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ค าน า 

 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาวิถีโลก  รหัส GE 30002  นี้ ได๎แบํงเนื้อหาในการเรียนการสอน                 
ไว๎ 5 เรื่อง แตํละเรื่องใช๎เวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1-3 สัปดาห๑ ตามปริมาณของเนื้อหา  เพื่อให๎ผู๎เรียน          
มีความรู๎ความเข๎าใจ  อภิปรายวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการการปกครองของไทยและของโลก   
และสามารถวิเคราะห๑สถานการณ๑แบบบูรณการที่เป็นเหตุเป็นผลในความเปลี่ยนแปลงของสั งคมโลกได๎อยําง                 
มีวิจารณญาณ เพื่อให๎สอดคล๎องกับวิถีโลกท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 จึงมีความเชื่อมั่นวํา  เอกสารประกอบการสอนเลํมนี้ จะเป็นแนวทางสําคัญในการนําผู๎เรียนไปสูํเปูาหมาย
นั้น  อันจะเป็นประโยชน๑ทั้งแกํนักศึกษา และคณาจารย๑ผู๎สอนที่เกี่ยวข๎อง   
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 

รหัสวิชา GE30002 

รายวิชา  วิถีโลก  (Global  Livings)      2(2-0-4) 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาวิเคราะห๑ อภิปราย วิวัฒนาการทางสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของ
ประเทศไทยและของโลก ความรํวมมือระหวํางประเทศรวมทั้งประชาคมอาเซียน การจัดระเบียบโลก
ด๎านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองโลก ตลอดจนการ
ปรับตัวของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศไทยตํอการจัดระเบียบของโลก 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให๎นักศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกครองของ 
ไทยและของโลก 

 2. เพ่ือให๎นักศึกษามีความเข๎าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 3. เพ่ือให๎นักศึกษาสามารถวิเคราะห๑สถานการณ๑แบบบูรณการที่เป็นเหตุเป็นผลในความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 4. เพ่ือให๎นักศึกษาสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสถานการณ๑โลกท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 

เนื้อหา 

สัปดาห๑ที่ 1         (2 คาบ) 
แนะนํารายวิชาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา  การวัดและการประเมินผล     

สัปดาห๑ที่ 2 – 4          (6 คาบ) 
 บทที่ 1 วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของโลก 

 สังคมโลกสมัยกํอนประวัติศาสตร๑ 
 สังคมโลกสมัยประวัติศาสตร๑ 
 อารยธรรมสมัยกลาง 
 ยุโรปสมัยใหมํ คริสต๑วรรษที่ 15-16 

 พัฒนาการทางการเมืองของยุโรป คริสต๑วรรษที่ 17-18 
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 การปฏิวัติอุตสาหกรรม คริสต๑วรรษที่ 18 

 ระยะเวลาแหํงสงคราม คริสต๑วรรษที่ 19-20 

สัปดาห๑ที่ 5 – 6         (4 คาบ) 
 บทที่ 2 สภาพปัจจุบันของสังคมโลก 

 สภาวการณ๑ของโลกหลังสงครามเย็น 

 สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน๑ 
 องค๑กรระหวํางประเทศ 

สัปดาห๑ที่ 7 – 8         (4 คาบ) 
 บทที่ 3  ปัญหาและการแก๎ไขปัญหาของสังคมโลก 

 ปัญหาและการแก๎ไขหาทางสังคมโลก 

 ปัญหาและการแก๎ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก 

 ปัญหาและการแก๎ปัญหาทางการเมืองการปกครองของโลก 

สัปดาห๑ที่ 9 

 วัดผลระหวํางภาคเรียน       (2 คาบ)  
สัปดาห๑ที่ 10 – 11        (4 คาบ)  
 บทที่ 4 แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก 

 แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก 

 แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองโลก 

สัปดาห๑ที่ 12 – 14         (6 คาบ) 
 บทที่ 5 การปรับตัวไทยในสังคมโลก 

 การปรับตัวของไทยกํอนสงครามโลกครั้งที่ 2 

 การปรับตัวของไทยในยุคสงครามเย็น 

 การปรับตัวของไทยในยุคโลกาภิวัตน๑ 
สัปดาห๑ที่ 15         (2 คาบ) 
 ทบทวนเนื้อหา 

สัปดาห๑ที่ 16         (2 คาบ) 
 วัดผลปลายภาคเรียน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายประกอบสื่อโสตทัศนูปกรณ๑ 
2. วีดิทัศน๑ 
3. กิจกรรมกลุํมและอภิปรายผล 

4. ค๎นคว๎าและทํารายงาน 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. แผนที่ 
3. วีดิทัศน๑ 
4. Power  Point 

5. ใบกิจกรรม 
 

การวัดและประเมินผล 

 คะแนนระหวํางภาค     70 % 

  เวลาเรียนและความเอาใจใสํ   10% 

  การรํวมกิจกรรมกลุํม      30% 

  การทดสอบยํอยและกิจกรรมรายบุคคล  10% 

  สอบระหวํางภาคเรียน    20% 

 คะแนนสอบปลายภาคเรียน    30% 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
  

ระดับคะแนน เกรดที่ได้ 
80 - 100 A 

75 - 79 B+ 

70 - 74 B 

65 - 69 C+ 

60 - 64 C 

55 - 59 D+ 

50 - 54 D 

0 - 49 F 



 
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 1  วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของโลก 

1. สังคมโลกสมัยกํอนประวัติศาสตร๑ 
2. สังคมโลกสมัยประวัติศาสตร๑ 
3. อารยธรรมสมัยกลาง 
4. ยุโรปสมัยใหมํ คริสต๑วรรษที่ 15-16 

5. พัฒนาการทางการเมืองของยุโรป คริสต๑วรรษที่ 17-18 

6. การปฏิวัติอุตสาหกรรม คริสต๑วรรษที่ 18 

7. ระยะเวลาแหํงสงคราม คริสต๑วรรษที่ 19-20 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสังคมโลกในแตํละยุคสมัย 

2. นักศึกษาอธิบายลักษณะของสังคมโลกในแตํละยุคสมัยได๎ 
3. นักศึกษาระบุความแตกตํางของสังคมโลกแตํละยุคสมัยได๎ 
4. นักศึกษาวิเคราะห๑องค๑ประกอบสําคัญของสังคมโลกในแตํละยุคสมัยได๎ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเนื้อหาในบทเรียนและเรื่องที่เก่ียวข๎อง 
2. ใช๎กระบวนการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมการเรียนรู๎เป็นทีม โดยใช๎กิจกรรม Jigsaw 

3. สรุปเนื้อหาวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของโลก 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2.ใบความรู๎ กิจกรรม Jigsaw 

3. แบบทดสอบ กิจกรรม Jigsaw 

4. Power Point 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตและประเมินจากการมีสํวนรํวมในกิจกรรม 

2. ประเมินจากคะแนนที่ได๎จาก กิจกรรม Jigsaw 
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บทท่ี 1 

วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของโลก 

 

นับตั้งแตํที่มีมนุษย๑เกิดขึ้นในโลก มนุษย๑ต๎องใช๎เวลาหลายแสนปีในการเรียนรู๎และปรับตัว ให๎
เข๎ากับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติเพ่ือให๎มีชีวิตรอด ซึ่งมนุษย๑มีวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ  
การเมืองมาหลายยุคหลายสมัย โดยเริ่มจากการดําเนินชีวิตยุคดึกดําบรรพ จากการลําสัตว๑ เก็บพืชผัก
ผลไม๎มาเลี้ยงชีพ มีที่อยูํอาศัยแบบเรํรํอน จนกระทั้งมาเป็นสังคมเกษตรกรรม รู๎จักการเพาะปลูกและ
เลี้ยงสัตว๑ มีที่อยูํอาศัยเป็นหลักแหลํง จึงกํอให๎เกิดการสร๎างสรรค๑อารยธรรมตํางๆ ขึ้นทั่วทุกมุมโลก  
ไมํวําจะเป็นอารยธรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต๑ อารยธรรมจีน อารยธรรมอินเดีย และวิวัฒนาการสูํ
อารยธรรมกรีก - โรมัน ซึ่งมีความเจริญงอกงามทั้งด๎าน วิทยาศาสตร๑ ศิลปกรรม และภาษา ซึ่งเป็น
รากฐานของความเจริญในยุโรป ในการพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี จนทําให๎เกิดการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม มีปรัชญาทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง จนเกิดเป็นลัทธิทางเศรษฐกิจและลัทธิทางการเมือง 
กําเนิดแนวคิดใหมํๆ ขึ้น และนําพาไปสูํความขัดแย๎งระหวํางลัทธิเป็นวงกว๎างขยายเป็นสงครามโลก
ครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 

ดังนั้นในบทเรียนนี้ ต๎องการให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาและทําความเข๎าใจวิวัฒนาการของมนุษย๑ใน
ด๎านตํางๆ ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเป็นประโยชน๑ตํอกระบวนการศึกษาความ
เป็นไปของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของโลกท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 

พัฒนาการของมนุษย๑ตามแนวคิดทฤษฎีของ ชาร๑ล ดาวิน เกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย๑ได๎
กลําวไว๎วํา มนุษย๑พวกแรกที่ปรากฏขึ้นบนโลก คือ มนุษย๑วานร (Ape) จากการขุดค๎นทางโบราณคดี 
ของนักวิชาการ พบซากโครงกระดูกมนุษย๑วานรที่ภาคตะวันออกกลางของทวีปแอฟริกา ซึ่งสันนิฐานวํา
เป็นต๎นกําเนิดของมนุษย๑ในปัจจุบัน และมนุษย๑วานรได๎พัฒนาเข๎าสูํความเป็นมนุษย๑ ดังที่มีขุดพบซาก
โครงกระดูกของมนุษย๑ชวาที่ประเทศอินโดนีเซีย และมนุษย๑ปักกิ่งที่ประเทศจีน มนุษย๑ทั้งสองกลุํมมี
อายุเมื่อราว 700,000 – 500,000 ปีกํอนคริสตกาล และในปี ค.ศ.1856 มีการขุดพบมนุษย๑นีแอนเดอรทัส
ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีความเป็นอยูํตรงกับลักษณะของมนุษย๑ยุคหินเกํา มนุษย๑เผําพันธุ๑ที่มีความคิด
หรือที่เรียกวํา “มนุษย๑สมัยใหมํ” ถือวําเป็นบรรพบุรุษของมนุษย๑ยุคปัจจุบัน เรารู๎จักกันดี คือ มนุษย๑
โครมันยอง (Cro - mognon Man) ซึ่งขุดพบโครงกระดูกมนุษย๑ที่ถ้ําแหํงหนึ่งในตําบลโครมันยอง  
ประเทศฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.1868 สันนิฐานวํามีชีวิตอยูํเมื่อ 3,000 ปีกํอนคริสตกาล มนุษย๑โครมันยอง
นั้นมีความเจริญสูงกวํามนุษย๑ยุคกํอนๆ ที่อาศัยอยูํในถ้ํา มีความเจริญทั้งทางด๎านระดับสมอง อารมณ๑
ความรู๎สึก รู๎จักมองของสวยงาม สร๎างสรรค๑ผลงานด๎านสุนทรียศิลป์ คือ ภาพวาดวัวปุาและสัตว๑ชนิด
ตํางๆ ไว๎ตามฝาผนังถ้ํา เชํน ที่ถํ้าลาสโกซ๑ ประเทศฝรั่งเศส และท่ีถ้ําอัลตามิรา ประเทศสเปน เป็นต๎น 
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สังคมโลกสมัยก่อนประวตัิศาสตร์  

สังคมยุคกํอนประวัติศาสตร๑ (Pre - historic Age) หมายถึง ยุคที่มนุษย๑ยังไมํรู๎จักประดิษฐ๑
ตัวอักษรขึ้นใช๎ และยังไมํรู๎จักทําการเพาะปลูก โดยเริ่มตั้งแตํเมื่อหลายแสนปีจนถึง 8,000 – 6,500 ปี
กํอนคริสตกาล ซ่ึงวิวัฒนาการของมนุษย๑ในชํวงนี้ มีดังนี้ 

1. ยุคหินเก่า (Paleolithic or Old Stone Age)  
เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2,000,000 – 8,000 ปีกํอนคริสตกาล มนุษย๑ยุคนี้เป็นพวกเรํรอน 

อาศัยอยูํในถ้ําและตามเพิงผา อยูํกันเป็นครอบครัวและหลายครอบครัวรวมเป็นกลุํมใหญํ อาจมีจํานวน
สมาชิกประมาณ 30 - 40 คน ดํารงชีวิตด๎วยการลําสัตว๑และเก็บพืชผักผลไม๎เป็นอาหาร เครื่องมือ
เครื่องใช๎จะทําด๎วยหิน ทํอนไม๎ กระดูก และเขาสัตว๑ 
 

 
 

ภาพที่ 1.1 การดํารงชีวิตของมนุษย๑ในยุคหินเกํา 

ที่มา: https://th.wikipedia.org 
 

สําหรับการลําสัตว๑และการเก็บพืชผักผลไม๎นั้น ทําให๎เกิดพัฒนาการทั้งทางรํางกายและ
ปัญญา การเก็บพืชผักผลไม๎ต๎องรู๎จักสังเกตวําชนิดใดกินได๎กินไมํได๎ และขึ้นอยูํในลักษณะธรรมชาติ
อยํางไร การลําสัตว๑ต๎องฝึกความแข็งแรง ประสาทตา ความวํองไว ใช๎ปัญญาในการศึกษาพฤติกรรม
สัตว๑ที่จะลํา ดูสภาพดินฟูาอากาศ สังเกตทิศทางหาแหลํงน้ํา สร๎างเครื่องมือเครื่องใช๎สําหรับการลํา 

อารยธรรมสําคัญในยุคนี้ได๎แกํ ภาษาพูด ที่ทําให๎มนุษย๑รู๎จักการถํายทอดความคิด ทักษะ
ในการดํารงชีพ เครื่องมือเครื่องใช๎ในการลําสัตว๑ และการเก็บพืชผักผลไม๎ นอกจากนี้มนุษย๑ในยุคนี้ยัง
รู๎จักใช๎ไฟ และมีความเชื่อในชีวิตหลังความตาย 
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2. ยุคหินกลาง (Middle Stone Age) 
เกิดขึ้นเมื่อ 10,000 - 5,000 ปีกํอนคริสตกาล เป็นยุคที่มนุษย๑ในชํวงเวลานี้เริ่มมีการนํา

วัสดุธรรมชาติมาใช๎ประโยชน๑ เชํน เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผาอยํางหยาบๆ ทํารถลาก และเครื่องมือ
เครื่องใช๎ที่ทําด๎วยหินก็มีความประณีตมากขึ้น ตลอดจนรู๎จักนําสุนัขมาเลี้ยงเป็นสัตว๑เลี้ยง มนุษย๑รู๎จัก
การเลี้ยงสัตว๑และเริ่มมีการเพาะปลูกพืช แตํอาชีพหลักของมนุษย๑ในสมัยนี้ยังคงเป็นการลําสัตว๑และยัง
เรํรํอนไปตามแหลํงสมบูรณ๑ โดยมักตั้งหลักแหลํงอยูํตามแหลํงน้ํา ชายฝั่งทะเล ประกอบอาชีพประมง 
ลําสัตว๑และบริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณ๑ 
 

 
 

ภาพที่ 1.2 จิตรกรรมผนังถ้ําแสดงการลําสัตว๑กันเป็นกลุํม 

ที่มา: http//th.bmpscript.net 
 

สังคมในยุคนี้มีความเป็นอยูํกระจัดกระจาย ถึงแม๎จะมีภาษาพูดแตํเป็นลักษณะการสื่อสาร
กันเองในกลุํม ยังไมํมีการติดตํอสื่อสารกับมนุษย๑กลุํมอ่ืนๆ ยังไมํมีการับหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ
คนนอกกลุํมของตนเอง และยังคงดํารงชีพด๎วยการลําและเก็บพืชผัก ปัจจุบันยังหลงเหลือให๎เห็นที่ 
อินโดนีเซียและทวีปออสเตรเลีย 

3. ยุคหินใหม่ (New Stone Age)  
เกิดข้ึนเมื่อประมาณ 10,200 – 4,500/2,000 ปีกํอนคริสตกาล โดยเป็นชํวงเวลาระหวําง

ยุคหินกลางกับยุคโลหะ ซึ่งมนุษย๑ในยุคนี้อาศัยอยูํรวมกันเป็นหมูํบ๎าน เริ่มรู๎จักทําการเกษตรอยํางเป็น
ระบบ สามารถเพาะปลูกพืชและเก็บไว๎เป็นอาหาร รู๎จักทอผ๎าและทําเครื่องปั้นดินเผา และเลี้ยงสัตว๑ 
การเพาะปลูกได๎เปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย๑จากสังคมลําสัตว๑มาเป็นสังคมเกษตรกรรม มีที่ตั้งถิ่นฐานเป็น
หลักแหลํง มีการสร๎างที่พักอาศัยถาวรเป็นกระทํอมดินเหนียว และตั้งหลักแหลํงตามบริเวณลุํมน้ํา  
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ยุคหินใหมํเป็นยุคเกษตรกรรม พืชเพาะปลูกที่สําคัญ คือ ข๎าวสาลี ข๎าวบาเลย๑ และพืชอ่ืนๆ รู๎จักใช๎
เครื่องมือลําสัตว๑และทําภาชนะจากดินเหนียว สําหรับเก็บข๎าวเปลือกและใสํอาหาร สัตว๑เลี้ยง ได๎แกํ 
สุนัข แพะ แกะ และยังคงลําสัตว๑ เชํน กวาง กระตําย หมูปุา 

 

 
 

ภาพที่ 1.3 จิตรกรรมฝาผนังถ้ํา 
ที่มา: www.human.tru.ac.th 

 

สภาพชีวิตมนุษย๑ในยุคหินใหมํ เปลี่ยนแปลงชีวิตตามความเป็นอยูํจากที่สูงมาอยูํที่ราบใกล๎
แหลํงน้ํา โดยอยูํรวมกันเป็นกลุํมเป็นหมูํบ๎านบนเนิน และดํารงชีวิตตามเศรษฐกิจใหมํ ได๎แกํ เกษตรกรรม 
และพบวํามีผลิตผลมากกวําที่จะบริโภค กํอให๎เกิดการแลกเปลี่ยนและการค๎าขาย สมัยหินใหมํจัดเป็น
การปฏิวัติครั้งแรกของมนุษย๑ที่ประสบความสําเร็จขั้นต๎นในการปรับตัวให๎เข๎ากับข๎อจํากัดของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม ไมํต๎องรํอนเรํย๎ายถิ่น และเป็นชํวงเวลาเริ่มต๎นการรวมกลุํมเป็นหลักแหลํง ในบริเวณ
ที่มีแหลํงน้ําอุดมสมบูรณ๑ 

4. ยุคโลหะ (Metal Age)  
เกิดขึ้นเมื่อราว 4,000 – 2,000 ปีกํอนคริสตกาล มนุษย๑รู๎จักนําโลหะตามธรรมชาติมา

ประดิษฐ๑เป็นเครื่องมือเครื่องใช๎ อาวุธ และเครื่องประดับ ได๎แกํ ทองแดงและดีบุก ซึ่งนํามาผสมกันเป็น 
“โลหะสําริด” แตํโลหะไมํแข็งแรงพอจึงทําได๎เพียงเครื่องมือเครื่องใช๎ธรรมดา เชํน จาน ชาม ค๎อน 
ขวาน และมีด(สําริด) 

ยุคนี้เริ่มปรากฏขึ้นในตะวันออกกลางบริเวณประเทศอีรัก – ประเทศอิสราเอล ในปัจจุบัน 
สําหรับอารยธรรมสําคัญ อาทิ การนําทองแดง ดีบุก และเหล็กมาใช๎ รู๎จักการทําชลประทานและทํานบ
กั้นน้ํา เลี้ยงสัตว๑ไว๎ใช๎งาน ประดิษฐ๑เครื่องทุํนแรงในการลากและบรรทุก ประดิษฐ๑แปูนหมุนสําหรับทํา
เครื่องปั้นดินเผา และที่สําคัญ คือ รู๎จักระบบการค๎าทางทะเลโดยใช๎เรือใบ และประดิษฐ๑ตัวอักษรขึ้น
เป็นครั้งแรก 
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สังคมโลกสมัยประวัติศาสตร์ 
เกิดขึ้นเมื่อราว 5,500 ปีมาแล๎ว ซึ่งมีพัฒนาการทางสังคมปรากฏบริเวณซีกโลกตะวันออก

และซีกโลกตะวันตก ได๎แกํ บริเวณลุํมแมํน้ําไทกริส - ยูเฟรติส (อารยธรรมเมโสโปเตเมีย) ลุํมแมํน้ําไนล๑ 
(อารยธรรมอียิปต๑) ลุํมแมํน้ําฮวงโห (อารยธรรมจีน) และลุํมแมํน้ําสินธุ (อารยธรรมอินเดีย) หรือแม๎แตํ
อารยธรรมคลาสิคของกรีก และโรมัน ซึ่งอารยธรรมเหลํานี้สํงผลตํอวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของ
มนุษย๑ในปัจจุบัน 

1. อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (Mesopotemia) 
 

 
 

ภาพที่ 1.4 แผนที่อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

ที่มา: www.social-ave.blogspot.com 
 

ตั้งอยูํระหวํางแมํน้ําไทกริสและแมํน้ํายูเฟรติส เรียกวํา “ดินแดนรูปพระจันทร๑เสี้ยวอัน
อุดมสมบูรณ๑” ซึ่งบริเวณตอนลํางของแมํน้ําเป็นที่อุดมสมบูรณ๑ ปัจจุบัน คือ ประเทศอิรัก – อิหรําน  
ชนเผําแรกท่ีมาตั้งถ่ินฐาน คือ ชาวสุเมเรียน ซึ่งเป็นผู๎ประดิษฐ๑อักษรคูนิฟอร๑ม หรือ อักษรลิ่ม มีวัดเป็น
ศูนย๑กลางและพัฒนาขึ้นเป็นเมือง มีลักษณะเป็นรัฐขนาดเล็ก เรียกวํา “นครรัฐ” มีนครรัฐสําคัญๆ 
เชํน นครรัฐเออร๑ นครรัฐนิปเปอร๑ นครรัฐอิริดู นครรัฐคิช นครรัฐลากาซ มีผู๎ปกครองเป็นพระ และยัง
มีชนเผําตํางๆ ที่หมุนเวียนเข๎ามาปกครองดินแดน ได๎แกํ ชาวอัคคาเดียน ชาวอมอไรต๑ ชาวอัสซีเรียน  
และชาวดาลเดียล ตามลําดับ สภาพสังคมของเมโสโปเตเมียแบํงคนออกเป็น 2 ชนชั้น คือ ชนชั้นสูง 
(พระ นักรบ) และชนชั้นสามัญ (ชาวนา ชํางฝีมือ ทาส) 

มรดกอารยธรรมสําคัญที่ชาวเมโสโปเตเมียทิ้งไว๎ให๎คนรุํนตํอมา ได๎แกํ ความรู๎ทางคณิตศาสตร๑  
การชั่ง ตวง วัด ความรู๎ด๎านปฏิทินและดาราศาสตร๑ การสร๎างอุทยานขนาดใหญํเหนือพระราชวัง  
(สวนลอยบาบิโลน) เป็นต๎น ศาสนาที่ชาวเมโสโปเตเมียนับถือ คือ เทพเจ๎าตามธรรมชาติ มีวัดลักษณะ
คล๎ายปิระมิด เรียกวํา “ซิกกูเรท” ใช๎เครื่องดนตรีขับกลํอมเทพเจ๎าเพื่อเป็นการสดุดีเทพเจ๎า 



~ 8 ~ 
 

2. อารยธรรมอียิปต์ (Egypt Civillization) 
ตั้งอยูํบริเวณลุํมแมํน้ําไนล๑ ซึ่งเป็นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ๑แหํงเดียวของทวีปอัฟริกา 

ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศอียิปต๑ ชาวอียิปต๑แบํงชํวงแมํน้ําไนล๑เป็น 2 ชํวง คือ ต๎นน้ําทางตอนใต๎
เรียกวํา “อียิปต๑บน” และปลายแมํน้ําในดินแดนสามเหลี่ยมปากแมํน้ําทางเหนือเรียกวํา “อียิปต๑ลําง”  
 

 
 

ภาพที่ 1.5  แผนที่อารยธรรมอียิปต๑โบราณ 

ที่มา https://www.baanjomyut.com 
 

อียิปต๑มีกษัตริย๑ปกครองเรียกวํา “ฟาโรห๑” เป็นผู๎ปกครองคนเดียวทั้งดินแดน และอียิปต๑
สามารถประดิษฐ๑ตัวอักษรขึ้นใช๎ตั้งแตํ 4,000 ปีกํอนคริสตกาล เรียกวํา “อักษาฮีโรกริฟฟิกส๑” เป็น
อักษรภาพและสัญลักษณ๑ และยังรู๎จักทํากระดาษ (ทําจากต๎นปาปิรุส) และหมึกสําหรับเขียนอักษร 
(ทําจากยางไม๎ผสมกับดินหม๎อ)  
 

 
 

ภาพที่ 1.6 คัมภีร๑มรณะแสดงให๎เห็นอักษรภาพไฮโรกริฟฟิกส๑ 
ที่มา: https://th.wikipedia.or 

https://www.baanjomyut.com/
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อารยธรรมที่สําคัญของอียิปต๑ที่เป็นมรดก คือ ความก๎าวหน๎าทางเกษตรกรรมโดยการสร๎าง
เขื่อนขุดคลองเก็บน้ําไว๎ใช๎ในฤดูแห๎ง ความรู๎ด๎านเรขาคณิต ความก๎าวหน๎าทางอุตสาหกรรม โดยการ
ผลิตผ๎าลินิน เครื่องแก๎ว ขนสัตว๑ น้ํามันพืช สถาปัตยกรรมที่โดดเดํนที่สุด “ปิรามิด” ซึ่งในการสร๎างต๎อง
อาศัยหลักการสําคัญไมํวําจะเป็น ความรู๎ทางวิศวกรรม ศิลปกรรม การคํานวณ การใช๎เครื่องทุํนแรง  
เครื่องมือสกัดหิน ความรู๎ทางการแพทย๑สําหรับใช๎รักษาศพไมํให๎เนําเปื่อย เรียกวํา “มัมมี่”  

