาลมากขซึ่บื้น่ โดำยใชก้กลยตุทธ์ณ์ทรีสื่
เรรียกวน่า "ยตุทธ์การสุงคราม 9 ทรัพ"  กลน่าวคมือการกดำาหน่ดำใหก้เคลมืสื่อน่ขบวน่ผู้รูก้ชตุมน่ตุมออกเปร็น่ 9 เสุก้น่ทาง 
เพมืสื่อใหก้สุามารถเขก้าไปตุรั บื้งเวทรีป รักหลรักชตุมน่ตุมเคลมืสื่อน่ไหวทรีสื่หน่ก้าทดำาเน่รียบรรัฐบาลใหก้สุดำาเรร็จิ อยน่างไรกร็ตุามแมก้
กลยตุทธ์ณ์ดำรังกลน่าวน่รีบื้จิะไดำก้ผู้ล แตุน่ใน่วรัน่ทรีสื่ 7 กรกฎีาคม ศาลแพน่งกร็มรีคดำาสุรั สื่งตุามคดำารก้องของคณ์ะครรูและ
น่รักเรรียน่โรงเรรียน่ราชวจิน่จิตุมรัธ์ยม ใหก้กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ เปจิดำถน่น่และงดำการใชก้เครมืสื่องขยายเสุรียงใน่ชน่วงเวลา
ทรีสื่มรีการเรรียน่การสุอน่ของโรงเรรียน่ทรีสื่อยรูน่ใกลก้ทรีสื่ชตุมน่ตุม เปร็น่เหตุตุใหก้พวกเขาตุก้องกลรับไปป รักหลรักทรีสื่สุะพาน่
มรัฆวาน่ฯอรีกครรั บื้งเพมืสื่อขบคจิดำกลยตุทธ์ณ์การเคลมืสื่อน่ไหวทรีสื่จิะสุามารถกดำดำรัน่รรัฐบาลไดำก้มากกวน่าทรีสื่ผู้น่าน่ๆมาอรีก
ครรั บื้ง   

ดำรังเปร็น่ทรีสื่ทราบวน่า อาวตุธ์ทางการสุมืสื่อสุารทรีสื่ทรงพลรังของกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯคมือสุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์ผู้น่าน่
ดำาวเทรียมเอเอสุทรีวรี สุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์แหน่งน่รีบื้เครมือผู้รูก้จิ รัดำการของน่ายสุน่ธ์จิ ลจิบื้มทองกตุลไดำก้เชน่าชน่องสุรัญญาณ์การ
ออกอากาศจิากดำาวเทรียม “NS6” ทรีสื่ฮน่องกง  เอเอสุทรีวรีถมือเปร็น่เครมืสื่องมมือหลรักทรีสื่ถรูกใชก้เพมืสื่อสุมืสื่อสุารระหวน่าง
แกน่น่ดำากรับมวลชน่กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ  รวมถซึ่งการเปร็น่กระบอกเสุรียงสุดำาหรรับกลน่าวหาหรมือกลน่าวโจิมตุรีฝ่น่าย
ตุรงกรัน่ขก้ามไดำก้อยน่างมรีประสุจิทธ์จิภาพ  โดำยผู้ลสุดำาเรร็จิดำรังกลน่าวน่รีบื้ปรากฏิอยน่างเดำน่น่ชรัดำตุรั บื้งแตุน่เมมืสื่อครรั บื้งทรีสื่มรีการ
เคลมืสื่อน่ไหวขรับไลน่ร รัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ระหวน่าง พ.ศ. 2548 – 2549   

ขณ์ะทรีสื่ร รัฐบาลน่ายสุมรัครเองกร็ดำรูจิะตุระหน่รักดำรีถซึ่งพลาน่ตุภาพของเครมืสื่องมมือดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่ของกลตุน่ม
พรัน่ธ์มจิตุรฯ  รรัฐบาลน่ายสุมรัครจิซึ่งไดำก้ดำดำาเน่จิน่การฟ้ก้องรก้องตุน่อศาลเพมืสื่อใหก้ศาลมรีคดำาสุรั สื่งระงรับการออกอากาศ
ของเอเอสุทรีวรี  แตุน่กร็ไมน่เปร็น่ผู้ลเพราะศาลวจิน่จิจิฉรัยวน่าเปร็น่เสุรรีภาพทางการสุมืสื่อสุาร (ซึ่ซึ่สื่งสุมรัยรรัฐบาลพ.ตุ.ท.
ทรักษจิณ์กร็มรีความพยายามมากน่อน่ทรีสื่จิะทดำาใหก้เอเอสุทรีวรีจิอดำดำาโดำยการฟ้ก้ องรก้องตุน่อศาล แตุน่กร็ไมน่เปร็น่ผู้ล) 
อยน่างไรกร็ตุาม  เพมืสื่อไมน่ใหก้เปร็น่การตุรั บื้งร รับกรับการถรูกกลน่าวหาและถรูกกลน่าวโจิมตุรีอยรูน่ฝ่น่ายเดำรียว น่ายสุมรัครจิซึ่ง
เสุน่อใหก้กลตุน่มโฆษกประจิดำาสุดำาน่รักน่ายกรรัฐมน่ตุรรีไดำก้ผู้ลจิตุรายการโทรทรัศน่ณ์ขซึ่บื้น่มาหน่ซึ่สื่งรายการ เพมืสื่อตุอบโตุก้
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ขก้อกลน่าวหาทรีสื่มาจิากกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ  และจิากบรรดำาผู้รูก้ทรีสื่สุน่รับสุน่ตุน่การเคลมืสื่อน่ไหวของกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ 
ซึ่ซึ่สื่งปรากฏิออกมาใน่รรูปของรายการ “ความจิรจิงวรัน่น่รีบื้”   

รายการความจิรจิงวรัน่น่รีบื้ดำดำาเน่จิน่รายการโดำยน่ายวรีระ มตุสุจิกพงศณ์  สุน่วน่น่ายจิตุตุพร พรหมพรัน่ธ์ตุณ์ ทรีสื่เปร็น่ 
สุ.สุ. และน่ายณ์รัฐวตุฒจิ ใสุยเกมืบื้อ  ทรีสื่เปร็น่รองโฆษกรรัฐบาลอยรูน่ใน่ฐาน่ะผู้รูก้ดำดำาเน่จิน่รายการรน่วม  ภายหลรังมรีการ
เรรียกทรั บื้งสุามวน่า “กลตุน่มสุามเกลอ” ซึ่ซึ่สื่งน่รับเปร็น่การตุน่อสุรูก้กรัน่ใน่ดำก้าน่สุงครามขน่าวสุารอยน่างแทก้จิรจิง และดำรูจิะเปร็น่
การตุน่อสุรูก้ทรีสื่ไดำก้ผู้ลของน่ายสุมรัคร เพราะกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ พรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ และผู้รูก้สุน่รับสุน่ตุน่พรัน่ธ์มจิตุรฯตุน่าง
พรก้อมหน่ก้ากรัน่ออกมาโจิมตุรีน่ายสุมรัครวน่ายอมใหก้มรีการใชก้สุมืสื่อของรรัฐกลน่าวโจิมตุรีผู้รูก้อมืสื่น่ ขณ์ะทรีสื่แกน่น่ดำาคน่
สุดำาครัญของกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯอยน่างน่ายสุน่ธ์จิ ลจิบื้มทองกตุล กร็ดำรูจิะมรีลรูกเลน่น่ใน่การทดำาสุงครามขน่าวสุารกรับรรัฐบาล
น่ายสุมรัครใน่หลายรรูปแบบมากขซึ่บื้น่  โดำยเฉพาะการกลน่าวอก้างเกรีสื่ยวกรับผู้ก้าพรัน่คอสุรีฟ้ก้าทรีสื่เขาใสุน่อยรูน่วน่ามรีความ
เปร็น่มาอยน่างไร รวมทรั บื้งการน่ดำาเทปพระสุตุรเสุรียงของสุมเดำร็จิพระน่างเจิก้าฯ พระบรมราชจิน่รีน่าถไปเปจิดำบน่
เวทรีพรัน่ธ์มจิตุรฯ อรีกทรั บื้งใน่ระหวน่างน่รีบื้ มรีขน่าวสุารความคมืบหน่ก้าเกรีสื่ยวกรับการดำดำาเน่จิน่คดำรีทตุจิรจิตุตุน่อพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์
ทรีสื่ปรากฏิออกมา  และไดำก้สุรก้างความยจิน่ดำรีปรรีดำาแกน่กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯเปร็น่อรัน่มากคมือ การทรีสื่ศาลฎีรีกาแผู้น่ก
คดำรีอาญาผู้รูก้ดำดำารงตุดำาแหน่น่งทางการเมมืองไดำก้ออกหมายจิรับพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ชจิน่วรัตุร และคตุณ์หญจิงพจิมาน่     
ดำามาพงศณ์ ใน่วรัน่ทรีสื่ 11 สุจิงหาคม พ.ศ.2551  เมมืสื่อทรั บื้งครูน่ไมน่ไปรายงาน่ตุรัวตุน่อศาลตุามกดำาหน่ดำ ใน่ความผู้จิดำ
คดำรีทตุจิรจิตุการซึ่มืบื้อขายทรีสื่ดำจิน่ยน่าน่รรัชดำาภจิเษก  

 
 3.10.1 ปฏิติบฉัติติการไทย่คกู้ลุ่ฟักู้ า: การเขกู้าย่ถึดทยำาเนุที่ย่บรฉัฐบาลุ่  
 

 จิากการเคลมืสื่อน่ไหวใน่ระยะทรีสื่ผู้น่าน่มาจิะพบวน่ากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ มรีกลยตุทธ์ณ์ใน่การเคลมืสื่อน่ไหวทรีสื่
หลากหลายรรูปแบบ แตุน่การเคลมืสื่อน่ไหวเหลน่าน่รั บื้น่กร็ไมน่สุามารถทรีสื่จิะกดำดำรัน่ใหก้น่ายสุมรัครลาออกจิากตุดำาแหน่น่ง
น่ายกรรัฐมน่ตุรรีไดำก้เปร็น่ผู้ลสุดำาเรร็จิ  เมมืสื่อเปร็น่เชน่น่น่รีบื้แกน่น่ดำากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯจิซึ่งยกระดำรับการเคลมืสื่อน่ไหวของตุน่
มากขซึ่บื้น่โดำยเรรียกวน่า “ปฏิจิบรัตุจิการไทยครูน่ฟ้ก้ า” โดำยใน่วรัน่ทรีสื่  26 สุจิงหาคม พ.ศ.2551 แกน่น่ดำากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ
น่ดำากลตุน่มมวลชน่ของตุน่เขก้ายซึ่ดำทดำาเน่รียบรรัฐบาล  พรก้อมกรับประกาศวน่าน่รีบื้ถมือเปร็น่สุงครามครรั บื้งสุตุดำทก้ายไมน่ชน่ะ
ไมน่เลจิก ขณ์ะทรีสื่แกน่น่ดำากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯอรีกกลตุน่มทรีสื่น่ดำาโดำยน่ายวรัชระ เพชรทอง(ซึ่ซึ่สื่งมรีสุถาน่ะเปร็น่สุมาชจิกพรรค
ประชาธ์จิป รัตุยณ์ดำก้วย) ไดำก้น่ดำากลตุน่มมวลชน่เขก้ายซึ่ดำสุถาน่รีวจิทยตุโทรทรัศน่ณ์แหน่งประเทศไทย หรมือสุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์
เอร็น่บรีทรี  โดำยใหก้เหตุตุผู้ลวน่าเพมืสื่อทวงคมืน่สุมืสื่อของรรัฐทรีสื่ทดำาหน่ก้าทรีสื่ไมน่เปร็น่กลาง เพราะยอมใหก้มรีการออกอากาศ
รายการความจิรจิงวรัน่น่รีบื้  และเมมืสื่อไมน่สุามารถเชมืสื่อมสุรัญญาณ์การออกอากาศของเอเอสุทรีวรีเขก้ากรับสุถาน่
โทรทรัศน่ณ์เอร็น่บรีทรี  พวกเขากร็ถอน่ตุรัวกลรับไปทรีสื่ชตุมน่ตุมใน่ทดำาเน่รียบรรัฐบาล(ประชาไทออน่ไลน่ณ์,2552)  

การเขก้ายซึ่ดำและป รักหลรักการชตุมน่ตุมใน่ทดำาเน่รียบรรัฐบาลของกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯสุรก้างความตุกตุะลซึ่งแกน่
ผู้รูก้คน่โดำยทรั สื่วไปเปร็น่อยน่างยจิสื่ง เพราะแทบไมน่มรีใครคาดำคจิดำวน่ากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯจิะมรีการเคลมืสื่อน่ไหวใน่ลรักษณ์ะ
เชน่น่วน่าน่รีบื้ ร รัฐบาลน่ายสุมรัครพยายามดำดำาเน่จิน่การเอาผู้จิดำกรับแกน่น่ดำากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯใน่ขก้อหาเปร็น่กบฏิ แตุน่
ศาลกร็วจิน่จิจิฉรัยวน่าเปร็น่ขก้อกลน่าวหาทรีสื่เลมืสื่อน่ลอย ซึ่ซึ่สื่งการไมน่สุามารถจิรัดำการขรับไลน่กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯใหก้ออกไป
จิากทดำาเน่รียบรรัฐบาลไดำก้เปร็น่ผู้ลสุดำาเรร็จิ ทรั บื้งโดำยการใชก้มาตุรการทางกฎีหมายและการใชก้กดำาลรัง ทดำาใหก้
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รรัฐมน่ตุรรีวน่าการระทรวงมหาดำไทยใน่รรัฐบาลน่ายสุมรัครคมือพล.ตุ.อ.โกวจิท วรัฒน่ะ ถซึ่งกรับตุรัดำพก้อระหวน่างตุอบ
กระทรูก้ถามสุดำใน่ระหวน่างการประชตุมรรัฐสุภาวน่ากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯคมือ “มม๊อบมรีเสุก้น่” ถก้าเปร็น่มม๊อบกลตุน่มอมืสื่น่คง
สุามารถจิรัดำการไดำก้โดำยไมน่ยาก  
  

                
 

ภาพทรีสื่ 6.10 การเขก้าไปป รักหลรักชตุมน่ตุมใน่ทดำาเน่รียบรรัฐบาลของกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ ตุาม“ปฏิจิบรัตุจิการไทยครูน่ฟ้ก้ า” 
ใน่วรัน่ทรีสื่ 26 สุจิงหาคม 2551   
ทรีสื่มา http://topicstock.pantip.com/ratchada/topicstock/2011/11/V11301194/V11301194-367.jpg 

     
แมก้กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯไดำก้ยก้ายเวทรีการชตุมน่ตุมของตุน่เขก้าไปป รักหลรักใน่ทดำาเน่รียบรรัฐบาลเรรียบรก้อย  และ

