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แผนบริหารการสอนประจำาวิชา
รหัสวิชา		 	 GE30002
รายวิชา		 	 วิถีโลก
(Global		Society	and	Living	)	 		 3(3-0)
ค�าอธิบายรายวิชา
	 ศึกษาวิวัฒนาการสังคม	 ระบบเศรษฐกิจ	 การเมือง	 การปกครองของประเทศไทยและของสังคมโลก		
การจดัระเบียบโลกในด้านสงัคม		เศรษฐกจิ	การเมอืงและการปกครอง	ตลอดจนถงึการพัฒนาสงัคมเศรษฐกจิ		
การเมืองและการปกครองของประเทศไทย	เพื่อการปรับตัวเข้ากับการจัดระเบียบของสังคมโลก

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
	 1.	 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิวัฒนาการทางสังคม	 เศรษฐกิจ	และการเมืองของโลกตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน	จนสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ	ได้
	 2.	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองและการปกครองของสังคมโลกทั้ง
ในอดีต	ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตได้
	 3.	เพ่ือให้ผูเ้รยีนสามารถน�าความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสภาพสังคม	เศรษฐกจิการเมอืงและการปกครอง
ของสังคมไทยและโลก	ไปเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

เนื้อหา
หน่วยที่	1	วิวัฒนาการทางสังคม	เศรษฐกิจ	และ	การเมืองการปกครองของสังคมโลก
 		วิวัฒนาการทางสังคมของโลก
 		วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจของโลก
 		วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของโลก
หน่วยที่	2	สภาพปัจจุบันของสังคมโลก
 		สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์
 		องค์การระหว่างประเทศ
หน่วยที่	3	ปัญหาและการแก้ปัญหาของสังคมโลก
 		ปัญหาและการแก้ปัญหาทางสังคมของโลก
 		ปัญหาและการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก
 		ปัญหาและการแก้ปัญหาทางการเมืองการปกครองของโลก
 หน่วยที่	4	แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
 		แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลก
 		แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก
 		แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของโลก
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หน่วยที่	5	การปรับตัวของไทยในสังคมโลก
 		วิวัฒนาการและการปรับตัวของไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่		2
 		การปรับตัวของไทยในยุคสงครามเย็น
 		การปรับตัวของไทยในยุคโลกาภิวัตน์

กิจกรรมการเรียนการสอน
	 1.		ศึกษาเอกสารประกอบการสอน		วิชา	วิถีโลก	(GE30002)
	 2.		ศึกษาวิดีทัศน์	นิทรรศการที่เกี่ยวข้อง
	 3.		แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ศึกษาค้นคว้า	เรียนรู้	เนื้อหา	แสดงความคิดเห็น	กิจกรรมการเรียนการสอน
	 4.	ให้นักศึกษาร่วมอภิปรายเพื่อท�าแบบสอบถาม
	 5.		มอบหมายให้นักศึกษาท�าแบบฝึกหัดตอบค�าถาม
	 6.		ผู้สอนสรุปเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์
	 7.		ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน
	 8.		ให้ผู้เรียนศึกษา	e-Learning
	 9.		ให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมจากวารสาร	หนังสือพิมพ์	โทรทัศน์
	 10.	ให้ผู้เรียนจัดป้ายนิเทศ	กลุ่มละ	1	เรื่อง

สื่อการเรียนการสอน
 	เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 	แผนที่
 	แผนภูมิ
 	รูปภาพ
 	วิดีทัศน์
 	e-Learning
 	อินเทอร์เน็ต
 

การวัดผลและประเมินผล
 การวัดผล
	 1.	คะแนนระหว่างภาคเรียน	 60
	 	 1.1	กิจกรรมระหว่างภาคเรียน	 20
	 	 1.2	รายงานการศึกษาค้นคว้า	 20
	 	 1.3	ทดสอบกลางภาค	 20
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	 2.	คะแนนสอบปลายภาค	 	 40
	 	 การประเมินผล	
	 	 คะแนน	 80	–	100	 ได้ระดับ				 A
	 	 คะแนน	 75	–	79	 ได้ระดับ				 B+
	 	 คะแนน	 70	–	74	 ได้ระดับ				 B
	 	 คะแนน	 65	–	69	 ได้ระดับ				 C+
	 	 คะแนน	 60	–	64	 ได้ระดับ				 C
	 	 คะแนน	 55	–	59	 ได้ระดับ				 D+
	 	 คะแนน	 50	–	54	 ได้ระดับ				 D
	 	 คะแนน	 	0	–	49	 ได้ระดับ				 F
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แผนบริหารการสอนประจำาวิชา
รหัสวิชา		 	 GE30002
รายวิชา		 	 วิถีโลก
(Global		Society	and	Living	)	 		 3(3-0)
ค�าอธิบายรายวิชา
	 ศึกษาวิวัฒนาการสังคม	 ระบบเศรษฐกิจ	 การเมือง	 การปกครองของประเทศไทยและของสังคมโลก		
การจดัระเบียบโลกในด้านสงัคม		เศรษฐกจิ	การเมอืงและการปกครอง	ตลอดจนถงึการพัฒนาสงัคมเศรษฐกจิ		
การเมืองและการปกครองของประเทศไทย	เพื่อการปรับตัวเข้ากับการจัดระเบียบของสังคมโลก

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
	 1.	 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิวัฒนาการทางสังคม	 เศรษฐกิจ	และการเมืองของโลกตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน	จนสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ	ได้
	 2.	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองและการปกครองของสังคมโลกทั้ง
ในอดีต	ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตได้
	 3.	เพ่ือให้ผูเ้รยีนสามารถน�าความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสภาพสังคม	เศรษฐกจิการเมอืงและการปกครอง
ของสังคมไทยและโลก	ไปเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

เนื้อหา
หน่วยที่	1	วิวัฒนาการทางสังคม	เศรษฐกิจ	และ	การเมืองการปกครองของสังคมโลก
 		วิวัฒนาการทางสังคมของโลก
 		วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจของโลก
 		วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของโลก
หน่วยที่	2	สภาพปัจจุบันของสังคมโลก
 		สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์
 		องค์การระหว่างประเทศ
หน่วยที่	3	ปัญหาและการแก้ปัญหาของสังคมโลก
 		ปัญหาและการแก้ปัญหาทางสังคมของโลก
 		ปัญหาและการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก
 		ปัญหาและการแก้ปัญหาทางการเมืองการปกครองของโลก
 หน่วยที่	4	แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
 		แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลก
 		แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก
 		แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของโลก
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หน่วยที่	5	การปรับตัวของไทยในสังคมโลก
 		วิวัฒนาการและการปรับตัวของไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่		2
 		การปรับตัวของไทยในยุคสงครามเย็น
 		การปรับตัวของไทยในยุคโลกาภิวัตน์

กิจกรรมการเรียนการสอน
	 1.		ศึกษาเอกสารประกอบการสอน		วิชา	วิถีโลก	(GE30002)
	 2.		ศึกษาวิดีทัศน์	นิทรรศการที่เกี่ยวข้อง
	 3.		แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ศึกษาค้นคว้า	เรียนรู้	เนื้อหา	แสดงความคิดเห็น	กิจกรรมการเรียนการสอน
	 4.	ให้นักศึกษาร่วมอภิปรายเพื่อท�าแบบสอบถาม
	 5.		มอบหมายให้นักศึกษาท�าแบบฝึกหัดตอบค�าถาม
	 6.		ผู้สอนสรุปเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์
	 7.		ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน
	 8.		ให้ผู้เรียนศึกษา	e-Learning
	 9.		ให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมจากวารสาร	หนังสือพิมพ์	โทรทัศน์
	 10.	ให้ผู้เรียนจัดป้ายนิเทศ	กลุ่มละ	1	เรื่อง

สื่อการเรียนการสอน
 	เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 	แผนที่
 	แผนภูมิ
 	รูปภาพ
 	วิดีทัศน์
 	e-Learning
 	อินเทอร์เน็ต
 

การวัดผลและประเมินผล
 การวัดผล
	 1.	คะแนนระหว่างภาคเรียน	 60
	 	 1.1	กิจกรรมระหว่างภาคเรียน	 20
	 	 1.2	รายงานการศึกษาค้นคว้า	 20
	 	 1.3	ทดสอบกลางภาค	 20
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	 2.	คะแนนสอบปลายภาค	 	 40
	 	 การประเมินผล	
	 	 คะแนน	 80	–	100	 ได้ระดับ				 A
	 	 คะแนน	 75	–	79	 ได้ระดับ				 B+
	 	 คะแนน	 70	–	74	 ได้ระดับ				 B
	 	 คะแนน	 65	–	69	 ได้ระดับ				 C+
	 	 คะแนน	 60	–	64	 ได้ระดับ				 C
	 	 คะแนน	 55	–	59	 ได้ระดับ				 D+
	 	 คะแนน	 50	–	54	 ได้ระดับ				 D
	 	 คะแนน	 	0	–	49	 ได้ระดับ				 F
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แผนบริหารการสอนประจำาหน่วยที่ 1

รหัสวิชา	 GE30002
รายวิชา	 วิถีโลก		
(Global	Society	and	Living	)	 	3(3-0)
ค�าอธิบายรายวิชา
	 ศึกษาวิวัฒนาการสังคม	 ระบบเศรษฐกิจ	 การเมือง	 การปกครองของประเทศไทยและของสังคมโลก		
การจดัระเบียบโลกในด้านสงัคม		เศรษฐกิจ	การเมอืงและการปกครอง	ตลอดจนถงึการพัฒนาสงัคมเศรษฐกจิ		
การเมืองและการปกครองของประเทศไทย	เพื่อการปรับตัวเข้ากับการจัดระเบียบของสังคมโลก

วัตถุประสงค์ประจ�าหน่วย
	 1.	เพ่ือให้ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัววัิฒนาการทางสังคม	เศรษฐกจิ	และการเมอืงการปกครอง
ของสังคมโลก	ว่ามีพัฒนาการความเป็นมาเช่นไร
	 2.	เพ่ือให้ผูเ้รยีนสามารถอภปิรายความเป็นมาของววิฒันาการทางสงัคม	เศรษฐกจิ	และการเมอืงการ
ปกครองของสังคมโลกได้ว่า	แต่ละด้านมีลักษณะที่ส�าคัญอย่างไร

เนื้อหา
หน่วยที่	1	วิวัฒนาการทางสังคม	เศรษฐกิจ	และ	การเมืองการปกครองของสังคมโลก
	 1.	วิวัฒนาการของมนุษย์	
	 2.	โลกสมัยก่อนประวัติศาสตร์				 	 	
	 3.	อารยธรรมโลกโบราณ	(สมัยประวัติศาสตร์)					 			
	 4.	อารยธรรมคลาสสิค	 	 			
	 5.	อารยธรรมโลกสมัยกลาง			
	 6.	ยุโรปสมัยใหม่	คริสต์ศตวรรษที่	15-16	 	 				
	 7.	กระบวนการทางการเมืองของยุโรป	คริสต์ศตวรรษที่	17-18	
	 8.	ระยะเวลาแห่งสงคราม	คริสต์ศตวรรษที่	19-20

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
 	การบรรยายและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน
สื่อการสอน
 	เอกสารประกอบการสอน	และโปรแกรมการน�าเสนอ	Powerpoint
การวัดผลและประเมินผล
 	การมอบหมายใบงาน	การถามตอบในชั้นเรียน	และการท�ารายงานตามหัวข้อที่ก�าหนด
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บทที่ 1
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของโลก

	 ภายหลังจากท่ีมนษุย์ได้ถือก�าเนดิขึน้มาในโลก	มนษุย์ได้มวิีวัฒนาการท่ีต้องต่อสู้เพือ่ความอยูร่อด
ในการด�ารงชีวิต	ซ่ึงสามารถเปล่ียนวิถีชีวิตจากยุคดึกด�าบรรพ์	ในการอพยพเร่ร่อน	การล่าสัตว์	เก็บพืชผัก
ผลไม้เพ่ือยังชีพและการมีที่อยู่อาศัย	จนมาสู่ยุคแห่งการปฏิวัติเกษตรกรรม	ที่เร่ิมรู้จักการเพาะปลูก		
เล้ียงสัตว์	การพ่ึงพาตนเอง	ตลอดจนเกดิพัฒนาการทางอารยธรรมชัน้สงู	ทีเ่ร่ิมจากตะวันออกกลางอย่าง	
เมโสโปเตเมีย		สู่อารยธรรมอียิปต์		อารยธรรมอินเดีย		อารยธรรมจีน		กรีกและโรมัน		ทั้งยังสามารถใช้
สติปัญญาคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ศิลปกรรม	 วิทยาศาสตร์	 อันน�ามาสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม											
การพัฒนาเทคโนโลยแีละแนวความคิด		เกดินักปรัชญาการเมอืงลัทธิทางการเมอืงในแนวต่างๆ		ซึง่เป็น
ตัวก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองระดับโลกที่น�าไปสู่มหาสงครามอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ		
ทั้งสงครามโลกครั้งที่	1	และ	2		รวมถึงสงครามเย็น		ที่ท�าให้โลกปรับเปลี่ยนขั้วอ�านาจและการเมืองใหม่

 1.1 พัฒนาการของมนุษย์
	 จากทฤษฎีวิวัฒนาการของ		ชาลส์	โรเบิร์ต	ดาร์วิน	(อังกฤษ:	Charles	Robert	Darwin	FRS;	
12	ก.พ.	ค.ศ.	1809-19	เม.ย.	ค.ศ.	1882)	นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ	ผู้ท�าการปฏิวัติความเชื่อเดิมๆ	
เกี่ยวกับที่มาของสิ่งมีชีวิต	และเสนอทฤษฎีซึ่งเป็นทั้งรากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่		กล่าวว่า		
“การด�ารงอยู่ของส่ิงมชีีวติทุกชนดิ ไม่ว่าจะเป็นมนษุย์ สตัว์ พชื สิง่มชีีวติเลก็ๆ จ�าพวกจลุนิทรย์ี แบคทีเรยีฯ 
ในปัจจบัุนหรือในอดตีท่ีผ่านมา เป็นผลจากการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้กบัสิง่มชีวีติตามล�าดบัของมติแิห่งเวลา 
และเฉพาะส่ิงมชีีวิตท่ีเหมาะสมกบัสภาพการด�ารงชีวิตใหม่เท่านัน้จงึด�ารงอยูไ่ด้”	ซึง่เช่ือว่ามนษุย์แรกเร่ิม
เป็นมนุษย์วานร	(ape)	ที่ขุดค้นพบในเขตตะวันออกกลางของทวีปแอฟริกา	มีชื่อเรียกว่า	มนุษย์วานร
เคนยา	(Kenyapithecus)	มอีายรุาว	19-14	ล้านปีมานี	้	ต่อมาใน	ค.ศ.	1924		ได้มกีารขดุพบโครงกระดูก
ของมนุษย์วานร	ที่เรียกว่า	Australopithecenes	ที่ทวีปแอฟริกา		มีอายุเมื่อ	1,000,000	ปีมานี้		มนุษย์วานร
ได้พัฒนาเข้าสู่การเป็นมนุษย์	(Homo-habilis)		ดังท่ีได้มีการขุดพบซากโครงกระดูกของมนุษย์ชวา	
(Java	man)	บนเกาะชวา	ที่อินโดนีเซีย	ค.ศ.	1880	และมนุษย์ปักกิ่ง	(Peking	man)	ที่ประเทศจีน					
ค.ศ.	1926	ซ่ึงมนษุย์สองกลุ่มนีมี้อายรุาว	700,000-500,000	ปีก่อนครสิตกาล	ตามล�าดับ	ในปี	ค.ศ.	1856  

ได้ขุดพบมนุษย์นีแอนเดอรทัล	(Neanderthal	man)	ที่เยอรมนี	มีชีวิตอยู่ราว	110,000	ปีมาแล้ว	ซึ่งมี
ความเป็นอยู่เหมือนมนุษย์ในยุคหินเก่า	ที่รู้จักการเก็บของป่า		ล่าสัตว์		ประดิษฐ์อาวุธและเครื่องมือเครื่อง
ใช้ด้วยหนิ		รู้จกัการใช้ไฟ		เป็นต้น		ส่วนมนุษย์ทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นบรรพบรุุษของมนุษย์ในปัจจบุนั		คือ		มนุษย์
โครมันยอง	(Cro-magnon	man)	ที่ขุดพบที่ฝรั่งเศส	เมื่อ	ค.ศ.	1868	ราวสามหมื่นปีก่อนคริสตกาล
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 1.2 สังคมโลกสมัยก่อนประวัติศาสตร์
	 ยุคก่อนประวัติศาสตร์		เป็นยุคก่อนที่มนุษย์จะรู้จัก
ประดิษฐ ์ตัวอักษรขึ้นใช ้ 	 โดยมีระยะเวลาประมาณ		
2,000,000		ปีก่อนคริสตกาล	ถึง	5,000	ปีก่อนคริสตกาล		
เป ็นสมัย ท่ีมนุษย ์ ยั ง ไม ่ รู ้ จั กการเพาะปลูก 	 ยุคก ่อน
ประวัติศาสตร์เป็นยุคที่มนุษย์เร่ิมรู้จักดัดแปลงวัสดุตาม
ธรรมชาติมาเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการยังชีพ	ที่ส�าคัญ
ได้แก่	การน�าก้อนหนิมากะเทาะให้มคีม	ดดัแปลงเป็นเครือ่งมอื
สับ	ตดั	ขดู	เพือ่ยงัชพี	โดยอาศัยตามถ�า้	เกบ็พชืผกัตามธรรมชาติ 
ล่าสัตว์เป็นอาหาร	อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง	ซึ่งวิวัฒนาการของ
มนุษย์มีดังนี้
 

	 1)	ยุคหินเก่า	(Paleolithic	หรือ	The	Old	Stone	Age)	
	 สภาพสังคมยุคหินเก่า	อยู่ในช่วงเวลาประมาณ	2,000,000-8,000	ปีที่แล้ว	มนุษย์เริ่มมีการใช้
ชีวติอยู่ด้วยการล่าสตัว์และเกบ็พืชผกัผลไม้จากป่ากนิเป็นอาหาร	เมือ่อาหารจากป่าลดลงกจ็ะย้ายถิน่ฐาน
เร่ร่อนหาถิ่นที่อยู่ใหม่เสมอ	การด�ารงชีพส่วนใหญ่จึง
หมดไปกบัการแสวงหาอาหารและการป้องกนัตนจาก
ภยัธรรมชาติตลอดจนการต่อสู้ในหมู่มนุษย์ด้วยกนั		ดัง
น้ันมนุษย์จึงมีการรวมกลุ่มเป็นครอบครัว	และรวม		
หลายครอบครวัเข้าเป็นกลุ่มใหญ่หรือชนเผ่า	เพ่ือสะดวก
ในการล่าสัตว์ใหญ่	ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในถ�้าและ
ตามเพิงผา		มีการจัดระเบียบของกลุ่ม	รู้จักร่วมมือกัน
และรู้จักแบ่งปันกันอย่างมีระเบียบ	มีการล่าสัตว	์							
หาผกัผลไม้	หาฟืน	รวมถงึดดัแปลงก้อนหนิตามธรรมชาติ
หรือท่อนไม้มาเป็นเคร่ืองมือเครื่องใช้และอาวุธที่ใช้
ป้องกันตัว	อาวุธส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองมือท�าจากหิน
ชนิดแบบหยาบๆ	เช่น	ขวานก�าป้ันทีท่�าจากหินเหล็กไฟ	
ทั้งยังมีเครื่องมือประเภทใช้ปา		เช่น	หอก		มีดและเข็ม	
เป็นต้น	งานศิลปะทีป่รากฏในยคุหินเก่าน้ีได้แก่	รูปป้ัน
คนและสัตว์ขนาดเล็กแบบท�าง่ายๆ	โดยสันนิษฐานว่าเป็นที่มาของความอุดมสมบูรณ์	นอกจากนี้ยังพบ
จติรกรรมบนผนังถ�า้หรือภาพเขยีนสี		ได้แก่		ภาพบนผนังถ�า้อัลตามริา	(Altamira)	ทีอ่ยูท่างใต้ของสเปน	
เป็นภาพวัวกระทงิ	กวางแดง	ทีม่อีายรุาว	30,000-10,000	ปีมาแล้ว	ช่วงปลายยคุหินเก่าได้มกีารประดิษฐ์
หน้าไม้และลูกดอกเพื่อล่าสัตว์และยังตกแต่งร่างกายด้วยเปลือกหอยและกระดูกสัตว์มากขึ้น

รูปที่ 1.1 วิวัฒนาการมนุษย์ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์  
ที่มา : http://writer.dek-d.com /ams0happii/
story/viewlongc.php?id=563761& chapter=4

รปูท่ี 1.2 การเรยีนรูก้ารผลติอาวุธจากหินและไม้เพ่ือการล่าสัตว์  
ท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0 
%B8%A1% E0 %B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%
E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B8%A2
%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B
4%E0%B8%99
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	 2)	ยุคหินใหม่	(Neolithic	หรือ	New	Stone	Age)
	 สภาพสงัคมยคุหินใหม่	อยูใ่นช่วงเวลาประมาณ	8,000	-	4,000	ปีทีแ่ล้ว	โดยเป็นช่วงเวลาระหว่าง
ยุคหินกลางกับยุคโลหะเป็นช่วงเวลาท่ีเปล่ียนผ่านจากการแสวงหาอาหารโดยการเก็บของป่าและ									
การล่าสตัว์เพ่ือยงัชพี	เป็นการเพาะปลูกและเลีย้งสตัว์แทน	ซึง่มนษุย์ในยคุน้ีอาศัยรวมกนัอยูเ่ป็นหมูบ้่าน	

เริ่มรู้จักท�าการเกษตรอย่างเป็นระบบ	สามารถ
เพาะปลูกพืชและเก็บไว้เป็นอาหาร	รู้จักทอผ้าและ										
ท�าเคร่ืองปั้นดินเผา	ก่อเกิดการเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
มนุษย์จากสังคมล่าสัตว์มาเป็นสังคมเกษตรกรรม				
มีที่ต้ังถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง	มีการสร้างที่พักอาศัย
ถาวรเป็นกระท่อมดินเหนียวและต้ังหลักแหล่งตาม
บริเวณลุ่มน�้า	 เป็นยุคเกษตรกรรมที่เรียกกันว่า				
“การปฏิวัติในยคุหินใหม่”	จดัเป็นการปฏิวัติคร้ังแรก
ของมนษุย์	ท่ีประสบความส�าเร็จขัน้ต้นในการปรับตวั
ให้เข้ากับข้อจ�ากัดของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ไม่ต้องเร่ร ่อนย้ายถิ่น	และเป็นช่วงเวลาเร่ิมต้น							
การรวมกลุม่เพ่ือต้ังหลักแหล่งในบริเวณทีมี่แหล่งน�า้อุดมสมบรูณ์	แม้ว่ายงัมบีางกลุ่มทีย่งัคงวิถชีวิีตผกูพัน
กบัการเลีย้งสตัว์หรอืปศุสตัว์ทีต้่องเปลีย่นทีไ่ปตามความอดุมสมบูรณ์ของทุง่หญ้า	เช่น	พวกอนารยชนมองโกล 

หรอืเรยีนรูก้ารปลกูข้าวคร้ังแรกทีเ่มอืงจาร์โม(Jarmo)	เป็นต้น	ความสามารถในการเพาะปลกูและเลีย้งสตัว์
เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้จ�านวนประชากรโลกเพ่ิมขึน้ถงึ	10	เท่า	และกระจายอยูท่ั่วโลก	ทัง้ยังเริม่มคีวามเชือ่
ทางศาสนา	แสดงความเคารพอ�านาจของธรรมชาต	ิเพือ่ให้มแีต่ความอดุมสมบูรณ์		การอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง
มีประชากรมากขึ้นและมีอาหารอุดมสมบูรณ์	ท�าให้มนุษย์ยุคหินใหม่		มีเวลามากขึ้นและเร่ิมแบ่งงาน
ตามความถนัดและความสามารถ	นอกจากรูจั้กท�าเครือ่งป้ันดนิเผาแล้วยงัรูจั้กเทคโนโลยสี�าหรบัท�าเครือ่งมอื
เครื่องใช้ในการน�าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
		 3)	ยุคโลหะหรือยุคส�าริด	(Metal	Age)
 	 	 	 	 	 	อยู่ในช่วงเวลาประมาณ	4,000-2,000	ปี

ที่แล้ว	ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคโลหะหรือส�าริด
ได้เปลีย่นแปลงจากมนุษย์ในยคุหนิอย่างมาก	เร่ิมต้น
ต้ังแต่ยคุหินใหม่เกิดชมุชนเกษตรกรรม	ซ่ึงได้ขยายตวั
กลายเป็นชมุชนเมอืง	เริม่รูจ้กัการน�าโลหะทีม่อียูต่าม
ธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้	อาวุธ
และเคร่ืองประดับ	โลหะที่น�ามาใช้ได้แก่		ทองแดง
และดีบกุ	ซึง่น�ามาผสมเป็นโลหะส�าริด	มกีารจดัแบ่ง
กลุ่มคนตามความสามารถ	รู้จกัใช้แรงงานสตัว์ในการ

รูปที่ 1.3 วิถีการด�ารงชีวิตแบบชนเผ่าในยุคหินใหม่
ทีมา : http: //irisharchaeology.ie/

รูปท่ี 1.4 ก�าไรข้อมือ ปลายหอกและเคร่ืองประดับยุคโลหะ  
ท่ีมา : http: //writer.dek-d.com/greankak605/story/ 
viewlongc.php?id= 772747&chapter=4
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ไถนาและชกัลาก	รู้จกัประดิษฐ์พาหนะส�าหรับการเดินทาง	เช่น	เรือใบ	การประดิษฐ์ล้อเลือ่นโดยใช้สัตว์
ลากจงู	การท�าแป้นหมุนใช้ป้ันเคร่ืองป้ันดินเผา	มกีารตีโลหะเพ่ือท�าเคร่ืองประดับและอาวุธจากทองแดง	
ตะกั่วและทองค�า	เร่ิมมีการก�าหนดฤดูกาลเพ่ือความสะดวกในการเพาะปลูก		มีการครอบครองที่ดิน
และรับมรดก	ทั้งยังมีความเชื่อในการนับถือเทพหลายพระองค์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ	รอบตัวมนุษย์	มีการ
ติดต่อระหว่างชมุชนมากขึน้	เพราะนอกจากการแลกเปลีย่นสินค้าแล้วยงัเป็นการหาแหล่งแร่ทีข่าดแคลน
ในชุมชนของตน	เพราะเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการสร้างสรรค์เครื่องมือเครื่องใช้	และอาวุธ	ที่ส�าคัญยิ่งคือ
การรู้จกัควบคุมแหล่งน�า้ด้วยระบบชลประทาน	การท�าฝายก้ันน�า้	การขุดคูคลอง	เพือ่บงัคับทางเดนิของน�า้ 
ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญท�าให้เกิดอารยธรรมลุ่มแม่น�้าขึ้น

 1.3 อารยธรรมโลกโบราณ (สมัยประวัติศาสตร์)
	 เร่ิมก้าวเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งยุคสมัยประวัติศาสตร์	เป็นยุคที่มนุษย์มีความเจริญทางอารยธรรม		
สามารถประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นเพ่ือเป็นสื่อกลางในการติดต่อส่ือสาร	โดยมีระยะเวลาราว	5,500	ปี									
ก่อนคริสตกาลถึงปัจจุบัน	วิถีความเช่ือ	ความเป็นอยู่เร่ิมมีแบบแผนที่ชัดเจน	ซึ่งได้มีการสืบทอดและ	
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และความเป็นอยู่	ทั้งอารยธรรมลุ่มแม่น�้าและอารยธรรคลาสสิค								
จนกลายเป็นรากฐานที่ส�าคัญและมีอิทธิพลในการสร้างศิลปวิทยาการของมนุษย์จนถึงปัจจุบัน

	 1)	อารยธรรมลุ่มแม่น�้าไทกรีส-ยูเฟรติส
		 อารยธรรมลุ่มแม่น�้าไทกรีสยูเฟรทีสหรือเมโสโปเตเมีย	เป็นอู่อารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึง
ของโลกสมยัโบราณ	โดยตัง้อยูร่ะหว่างแม่น�า้	2	สาย	คือแม่น�า้ไทกรสี	(Tigris)	และแม่น�า้ยเูฟรตสี	(Euphrates)	
ซึ่งปัจจุบันน้ี	อยู่ในเขตแดนของประเทศ
อิรัก		มีต้นน�้าอยู่ในอาร์มีเนีย	และเอเชีย
ไมเนอร์ไหลลง	 สู่ทะเลที่อ่าวเปอร์เซีย	
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น�า้ไทกรีสและยเูฟรตสี 

ตอนล่างเรียกว่าบาบโิลเนีย	(Babylonia)	
เป็นเขตซึง่อยูต่ดิกบัอ่าวเปอร์เซยี	ในอดีต
เป ็นดินแดนที่มีร ่องรอยความเจริญ
รุ่งเรืองมาก่อน	จนกลายเป็นอู่อารยธรรม
ของโลก	ดินแดนแห่งน้ีเป็นเขตที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ที่เหมาะต่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์จึงถูกขนานนามว่าเป็น	“ดินแดนพระจันทร์เส้ียว
อันอุดมสมบรูณ์	(The	Fertile	Crescent)	หรือวงโค้วแห่งความอุดมสมบรูณ์	หรือทีรู้่จักกนั	คือ	ดินแดน
เมโสโปเตเมีย”	ในบริเวณน้ีจะมคีนหลายกลุ่มหลายเผ่าพันธ์ุเข้ามาแย่งชงิพ้ืนทีเ่พ่ือท�ามาหากนิ	โดยชาว
สุเมเรียน	(Sumerians)	เป็นกลุ่มแรกท่ีสร้างอารยธรรมเกษตรกรรม	การเพาะปลูก	โดยเฉพาะข้าวบาเลย์ 

ข้าวสาลีและอินทผาลัม	การท�าชลประทาน	การเลี้ยงสัตว์	การท�าเครื่องปั้นดินเผา	การใช้โลหะทองแดง	

รูปที่ 1.5 การยึดครองหลายชนเผ่าและประดิษฐ์ตัวอักษร”คูนิฟอร์ม”  
ที่มา : http://www.baanjomyut.com/library /civil/ meso pote.html
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ดีบกุ	ส�าริด	ทีส่�าคัญเป็นชนชาติแรกทีรู้่จกัการเขยีน
หนังสือ	 เม่ือ	3,000	ปีก่อนคริสตกาล เรียกว่า	
“อักษรลิ่ม”	(Cuneiform)	เป็นการประดิษฐ์อักษร
บนแผ่นดินเหนียวที่ใช้เครื่องหมายแทนภาพ	
เช่นเดียวกบัอกัษรของอยีปิต์เพ่ือใช้ในการติดต่อการค้า
และการท�าเอกสารต่างๆ	อักษรดังกล่าวยังก่อให้เกิด
วรรณคดีที่เก่าแก่ที่สุดของโลก	ได้แก่	มหากาพย์
กิลกาเมซ	(Gilgamesh	Epic)	ที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อ
ชาวฮีบรูว์	(Hebrew)	ในการเขียนเรื่อง	ในภาคพันธ
สัญญาเดิม	(Old	Testament)	อันเป็นส่วนหน่ึงของ

คัมภร์ีใบเบ้ิล	นอกจากนีย้งัสามารถพฒันาความเป็นเมอืงท่ีมสีถานะเป็นรัฐเรียกว่า	“นครรัฐ”	(City	State) 
ที่สถาปนาขึ้นมา	12	แห่ง	เช่น	นครรัฐเออร์	(Ur)	อูรุก	(Uruk)	อิริดู	(Eridu)	เป็นต้น	ในระยะเวลาต่อมา
ได้มีกลุ่มชาวอัคคาเดียน (Akkadians)	ชาวอมอไรต์	(Amorites)	ชาวอัสซีเรียน	(Assyrian)	และชาว
คาลเดียน	(Chaldeans)	มายึดครองและได้สร้างความเจริญ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อเร่ือง
สิง่เหนอืธรรมชาติหรือเทพเช่นเดียวกบัชาวอียปิต์	เหล่าเทพส่วนใหญ่จะมีอ�านาจในทางธรรมชาติ	เช่น	
ฝน	พระจันทร์และอากาศ	เป็นต้น	โดยเชื่อว่าหากท�าให้เทพเจ้าพิโรธ	พระองค์จะบันดาลให้เกิดน�้าท่วม
หรือโรคระบาด	จึงมีการสร้างซิกกูแรต	(Ziggurat)	หรือวิหารที่ประทับของเทพเจ้าประจ�ารัฐ	อันน�ามา
สู่พธีิกรรมท่ีพระต้องท�าหน้าท่ีบวงสรวงเพือ่ความอดุมสมบูรณ์	เช่น	การประกอบพิธีบูชายญัด้วยสัตว์เล้ียง 
การถวายของก�านลัหรือเงนิทองแก่เทพเจ้า	โดยเฉพาะอย่างยิง่	แอน	(An)	เทพเจ้าสูงสุดของชาวสุเมเรียน 

หรือเอนลิล	(Enlil)	เทพเจ้าแห่งลมและกสิกรรมทีถ่อืว่ามอิีทธิพลต่อภาคเกษตรกรรม	ในด้านการปกครอง
ได้เห็นถึงการแบ่งชนชั้นทางสังคมในเมโสโปเตเมีย	 คือ	ประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบี 

(Hammurabi’s	code)	ซึง่ได้แบ่งชนช้ันเป็นชนชัน้สูง	ชนชัน้กลาง	และชนชัน้ต�า่	นอกจากน้ียงัครอบคลุม
ถึงกฎเกณฑ์ครอบครัวท่ีผู้ชายในฐานะหัวหน้าครอบครัว	มีอ�านาจเหนือภรรยาและบุตรอย่างมาก	เช่น	
สามีมีสิทธ์ิที่จะขายภรรยาและบุตรลงเป็นทาสได้	หากเขาจ�าเป็นต้องน�าเงินไปใช้หนี้	ขณะที่ภรรยา
ไม่สามารถหย่าขาดจากสามีได้โดยง่าย	เป็นต้น	รายละเอียดของกฎหมายยังมีลักษณะที่เข้มงวดต่อ
การลงโทษอย่างมากตามหลกั	“ตาต่อตาฟันต่อฟัน”	เพราะต้องการสร้างความยตุธิรรมและความสงบเรยีบร้อย
ในสังคม	ภายหลังอาณาจักรเมโสโปเตเมยีได้ถกูยดึครองและถกูผนวกเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิเปอร์เซีย
ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของอารยธรรมที่เกิดขึ้น

	 2)	อารยธรรมอียิปต์	(Egypt	Civilization)	
	 ชาวอียปิต์ได้สร้างสรรค์ความเจริญทีร่าบลุ่มแม่น�า้ไนล์		ซึง่เป็นทีร่าบลุ่มท่ีอุดมสมบูรณ์แห่งเดียว		
ในแอฟริกา	มคีวามยาวประมาณ	500	ไมล์	ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนยีน	ด้วยความอุดมสมบรูณ์ท�าให้
มีผูค้นอาศัยอยูส่องฟากของแม่น�า้จ�านวนมากและเป็นอาณาจกัรทีอ่ยูใ่ต้อ�านาจทางการเมอืงของกษตัริย์

รูปท่ี 1.6 ซิกกูแรตและร่องรอยอารยธรรมผ่านรูปปั้นและการ
แกะสลกัหนิในดนิแดนลุม่แม่น�า้ไทกรสี-ยเูฟรติส  ท่ีมา : http://
passadocurioso .blogspot.com/
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ที่เรียกว่า	“ฟาโรห์”(Pharaoh)	ด้านการปกครอง		
เป็นการปกครองทีร่วมอ�านาจเข้าสูส่่วนกลาง	ตามความเชือ่
ของชาวอียิปต์ที่ฟาโรห์ทรงเป็นเทพเจ้าในร่างมนุษย์	
ค�าตรัสของฟาโรห์ถอืเป็นกฎหมาย	โดยสังคมอียปิต์ได้
แบ่งระดับชนชั้นออกเป็น	5	ชั้น			ชั้นที่	1	ได้แก่	ฟาโรห์
และพระราชวงศ์	ชนชัน้ท่ี	2	ได้แก่	พระ	นกับวชและขนุนาง 
ชนชั้นที่	3	ได้แก่	พ่อค้า	ช่างฝีมือและผู้ประกอบอาชีพ
ในชนชั้นกลาง	ชนชั้นที่	4	ได้แก่	กสิกร	และชนชั้นที่	5	
ได้แก่	พวกทาส	ชาวอียิปต์นับถือเทพเจ้าสูงสุดคือ	
“สุริยเทพ”	เป็นเทพแบ่งภาคมาจากฟาโรห์	และเทพเจ้าโอซิริสหรือเทพเจ้าแห่งแม่น�้าไนล์	ซึ่งท�าให้เกิด
มีความเชื่อเร่ืองชีวิตหลังความตายที่วิญญาณเป็นอมตะและโลกหน้า	ส่วนบริเวณน้ียังมีการท�าระบบ
ชลประทานเพ่ือป้องกนัน�า้ท่วม	สร้างท�านบก้ันน�า้และมกีารสร้างอารยธรรมท่ีส�าคัญเป็นหลักฐานท่ีท่ัวโลก
รู้จกั	คือ	“พีระมดิ”	โดยสร้างข้ึนเพ่ือเป็นสสุานของฟาโรห์	ซึง่พีระมดิขนาดใหญ่ทีส่ดุ	คือ	พีระมดิ
ที่เมืองกิซา	(Giza)	เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก	อารยธรรมที่ส�าคัญของ
อียิปต์มีอีกมากมาย		เช่น	การประดิษฐ์ตัวอักษรเป็นชาติแรกในโลก 

ซึ่งมีชื่อเรียกว่า	“อักษรเฮียโรกลิฟฟิค”	(Hieroglyphic)	และบันทึก
เร่ืองราวบนกระดาษปาปิรูส	(Papyrus)	มคีวาม
เจริญทางการแพทย์	คือ	การรักษาศพ	ไม่ให้
เน่าเป่ือยทีเ่รียกว่า	“มัมม่ี”	(Mammy)	หรือการ
สร้างสถาปัตยกรรมทีเ่รียกว่า	“สฟิงค์”	(Sphinx)	
ซึ่งมีรูปร่างเป็นสิงโตแต่มีศีรษะเป็นมนุษย	์
เป็นต้น	ส่ิงก่อสร้างเหล่าน้ีแสดงถงึการใช้แรงงาน
มนุษยจ์�านวนมหาศาล	ดังนั้นแรงงานมนุษย์และ
เงินทอง จึงมีความจ�าเป็นที่ฟาโรห์แห่งอียิปต์ต้อง
แสวงหาวธิกีารจะได้มา	คือการท�าสงครามกบัประเทศ
เพ่ือนบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงและความเจริญให้กับ
ประเทศของตน	ส�าหรับผู้ปกครองบัลลังก์อยีปิต์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ปโทเลม	ีคือพระนางคลโีอพตัรา 
หลังจากน้ันอียิปต์กต็กอยูภ่ายใต้การปกครองของจกัรวรรดิโรมนัในทีส่ดุ	(ธนู		แก้วโอกาส,2532:67-76)

	 3)	อารยธรรมอินเดีย	(Indian	Civilization)
		 อินเดียเป็นต้นสายธารทางวัฒนธรรมของชาติตะวันออก	 (ชนชาติในทวีปเอเชีย)	หลายชาติ						
เป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก	บางทีเรียกว่า	“แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น�้าสินธุ”												
(Indus	Civilization)	ซึ่งมีการขุดพบซากเมืองโมเฮนโจดาโร	(Mohenjo-Daro)	และเมืองฮารัปปา	

รูปท่ี 1.7 สฟิงค์และปิระมดิจากความเช่ือ “ชีวติหลงัความตาย” 
ทีม่า : http://protectthaicitizen.blogspot.com/2012/03/
blog-post_21.html

รูปท่ี 1.8 การแบ่งล�าดับช้ันทางสังคมและการท�ามัมม่ีหลัง
ฟาโรห ์สิ้นพระชนม ์ ท่ีมา : http://7msportnews.
com/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A 3%E 
0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%
E0%B8%82%
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(Harappa)	ที่มีร ่องรอยแสดงถึงความเจริญด้าน
เกษตรกรรมและการค้า	ซึง่เป็นพ้ืนฐานทีส่ามารถสร้าง
อารยธรรม	เมอืงขึน้มาได้	โดยพสูิจน์ได้ว่าเป็นอารยธรรม
ของพวกดราวิเดียน	(Dravidians)	ซึ่งเป็นพวกแรกที่
สร้างความเจริญในอินเดีย	โดยมีความเจริญประมาณ	
3,000	ปีก่อนคริสต์ศักราช	ต่อมาพวกอินโดอารยัน 

ซ่ึงสืบเชือ้สายมาจากพวกอารยนัหรืออินโด	“ยโูรเปียน” 

(Indo-European)	ซึ่งรูปร่างใหญ่	มีความสามารถ
ทางการรบได้อพยพมารุกรานชาวดราวิเดียนและมี
อ�านาจในการปกครองแทนที	่แต่เน่ืองจากการมจี�านวน
ประชากรน้อยกว่า	จึงเกรงว่าจะถกูกลืนชาตพัินธ์	ดังน้ัน
จึงต้ังเกณฑ์ทางสังคม	 คือ	ลัทธิแบ่งชั้นวรรณะขึ้น	
(Caste	System)	เพ่ือรักษาความบริสุทธ์ิของสายเลอืด
และต่อมากลายเป็นการแบ่งช้ันอย่างเคร่งครัดใน
สงัคมอนิเดยี	(นันทนา	กปิลกาญจน์,2539:66-70)	ต่อมา  
ชาวอารยนัค่อยๆ	ขยายตวัจากลุม่แม่น�า้สนิธุ	ไปตัง้ถ่ินฐาน
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้าคงคา	โดยลักษณะความเจริญ
ระยะแรกส่วนใหญ่จะตีความจากคัมภีร์พระเวท 

ซึง่เรียกว่า	“ยคุพระเวท”	ได้แก่	มหากาพย์ภารตะและ
มหากาพย์รามายะนะ		จงึเรียกยคุน้ีว่า	“ยคุมหากาพย์”	
และเมื่อใกล้จะถึงสมัยพุทธกาล	คือราว	700	ปีก่อน
คริสต์ศักราช	มีหลักฐานว่า	ในแถบลุ่มแม่น�้าคงคาได้
เกิดอาณาจักรต่างๆ	จักรพรรดิที่มีชื่อเสียงของอินเดีย			
คือ	พระเจ้าอโศกมหาราช	 (273-236	ปีก่อนคริสต์
ศักราช)	ทรงมีพระราชอ�านาจเหนืออนุทวีปอินเดีย
เกือบทัง้หมด	ในตอนปลายทรงนับถอืศาสนาพุทธ	และ
ได้ทรงเน้นหลักของศีลธรรมในการจัดระเบียบและ

ควบคุมสังคมจากน้ันสืบมา	(ศิริพร	สุเมธารัตน์,2552:8-9)	 ศิลปะวิทยาการที่เจริญมากในอินเดียคือ		
ภาษาและวรรณคดี	สภาพชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรม	สมัยนี้รู้จักประดิษฐ์คันไถนา	เคียวใช้
เกีย่วข้าว	รู้จกัทอผ้า	ใช้วัวแสดงฐานะและเป็นหลกัฐานทรัพย์สิน	ทัง้ยงัมกีารนับถอืเทพเจ้าหลายพระองค์		
ก่อเกิดอารยธรรมการปกครองแบบลัทธิเทวราชา	เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับพระมหากษัตริย์ในฐานะ
สมมุติเทพ	โดยเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู	คือ	พระศิวะ	พระนารายณ์หรือพระวิษณุและ	
พระพรหม	ซึ่งรวมกันเรียกว่า	“ตรีมูรติ”	(Trimurati)	มีการบูชาตามพิธีที่เรียกว่า	“กุมภเมลา”	(Maha	
Kumb	Fair)	ทัง้ยงัก่อเกดิรูปเคารพต่างๆ	มากมาย	เช่น	ศิวลึงค์	(Sivalinga)	หรือองค์พระพิฆเนศ	เป็นต้น			

รูปท่ี 1.9 เมืองโมเฮนโจดาโร-ฮารัปปา อารยธรรมจากความ
เชื่อของคนอินเดีย  ที่มา : http://topicstock.pantip.com/
jatujak/topicstock/2009/10/ J8416482/J8416482.html

รูปท่ี 1.10 พิธีกุมภเมลาความเช่ือต่อการบูชาตรีมูรติน�ามาสู่
การชะล้างร่างกายท่ีแม่น�า้คงคา  ท่ีมา : http://writer.dek-d.
com/yiring/story /viewlongc .php?id=668430& chap-
ter=35
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	 4)	อารยธรรมจีน	(Chinese	Civilization)
	 จีนเป็นแหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น�้าที่มีความเจริญและส�าคัญต่อภูมิภาคเอเชียสูงสุดอีกแห่งหน่ึง				
ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมของสังคมเกษตรกรรม	โดยแหล่งก�าเนิดมาจากลุ่มแม่น�้าฮวงโห	ราว	3,500	ปี		
ความเจริญรุง่เรืองของจนีในอดตี	คือ	วฒันธรรมหย่างเฉ่า	(Yang-shao)	และวฒันธรรมลงุซัน	(Lung	Shan) 
รวมทัง้มกีารค้นพบเคร่ืองมือหินและเคร่ืองใช้ทีท่�าด้วย
กระดูกสัตว์	 เคร่ืองปั้นดินเผาที่มีลวดลายต่างๆ	ส่วน
ความเชื่อเร่ืองผู้ปกครองจะเชื่อเร่ืองอาณัติแห่งสวรรค์
และโอรสแห่งสวรรค์	(Mandate	of	Heaven	&	Son	
of	Heaven)	 เชื่อว่าสวรรค์เป็นผู้ให้อ�านาจแก่ผู้ที่
สามารถปกครองบ้านเมืองได้	 (ธิติมา	 พิทักไพรวัน,
2526:99-135)	แต่อ�านาจการปกครองย่อมหมุนเวยีนกนั
เป็นวัฏจักรแห่งราชวงศ์	(Dynastic	Cycle)	จักรพรรดิ
ทีส่ามารถรวบรวมจนีเป็นปึกแผ่นได้คือ	จิน๋ซฮ่ีองเต้แห่ง
ราชวงศ์จิ๋น	ผู้สร้างก�าแพงเมืองจีน	(The	Great	Wall	
of	China)	นอกจากนี้ยังมีปรัชญาชาวจีนหลายคนที่มี
อิทธิพลอย่างมากต่อการด�ารงชีวิตของผู้คน	 ได้แก่	
ขงจือ๊	เล่าจือ๊	และเม่งจือ๊	เป็นต้น	ซึง่เป็นรากฐานความเป็นวถิทีีเ่ป็นเอกลักษณ์ของจนี	ในปัจจุบนัแนวคิด
ทีม่อิีทธิพลมากทีสุ่ด	คือ	ขงจือ๊	ทีม่แีนวคิดว่ามนุษย์ทีส่มบรูณ์ต้องมคุีณธรรม	5	ประการ	คือ	สัมมาคารวะ		
น�า้ใจเอ้ือเฟ้ือ	ซือ่สตัย์	จริงจงัและสร้างประโยชน์ให้กบัผู้อ่ืนและสงัคม	ส่วนเล่าจือ๊นัน้	ยดึถอื	“เต๋า”	หรือ	
“ธรรมชาติ”	เชื่อว่าทุกสรรพสิ่งที่ถือก�าเนิดเกิดมา	ในโลกล้วนแล้วแต่เกิดจากเต๋า	ดังนั้นไม่ว่ามนุษย์จะ
สร้างกฎเกณฑ์	บรรทัดฐานทางสังคมหรือประเพณี
ล้วนต้องเข้าใจความเป็นธรรมชาติและกลมกลืนกับ
ธรรมชาติเพ่ือการด�ารงชีวิตจะได้สงบสุข	นอกจากน้ี
ชาวจีนยังมีความเชื่อเร่ืองมูลธาตุด้ังเดิมของจักรวาล	
คือ	ธาตุอ่อนกบัธาตุแขง็	หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า		ยิน๋
(ธาตุดิน/ธาตุอ่อน)	กับ	หยาง	(ธาตุฟ้า/ธาตุแข็ง)	ที่
แสดงให้เห็นว่าส่ิงต่างๆ	ที่เกิดขึ้นมาในโลกน้ีต้องมี
ลักษณะเป็นคู่	ไม่ว่าจะเป็นหญงิต้องคูช่าย	ด�าคู่ขาว	ดีคู่ช่ัว 
เป็นต้น	ภายหลังจากที่จีนได้มีการค้นพบเส้นทาง
สายไหม	(Silk	Route)	จากการเดินทางของมาร์โคโปโล	ชาวอิตาลี	ซึง่เป็นเส้นทางเชือ่มระหว่างจีน	อินเดีย	
ตะวันออกกลาง	จนถึงชายฝั่งทวีปยุโรป	ท�าให้จีนต้องปรับบทบาทในด้านระบบเศรษฐกิจและการค้า	
โดยมจีดัส่งผ้าไหม	เคร่ืองลายคราม	ทอง	เงนิ	และอ่ืนๆ	ไปขายยงัตะวันตก	ทัง้ยงัมกีารจิม้ก้องหรือระบบ
การส่งบรรณาการ	(Tributary	system)	ซึ่งจะอยู่ในรูปศักดินาสวามิภักดิ์	ท�าให้จีนได้เปิดประเทศและ
เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางเอเชียสู่ตะวันตกต่อไป

รูปที่ 1.11 สุสานนักรบ สมัยจิ๋นซีฮ่องเต้  ที่มา : http://www.
thai goodview.com/node/70565

รปูที ่1.12  อารยธรรมราชวงศ์ คอื หอฟ้าเทียนถาน  พระราชวัง
ฤดูร้อน พระราชวังกู้กง และก�าแพงเมืองจีน ท่ีมา : http://
www.listdd .com/node/25357
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 1.4 อารยธรรมคลาสสิค
	 เป็นอารยธรรมท่ีมีรูปแบบของรากฐานวิธีคิด	พ้ืนฐานการด�ารงชีวิตของผู้คนในยุโรป 

ซึ่งอารยธรรมเหล่าน้ีได้กลายเป็นส่วนส�าคัญของความเจริญที่เกิดขึ้นในยุโรป	ทั้งยังเป็นตัวหล่อหลอม
แนวคิด		การปกครอง	ความเป็นอยู่	บรรทัดฐานของสังคมยุโรป	ซึ่งได้แก่	อารยธรรมกรีกและโรมัน

	 1)	อารยธรรมกรีก	(Greek	Civilization)
	 อารยธรรมกรีก	เกิดขึ้นราว	1,500	ปีก่อนคริสตกาล	
เป็นอารยธรรมของนครรัฐเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินกรีซ	
ในทวีปยุโรปและบริเวณชายฝั่งตะวันออกของทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน	ด้านเอเชียไมเนอร์	ซึ่งในสมัยโบราณ
เรียกว่า	 ไอโอเนีย	 (Ionia)	อารยธรรมที่เจริญขึ้นใน
นครรัฐกรีก	มีศูนย์กลางส�าคัญอยู่ที่นครรัฐเอเธนส์	
(Athens)	และนครรัฐสปาร์ตา	(Sparta)	นครรัฐเอเธนส์	
เป็นแหล่งความเจริญในด้านต่างๆ	ทั้งทางด้านการ
ปกครอง	เศรษฐกิจ	สังคม	ศิลปะ	วิทยาการ	รวมทั้ง

ปรัชญา	ส่วนนครรัฐสปาร์ตา	มีความเจริญในลักษณะท่ีเป็นรัฐทหารในรูปเผด็จการ	มีความแข็งแกร่ง
เกรียงไกร	เป็นผู้น�าของนครรัฐอ่ืนๆ	ในแง่ของความ					
มีระเบียบวินัย	กล้าหาญและเด็ดเด่ียวในด้านการรบ	
การศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมกรีกโบราณ	ส่วนใหญ	่		
จึงเป็นการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับนครรัฐเอเธนส์	และ
นครรัฐสปาร์ตา	ชาวกรีกโบราณเป็นชาวอินโดยโูรเปียน 

เรียกตัวเองว่า	เฮลีนส์	(Hellen)	เรียกเมอืงท่ีอยูว่่า	เฮลัส	
และเรียกอารยธรรมว่า	เฮเลนิค	(Hellenic)	ชาวกรีก
ต้ังบ้านเรือนของตนอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้	ตรง
ปลายสุดของทวีปยุโรป	ตรงต�าแหน่งที่มาบรรจบกัน
ของทวีปยุโรป	เอเชีย	และแอฟริกา	เป็นต้นเหตุให้กรีซ
โบราณได้รับอิทธิพลความเจริญโดยตรงจากท้ังอียิปต์
และเอเชีย	กรีซได้อาศัยอิทธิพลดังกล่าว	 พัฒนา
อารยธรรมของตนขึ้นโดยคงไว้ซ่ึงลักษณะที่เป็นของ
ตัวเอง	ด้านการปกครองนครรัฐเอเธนส์	ได้สร้างสรรค์
การปกครองประชาธิปไตยเป็นคร้ังแรก	และไม่นาน
นครรัฐกรีกอ่ืนๆ	ก็เลียนแบบเอเธนส์	แม้ว่านครรัฐที่
ไม่ใช่ชาวกรีก	 เช่น	คาร์เธจ	 (Carthage)	และโรม	

รูปที่ 1.13 อารยธรรมกรีก มหาวิหารพาเธนอน
และอโคโพลิส ที่มา : http://malimeesuk003.
wordpress.com/page/2/

รูปที่ 1.14 เหล่าเทพเจ้าตามความเชื่อของกรีกโบราณ ที่มา : 
http://www.werrenbuffet.com/2012/06/04/%E0%B8
%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8
%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0
%B9%80
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(Rome)	ซึ่งบุคคลส�าคัญที่สร้างแนวคิดปรัชญาการเมืองของกรีกโบราณที่มีชื่อเสียง	3	ท่าน	คือ	โสกราตีส 

(Socrates)	เพลโต	(Plato)	และอริสโตเติล	(Aristotle)	ซึง่ได้รับการยกย่อง	ให้เป็นผู้น�าในการวางรากฐาน
ให้แก่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	ที่ให้สิทธิแก่ประชาชนในการปกครอง	กลายเป็นมรดกที่
ส�าคัญทีช่าวกรกี	ทีม่อบให้แก่ชาวโลกตะวนัตก	โดยมีชาวโรมันเป็นสือ่กลางในการถ่ายทอด	แม้ปัจจบุนั
โลกทัศน์ของชาวตะวนัตกจะเปลีย่นแปลงไปมาก	แต่ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ	ของกรกีโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในด้านศิลปะ	ก็ยังคงได้รับการยกย่องอย่างสูงสุด	และถือเป็นแม่แบบของความเจริญของอารยธรรม
ตะวันตกอย่างแท้จริง	นอกจากน้ีกรีกยังเชื่อเร่ืองเทพเจ้าของกรีก	ซึ่งเป็นศาสนาที่นับถือเทพตาม
ธรรมชาติหลายองค์	เช่น	เทพซีอุส	(Zeus)	เทพอพอลโล	(Apollo)	หรือเทพโพไซดอน	(Poseidon)	
เป็นต้น	โดยเชื่อว่าพลังลึกลับที่มีอยู่ตามธรรมชาติสามารถให้คุณและโทษได้	อ�านาจลึกลับในธรรมชาติ
ดังกล่าวนี้	 เกิดข้ึนเพราะมีเทพเจ้าต่างๆ	เป็นผู้บันดาล	ดังนั้นชาวกรีกจึงมีความโน้มเอียงในการพลิก
ทุกสิ่งสู่อากอน	(agon)	อันน�าไปสู่การแข่งขันที่มีชื่อเสียงที่สุด	คือ	โอลิมปิกเกมส์	แต่มีการจัดเกมส์ขึ้น
ในที่อื่นๆ	ด้วย	เช่น	อิสเมียนเกมส์	(Isthmian	Games)	เมืองโครินทร์		ส่วนวิหารที่กรีกสร้างไว้บูชาเทพ
ต่างๆ	นั้น	นิยมสร้างบนเนินดินหรือภูเขาเล็กๆ	ซึ่งเรียกว่า	“อะโครโพลิศ”	(Acropolis)	วิหารที่ส�าคัญ	
ได้แก่	วิหารพาร์เธนอน	(Parthenon)		ตัวอาคารสร้างด้วยหินอ่อน	หลังคาหน้าจั่วมีเสาหินเรียงราย 

ได้รับการถ่ายทอดต่อไปยังจักรวรรดิโรมัน	ยุโรป	และบางแห่งในทวีปเอเชีย

			 2)	อารยธรรมโรมัน	(Roman	Civilization)
	 ก่อนที่อารยธรรมกรีกจะล่มสลายไป	ดินแดนโรมัน	ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมกรีก	ก็เร่ิม
เจริญเติบโตข้ึนในภาคตะวันตก	บนฝ่ังแม่น�า้ไทเบอร์	บนคาบสมทุรอิตาล	ีโรมนัมอี�านาจมากขึน้	จนปลาย
คริสต์ศตวรรษที่	1	โรมได้ปกครองดินแดนเฮลเลนิสต์ทั้งหมด	รวมดินแดนส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันตก
และท�าลายอารยธรรมของแอฟริกาเหนือของเมอืงคาร์เธจ	โรมสามารถปกครองได้	ท�าให้เมดิเตอร์เรเนียน
เป็นทะเลของชาวโรมัน	(Roman	lake)	โรมได้น�าวัฒนธรรมของแถบเมดิเตอร์เรเนียน	ไปยังดินแดน
ซึ่งยังอยู่ในยุคโลหะ	ดังนั้นโรมจึงเปรียบเสมือนผู้สร้าง
สะพานประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระหว่างตะวันตกกับ
ตะวันออก	 โดยได้พัฒนาส่ิงท่ีขัดแย้งระหว่างการ
อนุรักษ์และการเป็นผู้สร้างประสบผลส�าเร็จในการ
สังเคราะห์ลักษณะทีแ่ตกต่างกนั	ท�าให้ลักษณะของชาว
โรมนั	จงึเป็นผูท่ี้นบัถอืประเพณี	ค�าสัง่และความกล้าหาญ
ของทหาร	ซึ่งลักษณะการเมืองการปกครอง	แบ่งเป็น	
2	ระยะ	ได้แก่		
 1.	ระยะแรกเป็นสมยัสาธารณรฐั	(ปี	509-27	
ก่อนครสิตกาล)	ใช้ระบบการปกครองแบบ	อภิชนาธิปไตย 

โดยมีคณะบคุคลจากตระกลูขนุนางหลายๆ	ตระกลูร่วมกนั

รูปท่ี 1.15 นักรบและโรงละครโรมัน เมืองโอรองช์ ประเทศ
ฝรั่งเศส และโคลอสเซียมแห่งกรุงโรม ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1981  ท่ีมา : 
http:// www.zabzaa.com/travel/travel.php?id= 1101 
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ปกครองบ้านเมอืง	เมือ่ต้องการตัดสนิปัญหาต่างๆ	กจ็ะน�าเร่ืองเข้าสู่การพจิารณาของสภาซเีนท	(Senate) 
หรือวุฒิสภา	โดยยึดตามกฎหมายของบ้านเมืองเป็นหลัก	
 2.	สมัยจักรวรรดิโรมัน	(ปี	27	ก่อนคริสตกาล-ค.ศ.180)	มีจักรพรรดิเป็นผู้ปกครอง	เป็นยุคที่
โรมนัใช้อ�านาจทางทหารขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวาง	เน้นให้ประชาชนมคีวามรับผดิชอบต่อรัฐ	
มีระเบยีบวินัยและส่งเสริมสทิธิและเสรีภาพของบคุคล	เช่น	กฎหมายสิบสองโต๊ะ	(Law	of	the	Twelve	
Tables)	มีหลักการว่าพลเมืองทกุคนในจักรวรรดิ	ไม่ว่าเชือ้ชาติหรือศาสนาใด	จะได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย	โดยเสมอภาคเท่าเทยีมกนั	ซึง่ได้กลายเป็นแบบอย่างของประมวลกฎหมายทีใ่ช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั	

ทั้งน้ีก็พัฒนาพร้อมกับท�าให้เมืองเป็นแบบชาวกรีก	
ท�าให้ศิลปะมกีารเจริญเติบโต	ทัง้อาคารก่อสร้างทีใ่หญ่
โตและรูปภาพประดับก�าแพง	ส่วนสถาปัตยกรรม								
ชาวโรมนัใช้หลังคารูปโดม	ใช้บวัหวัเสาแบบคอรินเธียน		
การก่อสร้างโรงละครอัฒจันทร์	ซุ้มประตูโค้ง	ห้องน�้า
สาธารณะ	สนามแข่งขันกีฬา	อาคารสาธารณะเน้น
สร้างใหญ่โตและเข้มแขง็	ท่ีโด่ดเด่น	คือ	วิหารแพนธิออน 

(Pantheon)	 เป็นวิหารที่มีการใช้หลังคาโค้ง	ท�าให้
อาคารมีขนาดกว้างมากกว่า	 ในสมัยกรีก	ต่อมาก็
คอลอสเซียม	(Colosseun)	เป็นสนามกีฬากลางแจ้ง
ขนาดใหญ่ต้ังอยู่ใจกลางกรุงโรม	เร่ิมสร้างขึ้นในสมัย
จักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาณาจักรโรมัน	อัฒจันทร์
เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้
ประมาณ	527	เมตร	สูง	57	เมตร	สามารถจุผู้ชมได้
ประมาณ	50,000	คน	มีการออกแบบอย่างชาญฉลาด	
โดยสร้างให้สนามกฬีามลัีกษณะเป็นรูปวงรี	เพือ่ให้ผู้ชม

รู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา	และมีการออกแบบทางระบายน�้าเพื่อไม่ให้น�้าท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตก 

ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆ	ในปัจจุบัน	และโรมันฟอรั่ม	(Roman	forum)	บนพื้นที่ลุ่มระหว่าง
หุบเขา	Capitoline	และ	Palatine	ในสมัยโรมันโบราณ	บริเวณโรมันฟอรั่มกว้างขวาง	มีซากปรักหักพัง
ของส่ิงปลูกสร้างอายุไม่ต�่ากว่า	900	ปี	สร้างเรียงกันอย่างสวยงาม	ประกาศศักดาว่าที่แห่งน้ีมีความ
รุ่งเรืองมานาน	

 1.5 อารยธรรมโลกสมัยกลาง (The Middle Ages) 
	 1)	สมัยกลาง	(The	Middle	Ages)	หรือยุคมืด	(Dark	Ages)  
	 อารยธรรมสมยักลางหรือยคุมดื	(ประมาณ	ค.ศ	476-1453)		เร่ิมต้ังแต่อาณาจกัรโรมนัล่มสลาย
เป็นต้นมาราวคริสต์ศตวรรษที่	5	จนถึงคริสต์ศตวรรษที่	15	รวมระยะเวลาประมาณ	1,000	ปี	เป็นยุค

รูปที่ 1.16 จตุรัสโรมัน หรือ โรมันฟอรุม (Roman Forum) ใน
ชื่อภาษาละตินว่า “ฟอรุมโรมานุม” ตั้งอยู่ระหว่างเนินพาเลติ
เน (Palatine hill) และเนินแคปิโตลิเน (Capitoline hill) ใน
กรุงโรมในประเทศอิตาลี บริเวณนี้เป็นบริเวณศูนย์กลางของ
การวิวัฒนาการของวัฒนธรรมโรมันมาแต่โบราณ ท่ีมา : 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88 %E0%B8%
95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%
AA%E0%B9%82
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ที่ยุโรปแตกแยกเป็นอาณาจักรต่างๆ	มากมาย		ยังไม่รวมเป็นประเทศที่
แน่นอน	อานารยชนเผ่าเยอรมัน	กลุ่มต่างๆได้เข้าครอบครองทวีปยุโรป
และได้ต้ังอาณาจักรใหม่ของตนขึ้นมาแทนที่	และดูเหมือนว่าความ
เจริญด้านศิลปวทิยาการต่างๆ	กห็ยดุชงกัลง	ในช่วงระยะเวลาน้ียโุรป
มีระบบการปกครองที่เรียกว่า	ระบบฟิวดัล	(Feudelism)	หรือ
ศักดินาสวามิภักดิ์		ระบบนี้มีที่มาจากสภาพที่ชาวยุโรปต้องท�า
สงคราม	แย่งชิงอ�านาจระหว่างชนเผ่าต่างๆ	อยู่ตลอดเวลา	
นับต้ังแต่จักรวรรดิโรมันเส่ือมสลายลงไป	สภาพบ้านเมือง
ท่ีขาดความสงบและเต็มไปด้วยอนัตรายจากการสูร้บเช่นน้ี 

ท�าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามที่ต่างๆ	หันไปขอความ
คุ้มครองจากผู้น�าที่เข้มแข็ง	แล้วคนเหล่านี้ก็ตอบแทน
ความคุ้มครองด้วยการรับใช้แรงงานในทีดิ่นของผู้น�าที่
ให้ความคุ้มครองแก่ตน	ระบบฟิวดัลได้ท�าให้เกดิหน่วย
การผลิตทีเ่รียกว่า		แมนเนอร์	(Manor)	ขึน้	ซึง่ในแต่ละ
แมนเนอร์ประกอบด้วย		ปราสาทขนาดใหญ่อันเป็นที่
อยู่ของขุนนางเจ้าของที่ดิน	แวดล้อมไปด้วยไร่นาและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์	ชาวนาที่อาศัยอยู่ในที่ดินจะ
ท�างานในไร่นา	จะเพาะปลูก	เล้ียงสัตว์	อาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆ	ในยามว่างก็จะฝึกฝนงานช่าง	เช่น	
ช่างเหล็ก	ช่างไม้		ช่างทอผ้า	ฯลฯ	ดังนั้น	ในแต่ละแมนเนอร์	จึงเป็นหน่วยการผลิตที่มีความสมบูรณ์ใน
ตัวเอง	ขุนนางเจ้าของที่ดิน	(Land	Lord)	มักมีดินที่ครอบครองเรียกว่า	ฟีฟ	(Fief)	หรือที่ดินผืนใหญ่โต												
เกนิความจ�าเป็น	จงึมีการแบ่งทีดิ่นให้กบัขนุนางระดับรองลงไป	หรือขนุนางระดับรองยกทีดิ่นให้ขนุนาง
ที่เข้มแข็ง	เพ่ือจะได้รับความคุ้มครองอยู่ในฐานะวัสซาล	(Vassal)	โดยที่ตนเองยังถือครองท่ีดินและ						
หาผลประโยชน์ในทีดิ่นน้ันต่อไป	ประโยชน์ทีข่นุนางเข้มแขง็ได้รับคือ	ความช่วยเหลือทางด้านก�าลัง		คือ
อัศวินและทหาร	ตลอดจนบริวารต่างๆ	และประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินน้ันๆ	ก็จะมีลักษณะเป็น											
ข้ารับใช้ขุนนางอีกทอดหนึ่ง	เรียกว่าเซิร์ฟ	(Sert)	พวกนี้ไม่ใช่เสรีชน	แต่ก็ไม่ใช่ทาส	ดังนั้นทุกคนจะต้อง
เป็นข้ารับใช้ผู้ที่อยู่เหนือกว่าตนเสมอ	ผู้อาศัยอยู่ในที่ดินจะเป็นข้ารับใช้ขุนนางเจ้าของที่ดิน	ขุนนาง
เจ้าของที่ดินจะเป็นข้ารับใช้กษัตริย์ที่ปกครองแคว้นที่ตนสังกัดอยู่	และกษัตริย์ก็ต้องเป็นข้ารับใช้ของ
จักรพรรดิผู้เป็นใหญ่เหนือแคว้นทั้งปวง	แม้จนในที่สุดพระจักรพรรดิเองก็ต้องเป็นข้ารับใช้ผู้อยู่สูงสุด			
คือ	พระเจ้า	ซึ่งเท่ากับเป็นการยอมรับความเป็นใหญ่ของศาสนจักรอันมีพระสันตะปาปา	 (Pope)									
เป็นประมุขชาวยุโรป	ซึ่งในยุคกลางเชื่อว่ามนุษย์ไม่อาจจะรอดพ้นจากบาปทั้งปวง	โดยปราศจาก						
ความช่วยเหลือจากศาสนจักร	ท�าให้สันตะปาปาและบาทหลวงมีอิทธิพลอย่างมาก	ทั้งทางด้านสังคม
และการเมืองการปกครอง	อันน�ามาสู่การสร้างจักรวรรดิไบแซนไทน์	(Byzantine	Empire)	เพื่อขยาย
ฐานความศรัทธาออกไป	ดังน้ัน	ส่ิงท่ีควบคู่กบัความเข้มแขง็ของขนุนางในระบบฟิวดัล	คือ	ความเข้มแขง็
ของศาสนาจกัร	ระบบฟิวดัลและศาสนจกัรจงึมคีวามส�าคัญต่อชวิีตและสังคมของชาวยโุรปในสมยักลาง	

รูปท่ี 1.17 ระบบฟิวดัลหรือศักดินาสวามิภักด์ิในสมัยกลาง  
ที่มา : http: //www.bigboytravel.com/europe/topme-
dievalcities
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เป็นอย่างยิง่	ภายหลังยคุกลางได้ส้ินสุดลง	ได้เกดิระบบกษตัริย์เป็นศูนย์กลางการปกครองทีเ่ข้มแขง็และ
เป็นศูนย์รวมของการเกิดรฐัชาติข้ึนในยโุรป	โดยรัฐชาติทีเ่กิดข้ึนน้ี	เกดิจากการรวมตัวของคนทีม่เีชือ้ชาติ
และภาษาเดียวกัน	เช่น	ฝร่ังเศส	อังกฤษ	เยอรมนี	อิตาลี	การรวมศูนย์อ�านาจได้รับการสนับสนุนจาก
ชนชั้นกลาง	และเมืองศูนย์กลางการค้าที่เกิดขึ้น	ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่	12-13	เป็นต้นมา

		 2)	อารยธรรรมไบแซนไทน์	(Byzantine	Empire)
	 ขณะที่อาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ก�าลังเสื่อมลง	จักรพรรด์ิคอนสแตนตินที่	3	(ค.ศ.306-337)	

แห่งโรมันได้สถาปนาเมืองหลวงทางตะวันออก	 คือ	
เมืองไบแซนติอุม	 (Byzantium)	แล้วตั้งช่ือใหม่ว่า 
เมืองคอนแสตนติโนเบิ้ล	(Constantiople)	อันเป็น
เมืองหลวงของจักรวรรดิไบแซนไทน์	หรือจักรวรรดิ
โรมันตะวันออก	 (เมืองอีสตันบูล	ประเทศตุรกีใน
ปัจจุบัน)	มีการปกครองแบบเอกาธิปไตย	(Autocrat)	
โดยจักรพรรดิทรงมีอ�านาจสูงสุด	ทั้งด้านการปกครอง
จักรวรรดิและทางศาสนา	 เพราะทรงเป็นตัวแทน						
แห่งเทพเจ้าทั้งหลาย	ทรงด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษา
สูงสุดในจักรวรรดิ	ต่อมาเมื่อจักรพรรดิโรมันได้ศรัทธา
และยอมรับให ้ศาสนาคริสต ์เป ็นศาสนาประจ�า
จักรวรรดิ	จักรวรรดิไบแซนไทน์จึงได้พัฒนามาจาก
คริสต์ศาสนาแบบกรีกนิยม	มีผลท�าให้ศาสนาคริสต์
แยกออกเป็นสองนิกาย	คือ	กรีกออร์โธด็อกซ์	(Greek	
Orthodox)	นับถือกันในยุโรปตะวันออก	และโรมัน
คาธอลิก	(Roman	Catholic)	นับถอืในยโุรปตะวนัตก
อย่างเด่นชัด	ปัญหาส�าคัญทีท่�าให้จกัรวรรดิโรมันตะวนัออก 

หรือไบแซนไทน์เสื่อมอ�านาจ	คือ	ความขัดแย้งภายใน
ทางศาสนา	จนไม่สามารถต่อต้านอ�านาจของจักรวรรดิ
มุสลิมในเอเชียไมเนอร์	ยุโรปและแอฟริกาได้	ความ
อ่อนแอของสถาบันจักรพรรดิในชั้นหลังก็เป็นปัจจัย
ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	ที่ท�าให้จักรวรรดิไบแซนไทน์
ถกูจักรวรรดิมุสลมิยดึครองในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษ
ที่	15	ด้านศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา	มีลักษณะ
ของการผสมผสานศิลปะตะวันตกกบัศิลปะตะวนัออก
เป็นอย่างดี	ศิลปะท่ีส�าคัญ	ได้แก่	สถาปัตยกรรม 

รูปที่ 1.18 ฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) แห่งนครอิสตันบูล 
ประเทศตุรกี เป็นต้นแบบสถาปัตยกรรม โบสถ์ของคริสต์   
ศาสนิกชนตะวันตก ยุคไบเซนไทน์ (Byzantine) ท้ังนิกาย              
ออร์โธดอกซ์ และคาทอลิกกรีก และได้รับการยกย่องให้เป็น  
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ท่ีมา : http://www.
fwdder.com/topic/589385

รูปที่ 1.19 โบถส์เซนท์ โซเฟีย หรือ สตา โซเฟีย (St. Sophia 
หรือ Sta Sophia) ค.ศ. 532 – 537 เป็นโบถส์ที่ส�าคัญที่สุด
ของกรุงคอนสแตนติโนเปิล เกิดจากบัญชาของจักรพรรดิ        
จัสติเนียน โดยรับรูปแบบมาจากวิหารแพนธิออนของโรมัน      
รูปแบบของโบถส์เซนท์ โซเฟีย ส่งอิทธิพลให้กับศิลปะแบบ
อิสลามในเวลาต่อมา ท่ีมา : www1.finearts.cmu.ac.th/
av/.../images/.../01Christian%20Byzantine.pp
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มีลกัษณะเป็นวิหารรูปโดมมกีารประดบักระจกสภีายในวิหาร	ทีส่�าคัญคือ		วิหารเซนโซเฟีย	วิหารฮาเกยี
โซเฟีย	ด้านปฏิมากรรม	ส่วนใหญ่เป็นพวกรูปบูชา	เช่น	พระเยซู	นอกจากน้ันยังมีการแกะสลักงาช้าง
และงานส�าริด	ส่วนด้านจิตรกรรม	เป็นภาพวาดแบบเฟรสโก	โดยใช้เทคนิคแบบเทมเปอร่า	นอกจากนี้
ยงัมีการประดับ	หนิโมเสกท�าให้เกดิเป็นรูปจติรกรรมอันงดงาม	ด้านกฎหมาย	มกีารรวบรวมและปรับปรุง
ประมวลกฎหมายโรมัน	เพ่ือให้สอดคล้องกับการปกครองที่กษัตริย์มีอ�านาจสูงสุด	เรียกว่า	ประมวล
กฎหมายของจักรพรรดิจัสติเนียน	(Justinian	Code)	เป็นต้น
	 3)	อารยธรรมอิสลาม		
	 อารยธรรมอิสลาม		เป็นความก้าวหน้าทีไ่ด้รับ
แรงดลใจมาจากอิทธิพลของศาสนาอิสลาม	(Islam)	
สร้างขึ้นโดยชาวมุสลิมเชื้อชาติต่างๆ	แต่เน่ืองจาก
ศาสดาโมฮัมหมัด	(ค.ศ.570-632)	ผู้ประกาศศาสนา
เป็นชาวอาหรับ	ดังน้ัน	กลุ่มอาหรับจงึมบีทบาทส�าคัญ
ในการให้ก�าเนิดอารยธรรมอิสลาม	แต่มิได้หมายความ
ว่าจะเป็นเจ้าของอารยธรรมเพียงชาติเดียว		(ศรีสุรางค์ 
พูลทรัพย์.2546:47-48)	ก่อนเกิดศาสนาอิสลาม	ชาว
อาหรับนับถอืเทพเจ้าหลายองค์	แต่ละเผ่าจะมเีทพเจ้า
ประจ�าเผ่า	มีศาลเทพารักษ์ส�าหรับเทพเจ้าของตน	เพ่ือ
ให้สมาชิกของเผ ่าเดินทางมานมัสการประจ�าป	ี
นอกจากเทพเจ้าประจ�าเผ่าแล้ว	แต่ละเผ่าก็ยังนับถือ
เทพเจ้าอีกมากมายหลายองค์	 รวมทั้งยังนับถือ
ธรรมชาติแวดล้อม	เช่น	น�้าพุ	ต้นไม้	และหิน	เป็นต้น	
เทพเจ้าบางองค์และปูชนียสถานบางแห่งอาจเป็นที่ที่
ชนทกุเผ่าในอาหรบันับถอืเหมอืนกันหมดกไ็ด้	เช่น	หนิด�า
ทรงกลมในปชูนียสถานกะฮ์บรอ	ภายในวิหารกาบา		ทีเ่มอืงเมกกะ	เป็นสถานทีท่ีช่นเผ่านับถอืว่าศักด์ิสิทธ์ิ	
เป็นทีส่งิสถิตของเทพเจ้าหลายองค์และพากนัเดนิทางมานมัสการเป็นประจ�าทกุปี	ในบรรดาเทพเจ้า
ทั้งหลาย	ชนเผ่าต่างๆ	ในอาหรับนับถือพระอัลลอฮ์	(Allah)	เป็นเทพเจ้าสูงสุด	เพราะเป็นผู้สร้างสรรค์
ส่ิงทั้งหลาย	ซึ่งค�าว่าอิสลาม	หมายถึง	“การยอมมอบตนต่อเจตน์จ�านงของพระเจ้า”	โดยมีคัมภีร์ของ
ศาสนาคือ	“กุรอ่าน”	(Qur’an)	ซึ่งค�าสอนส�าคัญของพระมุฮัมหมัดที่ส่งผลต่อการรวมชาติคือ		“มุสลิม
ทุกคนเป็นพี่น้องกัน”	คาบสมุทรอาหรับในช่วงระยะที่อารยธรรมอิสลามถือก�าเนิดเป็นดินแดน
ซึง่ประชากรแบ่งแยกออกเป็นเผ่านกัรบหลายเผ่า	ต่างกม็วิีถชีีวิตทีอ่าจแบ่งออกเป็นสองแบบ	คือ	พวกทีเ่ร่ร่อน
ตามทะเลทราย	ซึ่งเรียกกันว่าพวกเบดูอิน	(Bedouins)	มีอาชีพเลี้ยงสัตว์	จึงต้องเดินทางเร่ร่อนเพื่อ
แสวงหาทุง่หญ้าและบ่อน�า้	ท�าให้ไม่สามารถหยดุตัง้หลักแหล่งได้	พวกเร่ร่อนบางกลุ่มท�าการเกษตร	จึงตัง้ถิน่ฐาน
ชัว่คราวตามบริเวณแหล่งน�า้ในทะเลทราย	(Oasis)	การด�าเนินชวิีตอีกแบบหน่ึงคือพวกต้ังหลักแหล่งใน

รูปที่ 1.20 การประกอบพิธีฮัจญ์ หรือ การท�าหัจญ์ คือการเดิน
ทางไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีนครเมกกะหฺในเดือนซุลฮิจญะหฺ     
ตามวันเวลา และสถานที่ต่างๆ ที่ทางศาสนาอิสลามก�าหนดไว้ 
ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าท่ีส�าหรับมุสลิมท้ังชายและหญิง      
ทุกคนท่ีมคีวามสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สนิ และการเดิน
ทางที่ต้องปฏิบัติ  ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E 
%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%8D%E
0%B9%8C
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เมอืงยดึการค้าเป็นอาชพี	ด้วยเหตุทีเ่มอืงในคาบสมทุร
อาหรับสมยันัน้มักต้ังอยูบ่นเส้นทางการค้าและเป็นเมืองท่า
ที่จอดพักของกองคาราวาน	ชาวเมืองเหล่าน้ี	 จึง
แสวงหาผลประโยชน์จากการค้า	จนม่ังค่ังร�่ารวย	เช่น	
ชาวเมอืงมกัฮ์	(เมกกะ)	เป็นต้น	ประวัติศาสตร์ของการ
สร้างจักรวรรดิอาหรับ	แสดงให้เห็นว่าผู้น�าที่สามารถ
พิสูจน์ตนเองว่าเป็นผู้เคร่งศาสนา	สามารถดึงดูดความ
ศรัทธาได้	ส่วนผู้น�าที่เป็นนักรบต้องเข้มแข็งและเป็น
นักบริหารที่ประสบความส�าเร็จเท่าน้ัน	จึงจะได้รับ
ความจงรักภักดี	จากชนเผ่าอาหรับและรักษาความเป็น
อันหน่ึงอันเดียวของจักรวรรดิไว้ได้	หากเมื่อใดที่ฐาน
อ�านาจจากศูนย์กลางเสื่อมลง	 จักรวรรดิก็จะเร่ิม
แตกแยกออกจากกันและท�าสงครามเข่นฆ่ากันเอง	
ความแห้งแล้งทุรกันดารของทะเลทราย	การมีชีวิต
ยากล�าบากต้องสู้เพื่ออยู่รอด	ท�าให้ชนเผ่าเร่ร่อนเหล่านี้	
มีความกล้าหาญ	อดทน	เป็นนกัรบท่ีเข้มแขง็	ครัน้เม่ือ	
ยอมรับศาสนาอิสลาม	และได้มีผู้น�าที่มีความสามารถ
และเข้มแข็ง	เป็นนายทัพ	(เช่น	ศาสดาโมฮัมหมัด	และ
กาหลิบ	(ประมขุของจกัรวรรด)ิ	รวมทัง้	วิเซยีร์	(Vizier)
ข้าราชการต�าแหน่งสูงสดุ	เป็นต้น)	ประกอบกบัมคีวามเช่ือว่า
ท�าการสงครามปกป้องศาสนาจะท�าให้ได้ไปสู่ชวิีตบรมสขุ
ในสวรรค์	จึงเห็นได้ว่าแรงศรัทธาในศาสนา	ท�าให้เกิด
จักรวรรดิอิสลาม	ซึ่งสร้างข้ึนด้วยการชนะสงคราม	
ท�าให้รู้จกัสร้างขนบธรรมเนียม	ประเพณีขึน้	และยดึถอื
ราวกับเป็นกฎหมายของตน	

	 	 4)	สงครามครูเสด	(Crusade	war)
	 	 มหาสงครามคร้ังใหญ่ของศาสนจกัรระหว่าง

ชาวมุสลิมและชาวคริสต์	ในช่วงศตวรรษท่ี	11	ถึง	13	สงครามครูเสด	คือ	สงครามไม้กางเขน	เดิมมา
จากค�าว่า	“ครอส”	และเดิมทีดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ	 (เยรูซาเลม)	นั้นเป็นของชาวคริสต์อยู่แล้ว	แต่ถูก
ชาวมุสลมิรุกราน	ฝ่ายคริสต์มกีารประกาศความชอบธรรมในการท�าสงคราม	และยงัยกหน้ีสินให้กบัคน
ที่เข้าร่วมสงคราม	ทั้งผู้น�าศาสนายังประกาศว่าผู้ใดที่ร่วมรบ	จะได้ขึ้นสวรรค์	การรุกรานของชาวคริสต์
ที่กระท�าต่อมุสลิม	ระหว่าง	ค.ศ.1069-1291	สาเหตุของสงครามเกิดจากการที่ชาวคริสต์	ไม่พอใจ

รูปท่ี 1.21 คัมภีร์อัล-กุรอาน (Al-Quran) คัมภีร์ของศาสนา
อิสลาม แปลว่า “สิ่งท่ีจะต้องอ่าน” (That which is to be 
read) หรอืแปลว่า “บทอ่าน” หรอื “บทท่อง” (The Reading) 
: http://guru.sanook.com/pedia/topic/คมัภร์ีอัลกรุอาน/

รูปที่ 1.22 (1.-2.มุสลิมทั่วโลกมุ่งมายังจุดบัยตุลเลาะห์ เพื่อท�า
พิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะฮ์ 3.-4.ผู้แสวงบุญต่างเบียดเสียดเข้าไป
เพ่ือจะไปแตะและขอพร 5.มุ่งหน้าไปยังจุดขว้างเสาหินต้อง
ผ่านอุโมงค์ลอดเขา 2 แห่ง 6.การขว้างเสาหนิเป็นส่วนหนึง่ของ
การท�าพธิฮัีจญ์ 7.ผูแ้สวงบุญพักค้างแรม เพือ่เก็บก้อนหนิน�าไป
ขว้างเสาหิน)
ท่ีมา : http://www.khaosod.co.th/view_news.
php?newsid=TUROamIyd3dNV EkyTVRJMU5RPT0=



20

ชาวมุสลิมที่ไม่ต้อนรับพวกตนในการเข้าไปแสวงบุญที่
เมืองเยรูซาเลม	ซึ่งเป็นที่ประสูติของพระเยซูและแหล่ง
ก�าเนิดของศาสนาคริสต์	 	 โดยถูกรบกวนจากพวก 

เซลจุค	เตอร์ก	(Seljuk		Turks)	ที่เป็นอิสลาม		อีกทั้ง
สงครามครูเสดเป็นผลของความขัดแย้งกันเป็นเวลา
ช้านาน	ระหว่างคริสตจักรทางภาคตะวันตกกับทาง
ภาคตะวันออก	ต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะมีอ�านาจ
เหนืออีกฝ่ายหน่ึง	โดยน�าเสนอความเป็นผู้น�าในการรบ
เพือ่ทวงคืนดนิแดนศักด์ิสิทธิ	และหยดุยัง้การแพร่ขยาย
ของศาสนาอิสลามท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว	จนก่อให้เกิด
ความหวาดกลัวขึ้นทั่วไปในหมู่ชาวคริสเตียนในยุโรป 

ด้วยเหตุดังกล่าว	ในศตวรรษท่ี	11	ชาวคริสเตียนจึงได้
ส่งกองก�าลงัมาปะทะกบัมสุลมิ	ช่วงเวลาระหว่างน้ัน เป็น
ระยะเวลาท่ีระส�า่ระสายอยูท่ัว่ไปในยโุรป	พวกเจ้าเมอืง
ต่างๆ	ก็ต่อสู้ท�าสงครามซึ่งกันและกัน	พระสันตะปาปามีความเห็นว่าถ้าปล่อยให้อยู่ในสภาพเช่นนี้	จะท�าให้
ชาวคริสเตียนในยุโรปต้องอ่อนแอลง	จึงยุยงปลุกระดมให้ประชาชนหันมาต่อสู้กับชาวมุสลิมแทน	โดยอ้างว่า
จะได้รับกศุลผลบญุและเพ่ือเอานครอนัศักด์ิสิทธิเ์ยรูซาเลม็กลับคืนมา	ส่วนมสุลิมได้กลายเป็นมหาอ�านาจ
ทางการค้าแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	ตั้งแต่ศตวรรษที่	10	การค้าพาณิชย์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	
จึงตกอยูใ่นความควบคุมของมสุลมิอย่างเตม็ที	่ดงัน้ันชาวครสิเตยีนในยโุรป	จงึต้องท�าสงครามกบัมสุลมิเพือ่		
หยุดยั้งความเจริญก้าวหน้าของมุสลิม	สันตะปาปา	ได้ให้สัญญาว่าผู้ที่เข้าร่วมในการต่อสู้จะได้รับการ
ยกเว้นจากบาปที่เคยท�ามา	และผู้ที่ตายในสงครามก็
จะได้ขึน้สวรรค์	“สงครามครเูสด”	จงึเป็นการต่อสู้เพือ่
ความถูกต้องชอบธรรม	เป็นความถูกต้องชอบธรรม
ตามหลักศรัทธาทางศาสนา	เป็นสงครามที่ต่อสู้เพ่ือ
ความถูกต้องตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า	ซึ่ง
ชาวมุสลิมใช้ค�าว่า	“จิฮัด”	ในภายหลังค�าว่า	สงคราม
ครูเสด	ถกูน�าไปใช้ในท�านองการรณรงค์	ต่อสูเ้พ่ือความ
ชอบธรรมด้านต่างๆ	เป็นสงครามศักด์ิสิทธ์ิตาม	พระ
ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า	ทัง้	“ฆ่าคนนอกรีต-คนต่าง
ศาสนา	ไม่บาป	แล้วยังได้ขึ้นสวรรค์”	ผลของสงคราม
ครูเสดถือว่าเป็นความล้มเหลวของคริสตจักร	เพราะ
ไม่สามารถขับไล่พวกมุสลิมออกจากดินแดนอัน
ศักด์ิสิทธ์ิได้	ผู้คนเส่ือมศรัทธาในศาสนา	สันตะปาปา

รูปที่ 1.23 ชาวเซลจุคเติร์กซึ่งเป็นชาวมุสลิมได้เข้าครอบครอง
ปาเลสไตน์ในศตวรรษที่ 11 ชาวคริสต์ที่เดินทางไปจาริกแสวง
บุญก็ถูกคุกคามอย่างรุนแรงอันน�าไปสู ่การเกิด “สงคราม        
ครูเสด”  ที่มา :  http://www.kom kid.com/ประวัติศาสตร์
สังคม/crusade-war

รูปท่ี 1.24 “สงครามครูเสด” ซึ่งเป็นสงครามระหว่างศาสนา
คริสต์และอิสลาม ท่ีเกิดขึ้นถึง 8 ครั้ง กินระยะเวลายาวนาน
กว่า 200 ปี คร่าชีวติผูค้นไปกว่า 7,000,000 คน และทรัพย์สนิ
อีกมากมายมหาศาล ท่ีมา : http://topicstock.pantip .com/
wahkor/topicstock/2012/10/X12754914/X12754914.
html
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ถูกลดบทบาทลง	กษัตริย์เร่ิมกลับมามีอ�านาจอีกคร้ัง	ทาสมีอิสระจากการปลดแอกท�าให้ระบบฟิวดัล
เสื่อมลงมา	ในปัจจุบันไม่มีสิ่งใดที่เป็นอนุสรณ์ของสงครามครูเสดในตะวันออกกลาง	นอกจากความชิงชัง
และความไม่ไว้วางใจกันระหว่างคนสองศาสนาที่ยังเหลือตกทอดมาให้ประชาชนจนถึงปัจจุบัน	

 1.6 ยุโรปสมัยใหม่ คริสต์ศตวรรษที่ 15-16
	 เมื่อปี	ค.ศ.1300-1600	ได้เกิดการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญในประเทศตะวันตก	น�ามาสู่การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางความคิด	 วิถีชีวิต	ซึ่งเป็นพัฒนาการที่เชื่อมต่อจากสมัยกลางไปสู่สมัยใหม่		
อันน�าไปสู่การสร้างรัฐชาติ	(Nation-state)	การฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ	(Renaissance)	การปฏรูิปศาสนา	
(Reformation)	และการส�ารวจทะเล	(Age	of	Exploration)	เกดิเศรษฐกจิรูปแบบใหม่	คือ	ลทัธิพาณิชย์
นิยม	 (Mercantilism)	ก่อให้เกิดระบบทุนนิยม	 (Capitalism)	 อันน�าไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม										
(Industrial	Revolution)	แสวงหาอาณานิคม	เกิดการขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม	ซึ่งมุ่งแข่งขัน
การสร้างแสนยานุภาพด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าผู้อ่ืน	น�ามาสู่การเผชิญหน้ากัน	อันก่อให้เกิด
สงครามโลกครั้งที่	1	สงครามโลกครั้งที่	2	และสงครามเย็นต่อไป
	 1)	ยุคการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ	(Renaissance)	
	 							ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	14	–	16	ปลายยุคกลาง	เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุโรปที่ส�าคัญ	คือ	
เกิดการขยายตัวของชนชั้นกลาง	เกิดความเสื่อมของศาสนาคริสต์		และที่ส�าคัญ	อ�านาจกษัตริย์ค่อยๆ
กลับคนืมา	ส่งเสรมิให้เกดิการรวมตวัเป็นรฐัชาติต่างๆ	ขึน้	เชน่	องักฤษ		ฝรั่งเศส	และสเปน		มกีารติดต่อ
ค้าขายตามเมืองต่างๆ	ทั่วยุโรป	ผู้คนต่ืนตัวเรียนรู้ศิลปะวิทยาการของชาวกรีกและโรมันโบราณ	ท�าให้
เกิดสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ	ชาวยุโรปยุคน้ี	มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	เร่ิมเข้าแทนที่
ระบอบศักดินา	เมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญ	เช่น	เมืองปิซ่า	มิลาน	เจนัว	เวนีส	และเฟลอเรนส	์
เปน็ตน้	ซึง่เริม่ขึน้ทีด่นิแดนอติาลก่ีอน	แล้วแพรไ่ปยงัส่วนตา่งๆ	ของทวปียโุรป	หลงัจากยคุนีไ้ดส้ิน้สดุลง

เมือ่อาณาจกัรโรมนัตะวันออก	(กรุงคอนสแตนติโนเปิล) 
ถกูพวกเติร์กท�าลาย	ในปี	ค.ศ.	1453	ยคุการฟ้ืนฟูศิลปะ
วิทยาการ	ถือเป็นจุดเช่ือมต่อของประวัติศาสตร์
สมัยกลางกับสมัยใหม่	การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการครั้งนี้	
เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติ
รอบตัวอย่างกว้างขวางและลึกซ้ึง	อันท�าให้เกดิแสงสว่าง
แห่งปัญญาขึ้นในยุโรป	อีกคร้ัง	หลังจากที่ถูกครอบง�า
ด้วยหลักความเชื่อของศาสนจักรมาเป็นเวลานาน 

ชาวยุโรปเร่ิมให้ความสนใจกับชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น	
แทนที่จะสนใจชีวิตในโลกหน้า	การเปล่ียนแปลงทาง
ด้านความคิดที่ส�าคัญคือ	การน�าเอาหลักเหตุผลมาใช้
ในการแสวงหาความรู้		เกดิแนวคิดทีส่�าคัญในช่วงน้ีคือ	

รูปท่ี 1.25 ภาพโรงเรียนแห่งเอเธนส์ ( The School of       
Athens) จิตรกรรมฝาผนังผลงานของราฟาเอล จิตรกรสมัย
เรอเนซองส์คนส�าคญัชาวอิตาล ีท่ีเขยีนระหว่างปี ค.ศ.1509 ถงึ
ปี ค.ศ.1510  ท่ีมา : http://th.Wikipedia .org/wiki/โรงเรียน
แห่งเอเธนส์
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แนวคิดมนุษยนิยม	(Humanism)	 เป็นแนวคิดท่ีให้
ความส�าคัญแก่มนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคลเป็นความ
คิดทีย่กย่องเชดิช	ูความสามารถของบคุคล	และแนวคิด
ธรรมชาตินิยม	(Naturalism)	เป็นแนวคิดที่ให้ความ
ส�าคัญกบัธรรมชาติของมนุษย์และโลก	โดยการทีม่นุษย์
คิดว่าธรรมชาติแวดล้อมทีอ่ยูร่อบตัว	มอิีทธิพลต่อชวิีต
และความเป็นอยู่	ดังนั้นจึงเริ่มมีการศึกษาและวิพากษ์
วิจารณ์	สิ่งที่อยู่รอบตัวของมนุษย์อย่างจริงจัง	แนวคิด
ทั้ง	2	นี้	ท�าให้เกิดความก้าวหน้าในโลกวิทยาการต่างๆ	
ทั้งดาราศาสตร์	คณิตศาสตร์	ปรัชญา	วิทยาศาสตร	์
เทววิทยา	จิตรกรรม	ประติมากรรม	สถาปัตยกรรม				
บทกวี	แฟชั่น	 รวมทั้งการส�ารวจดินแดน	 เป็นต้น	
อย่างไรก็ตามความเชื่อในแนวความคิดทั้ง	2	ของคน	
ในยคุน้ี	กไ็ม่ได้ปฏเิสธอ�านาจพระเจ้าทีป่ลกูฝังมาตลอด	
คริสต์ศาสนาจึงถูกผสมผสานเข้ากับแนวคิดท้ัง	 2							
ต่อไป	ผลงานที่ส�าคัญได้แก่	เคร่ืองปั่นด้าย	แท่นพิมพ์	
เคร่ืองสีข้าว	เข็มทิศ	กระสุนปืน	เป็นต้น	ความส�าเร็จ
ของการฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ	มหีลายด้านทัง้ด้านศลิปกรรม 

มีการผลิตผลงานด้านจติรกรรม	ประติมากรรมมากมาย	
ศิลปินท่ีมช่ืีอเสียง	ได้แก่	เลโอนาโด	ดาวินชี	(Leonardo 

da	Vinci	 :	ค.ศ.	1452-1519)	ผู้รังสรรค์ผลงานของ
ภาพ	“The	Last	Supper”	และ	“Mona	Lisa”																							
ไมเคิล	แองเจโล	(Michelangelo	Buonarroti	:	
ค.ศ.1475-1564)	กบัผลงาน	“The	Story	of	Creation” 

จากคัมภร์ไบเบิลที่วิหาร	Sistine	Chapel	และราฟาเอล 

(Raphael	:	ค.ศ.1483-1520)	กับผลงาน	“School	of	
Athens”	ส่วนในด้านวิทยาศาสตร์เป็นการปฏิวัติทีม่ี
ผลมาจากความรู้ใหม่	กบัธรรมชาต	ิการสงสัยในค�าสอนเดิม 

การแสวงหาความรู้ใหม่	การทดลอง	ก่อให้เกิดนัก
วิทยาศาสตร์	หลายคน	เช่น	เซอร์ไอแซค	นิวตัน	(Sir	Isaac 
Newton)	ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วง	นิโคลลัส	โคเปอร์
นิคัส	(Nicolus	Copernicus	:	ค.ศ.1473-1543)	เสนอทฤษฎีใหม่ว่าด้วยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของ
จักรวาล	หรือกาลิเลโอ	(Galileo	Galilei	:	ค.ศ.1564-1642)	ค้นพบทฤษฏี	“กฏแห่งการแกว่งของลูกตุ้ม” 

และ	“กฏการตกของวัตถุ”	เป็นต้น

รูปที่ 1.26 ภาพโมนาลิซา (Mona Lisa)  ภาพหญิงสาวผู้มีรอย
ยิ้มอันลึกลับ (mystic smile) ท่ีโด่งดังไปท่ัวโลก ผลงานของ
เลโอนาร์โด ดาวินชี (Leonardo da Vinci) ผู้เป็นอัจริยะท้ัง
ในด้านวทิยาศาสตร์ แพทย์ กว ีดนตร ีจติรกรรม ประติมากรรม 
และสถาปัตยกรรม ผลงานที่มีชื่อเสียงของดาวินชี ได้แก่ ภาพ
อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู (The last Supper) ภาพพระ
แม่บนก้อนหิน (The Virgin on the Rock) ท่ีมา : http:// 
www.thaigoodview.com/node/49355

รูปที่ 1.27 เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) ผลงาน
เรื่อง Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica   
ซึ่งเป็นรากฐานของวิชากลศาสตร์ด้ังเดิมทางวิทยาศาสตร์     
จากทฤษฎกีฎแรงโน้มถ่วงสากลและกฎการเคลือ่นท่ีของนวิตัน 
ในปี ค.ศ.1687 ที่มา : http://th .wikipedia.org/wiki/
ไอแซก_นิวตัน
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	 2)	ยุคแห่งการปฏิรูปศาสนา	(Age	of	Reformation)	   

	 การปฏรูิปศาสนาเกิดข้ึนในช่วงคริสต์วรรษท่ี		16		อันเป็นผลมาจากข้อสงสยัเร่ืองราวของจกัรวาล	
การปฏิรปูศาสนาเร่ิมขึน้จากความต้องการจะปฏรูิปศาสนจกัรโรมนัคาทอลิก	แต่กลบัส่งผลให้เกดิกลยีคุ
และความวุ่นวาย	น�าไปสู่การก่อต้ังศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์	และการแบ่งแยกผู้นับถือศาสนา
คริสต์ในยุโรปออกเป็น	2	ฝ่าย	เป็นการค้นพบที่ตรงข้ามกับค�าตอบของศาสนาหลายๆ	เรื่อง	ประกอบกับ
การประพฤติผิดศีลธรรม	การไม่ปฏิบัติตามค�าสอนของศาสนาของบรรดาพวกพระต่างๆ	สันตะปาปา
บางองค์		เข้าไปยุง่เกีย่วกบัการเมอืงมากเกนิไป	ได้ท�าให้เกดิ	“คริสต์ศาสนรัฐ”	(Ecclesiastical	states)	
ซึ่งท�าให้ความร�่ารวยของศาสนาน�าไปสู่การละโมบและคอรัปช่ัน	ดังน้ันจึงมีผู้ต้องการปฏิรูปศาสนาให้
บริสุทธิ์ผุดผ่อง	การฟื้นฟูศิลปะวิทยามีส่วนท�าให้คนมีอิสระมากขึ้นในการตั้งข้อสงสัยศาสนจักรและ
ค�าสอนต่างๆ	การปฏิรูปทางศาสนาเร่ิมต้นข้ึนเมื่อ	นักบวชชาวเยอรมัน	ชื่อมาร์ติน	ลูเธอร์	 (Martin	
Luther:ค.ศ.	1483-1546)	ติดประกาศค�าประท้วงการกระท�าที่ไม่ชอบธรรมของศาสนจักรกรุงโรม	95	ข้อ		

ท่ีหน้าวิหารวิตเต็นเบอร์ก	เมื่อ	ค.ศ.1517	เขากล่าวว่า
ความเชื่อของมนุษย์	เกิดจากศรัทธาของมนุษย์ผู้นั้น
ท่ีมีต่อพระผู้เป็นเจ้า	ไม่ใช่โดยการผ่านพิธีกรรมหรือ
ความช่วยเหลือใดๆ	จากพระ	เขาประณามการซือ้ใบไถ่บาป 

(indulgences)	จากการกระท�าของมาร์ติน	ลูเธอร์ใน
คร้ังนั้น	ท�าให้ชาติต่างๆ	ซึ่งส่วนมาก	อยู่ในยุโรปทาง
ตอนเหนือ	ประกาศไม่ขึ้นต่อสันตะปาปาแห่งกรุงโรม
อีกต่อไป	ชาติเหล่านีไ้ด้แก่	สวติเซอร์แลนด์	กลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย	ฮอลแลนด์	สกอตแลนด์	เกิดเป็นนิกาย
ใหม่ขึ้น	รวมเรียกว่า	นิกายโปรเตสแตนต์	(Protestant) 
แต่ในปี	ค.ศ.	1521	มาร์ติน	ลูเทอร์	ได้รับค�าส่ังจาก
จักรพรรดิ	ชาลส์ที่	5	(Charles	V	ค.ศ.	1519-1556)	
ให้ไปเข้าประชุมสภาแห่งเวิร์ม	 เขาถูกกล่าวหาจาก
จักรพรรดิว่ามีทีท่าเป็นปฏิปักษ์ต่อคริสต์ศาสนาและ

เป็นบคุคลนอกศาสนา	รวมทัง้ถกูพระสันตะปาปาเลโอประกาศบพัพาชนียกรรม	(excommunication)	
เขาออกจากศาสนา	แต่เจ้าชายเฟรเดอริก	(Friederick	the	Wise)	ผู้ครองแคว้นแซกโซนีได้อุปถัมภ์ไว้	
เขาได้แปลคัมภีร์ไบเบลิจากภาษาละตินเป็นภาษาเยอรมนั	ท�าให้ความรู้แพร่หลายมากขึน้	หลังจากน้ีได้
มกีารปฏรูิปศาสนาขึน้ระบบสังคมและอ�านาจการปกครองของศาสนจักรท่ีเปล่ียนแปลงไป	กรุงโรมไม่ได้
เป็นศูนย์กลางแห่งอ�านาจของยุโรปอีกต่อไป	ความเชื่อทางคริสต์ศาสนาอันเป็นพ้ืนฐานของอารยธรรม
ยโุรปมานานนับพันปีก็ถกูยกเลิกด้วยทฤษฎกีารค้นพบใหม่ๆ		ชาวยโุรปกล้าทีจ่ะละทิง้ความเชือ่ถอืเก่าๆ	
ขณะเดียวกันชนชั้นกลางทีม่ีฐานะทางเศรษฐกจิดขีึ้น	และได้รบัการศึกษาอยา่งดีก็มจี�านวนเพิ่มมากขึ้น
ในสังคม	หน่ึงในเหตุการณ์ทีส่�าคัญทีแ่สดงให้เห็นความขดัแย้งของสองนิกายคือ	“การสงัหารหมูวั่นเซนต์
บาโทโลมิว”	ในปี	ค.ศ.	1572	(St.	Bartholomew’s	Day	massacre)	ประเทศฝรั่งเศส	เป็นต้น

รูปที่ 1.28 “การสังหารหมู่วันเซนต์บาโทโลมิว”(St. Bartho-
lomew’s Day massacre) เป็นสงครามศาสนาของฝรั่งเศส 
โดยผู ้นับถือนิกายโรมันคาทอลิกไล่สังหารกลุ ่มอูเกอโนท ์   
(Huguenots) หรือผู้นับถือนิกายโปรเตส แตนต์ ใน ค.ศ.1572  
ภายหลงันกับวชมาร์ติน ลเูธอร์ได้ปฏรูิปนกิายโปรเตสแตนต์ขึน้  
ท่ีมา : http://writer.dek-d.com/cammy/story /view-
longc.php?id=486572 &chapter=411
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	 3)	การค้นพบโลกใหม่	(Age	of	Discovery)
	 การค้นพบโลกใหม่เป็นยุคแห่งการส�ารวจทางทะเล	 (ค.ศ.	1415-1673)	ช่วงระยะเวลาใน
ประวัติศาสตร์โลกที่เริ่มตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่	15	ไปจนถึงคริสต์ศตวรรษที่	17	ในช่วงเวลานั้น	เป็นช่วง
ที่ชาวยุโรปออกเดินทางไปส�ารวจทางทะเลในโลกที่			
กว้างออกไปจากตัวทวีปยโุรปเอง	โดยมจีดุประสงค์เพ่ือ
หาคู่ค้าขายใหม่	 โดยเฉพาะเพ่ือการแสวงหาสินค้าที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดให้ตามต้องการ	ซ่ึงมี
เหตุจูงใจที่ท�าให้เกิดการส�ารวจเส้นทางเดินเรือ	ที่ส�าคัญ
คือ	ชาวยุโรปต้องการสินค้าตะวันออกที่ส�าคัญได้แก่	
เครื่องเทศ	ผ้าไหม	แต่เส้นทางค้าขายทางบกถูกขัดขวาง
โดยพวกเตอร์ก	ทีม่าตัง้อาณาจกัร	ออตโตมนั	ซ่ึงชาวยุโรป
มีความต้องการแร่เงิน	และทองค�า	เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปล่ียน	เนือ่งจากการค้าขายขยายตวัมากขึน้ 

ชาวคริสเตียนจึงกระตือรือร้นที่จะออกไปเผยแพร่
ศาสนาในทวีปเอเชยีและแอฟรกิา	ต่อมาสเปนและโปรตเุกส	กลายเป็นสองชาตแิรกทีเ่ร่ิมท�าการส�ารวจทาง
ทะเล	เนื่องจากมีดินแดนติดชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก	และมีกษัตริย์ให้การอุปถัมภ์แก่นักส�ารวจอย่าง
จริงจัง	โดยสเปนมีเป้าหมายในการแสวงหาดินแดนคือ	ทองค�า	พระเจ้า	และเกียรติยศ	(Gold	God	
Glory)	การค้นพบโลกใหม่ของคริสโตเฟอร์	โคลัมบัส	
(Christopher Columbus)	ใน	ค.ศ.	1492	ท�าให้ความ
รู้เกี่ยวกับโลกของชาวยุโรปเปล่ียนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง	
ต่อมาได้มนัีกเดนิเรอืหลายคนออกส�ารวจทะเล	อาทเิช่น	
ในปี	ค.ศ.	1498	นักเดนิเรือชาวโปรตเุกส	ชือ่วาสโก	ดา	กามา 
(Vasco	da	Gama)	ได้ค้นพบเส้นทางเดนิเรอืไปอนิเดยี	
โดยเดินเรอือ้อมแหลมกูด๊โฮป	(Good	Hope)	ในทวปี
แอฟริกา	ต่อมาในปี	ค.ศ.	1500	โปรตุเกสค้นพบดิน
แดนบราซิลในทวีปอเมริกาใต้	 และได้ยึดครองเป็น
อาณานิคม	นักเดินเรือชาวอังกฤษ	ชื่อ	จอห์น	คาบอต	
(J๋ohn	Cabot)	ท�าการส�ารวจแคนนาดาในปี	ค.ศ.	1497	
และระหว่างปี	ค.ศ.	1519-1522	มีนักเดินเรือ	ชื่อ 

เฟอร์ดินาน	แมกแจลแลน	(Ferdinand	Magellan)	
สามารถเดินทางรอบโลกได้ส�าเร็จ	ผลการค้นพบโลกใหม่ท�าให้สเปนกลายเป็นชาติท่ีมคีวามม่ังค่ังมากท่ีสุด 

สเปนภายใต้การน�าของเฮอร์นานโด	คอร์เตซ	(Hernando	Cortes)	เข้ายดึอาณาจักรของพวกชาวพ้ืนเมอืง
เผ่าเอสเตค	ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเม็กซิโกเมื่อปี	ค.ศ.	1521	อีก	10	ปีต่อมา	ฟรานซิสโก	ปิซาร์โร	(Francisco	

รูปที่ 1.29 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus) 
ผู ้ค ้นพบทวีปอเมริกา และน�าไปสู ่การส�ารวจทะเลของ
มหาอ�านาจในยุโรป  ที่มา : http://www .skb.ac.th/~skb/
computor/ganjana/wes t_modern_data.htm

รูปท่ี 1.30 แผนท่ีการเดินเรือคานทิโน พลานสิเฟียร์ (Cantino 
planisphere) (ค.ศ.1502) ซึ่งเป็นแผนท่ีการเดินเรือของ
โปรตุเกสท่ีเดินทางส�ารวจของวาสโก ดา กามาไปยังอินเดีย,    
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ไปยังทวีปอเมริกา, กาสปาร์ คอร์เต –
Real ไปยังนิวฟันด์แลนด์ และ เปดรู อัลวาเรซ กาบรัล             
ไปยังบราซิล และเส้นเมอริเดียนของเมืองทอร์เดซิลลาส                 
(Tordesillas) ท่ีแยกคร่ึงโลกของโปรตุเกสและสเปน ท่ีมา : 
http://th.wikipedia.org/wiki/ยุคแห่งการส�ารวจ
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Pizarro)	เข้ายึดอาณาจักรอินคาที่เปรู	จากการเข้ายึดอาณาจักรดังกล่าว	ท�าให้สเปนได้ทองค�าและเงิน	
เป็นจ�านวนมหาศาลกลับเข้าสู่ยุโรป	ส่วนชาติโปรตุเกตุก็มีความม่ังค่ังเช่นกัน	เนื่องจากการค้นพบ
เส้นทางเดินเรือไปในอินเดีย	สามารถน�าสินค้าจากตะวันออกมาขายได้	 โดยไม่ต้องผ่านท่าเรือเมืองเวนีส	
อีกต่อไป	ในยุคที่โปรตุเกสและสเปนกลายเป็นประเทศท่ีม่ังค่ัง	 มีอ�านาจ	ท�าให้หลายชาติต้ังบริษัท
เดินเรือส�ารวจเส้นทางและท�าการค้า	เช่น	องักฤษและฮอลันดา	ซึง่ท�าให้เกดิการปฏิวติัทางการค้าตามมา 
ท�าให้ชาติในยโุรปมอีาณานิคมในแอฟริกาและเอเชยี	จากดินแดนการค้นพบเหล่าน้ีได้ท�าให้เกดิการเติบโต
อย่างมากของระบบทนุนิยมและระบบพาณิชย์นิยม	ซึง่แพร่หลายและมอิีทธิพลต่อนโยบายทางเศรษฐกจิ
ของยุโรป	ทีม่จีดุมุง่หมายเพือ่แสวงหาก�าไรเป็นส�าคัญ	มกีารสะสมทุนอย่างกว้างขวาง	ซ่ึงเน้นการเสรมิสร้าง
ความก้าวหน้าด้านการเกษตร	อุตสาหกรรมและการค้าร่วมกัน	รวมทั้งต้องการสะสมโลหะที่มีค่าคือ	
ทองค�าและเงิน	เพื่อสร้างก�าลังอ�านาจให้กับประเทศของตนต่อไป	

 1.7 กระบวนการทางการเมืองของยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ 17-18
	 จากการล่มสลายของระบบฟิวดัลหรือศักดินาสวามิภักด์ิ	ราวคริสต์ศตวรรษที	่15	ได้ก่อเกดิความ
เป็นรัฐชาติจากการปฏิวัติในหลายประเทศ	เช่น	อังกฤษ	(ค.ศ.	1688-1689)	ฝรั่งเศส	(หลังปฏิวัติ 
ค.ศ.	1789)	เยอรมนี	(รวมเยอรมนี	ค.ศ.	1859)	รวมทั้งสเปนและโปรตุเกส
	 1)	รัฐชาติ	(Nation	State)	
	 ปัจจัยที่ท�าให้เกิดรัฐชาติ	ด้านความคิดเร่ืองชาตินิยม	ชาวอังกฤษและฝร่ังเศสมีแนวคิด													
เรื่องชาตินิยมโดยเชื่อว่า	ชาติคือส่ิงที่พระเจ้าประทานมา	 ดังน้ันจึงต้องหวงแหนและดูแลโดยรัฐ																	
ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่อยู ่รวมกันในดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอน	มีรัฐบาลมีอ�านาจประชาธิปไตย										
ส่วนชาติ	คือชุมชนที่รวมกันโดยใช้เผ่าพันธุ์	ประวัติศาสตร์	ภาษา	เป็นแกนในการรวมกัน	ดังนั้นรัฐชาติ
จึงหมายถึง	ชุมชนที่มีความผูกพันกันทางจิตวิญญาณสายเลือดโดยมีอาณาเขตและอธิปไตยเป็นของ
ตนเอง		ด้านทางเศรษฐกจิ	จากการเปิดทางเดินเรือใหม่	ท�าให้เกดิการแสวงหาอาณานิคม	ส่งผลต่อสภาพ
เศรษฐกิจที่ขยายตัว	การที่เงินไหลเข้ายุโรปมากท�าให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อและก่อปัญหาแก่คนชั้นกลาง	
เกิดระบบสมบูรณาญาสิทธิราช	เน่ืองจากการสลายของระบบศักดินาสวามิภักด์ิ	ท�าให้รัฐมีเอกภาพ				
ภายใต้การน�าของกษตัริย์	จงึมกีารรวมอ�านาจทีศู่นย์กลางและก่อสร้างรัฐชาติภายใต้การน�าของกษตัริย์
ประเทศท่ีประสบผลส�าเร็จคือ	ฝรั่งเศส	โปรตุเกส	สเปนและอังกฤษ	อ�านาจเทวสิทธิ์ของกษัตริย์ 
คือ	แนวคิดที่กษัตริย์ได้อ�านาจจากพระเจ้าให้มาปกครองประชาชน	 นักคิดที่สนับสนุนระบบ
สมบรูณาญาสิทธิราชย์คือ	นิโคโล	มาเคียเวลล,ี	ชอง	โปแดง,	และโธมสั	คอปส์	ซึง่รัฐชาติ	(Nation	State)
ท่ีสมบูรณ์น้ันจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีรัฐต้องมีการปกครองเป็นปึกแผ่นมีอาณาเขตท่ีแน่นอน	ประชาชน	
มีเชือ้ชาติ	ภาษา	วัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบเดียวกนั	ปัจจัยทีส่�าคัญในการก่อให้เกดิรัฐบาล
คือความรู้สึกชาตินิยม	ท�าให้ประชาชนเกิดความภูมใิจ	และมีความจงรักภักดีต่อชาติและพระมหากษตัริย์
ของตนเอง
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	 2)	องค์ประกอบของรัฐ	
	 ประกอบด้วย	ประชากร	ดินแดน	รัฐบาลและอ�านาจอธิปไตย	ถ้าขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไป							
จะท�าให้ขาดสภาพของความเป็นรัฐที่สมบูรณ์
 ประชากร		หมายถึง	พลเมืองของรัฐทกุรัฐจะต้องมปีระชากรอาศัยอยูแ่ต่ไม่มข้ีอก�าหนดแน่นอน
ว่ารัฐจะต้องมีประชากรจ�านวนเท่าใด	อริสโตเติลได้ให้ความเห็นว่า	รัฐที่ดีควรมีประชากรประมาณ						
5,040	คน	อีกหลายศตวรรษต่อมา	รุสโซมีความเห็นว่ารัฐที่ดี	ควรมีพลเมืองหนึ่งแสนคน	ปัจจุบันถือกัน
ว่ารัฐควรมีประชากรจ�านวนมากพอสมควร	ที่จะท�าให้รัฐด�ารงอยู่ได้ด้วยการพ่ึงตนเอง	ดังน้ันแต่ละรัฐ
จึงมีประชากรมากหรือน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะการต้ังถิ่นฐาน	ภูมิอากาศและเผ่าพันธุ์	 เช่น								
รัฐวาติกัน	มีประชากรประมาณ	1,500	คน	สาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากรราว	1,300	ล้านคน
 ดินแดน	หมายถึง	อาณาเขตของรัฐที่ประกอบด้วยพ้ืนดิน	 พ้ืนน�้าและท้องฟ้าที่อยู่เหนือเขต						
พ้ืนดินและพ้ืนน�้า	รวมทั้งทะเลอันเป็นเขตเศรษฐกิจ	เป็นต้น	รัฐทุกรัฐจะต้องมีดินแดนเป็นของตนเอง	
แต่ไม่ได้ก�าหนดว่าจะต้องมีดินแดนเท่าใด	อันจะเห็นได้ว่าบางรัฐที่ดินแดนน้อยมาก	เช่น	โมนาโก	มีดิน
แดนเพียง	8	ตารางไมล์	ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีดินแดนกว้างใหญ่ถึง	9,596,961	ตาราง
กิโลเมตร	แต่ความกว้างใหญ่ของดินแดนมิใช่เครื่องบ่งชี้ที่แน่นอนถึงความเป็นมหาอ�านาจเสมอไป	
 รัฐบาล	หมายถึง	คณะบุคคลที่ใช้อ�านาจในการบริหารปกครองประเทศ	มีหน้าที่จัดระเบียบ
ภายในรัฐ	เพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย	ประเทศต่างๆ	จะต้องมีรัฐบาลปกครอง
ประเทศ	ถ้าปราศจากรัฐและปราศจากประเทศแล้ว	รัฐก็จะไม่มีตัวแทนเป็นผู้ใช้อ�านาจอธิปไตยแทน
ประชาชน	การจะใช้อ�านาจอธิปไตยในรูปแบบใด	ขึน้อยูก่บัการตกลงร่วมกนัระหว่างรัฐบาลกบัประชาชน
 อ�านาจอธิปไตย	หมายถึง	อ�านาจสูงสุดของรัฐที่ใช้บังคับบัญชาภายในรัฐ	ที่จะท�าให้รัฐด�าเนิน
กิจการต่างๆ	ได้อย่างเต็มที่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	เป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐอื่น		ไม่ตก
อยู่ภายใต้อาณัติของรัฐอ่ืนในรูปของอาณานิคม	ดินแดนในอารักขาหรือดินแดนในอาณัติของรัฐอ่ืน	
ลักษณะส�าคัญของอ�านาจอธิปไตย	นักรัฐศาสตร์มีความเห็นว่า	อ�านาจอธิปไตยจะต้องมีลักษณะทาง
ความเด็ดขาด	เป็นอ�านาจสูงสุดเหนืออ�านาจใดๆ	ในรัฐ		มีลักษณะเป็นการทั่วไป	คือการใช้อ�านาจอธิปไตยนั้น 

ต้องครอบคลุมทั่วทั้งรัฐไม่ว่าจะเป็นบุคคล	ดินแดน	องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายในอาณาเขตของ
รัฐน้ันๆ	ยกเว้นตัวแทนทางการทตูเท่าน้ัน	มีลักษณะความถาวร	หมายความว่าแม้จะมกีารเปลีย่นรัฐบาล
แต่อ�านาจอธิปไตยจะยงัคงอยู	่การสิน้สุดอ�านาจอธปิไตย	คือการส้ินสุดของรัฐ	รัฐหน่ึงจะมอี�านาจอธิปไตย
เพียงหน่ึงเท่าน้ัน	หากอ�านาจอธิปไตยคือการส้ินสุดของรัฐ	รัฐหน่ึงจะมอี�านาจอธิปไตยเพียงหน่ึงเท่าน้ัน	
หากอ�านาจอธิปไตยมีการแบ่งแยกก็จะท�าให้รัฐน้ันล่มสลายหรือเกิดรัฐใหม่ขึ้นมา	เช่น	เกาหลีเหนือ	
เกาหลีไต้	เป็นต้น	รูปแบบการใช้อ�านาจอธิปไตย	อาจมีหลายรูปแบบดังนี้
	 1.	การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
	 2.	การปกครองระบอบประชาธิปไตย	
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		 3)	รูปแบบการใช้อ�านาจอธิปไตยที่เกิดจากรัฐชาติ	ประกอบด้วย		
  3.1) การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy)
	 	 ทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	15	และ	16	ฝร่ังเศส	โปรตุเกส	สเปน	และอังกฤษ	
เกิดการล่มสลายของระบบฟิวดัล	มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	ที่มีพระมหากษัตริย์
ปกครองด้วยพระราชอ�านาจที่เด็ดขาด	มีระบบการบริหารที่รวมศูนย์อ�านาจไว้ท่ีส่วนกลาง	ทางฝ่าย
ประชาชนกย็นิยอม	และจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย์ทีเ่ป็นประมขุ	การทีร่ะบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์
เติบโตข้ึนมาได้	มาจากสาเหตุหลายประการ	ได้แก่	การพัฒนาด้านการค้า	การแสวงหาดินแดนอาณานิคม	
และนโยบายการค้าแบบพาณิชยนิยม	พวกพ่อค้านายทนุมีรายได้เพ่ิมขึน้จากการค้า	ท�าให้พวกน้ีสนับสนุน
รัฐบาลกลางทีเ่ข้มแขง็	ทีม่อี�านาจในการคุ้มครองกจิการของพวกตน	สาเหตุเหล่าน้ีท�าให้ฐานะของกษตัริย์
มคีวามมัน่คงขึน้	เน่ืองจากมรีายได้ทีเ่พ่ิมขึน้	นอกจากน้ี	การปฏรูิปทางศาสนา	ยงัท�าให้คริสตจกัรแตกแยก	
และอ่อนแอลง	ประชาชนจึงหันมาจงรักภักดีต่อกษัตริย์	ส่งผลให้สถาบันกษัตริย์มีอ�านาจเพ่ิมมากขึ้น		
อ�านาจเทวสทิธ์ิของสถาบนักษตัริย์มพ้ืีนฐานมาจากแนวความคิดของคริสต์ศาสนา	คือ	แนวความคิดเร่ือง
ความมีอ�านาจของพระเจ้า	กับแนวความคิดชาตินิยม	แนวความคิดทั้งสอง	เป็นพื้นฐานที่มาของอ�านาจ
กษัตริย์	กล่าวคือ	กษัตริย์ทรงได้รับอ�านาจเทวสิทธิ์จากพระเจ้าให้มาปกครองรัฐ	และประชาชน
  3.2) การปกครองระบอบประชาธิปไตย (Democratic  Regime)
	 	 การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ที่เร่ิมขึ้นในสังคมตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่	17	ไม่เพียง
ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคนิค	ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเท่านั้น	แต่ยังน�าไปสู่การปฏิวัติทางภูมิปัญญา	(Intellectual	Revolution)	
ในคริสต์ศตวรรษที	่18	อีกด้วย	วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการหลดุพ้นจากอ�านาจของคริสต์ศาสนจกัร	
ท�าให้ชาวตะวันตกกล้าใช้เหตุผลเพ่ือแสดงความคิดเห็นทางสังคมและการเมืองมากขึ้น	และเช่ือมั่นว่า
ความมีเหตุผลสามารถเปล่ียนแปลงชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นได้	การแสดงความคิดเห็นทางสังคมและ
การเมือง	ตลอดจนการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง	จึงเป็นลักษณะเด่น
ประการหนึ่งของคริสต์ศตวรรษที่	18	การพัฒนาการด้านต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษนี้	จึงเปรียบ
เสมือนแสงสว่างที่ส่องน�าทางให้โลกตะวันตกเป็นสังคมที่รุ่งโรจน์ในวิชาการต่างๆ	ท�าให้ผู้มีความรู้	มีสติ
ปัญญาและความคิด	ตลอดจนความสามารถ	การได้รับการยกย่องจาก
สงัคมมากขึน้	และเป็นพ้ืนฐานส�าคัญทีท่�าให้ชาติตะวันตกเข้าสู่ความเจริญ
ในยุคใหม่	ดังนั้นคริสต์ศตวรรษที่	18	จึงได้รับสมญาว่าเป็น	ยุคภูมิธรรม	
(The	Age	of	Enlightenment)	เกิดนักคิด	นักปรัชญาขึ้นมากมาย 

ซึ่งอยู่ในช่วงศตวรรษที่	17-18	ได้แก่
	 1.	จอห์น	ล็อค	(John	Locke	:	ค.ศ.1632-1704)	เป็นนักปรัชญา
ชาวอังกฤษ	เขาได้เขียนหนังสือเรื่อง	Two	Treatises	of	Government	
ซึ่งเสนอแนวคิดว่ารัฐบาลต้องจัดต้ังโดยความยินยอมของประชาชนและ
ต้องรับผิดชอบความเป็นอยูข่องประชาชน	โดยมหีลักการว่า	“ผูป้กครอง

รูปที่ 1.31 (John Locke : ค.ศ. 1632-
1704) ที่มา : http://www.baanjo-
myut.com/l ibrary_2/philoso-
pher/08.html
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ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้ปกครอง”	และสิทธิธรรมชาติของมนุษย์	ประกอบไปด้วย	ชีวิต	เสรีภาพ	และ
ทรัพย์สินนั้น	มีอิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการทางปรัชญาการเมือง	แนวคิดของเขาเป็นพ้ืนฐานของ
กฎหมายและรัฐบาลอเมริกัน	ซึ่งผู้บุกเบิกได้ใช้มันเป็นเหตุผลของการปฏิวัติ
	 2.	บารอน	เดอ	มองเตสกิเออ	 (Baron	de	Montesquieu	:		
ค.ศ.	1689-1755)	เป็นขุนนางชาวฝรั่งเศส	ซึ่งต่อมาเป็นราชบัณฑิตของ	
ราชบัณฑิตยสถานของฝร่ังเศส	เขาได้เขียนหนังสือเร่ือง	The	Spirit	of	
Laws	ซึง่เสนอว่ากฎหมายทีรั่ฐบาลบญัญติัขึน้ต้องสอดคล้องกบัสังคมน้ัน	
(วัฒนธรรม	ประเพณี	และประวัติศาสตร์ของแต่ละสังคม)	เขาชื่นชม	
ระบอบการปกครองของอังกฤษที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ	และแบ่ง
อ�านาจนิติบัญญัติ	บริหาร	และตุลาการ	ออกจากกัน		ผู้ให้ก�าเนิดแนวคิด
ในการแบ่งแยกอ�านาจปกครองสูงสุดหรืออ�านาจอธปิไตยออกเป็น	3	ฝ่าย	
โดยพิจารณาในแง่ขององค์กรผู้ใช้อ�านาจออกเป็นอ�านาจนิติบัญญัติ	
อ�านาจบริหารและอ�านาจตุลาการ	ตามแนวคิดของอริสโตเตลิ	(Aristotle) 
นักปราชญ์การเมืองชาวกรีกโบราณ	บนพื้นฐานหรือมีเป้าหมายส�าคัญ	คือการให้อ�านาจแต่ละฝ่ายถ่วงดุล
และตรวจสอบซึ่งกันและกันทั้งสามฝ่าย		เพ่ือประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ปลอดจากการใช้
อ�านาจโดยมิชอบขององค์กรภาครัฐ
	 3.	ชอง-ชาคส์	รุสโซ	(Jean-Jacques	Rousseau	:	ค.ศ.	1712-
1778)	นักปรัชญาชาวฝร่ังเศส	หนังสือทีส่�าคัญคือ	เร่ือง	สัญญาประชาคม	
(The	Social	Contract)	ซึ่งถือว่าเป็นการวางรากฐานแนวคิดเก่ียวกับ
อ�านาจอธิปไตยของประชาชน	เพราะมนุษย์เป็นอิสระ	ควรจัดตั้งรูปแบบ
การปกครองทีใ่ห้ประชาชนร่วมท�า	“เจตจ�านงร่วม”	(General	Will)	หรือ
สัญญาประชาคมขึ้นเป็นอ�านาจสูงสุด	รัฐบาลจึงควรเกิดจากความเห็น
ร่วมกันของประชาชน	กลับไปหาธรรมชาติ	(Back	to	Nature)	เป็นการ
ยกย่องคุณค่าของคนว่า	“ธรรมชาติของคนดีอยู่แล้วแต่สังคมท�าให้เป็น
คนเลว”	และ	“เหตุผลมีประโยชน์แต่มิใช่ค�าตอบของชีวิต	มนุษย์จึงควร

ต ้องพ่ึงความรู ้ สึก	 สัญชาตญาณและ
อารมณ์ของตนเองให้มากกว่าเหตุผล”
	 4.	วอลแตร์	 (Voltaire	:	ค.ศ.	1694-1778)	นักปรัชญาชาวฝร่ังเศส	
ได้เขียนหนังสือเร่ือง	The	Philosophical	Letters	หรือ	Letters	on	
the	English	ซึ่งได้โจมตีสถาบันและกฎระเบียบต่างๆ	ของฝรั่งเศส	และ
เรียกร้องให้มีการปฏิรูป	ในหนังสือเรื่อง	Elements	of	the	Philosophy	
of	Nation,	Essay	on	Universal	History	และ	เร่ือง	The	Age	of	
Louis	XIV	เขาเสนอให้ใช้เหตุผลและสติปัญญา	แก้ไขปัญหาสังคมและ

รูปที่ 1.32 (Baron de Montesquieu :       
ค.ศ. 1689-1755)  ทีม่า : http://123ne.
blog spot.com/2012/03/montes-
quieu.html

รูปที่ 1.33 (Jean-Jacques Rousseau 
: ค.ศ.1712-1778) ที่มา : http:// 
p h a t r a s a m o n . b l o g s p o t .
com/2009/03/jean-jacques-rous-
seau_14.html

รูปที่ 1.34 (Voltaire : ค.ศ. 1694-1778)  
ทีมา : http://th.wikipedia.org/wiki/
วอลแตร์
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การเมือง	เพื่อปลุกความคิดวิพากษ์วิจารณ์ให้แก่ชาวฝรั่งเศส	ในการต่อต้านความคิดระบบสถาบันแบบ
เก่า	การต่อสู้เพื่อขจัดความอยุติธรรมในสังคม	รวมทั้งความเชื่อที่งมงายและความบ้าคลั่งทางศาสนา	
นอกจากนีเ้ขายงัส่งเสรมิเรียกร้องสิทธิ	เสรีภาพและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนสู่มติ	ิ	“ความคิด
วิพากษ์วิจารณ์”	(L‘esprit	critique)	อย่างแพร่หลายในฝรั่งเศส

  3.3) การปฏิวัติในอังกฤษ
			 	 อังกฤษเป็นประเทศที่ได้ช่ือว่าเป็นแม่บทของประชาธิปไตย	ลักษณะการปกครองของ
อังกฤษถือได้ว่าเป็นแบบสถาบันกษัตริย์โดยมีรัฐธรรมนูญ	 (Constitutional	monarchy)	และ
ประชาธิปไตยโดยรัฐสภา	การพัฒนาการเมืองของอังกฤษมาเป็นระบอบประชาธิปไตย	เกิดข้ึนต้ังแต่
ปลายสมัยกลาง	กล่าวคือ	ใน	ค.ศ.	1215	ขุนนางได้บีบบังคับใหพ้ระเจ้าจอห์นที่	5	ยอมรับในกฏบัตร
แมกนาคาร์ตา	(Magna	Carta)	ซึง่จ�ากดัพระราชอ�านาจของกษตัริย์อังกฤษ	อย่างไรกต็ามกษตัริย์อังกฤษ
หลายพระองค์พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงและละเมดิกฏบัตรดังกล่าว	หลังจากสงครามกลางเมอืง	(Civil	War) 
ค.ศ.	1642-1649	กษัตริย์อังกฤษพระเจ้าชาร์ลสที่	1	ถูกส�าเร็จโทษ	ขณะที่อังกฤษปกครองระบอบ
สาธารณรัฐชั่วระยะเวลาหนึ่ง	(ค.ศ.1649-1659)	โดยโอลิเวอร์	ครอมเวลล์	(Oliver	Cromwell)	มีการ
ปราบปรามผู้ทีไ่ม่เห็นด้วย	ถอืว่าเป็นยคุแห่งความหวาดกลัว	เกดิความขดัแย้งระหว่างกลุ่ม	เกดิการสู้รบ
นองเลือดจนมีการประกาศยกเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของอังกฤษยุบสภา	ต่อมาโอลิเวอร ์
ครอมเวลล์	เสยีชวีติลง	รฐัสภาไดฟ้ื้นฟรูะบบกษตัรย์ิขึน้มาอกีครัง้หนึง่	โดยเชญิกษตัรย์ิในราชวงศ์สจ๊วต
มาปกครอง	ซึ่งการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างถาวรเกิดขึ้นในปี	ค.ศ.	1688	เน่ืองจาก
พระเจ้าเจมส์ที่	2	ไม่ยอมรับอ�านาจรัฐสภา	รัฐสภาจึงร่วมมือกับประชาชนต่อต้านจนพระเจ้าเจมส์ที่	2	
ต้องสละราชสมบัติและมีการสถาปนาพระเจ้าวิลเล่ียมที่	1	แห่งฮอลแลนด์	(เมื่อมาปกครองที่อังกฤษ
เปลีย่นเป็นพระเจ้าวลิเล่ียมที	่3)	ร่วมกบัพระนางแมรท่ีี	2	การปฏิวัตใินครัง้น้ีได้มกีารประกาศพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยสิทธิ	(Bill	of	Rights	ค.ศ.	1689)	ที่ย�้าถึงสิทธิและเสรีภาพที่ชาวอังกฤษควรมีหรือได้รับเท่าเทียมกัน
และอ�านาจของรัฐสภามีเหนือสถาบันกษัตริย์	ซึ่งท้ายที่สุดได้เกิดการ	“ปฏิวัติอันรุ่งโรจน์	(Bloodless		

Revolution	หรือ	Glorious	Revolution)”	โดยไม่มี
การเสียเลือดเน้ือ	ถือว่าเป็นการสิ้นสุดระบบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	ท�าให้อังกฤษได้
พัฒนามาสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์	เมื่อมี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติปฏิรูป	(Reform	Bill)	
ในปี	ค.ศ.	1832	และ	ค.ศ.	1867	ซึ่งขยายสิทธิการเลือกตั้ง
ให้กับสามัญชนและการเพ่ิมอ�านาจรวมทั้งบทบาท
ทางการเมอืงของสภาสามญัให้มากขึน้	สรุปได้ว่าอังกฤษ
ได้วางรากฐาน	การปกครองไว้	3	ประการ	คือ
1.	การมีรัฐบาลโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจ

รูปท่ี 1.35 การเริม่ต้นระบบรัฐสภา เป็นต้นแบบของรัฐธรรมนญู
ฉบบัแรก แต่ยังไม่ได้เขยีนเป็นลายลกัษณ์อักษรท่ีชัดเจน : http 
://t-he-revolutionaries.blogspot.com/2012/02/blog-
post_21.html
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2.	การมีตัวแทนของประชาชน	3.	การมีกฎเกณฑ์ของกฎหมาย
โดยรฐัธรรมนญู	ซึง่รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสงูสุดของอังกฤษ	
เป็นรัฐธรรมนญูท่ีมิได้มีการเขยีนเป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างเป็น
ทางการฉบับเดียวที่แน่นอน	ดังเช่นในประเทศอื่นๆ	บางส่วนเป็น
กฎหมายทีอ่อกตามสถานการณ์	เหตุการณ์ในประวัตศิาสตร์หรือ
เป็นกฎทีม่าจากการปฏิบติัทีเ่ป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมทีส่บืต่อ
กันมา

  3.4) การปฏิวัติอเมริกา
	 	 การปฏิวัติอเมริกา	อันสืบเน่ืองมาจาก	“อังกฤษ”	ใช้นโยบายการค้าอย่างไม่ยุติธรรม
กับประเทศอาณานิคม	เนื่องจากบริเวณลุ่มแม่น�้ามิสซิสซิปปี	(Mississippi	River)	เป็นแหล่งเพาะปลูก
ใบชาที่ส�าคัญของอเมริกา	ซึ่งอังกฤษใช้วิธีซื้อใบชาจากอาณานิคมด้วยการกดราคาถูกมาก	แล้วน�าไป
ขายในกลุ่มประเทศยุโรป	โดยเพ่ิมราคาขึ้นหลายเท่า	ท�าให้ชนในชาติอาณานิคมไม่พอใจประกอบกับ
การที่ชาวอเมริกันได้รับแนวคิดจาก	นักปรัชญา	คือ	
จอห์น	ล็อค	ท�าให้เหตุการณ์ลุกลามใหญ่โต	ก่อให้เกิด
การประท้วงชุมนุมงานเลี้ยงน�้าชาที่บอสตัน	(Boston	
Tea	Party)	ที่กรุงบอสตัน	อังกฤษ	จึงส่งกองก�าลังเข้า
ปราบปรามประชาชนผู้ชุมนุม	ก่อให้เกิดการต่อต้าน
อังกฤษอย่างหนัก	ทั้งน้ีฝร่ังเศสได้แอบส่งกองก�าลัง	
พร้อมอาวุธเข้าช่วยเหลืออเมริกา	จนในที่สุดท�าให้
อเมริกา	สามารถประกาศอิสรภาพได้ใน	 วันที่	 4	
กรกฎาคม	ค.ศ.	1776	ทีเ่มอืงฟิลาเดเฟีย	(วอชงิตัน	ดี.ซ.ี	
ในปัจจุบัน)	เมื่อประกาศอิสรภาพได้	สหรัฐอเมริกา	จึง
มีประธานาธิบดีคนแรก	คือ	จอร์จ	วอชิงตัน	(Grorge	
Washington)	และการที่ฝร่ังเศสเข้าช่วยอเมริกาคร้ัง
น้ีเอง	ท�าให้ทหารที่เข้ามาร่วมรบในสงครามปฏิวัติ
อเมริกา	ได้ซึมซับแนวคิดและความต้องการอิสรภาพของชาวอเมริกันทั้งมวลเข้าไว้	และกลายเป็นพลัง
ผลักดันที่ท�าให้เกิดการปฏิวัติ	ในฝรั่งเศสก่อนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	(รวมถึงอาณานิคมก่อนหน้านั้น)	
จะถูกก่อต้ังขึ้น	พ้ืนที่ทั้งหมดของสหรัฐฯ	ในปัจจุบันเดิมเป็นที่อยู่อาศัยส�าหรับชนพ้ืนเมืองชาวอเมริกัน
มาก่อนเป็นเวลาถึง	15,000	ปี	จนกระทั่งในคริสตศตวรรษที่	16	ได้มีการส�ารวจบุกเบิกและตั้งถิ่นฐาน

รูปท่ี 1.36 การออกพระราชบญัญัติว่าด้วยสทิธิ ์(Bill of Rights) ท�าให้กษตัรย์ิอยูภ่าย
ใต้กฎหมาย  รวมทั้งรัฐ สภามีอ�านาจเหนือกษัตริย์มากขึ้น : http://t-he-revolu 
tiona ries.blogspot.com/2012/02/blog-post_21.html

รูปที ่1.37 ภาพนายพลจอร์จ วอชิงตัน(George Washington) 
บิดาผู้ก่อก�าเนิดอเมริกากับสงครามประกาศอิสระภาพของ
อเมริกา (The American War of Independenc หรือ 
American Revolu tionary War) ปี 1775 – 1783 : http://
pracob.blogspot .com/2011/07/4-1776.html
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ของชาวยโุรปเร่ิมต้นขึน้	ราชอาณาจกัรอังกฤษได้ท�าการก่อต้ังอาณานิคมใหม่	และเข้าควบคุมอาณานิคม
ทีก่่อต้ังมาก่อนอืน่ๆ	จนกระทัง่ในทีส่ดุ	หลงัจากทีถ่กูรัฐบาลตัวแทนจากเกาะบริเวณปกครองมาเป็นเวลา
ร้อยกว่าปี	อาณานิคมที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษจ�านวน	13	อาณานิคม	ได้ท�าการประกาศ
อิสรภาพใน	วันที่	4	กรกฎาคม	ค.ศ.	1776		ท�าให้เกิดสงครามปฏิวัติอเมริกาขึ้น	และแล้วสงครามก็สิ้นสุด
ลงใน	ปี	ค.ศ.	1783		โดยชยัชนะเป็นของอดีตอาณานิคม	เมือ่ราชอาณาจกัรอังกฤษยอมรับอดีตอาณานิคม
ที่อังกฤษเคยปกครองมาก่อนให้เป็นประเทศใหม่	 ต้ังแต่น้ันมาประเทศก่อต้ังใหม่ที่ถูกเรียกว่า	
“สหรัฐอเมริกา”	ก็แผ่ขยายอาณาเขตของตนเองจาก	13	มลรัฐไปถึง	50	มลรัฐกับอีกหนึ่งเขตปกครอง
กลาง	รวมถึงดินแดนภายใต้การปกครอง	อีกหลายแห่งอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	ท�าให้สหรัฐอเมริกามี
ขนาดใหญ่กว่าเดิมถงึกว่า	4	เท่าตัว	และด้วยเน้ือทีก่ว่า	9.1	ล้านตารางกโิลเมตรของสหรัฐอเมริกา	ท�าให้
สหรัฐฯ	กลายเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก	(แต่ในบางแหล่งข้อมูลที่ท�าการจัดอันดับ
สาธารณรัฐประชาชนจนีจะอยูใ่นอันดับสาม	ส่วนสหรัฐจะตกไปอยูอั่นดับส่ี	ถ้าท�าการนับจนีไทเปเข้าไป
ด้วย)	อีกทัง้สหรัฐฯ	ยงัเป็นประเทศทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุเป็นอันดับสาม	ด้วยจ�านวนประชากรถงึเกอืบ	
300	ล้านคน	ได้มีมลรัฐของสหรัฐอเมริกา	48	มลรัฐ	(ซึ่งมักจะถูกเรียกว่าแผ่นดินใหญ่)	ตั้งอยู่บนดินแดน
ระหว่างแคนาดาและเมก็ซโิก	ส่วนอลาสกาและฮาวายน้ัน	ไม่ได้อยูติ่ดกบัรัฐอ่ืน	นอกจากน้ี	สหรัฐอเมริกา
ยังมีดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย	ซึ่งเป็นเขตปกครองกลางประจ�าสมาพันธรัฐเป็นเมืองหลวง	รวมถึงดินแดน
ที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกาอยู่ทั่วโลก		มลรัฐทั้ง	50	มลรัฐของสหรัฐอเมริกานั้น	มีสิทธิ
ในการปกครองตนเองในระดับสูงภายใต้ระบบสหพันธรัฐ	สหรัฐอเมริกาได้ธ�ารงค์การปกครองระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยเสรีรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาในวันที่	17	กันยายน	ค.ศ.	1787 

ต้ังแต่น้ันมา	สถานะทางการเมืองของ
สหรัฐอเมริกายังคงมั่นคงจนถึงปัจจุบัน	
โดยสถานะทางเศรษฐกิจและทางทหาร
ของสหรัฐฯ	ได้เพ่ิมขึ้นอย่างคงที่	ตลอด
ช่วงกลางถึงช่วงปลายคริสตศตวรรษที	่20	
สงครามโลกคร้ังที	่1	และสงครามโลกคร้ัง
ที่	2	โดยทั้งสองครั้งอยู่ในฝ่ายผู้ชนะ	หลัง
จากน้ันสหรัฐฯ	ก็เป็นประเทศอภิมหา	
อ�านาจคู่กับสหภาพโซเวยีต	และท�าสงคราม
แนวใหม่ที่เรียกว่าสงครามเย็นต่อกัน
จนกระทั่งในคริสตทศวรรษ	ที่	90

(ค.ศ.1990-1991)	เมือ่สหภาพโซเวียตได้ล่มสลายลง	ท�าให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศอภมิหาอ�านาจ
เพียงชาติเดียว
  3.5) การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789   
	 	 การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของฝร่ังเศส	เร่ิมประสบความล้มเหลวใน
ช่วงเวลาก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศส	สาเหตุมาจากพระมหากษัตริย์อ่อนแอไม่ทรงพระปรีชาสามารถในการ

รูปท่ี 1.38 สภาชิกท่ีประชุมฟิลาเดลเฟียลงนามรับรองรัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกา ในวันท่ี 21 มิถุนายน ค.ศ.1788 และได้มีการเลือกต้ังตาม
กระบวนการประชาธิปไตย : http://www.myfirs tbrain.com/student_
view.aspx?ID=92825
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บริหารบ้านเมอืง	ประชาชนทัว่ไปถกูขดูรีดภาษ	ีจนอยูใ่นภาวะยากจนส้ินหวัง	ขณะทีพ่วกพระและขนุนาง							
ชั้นสูงกลับมีความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือย	สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่	14	(Louis	XIV	ค.ศ.1649-1715)	ทรงใช้
พระราชทรัพย์ไปในการท�าสงครามและเพื่อความหรูหราของราชส�านักแวร์ซาย	ถึงสมัยพระเจ้าหลุยส์
ที	่15	(Louis	XV	ค.ศ.1715-1774)	กมิ็ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกจิ	ในทางทีจ่ะแก้ปัญหาเศรษฐกจิ
ของฝร่ังเศส	ทัง้ยงัเสียดินแดนอาณานิคมเกือบ
ทั้งหมดให้อังกฤษ	 เน่ืองจากเป็นฝ่ายแพ้
สงครามเจด็ปี	(ค.ศ.	1745-1763)	ต่อมาในสมัย
พระเจ้าหลุยส์ที่	16	(Louis	XVI	ค.ศ.1774-
1792)	เศรษฐกิจของฝร่ังเศสยิ่งมีปัญหามาก
ขึน้เพราะความฟุ่มเฟือยของราชส�านักแวร์ซาย	
ประกอบกับต้องใช้จ่ายในการช่วยเหลือชาว
อเมริกันในสงครามประกาศอิสรภาพ	ปัญญา
ชนฝร่ังเศสพยายามหาทางแก้ไขปรับปรุง
สถานการณ์ต่างๆ	ภายในประเทศให้ดีขึ้น	
อังกฤษซ่ึงปกครองในระบอบกษัตริย์ภายใต้
รัฐธรรมนูญ	และก�าลังเจริญรุ่งเรืองจึงกลาย
เป็นแม่แบบและแรงบนัดาลใจให้กลุ่มปัญญาชนหาหนทางให้ประชาชนชาวฝร่ังเศสได้ช่ืนชมกบัเสรีภาพ
อย่างชาวอังกฤษ	นอกจากนี้	ชาวฝรั่งเศสยังมีความเชื่อว่า	การปกครองแบบมีรัฐสภา	(parliamentary	
government)	หรือรัฐบาลประชาธิปไตยจะน�าความ	มั่นค่ังมาสู่ฝร่ังเศสได้	ในที่สุดชาวฝร่ังเศสก็หมด
ความอดทนทีจ่ะยอมอยูภ่ายใต้เงือ่นไขของระบบสงัคมเก่าทีก่ดีก้ันเสรีภาพและการสร้างความยตุธิรรม
ให้	เกิดขึ้นในสังคม	อันก่อให้เกิดความหวังใหม่ขึ้นมา	ในหมู่ประชาชน	ความคิดดังกล่าวก็เป็นรูปธรรม			
มากขึน้	เม่ือชาวอเมริกนัได้ก่อการปฏวัิติในปี	ค.ศ.1776	เพ่ือแยกตัวเองเป็นอิสระจากการเป็นอาณานิคม
ของอังกฤษ	การปฏิวัติอเมริกัน	ค.ศ.1776	จึงไม่เพียงแต่น�าความช่ืนชมมาสู่ผู้นิยมเสรีนิยมเท่านั้น 

แต่ท�าให้ความมุ่งหวังต่างๆ	ของกลุ่มนักคิดในยุคภูมิธรรมบรรลุความเป็นจริง	 อันได้แก่	 เร่ืองสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาค	การล้มล้างอ�านาจทีไ่ม่เป็นธรรมของรัฐและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ก�าหนดให้แยกอ�านาจอธิปไตยออกเป็นสามส่วน		ซ่ึงต่อมาในวันที่	14	กรกฎาคม 

ค.ศ.	1789	ชาวฝรั่งเศสจึงได้ก่อการปฏิวัติครั้งใหญ่	เพื่อล้มล้างอ�านาจการปกครองแบบประชาธิปไตย	
และได้จัดต้ังระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ	ซึ่งนับว่ามีผลกระทบอย่างมากต่อความคิดทางการ
เมืองของนานาประเทศทั่วโลก	การปฏิวัติฝรั่งเศส	ค.ศ.	1789	เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ประชาชนได้
เรียกร้องเสรีภาพ	(liberty)	เสมอภาค	(equality)	และภราดรภาพ	(fraternity)	ตามแนวทางของ 
นักปราชญ์การเมืองของคริสต์ศตวรรษที่	18	แนวความคิดดังกล่าวก็ยังสะท้อนออกมาเป็นลายลักษณ์
อกัษรในรฐัธรรมนูญฉบับแรกของฝรัง่เศสอีกด้วย	เช่น	เรือ่งของสิทธิในการครอบครองทรพัย์สนิในมาตรา	11 

ความเสมอภาคทางกระบวนการยติุธรรมในมาตรา	17	และการแบ่งแยกอ�านาจอธิปไตยออกเป็น	3	ส่วน

รูปท่ี 1.39 การ์ตูนล้อเลียนชนช้ันและเสียภาษีท่ีไม่เป็นธรรมในฝร่ังเศส  
ที่มา : http://dc162.4shared.com/doc/UjJzNdrh/preview.html
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ในมาตรา	51	เป็นต้น	นอกจากนี้	ในค�าประกาศสิทธิ
มนุษยชนและพลเมอืง	(La	Declaration	des	droits	
de	I’homme	et	du	citoyen)	ซึ่งคณะปฏิวัติได้
แถลงต่อประชาชนเมือ่วันที	่27	สงิหาคม	ค.ศ.	1789	
ก็เป็นการน�าเอาความคิดหลักของจอห์น	ล็อค	มอง
เตสกเิออร์	วอลแตร์	และรุสโซ	ย้อนกลบัมาใช้ให้เห็น
อย่างชัดเจนอีกครั้ง	เช่น	ในเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคล	
ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม	สิทธิในการ
ครอบครองทรัพย์สิน	และอ�านาจอธิปไตยแห่งรัฐ	
การปฏิวัติฝรั่งเศส	ค.ศ.	1789	ได้ส่งผล	กระทบให้
แนวคิดเรื่ อง เสรีภาพ	 ความเสมอภาค	 และ
ภราดรภาพ	แพร่กระจายไปทั่วทวีปยุโรป	โดยผ่าน
การท่ีฝรั่งเศสท�าสงครามยึดครองประเทศต่างๆ 

ในยุโรปในช่วงสงครามปฏิวัติฝร่ังเศส	 (French	
Revolutionary	War	ค.ศ.	1792-1802)	และสงคราม	

นโปเลียน	(Napoleonic	War	ค.ศ.	1803-1815)	แม้ว่าในท้ายที่สุด	ฝรั่งเศสต้องพ่ายแพ้สงครามก็ตาม	
แต่ประชาชนในประเทศต่างๆ	กต็ืน่ตวัต่อแนวคิดของการปฏวิตัฝิรัง่เศส	น�าไปสูก่ารต่อต้านผูป้กครอง
ตลอดช่วงเวลาคริสต์ศตวรรษที่	19	และ	20	เพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในการปกครองตนเองของ
ประชาชน	ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของศักราชใหม่ในระบบการเมืองท่ีประชาชนถือว่าตนเป็นเจ้าของ
ประเทศ	และต้องการมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ	เหตุการณ์ปฏิวัติทางการเมืองโดยเฉพาะการ
ปฏิวัติฝรั่งเศส	ค.ศ.	1789	กลายเป็นแม่แบบให้ชาวตะวันตกร่วมเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้น
  3.6) การปฏิวัติอุตสาหกรรม
	 	 การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ	ในคริสต์ศตวรรษที่	18	และ
ได้แพร่	ขยายไปยังประเทศตะวันตกอื่นๆ	ทั่วโลก	การปฏิวัติอุตสาหกรรมนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่มี
ผลกระทบต่อการเมืองการปกครอง	สังคม	เศรษฐกิจ	และวัฒนธรรมของมนุษยชาติทั่วโลก	การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเร่ิมต้นทีอั่งกฤษ	เพราะอังกฤษมปัีจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางอุตสาหกรรมครบถ้วน	คือ	
มีทุน	วัตถุดิบ	แรงงาน	และตลาดการค้า	ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม	(Industrial	Revolution)	เป็น	
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในวิธีการผลิตและระบบการผลิต	จากเดิมระบบการผลิตมักท�ากันภายใน
ครอบครัว	พ่อค้ามักเป็นนายทุนซื้อวัตถุดิบแล้วแจกจ่ายให้แต่ละครอบครัวรับมาท�า	แล้วพ่อค้าจะรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ส�าเร็จ	แล้วไปขาย	คนงานก็จะได้ค่าจ้างเป็นการตอบแทน	การผลิตสินค้าเดิมใช้แรงงานคน	
แรงงานสัตว์	รวมทั้งพลังงานจากธรรมชาติ	เครื่องมือแบบง่ายๆ	มาเป็นการใช้เครื่องจักรกลแทน	จนถึง
แบบซับซ้อนที่มีก�าลังผลิตสูง	จนเกิดเป็นการผลิตในระบบโรงงาน	(factory	system)	การผลิตภายใน
ครอบครัวกค่็อยๆ	หมดไป	และผู้คนจ�านวนมากตามชนบทต้องอพยพเข้ามาท�างานเป็นกรรมกรในโรงงาน		