ศาสนาและความเชื่อของคนอียิปต๑นับถือเทพเจ๎า เชื่อวําวิญญาณเป็นอมตะ นับถือฟาโรห๑
เป็นเทพเจ๎า มีสิทธิและอํานาจในการปกครองอาณาจักร มีเครื่องดนตรีหลายชนิด แตํการละเลํนดนตรี
มีไว๎เพ่ือบูชาเทพเจ๎าเทํานั้น 

3. อารยธรรมอินเดีย (Indian Civilization)  
เกิดขึ้นเมื่อ 3,000 ปีกํอนคริสตกาล บริเวณลุํมแมํน้ําสินธุ และขยายพ้ืนที่ไปยังที่ราบลุํม

แมํน้ําคงคา แตํความเจริญเกิดขึ้นบริเวณลุํมแมํน้ําสินธุ เป็นอารยธรรมของชนพ้ืนเมือง ชื่อวํา “พวก
ตราวิเดียน” จนเมื่อ 2,000 ปีกํอนคริสตกาล ชนชาติอารยัน ซึ่งเป็นชาวอินโดยูโรเปียน ซึ่งเป็นพวกเรํรอน 
ยังชีพด๎วยการเลี้ยงสัตว๑และเป็นนักรบ ได๎รุกรานมาทางตะวันตกสูํลุํมน้ําสินธุ 

 

 
 

ภาพที่ 1.7 แผนที่อารยธรรมอินเดียโบราณ 

ที่มา: https://panupong088.files.wordpress.com 
  

3.1 สังคมสมัยพระเวท มีอาชีพเลี้ยงสัตว๑ ทํากสิกรรม อุตสาหกรรมครัวเรือน การกีฬาที่
นิยม คือ การแขํงรถ ลําสัตว๑ ขี่ม๎า สํวนประเพณีมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีแตํงงาน ยึดลัทธิ
ภรรยาเดียว เรียกวํา “พิธีสตี” แตํในสมัยนี้ระบบวรรณะยังไมํชัดเจน มีเพียงพราหมณ๑ทําหน๎าที่ทาง
ศาสนา กษัตริย๑เป็นนักรบ แพศย๑หรือไวศย๑ คือ พวกอารยัน เป็นพํอค๎า ชํางฝีมือ เกษตรกร พวกศูทร
หรือทัสยุ คือ พวกดราวิเดียน ทําหน๎าที่ใช๎แรงงาน 
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3.2 สังคมสมัยมหากาพย์ อยูํระหวําง 1,200 – 800 ปีกํอนคริสตกาล ในสมัยนี้อารยัน
เริ่มขยายตัวไปทางตะวันออกบริเวณลุํมแมํน้ําคงคา แตํละอาณาจักรมีความเป็นอิสระตํอกัน กษัตริย๑มี
อํานาจเพ่ิมมากขึ้นใช๎ชีวิตหรูหรา แสวงหาผลประโยชน๑โดยการรวบที่ดินเป็นของตน สภาพสังคมใน
สมัยนี้เป็นระบบการแบํงชั้นวรรณะเดํนชัดขั้น และมีความเชื่อวําคนเราเกิดมาไมํเทํากัน เพราะมีกรรม
เกําไมํเทํากัน ด๎านศิลปวิทยา คือ ภาษาและวรรณคดี มีภาษาเรียกวํา “ภาษาสันสหฤต” ซึ่งเป็นต๎นแบบ
ภาษาในยุคตํอมา เชํน ภาษาฮินดี เบงคลี มาราตี นอกจากนี้ยังเกิดลัทธิความเชื่อทางศาสนาเกิดใหมํ 
คือ ลัทธิฮินดู หรือศาสนาฮินดู หรือศาสนาพราหมณ๑ และยังมีศาสนาพุทธ ศาสนาซิน อีกด๎วย 

3.3 สมัยราชวงศ์คุปตะ อยูํบริเวณลุํมแมํน้ําคงคง มีกษัตริย๑ปกครองฐานะเป็นสมมติเทพ 
และยังเป็นยุคทองของอินเดียอีกด๎วย ทั้งทางด๎านการศึกษา ศาสนา ปรัชญา ซึ่งเป็นต๎นแบบของอาณาจักร
ตํางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ จนกระทั่งคริสตวรรษที่ 13 ถูกพวกมุสลิมชาวเตอร๑กรุกรานเข๎ายึดครอง 
จึงทําให๎ได๎รับเอาศาสนาอิสลามเข๎ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิม ทางด๎านภาษามีภาษาเกิดใหมํ คือ 
ภาษาอรูดู ด๎านวัฒนธรรมประเพณี ฮินดูรับเอาประเพณีปรุดาห๑ คือ การใช๎ผ๎าคลุมหน๎าและการแตํงกาย   
พอถึงคริสต๑ศตวรรษที่ 16 มุสลิมจากเตอร๑ก (บาบูร๑จากอาณาจักรคาบูล) รุกรานอินเดียและได๎ตั้งราชวงศ๑
โมกุลขึ้นปกครองอินเดีย จนถึงคริสต๑ศตวรรษที่ 18 ได๎ตกเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรอังกฤษ 

4. อารยธรรมจีน (Chinese Civilization) 
เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3,500 ปีกํอนคริสตกาล บริเวณลุํมแมํน้ําฮวงโห ถือวําเป็นแมํแบบ

ของอารยธรรมในเอเชียตะวันออก เชํน ญี่ปุุน เกาหลี เป็นต๎น รากฐานสําคัญของอารยธรรมจีน คือ 
ภาษา ซึ่งภาษาจีนเป็นภาษาท่ีมีคําพยางค๑เดียว มีภาษาเขียนกวํา 10,000 ตัว และปรัชญา ซึ่งปรัชญา
มีอิทธิพลตํอวัฒนธรรมการดํารงชีวิตและทัศนคติของคนจีนเป็นอยํางมาก นักปราชญ๑คนสําคัญของจีน
ที่มีชื่อเสียง คือ เหลาจื้อ ขงจื้อ และเมํงจื้อ 

 

 
 

ภาพที่ 1.8 แผนที่แสดงที่ตั้งอารยธรรมจีน 

ที่มา: https://my.dek-d.com 
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ยุคทองของอารยธรรมจีน คือ สมัยราชวงศ๑ถัง ระหวําง ค.ศ.623 – 906 สมัยนี้มีความเจริญ 
รุํงเรืองมาก มีอาเขตถึงเกาหลี แมนจูเรีย ธิเบต ภาคกลางของเอเชียจรดดินแดนอินเดียและเปอร๑เซี ย  
ด๎านการศึกษามีถึงระดับอุดมศึกษา ประดิษฐ๑แทํนพิมพ๑ หมึกพิมพ๑ มีโรงเรียนฝึกข๎าราชการ มีการสอบ 
แขํงขัน สภาพสังคมเป็นสมัยที่มีการปฏิรูปที่ดิน มีสินค๎าสํงออกที่สําคัญ คือ ผ๎าไหม เครื่องลายคราม  
เครื่องถ๎วยชาม ด๎านศาสนาถือวําพุทธศาสนาเจริญสูงสุด เรียกวํา เป็นยุคพุทธกาล โดยรับเอาศาสนา
พุทธมาจากประเทศอินเดีย นับถือพระโพธิสัตว๑กวนอิม  

 

 
 

ภาพที่ 1.9 เส๎นทางการค๎าของจีน เรียกวํา “เส๎นทางสายไหม” 

ที่มา: https://kabar.kg 
 

ในสมัยราชวงศ๑ซ๎องชํวง ค.ศ.960 – 1279 จีนมีความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑   
เคมี สัตววิทยา ชีววิทยา พีชคณิต ภูมิศาสตร๑ การทําแผนที่และรู๎จักใช๎วัคซีนปูองกันฝีดาษ ใช๎เข็มทิศ
ในการเดินเรือ ใช๎ดินระเบิด ด๎านศิลปการวาดภาพโดยใช๎เส๎นและเงา ทําเครื่องชามสังคโลก 

5. อารยธรรมกรีก – โรมัน (Greek - roman Civilization)  

ชาวกรีกโบราณ เป็นพวกอินโดยูโรเปียนที่อพยพเข๎ามาบนปลายแหลมบอลขานและเอเชีย
ไมเนอร๑ เรียกตัวเองวํา “เฮเลน” และเรียกดินแดนวํา “กรีซ” สภาพสังคมความเป็นอยูํ จะอยูํรวมกัน
เป็นกลุํม มีอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว๑ กรีกปกครองลักษณะเป็นนครรัฐ และมีนครรัฐที่สําคัญ 
ได๎แกํ เอเธนส๑ และสปาต๑ตา แตํละนครรัฐมีความเป็นอิสระตํอกัน แตํวําคนเป็นกรีซเพราะมีสิ่งที่ใช๎
รํวมกัน เชํน ภาษา นับถือเทพเจ๎าเดียวกัน มีกีฬารํวมกัน คือ กีฬาโอลิมปิก  

ความเจริญของอารยธรรมกรีก คือ เป็นต๎นแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย ด๎าน
ศาสนาและปรัชญา นับถือเทพเจ๎า สํวนปรัชญาจะกระตุ๎นให๎คนรู๎จักและเห็นคุณคําของการใช๎ปัญญา 
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นักปรัชญาที่สําคัญ ได๎แกํ โสเครติส เพลโต อริสโตเติล ด๎านศิลปกรรมเน๎นความงามของงานกํอสร๎าง
หัวเสา งานด๎านสถาปัตยกรรม เชํน วิหารพาร๑เธนอน วิหารอีเรคเธียม  งานเขียนประวัติศาสตร๑ 
การศึกษาเป็นแบบภายในครอบครัวในแรกเริ่ม 

ในสมัยเพริคสิสเริ่มมีโรงเรียนชั้นต๎น สอนวิชาพลศึกษา อักษรศาสตร๑ ดนตรี ชั้นสูงสอนวิชา
เรขาคณิต ดาราศาสตร๑ ตรรกวิทยา วรรณคดี - วิจารณ๑ การปกครอง ปรัชญา ด๎านการแพทย๑เริ่มมี
การบันทึกประวัติผู๎ปุวย รํางจรรยาแพทย๑ ความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑เชื่อวํากฎธรรมชาติเป็นตัวควบคุม
ธรรมชาติ อริสโตเติลวางรากฐานวิทยาศาสตร๑ไว๎ 2 สาขา คือ ชีววิทยา และฟิสิกซ๑ นอกจากนี้กรีกรับ
วิชาคณิตศาสตร๑และดาราศาสตร๑มาจากชาวเมโสโปเตเมียและชาวอียิปต๑ 

อาณาจักรโรมันมีโครงสร๎างทางสังคม แบํงเป็น 2 กลุํม ได๎แกํ พวกแพทริเชียน คือ กลุํม
ผู๎ดีมีสกุล และพวกเพลเบียนหรือสามัญชน คือ ชาวนา พํอค๎า ชํางฝีมือ ไมํมีสิทธิทางการเมืองและสังคม 
อารยธรรมโรมันเกิดข้ึนที่กรุงโรมตอนกลางของคาบสมุทรอิตาลี  โรมันเป็นการพัฒนาขั้นสูงของอารย
ธรรมโบราณ มีดินแดนถึง 3 ทวีป คือ ยุโรป เอเชียบางสํวน อัฟริกาบางสํวน เข๎าเป็นอาณาจักรโรมัน 
พ้ืนฐานความเจริญ คือ ภาษา ตัวอักษร กฎหมาย การเมือง ศาสนา ศิลปะ และความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑  
ความเจริญงอกงามโดยสํวนใหญํของโรมันได๎รับอิทธิพลมาจากกรีก 

 

อารยธรรมสมัยกลาง 
สมัยกลาง หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตํคริสต๑ศตวรรษที่ 5 ซึ่งเป็นชํวงเวลาที่จักรวรรดิโรมัน

ตะวันตกถูกพวกอนารยชนเผําเยอรมันเข๎ายึดครอง จนกระทั่งถึงคริสต๑ศตวรรษที่ 15 ซึ่งเป็นปีที่กรุง
คอนสแตนติโนเปิล เมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันตะวันออกอยูํใต๎อิทธิพลของพวกออตโตมันเตอร๑ก ซึ่ง
นับถือศาสนาอิสลาม รวมระยะเวลาของสมัยกลางราว 1,000 ปี สังคมสมัยกลางเป็นเกษตรกรรม ไมํมี
อุตสาหกรรมหรือการค๎าขาย ในแงํอารยธรรมกลําวได๎วํา สมัยกลางเป็นยุคมืด ศาสนาคริสต๑มีอิทธิพล
ตํอชีวิตผู๎คนโดยทั่วไป วัดกลายเป็นศูนย๑กลางความรู๎โดยมีพระและบาทหลวงเป็นผู๎สอนอํานเขียน 
และถํายทอดวิทยาการ สังคมยุโรปจึงตกอยูํใต๎อิทธิพลของศาสนาคริสต๑ ในราวคริสต๑ศตวรรษที่ 8 – 9 
ได๎มีการกํอตัวของระบบศักดินาสวามิภักดิ์ (Feudalism) 

1. ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ (Feudalism) 

สังคมยุโรปสมัยกลางเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนตกอยูํใต๎อิทธิพลของศาสนาคริสต๑ 
และระบบศักดินาสวามิภักดิ์ (Feudalism) ซึ่งเกิดขึ้นในคริสต๑ศตวรรษที่ 5 และสิ้นสุดลงใน
คริสต๑ศตวรรษที่ 15 เป็นระบบที่เน๎นความผูกพันธ๑ของเจ๎าของที่ดิน (Lord) กับผู๎รับมอบที่ดิน เรียกวํา วา
สซาล (Vassal)  ทั้งลอร๑ดและวาสซาลจะต๎องมีพันธะตํอกัน คือ ลอร๑ดจะต๎องพิทักษ๑รักษาวาสซาลให๎
ปลอดภัยจากศัตรู  และให๎ความยุติธรรมในการพิจารณาคดีความ สํวนวาสซาลต๎องสํงทหารของตน
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เข๎าสมทบกับกองทัพของลอร๑ด และต๎องรับหน๎าที่ทหารโดยวาสซาลเป็นผู๎ออกคําใช๎จํายเอง ตามระบบ
ศักดินาสวามิภักดิ์ถือวําที่ดินทั้งหมดเป็นของกษัตริย๑แตํกษัตริย๑ไมํสามารถปกครองได๎ทั่วถึงจึงแบํงที่ดิน
ให๎ขุนนาง ฆราวาส  หรือพระรับชํวงไปดูแล ขุนนางที่รับชํวงไปจากกษัตริย๑ก็จะแบํงที่ดินให๎ขุนนางอ่ืน
รับชํวงไปอีก ทําให๎มีการรับชํวงที่ดินเป็นทอดๆ ทุกครั้งก็จะเกิดพันธะแบบลอร๑ดกับวาสซาล 
ความสัมพันธ๑ดังกลําวจึงเป็นรูปแบบปิรามิดยอดสูงสุด คือ กษัตริย๑ ซึ่งเป็นลอร๑ดสูงสุด สังคมศักดินาจึง
มีชนอยูํ 3 กลุํม คือ ขุนนาง  ไพรํ และทาสติดที่ดิน 

2. อิทธิพลของศาสนาคริสต์ 
ศาสนาคริสต๑ถือกําเนิดในดินแดนปาเลสไตน๑ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในระยะแรก

คําสอนของพระเยซูขัดตํอความเชื่อเดิมของชาวโรมันที่นับถือเทพเจ๎าหลายองค๑ ทําให๎จักรพรรดิโรมัน
ตํอต๎าน แตํหลังจากพระเยซูถูกตรึงไม๎กางเขนแล๎วสานุศิษย๑ของพระองค๑ได๎นําคําสอนไปเผยแพรํใน
ดินแดนตํางๆ รวมทั้งกรุงโรมด๎วย ในที่สุดศาสนาคริสต๑ได๎กลายเป็นศาสนาประจําชาติของชาวโรมัน  
และมีอิทธิพลตํอชาวโรมันอยํางมาก เมื่ออนารยชน (ชนเผําเยอรมัน) เข๎าโจมตีกรุงโรมแตก ก็ยอมรับ
นับถือศาสนาคริสต๑ ในชํวงคริสต๑ศตวรรษท่ี 12 – 13 เป็นระยะที่ศาสนาคริสต๑มีอิทธิพลมากที่สุด สมัย
กลางจึงถูกเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา สมัยแหํงศรัทธา (Age of Faith) เพราะศาสนาได๎เข๎ามาครอบงํามนุษย๑
ตั้งแตํเกิดจนตาย หากไมํปฏิบัติตามคําสอนทางศาสนาก็จะถูกลงโทษด๎วยวิธีที่เรียกวํา บัพพาชนียกรรม 
(Excommunication) คือ การถูกขับออกจากศาสนาและไมํได๎รับอนุญาตให๎ประกอบพิธีกรรมใดๆ 

3. อิทธิพลของศาสนาอิสลาม                      
ศาสนาอิสลามถือกําเนิดในราวกลางคริสต๑ศตวรรษที่ 7 ในดินแดนประเทศซาอุดิอารเบีย

โดยมีศาสดา คือ นบีมูฮัมหมัด ซึ่งได๎รับบัญชาจากพระอัลลาห๑ (Allah) ให๎เป็นศาสนทูต คือเป็นผู๎สื่อขําว
จากพระอัลลาห๑มายังมวลมนุษย๑ คําสอนดังกลําวได๎มีการรวบรวมเป็นคัมภีร๑กุรอําน (Quran) สรุปสาระ 
สําคัญได๎วํา พระอัลลาห๑เป็นพระเจ๎าสูงสุดพระองค๑เดียว นบีมูฮัมหมัด คือศาสนทูตคนสุดท๎าย โดยมี
คําสอนที่เน๎นวํา “มุสลิมทุกคนเป็นพ่ีน๎องกัน” ซึ่งเป็นปัจจัยที่กํอให๎เกิดความสามัคคีในชนชาติอาหรับ  
ซึ่งมีความเจริญด๎าน 

3.1 ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได๎ค๎นคว๎าความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑สาขาตํางๆ 
แล๎วเรียบเรียงเป็นภาษาอาหรับและได๎คิดตัวเลขแบบอารบิคข้ึนใช๎จนแพรํหลายในปัจจุบัน 

3.2 ด้านสถาปัตยกรรม มีสิ่งกํอสร๎างที่สําคัญ คือ มัสยิด (Masque) ที่มีชื่อเสียงมาก คือ  
ทัชมาฮัลในประเทศอินเดีย 

4. สงครามครูเสด  
เป็นสงครามศาสนาที่เกิดขึ้นในระหวําง ค.ศ.1095 - 1272 โดยมีสงครามครั้งสําคัญๆ 

เกิดข้ึน 8 ครั้ง ชาวคริสต๑ในยุโรปได๎เดินทางไปสู๎รบกับพวกมุสลิมในตะวันออกกลาง จุดประสงค๑สําคัญ 
คือการแยํงชิงนครเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญทางศาสนาคริสต๑แลศาสนาอิสลาม สงครามครูเสด
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ทําให๎ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ถูกทําลายลงเพราะขุนนางต๎องสูญเสียกําลังคน และกําลังทรัพย๑ในการรบ 
สํวนทาสติดที่ดินที่อาสาไปรบ หากรอดชีวิตกลับมาก็ได๎เป็นอิสระ อํานาจของขุนนางจึงลดลง  นอกจากนี้ 
สงครามครูเสดยังกระตุ๎นการค๎าระหวํางโลกตะวันตกและโลกตะวันออก พวกนักรบครูเสดได๎นําสินค๎า 
เชํน เครื่องเทศ ผ๎าไหม ผ๎าซาติน และผลไม๎ชนิดตํางๆ กลับไปเผยแพรํในยุโรป สังคมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยํางรวดเร็ว เกิดชุมชนเมืองขยายตัวครอบคลุมไปท่ัวยุโรป อิทธิพลของศาสนาคริสต๑ลดน๎อยลง มีการ
เรียกร๎องให๎มีการปฏิรูปศาสนา 

หลังสงครามครูเสดทําให๎ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ถูกทําลายลง เมื่อขุนนางต๎องสูญเสีย
กําลังคน และกําลังทรัพย๑ในการไปสงคราม ทาสติดที่ดินที่ไปรบหากรอดชีวิตกลับมาก็ได๎เป็นอิสระ  
นอกจากนี้สงครามครูเสดยังกระตุ๎นให๎การค๎าของโลกตะวันออกและตะวันตกขยายตัว เกิดชุมชนเมือง 
ขึ้นทั่วยุโรป และยังทําให๎จักรวรรดิอิสลามเสื่อมลงเมื่อถูกพวกมองโกลรุกราน ตํอมาพวกออตโตมัน
เติร๑กยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลได๎ จักรวรรดิอิสลามจึงตกอยูํใต๎อิทธิพลของออตโตมันเติร๑ 

5. ระบบเศรษฐกิจในยุคกลาง 
เป็นการดําเนินภายใต๎ระบบแมนเนอร๑หรือระบบศักดินาสวามิภักดิ์ ปัจจัยการผลิตที่สําคัญ 

คือ แรงงานและที่ดิน ทีด่ินที่ถูกยึดครองโดยชนชั้นเจ๎านาย มีประชาชนเป็นแรงงานที่ทํางานในที่ดิน
และเลี้ยงสัตว๑ ในยุคนี้เงินตราเป็นสิ่งหายาก ตลาดถูกจํากัดเพราะกลัวการรุกราน มีภาวะสงครามอยูํ
ทั่วไป มนุษย๑จึงต๎องชํวยเหลือตนเองทุกๆ เรื่อง การติดตํอค๎าขายหยุดชะงักในชํวงยุคกลางตอนต๎น 
ในชํวงยุคกลางตอนปลายเมื่อเกิดสงครามครูเสด ในประมาณคริสต๑ศตวรรษที่ 12-15 ทําให๎การค๎า
ขยายตัว เพราะโลกตะวันตกได๎ติดตํอกับโลกตะวันออก สินค๎าท่ีซื้อขายกันเป็นสินค๎าฟุุมเฟือย และ
เครื่องเทศจากตะวันออก การซื้อขายเริ่มเป็นระบบการลงทุนเพ่ือการแสวงหาผลกําไร เกิดลัทธิทุนนิยม 
ซึ่งขยายตัวอยํางมากในชํวงศตวรรษที่ 11 และ 12 

ลัทธิทุนนิยม หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีจุดหมายเพ่ือแสวงหากําไรเป็นสําคัญ มีการสะสม
ทุนอยํางกว๎างขวางและนําทุนนั้นไปใช๎หากําไรด๎วยวิธีตํางๆ ระบบทุนนิยมขยายตัวในศตวรรษที่ 11 

เนื่องจากมีการใช๎เงินตราเป็นสื่อกลางและการให๎สินเชื่อจากสินค๎า แม๎วําเงินที่กู๎จะถูกห๎ามไมํให๎มีการ
เรียกดอกเบี้ย แตํจะใช๎บวกเพ่ิมในราคาสินค๎ารวมทั้งการโอนเงินจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง โดยใช๎ตั๋วเงิน
ซึ่งต๎องเสียคําธรรมเนียม ตํอมาการคิดดอกเบี้ยเงินก๎ูและการหากําไรก็เริ่มแพรํหลายในยุโรป เนื่องจาก
ทัศนคติโดยทั่วไปเริ่มเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู๎กู๎มีความเสี่ยงจึงต๎องชดเชยด๎วยดอกเบี้ย สรุปได๎วําการ
พัฒนาแนวคิดทุนนิยมนั้นเกิดจากการค๎าและธุรกิจขยายตัวทําให๎เกิดชนชั้นพํอค๎าและนักลงทุนผู๎แสวงหา
กําไร และเรียกดอกเบี้ยให๎เป็นปกติในการทําธุรกิจ นายทุนสามารถวางแผนการผลิตขนาดใหญํ 
ความสัมพันธ๑ระหวํางนายจ๎างกับลูกจ๎างขาดความเห็นอกเห็นใจกันเพราะนายทุนต๎องการผลกําไร 
ระบบทุนนิยมสํงผลให๎เกิดสถาบันการเงิน คือ ธนาคารพาณิชย๑ เกิดขึ้นทั้งในประเทศเนเธอร๑แลนด๑
และประเทศอังกฤษ 
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ยุโรปสมัยใหม่ คริสต์วรรษที่ 15-16 

สมัยใหมํเริ่มขึ้นตั้งแตํราวกลางคริสต๑ศตวรรษที่ 15  เมื่อระบบศักดินาสวามิภักดิ์เสื่อมลง ได๎มีการ
สถาปนารัฐชาติ (Nation State) ขึ้น ปัจจัยสําคัญสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของศาสนาจักรเสื่อมลง ทําให๎
เกิดความรู๎สึกชาตินิยมขึ้น นอกจากนี้ยุคของการฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ ซึ่งเกิดในชํวงคริสต๑ศตวรรษที่ 
14 – 16 ได๎เกิดการกํอตัวของลัทธิมนุษยนิยม (Humanism) ขบวนการฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการเกิดขึ้นใน
แหลมอิตาลี มีความก๎าวหน๎าทางวิทยาการ สํวนการปฏิรูปศาสนาทําให๎เกิดศาสนาคริสต๑นิกายใหมํ  
คือ โปรเตสแตนท๑ และเป็นการลดบทบาทของสันตะปาปาลง พระมหากษัตริย๑มีอํานาจมากขึ้นจึงกํอให๎เกิด
สังคมในรูปแบบใหมํที่เรียกวํา รัฐชาติ ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในยุโรปแล๎วแพรํกระจายไปทั่ว รัฐชาติที่
สําคัญในระยะแรกได๎แกํ สเปน โปรตุเกส ฝรั่งเศส อังกฤษ เป็นต๎น รัฐชาติเหลํานี้จะปกครองด๎ วย
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ 