ชตุมน่ตุมอยรูน่ใน่ทดำาเน่รียบรรัฐบาลตุน่อไปอรีก 2 สุรัปดำาหณ์  แตุน่พวกเขากร็ยรังไมน่สุามารถกดำดำรัน่รรัฐบาลน่ายสุมรัครไดำก้
เทน่าไหรน่น่รัก  เพราะรรัฐบาลน่ายสุมรัครกร็แกก้เกมโดำยจิรัดำใหก้มรีการประชตุมคณ์ะรรัฐมน่ตุรรีสุรัญจิรใน่สุถาน่ทรีสื่อมืสื่น่
แทน่  ซึ่ซึ่สื่งกวน่าทรีสื่ร รัฐบาลน่ายสุมรัครจิะสุจิบื้น่สุตุดำสุภาพลงกร็ตุน่อเมมืสื่อใน่วรัน่ทรีสื่ 9 กรัน่ยายน่ พ.ศ.2551  ทรีสื่คณ์ะตุตุลา
การศาลรรัฐธ์รรมน่รูญไดำก้ออกน่รั สื่งบรัลลรังกณ์อน่าน่คดำาวจิน่จิจิฉรัยเกรีสื่ยวกรับคตุณ์สุมบรัตุจิของน่ายสุมรัครใน่การดำดำารง
ตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรี  ซึ่ซึ่สื่งคณ์ะตุตุลาการฯมรีมตุจิเอกฉรัน่ทณ์ 9 ตุน่อ 0 เสุรียงวน่า  การทรีสื่น่ายสุมรัครรรับเปร็น่พจิธ์รีกร
กจิตุตุจิมศรักดำจิ ธิ์ของรายการ “ชจิมไปบน่น่ไป” และ “ยกโขยง 6 โมงเชก้า” น่รั บื้น่ ถมือเปร็น่การกระทดำาตุก้องหก้ามทรีสื่ข รัดำตุน่อ
รรัฐธ์รรมน่รูญมาตุรา 267 เรมืสื่องคตุณ์สุมบรัตุจิของน่ายกรรัฐมน่ตุรรี จิซึ่งทดำาใหก้สุจิบื้น่สุตุดำการเปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรี จิากคดำา
วจิน่จิจิฉรัยใน่ขก้างตุก้น่ไดำก้สุรก้างความมซึ่น่งงแกน่วงวจิชาการทางกฎีหมายเปร็น่อยน่างยจิสื่ง เพราะเพรียงรรับเปร็น่พจิธ์รีกร
ทดำากรับขก้าวออกทรีวรีถซึ่งกรับทดำาใหก้ขาดำคตุณ์สุมบรัตุจิการเปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรี อรีกทรั บื้งคณ์ะตุตุลาการฯกร็อาศรัย
พจิน่าน่ตุกรมใน่การวจิน่จิจิฉรัยความหมายของคดำาวน่าลรูกจิก้าง แทน่ทรีสื่จิะเปร็น่หลรักกฏิหมายเหตุตุน่รีบื้จิ ซึ่งอาจิกลน่าวไดำก้
วน่าคดำาวจิน่จิจิฉรัยดำรังกลน่าวของคณ์ะตุตุลาการศาลธ์รรมน่รูญ ถมือเปร็น่หน่ซึ่สื่งใน่กระบวน่การตุตุลาการภจิวรัฒน่ณ์ของการ
เมมืองไทย ทรีสื่ใชก้กระบวน่การยตุตุจิธ์รรมเขก้ามาแกก้ไขความยตุน่งยากทางการเมมือง   
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เมมืสื่อน่ายสุมรัครสุจิบื้น่สุตุดำการเปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรี  ใน่อรีกไมน่กรีสื่ว รัน่ตุน่อมาเขากร็แสุดำงเจิตุน่ณ์จิดำาน่งใน่การ
ลาออกจิากตุดำาแหน่น่งหรัวหน่ก้าพรรคพลรังประชาชน่ โดำยเขาใหก้เหตุตุผู้ลวน่าตุลอดำระยะเวลาทรีสื่ผู้น่าน่มาเขาไดำก้ทดำา
หน่ก้าทรีสื่ร รักษาระบอบประชาธ์จิปไตุยอยน่างดำรีทรีสื่สุตุดำแลก้ว จิซึ่งขอยตุตุจิบทบาทไวก้เพรียงเทน่าน่รีบื้ โดำยใน่ระหวน่างรอการ
ครัดำเลมือกน่ายกรรัฐมน่ตุรรีคน่ใหมน่ใน่รรัฐสุภา  ผู้รูก้ทรีสื่ไดำก้ร รับเลมือกใหก้เปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรีร รักษาการคมือน่ายสุมชาย 
วงศณ์สุวรัสุดำจิ ธิ์   ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ทรีสื่คาดำการณ์ณ์กรัน่วน่าน่ายสุมชายใน่ฐาน่ะน่ก้องเขยของพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์คงจิะไดำก้ร รับการ
เหร็น่ชอบจิากเสุรียงสุน่วน่ใหญน่ใน่รรัฐสุภา   และแลก้วกร็เปร็น่ไปตุามคาดำเมมืสื่อใน่วรัน่ทรีสื่ 17 กรัน่ยายน่ พ.ศ.2551 

น่ายสุมชายไดำก้ร รับเสุรียงสุน่วน่ใหญน่จิากสุมาชจิกสุภาผู้รูก้แทน่ราษฎีรมากถซึ่ง 298 เสุรียง  ขณ์ะทรีสื่น่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ 
เวชชาชรีวะ ทรีสื่เปร็น่ครูน่แขน่งไดำก้เพรียง 163 เสุรียง  น่ายสุมชายดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรีคน่ทรีสื่ 26 ของไทย 
และถมือเปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรีคน่แรกใน่ประวรัตุจิศาสุตุรณ์ของการเมมืองไทยทรีสื่ไมน่ไดำก้เขก้าทดำางาน่ใน่ทดำาเน่รียบรรัฐบาล
แมก้แตุน่ว รัน่เดำรียว (น่ายสุมชายเปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรีรวมประมาณ์75 วรัน่คมือใน่ระหวน่างวรัน่ทรีสื่ 18 กรัน่ยายน่ 

พ.ศ.2551 – 2 ธ์รัน่วาคม พ.ศ.2551 โดำยมรีทรีสื่ทดำางาน่ชรั สื่วคราวคมือสุน่ามบจิน่ดำอน่เมมือง) 
จิากการสุจิบื้น่สุตุดำของรรัฐบาลน่ายสุมรัคร สุตุน่ทรเวช  ทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่เพราะกระบวน่การตุตุลาการภจิวรัฒน่ณ์ มรี

การคาดำกรัน่ใน่บางสุน่วน่วน่าน่น่าจิะเปร็น่ทรีสื่พอใจิสุดำาหรรับแกน่น่ดำากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ เพราะเปร็น่ไปตุามเปก้าหมาย
ของพวกเขา คมือการขรับไลน่ร รัฐบาลน่ายสุมรัครไปพก้น่ไปจิากตุดำาแหน่น่ง  อยน่างไรกร็ตุาม เมมืสื่อรรัฐบาลน่ายสุมรัคร
พก้น่จิากอดำาน่าจิไปและมรีร รัฐบาลน่ายสุมชายเขก้ามา  กลรับยจิสื่งทดำาใหก้กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ ไมน่พอใจิมากขซึ่บื้น่ และไดำก้
ใชก้ขก้อกลน่าวหาใน่ลรักษณ์ะเดำรียวกรัน่กรับน่ายสุมรัครคมือน่ายสุมชายกร็เปร็น่รรัฐบาลน่อมจิน่รีของพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์  
และถมือเปร็น่น่อมจิน่รียจิสื่งกวน่าน่ายสุมรัครเพราะน่ายสุมชายเปร็น่ถซึ่งน่ก้องเขยของพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ จิากทรีสื่กลน่าวมา
สุดำาหรรับแกน่น่ดำากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ จิซึ่งถมือวน่าภารกจิจิของตุน่ยรังไมน่บรรลตุผู้ล เหตุตุน่รีบื้พวกเขาจิซึ่งป รักหลรักชตุมน่ตุมใน่
ทดำาเน่รียบรรัฐบาลตุน่อไปเพมืสื่อขรับไลน่ร รัฐบาลน่ายสุมชาย แมก้จิดำาน่วน่ผู้รูก้รน่วมชตุมน่ตุมจิะทยอยลดำน่ก้อยลงไปเรมืสื่อยๆ          
 ใน่วรัน่ทรีสื่ 7 ตุตุลาคม พ.ศ.2551 เปร็น่ชน่วงเวลาทรีสื่มรีการกดำาหน่ดำใหก้น่ายสุมชายแถลงน่โยบายตุน่อ
รรัฐสุภา กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯจิซึ่งอาศรัยชน่วงเวลาดำรังกลน่าวน่รีบื้เคลมืสื่อน่ไหวขรัดำขวาง เพมืสื่อไมน่ใหก้มรีการแถลงน่โยบายตุน่อ
รรัฐสุภาเกจิดำขซึ่บื้น่  แกน่น่ดำากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯไดำก้สุรั สื่งใหก้กลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมบางสุน่วน่ไปป รักหลรักปจิดำลก้อมทรีสื่หน่ก้ารรัฐสุภา
ตุรั บื้งแตุน่ตุอน่คดำสื่าของวรัน่ทรีสื่ 6 ตุตุลาคม เพมืสื่อไมน่ใหก้กลตุน่ม สุ.สุ. และ สุ.ว. สุามารถเดำจิน่ทางเขก้าสุรูน่ร รัฐสุภาไดำก้ อยน่างไร
กร็ตุาม  ใน่ทรีสื่สุตุดำน่ายสุมชายกร็สุามารถแถลงน่โยบายตุน่อรรัฐสุภาเปร็น่ผู้ลสุดำาเรร็จิ เมมืสื่อตุดำารวจิไดำก้ใชก้กดำาลรังและ
แกม๊สุน่ดำบื้าตุาเขก้าสุลายกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯใน่เชก้าตุรรูน่ของวรัน่ทรีสื่ 7 ตุตุลาคมเพมืสื่อเปจิดำทางใหก้ สุ.สุ. และ สุ.ว.สุามารถ
เขก้าสุรูน่ร รัฐสุภา  แมก้วน่าพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ทรีสื่เปร็น่แน่วรน่วมกรับกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯจิะควดำสื่าบาตุรไมน่ใหก้ สุ.สุ. เขก้ารน่วม
ใน่การแถลงน่โยบายกร็ตุาม  

ผู้ลจิากการสุลายกลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมปรากฏิวน่า กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯไดำก้ร รับบาดำเจิร็บจิากพจิษแกร็สุน่ดำบื้าตุาจิดำาน่วน่
มาก  โดำยเฉพาะใน่กรณ์รีของ “น่างสุาวอรังคณ์า ระดำรับป รัญญาวตุฒจิ” หรมือ “น่ก้องโบวณ์” ทรีสื่ถซึ่งกรับเสุรียชรีวจิตุ  แตุน่
น่รับเปร็น่พระมหากรตุณ์าธ์จิคตุณ์แกน่ครอบครรัวน่างสุาวอรังคณ์า  เมมืสื่อสุมเดำร็จิพระน่างเจิก้าฯ พระบรมราชจิน่รีน่าถ 
และสุมเดำร็จิพระเจิก้าลรูกเธ์อเจิก้าฟ้ก้าจิตุฬาภรณ์วลรัยลรักษณ์ณ์ อรัครราชกตุมารรี ไดำก้เสุดำร็จิพระราชดำดำาเน่จิน่เปร็น่องคณ์
ประธ์าน่ถวายผู้ก้าไตุรใน่พจิธ์รีพระราชทาน่เพลจิงศพแกน่น่างสุาวอรังคณ์า ทรีสื่ว รัดำศรรีประวรัตุจิ จิรังหวรัดำน่น่ทบตุรรี ใน่
วรัน่ทรีสื่ 13 ตุตุลาคม โดำยทรีสื่มรีบตุคคลสุดำาครัญๆ เฝ่ก้ ารรับเสุดำร็จิอยน่างพรก้อมหน่ก้าพรก้อมตุา  ไมน่วน่าจิะเปร็น่กลตุน่ม
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องคมน่ตุรรีอยน่าง พล.อ.อ.สุจิทธ์จิ เศวตุศจิลา และพล.อ.พจิจิจิตุร กตุลละวณ์จิชยณ์ หรัวหน่ก้าพรรคฝ่น่ายคก้าน่จิากพรรค
ประชาธ์จิป รัตุยณ์คมือน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ เวชชาชรีวะ และสุมาชจิกพรรคคน่อมืสื่น่ๆ ไดำก้แกน่ น่ายกรณ์ณ์ จิาตุจิกวณ์จิช   น่าย
บตุญยอดำ สุตุขถจิสื่น่ไทย และน่ายศจิรจิโชค โสุภา  และทรีสื่ขาดำไมน่ไดำก้คมือบรรดำาแกน่น่ดำากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ ซึ่ซึ่สื่งใน่
ภายหลรังดำก้วยการเฝ่ก้ารรับเสุดำร็จิอยน่างใกลก้ชจิดำน่ายจิจิน่ดำา ระดำรับป รัญญาวตุฒจิ  บจิดำาของน่างสุาวอรังคณ์าเปจิดำเผู้ย
วน่า สุมเดำร็จิพระน่างเจิก้าฯ พระบรมราชจิน่รีน่าถ ทรงรรับสุรั สื่งแกน่ตุน่วน่า  “ลรูกสุาวเปร็น่เดำร็กดำรี ชน่วยชาตุจิ ชน่วยรรักษา
สุถาบรัน่พระมหากษรัตุรจิยณ์ และทรงเปร็น่หน่วงพรัน่ธ์มจิตุรทตุกคน่  ไวก้จิะฝ่ากดำอกไมก้ไปเยรีสื่ยมพรัน่ธ์มจิตุร”(ผู้รูก้จิ รัดำการ
ออน่ไลน่ณ์, 2551ข)  

หลรังเหตุตุการณ์ณ์ใน่วรัน่ทรีสื่  7 ตุตุลาคม ทรีสื่กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯถรูกเจิก้าหน่ก้าทรีสื่ตุดำารวจิสุลายการชตุมน่ตุมผู้น่าน่พก้น่
ไป บรรดำากลตุน่มทรีสื่สุน่รับสุน่ตุน่รรัฐบาลน่ายสุมชาย กลตุน่มทรีสื่ตุน่อตุก้าน่การเคลมืสื่อน่ไหวของกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯและกลตุน่ม
แน่วรน่วมของน่ปช.ไดำก้มรีการน่รัดำแน่ะทรีสื่จิะสุวมเสุมืบื้อสุรีแดำงและชตุมน่ตุมรน่วมกรัน่ เพมืสื่อสุดำาแดำงพลรังของฝ่น่ายตุน่ใน่
งาน่ “ครอบครรัวความจิรจิงสุรัญจิร” ซึ่ซึ่สื่งจิรัดำขซึ่บื้น่ทรีสื่ธ์ รัน่เดำอรณ์โดำม เมมืองทองธ์าน่รี  ใน่วรัน่ทรีสื่ 11 ตุตุลาคม พ.ศ.2551 

โดำยใน่งาน่ชตุมน่ตุมดำรังกลน่าว  น่อกจิากประกอบดำก้วยพจิธ์รีกรรายการความจิรจิงวรัน่น่รีบื้ทรั บื้งสุามแลก้ว  ยรังมรีแกน่น่ดำา
คน่สุดำาครัญๆมากมายทรีสื่เขก้ารน่วม อาทจิ น่ายมาน่จิตุยณ์ จิจิตุตุณ์จิรัน่ทรณ์กลรับ น่ายจิรักรภพ เพร็ญแข  น่ายจิาตุตุรน่ตุณ์ 
ฉายแสุง   น่ายอดำจิศร เพรียงเกษ   น่ายพงศณ์เทพ เทพกาญจิน่า  และน่ายสุมบรัตุจิ บตุญงามอน่งคณ์ ประมาณ์
การณ์ณ์กรัน่วน่ามรีมวลชน่เขก้ารน่วมชตุมน่ตุมมากถซึ่ง 40,000 คน่  และอาจิกลน่าวไดำก้วน่าการชตุมน่ตุมใน่ครรั บื้งดำรังกลน่าวน่รีบื้ 
คมือจิตุดำเรจิสื่มตุก้น่สุดำาครัญสุดำาหรรับการชตุมน่ตุมของกลตุน่มคน่ทรีสื่เรรียกตุน่เองวน่า “กลตุน่มเสุมืบื้อแดำง” เพราะตุน่อมาจิะมรีการ
ชตุมน่ตุมของกลตุน่มคน่เสุมืบื้อแดำงใน่ลรักษณ์ะเชน่น่วน่าน่รีบื้เกจิดำขซึ่บื้น่อรีกใน่หลายจิรังหวรัดำ จิน่ทดำาใหก้พวกเขาเกจิดำการหลอม
หลวมเปร็น่กลตุน่มการเมมืองทรีสื่เหน่รียวแน่น่น่สุดำาหรรับการเคลมืสื่อน่ไหว เพมืสื่อตุน่อตุก้าน่กรับฝ่น่ายทรีสื่เปร็น่ปฏิจิป รักษณ์กรับ
อตุดำมการณ์ณ์ประชาธ์จิปไตุยทรั บื้งหลาย  

 

            
 
ภาพทรีสื่ 6.11  การชตุมน่ตุมของกลตุน่มน่ปช.หลายหมมืสื่น่คน่ (ทรีสื่เรจิสื่มชรัดำเจิน่ใน่การเปร็น่กลตุน่มกก้อน่คน่เสุมืบื้อแดำง) ใน่
รายการความจิรจิงวรัน่น่รีบื้สุ รัญจิรครรั บื้งทรีสื่ 2 ใน่วรัน่ทรีสื่ 17 พฤศจิจิกายน่ พ.ศ. 2551 ทรีสื่สุน่ามราชมรังคลากรีฬาสุถาน่ 

ทรีสื่มา http://picdb.thaimisc.com/n/nattachai/16.jpg 
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  3.10.2 ปฏิติบฉัติติการมกู้วนุเดที่ย่วจบ: การเขกู้าย่ถึดสนุามบตินุดอนุเมคืองแลุ่ะสนุวรรณภกู้มติ 
 