รูปท่ี 1.40 เหตุการณ์ทลายคุกบาสตีย์ (Fall of the Bastille)  
ซึ่งใช้เป็นที่ขังนักโทษการเมือง ในวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789 
โดยประชาชนประมาณ 800 คน เป็นจุดเริ่มต้นเหตุการณ์ปฏิวัติ
ฝร่ังเศส ถอืเป็นวนัชาติฝร่ังเศสในปัจจบุนั พร้อมกับธงไตรรงค์ คอื
สแีดง น�า้เงิน และขาว เข้าฆ่าทหารในคกุด้วยมดีและหอก และน�า
หัวของผู้คุมคุกมาเสียบประจานบนหอก  ท่ีมา : http://thaie-
news.blogspot.com /2012/07/223.html
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โดยอังกฤษเป็นผู้น�าในการปฏิวัติเกษตรกรรม
(Agricultural	Revolution)	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	ระยะ	
คือ	การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรก	ในระหว่าง
ค.ศ.	1760-1840	เป็นระยะทีม่กีารประดิษฐ์เคร่ืองจกัร
เ พ่ือช ่วยในการผลิตและการปรับปรุงโรงงาน
อุตสาหกรรมให ้มีประสิทธิภาพ	 และการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมระยะที่	2	ระหว่าง	ค.ศ.	1861-1865	
เป็นการปรับปรุงการคมนาคมส่ือสาร	ซึง่เป็นผลมาจาก
ความส�าเร็จของอุตสาหกรรมเหล็ก	และเครือ่งจักรไอน�า้ 
โดยอังกฤษได้เริม่น�าความรูท้างวทิยาศาสตร์มาปรับปรุง
การเกษตรให้พัฒนาข้ึน	โดยในคริสต์ศตวรรษที่	16	
อังกฤษน�าระบบล้อมเขตที่ดิน	(enclosure	system)	
มาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย		
ซึ่งเป็นผลให้เจ้าของที่ดินรายใหญ่สามารถรวบรวม
ที่ดินของตนเป็นผืนใหญ่	และสร้างร้ัวล้อมที่ดินของตนเพ่ือป้องกันความเสียหายของพืชผลจากการ
ท�าลายของคนและสัตว์	นอกจากนี้ยังน�าวิทยาการใหม่ๆ	มาใช้ในการผลิต	การปรับปรุงวิธีการท�านา 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	การปฏิวัติเกษตรกรรมน�าไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม	ใน	ค.ศ.1694	โดย
รัฐบาลได้จัดตั้งธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ	(Bank	of	England)	เพื่อเป็นแหล่งระดมทุนของรัฐ	ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ของอังกฤษก็มีความพร้อมเพ่ือสนับสนุนการปฏิวัติอุตสาหกรรม	เพราะชาวอังกฤษ
ไม่เคร่งครัดต่อการแบ่งแยกชนชัน้	เช่น	สังคมอ่ืนๆ	ในยโุรป	ทัง้ยงัให้การยอมรับชนทกุชัน้ทีส่ามารถสร้าง
ฐานะเป็นปึกแผ่น	ดังนั้นขุนนางอังกฤษจึงไม่รังเกียจที่จะท�าการค้า	เช่นเดียวกับคนชั้นกลางที่พยายาม	
ยกสถานภาพทางเศรษฐกิจให้เท่าเทียมขุนนาง	นอกจากน้ีรัฐยังส่งเสริมให้การค้าขยายตัว	เช่น	มีการ
ออกพระราชบัญญัติสร้างถนน	ท่าจอดเรือ	และขุดคูคลองต่างๆ	เป็นจ�านวนมาก	เพ่ือใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมทางการค้า	มกีารยกเลิกการเกบ็ภาษผ่ีานด่าน	และมนีโยบายการค้าแบบเสรี	ซึง่เป็นการกระตุ้น

รูปท่ี  1.41 เคร่ืองจักรไอน�้า ประดิษฐ์โดย โทมัส นิวโคเมน 
(Thomas Newcomen) เมื่อ พ.ศ. 2248 (ค.ศ. 1705) ต่อมา 
เจมส์ วัตต์ ได้พัฒนาเคร่ืองจักรไอน�้าขึ้น ซึ่งหลังจากนั้น  
เคร่ืองจักรไอน�้าก็ถูกพัฒนามาใช้ในการคมนาคม เช่น รถจักร
ไอน�้า เรือกลไฟ เป็นต้น : http://www.web-books.com/
eLibrary/ON/B0/B52/37MB52.html

รูปท่ี 1.42 (รูปซ้ายมือ) การเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการผลิตจากถ่านหินและเหล็ก ,(รูปตรงกลางซ้าย) รถไฟเครื่องจักร      
ไอน�้า เป็นการพัฒนาเครื่องจักรไอน�้าสู่การคมนาคมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น, (รูปตรงกลางขวา) เครื่องจักรไอน�้าถูกน�าไปดัดแปลงใช้ในอุตสาห
กรรมอื่นๆ, (รูปขวา) การเกิดกลุ่มชนชั้นกระฏุมพีพวกกระฎุมพีนักธุรกิจ กระฎุมพีอุตสาหกรรม กระฎุมพีพ่อค้า ช่างฝีมือ และเจ้าของ          
ร้านค้าท่ัวไปมากขึ้นภายหลังได้มีการจัดต้ังสหภาพเพ่ือความม่ันคง : http://baugchamp.wordpress.com/category/                        
ยุคประวัติศาสตร์/สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม/
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ให้มีการขยายตัวของตลาดการค้าภายในอย่างกว้างขวาง	ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้อังกฤษเป็นประเทศผู้น�า
การปฏิวติัอุตสาหกรรม	เน่ืองจากในระหว่างคริสต์ศตวรรษที	่17-18	องักฤษมอีาณานคิมท่ีอยูโ่พ้นทะเล
ซึง่เป็นแหล่งวัตถุดิบและตลาดทัง้ในทวีปเอเชยีและอเมริกา	จนในท่ีสุดการค้าได้กลายเป็นนโยบายหลกั
ของประเทศ	ส่วนเรือรบของอังกฤษท�าหน้าที่รักษาเส้นทางการค้าทางทะเล	และให้ความคุ้มครองแก่
เรือพาณิชย์ที่เดินทางไปค้าขายทั่วโลก	สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่ท�าให้ชาวอังกฤษคิดค้นประดิษฐ์เครื่องจักร
มาใช้ในโรงงานและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง	อันน�ามาสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในทุกด้านทั่วโลก	
 1.8 ระยะเวลาแห่งสงคราม คริสต์ศตวรรษที่ 19-20  
	 1)	ลัทธิจักรวรรดินิยม	(Imperialism)
	 ลัทธิจักรวรรดินิยม	 (Imperialism)	หมายถึง	ลัทธิการปกครองและการด�าเนินนโยบาย													
ต่างประเทศของชาติมหาอ�านาจ	ในการที่จะขยายอิทธิพลเข้าไปปกครอง	ครอบง�า	และแสวงหา													
ผลประโยชน์ในประเทศซึ่งด้อยการพัฒนาหรือในดินแดนที่อ่อนแอกว่า	ลัทธิจักรวรรดินิยมมีหลาย	
ลักษณะและหลายรูปแบบ	ได้แก่	การได้รับสิทธิพิเศษ	(concession)	ในด้านเศรษฐกิจและการค้า							
การได้รับสัมปทานในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	การได้รับสัมปทานในการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ	การจัดต้ังเขตอิทธิพลที่ประเทศมหาอ�านาจควบคุมเศรษฐกิจและการเมือง	การจัดต้ัง													
เขตเช่า	 (leasehold)	โดยการบังคับเช่าดินแดนและมีอ�านาจปกครองเป็นเอกเทศจากรัฐบาลกลาง							
การจัดต้ังดินแดนในอารักขา	(protectorate)	โดยยอมให้ประมุขในประเทศน้ันมีสิทธิปกครองตนเอง
ในระดับหน่ึง	การผนวกดินแดน	 (annexation)	 โดยเข้ายึดครองและปกครองโดยตรง	ภายหลัง	
สงครามโลกคร้ังที่	1	และคร้ังที่	2	ลัทธิจักรวรรดินิยมยังปรากฏในรูปแบบการจัดต้ังดินแดนในอาณัติ	
(mandate)	และดินแดนในภาวะทรัสตี	(trusteeship)	ตามข้อตกลงของสนธิสัญญาสันติภาพ
  1.1) ลัทธิจักรวรรดินิยมในยุโรป
	 	 สมยัจกัรวรรดินิยม	เป็นช่วงเวลาในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที	่19	ซึง่หลายประเทศใน
ยุโรป	มีความก้าวหน้าทางการค้า	วิทยาศาสตร์	อุตสาหกรรมและวิทยาการด้านต่างๆ	ได้ขยายอ�านาจ
และอิทธิพลครอบครองดินแดนในทวีปเอเชียและแอฟริกา	สมัยจักรวรรดินิยมเร่ิมเสื่อมสลายลงหลัง
สงครามโลกคร้ังที่	2	แต่ผลกระทบของจักรวรรดินิยมยังคงหลงเหลือสืบต่อมาในดินแดนส่วนต่างๆ						
ของโลก	ลัทธิจักรวรรดินิยมแบ่งออกเป็น	2	ยุค	คือ	ในช่วงก่อนปลายคริสต์ศตวรรษที่	19	เป็นยุคลัทธิ
จกัรวรรดินิยมในแบบเก่า	คือการใช้อ�านาจทางการทหารเข้ายดึครองดินแดนทีอ่่อนแอกว่า	แล้วจึงขยาย
อ�านาจทางการเมืองเข้าไป	
											ในช่วงหลังปลายคริสต์ศตวรรษที่	19	เป็นยุคลัทธิจักรวรรดินิยมใหม่	(New	Imperialism)	เป็น
ลกัษณะของการแสวงหาดินแดนโพ้นทะเล	โดยบรรดาประเทศมหาอ�านาจต่างพยายาม	แข่งขนักนัเข้าไป
ปกครองหรือมีอิทธิพลในดินแดนเอเชียใต้	บางส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และอเมริกา	การสร้าง
ระบบจักรวรรดินิยมเป็นไปเพื่อสนองนโยบายพาณิชยนิยม	(mercantilism)	ที่เจ้าอาณานิคมพยายาม
เข้าควบคุมประเทศอาณานิคม	เพ่ือผลก�าไรและผลประโยชน์ของตนเพียงผูเ้ดียว	ลัทธิจกัรวรรดินิยมใหม่	
จึงหมายถึง	การที่ประเทศมหาอ�านาจพยายามครอบง�าประเทศด้อยพัฒนา	โดยการเข้าไปปกครอง
โดยตรง	หรือได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ	เหนืออ�านาจการควบคุมของประเทศเจ้าของดินแดนน้ันๆ	ดังน้ัน			
จึงเร่ิมมีการจัดต้ังอาณานิคมในทวีปอเมริกา	 เอเชียและแอฟริกา	การแข่งขันการแสวงหาอาณานิคม					
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ดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเน่ืองในระหว่างปี	ค.ศ.1879-1914	การขยายตัวลัทธจัิกรวรรดินิยมของประเทศ
ยุโรปเป็นไปอย่างกว้างขวาง	จนบานปลายไปเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ	เช่น	การแย่งชิง
ดินแดนในแอฟริกา	การแย่งชิงผลประโยชน์จากจีน	นอกจากนี้ยังเพิ่มจักรวรรดินิยมใหม่	คือ	เยอรมนี	
อิตาลี	และ	สหรัฐอเมริกา	 เข้าร่วมแสวงหาดินแดนและผลประโยชน์	ซึ่งสาเหตุหลักที่ท�าให้เกิด															
ลัทธิจักรวรรดินิยม	ได้แก่
	 1.1.1)	ความส�าเร็จของการปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศยุโรป	ท�าให้เกิดความต้องการ
ยึดครองดินแดนที่มีวัตถุดิบอันเป็นประโยชน์ต่อระบบอุตสาหกรรม	 คือ	 เมื่อสามารถประดิษฐ	์
เคร่ืองจกัรมาใช้ในการท�างาน	สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจ�านวนมากและรวดเร็ว	จงึต้องการวัตถดิุบป้อน
เข้าสู่โรงงานมากข้ึน	นอกจากน้ีเมื่อผลิตสินค้าได้มากก็จ�าเป็นต้องหาดินแดนที่มีประชากรมากพอที่จะ
เป็นแหล่งระบายสินค้าที่ตนผลิตได้เกินความต้องการที่จะใช้บริโภคภายในประเทศของตน	พวกพ่อค้า
จึงกระตุ้นให้รัฐบาลของตนแสวงหาอาณานิคมไว้เป็นแหล่งวัตถุดิบราคาถูกและตลาดสินค้าส�าเร็จรูป		
ยกตัวอย่างประเทศในยุโรป	ได้แก่
	 -	องักฤษ	เป็นชาติแรกทีป่ระสบความส�าเร็จด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและมกีองทพัทีเ่ข้มแขง็	
สามารถขยายอิทธิพลปกป้องและควบคุมเส้นทางการเดินเรือ	ดังน้ัน	อังกฤษจงึเลอืกครอบครองอินเดีย								
ซึ่งเป็นดินแดนที่อังกฤษถือว่าเป็น	“เพชรยอดมงกุฎของอังกฤษ”	รวมทั้งท�าสงครามฝิ่น	(Opium	War	
ค.ศ.1839-1842)	กับจีน	เพ่ือปกป้องสถานีการค้าฝิ่น
ในจีนและครอบครองเกาะฮ่องกง	 เพ่ือเป็นที่มั่นใน
เอเชียตะวันออก	การที่อังกฤษลงทุนในอินเดียและจีน	
เพราะเป็นตลาดใหญ่มปีระชากรมาก	ซึง่เหมาะส�าหรับ
การระบายสินค้าส�าเร็จรูป	นอกจากน้ีอังกฤษยังได้
วัตถุดิบส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม	 เช่น	ฝ้ายจาก
อียิปต์	 ยางพาราและดีบุกจากมลายู	 น�้ามันจาก
ตะวันออกกลาง	 มีการลงทุนท�าเหมืองแร ่ในจีน	
แอฟริกา	ตะวันออกกลาง	และอเมริกาใต้	รวมท้ังกรณี
นายทุนชาติมหาอ�านาจน�าเงินไปให้รัฐบาลในดินแดนที่
ด้อยพัฒนากู	้เม่ือประเทศเหล่าน้ีไม่สามารถช�าระเงนิกู้
คืนได้	นายทุนก็จะเรียกร้องให้รัฐบาลของตน	 เข้า
แทรกแซง	เช่น	อังกฤษยึดครองอียิปต์ใน	ค.ศ.	1882	เป็นต้น	
	 -	ฝรั่งเศส	เข้ายึดครองแอลเจียร์	(Algiers)	ในปี	ค.ศ.1830	และต่อมาก็เข้ายึดครองอินโดจีน	
	 -รัสเซยี ได้ขยายอทิธพิลดนิแดนระหว่างแม่น�า้อามร์ู	(Amur)	กบัแม่น�า้อสุซูร	ี(Ussuri)	และดนิแดน
ในเขตแปซิฟิกในปี	ค.ศ.1860	และขยายอิทธิพลของอ�านาจสู่เอเชียกลางต่อไป	
	 -	เนเธอร์แลนด์	สามารถครอบครองหมูเ่กาะอินเดียตะวนัออก	(อินโดนีเซยี)	ซึง่มทีรัพยากรมาก
	 1.1.2)	ความตืน่ตวัในลัทธิชาตนิิยมในครสิต์ศตวรรษที	่19	ของดนิแดนต่างๆ	ในยโุรป	ท�าให้
เกิดความทะเยอทะยานที่จะเป็นชาติมหาอ�านาจ	จึงเกิดการแข่งขันกันพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม
และการค้า	แสวงหาความร�่ารวยให้แก่ประเทศตน	ดังน้ันจึงต้องหาอาณานิคม	ซึ่งนอกจากเป็นแหล่ง

รูปท่ี 1.43 เรือรบจีน 4 ล�าถูกยิง ในสงครามฝิ่น (ค.ศ.1839-
1842) จากความประมาทและอาวธุไม่ทนัสมยั ส่งผลให้จนีเป็น
ฝ่ายพ่ายแพ้ ท่ีมา : http://www.oknation. net/blog/
moviehall/2008/03/27/entry-1
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วัตถุดิบและแหล่งระบายสินค้าแล้ว	 ยังหมายถึงศักด์ิศรีและเกียรติยศของมหาอ�านาจในยุโรปด้วย									
รวมทั้งความพยายามมิให้ประเทศคู่แข่งเข้ามายึดครองดินแดนนั้นก่อน	เช่น		
	 -	ฝรัง่เศส พยายามแสวงหาอาณานิคมในทีต่่างๆ	เพ่ือกูศั้กด์ิศรีของประเทศทีพ่่ายแพ้ในสงคราม
ฝรั่งเศส	-	ปรัสเซีย	(ค.ศ.	1870-1871)	
	 -	เยอรมนี	เข้ายึดดินแดนแอฟริกา	เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ในอาณานิคมแห่งใหม่
	 -	อิตาลี	แสวงหาอาณานิคมในแอฟริกา	เพื่อแสดงว่าตนมีศักดิ์ศรีทัดเทียมประเทศมหาอ�านาจ
	 1.1.3)	เพื่อเผยแผ่คริสต์ศาสนาและอารยธรรมตะวันตก	ในปลายคริสต์ศตวรรษที่	19	ชาว
ตะวันตกหลายคนเชือ่ถอืในทฤษฎีสงัคมของชาร์ลส์	ดาร์วิน	(Social	Darwinism)	ว่าคนขาวม	ีอารยธรรม
เหนือกว่าคนสีผิวอ่ืนๆ	ท�าให้คนขาวมีสิทธิอันชอบธรรมและมีภาระหน้าที่ที่จะเข้าปกครองพวกที่ด้อย
กว่าตน	เพ่ือน�าเอาอารยธรรมและคริสต์ศาสนาไปเผยแพร่	 อันจะน�าความเจริญและความสันติสุขมาสู่
ดินแดนเหล่านั้น	ทฤษฎีนี้แพร่หลายมากในเยอรมนีและมีอิทธิพลต่อบรรดาผู้น�าของประเทศต่างๆ 

มีการอ้าง	“ภาระหน้าที่ของคนขาว”	(The	Whiteman’s	Burden)	ที่จะน�าอารยธรรมไป	เผยแพร่ใน
ดินแดนด้อยอารยธรรม	ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีนักสอนศาสนา	(มิชชันนารี)	จ�านวนมาก		ไปสอนศาสนาใน
ดินแดนต่างๆ	ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการแสวงหาอาณานิคมด้วยเช่นกัน	เพราะพวกมิชชันนารี	เดินทาง
ลึกเข้าไปในภาคพื้นทวีป	ซึ่งยังไม่เคยมีชาวตะวันตกส�ารวจมาก่อนเลย	ท�าให้โลกภายนอก	ได้ทราบข่าว
ความม่ังค่ังของประเทศภายในภาคพ้ืนทวีป	ชักจูงให้ชาวยุโรปเดินทางเข้าไปส�ารวจทรัพยากรและเข้า
ยึดครองในที่สุด
	 1.1.4)	ความต้องการหาแหล่งระบายพลเมือง	กลางคริสต์ศตวรรษที่	18	ยุโรปมีประชากร	
เพ่ิมมากขึ้น	บรรดานักการเมืองในประเทศต่างๆ	จึงหวังยึดครองอาณานิคมเพ่ือระบายพลเมือง															
จะเห็นว่าชาวยุโรปพอใจที่จะอพยพไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกาและอเมริกาใต้	เพราะมีที่ท�ามาหากิน
สะดวกและสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างจากถิน่ฐานเดิม	ทัง้ยงัมทีรัพยากรทีเ่พียงพอต่อความต้องการด้วย
	 1.1.5)	ความจ�าเป็นในการรักษาและป้องกันอาณานิคม	เมื่อยุโรปมีอาณานิคมกระจายอยู่ใน
ที่ต่างๆ	จึงต้องพยายามรักษาอาณานิคมไว้	 ดังน้ัน	ประเทศมหาอ�านาจจึงต่างพยายามหาฐานที่มั่น
ทางการทหารทั้งทางบกและทางทะเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์	 เพ่ือเป็นฐานทัพคอยคุ้มครองป้องกัน										
เส้นทางระหว่างอาณานิคมกับเมืองแม่	เป็นสถานีเติมเชื้อเพลิงและเสบียงอาหารให้แก่กองทหารและ
เพ่ือสกัดกั้นชาติอ่ืนที่จะเข้ามาในอาณานิคมของตน	เช่น	อังกฤษต้ังฐานทัพเรือท่ีสิงคโปร์	 เอเดนและ						
อเล็กซานเดรีย	 เมื่อถึงกลางคริสต์-ศตวรรษที่	19	 อังกฤษก็กลายเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก	
อาณานิคมของอังกฤษมอียูใ่นแทบทกุทวีป	เช่น	แคนาดาในทวปีอเมริกาเหนือ	ดินแดนในแอฟริกา	อนิเดีย
และฮ่องกงในเอเชีย	ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในซีกโลกใต้	ส�าหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	มีเพียง
ประเทศไทยเท่านั้นที่รอดพ้นจากการยึดครองของประเทศอ�านาจตะวันตก	ส่วนเอเชีย	เช่น	อินเดีย					
ถูกยึดครองทั้งประเทศ	จีนแม้ไม่ตกเป็นอาณานิคมแต่ก็ต้องยกดินแดนบางส่วนให้ชาติมหาอ�านาจ				
ครอบครองและญี่ปุ่นเป็นชาติเดียวที่ประสบความส�าเร็จในการขยายอ�านาจตามลัทธิจักรวรรดินิยม
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  1.2) ผลของยุคจักรวรรดินิยม 
	 	 1.	สมัยจักรวรรดินิยม	เป็นสมัยที่ดินแดนส่วนต่างๆ	ของโลกถูกเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน	ท�าให้
โลกก้าวเข้าสู่ยุคสากล	ประเทศในทวีปต่างๆ	ต่างก็มีการติดต่อกัน	ไม่มีใครอยู่โดดเดี่ยวโดยไม่ยุ่งเกี่ยว
กับประเทศใดๆ	ได้	เพราะการได้รับบทเรียนในยุคดังกล่าว	ท�าให้ต้องปกป้องตนเองจากมหาอ�านาจ
	 	 2.	สมยัจกัรวรรดินยิม	เป็นสมยัท่ีชาติยโุรปมอี�านาจสูงสุด	มอีทิธิพลครอบคลุมไปท่ัวโลก	         
เน่ืองมาจากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม	ตลอดจนแสนยานุภาพทาง				
การทหาร	ชาวยุโรปจึงได้น�าอารยธรรมของตนไปเผยแพร่ในทุกมุมโลก	ทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	แนวความคิดการปกครองระบอบประชาธปิไตย	ความเช่ือมัน่ในสทิธ	ิและเสรภีาพ	การเผยแพร่
อารยธรรมตะวันตก	เป็นผลให้เกิดแนวโน้มที่จะน�าไปสู่อารยธรรมที่คล้ายคลึงกันไปทั่วโลก
	 	 3.	ดินแดนที่เป็นอาณานิคมมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น	เช่น	ด้านสาธารณสุขและ
การแพทย์	หรือด้านการศึกษา	ซึง่ชาวยโุรปน�ามาสูดิ่นแดนอาณานิคม	ซึง่เป็นผลให้ชาวพ้ืนเมอืงเกดิความ
ตื่นตัวที่จะพัฒนาประเทศชาติของตนให้เกิดความเจริญและทัดเทียมกับประเทศเจ้าอาณานิคม
	 	 4.	ดินแดนที่เป็นอาณานิคมต้องสูญเสียเอกราชและอธิปไตย	ยังต้องสูญเสียทรัพยากร
ให้ประเทศเจ้าอาณานิคม	ท�าให้ต้องกลายเป็นตลาดระบายสนิค้าของชาติมหาอ�านาจ	ต้องสญูเสยีศักด์ิศรี
และความภาคภูมิใจ	ต้องเคารพและเช่ือฟังชาติมหาอ�านาจที่เข้ามาปกครองและมีอภิสิทธิ์แทบ
ทุกประการที่เหนือชาวพื้นเมืองอย่างชัดเจน
	 	 5.	ชาตมิหาอ�านาจได้รวมดนิแดนอาณานคิมเข้าเป็นส่วนเดยีวกนั	โดยไม่ค�านงึถงึเชือ้ชาต ิ           

ที่แตกต่างกัน	ภายหลังที่อาณานิคมได้รับเอกราชก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกในหลายประเทศ	เช่น	
ชาวมุสลิมในปากีสถานแยกออกมาจากอินเดีย	เป็นต้น
	 	 6.	การแข่งขันกันของมหาอ�านาจเพ่ือแสวงหาอาณานิคมในสมัยจักรวรรดินิยม	ท�าให้
เกิดความบาดหมางร้าวลึก	จนน�าไปสู่สงครามโลกครั้งที่	1	ที่เกิดความเสียหายในทุกด้านอย่างมหาศาล
	 	 7.	โลกในยุคปัจจุบันแม้อาณานิคมส่วนใหญ่ได้รับเอกราชแล้วก็ตาม	แต่หลายประเทศ
ต้องกลับถูกครอบง�าโดยลัทธิจักรวรรดินิยมทางเศรษฐกิจแทน	เช่น	ธนาคารโลก	(World	Bank)	และ
องค์การกองทนุระหว่างประเทศ	(International	Monetary	Fund-IMF)	ทีส่หรัฐอเมริกาขยายอิทธิพล
ทางการเงินมาสู่ประเทศต่างๆ	ในการต่อยอดแนวคิดทุนนิยมกับการกระตุ้นให้เป็นประเทศที่พัฒนาใน
อนาคต
	 	 สรุปได้ว่า	ลัทธิจกัรวรรดินิยมยงัคงมอียูจ่นถงึปัจจุบนั	แต่มรูีปแบบทีแ่ตกต่างกนัในด้าน																	
ผลประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้นและการครอบง�าที่เปลี่ยนไป	จะมีผลดีในมิติด้านการสร้างสรรค์ความเจริญ									
ตามแบบโลกตะวันตก	และผลเสียคือการสูญเสียทรัพยากรของชาติ	และเสียผลประโยชน์ที่พึงได	้								
รวมทัง้วัฒนธรรมประเพณีของชาติถกูครอบง�าวถิชีวิีตค่านิยมจนกลนืกลายพฤติกรรมเป็นชาติตะวนัตก
	 2)	สงครามโลกครั้งที่	1
	 สงครามโลกคร้ังที่หน่ึง	 (World	War	1)	 เป็นสงครามที่โลกต้องตกอยู่ในภาวะตรึงเครียด								
สภาพเศรษฐกิจทรุดตัวอย่างหนัก	สงครามที่ด�าเนินมาอย่างยาวนานถึง	4	ปี	 (ค.ศ.1914-1918)	เป็น
สงครามครั้งแรกที่ขั้วอ�านาจของโลกถูกแบ่งเป็น	2	ฝ่าย	ระหว่างฝ่ายพันธมิตร	(Allied	Powers)		(รัสเซีย,	
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ฝรั่งเศส,	อังกฤษ,	อิตาลี,	สหรัฐ,	ญี่ปุ่น,	โรมาเนีย,	เซอร์เบีย,	เบลเยี่ยม,	กรีซ,	โปรตุเกส,	มองเตเนโกร)	
และฝ่ายมหาอ�านาจกลาง	(Central	Powers)	(เยอรมนี,	ออสเตรีย-ฮังการี,	ตุรกี,	บัลแกเรีย)	สงคราม					
สิ้นสุดลงด้วยการปราชัยของฝ่ายมหาอ�านาจกลางและเกิดสหภาพโซเวียตขึ้น	จากการล่มสลายของ													
จักรวรรดิรัสเซีย	จากเหตุการณ์ปฎิวัติรัสเซีย	สหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นมาเป็นหน่ึงในมหาอ�านาจของโลก	
และเกิดองค์การสันนิบาติชาติขึ้น	 เพ่ือแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยการทูต	ภายหลังสงคราม					
คร้ังน้ียังน�าไปสู่สนธิสัญญาที่เป็นชนวนของสงครามโลกคร้ังที่	 2	ในสนธิสัญญาแวร์ซายส์	 เหตุการณ์							
ที่น�าไปสู่ความรุนแรงของสงคราม	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	ค.ศ.	1914	อาร์คดุ๊ค	ฟรานซ์	เฟอร์ดินันด์	
(Archduke	Francis	Ferdinand)	 รัชทายาทของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี	ถูกลอบปลงประชนม	์				
โดยนักศึกษาชาวเซร์ิบ	ในเมอืงซาราเจโวของบอสเนีย	หลังจากน้ัน	1	เดือน	ออสเตรียจึงประกาศสงคราม
กับเซอร์เบีย
  2.1) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
  	ลัทธิชาตินิยม	เกดิจากการแข่งขนัแย่งชิงผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและการเมอืง	
  	ลัทธิจักรวรรดินิยม	ความส�าเร็จของการปฏิวัติอุตสาหกรรม	ท�าให้ชาติมหาอ�านาจ
ในยุโรปแข่งขันกันขยายดินแดนอาณานิคม	เพื่อแสวงหาวัตถุดิบและตลาดระบายสินค้า	
  	ลัทธินิยมทางทหารหรือการแข่งขนัด้านแสนยานุภาพทางทหาร	ประเทศมหาอ�านาจ
พยายามแข่งขันกันสะสมอาวุธและความเข้มแข็งทางทหาร	เพ่ือปกป้องรักษาผลประโยชน์ชาติของตน	
ท�าให้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน	
  	การขยายตัวของระบบพันธมติรทางทหาร	ความหวาดระแวงตึงเครียดในปัญหาความ
ขัดแย้งต่างๆ	ท�าให้ชาติมหาอ�านาจของยุโรปต้องท�าสัญญาผนึกก�าลังกันเป็นพันธมิตรทางทหาร 
โดยแยกเป็น	2	ค่าย	ที่พร้อมจะใช้สงครามเพื่อตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้น	
  2.2) ชนวนสงครามโลกครั้งที่ 1
	 	 เกดิกรณลีอบปลงพระชนม์เจ้าชาย	ฟรานซีส	เฟอร์ดนิานด์	(Archduke	Francis	Ferdinand) 
องค์รัชทายาทของจกัรวรรดิออสเตรีย-	ฮังการี	กบัพระชายาโซเฟีย	ขณะเสด็จประพาสนครหลวงทีเ่มือง
ซาราเจโวของ	แคว้นบอสเนีย	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	ค.ศ	1914	โดยคนร้ายที่ถือสัญชาติเซอร์เบีย	
ชือ่	กาฟริโล		ปรินซพิ	(Gavrilo	Princip)	นักศึกษาชาวบอสเนียสัญชาติเซอร์เบยี	ท�าให้รัฐบาลออสเตรีย-
ฮังการี	ปักใจเชื่อว่ารัฐบาลเซอร์เบียอยู่เบ้ืองหลัง	ท�าให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่	ก่อให้เกิดสงครามคร้ังใหญ่
ปะทุขึน้ในทวีปยโุรป	ภายในหนึง่เดอืนพืน้ท่ีในทวีปยโุรปส่วนใหญ่ก็อยูใ่นสภาวะสงคราม	แต่ความขดัแย้ง
ที่มีมาตั้งแต่การรวมชาติเยอรมนี	ตั้งแต่	ค.ศ.	1871	นั้นท�าให้ยุโรปต้องอยู่ในสมดุลแห่งอ�านาจ	ซึ่งยาก
แก่การรักษา	ในการแข่งขนัทางทหาร	อุตสาหกรรมและการแย่งชงิดินแดนกท็�าให้วิกฤตสกุงอมจนกระทัง่
ปะทอุอกมาเป็นสงคราม	ซึง่ได้สงครามขยายตัวออกเป็น	2	ฝ่ายคือ	ฝ่ายมหาอ�านาจกลาง	ได้แก่	ออสเตรีย-
ฮังการี	เยอรมนี	ตุรก	ีและบลัแกเรีย	อีกฝ่ายหน่ึงเรียกว่าฝ่ายสัมพันธมติร	ประเทศทีส่�าคัญได้แก่	สหภาพ
โซเวียต	ฝรั่งเศส	อังกฤษ	และอเมริกา	
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  2.3) รูปแบบและสมรภูมิแห่งสงคราม
	 	 สงครามการสู้รบที่เกิดขึ้นตามแนวรบด้านตะวันตก	เกิดขึ้นไปตามระบบสนามเพลาะ
และป้อมปราการ	ซึ่งถูกแยกออกจากกันด้วยดินแดนรกร้าง	แนวปราการเหล่าน้ีตรึงขนานออกไปเป็น
ระยะมากกว่า	600	กิโลเมตรและเป็นส่วนส�าคัญของสงครามส�าหรับการรบของคนจ�านวนมาก	ส่วนใน
แนวรบด้านตะวนัออก	ทีร่าบฝ่ังตะวนัออกทีก่ว้างขวางและเครือข่ายทางรถไฟทีจ่�ากดั	ท�าให้การรบในสนาม
เพลาะไม่สามารถท�าได้	 แม้ว่าความรุนแรงของความขัดแย้งในด้านตะวันออกน้ัน	 จะพอๆ	กับ																	
ด้านตะวันตกก็ตาม	แนวรบตะวันออกกลาง	และแนวรบอิตาลีก็มีการสู้รบกันอย่างดุเดือดเช่นกัน	และ
การสู้รบน้ันก็ยังลุกลามไปยังน่านน�้าหลายแห่ง	
และเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์	คือการรบกลาง
อากาศ	ซึ่งสงครามโลกคร้ังที่หน่ึงส้ินสุดลงด้วย
ชัยชนะของฝ่ายพันธมิตร	และความปราชัยของ
ฝ่ายมหาอ�านาจกลาง	ภายหลังสงครามได้มีการ
เซ็นสนธิสัญญาจ�านวนมาก	 แต ่ที่ส� า คัญคือ												
สนธิสัญญาแวร์ซายส์		(Treaty	of	Versailles)	เมือ่
วันที่	28	มิถุนายน	ค.ศ.1919	แม้ว่าฝ่ายเยอรมนี
จะยอมสงบศึกไปก่อนแล้วในปี	ค.ศ.1918	ผลที่
ส�าคัญอย่างหน่ึงของสงคราม	ก็คือการวาดรูป
แผนที่ยุโรปใหม่	ท�าให้ประเทศ	ฝ่ายมหาอ�านาจ
กลางสูญเสียดินแดนของตนเป็นจ�านวนมาก	และ
ท�าให้เกิดประเทศใหม่ขึ้นมาในยุโรปตะวันออก	
มหาอ�านาจอย่างเยอรมนีได้สูญเสียอาณานิคม
โพ้นทะเลทั้งหมด	รวมไปถึงการต้องชดใช้ค่า
ปฏกิรรมสงครามจ�านวนมหาศาล	และการต้องทน
การถูกตราหน้าว่าเป็นผู ้เร่ิมสงคราม	ส�าหรับ
จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีได ้แตกออกเป็น
ประเทศเอกราชใหม่	ได้แก่	ออสเตรีย	ฮังการี	เชโกสโลวาเกีย	ยูโกสลาเวีย	ส่วนจักรวรรดิออตโตมาน
ล่มสลาย	แผ่นดินเดิมของจักรวรรดินอกจากที่ราบสูงอนาโตเลียได้ถูกแบ่งให้กลายเป็นอาณานิคมของ
ผู้ชนะสงครามทั้งหลาย	ส่วนชาวอาหรับเดิมได้กลายเป็นประเทศตุรกี	จักรวรรดิรัสเซียซ่ึงได้ถอนตัวจาก
สงครามในปี	ค.ศ.1917	ได้สูญเสียดินแดนของตน	เป็นจ�านวนมาก	โดยเฉพาะทางชายแดนด้านตะวันตก
กลายเป็นประเทศใหม่	ได้แก่	เอสโตเนีย	ฟินแลนด์	ลัตเวีย	ลิทัวเนีย	และโปแลนด์	พร้อมทั้งได้มีการก่อตั้ง
องค์การสันนิบาตชาติ	(League	of	Nations)	เพื่อเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีจุดประสงค์เพื่อการ
แก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ	ด้วยวิธีการทางการทูต	สงครามโลกคร้ังท่ีหนึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดของ
ยุคระเบียบโลกที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามนโปเลียน	และยังเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้สงครามโลกครั้งที่	2	
อุบัติขึ้น

รูปท่ี 1.44 แผนท่ีสงครามโลกคร้ังท่ี 1แสดงการรบในยุโรปและ
ตะวันออกกลาง ท่ีมา : http://www.baanjomyut.com/li-
brary_2/world_war/in dex.html
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            2.4) ผลของสงครามโลก ครั้งที่ 1 
	 	 ภายหลังเมื่อสงครามโลก	คร้ังที่	1	สิ้นสุดลง	ได้มีการประเมินผลกระทบและความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ	ในทุกมิติที่เกิดขึ้นในยุโรป	จึงสามารถสรุปได้ดังนี้	
	 	 1.	เกิดความหายนะทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	มีผู้คนเสียชีวิตจ�านวนมาก	ทั้งทหาร
และพลเรือน	รวมไม่ต�่าว่า	20	ล้านคน	ทรัพย์สินของแต่ละประเทศได้รับความเสียหายอย่างหนัก 

รวมเป็นมูลค่าไม่ต�่ากว่า	186,000	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	
	 	 2.	เกิดความก้าวหน้าในเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมทางทหาร	ภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่	1		สิ้นสุด	แต่ละประเทศได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการประดิษฐ์อาวุธร้ายแรงต่างๆ	ของ
ประเทศคู่สงคราม	เช่น	การน�ารถถังมาใช้เป็นครั้งแรก	การน�าเครื่องบินรถติดอาวุธมาท�าสงครามกลาง
อากาศ	เป็นครั้งแรก	และรวมทั้งการใช้ปืนกล	ปืนใหญ่	และแก๊สพิษ	เป็นต้น	ท�าให้สงครามโลก	ครั้งที่	2 

จึงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมทางทหารที่รุนแรงย่ิงขึ้น	 เช่น	อาวุธนิวเคลียร์	สารเคมี	
เป็นต้น
	 	 3.	เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรป	โดยในสงครามโลก	ครั้งที่	1	มีผลท�าให้
จักรวรรดินิยมที่ยิ่งใหญ่ของยุโรปหลายจักรวรรดิต้องล่มสลาย	เช่น	จักรวรรดิเยอรมัน	จักรวรรดิ
ออสเตรีย-ฮังการี	และจกัรวรรดิออตโตมนั	(ตุรก)ี	เป็นต้น	และท�าให้เกิดประเทศใหม่ๆ	อีกหลายประเทศ	
เช่น	โปแลนด์	ฮังการี	และเชโกสโลวะเกีย	ฯลฯ	
	 	 4.	การเกดิองค์การสันนิบาตชาติ	(The	League	of	Nations)	ต้ังขึน้เพ่ือรักษาสนัติภาพ										
ของโลกและแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหว่างประเทศ	โดยประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศสมาชกิ
เพ่ือป้องกันและระงับยับยั้งมิให้เกิดสงครามขึ้นอีก	แต่ด้วยองค์การน้ีได้รวบรวมเฉพาะผู้ชนะสงคราม
เพื่อเข้าร่วมท�าให้ผู้แพ้สงครามไม่ยอมรับและพร้อมต่อสู้	จนน�ามาสู่เกิดสงครามโลกครั้งที่	2	ตามมา

	 3)	สงครามโลกครั้งที่สอง
	 สงครามโลกคร้ังที่สอง	(World	War	2)	เป็นความขัดแย้งที่ครอบคลุมทุกทวีปและมีประเทศ
ส่วนใหญ่ในโลกเข้าร่วม	โดยเร่ิมต้นในปี	ค.ศ.	1939	และด�าเนินไปจนกระทั่งสิ้นสุดในปี	ค.ศ.	1945											
ได้ชื่อว่าเป็นสงครามท่ีมีขนาดใหญ่และท�าให้เกิดความสูญเสียคร้ังใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก															

รูปท่ี 1.45 ฝ่ายอักษะ ลัทธิจักรวรรดินิยมผสมลัทธิชาตินิยมเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งเสริมให้เยอรมนี อิตาลีและญ่ีปุ่นท�าสงครามขยาย
อ�านาจครอบครองดินแดนโพ้นทะเลและทรัพยากรอันม่ังค่ัง การมีแนวทางท่ีคล้ายคลึงกันคือ ต่างสนับสนุนลัทธิทหารนิยมและ            
การปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ ที่มา : http://bbs.playpark.com/topic/159284-%E2%80%94%E2%80%93%E2%80%
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ซึ่งต้นเหตุที่แท้จริงของสงครามคร้ังน้ี	ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกัน	ไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาแวร์ซายส์	
ภาวะเศรษฐกิจตกต�่าคร้ังใหญ่	ความเป็นชาตินิยม	การแย่งชิงอ�านาจและการต้องการแบ่งปันโลกใหม่
ของประเทศที่เจริญตามมาทีหลัง	เช่นเดียวกับวันเร่ิมต้นสงคราม	ที่อาจเป็นไปได้ทั้งวันที่	1	กันยายน	
ค.ศ.	1939	ที่เยอรมันรุกรานโปแลนด์,	 วันท่ี	7	กรกฎาคม	ค.ศ.	1937	ที่ญี่ปุ่นรุกรานจีน	(วันเร่ิมต้น
สงครามจีน-ญ่ีปุ่นคร้ังที่	2)	หรือปี	ค.ศ.	1931	ที่ญี่ปุ่นรุกรานแมนจูเรีย	บางคน	กล่าวว่า	สงครามโลก
คร้ังที	่1	และสงครามโลกคร้ังน้ีเป็นข้อพิพาทเดียวกนั	แต่แยกกนัด้วย	“การหยุดยงิ”	การต่อสู้มขีึน้ต้ังแต่
มหาสมุทรแอตแลนติก	ยุโรปตะวันตกและตะวันออก	ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	แอฟริกา	ตะวันออกกลาง	
มหาสมุทรแปซิฟิก	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน	สงครามในยุโรปสิ้นสุดเมื่อเยอรมนียอมจ�านนใน			
วันที	่8	พฤษภาคม	ค.ศ.	1945	แต่ในเอเชยียงัด�าเนินต่อไปจนกระทัง่ญีปุ่น่ยอมจ�านน	ในวันที	่15	สงิหาคม	
ปีเดียวกัน	คาดว่ามีผู้เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ราว	57	ล้านคน	
  3.1) สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
	 	 สาเหตุส�าคัญคือเยอรมนีบุกยึดโปแลนด์	ซึ่งเป็นผลมาจากประเทศเยอรมนีไม่พอใจ	
สนธิสัญญาแวร์ซายส์	 ซ่ีงเป็นสนธิสัญญา
ที่เยอรมนีต้องลงนาม	เม่ือแพ้สงครามโลก
คร้ังที่	2	 คือต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม
จ�านวนมาก	ถูกลดก�าลังทหารและอาวุธ	
ท�าให้เศรษฐกิจตกต�่า	เสียดินแดน	ซึ่งชนวน
เกิดขึ้นเมื่อเยอรมนีหาเร่ืองโปแลนด์ใน
ประเดน็เรือ่งการไม่เคารพสทิธขิองคนเช้ือสาย
เยอรมันในโปแลนด์	 นอกจากนี้เมื่อทาง
เยอรมนขีอตัดถนนข้ามจากเยอรมนฝ่ัีงตะวัน
ตกเข้าไปยังรัสเซีย	(ซึ่งปัจจุบันคือดินแดนฝั่ง
ตะวันออกของเยอรมนี)	 โดยผ่านฉนวน
โปแลนด์	 ซึ่ งในขณะน้ันอยู ่ภายใต ้การ
ปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส	แต่อังกฤษ
และฝรั่งเศสไม่อนุญาต	เยอรมนีจึงยกเลิก
ข้อตกลงหยดุยงิและบกุเข้าโปแลนด์ทนัที ซ่ึงองักฤษและฝรัง่เศสได้สัญญาไว้ว่าจะช่วยเหลือทางทหาร	
จงึส่ังให้เยอรมนีถอนก�าลังออกภายใน	14	ชัว่โมง	แต่เยอรมนีปฏเิสธไม่ถอนก�าลัง	จงึได้ประกาศสงคราม	
โดยแบ่งเป็น	2	ฝ่ายคือ	ฝ่ายอักษะ	น�าโดยเยอรมนี	อิตาลี	และญี่ปุ่น	กับฝ่ายสัมพันธมิตร	น�าโดยอังกฤษ	
ฝรั่งเศส	ต่อมาจึงมี	จีน	สหรัฐอเมริกา	และสหภาพโซเวียต	เข้าร่วมกลุ่มดังกล่าว	
   3.2) รูปแบบและสมรภูมิรบ
	 	 สมรภูมิรบในสงครามโลกคร้ังที่	2	 น้ันเกิดขึ้นหลายแห่งในโลก	โดยตามแผนเดิมของ
ฝ่ายอักษะน้ัน	ต้องการทีจ่ะบกุมาบรรจบกนัทีอิ่หร่าน	ซึง่สามารถจ�าแนกสมรภมูเิป็นกลุ่มใหญ่ได้	2	กลุ่ม

รูปท่ี 1.46 อดรอฟ ฮิตเลอร์ เดินผ่านธง”สวสัดิกะ”ของกองทัพนาซเีพือ่บญัชา
ทัพในสงครามโลกครั้งที่ 2
ที่มา : http://pantip.com/topic/31253996  
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คือ	1)	สมรภูมิตะวันตก	ได้แก่	1)	ยุโรปตะวันตก	(ใน
ฝรั่งเศส	ออสเตรีย-ฮังการี)	 ยุโรปตะวันออก	 (ใน
โปแลนด์	กรีซ	(บางส่วน)	ยูโกสลาเวีย	โรมาเนีย	และ
สหภาพโซเวียต)	ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	ได้แก่	ในไซปรัส	
กรีซ	(บางส่วน)	ลิเบยี	และอียปิต์	2)	สมรภมูติะวันออก	
ได้แก่		สมรภมูใินจนี	(นานกงิ)	แปซิฟิคและเอเชยีตะวัน
ออกเฉียงใต้	เป็นต้น	หลังจากเยอรมนีโจมตีโปแลนด์	
เมื่อ	1	กันยายน	ค.ศ.	1939	ท�าให้ในวันที่	3	กันยายน	
ค.ศ.	1939	อังกฤษและฝรั่งเศสได้ประกาศสงครามกับ
เยอรมนี	โดยกองทัพเยอรมนีในชื่อ	“กองทัพนาซี”	ได้
ยดึดินแดนโปแลนด์	เนเธอร์แลนด์	เบลเยีย่ม	เดนมาร์ก	
และฝรัง่เศส	พร้อมทัง้โจมตอัีงกฤษ	รสัเซยี	ทางอากาศ
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด	 ส่งผลให้สงครามในระยะแรกฝ่าย
สัมพันธมิตรแพ้ทุกสนามรบ	 อังกฤษและฝร่ังเศส
ประกาศเข้าร่วมในสงคราม	ด้านมหาสมุทรแปซิฟิก	
ญี่ปุ่นบุกแมนจูเรียในปี	ค.ศ.	1931	และเสนอแผนการ
ที่จะสถาปนา	“วงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพา”	

(The	Greater	East	Asia	Co-Prosperity	Sphere)	เป็นความพยายามของญ่ีปุน่ทีจ่ะรวบรวมและสร้าง
แนวป้องกันแห่งชาติในเอเชียเพื่อหลุดพ้นจากอิทธิพลของชาติตะวันตก	และเพื่อผลประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจและอื่นๆ	หลังจากญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่อ่าวเพิร์ล	ฮาร์เบอร์	(Pearl	Harbor)	
เมือ่วนัที่	7	ธนัวาคม	ค.ศ.	1941	ในการโจมตคีรัง้นีส้รา้งความเสยีหายแก่ฝ่ายกองทพัสหรฐัอเมรกิาอย่าง
มาก	โดยเรือรบสูญเสีย	12	ล�ารวมทั้งเรือรบประจัญบาน	ยูเอสเอสอริโซน่าเป็นเรือรบอันแสนภาคภูมิใจ
ของอเมริกา	เครื่องบิน	188	ล�า	ทหารอเมริกันเสียชีวิต	2,403	คน	และประชาชน	68	คน	สหรัฐจึงได้
เข้าสู่สงครามโลกคร้ังทีส่อง	โดยประกาศสงครามเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตร	ขณะเดียวกนัญีปุ่น่เปิดสงคราม
ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเรียกว่า	“สงครามมหาเอเชียบูรพา”	(Greater	East	Asia	War)	
เมื่อเร่ิมสงคราม	สหรัฐอเมริกาวางตัวเป็นกลาง	แต่เมื่อญี่ปุ่นโจมตีอ่าวเพิร์ลฮาเบอร์ซึ่งเป็นฐานทัพของ
สหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซฟิิก	เมือ่วันท่ี	7	ธันวาคม	ค.ศ.	1941	สหรัฐอเมริกาจึงเข้าร่วมในสงครามโลก
ครั้งที่	2	กับอังกฤษและฝรั่งเศส	ท�าให้ฝ่ายพันธมิตรมีชัยชนะเหนือฝ่ายอักษะ	เมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	
ค.ศ.	1945	โดยระยะแรกของสงครามฝ่ายอักษะได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด	แต่หลังจากวัน	D-Day 
(Decision-Day)	ซึ่งเป็นวันที่สัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกท่ีนอร์มังดี	(Nomandy)	ประเทศฝร่ังเศสด้วย
ก�าลังพลนับล้านคน	เคร่ืองบินรบ	11,000	เคร่ือง	เรือรบ	4,000	ล�า	วิถีของสงครามจึงค่อยๆ	เปล่ียน
ด้านกลายเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรได้เปรียบ	ในการรบภาคพ้ืนแปซฟิิก	ญีปุ่น่เป็นคู่สงครามกบัสหรัฐอเมริกา	
ภายหลังสงครามยุติลงอย่างเป็นรูปธรรมด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตร	โดยการทิ้งระเบิดปรมาณู

รูปท่ี 1.47 ภาพเรียงตามเข็มนาฬิกาจากบนสุด : กองทัพ
เครือจักรภพในยุทธการเอล อาลาเมน ; พลเรือนชาวจีนถูกฝัง
ท้ังเป็นโดยทหารญ่ีปุ ่น ; กองทัพโซเวียตในแนวรบด้าน       
ตะวันออก ; เคร่ืองบินรบญ่ีปุ่นเตรียมบินขึ้นจากเรือบรรทุก
เคร่ืองบิน ; กองทัพโซเวียตสู้รบในกรุงเบอร์ลิน ; เรือด�าน�า
เยอรมันถูกระดมยิงอย่างหนัก ท่ีมา : http://www.sarut-
homesite.net/2009/07/สงครามโลกครั้งที่สอง-ปร/
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ลูกแรกชื่อลิตเติลบอย	(Little	Boy)	ที่เมืองฮิโรชิมา	เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	ค.ศ.	1945	และลูกที่	2 

ชื่อแฟตแมน	(Fat	Man)	ที่เมืองนางาซากิ	เมื่อวันที ่9	สิงหาคม	ค.ศ.	1945	และวันที่	14	สิงหาคม	
ค.ศ.	1945	ประเทศญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้	 เมื่อญี่ปุ่นเซ็นสัญญาสงบศึกกับสหรัฐอเมริกาบนเรือรบ
ประจัญบานมิสซูรี	(USS	Missouri)	รหัสเรือ	BB-63	ในวันที่	14	สิงหาคม	ค.ศ.	1945	สงครามโลกครั้งที่	2 

จึงสิ้นสุดลง		
  3.3) ผลของสงครามโลกครั้งที่สอง
	 	 	 3.3.1)	เกิดความหายนะจากภัยสงคราม	โดยอาวุธที่ใช้ในสงครามโลก	ครั้งที่	2	
นัน้มปีระสทิธิภาพและก�าลังท�าลายล้างสูงกว่าในสงครามโลก	คร้ังที	่1	มาก	เช่น	การทิง้ระเบดิทางอากาศ
เพ่ือโจมตีจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญของคู่สงคราม	และการใช้ระเบิดนิวเคลียร์	เป็นต้น	เป็นผลให้เกิดความ
สญูเสียในชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าในสงครามโลก	คร้ังที	่1	ทัง้ยงัมด้ีานเศรษฐกิจ	สังคมและสิง่แวดล้อม	
	 	 	 3.3.2)	การเกิดสงครามเย็น	(Cold	war)	ภายหลังที่สงครามโลก	ครั้งที่	2	ยุติลง 
ในปี	ค.ศ.	1945	ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตกลายเป็นประเทศมหาอ�านาจชั้นน�าของโลก 

และแข่งขันกันเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในทวีปยุโรป	โดยให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่
ประเทศต่างๆ	การแข่งขันกันขยายอ�านาจและอิทธิพลระหว่างสหรัฐอเมริกาชาติผู้น�าของโลกเสรี
ประชาธิปไตยกับสหภาพโซเวียตประเทศผู้น�าค่ายคอมมิวนิสต์	ซึ่งค่อยๆ	แพร่ขยายขอบเขตจากยุโรป
ไปยังภูมิภาคอื่นๆ	ทั่วโลก
	 	 	 3.3.3)	 เกิดการแบ่งแยกดุลอ�านาจทางการเมืองในยุโรป	 เพราะการแข่งขัน
อ�านาจระหว่างชาติ	มหาอ�านาจสองค่าย	ซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน	ท�าให้ประเทศใน
ยุโรปถูกแบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยเช่นกัน	ดังนี้	กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น�า	
และกลุ่มประเทศยโุรปตะวันออก	ซึง่มสีหภาพโซเวียตเป็นผูน้�า	ต่างฝ่ายต่างให้การสนับสนนุพัฒนาความ
เข้มแข็งแก่ประเทศสมาชิกในกลุ่มของตน	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	และการทหาร
	 	 	 3.3.4)	การก่อต้ังองค์การสหประชาชาติ	(United	Nations)	ก่อนทีส่งครามโลก
ครั้งที่	2	จะยุติลงประเทศมหาอ�านาจของโลก	เช่น	สหรัฐอเมริกา	อังกฤษ	และสหภาพโซเวียต	ได้ร่วม
ลงนามใน	“กฎบัตรแอตแลนติก”	(Atlantic	Charter)	ในปี	ค.ศ.	1941	เพ่ือก�าหนดแนวทางจัดต้ัง
องค์การรักษาสันติภาพของโลกข้ึน	จนกระทั่งเมื่อสงครามส้ินสุดลง	 ในปี	ค.ศ.	1945	องค์การ
สหประชาชาติ	(UN)	จงึถอืก�าเนิดขึน้โดยความร่วมมอืก่อต้ังของประเทศสมาชกิด้ังเดิม	51	ประเทศเพ่ือ
ท�าหน้าที่เป็นองค์กรสากลระหว่างประเทศในการธ�ารงรักษาสันติภาพของโลก
	 	 4)	สงครามเย็น
	 	 หลังจากสงครามโลกคร้ังที่	2	ยุติลง	การเผชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายพันธมิตรกับฝ่าย
อักษะได้แปรเปลี่ยนไปเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างอุดมการณ์ทางการเมือง	2	ค่ายคือ	ประชาธิปไตย
กับ	คอมมิวนิสต์	และการเผชิญหน้านี้จะถูกเรียกว่า	“สงครามเย็น	(Cold	War)”	ถึงแม้ปัจจุบันสภาวะ
ของ	สงครามเย็นได้ยุติลงด้วยความสูญเสียในระดับที่น้อยกว่าการสูญเสียในสงครามโลกคร้ังที่	2	โดย
สงครามโลกคร้ังทีส่องน้ันมีการสูญเสียชวิีตถงึ	72	ล้านคน	(รวมท้ังพลเรือนและทหารแยกฝ่ายสมัพันธมติร
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สญูเสีย	61	ล้านคน	และฝ่ายอักษะสญูเสีย	11	ล้านคน)	
ในขณะทีส่งครามเยน็มกีารสูญเสียชีวิตคนไปหลายล้านคน 

(สงครามเกาหลี	สงครามเวียดนาม	สงครามสหภาพ
โซเวียต-อัฟกานิสสถาน	ฯลฯ	รวมแล้วก็หลายล้านคน
แต่ไม่ถึง	72	ล้านคน)	แต่การสูญเสียในสงครามเย็นก็
สามารถกล่าวได้ว่ามกีารสูญเสยีในระดับทีสู่งคือระดับ
ที่เป็นหลักล้านชีวิตในพ้ืนที่ต่างๆ	สงครามเย็นคือ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ช่วง	ค.ศ.	1945-
1991	ที่กลุ ่มประเทศโลกเสรีและกลุ ่มประเทศ
คอมมวินิสต์	ต่างพยายามต่อสูโ้ดยวิธีการต่างๆ	ยกเว้น
การท�าสงครามกันโดยเปิดเผย	เพ่ือขัดขวางการขยาย
อ�านาจของกนัและกนั	สงครามเยน็มีผลสบืเน่ืองมาจาก
สภาพบอบช�้าจากสงครามโลกครั้งที่	2	ที่ทั้งประเทศ
ผู้ชนะและแพ้สงครามได้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน	

ทวีปยโุรปซึง่เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมอืงและเศรษฐกจิโลก	อยูใ่นสภาพทรุดโทรมอย่างยิง่ต้องสูญเสีย
อ�านาจและอิทธิพลในสังคมโลกให้กับสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต	ซึ่งเป็นสองประเทศที่มีฐานะ
เศรษฐกิจมั่นคงจนเป็นหลักในการบูรณะฟื้นฟูประเทศอื่นๆ	สหรัฐอเมริกาก้าวสู่ความเป็นผู้น�าของโลก
เสรีประชาธิปไตย	ในขณะที่สหภาพโซเวียตมีอ�านาจและอิทธิพล	เนื่องมาจากความส�าเร็จในการขยาย
ลัทธิคอมมิวนิสต์สู่กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก	อยู่ในฐานะประเทศผู้น�าของโลกคอมมิวนิสต์	ค�าว่า	
“อภิมหาอ�านาจ”	จึงหมายถึง	ความเป็นผู้น�าโลกของประเทศทั้งสอง	ซึ่งแข่งขันกันขยายอ�านาจและ
อิทธิพล	จนท�าให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเกิดความตึงเครียดยิ่งขึ้น	
  4.1) สาเหตุของสงครามเย็น  
   4.1.1)	ความขดัแย้งด้านอุดมการณ์		สงครามเยน็เกดิจากการแขง่ขนักนัของ
ประเทศอภิมหาอ�านาจ	จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาในสงครามโลกท้ังสองครั้ง	ท�าให้สหรัฐอเมริกา
เสียหายน้อยกว่าประเทศคู่สงครามในยุโรป	ทั้งยังเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีสูงและเป็นประเทศแรกที่สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ในระหว่างสงครามโลกคร้ังที่	2	จึงมี
ความรู้สึกว่าตนเป็นต�ารวจโลกเพ่ือพิทักษ์ไว้ซึ่งวิถีทางประชาธิปไตยและเสรีภาพ	ส่วนสหภาพโซเวียต
ฟื้นตัวจากสงครามโลกคร้ังที่	2	อย่างรวดเร็ว	เพราะพ้ืนที่กว้างใหญ่	มีทรัพยากรธรรมชาติมาก	และ
สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ส�าเร็จ	ส�าหรับสหภาพโซเวียตน้ันต้องการเป็นผู้น�าในการปฏิวัติโลกเพ่ือ
สถาปนาระบบสังคมนิยม	คอมมิวนิสต์ตามแนวคิดของมาร์กซ์ข้ึน	ดังน้ันทั้งสองอภิมหาอ�านาจ	จึงใช้
ความช่วยเหลือที่ให้แก่ประเทศต่างๆ	เป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพล	อ�านาจ	และอุดมการณ์ของตน	
เพื่อหาประเทศที่มีอุดมการณ์คล้ายคลึงกันมาเป็นเครื่องถ่วงดุลอ�านาจกับฝ่ายตรงข้าม		

รูป ท่ี  1 .48 การแข ่งขันทางอุดมการณ ์ทางการเมือง                     
การโฆษณาชวนเชือ่  การให้ความช่วยเหลอืทางเศรษฐกิจ และ
สงครามตัวแทน เป็นกลไกที่ส�าคัญในต่อสู้ในสงครามเย็น
ท่ีมา : http://writer.dek-d.com/mnk tgp/story/view-
longc.php?id=669976&chapter=2
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   4.1.2)	ความขัดแย้งผลประโยชน์ของชาติ		ในด้านความมั่นคงปลอดภัยโดย
เฉพาะพรมแดนด้านตะวันตกเป็นจุดอ่อนถูกศัตรูบุกเข้าได้ง่าย	สหภาพโซเวียตจึงด�าเนินการสถาปนา
รูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ในประเทศยุโรปตะวันออก	ซ่ึงมีฐานะเป็นประเทศบริวาร 
ส่วนความขดัแย้งในด้านเศรษฐกจิ	เนือ่งมาจากสหรฐัอเมรกิาหลังสงครามโลกคร้ังท่ี	2	เป็นประเทศเจ้าหนี้
ทุนนิยมที่ร�่ารวยที่สุด		หากปล่อยให้ลัทธิคอมมิวนิสต์ขยายตัว	จะท�าให้สหรัฐอเมริกาต้องสูญเสียหนี้สิน		
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ	และเกียรติภูมิของชาติที่สั่งสมไว้อย่างแน่นอน
	 	 	 4.1.3)	เกิดช่องว่างแห่งอ�านาจทางการเมอืง		เน่ืองจากเกดิการเปล่ียนแปลง
อ�านาจทางการเมอืงระหว่างประเทศ	โดยอังกฤษ	ฝร่ังเศส	เยอรมนี	อิตาลหีมดอ�านาจลง	หลงัสงครามโลก
ครั้งที่	2	สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้ขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจแทนจึงเกิดเผชิญหน้ากัน
  4.2) รูปแบบที่ใช้ต่อสู้ในสงครามเย็น
	 	 	 4.2.1)	การโฆษณาชวนเชื่อ	(Propaganda)	เป็นรูปแบบการชักจูงประเทศ
ต่างๆ	ด้วยการโฆษณาชวนเชื่อให้เห็นความส�าเร็จของอุดมการณ์ทางการเมืองของฝ่ายตน	ฝ่ายเสรี
ประชาธิปไตยเน้นเร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	ในขณะที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ชี้ความเสมอภาคของ
ประชาชน	เคร่ืองมือโฆษณาชวนเชื่อของแต่ละฝ่ายคือ	ส�านักงานข่าวสารเผยแพร่ข่าวสาร	ส�านักงาน
วัฒนธรรม	โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา	บางครั้งใช้วิธีการทางการเมืองและการฑูตเพื่อแสวงหา
พันธมิตรในการเมอืงระดับประเทศ	หรือใช้วิธีการเศรษฐกิจแก่ประเทศพันธมติรในรูปของเงนิช่วยเหลอื
เงินกู้ระยะยาว	เงินกู้ดอกเบ้ียต�่า	ในทางตรงกันข้ามอาจใช้มาตรการทางเศรษฐกิจตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม	
เช่น	การงดความสัมพันธ์ทางการค้ากับบางประเทศ	นอกจากนั้นวิธีการทางทหารนับว่าเป็นวิธีการที่ใช้
มากที่สุด	มีการสะสมก�าลังพลและอาวุธ	การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศพันธมิตรด้านก�าลังทหาร	
ก�าลงัอาวุธ	จดัส่งเจ้าหน้าทีห่รือผู้เชีย่วชาญทางการทหาร	ตลอดจนการส่งกองก�าลังของตนเข้าไปต้ังมัน่
ในประเทศพันธมิตรและเพาะบ่มแนวคิดด้านการปกครองและค่านิยมให้ด้วย
	 	 	 4.2.2)	การแข่งขนัทางด้านอาวธุ	สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย	ต่างพยายามแข่งขนั
กันสร้างเสริมก�าลังอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงไว้ครอบครองให้มากที่สุด	จนกระทั่งต่างฝ่ายต่างมีจ�านวน
อาวุธยุทธศาสตร์ในปริมาณและสมรรถนะที่เกินความต้องการ	ในเร่ืองน้ีนานาประเทศรวมท้ังองค์การ
สหประชาชาติ	ได้พยายามให้มีข้อตกลงในเร่ืองการจ�ากัดการสร้างและการเผยแพร่อาวุธตลอดมา 
แต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร	โดยอาวุธยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองฝ่ายแข่งขันกัน	ได้แก่
	 	 	 1)		ขีปนาวุธข้ามทวีป	ชนิดที่ยิงจากไซโลในพ้ืนดินไปสู่อวกาศ	และตกกลับสู่
ห้วงอวกาศตกไปยังเป้าหมาย	มีชื่อเรียกทั้งระบบว่า	ICEM	–	(Inter	Continental	Ballistic	Missiles)	
มีทั้งระบบท�าลายและระบบป้องกัน
	 	 	 2)	เรือด�าน�้านิวเคลียร์ติดขีปนาวุธ
	 	 	 3)	เครื่องบินทิ้งระเบิดระยะท�าการไกล
	 	 	 อาวุธดังกล่าวถือว่า	 เป็นอาวุธยุทธศาสตร์นิวเคลียร์	 (Strategic	Nuclear	
Forces)	ที่สหรัฐอเมริกาและรัสเซียมีสมรรถนะเท่าเทียมกัน	และเหนือกว่าประเทศทั้งมวลในโลก	
นอกจากน้ีอภมิหาอ�านาจ	ทัง้สองยงัแข่งขนักนัคิดค้นระบบการป้องกันขปีนาวุธในอวกาศ	ซึง่มฐีานปฏิบติั
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การอยู่ในอวกาศที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า	Strategic	Defense	Initative	(SDI)	ซึ่งรู้จักกัน
โดยทั่วไปว่า	“สตาร์	วอร์ส”	(Star	Wars)
	 	 	 4.2.3)	การให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ		แต่ละฝ่ายต่างแข่งขันกันให้
ความช่วยเหลือทางเศรษฐกจิแก่มติรประเทศของตน	โดยวิธีบริจาคเงนิให้	การให้กูย้มืเงนิ	การร่วมลงทนุ		
ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค	ให้เงินทุนการศึกษา	การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	ให้สิทธิพิเศษทางการค้า
โดยหวังว่าจะท�าให้ตนได้พรรคพวกมากขึ้น	และสามารถกระจายอ�านาจได้เพิ่มตามล�าดับ
	 	 	 4.2.4)	นโยบายทางการทูต		มหาอ�านาจทั้งสองฝ่ายต่างพยายามใช้นโยบาย
ทางการทูตเป็น	เครื่องมือเพื่อสร้างอิทธิพลเหนือประเทศอื่น	มีการจัดประชุมระดับผู้น�า	ระดับรัฐมนตรี
ต่างประเทศ	ดังเช่น	การประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศผู้ผลิตน�้ามัน	เพื่อควบคุมปริมาณและราคาน�้ามัน	
การประชมุตัวแทนนานาชาติเพ่ือวางแผนสนัติภาพ	โดยเฉพาะการประชมุในคณะมนตรีความมัน่คงของ
องค์การสหประชาชาต	ิทัง้สองฝ่ายจะใช้สิทธิยบัยัง้	(VETO)	แสดงให้เหน็ถงึความมอี�านาจในเวทกีารเมอืงโลก
	 	 	 4.2.5)	การแข่งขันทางวิทยาการและเทคโนโลยี	ซึ่งแต่ละฝ่ายพยายาม
แสดงออกถงึผลงานความส�าเร็จก้าวหน้าของตน	เช่น	การคิดค้นพัฒนาขปีนาวุธ	การส่งดาวเทยีมไปโคจร
นอกโลก	การส�ารวจดวงจันทร์	ดาวองัคาร	ส่ิงเหล่านีท้�าข้ึนเพ่ือสร้างความศรัทธา	ย�าเกรงต่อความสามารถ 

และเป็นการสร้างเกียรติภูมิเพ่ิมความนิยมให้กับฝ่ายตนท�าให้ประเทศเล็กๆ	อาจเปลี่ยนค่ายตามความ
ก้าวหน้าได้ในอนาคต
  4.3) ลักษณะความขัดแย้งในสงครามเย็น (ค.ศ. 1945-ค.ศ. 1990)
	 	 ความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ระหว่างค่ายโลกเสรีซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น�า	และ
ค่ายโลกคอมมิวนิสต์ซึ่งมีรัสเซียเป็นผู้น�า	มีผลท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและหวาดระแวงต่อกันใน
ทางการเมืองมากขึ้น	จากการที่มหาอ�านาจเหล่าน้ีพยายามเข้าไปมีบทบาทในส่วนต่างๆ	ของโลกเพ่ือ
ขยายอาณาเขตและรักษาดินแดนนั้นๆ	จึงส่งผลท�าให้เกิดการเผชิญหน้ากันในภูมิภาคทั่วโลก	ดังนี้
	 	 	 4.3.1)	ในปี	ค.ศ.	1945-1949	(ช่วงการเผชิญหน้าในยุโรปตะวันออก)	เป็น
ระยะของการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียในยุโรปตะวันออก	จนส่งผลท�าให้เกิด
วิกฤตการณ์เบอร์ลินในปี	ค.ศ.	1948	สหรัฐอเมริกาได้ใช้นโยบายสกัดกั้นอ�านาจของรัสเซียทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ	และการทหาร	โดยการประกาศหลักการทรูแมน	(Truman	Doctrine)	การประกาศแผนการ
มาร์แชล	(Marshall	Plan)	ในปี	ค.ศ.	1947	และในปี	ค.ศ.	1949	ได้ร่วมก่อต้ังองค์การสนธิสัญญา
แอตแลนติกเหนือ	(NATO)	และรัสเซียก็ได้ก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ	 (Warsaw	Treaty 

Organization)	องค์การโคมีคอน	(Council	for	Matual	Asistance	and	Bomen)	สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในช่วงดังกล่าว		ประกอบด้วย
	 1)	วิกฤตการณ์เบอร์ลิน
	 เมื่อสงครามโลกครั้งที่	2	ยุติลงในปี	ค.ศ.	1945	เยอรมันแบ่งออกเป็น	4	ส่วน	โดยสนธิสัญญา
ปอทสดัม	(Treaty	of	Potsdam)	มหาอ�านาจตะวันตก	ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	อังกฤษ	และฝรั่งเศสครอบครอง 
3	ส่วนร่วมกันเรียกว่า	เยอรมันตะวันตก	และอีกส่วนหนึ่งให้รัสเซียปกครองเรียกว่า	เยอรมันตะวันออก	
เบอร์ลนินครหลวงแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ส่วนทีถ่กูยึดครองโดยฝ่ายพันธมติรตะวนัตกเรยีก	เบอร์ลนิตะวนัตก 
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ในเดือนกรกฎาคม	ค.ศ.	1948	รัสเซยีได้ปิดกัน้เส้นทาง
คมนาคมทางบกที่ผ่านไปยังเบอร์ลินตะวันตก	ท�าให้
พันธมิตร	3	ชาติ	ไม่สามารถส่งอาหารและสินค้าต่างๆ	
ไปยังเบอร์ลินตะวันตกได้	การปิดล้อมคร้ังนี้ใช้เวลา
เกือบ	1	ปี	 โดยพันธมิตร	3	ประเทศได้ช่วยกันใช้
เครื่องบินล�าเลียงสิ่งของ	เช่น	อาหาร	เสื้อผ้า	และ
ยารักษาโรคให้แก่ชาวเบอร์ลนิตะวนัตก	เหตกุารณ์ครัง้น้ี
เรียกว่า	 วิกฤตการณ์เบอร์ลิน	 เดือนพฤษภาคม 

ค.ศ.	1949	ฝ่ายรัสเซียยกเลิกการปิดล้อมเบอร์ลิน
ตะวันตก	ในปลายปี	ค.ศ.	1948	อังกฤษ	สหรัฐอเมริกา	
และฝรั่งเศสได้รวมเขตการปกครองของตนเข้าด้วยกัน
เป็นประเทศเอกราช	 เรียกว่า	สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน	 (เยอรมันตะวันตก)	 รัสเซียก็สถาปนาเขตที่
ตนเองปกครองเรยีกว่า	สาธารณรฐัประชาธปิไตยเยอรมนั 

(เยอรมันตะวันออก)	การขยายอิทธิพลของรัสเซียมาสู่
ยุโรปตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	กรณีวิกฤตการณ์
เบอร์ลิน	 เป็นผลท�าให้สภาวการณ์เผชิญหน้ากันใน
สงครามเย็น	ทวีความตึงเครียดยิ่งขึ้นและการร่วมมือกันของกลุ ่มประเทศในยุโรปตะวันตกกับ
สหรัฐอเมริกาและประเทศเสรีประชาธิปไตยก็ร่วมมือกันเพ่ือขจัดการแทรกแซงและขยายอิทธิพลของ
ลัทธิคอมมวินิสต์กนัเป็นระบบ	เช่น	สหรัฐอเมริกาได้ร่วมมอืกับประเทศโลกเสรีก่อต้ังองค์การสนธิสญัญา
ทางทหาร	เช่น	องค์การนาโต้	(NATO)	องค์การซีโต้	(SEATO)	องค์การนานารัฐอเมริกา	ตลอดรวมถึง
การตั้งฐานทัพสหรัฐอเมริกาในเกาหลีใต้	ฟิลิปปินส์	ไทย	และประเทศอื่นอีกหลายประเทศทั่วโลก
	 	 	 4.3.2)	ในปี	ค.ศ.	1950-1960	(ช่วงการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ใน
เอเชีย)	หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนได้รับชัยชนะในสงคราม	กลางเมืองในประเทศจีนใน
เดือนตุลาคม	ค.ศ.	1949	เหมาเจ๋อตุง	(Mao	Zedong)	ขึ้นเป็นผู้น�าจีนมีอ�านาจปกครองจีนทั้งประเทศ	
ยกเว้นเกาะไต้หวัน	จีนจึงกลายเป็นผู้น�าในการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์	 อีกประการหน่ึง	ท�าให้ใน
ทศวรรษที่	50	เกิดวิกฤตการณ์หลายแห่งในเอเชีย	เช่น	สงครามเกาหลี	สงครามเวียดนาม	การขยาย
อิทธิพลของจนีในธิเบต	สนับสนุนการปฏิวัติในลาว	กมัพูชา	มาเลเซีย	ไทย	ฟิลิปปินส์	อินโดนเีซยี	เป็นต้น	
ในทวีปยโุรปหลงัปี	ค.ศ.	1950	เป็นต้นมา	รัสเซยีไม่สามารถขยายอิทธิพลในยุโรปได้		ต้องใช้ความพยายาม
ควบคุมประเทศบริวารให้เข้ามาอยู่ภายใต้อิทธิพลเช่นเดิม	 ซ่ึงในเดือนมกราคม	ค.ศ.	1959	ฟิเดล	คัสโตร 
(Fidel	Castro)	ผู้น�าคิวบาได้ปกครองประเทศและเข้ามาอยู่ภายใต้อ�านาจอิทธิพลของรัสเซีย
	 	 1)	วิกฤตการณ์สงครามเกาหล ีก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง	คาบสมุทรเกาหลีได้ตกอยู่					
ภายใต้การยึดครองของญ่ีปุ่น	แต่เม่ือญ่ีปุ่นยอมแพ้สงครามใน	ค.ศ.	1945	คาบสมุทรเกาหลีได้ถูก

รูปท่ี 1.49 ก�าแพงเบอร์ลิน สร้างขึ้นช่วงหลังเยอรมันพ่าย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 และถูกแบ่งเป็นสองประเทศเพื่อปิดกั้น
พรมแดนเบอร์ลินตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมนีตะวัน
ตก ออกจากเยอรมนีตะวันออกที่โอบล้อมอยู่โดยรอบ มีความ
ยาวทั้งสิ้น 155 กิโลเมตร เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 
2504 (ค.ศ. 1961) และได้ท�าหน้าท่ีในการปิดกั้นพรมแดนนี้
เป็นระยะเวลา 28 ปี  ก่อนจะทลายลงในวันที่ 9 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2532(ค.ศ.1989)  ที่มา : http://chuta136.blogspot.
com/2013/10/blog-post_7033.html
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แบ่งออกเป็น	2	ส่วนที่เส้นขนานที่	38	องศาเหนือ	โดย
รัสเซียควบคุมดูแลดินแดนส่วนเหนือหรือเกาหลีเหนือ	
และสหรัฐอเมริกาดูแลดินแดนทางใต้ของเส้นขนาน
ที่	38	เรียกว่า	เกาหลีใต้	ในปี	ค.ศ.	1948	ทั้งสองฝ่าย	
ได้เร่ิมถอนทหารออกจากดินแดน	ดังกล่าว	เกาหลเีหนือ
มีรัฐบาลคอมมิวนิสต์ภายใต้การน�าของ	คิม	อิล	ซุง 
(Kim	ll-Sung)	ส่วนในเกาหลีใต้น้ันมีการปกครองใน
แบบประชา ธิปไตยภายใต ้การสนับสนุนของ
สหรัฐอเมริกา	ต่อมาในวันที่	25	มิถุนายน	ค.ศ.	1950	
เกาหลีเหนือซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัสเซีย	ได้โจมตี
เกาหลีใต ้ เ พ่ือรวมเกาหลีทั้ งหมดให ้อยู ่ภายใต ้
คอมมิวนิสต์	โดยคิดว่าสหรัฐอเมริกาคงจะไม่ปกป้อง
เกาหลใีต้	เพราะผูน้�าของสหรฐัอเมรกิาได้เคยประกาศ
ว่าแนวป้องกนัของสหรัฐอเมริกาจะอยู่ทีห่มูเ่กาะชายฝ่ัง
ต้ังแต่ญีปุ่น่ถงึฟิลิปปินส์	แต่เมือ่กองทพัของเกาหลเีหนอื
รุกผ่านเส้นขนานที่	38	ลงสู่เกาหลีใต้อย่างรวดเร็ว	
สหรัฐอเมริกาได้มองการโจมตีคร้ังน้ีว่าเป็นการท้าทาย
ของฝ่ายคอมมิวนิสต์และเป็นการพยายามที่จะขยาย
อิท ธิพลของฝ ่ ายคอมมิว นิสต ์ เข ้ ามาในเอเชีย	
สหรัฐอเมริกาได้ประท้วงการรุกรานเกาหลีใต้ต่อคณะ
มนตรีความมั่นคงและองค์การสหประชาชาติ	จึงได้มี
มติให้ด�าเนินการตอบโต้ก�าลังทหารของสหประชาชาติ

และของสหรัฐอเมริกา	ซ่ึงอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลเอก	ดักลาส	แมคอาร์เธอร์	 (Douglas	
MacArthur)	ได้โจมตีก�าลังของฝ่ายเกาหลีเหนือจนถอยร่นไปถึงเส้นขนานที่	38	ผู้น�าของสารธารณรัฐ
ประชาชนจนีได้ออกแถลงการณ์เตือนมิให้ก�าลงัของฝ่ายสหประชาชาติและของสหรัฐอเมริกาล่วงล�า้เลย
เข้าไปในดินแดนเกาหลีเหนือ	มิฉะน้ันจีนจะเข้าสู่สงครามด้วยเพราะจีนเกรงว่าถ้าเกาหลีเหนือถูกยึด
ครอง	จนีจะขาดรัฐกนัชน	ดังน้ันเม่ือกองก�าลังของสหประชาชาติไม่สนใจค�าเตือนของจนีและรุกข้ามเส้น
ขนานที่	38	จีนจึงส่งกองก�าลังข้ามพรมแดนจีนที่แม่น�้ายาลู	เข้าสู่คาบสมุทรเกาลี	ในเดือนตุลาคม 

ค.ศ.	1950	การสู้รบเป็นไปอย่างยืดเยื้อโดยไม่มีฝ่ายใดได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด	แม้ว่าจีนจะสูญเสีย
ก�าลังเป็นอย่างมาก	ด้านประธานาธิบดีทรูแมน	(Harry	S.Truman)	แห่งสหรัฐอเมริกาได้มีความเห็น
ขัดแย้งกับพลเอกแมคอาเธอร์เกี่ยวกับนโยบายในการท�าสงคราม	จึงได้ส่ังปลดนายพลแมคอาเธอร์ออกจาก
ต�าแหน่งในเดือนเมษายน	ค.ศ.	1951	ต่อมาในเดือนมิถุนายน	รัสเซียเสนอให้มีการเจรจาเพื่อยุติความ
ขัดแย้งในเกาหลี	การเจรจาได้ด�าเนินอยู่หลายปี	ก็สามารถลงนามในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างจีน

รูปที่  1.50 เรียงล�าดับตามเข็มนาฬิกาจากบนสุด: นาวิกโยธิน
สหรัฐถอยจากอ่างเก็บน�้าโชซิน; การขึ้นบกของสหประชาชาติ
ที่ฝั่งอินช็อน; ผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีหน้ารถถังเอ็ม 26 เพอร์ชิงของ
สหรัฐ; นาวิกโยธินสหรัฐ น�าโดย ร้อยโท บัลโดเมโร โลเปซ ขึ้น
ฝั่งที่อินช็อน; เครื่องบินขับไล่ เอฟ 86 เซเบอร์
ที่มา : http://th. wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0
%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E
0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%
E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5



50

กับเกาหลีเหนือฝ่ายหน่ึง	จนกระทั่งปี	ค.ศ.	1953	สงครามในคาบสมุทรเกาหลีจึงได้ยุติลง	แต่ความ
ตึงเครียดบริเวณพรมแดนที่เส้นขนานที่	38	ยังคงด�ารงอยู่	สงครามเกาหลียังช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจ
ของญี่ปุ่นฟื้นตัว	และช่วยให้สหรัฐอเมริกาตัดสินใจให้เอกราชแก่ญี่ปุ่น	โดยมีการลงนามในสัญญา	
สนัตภิาพในปี	ค.ศ.	1951	และในปีเดยีวกนันัน้เอง	สหรฐัอเมรกิากล็งนามในสนธสิญัญาความมัน่คงร่วมกนั
กบัญีปุ่น่	โดยสหรัฐอเมริกาประกันความมัน่คงของญีปุ่น่	ยิง่ไปกว่าน้ันสงครามเกาหลียงัส่งผลให้นายพล	
ไอเซนฮาวเวอร์	(Dwight	David	“Ike”	Eisenhower)	อดีตนายทหารระดับสงู	ซึง่กลายเป็นนักการเมือง
ที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	คนที่	34	ในปี	ค.ศ.	1952	(จุลชีพ	ชินวรรโณ	2535:									
192-193)
	 2)	วิกฤตการณ์อินโดจีน		
	 	 2.1)	สงครามเวยีดนาม		เวียดนามได้ตกเป็นอาณานคิมของฝร่ังเศส	ต้ังแต่ปี	ค.ศ.	1883	
ในปี	ค.ศ.	1898	ฝรั่งเศสได้รวมเวียดนาม	ลาว	และกัมพูชา	ไว้ภายใต้การปกครองเรียกว่า	อินโดจีนของ
ฝร่ังเศส	มศูีนย์กลางการปกครองอยูท่ี่กรุงไซ่ง่อน	(Saigon)		โดยมข้ีาหลวงใหญ่ของฝร่ังเศสส่งมาปกครอง 
เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่	2	ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองอินโดจีน	และได้ประกาศมอบเอกราชให้เวียดนามใน
เดือนมีนาคม	ค.ศ.	1945	โดยเชิญพระจักรพรรดิเบาได๋	(Bao	Dai)		ขึ้นเป็นประมุข	เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม	
โฮจิมินห์	(Ho	Chi	Minh)	จึงน�ากองทัพเวียดมินห์	เข้ายึดครองเวียดนาม	และประกาศเอกราชเมื่อวันที่	2 

กันยายน	ค.ศ.	1945	เปลี่ยนชื่อประเทศเวียดนามเป็น	“สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม”	โดยมี
โฮจิมินห์	(Ho	Chi	Minh)	เป็นประธานาธบิด	ีและนายฟาม-วนัดง	เป็นนายกรัฐมนตรี	แต่เมือ่ญีปุ่น่ถอน
ทหารออกไปจากเวียดนามหมดแล้ว	ฝรัง่เศสกลบัเข้ามาในเวยีดนามอีก	จึงเกดิการสูร้บกบักองก�าลังเวยีดมนิห์	
การสู้รบด�าเนินไปถึงวันที่	7	พฤษภาคม	ค.ศ.	1954	กองทัพเวียดมินห์สามารถยึดป้อมเดียนเบียนฟู 
ซ่ึงเป็นฐานที่ม่ันของฝรั่งเศสได้	ฝรั่งเศสยอมเจรจาสงบศึกที่กรุงเจนีวา	 (Jeneva)	ส่งผลให้เวียดนาม
ถูกแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	เวียดนามเหนือ	จัดการปกครอบแบบสังคมนิยมและเวียดนามใต้จัดการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย	โดยมเีส้นขนานที	่17	เป็น
เส้นแบ่งเขตแดนสหรฐัอเมรกิา	ได้ให้ความช่วยเหลอืทาง
เศรษฐกิจและการทหารแก่เวียดนามใต้เพื่อให้มีความ
เข้มแข็ง	และสามารถต้านทานอิทธพิลของเวียดนามเหนือได้ 

แต่ประธานาธบิดโีงดนิเดยีม	(Ngo	Dinh	Diem)	บริหารงาน
ไม่มีประสิทธิภาพ	ส่งผลให้ประชาชนผนึกก�าลังกัน
จัดต้ัง	“แนวร่วมปลดแอกแห่งชาติ”	หรือที่เรียกว่า	
“เวียดกง”	เพ่ือโค่นล้มรัฐบาลโดยใช้ยทุธวิธีการรบแบบ
สงครามกองโจร	และได้รับการสนับสนุนด้วยอาวุธจาก
เวียดนามเหนือ	จนี	และรัสเซยี	การสู้รบระหว่างเวยีดก
งกับรัฐบาล	จึงขยายตัวอย่างกว้างขวาง	สหรัฐอเมริกา
จงึส่งทหารเข้าร่วมปฏบัิตกิารเป็นจ�านวนถงึ	500,000	คน 

รูปที ่1.51 เดก็และผู้หญิงต้องหลบอยู่ในคลองโคลนด้วยความ
หวาดระแวงจากสงครามเวียดนามระหว่างกองก�าลังเวียดกง 
กบัทหารอเมริกนัช่วงเดือนมกราคม ค.ศ.1966 : http://news.
mthai.com/headline-news/ 165374.html
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ต่อมาในปี	ค.ศ.	1968	สงครามเวียดนามจึงกลายเป็น
สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากบัทหารเวียดนามเหนือ
และเวียดกง	สหรัฐอเมริกาได้ทุ่มเททั้งก�าลังทหารและ
พยายามให้ใช้ยทุธวิธีต่างๆ	ในการสูร้บ	แต่กไ็ม่สามารถ
เอาชนะสงครามได้	เมือ่ประธานาธิบดีนิกสนัได้รับเลือก
ต้ังในปี	ค.ศ.	1969	ได้ประกาศลัทธินิกสัน	 (Nixon	
Doctrine)	และพยายามหาทางเจรจายุติสงคราม 

ในที่สุดก็สามารถลงนามในข้อตกลงด้วยการยุติสงคราม
ตามข้อตกลงปารีส	เมื่อวันที่	27	มกราคม	ค.ศ.	1973	
หลังจากสหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากเวียดนามใต้
แล้ว	การสู้รบระหว่างเวียดนามใต้กับเวียดนามเหนือก็
ยังคงด�าเนินอยู่จนถึงวันท่ี	30	เมษายน	ค.ศ.	1975	
เวียดนามเหนือได้มีชัยชนะต่อเวียดนามใต้และได้รวม
ประเทศเวียดนามเป็นผลส�าเร็จ

	 	 2.2)	ผลกระทบต่อลาว	:	หลงัจากทีฝ่ร่ังเศสได้ถอนตัวไปจากภมูภิาคและได้รับเอกราช
ให้แก่ลาว	แต่สถานการณ์ก็ไม่ได้สงบลง	เพราะมีขบวนการกู้ชาติที่มีความนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์	ไม่ยอม
รวมกับฝ่ายรัฐบาลที่นิยมประชาธิปไตย	(เป็นรัฐบาลที่ฝรั่งเศสได้จัดตั้งก่อนจะถอนทหาร)	เลยส่งผลให้
สงครามในลาวที่ต่อสู้เพ่ือเอกราชเปล่ียนสถานภาพไปสู่สงครามระหว่างลัทธิ	โดยสหรัฐฯได้ให้การ
สนับสนุนฝ่ายรัฐบาล	ในขณะทีฝ่่ายขบวนการกูช้าติได้รับการสนับสนุนจากพวกเวียดมนิห์	แต่ฝ่ายรัฐบาล
ได้พ่ายแพ้เม่ือสหรัฐฯถอนก�าลังออกจากภูมภิาคน้ี	ลาวจึงมกีารปกครองในแบบสงัคมนิยมจนถงึปัจจุบัน			
	 	 2.3)	ผลกระทบต่อกัมพูชา	 :	การได้รับเอกราชจากความพ่ายแพ้ของฝร่ังเศสใน
เหตุการณ์	 เดียนเบียนฟู	 (Dien	Bien	Phu)	กัมพูชาได้วางนโยบายเป็นกลางเพ่ือเอาตัวรอดจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น	พร้อมรับการช่วยเหลือจากทั้งสองค่ายทั้งโลกประชาธิปไตยและโลกคอมมิวนิสต์	
ต่อมาเมือ่สหรัฐฯไม่สามารถควบคุมการด�าเนินการของ
เจ้าสีหนุในขณะนั้นได้	ท�าให้สหรัฐฯสนับสนุนให้มีการ
ปฏิวัติรัฐประหารขึ้น	ท�าให้เจ้าสีหนุล้ีภัยไปกรุงปักกิ่ง
และจัดต้ังรัฐบาลพลัดถ่ินขึ้นและร่วมมือกับฝ่าย
คอมมิวนิสต์ที่ รู ้จักกันในช่ือ	 “เขมรแดง(Khmer	
Rouge)	หรือทีรู้่จกักนัในชือ่	“พรรคคอมมวินิสต์เขมร”	
(Khmer	Communist	Party)	หรือ	“กองทัพแห่งชาติ
กัมพูชาประชาธิปไตย”	(National	Army	of
Democratic	Kampuchea)	คือ	พรรคการเมอืงกมัพูชา	
ที่นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์	ซึ่งน�าโดยซาลอท	ซาร์

รูปท่ี 1.52 ภาพทหารอเมริกนัและทหารเวยีดนามนอนเสยีชีวติ
เป็นรายทาง จากการปะทะกบักองก�าลงัเวยีดกง ทหารรายหน่ึง
ต้องใช้ผ้าปิดจมูกเนื่องจากซากศพส่งกลิ่นเหม็น เม่ือวันท่ี          
27 พฤศจิกายน 1965 : http://news.mthai.com/head-
line-news/165374.html

รูปท่ี 1.53 การทรมานประชาชนก่อนลงมอืสงัหาร ในเหตุการณ์
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ชาวกัมพูชา หรือ”ทุ่งสังหาร” (The Killing 
Field)  ท่ีมา : http://www.banprak-nfe.com/webboard/
index.php?topic=970.0
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(Saloth	Sar)	หรือ	พอลพต	(Pol	Pot)	ได้เข้าปกครองราชอาณาจักรกัมพูชา	ซึ่งในขณะนั้นถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นกัมพูชาประชาธิปไตย	 ต้ังแต่ปี	ค.ศ.	1975	ถึง	ค.ศ.	1979		ในที่สุดเมื่อสหรัฐฯ	ถอนตัวออกจาก
ภูมิภาคนี้	หลังจากเขมรแดงยึดครองอ�านาจได้เปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นระบอบสังคมนิยม	และ
ความขัดแย้งในช่วงนี้มีผู้เสียชีวิตระหว่างสงครามกว่า	7	หม่ืนคน	และเสียชีวิตเม่ือเขมรแดงที่น�าโดย
นายพอลพต	เข้ายดึครองกมัพูชาอีกกว่า	1.5	ล้านคน		และน�าไปสู่เหตกุารณ์ฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ุชาวกัมพชูา 
“ทุ่งสังหาร”	(The	Killing	Field)	ในที่สุด	
 	 	 	 4.3.3)	ในปี	ค.ศ.	1960-1970	(ช่วงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ)	ภายใต้ความ
ขัดแย้งระหว่างค่ายโลกเสรีประชาธิปไตยและค่ายโลกคอมมิวนิสต์ได้ลดความรุนแรงลง	มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากนิิคิตา	ครุชอฟ	(Nikita	Khrushchev)	ผู้น�ารัสเซียที่ได้น�านโยบายอยู่ร่วม
กันโดยสันติกับกลุ่มประเทศเสรีประชาธิปไตยและความแตกแยกระหว่างรัสเซียและจีน	ซ่ึงเริ่ม
ตั้งแตป่ี	ค.ศ.1960	เป็นต้นมา	ในส่วนจีนก็สามารถสร้างนิวเคลียร์ได้เองใน	ค.ศ.	1964	จีนจึงกลายเป็น
มหาอ�านาจนิวเคลียร์ประเทศที	่5	ของโลกยงัผลท�าให้ความสมัพันธ์ระหว่างรัสเซยีและจีนเสือ่มลงถงึขัน้
ปะทะกนัโดยตรงด้วยก�าลงัพล	ต่อมาในปี	ค.ศ.	1969	จนีจงึได้หนัไปปรับความสัมพันธ์กบัสหรัฐอเมริกา
เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�านาจของรัสเซีย
	 	 	 4.3.4)		ในปี	ค.ศ.1971-1990	(ในช่วงระยะยุคผ่อนคลายความตึงเครียด	
(Détente)	หรอืเรยีกว่า	ยคุแห่งการเจรจา	(Era	of	Negotiations)	มหาอ�านาจทกุฝ่ายต้องการจะปรบั
ความสัมพันธ์ให้เข้ามาอยู่ในระดับปกติ	เร่ิมต้ังแต่ประธานาธิบดีนิกสันของสหรัฐอเมริกาปรับความ
สัมพันธ์เปิดการเจรจาโดยตรงกับรัสเซียและจีน	ส�าหรับจีนสหรัฐอเมริกายกเลิกนโยบายปิดล้อมและ
แยกจีนให้โดดเด่ียว	โดยเปิดความสัมพันธ์ทางการทูต	ให้จีนเข้ามาเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
และเป็นสมาชิกถาวรคณะมนตรีความม่ันคง	ส�าหรับรัสเซียสหรัฐเอมริกาได้เปิดการเจรจาจ�ากัดอาวุธ
ยุทธศาสตร์ครั้งแรกที่กรุงเฮลซิงกิ	(Helsinki)	ในปี	ค.ศ.	1972	เรียกว่า	SALT-1	ที่กรุงเวียนนา	(Vienna)	
ในปี	ค.ศ.	1979	และต่อมาในปี	ค.ศ.	1987	ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาท�าลายอาวุธนิวเคลียร์
พิสัยกลางที่กรุงวอชิงตัน	ดีซี
	 	 	 4.3.5)	ระยะแห่งการสิ้นสุดสงครามเย็น	(ช่วงทศวรรษที่	1990)	หลังจาก
สตาลิน	(Joseph	Stalin)	ประธานาธิบดีสหภาพโซเวียตฯ	ถึงแก่กรรมใน	ค.ศ.1953	ผู้ที่ก้าวขึ้นมีอ�านาจ
ต่อคือ	 นิคิตา	ครุสชอฟ	(Nikita	Khrushchev)	ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น
คอมมิวนิสต์หรือไม่ก็ตามดีข้ึน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตฯ	กับจีน 

โดยสหภาพโซเวียตฯ	ได้ขยายการช่วยเหลือจีนด้วยการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมกว่า	200	แห่ง	และ
เครื่องมือทางอุตสาหกรรมจ�านวนมาก	อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหภาพโซเวียตกับจีน
มีอันต้องเปลี่ยนไป	ทั้งน้ีเน่ืองจากครุสชอฟ	ได้ประกาศแก้ไขทบทวนค�าสอนของคอมมิวนิสต์ในเร่ือง	
“สงครามกับการปฏิวตัิ”	เพื่อน�าไปใช้เป็นพื้นฐานในการลดก�าลงัทหารและอาวธุในยุคนิวเคลยีร์	นอกจากนี ้
ครุสชอฟ	ยังได้กล่าวต�าหนิ		สตาลินอย่างรุนแรง	ท�าให้เหมาเจ๋อตงผู้น�าจีนในขณะนั้นไม่พอใจและกล่าวว่า 
“การต�าหนิสตาลนิของครุสชอฟเป็นความผิดพลาด”	ภายหลงัสหภาพโซเวียตได้ปฏิรูปประเทศนับต้ังแต่
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นายมิคาอิล	กอร์บาชอฟ	(mikhail	gorbachev)	ขึ้นมาเป็นผู้น�าได้ประกาศแนวนโยบายกลาสนอต	
(Glasnost)	และเปเรส	ทรอยก้า	(Perestroika)	โดยเปิดประเทศเข้าสูร่ะบบเสรี	ปรับเศรษฐกจิให้เอกชน
เข้าไปประกอบธุรกิจ	การผลิตและการขายให้เป็นไปตามหลักการเสนอและสนอง	ให้ปฏิรูปโครงสร้าง
ทางการเมืองเพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้น	เปิดโอกาสให้มีเสรีภาพในการรับ
ข่าวสารข้อมูล	ลดก�าลังทหารและกองก�าลังภายนอกประเทศ	ถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานและ
ประเทศในยุโรปตะวันออก	การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัสเซีย	ท�าให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มผู้น�า
คอมมวินสิต์ท่ีมหีวัอนรัุกษ์นยิม	จนเกดิการปฏวิติัขึน้	แต่ล้มเหลวท�าให้พรรคคอมมวินิสต์หมดอ�านาจ	ส่งผล
ท�าให้ลัตเวีย	(Latvia)	เอสโตเนีย	(Estonia)	ลิทัวเนีย	(Lithuania)	ซึ่งเป็นรัฐทางทะเลบอลติกประกาศ
เอกราช	ไม่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต	ต่อมารัฐต่างๆ	ได้แยกตัวเป็นอิสระปกครอง
ตนเอง	มีผลท�าให้สหภาพโซเวียตล่มสลายลง	ในเดือนธันวาคม	ค.ศ.	1991	ส่วนสาธารณรัฐรัสเซียภายใต้
การน�าของ	นายบอริส	เยลท์ซนิ	(Boris	Yeltsin)	ได้เปล่ียนการปกครองเป็นแบบประชาธปิไตย	ประเทศ
บริวารของสหภาพโซเวียตในยโุรปตะวันออก	เกดิการเปลีย่นแปลงต่างแยกตวัเป็นอิสระและปรบัเปล่ียน
การปกครองมาเป็นแบบประชาธิปไตย	ส่งผลให้เกิดการสลายตัวขององค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ 

(Warsaw	Pact)	องค์การโคมคีอน	(Comecon)	พร้อมทัง้ท�าลายก�าแพงเบอร์ลนิ	(Berlin	wall)	นับเป็น
สัญลักษณ์สุดท้ายของการสิ้นสุดสงครามเย็น	จึงสามารถรวมเยอรมันได้อย่างสมบูรณ์
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บทสรุป

	 การศึกษาวิวัฒนาการทางการเมือง	เศรษฐกิจและสังคมจากยุคประวัติศาสตร์จะเร่ิมนับตรงที่
มนุษย์เริ่มมีการจดบันทึกเหตุการณ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	ส่วนก่อนหน้านั้นก็จะเรียกว่า	“ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์”	ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตราบจนถึงทุกวันน้ีท�าให้เห็นร่องรอยอารยธรรมของมนุษย์ต่อ
การด�ารงเผ่าพันธ์ุในอดีต	ส่วนยคุประวัติศาสตร์นัน้	ค่อนข้างชดัเจนกว่า	แต่กใ็ช่ว่าจะทัง้หมด	เพราะเมือ่
มีการศึกษาประวัติศาสตร์กันมากขึ้น	ก็ท�าให้รู้ว่าเราเคยเข้าใจผิดอะไรหลายๆ	อย่างมานาน	และต้อง
เปลีย่นความเข้าใจทางประวัติศาสตร์กนัใหม่อยูห่ลายคร้ังกม็	ีซึง่การแบ่งสมยัในยคุประวัติศาสตร์จะแบ่ง
โดยใช้เหตุการณ์ส�าคัญทีถ่อืเป็นจดุเปล่ียนของยคุสมยัเป็นตัวแบ่ง	ซึง่มคีนแบ่งเอาไว้หลายแนวทาง	เพราะ
มันไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนให้เราเห็น	แต่ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นประวัติศาสตร์สมัยโบราณ	(Ancient	
History)		นักประวัติศาสตร์มกัจะรวมเอาเหตุการณ์ในยคุก่อนประวัติศาสตร์เข้าไปด้วย	สมยัน้ีส่วนมาก
มักจะให้สิน้สุดลงพร้อมกบัการล่มสลายของอาณาจกัรโรมนัตะวันตก	ซึง่เสียให้แก่เยอรมนัในปี	ค.ศ.	476		
ประวัติศาสตร์สมัยกลาง	(Medieval	History)	เริ่มเมื่อปี	ค.ศ.	476	แต่ระยะเวลาสิ้นสุดนั้น	บางกลุ่มถือ
เอาตอนที่กรุงสแตนติโนเปิลตกเป็นของพวกเติร์ก	ในปี	ค.ศ.	1453	แต่บางกลุ่มก็ถือว่าสิ้นสุดเมื่อมีการ
ค้นพบทวีปอเมริกา	ในปี	ค.ศ.	1492	และบางกลุ่มก็ถือว่าสิ้นสุดลงพร้อมกับการเริ่มต้นการปฏิรูปต่างๆ	
ในยุโรป	ประวัติศาสตร์สมัยใหม่	(Modern	History)	เริ่มตั้งแต่การสิ้นสุดของประวัติศาสตร์สมัยกลาง
จนถงึปัจจบุนั	แต่กม็บีางกลุม่ทีถ่อืว่าสมยัน้ีสิน้สุดในราว	ค.ศ.	1900	และได้แบ่งออกเป็นอีกสมยัหน่ึงคือ	
ประวัติศาสตร์สมยัปัจจบัุน	เร่ิมต้ังแต่ส้ินสุดประวัติศาสตร์สมยัใหม่จนถงึปัจจุบนั	เพราะระยะช่วงน้ี	เกดิ
เหตุการณ์ทีส่�าคัญๆขึน้มากมาย	มรีายละเอียดมากจนสามารถแบ่งออกเป็นอีกสมัยหน่ึงได้	ส่วนเร่ืองของ
หลักฐานทางประวัติศาตร์นั้น	มีการแบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ออกเป็น	2	ประเภทคือหลักฐานที่
เป็นวัตถุ	 (Material	Remains)	กับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 (Written	accounts)	ก่อน										
4,000	ปีมาแล้ว	หรือในยุคก่อนประวัติศาสตร์	ก็จะมีแต่หลักฐานแบบแรกเพียงอย่างเดียว	ก็ต้องใช้การ
สันนิษฐานประกอบเข้าไป	จึงจะมองเห็นสภาพของยุคน้ันได้	ในยุคต่อมาคือยุคประวัติศาสตร์ถึงจะมี
หลกัฐานแบบทีส่อง	ทีจ่ะชดัเจนถกูต้องหรือไม่กต้็องขึน้อยูก่บัผู้จดบนัทกึด้วย	แต่อย่างไรกต็ามจากสมยั
ก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งเข้าสู่โลกปัจจุบันท�าให้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เศรษฐกิจ
และการเมืองอย่างเป็นพลวัต	มีความเหมือนในความแตกต่างต่อสถานการณ์ที่ส�าคัญในแต่ละยุค										
โดยอาศัยการกระท�าของมนุษย์เป็นตัวน�าพาสู่การเปลี่ยนแปลงจนถึงโลกแห่งโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน
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ค�าถามท้ายหน่วยที่ 1

1.	จงอธิบายวิวัฒนาการยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ว่ามีกี่ยุค	อะไรบ้าง
2.	อารยธรรมลุ่มแม่น�้าในยุคประวัติศาสตร์ประกอบด้วยอารยธรรมใดบ้าง	จงอธิบาย
3.	อารยธรรมกรีกและโรมันมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร
4.	เหตุใดยุคกลางจึงถูกขนานนามว่า	“ยุคมืด”	จงอธิบายมาให้เข้าใจ
5.	สงครามครูเสด		คือสงครามที่ต่อสู้เพื่อวัตถุประสงค์ใด	และคู่แห่งสงครามคือกลุ่มใด
6.	ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ		มีความก้าวหน้าในด้านใดและใครเป็นผู้ริเริ่ม
7.	จงวิเคราะห์	“ระบบพาณิชย์นิยม”	คืออะไรและอยู่ในรูปแบบใด
8.	นักคิดที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นในยุคเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองมีใครบ้างและมีแนวคิดอย่างไร
9.	จักรวรรดินิยมมีลักษณะเป็นอย่างไร	และมีรูปแบบในการขยายฐานอ�านาจอย่างไร
10.	จงอธิบายความแตกต่างของเกิดสงครามโลกครั้งที่	1	และ	2	มาให้เข้าใจ
11.	สงครามเย็นมีรูปแบบที่ใช้ในการต่อสู้แบบใด	และมีสงครามภูมิภาคที่ส�าคัญอะไรบ้าง
12.	ภายหลังสิ้นสุดสงครามเย็น	บริบทการเมืองโลกมีลักษณะอย่างไร	จงอธิบาย
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แผนบริหารการสอนประจำาหน่วยที่ 2

รหัสวิชา	 GE30002
รายวิชา	 วิถีโลก		
(Global	Society	and	Living	)	 	3(3-0)
ค�าอธิบายรายวิชา
	 ศึกษาวิวัฒนาการสังคม	ระบบเศรษฐกิจ	การเมอืง	การปกครองของประเทศไทยและของสังคมโลก 

การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมืองและการปกครอง	 ตลอดจนถึงการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ		การเมอืงและการปกครองของประเทศไทย	เพือ่การปรับตวัเข้ากบัการจดัระเบยีบของสงัคมโลก

วัตถุประสงค์ประจ�าหน่วยที่	2
	 1.	เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	สภาพปัจจุบันของสังคมโลก	ได้แก่	สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
และองค์การระหว่างประเทศว่ามีพัฒนาการความเป็นมาเช่นไร
	 2.	 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอภิปรายความเป็นมาของสภาพปัจจุบันของสังคมโลก	 ว่ามีลักษณะที่
ส�าคัญอย่างไร

เนื้อหา
หน่วยที่	2	สภาพปัจจุบันของสังคมโลก
	 1.	สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์
	 	 1.1	ความเป็นมาของโลกาภิวัตน์	 	 	
	 	 1.2	ลักษณะส�าคัญของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์	 	 	
	 	 1.3	ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลก	 	 	
	 2.	องค์การระหว่างประเทศ	 		
	 	 2.1	ความหมายขององค์การระหว่างประเทศ	 	 	
	 	 2.2	ความส�าคัญขององค์การระหว่างประเทศ	 	 	
	 	 2.3	บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ	 	 	
	 	 2.4	ลักษณะขององค์การระหว่างประเทศ	 	 	
	 	 2.5	องค์การระหว่างประเทศทางด้านสังคม	 	 	
	 	 2.6	องค์การระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ	 	 	
	 	 2.7	องค์การระหว่างประเทศทางด้านการเมือง	 	 	
	 	 2.8	องค์การทางทหารระหว่างประเทศ	 	 	
	 	 2.9	องค์การเอกชนระหว่างประเทศ
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
 	การบรรยายและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
 	เอกสารประกอบการสอน	และโปรแกรมการน�าเสนอ	Powerpoint

การวัดผลและประเมินผล
 	การมอบหมายใบงาน	การถามตอบในชั้นเรียน	และการท�ารายงานตามหัวข้อที่ก�าหนด
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บทที่ 2
สภาพปัจจบันของสังคมโลก

	 ภายหลงัจากทีส่หภาพโซเวียตล่มสลายกลายเป็นสาธารณรัฐได้หนัเหสูร่ะบอบเสรีนิยม		บทบาท
การเป็นผู้น�าโลกของสหรัฐอเมริกายิ่งเพ่ิมบทบาทชี้น�าทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก	 โดยจะจาก
การประกาศนโยบายการจัดระเบียบโลกใหม่	 (New	World	 Order)	 ของประธานาธิบดีจอร์จบุช			
(George	 Bush)	 ซึ่งเป็นแนวทางเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติประกอบด้วย	 1.การปกครองระบอบ		
ประชาธิปไตย	2.	การมีระบบเศรษฐกจิแบบเสรี(ทนุนิยม)	3.	การเคารพสิทธิมนุษยชน	และ	4.	การรักษา

สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งทุกประเทศต้องปฏิบัติตาม	
หากประเทศใดละเมิดแนวทางท่ีสหรัฐอเมริกา 
ก�าหนดจะถูกมาตรการบีบบังคับหลายวิธี	
อาทิเช่น	การลงโทษทางการค้า	การคว�า่บาตรหรือ
การใช้ก�าลังทหารบีบบังคับ	เช่น	สรัฐอเมริกา
ประกาศในเดือนมกราคม	 ค.ศ.	 2001	 ว่า
อิหร่าน	 อิรัก	 และเกาหลีเหนือ	 คือกลุ ่ม
ประเทศอักษะแห่งความชั่วร้าย	 ในเดือน
มีนาคม	ค.ศ.	2003	สหรัฐอเมริกาก็เริ่มระดม
ทิ้งระเบิดถล่มอิรัก	 โดยให้เหตุผลว่าเพ่ือ														
ปลดปล่อยชาวอิรักจากอ�านาจเผด็จการของ
ประธานาธิบดีซัดดัม	 ฮุสเซน	 (Saddam							

Hussein)	ปฎิบติัการดังกล่าวเสร็จส้ินรวดเร็วเพราะแสนยานุภาพทีเ่หนือกว่าทัง้ทางด้านก�าลังทหารและ
อาวุธของสหรัฐอเมริกา	 ไม่กี่เดือนต่อมาสหรัฐอเมริกาก็ผลักดันให้จัดต้ังคณะผู้บริหารอิรักข้ึนเช่นเดียว
กับที่เคยท�ากับอัฟกานิสถานก่อนนี้	 ประเทศเป้าหมายต่อมาที่สหรัฐอเมริกาต้องการเข้าไปจัดระเบียบ		
คือ	เกาหลีเหนือ	ซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์ครอบครอง	การเจรจายืดเยื้อจึงใช้มาตรการบังคับให้เกาหลีเหนือ
ถอดถอนอาวุธนิวเคลยีร์ท�าให้นานาชาติหว่ันว่าการใช้ก�าลังกบัเกาหลเีหนือ	ของสหรัฐอเมริกาหากหลกี
เล่ียงไม่ได้หลายประเทศจะได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งน้ีไปด้วยอย่างแน่นอน	 จึงเห็นได้ว่า	
“สหรัฐอเมริกามีบทบาทเด่นชัดเป็นประเทศอภิมหาอ�านาจชาติเดียว”	ที่ทรงอิทธิพลสูงสุด
	 ขณะเดียวกันองค์การสหประชาชาติ	(UN)	ก็พยายามไกล่เกลี่ยเจรจาให้เกิดสันติภาพ	แม้ว่าจะ
ประสบความส�าเร็จในการท�างานพอควร	 แต่เมื่อสหรัฐอเมริกาเพ่ิมบทบาทการเป็นต�ารวจโลกมากขึ้น			
ดูเหมอืนว่าความศักด์ิสิทธ์ิขององค์การสหประชาชาติกล็ดน้อยถอยลง	สหรัฐอเมริกาอาจด�าเนินการโดย
ไม่รอมติร่วมดังที่ผู้น�าสหรัฐอเมริกาแถลงต่อสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในเดือนกันยายน		
ค.ศ.	 2002	 ซึ่งบ่งชี้ว่าสหรัฐอเมริกาจะด�าเนินมาตรการทางทหารต่ออิรักโดยไม่รอมติองค์การ
สหประชาชาติกไ็ด้	การทีส่หรัฐอเมริกาสามารถเพ่ิมบทบาทของตนเองมากขึน้ในองค์การสหประชาชาติ		

รูปที่ 2.1 กลไกและผลกระทบจาก New World Order หลังสงครามเย็น
สู ่การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ท่ีมา : http://leadership.exteen.
com/2009 0420/new-world-order
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โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่สหัสวรรษที่	 3	 ดังกล่าวมา	 เน่ืองจากการก่อการร้ายเพ่ิมมากขึ้นทั้งจ�านวนและ					
ความรุนแรง	ซึง่เหตุการณ์ร้ายแรงสัน่สะเทอืนความรู้สกึของคนทัว่โลก	คือเหตุการณ์ในวันที	่11	กนัยายน	
ค.ศ.	2001	ที่ผู้ก่อการร้าย	19	คน	ปฏิบัติการจี้เครื่องบินพาณิชย์อเมริกา	4	ล�า	โดยสองล�าแรกพุ่งเข้าชน
อาคารแฝดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์	 (World	 Trade	Center)	 ในนิวยอร์ก	 อีกล�าพุ่งชนอาคารเพนตากอน	
(The	Pentagon)	ที่ตั้งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา	และอีกล�าถูกบังคับลงกลางทุ่ง	ผู้โดยสาร
ในเคร่ืองเสียชีวิตทั้งหมด	 เหตุการณ์ที่อาคารแฝดถล่มน้ันมีผู้เสียชีวิตและสูญหายทันทีประมาณ										
3,000	 คน	 การก่อการร้ายคร้ังต่างๆที่เกิดขึ้นน้ีเข้าใจกันว่าเป็นการกระท�าของขบวนการอัลเคดา												
(Al-Qaeda)	หรืออัลกออิดะห์	 (Al-Qaeda)	ซึ่งเป็นขบวนการของชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่อยู่ในประเทศ
ต่างๆ	เดิมมฐีานอยูท่ีอั่ฟกานิสถาน	แต่เมือ่สหรัฐอเมริกาน�าชาติพนัธมติรตะวันตกเข้าไปล้มอ�านาจรัฐบาล
ตาลีบนัปลาย	ค.ศ.	2001	ขบวนการน้ีจงึกระจัดกระจายไปต้ังกลุม่ย่อยๆ	ทัง้ในตะวันออกกลางและเอเชยี		
ผู้น�าส�าคัญคนหนึ่งของขบวนการนี้คือ	อุซามา	บินลาดิน	(Osama	Bin	Laden)	ที่สหรัฐอเมริกาเชื่อว่า
อยู่เบื้องหลังการวางแผนถล่มอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์	(World	Trade	Center)	ท�าให้ประเทศต่างๆ
หว่ันเกรงการก่อการร้ายทีใ่ช้ปฏบิติัการพลีชพีมาก	เพราะเป็นการสู้กบัศัตรูทีอ่ยูใ่นมมุมดื	การจะให้ความ
ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการใดๆ	จึงตอ้งระมัดระวังมากเพราะกลัวจะตกเป็นเหยื่อของการโจมตีด้วย		
ดังน้ันแม้บทบาทของสหรัฐอเมริกาจะชีน้�าโลกมากข้ึน	แต่แรงต้านสหรัฐอเมริกาในรูปแบบใหม่กท็วีก�าลัง
เพ่ิมขึน้	ส่วนองค์กรสหประชาชาติกไ็ม่มีมาตรการป้องกนัทีม่ปีระสทิธิภาพ	จงึเท่ากบัว่าให้สหรัฐอเมริกา
ชี้น�าโดยปริยาย
	 หลังสงครามเยน็	มกีารจดัระเบยีบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ซึง่เป็นเร่ืองของความสัมพันธ์
ทางการค้า	 การแข่งขันด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 อาจท�าให้เกิดการแย่งชิงกันครอบครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ดังเช่น	 การอ้างกรรมสิทธ์ิเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ในทะเลจีนใต้	 ซึ่งเป็นเกาะที่มี
ทรัพยากรน�า้มนั	เกดิการแย่งชงิกนัระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจนี	ฟิลปิปินส์	และเวียดนาม	หรือความ
ขัดแย้งระหว่างไทยกับพม่า	 ในการแย่งชิงการจับปลาในทะเลอันดามัน	 ส่วนการแข่งขันแย่งตลาดใน
ภูมิภาคก็เป็นสาเหตุของความขัดแย้งเช่นกัน	 ดังเช่นสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นแย่งตลาดสินค้าในเอเชีย			
ตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งประเทศมหาอ�านาจก็มีมาตรการพิทักษ์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนเพ่ิม			
มากขึน้	มกีารปกป้องตลาดภายในเพ่ือป้องกันการไหลเข้าของสินค้าต่างประเทศ	อย่างเช่น	สหรัฐอเมริกา
ประกาศใช้นโยบายสิทธิมนุษยชน	 มาตรการคว�่าบาตร	 มาตรการทางการค้า	 มาตรฐานส่ิงแวดล้อม						
เป็นข้ออ้าง	ก่อให้เกิด	“การแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ”
	 ซึ่งแต่ละประเทศต้องปรับเปล่ียนบทบาทใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปล่ียนไป								
โดยเฉพาะญี่ปุ่น	 ซึ่งเป็นประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	 ได้เข้ามามีบทบาทและ							
มีอิทธิพลทางการเมืองเพ่ิมมากขึ้น	 ดังเช่น	 เมื่อเกิดการตกต�่าทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
ญี่ปุ่นมีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูหลายรูปแบบที่ส�าคัญ	ได้แก่	โครงการมิยาซาวา	ทุนสนับสนุนด้านอื่นๆ
ส่วนสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เช่นเดียวกัน	 หลังได้ปรับความสัมพันธ์กับรัสเซียยุติความแตกร้าวที่มี
มากว่า	 30	 ปี	 และยังได้ปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาเพ่ือพยายามลดความขัดแย้งและแสวงหา	
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ผลประโยชน์ร่วมกัน	การที่ประธานาธิบดีจอร์จ	ดับเบิ้ลยู	บุช	(George	Walker	Bush)	ไปเยือนจีนใน
เดือนกุมภาพันธ์	ค.ศ.	2002	ได้ตกลงร่วมกันปราบปรามผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศ	ท�าให้สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและกลุ่มประเทศอิสลาม	 จึงเป็นกลุ่มการเมืองใหม่ที่คาดว่าจะมีบทบาทสูงขึ้นในเวทีโลก	
โดยเฉพาะในเวทีภูมิภาคของทวีป	ก่อเกิด	“การเปลี่ยนแปลงอ�านาจในโลกและในภูมิภาค”   

	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในประเทศที่เกิดข้ึนใหม่	 ภายหลังการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต	์															
ในดินแดนอดีตสหภาพโซเวียตและยูโกสลาเวีย	 สืบเน่ืองมาจากความแตกต่างทางพื้นฐานวัฒนธรรม					
ทั้งทางด้านชาติพันธุ์และศาสนา	 ท�าให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นกับรัฐบาลกลาง											
ทวีความรุนแรงขึน้และเป็นตัวกระตุ้นปลุกเร้าให้เกดิความรู้สึกชาตินิยมรุนแรงมากขึน้	ซึง่ยงัคงเป็นปัญหา
ยืดเยื้อมาถึงปัจจุบัน	 ดังตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติรัสเซียกับชนกลุ่มน้อยชาวเชสเนียใน
ประเทศรัสเซีย	 ความขัดแย้งระหว่างบอสเนียมุสลิมกับบอสเนียเซิร์บคริสเตียน	 ความขัดแย้งระหว่าง
โครแอทกับเซิร์บ	 ความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจัน	 ความขัดแย้งระหว่างเผ่าฮูตูกับเผ่า
ตุดซีในประเทศรวันดา	 ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ	 ความขัดแย้งของ
กระแสชาตินยิมใหม่ได้กลายเป็นสงครามท้องถ่ินในภูมภิาคต่างๆของโลก	ซึง่เป็น“กระแสชาตนิยิมใหม่”  

	 โลกหลังสงครามเย็น	เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ระบบทุนนิยมเข้าไปมีอิทธิพลต่อชีวิตแทบ
ทกุส่วนของโลก	ประชาคมโลกซมึซับค่านิยมตะวนัตก	การต่ืนตัวของค่านิยมเสรีภาพและประชาธปิไตย
ก่อให้เกิดการล้มล้างระบบอ�านาจนิยมในดินแดนต่างๆ	ท�าให้ผู้น�าพลเรือนกลับเข้ามามีอ�านาจในหลาย
ประเทศ	เกิดปรากฏการณ์ข้ามชาติทั่วทั้งโลกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน	นั่นคือ	กระแสโลกาภิวัตน์	ที่เป็น
ตัวก่อให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงในทุกมิติถึงกัน	ซึ่งมีทั้งด้านบวกและด้านลบต่อโลกยุคปัจจุบัน

 2.1 สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์
	 	 2.1.1	ความเป็นมาของโลกาภิวัตน์
	 	 เมื่อเข้าสู่สมัยโลกาภิวัตน์	ในทศวรรษ	1990	ของคริสต์ศตวรรษที่	20	โลกดูเหมือนจะ
แคบลงอย่างชัดเจน	เพราะความเจริญก้าวหน้าทางการคมนาคม	จากเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่จุ
ผู้โดยสารได้หลายร้อยคน	 เทคโนโลยีสารสนเทศท�าให้การสื่อสารทั้งภาพและเสียงติดต่อถึงกันได้อย่าง
รวดเร็ว	โดยผ่านดาวเทียม	ผ่านทางอินเตอร์เน็ต	โทรศัพท์มือถือ	กล้องระบบดิจิตอล	ท�าให้เหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ในทกุส่วนของโลกสามารถรับรู้กนัได้อย่างรวดเร็ว	และเหตุการณ์น้ันอาจส่งผลกระทบต่อโลกใน
ส่วนอ่ืนด้วย	 ซึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท�าให้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว	ขณะเดียวกนัประชากรโลกทีเ่พ่ิมขึน้จ�านวนมากกว่า	7,000	ล้านคน	ในปัจจุบนัยงัส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรสิง่แวดล้อม	ศีลธรรม	วินัยในการอยูร่่วมกนั	ซึง่ท�าให้เกดิปัญหาใหม่ๆตามมาอย่างมากมาย		
โลกยคุโลกาภวัิตน์	จงึมทีัง้สิง่ทีท่�าให้ชวีติมนุษย์สุขสบายมากขึน้	และท�าให้เกดิปัญหาใหม่ๆ	ตามมาด้วย
ดังเช่น	 การโคลนน่ิง	 (cloning)	 ส่ิงมีชีวิต	 ซึ่งเป็นการท�าให้เกิดแม่แบบก็อาจก่อให้เกิดปัญหาทาง												
ด้านศีลธรรม	ทัง้สภาวะแวดล้อมของโลกเกดิสภาวะเรือนกระจกทีอุ่ณหภมูโิลกร้อนขึน้	จนมผีลท�าให้น�า้
ที่ขั้วโลกและยอดเขาสูงละลาย	 ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น	 และก่อให้เกิดน�้าท่วมในเวลาต่อมา	 ด้วยเหตุน้ี								



62

ในปลายคริสต์วรรษที	่20	จงึเกดิการต่ืนตัวในเร่ืองผลกระทบของความเจริญก้าวหน้า	ท�าให้องค์กรเอกชน
หลายแห่งและรัฐบาลของนานาประเทศต้องการหาสมดุลของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ
เทคโนโลยีที่จะสามารถธ�ารงโลกให้น่าอยู่ส�าหรับคนรุ่นหลังต่อไปได้อย่างยาวนานที่สุด

	 	 2.1.2	ลักษณะส�าคัญของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์
	 	 หนังสือชื่อ	The	World	is	Flat	ซึ่งเขียนโดย	Thomas	Friedman	หนังสือเล่มนี้กล่าวว่า 
โลกาภิวัตน์เป็นกระแสที่ก่อตัวเป็นระลอกคล่ืนมากกกว่า	 500	 ปีท่ีแล้ว	 ในท�านองเดียวกับ	Window	
1.0,	 2.0	 และ	 3.0	 โลกาภิวัตน์ก็มีกระแสโลกาภิวัตน์ระลอกที่	 1	 และ	 2	 ตอนน้ีก็เข้าสู ่กระแส																			
โลกาภิวัตน์ระลอกที่	 3	 แล้ว	 ย้อนหลังไปเมื่อ	 500-600	 ปีที่แล้ว	 เป็นเร่ืองของกระแสโลกาภิวัตน์								
ระลอกที่	1	ซึ่งเป็นรัฐภิวัตน์	(Globalization	of	Nation	States)	ประเทศมหาอ�านาจในยุคนั้นเริ่มแผ่
อิทธิพลขยายอ�านาจทางการทหาร	 เพ่ือที่จะน�าไปสู่อ�านาจทางเศรษฐกิจ	 โดยรัฐภิวัตน์เร่ิมข้ึนในช่วง						
ปี	1492	มกีารรบผลัดกนัแพ้ชนะตลอดเวลา	เพ่ือช่วงชงิความเป็นมหาอ�านาจ	กระแสโลกาภวัิตน์ระลอก
ที่	 2	 เป็นบรรษัทภิวัตน์	 (Globalization	 of	 Companies)	 เร่ิมขึ้นเมื่อราวปี	 1800	 จากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมทีอั่งกฤษ	หลงัจากน้ันกแ็ผ่ขยายในรูปแบบของอาณานิคม	เพ่ือต้องการฐานทางด้านวัตถดิุบ	
และแรงงานในอีกทางหน่ึง	 กับฐานของการระบายสินค้าในอีกทางหน่ึง	 กระท่ังยุคปัจจุบันได้เข้าสู่									
กระแสโลกาภิวัตน์ระลอกที่	 3	 ซึ่งเกิดขึ้นในสหัสวรรษที่ผ่านมา	 คือประมาณปี	 2000	 ตรงน้ีถือว่า							
เป็นการเปล่ียนยุคของโลกาภิวัตน์คร้ังยิ่งใหญ่	 อันเน่ืองมาจากการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน																					
การเคล่ือนไหวของทุนอย่างเสรี	 ตลอดจนถึงเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเตอร์เน็ต									
(Internet)	ก่อให้เกิด	ปัจเจกภิวัตน์	(Globalization	of	People)	ผู้คนในภูมิภาคต่างๆ	มีโอกาสที่
จะแข่งขันพร้อมๆ	กับร่วมมือกันทั้งใน	Physical	และ	Virtual	Spaces	ซึ่งตรงนี้ท�าให้เกิดพลวัตแห่ง					
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	อย่างมากมาย	ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานของโลกาภิวัตน์ที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย
 1)	 การใช้คอมพิวเตอร์เป็นกลไกส�าคัญ         

ในสังคมโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามนุษย์
ขาดคอมพิวเตอร์ไม่ได้แล้ว	เพราะถอืว่ามบีทบาทส�าคัญ
มากในด้านการท�างานทั้งรับและแปลงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว	 โดยเฉพาะหน่วยงานราชการและเอกชนที่มี
ความจ�าเป็นในการเกบ็รวบรวมข้อมลูและน�าเสนองาน		
ฟังเพลง	ดูหนังและอ่ืนๆ	คอมพิวเตอร์	จงึเป็นเคร่ืองมอื
ที่ถูกน�ามาใช้ในการจัดเก็บ	 บันทึกข้อมูล	 จัดระบบ
ข้อมูลและน�ามาใช้สื่อสารถึงกันในเวลาอันรวดเร็ว						
กระจายทุกพื้นที่บนโลกนี้	ภายหลังมีการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ไปอย่างรวดเร็ว	จากเครื่องที่มีขนาดใหญ่
ราคาแพง	กลายเป็นระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลหรือ
โน๊ตบุ๊ค	 (Notebook)	 ที่มีขนาดเล็กแต่มีศักยภาพสูงมากและราคาถูกลง	 และยังมีความสามารถอื่นๆ	

รูปที่ 2.2 ทางเลือกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึง Socail 
netwok ในโลกยุคปัจจุบัน ที่มา : http:// www.inc.com/
will-yakowicz/get-ready-for-the-social-network-of-
things.html
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เช่น	การใช้มอืสัมผสัแทนการใช้เมาส์หรือคีบอร์ดการส่ังการด้วยเสียง	เป็นต้น	ดังน้ันเคร่ืองคอมพิวเตอร์
จึงกลายเป็นอุปกรณ์ทีส่�าคัญท้ังในด้านการจดัเกบ็ข้อมลูและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร	การสือ่สารทีส่ะดวก
และการสร้างความบันเทิงในยุคปัจจุบัน
 2)	การไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร 

	 ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กบัเทคโนโลย	ีท�าให้การใช้งานอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิกส์	
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์	โทรศัพท์มือถือ	ไอแพด	แท็บเล็ต	หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ	ที่สามารถ		
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารในโลก	Social	network		ได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน	ส่งผลต่อการเคลื่อนย้าย
และส่งต่อข้อมูลจากทุกมุมโลกได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	 ท�าให้การพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กร		
ไม่หยุดน่ิง	 ก่อให้เกิดเครือข่ายที่สามารถต่อยอดการพัฒนาระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี	 ทั้งในระดับ
มหภาคที่มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมเจริญก้าวหน้าส่งผลต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศและการสร้างความร่วมมือที่เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์	 ก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า	“อินเตอร์เน็ตฟีเวอร์”	จนกลายเป็นปัจจัยหลักทางการติดต่อสื่อสารไปแล้ว

	 	 3)	 การเพิ่มขึ้นของแรงงานด้านข่าวสาร  

ปัจจุบันด้วยแรงผลักจากระบบโลกาภิวัตน์ที่ท�าให้
เทคโนโลยีเข ้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตครอบครัว									
การท�างานหรือการพัฒนาประเทศก็ตาม	 ล้วนมีผล
ท�าให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างมาก										
ทัง้ด้านวัฒนธรรมโลกาภิวตัน์ทีท่�าให้เกดิส่ิงเร้า	ด้านการ
ศึกษาทางเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ	 ที่เก่ียวกับข้อง	
ท�าให้ส่งผลต่อจ�านวนแรงงานที่มีความช�านาญทาง
เทคโนโลยีได้เข้าสู่ระบบงานและแรงงานด้านข่าวสาร
ท�าให้มจี�านวนแรงงานทีเ่พ่ิมขึน้	ซึง่ปัจจบุนัแรงงานเหล่านี้
ได้แก่ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษา	การสื่อสาร	การคมนาคม		
การพิมพ์	 การโฆษณาประชาสัมพันธ์	 ส่ือสารมวลชน
ทุกประเภท	 การเงิน	 การบัญชี	 รวมทั้งอุตสาหกรรม

ผลิตคอมพิวเตอร์หรือช้ินส่วนคอมพิวเตอร์และงานท่ีเกีย่วกบัการน�าเทคโนโลยีมาจดัการกบัข่าวสาร		เป็นต้น		
ปัจจุบนัแม้แต่ในอเมรกิากยั็งมีแรงงานท่ีท�างานด้านข่าวสารมากกว่าคร่ึงของคนท้ังประเทศในขณะท่ีแรงงาน
เกษตรและอุตสาหกรรมกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง
	 4)	บทบาทและความส�าคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนา
	 การพัฒนาศักยภาพบคุคลต้องควบคู่กบัการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	เน่ืองจากสังคม
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา	อันน�ามาสู่การสร้าง	“นวัตกรรมใหม่”	เพื่อ
ปรับปรุงเปลีย่นแปลงส่ิงท่ีมอียูใ่ห้ดขีึน้	การสร้างข้อสงสยัและค้นหาค�าตอบรวมท้ังการคาดหมายล่วงหน้า 
จงึมคีวามส�าคัญยิง่ในโลกยคุปัจจบุนั		วิธีทีจ่ะท�าให้เกดิการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ	อยู่เสมอจงึต้องเร่งพัฒนา

รูปท่ี 2.3 การขยายตัวของจ�านวนแรงงานข่าวสาร การสื่อ        
สารมวลชน  การโฆษณา  และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น ที่มา : 
http://www.oknation.net/blog/chompoopookha 
/2009/09/11/entry-1
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ด้านการการวิจัย	 เพราะการวิจัยได้กลายเป็นกลไกส�าคัญในการแสวงหาข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูลและ
อภปิรายผล	จากความรูใ้หม่ๆ	เพือ่ประโยชน์ต่อการวางแผนและตดัสนิใจเพือ่อนาคตของบคุคล	หน่วยงาน
และประเทศ	ก่อให้เกดิความเจริญทีม่ัน่คงภายใต้การคาดคะเนทีเ่หน็ผลของการวิจยัและการพัฒนาทีม่ี
คุณภาพ	รวมทั้งยังสร้างสรรอารยธรรมโลกใหม่ให้มีให้มีนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่อาชีพ	การลงทุนและ
การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีอไป	ดังน้ันทนุในการสนับสนุนจงึมคีวามส�าคัญแก่การวิจยั
และพัฒนา	 สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงต้องมีบทบาทกลายเป็นสมองกลทางความคิดที่ตกผลึกให้กับ
คนทั่วโลกในปัจจุบันและอนาคต
	 5)	ระบบเศรษฐกิจประสานเป็นหนึ่งเดียว	

	 	 ผลดี	 	 	 	 	 	 ผลเสีย
1.		ท�าให้มีการค้าขายและการลงทุนข้ามชาติ	 	 1.		ท�าให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
2.		สร้างงานในประเทศ		 	 	 	 2.		การลงทุนแข่งขันท�าให้ต้องต่อสู้กัน
3.		บูรณาการด้านเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม	 	 				เพื่อชัยชนะ					
				โดยสร้างตลาดจากสินค้าที่มีศักยภาพ		 	 3.		ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร

ตารางที่	2.1	ผลดีและผลเสียจากโลกาภิวัตน์ด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อโลก

ที่มา	: ข้อมูลโลกาภิวัตน์ (จรวย ธรณินทร์,2548 : 2)
 

	 เศรษฐกิจที่มีการประสานประโยชน์เป็นหนึ่งเดียว	ท�าให้เห็นว่าก�าลังการซื้อและช่องทางขยาย
การตลาดจะมมีากขึน้	การสะสมทนุและการต่อรองผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิจะมาพร้อมความร่วมมอื
และความขัดแย้งระหว่างประเทศควบคู่กันไป	 เพราะทุกประเทศต่างต้องการผลประโยชน์เป็นหลัก						
แต่การหยบิชิน้ปลามันน้ัน	ต้องอยูใ่นรูปพลวัตกลุม่เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ในการต่อรองผลประโยชน์กบั
ประเทศทีม่อีทิธพลและผลประโยชน์มากกว่า	การประสานความร่วมมอืส่งผลให้พรมแดนแต่ละประเทศ
ไม่อาจขวางกัน้พลงัทางเศรษฐกจิ	นอกจากน้ี	ระบบเศรษฐกจิยงัได้เปล่ียนรากฐานจากระบบอุตสาหกรรม	
มาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบฐานข่าวสาร	(Information	based	economy)	ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่
เกีย่วข้องโดยตรงกบักระบวนการผลิตทีต้่องอาศัยเทคโนโลยเีป็นกลไกส�าคัญในการขบัเคล่ือน	แต่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นความลับทางเศรษฐกิจก็ไม่สามารถที่จะร่วมประสานได้	 ดังน้ันข่าวสารจึงกลายเป็นเร่ือง
ส�าคัญและเป็นทรัพยากรทีส่�าคัญ	ท�าให้ข่าวสารต้องมค่ีาใช้จ่ายต่อการรับรู้	ข่าวสารกลายเป็นแหล่งลงทนุ	
และน�าไปสู่การเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ	 การบูรณาการเศรษฐกิจกับส่ิงแวดล้อมโดยสร้าง
การตลาดจากสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตที่มีต่อประเทศของตน
	 6)	ชุมชนมนุษย์มีความใกล้ชิดกัน
	 ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแห่งการสื่อสารและการคมนาคม	 ส่งผลต่อการเชื่อมโลก
ระหว่างบุคคลต่อบุคคล	บุคคลต่อองค์การหรือแม้กระทั่งองค์การต่อองค์การ	สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
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ทัศนะคติ	องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ	ซึ่งกันและ
กันได้อย่าง	 เปิดเผย	 แม้กระท่ังประเทศสังคมนิยม
หรือคอมมิวนิสต์ที่มีการกีดกันทางด้านส่ือ	 แต่ก็มิใช่
ปัญหาในการส่ือสารเพราะปัจจุบันน้ีมีช่องทางในการ
เข้าถึง	 Social	 network	 หลายช่องทาง	 ก่อให้เกิด																						
“การเปิดประเทศแบบเสรีด้านสารสนเทศ”	น�าไปสูก่าร
ส่งและรับข้อมลู	การสนทนา	การส่งรูป	คลิปหรือเพลง				
การยอมรับวัฒนธรรมซ่ึงกนัและกนั	หรือแม้กระทัง่การ
ส่งข้อมูลทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 แต่โลกแบบ			
ไร้พรมแดนกเ็สมอืนดาบสองคม	เพราะจากการไหลบ่า
ของข้อมูลอาจน�าไปสู่การล่อลวงในรูปแบบต่างๆ								
จนน�ามาสู่ปัญหาโสเภณี	 ปัญหายาเสพติด	 ปัญหา
อาชญากรรม	การถกูล่อลวง		ปัญหาการโจรกรรมข้อมูล		

และปัญหาอื่นๆ	ที่จะตามมา	ดังนั้น	แม้ว่าโลกแบบไร้พรมแดนจะสะดวกสบายต่อการเคลื่อนย้ายข้อมูล
มากเพียงใด	ผลกระทบทีมี่ต่อส่ือออนไลน์กจ็ะมมีากตามไปด้วยเป็นทวีคูณ	ดังน้ันการใช้ส่ือต่างๆ	จึงต้อง
เข้าใจสภาพที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของโลกและการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแห่งการเปล่ียนแปลง
อย่างเหมาะสมที่สุด						
	 7)	สื่อกับการเปลี่ยนแปลงบริบททางการเมือง
	 สือ่ในยคุโลกาภิวัตน์	เป็นเทคโนโลยทีีเ่ข้ามามบีทบาทกบัระบบการเมอืงมากขึน้	เพราะประชาชน
สามารถมโีอกาสเข้าถงึและติดตามความเคลือ่นไหวของนักการเมอืงผ่านสือ่ในรูปแบบต่างๆ	เช่น	โทรทศัน์	
วิทยุ	โทรศัพท์	ไอแพด	คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	ท�าให้เห็นพฤติกรรมของผู้แทนที่เลือกเข้าไปท�าหน้าที่แทนตน
ในสภาโดยผ่านส่ือมวลชน	 นักการเมืองหรือฝ่ายบริหารก็ใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการหาเสียงเลือกต้ัง	
โจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองทุกมิติ	 เผยแพร่งานหรือกิจกรรมต่างๆ	 แก่ประชาชน	 สื่อมวลชนก็อาจ
จะมีบทบาทในการท้วงติง	วิพากษ์วิจารณ์ผลงานของรัฐบาลในสิ่งที่เห็นว่าไม่เหมาะสมได้	นอกจากนั้น
ส่ือยงัเป็นตัวสร้างส่ิงเร้าให้เกิดกระบวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชน	และยงัสามารถแสดง
ความคิดเห็นผ่านส่ือเพ่ือเรียกร้องความต้องการของกลุ่มทางการเมืองและส่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางการเมืองให้กับสมาชิกได้หลายช่องทาง

	 	 2.1.3	ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลก
  ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสังคมโลกในปัจจุบัน	 เกิดขึ้นในด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	
การเมือง	ดังนี้
	 1)	ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
  1.1)	การครอบโลกทางวัฒนธรรมสู่หมูบ้่านโลก	(Global	Village) มาจากเครือข่าย

รูปท่ี 2.4 เทคโนโลยีการสื่อสารนวัตกรรมใหม่ ส่งผลต่อการ
ตดิต่อ สือ่สารทีม่หีลายช่องทางก่อเกดิ “การเปิดประเทศแบบ
เสรีด้านสารสนเทศ” ท่ีมา : http://www.slideshare.net/
hxixon/social-networking-why-and-how-2114949 
0http://www.slideshare.net /hxixon/social-network-
ing-why-and-how-21149490
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สังคมออนไลน์	 (Social	 Networking)	 คือเว็บไซต์ที่
ผู้คนสามารถติดต่อส่ือสารกับเพ่ือนทั้งที่รู้จักมาก่อน
หรือรู้จักภายหลังทางออนไลน์	 ซึ่งเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์แต่ละแห่ง	 มีคุณลักษณะแตกต่างกัน							
ออกไป	 แต่ส่วนประกอบหลักที่มีก็เหมือนกัน	 คือ	
โปรไฟล์	(Profiles	-เพ่ือแสดงข้อมลูส่วนตัวของเจ้าของ
บญัชี)	การเชือ่มต่อ	(Connecting	-	เพ่ือสร้างเพ่ือนกบั
คนทีรู้่จกัและไม่รู้จกัทางออนไลน์)	และการส่งข้อความ	
(Messaging-อาจเป็นข้อความส่วนตัวหรือข้อความ
สาธารณะ)	เป็นต้น	โดยม	ี		Facebook	(http://www.
facebook.com)	เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน	 เน่ืองจากระบบ
ส่ือสารไร้พรมแดน	 ท�าให้เกิดการครอบโลกทาง
วัฒนธรรม	อิทธิพลของวัฒนธรรมและอ�านาจ	ของเศรษฐกิจจากประเทศที่พัฒนาแล้ว	 ได้ไหลบ่าเข้าสู่
ประเทศอ่ืนอย่างรุนแรง	 ก่อให้เกิดกระแสวัฒนธรรมโลก	 (Neo-Westernization)	 ครอบง�าทางด้าน						
ความคิด	การมองโลก	การแต่งกาย	การบริโภคนิยมแพร่หลายเข้าครอบคลุมเหนือวัฒนธรรมชาติของ
ประชาคมทั่วโลก	 ผลที่ตามมาคือ	 เกิดระบบผูกขาดแบบไร้พรมแดน	ท�าให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยกีารสือ่สารและโทรคมนาคม	ท�าให้สังคมโลกเชือ่มต่อกนัได้ง่ายขึน้เสมอืนหมูบ้่านเดียวกนั	
สมาชิกของหมู่บ้านคนใดท�าอะไรก็สามารถรับรู้ได้ทั่วกันและทั่วโลก	หากมีแรงกระทบทางวัฒนธรรม
จากโลกไร้พรมแดนท่ีมากระทบประเทศหน่ึง	 ก็ย่อมกระทบไปถึงประเทศอ่ืนๆ	 ด้วย	 อย่างมิอาจ
หลกีเล่ียงได้	จากการรับรู้ได้อย่างฉบัพลันและรวดเร็วก่อให้เกดิการยอมรับวัฒนธรรมและการเลยีนแบบ
ในที่สุด
	 	 1.2)	 สังคมความรู้ยุคข่าวสารข้อมูล	 ยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคแห่งข่าวสาร	 ที่มีข้อมูล
เทคโนโลยีเป็นกลไกส�าคัญของการครอบครองข่าวสารข้อมูล	 จึงได้มีการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว	ซึ่งเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก	ได้แก่
	 	 	 1.2.1)	การพฒันาส่ือออนไลน์และคอมพวิเตอร์	การแบ่งปันส่ือทางออนไลน์	
(Media	 Sharing)	 เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการแบ่งปันส่ือทางออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้สามารถท�าการ
อัพโหลด	 (Upload)	 ไฟล์ส่ือผสม	 (Multimedia)	 ขึ้นสู่เว็บไซต์	 เพ่ือแบ่งปันข้อมูลแก่ผู้ใช้ทั่วไป	 ซึ่งใน
ปัจจบัุนได้รับความนยิมอย่างมาก	เพราะด้วยความท่ีเป็นส่ือผสมไม่ว่าจะเป็นรูป	สไลด์	หรือวิดีโอ	รวมท้ัง
การใช้งานง่ายขึ้นของ	 กล้องดิจิตอลและกล้องวิดีโอ	 ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่น�ามาสู่การได้ไฟล์สื่อผสมแบบ
ต่างๆ	 ส่วนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็มีการพัฒนาตลอดเวลา	 เพราะแต่ละยี่ห้อต้องการเข้าถึงผู้บริโภค
และสามารถแบ่งส่วนการตลาดให้มากที่สุด	 ก่อให้เกิดรูปแบบการแข่งขันในการสร้างคอมพิวเตอร์ที่มี
คุณภาพสูงแต่ราคาถกู	จงึได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทกุประเภท	เพราะคอมพิวเตอร์คือทีเ่กบ็รวบรวม

รูปท่ี 2.5 การครอบโลกทางวัฒนธรรมโดยกระแสวัฒนธรรม
โลก (Neo-Westernization) น�ามาสู่ความไร้พรมแดนและ
กลายเป็นหมูบ้่านโลก(Global Village)  ทีม่า : http://www.
ebusinesspreneur.com/business-ideas /2013/07/01/
advantages-of-social-media-for-growing-your-busi-
ness-2/
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ข้อมูลที่ส�าคัญ	 เข้าถึงโลกออนไลน์ได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา	 ท�าให้ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ไม่ต้อง
เดินทาง	 หากอยากรู้อะไรในสังคมก็ค้นหาข้อมูลเสมือนห้องสมุดออนไลน์	 สังคมปัจจุบันจึงเป็นสังคม
ไซเบอร์	(Cyber	Society)	มีแต่เกมส์หรือการสนทนาออนไลน์	ท�าให้ไม่อยากเรียนหนังสือ	อยากรู้อะไร

ก็ไปหาในอินเตอร์เน็ต	 ไม ่สนใจว่า
ปริญญาบัตรแปลว่าอะไร	เป็นยคุท่ีทุกคน
เช่ือในเรื่องไซเบอร์	 โทรศัพท์มือถือ
ส่งภาษาลับกันได้	 ซึ่งกลายเป็นชุมชน
ใหญ่ในโลกโซเชยีลเนต็เวิร์กเกอืบท้ังหมด 

มีการพูดภาษาที่เราไม่เข้าใจ	เป็นภาษา
ที่เขาใช้ตัวเลขกันหมด	เช่น	to	you	ก็ใช้	
“2U”หรือ	“ฟิน”หรือ	“ครัช”	ถือเป็น
ผลกระทบทางวัฒนธรรม	ตามมา	อาทิ
เช่น	 ก่อนกินต้องถ่ายรูปโพสต์เฟสบุ๊คส	์
หรือการยอมรับเพศตรงข้ามจากรูปใน
สือ่ออนไลน์ง่ายขึน้	เกดิการเปลีย่นแปลง

ค่านิยมตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้น
	 	 	 1.2.2)	การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและคมนาคม	การพัฒนาเทคโนโลยี
ในปัจจบุนัน้ี	ส่งผลต่อสามารถในถ่ายทอดข่าวสาร	ความรู้ข้อมลูโดยผ่าน	E-Mail	Internet	และ	WWW.	
ข่าวสารความรู้ข้อมูล	 จึงเข้าถึงประชาชนได้ง่ายดายและมีจ�านวนมาก	 ก่อให้เกิดการพัฒนาภูมิปัญญา	
การแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้	การกระจายความรู้	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้ประชาชนมี
โอกาสรับรู้และเรียนรู้เพ่ิมมากขึน้	สงัคมโลกจึงกลายเป็นสงัคมความรู้เพ่ือให้สามารถติดต่อถงึกนัได้อย่าง
ง่ายรวดเร็ว	ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก	ก็มีการพัฒนาการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์	ใช้สื่อสารผ่านคลื่น
ไมโครเวฟ	ผ่านดาวเทยีมสือ่สาร	เกดิโทรศัพท์เคลือ่นที	่ติดต่อสือ่สารผ่านอีเมล์ด้วยคอมพิวเตอร์	สามารถ
ส่งข้อความด้วยแฟกซ์	 ดังน้ันเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยสามารถบริการได้กว้างขวางแต่มีราคาถูกลง	
ท�าให้โลกถูกเชื่อมด้วยเทคโนโลยีคมนาคม	 โลกที่กว้างใหญ่จึงแคบลงกลายเป็นหมู่บ้านโลก	 เกิดความ
ใกล้ชิดและสะดวกยิ่งขึ้น
 2)	ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
	 เศรษฐกิจโลกมีผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
	 	 2.1)	การปฏริปูระบบเศรษฐกิจเสรีด้านการค้าและการลงทนุ	กระแสโลกาภิวัตน์ท�าให้
ระบบทนุนิยมโลกได้แผ่ขยายออกไปครอบคลมุเกอืบทกุส่วนของโลก	เกดิการขยายตัวของการค้าระหว่าง
ประเทศ	 การเพ่ิมขึ้นของทุนระหว่างประเทศท�าให้เศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆ	 เชื่อมโยงและพ่ึงพา									
ซึ่งกันและกันมากขึ้น	 ทุกประเทศร่วมกันปฏิรูปเศรษฐกิจให้เสรีเพ่ือเตรียมพร้อมต่อการแข่งขันทาง
เศรษฐกจิทีท่วีความรุนแรงข้ึนในอนาคต	ประเทศสังคมนิยมท่ีใช้ระบบเศรษฐกจิแบบวางแผนและควบคุม

รูปท่ี 2.6 แผนผังการพัฒนาสื่อออนไลน์ท่ีมีความหลากหลายและตรงกับความ
ต้องการของมนุษย์มากขึ้น  ที่มา : http://www.worldclass.com/socialnet-
worklist
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ที่ส่วนกลาง	 ได้เปิดประเทศให้นักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น	 และน�ากลไกตลาดมาประยุกต์ใช้		
เช่น	 จีนมีนโยบายสี่ทันสมัย	 เวียดนามใช้นโยบายปฏิรูป	 (Doi	Moi)	 เป็นต้น	 ส่วนประเทศที่ใช้ระบบ
ทุนนิยมก็มีการปฏิรูปเศรษฐกิจท้ังในด้านการค้าและการเงิน	 โดยลดข้อจ�ากัดต่างๆ	 เพ่ือให้มีเสรียิ่งข้ึน		
และสร้างโอกาสในการระดมทุนเคล่ือนย้ายทุน	อันส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตและการประกอบการลดลง
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เป็นระบบเศรษฐกิจที่สินค้าและเงินตราต่างไหลเวียน
ไปท่ัวโลกได้อย่างเสรี	โดยความเป็นสากลของทนุและเงนิตรา	ท�าให้ทนุกลายเป็นปัจจยัการผลิตท่ีสามารถ
เคลือ่นย้ายถ่ายเทไปมาได้อยา่งเสร	ีการเคลือ่นยา้ยของทนุในระดับโลกจากจุดที่ให้ผลตอบแทนทีต่�่าไป
ยงัจดุท่ีให้ผลตอบแทนสงูกว่า	ก่อให้เกดิการเกง็ก�าไรขึน้อย่างแพร่หลายในระบบตลาดท่ียงัไม่มีเสถยีรภาพ	
ผู้ที่ควบคุมทุนได้จะอยู่ในฐานะได้เปรียบโดยสิ้นเชิง	เมื่อระบบเศรษฐกิจถูกรวมเข้าด้วยกัน	ทุนสามารถ
ไหลเวียนไปยังที่ต่างๆ	 ที่เปิดโอกาสให้กระจายต้นทุนออกไปสู่ภายนอกได้มากที่สุด	 ผลที่ตามมาคือ
การโอนย้ายภาระต้นทุนจากนักลงทนุระหว่างประเทศไปยงัท้องถิน่ต่างๆ	ในภาวะเช่นน้ีวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกจิจะเกดิขึน้กบัประเทศทีน่�าทนุเข้ามาจากต่างประเทศได้ในระยะเวลาไม่นาน		ไม่ว่าสมรรถภาพ
การบริหารเศรษฐกิจของประเทศนัน้ๆ	จะเป็นอย่างไรกต็าม	ระบบเศรษฐกจิแบบเสรีด้านการค้าและการ
ลงทุนจะเป็นรูปแบบที่ก่อให้เกิดทั้งผลเสียจากภาวะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ	อย่างเช่น	วิกฤตยูโรโซน	
วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์	 วิกฤตต้มย�ากุ้งก็ตาม	 แต่ผลดีที่เห็นเด่นชัดคือความเข้มแข็งของกลุ่มเศรษฐกิจที่
พยายามแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาค	 จนกลายเป็นฐานทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ
ทั้งของภูมิภาคและโลกในอนาคต		
	 	 2.2)	 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันระดับมหภาค	 จากการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น	ท�าให้หลายประเทศไม่เชื่อมั่นว่าจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขัน
ในระบบการค้าเสรีหรือไม่	 เพราะบางประเทศเร่ิมใช้มาตรการปกป้องทางการค้า	 ต้ังก�าแพงภาษ ี

ลดการน�าเข้าสินค้าข้างบางประเภท	 ก่อให้เกิดความระแวงและไม่เชื่อใจกันของแต่ละประเทศ	 จึงต้อง
พยายามหาแนวร่วมทางเศรษฐกิจเพ่ือขยายขอบเขตความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ	โดยจัดต้ังกลุม่เศรษฐกจิ
ในภูมิภาคขึ้น	เช่น	ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป	(EEC)	ได้กระชับความร่วมมือจัดตั้งเป็นตลาดเดียว 