1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในคริสต์ศตวรรษที่ 15  

ภายหลังการสิ้นสุดสงครามครูเสด ยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมาก มีการสํารวจทางทะเล 
การปฏิรูปทางศาสนา การลําอาณานิคมมีผลทําให๎ตลาดการค๎าขยายตัวอยํางรวดเร็ว อาณานิคมเป็น
ทั้งแหลํงวัตถุดิบและแหลํงขายสินค๎า ธุรกิจขยายตัว มีการจัดตั้งบริษัทที่เกิดผลกําไรมหาศาล เกิดระบบ
สินเชื่อและระบบธนาคารมีการออกธนบัตรเพ่ือใช๎หมุนเวียนในระบบธุรกิจ ลัทธิพาณิชย๑นิยมจึงเกิดขึ้น
และขยายตัวอยํางรวดเร็ว ลัทธิพาณิชย๑นิยมเป็นลัทธิที่เกิดขึ้นเพราะมนุษย๑อยากสะสมความมั่งคั่งร่ํารวย 
รัฐบาลกลางจึงต๎องสํงเสริมการค๎าให๎เจริญรุํงเรืองโดยเฉพาะการค๎าระหวํางประเทศด๎วยการผลิตสินค๎า
สําเร็จรูปแล๎วสํงไปขายยังตํางประเทศ โดยนําเข๎าวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศเมืองขึ้นหรือประเทศ
อาณานิคม ประเทศที่มั่งคั่งที่สุดคือประเทศอังกฤษ ในแนวคิดของลัทธิพาณิชย๑นิยม รัฐบาลต๎องมีอํานาจ
ในการควบคุมระบบเศรษฐกิจได๎อยํางทั่วถึง เพ่ือมุํงหวังให๎ประเทศของตนโดดเดํนกวําประเทศอ่ืน 
ลัทธิพาณิชย๑นิยมจะมุํงเน๎นการค๎าระหวํางประเทศให๎ได๎เปรียบมากที่สุด โดยเฉพาะความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจอันหมายถึงการมีทองคําและเงินไหลเข๎าประเทศ ลัทธิพาณิชย๑นิยมมีอิทธิพลตํอนโยบาย
เศรษฐกิจของยุโรปในชํวงคริสต๑ศตวรรษท่ี 16 ในการเสริมสร๎างเศรษฐกิจให๎ก๎าวหน๎าด๎วยการปรับปรุง
ทั้งด๎านการเกษตร อุตสาหกรรมและการค๎ารํวมกันไป ลัทธิพาณิชย๑นิยมถูกนําไปใช๎ในประเทศโปรตุเกส 
สเปน ฮอลันดา อังกฤษและฝรั่งเศส โดยรัฐบาลเข๎าควบคุมการค๎าระหวํางประเทศทุกชนิดเพ่ือให๎ได๎ 
เปรียบดุลการค๎า และสะสมโลหะมีคํา เชํน ทองคําและเงินให๎มากที่สุด จึงกํอให๎เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม
และปฏิวัติทางด๎านการเกษตรกรรม มีการนําเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข๎ามาใช๎ในการอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจรุํงเรือง มีการพัฒนาทางด๎านการค๎าและระบบการขนสํง อาจกลําวได๎วําการ
พัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจทําให๎เกิดการแขํงขันทางด๎านเศรษฐกิจระหวํางประเทศ อันนําไปสูํการเกิด
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สงครามโลกครั้งที่ 1 จนเป็นผลให๎เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดภาวะเงินเฟูอ 
การล๎มละลายของธนาคารทําให๎เกิดระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

2. ลัทธิพาณิชย์นิยม (Mercantilism)  

เป็นลัทธิเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ในสมัยใหมํ เมื่อมนุษย๑สะสมความมั่งคั่งขึ้นปลายสมัยกลาง 
รัฐบาลแตํละประเทศจะสํงเสริมการค๎าให๎เจริญรุํงเรืองโดยเฉพาะ การค๎าระหวํางประเทศ ต๎องการผลิต
สินค๎าสําเร็จรูปแล๎วสํงไปขายยังตํางประเทศ ทําให๎เกิดความต๎องการวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศเมืองขึ้น
หรือประเทศอาณานิคม ประเทศผู๎ผลิตจะเป็นประเทศที่มั่งคั่ง เชํน ประเทศอังกฤษ ในแนวคิดของลัทธิ
พาณิชย๑นิยมรัฐบาลต๎องมีอํานาจในการควบคุมระบบเศรษฐกิจได๎อยํางทั่วถึง เพ่ือมุํงหวังให๎ประเทศของตน
โดดเดํนกวําประเทศอ่ืน ลัทธิพาณิชย๑นิยมจะมุํงเน๎นการค๎าระหวํางประเทศให๎ได๎เปรียบมากที่สุดเพ่ือ
ต๎องการให๎มีทองคําและเงินไหลเข๎าประเทศ นอกจากนี้ลัทธิพาณิชย๑นิยมมีอิทธิพลตํอนโยบายเศรษฐกิจ
ของยุโรปในชํวงคริสต๑ศตวรรษที่ 16 อยํางมากในการเสริมสร๎างเศรษฐกิจให๎ก๎าวหน๎าด๎วยการปรับปรุง
สินค๎าด๎านการเกษตร อุตสาหกรรม และการค๎ารํวมกันไป ลัทธิพาณิชย๑นิยมถูกใช๎ในประเทศโปรตุเกส 
สเปน ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส โดยรัฐบาลเข๎าควบคุมการค๎าระหวํางประเทศทุกชนิดเพ่ือให๎
ได๎เปรียบดุลการค๎าและสะสมโลหะมีคําให๎มากที่สุด  

ลัทธิพาณิชย๑นิยมยังสํงผลตํอการค๎นพบดินแดนใหมํทําให๎ชาวยุโรปเข๎าไปจับจองดินแดน
สํวนตํางๆ ของโลกในลักษณะของการยึดครองอาณานิคม และนําไปสูํการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งมี
ผลกระทบตํอสังคมมนุษย๑อยํางมาก กลําวคือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมทําให๎เกิดการขยายตัวของเมือง 
มีประชากรเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเกิดการผลิตในระบบโรงงานทําให๎ประชากรถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน 
ทั้งในด๎านคําจ๎าง สวัสดิการทั่วไป การทํางาน การใช๎แรงงานเด็กและสตรี  เกิดชนชั้นใหมํที่มีบทบาท
และระบบทางเศรษฐกิจ คือ ชนชั้นกลาง หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมได๎เกิดการขยายตัวของลัทธิ
จักรวรรดินิยมในทวีปเอเชียและแอฟริกา จนเป็นสาเหตุให๎เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 

สงครามโลกทั้งสองครั้งมีผลกระทบโดยตรงตํอชีวิตมนุษย๑ โดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่ 2 มนุษย๑ได๎นํา
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีมาผลิตอาวุธประหัตประหารกัน 

3. การเมืองการปกครองยุคใหม่ 

การเมืองการปกครองหลังจากเกิดรัฐชาติแล๎ว ได๎เกิดลักษณะที่สําคัญ คือ ลัทธิชาตินิยม 
ลัทธิชาตินิยมนั้นคนในชาติต๎องการเห็นชาติของตนเจริญรุํงเรืองกวําชาติอ่ืนและการเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจของโลกทําให๎เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม หรือลัทธิอาณานิคม หมายถึง การขยายอํานาจ
ของคนกลุํมหนึ่ง หรือชาติหนึ่งเข๎าครอบงําเหนือคนตํางชาติในตํางแดน การขยายอํานาจดังกลําวอาจ
เป็นไปทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ หรือทางวัฒนธรรม ซึ่งวิวัฒนาการของจักรวรรดินิยมมีมา
ตั้งแตํสมยัโบราณ แตํเป็นการที่คนชาติหนึ่งหรือรัฐหนึ่งเข๎าควบคุมทางการเมืองการปกครองเหนือคน
อีกชาติหนึ่ง เชํน การขยายอํานาจ ของกรีก เปอร๑เซีย และโรมัน สํวนในยุคกลางก็จะเห็นการขยาย
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อํานาจของอาหรับ เติร๑ก มองโกล และจีน อยํางไรก็ตามลัทธิจักรวรรดินิยมในสมัยใหมํก็แบํงได๎เป็น  
2 ยุค คือ ยุคแหํงการค๎นพบ (The Age of Discovery) ชํวงคริสต๑ศตวรรษที่ 15 - 18 มีการสํารวจ
และค๎นพบดินแดนใหมํๆ โดยสเปน โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส ประเทศเหลํานี้ได๎ออกไป
ยึดครองดินแดนในสํวนตํางๆ ของโลกเป็นอาณานิคมของตน เชํน ดินแดนในทวีปอเมริกา เอเชียและ
แอฟริกา มีการแขํงขันในการลําอาณานิคมจนทําให๎อังกฤษเป็นประเทศที่มีอาณานิคมมากที่สุดจน
ได๎รับสมญาวําเป็นดินแดนที่พระอาทิตย๑ไมํเคยตกดิน ตํอมาในชํวงปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 19 เรียกวํา
จักรวรรดินิยมยุคใหมํ (New Imperialism) การลําอาณานิคมในชํวงนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในยุโรป ความแตกตํางระหวํางการลําอาณานิคมในยุคแหํงการค๎นพบกับจักรวรรดินิยม
ยุคใหมํ คือ ในยุคแหํงการค๎นพบนั้นคนจากประเทศในยุโรปจะอพยพไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่ตนเข๎า
ไปครอบครอง เชํน การเข๎าไปตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งในเวลาตํอมาได๎พัฒนามาเป็นประเทศ
สหรัฐอเมริกา แตํการยึดครองในจักรวรรดินิยมยุคใหมํมักจะเป็นการผนวกดินแดนอ่ืนเป็นสํวนหนึ่ง
ของดินแดนของตน หากพิจารณาโดยละเอียดถึงสาเหตุที่ทําให๎เกิดลัทธิจักรวรรดินิยมอาจพิจารณาได๎
ดังนี้ 

3.1 เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ การขยายตัวทางการค๎าตั้งแตํ 
คริสต๑ศตวรรษที่ 14 นําไปสูํการค๎นพบดินแดนใหมํอันเนื่องมาจากการสํารวจทางทะเล จึงยึดครอง
ดินแดนเหลํานั้นเป็นอาณานิคม จนกระทั่งคริสต๑ศตวรรษที่ 18 - 19 ได๎เกิดความก๎าวหน๎าทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑และเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมทําให๎มีความต๎องการวัตถุดิบมากขึ้น และเมื่อผลิตสินค๎า  
ออกมาแล๎วก็จําเป็นต๎องหาตลาดรองรับสินค๎า จึงต๎องแสวงหาดินแดนเพ่ือซื้อวัตถุดิบและขายสินค๎า
สําเร็จรูป 

3.2 เพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์และความเจริญของโลกตะวันตก ชาวตะวันตกได๎พยายาม 
เผยแผํคริสต๑ศาสนาตามหน๎าที่ของคริสต๑ศาสนิกชนที่ดี นอกจากนี้ชาวตะวันตกยังเชื่อวําเป็นภาระหน๎าที่
ของคนผิวขาวที่เชื่อวําตนเป็นผู๎เจริญกวําผู๎อื่น ได๎นําความเจริญไปยังดินแดนนอกทวีปยุโรป ด๎วยเหตุนี้
ศาสนาคริสต๑และวัฒนธรรมของชาวตะวันตกจึงแพรํกระจายเข๎าไปในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชีย 

3.3 เพื่อแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรในโลกตะวันตก ความก๎าวหน๎าทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑และด๎านการแพทย๑ทําให๎อัตราการตายของคนยุโรปลดน๎อยลง ประชากรจึงเพ่ิมข้ึนอยําง
รวดเร็วทําให๎เกิดปัญหาทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล๎อม รัฐบาลจึงสํงเสริมให๎มีการ
แสวงหาดินแดนใหมํ เพ่ืออพยพผู๎คนบางสํวนไปตั้งถิ่นฐานทํามาหากินในดินแดนเหลํานั้น ดินแดนที่
คนยุโรปอพยพไปอยูํมากท่ีสุด คือ ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต๎ ทวีปออสเตรเลียและนิวซีแลนด๑ 
จึงอาจกลําวได๎วําการแก๎ปัญหาการเพ่ิมประชากรของยุโรปมีสํวนสําคัญในการขยายตัวของลัทธิ
จักรวรรดินิยม 
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3.4 ปัจจัยทางด้านลัทธิชาตินิยมและยุทธศาสตร์ทางการทหาร ในปลายคริสต๑ศตวรรษ
ที่ 19 ลัทธิชาตินิยมมีกระแสที่รุนแรงมาก ทําให๎ประเทศในยุโรปแขํงขันกันแสวงหาอาณานิคมเพ่ือ
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติ รวมทั้งต๎องการสร๎างแสนยานุภาพทางกองทัพเรือแขํงกับชาติมหาอํานาจ
ทางทะเล 

การขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยมเนื่องมาจากการแขํงขันกันสร๎างแสนยานุภาพของ
ประเทศตะวันตกนําไปสูํการรวมกลุํมระหวํางประเทศ และเผชิญหน๎ากันจนเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่ 1 
ในระหวําง ค.ศ.1914 - 1918 ซึ่งมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กลําวคือ ชัยชนะของฝุาย
สัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 ทําให๎สหรัฐอเมริกากลายเป็นชาติมหาอํานาจของโลก และผู๎นํา
ชาติที่ปกครองด๎วยระบอบประชาธิปไตย ลัทธิคอมมิวนิสต๑ได๎รับการสถาปนาเป็นระบอบการปกครอง
อยํางเป็นทางการในรัสเซีย นอกจากนี้ยังเกิดลัทธินาซีในเยอรมนี ลัทธิฟาสซิสต๑ในอิตาลี ซึ่งเป็นรูปแบบ
การปกครองแบบเผด็จการ สํวนญี่ปุุนก็เป็นเผด็จการทหาร 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศทั้ง 3 นําไปสูํสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กํอให๎เกิด
ความเสียหายอยํางร๎ายแรงตํอโลก แตํในขณะเดียวกันลัทธิการปกครองแบบเผด็จการอยํางลัทธินาซี 
ลัทธิฟาสซิสต๑ และเผด็จการทหารของญี่ปุุนก็ถูกทําลายลงอยํางเด็ดขาด เปิดโอกาสให๎การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยได๎แพรํหลายในเวลาตํอมา ประเทศที่เป็นอาณานิคมก็เรียกร๎องความเสมอภาค
และสิทธิในการปกครองตนเองมากขึ้น และทําให๎ประเทศมหาอํานาจอยํางอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี 
อิตาลี และญี่ปุุนหมดอํานาจลง มีสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตมาเป็นมหาอํานาจใหมํแทน 

 

พัฒนาการทางการเมืองของยุโรป คริสต์วรรษที่ 17-18 

ภายหลังการลํมสลายของระบบศักดินาสวามิภักดิ์ในคริสต๑ศตวรรษที่ 15 หลายรัฐในยุโรป 
เชํน อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และโปตุเกส ได๎รวมกันเป็นปึกแผํนเป็นรัฐชาติ (Nation State)  หมายถึง 
รัฐที่มีการปกครองเป็นปึกแผํน มีอาณาเขตที่แนํนอน ประชาชนมีเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบเดียวกัน ปัจจัยที่สําคัญในการกํอให๎เกิดรัฐบาล คือ ความรู๎สึกชาตินิยม (Nationalism) 

ทําให๎ประชาชนเกิดความภูมิใจ และมีความจงรักภักดีตํอชาติและพระมหากษัตริย๑ของตนเอง 
1. องค์ประกอบของรัฐ 

ประกอบด๎วย ประชากร ดินแดน รัฐบาลและอํานาจอธิปไตย ถ๎าขาดอยํางใดอยํางหนึ่งไป
จะทําให๎ขาดสภาพของความเป็นรัฐที่สมบูรณ๑ 

1.1 ประชากร (Population) หมายถึง พลเมืองของรัฐทุกรัฐจะต๎องมีประชากรอาศัยอยูํ
แตํไมํมีข๎อกําหนดแนํนอนวํารัฐจะต๎องมีประชากรจํานวนเทําใด อริสโตเติลได๎ให๎ความเห็นวํารัฐที่ดีควร
มีประชากรประมาณ 5,040 คน อีกหลายศตวรรษตํอมา รุสโซมีความเห็นวํารัฐที่ดีควรมีพลเมือง  
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หนึ่งแสนคน ปัจจุบันถือกันวํารัฐควรมีประชากรจํานวนมากพอสมควรที่จะทําให๎รัฐดํารงอยูํได๎ด๎วยการ
พ่ึงตนเอง ดังนั้นแตํละรัฐจึงมีประชากรมากหรือน๎อยแตกตํางกันไปตามลักษณะการตั้งถิ่นฐาน ภูมิอากาศ
และเผําพันธุ๑ เชํน รัฐวาติกันมีประชากรประมาณ 1,000 คน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากร
ประมาณ 1,200 ล๎านคน  

1.2 ดินแดน (Territory) หมายถึง อาณาเขตของรัฐที่ประกอบด๎วยพ้ืนดิน พ้ืนน้ําและ
ท๎องฟูาที่อยูํเหนือเขตพ้ืนดินและพ้ืนน้ํา รวมทั้งทะเลอันเป็นเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (The Exclusive 

Economic Zone) ด๎วย รัฐทุกรัฐจะต๎องมีดินแดนเป็นของตนเอง แตํไมํได๎กําหนดวําจะต๎องมีดินแดน
เทําใด อันจะเห็นได๎วําบางรัฐที่ดินแดนน๎อยมาก เชํน โมนาโกมีดินแดนเพียง 8 ตารางไมล๑ ในขณะที่
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีดินแดนกว๎างใหญํถึง 9,596,961 ตารางกิโลเมตร ความกว๎างใหญํของดินแดน
มิใชํเครื่องชี้บอกท่ีแนํนอนถึงความเป็นมหาอํานาจเสมอไป 

1.3 รัฐบาล (Government) หมายถึง คณะบุคคลที่ใช๎อํานาจในการบริหารปกครอง
ประเทศ มีหน๎าที่จัดระเบียบภายในรัฐ เพ่ือประโยชน๑สํวนรวมให๎เป็นไปตามตัวบทกฎหมายประเทศ
ตํางๆ จะต๎องมีรัฐบาลปกครองประเทศ ถ๎าปราศจากรัฐและปราศจากประเทศแล๎ว รัฐก็จะไมํมีตัวแทน
เป็นผู๎ใช๎อํานาจอธิปไตยแทนประชาชน การจะใช๎อํานาจอธิปไตยในรูปแบบใดขึ้นอยูํกับการตกลงกัน
ระหวํางรัฐบาลกับประชาชน 

1.4 อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง อํานาจสูงสุดของรัฐที่ใช๎บังคับบัญชาภายในรัฐ
ทีจ่ะทําให๎รัฐดําเนินกิจการตํางๆ ได๎อยํางเต็มที่ทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นอิสระจากการควบคุม
ของรัฐอ่ืน ไมํตกอยูํภายใต๎อาณัติของรัฐอ่ืนในรูปของอาณานิคม ดินแดนในอารักขาหรือดินแดนใน
อาณัติของรัฐอ่ืน ลักษณะสําคัญของอํานาจอธิปไตย นักรัฐศาสตร๑มีความเห็นวํา อํานาจอธิปไตยจะต๎อง
มีลักษณะทางความเด็ดขาด (Absoluteness) เป็นอํานาจสูงสุดเหนืออํานาจใดๆ ในรัฐ มีลักษณะเป็น
การทั่วไป คือ การใช๎อํานาจอธิปไตยนั้นต๎องครอบคลุมทั่วทั้งรัฐไมํวําจะเป็นบุคคล ดินแดน องค๑การ 
หรือกลุํมบุคคลที่อยูํภายในอาณาเขตของรัฐนั้นๆ ยกเว๎นตัวแทนทางการทูตเทํานั้น มีลักษณะความ
ถาวร หมายความวํา แม๎จะมีการเปลี่ยนรัฐบาลแตํอํานาจอธิปไตยจะยังคงอยูํ การสิ้นสุดอํานาจอธิปไตย
คือ การสิ้นสุดของรัฐ รัฐหนึ่งจะมีอํานาจอธิปไตยเพียงหนึ่งเทํานั้น หากอํานาจอธิปไตยมีการแบํงแยก
ก็จะทําให๎รัฐนั้นลํมสลายหรือเกิดรัฐใหมํขึ้นมา เชํน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต๎ เป็นต๎น 

1.5 รูปแบบการใช้อ านาจอธิปไตย จําแนกได๎ ดังนี้ 
1.5.1 การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ (Absoluted Monarchy) หรือ  

ราชาธิปไตย ในระยะแรกของการตั้งรัฐชาติในยุโรป แตํละรัฐต๎องเผชิญกับปัญหาภายในทั้งด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง มีความจําเป็นต๎องแก๎ไขโดยผู๎มีอํานาจ ด๎วยเหตุนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให๎กษัตริย๑
มีอํานาจโดยสมบูรณ๑ดังที่เรียกวํา ทฤษฎีเทวสิทธิ์ของกษัตริย๑ (Divine Right of Kings) โดยอ๎างวํา
กษัตริย๑ปกครองประเทศในรูปแบบผู๎แทนโดยชอบธรรมของพระเจ๎า ดังนั้น  กษัตริย๑จึงมีพันธะหน๎าที่
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ตํอพระเจ๎าเทํานั้น กษัตริย๑ทรงอยูํเหนือกฎหมาย ทรงออกกฎหมายและบังคับใช๎กฎหมาย ตลอดจน
ทรงอยูํในฐานะที่ทําอะไรไมํผิด (The King can do no wrong) การที่ประชาชนเชื่อฟังกษัตริย๑ก็เทํากับ
เป็นความเคารพเชื่อฟังพระเจ๎าด๎วย ประชาชนไมํมีสิทธิ์วิพากษ๑วิจารณ๑การปกครองของกษัตริย๑แตํอาจ
ให๎คําปรึกษาแกํกษัตริย๑ได๎ การปกครองที่กษัตริย๑มีอํานาจโดยสมบูรณ๑ เชํนนี้ เรียกวํา สมบูรณาญาสิทธิราชย๑ 
(Absoluted Monarchy) หรือ ราชาธิปไตย 

ในบางยุคบางสมัย กษัตริย๑บางพระองค๑ก็มิได๎มีอํานาจในการปกครองโดยสมบูรณ๑ 
ตามทฤษฎีเทวสิทธิ์ เชํน สมัยพระเจ๎าเฮนรีที่ 8 (ค.ศ.1509 - 1547) และพระนางเจ๎าอลิซาเบธที่ 1 

(ค.ศ. 1558 - 1603) แหํงอังกฤษ กษัตริย๑ต๎องขอความเห็นชอบตํอรัฐสภาในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การปกครอง แตํกษัตริย๑ก็ยังสามารถควบคุมสภาไว๎ได๎ และทรงปกครองประเทศด๎วยพระราชอํานาจ
เกือบสมบูรณ๑แตํไมํสมบูรณ๑ จนเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย๑เหมือนกษัตริย๑ฝรั่งเศส สําหรับการปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ในฝรั่งเศสนั้นได๎พัฒนาถึงขีดสุดในสมัยพระเจ๎าหลุยส๑ที่ 14 (ค.ศ.1643 -

1715) พระองค๑สามารถรวมอํานาจทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การคลัง และการทหารไว๎ที่
สํวนกลาง คือ พระราชวังแวร๑ซายร๑ ทรงสมมติพระองค๑เป็นสุริยกษัตริย๑ (Sun King) ปกครองประเทศ
โดยอาศัยทฤษฎีเทวสิทธิ์และตลอดสมัยของพระองค๑ไมํเคยเรียกประชุมรัฐสภาเลย 

หลังสมัยพระเจ๎าหลุยส๑ที่ 14 ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑เริ่มเสื่อมลง การขยาย
อํานาจของฝรั่งเศสในยุโรปในสมัยพระเจ๎าหลุยส๑ที่ 14 และ 15 เป็นเหตุให๎ฝรั่งเศสต๎องเข๎าสูํสงคราม
บํอยครั้ง สํงผลกระทบให๎เกิดวิกฤตการณ๑ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จนกลายเป็นการปฏิวัติ
ใหญํในปี ค.ศ.1789 

1.5.2 การปกครองระบอบประชาธิปไตย (Democratic Regime) การปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย๑รุํงเรืองมากในคริสต๑ศตวรรษท่ี 17 และเริ่มเสื่อมลงในคริสต๑ศตวรรษท่ี 18 ถูก
โจมตีอยํางมากโดยนักปราชญ๑แหํงยุคเหตุผล ประกอบกับการขยายตัวทางการค๎าทําให๎ชนชั้นกลางที่
มั่งค่ังทางเศรษฐกิจแตํไมํมีสํวนรํวมในการปกครองประเทศได๎เรียกร๎องสิทธิทางการเมือง การปกครอง 
ผลการเรียกร๎องดังกลําวทําให๎เกิดการพัฒนาไปสูํการปกครองระบอบประชาธิปไตย นักปราชญ๑ทาง
การเมืองที่สําคัญในคริสต๑ศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นเจ๎าของแนวคิดทางการเมืองอันเป็นรากฐานการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยมีดังนี้ 

จอห๑น ล็อค (John Locke, ค.ศ. 1632 - 1704) เป็นชาวอังกฤษ มีแนวความคิดวํา
ประชาชนเป็นเจ๎าของสิทธิ์ตามธรรมชาติในชีวิต เสรีภาพและทรัพย๑สิน ประชาชนเป็นผู๎จัดตั้งรัฐบาลขึ้น 
และมอบอํานาจแกํรัฐบาลเพ่ือให๎ทําหน๎าที่ปกปูองคุ๎มครองสิทธิตามธรรมชาติดังกลําว หากรัฐบาลไมํ
สามารถทําหน๎าที่ตามที่ได๎รับมอบหมายประชาชนก็มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนรัฐบาลได๎ 

 ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean Jacques Rousseau, ค.ศ. 1712-1778) เป็นชาวฝรั่งเศส 
ได๎เขียนหนังสือชื่อ “สัญญาประชาคม” (Social Contract) ในหนังสือเลํมนี้ รุสโซกลําวถึงสัญญาประชาคมวํา 
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หมายถึงสัญญาที่แตํละคนเข๎ารํวมกับทุกคนภายใต๎เอกภาพและเจตจํานงเดียวกัน โดยที่ประชาชน
สามารถกํอตั้งรัฐบาลขึ้นได๎และให๎อํานาจแกํรัฐบาลเพ่ือรับใช๎ประชาชน แตํถ๎าเมื่อใดที่ประชาชนไมํ
พอใจรัฐบาลก็อาจเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได๎ รุสโซชี้ให๎เห็นวําสภาวะธรรมชาตินั้นเป็นสภาวะที่มนุษย๑มี
ความผาสุข มีอิสระเสรีและความเสมอภาค อยํางไรก็ตามแม๎มนุษย๑จะเกิดมาอยํางเสรี แตํทุกหนทุก
แหํงมนุษย๑ก็ถูกตรึงด๎วยโซํตรวนแหํงพันธนาการ แนวความคิดของรุสโซถือวําเป็นรากฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยในเวลาตํอมา 