ภายหลรังเสุรร็จิสุจิบื้น่พจิธ์รีพระราชทาน่เพลจิงศพ “น่างสุาวอรังคณ์า ระดำรับป รัญญาวตุฒจิ” หรมือ “น่ก้องโบวณ์”
ใน่วรัน่ทรีสื่ 13 ตุตุลาคม ดำรูเหมมือน่วน่าบรรดำาแกน่น่ดำากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯจิะหซึ่กเหจิมและมรั สื่น่ใจิมากยจิสื่งขซึ่บื้น่วน่า พวกเขา
จิะไดำก้ร รับชรัยชน่ะใน่ทรีสื่สุตุดำสุดำาหรรับภารกจิจิการขรับไลน่ร รัฐบาลน่ายสุมชาย วงศณ์สุวรัสุดำจิ ธิ์ และจิากความมรั สื่น่ใจิ
ดำรังกลน่าวทดำาใหก้แกน่น่ดำากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯมรีการกดำาหน่ดำบทบาทและทน่าทรีใน่การเคลมืสื่อน่ไหว เพมืสื่อขรับไลน่ร รัฐบาล
น่ายสุมชายโดำยไมน่คดำาน่ซึ่งถซึ่งผู้ลลรัพธ์ณ์ทรีสื่จิะตุามมา กลน่าวคมือแกน่น่ดำากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯไดำก้ปลตุกระดำมมวลชน่ของ
ตุน่จิดำาน่วน่หลายหมมืสื่น่ใหก้ออกมาสุมทบกรับกลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมทรีสื่ทดำาเน่รียบรรัฐบาลใน่วรัน่ทรีสื่ 24 พฤศจิจิกายน่ พ.ศ. 
2551 เพมืสื่อรน่วมใน่ปฏิจิบรัตุจิการขรับไลน่ร รัฐบาลทรีสื่เรรียกวน่า “มก้วน่เดำรียวจิบ” โดำยจิะมรีการเคลมืสื่อน่ขบวน่กลตุน่มผู้รูก้
ชตุมน่ตุมไปยรังสุถาน่ทรีสื่ทรีสื่ย รังไมน่เปจิดำเผู้ย อยน่างไรกร็ตุาม เปก้าหมายของกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯไดำก้ถรูกเปจิดำเผู้ยออกมา 
เมมืสื่อพวกเขาทรีสื่มรีจิดำาน่วน่เรมือน่หมมืสื่น่มตุน่งหน่ก้าสุรูน่สุน่ามบจิน่ดำอน่เมมืองและสุน่ามบจิน่สุตุวรรณ์ภรูมจิ เพมืสื่อใชก้เปร็น่
สุถาน่ทรีสื่ป รักหลรักการชตุมน่ตุมขรับไลน่ร รัฐบาลน่ายสุมชาย   

การปจิดำลก้อมและป รักหลรักชตุมน่ตุมทรั บื้งทรีสื่สุน่ามบจิน่ดำอน่เมมืองและสุน่ามบจิน่สุตุวรรณ์ภรูมจิของกลตุน่ม
พรัน่ธ์มจิตุรฯ  ไดำก้สุรก้างความตุกตุะลซึ่งและสุรก้างความโกลาหลวตุน่น่วายมากกวน่าการเขก้ายซึ่ดำทดำาเน่รียบรรัฐบาล 
เพราะทรัน่ทรีทรีสื่กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯเขก้าป รักหลรักใน่สุน่ามบจิน่ทรั บื้งสุองแหน่ง (โดำยเฉพาะทรีสื่สุน่ามบจิน่สุตุวรรณ์ภรูมจิ)
เทรีสื่ยวบจิน่ทตุกเทรีสื่ยวทรั บื้งขาเขก้า – ขาออกไดำก้ถรูกยกเลจิก  ดำก้วยเหตุตุผู้ลดำก้าน่ความปลอดำภรัยทางการบจิน่ ซึ่ซึ่สื่งสุน่งผู้ล
ใหก้มรีน่รักทน่องเทรีสื่ยวตุน่างชาตุจิตุกคก้างใน่ประเทศเกมือบสุามแสุน่คน่  และปฏิจิบรัตุจิการครรั บื้งน่รีบื้ของกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ
ไดำก้ร รับการตุน่อตุก้าน่และประณ์ามอยน่างกวก้างขวางจิากตุน่างชาตุจิและองคณ์กรระหวน่างประเทศ  โดำยสุน่วน่ใหญน่
มองวน่าเปร็น่การประทก้วงทรีสื่เกจิน่เลยและทดำาใหก้ภาพลรักษณ์ณ์ของประเทศไทยเองเสุรียหายอยน่างหน่รัก 

  

          
 

ภาพทรีสื่ 6.12 การป รักหลรักชตุมน่ตุมทรีสื่สุน่ามบจิน่สุตุวรรณ์ภรูมจิของกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ ใน่วรัน่ทรีสื่ 24 พฤศจิจิกายน่ 
2551 ตุาม “ปฏิจิบรัตุจิการมก้วน่เดำรียวจิบ”  เพมืสื่อขรับไลน่ร รัฐบาลน่ายสุมชาย วงสุวรัสุดำจิ ธิ์  
ทรีสื่มา http://images.thaiza.com/content/s/189160.jpg 



273 

 

แมก้กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ จิะป รักหลรักชตุมน่ตุมตุน่อเน่มืสื่องมาอรีกหน่ซึ่สื่งสุรัปดำาหณ์ทรั บื้งทรีสื่สุน่ามบจิน่ดำอน่เมมืองและ
สุน่ามบจิน่สุตุวรรณ์ภรูมจิเพมืสื่อขรับไลน่ร รัฐบาลน่ายสุมชาย  แตุน่น่ายสุมชายเองกร็ไมน่มรีทน่าทรีทรีสื่จิะสุน่องตุอบทรั บื้งโดำย
การยตุบสุภาหรมือลาออกจิากตุดำาแหน่น่ง กระทรั สื่งใน่วรัน่ทรีสื่ 2 ธ์รัน่วาคม พ.ศ.2551 รรัฐบาลน่ายสุมชายกร็มรีอรัน่
ตุก้องพก้น่ไปจิากการเปร็น่รรัฐบาล  เมมืสื่อคณ์ะตุตุลาการศาลรรัฐธ์รรมน่รูญไดำก้ออกน่รั สื่งบรัลลรังกณ์อน่าน่คดำาวจิน่จิจิฉรัยใน่คดำา
รก้องคดำรียตุบพรรคพลรังประชาชน่ พรรคชาตุจิไทย และพรรคมรัชฌิจิมาธ์จิปไตุย  ใน่กรณ์รีทรีสื่ทรั บื้งสุามพรรคทตุจิรจิตุ
การเลมือกตุรั บื้ง ใน่การอน่าน่คดำาวจิน่จิจิฉรัยของคณ์ะตุตุลาการฯเปร็น่ไปอยน่างรรีบรก้อน่ กลน่าวคมือเมมืสื่อหรัวหน่ก้า
พรรคชาตุจิไทยและหรัวหน่ก้าพรรคมรัชฌิจิมาธ์จิปไตุยไดำก้แถลงดำก้วยวาจิาเพมืสื่อปจิดำคดำรีเสุรร็จิสุจิบื้น่ใน่ชน่วงเชก้า  คณ์ะ
ตุตุลาการฯกร็ไดำก้อน่าน่คดำาวจิน่จิจิฉรัยตุน่อทรัน่ทรีใน่ชน่วงบน่าย โดำยไมน่รอการแถลงปจิดำคดำรีของพรรคพลรังประชาชน่ ซึ่ซึ่สื่ง
กร็ปรากฏิวน่าคดำาตุรัดำสุจิน่ของคณ์ะตุตุลาการฯมรีมตุจิทรีสื่สุอดำคลก้องไปใน่ทจิศทางเดำรียวกรัน่คมือ การตุรัดำสุจิน่ใหก้ยตุบพรรค
การเมมืองทรั บื้งสุาม  พรก้อมทรั บื้งตุรัดำสุจิทธ์จิทางการเมมืองของหรัวหน่ก้าพรรคและกรรมการบรจิหารพรรค 5 ปรี อรัน่
เปร็น่เหตุตุใหก้ร รัฐบาลน่ายสุมชายตุก้องมรีอรัน่สุจิบื้น่สุตุดำไปโดำยอรัตุโน่มรัตุจิ  และภายหลรังการอน่าน่คดำาน่จิน่จิจิฉรัยของคณ์ะ
ตุตุลาการฯ  ไดำก้เกจิดำการวจิพากษณ์วจิจิารณ์ณ์กระบวน่การและขรั บื้น่ตุอน่การวจิน่จิจิฉรัยของคณ์ะตุตุลาการฯอยน่าง
กวก้างขวางวน่าเปร็น่ไปอยน่างรรีบรก้อน่และลตุกลรีบื้ลตุกลน่  เพมืสื่อหาทางลงใหก้กรับการชตุมน่ตุมของกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯทรีสื่ย รัง
ป รักหลรักชตุมน่ตุมอยรูน่ทรีสื่สุน่ามบจิน่ทรั บื้งสุองแหน่ง และถมือกรัน่วน่าเปร็น่ความตุน่อเน่มืสื่องใน่กระบวน่การตุตุลาการภจิวรัฒน่ณ์
ของการเมมืองไทย       

จิากคดำาวจิน่จิจิฉรัยของคณ์ะตุตุลาการศาลรรัฐธ์รรมน่รูญใน่วรัน่ทรีสื่ 2 ธ์รัน่วาคม พ.ศ.2551 ทรีสื่มรีการตุรัดำสุจิน่
ยตุบพรรคการเมมืองทรั บื้งสุามใน่ขก้างตุก้น่  และน่ดำาไปสุรูน่การสุจิบื้น่สุตุดำของรรัฐบาลสุมชายตุามไปดำก้วยน่รั บื้น่ ดำรูจิะเปร็น่
เหตุตุผู้ลชรั บื้น่ดำรีทรีสื่แกน่น่ดำากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯไดำก้ใชก้เปร็น่ขก้ออก้าง เพมืสื่อประกาศยตุตุจิการชตุมน่ตุมของฝ่น่ายตุน่ทรั บื้งทรีสื่
สุน่ามบจิน่ดำอน่เมมืองและสุน่ามบจิน่สุตุวรรณ์ภรูมจิใน่วรัน่รตุน่งขซึ่บื้น่คมือใน่วรัน่ทรีสื่ 3 ธ์รัน่วาคม โดำยแกน่น่ดำากลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุร
ฯใหก้เหตุตุผู้ลวน่าไดำก้บรรลตุเปก้ าหมายของการออกมาชตุมน่ตุมแลก้ว คมือสุามารถปกปก้ องไมน่ใหก้มรีการแกก้ไข
รรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับ พ.ศ.2550 และสุามารถเคลมืสื่อน่ไหวกดำดำรัน่ใหก้ร รัฐบาลน่ายสุมรัครและรรัฐบาลน่ายสุมชาย
พก้น่ไปจิากอดำาน่าจิไดำก้เปร็น่ผู้ลสุดำาเรร็จิ ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่อรัน่ยตุตุจิสุดำาหรรับการชตุมน่ตุมทรีสื่ยมืดำเยมืบื้อยาวน่าน่ถซึ่ง 193 วรัน่ของ
กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ 

   
3.11 การมาของพรรคประชิาธติปฉัติย่ร์แลุ่ะความขฉัดแย่กู้งรอบใหมลุ่ 
 

เมมืสื่อรรัฐบาลน่ายสุมชาย วงศณ์สุวรัสุดำจิ ธิ์สุจิบื้น่สุตุดำลงไป พรก้อมๆกรับทรีสื่มรีการยตุบพรรคพลรังประชาชน่ 
พรรคชาตุจิไทย และพรรคมรัชฌิจิมาธ์จิปไตุย  ทดำาใหก้บรรดำาสุ.สุ.ทรีสื่เปร็น่สุมาชจิกของพรรคการเมมืองทรั บื้งสุามตุน่าง
มตุน่งหาสุรังกรัดำพรรคการเมมืองใหมน่ ซึ่ซึ่สื่งสุน่วน่ใหญน่กร็จิะมรีการยก้ายเขก้าสุรังกรัดำพรรคทรีสื่ร รับรรูก้กรัน่วน่าจิรัดำตุรั บื้งขซึ่บื้น่เพมืสื่อเปร็น่
พรรคสุดำารองกรณ์รีถรูกยตุบพรรค  โดำย สุ.สุ. จิากพรรคพลรังประชาชน่สุน่วน่ใหญน่ยก้ายไปสุรังกรัดำพรรคเพมืสื่อไทย 
สุ.สุ.จิากพรรคชาตุจิไทยยก้ายไปสุรังกรัดำพรรคชาตุจิไทยพรัฒน่า  และ สุ.สุ.จิากพรรคมรัชฌิจิมาธ์จิปไตุยยก้ายไป
สุรังกรัดำพรรคภรูมจิใจิไทย  อยน่างไรกร็ตุาม  ยรังมรีบรรดำา สุ.สุ. ทรีสื่เรรียกตุน่เองวน่า “กลตุน่มเพมืสื่อน่เน่วจิน่” จิดำาน่วน่
ประมาณ์ 30 คน่ทรีสื่ย รังไมน่รรีบเขก้าไปสุรังกรัดำพรรคการเมมืองใดำ โดำยพวกเขาใหก้เหตุตุผู้ลวน่ายรังไมน่มรีพรรค
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การเมมืองใดำทรีสื่มรีน่โยบายสุอดำคลก้องกรัน่  อยน่างไรกร็ตุาม ขก้อเทร็จิจิรจิงทรีสื่เขก้าใจิกรัน่ไดำก้ใน่ขณ์ะน่รั บื้น่คมือ กลตุน่ม
เพมืสื่อน่เน่วจิน่ตุก้องการเพจิสื่มอดำาน่าจิการตุน่อรองกรับบรรดำาพรรคการเมมือง ทรีสื่กดำาลรังแขน่งขรัน่กรัน่ใน่การจิรัดำตุรั บื้ง
ร รัฐบาล น่รั สื่น่คมือพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ และพรรคเพมืสื่อไทย  

ประธ์าน่รรัฐสุภาคมือน่ายชรัย ชจิดำชอบไดำก้กดำาหน่ดำใหก้วรัน่ทรีสื่ 15 ธ์รัน่วาคม พ.ศ.2551 เปร็น่วรัน่ประชตุมรรับ
สุภาเพมืสื่อการโหวตุครัดำเลมือกน่ายกรรัฐมน่ตุรรี ซึ่ซึ่สื่งปรากฏิวน่าจิากจิดำาน่วน่ สุ.สุ.438 คน่ใน่ขณ์ะน่รั บื้น่  น่าย
อภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ เวชชาชรีวะหรัวหน่ก้าพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ไดำก้ร รับความเหร็น่ชอบมากถซึ่ง 235 เสุรียง  ขณ์ะทรีสื่พล.ตุ.อ.
ประชา พรหมน่อก หรัวหน่ก้าพรรคเพมืสื่อแผู้น่น่ดำจิน่(ทรีสื่ไดำก้ร รับการสุน่รับสุน่ตุน่จิากพรรคเพมืสื่อไทย) ไดำก้ร รับความเหร็น่ 
ชอบจิดำาน่วน่ 198 เสุรียง (งดำออกเสุรียง 3 ไมน่ไดำก้เขก้ารน่วมประชตุม 2 ) ทรั บื้งน่รีบื้น่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์  ไดำก้ร รับพระราชทาน่
โปรดำเกลก้าฯแตุน่งตุรั บื้งเปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรีใน่อรีกสุองวรัน่ถรัดำมาคมือ วรัน่ทรีสื่ 17 ธ์รัน่วาคม พ.ศ.2551 สุดำาหรรับ
คะแน่น่โหวตุทรีสื่เปร็น่จิตุดำเปลรีสื่ยน่สุดำาครัญจิน่ชน่วยใหก้น่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์สุามารถชน่ะการครัดำเลมือกคมือ เสุรียงทรีสื่มาจิาก
บรรดำาสุ.สุ.ใน่ “กลตุน่มเพมืสื่อน่เน่วจิน่” ทรีสื่พรก้อมใจิกรัน่เทคะแน่น่ใหก้กรับน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ มรีการกลน่าวกรัน่วน่าใน่การแปร
พรักตุรณ์ของ สุ.สุ.กลตุน่มเพมืสื่อน่เน่วจิน่ใน่ครรั บื้งน่รีบื้   ถมือเปร็น่ “ตุดำาน่าน่งรูเหน่าภาคสุอง” ของการเมมืองไทย (โดำยครรั บื้ง
แรกเกจิดำขซึ่บื้น่ใน่ยตุคของรรัฐบาลน่ายชวน่ หลรีกภรัย  ทรีสื่สุ.สุ.จิากพรรคประชากรไทยบางสุน่วน่ชน่วยกรัน่โหวตุใหก้
น่ายชวน่) 

 