ในปี	ค.ศ.	1999	ภายหลังขยายเป็นสหภาพยุโรป	(EU)	ส่วนสหรัฐอเมริกา		แคนาดา	และเม็กซิโก	ได้ร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจจัดต้ังเขตการค้าเสรี
อเมริกาเหนอื	(NAFTA)	ในขณะทีก่ลุม่
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้
(ASEAN)	 ได้ร่วมมือกันจัดตั้งเขตการ
ค้าเสรีอาเซียน	 (AFTA)	 และจะเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนในปี	2015	
อีกท้ังยังมีการร่วมมือในย่านเอเชีย
แปซิฟิก	 (APEC)	 การรวมกลุ ่มทาง
เศรษฐกิจเหล่าน้ี	 อาจน�าไปสู่ความ

รูปที่ 2.7 การรวมกลุ่มในระดับมหภาคหรือภูมิภาค  ประกอบด้วยหลายองค์การแต่
ทีไ่ด้รบัการจบัตามองจากท่ัวโลกคอื  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้
(ASEAN) และสหภาพยโุรป(EU)  ท่ีมา : http://article. joins.com/news/article/
article.asp?total_id=10894404&ctg=1300
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ตงึเครยีดทางการค้าหรอืสงครามการค้า	ถ้าหากผลประโยชน์ขดัแย้งกนัและไม่สามารถประนปีระนอมกนัได้ 

นอกเหนือจากการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคบางประเทศยังพยายามสร้างความร่วมมือในระดับจุลภาค
ระหว่างพ้ืนที่ของประเทศในลักษณะอนุภูมิภาค	 เช่น	 ความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจระหว่าง
อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	และไทย	(Indonesia		Malasia		Thailand		Growth		Triangle	:	IMTGT)	และ
ความร่วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ	(Quadangle	Cooperative)	ระหว่างไทย	ลาว	พม่า	และจีนตอนใต้	
โดยแต่ละประเทศจะอาศัยความได้เปรียบของกนัและกนั	เพ่ือเพ่ิมความสามารถการแข่งขนัทางเศรษฐกจิ	
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิโลกก�าลังน�าไปสูก่ารปรับโครงสร้างทางเศรษฐกจิโลก	
ซึ่งมี	3	ขั้ว	คือยุโรป	เอเชียและอเมริกา	ระบบเศรษฐกิจโลก	3	เส้าดังกล่าวก�าลังก่อตัว	ซึ่งจะมีทั้งการ
แข่งขันและความร่วมมือดังจะเห็นได้จากการร่วมมือระหว่างเอเชียและยุโรป	(Asia	Europe	Meeting	
:	ASEM)	ท�าให้อเมริกาต้องผ่อนปรนและหามาตรการรองรับเพิ่มขึ้น
	 	 2.3)	ระบบการผลิตแบบอตัโนมตัโิดยพึง่พาเทคโนโลยี	เป็นการเปลีย่นแปลงด้านการ
ผลิตสินค้า	 โดยการน�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมการผลิต	 โดยมีลักษณะการใช้งานเฉพาะ
ซ่ึงมีระยะเวลาการผลิตส้ันกว่าและส้ินเปลืองน้อยกว่าเข้ามาแทนท่ี	 เช่น	 ช้ินส่วนรถยนต์อาจได้รับ
การผลิตอยู่ในหลายประเทศ	แล้วน�ามาประกอบเป็นรถยนต์ในประเทศที่ไม่ได้ผลิตชิ้นส่วน	แล้วส่งขาย
ไปทั่วโลก	ซึ่งลักษณะการประกอบการแบบนี้เป็นลักษณะของการเกิดบริษัทข้ามชาติ	ซึ่งเป็นแบบฉบับ
ธุรกิจโลกาภิวัตน์	 ซึ่งมีผลท�าให้ธุรกิจการเงิน	 หลักทรัพย์	 ธนาคาร	ประกันภัย	 ต้องปรับตัวเพื่อรองรับ
ธุรกิจแบบโลกาภิวัตน์ด้วยการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องเปล่ียนระบบการผลิตมาเป็นการผลิต
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา	 ระบบการเงินก็จะต้องปรับมาบริการแบบเดียวกัน	 กระแสเงินตราต่างๆ	 และ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านเข้าออกธนาคารตลอดเวลาในช่วงเส้ียววินาที	 โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอัตรา
ความเร็วน้ีคือความสามารถทีจ่ะ	ก้าวล�า้หน้า	ท�าให้มผีลต่อการกระจาย	อ�านาจและผลก�าไรอย่างมากมาย	
กระแสการแข่งขนัด้านการค้าและการแสวงหาตลาดได้ด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว	กลายเป็นสภาพข้ามชาติ
อย่างแท้จริง
	 3)	ผลกระทบด้านการเมือง
	 กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผล	กระทบต่อสังคมโลก	อันน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังนี้
	 	 3.1)	 การเปล่ียนแปลงบทบาทสถาบันการเมืองกับท้องถ่ินนิยม	 (Localism)	 จาก
กระแสโลกาภิวัตน์ที่ได้ปะทะกับวัฒนธรรมเดิมของท้องถิ่น	 ก่อให้เกิดกระแสของชุมชนท้องถิ่นที่มี
รากฐานทางทรัพยากร	ภูมิปัญญา	พัฒนาการและประวัติศาสตร์การด�ารงอยู่ของตนเอง	ขณะเดียวกัน
ก็เป็นท้องถิ่นที่ไม่หยุดน่ิงตายตัว	 เป็นท้องถิ่นท่ีเต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย	 สลับซับซ้อน	
นอกจากน้ี	ท้องถิน่ยงัเชือ่มโยงสัมพันธ์กนัเองทัง้ด้านเศรษฐกจิ	การเมอืง	สงัคมวัฒนธรรมและภมิูนิเวศน์	
รวมทัง้เก่ียวข้องสัมพันธ์กบัภูมิภาค	ชาติ	นานาชาติ	และโลกอย่างแยกกนัไม่ออก	เราจึงไม่อาจจะตัดขาด
กระแสท้องถิ่นภิวัตน์ออกจากกระแสโลกาภิวัตน์ได้	 กระบวนการท้องถิ่นนิยมที่เกิดขึ้นและก�าลัง
เคลื่อนไหวในปัจจุบัน	ซึ่งสามารถมองเห็นปรากฎการณ์ต่างๆ	ได้จากงานเขียน	งานวิจัย	ที่ถูกน�าเสนอ
โดยนักวิชาการ	สื่อมวลชน	นักคิดและปราชญ์พื้นบ้าน	และมองผ่านปรากฎการณ์การเคลื่อนไหวต่อสู้
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เรยีกร้องของชาวบ้านในชมุชนท้องถิน่ 

ทั้งทางด้านการจัดการทรัพยากรใน
ชุมชน	 การเคลื่อนไหวของกลุ ่ม
องค์กรชมุชน	และภาคประชาสงัคม
ของคนในท้องถิ่นต่างๆ	ทั่วประเทศ	
และมองผ่านปรากฎการณ์ที่เชื่อม
โยงถึงปรากฎการณ์ทาง	 	การเมือง
ไทยในปัจจุบัน	 มีกลุ ่มท่ีออกมา
เคล่ือนไหวทางการเมืองมากมาย	
ได้แก่	กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพือ่
ประชาธิปไตย	(People’s	Alliance	
for	Democracy	:	PAD)	จดุประสงค์

หลักของการรวมตัวเพ่ือกดดันขับไล่	 นายกรัฐมนตรี	 พ.ต.ท.ทักษิณ	 ชินวัตร	 ให้ลาออกจากต�าแหน่ง	
เน่ืองจากเห็นว่ามผีลประโยชน์ทบัซ้อนกบัธุรกจิส่วนตัวและคนสนิทและอีกกลุ่มหน่ึงกคื็อ	กลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ	 (นปช.)	 รวมตัวกันเพ่ือต่อต้านการรัฐประหารเม่ือวันที่	 19	
กันยายน	 ค.ศ.	 2006	 หรือกลุ่ม	 หน้ากากขาวและคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 (กปปส.)	 ในเหตุการ
ขับไล่ตระกูลชินวัตร	ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ในเดือนพฤศจิกายน	ค.ศ.	2013	ทั้งยังมี
กลุ่มที่เกิดจากความเหลื่อมล�้าทางสังคม	เช่น	กลุ่มชาวยางพาราเรียกร้องการประกันราคายางที่ภาคใต้	
กลุ่มประชาชนชาวเลยต่อต้านโรงงานขดุทองค�า	และยงัมกีลุ่มเฉพาะกรณเีกดิขึน้มาก	ดังเช่น	กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร	กลุ่มองค์กรกฎหมายเอกชน	เป็นต้น	สถาบันทางการเมืองจึงต้องเป็นเสาหลักที่สามารถเป็น
ที่พ่ึงให้กับประชาชนได้	 ซึ่งการบริหารจัดการที่มีอยู่เดิมจะประกอบด้วย	 พรรคการเมือง	 รัฐบาล	
นติบิญัญัต	ิตลุาการ	เพือ่ให้เกดิความมัน่คงทางการเมอืงและมผีูน้�าทางการเมอืงท่ีมองการณ์ไกล	มวีสิยัทัศน์ 

นอกจากน้ียังต้องปรับเปล่ียนบริบทต่อสังคมโลกที่ต้องประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	 เช่น	
องค์การระหว่างประเทศ	บรรษทัข้ามชาติ	องค์กรเอกชน	และการสร้างต่อยอดพัฒนาเศรษฐกจิในระดับ
ภูมิภาคในอนาคต	

 2.2 องค์การระหว่างประเทศ 
	 การศึกษาด้านองค์การระหว่างประเทศ	 มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทีป่รากฏในลักษณะความร่วมมือระหว่างประเทศคร้ังแรก	คือการประชมุคองเกรสแห่งเวียนนา
ในปี	ค.ศ.	1815	(congress	of	vienna	1815)	ที่เกิดขึ้นหลังสงครามในโปเลียน	โดยเป็นการประชุม
นานาชาติที่มีความส�าคัญมากที่ประมุขและรัฐบุรุษของประเทศต่างๆ	 ในยุโรปขณะน้ัน	 ได้มาประชุม
พบปะปรึกษาหารือกนัเพ่ือพิจารณาตัดสินอนาคตของชาวยโุรป	นับว่าเป็นความพยายามทีจ่ะหาวิธีการ

รูปท่ี 2.8 (จากซ้ายไปขวา) ม็อบหน้ากากขาว, กลุ ่ม กปปส. , กลุ ่มพันธมิตรฯ,               
กลุ่ม นปช.  กระบวนการกลุ่มที่เกิดจากแนวคิดและความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่าง
กัน  ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/life/381083
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ทีจ่ะรกัษาสนัตภิาพดว้ยวธิกีารสนัติ	โดยใช้การเจรจาเปน็หลกัส�าคญัในการด�าเนนินโยบายตา่งประเทศ		
อย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ	 ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันผู้น�าของแต่ละประเทศ					
ย่อมพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นส�าคัญ	 ดังน้ันในสภาพการเมืองระหว่างประเทศจึง	
“ไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวร	 ผลประโยชน์เท่าน้ันที่ถาวร”	 ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด	 เช่นกรณีรัสเซียกับ
สหรัฐอเมริกา	 ซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรร่วมรบในสงครามโลกคร้ังที่	 2	 สามารถเอาชนะฝ่ายอักษะที่มี
เยอรมนีเป็นหัวหน้ากลุ่มได้	 แต่เมื่อผลประโยชน์ด้านดินแดนและอุดมการณ์ทางการเมืองเกิดความ							
ขดัแย้งกันและแข่งขนักนัเป็นอภมิหาอ�านาจสองประเทศน้ีกก็ลายเป็นศัตรูกนันานเกอืบ	60	ปี	จนกระทัง่
หันกลับมาเปิดสัมพันธไมตรีกันอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือร่วมมือกันยุติความขัดแย้งในสงครามเย็นเป็นหลัก	
องค์การระหว่างประเทศจึงมีความส�าคัญทั้งทางด้านสังคมที่มีบทบาทในการวางมาตรฐานการปฏิบัติ
ของรัฐ	การวางระเบียบกฎเกณฑ์ในการติดต่อระหว่างประเทศและการให้บริการ	ส่วนองค์การระหว่าง
ประเทศทางเศรษฐกิจ	 ดูแลให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเพ่ือแก้ปัญหา	 องค์การระหว่างประเทศ
ทางการเมือง	ท�าหน้าที่รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างนานาชาติให้สงบเรียบร้อย
	 	 	 2.2.1		ความหมายขององค์การระหว่างประเทศ	
	 	 	 องค์การระหว่างประเทศ	หมายถึง	องค์การที่ประเทศหรือรัฐ	ตั้งแต่สองรัฐขึ้นไป
ร่วมกนัจดัต้ังขึน้มาเพ่ือเป็นกลไกอย่างหน่ึงในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	รวมทัง้สนับสนุน
ความร่วมมือและพัฒนากิจกรรมต่างๆ	 เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐสมาชิกและ
มวลมนุษยชาติ	
	 	 	 2.2.2		ความส�าคัญขององค์การระหว่างประเทศ	
	 	 	 จากการได้เข้าเป็นสมาชกิขององค์การระหว่างประเทศทีเ่ป็นไปด้วยความสมคัรใจ
ของรัฐที่จะอยู่รวมกลุ่มกันโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันนั้น	องค์การระหว่างประเทศจึงมีความส�าคัญดังนี้	
	 	 	 1)	 เป็นหน่วยงานท่ีมีตัวแทนของรัฐมาประชุมพบปะกัน	 โดยมีวัตถุประสงค์	
เพื่อแสวงหาสันติภาพและความมั่นคงร่วมกัน	
	 	 	 2)	 การด�าเนินการร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 เป็นเวทีส�าหรับรัฐต่างๆ 

มาร่วมตกลงประสานผลประโยชน์ระหว่างกัน	
	 	 	 3)	รัฐได้รู้ถงึความจ�าเป็นทีจ่ะต้องสร้างเคร่ืองมอืทีเ่ป็นสถาบนัและวิธีการทีเ่ป็น
ระบบ	 การจัดต้ังองค์การระหว่างประเทศ	 จึงเป็นทางออกของรัฐในการจัดระเบียบความสัมพันธ์และ
วางหลักเกณฑ์ส�าหรับใช้ในการปฏิบัติต่อไป	
   2.2.3	บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ
	 	 	 บทบาทส�าคัญมีทั้งทางด้านสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมือง	
	 1)	บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางด้านสังคม	
	 องค์การระหว่างประเทศทางสังคม	 มีหน้าที่และบทบาทส�าคัญในการแก้ปัญหาทางสังคม	
วัฒนธรรมและมนษุยธรรม	อันเน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลย	ีเพ่ือก่อ
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและการด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขของมวลมนุษยชาติ	บทบาทที่ส�าคัญมีดังนี้	
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	 	 1.1)	 วางมาตรฐานการปฏิบัติของรัฐในเร่ืองเกี่ยวกับกิจการภายในของรัฐ	 เช่น	 สิทธิ
มนุษยชน	สิทธิแรงงาน	การช่วงเหลือผู้ลี้ภัยสงคราม	เป็นต้น		
	 	 1.2)	วางระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ในการตดิต่อระหว่างประเทศ	เพือ่ให้สามารถตดิต่อกนั
ได้อย่างสะดวก	ราบรื่น	และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	เช่น	สหภาพไปรษณีย์สากล	
	 	 1.3)	การให้บริการด้านต่างๆ	เช่น	การให้ข่าวสาร	การบรรเทาทุกข์	การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ	การให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย	และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม					
	 2)	บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ	
	 องค์การระหว่างประเทศมีบทบาทมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสังคมโลก	 ส่งเสริมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและให้ปฏิบัติตามกติกา	โดยมีบทบาทที่ส�าคัญดังนี้	
	 	 2.1)	เป็นตัวกลางทางการเงิน	ตลอดจนอ�านวยความสะดวกและปรึกษาด้านการเงิน
	 	 2.2)	ให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่ประเทศท่ีก�าลงัพัฒนาน�าไปลงทุนพัฒนาประเทศ	
มีกองทุนเงินตราต่างประเทศให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	
	 	 2.3)	วิจยัและวางแผน	เพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิของประเทศเกดิวิกฤตการณ์ทาง
เและเศรษฐกิจ	โดยให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค	
	 	 2.4)	แนะน�าการแก้ไขปัญหาเงนิตรา	วางระเบยีบเกีย่วกบัการก�าหนดมลูค่าของเงนิตรา	
	 	 2.5)	ให้ความช่วยเหลือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ	ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
	 3)	บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางด้านการเมือง	
	 เป็นบทบาทที่มุ่งรักษาสันติภาพและประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ให้เกิดความมั่นคง	
โดยมีบทบาทที่ส�าคัญดังนี้	
	 	 3.1)	 ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพและรักษาความม่ันคงร่วมกัน	 โดยให้ความส�าคัญกับ
กองก�าลังรักษาสันติภาพ	ซึ่งท�าหน้าที่รักษาสันติภาพในบริเวณพื้นที่ที่มีข้อพิพาท	
	 	 3.2)	 ยุติกรณีพิพาทด้วยสันติวิธี	 โดยวิธีการทางการทูต	 การไกล่เกลี่ย	 การเจรจาและ
การประนีประนอม	เพื่อให้แต่ละประเทศอยู่ด้วยกันอย่างสงบ
	 	 3.3)	สนับสนุนให้ดินแดนอาณานิคมได้รับเอกราชปกครองตนเอง	ด้วยหลักการในการ
ปกครองที่ก�าหนดโดยตนเอง	และสามารถเป็นประเทศที่มีเอกภาพอย่างสมบูรณ์	
	 	 3.4)	สนับสนุนการลดก�าลงัอาวุธและการควบคุมอาวุธ	การห้ามทดลองหรือครอบครอง
อาวุธนิวเคลียร์เกินขอบเขตที่ถือครองได้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกัน	
	 	 	 2.2.4	ลักษณะขององค์การระหว่างประเทศ	
	 	 	 องค์การระหว่างประเทศจัดแบ่งออกได้เป็น	2	ลักษณะ	
	 	 	 1)		ยดึถือตามบทบาทหน้าทีใ่นการปฏิบติังาน	เป็นการแบ่งตามภารกจิทีป่ฏิบติั
ในการให้ความร่วมมอื	จงึแบ่งออกเป็นองค์การระหว่างประเทศทางสงัคม	ทางด้านเศรษฐกจิ	และทางด้าน
การเมือง	แต่บางองค์การมเีป้าหมายในการด�าเนินงานครอบคลุมทัง้ด้านสังคม	เศรษฐกจิ	การเมอืง	เช่น	
องค์การสหประชาชาติ	 เป็นองค์การที่มีสมาชิกจากทุกภูมิภาคของโลก	 และมีบทบาทสูงมากในสังคม
โลกปัจจุบัน	
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	 	 	 2)		ยึดถือตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์	เป็นการแบ่งตามลักษณะของการรวมกลุ่ม	
โดยยึดเขตพื้นที่ของสมาชิกเป็นเกณฑ์	 จึงแบ่งออกเป็น	2	 ระดับ	คือ	 ระดับโลก	หรือระดับสากล 

เป็นองค์การท่ีมสีมาชิกมาจากเขตพืน้ท่ีโลก	เช่น	องค์การสหประชาชาต	ิและองค์การระดบัภูมภิาค	ยึดหลกั
เข้ามารวมกันตามข้อผูกพันทางภูมิศาสตร์	สังคม	เศรษฐกิจและวัฒนธรรม	ซึ่งสมาชิกจะรวมกลุ่มอยู่ใน
ภูมิภาคนั้นๆ	เช่น	องค์การอาเซียน	เป็นการรวมกลุ่มในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เป็นต้น
	 2.2.5	องค์การระหว่างประเทศด้านสังคม	
	 องค์การระหว่างประเทศด้านสังคม	 หมายถึง	 หน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ในการแก้ปัญหา
ระหว่างประเทศด้านสังคม	วัฒนธรรม	และมนุษยธรรม	อันก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทางสังคม
ของประชาชาติทั้งปวง	องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมที่ส�าคัญมีดังนี้	
	 1)	ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	High
Commissioner	for	Refugees	:	UNIHCR)	

	 	 ผู้ล้ีภยั	หมายถงึ	ผู้ล้ีภัยจากสงคราม	การปฏวัิติ
ภัยธรรมชาติ	 รวมตลอดถึงบุคคลบางกลุ่มที่หวาดกลัวว่า
จะถกูข่มเหงรังแก	หรือด้วยเหตุผลของความแตกต่างทาง
เชื้อชาติ	 ศาสนาหรือความคิดเห็นทางการเมือง	 ไม่อาจ
ยอมรับสภาพความเป็นอยู่บางอย่างได้	จึงเกิดการอพยพ
ออกจากประเทศของตนไปยังดินแดนของประเทศอ่ืน	
กลุ่มบุคคลเหล่านี้เรียกว่า	“ผู้ลี้ภัย”	
	 	 1.1)	 บทบาทและการด�าเนินงานของ
ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	บทบาท
ส�าคัญ	 คือการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัย	 บุคคลที่อยู่ใน
ฐานะทีจ่ะได้รับความคุ้มครองในฐานะผูล้ีภั้ย	ได้แก่	บุคคล
ที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ลี้ภัย	 และมีความวิตก
ว่าอาจจะได้รับอันตรายด้วยสาเหตุทางเชื้อชาติ	 ศาสนา	
สัญชาติ	 และการยุติให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คุ้มครองดัง
กรณีต่อไปนี้	

	 	 	 1)	ได้ใช้สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติของตน	
	 	 	 2)	ได้รับสัญชาติเดิมคืนมาด้วยความสมคัรใจ	หลงัจากได้สูญเสียสัญชาติน้ันไป	
	 	 	 3)	 ได้มาซ่ึงสัญชาติใหม่	 และได้รับความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติใหม่
ของตน	พร้อมได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกับคนในสัญชาติใหม่	
	 	 	 4)	ได้กลับเข้าไปตัง้ถิน่ฐานด้วยความสมคัรใจในรฐัท่ีตนได้จากมาหรอืรัฐท่ีตนอยู่
ภายนอกอาณาเขตเนื่องจากความหวาดกลัวจากการประหาร	
	 	 	 5)	ไม่อาจปฏิเสธที่จะได้ใช้สิทธิ	สืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติ
ของตน	เนื่องจากสถานการณ์ที่ท�าให้ถือได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ลี้ภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว	

รูปท่ี 2.9 สัญลักษณ์องค์การ(United Nations High  
Commissioner for Refugees : UNIHCR) ท่ีมา : https://
sites.google.com/site/thaniyarru/bth-thi/xngkhkr-
rahwang-prathes
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	 	 	 6)	เป็นบคุคลไร้สญัชาติ	ซึง่สามารถกลบัสู่รัฐเดิมทีต่นมถีิน่ฐานพ�านักประจ�าได้	
เนื่องจากสถานการณ์ที่ท�าให้ถือได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ลี้ภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว	
	 	 1.2)	วัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัยมีดังนี้	
	 	 	 1)	ด�าเนินการให้ผู้ลี้ภัยได้มีที่อยู่อาศัยอย่างถาวร	
	 	 	 2)	 ด�าเนินการให้ผู้ลี้ภัยได้รับสิทธิอยู่อาศัยในฐานะคนต่างด้าว	 เพราะเหตุท่ี
พวกเขาไม่ได้รับความคุ้มครองจากตัวแทนรัฐบาลของประเทศตน	
	 	 	 3)	ด�าเนินการให้ผู้ล้ีภัยได้รับในฐานะและสิทธิใกล้เคียงกบัพลเมอืงของประเทศ
ที่ตนเข้าไปพักอาศัย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในฐานะพลเมือง	สิทธิด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม
		 	 1.3)	หลักการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยการปฏิบัติการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัย	แบ่งออก
ได้เป็น	2	ลักษณะคือ	ให้ความคุ้มครองโดยทางตรง	คือ	ให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มบุคคลในกรณีขอลี้ภัย
ไม่ได้ถกูขบัไล่	หรือจากการถกูผลักดันด้วยความไม่สมคัรใจ	และรวมถงึการออกเอกสารหนังสือเดินทาง
ให้แก่ผู้ลีภั้ย	และให้ความคุ้มครองโดยทางอ้อม	โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้มกีารปรับปรุงข้อบงัคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยให้ได้มาตรฐาน	และเป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงของกฎหมายระหว่างประเทศ	
	 	 ปัญหาผู้ลี้ภัยนั้นเกิดจากสงคราม	การปฏิวัติ	และภัยธรรมชาติ	นอกจากนี้มีบุคคลบาง
จ�าพวกที่หวาดกลัวว่าตนเองจะถูกข่มเหงรังแก	 หรือถูกจ�ากัดด้วยเหตุผลความแตกต่างทางเชื้อชาติ		
ศาสนาหรือความคิดเห็นทางการเมืองจนไม่อาจยอมรับสภาพความเป็นอยู่บางอย่างได้	 จึงได้เดินทาง
อพยพจากดินแดนประเทศของตนไปยงัดินแดนประเทศอ่ืน	บคุคลเหล่าน้ีเรียกว่า	“ผูล้ี้ภยั”	ซึง่ส�านักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภยัแห่งสหประชาชาติต้องให้ความคุ้มครองแก่ผูล้ี้ภยั	และให้ความช่วยเหลอืในการแก้ไข
ปัญหาผู้ล้ีภยั	ซึง่บทบาทและการด�าเนินงานของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัแห่งสหประชาชาติ	ในการ
ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัยนั้น	มีหลักการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยโดยทางตรงและทางอ้อม	1)	ทางตรง	
คือ	การให้ความช่วยเหลือป้องกันบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในกรณีการขอลี้ภัยไม่ให้ถูกขับไล่	หรือจากการ
ถูกผลักดันโดยไม่สมัครใจให้กลับไปยังประเทศที่ตนได้หลบหนอีอกมา	เป็นต้น	นอกจากนั้นยังรวมถึงการ
ออกเอกสารบัตรประจ�าตัวและเอกสารหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ลี้ภัยด้วย	2)	โดยทางอ้อม	คือ	การให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงข้อบังคับและกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยของประเทศต่างๆ	
ให้ได้มาตรฐานอันจะส่งผลให้ประเทศนั้นๆ	 ยอมรับและเข้าเป็นคู่สัญญาตามข้อตกลงทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศ	มีการจดัต้ังส�านักงานตามภมูภิาคต่างๆ	ทัง้ในเอเชยี	ยโุรป	ลาตินอเมริกา	สหรัฐอเมริกา
และตะวันออกกลาง	ซึ่งมีมากกว่า	50	ประเทศทั่วโลก
	 2)	องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(International	Labour	Organization	:	ILO)	
	 การจัดต้ังองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 เร่ิมต้ังแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม	 ท�าให้เกิดสภาพ
การท�างานท่ีไม่เหมาะสมในโรงงาน	 และนักวิชาการได้ตระหนักถึงความส�าคัญด้านมนุษยธรรม	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยในการท�างาน	 ค่าแรง	 และสภาพการท�างาน	 ในปี	 ค.ศ.	 1870 

สภาแรงงาน	ช่างฝีมือในยโุรปได้ก่อต้ังองค์การระหว่างประเทศเรียกว่า	ส�านักเลขาธิการสหภาพแรงงาน
ช่างฝีมือ	ในปี	ค.ศ.	1900	ได้มีการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศเพื่อตรากฎหมายแรงงาน	รณรงค์ให้มี
มาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศ	 และแก้ไขสภาพการท�างานที่ไม่เหมาะสม	 ต่อมาได้มีการจัดต้ัง



75

คณะกรรมการกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศขึ้นเมื่อต้ังองค์การสหประชาชาติ	 องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ	จงึเป็นทบวงการช�านาญพิเศษองค์การแรกขององค์การสหประชาชาตทิีส่�าคัญองค์การหน่ึง 
	 	 2.1)	บทบาทและการด�าเนินงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	
	 	 1)	การวางรากฐานทางด้านแรงงาน
ระหว่างประเทศ	 เป็นกิจกรรมหลักขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชน	เช่น	
ความปลอดภัยในการท�างาน	 ค่าแรงที่ยุติธรรมและ
สภาพการท�างาน	สถานที่และเวลาที่เหมาะสม	
	 	 2)	 การให ้ความช่วยเหลือด ้าน
เทคนิควิทยาการ	 คือการช่วยเหลือในการยกร่าง
กฎหมายแรงงานภายในประเทศสมาชกิ	ให้ค�าแนะน�า
ในการบริหารด้านแรงงานและให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิควิทยาในการปรับปรุงเศรษฐกจิและสังคมของ
ประเทศสมาชิก	
	 	 3)	 การให้ความช่วยเหลือทางด้าน
การศึกษาและฝึกอบรม	 ในด้านการประเมินแหล่ง
ก�าลังคน	และความต้องการด้านก�าลังคน	ให้ความช่วย
เหลือในการวิเคราะห์ตลาด	ให้ค�าแนะน�าด้านแรงงาน	
จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านวิชาชีพ	 การวิเคราะห์
แรงงาน	โดยเฉพาะการฝึกอบรมทางวิชาชีพ	มีศูนย์กลาง
อยู่ที่เมืองตูริน	ประเทศอิตาลี	
	 	 4)	 ด้านการวิจัยและข้อมูลข่าวสาร 
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน	 มีการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มแรงงาน	 และเผยแพร่
ข่าวสารให้กับประเทศสมาชิกในรูปแบบเอกสารและสื่อต่างๆ	รวมทั้งกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและ
สุขภาพในการท�างาน
	 ILO	ได้ด�าเนนิกจิกรรมและบทบาทส�าคัญเกีย่วกบัสิทธขิัน้มลูฐานของผูใ้ช้แรงงาน	รวมทัง้บทบาท
ในการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมในการด�าเนินงานของ	 ILO	 ได้ประสบปัญหาใน
การด�าเนินงานอันเป็นปัญหาที่สืบเน่ืองมาจากลักษณะโครงสร้างขององค์การ	 โดยเฉพาะในส่วนที่
เกีย่วข้องกับระบบไตรภาคี	ท�าให้ภาครัฐสามารถครอบง�าผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง	โดยกลุ่มประเทศ
โลกที่สาม	 และกลุ่มสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มีเสียงข้างมากในองค์การ	 ท�าให้กลุ่มประเทศตะวันตกและ
สหรัฐอเมริกาไม่พอใจรวมทัง้ความยากล�าบากในการก�าหนดมาตรฐานทางด้านแรงงานอันเป็นผลมาจาก
ระดับการพฒันาทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัระหว่างประเทศทีพ่ฒันาแล้วกบัประเทศก�าลังพฒันาและการขาดอ�านาจบงัคับ
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ชอบธรรม	จึงกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลถึงปัจจุบัน	

รูปที่ 2.10 สัญลักษณ์องค์การ (International Labour 
Organization : ILO)
ที่มา : http://unrcca.unmissions .org/Default.
aspx?tabid=9332&language=en-US
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	 3)	องค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization	:	WHO)	
	 ในศตวรรษท่ี	19	องค์การอนามยัโลก	ได้เร่ิมก่อตัง้ขึน้เมือ่เกดิอหิวาตกโรคระบาดจากการเดนิทาง
ของชาวมุสลิมจากแอฟริกาเหนือที่เดินทางผ่านยุโรปเพ่ือไปแสวงบุญ	ณ	 กรุงเมกกะ	 ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย	ท�าให้เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรง	ในยุโรปมีผู้คนล้มตายเป็นจ�านวนมาก	ประเทศต่างๆ	
ได้หาวิธีการป้องกนั	ฝร่ังเศสได้จดัต้ังสถานีอนามยัในดินแดนตะวันออกกลางและได้ร่วมกนัต้ังคณะมนตรี
ทางอนามัยระหว่างประเทศ	มีการประชุมกันที่ตุรกี	ในปี	ค.ศ.1907	ได้มีการจัดตั้งองค์การสาธารณสุข
ระหว่างประเทศเป็นผลส�าเร็จ	เพื่อด�าเนินการด้านอนามัย	ประกอบด้วย	12	ประเทศ	มีส�านักงานใหญ่
ที่อยู่ที่กรุงปารีส	 ประเทศฝรั่งเศส	 ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี	 2	 ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 

และเกดิปัญหาสุขภาพอนามยัในปี	ค.ศ.1948	คณะมนตรีเศรษฐกจิและสังคมขององค์การสหประชาชาติ
ได้มีมติจัดตั้งองค์การอนามัยโลกขึ้น	ประกอบด้วยสมาชิก	จ�านวนกว่า	150	ประเทศ	มีส�านักงานใหญ่
ที่อยู่ที่นครเจนีวา	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	
	 	 3.1)	บทบาทและการด�าเนินงานขององค์การอนามัยโลก	
	 	 1)	ต่อต้านโรคภยัไข้เจ็บ	ท�าหน้าท่ีควบคุม
การแพร่ขยายของเช้ือโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบาด	
โดยการก�าจดั	ควบคุมการแพร่ขยายของเชือ้โรค	ปรับปรุง
สภาวะความเป็นอยูท่ีไ่ม่เหมาะสมอันเป็นเหตุน�ามาซึง่การ
เกิดโรคระบาด	
	 	 2)	ด้านการสาธารณสขุ	องค์การอนามยัโลก
ได้มบีทบาทอย่างมากในการช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข 

คือ	 พัฒนากิจการของโรงพยาบาลในประเทศต่างๆ	
โครงการพื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วย	โดยเฉพาะผู้ป่วยที่
เป็นคนพิการ	รณรงค์เกีย่วกบัปัญหาสขุภาพอนามยัในการ
ประกอบอาชีพและก�าหนดมาตรฐานยาและเคมีภัณฑ์	
	 	 3)	ด้านการให้การศึกษาและอบรม	ในด้าน
การเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย	 โดยให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข
ให้แก่ประเทศสมาชิก	รวมทั้งส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนทั่วไป	
	 	 4)	ด้านการวิจัยและข้อมูลข่าวสาร	 ได้มีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาด้านสุขภาพ
อนามัย	 เป็นการวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆ	 วิธีการก�าจัดและรักษาโรคและเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูล
ข่าวสารและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนามัยโลก	
	 	 WHO	เป็นองค์กรท่ีมบีทบาทและการด�าเนนิงานต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะอย่างยิง่           
โรคระบาดที่ติดต่อกันได้	เช่น	โรคมาลาเรีย	วัณโรค	โรคเรื้อน	กามโรค	เป็นต้น	ด้านการสาธารณสุขให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชกิในด้านการสาธารณสุข	พัฒนากจิการของโรงพยาบาลในประเทศต่างๆ
โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยทีพิ่การ	การรณรงค์เกีย่วกบัปัญหาสุขภาพอนามยั

รูปท่ี  2.11 ตราสัญลักษณ์องค์การ (World Health     
Organization :WHO) ที่มา : http://www.gotoknow.
org/posts/443723
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ในการประกอบอาชีพและการก�าหนดมาตรฐานยาและเวชภัณฑ์ให้การศึกษา	 ฝึกอบรมและเผยแพร่
ความรู้ด้านสุขภาพอนามยัโดยให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่บคุลากรทางด้านสาธารณสขุให้กบัประเทศ
สมาชกิให้ได้เรียนรู้ถงึเทคนิควิทยาการใหม่ๆ	ทางการแพทย์และสาธารณสุขเผยแพร่งานวจัิยและข้อมลู
ข่าวสาร	ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยให้กับประเทศสมาชิกด้วย
 

	 4)	องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(Food	and	Agriculture
Organization	of	the	United	Nations	:	FAO)
	 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติที่มี
เป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานอาหารและสารอาหาร	รวบรวม	วิเคราะห์	และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านโภชนาการอาหาร	การเกษตร	ป่าไม้และประมงให้ประเทศต่างๆ	 เพื่อน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การก�าหนดนโยบายการเกษตรที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการด้านเกษตร	 อันเป็นผลมาจากความเจริญ

ก้าวหน้าทางวิทยาการและมีการประชุม
ระหว่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ้
ทางการเกษตร	ในปี	ค.ศ.	1905	ได้มีการจัดตั้ง
สถาบนัการเกษตรระหว่างประเทศทีก่รุงโรม	
ประเทศอิตาลี	 ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริม
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรด้านอาหารและ
เป็นศูนย์กลางรวบรวมแลกเปล่ียนข้อมูล
ทางการเกษตร	 ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่	 2	
ได้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารอันเน่ืองมา
จากภาวะสังคมถึงขั้นต้องมีการแบ่งปัน

อาหารกนั	สหรัฐอเมริกาจงึได้จัดให้มกีารประชมุทางด้านโภชนาการเพ่ือขจดัความหวิโหยและการบริโภค
ไม่ถูกหลักวิชาการ	ในปี	ค.ศ.	1941	และในปี	ค.ศ.	1946	สมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติได้มี
มติรับรองให้องค์การอาหารและเกษตรเข้าร่วมในองค์การสหประชาชาติ	 โดยส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเปน็หน่วยงานหลกัของประเทศไทย	ท�าหน้าทีร่วบรวมข้อมลูด้านการเกษตร	โดยเฉพาะด้าน
การผลิตตามการร้องขอของ	 FAO	 เพ่ือน�าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และเผยแพร่ต่อไป	 โดยที่ผ่านมา
ส�านักงานเศรษฐกจิการเกษตรได้ตอบแบบสอบถามของ	FAO	ในเร่ืองปุย๋	ซึง่เป็นปัจจยัการผลติทีส่�าคัญ
ส�าหรับภาคเกษตร	รวมถึงพยายามลดปริมาณผู้ยากไร้ขาดแคลนอาหาร	ก่อตั้งในปี	ค.ศ.	1945	ในเมือง	
ควิเบกซิตี้	รัฐควิเบก	ประเทศแคนาดา	และในปี	ค.ศ.	1947	ได้ย้ายส�านักงานใหญ่มาที่	วอชิงตัน	ดี.ซี.	
และในปัจจุบันส�านักงานใหญ่อยู่ที่โรม	 ประเทศอิตาลีนับจาก	 ค.ศ.2006-2014	 มีสมาชิก	 190 

กว่าประเทศทั่วโลก			

รูปท่ี 2.12 ตราสญัลักษณ์องค์การ (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations หรือ FAO) ที่มา : http://rhizomik.net/html 
/~roberto/
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	 	 4.1)	บทบาทและการด�าเนินงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	
	 	 1)	ด้านอาหาร	มีบทบาทส�าคัญในการแก้ปัญหาทางด้านอาหาร	นับตั้งแต่สงครามโลก
คร้ังที่	 2	 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารอันเกิดจากการเพ่ิมประชากรของประเทศก�าลังพัฒนา	
ได้จดัท�าโครงการอาหารโลกร่วมกบัองค์การสหประชาชาติ	เพ่ือระงบัการขาดแคลนอาหารอย่างฉบัพลัน
และช่วยเหลือชุมชนในการเพ่ิมผลผลิตด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	 รวมถึงการส�ารวจ
สภาวการณ์อาหารและการเกษตรของโลก	
	 	 2)	ด้านการเกษตร	มีการน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ	มาเพ่ิมผลผลติทางด้านการเกษตร	ทัง้ด้าน
พืช	ผัก	ผลไม้	พันธุ์ไม้	และการปศุสัตว์	
	 	 3)	ด้านการประมง	ได้มีการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมลูด้านการประมง	ปรับปรุงวธีิการ
และเครื่องมือการประมงให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 ศึกษาค้นคว้าสัตว์น�้าที่ใกล้จะ
สูญพันธุ์	และวิจัยแสวงหาพันธุ์สัตว์น�้ามาเป็นอาหารให้กับประชากรโลก	
	 	 4)	 ด้านป่าไม้	 ได้มีการส่งเสริมสงวนรักษาป่าไม	้ พัฒนาพื้นที่ป่าส่งเสริมผลิตภัณฑ์
จากป่าและน�าเทคโนโลยด้ีานการเกษตรมาใช้	โดยเฉพาะอุตสาหกรรมป่าไม้	และได้จัดต้ังคณะกรรมการ
ภูมิภาค	เพื่อด�าเนินการด้านป่าไม้	
													 FAO	ได้มุง่แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้	โดยได้จัดท�าโครงการทีช่่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
อาหารทีส่�าคัญคือ	โครงการอาหารโลก	(World	Food		Program)	เพ่ือระงบัปัญหาการขาดแคลนอาหาร
อย่างฉับพลัน	 เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	นอกจากจะช่วย
แก้ปัญหาด้านอาหารแล้ว	 ยังให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชน	 โดยมีการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกจิควบคู่กนัไปพร้อมบทบาทในการน�าเอาเทคโนโลยแีละวทิยาการใหม่ๆ	มาประยกุต์ใช้
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร	 การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและรวบรวมข้อมูล	 นอกจากน้ียังมี
บทบาทส�าคัญในการสงวนพชืผลและพนัธ์ุไม้	และกิจกรรมทีส่่งเสรมิการปศุสตัว์ เผยแพร่ข้อมลูด้านการ
ประมง	ปรับปรุงวิธีการและเครื่องมือการประมงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น	ส่งเสริมการสงวนป่าไม้ 
การพฒันาพืน้ทีป่่า	การอตุสาหกรรมป่าไม้และผลิตภณัฑ์จากป่า	การจัดประชมุระหว่างประเทศสมาชกิ
และให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิทยาการในโครงการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้

	 5)	 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	Educational	
Scientific	and	Cultural	Organization	:	UNESCO)	
	 หลังจากสงครามโลกครั้งที่	1	สิ้นสุดลง	ได้มีการ
จดัตัง้คณะกรรมการเพ่ือความร่วมมอืทางวิชาการระหว่าง
ประเทศในปี	ค.ศ.	1926	มสี�านักงานใหญ่อยูท่ี	่			กรุงปารีส	
ประเทศฝร่ังเศส	 ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่	 2	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการของกลุ่มประเทศพันธมิตรได้

รูปท่ี 2.13 สัญลักษณ์องค์การ (International Labour 
Organization : ILO) ท่ีมา : http://unrcca.unmissions 
.org/Default.aspx?tabid=9332&language=en-US
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จัดประชุมเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างระบบการศึกษาของประเทศที่ถูกยึดครองโดยนาซี	 และค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้สังคมศาสตร์ให้เกิดประโยชน์		ในปี	ค.ศ.	1945	ได้ประชุมจัดตั้งองค์การศึกษา	
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลอืเสริมสร้างสันตสุิข	ความมัน่คงของโลก	โดยอาศัยการศึกษาทางวทิยาศาสตร์	วฒันธรรม	การตดิต่อ
สื่อสาร	 รวมถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ	ที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ	 ยูเนสโก
เป็นองค์การด้านพทุธิปัญญา	มใิช่องค์การท่ีให้ความช่วยเหลือด้านเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือ	ดังนัน้ยเูนสโก
จงึให้ความช่วยเหลือบรรดาประเทศสมาชกิในรูปของแนวความคิดทีก้่าวหน้าจากการวิจยั	หรือจากการ
ประชมุปรึกษาหารือ	ท่ียเูนสโกเป็นผู้จดุประกายทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมทังยงัผนวก
เอาการอนุรักษม์รดกโลกมาเป็นภารกิจหลักด้วย	
	 	 5.1)	บทบาทและหน้าทีข่ององค์การศกึษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
มีดังนี้
	 	 1)	ด้านการศึกษา	มีจุดมุ่งหมายที่จะลดจ�านวนอัตราผู้ไม่รู้หนังสือ	โดยจัดท�าโครงการ
ต่างๆ	เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาในประเทศต่างๆ	โดยเฉพาะประเทศทีก่�าลังพัฒนา	ซึง่ได้รับการสนับสนุน						
งบประมาณจากองค์การสหประชาชาติ	นอกจากนี้ยังส่งเสริมการฝึกอบรมด้านอาชีพ	รวบรวมเผยแพร่
ข้อมูลส�าคัญๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการช่วยเหลือแนะแนวทางด้านการสนับสนุนการศึกษา
	 	 2)	 ด้านวิทยาศาสตร์	 โดยพยายามที่จะขยายความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้าน
วิทยาศาสตร์	ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	เกษตรศาสตร์	สมุทรศาสตร์	
อุตุนิยมวิทยาธรณีวิทยา	 คอมพิวเตอร์และไมโครอิเล็กทรอนิกส์	 รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ๆ	 จัดฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ	 และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์	
	 	 3)	ด้านวัฒนธรรม	ได้แก่	การอนุรักษ์มรดกธรรมชาติ	 โดยการสร้างความตระหนักถึง
ความส�าคัญของวัฒนธรรมด้านต่างๆ	ทั้งงานศิลปะ	สถาปัตยกรรม	วรรณคดี	หัตถกรรม	นิทานพื้นบ้าน	
ความเชื่อ	 พิธีกรรม	 เป็นต้น	 กิจกรรมในการพัฒนาด้านวัฒนธรรมหรืองานด้านอนุรักษ์และพัฒนา
วัฒนธรรมต้องอาศัยความร่วมมือของประชากรทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	 บนพื้นฐานความ
เท่าเทียมกัน	โดยยอมรับว่าวัฒนธรรมของแต่ละสังคมมีความเท่าเทียมกัน	
	 	 4)	ด้านสังคมศาสตร์	 ได้จัดท�าโครงการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัญหา	รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	
	 	 5)	 ด้านการส่ือสาร	 ได้ด�าเนินการในการกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนการใช้ส่ือเพ่ือ
พัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์	โดยได้จัดท�าโครงการต่างๆ	ในการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศต่อไป	
	 	 ส�านักงานยูเนสโก	 กรุงเทพฯ	 ประเทศไทย	 เป็นส�านักงานของโครงการระดับภูมิภาค
ด้านการศึกษา	วัฒนธรรม	สังคมศาสตร์	สื่อสารมวลชน	และสารสนเทศ	ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก		
นอกจากน้ียังท�าหน้าที่เป็นส�านักงานผู้แทนโดยตรงของประเทศไทย	พม่า	 ลาว	 และสิงคโปร์	 รวมทั้ง
ประสานงานกับยูเนสโกในประเทศเวียดนามและกัมพูชา	 เกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการของประเทศ
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เหล่านี้	ผู้อ�านวยการส�านักงานยูเนสโก	กรุงเทพฯ	คนปัจจุบันคือ	นายกวาง	โจ	คิม	ภารกิจหลักของส�านักงาน
ยูเนสโก	กรุงเทพฯ	มุ่งเน้นด้านการศึกษา	โดยมีโครงการภายใต้การด�าเนินงานอยู่	3	โครงการหลักคือ	
1.	โครงการการศกึษาเพือ่ปวงชนแห่งภูมภิาคเอเชยีและแปซิฟิก	(Asia-Pacific	Programmes	of	Education 

for	All)	2.	โครงการนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	(Asia-Pacific 
Programmes	of	Educational	Innovation	and	Development)	3.	ฝ่ายนโยบายและแผนงานด้าน
การศึกษา	(Education	Policy	and	Reform)	นอกจากนี้ยูเนสโก	กรุงเทพฯ	ยังท�าหน้าที่ประสานงาน
และส่งเสริมโครงการและกิจกรรมในภูมิภาคเอเซียและแปซิคฟิคในสาขาต่างๆ	ดังนี้
 	ส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์มรดกโลก	
 	การพัฒนาและด�าเนินการแผนงานวิจัย	การเฝ้าสังเกตการณ์มหาสมุทรและการบริการ									
ในเขตพื้นที่
 	ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน			
 	ส่งเสริมการเรียนรู้มาตรฐานและความร่วมมือทางปัญญา	เพ่ือเอ้ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมที่ตระหนักถึงคุณค่าของความยุติธรรม	อิสรภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	
 	ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ	ด้านเอชไอวี	อนามัยเจริญพันธุ์ในเยาวชนและสุขศึกษา	ใน
โรงเรียน	
 	ด้านการสื่อสาร	และสารสนเทศ	(เอกสารเผยแพร่ยูนิเซฟ ข้อมูลบทบาทยูเนสโก (กรุงเทพฯ) 
ประเทศไทย,2556)
	 	 	 2.2.6	องค์การระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ	
	 	 	 เศรษฐกจิในทศวรรษทีผ่่านมาได้ก้าวเข้าสูย่คุโลกาภวัิตน์	เกดิความเจริญอย่าง
รวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร	 ส่งผลให้การแข่งขันในด้านการค้าระหว่างประเทศมีความ
รุนแรงมากขึน้องค์การระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกจิ	จงึมบีทบาทและอิทธิพลในการก�าหนดนโยบาย
ด้านเศรษฐกจิของสงัคมโลก	ดูแลให้ประเทศสมาชิกปฏิบติัตามกติกาของสังคมโลก	ผลกัดันให้ใช้นโยบาย
เศรษฐกิจเสรีนิยม	ส่งเสริมเอกชนให้มีบทบาททางเศรษฐกิจ	องค์การระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ
ที่ส�าคัญมีดังนี้	
	 1)	องค์การการค้าโลก	(World	Trade
Organization	:	WTO)	
	 เป็นองค์การที่ก่อตั้งวันที่	1	มกราคม	ค.ศ.	1995	
อันเป็นผลมาจากการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย	
ภายใต้การประชุมของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษี
ศุลกากรและการค้าหรือแกตต์	(General	Agreement	on	
Tariffs	and	Trade	:	GATT)	องค์การการค้าโลก	มสีมาชกิ
ผู้ก่อต้ัง	 81	 ประเทศ	 ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง	 159	
ประเทศและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต	องค์การการ

รูปที่ 2.14 สัญลักษณ์องค์การ (World Trade                        
Organization : WTO)
ที่มา : http://www.l3nr.org/posts/466796
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ค้าโลกมสี�านักงานใหญ่อยูท่ี่กรงุเจนีวา	ประเทศสวติเซอร์แลนด์	ดร.ศภุชัย	พานิชภกัด์ิ	อดตีรองนายก
รัฐมนตรีของไทยด�ารงต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการตั้งแต่	1	กันยายน	ค.ศ.	2002	ถึง	ค.ศ.	2005	นับว่าท่านเป็น
ผู้อ�านวยการ	WTO	คนแรกของเอเชยีและของประเทศก�าลังพัฒนาทีก้่าวไปมบีทบาทในสถาบนัเศรษฐกจิ
ระดับโลก	
	 	 1.1)	วัตถุประสงค์ขององค์การการค้าโลก	องค์การการค้าโลกท�าหน้าที่ดูแลการค้าโลก
ให้เป็นไปในทางเสรีและมีความเป็นธรรม	มีบทบาทหน้าที่ดังนี้	
	 	 	 1)	เป็นเวทเีพ่ือเจรจาลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกในรูปของ
มาตรการภาษีศุลกากร	และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร	
	 	 	 2)	 เป็นเวทีที่ให้สมาชิกหันหน้าเข้าหารือ	 เพ่ือแก้ไขข้อขัดแย้งทางการค้าและ
หากตกลงกันไม่ได้ก็จะตั้งคณะลูกขุน	(Panel)	ท�าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะ	
	 	 	 3)	เป็นผู้เฝ้าดูแลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ	และจัดให้มีการทบทวน
นโยบายการค้าของสมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	
	 	 	 4)	 ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก�าลังพัฒนาให้ด้านข้อมูล	 ข้อแนะน�าเพื่อให้
สมาชิกปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างเพียงพอ	ตลอดจนท�าการศึกษาประเด็นการค้าที่ส�าคัญ	
	 	 	 5)	 ประสานงานกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 และธนาคารโลกเพ่ือให้
นโยบายเศรษฐกิจโลกสอดคล้องกันยิ่งขึ้น	
	 	 1.2)	 หลักการส�าคัญขององค์การการค้าโลก	หลักการในการด�าเนินงานขององค์การ
การค้าโลก	ท�าหน้าทีดู่แลการค้าและสินค้าครอบคลมุถงึการค้า	การบริการ	สิทธใินทรัพย์สนิทางปัญญา
และมาตรการการลงทุนท่ีเกีย่วกบัการค้า	โดยพยายามลดอปุสรรคและมาตรการในการกดีกนัทางการค้า 
ซึ่งหลักการปฏิบัติที่ส�าคัญมีดังนี้	
	 	 	 1)	การไม่เลือกปฏิบัติ		(Non-Discrimination)	ในการใช้มาตรการทางการค้า
ระหว่างประเทศ	โดยการปฏิบัติต่อสินค้าจากทุกประเทศเท่าเทียมกัน	(Most	favoured	Nation	
Treatment	 :	MFN)	 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีศุลกากรหรือมาตรการอ่ืนๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าที่น�าเข้า	ต้องเรียกเก็บเท่าเทียมกันทุกประเทศ	และต้องปฏิบัติต่อสินค้าน�าเข้าเท่าเทียมกับสินค้า
ภายในประเทศ	
	 	 	 2)	 ต้องมีความโปร่งใส	 เก่ียวกับข้อก�าหนดและมาตรการทางการค้าที่น�ามา
บังคับใช้กับสินค้า	 ประเทศสมาชิกจะต้องพิมพ์กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการทางการค้า	 เผยแพร่ให้
สาธารณชนทราบและต้องแจ้งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ	
	 	 	 3)	 ใช้ภาษีศุลกากรเท่านั้น	 (Tariff-only	 Protection)	 ในการคุ้มครองผู้ผลิต
ภายใน	 ห้ามใช้มาตรการจ�ากัดการน�าเข้าทุกชนิด	 ยกเว้นกรณีท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติขององค์การ
การค้าโลก	
	 	 	 4)	 ให้มีการรวมกลุ่มทางการค้าเพ่ือลดภาษีระหว่างกัน	 ทั้งน้ีต้องมีเงื่อนไขใน
การรวมกลุ่มต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อกีดกันการน�าเข้าจากประเทศนอกกลุ่ม	ต้องไม่กระทบกระเทือน
ผลประโยชน์เดิมของประเทศนอกกลุ่ม	
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	 	 	 5)	ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม	แต่ประเทศสมาชิกสามารถเก็บภาษี
และตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าเข้าได้	 หากมีการไต่สวนตามกฎระเบียบขององค์การ
การค้าโลกแล้วพบว่า	ประเทศผู้ส่งออกกระท�าการทุ่มตลาดและให้การอุดหนุนจรงิ	ได้ก่อให้เกดิความเสยีหาย 

ซึ่งสินค้าอุตสาหกรรมภายในประเทศ	จะมีด�าเนินมาตรการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	
	 	 	 6)	มีกระบวนการยุติข้อพิพาททางการค้า	เมื่อเกิดกรณีมีข้อขัดแย้งทางการค้า
ให้เจรจาหารือเพือ่ยติุข้อพพิาท	หากท�าไม่ส�าเร็จให้น�าข้อพพิาทเข้าสู่กระบวนการขององค์การการค้าโลก 

เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กระบวนการยุติข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ	
	 	 1.3)	ประเทศไทยกับองค์การการค้าโลก	
	 	 ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกอันดับที่	59	ในปี	ค.ศ.	1995	ไทยได้รับ
สทิธิประโยชน์หลายประการในการเข้าเป็นสมาชกิขององค์การการค้าโลก	เช่น	ได้รับการลดหย่อนภาษี					
จากประเทศภาคีอื่นๆ	 ได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูลวิชาการต่างๆ	 ขณะเดียวกันก็มีข้อผูกพันท่ี
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและยอมรับค�าตัดสิน	 ในกรณีเกิดข้อพิพาททางการค้า	 การเป็นสมาชิกของ
องค์การการค้าโลกท�าให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ	พอสรุปดังนี้	
	 	 	 1)	มกีฎระเบยีบทีรั่ดกมุ	โปร่งใสและเป็นธรรม	การมกีฎระเบยีบการค้าระหว่าง
ประเทศขององค์การการค้าโลก	ช่วยส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม	สร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้ค้าและผู้ลงทุน	
	 	 	 2)	ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสามารถคาดการณ์และวางแผนการค้าระหว่างประเทศ
ล่วงหน้าได้เนื่องจากมีความโปร่งใสโดยเฉพาะในเรื่องการค้ากับภาคี	
	 	 	 3)	การส่งออกขยายตัวและตลาดเปิดกว้างมากขึ้น	จากการที่ประเทศสมาชิก	
ต้องเปิดตลาดตามพันธกรณี	 ส่งผลให้การส่งออกของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะสินค้าเกษตร
ของไทย	เดิมต้องประสบปัญหาความผันผวนของราคาในตลาดโลกมาตลอด	เพราะไม่มีกฎเกณฑ์การค้า
สินค้าเกษตรมาก�ากับดูแล	 หลังจากการเปิดเสรีสินค้าเกษตรได้ส�าเร็จเป็นคร้ังแรก	 ในการเจรจาของ	
GATT	รอบอรุุกวัย	ท�าให้ไทยเปิดตลาดสนิค้าเกษตรได้มากขึน้	โดยเฉพาะตลาดญ่ีปุน่และเกาหลใีต้จ�าเป็น
ต้องเปิดตลาดข้าว	 สหภาพยุโรปต้องเปิดตลาดน�้าตาล	 ท�าให้มีโอกาสส่งออกไปยังตลาดเหล่าน้ีเพ่ิมข้ึน	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่จะเปิดเสรีมากขึ้นโดยมีการขยายโควตาน�าเข้าใน
แต่ละปีและยกเลิกทั้งหมด	ในปี	ค.ศ.	2005	ซึ่งเป็นโอกาสของไทยที่จะไปแข่งขันได้โดยเฉพาะใน
ปี	ค.ศ.	2006-2012		
	 	 	 4)	มีเวทร้ีองเรียนข้อพิพาททางการค้า	และมแีนวร่วมต่อสูกั้บประเทศใหญ่เพ่ือ
ให้เกิดความเป็นธรรม	เช่น	สหรัฐอเมริกาเคยกีดกันการน�าเข้ากุ้งจากไทย	โดยอ้างว่าการจับกุ้งของไทย
เป็นอันตรายต่อเต่าทะเล	ซึ่งไม่เป็นความจริง	 ไทยจึงร่วมมือกับอินเดีย	บราซิลฟ้องสหรัฐอเมริกา 
ผลการตัดสินฝ่ายไทยเป็นฝ่ายชนะ	
	 	 	 อย่างไรกต็าม	อปุสรรคทางการคา้ทีพ่บในปจัจบุนัทีย่งัคงตอ้งแก้ปัญหาตอ่ไปนี้
คือ	ประเทศต่างๆ	โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว	มกัจะน�ามาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีศุลกากรมาเป็นเคร่ืองมอื
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กีดกันทางการค้า	ดังเช่น	สหรัฐอเมริกาเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดสินค้าไทยหลายรายการ	น�าเอา
เรื่องการคุ้มครอง	 ทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นข้ออ้างในการตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากรโดยทั่วไป 

(Generalized	System	of	Preferences	:	GSP)	ตลอดจนน�าเรื่องแรงงานและสิ่งแวดล้อมมาผูกโยง
กับประเด็นการค้า	 ญ่ีปุ่นเองก็มีการเข้มงวดด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าโดยเฉพาะอาหารต้อง
ติดฉลากสินค้า	(Genetically	Modified	Organisms)	GMOs	หรือปลอด	GMOs	ส่วนสหภาพยุโรปก็
มมีาตรการเข้มงวดเกีย่วกบันโยบายความปลอดภยัด้านอาหาร	การควบคุมมาตรฐานสขุอนามยัและการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	
 

	 2)	กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	(International	Monetary	Fund	:	IMF)	
	 เป็นสถาบันการเงินท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นแกนกลางของระบบการเงินระหว่างประเทศ	
เร่ิมด�าเนินงานเดือนมีนาคม	 ค.ศ.1947	 ส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่กรุงวอชิงตัน	 ดี.ซี	 สหรัฐอเมริกา	 เป็น
สถาบนัทีจ่ดัต้ังข้ึนเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นแกนกลางของระบบการเงนิระหว่างประเทศ	โดยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ	 แนะน�าการด�าเนินนโยบายการเงินและการคลังและ

ดูอัตราการแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศตลอดจน
ขจดัอุปสรรคต่างๆ	ทีม่ผีลกระทบต่อการขยายตัวทางการ
ค้าระหว่างประเทศส�านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	
สหรัฐอเมริกา	ปัจจุบันมีสมาชิก	185	ประเทศ	ซึ่งจากการ
ประชุมประจ�าปีของธนาคารโลกและไอเอ็มเอฟ	 เมื่อครั้ง
วันที่	 16-17	 เมษายน	 ค.ศ.	 2000	 ที่กรุงวอชิงตัน	 ดี.ซี.	
สหรัฐอเมริกาน้ัน	 มีการพิจารณาถึงปัญหาความยากจน
ของประเทศต่างๆ	 ที่ก�าลังทวีขึ้นอย่างรุนแรงและเป็น
ปัญหาใหญ่หลวงของโลกในขณะนี้	 โดยมีหน่วยงาน	
หลายกลุ่มหลายองค์กร	 กล่าวหาว่า	 การด�าเนินงานของ
ธนาคารโลกและไอเอ็มเอฟตามแนวทางเศรษฐกิจ
โลกาภวัิตน์	เป็นการด�าเนินนโยบายท่ีผิดพลาดสร้างความ
เสียหายให้กับประเทศยากจนและก�าลังพัฒนาทั้งด้าน

เศรษฐกจิและสภาวะแวดล้อม	กลุ่ม	G.8	ได้ด�าเนนิการบังคับให้ไอเอม็เอฟด�าเนนิการปรับปรุงแนวนโยบาย
เพ่ือให้เหมาะสมกบัความต้องการของตลาดใหม่	โดยเฉพาะอย่างยิง่แนวนโยบายการให้กูย้มืแก่ประเทศ
ต่างๆ	 ซึ่งในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดใหม่	 เพราะไอเอ็มเอฟได้ใช้วิธีแก้ปัญหา
ประเทศในเอเชยีจนประสบวกิฤตทางเศรษฐกจิ	เช่น	การลดคา่เงนิและการเพิม่ภาษซีึง่มไิดช้ว่ยบรรเทา
หรือคล่ีคลายความหายนะทางเศรษฐกิจ	 เพราะประชากรยังต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและค่าจ้าง
แรงงานท่ีลดลงอย่างมาก	 กลุ่มที่เคล่ือนไหวคือกลุ่มเอ็นจีโอและกลุ่มที่เคล่ือนที่เพื่อความยุติธรรม
ของโลก	 (MGJ)	 ต่างเรียกร้องให้ธนาคารโลกและไอเอ็มเอฟปฏิรูปการท�างานใหม่	 ซึ่งผลการประชุม
ประจ�าปีคณะกรรมการก�าหนดนโยบายและคณะกรรมการด้านการเงนิออกแถลงการณ์ยนืยนัเป้าหมาย

รูปที่ 2.15 สัญลักษณ์องค์การ(International Monetary Fund : 
IMF) ที่มา : http://human.tru.ac.th/elearning /local/
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เดิมในการท�างานอย่างต่อเนื่อง		คือการด�าเนินความพยายามบรรเทาภาวะหนี้สินและความยากจนกับ
การปฏิรูปองค์การเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาการเงินโลกในระดับวิกฤตในอนาคต		
	 	 2.1)	วัตถุประสงค์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	
	 	 กองทุนการเงินระหว่างประเทศมีฐานะเป็นทบวงการช�านาญพิเศษของสหประชาชาติ	
โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้	
	 	 1)	 ส่งเสริมให้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ	 มีเสถียรภาพและป้องกัน
การแข่งขันในการลดค่าเงิน	
	 	 2)	ช่วยแก้ไขปัญหาขาดดุลการช�าระเงินของประเทศสมาชิก	เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อ
ระบบการเงินโลก	
	 	 3)	ดูแลให้ประเทศสมาชิกมีระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพ	
	 	 4)	อ�านวยความสะดวกและส่งเสริมการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศอย่างสมดุล	
เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน	 รายได้และพัฒนาการผลิตในระดับสูงรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ของ
ประเทศสมาชิก	
	 	 2.2)	เงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	
	 	 เม่ือประเทศสมาชิกประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงถึงขั้นต้องขอความช่วยเหลือ	
ผู้กูจ้ะต้องท�าความตกลงเกีย่วกบัแผนการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกจิ	หลักการส�าคัญทีก่องทนุการเงนิ
ระหว่างประเทศใช้เป็นเงื่อนไขกับประเทศผู้ขอกู้	สรุปได้ดังนี้	
	 	 (1)	 การท�าให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินมีเสถียรภาพทั้งภายในและต่างประเทศ 

(Stabilization)	โดยการลดการขาดดุลการช�าระเงนิดุลบญัชเีดินสะพัด	และการด�าเนินการให้เศรษฐกจิ
ขยายตัวในอัตราที่เหมาะสม	
	 	 (2)	 การสนับสนุนแนวคิดการเปิดเสรีทางด้านการเงินและการค้าระหว่างประเทศ 

(Liberalization)	
	 	 (3)	การผ่อนคลายกฎระเบยีบท่ีเข้มงวด	(Deregulation)	ส�าหรับธุรกจิบางประเภทเพ่ือ
ปล่อยให้กลไกของตลาดท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	
	 	 (4)	การโอนกิจการของรัฐให้แก่เอกชนเป็นผู้ด�าเนินการแทน	(Privatization)	
	 3)	สหภาพยุโรป	(European	Union	:	EU	)		
	 สหภาพยุโรปมีพัฒนาการมาจากแผนการชูมอง	
ประกอบด้วยสมาชิก	6	ประเทศประกอบด้วย	เบลเยียม	
เนเธอร์แลนด์	ลักเซมเบอร์ก	อิตาลี	เยอรมนีตะวันตกและ
ฝรั่งเศส	ใหช้ื่อวา่	องค์กรชมุนมุถ่านหนิและเหลก็กลา้ของ
ยุโรป	(The	European	Coal	and	Steel	Community	
:	 ECSC)	 ก่อต้ังเมื่อปี	 ค.ศ.	 1950	 และพัฒนามาเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป	 (European	 Union	 :	 EU	 )	 รูปที่ 2.16 สัญลักษณ์องค์การ (European Union : EU ) 

ที่มา : http://supassara24.blogspot.com/ 
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สหภาพยโุรปมพัีฒนาการมาจากประชาคมเศรษฐกจิยโุรป	(The	European	Economic	Community	
:	EEC)	หรือตลาดร่วมยุโรป	(The	European	Common	Market)	ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม	ค.ศ.	1955	
โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ	 โดยการจัดตั้งสหภาพศุลกากรและจัดตั้งพิกัดอัตราภาษี
ร่วม	(Customs	Union)	เพื่อขจัดอุปสรรคที่กีดขวางการค้าระหว่างภาคีสมาชิกให้หมดไป	สนับสนุนให้
มีการโยกย้ายเงินทุน	การเคลื่อนไหวของแรงงานและสินค้าระหว่างประเทศสมาชิกโดยเสรี	มีการจัดตั้ง
ธนาคารเพ่ือการลงทนุแห่งยโุรป	(European	Investment	Bank)	เพ่ือให้ชาติภาคีท่ีก�าลังพัฒนาสามารถ
รับความช่วยเหลือและกู้ยืมเงินจากธนาคารได้สะดวก	 การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จอย่างดีและ
ท�าให้กลุ่มตลาดร่วมยุโรปกลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจ	 และเป็นคู่ค้าที่ส�าคัญของสหรัฐอเมริกา	 กลุ่ม
รัฐอเมริกากไ็ด้ไปลงทนุในประเทศสมาชกิขององค์การตลาดร่วมยโุรปมากขึน้	ท�าให้เกดิการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิสูงมากในช่วง	ค.ศ.	1970	และกลายเป็นกลุม่มหาอ�านาจทางเศรษฐกจิทีม่อิีทธพิลต่อการเมอืง
โลก	ต่อมาได้มีการตั้งกลุ่มประชาคมยุโรป	(The	European	Council	:	EC)	ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอด
ระดับประมุขของรัฐร่วมกับรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของประเทศสมาชิก	 เพ่ือผลักดันให้เกิดความ
ร่วมมือทางการเมอืงและการตัดสินปัญหาส�าคัญๆ	เพ่ือความก้าวหน้าของยโุรป	ซึง่ในปี	ค.ศ.	1992	กลุ่ม
ประชาคมยโุรป	(EU)	ได้มกีารด�าเนินการท่ีจะรวมเศรษฐกจิยโุรปให้เป็นตลาดเดยีวเพือ่สร้างความเป็นปึกแผ่น
ทางด้านเศรษฐกจิและการเมอืง	โดยใช้เงนิตราสกลุเดียวกนัคือเงนิสกลุยูโร	(European	Currency	Unit	
:	ECU)	และให้มีธนาคารกลางสหภาพยุโรป	(European	Central	Bank	:	ECB)	จึงท�าให้สหภาพยุโรป	
(EU)	มีพลังทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีเงินส�ารองถึงร้อยละ	22.05	ของเงินส�ารองทั่วโลก	ปัจจุบันอียู
ได้ประกาศระเบียบว่าด้วยพลาสติกและวัสดุบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร	 โดยเร่ิมตั้งแต่ปลายเดือน
พฤศจิกายน	ค.ศ.	 2000	 เพื่อให้ประเทศคู่ค้าแต่ละแห่งต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระบบ
กู๊ดแมนแฟค	 เจอริง	 แพร์คต้ีส์	 (GMP)	 เพ่ือควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล	 ซึ่งประเทศ
สมาชิกต่างๆ	 ก�าลังปรับกฎระเบียบภายในให้สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าวภายในวันที่	 31	 ธันวาคม	
ค.ศ.2000	 แต่ก�าหนดห้ามน�าเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกและวัสดุที่มิได้ระบุรายชื่อในรายการที่ก�าหนดไว้
ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ค.ศ.2003	เป็นต้นไป
	 	 3.1)	ความเป็นอัตลักษณ์เพื่อสร้างเงินสกุลยูโร	

	 	 เมือ่เดือนพฤษภาคม	ค.ศ.1998	ผู้น�าประเทศ
สมาชกิสหภาพยโุรป	15	ประเทศ	ได้จดัการประชมุ	ทีก่รุง
บรสัเซล	ประเทศเบลเยยีม	มมีตเิหน็ชอบ	3	ประเดน็	ดงันี้	
	 	 1)	สมาชิก	11	ประเทศน�าร่อง	ประกอบด้วย
สมาชกิสหภาพยโุรปทกุประเทศ	ยกเว้นสหราชอาณาจกัร	
เดนมาร์ก	สวีเดน	และกรีซ	จะเริ่มใช้เงินยูโรตั้งแต่วันที่	1	
มกราคม	ค.ศ.	1999	
	 	 2)	ก�าหนดอัตราแลกเปล่ียนระหว่างกนั	มเีงนิ
สกุลยูโรเพียงสกุลเดียว	คือเงินสกุลยูโร	(Eurpean
Currency	Unit	:	ECU)	

รูปท่ี 2.17 เงินสกุลยูโร (European Currency Unit : 
ECU) พลังทางเศรษฐกิจเพ่ือสร ้างอ�านาจใหม่ของ
มหาอ�านาจในยุโรป  ที่มา : http://www.pracha chat.
net/news_detail.php?newsid=1373878416
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	 	 3)	ให้มีธนาคารกลางของสหภาพยุโรป	(European	Central	Bank	:	ECB)	มีที่ท�าการ
อยู่ที่เมืองแฟรงเฟิร์ต	 ประเทศเยอรมนี	 เพ่ือบรรลุการมีเงินตราสกุลเดียวกันในปี	 ค.ศ.1999	 ประเทศ
สมาชิกจะต้องสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 ซึ่งพิจารณาจากการขาดดุลงบประมาณไม่เกินร้อยละ	 3	
ของรายได้ประชาชาติมวลรวมภายในประเทศ	เงินเฟ้อไม่เกินร้อยละ	1.5	ของอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของ	3	
ประเทศทีม่อัีตราเงินเฟ้อต�า่สดุหน้ีสาธารณะต้องไม่เกนิร้อยละ	60	ของผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	
	 จากเงือ่นไขดังกล่าวท�าให้กรีซไม่สามารถผ่านเกณฑ์ได้	ส่วนอังกฤษ	เดนมาร์กและสวีเดนไม่ยอม
เข้าในรอบแรก	 เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมีท่าทีต่อต้านและไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่าจะเป็นการ
เสียอธิปไตยทางการเงิน	นับตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ค.ศ.1999	ประเทศสมาชิก	EU	11	ประเทศ	จึงได้
ประกาศใช้เงินตราสกุลเดียวกัน	ซึ่งมีชื่อว่า	เงินยูโร	(EURO)	เป็นตัวแทนชื่อเงินสกุลใหม่ของโลก	ต่อมา
วันที	่1	มกราคม	ค.ศ.	2001	ประเทศกรีซได้ประกาศเข้าร่วมรวมเป็น	12	ประเทศ	ต้ังแต่วนัที	่1	มกราคม	
ค.ศ.2002	สมาชิก	EU	ทุกประเทศได้ใช้เงินยูโรทั้งในรูปเงินเหรียญและธนบัตร	
	 4)	 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ (The	 Association	 of	 Southeast	
Asian	Nations	:	ASEAN)	
	 ก่อต้ังในปี	 ค.ศ.1967	 มีสมาชิกได้แก่	 อินโดนีเซีย	
มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 ฟิลิปปินส์และไทยได้ลงนามในปฏิญญา
กรุงเทพ	ต่อมาบรูไน	เวียดนาม	ลาว	พม่า	เข้ามาเป็นสมาชิกและ
กัมพูชาได้เข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนเม่ือปี	 ค.ศ.	 1999	 ท�าให้
อาเซียนเป็นองค์กรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง
แท้จริง	 ประเทศสมาชิกมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม	
เชือ้ชาติ	ศาสนา	และประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์	โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศอินโดจีน	 ซึ่งเคยเป็นปรปักษ์กันทางการเมืองใน
ยุคสงครามเย็นเข้ามาเป็นสมาชิกสมดังเจตนารมณ์ของผู้น�าใน
การก่อต้ังและรอการเข้ามาเป็นสมาชิกอันดับที่	 11	 ของติมอร์
ตะวันออกในโอกาสต่อไป	อาเซยีนมสี�านักงานเลขาธิการต้ังอยูท่ี่
กรุงจาร์กาตา	ประเทศอินโดนีเซีย	
	 	 4.1)	วัตถุประสงค์ของอาเซียน	มีสาระส�าคัญดังนี้	
	 	 1)	 เพื่อเร่งรัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางสังคม	และวัฒนธรรม
ของภูมิภาค
	 	 2)	เพ่ือส่งเสริมสันตภิาพและเสรีภาพของภมูภิาค	ยดึมัน่ในหลักการของสหประชาชาติ	
	 	 3)	 ส่งเสริมให้มีความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเร่ืองผลประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	วิชาการ	วิทยาศาสตร์และการบริหารอย่างจริงจัง	
	 	 4)	เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในรูปของการฝึกอบรม	การวิจัยในด้านการศึกษา	วิชาชพี
และการบริหาร	

รูปท่ี 2.18 สญัลกัษณ์องค์การ (The Association 
of Southeast Asian Nations : ASEAN)
ทีม่า : http:// www.airforceasean.rtaf.mi.th/
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	 	 4.2)	 ประเทศไทยกับอาเซียน	 ประเทศไทยในฐานะที่มีบทบาทส�าคัญในการก่อต้ัง
อาเซียนไทยได้รับประโยชน์จากอาเซียนในด้านต่างๆ	ดังนี้	
	 	 1)	 ด้านการเมืองและความม่ันคง	 ไทยได้ใช้กลไกของอาเซียนในการรักษาอธิปไตย
ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ในช่วงของสงครามเย็นโดยเฉพาะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาถอนทหาร
ออกจากเวียดนาม	การยดึครองกมัพชูาของเวียดนามท�าให้ประเทศกลุ่มอาเซยีนหันมาร่วมมอืกันมากขึน้	
โดยมีไทยเป็นแรงผลักดันส�าคัญ	 เนื่องจากเป็นประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียนที่มีพรมแดนติดกับกัมพูชา	
อาเซียนสามารถร่วมกันผลักดันในกรอบของสหประชาชาติและเวทีระหว่างประเทศอ่ืนๆ	 จนสามารถ
กดดันให้เวียดนามถอนทหารออกจากกมัพูชา	พลงัความร่วมมอืของอาเซยีนก่อให้เกดิสนัติภาพในภมูภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 	 2)	ด้านเศรษฐกิจ	ไทยได้มีส่วนเพ่ิมพูนความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจภายในกลุ่มอาเซยีน
และกลุ่มอนิโดจีนอย่างจริงจงั	เหน็ได้จากนโยบาย“เปล่ียนสนามรบให้เป็นตลาดการค้า”แสดงให้เห็นถึง   
วิสัยทัศน์อันยาวไกลของผู้น�าไทยในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพของประเทศในภูมิภาคน้ี	
เนื่องจาก	10	ประเทศอาเซียนรวมกันเป็นตลาดใหญ่	มีประชากรถึง	500	ล้านคน	มีทรัพยากรที่
อุดมสมบูรณ์และมีแรงงานขยันขันแข็งที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อการผลิต	
	 	 3)	ด้านสังคม	ไทยนับว่ามีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิก	 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาคเอเชียให้ได้รับการศึกษา	 การฝึกอบรมมี
สุขภาพสมบูรณ์	มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง
 	 การด�าเนินงานด้านการศึกษา	 ไทยได้ร่วมมือกับประเทศอาเซียนต้ังเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซยีน	(ASEAN	University	Network)	ในด้านสาธารณสขุไทยและสมาชกิอาเซียน	มีการแลกเปลีย่น
ข้อมูลข่าวสาร	ด้านเภสัชกรรม	ในส่วนของเยาวชนไทยมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนกิจกรรม	เพื่อ
เยาวชน	เช่น	การให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมส�าหรับเยาวชนในชนบท	โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์	
ซึง่เป็นโครงการร่วมมอืกบัญีปุ่น่เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี	ไทยยงัได้ริเร่ิมจดัต้ังศูนย์อบรมเจ้าหน้าทีป่ราบ
ปรามยาเสพติด	และโครงการควบคุมโรคเอดส์ร่วมกบัอาเซียน	อีกทัง้ยงัผลักดันให้อาเซยีนยกระดับความ
ร่วมมือด้านพัฒนาสังคม	โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ซึง่สอดคล้องกบัชแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่	9	ถึง	11	ของไทย	
	 ภายหลังจากการเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในไทย	 ซึ่งได้ขยายไปยังประเทศอ่ืนๆ	 ไทยได้เสนอ
การจัดท�าโครงข่ายรองรับทางสังคม	(Social	Safety	Nets)	ที่จะให้อาเซียนร่วมกันแก้ไขผลกระทบทาง
ด้านสังคม	 มีการจัดต้ังมูลนิธิอาเซียนเพ่ือส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักศึกษา	 นักวิชาการตลอดจนการม	ี								
ส่วนร่วม	ของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ	ของอาเซียน		เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	(2015)	
ในอนาคต
	 	 4.3	การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	2015	
	 	 ในปัจจุบัน	 บริบททางการเมือง	 เศรษฐกิจและสังคม	 รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศใน
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ภูมิภาคใกล้เคียง	 คือจีนและอินเดีย	 รวมทั้งแนวโน้ม
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค	 อื่นๆ	
ตลอดจนปัญหาที่มาท้าทายความมั่นคงในรูปแบบใหม่	
เช่น	โรคระบาด	การก่อการร้าย	ยาเสพติด	การค้ามนุษย์	
ส่ิงแวดล้อม	และภยัพิบติั	ท�าให้อาเซยีนจ�าเป็นต้องปรับตัว
พร้อมกันเพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ	 รวมทั้งเพ่ือจัดการกับ
ปัญหาท้าทายเหล่าน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ประเทศ
สมาชกิอาเซยีนจงึเห็นพ้องกนัว่า	ควรมีความร่วมมอือย่าง
ใกล้ชิด	เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาศักยภาพในการร่วมมอื
แก้ปัญหาและความท้าทาย	ตลอดจนการสร้างความเข้มแขง็
และอ�านาจต่อรองให้แก่ประเทศสมาชิก	
	 	 ผู้น�าอาเซียนได้ลงนามร่วมกันในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน	 ฉบับที่	 2	
(Declaration	of	ASEAN	Concord	II)	เพื่อประกาศจัดตั้ง“ประชาคมอาเซียน”	(ASEAN	Community) 
ภายในปี	2563	(ค.ศ.	2020)	โดยสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมอือย่างรอบด้านภายใต้	3	เสาหลกั	
คือ	 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 (ASEAN	 Political-Security	 Community–APSC)	
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 Community-AEC)	 และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	Socio-Cultural	Community-ASCC)	ซึ่งต่อมาผู้น�าอาเซียนให้เร่งรัดการ
รวมตวัเป็นประชาคมอาเซยีนให้เร็วขึน้อีก	5	ปี	คือภายในปี	2558	(ค.ศ.	2015)	เน่ืองจากโลกเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว	 จึงจ�าเป็นที่อาเซียนต้องปรับตัวให้สามารถคงบทบาทในการด�าเนินความสัมพันธ์ใน
ภูมิภาคและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง	(กรมอาเซียน,	2554	:	4-6)	
	 	 ทั้งนี้	 ได้มีการจัดท�ากฎบัตรอาเซียน	 (ASEAN	 Charter)	 เพื่อรองรับการรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมอาเซียนและท�าให้อาเซียนมฐีานะเป็นนติบิคุคลในฐานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ	รวมท้ังเป็น 

กรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร	 เพ่ือส่งเสริมการด�าเนินความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก	
โดยมวัีตถปุระสงค์ให้อาเซยีนเป็นองค์กรท่ีมปีระสทิธิภาพ	มปีระชาชนเป็นศูนย์กลางและเคารพในกติกา
การท�างานมากขึ้น	กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วยบทบัญญัติ	13	บท	55	ข้อ	ครอบคลุมเป้าหมายและ
หลักการสมาชิกภาพ	 โครงสร้างองค์กรของอาเซียน	 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน	 เอกสิทธิ์และ
ความคุ้มกัน	 กระบวนการตัดสินใจ	 การระงับข้อพิพาท	 งบประมาณและการเงิน	 การบริหารจัดการ	
เอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน	 และความสัมพันธ์กับภายนอก	 โดยกฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ต้ังแต่วันที	่15	ธันวาคม	2551	เม่ือประเทศสมาชกิครบ	10	ประเทศ	ได้ให้สัตยาบันกฎบตัร(กรมอาเซยีน,
2554	:	7)	
	 	 4.4)	ประชาคมอาเซียน	ประกอบด้วย	3	ความร่วมมือหลักที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน	คือ
  1.	ประชาคมความมั่นคง	(ASEAN	Political-Security	Community-APSC) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ	 มีระบบและกฎเกณฑ์ในการแก้ไข

รูปท่ี 2.19 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยมี
ความร่วมมือสามเสาหลัก คือ ประชาคมความมั่นคง  
ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม  
ที่มา : http://www.rihes.cmu .ac.th/rihes2010/th/
asean_community2015/
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ความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี	 มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน	 มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับ
ภัยคุกคามทางด้านความม่ันคงท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ	 ท่ีจะเกิดขึ้น	 เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยและมัน่คงอย่างทัว่ถงึกนั	สนัติภาพ	ความม่ันคงและเสถยีรภาพทางการเมอืงเป็นพ้ืนฐาน
ส�าคัญต่อการพัฒนาในด้านอื่นๆ	ทั้งเศรษฐกิจ	สังคม	และความมั่นคงของมนุษย์	ประชาคมอาเซียน
มุง่ส่งเสริมความร่วมมอืเพ่ือธ�ารงไว้ซึง่สนัติภาพและความมัน่คงของภูมภิาคตลอดมา	โดยได้มกีารลงนาม
ในเอกสารทางการเมืองต่างๆ	อาทิ
     	 	 (1)	สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Treaty	of	
Amity	and	Cooperation	:	TAC)	ปี	2519	ซึ่งก�าหนดแนวทางการปฏิบัติในการด�าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในภูมภิาคทีมุ่ง่เน้นการสร้างสันติภาพและความมัน่คง	ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกจิ
และความร่วมมือระหว่างกัน	
	 	 (2)	 สนธิสัญญาว่าด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ	 เสรีภาพ
และความเป็นกลาง	(Zone	of	Peace,	Freedom	and	Neutrality	Declaration	:	ZOPFAN)	เมื่อปี	2514 

ซึ่งเสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกที่จะท�าให้ภูมิภาคนี้ปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก	
	 	 (3)	 สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ	นิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Treaty	
on	the	Southeast	Asian	Nuclear	Weapon-Free	Zone	หรือ	SEANWFZ)	ปี	2537	ซึ่งห้ามมิให้
ประเทศภาคีผลิต	ครอบครอง	ขนย้าย	หรือทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาค	รวมทั้งได้ริเริ่มการประชุม
อาเซยีนว่าด้วยความร่วมมอืด้านการเมอืงและความมัน่คงในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก	(ASEAN	Regional	
Forum-ARF)	 อันประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน	 ประเทศคู่เจรจา	 และประเทศผู้สังเกตการณ์
ของอาเซียน	ซึ่งปัจจุบันมีประเทศเข้าร่วม	26	ประเทศกับ	1	กลุ่มประเทศ	เพื่อเป็นเวทีในการเสริมสร้าง
ความไว้วางใจกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	(กระทรวงการต่างประเทศ,	2554)	
	 	 ดังนั้น	เพื่อรองรับการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคง	ประเทศสมาชิกได้ร่วม
จัดท�าแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 (ASEAN	 Political-Security												
Community	Blueprint)	โดยเน้น	3	ประการ	คือ	
	 	 1)	การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน	ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ	ที่จะร่วมกันท�าเพื่อ
สร้างความเข้าใจในระบบสังคม	 วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก	 ส่งเสริม
พัฒนาการทางการเมืองไปในทศิทางเดียวกนั	เช่น	หลกัการประชาธิปไตย	การส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิ
มนุษยชน	การสนับสนุนการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคม	การต่อต้านทจุริต	การส่งเสริมหลักนิติธรรม
และธรรมาภิบาล	เป็นต้น	
	 	 2)	ส่งเสริมความสงบสุขและรับผดิชอบร่วมกัน	ในการรักษาความมัน่คงส�าหรับประชาชน
ท่ีครอบคลุมในทุกด้าน	 ครอบคลุมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในรูปแบบเดิม	 ซึ่งหมายถึง
มาตรการสร้างความไว้เน้ือเชื่อใจและการระงับข้อพิพาทโดยสันติ	 เพ่ือป้องกันสงครามและให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนอยู่ด้วยกันโดยสงบสุขและไม่มีความหวาดระแวง	นอกจากนี้	ยังขยายความร่วมมือเพื่อ
ต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 เช่น	 การต่อต้านการก่อการร้าย	 อาชญากรรมข้ามชาติ	 ยาเสพติด 

การค้ามนุษย์	ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ	
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	 	 3)	การมพีลวัตและปฏิสัมพันธ์กบัโลกภายนอก	ก�าหนดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาท
ของอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาค	 เช่น	 กรอบ	ASEAN+3	 กับจีน	ญี่ปุ่น	 สาธารณรัฐเกาหลีใต้	
และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก	ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมิตรประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ	เช่น	สหประชาชาติ	(UN)	เป็นต้น	
  2.	ประชาคมเศรษฐกิจ	(ASEAN	Economic	Community-AEC)	มีเป้าหมายเพื่อให้
ประเทศสมาชิกเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ	 อีกทั้งยังจะเป็นการอ�านวยความสะดวกในการติดต่อ
สือ่สารและค้าขายระหว่างกนั	อันจะท�าให้ภมูภิาคมคีวามเจริญมัง่คัง่และสามารถแข่งขนักบัภมูภิาคอ่ืนๆ
ได้	นอกจากน้ันยงัจะเป็นการน�ามาซึง่การพัฒนาและสร้างให้เกดิความอยูดี่กนิดีของประชาชนในประเทศ
อาเซียนอย่างทัดเทียม	อาเซียนได้จัดท�าแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	
Community	 Blueprint)	 ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์	4	ด้าน	คือ	
	 	 1)	การตลาดและฐานการผลิตเดียว	โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	การลงทุน
และแรงงานฝีมืออย่างเสรี	และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น	รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
สาขาส�าคัญของอาเซยีนให้เป็นรูปธรรม	โดยได้ก�าหนดเป้าหมายเวลาทีจ่ะค่อยๆ	ลดหรือยกเลกิอุปสรรค
ระหว่างกันเป็นระยะ	ทั้งนี้	ก�าหนดเป้าหมายให้ลดภาษีสินค้าเป็น	0%	และลดหรือเลิกมาตรการที่มิใช่
ภาษ	ี	ส�าหรับประเทศสมาชกิเก่า	6	ประเทศภายในปี	2553	เปิดตลาดภาคบริการและเปิดเสรีการลงทนุ
ภายในปี	2558	และเปิดเสรีการลงทุนภายในปี	2563	
	 	 2)	 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน	 โดยให้ความ
ส�าคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 นโยบายการแข่งขัน	
การคุ้มครองผู้บริโภค	สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา	พาณิชย์อิเลก็ทรอนกิส์	นโยบายภาษ	ีและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน	(การเงิน	การขนส่ง	เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน)	
	 	 3)	 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค	 ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	(SMEs)	และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ	เช่น	ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัว
ของอาเซียน	(Initiative	for	ASEAN	Integration-IAI)	เป็นต้น	เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศสมาชิก	
	 	 4)	 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก	 เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ
อาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค	เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน	เช่น	การจัดท�าเขตการ
ค้าเสรีของอาเซยีนกบัประเทศ	คู่เจรจาต่างๆ	เป็นต้น	รวมทัง้ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/
จ�าหน่ายภายในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก	
  3.	ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม	(ASEAN	Socio-Cultural	Community-ASCC)	
เพื่อให้ประชาชนในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดทางสังคมที่เอื้ออาทรและ
มีน�้าใจไมตรีที่ดีระหว่างกัน	 รวมถึงมีสวัสดิการทางสังคมที่ดีและมีความมั่นคงทางสังคมในระยะยาว 
โดยมีความร่วมมือเฉพาะด้านภายใต้ประเด็นเชงิสังคมและวฒันธรรมทีค่รอบคลุมในหลายๆ	ด้าน	ได้แก่	
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เยาวชน	 การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 สิทธิมนุษยชน	 สาธารณสุข	 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	สิ่งแวดล้อม	สตรี	แรงงาน	การจัดการภัยพิบัติ	และกิจการพลเรือน	เป็นต้น	ทั้งนี้	
	 เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน	ทีมุ่ง่หวังให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง	
อาเซียนได้จัดท�าแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 (ASEAN	 Socio-Cultural	
Community	Blueprint)	ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือใน	6	ด้าน	ได้แก่	
	 1)	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
	 2)	การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม	
	 3)	สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม	
	 4)	ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	
	 5)	การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน	
	 6)	การลดช่องว่างทางการพัฒนา	
	 โดยมีกลไกการด�าเนินงาน	ได้แก่	การประชมุรายสาขาระดับเจ้าหน้าทีอ่าวุโส	และระดับรัฐมนตรี	
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	Socio-Cultural	Community	Council)	
รวมทัง้การประชมุคณะกรรมการด้านสังคมและวฒันธรรม	(Senior	Officials	Committee	for	ASEAN	
Socio-Cultural	Community)	(กรมอาเซียน,	2554	:	8-10)			
	 5)	เขตการค้าเสรีอาเซียน	(ASEAN	Free	Trade	Area	:	AFTA)	
	 เขตการค้าเสรีอาเซยีน	เกดิจากการประชมุสุดยอดอาเซยีน	คร้ังที	่4	ในเดือนมกราคม	ค.ศ.1992	
ณ	สิงคโปร์	ใน	“ปฏิญญาสิงคโปร์”	(Singapore	Declaration	1992)	ผู้น�าอาเซียนได้มีมติเห็นสมควร

จดัต้ังเขตการค้าเสรีอาเซยีน	(AFTA)	ขึน้	ตามข้อเสนอของ
นายอานันท์	 ปันยารชุน	 นายกรัฐมนตรีของไทยและได้มี
การลงนามในกรอบความตกลงขยายความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิ		ตกลงอัตราภาษพิีเศษทีเ่ท่ากนั	ส�าหรับอาเซยีน
และการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้สินค้า
อาเซียนในตลาดโลก		รวมทั้งจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน	
สาเหตุของการรวมกลุม่เฉพาะเน่ืองมาจากประเทศในกลุม่
อาเซียนได้ร่วมมือในด้านต่างๆ	 มานานกว่าสองศตวรรษ	
โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ	 แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ
มากนัก	เน่ืองจากประเทศสมาชกิยงัมุง่รักษาผลประโยชน์
แห่งชาติของตนมากกว่าผลประโยชน์ของกลุ่มโดยส่วน

รวม	ซึ่งได้มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ	และมีการส่งเสริมให้มีการขยายการค้าและการลงทุน
ระหว่างกนัมากขึน้	โดยเฉพาะมีการแก้ไขระบบการให้สทิธิพิเศษทางการค้าให้มรีะหว่างกนัมากขึน้	และ
ให้มกีารลดอัตราภาษมีากขึน้	ในขณะเดียวกนัโครงการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มอาเซยีนตามโครงการ	AIP	
(ASEAN	 Industrial	 Project)	 ก็ประสบความส�าเร็จเพียงแค่	 2	 โครงการ	คือการผลิตปุ๋ยยูเรียเท่านั้น	

รูปที่ 2.20 ตราสัญลักษณ์  ASEAN Free Trade Area : 
AFTA ท่ีมา : http://www.uasean.com/ ker-
obow01/96
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นอกจากนี้โครงการ	AIJV	(ASEAN	Industrial	Joint	Venture			Project)	ซึ่งมีการอนุมัติโครงการถึง	
18	 โครงการ	 แต่มีการเร่ิมลงมือด�าเนินการเพียง	 5	 โครงการเท่าน้ัน	 จากความร่วมมือที่ผ่านมาของ
อาเซียนดังกล่าว	จึงอาจกล่าวได้ว่าไม่ประสบความส�าเร็จ	ทั้งๆ	ที่การพัฒนาเศรษฐกิจแต่ละประเทศใน
กลุม่อาเซยีนน้ันมีการขยายตัวเป็นภูมิภาคทีมี่ความส�าคัญต่อภาวะการค้าของโลก	โดยเฉพาะการพัฒนา
ทางภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการได้ขยายตัวอย่างมากมีการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มถึงประมาณ
ร้อยละ	60	ต่อปี		ซึ่งชาติที่มาลงทุนมากที่สุดคือ	ญี่ปุ่น	รองลงไปคือ	เกาหลีใต้	และไต้หวัน	เข้ามาลงทุน
ในชาติต่างๆ	ของอาเซียนเพ่ือเป็นฐานของการผลิตสนิค้าเพ่ือส่งออกอันเป็นผลท�าให้ปี	ค.ศ.1990		มลูค่า
การส่งสินค้าออกของอาเซียนสูงถึงประมาณ	 88,167	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 อันเป็นอัตราการขยายตัว
ประมาณร้อยละ	20	ต่อปี	และมีการขยายตัวด้านการน�าเข้าสูงขึ้นถึงร้อยละ	23.7	จากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของกลุ่มอาเซียนดังกล่าว	 ท�าให้เกิดปัญหาที่ตามมาหลายประการ	 เช่น	 ปัญหา
การขาดดุลการค้า	(โดยเฉพาะกบัญีปุ่น่)	ปัญหาค่าแรงงานทีเ่พ่ิมสงูขึน้	การขาดแคลนสาธารณูปโภคพ้ืน
ฐาน	ปัญหาระบบโทรคมนาคมและความแออัดของท่าเรือ	ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลท�าให้ชาวต่างชาติทีม่าลงทนุ
เริ่มหันเหไปลงทุนในภูมิภาคอื่น	เช่น	แถบเอเชียใต้	เป็นต้น
	 	 5.1)	วัตถุประสงค์ของเขตการค้าเสรีอาเซียน	
	 	 1)	เพ่ือให้การค้าสินค้าภายในอาเซยีนเป็นไปโดยเสรี		มอีตัราภาษตี�า่สุด	และปราศจาก
ข้อจ�ากัดที่มิใช่ภาษีและการกีดกันทางการค้า	
	 	 2)	เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในอาเซียน	
	 	 3)	เพื่อเสริมสร้างสถานการณ์แข่งขันของอาเซียน	
	 	 4)	เพือ่รับกบัสถานการณ์เศรษฐกจิการค้าโลกท่ีจะเสรีย่ิงขึน้	จากผลการเจรจาของแกตต์ในอดตี 

	 	 5.2)	เป้าหมายของเขตการค้าเสรีอาเซียน
	 	 ประเทศสมาชิกจะต้องลดภาษีน�าเข้าระหว่างกันให้เหลือร้อยละ	0.5	ภายใน	15	ปี	(เริ่ม	
ค.ศ.1993) รวมทั้งยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร	จากเดิม	15	ปี	ให้เหลือ	10	ปี	ให้เสร็จสิ้นภายใน	
ค.ศ.2003	สินค้าที่อยู่ในกลุ่มการด�าเนินการลดภาษี	ได้แก่	ประเภทสินค้าเร่งลดภาษี	มี	15	สาขาสินค้า
มีกว่า	 100	 รายการ	 ที่เร่งลดภาษีภายในเดือนมกราคม	 ค.ศ.2000	 ดังเช่น	 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า	 เคมีภัณฑ	์
ปูนซีเมนต์	ประเภทสินค้าลดภาษีปกติ	ลดภาษีลงภายใน	5	ปี	โดยเริ่มตั้งแต่	ค.ศ.1996-2003	ทั้งสินค้า
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมแปรรูปและไม่แปรรูป	ส่วนสินค้าอ่อนไหว	ได้แก่	สินค้าเกษตรไม่แปรรูป
จะลดภาษีลงตั้งแต่	ค.ศ.2001	ยกเว้นข้าวและน�้าตาล	ที่จะใช้มาตรการพิเศษโดยเฉพาะ	
	 แนวทางข้างต้นท�าให้อาเซียนเร่ิมตระหนักที่จะเพ่ิมบทบาทในภูมิภาคด้วยการผนึกก�าลังกันที่
จะสร้างภมิูภาคน้ีให้แขง็แกร่งมากยิง่ขึน้	ดังน้ันโครงการเศรษฐกจิเสรีอาเซียนจึงเกดิขึน้โดยต้ังเป้าหมาย
ที่จะบรรลุผลโดยเร็ว	 โดยมีสาระส�าคัญดังนี้	คือ	จะจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนภายใน	15	ปี	 โดยเริ่ม
ตั้งแต่	 1	 มกราคม	 2536	 และจะให้มีการใช้ภาษีอัตราเดียวกันทั้งอาเซียน	 (Common	 Effection 

Preferential	Tariff	:	CEPT)		โดยเลอืกสนิคา้ออกมา	15	กลุม่รายการ	และให้มีขัน้ตอนของการลดภาษี
ลงให้เหลือในอัตราร้อยละ	 0-5	 ภายใน	 7	 ปีสุดท้ายและให้แต่ละประเทศยกเลิกมาตรการจ�ากัด
การน�าเข้าอื่นๆ	อย่างค่อยเป็นค่อยไป
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รูปท่ี 2.21 สัญลักษณ์องค์การ (Organization of             
Petroleum Exporting Countries : OPEC) ท่ีมา : 
http://www.thaigoodview.com/node /50269

	 6)	 องค์การของประเทศผู้ส่งน�้ามันเป็นสินค้าส่งออก	 (Organization	 of	 Petroleum				
Exporting	Countries	:	OPEC)	
	 องค์การโอเปคก่อตั้งขึ้นในปี	ค.ศ.1960	เกิดจาก
ความเคลือ่นไหวของประเทศท่ีผลิตน�า้มนัเป็นสินค้าส่งออก 

5	ประเทศ	คือ	อิหร่าน	อิรัก	คูเวต	ซาอุดิอาระเบีย	และ	
เวเนซเูอลา	ได้ร่วมกนัจดัต้ังองค์การของประเทศผู้ส่งน�า้มนั
เป็นสินค้าออก	 มีส�านักงานเลขาธิการต้ังอยู่ที่กรุงเจนีวา	
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ต่อมาได้ย้ายไปตั้งที่กรุงเวียนนา	
ประเทศออสเตรีย	 ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกโอเปค	 ปัจจุบัน
สมาชิกโอเปค	เพิ่มเป็น	13	ประเทศ	จากทวีปต่างๆ	ตาม
ล�าดับดังนี้	
	 1.	ทวีปเอเชีย	จ�านวน	7	ประเทศ	ได้แก่	อิหร่าน	
อิรัก	คูเวต	กาตาร์	ซาอุดิอาระเบีย	สหรัฐอาหรับ	เอมิเรต	และอินโดนีเซีย	
	 2.	ทวีปแอฟริกา	จ�านวน	4	ประเทศ	ได้แก่	ลิเบีย	ไนจีเรีย	กาบอง	และแอลจีเรีย	
	 3.	 ทวีปอเมริกาใต้	 จ�านวน	 2	 ประเทศ	 ได้แก่	 เวเนซูเอลา	 และเอกวาดอร์	 ต่อมา	 ค.ศ.1992									
มปีระเทศสมาชิกถอนตวัออก	2	ประเทศ	คอื	แอลจเีรยี	และกาบอง	เนื่องจากไมพ่อใจการจดัสรรโควตา้		
ที่ไม่เป็นธรรมของโอเปค	
	 	 6.1)	วัตถุประสงค์ของโอเปค	
	 	 1)	เพื่อปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์ทั้งปวงของประเทศสมาชิก	
	 	 2)	เพื่อรักษาราคาน�้ามันให้มีเสถียรภาพ	
	 	 3)	เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้อย่างสม�่าเสมอส�าหรับประเทศผู้ผลิตน�้ามัน	ในขณะเดียวกันก็
จัดหาน�้ามันให้แก่ชาติที่ซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างสม�่าเสมอ	
	 	 การก่อตั้งเนื่องมาจากในปี	 ค.ศ.1956	 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศจ�ากัดปริมาณการ
ซื้อน�้ามันเข้าไปในประเทศ	เพราะต้องการหันมาส่งเสริมการแสวงหาแหล่งน�้ามันดิบในประเทศของตน	
เพราะที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาพึ่งพาการใช้น�้ามันจากต่างประเทศมาก	ท�าให้ขาดการพึ่งตนเอง	จึงท�าให้
ราคาน�้ามันดิบจากประเทศผู้ผลิตน�้ามันเป็นสินค้าออกในกลุ่มอาหรับราคาตกต�่า	 ประเทศกลุ่มผู้ผลิต 

5	ประเทศจงึประกาศการจัดต้ังองค์การของประเทศทีส่่งน�า้มนัเป็นสนิค้าขาออกหรือโอเปค	(OPEC)	ข้ึน 

โดยมีส�านักงานเลขาธิการโอเปคอยู่ที่กรุงเจนีวา	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ต่อมาในปี	ค.ศ.1965	ได้ย้าย
ไปอยู่ที่กรุงเวียนนา	ประเทศออสเตรีย	ส�านักงานเลขาธิการนี้	ประกอบด้วยนักวิชาการที่มีทั้ง
นักเศรษฐศาสตร์		นักธรณีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นๆ	ปัจจุบันสมาชิกขององค์การโอเปคเพิ่มเป็น	
13	ประเทศคือ	อิหร่าน	อิรักซาอุดิอาระเบีย	คูเวต	เวเนซูเอลา	กาตาร์	ลิเบีย	อาบูดาบี	แอลจีเรีย	ไนจีเรีย	
โอมาน	อินโดนีเซีย	และกาบอง	จุดประสงค์ของการตั้งองค์การโอเปค		คือต้องการลดหรือขจัดอิทธิพล
ของบริษทัต่างชาติท่ีเข้ามาลงทนุขดุเจาะเอาน�า้มนัดิบในประเทศกลุ่มโอเปคไปในราคาถกูและพยายาม
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ให้ประเทศสมาชิกได้ถอืกรรมสิทธ์ิในบ่อน�า้มนั	โดยให้บริษัทค้าน�า้มนัมหีน้าทีเ่พียงการขดุเจาะช่วยเหลอื
ด้านเทคนิคและการบริการเท่านั้น	นอกจากนี้กลุ่มโอเปคยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมราคาและก�าหนด
ราคาน�้ามันเอง	 ต่อมาในปี	 ค.ศ.1970	 ลิเบียได้ลดปริมาณการผลิตน�้ามันลงท�าให้ราคาน�้ามันสูงขึ้นใน
ระยะ	2	ปีต่อมา	จากนั้นประเทศในกลุ่มโอเปคอื่นๆ	ก็ลดปริมาณการผลิตของตนบ้างเพื่อให้เกิดภาวะ
ขาดแคลนน�้ามัน	 หลังจากน้ันกลุ่มโอเปคก็ร่วมมือกันขึ้นราคาน�้ามัน	 และในปี	 ค.ศ.1973	 กลุ่มโอเปค
สามารถเป็นฝ่ายก�าหนดราคาน�้ามันได้โดยเด็ดขาด	 ท�าให้ราคาน�้ามันเพิ่มขึ้น	 4	 เท่าตัว	 ประเทศต่างๆ	
ท่ัวโลกได้รับความกระทบกระเทือนทางเศรษฐกิจอย่างหนัก	จากการท่ีกลุ่มโอเปคสามารถควบคุมเศรษฐกจิ
ด้านน�้ามันไว้ได้เพราะมีก�าลังผลิตถึง	80	เปอร์เซ็นต์ของน�้ามันทั้งหมด	(ยกเว้นทวีปอเมริกาเหนือ)	การขึ้น
ราคาน�้ามันท�าให้กลุ่มประเทศโอเปคร�่ารวยขึ้นมากมาย	 แต่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจของโลกก็ปั่นป่วน
ขนาดหนักเกดิภาวะเงนิเฟ้อโรงงานอุตสาหกรรมและกจิการทีใ่ช้น�า้มนัต้องประหยดัการใช้น�า้มนั		มกีาร
ปลดคนงานออกท�าให้เกิดภาวะคนว่างงานเป็นจ�านวนมาก	โดยเฉพาะประเทศที่ยากจน

	 7)	ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	(Asia	Pacific	Economic
Cooperation	:	APEC)	
	 ก่อต้ังขึ้นในปี	 ค.ศ.	 1989	 จากข้อเสนอของ
นายบ๊อบ	ฮอว์ก	(Bob	Hawke)	อดีตนายกรัฐมนตรี
ออสเตรเลียโดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา	
ญี่ปุ่น	และประเทศอื่นๆ	จนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจ
ที่มีประชากรร่วมกันมากที่สุดกว่า	 2,000	 ล้านคน	
ครอบคลุม	3	ทวีป	คือเอเชยี	ออสเตรเลีย	และอเมริกา
มีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง	12	ประเทศ	ได้แก่	กลุ่มประเทศ
อาเซียน	6	ประเทศ	คือ	บรูไน	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	
ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ไทย	และสหรัฐอเมริกา	แคนาดา	
ญ่ีปุ่น	เกาหลใีต้	ออสเตรเลยี	นิวซีแลนด์	ต่อมาจนีฮ่องกง	
ไต้หวันเข้าเป็นสมาชิกในปี	ค.ศ.1991	เม็กซิโก	ปาปัวนิวกีนี	ค.ศ.1993	ซิลี	ค.ศ.1994	เวียดนาม	เปรู	
รัสเซีย	ค.ศ.1998	รวมเป็น	21	ประเทศ	และมีส�านักเลขาธิการ	APEC	ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์	
	 	 7.1)	วัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	
	 	 1)	สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	และของโลก	
	 	 2)	พัฒนาและส่งเสริมระบบการค้าพหุพาคี	บนรากฐานการเปิดเสรีการค้า	
	 	 3)	 ลดอุปสรรคการค้าสินค้าและการค้าบริการ	 ตลอดจนการลงทุนระหว่างประเทศ
สมาชิ	โดยให้สอดคล้องกับกฎของแกตต์ในอดีต	
	 	 4)	ส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชกิ	ปรับปรุงกฎเกณฑ์ทางการค้าให้เกดิความ
เป็นธรรมในหมู่ประเทศสมาชิก	

รูปท่ี 2.22 สัญลักษณ์องค์การ (Asia Pacific Economic                
Cooperation : APEC) ท่ีมา : http://www.insidegnss.com/
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	 	 7.2)	พัฒนาการความร่วมมือของกลุ่มเอเปค	ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มเอเปค
ได้พัฒนาขึน้มาเป็นล�าดับ	ซึง่ได้มกีารประชมุระดับผูน้�าทกุปีเป็นประจ�า	เพ่ือร่างข้อตกลงร่วมกนัและจะ
ประชุมผู้น�าเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการประชุมระดับรัฐมนตรี	การประชุมแต่ละครั้งได้ข้อสรุปดังนี้	
	 	 1)	 การวางกรอบการด�าเนินงานของเอเปค	 ได้มีการประชุมสมาชิกขึ้นเป็นคร้ังแรกที่
ออสเตรเลีย	 ระหว่างปี	 ค.ศ.1989-1993	 ที่ประชุมเสนอแนวคิดที่จะสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิก 

เป็นภูมิภาคแบบเปิด	
	 	 2)	 ให้มีการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	ผลสืบเนื่องมาจาก
การประชุมสุดยอดผู้น�า	ครั้งที่	2	ที่อินโดนีเซีย	ในปี	ค.ศ.1994	ที่ประชุมได้ยอมรับหลักการที่จะมี
เขตการค้าเสรี	แต่ต้องค�านึงถึงความแตกต่างในระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกและ
ความพร้อมของแต่ละประเทศ	 โดยก�าหนดให้ประเทศสมาชิกที่พัฒนาแล้วเปิดเสรีภายในปี	ค.ศ.2010	
และได้มีการเปิดแล้ว	แต่ส�าหรับประเทศที่ก�าลังพัฒนาให้เปิดเสรีในปี	ค.ศ.	2020	
	 	 3)	 การประกาศวาระปฏิบัติการเปิดเสรี	 ในปี	 ค.ศ.1995	 ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ																							
จัดประชุมสุดยอดผู้น�าเอเปคครั้งที่	3	ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการโอซาก้า	เพื่อเป็นต้นแบบในการท�างานให้
บรรลุเป้าหมายในการเป็นเขตการค้าเสรี	
	 	 4)	ร่วมกันผลักดันมาตรการต่างๆ	เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์	จากการประชุมสุดยอดครั้งที่	4               

ทีฟิ่ลปิปินส์	สมาชกิตกลงร่วมกนัผลกัดนัมาตรการหลายอย่าง	เช่น	การเปิดเสรีการค้า	บริการการลงทนุ
และสาธารณูปโภค	 ให้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการ	 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย	์
สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและเล็ก	
	 	 5)	การเปิดเสรีล่วงหน้ารายสาขาตามความสมัครใจ	ในที่ประชุมที่ประเทศแคนาดาใน
ปี	ค.ศ.1997	ตกลงกันให้เปิดเสรีล่วงหน้าตามความสมัครใจถึง	15	สาขา	ประกอบด้วยสินค้าและการ
บริการด้านสิ่งแวดล้อม	เคมีภัณฑ์	อุปกรณ์การแพทย์	พลังงาน	ผลิตภัณฑ์จากป่า	เป็นต้น	ซึ่งไทยมีท่าที
คัดค้านการเปิดเสรีด้านผลิตภัณฑ์จากป่าและการประมง	 ซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อผู้ผลิตภายใน
ประเทศ	
	 	 6)	 ความล้มเหลวในการประชุมสุดยอดผู้น�าเอเปค	 สืบเน่ืองมาจากวิกฤตเศรษฐกิจใน
เอเชีย	ท�าให้การประชุมสุดยอดผู้น�าเอเปคต่อมาอีก	4	ครั้ง	 ไม่ประสบความส�าเร็จ	ครั้งที่	6	ประชุมที่
มาเลเซยี	ผู้เข้าประชุมมุง่อภปิรายวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิและหาแนวทางแก้ปัญหา	คร้ังที	่7	ทีป่ระเทศ
นิวซีแลนด์	และครั้งที่	8	ที่บรูไน	ความสนใจอยู่ที่เรื่องปัญหาติมอร์ตะวันออก	การรับจีนเข้าเป็นสมาชิก
ขององค์การการค้าโลก	ส่วนครั้งที่	9	ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน	หัวข้อประชุมเป็นเรื่องผลกระทบจาก
การก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา	จากพฤติกรรมดังกล่าวท�าให้การเปิดเสรีทางการค้าของกลุ่มเอเปค									
ชะลอตัว	 แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาประเทศผู้น�าก็ได้ลดความส�าคัญของเอเปคหันไปสนใจการเจรจา									
ในกรอบขององค์การการค้าโลก	
	 	 7.3)	 ประเทศไทยกับเอเปค	 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเอเปค	 จึงได้รับ
ประโยชน์หลายประการโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกจิและวิชาการจากโครงการต่างๆ	ของเอเปค
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เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การถ่ายทอดเทคโนโลย	ีและการพัฒนาวิสาหกจิขนาดเล็กและ
ขนาดกลางตลอดจนการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร	การเป็นสมาชกิยงัเปิดโอกาสให้ไทยเสริมสร้างอ�านาจ
ในการต่อรอง	เพื่อช่วยปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า	ในขณะเดียวกันการเปิดเสรีทางการค้า	ย่อมส่ง
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบางสาขาของไทยที่ยังด้อยประสิทธิภาพในการผลิต	ฉะน้ันเพ่ือให้ไทยได้
เปรียบในการแข่งขันอุตสาหกรรมของไทยจ�าเป็นต้องปรับโครงสร้างการผลิต	ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
ที่สูงข้ึน	 ไทยจึงจะได้ประโยชน์จากการเปิดเสรี	 ในปี	 ค.ศ.2003	 ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ					
การประชุมเอเปคหลายระดับ	ดังนี้	
	 1)	การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส	
 	ครั้งที่	1	เดือนกุมภาพันธ์	ที่จังหวัดเชียงราย	
 	ครั้งที่	2	เดือนพฤษภาคม	ที่จังหวัดขอนแก่น	
 	ครั้งที่	3	เดือนกันยายน	ที่จังหวัดภูเก็ต	
	 2)	การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค	ครั้งที่	5	เดือนมิถุนายน	ที่จังหวัดขอนแก่น	
	 3)	การประชุมระดับผู้น�าเศรษฐกิจเอเปค	ครั้งที่	1	เดือนตุลาคม	ที่กรุงเทพฯ	

	 8)	กลุ่มประเทศผู้น�าอุตสาหกรรมโลก	(The	Group	of	8	:	G.8)		
	 กลุ ่มประเทศผู ้น�าอุตสาหกรรมโลกเดิมมี	 7	
ประเทศ	 ปัจจุบันมี	 8	 ประเทศได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	
แคนาดา	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	อิตาลี	ญี่ปุ่น	และรัสเซีย	กลุ่ม
ประเทศ	 G.8	 น้ี	 เป็นกลุ่มที่ทรงอิทธิพลทางการค้าและ
อุตสาหกรรมมากที่สุดและเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว	
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ	 ซึ่งมีการ
ประชุมพบปะกันปีละ	 2	 คร้ัง	 โดยการประชุมเมื่อเดือน
มกราคม	 ค.ศ.2000	 เป็นการประชุมเกี่ยวกับปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกและละติน
อเมริกา	 รวมท้ังปัญหาเศรษฐกิจในแถบยุโรป	 และภาวะ
ฟองสบู่ในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทของสหรัฐอเมริกา	 ส่วน	
การประชมุทีจ่ะเริม่ขึน้กลางปีระหว่างวนัที	่21-23	กรกฏาคม 

ค.ศ.2000	นี้บนเกาะโอกินาว่า	ประเทศญี่ปุ่น	จะเป็นการ
พิจารณาพิธีสารเกียวโตที่ได้รับการรับรองจากประเทศต่างๆ	จ�านวน	159	ประเทศ	เมื่อเดือนธันวาคม	
ค.ศ.1997	 ซ่ึงมีสาระส�าคัญคือ	 ประเทศท่ีพัฒนาแล้วต้องลดการปล่อยก๊าซ	 ซ่ึงจะก่อให้เกิดภาวะ
เรือนกระจกลง	เช่น	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ฯลฯ	เพราะก๊าซเหล่านี้ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น	โดยใน
ปี	 ค.ศ.2008-2012	 ต้องลดลงให้ได้เฉลี่ยให้เท่ากับภาวะที่เคยเป็นอยู่มาก่อนเมื่อปี	 ค.ศ.1990	 ซึ่งการ
ประชุมคร้ังน้ีไม่มีประเทศที่พัฒนาแล้วให้สัตยาบันพิธีสารเกียวโตแม้แต่ชาติเดียว	 โดยเฉพาะ

รูปที่ 2.23 สัญลักษณ์องค์การ (The Group of 8 : G.8)  
ที่มา : http://www.mcot.net/site/content?id 
=516f9ae 0150ba04025000259
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สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกคือ	1	ใน	3	จึงอาจท�าให้พิธีสารนี้
หมดความส�าคัญลง	 ส่วนในด้านการศึกษาได้มีข้อตกลงสร้างสะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างโลกดิจิตอล
และโลกด้อยพัฒนาด้านสือ่สารสนเทศยคุดิจติอล	เพราะเหน็ว่าการสือ่สารเป็นหวัใจแห่งการศึกษาและ
สารสนเทศจะมีส่วนช่วยด้านการศึกษาอย่างสูง	 และส่ิงส�าคัญที่ท้าทายที่สุดในยุคน้ีคือ	 การสนับสนุน
ด้านการศึกษาส�าหรับทกุคนเพราะความจนอันยิง่ใหญ่	คือความไม่รู้หนังสือและไร้สติปัญญา	เพราะการ
เรียนรู้ย่อมไม่มีทีส้ิ่นสุดเกดิข้ึนได้ตลอดชวีติ	ดังน้ันในอนาคตห้องสมดุอินเตอร์เน็ตของสถาบนัการศึกษา
ระดับโลก	6	แห่งประกอบด้วยในองักฤษ	3	แห่งคือ	อโีคโนม	ีสคูล	ออฟ	ลอนดอน	มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 

และห้องสมุดอังกฤษกับอีก	 3	 แห่งในสหรัฐอเมริกาคือ	 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	 ห้องสมุดสาธารณะ
นวิยอร์ก	และสถาบนัสมธิโซเนยีน	จะร่วมมอืกนัด�าเนนิการโดย	G.8	ได้จัดงบประมาณไว้	80	ล้านยโูรดอลล์ 

โดยจะบรรจุไว้ใน	fathom.com	นอกจากนี้กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว	ได้จัดตั้งคณะท�างานเฉพาะกิจว่า
ด้วยการปราบปรามกระบวนการฟอกเงนิ	(FATF)	โดยเผยรายชือ่ประเทศและดินแดนทีไ่ม่ยอมให้ความ
ร่วมมือในการปราบปรามขบวนการฟอกเงนิท่ีบรรดาแก๊งอาชญากรรมระดับโลกได้จากการค้ายาเสพติด 

ค้าโสเภณีและงานทุจริตต่างๆ		

	 9)	การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา	(United	Nations
Conferences	on	Trade	and	Development	:	UNCTAD)	

	 แม้ว่าจะเป็นองค์การที่ถูกลดความส�าคัญไป	 แต่ถือ
เป็นต้นแบบความร่วมมอืทางการค้าท่ีน่าสนใจอีกองค์การ
หน่ึง	 ซึ่งความเป็นมาของอังค์ถัด	 เป็นองค์การระหว่าง
ประเทศภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ	 เกิดขึ้น
จากความพยายามและความร่วมมือของกลุ่มประเทศ
ก�าลังพัฒนาซึ่งรวมกัน	 เรียกว่ากลุ่ม	 77	 (G77)	 มีการ
ประชมุคร้ังแรกทีน่ครเจนีวาในปี	ค.ศ.1964	เพ่ือเรียกร้อง
ให้ประเทศที่พัฒนาแล้วร่วมมือหาทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคเกี่ยวกับการค้าและการพัฒนาของประเทศที่
ก�าลังพัฒนา	 โดยให้ประเทศที่ก�าลังพัฒนามีส่วนในการ
พิจารณาตัดสินปัญหาเกีย่วกบัการค้าและการเงนิระหว่าง
ประเทศ	
	 	 9.1)	วัตถุประสงค์ของอังค์ถัด	
	 	 1)	 เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท่ีมี
ระดับการพัฒนาแตกต่างกัน	 และมุ่งขจัดอุปสรรคต่างๆ	
เพื่อให้ประเทศท่ีก�าลังพัฒนาได้รับผลประโยชน์จาก

การค้าระหว่างประเทศอย่างเต็มที่	โดยการร่วมมือกับองค์การต่างๆ	ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ที่มีอยู่อย่างใกล้ชิด	

รูปท่ี 2.24 สัญลักษณ์องค์การ (United Nations            
Conferences on Trade and Development :       
UNCTAD) ท่ีมา : http://globedia.com/iran-presidira-
unctad
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	 	 2)	 เพื่อด�าเนินงานด้านต่างๆ	 เช่น	 การเจรจาและต่อรองปัญหากฎหมายอันเกี่ยวกับ
การค้าระหว่างประเทศ	โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นของสหประชาชาติ	
	 	 3)	 เป็นศูนย์กลางระดับโลกในการด�าเนินงานเพื่อให้นโยบายการค้าและการพัฒนาของ
ประเทศต่างๆ	รวมทั้งกลุ่มเศรษฐกิจระดับภูมิภาคต่างๆ	มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน	
	 	 9.2)	บทบาทและผลงานที่ส�าคัญขององค์การอังค์ถัดตั้งแต่การประชุม	UNCTAD  

	 	 เริ่มจัดเป็นครั้งแรก	เมื่อปี	ค.ศ.1964	จนถึงปัจจุบันมีการประชุมใหญ่	ไปแล้ว	10	ครั้ง	
มีผลงานที่ส�าคัญดังนี้	
	 	 1)	ริเริ่มให้มีระบบสิทธิประโยชน์ทางการค้า	โดยจัดท�าโครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร	 (Generalized	System	of	Preference	 :	GSP)	ที่ประเทศพัฒนาแล้วให้แก่ประเทศก�าลัง
พัฒนา	GSP	หมายถึง	ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรทั่วไป	ที่ประเทศพัฒนาแล้วให้แก่สินค้า
ที่มีแหล่งก�าเนิดในประเทศก�าลังพัฒนา	 โดยการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าแก่สินค้าท่ีอยู่ในข่าย
ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า	ทั้งนี้โดยประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษฯ	จะเป็นผู้ให้ฝ่ายเดียว	โดยไม่หวังผลตอบ
แทนใดๆ	ทั้งสิ้น	และไม่มีการเลือกปฏิบัติ	การด�าเนินงานปัจจุบันมีระบบการให้	GSP	ทั้งหมด	16	ระบบ	
โดยประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษฯ	 จะได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีขาเข้าภายใต้	 GSP	 ในอัตราต�่า
กว่าภาษขีาเข้าทัว่ไป	มีผลประโยชน์ต่อประเทศผู้ได้รับในด้านการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรม	
เพิ่มรายได้จากการส่งออกและเร่งรัดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	
	 	 2)	 การให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศก�าลังพัฒนาด้วยกัน	 โดยการจัดท�า
โครงการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศก�าลังพัฒนา	ทั้งทางด้านภาษีศุลกากรและไม่ใช่ภาษี
ศุลกากร	(Global	System	of	Trade	Preference	Among	Developing	Countries	:	GSTP)	ซึ่งเป็น
โครงการที่ประเทศก�าลังพัฒนาให้สิทธิพิเศษระหว่างกัน	 สมาชิกกลุ่ม	 77	 ได้ยื่นรายการขอลดหย่อน
สินค้า	ซึ่งกันและกัน	รวม	1,627	รายการ	ข้อตกลงแลกเปลี่ยนสินค้านี้มีผลบังคับใช้	ตั้งแต่	ค.ศ.1987									
โครงการน้ีช่วยให้ประเทศก�าลงัพัฒนาให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้มากขึน้และเกดิการขยายการค้าระหว่าง
ประเทศก�าลังพัฒนาด้วยกันเอง	
	 	 3)	บทบาทในการแก้ปัญหาสินค้าโภคภัณฑ์	โดยเป็นผูริ้เร่ิมจดัท�าโครงการจดัท�าข้อตกลง
ระหว่างประเทศว่าด้วยสินค้าโภคภัณฑ์จากการประชุมอังค์ถัด	สมัยที่	4	ค.ศ.1976	ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้ง
โครงการร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์	 โดยวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งระดับ
ราคา	การปรับปรุงประสิทธิภาพ	ลดต้นทุน	ส่งเสริมการขยายตัวด้านการค้า	สินค้าโภคภัณฑ์ที่ตกลงมี			
8	ประเภท	ได้แก่	กาแฟ	น�้าตาล	โกโก้	เนื้อโค	นม	ปอและผลิตภัณฑ์ป่าไม้เขตร้อน	และยางธรรมชาติ	
	 เพือ่ให้การด�าเนินงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์	ข้อตกลงสนิค้าโภคภัณฑ์	ได้ก�าหนดทีจ่ะด�าเนนิการ
ที่ส�าคัญ	คือ	
	 1)	จัดตั้งองค์กรข้อตกลงสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศ	
	 2)	ให้มีกลไกต่างๆ	ในการเข้าแทรกแซงตลาด	
	 3)	ให้มีการด�าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต	
	 4)	จัดตั้งกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์	
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	 	 9.3)	ประเทศไทยกับอังค์ถัด	
	 	 ไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมองค์การอังค์ถัดครั้งที่	10	ในเดือนกุมภาพันธ์	ค.ศ.2000															
การประชุมครั้งนี้เป็นรูปแบบใหม่ได้ให้ภาคประชาสังคม	(Civil	Society)	ซึ่งประกอบด้วย	ภาคเอกชน
และนักวิชาการ	เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ	ผลการประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ	สรุปได้ดังนี้	
	 	 1)	 ปฏิญญากรุงเทพฯ	 (Bangkok	 Declaration)	 เป็นแผนแม่บทในการก�าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก	 เป็นการก�าหนดบทบาทของอังค์ถัดในสหัสวรรษ
ใหม่	ให้อ�านวยประโยชน์ต่อกลุ่มประเทศสมาชิก	
	 	 2)	 แผนปฏิบัติการกรุงเทพ	 (Bangkok	Plan	of	Action)	 เป็นการน�าวิธีการไปสู่การ
ปฏิบัติให้ประเทศสมาชิกมีความเท่าเทียมกัน	 มีโอกาสที่จะรับการปฏิวัติทางเทคโนโลยี	 การเปิดตลาด
การค้าสาขาต่างๆ	 และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนบทบาทขององค์การอังค์ถัดท่ีผ่านมายังไม่มี
ประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกในกลุ่มที่ก�าลังพัฒนา	 การประชุมใน
ประเทศไทยจึงเป็นความหวังท่ีจะประสานประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศก�าลังพัฒนาให้มีโอกาส
เท่าเทียมกันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	

	 	 2.2.7	องค์การระหว่างประเทศทางด้านการเมือง	
	 	 นับแต่สงครามโลกครั้งที่	1	สิ้นสุดลง	ได้มีการประชุมสันติภาพขึ้น	ณ	พระราชวังแวร์
ซายส์	 ในปี	 ค.ศ.1918	 ตกลงจัดต้ังองค์การสันนิบาตชาติ	 เพ่ือรักษาสันติภาพและแก้ไขข้อขัดแย้งโดย
สันติวิธี	แต่สันนิบาตชาติก็ไม่สามารถรักษาสันติภาพของโลกได้	หลังสงครามโลกครั้งที่	2	จึงได้มีความ
พยายามจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้นอีก	องค์การระหว่างประเทศทางการเมืองที่ส�าคัญมีดังนี้

	 1)	องค์การสหประชาชาติ	(The	united	Nations	Organization	:	UN)		
	 องค์การสหประชาชาติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	24	ตุลาคม	
ค.ศ.1945	 โดยมีก�าหนดมาจากกฎบัตรแอตแลนติก 

(Atlantic	 Charter)	 ซึ่งเป็นแถลงการณ์ร่วมระหว่าง
ประธานาธบิดีแฟรงกลินเดลาโน	รูสเวลต์	(FrankinDelano 

Roosevelt)	แห่งสหรฐัอเมรกิากบันายกรฐัมนตรวีนิสตนั	
เลียวนาร์ด	 สเปนเซอร์	 เซอร์ชิลล์	 (Winston	 Leonard	
Spencer	Churchill)	แห่งอังกฤษ		เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	
ค.ศ.1941	โดยมีสาระที่ส�าคัญคือเพื่อ	1)	รักษาสันติภาพ
และความมั่นคงระหว่างประเทศตลอดจนร่วมส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ	2)	 เพื่อความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกจิและความมัน่คงทางสงัคม	3)	ให้ประชาชนด�ารง
ชวิีตอย่างเสรีในอาณาเขตของตน	โดยไม่ต้องหว่ันเกรงการ
รุกรานและความขาดแคลนใดๆ	ต่อมาในวันที	่1	มกราคม	

รูปท่ี 2.25 สัญลักษณองค์การ (The united Nations 
Organization : UN) ที่มา : http://aleenazara.blogs-
pot .com/2010/04/united-nat ions-world-
health_08.html
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ค.ศ.1942	ผู้แทนของพันธมติร	26	ประเทศได้มาประชมุทีก่รุงวอชงิตันดี.ซ.ีและร่วมลงนามในค�าประกาศ
แห่งสหประชาชาติ	 (Declaration	 by	 the	 United	 Nations)	 ซึ่งเป็นคร้ังแรกที่มีการใช้ค�าว่า	
“สหประชาชาติ”	ได้มีการประชุมหลายครั้งเพื่อร่างกฎบัตรสหประชาชาติ	ครั้งสุดท้ายคือการประชุมที่
นครซานฟรานซิสโก	ในวันที่	25	มิถุนายน	ค.ศ.1945	มีชาติต่างๆ	มาประชุม	51	ประเทศและได้รับรอง
กฎบัตรสหประชาชาติ	 (Charter	of	 the	United	Nations)	ซึ่งกฎบัตรนี้ได้รับสัตยาบันจากประเทศ
ต่างๆ	เมื่อวันที่	24	ตุลาคม	ค.ศ.1945	จึงถือว่าเป็นวันสหประชาชาติ	โดยตั้งส�านักงานอยู่ที่กรุงนิวยอร์ก	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	และมเีลขาธิการสหประชาชาติเป็นบคุคลส�าคัญยิง่ในการด�าเนินงานสหประชาชาติ	
จึงเป็นองค์การที่มีบทบาทในการรักษาสันติภาพและผ่อนคลายความตึงเครียดในสงครามเย็นและ
ช่วยแก้ปัญหาด้านต่างๆ	ของโลกอย่างมากโดยสรุปได้ดังนี้	(ศิริพร		สุเมธารัตน์	,2544	:	170-172)

รูปท่ี 2.26 สหประชาชาติมีสมาชิกท้ังหมด 193 ประเทศ ระบบสหประชาชาติอยู่บนพ้ืนฐานของ 6 องค์กรหลัก ได้แก่ สมัชชาใหญ่           
คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ส�านักงานเลขาธิการ และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ งมีองค์กรอื่น ๆ  อีกเช่น 
องค์การอนามัยโลก ยูเนสโก และยูนิเซฟเป็นต้น ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/สหประชาติ.
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ตารางที่	2.2	ล�าดับการด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ	(UN)

ที่มา	:	วิถีพีเดีย		สารานุกรมเสรี,สื่ออิเล็กทรอนิกส์(http://th.wikipedia.org/wiki/เลขาธิการสหประชาชาติ)
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  1.1)		ผลงานด้านการเมืองและความมั่นคง		องค์การสหประชาชาติได้พยายามที่จะ
ธ�ารงและรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ	 โดยการใช้หลักเจรจาไกล่เกลี่ยเพ่ือยุติ
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น	 เพ่ือมิให้ความขัดแย้งลุกลามขยายตัวออกไปจนคุกคาม
ต่อสันติภาพของชาวโลก	ตัวอย่างของการด�าเนินงานในเรื่องนี้	 เช่น	วิกฤตการณ์เบอร์ลิน	วิกฤตการณ์
คิวบา	 วิกฤตการณ์ในตะวันออกกลาง	 ความขัดแย้งระหว่างอิรัก-อิหร่านและกรณีที่สหภาพโซเวียต
ส่งทหารเข้าบกุอัฟกานีสถานเมือ่ปี	ค.ศ.1979	เป็นต้น	สหประชาชาติจึงเป็นตัวกลางไกล่เกลีย่และท�าให้
ความขัดแย้งต่างๆ	 ที่เกิดข้ึนคลี่คลายไปในทางที่ดี	 หน่วยงานที่ส�าคัญขององค์การสหประชาชาติที่ท�า
หน้าที่ในการรักษาสันติภาพและความม่ันคงระหว่างประเทศคือคณะมนตรีความมั่นคง	 (Security	
Council)	ซึ่งจะท�าหน้าที่มอบหมายให้เลขาธิการสหประชาชาติเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ยหาทางออก	และ
หาหนทางประนปีระนอมเพ่ือยตุข้ิอขดัแย้งเพ่ือมใิห้ประเทศคู่พิพาทเข้าท�าสงครามต่อกันอย่างเตม็รูปแบบ
และใช้วิธีการคือเปิดโอกาสให้คู่กรณีน�าข้อพิพาทขึน้อภิปรายเพ่ือหาข้อยติุและหนทางแก้ไข	ซึง่หากความ
พยายามเบื้องต้นไม่ประสบผลส�าเร็จสหประชาชาติก็จะเป็นเวทีที่ประชาคมระหว่างประเทศใช้แสดง
ทัศนะและเรียกร้องมิให้มีการส่งอาวุธให้คู่พิพาท	 ประณามการใช้อาวุธและความรุนแรงในการแก้ไข
ปัญหา	เป็นต้น	และหากเกิดการสู้รบกันขึ้น	จนกระทั่งประสบความหายนะและไม่สามารถท�าสงคราม
ต่อไปได้	 สหประชาชาติก็เป็นองค์การที่เป็นกลางเพ่ือให้ประเทศคู่พิพาทยุติการสู้รบโดยไม่รู้สึกว่า									
เสียเกียรติอีกด้วย	 เช่น	 กรณีสงครามอิรัก-อิหร่าน	 เป็นต้น	 ในกรณีความขัดแย้งระหว่างประเทศที	่								
เกิดข้ึนอย่างรุนแรง	 สหประชาชาติในฐานะผู้รักษาสันติภาพและความมั่นคง	 จะจัดส่งกองก�าลังรักษา
สันติภาพ	 (UNTAG)	 ไปยังบริเวณที่มีความขัดแย้งเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพในบริเวณน้ันกลับคืนมา	 เช่น				
ในวิกฤตการณ์คลองสุเอซ	 กรณีแคชเมียร์	 ซึ่งเกิดความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถาน	 สงคราม
เกาหลี	วิกฤตการณ์ไซปรัส	เหตุการณ์ในตะวันออกกลาง	เป็นต้น	ความส�าเร็จดังกล่าวนี้ท�าให้กองก�าลัง
รักษาสันติภาพ	 สหประชาชาติได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี	 ค.ศ.1988	 นอกจากคณะมนตรี
ความมั่นคงจะมีหน้าที่ในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงตามที่ระบุไว้ในกฏบัตรสหประชาชาติแล้ว		
สมัชชาสหประชาชาติก็มีบทบาทส�าคัญในการรักษาสันติภาพอย่างมากเช่นกัน	 เพราะสมัชชาซึ่งเป็นที่
ประชุมของประเทศสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศ	 จะเป็นสิ่งสะท้อนความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
ในโลกทีม่ต่ีอการแก่ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้น้ันๆ	และการลงมติของสมชัชาต่อปัญหาใดๆ	เท่ากบัเป็นประชามติ
ของโลก	 (World	 opinion)	 ซึ่งสมัชชาเคยลงมติประมาณปัญหาการแบ่งแยกผิว	 (Apartheid)	 ท�าให้
รัฐบาลสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ถูกโดดเด่ียวจากประชาคมโลก	 หรือประณามอิสราเอลกรณีการใช้ความ
รุนแรงแก้ปัญหาในตะวันออกกลางและปัญหาปาเลสไตน์	 เป็นต้น	 ส่วนในการลดอาวุธสหประชาชาติ
ถอืว่าเป็นเร่ืองส�าคัญและพยายามทีจ่ะให้มกีารยติุการแข่งขนัสร้างก�าลังอาวุธ	เรียกร้องให้ยติุการทดลอง
อาวุธนิวเคลียร์ในชัน้บรรยากาศ		ในอวกาศนอกโลกและใต้น�า้	และในปี	ค.ศ.1968	สมชัชาสหประชาชาติ
ได้ลงมติเห็นชอบกับสนธิสัญญาห้ามการแพร่อาวุธนิวเคลียร์	 ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
ประโยชน์ในทางสันติและเป็นพลังงานเพื่ออนาคตแทน	
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  1.2)		ผลงานด้านการล้มเลิกระบบอาณานคิม	การล้มเลิกระบบอาณานิคมและด�าเนิน
การให้เอกราชดนิแดนตา่งๆ	เปน็ผลงานทีส่หประชาชาตปิระสบความส�าเรจ็ทีส่ดุภายใต้การด�าเนนิงาน
ของคณะมนตรีภาวะทรัสตี	(Trusteeship	Council)	ซึง่จะท�าหน้าทีดู่แลดินแดนเหล่าน้ีทัง้ทางการเมอืง		
เศรษฐกจิ	สังคมและการศึกษา	เพ่ือส่งเสริมให้พัฒนาไปสู่การปกครองตนเองในท่ีสุด		ซึง่ปัจจบุนัดินแดน
ที่เกิดใหม่เหล่าน้ีได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ	 มีอธิปไตยและสถานภาพทัดเทียมกับ
ประเทศต่างๆ	ในโลกปัจจุบันปี	ค.ศ.2000	สหประชาชาติมีสมาชิก	186	ประเทศโดยมีสาธารณนาอูรู
ซึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกและเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยท่ีสุดในโลกเพียง	 11,000	 คน	
เข้าเป็นสมาชิกใหม่เมื่อเดือนมิถุนายน	ค.ศ.1999
	 	 1.3)	 ผลงานด้านเศรษฐกิจสังคมและการศึกษา	 สหประชาชาติมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกจิ	สังคมและการศึกษาของประชาชาติทัง้หมด	โดยยดึหลกัใหญ่	2	ประการ
คือ	 1.ให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาประเทศที่ได้รับภัยพิบัติในระหว่างสงครามโลกคร้ังที่	 2	 ช่วยเหลือ
ประเทศต่างๆ	ทางเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรมและมนุษย์ด้วย	เช่น	ในปี	ค.ศ.1947	องค์การอนามัยโลก
ได้ส่งกลุ่มแพทย์ผู้เช่ียวชาญเข้าไประงับรักษาโรคระบาดอหิวาตกโรคในอียปิต์ได้ส�าเร็จ	ได้ท�าการรณรงค์
ต่อต้านโรคมาลาเรียวัณโรคในเม็กซโิกและอิรัก	ค้นคว้าต่อต้านและรักษาโรคเมอืงร้อนรวมทัง้การสัมมนา
ของกลุ่มแพทย์ที่บอมเบย์	 ประเทศอินเดีย	 เพ่ือหาทางก�าจัดโรคไข้ทรพิษ	 ในปี	 ค.ศ.1960	 องค์การ											
ยูเนสโกได้วางโครงการส�ารวจมหาสมุทรอินเดีย	 เพ่ือหาแหล่งอาหารจากทะเลช่วยพลเมืองโลกแถบน้ี		
ซึ่งเป็นประชากรถึง	1	ใน	4	ของประชากรโลก	ต่อมาได้ประกาศใช้	“10	ปีของโครงการพัฒนา”	ซึ่งมี
จดุประสงค์ทีจ่ะท�าทกุวิถทีางในการทีจ่ะเพ่ิมขยายทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม	เพือ่เป็นการช่วยพลเมอืง
โลกโดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศก�าลงัพัฒนาในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้	ผูเ้ชีย่วชาญได้ออกไปให้ค�าแนะน�า
แก่ชาวนาในการใช้ปุ๋ยปรับปรุงและเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร	 โครงการช่วยก�าจัดแมลงท�าลายพืชและ						
เชือ้โรคทีท่�าลายสตัว์เลีย้ง	นอกจากน้ันสหประชาชาติได้ฝึกอบรมบคุลากรด้านต่างๆ		เพ่ือส่งไปช่วยเหลอื
ในด้านการช่าง	 การคมนาคม	 การชลประทาน	 การเกษตรและการศึกษาในทวีปเอเชีย	 แอฟริกาและ
ละตินอเมริกา	 ส�าหรับผลงานทางวิชาการสหประชาติได้จัดประชุมสัมมนานักวิทยาศาสตร์และ																		
ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ	 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในด้านพลังงานปรมณูเพ่ือน�ามาใช้ในการช่วยเหลือ
พลเมืองโลก	โดยเฉพาะในประเทศที่ขาดถ่านหิน	น�้ามัน	แก๊สธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้า		นอกจากนั้น
สหประชาชาติยังมีบทบาทในการท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนทัศนะ	ประสบการณ์และ
ข่าวสารระหว่างประเทศสมาชกิ	เพ่ือกระตุ้นให้สมาชกิ	เพ่ือกระตุ้นให้สมาชกิเกดิความส�านึกในสิง่ทีเ่ป็น
ปัญหาร่วมกัน	 และเป็นผู้น�าในการรณรงค์เพ่ือสนับสนุนความรุ่งเรืองด้านสวัสดิภาพ	 ปรับปรุงสถานะ
ความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติ	 เช่น	 การจัดตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 (IMF)	 เพื่อช่วยเหลือ
ประเทศโลกที่	3	ให้กู้เงินไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	การให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกด้วยการ
ด�าเนินงานของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผูล้ี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	การรณรงค์ต่อต้านโรคติดต่อ		โดยเฉพาะ
โรคเอดส์ขององค์การอนามยัโลก(WHO)		การรณรงค์เร่ืองความอยูร่อดของเด็กทารกขององค์การยนิูเซฟ	
(UNICEF)	 การประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเป็นต้น		
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ส�าหรับปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น	 เป็นปัญหาจากความไม่รู้หนังสือของประชากรโลกในภูมิภาคต่างๆ					
ซึ่งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ขจัดความไม่รู้หนังสือคือ	 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติหรือยูเนสโก	(UNESCO)		
	 การปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติ	 จึงมีส่วนอย่างมากในการคลี่คลายสงครามเย็น										
ทั้งยังช่วยเหลือประชากรโลกในด้านอ่ืนๆ	 ด้วย	 อย่างไรก็ตามอุปสรรคและปัญหาที่ท�าให้องค์การ
สหประชาชาติไม่สามารถปฎิบัติได้เต็มที่ในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศก็คือ		
ปัญหาประเทศมหาอ�านาจในคณะมนตรีความมัน่คงประเภทประจ�ามกัจะใช้สิทธยัิบยัง้	(Veto)	อยู่เสมอ	
ถ้าหากผลประโยชน์กระทบกระเทือนโดยเฉพาะสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียเป็นประเทศที่ใช้สิทธิยับยั้ง
บ่อยคร้ังที่สุดในสงครามเย็น	 ดังน้ันความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกจึงเป็นหัวใจที่ส�าคัญในการ
ด�าเนินงาน		เป็นทีน่่ายนิดีว่าปัจจบุนัความขดัแย้งทางการเมอืง	ซึง่เกดิขึน้จากลทัธิอุดมการณ์ทีแ่ตกต่าง
กันได้ยุติลงท�าให้สองอภิมหาอ�านาจหันมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในนาม
ขององค์การสหประชาชาติได้ผลส�าเร็จอย่างดีเยีย่ม	เช่นในกรณีสงครามอ่าวเปอร์เซยี	ค.ศ.	1990-1991		
อย่างไรกต็ามปัญหาในปัจจบัุนทีเ่กดิขึน้ในสังคมโลกคือปัญหาการแข่งขนัทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ
อย่างรุนแรงโดยเฉพาะโลกในระบบทุนนิยมได้ท�าให้เกิดประเทศที่มีความยากจนเพิ่มจ�านวนมากขึ้น 

ซ่ึงสหประชาชาติได้มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาประเทศที่พัฒนาน้อยท่ีสุด	 (LDC)	 โดยได้จัดไว้เดิม 

25	ประเทศ	ปัจจุบันปี	ค.ศ.2000	เพิ่มขึ้นเป็น	41	ประเทศ	โดย	9	ประเทศอยู่ในทวีปเอเชียและประเทศ
ท่ีสามารถพัฒนาตนเองจนพ้นสภาพจากการเป็นประเทศแอลดีซีในปี	 ค.ศ.1999	 คือประเทศซาวานนา	
ดังน้ันเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ีองค์การสหประชาชาติจึงจะจดัให้มกีารประชมุสหประชาชาติว่าด้วย	“ประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด	(The	Least	Developed	Countries	 :	LDC)		ที่กรุงบรัสเซลส์	ประเทศเบลเยี่ยม 

โดยมีสหภาพยุโรปเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่	13-20	พฤษภาคม	ค.ศ.2001	เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเหล่าน้ี	เช่น	ความช่วยเหลือทางเทคนิค	การคมนาคม	โทรศัพท์		การพัฒนา
ภาคธุรกิจเอกชน	 การพัฒนาตลาดเพื่อการส่งออก	 การปลดภาระหนี้สิน	 สนับสนุนด้านการบริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับประเทศที่ไม่มีการส่งทางทะเล	 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ซึ่งปัญหา
ส�าคัญส�าหรับประเทศแอลดีซ	ีคือการขาดแคลนการผลิตส�าหรับการแข่งขนักบัประเทศก�าลงัพัฒนาและ
ประเทศพัฒนาแล้ว	ส�าหรับปัญหาประเทศทีก่�าลงัพัฒนาน้ัน	มโีครงการเพ่ือการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	
(UNDP)	รองรับเพื่อพัฒนาต่อไป

	 2.2.8	องค์การทางทหารระหว่างประเทศ
 1)	องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ	(The	North	Atlantic	Treaty											
Organization	:	NATO)		
	 องค์การนาโต้ก่อต้ังขึ้นในปี	 ค.ศ.1949	 องค์การน้ีเป็นองค์การป้องกันภูมิภาคที่มีความส�าคัญ
มากทีส่ดุของโลกตะวันตกสมาชกิ	15	ประเทศได้แก่		ประเทศสหรัฐอเมริกา		แคนาดา		อังกฤษ		เดนมาร์ก		
นอร์เวย์	 ไอซแลนด์	 เบลเยี่ยม	 เนเธอร์แลนด์	ลักเซมเบอร์ก	โปรตุเกส	อิตาลี	ฝรั่งเศส	กรีซ	ตุรกี	และ	
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เยอรมนีตะวันตก	 องค์การนาโต้เกิดขึ้นเพราะประเทศ
มหาอ�านาจในยุโรปคือ	 อังกฤษและฝร่ังเศสต้องการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มประเทศเบเนลักซ์	 (เบลเยี่ยม 

เนเธอแลนด์	 และลักเซมเบอร์ก)	 ที่ก�าลังหวาดกลัวภัย
จากการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่ก�าลังขยาย
อิทธิพลเพ่ือเข้าครอบครองดินแดนต่างๆ	 ในยุโรปหลัง
สงครามโลกคร้ังที่	 2	 โดยมีสหภาพโซเวียตให้ความ
สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศต่าง	 เข้ายึด
อ�านาจเป็นผลส�าเร็จ	 ซึ่งเซโกสโลวะเกียเป็นประเทศ
สุดท้ายในยุโรปตะวันออกที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์ยึด
ครอง	เดอืนมกราคม	ค.ศ.1948	เอเนสต	์เบวนิ	รฐัมนตรี
ต่างประเทศของอังกฤษได้เสนอต่อสภาผู้แทนฯว่า	 อังกฤษควรจะต้ังสหภาพยุโรปขึ้นเพ่ือช่วยประเทศ
ทัง้สามในกลุ่มเบเนลกัซ์	ต่อมาอังกฤษและฝร่ังเศสจงึตกลงท�าสนธิสัญญากันฉบบัหน่ึง	และลงนามกนัที่
กรุงบรัสเซลส์เมืองหลวงของเบลเยี่ยมเมื่อวันที่	17	มีนาคม	ค.ศ.1948	เรียกว่า	“สนธิสัญญาบรัสเซลส์”	
มีภาคีของสนธิสัญญา	5	ชาติ	คือ	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	เบลเยี่ยม	เนเธอร์แลนด์และลักเซมเบอร์ก	โดยมี
จดุประสงค์จะช่วยเหลือกันและกนัทางทหารและอ่ืนๆ	อย่างไรกต็ามการเข้าร่วมสนธิสัญญาบรัสเซลส์น้ี
สหรัฐอเมริกาก็ประสบปัญหาเน่ืองจากยึดหลักนโยบายตามหลักการทรูแมน	 ที่ไม่ต้องการให้
สหรัฐอเมริกาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของยุโรป	เพราะการเข้าร่วมสนธิสัญญานี้หมายถึงการเข้ามาร่วม
รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในยุโรป	แต่เพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา	ท�าให้วุฒิสภายอมให้สัตยาบันใน
การเข้าร่วมเป็นสมาชกิสญัญาฉบบันีใ้นเดอืนกรกฎาคม	ค.ศ.1948	อันเป็นการแสดงว่าสหรัฐอเมริกาได้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการของยุโรปตะวันตกและเลิกนโยบายอยู่โดดเดี่ยว	(Isolationism)	ตามกฎบัตร
สหประชาชาติมาตรา	 51-52	 ระยะแรกองค์การนาโต้ยังไม่มีกองทหารประจ�าอยู่ในอาณาบริเวณของ
ประเทศภาคี	 แต่เมื่อเกิดสงครามเกาหลีทางเอเชียขึ้นในปี	 ค.ศ.1950	 	 สมาชิกของนาโต้ตระหนักว่า
คอมมิวนิสต์ไม่ได้ขยายอิทธิพลด้วยการเข้าแทรกแซงภายในประเทศเท่าน้ัน	 แต่อาจใช้ก�าลังเข้ารุกราน
ได้ทกุอาณาบริเวณ	คณะกรรมการทางทหารขององค์การนาโต้จงึตกลงจดัต้ังกองบญัชาการพันธมติรใน
ยุโรป	โดยมีกองบัญชาการเรียกว่า	SHAPE	(Supreme	Headquarters	Allied	Power	Europe) 
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บัญชาการทหารสูงสุดพันธมิตรในยุโรปเรียกว่า	 SACEUR	 (Supreme	
Allied	Commander	Europe)	ต้ังกองบญัชาการอยูใ่นกรุงปารีส	ประเทศฝร่ังเศส	องค์การนาโต้จงึเป็น
ความร่วมมือทางทหารและประเทศสมาชิกจะต้องส่งทหารของตนไปประจ�าอยู่ในกองก�าลังนี้ 
ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ส่งทหารไปประจ�าการอยู่ในกองก�าลังน้ีมากที่สุด	 จึงท�าให้ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุดของนาโต้เป็นทหารอเมริกาจนถึงปัจจุบัน	 โดยผู้บังคับบัญชากองก�าลังนาโต้คนแรกคือ 

นายพลไอเซนฮาร์	ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งเป็น		ผู้บัญชาการทหารพันธมิตรในยุโรป