มองเตสกิเออ (Montesquieu, ค.ศ.1689 - 1775) เป็นชาวฝรั่งเศส มองเตสกิเออ 
กลําววํา การเมืองการปกครองนั้นเกี่ยวกับ 3 เรื่องเทํานั้น คือ การออกกฎหมาย (นิติบัญญัติ) การทํา
ตามกฎหมาย(การบริหาร) และดูแลทางด๎านการศาล(การยุติธรรม) แนวคิดของมองเตสกิเออมีอิทธิพล 
อยํางสูงตํอการเขียนรัฐธรรมนูญของประเทศตํางๆ สําหรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญใน
โลกตะวันตกและมีความสําคัญตํอการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ การปฏิวัติอัน
รุํงโรจน๑ของอังกฤษ (ค.ศ.1688) การปฏิวัติในอเมริกา (ค.ศ.1776) และการปฏิวัติฝรั่งเศส (ค.ศ.1789) 

1.6 ทฤษฎีก าเนิดรัฐ (Origin of the State)   
1.6.1 ทฤษฎีเทวสิทธิ์ (Divine Right Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวําพระเจ๎าเป็นผู๎สร๎างรัฐ 

สร๎างมนุษย๑ อํานาจในการปกครองเป็นของพระเจ๎า กษัตริย๑มีพันธะกับพระเจ๎าและปกครองรัฐในนาม
ของพระเจ๎า การกระทําใดๆ ของกษัตริย๑จึงไมํถือเป็นความผิด เป็นที่มาของหลักการที่วํากษัตริย๑ทําอะไร
ไมํผิด (The king can do no wrong) นําไปสูํระบอบการปกครองที่เรียกวํา สมบูรณาญาสิทธิราชย๑ 
(Absolute Monarchy) 

1.6.2 ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Constract) ทฤษฎีนี้เชื่อวํารัฐเกิดขึ้นโดยมนุษย๑
เป็นผู๎สร๎างและเป็นเจ๎าของอํานาจอธิปไตย เพราะมนุษย๑มีสิทธิตามธรรมชาติมาตั้งแตํเกิด คนทุกคนจึง
มีสิทธิปกครองตนเอง แตํเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน และการตัดสินปัญหาเมื่อเกิดการ
ขัดแย๎งกันขึ้น มนุษย๑จึงมอบหมายให๎บุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู๎ใช๎อํานาจแทนตน ทฤษฎีนี้จึงมีสํวน
สนับสนุนทั้งรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

1.6.3 ทฤษฏีวิวัฒนาการ (Evolution Theory) ทฤษฏีนี้ใช๎เหตุผลและความจริงที่ 
เชื่อวํามนุษย๑เป็นสัตว๑การเมืองและสัตว๑สังคม มนุษย๑กับการเมืองจึงแยกกันไมํออก และทุกสิ่งทุกอยําง
ยํอมมีการเปลี่ยนแปลง มีวิวัฒนาการ การเมืองก็เชํนเดียวกัน องค๑การทางการเมืองในอดีตมีวิวัฒนาการ  
จากเผําชน นครรัฐ จักรวรรดิ จนถึงรัฐประชาชาติในปัจจุบัน 
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การปฏิวัติอุตสาหกรรม คริสต์วรรษที่ 18 

เกิดขึ้นในชํวงเวลาตั้งแตํ ค.ศ.1760 ถึง ค.ศ.1850 เมื่อการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรกรรม
การผลิต การทําเหมืองแร ํการคมนาคมขนสํง และเทคโนโลยี สํงผลกระทบอยํางลึกซึ้งตํอสภาพสังคม   

เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ในขณะนั้นการปฏิวัติเริ่มต๎นในสหราชอาณาจักร จากนั้นจึงแพรํขยายไปยัง
ยุโรปตะวันตก อเมริกาเหนือ ญี่ปุุน จนขยายไปทั่วทั้งโลก 

1. กระบวนการเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายของคริสต์ศตวรรษที่ 18  
ด๎วยการเปลี่ยนผํานซึ่งเป็นสํวนหนึ่งในการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาแรงงานคนและ

สัตว๑เป็นหลักไปเป็นเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาเครื่องจักรเป็นหลักของสหราชอาณาจักร โดยเริ่มใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมแรก อันเป็นผลมาจากการพัฒนากรรมวิธีการหลอมเหล็ก และ
ความนิยมในการใช๎ถํานหินโค๎กที่แพรํหลายขึ้น  การขยายตัวของการค๎าขายเป็นผลมาจากการพัฒนา
คลอง ถนน และทางรถไฟ ด๎วยการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบพึ่งพาเกษตรกรรมไปเป็นเศรษฐกิจ
แบบพ่ึงพาอุตสาหกรรมการผลิต ทําให๎เกิดการไหลบําของประชากรจากชนบทเข๎าสูํเมืองขนานใหญํ 
และกํอให๎เกิดการขยายตัวของจํานวนประชากร 

2. การเปลี่ยนแปลงการผลิตครั้งส าคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

การผลิตชิ้นสํวนซึ่งสามารถสับเปลี่ยนกันได๎ เครื่องกลึงและเครื่องกลอ่ืนๆ ในการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมทําให๎การผลิตสินค๎ามีความละเอียดแมํนยําสูงและสามารถผลิตซ้ําเชํนเดิมได๎เป็นจํานวน
มาก ตัวอยํางเชํน การผลิตปืนซึ่งในอดีตผลิตได๎ทีละกระบอกด๎วยการนําชิ้นสํวนเข๎าประกอบกันอยําง
พอดีจนได๎ออกมาเป็นหนึ่งกระบอก หากแตํชิ้นสํวนในการประกอบปืนครั้งนั้นไมํสามารถใช๎แทนกันกับ
ชิ้นสํวนจากปืนกระบอกอ่ืนได๎ ด๎วยความละเอียดแมํนยําในการผลิตซ้ําจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้เอง 
ทําให๎ชิ้นสํวนตํางๆ ของปืนสามารถแลกเปลี่ยนทดแทนกันได๎ และยังกํอให๎เกิดการผลิตแบบจํานวน
มากๆ จนสํงผลให๎ราคาสินค๎าจากการผลิตแบบนี้ลดลงไปอยํางมาก 

3. การก าเนิดขึ้นของเครื่องจักรไอน้ าซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก  

ความนิยมในอรรถประโยชน๑ของกังหันน้ําและเครื่องจักรที่ใช๎พลังงานขับเคลื่อน โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นตัวสนับสนุนให๎กําลังการผลิตขยายตัวอยํางมาก การพัฒนาเครื่องมือโลหะใน 
ชํวงสองทศวรรษแรกของคริสต๑ศตวรรษที่ 19 อํานวยความสะดวกให๎ผู๎ประกอบการมีเครื่องจักรการผลิต
ที่มากขึน้และนําไปใช๎ได๎กับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ผลกระทบเกิดขึ้นแพรํขยายออกไปทั่วยุโรปตะวันตกและ
อเมริกาเหนือ ในชํวงคริสต๑ศตวรรษที่ 19 จนในที่สุดก็ได๎แพรํหลายไปทั่วโลก กระบวนการที่ดําเนินไป
นี้เรียกวําการทําให๎เป็นอุตสาหกรรม และทําให๎เกิดผลกระทบอยํางมโหฬารตํอสังคม กํอให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอยํางมากดังนี้ 
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3.1 การเพ่ิมประชากรและการเปลี่ยนแปลงสูํความเป็นเมือง สังคมชนบทเปลี่ยนเป็นสังคม
เมืองมากขึ้นเรื่อยๆ 

3.2 ชนชั้นกรรมาชีพมีความทุกข๑ยาก ถูกเอารัดเอาเปรียบ ตํอมาได๎มีการรวมกลุํมเพ่ือ
เรียกร๎องสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เชํน คําจ๎าง อันเป็นที่มาของระบบสังคมนิยม 

3.3 การเกิดชนชั้นใหมํที่มีบทบาทและฐานะทางเศรษฐกิจ ประกอบด๎วยเจ๎าของโรงงาน 
เจ๎าของเหมือง ตลอดจนเจ๎าของกิจการรถไฟ ซึ่งเรียกร๎องให๎รัฐบาลดําเนินนโยบายแบบเสรีนิยมยุค
กํอนรัฐชาติ 
 

 
 

ภาพที่ 1.10 โรงงานปั่นด๎ายในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

ที่มา: https://th.wikipedia.org 
 

จุดเริ่มต๎นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมถูกเชื่อมโยงอยํางมากกับนวัตกรรมจํานวนหนึ่งที่ถูก
คิดค๎นขึ้นในชํวงครึ่งหลังของคริสต๑ศตวรรษท่ี 18 ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1.11 เครื่องปั่นด๎าย สปินนิงมูล ของแซมมูเอล ครอมป์ตัน 

ที่มา: https://th.wikipedia.org 
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สิ่งทอ – การปั่นฝูาย โดยใช๎เครื่องปั่นด๎ายพลังน้ํา วอเทอร๑เฟรมของริชาร๑ด อาร๑คไรต๑
เครื่องปั่นด๎ายสปินนิงเจนนีของเจมส๑ ฮาร๑กรีฟส๑ เครื่องปั่นด๎ายสปินนิงมูลของแซมมูเอล ครอมป์ตัน  
สิ่งประดิษฐ๑นี้ได๎รับสิทธิบัตรในปี ค.ศ.1769 กํอนจะหลุดจากสิทธิบัตรในปี ค.ศ.1783 จากจุดนี้เองที่
ตามมาด๎วยการสร๎างโรงงานปั่นฝูายมากมาย เทคโนโลยีนี้ยังถูกนําไปประยุกต๑กับการปั่นผ๎าเนื้อละเอียด
และเส๎นด๎ายในภายหลัง เพ่ือใช๎เป็นวัตถุดิบในการทําผ๎าลินินและสิ่งทอตํางๆ การปฏิวัติฝูายครั้งนี้
เริ่มต๎นขึ้นในเมืองเดอร๑บี ซึ่งตํอมาเป็นที่รู๎จักกันในฉายาวํา "โรงไฟฟูาแหํงภาคเหนือ" 

 

 
 

ภาพที่ 1.12 เครื่องจักรไอน้ํา – เครื่องจักรไอน้ําของเจมส๑ วัตต๑ 
ที่มา: https://th.wikipedia.org 

 

เครื่องจักรไอน้ํา – เครื่องจักรไอน้ํา ถูกประดิษฐ๑โดยเจมส๑ วัตต๑ และได๎รับสิทธิบัตรในปี 
ค.ศ.1775 ซึ่งจุดประสงค๑หลักก็เพ่ือสร๎างพลังงานในการสูบน้ําออกจากเหมือง แตํเมื่อถึงยุค ค.ศ.1780 
เป็นต๎นไป มันก็ถูกประยุกต๑ใช๎กับการสร๎างพลังงานให๎แกํเครื่องจักรชนิดอ่ืนๆ กํอให๎เกิดการพัฒนา
โรงงานกึ่งอัตโนมัติขึ้นอยํางรวดเร็วในระดับที่กํอนหน๎านี้ไมํได๎คาดการณ๑ไว๎กํอน โดยเป็นครั้งแรกใน
หน๎าประวัติศาสตร๑ที่ผู๎คนไมํต๎องพ่ึงพาแรงงานมนุษย๑ แรงงานสัตว๑ จากลมหรือจากน้ําอีกตํอไป 
เครื่องจักรไอน้ําจึงถูกใช๎งานอยํางแพรํหลาย เชํน ใช๎สูบน้ําออกจากเหมือง  ใช๎ลากล๎อเลื่อนบรรทุก 
ถํานหินขึ้นมายังผิวโลก ใช๎เปุาลมเข๎าสูํเตาหลอมเหล็ก ใช๎บดดินในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา และ
ใช๎สร๎างพลังงานแกํโรงงานทุกประเภท กลําวได๎วําเป็นเวลามากกวําหนึ่งร๎อยปีที่เครื่องจักรไอน้ําครอง
ตําแหนํงราชาแหํงบรรดาอุตสาหกรรม 

การผลิตเหล็กกล๎าในอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก ถํานหินถูกประยุกต๑เข๎ากับทุกขั้นตอนของ
การหลอมเหล็กแทนที่ถํานฟืนจากไม๎ การนําถํานหินมาใช๎นี้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตทองแดงและ
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ตะกั่วมากํอนแล๎ว เชํนเดียวกับในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กดิบในเตาถลุงทรงสูง แตํในขั้นที่สองของการ
ผลิตเหล็กดัดต๎องพ่ึงพานวัตกรรมการขึ้นรูปและการประทับตรา ซึ่งสิทธิบัตรหมดอายุลงในปี ค.ศ.1786 

และเตาพุดดลิงของเฮนรี คอร๑ต ได๎รับสิทธิบัตรในปี ค.ศ.1784 

ภาคอุตสาหกรรมชั้นนําข๎างต๎นทั้งสามภาคนี้  คือ นวัตกรรมหลักที่กํอให๎เกิดการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอยํางก๎าวกระโดด โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมมักจะกลําวถึงอยูํเสมอนี้ ไมํได๎หมายถึง
การดูแคลนนวัตกรรมอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อกลําวถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งหากปราศจาก
นวัตกรรมยุคกํอนหน๎าอยําง สปินนิงเจนนี หรือ ฟลายอิงชัตเทิล หรือการหลอมเหล็กดิบด๎วยถํานฟืน 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครั้งสําคัญนี้ก็อาจจะเป็นไปไมํได๎ สํวนนวัตกรรมยุคหลังๆ อยํางหูกทอผ๎า 
หรือเครื่องจักรไอน้ําแรงดันสูงของริชาร๑ด เทรวิทิค ก็ยังเป็นสํวนสําคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน 
สหราชอาณาจักร การใช๎เครื่องจักรไอน้ําให๎พลังงานแกํโรงงานปั่นฝูายและโรงงานผลิตเหล็ก ยังทําให๎
การตั้งโรงงานสามารถทําในที่ใดก็ได๎ตามแตํสะดวก ไมํจําเป็นต๎องตั้งใกล๎แมํน้ําในการใช๎พลังงานจาก
กังหันน้ําอีกตํอไป 

นอกจากนี้การค๎นพบวิธีการทําคอนกรีตอีกครั้งในปี ค.ศ. 1756 บนพื้นฐานมาจากการทํา
ปูนปลาสเตอร๑ โดยวิศวกรชาวอังกฤษนามวํา จอห๑น สมีตัน ก็ยังมีสํวนสําคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ซึ่งความรู๎ดังกลําวสูญหายไปเป็นเวลากวํา 1,300 ปี 
 

ระยะเวลาแห่งสงคราม คริสต์วรรษที่ 19 – 20 

ภายหลังการเกิดขึ้นของรัฐชาติ การเมืองการปกครองเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ เกิด
ลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperailism) หมายถึง การขยายอิทธิพลหรืออํานาจการปกครองของชาติหนึ่ง
หรือรัฐหนึ่งเข๎าครอบงําเหนือคนตํางชาติในตํางแดน ทั้งทางด๎านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจและ
ทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เพ่ือผลประโยชน๑ในการแสวงหาวัตถุดิบและตลาด สาเหตุสําคัญที่ทําให๎เกิดลัทธิ
จักรวรรดินิยม เพ่ือเผยแพรํศาสนาและความเจริญของชาวตะวันตก เพ่ือตอบสนองการขยายตัวทาง 
ด๎านเศรษฐกิจ จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงทําให๎มีความต๎องการวัตถุดิบและตลาดรองรับสินค๎าและ
เพ่ือแก๎ปัญหาการเพ่ิมประชากร ความก๎าวหน๎าทางด๎านวิทยาศาสตร๑และการแพทย๑ทําให๎ประชากร
เพ่ิมข้ึนอยํางรวดเร็ว จึงต๎องแสวงหาดินแดนใหมํเพ่ือให๎ผู๎คนบางสํวนได๎อพยพไปตั้งถิ่นฐานในดินแดน
เหลํานั้น ในการขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม เนื่องมาจากการแขํงขันกันสร๎างแสนยานุภาพของ
ประเทศในภูมิภาคตะวันตก นําไปสูํการรวมกลุํมกันระหวํางประเทศ และเผชิญหน๎ากันจนเกิดเป็น
สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น ขึ้นตามลําดับ 
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1. สงครามโลกครั้งท่ี 1 (World War)  

สงครามคือสิ่งเลวร๎ายที่สุดที่มนุษย๑กระทําตํอกัน เพราะเมื่อใดที่เกิดภาวะสงครามยํอม
หมายถึงการสูญเสีย ความเสียหายและความทุกข๑ทรมานของทุกฝุาย ไมํวําสุดท๎ายฝุายใดจะเป็นฝุาย
ได๎รับชัยชนะก็ตาม อยํางเชํนในสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มีการสู๎รบและสูญเสียตํอเนื่องยาวนานเป็นเวลา
หลายปี บทเรียนนี้ทําให๎เราควรย๎อนกลับมาดูปมของความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นวํา สงครามครั้งนี้ เริ่มต๎น
จากอะไร ฝุายไหนได๎รับชัยชนะและไทยมีบทบาทในสงครามโลกครั้งนี้อยํางไร 

1.1 สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1 

สงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นสงครามที่เริ่มและมีศูนย๑กลางอยูํในทวีปยุโรป ชนวนเหตุ
สําคัญของความขัดแย๎งเริ่มจากเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.1914 เกิดการลอบปลงพระชนม๑ อาร๑ช 
ดยุก ฟรานซ๑ เฟอร๑ดินานด๑ มกุฎราชกุมารแหํงจักรวรรดิออสเตรีย - ฮังการี ขณะเสด็จเยือนกรุงซารา
เจโว เมืองหลวงของแคว๎นบอสเนีย - เฮอร๑เซโกวีนา โดยกัฟรีโล ปรินซีป นักชาตินิยมชาวเซอร๑เบีย 
ออสเตรีย - ฮังการี เชื่อวํา เซอร๑เบียอยูํเบื้องหลังในการกระทําดังกลําว จึงยื่นคําขาดตํอราชอาณาจักร
เซอร๑เบีย เป็นข๎อเรียกร๎อง 10 ประการ ซึ่งมีเจตนาทําให๎ยอมรับไมํได๎และจุดชนวนสงครามขึ้น เมื่อ
เซอร๑เบียยอมตกลงในข๎อเรียกร๎องเพียง 8 ข๎อ ออสเตรีย - ฮังการี จึงประกาศสงครามเมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม ค.ศ.1914 

 

 
 

ภาพที่ 1.13 ทหารที่รํวมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 

ที่มา: http://www.ces.in.th/main 
 

ทั้งนี ้ตัวเรํงที่ทําให๎ไฟสงครามโหมกระหน่ํามาจากปมปัญหาเรื่องสมดุลอํานาจที่สั่งสม
มานานของหลายประเทศในภาคพ้ืนยุโรป ทั้งเรื่องการแขํงขันทางเศรษฐกิจ การแยํงชิงอาณานิคมและ
ระบบภาคีพันธมิตรที่แบํงเป็น 2 ฝุาย มหาอํานาจกํอนหน๎านี้ โดยแยกเป็นฝุายสัญญาไตรภาคี ประกอบด๎วย 
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เยอรมนี ออสเตรีย - ฮังการี อิตาลี และฝุายสัญญาไตรพันธมิตร ประกอบด๎วย อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย 
ชาติพันธมิตรเหลํานี้รวมถึงชาติอาณานิคมของแตํละประเทศตํางถูกดึงให๎เข๎ารํวมในสงคราม ทําให๎
ความขัดแย๎งลุกลามไปทั่วโลกอยํางรวดเร็ว 

1.2 ภาพรวมการรบของสงครามโลกครั้งท่ี 1 

สงครามเปิดฉากในวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ.1914 วันเดียวกับการประกาศสงคราม 
ประเทศออสเตรีย - ฮังการี ได๎เปิดฉากรุกรานเซอร๑เบียเป็นครั้งแรก สํวนเยอรมันที่อยูํฝุายเดียวกันก็
เปิดฉากรุกรานเบลเยียม เป็นจุดเริ่มของสงครามที่ยากเกินจะยับยั้งอีกตํอไป 

สงครามครั้งนี้แบํงเป็น 2 ฝุาย คือ ฝุายมหาอํานาจไตรภาคีมี ฝรั่งเศส อังกฤษ รัสเซีย 
และประเทศอาณานิคม หลังจากนั้นได๎มีชาติมหาอํานาจเข๎ารํวมเพ่ิมเติม คือ จักรวรรดิญี่ปุุนเมื่อเดือน
สิงหาคม ปี ค.ศ.1914 อิตาลีเมื่อเดือนเมษายน ปี ค.ศ.1915 และสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนเมษายน ปี 
ค.ศ.1917 สํวนอีกฝุาย คือ ฝุายมหาอํานาจกลาง ประกอบด๎วยจักรวรรดิออสเตรีย - ฮังการี จักรวรรดิ
เยอรมนีและดินแดนอาณานิคม จากนั้นมีจักรวรรดิออตโตมานเข๎ารํวมด๎วยในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1914 
และบัลแกเรียในปี ค.ศ.1915 มีประเทศที่วางตัวเป็นกลางไมํฝักใฝุฝุายใด คือ เนเธอร๑แลนด๑ สเปน 
และประเทศตามคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย แม๎วําประเทศเหลํานี้อาจจะเคยสํงเสบียงและยุทโธปกรณ๑
ไปชํวยเหลือบางประเทศท่ีรบอยูํก็ตาม 

 

 
 

ภาพที่ 1.14 สนามเพลาะ 

ที่มา: http://www.baanjomyyut.com 
  

การสู๎รบที่เกิดขึ้นตามแนวรบด๎านตะวันตก จะเป็นการรบรูปแบบสนามเพลาะ คือ  
การขุดหลุมเป็นแนวยาวหลายแนวสลับซับซ๎อนกัน ด๎านหน๎าสร๎างลวดหนามไว๎ต๎านทานข๎าศึกและ
ปูอมปราการ ซึ่งถูกแยกออกจากกันด๎วยดินแดนรกร๎าง แนวปราการทั้ง 2 ฝุาย จะตรึงขนานกันเป็น
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ระยะมากกวํา 600 กิโลเมตร สํวนในแนวรบด๎านตะวันออก เนื่องจากเป็นที่ราบกว๎างขวางและมีเครือขําย
ทางรถไฟจํากัด ทําให๎ไมํสามารถรบรูปแบบสนามเพลาะได๎ แม๎วําความรุนแรงจะไมํตํางจากด๎าน
ตะวันตกก็ตาม ขณะที่แนวรบตะวันออกกลางและแนวรบอิตาลี ก็มีการสู๎รบกันอยํางดุเดือดเชํนกัน 
สงครามครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร๑ของการรบทางอากาศอีกด๎วย 

หลังจากการรบที่ยาวนานตั้งแตํวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ.1914 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
ค.ศ.1918 รวมเวลากวํา 4 ปี 4 เดือน ในที่สุดฝุายที่ได๎รับชัยชนะ คือ ฝุายพันธมิตรที่มีแกนนําเป็นฝรั่งเศส 
อังกฤษ รัสเซีย สํวนฝุายที่พํายแพ๎ คือ ฝุายมหาอํานาจกลางที่ประกอบด๎วย จักรวรรดิออสเตรีย - ฮังการี 
จักรวรรดิเยอรมนี ภายหลังสงครามได๎มีการเซ็นสนธิสัญญาจํานวนมาก แตํสัญญาที่สําคัญ  คือ สนธิ
สัญญาแวร๑ซายส๑ (สนธิสัญญาสันติภาพ ซึ่งเป็นการยุติสถานะสงครามระหวํางฝุายสัมพันธมิตรและ
จักรวรรดิเยอรมัน) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.1919 

1.3 ผลกระทบของสงครามโลกครั้งท่ี 1  

ผลสําคัญอยํางหนึ่ง คือ มีการวาดรูปแผนที่ยุโรปใหมํ ทําให๎ประเทศมหาอํานาจสูญเสีย
ดินแดนของตัวเองเป็นจํานวนมาก 

1.3.1 จักรวรรดิออสเตรีย - ฮังการี แตกออกเป็นประเทศใหมํ ได๎แกํ ออสเตรีย ฮังการี 
เชโกสโลวาเกีย ยูโกสลาเวีย 

1.3.2 จักรวรรดิออตโตมานลํมสลายไป แผํนดินเดิมของจักรวรรดิบางสํวนถูกแบํงให๎
กลายเป็นอาณานิคมของผู๎ชนะสงครามทั้งหลาย 

1.3.3 เยอรมัน ต๎องชดใช๎คําปฏิกรรมสงครามจํานวนมหาศาล 

1.3.4 จักรวรรดิรัสเซีย ได๎สูญเสียดินแดนฝั่งชายแดนด๎านตะวันตกจํานวนมาก และได๎
กลายเป็นประเทศใหมํ ได๎แกํ เอสโตเนีย ฟินแลนด๑ ลัตเวีย ลิทัวเนียและโปแลนด๑ 

ขณะเดียวกันผู๎ชนะสงครามโลกครั้งที่ 1 ได๎มีการกํอตั้งสันนิบาตชาติ เป็นองค๑การที่มี
สมาชิกหลายประเทศ โดยมีจุดประสงค๑อยูํที่การแก๎ไขปัญหาระหวํางประเทศด๎วยวิธีการทางการทูต
สหรัฐอเมริกาที่ได๎เข๎ารํวมรบ ก๎าวขึ้นมาเป็นมหาอํานาจโลกเสรีเคียงคูํกับอังกฤษและฝรั่งเศส สํวนรัสเซีย
กลายเป็นมหาอํานาจโลกสังคมนิยม ตํอมาสามารถขยายอํานาจไปผนวกกับแคว๎นตํางๆ เชํน ยูเครน 
เบลารุส ฯลฯ จึงประกาศจัดตั้งสหภาพโซเวียต (Union of Soviet Republics - USSR) ในปี ค.ศ.1922 