 3.11.1 การเคลุ่คืที่อนุไหวจฉัดติฉั สื้งร ฉัฐบาลุ่นุาย่อภติสติทธติธิ์   
 

สุดำาหรรับเบมืบื้องหลรังการเทคะแน่น่เสุรียงของบรรดำาสุ.สุ. “กลตุน่มเพมืสื่อน่เน่วจิน่” ใหก้กรับน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์จิน่
ไดำก้ร รับชรัยชน่ะใน่การครัดำเลมือกน่ายกรรัฐมน่ตุรรีน่รั บื้น่  เกจิดำขซึ่บื้น่เพราะมรีการเดำจิน่สุายตุจิดำตุน่อพรูดำคตุยกรัน่มาเปร็น่ระยะ
ระหวน่างน่ายสุตุเทพ เทมือกสุตุบรรณ์  ทรีสื่เปร็น่เลขาธ์จิการพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์กรับน่ายเน่วจิน่ ชจิดำชอบ  ทรีสื่เปร็น่
หรัวหน่ก้ากลตุน่มเพมืสื่อน่เน่วจิน่ใน่พรรคพลรังประชาชน่ใน่ขณ์ะน่รั บื้น่  โดำยทรั บื้งสุองมรีการพรูดำคตุยกรัน่อยน่างจิรจิงจิรังใน่
ระหวน่างทรีสื่น่รั สื่งเครมืสื่องกลรับจิากอรังกฤษใน่เดำมือน่ตุตุลาคม พ.ศ.2551 (ขณ์ะทรีสื่กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯยซึ่ดำทดำาเน่รียบ
รรัฐบาล และกน่อน่ยตุบพรรคพลรังประชาชน่ประมาณ์ 1 เดำมือน่เศษ)  วน่าเมมืสื่อพรรคพลรังประชาชน่ถรูกยตุบพรรค 
พวกเขาจิะรน่วมงาน่การเมมืองกรัน่เพมืสื่อจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาลใหมน่ขซึ่บื้น่มา น่อกจิากการเดำจิน่เกมพรูดำคตุยกรับน่ายเน่วจิน่
แลก้ว น่ายสุตุเทพยรังไดำก้ทาบทามและพรูดำคตุยกรับแกน่น่ดำาพรรครน่วมรรัฐบาลทรีสื่เปร็น่พรรคขน่าดำกลางมาเปร็น่ระยะ
ดำก้วยเชน่น่กรัน่วน่า  หากเกจิดำกรณ์รียตุบพรรคใหก้เปลรีสื่ยน่ขรั บื้วมาอยรูน่กรับพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ โดำยจิะจิรัดำสุรรตุดำาแหน่น่ง
รรัฐมน่ตุรรีใหก้เหมมือน่กรับทรีสื่เคยไดำก้ร รับ ขอเพรียงใหก้น่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ไดำก้ดำดำารงตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรี สุดำาหรรับภาพ
เหตุตุการณ์ณ์และขน่าวสุารทรีสื่ชน่วยตุอกยดำบื้าการเคลมืสื่อน่ไหวดำรังทรีสื่กลน่าวมาไดำก้เปร็น่อยน่างดำรีคมือ  

หน่ซึ่สื่ง  การปรากฏิรายงาน่ขน่าวตุามหน่ก้าหน่รังสุมือพจิมพณ์ และตุามเวร็บไซึ่ตุณ์ของหน่รังสุมือพจิมพณ์ใน่ไทย
แทบจิะทตุกสุดำาน่รัก  เกรีสื่ยวกรับเบมืบื้องหลรังการเคลมืสื่อน่ไหวจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ใน่ระหวน่างทรีสื่รอการเปจิดำ
ประชตุมสุภา  โดำยเฉพาะเวร็บไซึ่ตุณ์มตุจิชน่ออน่ไลน่ณ์ไดำก้รายงาน่วน่าแกน่น่ดำาพรรคขน่าดำกลางใหก้เหตุตุผู้ลทรีสื่ตุก้อง
เปลรีสื่ยน่ขรั บื้ววน่า  “ถก้าใหก้เพมืสื่อไทยเปร็น่แกน่น่ดำาจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาลจิะเกจิดำวจิกฤตุใน่ลรักษณ์ะเดำจิมคมือการประทก้วงของ
กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ  แตุน่ทรีสื่สุดำาครัญคมือมรีคดำาขอจิากน่ายทหารใหญน่อก้างบตุคคลทรีสื่ไมน่อาจิปฏิจิเสุธ์ไดำก้" รวมทรั บื้งมรีขก้อมรูล
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เพจิสื่มเตุจิมวน่าใน่วรัน่ทรีสื่ 6 ธ์รัน่วาคม พ.ศ.2551 แกน่น่ดำาคน่สุดำาครัญๆทรั บื้งจิากพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ และจิากพรรค
ขน่าดำกลางอมืสื่น่ๆไดำก้มรีการประชตุมลรับเกรีสื่ยวกรับเรมืสื่องน่รีบื้ทรีสื่บก้าน่พรักของ พล.อ.อน่ตุพงษณ์ เผู้น่าจิจิน่ดำา ผู้รูก้บรัญชาการ
ทหารบก ใน่กองพรัน่ทหารราบทรีสื่ 1 กรมทหารราบทรีสื่ 1 รรักษาพระองคณ์ (มตุจิชน่ออน่ไลน่ณ์, 2551)   

สุอง  ภาพการเดำจิน่สุายของน่ายอภจิสุจิทธ์ณ์ ใน่วรัน่ทรีสื่ 9 ธ์รัน่วาคม พ.ศ.2551 เพมืสื่อมอบชน่อดำอกไมก้
ขอบคตุณ์แกน่น่ดำาตุรัวจิรจิงของพรรคการเมมืองตุน่างๆไมน่วน่าจิะเปร็น่น่ายบรรหาร ศจิลปอาชา(พรรคชาตุจิไทย
พรัฒน่า)  น่ายสุมศรักดำจิ ธิ์ เทพสุตุทจิน่ (พรรคภรูมจิใจิไทย) น่ายสุตุวรัจิน่ณ์ ลจิปตุพรัลลภ (พรรครวมใจิไทยชาตุจิพรัฒน่า) 
และน่ายเน่วจิน่ ชจิดำชอบ (กลตุน่มเพมืสื่อน่เน่วจิน่) ฯลฯ ทรีสื่ตุน่างใหก้คดำามรั สื่น่วน่าพวกเขาจิะสุน่รับสุน่ตุน่น่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์
สุดำาหรรับการเปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรีและจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาล จิน่สุมืสื่อมวลชน่และประชาชน่โดำยทรั สื่วไปไดำก้เหร็น่ภาพ
ประวรัตุจิศาสุตุรณ์ ทรีสื่มรีการสุวมกอดำกรัน่และกรัน่ระหวน่างน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์กรับน่ายเน่วจิน่  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ภาพทรีสื่ไมน่มรีผู้รูก้ใดำ
คาดำคจิดำมากน่อน่วน่าจิะเกจิดำขซึ่บื้น่ไดำก้เพราะจิากประวรัตุจิทางการเมมืองใน่ระยะทรีสื่ผู้น่าน่มา  ดำรูเหมมือน่ทรั บื้งครูน่จิะเปร็น่ครูน่
ตุรงกรัน่ขก้ามใน่ทางการเมมืองมาตุลอดำ อยน่างไรกร็ตุาม ทตุกอยน่างเปร็น่ไปไดำก้เสุมอสุดำาหรรับการเมมืองไทย เหตุตุน่รีบื้
ใน่ภายหลรังสุมืสื่อมวลชน่จิซึ่งมรีการขน่าน่น่ามรรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์วน่าเปร็น่ “รรัฐบาลเทพประทาน่” เพราะเกจิดำขซึ่บื้น่
จิากการเดำจิน่สุายพตุดำคตุยทาบทามกลตุน่มการเมมืองตุน่างๆโดำยน่ายสุตุเทพ  

การขซึ่บื้น่มาของรรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์สุรก้างความผู้จิดำหวรังและแคก้น่เคมืองใหก้กรับพรรคเพมืสื่อไทยและ
บรรดำาแน่วรน่วมทรีสื่สุน่รับสุน่ตุน่พรรคเพมืสื่อไทยเปร็น่อยน่างยจิสื่ง เพราะแกน่น่ดำาของพรรคเพมืสื่อไทยอยน่างพ.ตุ.ท.
ทรักษจิณ์และคน่อมืสื่น่ๆพยายามอยน่างยจิสื่งทรีสื่จิะจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาลแขน่งกรับน่ายสุตุเทพ  แตุน่ความพยายามเหลน่าน่รั บื้น่กร็ไมน่
เปร็น่ผู้ล  เมมืสื่อเสุรียงทรีสื่เปร็น่ตุรัวแปรสุดำาครัญอยน่างกลตุน่มเพมืสื่อน่เน่วจิน่หรัน่ไปเทคะแน่น่ใหก้กรับน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์  เหตุตุน่รีบื้
พรรคเพมืสื่อไทยจิซึ่งรรูก้สุซึ่กเหมมือน่กรับพวกตุน่ถรูกปลก้น่ชรัยชน่ะ  โดำยมรี(อดำรีตุ)คน่ของพรรคตุน่เองเปร็น่ผู้รูก้หรักหลรัง 
ดำรังน่รั บื้น่ตุลอดำระยะเวลาของการเปร็น่ฝ่น่ายคก้าน่ บรรดำาสุ.สุ.พรรคเพมืสื่อไทยและกลตุน่มคน่เสุมืบื้อแดำงสุน่วน่ทรีสื่
สุน่รับสุน่ตุน่พรรคเพมืสื่อไทยจิซึ่งมตุน่งทดำาลายภาพลรักษณ์ณ์ของรรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์วน่า  เปร็น่รรัฐบาลทรีสื่ไมน่มรีความชอบ
ธ์รรม “เพราะมาจิากการปลก้น่ สุ.สุ.ไปจิากพรรคพลรังประชาชน่  รวมทรั บื้งเปร็น่รรัฐบาลทรีสื่จิ รัดำตุรั บื้งใน่คน่ายทหาร
จิซึ่งไมน่มรีความชอบธ์รรมใน่การบรจิหารประเทศ” และตุน่อมาวาทกรรมดำรังกลน่าวน่รีบื้ถรูกใชก้เปร็น่เหตุตุผู้ลหลรักโดำย  
“กลตุน่มคน่เสุมืบื้อแดำง” หรมือ “กลตุน่มน่ปช.” ใน่การออกมาชตุมน่ตุมเคลมืสื่อน่ไหวทรั บื้งใน่ปรี พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2553 

เพมืสื่อเรรียกรก้องใหก้น่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ยตุบสุภาเพมืสื่อจิรัดำใหก้มรีการเลมือกตุรั บื้งใหมน่ 
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ภาพทรีสื่ 6.13 การโอบกอดำกรัน่และกรัน่ระหวน่างน่ายเน่วจิน่ ชจิดำชอบ แกน่น่ดำากลตุน่มเพมืสื่อน่เน่วจิน่ กรับน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ 
เวชชาชรีวะ  หรัวหน่ก้าพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์  ซึ่ซึ่สื่งถมือเปร็น่ภาพประวรัตุจิศาสุตุรณ์ทางการเมมืองไทย  ภายหลรังจิากทรีสื่
สุามารถตุกลงกรัน่ไดำก้วน่า กลตุน่มเพมืสื่อน่เน่วจิน่จิะสุน่รับสุน่ตุน่น่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ใน่การโหวตุเลมือกน่ายกรรัฐมน่ตุรรี  
ทรีสื่มา http://www.matichon.co.th/online/2008/12/12289812591228986825l.jpg 

 

 เมมืสื่อรรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์ณ์เขก้าบรจิหารราชการแผู้น่น่ดำจิน่ น่อกจิากการดำดำาเน่จิน่น่โยบายประชาน่จิยมทรีสื่ไมน่
ตุน่างจิากรรัฐบาลกน่อน่หน่ก้า  เพมืสื่อหวรังดำซึ่งคะแน่น่น่จิยมมาอยรูน่กรับฝ่น่ายตุน่ทรั บื้งเพมืสื่อการบรจิหารงาน่ประเทศทรีสื่
ราบรมืสื่น่ และเพมืสื่อคะแน่น่เสุรียงทรีสื่ดำรีขซึ่บื้น่หากมรีการเลมือกตุรั บื้งใน่รอบหน่ก้าแลก้ว(โครงการประชาน่จิยมทรีสื่คตุก้น่หรูคตุก้น่ตุา
กรัน่ เชน่น่ โครงการเชร็คชน่วยชาตุจิ โครงการไทยเขก้มแขร็ง การตุรซึ่งราคาน่ดำบื้ามรัน่ดำรีเซึ่ล โครงการเบรีบื้ยยรังชรีพ
ผู้รูก้สุรูงอายตุ โครงการเรรียน่ฟ้รรี)  ภารกจิจิอรีกสุองประการทรีสื่ร รัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ใหก้ความสุดำาครัญไมน่แพก้กรัน่คมือ 
หน่ซึ่สื่ง  การพยายามลก้มลก้างโครงการทรีสื่เคยดำดำาเน่จิน่การมากน่อน่โดำยรรัฐบาลพรรคไทยรรักไทยหรมือพรรคพลรัง
ประชาชน่ทรั บื้งโดำยการเปลรีสื่ยน่ชมืสื่อ  เปลรีสื่ยน่รรูปแบบดำดำาเน่จิน่การ หรมือการไมน่น่ดำามากลน่าวถซึ่ง ฯลฯ เชน่น่  การ
เปลรีสื่ยน่ชมืสื่อโครงการรถเมลณ์ฟ้รรีจิาก "รถเมลณ์ฟ้รรีเพมืสื่อประชาชน่" ไปเปร็น่ "รถเมลณ์ฟ้รรีจิากภาษรีประชาชน่" การ
ยกเลจิกการใชก้บรัตุรทองใน่โครงการหลรักประกรัน่สุตุขภาพแหน่งชาตุจิ โดำยใหก้ใชก้เพรียงบรัตุรประชาชน่อยน่างเดำรียว
กร็สุามารถเขก้ารรับบรจิการไดำก้  และภารกจิจิทรีสื่สุองคมือ การไลน่ลน่าและกดำดำรัน่ไมน่ใหก้พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์มรีทรีสื่ยมืน่ใน่เวทรี
โลก ดำก้วยการกดำดำรัน่ไมน่ใหก้ประเทศตุน่างๆ  ใหก้ทรีสื่พดำาน่รักหรมือลรีบื้ภรัยแกน่พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ โดำยใหก้เหตุตุผู้ลวน่าพ.ตุ.ท.
ทรักษจิณ์คมือผู้รูก้รก้ายหลบหน่รีคดำรีทตุจิรจิตุ     
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 3.12. การเคลุ่คืที่อนุไหวติลุ่อติกู้านุรฉัฐบาลุ่นุาย่อภติสติทธติธิ์ ของกลุ่นุลุ่มเสคืสื้อแดง 
 