รูปท่ี 2.27 สัญลักษณ์องค์การ (The North Atlantic 
Treaty Organization : NATO) ท่ีมา : http://euob-
server.com/ defence/118934
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	 ส�าหรับการปฏิบติังานขององค์การนาโต้น้ันยดึหลักการป้องกนัตนเองกล่าวคือ	ถอืหลักการโจมตี
ด้วยอาวธุต่อประเทศใดประเทศหนึง่ในยโุรปหรืออเมริกาเหนือถอืว่าเป็นการโจมตีทกุประเทศ	และแต่ละ
ประเทศจะช่วยประเทศทีถู่กโจมตีด้วยมาตรการทีเ่หน็ว่าเหมาะสมรวมทัง้การใช้ก�าลงัทหาร	ซึง่กองก�าลงั
นาโต้น้ีได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนามาตลอดเวลา	 จนเป็นกองก�าลังนานาชาติที่มีประสิทธิภาพสูง					
ซึ่งนับว่าเป็นความส�าเร็จในการเอาทหารนานาชาติมาอยู่ภายใต้บังคับบัญชาเดียวกัน	ประเทศสมาชิก
ทุกประเทศต่างยอมรับการเป็นผู้น�าของสหรัฐอเมริกาตลอดมา	และพยายามเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกา
ต้ังกองทหารไว้ในยุโรปตะวันตกตลอดไป	 การปฏิบัติงานขององค์การนาโต้ประสบปัญหาความขัดแย้ง
ภายในของประเทศสมาชิก	 เช่น	 กรณีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส	กรีซและตุรกีใน
กรณีไซปรัส	ปัญหาระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มนาโต้อีกเรื่องหนึ่งคือเกิดกรณีพิพาทระหว่างอังกฤษ
และไอซแลนด์	 ในเร่ืองเขตจับปลาค็อดหรือสงครามปลาค็อด	 (Cod	War)	 สาเหตุของความขัดแย้ง
เน่ืองจากผลประโยชน์ขดักนัคือเมือ่เดือนตุลาคม	ค.ศ.1975		ไอซ์แลนด์ได้ขยายเขตน่านน�า้จาก	50	ไมล์
เป็น	200	ไมล์	และห้ามชาวประมงอังกฤษเข้าไปจับปลาในเขตดังกล่าว	ท�าให้ชาวประมงอังกฤษเสียผล
ประโยชน์	 และอังกฤษก็ไม่ยอมรับการประกาศขยายน่านน�้าดังกล่าว	 ท�าให้เกิดการปะทะกันระหว่าง
เรือรบของไอซ์แลนด์	และเรือรบขององักฤษเมือ่เดือนมกราคม	ค.ศ.1976	ไอซด์แลนด์ได้ประกาศจะตัด
สัมพันธ์ทางการทูตกับอังกฤษพร้อมจะลาออกจากสมาชิกภาพ	 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทบ
กระเทือนต่อองค์การนาโต้โดยตรง	นาโต้ให้ผู้น�าทั้งสองประเทศและได้มีการพบปะเจรจาระหว่างผู้น�า
ทัง้สองฝ่าย	จงึท�าให้ขอ้พพิาทของทัง้สองประเทศยตุลิงไปได้		โดยผลของการเจรจาองักฤษเปน็ฝ่ายเสยี
ผลประโยชน์อย่างมากมาย	 เพราะไอซ์แลนด์ได้จ�ากัดจ�านวนเรือประมงของอังกฤษที่เข้าไปจับปลาใน
เขตน่านน�้า	200	ไมล์	อันเป็นผลให้ชาวประมงอังกฤษว่างงานถึง	1,500	คน	เรือประมงต้องจอดทิ้งไว้
จ�านวนมาก	เป็นต้น
	 2)	องค์การสันนิบาตอาหรับ	(The	League	of	Arab	States)		
	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม	ค.ศ.1945	ที่กรุงไคโร		
ประเทศอียิปต์	 โดยมีสมาชิกในระยะเร่ิมต้น	 7	 ประเทศ		
ปัจจุบันมีสมาชิก	 14	 ประเทศคือ	 ประเทศอียิปต์	 ซีเรีย	
จอร์แดน	อิรัก	ลิเบีย	อิหร่าน	ซาอุดิอาระเบีย	 โมร็อกโก	
เลบานอน	ตูนิเซีย	 คูเวต	แอลจีเรีย	 และเยเมน	องค์การ
สันนิบาตอาหรับมีจุดมุ่งหมายเพ่ือร่วมมือกันทางด้าน
เศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม	 ประเพณีและสังคม	 เพ่ือช่วย
ประสานหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกันและกันของ
กลุ ่มรัฐอาหรับและเพ่ือการช่วยกันร่วมปกป้องรักษา
อธิปไตยของกันและกันในโอกาสต่อไป		หลังปี	ค.ศ.1950		
ภาคีสันนิบาตจึงร่วมตกลงในอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและยอมรับพันธกรณีในการช่วยเหลือกันทั้ง
ในลักษณะเฉพาะรายและร่วมช่วยเหลือกันในยามท่ีเกิดจากการรุกรานต่อประเทศใดประเทศหน่ึงใน

รูปท่ี 2.28 สัญลักษณ์องค์การ (The League of Arab 
States) ทีม่า : http://www.sudantribune.com/spip.
php?mot74
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รูปที่ 2.29 องค์การต่างๆที่จัดในกลุ่ม Non-government 
Organization : NGO ที่มา : http://ngo-design.devi-
antart. com/art/NGO-3D-logo-V2-314691238

กลุ่มสมาชิกเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความม่ันคง	 อุปสรรคที่ส�าคัญขององค์การสันนิบาตอาหรับ	 คือปัญหาการ
แตกแยกในหมู ่สมาชิกด้วยกันเอง	 โดยเฉพาะความขัดแย้งด้านนโยบายการเมืองเกี่ยวกับชาติ
อภมิหาอ�านาจในสงครามเย็น	ได้กลายเป็นสาเหตใุห้เกดิการแตกร้าวข้ึนในกลุม่อาหรบัและท�าให้แต่ละชาติ
ด�าเนินนโยบายไปคนละทิศละทาง	เป็นเหตุอันหนึ่งที่ท�าให้ฝ่ายอาหรับต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามกับ
อิสราเอล	 เมื่อปี	ค.ศ.1948	และปี	ค.ศ.1967	 เพราะไม่สามารถผนึกก�าลังทางทหารร่วมกันต่อต้าน
อิสราเอลได้	 ในขณะเดียวกันประเทศสมาชิกก็ไม่พอใจที่อียิปต์ท่ีแสดงบทบาทและความมีอิทธิพล 

และแทรกแซงการด�าเนินนโยบายของประเทศสมาชิก	 อย่างไรก็ตามการเข้ามาแย่งดินแดนปาเลสไตน	์
ต้ังประเทศอิสราเอลเป็นสิ่งช่วยเช่ือมรอยร้าวระหว่างกันเองได้ดีขึ้น	 เช่น	 องค์การสันนิบาตอาหรับ		
ประกาศนโยบายไม่รับรองการต้ังประเทศอิสราเอลและเรียกร้องให้คืนดินแดนให้แก่ผู้ล้ีภยัชาวปาเลสไตน์	
พร้อมทั้งจัดการประชุมสุดยอดระหว่างชาติอาหรับเพ่ือปลุกเร้าให้ชาติอาหรับรวมพลังกันต่อต้าน
อิสราเอล	แต่กระนัน้การขดัแย้งกนัเองในหมูส่มาชกิในกรณแีคว้นปาเลสไตน์กย็งัปรากฏอยู	่เช่น	ทีท่าของ
ตูนิเซียและจอร์แดน	ซึ่งไม่ยอมร่วมมือกับชาติอาหรับอื่นๆ	ต่อต้านอิสราเอลเพราะเชื่อว่าการต่อรองกับ
อิสราเอลจะให้ผลประโยชน์แก่กลุ่มอาหรับมากกว่า	 ดังน้ันจอร์แดนจึงแสดงตนเป็นศัตรูต่อขบวนการ
ปลดแอกปาเลสไตส์ที่ใช้ดินแดนของตนเป็นแหล่งปฏิบัติการ	 ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่ชาติ
อาหรับอื่นๆ	 อย่างไรก็ตามสิ่งที่กลุ่มอาหรับต้องกระท�ามากที่สุดคือความร่วมมือในกิจกรรมทางสังคม
และวัฒนธรรม	 เพราะต่างก็นับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกัน	 ใช้ศาสนาเป็นกึ่งสารละลายพฤติกรรม
ทางการเมอืง	ก่อให้เกดิความสามารถในการรวมเป็นกลุ่มผนกึพลังอทิธิพลเป็นกลุ่มอาหรับ	(Arab	voting 
bloc)	อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น

	 2.2.9	องค์การเอกชนระหว่างประเทศ
	 จากความร่วมมอืระหว่างประเทศของโลกทัง้ด้านการเมอืงเศรษฐกจิสังคมและวัฒนธรรมจะเป็น
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล	 บางคร้ังก็ท�าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคอันเน่ืองมาจากผลประโยชน์แห่ง
ชาติ	จนกระทัง่สร้างปัญหาด้านต่างๆ	ทีม่ผีลกระทบต่อประชากรโลกในส่วนรวม	นอกจากน้ีระบบราชการ
ของแต่ละประเทศยงัมปัีญหาในการปฏบิติังานด้วยความ
ล่าช้าในระบบ	 ปัญหาคอรัปชั่น	 ตลอดจนการละเลย
สวัสดิการของประชาคมโลก	โดยมุง่เฉพาะการพัฒนาด้าน
การเมืองและเศรษฐกจิ	ปัญหาดังกล่าวจงึท�าให้กลุ่มเอกชน
ของประเทศต่างๆ	ในโลกร่วมมือกันดังนี้
 	 1)	องค์การพฒันาเอกชน	(Non-government 
Organization	:	NGO)	
	 องค ์การเอ็นจีโอ	 คือ	 องค ์การเอกชนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์	(Private	for	public)	โดยไม่หวังผล
ก�าไรซึ่งมีสมาชิกอยู ่ทุกประเทศทั่วโลกทั้งประเทศที	่	
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พัฒนาแล้ว	ประเทศก�าลงัพัฒนาและด้อยพัฒนา	โดยท�างานเกีย่วกบัการพฒันาชุมชน	ชนบทและชุมชน
เมืองเกี่ยวกับเด็กสตรี	 คนชรา	คนกลุ่มน้อย สิทธิมนุษยชน	สิ่งแวดล้อม	สุขภาพ	ซึ่งแยกย่อยลงไปใน
ประเด็นต่างๆ	เช่น	ผู้ติดเชือ้เอดส์	หรือคนเป็นเอดส ์บางประเทศมีองค์การเอ็นจีโอใหญ่กว่ากระทรวง
ของรัฐบาลเพราะมีงบประมาณด�าเนินงานเป็นพันล้านบาทต่อปี	ซึง่เอ็นจโีอจะมเีครือข่ายประชาสังคม
กับมูลนิธิต่างๆ	 เช่น	 มูลนิธิฟอร์ด	 มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์	 ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีเงินหลายเเสนล้านบาทเป็น
องค์การทีม่กีารด�าเนินกจิกรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อเน่ือง	และมกีระบวนการ	(Process)	และขบวนการ	
(movement)	 ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม	 ส่วนลักษณะการท�างานจะเป็นองค์การที่
ท�างาน	 เพ่ือการพัฒนามากกว่าท�างานเพื่อการสงเคราะห์	 การประสานงานจะเป็นกระบวนการทั่ว
ทุกมุมโลกท�าให้เอ็นจีโอเป็นตัวเชื่อม	(catalyst)	พลังประชาชนคนที่เสียเปรียบ	คนด้อยโอกาสซึ่งไม่ได้
รับความเป็นธรรม	และเป็นส่วนหนึ่งของประชาสังคม	ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อคานอ�านาจรัฐและอ�านาจทุน	ซึ่งได้
ครอบง�าสังคมมานานและเป็นส่วนส�าคัญท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่เป็นธรรมกว่า	สิ่งเหล่านี้
เกดิขึน้ในทุกประเทศทัว่โลก	ซึง่เป็นการเกดิขึน้ของจิตวิญญาณของขบวนการประชาสงัคม	สังคมประชาธรรม
ที่เป็นวิญญาณของประชาธิปไตยคืออ�านาจเป็นของประชาชน
	 ส�าหรับองค์การเอ็นจโีอในประเทศไทย	ผูน้�าแนวคิดและด�าเนินการในประเทศไทยมีหลายคนท่ี
รู้จักกันดี	คือ	ดร.ป๋วย	อึ้งภากรณ์	ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	ได้เห็นข้อจ�ากัดของ
หน่วยงานราชการในการพัฒนาประเทศ	จึงร่วมกับข้าราชการ	อาจารย์	นักธุรกิจ	และคนหลายอาชีพ		
ที่มองเห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ยังไม่มีความเป็นธรรม	มีการใช้อิทธิพลครอบง�าเพื่อเอาเปรียบคนจน		
คนด้อยโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจ	 สังคมและการเมือง	 โดยกลไกของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่ไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอเพ่ือจัดการกับปัญหาเหล่าน้ัน	 โดยเฉพาะในความเป็นจริงที่ผ่านมาคืออ�านาจรัฐ
ตกอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยได้แก่นักการเมือง	 ข้าราชการและนักธุรกิจที่ร่วมมือกันเอาเปรียบคน								
ส่วนใหญ่	ดังนัน้เอ็นจีโอประเทศไทยเกดิขึน้มากกว่า	30	ปี	โดยในปี	ค.ศ.1962	มกีารก่อตัง้	“เครดติยูเนีย่น”	
และในปี	ค.ศ.1965	มีการต้ัง	“เครดิตยเูน่ียนศูนย์กลางเทวา”	เป็นทีพ่ึ่งคนยากจน	ซึง่ปัจจบุนัมกีารขยาย
องค์การมากกว่า	 600	 แห่งทั่วประเทศ	 นอกจากน้ียังมีเอ็นจีโอที่ท�างานด้านพัฒนาชนบทและอ่ืนๆ	
มากมายเกือบทุกวงการ
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บทสรุป

	 โลกแห่งโลกาภิวัตน์กลายเป็นประแสหลักที่เชื่อมโลก	 จากการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวน�าสู่ความ
สามารถในการติดต่อสื่อสารและท�าให้โลกเกิดการเชื่อมเครือข่ายที่ครอบโลกอย่าง	 social	 network								
ที่กลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้	เพราะถูกพัฒนามาเป็นแหล่งศึกษาข้อมูล	แลกเปลี่ยนความรู้	สนทนา
พูดคุย	 และการเคล่ือนย้ายข้อมูล	 ส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่สะดวก	 ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านการเมือง		
เศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น	 น�าไปสู่ความเป็นหมู่บ้านโลกที่ครอบวัฒนธรรมจนถึง
ปัจจุบันนี้	ผลกระทบดังกล่าวยังส่งผลต่อความร่วมมือของสังคมโลกที่เชื่อมความร่วมมือระดับองค์การ
ของโลก	และองค์การส่วนภูมิภาค	ทั้งด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	เป็นการสร้างความ
สัมพันธ์เพ่ือความช่วยเหลือกันของสังคมโลก	 เพราะไม่มีชาติใดที่จะอยู่อย่างโดดเด่ียวภายใต้การ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวได้	จะต้องมีการติดต่อสือ่สารสร้างเครือข่ายและพ่ึงพาอาศัยกนั	แม้ว่าในอดีตอ�านาจ
ชาตินิยมหรือจกัรวรรดินิยมต้ังแต่ก่อนสงครามโลกจะก่อให้เกดิมหาอ�านาจจนถงึปัจจบุนั	แต่ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวน้ันโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจจะส่งผลเสียหายโดยส่วนรวมให้กับสังคมมนุษยชาติ										
ดังน้ันความพยายามในการแก้ปัญหาความขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์ของชาติ	แต่ละชาติจงึจ�าเป็นต้องใช้
การเจรจาการปรึกษาหารือกนัและด�าเนินการทกุวิถีทางเพ่ือยงัยัง้ยติุวิกฤตการณ์ต่างๆ	ทีจ่ะน�าไปสู่ความ
รุนแรง	องค์การสหประชาชาติเป็นหนึ่งในองค์การหลักของโลกที่ท�าหน้าที่เป็นองค์การกลางที่ให้ความ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของสังคมโลกเพ่ือสันติภาพและความมั่นคงทั้งด้านการเมือง	
เศรษฐกิจและสังคมโลกตลอดมา	นอกจากนั้นความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ส่งผลต่อ
ความต้องการเงินทุนเพื่อพัฒนาประเทศ	 ดังนั้นองค์การโลกทางเศรษฐกิจก็เป็นองค์การที่ให้นานาชาติ
กู้เงินตามเงื่อนไขต่างๆ	 เช่น	 ธนาคารโลก	 IMF	 เป็นต้น	 นอกจากน้ีการค้าโลกต้องอยู่บนพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน	องค์การการค้าโลก	(WTO)	จึงเป็นองค์การที่ท�าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานให้
ทกุประเทศได้เจรจาท�าความตกลงทัง้ในระดับพหภุาคีและทวิภาคี		ส่วนความร่วมมือระดับภูมภิาคต่างๆ		
ของโลก	 ถือได้ว่าเป็นแรงผลักดันจากผลกระทบของมหาอ�านาจท่ีก่อให้เกิดส่ิงเร้าให้เข้าสู่กระบวนการ
ความร่วมแรงร่วมใจที่จะขจัดอุปสรรคของความสัมพันธ์กันทุกด้านเพ่ือร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติตนและต่อรองผลประโยชน์กับมหาอ�านาจต่างๆ	 ท�าให้บรรยากาศทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศอยู่ในรูปของการ	“ไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรผล	ประโยชน์เท่านั้นที่ถาวร”		ความรอบรู้และการ
วางแผนยทุธศาสตร์เท่าน้ัน	จงึจะท�าให้แต่ละประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติตนได้ในยคุการแข่งขนั
ที่รุนแรงและแสวงหาเพียงผลประโยชน์ในยุคโลกาภิวัตน์แบบฉับพลันเช่นนี้	
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ค�าถามท้ายหน่วยที่ 2

1.	โลกาภิวัตน์	หมายถึงอะไร	มีลักษณะส�าคัญอย่างไร
2.	จงอธิบายผลกระทบของโลกาภิวัตน์ด้านสังคม	เศรษฐกิจและการเมืองของโลกมาให้เข้าใจ
3.	องค์การระหว่างประเทศมีบทบาทที่ส�าคัญต่อโลกอย่างไร
4.	องค์การสหประชาชาติมีอิทธิพลต่อโลกและต่อไทยอย่างไร
5.	จงเลือกองค์การระหว่างประเทศด้านสังคมมา	1	องค์การพร้อมอธิบาย
6.	องค์การระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจใด	ที่มีอิทธิพลทางด้านการเงินมากที่สุด	จงอธิบาย
7.	UNESCO	มีบทบาทอย่างไร		และส�าคัญต่อระบบโลกอย่างไร
8.	WTO	มีผลกระทบอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก
9.	EU	เป็นการรวมตัวเพื่อวัตถุประสงค์ใด		และมีแนวโน้มเป็นอย่างไร
10.	ASEAN	2015	จะมีผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยบ้าง	จงอธิบาย
11.	องค์การใดมีบทบาทส�าคัญด้านการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารของโลก	จงอธิบาย
12.	องค์การระหว่างประเทศองค์การใดที่มีไทยมีบทบาทส�าคัญบ้าง	ตอบได้มากกว่า	1	องค์การ
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แผนบริหารการสอนประจำาหน่วยที่ 3
รหัสวิชา	 GE30002
รายวิชา	 วิถีโลก		
(Global	Society	and	Living	)	 	3(3-0)
ค�าอธิบายรายวิชา
	 ศึกษาวิวัฒนาการสังคม	ระบบเศรษฐกิจ	การเมอืง	การปกครองของประเทศไทยและของสังคมโลก  

การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมืองและการปกครอง	 ตลอดจนถึงการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ		การเมอืงและการปกครองของประเทศไทย	เพือ่การปรับตวัเข้ากบัการจดัระเบยีบของสงัคมโลก

วัตถุประสงค์ประจ�าหน่วยที่	3
	 1.	เพ่ือให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั	ปัญหาและการแก้ปัญหาทางสังคมของโลก	และทาง
เศรษฐกิจของโลก	ว่าเป็นเช่นไร
	 2.	 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอภิปรายความเป็นมาปัญหาและการแก้ปัญหาทางสังคมของโลก	และ
ทางเศรษฐกิจของโลกว่ามีลักษณะที่ส�าคัญอย่างไร

เนื้อหา
หน่วยที่	3	ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคมโลก
	 1.	ปัญหาและการแก้ปัญหาทางสังคมของโลก	 		
	 	 1.1	ปัญหาและการแก้ปัญหาการเพิ่มประชากรและการขาดแคลนอาหาร	
	 	 1.2	ปัญหาและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	 	 	
	 	 1.3	ปัญหาและการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ความขัดแย้งด้านดินแดนเชื้อชาติและ
เสรีภาพ
	 	 1.4	ปัญหาและการแก้ปัญหายาเสพติด	
	 	 1.5	ปัญหาและการแก้ปัญหาโรคเอดส์
	 	 1.6	ปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานโลก	
	 2.	ปัญหาและการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก	 	
	 	 2.1	ปัญหาและการแก้ปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและวิกฤตเศรษฐกิจโลก
	 	 2.2	ปัญหาและการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจของโลก	 	 	
	 	 2.3	ปัญหาและการแก้ปัญหาทางการเมืองการปกครองของโลก	 	 	
	 3.	ปัญหาและการแก้ไขปัญหาทางการเมืองโลก	
	 	 3.1	ปัญหาและการแก้ปัญหาความขดัแย้งเร่ืองลัทธิและผลประโยชน์การเมอืงการปกครองโลก	
	 	 3.2	ปัญหาและการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องศาสนา	 	 	
	 	 3.3	ปัญหาและการแก้ปัญหาการก่อการร้าย
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
 	การบรรยายและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
 	เอกสารประกอบการสอน	และโปรแกรมการน�าเสนอ	Powerpoint

การวัดผลและประเมินผล
 	การมอบหมายใบงาน	การถามตอบในชั้นเรียน	และการท�ารายงานตามหัวข้อที่ก�าหนด
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บทที่  3
ปัญหาและการแก้ปัญหาของสังคมโลก

	 สังคมโลกได้วิวัฒนาการมาโดยตลอด				ต้ังแต่สมยัก่อนประวัติศาสตร์				เข้าสูส่มยัประวัติศาสตร์	
จนกระทั่งถึงยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันนั้น	 ล้วนผ่าน	ปัญหา	ความขัดแย้ง	 การกดขี่	 สงคราม 

การแสวงหาอ�านาจ	การแสวงหาแนวทางท่ีจะอยูร่่วมกนัอย่างสันต	ิเป็นวัฏจักรอยูเ่ช่นนีเ้สมอ	ปัญหาต่างๆ 

ในแต่ละประเทศจึงกลายเป็นปัญหาร่วมกันของสังคมโลก	ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสังคม	เศรษฐกิจ	
หรือปัญหาทางการเมือง	 มนุษย์ในฐานะสมาชิกของสังคมโลกจึงมีความ	 จ�าเป็นที่จะต้องเข้าใจปัญหา	
เพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน	การศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่สังคมโลกได้ประสบมาแล้ว	
จึงเป็นแนวทางที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเกิดในอนาคตได้	หรืออย่างน้อยก็จะช่วยบรรเทาหรือลดความ
รุนแรงลงได้	 ปัจจุบันปัญหาของโลกมีมากมายจึงขอแยกกล่าวเป็นด้านสังคม	ด้านเศรษฐกิจ	 และด้าน
การเมือง		ดังนี้

 3.1 ปัญหาและการแก้ปัญหาทางสังคมของโลก
	 ในสังคมมนุษย์ที่ประกอบด้วยประชาชนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน	 มีภาษาและศาสนาเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกันก็จะท�าให้เกิดความรู้สึกผูกพันเป็นพวกเดียวกันสามารถเข้าใจซ่ึงกันและกันได้ง่าย	 แต่ใน
สงัคมทีป่ระชาชนมีเชือ้ชาติ	ภาษา	และศาสนาต่างกนั	กจ็ะน�าไปสูก่ารเกดิปัญหาได้ง่าย	ปัญหาทางสังคม
ของโลกที่ส�าคัญมีดังนี้

	 	 3.1.1	ปัญหาการเพิ่มประชากรและการขาดแคลนอาหาร
	 	 1)	สาเหตุและผลกระทบของปัญหา	
	 	 ในปัจจุบันประชากรโลกที่มีทั้งสิ้น	7	พันล้านคน	 โดยร้อยละ	60	อาศัยอยู่ในเอเชีย	
รองลงไปคือ	ร้อยละ	15	อาศัยอยูใ่นแอฟรกิา	ส่วนท่ีเหลือกระจายกนัอยูใ่นยโุรป	ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน 

อเมริกาเหนือ	และโอเซียเนีย	ตามล�าดับ	โลกมีประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.2	ต่อปี	อันเป็นผลมาจากอัตราเกิด
ทีมี่มากกว่าอัตราตาย	โดยพ้ืนทีท่ีม่อัีตราเพ่ิมธรรมชาติสงูทีส่ดุคือ	แอฟริกา	และต�า่ทีสุ่ดคือ	ยโุรป	ในช่วง	
60	ปีที่ผ่านมา	การเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ต่างๆ	เป็นผลของภาวะเจริญพันธุ์มากกว่าภาวะ
การตายหรือย้ายถิ่น	 อัตราเพิ่มประชากรที่มีแนวโน้มลดลง	 ก็เพราะภาวะเจริญพันธุ์มีแนวโน้มลดลง	
ส�าหรับภาวะการย้ายถิน่กลับมแีนวโน้มสูงขึน้	โดยทีพ้ื่นทีพั่ฒน�ามากจะเป็นพ้ืนทีรั่บประชากรเข้า	(ยโุรป	
อเมริกาเหนือ	 และโอเซียเนีย)	 ส่วนพ้ืนที่พัฒนาน้อยก็จะเป็นพ้ืนที่ส่งประชากรออก	 (เอเชีย	 แอฟริกา	
และลาตินอเมริกา/แคริบเบียน)	คาดว่าในอีก	20	ปีข้างหน้า	ประชากรโลกจะเพิ่มเป็น	8.1	พันล้านคน	
โดยมีการกระจายตัวเหมือนเดิม	 ยกเว้นแอฟริกาและยุโรปเท่านั้นที่เปล่ียนไปคือ	 แอฟริกามีสัดส่วน
ประชากรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	15	เป็นร้อยละ	17	ส่วนยุโรปกลับมีสัดส่วนประชากรลดลงจากร้อยละ	11	
เป็นร้อยละ	8
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	 	 2)	ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร
	 	 การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจ�านวนประชากรเกิดจากปัจจัย	3	ชนิดคือ	เกิด	ตาย	และย้ายถิ่น 

โดยการเกดิจะมผีลท�าให้จ�านวนประชากรเพิม่ขึน้	การตายท�าให้จ�านวนประชากรลดลง	และการย้ายถ่ิน
ท�าให้จ�านวนประชากรเพิ่มขึ้น	 ถ้าเป็นการย้ายถิ่นเข้า	 แต่จะท�าให้จ�านวนประชากรลดลง	 ถ้าเป็นการ
ย้ายถิน่ออก	นอกจากนี	้ปัจจัยท้ังสามยงัมผีลกระทบต่อองค์ประกอบของประชากรด้านเพศและอายดุ้วย
อย่างไรก็ตาม	 การเปล่ียนแปลงของประชากรโลกขึ้นอยู่กับการเกิดและการตายเท่าน้ัน	 เน่ืองจากการ
ย้ายถิ่นภายในพ้ืนที่เดียวกันย่อมไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง	 ผลต่างระหว่างการเกิดและการตายคือ			
การเพ่ิมประชากรตามธรรมชาติ	โดยธรรมชาติการเกดิจะมากกว่าการตายเลก็น้อย	ท�าให้ประชากรโลก
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยตลอดเวลา	 แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 ที่ประชากรของโลก
เพ่ิมสงูข้ึนมาก	อันเน่ืองมาจากการลดลงอย่างรวดเร็วของภาวะการตาย	ในขณะทีภ่าวะเจริญพันธ์ุยงัคง
สูงอยู่	 ต่อมาอัตราเกิดก็เร่ิมลดลงอย่างรวดเร็ว	 ในขณะที่อัตราตายยังคงลดลงเรื่อยๆ	 ท�าให้อัตราเพ่ิม
ประชากรลดลง	ปัจจุบันโลกมีอัตราเพิ่มประชากรเพียงร้อยละ	1.2	โดยอัตราเกิดอยู่ที่	20	ต่อพัน	และ
อัตราตายอยู่ที่	8	ต่อพัน	แอฟริกาเป็นพื้นที่ที่มีอัตราเกิดสูงที่สุด	โดยสูงเกือบ	2	เท่าของอัตราเกิดของ
ประชากรทั้งโลก	 ส่วนยุโรปก็มีอัตราเกิดต�่าที่สุด	 โดยต�่ากว่าอัตราเกิดของโลกเกือบคร่ึงหน่ึง	 พ้ืนที่ที่มี
อัตราเกิดต�่ารองลงไปคือ	อเมริกาเหนือ	ส�าหรับพื้นที่ที่เหลือคือ	เอเชีย	ลาตินอเมริกา/แคริบเบียนและ
โอเซียเนียต่างก็มีอัตราเกิดไม่ต่างจากอัตราเกิดของประชากรโลก	น�ามาสู่การแย่งชิงทรัพยากร	ปัญหา
ว่างงาน		ปัญหาความยากจน	และขาดแคลนอาหาร
	 	 ในช่วงเวลา	80	ปี	จากปี	ค.ศ.1950	ถึง	2030	จ�านวนประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จาก	2.5	พันล้านคน	เป็น	8.1	พันล้านคน	หรือเพิ่มขึ้นกว่า	3	เท่าตัว	โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจ�านวน
ประชากรในพืน้ท่ีต่างๆ	กเ็พิม่ขึน้ด้วยเช่นกัน	แต่การเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากรในแต่ละพืน้ท่ีมแีนวโน้ม
ที่แตกต่างกัน	กล่าวคือ	พื้นที่ที่มีจ�านวนประชากรเพิ่มเร็วที่สุดคือ	แอฟริกาที่มีจ�านวนประชากรเพิ่มขึ้น
ถึง	6.3	เท่า	รองลงมาคือ	ลาตินอเมริกา/แคริบเบียนที่เพิ่มขึ้น	4.3	เท่า	ถัดไปคือ	เอเชียเพิ่มขึ้น	3.5	เท่า					
โอเซียเนียเพิ่มขึ้น	3.4	เท่า	และอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น	2.4	เท่า	ส่วนพื้นที่ที่มีจ�านวนประชากรเพิ่มต�่าสุด
คือยุโรป	ซึ่งมีจ�านวนประชากรเพิ่มขึ้นเพียง	1.3	เท่าเท่านั้น	และที่น่าสังเกตคือ	จ�านวนประชากรของ
ยุโรปกลับลดลงในช่วง	 30	 ปีหลังจากน้ันด้วย	 แนวโน้มของการเพ่ิมขึ้นของประชากรท่ีแตกต่างกันใน
แต่ละพ้ืนท่ีน้ี	 มีผลท�าให้การกระจายตัวของประชากรเปลี่ยนแปลงไป	 จะเห็นว่า	 ในปี	 ค.ศ.1950		
ประชากรโลกกว่า	 3	 ใน	 4	 อาศัยอยู่ในเอเชียและยุโรป	 โดยมากกว่าคร่ึงของประชากรโลกอาศัยอยู่								
ในเอเชีย	 และกว่า	 1	 ใน	 5	 ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในยุโรป	 ส่วนโอเซียเนียมีประชากรอาศัยอยู่																
ไม่ถึงร้อยละ	 1	 ของประชากรโลก	 ส�าหรับประชากรอีก	 1	 ใน	 5	 ที่เหลือก็กระจายอยู่ในแอฟริกา																										
ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน	และอเมริกาเหนือ	ในสัดส่วนที่ไม่ต่างกันมากนักแต่ในอีก	80	ปีต่อมา	คือใน
ปี	ค.ศ.	2030	กลับพบว่า	3	ใน	4	ของประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในเอเชียและแอฟริกา	โดยสัดส่วนของ
ประชากรที่อยู่ในเอเชียได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 56	 เป็นร้อยละ	 60	 และในแอฟริกาจากร้อยละ	 9	 เป็น			
ร้อยละ	 17	 ส่วนยุโรปที่มีสัดส่วนประชากรอาศัยอยู่ถึงร้อยละ	 22	 ใน	 80	ปีก่อนหน้ากลับลดลงเหลือ



117

เพียงร้อยละ	8	ซึ่งตรงกันข้ามกับแอฟริกาในอีก	3	พื้นที่ที่เหลือ	พบว่า	มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย	
กล่าวคือ	 สัดส่วนของประชากรในลาตินอเมริกา/แคริบเบียนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ	 7	 เป็น													
ร้อยละ	9	ส�าหรับอเมริกาเหนือลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ	7	เป็นร้อยละ	5	ส่วนโอเซียเนียมีสัดส่วนคงที่
คือ	ร้อยละ	0.5	ตลอดช่วงเวลา	80	ปี	(ตารางที่	3)

ตารางที่	3.1 จ�านวนประชากรและร้อยละของประชากร	จ�าแนกตามพื้นที่	ค.ศ.1950	–	2030
พื้นที่	/	ปี	 1950	 1960	 1970	 1980	 1990	 2000	 2010	 2020	 2030

จ�านวนประชากร(ล้านคน)
โลก	 2518.6	 3021.5	 3692.5	 4434.6	 5263.5	 6070.5	 6830.1	 7540.2	 8130.1
เอเชีย	 1398.5	 1701.3	 2143.1	 2632.3	 3167.8	 3679.7	 4148.9	 4570.1	 4886.6
แอฟริกา	 221.2	 227.4	 357.3	 469.6	 622.4	 795.7	 984.2	 1187.6	 1398.0
ยุโรป	 547.4	 604.4	 655.9	 692.4	 721.6	 728.0	 719.7	 705.4	 685.4
ลาตินอเมริกา	 167.1	 218.3	 284.9	 361.4	 441.5	 520.2	 594.4	 659.2	 711.1
/แคริเบียน
อเมริกาเหนือ	 171.6	 204.2	 231.9	 256.1	 283.5	 315.9	 348.1	 379.6	 407.5
โอเชียเนีย	 12.8	 15.9	 19.4	 22.8	 26.7	 31.0	 34.8	 38.3	 41.5

ค่าเฉลี่ยร้อยละของการเพิ่มจ�านวนประชากร
โลก	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0
เอเชีย	 55.5	 56.3	 58.0	 59.4	 60.2	 60.6	 60.7	 60.6	 60.1
แอฟริกา	 8.8	 9.2	 9.7	 10.6	 11.8	 13.1	 14.4	 15.8	 17.2
ยุโรป	 21.7	 20.0	 17.8	 15.6	 13.7	 12.0	 10.5	 9.4	 8.4
ลาตินอเมริกา	 6.6	 7.2	 7.7	 8.1	 8.4	 8.6	 8.7	 8.7	 8.7
/แคริเบียน	
อเมริกาเหนือ	 6.8	 6.8	 6.3	 5.8	 5.4	 5.2	 5.1	 5.0	 5.0
โอเชียเนีย	 0.5	 0.5	 0.5	 0.5	 0.5	 0.5	 0.5	 0.5	 0.5
ที่มา	: (United Nations, 2004: ตาราง A5.อ้างถึงในวรชัย ทองไทย,2542 : 320-324)

	 นับจากปี	ค.ศ.1950	หรือ	60	ปีก่อน	การเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ต่างๆ	เป็นผลของ
ภาวะเจริญพันธุ์มากกว่าภาวะการตายหรือย้ายถิ่น	 โดยที่อัตราเพิ่มประชากรที่มีแนวโน้มลดลง	ก็เนื่อง
มาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่มีแนวโน้มลดลงน่ันเอง	 อย่างไรก็ตามการย้ายถิ่นถึงแม้จะมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรโลกไม่มากนัก	 แต่ก็มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น	 โดยที่พ้ืนที่พัฒนาสูงมักจะเป็น
พื้นที่ที่รับประชากรเข้า	ได้แก่	ยุโรป	อเมริกาเหนือ	และโอเซียเนีย	ส่วนพื้นที่พัฒนาน้อยก็จะเป็นพื้นที่ที่
ส่งประชากรออก	ได้แก่	เอเชีย	แอฟริกา	และลาตินอเมริกา/แคริบเบียน	คาดว่าในอีก	18-20	ปีข้างหน้า	
(ค.ศ.	 2030)	 ประชากรโลกจะเพ่ิมเป็น	 8.1	 พันล้านคน	 โดยการกระจายตัวของประชากรโลกยังคง		
เหมือนเดิม	 ยกเว้นแอฟริกาและยุโรปเท่าน้ันที่เปลี่ยนไปคือ	 แอฟริกามีสัดส่วนประชากรเพ่ิมขึ้นจาก			
ร้อยละ	14	 เป็นร้อยละ	17	ส่วนยุโรปกลับมีสัดส่วนประชากรที่ลดลง	จากร้อยละ	11	 เป็นร้อยละ	8			
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ส่วนพ้ืนทีท่ีเ่หลือยงัคงมีสัดส่วนประชากรเช่นเดิมเหมอืนกบัปัจจบุนั	โดยภาวะเจริญพันธุย์งัคงเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรเช่นเดิม

	 3)	แนวทางแก้ปัญหาการเพิ่มของประชากรและการขาดแคลนอาหาร 

	 สาเหตสุ�าคัญทีท่�าให้เกดิปัญหาประชากรของ	คือ	
การเพ่ิมขึ้นของประชากร	 อย่างรวดเร็ว	 และการเจริญ
เติบโตของระบบเศรษฐกิจและ	 เทคโนโลยีสมัยใหม่	 เป็น
ผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท�าลายมากขึ้นตัวเมือง
อุตสาหกรรมขยายเพ่ิมขึน้ผูค้นต้องเร่งรีบแข่งขนั		แนวทาง
ที่ส�าคัญต้องประกอบด้วย
	 	 3.1)	 การวางแผนครอบครัว	 (Family	
Planning)	และการใช้มาตรการทางกฎหมาย		สภาวะ
การเพ่ิมขึ้นของประชากรโลก	 มีสาเหตุมาจากการหลาย
ประการแต่สิง่ทีเ่หน็เด่นชดัทีส่ดุน่าจะเป็นการไม่รู้จกัยบัย้ัง
ต่อการมีเพศสัมพันธ์ทั้งวัยรุ่นและวัยท�างาน	 ซึ่งในแต่
ประเทศมีเด็กถูกทอดทิ้งเป็นจ�านวนมาก	 บ้างก็อยู่สถาน
พินิจหรือบ้านเด็กก�าพร ้า	 เมื่อเติบโตขึ้นมาก็เข ้าสู ่
กระบวนการแข่งขันทางเศรษฐกิจ		เกิดการต่อสู้เพื่อแย่งชิงทรัพยากร	ก่อให้เกิดปัญหาว่างงาน	ปัญหา
ความยากจน	 และขาดแคลนอาหาร	 และอาชญากรรม	 ดังน้ันจุดเร่ิมต้นที่ส�าคัญท่ีสุดจึงต้องเร่ิมจาก
ครอบครัว	การให้ความเข้าใจต่อผลกระทบจากการมีลูกมาก	การรณรงค์ให้ครอบครัวมีบุตรเมื่อพร้อม		
เพื่อลดอัตราการเพิ่มของประชากร	 ทั้งองค์การสหประชาชาติและรัฐบาลของหลายประเทศได้รณรงค์
ในเร่ืองน้ีอย่างจริงจัง	 หากไม่ปฏิบัติตามจะตัดสิทธิบางประการ	 หรือถูกปรับหรือต้องเสียภาษีสูงกว่า
ธรรมดา	 ในขณะเดียวกันก็มีกฎหมายที่ชักจูงให้มีการวางแผนครอบครัว	 เช่น	 การช่วยเหลือด้านการ
ศึกษาแก่บุตรของครอบครัวที่ปฏิบัติตามนโยบาย	โดยเฉพาะประเทศกลุ่มสังคมนิยมอย่างจีน	ที่ใช้การ
ควบคุมทีรุ่นแรงโดยการออกกฎหมาย	“หน่ึงครองครัวมบีตุรได้เพียงแค่หน่ึงคน”	เพ่ือหยดุการเพ่ิมจ�านวน
ในจีนอย่างถาวร	 	 การยับยั้งการเกิดประชากรล้นโลกถือเป็นภารกิจท่ีส�าคัญ	 ดังนั้นการแก้ปัญหา
เบือ้งต้นต้องไปเร่ิมทีก่ารวางแผนครอบครัว		การให้ค�าปรึกษาทีถ่กูวิธีและร่วมมอืระหว่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง	
	 	 3.2)	 พัฒนาคุณภาพชีวิตและควบคุมการใช้ทรัพยากร	 การพัฒนาคุณภาพของ
ประชากร	 โดยการเร่งขยายคุณภาพการศึกษา	และให้บริการด้านสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง	 เช่น	
การอนามยัและสาธารณสุข	การแพทย์	และการสาธารณูปโภคประเภทไฟฟ้าประปารวมทัง้ให้ประชากร
เป็นผู้มรีะเบยีบวินัยมสุีขภาพแขง็แรงทัง้ร่างกายและจติใจ	เป็นต้น	การควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ							
โดยก�าหนดมาตรการทางกฎหมาย	ใหร้ัดกมุและเครง่ครดั	ทางราชการควรถือเปน็นโยบายอยา่งชัดเจน

รูปที่ 3.1 องค์การสหประชาติ(UN) คาดว่าการที่ประเทศ
จีนมีนโยบาย ”หนึ่งครอบครัวมีบุตรหนึ่งคน” ส่งผลให้
ประชากรในจีนคงที่และมีแนวโน้มที่อินเดียจะมีประชากร
ท่ีมากกว่าในอนาคต ท่ีมา : http: //www.khaosod.
co.th/view_news.php?newsid=TURObWIzSXpNek
14TVRBMU5BPT0=
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ทีจ่ะควบคุมและป้องกนัการท�าลายทรพัยากรธรรมชาต	ิท้ังต้องเพ่ิมปรมิาณเครือ่งอปุโภคบรโิภคให้เพียงพอ
ต่อการเพิ่มของประชากร	เช่น	การเพิ่มปริมาณ	การคัดเลือกสายพันธุ์พืชและสัตว์อย่างเหมาะสม	
	 	 3.3)	 การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ	 และสังคมระยะยาว	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมเป็นแผนแห่งชาติ	เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชนเป็นหลกั	โดยเน้นการพัฒนา
ภาคชนบทให้มากขึ้น	 เพ่ือสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในชนบทให้ดีขึ้น	 โดยเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน	 เข้ามีส่วนร่วมให้
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้	จากการกระจายรายได้และส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมสู่ท้องถิ่น

	 	 3.1.2	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	
		 	 ปัจจุบันปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพภูมิอากาศและ
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ		รวมทัง้สขุภาพอนามยัและคุณภาพชวีติของประชาชน	ซึง่มแีนวโน้ม
ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม	 การพัฒนาเทคโนโลยีอันเป็นผลมาจาก
การพัฒนาประเทศและการเพ่ิมขึน้ของประชากรมนุษย์อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาทีผ่่านมา	ท�าให้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ	เช่น	ป่าไม้	น�้า	ดิน	และแร่ธาตุ	อย่างสิ้นเปลือง	ส่งผลท�าให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดังกล่าว	ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของประเทศยงัเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรม	เพ่ือผลิตสนิค้าทัง้ทีเ่ป็นสนิค้าประเภททนุ																			
(capital	goods)	และสินค้าบริโภค	(consumer	goods)	ซึ่งกระบวนการผลิตนี้เองที่ก่อให้เกิดของเสีย
ออกสู่ส่ิงแวดล้อม	 การเปลี่ยนแปลงสภาพชนบทเป็นชุมชนเมือง	 อาจเป็นอีกสาเหตุที่ท�าให้เกิดปัญหา
มลพิษทางสิ่งแวดล้อมรุนแรงมากขึ้น(อภิลาศ	 โอสถานนท์,2537)	 ถึงแม้ทรัพยากรธรรมชาติและ														
สิ่งแวดล้อมจะมีความส�าคัญและมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการด�ารงชีวิตของมนุษย์	 แต่มนุษย์ไม่ได้
ตระหนักและให้ความส�าคัญในผลกระทบอันเกดิจากความเสียสมดุลของธรรมชาติ	ท�าให้มนุษย์ยงัคงใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่ือยมาจนเกิดวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมอย่าง						
เด่นชดั	จากการเปล่ียนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วในช่วง	200	ปีทีผ่่านมา	ท�าให้เกดิการสูญพันธุข์องพืช
และสัตว์หลายชนิด	ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของสารพิษในบรรยากาศ	การแพร่กระจายของสารพิษ
ในน�้าจืดและน�้าทะเล	 ส่งผลท�าให้อุณหภูมิทั่วโลกร้อนขึ้น	 การเปลี่ยนแปลงการไหลของน�้าบนผิวโลก	
การละลายของน�้าแข็งขั้วโลก	จนเกิดการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลและปรากฏการณ์ธรรมชาติ	เช่น	แผ่นดิน
ไหว	 ภูเขาไฟระเบิด	 น�้าท่วมความแห้งแล้ง	 ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต	 โดยเฉพาะมนุษย์จะได้รับ
ผลกระทบเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 (วินัย	 วีระวัฒนานนท์,2540)	ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมบาง
เร่ืองก็เป็นเร่ืองเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่	 เช่น	 น�้าเสีย	 อาหารเป็นพิษ	 ดินปนเปื้อนโลหะหนัก	 เป็นต้น											
แต่มลพิษสิง่แวดล้อมบางเร่ืองกเ็ป็นปัญหาร่วมกันทีจ่�าเป็นเร่งด่วน	เช่น	การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก	
(greenhouse	effect)	และปรากฏการณ์เอลนีโญ	ลานีญา	เป็นต้น	
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	 1)	สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม	
	 	 1.1)	การเพิ่มจ�านวนประชากร	ภายในระยะเวลาไม่กี่สิบปีมานี้	ประชากรของโลกได้
เพ่ิมจ�านวนขึน้อย่างรวดเร็ว	เมือ่จ�านวนประชากรเพ่ิมขึน้ความต้องการปัจจัยขัน้พ้ืนฐานในการด�ารงชวิีต
ของมนุษย์ซึง่ได้แก่	อาหาร	เคร่ืองนุ่งห่ม	ทีอ่ยูอ่าศัย	ยารักษาโรค	และส่ิงอ�านวยความสะดวกสบายต่างๆ	
ก็เพิ่ม	มากขึ้นเป็นเงาตามตัว	มนุษย์จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาและผลิตสิ่งต่างๆ	เหล่านี้ให้พอเพียงกับความ
ต้องการ	ท�าให้มีการน�าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ลดลงทุกๆ	ปี	ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ	การเสียสมดุล
ธรรมชาติ	ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ	
	 	 1.2)	 การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม	 การพัฒนาของมนุษย์ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาด้านเกษตรกรรมหรือการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม	ได้มีการน�าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
อย่างมากมายจนเกดิเป็นการท�าลายธรรมชาติ	เช่น	การสร้างเขือ่นเพ่ือผลติกระแสไฟฟ้าและชลประทาน							
มีส่วนท�าให้พ้ืนที่ป่าสูญเสียไป	 การท�าเหมืองแร่	 นอกจากท�าลายสภาพป่าแล้ว	 ยังท�าให้น�้าและดิน									
เสียหายอีกด้วย	 การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวกระท�าไปเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์เท่าน้ันไม่ได้							
น�ามาเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้	ดังน้ัน	จงึพบว่าปัญหาสิง่แวดล้อมต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั
มีส่วนมาจากการใช้เทคโนโลยขีองมนษุย์เกอืบทัง้ส้ิน	เช่น	การใช้ปุย๋และยาปราบศัตรูพืช	เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร	 ได้ก่อให้เกิดการตกค้างของสารพิษทั้งตามพ้ืนดินในน�้า	 ในอากาศ	 และในพืชผักผลไม้
และจะตกค้างมาถึงมนุษย์เมื่อบริโภคอาหารที่มีสารพิษน้ันเข้าไป	 การใช้น�้ายาสารเคมีในกระบวนการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม	 น�้าเสียจากกระบวนการดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน�้า	 ท�าให้เกิดการ		
เน่าเสียตามมา	เป็นต้น	
	 	 1.3)	ค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม	ค่านิยมเป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบทางสงัคม	โดยสงัคมใด
มีค่านิยมถูกต้องจะท�าให้สังคมนั้นเกิดการพัฒนา	 ในทางตรงกันข้ามถ้าสังคมใดมีค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม
มักส่งผลให้สังคมน้ันเกิดปัญหาได้	 โดยเฉพาะปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม	 ค่านิยมที่ไม่เหมาะสมเหล่าน้ี			
เห็นได้จากพฤตกิรรมความฟุ่มเฟือย	หรหูรา	ความมกัง่าย	ความประมาท	ความเป็นเอกเทศ	ความเป็นผูช้อบ
มอี�านาจเหนือธรรมชาติ	ความชืน่ชอบในสิง่ประดิษฐ์ทีห่รือความงามตามธรรมชาติ	และเอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น	สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดการท�าลายสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความเชื่อและค่านิยมนั้น
	 	 1.4)	 การขยายตัวของชุมชนหรือเมือง	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ	 เน่ืองจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว	 จะท�าให้เกิดปัญหาการขาดการวางแผน
การวางผังเมอืงไว้ล่วงหน้า	นอกจากน้ีการขยายตวัของเมอืงยงัน�ามา	ซ่ึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมขึน้ด้วย 

ซึ่งการปฏิบัติงานของโรงงานอุตสาหกรรม	โดยขาดการวางแผนและการควบคุมที่ดีจะส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมมากมาย	การขยายตวัของเมอืงเกดิขึน้จากภาวะหรือปัจจัยทางสังคมท่ีผลักดนัให้คนส่วนใหญ่
เกาะกลุ่มกันเข้ามาอยู่ในเขตเมือง	 ได้แก่	 ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร	 การศึกษา	 เศรษฐกิจ	
ความสะดวกสบาย	รายได้ต่อหวัของคนในเขตเมอืงทีม่สูีงกว่า	ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นแรงดึงดูดให้คนจากชนบท
ซึ่งมีโอกาสด้อยกว่าให้เข้ามาสู่เมืองมากขึ้น	
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	 	 1.5)	 การกระท�าโดยตรงของมนุษย์	 จากการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์ก�าลัง
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน	จะพบว่าปัญหาดังกล่าวล้วนเป็นผลมาจากการกระท�าของมนุษย์ทั้งสิ้น	มนุษย์เป็น
ตัวการส�าคัญที่ท�าให้สิ่งแวดล้อมเสียหายไปทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ตลอดเวลา

	 2)	ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ
	 	 2.1)	ปัญหามลพิษทางอากาศ	(air	pollution)	ปัญหาด้านสภาพอากาศมีสาเหตุมา
จากหลายประการทัง้ประชากรหนาแน่น	เกดิโรงงานอุตสาหกรรมมากขึน้มยีานยนต์มากขึน้	หมอกควนั

เขม่าจึงมากขึ้นด้วย	 กลายเป็นพิษที่ท�าลาย
สุขภาพอนามัยของประชากรโลก	 สารพิษท่ี
ส�าคัญ	มซีลัเฟอร์	ไดออกไซด์	คาร์บอนมอนอกไซด์	
คาร์บอนไดออกไซด์	 ออกไซด์ของไนโตรเจน		
สารไฮโดรคาร์บอนต่างๆ	รวมท้ังอนภุาคบางชนดิ 

และไอของตะกัว่ซึง่เป็นสารทีท่�าอนัตรายต่อมนุษย์ 

สารบางชนิดอาจท�าให้ทารกในครรภ์ผิดปกติได้	
อันตรายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้ม
ของก๊าซหรือสารอันตรายนั้น	 อย่างไรก็ตาม
ก๊าซพิษ	และสารพิษทีอ่ยูใ่นอากาศได้ก่อให้เกดิ
อันตรายแก่มนุษย์และสัตว์	ก๊าซบางชนิดท�าให้
ร่างกายอ่อนเพลีย	สุขภาพเสื่อมโทรมและหาก
สูดดมในปริมาณมากอาจถึงตายได้	 บางชนิด
ท�าลายเยื่อจมูกและหลอดลม	 ขัดขวางการรับ

ออกซิเจนในเม็ดเลือด	ท�าให้เป็นโรคปอดได้	ก๊าซบางชนิดท�าให้เกิดการระคายเคืองตา	คันตามผิวหนัง	
หรืออาจท�าให้เกดิโรคมะเร็งได้อนุภาคในอากาศของสาร		หลายชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์	เช่น	
กรดก�ามะถัน	ปริมาณเพียง	1	มิลลิกรัมต่ออากาศ	1	ลูกบาศก์เมตร	จะสามารถท�าให้ระบบหายใจผิด
ปกติได้	กรดอาร์ซีนิกและสารตะกั่วจากท่อไอเสียรถยนต์	ก็ท�าอันตรายต่อมนุษย์	ถ้ามนุษย์ได้รับติดต่อกัน
วันละ	8	ชั่วโมง	สัปดาห์ละ	5	วัน	จะสามารถท�าลายสมองเกิดการเสื่อมสลายของเส้นโลหิตฝอย 

โรคสมองที่เกิดจากพิษสารตะกั่วท�าให้เกิดการตกเลือดในสมอง	ปวดศีรษะ	จนอาจเป็นอัมพาตได้	และ
พบว่ายงัมผีลต่อความเสือ่มของเซลล์สืบพันธุข์องมนษุย์ได้	นอกจากนัน้	สารตะกัว่ยงัเป็นอันตรายร้ายแรง
ต่อการเจริญเติบโตของเด็กอีกด้วย	(มนัส	ธัญญเกษตร	และคณะ.2542	:	148-149)	สารที่มนุษย์เริ่ม
ตระหนักในพิษภัยอีกชนิดหนึ่ง	คือ	สารคลอโรฟลูโอคาร์บอน	(Chlorofluocarbon)	หรือสาร	CFC	จะ
ลอยข้ึน	ไปท�าลายก๊าซโอโซนในบรรยากาศ	ท�าให้เกิดช่องโหว่ทีแ่สงอัลตราไวโอเลต	(Ultra	Violet)	จาก
ดวงอาทิตย์สามารถส่องตรงมายังผิวโลกได้โดยตรง	 ยิ่งมีควันจากโรงงานอุตสาหกรรม	 ซึ่งมีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	 เป็นส่วนผสมส�าคัญร่วมด้วย	ก็จะท�าให้ภาวะเรือนกระจกรุนแรงมากขึ้น	จากการ

รูปท่ี 3.2 มลพิษทางอากาศ  ท่ีเกิดจากเศรษฐกิจโลกท่ีมกีารขยายตัวมาก
ข้ึน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม จากโรงงานและรถยนต์ท�าให้ท่ัวโลก
สร้างมลพิษอย่างมากจนท�าลายช้ันบรรยากาศล�าดับต้นๆ คอื เมอืงปักก่ิง 
ประเทศจีน, เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ,เมืองจาร์กาต้า ประเทศ
อินโดนีเซียและเมืองซัมกายิต ประเทศอาเซอร์ไบจาน เป็นต้น  ท่ีมา : 
http://www.momypedia.com/article-6-35-88/มลพิษทาง
อากาศ---1-ใน-10-พิษที่ฆ่าคนทั่วโลก/  
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ส�ารวจของนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยอลาสกา	 พบว่าภูเขาน�้าแข็งขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า	 “กรีนแลนด์	 ไอซ์”	
ก�าลงัละลายอย่างรวดเร็วเกนิความคาดหมาย	ความสูงของภเูขาน�า้แขง็ลดลงเฉล่ียปีละหน่ึงฟุตคร่ึงและ
เมือ่เปรียบเทยีบกบัข้อมูลต้นทศวรรษ	1990	ท�าให้ทีมนักส�ารวจต้องตะลึง	เมือ่พบว่าภเูขาน�า้แขง็ละลาย
จนบางลงเป็นสองเท่า	เม่ือเปรียบเทยีบกบั	40	ปี	ก่อนสาเหตุท่ีท�าให้ภเูขาน�า้แขง็ในอลาสกาละลายอย่าง
รวดเร็วนี้	น่าจะเป็นผลมาจากภาวะเรือนกระจก	 เนื่องจากชาวโลกพากันปล่อยก๊าซพิษขึ้นสู่บรรยากาศ
ท�าให้โลกร้อนขึ้น		นอกจากนี้	การน�าเอาพลังงานนิวเคลียร์เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้า 
กท็�าให้เกดิโศกนาฏกรรมคร้ังใหญ่มาแล้ว	เมือ่มกีารร่ัวไหลของสารกมัมนัตภาพและส่งผลถงึแก่ชวิีตอย่าง
มากมาย
	 	 2.2)	 ปัญหามลพิษทางน�้า	 (water	 pollution)	 น�้าเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิด
หมนุเวียนได้ไม่มีวันหมดส้ิน	น�า้จากแหล่งน�า้ผวิ
ดินไม่ว ่าจะเป็นแม่น�้า	 ล�าธาร	 ทะเล	 และ
มหาสมทุร	กจ็ะระเหยเป็นไอน�า้ลอยขึน้สูเ่บือ้งบน	
เน่ืองจากไอน�า้มคีวามเบากว่าอากาศ	เมือ่ไอน�า้
ลอยสู่เบื้องบนแล้วจะกระทบกับความเย็นและ
กล่ันตัวกลายเป็นละอองเล็กๆ	 ลอยจับตัวกัน
เป็นกลุ่มเมฆ	 เมื่อจับตัวกันมากขึ้นและกระทบ
ความเย็นก็จะกล่ันตัวกลายเป็นหยดน�้าแล้ว
ตกลงสู่พ้ืนโลก	 น�้าบนพ้ืนโลกจะระเหยกลาย
เป็นไอน�า้อกีเมือ่ได้รับความร้อนจากดวงอาทติย์	
จะรวมตัวกันเป็นเมฆและกลั่นตัวเป็นหยดน�้า
กระบวนการเช่นนี้	เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรหมุนเวียน
ต่อเนือ่งกนัตลอดเวลามช่ืีอเรียกว่า	“วัฏจักรน�า้” 

แหล่งต้นตอของน�้าที่ เป ็นประโยชน์หรือมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
มนุษย์	 เป็นสิ่งจ�าเป็นแก่การด�ารงชีวิตของสิ่ง
มีชวิีตทกุชนิด	นอกจากน้ีได้มกีารน�าน�า้มาใช้ใน
ด้านเกษตรกรรม	 อุตสาหกรรม	 บ้านเรือน	
นันทนาการและกิจกรรมต่างๆ	รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม	และในอีกหลายพื้นที่ในโลกก�าลังประสบปัญหา
ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานของน�้าในอนาคตอันไม่ไกลนัก	เนื่องจากน�้าจืดที่มีปริมาณที่น้อย
พร้อมกบัน�า้ท่ีมคุีณภาพดกีล็ดลงจากการปนเป้ือนของมลพษิจากกจิกรรมของมนษุย์	โดยปัจจุบนัมแีนวโน้ม
จะเน่าเสียมากขึ้น	เพราะได้รับเอาขยะ	สารเคมี	ปุ๋ย	ซากเปื่อยเน่า	และน�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	
ปัญหาน้ีเกดิขึน้เกอืบทกุภูมภิาคของโลก	ยิง่อยูใ่กล้เมืองใหญ่ยิง่มปัีญหารุนแรงข้ึน	เช่น	ในญีปุ่น่มโีรงงาน
เคมีใหญ่แห่งหนึ่งถูกศาลตัดสินให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ประชาชนถึง	 70	 ล้านบาท	 ในฐานะที่ปล่อย

รูปท่ี 3.3 โรคมินามาตะ (Minamata Disease) เกิดขึ้นในปี 2499 
ประชาชนในเมืองมินามาตะได้บริโภคสัตว์น�้ามีอาการแปลกๆ ท�าให้มี
อาการชักด้ินชักงอ พูดไม่ชัด สูญเสียการควบคุมร่างกาย หลังจากนั้น    
3 ปี จึงพบว่าเกิดจากการได้รับพิษปรอทซึ่งบริษัท ชิสโซ คอร์ป (Chisso 
Corp.) ลงในน�้าทะเล จนท�าให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อม ส่งผล
ให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบและตายด้วยโรคนีจ้�านวนมาก  ท่ีมา : http://
www.mtp.rmutt.ac.th/?p=865
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สารปรอทลงในทะเลจนเข้าไปสะสมในปลา	เมือ่คนบริโภคปลาท�าให้เกดิการเจบ็ป่วยและถงึตายได้หาก
ปริมาณสารพิษสะสมมากพอ	ญี่ปุ่นเรียกโรคนี้ว่า	“มิน�ามาตะ”	ตามชื่ออ่าวที่เป็นที่ตั้งโรงงาน	น�้ามันก็
เป็นสารอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวการท�าให้น�้าสกปรกและเป็นพิษ	ในแต่ละปีจะมีน�้ามันไหลลงทะเลหลาย
ล้านตัน	รั่วไหลจากเรือบรรทุกน�้ามันบ้าง	จากการทิ้งน�้ามันเครื่องลงน�้า	จากอุบัติเหตุ	น�้ามันเหล่านี้จะ
ลอยอยูบ่นผวิน�า้ต้องใช้เวลานานมากจงึจะย่อยสลาย	ท�าให้การระเหยของน�า้ลดน้อยลง	ส่งผลให้ปริมาณ
น�้าฝน				ลดน้อยลงด้วย	คราบน�้ามันยังเป็นฉนวนกันแสงแดด	และออกซิเจนท�าให้เป็นอันตรายต่อชีวิต
ของพืชและสตัวน์�้า	และอาจจะสะสมสารพษิทีเ่ป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคได้	นอกจากนี	้น�้าทีป่นเปือ้นสารพิษ
ยังสามารถท�าอันตรายต่อมนุษย์โดยตรงท�าให้เกิดโรคผิวหนัง	 สารพิษบางชนิดท�าให้เกิดแผลเน่าเปื่อย	
ยังมีสภาพมลพิษในส่ิงแวดล้อมอีกมาก	 เช่น	 มลพิษของดินอันเกิดจากสารเคมี	 ตะกอนเกลือหรือ
ซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด	หรือมลพิษทางเสียงจากการท�างานของเครื่องจักรเครื่องยนต์	เป็นต้น	
	 	 2.3)	 ปัญหามลพิษทางดิน	 (soil	 pollution)	ดินในธรรมชาติปกติจะยอมให้สารที่
เป็นพิษอยู่ได้ในระดับหนึ่ง	 โดยไม่ท�าให้โครงสร้างทางเคมี	ฟิสิกส์	 และชีววิทยาของดินเปลี่ยนไป	และ
ดินยังสามารถให้ประโยชน์ต่อมนุษย์	พืช	หรือสัตว์ได้เหมือนเดมิ	แต่เมื่อปริมาณสารพิษในดนิมีเพิ่มมาก
ขึน้จนท�าให้โครงสร้างทางเคม	ีฟิสิกส์	และชวีวิทยาของดินเปลีย่นไปจนไม่สามารถให้ประโยชน์แก่มนุษย์	
สัตว์	และพืช	ได้ดีเหมือนเดิม	ดินในสภาพดังกล่าวจึงเรียกว่า“มลพิษทางดิน”ถ้ามีสารมลพิษในดินมาก
เกนิขดีจ�ากัดอาจมผีลท�าให้พืชหยดุการเจริญเติบโตตายหรือสารพิษอาจจะถกูพืชดูดซมึเข้าไป	อาจสะสม
ในห่วงโซ่อาหาร	เช่น	ในผัก	ผลไม้	เนื้อสัตว์	และอาจเคลื่อนย้ายออกไปตามกระบวนการท�าให้ดินขาด
ความอุดมสมบรูณ์	ดินจงึมศัีกยภาพในการให้ผลผลิตลดลงซึง่อาจจดัเป็นมลพิษทางดินเช่นกนั		การเพิม่
ผลผลิตการเกษตรโดยการใช้ยาฆ่าแมลงและยาก�าจัดศัตรูพืช	 สารเคมีเหล่าน้ีส่งผลต่อคุณภาพของดิน	
เช่น	ท�าให้ดินมีสภาพความเป็นกรดรุนแรง	มีความเค็มเกินไป	อันเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตที่เป็น
ปกติของพืช	 การใส่ปุ๋ยลงในดินจะก่อให้เกิดการสะสมของสารเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ไนโตรเจน	
ฟอสฟอรัส	และโพแทสเซียม	การสะสมนี้อาจถึงขั้นเป็นพิษได้น�้าจากการชลประทาน	ท�าให้ดินเป็นพิษได้	
เน่ืองจากน�้าได้ไหลผ่านบริเวณต่างๆเร่ือยมา	 ซึ่งหากน�้าไหลผ่านบริเวณที่ดินอยู่ในสภาพที่ถูกกัดกร่อน
ได้ง่าย	บริเวณทีม่เีกลือมากๆ	และมีการใช้ยาปราบศัตรูพืชกันอย่างกว้างขวาง	ดินทีไ่ด้รับการทดน�า้กจ็ะ
มีโอกาสได้รับสารพิษมากขึ้น	ดินที่เป็นพิษ	ก่อให้เกิดอันตรายต่อทุกชีวิตได้	เช่น	พิษจากยาปราบศัตรูพืช 

สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ในรูปของน�้าดื่มที่มีสารพิษปะปน	หรือโดยการรับประทานพืชผักที่ปลูกในดินที่
มีการสะสมตัวของสารที่มีพิษ
	 	 2.4)	 ปัญหามลพิษจากสารเคมี	กระบวนการใช้สารพิษอย่างไม่ถูกต้องมีอันตรายต่อ
มนุษย์และส่ิงแวดล้อม	คือ	เกดิอันตรายต่อผูใ้ช้โดยตรง	ซึง่ได้แก่	เกษตรกร	ผูป้ระกอบอาชพีในโรงงาน
ทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้สารพิษและประชาชนทัว่ๆ	ไป	ทัง้น้ีเน่ืองจากความรู้ความเข้าใจในการใช้และป้องกนั
อันตรายจากสารพิษอย่างถกูต้อง	จงึท�าให้เกดิอุบติัเหตุก่อให้เกดิอันตรายหรือเจ็บป่วยถงึชวิีตได้ในทนัที	
หรือสะสมสารพิษในส่วนต่างๆ	ของร่างกาย	ท�าให้สุขภาพทรุดโทรม	เกดิโรคภัยร้ายแรงขึน้ได้ในภายหลัง	
เกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
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แหล่งที่มีการใช้สารพิษ	ทั้งนี้	 เนื่องจากสารพิษ
ทีใ่ช้หรือทีเ่กิดจากขบวนการผลิตถกูปลดปล่อย
ออกสู่ส่ิงแวดล้อมรอบๆ	 ในปริมาณสูงจนอาจ
เกดิอนัตรายต่อผู้ท่ีอาศัยอยูบ่ริเวณรอบๆ	ซึง่ต้อง
รับสารพิษเข้าไปอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	ก่อให้เกดิ
สภาวะสมดุลตามธรรมชาติเสียไป	 เน่ืองจาก
ศัตรูธรรมชาติ	เช่น	ตัวห�า้	ตัวเพล้ีย	ทีม่ปีระโยชน์
ในการป้องกนัก�าจดัศัตรูพืช	ศัตรูมนุษย์และสัตว์	
ถูกสารพิษท�าลายหมดไป	แต่ขณะเดียวกันศัตรู
ที่ เป ็นปัญหาโดยเฉพาะพวกแมลงศัตรูพืช
สามารถสร้างความต้านทานพิษขึน้ได้	ท�าให้เกดิ
ปัญหาการระบาดเพ่ิมมากขึน้	หรือศัตรูทีไ่ม่เคย
ระบาดก็เกิดระบาดขึ้นมาเป็นปัญหาในการ
ป้องกันก�าจัดมากขึ้น	 เกิดอันตรายแก่สิ่งมีชีวิตและมนุษย์ในระยะยาว	 เนื่องจากการได้รับสารพิษ 

ซึ่งแพร่กระจายตกค้างอยู่ในอาหารและสิ่งแวดล้อมเข้าไปสะสมไว้ในร่างกายทีละน้อยจนท�าให้ระบบ
และวงจรการท�างานของร่างกายผิดปกติ	 เป็นเหตุให้เกิดโรคอันตรายขึ้นหรือบางครั้งอาจท�าให้เกิด
การกลายพันธุ	์หรอืเกิดความผดิปกตใินรุน่ลกูหลานขึน้ได้	เกดิความสญูเสยีทางเศรษฐกจิขึน้กบัประเทศชาติ 
เนื่องจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชน	 ท�าให้ไม่สามารถท�างานได้เต็มที่	 และยังต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลอีกด้วย	 นอกจากน้ี	 ยังมีปัญหาไม่สามารถส่งอาหาร	 ผลิตผลและผลิตภัณฑ์
การเกษตรออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศได้	 เน่ืองจากมีสารพิษตกค้างอยู่ในปริมาณสูงเกินปริมาณที่
ก�าหนดไว้	เช่น	เมืองเซอร์ซินสค์	ประเทศรัสเซีย	หรือเมืองลาโอโรยา	ประเทศเปรู	หรือเมืองวาปี	ประเทศ
อินเดีย	เป็นต้น		ซึ่งมีสารเคมีในอากาศมากกว่า	50	ชนิด ในจ�านวนนี้มีอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	ยาฆ่าแมลง	
สิ่งทอ	ยารักษาโรค	ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ	ดิน	น�้า	สิ่งแวดล้อมและมนุษย์โดยตรง	
	 	 2.5)	ปัญหามลพิษทางเสียง	 (noise	pollution)	ปัญหาเสียงที่ดังเกินระดับที่หูจะ
รับได้	จัดเป็นมลพิษหรือท�าลายโสตประสาทของมนุษย์สามารถแบ่งได้เป็น	3	กลุ่มคือ	เสียงดัง	เสียงอัน
น่าร�าคาญ	และเสียงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน	เช่น	เสียงเครื่องบินไอพ่นที่บินผ่าน	เป็นต้น	เสียงโดยทั่วไป
แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	เสียงสบอารมณ์	(sound)	หมายถึง	เสียงที่ฟังแล้วสบายใจ	สามารถปฏิบัติ
งานได้ดี	 และเสียงอึกทึก	 (noise)	 หมายถึง	 เสียงที่คนไม่ต้องการ	 เน่ืองจากไม่มีความไพเราะนุ่มนวล	
กระด้างหู	 ซึ่งเสียงอึกทึกจะมีลักษณะดังนี้	 คือ	 เสียงทุ้มที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานๆ	 เช่น	 เสียงเครื่องยนต์
เสียงแหลมเกิดขึ้นเป็นเวลานาน	เสียงที่เกิดจากการกระแทกในช่วงเวลาสั้นๆ	เช่น	เสียงค้อนเป็นเสียงที่
เกิดจากการกระแทกที่ดังมากเป็นจังหวะหรือเป็นครั้งคราว	เช่น	เสียงเครื่องเจาะคอนกรีต	และเสียงที่
เกิดดังขึ้นเป็นพักๆ	เช่น	เสียงการจราจร	เสียงที่เกิดจากการโรงงานอุตสาหกรรม	เป็นต้น

รูปท่ี 3.4 เมอืงเซอร์ซนิสค์เป็นศนูย์กลางการผลติเคมภัีณฑ์และอาวธุเคมี
ตัง้แต่ครัง้สงครามเยน็รวมทัง้การผลติน�า้มันท่ีมสีารตะก่ัวด้วยมลพิษของ
เมอืงนีค้อืแก๊สซาริน แก๊สวเีอ็กซ์ รวมท้ังสารตะก่ัว มปีระชาชนได้รบัผลก
ระทบ 300,000 คน  และหนังสือกินเนสส์บุ๊กบันทึกไว้ว่าเป็นเมืองท่ีมี
มลพิษทางเคมีมากท่ีสุดในโลก  ท่ีมา : http://www.oknation.net/
blog/kanis/2009 /11/04/entry-1
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	 	 2.6)	ปัญหาโลกร้อนและการท�าลายชั้นโอโซน	(Greenhouse	Effect)	การท�าลาย
ชั้นโอโซนของบรรยากาศ	หมายถึง	การที่ก๊าซส่วนน้อย	ได้แก่	ออกไซด์ของไนโตรเจน	มีเทน	และ
คลอโรฟลอูอโรคาร์บอน	ซึง่เกดิจากโรงงานอุตสาหกรรมถกูปล่อยขึน้สูบ่รรยากาศและไปท�าลายชัน้โอโซน
จนเป็นช่องโหว่ท�าให้รังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตส่องถึงพื้นโลก	 ปกติโอโซนเป็นก๊าซ
ทีม่ปีริมาณต่างกนัต้ังแต่ระดับน�า้ทะเลจนถงึความสูง	60	กโิลเมตร	แต่ในระดับความสูงมีประโยชน์ส�าคัญ	
2	ประการ	คือ	ช่วยกรองรังสี	UV	ไว้ร้อยละ	70-90	และท�าหน้าที่เป็นก๊าซเรือนกระจกคอยปกป้องโลก

											 	 2.6.1)	ปรากฏการณ์เอลนโีญ	(Ei	Nino	Phenomena)	เอลนโีญ	(El	Niño) 
เป็นชื่อของกระแสน�้าอุ่นที่ไหลเลียบชายฝั่งทะเลของประเทศเปรูลงไปทางใต้ทุกๆ		2-3	ปี		กระแสน�้า
อุ่นนี้จะไหลเข้าแทนที่กระแสน�้าเย็นที่อยู่ตามชายฝั่งเปรูนานประมาณ	2-3	เดือน	มีผลท�าให้เกิดฝนตก
และดินถล่มอย่างรุนแรง	ในประเทศเปรูและเอกวาดอร์	ปรากฏการณ์เอลนโีญมชีือ่เรียกอย่างเป็นทางการ
ว่า	“El	Niño	–	Southern	Oscillation”	หรือเรียกอย่างสั้นๆ	ว่า	ENSO	ซึ่งหมายถึง	การเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้	โดยกระแสลมสินค้าตะวันออกอ่อนก�าลัง	กระแสลมพื้นผิว
เปล่ียนทิศทาง	 พัดจากประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียตอนเหนือไปทางตะวันออก	 แล้วยกตัวขึ้น
เหนือชายฝ่ังทวีปอเมริกาใต้	ก่อให้เกดิฝนตกหนักและแผ่นดินถล่มในประเทศเปรูและเอกวาดอร์	กระแส
ลมพัดกระแสน�้าอุ่นบนพ้ืนผิวมหาสมุทรแปซิฟิกไปรวมกันบริเวณชายฝั่งประเทศเปรู	 ท�าให้กระแสน�้า
เยน็ใต้มหาสมทุรไม่สามารถลอยตัวขึน้มาได้	ท�าให้บริเวณชายฝ่ังขาดธาตุอาหารส�าหรับปลาและนกทะเล
ปรากฏการณ์เอลนีโญ	ท�าให้ฝนตกหนักในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้	แต่ยังก่อให้เกิดความแห้งแล้ง

รูปที่ 3.5 ภาพด้านบนคือภาพของกระแสน�้าในปีที่เกิด ปรากฏการณ์ ลา นินญ่า จะเป็นว่ากระแสน�้าอุ่นจะมากองอยู่ทางฝั่งทวีปเอเชีย
เป็นจ�านวนมาก ส่วนภาพด้านล่างในปี เอลนินโญ่ จะเห็นว่าลมสินค้าที่พัดเบาลงท�าให้น�้าอุ่นที่ผิวน�้าของมหาสมุทรแปซิฟิกกระจายกัน
ทั่วมหาสมุทร (ภาพจากองค์การ NASA) ที่มา : http://www.siamensis.org/article/2509
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ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และออสเตรเลียตอนเหนือ	 การที่เกิดไฟใหม้ป่าอย่างรุนแรงในประเทศ
อินโดนีเซีย	
	 	 	 2.6.2)	ปรากฏการการณ์ลานีญา	(La	Niya	Phenomena)	มสีภาวะตรงข้าม
เอลนีโญ	ปรากฏการณ์ลานีญาเกิดขึ้นได้ทุก	2-3	ปี	และปกติจะเกิดขึ้นนานประมาณ	9-12	เดือน 

แต่บางคร้ังอาจปรากฏอยูไ่ด้นานถงึ	2	ปี		การเกดิลานีญา	คือ	ลมค้าตะวันออกเฉยีงใต้ทีพั่ดปกคลมุเหนือ
มหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนมีก�าลังแรงมากกว่าปกติและพัดพาผิวน�้าทะเลที่อุ่นจากตะวันออกไปสะสม
อยู่ทางตะวันตกมากยิ่งขึ้น	ท�าให้บริเวณแปซิฟิกตะวันตก	รวมทั้งบริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
ของเอเชีย	 มีอุณหภูมิน�้าทะเลสูงขึ้นส่งผลให้อากาศเหนือบริเวณดังกล่าวมีการลอยตัวขึ้นและกล่ันตัว
เป็นเมฆและฝน	 ส่วนแปซิฟิกตะวันออกนอกฝั่งประเทศเปรูและเอกวาดอร์นั้นขบวนการไหลขึ้นของ
น�้าเย็นระดับล่างไปสู่ผิวน�้า	 (upwelling)	จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรุนแรง	อุณหภูมิที่ผิวน�้าทะเล 

จึงลดลงต�่ากว่าปกติ	 ผลกระทบของลานีญา	 ปรากฏการณ์ลานีญา	 ท�าให้ออสเตรเลีย	 อินโดนีเซีย 

และฟิลิปปินส์	มแีนวโน้มทีจ่ะมฝีนมากและมนี�า้ท่วม	ขณะทีบ่ริเวณแปซฟิิกเขตร้อนตะวันออกมฝีนน้อย
และแห้งแล้ง	และแอฟริกาใต้มีแนวโน้มท่ีจะมฝีนมากกว่าปกติ	บริเวณตะวนัออกของแอฟรกิาและตอนใต้
ของอเมริกาใต้มีฝนน้อยและเส่ียงต่อการเกดิความแห้งแล้ง	และในสหรัฐอเมริกาช่วงทีเ่กดิปรากฏการณ์
ลานีญาจะแห้งแล้งกว่าปกติ	 ผลกระทบของลานีญาที่มีต่อรูปแบบของอุณหภูมิ	 ผิวพ้ืนบริเวณเขตร้อน
โดยเฉลี่ยจะลดลง	และมีแนวโน้มต�่ากว่าปกติ	ในช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีมีอุณหภูมิต�่ากว่าปกติ	
	 	 	 2.6.3)	โลกร้อนหรือปรากฏการณ์เรือนกระจก	(Greenhouse	Effect)	เกดิจาก
การทีก๊่าซ	คาร์บอนไดออกไซด์	ซึง่เกดิจากการเผาไหม้ของสิง่ต่างๆ	เช่น	โฟม	กระป๋องสเปรย์ฯ	ก่อสาร	
CFC	และก๊าซมเีทน	ซึง่ได้มาจากการย่อยสลายของจลิุนทรีย์แบบไม่ใช้ออกซเิจนและก๊าซไนตรัสออกไซค์ 

ก๊าซทั้ง	3	ชนิดจาก	4	ชนิดที่เป็นสาเหตุของปัญหาปฏิกิริยาเรือนกระจก	คือคาร์บอนไดออกไซด์,	
ไนตรัสออกไซค์	และก๊าซมีเทน	ปล่อยมาจากธรรมชาติและจากกิจกรรมต่างๆ	ของมนุษย์	 เช่น	การใช้
ยานพาหนะ	การผลิตไฟฟ้า	เป็นต้น	ขณะทีส่าร	CFC	ถกูปลดปล่อยมาจากการกระท�าของมนุษย์ทัง้หมด	
ส่งผลให้	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น	2	เท่าในปี	2030	และ	2050	ถ้าการใช้เชื้อเพลิง
ยังคงสภาพเช่นปัจจุบัน	 อาจท�าให้ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะแห้งแล้งผิดปกติและจะมีผล
ท�าให้ผลิตผลทางการเกษตรลดลงและอาจส่งผลต่อภูมิภาคอื่นๆ	ทั่วโลก
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ตารางที่	3.2	ประเภท	แหล่งที่มา	และส่วนสนับสนุนของก๊าซต่อปัญหาโรคร้อน	
	 ก๊าซ	 มีส่วนสนับสนุนให้	 แหล่งที่มาของก๊าซ
	 	 โลกร้อน	
	 คาร์บอนไดออกไซด์	CO2	 57	 ถ่านหิน	,น�้ามัน
	 (เชื้อเพลิง	จากถ่านหิน	น�้ามัน)	 44	 ก๊าซธรรมชาติ
	 (เชื้อเพลิงจากสิ่งมีชีวิต)	 13	 การท�าลายป่า
	 คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน
	 CFC	 25	 โฟม	กระป๋องสเปรย์	เครื่องท�า
	 	 	 ความเย็น	ตัวท�าละลาย
	 มีเทน	CH4	 12	 พื้นที่น�้าท่วม	นาข้าว	เชื้อเพลิง
	 	 	 จากซากพืชและสัตว์		ปศุสัตว์
	 ไนตรัสออกไซค์	N2O	 6	 เชื้อเพลิงจากพืช	สัตว์	ปุ๋ย
	 	 	 การท�าลายป่า
 (ที่มา	: Chiras,1994 อ้างถึงในมนัส ธัญญเกษตรและคณะ,2542) 

	 การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลท�าให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	 ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกหลัก				
ท่ีจะท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลกทีรุ่นแรงระยะยาว	การใช้ไม้ฟืนจากป่าเป็นสาเหตุหน่ึง
ที่ท�าให้เกิดไนตรัสออกไซด์	การผลิตแก๊สธรรมชาติได้มีส่วนในการปล่อยแก๊สมีเทนออกสู่บรรยากาศ
	 	 	 2.6.4)	ผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก	1.	ผลกระทบต่อภูมิอากาศ	
บรรยากาศแถบขั้วโลกร้อนขึ้น	 ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรกับขั้วโลกย่อม
ลดน้อยลง	จะส่งผลต่อภูมิอากาศในระดับโลก	เช่น	ลมและฝนเป็นอย่างมาก	ภาวะความกดดันอากาศต�่า

อาจเพ่ิมสูงขึ้น	 ท�าให้มีลมมรสุมพัดแรง	 และ
เลยขึ้นทางเหนือ	 ซึ่งอาจช่วยบรรเทาความ
แห้งแล้งในบางพื้นที่	แต่ในส่วนที่ได้รับน�้าฝน
มากเกินไปก็จะเกิดภัยน�้าท่วมขึ้นได้ในพ้ืนที่	
ซึ่งมีฝนตกหนักและหิมะละลายอาจจะเกิด
ปัญหาน�้าเซาะดินพังทลายลง	 ท�าให้สูญเสีย
ความสมบูรณ์ของหน้าดินไปมากขึน้	เพิม่ความ
ขุ ่นและอัตราการตกตะกอนตามเส ้นทาง
คมนาคมทางน�้า	 แนวปะการังและป่าชายเลน
มากขึน้อกี	2.	ผลกระทบต่อแหล่งน�า้เกดิภาวะ
น�า้ทะเลหนุนสูงแล้ว	ยงัเกิดความเปลีย่นแปลง
ของแหล่งน�า้ต่างๆ	เองด้วย	กล่าวคือ	อาจเกดิ
ความแห้งแล้งของแหล่งน�้าในบางพ้ืนที่	 และ

รูปท่ี 3.6 ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก ท�าให้แถบขั้วโลกร้อนข้ึน
ภูเขาน�้าแข็งละลาย ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น สภาพบรรยายกาศแปรปรวน    
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมของทุกประเทศ    
เป็นหลกั  ทีม่า : http://530 10512079g19.blogspot.com/2012/01/
blog-post_6438.html
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เกดิแหล่งน�า้ใหม่ๆ	ในบางพ้ืนทีก่ารทีป่ริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึน้	ในบรรยากาศ	ย่อมเป็นการเร่ง
จ�านวนอัตราการสังเคราะห์แสงและความเจริญเติบโตของพืชให้สูงขึ้น	 ซึ่งเท่ากับเพ่ิมความต้องการน�้า
ของพืชให้มากขึน้เป็นเงาตามตัว		จงึอาจท�าให้เกิดภาวะดินแห้งและปัญหาในการจัดสรรน�า้ชลประทาน
ให้เพียงพอแก่พ้ืนทีต่่างๆ	ขึน้ได้	3.	ผลกระทบต่อแหล่งพลังงาน	การขุดเจาะน�า้มนัในทะเลและมหาสมทุร
ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศโดยเฉพาะความปรวนแปรของพายฝุนต่างๆ	ในทางทีรุ่นแรงยิง่ขึน้	ย่อมก่อให้
เกิดอุปสรรคต่อการขุดค้น	4.	ผลกระทบต่อเกษตรกรรม	คาร์บอนไดออกไซด์	จะเร่งรัดการเจริญเติบโต
ของพืชและอัตราการใช้น�้าด้วยในเวลาเดียวกัน	จึงน่าจะเป็นผลดีต่อการเกษตร	เพราะพืชผลจะเติบโต
รวดเร็วและมีขนาดใหญ่กว่าปกติ	 แต่อาจจะมีสารอาหารน้อยลง	 ท�าให้ต้องบริโภคปริมาณมากขึ้น	 แต่ว่า	
การเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศตลอดจนการเซาะดนิพงัทลายเป็นผลเสยีท่ีส�าคัญ	ซ่ึงอาจหกัล้างผลประโยชน์
ที่ได้รับเสียสิ้น	ทั้งนี้เพราะพืชไม่อาจปรับตัวได้ทัน	5.	ผลกระทบต่อระดับน�้าทะเล	การขยายตัวของ
น�า้ทะเลและการทีน่�า้แขง็บริเวณขัว้โลกละลายลงมา	ระดับน�า้ทะเลทัว่โลกอาจเพ่ิมสงูขึน้และท�าให้เมอืง
หรือประเทศที่อยู่สูงจากระดับน�้าทะเลไม่มากนัก	 ได้รับความเสียหายซึ่งอาจจะต้องจมหายไปในทะเล	
6.	ผลกระทบต่อมนุษย์	จากอุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้น	อากาศที่ร้อนจัดมีความชื้นสูงเป็นสิ่งที่บั่นทอน
สมรรถภาพในการท�างานของมนุษย์	มคีวามกดดันต่อสภาพร่างกายและจิตใจ	นอกจากน้ีปัญหาเชือ้เพลงิ
และน�้าบริโภคที่อาจลดปริมาณลงมากยิ่งขึ้น	
	 3)	แนวทางแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม	
	 	 3.1)	การพัฒนาคน	การให้ความรู้ความเข้าใจ	การสร้างจิตส�านึกร่วมกันของมนุษย์
ในสังคมโดยการจัดเป็นหลักสูตรการเรียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และอุดมศึกษารวมทั้ง
เผยแพร่ความรู้ทางสื่อมวลชน	ทั้งหนังสือพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์	หรือเอกสาร	เพื่อให้เล็งเห็นความส�าคัญ
ของสภาพแวดล้อมที่ดี	 และผลเสียของสภาพแวดล้อมเป็นพิษ	 โดยเฉพาะการสร้างจิตส�านึกร่วมกันว่า
สภาพแวดล้อมนั้น	 ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่ง	 แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษยชาติ 
ทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหา
	 	 3.2)	 การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	 องค์การสหประชาชาติได้จัดการ
ประชุมเพือ่ระดมความร่วมมอืในการแก้ปัญหาหลายครัง้	โดยการจดัต้ังองค์กรความร่วมมอืระหว่างชาตขิึน้
ดูแลในเรื่องสภาพแวดล้อมคือโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	(UN		Environment	Program	
:	UNEP)	ผลจากการรณรงค์และการท�างานขององค์การสหประชาติ	ท�าให้ประเทศต่างๆ	ในโลกหันมา
ให้ความส�าคัญกับปัญหาสภาพแวดล้อมมากขึ้น	 โดยเฉพาะความพยายามจะให้เกิดความร่วมมือกันใน
แก้ไขปัญหาโลกร้อน	 ดังจะเห็นได้จากการท�าพิธีสารเกียวโต	 (Kyoto	 Protocol)	 สนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศที่จะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาโลกร้อน	เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ	16	ก.พ.	2548	หลังจากที่มีการ
เจรจายดืเยือ้มานาน	7	ปี	โดย	141	ประเทศทัว่โลกได้ลงนามในสัตยาบนัในการร่วมมอืช่วยลดการปล่อย
แก๊สเรือนกระจก	6	ชนิด	โดยเฉพาะ	34	ประเทศอุตสาหกรรม	ที่ต้องลดการปล่อยแก๊สดังกล่าวลงราว	
5.2%	ก่อนปี	2555	ด้านสหรัฐอเมริกา	ผู้ปล่อยแก๊สเรือนกระจกรายใหญ่สุดของโลก	รวมถงึออสเตรเลีย
ปฏิเสธการเข้าร่วมพิธีสารเกียวโต		แต่ละประเทศได้จัดให้มีโครงการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น	โดยการ
สนับสนุนงบประมาณทั้งจากองค์การสหประชาชาติและจากแต่ละประเทศ	นอกจากนี้ยังมีกลุ่มพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า	กลุ่มกรีนพีซ	(Green	Peace)	ออกปฏิบัติการต่อต้านพฤติกรรมที่ท�าให้เกิดสภาพ
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แวดล้อมเป็นพษิ	พร้อมท้ังลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,	ก๊าซมเีทน,	ซเีอฟซีและไนตรสัออกไซค์ 

ให้ได้โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า	 การน�ากลับมาประยุกต์ใช้ใหม่	 การกลับคืนมาใช้ใหม่และ
การควบคุมประชากรของมนุษย์
	 	 3.3)	การใช้มาตรการบังคบั	ในหลายประเทศได้มกีารออกกฎหมายควบคุมการถ่ายเท
น�้าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม	 กฎหมายบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรม	 ต้องสร้างปล่องควันให้สูงเพื่อ
ไม่ให้ควัน	และสารพิษท�าอันตรายต่อมนุษย์ได้	ตลอดจนการออกกฎหมายควบคุมควันด�า	จากท่อไอเสยี
รถยนต์	นอกจากการควบคุมที่ใช้มาตรการทางกฎหมายแล้ว	ในหลายประเทศได้จัดระบบเฉพาะกิจขึ้น
ควบคุมสภาพแวดล้อมด้วย	 เช่น	 การห้ามรถยนต์บางชนิดวิ่งในถนนบางสาย	 หรือการก�าหนดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศไม่ให้สูงเกินมาตรฐานก�าหนด	 แม้การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมใน
ปัจจุบัน	 ได้วางเครือข่ายอย่างกว้างขวางก็ตาม	หากประเทศใดละเลยก็จะถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี	 เช่น	
กรณีคณะกรรมาธิการสหภาพยโุรปฟ้องด�าเนินคดีกบัอังกฤษ	กรีซ	และอิตาลี	ทัง้	3	ชาติว่าไม่ปฏบิติัตาม
กฎหมายยุโรปโดยปล่อยให้เกิดระดับเสียงดังเกินมาตรฐานและก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ	 ซึ่งกฎหมาย
น้ีบังคับใช้ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม	 2001	 แต่ทั้ง	 3	 ประเทศไม่ผ่านกฎหมายในประเทศ	 เพ่ือปฏิบัติตาม
กฎหมายยุโรป	นอกจากนี้คณะกรรมาธิการจะด�าเนินการฟ้อง	ทั้ง	 3	ประเทศนี้	 ในคดีอื่นๆ	พร้อมกับ
ประเทศไอร์แลนด์	และสเปน	กรณีที่ไม่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการรักษาคุณภาพอากาศอีกด้วย	
	 	 3.4)	 การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและจัดระบบเมือง	 ในปัจจุบันประเทศต่างๆ	 ได้จัด
งบประมาณเพ่ือการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เส่ือมโทรมให้คืนสู่สภาพปกติเป็นเงินโดยรวมนับหลายหมื่น
ล้านเหรียญ	เช่น	การเพ่ิมก๊าซอออกซิเจนในน�า้	การลงทุนในปฏิบัติการฟอกอากาศในโรงงาน	หลายประเทศ
ตื่นตัวมากขึ้น	เริ่มมีการก�าหนดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนตามหลักวิชาการ	โดยการก�าหนดว่าที่ใดเป็นเขต
ที่อยู่อาศัย	 พื้นที่ใดเป็นเขตอุตสาหกรรม	 เพื่อไม่ให้มลพิษท�าลายสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างไร
ก็ตาม	 การแก้ไขตามแนวทางที่กล่าวมานั้นจะไม่ได้ผล	 หากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชากรของ
ทุกประเทศในสังคมโลก	 โดยเฉพาะในเรื่องจิตส�านึกร่วมกันที่จะอนุรักษ์สภาพแวดล้อม	 แม้กระทั่ง
นายจอร์จ	 บุช	 อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา	 ยังให้ความส�าคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

โดยได้ประกาศให้เป็น	1	ใน	4	ของการจัดระเบียบโลกใหม่	(New	World	Order)	ที่ทุกประเทศในโลก
ต้องถือปฏิบัติตาม

 	 3.1.3	ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งด้านดินแดน			
เชื้อชาติและเสรีภาพ
	 	 ปัญหาความขัดแย้งทางเผ่าพันธุ์	เชื้อชาติ	ดินแดนและศาสนาได้น�าไปสู่ความขัดแย้งที่
รนุแรงและการละเมดิสทิธมินษุยชนอย่างร้ายแรง	และเป็นชนวนหรอืลกุลามเป็นสงครามหรือความขดัแย้ง
ด้วยก�าลังอาวธุภายในประเทศมากกว่า	30	คร้ัง	ขณะเดยีวกนักเ็ป็นปีท่ีสหรฐัฯและประเทศอืน่ๆ	ได้หันมา
ให้ความสนใจอย่างมากที่จะหาวิธีในการรับรู้	 และรับมือกับความตึงเครียดเหล่าน้ีด้วยการเป็นผู้น�า													
เพื่อพัฒนาการเคารพในสิทธิมนุษยชนสากล	 ส่งเสริมขันติธรรม	 การต่อสู้กับแนวคิดสุดโต่งรุนแรง 
และพยายามใช้แนวทางสันติวิธีเพ่ือแก้ไขความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางและพ้ืนที่อื่นๆ	 ดังท่ี
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ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวในการปราศรัยที่มหาวิทยาลัยไคโรไว้ว่า	 เราไม่ควรถูกนิยามจากความ
แตกต่างของเรา	แต่ควรถกูนิยามจากความเป็นมนุษยชาติเดียวกันมากกว่า	และเราควรหาแนวทางทีจ่ะ
ท�างานร่วมกบัชาติอ่ืนๆ	เพ่ือทีท่กุคนจะได้รับความยติุธรรมและความเจริญรุ่งเรืองในชวิีต		สหประชาชาติ
ได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (The	Universal	Declaration	of	Human	Rights)		
เมื่อวันที่	 10	 ธันวาคม	 ค.ศ.1948	 นับเป็นผลงานชิ้นแรกที่ทั่วโลกรู้จักดี	 และยอมรับอย่างกว้างขวาง								
ซึง่มหีลกัการว่ามนุษย์ทัง้หลาย	เกดิมามีอิสระและเสมอภาคกัน	ในเกยีรติศักด์ิและสทิธิต่างมเีหตุผลและ
มโนธรรม	 ควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ	 ทุกคนย่อมมีสิทธ์ิและอิสรภาพ	 บรรดาที่
ก�าหนดไว้ในปฏิญญานี	้โดยปราศจากความแตกต่าง	ไม่ว่าเชือ้ชาติ	ผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา	เผ่าพันธุ	์	ทรัพย์สิน 

ก�าเนิด	หรือสถานะอื่นๆ	ตลอดจนความคิดเห็นทางการเมือง

	 1)	ภูมิหลังการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในอดีต
	 	 1.1)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในยูโกสลาเวีย
	 	 ยโูกสลาเวียเป็นหน่ึงประเทศทีม่คีวามหลากหลายด้านเชือ้ชาติ	ประกอบด้วย	ชาวเซร์ิบ	
ซ่ึงเป็นชนส่วนใหญ่ทีป่กครองประเทศ	ชาวสลาฟ 

ชาวโครแอท	 พวกมุสลิมและคนเชื้อสายกรีก
และแอลเบเนีย	ประเทศยโูกสลาเวียปกครองใน
ระบอบคอมมิวนิสต์แต่ไม่อยู ่ในอิทธิพลของ
สหภาพโซเวียต	 หลังยุคจอมพลติโตแล้วได้เกิด
การเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นรูปแบบ
ประชาธิปไตยใน	 ค.ศ.1991	 ตามแบบอย่าง
ประเทศในยุโรปตะวันออก	 จากน้ันได้เกิดการ
แยกตัวต้ังเป็นรัฐใหม่ทางภาคเหนือ	 2	 รัฐ	 คือ
ชาวสลาฟได้จัดต้ังประเทศสโลเวเนียและ						
ชาวโครแอทแยกไปต้ังประเทศโครเอเทีย
ตามด้วยสาธารณรฐัมอนเตรนโิกรและมาซิโดเนยี  

ต่อมาชาวมุสลิมที่อาศัยในแคว้นบอสเนีย–
เฮอร์เซโกวินา	ต้องการแยกประเทศรัฐบาลกลาง
ชาวเซิร์บได้ท�าการปราบปรามอย่างรุนแรงที่
เรียกว่า	“สงครามล้างเผ่าพันธุ์ใน”		ค.ศ.	1992		
และต่อมาใน	 ค.ศ.1998	 จึงได้มีความขัดแย้ง
ด้านเชื้อชาติอย่างรุนแรงอีกคร้ังหน่ึง	 เมื่อชาว
ยูโกสลาเวียเชื้อสายแอลเบเนียได้ประกาศ				
แยกตัวเพ่ือต้ังรัฐใหม่ที่เมืองโคโซโว	 (Kosovo)	

รูปท่ี 3.7 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมในโคโซโวในป ี1998 จนท�าให้    
นาโตต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งมีชาวอัลบาเนียในโคโซโวกว่า   
11,000 คน โดนสังหารโดยกองทัพเซิร์บ และทาง ICTY ได้ขุดเจอศพ 
2,108 ศพจากท่ีฝังศพหมู ่195 แห่งจากท้ังหมด 529 แห่ง  ทีมา : http://
www.oknation.net/blog/print.php?id=226139
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การแก้ปัญหาความขัดแย้งเร่ืองเชื้อชาติในประเทศยูโกสลาเวียน้ันมีปัญหามากในระยะแรกองค์การ
สหประชาชาติ	ได้ส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเข้าไปดูแลและได้ขอให้องค์การนาโตส่งกองก�าลัง
รักษาสันติภาพเข้าไปปฏิบัติการในยูโกสลาเวีย	 ขณะเดียวกันก็เปิดการเจรจากับตัวแทนทั้งสองฝ่าย 

ในทีสุ่ดกต็กลงกนัได้	โดยรัฐบาลกลางชาวเซร์ิบของยโูกสลาเวียยอมรับการแยกตัวของประเทศบอสเนีย	
ใน	ค.ศ.1998	ได้เกิดสงครามล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหม่ขึ้นอีก	 เมื่อประชาชนเชื้อสายแอลเบเนีย	ขอแยกตัว
เพ่ือต้ังประเทศใหม่	 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีสโลโบดาน	 มิโลเซวิซ	 ไม่ยอมรับข้อเสนอขององค์การ
สหประชาชาติและองค์การนาโต้ที่ต้องการให้แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี	องค์การนาโต้ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็น
แกนน�า	จงึยืน่ค�าขาดให้ยติุการท�าสงครามล้างเผ่าพันธ์ุ	แต่รัฐบาลกลางเซร์ิบไม่ปฏบิติัตามองค์การนาโต้	
จึงได้ใช้กองก�าลังโจมตีทิ้งระเบิดยูโกสลาเวีย	 ในเดือนมีนาคม	ค.ศ.1999	 โดยองค์การสหประชาชาติ
ไม่สามารถระงับเหตุและยุติสงครามได้
	 	 1.2)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในกัมพูชา
	 	 “ลบล้างกฎเกณฑ์และเรื่องราวทุกอย่างของชาติตะวันตก	(ฝรั่งเศส)	ที่เคยวางรากฐาน

ปกครองกัมพูชาเอาไว้	 ยุติการแสวงประโยชน์
ในทุกทาง	 ให้ประเทศกัมพูชาเจริญในการ
ปกครองแบบชนบท	 คือ	 ไม่มีเมืองใหญ่	 ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรม	ไม่มรีะบบเงนิตราและไม่มี
การศึกษา”จากวลีส�าคัญของเขียวสัมพันธ์ท่ีมี
ต่อซาลอท	 ซาร์	 (Saloth	 Sar)	 หรือพอลพต	
เหตุการณ์หลัง	 ค.ศ.1975	 เมื่อเขมรแดง	 ซึ่งมี
นายพอลพต	เป็นผู้น�าได้สั่งการให้มีการสังหาร
ประชาชนจนเกิดเหตุการณ์	 “ทุ่งสังหาร”	
(Killing	field)	ซึง่สาเหตจุากพอลพตที่คลัง่ไคล้
แนวคิดระบอบคอมมิวนิสต์สุดขั้วและต่อต้าน
อาณานิคม	ได้เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์
เร่ิมศักราชใหม่ของเขมรหรือเรียกว่าเป็นปีศนูย์	

(Year	Zero)	เขมรเปล่ียนโฉมหน้าใหม่เป็นประเทศทีป่ระชาชนมฐีานะเท่าเทยีมกนัทกุระดับ	และทฤษฏี
เขยีว	สัมพันธ์(คอมมิวนสิต์)	จึงปัดฝุ่นเพ่ือน�ามาใช้	จนกลายเป็นจุดเร่ิมต้นความเลวร้าย	ความตายคร้ังใหญ่
ที่สุดในประวัติศาสตร์	 รูปแบบการปกครองของเขมรแดงมีจุดประสงค์เพ่ือสร้าง	 “สังคมใหม่”	 โดยใช้
รากฐานทางอุดมการณ์ทีเ่รียกว่า	“อุดมการณ์ปฏิวัติแบบเบด็เสร็จ”	(Ideology	of	Total	Revolution)	
ทีม่กีารรักษาเผด็จการโดยชนชัน้กรรมาชพีเป็นตัวขับเคล่ือน	เขมรแดงเร่ิมใช้วิธีทีรุ่นแรงปกครองประเทศ	
เพ่ือปรับปรุงระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมพ่ึงตัวเอง	 รวมถึงการโดดเด่ียวประเทศออกจากอิทธิผล				
ต่างชาติ	ปิดโรงเรยีน	โรงพยาบาล	โรงงาน	ยกเลกิระบบธนาคาร	เงนิตรา	ฯลฯ		ส่ิงแรกทีเ่ขมรแดงกระท�า
หลังจากได้รับอ�านาจ	คือ	การกวาดต้อนประชาชนกมัพูชาทัง้หมดจากกรุงพนมเปญและเมอืงส�าคัญอ่ืนๆ	
เพ่ือหลบหนีการทิง้ระเบดิจากเคร่ืองบนิของสหรัฐฯ	โอยอ้างว่าการเดินทางน้ีไม่ไกลและใช้เวลาประมาณ

รูปท่ี 3.8 โครงกระดูกนกัโทษท่ีถกูส่งไปยงัเจอืงเอ็ก (Choeung Ek) หรือ
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ทุ่งสังหาร” (The Killing Field) เพื่อน�าไปสังหาร
โดยวธิกีารต่างๆ เมือ่ฆ่าแล้วจะฝังศพเป็นหมูค่ณะ   อันเป็นโศกนาฏกรรม
ที่สังเวยต่อความโหดร้ายของเขมรแดงในกัมพูชา  ที่มา : http://www.
banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=970.0
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สอง-สามวันกก็ลับบ้านได้	แต่หารู้ไม่ว่าส่ิงทีช่าวบ้านพวกน้ีต้องเผชญิคือการถกูบงัคับให้เข้าระบบนารวม	
ต้องท�างานอย่างหนักเพื่อที่จะได้มีเสบียงเลี้ยงคนทั้งประเทศ	 กรุงพนมเปญกลายเป็นเมืองร้างที่เต็มไป
ด้วยครอบครัวของผู้น�าเขมรแดง	 โรงพยาบาลก็ร้างคนเพราะคนไข้คนเจ็บหนักก็ถูกกวาดต้อนไปด้วย	
ส่งผลให้ประชาชนชาวกมัพูชาต้องเสยีชวีติจากการถกูสังหาร	ถกูบังคับใช้แรงงานและความอดอยากเป็น
จ�านวนประมาณ	 850,000	 ถึง	 3	 ล้านคน	 ซึ่งเมื่อเทียบอัตราส่วนของประชาชนที่เสียชีวิตต่อจ�านวน
ประชาชนกัมพูชาท้ังหมดในขณะน้ัน	 (ประมาณ	 7.5	 ล้านคน	 ในปี	 ค.ศ.1975)	 ถือได้ว่าระบอบการ
ปกครองของเขมรแดงเป็นหนึ่งในระบอบที่มีความรุนแรงที่สุดในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 20	 โดยวิธีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในยุคนั้นคือการถูกยัดเยียดว่าเคยก่ออาชญากรรมหรือข้อหาที่ฟังๆ	ดูไร้สาระ	เช่น		
มีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ	 อ่านหนังสือออก	 มีความรู้มากเกินไป	 เป็นต้น	 จุดเด่นของคุกนี้คือเมื่อ
นักโทษถกูน�ามาถ่ายรูปพร้อมหมายเลขเกบ็ประวัติ	จากน้ันกม็กีารสอบสวนโดยการทรมานแบบโหดร้าย	
การทรมานด้วยเครื่องมือทรมานแบบยุคกลาง	เช่น	ทุบตี	ไฟฟ้าซ็อต	ถอดเล็บ	พวกผู้คุมจะไม่ให้นักโทษ
ตายคาที่แต่อยากทรมานนักโทษ	เช่น	บังคับให้กินอุจาระหรือปัสสาวะ	ถูกล่ามอยู่ตลอดเวลา	หลังจาก
ทรมานจนสาแก่ใจแล้วพวกนักโทษก็จะถูกส่งไปยังเจืองเอ็ก	 (Choeung	 Ek)	 หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า 
“ทุ่งสังหาร”	(The	Killing	Field)	เพื่อน�าไปสังหารโดยวิธีการต่างๆ	และเมื่อฆ่าจะฝังศพเป็นหมู่คณะ	
 	 	 1.3)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในเมียนมาร์
				 	 หลังจากนายพลอองซาน	 ผู้น�าในการต่อสู้กับอังกฤษจนได้รับอิสระภาพและถูกลอบ
สังหารเมื่อ	19	กรกฎาคม	2490	ท�าให้พม่าได้เข้าสู่การยึดครองของทหารอย่างเต็มตัว	 เนื่องจากพม่า
ขณะน้ันประสบกบัภัยคุกคามจากพรรคคอมมวินิสต์ทัง้สายจนีและสายโซเวยีต	รวมทัง้กลุม่กบฎชนกลุม่น้อย
ในปี	2501	อนูซ่ึุงเป็นนายกรฐัมนตรขีณะนัน้	ได้มอบอ�านาจให้นายพลเนวนิ	ผบ.ทบ.ด�าเนนิการปราบปราม
กบฎคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดขาด	นายพลเนวินถอืโอกาสท�ารัฐประหารโค่นล้มอนุูในวันที	่2	มนีาคม	2505	
และประกาศให้พม่าเป็นประเทศสังคมนิยมที่บริหารโดยคณะปฏิวัติ	 พม่าจึงตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของทหารน�าโดยนายพลเนวินนับแต่น้ันมา	และได้ถ่ายทอดอ�านาจให้กบันายพลตานฉ่วย	ท�าให้พม่าอยู่
ภายใต้การปกครองของทหาร	50	ปี	ภายใต้การปกครองของทหาร	กลุ่มประชาธิปไตยได้เคลื่อนไหว
ต่อต้านมาโดยตลอดอาทิ	 การชุมนุมเดินขบวนอย่างสันติของขบวนการนักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้ง																	
เมื่อ	7	กรกฎาคม	2505	ปรากฎว่านักศึกษา	100	คนถูกสังหาร	ทหารระเบิดที่ท�าการสหภาพนักศึกษา
จนเหลือแต่ซาก	พม่าได้ปกครองโดยพรรคเดียว	คือพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า	(บี.เอส.พี.พี.)	แม้ว่า

รูปท่ี 3.9 ห้าขนุพลพม่าท่ีกมุอ�านาจพม่ามาต้ังแต่ทศวรรษท่ี 90 (จากซ้าย) นายพลอาวโุส ซอ หม่อง ผูใ้ห้ก�าเนดิ SLORC /นายพลอาวโุส 
ตาน ฉ่วย ผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดและยังอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจทางการเมืองพม่า/นายพล ขิ่น ยุ่นต์/ นายพลโซ วิน/ และนายพล เต็ง 
เส่ง : http://www.thailandindustry.com/highlight /cview.php?id=18012&section=13
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นายพลเนวินเกษียณในปี	 2515	 แต่เขายัง
บรหิารประเทศต่อในนามหวัหน้าพรรค	บ.ีเอส.
พี.พี.	และเป็นประธานาธิบดีของพม่า	ในเดือน
พฤษภาคม	 2517	 มีการนัดหยุดงานคร้ังใหญ่
เพราะเงนิเฟ้อ	อาหารขาดแคลน	ปัญหาคอรปัช่ัน	
กรรมการท่ีนัดหยุดงานถูกทหารปราบปรามเสีย
ชีวิตและบาดเจ็บหลายร้อยคน	 เดือนธันวาคม
ปีเดียวกัน	 ในพิธีงานศพของอูถั่น	 มีการชุมนุม
ต่อต้านรัฐบาลคร้ังใหญ่อีก	ปีต่อมากม็กีารชุมนมุ
ต่อต้านรัฐบาลอีกและผู้ชุมนุมถูกกวาดล้าง
เช่นเคย	อูนุ	เคยหนีมาลี้ภัยในไทยและตั้งพรรค
ประชาธิปไตยรัฐสภา	(พี.ดี.พี.)	ขึ้นในกรุงเทพฯ	
ในที่สุด	 ทั้งหมดเดินทางกลับพม่าหลังรัฐบาล
นิรโทษกรรมให้	 การชุมนุมต่อต้านครั้งใหญ่สุด
มีในเดือนกรกฎาคม	 2531	 (1988)	 ที่เรียกว่า	
“การลุกฮือ	888”	คือเดือน	8	ปี	 88	และถูก

ปราบปรามอย่างรุนแรง	คนเสียชวิีตนับพันคน	จนแกนน�าต้องหลบลีห้นีภยัไปอยูต่่างประเทศ	โดยเฉพาะ
ในไทยและอินเดีย	 รัฐบาลเนวินยกเลิกรัฐธรรมนูญปี	 2490	 ใช้กฎอัยการศึกแทนและต้ังสภาพฟื้นฟู
กฎหมายและความเป็นระเบียบเรียบร้อยแห่งรัฐ(The	State	Law	and	Order	Restoration	Council	
:	 SLORC)	 หรือ	 “สล็อค”	 บริหารประเทศแทน	 ต่อมาได้เปล่ียนเป็น	 “สภาพัฒนาและสันติแห่งรัฐ” 

(เอส.พี.ดี.ซ)ี	และเปลีย่นชือ่ประเทศจาก“พม่า”เป็น“เมยีนมาร์”	ในปี	2532		ในเดือนพฤษภาคม	2533	
พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	(National	Leaque	for	Democracy	:	NLD)	ซึ่งเป็นพรรค
ฝ่ายค้าน	น�าโดยนางอองซานซจูทีีช่นะการเลอืกต้ังอย่างท่วมท้นเหนือพรรคเอกภาพแห่งชาติ	(เอ็น.ย.ูพี)	
ที่มีทหารสนับสนุนท�าให้ทหารล้มกระดานและยึดอ�านาจเด็ดขาด	ตั้งแต่นั้นมานายพลเนวินได้ถ่ายทอด
อ�านาจให้กับนายพลตานฉ่วย	 ซึ่งครองอ�านาจตลอดมาจนมีการเลือกต้ังเมื่อปี	 2553	 ในช่วงที่มีการ
ปกครองโดยทหารประเทศตะวันตกน�าโดยอังกฤษและสหรัฐร่วมกับพันธมติรได้คว�า่บาตรทางเศรษฐกจิ
ต่อพม่าหลายครั้ง	เพื่อกดดันให้พม่าเปิดประเทศและปฏิรูปประชาธิปไตย	โดยสนับสนุนให้นางอองซานซูจี
เป็น“สญัญลกัษณ์ประชาธปิไตย”	ในพม่า	แต่พม่ากส็ามารถต้านทานการกดดนันัน้ได้	ต่อมานายพลข่ินยุ้นต์
ได้ประกาศ	“โรดแม็พสู่ประชาธิปไตย	7	ขั้นตอน”ตั้งแต่การประชุมผู้แทนกลุ่มเชื้อชาติทั่วประเทศร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่	ลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญปี	2551	จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปปี	2553	จัดตั้ง
รัฐบาลพลเรือนบริหารประเทศแทนทหารบนหลักการที่ว่า	 ทหารจะต้องมีบทบาทรับผิดชอบประเทศ
ต่อไปเช่นเดิม	เพียงแต่เปลี่ยนรูปร่างเสียใหม่	เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2548	พม่าประชุมสภาแห่งชาติ
เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ย้ายเมอืงหลวงไปอยูท่ีก่รุงเนปิดอร์เมือ่ปี	2548	หลังจากน้ันกย็งัมีการชมุนุม

รูปท่ี 3.10 สองพ่อลูกท่ีกลายเป็น “ต�านาน” ของการต่อสู ้เพื่อ
ประชาธิปไตย(ภาพซ้าย)นายพลอู อองซาน วีรบุรุษตลอดกาลของชาว
พม่า และ(ภาพขวา)นางอองซาน ซูจี วีรสตรีของชาวพม่ายุคใหม่ : 
http://www.thailandindustry.com/highl ight/cview.
php?id=18012&section=13
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ต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่อีกในเดือนสิงหาคม	 2550	 น�าโดยพระสงฆ์	 ทหารได้มีการปราบปราบจน
พระสงฆ์ตาย	บาดเจบ็	ถกูจบัหลายสิบคน	เร่ืองน้ีถกูเผยแพร่ไปทัว่โลกเพราะคนพม่าถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์
และส่งออกไปท่ัวโลก	 จนท�าให้พม่าต้องจัดการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย	 และปล่อยตัว
นางอองซานซูจีโดยให้สิทธิในการลงสมัครเลือกต้ังและก็ได้รับเลือก	 แต่ภาพลักษณ์ความรุนแรงของ
รัฐบาลทหารพม่ายังเป็นภาพความรุนแรงที่รอการพิสูทธิ์ความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การยอมรับจากสังคมโลกต่อไป
	 	 1.4)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในติมอร์ตะวันออก
	 	 หลังปี	1974	ท่ีรัฐบาลทหารของโปรตุเกสได้ปลดปล่อยอาณานิคมท่ียดึครองอยูส่่วนใหญ่
เป็นเอกราช	ซึง่รวมทัง้ดินแดนติมอร์โปรตุเกสหรือติมอร์ตะวันออก		ผลจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าว
ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศอย่างหนักระหว่างพรรคการเมืองสองกลุ่มคือพรรค
สหภาพประชาธิปไตยติมอร์	 (Timorese	
Democratic	Union	Party	:	UDT)	และพรรค
แนวร่วมปฏิวัติเพ่ือเอกราชติมอร์ตะวันออก	
(Revolutionary	Front	for	an	Independent	
East	Timor	:	FRETILIN)	ปรากฏว่าในวันที่	11	
สิงหาคม	1975	พรรค	UDP	ได้ท�าการรัฐประหาร
ในกรุงดิลียึดอ�านาจการปกครองจากรัฐบาล
โปรตุเกส	พรรคเฟร	ติลินจงึใช้ก�าลังต่อต้านการ
ท�ารัฐประหารและเกิดเป็นสงครามการเมือง 
ซึ่งในที่สุดพรรค	UDP	พ่ายแพ้หลบหนีเข้าไป
ล้ีภยัอยูใ่นดินแดนติมอร์ตะวันตกของอนิโดนเีซยี 

ต่อมาในปลายเดือนกันยายน	 1975	 รัฐบาล
อินโดนีเซียเร่ิมส่งก�าลังทหารเข้ามาในดินแดน
ติมอร์ตะวันออก		ท�าให้พรรคเฟรติลินร้องเรียน
ต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติให้เข้ามาตรวจสอบกรณีที่	 อินโดนีเซียส่งก�าลังทหารเข้ามาใน
ติมอร์ตะวันออก	และต่อมาพรรคเฟรติลนิ	ได้ตัดสินใจประกาศให้ดินแดนติมอร์ตะวันออกเป็นรัฐเอกราช	
โดยหวังว่าสถานะทางกฎหมายของรัฐเอกราชจะท�าให้ปัญหาติมอร์ตะวันออกได้รับความสนใจจาก
องค์การสหประชาต	ิขณะเดยีวกนัรัฐบาลอินโดนเีซียกไ็ด้ส่งกองทัพเข้าไปยดึครองดนิแดนติมอร์ตะวนัออก 

แม้ว่าในวนัท่ี	22	ธนัวาคม	1975	องค์การสหประชาชาตจิะได้มข้ีอมตปิระณามการรุกรานตมิอร์ตะวนัออก
และเรียกร้อง	 ให้รัฐบาลอินโดนีเซียถอนก�าลังทหารออกจากดินแดนติมอร์ตะวันออก	 แต่รัฐบาล
อินโดนีเซียไม่ยอมปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าวของสหประชาชาติ	 	หลังจากนั้นรัฐบาลอินโดนีเซียร่วมกับ
พันธมิตรชาวติมอร์ฯที่สนับสนุนการยึดครองติมอร์ตะวันออกของอินโดนีเซียได้ประกาศจัดต้ังรัฐบาล
ชัว่คราว	โดยอินโดนีเซยีอ้างว่า	ทีส่่งก�าลังทหารเข้าไปในติมอร์ตะวันออกน้ันเพ่ือป้องกนัสงครามกลางเมอืง

รูปท่ี 3.11 กลุม่ทหารติดอาวุธหรือ มลิเิทีย (Militia) ก�าลงัโจมตีประชาชน
ที่เรียกร้องเอกราชในนครดิลี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของติมอร์ ด้านหลังเสื้อ
ของพวก มิลิเทียมีอักษรว่า AITARAK (ไอทารัก) แปลว่า คมหอก ซึ่งเป็น
ช่ือของกลุ่มมิลีเทียท่ีได้รับอ�านาจจากทหารอินโดนีเซียให้มาควบคุม    
ชาวติมอร์ ในเหตุการณ์การสังหารหมู่ท่ีดิลี ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน     
พ.ศ. 2534 ท่ีมา : http://www.toptenthailand.com/17-649.html
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ขยายตัว	และป้องกันมิให้พรรคเฟรติลิน	ซึ่งเป็น
พรรคการเมืองนยิมอุดมการณ์คอมมวินิสต์	ขยาย
อ�านาจการปกครอง	ประกอบกับในช่วงเวลานั้น
พรรคคอมมวินิสต์ประสบชยัชนะทัง้ในเวยีดนาม	
กัมพูชาและลาว	 ท�าให้มหาอ�านาจตะวันตกต่าง
ยอมรับการกระท�าของอินโดนีเซยี	โดยไม่คัดค้าน
ต่อต้าน	ซึง่เป้าหมายท่ีแท้จริง	คือ	การเข้ายดึครอง 
เพราะดนิแดนแห่งนีม้นี�า้มนัดบิ	และก๊าซธรรมชาติ
จ�านวนมาก	 ในช่วงแรกอินโดนีเซียได้ใช้ก�าลัง
ทหารเข้าปราบปรามกลุ่มต่อต้านอย่างรุนแรง 
ต่อมาในช่วงทศววรรษ	 1980	 อินโดนีเซียเร่ิม
ด�าเนนินโยบายซ้ือใจชาวตมิอร์ตะวันออก	ด้วยการ
ให้ความช่วยเหลือผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สร้างงานให้ชาวตมิอร์ฯ	ควบคู่ไปกบัการกดขีท่างการเมอืง	ความรนุแรงดงักล่าวท�าให้ชาวตมิอร์ตะวนัออก
เสียชีวิตจากการปราบปรามของกองทัพอินโดนีเซีย	และจากความอดอยากในระหว่างช่วง	24	ปี
ที่อินโดนีเซียยึดครองดินแดนติมอร์ตะวันออกประมาณ	100,000	ถึง	250,000	คน		
	 วันที่	27	มกราคม	1999	ประธานาธิบดี	Bacharuddin	Jusuf	Babibie	รัฐบาลอินโดนีเซียได้
ให้ชาวติมอร์ตะวันออกลงประชามติเลือกระหว่างการเป็นดินแดนปกครองตนเองภายใต้การปกครอง
อินโดนีเซียหรือต้องการที่จะเป็นรัฐเอกราช	 โดยสหประชาชาติเข้ามาเป็นคนกลางจัดการลงประชามติ	
ซึ่งร้อยละ	78	ลงคะแนนเสียงเลือกที่จะให้ติมอร์ตะวันออกเป็นรัฐเอกราช	หลังจากนั้นกลุ่มทหารบ้าน
ชาวติมอร์ฯและทหารอินโดนีเซีย	ได้ออกมาท�าการแก้แค้นประชาชนทีล่งคะแนนเสยีงเรียกร้องเอกราช	
มีประชาชนจ�านวนประมาณ	1,300	คน	ถูกสังหาร	นอกจากนั้นมีประชาชนหนึ่งในสามหรือประมาณ	
300,000	คน	ถูกผลักดันให้เดินทางออกจากติมอร์ฯ	เข้าไปอาศัยลี้ภัยติมอร์ตะวันตกและประชาชนอีก
หน่ึงในสามหลบหนีขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ตามภูเขา	 สาธารณูปโภคต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 รวมทั้งถนน	 สะพาน	
ระบบชลประทาน	ระบบประปา	ระบบสายไฟฟ้า	ระบบโทรคมนาคม	สถานทีร่าชการ	โรงเรยีน	และบ้านเรอืน
ของราษฎรถูกเผาท�าลายสิ้น	จนวันที่	20	กันยายน	1999	ทหารกองก�าลังนานาชาติ	 (International	
Force	for	East	Timor)	ภายใต้การน�าของออสเตรเลียได้เดินทางเข้ามารักษาสันติภาพในติมอร์ตะวัน
ออกและ	 ยุติการจลาจลในติมอร์ตะวันออกลงวันที่	 25	 ตุลาคม	 1999	 คณะมนตรีความมั่นคง
สหประชาชาติมีมติให้จัดต้ัง	 United	 Nations	 Transitional	 Administration	 in	 Timor-Leste	 :	
UNTAET	ท�าหน้าที่บริหารติมอร์ฯ	ในช่วงก่อนการประกาศเอกราช	ต่อมาวันที่	20	พฤษภาคม	2002	
ประเทศติมอร์ได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการ	โดยนายโคฟี	อันนัน	เลขาธิการสหประชาชาติ	นายบิล	คลินตัน 

อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	นางเมกาวาตี	ซกูาโน่บตุรี	ประธานาธิบดีอินโดนีเซยีเดินทางมาร่วมใน
พิธีฉลองเอกราชที่กรุงดิลี	 โดยมีนายซานานา	 กุสเมาเป็นประธานาธิบดี	 คนแรกของติมอร์ตะวันออก	
ส่วนคนปัจจุบันที่ชนะการเลือกตั้งครั้งล่าสุดคือ	นายทาอูร์	มาทัน	รูอัค

รูปท่ี 3.12 ประชาชนชาวติมอร์ตะวันออก ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกต้ัง
ประธานาธบิดีรอบสอง ท่ีกรุงดิล ี เมอืงหลวงของประเทศ  ผลการเลอืก
ตั้งท�าให้  นายทาอูร์  มาทัน  รูอัค อดีตผู้น�ากองทัพชนะการเลือกตั้ง
และด�ารงต�าแหน่งผู้น�าประเทศ : http://www.thairath.co.th/ 
content/oversea/253531
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													 1.5)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในจีน	
				 	 	ในยุคเติ้ง	เสี่ยวผิง	(Deng	Xiaoping)	ก้าวขึ้นมามีอ�านาจในจีนเมื่อปี	ค.ศ.1976	เป็น
ช่วงเวลาที่จีนด�าเนินนโยบายปฏิรูปความเจริญของบ้านเมืองให้ทันสมัย	 โดยเปิดประเทศรับวิทยาการ
จากภายนอกเพ่ือพัฒนาประเทศให้ทันสมยัตามแบบตะวนัตก	เรียกว่า	“นโยบายส่ีทันสมยั”	โดยเน้นพัฒนา 
4	ด้าน	คือ	1)	ด้านเกษตรกรรม	2)	ด้านอุตสาหกรรม		3)	ด้านการป้องกันประเทศ	4)	ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการปฏิรูปประเทศตาม	“นโยบายสี่ทันสมัย”	ในยุคของเติ้ง	เสี่ยวผิง	เกิดผลกระทบ
ต่อจีนทั้งผลดีและผลเสีย	ดังนี้	ผลดี	คือ	จีนมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างมาก	มีการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	 (GNP)	 เพ่ิมสูงขึ้น	 ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น	 มีรายได้และการ
ศึกษาสงูขึน้	สงัคมจนีจงึเกดิชนชัน้กลางเพ่ิมขึน้จ�านวนมาก		ผลเสยี	คือ	เกดิผลกระทบต่อเศรษฐกจิและ
สังคมจนี	ดังน้ี		(1)	เกดิภาวะเงนิเฟ้อ	เน่ืองจากการลงทนุจากต่างประเทศมมีากท�าให้การหมนุเวียนของ
เงนิตราในระบบเศรษฐกจิมคีวามคล่องตัวสูง	จึงท�าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ	สินค้าทกุประเภทมรีาคาเพ่ิมสูง
ขึน้	(2)	เกดิปัญหาความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้	ผู้คนในเขตเมอืงหรือเขตเศรษฐกจิพิเศษมรีาย
ได้สูงกว่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแรงงานในชนบท	จึงเกิดการอพยพหล่ังไหลของคนในชนบทเข้าสู่

เมืองมากขึ้น	 (3)	 เกิดปัญหาสังคมต่างๆ	 เช่น	การทุจริตของข้าราชการ	การซึมซับวัฒนธรรมตะวันตก
และลัทธิบริโภคนิยม	ปัญหาอาชญากรรม	โสเภณีและยาเสพติด	 เป็นต้น	ท�าให้เป็นเหตุผลหนึ่งที่น�ามาสู่
การเรียกร้องทางเลือกใหม่ของประชาชน	โดยเฉพาะปัญญาชนของจีน	ในเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างรนุแรงทีเ่กดิจากนักศึกษาปัญญาชนของจีนได้เรยีกร้องเสรภีาพ	ในวนัท่ี	4	มถินุายน	1989	เกดิเหตุการณ์
นองเลือดที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน	 (Tiananmen	Square	Massacre)	กรุงปักกิ่ง	ประเทศจีน	 ในยุคที่	
เติ้งเสี่ยวผิงเป็นผู้น�าระบอบคอมมิวนิสต์	โดยกองก�าลังทหารติดอาวุธพร้อมรถถังเข้าระดมยิงเพื่อสลาย
การชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนที่ชุมนุมประท้วงต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเรียกร้อง
ประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพ	 การชุมนุมเร่ิมต้ังแต่วันที่	 15	 เมษายน	 1989	 น�าโดยปัญญาชนและ

รูปที่ 3.13 (ภาพซ้าย)นักศึกษาชาวจีนร่วมชุมนุมกันเพื่อต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีน เรียกร้องประชาธิปไตยและเสรีภาพ  (ภาพกลาง)
เหตุการณ์นองเลือดบริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมินท�าให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 2,500 คน  บาดเจ็บอีก 7,000-10,000 คน (ภาพขวา) ชาย
คนหนึ่งยืนประจันหน้ากับรถถัง บนถนนมรรคาแห่งสันติภาพนิรันดร์ ในกรุงปักกิ่ง เมื่อ 5 มิ.ย. 1989 ที่มา : http://www.photoon-
tour.com/outbound /beijing/beijing11.htm



137

นักศึกษาชาวจีน	มีผู้เข้าร่วมชุมนุมนับหมื่นคน	การปราบปรามของทหารที่รุนแรงท�าให้มีผู้เสียชีวิตราว	
2,000	คน	บาทเจ็บอีกราว	7,000-10,000	คน	และชาวจีนบางส่วนได้ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศ	การเรียกร้อง
ของนักศึกษาประชาชนคร้ังน้ีล้มเหลว	 ส่งผลให้พรรคคอมมิวนิสต์อยู่รอดแข็งแกร่งมาจนทุกวันน้ี 

แต่เหตุการณ์สังหารหมู่คร้ังน้ีก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่า	 รัฐบาลจีนได้ละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างรุนแรง		ท�าให้สหรัฐอเมริกาและหลายประเทศประท้วงว่าจีนละเมิดสิทธิมนุษยชน	และตอบโต้จีน
ด้วยการคว�า่บาตรทางเศรษฐกจิและประณามการกระท�าของจนี	จงึกลายเป็นเหตุการณ์ทีจ่นีต้องประสบ
กับข้ออ้างเรื่องการละเมิดสิทธิ	จึงถูกปิดกั้นทางเศรษฐกิจหลายประเภทในเวลาต่อมา	ถึงแม้ว่าจีนจะได้
รับผลกระทบจากการลดความน่าเช่ือถอืและการคว�า่บาตรในหลายด้าน	แต่จนีกไ็ม่ได้รับผลกระทบจาก
ภายนอกมากนัก	 เพราะก�าลังซื้อหรือการควบคุมสภาพทางเศรษฐกิจภายในยังคงเข้มแข็ง	 อาจมาจาก
การมีจ�านวนประชากรมากและยังมีความสามารถกระจายทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการของ
คนในประเทศได้ดี
	 	 1.6)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งที่เชชเนีย	
	 	 ปัญหาความขัดแย้งของเชชเนียมีมาต่อตั้งแต่ปี	ค.ศ.1722	ในสมัยพระเจ้าซาร์ปกครอง	
ถกูผนวกเป็นของอดีตสหภาพโซเวียตราว	ปี	ค.ศ.1858	หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย	หลายรัฐภายใน
สหภาพ	โซเวียตได้ประกาศเอกราช	แต่เชชเนียไม่ประสบความส�าเร็จการต่อสู้เพื่อการเรียกร้องเอกราช
จึงเกิดขึ้นและด�าเนินอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้รัสเซียต้องส่งทหารเข้าควบคุมสถานการณ์	 ใน	ค.ศ.1991	
นายพลดูดาเยฟได้รับเลือกตั้งจากประชาชนชาวให้ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดี	 เมื่อได้รับการเลือกตั้ง

นายพลดูเดยเยฟประกาศเอกราชให้แก่เชชเนีย	
เป็นการแยกตัวออกจากการปกครองของ
สหพันธ์รัสเซีย	 ท�าให้รัฐบาลกลางกรุงมอสโก
ภายใต้การปกครองของกอร์บาชอฟ	 ได้ส่งกอง
ก�าลังทหารเข้าไปปราบปราม	นายพลดูดาเยฟ
ย่ืนค�าขาดให้	ทหารรัสเซียออกไปภายใน	6	ช่ัวโมง 
ทหารรัฐบาลกลางได้กระท�าตามและนายพล
ดูดาเยฟได้ปกครองรัฐเชชเนียโดยไม่ฟังค�าสั่ง
จากรัฐบาลกลางที่กรุงมอสโก	 ในปี	ค.ศ.1996	
สมัยประธานาธิบดีเยลต์ซินมีการถอนทหาร
ออกจากเชชเนีย	 ในรัฐเชชเนียมีชนชาติรัสเซีย
และชาติอ่ืนอาศัยอยู่คนเหล่าน้ีไม่เห็นด้วยกับ

นายพลดูดาเยฟ	มีกลุ่มต่อต้านหลายกลุ่ม	 เช่น	กลุ่ม	Provisional	Council	 	 ไม่ต้องการให้รัฐเชชเนีย
แยกตัวออกจากรัสเซีย	จึงจัดตั้งรัฐบาลซ้อนตั้งอยู่ที่เมือง	Znamenskoye	ทางทิศตะวันตกของเชชเนีย	
ได้รับความช่วยเหลือทางก�าลังพลและอาวุธจากรัสเซีย	 (รัฐบาลบอริส	 เยลท์ซิน)	 ใช้วิธีการท�าสงคราม
ใต้ดินกับรัฐบาลเชชเนีย	 เมื่อเชชเนียได้รับเอกราชไม่มีประเทศใดรับรองเอกราชของเชชเนีย	 ในเดือน	

รูปที่ 3.14 ทหารรัสเซียตามล่ากบฏเชเชน(เชชเนีย)  ในเชชเนียน�ามาสู่
ความเสียหายจากการปะทะกันและน�ามาสู่ความสูญเสียท้ังสภาพเมือง
และชีวิตประชาชน  ที่มา : http://atcloud.com/stories/28855
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เมษายน	 1993	 นายพลดูดาเยฟประกาศยุบรัฐบาล	 ต้ังตนเองเป็นผู้เผด็จการมีอ�านาจสิทธ์ิขาดในการ
ปกครอง	รสัเชยีเข้ามามีบทบาทโดยเพ่ิมความช่วยเหลือให้ฝ่ายตรงข้ามของนายพลดูดาเยฟ	และยกกอง
ก�าลังเข้าบุกเมืองกรอสนี	 (Grozny)	 เมืองหลวงของเชคเนียในวันที่	 11	ธันวาคม	1994	อย่างไรก็ตาม	
การก่อเหตุรุนแรงยังไม่สิ้นสุดลง	 จนน�าไปสู่การส่งทหารเข้าไปในเชชเนียอีกครั้งในสมัยประธานาธิบดี
วลาดิเมียร์	 ปูติน	 ค.ศ.1999	 ความขัดแย้งทวีความรุนแรงจนประธานาธิบดีเรียกร้องให้ชาวโลกเห็นว่า	
กลุ่มกบฏเชชเนียกระท�าการต่างๆ	 เปรียบเสมือนการกระท�าของกลุ่มก่อการร้ายไม่ใช่เพียงผู้ต้องการ
เรียกร้องเอกราชเท่านั้น	อย่างไรก็ตามความขัดแย้งระหว่าง	2	ฝ่ายยังไม่ยุติลงง่ายๆ	เนื่องจากรัสเซีย
ยังคงแทรกแซงกิจการในเชชเนีย	 โดยเฉพาะส่งนักการเมืองที่นิยมจากรัสเซีย	 ไปเป็นผู้น�าของเชชเนีย
จนน�าไปสู่การลอบสังหารนายอาหมดั	คาดิรอฟ	(Ahmed	Kadirov)	อดีตนายก	รัฐมนตรี	ในปี	ค.ศ.2002 

กลุ่มกบฏเชชเนียได้ปฏบิติัการยดึโรงละครในกรุงมอสโกโดยจบัผูเ้ข้าชมละครเกอืบพันคนเป็นตัวประกนั		
ทางการรัสเซียได้ส่งหน่วยคอมมานโดโจมตีกลุ่มกบฏเชชเนีย	 และน�าไปสู่การเสียชีวิตของตัวประกัน
จ�านวนมาก	 ปัญหาการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางอ�านาจของประธานาธิบดีปูติน	 ยังคงถูก
ท้าทายจากกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนเชชเนียอย่างต่อเน่ืองท�าให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจ�านวนมาก	
ประเด็นส�าคัญทีไ่ม่ยอมให้เชชเนียแยกตัว	อาจจะมาจากด้านการเมอืง	คือ	การปล่อยให้เชชเนียเป็นอิสระ
จะเป็นเหตุผลทีฝ่่ายค้านน�ามาใช้โจมตีเยลต์ซนิว่าไม่เหมาะสมในการเป็นผูน้�าประเทศ	ด้านผลประโยชน์	
คือที่ต้ังของเชชเนียอยู่บริเวณเทือกเขาคอเคซัสใกล้ทะเลด�า	 เป็นแหล่งน�้ามันและเป็นเส้นทางส่งออก
น�า้มันด้านทะเลสาบแคสเปียน	ทัง้ยงัเป็นจดุยทุธศาสตร์ทีส่�าคัญของรสัเซยี	หากรสัเซียให้เอกราชกับ	
เชชเนีย	อาจกลายเป็นแบบอย่างที่ท�าให้รัฐเล็กอื่นๆ	เรียกร้องเอกราชได้
	 	 1.7)	ความขดัแย้งระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์	ดินแดนปาเลสไตน์เคยเป็นของ
ชาวฮิบรู	 หรือชาวยิวมาต้ังแต่ก่อนคริสตกาล	 เมื่อโมเสสพาผู้คนมาต้ังถิ่นฐาน	 ในดินแดนที่	 “พระเจ้า
ประทานให้”	 ต่อมาชาวโรมันเรืองอ�านาจ	 จึงได้กวาดต้อนชาวยิวไปใช้งานทั่วจักรวรรดิโรมันในทุกพ้ืนที่
และกระจัดกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ	 ชาวยิวมักจะถูกเจ้าของประเทศกดขี่ข่มเหงและถูกเข่นฆ่า
เป็นจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี	 2	 หลังสงครามสงบฝ่าย
ชนะสงคราม	จงึได้อพยพชาวยิวกลับมาตัง้ถิน่ฐาน
ท่ีปาเลสไตน์ประกอบกบัมขีบวนการไซออนนิสม์ 

(ZIONISM)	 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดต้ังรัฐของ
ชาวยิวในปาเลสไตน์ทั้งๆ	 ที่ในระยะแรกได้มี
ข้อตกลงให้แยกปาเลสไตน์ออกเป็น	2	ส่วน	คือ
รัฐของชาวยวิส่วนหนึง่และรัฐของชาวปาเลสไตน์
อีกส่วนหน่ึง	 ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ไม่พอใจเพราะ
ท�าให้ชาวปาเลสไตน์ซึ่งอาศัยอยู่ต้องกลายเป็น
ผู้ไร้ดินแดนต้องล้ีภยัอยูต่ามแนวชายแดน	ทัง้ยงั

รูปท่ี 3.15 ซากตึกบ้านเรือนในฉนวนกาซ่า จากการปะทะกันระหว่าง
กองก�าลังอิสราเอลและกลุ่มฮามาส  น�ามาสู่ความสูญเสียและความขัด
แย้งเพ่ิมขึ้น  ท่ีมา : http://www.publicpostonline.com/main/
content.php?page=sub&category=11&id=338
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ขอความช่วยเหลือจากชาวอาหรับที่อยู่ใกล้เคียงโจมตีขับไล่ชาวอิสราเอลออกไป	 และต้ังกองก�าลังขึ้น
หลายกลุ่ม	เช่น	กลุ่มกันยายนทมิฬ	กลุ่มฮามาสที่ปฏิบัติการรุนแรง	แต่กลุ่มใหญ่ที่สุดคือ	กลุ่มองค์การ
ปลดแอกปาเลสไตน์	(Palestine	Liberation	Organization	:	PLO)	ที่มีนายยัสเซอร์	อาราฟัต	เป็นผู้น�า	
ส่วนกลุ่มประเทศอาหรับ	เช่น	เลบานอน	อิรัก	ซีเรีย	ที่มีอียิปต์เป็นผู้น�ากลุ่มได้รวมก�าลังพลท�าสงคราม
กับอิสราเอลหลายครั้งแต่ไม่เคยเอาชนะได้	แต่กลับต้องเสียดินแดนให้อิสราเอลมากขึ้นที่ส�าคัญคือ	ฉนวนกาซา 
ซ่ึงอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น�้าจอร์แดน	 (West	 Bank)	 แม้ปัจจุบันน้ีความขัดแย้งระหว่างชาวยิวกับ
ชาวปาเลสไตน์ก็ยังด�าเนินอยู่	 กองก�าลังของอิสราเอลได้เริ่มปฏิบัติการ	Operation	 Cast	 Lead	 เพื่อ
ตอบโต้การใช้จรวดโจมตีพลเรือนในอิสราเอลจากฉนวนกาซ่าที่เพ่ิมมากขึ้นและบ่อยคร้ังขึ้นในช่วงก่อน
หน้าและภายหลังการส้ินสุดลงของช่วง	 “หยุดยิง”	 ที่ได้รับความเห็นชอบจากลุ่มฮามาส	 ในวันที่	 19	
ธันวาคม	ค.ศ.2008	ในเบือ้งต้นปฏบิติัการดังกล่าวเป็นการโจมตีทางอากาศต่อหน่วยงานด้านความมัน่คง
ของกลุ่มฮามาส	 เจ้าหน้าที่และสถานท่ีใกล้เคียงอื่นๆ	 ในฉนวนกาซ่า	 หลังจากนั้นจึงเป็นปฏิบัติการ
ภาคพื้นดิน	จากความเป็นปรปักษ์ระหว่างกองก�าลังอิสราเอลและนักรบฮามาสนั้น	ได้ยืดเยื้อมาถึงวันที่	
18	มกราคมและยังคงด�าเนินต่อไป	การถอนทหารของอิสราเอลนั้นได้สิ้นสุดลงในวันที่	21	มกราคม 

ปีเดียวกัน	องค์กรสิทธิมนุษยชนได้	คาดการณ์ว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตประมาณ	1,400	คน	โดยใน
จ�านวนนี้เป็นพลเมืองถึง	1,000	คน	และมีที่ได้รับบาดเจ็บ	อีก	5,000	คน	ตามรายงานของรัฐบาลนั้น 

มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต	1,166	คน	โดยในจ�านวนนี้มีที่เสียชีวิตโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสู้รบ	295	คน 

ชาวอิสราเอลเสียชีวิต	13	คนโดยในจ�านวนนี้มี	3	คนที่เป็นพลเรือนในเขตเวสต์แบ็งค์	กองก�าลังป้องกัน
ตนเองของอิสราเอลได้ผ่อนมาตรการต่างๆ	ที่บังคับใช้ในจุดตรวจหลายแห่ง	 โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใน
ปีที่ชาวปาเลสไตน์มีอุปสรรคมากมายในการเคลื่อนไหว	แต่อุปสรรคที่ยังมีอยู่นั้นได้จ�ากัดความสามารถ
ของประชาชนในการเข้าถึงศาสนสถาน	การจ้างงาน	พื้นที่ท�าการเกษตร	โรงเรียน	โรงพยาบาล	และการ
จดักิจกรรมของส่ือสารมวลชนและองค์กรเอกชน	ในฉนวนกาซ่าซึง่อยูภ่ายใต้การควบคุมของกลุม่ฮามาส
มีรายงานว่าเกิดการทุจริต	 การทารุณกรรมนักโทษ	 และความล้มเหลวในการจัดการพิจารณาคดีที่
ยติุธรรมให้กบัผู้ทีถ่กูกล่าวหา	อีกทัง้กลุ่มฮามาสยงัได้จ�ากดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็	การนับถอื
ศาสนาและการเคล่ือนไหวของผู้ทีอ่าศัยอยูใ่นเขตกาซ่า	มกีารสนับสนุนการเลอืกปฏบิติัต่อสตรี	นอกจาก
นี้การสังหารโดยกองก�าลังที่ควบคุมโดยกลุ่มฮามาสยังคงเป็นปัญหาอยู่	มีรายงานการกระท�าทารุณโดย
กองก�าลังฮามาสในฉนวนกาซ่า	 และเหยื่อนั้นไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่ถูกคุมขังเพ่ือเหตุผลด้านความมั่นคง
เท่าน้ันแต่ยังรวมถึงบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับพรรคการเมืองฟาตาท์และผู้ที่ต้องสงสัยว่า	 “ร่วมมือ”	
กับอิสราเอล	เจ้าหน้าที่ฮามาสในเขตฉนวนกาซ่ามักจะแทรกแซงความเป็นส่วนตัว	ครอบครัว	และที่อยู่
อาศัยของประชาชนตามอ�าเภอใจ		
	 	 1.8)	ความขัดแย้งจากอิรักยึดครองคูเวต	หลังสงครามระหว่างอิรักกับอิหร่านสิ้นสุดลง 
ท�าให้อิรักมีหนี้สินที่กู้ยืมมาจากต่างประเทศ	โดยเฉพาะประเทศซาอุดีอาราเบียและคูเวต	มีจ�านวนเงิน
รวมกนัประมาณ	80,000	ล้านบาทแต่อิรักเป็นประเทศทีอุ่ดมไปด้วยน�า้มัน	และมกีองทพัทีม่แีสนยานุภาพ
เป็นทีเ่กรยีงไกรทีส่ดุในเขตพ้ืนทีต่ะวันออกกลาง	ภายใต้การน�าของประธานาธิบดีซดัดัม	ฮุสเซน็	ซึง่มีทหาร
มากกว่า	 1	 ล้านคน	 มีประสบการณ์ร่วมท�าสงครามกับอิหร่านมาแล้วและยังมีอาวุธท่ีทันสมัยท้ัง  
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เครื่องบิน	จรวด	อาวุธเคมี	และก�าลังเริ่มต้นพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นอีก	ส�าหรับคูเวตเป็นประเทศเล็กๆ	
ตั้งอยู่ระหว่างอิรักกับซาอุดีอาระเบียในอดีตคูเวต
เป็นจังหวัดหน่ึงของอาณาจักรออตโตมัน	 แต่ด้วย
เหตุท่ีเป็นแหล่งน�้ามันอย่างมหาศาลท�าให้ถูก
ยึดครองให้อยู ่ภายใต้การปกครองของสหราช
อาณาจกัร	ต้ังแต่	ค.ศ.1914	และได้รับเอกราชเมือ่
ปี	 ค.ศ.1961	 ในช่วงหลังสงครามระหว่างอิรักกับ
อิหร่าน	ราคาน�า้มนัในตลาดโลกตกต�า่	อิรักจึงกล่าว
หาว่าประเทศสมาชิกโอเปคผลิตน�้ามันออกสู ่
ตลาดโลกมากเกนิไป	ท�าให้เสียราคา	อรัิกยงักล่าวหา
อีกว่า	 คูเวตไม่เพียงแต่จะผลิตน�้ามันออกสู่ตลาด
โลกมาก	ยังดูดน�้ามันจากแหล่งของอิรักไปอีกด้วย	
อิรักจึงขอเจรจาเร่ืองพรมแดนกับคูเวตซึ่งเคยมี
กรณีพิพาทกันมาก่อน	 อิรักหวังว่าจะได้ดินแดนที่
เป็นแหล่งน�้ามันเพ่ิมขึ้นและอาจจะได้ดินแดนที่
เป็นทางออกสู่อ่าวเปอร์เซียกว้างมากขึ้น	แต่คูเวต
ได้ปฏิเสธค�าขอนี้	 ดังนั้นใน	 วันที่	 2	 สิงหาคม 

ค.ศ.1990	 อิรักได้เคล่ือนกองก�าลังเข้ามาปิดล้อม
คูเวตอย่างง่ายดาย	ซ่ึงท�าให้สหประชาชาตคิว�า่บาตร
ทางเศรษฐกจิกบัอิรักในทนัท	ีหลงัจากการเจรจาด้านการทตูหลายครัง้	สหประชาชาตจึิงมมีติให้ใช้ปฏิบัตกิาร
ทางทหารไล่กองทัพอิรักออกจากประเทศคูเวต	เมื่อวันที่	12	มกราคม	ค.ศ.	1991	หลังจากปฏิบัติการ
ทัง้ทางอากาศและภาคพ้ืนดินช่วงเดอืนกมุภาพันธ์	ค.ศ.1991	ชยัชนะจงึตกเป็นของกองก�าลังผสม	ต้ังแต่
วันที่	2	สิงหาคม	ค.ศ.1990	อันเป็นวันที่อิรักบุกเข้ายึดคูเวตเป็นต้นมาคณะมนตรีความมั่นคงได้ประกาศให้
ทุกชาติคว�่าบาตรรัฐบาลอิรัก	 และด�าเนินการเคล่ือนไหวทางการฑูตเพ่ือหลีกเลี่ยงสงคราม	 ก�าหนดให้
วนัท่ี	15	มกราคม	ค.ศ.1991	เป็นเส้นตายท่ีอิรกัจะปฏิบติัตามมตขิองคณะมนตรคีวามมัน่คง	แต่อริกัไม่ยอม
ท�าตามมติดังกล่าว	ในวันที่	16	มกราคม	ค.ศ.1991	กองก�าลังนานาชาติจึงเริ่มโจมตีทางอากาศและตามติด
ด้วยการรบภาคพื้นดิน	ในวันที่	24	กุมภาพันธ์	ภายใต้การปฏิบัติการที่รู้จักกันในนาม“พายุทะเลทราย”	
(Desert	Storm)	ครั้งนี้มีกองทัพจาก	28	ประเทศ	หลังวันที่	27	กุมภาพันธ์	ค.ศ.1991	ประธานาธิบดี
จอร์จ	 บุช	 แห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศหยุดยิงและประกาศความเป็นอิสรภาพของคูเวต	 และให้อิรัก
ถอนทหารออกจากคูเวต	 ส่วนคณะผู้สังเกตการณ์สหประชาชาติ	 กรณีอิรัก-คูเวต	 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
เมษายน	ค.ศ.1991	มหีน้าท่ีอ�านวยความสะดวกให้กบัเจ้าหน้าทีน่านาชาตเิข้าควบคมุบรเิวณแนวเส้นหยดุยงิ 
และตรวจสอบก�าลังอาวุธท่ีอิรักมีไว้ในครอบครอง	 และการควบคุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขขององค์การ
สหประชาติต่อไป

รูปที่ 3.16 ล�าดับภาพตามเข็มนาฬิกา เครื่องบินของกองทัพอากาศ
สหรัฐก�าลังบินเหนือบ่อน�้ามันในคูเวต, ทหารอังกฤษในปฏิบัติการ
แกรนบี้,  ภาพจาก  ล็อกฮีด เอซี-130, ทางหลวงมรณะ, เอ็ม 728  
ที่มา : http://th.wikipedia .org/wiki/สงครามอ่าวเปอร์เซีย
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	 	 1.9)	ปัญหาการแย่งชิงดนิแดนระหว่างอนิเดยีกับปากีสถาน	โดยในวันที	่14	สิงหาคม											
ค.ศ.1947	อินเดียและปากีสถานได้เริ่มมีปัญหากันในเรื่องเส้นเขตแดนในแคว้นแคชเมียร์	ความขัดแย้ง
ดงักล่าวมคีวามซบัซ้อนมากขึน้	เมือ่ปัญหาทางศาสนาเขา้มาเป็นสิ่งทีว่ชิาเคมเีรยีกว่า	“ตวัเรง่ปฏกิริยิา”	
กล่าวคือ	 อินเดียนับถือศาสนาฮินดู	 และปากีสถานนับถือศาสนามุสลิม	 และปัญหามาถึงจุดส�าคัญเมื่อ
แคว้นแคชเมียร์จะต้องตัดสินใจว่าจะอยู่กับอินเดียหรือปากีสถาน	 ราชาของแคว้นแคชเมียร์ซึ่งเป็นผู้ที่
นับถือศาสนาฮินดู	 ได้ตัดสินใจน�าเอาดินแดนของตนเข้าเป็นส่วนหน่ึงของอินเดีย	 ในขณะที่ประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมต้องการเข้าร่วมกับปากีสถาน	 ในที่สุดอินเดียก็ได้ผนวกแคว้นนี้เป็นของตน 

ในเดือนมกราคม	ค.ศ.1957	รัฐบาลปากีสถานได้ประท้วงต่อการกระท�าของอินเดีย	และสหประชาชาติ
ก็ไม่ได้รับรองการผนวกของอินเดียแต่อย่างใด 

จนในที่สุดการสู้รบก็เกิดขึ้นในเดือนเมษายน	
ค.ศ.1965	และต่างฝ่ายต่างข้ามเส้นแนวหยดุยงิ
ในแคว้นแคชเมียร์	 อันท�าให้ความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศทั้งสองทวีความรุนแรงและ
ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น	 แต่สงครามใหญ่
ระหว่างประเทศท้ังสองเกิดขึน้ในเดือนธันวาคม	
ค.ศ.1971	 ในคร้ังน้ันปากีสถานเป็นฝ่ายแพ้
สงคราม	จนท�าให้เกดิการแยกตัวของปากสีถาน
ตะวันออกเป็นประเทศใหม่คือบังคลาเทศ	
อย่างไรก็ตามความขัดแย้งระหว่างอินเดีย	และ
ปากสีถานไม่ได้หมดส้ินไป	เพราะปัญหารูปธรรม
เดิมทีไ่ม่สามารถตกลงกนัได้ยงัคงด�ารงอยู	่ได้แก่	
กรณีแคว้นแคชเมียร์	 และได้กลายเป็นหน่ึงใน

ปัญหาการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ	มาต้ังแต่ยคุเร่ิมต้นจนถงึปัจจบุนั	อาจเพราะในช่วงสงคราม
อัฟกานิสถาน	หลังจากกองก�าลังทางสหภาพโซเวียตได้บกุเข้าไปในประเทศ	ดังกล่าวในช่วงปลายปี	1979	
ปากีสถานได้กลายเป็น	 “รัฐแนวหน้า”	 ในการต่อต้านการยึดครองของโซเวียตในรูปแบบต่างๆ	 แต่ใน
ขณะน้ันอินเดียเป็นมิตรที่แนบแน่นของโซเวียตในเอเชีย	 ดังน้ันจึงไม่แปลกอะไรที่สหรัฐอเมริกาและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นรัฐที่ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ปากีสถาน	ในขณะที่อินเดียก็ได้รับ
จากโซเวียต	ปรากฏการณ์เช่นนี้ยังได้น�าไปสู่การแข่งขันสะสมอาวุธของประเทศทั้งสองอีกด้วย	โดยต่าง
ฝ่ายต่างมีมหาอ�านาจใหญ่เป็น	“ผู้สนับสนนุ”	(supplier)	อยูเ่บือ้งหลัง	ดังจะเหน็ได้ว่าในสงครามโซเวียต-
อัฟกานิสถาน	ในช่วงทศวรรษของปี	ค.ศ.1980	ปากีสถานได้รับอาวุธจ�านวนมากทั้งจากสหรัฐและจาก
จีน	 ซึ่งในขณะเดียวกันอินเดียก็ได้เร่งพัฒนายุทโธปกรณ์ของตนอย่างมาก	 โดยได้รับการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยกีารทหารจากโซเวียต	การแข่งขนัสะสมอาวุธของอนิเดยีและปากสีถานถึงจดุส�าคัญ	เมือ่แต่ละ
ประเทศหันไปพัฒนาศักยภาพทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ของตน	 จนประสบความส�าเร็จในการจุดระเบิด
นิวเคลียร์ได้จริง	 อันท�าให้เกิดความกังวลว่า	ปัญหาระหว่างประเทศทั้งสองในอนาคตจะกลายเป็นการ