สนธิสัญญาแวร๑ซายที่รํางโดยฝุายชนะสงครามให๎กับเยอรมนีและสนธิสัญญาสันติภาพ
อีก 4 ฉบับ ให๎กับพันธมิตรของเยอรมนีนั้นก็เพ่ือให๎ฝุายผู๎แพ๎ยอมรับผิดในฐานะเป็นผู๎กํอให๎เกิดสงคราม 
แล๎วต๎องเสียคําปฏิกรรมสงคราม เสียดินแดนทั้งในยุโรปและอาณานิคม ต๎องลดกําลังทหารกับอาวุธ 
และต๎องถูกพันธมิตรเข๎ายึดครองดินแดน จนกวําจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของสนธิสัญญา แตํเนื่องจาก
ประเทศผู๎แพ๎ไมํได๎เข๎ารํวมในการรํางสนธิสัญญา แตํถูกบีบบังคับให๎ลงนามยอมรับข๎อตกลงของสนธิสัญญา 
จึงเกิดการตํอต๎านในหลายประเทศ เชํน การกํอตัวของลัทธิฟาสซิสต๑ในอิตาลี นาซีในเยอรมันและ
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เผด็จการทหารในญี่ปุุน ซึ่งในเวลาตํอมาประเทศมหาอํานาจทั้ง 3 ได๎รํวมมือเป็นพันธมิตรระหวํางกัน 
เพ่ือตํอต๎านโลกเสรีและคอมมิวนิสต๑ เรียกกันวําฝุายอักษะ (Axis) มีการจัดตั้งองค๑กรกลางในการเจรจา
ไกลํเกลี่ยข๎อพิพาทระหวํางประเทศ เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยและสันติภาพของโลกในอนาคต 

1.4 ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 1 

สงครามโลกครั้งที่ 1 ได๎เกิดขึ้นตรงกับ พ.ศ.2457 ขณะนั้นประเทศไทยวางตัวเป็นกลาง 
แตํเนื่องด๎วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ที่ทรงติดตามสถานการณ๑สงครามอยํางใกล๎ชิด 
แล๎วทรงเห็นวําฝุายเยอรมันเป็นฝุายที่รุกราน จึงทรงตัดสินพระทัยประกาศสงครามกับเยอรมนีและ
ออสเตรีย - ฮังการี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 จึงมีการประกาศเรียกพลทหารอาสาสําหรับ
กองบินและกองยานยนตร๑ทหารบกเพ่ือเข๎ารํวมรบในสมรภูมิยุโรป การไปรํวมรบครั้งนี้ทหารไทยได๎
ประสบการณ๑มากมาย ทั้งทางเทคนิคการรบและทางการชํางในสงครามจริง ไทยยังได๎เปลี่ยนธงชาติที่
มีสัญลักษณ๑รูปช๎างเป็นธงไตรรงค๑เพ่ือใช๎ในการนี้ด๎วย 

หลังสงครามเสร็จสิ้น ฝุายสัมพันธมิตรที่ไทยไปชํวยรบได๎รับชนะ ไทยได๎รับเชิญให๎เข๎า
เป็นสมาชิกประเภทริเริ่มองค๑การสันนิบาตชาติ อันเป็นหลักประกันความปลอดภัยของประเทศ ทั้งยัง
ได๎รับเกียรติเข๎ารํวมทําสนธิสัญญาแวร๑ซาย ได๎ทําการยกเลิกสัญญาที่เคยทําไว๎กับออสเตรีย – ฮังการี
และเยอรมัน ตํอมามีการสร๎างอนุสาวรีย๑ที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งนี้ และในด๎านการทหาร ได๎จัดตั้ง
กรมอากาศยานขึ้นเป็นครั้งแรกอีกด๎วย 

2. สงครามโลกครั้งท่ี 2  
เกิดข้ึนระหวําง ค.ศ.1939 - 1945 สาเหตุเกิดจากเยอรมนีไมํพอใจในสนธิสัญญาแวร๑ซาย 

การเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก การเกิดระบอบการปกครองแบบเผด็จการฟาสซิสต๑ในอิตาลี  
เผด็จการนาซีในเยอรมนี และเผด็จการทหารในญี่ปุุน  

คูํสงครามแบํงออกเป็น 2 ฝุาย คือ ฝุายอักษะ ประกอบด๎วยประเทศเยอรมนี อิตาลี และ
ญี่ปุุน ฝุายสัมพันธมิตรที่สําคัญ คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกา และจีน เป็นต๎น  
สงครามโลกครั้งที่ 2 ขยายพ้ืนที่ของสงครามจากทวีปยุโรปเข๎าไปในทวีปเอเชีย แอฟริกา และออสเตรเลีย  
จึงกํอให๎เกิดความเสียหายมากกวําสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโร
ชิมาและเมืองนางาซากิของญี่ปุุน  
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ภาพที่ 1.15 ฮิตเลอร๑กับมุสโสลินีประกาศอักษะตํอกัน ค.ศ. 1935 

ที่มา: https://th.wikipedia.org 
 

2.1 สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2 

2.1.1 ความไมํยุติธรรมของสนธิสัญญา ข๎อบกพรํองของสนธิสัญญาสันติภาพหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 มีสาเหตุมาจากประเทศชนะสงคราม และประเทศที่แพ๎สงครามตํางก็ไมํพอใจใน
ข๎อตกลง เพราะสูญเสียผลประโยชน๑ ไมํพอใจในผลประโยชน๑ที่ได๎รับ โดยเฉพาะสนธิสัญญาแวร๑ซายที่
เยอรมันไมํพอใจในสภาพที่ตนต๎องถูกผูกมัดด๎วยสัญญา และต๎องการได๎ดินแดน ผลประโยชน๑ เกียรติภูมิ 
ที่สูญเสียไปกลับคืนมา (ความไมํพอใจของฝุายผู๎แพ๎ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ตํอข๎อตกลง  โดยเฉพาะ
สนธิสัญญาสันติภาพแวร๑ซาย) โดยมีเงื่อนไขของสนธิสัญญาแวร๑ซายที่เยอรมนีต๎องรับผลจากการทํา
สงครามโลกครั้งที่ 1 อยํางรุนแรง ดังตํอไปนี้ 

1) เยอรมนีต๎องสูญเสียดินแดนของตน คือ อัลซาสลอเรนให๎แกํฝรั่งเศส ต๎อง
ยอมยกดินแดนภาคตะวันออกให๎โปแลนด๑ไปหลายแหํง 

2) ต๎องยอมให๎สันนิบาตชาติเข๎าดูแลแคว๎นซาร๑เป็นเวลา 10 ปี 
3) เกิดฉนวนโปแลนด๑ POLISH CORRIDOR ผํานดินแดนภาคตะวันออกของ

เยอรมน ีเพ่ือให๎โปแลนด๑มีทางออกไปสูํทะเลบอลติกที่เมืองดานซิก ซึ่งเยอรมนีถูกบังคับให๎ยกดินแดน
ดังกลําวให๎โปแลนด๑ เพ่ือใช๎ประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ สํงผลให๎รัสเซียตะวันออกถูกแยกออกจากสํวนอ่ืน
ของเยอรมนี ซึ่งฮิตเลํอร๑ถือวําเป็นสิ่งที่เขาไมํอาจยอมรับได๎ตํอไป 
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4) ต๎องสูญเสียอาณานิคมท้ังหมดของตนให๎แกํองค๑การสันนิบาตชาติดูแลฐานะ
ดินแดนในอาณัติจนกวําจะเป็นเอกราช 

5) ต๎องยอมจํากัดอาวุธและทหารประจําการลงอยํางมาก 

6) ต๎องชดใช๎คําเสียหายเป็นจํานวนมหาศาลให๎แกํประเทศที่ชนะสงคราม 

2.1.2 ความขัดแย๎งทางด๎านอุดมการณ๑ทางการเมืองระหวํางระบอบประชาธิปไตยกับ
ระบอบเผด็จการ ปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ทําให๎หลายประเทศหัน
ไปใช๎ระบอบเผด็จการเพ่ือแก๎ปัญหาภายใน เชํน เยอรมนีและอิตาลี นําไปสูํการแบํงกลุํมประเทศ
เพราะประเทศที่มีระบอบการปกครองเหมือนกันจะรวมกลุํมกัน ความแตกตํางทางด๎านการปกครอง 
กลุํมประเทศฟาสซิสต๑มีความเข๎มแข็งมากขึ้น ได๎รวมกันเป็นมหาอํานาจอักษะ (Berlin – Rome -

Tokyo Axis) จุดประสงค๑แรก คือ เพ่ือตํอต๎านรัสเซีย ซึ่งเป็นคอมมิวนิสต๑ ตํอมาได๎ขยายไปสูํการตํอต๎าน
ชนชาติยิวและนําไปสูํความขัดแย๎งกับประเทศฝุายสัมพันธมิตร 

2.1.3 ลัทธิชาตินิยมในประเทศเยอรมนี อิตาลี และญี่ปุุน ในชํวงคริสต๑ศตวรรษที่ 20   
ซึ่งได๎เกิดข้ึนในหลายๆ ประเทศรวมทั้งเยอรมนีด๎วย เป็นลัทธิชาตินิยมมีลักษณะย้ําการดําเนินนโยบาย
ของชาติ การดํารงไว๎ซึ่งบูรณภาพของชาติ การเพ่ิมอํานาจของชาติ ขณะเดียวกันเน๎นความยิ่งใหญํของ
อารยธรรมของตน มีความพยายามที่จะรักษาและเพ่ิมพูนความไพศาล ศักดิ์ศรี และผลประโยชน๑ของ
ชาติตน มีการเน๎นความสําคัญของเชื้อชาติ เผําพันธุ๑ของตนวํา เหนือเชื้อชาติหรือเผําพันธุ๑อ่ืน เนื่องจาก
ความไมํเป็นธรรมของสนธิสัญญาแวร๑ซาย และเยอรมนีพัฒนาตนเองจนแข็งแกรํงเป็นอาณาจักร
เยอรมนีที่ 3 และมีนโยบายบุกรุกดินแดน (นโยบายสร๎างชาติภายใต๎ระบอบเผด็จการ ฟาสซิสต๑ใน
อิตาลี นาซีในเยอรมันและเผด็จการทหารในญี่ปุุน) 

2.1.4 ลัทธินิยมทางทหาร ได๎แกํ การสะสมอาวุธเพ่ือประสิทธิภาพของกองทัพ ทําให๎
เกิดความเครียดระหวํางประเทศมากข้ึน และเกิดความไมํไว๎วางใจซึ่งกันและกัน 

2.1.5 นโยบายตํางประเทศที่ไมํแนํนอนของอังกฤษ การใช๎นโยบายออมชอมของอังกฤษ
เมื่อเยอรมนีละเมิดสนธิสัญญาแวร๑ซาย เชํน การเพ่ิมกําลังทหารและการรุกรานดินแดนตํางๆ ทําให๎
เยอรมนีและพันธมิตรได๎ใจและรุกรานมากขึ้น 

2.1.6 ความอํอนแอขององค๑การสันนิบาตชาติ เนื่องจากไมํมีกองทัพขององค๑การทํา
ให๎ขาดอํานาจในการปฏิบัติการและอเมริกาไมํได๎เป็นสมาชิก จึงทําให๎องค๑การสันนิบาตเป็นเครื่องมือ
ของประเทศที่ชนะใช๎ลงโทษประเทศที่แพ๎สงคราม (ความล๎มเหลวขององค๑การสันนิบาตชาติในการ
เป็นองค๑กรกลาง เพ่ือเจรจาไกลํเกลี่ยข๎อพิพาทระหวํางประเทศ) และความอํอนแอขององค๑การ
สันนิบาตชาติที่ไมํสามารถบังคับประเทศท่ีเป็นสมาชิกและไมํปฏิบัติตามสัตยาบันได๎ 

2.1.7 บทบาทของสหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ ปิดประเทศโดดเดี่ยวสมัยประธานาธิบดี
มอนโร ตามแนวคิดในวาทะมอนโรสหรัฐจะไมํแทรกแซงกิจการประเทศอ่ืน และไมํยอมให๎ประเทศอ่ืน
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มาแทรกแซงกิจการของตน เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และรัฐบาลไมํสามารถ
แก๎ปัญหาได๎ ประชาชนจึงเลือกพรรคเดโมแครต (Democratic Party) เข๎ามาเป็นรัฐบาลปกครอง
ประเทศ โดยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รุสเวลท๑ ได๎รับเลือกตํอกันถึงสี่สมัย (ค.ศ.1933 – 1945) 

2.1.8 สภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก ในชํวงทศวรรษ 1920 – 1930 โดยเฉพาะชํวง 
ในปี ค.ศ.1929 - 1931 (ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1) ความล๎มเหลวจากปฏิบัติการดังกลําวยุติการรุก
ของเยอรมนีในยุโรปตะวันตก 

2.2 ชนวนระเบิดของสงครามโลกครั้งท่ี 2  
ชนวนที่นําไปสูํสงครามโลกครั้งที่ 2 ฉนวนโปแลนด๑ (Polish Corridor) มีชาวเยอรมนี

อาศัยอยูํมาก เยอรมนีเสียดินแดนสํวนนี้ให๎แกํโปแลนด๑ตามสนธิสัญญาแวร๑ซาย และฉนวนโปแลนด๑ยัง
แบํงแยกดินแดนเยอรมนีเป็นสองสํวน คือ สํวนรัสเซียตะวันตกและรัสเซียตะวันออก ฮิตเลอร๑ขอสร๎าง
ถนนผํานฉนวนโปแลนด๑ไปรัสเซียตะวันออก อังกฤษและฝรั่งเศสคัดค๎าน ฮิตเลอร๑จึงยกเลิกสัญญาที่
เยอรมนีจะไมํรุกรานโปแลนด๑ และทําสัญญาไมํรุกรานกับสหภาพโซเวียต เยอรมนีเริ่มสงครามด๎วยการ
บุกโปแลนด๑ 1 กันยายน ค.ศ.1939 แบบสายฟูาแลบ (Blitzkrieg) 

กองทัพเยอรมนีบุกโปแลนด๑เมื่อ 1 กันยายน 1939 เนื่องจากโปแลนด๑ปฏิเสธที่จะยก
เมืองทําดานซิก และฉนวนโปแลนด๑ในเยอรมนี อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งมีสัญญาค้ําประกันเอกราชของ
โปแลนด๑ อังกฤษและฝรั่งเศสจึงยื่นคําขาดให๎เยอรมันถอนทหารออกจากโปแลนด๑ เมื่อฮิตเลอร๑ไมํ
ปฏิบัติตาม ทั้งสองประเทศจึงประกาศสงครามกับเยอรมนี เมื่อเริ่มสงครามนั้นประเทศคูํสงครามแบํง
ออกเป็นสองฝุาย คือ ฝุายอักษะ ได๎แกํ เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุุน ฝุายสัมพันธมิตร ได๎แกํ อังกฤษ 
ฝรั่งเศส และรัสเซีย  

ตํอมาประเทศตํางๆ ก็เข๎ากับฝุายใดฝุายหนึ่งจนสงครามได๎แผํขยายออกกลายเป็น
สงครามโลกในปี ค.ศ.1942 ฝุายอักษะ (ญี่ปุุน เยอรมัน อิตาลี) ได๎บุกยึดยุทธภูมิสําคัญ คือ รัสเซีย 
แอฟริกาเหนือ และแปซิฟิก ซึ่งก็ประสบความสําเร็จเกือบทุกแหํง โดยเฉพาะญี่ปุุนซึ่งได๎รับชัยชนะมาก
ที่สุดในการยึดครองจักรวรรดิแปซิฟิก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาณานิคมของตะวันตกไมํสู๎กับญี่ปุุนเพ่ือ
ชาวยุโรป ซึ่งผิดกับญี่ปุุนที่ถือประโยชน๑จากคําขวัญที่วํา "เอเชียเพ่ือชาวเอเชีย"  

สําหรับสงครามในโลกตะวันออกนั้นเริ่มต๎นขึ้นในราว ค.ศ.1941 เมื่อญี่ปุุนโจมตีฐาน
ทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่อําวเพิร๑ลฮาเบอร๑ ในวันที่ 7 ธันวาคม ปี 1941 สหรัฐอเมริกาจึงประกาศ
สงครามกับญี่ปุุน และหลังจากนั้นเพียงไมํกี่วันเยอรมนีและอิตาลีก็ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกา 
เนื่องจากทั้งสองประเทศได๎ทําสัญญาพันธมิตรกับญี่ปุุน จึงเทํากับเป็นแรงผลักดันให๎สหรัฐอเมริกาเข๎า
รํวมกับฝุายสัมพันธมิตรอยํางเต็มตัว รวมทั้งประเทศตํางๆ ในทวีปอเมริกาใต๎ตํางประกาศสงครามตาม
สหรัฐอเมริกาเกือบทั้งสิ้น  
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2.3 เหตุการณ์ของสงครามโลกครั้งท่ี 2 

เยอรมนีโจมตีโปแลนด๑เมื่อ 1 กันยายน 1939 วันที่ 3 กันยายน 1939 อังกฤษและ
ฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนี เยอรมนีทําการลบแบบสายฟูาแลบได๎ชัยชนะอยํางรวดเร็วจนได๎
ดินแดนโปแลนด๑ เนเธอร๑แลนด๑ เบลเยี่ยม เดนมาร๑ก และฝรั่งเศสโจมตีอังกฤษ รัสเซียทางอากาศ ซึ่ง
เป็นสงครามทางอากาศที่ยิ่งใหญํที่สุด สงครามในระยะแรกสัมพันธมิตรแพ๎ทุกสนามรบ  

 

 
 

ภาพที่ 1.16 เหยื่อจากการสังหารหมูํกองอยูํริมฝั่งแมํน้ําแยงซี 
ที่มา: https://th.wikipedia.org 

 

อังกฤษและฝรั่งเศสประกาศเข๎ารํวมสงครามด๎านมหาสมุทรแปซิฟิก ญี่ปุุนบุกแมนจูเรีย 
(จีน) ในปี ค.ศ.1931 และเสนอแผนการที่จะสถาปนา “วงไพบูลย๑แหํงมหาเอเชียบูรพา” เพ่ือผลประโยชน๑
ทางด๎านเศรษฐกิจและด๎านอ่ืนๆ ญี่ปุุนโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่อําวเพิร๑ล ฮาร๑เบอร๑ เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม ค.ศ.1941 สหรัฐจึงเข๎าสูํสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยประกาศสงครามเข๎ารํวมกับฝุายพันธมิตร 
ขณะเดียวกันญี่ปุุนเปิดสงครามในตะวันออกเฉียงใต๎หรือเรียกวํา “สงครามมหาเอเชียบูรพา”  

เมื่อเริ่มสงคราม สหรัฐอเมริกาวางตัวเป็นกลาง แตํเมื่อญี่ปุุนโจมตีอําวเพิร๑ลฮาเบอร๑  
ซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 1941 สหรัฐอเมริกาจึงเข๎า
รํวมในสงครามโลกครั้งที่ 2 กับอังกฤษและฝรั่งเศส ทําให๎ฝุายพันธมิตรมีชัยชนะ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
1945 ในระยะแรกของสงครามฝุายอักษะได๎เปรียบอยํางเห็นได๎ชัด แตํหลังจากวัน D - Day (Decision - 

Day) ซึ่งเป็นวันที่สัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่นอร๑มังดี (Nomandy) ประเทศฝรั่งเศสด๎วยกําลังพลนับ
ล๎านคน เครื่องบินรบ 11,000 เครื่อง เรือรบ 4,000 ลํา วิถีของสงครามจึงคํอยๆ เปลี่ยนด๎านกลายเป็น
ฝุายสัมพันธมิตรได๎เปรียบ การรบในแปซิฟิก ญี่ปุุนเป็นคูํสงครามกับสหรัฐอเมริกา สงครามก็ยุติลง
อยํางเป็นรูปธรรมด๎วยชัยชนะของฝุายสัมพันธมิตร โดยการทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกชื่อ ลิตเติลบอย  
ที่เมืองฮิโรชิมา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 1945 และลูกที่ 2 ชื่อ แฟตแมน ที่เมืองนางาซากิ เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม 1945 และวันที่ 14 สิงหาคม 1945 ประเทศญี่ปุุนประกาศยอมแพ๎ เมื่อญี่ปุุนเซ็นต๑สัญญา
สงบศึกกับสหรัฐอเมริกาบนเรือรบมิสซูรี ในวันที่ 14 สิงหาคม 1945  
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ภาพที่ 1.17 สภาพหลังทิ้งระเบิดปรมาณูท่ีญี่ปุุน 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/ 
 

2.4 การยุติลงของสงครามโลกครั้งท่ี 2 

สัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่ชายฝั่งแคว๎นนอร๑มังดี วัน D - DAY สงครามโลกในยุโรป
สิ้นสุดลงเมื่อกองทัพสัมพันธมิตรบุกเข๎าเบอร๑ลินในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1944 เมื่อสหรัฐอเมริกาทิ้ง
ระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ ในวันที่ 6 และ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945  

ใน ค.ศ.1943 สัมพันธมิตรได๎ประชุมกันที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ประเด็นสําคัญ
ของการประชุม คือ กองกําลังของสัมพันธมิตรจะบุกเข๎าไปถึงใจกลางของเยอรมนีและทําลายกองทัพ
เยอรมนีลงให๎ได๎ โดยมีนายพลไอเซนเฮาว๑ (Eisenhower) เป็นผู๎บัญชาการของสัมพันธมิตรในยุโรป
ตะวันตก การปฏิบัติการโอเวอร๑ลอร๑ด (Operation Overlord) นับเป็นการบุกฝรั่งเศสครั้งสําคัญที่สุด
ในประวัติศาสตร๑ ฝุายสัมพันธมิตรประกอบด๎วยทหารสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และฝรั่งเศส 
จํานวน 155,000 คน บุกขึ้นฝั่งนอร๑มังดีทางเหนือของฝรั่งเศส ในวันที่ 6 มิถุนายน 1944 เรียกวํา   
วัน D – Day (Decision Day)  

2.5 ผลของสงครามโลกครั้งที่สอง 
2.5.1 มีการจัดตั้งองค๑การสหประชาชาติ (UN : United Nations) เพ่ือดําเนินงาน

แทนองค๑การสันนิบาตชาติ ด๎วยวัตถุประสงค๑เพ่ือรักษาสันติภาพของโลก และให๎กลุํมสมาชิกรํวมมือ
ชํวยเหลือกัน และสนับสนุนสันติภาพของโลก รวมทั้งการพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ ซึ่งนับวํามีความ
เข๎มแข็งกวําเดิม เพราะสหรัฐอเมริกาเข๎ารํวมเป็นสมาชิกผู๎กํอตั้งและมีกองทหารของสหประชาชาติ 

2.5.2 ทําให๎เกิดสงครามเย็น (Cold War) ตั้งแตํหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศ
สหภาพโซเวียต (USSR) ปกครองโดยสมัยสตาร๑ลิน มีนโยบายขยายลัทธิคอมมิวนิสต๑ไปสูํยุโรปตะวันออก 
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และเยอรมนีตะวันออก ซึ่งมีทหารรัสเซียเข๎าปลดปลํอยดินแดนเหลํานี้จากอํานาจฮิตเลอร๑ในสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ขณะที่สหรัฐต๎องการสกัดกั้นการขยายตัวดังกลําว และเผยแผํการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย
ในประเทศตํางๆ โดยเฉพาะดินแดนอาณานิคมที่ประกาศเอกราชเป็นประเทศใหมํหลังสงครามโลก
ครั้งที ่2 จนเกิดสภาวการณ๑ที่เรียกวํา สงครามเย็น( Cold War )  

2.5.3 ฝุายสัมพันธมิตรชนะ มีการนําอาวุธที่ทันสมัยและระเบิดปรมาณูมาใช๎ทําให๎เกิด
ความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย๑สินมากกวําสงครามโลกครั้งที่ 1  

2.5.4 การเกิดประเทศเอกราชใหมํๆ (ประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก
ตํางประกาศเอกราชของตนเอง ทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชีย แอฟริกา และบางประเทศถูกแบํงออกเป็น 
2 สํวน เชํน เยอรมนี เกาหลี เวียดนาม 

2.5.5 สภาพเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก 

2.5.6 ความสูญเสียทางด๎านสังคมและทางจิตวิทยา 
2.5.7 เกิดมหาอํานาจของโลกใหมํ คือ สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต หลังจาก

สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งยืดเยื้อยาวนานเกือบ 6 ปี ยุติลง ลัทธิเผด็จการฟาสซิสต๑ในอิตาลี นาซีในเยอรมัน 
และเผด็จการทหารในญี่ปุุนก็ลํมสลายลงอยํางสิ้นเชิง ขณะเดียวกันตําแหนํงมหาอํานาจของโลกก็มี
การปรับเปลี่ยนไปด๎วยเชํนกัน กลําวคือ ในโลกเสรีหรือโลกประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกาได๎ก๎าวขึ้นสูํ
ความเป็นอภิมหาอํานาจเหนืออังกฤษและฝรั่งเศส มิใชํเพียงเพราะสหรัฐอเมริกามียุทโธปกรณ๑ที่ทรง
อานุภาพเทํานั้น แตํเพราะอังกฤษและฝรั่งเศสได๎รับความบอบช้ําจากผลพวงของสงครามครั้งนี้อยําง
มหาศาล จึงไมํอาจจรรโลงโครงสร๎างความสัมพันธ๑เชิงอํานาจเดิมเอาไว๎ได๎อีกตํอไป  แตํอยํางไรก็ตาม 
สหรัฐอเมริกาก็มิได๎เป็นอภิมหาอํานาจเดี่ยวโดยปราศจากคูํแขํง เพราะอีกขั้วหนึ่งสหภาพโซเวียต 
(USSR) ก็ได๎ก๎าวขึ้นสูํตําแหนํงมหาอํานาจในคํายคอมมิวนิสต๑ ทั้งยังเป็นแกนนําในการเผยแพรํอุดมการณ๑
การเมืองแบบสังคมนิยมออกไปยังพ้ืนที่ตํางๆ ทั่วโลก  