 เปร็น่ทรีสื่ปรากฏิชรัดำวน่าความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ระหวน่างพรรคเพมืสื่อไทยกรับกลตุน่มเสุมืบื้อแดำงเปร็น่เรมืสื่องทรีสื่แยกกรัน่ไมน่
ออกดำก้วยหลายเหตุตุผู้ล  อาทจิ  ประการแรกกลตุน่มมวลชน่เสุมืบื้อแดำงจิดำาน่วน่ไมน่น่ก้อยทรีสื่ย รังน่จิยมและสุน่รับสุน่ตุน่
พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์  ซึ่ซึ่สื่งยน่อมรวมไปถซึ่งพรรคเพมืสื่อไทยทรีสื่พ.ตุ.ท.ใหก้การหน่ตุน่หลรัง  ประการทรีสื่สุองแกน่น่ดำาคน่
สุดำาครัญๆ ใน่กลตุน่มเสุมืบื้อแดำงจิดำาน่วน่หน่ซึ่สื่งกร็เปร็น่สุมาชจิกของพรรคเพมืสื่อไทยไมน่วน่าจิะเปร็น่น่ายณ์รัฐวตุฒจิ ใสุยเกมืบื้อ  
น่ายจิตุตุพร พรหมพรัน่ธ์ตุณ์  พ.อ.อภจิวรัน่ทณ์ วจิรจิยะชรัย  และน่ายกน่อแกก้ว พจิกตุลทอง ฯลฯ  และประการทรีสื่สุามคมือ 
การทรีสื่ฝ่น่ายกก้าวหน่ก้าใน่กลตุน่มเสุมืบื้อแดำงไมน่มรีตุรัวเลมือกมากน่รัก  กลน่าวคมือการทรีสื่ฝ่น่ายกก้าวหน่ก้ามรีเปก้าหมายหลรักคมือ
ตุน่อตุก้าน่คณ์ะรรัฐประหาร(อรัน่รวมถซึ่งผู้รูก้สุน่รับสุน่ตุน่การรรัฐประหารและกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ)  และการไมน่ชมืสื่น่ชอบใน่
บทบาทของพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ จิซึ่งเปร็น่สุจิสื่งหลรีกเลรีสื่ยงไมน่ไดำก้ทรีสื่พวกเขาจิะสุน่รับสุน่ตุน่พรรคเพมืสื่อไทย (โดำยทรีสื่ไมน่
จิดำาเปร็น่ตุก้องมรีความน่จิยมใดำๆตุน่อพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์) ซึ่ซึ่สื่งอยน่างน่ก้อยทรีสื่สุตุดำพรรคเพมืสื่อไทยกร็ยรังอยรูน่ตุรงขก้ามกรับคณ์ะ
รรัฐประหาร   
 จิากความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ทรีสื่ใกลก้ชจิดำอยน่างแยกไมน่ออกระหวน่างพรรคเพมืสื่อไทยกรับกลตุน่มคน่เสุมืบื้อแดำงดำรังกลน่าว
มาใน่ขก้างตุก้น่   ทรั บื้งสุองจิซึ่งมรีการประสุาน่บทบาทกรัน่อยน่างแขร็งขรัน่สุดำาหรรับการออกมาเคลมืสื่อน่ไหวอยน่าง
ตุน่อเน่มืสื่องเพมืสื่อตุน่อตุก้าน่และขรับไลน่ร รัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์  โดำยใชก้วาทะกรรมหลรักวน่ารรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ไมน่มรี
ความชอบธ์รรมใน่ทางการเมมืองเพราะมาจิากการปลก้น่ สุ.สุ. ไปจิากพรรคพลรังประชาชน่  รวมทรั บื้งการ
โจิมตุรีวน่าระบอบอดำามาตุยาธ์จิปไตุยคมือผู้รูก้อยรูน่เบมืบื้องหลรังการจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์   ขณ์ะทรีสื่ฝ่น่ายรรัฐบาลน่าย
อภจิสุจิทธ์จิ ธิ์กร็ชรีบื้แจิงอยน่างตุน่อเน่มืสื่องเชน่น่กรัน่วน่ารรัฐบาลเขาถรูกครัดำเลมือกจิากรรัฐสุภาเชน่น่เดำรียวกรับน่ายสุมรัคร  และ
น่ายสุมชาย อรีกทรั บื้งสุรังคมไทยกร็ไมน่มรีระบอบอดำามาตุยาธ์จิปไตุยอยรูน่จิรจิง คดำาน่รีบื้เปร็น่เพรียงสุจิสื่งทรีสื่พรรคเพมืสื่อไทยและ
กลตุน่มเสุมืบื้อแดำงสุรก้างขซึ่บื้น่มาหลอกหลวงตุรัวเองเทน่าน่รั บื้น่  ดำก้าน่น่ายเน่วจิน่ ชจิดำชอบใน่ฐาน่ะแกน่น่ดำาตุรัวจิรจิงของ
พรรคภรูมจิใจิไทย  ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่หน่ซึ่สื่งใน่พรรครน่วมรรัฐบาลกร็ไดำก้จิ รัดำตุรั บื้งมวลชน่ฝ่น่ายตุน่ขซึ่บื้น่มาโดำยใชก้สุรีน่ดำบื้าเงจิน่เปร็น่
สุรัญลรักษณ์ณ์ และอาจิกลน่าวไดำก้วน่าเปร็น่ยตุคสุมรัยแหน่งการทดำาสุงครามมวลชน่อยน่างแทก้จิรจิง  
 
  3.12.1 การชินุมนุนุมของกลุ่นุลุ่มเสคืสื้อแดงในุเดคือนุเมษาย่นุ พ.ศ. 2552  
 

การชตุมน่ตุมเคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่รรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ของกลตุน่มเสุมืบื้อแดำงเกจิดำขซึ่บื้น่เปร็น่ระยะ โดำยพวกเขา
ไดำก้จิรัดำเวทรีการชตุมน่ตุมใน่ตุน่างจิรังหวรัดำทรั บื้งภาคอรีสุาน่ ภาคเหน่มือ  และภาคกลางน่รับสุจิบๆเวทรี โดำยการจิรัดำ
ชตุมน่ตุมใน่ลรักษณ์ะเชน่น่วน่าน่รีบื้ดำดำาเน่จิน่ไปเปร็น่ปรี  และเกมือบทตุกครรั บื้งจิะมรีการถน่ายทอดำสุดำทางสุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์พรี
เพจิลแชน่เน่ล (หรมืออรีกชมืสื่อทรีสื่เรรียกกรัน่ใน่ภายหลรังคมือสุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์ดำรีสุเตุชรั สื่น่)  เพมืสื่อใหก้มวลชน่ทรีสื่ไมน่ไดำก้เขก้า
รน่วมชตุมน่ตุมสุามารถตุจิดำตุามขน่าวสุารจิากแกน่น่ดำาไดำก้อยน่างใกลก้ชจิดำ  อาจิกลน่าวไดำก้วน่าการจิรัดำเวทรีชตุมน่ตุมอยน่าง
ตุน่อเน่มืสื่องใน่ลรักษณ์ะเชน่น่วน่าน่รีบื้  กลายเปร็น่หก้องเรรียน่ขน่าดำใหญน่สุดำาหรรับมวลชน่กลตุน่มเสุมืบื้อแดำง เพราะพวกเขา
ไดำก้ใชก้โอกาสุดำรังกลน่าวน่รีบื้ใน่การแบน่งป รัน่แน่วคจิดำ ความรรูก้  และขก้อมรูลขน่าวสุารระหวน่างกรัน่ไปมา จิน่เกจิดำคดำาวน่า 
“ตุาสุวน่าง” ใน่กลตุน่มเสุมืบื้อแดำงขซึ่บื้น่  ซึ่ซึ่สื่งหมายถซึ่งพวกเขาเปร็น่ผู้รูก้ตุมืสื่น่ตุรัวใน่ทางการเมมือง และเปร็น่ผู้รูก้หวงแหน่ใน่
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ระบอบประชาธ์จิปไตุย  แมก้พวกเขาจิะยรังคงถรูกคน่อน่แคะจิากฝ่น่ายตุรงกรัน่ขก้ามตุลอดำเวลาวน่าเปร็น่มม๊อบ
รรับจิก้างของพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ เปร็น่มม๊อบทรีสื่ไมน่ไดำก้มรีอตุดำมการณ์ณ์อะไรจิรจิงจิรัง  อยน่างไรกร็ตุาม ไมน่วน่าจิะดำก้วยเหตุตุผู้ล
ใดำ พวกเขากร็ยรังคงยมืน่หยรัดำใน่สุจิสื่งทรีสื่พวกเขาเชมืสื่อและยซึ่ดำมรั สื่น่  ซึ่ซึ่สื่งสุะทก้อน่ไดำก้จิากการน่รัดำชตุมน่ตุมใหญน่ของกลตุน่ม
เสุมืบื้อแดำงเพมืสื่อขรับไลน่ร รัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ทรีสื่กรตุงเทพฯใน่ระหวน่างวรัน่ทรีสื่ 26 มรีน่าคม –  14 เมษายน่ พ.ศ.2552  
โดำยมรีการประมาณ์ตุรัวเลขใน่วรัน่ทรีสื่เปร็น่จิตุดำสุรูงสุตุดำของการชตุมน่ตุมไวก้วน่ามรีผู้รูก้เขก้ารน่วมมากถซึ่ง  100,000 คน่  

 การชตุมน่ตุมของกลตุน่มเสุมืบื้อแดำงใน่ระหวน่างวรัน่ทรีสื่ 26 มรีน่าคม –  14 เมษายน่ พ.ศ.2552 เปร็น่ไปอยน่าง
ยมืดำเยมืบื้อ ซึ่ซึ่สื่งน่อกจิากการมตุน่งขรับไลน่ร รัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์แลก้ว แกน่น่ดำาเสุมืบื้อแดำงยรังพตุน่งเปก้าโจิมตุรีไปทรีสื่พล.อ. เปรม 
ตุจิณ์สุรูลาน่น่ทณ์ พล.อ. สุตุรยตุทธ์ณ์ จิตุลาน่น่ทณ์ และน่ายชาญชรัย ลจิขจิตุจิจิตุถะ  โดำยกลน่าวหาวน่าทรั บื้งสุามคมือบตุคคลทรีสื่
เคลมืสื่อน่ไหวเพมืสื่อใหก้เกจิดำการรรัฐประหารใน่วรัน่ทรีสื่ 19 กรัน่ยายน่ พ.ศ.2549  ดำก้วยเหตุตุน่รีบื้ใน่วรัน่ทรีสื่ 8 เมษายน่
แกน่น่ดำากลตุน่มเสุมืบื้อแดำงคมือน่ายวรีระ มตุสุจิกพงศณ์  จิซึ่งไดำก้ยมืสื่น่ขก้อเรรียกรก้องตุน่อรรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ 3 ขก้อคมือ 1.พล.อ. 
เปรม ตุจิณ์สุรูลาน่น่ทณ์ พล.อ. สุตุรยตุทธ์ณ์ จิตุลาน่น่ทณ์ และน่ายชาญชรัย ลจิขจิตุจิจิตุถะ ตุก้องพจิจิารณ์าใน่การลาออก
จิากตุดำาแหน่น่งองคมน่ตุรรี 2.น่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ เวชชาชรีวะ ตุก้องลาออกจิากตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรี 3.การบรจิหาร
ราชการแผู้น่น่ดำจิน่ใหก้ดำดำาเน่จิน่ไปตุามครรลองของระบอบประชาธ์จิปไตุยอรัน่มรีพระมหากษรัตุรจิยณ์ทรงเปร็น่ประมตุข 
การปรรับปรตุงใดำๆใหก้ดำรีขซึ่บื้น่ตุามหลรักสุากล(คมชรัดำลซึ่กออน่ไลน่ณ์, 2552)   

เมมืสื่อไมน่ไดำก้ร รับการสุน่องตุอบกลตุน่มเสุมืบื้อแดำงกร็ยกระดำรับการชตุมน่ตุม  โดำยใน่วรัน่ทรีสื่ 11 เมษายน่แกน่น่ดำา
บางสุน่วน่ไดำก้น่ดำามวลชน่ไปปจิดำลก้อม  “การประชตุมสุตุดำยอดำผู้รูก้น่ดำาเอเชรียตุะวรัน่ออก”  ทรีสื่โรงแรมรอยรัล คลจิฟ้ บรีช 
รรีสุอรณ์ท เมมืองพรัทยา จิรังหวรัดำชลบตุรรี ซึ่ซึ่สื่งยรังผู้ลใหก้การประชตุมตุก้องลน่มไมน่สุามารถจิรัดำการประชตุมไดำก้ตุน่อไป (และ
ถมือเปร็น่การทดำาลายภาพลรักษณ์ณ์ของประเทศไทยเองใน่ครรั บื้งทรีสื่สุองถรัดำจิากการยซึ่ดำสุน่ามบจิน่ทรีสื่กรตุงเทพฯโดำย
กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ)  ทรั บื้งน่รีบื้ใน่ทรีสื่สุตุดำ รรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ไดำก้ประกาศใชก้พระราชกดำาหน่ดำใน่สุถาน่การณ์ณ์ฉตุกเฉจิน่
ใน่พมืบื้น่ทรีสื่กรตุงเทพฯและปรจิมณ์ฑ์ลใน่บางจิรังหวรัดำ เพมืสื่อใหก้อดำาน่าจิทหารเขก้าสุลายการชตุมน่ตุมของกลตุน่มเสุมืบื้อแดำง
ตุรั บื้งแตุน่คดำสื่าของวรัน่ทรีสื่ 13 เมษายน่  ตุน่อเน่มืสื่องใน่เชก้าวรัน่ทรีสื่ 14 เมษายน่  จิน่ทดำาใหก้แกน่น่ดำากลตุน่มเสุมืบื้อแดำงตุก้อง
ประการยตุตุจิการชตุมน่ตุมใน่เวลา 10.00 น่าฬจิกา หลรังหมอกควรัน่จิากการสุลายกลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมเสุมืบื้อแดำงผู้น่าน่พก้น่
ไป  ขน่าวสุารทรีสื่ปรากฏิโดำยทรั สื่วไปคมือไมน่มรีกลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมเสุรียชรีวจิตุใน่เหตุตุการณ์ณ์ดำรังกลน่าว (มรีผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุสุองราย
ใน่การปะทะกรัน่ระหวน่างฝ่น่ายผู้รูก้ชตุมน่ตุมกรับฝ่น่ายทรีสื่ออกมาตุน่อตุก้าน่การชตุมน่ตุม) 

 

 3.12.2 การชินุมนุนุมของกลุ่นุลุ่มเสคืสื้อแดงทที่ที่สะพานุผลุ่านุฟักู้ าลุ่ที่ลุ่าศในุเดคือนุมที่นุาคม –  
                        เมษาย่นุพ.ศ. 2553  
 

แมก้กลตุน่มเสุมืบื้อแดำงจิะไดำก้ร รับความพน่ายแพก้ใน่การออกมาเคลมืสื่อน่ไหวขรับไลน่ร รัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ และ
กลตุน่มบตุคคลทรีสื่พวกเขาเรรียกวน่า “ระบอบอดำามาตุยาธ์จิปไตุย”ใน่เดำมือน่เมษายน่ พ.ศ.2552 แตุน่กลตุน่มเสุมืบื้อแดำงกร็
ไมน่ยอมทก้อถอยและลดำละสุดำาหรรับการออกมารวมตุรัวกรัน่ใหมน่เพมืสื่อชตุมน่ตุมขรับไลน่ร รัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์อรีกครรั บื้ง 
ใน่รอบใหมน่น่รีบื้กลตุน่มเสุมืบื้อแดำงมรีการเคลมืสื่อน่ไหวเพมืสื่อจิรัดำเวทรีชตุมน่ตุมใน่จิรังหวรัดำตุน่างๆ เพมืสื่อปลตุกระดำมแน่วคจิดำ 
รวมทรั บื้งการใหก้ความรรูก้ และขก้อมรูลขน่าวสุารแกน่มวลชน่ของตุน่ยาวน่าน่น่รับปรี เหมมือน่เชน่น่ทรีสื่เคยทดำามา 
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จิน่กระทรั สื่งแกน่น่ดำากลตุน่มเสุมืบื้อแดำงไดำก้กดำาหน่ดำวรัน่ชตุมน่ตุมใหญน่ทรีสื่กรตุงเทพฯใน่วรัน่ทรีสื่ 14 มรีน่าคม พ.ศ.2553  เพมืสื่อ
กดำดำรัน่ใหก้น่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ยตุบสุภาและจิรัดำใหก้มรีการเลมือกตุรั บื้งใหมน่  สุดำาหรรับประเดำร็น่หลรักทรีสื่กลตุน่มเสุมืบื้อแดำงใชก้ใน่การ
รณ์รงคณ์โจิมตุรีร รัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์และกลตุน่มบตุคคลทรีสื่อยรูน่เบมืบื้องหลรังการจิรัดำตุรั บื้งร รัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์คมือ  สุงคราม
รอบใหมน่ระหวน่างพวกเขากรับรรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์จิ รัดำเปร็น่สุงครามระหวน่าง “ไพรน่กรับอดำามาตุยณ์”  โดำยรรัฐบาล
น่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์คมือตุรัวแทน่ของระบอบอดำามาตุยณ์  ซึ่ซึ่สื่งแน่น่น่อน่วน่าฝ่น่ายรรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์และบรรดำาผู้รูก้สุน่รับสุน่ตุน่
ตุน่างปฏิจิเสุธ์เชน่น่เดำจิมวน่าระบอบอดำามาตุยณ์ไมน่มรีอยรูน่จิรจิง  และเรรียกรก้องใหก้กลตุน่มเสุมืบื้อแดำงเลจิกรณ์รงคณ์โจิมตุรีใน่
ลรักษณ์ะเชน่น่น่รีบื้ เพราะถมือวน่าไมน่เหมาะสุมและอาจิทดำาใหก้ประชาชน่สุรับสุน่กรับขก้อเทร็จิจิรจิง 