รูปท่ี  3.17 การลาดตระเวนของทหารอินเดียและปากสีถานท่ีแคว้นเคช
เมียร์  มีการน�าอาวุธยุทธโธปกรณ์มาแสดงแสนยานุภาพเพื่อช่มขู่ซึ่งกัน
และกนั  น�ามาสูค่วามตึงเครียดแถบชายแดน  ท่ีมา : http://vovworld.
vn/th-TH/ขาดเดน/ความตึงเครียดระหว่างอินเดียกับปากีสถาน//
103367.vov
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เผชญิหน้าของรัฐนิวเคลยีร์ไปโดยปริยาย	นอกจากการแข่งขนัสะสมอาวุธนิวเคลียร์ในข้างต้นแล้ว	ปัญหา
ดั้งเดิมคือ	กรณีแคชเมียร์	ซึ่งยังไม่สามารถยุติลงได้	ยังน�าไปสู่ปัญหาอีกประการคือการก่อการร้าย	โดย
กลุ่มที่ต่อต้านการผนวกแคว้นน้ีของอินเดีย	 ได้พยายามใช้วิธีการก่อการร้ายทุกวิถีทางเพ่ือตอบโต้กลับ
อินเดีย	 และอินเดียกล่าวหาว่ารัฐบาลปากีสถานและโดยเฉพาะกองทัพปากีสถาน	 มีส่วนรับรู้หรือ
สนับสนุนต่อกลุ่มก่อการร้าย	 ดังกล่าว	 ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของปฏิบัติการพลีชีพที่เกิดแก่รัฐสภา
อินเดีย	 เมื่อเดือน	 ธันวาคม	 ค.ศ.2001	 และมีการโจมตีศูนย์อเมริกัน	 (American	 Center)	 ในเดือน
มกราคม	ค.ศ.2002	ทั้งยังพยายามสร้างแสนยานุภาพทางทหารและสรรพอาวุธ	โดยเฉพาะนิวเคลียร์
ที่มีการสะสมและแสดงออกให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าฝ่ายตนเหนือกว่า	 ทั้งสหประชาชาติก็พยายามไกล่
เกลี่ยและหาข้อสรุปให้เร็วที่สุดต่อไป
	 2)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน
	 	 2.1)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศที่มีปัญหาความขัดแย้งเดิม
	 	 ในหลายประเทศทีม่คีวามขดัแย้งน้ัน	พลเรอืนทกุคนต้องเผชิญกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน
และกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมในหลายพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้ง	กลุ่มกบฏ	ผู้ก่อการร้าย						
กองก�าลังติดอาวุธและหน่วยรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลได้ใช้การข่มขืน	 การสังหารและกลวิธี								
อันไร้มนุษยธรรมในการควบคุมพ้ืนท่ี	 จัดการกับฝ่ายตรงข้ามและบีบบังคับพลเรือนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที	่		
ที่มีความขัดแย้งเหล่าน้ีให้ร่วมมือ	 ทั้งชายหญิงและเด็กหลายพันคนทั่วโลกต้องเสียชีวิตหรือถูกกระท�า
ทารุณ	 ไม่เพียงแต่ในเหตุพิพาทเท่าน้ันแต่รวมถึงการใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นแผนข่มขู่คุกคามพลเรือน				
ของกลุ่มเหล่านี้อีกด้วย	ซึ่งจากอดีตได้มีหลายประเทศยังคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่	ดังนี้
	 	 	 2.1.1)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในอัฟกานิสสถาน
	 	 	 สถานการณ์ความมัน่คงในอัฟกานิสถานเลวร้ายลงอย่างมาก	จากการโจมตีของ
กลุ่มกบฏส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับผลกระทบจากความรุนแรง	 การที่ความขัดแย้งได้กระจายไป
เกือบหน่ึงในสามของพ้ืนที่ท้ังหมดของประเทศน้ัน	 ส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถปกครองได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ	ไม่สามารถใช้อ�านาจได้เต็มท่ีและไม่สามารถให้บริการความช่วยเหลือต่างๆได้	โดยเฉพาะ
ในเขตชนบท	การก่อกบฏนั้นได้คร่าชีวิตทหารอัฟกานิสถาน	1,448	นาย	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	1,954	คน	
และประชาชน	2,412	คน	ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งประมาณ	5	ล้านคน	จากทั้งหมด	15	ล้านคน
ได้ใช้สิทธิใ์นการเลอืกต้ังทีจ่ดัขึน้ในเดือนสงิหาคม	โดยมผีูก้ล่าวหาว่าในการเลือกต้ังคร้ังน้ีได้เกดิการทจุริต
ในวงกว้าง	มีสภาพที่ไม่เหมาะสมส�าหรับสตรีในการมีส่วนร่วม	และมีความพยายามของกลุ่มตาลีบันใน
การขัดขวางการเลือกต้ัง	 อย่างไรก็ตามจ�านวนหน่วยเลือกต้ังน้ันมีมากกว่าการเลือกต้ังคร้ังก่อนๆ	 ส่ือ
และสาธารณชนมีโอกาสอภิปรายกันเกี่ยวกับลู่ทางทางการเมือง	 และการเลือกต้ังน้ันก็เป็นไปตาม
กระบวนการทางรัฐธรรมนูญ
	 	 	 2.1.2)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่า		
	 	 	 รัฐบาลพม่าได้ละเมดิสิทธิมนษุยชนประชาชนอย่างรุนแรงตลอดปี	ซึง่รวมไปถงึ
การเพ่ิมระดับการบกุโจมตีชนกลุม่น้อยต่างๆ	เช่น	กลุ่มกะเหร่ียงและไทยใหญ่ในรัฐฉาน	ในเดือนสิงหาคม	
ทหารรัฐบาลบุกโจมตีกลุ่มโกก้างหรือกองก�าลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติของพม่า	 (Myanmar	
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National	Democratic	Alliance	Army)	ทีป่ระกาศหยดุยงิกบัรัฐบาลไปแล้ว	โดยรัฐบาลอ้างว่าท่ีกระท�า
ลงไปเพ่ือก�าจดัโรงงานยาเสพติดและโรงงานอาวุธ	อีกทัง้มรีายงานว่าพลเรือนหลายหมืน่คนหนีการต่อสู้
ด้วยการข้ามชายแดนไปยังประเทศจนี	ทหารของรฐับาลได้ท�าลายหมูบ้่านหลายแห่งในรฐัฉาน	สือ่คาดการณ์
ว่าทหารได้ท�าลายบ้านเรือนไปกว่า	500	หลัง	ในเขตโกก้าง	หลังจากนั้นรัฐบาลก็ปกครองตามกฎ
ข้อบังคับต่างๆ	 อย่างต่อเน่ืองและการปกครองน้ันไม่ได้อยู่ภายใต้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญท่ีรับรอง
เสรีภาพ	ขัน้พืน้ฐาน	รัฐบาลได้กระท�าการทารุณกรรมอย่างต่อเนือ่ง	เช่น	การวิสามญัฆาตกรรม	การสังหาร
ผู้ถูกคุมขัง	การลักพาตัว	การข่มขืน	การทรมาน	บังคับโยกย้ายถิ่นฐาน	การบังคับใช้แรงงาน	และ 

การเกณฑ์ทหารเด็ก	นอกจากน้ีรัฐบาลยงัได้ควบคุมตัวนักเคล่ือนไหวทางการเมอืงทีส่นับสนุนความเป็น
ประชาธิปไตยในพม่า	โดยไม่มีข้อก�าหนดและไม่มีการตั้งข้อหาแต่อย่างใด	
	 	 	 2.1.3)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในคองโก		
	 	 	 ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก	ความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ในพ้ืนทีท่าง
ตะวันออกของประเทศซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ	 รวมถึงปฏิบัติการของกองก�าลังรักษาความ
มั่นคงของรัฐ	เพื่อต่อต้านกบฏ	ส่งผลให้ราษฎรกว่าพันคนเสียชีวิต	ผู้คนหลายแสนคนที่รัฐบาลไม่ได้คุ้มกัน
หรือให้ความช่วยเหลืออย่างเพียงพอต้องอพยพย้ายที่อยู่	 ทั้งชายหญิงและเด็กหลายหมื่นคนถูกข่มขืน
กระท�าช�าเรา	บ้านเรือนหลายร้อยหลังถกูเผา	และหน่วยทหารของสาธารณรัฐคองโกและกองก�าลังหลาย
กลุ่มเกณฑ์เด็กหลายพันคนอย่างผิดกฎหมายมาเป็นทหารหรือเพื่อใช้แรงงาน	 อีกทั้งผู้คนอีกนับไม่ถ้วน
ถูกลักพาตัวเพื่อน�าไปบังคับใช้แรงงานและแสวงประโยชน์ทางเพศทั้งในและต่างประเทศ
	 	 	 2.1.4)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในอิรัก
	 	 	 แม้จะมกีารปรบัปรุงสถานการณ์ความมัน่คงท่ัวไปในอิรักอย่างจริงจัง	แต่กย็งัคง
มีการละเมดิสทิธิมนุษยชนอยู	่โดยมรีายงานว่ารัฐบาลหรือตวัแทนของรัฐได้ท�าการสงัหารตามอ�าเภอใจ
หรือการสังหารที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่ยังด�าเนินอยู่	 และการโจมตีด้วยระเบิดของ
กลุ่มกบฏและกลุ่มก่อการร้าย	 การประหารชีวิตและการสังหารยังคงส่งผลต่อทุกภูมิภาคและทุกภาค
ส่วนของสังคม	ความขัดแย้งที่มีอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสื่อกลายเป็น
เร่ืองปกติและ		เจ้าหน้าทีส่ื่อมวลชนรายงานว่าได้ท�าการเซน็เซอร์ตนเอง	แม้รัฐบาลจะเรียกร้องให้มคีวาม
อดทนอดกลั้นและยอมรับในชนกลุ่มน้อยทางศาสนาทุกกลุ่ม	 และได้เพิ่มมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานที่ทางศาสนา	แต่กลุ่มกบฏและกลุ่มลัทธิสุดโต่งก็ยังโจมตีสถานที่ทางศาสนาและผู้น�า
ทางศาสนาบ่อยคร้ัง	ซึง่ส่ิงน้ีนับว่าเป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพในการนับถอืศาสนา	เช่นเดียวกับการใช้ความ
รุนแรงระหว่างนิกายทางศาสนาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
		 	 	 2.1.5)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในไนจีเรีย
	 	 	 กองก�าลังต�ารวจแห่งชาติ	กองทพั	และกองก�าลังรักษาความมัน่คงของไนจีเรีย
ได้กระท�าวิสามัญฆาตกรรมและได้ใช้ก�าลังอย่างรุนแรงและเกินกว่าเหตุ	ในการจับกุมอาชญากรและ
ผู้ต้องสงสัย	มีความรุนแรงที่อยู่ในรูปแบบของการสังหาร	การลักพาตัว	และการบังคับให้บุคคลหายตัวไป 

การข่มขืนหมู่และการโยกย้ายพลเรือน	 ซึ่งเป็นฝีมือของรัฐบาลและไม่ใช่รัฐบาลน้ันยังคงเกิดข้ึนต่อไป 
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แม้จะมีการจัดตั้งกองก�าลังเฉพาะกิจร่วมในปี	ค.ศ.2003	แล้วก็ตาม	โดยกองก�าลังนี้มีหน้าที่ฟื้นฟูความ
มั่นคงในภูมิภาค	 การที่ประธานาธิบดียื่นข้อเสนอนิโทษกรรมน้ัน	 ส่งผลให้รายงานเหตุก่อการร้ายโดย
กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพ้ืนที่บริเวณสามเหลี่ยมลุ่มแม่น�้าไนเจอร์น้ันลดลง	 แต่ความรุนแรงยังคงแพร่
กระจายไปทัว่พ้ืนทีท่างใต้ของประเทศ	ต�ารวจและนักรบกลุม่	Boko	Haram	ซึง่เป็นกลุม่มสุลมิหัวรุนแรง
ปะทะกันอย่างดุเดือดใน	4	 รัฐทางตอนเหนือ	การปะทะกันครั้งนี้ส่งผลให้ผู้คนประมาณ	4,000	คน 

ต้องย้ายที่อยู่และอีกมากกว่า	700	คน	เสียชีวิต	แต่ตัวเลขนี้ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขที่ถูกต้องได้	สาเหตุ
ก็เพราะมีการฝังศพคนจ�านวนมากอย่างรวดเร็ว	ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการนับจ�านวนผู้เสียชีวิต	นอกจากนี้
มีรายงานว่าผู้น�ากลุ่มชื่อโมฮัมมัด	โยซุฟ	บาบา	โมฮัมหมัดซึ่งเป็นพ่อตาของโยซุฟ	และบูจี	ฟาย	ซึ่งหลายฝ่าย
สนันิษฐานว่าเป็นผูก่้อต้ังกลุม่	Boko	Haram	ได้เสียชวิีตหลงัควบคมุตัวโดยกองก�าลังรักษาความปลอดภยั
	 	 	 2.1.6)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในปากีสถาน
	 	 	 ถงึแม้ว่าเจ้าหน้าทีพ่ลเรอืนของปากีสถานจะพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีแล้ว	แต่อปุสรรค
ด้านสิทธิมนุษยชนก็ยังด�ารงอยู่	ปัญหาหลักๆนั้น	รวมไปถึงวิสามัญฆาตกรรม	ทารุณกรรม	และการลักพาตัว 
การโจมตีโดยกองก�าลังทหารในพื้นที่พิเศษของชนเผ่า	(FATA)	และแคว้นพรมแดนตะวันตกเฉียงเหนือ
(NWFP)	ได้คร่าชีวิตพลเรือน	825	ราย	ปฏิบติัการด้านความมัน่คงเพ่ือต่อต้านทหารจากหน่วยมาลาคาน
และในพืน้ทีบ่างส่วนของ	FATA	ส่งผลให้ผู้คนเกอืบ	3	ล้านคน	ต้องย้ายถิน่ฐานในยามวกิฤตสูงสดุ	(แม้ว่า
ผูค้นประมาณ	1.66	ล้านคนจะได้กลบัไปยังถิน่ทีอ่ยู่อาศัยเดมิกต็าม)	ส�านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งปากีสถาน	หนังสือพิมพ์นิวยอร์คไทมส์	และสิ่งตีพิมพ์ท้องถิ่นหลายฉบับรายงานว่ากองก�าลังรักษา
ความมั่นคงได้วิสามัญฆาตกรรม	 300-400	 คร้ังช่วงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่
สงบใน	NWFP	 และเขตหุบเขา	 Swat	 อีกทั้งยังมีการกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏได้สร้างความหวาดกลัวเพื่อ
ข่มขู่ประชาชนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย	 นอกจากน้ีการใช้ความรุนแรงระหว่างศาสนา
ยังได้คร่าชีวิตประชาชนราว	1,125	คน	และเหตุระเบิดพลีชีพกว่า	76	ครั้งได้คร่าชีวิตผู้คน	1,037	ราย	
ซึ่งเป็นความสูญเสียที่ส่งผลต่อสภาพการเมือง	เศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก
	 	 	 2.1.7)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัสเซีย
	 	 	 สถานการณ์ในแคว้นคอเคซัสเหนือของรัสเซียเลวร้ายลง	 หลังจากรัฐบาลได้
ต่อสู้กับกลุ่มกบฎ	นักรบอิสลาม	และกลุ่มอาชญากร	มีรายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นและกองก�าลังฝ่ายกบฏ
ในภูมิภาคได้มีส่วนในการสังหาร	 ทรมาน	 กระท�าทารุณ	 ความรุนแรง	 การลักพาตัว	 ซึ่งเก่ียวพันกับ
การเมือง	รวมถึงการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมอื่นๆ	อัตราวิสามัญฆาตกรรมในเชชเนีย	อินกูเชเตีย	
และดาเกสถานน้ันสูงขึน้อย่างชดัเจน	เช่นเดียวกบัการเกดิเหตุโจมตีเจ้าหน้าที	่(ในเหตุการณ์ซึง่เกีย่วข้อง
กับกลุ่มกบฎนั้นมีเจ้าหน้าที่ถูกสังหาร	342	คน	และได้รับบาดเจ็บ	680	คน)	เจ้าหน้าที่บางคนในแคว้น
คอเคซัสเหนือสามารถท�าผิดโดยไม่ต้องรับโทษและยังปฏิบัติงานเป็นเอกเทศจากรัฐบาล	 ในบางกรณี
เจ้าหน้าทีถ่กูกล่าวหาว่าท�าร้ายครอบครัวของผู้ต้องสงสยัว่าเป็นกบฎ	และได้กระท�าการลกัพาตัว	ทรมาน	
และลงโทษทุกรูปแบบโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือการลงโทษใดๆ
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		 	 	 2.1.8)	ละเมิดสิทธิมนุษยชนศรีลังกา
	 	 	 ก่อนหน้าทีค่วามขดัแย้งทีม่มีานาน	30	ปีในศรีลังกาจะยติุลงในเดือนพฤษภาคม	
กองก�าลังของรัฐบาลและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนพยัคฆ์ทมิฬอีแลม	 (LTTE)	 ได้ใช้ก�าลังเกินกว่าเหตุและ
กระท�าทารุณต่อพลเรือน	 กลุ่มพยัคฆ์ทมิฬจ�ากัดเสรีภาพในการเดินทางของชาวทมิฬหลายแสนคนใน
เขตพื้นที่	ซึง่ควบคุมโดยกลุ่มพยคัฆท์มฬิ	การโจมตีด้วยปนืใหญ่ใสป่ระชาชนและใกล้กบัค่ายที่พกั	สง่ผล
ให้พลเรือนหลายพันคนเสียชีวิต	ต่อมากลุ่มพยัคฆ์ทมิฬได้เพิ่มการเกณฑ์ทหารเด็ก	แม้ว่ารัฐบาลจะ
ไม่ทราบจ�านวนของเด็กทีถ่กูเกณฑ์และถกูสงัหารนัน้	แต่รัฐบาลรายงานว่ามเีด็กจ�านวน	527	คน	ซึง่เคย
เป็นทหารเด็กของกลุ่มกบฎถูกควบคุมตัวไว้หลายเดือนหลังสงครามสิ้นสุดลง	 การกักกันผู้ไร้ที่อยู่ไว้ใน
ค่ายต่างๆ	เกือบ	300,000	คน	ภายหลังความขัดแย้งสิ้นสุดลง	หลายฝ่ายตั้งค�าถามเกี่ยวกับความยึดมั่น
และทุ่มเทในสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล	แม้ว่ารัฐบาลจะมีความคืบหน้าอย่างมากในการปฏิบัติต่อผู้ที่
ลี้ภัยจากการสู้รบภายในประเทศและการพัฒนาอ่ืนๆทางด้านสิทธิมนุษยชนในช่วงปลายปี	 ค.ศ.2009	
ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี	ในเดือนมกราคม	ปี	ค.ศ.2010	
	 	 	 2.1.9)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในซูดาน
	 	 	 แม้จะมีการท�าข้อตกลง“สันติภาพดาร์ฟูร์”ระหว่างรัฐบาลและกลุ่มย่อยของ
กลุ่มเคลื่อนไหว			เพื่ออิสรภาพของชาวซูดานในปี	ค.ศ.2007	แต่ความขัดแย้งและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในเมืองดาร์ฟูร์	 ประเทศซูดานยังคงด�าเนินต่อไป	 กองก�าลังรัฐบาลทิ้งระเบิดโจมตีหมู่บ้านหลายแห่ง	
สงัหารพลเรอืน	และสนับสนุนกลุม่กบฏเชือ้สายชาด	นอกจากน้ัน	ยังคงมกีารใช้ความรนุแรงต่อสตรแีละเดก็ 

นับตั้งแต่ความขัดแย้งในดาร์ฟูเริ่มขึ้นในปี	ค.ศ.2003	พลเรือนเกือบ	2.7	ล้านคนต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน
ภายในประเทศ	และมีประชาชนราว	253,000	คน	ต้องลี้ภัยไปยังภาคตะวันออกของประเทศชาด	และ
อีกมากกว่า	300,000	คนเสียชวิีต	นอกจากน้ียงัคงมคีวามตึงเครียดระหว่างภาคเหนือกบัภาคใต้เร่ืองข้อ
ตกลงสันติภาพทีท่�าในปี	ค.ศ.2005	ความขดัแย้งและความรุนแรงระหว่างชาติพนัธ์ุ	โดยกองก�าลังต่อต้าน
ในพื้นที่ทางใต้ของซูดาน	ส่งผลให้ในช่วงปีดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตประมาณ	2,500	คน	และอีก	359,000	
คนต้องย้ายที่อยู่อาศัยไปยังพื้นที่ต่างๆ	เพื่อความอยู่รอด
 	 	 2.2	การละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก	การชุมนุม	และการจัดตั้งองค์กร
	 	 การละเมดิสทิธด้ิานการแสดงออกหรอืการชุมนุมน้ัน	แม้ว่ารฐับาลหลายประเทศจะยงัคง
ควบคุมข้อมูลที่เผยแพร่เข้าไปในประเทศหรือผลิตขึ้นในประเทศของตนไม่ว่ารูปแบบใด	 โดยขัดขวาง
การจดัต้ังกลุ่มในท่ีสาธารณะบนอินเทอร์เน็ต	หรือผ่านการใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ	อีกทัง้มกีารจ�ากดัการเผย
แพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต	 วิทยุ	 หรือโทรทัศน์หรือผ่านสื่อสิ่งพิมพ์	 และสร้างอุปสรรคทางกฎหมายที่
จะส่งผลให้องค์กรเอกชนมีความล�าบากต่อการน�าเสนอและเผยแพร่	 และการก่อต้ังองค์กรขึ้น	 ทาง
กองทนุแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตยระบวุ่ามกีารออกกฎหมาย	26	มาตรา	ใน	25	ประเทศ	นับต้ังแต่เดือน
มกราคม	ปี	ค.ศ.2008	โดยกฎหมายเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อประชาสังคม	ซึ่งการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ดังกล่าวในหลายพื้นที่ทั่วโลก	ซึ่งประกอบไปด้วย
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	 	 	 2.2.1)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเบลารุส	
	 	 	 จากการศึกษาสถิติด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลเบลารุสน้ัน	 เห็นได้ว่ายังคง
ย�า่แย่	เพราะเสรีภาพของพลเมอืง	ซึง่รวมถงึเสรีภาพในการแสดงออก	การชมุนุม	การจดัต้ังสมาคม	และ
การนับถือศาสนายังคงถูกจ�ากัดอยู่	 รัฐบาลได้จ�ากัดการจ�าหน่ายส่ือสิ่งพิมพ์อิสระและสื่อกระจายเสียง	
รวมทั้งการน�าเสนอภาพจากสื่อ	นอกจากนี้	เจ้าหน้าที่ได้ใช้ก�าลังและการข่มขู่อย่างไม่มีเหตุผล	เพื่อไม่ให้
ประชาชนเข้าร่วมการเดินขบวนประท้วงและเพ่ือสลายกลุ่มผู้ประท้วงที่ประท้วงอย่างสันติโดยไม่สนใจ
กระบวนประณีประนอม	ท�าให้องค์กรเอกชน	นักเคลื่อนไหวฝ่ายต่อต้าน	 และพรรคการเมืองต่างๆ 

ถูกรังควานอย่างต่อเนื่อง	ทั้งถูกปรับและถูกด�าเนินคดี	องค์กรเอกชนชั้นน�าหลายแห่งถูกปฎิเสธสิทธิ
ในการจดทะเบียน	 ส่งผลให้องค์กรเหล่านี้ต้องด�าเนินงานภายใต้ค�าขู่ที่จะถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย 

นับว่าเป็นเร่ืองที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งที่ไม่มีการปฏิรูปในปี	 ค.ศ.2009	 หลังจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้มี
พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนทีดี่บางอย่างในปี	ค.ศ.2008	จึงเป็นหน่ึงในประเทศทีค่วรแก้ไขในเร่ืองสทิธิ
เป็นอย่างยิ่ง				
	 	 	 2.2.2)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีน	
	 	 	 รัฐบาลจนีได้เพ่ิมเข้มงวดในการติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต	ควบคุมเนือ้หาสาระ	
จ�ากดัข้อมลูและ	กดีกนัการเข้าเว็บไซต์ภายในและต่างประเทศ	สนับสนุนการเซน็เซอร์ตัวเองและลงโทษ
ผู้ที่ละเมิดกฎต่างๆ	 รัฐบาลได้จ้างบุคลากรหลายพันคนให้ท�างานระดับชาติ	 ภูมิภาค	 และท้องถิ่นเพ่ือ
ติดตามการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์	ในเดือนมกราคม	รัฐบาลได้เร่ิมโครงการต่อต้านเน้ือหาหยาบคาย	
ส่งผลให้มีการปิดเว็บไซต์	1,250	แห่ง	ในเดือนเดียวกันและการลบข้อมูลมากกว่า	3.2	ล้านชิ้น	รัฐบาลจีน
ยงัได้กดีกนัการเข้าชมเว็บไซต์ทีดู่แลโดยสือ่ต่างประเทศใหญ่ๆ	องค์กรเพ่ือสุขภาพต่างๆ	รัฐบาลต่างชาติ	
สถาบันการศึกษา	และเว็บไซต์เครือข่ายสังคมต่างๆ	เช่นเดียวกับโปรแกรมค้นหาที่ท�าให้เกิดการสื่อสาร
ที่รวดเร็วหรือการจัดระเบียบผู้ใช้	เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมข้อมูลข่าวสารต่างๆ	บนอินเทอร์เน็ตอย่างใกล้ชิด
ในช่วงปี	โดยเฉพาะช่วงทีใ่กล้วันครบรอบ	20	ปี	เหตุการณ์สังหารประชาชนทีจ่ตุัรัสเทยีนอันเหมนิ	รัฐบาล
ยังเซ็นเซอร์อีเมล์และการสนทนาออนไลน์	(web	chat)	โดยค้นหาจากค�าศัพท์ที่มีความหมายละเอียด
อ่อน	และเปล่ียนค�าศัพท์ทีใ่ช้ค้นหาตลอดเวลา	แม้เจ้าหน้าทีจ่ะมกีารเซน็เซอร์และติดตามส่ิงทีเ่กดิขึน้บน
อินเทอร์เน็ต	 แต่ผู้ที่มีความเห็นแตกต่างและนักเคล่ือนไหวทางการเมืองก็ยังคงใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
ส่งเสริมและเรียกร้องให้ผู้คนหันมาสนใจเรื่องราวทางการเมืองมากขึ้น	เช่น	การเรียกร้องสิทธิให้นักโทษ	
การปฏรูิปการเมอืง	การกดีกนัทางเชือ้ชาติ	การทจุริต	และประเด็นทางด้านนโยบายต่างประเทศ	เป็นต้น
	 	 	 2.2.3)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในโคลอมเบีย
	 	 	 การน�าเสนอของส่ืออิสระในประเทศโคลอมเบยีน้ัน	มคีวามกระตือรือร้นในการ
ท�างานและได้แสดงความคิดเห็นอันหลากหลายอย่างเสรี	ปราศจากข้อจ�ากัดใดๆ	อีกทั้งสถานีวิทยุและ
โทรทัศน์เอกชนสามารถออกอากาศได้อย่างเสรีซึ่งถือว่าเป็นปกติ	 แต่ถึงอย่างไรก็ตาม	 สมาชิกกลุ่มติด
อาวุธผิดกฎหมายได้มกีารข่มขูคุ่กคาม	ลกัพาตัว	หรือสงัหารส่ือมวลชน	ซึง่ตามรายงานขององค์กรเอกชน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศนั้น	 พบว่าส่งผลให้องค์กรหลายแห่งท�าการเซ็นเซอร์ตัวเอง 
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ส่วนองค์กรอ่ืนๆ	อีก	171	แห่ง	ได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาล	นอกจากน้ันยงัมหีน่วยงานด้านความมัน่คง
ของโคลอมเบียได้ติดตามนักข่าว	 สมาชิกสหภาพแรงงาน	 ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและองค์กรและ
นักเคล่ือนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชน	โดยติดตามจบัตาดูความเคลือ่นไหวของคนเหล่านี	้รวมทัง้ติดตาม
การสื่อสารทางโทรศัพท์และอีเมล์และข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินทั้งหมด	ท�าให้องค์กรเอกชน
บางแห่งระบุว่ารัฐบาลได้ควบคุมตวัคนหลายร้อยคนตามอ�าเภอใจ	โดยเฉพาะผู้น�าทางสังคม	นกัเคลือ่นไหว
ด้านแรงงานและผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน	 แต่องค์กรเอกชนส�าคัญแห่งหน่ึงรายงานว่า	 จ�านวนคนท่ี
ถูกควบคุมตัว	ดังกล่าวในปี	ค.ศ.2009	น้อยกว่าในปี	ค.ศ.2008	ถึงครึ่งหนึ่ง	ทั้งนี้นักสิทธิมนุษยชนที่มี
อยู่ยังถูกกลั่นแกล้งและถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการก่อการร้าย	 โดยทั้งหมดนี้กระท�าไปเพื่อลดความ
น่าเชื่อถือด้านผลงานของคนเหล่าน้ี	 องค์กรเอกชนชื่อดังหลายแห่งรายงานว่ามีนักเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิ
มนุษยชน	8	คนและสมาชิกสหภาพแรงงานอีก	39	คนถูกสังหารในช่วงปี	แต่รัฐบาลก็ได้ประกาศว่ายังคง
ท�างานเพื่อปกป้องสมาชิกสหภาพ	นักเคลื่อนไหวทางสิทธิมนุษยชน	และกลุ่มอื่นๆ	จ�านวนหลายพันคน	
สิ่งที่ท�าให้เห็นอย่างเด่นชัดคือสิทธิมนุษยชนด้านสื่อและการเมืองถูกริดรอนโดยรัฐบาล
	 	 	 2.2.4)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในอิหร่าน
	 	 	 เจ้าหน้าทีใ่นคิวบาได้แทรกแซงความเป็นส่วนตัวและได้ติดตามการติดต่อสือ่สาร
ทีก่ระท�าโดยบคุคลทัว่ไปอย่างกว้างขวาง	ไม่มทีางใดทีจ่ะเปลีย่นแปลงรัฐบาลชดุน้ีได้	อีกทัง้ยงัมข้ีอจ�ากดั
ที่เคร่งครัดเร่ืองเสรีภาพในการแสดงออก	 และไม่มีส่ือมวลชนใดได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่นอกจาก
ส่ือของรัฐ	มกีารกีดกนัการชมุนุมอย่างสงบและการจดัต้ังองค์กร	มข้ีอจ�ากดัเกีย่วกบัเสรีภาพในการนับถอื
ศาสนา	และการปฏิเสธทีจ่ะยอมรับกลุ่มสทิธิมนุษยชนภายในประเทศหรือนักข่าวอิสระ	หรือไม่อนุญาต
ให้พวกเขาด�าเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 กฎหมายมีบทลงโทษการชุมนุมกันเกินสามคนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต	ซึง่รวมถงึการชมุนุมกนัเพ่ือประกอบพิธีทางศาสนาเป็นการส่วนตัวในบ้านด้วย	กฎหมาย
ยังก�าหนดโทษจ�าคุกส�าหรับอาชญากรรมที่มีค�าจ�ากัดความที่คลุมเครือ	อาทิเช่น	“ความอันตราย”	และ										
“การปลุกปั่นให้ขัดขืนอ�านาจปกครองด้วยวิธีการที่สันติ”	 รัฐบาลไม่อนุญาตให้กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้าน			
รัฐบาลกลุ่มใด	 หรือไม่ได้อนุญาตให้กลุ่มสิทธิมนุษยชนใด	 จัดการประชุม	 ทั้งน้ีเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว		
ผู้น�าฝ่ายตรงข้ามหลายคน	โดยบุคคลเหล่านี้อาจได้รับโทษจ�าคุกนานถึง	25	ปี	จากการเคลื่อนไหวทาง			
การเมืองอย่างสงบและได้ควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวหลายคนไว้ชั่วคราว	 เพ่ือป้องกันไม่ให้คนเหล่าน้ีเข้า
ร่วมการประชมุ	การชมุนมุ	หรือพิธีการใดๆ	โดยทัว่ไปองค์กรดามาส	เดอ	บลังโก	(สตรีในชุดขาว)	สามารถ
ท่ีจะรวมตัวกันเพื่อเดินไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์	 เพื่อเรียกร้องอิสรภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวท่ีถูกจ�าคุก
แม้จะไม่ได้รับอนุญาต	 แต่องค์กรน้ีได้เปิดเผยว่ากิจกรรมของพวกเขาที่นอกเหนือจากการเดินไปโบสถ์
ทกุสปัดาห์น้ันถกูก่อกวนบ่อยครัง้ในช่วงปี	นอกจากน้ัน	บลอ็กเกอร์ชือ่ดงัและเพ่ือนร่วมงานได้ถกูควบคุมตวั
และท�าร้ายร่างกาย	ขณะก�าลังเดินทางไปร่วมการชุมนุมโดยสันติ	นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ		มนุษยชนยัง
รายงานอีกว่า	 รัฐบาลได้เฝ้าสังเกตการณ์และรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเคร่ืองมือสื่อสารทุก
ประเภท	ก่อนทีจ่ะมงีานหรือวันครบรอบส�าคัญทางด้านสทิธิมนุษยชน	เจ้าหน้าทีไ่ม่เคยอนุญาตให้มกีาร
จัดตั้งกลุ่มสิทธิมนุษยชน	แต่ก็มีกลุ่มวิชาชีพจ�านวนหนึ่งที่มีการบริหารงานคล้ายองค์กรเอกชนโดยไม่มี
การรับรองสถานะทางกฎหมาย	การปฏบิติัด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลซึง่เลวร้ายอยูแ่ล้วน้ันได้เลวลง
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อีกในช่วงปี	 โดยเฉพาะภายหลังการเลือกต้ังประธานาธิบดีในเดือนมิถุนายน	 ซึ่งกลายเป็นกรณีพิพาท
อย่างแพร่หลาย	ดงันัน้	เสรีภาพในการแสดงออกและการจัดต้ังสมาคม	ยงัขาดกระบวนการอันเหมาะสม
และยังคงเป็นปัญหาภายในของอิหร่าน	 อีกทั้งรัฐบาลได้จ�ากัดสิทธิของประชาชนอย่างรุนแรงในการ
เปล่ียนแปลงรัฐบาลอย่างสงบผ่านการเลือกต้ังท่ีเสรีและยติุธรรม	ภายหลงัท่ีประธานาธบิดอีาห์มาดเินจาด
ประกาศเมือ่วันที	่13	มถินุายนให้มกีารเลือกต้ังใหม่น้ัน	ประชาชนหลายแสนคนได้เดนิประท้วงตามท้องถนน 

ต�ารวจและทหารอาสาบาซิจ	(Basij)	ได้ปราบปรามการประท้วงอย่างรุนแรง	ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็น
ทางการนั้นอยู่ที่	37	คน	แต่กลุ่มต่อต้านหลายกลุ่มรายงานว่าตัวเลขนั้นอาจสูงถึง	70	คน	เจ้าหน้าทีส่ามารถ
ควบคุมตัวผู้คนได้อย่างน้อย	4,000	คน	ภายในเดือนสิงหาคมและการจับกุมนั้นเกิดขึ้นตลอดปี	ในเดือน
กันยายน	มีการพิจารณาคดีผู้ต้องขังคนส�าคัญๆ	หลายคนซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นการจัดฉาก	ในวันที่	20	
มถินุายนน้ัน	พยานผูเ้ห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่านักรบบาซจิได้สังหาร		เนดา	อะกา	โซลตาน	ทีก่รุงเตหะราน	
เทปบันทึกภาพการเสียชีวิตของเธอปรากฎบนเว็บไซต์	 YouTube	 และกลายเป็นสัญลักษณ์ของการ
เคล่ือนไหวของฝ่ายต่อต้าน	 รัฐบาลได้กีดกันการเข้าเว็บไซต์	 Facebook,	 Twitter	 และเว็บเครือข่าย
สงัคมอ่ืนๆ	ในช่วงก่อนการเลอืกต้ังประธานาธิบดี	ในวันเลอืกต้ัง	และช่วงการประท้วงอาชรูาในวันที	่27	
ธันวาคม	ซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลได้ควบคุมตัวผู้คนประมาณ	1,000	คน	และมีผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะบน
ท้องถนนอย่างน้อย	 8	 คน	ภายหลังการเลือกต้ังเดือนมิถุนายนน้ัน	 ได้มีการลดความกว้างแถบความถ่ี
อนิเทอร์เนต็	(bandwidth)	ลงอย่างมาก	ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญได้กล่าวหาว่ารัฐบาลอยู่เบือ้งหลงัเหตกุารณ์ดงักล่าว 
โดยบอกว่ารัฐบาลน้ันต้องการขัดขวางนักเคล่ือนไหวไม่ให้มีส่วนร่วมในการประท้วง	 โดยไม่ให้นัก
เคล่ือนไหวใช้อินเทอร์เน็ตและน�าไฟล์วีดีโอขนาดใหญ่ข้ึนเว็บไซต์	 รัฐบาลจึงยังคงจ�ากัดเสรีภาพในการ
นับถือศาสนา	โดยเฉพาะกับผู้ที่นับถือศาสนาบาไฮและศาสนาคริสต์มากขึ้น
	 	 	 2.2.5)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือ
	 	 	 การที่รัฐบาลเกาหลีเหนือยังคงควบคุมชีวิตของประชาชนอย่างเข้มงวดใน
หลายๆ	ด้าน	เช่น	การปฏิเสธเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	เสรีภาพในการชุมนุม	และเสรีภาพใน
การจดัต้ังสมาคม	รายงานจากผู้แปรพักตร์และองค์กรเอกชนเกีย่วกบัวิสามญัฆาตกรรม	การหายสาบสญู
ของบุคคลและการกักขังหน่วงเหน่ียวตามอ�าเภอใจ	 รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับนักโทษการเมือง	 ยังคง
สะท้อนถึงชีวิตที่ยากแค้นในประเทศน้ี	 รัฐบาลพยายามควบคุมข้อมูลแทบทุกเร่ือง	 ไม่มีสื่อที่เป็นอิสระ	
ส่วนการเข้าถงึอินเทอร์เน็ตกจ็�ากดัอยูเ่พียงในวงเจ้าหน้าทีร่ะดับสูงและชนชัน้สูงอืน่ๆ	รวมถงึนักวิชาการ
ก็ถูกจ�ากัดเสรีภาพ	 ทั้งส่ือในประเทศยังถูกเซ็นเซอร์อย่างเข้มงวดต่อไป	 มีการห้ามรายงานข้อมูลที่ผิด
เพ้ียนไปจากข้อมูลทีรั่ฐบาลเป็นผู้ให้	รัฐบาลห้ามทกุคนยกเว้นนักการเมอืงฟังและดูข่าวทีร่ายงานโดยสือ่
ต่างประเทศ	ผู้ฝ่าฝืนต้องถกูลงโทษอย่างหนัก	ไม่มเีสรีภาพในการนับถอืศาสนาอย่างแท้จริง	ยงัมรีายงาน
ว่าผู้นับถือศาสนาและครอบครัว	และแม้กระทั่งญาติห่างๆ	ถูกสั่งจ�าคุก	ทรมาน	หรือลดสถานภาพ	มีการ
ล้างสมองอย่างเป็นระบบผ่านสือ่	โรงเรยีน	สมาคมลกูจ้างและสมาคมในชมุชน	โดยใช้วิธีเดนิขบวนการรณรงค์ 

และการแสดงบนเวทีต่อไป	โดยบางครั้งมีผู้ร่วมงานหลายแสนคน	เพราะโดนปิดหูปิดตาในทุกมิติ
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	 	 	 2.2.6)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัสเซีย
	 	 	 การด�าเนินการของรัฐบาลในรัสเซีย	 ท�าให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และความเป็นอิสระของสื่อลดน้อยลง	 อาจด้วยรัฐบาลก�ากับนโยบายของกองบรรณาธิการส่ือที่รัฐเป็น
เจ้าของกดดันสื่ออิสระหลักๆ	 ไม่ให้รายงานข่าวที่ต�าหนิรัฐบาล	 และรังควานและข่มขู่นักหนังสือพิมพ์
บางคนให้เซน็เซอร์ตวัเอง	ในช่วงปีมนีกัสิทธิมนษุยชนจ�านวนหนึง่และนกัหนงัสือพมิพ์	8	คนถูกลอบสังหาร 
รวมทั้งนาตาเลีย	เอสเตมิโรวา	นักหนังสือพิมพ์และนักสิทธิมนุษยชนชื่อดัง	ซึ่งใช้เวลากว่า	10	ปี	ในการ
บันทึกกรณีสังหาร	ทรมาน	และการหายสาบสูญ	ซึ่งเธอกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทางการ	
เชชเนีย	ส่วนประธานาธิบดีเมดเวเดฟ	กล่าวว่า	“เห็นได้ชัดเจน”	ว่าการสังหารเหล่านี้เกี่ยวข้องกับงาน
ของเอสเตมิโรวา	และสั่งให้มีการสอบสวนทันที	เพื่อน�าผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ	อย่างไรก็ดี	ไม่มีการ
จบักมุหรือด�าเนินคดีในเร่ืองน้ี	รัฐบาลจงึพยายามมากขึน้ในการจ�ากดัเสรีภาพสือ่	ในการรายงานประเด็น
ทีอ่่อนไหว	เช่น	ความประพฤติของกองก�าลังของรัฐในเชชเนีย	การละเมดิสิทธมินุษยชน	และการติเตียน
ผู้น�ารัฐบาลบางคน	 ในท�านองเดียวกัน	 ผู้สังเกตการณ์จ�านวนมากกล่าวว่า	 เจ้าหน้าที่ทางการส่งเสริม				
การรณรงค์สนับสนุนรัฐบาล	 ขณะเดียวกันก็ป้องกันการประท้วงท่ีมีความอ่อนไหวทางการเมือง	 ทั้งน้ี
รัฐบาลยังพยายามจ�ากัดกิจกรรมขององค์กรเอกชนบางแห่ง	ท�าให้บางองค์กรประสบความยากล�าบาก
ในการด�าเนินงานต่อไป	หลังจากได้ยินค�าต�าหนิเกี่ยวกับกฎหมายองค์กรเอกชน	ค.ศ.2006	ระหว่างการ
ประชุมกับสภาประธานาธิบดีเร่ืองสิทธิมนุษยชน	ประธานาธิบดีเมดเวเดฟ	 ได้เรียกกฎระเบียบที่มีอยู	่			
ว่าเป็น	 “ภาระ”	 และประกาศว่าจะผ่อนคลายกฎระเบียบบางข้อ	 แต่กฎหมายฉบับแก้ไขดังกล่าวไม่
ครอบคลุมถึงองค์กรเอกชนของต่างชาติ	ท�าให้ถูกจ�ากัดภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลต่อไป
	 	 	 2.2.7)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเวเนซูเอลา
	 	 	 รัฐบาลเวเนซูเอลา	 รวมทั้งประธานาธิบดีใช้สื่อที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ	
กล่าวหาส่ือและนักหนังสือพิมพ์ของเอกชนว่า	 ยุยงให้มีการรณรงค์ต่อต้านและเป็นบ่อนท�าลาย
เสถยีรภาพของรัฐบาลรวมทัง้ยยุงให้มกีารก่อรัฐประหาร	ตลอดปีทีผ่่านมา	ผูน้�าระดับสูงของรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลระดับรัฐยังคุกคามสถานีโทรทัศน์	สื่อ	และนักหนังสือพิมพ์ของเอกชนและสถานีโทรทัศน์ที่
เอนเอียงด้านฝ่ายค้าน	 โดยใช้มาตรการด้านบริหาร	การปรับ	 และการขู่ว่าจะปิดองค์กรเหล่านั้น	ทั้งนี้
เพ่ือป้องกนัหรือตอบโต้รายงานข่าวใดๆ	ท่ีเป็นการตเิตยีนรัฐบาล	รฐับาลข่มขูส่ถานโีทรทัศน์	Globovision 

ซ่ึงเป็นเครอืข่ายสถานีโทรทัศน์ของเอกชนท่ีใหญ่ท่ีสุด	ด้วยการบกุค้นบ้านของประธานบรษิทัและเรยีกร้อง
ให้มีการปิดบริษทั	เมือ่ถงึปลายปี	สถานีวิทย	ุ32	แห่งและสถานีโทรทศัน์	2	แห่งถกูส่ังปิด	และสถานวีทิยุ
อีก	29	แห่งถกูขูว่่าจะปิด	กลุ่มสือ่มวลชนในประเทศกลุ่มหน่ึงทีท่�าหน้าทีต่รวจสอบการท�างานของรัฐบาล
รายงานว่ามนัีกหนังสือพิมพ์	191	ราย	ถกูท�าร้ายหรือถกูละเมดิสทิธิส่วนบคุคล	ท�าให้องค์กรเอกชนแสดง
ความห่วงใยเกีย่วกบัการเลือกปฏบัิติทางการเมืองต่อพนกังานรัฐท่ีมคีวามเห็นแตกต่างจากรัฐบาลขดัแย้ง
และการไล่ออกบุคคลเหล่านี้	กลุ่มเอกชนยังกล่าวหาว่ารัฐบาลก�าลังจัดการกับบุคคล	45	ราย	ในฐานะ	
“เป้าหมายทางการเมือง”	 โดยการใช้ช่องทางกฎหมายและบริหาร	 เมื่อไม่นานมาน้ีคณะกรรมาธิการ	
สทิธมินุษยชนแห่งทวปีอเมรกิา	(Inter-American	Commission	on	Human	Rights)	ในองค์การรฐัอเมรกินั 
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(Organization	of	American	States)	กล่าวถึง	“แนวโน้มที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับการลงโทษ	การข่มขู่	
และการโจมตบีคุคลเพ่ือแก้แค้นต่อการแสดงความไม่เหน็ด้วยต่อนโยบายของทางการ”	ส่ิงเหล่าน้ีสะท้อน
ให้เห็นภาพแห่งการครอบง�าจากรัฐที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ
	 	 	 2.2.8)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม
	 	 	 รปูแบบการปฏิบัตงิานด้านสทิธิมนุษยชนของรฐับาลเวียดนามยังคงเป็นปัญหาอยู่	
เม่ือรัฐบาลเพิ่มการปราบปรามผู้มีความเห็นไม่ลงรอยกับรัฐบาล	 รวมท้ังจับกุมและตัดสินลงโทษ
นกัเคลือ่นไหวทางการเมอืงหลายราย	บรรณาธกิารและผูส้ือ่ข่าวหลายรายจากหนังสอืพมิพ์ช่ือดงัถกูไล่ออก
เพราะรายงานข่าวเกี่ยวกับการทุจริตภาครัฐและเขียนบล็อกเกี่ยวกับการเมือง	มีบล็อกเกอร์ถูกกักขัง
และจับกุมภายใต้กฎหมายความมั่นคงที่คลุมเครือ	 เน่ืองจากกล่าวติเตียนรัฐบาล	 และถูกห้ามโพสต์
ข้อความที่รัฐบาลเห็นว่าละเอียดอ่อนหรือส�าคัญ	นอกจากนี้	รัฐบาลยังจับตาดูอีเมล์	และควบคุมเนื้อหา
บนอนิเทอร์เน็ต	เช่น	Facebook	และเวบ็ไซต์อืน่ๆ	ทีด่�าเนินงานโดยกลุม่การเมอืงชาวเวยีดนามในต่างประเทศ 

รัฐบาลมีการใช้ก�าลังหรือยอมให้มีการใช้ก�าลังเพื่อยุติข้อพิพาทกับกลุ่มพุทธที่	Lam	Dong	และกับกลุ่ม
คาทอลิกที่อ้างสิทธิในทรัพย์สินที่ยังหาข้อยุติไม่ได้	 คนงานไม่มีอิสรภาพในการจัดต้ังสหภาพแรงงานที่
เป็นอิสระ	และนักเคลื่อนไหวอิสระด้านแรงงานก็ถูกจับกุมและข่มขู่ในทุกรูปแบบจากรัฐบาล
	 	 	 2.2.9)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุซเบกิสถาน
	 	 	 รฐับาลอุซเบกสิถานได้มกีารควบคุมสือ่อย่างเข้มงวด	และไม่อนุญาตให้มกีารตพีมิพ์
ความคิดเหน็ทีติ่เตียนรัฐบาล	เจ้าหน้าทีด้่านความมัน่คงส่งบทความและจดหมายทีใ่ช้นามปากกาให้ส�านัก
พิมพ์ตีพิมพ์อย่างสม�่าเสมอ	 รวมท้ังมีค�าส่ังอย่างชัดเจนว่าเรื่องประเภทใดที่สามารถตีพิมพ์ได้	 ในเดือน
กรกฎาคม	ศาลได้ตัดสินจ�าคุกนักข่าวอิสระชื่อดิลมูรอด	ซายิด	เป็นเวลา	12	ปีกว่า	ในข้อหารีดเงินและ
รับสินบน	หลังจากเขาตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการทุจริตของข้าราชการท้องถิ่น	รัฐบาลได้มีการก�าหนด
ให้องค์กรเอกชนและองค์การทางศาสนาทกุแห่งต้องจดทะเบยีนเพ่ือด�าเนินงาน	และกจิกรรมขององค์กร
ระหว่างประเทศด้านสิทธมินษุยชนต้องถกูจ�ากัดอย่างมาก	เนือ่งจากรัฐบาลสงสัยว่าองค์กรเหล่านีร่้วมกับ
ต่างชาติท�า“สงครามข้อมลูข่าวสาร”กบัอซุเบกสิถาน	รวมทัง้กจิกรรมทางศาสนาทีด่�าเนินการ	โดยองค์กร
ทางศาสนาทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนถอืเป็นการกระท�าท่ีผิดกฎหมาย	และเจ้าหน้าทีต่�ารวจมักบกุเข้าไปขัดขวาง
การประชมุของกลุ่มทีไ่ม่ได้จดทะเบยีน	ซึง่โดยทัว่ไปจดัขึน้ทีบ้่าน	ในบางภูมิภาคมรีายงานว่ามหาวิทยาลยั
และโรงเรียนปิดเพ่ือส่งนักศึกษาและนักเรียนไปท�างานในไร่ฝ้าย	ถ้าเด็กเหล่าน้ีไม่ยอมท�างานกถ็กูไล่หรือ
ถูกขู่ว่าจะไล่ออกจากสถาบันและครอบคลุมถึงความปลอดภัยในชีวิตด้วย	
	 	 2.3	การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยอ�านาจ	การเลือกปฏิบัติและการข่มขู่
	 	 บุคคลในกลุ่มที่อ่อนแอ	ซึ่งรวมถึงชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ	ชาติพันธุ์	และศาสนา	กลุ่ม
คนพิการ	 สตรีและเด็ก	 แรงงานต่างด้าว	 กลุ่มหญิงชายรักร่วมเพศ	กลุ่มไบเซ็กชวล	และสตรีข้ามเพศ	
มกัเป็นกลุ่มคนชายขอบ	และตกเป็นเป้าหมายของการละเมิดสทิธิทางสังคมหรือการละเมดิสทิธิทีรั่ฐบาล
สนับสนุน	ซึ่งมีผลกระทบอย่างแพร่หลาย	ประกอบด้วย
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	 	 	 2.3.1)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีน
	 	 	 จนีเป็นประเทศมหาอ�านาจหน่ึงท่ียงัคงควบคุมกิจกรรมและประชาชนท่ีรัฐบาล
มองว่าเป็นภัยคุกคามต่อพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเข้มงวด	 ตัวอย่างเช่น	 ทนายความที่ท�าคดีเกี่ยวกับ
สาธารณประโยชน์ซึง่รบัท�าคดทีีร่ฐับาลเห็นว่าเป็นเรือ่งละเอียดอ่อน	ถูกข่มขูห่รอืถอนใบอนุญาตมากข้ึนเรือ่ยๆ 

และส�านักทนายความของคนเหล่าน้ีก็มักถูกสั่งปิด	 รัฐบาลยังเพ่ิมการปราบปรามชาวทิเบตและอุยกูร์	
ท้ังควบคุมชาวอุยกร์ูท่ีแสดงความไม่เห็นด้วยกบัรฐับาลอย่างสันต	ิและผู้น�ามสุลิมท่ีเป็นอิสระอย่างเข้มงวด
มากขึ้น	โดยมักอ้างว่าเป็นการตอบโต้การก่อการร้าย	ซึ่งภายหลังการจลาจลในเดือนกรกฎาคมที่อุรุมฉี	
เมอืงหลวงของเขตปกครองตนเองซนิเจยีงอุยกร์ู	เจ้าหน้าท่ีทางการได้ปราบปรามลทัธิสดุโต่งทางศาสนา	
ลัทธิแยกตัวเป็นอิสระ	และลัทธิก่อการร้าย	เพ่ือพยายามรักษาความสงบสุขของประชาชน	หลงัเหตุความ
รุนแรง	ชาวอยุกร์ูถกูพิพากษาจ�าคุกเป็นเวลานานและถกูประหารชวีติในบางกรณี	ในข้อหาพยายามแบ่งแยก
ดินแดน	 โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม	 ถึงช่วงปลายปีอุรุมฉียังอยู่ภายใต้การ
รักษาการณ์ของต�ารวจเป็นจ�านวนมาก	และยงัมีการระงบับริการอินเทอร์เนต็และบริการโทรศัพท์ทางไกล
ระหว่างประเทศอยู่เป็นส่วนใหญ่ในเขตทิเบตของจีน	การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลถือว่ายัง
เลวร้ายอยูถ้่ามองในมติิการละเมดิสิทธมนุษยชน	เน่ืองจากรัฐบาลมีการวิสามญัฆาตกรรม	ทรมาน	จับกมุ
ตามอ�าเภอใจ	และกกัขงัโดยไม่ผ่านกระบวนการตุลาการ	เจ้าหน้าทีพิ่พากษาลงโทษชาวทเิบต			ในข้อหา
สนับสนุนอิสรภาพส�าหรับทเิบต	โดยไม่สนใจว่ากจิกรรมของคนเหล่าน้ีใช้ความรุนแรงหรือไม่	การอนุรักษ์
และพัฒนามรดกทางศาสนา	วัฒนธรรม	และภาษาของทิเบตยังเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วง
	 	 	 2.3.2)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในอียิปต์
	 	 	 ภายใต้การปกครองของรัฐบาลอียปิต์	ทีไ่ม่ได้เคารพเสรีภาพในการจดัต้ังสมาคม
และจ�ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นถือว่าเป็นปัญหาพอควร	นอกจากนี้	รัฐบาลยังไม่ค่อยให้
ความเคารพต่อเสรีภาพในการนบัถอืศาสนา	มกีารโจมตีกลุ่มค็อปติกคริสเตยีนมากข้ึน	ท้ังรัฐบาลยงัไม่ได้
แก้ไขกฎหมายและแนวปฏิบัติของรัฐบาลที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวคริสต์	 แต่รัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพ
จดั	“การประชมุสมานฉันท์”	หลังเหตุโจมตรีะหว่างศาสนา	ซึง่โดยทัว่ไปแล้ว	การประชุมดังกล่าวเป็นการ
ป้องกันการด�าเนินคดีกับผู้ที่ประกอบอาชญากรรมต่อชาวค็อปติกคริสเตียน	 และกีดกันคนเหล่าน้ีจาก
การร้องกระบวนการยุติธรรมเพ่ือขอเงินชดใช้	 การปฏิบัติเช่นน้ีมีส่วนสร้างบรรยากาศของการไม่ต้อง			
รับโทษ	และอาจท�าให้เกดิการโจมตีต่อไป	ท�าให้สมาชกิชนกลุ่มน้อยทีไ่ม่ใช่มสุลมิซ่ึงรัฐบาลให้การรับรอง
อย่างเป็นทางการสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้โดยไม่ถูกรังควาน	 อย่างไรก็ตาม	 ชาวคริสต์และผู้นับถือ
ศาสนาบาไฮ		ซึง่รัฐบาลไม่ได้รับรอง	ต้องเผชญิกบัการเลือกปฏบิติัทัง้เป็นส่วนตัวและเป็นกลุม่ในหลายๆ	
ประเด็น	นอกจากนี้	รัฐบาลได้ประกาศขั้นตอนในการขอเอกสารประจ�าตัวส�าหรับสมาชิกกลุ่มศาสนาที่
รัฐบาลไม่ได้รับรอง	รวมทั้งกลุ่มผู้นับถือศาสนาบาไฮ		ซึ่งถือเป็นการพัฒนาการความก้าวหนึ่งอย่างหนึ่ง
ของรัฐบาล	 มีรายงานว่ารัฐบาลได้ออกเอกสารประจ�าตัว	 17	 ฉบับและใบเกิด	 70	 ฉบับแก่ชาวบาไฮ			
ตลอดปี	ค.ศ.2009	ในขณะท่ีมคีนจ�านวนมากข้ึนเร่ือยๆ	เดินทางข้ามชายแดนไปหางานท�า	แรงงานต่างด้าว 
จึงกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์และการถูกเลือกปฏิบัติในทุกกรณี	
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	 	 	 2.3.3)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย
	 	 	 ส�าหรับมาเลเซีย	มีแรงงานต่างชาติอยู่ใต้เงื่อนไขการท�างานที่เอาเปรียบ	และ
โดยทั่วไปไม่มีสิทธิเข้าถึงระบบการพิจารณาความ	 อย่างไรก็ดี	 รัฐบาลได้สอบสวนค�าร้องเกี่ยวกับการ
ทารุณ	และพยายามแจ้งให้แรงงานทราบเกี่ยวกับสิทธิที่พึงมี	 รวมทั้งสนับสนุนให้แรงงานกล้าร้องเรียน	
และเตือนให้นายจ้างยติุการละเมดิสิทธิของคนงาน	กฎหมายอนุญาตให้นายจ้างยดึหนังสือเดินทางของ
ลกูจ้างไว้	และนายจ้างทัว่ไปกป็ฏิบติัเช่นน้ัน	คนงานทีท่�างานรับใช้ตามบ้านอ้างว่า	นายจ้างจดัทีอ่ยูอ่าศัย
ซึ่งมีสภาพเลวร้ายให้	หักเงินเดือน	ยึดเอกสารเดินทาง	และท�าร้ายร่างกายพวกตน	การใช้ความรุนแรง
ต่อสตรี	การละเมิดสิทธิเด็ก	และการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางเพศ	ศาสนาและนิกาย	และชาติพันธุ์	
เป็นเร่ืองปกติในหลายประเทศในภมูภิาคตะวนัออกกลาง	ตัวอย่างเช่น	การปฏิบติัศาสนกจิของชาวมสุลมิ
ซึง่ขดัแย้งกบัการตีความนิกายสหุน่ีของรัฐบาลต้องเผชญิกบัการเลอืกปฏบิติั	รัฐบาลยงัห้ามการแสดงออก
ทางศาสนาในที่สาธารณะของผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม	นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนรายงานว่า 
มีความคืบหน้าในเร่ืองสิทธิสตรีมากกว่าด้านอ่ืนๆ	 และรัฐบาลด�าเนินความพยายามเพ่ือดึงสตรีเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม	เช่น	การก่อตั้งมหาวิทยาลัยสหศึกษาแห่งแรกของประเทศขึ้นในเดือนกันยายน	
อย่างไรก็ดี	 การเลือกปฏิบัติต่อสตรียังเป็นปัญหาส�าคัญ	 ดังที่เห็นได้จากการท่ีสตรีขาดอิสรภาพ	 ไม่มี
เสรีภาพในการเคล่ือนไหว	และอิสรภาพทางเศรษฐกจิ	การเลือกปฏบิติัในกรณีการหย่าร้างและสทิธิการ
ดูแลบุตร	 การขาดกฎหมายที่ระบุให้การใช้ความรุนแรงต่อสตรีเป็นความผิดทางอาญา	 และอุปสรรค
ส�าหรับผู้หญงิในการหนีจากสภาพแวดล้อมทีท่ารุณ	ไม่มกีฎหมายเฉพาะส�าหรับกรณีการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว	 จากการตีความกฎหมายศาสนาอิสลาม	 (Shari’a)	 การข่มขืนถือเป็นคดีอาญาที่มีโทษ
ระดับต่างๆ	ตั้งแต่เฆี่ยนไปจนถึงประหารชีวิต	ไม่มีสถิติคดีข่มขืน	แต่รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์และ
ผู้สังเกตการณ์ชี้ว่าการข่มขืนนสตรีและเด็กชายเป็นปัญหาร้ายแรงที่สุด
	 	 	 2.3.4)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในยูกันดา
	 	 	 กลุ่มหญิงรักหญิง	ชายรักชาย	ไบเซ็กชวล	และสตรีข้ามเพศ	(LGBT)	ในยูกันดา
ต้องเผชญิกบัข้อจ�ากดัทางกฎหมายทีไ่ม่มเีหตุผล	การมเีพศสัมพันธ์ระหว่างชายด้วยกนัถอืเป็นการกระท�า
ผิดกฎหมาย	ตามกฎหมายสมัยอาณานิคม	ค.ศ.	1950	ซึง่ระบวุ่า	“การร่วมประเวณีทีผิ่ดธรรมชาติ”	เป็น
ความผิดทางอาญา	และก�าหนดโทษจ�าคุกตลอดชีวิต	อย่างไรก็ดี	ไม่มีผู้ใดถูกตั้งข้อหาดังกล่าว	ในเดือน
กันยายน	 การเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาซึ่งก�าหนดโทษประหารชีวิตส�าหรับ	 “พฤติกรรมรักร่วมเพศ
ร้ายแรง”	และส�าหรับบคุคลรักร่วมเพศซึง่	“กระท�าความผิดหลายคร้ังหลายหน”	ส่งผลให้มกีารรังควาน
และข่มขู่บุคคลกลุ่ม	LGBT	มากขึ้นในช่วงปี	ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังก�าหนดโทษปรับและโทษจ�าคุก	3	ปี	
ส�าหรับบุคคลที่ไม่ได้รายงานพฤติกรรมรักร่วมเพศต่อเจ้าหน้าที่ทางการภายใน	 24	 ชั่วโมง	 การที่
สาธารณชนรังเกียจพฤติกรรมรักร่วมเพศ	 ได้ก่อให้เกิดการอภิปรายสาธารณะที่ส�าคัญในช่วงปี	 และ
รฐับาลกมี็จุดยนืต่อต้านพฤตกิรรมดงักล่าวอย่างหนักแน่น	แม้ศาลสงูจะมีค�าตดัสนิในเดอืนธันวาคม	ค.ศ.2008 

ว่าสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นของทุกคน	ไม่ว่าจะมีรสนิยมทางเพศเช่นใด	องค์กรเอกชนท้องถิ่นชื่อ	Sexual	
Minorities	Uganda	ประท้วงการท่ีต�ารวจรงัควานสมาชิกหลายคนในกลุม่ของตนเน่ืองจากสมาชิกเหล่าน้ี
ออกมาต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเพศอย่างชัดเจน
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	 	 	 2.3.5)	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในอิสราเอล		
	 	 	 รูปแบบลัทธิต่อต้านยิวแบบด้ังเดิมและแบบใหม่ยังด�าเนินต่อไป	 และเพ่ิมขึ้น
อย่างมากภายหลังความขดัแย้งทีฉ่นวนกาซ่าในช่วงฤดูหนาวปี	ค.ศ.2008-2009	แม้ว่าเจ้าหน้าทีท่างการ
จะพยายามแก้ไขปัญหา	 แต่ลัทธิต่อต้านยิวในสังคมยังคงด�าเนินต่อไปทั่วยุโรป	 อเมริกาใต้	 และท่ีอื่นๆ	
และแสดงออกในรูปแบบท่ีเคยเกดิขึน้เสมอ	(รวมท้ังการท�าร้ายร่างกายชาวยวิ	การวางระเบดิโบสถ์ชาวยวิ 
การลบหลู่สถานท่ีฝังศพ	การขโมยป้ายทีเ่ขยีนว่า	“Arbeit	Macht	Frei”	(“การท�างานน�ามาซ่ึงเสรีภาพ”)	
จากค่ายสังหารหมูช่าวยวิเอาชวิีต	และการใส่ความชาวยวิว่าน�าเลอืดมนุษย์มาใช้ในพิธกีรรมทางศาสนา	
และซื่อสัตย์ต่ออิสราเอลมากกว่าประเทศของตน	รวมทั้งกล่าวหาว่านโยบายของรัฐบาลและสื่อมวลชน
ได้รับอิทธิพลยิวมากเกินไป)	 รูปแบบใหม่ของลัทธิต่อต้านยิวคือการต�าหนิขบวนการไซออนิสต์หรือ
นโยบายของอิสราเอลท่ีล�้าเส้นจนกลายเป็นการกล่าวร้ายชาวยิวทุกคน	 และในบางครั้งก็ขยายกลายเป็น	
การใช้ความรุนแรงต่อชาวยวิ	แทนทีจ่ะแก้ปัญหาลัทธิต่อต้านยวิดังกล่าว	ค�าโฆษณาชวนเชือ่ให้ประชาชน
ต่อต้านยิว	 และค�าปฏิเสธเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในสงครามโลกคร้ังที่สอง	 ได้รับการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางทางโทรทัศน์ดาวเทียม	วิทยแุละอินเทอร์เน็ต	รายการโทรทศัน์ในประเทศต่างๆ	
ทีแ่พร่ภาพทัว่ภมูภิาค	ไม่ได้ปฏเิสธแต่กลับยกย่องการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุชาวยวิ	และชมเชยการสังหารและ
การท�าให้ชาวยวิต้องอับอาย	รวมทัง้เรียกร้องให้มกีารฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุชาวยวิอีกในอนาคต	นอกจากน้ี	ใน
หลายประเทศทีมี่ประวัติการเคารพสิทธมินุษยชนอย่างเหนียวแน่น	กย็งัมตัีวอย่างของการทีส่มาชกิของ
กลุ่มที่อ่อนแอต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการถูกรังควาน	 การเลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมในยุโรป	
กลายเป็นปัญหาที่น่าห่วงใยมากขึ้นเรื่อยๆ	เหตุการณ์หนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนานาชาติ	คือการที่
สวิตเซอร์แลนด์ผ่านบทแก้ไขรัฐธรรมนญู	โดยบทแก้ไขรัฐธรรมนญูดงักล่าวระบหุ้ามการก่อสร้างหออะซาน 

โดยเฉพาะบทบัญญัติข้อหน่ึงในรัฐธรรมนูญสวิตเซอร์แลนด์อนุญาตให้ประชาชนมีสิทธิร่วมแก้ไข
รัฐธรรมนูญ	 ท�าให้บทแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านสภาด้วยคะแนนเสียงร้อยละ	 57.5	 แม้จะถูกคัดค้านจาก
รัฐสภาและคณะมนตรีแห่งสมาพันธ์	 (Federal	Council	 เทียบเท่าคณะรัฐมนตรี)	และถ้อยแถลงจาก
ผู้น�าประเทศหลายคน	 ซึ่งกล่าวว่าการสั่งห้ามดังกล่าวขัดต่อค่านิยมพ้ืนฐานในรัฐธรรมนูญและละเมิด
พันธกรณีระหว่างประเทศ	ผูส้นับสนุนค�าสัง่ห้ามสร้างหออะซานแย้งว่าการสร้างหออะซานเป็นสัญลักษณ์
ของการอ้างอ�านาจของกลุ่มศาสนาและกลุ่มการเมือง	เป็นต้น
	 	 2.4	 แนวทางการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งด้านดินแดน	
เชื้อชาติและเสรีภาพ
	 	 1)	 แนวทางขององค์การสหประชาชาติ	 	 องค์การสหประชาชาติมีหน้าที่โดยตรงใน
การแก้ปัญหาน้ี	โดยในบางครัง้กอ็าจจะมาใช้มาตรการทีเ่ข้มข้นขึน้	เช่น	การปิดล้อมทางเศรษฐกจิ	(Sanction) 
ดังเช่นทีเ่คยท�ากบัประเทศสหภาพแอฟริกาใต้ระหว่าง	ค.ศ.	1980-1987	ในกรณีทีแ่อฟริกาใต้ใช้นโยบาย
แบ่งแยกผิว	(Aparthied)	กดขีค่นผิวด�าหรืออย่างกรณีประเทศซมิบับเวกเ็ช่นกนัได้จัดต้ังหน่วยงานขึน้มา
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ทั้งเป็นหน่วยงานประจ�า	 เช่น	 ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ล้ีภัย
แห่งสหประชาชาติ	 และองค์กรมูลนิธิเอกชนอีกหลายหน่วยงานนอกจากน้ี	 สหประชาชาติยังได้ใช้
มาตรการทางทหาร	เพื่อแก้ไขปัญหานี้ด้วย
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	 	 2)	 บทบาทขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ	 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด	
คือกรณีท่ีองค์การสนธสิญัญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือเข้าไปแทรกแซงในอดีตประเทศยูโกสลาเวยี	ในกรณี
บอสเนียและโคโซโว		เป็นต้น		ปัจจุบันการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้กลายเป็นภาระหน้าที่ของสังคมโลก
ทีจ่ะต้องช่วยดูแล	ไม่ว่าจะเกดิขึน้ในภมูภิาคใด	แต่บางคร้ังกมี็ปัญหาอยูบ้่าง	เพราะหากไม่รอบคอบรัดกมุ
ก็จะกลายเป็นเร่ืองการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศขึ้นได้	 อีกทั้งอาจเกิดความขัดแย้งภายใน
จากกลุ่มผลประโยชน์ระหว่างมหาอ�านาจในยุโรป

	 	 3.1.4.	ปัญหายาเสพติด
	 1)	สภาพปัญหาและผลกระทบ
	 ยาเสพติดนบัเป็นปัญหาสังคมระดบัชาติท่ีร้ายแรงมาก	เป็นปัญหาเร้ือรังของสังคมโลก	ก่อให้เกดิ
ความเสยีหายหลายอย่าง	แพร่กระจายไปทัว่ทกุสงัคมของโลก	ซึง่สภาพสงัคมในปัจจุบนัมคีวามผนัแปร
ไปจากอดีตมาก	จนเกิดความซบัซ้อนของวถิชีีวิต
ทางสังคมมากข้ึน	 จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหา
ยาเสพติดที่ได้แพร่ระบาดไปในหมู่ประชากร	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของแต่ละประเทศ		
เป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขให้หมดจากสังคมโลก
ได้ยาก	โดยจะอาศัยเพียงแต่เจ้าหน้าทีเ่กีย่วข้อง
โดยตรงในการป้องกันและปราบปราม	หรือแก้ไข
ปัญหาเพียงฝ่ายเดียว	 คงเป็นไปได้ยากที่จะ
ประสบผลส�าเร็จได้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	
ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยให้ความร่วมมือใน
การป้องกันและปราบปรามของฝ่ายเจ้าหน้าที	่	
ปัญหายาเสพติดขณะน้ีได้แพร่กระจายเข้าสู่
ชมุชนอย่างรวดเร็ว	เป็นเร่ืองยากทีจ่ะปราบปรามให้หมดไป	ยาเสพติดยงัก่อให้เกิดปัญหา	ความเสียหาย
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ตลอดจนถึงความมั่นคงของประเทศ	และเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆ	ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาเรื่องลักขโมย	อุบัติเหตุ	ปัญหาโรคเอดส์	อาชญากรรม	สร้างความไม่สงบเรียบร้อยให้กับ
ทุกสงัคม	ก่อให้เกดิความแตกแยกในหมูค่ณะ	รัฐบาลต้องใช้จ่ายงบประมาณเพือ่การป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพย์ติดให้โทษเป็นจ�านวนปีละมากมาย	ในเรือ่งของการป้องกนัปราบปราม	การบ�าบัดรักษาและฟ้ืนฟู 
แต่กไ็ม่อาจระงบัยบัยัง้ให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงได้	กลุ่มผู้เสพส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่น	เนือ่งจาก	ไม่รู้ถึงโทษ	
พิษภัยของยาเสพติด	เสพตามเพื่อน	เพื่อความโก้หร	ูติดแล้วก็ต้องหายาบ้ามาเสพให้ได้	แหล่งมั่วสุมของ
กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านมีหลายแห่งทั่วไปในพ้ืนที่ชุมชน	 ปัญหาทางอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด	
เป็นปัญหาสังคมของประเทศ	เพราะว่ามีปัญหาทุกจังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	หมู่บ้าน	และชุมชน		เนื่องจาก

รูปท่ี 3.18 สารเสพติดประเภทต่างๆ ท่ีสามารถหาเสพได้ง่ายในสงัคมยคุ
ปัจจุบัน  ท�าให้ส่งผลต่อการเกิดปัญหาทางสังคมเพิ่มขึ้น  ที่มา : http://
thairadiocenter.com/node/133
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ปัญหาทางอาชญากรรมและยาเสพติดเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องกัน	เช่น	มีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดท่ีไหนก็จะมีปัญหาทางอาชญากรรมเกิดขึ้นที่น้ัน	 เข้าปฏิบัติการในเชิงรุก	 เพ่ือเป็นการรักษา
ความสงบ	 ความปลอดภัยในชีวิต	 ทรัพย์สิน	 และสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในสังคม	 โดยมุ่งหมายให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	ระบาดไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเป็นปัญหาที่ส�าคัญที่สุดของชาติที่เรา
จะต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้ได้	ถ้าทุกคนในชุมชน	หรือหมู่บ้านทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันที่จะน�าปัญหา
ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ว่า	 ผลที่เกิดข้ึนเป็นอย่างไร	 แล้วน�าผลการวิเคราะห์น้ันมาแก้ไข	 เช่น	 ปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพตดินีเ้ป็นปัญหาของหมูบ้่าน	และประเทศชาติ	เป็นปัญหาทีใ่หญ่ท่ีสดุ	อนัก่อให้เกดิ
การบ่อนท�าลายเศรษฐกจิและประเทศชาติ	ไม่ว่าจะในสถานศึกษา	กลุ่มผูใ้ช้แรงงาน	และกลุม่วัยรุ่นนอก
สถานศึกษา	ปัจจุบันนี้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นปัญหาที่แพร่ระบาดเข้าไปในกลุ่มทุกเพศทุกวัย	 ซึ่งเป็นตัว
บ่อนท�าลายความสงบสุขของประชาชนในชุมชน	และหมู่บ้านมากยิ่งขึ้น
	 2)	แนวคิดและความหมายของยาเสพติด
	 องค์การอนามัยโลก	[World	Health	Organization	หรือ	W.H.O]	ได้ให้ความหมายของ
สิ่งเสพติดว่า	“สิ่งเสพติด”	หมายถึง	สารหรือยาที่เข้าสู่ร่างกาย	จะโดยการรับประทาน	ฉีด	สูบ	หรือดม	
ติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วท�าให้มีผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้ได้รับในลักษณะดังนี้

	 1)	 	 มีความต้องการอย่างแรงกล้าท่ีจะเสพ
ต่อไปอีกเรื่อยๆ		
	 2)	 มีความโน้มเอียงที่จะเพิ่มประมาณของ
สิ่งเสพติดให้มากขึ้นทุกขณะ
	 3)	 เมื่อถึงเวลาที่ต้องการเสพแล้วไม่ได้เสพ	
จะเกดิอาการอดหรืออยากยาทกุราย		คลุ้ม-คลัง่		
ขาดสติ	โมโห	ฉุนเฉียว	เป็นต้น
	 4)	 	 ผู้ท่ีใช้ยาหรือสารนั้นเป็นเวลานานจะ
ท�าให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพของผู ้เสพท้ัง
ร่างกายและจิตใจ
 ยาเสพตดิ	หมายถงึ	ยาหรือสารเคมี	หรือวัตถุ
ชนิดใดๆ	 ซึ่งเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับ
ประทาน	 ดม	 ฉีด	 หรือด้วยประการใดๆ	 แล้ว
ท�าให้เกิดพิษเร้ือรังแก่ร่างกายของผู้เสพ	 และ
ท�าให้เกิดความเสื่อมโทรมทั้งทางร่างกาย	และ

จิตใจของผู้เสพ	รวมตลอดถึงพืช	หรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้
ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ	และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย	ทั้งนี้ตามรัฐมนตรีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา	 แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจ�าบ้านบางต�ารับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียา
เสพติดให้โทษผสมอยู่	นอกจากนี้ยาเสพติดให้โทษยังมีคุณลักษณะพิเศษอีก	3	ประการ		คือ	1)	ท�าให้
เกิดความต้องการอย่างแรงกล้าทั้งทางร่างกาย	 และจิตใจที่จะหายามาเสพให้ได้อย่างต่อเนื่อง	 2)	 ผู้เสพ

รูปที่ 3.19 ยาบ้าหรือยาม้า  กลายเป็นยาเสพติดที่นิยมมากทั้งในวัยรุ่น
และวัยท�างาน  เพราะเมื่อเสพแล้วจะกระตุ้นให้ไม่ง่วงนอนสามารถ
ท�างานได้เพิ่มขึ้นแต่หากเสพมากๆ สติจะฝั้นเฟือนควบคุมตนเองไม่ได้  
ท่ีมา : http://www.wangpikun.go.th/system/showbotkam.
asp?TID=622
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ต้องยอมทนในสภาพอยู่ภายใต้บังคับ	ต้องเสพยาเสพติดนั้นตลอดไปจะหยุดเสพไม่ได้	 3)	 ผู้เสพต้องเพิ่ม
ปริมาณในการเสพยาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆ	จนเป็นอันตรายแก่ร่างกาย	จิตใจ	และชีวิต
	 3)	ลักษณะการแสดงออกของผู้เสพยา
	 ผู้เสพแสดงออกซึ่งลักษณะดังนี้	 1)	 ผู้เสพมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเสพยาชนิดน้ันๆ					
ต่อเนื่องกันไป	และต้องแสวงหายาชนิดนั้นๆ	มาเสพให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ	ก็ตาม	2)	ผู้เสพจะต้อง
เพ่ิมปริมาณของยาทีเ่คยใช้ให้มากขึน้ทกุระยะ	3)	ผูเ้สพจะมคีวามปรารถนาอยากเสพยาชนิดน้ันๆ	อย่าง
รุนแรง	ระงับไม่ได้คือมีการติดและอยากได้ยาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
	 4)	ประเภทของสิ่งเสพติดมี	2	รูปแบบ		
	 	 4.1)	ประเภทการก�าเนิด		1)	สิ่งเสพติดธรรมชาติ	ได้แก่	สิ่งเสพติดที่ได้มาจากพืชหรือ
พันธุไ์ม้บางชนิดทีข่ึน้อยูแ่ล้วตามธรรมชาติ	เช่น	ฝ่ิน	กญัชา	กระท่อม	รวมทัง้ส่ิงทีไ่ด้มาจากการแปรสภาพ
ทางเคมีของพืชเหล่าน้ัน	เช่น	มอร์ฟีนและเฮโรอีน	ซึง่แปรสภาพมาจากฝ่ินเป็นต้น	2)	ส่ิงเสพติดสงัเคราะห์	
ได้แก	่ สิ่งเสพติดท่ีผลิตหรือสังเคราะห์ขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคม	ี และใช้แทนส่ิงเสพติดธรรมชาติได้	 เช่น		
เซคโคนาล	(ในหมู่ผู้เสพเรียกสิ่งเสพติดชนิดนี้ในชื่อต่างๆ	กัน	เช่น	เหล้าแห้ง	เป็ดแดง	ไก่แดง	ปีศาจแดง)		
แอมเฟตามีน	(ยาบ้า	ยาขยัน)	กาวซีเมนต์	ทินเนอร์	เป็นต้น
	 	 4.2)	ประเภทของสารเสพติด	ปัจจุบันมสีารและยาต่างๆ	ท่ีพสูิจน์แล้วว่าเป็นส่ิงเสพติด
อยู่ประมาณ	116	ชนิด	ทั้งนี้ยังไม่นับยารักษาโรคทั่วไปที่คนน�ามาใช้กันเป็นประจ�า	จนกลายเป็นสิ่งเสพติด  

แต่ในเมืองไทยมีระบาดอยู่เพียงบางชนิดเท่าน้ัน	 อย่างไรก็ตามเราสามารถแบ่งส่ิงเสพติดชนิดต่างๆ						
ออกได้เป็น	4	ประเภทตามฤทธิ์ที่มีต่อร่างกายผู้เสพ	ดังนี้
	 	 	 4.2.1)	ประเภทออกฤทธิก์ดประสาท		สิง่เสพติดประเภทออกฤทธ์ิกดประสาท
มีฤทธิ์ท�าให้สมองมึนงง	ประสาทชา	ง่วงซึม	หมดความเป็นตัวของตัวเองไปชั่วขณะ	สิ่งเสพติดที่จัดอยู่
ในประเภทนี้	แบ่งออกเป็น	2	จ�าพวกคือ	1.1)	จ�าพวกฝิ่น	และอนุพันธ์ของฝิ่น	เช่น	ฝิ่น	มอร์ฟีน	เฮโรอีน	
เป็นต้น	1.2)	จ�าพวกยานอนหลับและยากล่อมประสาทต่างๆ	เช่น	เซคโคนาล	หรือ	เหล้าแห้ง	เป็นต้น
	 	 	 4.2.2)	ประเภทออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท	ส่ิงเสพติดประเภทออกฤทธ์ิกระตุ้น
ประสาท	 จะท�าให้เกิดอาการต่ืนเต้นตลอดเวลา	 ไม่รู้สึกง่วงนอน	 แต่เมื่อหมดฤทธ์ิยาแล้วจะหมดแรง	
เพราะว่าร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อน	สิ่งเสพติดที่จัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่	แอมเฟตามีน	หรือชาวบ้าน
เรียกว่า	ยาบ้า	ยาขยัน	ยาแก้ง่วง	หรือยาลดความอ้วนนั่นเอง
	 	 	 4.2.3)	ประเภทออกฤทธิ์หลอนประสาท		สิ่งเสพติดประเภทออกฤทธิ์หลอน
ประสาท	จะท�าให้เกิดอาการประสาทหลอน	เห็นภาพลวงตา	หูแว่ว	อารมณ์แปรปรวน	อาจท�าอันตราย
ต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้	สิ่งเสพติดประเภทนี้ได้แก่	แอล	เอส	ดี,	เอส	ที	พี,	เมลคาลิน	เป็นต้น	ซึ่งมัก
เป็นยาเม็ดหรือยาน�้าที่ใช้หยดลงบนก้อนน�้าตาลเพ่ือรับประทาน	 นอกจากน้ีพวกกาวซีเมนต์	 ไอระเหย
ของน�า้มนัเบนซนิ	และพวกทนิเนอร์ผสมสีต่างๆ	น�า้มนัก๊าด	น�า้มนัแลก็เกอร์	น�า้มนัขดัเงา	กาวชนิดต่างๆ	
ยาทาเล็บ	เป็นต้น
	 	 	 4.2.4)	ประเภทออกฤทธิ์หลายอย่าง	สิ่งเสพติดประเภทออกฤทธิ์หลายอย่าง
จะออกฤทธิ์	ทั้งกดประสาทและหลอนประสาทด้วย	ได้แก่	กัญชา	และกระท่อม
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	 5)	ปัญหาที่เกิดกับผู้ติดยาเสพติด
	 	 5.1)	ผลกระทบต่อร่างกาย	1)	สุขภาพ	ทรดุโทรมผอมซูบซดี	2)	รมิฝีปากเขยีวคล�า้	แห้งแตก  

3)	ผิวหนังหยาบกร้าน	เป็นแผลพุพอง	4)	น�้ามูกน�้าตาไหล	เหงื่อออกมาก	5)	มักใส่แว่นกรองแสงสีเข้ม	
เพื่อต่อสู้กับแสงสว่างเพราะม่านตาขยาย	6)	มีร่องรอยการเสพยาโดยการฉีด	นิ้วมือมีรอยคราบเหลือง
สกปรกมีรอยแผลเป็นที่ท้องแขนเป็นรอยกรีด	ด้วยของมีคม	(ท�าร้ายตนเอง)
	 	 5.2)	ผลกระทบด้านจิตใจ	พฤตกิรรมและสขุภาพ	1)	ขาดการเรียน	หนีโรงเรยีน	การเรยีน
ด้อยลงสติปัญญาเสื่อม	การงานบกพร่อง	2)	ไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อม	ชอบแยกตัวเอง	หลบซ่อนตัว	ท�าตัว
ลึกลับ	 3)	 เป็นคนเจ้าอารมณ์	 หงุดหงิด	 เอาแต่ใจตนเอง	 ขาดเหตุผล	 พูดจาก้าวร้าว	 ด้ือร้ันไม่เชื่อฟัง	
สามารถท�าร้ายบิดามารดาได้	 4)	 ไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเอง	แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย	สกปรก		
5)	สีหน้าแสดงความผิดหวังกังวล	ซึมเศร้า	6)	พกอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด	เช่น	เข็มฉีดยา	กระดาษ
ตะกั่ว	ไม้ขีดไฟ
	 6)	สาเหตุการติดยาเสพติดส่วนใหญ่ทางสังคม
	 1)	ความอยากรู้อยากลอง	ด้วยความคึกคะนอง
	 2)	เพื่อนชวน	หรือเพื่อนต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน
	 3)	มีความเชื่อในทางที่ผิด	เช่น	เชื่อว่ายาเสพติดบางชนิดอาจช่วยให้สบายใจ	ลืมความทุกข์หรือ
ช่วยให้ท�างานได้มากๆ
	 4)	 ขาดความระมัดระวังในการใช้ยา	 เพราะคุณสมบัติของยาบางชนิด	 อาจท�าให้ผู้ใช้เกิดการ			
เสพติดได้โดยไม่รู้ตัว
	 5)	ใช้ยาอย่างพร�า่เพร่ือ	หรือใช้ติดต่อกนัเป็นเวลานานโดยขาดการแนะน�าจากแพทย์หรือเภสชักร
	 6)	สภาพแวดล้อมถิ่นที่อยู่อาศัยมีการค้ายาเสพติด	หรือมีผู้ติดยาเสพติด
	 7)	ถูกหลอกอาจเพื่อประโยชน์ในการค้ายาเสพติด		เพื่อหนีปัญหา	เมื่อมีปัญหาแล้วไม่สามารถ
แก้ให้กับตนเองได้
	 7)	แนวทางแก้ไขระดับสังคม
	 	 7.1)	 ป้องกันตนเอง	 ไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิด	 ถ้ามีปัญหาหรือไม่สบายใจ 

อย่าเก็บไว้คนเดียว	ไม่หาทางออกในทางที่เป็นโทษ	ควรปรึกษา	พ่อ	แม่	ครู	ผู้ใหญ่	ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์	เช่น	อ่านหนังสือ	เล่นกีฬา	หรือท�างานอดิเรกต่างๆ	ระมัดระวังการใช้ยาและศึกษาให้เข้าใจ
เข้าถึงโทษที่จะตามมาของยาเสพติด
	 	 7.2)	ป้องกันครอบครัว	ควรสอดส่องดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด	อบรมสั่งสอนให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด	ดูแลเรื่องการคบเพื่อน	คอยส่งเสริมให้เขารู้จัก
การใช้เวลาในทางทีเ่ป็นประโยชน์	เช่น	การท�างานบ้าน	เล่นกฬีา	ฯลฯ	เพ่ือป้องกนัมิให้เด็กหนัเหไปสนใจ
ในยาเสพติด	ส่ิงส�าคัญก็คือ	ทุกคนในครอบครัวควรสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดต่ีอกนั
	 	 7.3)	 ป้องกันชุมชน	 หากพบผู้ติดยาเสพติดควรช่วยเหลือแนะน�าให้เข้ารับการบ�าบัด
รักษา	 โดยเร็ว	 “การสมัครขอเข้ารับ	 การบ�าบัดรักษายาเสพติดก่อนที่ความผิดจะปรากฎต่อเจ้าหน้าท่ี
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กฎหมายยกเว้นโทษให้”	และเมือ่รู้ว่าใครผลิต	น�าเข้า	ส่งออก	หรือจ�าหน่ายยาเสพติด	ควรแจ้งเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ	เจ้าหน้าที่ศุลกากร	นายอ�าเภอ	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ฯลฯ	หรือเจ้าหน้าที่ของส�านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด	(ป.ป.ส.)	เพ่ือด�าเนินการกวาดล้างและปราบปรามมใิห้ยาเสพติดกระจายไปสู่ชมุชน
	 8)		แนวทางแก้ปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศ
	 องค์การสหประชาชาติ	 และนานาชาติตระหนักในเร่ืองภัยของยาเสพติดเป็นเวลานานแล้ว						
โดยได้จัดให้มีการประชุมนานาชาติที่นครเซี่ยงไฮ้	 ประเทศจีนในปี	 ค.ศ.1909	 และได้มีการลงนามใน
อนุสัญญาว่าด้วยฝิ่นที่กรุงเฮก	 ประเทศเนเธอร์แลนด์	 ก�าหนดให้ประเทศต่างๆ	 ออกฎหมายควบคุม					
การปลูกฝิ่นและการสูบฝิ่น	 ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่	 2	 องค์การสหประชาชาติได้จัดต้ังหน่วยงาน						
รับผิดชอบโดยตรงคือ	 “คณะกรรมาธิการยาเสพติดให้โทษ”	 ในปี	 ค.ศ.1946	 ต่อมาประเทศส่วนใหญ่			
ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ	ค.ศ.1961	โดยมีสาระส�าคัญ	คือ
	 	 8.1)	 ขยายการควบคุมยาเสพติดให้กว้างยิ่งขึ้น	 ครอบคลุมยาเสพติดทุกชนิด	 ทั้งโดย
ธรรมชาติ	และประดิษฐ์หรือสังเคราะห์
	 	 8.2)	ทกุประเทศต้องแจ้งจ�านวนการใช้ยาอันเกดิจากฝ่ินในการบ�าบัดรกัษา	ส่งออกเกบ็รกัษา 
และการท�าลาย
	 	 8.3)	อนุญาตให้	5	ประเทศปลูกฝ่ินเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์	คือ	อินเดีย	ตุรก	ีฮังการี	
จีน	และรัสเซีย	โดยจะต้องรับประกันว่าจะควบคุมการปลูกฝิ่นเพื่อการแพทย์เท่านั้น
	 	 8.4)	 ให้มี	 “สภาควบคุมยาเสพติดให้โทษระหว่างประเทศ”	 เพ่ือประสานงานในการ
ควบคุมการแพร่กระจายของยาเสพติดทั่วโลก
	 ต่อมาในปี	ค.ศ.1972	ได้มีการแก้ไขอนุสัญญาเพื่อเพิ่มสาระส�าคัญอีก	2	ข้อ	คือการให้อ�านาจ										
คณะกรรมการเดินทางเข้าตรวจสอบปริมาณการใช้		การน�าเข้าการส่งออก	การเกบ็รักษา	และการท�าลาย
ยาเสพติดและมีการตกลงว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่กระท�าผิดเกี่ยวกับการใช้	 และผลิตยาเสพติด	
อย่างไรก็ตาม	ปัญหายาเสพติดจะลดลงไม่ได้เลย	หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศและทุกฝ่าย

	 	 3.1.5	ปัญหาโรคเอดส์
	 	 ค�าว่าเอดส์	 (AIDS)	 มาจากค�าในภาษาอังกฤษว่า	 Acquired	 Immuno-Deficiency	
Syndromes	 	 หมายถึง	 โรคท่ีเกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายบกพร่อง	 ซึ่งโรคเอดส์มีต้นก�าเนิดมาจาก
ประเทศในทวีปแอฟริกา	เมื่อราวกลางคริสต์ศตวรรษที่	20	แล้วแพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆ	ของโลก
อย่างรวดเร็ว		เอดส์	(AIDS)	ไม่ใช่โรค	แต่เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง	ที่เกิดจาก
การติดเชื้อ	HIV	(Human	Immunodeficiency	Virus)	กลุ่มอาการเอดส์ดังกล่าว	ได้แก่	การมีภาวะติด
เชื้อฉวยโอกาส	มะเร็ง	หลอดเลือด	น�้าหนักลด	และมักจะเสียชีวิตด้วยโรคฉวยโอกาสประเภทต่างๆ	
	 1)	สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์	(HI	V/AIDS	situation)
	 สถานการณ์การแพร่กระจายของเช้ือเอชไอวีและเอดส์	 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกระทบกับ
คนทั่วโลก	ตั้งแต่มีรายงานการพบผู้ป่วยเอดส์ครั้งแรกที่นครนิวยอร์ก	ในปี	ค.ศ.	1981	เป็นต้นจ�านวน
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ผู้ติดเชื้อมีมากขึ้นเรื่อยๆ	และกลายเป็นปัญหาที่ส�าคัญของโลก	จากรายงานการคาดการณ์ปัญหาเอดส์	
โดยโปรแกรมเอดส์แห่งสหประชาชาต	ิ(UNAIDS)	และองค์การอนามยัโลก	(World	Health	Organisation 

:	WHO)	พบว่าจ�านวนผูติ้ดเชือ้ทัง้เด็กและผูใ้หญ่
เมื่อสิ้นปี	ค.ศ.1998	มีประมาณ	33.4	ล้านคน	
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศแอฟริกาแถบใต้
ทะเลทรายซาฮารา	 (sub-Saharan	 Africa)	
ประมาณ	 22.5	 ล้านคน	 อันดับสองอยู่ในกลุ่ม
ประเทศทวีปเอเชยีใต้และเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้
ประมาณ	 6.7	 ล้านคน	 และอันดับสาม	 ได้แก	่
กลุ่มประเทศแถบละตินอเมริกา	ประมาณ	1.4	
ล้านคน	 ต้ังแต่มีการระบาดของ	 HIV	 /AIDS	
จนถงึส้ินปี	ค.ศ.1998	มผู้ีเสียชวีติจาก	HIV/	AIDS 

ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก	รวมประมาณ	13.9	ล้านคน	
ในจ�านวนนี้เป็นผู้ท่ีอยู่ในแถบแอฟริกาใต้ทะเล
ทรายซาฮารา	มากที่สุด	ประมาณ	11.5	ล้านคน	
อันดบัสองเป็นผู้ทีอ่ยูใ่นแถบเอเชยีใต้และตะวัน
ออกเฉียงใต้	ประมาณ	1	ล้านคน	อันดับสามคือ
แถบลาตินอเมริกา	ประมาณ	470,000	คน	และ
ผู้ทีอ่ยูใ่นแถบอเมรกิาเหนอื	ประมาณ	440,000	คน 

ส่วนจ�านวนผู้ที่เสียชีวิตจากเอดส์ท่ีเป็นเด็กอายุ
ต�่ากว่า	15	ปี	มีถึง	3.2	ล้านคน	ซึ่งเป็นเด็กในแถบแอฟริกาใต้	ทะเลทรายซาฮารา	ประมาณ	3	ล้านคน	
ถ้าไม่สามารถค้นพบวิธีการรักษาเอดส์	 หรือวิธีรักษาที่สามารถท�าให้ผู้ติดเช้ือมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นได้ 
ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเสียชีวิตในเวลา	10	ปี
	 ส่วนในประเทศไทย	ต้ังแต่มีการพบผู้ป่วยเอดส์รายแรกเมือ่เดือน	กนัยายน	2527	ทีโ่รงพยาบาล
รามาธิบดี	 แล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาน้ัน	 จ�านวนผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์เพ่ิมจ�านวนมากข้ึน											
มีการคาดการณ์ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์สะสมต้ังแต่มีการระบาดของเอดส์	 จนถึงปัจจุบัน	 (ค.ศ.2541)	
ประมาณ	 984,000	 คน	 เป็นผู้ใหญ่	 951,000	 คน	 และเด็ก	 33,000	 คน	 และมีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น	
ประมาณ	289,000	คน	จากจ�านวนผู้มีชีวิตในปัจจุบัน	695,000	คน	มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในปี	ค.ศ.	2541	
ประมาณ	 29,000	 คน	 โดยเป็นเด็กจ�านวน	 4,200	 คน	 และมีแนวโน้มจะเพ่ิมจ�านวนมากขึ้นเร่ือยๆ										
โดยคาดว่าในปี	2560	จะเพิ่มขึ้นเป็น	4	เท่าของจ�านวนเดิมจากปี	2544	(The	Thai	Working	Group	
on	HIV	/	AIDS	Projection,	2001	อ้างถึงในพิพัฒน์	ลักษมีจรัลกุล,2541)
	 1)	 สาเหตุของการแพร่กระจายของโรคเอดส์	 โรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดจากร่างกายได้รับไวรัส
เอชไอวี	(Human	Immuno-deficiency	Virus	:	HIV)	ซึ่งเข้าไปท�าลายภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์	
ท�าให้ผู้ที่รับเชื้อเอชไอวีเข้าไปมีอาการป่วย	แต่การปรากฏอาการป่วยอาจกินเวลาไม่เท่ากันในแต่ละคน	

รูปท่ี 3.20 (แถวบน)ปฏิกิริยาการรับเช้ือเอชไอวี(HIV), (แถวกลาง)        
การให้ความรู้เพ่ือป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี(HIV), (แถวล่าง)อาการผู้ท่ี
ติดเชื้อเอชไอวี(HIV) ส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ที่มา : http://www.secchonburi.go.th/hospital/HIV.htm 
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ท�าให้โรคนี้แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเพราะมนุษย์อาจไม่รู้ว่าตนได้รับเชื้อเอชไอวี	และน�าไปแพร่เชื้อ
ต่อๆ	ไป	ทั้งนี้การแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี	เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี	การติดต่อ
กันทางเลือดโดยเฉพาะการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันของผู้เสพยาเสพติด	 และการแพร่เชื้อจากมารดาที	่										
ตั้งครรภ์สู่ทารกในครรภ์	ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาผู้ที่ได้รับเชื้อเอชไอวีให้หายจากการเป็นโรคเอดส์ได้		
จึงก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรงต่อโลกในปัจุบันที่โรคเอดส์ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
	 2)	ทางติดต่อที่ส�าคัญ	คือ
	 	 2.1)	ส�าหรบัผูใ้หญ่คอืการมเีพศสัมพันธ์กบัผู้มเีชือ้เอดส์	ท้ังแบบรกัร่วมเพศ	หรอืรกัต่างเพศ 

ผู้ชายที่มีประวัติเที่ยวหญิงโสเภณี	 มีโอกาสติดเชื้อสูง	 และเมื่อติดเชื้อแล้วก็จะน�ามาแพร่ให้กับภรรยา			
ซึ่งแพร่ไปยังทารกในครรภ์ได้	
	 	 2.2)	การได้รับเชื้อเอดส์ผ่านเข้าทางกระแสเลือด	เช่น	การใช้เข็มฉีดยา	กระบอกฉีดยา
ร่วมกับ		ผู้ติดเชื้อ	การใช้ของมีคมร่วมกัน	เป็นต้น
	 	 2.3)	การถ่ายทอดเชื้อเอดส์จากมารดาสู่ทารกในระหว่างตั้งครรภ์	โดยเชื้อจะแพร่ผ่าน
ทางรกหรือระหว่างการคลอด	โดยมีการฉีกขาดของผิวหนังหรือเยื่อบุของลูก	และการแพร่กระจายของ
เชื้ออาจผ่านทางน�้านมไปสู่เด็กได้
	 3)	อาการของผู้ติดเชื้อเอดส์	(AIDS)
	 ผู้ที่ติดเช้ือเอดส์เป็นการติดเชื้อแบบถาวร	 มีระยะพักตัวของโรคยาว	 อาจไม่มีอาการอะไรเลย		
เป็นเวลาหลายๆ	ปี	แต่สามารถแพร่เชือ้ไปให้ผูอ่ื้นได้	การเจบ็ป่วยจะเป็นการเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้	เน่ืองจาก
ระบบภมูคุ้ิมกนัของร่างกายถูกท�าลาย	และท�าให้เช้ือโรคเข้าสู่ร่างกายและก่อโรคได้ง่ายขึน้	เมือ่ภมูคุ้ิมกนั
ถูกท�าลายมากขึ้นก็จะมีอาการต่างให้เห็น	เช่น	1)	ท้องเสียเรื้อรังมากกว่า	1	เดือน	2)	มีไข้นานเกินกว่า	
1	เดือน	3)	มกีารติดเช้ือในทางเดินหายใจส่วนล่างอย่างเร้ือรังหรือเป็นรุนแรง	4)	มต่ีอมน�า้เหลืองโตทัว่ไป	
หรือมีตับและม้ามโต	5)	มีการติดเชื้อรา	เป็นฝ้าขาวในปากและคอ	6)	ไอเรื้อรัง	7)	มีผื่นที่ผิวหนังทั่วตัว		
8)	น�้าหนักลดลง
	 4)	การป้องกันโรคเอดส์	(AIDS)	เบื้องต้น
	 เนื่องจากโรคเอดส์สามารถติดต่อโดยทางหลักๆ	 คือ	 1)	 การไม่มีเพศสัมพันธุ์กับผู้ติดเชื้อ ดังนั้น
การป้องกันที่ดีที่สุด	คือการรักเดียวใจเดียวไม่ส�าส่อน	2)	ต้องใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์	
3)	หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้อื่น	เช่น	แปรงสีฟัน	มีดโกนหนวด	เป็นต้น	4)	คู่สามีภรรยา
ที่ติดเชื้อควรคุมก�าเนิด	5)	แม่ที่ติดเชื้อเอดส์	ไม่ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแมแ่ละต้องได้รับยาต้านไวรัสทุกราย		
6)	 ก่อนรับการถ่ายเลือด	 ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้บริจาคเลือดไม่มีเชื้อโรคเอดส์	 7)	 อย่าใช้เข็มฉีดยาท่ีไม่
สะอาด	หรือร่วมกับผู้ติดยาเสพติด		8)	รณรงค์ให้ประชากรโลกตระหนักถึงผลกระทบจากโรคเอดส์	8)	ก่อน
แต่งงานควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดให้แน่ใจว่ามีเชื้อเอดส์หรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆ	เพิ่มเติม
	 5)	การควบคุมการแพร่กระจายของโรคเอดส์	(AIDS)	
	 	 5.1)	การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
	 	 5.2)	การให้ค�าปรึกษาแนะน�า
	 	 5.3)	การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
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รูปที่ 3.21 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก�าหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม 
ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก หรือ World AIDS Day  สัญลักษณ์ของ วัน
เอดส์โลก คือ โบว์สีแดง (Red Ribbon) เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกนั ระหว่างผูท่ี้มเีช้ือเอชไอว ีโพซทีิฟ (HIV-positive) กับผูท่ี้ต้อง
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเอดส์ท้ังหลาย  ท่ีมา : http://www.bodin2.ac.
th/?name=news &file=readnews&id=437

	 6)	การรักษาโรคเอดส์	(AIDS)		
	 ยารกัษาโรคเอดส์ในปัจจบุนั	มกีารใช้ยา	anti-retroviral	agents	ทีนิ่ยมอยูส่องกลุ่ม	คือ	reverse	
transcriptase	(RT)	 inhibitors	(nucleoside	analog	RT)	เช่น	zidovudine	(AZT),	didanosine	
(ddI),	zalcitabine	(ddC),	stavudine(d4T),	 lamivudine	(3TC)	และพวก	protease	 inhibitors	
เช่น	Saquinavir,	Ritonavir	ส่วนวัคซีนโรคเอดส์	เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์	 แต่การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควรเน่ืองมาจากปัจจัย
ดังต่อไปนี้
	 	 6.1)	การกลายพันธุ์ของเชื้อ	HIV	โดยเฉพาะส่วนเปลือกภายนอกของเชื้อไวรัสเป็นส่วน
ประกอบ	 gp120	 ท�าให้ผลการป้องกันต่อสายพันธุ์อ่ืนมีน้อย	 ดังน้ันในการเลือกสายพันธุ์เพ่ือจะน�ามา
พัฒนาวัคซีน	 	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก	 ดังนั้นควรเลือกสายพันธุ์ท้องถิ่น	 หรือผลิตจากหลายๆ	 สายพันธุ ์
หรืออาจจะเลือกส่วนประกอบของเชื้อ	 HIV	 ที่
เปล่ียนแปลงน้อยและมผีลต่อสายพันธุอ่ื์นๆ	ด้วย
	 	 6.2)	ยังไม่ทราบแน่นอนว่าส่วน	
antigen	ท่ีท�าให้เกดิ	protective	antibody	เป็น
ส่วนใดของไวรัส	ปัจจบุนัเชือ่กนัว่า	gp120	หรือ	
gp160	เป็นส่วนส�าคัญจึงน�ามาทดลอง
	 	 6.3)	 ชนิดของภูมิคุ ้มกันที่มี
ประสิทธิผลในการป้องกันโรคเป็นประเภท
อาศัย	antibody	ชนดิ	neutralising	antibody	
(NT	 Ab)	 หรือชนิดอาศัยเซล	 cytotoxic	 T	
lymphocyte	 (CTL)	 ซึ่งเชื่อว่าทั้งสองชนิดมี
บทบาทในการป้องกันโรค	จึงต้องเลือก
adjuvants	ที่เหมาะสมของวัคซีน
	 	 6.4)	การทดลองวัคซนีในระยะ
ที่	3	ต้องทดลองกับคนปกติจ�านวนมาก	อาจมี
ปัญหาทางด้านจรรยาบรรณและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 	 6.5)	ปัญหาการลงทุนในการผลิตวัคซีนตลอดจนราคาของวัคซีนที่มีต้นทุนสูง
 ชนิดของวัคซีนโรคเอดส์		แบ่งได้	3	ชนิด
	 1.	วคัซีนเพือ่ป้องกนัโรคเอดส์	(Preventive	vaccine)	ใช้ฉีดในคนปกติเพือ่ป้องกนัการตดิเช้ือ	HIV
	 2.	 วัคซีนเพื่อการรักษา	 (Therapeutic	 vaccine)	 ใช้ฉีดในคนที่ติดเชื้อ	HIV	 เพื่อป้องกันหรือ
ชะลอการเกิดอาการเอดส์
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	 3.	วัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารก	ซึ่งอาจเป็นการป้องกันหรือรักษาโรคเอดส์ก็ได้
	 นอกจากน้ียังมีวิธีป้องกันโรคและรักษาโรคเอดส์ที่มีความหลากหลาย	 เช่น	 การป้องกันแบบ
ครอบจักรวาล	(universal	precaution),	การรักษาด้วยยีนส์	(Gene	therapy)	และการหาวิธีกระตุ้น	
cytotoxic	T	cells		เป็นต้น
	 	 3.1.6	ปัญหาวิกฤตพลังงานโลก	
	 	 ความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนรอบศตวรรษทีผ่่านมา	ท�าให้มนุษย์
สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิมอย่างมากมาย	 จากที่เคยถูกจ�ากัดให้กินอยู่ตามสภาพแวดล้อม
ของธรรมชาติในท้องถิน่ของตนเป็นหลกั	หรืออาศัยการแลกเปล่ียนต่างถิน่ต่างเผ่าบ้าง	กลายเป็นสามารถ
อยู่อาศัย	สร้างผลผลิตและบริโภคในรูปแบบต่างๆ	ตามที่ประสงค์	โดยไม่ต้องจ�ากัดเฉพาะทรัพยากรใน
ท้องถิ่น	รวมทั้งสามารถสร้างความบันเทิงในรูปแบบแปลกใหม่	ด้วยภาพยนตร์	โทรทัศน์	วิทยุ	เทป	ซีดี
และอ่ืนๆ	สามารถติดต่อส่ือสารข้ามทวีป	ถ่ายโอนย้ายทรัพยากรต่างๆ	หรืออ�านาจการจดัการทรัพยากร
ได้ในเวลาไม่กีวิ่นาท	ีเป็นต้น	การลดลงหรือเกอืบหมดสิน้ไปของข้อจ�ากดัต่างๆ	ในการด�ารงชวิีต	ได้ท�าให้
เกดิเสรีภาพใหม่ทางกายภาพและความต้องการของจติใจ	วิถชีวิีตของมนุษย์ได้เปลีย่นแปลงคร้ังยิง่ใหญ่	
อย่างท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน	 เกิดแนวคิดและกิจกรรมใหม่ในทุกด้าน	 เช่น	 ด้านเศรษฐกิจ	 (การผลิต									
การบริโภค	การสะสมส่วนเกินที่เปลี่ยนรูปเป็นเงินตรา),	การเมือง	(ระบบวิธีการจัดสรรอ�านาจเพื่อการ
ครอบครองทรัพยากร),	วัฒนธรรม(วิถกีารด�ารงชวีติ	ความเชือ่	ค่านิยม	ระบบคุณค่า	ระบบความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและสังคมฯลฯ)	 กิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นและเปล่ียนแปลงจากวิถีชีวิตแบบเดิมทั้งหมดน้ี	
ด�าเนินการไปได้โดยอาศัยพลังงานชนิดต่างๆ	เป็นฐานของกิจกรรมทั้งสิ้น	เนื่องจากไม่มีกิจกรรมใดของ
มนุษย์	 ที่เกิดขึ้นและด�าเนินการโดยไม่ใช้พลังงานตามธรรมชาติที่มีอยู่ในโลก	 ดังน้ันวิกฤตการณ์ความ		
ขัดแย้งในการผลิตและการใช้พลังงาน	จึงเป็นความขัดแย้งในวิถีชีวิต	 โลกทัศน์	ค่านิยม	กระบวนทัศน์
และวิธีคิดของมนุษย์ที่มีต่อการพัฒนาชีวิตและสังคมของตนเองและธรรมชาติด้วย

	 1)	สาเหตุและผลกระทบของปัญหา
	 	 1.1)	 แหล่งพลังงานธรรมชาติประเภทสร้างทดแทนใหม่ไม่ได้	 เช่น	 น�้ามัน	 ถ่านหิน	
ก๊าซธรรมชาติก�าลังขาดแคลน	จวนเจยีนจะหมดโลก	ความร่อยหรอของแหล่งพลงังานจะท�าให้พลังงาน
ยิ่งมีราคาแพงมากขึ้น	ความหวาดวิตกว่าพลังงานจะหมดโลก	มีราคาแพง	ท�าให้มนุษย์รู้สึกว่าเกิดวิกฤต
พลังงานที่ต้องเร่งแก้ไขจัดการ	ป้องกัน	
	 	 1.2)	การผลิตและการใช้พลังงานของมนุษย์	จากที่เคยใช้คนละ	2,000	กิโลแคลอรี
ต่อวันในสมัยโบราณ	กลายเป็น	230,000	กิโลแคลอรีต่อวัน(คนอเมริกัน)	ท�าให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศหรือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างรุนแรง	อย่างชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน	 เช่น	 การใช้พื้นที่ป่า
เพ่ือสร้างเข่ือนผลิตไฟฟ้าพลังน�า้ได้ท�าลายระบบนิเวศของป่าไปทัว่โลก	การขนส่งน�า้มนัก่อให้เกดิมลพิษ
ทางน�า้จากการร่ัวไหลของน�า้มนั	และการร่ัวไหลของสารกมัมนัตภาพรังสจีากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
และกากนิวเคลียร์	 การเกิดควันพิษ	 หมอกพิษในเมืองต่างๆ	 ทั่วโลก	 ฯลฯ	 ผลจากการใช้พลังงานมาก	
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ท�าให้โลกเกดิอาการร้อนผิดปกติทีเ่รียกว่าปฏกิริยาเรือนกระจก	และเกดิรูโหว่ในบรรยากาศชัน้โอโซนที่
ก่อผลกระทบต่อสุขภาพมนษุย์	ท�าให้เกดิโรคมะเร็งผวิหนังเพ่ิมมากขึน้	ความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ	
ฤดูกาลเพ่ิมมากขึน้	ดังน้ัน	วิกฤตการณ์พลงังานจึงพ่วงตามด้วยวิกฤตการณ์ส่ิงแวดล้อมทีจ่ะต้องเร่งค้นหา
สาเหตุและแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน	
	 	 1.3)	การเพิม่ของประชากร	:	เป็นสาเหตุท�าให้มผู้ีใช้พลังงานและทรพัยากรเพ่ิมมากขึน้จรงิ	
และสร้างของเสียจากการบริโภคมากขึ้นจริง	แต่เป็นความจริงเพียงเสี้ยวเดียว	 เพราะส่วนส�าคัญที่สุด
แต่พดูถึงกนัน้อยมาก	คือ	เราใช้พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติต่างๆ	กนั”อย่างไร”ด้วย	เพราะข้อเทจ็จริง
คือ	คนท้ังโลกมไิด้ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเท่ากนัหมด	มคีนกว่าพนัล้านคนท่ียากจน	ขาดปัจจัย
สี่อย่างเพียงพอในการด�ารงชีวิต	การใช้พลังงานสมัยใหม่ของคนเหล่านี้จึงมีน้อยมาก	ในขณะเดียวกันก็
มีคนอีกพันกว่าล้าน	 ที่ใช้พลังงานและทรัพยากรของโลก	 ในแบบที่เรียกได้ว่า	 กินล้างกินผลาญ	 ใน
ประเทศไทยของเราเอง	มคีนยากจนแบบสุดๆ	จนอย่างเร้ือรังเหมอืนกรรมพันธ์ุ	ถ่ายทอดข้ามชัว่อายคุน	
อดมื้อกินมื้ออยู่เกือบ	8	ล้านคน	แล้วจนแบบปกติอีกนับสิบล้านคน	ดังนั้น	คนในชนบทย่อมใช้พลังงาน
น้อยกว่าคนในเมือง	คนร�่ารวยย่อมใช้พลังงานมากกว่าคนยากจน	
	 	 1.4)	ขาดการวางแผนจดัการทีถู่กต้อง	:	สาเหตุประการน้ีเกีย่วข้องแน่นอนกบัการลด
และเพ่ิมการใช้พลังงาน	 อย่างไรก็ตาม	 การวางแผนและการจัดการที่ดี	 มิใช่เพียงการท�าให้เกิดการใช้
อย่างคุ้มค่าที่สุดเท่านั้น	แต่ที่ส�าคัญกว่านั้น	คือ	ต้องเป็นการวางแผนและจัดการให้เกิดการ	“ลด”การ
ใช้พลังงานเป็นส�าคัญที่สุด	มิใช่เพียงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโดยไม่ยอมลดปริมาณ	 เพียงแต่ใช้ให้
คุ้มค่าเงินหรือค่าสูญเสียทางทรัพยากร	การลดการบริโภคพลังงานจะต้องเป็นอุดมการณ์สูงสุดของการ
วางแผนและจัดการด้านพลังงาน	มิใช่การวางแผนจัดการเพื่อใช้ให้คุ้มค่าโดยยังคงใช้ในจ�านวนเดิมหรือ
เพ่ิมขึ้นอีก(เพราะคิดว่าไหนๆ	 ก็ใช้คุ้มแล้ว)	 เวลาเราพูดถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าน้ัน	 เราหมายถึง
ความ“คุ้มค่า”	ของอะไรหรือของใคร	เพราะกว่าที่เราจะได้พลังงานออกมาใช้นั้น	มีผู้ต้องรับผลกระทบ
หรือเกี่ยวข้องด้วยมากมาย	ทั้งมนุษย์	สัตว์	ป่าไม้	ชุมชน	ฯลฯ	
	 	 1.5)	ขาดเทคโนโลยีที่อนุรักษ์พลังงาน	:	การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ�าวัน	ท�าให้
มนุษย์	มกีารเดินทาง	การติดต่อสือ่สาร	แบบแผนการกนิอยู	่การพักผ่อนหย่อนใจทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่าง
มากมายจากเดิม	การใช้เทคโนโลยีจึงเพิ่มมากขึ้น	เพื่อความสะดวก	สบายและรวดเร็ว	ทั้งยานพาหนะ	
เครื่องมือในการท�างาน	เครื่องใช้ไฟฟ้า	ฯลฯ	เทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกชนิดต้องใช้พลังงาน	เพื่อการท�างาน
ทั้งส้ิน	 การใช้เทคโนโลยีมากจึงส้ินเปลืองพลังงานมาก	 ก่อมลพิษมากต้ังแต่แบบเล็กๆ	 ไปจนถึงมลพิษ
ขนาดใหญ่	เช่น		ไอเสียรถยนต์	การรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี	ฯลฯ	
	 	 1.6)	ขาดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	 :	การให้ข่าวสารข้อมูลมีความจ�าเป็น	แต่ยังไม่
เพียงพอทีจ่ะท�าให้เกดิพฤติกรรมของการอนุรักษ์พลงังาน	ตัวอย่างทีเ่หน็ชดัเจนมากทีส่ดุ	คือการประหยดั
น�า้มนัเกดิขึน้โดยอัตโนมติั	โดยไม่ต้องประชาสัมพันธ์	เมือ่ราคาน�า้มนัไต่เพดานขึน้ไม่ยอมลง	คนจะคิดมาก
ขึ้นก่อนการใช้	 เพราะการใช้มีผลกระทบทันตาต่อสตางค์ในกระเป๋าของตนเอง	 ในขณะที่การ
ประชาสมัพนัธ์อาจพดูถงึสิง่ทีย่งัมาไม่ถงึ	หรอืไม่เกีย่วกบัผลประโยชน์เขาในระดบัมากพอ	เช่น	พลงังาน
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จะหมด	 (“กว่าจะหมดเราก็ตายไปแล้ว	 หรือกว่าจะหมดก็มีคนคิดอย่างอื่นข้ึนมาแทนให้ใช้แล้ว”)	 เสียดุล 

การค้าเงินตราไหลออก	(ไม่ใช่เงินในกระเป๋าโดยตรง)	ฯลฯ	การประชาสัมพันธ์จึงได้ผลจ�ากัด	ขาดระบบ
รองรับ	เช่น	ต้องการลดการใช้รถยนต์แต่ระบบขนส่งมวลชนยงัไม่ท่ัวถงึ	คุณภาพต�า่	ฯลฯ	แต่สาเหตุส�าคัญ
ที่สุดคือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์มิได้เกิดขึ้นจากความรู้	 หรือได้รับข้อมูลเพียงอย่างเดียว	
แต่เป็นเรื่องของทัศนะ	ค่านิยม	จิตส�านึก	ความเคยชิน	และการฝึกฝนของบุคคลโดยตรงด้วย	
	 2.	แนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤติพลังงาน
	 	 2.1)	พลังงานทางเลือกใหม่
	 	 พลังงานจากธรรมชาติ	จัดเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	แหล่งพลังงานเหล่านี้
มนุษย์ไม่จ�าเป็นต้องสร้างหรือประดิษฐ์ขึน้	แต่มนุษย์จ�าเป็นต้องอนุรักษ์พลังงานเหล่าน้ี	ให้สามารถใช้ได้
นานที่สุด	และมีประสิทธิภาพมากที่สุด	แหล่งพลังงานเหล่านี้	ได้แก่	แสงอาทิตย์	ลม	ถ่านหิน	หินน�้ามัน	
ก๊าซธรรมชาติ	น�้ามันดิบ	น�้า	และทรายน�้ามัน	เป็นต้น	แต่เนื่องจากทุกวันนี้เราจ�าเป็นต้องใช้พลังงานเป็น
จ�านวนมาก	ซึ่งท�าให้แหล่งพลังงานบางอย่างใกล้หมดไป	เช่น	ถ่านหิน	หินน�้ามัน	ก๊าซธรรมชาติ	น�้ามันดิบ 

และทรายน�้ามัน	เพราะฉะนั้นเราจึงจ�าเป็นต้องหาพลังงานทดแทน	และเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์	เพื่อช่วย
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม	โดยพลังงานทางเลือกใหม่นี้	ประกอบด้วย
	 	 	 2.1.1)	พลังงานแสงอาทติย์	เป็นพลังงานบริสุทธ์ิทีใ่ห้ประโยชน์	ความสะดวก	
การประหยัด	 เหมาะกับประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต	 เพราะเม่ือเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
เจรญิก้าวหน้าขึน้	ความต้องการพลงังานกม็ากขึน้ด้วย	นอกจากเช้ือเพลิงจากซากฟอสซสิจะถกูใช้ไปจนหมด
อย่างรวดเร็วแล้ว	 แถมยังส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	ทั้งในการเกิดมลพิษในอากาศ	น�้าและมลภาวะ
ด้านเสียง	ทั้งยังมี	ผลกระทบต่อระบบนิเวศ	และสุขภาพอนามัยของมนุษย์	อย่างไม่รู้จบ	เมื่อเป็นเช่นนี้	
จึงได้น�าเอาพลังงานแสงอาทิตย์กลับมาใช้อีกครั้ง	เพราะในขณะใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์นั้น	จะไม่ท�าให้
เกิดมลภาวะด้านเสียง	เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ติดตั้งอยู่กับที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุง	ไม่มี
การเผาไหม้	จงึไม่ก่อให้เกดิมลภาวะด้านอากาศ	
และน�า้	ไม่เกดิของเสยีขณะใช้งาน	ใช้ได้ทกุพ้ืนที่
บนโลกท่ีมีแสงเพียงพอ	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1839 

นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศล	E.	Bequerel	เป็น		
คนแรกที่ค้นพบว่า	 เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบ
วัตถุจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น	 และเม่ือเปลี่ยน
ความยาวคล่ืนหรือพลังงานของแสง	ปริมาณของ
กระแสไฟฟ้าจะเปลี่ยนตามไปด้วย	 จนต่อมาป	ี
ค.ศ.	1954	เริ่มมีการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์
ขึ้น	โดย	Gerald	Pearson	ในรูปของ
p-n	junction	และได้พฒัน�ามาเร่ือยๆ	จนกระท่ัง 
ปี	 ค.ศ.1959	 มีการน�าเซลล์แสงอาทิตย์เป็น

รูปที่ 3.22  แผงโซล่าเซลล์  วัสดุรองรับแสงกระทบจากดวงอาทิตย์เพื่อ
แปลงให้เกิดกระแสไฟฟ้า  ถือว่าเป็นพลังงานทดแทนท่ีส�าคัญส�าหรับ
ประเทศแถบร้อนในอนาคต
ที่มา : http://www.eternegy.org/tag/พลังงานแสงอาทิตย์/
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แหล่งจ่ายพลังงานให้กบัดาวเทียมในอวกาศ	และแหล่งจ่ายไฟฟ้าส�าหรับอปุกรณ์ต่างๆ	ส่วนในประเทศไทย 

มีการน�าเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ต้ังแต่	 ค.ศ.1976	 และเร่ิมใช้แพร่หลายมากขึ้น	 ทั้งภาคอุตสาหกรรม	
เกษตรกรรม	 และกิจกรรมต่างๆ	 เพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิสที่ก�าลังจะหมดอยู่ทุกวัน	
อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนได้ด้วย 

(สมศักดิ์		อยู่บริบูรณ์,2548:2)
   2.1.2)	พลังงานลม	จัดเป็นพลังงานธรรมชาติที่สะอาด	และสามารถน�ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เน่ืองจากโลกมปีริมาณลมเพียงพอทีจ่ะใช้เป็นพลงังานได้	มผีลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมน้อยเมือ่เปรียบเทยีบกบัการใช้พลังงานอ่ืน	ไม่จ�าเป็นจะต้องใช้น�า้เหมอืนกบัการใช้พลังงาน
อื่น	ใช้พื้นที่ไม่มากในการติดตั้งเครื่องมือ	และไม่มีสภาวะแทรกซ้อนอื่นมาเกี่ยวข้อง		ในประเทศอังกฤษ
เป็นประเทศที่มีลมมากที่สุดในทวีปยุโรป	กระแสลมที่พัดผ่านนี้	สามารถก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าป้อน 

สู่ครัวเรอืนและโรงงานอุตสาหกรรม	ได้โดยไม่ก่อให้เกดิก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที	่Blyth,Northumberland 

ในประเทศอังกฤษ	มกีารใช้พลังงานลม	แปลงเป็นกระแสไฟฟ้าต้ังแต่ปี	ค.ศ.	2000	จงถงึปัจจบุนั	มกีงัหนั
ทั้งสิ้น	510	ตัว	ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น	1.5	กิกะวัตต์
	 	 	 2.1.3)	พลังงานนวิเคลียร์	พลังงานนิวเคลยีร์เป็นพลงังานสะอาด	ไม่มกีารเผาไหม้
ภายใน	ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า	จึงไม่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO

2
)	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	

(SO
2
)	 และไนตรัสออกไซด์	 (N

2
O)	 ซึ่งเป็นท่ีมาของปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อน 

ซึง่ปัจจบุนัมแีนวโน้มจะเพ่ิมมากขึน้	เน่ืองจากราคาน�า้มนัและก๊าซธรรมชาติมคีวามผนัผวน	และเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ือง	 และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	 (International	 Atomic	 Energy	
Agency:	IAEA)	ได้ระบวุ่า	กว่า	50	ปี	ทีโ่รงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เดินเคร่ืองผลติไฟฟ้าและบริการต่างๆ	
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน	เริ่มตั้งแต่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	Obninsk	ของสหภาพ
โซเวียต	 ซึ่งถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงแรกของโลก	 จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี	 ค.ศ.	 1954		
และต่อมาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงที	่2	ของโลกถกูสร้างขึน้ทีเ่มอืง	Calder	Hall	ในประเทศอังกฤษ	

โดยเร่ิมจ่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์	 เมื่อปี	
ค.ศ.	1956	และในปี	ค.ศ.	1957	สหรัฐอเมริกา
ก็จ่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์โรงแรกที่เมือง	Shipping	port
รัฐเพนซิลวาเนีย	และในปี	ค.ศ.	1959	ฝรั่งเศส
กเ็ร่ิมมโีรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์	นับต้ังแต่น้ัน
เป็นต้นมาเทคโนโลยโีรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามล�าดับ	 โดย
เฉพาะในเร่ืองของความปลอดภัย	 ปัจจุบันท่ัว
โลกใช้กระแสไฟฟ้าทีผ่ลิตจากพลังงานนิวเคลียร์	
จ�านวน	371,989	เมกะวัตต์	หรือคิดเป็นร้อยละ	
16	ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั่วโลก	

รูปท่ี 3.23 พลงังานนวิเคลยีร์  ไม่มกีารเผาไหม้ในกระบวนการผลติไฟฟ้า  
และไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจงึเป็นพลังงานสะอาด  แต่ก็ยงั
ไม่เป็นท่ีนิยมมากนักเพราะกังวลเรื่องการร่ัวไหลของสารกัมภาพรังสีใน
อนาคต  ที่มา : http://www.eternegy.org /tag/พลังงานนิวเคลียร์/
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	 	 	 2.1.4)	พลังงานน�้า		น�้าเป็นแหล่งพลังงานตามธรรมชาติซึ่งมีให้หมุนเวียนใช้
อย่างไม่มีวันหมด	พลังงานที่ได้จากน�้ามีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ	 เช่น	 พลังงานจากน�้าตก	พลังงานน�้า
จากเขื่อน	พลังงานน�้าขึ้นน�้าลง	พลังงานจากคลื่นน�้า	เป็นต้น	อุปกรณ์ส�าคัญในการเปลี่ยนพลังงานจลน์
ของน�้ามาเป็นพลังงานกลคือกังหันน�้า	ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลักๆ	2	ประเภทคือ	ประเภทหัวฉีดและประเภท
แรงปฏิกิริยา	 การหมุนของกังหันน�้าจะท�าให้แกนเพลาของเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าหมุนตามและผลิตไฟฟ้า
ออกมา	การใช้พลงังานจากน�า้ไม่ท�าให้เกดิการสูญเสยีน�า้แต่เป็นการน�าเอาพลังงานทีม่อียูใ่นน�า้มาใช้งาน	
ดังน้ันถึงแม้จะมีปริมาณน�้าไม่มากหากมีความรู้ความสามารถก็สามารถน�าเอาพลังงานจากน�้ามาใช้ได	้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ถือว่ามีศักยภาพน�้าค่อนข้างน้อย	 แต่หากมีการส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังงานน�้า
ขนาดเล็กก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะช่วยกันลดมลพิษจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ซากดึกด�าบรรพ์	และสร้างความ
ม่ันคงด้านพลงังานให้กบัประเทศ	นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมกังหันน�า้และเคร่ืองก�าเนิด
ไฟฟ้าขนาดเล็กอีกทางหนึ่งด้วย	
	 	 	 2.1.5)	 พลังงานไบโอดีเซล	 เป็นเชื้อเพลิงดีเซล	 ที่ผลิตจากแหล่งทรัพยากร
หมนุเวยีน		เช่น	น�า้มนัพืช	ไขมนัสัตว์	หรอืสาหร่าย	น�ามาท�าปฏิกิรยิาทางเคม	ีเรียกว่า	transesterification 

หรือ	esterification	ร่วมกบัเมทานอลจนเกดิเป็นสารเอสเตอร์	(ester)	ท่ีมคุีณสมบัติใกล้เคียงน�า้มนัดีเซล 

บางครั้งเรียกว่า	B100	คุณสมบัติส�าคัญของไบโอดีเซล	คือสามารถย่อยสลายได้เอง	ตามกระบวนการ
ชีวภาพในธรรมชาติ	และไม่เป็นพิษ		ในประเทศไทยได้ริเริ่ม	โครงการ	ไบโอดีเซล	เมื่อปี	ค.ศ.	2000	และ
ได้มกีารติดต้ังระบบผลติเอทธิลเอสเตอร์	โดยโครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา	ต้ังแต่วนัที	่7	พฤษภาคม	
ค.ศ.	2004	และได้มีการพัฒนาโครงการไบโอดีเซลชมุชนทีจั่งหวัดเชยีงใหม่		ปัจจุบนัมไีบโอดีเซลจ�าหน่าย
ในสถานีน�้ามันบางจาก	และปั้มปตท.	ในกรุงเทพมหานคร	และเชียงใหม่	ตามโครงการล้านนาฟ้าใส 

ไบโอดีเซล	 ข้อแตกต่างระหว่าง	 ไบโอดีเซลกับน�้ามันดีเซล	 ข้อแรกคือจุดวาบไฟ	 (flash	 point)	 ปกติ
มาตรฐานอยู่ที่	130	ถ้าหากสูงกว่านี้	เป็น	150	หรือ	170	จะท�าให้รถสตาร์ทติดยาก	โดยจุดวาบไฟของ

รูปที่ 3.24 (ภาพซ้าย) กระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ปาล์ม  ข้าวโพดฯ  (ภาพกลาง) แผนการสกัดเพื่อผลิตใบโอดีเซล  
(ภาพขวา) น�าสู่การกลั่นเป็นน�้ามันไบโอดีเซลเพื่อการบริโภคและการค้าในอนาคต
ที่มา : http://erc-th.blogspot.com/2010/04/bio-diesel. html
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น�้ามันดีเซลประมาณ	50	กว่า	ไบโอดีเซลประมาณ	100	กว่าขึ้นไป	ข้อสองคือ	น�้ามันดีเซลมีก�ามะถันสูง	
แต่ไบโอดีเซลไม่มี	แสดงถงึความบรสุิทธ์ิ	โดยไบโอดีเซล	จะช่วยหล่อล่ืนแทนก�ามะถนั	และลดฝุ่นละออง	
หรือควันด�าให้ต�่าลง	 โดยไม่ท�าให้เคร่ืองยนต์อุดตันเพราะเผาไหม้หมด	 ในปัจจุบันกระทรวงพลังงาน				
ร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์การพัฒนา	และส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลจาก
ปาล์มน�้ามัน	 โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอดีเซล	 8.5	 ล้านลิตรต่อวัน	 เพ่ือทดแทน				
การใช้น�้ามันดีเซล	10	เปอร์เซ็นต์	ในปี	ค.ศ.	2013	และเพิ่มปริมาณไบโอดีเซล	ด้านวัตถุดิบจากน�้ามัน	
ทีใ่ช้แล้ว	และน�า้มนัจากสบูด่�า	ในประเทศญีปุ่น่	ได้ทดลองใช้เชือ้เพลงิผสมในรถยนต์	โดยผสมเอทานอล
ในน�้ามันเบนซินสัดส่วน	3	เปอร์เซ็นต์	เรียกเชื้อเพลิงนี้ว่า	E3	ซึ่งเชื้อเพลิงทดแทนนี้ใช้ได้ผลมีค่าออกเทน
สูงกว่าเดิม	 และสามารถใช้งานได้โดยไม่เพ่ิมมลพิษ	 ในขณะเดียวกันทีมงานของมหาวิทยาลัยเกียวโต	
ก�าลังเร่งงานวิจัย	 เพ่ือผลิตเช้ือเพลิงทดแทนโดยใช้ลิกโนเซลลูโลซิกส์	 (lignocellulosics)	 เป็นวัตถุดิบ	
ซึ่งสารน้ีเป็นชื่อเรียกรวมสารชีวภาพในเศษไม้และของเหลือจากการเกษตร	 ต่างจากสารชีวภาพจาก
น�า้ตาล	อ้อย	และมันส�าปะหลังทีผ่ลิตได้เอทานอล	นอกจากน้ีทมีงานยงัวิจยัเกีย่วกบั	การผลติไบโอดีเซล
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด	เรียกว่า	ซูเปอร์คริติคัลวอเตอร์	หรือน�้าภายใต้ความดันและความร้อนสูงมาก	
เพ่ือผลิตเชื้อเพลิงเหลวทดแทนจากเศษไม้	 อีกทั้งยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 ที่เป็นสาเหตุของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกได้ด้วย				
	 	 	 2.1.6)	 น�้ามันแก๊สโซฮอล์	หรือที่เราเรียกว่า	 E10	คือน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับ
รถยนต์ที่ผสมระหว่าง	น�้ามันเบนซิน	90	เปอร์เซ็นต์	กับแอลกอฮอล์	10	เปอร์เซ็นต์	น�้ามันแก๊สโซฮอล์นี้	
จัดเป็นพลังงานทดแทนทางเลือกหน่ึงได้	 เน่ืองจากราคาต�่ากว่าน�้ามันเบนซินท่ัวไป	 ส่วนองค์ประกอบของ
น�า้มนัแก๊สโซฮอล์กต่็างจากน�า้มันเบนซนิ	คือ	น�า้มนัเบนซนิจะมสีาร	methyl	tertiary	butyl	ether,	MTBE	
เป็นตัวเพิ่มค่าออกเทน	ส่วนน�้ามันแก๊สโซฮอล์จะใช	้เอทานอลเป็นตัวเพิ่มค่าออกเทน	ออกซิเจนที่เป็น
ส่วนประกอบ	อยูใ่นเอทานอล	จะช่วยให้การเผาไหม้ภายในห้องเคร่ืองสมบรูณ์ขึน้	และยงัช่วยลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย		
	 	 	 2.1.7)	NGV	หรือ	Natural	Gas	Vehicles	คือก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ 

เกิดจากการน�าก๊าซธรรมชาติ	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน	มาอัดจนมีความดันสูงประมาณ	3,000	ปอนด์
ต่อตารางน้ิว		เกบ็ไว้ในถงัทีมี่ความแขง็แรงทนทานสูงเป็นพิเศษ	ก๊าซ	NGV	น�ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิทดแทน
น�้ามันเบนซิน	หรือ	ดีเซล	ซึ่งสากลเรียกว่า	ก๊าซนี้ว่า	ก๊าซธรรมชาติอัด	หรือ	Compressed	Natural	Gas	
(CNG)	ก๊าซธรรมชาติได้มีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1860	โดยชาวฝรั่งเศส	Jean	Etienne	Lenoir	แต่
ช่วงน้ันยังไม่ได้รับความนิยม	 จนกระท่ังช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี	 2	 และเกิดวิกฤตการณ์น�้ามันใน																						
ปี	ค.ศ.	1973	ซึง่ราคาน�า้มันมีราคาเพ่ิมสูงขึน้	ส่งผลให้มกีารน�าก๊าซธรรมชาติ	มาใช้เป็นเชือ้เพลงิทดแทน
น�้ามันมากขึ้น
	 	 	 2.1.8)	พลังงานความร้อนใต้พิภพ		พลังงานความร้อนใต้พิภพ	เป็นพลังงาน
ความร้อนตามธรรมชาติที่ได้จากแหล่งความร้อนที่ถูกกักเก็บอยู่ภายใต้ผิวโลก	 โดยปกติแล้วอุณหภูม	ิ															
ใต้ผวิโลกจะเพ่ิมขึน้ตามความลึก	และเม่ือยิง่ลกึลงไปถงึภายในใจกลางของโลก	จะมแีหล่งพลงังานความ
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ร้อนมหาศาลอยู่	ความร้อนที่อยู่ใต้ผิวโลกนี้มีแรงดันสูงมาก	จึงพยายามที่จะดันตัวออกจากผิวโลกตาม
รอยแตกต่างๆ	มักพบ		ในบริเวณที่เรียกว่าจุดร้อน	(hot	spots)	เป็นบริเวณที่มีการไหลหรือแผ่กระจาย
ของความร้อนจากภายใต้ผิวโลกขึ้นมาสู่ผิวดินมากกว่าปกติ	ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติอย่างหนึ่งที่
ได้จากแหล่งความร้อนซ่ึงถกูกกัเกบ็อยูภ่ายใต้ผวิโลก	แหล่งความร้อนใต้พิภพจะมอียู่ด้วยกนั	4	ลกัษณะ
คือ	 แหล่งที่เป็นไอ	 ซึ่งจะมีทั้งชนิดไอน�้าแห้งและไอ
น�า้เปียก	แหล่งทีเ่ป็นน�า้ร้อน	แหล่งทีเ่ป็นหนิร้อนแห้ง	
และแหล่งที่เป็นแมกมา	 ในขณะที่แหล่งพลังงาน
ความร้อนทีเ่ป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีพ่บเหน็ได้
บนโลก	 จะอยู่ในรูปแบบของบ่อน�้าร้อน	 น�้าพุร้อน 

บ่อโคลนเดือด	และบ่อไอเดือด	การน�าเอาความร้อน
จากใต้พิภพมาผลิตไฟฟ้าจะเลือกใช้เทคโนโลยีแบบ
ใดจะขึน้อยูก่บัลกัษณะของแหล่งความร้อน	ซึง่แหล่ง
ความร้อนที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด	 คือแหล่งที่
เป็นไอน�้าแห้ง	 ประเทศไทยถึงแม้จะมีศักยภาพของ
แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพไม่สูงนัก	 แต่ก็ควร
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพราะนอกจาก
จะใช้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าทดแทนพลังงานจาก
ซากดึกด�าบรรพ์แล้ว	ยงัสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว	หรือกิจการอื่นๆ	ได้		
	 	 2.2)	สร้างจติส�านกึการอนรุกัษ์พลงังาน	ค�าว่าคุ้มค่าจงึต้องมคีวามหมายกว้างกว่าเพยีง 
คุ้มค่าเงนิ	คุ้มค่าการลงทนุ	การผลิต	การบริโภค	หรืออ่ืนๆ	เน่ืองจากตราบใดทีเ่ราคิดถึงความคุ้มค่า	อย่าง
แคบๆ	ตามแบบความคิดเก่า	เราก�าลงัขยายวิกฤตการณ์พลังงานไปสู่วิกฤตการณ์ความขดัแย้ง	และความ
รุนแรงอีกมากมาย	เช่น	คนเมือง	ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	บอกว่าการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อน พลังน�้า
คุ้มค่า	ท�าให้ได้ใช้ไฟฟ้าราคาถูก	แต่ชุมชนที่ต้องสูญเสียระบบนิเวศ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ	ด�ารงชีวิตตนเอง
ให้แก่การผลิตพลังงาน	ย่อมบอกว่าไม่คุ้มค่า	และน�าไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆ	ดัง
ปรากฏเป็นข่าวมาตลอด	 เช่นเดียวกับสรรพชีวิตอ่ืนในระบบนิเวศ	 (พืช	 สัตว์นานาพันธุ์	 ฯลฯ)	 อาจจะ
บอกว่าไม่คุ้มกบัการสูญเสียสภาพแวดล้อมให้กับการผลติและการใช้พลังงานของมนุษย์	(และแสดงความ
ขัดแย้งกบัมนษุย์ด้วยภัยธรรมชาตใินแบบต่างๆ)	การประเมนิความคุ้มค่าในความคิดแบบเก่าจึงอาจเป็น
สาเหตุของวิกฤตการณ์แห่งความรุนแรงทางสังคมได้ด้วย	
	 	 2.3)	การคดิค้นเทคโนโลยสีะอาด	อนุรกัษ์พลังงานเป็นสิง่มปีระโยชน์และต้องช่วยกนั
ส่งเสริม	อย่างไรก็ตาม	กรณีนี้ก็เช่นเดียวกับการวางแผนจัดการ	คือ	อุดมการณ์ของการใช้เทคโนโลยีใน
การอนุรักษ์พลังงาน	 คือต้องลดการใช้เทคโนโลยีให้น้อยที่สุดด้วย	 นั่นหมายถึงต้องใช้ตามความจ�าเป็น	
มิใช่ตามความสะดวก	สบาย	รวดเร็ว	อย่างไร้ขีดจ�ากัด	ปัจจุบันเราจะพบว่ามีการประดิษฐ์คิดค้นสินค้า

รูปท่ี 3.25 พลังงานความร้อนใต้พิภพและความร้อนจากน�้าเสีย  
ที่เมือง Santa Rosa และเมือง Lake County ในมลรัฐ Cali-
fornia ได้มีการส่งน้าทิ้งจากครัวเรือนที่บาบัดแล้วไปยังใต้พื้นดิน 
และอาศยัพลงังานความร้อนใต้พืน้โลก (Geothermal) ต้มน้าเสยี
นั้นให้กลายเป็นไอท่ีจะถูกสูบขึ้นไปบนผิวดินเพ่ือท่ีจะไปหมุน
มอเตอร์เพื่อผลิตไฟฟ้า ที่มา : http://www.ostc.thaiembdc.
org/news_us/Aug53_5.html
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อุปโภคบริโภคมากมายที่มุ่งเพิ่มความสะดวกสบาย	รวดเร็ว	ให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	โดยขาดความตระหนักว่า 
ความสะดวก	สบาย	รวดเร็วนั้น	ยิ่งมากเท่าไรก็ต้องใช้เทคโนโลยีและพลังงานมากขึ้นด้วย	
 3.2 ปัญหาและการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก
	 ตั้งแต่	ค.ศ.1990	เป็นต้นมาการค้าโลกเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่	ที่น�าหลักการค้าเสรีมาเป็นกรอบในการค้า
ระหว่างประเทศ	 แต่ปัญหาเศรษฐกิจก็ยังคงอยู่	 ประกอบกับภาวะ	 การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกได้
เริ่มขึ้นด้วย	จึงท�าให้ปัญหาทางเศรษฐกิจรุนแรงมากขึ้น	สภาพการเปลี่ยนที่ก่อให้เกิดปัญหามีดังนี้
	 3.2.1)	ปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
	 ภาวะเศรษฐกจิโลกถดถอยในคร้ังน้ีมสีาเหตุหลักมาจากวกิฤตเศรษฐกจิและการเงนิในสหรัฐฯ	และ
ยูโรโซน	เป็นส�าคัญ	เนื่องจากเศรษฐกิจสองกลุ่ม	มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อวัดตามก�าลังการซื้อ	(Purchasing	
Power	Parity)	และถือเป็นผู้น�าเข้าสุทธิรายใหญ่ของโลก	ดังนั้น	การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจึงขึ้นอยู่กับ
การฟื้นตัวของสหรัฐฯเป็นส�าคัญ	 ปัจจัยที่บ่งชี้	 และประเมินโอกาสในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ	
รวมถงึประเทศส�าคัญอ่ืนๆ	ได้แก่	กลุม่ประเทศยูโร	ญีปุ่น่	รวมถงึภมูภิาคเอเชีย	ปัญหาเงนิเฟ้อในละตนิ
อเมรกิา	เช่น	อาเจนตินา	บราซลิ	และอรุุกวัย	ประสบปัญหาสนิค้าทางการเกษตรตกต�า่	และมโีครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจอ่อนแอจนต้องขอรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากองค์การระหว่างประเทศ	 เช่น	
ธนาคารโลก	และกองทนุการเงนิระหว่าง	ส่งผลให้เกดิการถดถอยทางเศรษฐกจิ	ก�าลังซือ้ของประชาชน
ลดลง	บริษทัเอกชนล้มละลายเป็นจ�านวนมาก		ปัญหาดังกล่าว	มสีองปรากฏการณ์ทีถ่อืว่าส่งผลกระทบ
ต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของโลก	คือ	วิกฤตยูโรโซนและวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์	ดังนี้
	 1)	วิกฤตยูโรโซน	(หนี้กรีซ	และกลุ่มประเทศยุโรป)
 วิกฤตการยูโรโซน	 เป็นสภาวะความวิตก	 เกี่ยวกับปัญหาด้านการคลังของประเทศสมาชิกบาง
ประเทศใน	ยูโรโซน	ได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ	นับตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม	2552	ที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รูปที่ 3.26 ยูโรโซนวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปที่เกิดขึ้นในยุโรป เมื่อ ค.ศ. 2009 โดยมีประเทศกรีซเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตในครั้งนี้ มีสาเหตุ
ส�าคัญมาจากการก่อหนีส้าธารณะในสดัส่วนท่ีสงู มอัีตราหนีส้นิต่อผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Debt to GDP Ratio) ประมาณ
กว่า 100%  อันเป็นผลมาจากการกู้ยืมเพ่ือชดเชยงบประมาณขาดดุลของรัฐบาลส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจในยุโรป  ท่ีมา : http://
www.ranthong.com/smf/index.php?topic=34068.0
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ระหว่างประเทศชัน้น�าหลายแห่งประกาศปรับลด		อันดับความน่าเชือ่ถอืของกรีซลง	(ฟิทช์	เรทต้ิงส์	และ
สแตนดาร์ด	แอนด์	พัวร์	 ลดอันดับเครดิตของกรีซลงสู่	 ‘BBB+’	จาก	 ‘A-‘	ขณะที่	 มูดี้ส์	 อินเวสเตอร์	
เซอร์วิส	ลดอันดับเครดิตของกรีซ	ลงสู่	‘A2’	จาก	‘A1’)	เนื่องจากฐานะการคลังที่ย�่าแย่และการทะยาน
ขึ้นอย่างรวดเร็วของระดับหน้ีสาธารณะ	ทั้งน้ี	 ความวิตกต่อปัญหาการขาดดุลงบประมาณในระดับสูง
ของกรีซ	ได้ลุกลามไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆ	ในยูโรโซน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	โปรตุเกส	สเปน	ไอร์แลนด์	
และอิตาลี	 จนท�าให้มีการน�าตัวอักษรที่น�าหน้าชื่อแต่ประเทศมาเรียงต่อกัน	 และเรียกประเทศสมาชิก
ยูโรโซนที่มีปัญหาการคลังกลุ่มนี้ว่า	‘PIIGS’	(Portugal	+	Ireland	+	Italy	+	Greece	+	Spain)	

ตารางที่	3.3	สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจหนี้สาธารณะและยอดขาดดุลการคลังของกรีซ	และประเทศอื่นๆ	

	

	 1.1)	กรีซมีสัดส่วนประมาณ	2.6%	ของยูโรโซน	(16	ประเทศ)	แต่หากปัญหาไม่จบแค่กรีซ
ผลกระทบอาจรุนแรงขึน้	ขนาดมลูค่ากจิกรรมทางเศรษฐกจิของกรีซมสัีดส่วนเพียง	2.6%	ของเศรษฐกจิ
ยโูรโซนโดยรวม	อย่างไรกต็าม	หากนับรวมขนาดเศรษฐกจิของกรีซเข้ากบัโปรตุเกสและสเปนซึง่มภีาระ
หน้ีสาธารณะในระดับสูงและก�าลังเป็นจุดสนใจของตลาดการเงินเช่นเดียวกันน้ัน	 จะพบว่า	 เศรษฐกิจ
ของท้ัง	3	ประเทศมสีดัส่วนรวมกนัประมาณ	16.2%	ของยูโรโซน	และท้ายท่ีสดุ	หากปัญหาลกุลามต่อเน่ือง
ไปยังไอร์แลนด์และอิตาลี	แล้ว	(รวมเป็น	5	ประเทศ	ตามตัวอักษร	‘PIIGS’)	ความปั่นป่วนต่อสินทรัพย์
และค่าเงินยูโรอาจเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ	เนื่องจากสัดส่วนขนาดเศรษฐกิจของทั้ง	5	ประเทศมีมูลค่าสูงถึง	
35.2%	ของเศรษฐกิจยูโรโซน
	 	 1.2)	หนีส้าธารณะและดลุการคลังของประเทศสมาชิกยโูรโซนหลายประเทศพุ่งขึน้
เกินเพดานที่ก�าหนดภายใต้	The	Stability	and	Growth	Pact	ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่า
ทั่วโลกในช่วงเวลากว่า	 2	 ปีที่ผ่านมา	 รัฐบาลประเทศในแถบยูโรโซนต่างก็ได้ผลักดันมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจที่หลากหลายออกมามาพยุงการทรุดตัวทางเศรษฐกิจ	ซึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านั้น	
ก็ได้สัมฤทธิ์ผล	 (ไม่มากก็น้อย)	แล้วในขณะนี้	 ดังจะเห็นได้เศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่หดตัว

ที่มา	: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย : วิกฤตหนี้สาธารณะและดุลการคลังของประเทศในแถบยูโรโซน
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ติดต่อกันในช่วงหลายไตรมาสก่อนหน้า	 แต่กระน้ันก็ดี	 ผลพวงที่เกิดขึ้นตามมาจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจดังกล่าวซ่ึงไม่สามารถหลีกเล่ียงได้กคื็อ	ฐานะการคลงัทีอ่่อนแอลง	โดยประเทศสมาชกิยโูรโซน
หลายประเทศต้องเผชญิกบัยอดขาดดุลการคลงัในระดับสูง	(เกนิกว่า	3%	ของ	GDP)	และหน้ีสาธารณะ
ที่พุ่งสูงขึ้น	(เกินเพดานที่	60%	ของ	GDP)		ทั้งนี้	ฐานะการคลังที่ย�่าแย่ของรัฐบาลกรีซ	ไอร์แลนด์	และ
สเปน	ได้สะท้อนออกมาทีดุ่ลการคลังในปี	2552	ซึง่บนัทกึยอดขาดดุลสูงถึง	12.7%	11.6%	และ	11.4%	
ของ	GDP	ตามล�าดบั	แต่เนือ่งจากกรซีมรีะดบัหนีส้าธารณะท่ีสงูถงึ	112.6%	ของ	GDP	ดงันัน้จงึไม่น่าแปลก
ในที่กรีซจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด	 จนกลายเป็นเป้าหมายแรกท่ีตลาดการเงินมุ่งเป้าให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ	ในขณะที	่โปรตุเกสอาจกลายเป็นเป้าหมายถดัๆ	ไปของตลาด	เน่ืองจากโปรตุเกสก็ก�าลงัเผชญิ
กับความท้าทายในการบริหารจัดการทางด้านการคลังเช่นเดียวกัน	 ส่วนฐานะการคลังของสเปนแม้จะ
ตกอยู่ในสภาวะที่ย�่าแย่ไม่น้อยไปกว่ากัน	แต่กระนั้นก็ดี	ตลาดการเงินก็เชื่อมั่นว่า	แผนการแก้ไขปัญหา
การคลังของสเปนมีความน่าเชื่อถือและสามารถปฏิบัติได้ในความเป็นจริง	
	 2)	วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์		
	 ปัญหาวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์	ที่ก�าลังเป็นปัญหาอยู่ในช่วง	1–2	ปีนี้	วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่ก่อ
ปัญหาลุกลามจนบริษัทเงินทุนยักษ์ใหญ่ของอเมริกาถึงกับล้มละลายนั้น	 ปัญหาหนึ่งเริ่มต้นมาจาก						
“วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์”	 ท่ีเราได้ยินกันก่อนหน้าซ่ึงเกิดจาก	 “ซับไพรม์”	 คือลูกหนี้เงินกู้	 (ซ้ือบ้านและ
อสังหาริมทรัพย์)	ที่มีเครดิตต�่ากว่าระดับมาตรฐาน	ที่สถาบันการเงินก�าหนดไว้ที่จะปล่อยให้กู้ได้	ซัพไพร์
มเร่ิมฟูเฟ้ืองมากขึน้	ภายหลังวงการอสังหาริมทรัพย์	ในสหรัฐ	พุ่งสูงถงึขดีสุดในช่วง	5	ปีท่ีผ่านมา	มโีครงการ
บ้านที่อยู่อาศัยต่างๆ	ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด	ผู้สร้างก็หวังที่จะให้บ้านตัวเองขายได้ท�าให้เกิดกระแสกดดัน
สถาบันการเงินในสหรัฐให้ปล่อยกู้	 สหรัฐอเมริกามีทุนไหลเข้าไปในประเทศมากเกินไปจนล้นออกไปใน

ภาคอสังหาริมทรัพย์ท�าให้เกิดฟองสบู่เก็งก�าไร
กันขึ้นต้นเหตุท่ีท�าให้สหรัฐอเมริกามีเงินทุนไหล
เข้ามากและได้มาในราคาต�่ากว่าชาวโลกอื่นๆ	ก็
เนือ่งจากดอลลาร์สหรัฐเป็นเงนิสกุลหลักซ่ึงเป็น
ท่ีเชือ่ถอืของชาวโลกมายาวนาน	ในระหว่างหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง	คือในปี	ค.ศ.1945	ถึง	
ค.ศ.1971	 ดอลลาร์มีทองค�าหนุนหลังร้อย
เปอร์เซ็นต์ (เอาดอลลาร์มาแลกเป็นทองค�า
บริสุทธิ์ได้เสมอในอัตรา	1	 เหรียญต่อ	1	ใน	35	
ทรอยเอาซ์)	แต่ถึงแม้ยุคนั้นจะหมดไป	ดอลลาร์
ก็ยังคงได้การยอมรับว่าเป็นสิ่งมีค่าอันควรใช้
เป็นเงนิสกลุหลักเพ่ือแลกเปล่ียนกบัเงนิสกุลอ่ืน
ในการค้าขาย	(เศรษฐกจิของสหรัฐอเมริกาใหญ่	
1	 ใน	 3	 ของเศรษฐกิจโลก)	 รัฐบาลอเมริกา