2.5.8 เกิดการแบํงขั้วอยํางชัดเจนของสองมหาอํานาจจนนําไปสูํการเกิดสงครามเย็น
และการแบํงกลุํมประเทศระหวํางโลกเสรีประชาธิปไตยกับโลกคอมมิวนิสต๑ สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด
ลงด๎วยความพํายแพ๎ของฝุายอุดมการณ๑ฟาสซิสต๑ทั้งในยุโรปและเอเซีย และได๎เกิดอุดมการณ๑ใหมํขึ้น
เมื่อมีการเผชิญหน๎ากันระหวํางสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต โลกถูกแบํงแยกออกเป็นสองคําย 
กลําวคือ สหรัฐอเมริกาเป็นผู๎นําคํายประชาธิปไตย สํวนสหภาพโซเวียตเป็นผู๎นําคํายคอมมิวนิสต๑ ตําง
ฝุายตํางพยายามนําเสนอระบบการเมืองที่ตนยึดมั่น เพ่ือให๎ประเทศอ่ืนรับไปใช๎เป็นแมํแบบการปกครอง 
และพยายามแขํงขันกันเผยแพรํอุดมการณ๑ทางลัทธิการเมืองของตนในกลุํมประเทศที่เกิดใหมํหลัง
สงคราม เงื่อนไขนี้เองจึงกํอให๎เกิดการแขํงขัน ขัดแย๎งทางอุดมการณ๑การเมืองการปกครองและคํอยๆ 
ลุกลาม รุนแรงจนอยูํในสภาพที่เรียกวํา “สงครามเย็น” (Cold War)  
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2.5.9 เกิดปัญหาเกี่ยวกับประเทศที่แพ๎สงคราม หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได๎เกิดปัญหา
ขึ้นในกลุํมประเทศที่แพ๎สงคราม เชํน เยอรมนีถูกแบํงแยกออกเป็นเยอรมนีตะวันตก ให๎อยูํในอารักขา
ของสัมพันธมิตร ได๎แกํ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส และเยอรมนีตะวันออกให๎อยูํในความ
อารักขาของสหภาพโซเวียต จนกระทั่ง ค.ศ.1949 ฝุายสหรัฐอเมริกาได๎จัดให๎มีการเลือกตั้งเสรีขึ้นใน
เยอรมนีตะวันตกและตั้งเป็นสหพันธ๑สาธารณรัฐเยอรมัน สํวนสหภาพโซเวียตก็ได๎จัดตั้งรัฐสภาประชาชน
ขึ้นในเยอรมนีตะวันออกและปกครองด๎วยระบอบคอมมิวนิสต๑ จัดตั้งเป็นสาธารณะรัฐประชาธิปไตย
เยอรมัน ทําให๎เยอรมนีถูกแบํงออกเป็น 2 ประเทศ ซึ่งปัจจุบันได๎ตกลงมารวมกันเป็นประเทศเยอรมนี
นับแตํปี 1990 เป็นต๎นมา นอกจากนี้ญี่ปุุนที่ถูกยึดครองโดยฝุายสัมพันธมิตรที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู๎มี
อํานาจเต็มแตํเพียงผู๎เดียวในการวางนโยบายครองญี่ปุุน แตํยังคงให๎ญี่ปุุนมีรัฐบาลและมีจักรพรรดิเป็น
ประมุขของประเทศ สหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนอุดมการณ๑ของคนญี่ปุุนให๎หันมา
ยอมรับฟังระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและสันติภาพ ในชํวงที่เกิดสงครามเกาหลี  สหรัฐฯ 
ได๎เข๎าไปชํวยฟ้ืนฟูพัฒนาเศรษฐกิจและชํวยเหลือให๎ญี่ปุุนเปลี่ยนเป็นประเทศอุตสาหกรรม จนกลายเป็น
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน  

1) ตามข๎อตกลงปอตสดัมทําให๎เยอรมันถูกแบํงออกเป็น 4 เขต และถูกยึดครอง
จากกลุํมประเทศที่แบํงเป็น 2 ฝุาย คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศสฝุายหนึ่ง และสหภาพโซเวียต
อีกฝุายหนึ่ง  

2) ความขัดแย๎งเรื่องผลประโยชน๑ของสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกา สํงผล
ให๎เยอรมันถูกแบํงออกเป็น 2 สํวน คือ เยอรมันตะวันตก และเยอรมันตะวันออก  

2.5.10 สหรัฐอเมริกาได๎เข๎าปกครองญี่ปุุนเป็นเวลานานถึง 6 ปี โดยเข๎ารํวมฝุายพันธมิตร
หลังจากการโจมตีเพิร๑ลฮาเบอร๑ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ.1941 ตามแถลงการณ๑ของสหประชาชาติ  
เมื่อ 1 มกราคม ค.ศ.1942 มีประเทศตํางๆ เข๎ารํวมฝุายพันธมิตรอยํางเป็นทางการจํานวน 26 ประเทศ 
(แถลงการณ๑นี้เป็นพื้นฐานของการกํอตั้งสหประชาชาติในภายหลัง) 

2.5.11 ประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมได๎รับเอกราช บรรดาดินแดนที่เคยเป็นอาณา
นิคมของชาติมหาอํานาจตะวันตกและญี่ปุุนตํางก็ทยอยกันได๎รับเอกราช และแสวงหาลัทธิการเมือง
ของตนเอง ทั้งในเอเชียและแอฟริกา เชํน ยุโรปตะวันออกเป็นกลุํมคอมมิวนิสต๑ ยุโรปตะวันตกเป็น
กลุํมประชาธิปไตย สํวนในเอเชียนั้นจีนและเวียดนามอยูํในกลุํมคอมมิวนิสต๑ แตํการได๎รับเอกราชของ
ชาติตํางๆ ได๎กํอให๎เกิดปัญหามากมาย เชํน  

1) เกาหลีได๎รับเอกราชภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงถูกแบํงเป็นเกาหลี
เหนือและเกาหลีใต๎ และได๎ทําสงครามระหวํางกัน ค.ศ.1950 – 1953 โดยเกาหลีเหนือได๎รับความ
ชํวยเหลือจากสหภาพโซเวียตและจีนคอมมิวนิสต๑เป็นผู๎รุกรานเกาหลีใต๎ องค๑การสหประชาชาติได๎สํง
ทหารสัมพันธมิตรที่นําโดยสหรัฐอเมริกาเข๎าปกปูองเกาหลีใต๎ไว๎ได๎ จนตํอมาได๎มีการลงนามในสัญญา



~ 37 ~ 
 

สงบศึกที่หมูํบ๎านปันมุนจอมในเขตเกาหลีเหนือ ปัจจุบันเกาหลีเหนือใต๎มีแนวโน๎มที่จะรวมกันเป็น
ประเทศเดียวในอนาคต  

2) เวียดนามต๎องทําสงครามเพ่ือกู๎อิสรภาพของตนจากฝรั่งเศส ถึงแม๎จะชนะ
ฝรั่งเศสในการรบที่เดียนเบียนฟู ใน ค.ศ.1954 แตํเวียดนามก็ถูกแบํงออกเป็นเวียดนามเหนือและ
เวียดนามใต๎ ทั้งสองประเทศได๎ตํอสู๎กันเพราะความขัดแย๎งในอุดมการณ๑ที่แตกตํางกันระหวํางคอมมิวนิสต๑
กับเสรีประชาธิปไตย ในที่สุดเมื่อสหรัฐอเมริกาผู๎สนับสนุนเวียดนามใต๎ยุติการให๎ความชํวยเหลือและ
ถอนทหารกลับประเทศ เวียดนามก็รวมประเทศได๎สําเร็จใน ค.ศ.1975 ในเวลาเดียวกันลาวและกัมพูชา
ซึ่งปกครองโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต๑ก็ตกอยูํภายใต๎อิทธิพลทางการเมืองของเวียดนาม แตํสามารถจัดตั้ง
รัฐบาลของตนเองได๎ในเวลาตํอมา 

2.6 ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2  
ด๎านเอเชีย ญี่ปุุนประกาศสงครามกับสัมพันธมิตร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2484 

ตํอมาวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 กองทหารญี่ปุุนก็เข๎าเมืองไทยทางสงขลา ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ๑ 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร๑ และสมุทรปราการ ขณะเดียวกันญี่ปุุนก็เข๎าโจมตีเกาะฮาวายของฟิลิปปินส๑
และสํงทหารขึ้นบกท่ีมลายูและโจมตีสิงคโปร๑ทางเครื่องบิน 

สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ.2482 (ค.ศ.1939) ในรัชสมัยของ
รัชกาลที่ 8 (ขณะนั้นเสด็จประทับอยูํในประเทศสวิตเซอร๑แลนด๑) หลวงพิบูลสงคราม (จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม) เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อเริ่มสงครามนั้นไทยประกาศตนเป็นกลาง แตํในวันที่ 8 ธันวาคม 
พ.ศ.2484 ญี่ปุุนนําเรือรบบุกขึ้นชายทะเลภาคใต๎ของไทยโดยไมํทันรู๎ตัว รัฐบาลต๎องยอมให๎ญี่ปุุนผําน 
ทําพิธีเคารพเอกราชกันและกัน 

กลุํมคนไทยบางสํวนโดยเฉพาะในตํางประเทศ ได๎จัดตั้งขบวนการเสรีไทย (Free Thai 

Movement) ดําเนินการชํวยเหลือฝุายสัมพันธมิตร จึงชํวยให๎ไทยรอดพ๎นจากการแพ๎สงคราม ซึ่งใน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2485 (ค.ศ.1942) ไทยได๎ประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกา แตํทูตไทย
ในสหรัฐอเมริกาที่นําโดยหมํอมราชวงศ๑เสนีย๑ ปราโมช ไมํยอมรับทราบในการกระทําของรัฐบาล จึงได๎
รํวมมือกันตั้งเสรีไทยขึ้น โดยติดตํอกับนายปรีดี พนมยงค๑ ในเมืองไทย เมื่อสงครามสงบในวันที่ 16 
สิงหาคม พ.ศ.2488 ไทยประกาศสงครามเป็นโมฆะซึ่งสหรัฐอเมริการับรอง ตํอมาไทยได๎เจรจาเลิก
สถานะสงครามกับอังกฤษ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2489 และกับฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2489 ความมุํงหวังที่ญี่ปุุนจะอาศัยประเทศไทยเป็นทางผํานไปยังพมําเพ่ือยึดครองอินเดีย กํอให๎เกิด
โศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญํขึ้นเหนือแมํน้ําแคว จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเริ่มสร๎างทางรถไฟสายมรณะใน
เดือนกันยายน พ.ศ.2485 ทั้งคนงานและเชลยศึกจํานวนหมื่นถูกเกณฑ๑มาสร๎างทางรถไฟยาว 415 
กิโลเมตร ต๎องโหมทํางานตลอดวันตลอดคืน บุกเบิกเข๎าไปในปุากว๎างที่เต็มไปด๎วยสัตว๑ร๎ายและโรคภัย 
คนงานและเชลยศึกเหลํานั้นมีทั้งพมํา ชวา มลายู อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮอลแลนด๑ ต๎องประสบความ
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ทุกข๑ทรมาน เจ็บปวดล๎มตายเป็นจํานวนมาก ทางรถไฟพังทลายเพราะน้ําเซาะคันดินและสะพานข๎าม
แมํน้ําแควถูกระเบิดครั้งแล๎วครั้งเลํา จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2486 กองทัพญี่ปุุนจึงได๎ทําพิธี
เปิดทางรถไฟสายนี้อยํางเป็นทางการ  

2.6.1 สาเหตุที่ไทยเข๎ารํวมสงครามโลกครั้งที ่2 เพราะเรามีกําลังน๎อย เมื่อญี่ปุุนบุกจึง
ไมํสามารถตํอต๎านได๎ และเพ่ือปูองกันมิให๎ตกอยูํใต๎อิทธิพลของญี่ปุุนในด๎านเศรษฐกิจและการเมือง  

2.6.2 ผลของสงครามตํอไทย คือ 

1) ไทยต๎องสํงทหารไปชํวยญี่ปุุนรบ 

2) ได๎ดินแดนเชียงตุงและสี่จังหวัดภาคใต๎ที่ต๎องเสียแกํอังกฤษกลับมา แตํต๎อง
คืนให๎เจ๎าของเมื่อสงครามสงบลง  

3) เกิดขบวนการเสรีไทยซึ่งทําให๎พ๎นจากการยึดครอง 
4) ไทยได๎รับเกียรติเป็นสมาชิกองค๑การสหประชาชาติ 

สําหรับประเทศไทยนั้น เราได๎เข๎ารํวมสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเพียงประเทศเดียวใน
ทวีปเอเชียและแปซิฟิกไมํนับรวมญี่ปุุนที่เข๎ารํวมกับพวกอักษะ สาเหตุการเข๎ารํวมนั้นสืบเนื่องมาจาก
การลําอาณานิคมของชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 ทุกประเทศในฝั่งทะเลแปซิฟิกและทะเลอันดามัน 
ถูกเป็นเมืองขึ้นกันหมดเหลือแตํไทยและญี่ปุุนเทํานั้น และจากการที่สยามโดนยึดดินแดนรอบนอก
สํวนตํางๆ (ซึ่งเดิมเป็นของไทย) เชํน เขมร ลาว บางสํวนของพมํา บางสํวนของจีน และสํวนเหนือของ
มาเลเซีย ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของสยาม ทําให๎เกิดความรู๎สึกชาตินิยมขึ้นมา ประกอบกับเผด็จการของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ต๎องการนําสํวนที่เคยเสียไปกลับคืนมา จึงทําให๎เราโจมตีอินโดจีนของฝรั่งเศส 
เราจึงรํวมกับฝุายญี่ปุุน ทําให๎มุมมองของญี่ปุุนตํอไทยสมัยนั้น ถือวําเราเป็นเมืองที่คํอนข๎างเจริญ และ
ไมํเคยถูกชาวตํางชาติครอบงําเหมือนประเทศหลายๆ ประเทศในแถบนี้ จึงต๎องการให๎ไทยเข๎ารํวมกับ
ฝุายอักษะเพราะนโยบายของญี่ปุุน คือ ตํอต๎านและขับไลํชาวตะวันตกให๎ออกจากแผํนดินเอเชียให๎หมด 
ประเทศตํางๆ ที่เป็นเมืองขึ้นจึงถูกโจมตี  

 

บทสรุป 

วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของสังคมโลก เริ่มตั้งแตํมนุษย๑ยุค
หินกํอนประวัติศาสตร๑ และมนุษย๑สมัยประวัติศาสตร๑ทําให๎เราทราบวํา มนุษย๑ในยุคแรกๆ ต๎องพ่ึงพิง
ธรรมชาติและดิ้นรนตํอสู๎เพ่ือความอยูํรอด ใช๎ชีวิตเรํรํอนหาอาหารไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตํอมารู๎จักการ
ผลิตอาหารและตั้งหลักแหลํงอยูํประจําที่ มนุษย๑คิดหาวิธีจะทําให๎ตนเองอยูํดีกินดีมีความปลอดภัย 
ความพยายามในการที่จะเอาชนะธรรมชาติของมนุษย๑ทําให๎มนุษย๑สร๎างสรรค๑ความเจริญ และได๎มีการ 
เปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นเกษตรกร รู๎จักการเลี้ยงสัตว๑เพ่ือใช๎ในการบริโภคและการใช๎งาน หลายครอบครัว
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มาอยูํรวมกันเป็นหมูํบ๎าน เครื่องมือเครื่องใช๎มีความประณีตมากขึ้น เมื่อก๎าวเข๎าสูํยุคโลหะ สังคมมนุษย๑
ขยายเป็นหมูํบ๎าน มีคติความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอํานาจที่ไมํมีตัวตน จึงเกิดกระบวนการในการ
บวงสรวงบูชาจนกลายเป็นลัทธิความเชื่อและศาสนาในเวลาตํอมา 

สําหรับสภาพเศรษฐกิจเป็นแบบพึ่งพาตนเอง โดยมนุษย๑เริ่มรู๎จักการแบํงงานกันทําจึงมีการ
แลกเปลี่ยนสิ่งของที่ใช๎ในการดํารงชีวิต และพัฒนามาเป็นระบบการซื้อขายสินค๎าโดยมีเงินตราเป็น
สื่อกลางในการซื้อขายสินค๎า มนุษย๑มีอํานาจการซื้อมากขึ้น มีความมั่งคั่งร่ํารวย มีสินค๎าจํานวนมากขึ้น 
มีการลงทุนเพ่ือการแสวงหาผลกําไร เกิดลัทธิทุนนิยม เกิดลัทธิพาณิชย๑นิยม เกิดสถาบันการเงิน คือ 
ธนาคารพาณิชย๑ รัฐบาลต๎องการมีอํานาจในการควบคุมระบบเศรษฐกิจจนนําไปสูํการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
เกิดการแขํงขันกันทางด๎านการค๎าจนนําไปสูํสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อสงครามโลกยุติ ได๎เกิดสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา เกิดภาวะเงินเฟูอ การล๎มละลายของธนาคาร เกิดระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง สหรัฐอเมริกาได๎มีบทบาทที่สําคัญตํอเศรษฐกิจโลก มีการเชื่อมโยง
ระบบการเงินระหวํางประเทศ มีการชํวยเหลือกันทางด๎านเศรษฐกิจ 

พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของโลก มนุษย๑เริ่มมีรูปแบบการปกครองเป็นแบบชนเผํา 
อํานาจการปกครองอยูํที่หัวหน๎าเผํา ตํอมาเมื่อมนุษย๑อยูํรวมกันเป็นชุมชนใหญํ เป็นเมือง เป็นนครรัฐ 
เริ่มมีการปกครองแบบนครรัฐ มีพระมหากษัตริย๑เป็นผู๎ปกครอง ตํอมาสังคมขยายใหญํขึ้นเป็นอาณาจักร
และจักรวรรดิ อํานาจการปกครองอยูํที่องค๑จักรพรรดิ อํานาจของผู๎ปกครองถือเป็นอํานาจที่ได๎รับมา
จากเทพเจ๎า มนุษย๑จะต๎องเชื่อฟัง ลัทธิความเชื่อและศาสนาเข๎ามามีอิทธิพลตํอการปกครอง โดยเฉพาะ
สมัยกลางที่มนุษย๑ตกอยูํภายใต๎การปกครองในระบบศักดินาสวามิภักดิ์ จนกระทั่งภายหลังสงคราม  
ครูเสดในคริสต๑ศตวรรษที่ 15 รูปแบบการปกครองปรากฏในลักษณะของรัฐชาติ ที่ใหค๎วามสําคัญของ
การเป็นรัฐโดยเน๎นเชื้อชาติของประชากร มีอาณาเขตท่ีแนํนอน มีรัฐบาลเป็นผู๎ใช๎อํานาจอธิปไตยใน
การปกครองประชากร รูปแบบการใช๎อํานาจมีทั้งรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ รูปแบบประชาธิปไตย 
รูปแบบเผด็จการและรูปแบบสังคมนิยมที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. สังคมยุคกํอนประวัติศาสตร๑กับสังคมยุคประวัติศาสตร๑แตกตํางกันอยํางไร 

2. เพราะเหตุใดมนุษย๑จึงตั้งที่อยูํอาศัยใกล๎บริเวณลุํมน้ํา 

3. พัฒนาการทางการเมืองของยุโรปสํงผลตํอระบบเศรษฐกิจหรือไมํ อยํางไร 

4. อธิบายข๎อแตกตํางระหวํางสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 

5. การปฏิวัติอุตสาหรรมสํงผลกระทบตํออะไรบ๎าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 2 สภาพปัจจุบันของสังคมโลก 

1. สภาวการณ๑ของโลกหลังสงครามเย็น 

2. สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน๑ 
3. องค๑กรระหวํางประเทศ 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักศึกษา มีความรู๎  ความเข๎าใจเกี่ยวกับสภาวการณ๑ของโลกหลังสงครามเย็น 

2. นักศึกษาอธิบายลักษณะสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน๑ 
3. นักศึกษาอธิบายบทบาทหน๎าที่ขององค๑กรระหวํางประเทศได๎ 
4. นักศึกษาสามารถนําความรู๎ไปปรับใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเนื้อหาในบทเรียนและเรื่องที่เก่ียวข๎อง 
2. ใช๎กระบวนการเรยีนรู๎ผาํนกิจกรรมการเรียนรู๎เป็นทีม โดยใช๎กิจกรรม Learning Together (L.T) 
3. อภิปรายกลุํม ซักถาม แลกเปลี่ยนประเด็นความรู๎ระหวํางกลุํม 

4. บรรยายสรุปสภาวการณ๑ของสังคมโลก 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ใบความรู๎ 
3. แผนที่ วีดิทัศน๑ 
4. Power Point 

 5 . แบบทดสอบ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตและประเมินจากการมีสํวนรํวมในกิจกรรม 

2. ประเมินผลจากกิจกรรม Learning Together (L.T) 

3. สังเกตและประเมินจากการตั้งประเด็นปัญหา การตอบคําถาม และการนําเสนอ 

4. ประเมินจากการตอบคําถามท๎ายบท 

 



~ 44 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



~ 45 ~ 
 

บทท่ี 2 

สภาพปัจจุบันของสังคมโลก 

 

สังคมโลกได๎วิวัฒนาการสร๎างสรรค๑อารยธรรมและพัฒนาการขึ้นมาเป็นลําดับ เมื่อสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ยุติลง สถานการณ๑ทางการเมืองของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สหรัฐอเมริกาและสภาพโซเวียต 
สองอภิมหาอํานาจมีบทบาทแทนที่อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ผลกระทบจากสงครามทําลายจิตใจของ
ผู๎คน เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ไร๎ที่อยูํอาศัย ความพิการซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลต๎องเรํงฟ้ืนฟูบูรณะให๎
กลับคนืมา ธุรกิจการค๎า โรงงานอุตสาหกรรม เส๎นทางคมนาคมถูกทําลายอยํางยํอยยับ ดินแดนที่เป็น
สมรภูมิของสงครามประสบปัญหาความอดอยาก ยากจน ขาดแคลนอาหาร สภาพเศรษฐกิจใกล๎จะ
ล๎มละลาย องค๑การสหประชาชาติจึงมีบทบาทสําคัญในการให๎ความชํวยเหลือมนุษยชาติ และรักษา
สันติภาพของสังคมโลก  

เนื่องจากโลกได๎แบํงออกเป็นสองคําย ตํอสู๎กันระหวํางการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี
สหรัฐอเมริกาเป็นผู๎นํากลุํม กับการปกครองระบอบคอมมิวนิสต๑ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นผู๎นํากลุํม เกิด
การแขํงขันกันสร๎างอิทธิพลในดินแดนตํางๆ อุดมการณ๑ทางการเมืองที่แตกตํางกันทําให๎สงครามเย็น
อุบัติขึ้น เกิดสงครามในภูมิภาคตํางๆ ขึ้นทั่วโลก ผู๎คนตํางหวาดกลัวภัยสงคราม มหาอํานาจแตํละคําย
ตํางแขํงขันกันผลิตอาวุธที่มีอานุภาพร๎ายแรง พัฒนาอาวุธนิวเคลียร๑ สร๎างขีปนาวุธ เพื่อประหัตประหาร
ฝุายตรงข๎าม ดินแดนที่เคยตกเป็นอาณานิคมได๎ตํอสู๎เพ่ือเรียกร๎องเอกราช ทั้งแบบสันติวิธีและแบบรุนแรง 
จับอาวุธขับไลํชาติตะวันตก เกิดการสู๎รบในอินโดจีนอยํางรุนแรงโดยเฉพาะในเวียดนาม เป็นสงคราม
ตัวแทนระหวํางสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา ภายหลังที่ประเทศอาณานิคมได๎รับเอกราช มักมี
ปัญหาทางการปกครอง มีผลทําให๎ทหารมีบทบาทกุมอํานาจการบริหารไว๎ได๎ แตํปัญหาชนกลุํมน๎อย
และปัญหาเชื้อชาติก็ยังคงดํารงอยูํเพ่ือรอการแก๎ไข เมื่อสหภาพโซเวียตปรับเปลี่ยนนโยบายการปกครอง
และเศรษฐกิจสํงผลให๎ประเทศลํมสลายลงทําให๎สงครามเย็นยุติลง 

สังคมโลกยุคปัจจุบันมีความก๎าวหน๎าเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงเป็นการปฏิวัติที่ยิ่งใหญํ
ของมนุษยชาติ เข๎าสูํยุคโลกาภิวัตน๑ เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ สังคม การเมืองโลก มีผล
ทําให๎ประเทศตํางๆ ในโลกต๎องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โลกที่กว๎างใหญํดูเล็กลง ดินแดนที่อยูํหํางไกล
สามารถติดตํอถึงกันภายในเสี้ยววินาที ทุกคนก๎าวสูํสังคมใหมํเป็นหนึ่งเดียว องค๑การระหวํางประเทศ
จึงทวีความสําคัญยิ่งข้ึน ดําเนินการเพื่อผลประโยชน๑สํวนรวม ประนีประนอมสร๎างความสัมพันธ๑ในการ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือสันติภาพและความมั่นคงของสังคมโลก สภาพปัจจุบันของสังคมโลกบทนี้ 
จึงนําเสนอเหตุการณ๑สําคัญของโลกท่ีเกิดข้ึน 
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สภาวการณ์ของโลกหลังสงครามเย็น 

1. สงครามเย็น (Cold War) 

สงครามเย็นเป็นลักษณะของความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สืบเนื่อง 
มาจากความแตกตํางด๎านอุดมการณ๑ทางการเมืองระหวํางสหรัฐอเมริกาผู๎นํากลุํมโลกเสรีกับสหภาพ 
โซเวียตผู๎นํากลุํมโลกคอมมิวนิสต๑ เป็นสาเหตุให๎โลกแบํงเป็น 2 คําย ตํางฝุายตํางพยายามตํอสู๎แขํงขัน
เพ่ือขยายอิทธิพล แสวงหาความได๎เปรียบในการสร๎างอํานาจให๎เหนือกวําฝุายตรงข๎ามให๎มากที่สุด 
ด๎วยวิธีการตํางๆ ยกเว๎นการทําสงครามเปิดเผย และการใช๎อํานาจตํอสู๎กันโดยตรง ประเทศเล็กๆ ตําง
เข๎าไปเป็นพันธมิตรของอภิมหาอํานาจแตํละฝุายทําให๎การเมืองระหวํางประเทศเกิดความตึงเครียด 