ใน่ระยะแรกเรจิสื่มของการชตุมน่ตุมเพมืสื่อเรรียกรก้องใหก้น่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ยตุบสุภาใน่รอบใหมน่น่รีบื้ กลตุน่มเสุมืบื้อแดำงไดำก้
ป รักหลรักชตุมน่ตุมทรีสื่บรจิเวณ์สุะพาน่ผู้น่าน่ฟ้ก้าลรีลาศ  และไดำก้ชตุมน่ตุมยมืดำเยมืบื้อตุน่อเน่มืสื่องกรัน่เกมือบ 1 เดำมือน่ โดำยทรีสื่พวก
เขามรียตุทธ์ศาสุตุรณ์ของการเคลมืสื่อน่ไหวใน่หลายรรูปแบบเพมืสื่อกดำดำรัน่รรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ อาทจิ การรวบรวม
เลมือดำไปเททรีสื่หน่ก้าประตุรูทดำาเน่รียบรรัฐบาล  หน่ก้าทรีสื่ทดำาการพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ และหน่ก้าบก้าน่พรักน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ 
การเคลมืสื่อน่ขบวน่ผู้รูก้ชตุมน่ตุมไปกดำดำรัน่ใหก้กองทรัพสุรั สื่งถอน่ทหารใน่ทรีสื่ตุน่างๆ กลรับกรมกองทรีสื่หน่ก้ากรมทหารราบ
ทรีสื่ 11 รรักษาพระองคณ์  และการโกน่ผู้ม ฯลฯ  ถก้าไมน่น่รับวน่าเปร็น่การซึ่มืบื้อเวลาและสุรก้างภาพลรักษณ์ณ์วน่าเปร็น่
รรัฐบาลทรีสื่ใหก้ความสุดำาครัญกรับขก้อเรรียกรก้องของประชาชน่  ดำรูเหมมือน่น่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์เปร็น่รรัฐบาลทรีสื่ฟ้ รังเสุรียง
ประชาชน่  เมมืสื่อเขาไดำก้จิรัดำใหก้มรีการเจิราระหวน่างเขากรับแกน่น่ดำากลตุน่มเสุมืบื้อแดำงถซึ่ง 2 รอบ  โดำยไดำก้ขก้อสุรตุปวน่า
น่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์จิะมรีการยตุบสุภาตุามขก้อเรรียกรก้อง  แตุน่เรมืสื่องวรัน่เวลาทรีสื่แน่น่น่อน่ไมน่สุามารถตุกลงกรัน่ไดำก้ และเปร็น่
เหลตุผู้ลทรีสื่ทดำาใหก้การเจิรจิาตุก้องชะงรักไป     
 การเจิรจิาทรีสื่ลก้มเหลวทดำาใหก้กลตุน่มเสุมืบื้อแดำงจิซึ่งยรังคงชตุมน่ตุมกดำดำรัน่รรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ตุน่อไป  รวมทรั บื้งมรี
การยกระดำรับการชตุมน่ตุมเพจิสื่มมากขซึ่บื้น่  ขณ์ะทรีสื่ร รัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์กร็เพจิสื่มมาตุรการเพมืสื่อกดำดำรัน่กลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุม
เสุมืบื้อแดำงดำก้วยเชน่น่กรัน่   โดำยการประกาศใชก้พระราชกดำาหน่ดำใน่สุถาน่การณ์ณ์ฉตุกเฉจิน่ใน่วรัน่ทรีสื่ 8 เมษายน่ 
พรก้อมๆกรับตุรั บื้ง “ศรูน่ยณ์อดำาน่ายการแกก้ไขสุถาน่การณ์ณ์ฉตุกเฉจิน่” หรมือ “ศอฉ.” ขซึ่บื้น่มา  เพมืสื่อรวมศรูน่ยณ์อดำาน่าจิใน่
การบรจิหารสุถาน่การณ์ณ์ โดำยทรีสื่มรีน่ายสุตุเทพ เทมือกสุตุบรรณ์เปร็น่ผู้รูก้อดำาน่วยการศรูน่ยณ์ดำรังกลน่าว และอาจิกลน่าวไดำก้
วน่ากลไกการทดำางาน่ผู้น่าน่ศอฉ.ของรรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์เปร็น่ไปอยน่างมรีประสุจิทธ์จิภาพ เพราะกองทรัพมรีอดำาน่าจิ
เตุร็มทรีสื่ใน่การบรจิหารสุถาน่การณ์ณ์ไมน่วน่าจิะเปร็น่ทรั บื้งการบลร็อกพมืบื้น่ทรีสื่รอบๆ การชตุมน่ตุม ไมน่ใหก้มรีการเตุจิมกลตุน่มเสุมืบื้อ
แดำงจิากตุน่างจิรังหวรัดำเขก้าไปใน่พมืบื้น่ทรีสื่ไดำก้ การตุรั บื้งดำน่าน่ตุรวจิคก้น่และสุกรัดำกรั บื้น่ใน่ตุน่างจิรังหวรัดำ  และแมก้กระทรั สื่งการ
ใชก้มาตุรการทางกองทรัพ  โดำยใชก้กดำาลรังทหารกระชรับวงลก้อมเขก้าไปใน่พมืบื้น่ทรีสื่ทรีสื่อยรูน่ใกลก้กรับสุะพาน่ผู้น่าน่ฟ้ก้ า
ลรีลาศใน่วรัน่ทรีสื่ 10 เมษายน่ เพมืสื่อยซึ่ดำพมืบื้น่ทรีสื่คมืน่จิากกลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุม   
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  ภาพทรีสื่ 6.14 การเจิรจิาระหวน่างรรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์กรับตุรัวแทน่น่ปช.ทรีสื่น่ดำาโดำยน่ายวรีระ มตุสุจิกพงษณ์ ใน่วรัน่ทรีสื่    
  28 มรีน่าคม 2553 ทรีสื่สุถาบรัน่พระปกเกลก้า จิ.น่น่ทบตุรรี เพมืสื่อหาทางออกจิากความขรัดำแยก้งทางการเมมือง  
  ทรีสื่มา http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/41/41/images/talk.jpg 

 

จิากปฏิจิบรัตุจิการทางกองทรัพใน่ขก้างตุก้น่  ทดำาใหก้เกจิดำการปะทะกรัน่ระหวน่างกลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมกรับทหาร จิน่
ทดำาใหก้ทรั บื้งสุองฝ่น่ายบาดำเจิร็บและชรีวจิตุจิดำาน่วน่มาก  โดำยเปร็น่กลตุน่มเสุมืบื้อแดำงทรีสื่เสุรียชรีวจิตุ 24 ราย   บาดำเจิร็บรน่วม 
800 คน่ ฝ่น่ายทหารเสุรียชรีวจิตุ 5 น่าย และบาดำเจิร็บน่รับรก้อยน่าย  ประเดำร็น่ทรีสื่น่น่าสุน่ใจิคมือใน่เหตุตุการณ์ณ์การ
ปะทะดำรังกลน่าว  ปรากฏิวน่ามรีกลตุน่มคน่ลซึ่กลรับทรีสื่แตุน่งชตุดำพรางสุรีดำดำาพรก้อมอาวตุธ์สุงครามเขก้าปะทะกรับกลตุน่มทหาร
เพมืสื่อชน่วยกลตุน่มเสุมืบื้อแดำง   ซึ่ซึ่สื่งภายหลรังไดำก้กลายเปร็น่วาทะกรรมเรมืสื่อง “ชายชตุดำดำดำา” ทรีสื่ร รัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์และ
ศอฉ.ไดำก้ใชก้ใน่การโจิมตุรีการชตุมน่ตุมของกลตุน่มเสุมืบื้อแดำงวน่าเปร็น่การชตุมน่ตุมทรีสื่ผู้จิดำกฎีหมาย เพราะมรีกลตุน่ม
ผู้รูก้กน่อการรก้ายทรีสื่สุวมชตุดำสุรีดำดำาแฝ่งตุรัวอยรูน่ใน่กลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุม  

 
3.12.3 การชินุมนุนุมของกลุ่นุลุ่มเสคืสื้อแดงทที่ที่สที่ที่แย่กราชิประสงคร์ในุเดคือนุเมษาย่นุ – 
           พฤษภาคม พ.ศ.2553  

 

 ผู้ลจิากการปะทะกรัน่ระหวน่างกลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมกรับเจิก้าหน่ก้าทรีสื่ทหารใน่วรัน่ทรีสื่ 10 เมษายน่ และมรีสุมาชจิก
ใน่กลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมเสุรียชรีวจิตุจิดำาน่วน่ถซึ่ง 24 คน่  ยจิสื่งทดำาใหก้กลตุน่มคน่เสุมืบื้อแดำงโกรธ์แคก้น่และชจิงชรังรรัฐบาลน่าย
อภจิสุจิทธ์จิ ธิ์มากยจิสื่งขซึ่บื้น่  โดำยเฉพาะการทรีสื่น่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ไมน่มรีทน่าทรีทรีสื่จิะแสุดำงความรรับผู้จิดำชอบกรับความสุรูญเสุรียทรีสื่
เกจิดำขซึ่บื้น่  เหตุตุน่รีบื้แกน่น่ดำาและกลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมเสุมืบื้อแดำงจิซึ่งเคลมืสื่อน่ไหวกดำดำรัน่รรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์มากยจิสื่งขซึ่บื้น่  โดำย
การเคลมืสื่อน่ขบวน่ผู้รูก้ชตุมน่ตุมไปรวมเปร็น่เวทรีเดำรียวกรัน่กรับเวทรีทรีสื่สุรีสื่แยกราชประสุงคณ์ใน่วรัน่ทรีสื่ 14 เมษายน่  โดำย
พวกเขาใหก้เหตุตุผู้ลวน่าเพมืสื่อความปลอดำภรัยของผู้รูก้ชตุมน่ตุม และเพมืสื่อความเปร็น่เอกภาพใน่การเคลมืสื่อน่ไหวขรับไลน่
ร รัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์     



281 

 

         
 
                    ภาพทรีสื่ 6.15 กลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมเสุมืบื้อแดำงทรีสื่สุรีสื่แยกราชประสุงคณ์ใน่วรัน่ทรีสื่ 7 พฤษภาคม 2553 

    ทรีสื่มา http://www.thairath.co.th/content/region/81481  

 

 ฝ่น่ายรรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์กร็ไมน่ยอมทรีสื่จิะตุกอยรูน่ใน่ฐาน่ะผู้รูก้ตุรั บื้งร รับแตุน่ฝ่น่ายเดำรียว  กลน่าวคมือพวกเขาไดำก้ทดำา
สุงครามขน่าวสุารเพมืสื่อตุอบโตุก้ขก้อมรูลทรีสื่มาจิากฝ่ รั สื่งกลตุน่มเสุมืบื้อแดำงอยน่างไดำก้ผู้ล  โดำยเฉพาะการทดำางาน่ผู้น่าน่กลไก
ของศอฉ.  น่อกจิากการออกแถลงการณ์ณ์เปร็น่ระยะๆ วน่าการชตุมน่ตุมของกลตุน่มเสุมืบื้อแดำงเปร็น่การชตุมน่ตุมทรีสื่ผู้จิดำ
กฎีหมายแลก้ว  ศอฉ.ยรังไดำก้ออกแถลงขน่าววน่าใน่กลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมเสุมืบื้อแดำงมรีกลตุน่มบตุคคลทรีสื่เคลมืสื่อน่ไหวใน่ลรักษณ์ะ
จิาบจิก้วงสุถาบรัน่เบมืบื้องสุรูง  โดำยศอฉ.ไดำก้น่ดำา “ผู้รังลก้มเจิก้า” ออกมาแจิกจิน่ายแกน่สุมืสื่อมวลชน่เพมืสื่อประกอบการ
แถลงขน่าวดำก้วย ซึ่ซึ่สื่งเปร็น่ทรีสื่ปรากฏิชรัดำใน่ภายหลรังวน่า  ผู้รังลก้มเจิก้าดำรังกลน่าวเปร็น่เพรียงการเชมืสื่อมโยงบตุคคลตุน่างๆ 
เขก้าหากรัน่ใน่ลรักษณ์ะทรีสื่ตุก้องการแสุดำงใหก้เหร็น่วน่ามรีการดำดำาเน่จิน่งาน่อยน่างเปร็น่ระบบและเปร็น่ขรั บื้น่ตุอน่ โดำย
บตุคคลทรีสื่ปรากฏิชมืสื่อสุน่วน่ใหญน่ คมือผู้รูก้มรีทน่าทรีทรีสื่เปร็น่ปฏิจิป รักษณ์กรับรรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์  ไมน่วน่าจิะเปร็น่น่รักการเมมือง 
น่รักเคลมืสื่อน่ไหวทางสุรังคม และน่รักวจิชาการหรัวกก้าวหน่ก้า ฯลฯ  ทรั บื้งน่รีบื้ใน่เวลาตุน่อมาทรั บื้ง พ.อ.สุรรเสุรจิญ แกก้ว
กดำาเน่จิดำ อดำรีตุโฆษกของศอฉ. และน่ายถวจิล เปลรีสื่ยน่ศรรีอดำรีตุเลขาน่ตุการของศอฉ. ตุน่างออกมายอมรรับใน่
ลรักษณ์ะเดำรียวกรัน่วน่า  เอกสุารทรีสื่เรรียกกรัน่วน่าผู้รังลก้มเจิก้าเปร็น่เพรียงการแสุดำงความสุรัมพรัน่ธ์ณ์ของบตุคคลใน่
ลรักษณ์ะตุน่างๆ เพมืสื่อใหก้สุรังคมไดำก้พจิจิารณ์าเทน่าน่รั บื้น่  ซึ่ซึ่สื่งบตุคคลทรีสื่มรีชมืสื่อปรากฏิอาจิทดำาผู้จิดำหรมือไมน่ไดำก้ทดำาผู้จิดำกร็
เปร็น่ไดำก้ (ประชาไทออน่ไลน่ณ์, 2555)  

 และไมน่วน่า “ผู้รังลก้มเจิก้า” ดำรังกลน่าวขก้างตุก้น่จิะมรีอยรูน่จิรจิงหรมือไมน่  แตุน่ทรีสื่ไดำก้ผู้ลแน่น่จิรจิงคมือ การออกมา
รณ์รงคณ์โจิมตุรีดำก้วยประเดำร็น่เชน่น่วน่าน่รีบื้ สุามารถเรรียกเสุรียงสุน่รับสุน่ตุน่จิากชน่ชรั บื้น่กลางใน่กรตุงเทพฯ ไดำก้อยน่างลก้น่
หลามใน่ทรัน่ทรีทรัน่ใดำ  ซึ่ซึ่สื่งแรงสุน่รับสุน่ตุน่ดำรังกลน่าวสุะทก้อน่ไดำก้จิากการออกมารณ์รงคณ์เรรียกรก้องของกลตุน่ม 

“เครมือขน่ายพลเมมืองอาสุาปกปก้องแผู้น่น่ดำจิน่” หรมือ “กลตุน่มคน่เสุมืบื้อหลากสุรี” (หรมือคดำาทรีสื่กลตุน่มเสุมืบื้อแดำงเรรียกพวกเขา
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วน่า “กลตุน่มสุลจิสื่ม” 2)  การรวมกลตุน่มของพวกเขาเรจิสื่มขซึ่บื้น่จิาการพรูดำคตุยสุมืสื่อสุารระหวน่างกรัน่ผู้น่าน่  “สุมืสื่อสุรังคม
รรูปแบบใหมน่”(New Social Medias) ทรีสื่มรีทรั บื้ง เฟ้ซึ่บตุม๊ค ทวจิตุเตุอรณ์ ยรูทรูบ สุไกปณ์ และเวร็บบอรณ์ดำการเมมืองตุน่างๆ  
โดำย “กลตุน่มคน่เสุมืบื้อหลากสุรี” หรมือ “กลตุน่มสุลจิสื่ม” ไดำก้ออกมาเรรียกรก้องใหก้กลตุน่มเสุมืบื้อแดำงยตุตุจิการชตุมน่ตุม รวมทรั บื้งใหก้
กดำาลรังใจิแกน่ร รัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์เพมืสื่อไมน่ใหก้ยตุบสุภาหรมือลาออก   

การเคลมืสื่อน่ไหวของ“กลตุน่มคน่เสุมืบื้อหลากสุรี” เปร็น่ไปอยน่างตุน่อเน่มืสื่อง  โดำยมรีการจิรัดำชตุมน่ตุม (ใน่ลรักษณ์ะ
ครูน่ขน่าน่ไปกรับการชตุมน่ตุมของกลตุน่มเสุมืบื้อแดำง) ทรั บื้งทรีสื่อน่ตุสุาวรรียณ์ชรัยสุมรภรูมจิ กรมทหารราบทรีสื่ 11 รรักษาพระองคณ์  
วงเวรียน่ใหญน่ สุวน่จิตุตุจิรักร ลาน่พระบรมรรูปทรงมก้า และสุวน่หลวง ร.9 ฯลฯ อาจิกลน่าวไดำก้วน่า การทดำา
สุงครามขน่าวสุารกรับกลตุน่มเสุมืบื้อแดำงใน่ประเดำร็น่ขก้างตุก้น่  เปรรียบเสุมมือน่การขอคดำาอน่ตุมรัตุจิจิากชน่ชรั บื้น่กลางใน่
กรตุงเทพฯ สุดำาหรรับการใชก้กดำาลรังเจิก้าหน่ก้าทรีสื่ทหารน่รับหมมืสื่น่น่ายพรก้อมอาวตุธ์สุงคราม และรถหตุก้มเกราะเพมืสื่อเขก้า
สุลายการชตุมน่ตุมของกลตุน่มเสุมืบื้อแดำงทรีสื่สุรีสื่แยกราชประสุงคณ์ใน่ระหวน่างวรัน่ทรีสื่ 13 – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2553 
โดำยมรีคดำาอธ์จิบายรองรรับวน่าการชตุมน่ตุมของกลตุน่มเสุมืบื้อแดำงไดำก้สุรก้างความเสุรียหายแกน่ชาตุจิแกน่บก้าน่เมมือง  รวมทรั บื้ง
มรีพฤตุจิการณ์ณ์ทรีสื่จิาบจิก้วงสุถาบรัน่เบมืบื้องสุรูง และมรีผู้รูก้กน่อการรก้ายแฝ่งตุรัวอยรูน่ใน่กลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุม        

การสุลายกลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมเสุมืบื้อแดำงโดำยกองทรัพใน่ระหวน่างวรัน่ทรีสื่ 13 – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2553 

ปรากฏิวน่ามรีกลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมเสุรียชรีวจิตุจิดำาน่วน่ 56 ศพ และไดำก้ร รับบาดำเจิร็บจิดำาน่วน่ 480 คน่  โดำยใน่ระหวน่าง
ปฏิจิบรัตุจิการน่รั บื้น่ฝ่น่ายกลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมบางสุน่วน่ไดำก้ใชก้หน่รังสุะตุจิกิ๊ก บรั บื้งไฟ้ และตุะไล ใน่การยจิงตุอบโตุก้กรับฝ่น่ายทหาร 
ใน่ขณ์ะเดำรียวกรัน่  กร็มรีความโกลาหลวตุน่น่วายเกจิดำขซึ่บื้น่ตุามมาคมือ  เมมืสื่อมรีกลตุน่มบตุคคลไดำก้บตุกเขก้าทดำาลายทรรัพยณ์สุจิน่ 
และลอบวางเพลจิงอาคารหลายแหน่งทรั บื้งทรีสื่อยรูน่รอบๆ สุรีสื่แยกราชประสุงคณ์  อาทจิ หก้างสุรรพสุจิน่คก้าเซึ่น่และเซึ่น่ 
ทรรัลเวจิลดำณ์  โรงภาพยน่ตุรณ์สุยาม และโรงแรมเซึ่ร็น่ทาราราชประสุงคณ์ สุน่วน่พมืบื้น่ทรีสื่รอบน่อกทรีสื่เสุรียหายจิากการ
วางเพลจิง เชน่น่ อาคารมาลรีน่น่ทณ์ (ทรีสื่ตุรั บื้งของสุถาน่รีวจิทยตุโทรทรัศน่ณ์ทรีวรีสุรีชน่องสุาม) อาคารตุลาดำหลรักทรรัพยณ์แหน่ง
ประเทศไทย  ธ์น่าคารกรตุงเทพสุาขาอโศก ธ์น่าคารออมสุจิน่สุาขาดำจิน่แดำง  ธ์น่าคารกรตุงเทพสุาขา
อน่ตุสุาวรรียณ์ชรัยสุมรภรูมจิ และหก้างเซึ่ร็น่เตุอรณ์ว รัน่ ฯลฯ สุน่วน่ใน่ตุน่างจิรังหวรัดำกร็เกจิดำการบตุกเขก้าทดำาลายทรรัพยณ์สุจิน่และ
วางเพลจิงศาลากลางจิรังหวรัดำหลายแหน่ง ไมน่วน่าจิะเปร็น่  ศาลากลางจิรังหวรัดำขอน่แกน่น่ อตุดำรธ์าน่รี อตุบลราชธ์าน่รี 
และมตุกดำาหาร  

                                                           
2
  Faris Yothasamuth  ไดำก้ใหก้น่จิยามความเปร็น่ลรักษณ์ะเฉพาะของ “กลตุน่มสุลจิสื่ม”  ไวก้ 6 อยน่าง  คมือ  

1. เกลรียดำชรังทรักษจิณ์เปร็น่ลก้น่พก้น่  2. การดำซึ่งสุถาบรัน่อรัน่เปร็น่ทรีสื่เคารพสุรักการะเพมืสื่อสุน่รับสุน่ตุน่ความคจิดำของตุน่  

3. โหยหาทหาร  4. ไมน่เชมืสื่อมรั สื่น่ประชาธ์จิปไตุยใน่ระบบ  5. ขาดำเหตุตุผู้ลและความรรูก้   6. มรีความหลงผู้จิดำวน่า
ตุน่เองดำรีเลจิศและสุรูงสุน่งกวน่าคน่อมืสื่น่ อน่าน่เพจิสื่มเตุจิมไดำก้ใน่ ประชาไทออน่ไลน่ณ์(2554,“อะไรคมือสุลจิสื่ม วน่าดำก้วยทรีสื่มา 
บรจิบทความหมาย และลรักษณ์ะเฉพาะ”)  
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     ภาพทรีสื่ 6.16 ทหารทรีสื่มรีอาวตุธ์สุงครามครบมมือ พรก้อมรถสุายพาน่ลดำาเลรียงขณ์ะเตุรรียมพรก้อมเพมืสื่อบตุก 

     เขก้าสุลายการชตุมน่ตุมของกลตุน่มเสุมืบื้อแดำง ทรีสื่สุรีสื่แยกราชประสุงคณ์ใน่ วรัน่ทรีสื่ 19 พฤษภาคม 2553  

     ทรีสื่มา http://static.cdn.thairath.co.th/media/content/2010/05/19/83909/hr1667/630.jpg 

 

เมมืสื่อเหตุตุการณ์ณ์การสุลายกลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมผู้น่าน่พก้น่ไป  การทรีสื่แกน่น่ดำาเสุมืบื้อแดำงบางสุน่วน่เคยกลน่าว
ปราศรรัยใน่ลรักษณ์ะทรีเลน่น่ทรีจิรจิงวน่า “หากเจิก้าหน่ก้าทรีสื่เขก้าสุลายการชตุมน่ตุม กลตุน่มเสุมืบื้อแดำงอาจิตุกใจิวจิสื่งเขก้าไปใน่
หก้างสุรรพสุจิน่คก้า และอาคารสุถาน่ทรีสื่ตุน่างๆทรีสื่อยรูน่รอบสุรีสื่แยกราชประสุงคณ์” ไดำก้กลายเปร็น่หน่ซึ่สื่งใน่ประเดำร็น่
สุดำาครัญทรีสื่ “กรมสุอบสุวน่คดำรีพจิเศษ” หรมือ “ดำรีเอสุไอ”  ไดำก้น่ดำาไปดำดำาเน่จิน่คดำรีกรับบรรดำาแกน่น่ดำาเสุมืบื้อแดำงใน่ขก้อหา
กน่อการรก้าย  และตุก้องตุจิดำคตุกยาวน่าน่ถซึ่ง 9 เดำมือน่(กน่อน่ไดำก้ร รับการประกรัน่ตุรัวใน่เวลาตุน่อมา) สุน่วน่กลตุน่มผู้รูก้
ชตุมน่ตุมจิดำาน่วน่มากทรั บื้งทรีสื่กรตุงเทพฯและตุน่างจิรังหวรัดำกร็ถรูกดำดำาเน่จิน่คดำรีใน่ขก้อหาวางเพลจิงและทดำาลายทรรัพยณ์สุจิน่
ของราชการ  มรีทรั บื้งทรีสื่ตุจิดำคตุกมาตุลอดำตุรั บื้งแตุน่ถรูกดำดำาเน่จิน่คดำรี และมรีบางสุน่วน่เทน่าน่รั บื้น่ทรีสื่สุามารถยมืสื่น่ขอประกรัน่ตุรัว
ไดำก้สุดำาเรร็จิ   ทรั บื้งน่รีบื้ ร รัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์และพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ไดำก้ออกมาตุอกยดำบื้าถซึ่งความชอบธ์รรมของฝ่น่าย
ตุน่อยรูน่เสุมอ สุดำาหรรับการใชก้กดำาลรังทหารเขก้าสุลายกลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุม โดำยมรีวาทกรรมหลรักวน่ากลตุน่มผู้รูก้ชตุมน่ตุมคมือกลตุน่ม 
“เผู้าบก้าน่ เผู้าเมมือง” จิซึ่งหลรีกเลรีสื่ยงไมน่ไดำก้ทรีสื่จิะสุลายการชตุมน่ตุม   

 
3.13 รฉัฐบาลุ่นุาย่อภติสติทธติธิ์ ย่นุบสภาเพคืที่อใหกู้มที่การจฉัดการเลุ่คือกติฉั สื้งใหมลุ่ 
 

แมก้ร รัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์จิะถรูกแน่วรน่วมทรีสื่สุน่รับสุน่ตุน่เสุมืบื้อแดำงกลน่าวหาวน่าเปร็น่  “รรัฐบาลมมือเปมืบื้อน่เลมือดำ” 
และควรแสุดำงความรรับผู้จิดำชอบตุน่อความสุรูญเสุรียทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่  เพราะมรีประชาชน่เสุรียชรีวจิตุภายใตุก้การ
บรจิหารงาน่ของเขาเกมือบ 100 ศพ  ซึ่ซึ่สื่งน่อกจิากจิะไมน่มรีการยตุบสุภาหรมือลาออกตุามขก้อเรรียกรก้องแลก้ว 
รรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์กร็ย รังคงสุามารถเปร็น่รรัฐบาลตุน่อไปไดำก้อรีกเกมือบหน่ซึ่สื่งปรี (กน่อน่ยตุบสุภาดำก้วยตุน่เอง) โดำยทรีสื่มรี
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กระแสุสุน่รับสุน่ตุน่มาจิากชน่ชรั บื้น่กลางใน่กรตุงเทพฯ รวมทรั บื้งจิากชน่ชรั บื้น่น่ดำา กองทรัพ และกลตุน่มน่รักธ์ตุรกจิจิ  อาจิ
กลน่าวไดำก้วน่า การดำดำารงอยรูน่ของรรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ถมือเปร็น่หน่ซึ่สื่งใน่ไมน่กรีสื่ร รัฐบาลทรีสื่เกจิดำขซึ่บื้น่ใน่สุรังคมการเมมืองไทย 
เพราะทรีสื่ผู้น่าน่มาเมมืสื่อเกจิดำเหตุตุรตุน่แรงใน่ทางการเมมืองและมรีผู้รูก้เสุรียชรีวจิตุเกจิดำขซึ่บื้น่ รรัฐบาลสุน่วน่ใหญน่จิะไมน่สุามารถ
ดำดำารงอยรูน่ไดำก้ ตุก้องมรีอรัน่สุจิบื้น่สุตุดำอดำาน่าจิดำก้วยการยตุบสุภาหรมือลาออกเพมืสื่อรรับผู้จิดำชอบตุน่อความสุรูญเสุรีย   

น่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ไดำก้ออกแถลงการณ์ณ์เพมืสื่อยตุบสุภาผู้น่าน่ทางสุถาน่รีโทรทรัศน่ณ์รวมการเฉพาะกจิจิแหน่ง
ประเทศไทย ใน่วรัน่ทรีสื่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 20.30 น่าฬจิกา   โดำยเขาใหก้เหร็น่ผู้ลใน่ตุอน่หน่ซึ่สื่งวน่า
การยตุบสุภาเพมืสื่อใหก้มรีการเลมือกตุรั บื้งใหมน่ครรั บื้งน่รีบื้คมือ “การเรจิสื่มตุก้น่ใหมน่” ของการเมมืองไทย  ภายหลรังทรีสื่เกจิดำความ
ขรัดำแยก้งมามากมาย   ทรั บื้งน่รีบื้ กน่อน่หน่ก้าทรีสื่น่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์จิะประกาศยตุบสุภาน่รั บื้น่ เขาและพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ไดำก้
ดำดำาเน่จิน่งาน่ทางการเมมืองหลายประการ เพมืสื่อปรูทางไปสุรูน่การเลมือกตุรั บื้งทรีสื่จิะเกจิดำขซึ่บื้น่   โดำยเฉพาะการแกก้ไข
รรัฐธ์รรมน่รูญใน่มาตุราทรีสื่เกรีสื่ยวกรับการเลมือกตุรั บื้ง(มาตุรา 93 94 95 96 97 98)  เพมืสื่อเอมืบื้อประโยชน่ณ์ใหก้พรรค
ตุน่เองมากทรีสื่สุตุดำ   เหตุตุน่รีบื้พวกเขาจิซึ่งมรั สื่น่ใจิอยน่างยจิสื่งวน่าจิะสุามารถกลรับมาเปร็น่รรัฐบาลไดำก้อรีกครรั บื้ง   ซึ่ซึ่สื่งสุาระ 
สุดำาครัญใน่รรัฐธ์รรมน่รูญทรีสื่พรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์แกก้ไขคมือ การเพจิสื่มจิดำาน่วน่ สุ.สุ. จิากเดำจิม 480 คน่ (แบบบรัญชรี
รายชมืสื่อ 80 คน่ แบบแบน่งเขตุ 400 คน่) เปร็น่จิดำาน่วน่ 500 คน่ (แบบบรัญชรีรายชมืสื่อเพจิสื่มเปร็น่ 125 คน่ แบบ
แบน่งเขตุเพจิสื่มเปร็น่ 375 คน่)  

สุดำาหรรับสุาเหตุตุทรีสื่พรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์เพจิสื่มจิดำาน่วน่ สุ.สุ.ใน่ลรักษณ์ะน่รีบื้ เน่มืสื่องจิากพวกเขาพบวน่าใน่การ
เลมือกตุรั บื้งปรี พ.ศ. 2550  คะแน่น่ใน่ระบบบรัญชรีรายชมืสื่อของพรรคพลรังประชาชน่และพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์สุรูสุรี
กรัน่มาก  กลน่าวคมือพรรคพลรังประชาชน่ไดำก้ 12,338,903 คะแน่น่ และมรี สุ.สุ. ไดำก้จิดำาน่วน่ 34 คน่ สุน่วน่พรรค
ประชาธ์จิป รัตุยณ์ไดำก้ 12,148,504 คะแน่น่ และมรี สุ.สุ. ไดำก้จิดำาน่วน่ 33 คน่   การทรีสื่พรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์พน่ายแพก้
พรรคพลรังประชาชน่เพรียง 190,399  คะแน่น่ ทดำาใหก้พวกเขาประเมจิน่วน่า น่รีบื้คมือชน่องทางของความเปร็น่ไปไดำก้
ทรีสื่พวกเขาจิะชน่ะการเลมือกตุรั บื้ง  และประเดำร็น่ทรีสื่น่น่าสุน่ใจิคมือ  การแกก้ไขรรัฐธ์รรมน่รูญโดำยพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์
ไมน่ไดำก้ร รับการตุน่อตุก้าน่จิากกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯแตุน่อยน่างใดำ 

 
3.14 พรรคเพคืที่อไทย่ชินุะการเลุ่คือกติฉั สื้งทฉั ที่วไป  
 

ผู้ลการเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไปทรีสื่จิ รัดำขซึ่บื้น่ใน่วรัน่ทรีสื่ 3 กรกฎีาคม พ.ศ.2554  ปรากฏิวน่าพรรคเพมืสื่อไทยทรีสื่มรี
น่างสุาวยจิสื่งลรักษณ์ณ์ ชจิน่วรัตุร เปร็น่ผู้รูก้สุมรัครใน่ระบบบรัญชรีรายชมืสื่อลดำาดำรับทรีสื่ 1 และคมือผู้รูก้ถรูกวางตุรัวเพมืสื่อเปร็น่
น่ายกรรัฐมน่ตุรรี ไดำก้ร รับชรัยชน่ะอยน่างทน่วมทก้น่ทรั บื้งแบบบรัญชรีรายชมืสื่อ และแบบแบน่งเขตุ น่รั สื่น่คมือพรรคเพมืสื่อไทย
ไดำก้ สุ.สุ.รวมทรั บื้งสุจิบื้น่ 264 คน่  แบน่งเปร็น่ สุ.สุ. แบบบรัญชรีรายชมืสื่อจิดำาน่วน่ 61 คน่  แบบแบน่งเขตุจิดำาน่วน่ 203 

คน่ สุน่วน่พรรคครูน่แขน่งอยน่างประชาธ์จิป รัตุยณ์ ไดำก้ สุ.สุ. รวมทรั บื้งสุจิบื้น่ 160 คน่  แบน่งเปร็น่แบบบรัญชรีรายชมืสื่อจิดำาน่วน่ 
44 คน่ แบบแบน่งเขตุจิดำาน่วน่ 116 คน่  