รูปที่ 3.27  สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ย�่าแย่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก 
โดยเริม่จากการตกต�า่อย่างมากของธรุกจิอสงัหาริมทรพัย์ในสหรัฐฯ หรอื
ท่ีเรารู้จกัในนามของ”ซบัไพร์ม” จนลกุลามเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบไป
ยังเศรษฐกิจไปท่ัวโลก จนเข้าขั้นวิกฤติหรือท่ีเรียกว่า Hamburger 
Crisis หรือ วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์  ท่ีมา : http://thaimisc.pukpik.
com/freewebboard/php/vreply.php?user=mc08&topic=108
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สามารถขาดดุลงบประมาณได้ถึง	1	ใน	3	ของงบประมาณ	เพราะส่วนที่ขาดดุลสามารถชดเชย	ด้วยการขาย
ตราสารหนี้ของรัฐบาลสหรัฐ	(U.S.	Treasury	bills	ที่ถือกันว่ามั่นคงสุดสุด)	และดอลลาร์เหล่านี้ที่ได้มา
จากต่างประเทศ	กค็อืดอลลาร์ทีม่าจากการพมิพ์ธนบัตรของสหรฐัก่อนหน้า	โดยไม่ต้องมหีลกัทรพัย์หนุนหลงั
และไหลเวียนอยู่ในต่างประเทศ	 (การบริโภคของคนอเมริกาจนขาดดุลการค้าต่างประเทศทุกปีท�าให้
ดอลลาร์จ�านวนมากไหลไปอยูใ่นต่างประเทศ)	เงนิจากต่างประเทศท่ีได้รับนีก้ไ็ม่มต้ีนทนุในการแลกเปล่ียน
ข้ามสกลุ	และทีส่�าคัญเมือ่สหรัฐจะใช้คืนเงนิต้นและดอกเบีย้	กท็�าได้ด้วยการพิมพ์ธนบตัรให้	เงนิทนุจาก
ต่างประเทศเหล่าน้ีเปรียบเสมือนเงินกู้ที่จ่ายในอัตราดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์	 และใช้คืนด้วยกระดาษ	
และเงินเหล่านี้ก็กลายมาเป็นเงินทุนของภาคเอกชนราคาต�่าอีกครั้งโดยไหลมาจากการใช้จ่ายของ
งบประมาณภาครัฐและการให้กู้ยืมต่างๆ	 แก่เอกชน	 ทั้งหมดน้ีสหรัฐเป็นประเทศเดียวที่ท�าได้เพราะ
ดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลก	มีคนเรียกสิ่งนี้ว่า	exorbitant	privilege(อภิสิทธิ์เกินกว่า)	ของสหรัฐ	
ในปัจจบุันรัฐบาลสหรฐัมหีนีอ้นัเนื่องมาจากการกระท�าข้างตน้	3	ล้านล้านดอลลาร	์เฉพาะดอกเบี้ยตอ้ง
จ่ายวันละ	 350	 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเท่ากับจ่าย	 1	 ล้านเหรียญต่อคนต่อวันและการจ่ายเงินคืนก็มา
จากการพิมพ์กระดาษให้ซึ่งตราบเท่าที่มีคนยอมรับก็ไม่เป็นปัญหา	 (ปัจจุบันธนบัตรสหรัฐไหลเวียนอยู่
ทั้งหมดประมาณ	760,000	ล้านเหรียญสหรัฐ	สองในสามไหลเวียนอยู่ในต่างประเทศ)		เช่น		คลีฟแลนด์	
รัฐโอไฮโอ	เป็นอีกเมอืงหน่ึงทีเ่กดิวิกฤตซบัไพรม์สงู	และมผีูซ้ื้อบ้านจ�านวนมากต้องถกูยดึบ้านเพือ่ไปขาย
ทอดตลาด	ซึง่การขายทอดตลาดบ้านจ�านวนมากกลายเป็นธุรกจิทีท่�าก�าไรงามให้กบับรรดาบริษทัพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์	 หรือ	 ดีเวลลอปเปอร์	 เพราะดีเวลลอปเปอร์เหล่านี้จะไปประมูลซื้อบ้านที่สถาบันการ
เงนิน�าออกมาขายทอดตลาดในราคาถกู	แล้วน�ากลบัมาขายให้เจ้าของเดมิในราคาทีเ่พิม่มลูคา่ของก�าไร
หลายเท่าตัว	ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออเมริกาจึงเป็นบทเรียนแสนแพงที่อเมริกาต้องแก้ไขในอนาคต
	 3)	สาเหตแุละผลกระทบของวิกฤตเิศรษฐกิจ	เกดิจากหน้ีสินเดิมทีม่มีาต้ังแต่เกิดการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจ	ดังนี้	
	 	 3.1)	เกิดจากความไม่สมดลุของระบบเศรษฐกิจ	สหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรป	ได้แก่	
ภาวะหน้ีสินของภาคครัวเรือนและธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง	 ภาวะราคาหุ้นที่สูงเกินจริง	 และการขาดดุล
บญัช	ีเดินสะพัดจ�านวนมหาศาล	ความไม่สมดุลสามประการดังกล่าวมคีวามเก่ียวโยงซึง่กันและกนัอย่าง
มาก	ในปี	ค.ศ.1990	ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีระดับเพียง	3,000	จุด	และพุ่งสูงขึ้นสูงสุดเป็น	12,000	จุด 

ครัวเรือนอเมริกนันอกจากมีรายได้สูงขึน้จากการประกอบธุรกจิโดยปกติแล้ว	ยงัมรีายได้พิเศษจากราคา
หลักทรัพย์ที่พุ่งสูงขึ้น	 ท�าให้การลงทุนและการบริโภคเพ่ิมขึ้นเป็นล�าดับ	 คนอเมริกันและยุโรปมีนิสัย
บริโภคนิยมอยู่แล้ว	รายได้ที่สูงขึ้นจึงดึงดูดให้มีการบริโภคที่สูงกว่า	ภาคธุรกิจและครัวเรือนโดยเฉลี่ยมี
การกูย้มืจากสถาบนัการเงนิมากกว่าการออม	ขณะเดียวกนั	การใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคและการลงทนุใน
อัตราสูง	ท�าให้มีการน�าเข้าสูง	บัญชีเดินสะพัดจึงขาดดุล	
	 	 3.2)	 การวางนโยบายที่ผิดพลาดทางการเงินการคลัง	จากการวิเคราะห์แนวทางใน
การน�านโยบายการคลังสู่การปฏิบติัท�าให้เหน็บทเรียนทีส่�าคัญ	จากวิกฤติการณ์แฮมเบอร์เกอร์	และยโูร
โซนแล้วข้อผิดพลาดจากนโยบายน�าไปสูห่น้ีสาธารณะทีย่งัคงอยูใ่นระดับสูงของประเทศสมาชกิยโูรโซน
หลายประเทศ	โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ	“Eurozone	Periphery”	(กลุ่มประเทศทางตอนใต้ของยุโรป	
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คือ	กรีซ	ไอร์แลนด์	อิตาลี	โปรตุเกส	และสเปน)	ซึ่งอาจเกิดการพักช�าระหนี้อย่างไม่มีระเบียบแบบแผน
และไม่มีการเตรียมการล่วงหน้าได้ทกุเม่ือ	ทีผ่่านมารัฐบาลกรีซ	ไอร์แลนด์และโปรตุเกสต้องขอรับความ					
ช่วยเหลือและกู้เงินจาก	 IMF	 เพ่ือหลีกเลี่ยงการพักช�าระหน้ี	 แต่ก็ยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะกรณีกรีซ								
ที่ยังต้องเจรจากับกลุ่มเจ้าหน้ีภาคเอกชนเพ่ิมเติมเพ่ือขอให้ยอมรับ	 “Haircut	 Losses”	 หรือการลด
มลูค่าหน้ี		ประเด็นทีน่่ากงัวลมากกว่าน้ันคือระดับและอัตราการขยายตัวของหน้ีสาธารณะทีส่งูของระบบ
เศรษฐกิจใหญ่ๆ	ของสหภาพฯ	เช่น	อิตาลีและสเปน	(IMF	คาดการณ์ว่าระดับหนี้สาธารณะของทั้งสอง
ประเทศในปี	2012	จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ	120	ของ	GDP)	ได้ก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นและส่งผลให้
นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์พากันเรียกร้องอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเร่ือยๆ	 เพ่ือเป็นการชดเชยความเสี่ยง
หากต้องถือครองพันธบัตรและตราสารหนี้ของทั้งสองประเทศ	 ซึ่งต้นทุนเงินกู้ที่สูงขึ้นย่อมจะย้อนกลับ
มากระทบต่อความยั่งยืนและระดับของหน้ีสาธารณะของทั้งสองประเทศ	 โดยเฉพาะทุกคร้ังที่มีการ	
“Roll	Over	Old	Debts”	ดังนั้น	หากประเทศยูโรโซนประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดพักช�าระหนี้	ก็อาจ
ก่อให้เกิด	“Contagion	Effect”	ทั่วยุโรป	โดยเฉพาะในอิตาลีและสเปนเป็นประเทศแรกๆ	
	 	 3.3)	 การบริหารและการจัดการทางด้านธุรกิจภายใต้ความเส่ียง	 ความเปราะบาง
ของภาคธนาคารในเขตยโูรโซนและในอเมริกาช่วงวกิฤติการณ์เศรษฐกจิน้ัน	ปัจจยัส�าคัญทีท่�าให้เกดิการ
ไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเน่ืองจากประเทศสมาชิกยูโรโซนหลายประเทศ	 และได้สร้างความยาก
ล�าบากให้กับประเทศเหล่าน้ี	 หากต้องการระดมเงินทุนผ่านการออกพันธบัตรและตราสารหน้ีในตลาด
การเงินและหลักทรัพย์	 คือ	 การหย่อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางธุรกิจ	 ทั้งน้ี	
โดยทีธ่นาคารยโุรปต่างๆ	คือผูถ้อืครองพันธบตัรและตราสารหน้ีรายใหญ่ของกลุ่มประเทศยโูรโซนทีก่�าลงั
มีปัญหา	ดังนั้น	ประเด็นส�าคัญคือธนาคารยุโรปเหล่านี้มีเงินทุนส�ารองเพียงพอหรือไม่	 หากเกิดปัญหา
การพักช�าระหนี้ขึ้นมา	ก่อนหน้านี้สถาบัน	European	Banking	Authority	 (EBA)	 เคยประเมินไว้
เมื่อเดือนธันวาคม	 2011	 ว่าธนาคารยุโรปต่างๆ	 ต้องการเงินกันส�ารองเพิ่มเติมจากที่มีอยู่อย่างน้อย  

114	พันล้านยูโร	เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่าธนาคารเหล่าน้ีจักสามารถด�าเนินธรุกิจต่อไปได้หากเกดิปัญหาต่างๆ 

เช่น	การพักช�าระหนี้	ฯลฯ		ปัจจุบัน	EBA	ก�าลังยกร่างแผนงานและมาตรการต่างๆ	เพื่อหวังกระตุ้นให้
ธนาคารยุโรปเพิ่มเงินกันส�ารองในระดับที่เหมาะสม	 อย่างไรก็ดี	 หลายฝ่ายก็กังวลว่าธนาคารยุโรปอาจ
ใช้วิธีง่ายๆ	คือลดการปล่อยเงินกู้เพื่อหวังเพิ่มสัดส่วนของเงินทุนส�ารองแทน		ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะมี
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะสินเชื่อและเงินฝืดในยุโรป	 และจะย้อนกลับมาซ�้าเติมสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคง
ถดถอยอย่างต่อเนื่องในอนาคต
	 	 3.4)	การขาดปัจจยักระตุ้นและการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจผิดพลาด	การ
ขาดปัจจัยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกจิและอัตราการว่างงานทีอ่ยูใ่นระดับสงู	โดยเฉพาะในกรณีกลุ่ม
ประเทศ	“Eurozone	Periphery”	ทั้งนี้	 เมื่อเดือนมกราคม	2012	 IMF	 ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี	2012	ส�าหรับเขตยูโรโซนจากเดิมคือขยายตัวร้อยละ	1.1	เป็นติดลบ
ร้อยละ	0.5	โดยเศรษฐกจิของกรีซ	โปรตุเกส	สเปนและอิตาลีน่าจะมกีารหดตัวมากทีสุ่ด	ส่งผลให้ตัวเลข
การคาดการณ์อัตราการว่างงานพุ่งสูงเป็นร้อยละ	18.5	 ส�าหรับกรีซ	 และร้อยละ	 22.9	 ส�าหรับสเปน	
เป็นต้น	 ทั้งน้ี	 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยต่อเน่ืองและการขาดปัจจัยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจท�าให้
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การช�าระหน้ีมคีวามยากล�าบากยิง่ขึน้และกระทบต่อสัดส่วนหน้ีต่อ	GDP	เป็นลูกโซ่	และทีส่�าคัญคือวิกฤติ
และภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่องในเขตยูโรโซนได้เร่ิมส่งผลกระทบและขยายวงไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจที่เดิมมีความเข้มแข็ง	เช่น	เยอรมนี	ฯลฯ	ท�าให้	 IMF	ต้องปรับลดตัวเลขการคาดการณ์อัตรา
การขยายตัวของ	GDP	ของเยอรมนีจากที่เคยขยายตัวร้อยละ	3	ในปี	2011	เหลือเพียงขยายตัวร้อยละ	
0.3	 ส�าหรับปี	 2012	 และส�าหรับฝรั่งเศสจากเดิมขยายตัวร้อยละ	 1.6	 ในปี	 2011	 เป็นขยายตัวเพียง			
ร้อยละ	0.2	ส�าหรับปี	2012	
	 	 3.5)	 การขาดดุล/การแทรกแซงและโจมตีค่าเงินระหว่างประเทศ	 ภาวการณ์ขาดดุล 

การค้าระหว่างประเทศสมาชกิยโูรโซนกลุ่ม	Eurozone	Periphery	กบักลุ่มประเทศ	“Eurozone	Core”	
(กลุ่มประเทศทางตอนเหนือของยโุรป	เช่น	เยอรมนี	ออสเตรีย	เบลเยียม	ฟินแลนด์	ฝร่ังเศส	ลกัเซมเบร์ิก	
เนเธอร์แลนด์	 เป็นต้น)	โดยที่ผ่านมากลุ่ม	Eurozone	Core	ได้ใช้นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เน้นการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั	เช่น	นโยบายและมาตรการเพือ่ลดอตัราค่าจ้างท่ีแท้จรงิ	ลดต้นทุน
การผลติและส่งเสริมการส่งออก	เป็นต้น	ซึง่แตกต่างจากโครงสร้างระบบเศรษฐกจิของกลุ่ม	Eurozone	
Periphery	 ที่ต้นทุนการผลิตจะอยู่ในระดับที่สูงกว่ากลุ่ม	 Eurozone	 Core	 อันเป็นผลมาจากระบบ
เศรษฐกิจที่ขาดความยืดหยุ่น	 ขาดการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะระบบประกันสังคมและ
เบี้ยบ�านาญ	 และยังมีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เอ้ืออ�านวยต่อการแข่งขันอย่างเสรี	
เป็นต้น	ทัง้หมดน้ีท�าให้เกดิการขาดดุลการค้าอย่างต่อเน่ือง	ในส่วนทีก่ระทบของกลุ่มประเทศ	Eurozone	
Periphery	และการได้เปรียบดุลการค้าอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มประเทศ	Eurozone	Core	ซึง่ตามทฤษฎี
เชิงเศรษฐศาสตร์	ประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้าก็จะขาดดุลบัญชีไหลเวียนเงินทุนส่งผลให้กลุ่มประเทศ	
Eurozone	 Core	 กลายเป็นประเทศผู้ให้กู้และถือครองพันธบัตรและตราสารหน้ีรายใหญ่ของกลุ่ม
ประเทศ	 Eurozone	 Periphery	 และมีการสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยมาตราบใดที่ยังคงมีการขาดดุลการค้า
ในแต่ละปี	จนในทีสุ่ดระดับหนีข้องกลุ่มประเทศ	Eurozone	Periphery	ไม่มคีวามยัง่ยนื		ทัง้นี	้อปุสรรคส�าคญั
อีกประการหนึ่งของกลุ่มประเทศ	Eurozone	Periphery	ในการแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้ากับกลุ่ม
ประเทศ	Eurozone	Core	คือประเทศเหล่านีข้าดเครือ่งมอืเศรษฐกจิมหภาคท่ีส�าคัญ	กล่าวคือการปรบัลด
อัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา	เพราะต่างได้สละสกลุเงนิประจ�าชาติและผกูโยงการใช้สกลุเงนิยโูรร่วมกบักลุม่	
Eurozone	Core	มานาน	จึงได้รับผลกระทบจากแรงปะทะทั้งภูมิภาค	  

	 4)	แนวทางแก้ปัญหาการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจและวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
	 	 4.1)	 บทบาทขององค์การสหประชาชาติ	 สหประชาชาติมีหน่วยงานส�าคัญในการ
ควบคุมดูแลทางด้านเศรษฐกิจ	 คือธนาคารโลก	 (World	 Bank)	 และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	
(IMF)	 เป็นกลไกส�าคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและเป็นเวทีกลางในการเจรจาให้ทุนหมุนเวียนเพื่อ
พัฒนาการเงิน
	 	 4.2)	การรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ	และเพื่อสร้างอ�านาจต่อรองในระบบ
เศรษฐกจิ	ปัจจบุนัมกีารแข่งขนัสูงมากจากประเทศพัฒนาแล้วกบัประเทศก�าลังพัฒนา	ซึง่ประเทศพัฒนา
แล้วได้เปรียบอย่างมากในการแข่งขนัเน่ืองจากมเีทคโนโลยทีีส่งูกว่าและมทีนุมากกว่า	การรวมกลุ่มท�าให้
ศักยภาพของประเทศก�าลังพัฒนาสูงขึ้น
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	 	 4.3)		กระตุน้สภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจ		หากพจิารณาเคร่ืองชีเ้ศรษฐกจิและการ
เงินล่าสุดของสหรัฐฯ	ในเดือนพฤษภาคม	2013	พบว่า	เครื่องชี้วัดฯ	ส่วนใหญ่เริ่มทรงตัว	(Stabilizing)	
โดยเป็นผลจากมาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือสถาบันการเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นส�าคัญและ
มสีญัญาณว่าภาวะเศรษฐกจิถดถอยในสหรัฐฯ	เร่ิมคล่ีคลายลงในระดับหน่ึง	นอกจากน้ี	ภาคการเงนิปรับ
ตัวดีขึ้นชัดเจนสะท้อนจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตร	(Spread)	ที่ลดลงต่อเนื่องและ
กลับมาใกล้เคียงกบัระดับก่อนการประกาศล้มละลายของบริษทั	Lehman	Brothers	ขณะทีก่ารบริโภค											
ภาคเอกชนเร่ิมดีขึ้นบ้าง	 สะท้อนจากยอดการค้าปลีกท่ีทรงตัวและอัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อยอดขาย			
ที่ลดลงหลายเดือนติดต่อกัน

	 	 3.2.2	ปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจของโลก
	 ตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่	2	เป็นต้นมาได้เกิดความขัดแย้งทางเศรษฐกิจหลายด้าน	ดังนี้
	 1)	ลักษณะของความขัดแย้งเรื่องระบบเศรษฐกิจ
	 ความขัดแย้งที่เห็นได้เด่นชัดคือความขัดแย้งในเร่ืองการปะทะของเศรษฐกิจเสรีกับระบบ
เศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม	ระบบเศรษฐกจิแบบเสรี	หรือบางคร้ังเรียกว่าระบบทนุนิยม	มหีลกัการทีส่�าคัญ
คือ	ผู้ประกอบการทางเศรษฐกจิจะต้องเป็นเอกชนทีม่เีสรีภาพในการประกอบการ	โดยรัฐบาลเป็นเพียง
ผู้ควบคุมดูแลให้การประกอบการเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาเท่าน้ัน	 จะเข้าแทรกแซงในการประกอบ
การไม่ได้	ส่วนระบบเศรษฐกจิแบบสังคมนิยมหรือคอมมวินิสต์	เชือ่ว่ารัฐบาลมหีน้าทีห่ลกัในเข้าร่วมหรือ
ถือครองการประกอบการ	ส่วนเอกชนเป็นเพียงผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามที่รัฐบาลก�าหนดเท่านั้น	หลักการ
ของทั้งสองระบบนี้	 มีความขัดแย้งกันอย่างชัดเจน	จากหลักปรัชญาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน	ท�าให้
เกิดความขัดแย้งกันระหว่างค่ายเสรี	และค่ายคอมมิวนิสต์	 เป็นระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ	นอกจากนี้
แม้ภายในประเทศเองก็มีความขัดแย้งกันเอง	 โดยกลุ่มที่เชื่อในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมหรือ
คอมมิวนิสต์	ก็กล่าวหาว่าระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั้น	สร้างความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคม	เพราะเหตุว่า	
โอกาสทางเศรษฐกิจถูกก�าหนดด้วยเงินทุนตามที่	นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าเป็นระบบ	“ทุนนิยม”	ผู้ที่มี
ทนุมากโอกาสทางเศรษฐกจิกจ็ะมากไปด้วยอันท�าให้เกดิช่องว่างในสังคม	และสงัคมใดกต็ามทีม่ช่ีองว่าง
ทางสังคมมากสังคมนั้นก็ไม่สามารถด�ารงอยู่ได้
	 2)	ลักษณะความขัดแย้งในเรื่องระเบียบทางการค้า	
	 การแข่งขันทางเศรษฐกิจในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่	2	นั้น	นานาอารยประเทศได้พยายาม
ออกกฎระเบียบด้านการค้าขายที่มีลักษณะที่จะท�าให้ตนเองได้ผลประโยชน์มากที่สุด	ประกอบด้วย	
	 	 2.1)	การต้ังก�าแพงภาษสีนิค้าน�าเข้า	เพือ่ไม่ให้สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขนักับ
สินค้าที่ผลิตภายในประเทศได้สะดวก	สินค้าบางประเภทต้องเสียภาษีถึง	500	เปอร์เซ็นต์	เช่น	ภาษีน�า
เข้ารถยนต์ในประเทศไทยก่อน	ค.ศ.1992	บางประเทศกไ็ด้ก�าหนดระเบียบการค้าในลักษณะต่างตอบแทน														
โดยก�าหนดไว้ว่า	หากประเทศใดต้องการจะขายสินค้าก็จะต้องซื้อสินค้าจากประเทศของตนด้วย
	 	 2.2)	การห้ามขายสนิค้าบางประเภท	ห้ามบุคคลหรอืทุนต่างชาตปิระกอบการในบางธรุกจิ  

ห้ามมีหุ้นส่วนหรือทุนในกิจการที่ส�าคัญ	ตลอดจนการปฏิบัติต่อคู่ค้าในลักษณะที่ไม่เสมอภาคกัน		
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	 	 2.3)	การให้อภิสิทธิ์ด้านการเสียภาษีน�าเข้า	สิทธิจีเอสพี	(GSP)	ท�าให้หลายประเทศ
กลายเป็นคู่แข่งขนัจนกลายเป็นข้อพพิาททางการค้า	ดังเช่น	องักฤษกับฝร่ังเศส	ก่อน	ค.ศ.1957	ก่อนการ
ก่อต้ังองค์การตลาดร่วมยโุรป	สหรัฐอเมริกากบัญีปุ่่น	และสหรัฐอเมริกากบัจีน	ในทศวรรษท่ี	1990	กเ็ป็น
ลักษณะเช่นเดียวกัน	ที่มีการแข่งขันระหว่างประเทศคู่ค้าและให้อภิสิทธิ์บางประเภทต่อประเทศคู่มิตร
	 	 2.4)	 ความขัดแย้งในการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ	 ญี่ปุ ่นเป็นประเทศผู ้น�าด้าน
อุตสาหกรรมในเอเชยีแต่ขาดแคลนวัตถดิุบจึงต้องหาแหล่งวตัถดิุบนอกประเทศ	ประกอบกบัค่าแรงของ
ญีปุ่่นท่ีแพง	จงึท�าให้บริษทัใหญ่ของญีปุ่่นเข้าไปลงทุนต้ังฐานการผลิตในประเทศเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 

จนท�าให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศอุตสาหกรรมอ่ืนๆ	 ที่ผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกันโดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา		ปัญหาทางเศรษฐกิจดังกล่าว	ท�าให้เกิดภาวะที่รียกว่าสงครามทางเศรษฐกิจ	ประเทศที่
มีศักยภาพในทางเศรษฐกจิการค้ากร็ะดมกลยทุธ์การแข่งขนัทกุรูปแบบเข้าต่อสูก้นั	ทัง้ทีอ่ยูใ่นกฎเกณฑ์
กติกา	และทั้งนอกกฎเกณฑ์กติกา	ส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้า	เกิดภาวะความตึงเครียดขึ้น
	 3)		แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ
	 สังคมโลกมีแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ	ดังนี้
	 1)	 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและทุนทางเศรษฐกิจ	 ถือเป็นการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่งที่ดี	เช่น	OPEC,	AFTA,	EU,	ASEAN	เป็นต้น	เพราะหากมีความขัดแย้งก็
จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มได้	โดยไม่ต้องพึ่งพามหาอ�านาจที่อาจถูกแทรกแซงได้ง่าย
	 2)	การใช้มาตรการแก้ปัญหาขององค์การสหประชาชาติ	องค์การสหประชาชาติได้เข้ามาแก้ปัญหา
เมือ่เกดิความขดัแย้งระหว่างประเทศทีเ่กีย่วกบัเร่ืองทางเศรษฐกจิ	เช่น	ในกรณีแย่งชงิเขตพืน้ทีก่ารประมง
ระหว่างอังกฤษกบัไอซ์แลนด์ทีเ่รียกว่า	“สงครามปลาค็อด”	แก้ไขโดยการเจรจา	กรณีอิรักยดึครองคูเวต	
ใน	ค.ศ.1990	เพื่อครอบครองแหล่งทรัพยากรน�้ามัน	แก้ไขโดยการใช้กองก�าลังควบคุม			
	 3)	การใช้มาตรการแก้ไขปัญหาขององค์การการค้าโลก	องค์การการค้าโลกได้ท�าหน้าที่เป็นเวที
เจรจาแก้ไขความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ	ส่งเสริมการค้าเสรี	การจัดระบบภาษีอากรให้เป็น
ธรรมเพื่อให้ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจของโลกลดน้อยลง
 3.3 ปัญหาและการแก้ปัญหาทางการเมืองการปกครองของโลก
	 ปัญหาทางการเมอืงการปกครองของโลกเกดิขึน้มากมายในภูมภิาคต่างๆ	ของโลก	ทีส่�าคัญได้แก่
	 	 3.3.1)	ปัญหาความขัดแย้งเรื่องลัทธิและผลประโยชน์ทางการเมือง						
การปกครองโลก		
	 ลักษณะของความขัดแย้งเร่ืองลัทธิการเมืองการปกครองที่มีความชัดเจนกันมากที่สุดคือ	
ประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์	ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่	2	เป็นต้นมา	ความขัดแย้งระหว่าง	2	ลัทธิ
มีรุนแรงจนท�าให้เกิดการแบ่งกลุ่มประเทศขึ้นมาในโลกเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มโลกเสรี	 และกลุ่มโลก
คอมมิวนิสต์	จนน�าไปสู่ความขัดแย้งที่ส�าคัญ	และมีหลากหลายประเทศที่เกิดความขัดแย้ง	ดังนี้



177

รูปที่ 3.28 ทั่วโลกแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ค่ายเสรีประชาธิปไตย
ภายใต้การน�าของสหรัฐอเมริกา และค่ายคอมมิวนิสต์ภายใต้
การน�าของสหภาพโซเวยีต โดยมกีารแข่งขนัด้านการเมอืง โดย
ท�าสงครามตัวแทน (Proxy war) ท่ีประเทศเล็กๆ ต่างค่าย
ต่อสู้กัน โดยมีชาติมหาอ�านาจสนับสนุนด้านต่างๆ ท่ีมา : 
h t t p : / /ms i x n i n eh i s t o r y .wo rdp r e s s . c om/ 
2013/10/29/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%8
0%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99/

	 1)	ปัญหาความขัดแย้งเรื่องลัทธิและผลประโยชน์ทางการเมืองในอดีต
	 	 1.1)	ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต	ซึ่งเกิดจากความขัดแย้ง
ที่มาจากสงครามเย็น	 ที่ต่อสู้กันด้านความเชื่อในลัทธิ
การเมืองที่แตกต่างกันของค่ายโลกเสรีประชาธิปไตย
กบัคอมมิวนิสต์	ลทัธิเสรีประชาธปิไตยเชือ่ในเร่ืองสทิธิ	
เสรีภาพของประชาชน	ตามปรัชญาที่ว่าการปกครอง
ของประชาชน	 โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน		
ถือว่าประชาชนคือองค์ประกอบส�าคัญที่สุดในการ
ปกครอง	ส่วนลัทธิคอมมวินิสต์เชือ่ในเรือ่งความเสมอภาค 

และเชื่อว่ารัฐเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญที่สุดในการ
ปกครองส่วนประชาชนจะต้องเชื่อฟ ังรัฐ	 ส ่วน
ประชาชนและรัฐบาลมีอ�านาจอยู่ในวงจ�ากัด	ส�าหรับ
ปรัชญาหรือรูปแบบของการปกครองแบบเผด็จการ
หรือระบบคอมมิวนิสต์	 ถือว่าอ�านาจคือความถูกต้อง	
ซึ่งเป็นการจ�ากัด	 สิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้ง
ทางการเมืองและเศรษฐกจิ	ดังน้ันท้ังสองค่ายต่างจึง
พยายามล้มล้างอีกฝ่ายหน่ึง	 แต่สหรัฐอเมริกากับ
สภาพโซเวียตไม่สามารถเผชญิหน้ากนัทางทหารได้ในสงครามเยน็	ด้วยเหตุท่ีต่างกม็อีาวุธนิวเคลียร์เป็น
จ�านวนมาก	 หากเกิดการสู้รบระหว่างสองประเทศนี้เม่ือใด	 ก็หมายถึงสงครามล้างโลก	 ดังน้ันทั้งสอง
ประเทศจึงต้องหันมาใช้วิธีการ	“สงครามเย็น”	ต่อสู้กันแทน	แต่ภายหลังสงครามเย็น	การเปลี่ยนท่าที
ของสภาพโซเวียต	 การล่มสลายตัวเอง	 การยอมรับค่ายตรงกันข้าม	 เป็นการปรับตัวเพื่อแสวงหาความ
อยู่รอดและสร้างอ�านาจใหม่ให้เกรงขามยิ่งขึ้นในอนาคต
	 2)	ปัญหาความขัดแย้งเรื่องลัทธิและผลประโยชน์ทางการเมืองการปกครองใหม่
	 	 2.1)	อเมริกากับจีน	สาเหตุส�าคัญก็คือ	จีนก�าลังเติบใหญ่ขึ้นมา	พร้อมกับกองก�าลังที่
ยิง่ใหญ่	และอยูใ่ต้ร่มเงาของคอมมวินสิต์มาโดยตลอด	ก�าลงัจะเป็นมหาอ�านาจทีจ่ะกลายเป็นคู่แข่งสหรัฐ
ในอนาคต	ขณะนีส้หรัฐมองจีนด้วยความหวาดระแวง	กลัวว่าจีนจะกลายเป็นคู่แข่งเพือ่	มาแย่ง	“number 
one”	ในโลกนี้	แต่ว่าถ้าอีก	20	ปีหรือ	50	ปี	จีนยิ่งใหญ่ขึ้นมา	ในระยะยาว	number	one	ในโลกนี้อาจ
จะไม่ใช่สหรัฐที่ยิ่งใหญ่	 เแต่อาจจะเป็นจีนท่ีมีจ�านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น	 พร้อมการปลูกฝังค่านิยม
คอมมิวนิสต์ในประเทศ	การพัฒนาอาวุธที่ทันสมัย	ท�าให้	วินาทีนี้สหรัฐจะท�าอย่างไร	สิ่งที่ส�าคัญที่สุดก็
คือ	การอยู่กับจีนแบบมิใช่มิตรแท้และศัตรูที่ถาวร		เพราะจีนในอนาคตก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถอาจ
จะเทียบเท่าหรือมากกว่า	 สหรัฐอเมริกาก็เป็นได้	 แต่อย่างน้อยขอต่ออายุให้เป็น	 number	 one	 และ
ครองโลกให้ยาวนานที่สุดก็พอ	เพราะในระบบเศรษฐกิจและการตลาด	เป็นเหตุท�าให้จีน-สหรัฐ	มีความ
จ�าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแยกกันไม่ได้เข้าท�านอง	 “น�้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า”	 ทั้ง	 2	 ประเทศไม่
สามารถอยูไ่ด้อย่างโดดเดีย่ว	เพ่ือแก้ปัญหาของตนและของโลก	ดังเช่นสมยัสงครามเยน็ทีส่หรัฐ-โซเวียต	
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แย่งชิงความเป็นใหญ่ต้องเผชิญหน้าด้วยการ
ทหาร	 ซึ่งมีแต่ความสูญเสียในทุกด้าน	 ทุกวันน้ี
การแก้ไขปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
และอิหร่าน	สหรัฐต้องการให้จนีร่วมด้วยช่วยกนั	
ท�าการเจรจาไกล่เกล่ียประนีประนอม	 การที่จีน
เปิดประเทศ	 จุดประสงค์ท่ีส�าคัญคือ	 ต้องการ
พัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับ
สหรัฐและประเทศตะวนัตก	จึงมแีนวโน้มท่ีจะต้อง
เกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ	 พลังงาน	
ตลอดจนการแย่งชิงตลาดการค้าอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้	จึงมีเหตุอันน่าเชื่อว่า	บรรดากฎกติกาและ
ข้อบังคับสากลที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของสหรัฐ
และประเทศตะวันตกจะต้องมีการเปล่ียนแปลง	
และเป็นปัญหาที่สหรัฐกังวลแน่นอน	 เพราะจีน
กลายเป็นคู่แข่งท่ีก�าลงัมาแรง	ซึง่จนีวันน้ีก�าลงัอยู่
ในห้วงเวลาก่อร่างสร้างตัวเป็นต้นว่า	สร้างสังคมจนีให้เป็นสงัคมชนชัน้กลาง	ฟ้ืนฟูประเทศ	สร้างสนัติภาพ
และความร่วมมือกับนานาประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประเทศให้ร�่ารวย	 สร้างกองทัพให้แข็งแกร่ง		
หรือการสร้างนโยบาย	“China	Dream”	แม้กระทั่งการสร้างระบบสังคมนิยมที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
ของจีน	เป้าหมายที่ส�าคัญคือ	ต้องการลบภาพที่เกิดขึ้นเป็นเวลานับร้อยปีมาแล้ว	ภาพนั้นคือ	จีนถูกต่าง
ประเทศรุกรานเหยียดหยามดูหมิ่น	ตลอดจนความล้าหลังและความยากจนของสังคมจีนให้หมดไปโดย
สิ้นเชิง	ทั้งนี้เพื่อสร้างสังคมใหม่ที่มีความร�่ารวย	ทันสมัย	และมีเอกภาพเยี่ยงอารยประเทศ	เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว	จนีจงึต้องธ�ารงรักษาไว้ซ่ึงความเป็นเอกภาพ	อธิปไตย	บรูณภาพแห่งดินแดน	ไม่สร้าง
ศัตรู	 และไม่ท�าตัวเป็นเจ้าโลก	 โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่มีต่อสหรัฐ	 จีนต้องถนอมไว้เฉกเช่น	
“กัลยาณมิตร”	 กระน้ัน	 ปัญหาความขัดแย้งจีน-สหรัฐยังคงต้องเกิด	 เพราะจีน-สหรัฐมีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องกันมหาศาล	 ก็เพราะผลประโยชน์	 ความคิดต่างกัน	 จึงต้องเกิดข้ึนและความขัดแย้งก็ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้	อันจะน�าไปสู่การวัดศักยภาพของอ�านาจเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตไม่ช้าก็เร็ว
	 	 2.2)	อเมริกากบัเกาหลีเหนอื	เกาหลเีหนือคืออกีประเทศหน่ึงทีส่หรฐัค่อนข้างจะหวาดวิตก 

เพราะเกาหลีเหนือมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์	 มีกองก�าลังที่เข้มแข็งและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ 
โดยไม่สนใจกระบวนการลงโทษใดๆ	ของอเมริกาและสหประชาชาติ	พร้อมทัง้ทดลองอาวธุนิวเคลียร์ให้
แต่ละประเทศเห็นแสนยานุภาพ	 ซึ่งทุนเดิมแห่งความขัดแย้งมาจากแนวนโยบายของเกาหลีเหนือที่
ไม่เป็นมิตรต่อสหรัฐอเมริกา	พยายามที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ที่เหนือกว่า	เพราะฉะนั้นสหรัฐก็กลัวว่า
สักวันหนึ่งเกาหลีเหนือจะสามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ที่เหนือกว่าสหรัฐอเมริกาขึ้นมาได้	แล้วก็อาจจะ
ไม่เกรงกลัวในแสนยานุภาพของอเมริกา	น�ามาสู่การท้าทายอ�านาจในอนาคต	

รูปท่ี 3.29 การพัฒนาประเทศในทุกด้านของจีน ท�าให้จีนกลายเป็น
มหาอ�านาจทีส่หรฐัอเมริกาต้องระแวง  ท้ังแสนยานภุาพทางการทหาร  
อาวธุ และสภาพเศรษฐกจิท่ีเริม่มอิีทธพิลเหนอืพ้ืนท่ีในทวปีเอเชียมาก
ขึ้น  ส่วนสหรัฐอเมริกากลับต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจและความ
มั่นคง ความน่าเช่ือถือจึงลดลง ท่ีมา : http://www.matichon.co.
th/news_detail.php?newsid=1362106845&grpid=&catid=02
&subcatid=0200 
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	 	 2.3)	อเมรกิากับอนิเดยี	อินเดยีเป็นประเทศทีไ่ม่มปีมูหลังด้านความขดัแย้งกบัอเมริกา	
แต่มีผลจากการท่ีอเมริกาและสหประชาชาติเข้าไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างอินเดียกับปากีสถาน 

ในแคว้นแคชเมยีร์	แสนยานภุาพทางการทหารและอาวุธคือส่ิงทีส่หรัฐอเมริกาค่อนข้างจะห่วงและกเ็ป็น
ปัญหาท่ีสหรัฐจะต้องขบคิด	และได้มกีารก�าหนดการควบคุมออกมาเป็นนโยบายในอนาคต	กคื็อ	การยบัยัง้
มหาอ�านาจแห่งเชียอย่างอินเดียกับจีน	ที่ตอนนี้เป็นยักษ์หลับอยู่	แต่ว่าเมื่อใดอินเดียตื่นขึ้นมา	อินเดียก็
จะเติบใหญ่ขึน้	เพราะว่าขนาดของประเทศ	จ�านวนคนเป็นพันล้านเหมอืนกนักบัจนี	ศักยภาพทางทหาร		
เศรษฐกิจและเทคโนโลยจีะก้าวล�า้และกลายเป็นมหาอ�านาจทีอ่เมริกาต้องพึงระวัง	เพราะฉะน้ัน	อินเดีย
ในอนาคตคงไม่ต่างจากจีนที่จะขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน	
	 	 2.4)	 อเมริกากับญี่ปุ่น	 กระแสความขัดแย้งที่มีปมมาจากเหตุการณ์การสงครามโลก
คร้ังที่	 2	 หลังจากที่ญี่ปุ่นยอมรับความพ่ายแพ้จากการวางระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมากับนางาซากิแล้ว	
ความไว้วางใจที่มีต่อกันก็พัฒนามาเร่ือยๆ	 ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกาน้ันไม่ค่อยห่วง
เท่าไรนัก	เพราะเป็นพันธมติรกบัสหรัฐ	แต่อย่างไรกต็าม	กไ็ม่ถึงกบัจะไว้วางใจได้	100%	เพราะเหตุการณ์
ถล่มเกาะ	 Pearl	 Harbor	 ยังอยู่ในความทรงจ�าของคนอเมริกันอยู่	 เพราะฉะน้ันสหรัฐก็ยังระแวงและ
สังเกตการณ์อย่างไม่คลาดสายตา	ญี่ป่นเองหลังสงครามก็ได้พัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมแบบ					
เต็มตัว	 ท�าให้ระบบเศรษฐกิจอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก	ภายหลังก็พยายามที่จะเพ่ิมบทบาททาง					
ด้านการทหารมากข้ึน	 สหรัฐก็ปล่อยให้เพ่ิมบทบาทตามสมควร	 ถ้าเพ่ิมบทบาทในลักษณะที่สามารถ			
ร่วมมือกับสหรัฐได้ก็ดี	แต่ถ้าเพิ่มบทบาทไปแล้วก็กลายมาเป็นบทบาทที่จะมาเป็น	“พระเอก”	คนเดียว	
ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสหรัฐหรือต่อภูมิภาคได้	จึงต้องเตรียมมาตรการยับยั้งต่อไป
	 	 2.5)	 อเมริกากับรัสเซีย	 ในสมัยหลังสงครามเย็น	 สหภาพโซเวียตล่มสลาย	 ลัทธิ
คอมมวินสิต์ในสหภาพโซเวียตกล่็มสลาย	เพราะฉะนัน้รัสเซยีจากท่ีเคยเป็นอภมิหาอ�านาจยิง่ใหญ่	ตอนนี้
บทบาทและอ�านาจลดลงไป	 สภาพเศรษฐกิจก็ไม่ดีถึงขนาดจะต้องไปกู้เงินจาก	 IMF	 เพ่ือพยุงสภาพ
เศรษฐกจิภายในประเทศ		แต่อย่างไรกต็าม	รัสเซยีในระยะหลังกพ็ยายามทีจ่ะเพ่ิมบทบาทขึน้มาในเอเชีย
เหมือนกัน	 โดยประธานาธิบดีปูติน	 ประธานาธิบดีคนใหม่ของรัสเซียได้เดินทางมาเอเชีย	 มาเยือน
เกาหลีเหนือมาเยอืนเวียดนาม	เมือ่ไม่นานมาน้ีกม็กีารท�าสนธิสัญญาด้านสนัติภาพระหว่างจีนกบัรัสเซยี	
ซึ่งเคยเป็นทั้งคู่รักและคู่แค้นกันมาก่อน	 หากจีนกับรัสเซียพยายามรวมตัวกันเพ่ือที่จะมาสู้กับสหรัฐใน
ทุกมิติ	สองภูมิภาคที่เคยยิ่งใหญ่น่าจะสร้างปัญหาและความกดดันให้กับสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้น�าโลก
ไม่มากกน้็อย	ดงันัน้แนวโน้มท่ีสหรฐัอเมริกาจะต้องจับตามองการเปล่ียนแปลงของรัสเซียอย่างใกล้ชดินัน้
คงมีมากขึ้น	โดยเฉพาะบทบาทในภูมิภาคและการสร้างความร่วมมือกับประเทศคอมมิวนิสต์	
	 	 2.6)	อเมรกิากับอาเซยีน	ส�าหรับเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้	สหรัฐอเมริกากค็งไม่ค่อยห่วง
หรือหวาดระแวงมากนัก	แต่มีความคาดหวังในวิถีการพัฒนา	เพราะอาเซียนไม่มีปัญหาอะไรที่จะท�าให้
สหรัฐต้องหวาดวิตก	หรือกังวลใจ	 ยกเว้นสองประเทศที่สหรัฐไม่ค่อยไว้วางใจทั้งทางการเมืองและการ
จดัการทรพัยากร	กคื็อเมยีนมาร์	ท่ีรัฐบาลทหารแสดงท่าทียอมจ�านนต่อประชาธปิไตย	แต่ศึกษาถึงแก่นแท้
ของการกระท�าอาจเป็นพฤติกรรมบังหน้า	 เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากนานาอารยประเทศหลังเปิด
ประเทศกเ็ป็นได้	ดังน้ันปฏิกริิยาทางทหารยงัน่าจบัตามองอย่างมาก	ส่วนอีกหน่ึงประเทศคืออินโดนีเซยี	
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ซึ่งก�าลังลุกเป็นไฟอยู่ในหลายบางพื้นที่	เกิดความไม่สงบ	เกิดการต่อสู้	สงครามภายใน	การละเมิดสิทธิ
มนษุยชน		อนิโดนเีซยีเปน็ประเทศทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	มแีรธ่าตมุากทีส่ดุ	มปีระชากร
มากท่ีสุด	 น่าจะเป็นหน่ึงประเทศที่ขับเคล่ือนอาเซียนสู่ความเจริญได้เช่นเดียวกับเมียนมาร์ที่พ่ึงเปิด
ประเทศ	การลงทุนจะเพิ่มขึ้น	ทรัพยากรจะเป็นจุดขาย	เพราะฉะนั้น	หากอินโดนีเซียและเมียนมาร์
ไร้เสถยีรภาพในการจดัการทรัพยากรกจ็ะท�าให้ทัง้เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้สัน่คลอนตามไปด้วย	ในส่วน
ของไทยอเมริกาคงคาดหวังเพียงการเป็นผู้น�าอาเซยีนแต่มชีะนักติดหลงัคือเร่ืองการเมืองทีต้่องแก้ไขกนั
ต่อไป	
	 	 2.7)	อเมริกากับปัญหาไต้หวนั	และเรือ่งปัญหาหมูเ่กาะสแปรตล่ี	ซึง่กเ็ป็นชนวนส�าคัญ
ที่จะท�าให้เกิดความขัดแย้งกับจีนได้	ทั้งสองปัญหานี้ถือเป็นจุดอันตรายที่อาจท�าให้เกิดสงครามได้	จีนก็
บอกแล้วว่า	ถ้าไต้หวันคิดจะประกาศตวัเองเป็นเอกราช	จนีจะใช้ก�าลงักบัไต้หวัน	และสแปรตลีก่แ็ย่งกนัอยู่ 

ทีส่�าคัญจนีกเ็คยรบกบัเวียดนามมาแล้ว	ไต้หวันเองก็ยงัถอืว่าสหรัฐอเมริกาคือมหาอ�านาจทีส่�าคัญในการ
ช่วยเหลือทางทหารและแสนยานุภาพได้	 แต่หากเกิดสงครามที่ต้องใช้ก�าลังความสูญเสียย่อมเกิดขึ้น		
ความเคลือบแคลงในมิตรภาพ	 ความสงบและการเลือกข้าง	 จะท�าให้สหรัฐอเมริกาต้องคิดหนักอย่าง
แน่นอน	ดังน้ันขณะน้ีสิง่ทีท่�าได้คือต้องใช้การเจรจาและทางการฑตูเพ่ือหาทางออกร่วมกนั	มเิช่นน้ันอาจ
เกิดสงครามโลกครั้งใหม่ขึ้น	โดยที่อเมริกาไม่ต้องการที่จะเลือกข้างอย่างแน่นอน		
	 3)	แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องลัทธิการเมืองการปกครอง	มีหลายรูปแบบ	ดังนี้
	 	 3.1)	 การใช้มาตรการขององค์การสหประชาชาติ	องค์การสหประชาชาติได้เข้าไป
แก้ปัญหาความขัดแย้ง	โดยวิธีการต่างๆ	ประกอบด้วย
	 	 (1)	การจัดตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้ง	องค์การสหประชาชาติเป็นหนึ่ง
ในองค์การหลักที่มีสมาชิกภาพมากกว่า	 190	 ประเทศ	 ผ่านการบริหารจัดการความขัดแย้งในทั่วทุก
ภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นบทเรียนที่เหตุการณ์อิรักบุกยึดคูเวต	 อินเดียกับปากีสถานในแคว้นแคชเมียร์	 หรือ
ประเทศกรีซเมือ่ถกูคุกคามจากประเทศแอลเบเนีย	ยโูกสลาเวยี	และบลัแกเรียทีเ่ป็นบริวารของสหภาพ
โซเวียต	ใน	ค.ศ.1946	คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะมนตรีความมั่นคงได้เข้าไปแทรกแซงและศึกษา
สถานการณ์	และรายงานว่าทั้งสามประเทศเป็นฝ่ายผิด	ต่อมาก็ได้ลงมติให้ประณามการกระท�าของทั้ง
สามประเทศ	และเมื่อถูกกดดันจากประชาคมโลก	จึงต้องยุติการแทรกแซงในกรีซ	และนี่คือบทบาทที่
ส�าคัญในการเป็นตัวกลางระหว่างประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง	โดยผ่านการจัดต้ังคณะกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ	ทั่วโลก	ให้เกิดความสมานฉันท์และความสงบต่อไป
	 	 (2)	การจดัการเจรจาและใช้มาตรการทางทหาร	เป็นกระบวนการทีส่หประชาชาติใช้
เป็นเครือ่งมอืหลกั	ในผ่อนปรนความรุนแรงระหว่างประเทศ	ในกรณีความขดัแย้งด้านลทัธปิกครองของโลก  

ก็มีการจัดการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตขึ้น	 เช่น	 การเจรจาแก้ปัญหาเพื่อยุติ
สงครามเกาหลี	 ใน	 ค.ศ.1951	 การเจรจาเพ่ือแก้ปัญหาในสงครามเวียดนามระหว่างทศวรรษที่	 1960	
และทศวรรษที่	1970	การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาสงครามในกัมพูชา	ในทศวรรษที่	1990	เป็นต้น	หากการ
เจรจาไม่เป็นไปตามแนวทางสันติวิธี	 ก็จะเข้าสู่การใช้มาตรการทางทหารเข้าควบคุมพ้ืนที่และให้
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ประชาคมโลกตัดสินตามหลกัความยติุธรรม	เช่น	ปฏบัิติการในเกาหลี	ในระหว่าง	ค.ศ.1950-1953	หรือ
การใช้มาตรการทางทหารในสงครามอ่าวเปอร์เซียในต้นทศวรรษ	 1990	 เพื่อกดดันให้อิรักถอนทหาร
ออกจากคูเวตและได้ประณามการท�ากระท�าจนน�าไปสู่การตรวจสอบอาวุธและคว�่าบาตรในที่สุด
	 	 (3)	การใช้มาตรการเจรจาของคูก่รณี	เป็นการเจรจากนัระหว่าง	2	อภมิหาอ�านาจ	คือ		
สหรัฐอเมริกา	และสหภาพโซเวียตทีเ่ร่ิมตระหนักถงึภยัอันตรายจากการเผชญิหน้า	โดยมอีาวุธนิวเคลยีร์
เป็นปัจจยัหนุนน�าของสหรัฐอเมริกา	จงึได้ปรับนโยบายใหม่จากแนวคิดทีว่่า	ถ้ามกีารรุกรานจากสหภาพ
โซเวียตแต่เพียงเล็กน้อย	สหรัฐอเมริกาจะตอบโต้อย่างรุนแรงทุกเรื่อง	มาเป็นการจ�ากัดการตอบโต้การ
รุกรานจากสหภาพโซเวียตเป็นเร่ืองๆ	 เป็นผลให้สหภาพโซเวียตเปล่ียนนโยบายตาม	 ในท่ีสุดท�าให้
อภิมหาอ�านาจทั้งสองสามารถบรรลุถึงข้อตกลงในการจ�ากัดการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ได้ในระดับหน่ึง		
หรือกรณีความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่ด�าเนินมากว่า	 50	 ปี	 โดยผู้น�าของทั้งสอง
ประเทศได้จัดประชุมสุดยอดที่เมืองเปียงยางเมื่อต้นปี	 ค.ศ.2000	 ส่งผลให้เกิดบรรยากาศผ่อนคลาย
ความตึงเครียดและอาจน�าไปสูก่ารรวมประเทศในทีสุ่ด	การใช้มาตรการเจรจาถือเป็นเคร่ืองมอืเบือ้งต้น
ที่ทุกประเทศยอมรับและยินดีที่จะปฏิบัติตาม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกลางคือ	 องค์การสหประชาติที่มี
มหาอ�านาจอย่างอเมริกา	รัสเซีย	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	หรือแม้กระทั่งจีน	เป็นแรงกระตุ้นให้แต่ละประเทศ
ต้องยอมเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว	เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและแสดงออกถึงการเคารพระเบียบโลก
	 	 3.3.2	ปัญหาความขัดแย้งเรื่องศาสนา
	 ความขัดแย้งในเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและท�าให้เกิดสงครามระหว่างประเทศ	ดังนี้
	 1)	ความขดัแย้งระหว่างชาวฮนิดแูละชาวมุสลิม ในประเทศอินเดียท่ีมชีาวฮนิดู	กบัชาวมสุลิม
ขัดแย้งกนัอยูก่่อนแล้วและทวีความรุนแรงมากขึน้ในสมยัทีเ่ป็นอาณานคิมของอังกฤษ	แม้กระทัง่ในการ
ต่อสู้เพื่อเอกราชของขบวนการชาตินิยม	ชาวฮินดู	ที่น�าโดยมหาตมะคานธี	กับขบวนการชาตินิยมของ

มุสลิม	 ที่มีโมฮัมเหม็ดอาลี	 จินนาห์	 เป็นผู้น�า	 ก็มี
แนวทางที่แตกกันและไม่สามารถประสานการต่อสู้
ร่วมกนัได้	หลังสงครามโลกคร้ังที	่2	อังกฤษก็ได้เตรียม
มอบเอกราชแก่อินเดีย	 แต่ก็ตระหนักดีว่าหากไม่แก้
ปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาให้เรียบร้อยก่อน	 อาจ
จะเกดิสงคราม กลางเมืองขึน้ได้	ดังน้ันเมือ่มกีารเจรจา
ทีจ่ะมอบเอกราชให้อินเดีย	ในปี	ค.ศ.1945	อังกฤษ	จงึ
ยอมให้สันนิบาตมุสลิมส่งตัวแทน	 เข้าร่วมเจรจาด้วย	
สันนิบาตมุสลิมที่มีโมฮัมเหม็ดอาลี	 จินนาห์	 เป็นผู้น�า	
เรียกร้องที่จะมีประเทศของตนเองแยกออกมาจาก
ประเทศอินเดียได้ส�าเร็จและน�าไปสู่ความขัดแย้งวุ่นวาย
จนทุกวันนี้

รูปท่ี 3.30 ชาวฮนิดูลุกฮือจบัดาบเข้าประหตัประหารชาวมสุลิม 
เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2002 เพ่ือแก้แค้นเหตุวางเพลิงรถไฟ ซึ่ง
ชาวฮินดูถูกเผาทั้งเป็น 59 ราย  เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2002  
ที่มา : http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.
aspx? NewsID=9540000026783
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	 2)	ความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับชาวฮินด ู

	 ในประเทศศรีลังกาที่คนส่วนใหญ่เป็นชาวสิงหลนับถือพระพุทธศาสนา	 ส่วนคนกลุ่มน้อยคือ			
ชาวทมิฬนับถือศาสนาฮินดู	 เป็นอีกดินแดนหนึ่งที่เป็นผลจากการใช้นโยบาย	“แบ่งแยกแล้วปกครอง”	
ของอังกฤษ	 ภายหลังจากได้รับเอกราช	 ศรีลังกาได้ใช้ระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบอังกฤษ	
เน่ืองจากประชากรสิงหลที่เป็นชาวพุทธ	 มี
จ�านวนประมาณ	 70%	 จึงสามารถผูกขาด
อ�านาจการปกครองตลอดมา	 ท�าให้คนทมิฬ
ท่ีนับถือศาสนาฮินดูได้พยายามรวมตัวกันเพ่ือ
ต่อต้านรัฐบาลชาวพุทธ	 	 และแยกตนไปต้ังรัฐ
ใหม่ขึ้นเอง	 โดยการใช้ยุทธวิธีแบบกองโจรที่มี
ความรุนแรงมากขึน้	แกนน�าทีส่�าคัญในการเรียก
ร้องของขบวนการชาวทมิฬฮินดู	คอื	กลุ่ม“พยัคฆ์
ทมิฬอีแลม”	 โดยยึดแนวทางใช้ความรุนแรง	
เช่น	การลอบสงัหาร	การก่อวินาศกรรม	การ
วางระเบิด	จากการโจมตี	ครั้งใหญ่	ในค.ศ.1998	ได้สร้างความสูญเสียให้กับฝ่ายรัฐบาลมาก	มีหลักฐาน
ที่เชื่อได้ว่าขบวนการของชาวฮินดูในศรีลังกาได้รับความช่วยเหลืออย่างลับๆ	จากอินเดีย
	 3)	แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องศาสนา		มีแนวทางที่เจาะจงด้านพื้นที่	ดังนี้
	 	 3.1)	กรณีความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับชาวมุสลิม	ก่อนมอบเอกราชนั้นอังกฤษได้มี
ความพยายามแก้ปัญหาของคนฮินดูและมุสลิมมาตลอด	 แต่เหตุการณ์กลับรุนแรงมากขึ้นทุกที	 จนใน
ทีสุ่ดเห็นว่าไม่มทีางส�าเร็จ	จงึยอมรับแนวคิดการแบ่งประเทศของสันนิบาตมสุลิม	ได้มกีารแยกประเทศ
ปากีสถานออกจากอินเดียในวันที่	 15	 สิงหาคม	 ค.ศ.1947	 โดยได้แยกดินแดนที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่
จ�านวนมาก	คือแคว้นปัญจาบ	อสัสมั	เบงกอล	สนิธ	ุบาลจูสิถานและมณฑลเลก็ๆ	ทางทิศตะวนัตกเฉยีงเหนือ
ของอินเดีย	 ผลจากการที่คานธียินยอมในข้อตกลงคร้ังน้ี	 ท�าให้คนฮินดูหัวรุนแรงไม่พอใจมาก	 ในที่สุด
เขาจึงถูกสังหารโดยเด็กหนุ่มชาวฮินดู	 น�าความเศร้าสลดแก่ชาวฮินดูเป็นอย่างยิ่ง	 แม้จะแก้ปัญหาโดย
การแบ่งแยกดินแดน	และการปกครองขาดจากกนัระหว่างชาวฮินดูและชาวมสุลมิแล้ว	แต่ความขดัแย้ง
ระหว่างประเทศก็ยังคงอยู่	อินเดียและปากีสถานกลายเป็นประเทศคู่ขัดแย้ง	จนต้องท�าสงครามกันอีก
หลายครั้ง		จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีความขัดแย้งอยู่อย่างต่อเนื่อง
	 	 3.2)	 กรณีความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับชาวฮินดู	 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างชาวพุทธและชาวฮินดูในศรีลังกา	 ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากรัฐบาลศรีลังกาเอง	 เพราะเป็นเร่ือง
ภายในประเทศ	ในปี	ค.ศ.1964	รัฐบาลศรีลังกาที่มีนางศิริมาโว	บันดาราไนยะเก	เป็นนายกรัฐมนตรีได้
ตกลงกับรัฐบาลอินเดีย	แต่ศาสนาที่แตกต่างกันท�าให้ชน	2	กลุ่มในศรีลังกามีวัฒนธรรมที่ต่างกันและไม่
สามารถเข้ากนัได้	ข้อตกลงน้ีจงึท�าให้ชาวทมฬิฮินดูต่อต้าน	เพราะไม่ต้องการกลับอินเดียทีพ่วกเขาอพยพ
มา	และไม่ต้องการอยู่ใต้การปกครองของชาวสิงหลที่นับถือพุทธศาสนา	ดังนั้น	 จึงเพิ่มความรุนแรงใน

รูปท่ี 3.31 ชาวศรีลังกาออกมาฉลองชัยชนะของรัฐบาลเหนือกบฎพยัคฆ์
ทมิฬ ในสงครามที่คร่าชีวิตผู้คนไปนับแสนราย  ที่มา : http://www.man-
ager.co. th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=95200000 56724
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การต่อสู้มากขึ้น	 ตราบใดที่รัฐบาลอินเดียยังไม่ให้ความร่วมมืออย่างแท้จริง	 ปัญหาความขัดแย้งทาง
ศาสนาในศรีลังกาคงจะยุติลงได้ยาก	(มนัส		ธัญญเกษตร	และคนอื่นๆ	,2542	:	178	–	189)
	 	 3.3.3	ปัญหาการก่อการร้าย
  “การก่อการร้าย”	(Terrorism)	เป็นค�าในภาษาฝรั่งเศส	มีก�าเนิดจากเหตุการณ์ความ
รุนแรงทางการเมืองในฝร่ังเศสหลังการปฏวิติัเปลีย่นแปลง	การปกครองจากระบบสมบรูณาญาสทิธิราช									
เป็นระบอบสาธารณรัฐ	 เมื่อปี	 1789	 เน่ืองจากได้มีประชาชนกลุ่มหน่ึงพยายามก่อความไม่สงบขึ้น									
โดยใช้วัตถุระเบิดเป็นอาวุธ	 ยังผลให้มีผู ้บาดเจ็บและเสียชีวิตจ�านวนมาก	 ตลอดจนทรัพย์สินของ
ประชาชนได้รับความเสียหายอยูเ่สมอ	ประกอบกับรัฐบาลฝร่ังเศสได้ด�าเนินการปราบปราม	และลงโทษ
ผู้กระท�าผิดอย่างรุนแรง	ดังนั้น	ชาวฝรั่งเศสจึงได้เรียกการกระท�าอันรุนแรงนั้นว่า	“Terrorism”	และ
เรียกการปกครองของรัฐบาลฝรั่งเศสในห้วงเวลาระหว่างปี	1793-1794	ว่า	“ยุคแห่งความหวาดกลัว”	
(Reign	of	terror)	
	 	 การก่อการร้ายระหว่างประเทศ	เป็นภยัคุกคามทีร้่ายแรงต่อประชาคมระหว่างประเทศ	
โดยมีแนวโน้มจะขยายขอบเขตและระดับความรุนแรงยิ่งขึ้นจากเดิม	 ซึ่งเป็นการต่อสู้ด้วยการใช้ก�าลัง	
เน่ืองจากความขัดแย้งทางความคิด	 อุดมการณ์	 เช้ือชาติ	 ศาสนา	 ผลประโยชน์	 ทั้งภายในและระดับ
นานาชาติ	 มาเป็นการแย่งชิงข้อมูลข่าวสาร	 ความลับ	 การรับจ้างก่อการร้ายสากลโดยอาศัยเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต	การเสริมสร้างอานุภาพทางการทหารเพื่อข่มขวัญ	และการต่อสู้แย่งชิง	แสวงผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มชน	กลุ่มเชือ้ชาติ	หรือกลุ่มศาสนา	ทัง้น้ี	ประเทศทีเ่ป็นกลุม่มสุลมิหวัรุนแรงได้รวม
กลุ่มปฏิบัติการก่อการร้ายในลักษณะข้ามชาติ	(Transnational)	มากขึ้น	โดยมิได้จ�ากัดเฉพาะเป้าหมาย
ประเทศตะวันตก	 หรือเฉพาะอย่างย่ิงสหรัฐฯ	 และพันธมิตร	 รวมท้ังอิสราเอลและชนชาติยิวทั่วโลก 

แต่ขยายการโจมตีทุกเป้าหมายมิได้เลือกหน้า	 นอกจากน้ี	 ยังมีความพยายามท่ีจะน�าอาวุธที่มีอ�านาจ
ท�าลายล้างสูง	(mass	destructive	weapons-MDW)	อาทิ	อาวุธเคมีชีวภาพ	และอาวุธนิวเคลียร ์
เข้ามาใช้ในการก่อการร้ายระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น	 ประกอบกับการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอาวุธใน
การท�าลายระบบสื่อสารคมนาคม	และบริการทางธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
	 1)	เหตุการณ์ก่อวินาศกรรมสหรัฐอเมริกา		9/11
	 ในวันที่	11	กันยายน	ค.ศ.2001	เกิดเหตุการณ์	“วินาศกรรม	11	กันยายน”	หรือ	“9/11”	โดย
กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้จี้เครื่องบินโดยสาร	4	ล�า	ล�าแรกเป็นเครื่องบินพานิชย	์โบอิง	767-200	เที่ยวบินที่	
11	ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์พุ่งเข้าชนตึกเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์	1	(1	World	Trade	Center)	ในเวลา	
8.45	น.	ตามเวลาในท้องถิ่น	จากนั้นอีกประมาณ	18	นาทีต่อมา	ล�าที่	2	คือเครื่องบินโบอิง	767-200	
เที่ยวบินที่	175	ของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์	ก็พุ่งเข้าชนตึกเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์	2	(2	World	Trade	
Center)	ตึกแฝดที่เป็นสัญลักษณ์ของทุนนิยมและนิวยอร์ก	จากนั้นเวลาประมาณ	9.40	น.	เครื่องบินโบ
อิง	757-200	เที่ยวบิน	ที่	77	ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ก็พุ่งเข้าชนตึกเพ็นตากอน	(Pentagon)	
ที่ท�าการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา	ณ	กรุงวอชิงตัน	และเวลา	10.37	น. เครื่องบินโบอิง	
757-200	ในเที่ยวบินที่	93	ของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์	ก็ตกที่เมืองซอมเมอร์เซ็ต	รัฐเพนซิลวาเนีย	
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จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเกือบ 

3	 พัน	 โดยเป็นผู้โดยสารลูกเรือรวมทั้งสลัด
อากาศบนเครือ่งบนิท้ังหมด	246	คน	ผูเ้สยีชีวติ
จากเหตุการณ์	ตึกถล่มอีก	2,602	คน	รวมไปถึง
นักผจญเพลิง	 343	 คนและต�ารวจอีก	 60	 คน	
อีกทั้งยังมีผู้สูญหายอีก	 24	 คน	 เหตุการณ์น้ี	
ประธานาธิบดี	จอร์จ	ดับเบิลยู	บุช	(George	
W.	Bush)	ได้ออกมาแถลงการณ์ว่ามันเป็นการ
กระท�าของอสรูร้าย	พร้อมท้ังทุ่มก�าลังเจ้าหน้าท่ี
เอฟบีไอและเจ้าหน้าท่ีพิสูจน์หลักฐานเกือบ 

5	พันคน	ออกแกะรอยผู้ต้องสงสัยทั่วประเทศ	
ได้ตัวผู้ต้องสงสัยชาวอาหรับจ�านวน	19	คน	โดยม ี

โอซามา	บินลาเดน	(Osama	Binladen)	ผู้น�า
กลุ่มก่อการร้าย	 อัล-ไคดา	 (al-Qaeda)	 เป็น
หัวหน้าเบอร์หนึ่ง	 แม้บินลาเดนจะออกมา
แถลงข่าวปฏิเสธว่าไม่ได้อยูเ่บ้ืองหลังวินาศกรรม
คร้ังน้ี	แต่กดี็ใจทีเ่กดิเหตุการณ์เช่นน้ีกบัอเมริกา	

หลังเหตุการณ์น้ีสหรัฐฯ	ได้พยายามกูศั้กด์ิศรีของพญาอินทรีกลับคืนมา	โดยการประกาศสงครามต่อต้าน
การก่อการร้าย	(The	War	on	Terrorism)	โดยประกาศกร้าวว่า	“ทุกประเทศในทุกภูมิภาคของโลก
ต้องตัดสินใจ	 ว่าจะเลือกฝ่ายสหรัฐฯ	 หรือเลือกกลุ่มผู้ก่อการร้าย”	 และเร่ิมสงครามคร้ังแรกแห่ง
ศตวรรษที่	 21	 โดยการส่งกองก�าลังเข้าโจมตีประเทศอัฟกานิสถาน	 ซึ่งเป็นแหล่งพ�านักของบินลาเดน	
และโค่นล้มรัฐบาลตาลิบนั	ซึง่มคีวามสมัพันธ์แนบแน่นกบับนิลาเดน	สาเหตุทีก่ลุ่มผูก่้อการร้ายชาวมสุลมิ
โจมตีสหรัฐฯ	 นักวิชาการวิเคราะห์สาเหตุว่าเกิดจากสหรัฐฯ	 ให้การสนับสนุนอิสราเอลโจมตีชาว
ปาเลสไตน์	รวมทั้งด�าเนินการคว�่าบาตรต่ออิรักเป็นเวลาหลายปี	ท�าให้เด็กและคนแก่จ�านวนมากต้อง
ล้มตายเพราะขาดอาหารและยา	อีกทัง้ความโกรธแค้นทีส่ะสมมานาน	จากหลายกรณทีีส่หรัฐฯ	ใช้อ�านาจ
รังแกชาวมุสลิมมาโดยตลอด	
	 2)	แนวทางแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
	 สหรัฐอเมริกาในนามมหาอ�านาจทีไ่ด้รับผลกระทบโดยตรง	ได้พยายามเรียกร้องให้กลุม่ประเทศ
พันธมติร	ทัง้กลุ่มสหประชาชาติหรือเครือข่ายองค์การนาโต้และสมาชกิท่ัวโลก	ประณามการกระท�าของ
กลุ่มก่อการร้าย	พร้อมกับประกาศให้การก่อร้ายเป็นสภาวะการณ์ที่ส�าคัญ	ให้ทุกประเทศต้องแสดงตัว
เพ่ือตามล่าผู้น�ากลุ่มก่อการร้ายและขจัดไป	 ซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้ระดมทุนเพ่ือสนับสนุนการปราบปราม
การก่อการร้ายจากกลุ่มต่างๆ	 หลังจากน้ีจึงเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มมหาอ�านาจ	 น�าโดย
สหรัฐอเมริกาและกลุ่มก่อร้าย	แม้ว่าบรรดาเครือข่ายกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ	จะไร้ซึ่ง	“อุสมา	บินลาเดน”	

รูปที่ 3.32 World Trade Center 9/11 วันที่ 11 กันยายน 2001ใน
เหตุก่อการร้ายที่ตึกเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ นครนิวยอร์ก จากภาพของ       
สตีฟ ลัธลัม (Steve Ludlum)  ที่มา : http://27.254.44.103:81/~t
opten/2532-top.html
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กลุ่มก่อการร้ายต่างๆก็สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกัน	 จากตาลีบันสู่อัลไคด้า	 ยังคงก่อเหตุโจมตีในรูปแบบ
ต่างๆ	ต่อไป	ภายใต้ภาพลักษณ์ผู้น�าใหม่อย่าง	“ไอยมานอัล-ซาวาฮีรี”	ขึ้นมาสานต่ออุดมการณ์	อีกด้านหนึ่ง
กลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนา	ก็มีความกล้าโผล่จากเงาออกมาก่อเหตุอันน่าสะพึงกลัวมากขึ้น	โดยยึดอัลเคด้า
เป็นแบบอย่าง	ภายหลังเหตุการณ์	11	กันยายน	2001	เป็นสัญญาณที่บอกให้กับทุกประเทศต้องเตรียมตัว
รับการเปล่ียนแปลงสู่ความรุนแรงยิง่ขึน้	มหีลายประเทศเร่ิมได้รับผลกระทบจากกลุ่มก่อการร้ายบ้างแล้ว 

แต่กไ็ม่สามารถทีจ่ะยับย้ังความรนุแรงดงักล่าวได้	ทุกประเทศสังเกตเหน็ว่า	หากกลุม่ก่อร้ายได้ลงมอืเมือ่ไหร่ 
มหาอ�านาจอย่างอเมริกาคงไม่สามารถช่วยต่อกรกับกลุ่มเหล่านี้ได้	 จึงต้องพยายามพัฒนาด้านการข่าว
และการทหารให้พร้อมอยู่เสมอ	หากเกิดเหตุการณ์โจมตีจากกลุ่มก่อการร้าย	ก็จะสามารถระงับยับยั้ง
มิให้เกิดเหตุการณ์เฉกเช่น	“9/11”	ได้เท่าทัน		
	 อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาของมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสังคม	 เศรษฐกิจการเมือง																
การปกครอง	ทีเ่กดิขึน้มาเป็นเวลานานและด�าเนินเร่ือยมา	แท้ทีจ่ริงแล้วได้มคีวามพยายามทีจ่ะแก้ไขอยู	่	
ตลอดเวลา	ไม่ว่าจะเป็นหลังสงครามโลกคร้ังท่ี	1	หรือ	2	แม้แต่หลังสหภาพโซเวยีตล่มสลายในปี	ค.ศ.1990	
ประธานาธิบดี	จอร์จ	บชุ	(George	Bush)	กไ็ด้หาวิธีการทีจ่ะท�าให้สงัคมโลก	ด�าเนินวิถทีางสังคมการเมอืง
เศรษฐกจิในลักษณะเดียวกนั	เพ่ือลดปัญหาการขดัแย้ง	จงึได้จัดวาง	“ระเบียบโลกใหม่”	(New	World	
Order)	ซึ่งประกอบด้วย	4	เรื่อง	คือ	ประชาธิปไตย	สิทธิมนุษยชน	การค้าเสรีและการรักษาสิ่งแวดล้อม	
ซึ่งแนวทางหลักของการจัดระเบียบโลกใหม่	ประกอบด้วย
	 ประชาธิปไตย	 ในทุกประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยน้ัน	 จะก�าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญของตนเองว่าอ�านาจอธิปไตย	 เป็นอ�านาจของประชาชนเสมอ	 การแสดงออกของอ�านาจ
อธิปไตยมหีลายอย่าง	เช่น	การเลือกต้ัง	การออกเสียงประชามติ	การมสิีทธิเสนอร่างกฎหมาย	การตัดสนิ
ปัญหาส�าคัญต่างๆ	เป็นต้น
	 สิทธิมนุษยชน	ประสบการณ์จากสงครามโลกคร้ังที	่2	ท�าให้คนจ�านวนมากเชือ่ว่า	การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ	จะก่อให้เกิดสันติภาพ	และความผาสุกขึ้นในสังคมระหว่างประเทศ
	 การค้าเสรี	คือ	นโยบายการค้าระหว่างประเทศที่รัฐบาลไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซง
ในการค้า	จะปล่อยให้การค้าด�าเนินไปเองโดยปราศจากการกีดกัน
	 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	 ส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได	้				
สร้างขึน้	ล้วนมีอิทธิพลเกีย่วโยงถงึกนั	เป็นปัจจัยในการเกือ้หนุนซึง่กันและกนั	ผลกระทบจากปัจจัยหน่ึง
จะมส่ีวนเสรมิสร้างหรอืท�าลายอีกส่วนหนึง่อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	สิง่แวดล้อมเป็นวงจรและวฏัจกัรท่ีเก่ียวกนั
ไปทัง้ระบบเพ่ือให้การอยูร่่วมกันในโลกอย่างมคีวามสุข	การอนุรักษ์สิง่แวดล้อมจงึเป็นส่ิงทีค่วรค�านึงถงึ
โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มากที่สุด	เพื่อยกระดับ“คุณภาพแห่งชีวิต”ที่ดี
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บทสรุป

	 ปัญหาสังคม	 เศรษฐกิจ	 และการเมืองระหว่างประเทศเป็นผลที่เกิดจากการมุ่งแข่งขันเพ่ือ									
ผลประโยชน์ในยุคโลกาภิวัตน์	 วิกฤติการณ์หรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนโยงใยถึงกันเป็นลูกโซ	่												
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน	 เมื่อเกิดวิกฤติขึ้นในด้านใดด้านหน่ึงของสังคมโลก	 ผลพวงจากวิกฤติ
ย่อมกระทบต่อระบบในสังคมน้ันๆ	 เช่น	 สภาพการเมืองโลกปัจจุบันเกิดภาวะวิกฤติจากความขัดแย้ง
และต้องการของกลุ่มประเทศมหาอ�านาจ	ส่งผลต่อการเกิดสงครามระหว่างประเทศ	ซึ่งเป็นผลกระทบ
ดังกล่าวก่อให้เกิดภาวะทางเศรษฐกิจทรุดตัว	 เกิดการแก่งแย่งผลประโยชน์ระหว่างประเทศเพ่ือความ
อยู่รอด	 เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือต่อสู้กับอิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอ�านาจ	 แรงเหว่ียงจากเศรษฐกิจ						
ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศด้วย	 เพราะบุคคลในสังคมเร่ิมหวังกอบโกยผลประโยชน์เป็น
ส่วนตัวมากขึน้	ประชาชนอดอยากมากขึน้	จงึเป็นภาวะวิกฤติทางสงัคมเมือ่บคุคลในสงัคมมมีากขึน้และ
มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น	 สภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวจึงไม่มีคนเอาใจใส่ดูแล	 จนเกิดเป็นภาวะวิกฤติทาง
สิ่งแวดล้อม	 ส่งผลต่อการเกิดปัญหาพลังงานและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต	แต่ละ
ประเทศมีปัญหาทีค่ล้ายคลงึกนัก่อให้เกดิปัญหาใหญ่ระหว่างประเทศมากขึน้		เช่น		ปัญหาวิกฤตพลงังาน		
ปัญหาสิ่งแวดล้อม	 ปัญหายาเสพติด	 ปัญหาโรคเอดส์	 ปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ	 ปัญหาความ				
ขัดแย้งทางการเมือง	 ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เป็นต้น	 ปัญหาทุกปัญหาที่สังคมโลกและ																
ทุกประเทศ	 รวมถึงสังคมไทยก�าลังเผชิญอยู่น้ัน	 เป็นบทเรียนราคาแพงที่ทุกคนได้รับ	 สาเหตุที่แท้จริง
ของทุกปัญหาน้ันมาจากเหตุเพียงเหตุเดียว	 คือ	 ความด้อยคุณภาพของประชากร	 ทั้งระดับบุคคล
ครอบครัว	 ระดับสังคม	 ระดับชาติ	 จ�านวนประชากรท่ีมีคุณภาพต�่าเป็นจ�านวนมากในสังคมเหล่าน้ัน						
ดังน้ันการแก้ปัญหาจึงต้องท�าทุกวิถีทางที่จะสร้างคุณภาพที่สูงขึ้นไปแก่ประชาชนในสังคมไทย	ปัญหา
ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน	 จึงเกิดจากฝีมือของคนเห็นแก่ตัว	 หวังเพ่ือประโยชน์ส่วนตนทั้งสิ้น							
โดยไม่มองถงึความเดือดร้อนของคนอืน่	เหน็ความเดือดร้อนของคนอ่ืนเป็นเร่ืองไกลตัว		แต่ถ้าคนเราแก้
ปัญหาตรงจุดนี้ได้	มองว่ามนุษย์เท่าเทียมกัน	และคนเหล่านี้ไม่เอาเปรียบกันมีจิตส�านึกดี	เชื่อว่าปัญหา
ต่างๆ		ทีเ่กิดขึน้ในสังคมคงจะหายไป	เพราะฉน้ันคนทีเ่อาเปรียบคนอ่ืน	หรือเหน็แก่ตัวควรจะมองปัญหา
สงัคมและเปล่ียนแปลงพฤติกรรม	แล้วปัญหาต่างๆ	กจ็ะไม่ตามมา	ลดทฏิแิละใช้การแก้ไขปัญหาระหว่าง
ประเทศทั้งทางด้านสังคม	เศรษฐกิจและการเมืองอย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น



187

ค�าถามท้ายหน่วยที่ 3

1.	ปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกมีสาเหตุ	และแนวทางแก้ไขอย่างไร
2.	ปัญหาทางสังคมโลกปัญหาใดที่ถือว่าเป็นปัญหาที่จ�าเป็นเร่งด่วนต่อการแก้ไข
3.	ปัญหาทางเศรษฐกิจโลกปัญหาใดที่ส่งผลกระทบต่ออาเซียนมากที่สุด	เพราะอะไร
4.	ปัญหาทางการเมืองการปกครองของโลกที่ควรให้ความส�าคัญมากที่สุดคือ	จงอธิบาย
5.	แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของขั้วอ�านาจทางการเมืองโลกมีลักษณะเป็นอย่างไร
6.	สภาพปัญหายาเสพติดของโลกปัจจุบันเป็นอย่างไร	และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
7.	จงอธิบายสภาพปัญหาวิกฤตยูโรโซนมาให้เข้าใจ	พร้อมยกตัวอย่าง
8.	ประเทศไทยได้รับผลกระทบต่อปัญหาความขัดแย้งด้านดินแดนอย่างไร
9.	จงอธิบายปัญหาความขัดแย้งในพม่าและกัมพูชา	พร้อมเปรียบเทียบความแตกต่าง
10.	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ใด	ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมากที่สุด
11.	แนวทางแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ที่สามารถปฏิบัติได้	ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
12.	การก่อการร้ายส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไร	และประชาคมโลกมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
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แผนบริหารการสอนประจำาหน่วยที่ 4
รหัสวิชา	 GE30002
รายวิชา	 วิถีโลก		
(Global	Society	and	Living	)	 	3(3-0)
ค�าอธิบายรายวิชา
	 ศึกษาวิวัฒนาการสังคม	ระบบเศรษฐกิจ	การเมอืง	การปกครองของประเทศไทยและของสังคมโลก  

การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม	 	 เศรษฐกิจ	 การเมืองและการปกครอง	 ตลอดจนถึงการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ		การเมอืงและการปกครองของประเทศไทย	เพือ่การปรับตวัเข้ากบัการจดัระเบยีบของสงัคมโลก

วัตถุประสงค์ประจ�าหน่วยที่	4
	 1.	เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั	แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกว่ามแีนวโน้ม
เป็นเช่นไร	ทั้งทางด้านสังคม	เศรษฐกิจและสังคมโลก
	 2.	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอภิปรายถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกว่ามีลักษณะที่ส�าคัญ
อย่างไร	ทั้งทางด้านสังคม	เศรษฐกิจและสังคมโลก

เนื้อหา
หน่วยที่	4	แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
	 1.	คลื่นวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
	 2.	แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของโลก
	 	 2.1แนวโน้มเกี่ยวกับการจัดระเบียบโลกกับความขัดแย้งทางการเมืองการปกครอง	
	 	 2.2	แนวโน้มเกี่ยวกับการทหารและการพัฒนาอาวุธ
	 	 2.3	แนวโน้มเกี่ยวกับรัฐและขั้วอ�านาจโลก
	 3.	แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางครอบครัว	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก
	 	 3.1	แนวโน้มเกี่ยวกับครอบครัว
	 	 3.2	แนวโน้มเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
	 4.	แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลก
	 	 4.1	แนวโน้มด้านการเพิ่มจ�านวนของประชากรโลก
	 	 4.2	แนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและพฤติกรรมการบริโภค
	 	 4.3	แนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีระหว่างประเทศ
	 	 4.4	แนวโน้มวิกฤตอาหารและพลังงาน
	 	 4.5	แนวโน้มปัญหายาเสพติด
	 	 4.6	แนวโน้มการแพร่กระจายของปัญหาโรคเอดส์
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	 4.	แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลก	(ต่อ)
	 	 4.7	แนวโน้มเกี่ยวกับปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชน	 	
	 	 4.8	แนวโน้มเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม	 	 	
	 5.		แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก	 		
	 	 5.1	แนวโน้มเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ	 	 	
	 	 5.2	แนวโน้มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินและการค้า	 	 	
	 	 5.3	แนวโน้มเกี่ยวกับโครงสร้างและภาวะเศรษฐกิจโลก	 	 	
	 	 5.4	แนวโน้มเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรระหว่างประเทศ	 	 	
	 	 5.5	แนวโน้มเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 	 	
	 6.	แนวโน้มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		 		
	 	 6.1	แนวโน้มการขาดแคลนและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมโลก	 	 	
	 	 6.2	แนวโน้มการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 	 	
	 	 6.3	แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการเพิ่มของประชากร	
	 7.	ผลกระทบระดับประเทศต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
 	การบรรยายและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
 	เอกสารประกอบการสอน	และโปรแกรมการน�าเสนอ	Powerpoint

การวัดผลและประเมินผล
 	การมอบหมายใบงาน	การถามตอบในชั้นเรียน	และการท�ารายงานตามหัวข้อที่ก�าหนด
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บทที่  4
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

	 ภายใต้การเปล่ียนแปลงหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง	 ประเทศในกลุ่มสังคมนิยมปฏิเสธระบบ
ทุนนยิมในทางหลักการ	ในขณะทีป่ระเทศก�าลงัพัฒนาส่วนใหญ่ปฏเิสธมนัในทางปฏบิติั	ในช่วงทศวรรษ
ที่	1950	และ	1960	ความแนบแน่นทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกา	สหภาพยุโรป	และญี่ปุ่นเริ่มมี
มากขึ้น	แต่รัฐบาลของแต่ละประเทศดังกล่าว	ก็ยังคงมีมาตรการควบคุมการเคลื่อนไหลของสินค้าและ
บริการ	 ทุนและการเคลื่อนย้ายของคน	 จวบจนช่วงต้นทศวรรษ	 1990	 ที่ประเทศก�าลังพัฒนาเร่ิมม	ี	
นโยบายเปิดกว้างกบัโลกภายนอกพร้อมๆ	กบัการท่ีประเทศในกลุ่มสังคมนยิมเร่ิมละท้ิงระบบการวางแผน
จากส่วนกลางหนัมาใช้ระบบทนุนิยมตลาดมากขึน้	อีกทัง้ประเทศทีพั่ฒนาแล้วได้เร่ิมผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมต่างๆ	 ลง	 ทั้งสามปัจจัยส่งผลให้กระแสโลกาภิวัตน์กลับคืนมาคึกคักและมีอารยชนมากยิ่งข้ึน	
สถานการณ์ที่อยู่ภายใต้มหาอ�านาจท่ีมีหลายระดับ	 ก็อาจจะมีการวัดระดับจากขุมก�าลังทางทหารและ
แสนยานุภาพของอาวุธ	จงึเกดิความหวาดระแวงซึง่กนัและกันของมหาอ�านาจ	ส่วนประเทศก�าลังพัฒนา
และด้อยพัฒนาต่างก็พยายามสร้างอ�านาจในการต่อรองผ่านการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคและกลุ่มที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน	เพื่อสร้างความอยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตของประเทศ

 4.1 คลื่นวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
	 ในหนังสือ	Revolutionary	Wealth	ของ		Alvin	&	Heidi	Toffler	ได้กล่าวถึง	3	ระลอกคลื่น
ในการสร้างความมั่งคั่ง	คลื่นลูกที่หนึ่งเป็นระบบความมั่งคั่งในสังคมเกษตรกรรม	ความมั่งคั่งขับเคลื่อน
โดยการ	 “Growing	 Things”	 การค้นพบวิธีการผลิตทางด้านการเกษตรเป็นการเปิดศักราชใหม่												
จากระบบเพ่ือความอยูร่อดมาสูร่ะบบการสร้างและส่ังสมความมัง่ค่ัง	คล่ืนลกูทีส่องเป็นระบบความมัง่ค่ัง
ที่เกิดในสังคมอุตสาหกรรมความมั่งค่ังถูกพัฒนาจาก	 “Growing	 Things”	 ในคล่ืนลูกที่หน่ึงมาสู่							
“Making	Things”	ในคลื่นลูกที่สอง	คลื่นลูกนี้ได้ก่อตัวขึ้นราวช่วงปลายศตวรรษที่	16	กลุ่มประเทศที่
ประสบความส�าเร็จในการ	Modernization	ในคลืน่ลูกน้ี	กคื็อประเทศท่ีเรียกว่า	“ประเทศทีพั่ฒนาแล้ว”	
ในปัจจุบัน	ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ	ตั้งแต่ทุนนิยมแบบ	Anglo-American	ไล่จนไปถึงระบอบ	Stalinist	
Communism	ของโซเวียต	จาก	Middle	Way	แบบสวีเดนไปสู่	Hierarchical	&	Heavily	Bureaucrat	
แบบญี่ปุ่น	 ปัจจุบันโลกก�าลังขับเคล่ือนสู่คล่ืนลูกที่สาม	 เป็นการจัดการระบบความมั่งค่ังในเศรษฐกิจ	
“สังคมฐานความรู้”	 ความมั่งค่ังถูกปรับเปล่ียนจากการ	 “Making	 Things”	 ไปสู่การ	 “Serving”,	
“Thinking”,	 “Knowing”	 และ	 “Experiencing”	 ในขณะที่คล่ืนลูกที่สองน�ามาซึ่ง	Massification			
(ผ่านกลไกของ	 Standardization,	 Specialization,	 Synchronization,	 Concentration,	 Centra		
lization	และ	Economies	of	Scale)	คลื่นลูกที่สามนี้เป็นการ	De-massification	ครอบคลุมทั้งใน		
เชิงเศรษฐกิจและสังคม	ดังนัน้ในขณะท่ีคล่ืนลูกท่ีสองสร้างอยูบ่นรากฐานของความสัมพนัธ์เป็นล�าดบัช้ัน
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ในแนวต้ัง	 คลื่นลูกที่สามน้ันสร้างอยู่บนรากฐานของเครือข่าย	 ความร่วมมือในแนวระนาบ	 งานต่างๆ	
ก�าลังปรับเปลี่ยนจากการใช้แรงงานมาสู่การใช้สมอง	 จากทักษะที่สามารถทดแทนกันได้มาสู่ทักษะที่มี
ความจ�าเพาะตัวทดแทนระหว่างกนัได้ยาก	จากงานทีม่ลีกัษณะซ�า้ซ้อนไปสู่งานทีเ่น้นความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมมากขึ้น	 โลกก�าลังเปล่ียนจาก	Massification	 คือท�าอะไรก็ต้องเยอะๆ	 ใหญ่ๆ	 ไปสู่													
De-massification	 ผ่านกระบวนการ	 Customization	 และ	 Personalization	 ดูอย่างไปรษณีย์ใน
สหรัฐอเมริกา	 ได้เริ่มทดลองโดยให้ประชาชนสามารถเลือกรูปอะไรก็ได้ที่ต้องการพิมพ์ลงไปในแสตมป์	
อาทิ	 รูปถ่ายของตน	 หากเป็นไปตามน้ี	 ในอนาคตเราจะเห็นบริษัทที่ผลิตยาที่จะรักษาคนไข้รายใด										
รายหนึ่งได้อย่างเฉพาะเจาะจง	 โดยมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงปรารถนาน้อยที่สุด	 ตามเงื่อนไขทางกายภาพ
ของคนไข้รายนั้นๆ	คลื่นลูกที่	1	(เศรษฐกิจสังคมเกษตรกรรม),	ลูกที่	2	(เศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรม)	
และลูกที่	3	(เศรษฐกิจสังคมแห่งองค์ความรู้)	ของ	Alvin	&	Heidi	Toffler	สอดคล้องกับของกระแส
โลกาภิวัตน์คือ	1.	(รัฐภิวัตน์),	2.	(บรรษัทภิวัตน์)	และ	3.	(ประชาภิวัตน์)	ของ	Thomas	Friedman	โดย	
Craftmanships	เป็นผลผลิตของคลื่นลูกที่	1	กับรัฐภิวัตน์	ในขณะที่	Massification	เป็นผลผลิตของ
คลื่นลูกที่	2	กับบรรษัทภิวัตน์	และ	De-massification	เป็นผลผลิตของคลื่นลูกที่	3	กับประชาภิวัตน์

 4.2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองของโลก
	 	 4.2.1	แนวโน้มเกี่ยวกับการจัดระเบียบโลกกับความขัดแย้งทางการเมือง
																	การปกครอง
 หลังการส้ินสุดของสงครามเย็น	สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศมหาอ�านาจเพียงผู้เดียว								
หลายประเทศที่แต่เดิมเป็นบริวารของสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพโซเวียต	จึงต้องค้นหายุทธศาสตร์								
การพัฒนาเพ่ือสร้างความมั่งค่ังให้กับประเทศของตัวเอง	หลังการสิ้นสุดลงของสงครามเย็นโลกสองขั้ว	
ซึ่งเป็นการเผชิญหน้าระหว่างขั้วของสังคมนินมกับทุนนิยมได้สิ้นสุดลง		ก�าแพงเบอร์ลินได้ถูกทลายเมื่อ
วันที่	9	เดือนพฤศจิกายน	ปี	1989	จนกระทั่งผู้ก่อการร้ายกลุ่มอัลไคดาห์ได้จี้เครื่องบินโดยสารพุ่งเข้าชน
ตึกเวิลด์	 เซ็นเตอร์	ที่นิวยอร์ก	เม่ือวันที่	11	เดือนกันยายน	ปี	2001	เป็นสองวันที่เปล่ียนแปลงหน้า
ประวัติศาสตร์ของโลกอย่างส้ินเชงิ	วันก�าแพงเบอร์ลนิแตก	ถอืเป็นการส้ินสุดของสงครามเยน็	ซึง่ถอืเป็น
สัญลักษณ์ของการส้ินสุดของโลกสองขั้ว	หลังจากน้ันไม่มีใครทราบว่าโลกก�าลังเปลี่ยนโลกสองขั้วไปสู่
โลกขั้วเดียว	ที่อ�านาจเบ็ดเสร็จตกอยู่กับสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวหรือจะเป็นโลกหลายขั้ว				
เหมือนกับในหนังสือ	The	Next	Global	Stage	ของ	Kenichi	Ohmae	(ผู้เขียนเรื่อง	The	Mind	of	
Strategist)	เมื่อปี	1991)	ที่เปรียบโลกเหมือนเวทีใหญ่ๆ	เวทีที่แต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศจะขึ้นไปเล่น
ในบทบาทที่แตกต่างกัน		นั่นคือมองโลกแบบโลกหลายขั้ว		สหรัฐอเมริกาจะเป็น	First	Among	Eguals	
แต่ไม่ใช่โลกขั้วเดียว	ที่อ�านาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่สหรัฐอเมริกา	แต่สหรัฐอเมริกาจะชี้น�า	นี่คือประเด็นที่ต้อง
เฝ้าจับตามอง	ค�าถามง่ายๆ	ก็คือ	สหรัฐอเมริกาจะชี้น�า	ค�าถามง่ายๆ	ก็คือ	สหรัฐอเมริกาจะยิ่งใหญ่จริง
หรือไม่	ขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐอเมริกามีพลังอ�านาจมากแค่ไหนในเวทีโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	8	ประเด็น
ส�าคัญด้วยกัน		ประกอบด้วย(สุวิทย์		เมษินทรีย์,2553.)		
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	 1)	ด้านสันติภาพ
	 หลังจากสหรัฐอเมริกาได้ประกาศระเบียบโลกเพ่ือให้โลกอยู่ด้วยอย่างสันติ	 อเมริกาก็ยังได้รับ
การท้าทายจากกลุ่มประเทศต่างๆ	 ตั้งแต่อีรัก	 อิหร่าน	 หรือแม้กระทั่งซีเรีย	 ที่มีแสนยานุภาพทาง													
การทหารท่ีไม่ด้อยกว่าสหรัฐอเมริกา	 การใช้ก�าลังตามมาตรการขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มประเทศเหล่าน้ี											
จะส่งผลต่อการสร้างสันติภาพอย่างถาวรในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่ืนๆ	ของโลกได้จริงหรือ	 เช่น	
กรณีอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในทางปฏิบัติอาจจะท�าให้ปาเลสไตน์และอิสราเอลยุติความขัดแย้งได	้									
ชัว่ขณะแต่ความแค้นภายในของทัง้สองประเทศ	จะท�าให้ภาพการสร้างสันติภาพของสหรัฐอเมริกากลบั
ไปเพิ่มไฟให้เกิดคลื่นแห่งสงครามลูกที่สองได้ในอนาคตได้
	 2)	การค้าเสรี
	 สหรัฐอเมริกาสามารถผลักดันให้เกิดการค้าเสรีได้จริงหรือไม่	 ตัวอย่างการประชุมองค์การ								
การค้าโลกในเดือนธันวาคม	2005	ที่ฮ่องกง	ก็สะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคต่างๆ	ทางการค้าในอีกหลาย
ประเด็นที่ยังไม่สามารถผลักดันให้บรรลุผลได้	 เพราะปัจจุบันมีมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่าง
มากมาย	เช่น	ญี่ปุ่น	จีน	อินเดีย	บราซิล	และกลุ่มตะวันออกกลางเจ้าของบ่อน�้ามัน	ซึ่งเป็นสถานการณ์
ที่ท้าทายมหาอ�านาจอย่างอเมริกามากขึ้นเรื่อยๆ
	 3)	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
	 เงนิดอลลาร์สหรัฐยงัจะมีอิทธิพลในเศรษฐกิจโลกมากน้อยแค่ไหน	เกอืบทกุประเทศต้องท�างาน
อย่างหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินสกุลแข็งอย่างดอลลาร์สหรัฐ	แล้วกลับต้องซื้อเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ	
เก็บไว้	 ยกตัวอย่างเช่น	 3	 ใน	 4	 ของเงินทุนส�ารองระหว่างประเทศของจีนน้ันอยู่ในรูปของพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ	หากค่าเงนิยโูรเข้มแขง็ขึน้เร่ือยๆ	สกุลเงนิประเทศอ่ืนเร่ิมแขง็ตัวเทยีบเท่าอเมริกา	สภาวะ
การพึ่งพา	“ค่าเงิน”	คงลดน้อยลง	และความส�าคัญของอเมริกาก็จะเริ่มลดลงตามไปด้วย
	 4)	ข้อตกลงระหว่างประเทศ	
	 สหรัฐอเมริกาจะมีอิทธิพลเหนือข้อตกลงต่างๆ	 เช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการต่อต้าน				
การก่อการร้าย	เร่ืองของ	Global	Warming	ได้มากน้อยแค่ไหน		ถ้าสามารถควบคุมได้หมด	สหรัฐอเมริกา
จะเป็นมหาอ�านาจเพียงขั้วเดียว	 แต่ว่าในความเป็นจริงได้เกิดกระแสต่อต้านความยิ่งใหญ่ของ
สหรัฐอเมริกา	การก่อการร้ายคือตัวอย่างทีเ่ป็นรูปธรรมของการแสต่อต้านสหรัฐอเมริกาดังทีเ่ราเหน็กนั
อยู่ทุกวันน้ี	 อย่างไรก็ดี	 ส่ิงที่เราต้องเข้าใจคืออเมริกามีขนาดเป็น	 2	 เท่าของญี่ปุ่นซึ่งเป็นอันดับ	 2												
ของโลก	 รัฐแคลิฟอร์เนียเพียงแค่รัฐเดียวก็มีเศรษฐกิจเป็นอันดับ	 5	 ของโลก	 มีขนาดใหญ่กว่าฝรั่งเศส				
ยิง่ในเร่ืองของการลงทนุโดยเฉพาะอย่างย่ิงการวิจัยการพัฒนา	ซึง่เป็นการลงทุนเชงิยทุธศาสตร์ทีก่�าหนด
อนาคตของความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศน้ัน	 สหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศเดียวในโลกที่มี			
งบประมาณทางด้านการวิจัยมากกว่าประเทศอ่ืนๆ	ที่เหลือรวมกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยพัฒนา
ทางด้านการทหารน้ัน	งบประมาณของอีก	20	ประเทศรวมกนั	กย็งัไม่เท่ากบัสหรัฐอเมริกา	เพราะฉะน้ัน
ในขณะนี้สหรัฐอเมริกานั้นทั้งยิ่งใหญ่และมั่งคั่งในทุกมิติ
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	 น่ีคือภาพปัจจบุนัของความยิง่ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาหลงัการสิน้สุดลงของสงครามเยน็	แต่สิง่ที่
จะเกิดขึ้นอีกประมาณ	10-20	ปี	จากนี้ไป	โดยเฉพาะผลจากการประชุม		World	Economic	Forum	
ที่เมืองดาวอส	ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปี	2006	นั้น	หลายท่านมีความเห็นตรงกันว่า	ประมาณช่วง			
ปี	 2020-2026	 เศรษฐกิจของจีนจะใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกา	ส่วนเศรษฐกิจของอินเดียนั้น	 ในอีกไม่เกิน	
20	ปีข้างหน้า	จะใหญ่กว่าประเทศต่างๆ	ในยโุรป	ซึง่หมายถงึว่าจะใหญ่กว่าเยอรมนี	ฝร่ังเศส	อิตาลี	และ
อังกฤษ	จากน้ีไปอีก	20	ปีข้างหน้า	ความยิง่ใหญ่ของเอเชยีจะกลบัมาจาก	2	ประเทศน้ีคือ	จนีและอินเดีย	
ในช่วงเวลาดังกล่าว	ผู้คนจะกล่าวถึงค่านิยมแบบเอเชียมากกว่าจะพูดถึงค่านิยมแบบอเมริกัน	จะพูดถึง
ฉันทามติปักกิ่ง	ไม่ใช่ฉันทามติวอชิงตัน	ดังเช่นปัจจุบัน	โดยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโลกก�าลังเปลี่ยนกลุ่ม	แต่เดิม
เราพูดถึงการค้าการลงทุนระหว่าง	 North-North	 และ	 South-South	 หรือความเหล่ือมล�้าระหว่าง	
North	กับ	South	(โดยทั่วไป	North	หมายถึงประเทศที่พัฒนาแล้ว	ขณะที่	South	คือประเทศที่ก�าลัง
พัฒนา)	แต่จากน้ีไปการค้าและการลงทนุจะเป็นการเผชญิหน้ากนัระหว่าง	North-West	กบั	East-South	
ในลักษณะที่มีการคานอ�านาจกัน	นี่คือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอีก	20	ปีข้างหน้า	รัฐภิวัตน์ท�าให้อ�านาจ	
2	ขั้วเหลือเพียงอ�านาจขั้วเดียว	ดังเช่นในปัจจุบัน	และอ�านาจทางเศรษฐกิจก�าลังจะกลับมาสู่เอเชีย	โดยมีจีน
และอินเดยีเป็นหัวจักรขบัเคล่ือนการเตบิโต	แล้วประเทศไทยซ่ึงมจุีดยทุธศาสตร์ทางการคมนาคม	การค้า
และการลงทุน	 น่าจะมีต�าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้นในเวทีโลก	 หลังการก้าวผ่านประชาคม
อาเซียน	2015	เรียบร้อยแล้ว
										5)	การปกครองระบอบประชาธิปไตย
	 ในรอบหลายสบิปีท่ีผ่านมา	การเมอืงโลกอยูใ่นภาวะไร้ระเบยีบและมคีวามขดัแย้งกนั	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยุคหลังสงครามโลกคร้ังที่	 2	 หรือยุค	 “สงครามเย็น”	 ความขัดแย้งส�าคัญที่สุดคงหนีไม่พ้น
ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ประชาธิปไตยน�าโดยสหรัฐอเมริกา	 และอุดมการณ์คอมมิวนิสต์น�าโดย
สหภาพโซเวียต	แต่หลงัจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต	ประชาธิปไตยกลายเป็นอุดมการณ์ทีไ่ด้รบั
การยอมรับมากที่สุด	ปัจจุบันคงมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ใช้การปกครองรูปแบบอื่น	เช่น	พม่า	อิรัก	
ใช้รูปแบบเผด็จการอ�านาจนิยม	 ซึ่งจ�ากัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองการปกครอง	ซาอุดิอารเบีย	 บรูไน	
ใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	ส่วนสาธารณรัฐประชาชนจีน	ลาว	เวียดนาม	คิวบา	และเกาหลีเหนือ	
ปกครองระบอบเผด็จการเบด็เสร็จแบบคอมมวินิสต์	ซึง่จ�ากัดสทิธิเสรีภาพของประชาชนทัง้ทางเศรษฐกจิ
และการเมือง	แต่ก็มีการผ่อนคลายความเข้มข้นลงไปกว่าเดิมมาก
	 6)	การต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย
	 หลังจากการก่อวินาศกรรมคร้ังใหญ่ในสหรัฐอเมริกา	 เมื่อวันที่	 11	 กันยายน	 ค.ศ.2001		
สหรัฐอเมริกาได้ประกาศสงครามต่อต้านการก่อการร้ายอย่างเปิดเผยและเป็นทางการ	 พร้อมกันน้ัน
ประธานาธิบดี	จอร์จ	ดับเบิลยู	บุช	 (George	W.	Bush)	 ได้เรียกร้องให้ทั่วโลกร่วมมือกันต่อต้านและ
ปราบปรามการก่อการร้าย	ซึง่ได้รับการตอบสนองด้วยดีจากประเทศต่างๆ	ทัง้ประเทศพันธมติรเก่า	เช่น	
อังกฤษ	อดีตมหาอ�านาจอย่างรัสเซียและจีน	รวมทั้งประชาคมอาเซียน	จากนั้นจึงส่งก�าลังเข้าไล่ล่ากลุ่ม
ก่อการร้าย	อัลเคด้า	หรือ	อัลกอร์อิดะ	ในอัฟกานิสถาน	การปราบปรามการก่อการร้าย	จึงเสมือนเป็น		
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การจัดระเบียบโลกที่เพ่ิมขึ้น	 ในสหัสวรรษที่	 3	 การก่อการร้ายเป็นรูปแบบหน่ึงของการปฏิบัติการ							
ด้วยความรุนแรง	เป็นการก่อความไม่สงบด้วยการบ่อนท�าลายและเป็นการต่อสู้	โดยใช้มาตรการทัง้ด้าน
การเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 จิตวิทยาตลอดจนก�าลังทหาร	 โดยไม่มีการเผชิญหน้าคู่ต่อสู้อย่างเปิดเผย			
การก่อการร้ายในปัจจบุนัเป็นปฏิปักษ์ระหว่างตะวันตก	โดยเฉพาะอย่างยิง่สหรัฐอเมริกากบักลุ่มมสุลิม
หัวรุนแรง	 (Islamic	 Fundamentalism)	 กลุ่มก่อการร้ายที่ส�าคัญในปัจจุบันตามที่กระทรวงการ											
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศมีมากกว่า	30	องค์กร	เช่น	กลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา		กลุ่มอบูนิดาล
ในอิรัก		กลุ่มอาบเูซยาฟในฟิลิปปินส์	กลุ่มโอมชนิริเกียวและกองทพัแดงแห่งญีปุ่น่	กลุม่คนงานชาวเคิร์ด
ในตุรก	ีกลุ่มพยคัฆ์ทมิฬอีแลมในศรีลังกา	กองทพัปลดปล่อยแห่งชาติโคลมัเบยี	ขบวนการไชน่ิงพาธและ
ทูปักอมารูในเปรู	 กลุ่มบาสก์ในสเปน	 รวมท้ังกลุ่มอัลเคด้า	 หรือ	 อัลกออิดะห์	 ในปัจจุบันลักษณะของ		
การก่อการร้ายเปล่ียนแปลงไป	ซึง่แต่เดิมการก่อการร้ายจะอยูใ่นระดับรัฐ	ต่อมาได้กลายเป็นการก่อการ
ร้ายที่มีระดับต�่ากว่ารัฐ	 การก่อการร้ายลักษณะน้ีเพ่ิงเกิดขึ้นเมื่อประมาณ	 30	 ปีมาน้ี	 มีแนวโน้มที่จะ
ด�าเนินต่อไปอีกนานและอาจมีความรุนแรงมากขึ้น	 ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 ซึ่งความขัดแย้ง
ดังกล่าว	 อาจกลายเป็นสงครามเย็นครั้งที่	 2	 ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา	 โลกมีความขัดแย้งกันในทาง		
การเมืองโดยตลอดทั้งที่เป็นกรณีพิพาทธรรมดา	 เป็นสงครามที่รุนแรงจนกระทั่งเป็นสงครามโลกถึง								
2	ครัง้	ในอนาคตความขัดแย้งในเรือ่งดนิแดน	ศาสนา	ชาตพัินธ์ุและการก่อการร้ายจะยงัคงมอียู่	ซ่ึงบางกรณี
อาจจะมีการคลี่คลายได้	แต่บางกรณีอาจน�ามาซึ่งความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
	 7)	ความขัดแย้งเกี่ยวกับดินแดน
	 ดินแดนและทรัพยากรธรรมชาติ	เป็นต้นเหตุของความขดัแย้งของสงัคมโลกมาโดยตลอด		ส�าหรับ
ความขัดแย้งทีย่งัคงด�ารงอยูใ่นปัจจบุนัและมแีนวโน้มท่ีจะมอียู่ต่อไปในอนาคต	เช่น	ความขดัแย้งระหว่าง
อินเดียกับปากีสถาน	ซึ่งเป็นความขัดแย้งทั้งในเรื่องศาสนาและกรณีพิพาทเหนือดินแดนจัมมูแคชเมียร์	
(Jummu-Kashmir)		ซึ่งมีมาตั้งแต่สิ้นสงครามโลกครั้งที่	2	จนถึงปัจจุบัน	ความขัดแย้งระหว่างอิรักกับ
อิหร่านเหนือล�าน�้าชัตอัล	 อาหรับ	 ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม	 ความขัดแย้งระหว่างเปรู		
และเอกวาดอร์เหนือดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ก็ยังคงมีอยู่	และที่ยังปรากฏชัดเจน		อีกกรณีหนึ่ง
คือความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอาหรับเหนือดินแดนปาเลสไตน์	เป็นต้น
	 8)	ความขัดแย้งเกี่ยวกับลัทธิและอุดมการณ์	
	 เป็นความขัดแย้งที่เคยมีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้างมากในยุคสงครามเย็น	 แต่หลังจาก
สหภาพโซเวียตล่มสลาย	ความขดัแย้งดังกล่าวกล็ดน้อยลงอย่างมาก	ความขดัแย้งทีย่งัคงมอียูใ่นปัจจบัุน
และในอนาคตอย่างน้อยก็ระยะหน่ึง	 ได้แก่	 ความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้	 เพราะ
เกาหลีเหนือปกครองในลัทธิเผด็จการคอมมวินิสต์	ในขณะทีเ่กาหลใีต้		ปกครองในระบอบประชาธิปไตย	
แม้จะมเีชือ้ชาติเดียวกนัแต่กข็ดัแย้งกันได้	อันเน่ืองจาก	ชนชัน้น�ามีความเชือ่แตกต่างกนั	หากผู้น�าสามารถ
ปรับตัวกันได้ก็อาจรวมประเทศกันได้	 แต่ถ้าผู้น�าถือทิษฐิแล้ว	 ก็ยากที่จะรวมกันและอาจจะต้องเผชิญ
หน้ากันต่อไป	 ภายใต้ความหวาดระแวง	 การปิดกันผลประโยชน์	 การต่อรองท้ังเจรจาและการใช้
ก�าลังทหาร	การมีกลุ่มผลประโยชน์	ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาอ�านาจที่เกี่ยวกับลัทธิทางการเมืองทั้งสิ้น
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	 	 4.2.2		แนวโน้มเกี่ยวกับการทหารและการพัฒนาอาวุธ		
	 	 แนวโน้มเกี่ยวกับการทหารและการพัฒนาอาวุธในอนาคตจะมีลักษณะดังต่อไปนี้
	 1)	การใช้ก�าลังทหารในการตัดสินปัญหา	เน่ืองจากโลกยังมีปัญหาความขัดแย้งกันอยู่เสมอ		
แม้แต่ในระยะหลังสงครามเย็นซึ่งโดยสภาพทั่วไป	น่าจะเป็นช่วงที่ควรจะปลอดจากสงครามจนท�าให้
ประธานาธิบดี	จอร์จ	บุช	แห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศการจัดระเบียบโลกใหม่	แต่แล้วเพียงไม่นาน				
สหรัฐอเมริกาและพันธมติรกต้็องใช้ก�าลังทหารภายใต้มติของสหประชาชาติที	่687	ในการตัดสนิปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากกรณีอิรักบุกคูเวตจนท�าให้เกิดสงครามอ่าว	(Gulf	war)	ระหว่างกองก�าลังประเทศต่างๆ	
กบัประเทศอิรักภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี	ซดัดัม	ฮุสเซน	หลังจากน้ันดูเหมือนโลกจะห่างจาก
สภาวะสงครามเพ่ือหันมาพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม	แต่แล้วเพียงขึน้ต้นทศวรรษแรกแห่งสหสัวรรษใหม่
เท่านั้น	สงครามก็ได้เกิดขึ้นอีก	สงครามครั้งนี้แตกต่างจากสงครามที่แล้วๆ	มาเพราะเป็นสงครามไล่ล่า
ผูก่้อการร้าย	ซึง่เป็นสงครามไร้รูปแบบสหรัฐอเมริกา	และประเทศพันธมติรเข้าไปท�าสงครามในประเทศ
อัฟกานิสถาน	เพ่ือก�าจัดรัฐบาลภายใต้การน�าของกลุ่มตาลิบันและกลุ่มก่อการร้ายภายใต้การน�าของ			
บิน	ลาเดน	หลังจากน้ันสหรัฐอเมริกาได้ประกาศจะจัดการกับประเทศที่กล่าวอ้างว่าสนับสนุนและ							
ให้ทีพั่กพิงแก่ผู้ก่อการร้าย	และประเทศทีไ่ม่ยอมปลดอาวุธทีม่อี�านาจท�าลายล้างสงู		เช่น		อาวุธนิวเคลยีร์		
และอาวุธเคมีชวีภาพ	หรือ“นิวเคลียร์คนจน”	สหรัฐอเมริกายงัประกาศว่า	ประเทศอิรัก	ประเทศอิหร่าน
และเกาหลเีหนือ	เป็นแกนแห่งความชัว่ร้าย	(Axis	of	evil)	ต่อมาในเดือนมนีาคม	ค.ศ.	2003	สหรัฐอเมริกา	
อังกฤษ	และพันธมิตรก็ได้ส่งก�าลังเข้าปลดอาวุธอิรักจนกลายเป็นสงครามอ่าวเปอร์เซีย	ภาค	2	เป็นต้น
	 2)	การแข่งขันพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์	 ในยุคสงครามเย็นการแข่งขันด้านอาวุธระหว่าง
มหาอ�านาจมีความเข้มข้นอย่างมาก	แต่เมือ่สงครามเยน็ยติุลงใน	ค.ศ.1990	การแข่งขนัด้านอาวุธกผ่็อน
คลายลงไปด้วย	อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดสงครามอ่าวเปอร์เซีย	ค.ศ.1991	และสงครามปราบปรามการ
ก่อการร้ายในอัฟกานิสถาน	ค.ศ.2001	สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาและน�าอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆ	มาใช้ที่
ส�าคัญได้แก่	จรวดร่อน		เคร่ืองบนิรบ		เคร่ืองบนิไร้คนขบั		และเคร่ืองบนิล่องหน		ตลอดจนการน�าระเบิด
ชนิดใหม่ๆ	มาใช้ส�าหรับอาวุธทางทหารนั้น	อาวุธนิวเคลียร์นับเป็นอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดเท่าที่
มีอยู่ในปัจจุบัน	การทดลองระเบิดปรมาณูอันเป็นขั้นตอนแรกๆ	ของนิวเคลียร์ส�าเร็จเป็นคร้ังแรก											
โดยสหรัฐอเมริกาเมื่อ	วันที่	16	กรกฎาคม	ค.ศ.1945	จากนั้น	จึงถูกน�ามาใช้จริงๆ	โดยสหรัฐอเมริกาใน
การเผด็จศึกญี่ปุ่นในสงครามโลกคร้ังที่	2	รวม	2	ลูก	ในวันที่	6	สิงหาคม	ค.ศ.1945	ณ	เมืองฮิโรชิมา	
และวันที	่9	สิงหาคม	ณ	เมืองนางาซากิ	ส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องยอมแพ้ในวันรุ่งขึ้นและได้ลงนามในสัญญา
สงบศึกอย่างเป็นทางการในวันที่	14	สิงหาคม	ค.ศ.1945	ซึ่งในขณะนั้น	มีเพียงสหรัฐอเมริกาประเทศ
เดียวที่มีนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง	แต่หลังจากน้ัน	มหาอ�านาจโลกในยุคสงครามเย็นต่างเร่งรีบคิดค้น
ระเบดินิวเคลยีร์	เพ่ือสร้างดุลแห่งอ�านาจและในท่ีสดุ	สหภาพโซเวียต		อังกฤษ		ฝร่ังเศส		จนี	และประเทศ
ก�าลังพัฒนาหลายประเทศก็สามารถผลิตระเบิดนิวเคลียร์ได้เช่นกัน
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	 	 4.2.3	แนวโน้มเกี่ยวกับรัฐและขั้วอ�านาจโลก
	 	 การศึกษาแนวโน้มด้านการจัดการรัฐและขั้วทางการเมืองโลกที่ส�าคัญในอนาคต	
ประกอบด้วย		
 1)	แนวโน้มเกี่ยวกับรัฐ		แนวโน้มของรัฐในอนาคต	มีประเด็นพิจารณาดังนี้
  1.1)	 การก่อเกิดรัฐใหม่	 ในอนาคตจ�านวนรัฐมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ	 เน่ืองจาก
ประชากรบางส่วนในรัฐปัจจุบัน	 มีเชื้อชาติ	 ภาษา	 และศาสนาแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในรัฐนั้นๆ 

ชนกลุ่มน้อยเหล่าน้ีต่างมคีวามต้องการทีจ่ะปกครองตนเองและด้ินรนต่อสู้เพ่ือเอกราช	จนท�าให้รัฐใหม่ๆ
เพ่ิมขึ้นอยู่เสมอจะเห็นได้ว่าหลังสงครามโลกคร้ังท่ี	 1	 มีรัฐในยุโรปเกิดใหม่เพ่ิมขึ้นจากเดิมถึง	 20	 รัฐ																		
หลังสงครามโลกครั้งที่	2	มีรัฐเพิ่มขึ้นกว่า	100	รัฐ	เมื่อโซเวียตล่มสลายปรากฏว่ามีรัฐเพิ่มขึ้นกว่า	20	รัฐ
และเป็นทีค่าดได้ว่าจ�านวนรัฐจะต้องเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ	ทัง้โดยวิถทีางสันติและวิถกีารต่อสู้		จอห์น		แนสบติต์	
(John	Naisbitt)	นักวิเคราะห์สงัคมชาวอเมริกนัคาดหมายว่าก่อนส้ินปี	ค.ศ.2000-2020	จะมรัีฐทัว่โลก
ถึง	1800	รัฐ	แม้ว่าขณะนี้จะเลยปี	ค.ศ.	2000	ไปแล้วนานและจ�านวนรัฐไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายอย่างที่	
แนสบิตต์คาดหมาย	 แต่แนวโน้มปัจจุบันบ่งช้ีว่าในอนาคตจ�านวนรัฐจะต้องเพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอน	 เช่น		
ติมอร์ตะวันออกที่พึ่งแยกตัวออกจากประเทศอินโดนีเซีย	เป็นต้น
	 	 1.2)	 บทบาทอาณาเขตระหว่างประเทศลดลง	 ในอนาคตเขตพรมแดนของรัฐต่างๆ	
จะคลายความหมายลงและมคีวามหมายเปลีย่นไป	เพราะการหลัง่ไหลของข้อมลูข่าวสารในยุคโลกาภิวัตน์ 

ท�าให้พรมแดนไม่สามารถเป็นเคร่ืองสกดักัน้ความคิดและการติดต่อส่ือสารถงึกนัระหว่างชนชาติต่างรัฐ
ได้ในอดีตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ชื่อว่าเป็น“ประเทศหลังม่านไม้ไผ่”บุคคลภายนอกไม่มี
โอกาสทราบความเป็นไปภายในประเทศน้ันเลย	ในขณะเดียวกบัประชาชนในสหภาพโซเวียต	ทีเ่รียกว่า	
“ประเทศหลังม่านเหล็ก”ก็ไม่มีโอกาสได้ทราบความเคล่ือนไหวของชาวโลก	 เพราะมีการปิดกั้นข้อมูล
ข่าวสารจากภายนอก	 โดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในอนาคตจะไม่มีประเทศใดสามารถปิดบังข่าวสารจาก
ต่างประเทศได้อีกแล้ว
	 	 1.3)	อ�านาจอธิปไตยของรัฐถูกจ�ากัด	ในอนาคตอ�านาจอธิปไตยของรัฐจะถูกจ�ากัดลง
ด้วยเหตุผลส�าคัญคือ	 การหล่ังไหลของข้อมูลข่าวสาร	 นอกจากน้ันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี											
ด้านอาวุธและการคมนาคม	ท�าให้รัฐเจ้าของดินแดนไม่สามารถจ�ากัดอ�านาจอธิปไตยของตนได้	ดังเช่น	
กรณเีมือ่เกดิสงครามขึน้	รัฐมหาอ�านาจสามารถเคล่ือนย้ายก�าลังหรือยงิอาวุธข้ามประเทศต่างๆ	ไปท�าลาย
อีกประเทศหนึง่ได้ในระยะไกลๆ	ดงัเช่น	การท่ีสหรัฐอเมริกาได้ใช้จรวดขปีนาวุธ	และเคร่ืองบินรบไปท�าลาย
เป้าหมายในประเทศอัฟกานสิถาน		เพ่ือกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายจากระยะไกลนบัพันกโิลเมตร	ท่ีเรียกว่า	
“ปูพรม”	 ท�าให้เห็นว่ายิ่งการพัฒนาอาวุธยุทธโธปกรณ์มีประสิทธิภาพมากเพียงใดก็ส่งผลต่ออ�านาจ
อธิปไตยมากตามไปด้วย		
	 	 1.4)	 รัฐบาลเสรีประชาธิปไตยมีเพิ่มขึ้น	 ในอนาคตรัฐบาลของประเทศต่างๆ	 จะมี
ลักษณะเป็นประชาธิปไตยมากขึน้	เพราะการจัดระเบียบของสังคมโลกและการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารของ
ประชาชน	 ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลได้มากขึ้น	 รัฐบาลในอนาคตจะ
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ต้องน�าเอาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีหรือที่เรียกว่า	 “หลักธรรมาภิบาล”	 (Good	
Governance)		มาใช้ในการบริหารประเทศมากขึ้น		อีกทั้งจะต้องมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความ
สามารถเข้าร่วมบริหารประเทศมากขึ้น	และการฉ้อราษฎร์บังหลวงจะค่อยๆ	ถูกขจัดออกไปจากแวดวง
การเมือง
	 2)	แนวโน้มเกี่ยวกับขั้วอ�านาจโลก	หลังจากยุคสงครามเย็นขั้วอ�านาจทางการเมือง	ก็ยังคงมี
แรงเหว่ียงของอ�านาจเพียง	2	ขั้วอ�านาจ	(Bipolar	System)	เช่นเดิม	โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น�า									
ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยและสหภาพโซเวียต	(เดิม)	ได้ล่มสลายและเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนกลายเป็น
ผู้น�าฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แทน	จีนได้เปิดประเทศเพ่ือเร่งพัฒนาทางเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกับ
มหาอ�านาจของโลกอ่ืนๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา	ที่เป็นเอกองค์แห่งอ�านาจ	ในลักษณะการ
ยอมรับเกีย่วกบัขัว้อ�านาจทางการเมอืงโลก	จะเชือ่ว่าโลกมเีพียงขัว้อ�านาจเดียว	(Mono-polar	System)		
และคาดว่าระบบขัว้อ�านาจเดยีวจะคงอยู่ไปอกีนานจนกว่าจะมปีระเทศมหาอ�านาจอืน่	พัฒนาความเข้มแขง็
ขึ้นมาเคียงคู่กับสหรัฐอเมริกา	ซึ่งมีแรงกดดันจากฟากฝั่งสังคมนิยมคอมมิวนิสต์	เพราะเกาหลีเหนือ  

จนี		อิหร่าน	ก�าลังประสบความส�าเร็จในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และสะสมก�าลังพล		หากสหรัฐอเมริกา
ยงัหลงอยูใ่นอ�านาจเชือ่ว่าไม่นาน	ลัทธิทางการเมืองทีจ่ะขึน้มาแทนในอนาคต	คงหนีไม่พ้นลทัธิสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ของจีนอย่างแน่นอน

 4.3 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางครอบครัว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของโลก
	 จากการศึกษาวิวัฒนาการ	และปัญหาสงัคมโลกทีผ่่านมาในอดีต		และทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบนัท�าให้
เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง	 และปัญหาของโลกทางด้านสังคมในอนาคตได้
หลายประเด็น	ดังนี้
	 	 4.3.1)	แนวโน้มเกี่ยวกับครอบครัว
	 	 อัลวิน	 ทอฟฟ์เลอร์	 (Alvin	 Toffler)	 นักวิชาการและนักวิจารณ์สังคมผู้มีชื่อเสียง
ชาวอเมริกนั	ซึง่เป็นผู้เขียนหนงัสือเร่ือง	“อนาคตระทึก”	(Future	Shock)	ได้ช้ีให้เห็นถงึความต่ืนตระหนก
อย่างใหญ่หลวงของสังคมอเมริกัน	ภายหลังจากสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิก	 (Sputnik)	ขึ้นสู่
วงโคจรในอวกาศได้ส�าเร็จเป็นประเทศแรก	เมื่อวันที่	4	ตุลาคม	ค.ศ.1957	ขณะที่สหรัฐอเมริกา	ซึ่งเป็น
คู่แข่งส�าคัญยังท�าไม่ได้	 และในหนังสือเร่ือง	 “คล่ืนลูกที่สาม”	 (The	 Third	Wave)	 เขาได้ช้ีให้เห็นว่า
กระแสคลื่นหรือกระแสวิถีชีวิตของมนุษย์ได้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วสองลูก	คือ	คลื่นการปฏิวัติเกษตรกรรม
ในยุคหินใหม่	ซึ่งกระแสคลื่นดังกล่าว	ใช้เวลานับพันปีกว่าจะแสดงตัวเองอย่างเด่นชัด	คลื่นลูกที่สองคือ
กระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่	18	ซึ่งใช้เวลาประมาณ	300	ปี	จึงสามารถแสดงออกซึ่ง
วิถีชีวิตบดบังวิถีชีวิตคลื่นลูกเก่าได้	ส่วนคลื่นลูกที่สามที่ก�าลังเกิดขึ้น	คือ	คลื่นแห่งการปฏิวัติเทคโนโลยี
ระดับสูง	 ซึ่งคล่ืนลูกที่สามน้ีจะส่งผลกระทบต่อการผลิตแบบใหม่	 ครอบครัวแบบใหม่	 รวมทั้งสถาบัน
ใหม่ๆ	ด้วย	
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	 1)	ครอบครวัอนาคต	อัลวิน	ทอฟเลอร์		กล่าวว่า	ครอบครัวในปัจจุบนั	มลีกัษณะเป็นครอบครัว
เดี่ยวอันประกอบด้วยพ่อ	แม่	และลูก	1-3	คน	พ่อมีหน้าที่ท�างานเลี้ยงครอบครัว	แม่มีหน้าที่ดูแลบ้าน
และเลี้ยงลูก	ครอบครัวแบบน้ีมีความเหมาะสมกับรูปแบบสังคมในยุคคลื่นลูกที่สอง	ซึ่งเป็นสังคมที่มี
ผลผลิตทีละมากๆ	มีค่านิยม	และรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน	มีการปกครองตามล�าดับขั้นมี
การแบ่งแยกชีวิตการท�างานกับชีวิตส่วนตัวที่บ้านออกจากกันอย่างเด็ดขาด	ส�าหรับในอนาคตอัลวิน			
เห็นว่ารูปแบบครอบครัวจะเปล่ียนไป	อันเนือ่งมาจากเทคโนโลยสีมยัใหม่ในงานบางชนิด	เช่น	การสร้าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	การออกแบบอาคาร	การเขียนต�ารา	การตรวจสอบกระบวนการผลิตระยะไกล	
การโต้ตอบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์จะสามารถท�าได้ที่บ้าน	สามีภรรยาจะมีเวลาได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น	
ลกัษณะการท�างานอาจแบ่งกนัท�าคนละชิน้หรือแบ่งเวลากันท�าคนละช่วง	นอกจากน้ันแนวคิดในการหา
คู่ครองจะเปล่ียนไปจากเดิม	ซึ่งแต่เดิมการเลือกคู่ครองมีเหตุผลส�าคัญจากความรักในเชิงโรแมนติก						
แต่ในอนาคตคู่สมรสจะต้องพิจารณาการท�างานแบบรวมมนัสมอง	โดยจะต้องเพ่ิมเกณฑ์การเลือกคู่ครอง
ในเร่ืองสติปัญญา	ความรับผิดชอบ	ความมวิีนัย	และคุณธรรมการท�างานด้วย	เด็กๆ	ในยคุคลืน่ลูกทีส่าม	
จะไม่ถกูตัดขาดจากพ่อแม่เพราะต้องไปเรียนหนังสือ	แต่เขาจะเติบโตในบ้านอิเล็กทรอนิกส์	และคุ้นเคย
กับงานของพ่อแม่ต้ังแต่เกิด	เมื่อเขาโตขึ้นถึงระดับหน่ึงเขาจะมีส่วนร่วมในการท�างานของพ่อแม่ด้วย				
อัลวินยังเห็นว่า	ครอบครัวในอนาคตจะกลับไปมีลักษณะคล้ายยุคคล่ืนลูกที่หน่ึงตรงที่ครอบครัวจะมี
ลักษณะครอบครัวขยาย	คือครอบครัวที่มีจ�านวนคนมากขึ้นและมีลักษณะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือ
สหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย	ครอบครัวอาจประกอบด้วยเพื่อนของพ่อ	เพื่อนของแม่ที่ร่วมธุรกิจด้วย	
หรืออาจรวมถงึลกูค้าทีต้่องเกีย่วข้องกบัการผลิต	ซึง่ไม่ว่าการเปลีย่นแปลงในอนาคตจะส่งผลตามมาใน
ลกัษณะใดกต็าม	อัลวินสรุปว่าโลกจะต้องก้าวต่อไป	และระบบครอบครัวจะยงัเป็นสถาบนัหลักของสังคม
ต่อไป	ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	ระบบครอบครัวจะเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างสังคม
และการปรับตัวสู่อารยธรรมของคล่ืนลูกใหม่	นอกจากแนวคิดของอัลวินในเร่ืองครอบครัวอนาคต											
ดังกล่าวแล้ว	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยชีวีภาพ	จะท�าให้มนุษย์สามารถเลือกมบีตุรตามความต้องการ
ได้อีกด้วย	โดยเฉพาะในเรื่องลักษณะทางกายภาพและชาติพันธุ์
	 2)	บ้านส�านกังาน	(Office	Home)		อัลวนิเชือ่ว่าการปฏวิติัทางเทคโนโลยกีารสือ่สารจะท�าให้
เกิดระบบการผลิตแผนใหม่ที่จะดึงคนจ�านวนนับล้านคนให้ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม	เพ่ือกลับเข้า
ท�างานในบ้าน	โดยการปรับบ้านให้เป็นที่ท�างานแทนการท�างานในโรงงาน	บ้านดังกล่าวจะเป็นบ้านที่มี
เทคโนโลยีทันสมัยและเป็นศูนย์กลางการผลิต	ทั้งน้ี	เพราะการท�างานในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับข้อมูล
มากกว่าการท�ากบัส่ิงของหรือเคร่ืองจกัร	ซึง่งานทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูน้ันสามารถท�าทีบ้่านของตนเองได้
ในอนาคตบ้าน	จึงกลายเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่ท�างาน	ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการ	อาทิเช่น	
	 1)	ท�าให้ชมุชนมคีวามมัน่คงขึน้	เพราะคนท�างานไม่ต้องย้ายตามสถานท่ีท�างานในกรณีถกูโยกย้าย
	 2)	 เป็นการลดและกระจายพลังงาน	 จากการกระจุกอยู่ตามอาคารใหญ่ๆ	 และยังสามารถใช้
พลังงานทดแทนจากดวงอาทิตย์ได้อย่างเพียงพออีกด้วย
	 3)	ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	คอมพิวเตอร์	และโทรคมนาคมจะเจริญรุดหน้า	ในขณะที่ธุรกิจรถยนต์
และธุรกิจซื้อขายที่ดินอาจมีแนวโน้มลดลง
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	 4)	 เอกชนที่ท�างานคล้ายคลึงกัน	 อาจร่วมมือกันเป็นเจ้าของเคร่ืองมือในการท�างานร่วมกันใน
ลักษณะของหุ้นส่วนหรือบริษัทขนาดย่อม	เป็นต้น	
	 	 2.1)	ระบบบ้านอัจฉริยะ	(Smart	Home)
	 	 คือ	บ้านทีผู้่พักอาศัยสามารถควบคุมการท�างานของอุปกรณ์และเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ได้จากทุกท่ีทุกเวลาผ่านระบบควบคุมและระบบเครือข่าย	 ซึ่งอาจติดต้ังอยู่ในรถยนต์หรือในโทรศัพท์								
มือถือ	เป็นต้น	
	 	 2.2)	เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ	(Smart	Electric)
	 	 คือ	เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทีส่ามารถเชือ่มต่อกบัระบบเครือข่ายได้	ท�าให้สามารถควบคุมเคร่ือง
ใช้	ดังกล่าวผ่านอุปกรณ์สื่อสารได้	และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะยังสามารถตรวจสอบตัวเองได้ว่า	มีความ
เสียหายเกดิขึน้ในส่วนใดบ้างและจะรายงานข้อมลูผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปผู้ให้บริการเพ่ือท�าการแก้ไข
ความเสียหายที่เกิดขึ้น	ตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ	มีดังนี้
 	เครื่องปรับอากาศ	ซึ่งสามารถสั่งปิด-เปิด	ผ่านโทรศัพท์มือถือได้	
 	 โทรทัศน์	 ที่สามารถต้ังเวลานัดหมายรายการท่ีต้องการดูเพ่ือให้ส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท	์			
มือถือเมื่อถึงเวลาแพร่ภาพได้	ทั้งยังมีการสั่งการด้วยเสียงที่ระบุตัวบุคคลได้
 	 ตู้เย็น	 ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และสามารถตรวจสอบสภาพอาหารภายในตู้ได้วา่
ขาดสิ่งใดบ้างพร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือน	เพื่อแจ้งให้เจ้าของทราบผ่านระบบเครือข่าย
 	เตาไมโครเวฟ	ท่ีสามารถดาวน์โหลดวิธปีรุงอาหารจากอินเทอร์เนต็และปรุงอาหารให้เราอัตโนมตัิ
 	เคร่ืองซักผ้า	ทีส่ามารถตรวจสอบความเสยีหายของตัวเองได้และส่งข้อมลูสาเหตุของการเสยี
ไปยังบริษัทเพื่อให้มาท�าการแก้ไขได้
 	ระบบรักษาความปลอดภยั	ทีส่ามารถร้องเตือนเข้าสูโ่ทรศัพท์มอืถอื	หรือร้องเตือนไปยงัสถานี
ต�ารวจเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติได้	เป็นต้น

รูปที่ 4.1 บ้านส�านักงานในอนาคต  จะต้องมีเทคโนโลยีที่อาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการสั่งการที่สะดวกยิ่งขึ้น
ที่มา : http://www.agis.in/home-automation.html
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รูปที่ 4.2 ตู้เย็นอัจฉริยะ (Smart Refrigerator) ที่มา : http://soclaimon.wordpress.com/2013/05/15/page/4/

รูปที่ 4.3 เครื่องซักผ้าอัจฉริยะ (Smart Washing Machine)  ที่มา : http://
khawanta2937.wordpress.com/assignment/assignment-4/

รูปที่ 4.5 หม้อหุงต้มอัจฉริยะ (Smart Pot) ที่มา : http://thai.alibaba.com/ 
product-gs/2013-new-smart-electric-multi-cooking-1332652131.

html

รูปที่ 4.4 เตาไมโครเวฟอัจฉริยะ (Smart icrowave) ที่มา : http://khawan-
ta2937.wordpress.com/assignment/assignment-4/

รูปที่ 4.6 วิทยุนาฬิกาที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Smart 
Clock-Radio) ที่มา : http://khawanta2937.wordpress.com/assign-

ment/ assignment
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	 2.3)	ระบบส�านักงานอัตโนมัติ	(OA	:	Office	Automation)
	 เป็นระบบส�านักงานอัตโนมัติ	(OA	:	Office			
Automation)	คือ	ระบบการท�างานในบ้านหรือ
ส�านักงานที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือ
อัตโนมัติต่างๆ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ
ท�างาน	เช่น	เครื่องโทรสาร	เครื่องถ่ายเอกสาร	
เป็นต้น	 ซึ่งอุปกรณ์ประเภทระบบส�านักงาน
อัตโนมัติ	 ในอนาคตจะถูกพัฒนาให้สามารถ						
ใช้งานง่ายสามารถส่ังงานได้ด้วยเสียงและ
สามารถท�างานแทนคนได ้ โดยอัตโนมั ติ	
นอกจากน้ียังมีการรวมกันของอุปกรณ์ต่างๆ 

ให้สามารถท�างานได้หลายอย่างในอุปกรณ์เดียว
และการพัฒนาอุปกรณ์ส�านักงานให้เป็นแบบ		
ไร้สาย	 โดยใช้เทคโนโลยี	 Wireless	 และ
เทคโนโลยี	Bluetooth		

	 4.3.2	แนวโน้มเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี			
	 ปัจจุบันสังคมโลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ	 มากมายนับต้ังแต่โลกเข้าสู่ยุคที	่		
เรียกว่าโลกาภิวัตน์	 สังคมโลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ	ซึ่งอาจแบ่งได้หลายประเภทที่
ส�าคัญ	ประกอบด้วย
 				 1)	เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	(Information	and	Communication	Technology)	
 เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความส�าคัญที่สุดในยุคโลกาภิวัตน์	ทั้งน้ีเพราะ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส�าคัญใน
กระบวนการโลกาภิวัตน์		เทคโนโลยีสารสนเทศ
มวิีวัฒนาการมานานหลายพันปีแล้ว	เร่ิมต้นจาก
การสื่อสารด้วยภาพและอักษรโดยมีอุปกรณ์
ได้แก่กระดาษ	หมกึ	และเคร่ืองเขยีนต่างๆ	ตาม
ด้วยเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกล	เคร่ืองจักรไฟฟ้า	
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์	เช่น	เคร่ืองพิมพ์ดีด	
โทรศัพท์	 เทคโนโลยี	 ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	
คอมพิวเตอร์	 อุปกรณ์การส่งข่าวสารต่างๆ	
เป็นต้น	 เทคโนโลยีเหล่าน้ีเมื่อผสมผสานกับ
เทคโนโลยีคมนาคม	ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการ
ติดต่อส่ือสาร	 เช่น	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 โทรสาร						

รูปท่ี 4.7 ส�านักงานอัตโนมัติ (Office Automation) เป็นการน�าเอา
เทคโนโลยีใหม่มาใช้ช่วยให้การปฏิบัติงานในส�านักงานมีประสิทธิภาพมี
ความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยการจัดท�า การเก็บรักษา การ
ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารในส�านักงานเป็นหลัก  ที่มา : http://office-
chonlada.blogspot.com/2012/08/blog-post.html 

รูปท่ี 4.8 โทรศัพท์มือถอืในอนาคตหรือ Concept Phone ท่ีใช้เทคโนโลยี
การผลิตล�้าสมัย ฟังก์ช่ันการท�างานหลากหลาย ไม่ยึดติดกับรูปร่าง
ลักษณะเดิมๆ ของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน ท่ีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
ชีวิตประจ�าวันของเรามากขึ้น  ที่มา : http://blog.eduzones.com/
bangsi/98126
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รวมทั้งการส่ือสารผ่านดาวเทียม	ท�าให้การส่ือสารเป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว	การน�าเอาวัสดุ
สมัยใหม่มาใช้ในการผลิตใยแก้วน�าแสง	(Fiber	Optics)	ท�าให้มีการพัฒนาการส่ือสารด้วยภาพ	เสียง	
และตัวเลขได้ดีขึ้นอย่างมาก	เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้สังคมโลกมีความใกล้ชิดกันจนเป็นเสมือน
หมู่บ้านเดียว	คือ	หมู่บ้านโลก	ในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้จะยิ่งพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพในอนาคต	ภาวะโลกาภวัิตน์จะกระจายไปทัว่ทกุมมุโลก	และคนท่ัวไปสามารถเข้าถงึได้อย่าง
ง่ายดายยิ่งกว่าในปัจจุบัน	ซึ่งกระจายเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีความสามารถและมีโอกาสสูงเท่าน้ัน	
เช่น	ระบบอินเทอร์เนตในปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้เฉพาะประชากรบางกลุ่มเท่านั้น
	 	 1.1)	ยูบิควิตัสเทคโนโลยี	(Ubiquitous	Technology)	
	 	 ยูบิควิตัสเทคโนโลยี	 (Ubiquitous	 Technology)	 เป็นแนวคิดของการเชื่อมโยงเข้าสู่
ระบบเครือข่ายได้ในทกุที	่ทกุเวลา	โดยเป็นการพัฒนาทีร่วมเอา	เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์	เทคโนโลยกีาร
ควบคุมและเทคโนโลยีการส่ือสารเข้าไว้ด้วยกัน	 ซึ่งจะท�าให้เราสามารถติดต่อสื่อสาร	 ควบคุม	 และท�า
กจิกรรมต่างๆ	ได้ทกุทีท่กุเวลา	โดยจะผลกัดันให้คอมพิวเตอร์กลายเป็นสิง่แวดล้อมของมนุษย์	กล่าวคือ	
ท�าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทุกหนทุกแห่ง	 ตลอดเวลาและสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย	ณ	 สถานที่แห่งนั้นได้เหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ของตัวเอง 
ซึ่งชิป	(Chip)	ของคอมพิวเตอร์จะถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ	ท�าให้สามารถควบคุมสิ่งต่างๆ	ผ่านระบบเครือข่าย
ได	้ซึ่งยูบิควิตัสเทคโนโลยี	(Ubiquitous	Technology)	มีจุดเด่น	3	ประการ	คือ		
	 	 1.	คอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่อกันเป็นระบบเครือข่าย
	 	 2.	 ผู ้ ใช ้ไม ่ รู ้ สึกว ่าก�าลังใช ้
คอมพิวเตอร์อยู่ตัวอย่างเช่น	 การสร้างสภาพ
แวดล้อมที่มีคอมพิวเตอร์ซ่อนอยู่ในอุปกรณ์
ต่างๆและท�างานเมื่อผู้ใช้เปล่งเสียง	เป็นต้น	ซึ่ง
ผู้ใช้สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายโดยไม่
จ�าเป็นต้องใช้คีบอร์ด	 (Keyboard)	 หรือเมาส	์
(Mouse)	 ในการป้อนข้อมูลเข ้าสู ่ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์	
	 	 3.	การบริการคอมพิวเตอร์ทีม่ี
ให้เลือกจะเปล่ียนไปตามผูใ้ช้,	สถานการณ์ทีเ่กดิ
ขึ้นและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในที่นั้น
  2.2)	เทคโนโลยอีตุสาหกรรม	(Industrial	Technology)	เป็นเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง
กับผลิตสินค้าและการบริการขนาดใหญ่	ได้แก่	เทคโนโลยีในการท�าวัสดุภัณฑ์สมัยใหม่	อาทิเช่น	
	 	 1)	เซรามิกส์	(Ceramics)	ซึ่งมีคุณภาพแข็ง	ทน	เบา	ไม่เป็นสนิม	ทนต่ออุณหภูมิสูง	
บางชนิดมีความแกร่งแต่บางเบา	จึงสามารถน�ามาผลิตสินค้าจ�าพวกกรรไกร	มีด	เตารีด	ในอนาคตจะมี
บทบาท		อย่างมาก	ในอุตสาหกรรมเคร่ืองยนต์	อุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์	โทรคมนาคม	รถยนต์		ดาวเทยีม	
เป็นต้น	

รูปท่ี 4.9 การเช่ือมโยงระบบเครือข่ายโดยใช้ยูบิควิตัสเทคโนโลยีผ่าน
เทคโนโลยทีกุประเภท  เพือ่ความสะดวกในทุกการใช้งานในปัจจบุนัและ
อนาคต  ทีมา : https://    www.omron.com/r_d/technavi/vision/
summary/
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	 	 2)	พลาสติก	(Plastics)	บางชนิด
มคีวามแขง็เท่าโลหะแต่มคีวามบางเบากว่า	เกบ็
ความร้อนและไฟฟ้าได้ดีกว่าท�าให้ประหยัด
พลังงาน	 สามารถน�าไปทดแทนโลหะ	 และ
กระจกได้	 เช่น	 กาน�้า	 คอนแท็คเลนส์	 ท่อน�้า	
กระจกพลาสติก	 ขวดน�้า	 หลอดนีออน	 หมวก
ทหาร	เส้ือกนักระสนุ	ชปิ		แผ่นความจ�าในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์	 รวมทั้งชิ้นส่วนเคร่ืองบินและ
ดาวเทียม	
	 	 3)	ใยแก้วน�าแสง	(Fiber	Optics)  
มีขนาดเล็กเท่าเส้นผมหรือประมาณหน่ึงในห้า
ของสายเคเบิลที่ท�าจากทองแดงแต่มีศักยภาพ

ในการสือ่สารและรับส่งข้อมูลได้สูงกว่าสายเคเบลิทีท่�าจากทองแดงมากมาย	ในอนาคตเคเบลิใยแก้ว	จะ
ถูกน�าไปวางเป็นเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก	ส�าหรับการสื่อสารคมนาคมทั้งด้านเสียง	ภาพ	และข้อมูล
ตัวเลข
	 	 3.1)	ภาวะเสมือนจริง	(Virtual	Reality)
	 	 คือ	 การใช้คอมพิวเตอร์จ�าลองภาพ	 สภาวะแวดล้อมในระบบสามมิติ	 ให้ผู้ใช้สามารถ
ทดลอง	ใช้ระบบต่างๆ	ได้เหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง	ซึ่งภาวะเสมือนจริงนี้ถูกน�ามาใช้ทดสอบกับงานที่

มีความเสี่ยงสูง	เช่น	ระบบการบิน	การเดินเรือ	
งานด้านการฝึกหัดแพทย	์ เป็นต้น	 จากใยแก้ว
น�าแสงและในอนาคตคาดว่าระบบน้ีจะถกูน�ามา
ใช้ในด้านบันเทงิ	โดยอาจพัฒนาให้ผูช้มภาพยนตร์
หรือโทรทศัน์สามารถเป็นส่วนหน่ึงของตัวละคร	
หรือเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์	สามารถรับรู้	รูป	รส	
กลิ่น	เสียง	ได้อีกมากขึ้น
	 	 4)	เซมิคอนดักเตอร์
(Semiconductors)	เช่น	การผลิตซิลิคอนจาก
ทรายธรรมดา	 ส�าหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์
จ�าพวกทรานซสิเตอร์	แผงวงจร	และชปิ	(Chip)	
ในอนาคตจะมีการพัฒนาวัสดุผสมท�าให ้
สามารถลดขนาดวงจรได้	วตัถุบางชนิดสามารถ

น�ามาท�าชิป	ทีท่�างานได้เร็วกว่า	กนิไฟน้อยกว่า	และยงัทนความร้อนดีกว่าชปิ	แบบเดิมอีกด้วย	นอกจาก
นี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลักษณะแผงวงจร	 จะถูกผนึกกับชิปขนาดเล็กเพื่อสะดวกต่อการใช้งานใน
อนาคต

รูปท่ี 4.10 เคร่ืองป้ิงขนมปังแบบมลัติฟังก์ช่ัน เป็นผลติภณัฑ์จากเซรามกิ
ที่ผสมกับพลาสติกเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ในอนาคต ท่ีมา : http://
www. bloggang.com/viewdiary.php?id=baansuansabuy&month=12-
2009&date=15&group=4&gblog=16

รูปท่ี 4.11 Oculus Rift  อุปกรณ์สวมหัวท่ีสามารถแสดงภาพเสมือนสมจริง 
(Virtual Reality) ซึ่งภายในแว่นเป็นจอภาพที่แยกตาซ้ายและตาขวา ภาพที่ได้
จึงเป็น 3 มิติ โดยพื้นท่ีของจอภาพจะกินบริเวณกว้างไปถึงหางตา ท�าให้ผู้สวม
ใส่รู้สกึถงึความสมจรงิของภาพ และยงัมรีะบบตรวจจับการเคลือ่นไหวของศีรษะ 
เมื่อเปลี่ยนทิศทางการมองมุมมองในแว่นก็จะเปลี่ยนตาม  ที่มา : http://tech.
th .msn.com/feature/7-เทคโนโลยแีห่งอนาคตท่ีเผยโฉมออกมาในปี-2013-1
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	 	 2.3)	 เทคโนโลยีชีวภาพ	(Biotechnology)	 ในอนาคตเทคโนโลยีชีวภาพจะมีความ
ก้าวหน้าและส�าคัญต่อด้านวิทยาศาสตร์และสังคมโลกหลายประการ	ดังต่อไปนี้	
	 	 	 2.3.1	การตดัต่อยนีส์	ซึง่เป็นเทคโนโลย	ีทีมุ่ง่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงโครงสร้าง
ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ด้วยการแทรกแซงพันธุกรรมโดยตรง	 โดยใช้เทคนิคการรวม
ตัวกันของสารดีเอ็นเอ	(DNA)	และการตัดต่อยีนส์	เทคโนโลยีดังกล่าวท�าให้เกิด“สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการ
ตัดต่อพันธุกรรม”	(GMOs)	ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพการตัดต่อยีนส์ในอนาคต	ได้แก่	การ
พัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ให้ทนทานต่อโรคและ
ปัจจัยที่เป็นบ่อนท�าลายความเจริญเติบโตและ
การขยายพันธุต่์างๆ	ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่
ต ่อการเกษตร	 ปศุสัตว์	 อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมอาหาร	 ยารักษาโรค	 รวมทั้งการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก	
	 	 	 2.3.2	 การคัดลอก
พันธุ์หรือโคลนนิ่ง	(Cloning)	เป็นการคัดลอก
พันธุ ์พืชและพันธุ ์สัตว์ให้เหมือนกับพ่อแม่	
ประโยชน์ของการโคลนน่ิง	นอกจากจะเป็นการ
คัดลอกตัวใหม่ได้แล้วยังมีประโยชน์ตรงที่	ช่วย
ควบคุมไวรัสได้	 พันธุ์พืชต้นเดียวที่ไร้โรคจะ
สามารถคัดลอกได้นับเป็นพนัๆ	ต้น	การโคลนน่ิงสตัว์
มข้ีอยุง่ยากกว่าการโคลนน่ิงพืชแต่กใ็ช้หลักการ
ท่ีคล้ายคลึงกัน	 เพียงแต่พืชสามารถเลี้ยงเซลล์
และต้นอ่อนได้ในหลอดแก้ว	แล้วสามารถน�าไปปลกูได้เลย	ในขณะทีก่ารโคลนน่ิงสตัว์จะต้องน�าตัวอ่อน
ไปฝังในมดลูกของตัวเมียจงึจะให้ลูกออกมาได้	การโคลนน่ิงใช้กบัสัตว์แล้วยงัสามารถใช้กบัมนุษย์ได้ด้วย
	 	 	 2.3.3	 การถอดรหัสยีนส์และท�าแผนที่ยีนส์	 (Human	Genome	&	Gene	
Mapping)	ซึง่จะท�าให้เราทราบถงึความลับของกลไกแห่งความเป็นมนุษย์ทัง้ทางกายภาพและพฤติกรรม	
รวมทั้งการเจ็บไข้ได้ป่วยและความผิดปกติทางพันธุกรรมตั้งแต่ก่อนการปฏิสนธิ	 เช่น	 รู้ว่าเด็กคนใด
เกิดมาแล้วจะมีพฤติกรรมอย่างไร	จะเป็นคนเก่งกาจแค่ไหน	รวมทั้งจะเป็นโรคอะไร		และจะมีอายุมาก
น้อยเพียงใด	 จุดมุ่งหมายส�าคัญของโครงการนี้	 ก็เพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์	 หรือเป็นอุปสรรค
ต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์	 ที่มีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์หรือความผิดปกติของยีนส์ได้ล่วงหน้ามากขึ้น	
เช่น	โรคโลหิตเป็นพิษ	โรคอัลไซเมอร์	โรคแก่เกินวัย	เป็นต้น	ซึ่งการค้นพบดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดผลดีใน
แง่การป้องกนั	แต่ในขณะเดียวกนักอ็าจส่งผลต่อจิตใจผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่ท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคต	เช่น	กรณี
ท่ีหญิงบางคนได้ทราบล่วงหน้าว่าลูกในท้องที่จะเกิดออกมาจะมีพฤติกรรมเลวร้าย	 จะมีชีวิตอยู่ได้
ไม่กี่ขวบ	เป็นต้น

รูปที่ 4.12 จีเอ็มโอ (GMO) เป็นค�าย่อมาจาก Genetically Modified 
Organisms ซึ่งใช้เรียก กลุ ่มสิ่งมีชีวิต (organism) ท่ีได้ผ่านการ
เปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม วิธีการในการตัดต่อดีเอ็นเอ เรียกว่า           
Recombinant DNA technology ซึ่งสามารถใช้ในการตัดหรือต่อ 
ดีเอ็นเอระหว่างสิ่งมีชีวิตจ�าพวกเดียวกัน หรือระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง
จ�าพวกก็ได้  ที่มา : http://www.gotoknow.org/posts/165712
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	 	 2.4)	เทคโนโลยอีวกาศ	มนษุย์สามารถส่งวัสดุออกไปนอกโลกได้เมือ่	5	ทศวรรษมาแล้ว 
เม่ือสหภาพโซเวียตได้ส่งดาวเทียมสปุตนิกขึ้นสู่วงโคจรในปลายปี	 ค.ศ.1957	 และสหรัฐอเมริกาก็ส่ง 
ดาวเทียมเอ็กพลอเรอร์	 (Explorer)	 ได้ในเดือนมกราคมปีถัดมา	 จากน้ันทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพ
โซเวียตก็แข่งขันกันส่งดาวเทียมและยานอวกาศขึ้นสู่วงโคจรอย่างต่อเน่ือง	 จนในที่สุดในวันที่	 16	
กรกฎาคม	ค.ศ.1969	สหรัฐอเมริกาก็สามารถส่งมนุษย์อวกาศสามคนขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกตาม	โครงการ	
อพอลโล	11	และส่งมนุษย์อวกาศสองคนเหยียบผิวดวงจันทร์ในวันที่	21	กรกฎคม	ค.ศ.1969	ซึ่งการที่
จะส่งมนุษย์ไปลงยังดวงจันทร์ได้	จะต้องอาศัยความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงมาก	หลังจากนั้นมนุษย์ก็ไม่
อยู่นิ่งแต่ได้พยายามส�ารวจจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล	โดยการส่งยานส�ารวจออกไปนอกระบบสุริยะ	
ส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศไปลอยอยู่นอกโลก	เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของจักรวาล	รวมทั้งการ
ส่งสัญญาณติดต่อไปยังดวงดาวที่คาดว่าอาจมี	“สิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาด”	(Extra	Terrestrial)	ซึ่งมีความ
เป็นได้ในเม่ือค�านึงถงึข้อเทจ็จริงทีว่่าจักรวาลมคีวามกว้างนับหมืน่ปีแสงและประกอบด้วยกลุม่ดาวหรือ
ดาราจักร	 (Galaxy)	มากมายนับหมื่นล้านแกแล็กซี่	 เทคโนโลยีอวกาศฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว	แต่
การศึกษาอวกาศและจกัรวาลนอกจากจะท�าให้เราเข้าใจธรรมชาติทีอ่ยูร่อบตวัเรา	และแสดงภมูปัิญญา
ความสามารถของมนุษย์แล้ว	ผลประโยชน์อ่ืนทีติ่ดตามมาทีเ่ราได้รับแล้วมมีากมาย	เช่น	การส่งดาวเทยีม
สู่ท้องฟ้ากเ็ป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ	และดาวเทยีมน่ีเองทีท่�าให้เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ต	
รวมทัง้ใช้ในการถ่ายทอดรายการต่างๆ	ทางวทิย	ุโทรทศัน์	และการสือ่สารผ่านโทรศัพท์มอืถอื	เทคโนโลยี
อวกาศจึงส่งผลประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งมวลอย่างมหาศาล	
											 	 2.4.1)	ปัญญาประดิษฐ์	(AI	:	Artificial	Intelligence)
	 	 	 ปัญญาประดิษฐ์	หรือ	AI	:	Artificial	Intelligence	เป็นศาสตร์ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่เน้นการพัฒนาให้คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและความสามารถในการคิด	 ค�านวณ	