2. สาเหตุของสงครามเย็น 

2.1 ความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ 
เมื่อสหภาพโซเวียตนําลัทธิคอมมิวนิสต๑มาใช๎บริหารประเทศทําให๎เกิดความ

หวาดระแวงในเวทีการเมืองระหวํางประเทศ เพราะคอมมิวนิสต๑มีเปูาหมายมุํงทําลายล๎างทุนนิยมของ
อุดมการณ๑ของกลุํมเสรีประชาธิปไตย 

2.2 ความขัดแย้งผลประโยชน์ของชาติ 
ในด๎านความมั่นคงปลอดภัยโดยเฉพาะพรมแดนด๎านตะวันตกเป็นจุดอํอนที่ศัตรูบุก

เข๎าได๎งําย สหภาพโซเวียตจึงดําเนินการสถาปนารูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต๑ในประเทศ
ยุโรปตะวันออกมีฐานะเป็นประเทศบริวาร สํวนความขัดแย๎งในด๎านเศรษฐกิจเนื่องมาจากสหรัฐอเมริกา
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นประเทศเจ๎าหนี้ทุนนิยมที่ร่ํารวยที่สุด หากปลํอยให๎ลัทธิคอมมิวนิสต๑
ขยายตัว จะทําให๎สหรัฐอเมริกาต๎องสูญเสียหนี้สิน แหลํงทรัพยากรธรรมชาติ และเกียรติภูมิของชาติ 

2.3 เกิดช่องว่างแห่งอ านาจทางการเมือง 
เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอํานาจทางการเมืองระหวํางประเทศ โดยอังกฤษ 

ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี หมดอํานาจลง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต
ขึ้นมาเป็นมหาอํานาจแทนจึงเกิดการเผชิญหน๎ากัน 

3. วิธีการที่ใช้ในสงครามเย็น 

3.1 การเผยแพร่และการโฆษณาชวนเชื่อ 

แนวความคิดหรืออุดมการณ๑ทางการเมืองด๎วยวิธีปลูกฝัง ชักจูงให๎เกิดความเชื่อในตัว
บุคคลหรือกลุํมบุคคล โดยใช๎คําพูด สิ่งตีพิมพ๑ หรือสัญลักษณ๑ตํางๆ ดังเชํน ฝุายเสรีประชาธิปไตยใช๎
สํานักแถลงขําวสารอเมริกัน สถานีวิทยุเสียงอเมริกันทําหน๎าที่กระจายขําวไปทั่วโลก โฆษณาการปกปูอง
สิทธิสํวนบุคคล คุ๎มกันสิทธิของชนกลุํมน๎อย ต๎องการยกฐานะของบุคคลทั่วโลกให๎สูงขึ้น สํวนฝุาย
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คอมมิวนิสต๑โฆษณายกยํองความเสมอภาคของระบอบคอมมิวนิสต๑ สนใจสวัสดิภาพของคนทั่วโลก 
เอาใจกลุํมประเทศเป็นกลาง โน๎มน๎าวให๎หันมาสนับสนุนฝุายตน 

3.2 การแข่งขันทางการทหาร 
ทั้งสองฝุายตํางแขํงขันกันเสริมสร๎างพัฒนาด๎านอาวุธแบบใหมํและกําลังทหารให๎

แข็งแกรํงยิ่งขึ้น สะสมอาวุธร๎ายแรงไว๎ในครอบครองให๎มากที่สุด โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาใช๎วิธีรวมกลุํม
พันธมิตร เชํน จัดตั้งองค๑การนาโต๎ (NATO) องค๑การสัญญาแอนซัส (ANZUS) ทั้งนี้เพ่ือปิดล๎อมคอมมิวนิสต๑
ในภูมิภาคตํางๆ สํวนสหภาพโซเวียตได๎ให๎การค๎ุมครองอารักขาประเทศที่ฝักใฝุคอมมิวนิสต๑ด๎วยวิธีการ
สํงอาวุธและกองกําลังทหารไปประจําในประเทศตํางๆ ยุยงให๎ประชาชนกํอการปฏิวัติ  สร๎างสงคราม
กลางเมือง ซึ่งอ๎างวําเป็นสงครามปลดแอกให๎ประชาชน 

3.3 การให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ  
แตํละฝุายตํางแขํงขันกันให๎ความชํวยเหลือทางเศรษฐกิจแกํมิตรประเทศของตน โดย

วิธีบริจาคเงิน ให๎กู๎ยืมเงิน รํวมลงทุน ให๎ความชํวยเหลือทางเทคนิค ให๎เงินทุนการศึกษา  แลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม ให๎สิทธิพิเศษทางการค๎า โดยหวังวําจะทําให๎ตนได๎พรรคพวกมากข้ึน 

3.4 นโยบายทางการทูต 

มหาอํานาจทั้งสองฝุายตํางพยายามใช๎นโยบายทางการทูตเป็นเครื่องมือเพ่ือสร๎าง
อิทธิพลเหนือประเทศอ่ืน มีการจัดประชุมระดับผู๎นํา ระดับรัฐมนตรีตํางประเทศ ดังเชํน การประชุม
สุดยอดกลุํมประเทศผู๎ผลิตน้ํามัน เพ่ือควบคุมปริมาณและราคาน้ํามัน การประชุมตัวแทนนานาชาติ 
เพ่ือวางแผนสันติภาพ โดยเฉพาะการประชุมในคณะมนตรีความมั่นคงขององค๑การสหประชาชาติ ทั้ง
สองฝุายจะใช๎สิทธิยับยั้ง (VETO) แสดงให๎เห็นถึงความมีอํานาจในเวทีการเมืองระดับโลก 

3.5 การแข่งขันทางวิทยาการและเทคโนโลยี  
ซึ่งแตํละฝุายพยายามแสดงออกถึงผลงาน ความสําเร็จ ความก๎าวหน๎าของตน เชํน การ

คิดค๎นพัฒนาขีปนาวุธ การสํงดาวเทียมไปโคจรนอกโลก การสํารวจดวงจันทร๑ ดาวอังคาร สิ่งเหลํานี้ทํา
ขึ้นเพ่ือสร๎างความศรัทธาและยําเกรงตํอความสามารถ เป็นการสร๎างเกียรติภูมิเพ่ิมความนิยมให๎กับ
ฝุายตนทําให๎ประเทศเล็กอาจเปลี่ยนสังกัดได๎ 

4. จุดเริ่มต้นของสงครามเย็น 

สหภาพโซเวียตเป็นฝุายเริ่มต๎นสงครามกํอน โดยการแผํขยายอิทธิพลและลัทธิสํงผลให๎
คอมมิวนิสต๑เข๎าไปในยุโรปตะวันออก โปแลนด๑ ฮังการี ยูโกสลาเวีย แอลเบเนีย บัลแกเรีย โรมาเนีย 
และเชโกสโลวะเกีย ตกเป็นประเทศบริวาร สหภาพโซเวียตต๎องการควบคุมชํองแคบดาร๑ดะแนลล๑ 
(The Dardanelles) เพ่ือเป็นเส๎นทางออกสูํทะเลเมดิเตอร๑เรเนียน ดังนั้นจึงสํงกองทัพเข๎าคุกคามตุรกี
และกรีซ ซึ่งอยูํในอารักขาของอังกฤษ อังกฤษได๎ขอความชํวยเหลือไปยังสหรัฐอเมริกา  ประธานาธิบดี 
ทรูแมนได๎ประกาศหลักการทรูแมน (Truman Doctrine) เพ่ือแสดงเจตนารมณ๑วําสหรัฐอเมริกาจะให๎
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ความชํวยเหลือประเทศเสรีทั้งหลายให๎พ๎นจากการคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต๑ โดยจะชํวยเหลือทั้ง
เงินและกําลังทหาร สหภาพโซเวียตไมํพอใจจึงตอบโต๎ โดยเรียกร๎องให๎ประเทศคอมมิวนิสต๑ทั่วโลก
รํวมมือกันตํอต๎านการขยายอิทธิพลของจักรวรรดินิยมอเมริกาพร๎อมทั้งพันธมิตร  

5. ลักษณะความขัดแย้งในสงครามเย็น 

นับแตํสงครามเย็นเริ่มขึ้นในปี ค.ศ.1947 การตํอสู๎ได๎ปรากฏออกมาหลายรูปแบบ มีผลทํา
ให๎เกิดความหวาดระแวงตํอกันมากขึ้น สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตพยายามเข๎าไปมีบทบาทใน
ภูมิภาคตํางๆ ของโลกเพ่ือขยายอาณาเขตและรักษาอิทธิพลของตน มีผลทําให๎เกิดการเผชิญหน๎ากัน
ในดินแดนตํางๆ ทั่วโลก ลักษณะความขัดแย๎งมีความรุนแรงมากน๎อยแตกตํางกันไปตามสถานการณ๑
และสภาพแวดล๎อม 

5.1 การเผชิญหน้าในยุโรปตะวันออก (ค.ศ.1947 - 1949)  
หลังจากสภาพโซเวียตขยายอํานาจในตุรกีและกรีซได๎เกิดการเผชิญหน๎ากัน สหรัฐอเมริกา

ได๎ประกาศหลักการทรูแมนขัดขวางคอมมิวนิสต๑ เพ่ือปกปูองไมํให๎ยุโรปตะวันตกต๎องตกอยูํใต๎อิทธิพล
ของคอมมิวนิสต๑ สหรัฐอเมริกาจึงประกาศใช๎แผนการมาร๑แชล (Marshall Plan) ในเดือนมิถุนายน 
ค.ศ.1947 ให๎ความชํวยเหลือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทุกประเทศทั้งฝุายประชาธิปไตยและคอมมิวยนิสต๑ที่มี
ปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สหภาพโซเวียตตอบโต๎ โดยจัดตั้งองค๑การโคมินฟอร๑ม 
(Cominform) ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน เพ่ือกระชับความรํวมมือระหวํางคอมมิวนิสต๑ในยุโรปตะวันออก 
และขยายลัทธิคอมมิวนิสต๑ให๎แพรํหลายไปทั่วโลก และประกาศแผนการโมโลตอฟ (Molotov Plan) 

เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจประเทศคอมมิวนิสต๑ในยุโรป แตํยูโกสลาเวียเข๎ารับความชํวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา
จึงถูกขับออกจากองค๑การโคมินฟอร๑ม สหภาพโซเวียตได๎กํอวิกฤตการณ๑โดยปิดล๎อมเบอร๑ลินในเดือน
มิถุนายน ค.ศ.1948 เพ่ือตัดเส๎นทางคมนาคมในเขตยึดครองของเสรีประชาธิปไตย แตํสหรัฐอเมริกา
แก๎ไขได๎โดยจัดสํงเสบียงอาหารและสัมภาระเข๎าชํวยทางอากาศ จากพฤติกรรมของสหภาพโซเวียตที่
มุํงขยายอิทธิพลเข๎าไปในยุโรป ทําให๎สหรัฐอเมริกาต๎องจัดตั้งองค๑การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ 
(NATO) ขึ้นในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1949 เพ่ือให๎ความรํวมมือด๎านการทหารแกํสมาชิกในคํายโลกเสรี 
สหภาพโซเวียตตอบโต๎ด๎วยการรวมกลุํมพันธมิตรฝุายตน ตั้งองค๑การสนธิสัญญาวอร๑ซอ (Warsaw 

Treaty Organization) และจัดตั้งองค๑การโคมีคอน (Comecon) เพ่ือเข๎าชํวยเหลือทางเศรษฐกิจตาม
แผนการโมโลตอฟ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศสได๎รํวมมือกันสถาปนาเยอรมนีในเขตยึดครองเป็น
ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี (เยอรมนีตะวันตก) เพ่ือสร๎างเยอรมนีให๎เข๎มแข็งไว๎ตํอต๎านคอมมิวนิสต๑ 
สหภาพโซเวียตได๎สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี  (เยอรมนีตะวันออก) ในเขตยึดครอง 
ของตนในเดือนตุลาคม 1949 ในปีเดียวกัน สงครามเย็นในระยะแรกทั้งสองคํายตํางปูองปรามซึ่งกัน
และกันด๎วยยุทธวิธีทุกรูปแบบ ทําให๎การเมืองระหวํางประเทศทวีความตึงเครียดสูงขึ้น ใน ค.ศ.1960 
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สหภาพโซเวียตได๎สร๎างกําแพงปิดล๎อมเบอร๑ลินตะวันตก เพ่ือกัดกั้นชาวเยอรมันตะวันออก ไมํให๎หลบหนี
เข๎าเขตเบอร๑ลินตะวันตก กําแพงเบอร๑ลินกลายเป็นสัญลักษณ๑ของสงครามเย็นในยุโรป 

5.2 การขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชีย (ค.ศ.1949 - 1955) 

ลัทธิคอมมิวนิสต๑ได๎ขยายตัวมายังจีนในระยะที่จีนมีปัญหาการเมืองภายในประเทศ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย๑มาเป็นสาธารณรัฐ เกิดปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ซุนยัดเซ็นต๎องยอมรับความชํวยเหลือจากสหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิสต๑จีนจึงเกิดขึ้น 
เมื่อเหมาเจ๐อตุงขึ้นมาเป็นผู๎นําพรรคในระยะตํอมา ได๎เกิดความขัดแย๎งกับเจียงไคเช็คเป็นเหตุให๎เกิด
สงครามกลางเมือง เหมาเจ๐อตุงใช๎ยุทธวิธีการรบแบบใหมํ ให๎ชาวนาในชนบทเป็นฐานการตํอสู๎กับรัฐบาล 
จนมีชัยชนะและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนตุลาคม ค.ศ.1949 เจียงไคเช็คได๎อพยพไป
อยูํใต๎หวันจัดตั้งรัฐบาลจีนคณะชาติ  

สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มวางแผนปฏิวัติโลกตามอุดมการณ๑ลัทธิมาร๑กซ๑ เลนิน
สนับสนุนขบวนการปลดแอกในพื้นที่ตํางๆ ทําให๎ภูมิภาคเอเชียเกิดวิกฤตการณ๑ขึ้น วิกฤตการณ๑ใน
เกาหลีเกิดข้ึนเมื่อเกาหลีถูกแบํงออกเป็น 2 ประเทศ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกา
จัดตั้งสาธารณรัฐเกาหลีในเขตยึดครองของตน สํวนสหภาพโซเวียตตอบโต๎โดยการจัดตั้งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเกาหลี แล๎วสนับสนุนให๎เกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต๎ ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1950 ทําให๎ 
สหรัฐอเมริกาเข๎าชํวยเหลือเกาหลีใต๎และขอความชํวยเหลือไปยังสหประชาชาติ กองทัพสหประชาชาติ
รุกล้ําพรมแดนจีนทําให๎จีนเข๎าชํวยเกาหลีเหนือ ในที่สุดมหาอํานาจทั้งสองสามารถเจรจาหยุดยิงใน 
ค.ศ.1953 สํงผลให๎เกาหลียังคงแบํงเป็น 2 ประเทศ จีนกลายเป็นผู๎นําในการเผยแพรํลัทธิคอมมิวนิสต๑
อีกประเทศหนึ่ง สหรัฐอเมริกาจึงได๎นํานโยบายปิดล๎อมมาใช๎สกัดกั้นการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต๑
ในภูมิภาคแปซิฟิกโดยการทําสนธิสัญญาแอนซัส (ANZUS) 

สงครามเย็นได๎ขยายเข๎ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีน
และสหภาพโซเวียตเข๎ามามีบทบาทให๎การสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต๑ในประเทศตํางๆ โดยเฉพาะใน
กลุํมประเทศอินโดจีนเป็นเขตที่เกิดสงครามเย็นรุนแรงมาก อินโดจีนประกอบด๎วยลาว กัมพูชา เวียดนาม 
เป็นเขตอาณานิคมของฝรั่งเศส เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุุนให๎เอกราชอินโดจีน เมื่อสงคราม
สิ้นสุดลงฝรั่งเศสกลับมาปกครองอินโดจีนอีกทําให๎เวียดนามประกาศเอกราช จึงเกิดการสู๎รบกันขึ้น
โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหภาพโซเวียตชํวยเหลือคอมมิวนิสต๑จึงได๎รับชัยชนะในเวียดนาม
เหนือ ทําให๎สหรัฐอเมริกาหวาดกลัวภัยจากจีนมาก จึงได๎นํานโยบายปิดล๎อมคอมมิวนิสต๑มาใช๎ในเอเชีย 
โดยการจัดรวมกลุํมพันธมิตรรํวมปูองกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (SEATO) ค.ศ.1954 เพ่ือสกัดกั้น
คอมมิวนิสต๑ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
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5.3 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (ค.ศ.1955 - 1973)  
ความขัดแย๎งของสงครามเย็นลดความรุนแรงลง เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ในสหภาพโซเวียต เมื่อครุสชอฟขึ้นมาเป็นผู๎นําตํอจากสตาลิน ได๎ประกาศใช๎นโยบายอยูํรํวมกันอยําง
สันติกับกลุํมเสรีประชาธิปไตย โดยยึดหลักความเสมอภาคและแสวงหาผลประโยชน๑รํวมกัน เคารพใน
บูรณภาพและอธิปไตยของชาติอื่น แตํสหรัฐอเมริกาไมํไว๎วางใจจึงถือโอกาสแสวงหาพันธมิตรในตะวัน 
ออกกลาง โดยจัดตั้งสนธิสัญญาเซ็นโต (CENTO) ตํอต๎านการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต๑ เมื่อสหภาพ
โซเวียตไมํสามารถขยายอิทธิพลในยุโรปได๎จึงต๎องขยายไปยังทวีปอเมริกา ทําให๎ฟิเดล คัสโตร  ผู๎นํา
คิวบายอมอยูํใต๎อิทธิพลของคอมมิวนิสต๑ใน ค.ศ.1962 สหภาพโซเวียตได๎ติดตั้งขีปนาวุธในคิวบาขึ้น 
สหรัฐอเมริกาประท๎วงให๎รื้นถอน ในที่สุดสหภาพโซเวียตต๎องปฏิบัติตาม 

5.4 การผ่อนคลายความตึงเครียด (ค.ศ.1973 - 1990)   
เป็นการลดการเผชิญหน๎า เสริมสร๎างบรรยากาศ ประนีประนอมกันมากขึ้น  มหาอํานาจ

ตํางยินยอมแก๎ไขข๎อขัดแย๎งและข๎อพิพาทตํางๆ อยํางสันติ มีการพบปะผู๎นําทั้งสองฝุายหลายครั้งเพ่ือ
เจรจาขจัดปัญหาความขัดแย๎งที่มีอยูํให๎ลดลงหรือหมดไป มีผลทําให๎เกิดข๎อตกลงตํางๆ เกิดการเจรจา
ลดอาวุธ จํากัดขีปนาวุธพิสัยใกล๎และไกล ลงนามสนธิสัญญาทําลายอาวุธนิวเคลียร๑พิสัยกลาง โดยการ
ทีส่หรัฐอเมริกาเปิดสัมพันธ๑ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ยินยอมให๎จีนเป็นสมาชิกองค๑การ
สหประชาชาติและเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง เกิดการฟ้ืนฟูความสัมพันธ๑ระหวําง
สหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีน ยินยอมให๎มีการถอนทหารเวียดนามออกจากกัมพูชา 
และหาวิธีการเพ่ือให๎เกิดสันติภาพในกัมพูชา จากลักษณะความรํวมมือของมหาอํานาจเพ่ือให๎เกิด
สันติภาพ แนวโน๎มการยุติสงครามเย็นจึงมีความเป็นไปได๎สูง 

5.5 ระยะแห่งการสิ้นสุดสงครามเย็น (ช่วงทศวรรษที่ 1990)  
เมื่อสหภาพโซเวียตปฏิรูปประเทศทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแตํนายมิคาอิล 

กอร๑บาชอฟ ขึ้นมาเป็นผู๎นําได๎ประกาศแนวนโยบายกลาสนอต (Glasnost) และเปเรสทรอยก๎า
(Perestroika) โดยเปิดประเทศเข๎าสูํระบบเสรี ปรับเศรษฐกิจให๎เอกชนเข๎าไปประกอบธุรกิจ การผลิต
และการขายให๎เป็นไปตามหลักการเสนอและสนอง ปฏิรูปโครงสร๎างทางการเมืองให๎ประชาชนมีสิทธิ
เสรีภาพทางการเมืองมากข้ึน เปิดโอกาสให๎มีเสรีภาพในการรับขําวสารข๎อมูล ลดกําลังทหารและกอง
กําลังภายนอกประเทศ ถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานและประเทศในยุโรปตะวันออก การปรับเปลี่ยน
นโยบายดังกลําว ทําให๎เกิดความไมํพอใจในกลุํมผู๎นําคอมมิวนิสต๑หัวเกําจนเกิดการปฏิวัติขึ้นแตํล๎มเหลว
ทําให๎พรรคคอมมิวนิสต๑หมดอํานาจ สํงผลทําให๎แลตเวีย เอสโตเนีย ลิทัวเนีย ซึ่งเป็นรัฐทางทะเลบอลติก 
ประกาศเอกราช ไมํยอมอยูํภายใต๎การปกครองของสหภาพโซเวียต ตํอมารัฐตํางๆ แยกตัวเป็นอิสระ
ปกครองตนเอง มีผลทําให๎สหภาพโซเวียตลํมสลายลงในเดือนธันวาคม ค.ศ.1991 สํวนสาธารณรัฐ
รัสเซียภายใต๎การนําของนายบอริส เยลท๑ซิน ได๎เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย ประเทศ
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บริวารของสหภาพโซเวียตในยุโรปตะวันออกเกิดการเปลี่ยนแปลงตํางแยกตัวเป็นอิสระ หลายประเทศ
ปรับเปลี่ยนการปกครองมาเป็นแบบประชาธิปไตย 

จากการลํมสลายของคอมมิวนิสต๑ในยุโรปตะวันออกสํงผลให๎มีการสลายตัวขององค๑การ
สนธิสัญญาวอร๑ซอ องค๑การโคมีคอน เมื่อเยอรมนีตะวันออกเปลี่ยนตัวผู๎นําได๎ทุบทําลายกําแพงเบอร๑ลิน 
นับเป็นสัญลักษณ๑ของการสิ้นสุดสงครามเย็น มีผลทําให๎ประชาชนของเยอรมนีทั้งสองประเทศเดินทาง 
เข๎าออกได๎อยํางอิสระ นําไปสูํการรวมประเทศเยอรมนีภายใต๎การปกครองระบอบประชาธิปไตยใน 
ค.ศ.1990 

6. ความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกเกิดขึ้นเม่ือเกิดการล่มสลายของสหภาพโซเวียต 
สงครามเย็นได้ยุติลงก่อให้เกิดผลกระทบที่ส าคัญต่อสังคมโลก ดังนี้ 

6.1 สหรัฐอเมริกามีบทบาทเด่นชัดเป็นประเทศอภิมหาอ านาจชาติเดียว 

ศูนย๑กลางใหมํของโลกยุคโลกาภิวัตน๑อยูํที่สหรัฐอเมริกา เห็นได๎จากการประกาศใช๎
ระเบียบโลกใหมํ (New World Order) ซึ่งมีแนวทางสําคัญ คือ การปกครองประชาธิปไตย เศรษฐกิจ
ระบบเสรี การเคารพสิทธิมนุษยชน และการรักษาสิ่งแวดล๎อม โดยให๎ประเทศในสังคมโลกต๎องปฏิบัติ
ตามกฎบัตรสหประชาชาติและกรอบของการเมืองระหวํางประเทศ ประเทศใดไมํปฏิบัติตามจะถูก
มาตรการบังคับหลายวิธีการ ดังเชํน มาตรการทางการค๎า การคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ การใช๎กําลังทหาร
บังคับ นโยบายการจัดระเบียบโลกใหมํถูกนํามาใช๎ในภูมิภาคตํางๆ ของโลก อยํางเชํน การแก๎ไขปัญหา
สันติภาพในตะวันออกกลาง แตํการกระทําของสหรัฐอเมริกาสร๎างความไมํพอใจให๎กับประเทศตํางๆ 
เพราะเห็นวําเป็นเจตนาที่จะเข๎าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ มีผลทําให๎เกิดการตํอต๎าน
สหรัฐอเมริกาขึ้นในภูมิภาคตํางๆ โดยเฉพาะการทําหน๎าที่เสมือนกับเป็นตํารวจโลก ใช๎กองกําลัง
แก๎ปัญหาความขัดแย๎งดังเชํน กรณีความขัดแย๎งระหวํางอิรักกับคูเวต เนื่องจากการแยํงแหลํงน้ํามัน 
สหรัฐอเมริกาอาศัยข๎อมติของสหประชาชาติทําสงครามชนะอิรัก ความขัดแย๎งการนับถือศาสนาในโค
โซโว ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งของยูโกสลาเวีย สหรัฐอเมริกาใช๎กําลังทางอากาศถลํมจนยูโกสลาเวียต๎องถอน
ทหารจากโคโซโว และเมื่อเกิดเหตุการณ๑การกํอวินาศกรรมถลํมตึกเวิร๑ลเทรด ในวันที่ 11 กันยายน 
ค.ศ.2001 ซึ่งสหรัฐอเมริกาเชื่อวํา เป็นการกระทําของกลุํมผู๎กํอการร๎าย อัลเคด๎า (al Qaeda) รัฐบาล
ตาลิบันของอัฟกานิสถานให๎การสนับสนุนทั้งเปิดคํายฝึกและให๎ที่พักพิง สหรัฐอเมริกาจึงอาศัยข๎อมติ
ของสหประชาชาติทําสงครามกับอัฟกานิสถานจนมีชัยชนะแตํก็ยังไมํสามารถจับอุสมาบินลาเด็น 
(Osama bin Laden) มาพิจารณาลงโทษได๎ 