จิากผู้ลการเลมือกตุรั บื้งทรีสื่ปรากฏิใน่ขก้างตุก้น่ สุน่งผู้ลใหก้น่างสุาวยจิสื่งลรักษณ์ณ์  ชจิน่วรัตุร  ไดำก้เปร็ น่
น่ายกรรัฐมน่ตุรรีคน่ทรีสื่ 28  และถมือเปร็น่น่ายกรรัฐมน่ตุรรีหญจิงคน่แรกของประเทศไทย  การขซึ่บื้น่มาของรรัฐบาล
น่างสุาวยจิสื่งลรักษณ์ณ์สุรก้างความผู้จิดำหวรังทรั บื้งแกน่พรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์ ชน่ชรั บื้น่น่ดำา กลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุร และกลตุน่มอน่ตุร รักษณ์
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น่จิยมเปร็น่อยน่างยจิสื่ง เพราะพวกเขาคาดำหวรังวน่าพรรคประชาธ์จิป รัตุยณ์จิะสุามารถกลรับมาเปร็น่รรัฐบาลไดำก้อรีกครรั บื้ง 
อยน่างไรกร็ตุาม  ความคาดำหวรังดำรังกลน่าวกร็ไมน่เกจิดำขซึ่บื้น่ เมมืสื่อประชาชน่สุน่วน่ใหญน่ยรังคงเทคะแน่น่เสุรียงใหก้กรับ
พรรคเพมืสื่อไทย (ใน่ฐาน่ะพรรคทรีสื่สุมืบทอดำแน่วคจิดำและอตุดำมการณ์ณ์มาจิากพรรคไทยรรักไทย) อยน่างลก้น่หลาม 
แมก้จิะผู้จิดำหวรังกรับผู้ลทรีสื่ออกมาเพรียงใดำ แตุน่กลตุน่มตุน่างๆ ขก้างตุก้น่ กร็ตุระหน่รักดำรีวน่าไมน่ใชน่เรมืสื่องงน่ายเหมมือน่เชน่น่เคย 
ทรีสื่พวกเขาจิะใชก้วจิธ์รีการเดำจิมๆ ใน่การโคน่น่ลก้มรรัฐบาลน่างสุาวยจิสื่งลรักษณ์ณ์ เพราะประชาชน่รากหญก้าใน่ชน่บท
ทรั บื้งหลายคมือผู้รูก้ตุมืสื่น่ตุรัวใน่ทางการเมมือง และคมือผู้รูก้พจิทรักษณ์ร รัฐบาลทรีสื่พวกเขาเลมือกตุรั บื้งเขก้าไป    

ขณ์ะทรีสื่ฝ่น่ายพรรคเพมืสื่อไทยเอง กร็ตุระหน่รักดำรีเชน่น่กรัน่วน่า แมก้พวกเขาจิะไดำก้เปร็น่รรัฐบาล แตุน่กร็ไมน่มรี
อดำาน่าจิเตุร็มทรีสื่น่รักสุดำาหรรับการแกก้ไขกตุจิกาทรีสื่ไมน่เปร็น่ประชาธ์จิปไตุย  ไมน่วน่าจิะเปร็น่การแกก้ไขรรัฐธ์รรมน่รูญ   การ
แกก้ไขพระราชบรัญญรัตุจิจิ รัดำระเบรียบราชการกระทรวงกลาโหม และการแกก้ไขประมวลกฎีหมายอาญา
มาตุรา112 ฯลฯ เหตุตุน่รีบื้ จิซึ่งอาจิกลน่าวไดำก้วน่า สุรังคมการเมมืองไทยยตุคหลรังการเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไปใน่ปรี พ.ศ.2554 

คมือ “ยตุคไพรน่ผู้งาดำ อดำามาตุยณ์ซึ่น่อน่เลร็บ” (ตุามชมืสื่อปกหน่รังสุมือของทรีมขน่าวการเมมือง สุดำาน่รักพจิมพณ์มตุจิชน่ ซึ่ซึ่สื่ง
ตุรีพจิมพณ์หน่รังสุมือชมืสื่อน่รีบื้ออกมาใน่ชน่วงหลรังมรีการเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไปใน่ พ.ศ.2554)    
 

                                   
 

ภาพทรีสื่ 6.17 ปกหน่รังสุมือชมืสื่อ “ไพรน่ผู้งาดำ อดำามาตุยณ์ซึ่น่อน่เลร็บ” โดำยทรีมขน่าวการเมมืองมตุจิชน่ ซึ่ซึ่สื่งสุะทก้อน่สุภาวะ   
การเมมืองไทยภายหลรังเหตุตุการณ์ณ์สุลายการชตุมน่ตุมทรีสื่สุรีสื่แยกราชประสุงคณ์ และภายหลรังการเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไปใน่
ปรี พ.ศ. 2554 ทรีสื่พรรคเพมืสื่อไทยชน่ะเลมือกตุรั บื้ง   
ทรีสื่มา http://library1.nida.ac.th/mm_data_tha/full/1205may/174138.jpg 
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สรนุป 
 

 เหตุตุการณ์ณ์พฤษภาคม พ.ศ.2535 มรีจิตุดำเรจิสื่มตุก้น่จิากการทรีสื่“คณ์ะรรักษาความสุงบเรรียบรก้อยแหน่งชาตุจิ 
หรมือ “รสุช.” ทรีสื่มรีพล.อ. สุตุจิจิน่ดำา คราประยรูร เปร็น่หรัวหน่ก้าไดำก้กน่อการรรัฐประหารยซึ่ดำอดำาน่าจิจิากรรัฐบาล พล.อ. 
ชาตุจิชาย ชตุณ์หะวรัณ์ โดำยใหก้เหตุตุผู้ลทรีสื่สุดำาครัญซึ่ดำบื้าๆ กรับทรีสื่ผู้น่าน่มาคมือ รรัฐบาลคอรรัปชรั สื่น่  และปลน่อยใหก้มรีการ
ละเมจิดำสุถาบรัน่เบมืบื้องสุรูง การกลรับคดำาพรูดำของพล.อ.สุตุจิจิน่ดำา เพมืสื่อเขก้ารรับตุดำาแหน่น่งน่ายกรรัฐมน่ตุรรี คมือ
จิตุดำเรจิสื่มตุก้น่ทรีสื่ทดำาใหก้เกจิดำความวตุน่น่วายเมมืสื่อพล.อ.สุตุจิจิน่ดำาไมน่ไดำก้มาจิากการเลมือกตุรั บื้ง “สุดำาหรรับแน่วคจิดำทาง
การเมมืองทรีสื่สุดำาครัญของพล.อ.สุตุจิจิน่ดำาคมือการมรีกองทรัพและน่รักการเมมืองสุน่รับสุน่ตุน่  กร็น่น่าจิะเพรียงพอทรีสื่จิะเปร็น่
น่ายกรรัฐมน่ตุรรีไดำก้โดำยไมน่ตุก้องลงรรับเลมือกตุรั บื้ง เหมมือน่เชน่น่ทรีสื่พล.อ.เปรมเคยทดำาสุดำาเรร็จิมากน่อน่” อยน่างไรกร็ตุาม
พล.อ.สุตุจิจิน่ดำากร็ลมืมตุระหน่รักไปวน่า พล.อ.เปรมไมน่ไดำก้มรีเพรียงกองทรัพและน่รักการเมมืองเทน่าน่รั บื้น่ทรีสื่หน่ตุน่หลรัง แตุน่
ยรังรวมถซึ่งบรรดำาชน่ชรั บื้น่น่ดำา น่รักธ์ตุรกจิจิ และกลตุน่มอน่ตุร รักษณ์น่จิยมทรั บื้งหลาย     

เมมืสื่อเหตุตุการณ์ณ์พฤษภาคม พ.ศ.2535 ผู้น่าน่พก้น่ไป กองทรัพอยรูน่ใน่สุภาพทรีสื่บอบชดำบื้าอยน่างหน่รัก
เน่มืสื่องจิากน่ดำาตุรัวเองเขก้าไปยตุน่งเหยจิงกรับการเมมือง ขณ์ะเดำรียวกรัน่กร็เกจิดำกระแสุเคลมืสื่อน่ไหวเพมืสื่อปฏิจิรรูปการเมมือง
อยน่างกวก้าง  ผู้ลจิากการเคลมืสื่อน่ไหวอยน่างจิรจิงจิรังทรั บื้งน่รักวจิชาการ น่รักการเมมือง น่รักกจิจิกรรมทางสุรังคม และ
น่รักกฎีหมาย ฯลฯ ทดำาใหก้เกจิดำรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับ พ.ศ.2540 ขซึ่บื้น่มา ซึ่ซึ่สื่งกลน่าวกรัน่วน่าเปร็น่ฉบรับทรีสื่ประชาชน่มรี
สุน่วน่รน่วมมากทรีสื่สุตุดำฉบรับหน่ซึ่สื่ง  อยน่างไรกร็ตุาม ใน่ชน่วงเวลาเดำรียวกรัน่น่รีบื้ไดำก้เกจิดำป รัญหาวจิกฤตุเศรษฐกจิจิครรั บื้ง
สุดำาครัญขซึ่บื้น่ใน่ไทยทรีสื่เรรียกวน่า “วจิกฤตุตุก้มยดำากตุก้ง” ซึ่ซึ่สื่งทดำาใหก้ไทยตุก้องมรีการลอยตุรัวคน่าเงจิน่บาท และขอรรับความ
ชน่วยเหลมือจิากกองทตุน่การเงจิน่ระหวน่างประเทศ  

ใน่ขณ์ะน่รั บื้น่  สุรังคมไทยบางสุน่วน่กร็มองหาผู้รูก้ทรีสื่จิะเขก้ามากอบกรูก้เกรียรตุจิยศและศรักดำจิ ธิ์ศรรีของประเทศ
กลรับคมืน่มา  ซึ่ซึ่สื่งผู้รูก้ทรีสื่ไดำก้เขก้ามาใน่สุถาน่การณ์ณ์เชน่น่น่รีบื้คมือรรัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ชจิน่วรัตุร ซึ่ซึ่สื่งถมือวน่าเปร็น่รรัฐบาล
แรกภายใตุก้ร รัฐธ์รรมน่รูญ พ.ศ.2540 และการทรีสื่โครงสุรก้างของรรัฐธ์รรมน่รูญกดำาหน่ดำใหก้ฝ่น่ายบรจิหารมรีความ
เขก้มแขร็ง  รวมทรั บื้งการทรีสื่ร รัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์เองจิรจิงจิรังกรับการปฏิจิบรัตุจิตุามน่โยบายทรีสื่หาเสุรียงไวก้ ทดำาใหก้เขา
ไดำก้ร รับความน่จิยมอยน่างสุรูงจิน่สุามารถเปร็น่รรัฐบาลตุจิดำตุน่อกรัน่ไดำก้ถซึ่ง 2 สุมรัย อยน่างไรกร็ตุาม ใน่สุมรัยทรีสื่สุอง  
รรัฐบาลพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ไดำก้เขก้าบรจิหารประเทศเพรียงหน่ซึ่สื่งปรีเศษกร็ตุก้องเผู้ชจิญกรับการออกมาตุน่อตุก้าน่จิากกลตุน่ม
อน่ตุร รักษณ์น่จิยม พรรคฝ่น่ายคก้าน่ และชน่ชรั บื้น่กลาง โดำยทรีสื่มรีกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรประชาชน่เพมืสื่อประชาธ์จิปไตุยเปร็น่ผู้รูก้
ออกมาถมือธ์งน่ดำา  

การเคลมืสื่อน่ไหวของกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯ จิบลงดำก้วยการเกจิดำรรัฐประหารเพมืสื่อโคน่น่ลก้มรรัฐบาลพ.ตุ.ท.
ทรักษจิณ์ ใน่วรัน่ทรีสื่ 19 กรัน่ยายน่ พ.ศ.2549 และตุรั บื้งแตุน่น่รั บื้น่เปร็น่ตุก้น่มาสุรังคมการเมมืองของไทยกร็เตุร็มไปดำก้วย
ความขรัดำแยก้งทรีสื่ยมืดำเยมืบื้อและซึ่รับซึ่ก้อน่ โดำยคณ์ะรรัฐประหารพยายามอยน่างยจิสื่งทรีสื่จิะขตุดำรากถอน่โคน่พรรค
การเมมืองหรมือแน่วรน่วมทรีสื่เกรีสื่ยวขก้องกรับพ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ โดำยพวกเขามองวน่าเหลน่าน่รีบื้คมือกลตุน่มทรีสื่เปร็น่อรัน่ตุรายตุน่อ
สุรังคมการเมมืองไทยและสุถาบรัน่เบมืบื้องสุรูงของชาตุจิ ขณ์ะเดำรียวกรัน่ พรรคการเมมืองและแน่วรน่วมทรีสื่สุน่รับสุน่ตุน่
พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ (และทรีสื่ใชก้พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์เปร็น่เครมืสื่องมมือเพมืสื่อตุน่อสุรูก้กรับกลตุน่มตุน่างๆ ขก้างตุก้น่)กร็ออกมาเคลมืสื่อน่ไหว
ตุน่อตุก้าน่คณ์ะรรัฐประหารและผู้รูก้ทรีสื่เกรีสื่ยวขก้องอยน่างจิรจิงจิรังไมน่แพก้กรัน่ เหตุตุน่รีบื้ สุภาพเศรษฐกจิจิ สุรังคม และ
การเมมืองของไทยใน่ป รัจิจิตุบรัน่จิซึ่งเปร็น่เหมมือน่การเลน่น่ชรักเยน่อกรัน่ไปมาระหวน่างทรั บื้งสุองฝ่น่าย    
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คยำาถามทกู้าย่หนุลุ่วย่  
 

1. จิงอภจิปรายความเปร็น่มาของเหตุตุการณ์ณ์พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดำยสุรตุป?  
2. เหตุตุใดำจิซึ่งเรรียกผู้รูก้ชตุมน่ตุมใน่เหตุตุการณ์ณ์พฤษภาคม 2535 วน่าเปร็น่ “มม๊อบมมือถมือ”? 

3. หลรังเหตุตุการณ์ณ์พฤษภาคม 2535 มรีกระบวน่การปฏิจิรรูปการเมมืองและสุมืสื่อสุารมวลชน่อยน่างไรบก้าง? 

4. วจิกฤตุเศรษฐกจิจิตุก้มยดำากตุก้งมรีจิตุดำเรจิสื่มตุก้น่มาจิากเหตุตุป รัจิจิรัยใดำ รรัฐบาลพล.อ.ชวลจิตุ มรีแน่วทางแกก้ไขป รัญหา 

    ดำรังกลน่าวอยน่างไร? 

5. การเขก้าบรจิหารประเทศของรรัฐบาล พ.ตุ.ท.ทรักษจิณ์ ใน่สุมรัยแรกสุน่งผู้ลตุน่อการเปลรีสื่ยน่แปลงทางการเมมือง  
    เศรษฐกจิจิ และสุรังคมอยน่างไรบก้าง ใหก้อธ์จิบาย? 

6. กระแสุการขอน่ายกพระราชทาน่เกจิดำจิากสุาเหตุตุใดำ และการรก้องขอดำรังกลน่าวไมน่เปร็น่ผู้ลเพราะเหตุตุใดำ? 

7. กระบวน่การตุตุลาการภจิวรัฒน่ณ์ใน่การเมมืองไทยตุรั บื้งแตุน่ พ.ศ.2549 เรจิสื่มตุก้น่ขซึ่บื้น่เมมืสื่อไหรน่ และอยน่างไร? 

10. สุาเหตุตุทรีสื่เรรียกการรรัฐประหาร 19 กรัน่ยายน่ 2549 วน่าคมือการรรัฐประหารทรีสื่น่น่ายจิน่ดำรีเพราะเหตุตุใดำ? 

11. เหตุตุใดำฝ่น่ายตุน่อตุก้าน่จิซึ่งเรรียกรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับ พ.ศ.2550 วน่าคมือผู้ลพวงจิากการรรัฐประหาร และ 
     สุาระสุดำาครัญของรรัฐธ์รรมน่รูญฉบรับดำรังกลน่าวเปร็น่เชน่น่ใดำ? 

12. จิงอภจิปรายเกรีสื่ยวกรับการเคลมืสื่อน่ไหวของกลตุน่มพรัน่ธ์มจิตุรฯภายหลรังการเลมือกตุรั บื้งทรั สื่วไปใน่ พ.ศ.2550 ? 

13. การเคลมืสื่อน่ไหวตุน่อตุก้าน่รรัฐบาลน่ายอภจิสุจิทธ์จิ ธิ์ของกลตุน่มเสุมืบื้อแดำงระหวน่าง พ.ศ.2552 – 2553 มรีความ 

     เปร็น่มาอยน่างไร จิงอธ์จิบาย ?  
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