ปฏิบัติการ	 และแสดงการกระท�าต่างๆ	 ได้
เหมอืนมนษุย์	สามารถรับการส่ังการและแปรผล
ตามค�าส่ัง	 เพ่ือน�าสู่การปฏิบัติท่ีสมบูรณ์	 อาจ
พัฒนาไปสู่การคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์ข้อมูล	
ช่วยมนุษย์ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีใน
อนาคต	 อาจเป็นเทคโนโลยีภายในครอบครัว	
ส�านักงาน	 อุตสาหกรรม	 การแพทย์	 และการ
ทหารในอนาคต	ซึ่งปัจจุบันนี้การศึกษาในเรื่อง
ของ	AI	ประกอบด้วย	4	สาขา	ดังนี้
	 1.	ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์	
	 2.	ภาษาธรรมชาติ

	 3.	ระบบผู้เชี่ยวชาญ
	 4.	ความสามารถในการจ�าลองประสาทสัมผัสของมนุษย์

รูปที่ 4.13 หุ่นยนต์และการใช้หุ่นยนต์ในงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
อวกาศ ที่มา : http://sus doizzafirstblogger.blogspot.
com/2013/01/artificial-intelligence-and-expert.html
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  2.5)	เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาด้านต่างๆ			
	 	 1)	 เทคโนโลยีชีวภาพกับการแพทย์	 โดยน�ามาผลิตเป็นยาปฏิชีวนะและวัคซีนชนิด
ต่างๆ	ฮอร์โมน	ทีค่วบคุมการเจริญเติบโตในเด็กแคระ	ยาท�าลายเชือ้จลิุนทรีย์เฉพาะชนิด	ไม่ท�าลายเซลล์
ร่างกาย	การสร้างสารที่กระตุ้นให้การผลิตเม็ดเลือดแดงของเซลล์กระดูก	รวมทั้งการตรวจสอบโรคทาง
พันธุกรรม		
	 	 2)	 เทคโนโลยีชีวภาพกับการอาหาร	 ในขณะที่โลกมีแนวโน้มที่จะเผชิญปัญหาการ
ขาดแคลนอาหารก็ได้	 มีการปรับปรุงพืชพันธุ์ใหม่	 ให้ผลผลิตสูงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่แห้งแล้ง 
การเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่เพ่ือขยายพันธ์ุการตัดต่อยนี	การใช้จลิุนทรีย์หรือโปรตีนเซลล์เดียว	ซึง่มโีปรตีนสูง
มาใช้เป็นอาหารของสัตว์	 การผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโปรตีนสูง	 การน�าวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน
อตุสาหกรรมกระดาษ	มาผลติเป็นอาหารสตัว์	การผลติฮอร์โมนเพ่ือควบคุมและเร่งการเจรญิเตบิโตของสตัว์ 
การลดโคเลสเตอรอลในไข่แดง	 การปรับปรุง
คุณภาพน�้ามันในพืชคาโนลา	เป็นต้น
	 	 3)	เทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม 

ได้แก่	การก�าจดัขยะมลูฝอยของเสยีจากโรงงาน
และในบางครั้ง	ยังสามารถสร้างสารอื่นอันเป็น
ประโยชน์ต่อของเสียเหล่าน้ัน	 เช่น	 ผลิตก๊าซ
มีเทนจากส่ิงปฏิกูล	 ในอนาคตคาดว่าสามารถ
ผลิตแบคทเีรยีทีท่�าลายคราบน�า้มนัในแหล่งน�า้
และสิ่งแวดล้อมได้ส�าเร็จ
	 	 4)	 เทคโนโลยีชีวภาพกับ
พลงังาน	การผลติพลังงานในรูปของแอลกอฮอล์
เชื้อเพลิง	 (fuel	 alcohol)	และก๊าซมีเทน	 (methane	gas)	 เช่น	แอลกอฮอล์	ที่ผลิตจากอ้อยใช้แทน
น�้ามันในประเทศบราซิล	และแอลกอฮอล์ผสมน�้ามันที่เรียกว่า	ก๊าสโซฮอล์	 (gassohol)	ถือว่าเป็น
เชือ้เพลิงส�าหรับรถยนต์	ทีนั่กวิทยาศาสตร์ได้ผลติเป็นผลส�าเร็จ	และได้ใช้และจดัจ�าหน่ายในประเทศไทย	
โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนด้วยดี	และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 4.4  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลก
	 	 4.4.1	แนวโน้มด้านการเพิ่มจ�านวนของประชากรโลก
	 	 สถานการณ์ประชากรโลกมแีนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของประชากรสูงอายจุากภาวะเจริญพันธุ์
ทั่วโลกลดลง	 ขณะที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น	 จากพัฒนาการทางการแพทย์และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี	 ท�าให้ประเทศพัฒนาแล้ว	 เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเป็นส่วนใหญ่	 เช่น	 สหรัฐอเมริกา	 ยุโรป	
ญีปุ่น่	เกาหลีใต้	รวมท้ังประเทศก�าลังพัฒนา	เช่น	ประเทศไทยท่ีก�าลังเข้าสูสั่งคมผู้สูงอาย	ุส่งผลให้การออม
และความมั่งคั่งของประเทศเหล่านี้ลดลง	เนื่องจากการผลิตภาคแรงงานที่เพิ่มขึ้นในอัตราต�่า	นอกจากนี้

รูปท่ี 4.14 การผลิตวัชพืชเพ่ือก�าจัดน�้าเสียหรือการผลิตก๊าซมีเทนจาก
สิ่งปฏิกูล  เป็นกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์พลังงานได้เป็นอย่างดีในโลกปัจจุบัน 
ที่มา : http://www.uba .co.th/uba-blog



208

ค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณสุขและการดแูลผู้เกษยีณอายมุจี�านวนท่ีเพ่ิมสูงขึน้	ซ่ึงเป็นท้ังโอกาสและภยัคุกคาม 

ต่อประเทศไทยในระยะต่อไป	โดยด้านหน่ึงประเทศไทยจะมโีอกาสมากขึน้ในการขยายตลาดสินค้า	เพ่ือ
สุขภาพและการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้าน	 สถานที่ท่องเที่ยว
และการพกัผ่อนระยะยาวของผู้สงูอายจุากประเทศเหล่านี	้แตใ่นอกีด้านกจ็ะเป็นภยัคุกคามในด้านการ
เคลือ่นย้ายแรงงานทีม่ฝีีมอืและทกัษะไปสู่ประเทศทีม่ผีลตอบแทนสูงกว่า	รวมทัง้การแข่งขนัในการดึงดูด
เงินลงทุนเข้าสู่ประเทศ	สัดส่วนประชากรในแอฟริกา	ตะวันอออกกลาง	 เอเชียใต้จะเพิ่มขึ้น	 ในขณะที่
ประชากรในยุโรปและอเมริกาเหนือจะลดลง	 จีนและอินเดียจะยังเป็นประเทศที่มีประชากรสูงสุดสอง
ล�าดับแรกและมีสัดส่วนประมาณร้อยละ	 36	 ของทั้งโลก	 สัดส่วนของประเทศด้อยพัฒนาจะมากขึ้น 

ในขณะที่สัดส่วนของประเทศพัฒนาแล้วลดลง	 สัดส่วนของเด็กจะลดลงในขณะที่ผู้สูงอายุจะมากขึ้น	
อัตราส่วนการพึ่งพิงจะลดลงส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนา	แต่จะเพิ่มขึ้นในประเทศพัฒนาแล้ว	อายุของ
ประชากรจะยาวขึน้	เนือ่งจากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณภาพของประชากรจะสงูขึน้	
เน่ืองจากความก้าวหน้าทางการศึกษาและเทคโนโลย	ีการเกดิลักษณะเมอืงและการสร้างเมอืงในประเทศ
ยากจนและประเทศที่มีฐานะปานกลางจะเพิ่มขึ้นตามล�าดับ
	 	 4.4.2	แนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและพฤติกรรมการบริโภค
	 	 การค้ายคุโลกาภวิตัน์ทีค่วามก้าวหน้าเทคโนโลยสีารสนเทศ	ท�าให้การแลกเปลีย่นข้อมลู
ข่าวสาร	 รวมทั้งวัฒนธรรมอันหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก	 สามารถน�ามาเผยแพร่ได้สะดวกรวดเร็ว	
กลายเป็นทั้งการสร้างโอกาสและปัญหาใหม่ๆ	ตามมา	 โอกาสที่เกิดขึ้นคือ	ความต้องการบริโภคสินค้า
และบริการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย	 โดยเฉพาะกระแสนิยมตะวันออก	ส่งผลให้ประเทศ
ที่มีวัฒนธรรมมายาวนานอย่างประเทศไทย	 มีโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการที่เชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมและสร้างรายได้มากขึ้น	ทั้งการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มให้ความส�าคัญ
กบัสขุภาพและธรรมชาติทีข่ยายตัวไปทัว่โลก	ช่วยให้เกดิความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมเพ่ิมขึน้	และเกดิกระแสความนิยมบรโิภคสนิค้าเชิงอนุรกัษ์และสนิค้าสขุภาพ	เช่น	ธรุกจิสปา 
พืชสมุนไพร	แพทย์ทางเลือก	อาหารและบริการดูแลสุขภาพ	จึงนับเป็นโอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทยและน�ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม	 ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได	้
ขณะเดียวกนัปัญหาทีต้่องเผชญิคือการแพร่ขยายของวัฒนธรรมต่างชาติ	อาจจะท�าให้วฒันธรรมด้ังเดิม	
ซึ่งเป็นทุนสังคมของประเทศ	เริ่มเสื่อมถอยหากไม่ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานอย่างเหมาะสม	ขณะที่
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีแนวโน้มอยู่ในเขตเมืองที่แพร่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว	ท�าให้วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่เปลี่ยนไป	เน้นความสะดวกสบายและให้ความส�าคัญกับการเลือกซื้อสินค้า	แต่ต้องใช้ชีวิต
อย่างเร่งรีบ	 มีรูปแบบการบริโภคที่ผิดโภชนาการและการใช้ชีวิตที่เผชิญแรงบีบค้ันทางเศรษฐกิจและ
สังคมมากขึ้น	 ประกอบกับเด็กและวัยรุ่นอาจได้รับข้อมูลข่าวสารในแง่ลบ	 เช่น	 ภาพและสื่อลามก	
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ	 เป็นต้น	 เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและยั่วยุให้เกิดความ
รุนแรง	เป็นเหตุให้การดูแลและป้องกันเด็กและเยาวชนจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างล�าบาก
มากขึ้น	สิ่งเหล่านี้สร้างความเสี่ยงใหม่ๆ	ด้านสังคมที่ต้องเผชิญ	รวมถึงการก่อการร้าย	การระบาดของ
โรคพันธุกรรมใหม่ๆ	และการค้ายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ	เป็นต้น	จงึต้องสร้างวัฒนธรรมทีเ่หมาะ
สมเพื่อควบคุมต่อไป
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	 	 4.4.3	แนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีระหว่างประเทศ
	 	 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการขนส่งและกระแสโลกาภิวัตน์	 ส่งผลให้มีการเดินทาง
ท้ังวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวและการท�าธุรกิจในที่ต่างๆ	 ทั่วโลกมากขึ้น	 ในขณะที่กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ	 ก็มักจะมุ่งไปสู่การส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและ	
ผูป้ระกอบการเพ่ือไปท�างานในต่างประเทศได้สะดวกขึน้	นอกจากน้ันยงัมีปัจจยัทีจ่ะส่งผลให้มกีารเคลือ่น
ย้ายของคนระหว่างประเทศมากขึ้นในอนาคตท่ีส�าคัญอีก	 2	 ปัจจัย	 ได้แก่	 (1)	 ก�าลังแรงงานของกลุ่ม
ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ลดลง	 จะน�าไปสู่ความต้องการแรงงานจากต่างประเทศมากขึ้นและ								
น�าไปสู่การอนุญาตให้มีแรงงานต่างชาติเข้าท�างานในประเทศมากขึ้น	ปรากฏการณ์น้ีคาดว่าจะน�าไปสู่
โอกาสในการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่มีทักษะระดับต�่าถึงปานกลาง	จากประเทศยากจนและประเทศ
ก�าลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปแล้ว	(2)	สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้		
ท�าให้ประเทศต่างๆ	 ตระหนักถึงความส�าคัญของบุคลากรที่มีองค์ความรู้สูงต่อขีดความสามารถใน									
การแข่งขันของประเทศ	 ในขณะที่การปรับปรุงระบบการศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ	 ของ
ประเทศจะต้องใช้เวลานาน	 ดังน้ันการส่งเสริมให้ผู้มีประสบการณ์และความรู้มาท�างานในประเทศ									
จึงเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศ		
ซึ่งเจริญเติบโตขึ้นโดยคนที่มีความสามารถจากที่ต่างๆ	ทั่วโลก	ที่ไปท�างานสอนหนังสือและสร้างองค์ความรู้
อย่างต่อเนือ่งในอดีตหลายประเทศ	ในปัจจบัุนเร่ิมหาทางท่ีจะดึงดูดบุคลากรท่ีขาดแคลนจากประเทศอืน่ๆ 

และในอนาคตการแข่งขนัเพ่ือดึงดูดบคุลากร	โดยเฉพาะในกลุม่คนทีม่คีวามสามารถสงู	จะมคีวามรุนแรง
และมีแนวโน้มเพิ่มระดับขึ้น
	 	 4.4.4	แนวโน้มวิกฤติอาหารและพลังงาน	
	 	 หลังจากราคาพลังงานได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลาหลายปี	 ปัจจุบันโลกก�าลัง
เผชิญกบัปัญหาใหม่	ซึง่มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะรุนแรงมากกว่าคือ	ปัญหาราคาอาหารทีเ่พ่ิมสงูขึน้อย่างมาก
และอาจจะถึงขั้นขาดแคลนในอนาคต	 เกิดจากหลากหลายสาเหตุที่ส�าคัญคือการเปลี่ยนแปลงสภาวะ											
ภมูอิากาศก่อให้เกดิภยัพิบติัทางธรรมชาติและการเพ่ิมสงูขึน้ของอุณหภูมโิลก	รวมทัง้สร้างความเสียหาย
ต่อปริมาณผลผลติทางการเกษตร	โดยเฉพาะพืชอาหารได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ	นอกจากน้ีความ
ไม่แน่นอนของปริมาณน�า้ฝน		และการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง
ไปสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรของโลก	รวมทั้งปริมาณผลผลิตพืชอาหาร	เช่น	ข้าว	
ก็มีแนวโน้มลดลงเพราะมีข้อจ�ากัดเร่ืองพ้ืนที่เพาะปลูกและศักยภาพของเทคโนโลยี	 ซึ่งอาจท�าให้ไม่
สามารถเพ่ิมผลผลิตได้เท่าทีค่วรในอนาคต	ราคาน�า้มนัพุ่งสูง	อีกเหตุผลหน่ึงทีเ่ด่นชดัคือการเพ่ิมข้ึนของ
ราคาน�า้มันอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่ท�าให้มกีารน�าพ้ืนทีเ่พาะปลกูพืชอาหารไปใช้ในการปลกูพืชพลงังานเพราะ
พืชพลังงานมีราคาที่เพ่ิมสูงขึ้น	 หรือการน�าผลผลิตพืชอาหารไปใช้ในการผลิตเป็นพลังงานเพ่ิมขึ้น		
นอกจากนั้นราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น	ก็ส่งผลกระทบส�าคัญต่อต้นทุนในการผลิตสินค้าทางด้านเกษตร
และอุตสาหกรรมความต้องการพลังงานเพ่ิมมากขึน้	เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าหลังจากประเทศต่างๆ	ท่ีเริม่ฟ้ืนตัว
จากวิกฤตเศรษฐกจิ	ราคาพลังงานได้กลับเข้าสูแ่นวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว	และในอนาคตระดับการใช้
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พลังงานของโลกในภาพรวมจะเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก	 เพราะประเทศเศรษฐกิจใหม่	 อาทิเช่น	 จีนและ
อินเดีย	 มีอัตราการเติบโตสูงในด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม	 ในขณะที่พลังงานซ่ึงได้จาก
ฟอสซิลมีอยู่จ�ากัด	 ดังน้ันความมั่นคงด้านพลังงานและราคาพลังงานจึงนับเป็นความเส่ียงที่ส�าคัญ	
นอกจากน้ันความต้องการพลังงานท่ีมากขึน้กน็�าไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ซึง่ส่งผลให้โลกมอุีณหภมูิ
สูงข้ึน	จึงมคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องหาแหล่งพลังงานสะอาดทดแทน	เพือ่หลีกเล่ียงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ซึ่งน�าไปสู่ความต้องการน�้าพืชอาหารมาผลิตเป็นพลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
	 	 4.4.5	แนวโน้มปัญหายาเสพติด
	 	 ปัญหายาเสพติดหรือสารเสพติด	ปััจจุบันได้มีวิธีการเสพชนิดใหม่ๆ	 ส่งผลกระทบต่อ
การสาธารณสขุ	โดยเฉพาะทางด้านนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	ซึง่ผู้จดัท�านโยบาย
และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้องและทันสมัย	เนื่องจาก
ปัญหายาเสพติดในทวีปยุโรปได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก	 ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าของสหภาพ
ยุโรป	(European	Union’s	early-warning	system)	ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ
ยาเสพติดและสารเสพติดใหม่ๆ	 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 ในแต่ละปีสารประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์
อย่างผิดกฎหมายมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยมีการท�าการตลาดผ่านอินเตอร์เน็ต	รวมทั้งท�าการ
ออกแบบสารประกอบดังกล่าวในการหลีกเลี่ยงกฎหมายควบคุมยาเสพติด	ทั้งนี้ในปี	2008-2014	ได้มี
สารเสพติดเกิดขึ้นใหม่	 ได้แก่	กลุ่ม	Synthetic	cannabinoids	และกลุ่ม	Synthetic	cathinnones	
แม้ว่าประเทศต่างๆ	 จะได้ท�าการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง	 แต่ปัญหายาเสพติดก็ยังคงจะเป็น
ปัญหาสังคมอีกต่อไป	 ทั้งน้ีเพราะมีปัจจัยหลายประการที่ส่งเสริมให้ยาเสพติดแพร่หลายทั้งในกลุ่ม
เยาวชนและคนทัว่ไป	ปัญหายาเสพติดจะยงัเป็นปัญหาระดับโลกของหลายภมูภิาค	ส�าหรับประเทศไทย
เราได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากยาเสพติดที่มีการผลิตจ�านวนมากทางแถบชายแดน	 ยาเสพติดที่
ส�าคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหาสงัคมอย่างมาก	ได้แก่	ฝ่ิน	เฮโรอนี	โคเคน	และแอมเฟตตามนีหรอื	“ยาบ้า”	เป็นต้น
							 4.4.6	แนวโน้มการแพร่กระจายของปัญหาโรคเอดส์	(AIDS)
	 	 โรคเอดส์นับได้ว่าเป็นโรคระบาดร้ายแรงทีส่ดุเท่าทีโ่ลกเคยประสบมา	ค�าว่า	AIDS		มาจาก
ค�าเต็มว่า	Acquired	Immuno-Deficiency	Syndromes		ซึง่หมายถงึ		กลุ่มอาการภมูคุ้ิมกนัเส่ือมหรือ
กลุม่อาการภมูคุ้ิมกนับกพร่อง	การระบาดของโรคเอดส์เท่าทีป่รากฏอยูใ่นปัจจบุนัถอืว่าก�าลงัอยูใ่นระยะ
เริ่มแรกเท่านั้น	ในอีก	20	ปี	ข้างหน้าคาดกันว่าโรคเอดส์จะคร่าชีวิตมนุษย์ถึง	17	ล้านคน	โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในประเทศแถบทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกา	 การท่ีสถานการณ์โรคเอดส์ยังมีแนวโน้มที่จะ
แพร่กระจายออกไปอีกมากนั้น	ปัจจัยด้านหนึ่งมาจากลักษณะพิเศษของโรคเอดส์	ที่สามารถหลบซ่อนอยู่
ในเซลล์เม็ดเลือด	สามารถเปลี่ยนแปลงผนังเปลือกนอกที่ห่อหุ้มตัวเองได้รวดเร็วมากจนยากที่จะหาวิธี
ป้องกนัได้	ส่วนอีกปัจจยัหนึง่มาจากมนษุย์เองท่ีไม่รูเ้ท่าทันหรือไม่มรีะบบป้องกนัท่ีมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 

อย่างไรก็ตาม	ได้มีการทดลองวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ในสัตว์ประสบผลส�าเร็จและกระทรวงสาธารณสุข
ไทยร่วมกบัโครงการ	HIV	แห่งกองทัพสหรัฐอเมริกาและสถาบันอืน่ๆ	ก�าลังทดลองวัคซนีป้องกนัโรคเอดส์
ที่เรียกว่า	“แอลแวควัคซีน”	และ	“เอดส์แวกซ์วัคซีน”	อาจสมบูรณ์ที่สุดในช่วงปี	2020
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	 	 4.4.7	แนวโน้มเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 	 เป็นเร่ืองจ�าเป็นอย่างย่ิงที่องค์การระหว่างประเทศและกลุ่มมหาอ�านาจ	 คงต้องรีบเร่ง
แก้ไขปัญหาเดิมที่เป็นความขัดแย้งและยับยั้งการก่อเกิดความขัดแย้งและการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
รูปแบบต่างๆ	เพิ่มมากขึ้น	เพราะประเทศต่างๆ	หันมาสนใจในเรื่องนี้มาก	แม้ว่าจะยังคงมีบางประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศก�าลังพฒันาหรือด้อยพฒันา	ซึง่ยงัจะคงประสบปัญหาดังกล่าวไปอกีระยะหนึง่
เพราะเป็นเร่ืองที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีส้ันได้	 อาจจะส่งผลกระทบเหมือน
เหรียญสองด้านคือ	 หากแก้ไขจากการเจรจาแล้วปัญหาทั้งความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงจบลง	ก็เป็น
แนวทางที่น�ามาสู่ความสมานฉันท์ในอนาคต	 แต่หากใช้ก�าลังทหารตัดสินปัญหาในทุกกรณีก็จะท�าให้
ความขัดแย้งนั้นสะสมเพาะบ่มกลายเป็นการเอาคืน	ก่อให้เกิดสงครามในแต่ภูมิภาคไม่มีที่สิ้นสุด	ดังนั้น
กลุ่มประเทศมหาอ�านาจต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นกลางและพร้อมแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจ
	 	 4.4.8	แนวโน้มเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม	
	 1)	แนวโน้มเกี่ยวกับวัฒนธรรม	จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการด้านต่างๆ	มีดังนี้	
	 	 1.1)	ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ปัจจุบันหลายชนชาติได้ประกาศตนเป็นอิสระ	
ซ่ึงต่างกมี็วัฒนธรรมเป็นของตนเอง	ก่อให้เกดิชาตินิยมทางวัฒนธรรมขึน้	ท�าให้วัฒนธรรมโลกมลีกัษณะ
ที่หลากหลาย	การยึดมั่นในวัฒนธรรมของตนอย่างเหนียวแน่นและหลงใหลในชาติพันธุ์ของตน	อาจน�าไปสู่
ความขัดแย้งจนกลายเป็นสงครามได้	แต่ในยคุโลกาภิวตัน์ประชากรมีโอกาสได้พบเห็นวฒันธรรมที	่แตกต่างกนั
มากขึ้น	ท�าให้เกิดการยอมรับความหลากหลายของวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น
												 1.2)	การครอบง�าของวัฒนธรรมตะวนัตก	เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาเป็นผูน้�ามหาอ�านาจ
เดียวในโลก	ประกอบกบัการเติบโตของธุรกิจโฆษณาและลัทธิบริโภคนิยม	(Consumerism)	รวมทัง้การ
ผูกขาดด้านข้อมูลข่าวสารและธุรกิจมวลชนแพร่หลาย	 จึงเกิดการไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตกเข้า
ครอบง�าวัฒนธรรมของชนชาติอืน่	เกดิการเปล่ียนแปลงวิถชีีวิต	ความเป็นอยู	่อาหารการกนิ	การแต่งกาย 

เป็นต้น	นอกจากนัน้	เทคโนโลยสีารสนเทศจะเข้ามามบีทบาทส�าคัญทางการศึกษา	จ�านวนผู้รู้ภาษาสากล
จะมีมากขึ้นและภาษาญี่ปุ่นจะกลายเป็นภาษาสากลอีกภาษาหนึ่งที่ส�าคัญ

 4.5 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก
	 ระบบการค้าโลกก�าลังเปลี่ยนไป	ในปัจจุบันความตกลงทางการค้าในระดับทวิภาคีและภูมิภาค
มีจ�านวนมากขึ้น	ประมาณกันว่ามีจ�านวน	290	กลุ่มความตกลงในสิ้นปี	2005	หรือเพิ่มขึ้นถึงกว่า	4	เท่า
ตัวจากปี	 2000	 และคิดเป็นร้อยละ	 40	 ของมูลค่าการค้ารวมของโลก	 กฎเกณฑ์ทางการค้าได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากด้วย	 เช่น	 การลงทุน	 ด้านบริการ	 ทรัพย์สินทางปัญญา	 และการเคลื่อนย้าย
แรงงาน	ในขณะท่ีมูลค่าของการให้สทิธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศมแีนวโน้มลดลง	เพราะประเทศ
ต่างๆ	 มีการลดก�าแพงภาษีภายใต้กรอบที่เข้มงวดมากขึ้น	 การใช้กฎว่าด้วยแหล่งก�าเนิดสินค้า	 ซึ่งอาจ
กลายเป็นมาตรฐานกีดกันที่มิใช่ภาษี	 แนวโน้มต่างๆ	 ในโลกปัจจุบันที่มีอยู่จึงไม่ใช่	 “Free	 Trade”								
ร้อยเปอร์เซ็นต์	แต่ก็ไม่สามารถ	“Managed	Trade”	ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเช่นเดียวกัน
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	 	 4.5.1	แนวโน้มเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ	
	 	 ภาวะระบบเศรษฐกจิโลกในปี	2014-2017	น่าจะปรับตัวขึน้	แต่ยงัคงมคีวามผันผวนอยู ่
โดยเศรษฐกจิสหรัฐอเมริกา	มีแนวโน้มฟ้ืนตัวขึน้จากการบริโภคและการลงทนุ	ทีไ่ด้รับแรงสนับสนุนจาก
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณครั้งที่	 3	 (Quantitative	 Easing	 :	 QE3)	 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ 

(The	Federal	Reserve)	ท่ีเข้าซือ้ตราสารทางการเงนิท่ีมสิีนเช่ือท่ีอยู่อาศัยหนนุหลัง	(Mortgage-Backed 

Securities	:	MBS)	เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินและกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์	ซึ่งจะส่งผลผ่านไป
ยังการลงทุนและการจ้างงานในตลาดแรงงานต่อไป	อย่างไรก็ตาม	เศรษฐกิจสหรัฐฯ	ยังคงมีความเสี่ยง
จากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชือ่และความเส่ียงภาคการคลงั	(Fiscal	Cliff	ประกอบด้วย	มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจด้านภาษีอากรที่จะหมดอายุลงในปี	2013	และแผนการลดรายจ่ายภาครัฐที่จะเริ่มใน
ปี	2014)	ทั้งนี้	ทางส�านักงบประมาณสหรัฐฯ	(Congressional	Budget	Office	:	CBO)	คาดว่ากรณี
เลวร้ายสุดหากไม่มกีารต่ออายมุาตรการดังกล่าวเลย	จะท�าให้เศรษฐกจิสหรัฐฯ	ในปี	2013	หดตัว	0.5%	
แต่อย่างไรก็ตาม	 กรณีดังกล่าวไม่น่าจะเกิดข้ึน	 เน่ืองจากคาดว่ารัฐสภาสหรัฐฯ	 จะต่ออายุมาตรการ					
ส่วนใหญ่ออกไปหลังจากเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน	2012	ขณะที่การลดรายจ่ายของรัฐบาลสหรัฐฯ		
มีก�าหนดทีจ่ะต้องท�าให้ได้ภายในระยะเวลา	10	ปีน้ัน	อาจจะทยอยลดเพียงบางส่วนก่อน	โดยยงัคงส่วน
ที่เหลือไว้เพื่อพยุงเศรษฐกิจต่อไป	ส�าหรับเศรษฐกิจจีน	มีแนวโน้มฟื้นตัวในลักษณะ	U-shape	มากกว่า
ลักษณะ	 V-shape	 ดังที่เกิดข้ึนในปี	 2009	 เน่ืองจากการส่งผ่านนโยบายการเงินและการคลังเป็นไป		
อย่างล่าช้า	รัฐบาลจนีเข้มงวดในการปล่อยสนิเชือ่ให้กบัรัฐบาลท้องถิน่และภาคอสังหาริมทรัพย์มากขึน้	
(50%	 ของความต้องการสินเชื่อทั้งหมด)	 ในขณะเดียวกัน	 ความต้องการสินเช่ือของภาคการผลิตและ
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	(Small	Medium-sized	Enterprises	:	SMEs)	ชะลอลงจากผูป้ระกอบ
การขาดความเช่ือม่ันในทิศทางของเศรษฐกิจในอนาคต	 นอกจากน้ี	 การเปลี่ยนผู้น�าที่จะมีขึ้นใน											
เดือนมีนาคม	 2013	 ส่งผลให้เกิดการชะลอการใช้นโยบายการคลังออกไปจนกว่าผู้น�าคนใหม่จะเข้าสู่
อ�านาจ	อย่างไรก็ตาม	เศรษฐกิจจีนมีโอกาสขยายตัวหลังเปลี่ยนผู้น�าใหม่	จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ที่เลื่อนมาจากช่วงก่อนหน้า	 แนวโน้มเศรษฐกิจญี่ปุ่น	 ยังคงขยายตัวในระดับต�่า	 จากการชะลอตัวของ
การบริโภคและการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของค่าเงินเยน	 อย่างไรก็ดี	 ธนาคารกลาง
ญี่ปุ่น	 (Bank	 of	 Japan	 :	 BOJ)	 ได้พยายามที่จะกระตุ้นการบริโภคและลดการแข็งค่าของค่าเงิน												
ด้วยการท�า	QE	มาอย่างต่อเนื่อง	เศรษฐกิจยุโรป	ยังคงได้รับแรงกดดันจากปัญหาหนี้สาธารณะ	แม้จะ
มีมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน	 ทั้งจากกองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป	 (European	 Stability	
Mechanism	:	ESM)	ของรัฐบาล	ที่คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม	2013	และมาตรการ
เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ประสบปัญหาสภาพคล่องของธนาคารกลางยุโรป	(European	Central	Bank	
:	ECB)	ที่เรียกว่า	Outright	Market	Transactions	(OMT)	ทั้ง	2	มาตรการ	เป็นการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ประเทศที่มีปัญหา	 เพ่ือลดต้นทุนการกู้ยืมเงิน	 แต่ต้องแลกกับการปรับโครงสร้างการ							
ใช้จ่ายของรัฐบาล	 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเศรษฐกิจจริง	 ด้วยเหตุน้ีทาง	 ECB	 จึงประเมินว่า
เศรษฐกิจยุโรปในปี	2013-2015	น่าจะขยายตัวเพียง	0.5%	เท่านั้น
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	 1)	ระบบทุนนิยมขยายตัว
	 ทุนนิยมหรือเสรีนิยมจะมีรูปแบบที่พัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 การค้าเสรีจะยังคงด�ารงอยู่แม้ว่า
จะลดความส�าคัญลง	องค์การการค้าโลกจะมีบทบาทมากขึ้น	ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจก้าวหน้าที่สุด
เคล่ือนตัวไปสู่ระบบเศรษฐกจิทีใ่ช้เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเทคโนโลยข้ีอมลูสนเทศ	เพ่ือผลติสินค้าที่
มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น	 ได้แก่	 ยุโรปและสหรัฐอเมริกา	 จะถ่ายโอนอุตสาหกรรมเก่าๆ	 ที่ไม่ต้องอาศัยข้อมูล
สารสนเทศมากไปให้กบัประเทศระดับรองลงไป	เช่น	เกาหลีใต้	ไต้หวัน	สิงคโปร์	และไทย	โดยจะส่งมอบ
ระบบการสร้างความมั่งค่ังในรูปแบบคล่ืนลูกที่สองให้กับประเทศที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจต�่ากว่า
ท�าให้ประเทศเหล่าน้ี	พัฒนาเข้าสูร่ะบบระบบเศรษฐกจิอุตสาหกรรมเรว็ขึน้	ทิง้ห่างประเทศในกลุม่ด้อยพัฒนา 
(Low	Development	Country	:	LDC)	ออกไป	ส่วนกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรอื	(New	Industial 
Countries	:	NICs)	กจ็ะส่งมอบการผลิตแบบคล่ืนลูกท่ีสองพร้อมกบัปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกดิจากการผลิต
ให้กับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจล้าหลังกว่า	แล้วเคลื่อนไปสู่การผลิตคลื่นลูกที่สาม
	 2)	การหลอมรวมของค่ายการเมืองเพื่อเศรษฐกิจ	
	 ในอนาคตการแบ่งกลุ่มเป็นประเทศทนุนิยมกบัสังคมนิยมคอมมวินิสต์จะหมดไป	เพราะจะมแีต่
ประเทศทุนนิยมเท่านั้น	 การแบ่งกลุ่มประเทศในเชิงเศรษฐกิจในอนาคต	 จึงเป็นการแบ่งแบบใหม่คือ
กลุ่มประเทศที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว	 กับกลุ่มประเทศท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ด�าเนินไปอย่างเชื่องช้า	 ในระบบเศรษฐกิจที่กิจกรรมด�าเนินไปรวดเร็วและใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าจะเร่ง
การผลิต	ซึ่งอัตราความเร็วดังกล่าวนี้จะวัดกันด้วยความเร็วในการด�าเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจ	เวลาที่
ต้องใช้ในการตัดสินใจเกีย่วกับการลงทนุ	ความส�าเร็จในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ	และการน�าสนิค้าสูต่ลาด	
อัตราการหมุนเวียนของทุน	ประการส�าคัญคือ	ความเร็วในการสร้างและกระจายข้อมูลสารสนเทศและ
ความรู้ภายในระบบเศรษฐกิจ	 ระบบเศรษฐกิจท่ีเร็วจะสร้างความม่ังค่ังได้รวดเร็วกว่าระบบเศรษฐกิจ
ขบัเคล่ือนช้า	ปัจจยัทีท่�าให้ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว	คือความรู้ซึง่ความรู้น้ีจะเป็น
พ้ืนฐานของเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เช่น	 บาร์โค้ด	 คอมพิวเตอร์	 และข่ายงานอีเล็กทรอนิกส์ที่แผ่ไปทั่วโลก	
เป็นต้น	 เทคโนโลยีเหล่าน้ีเป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่ด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว	 ซึ่งนอกจากจะช่วยให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจด�าเนินไปอย่างรวดเร็วแล้วยังสามารถเก็บข้อมูลจากลูกค้าผู้ใช้สินค้า	และบริการ
แล้วป้อนกลับไปยังผู้ผลิตในทันที	สามารถท�าให้ผู้ผลิตรับรู้และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของตลาด
ผู้บริโภคได้ทันต่อเหตุการณ์	ความรู้จึงช่วยให้ระยะเวลาในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสั้นลง
	 3)	ประเทศก�าลังพัฒนากับการค้าและเทคโนโลยี	
	 ในประเทศก�าลังพัฒนาอาจใช้ระบบคอมพิวเตอร์	 และวิทยาการด้านพันธุศาสตร์เข้าช่วยจึงจะ
ท�าให้สามารถก้าวหน้ารวดเร็วได้	การเพิ่มผลผลิตทางเกษตร	นอกจากการผลิตธัญพืชที่เป็นอาหารแล้ว
จะต้องเน้นการผลิตพืชที่ให้พลังงานและน�าไปสังเคราะห์วัตถุใหม่ๆ	 ได้ด้วย	 อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะ
เกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่	ได้มกีารเชือ่มโยงกบัระบบเศรษฐกิจท่ีด�าเนนิไปอย่างรวดเร็ว	รวมท้ังระบบโทรคมนาคม
และข่ายงานทางด้านคอมพิวเตอร์	ด้วยการค้าเสรจีะเป็นประเดน็ส�าคัญในทางเศรษฐกิจในอนาคต	การกีดกนั
ทางการค้าจะค่อยได้รับการแก้ไขแม้ว่าจะมีรูปแบบอื่นๆ	ที่มิใช่มาตรการทางภาษีศุลกากรแต่อาจอยู่ใน
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รูปแบบอื่นๆ	เช่น	การช่วยเหลือผู้ผลิตเพื่อการส่งออกให้สามารถสู้กับสินค้าต่างประเทศได้	ซึ่งองค์การ
การค้าโลก	คงจะมีบทบาทมากขึ้นในการก�าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ	
	 	 4.5.2	แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินและการค้า
	 	 ในอดีตประเทศทีพั่ฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและยโุรป	มสีถานภาพเป็นเจ้าหน้ี	โดย
มีประเทศในเอเชีย	 แอฟริกา	 และอเมริกาใต้เป็นลูกหน้ี	 แต่สถานภาพในปัจจุบันกลับกันอย่างส้ินเชิง 
ในปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ก่อหนี้มากที่สุด	ประเทศในเอเชียจากเดิมที่เป็นประเทศลูกหนี้ก็
กลายเป็นประเทศเจ้าหนีไ้ปแล้ว	ในอนาคตส่ิงท่ีต้องจบัตาโดยเฉพาะอย่างยิง่การเคล่ือนย้ายทุนอย่างเสรี 
ซึ่งคงหนีไม่พ้น	3	ประเด็นดังต่อไปนี้
	 1)		การปรับตัวของสหรัฐอเมริกา
	 เพ่ือแก้ปัญหาความไม่สมดุลของเศรษฐกจิสหรัฐฯ	เองซึง่กระทบต่อเศรษฐกจิโลกปัญหาดังกล่าว
ทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อสหรัฐฯ	 ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ในปี	 2004											
ในขณะทีญ่ีปุ่น่	จนี	และกลุม่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชยี	มกีารเกนิดุลบญัชเีดินสะพดัในระดับสูง	
และมีส�ารองเงินตราระหว่างประเทศที่เพ่ิมขึ้นอย่างมาก	 ความไม่สมดุลดังกล่าว	 ก่อให้เกิดความเสี่ยง		
ต่อการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกจิโลก	จากการทีส่หรัฐฯ	พยายามแก้ปัญหาน้ีโดยการใช้นโยบาย
การเงนิและการค้าท่ีเข้มงวดมากขึน้	จะเป็นแรงกดดนัต่อนโยบายอตัราแลกเปลีย่นการค้า	และการขยายตวั
ทางเศรษฐกจิของประเทศในเอเชยี	ในขณะท่ีค่าเงนิยโูรท่ีแขง็ขึน้เร็วเกนิไป	อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกิจยุโรป	ที่บอบช�้ามาจากวิกฤตยูโรโซนด้วย
	 2)	ข้อตกลงทางเศรษฐกิจ	
	 กระบวนการสร้างความร่วมมอืในเวทรีะหว่างประเทศ	อาท	ิAPEC,	EU,	MERCOSUR,	NAFTA,	
GRAN,	CARICOM	และ	CACM	 ได้ครอบคลุมความร่วมมือด้านตลาดเงินตลาดทุนให้มีความคล่องตัว
และความเช่ือมโยงได้มากขึ้น	 หลายประเทศได้ยกเลิกมาตรการควบคุมการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ	 มีการอนุญาตให้เปิดสาขาธนาคารต่างประเทศภายในประเทศ	 และให้ด�าเนินธุรกรรมวิเทศ				
ธนกิจได้	 การที่เงินสกุลยุโรได้ถูกน�ามาใช้ในกลุ่มประเทศสมาชิกมากขึ้นและการพัฒนาตลาดพันธบัตร
ระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย	 เป็นความคืบหน้าอีกขั้นหนึ่งของ
การรวมตัวทางการเงินของโลกที่ส�าคัญ
	 3)	กองทุนบริหารความเสี่ยง	(Hedge	Funds)
	 การบริหารความเส่ียงและพฤติกรรมการเก็งก�าไรในด้านการเงินและราคาสินค้าในตลาด										
ลว่งหน้า	 ปัจจุบัน	 Hedge	 Funds	 ได้ขยายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างรวดเร็ว	 ส่วนใหญ่
เป็นการลงทนุระยะส้ัน	และมกีารเคล่ือนย้ายระหว่างตลาดอย่างรวดเร็วในปริมาณทีส่งู	เมือ่เหน็ช่องทาง
และโอกาสที่ดีกว่า	 ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบการเงินได้	 โดยเฉพาะในตลาด
เกดิใหม่	ซึง่มขีนาดเล็กและมีสภาพคล่องต�า่	อาจไม่สามารถต้านทานแรงกระทบจากภายนอกได้มากนัก		
ดังที่ทราบกันว่า	 Hedge	 Funds	 ต่างๆมักมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับวิกฤตการณ์ใน
ตลาดการเงินอยู่เสมอ	 ตัวอย่างเช่น	 วิกฤติค่าเงินเอเชียในช่วงปี	 1997-1998	 และล่าสุดการเก็งก�าไร						
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ในตลาดพลังงานร่วมกับสถาบันการเงนิ	และกองทนุอ่ืนๆ	ได้ส่งผลให้ราคาน�า้มนัพุ่งสูงขึน้เกนิกว่าปัจจยั
พื้นฐานถึงบาร์เรลละ	10-15	ดอลลาร์สหรัฐ	อันเป็นความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาตามขั้นตอนที่เหมาะสม
									4)	ระเบียบการเงิน
	 ในอนาคตอันใกล้เชือ่ว่าจะยงัไม่มรีะบบการเงนิระหว่างประเทศทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้โลก		
ท้ังนีเ้พราะประสบการณ์จากการใช้ระบบมาตรฐานปริวรรตทองค�าของกองทนุการเงนิระหว่างประเทศ
และการใช้กลไกอัตราแลกเปลีย่นของสหภาพยโุรป	ท�าให้ไม่มปีระเทศมหาอ�านาจใดยอมเป็นผูน้�าในการ
ดูแลระบบการเงนิระหว่างประเทศ	เพราะการท�าหน้าทีเ่ป็นผูคุ้มกฎจะท�าให้ประเทศของตนไม่มเีสรีภาพ
ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ	ระบบเศรษฐกิจโลก
ในอนาคตจะมีเงินตรา	3	สกุลใหญ่ๆ	คือดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	(US$)	เงินยูโร	(Euro)	ของสหภาพยุโรป	
และเงินเยน	 (Yen)	 ของญี่ปุ่น	 เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญภาระทางการเงินจึงถูกปัดไปให้องค์การ
ระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ	เช่น	ธนาคารโลก(World	Bank)	IMF	เป็นต้น
								5)	ระเบียบหรือมาตรการทางการค้า
	 ในปัจจุบันที่กระแสด้านสิ่งแวดล้อมได้ทวีความส�าคัญมากขึ้นและประเทศต่างๆ	 เร่ิมตระหนัก
ถึงความจ�าเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน	 จึงได้มีการออกกฎ
ระเบียบทางการค้าด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึนในหลากหลายประเด็น	 รวมทั้งมีความเข้มงวดมากขึ้นโดย
เฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว	อาท	ิสหรัฐฯ	ก�าหนดภาษคีาร์บอนส�าหรับสินค้าน�าเข้า	สหภาพยโุรปก�าหนด
ให้มีการชี้แจงปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการผลิตสินค้า	 มาตรการเหล่าน้ีส่งผลกระทบที่ส�าคัญต่อการ
ส่งออกสินค้าและท�าให้ประเทศผู้ส่งออกมีความจ�าเป็นในการปรับตัวโดยเฉพาะประเทศก�าลังพัฒนา	
นอกจากน้ีในสภาวะที่ประเทศต่างๆ	 ต้องแข่งขันกันในด้านการค้าและการลงทุน	 หลายประเทศได้ใช้
มาตรการทางการค้าในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี	 (NTBs)	 เหล่าน้ีเพ่ือปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศ			
ซึ่งท�าให้ประเทศต่างๆ	 ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้	 นอกเหนือจากกฎ
ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วยังมี	NTBs	ในอีกหลากหลายรูปแบบ	อาทิ	มาตรการ	ตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุน	มาตรการด้านแรงงานและด้านสุขอนามัย	เป็นต้น	
								 6)	กฎเกณฑ์ส�าหรับการค้าระหว่างประเทศ
	 ในขณะที่โลกได้ก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหลายศูนย์กลางจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ			
ซ่ึงเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่กลายเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศ			
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว	ทีน่�ามาสู่ความจ�าเป็นในการแสวงหาโอกาสในตลาดอ่ืนๆ	เพ่ือการเติบโต
ของเศรษฐกจิ	จงึส่งผลให้มกีารท�าการค้าการลงทนุเพ่ิมขึน้กบักลุม่ประเทศในภมูภิาคทัว่โลก	และมกีาร
เปิดเสรีในการค้า	การบริการ	และการลงทุน	ในความหลากหลายของสาขา	โดยสร้างความร่วมมือแบบ
ทวิภาคีหรือใช้ข้อตกลงในภูมิภาคต่างๆ	ซึ่งการเปิดเสรีนี้มักเน้นหนักในการส่งเสริมให้กฎเกณฑ์ส�าหรับ
การค้ามีความโปร่งใส	 มีความยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติส�าหรับสมาชิกของเขตการค้าเสรี	 ตลอดจน
การป้องกันกรณีพิพาท	 เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนให้แก่การค้าระหว่างประเทศในระยะยาว	
เช่น	ประชาคมอาเซยีน	2015	จะมีเคล่ือนย้ายทนุและแรงงานอย่างเสรีไม่มกีารกดีกนัทางการค้า	เป็นต้น
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	 	 4.5.3	แนวโน้มเกี่ยวกับโครงสร้างและภาวะเศรษฐกิจโลก
	 1)	แนวโน้มเกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจโลก
	 ในอนาคตกระบวนการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 ซึ่งมีมานับร้อยปีนับแต่การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมคร้ังแรกจะยังคงปรากฏต่อไป	 เศรษฐกิจโลกจะมีเขตเศรษฐกิจส�าคัญ	 3	 เขต	 ได้แก่	
อเมริกาเหนือน�าโดยสหรัฐอเมริกา	 ยุโรปน�าโดยสหภาพยุโรป	 และเอเชียแปซิฟิกน�าโดยญี่ปุ ่น																			
เขตเศรษฐกจิแต่ละเขตต่างพยายามปรับต�าแหน่งของตนในภาวะเศรษฐกจิโลก	ด้วยการสร้างสายสมัพันธ์
กับภูมิภาคอ่ืนๆ	 เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจ	 สหรัฐอเมริกาจะมีความส�าคัญในโครงสร้างการผลิตของโลก
ลดลง	 สหภาพยุโรป	 ญี่ปุ ่นและประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียจะมีความส�าคัญ
มากขึ้น	 แต่ที่มีแนวโน้มและน่าจับตาเป็น
พิเศษคือบทบาทของ	 BRICs	 ต่อเศรษฐกิจ
ของโลก	 ประเทศที่ถูกจับตามองว่าจะมี
บทบาทที่ส�าคัญต่อเศรษฐกิจโลกในอนาคต		
ได้แก่	 กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่มีอัตรา
การเติบโตสูงมาก	5	ประเทศ	หรือ	BRICs	
ได้แก่	 จีน	 รัสเซีย	 บราซิล	 อินเดียและ
แอฟริกา	 ประเทศเหล่าน่ึ้ีกระจายอยู ่ใน									
4	 ทวีป	 มีประชากรและทุนส�ารองระหว่าง
ประเทศรวมกันคิดเป็นร้อยละ	45	ของโลก	
และมีอุปสงค์ที่เพ่ิมสูงขึ้นมาก	 เน่ืองจากนโยบายการเปิดประเทศและการขยายตัวของเศรษฐกิจ											
การเติบโตทีโ่ดดเด่นของกลุม่	BRICs	สะท้อนให้เหน็ว่าอ�านาจเศรษฐกจิโลกก�าลงัเคลือ่นย้ายจากประเทศ
พัฒนาแล้วในกลุ่ม	G8	มาสู่ประเทศก�าลังพัฒนา	รายงานวิจัยเศรษฐกิจโลกล�าดับที่	99	ของ	Goldman	
Sachs	ได้มีการคาดการณ์ว่าประเทศในกลุ่ม	BRICs	จะเติบโตจนแซงหน้ากลุ่ม	G8	ภายในไม่เกิน	40	ปี
ข้างหน้า	เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งค่าเงินก็มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น	
นอกจากนั้นกลุ่ม	BRICs	จะเป็นฐานความต้องการซื้อที่ส�าคัญของโลกเนื่องจากระดับการใช้จ่ายจะเพิ่ม
สูงขึ้นเป็น	2	เท่าของกลุ่ม	G8	ภายในปี	2025	ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กลุ่มชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้นและ
ประเทศเหล่าน้ีจะกลายเป็นฐานการลงทุนที่ส�าคัญของโลกเน่ืองจากระดับผลตอบแทนจากการลงทุน
จะเพิ่มสูงขึ้นมาก	นอกจากนั้นการที่ประชากรที่เคยมีรายได้น้อยในจีนและอินเดียหลายร้อยล้านคนจะ
มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนอย่างรวดเร็ว	 จึงส่งผลให้โลกมีความต้องการใช้ทรัพยากรที	่									
เพ่ิมขึน้และในปริมาณสูงตามมา	นอกจากน้ีกลุ่มเหล่าน้ียงัมกีารสร้างความร่วมมอืภายนอก	เช่น	อเมริกา
มาร่วมลงทุน	 เพ่ือกระจายฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั่วโลก	 เชื่อว่าในอนาคต															
นอกจากกลุ่ม	BRICs	แล้ว	หลายประเทศได้จับตามองการหลวมรวมกันของภูมิภาคเล็กๆ	อย่าง	ASEAN		
ภายหลังประชาคมอาเซียน	2015	จะมีก�าลังต่อรองและผลผลิตที่เข้มแข็งในระดับใดต่อไป

รูปท่ี 4.15 BRICs ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริกา    
ทีม่า : http://finance.591hx.com/article/2014-05-07/0000404851s.
shtml
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	 2)	แนวโน้มเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก		
	 	 2.1)	 การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงในตลาดการเงินของโลก 

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่การเคล่ือนย้ายเงินทุน	 สินค้าและบริการระหว่างประเทศ	มีความคล่องตัว
มากขึ้น	การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์การค้าโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	อาจมีแนวโน้ม
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทั้งในระดับ	ทวิภาคี	ภูมิภาค
และพหุภาคี	 ทั้งการรวมกลุ่มเขตการค้าเสรีมีความเข้มข้นและมีบทบาทชัดเจนมากขึ้น	 ขณะที่บทบาท
การเป็นผูน้�าการค้าโลกของสหรัฐอเมริกาจะลดลงจากภาวะความไม่สมดุลทางเศรษฐกจิทีข่าดดุลบญัชี						
เดินสะพัดและดุลการคลังอย่างต่อเน่ือง	 เกิดการก่อตัวของศตวรรษแห่งเอเชียที่มีจีนและอินเดียเป็น				
ตัวจักรใหม่ที่ส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลก	 ประกอบกับการขยายตัวของตลาดการเงินและ
พัฒนาการเคร่ืองมือทางการเงินใหม่ๆ	ทีท่�าให้เกิดการรวมตัวทางด้านการเงินระหว่างประเทศและธุรกจิ
กองทุนบริหารความเสี่ยง	(Hedge	Fund)	ขยายตัวในระดับสูง	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็น
ทัง้ภยัคุกคามทางเศรษฐกจิทีแ่ต่ละประเทศต้องเผชญิและปรับตัวไปตามกฎเกณฑ์การค้าทีส่ลบัซบัซ้อน
มากขึ้น	 สร้างแรงกดดันในการก�ากับดูแลการเคลื่อนย้ายทุนจากต่างประเทศไม่ให้เกิดความผันผวนต่อ
ตลาดเงินและอตัราแลกเปล่ียน	ขณะเดียวกนัได้สร้างโอกาสทางการค้าใหม่ๆ	เพ่ิมช่องทางระดมทนุของ
ธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	มีความยึดหยุ่นและรวดเร็วมากขึ้น	ช่วยสนับสนุนการพัฒนา
ทกัษะวิทยาการด้านต่างๆ	ซึง่จะช่วยเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัภายใต้การเปล่ียนแปลงดังกล่าว	
ประเทศต่างๆ	รวมทัง้ประเทศไทยจงึจ�าเป็นต้องด�าเนินนโยบายการค้าในเชงิรุก	เพ่ือสร้างความเชือ่มโยง
เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตโลกภายใต้การขับเคลื่อนของ	ASEAN	ในอนาคต
	 	 2.2)	 ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค	 ประเทศต่างๆ	 ในแต่ละภูมิภาค	
ล้วนมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศจากการเป็นสมาชิกในกลุ่มมีสิทธิทางการค้า	 จากความร่วมมือ
ภายในภมูภิาค	เกดิกระแสการรวมกลุ่มเพ่ือคานอ�านาจมหาอ�านาจทัง้หลายภายในกลุ่มข้อตกลงการค้า
และข้อตกลงเขตการค้าเสรกีบัประเทศต่างๆ	จ�านวนมาก	อาท	ิอาเซยีนมคีวามร่วมมอืกบัประเทศเพ่ือนบ้าน
ในอาเซียน	(ASEAN)	และเอเชีย-แปซิฟิก	(APEC)	รวมทั้งความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น�้าโขง
(Great	Mekhong	Sub	–	region	:	GMS)		ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มบังคลาเทศ-อินเดีย-พม่า		
-ศรีลังกา-ไทย	 (BIMST-EC)	 รวมทั้งบทบาทในองค์การสหประชาชาติ	 การร่วมประสานงานประชุม
เอเชีย-ยุโรป	(ASEM)	การประชุม	UNCTAD	การประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด	เป็นต้น	จึงท�าให้
ประเทศต่างๆ	 มีโอกาสสร้างขีดความสามารถทางด้านการค้าและการลงทุน	 โดยเฉพาะประเทศไทย
สามารถขยายโอกาสเข้าไปมส่ีวนร่วมในการก�าหนดกติกาด้านต่างๆ	ของโลกให้สอดคล้องกบัผลประโยชน์
ของประเทศ	 และเป็นโอกาสให้ประเทศไทยด�าเนินนโยบายการค้าเชิงรุกและการขยายตลาดส่งออก			
โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 พร้อมกับการเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิต	 การเพ่ิมคุณค่าและมาตรฐานสินค้าและบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทยที่สอดคล้อง
กับศักยภาพและความเป็นไปได้ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	 อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้	 รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง										
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ด้านต่างๆ	 เพ่ิมขึ้น	 อย่างไรก็ดี	 ประเทศไทยจ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทันการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบทาง		
การค้าและมาตรฐานทางการเงนิใหม่ของโลก	ต้องมีการวางยทุธศาสตร์การแข่งขนัเพ่ือดึงดูดเงนิทนุและ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย	
ปรับปรุงระบบบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม	 ให้สร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่คล่องตัวและมีเสถียรภาพ	
โดยเฉพาะการก�ากบัดแูลการเคลือ่นย้ายเงนิทุน	การพฒันาตลาดการเงนิท่ีเป็นมาตรฐานสากล	ให้เช่ือมโยง
ตลาดการเงินระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการ
ที่มีธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจเอกชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
	 	 2.3)	 พัฒนาการเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจยุคใหม่	 จากวิวัฒนาการความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีกระแสหลัก	 ได้แก่	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 เทคโนโลยีชีวภาพ	
เทคโนโลยีวัสดุ	และนาโนเทคโนโลยี	เป็นปัจจัยส�าคัญในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจยุคใหม ่

ที่อาศัยการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ	เข้ากับความคิดสร้างสรรค์	และความรู้ที่เหมาะสม	ให้กลายเป็น
มลูค่าทางเศรษฐกจิ	มากกว่าเป็นการใช้เทคโนโลย	ีเช่น	เครือ่งจกัรควบคู่กบัปัจจยัด้านแรงงานและเงนิทุน
ในการผลิตเช่นอดีต	ปัจจบัุนมกีารน�าเทคโนโลยมีาผสมผสานต่อยอดกับภูมปัิญญาท้องถิน่	และนวัตกรรม
ท�าให้เกดิการเพิ่มคณุค่าของสินค้าและบริการที่มลีักษณะเฉพาะและพัฒนาไปอยา่งไม่หยุดยัง้	ชว่ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ	 ส่งเสริมกระบวนการผลิตที่สะอาด	 ช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรและ
ลดปริมาณของเสียและมลพิษได้มากขึ้น	 ขณะเดียวกันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
ช่วยสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้คนไทย	 ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้อย่างกว้างขวาง	 รวมทั้ง
สามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง	 จึงเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการส่ังสมทุนที่ประเทศต่างๆ												
ให้ความส�าคัญในการลงทุนวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะนาโนเทคโนโลยีอย่างเดียวมีการลงทุน
โดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ	ทั่วโลกถึง	3	พันล้านเหรียญสหรัฐ	หรือประมาณ	122,490	ล้านบาท	
	 	 4.5.4	แนวโน้มเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรระหว่างประเทศ
	 	 ในอนาคตสนิค้าและบริการสามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างเต็มทีใ่นเขตเศรษฐกจิเดียวกนั	แต่
การค้าข้ามเขตเศรษฐกิจมีการแทรกแซงมากขึ้นการเคลื่อนย้ายทุนเป็นไปอย่างเสรี	อัตราดอกเบี้ย	และ
อตัราแลกเปลีย่นเงนิมคีวามถีใ่นการเปลีย่นแปลง	การขาดแคลนเงนิทุนกลายเป็นปัญหาระดบัโลก	เงินทุน
จะถกูดึงดูดไปยงัเขตเศรษฐกจิทีม่ศัีกยภาพสงู	เช่น	สหภาพยโุรปในเร่ืองแรงงานน้ัน		กลไกราคาไม่สามารถ
ท�าหน้าที่จัดสรรแรงงานระหว่างประเทศได้อย่างเต็มที่	 ประเทศต่างๆ	 มีนโยบายส่งออกแรงงานแต่				
กดีกนัการอพยพเข้าของแรงงาน	ยกเว้นแรงงานทีป่ระเทศน้ันขาดแคลน	การเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศจึงมีมากขึ้น	และจะมีเกิดการแข่งขันด้านแรงงานโดยเฉพาะประเทศก�าลังพัฒนาเป็นหลัก
	 	 4.5.5	แนวโน้มเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
	 	 วิกฤตเศรษฐกจิเอเชยีทีเ่ร่ิมต้นในปี	ค.ศ.1997	ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศต่างๆ	แม้ว่าต่อมาจะเร่ิมปรับเข้าสูเ่สถียรภาพมากขึน้ในช่วงปลายปี	ค.ศ.1998	อนัเนือ่งมาจาก
การด�าเนินมาตรการเพ่ือปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ประสบปัญหา
โดยตรง	 รวมทั้งการด�าเนินมาตรการเพ่ือผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ
ส�าคัญทางอุตสาหกรรม	 แต่การเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังประเทศเกิดใหม่	 มีแนวโน้มลดลงและระบบ				
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การเงินของโลกอยู่ในลักษณะเปราะบาง	 ท�าให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศต้องปรับลดประมาณ		
การทางเศรษฐกิจลงในปี	ค.ศ.1999	เป็นร้อยละ	2.2	เท่ากับปีก่อนหน้านั้น	โดยปริมาณการค้าโลกจะ
ขยายตวัร้อยละ	4.41	กลุม่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่จะขยายตัวร้อยละ	0.5	เทียบกบัการหดตวัร้อยละ	2.6 

กลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาขยายตัวร้อยละ	3.5	เทียบกับร้อยละ	2.8	ส่วนกลุ่มประเทศอาเซียนจะ	หดตัว
ร้อยละ	1.4	กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมส�าคัญขยายตัวร้อยละ	1.5	ชะลอตัวลง	ประเทศไทยได้ประสบ
กบัภาวะเศรษฐกจิอย่างรุนแรงต้ังแต่ปี	ค.ศ.1997	ท�าให้มภีาระหน้ีสนิกบักองทนุการเงนิระหว่างประเทศ
จ�านวนเกือบสามล้านล้านบาท	 กล่าวคือเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ	 2001	 (Bank	 of	 Thailand	 :	 34)	
ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะถึง	 2,931,700	ล้านบาท	มากกว่าหนี้สินปีงบประมาณ	 	 2000	ซึ่งมีเพียง	
2,804,300	ล้านบาท	ถึงกว่า	127,000	ล้านบาท	เป็นมูลค่าที่ย้อนให้เห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงในอดีต
	 1)	การเติบโตของภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางหลังวิกฤตเศรษฐกิจ	
	 ถึงแม้ว่ามหาอ�านาจอย่างสหรัฐอเมริกา	 ญี่ปุ่น	 และสหภาพยุโรปจะยังคงมีบทบาทต่อสภาพ
เศรษฐกิจโลก	 ความส�าคัญของประเทศเหล่าน้ีมีแนวโน้มลดลง	 เน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังล่าสุดได้
สร้างความเสยีหายตอ่ประเทศพฒันาแล้วในซกีโลกตะวันตกมากกว่าประเทศก�าลงัพฒันาและประเทศ
เศรษฐกิจใหม่	 ซึ่งเห็นได้จากการชะลอตัวในระดับสูงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่
พัฒนาแล้ว	 นอกจากน้ัน	 อุปสงค์ในประเทศส�าคัญอย่างสหรัฐฯ	 ก็มีแนวโน้มลดลง	 ในขณะที่อุปสงค์								
มีอัตราเพ่ิมสูงขึน้อย่างชดัเจนในภูมิภาคเอเชยี	ซึง่ก�าลงักลายเป็นพลังขบัเคล่ือนท่ีส�าคัญส�าหรับการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนและอินเดียที่การขับเคลื่อนแบบเต็มก�าลัง	ยิ่งการได้	BRICs	
มาช่วยในการสร้างการกระจายสินค้าและบริการอย่างมาก	หากเทียบเคียงกับญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่าอัตรา
การเจริญเติบโตของญีปุ่่นยงัทรงตัว	ตัวหลักจงึเป็นจนีกบัอินเดียเท่าน้ัน	ส่วนไทยสภาพัฒน์ฯ	คาดการณ์
ว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ	6-7	ต่อปี		ซึ่งสูงกว่า
อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจโลกที่เฉลี่ยร้อยละ	4-5	ต่อปี
	 2)	การก้าวสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลางจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	
	 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะมีจ�านวนมากขึ้นในภูมิภาคต่างๆ	ของโลก	และจะทวี
ความส�าคัญเพ่ิมมากขึ้น	 โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย	 การรวมกลุ่มที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของภมิูภาคแห่งน้ีมากทีส่ดุคอื	สมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้	หรืออาเซยีน	โดยเฉพาะ
การก่อต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 Community	 :	 AEC)	 ภายในปี	 2015								
ซึ่งจะมีประชากรรวมกัน	560	ล้านคน	และมีมูลค่าการค้ากว่า	1.4	ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	เป้าหมาย
หลักของประชาคมเศรษฐกิจดังกล่าวคือการเป็นตลาดเดียว	 เขตการผลิตเดียว	 (Single	Market	 and	
Production	Base)	ซึง่หมายถงึความสามารถในการเคล่ือนย้ายปัจจยัการผลิตได้อย่างเสรีและสามารถ
ด�าเนินการผลิตได้ไม่จ�ากดัสถานที	่โดยสามารถใช้ทรัพยากรจากประเทศสมาชกิ	ทัง้วัตถุดิบและแรงงาน
มาร่วมในการผลติ	มมีาตรฐานสนิค้า	กฎเกณฑ์	กฎระเบยีบเดยีวกนั	โดยมุง่ลดภาษสีนิค้าระหว่างประเทศ
สมาชิกให้เป็น	 0%	 ภายในปี	 2015	 และยกเลิกมาตรการทางการค้าในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี	 (NTBs)								
โดยเร็ว	รวมถึงการปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งก�าเนิดสินค้าและใช้พิกัดอัตราศุลกากรที่สอดคล้องกัน
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   4.6 แนวโน้มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	 	 4.6.1	แนวโน้มการขาดแคลนและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมโลก   

	 	 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมโลก	
มีแนวโน้มทีจ่ะทวีความรุนแรงตามการเพ่ิมขึน้ของจ�านวนประชากรโลก	การเปล่ียนแปลงของภมูอิากาศ
และอุณหภมิูโลกท่ีสูงขึน้จากภาวะเรือนกระจก	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศท่ีเพ่ิมสูงขึน้	การสูญเสีย
โอโซนในชัน้บรรยากาศ	แหล่งน�า้ดิบเพ่ือการบริโภคและเพ่ือการผลิตอยู่ในสภาพทีข่าดแคลน	ทรัพยากร
ดินป่าไม้	ป่าชายเลน	และทรัพยากรชายฝั่งทะเล	ตลอดจนพันธุ์พืชและสัตว์จ�านวนมากถูกท�าลายไป		
จากการกระท�าของมนุษย์ในช่วงเวลาเพียง	200	กว่าปี	ท�าให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและ
ระบบนิเวศโดยรวมเสียสมดุล	ส่งผลให้เกิดธรรมชาติแปรปรวนและได้ย้อนกลับมาสร้างความเสียหาย
ทางเศรษฐกจิ	บัน่ทอนคุณภาพชวิีตมนุษย์จากการเกดิภยัธรรมชาติบ่อยคร้ังขึน้	ทัง้ภาวะน�า้ท่วม	ภยัแล้ง	
ไต้ฝุ่นและเฮอริเคน	ปรากฏการณ์เอลนิโญ	รวมถึงการเกดิและแพร่ระบาดของเชือ้โรคทีม่รีหสัพันธุกรรม
ใหม่ๆ	เช่น	โรคซารส์	และไข้หวัดนก	ไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	เป็นต้น	ซึ่งเป็นผลกระทบที่มนุษย์ต้องรับ
หลังจากบาดแผลของการมุง่แข่งขนัพัฒนาประเทศสู่เจ้าแห่งอตุสาหกรรม	น�าไปสูข้่อจ�ากดัของการผลิต
และการด�ารงชีวิตของประชากรโลก	ก่อให้เกิดความไม่ยั่งยืนของการพัฒนาในอนาคต	นอกจากนั้น	
ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	ยงัถกูใช้เป็นเคร่ืองมอืกดีกนัทางการค้ามากขึน้	จนอาจ
จะเป็นอุปสรรคต่อประเทศที่มิได้มีการบริหารจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างดี	
ดังน้ันประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องยกระดับมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าเดิม	โดยปกป้อง
ฐานทรัพยากรเพ่ือรักษาความสมดุลยัง่ยนืของระบบนิเวศ	พัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม	ตลอดจนปรับรูปแบบการผลิตสินค้าและบริการ
ทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมมากขึน้	รวมถงึการประหยดัพลังงานและใช้พลงังานทีม่อียูอ่ย่างมปีระสทิธิภาพ	
โดยค�านึงถงึผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม	ความยัง่ยนื	ความปลอดภยั	และความมัน่คงของพลงังานของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ	เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ	สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
	 	 4.6.2	แนวโน้มการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
	 	 ในอดีตมีความขัดแย้งกันในรูปของการแข่งขันและการกีดกันทางการค้า	 เช่น	
สหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน	 สหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่น	 หรือการขัดแย้งกันเกี่ยวกับแหล่ง
เศรษฐกิจ	เช่น	การอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์	(Spratlys)	ของประเทศต่างๆ	6	ประเทศ	ได้แก่	
จีน	เวียดนาม		ไต้หวัน	ฟิลิปปินส์	มาเลเซีย	และบรูไน	ซึ่งหมู่เกาะดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะมีน�้ามันและ
แหล่งแก๊สธรรมชาติมหาศาล	อีกทัง้เป็นจดุผ่านส�าคัญของเส้นทางเดินเรือของชาติต่างๆ	ในและนอกเขต		
เหตุการณ์ที่ท�าท่าจะรุนแรงได้ผ่อนคลายลง	 เมื่ออาเซียนได้ท�าการประกาศปฏิญญาอาเซียนเหนือ
ทะเลจีนใต้	(ASEAN	Declaration	on	the	South	China	Sea)	ว่า	“ประเทศที่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับ
อ�านาจอธิปไตยและสทิธิการครอบครองอาณาเขตบนหมูเ่กาะดังกล่าว	ในทะเลจนีใต้ตกลงกันว่าจะแก้ไข
ปัญหา	โดยสันติวิธี”		ท�าให้ปัญหาดังกล่าวผ่อนคลายลง	แต่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังอยู่จนถึงปัจจุบันและ
ยังเป็นประเด็นขัดแย้งต่อไปในอนาคตที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนหากบริหารจัดการร่วมกัน
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	 	 4.6.3	แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการเพิ่มของประชากร	
	 	 จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการเพ่ิมขึ้นของประชากร	 จะยังส่งผลกระทบ
ส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อมทั้งบนบก	ในน�้า	และในอากาศ	การตัดไม้ท�าลายป่ายังจะคงมีต่อไป	แม้ว่ามลพิษ
ทางอากาศอันเกิดจากสารเคมีจากอุตสาหกรรม	 จะได้รับการตระหนักมากขึ้น	 โรงงานอุตสาหกรรม
จ�านวนมากให้ความส�าคัญกบัเร่ืองการป้องกนัมลพษิต่างๆ	โดยการงดใช้สารจ�าพวก	Chlorofluocarbon-
CFC	กับเครื่องใช้ในครัวเรือน	เช่น	ตู้เย็นเพื่อป้องกันการท�าลายบรรยากาศที่หุ้มก่อโลก	รวมทั้งการลด
ปริมาณแก๊สต่างๆ	ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า	“ภาวะเรือนกระจก”	(Greenhouse	Effect) 
อันส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น	และท�าให้ระดับน�้าทะเลสูงขึ้นอีกด้วย
 4.7 ผลกระทบระดับประเทศต่อแนวโน้มเปลี่ยนแปลงของโลก
	 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในระดับประเทศ	จากแนวโน้มทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ	และ
สังคม	ท�าให้ปริมณฑลและบทบาทของรัฐเปลี่ยนไปอย่างน้อย	4	มิติด้วยกัน	ประกอบด้วย
	 1)	บรบิทของประเทศและระหว่างประเทศ	จากน้ีไปปริมณฑลของประเทศไม่ได้ถกูนยิามตาม
ข้อจ�ากัดทางกายภาพเท่าน้ัน	แต่ปริมณฑลของประเทศจะถูกก�าหนด	โดยขอบเขตของธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศน้ันๆ	ตัวอย่างเช่น	หากมองแบบเก่าประเทศไทยใหญ่กว่าสิงคโปร์เพราะมีเน้ือที่
มากกว่า	ประชากรมากกว่า	แต่มองแบบใหม่ตามขอบเขตของธุรกรรมทางเศรษฐกิจ	สิงคโปร์อาจมีเวที
ใหญ่กว่าไทย	ปริมณฑลได้เปลี่ยนไปแล้ว	เมื่อก่อนเป็นขอบเขตในแง่ภูมิศาสตร์	แต่เดี๋ยวนี้เป็นขอบเขต
ในเชิงเศรษฐศาสตร์	ซึ่งมีโอกาสขยายหรือหดตัวได้	ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ถูกจ�ากัดให้คงที่
	 2)	อิสระต่อการก�าหนดกฎกติกาและความสามารถในการแข่งขัน	จากเดิมแต่ละประเทศ
สามารถก�าหนดอะไรได้อย่างอิสระ	ไม่ว่าจะเป็นกรอบนโยบายหรือยุทธศาสตร์	แต่วันน้ีกฎเกณฑ์และ
กติกาต่างๆ	นั้น	องค์กรระหว่างประเทศ	อาทิ	สหประชาชาติ	องค์การการค้าโลก	ธนาคารโลก	และ	IMF	
เป็นผู้ก�าหนด	เม่ือก่อนประเทศมองในเร่ืองความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ	ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทาง
กายภาพที่ประเทศน้ันมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ	ภูมิอากาศ	ภูมิประเทศและท�าเลที่ต้ัง										
ซึ่งเป็นความได้เปรียบตามธรรมชาติ	แต่ตอนนี้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน	เป็นการแข่งขันในเรื่อง
ของทรัพยากรมนุษย์	เทคโนโลยี	ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	ประเทศก็เหมือนกับองค์กรเอกชนที่
ก�าลังเปล่ียนผ่านไปสู่	Network	Economy	เป็นขอบเขตที่ไร้ขอบเขตเพราะฉะน้ัน	ใน	Network	
Economy	ขึ้นอยู่กับว่าประเทศเรามีจุดเชื่อมโยง	มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศอ่ืนมากหรือน้อยเพียงใด						
ขึ้นอยู่กับว่าประเทศเรามีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันหรือไม่และด้านใดที่ได้เปรียบ
	 3)	ดัชนีชี้วัดความมั่งคั่งของประเทศ	ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการสร้างความมั่งคั่งของประเทศ
นั้นเปลี่ยนจาก	GDP	ที่เคยนิยามมาเป็น	GNP	ควบคู่ไปด้วย	ในกระแสโลกาภิวัตน์	ตัววัด	GNP	นั้นน่า
จะตรงกว่า	เพราะครอบคลุมธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนอก	ประเทศของประชาชนในชาตินั้น								
ดังนั้น	เราต้องเริ่มหันมาสนใจการลงทุนในต่างประเทศ	สนใจการค้าการลงทุนในภาคบริการ	สนใจผล
การด�าเนินงานของบรรษัทข้ามชาติสัญชาติไทย	นอกเหนือจากการลงทุนจากต่างประเทศ	การค้า								
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต	หรือดูเฉพาะผลประกอบการของเอกชนในประเทศ	จากน้ีไป			
เราคงต้องดูรายได้สุทธิจากต่างประเทศควบคู่กับรายได้สุทธิภายในประเทศและดุลการค้าด้วย
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	 4)	เครือข่ายพันธมิตร	ไม่ว่าจะเป็นมิติทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคมวัฒนธรรมล้วนต้อง
พึง่พาพลวตัรกลุ่มในภูมภิาคหรือกลุ่มเฉพาะเป็นหลัก	เครือข่ายพันธมติรจึงเป็นเสมอืนฟันเฟืองทีส่�าคัญ
ในการขบัเคล่ือนการพัฒนาร่วมกันและเป็นเกราะป้องกนัภายคุกคามจากปัจจยัภายนอก	ก่อให้เกิดความ
ร่วมมอืเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกนัภายใต้ความสมัพันธ์ทีเ่กดิการยอมรับยิง่ขึน้	หากเปรียบเทียบกับองค์กร
เอกชน	ความพยายามควบรวมบริษัทอื่น	เพื่อให้ตนเองเป็นใหญ่คงไม่เกิดผลแล้วในปัจจุบัน	แต่จะต้อง
ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตร	ในขณะเดียวกันตัวเองต้องมีจุดแข็งท่ีชัดเจนเพ่ือชูผลประโยชน์ให้
เป็นที่ประจักษ์แก่สมาชิก	ประเทศก็เหมือนองค์กรเอกชน	เก่งประเทศเดียวไม่ได้	ต้องสร้างเครือข่าย
พันธมิตรให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดภาวะการต่อรองผลประโยชน์โดยใช้กลุ่มเป็นตัวน�า
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บทสรุป

	 สังคมโลกในยคุปัจจบุนัทีไ่ด้รับอิทธพลจากโลกาภิวัตน์		มแีนวโน้มทีจ่ะก้าวเข้าสู่การเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจโลกที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น	อันเนื่องมาจากพัฒนาการความเจริญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อสังคมโลกโดยส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคมและ
วัฒนธรรมจากอ�านาจความรู้ที่เกี่ยวกับความรู้(Knowledge	about	knowledge)อันเป็นกระบวนการ
พฒันาทางคอมพวิเตอรท์ีไ่ดย้กระดบัขึน้ไปสู่ความเป็นนามธรรมทีส่งูขึ้นไปเรือ่ยๆ	เช่น	การใช้ซอฟร์แวร์
ทีใ่ช้ส�าหรับเขยีนซอฟทแ์วร์ทีเ่รยีกวา่	“เมตตะ-ซอฟทแ์วร์”	(meat	–software)	ซึง่เปน็กลยุทธระดบัสูง
ในการเข้าจัดการกับกระบวนการผลิตข้อมูล	ในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาเทคโนลียีที่สามารถเชื่อม
กบับ้านและส�านักงานให้มีประสิทธิภาพต่อการเชือ่มโยงกระบวนการต่างๆ	ทีซ่บัซ้อนให้ผนึกเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกันได้	 ท�าให้การด�าเนินการขององค์กรและกระบวนการผลิตต่างๆ	 เปลี่ยนไปโดยเฉพาะ									
“ความรู้ประดิษฐ์”	จะสร้างความมั่งคั่งในระบบเศรษฐกิจใหม่	ท�าให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพและ				
มีการแข่งขนัอย่างรุนแรงทีจ่ะท�าให้เกดิความเปล่ียนแปลงทัง้ชวีติครอบครัว	ธุรกจิ	การเมอืง	รัฐชาติรวม
ทัง้โครงสร้างอ�านาจระดับโลกด้วย	ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิอย่างรวดเร็วน้ี	ท�าให้สงัคมโลกตกอยูใ่นภาวะ
ของความสบัสน	ซึง่อัลวิน	ทอฟฟเลอร์	ได้กล่าวว่าความเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้เป็นคล่ืนยักษ์ทีโ่หมกระหน�า่
ด้วยความรุนแรง	 เป็นสังคมที่ก�าลังพัฒนาพลิกตัวและสร้างตัวไปพร้อมๆกัน	 ดังน้ันแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมโลก	 จะต้องปรับตัวให้พร้อมกับสภาวะใหม่น้ันด้วยวิธีการแบบใหม	่		
โดยการมองความเปลีย่นแปลงน้ันด้วยวิธกีารสังเคราะห์แบบมหาภาค	(Macro-Intelligence)	โดยศึกษา
เป็นภาพรวมท้ังโลกที่เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์และสังคม	 เพราะทุกอย่างล้วนมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน	
ท�าให้สามารถท่ีจะปรับตัว	ปรับแผน	ปรับยทุธศาสตร์ของประเทศ	เพ่ือการแข่งขนัให้สอดคล้องกบัภาวะ
ความจริงต่อวิกฤตและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้		
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ค�าถามท้ายหน่วยที่ 4

1.	คลื่นวิวัฒนาการของ	“อัลวิน	ท๊อปเลอร์”	มีลักษณะเป็นอย่างไร	จงอธิบาย
2.	แนวโน้มครอบครัวในอนาคตจะมีลักษณะอย่างไร	และแตกต่างจากปัจจุบันมากน้อยเพียงใด
3.	ยูบิควิตัสเทคโนโลยีมีผลต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไรบ้าง
4.	GMOs	คืออะไร	และมีแนวโน้มต่อโลกอนาคตอย่างไร	จงอธิบาย
5.	ระบบส�านักงานอัตโนมัติ	(Office	Automation)	มีลักษระรูปแบบเป็นอย่างไร	
6.	เทคโนโลยีชีวภาพกับกับการแพทย์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร	จงอธิบาย
7.	การหลอมรวมค่ายการเมืองเพื่อเศรษฐกิจ	มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
8.	เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง	มีลักษณะเป็นอย่างไร	จงอธิบาย
9.	แนวโน้มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลกในอนาคตเป็นอย่างไร
10.	แนวทางการรับมือปัญหาการก่อการร้ายของอเมริกามีรูปแบบอย่างไร
11.	การแข่งขันพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์	จะส่งผลดีและผลเสียอย่างไรต่อโลก
12.	จงอธิบายผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
						-	ปัญหายาเสพติด
						-	ปัญหาโรคเอดส์
						-	ปัญหาการครอบง�าทางวัฒนธรรม
						-	ปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
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แผนบริหารการสอนประจำาหน่วยที่ 5
รหัสวิชา	 GE30002
รายวิชา	 วิถีโลก		
(Global	Society	and	Living	)	 	3(3-0)
ค�าอธิบายรายวิชา
	 ศึกษาวิวัฒนาการสังคม	ระบบเศรษฐกิจ	การเมอืง	การปกครองของประเทศไทยและของสังคมโลก  

การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมืองและการปกครอง	 ตลอดจนถึงการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ		การเมอืงและการปกครองของประเทศไทย	เพือ่การปรับตวัเข้ากบัการจดัระเบยีบของสงัคมโลก

วัตถุประสงค์ประจ�าหน่วยที่	5
	 1.	เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	วิวัฒนาการทางสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมืองไทย
และการปรับตัว	และผลกระทบของไทยในยุคโลกาภิวัตน์	ว่ามีความเป็นมาเช่นไร
	 2.	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอภิปรายถึงวิวัฒนาการทางสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมืองไทย	และการ
ปรับตัวและผลกระทบของไทยในยุคโลกาภิวัตน์	ว่ามีลักษณะที่ส�าคัญอย่างไร

เนื้อหา
	 1.	วิวัฒนาการทางสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมืองไทย
	 	 1.1	อารยธรรมแคว้นก่อนรวมอาณาจักร	(พุทธศตวรรษที่	12-19)	 	
	 	 1.2	ยุคประวัติศาสตร์สู่ความเป็นไทยสมัยก่อตั้งอาณาจักร	
	 	 1.3	สมัยอาณาจักรกรุงธนบุรีและยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น	(พ.ศ.2310-2325)	 	 	
	 	 1.4	สมัยการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่	5	ถึงการเปลี่ยนแปลงการ	(พ.ศ.2411-2475)		
	 	 1.5	การปรับตัวของไทยในสงครามโลกครั้งที่	1	 	 	
	 	 1.6	ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง	(พ.ศ.2475-พ.ศ.2490)	 	 	
	 	 1.7	การปรับตัวของไทยในสงครามโลกครั้งที่	2
	 	 1.8	ยุคเผด็จการอ�านาจนิยม	(พ.ศ.2490-พ.ศ.2516)	 	 	
	 	 1.9	การปรับตัวของไทยในยุคสงครามเย็น
	 	 1.10	การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศ
	 	 1.11	ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน	(พ.ศ.2516-พ.ศ.2519)	
	 	 1.12	นโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับประเทศอินโดจีน
	 	 1.13	นโยบายผูกมิตรกับประเทศตะวันตก	
	 	 1.14	ยุคกึ่งประชาธิปไตยหรือยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ	(พ.ศ.2520-พ.ศ.2535)
	 	 1.15	นโยบายการทูตเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ	หรือการทูตรอบทิศทาง	
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	 1.	วิวัฒนาการทางสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมืองไทย	(ต่อ)
	 	 1.16	นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าหรือนโยบายอนุภูมิภาคนิยม
	 	 1.17	ระบอบทักษิโณมิกส์กับการเมืองไทย	(พ.ศ.2544-2549)
	 	 1.18	การเปลี่ยนแปลงหลังรัฐประหาร	19	กันยายน	พ.ศ.	2549	ถึงปัจจุบัน
	 	 1.19	การรัฐประหาร	22	พฤษภาคม	2557	
	 2.	การปรับตัวและผลกระทบของไทยในยุคโลกาภิวัตน์
	 	 2.1	การปรับตัวและผลกระทบของไทยทางด้านสังคม
	 	 2.2	การปรับตัวและผลกระทบของไทยทางด้านเศรษฐกิจ
	 	 2.3	การปรับตัวและผลกระทบของไทยทางด้านการเมือง
	 	 2.4	การปรับตัวและผลกระทบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	 	 2.5	การปรับตัวและผลกระทบด้านแรงงานระหว่างประเทศ	
	 	 2.6	การปรับตัวและผลกระทบด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
 	การบรรยายและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
 	เอกสารประกอบการสอน	และโปรแกรมการน�าเสนอ	Powerpoint

การวัดผลและประเมินผล
 	การมอบหมายใบงาน	การถามตอบในชั้นเรียน	และการท�ารายงานตามหัวข้อที่ก�าหนด
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บทที่  5
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก

	 จากการเปล่ียนแปลงตัง้แต่ก่อต้ังรัฐไทจนถงึปัจจุบัน	ท�าให้เห็นกระแสการเปล่ียนแปลงจากอดตี
จนถึงสภาวะโลกาภิวัตน์	ท่ีก่อให้เกดิความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละสารสนเทศท�าให้เกดิ
สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเช่ือมโยงกนัของโลก	รวมถงึเคล่ือนย้ายแลกเปล่ียนข้ามพรมแดนทางภมูศิาสตร์
อย่างเสรีและรวดเร็ว	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรมและแนวคิด	รวมถึงค่านิยมอย่างกว้างขวาง	
เกิดเป็นกระแสท่ีผลักดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปล่ียนท่าที	 กระบวนการและกลไกการบริหารจัดการ
ประเทศให้สอดรับกับกระแสประชาธิปไตย	การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน	การพทัิกษ์สิทธิมนษุยชน	และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากขึน้	รวมท้ัง
กระแสการปฏิรูปเร่ืองการบริหารจัดการระบบเศรษฐกจิโลก	ภายใต้การเปล่ียนแปลงท่ีท�าให้ไทยสามารถ
ด�ารงความเป็นไทยอยูม่าได้จนถึงปัจจุบันนี	้ต้องให้ความส�าคัญกบัประวัติศาสตร์และรูปแบบการปรับตัว
ของไทยในแต่ละยุคสมัย	 เพื่อเห็นถึงยุทธวิธีการปรับตัวทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม		
รวมท้ังการสร้างภูมิต้านทานให้คนในประเทศต่อสู้กับวิกฤตการณ์ต่างๆ	 จนผ่านพ้นสู่	 “ความเป็นไทย”		
ในปัจจุบัน	และแนวทางการปรับตัวในโลกอนาคต			

 5.1 วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
	 “ยคุโบราณสวุรรณภมิู”	เป็นยคุท่ีมกีารติดต่อค้าขายกบัดินแดนท่ีอยูห่่างไกลออกไป	เช่น	อนิเดีย	
จีน	โรมัน	ได้ผสมผสานกับอารยธรรมต่างๆที่รับจากอินเดีย	เช่น	ระบบการปกครอง	ศาสนา	(พุทธ	ฮินดู)	
วรรณคดี	 ศิลปกรรม	 และวิทยาการต่างๆ	 ท�าให้ชุมชนเมืองยุคโลหะในดินแดนประเทศไทยได้ปรุงแต่ง
พัฒนาวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมอินเดียท่ีรับเข้ามาแล้วพัฒนาเป็นแคว้นเล็กๆ	
เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ	พ.ศ.1000	ให้หลัง	นี่ถือได้ว่าเป็นการยอมรับวัฒนธรรม	ความเชื่อ
และการแลกเปลี่ยนสินค้าในระดับปฐมภูมิครั้งแรก	ท�าให้อารยธรรมไทยเริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น	

	 	 5.1.1	อารยธรรมแคว้นก่อนรวมอาณาจักร	(พุทธศตวรรษที่	12-19)
	 	 แคว้นโบราณที่ยังไม่ก่อเกิดความเป็นไทยที่สมบูรณ์	เน้นการรวมตัวเป็นกระจุก	มีการ
ปรับตัวแค่ในระดับแคว้นยังไม่ขึ้นตรงหรือเป็นประเทศราชต่ออาณาจักรใด	 ยุคน้ีท�าให้เห็นเอกเทศใน
การปกครองที่หลากหลายและความแตกต่างด้านอารยธรรมอย่างชัดเจน	 เพราะในแต่ละพ้ืนท่ีมีความ
แตกต่างกัน	ทั้งภาษา	วัฒนธรรม	ความเชื่อ	ซึ่งส่งผลต่อการรวมรัฐในระยะแรก	ท�าให้หลายแคว้นได้รับ
ผลกระทบจากการรุกรานของอาณาจักรขอม	ซึ่งแคว้นที่มีอยู่ประกอบด้วยทราวดี	แคว้นละโว้	แคว้นอโยธยา 
แคว้นสุพรรณภูมิ	แคว้นหริภุญไชย	แคว้นล้านนา	แคว้นสุโขทัย	แคว้นศรีโคตรบูรณ์	และตามพรลิงค์				
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ประวัติศาสตร์ไทย

	สมัยก่อนสุโขทัย
-รัฐโบราณอาณาจักรต่างๆ	เช่น	ทวารวดี	ละโว้
ตามพรลิงค์

 สมัยสุโขทัย
-ประดิษฐ์ตัวอักษรไทย	(ค.ศ.1283)	

	สมัยอยุธยา	(ค.ศ.1350-1767)
-เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่	1	(ค.ศ.1569	=	C.16)
-เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่	2	(ค.ศ.1767=C.18)

	สมัยธนบุรี	(ค.ศ.1767-1782)

 สมัยรัตนโกสินทร์
-	ร.1	(ค.ศ.1782-1809)
-	ร.6	(ค.ศ.1910-1925)

-	ร.8	(ค.ศ.1934-1946)

	สมัย	ร.	9
-	ร.9	(ค.ศ.1946	ถึงปัจจุบัน)

ประวัติศาสตร์ตะวันตก

 สมัยโบราณ
-อารยธรรมเมโสโปเตเมีย	อียิปต์	กรีก	โรมัน
-จักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลาย	(ค.ศ.476)

 สมัยกลาง
-กฎบัตรแมกนา	คาร์ตา	(ค.ศ.1215)
-ยุคมืด	ระบบฟิวดัล	ระบบแมเนอร์
-สงครามครูเสด	(ค.ศ.	1096-1291)
-ปลายสมัยกลางเกิดการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ
-จักรวรรดิโรมันตะวันออกล่มสลาย	(ค.ศ.1453)
-โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา	(ค.ศ.1492)

 สมัยใหม่
-การส�ารวจทางทะเล	การปฏิวัติทางการค้า				
	ลัทธิพาณิชยนิยม
-การปฏิรูปศาสนา	(C.16) 	การปฏิวัติ			 	
	วิทยาศาสตร์	(C.17)

การปฏิวัติอุตสาหกรรม	(C.18)

-การปฏิวัติอเมริกา	(ค.ศ.1776)

-การปฏิวัติฝรั่งเศส		(ค.ศ.1789)
-การปฏิวัติรัสเซีย	(ค.ศ.1917)
-สงครามโลกครั้งที่	1	(ค.ศ.1914-1918)
-สงครามโลกครั้งที่	2	(ค.ศ.1939-1945)

	สมัยปัจจุบันหรือประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
-สมัยสงครามเย็น	(ค.ศ.1945-1991)
-สมัยโลกาภิวัตน์	(ตั้งแต่ทศวรรษ	1990)

ตารางที่	5.1	เปรียบเทียบระยะเวลาประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับตะวันตก

ที่มา	: สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม(ชัย  ลาภเพิ่มทวี.2555 : 2)
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	 1)	แคว้นทราวด	ีก่อตัวราวพุทธศตวรรษที	่11-16	ซึง่มศูีนย์กลางอยูท่ีเ่มอืงนครไชยศรี	(นครปฐม
โบราณ)	และเมืองละโว้	 (ลพบุรี)	 ได้รับอิทธิพลอารยธรรมอินเดีย	 เช่น	ระบบการปกครอง	ศาสนา	
ศิลปกรรมต่างๆ	รับศาสนาพุทธนิกายหินยาน	เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ไปยังแคว้นอื่นๆ	รวมทั้ง
ท�าให้เกดิศิลปะแบบทราวด	ีเช่น	พระพุทธรปูศิลาขนาดใหญ่	พระธรรมจกัรศิลากบักวางหมอบ	พระพุทธรปู
ปูนปั้น	พระพิมพ์ต่างๆ	เสมาหิน	ภาพปูนปั้นสตรีเล่นดนตรี	ลูกปัดท�าด้วยแก้ว	หิน	ดิน	เผา	และก่อให้
เกดิการไหลบ่าทางอารยธรรมไปยงัเมอืงเล็กๆ	รอบแคว้น	เช่น	เมอืงละโว้	(ลพบรีุ)	เมืองอูท่อง	(สุพรรณบรีุ)	
เป็นต้น
	 2)	แคว้นละโว	้(พุทธศตวรรษที่	12-18)	มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองละโว้หรือลพบุรี	ซึ่งมีความอุดม
สมบูรณ์เพราะมีแม่น�้าหลายสาย	เช่น	แม่น�้าเจ้าพระยา	แม่น�้าป่าสัก	และแม่น�้าลพบุรี	เมื่อแคว้นทราวดี
เสื่อมอ�านาจในพุทธศตวรรษที่	16	เน่ืองจากอาณาจักรกัมพูชา	(ขอม)	แผ่อ�านาจมายังภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคกลางในประเทศไทย	ละโว้จึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดขอมและได้รับอิทธิพลคติ									
ความเชื่อ	ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	และพุทธมหายานจากขอม	 ดังน้ันละโว้จึงรับวัฒนธรรมจากสอง
อาณาจักร	คือ	ศาสนาพุทธจากทราวดี	และศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจากขอมเป็นหลัก		
	 3)	แคว้นอโยธยา	 เมืองอโยธยาเป็นเมืองหน่ึงในแคว้นทราวดี	ต้ังอยู่บริเวณปากแม่น�้าเบี้ย										
ฝ่ังตะวันออกเมอืงอยธุยาปัจจบุนั	ประมาณพุทธศตวรรษที	่18	มกีารติดต่อค้าขายกบัจนี	อินเดีย	เปอร์เซีย	
และมีความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร	ท�าให้อโยธยามีเศรษฐกิจดี	การรับศิลปวัฒนธรรมจากละโว้							
ท�าให้อโยธยาสามารถสร้างพระพุทธรูป	“พระไตรรัตนนายก”	ที่วัดพนัญเชิงใต้	ก่อนการสถาปนาของ			
กรุงศรีอยุธยาใน	พ.ศ.1893	ถึง	26	ปี
	 4)	แคว้นสุพรรณภูมิ	มีขอบข่ายพื้นที่อยู่ฟากตะวันตกของลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา	เจริญรุ่งเรืองใน
พุทธศตวรรษที่	18-19	เมืองส�าคัญในแคว้นได้แก่	เมืองแพรกศรีราชา	(ตั้งอยู่ริมแม่น�้าน้อยภายในพื้นที่
จังหวดัชัยนาทปัจจุบัน)	เมอืงราชบุรี	สิงห์บรุี	และเพชรบรุี	ซึ่งเป็นเมืองท่าส�าคญัทีคุ่มเส้นทางการติดต่อ
ค้าขายกับบ้านเมืองทางภาคใต้	 เช่น	แคว้นนครศรีธรรมราช	 ศิลปวัฒนธรรมได้รับสืบทอดมาจาก
นครชัยศรี	จึงนับถือพุทธศาสนานิกายหินยานเป็นหลัก	แคว้นสุพรรณภูมิมีความเข้มแข็งทางการทหาร	
อาณาจักรอยุธยาที่ก่อเกิดขึ้นใน	พ.ศ.1893	ได้รับการสนับสนุนด้านพื้นฐานก�าลังทหารจากแคว้นสุพรรณภูม ิ

ซึ่งมีความโยงใยการเป็นเครือญาติโดยการแต่งงาน	และเจ้านายแคว้นสุพรรณภูมิมีส่วนร่วมในการ
ปกครองอาณาจักรที่ก่อเกิดขึ้นนี้
	 5)	แคว้นหริภุญชัย	ช่วงพุทธศตวรรษที	่14-19	มศูีนย์กลางอยูท่ี่เมอืงหรภุิญชัยหรอืล�าพูน	ในบรเิวณ
ทีร่าบลุ่มแม่น�า้ปิงตอนบนและขยายถงึทีร่าบลุ่มแม่น�า้วัง	สร้างเมอืง	เขลางค์นครหรือล�าปาง	ได้รับอทิธิพล
วัฒนธรรมทราวดี	นับถือศาสนาพุทธนิกายหินยาน	มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหัวเมืองมอญในพม่าทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม	ใช้ภาษามอญโบราณในศิลาจารึกโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ส�าคัญ
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองล�าพูน	เช่น	วัดจามเทวี	พระธาตุหริภุญชัย	อาณาจักรหริภุญชัยถูกรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาในสมัยพระยามังรายมหาราช
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	 6)	แคว้นล้านนา	เกิดจากการรวมตัวของชุมชนและเมืองต่างๆ	บริเวณแม่น�้าปิง	แม่น�้ากกและ
แม่น�้าโขงจาก	2	กลุ่มชน	คือ	ลัวะ	หรือละว้า	หรือสางจก	และพวกไทยลื้อเป็น	“ยวน”	ในพุทธศตวรรษ
ท่ี	13	เมอืงส�าคัญคือ	เมอืงหิรัญนคร	เงนิตงหรือเงนิยางเชียงแสนในปี	1839	พญามงัราย	พ่อขนุรามค�าแหง
และพญาง�าเมืองสร้าง	“เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่”	แคว้นล้านนาจึงก่อเกิดขึ้นในปีนี้	 โดยมี
เมืองเชียงใหม่เป็นราชธานี	แต่ได้สิ้นอ�านาจตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองใน	พ.ศ.2101
	 7)	แคว้นสุโขทัย	มีรากฐานของการก่อเกิดเร่ิมเมื่อพุทธศตวรรษที่	18	ในบริเวณภาคเหนือ				
ตอนล่างแถบลุ่มแม่น�้าปิงยมและน่าน	มีเมืองส�าคัญ	คือ	สุโขทัย	ศรีสัชนาลัย	สระหลวงและสองแคว				
เมื่อแรกเร่ิมก่อต้ังราชวงศ์ศรีนาวน�าถุมปกครอง	ต่อมาขอมสมาดโขลญล�าพงยึดอ�านาจปกครองไป				
พ่อขนุผาเมอืงเจ้าเมืองราดและสหายคือพ่อขนุบางกลางหาวเจ้าเมอืงบางยาง	ช่วยกนัยดึสโุขทยักลบัคืน
มาได้แล้วให้พ่อขุนบางกลางหาวปกครองสุโขทัย	มีพระนามว่า	“พ่อขุนศรีอินทราทิตย์”	ปฐมกษัตริย์
ราชวงศ์พระร่วง	ส่วนพ่อขุนผาเมืองเสด็จไปครองเมืองราด	เหตุการณ์เกิดขึ้นใน	พ.ศ.1792	สุโขทัยตก
เป็นประเทศราชของอยุธยาใน	พ.ศ.1981	แล้วรวมเข้ากับอยุธยา	พ.ศ.2006	โดยได้สืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมแก่อาณาจักรอยุธยา	ที่ส�าคัญยิ่งคือ	ตัวอักษรไทย	(พ.ศ.1826)	ที่ช่วยเสริมความเป็นเอกภาพ
ในกลุ่มชนชาวไทยและท�าให้ชาวไทยมีอารยชนมากขึ้น
	 8)	แคว้นโคตรบูร		ในช่วงพุทธศตวรรษที่	13-19	แคว้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุม
ดินแดนสองฝั่งแม่น�้าโขงตั้งแต่เมืองอุดร	หนองคาย	เวียงจันทร์	นครพนมจรดอุบลราชธานี	ศูนย์กลางอยู่
ที่เมืองนครพนม	รวมเป็น	“แคว้นโคตรบูร”	เดิมกลุ่มชนในพื้นที่นี้นับถือผีสางเทวดา	ต่อมานับถือศาสนา
ท่ีแพร่จากแคว้นทวารวดี	ในระยะแรกก่อต้ังมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับแว่นแคว้นทางภาคกลาง	
แล้วเปล่ียนมาใกล้ชิดกับวัฒนธรรมกัมพูชาหรือขอมท่ีแผ่อ�านาจเข้าไปภาคอีสานเมื่อราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่	16	และในสมัยอยุธยา	มีข้อมูลกฎมณเฑียรบาลระบุว่า	โคตรบูรเป็นประเทศราชของอยุธยา
	 9)	แคว้นในภาคตะวันออก	มีขอบเขตพื้นท่ีท่ีในปัจจุบันคือ	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ระยอง	
ตราด	รวมไปถึงปราจีนบุรี	นครนายก	เป็นดินแดนเก่าแก่ที่มีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
จนถึงปัจจุบัน	ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี	16-19	บ้านเมืองในภาคนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาณาจักร
กมัพชูา	จนกระท่ังอยธุยามีชัยชนะเหนอืเขมรอย่างเด็ดขาดใน	พ.ศ.1974	จงึผนวกดินแดนแถบนีเ้ข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาได้ส�าเร็จ	และมีความส�าคัญในฐานะเมืองท่าค้าขายในเส้นทางการขาย
อยุธยากับจีนและญวน	ท้ังบ้านเมืองอื่นในภาคตะวันออกด้วย	บทบาททางเศรษฐกิจได้สืบเนื่องต่อมา
จนถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์	ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นต้นมา	บ้านเมืองในแถบนี้ได้เพิ่ม
ความส�าคัญทางด้านยุทธศาสตร์ในแนวชายแดนไทย-เขมร	และความสัมพันธ์	ไทย-ญวนด้วย	ปัจจุบัน
รัฐบาลได้มนีโยบายพฒันาเมอืงฉะเชิงเทราเป็นประตูสู่ภาคอสีาน	เพือ่เช่ือมโยงภมูภิาคอสีานและหัวเมอืง
ชายทะเลตะวันออกเพื่อการพัฒนาให้เจริญได้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป
	 10)	แคว้นตามพรลิงค์	ก่อเกิดขึ้นจากพื้นฐานการเป็นทางผ่านในการเดินเรือเพื่อการค้า											
หรือการอื่นจากอินเดียไปจีน	หรือจากจีนไปอินเดีย	จึงได้รับอิทธิพลอารยธรรมอินเดียและจีนโบราณ				
ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี	18-19	แคว้นนครศรีธรรมราชเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางการปกครอง	การค้า	และ



233

ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้	รวมทั้งมีอ�านาจทางการเมืองครอบคลุมเมืองต่างๆ	12	เมือง	เรียกว่า	เมือง	
12	นักษัตร	ในด้านศาสนาและความเชื่อมีทั้งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	พุทธมหายาน	และพุทธหินยาน	ใน
ด้านความสัมพันธ์ได้สมาคมติดต่อกับบ้านเมืองในภาคกลางและภาคเหนือของไทย	เช่น	ละโว้	สุพรรณ
ภูมิ	สุโขทัย	หริภุญชัย	รวมทั้งกับลังกาด้วย	จึงได้รับ	ศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศ	์เป็นแห่งแรกในดินแดน
ประเทศไทยแล้วแพร่ไปยงัสุโขทยั	ล้านนา	และหวัเมอืงอ่ืนๆ	ในพ้ืนทีภ่าคใต้ของไทยยงัพบหลักฐานทาง
โบราณคดีสมยัศรีวิชยัเป็นจ�านวนมาก	อาณาจักรศรีวิชยัด�ารงอยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษที	่13-18	ในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้	ภาคพ้ืนทะเลแถบชวา	เกาะสุมาตรา	คาบสมุทรมลายู	ในช่วงเจริญรุ่งเรืองระหว่าง
พุทธศตวรรษที่	13-16	น้ันได้แผ่ขยายอาณาเขตมาถึงบางส่วนทางภาคใต้ของไทยด้วยคือ	เมืองไชยา 

(อ�าเภอไชยา	จ.สุราษฎร์ธานี)	ส่วนอาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมสลายไปในพุทธศตวรรษที่	18
	 11)	กลุ่มเมอืงขนาดเล็กอืน่ๆ	เมือ่อาณาจกัรกมัพูชาแผ่อ�านาจเข้ามาในภาคอีสานในกลางพุทธ
ศตวรรษที	่16	ท�าให้เกดิความเปล่ียนแปลงด้านวิถชีวิีตความเป็นอยูใ่นเมอืงแถบน้ี	รวมทัง้ได้ความเจริญ
ทางเทคโนโลยีเข้ามาด้วย	เช่น	การวางผังเมือง	การชลประทาน	อิทธิพลวัฒนธรรมกัมพูชาเสื่อมไปใน
พุทธศตวรรษ	19	ในสมัยอยุธยา	ชุมชนเมืองในภาคอีสานหลายเมืองถูกทิ้งร้าง	มีประชากรไม่มาก												
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	(พุทธศตวรรษที	่24)	กลุ่มเมืองเหล่าน้ีได้ฟื้นตัวข้ึนใหม่จากการอพยพเข้า
มาของกลุ่มชนลาว-เขมร	ในสมัยรัชกาลที่	4	มีการจัดต้ังเมืองต่างๆ	และรวมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของรัฐ
ประชาชาติไทยหลังการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่	5	(ชัยวุฒิ		ตรึกตรอง	,2553	:	4-6)

	 	 5.1.2	ยุคประวัติศาสตร์สู่ความเป็นไทยสมัยก่อตั้งอาณาจักร
	 	 1.	สมัยอาณาจักรสุโขทัย	(พ.ศ.1800-1921)
	 	 2.	สมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา	(พ.ศ.1893-2310)
	 	 3.	สมยัอาณาจกัรกรุงธนบุรีและสมัยอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ตอนต้น	(พ.ศ.2310-2325)
	 	 4.	สมยัการปฏิรูปการปกครองในสมยัรัชกาลท่ี	5	จนกระท่ังถึงการเปล่ียนแปลงการเมอืง											
การปกครอง	วันที่	24	มิถุนายน	พ.ศ.2475	

	 1)	สมัยอาณาจักรสุโขทัย	(พ.ศ.1800-1921)
	 ในสมัยนีผู้้บุกเบิกคือพ่อขุนบางกลางหาวหรือ	“พ่อขุนศรีอนิทราทิตย์”	และเข้าสู่ยคุรุ่งเรืองท่ีสุด
ทางการเมอืงการปกครองและความเป็นอาณาจักร	ในสมยั“พ่อขนุรามค�าแหง”	ท่ีได้ทรงบริหารบ้านเมอืง
ได้เป็นปึกแผ่น	 โดยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือราชาธิปไตย													
ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อ�านาจอธิปไตยสูงสุดในการปกครองมาเป็นการปกครอง
แบบคตินยิมแบบครอบครัวหรือ	“พ่อปกครองลูก”	มาเป็นหลักในการบริหารประเทศ	และขณะเดียวกัน
ก็ทรงใช้อ�านาจนี้ในการออกกฎหมายเรียกว่าอ�านาจนิติบัญญัติ	 ทรงบริหารกิจการบ้านเมือง	 ซึ่งเรียก
อ�านาจน้ีว่า	อ�านาจบรหิารราชการแผ่นดนิ	และทรงพิจารณาอรรถคดทีรงพิพากษาและตดัสนิคดคีวามต่างๆ 

ธรรมะสาวนะด้วยพระองค์เอง	ซึง่แสดงออกถึงความเท่ียงธรรมในทุกศักดินา	โดยเฉพาะการแขวนกระด่ิง
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ท่ีหน้าประตูเมอืง	มกีารพจิารณาคดีโดยใช้หลักความยตุธิรรม	ด่ังในศิลาจารึกได้เขยีนไว้ว่า	“ลูกเจ้าลูกขนุ
แลผิดแผกแสกกว้างกัน	 สวนดูแท้แลจึ่งแล่งความแก่ข้าด้วย	 ซื่อ	 บ่เข้าผู้ลักมักผู้ซ่อน”	 ซึ่งท�าให้อ�านาจ
ตุลาการน่าเช่ือถอืยิง่ขึน้	จะเห็นได้ว่าพระมหากษตัริย์ทรงใช้อ�านาจนีเ้พยีงพระองค์เดียว	และทรงใช้อ�านาจ
บนพื้นฐานของหลักธรรมประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข	ซึ่งมีลักษณะเด่นที่ส�าคัญ	คือพ่อขุนเป็นผู้ใช้อ�านาจ
อธิปไตย	โดยปกครองประชาชนบนพื้นฐานของความรัก	ความเมตตาประดุจบิดาพึงมีต่อบุตร	หรือเรียก
ว่า“ปิตุราชาประชาธิปไตย”	ในมิติที่ให้สิทธิที่เสรีแก่ประชาชนก็มีหลักฐานศิลาจารึกอธบิายว่า	“ใครใคร่
ค้า	ค้า	เอาม้ามาค้าเอาข้าวมาขาย”	สภาพทางเศรษฐกจิในสมยันัน้ผู้ปกครองและผู้อยูภ่ายใต้การปกครอง
มีฐานะเป็นมนุษย์ท่ีจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน	 ท�าให้รูปแบบการปกครองเป็นไปแบบเรียบง่ายไม่มีพิธี
อะไรมากมาย	 ไม่มีสถาบันการเมืองการปกครองท่ีสลับซับซ้อน	 นอกจากจะทรงวางรากฐานทางการ
ปกครองท่านยงัทรงประดิษฐ์อกัษรไทยเปิดโอกาสให้คนได้เรียนรู้ภาษา	รู้ธรรม	การปกครองจงึมรูีปแบบ
ธรรมราชา	คือ	มีความเชื่อที่ว่าพระราชอ�านาจของกษัตริย์จะต้องถูกก�ากับด้วยหลักธรรมะ	ประชาชนจึง
จะอยู่เย็นเป็นสุขและยอมรับพระราชอ�านาจขอ่งกษัตริย์	
	 การปรับตัวในสมัยสุโขทัย
	 ด้านการเมืองการปกครอง	ที่ส�าคัญคือ	การมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	พระมหากษัตริย์ทรง
ปกครองทวยราษฎร์ดุจบิดาปกครองบุตร	ทางปฏิบัติพระราชกรณยีกจิตามหลักธรรมของพระพทุธศาสนา	
เช่น	ทศพิธราชธรรม	และจักรวรรดิวัตร	 เป็นต้น	ต่อมาในสมัยสุโขทัยตอนปลายอ�านาจทางทหารเสื่อม
ถอยลง	พระมหากษัตริย์ทรงท�านบุ�ารุงพระพทุธศาสนา	และทรงเป็นผู้ปฏบัิติธรรมเป็นตัวอย่างให้ราษฎร
เลื่อมใสในพระมหากษัตริย์	ซึ่งเรียกว่า	“การปกครองแบบธรรมราชา”
 ด้านเศรษฐกิจ	สังคมไทยในสมัยสุโขทัยเป็นสังคมเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพ	ราษฎรมีเสรีภาพ	
ในการประกอบอาชพีสุจริต	นอกจากอาชพีเพาะปลกูแล้วยงัมอีาชพีหตัถกรรมทีส่�าคัญคือ	การประดิษฐ์
เครือ่งสงัคโลกทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดจากชาวจนี	เคร่ืองสงัคโลกของไทยเป็นสนิค้าท่ีส่งไปขายยังประเทศต่างๆ 

เช่น	ฟิลิปปินส์	และเปอร์เซีย	จึงเห็นได้ว่าการติดต่อกับต่างประเทศในยุคสุโขทัย	จะเน้นการสร้างความ

รูปที ่5.1 การปกครองแบบปิตุราชาประชาธปิไตย  การแขวนกระด่ิงร้องทุกข์และการประดิษฐ์ลายสอืไทยจากศลิาจารึก  ทีม่า : http://
heritage.mod.go.th /nation/alphabet/index4.htm
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สัมพนัธ์ด้านเศรษฐกจิและการค้าเป็นหลัก	ส่วนระบบเงินตราของสุโขทัยใช้เงนิพดด้วงท่ีท�าจากโลหะและ
เบี้ยที่ได้จากเปลือกหอยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน	ท�าให้ยุคนี้มีเสรีภาพภายใต้อ�านาจธรรมราชา
	 	 	 	 	 	 	 	 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	 สังคมไทยในสมัยสุโขทัยเป็นระยะของการเร่ิมต้นสร้างความ
เป็นปึกแผ่นแก่สังคม	การเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้ในระยะแรกคือ	การนบัถอืพระพทุธศาสนานกิายหนิยาน		
มีการประดิษฐ์อักษรไทย	อันเป็นรากฐานส�าคัญของการมีภาษาเขียน	เกิดวรรณคดีที่ส�าคัญของไทย	เช่น		
ไตรภูมิพระร่วง	และเกิดสถาปัตยกรรม	จิตรกรรม	ประติมากรรม	อันเป็นวัฒนธรรมของสังคม	เช่น	วัด	
พระพทุธรูป	และเกดิประเพณไีทยท่ีส�าคัญกลายมาเป็นรากฐานมาจนถึงปัจจบัุน	เช่น	ประเพณลีอยกระทง 
ประเพณีการฟังธรรมใจวันธรรมสวนะ	เป็นสิ่งที่ดีงามที่ถือเป็นอารยธรรมที่ส�าคัญถึงปัจจุบัน
	 2)	สมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา	(พ.ศ.1893-2310)

	 อาณาจักรอยุธยาก่อเกิดขึ้นในปี	1893	จาก
รากฐานการรวมตัวกันของแคว้นละโว้	 อโยธยา
และสุพรรณภูมิท่ีมีความสัมพันธ์ด้านเครือญาติ	
จากการอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าอู ่ทอง	
(ละโว้–อโยธยา)เจ้าหญิงแห่งแคว้นสุพรรณภูมิ	
พระเจ้าอู ่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี	 1			
ทรงสร ้างกรุงศรีอยุธยาท่ีต�าบลหนองโสน									
(บึงพระราม)	 เป็นราชธานี	 พระเจ้าอู่ทองทรง
เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักร		
กรุงศรีอยธุยา	เป็นช่วงของการก่อร่างสร้างเมือง
หลังอาณาจักรสุโขทัยเริ่มเสื่อมอ�านาจลง	ท�าให้
ต้องมผู้ีน�าในการปกครองเพือ่รวมรวมอาณาจักร
ท่ีแยกตัวจากสุโขทัยให้ผนวกกับอยธุยาเพ่ือสร้าง
อาณาจักรให้แผ่ขยาย	 มีการติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านในหลายยุคสมัย	 แต่ส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องการค้าและศาสนา	 ในช่วงเวลาน้ันมีการ
เผยแพร่ของลัทธิฮินดูและขอมเข้ามามีบทบาท
ในอาณาจักร	 ดังนั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงได้
รับวัฒนธรรมการปกครองแบบขอมและฮนิดูเข้า
มาใช้เรียกว่า“การปกครองแบบเทวสิทธ์ิ”หรือ	
“สมมติเทพ”	 ท่ีกษัตริย์เปรียบเสมือนเทพเจ้า				
ท่ีมีอ�านาจสูงสุด	 ทรงเป็นเสมือนเจ้าชีวิต	 คือ					
พระมหากษัตริย์ทรงมพีระราชอ�านาจเหนอืชีวิต
ของบุคคลท่ีอยู่ในสังคมทุกคน	 และทรงเป็น

รูปท่ี 5.2 ภาพชาวสยามจากจดหมายเหตุลาลแูบร์ พ.ศ.2236  จดหมาย 
เหตุพงศาวดารทีก่ล่าวถงึราชอาณาจกัรสยามในปลายรัชสมยัสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช โดย มองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์  อัครราชทูตของพระ
เจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส ท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki/
อาณาจักรอยุธยา
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พระเจ้าแผ่นดิน	 คือทรงเป็นเจ้าของแผ่นดิน		
กษัตริย์จะทรงพระราชทานให้ใครก็ได้ตาม
อัธยาศัย	 ท�าให้การปกครองได้เปล่ียนแปลงไป
สถานการณ์บ้านเมืองในสมัยพระบรมไตร		
โลกนาถ	(พ.ศ.1991-2031)	มกีารปรับปรุงระบบ
บริหารใหม่	โดยแยกเป็นฝ่ายทหารและพลเรือน
หัวหน้าฝ่ายพลเรือน	 เรียกว่า“สมุหนายก”								
รับผิดชอบด้านการบริหารพลเรือนเกี่ยวกับ
จตุสดมภ์	คือ	เวียง	วัง	คลัง	นา	ส่วนหัวหน้าฝ่าย
ทหาร	เรียกว่า	“สมุหกลาโหม”	รับผิดชอบด้าน
การทหารและป้องกันประเทศ	เช่น	กรมช้าง	กรมม้า	กรมทหารราบ	ส่วนในด้านภูมิภาคได้มีการปฏิรูป
การปกครองโดยรวมอ�านาจไว้ท่ีศูนย์กลางคือเมอืงหลวงมากขึน้	ขยายเขตหัวเมอืงชัน้ในให้กว้างขวางขึน้	
หัวเมือง	ชั้นนอกให้เรียกเป็นหัวเมืองชั้นเอก	โท	ตรี	ตามลักษณะความส�าคัญและขนาดของพื้นที่และ
ส่งพระราชวงศ์	 หรือขุนนางไปดูแลต่างพระเนตรพระกรรณเมืองประเทศราช	 ยังคงให้ปกครองตนเอง
และส่งบรรณาการ	3	ปีต่อคร้ัง	ปลายสมยักรุงศรีอยธุยา	(สมยัพระเพทราชา)	จงึมกีารปรับปรุงระบบการ
ปกครองอีกครั้งหนึ่ง	โดยแยกหัวเมืองนอกเขตราชธานีเป็น	2	ภาค	หัวเมืองภาคเหนือให้สมุหนายกเป็น
ผู้รับผิดชอบ	ท้ังฝ่ายทหารและพลเรอืน	หัวเมอืงภาคใต้ให้สมหุกลาโหม	เป็นผู้รบัผิดชอบดแูล	ท้ังฝ่ายทหาร
และพลเรือน	เช่นกัน	มีการปรับปรุงหัวเมืองภูมิภาค	3	ส่วน	คือ	หัวเมืองฝ่ายเหนือ	สังกัดสมุหนายก 

หัวเมอืงฝ่ายใต้	สังกดัสมหุกลาโหม	หัวเมอืงชายทะเลตะวนัออกและเมืองท่า	สังกดักรมท่าในสมยักรุงธนบุรี
และรัตนโกสินทร์ตอนต้น	ยงัคงใช้รูปแบบการปกครองแบบอยธุยาตอนปลาย	แต่บทบาทกษัตริย์ในฐานะ
สมมติเทพเริ่มค่อยๆ	 ลดความส�าคัญลง	 ส�าหรับอยุธยาได้รับมรดกทางวัฒนธรรมจากแว่นแคว้นไทย
หลายแคว้นมาสร้างสรรค์ให้แตกแขนงออกไปอีกมากมาย	 ด้วยการจัดระบบการเมืองการปกครอง	
เศรษฐกิจ	และสังคมที่มีประสิทธิภาพ	อาณาจักรอยุธยาจึงด�ารงความเป็นศูนย์กลางคนไทยยาวนานถึง	
417	ปี	(พ.ศ.1893-2310)	หลังจากนั้นได้ล่มสลายไป	เนื่องจากเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าใน	พ.ศ.2310	
สาเหตุพืน้ฐานของการล่มสลายมาจากการแย่งชิงอ�านาจทางการเมอืงในหมูช่นช้ันปกครองท่ีเกดิขึน้บ่อย
ครั้งในสมัยอยุธยาตอนปลาย	 และความระส�่าระสายของระบบไพร่	 และการเกิดสงครามไทย-พม่า 
(พ.ศ.2308	-2310)	ซึ่งเป็นตัวเร่งให้อาณาจักรอยุธยาล่มสลายเร็วยิ่งขึ้น
 การปรับตัวในสมัยอยุธยา
	 ด้านการเมือง	การที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะเป็นสมมุติเทพ	ตามคตินิยมของพราหมณ์	
จึงต้องมีระเบียบพิธีการต่างๆมากมาย	 แม้แต่ภาษาที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ก็ได้บัญญัติขึ้นใช้เฉพาะกับ
พระมหากษัตริย์เท่าน้ันที่เราเรียกว่า	 “ราชาศัพท์”	 และในสมัยกรุงศรีอยุธยากษัตริย์ต้องเข้าพิธี
ปราบดาภิเษก	 ซึ่งถือว่าเป็นการขึ้นสู่ราชบัลลังก์โดยชอบธรรม	 ดังน้ันพระมหากษัตริย์จึงจ�าเป็นต้องมี
กลุ่มหรือคณะบุคคลสนับสนุน	 และให้ประโยชน์ตอบแทนอันเป็นยศถาบรรดาศักดิ์หรือศักดินาแก่
กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มขุนนาง	ท�าให้ยุคนี้ขุนนางเรืองอ�านาจมากยิ่งขึ้น

รูปท่ี 5.3 ภาพสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราช     
กบัพระมหาอุปราชมงักะยอชวา พ.ศ.2135 ท่ีผนงัพระอุโบสถวดัสวุรรณ
ดาราม ที่มา : http://th .wikipedia.org/wiki/สงครามยุทธหัตถี
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	 ด้านเศรษฐกิจ	 อาณาจักรอยุธยาถือว่ามียุทธพิชัยสงครามที่ได้เปรียบในด้านการค้า	 เพราะมี
แม่น�้าถึง	 3	 สายตัดผ่านกัน	 คือ	 เจ้าพระยา	 ป่าสัก	 และลพบุรี	 ท�าให้สภาพดินด�าน�้าชุ่มผลผลิตทาง		
การเกษตรได้ปริมาณมาก	ค้าขายง่าย	ทั้งยังไม่ไกลจากทะเลท�าให้เกิดการค้าขายกับต่างประเทศทั้งใน
เอเชียและยุโรปอย่างมากมาย	 เช่น	ญี่ปุ่น	 จีน	 มะละกา	ซีลอน	 ในทวีปยุโรปอย่างฮอลันดา	 โปรตุเกตุ		
ฝรั่งเศส	และอังกฤษ	ถือว่าโดยรวมสภาพเศรษฐกิจของอยุธยาอยู่ในระดับที่ดีและมีการเน้นการค้าขาย
ระหว่างแคว้น	เป็นหลัก	
	 ด้านสังคม	เกิดระบบทาส	นั่นก็คือบุคคลที่ใช้แรงงาน	โดยทาสในสมัยกรุงศรีอยุธยาอนุญาตให้
เสนาบดี	ข้าราชบริพารและประชาชนท่ีร�า่รวยมทีาสได้	และผู้ท่ีใช้แรงงานเมือ่ตกเป็นทาสกถ็อืว่านายเงนิ
เป็นเจ้าของ	เจ้าของอาจซื้อขายแลกเปลี่ยน	หรือยกทาสให้ผู้อื่นได้ตามใจชอบ	ดังนั้นจึงน�ามาสู่การเกิด
ชนชั้นทางสังคมหรือที่เรียกว่า“ศักดินา”มากขึ้น	 การเกิดการปกครองแบบนายกับบ่าว	 มีการแบ่งชั้น
ทางสังคมชัดเจน	นอกจากนี้ในสมัยอยุธยายังต้องท�าศึกสงครามเกือบตลอดเวลา	จึงมีความจ�าเป็นที่จะ
ต้อง	มีการเกณฑ์ไพร่พลเพื่อป้องกันประเทศ	จึงเกิดระบบไพร่และมูลนายด้วยเช่นกัน		อันน�าไปสู่ความ
เหล่ือมล�า้ทางสังคม	การกดข่ีข่มเหง	และท�าให้เกดิความไม่เท่าเทยีมของประชาชน	ภายใต้สิทธิของของ
อ�านาจแก่บุคคลบางกลุ่มในสังคม

	 	 5.1.3	สมัยอาณาจักรกรุงธนบุรีและยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น	(พ.ศ.2310-2325)	
	 1)	สมัยอาณาจักรกรุงธนบุรี
	 สมัยอาณาจักรกรุงธนบุรี	เกิดขึ้นจากความเสื่อมโทรมของอยุธยาหลังได้เสียกรุงให้กับพม่า	ครั้งที่	2 

ในปี	พ.ศ.2310	 เกิดความแตกแยกกันเป็นกกเป็นเหล่ายังรวมกันไม่ติดเกิดความสับสนวุ่นวายและช่อง
ว่างอ�านาจทางการเมืองในสถานการณ์เช่นนี้		ได้มีคนไทยตั้งตนเป็นหัวหน้าชุมชน	เกิดกลุ่มชุมชนต่างๆ	

ท่ีมุ ่งหวังจะข้ึนเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ของ
อาณาจักรไทย	กลุ่มชุมชนทีส่�าคัญ	5	กลุ่มมีดังนี้	
ภาคเหนือ-ชุมนุมเจ้าพระฝาง	 ชุมนุมเจ้าพระยา
พษิณโุลก	ภาคใต้-ชมุนุมเจ้าพระยานครศรธีรรมราช 

ภาคอีสาน-ชุมนุมกรมหมื่นเทพพิพิธ	 และภาค
ตะวันออก-ชุมนมุพระยาวชิรปราการหรือพระยา
ตากสิน	 ต้นเดือนพฤศจิกายน	 2310	 พระยา
ตากสินทรงกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้	 จึงมี
ความชอบธรรมท่ีจะขึน้ครองราชย์	มพีระราชพธีิ
ในวันท่ี	28	ธันวาคม	2310	สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ทรงเหน็ว่ากรงุศรอียุธยาอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถ
ท�านุบ�ารุงให้คงสภาพเดิมได้	 อีกทั้งข้าศึกศัตรู
ก็รู้ลู่ทางและเมื่อถึงคราวน�้าหลาก	ปัญหาต่างๆ	

รูปท่ี 5.4 พระเจ้าตากสินทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าภายหลังการเสีย
กรุงศรอียุธยาครัง้ท่ีสอง โดยขบัไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจกัร และ
ยังทรงท�าสงครามตลอดรัชสมัยเพ่ือรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การ
ปกครองของขนุศกึก๊กต่าง ๆ  ให้เป็นปึกแผ่นในสมยัอาณาจกัรกรุงธนบรีุ  
ที่มา : http://www.doodong.com/ articles/398
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ก็ตามมามาก	 พระองค์จึงทรงย้ายมาตั้งเมืองหลวงที่	 “กรุงธนบุรี”	 สมัยธนบุรีแม้เพียงช่วงสั้นๆ	 15	 ปี	
(พ.ศ.2310-2315)	แต่ก็มีความส�าคัญยิ่ง	และมีการด�าเนินการเรื่องต่างๆ	หลายด้าน	ตั้งแต่การรวบรวม
บ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกัน	(มีการปราบปรามชุมนุมต่างๆ	ระหว่าง	พ.ศ.	2311-2313)	
กบัการท�าสงครามป้องกนัอาณาจักร	การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ	ศาสนา	ศิลปะ	วรรณคดีและวัฒนธรรมด้านอืน่ๆ 

การฟ้ืนฟวูางรากฐานบ้านเมอืงให้มัน่คง	ซึง่ได้สานต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์จงึไม่ได้เปล่ียนแปลงรูปแบบ
การปกครองเดิม	ดังน้ันในสมยักรุงธนบรีุยงัคงใช้รูปแบบการปกครองแบบระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์
อยู่เช่นเดิม	
		 2)	สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงก่อนการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่	5
										สมัยรัตนโกสินทร์ต้อนต้น	 เริ่มตั้งแต่	 พ.ศ.2325	 และต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน	 ช่วง	 69	ปีแรก		
ของสมัยนี้	ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่	1	ถึงรัชกาลที่	3	(พ.ศ.	2325-2394)	เป็นสมัยแห่งการฟื้นฟูและ
วางรากฐานอาณาจกัรให้มัน่คง	รวมท้ังได้ปูพืน้ฐานให้แก่การรวมประเทศ	เช่น	การน�าศาสนาพทุธมาเป็น
ศาสนาประจ�าชาติ	 การท�าการค้ากับประเทศจีน	การรบกับพม่าในสงคราม	9	ทัพและอันนัม	 เป็นต้น 

แต่ในช่วงนีย้งัคงใช้รปูแบบการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธริาชย์ตามแนวของอาณาจักรกรุงศรีอยธุยา
ไม่มีการเปล่ียนแปลงการปกครอง	 เพราะ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ทรงก่อร่างสร้างเมืองปราบปรามข้าศึกศัตรู
โดยเฉพาะพม่า	 ท�าให้ในเร่ืองการปกครองไม่มี
ส่ิงใดเปล่ียนแปลง	 แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงรัชกาลท่ี	 3	
มกีารเข้ามาของลัทธิล่าอาณานคิม	ประกอบกบั
ประเทศไทยมีลักษณะเป็นรัฐกันชนท�าให้เป็นท่ี
สนใจของมหาอ�านาจโดยเฉพาะอังกฤษกบัฝรัง่เศส 

น�ามาสู่การท�าสนธิสัญญาเบอร์นี	โดยเซอร์แฮรี่	
เบอร์นี	 เมื่อเข้าสู่ระบบทุนในสมัยรัชกาลที่	 4	
(พ.ศ.2395)	 ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม		เพราะเป็นสนธิสัญญาทางพระราชไมตรี
คือ“สนธิสัญญาเบาว์ริง”	(โดยเซอร์จอนเบาร่ิง)	
ที่ไทยท�ากับประเทศอังกฤษ	 เมื่อปี	 พ.ศ.2398	
เป็นสนธสัิญญาท่ีบงัคับให้ไทยต้องเปิดการค้าเสรี
กบัประเทศอังกฤษ	ภายหลังได้มปีระเทศตะวัน
ตกชาติอ่ืนๆ	เข้ามาขอท�าสนธิสัญญากบัไทยเช่นเดียวกบัสนธิสญัญาเบาว์ริง	สัญญาน้ีเป็นสัญญาทีบ่งัคับ
ให้ไทยต้องเปิดการค้าเสรีกับประเทศตะวันตกไทยไม่มีทางเลี่ยงจึงจ�าเป็นต้องยอมท�าสัญญา		ภายหลัง
การท�าสนธิสญัญาเบาว์ร่ิงระบบเศรษฐกจิไทยได้เช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกจิโลก	ระบบการผลิตของไทย
เปล่ียนจากการผลิตเพ่ือยังชีพเป็นการผลิตเพ่ือการค้า	 การค้าขยายตัวมีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายเพ่ิม

รูปท่ี 5.5 ภาพวาดเหตุการณ์ ร.ศ.112 ของจักรวรรดินิยมตะวันตก
เป็นการรุกรานของฝรั่งเศส ในสมัยรัชกาลที่ 5 ท�าให้สยามต้องยอมเสีย
ดินแดนฝ่ังซ้ายของแม่น�า้โขง  อันน�าไปสูก่ารออกประภาสยโุรปเพ่ือคาน
อ�านาจต่อฝร่ังเศสและอังกฤษ  ท่ีมา : http://sanamluang 2008.
blogspot.com/2013_04_01_archive.html 
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มากขึ้น	 ผลกระทบจากสนธิสัญญาเบาว์ร่ิง	 ท�าให้ไทยต้องมีการปรับตัวทั้งด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 และ
การเมือง	ด้วยการด�าเนินการทางการทูตพร้อมๆ	กับการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัย	ได้เริ่มต้นในสมัย
รัชกาลที่	4	เกิดการไหล่บ่าของชาวตะวันตกสู่สยาม	เปลี่ยนค่านิยมเรื่องทรัพย์สินเงินทอง	เกิดการตื่นตัว
ใฝ่หาความรู้	 และการมีโลกทัศน์ที่เน้นความมีเหตุผลมากกว่าสมัยก่อน	 มีการเผชิญหน้ากับภัย
จกัรวรรดินิยมทีต่่อเน่ือง	จนท�าให้ไทยเสยีดินแดนพม่าและมลายใูห้กบัอังกฤษ	เสียฝ่ังซ้ายของแม่น�า้โขง
ให้กับฝรั่งเศส	ท�าให้ไทยต้องปรับตัวจนน�ามาสู่การปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมในสมัยรัชกาลที่	5	เป็นการ
ด�าเนินการปรับปรุงไปตามแบบแผนอารยธรรมตะวันตก	 เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของชาติมหาอ�านาจ	
นอกจากนี้ยังส่งผลต่อเนื่องให้ประเทศไทยสามารถรวมอ�านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง	ภายใต้การปกครองของ
สถาบันพระมหากษัตริย์	การออกประภาษยุโรปเพื่อคานอ�านาจตะวันตก	และส่งผลสู่การเปลี่ยนแปลง
การปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยใน	พ.ศ.2475	

	 	 5.1.4	สมัยการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่	5	ถึงการปลี่ยนแปลง
การปกครอง	วันที่	24	มิถุนายน	พ.ศ.2475	(พ.ศ.2411-2475)  
	 	 ในสมยัรัชกาลท่ี	5	ผลจากการเข้ามาของลัทธิจกัรวรรดินยิม	การล่าอาณานคิมและปัญหา
ความขัดแย้งภายในประเทศ	 ส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงเห็นความส�าคัญ
ของการปกครอง	และความจ�าเป็นในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	จึงได้ท�าการปฏิรูปการปกครองและ								
การบริหารราชการแผ่นดินในวันที่	1	เมษายน	2435	หรือ	ร.ศ.111	มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการ
แผ่นดินคร้ังใหญ่เพ่ือความอยูร่อด	เรียกว่า	“การปฏิรูปการปกครอง”	ซึง่ทรงปฏรูิปการปกครอง	โดยการ
ก�าหนดให้มกีารปกครองส่วนกลาง	มกีารจดัตัง้กระทรวง	ทบวงกรมและน�าเอาระบบบริหาราชการแผ่นดิน

แบบแบ่งแยกโครงสร้างอ�านาจหน้าท่ี	(Structural 
Functionalism)	 มาใช้ในการบริหารประเทศ	
นอกจากน้ียังได้ก�าหนดให้มีการปกครองส่วน
ภูมิภาค	 โดยทรงรวบรวมหัวเมืองให้เป็นหน่วย
การปกครองใหม่เรียกว่า	“มณฑล”	และแบ่งส่วน
ความรับผดิชอบ	โดยแบ่งเป็นมณฑลเทศาภบิาล	
เมือง	อ�าเภอ	ต�าบล	หมู่บ้าน	นอกจากนี้ยังทรง
จดัต้ังสุขาภิบาลขึน้	และเร่ิมทดลองการกระจาย	
อ�านาจเป็นคร้ังแรก	 ให้กับหน่วยการปกครอง
สุขาภิบาล	 มีการต้ังรัษฎากรพิพัฒน์	 สภาที่
ปรึกษา	 แต่งต้ัง	 “สยามมกุฎราชกุมาร”	 และ	
“เสนาบดีสภา”		มกีารเลิกทาส	การเกณฑ์ทหาร	
ท�างบประมาณแผ่นดินเป็นคร้ังแรก	ต้ังธนาคาร
สยามกมัมาจล	ฟ้ืนฟูพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคัล

รูปท่ี 5.6 ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของ ร.5 กับพระเจ้าซาร์นิโคลาส    
ท่ี 2 (ประเทศรัสเซยี) แสดงถงึความสมัพนัธ์ใกล้ชิดของสยามและรัสเซยี 
ในปี 2440 เพื่อคานอ�านาจฝรั่งเศสและอังกฤษจากการเสียดินแดนใน
เหตุการณ์ ค.ศ.112  แล้วยังไปเยือน 12 ประเทศในยุโรป คือ อิตาลี, ส
วิตเซอร์แลนด์, ออสเตรีย, ฮังการี, รัสเซีย, สวีเดน, เดนมาร์ก อังกฤษ, 
เบลเยยีม, เยอรมนั, ฮอลแลนด์, ฝรัง่เศสและสเปน  ท่ีมา : http:// www.
thailandsusu.com/webboard/index.php?topic=277021.0 
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แรกนาขวัญ	ตั้งมหาวิทยาลัยแรกคือ	 จุฬาลงกรณ์	 น�าเข้าสาธารณูประโภคต่างๆ	 จากต่างประเทศ	 เช่น	
รถไฟ	รถราง	รถยนต์	โทรเลข	โทรศัพท์	เรือกลไฟ	เป็นต้น	นอกจากนั้นยังทรงเจรจาแก้ไขความขัดแย้ง
กับชาติยุโรป	 โดยเฉพาะฝรั่งเศสในวิกฤตการ	 ร.ศ.112	 ถือว่ายุคนี้เป็นรากฐานการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศอย่างแท้จริง	ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น	3	ด้าน	ดังนี้
	 ด้านการเมือง	 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง	 ให้ยกเลิกต�าแหน่งสมุหกลาโหม	
สมุหนายกและจตุสดมภ์	แล้วแบ่งส่วนราชการเป็น	12	กระทรวง	มีเสนาบดีเป็นผู้ว่าราชการกระทรวง	
แต่ละกระทรวงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเป็นสัดส่วนแน่นอน	 ไม่ก้าวก่ายกันเหมือนแต่ก่อน	 เช่น
กระทรวงมหาดไทยดูแลการปกครองพลเรือนทั่วประเทศ	กระทรวงกลาโหมดูแลการทหาร	 กระทรวง
การต่างประเทศดูแลในเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศ	กระทรวงนครบาลรับผิดชอบด้านความสงบ
เรียบร้อยภายในเมอืงหลวง	กระทรวงพระคลงัมหาสมบติัดูแลในการจัดเกบ็ภาษ	ีและหาเงนิเข้าท้องพระ
คลัง	เป็นต้น	ทัง้ทรงเลง็เห็นประโยชน์ทีจ่ะให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการปกครองตนเอง	จงึโปรดเกล้าฯ	
ให้จัดต้ัง“สุขาภิบาล”ซ่ึงลักษณะคล้ายเทศบาลในปัจจุบัน	 สุขาภิบาลแห่งแรกคือสุขาภิบาลกรุงเทพฯ	
และสุขาภบิาลท่าฉลอม	(จงัหวัดสมทุรสาคร)	เป็นสุขาภบิาลหวัเมอืง	เป็นการทดลองรูปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถิน่	ซึง่ปรากฏว่าการด�าเนินงานของสขุาภิบาลทัง้	2	แห่ง	ได้ผลดียิง่จึงได้ตราเป็นพระราชบญัญติั
สุขาภิบาล	พ.ศ.2458	 แบ่งสุขาภิบาลเป็น	 2	 แบบ	 คือ	 สุขาภิบาลเมือง	 และต�าบล	 เพ่ือขยายกิจการ
สุขาภิบาลให้แพร่หลายไปยังท้องถิ่นอื่นๆ	การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่	5	เป็นการวางรากฐาน
การปกครองในสมัยต่อมา	 มีการแก้ไขปรับปรุงบางส่วนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 ท�าให้ประเทศมีระบบการ
บริหารที่ทันสมัย	มีเอกภาพและมั่นคง	มิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพระองค์ได้ทรงเสด็จประพาส
ยุโรปคร้ังที่	 1	 (พ.ศ.2440)	 เพ่ือหาพันธมิตรที่จะช่วยรับประกันเอกราชของไทยและศึกษาความเจริญ
ของยโุรป	รวมทัง้เพ่ือเจรจาแก้ไขความขดัแย้งกบัชาติยโุรป	(โดยเฉพาะฝร่ังเศส)	กรณี	ร.ศ.112	ส่วนการ
ประพาสยุโรปครั้งที่	2	(พ.ศ.2450)	เพื่อรักษาอาการประชวรและเจรจาแก้ไขความขัดแย้งกับฝรั่งเศส
ที่ยังคงคุกคามไทย	ท�าให้สถานภาพทางการเมืองของประเทศเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น		
	 ด้านเศรษฐกิจ	มีการตั้งหอรัฐฎากรณ์พิพัฒน์	(หอพระคลัง)	ในการจัดเก็บภาษีที่มีหลายระดับ
ในสังคม	 เพ่ือหาเงินเข้าท้องพระคลัง	 ต่อมา	 พ.ศ.2433	 ได้ยกฐานะเป็นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ								
มีการจัดท�า	“งบประมาณแผ่นดิน”	เป็นครั้งแรก	ทั้งมีการพัฒนาด้านการเงินการธนาคาร	โดยการออก
ธนบตัร	ก�าหนดอัตราแลกเปล่ียนทีแ่น่นอนเป็นคร้ังแร	ก(ใช้หน่วยเงนิบาทและสตางค์)	พร้อมต้ังธนาคาร
แรกของไทยคือ	“สยามกัมมาจล”	มีการขุดคลองและบุกเบิกขยายที่ดินเพื่อการเพาะปลูก	จัดประกวด
พันธุ์ข้าวที่เมืองธัญบุรี	สนับสนุนการฟื้นฟูพิธีพืชมลคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ				
	 ด้านสังคม	 	ทรงท�าการปฏิรูปในด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน	 เช่น	การยกเลิกระบบ		
ไพร่ทาส,	การปรับปรุงด้านการศึกษา,	การน�าเอาวทิยาการต่างๆ	มาปรับใช้	เช่น	โทรเลข	โทรศัพท์	รถไฟ
และการเปล่ียนแปลงการแต่งกายการเข้าเฝ้า	 ซึ่งโดยรวมเรียกว่าเป็นกระบวนการพัฒนาให้เกิดความ				
ทันสมัยในด้านต่างๆ	 (Modernization)	 เป็นการเปิดโอกาสให้พวกมิชชันนารีเข้ามาต้ังโรงเรียนสอน
ศาสนาและเผยแพร่วทิยาการด้านต่างๆ	การต้ังโรงเรียนข้าราชการพลเรือน	เพ่ือฝึกคนในการเข้ารับราชการ 
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การส่งคนไทยไปศึกษาต่างประเทศ	 เพ่ือแสดง
ให้เห็นว่าไทยเป็นอารยประเทศ	 กระบวนการ
พัฒนาให้เกิดความทันสมัยที่ส�าคัญ	ได้แก่	การ
ทีพ่ระราชวงศ์และขนุนางชัน้สูงได้เดินทางไปรับ
การศึกษายงัต่างประเทศ	ซึง่เมือ่ได้เดินทางกลับมา
ก็ได้น�าเอาแนวคิดและอารยธรรมทางตะวันตก	
รวมท้ังแนวคิดทาเกดิแนวคิดในการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการปกครองในเป็นเสมอืนตะวนัตกทีม่ี
ความเจริญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
	 	 จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่	 6	 สมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรง
พิจารณาให้สร้างเมอืงทดลองประชาธปิไตยขึน้ชือ่ 

“ดุสิตธานี”	 และยังส่งเสริมกิจการลูกเสือไทย	
พรอ้มทั้งยงัออก	“พระราชบญัญัตปิระถมศกึษา”	เพือ่พฒันาองคค์วามรูป้ระชาชนในระดบัรากหญ้าให้
มคีวามรู้และสามารถด�ารงอยูไ่ด้ภายใต้การเปล่ียนแปลงในรูปแบบประชาธปิไตยในอนาคต	ให้เลิกโรงหวย 

ก.ข.	โรงบ่อนการพนันต่างๆ	ธงชาติให้เลิกเครื่องหมายเดิม	เปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์	โปรดให้หนังสือพิมพ์
เอกชนออกแสดงความคิดเห็นได้	การเปลี่ยนแปลงการใช้	วัน	เดือน	ปี	เช่น	วันขึ้น	ปีใหม่	ให้นับเอา 
1	เมษายน	พ.ศ.2432	เป็นวันขึ้นปีใหม่และให้เลิกใช้จุลศักราชรัตนโกสินทรศก	ให้ใช้พุทธศักราชแทน	
ยุคนี้ได้เกิด	“กบฏ	ร.ศ.130”	น�าโดยทหารบก	ทหารเรือ	ข้าราชการ	พลเรือน	ได้ร่วมกันคิดที่จะท�าการ
ปฎิวัติ	 เพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย	 โดยจะท�าการในวันที่	 1	 เมษายน 

พ.ศ.2455	 ซึ่งเป็นวันถือน�้าพิพัฒน์สัตยา	 แต่ยังไม่กระท�าการ	 ข่าวน้ีล่วงรู้ไปถึงพันเอกหม่อมเจ้าพันธุ
ประวัติ	เจ้ากรมช่างแสงจึงได้จับกุม	แต่ได้ละเว้นโทษประหารให้กลายเป็นติดคุกตลอดชีวิตแทน	

	 	 5.1.5	การปรับตัวของไทยในสงครามโลกครั้งที่	1		
	 	 สงครามโลกคร้ังที่	 1	 เร่ิมขึ้นในยุโรปเมื่อเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.2457	 ระหว่างฝ่าย
มหาอ�านาจกลางอันมีเยอรมนี	ออสเตรีย-ฮังการี	และฝ่ายสัมพันธมิตร	อันมีอังกฤษ	ฝรั่งเศส	และรัสเซีย	
ในระยะแรกไทยประกาศตัวเป็นกลาง	 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิเคราะห์
สถานการณ์ในขณะน้ันแล้วเห็นว่า	เราควรเข้าร่วมสงครามโดยเข้ากบัฝ่ายสัมพันธมติร	ซึง่ก�าลงัได้เปรียบ
ในสงคราม	เพือ่ไทยจะได้มโีอกาสแก้ไขสัญญาท่ีเสียเปรียบ	ผลจากการท่ีไทยเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังท่ี	1 

ท�าให้นานาประเทศรู้จกัประเทศไทย	และไทยได้มโีอกาสเรียกร้องขอแก้ไขสนธสิญัญาทีไ่ม่เป็นธรรมทีท่�าไว้ 
ตัง้แต่สมยัรชักาลที	่4	และมาส�าเรจ็บรบูิรณ์ในสมยัรชักาลท่ี	8	ท้ังยังได้เป็นผูร่้วมก่อตัง้องค์การสนันิบาตชาติ 
(สหประชาชาติ)	ท�าให้เห็นว่าสยามประเทศคือหน่ึงในประเทศเอเชยีทีไ่ด้รับการยอมรับว่ามแีสนยานุภาพ
ที่ดีต่อสายตาชาวโลกต่อมาภายหลัง	 ในสมัยรัชกาลที่	 7	 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รูปท่ี 5.7 การปฏิรูปการปกครอง ปฏิรูประบบระบบราชการ ยกเลิก
ระบบไพร่ทาส การน�าวิทยาการตะวันตกมาใช้ เช่น รถไฟเครื่องจักร     
ไอน�้า โทรเลข โทรศัพท์ เป็นต้น ที่มา : http://artidtaya.blogspot.
com/2010/08/4-5-6-7.html
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ได้เกดิวิกฤติการณ์	ทางการเมอืงขึน้อีกคร้ังหน่ึง	
นั่นคือสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลด
ข้าราชการออกมากขึน้	รวมทัง้บรรดานายทหาร
ชัน้น�ากถ็กูลดขัน้เงนิเดือน	ซึง่แนวคิดและปัญหา
ดังกล่าวได้กลายเป็นสาเหตุส�าคัญประการหนึ่ง	
ทีก่่อให้เกดิการปฏิวัติหรือการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองโดยกลุ่มบุคคลที่เรียกตนเองว่า“คณะ
ราษฎร”	ส่งผลให้ประเทศไทยได้เปลีย่นรูปแบบ
การปกครองจากรูปแบบสมบรูณาญาสทิธิราชย์
มาเป็นรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุขในวันที่	 24	 มิถุนายน	
2475	โดยกล่าวอ้างถงึประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน	 และเป็นช่วงที่ เกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกต�่าทั่วโลก	 ในช่วงปี	 พ.ศ.2469	
พระองค์ได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของพระยากัลป์ยาณไมตรี	(ดร.ฟรานซีส	บี.แซร์)	เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบให้กับประชาชน	 ส่วนฉบับที่สองในปี	 พ.ศ.2474	 ที่มีชื่อว่า																			
(An	 Outline	 of	 Changes	 in	 the	 Form	 of	 Government)	 ของนายเรมอนด์	 บี.สตีเวนส์และ											
พระยาศรีวิศาลวาจา	 แต่ไม่ทันได้ใช้ก็เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี	 พ.ศ.2475	 ผ่านมา			
เพียงสองปี	พระองค์ก็สละราชสมบัติ

	 	 5.1.6	ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง	(พ.ศ.2475-พ.ศ.2490)
	 	 หลังจากการยึดอ�านาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง	พ.ศ.2475	ที่น�าโดยเจ้าพระยาพหล
พลพยุหเสนา	(พล	พหลโยธิน)	ร้อยโทแปลก	ขีตตะสังคะ	(จอมพล	ป.พิบูลสงคราม)	นายปรีดี	พนมยงค์	
เป็นต้น	โดยแต่งต้ังเจ้าพระยามโนปกรณ์	นติิธาดา	เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย	ซึง่สาเหตสุ่วนใหญ่
มาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่าอันน�าไปสู่การปฏิวัติในเอเชียหลายประเทศ	 เช่น	ญี่ปุ่น	 ตุรกี	 จีนและ
รัสเซีย	 จึงเป็นแบบอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	 การได้รับการศึกษาและแนวคิดประชาธิปไตยจาก
ตะวันตก	ความเส่ือมของระบบกษตัริย์	เมือ่เปลีย่นการปกครองแล้วถอืเป็นยคุของความขดัแย้งระหว่าง
คณะราษฎรกับกลุ่มผู้ปกครองเดิมประกอบไปด้วยกลุ่มเจ้าและพวกขุนนาง	 และความขัดแย้งระหว่าง
สมาชกิในคณะราษฎรด้วยกนัเอง	รวมทัง้สถานการณ์ของสงครามโลกคร้ังที	่2	ในระยะห้าปีแรกของการ
ปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ	 ปรากฏว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์	 อันมีผลน�าไปสู่ความ
คลอนแคลนของรัฐบาล	ไม่ว่าจะเป็น	กรณีการน�าเสนอเค้าโครงเศรษฐกจิ(สมดุปกเหลือง)	ของนายปรีดี	
พนมยงค์	การเกดิการกบฏของกลุม่นายทหารและข้าราชการในต่างจงัหวดั	ภายใต้การน�าของพระองค์เจ้า
บวรเดช	(กบฏบวรเดช)	ที่เรียกตัวเองว่า	“คณะกู้บ้านเมือง”	อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

รูปท่ี 5.8 ทหารอาสาของไทยในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ร่วมการสวนสนาม
ลอดซุ้มประตูชัย นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส  เพ่ือฉลองชัยชนะ เมื่อ   
วันที่ 14 ก.ค.2462  ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.
php?id=goi rish2011 &month=02-2012&date=29&group= 
63&gblog =5
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ในปี	พ.ศ.2476	การกบฏครั้งนี้ก็ถูกปราบปรามลง	เจ้านาย
หลายพระองค์ต้องเสด็จไปประทับยังต่างประเทศ	มีหลาย
คนในคณะกบฏต้องรับโทษจ�าคุก	 หลังจากนั้นไม่ถึงสองปี	
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปประทับอยู่
ในประเทศองักฤษ	และทรงสละราชสมบัติ	คณะราษฎรจึงได้
เห็นควรถวายราชบัลลังก์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว																				
อานันทมหิดล	 ในเวลาต่อมา	 หลังจากนั้นในเดือนธันวาคม	
พ.ศ.2481	จอมพล	ป.พบูิลสงคราม	ได้เข้าด�ารงต�าแหน่งนายก
รัฐมนตรี	กลุ่มทหารเริม่มอี�านาจมากข้ึน	จอมพล	ป.	มบีทบาท
อย่างมากในการสร้างประวัติศาสตร์ของเมืองไทย	 โดยถือ
นโยบายชาตินิยม	 ทหารนิยม	 ผู้น�านิยม	 รัฐนิยม	 แนวทาง
นโยบายท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ	 รัฐนิยม	 ซึ่งเป็นนโยบายรักชาติ					
เพื่อให้คนไทยท�าตามนโยบายของผู ้น�าดังค�าขวัญท่ีว่า								
“เช่ือผู้น�า	 ชาติพ้นภัย”	 นโยบายชาตินิยมด้านเศรษฐกิจ 

มุ่งขจัดอิทธิพลทางเศรษฐกิจของชาวต่างชาติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแสดงออกโดยการรณรงค์ต่อต้านคนจีน	รวมทั้ง
กระตุ้นให้คนไทยใช้ของไทยทีว่่า	“ไทยท�า	ไทยใช้	ไทยเจริญ”	
มกีารเปล่ียนช่ือประเทศ	เปล่ียนวันข้ึนปีใหม่	ส่วนต่างประเทศ

ในสงครามโลกครั้งที่	2	เน้นนโยบายที่เป็นมิตรกับญี่ปุ่น	(ฝ่ายอักษะ)	พร้อมกับประกาศสงครามกับฝ่าย
สัมพันธมิตร	

รูปที่ 5.9 กลุ่มหัวหน้าคณะราษฎรท�าการปฏิวัติยึดอ�านาจจากสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2475  และน�าไป
สู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิ์ราชเป็นประชาธิปไตย  ที่มา : http://www.photoontour.com/Misc_HTML/
news /page/172.htm

รูปท่ี 5.10 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของ
สยามหลังจากการปฏิวัติ พระองค์และคณะราษฎรได้
เร่ิมร่างรัฐธรรมนูญและมอบแก่ประชาชน เมื่อวันท่ี             
27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เมื่อเวลา 5.00 น. ที่มา : 
http://www.photoontour.com/Misc_HTML/
news/page/172.htm



244

	 	 5.1.7	การปรับตัวของไทยในสงครามโลกครั้งที่	2		
	 	 สงครามโลกครั้งที่	 2	 เริ่มขึ้นในยุโรป	 เมื่อวันที่	 3	 กันยายน	พ.ศ.2482	 ในระยะแรกที่
ฝรั่งเศสเพลี่ยงพล�้าต่อเยอรมนี	ไทยได้ท�าการเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส	แต่ฝรั่งเศสปฏิเสธ	ไทยกับ
ฝรั่งเศสจึงเกิดกรณีพิพาทกัน	ต่อมาญี่ปุ่น
เข้ามาไกล่เกลี่ยในปี	พ.ศ.2484	ไทยได้ดิน
แดนฝ่ังขวาแม่น�า้โขง	คือ	ไชยบุรี	และเขมร
ส่วนในคือ	เสียมราฐ	พระตะบอง	ศรีโสภณ	
ท่ีเสียให้ฝร่ังเศสกลับคืนมาได้	 ในเดือน
ธันวาคม	 พ.ศ.2484	ญี่ปุ่นได้โจมตีเพิร์ล
ฮาร์เบอร์	ฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาใน
หมู่เกาะฮาวายและญี่ปุ่นได้ส่งก�าลังเข้า
โจมตีไทย		ในวันที่	8	ธันวาคม	2484	ไทย
ไม่สามารถต้านทานญี่ปุ่นได้	 จึงต้องยอม
ให้ญ่ีปุ่น	 ต้ังฐานทัพในประเทศไทย	 และ
ไทยได้ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกา
ในวันที่	25	มกราคม	พ.ศ.2485	การประกาศสงครามของไทยครั้งนี้มีคนไทยที่ไม่เห็นด้วย	ได้รวมตัวกัน
ต้ังเป็นขบวนการเสรีไทย	เพือ่ร่วมมอืกบัสัมพนัธมิตรและต่อต้านญีปุ่่น	หวัหน้าขบวนการเสรีไทยท่ีส�าคัญ
คือ	ม.ร.ว.เสนีย์	ปราโมช	อัครราชทูตไทยประจ�าสหรัฐอเมริกา	และ	ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท	สวัสดิวัตน์	
หัวหน้าเสรีไทยในประเทศอังกฤษ	 และนายปรีดี	 พนมยงค์	 เป็นหัวหน้าเสรีไทยในประเทศไทย	 รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาได้ให้การรับรองการกระท�าของเสรีไทย	ให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกจิและฝึกอาสาสมัคร
ท่ีจะเข้ามาปฏบัิติงานในเมอืงไทย	สงครามโลกคร้ังที	่2	ยุตลิงด้วยความพ่ายแพ้ของญ่ีปุ่น	นายควง	อภัยวงศ์ 

เข้ารับต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	ต่อมาเมือ่ญีปุ่่นยอมจ�านนต่อฝ่ายสัมพนัธมติร	เมือ่วันท่ี	16	สิงหาคม	2488							
ไทยได้ออกประกาศว่า	การประกาศสงครามต่อ
สหรัฐอเมริกา	เมื่อวันที่	25	มกราคม	พ.ศ.2485	
นั้นเป็นโมฆะ	 เพราะจอมพล	 ป.พิบูลสงคราม	
นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสงครามโดยพลการ	
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศรับรองค�าประกาศ
ของไทย	แต่อังกฤษไม่ยอมรับรอง	ไทยได้เจรจา
ต่อรองกับอังกฤษและต้องยอมคืนดินแดน								
ในมลาย	ูและแคว้นฉานท่ีได้มาระหว่างสงคราม	
และไทยจะต้องจัดส่งข้าวสารจ�านวนหนึ่งล้าน						
ห้าแสนตันแก่อังกฤษ	 โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อไป		
แจกจ่ายแก่อาณานิคมอังกฤษในเอเชียใต้และ					

รูปท่ี 5.12 เตียง ศิริขันธ์  ผู้น�ากองทัพพลเรือนแห่งขบวนการเสรีไทย  
นัง่คูก่บั พ.ต.สไมเล่ย์ (Smiley) นายทหารอังกฤษ  ท่ีมา : http:// www.
lek-prapai.org/porpeang_view.php?week=20

รูปท่ี 5.11 (ภาพซ้าย)การสวนสนามของทหารอังกฤษและทหารในเครือจกัรภพ
เพื่ออ�าลาประเทศไทย  (ภาพขวา) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลในชุด
จอมทัพไทยเคียงคู่กับพลเรือตรีลอร์ด  หลุยส์ เมาท์แบตเตนแม่ทัพฝ่าย
สัมพันธมิตรร่วมเคารพในฐานะผู้ร่วมชนะสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 19  
มกราคม 2498  ณ  ถนนราชด�าเนินกลาง  กรุงเทพมหานคร  ที่มา : http://
g u i deubon . com/news / v i ew . php ? t=34& s _ i d=  9 6&d_
id=96&page=2&start=1
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และต้องยอมคืนดินแดนฝั่งขวาแม่น�้าโขงและดินแดนเขมรส่วนใน	อันได้แก	่					
เสียมราฐ	พระตะบอง	และศรีโสภณที่ได้มาในสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	คืนแก่ฝรั่งเศส	ความร่วมมือกับ
ประเทศมหาอ�านาจคร้ังนั้น	 ท�าให้ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ	 เมื่อวันท่ี	 16	 ธันวาคม	
พ.ศ.2489	เป็นสมาชิกล�าดับท่ี	55	การปรับตัวช่วงนีข้องไทยนบัว่ามคีวามส�าคัญมาก	เพราะเป็นช่วงทีอ่ยู่
ในภาวะคับขัน	 ต้องใช้ปัญญาและความสามารถของผู้น�าในการเจรจาต่อรองและยอมแลกเปล่ียน													
ผลประโยชน์ต่างๆ	ตามข้อเรียกร้องของชาติมหาอ�านาจ	จนสามารถพาชาติฝ่าฟันวิกฤตมาได้

	 	 5.1.8	ยุคเผด็จการอ�านาจนิยม	(พ.ศ.2490-พ.ศ.2516)	
	 	 เป็นยุคที่ทหารท�าการรัฐประหารในปี	พ.ศ.2490	ได้ประกาศใช้	“รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)	พ.ศ.2490”	หรือ	“รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม”	ท�าให้คณะทหารและกองทัพได้เข้า
มามีบทบาททางการเมืองการปกครองประเทศมากกว่ากลุ่มการเมืองอื่น	 โดยการยึดอ�านาจและถือว่า
เป็นการด�าเนินการปกครองของ	 “ข้าราชการ	 โดยข้าราชการและเพื่อข้าราชการ”	 จนกระท่ังมีการให้
สมญาการปกครองในยุคนี้ว่าเป็น	 “ยุคอ�ามาตยาธิไตย”	 โดยมีการรัฐประหารเป็นเคร่ืองมือหลักในการ
ขับเคลื่อน	ในช่วง	25	ปี	ระหว่าง	พ.ศ.2475-2500	ได้มีรัฐธรรมนูญ	6	ฉบับ	มีการเลือกตั้ง	9	ครั้ง	มีการ
รัฐประหารและการกบฏ	10	ครั้ง	ดังนั้นหากคิดเฉลี่ยอาจกล่าวได้ว่า	มีรัฐธรรมนูญ	1	ฉบับต่อ	4.1	ปี	มี
การเลอืกตัง้	1	ครั้งตอ่	2.7	ปี	และมีการขัดแย้งทางการเมอืงในรปูแบบของรัฐประหารหรือการกบฏทกุๆ	
2.5	ปี	ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน	ดังนี้

วัน	/	เดือน	/	ปี
20	มิถุนายน	2476
11	ตุลาคม	2476
3	สิงหาคม	2478
29	มกราคม	2481
8	พฤศจิกายน	2490
1	ตุลาคม	2491
26	กุมภาพันธ์	2492
29	มิถุนายน	2494
16	กันยายน	2500
20	ตุลาคม	2501

คณะก่อการ
คณะรัฐประหาร
กบฏบวรเดช
กบฏนายสิบ
กบฏพระยาทรงสุรเดช
คณะรัฐประหาร
กบฏเสนาธิการ
กบฏวังหลวง
กบฏแมนฮัตตัน
คณะรัฐประหาร
คณะปฏิวัติ

ตารางที่	5.2	ความขัดแย้งทางการเมืองไทยในรูปแบบของการรัฐประหารช่วงปี	2475-2500

ที่มา	:	ณัฐพงศ์ รักงาม และเนรมิต จิตรรักษา,2550.

	 หากพิจารณาจะเห็นว่า	 ทหารได้กุมอ�านาจและสร้างกระบวนการท่ีจะสืบต่ออ�านาจในฐานะ		
นายกรัฐมนตรีท่ีมรีากเหง้าแห่งการใช้ก�าลังถงึ	21	ปี	คร่ึง	ส่งผลต่อการโดนครอบง�าจาก	“เผด็จการทหาร”	
กึง่ประชาธิปไตยอย่างยาวนาน	ในยคุดงักล่าวจะเห็นถึงช่วงท่ีจอมพล	ป.พิบูลสงคราม	ถอืเป็นปรากฏการณ์
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แห่งอ�านาจ	 ที่ด�ารงอยู่ต้ังแต่สมัยสงครามโลกคร้ังที่	 2	 จนถึงช่วงน้ีซึ่งมีอายุถึง	 14	 ปีแห่งอ�านาจและ							
น้อยที่สุดคือนายกรัฐมนตรีที่มาจากพลเรือน	ดังแสดงได้ดังนี้

รายชื่อนายกรัฐมนตรีที่ด�ารงต�าแหน่ง
1.	พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
2.	พระยาพหลพยุหเสนา
3.	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม
4.	นายควง	อภัยวงศ์
5.	นายทวี	บุณยเกตุ
6.	หม่อมราชวงศ์เสนีย์	ปราโมช
7.	นายปรีดี	พนมยงค์
8.	พลเรือตรีถวัลย์	ธ�ารงนาวาสวัสดิ์	

ภูมิหลัง
พลเรือน
ทหาร
ทหาร

พลเรือน
พลเรือน
พลเรือน
พลเรือน
ทหาร

ช่วงเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง
11	เดือน	23	วัน
5	ปี	5	เดือน	23	วัน
14	ปี	11	เดือน	11	วัน
1	ปี	6	เดือน	17	วัน
17	วัน
10	เดือน	13	วัน
4	เดือน	17	วัน
1	ปี	2	เดือน	18	วัน

ตารางที่	5.3	การสืบต่ออ�านาจในฐานะนายกรัฐมนตรีในช่วงเริ่มเป็นประชาธิปไตย	2475

		ที่มา	: ลิขิต  ธีรเวคิน.2549.
	 นับต้ังแต่รัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ	 ธนะรัชต์	 ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากท�ารัฐประหาร				
จอมพล	ป.พบูิลสงคราม	(พ.ศ.2500)	จะเห็นได้ว่ารัฐบาลในช่วงนีเ้ป็นรัฐบาลท่ีกลุ่มทหารเข้ามามบีทบาท
ทางการเมือง	อีกทั้งกลุ่มทุนนายทุนก็มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของตนเอง	โดยมิได้ให้ความส�าคัญกับประเด็นของส่วนรวมเลย	ภายหลังกลยุทธ์ของกลุ่มทุนก็
พัฒนาเข้ามาสู่การควบคุมรูปแบบการเลือกต้ังทางการเมืองท่ีแสดงนัยถึงอ�านาจรัฐในการควบคุมระบบ
ราชการ	 จนในช่วงทศวรรษ	 1980	 นั้นจึงกลายเป็นยุคของประชาธิปไตยคร่ึงใบ	 (semi-democracy)				
อันเป็นพลวัตรปฏิสัมพันธ์ใหม่ระหว่างกลุ่มกฎระเบียบราชการกับผู้น�าท่ีช�านาญการด้านอ�านาจ												
(ruling	bureaucratic	and	technocratic	elites)	และชนชั้นนายทุน	(the	capitalist	class)	ในเชิงที่
เป็นการเพิม่พลังในทางการเมอืงเพือ่ผลักดันรัฐสภาให้ออกนโยบายทางเศรษฐกจิมาตอบสนอง	ดังนัน้จงึ
สังเกตได้ว่ารัฐนั้นเป็นผู้น�าการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง	อีกทั้งยังพบว่าอุดมการณ์เสรีนิยมนี้
ก็มิได้เกิดขึ้นมาจากมวลชนแต่อย่างใด	 และในทัศนะของนักลงทุนชาวต่างชาติต่างก็มองและเข้าใจ
ประชาธิปไตยของไทยในทางเดียวกนัว่ามลัีกษณะเป็นลูกผสมระหว่างความเป็นส่วนตัวของนกัการเมอืง
และกองทัพ	 (a	mixture	 of	 politicians	 and	military	 personnel)	 ซึ่งท้ังสองกลุ่มนี้จะไปด้วยกัน						
เพื่อเกิดเสถียรภาพตามมา	
	 	 5.1.9	การปรับตัวของไทยในยุคสงครามเย็น			
	 	 หลังสงครามโลกคร้ังท่ี	 2	 ได้เกิดภาวะสงครามเย็นอันเป็นผลมาจากการแข่งขันด้าน
การเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 เทคโนโลยี	 และก�าลังอาวุธ	 ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต	 ใน
ภูมิภาคต่างๆ	ทั่วโลก	โลกถูกแบ่งออกเป็น	2	ค่าย	คือค่ายเสรี	และค่ายคอมมิวนิสต์	มหาอ�านาจทั้ง	2	ฝ่าย 

พยายามเข้ามาแทรกแซงการเมืองในภูมิภาคต่างๆ	จนน�าไปสู่วิกฤตการณ์การต่อสู้อันเนื่องมาจากความ
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ขดัแย้งเร่ืองอดุมการณ์ทางการเมอืง	และเนือ่งจากสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือประเทศไทย	จนเปล่ียน
สถานะเป็นผู้ชนะสงคราม	 ไทยจึงเลือกให้การสนับสนุนสหรัฐอเมริกาในสภาวะสงครามเย็น	 อันเป็นผล
ให้สหรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธิพลต่อไทยทั้งด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคมอย่างมากในช่วงนั้น		

	 	 5.1.10	การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศ		
	 	 ภายหลังจากท่ีฝ่ายคอมมิวนิสต์น�าโดยโฮจิมินห์ได้รับชัยชนะในสงครามกอบกู้เอกราช
ของเวียดนาม	ท�าให้สงครามเยน็แผ่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้	เมือ่สหรัฐอเมริกาขยายบทบาททาง
ทหารเข้ามา	ด้วยการจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Southeast	
Asia	Treaty	Organization	:	SEATO)	โดยมีสมาชิก	8	ประเทศ	ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	อังกฤษ	ฝรั่งเศส		
ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	ไทย	ฟิลิปปินส์	และปากีสถาน	ต่อมาในช่วงที่สหรัฐอเมริกาเริ่มถอนตัวออกจาก
สงครามเวียดนาม	 ในขณะท่ีจีนยังให้การสนับสนุนคอมมิวนิสต์ในประเทศต่างๆ	 ในเอเชียตะวันออก					
เฉยีงใต้	ไทยเกรงว่าจะเกดิช่องว่างอ�านาจ	จึงร่วมมอืกบัประเทศเพ่ือนบ้านก่อต้ังสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต้หรือสมาคมอาเซยีนข้ึนใน	พ.ศ.2510	ปัจจบัุนไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่าง
ประเทศ	ท้ังในระดับภูมภิาคและระดับโลก	นบัว่าเป็นการเสริมสร้างบทบาทและปกป้องผลประโยชน์ของ
ไทยในระดับนานาชาติ

	 	 5.1.11	ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน	(พ.ศ.2516-พ.ศ.2519)
 	 เหตุการณ์	14	ตลุาคม	2516	หลังจากจอมพลถนอม	กติติขจร	ได้ขึน้เป็นนายกรัฐมนตรี	
เมื่อปี	พ.ศ.2511	หลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2511	ซึ่งใช้เวลา
ร่างถึง	10	ปี	แต่หลังจากบริหารประเทศมาเพียง	3	ปีเศษ	จอมพลถนอม	กิตติขจร	และคณะได้ท�าการ
ปฏวัิติตนเองและล้มเลกิรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี	เมือ่วันที	่17	พฤศจกิายน	2514	และได้เข้าควบคุมการบริหาร
ประเทศ	 ในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวัติ	 ซึ่งน�าโดยจอมพลถนอม	 กิตติขจร	 จอมพลประภาส	 จารุเสถียร	
และ	พ.อ.ณรงค์	กิตติขจร	หรือกลุ่ม	ถนอม-
ประภาส-ณรงค์	 ถูกมองว่าเป็นการท�าการ
ปฏิวัติเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและกลุ่ม	
มกีารคอร์รปัช่ันเกดิขึน้อย่างมากมาย	ในท่ีสดุ
ก็เกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองยุคใหม่ของ
ไทยท่ีมีนัยส�าคัญยิ่ง	 เพราะเป็นการก่อตัว
ของประชาชนเป็นจ�านวนหลายแสนคน	เพือ่
ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหาร	ถือได้ว่าการ
ลุกฮือดังกล่าว	 เป็นการเปิดประวัติศาสตร์
บทใหม่ทางการเมืองไทยในยุคหลังการ
เปลี่ยนแปลง	 24	 มิถุนายน	 2475	 โดยมีชื่อ

รูปท่ี 5.13 (ด้านบน) เหตุการณ์ชุมชนของนกัศึกษาและประชาชนท่ีอนสุาวรีย์
ประชาธิปไตย (ด้านล่าง) การปะทะระหว่างประชาชนกับทหาร น�าไปสู่การ
นองเลือดในเหตุการณ์ 14 ตุลา(วันมหาวิปโยค) ที่มา : http://www.eve-
ryday-readers.com/blog/on-the-day/14-ตุลาคม-วันมหาวิปโยค/
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เรียกหลายชื่อ	เช่น	“วันมหาวิปโยค”	หรือ	“วันมหา	ปิติ”	“การปฏิวัติ	14	ตุลาคม”	“การปฏิวัติของ
นกัศกึษา”	โดยมสีาเหตุส�าคัญจากการเรียกร้องของนักศึกษาและประชาชนในประเด็นเร่ืองรัฐธรรมนูญ	
ปัญหาทางเศรษฐกจิรวมทัง้ปัญหาการขึน้สู่อ�านาจของกลุม่ทหาร	น�ามาซึง่การรวมกลุม่กันของนักศึกษา
และประชาชนที่ไม่พอใจ	จนผลสุดท้ายกลายเป็นการประท้วงที่ประกอบ	ด้วยคนจ�านวนไม่ต�่ากว่า
ห้าแสนคน	เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่วันที่	6	ตุลาคม	2516	และสิ้นสุดลงวันที่	16	ตุลาคม	2516	แต่
เหตุการณ์ที่เกิดนองเลือดคือ	 วันอาทิตย์ที่	 14	ตุลาคม	2516	จึงได้ขนานนามเหตุการณ์ทางการเมือง
ครั้งนั้นว่าเหตุการณ์	14	ตุลาคม	2516	โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ	80	คน	และทรัพย์สิน	มีการเผาส่วน
ราชการ	การท�าลายสัญลักษณ์จราจรฯลฯ	ผลสดุท้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัได้ทรงออกโทรทศัน์
คร้ังแรกและ	รับสัง่ว่า	“วันน้ีเป็นวันมหาวิปโยค”	และได้รับสัง่ให้ทกุฝ่ายกลับไปสู่ความสงบ	หยดุยัง้การ
รบราฆ่าฟันกันเองในที่สุดจอมพลถนอม	 กิตติขจรและคณะต้องลาออกจากต�าแหน่งและเดินทาง 
ออกนอกประเทศ	ภายหลังเกิดเหตุการณ์	 14	ตุลาคม	2516	นายสัญญา	ธรรมศักดิ์	 ได้ขึ้นเป็นนายก
รัฐมนตรี	ในระยะนี้ถือว่าเป็นการตื่นตัวในทางประชาธิปไตยอย่างมาก	มีการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพมาก
ขึ้น	 มีการจัดหยุดงาน	 มีการแสดงออกในทางเสรีภาพด้านการพูด	 การเขียน	 จ�านวนหนังสือพิมพ์ได้มี
ออกจ�าหน่ายมากขึน้	มกีลุ่มพลงัทางการเมอืงเกดิขึน้มากมาย	มกีารเดินขบวนเพ่ือเรียกร้องสทิธิและผล
ประโยชน์	บรรยากาศดังกล่าวได้สร้างความเบื่อหน่ายให้กับประชาชนเรื่อยมา	จนมีทั้งผู้สนับสนุนและ
ผู้คัดค้าน	ประกอบกับคุณภาพของผู้แทนราษฎรไม่ดีไปกว่าเดิม	แต่นิสิตนักศึกษาก็ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวใน
เหตุการณ์วุ่นวายต่างๆ	มากขึน้	โดยเฉพาะเหตุการณ์ทีต่ามคือ	ความรุนแรงในเหตุการณ์	6	ตุลาคม	2519		
										เหตุการณ์	6	ตุลาคม	2519		เหตุการณ์	6	ตุลาคม	2519	เป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องจาก
กรณี	 14	ตุลาคม	2516	ภายหลังที่ได้มีการจัดท�ารัฐธรรมนูญตามความต้องการของประชาชนในสมัย	
ม.ร.ว.เสนีย์	 ปราโมทย์	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ได้เกิดอิสระและเสรีภาพท้ังทางด้านความคิดและในทาง		
การเมืองและการปกครองมากข้ึน	 เป็นช่วงเดียวกับการขอกลับเข้าไทยของจอมพลถนอม	 กิตติขจร  
อดีตนายกรัฐมนตรีทีเ่ป็นเผด็จการทหารในช่วง	“14		ตุลา”	น�ามาสู่การรวมตัวเพ่ือเรียกร้องต่อต้านการ
เข้ามาของอดีตผู้น�าเผด็จการทหาร	 แต่การ
ชุมนุมประท้วงจากนักศึกษากลับมีลักษณะที่
ต่อเน่ืองจนเกนิขอบเขต	และยงัมปีระเด็นการ
ให้ความสนใจในงานวรรณกรรมของพวกหัว
ก้าวหน้าและพวกซ้ายจัด	เช่นงานของเหมาเจ๋อตุง 
หรอืแนวคิดทางด้านสงัคมนิยม	ประเดน็ดังกล่าว
ได้สร้างโอกาสให้แก่กลุม่ทีเ่สยีผลประโยชน์ใน
เหตุการณ์	14	ตุลาคม		โดยเฉพาะกลุ่มทหาร
ที่กลับเข้ามาอีกคร้ังหน่ึงและยังแรงหนุนจาก
ประชาชนท่ีเบื่อหน่ายสิทธิเสรีภาพที่เกิด
ขอบเขตของนักศึกษามาหนุนรัฐบาลให้ใช้

รูปท่ี 5.14 ภาพความขัดแย้งทางการเมืองในระหว่างกลุ่มพลังก้าวหน้า 
(นักศึกษา) ท่ีมุ่งให้มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างกับพลังอนุรักษ์นิยม
ทางการเมอืง (ทหารและประชาชนบางกลุม่) ลงเอยด้วยการคกุคาม ปราบ
ปราม เข่นฆ่า และก่ออาชญากรรมของรัฐ ในวันที่ 6 ตุลา 2519
ที่มา : http://thaingo.org/thaingo/ node/1613 
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ความรุนแรงในการควบคุม	โดยการกล่าวหาว่ากลุ่มนักศึกษาได้สนใจแนวคิดด้านสังคมนิยม	มคีวามเป็น
คอมมิวนิสต์และต้องการที่จะล้มล้างระบอบประชาธิปไตยและราชวงศ์	น�ามาซึ่งการล้อมมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	มกีารใช้ก�าลังอาวุธ	จนเสียชวิีตไปไม่น้อย	บางส่วนหนีเข้าป่าไปอยูก่บักลุ่มลัทธคิอมมิวนิสต์	
ในที่สุดเกิดวิกฤติการณ์นองเลือด	6	ตุลาคม	2519	ทหารในนาม	“คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน” 

น�าโดยพลเรือเอกสงัด	ชะลออยู่	ได้เข้ายึดอ�านาจจากรัฐบาล	ม.ร.ว.เสนีย์	ปราโมช	และคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดินและได้แต่งต้ังนายธานินทร์	 กรัยวิเชียร	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 บริหารประเทศต่อไปใน
เหตุการณ์คร้ังน้ีส่ิงที่ได้เห็นถึงความรุนแรงมากที่สุดคือ	 รูปแบบหรือวิธีการอันทารุณที่กระท�าต่อนิสิต
นักศึกษา	เช่น		การแขวนคอ	การเผาโดยใช้ยางรถยนต์	เป็นเชื้อ	การรุมฆ่า	ฯลฯ	ทั้งหมดนี้เป็นจุดด่างด�า
ทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่มีพลวัตรจากการ	 ขับเคล่ือนโดยทหารจนส่งผลต่อความรุนแรงถึง
ปัจจุบัน

	 	 5.1.12	นโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับประเทศอินโดจีน
	 	 เมื่อคอมมิวนิสต์ประสบชัยชนะในเวียดนาม	ลาว	และกัมพูชา	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2518		ไทย
ต้องปรับเปล่ียนนโยบายอยูร่่วมกนัอย่างสนัติกบัประเทศเพ่ือนบ้านอินโดจีน	ภายหลังทีเ่วียดนามรุกราน
กัมพูชาโดยสนับสนุนให้เฮง	 สัมริน	 ขึ้นปกครองกัมพูชา	 และขับไล่เขมรแดงหลบหนีมาอยู่ป่าตาม
แนวชายแดนไทยกมัพูชา	ระยะน้ีไทยปรับตัวโดยร่วมมือกบัอาเซยีน	เพ่ือเรียกร้องและกดดันให้เวียดนาม
ถอนทหารออกไปจากกัมพูชา	 โดยไทยและอาเซียนได้สร้างแนวร่วม	 กับประเทศมหาอ�านาจ	 เช่น	
สหรัฐอเมริกา	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	ญี่ปุ่น	 และยุโรปตะวันตก	 เพ่ือสกัดกั้นการขยายอ�านาจของ
เวียดนามที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต	และประเทศคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก

	 	 5.1.13	นโยบายผูกมิตรกับประเทศตะวันตก
	 		 ในยุคสงครามเย็นไทยได้ผูกมิตรกับประเทศตะวันตก	 โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น�า	
นโยบายต่างประเทศของไทยในระยะน้ี	 คือ	 การต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	 ต่อมาเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับรัสเซีย	 และจีนหันมาปรับความสัมพันธ์กับ
สหรัฐอเมริกา	 ไทยจ�าเป็นต้องปรับนโยบายโดยลดความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา	 และเรียกร้องให้
สหรัฐอเมริกาถอนฐานทัพจากไทย	 และหันไปสถาปนาความสัมพันธ์กับจีนและเร่ิมให้ความส�าคัญกับ
สหภาพโซเวียต	 ขณะเดียวกันมีการสถาปนาความสัมพันธ์กับลาว	 กัมพูชา	 และเวียดนาม	 ภายหลัง
เหตุการณ์	14	ตุลาคม	พ.ศ.2516	การเมืองไทยได้ปรับเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น	ประชาชนและ
พรรคการเมืองได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศ	 และได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศ
ของไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศ	ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญคือ	นายกรัฐมนตรี
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมช	ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน	 เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.2518	
โดยหวังจะได้รับผลประโยชน์ทั้งด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 และขณะเดียวกันความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาก็เริ่มห่างเหินกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
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	 	 5.1.14	ยุคกึ่งประชาธิปไตยหรือยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ	(พ.ศ.2520-พ.ศ.2535)
	 	 ประชาธิปไตยคร่ึงใบ	คือ	การประนปีระนอมระหว่างเผด็จการกบัประชาธิปไตย	สืบเนือ่ง	
จากยุคสมัยการเบ่งบานของประชาธิปไตย	เป็นต้นมา	หลังจากพลเอกเกรียงศักดิ์	ชมะนันท์	ได้ลาออก
จากต�าแหน่งในวันที่	29	กุมภาพันธ์	2523	พลเอกเปรม	ติณสูลานนท์	ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจาก	
พลเอกเกรียงศักดิ์	 ชมะนันท์	 ด�ารงต�าแหน่งมาจนถึงวันที่	 4	สิงหาคม	2531	รวมระยะเวลา	8	ปีเศษ									
ได้มกีารปรับปรุงคณะรัฐบาลหลายคร้ัง	ในระหว่างด�ารงต�าแหน่ง	มผู้ีพยายามท�าการรัฐประหารถงึ	2	คร้ัง 
แต่ไม่ส�าเร็จ	 สมัยพลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์	 ได้ชื่อว่าเป็นหัวเล้ียวหัวต่อที่ส�าคัญ	 ทางด้านการเมือง										
การปกครองมีการพัฒนาโครงสร้างทางการเมืองให้เข้มแข็ง	 รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้า	 หลังจากน้ันพลเอกชาติชาย	 ชุณหะวัณ	 ได้ขึ้นเป็นนายก
รัฐมนตรี	ต่อจากพลเอกเปรม	ติณสูลานนท์	เมื่อวันที่	4	สิงหาคม	2531	และถือได้ว่าเป็นคณะรัฐมนตรี
ที่มาจากการเลือกตั้ง	ซึ่งเป็นความชอบธรรมในกระบวนการบริหารตามระบอบประชาธิปไตย	แต่ด้วย
คณะรัฐบาลของพลเอกชาติชายประสบปัญหาการคอรัปชัน่อย่างมาก	ท�าให้ส่งผลต่อการรฐัประหารอีก
ครั้งของกลุ่ม	“อ�ามาตยาธิปไตย”	ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ	พ.ศ.2535	สภาพโดยทั่วไปในยุคนี้ท�าให้
เห็นว่าประชาธิปไตยอย่างขวาจัดไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม	ในขณะเดียวกันสังคมก็ไม่สามารถยอมรับ
การปกครองในระบอบเผด็จการได้อีก	 ระบอบการปกครองจึงมีทั้งกลุ่มอ�านาจเผด็จการและกลุ่ม
ประชาธิปไตยอยู่ด้วยกัน	 ซึ่งมีเหตุผลมาจากการสร้างอุบายของรัฐบาลที่ประสงค์จะครองอ�านาจให้
ยาวนานที่สุด	 เพื่อก�าหนดรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือส�าคัญในเรื่องผลประโยชน์	ท�าให้นายกรัฐมนตรีไม่
ต้องผ่านการรับเลือกต้ังเป็น	ส.ส.	ข้าราชการประจ�าและทหารกจ็ะด�ารงต�าแหน่งข้าราชการประจ�า	และ
ทางการเมืองไปพร้อมกันได้ภายใต้บทเฉพาะกาล	หลังจากนั้นจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง	พร้อมทั้ง
การลดอ�านาจของวุฒสิภาท่ีมาจากการเลือกต้ังลงไป	กลุม่ผู้น�ากึง่ประชาธิปไตยยงัคงมบีทบาทส�าคัญต่อ
ไปในทางการเมืองไทย	 ในยุคประชาธิปไตยคร่ึงใบเป็นความพยายามในการแบ่งสรรอ�านาจและการใช้
อ�านาจร่วมกันระหว่างฝ่ายข้าราชการประจ�ากับฝ่ายนักการเมือง	 แต่ยังคงด�ารงความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มขั้วอ�านาจ	 โดยเฉพาะในฝ่ายข้าราชการประจ�า	 ความขัดแย้งดังกล่าวได้ประทุให้เห็นจากความ
พยายามในการท�ารัฐประหารหลายคร้ังแต่ไม่ประสบความส�าเร็จจนกระทั่งความความขัดแย้งได้ส่งผล
ให้เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่ส�าคัญ	คือเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ	พ.ศ.2535		

	 	 5.1.15	นโยบายการทูตเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ	หรือการทูตรอบทิศทาง
	 	 ในปี	 พ.ศ.2528	 ประเทศไทยได้ปรับตัวโดยน�าการทูตเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจชักชวนให้
นกัธุรกจิมาลงทุนในประเทศ	และประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้ชาวต่างประเทศมาท่องเท่ียว	และลงทุนเพิม่
มากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนของญี่ปุ่น	ขณะเดียวกันไทยได้เปรียบดุลการค้าจากสหรัฐอเมริกา	
จึงถูกสหรัฐอเมริกา	ใช้มาตรการกีดกันการค้า



251

	 	 5.1.16	นโยบายเปลีย่นสนามรบเป็นสนามการค้า	หรอืนโยบายอนุภูมภิาค
นิยม	(Sub-regionalism)
	 	 ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต	 สงครามเย็นยุติลง	 ไทยหันมาร่วมมือกับ
ประเทศอนิโดจีน	โดยประกาศนโยบาย	“เปล่ียนสนามรบเป็นสนามการค้า”	เพราะเห็นโอกาสท่ีจะพฒันา
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกจิในภูมภิาคนี	้ในรปูของความร่วมมอือนภุมูภิาคหรือความร่วม
มือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ	 ทางภาคเหนือมี	 ไทย	พม่า	 จีน	 และลาว	 ต่อมาขยายเป็นห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจม ี

ไทย	พม่า	บังคลาเทศ	อินเดีย		ศรีลังกา	และหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ	มี	จีน	พม่า	ไทย	ลาว	กัมพูชา	และ
เวียดนาม	ส่วนทางใต้คือความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมี	ไทย	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	ในขณะเดียวกัน	
ไทยพยายามจะใช้โอกาสในการเปิดประตูสู่อินโดจีน	โดยมีเป้าหมายหลักคือ	อินโดจีน	พม่า	และอาเซียน
ในปี	พ.ศ.2535	ไทยได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน	 (AFTA)	ซึ่งเหตุการณ์ที่ส�าคัญ
ในยุคนี้คือ	
	 เหตุการณ์รฐัประหาร	กมุภาพนัธ์	2535	(พฤษภาทมิฬ)	เหตุการณ์ดังกล่าวเกดิขึน้ในช่วงรัฐบาล
พลเอกชาติชาย	ชุณหะวัณ	ซึง่มหีลักในการบริหารบ้านเมอืงท่ีอยูใ่นรูปลักษณะท่ีเรียกว่า	“ธุรกจิการเมอืง”	
หรือ	รูปแบบธนาธิปไตย	มกีารทุจริตคอรัปช่ันมาก	จนท�าให้เกดิความหว่ันวิตกกนัท่ัวไปว่า	จะน�าประเทศ
ไปสู่ความหายนะและส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจของไทย	 เพราะพันธะผูกพันท่ีท�ากับบรรษัทต่างชาติใน
โครงการใหญ่ๆ	รวมท้ังความขดัแย้งระหว่างนกัการเมอืงกบักองทัพก่อให้เกดิความตึงเครียดทางการเมอืง

เป็นอย่างยิง่โดยเฉพาะการขจัดขวากหนามทางการ
เมอืงโดยการการปรับเปล่ียนต�าแหน่งในกองทัพบก	
ซึ่งมีผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง	ส่งผลให้ทหาร
เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองอีกคร้ัง	 โดยท�าการ
รัฐประหารจากกลุ่มทางทหารคือ	 “คณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ	 (รสช.)”	 ซึ่งน�าโดย				
พลเอกสุจินดา	 คราประยูร	 โดยให้เหตุผลในการ
รัฐประหารว่า	 มีการทุจริตคอรัปช่ันในบรรดา
รัฐมนตรีร่วมรัฐบาลอย่างกว้างขวาง	 ข้าราชการ
การเมืองรังแกข้าราชการประจ�าและให้ความไม่
เป็นธรรม	 รัฐบาลเป็นเผด็จการทางรัฐสภา	 มีการ
พยายามท�าลายสถาบันทหาร	 และบิดเบือนคดี
วันลอบสังหาร	 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายล้มล้างสถาบัน
พระมหากษตัรย์ิ	อย่างไรก็ตาม	ผลจากการทีป่ระชาชน
ได้เคยสัมผัสกับเหตุการณ์นองเลือดมาแล้ว	2	ครั้ง
ในปี	 พ.ศ.2516	 และ	พ.ศ.2519	 แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนคนไทยไม่ต้องการรัฐบาลทีไ่ด้อ�านาจโดย
ไม่ชอบธรรมและเป็นเผด็จการทหารจากบทเรียน

รูปที่ 5.15 รสช. ได้ยึดอ�านาจจากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  
โดยให้เหตุผลว่า มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างหนักในรัฐบาล และ
พยายามท�าลายสถาบนัทหาร พร้อมแต่งต้ังพล.อ.สจุนิดา คราประยรู 
ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทน ก่อเกิดความไม่พอใจของประชาชนจึง
ออกมาเรียก ร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลทหาร  น�าไปสู่การปะทะ
กันระหว่างทหารกับประชาชนในเหตุการพฤษภาทมิฬ 2535
ที่มา : http://www.clipmass .com/story/64444
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ที่ผ่านมา	 แต่แล้วรัฐบาลน�าโดยพลเอกสุจินดา	 คราประยูร	 ก็ได้ขึ้นสู่อ�านาจโดยไม่ได้ผ่านการเลือกตั้ง 
จงึถกูต่อต้านจากพรรคการเมอืงบางพรรค	นิสตินักศึกษา	และประชาชนบางกลุม่	ส่งผลให้เกดิการชมุนุม
ประท้วงอีกครั้งหนึ่ง	ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลายชนชั้น	น�าโดยพลตรีจ�าลอง	ศรีเมือง	เป็นแกนน�า
ส�าคัญ	พร้อมด้วยกลุ่มที่ถือว่าเข้าร่วมชุมนุมและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญคือ	 กลุ่มชนช้ันกลาง 
ซึ่งเรียกว่า	“ม็อบมือถือ”	ท้ายที่สุดการประท้วงเรียกร้องของประชาชนก็น�าไปสู่การปะทะกับก�าลังของ
เจ้าหน้าที่	 ท�าให้เกิดการใช้ก�าลังเข้าปราบปรามประชาชนอย่างหนัก	 จนมีการเสียชีวิตตามตัวเลขของ
ทางราชการกว่า	 40	 คน	 แต่ที่หายสาบสูญมีจ�านวนมาก	 เหตุการณ์สงบลงโดยพระบารมีปกเกล้าของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคืนวันท่ี	 20	 พฤษภาคม	 2535	 ท่ีได้เรียกผู้น�าความขัดแย้งอย่าง 
พลเอกสุจินดา	คราประยูร	นายกรัฐมนตรี	และพลตรีจ�าลอง	ศรีเมือง	ผู้น�าการประท้วงเข้าเฝ้า	ในที่สุด	
พลเอกสุจินดา	คราประยูร	ได้ลาออกจากต�าแหน่ง	หลังจากนั้นได้แต่งตั้งนายอานันท์	ปันยารชุน	ได้กลับมา
เป็นนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง	โดยมเีป้าหมายส�าคัญทีก่ารยบุสภาเพ่ือเลือกต้ังใหม่และเมือ่อยูใ่นต�าแหน่ง
ได้ประมาณ	3	เดือนเศษ		จึงได้ท�าการยุบสภา	จัดการเลือกตั้งใหม่	เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่	นายชวน	หลีกภัย 

ได้เป็นนายกรัฐมนตรี	ตัง้แต่วนัท่ี	23	กนัยายน	2535	เป็นต้นมา	ผลท่ีตามมาภายหลงัเหตกุารณ์พฤษภาทมฬิ 

คือ	การปฏรูิปการเมอืงและการปกครอง	รวมทัง้การจัดท�ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
2540	ฉบับที่	16	อันถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดและเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่เคยจัดท�ารัฐธรรมนูญมา		

	 	 5.1.17	วิกฤตเศรษฐกิจปี	2540	(ต้มย�ากุ้ง)	
	 	 ภายหลังจากพลเอกชวลิต	 ยงใจยุทธ	 ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพียง	 11	 วัน	 
ไทยก็ประกาศลอยตัวค่าเงินบาท	ในวันที่	2	กรกฎาคม	2540	และเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤติเศรษฐกิจครั้ง
ส�าคัญท่ีสุด	ในประวัติศาสตร์ของประเทศ	ซึง่เรียกกนัว่า	“วิกฤติต้มย�ากุ้ง”	โดยในวันแรกท่ีมกีารประกาศ
ลอยตวั	ค่าเงนิบาทร่วงลงจาก	25	บาทตอ่ดอลลาร์	ลงไปอยูท่ี่	32	บาทตอ่ดอลลาร์	และดิ่งลงไปถงึ	56	บาท       

ในช่วงต้นเดือนมกราคม	2541	ส่วนดัชนหีลักทรัพย์
ก็ร่วงลงไปเหลือ	 207	 จุด	 เงินส�ารองระหว่าง
ประเทศของแบงก์ชาตลิดลงจาก	4	หมืน่ล้านดอลลาร์ 
เหลือ	800	ล้านดอลลาร์	นับเป็นภาวะที่แบงก์ชาติ
อัน้ไม่อยูแ่ล้ว	ต้องประกาศลอยตัวค่าเงินบาท	หลังจาก
ทีถ่กูนายจอร์จ	โซรอส	พ่อมดการเงนิโจมตีคร้ังแล้ว				
ครั้งเล่า	 เม่ือประกาศลอยตัวค่าเงินบาท	 หนี้สิน
ต่างประเทศกพุ่็งพรวดข้ึนหลายเท่าตัว	ซึง่ส่วนใหญ่
เป็นหนี้ระยะสั้น	โดยหนี้ต่างประเทศสูงถึง	130%	
ของจดีีพี	เป็นภาวะทีธุ่รกจิต่างๆ	รับมือไม่ไหว	ต้อง
ปลดพนักงานออก	หรือปิดกิจการกนัไป	ไทยขอรับ
ความช่วยเหลือจากกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ	

รูปที่ 5.16 จากวิกฤติต้มย�ากุ้ง ท�าให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลง จึงได้ขอ
กูเ้งนิจากกองทนุการเงินระหว่างประเทศ(IMF) จ�านวน 14,500 ล้าน
ดอลลาร์ เพ่ือแก้วิกฤติ ท�าให้ต้องปฏิบัติตามกฎของ IMF อย่าง
เคร่งครัด ดังเสมือนว่าไทยได้ตกเป็นอาณานิคมทางเศรษฐกิจของ
ชาติตะวันตกอีกครั้ง ท่ีมา : http://www.thairath.co.th/con-
tent/eco/351970
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(IMF)	เป็นจ�านวน	14,500	ล้านดอลลาร์	เพื่อแก้วิกฤติครั้งนั้น	และเพื่อแลกกับเงินก้อนนี้	เราต้องปฏิบัติ
ตามกฎของ	 IMF	อย่างเคร่งครัด,	 ต้องปิดสถาบันการเงินที่มีปัญหา,	 แก้กฎระเบียบให้นักลงทุนเข้ามา
ลงทุนได้สะดวกขึ้น,	 แปรรูปรัฐวิสาหกิจ	จนบางคนกล่าวว่า	 ไทยได้สูญเสียอธิปไตยส่วนหนึ่งไปแล้ว 

แต่สุดท้ายเรากใ็ช้หนีไ้ด้ก่อนก�าหนด	2	ปี	โดยสามารถปลดแอกจาก	IMF	ได้ในวันที	่31	กรกฎาคม	2546	
วิกฤติครั้งนี้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่	 กลุ่มเงินทุนเก่าในธุรกิจธนาคารต้องปิดตัวลง	 ธนาคาร
หลายแห่ง	 เช่น	 มหานคร,	 นครธน	 เหลือไว้เพียงชื่อ	 เป็นจุดจบของ	 56	 ไฟแนนซ์และท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของนักธุรกิจส�าคัญๆในวงการ	เช่น	เจ้าพ่อโรงเหล็ก	สวัสดิ์	หอรุ่งเรือง	ปัจจัย
ทัง้หลายเหล่าน้ีท�าให้ดุลการค้าของไทยทีเ่ป็นเงนิดอลลาร์ติดลบมากขึน้	แต่ในขณะเดียวกนั	กม็เีงนิไหล
เข้าประเทศสูง	ท�าให้เราชะล่าใจ	และละเลยวินัยทางการเงนิทีค่วรจะต้องเข้มงวด	เรายงัสร้างภาพลวงตา
ให้กับตนเอง	เอกชนกห็ลงระเริง	คิดว่าเป็นนาทีทอง	เดินหน้ากู้เงนิมากขึน้	เพ่ือขยายธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์	
แม้จะมีสัญญาณเตือนบ้างแล้ว	 แต่ธนาคารก็ยังไม่สังหรณ์ใจยังปล่อยกู้ต่อไป	ท้ายที่สุดต้องเผชิญกับ
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ	 เกิดหนี้เสีย	 ธนาคารไม่สามารถเก็บเงินกู้คืนได้	 ส่งผลต่อการล้มละลายของ
เอกชนและธนาคารทั้งระบบ	 	 ผ่านไปกว่า	 17	ปีแล้ว	 	 แต่ปัญหาที่ต้องเผชิญกลับมีความซับซ้อนและ
รุนแรงขึ้น	 ซึ่งก็คือกระแสเงินทุนที่เคลื่อนย้ายอย่างเสรี	 พร้อมไหลเข้าไหลออก	 จากประเทศหนึ่งไปยัง
อีกประเทศหนึ่งในทันที	เมื่อมีผลก�าไรที่น่าดึงดูดใจ	ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ก็ยังต้อง
ต่อสู้กับกองทุนเฮดจ์	 ฟันด์ต่อไป	 โดยไม่มีทฤษฎีตายตัวในการแก้ปัญหา	 เพราะสถานการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	จึงเป็นบทเรียนที่ประเทศไทยต้องสร้างแผนเพื่อรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

	 	 5.1.18	ระบอบทักษิโณมิกส์กับการเมืองไทย	(พ.ศ.2544-2549)
	 	 หลังจากรัฐบาลกลุ่ม	“ทุนนิยม”	ขึ้นสู่อ�านาจ	ก็ได้น�าแนวนโยบายประชานิยม	ที่น�าโดย										
พ.ต.ท.ทักษิณ		ชินวัตร	มาใช้เพื่อพัฒนาชาติ	การด�าเนินนโยบายของรัฐบาลที่เรียกว่า	Dual	Track	หรือ
ทักษิโณมิกส์	ซึ่งน�าไปสู่ภาคเศรษฐกิจระดับรากหญ้า	และภาคการส่งออก	การท่องเที่ยว	เพื่อแก้ปัญหา
เงินฝืดของประเทศเพราะมี		Excess		Supply		อยู่ในระบบเศรษฐกิจปริมาณที่มาก	ด้วยการใช้จ่ายเงิน
ผ่านโครงการต่างๆ	 เช่น	 กองทุนหมู่บ้าน	 โครงการเอื้ออาทรประเภทต่างๆ	 การพักช�าระหนี้เกษตรกร			
สร้างโครงการหนึง่ต�าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ส�าหรับคนในชนบท	รวมท้ังเร่งการปล่อยสินเช่ือธนาคารประชาชน
ส�าหรับคนจน		ธนาคารวิสาหกจิขนาดกลาง	(SML)		รวมท้ังการตดัหนีเ้สียออกจากระบบธนาคารพาณิชย์	
ด้วยการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย	หลักส�าคัญ	ก็คือ	การกระตุ้นอุปสงค์รวมภายในประเทศของ
รัฐบาลไม่ได้ท�าให้มกีารใช้ก�าลงัการผลิตส่วนเกนิ	(Excess		Capacity)	ยงัมอียูใ่นระบบเศรษฐกจิ	ซึง่แสดง
ว่าการลงทุนภาคเอกชนยังไม่กระเตื้องเท่าที่ควร	 ขณะเดียวกันรัฐบาลก็พยายามแสวงหารายได้มาชดเชย
รายจ่ายท่ีเพิม่สูงขึน้ด้วยการดึงเงนิจากรัฐวิสาหกจิภาคเศรษฐกจิใต้ดิน	(Underground	Economy)	และ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ	 การเมืองในระบอบ	 “ทักษิโณมิกส์”	 ได้มุ่งสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาค
การเมอืงอย่างมาก	อ�านาจของฝ่ายบริหารจะมลัีกษณะ	“อ�านาจเบ็ดเสรจ็”หากแต่ใช้นโยบายเป็นเคร่ือง
มือเพื่อสร้างกลไกสานต่ออ�านาจให้ยาวนานที่สุด	อาทิ	นโยบายอุปถัมถ์	นโยบายยึดกุมรัฐสภา	และสร้าง
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ความม่ันคงให้กับฝ่ายบริหารโดยใช้เสียงข้างมาก	
(Absolute	majority)	 ในสภา	 โดยพรรครัฐบาลมี
อ�านาจควบคุมสูงสุด	นโยบายการครอบง�ากลุ่มทุน
หรือร่วมมอืกบักลุ่มทุนธุรกจิในทุกแขนงท้ังกลุ่มทุน
ในประเทศอย่างเครือผู้จัดการหรือต่างประเทศ
อย่าง	เทมาเสก	สิงคโปร์	เป็นต้น	อ�านาจของรัฐบาล
ทักษิณฯ	จึงอยูบ่นฐานอ�านาจบารมอี�านาจแห่งเงนิ
และอ�านาจครอบง�าข้าราชการ	 รวมท้ังนโยบาย
กระจายทุนให้คนจนเพ่ือผลทางการเมอืงและความ
เป็นอยูท่ีด่ขีึน้ของรากหญ้า	จนส่งผลให้เกดิการรอรบั
การช่วยเหลือจากรัฐ	กลายเป็นชุมชนท่ีอ่อนแอมาก
ยิ่งข้ึน	 นอกจากนั้นนโยบายระหว่างประเทศยังถูก
ก�าหนดโดยกลุ่มอ�านาจท่ีถูกครอบง�าโดยกลุ่มทุน
ระหว่างประเทศหรือบรรษัทข้ามชาติ	 เช่น	WTO,	
IMF,	 TNCs	 เป็นต้น	 ภายใต้กระแสการเปิดเสรี
ทางการเงิน	 เสรีทางการค ้าและการลงทุน		
ทรัพยากรทั้งหมดขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดภายใต้การแข่งขันในทุกๆ	ด้านที่ไม่เป็นธรรม	แต่ยังอยู่ในรูป
แบบเสรีที่ผูกขาด	ภายหลังมีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย	 (เสื้อเหลือง)	ที่น�าโดยนายสนธิ	
ลิ้มทองกุล,	 สุริยะใส	 กะตะศิลา,	 จ�าลอง	 ศรีเมืองและคณะ	 ออกมาเคล่ือนไหวและท�ายึดสนามบิน 

ด้วยปัจจัยเรื่องของการคอรัปชั่น	การใช้อ�านาจในทางมิชอบ		การแทรกแซงทางการเมือง	เช่น	กรณีแก้	
พรบ.สรรพสามิตโทรคมนาคม	ให้เสียภาษีน้อยลง	จากธุรกิจคมนาคมที่	หุ้นส่วนอยู่	โดยเฉพาะบริษัทใน
เครือชินคอร์ปได้ประโยชน์	(เอไอเอส)	การซุกหุน้	ป่ันหุน้	ซ่อนรายละเอยีดทรพัย์สนิ	ท่ีดนิรชัดา	ผลประโยชน์
ทับซ้อน	(เทมาเสก)	ลดสัมปทาน	itv	หรือตั้งพลเอกชัยสิทธิ์	ชินวัตร	เป็น	ผบ.ทบ.เพื่อผลประโยชน์ทาง
ทหาร	เป็นต้น	ซึ่งน�ามาสู่เหตุการณ์รัฐประหารที่ตามมาในวันที่	19	กันยายน	พ.ศ.2549	จากคณะปฏิรูป
การปกครองฯ	(คปค.)	กลายเป็นกลุม่ทหารท่ียึดอ�านาจแทนเหตกุารณ์รฐัประหาร	19	กนัยายน	พ.ศ.2549 

เป็นกระบวนการขอคืนอ�านาจจากกลุ่มทหารหรือ	 “อ�ามาตยาธิปไตย”	 ต่อกลุ่ม	 “นายทุน”	ที่ถือครอง
อ�านาจมากอย่างยาวนาน	 เกิดขึ้นในคืนวันท่ี	 19	 กันยายน	พ.ศ.2549	 โดยคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	(คปค.)	ซึ่งมีพลเอกสนธิ		บุญยรัตกลิน	เป็น
หัวหน้าคณะ	โดยได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของ	พ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตร	รักษาการนายก
รัฐมนตรี	 แล้วประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร	 รัฐประหารคร้ังน้ีเกิดขึ้นก่อนการเลือกต้ังทั่วไป 

ซึ่งมีก�าหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคม	 และนับเป็นจุดเปล่ียนส�าคัญในวิกฤตการณ์ทางการเมืองท่ีด�าเนินมา
ยาวนานนับตั้งแต่เดือนกันยายน	พ.ศ.2548	รัฐประหาร	ดังกล่าวไม่มีการเสียเลือดเนื้อ	และไม่มีรายงาน
ผู้ได้รับบาดเจ็บ	 ปฏิกิริยาจากนานาชาติน้ันมีต้ังแต่การวิพากษ์วิจารณ์โดยประเทศ	 เช่น	 ออสเตรเลีย 

รูปท่ี 5.17 ระบอบทักษโิณมกิส์  ท่ีเน้นนโยบายประชานยิม (กองทุน
หมู่บ้าน  พักช�าระหนี้  OTOP  บ้านเอื้ออาทรฯ) ท�าให้ได้รับคะแนน
เสยีงจากคนระดับรากหญ้าอย่างมาก เกิดการบริหารอ�านาจประเทศ
แบบเบ็ดเสร็จในทุกมิติ  ที่มา : http://www.tnews.co.th/html/
news/75709/ปฐมบทระบอบทักษณิสร้างเสรมิศกไทยหรือตระกลู
ชินวัตร-.html
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การแสดงออกถึงความเป็นกลางโดยประเทศ	 เช่น	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ไปจนถึงการแสดงความ
ผิดหวังอย่างสหรัฐอเมริกา	ซ่ึงถอืว่าประเทศไทยเป็น
พันธมิตรนอกนาโต้และกล่าวว่าการก่อรัฐประหาร
นั้น	“ไม่มีเหตุผลที่ยอมรับได้”	ภายหลังรัฐประหาร	
คปค.ได้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว	 โดยมี	พล.อ.สุรยุทธ์	
จุลานนท์	ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	 เหตุการณ์
ดังกล่าวมีจุดเร่ิมต้นมาจากความขัดแย้งทางด้าน
ความคิดของประชาชนชาวไทยแบ่งออกเป็น	2	ขั้ว
อย่างชัดเจน	กล่าวคือ	ฝ่ายหนึ่งไม่พอใจการบริหาร
งานของรัฐบาลนายกทักษิณ	 ชินวัตร	 ในประเด็น
ต่างๆ	ส่งผลให้มีการชุมนุมประท้วง	 ในขณะที่อีก
ฝ่ายหน่ึงสนบัสนุนการท�างานของรฐับาล	ดังนัน้จงึ

เกิดการประทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมที่สนับสนุนและคัดค้าน	และมีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงของ
เหตุการณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 จากสาเหตุดังกล่าวกลุ่มทหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	(คปค.)	จงึเข้ามายุตคิวามขดัแย้ง	โดยอ้างเหตุผลในการ
รัฐประหาร	1)	การบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลรักษาการปัจจุบัน	ได้ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง	
แบ่งฝ่าย	 สลายความรู้รักสามัคคีของชนในชาติ	 2)	 การบริหารราชการแผ่นดินอันส่อไปในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง	หน่วยงาน	องค์กรอิสระ	ถูกครอบง�าทางการเมือง		3)	การหมิ่นเหม่ต่อ
การหมิน่พระบรมเดชานภุาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์	ผู้ทรงเป็นท่ีเคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยบ่อย
คร้ัง	 การรัฐประหารดังกล่าวเป็นรัฐประหารคร้ังท่ี	 10	 ในประเทศไทย	 น�ามาซึ่งการยกเลิกรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย	พุทธศักราช	2540	และได้บัญญัตใิช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	(ฉบับช่ัวคราว) 
พ.ศ.2549	 ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับท่ี	 17	 ขณะเดียวกันก็ได้ท�าการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่ง																	
ราชอาณาจักรไทย	ฉบับที่	18	ซึ่งมีแนวคิดจะให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
	 	 5.1.19	การเปลี่ยนแปลงหลังรัฐประหาร	19	กันยายน	พ.ศ.2549	ถึงปัจจุบัน
	 	 การเข้ามาของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ	โดยมพีลเอกสนธิ	บุญรัตกลิน	เป็นผู้น�า	กลับเปล่ียนทัศนะระบอบการเมอืงแบบเผด็จการ
ทหารท่ีได้ย้อนกลับมาสู่ระบบการเมอืงไทยอกีคร้ัง	โดยรัฐบาลพลเอกสุรยทุธ์	จลุานนท์	ได้ผลักดันให้เกดิ
การลงประชามติรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2550	พร้อมจัดเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลของ					
นายสมัคร	สุนทรเวช	และรัฐบาลนายสมชาย	วงศ์สวัสดิ์	 จากพรรคพลังประชาชน	ซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่	
พ.ต.ท.ทักษิณ	 ชินวัตร	 เคยสนับสนุนและมีสายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด	 ต่างก็ไม่อาจสร้างเสถียรภาพทาง		
การเมืองไว้ได้อย่างยาวนาน	หลังการเลือกต้ังในปี	 พ.ศ.2551	 ก็เกิดคดีการยุคพรรครัฐบาลตามมา	 คือ	
พรรคพลังประชาชนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคตัวแทนหรือนอมีนีเดิม	ขณะเดียวกันเศรษฐกิจของไทย

รูปท่ี 5.18 ในวนัท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 คณะปฏรูิปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ(คปค.) 
น�าโดยพลเอก สนธ ิบญุยรัตกลนิเป็นหัวหน้าคณะ ท�าการรัฐประหาร
ยึดอ�านาจจากรักษาการนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร          
ซึ่งเหตุการณ์คร้ังนี้เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งท่ัวไปในเดือนต่อมา     
ท่ีมา  : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=873650
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ในช่วงปลายสมัยรัฐบาล	พ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตร	ถึงปัจจุบันกลับพบว่าเกิดปัญหาไปตามกลไกเศรษฐกิจ						
ของโลก	อาทิ	น�้ามันราคาสูงขึ้น	ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ตกลงนับร้อยจุด	สินค้าส่งออกไม่สามารถ
ท�าตลาดในต่างประเทศได้	 โรงงานอุตสาหกรรมปลดคนงานออก	 และเงินคงคลังลดลง	 เป็นต้น															
(ชาญชัย	 จิตรเหล่าอาพร,2554	 :	 5)	 แม้รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ	 เวชชาชีวะ	 จะได้รับโอกาสเข้ามาบริหาร
ประเทศแทนกต็าม	แต่ปัญหาเหล่านีก้ลับมไิด้ลดน้อยลงหากกลับขยายตัวมากขึน้	ขณะเดียวกบัท่ีการเมอืง
ภาคประชาชนท่ีเคยหดหายในช่วงต้นรัฐบาล	พ.ต.ท.ทักษิณ	 ชินวัตร	 ได้ขยายกลุ่มมากขึ้นในช่วงปลาย
สมัยรัฐบาล	 กระท่ังเปล่ียนผ่านจนกลายเป็นกลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีบทบาททางการเมืองสูง	 ท้ังพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย	(People’s	Alliance	for	Democracy	:	PAD)	และแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ	 (นปช.)	 จึงกลายเป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ส�าคัญอันเป็น
ภาพลักษณ์ของภาคท่ีสามของระบบการเมอืงไทย	(third	party)	จนถงึช่วงปัจจุบันท่ีเกดิความขดัแย้งใน
สมัยนางสาวยิ่งลักษณ์	 	 ชินวัตร	 ก็ได้รับการขนานนามจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองว่า	 “รัฐบาลเงา”					
ซึ่งเชื่อว่าคอยรับแนวทางการบริหารประเทศจาก	พ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตร	แนวทางนโยบายจึงออกมาใน
รูปแบบเดียวกันคือ	“ประชานิยม”	เช่น	ค่าครองชีพ	300	บาทต่อวัน	การประกันราคาสินค้าการเกษตร		
โดยเฉพาะ	“ข้าว”	เป็นต้น	แต่ก็ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผลโยชน์ทางการเมืองอื่นๆ	จึงมีการปะทะระหว่าง
ผู้สนบัสนนุกบัผู้ต่อต้าน	ท่ีเกดิจากความขดัแย้งทางแนวความคิดระหว่างกลุ่มรากหญ้า	(ชนบท)	ท่ีสนบัสนนุ
เพราะได้รับผลประโยชน์ทางตรงจากนโยบายประชานิยม	 ท่ีเช่ือว่าการสิทธิเสรีภาพทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรงคือ	“การเลือกต้ัง”	เป็นส่ิงท่ีถกูต้องท่ีสุด	ซึง่ตรงกนัข้ามกบัอกีกลุ่ม	คือ
กลุ่มอนรัุกษ์นยิม	(ชุมชนเมอืง)	ท่ีถอืว่าสถาบันกษัตริย์อยูใ่นสถานะท่ีต้องปกป้องและเห็นว่า	นโยบายของ
รัฐบาลไม่มีผลต่อการพัฒนาชีวิตของกลุ่มตน	และยังเชื่อว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยต้องอยู่ในรูป	

รูปท่ี 5.19 วิวัฒนาการของพลวัตทางการเมืองกับวัฏจักรท่อน�้าเลี้ยงและการใช้สื่อเพ่ือสร้างมวลชนในยุคประชาธิปไตยทางตรง(เลือก
ตั้ง)กับประชาธิปไตยระบบคุณธรรม(จริยธรรมนักการเมือง)  ที่มา : http://pirun.ku.ac.th/~b521080372/Untitled-7.html
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“คุณธรรม”	โดยเห็นว่านกัการเมอืงต้องมคุีณธรรมจริยธรรม	ไม่ใช่มาจากการเลือกต้ังแล้วสามารถจะท�า
อะไรกบัประเทศชาติกไ็ด้	โดยเฉพาะเร่ือง	“การคอรัปช่ัน”	จากสองมติิแห่งแนวความคิดท�าให้ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับความท้าทายทางการเมืองท่ีรุนแรงขึ้น	 ดังนั้นการปรับตัวทางเมืองของไทยในยุคปัจจุบันท่ี
อยู่ภายใต้การเปล่ียนแปลงของโลกาภิวัตน์จะต้องสอดคล้องกับความขัดแย้งและการปรับปรนทางการ
เมือง	เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมไทยรวมทั้งการยอมรับซึ่งกันและเป็นหลัก		
	 ในเดือนพฤศจิกายน	2556	นางสาวยิง่ลักษณ์	ชินวัตร	และพรรคเพือ่ไทย	ได้เสนอพระราชบัญญติั
นิรโทษกรรม	ซึ่งมีนัยยะที่แสดงออกถึงการขอนิรโทษกรรมให้	พตท.ทักษิณ	ชินวัตร	ถึงแม้จะให้เหตุผล
ว่าเพือ่ลดความขัดแย้งและเว้นโทษต่อผู้ท่ีเคยก่อการในเหตุการณ์ทางการเมอืงต่างๆ	ท่ีผ่านมา	เมือ่น�าเข้า
สู่สภา	พรบ.นริโทษกรรมผ่านไปสู่กระบวนการพจิารณาของวุฒสิภา	แต่ได้มมีติให้	พรบ.นีต้กไป	เนือ่งจาก
มกีลุ่มประชาชนหลายกลุ่มไม่เห็นด้วยและได้ออกมาคัดค้านอย่างมากมาย		โดยมนีายสุเทพ	เทือกสุบรรณ		
เป็นแกนน�าหลัก	โดยกลุ่มนี้มีชื่อเรียกว่า	กปปส.	ได้ขึ้นแถลงการณ์คณะกรรมการ	กปปส.	คัดค้าน	พรบ.
นิรโทษกรรม	และต้องการล้มล้างระบอบทักษิณที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี	ด้วยได้
ปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่าการบริหารราชการแผ่นดินโดยคณะรัฐบาลของ	 นางสาวยิ่งลักษณ์	 นายกฯ	
อนัมพีรรคเพือ่ไทยเป็นแกนน�า	มกีารใช้อ�านาจภายใต้การครอบง�าและส่ังการของ	พ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตร	
นกัโทษในคดีอาญา	ซึง่หลบหนคีดใีนต่างประเทศ	และใช้อ�านาจเหนอืรัฐบาลและรัฐสภา	ซึง่เป็นเพียงหุ่น
เชิดให้ด�าเนินการด้วยเร่ืองท่ีไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 กฎหมาย	 และหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยหลายประการ	 มีการใช้อ�านาจ	 โดยเสียงข้างมากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นการ
ละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ	 กฎหมาย	 และหลักส�าคัญในระบบประชาธิปไตย	 บิดเบือนการปกครอง
ประชาธิปไตย	หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจการปกครองประเทศ	 ไม่เป็นไปตามวิถีรัฐธรรมนูญ	ก่อให้เกิด

การยึดพ้ืนที่ส�าคัญๆ	 ในกรุงเทพมหานคร	 เช่น 

ศูนย์ราชการ	กระทรวงพัฒนาสังคมฯ	กองบญัชาการ
ต�ารวจนครบาล	 (บชน.)	 และหน่วยราชการทั่ว
ประเทศ	เป็นต้น	ก่อให้เกดิความรุนแรงถึงขัน้มกีาร
ท�าลายบังเกอร์	 เผารถประจ�าทาง	 และมีการยิง
แก๊สน�้าตา	ส่งผลให้	น.ส.ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	นายก
รัฐมนตรี	ประกาศยุบสภาเพ่ือลดความรุนแรงทีอ่าจ
จะเกดิจากการชมุนุมของกลุ่ม	กปปส.	แต่ยงัคงเป็น
รัฐบาลรักษาการต่อไปเพ่ือปฎิบัติหน้าที่รอคณะ
รัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกต้ัง	 น�ามาสู่ความ
ไม่พอใจของกลุ่ม	 กปปส.	 ที่ต้องการกดดันเพ่ือให้
น.ส.ยิง่ลักษณ์	ชนิวัตร	ลาออกจากรัฐบาลรักษาการ	
จึงได้ก�าหนดวันเคาดาวน์กรุงเทพขึ้น	 ในวันที่	 13	
มกราคม	 พ.ศ.	 2557	 โดยให้มวลมหาประชาชน

รูปท่ี 5.20 สงครามมวลชน สงครามการเมอืงท่ีเกดิจากกลุม่คนชนช้ัน
กลางและกลุม่รากหญ้าทีม่คีวามแตกต่างทางความคดิและความเช่ือ  
ซึ่งใช้ประเทศไทยเป็นตัวประกันหลัก โดยกลุ่มรากหญ้าก็อ้าง
ประชาธิปไตยทางตรง(การเลือกต้ัง) ส่วนกลุ่มคนชนช้ันกลางก็อ้าง
ประชาธิปไตยระบบคุณธรรม(สภาประชาชน) น�ามาสู่วัฏจักรแห่ง
ความรุนแรงที่ไม่มีวันสิ้นสุด ที่มา : http://suchons.wordpress.
com/2013/12/15/รายงาน-ก�านันสุเทพ-vs-ยิ่งล/  
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ท�าการปิดถนนทุกสายและปิดหน่วยงานราชการทกุแห่ง	เพ่ือไม่ให้ข้าราชการท�างานได้	จนกว่านายกจะ
ลาออกจากรักษาการ	เหตุการณ์หลังจากน้ีต่อไปการเมอืงไทยในอนาคตจะเกดิอะไรขึน้		เม่ือกลุม่	กปปส.
และชนชัน้น�า	ไม่ต้องการระบอบประชาธปิไตยทางตรง	แต่ต้องการจดัต้ังสภาประชาชนทีส่ามารถสรรหา
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากประชาธิปไตยระบอบคุณธรรม	 โดยไม่ให้มีการจัดการเลือกต้ัง		
กระบวนการในรูปแบบน้ีจะสามารถเป็นไปได้หรือไม่	 เพราะกลุ่มอ�านาจเดิมคือพรรคเพ่ือไทยและ									
กลุ่ม	นปช.(รากหญ้า)	คงไม่ยอมอย่างแน่นอน	และหากสภาประชาชนเป็นไปได้จะอยู่ในรูปแบบใด 

จึงจะสามารถลดความขัดแย้งและความแตกแยกของคนชาติได้	 แต่ท้ายท่ีสุดวิถีวัฏจักรทางการเมืองไทย 

ก็่ต้องถึงปลายทางที่เข้าสู่พลวัตการเมืองเดิมๆ	 คือการยุติปัญหาได้ด้วยก�าลังน�ามาสู่การ	 “รัฐประหาร	
2557”
    5.2 การปรับตัวและผลกระทบของไทยในยุคโลกาภิวัตน์
	 ภายหลังสงครามเยน็ยติุลง	สหรัฐอเมริกากลายเป็นผู้น�าเพยีงผู้เดียว	และสหรัฐอเมริกาได้ประกาศ
ระเบียบโลกใหม่	 คือ	 ระบอบประชาธิปไตย	 การค้าเสรี	 การเคารพสิทธิมนุษยชน	 และการปกป้อง													
ส่ิงแวดล้อม	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 เปลี่ยนจากระบบสองศูนย์อ�านาจไปสู่หลายศูนย์อ�านาจ							
เกิดการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ	 การกีดกันการค้า	 การรวมกลุ่มกันด้านเศรษฐกิจตามภูมิภาคต่างๆ													
เพื่อสร้างอ�านาจต่อรองและถ่วงดุลกันด้านเศรษฐกิจ	เช่น	การรวมตัวเป็นตลาดเดียวของประชาคมยุโรป	
การจัดต้ังเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนอื	(NAFTA)	และเขตการค้าเสรีอาเซยีน	(AFTA)	เป็นต้น		สถานการณ์
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกและการแข่งขันท่ีไร้พรมแดน	 เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้
ไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน			
	 ส�าหรับประเทศไทยการปรับตัวภายใต้การเปล่ียนแปลงทางสังคม	 เศรษฐกิจและการเมืองของ
ไทยท่ีผ่านมา	 จะเห็นได้ว่าสังคมไทยปัจจุบันก�าลังจะผ่านความขัดแย้งรุนแรงทางการเมืองระดับวิกฤติ	
ย่อมๆ	 มาเป็นจ�านวนมาก	 ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงท่ีเกิดจากมวลชนของท้ังสองกลุ่มเส้ือเหลืองและ						
เสื้อแดง	และความรุนแรงที่เกิดจากรัฐบาลแต่ละชุดกระท�าต่อมวลชนทั้งสองกลุ่ม	ความขัดแย้งรอบใหม่
คร้ังนีร้้าวลึกถงึข้ันท่ีก�าลังก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ต่อสังคมการเมอืงไทย	ปัญหาเชิงโครงสร้าง
และเชงิวัฒนธรรมมากมายหลายประการทีถู่กซ่อนไวใ้ต้พรมมาอย่างต่อเนือ่ง	ไดถ้กูเปิดเผยออกมาอยา่ง
ไม่รอมชอมยอมความให้กวาดกลับเข้าไปใต้พรมได้ใหม่อีกคร้ังหนึ่งอย่างง่ายดาย	 ความขัดแย้งคร้ังนี้
เกีย่วข้องกบัทุกสถาบัน/องค์กร	และคนทุกภาคส่วนของสังคมการเมอืงไทย	เท่าท่ีผ่านมา	มคีวามพยายาม
ใช้กลไกเคร่ืองมอืทางการเมอืงทุกชนดิเท่าท่ีระบบการเมอืงของไทยในขณะนีม้	ีรวมถึงสถาบันพเิศษและ
แบบไม่เป็นทางการท้ังหลายก็ถูกน�ามาใช้ท้ังหมด	 แต่ก็ไม่อาจท�าให้ปัญหาคร้ังนี้คล่ีคลายลงไปได้										
หลากหลายสถาบัน/องค์กร/ภาคสว่น	ถูกผลักไสใหก้ลายเป็นคู่ขัดแย้งไปด้วยหรือไม่ได้รับการยอมรับให้
มบีทบาทอะไรมากนกั	ท้ังหมดน้ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	สังคมการเมอืงไทยท่ียดึโยงกนัอยูด้่วยสัญญา
ประชาคมฉบับเดิมก�าลังเสื่อมคลายลงไป	และก�าลังจะเปลี่ยนผ่านทางการเมืองไปสู่สังคมการเมืองชนิด
ใหม่ท่ีต้องมีการจัดปรับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจของทุกฝ่ายกันใหม่ท้ังหมด	 ทางออกจากความขัดแย้ง		
คร้ังใหญ่รอบนี้จึงดูไม่ง่ายเลย	 ถ้าเราไม่สามารถมองให้เห็นถึงสภาวะการเส่ือมความชอบธรรมลงของ
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สัญญาประชาคมฉบับเดิม	ที่ผ่านมา	ยิ่งเราทั้งหมดขัดแย้งทะเลาะกันมากเท่าใด	ก็ยิ่งท�าให้ความขัดแย้ง
ขยายวงถึงผู้คนให้เกี่ยวข้องมากขึ้นเท่านั้น	 และยิ่งบานปลายท�าให้ปัญหารุนแรงหนักหน่วงมากยิ่งขึ้น				
จนกลายเป็นความโกรธแค้นเกลียดชังกันชนิดท่ีสามารถท�าร้ายกันได้ในทางกาย	 หรืออย่างน้อยก็ใน						
ทางวาจา	หยั่งรากลึกลงไปในจิตใจจนเราไม่สามารถไว้วางใจกันได้อีกต่อไป	แทบจะไม่อยากแม้แต่จะอยู่
ร่วมแผ่นดินเดียวกัน	 ภาวะแห่งความขัดแย้งท่ีการเมืองเป็นตัวน�าพาสู่โดมิโนแห่งการพัฒนาท่ีส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและเศรษฐกิจ	 การปรับตัวเชิงนโยบายและผลกระทบที่มีต่อประเทศมีความ
หลากหลายและซับซ้อนมาก	ซึ่งประกอบด้วย
	 	 5.2.1	การปรับตัวและผลกระทบของไทยทางด้านสังคม
	 	 กระแสโลกาภวิตัน์	และระเบียบโลกใหม่ท่ีเน้นเรือ่งการค้าเสร	ีส่งผลให้ระบบเศรษฐกจิโลก
มคีวามเช่ือมโยงกนั	การแพร่ขยายอทิธิพลทางการค้าของบริษัทข้ามชาติได้เข้ามาท�าลายธุรกจิขนาดย่อม
ภายในประเทศ	สภาวการณ์ดังกล่าวท�าให้ไทยต้องปรับตัวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแห่งการแข่งขนั	การปรับตัว
ทางสังคมที่ส�าคัญมีดังนี้
	 1)	การปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาจากแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	8	สู่แผนพัฒนาฯ	
ฉบับที่	11
	 แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	8	 (พ.ศ.2540-2544)	 เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญของการวางแผนของประเทศ	
นับเป็นแผนปฏิรปูความคิดและคุณค่าใหม่ของสงัคมไทย	และประสบความส�าเรจ็เชิงกระบวนการมส่ีวนร่วม
ของทุกภาคส่วน	ซึ่งการทบทวนผลการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	1	ถึงฉบับที่	7	ร่วมกัน
ได้ข้อสรุปว่า	แม้เศรษฐกิจขยายตัวดี	แต่การพัฒนาคนและสังคมและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรมยงัเป็นไปได้ช้า	ส่งผลให้การพฒันาไม่สมดุลและไม่ยัง่ยนื	จงึน�าไปสู่การปรับเปล่ียน
กระบวนทรรศน์	 การพัฒนาใหม่ที่เน้น	“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”	และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือ
ช่วยพัฒนาคนให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วน
มาเป็นบรูณาการแบบองค์รวม	และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสงัคมมีส่วนร่วมในทุก	ขัน้ตอนการพัฒนา	
กระบวนทรรศน์การพัฒนาใหม่น้ีมีพื้นฐานมาจาก
แนวทางการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิ
“ เศรษฐกิ จพอเพี ยง”	 ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้เป็นหลักการทรงงานมาตลอด
เวลาหกทศวรรษนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ	
ซ่ึงเป็นแนวทางทีส่อดคล้องกบัชวิีตของสังคมไทยและ
น�าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน		อย่างไรก็ตาม	
ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	8	เมื่อประเทศไทย
ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและ
ส่งผลกระทบต่อคนและสังคมเป็นอย่างมาก	 การ
ด�าเนินนโยบายจึงให้ความส�าคัญกับการแก้ไขฟื้นฟู
เศรษฐกจิให้มเีสถยีรภาพและมัน่คง	และลดผลกระทบ

รูปที่ 5.21 จากอดีตสู่ปัจจุบันแนวทางการพัฒนาประเทศยังคงเน้น
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก  จนการพัฒนาด้านอ่ืนๆ      
ด้อยลงไป  ท่ีมา : http://www.sahavicha.com/?name=blog&file 
=readblog&id=2955
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จากวิกฤตทีก่่อให้เกดิปัญหาการว่างงานและความยากจนเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว	พร้อมทัง้ปฏรูิประบบการ
บรหิารจัดการท้ังภาครฐัและภาคธรุกจิเอกชน	ซ่ึงส่งผลให้การด�าเนินงานยุทธศาสตร์ส�าคัญของแผนพฒันาฯ 

ฉบับที่	8	กระท�าได้ไม่เต็มที่	อย่างไรก็ดี	แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	8	นับเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนพลัง
ทางสงัคมให้เกดิกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง	และน�าไปสูก่ารสร้างแนวคิดพืน้ฐาน
ในการจัดท�ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2540	ซึง่ถอืเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางสงัคมทีส่�าคัญ
และเป็นเครื่องมือส�าหรับการพัฒนาประเทศที่ส�าคัญ
	 2)	แผนพฒันาฯ	ฉบับที	่9	(พ.ศ.	2545-2550)	ได้อญัเชญิ	“ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”	
มาเป็นปรัชญาน�าทางการพัฒนาประเทศ
	 ควบคูไ่ปกบักระบวนทรรศน์การพัฒนาแบบบรูณาการเป็นองค์รวมทีม่	ี“คนเป็นศนูย์กลางการพัฒนา” 

ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	8	โดยให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจให้ลุล่วง
และสร้างฐานเศรษฐกจิภายในประเทศให้เข้มแขง็	และการเชือ่มโยงกบัตลาดโลกให้มภูีมคุ้ิมกนัต่อกระแส
การเปล่ียนแปลงจากภายนอกและสามารถพึง่ตนเองได้มากขึน้	เพือ่ให้เศรษฐกจิสามารถกลับมาขยายตัว
ได้อย่างมั่นคง	ขณะเดียวกัน	มุ่งการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคน	สังคม	เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย	
	 	 2.1)	ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ	ฉบับท่ี	9	เศรษฐกจิของประเทศไทย
มีเสถียรภาพและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง	ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ	5.7	ต่อปี	รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มจาก	
86.3	พันล้านบาทในปี	2545	เป็น	109.7	พันล้านบาท	ในปี	2548	และยังมีเสถียรภาพที่มั่นคงตามกรอบ
เป้าหมายการบริหารนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม	แม้เผชิญปัญหาต่างๆ	เช่น	การระบาดของโรคอุบัติใหม่
หรือโรคระบาดซ�้า	 ธรณีพิบัติภัย	 และราคาน�้ามันท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนั้น	 เสถียรภาพทาง
เศรษฐกจิทีเ่ป็นปัญหาส�าคัญในช่วงวกิฤตกป็รับตัวสู่ความม่ันคง	โดยอัตราเงินเฟ้อเฉล่ียต�า่	อยูใ่นกรอบเป้าหมาย
ที่ร้อยละ	3.0	ต่อปี	สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	หนี้ต่างประเทศและหนี้ที่ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้ในระบบการเงินลดลงมาก	ดุลบัญชีเดินสะพัดเฉลี่ยเกินดุลร้อยละ	3.1	ของ	ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ	 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีก�าหนด	 และทุนส�ารองระหว่างประเทศเพิ่มข้ึน	 ขณะท่ีฐานการผลิตมี
ความหลากหลายมากขึ้น	 โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียร้อยละ	 8	 ต่อปีสูงกว่าเป้าหมายท่ี
ก�าหนด	 ท้ังนี้เป็นผลจากประสิทธิภาพการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 การพัฒนาด้านคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยงัช้ากว่าเป้าหมาย	โดยท่ีการขยายตวัด้านปริมาณเร่งตวัเพิม่ขึน้ได้มากกว่าการปรับตัวด้าน
ประสิทธิภาพและคุณภาพ	ระบบเศรษฐกิจไทยจึงยังมีฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแข่งขันท่ีต้องพึ่งพาวัตถุดิบและค่าแรงราคาถูก	 และการใช้ทรัพยากรที่เข้มข้น	 โดยอาศัยความ
ต้องการในตลาดส่งออกเป็นกลไกขบัเคล่ือนท่ีส�าคัญ	ขณะเดยีวกนัการพ่ึงพิงปัจจัยภายนอกท้ังวตัถุดบิ	ทุน
และเทคโนโลยยีงัมสัีดส่วนสูง	เศรษฐกจิไทยจึงยงัไม่เข้มแขง็พอและอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกและความ
ผันผวนของเศรษฐกิจโลก	 สะท้อนถึงความไม่สมดุลในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและการขาดระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่ดี	เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของระบบเศรษฐกิจไทย	
	 	 2.2)	ในด้านคุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น	ส่งผลให้ความอยู่ดีมีสุขโดยรวมมีทิศทาง
ดีขึ้น	สัดส่วนความยากจนได้ลดลงมากจากร้อยละ	15.6	ในปี	2545	เหลือร้อยละ	11.3	ในปี	2547	และ
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ความเหล่ือมล�า้ทางรายได้ระหว่างคนจนกบัคนรวยมแีนวโน้มดีขึน้	ขณะเดียวกนัการส่งเสริมการมงีานท�า										
ส่งผลให้การจ้างงานอยู่ในระดับค่อนข้างเต็มท่ีและสูงกว่าเป้าหมาย	 ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน					
ดีข้ึนมากอนัเนือ่งมาจากการด�าเนนิการเสริมสร้างสุขภาพอนามยั	ท�าให้คนไทยร้อยละ	96.3	มหีลักประกนั
สุขภาพ	รวมท้ังคนส่วนใหญ่ได้รับบริการโครงสร้างพืน้ฐานและบริการของสังคมมากขึน้	ส�าหรับศักยภาพ
คนไทยโดยรวมดีขึ้น	 แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ไม่ต�่ากว่า	 9	 ปี	 โดยใน				
ปี	 2548	 คนไทยมีการศึกษาเฉล่ีย	 8.5	 ปี	 การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยท่ีมีการศึกษาระดับ		
มัธยมต้นมีเพียงร้อยละ	39.8	ต�่ากว่าเป้าหมายร้อยละ	50	ที่ก�าหนด	ขณะที่การด�าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง	ส่งผลให้ความรุนแรงของปัญหาลดลง	อย่างไรก็ตาม	ประเด็นปัญหาที่
ต้องให้ความส�าคัญต่อเนือ่ง	ได้แก่	การพัฒนาคุณภาพคน	การแก้ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล�า้
ทางรายได้ของประชาชน	การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	การบริหารจดัการภาครัฐในเร่ือง
ความโปร่งใส	เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของคนไทย	
	 	 2.3)	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความก้าวหน้ามากข้ึน	แต่ยงัไม่สามารถรักษาสมดลุระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ได้เท่าท่ีควร 
ยังมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปในกระบวนการผลิตค่อนข้างมาก	 การฟื้นฟูบูรณะยังท�าได้น้อย															
ส่งผลกระทบและเกดิความเส่ือมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ซ่ึงจะน�าไปสูก่ารขาดภมิูคุ้มกนั
ของระบบนิเวศ	 ผลการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 9	
พบว่า	พื้นที่ป่าชายเลนมี	1,570,000	ไร่	เพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าหมาย	1,250,000	ไร่	แต่การลดปัญหาเรื่องดิน
ยังด�าเนินการได้ต�่ากว่าเป้าหมาย	ขณะที่การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษยังมีปัญหาแหล่งน�้า
เสื่อมโทรมมากขึ้น	และการจัดการของเสียอันตรายยังท�าได้ต�่ากว่าเป้าหมาย	ในระยะต่อไปจึงยังจ�าเป็นต้อง
เร่งฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์	 เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ	และเพื่อการด�ารงชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน	
	 	 2.4)	แนวโน้มและการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	10-11	ประเทศไทยจะยังคง
ต้องเผชิญปัญหาราคาน�้ามัน	 ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อ
ภาวะเงินเฟ้อและดุลบัญชีเดินสะพัด	แต่สถานการณ์
โดยรวม	 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 9	 ถือว่า
เอื้ออ�านวยต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีจะ
สามารถให้ความส�าคัญกับเป้าหมายระยะยาวของการ
พัฒนา	 ท่ีมุ่งไปสู่การพัฒนาท่ีมีความสมดุลและคนมี
ความสุขได้อย่างแท้จริง	 นอกจากนั้นแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของโลกาภิวัตน์ท่ีจะมีผลต่อการพัฒนา
ในอนาคต	 แสดงว่าเศรษฐกิจและสังคมไทยจะต้อง
เผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญในหลายบริบทและ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในมติต่ิางๆ	รนุแรงขึน้	ดงันัน้
แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 10-11	 จึงเป็นการเตรียมความ

รปูที ่5.22 แผนผังการการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาประเทศในแผนฯ 10 และ 11 ในปัจจุบัน  ที่มา : http://www.
yes spathailand.com/index.php?lay=boardshow&ac= web-
board_show&WBntype=1&No=1401514
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พร้อมส�าหรับการเปล่ียน	 แปลงในอนาคตเพ่ือปรับตัวและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์
และสร้างภูมคุ้ิมกนัให้กบัทกุภาคส่วนตาม	“ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง”	ทศิทางการพัฒนาประเทศ
ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัท่ี	10	(พ.ศ.	2550-2554)	และฉบบัท่ี	11	(พ.ศ.2555-2559) 
ก�าหนดขึ้นบนพ้ืนฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศท้ังทุนทางสังคม	 ทุนเศรษฐกิจ	 และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง	ยึด	“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”	และ
อญัเชิญ	“ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง”	มาเป็นแนวทางปฏิบตั	ิเพือ่มุง่สู	่“สงัคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกนั” 

ดังน้ันยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยจึงให้ความส�าคัญล�าดับสูงกับการพัฒนาคุณภาพคน	
เนือ่งจาก	“คน”	เป็นท้ังเป้าหมายสดุท้ายท่ีจะได้รบัผลประโยชน์และผลกระทบจากการพฒันา	ขณะเดยีวกนั
เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ	 	 จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติ
อย่างสมดุลทั้งจิตใจ	ร่างกาย	ความรู้และทักษะความสามารถ	 เพื่อให้เพียบพร้อมทั้งด้าน	“คุณธรรม”	
และ	“ความรู้”	ซึ่งจะน�าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าง	“มีเหตุผล”	รอบคอบและระมัดระวัง		ด้วยจิตส�านึก
ในศีลธรรมและ	“คุณธรรม”	ท�าให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจโดยใช้หลัก	“ความ
พอประมาณ”	 ในการด�าเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม	 ซื่อสัตย์สุจริต	 อดทนขยันหมั่นเพียร	 อันจะเป็น	
“ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี”	ให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	ด�ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและ
มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม	 อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมที่สงบสันติสุข	 ขณะเดียวกัน
เป็นพลงัในการขบัเคลือ่นการพัฒนาเศรษฐกจิให้มคุีณภาพ	มเีสถยีรภาพและเป็นธรรม	รวมทัง้การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการด�ารงชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	น�าไป
สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันจากการพัฒนาที่ผ่านมาจากแผน	8	สู่แผน	11	สรุปได้ว่า	
	 	 2.4.1)	การพัฒนาที่ควบคู่ปัญหาวิกฤตค่านิยม	คุณธรรม	จริยธรรม	และพฤติกรรม
ทางสังคม	โดยเป็นผลกระทบมาจากการเล่ือนไหลทางวฒันธรรมจากต่างชาตเิข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านส่ือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนยังขาดทักษะในด้านการคิด	วเิคราะห์อย่างเป็นระบบ  

ไม่สามารถคัดกรอง	 และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี	 ปัจจุบันเว็บไซด์ลามกในประเทศไทยขยายตัวสูงข้ึน	
นอกจากน้ี	ส่ือสารมวลชนอ่ืนๆ	ทัง้สือ่โทรทศัน์	สิง่พิมพ์	ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์	จ�านวนมากขาดความเข้มงวด
ทางจรรยาบรรณในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงลบ	ท�าให้เกิดการปรับเปล่ียนค่านิยมและพฤติกรรม
ท่ีเน้นวตัถนุยิมและบริโภคนยิมมากขึน้	ขาดจติส�านึกสาธารณะ	ให้ความส�าคัญกับส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  

ท�าให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง	น�าไปสูปั่ญหาทางสงัคมต่างๆ	อาทิ	ปัญหาเด็กและเยาวชน	
ปัญหาการขาดสัมพันธภาพภายในครอบครัว	รวมทั้งปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอื่นๆ		
	 	 2.4.2)	สถาบันหลักทางสังคมมคีวามเข้มแข็งลดลงต่อบทบาทในการปลูกฝังศลีธรรม
ให้ส�านึกในคุณธรรม	 จริยธรรม	 สถาบันครอบครัวที่เคยมีระบบเครือญาติในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	
และมีความเข้มแขง็ในการอบรมส่ังสอนและปลกูฝังศีลธรรมและค่านยิมทีด่งีามให้แก่ลกูหลานเร่ิมเปราะบางลง  
เน่ืองจากวิถชีวิีตปรับเปล่ียนไปมลีกัษณะต่างคนต่างอยู	่ต้องด้ินรนทางเศรษฐกจิมากขึน้	ส่งผลต่อความ
สัมพันธ์ในครอบครัวอ่อนแอลง	ปัญหาการหย่าร้างเพ่ิมมากขึน้	และมคีรอบครัวมากกว่าร้อยละ	40	ไม่มี
ความสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ	 ขณะเดียวกันวิถีชีวิตสมัยใหม่มีผลให้ความเชื่อศรัทธาในหลักศาสนา
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เส่ือมถอย	การใช้ประโยชน์จากศาสนสถานซึง่มมีากมายกว่า	3	หมืน่แห่งท่ัวประเทศและการประกอบกิจ
ทางศาสนาน้อยลงอยูใ่นวงแคบและในกลุ่มผู้สูงอายเุป็นหลัก	ส่วนสถาบันการศึกษาเปลีย่นจากในอดีตท่ี
มีสัมพันธ์เช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับสถาบันครอบครัวและสถาบันทางศาสนาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
จริยธรรมและความรูใ้นการด�าเนนิชีวติร่วมกบัผู้อ่ืนในสังคม	ปัจจุบนัเป็นระบบการศึกษาท่ีมุง่เน้นหลักวชิา 
ให้ความส�าคัญกบัใบรับรองการศึกษามากกว่าความรู้ท่ีน�ามาปฏบัิติจริง	การเรียนการสอนเน้นการท่องจ�า
มากกว่าความเข้าใจและน�าไปปฏิบัติได้	ไม่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในสังคม	
	 	 	 2.4.3)	การศึกษาและโอกาสทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้น	แต่คุณภาพการศึกษา
กลับลดลง	ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาซึ่งประเมินจากค่าผลสะสมทางการศึกษา	หรือระดับความรู้ทักษะ
ในระดับสูงสุดของคนไทยท้ังประเทศ	โดยวัดจากจ�านวนปีการศึกษาเฉลีย่ของคนไทย	พบว่า	เพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่องจาก	6.3	ปีและ	7.8	ปี	ในปี	2553	และปี	2555	เป็น	8.5	ปี	ในปี	2548	แต่ยังไม่ถึงระดับการ
ศึกษาภาคบังคับ	 และต�่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชีย	 เช่น	ญี่ปุ่น	 เกาหลี	 สิงคโปร์	 ส�าหรับการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมขึน้	โดยอตัราส่วนนกัเรียนต่อประชากรเพิม่ข้ึนทุกระดบั	อตัราการเข้าเรียน
ระดับมธัยมศึกษาเพิม่ข้ึนจากร้อยละ	49	ในปี	2554	เป็นร้อยละ	71.2	ในปี	2555	และอัตราส่วนนกัเรียน
อุดมศึกษาต่อประชากรอายุ	18-21	ปี	(ไม่รวมสูงกว่าปริญญาตรี)	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	40.3	ในปี	2554	
เป็นร้อยละ	 44.3	 ในปี	 2555	 อย่างไรก็ตาม	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยที่วัดจากคะแนน
เฉล่ียของการทดสอบ	 4	 วิชาหลัก	 (ภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)	 ต�่ากว่า									
ร้อยละ	50	มาโดยตลอด	กล่าวคือ	ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทุกระดับลดลงจากร้อยละ	43.89	
ในปี	2554	เหลอืร้อยละ	38.61	ในปี	2555	ขณะเดียวกัน	การประเมนิเชิงคุณภาพของการศึกษาท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศ	 พบว่า	 ประเทศไทยยังล้าหลังกว่าประเทศมาเลเซีย	 และอินเดีย				
จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งปรับปรุงในเชิงคุณภาพของการศึกษาโดยเร่งด่วน	
	 	 	 2.4.4)	 ปัญหาความไม่สงบในสังคมไทย	 คนไทยยังต้องเผชิญผลกระทบจาก
ปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และปัญหาความรุนแรงจากพลวัตรทางการเมืองท่ี	
“ม๊อบ”	คอยขับเคล่ือนในภาคการเมอืงไทย	ความขดัแย้งในสองกรณนีีส่้งผลต่อความเสียหายของประเทศ
อย่างมาก	โดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิ	ทีม่ผีลต่อความเชือ่มัน่ในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาต	ิและมแีนวโน้ม
ท่ีจะทวีความรุนแรงและมีลักษณะยืดเยื้อต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะภายหลังม๊อบเหล่านี้ได้เปล่ียนรูปแบบท่ีมี
ความหลายหลายยิง่ข้ึน	ท้ังม๊อบสีต่างๆ	และม๊อบเฉพาะกลุ่มท่ีออกมาเรียกร้องความต้องการทางเศรษฐกจิ		
สังคม	สิทธิ	และความเดือดร้อนจากเรื่องต่างๆ	รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่ทวีความรุนแรงและแผ่ขยายเข้ามาในภูมิภาค	โดยเฉพาะปัญหาการส่งผู้ลักลอบเข้าเมือง	ค้ามนุษย์	ยาเสพติด 

และการฟอกเงิน	จัดว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่เติบโตรวดเร็วที่สุด	โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจและการเมืองในหลายภูมิภาคของโลก	ประมาณว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อ	ทั่วโลกปีละ 

4	ล้านกว่าคน	วงเงินที่เกี่ยวข้อง	5,000-7,000	ล้านเหรียญสหรัฐ	ส�าหรับผลกระทบต่อประเทศไทยใน
ระยะหลังนี	้นอกจากผู้ลักลอบเข้าเมอืงจากประเทศเพือ่นบ้านจะเข้ามาใช้แรงงานและถกูแสวงประโยชน์
ทางเพศอย่างต่อเนื่องแล้ว	ผู้ลักลอบเข้าเมืองกลุ่มใหม่ๆ	อาทิ	โรฮิงญา	เกาหลีเหนือ	บังคลาเทศ	และ
ศรีลังกา	มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปประเทศที่สามมากยิ่งขึ้น
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	 	 5.2.2	การปรับตัวและผลกระทบของไทยทางด้านเศรษฐกิจ
	 	 กระแสโลกาภิวัตน์อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ระเบียบ
ทางด้านเศรษฐกิจที่เน้นเรื่องการค้าเสรี	ท�าให้ระบบเศรษฐกิจเชื่อมโยงกัน	การเคลื่อนย้ายการผลิต	และ
การลงทุนข้ามชาติ	ท�าให้ธุรกจิขนาดใหญ่และมคีวามพร้อมในการแข่งขนัสูงเข้ามาแข่งขันกบัธุรกจิภายใน
ประเทศ	ส่งผลให้ธุรกจิภายในประเทศท่ีมทุีนน้อยไม่สามารถแข่งขันได้	ปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าได้
ทวีความรุนแรง	ประเทศต่างๆ	มกีารกดีกนัการค้าโดยใช้มาตราการต่างๆ	เช่น	การก�าหนดมาตรฐานสินค้า	
มาตรฐานแรงงาน	การรวมกลุ่มเศรษฐกจิตามภมูภิาคต่างๆ	ของโลกเพ่ืออ�านาจต่อรองและเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขัน	สถานการณ์การเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสังคมไทยท่ีส�าคัญคือ	การเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจในปี	 พ.ศ.2540	 และลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจแห่งเอเชีย	 วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
เป็นสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้ไทยต้องปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ	 ด้วยการปฏิรูปคร้ังส�าคัญ	 ท้ังด้านการเมือง	
สงัคม	และเศรษฐกจิ	โดยการปรบัยทุธศาสตร์การพฒันาเพือ่กอบกูวิ้กฤตเศรษฐกจิเน้นการพฒันาบนพืน้ฐาน
การพึ่งตนเอง	และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจที่ส�าคัญมีดังนี้
		 1)	การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนา		
	 	 1.1)	 การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะ	10-15	ปีข้างหน้า	จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ด�าเนินไปในทางสายกลางบนพื้นฐานดุลยภาพ
เชิงพลวัตของการพัฒนาและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น	ดังนี้	
	 	 	 1.1.1)	 	 ยึดหลักการ	 “ความพอเพียง”	 ซึ่งมีคุณลักษณะส�าคัญ	 3	 ประการ	
กล่าวคือ	 การใช้หลัก	 “ความมีเหตุผล”	 ในการวิเคราะห์และท�าความเข้าใจกับสถานะของประเทศได้
อย่างชัดเจนว่ามีจุดอ่อนและจุดแข็งในการพัฒนาเร่ืองใดบ้าง	 ต้องเข้าใจถึงโอกาสและภัยคุกคามท่ีอาจ
เกิดขึ้น	 เพื่อเลือกรับหรือน�าสิ่งที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ	และพร้อมรับมือกับสถานการณ์
ท่ีอาจเป็นภัยคุกคามประเทศ	วิธีคดิอย่างมเีหตผุลดงักล่าวจะน�าไปสูก่ารตดัสนิใจเกีย่วกบั	“ความพอประมาณ”	
เพือ่สร้างความสมดุลในการพฒันาบนพืน้ฐานความพอดีระหว่างความสามารถในการพ่ึงตนเองกบัความ
สามารถในการแข่งขันในเวทีโลก	 ระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง	 โดยค�านึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ	ท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนและมกีารเตรียม	“ระบบภมูคุ้ิมกนั”	ด้วยการบรหิารจดัการความเสีย่ง
ให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ
	 	 	 1.1.2)	การขับเคลือ่นกระบวนการพฒันาต้องใช้	“ความรอบรู”้	ในการพฒันา
ด้านต่างๆ	ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง	 เป็นไปตามล�าดับขั้นตอนและสอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตของ
สังคมไทย	 เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ	ขณะเดียวกันต้องเสริม
สร้างศีลธรรมในจิตใจของคนในชาตใินทุกภาคส่วนและทุกระดับ	โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	นกัวิชาการ
และนักธุรกิจเอกชนให้มีส�านึกใน	 “คุณธรรม”	 มีจริยธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี	
และด�าเนินชีวิตด้วย	 “ความเพียร”	 อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว	ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ		
	 	 	 1.1.3)	การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึด	“คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา”	 แนวคิดการพัฒนาสู่ความพอเพียงที่ปรับจากการมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมาเป็นการ
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พัฒนาท่ียึด	 “คน”	 เป็นตัวต้ัง	 ให้ความส�าคัญกับ	
ผลประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
เป็นหลกั	และใช้การพัฒนาเศรษฐกจิเป็นเคร่ืองมอื
ช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี	
โดยต้องปรับวิธีคิดและวิธีการพัฒนาจากเดิมที่มี
ลักษณะแบบแยกส่วนตามภารกิจและหน้าที่	มาเป็น
แบบบูรณาการเช่ือมโยง	 ทุกมิติของการพัฒนาเป็น
องค์รวมทีม่คีนเป็นศูนย์กลาง	และยดึหลัก	“ภูมสัิงคม” 

ตามความแตกต่างของความหลากหลายทางธรรมชาติ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามสภาพ
แวดล้อมของพื้นท่ีและวิถีชีวิตของชุมชนและสังคม	
น้ันๆ	 รวมตลอดทั้งปรับกระบวนการพัฒนาจาก	
“บนลงล่าง”	มาเป็นจาก	“ล่างขึ้นบน”	ยึดหลัก	“การมีส่วนร่วมของประชาชน”	ในกระบวนการพัฒนา
และตัดสินใจ	โดยพัฒนาอย่างเป็นไปตามล�าดับขัน้ตอน	เร่ิมต้นจากการพ่ึงตนเองให้ได้ก่อน	แล้วจงึพัฒนา
ไปสู่การรวมกลุ่มพ่ึงพากันและกันและสร้างเครือข่ายการพัฒนาเชื่อมโยงสู่ภายนอกเพ่ือความอยู่ดีมีสุข
และความเจริญก้าวหน้าในล�าดับต่อไป	แนวคิดการพัฒนานี้อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	“การพัฒนาที่เอาคน
เป็นตัวตั้ง	โดยค�านึงถึงทุกมิติของคุณค่าความเป็นคน	และการอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขระหว่างคนกับคน	
และระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
	 	 	 1.1.4)	 ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.2540	
และ	 2550	 การก�าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศได้ยึดหลักความสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2540	 และ	 2550	 ในด้านสิทธิและเสรีภาพของคนไทย 

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	และการปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการ
มส่ีวนร่วมของประชาชนในการก�าหนดนโยบาย	การตดัสนิใจทางการเมอืง	การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกจิ 

สังคม	และการเมอืง	รวมท้ังการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐทุกระดับ	โดยมุง่เน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วน
และทุกระดับมส่ีวนร่วมในกระบวนการขบัเคล่ือนและกระบวนการตัดสินใจในทุกขัน้ตอนของการพัฒนา	
	 	 	 1.1.5)	การเสรมิสร้างทุนเพือ่การพฒันาประเทศอย่างย่ังยนื	ทิศทางการพฒันา
จะให้ความส�าคัญกับการน�าทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพและความได้เปรียบด้านอัตลักษณ์และคุณค่า
ของชาติท้ัง	“ทุนสังคม”	“ทุนเศรษฐกจิ”	และ	“ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม”	มาใช้ประโยชน์
อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน	 พร้อมท้ังเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเป็นเสมือนเสาเข็มหลักในการพัฒนา
ประเทศได้อย่างมั่นคง	 1.5)	 การพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน	 การพัฒนาแบบยั่งยืนเป็น
แนวคิดท่ีผสมผสานระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากร	 การพัฒนาแบบยั่งยืนจะมี
ความสัมพนัธ์กนัท้ังระบบการเมอืง	เศรษฐกิจ	และสังคม	ปัจจบัุนได้มกีารน�าแนวคิดการพฒันาแบบยัง่ยนื
ไปประยกุต์ใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ	เช่น	การเกษตรแบบยัง่ยนื	การจดัการพลังงาน	และท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื	

รูปที่ 5.23 กระบวนทรรศน์แห่งการพัฒนาจากแผนพัฒนาฯ ฉบับ  8 - 11  
ทีเ่น้นคนเป็นศนูย์กลาง  โดยปรบัวธิคีดิให้เน้นการพ่ึงพาตนเอง  ผสมผสาน
กับการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามพระราชด�าริฯ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนใน
อนาคต ที่มา : http://www.geocities.ws/puotai/ps707.html
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	 	 	 1.1.6)	 การเสริมสร้างทุนสังคม	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนใน
ทุกมติิ	ท้ังด้านร่างกาย	จติใจ	และสติปัญญา	โดยเสริมสร้างสุขภาวะ	และความรู้ให้มภีมูคุ้ิมกนัพร้อมเผชิญ																						
การเปล่ียนแปลงและก้าวสู่สังคมฐานความรู้	มจีติส�านกึในการด�ารงชีวิตบนพืน้ฐานของศีลธรรมอนัดีงาม	
ครอบครัวมีความอบอุ่น	 มั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคม	 ประชากรทุกช่วงวัย	 ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการ		
เตรียมความพร้อมให้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม	 ชุมชนมีความเข้มแข็ง	 มีการรวมตัวเป็น							
เครือข่ายเพือ่การพฒันา	ตลอดจนมกีารใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	และภมูปัิญญาท่ีมอียูใ่นแต่ละ
ท้องถ่ินชุมชน	 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 และสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจ	 รวมท้ังดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 	 	 1.1.7)	การเสรมิสร้างทุนเศรษฐกิจ	ให้ความส�าคัญกบัการพฒันาเศรษฐกจิไทย
สู่ระบบเศรษฐกจิท่ีมีการขยายตวัอย่างมเีสถยีรภาพ	มคุีณภาพ	โครงสร้างการผลิตมกีารเพ่ิมคุณค่าบนฐาน
ความรู้และความเป็นไทย	มกีารพฒันาปัจจัยสนบัสนนุการปรับโครงสร้างเศรษฐกจิและการลงทุน	ท้ังการ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและโลจสิติกส์	การบริหารองค์ความรู้	การเพิม่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
การพฒันาพลังงานทางเลือก	รวมท้ังปรับปรุงกฎหมาย	กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	ควบคู่ไปกบัการเสริมสร้าง
ศักยภาพและภูมิคุ้มกันของเศรษฐกิจฐานราก	เพื่อกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม
	 	 	 1.1.8)	การเสรมิสร้างทนุทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	ให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	 และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึง	 และจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือสงวนรักษาให้ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงความอุดมสมบูรณ์เป็นรากฐาน
ทีม่ัน่คงของการพฒันาประเทศ	และเป็นฐานการด�ารงชวิีตของคนไทยให้มคีวามสขุอย่างยัง่ยนื	ขณะเดยีวกนั
มีการเสริมสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ดี	 โดยปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือลด
ผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 	 	 1.1.9)	 การบรหิารจดัการประเทศสูค่วามย่ังยนื	การบริหารประเทศระยะต่อ
ไปจ�าเป็นต้องเสริมสร้างความแขง็แกร่งของระบบโครงสร้าง	กลไกและกระบวนการบริหารจัดการประเทศ
ให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย	 โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทุกระดับให้
เกิดพลังร่วมและเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง	 มีบทบาทขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ	 พร้อมท้ังปรับระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ	ท้ังระบบราชการ	และรัฐวิสาหกจิให้มปีระสิทธิภาพ	โปร่งใส	ลดบทบาทอ�านาจของ
ราชการในส่วนกลาง	และเพิม่บทบาท	มอบอ�านาจและกระจายอ�านาจการตัดสินใจ	การด�าเนนิการ	และ
การกระจายการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ราชการส่วนภูมิภาค	 ส่วนท้องถิ่น	 และชุมชน	พร้อมทั้งส่งเสริม
บทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูปธรุกจิเอกชนให้เข้มแขง็สุจริต	โปร่งใส	และเร่งปฏรูิปกฎหมาย	กฎระเบียบ 

เพือ่สร้างสมดุลในการจดัสรรและกระจายผลประโยชน์การพฒันาให้ท่ัวถงึเป็นธรรม	โดยต้องด�าเนนิการ
รักษาและเสริมสร้างความมั่นคงควบคู่ไปด้วย	 อันจะสนับสนุนให้การบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพ	
ท้ังในมติิเศรษฐกจิ	สังคม	ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม	และความมัน่คง	น�าไปสู่สันติสุขและความยัง่ยนื
	 2)	เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศในเอเชีย
	 ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศจากการเป็นสมาชิกภายในกลุ่มข้อตกลงการค้า	
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และข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ	จ�านวนมาก	อาทิ	ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน										
ในอาเซียน	 (ASEAN)	และเอเชีย-แปซิฟิก	 (APEC)	ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มแม่น�้าโขง												
(Great	Mekhong	Sub-region	:	GMS)		ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มบังคลาเทศ-อินเดีย-พม่า- 
ศรีลังกา-ไทย	(BIMST-EC)	Asia	Cooperation	Dialogue	:	ACD	ซึ่งมีขอบข่ายครอบคลุมทวีปเอเชีย 

ทั้งทวีป	อันได้แก่	สมาชิกกลุ่มอาเซียน	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	ปากีสถาน	กาตาร์	บาเรนห์	รวมทั้งบทบาทใน
องค์การสหประชาชาติ	การเป็นผู้ประสานงานประชุมเอเชีย-ยุโรป	 (ASEM)	การประชุม	UNCTAD												
การประชมุกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด	เป็นต้น	จึงท�าให้ประเทศไทยสามารถขยายโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการก�าหนดกติกาด้านต่างๆ	ของโลกให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศ	และเป็นโอกาสให้
ประเทศไทยด�าเนินนโยบายการค้าเชิงรุกและการขยายตลาดส่งออก	โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพคน	วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีพร้อมกบัการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต	การเพ่ิมคุณค่าและมาตรฐาน
สินค้าและบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทยท่ีสอดคล้องกับศักยภาพและความเป็นไปได้ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ	 อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันในเวที
โลกได้	รวมท้ังช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ	เพ่ิมขึ้น	อย่างไรก็ดี	ประเทศไทยจ�าเป็นต้อง		
ปรับตัวให้ทันการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบทางการค้าและมาตรฐานทางการเงินใหม่ของโลก	ต้องวาง
ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพ่ือดึงดูดเงินทุนและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย	ปรับปรุงระบบบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม	ให้สร้างบรรยากาศทาง
เศรษฐกิจท่ีคล่องตัวและมีเสถียรภาพ	โดยเฉพาะการก�ากับดูแลการเคล่ือนย้ายเงินทุน	การพัฒนาตลาด
การเงินท่ีเป็นมาตรฐานสากล	ให้เชื่อมโยงตลาดการเงินระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมท้ัง
สร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลภาคธุรกิจเอกชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
	 3)	ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย	
	 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	:	AEC)	ก�าลังด�าเนิน
ต่อไปโดยในปี	2555	ธรุกจิไทยมีความต่ืนตัวในเร่ืองนีม้ากขึน้	เนือ่งจากระยะเวลาใกล้ปี	2558	เข้ามาเร่ือยๆ 

รปูที ่ 5.24  การสร้างความร่วมมอืในประชาคมอาเซียนน�าไปสู่การต่อรองผลประโยชน์และประสานความร่วมมอืทีข่ยายเพิม่มากข้ึน  เช่น  ASEAN+3,  
ASEAN+6,  ASEAN+EU หรือกับสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย  ถือเป็นเครือข่ายความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองการปกครองในอนาคต  
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/simulator/2014/01/08/entry-1
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จึงท�าให้มีการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เร่ือง	 AEC	 จ�านวนมากและธุรกิจเร่ิมมีความเข้าใจมากขึ้น	
ประกอบกับแรงกดดันทางด้านการขาดแคลนแรงงานและการเพิ่มค่าแรงขั้นต�่า	300	บาทต่อวัน	ท�าให้
ธุรกิจในประเทศไทย	 โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้แรงงานสูงเริ่มเห็นความจ�าเป็นที่ต้องขยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศที่มีค่าแรงน้อยกว่าไทย	และสามารถใช้กลไก	AEC	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าและการลงทุน	
ประมาณว่าเฉพาะ	ASEAN-4	คือ	มาเลเซีย	สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	และฟิลิปปินส์	จะมีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ	 4-6	 ซึ่งเป็นตลาดที่ค่อนข้างมั่นคงส�าหรับการส่งออกประมาณร้อยละ	
17.3	ของไทย	เป็นที่คาดการณ์ว่าการลงทุนออกไปยัง	ASEAN	โดยเฉพาะพลังงาน	วัสดุก่อสร้าง	และ
อุตสาหกรรมเบาอ่ืนๆ	 ในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์	 จะเพิ่มอัตราเร่งให้เกิดการขยายตัวทางการค้าใน
อนาคต	นอกเหนือจาก	ASEAN-4	แล้ว	การเปิดประเทศของเมียนมาร์ในปี	2555	เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญ
ของ	5	ประเทศ	ASEAN	ที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ซึ่งประกอบด้วย	กัมพูชา	ลาว	เมียนมาร์	เวียดนาม	และไทย 

กลุ่มนี้เคยมีชื่อว่า	 อินโดจีน	หรือ	 สุวรรณภูมิ	 หรือ	 แหลมทอง	มีศักยภาพที่จะขยายตัวสูงอีกครั้งหนึ่ง 
หากการเข้าเช่ือมโยงกันทางเศรษฐกิจเป็นไปโดยราบร่ืน	ประเทศเพื่อนบ้านของไทยอันได้แก่	 กัมพูชา	
ลาว	 เมียนมาร์	 และเวียดนาม	 (CLMV)	 เป็นประเทศก�าลังพัฒนาที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง 
โดยเฉลี่ยร้อยละ	5-6	ต่อปี	และเป็นตลาดที่ประเทศส่งออกประมาณร้อยละ	7	ของการส่งออกทั้งหมด
ในปี	2556	และคาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	ในอนาคตการร่วมมือกันของ	5	ประเทศอินโดจีนทั้งใน
กรอบ	ASEAN	และกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคประเทศลุ่มแม่น�้าโขง	(Greater	Mekong	Subregion	
:	GMS)	ซ่ึงรวมมลฑลยนูานและกวางสีของจนี	จะเป็นเวททีีม่บีทบาทส�าคัญในการเชือ่มโยงโครงสร้างพืน้ฐาน
และธุรกิจของทั้ง	5	ประเทศอินโดจีน
	 4)	 ภาคธุรกิจเอกชนเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น	แต่ขาดพลังขับเคล่ือน																	
ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนโดยรวม
	 ภาคเอกชนมีบทบาทการพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐมาตั้งแต่ช่วงของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	3	ถึง	4 

ทีด่�าเนินการในรปูสภาหอการค้าไทย	สมาคมอุตสาหกรรมไทย	สมาคมธนาคารไทย	เป็นต้น	ต่อมาแผนพฒันาฯ	
ฉบับที่	 5	 ได้มีการร่วมมือกันในรูปของ
คณะกรรมการการร่วมภาครัฐและเอกชน	
(กรอ.)	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและ
การส่งออกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม	
ซ่ึงส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจขยายตัว
รวดเร็ว	 ขณะเดียวกันก็ได้ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งในเรื่องการใช้ทรัพยากร	 และความ			
ไม่เป็นธรรมในการพฒันาเพิม่ขึน้	ผลประโยชน์
จากการพัฒนากระจุกตัวอยู่ในเฉพาะกลุ่ม
นักธุรกิจและอุตสาหกรรม	 ส่วนเกษตรกร 
ผูใ้ช้แรงงาน	ประชาชนไม่ได้รบัผลประโยชน์

รูปที่ 5.25 มีกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยเป็นจ�านวนมากที่ได้เข้าไปลงทุนท�าธุรกิจต่างๆ 
ในประเทศอาเซียน ซ่ึงมทีัง้ผู้ประกอบการรายใหญ่ อย่างกลุ่มบรษิทัในเครอืของ ปตท. 
เบียร์ช้าง กลุ่ม ซี.พี. และมิตรผล รวมไปถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) 
ที่ได้เข้าไปลงทุนท�าธุรกิจ โดยใช้กรอบการเปิดเสรีด้านการลงทุนของอาเซียนเป็นหลัก  
ที่มา : http://www.uasean.com/kerobow01/746
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อย่างเสมอภาค	สถานการณ์			ดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงขึ้น		เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี	2540	ที่สาเหตุ
ส�าคญัส่วนหนึง่เกดิจากการลงทนุทีเ่กนิตัวและลงทนุในกจิกรรมทีไ่ม่เหมาะสมของภาคเอกชน	เน่ืองจาก
ขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ	รัฐบาลจึงได้ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างบรรษัทภิบาล	
โดยผลักดันให้มีแนวทางและหลักเกณฑ์ส ่งเสริมธรรมาภิบาลส�าหรับบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์	 เพ่ือให้เป็นเงื่อนไขที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท	และ
เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้มูลค่าหุ้นของกิจการเพิ่มสูงขึ้น	รวมทั้งช่วยลดต้นทุนในการกู้ยืม	ซึ่งสร้างความตื่นตัว
ให้ภาคเอกชนมาก	 แต่ก็ยังจ�ากัดอยู่ในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กี่แห่ง	 และยังไม่มีจ�านวนมากพอที่จะ
สร้างกระแสการขบัเคล่ือนให้เกดิการเปล่ียนแปลงทีดี่ขึน้ในภาพรวม	ส�าหรับธรรมาภิบาลของภาคเอกชน
ไทยดีขึน้ในสายตาต่างประเทศ	โดยการจดัอันดับธรรมาภบิาลภาคเอกชนของสถาบนัจดัอันดับ	IMD	ได้	
ปรากฏว่าอันดับโดยเฉลี่ยของประเทศไทยดีขึ้น	จากอันดับที่	36		ในปี	2544	เลื่อนขึ้นเป็นอันดับที่	32	
ในปี	2545	อันดับที่	3	ในปี	2547	อันดับที่	30	ในปี	2548	และยังคง	ที่อันดับที่	30	ในปี	2549	โดยปัจจัย
ส่วนใหญ่ที่น�ามาใช้ในการจัดล�าดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนได้ปรับตัวดีขึ้น	 โดยเฉพาะความรับผิดชอบ
ทางสังคม	การให้ความส�าคัญต่อลูกค้า	และการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีมกีารปรับตวัจากเดมิข้ึนมาก 

อย่างไรกต็าม	ปัจจยัด้อยทีย่งัมีอยู	่ได้แก่	ความน่าเชือ่ถอืของผูบ้ริหาร	ความสามารถของผู้บริหารในการ
สร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นและด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน	 ขณะที่ความโปร่งใส	 และ
ความเป็นธรรมแม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น	 แต่ยังมีเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือผลประโยชน์ในการซ้ือขาย
หลักทรัพย์และเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่ภาคเอกชนไทยมีความจ�าเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มขึ้น
	 	 5.2.3	การปรับตัวและผลกระทบของไทยทางด้านการเมือง
	 	 จากกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์	 ซึ่งเป็นด้านการปกครอง
แบบประชาธิปไตย	 ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง	 การส่งเสริมการค้าเสรี													
การเคารพสิทธิมนุษยชน	การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงบีบคั้นให้ประเทศไทยต้องปรับตัว
ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์	 การปรับตัวทางการเมืองท่ีส�าคัญ	 คือ	 การประกาศใช้	 รัฐธรรมนูญ
ฉบับ	พ.ศ.	2540	(รัฐธรรมญูฉบับประชาชน)	ต่อถงึรัฐธรรมนญูปี	พ.ศ.	2550	และการปฏรูิประบบราชการ	
ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้	
	 1)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2540	เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่จะก่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญของสังคมไทย	โดยในด้านการปฏิรูปการเมือง	รัฐธรรมนูญเป็นตัวเร่ง
ให้เกิดการเติบโตของกระบวนการประชาธิปไตยและการกระจายอ�านาจ	เปิดโอกาสกระแสการเคล่ือนไหว
ของภาคประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วมให้เข้มแข็งมากข้ึน	และในด้านปฏิรูปสังคมไทยได้ให้									
ความส�าคัญต่อการพัฒนาคนด้วยการปฏิรูปการศึกษาและสาธารณสุข	การคุ้มครองทางสังคมอย่าง						
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน	ตลอดจนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 วัฒนธรรมและ
ภมูปัิญญาท้องถิน่	ท้ังนีใ้นช่วงเกอืบทศวรรษท่ีผ่านมา	ได้มคีวามพยายามท่ีจะด�าเนินการตามยทุธศาสตร์
การบริหารจัดการที่ดีในแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	8	ถึงฉบับที่	11	โดยสังคมไทยทุกระดับมีความตื่นตัวและ
ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการในภาคส่วนของตนเองให้มีธรรมาภิบาลมากขึ้น	 ท้ังใน
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เร่ืองการปฏิรูปราชการ	การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน	ในขณะท่ีภาคประชาชนเร่ิมได้
รับโอกาสเข้าไปมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศและเข้าร่วมในกระบวนการตรวจสอบมากขึน้	โดยสถานะ
ด้านการบริหารจัดการประเทศที่ส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้	
	 2)	กระบวนการบริหารจัดการประเทศได้เริ่มเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นๆ	เข้ามาร่วมกับ					
ภาครัฐมากขึ้น	แต่ภาคประชาชนและภาคสาธารณะอื่นๆ	ยังมีบทบาทจ�ากัด 

	 	 2.1)	ภาคการเมืองปรบัตัวเข้มแข็งแต่ขาดเสถียรภาพ	อนัเป็นผลสืบเนือ่งจากการปฏิรูป
การเมืองและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	ถึง	2550	ท�าให้ระบบพรรคการเมือง	รัฐบาล	และ
ระบบรัฐสภามีความเข้มแข็ง	 มีเสถียรภาพมากขึ้น	 รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งมีความชัดเจนในเร่ือง
นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ	 การผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม	 รวมท้ัง
รัฐบาลยังให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น					
อย่างไรกต็าม	ยงัมกีารรวมศูนย์อ�านาจการบริหารจดัการทางเศรษฐกจิและสังคมของประเทศและระบบ
การตรวจสอบถ่วงดุลขาดเสถียรภาพ		และประสิทธิภาพในการท�างาน		อ�านาจของข้าราชการถกูแทรกแซง
จากภาคการเมืองมากเกินไป	 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีมากขึ้นแต่มักจะเกิดจากแรงกระตุ้นจาก			
ภาคเมืองเป็นหลัก	 จนอาจกลายเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการต่อรองเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองของ
นกัการเมอืงท่ีมใิช่เพยีงการค้านในแนวทางท่ีการพฒันาท่ีขาดประสิทธิภาพ	แต่กลับเพิม่แนวทางการต่อสู้
ที่เข้มข้นในหลายช่องทาง	จนกลายเป็น	“ความแค้น”	ที่ต้องเอาคืน	ท�าให้ฝ่ายการเมืองจึงเดินหน้าต่อไป		
โดยปราศจากเสถียรภาพอ�านาจต่อการพัฒนาประเทศและความสามัคคีในภาคการเมือง		
	 	 2.2)	การปฏริปูระบบราชการน�าไปสูค่วามทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	แต่การบรหิาร
จัดการยงัรวมศูนย์อ�านาจท้ังมีลกัษณะปิดและยงัขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีแท้จรงิ           

การปฏิรูประบบราชการท่ีด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 ท้ังการปรับโครงสร้างกระทรวง	 ทบวง	 กรมและ					
การปฏิรูปการบริหารจัดการไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่	 โดยมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546	เป็นเครื่องมือผลักดันที่ส�าคัญ	ส่งผลให้สามารถวัดผล
อย่างเป็นรูปธรรม	และเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง	ซึง่การปฏรูิปดังกล่าวช่วยเพิม่ประสิทธิภาพ
การด�าเนินการของภาครัฐเพิ่มขึ้น	ผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการในด้านต่างๆ	โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป	 และมีคะแนนเฉล่ียในระดับภาพรวมในปี	 2547	 เท่ากับ	 3.82	 ซึ่งเพิ่มจากปี	 2546	 ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั	2.61		อย่างไรกต็าม	การด�าเนนิการดังกล่าว	ยงัไม่ตอบสนองต่อการสร้างการบริหาร
จัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล	 การบริหารจัดการภาครัฐยังมีลักษณะรวมศูนย์อ�านาจ	 การก�าหนด
นโยบาย	แผนงาน/โครงการจะด�าเนินการในราชการส่วนกลาง	เช่นเดียวกับระบบงบประมาณที่ก�าหนด
ให้กระทรวง	 ทบวง	 กรมและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น	 ท่ีเป็นหน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน												
ส่วนการมอบอ�านาจและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดให้ราชการส่วนภูมิภาค	(ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการ)	ยงัไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมตัดสินใจก�าหนดนโยบายและทิศทางการ
ด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ	 ในขณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่เข้มแข็งและขาดอิสระใน
การจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอต่อการพึ่งตนเอง	 และการบริหารงานยังไม่เป็นอิสระจากส่วนกลางอย่าง
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แท้จริง	อย่างไรกดี็	การด�าเนนิงานการกระจายอ�านาจมคีวามก้าวหน้ามากขึน้ตามแผนการกระจายอ�านาจ
และแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจ	 ซึ่งผลการด�าเนินงานจนถึงต้นปี	 2548	 พบว่า	
การกระจายอ�านาจด้านการเงินการคลัง	สามารถจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง	จากร้อยละ	20.92	 ในปีงบประมาณ	2544	 เป็นร้อยละ	24.05	 ในปีงบประมาณ	2549				
ในส่วนการถ่ายโอนภารกิจด�าเนินการไปแล้วจ�านวน	 180	 ภารกิจ	 และยังไม่ได้ถ่ายโอน	 64	 ภารกิจ									
โดยคร่ึงหนึ่งของภารกิจท่ียังไม่ถ่ายโอนเป็นด้านการจัดการศึกษาและสาธารณสุข	 ขณะท่ีการถ่ายโอน
บุคลากร	ได้ด�าเนินการไปแล้วในช่วงปีงบประมาณ	2546-2547	จ�านวนรวม	4,559	คน	เป็นข้าราชการ	
1,378	 คน	 และลูกจ้างประจ�า	 3,081	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและ		
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต		หากเทียบกับกบัปี	2556		ภารกจิด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตได้รับการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มตัว	 มีอิสระในการบริหารภายใต้กรอบระเบียบและ									
งบประมาณในระบบ	 สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้แต่มีการตรวจสอบและรายงานผลไปยังต้นสังกัด																	
จึงค่อนข้างมข้ีอจ�ากดัเช่นเดิม		แผนต่างๆในท้องถ่ิน		เช่น	แผนพฒันา	3	ปีหรือ		5		ปี	มกัจะใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน	 แต่เมื่อน�ามาเขียนแผนย่อมเป็นสิทธิของผู้มีอ�านาจ	 แผนจากชุมชนจึงเป็นแผน											
ที่โดนกลืนจากอ�านาจทางการเมืองของท้องถิ่นเป็นหลัก		
	 	 2.3)	 ภาคประชาชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ	ประชาชนในกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ	เริ่มมีบทบาททั้งทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนตื่นตัวด้านการเมือง
และเข้ามามีส่วนในกระบวนการตัดสินใจเลือกผู้ที่จะมาท�าหน้าที่นิติบัญญัติและบริหารในลักษณะของ
การใช้สิทธิในการเลือกต้ังเพ่ิมมากข้ึน	จากสดัส่วนผู้ใช้สทิธิเลือกต้ังทีต่�า่สุดเพียงร้อยละ	29.51	ในปี	2491	
ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	จนเป็นร้อยละ	70.6	ในปี	2544	และ	72.6	ในปี	2548	ซึ่งนับเป็นอัตราที่สูงที่สุด
ตลอดช่วงที่ผ่านมา	 อย่างไรก็ตามบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ	 จึงจ�ากัด
อยูใ่นขัน้ตอนของการให้ข้อมลูและแสดงความคิดเห็นต่อทศิทางของการพัฒนาเท่าน้ัน	ยงัเข้าไม่ถงึอ�านาจ
การตัดสินใจในเชิงนโยบาย	 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.2540	 และ	 2550	 ซึ่งปัจจุบันภาค
ประชาชนมีความต่ืนตัวเข้าร่วมกับภาคส่วนอ่ืนๆ	 ในกระบวนการบริหารจัดการประเทศเพ่ิมสูงขึ้น									
อย่างต่อเน่ือง	 ทั้งการมีส่วนร่วมในระดับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	 การรวมตัวเพ่ือแสดงความคิดเห็น					
การแสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย/มาตรการในระดับชาติ	การเสนอกฎหมาย	การยื่นถอดถอนผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมือง	เป็นต้น	อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพบว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อน	
ยุ่งยาก	และไม่เอื้อต่อกระบวนการมีส่วนร่วม	ท�าให้ประชาชนไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับกฎเกณฑ์แต่ให้ความ
ส�าคัญกับความต้องการเป็นหลัก	
	 3)	กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายยังไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมและกลไก
การตรวจสอบภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพ		
	 	 3.1)	 กระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการยุติธรรมยังปรับตัวไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง	 กระบวนการยุติธรรมได้ผลกระทบอย่างมากต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	
การเมืองท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว	 อาจเพราะผลจากการเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่า
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เศรษฐกิจขนาดเล็ก	ในชุมชน	กฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับต่างๆ	ซึ่งเป็นเครื่องจัดสรรสิทธิและอ�านาจนั้น 

ยังเปิดโอกาสการใช้ดุลยพินิจแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐค่อนข้างมาก	 ขาดความโปร่งใส	 และเกณฑ์วัดความถูกผิด	
ในขณะเดียวกันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	ตลอดจนระบบภาษีอากร 
มุ่งสนับสนุนส่งเสริม	 และคุ้มครองภาคธุรกิจเอกชนในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการค้ามากกว่าการ
ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน	ซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ	ท�าให้เอือ้ประโยชน์และจัดสรรสิทธิให้แก่ธุรกิจ
ขนาดใหญ่มากกว่าการดูแลภาคธุรกิจขนาดเล็ก/เศรษฐกิจชุมชน	เกษตรกรในชนบท	
	 	 3.2)	กลไกตรวจสอบการใช้อ�านาจของรฐัยงัขาดประสิทธิภาพ	ในการด�าเนนิงานและ
การปฏิบัติงานขององค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญจึงขาดความเช่ือมั่นจากสังคม	 ท�าให้เกิดการละเมิด
หลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ซึ่งกระทบต่อความพยายามในการสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดีและม	ี										
ธรรมาภิบาล	ในขณะท่ีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลนอกภาครัฐยงัขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ส่ือมวลชน	
องค์กรพัฒนาเอกชน	 ภาคนักวิชาการ	 กลุ่มสถาบัน/วิชาชีพยังมีบทบาทจ�ากัดเฉพาะเรื่องเฉพาะด้านยังไม่มี
การท�างานเชิงลึก	เชิงตรวจสอบสืบสวน	และยังขาดการท�างานในลักษณะเครือข่ายที่จะก่อให้เกิดพลัง        	
	 3.3)	วัฒนธรรมอุปถัมภ์เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อธรรมาภิบาลในสังคมไทย	แม้ว่ารัฐธรรมนูญ	
พ.ศ.2540	จะมบีทบัญญติัท่ีมุง่ให้การเมอืง	การบริหารจัดการมคีวามโปร่งใส	ตรวจสอบได้	รวมท้ังกระจาย
อ�านาจทางการเมือง	การปกครอง	และการเงินการคลัง	แต่โดยพื้นฐานของสังคมไทยยังคงมีวัฒนธรรม
อุปถัมภ์ท่ีฝังรากลึก	 ประกอบกับการขาดคุณธรรมและจิตส�านึกสาธารณะท�าให้ไม่สามารถแยกแยะผล
ประโยชน์ส่วนตัวออกจากต�าแหน่งหน้าท่ีหรือประโยชน์สาธารณะ	การปฏบัิตหิน้าท่ีหรือการใช้อ�านาจขึน้
อยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่อนข้างมาก	 จึงท�าให้มีปัญหาความไม่เป็นธรรม	 ตลอดจนการทุจริต
ประพฤตมิชิอบท่ีขยายตวัในรูปแบบท่ีซับซ้อน	ส�าหรับความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครฐัมแีนวโน้ม
ที่ดีขึ้น	โดยดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น	(Corruption	Perception	Index	:	CPI)	เป็นตัวชี้วัดที่พัฒนา
โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ	(Transparency	International	:	TI)	และมหาวิทยาลัยกอตทิง
เกน	ในประเทศเยอรมน	ีซึง่มกีารส�ารวจและจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันเป็นประจ�าทุกปี	มภีาพลักษณ์
ดีขึ้นต่อเนื่องจากคะแนน	3.2	เมื่อปลายแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	8	ได้สูงขึ้นเป็น	3.8	ในปี	2548	แต่ยังอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต�่า	อย่างไรก็ตาม	จากการประเมินของ	World	Economic	Forum	พบว่า	ความโปร่งใส
ของภาครัฐในการช้ีแจงเร่ืองการด�าเนนินโยบายของรัฐบาลในช่วงปี	2545	ถงึ	2548	อยูใ่นระดับ	4.1-4.3	
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่	3.8-3.9	จากจ�านวนประเทศที่ส�ารวจทั้งหมด	80-104	ประเทศ	เมื่อเปรียบเทียบกับ
เพื่อนบ้านในประเทศอาเซียนยังอยู่ระดับปานกลาง	 โดยอยู่ระดับดีกว่า	 ฟิลิปปินส์	 เวียดนาม	 และ
อินโดนีเซีย	แต่ต�่ากว่ามาเลเซียและสิงคโปร์	ซึ่งมีคะแนนสูงล�าดับต้นๆ	ของโลก
	 4)	ความขัดแย้งแนวคิดทางการเมืองของกลุ่มรากหญ้า-อนุรักษ์นิยม	 วิกฤติการเมืองไทย
รุนแรง	 เพราะการไม่ยอมรับซ่ึงกันและกันของแนวคิดทางการเมือง	 ท่ีรุนแรงท่ีสุดคือการไม่ยอมรับ									
การด�ารงอยู่ของอีกฝ่ายอย่างชัดเจน	เพราะมองว่าไม่ใช่ของจริง	ไม่ต้องสนใจจริงจัง	เช่น	ฝ่ายอนุรักษ	์		
มองว่า	เสื้อแดงไม่มีตัวตนเพราะถูกจ้างมา	ไร้การศึกษาจึงถูกชักจูงโดยทักษิณ	(ที่ผ่านการรัฐประหารมา
แล้วเพราะคอรัปช่ันแบบพลวัตร)	แต่ชาวรากหญ้าเส้ือแดงกลับมองว่า	ทักษิณมีบุญคุณกับประเทศจาก								
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(1)	นโยบาย	30	บาทรักษาทุกโรค	ช่วยผ่อนเบารายจ่ายของคนจน	นอกจากแก้การเจ็บไข้ร่างกายแล้ว	
ยังแก้เจ็บใจท่ีแต่ก่อนไปสถานพยาบาลแล้วถูกปฏิเสธหรือดูถูกคนจน	 (2)	ชาวบ้านมองกองทุนและ
โครงการช่วยคนจนต่างๆ	ว่าเป็นก้าวแรกท่ีมีการช่วยเหลือทางวัตถุโดยตรงและจริงจังแก่ชาวบ้าน												
(3)	ชาวบ้านชอบความรวดเร็วและเด็ดขาดเอาจริงเอาจังของทักษิณ	โดยเฉพาะในการปราบปราม											
ยาเสพติด	(ผลการวิจัยเบ้ืองต้นพบว่า	ปัญหายาเสพติดกระทบโดยตรงต่อครอบครัวคนช้ันกลางล่าง							
ช้ันล่างหรือคนจนในเขตเมืองมากกว่าท่ีคิด	และลดลงมากในช่วงทักษิณ)	ส่วนเส้ือแดงก็ไม่ยอมรับ										
เสื้อเหลือง	มองเป็นพวกไม่มีเหตุผล	ความคิด	เพราะคลั่ง	“ชาติ”	คลั่ง	“เจ้า”	มากเกินควร	น�ามาสู่วงจร
อบุาท	ทีค่ัดคา้นทุกอย่างแบบมอีคติและพรอ้มตอบโตซ้ึ่งกนัและกันดว้ยความรนุแรง	ซึง่ขยายอทิธพิลลง
สู่ระดับครอบครัว		กลุ่มสังคม	หน่วยงาน	หรือกระทั่งกลุ่มเฉพาะนั่นก็คือ	“ม๊อบ”		ท�าให้ส่งผลต่อการยื้อแย่ง
อ�านาจทางการเมอืงเพือ่ผลประโยชน์ของพืน้ทีแ่ละกลุม่เป็นรากเหง้าลกึท่ีสดุท่ีท�าให้เกดิปัญหา		เหลอืง-แดง 
การเมืองรากหญ้า-ประชานิยม	
	 การเกดิข้ึนของการเมอืงรากหญ้าและการเมอืงอนรัุกษ์นยิมจึงเสมอืนเป็นกระบวนการย้อนกลับ
ที่จะดึงเอาอ�านาจ	ความมั่งคั่ง	ศักดิ์ศรี	ความภูมิใจ	กลับคืนสู่ชนบทและเมือง	จะเป็นสิ่งที่ดีและเกิดผล
ยั่งยืนแก่ประชาธิปไตยในอนาคตถ้ากระบวนการนี้ยั่งยืน	 และสร้างความเป็นธรรมในที่สุด	 เพราะความ
ไม่เป็นธรรม	ความเหล่ือมล�า้ต่างๆ	การมอีคติ	เป็นรากเหง้าลึกท่ีสุดท่ีท�าให้เกดิปัญหาเหลือง-แดง	การเมือง
รากหญ้า-อนุรักษ์นิยม	ที่ไม่มีวันสิ้นสุดหากไม่ยอมรับซึ่งกันและกันต่อไป

รูปที่ 5.26 ความขัดแย้งแนวคิดทางการเมืองของกลุ่มรากหญ้า-อนุรักษ์นิยมในสังคมไทย (ธีระยุทธ บุญมี.การวิเคราะห์การเมืองไทยและวิกฤต
ปัจจุบัน,2555)
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	 	 5.2.4	การปรับตัวและผลกระทบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	 	 สถานการณ์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทยยงัอยูใ่นระดับต�า่ 
ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์โดยรวมของประเทศไทยอยูใ่นล�าดับเกอืบสุดท้ายเมือ่เทียบกับประเทศ
คู่แข่งขัน	มีการลงทุนวิจัยพัฒนาเฉลี่ยประมาณปีละ	12,000	ล้านบาท	คิดเป็นเพียงร้อยละ	0.26	ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 ขณะท่ีการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าของภาคอุตสาหกรรมและ													
ภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่ของไทยยังเป็นการผลิตสินค้าท่ีใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับพื้นฐาน	 เช่น												
การผลิตเส้ือผ้า	สินค้าอปุโภค/บริโภค	และการประกอบอปุกรณ์คอมพวิเตอร์	เป็นต้น	นอกจากนีร้ายจ่าย
ค่าธรรมเนียมทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา	แสดงว่า	การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นการเติบโตท่ีไม่ได้อาศัยการมีเทคโนโลยีของตัวเอง	 ซึ่งหากยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพและวิธีการด�าเนินกิจกรรมการผลิตที่เป็นอยู่	จะไม่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการ
ปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกจิฐานความรู้ท่ีเหมาะสม	และตกอยูใ่นฐานะท่ีต้องพึง่พาเทคโนโลยจีากต่างประเทศ
ตลอดเวลา	ดังนัน้การเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยใีนอนาคต	จึงเป็นปัจจัย
ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 โดยจะต้องมีการบริหารจัดการ					
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ	 ท้ังการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้	 รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ี						
เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกบัจุดแขง็ในสังคมไทย	เช่น	สร้างความเช่ือมโยงเทคโนโลยกัีบวัฒนธรรมและ
ภมูปัิญญาท้องถ่ิน	เพือ่สร้างคุณค่าเพิม่ให้กบัสินค้าและบริการ	สร้างมลูค่าเพิม่จากทรัพยากรความหลาก
หลายทางชีวภาพ	 สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและผลักดันให้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 มีการบริหาร
จัดการลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตรและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมปีระสิทธิภาพ	รวมท้ังแบ่งปันผล
ประโยชน์ที่เป็นธรรมกับชุมชน

	 	 5.2.5	การปรับตัวและผลกระทบด้านแรงงานระหว่างประเทศ
	 	 นโยบายของแต่ละประเทศในยคุการเคล่ือนย้ายคนเสรี	จะค�านงึถงึมาตรการท้ังด้านการ
ส่งเสริมคนไปท�างานต่างประเทศ	 การดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาท�างานในประเทศ	 และมาตรการรองรับ
ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้	โดยเฉพาะปัญหาท่ีจะมีผลกระทบต่อความมัน่คงของคนในเชิงสุขภาพและความ
ปลอดภยัในชีวิตทรัพย์สิน	ตวัอย่างเช่น	ปัญหาโรคระบาดหรือโรคตดิต่อ	เช่น	โรคทางเดินหายใจเฉยีบพลัน
รุนแรง	(Severe	Acute	Respiratory	Syndrome	:	SARS)	ซึ่งอาจติดมากับผู้เดินทางหรือแรงงานต่างชาต ิ

นอกจากนี้	 การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งกลายเป็นพฤติกรรมท่ีไร้พรมแดนแฝงตัว
มากับธุรกรรมทางเศรษฐกิจ	 และรูปแบบของการท่องเท่ียว	 เป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจและสันติภาพ			
ในโลก	 ซึ่งหากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยท่ีท�าให้การเคล่ือนย้ายของคนท่ีเป็นไปอย่างเสรีลดลง								
โดยประเทศต่างๆ	 อาจจะเพิ่มมาตรการตรวจรับและคัดเลือกคนเข้าประเทศอย่างรุนแรง	 ท�าให้โอกาส		
ในการเดินทางหรือท�างานในต่างประเทศมีน้อยลง	 โดยบางประเทศอาจจะมีนโยบายรับเฉพาะคน										
ต่างชาติบางกลุ่มหรือบางเช้ือชาติ	 แต่ความเป็นไปได้ของสถานการณ์น้ีก็ยังมีน้อย	 และหากการ
เคลือ่นย้ายคนอย่างเสรีมีมากขึน้ในอนาคตกเ็ป็นบริบททีต้่องค�านงึถงึในการเตรียมยทุธศาสตร์ทัง้เชงิรุก
และเชิงรับของประเทศ	
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		 	 5.2.6	การปรับตัวและผลกระทบด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 	 ความตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม	 	 จึงได้ผลักดันให้เกิดความเคลื่อนไหวในเวทีโลก 

น�ามาสูก่ารสร้างข้อตกลงระหว่างประเทศและพันธกรณีต่างๆ	ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกนั	
ประเทศไทยจงึได้ร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาท่ีเร่งรัดให้มกีารดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
หลายด้าน	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 อาทิ	 (1)	 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	
(Convention	on	Biological	Diversity)	 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศ	
(2)	อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย	(Desertification)		เพื่อจัดการปัญหาภัย
แล้งและเป็นการเฝ้าระวังภาวะความแห้งแล้ง	(3)	อนสัุญญาว่าด้วยการอนรัุกษ์พืน้ท่ีชุม่น�า้	(Convention	
on	Wetlands	of	International	Importance	as	Waterfowl	Habitat	-	RAMSAR)	เพื่ออนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน	 โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน�้าอย่างชาญฉลาด 

(4)	อนสัุญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนดิพันธุสั์ตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะสูญพันธุ	์(Convention 

on	International	Trade	in	Endangered		Species	of	Wild	Fauna	and	Flora-CITES)	(5)	อนสัุญญา
ว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตขิองโลก	(Convention	Concerning	the	Protection 

of	the	World	Cultural	and	Natural	Heritage)	เพื่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ	
ที่ค�านึงถึงการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมไปกับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมของชุมชน 

(6)	อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(United	Nations	Framework	
Convention	on	Climate	Change	-	UNFCC)	ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและ
ผลทีเ่กดิขึน้	และ	(7)	อนุสญัญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคล่ือนย้ายและก�าจดัของเสยีอนัตรายข้ามแดน 

(Basel	Convention)	อนสัุญญาสต๊อกโฮส์มว่าด้วยสารพษิท่ีตกค้างยาวนาน	(Stockholm	Convention	
on	Persistant	Organic	Pollutants	[POPS])	ซึง่ประเทศสมาชิกต่างๆ	รวมทัง้ประเทศไทยจะต้องปฏบัิติ
ตาม	พันธสัญญาต่างๆ	เหล่านี้	จึงเป็นข้อผูกมัดและเงื่อนไขข้อจ�ากัดในการบริหารจัดการเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับมหภาคและระดับหน่วยผลิต	ให้ปรับตัวภายใต้ข้อก�าหนดร่วมกันดังกล่าว	สิ่งที่จ�าเป็นเร่งด่วนที่สุด
คือการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากร	ความหลากหลายทางชีวภาพ	และการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมต่อการด�ารงคุณภาพชีวิตท่ีดีและไม่เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศ	
ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทย	 โดยรักษาคุณภาพน�้าในลุ่มน�้าต่างๆ	 และแหล่งน�้าธรรมชาติให้อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และดี	รวมกนัไม่ต�า่กว่าร้อยละ	85	คุณภาพอากาศอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน	โดยเฉพาะฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก	(PM)	ต้องมค่ีาเฉลีย่	24	ช่ัวโมงไม่เกนิ	120	มก./ลบ.ม.อตัราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อประชากรลดลงร้อยละ	5	จากปี	2546	คือไม่เกิน	3.5	ตัน/คน/ปี	ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมือง
ไม่ให้เกิน	1	กก./คน/วัน	และของเสียอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	
ร้อยละ	80	ของปริมาณของเสียอนัตรายท้ังหมด	รวมท้ังให้มรีะบบฐานข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่สมบูรณ์ระดับประเทศ	1	ระบบ
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บทสรุป
	 วิวัฒนาการทางการเมือง	เศรษฐกิจและสังคมไทย	มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม	ตั้งแต่สมัย
การต้ังอาณาจกัรแห่งแรกของไทยคือ	กรุงสุโขทัย	กรุงศรีอยธุยา	กรุงธนบุรี	และกรุงรตันโกสินทร์ตอนต้น		
เป็นระบบเศรษฐกจิและสังคมทีอ่ยูใ่นวงแคบๆ	การติดต่อกับต่างประเทศกเ็พือ่การค้าเท่านัน้	มคีวามเป็น
เสรีในระบบเศรษฐกิจของตนเองท้ังด้านการเก็บภาษี	 และมีวิถีชีวิตในระบบศักดินาระบบมูลนายไพร่	
และระบบอุปถัมภ์	 แรงเหว่ียงจากลัทธิจักรวรรดินิยมได้ส่งต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ไทยชัดเจนท่ีสดุ	คงมาจากสนธิสัญญาเบาว์ริงท่ีท�าขึน้ในสมยัรัชกาลที	่4	ซึง่องักฤษได้มาบังคับให้เปิดการ
ค้าเสรี		และก�าหนดการเกบ็ภาษสิีนค้าเข้าตามท่ีต้องการ		อาจเรียกว่า	“การตกเป็นเมอืงขึน้ทางเศรษฐกจิ”	
คร้ังแรก	 นับว่าสนธิสัญญาเบาว์ริงเป็นจุดเปล่ียนของการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมไทยคร้ังแรก										
เพราะท�าให้ไทยต้องปรับตัวให้ทันสมัย	(Modernization)	ทุกด้าน	โดยยึดความเจริญแบบชาติตะวันตก	
(Westernization)	 ซึ่งจะปรากฏในการปฏิรูปโครงสร้างทุกระบบได้แก่	 ระบบบริหารราชการแผ่นดิน		
ระบบเศรษฐกิจ	 และระบบสังคม	 ซึ่งเป็นรูปธรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว				
รัชกาลท่ี	 5	 ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปล่ียนแปลงอย่างมาก	 เช่น	 ความเป็นอิสระของไพร	่				
และทาส	รวมท้ังการวางรากฐานการศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นคร้ังแรก	จากความจ�าเป็นด้านภาวะวิกฤต
ทางการเมืองของลัทธิล่าอาณานิคมท�าให้การปฏิรูปคร้ังนี้มุ่งความเป็นรัฐ	 (National	 State)	 มากกว่า		
ในขณะเดียวกันเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย	 การบริหารราชการ									
แผ่นดินของรัฐบาลทุกสมยัก็มไิด้มุง่พฒันาด้านการศึกษา	ด้านเศรษฐกจิ	ซึง่เป็นหัวใจส�าคัญของการพฒันา
สังคม	 แต่กลับเน้นผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองและการใช้อ�านาจเป็นหลัก	 หลังจากระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมขยายตัวมากข้ึนหลังสงครามเย็น	 การด�าเนินการบริหารราชการแผ่นดินตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง	11	ฉบับที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	จากฉบับที่	1-7	มักจะให้ความส�าคัญกับ
สาธารณูปโภคเป็นหลัก	แต่จากฉบับท่ี	8-11	กไ็ด้หันกลับมาอยูก่บั	“ความพอเพยีง”	การบริหารประเทศ
ท่ีมีทหารเป็นศูนย์กลางการเปล่ียนแปลงก็น�ามาสู่ก็แสดงถึงการบริหารประเทศท่ีบกพร่องและน�าไปสู่
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจไทยพ.ศ.2540	 ท�าให้ไทยต้อง	 “ตกเป็นเมืองข้ึนทางเศรษฐกิจเป็นคร้ังท่ี	 2”														
การปฏิรูปเศรษฐกจิและสังคมไทยจึงต้องเกดิข้ึนอกีคร้ัง		เพือ่ให้สอดคล้องกบัรัฐธรรมนญูไทย	พ.ศ.2540	
จากนั้นก็เข้าสู่การเมืองระบบ	 “ธุรกิจการเมือง”	 ท่ีพัฒนาการเมืองพร้อมผลประโยชน์ของกลุ่มทุน											
เกิดการคอรัปช่ันเชิงนโยบาย	 ซุกซ่อน	 แทรกแซง	 รวบกิน	 จนท�าให้กลุ่ม	 “อ�ามาตยาธิปไตย”	 กลับมา					
อีกครั้งและถูกดึงกลับจากกลุ่ม	“ธุรกิจการเมือง”	อีกครั้ง		พร้อมสร้างอัตลักษณ์ทางเมืองใหม่		คือ	“ผู้น�า
สตรีคนแรกของไทย”	แต่แล้วกย็ิง่ทวีความแตกแยกมากยิง่ขึน้	ส่งผลต่อการกลับมาของวัฒนธรรมทางการ
เมอืงไทย		นัน่คือ	“การรัฐประหาร”	หลังจากนีก้ารเมอืงไทยจะเปล่ียนจากวังวนเดิมหรือหลีกหนจีากการ
ใช้ก�าลงัหรอืจะยอมรบัความแตกตา่งทางความคดิและน�ามาสูก่ารปะทะอกีหรอืไม่		คงตอ้งพจิารณาจาก
การด�าเนินงานของคณะรัฐประหาร	 ท่ีได้สัญญาประชาคมว่าจะเป็นกลางเพื่อ“ปฏิรูป”และน�าไปสู่การ
เลือกต้ังโดยเร็ว	 หากท�าได้จะท�าให้ประชาชนเช่ือมั่นและยอมรับวิธีการของทหาร	 แต่หากท�าไม่ได้ผลท่ี
ตามมาคือ	“อารยะขัดขืน”	ของประชาชนและอาจเกิดความขัดแย้งที่่ทวีรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคตแน่นอน
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ค�าถามท้ายหน่วยที่ 5

1.	ก่อนสมัยสุโขทัยได้มีการก่อตั้งรัฐโบราณในพื้นที่ต่างๆ	ประกอบด้วยแคว้นใดบ้าง
2.	สมัยสุโขทัยมีจุดเด่นในด้านการเมือง	เศรษฐกิจและสังคมอย่างไร	จงอธิบาย
3.	จงอธิบายรูปแบบการปกครองที่เรียกว่า	“จตุสดมภ์”	มาให้เข้าใจ
4.	สมัยอยุธยาได้มีการติดต่อกับต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ใด
5.	“สนธิสัญญาเบาว์ริง”	มีผลดีหรือผลเสียอย่างไรต่อสยามประเทศ
6.	เหตุการณ์	รศ.112	ส่งผลต่อการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่	5	อย่างไร
7.	จงอธิบายการปฏิรูปการเมือง	เศรษฐกิจและสังคมในสมัยรัชกาลที่	5	มาให้เข้าใจ
8.	เหตุอันน�ามาสู่	“การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง	2475”	ประกอบด้วยอะไรบ้าง
9.	การปรับตัวของไทยในสงครามโลกครั้งที่	1	และ	2	มีความแตกต่างกันอย่างไร
10.	เหตุการณ์ทางการเมืองครั้งใด	ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด	จงอธิบาย	
11.	นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า	มีลักษณะการด�าเนินนโยบายอย่างไร
12.	วิกฤตเศรษฐกิจปี	2540	(ต้มย�ากุ้ง)	ส่งผลกระทบอย่างไรต่อไทยบ้าง
13.	ระบอบทักษิโณมิกส์คืออะไร	มีรูปแบบการด�าเนินนโยบายอย่างไร
14.	“ม็อบ”ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในปัจจุบันคือกลุ่มใดบ้าง	และมีวัตถุประสงค์อย่างไร
15.	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ	ที่	11	มีทิศทางการพัฒนาในลักษณะใด
16.	จงบอกชื่อบุคคลส�าคัญในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของไทยมาอย่างน้อย	5	ชื่อต่อ
					1	เหตุการณ์	ดังนี้
						-	เปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง	2475
						-	14	ตุลาคม	2516
						-	6	ตุลาคม	2519
						-	พฤษภาทมิฬ	2535
						-	รัฐประหารทักษิโณมิกส์	19	กันยายน	2549
						-	รัฐประหาร	คสช.	22	พฤษภาคม	2557
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