6.2 การแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 

หลังสงครามเย็น มีการจัดระเบียบความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศซึ่งเป็นเรื่องของ
ความสัมพันธ๑ทางการค๎า การแขํงขันด๎านเศรษฐกิจระหวํางประเทศ อาจทําให๎เกิ ดการแยํงชิงกัน
ครอบครองทรัพยากร ธรรมชาติ ดังเชํน การอ๎างกรรมสิทธิ์เหนือหมูํเกาะสแปรตลีย๑ในทะเลจีนใต๎     
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ซึ่งเป็นเกาะที่มีทรัพยากรน้ํามัน แยํงชิงกันระหวํางสาธารณรัฐประชาชนจีน ฟิลิปปินส๑ และเวียดนาม 
ความขัดแย๎งระหวํางไทยกับพมําแยํงชิงการจับปลาในทะเลอันดามัน สํวนการแขํงขันแยํงตลาดใน
ภูมิภาคก็เป็นสาเหตุของความขัดแย๎งเชํนกัน ดังเชํนสหรัฐอเมริกากับญี่ปุุนแยํงตลาดสินค๎าในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ ซึ่งประเทศมหาอํานาจก็มีมาตรการพิทักษ๑ผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจของตนเพ่ิม
มากขึ้น มีการปกปูองตลาดภายใน เพ่ือปูองกันการไหลเข๎าของสินค๎าตํางประเทศ เชํน สหรัฐอเมริกา
ประกาศใช๎นโยบายสิทธิมนุษยชน มาตรการคว่ําบาตร มาตรการทางการค๎า มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมเป็น
ข๎ออ๎าง 

6.3 การเปลี่ยนแปลงอ านาจในโลกและในภูมิภาค 

ประเทศตํางๆ ต๎องปรับเปลี่ยนบทบาทใหมํเพ่ือให๎สอดคล๎องกับสภาวการณ๑ที่
เปลี่ยนไป โดยเฉพาะญี่ปุุนซึ่งเป็นประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมได๎เข๎ามามีบทบาท
และมีอิทธิพลทางการเมืองเพ่ิมมากขึ้น ดังเชํน เมื่อเกิดการตกต่ําทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎ ญี่ปุุนมีบทบาทในการชํวยฟ้ืนฟูหลายรูปแบบที่สําคัญ ได๎แกํ โครงการมิยาซาวา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนก็เชํนเดียวกันได๎ปรับความสัมพันธ๑กับรัสเซียยุติความแตกร๎าวที่มีมากวํา 30 ปี และยังได๎
ปรับความสัมพันธ๑กับสหรัฐอเมริกา พยายามลดความขัดแย๎งและยังแสวงหาผลประโยชน๑รํวมกัน 
ประธานาธิบดีจอร๑จ ดับเบิ้ลยู บุช ไปเยือนจีนในเดือนกุมภาพันธ๑ ค.ศ.2002 ได๎ตกลงรํวมกัน
ปราบปรามผู๎กํอการร๎ายระหวํางประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนและกลุํมประเทศอิสลามจึงเป็นกลุํม
การเมืองใหมํที่คาดวําจะมีบทบาทสูงขึ้นในเวทีโลก 

6.4 กระแสชาตินิยมใหม่ 

โดยสํวนใหญํจะเกิดในประเทศที่ เกิดขึ้นใหมํ  ภายหลังการลํมสลายของลัทธิ
คอมมิวนิสต๑ ในดินแดนอดีตสหภาพโซเวียตและยูโกสลาเวีย สืบเนื่องมาจากความแตกตํางทางพ้ืนฐาน
วัฒนธรรม ทั้งทางด๎านชาติพันธุ๑และศาสนา ทําให๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางรัฐบาลท๎องถ่ินกับรัฐบาล
กลางทวีความรุนแรงขึ้น และเป็นตัวกระตุ๎นปลุกเร๎าให๎เกิดความรู๎สึกชาตินิยมรุนแรงมากขึ้น ซึ่งยังคง
เป็นปัญหายืดเยื้อมาถึงปัจจุบัน ดังตัวอยํางความขัดแย๎งระหวํางเชื้อชาติรัสเซียกับชนกลุํมน๎อยชาวเชส
เนียในประเทศรัสเซีย ความขัดแย๎งระหวํางบอสเนียมุสลิมกับบอสเนียเซิร๑บคริสเตียน ความขัดแย๎ง
ระหวํางโครแอทกับเซิร๑บ ความขัดแย๎งระหวํางอาร๑เมเนียกับอาเซอร๑ไบจัน ความขัดแย๎งระหวํางเผําฮู
ตูกับเผําตุดซีในประเทศรวันดา ความขัดแย๎งระหวํางรัฐบาลพมํากับชนกลุํมน๎อยเผําตํางๆ ความ
ขัดแย๎งของกระแสชาตินิยมใหมํได๎กลายเป็นสงครามในท๎องถิ่นในภูมิภาคตํางๆ ของโลก 

โลกหลังสงครามเย็นเป็นยุคแหํงการเปลี่ยนแปลง ระบบทุนนิยมเข๎าไปมีอิทธิพลตํอชีวิต
แทบทุกสํวนของโลก ประชาคมโลกซึมซับคํานิยมตะวันตกทําให๎เกิดการตื่นตัวของคํานิยมเสรีภาพ
และประชาธิปไตยกํอให๎เกิดการล๎มล๎างระบบอํานาจนิยมในดินแดนตํางๆ ทําให๎ผู๎นําพลเรือนกลับเข๎า
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มามีอํานาจในหลายประเทศ เกิดปรากฏการณ๑ข๎ามชาติทั่วทั้งโลกอยํางไมํเคยเป็นมากํอน นั่นคือ 
กระแสโลกาภิวัตน๑กํอให๎เกิดเครือขํายเชื่อมโยงถึงกันทุกด๎าน 

 

สังคมโลกยุคโลกาภิวตัน ์

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติทั้งทางด๎านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร๎างเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลทําให๎ประเทศตํางๆ ในโลกต๎องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมี
ความเชื่อมโยงระหวํางกันมากขึ้น โลกที่เคยกว๎างใหญํกลับเล็กลง ดินแดนแตํละประเทศที่อยูํหํางไกล
กันสามารถติดตํอกันได๎ภายในเวลาเสี้ยววินาทีประดุจเป็นหมูํบ๎าน (Global Village) ภูเขาและทะเล
ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติที่เคยเป็นอุปสรรคในการติดตํอไปมาหาสูํดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็น
โลกไร๎พรมแดน นับจากนี้ตํอไปโลกกําลังก๎าวเข๎าสูํระยะแหํงการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัย ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนผํานที่ยิ่งใหญํที่สุดของประวัติศาสตร๑โลกในยุคโลกาภิวัตน๑ 

1. ความหมายของโลกาภิวัตน์ 
โลกาภิวัตน๑ หมายถึง การแพรํกระจายเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกของข๎อมูลขําวสาร ประชาคม

โลกไมํวําจะอยูํสํวนใดสามารถรับรู๎และรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได๎อยํางรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจาก
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การสื่อสารคมนาคมที่รวดเร็ว  

สังคมยุคโลกาภิวัตน๑ จึงเป็นสังคมยุคข๎อมูลขําวสารที่ไร๎พรมแดน อันเป็นยุคที่มีพัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงอยํางมากทางด๎านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคม เชื่อมโยงประเทศตํางๆ 
ให๎ใกล๎ชิดกันมากขึ้น ทําให๎โลกกลายเป็นหมูํบ๎านเล็กๆ กระแสโลกทั้งในรูปของทุน ข๎อมูลขําวสาร 
คํานิยมและวัฒนธรรมบางอยํางได๎แผํกระจายครอบคลุมไปทั่วโลก อันนําไปสูํการวิวัฒน๑ของระบบโลก 

ดังนั้น สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน๑ จึงเป็นโลกที่มนุษย๑สามารถข๎ามพรมแดนของประเทศ
สามารถเชื่อมโยงและทะลุกาลเวลาได๎อยํางรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือใน
การติดตํอสื่อสารในลักษณะที่ไร๎พรมแดน 

2. ความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ 
การเกิดขึ้นของโลกาภิวัตน๑และโลกท่ีไร๎พรมแดนเกิดขึ้นมานานนับศตวรรษ การเข๎าใจใน

พัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ของระบบโลกที่ผํานมา จึงต๎องทําความเข๎าใจทฤษฎีคลื่นแหํงศตวรรษ
ระบบโลกแตํละชํวงจะมีปรากฏการณ๑ของลูกคลื่นขึ้นและลง ขยายตัวและหดตัว ระยะการแปรเปลี่ยนไป
ของคลื่นแตํละลูกใช๎เวลาประมาณ 50 ปี อันนําไปสูํการปรับเปลี่ยนในระบบโลก กํอให๎เกิดการรื้อทิ้ง
ระบบและระเบียบเกํา สร๎างระบบและระเบียบโลกใหมํ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแตํละครั้งจะสํงผลกระทบ
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ตํอโลกอยํางรุนแรง และนําไปสูํการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างอํานาจใหมํข้ึนในโลก นับตั้งแตํเกิดระบบโลก 
อัลวิน ทอฟเลอร๑ นักวิชาการชาวอเมริกันเสนอทิศทางการเปลี่ยนแปลงโดยคลื่นลูกใหญํ 3 ครั้ง 

คลื่นลูกที่หนึ่ง  เกิดจากการปฏิวัติเกษตรกรรม เมื่อมนุษย๑รู๎จักวิธีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว๑
ตั้งถิ่นฐานอยูํเป็นชุมชน หมูํบ๎าน ไมํเรํรํอนแบบเดิม ตํอมาได๎เกิดการปฏิวัติทางเทคโนโลยีทางเรือและ
อาวุธสงคราม โดยเฉพาะอยํางยิ่ง คือ ปืนและปืนใหญํ การปฏิวัติที่เป็นผลเนื่องจากสงครามทางการค๎า
และการขยายตัวของเศรษฐกิจ สินค๎าและบริการ ที่เริ่มขยายตัวขึ้นในยุโรปตั้งแตํชํวงศตวรรษที่ 13 
เมื่อถึงศตวรรษที่ 15 - 16 เป็นชํวงของการขยายตัวของคลื่นลูกที่หนึ่งติดตามด๎วยการค๎นพบโลกใหมํ 
การลําเมืองขึ้น การขยายตัวของระบบตลาดโลกได๎เริ่มกํอตัวขึ้น และในที่สุดคลื่นลูกนี้ก็ก๎าวเข๎าสูํระยะ
วิกฤตในศตวรรษท่ี 17 คลื่นลูกที่หนึ่งได๎กํอให๎เกิดเครือขํายอํานาจครอบโลก ศูนย๑กลางของระบบ คือ
ยุโรป โดยมีสเปน ฮอลันดาและโปรตุเกสเป็นศูนย๑กลาง ระบบความสัมพันธ๑ครอบโลกที่เกิดจากการที่
ยุโรปเริ่มขยายอาณานิคมเข๎าไปครอบงําทวีปอเมริกาและแอฟริกา ยึดครองประเทศเหลํานี้ด๎วยกําลัง
และใช๎กําลังบังคับกวาดต๎อนผู๎คนในประเทศอาณานิคมมาใช๎แรงงานอยํางทาส 

คลื่นลูกที่สอง เริ่มด๎วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นผลตํอเนื่องมาจากวิกฤตในศตวรรษท่ี 17 
เกิดขึ้นพร๎อมกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมทอผ๎า เครื่องจักรไอน้ําขยายตัวในชํวงกลางศตวรรษท่ี 18 เกิด
การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตที่ใช๎เครื่องจักร เครื่องผํอนแรง แทนการผลิตด๎วยแรงงานคนและสัตว๑ 
ซึ่งในที่สุดก็เกิดวิกฤตรุนแรงที่สุด คือ สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 คลื่นลูกที่สองได๎นําไปสูํการ
เกิดขึ้นของระบบความสัมพันธ๑ครอบโลกแบบอาณานิคมและทุนนิยม โลกทั้งโลกได๎ถูกผนึกเข๎าเป็น
หนึ่งเดียวกัน มีระบบการแบํงงานกันทําในขอบเขตทั่วโลก โดยมีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นศูนย๑ของระบบ
อาณานิคมโลก 

คลื่นลูกที่สาม  เป็นสังคมแหํงเทคโนโลยีระดับสูง เป็นคลื่นลูกใหมํแทนคลื่นลูกเกําที่กําลัง
มีอิทธิพลตํอสังคมมนุษย๑ยุคปัจจุบัน เริ่มด๎วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมเหล็กกล๎า รถยนต๑ รวมทั้งเครื่องบิน 
ซึ่งขยายตัวเต็มที่ในชํวงปี ค.ศ.1950 - 1970 และนับจากนั้นเศรษฐกิจโลกได๎เริ่มเข๎าสูํวิกฤตน้ํามัน 
วิกฤตคําเงินดอลลาร๑ และวิกฤตระบบสังคมนิยม ตามมาด๎วยการปฏิวัติระบบอิเล็กทรอนิคส๑ คอมพิวเตอร๑
และระบบสารสนเทศ คลื่นลูกที่สามได๎วางอยูํบนระเบียบเครือขํายครอบโลกแบบพ่ึงพา หลังจากการ
ตํอสู๎เพื่ออิสรภาพ ประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นได๎รับอิสรภาพทางการเมือง แตํยังคงตกอยูํในฐานะที่ต๎อง
พ่ึงพาและขึ้นตํอประเทศศูนย๑กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ในยุคนี้ระบบโลกได๎แบํงตัวเองออก 
เป็น 2 คําย คือ คํายทุนนิยม และคํายสังคมนิยม และรอยตํอแหํงการเปลี่ยนแปลงมาพร๎อมกับการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 นั่นคือคอมพิวเตอร๑และระบบสารสนเทศ ซึ่งได๎กํอให๎เกิดระบบความสัมพันธ๑
ใหมํที่เรียกวํา ยุคเครือขํายครอบโลกแบบไร๎พรมแดน 
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2.1 ลักษณะส าคัญของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์  
สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน๑มีลักษณะสําคัญหลายประการสรุปได ๎ดังนี้ 
2.1.1 การใช้คอมพิวเตอร์เป็นกลไกส าคัญ ในสังคมโลกาภิวัตน๑ คอมพิวเตอร๑มีบทบาท

สําคัญมากเพราะเป็นเครื่องมือที่จะรับและแปลงข๎อมูลได๎อยํางรวดเร็วแบบไมํมีข๎อจํากัด คอมพิวเตอร๑
ได๎ถูกนํามาใช๎ในการจัดเก็บ บันทึกข๎อมูล จัดระบบข๎อมูลและนํามาใช๎สื่อสารถึงกันในเวลาอันรวดเร็ว
ทุกมุมโลก ในระยะไมํกี่ปีมานี้ได๎มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร๑ไปอยํางมาก จากเครื่องที่มีขนาดใหญํ
ราคาแพง เป็นระบบคอมพิวเตอร๑สํวนบุคคลที่มีขนาดเล็กแตํมีคุณภาพ และศักยภาพสูงมากและราคา
ถูกลง เครื่องคอมพิวเตอร๑จึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการแพรํข๎อมูลขําวสารในยุคโลกาภิวัตน๑ 

2.1.2 การไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีมีสํวนชํวยให๎เศรษฐกิจ
และสังคมเจริญก๎าวหน๎า เศรษฐกิจที่เจริญก๎าวหน๎าทําให๎โลกตะวันตกมั่งคั่งร่ํารวย ซึ่งจะมีผลทําให๎เกิด
เป็นแรงกระตุ๎นให๎มีการวิจัยและพัฒนา เพ่ือศึกษาค๎นคว๎าหาขําวสารที่เป็นประโยชน๑อยํางไมํหยุดยั้ง 
สถาบันการศึกษาตํางๆ ก็ทําหน๎าที่ค๎นคว๎าวิจัยเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งความรู๎ใหมํๆ เพ่ิมมากขึ้น เทคโนโลยีสื่อสาร
อันทันสมัยก็มีสํวนชํวยให๎เกิดการเปลี่ยน ถํายทอดข๎อมูลใหมํๆ หมุนเวียนอยูํตลอดเวลา อยํางไมํมีที่
สิ้นสุด กํอให๎เกิดปรากฏการณ๑ที่เรียกวํา การไหลบําของขําวสาร 

2.1.3 การเพิ่มขึ้นของแรงงานด้านข่าวสาร จํานวนแรงงานที่ทํางานเกี่ยวกับขําวสาร
ข๎อมูลมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น แรงงานเหลํานี้ได๎แกํผู๎ที่อยูํในวงการด๎านการศึกษา การคมนาคม การพิมพ๑ 
การโฆษณาประชาสัมพันธ๑ สื่อสารมวลชนทุกประเภท การเงิน การบัญชี อุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร๑ 
หรือชิ้นสํวนคอมพิวเตอร๑และงานที่เก่ียวกับการนําเทคโนโลยีมาจัดการกับขําวสาร ทุกชนิดกลําวกันวํา 
ปัจจุบันในอเมริกามีแรงงานที่ทํางานด๎านขําวสารมากกวําร๎อยละ 50 ในขณะที่แรงงานเกษตรและ
อุตสาหกรรมลดลงมากกวําร๎อยละ 25 

2.1.4 บทบาทและความส าคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องจากสังคมมีความ
เจริญรวดเร็วมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา การแสวงหาความรู๎และค๎นหาคําตอบ รวมทั้ง
การคาดหมายลํวงหน๎าจึงมีความสําคัญยิ่ง การวิจัยและพัฒนากลายเป็นกลไกสําคัญในการแสวงหา
ข๎อมูล ขําวสาร หรือความรู๎ใหมํเพ่ือประโยชน๑ตํอการวางแผน และตัดสินใจของนักธุรกิจและนักบริหาร
ทั้งหลาย ประเทศท่ีเจริญจึงมักให๎ความสําคัญแกํการวิจัยและพัฒนา และมีการสนับสนุนหรือให๎ทุนแกํ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.5 ระบบเศรษฐกิจประสานเป็นหนึ่งเดียว เศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน๑เป็นเศรษฐกิจ
ที่จะมีการประสานให๎เศรษฐกิจเป็นหนึ่งเดียว ทําให๎พรมแดนแตํละประเทศไมํอาจขวางกั้นทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ระบบเศรษฐกิจยังไดเ๎ปลี่ยนรากฐานจากระบบอุตสาหกรรมมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบฐาน
ขําวสาร (Information Based Economy) ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับกระบวนการ
ผลิต จัดการและเผยแพรํขําวสาร ขําวสารกลายเป็นสินค๎าประเภทหนึ่ง เชํน การผลิตคอมพิวเตอร๑ 
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เครื่องโทรคมนาคม วิทยุ โทรทัศน๑ การพิมพ๑ โทรศัพท๑ หนังสือ วารสาร เป็นต๎น ขําวสารกลายเป็น
เรื่องสําคัญและเป็นทรัพยากรที่สําคัญ ผู๎ต๎องการใช๎ขําวสารต๎องเสียคําใช๎จําย ขําวสารกลายเป็นแหลํง
ลงทุนและเป็นบํอเกิดของการวําจ๎างแรงงาน 

2.1.6 ชุมชนมนุษย์มีความใกล้ชิดกัน เทคโนโลยีขําวสารทําให๎มนุษย๑ซึ่งอยูํหํางไกล
กันเป็นพันๆ ไมล๑ หรืออยูํกันคนละมุมโลกสามารถติดตํอสื่อสารพูดคุยกันได๎ มนุษย๑ในยุคนี้สามารถ
รับรู๎ขําวสารเหตุการณ๑ทุกชนิดที่เกิดข้ึนในดินแดนหํางไกลออกไป ทําให๎มีโลกทัศน๑กว๎างขึ้นและมีผลตํอ
แนวคิดเก่ียวกับชุมชน หมูํบ๎าน ประเทศท่ีเปลี่ยนไปเป็นโลก มนุษย๑ทุกคนยํอมตระหนักดีวํา เหตุการณ๑
ที่เกิดขึ้น ณ จุดใดจุดหนึ่งของโลกอาจมีผลกระทบตํอโลกทั้งโลกหรือมนุษย๑ทั้งโลกได๎ มนุษย๑ในยุคนี้จะ
เกิดความรู๎สึกในฐานะประชากรของโลกขึ้นมาแทนที่ความรู๎สึกเกี่ยวกับรัฐหรือชาติของตนเหมือนแตํเดิม 
อยํางไรก็ตามแม๎กระแสของขําวสารจะมีมากเพียงใด โอกาสในการรับรู๎ขําวสารก็อาจไมํเทําเทียมกัน 
ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับฐานะความเป็นอยูํของมนุษย๑ด๎วย 

2.1.7 พฤติกรรมของนักการเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลง ในยุคโลกาภิวัตน๑เทคโนโลยี
สื่อสารเข๎ามามีบทบาทเก่ียวข๎องกับระบบการเมืองมากขึ้น ประชาชนมีโอกาสติดตามความเคลื่อนไหว
ของนักการเมือง และผู๎แทนที่เลือกเข๎าไปทําหน๎าที่แทนตนในสภา โดยผํานสื่อมวลชน นักการเมือง
หรือฝุายบริหารก็ใช๎เทคโนโลยีสื่อสารเผยแพรํงานหรือกิจกรรมตํางๆ แกํประชาชน สื่อมวลชนก็อาจจะ
มีบทบาทในการท๎วงติง วิพากษ๑วิจารณ๑ผลงานของรัฐบาลในสิ่งที่ เห็นวําไมํเหมาะสม จึงกลําวได๎วํา
เทคโนโลยีสื่อสาร มีสํวนทําให๎โฉมหน๎าของการเมืองเปลี่ยนแปลงไปด๎วย 

2.2 ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลก 

ผลกระทบของโลกาภิวัตน๑ที่มีตํอสังคมโลกในปัจจุบัน เกิดขึ้นในด๎านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ดังนี้ 

2.2.1 ผลกระทบด้านสังคม 

2.2.1.1 การครอบโลกทางวัฒนธรรม เนื่องจากระบบสื่อสารไร๎พรมแดนทําให๎
เกิดการครอบโลกทางวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมและอํานาจของเศรษฐกิจจากประเทศท่ีพัฒนา
แล๎ว ได๎ไหลบําเข๎าสูํประเทศอ่ืนอยํางรุนแรง กํอให๎เกิดกระแสวัฒนธรรมโลก (Neo - Westernization) 

ครอบงําทางด๎านความคิด การมองโลก การแตํงกาย การบริโภคนิยมแพรํหลายเข๎าครอบคลุมเหนือ
วัฒนธรรมชาติของประชาคมท่ัวโลก ผลที่ตามมา คือ เกิดระบบผูกขาดไร๎พรมแดน 

2.2.1.2 หมูํบ๎านโลก (Global Village) ความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการ
สื่อสารและโทรคมนาคมทําให๎สังคมโลกไร๎พรมแดน โลกทั้งโลกเป็นเสมือนหมูํบ๎านเดียวกัน สมาชิกของ
หมูํบ๎านคนใดทําอะไรก็สามารถรับรู๎ได๎ทั่วกันทั่วโลก เมื่อมาอยูํในหมูํบ๎านเดียวกันสิ่งใดที่มากระทบ
ประเทศหนึ่ง ก็ยํอมกระทบไปถึงประเทศอ่ืนๆ ไปด๎วยอยํางมิอาจหลีกเลี่ยงได๎ เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นใน
สํวนใดสํวนหนึ่งของโลกสามารถรับรู๎ได๎อยํางฉับพลัน 
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2.2.1.3 การแสวงหากําไรแบบใหมํ  จากการสื่อสารที่รวดเร็วทําให๎เกิด
สภาวการณ๑ ไรพรมแดนของเงินตรา ซึ่งสามารถไหลไปกระจุกตัวทุกหนทุกแหํงในโลกได๎ ทุกครั้งที่เกิด
การไหลเข๎าของทุนมหาศาลจากทั่วโลกไปกระจุกตัวอยูํที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง ก็จะกํอให๎เกิดการ
พองตัวของทุนอยํางรวดเร็ว ทําให๎เกิดการแสวงหากําไรแบบใหมํขึ้น 

2.2.1.4 สังคมความรู๎ยุคขําวสารข๎อมูล ยุคโลกาภิวัตน๑เป็นยุคแหํงขําวสาร ข๎อมูล
เทคโนโลยีเป็นกลไกสําคัญของการครอบครองขําวสารข๎อมูล จึงได๎มีการคิดค๎นพัฒนาเทคโนโลยีอยําง
รวดเร็วมาก เทคโนโลยีที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ได๎แกํ 

1) การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑มีการ
พัฒนาใหมํทุก 18 เดือน สํงผลให๎คอมพิวเตอร๑มีความเร็วสูงและราคาถูกลง คอมพิวเตอร๑จึงเข๎ามามี
สํวนสําคัญในชีวิตประจําวันเพ่ือใช๎งานทั้งที่ทํางานและท่ีบ๎าน 

2) การพัฒนาเทคโนโลยีคมนาคม เพื่อให๎สามารถติดตํอถึงกันได๎อยําง
งํายและรวดเร็วไมํวําจะอยูํสํวนใดของโลก ได๎มีการพัฒนาการติดตํอสื่อสารทางโทรศัพท๑เพ่ือใช๎สื่อสาร
ผํานคลื่นไมโครเวฟ ผํานดาวเทียมสื่อสาร เกิดโทรศัพท๑เคลื่อนที่ ติดตํอสื่อสารผํานอีเมล๑ด๎วยคอมพิวเตอร๑ 
สามารถสํงข๎อความด๎วยแฟกซ๑ เทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยสามารถบริการได๎กว๎างขวางแตํมีราคาถูกลง 
โลกถูกเชื่อมด๎วยเทคโนโลยีคมนาคม โลกท่ีกว๎างใหญํได๎แคบลงเป็นหมูํบ๎านโลก 

3) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถถํายทอดขําวสาร ความรู๎ 
ข๎อมูล โดยผํานอีเมล๑ อินเทอร๑เน็ตและเวิร๑ล วาย เวป (www.) ขําวสาร ความรู๎ ข๎อมูล จึงเข๎าถึงประชาชน
ได๎งํายดายและเป็นจํานวนมาก กํอให๎เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การกระจายความรู๎ 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจะชํวยให๎ประชาชนมีโอกาสรับรู๎และเรียนรู๎มากขึ้น สังคมโลกกลายเป็น
สังคมความรู๎ 

2.2.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโลกมีผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน๑ทํา
ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

2.2.2.1 การปฏิรูประบบเศรษฐกิจแบบเสรี มาจากการลํมสลายของระบอบ
คอมมิวนิสต๑ และกระแสโลกาภิวัตน๑ทําให๎ระบบทุนนิยมโลกแผํขยายออกไปครอบคลุมเกือบทุกสํวน
ของโลก เกิดการขยายตัวของการค๎าระหวํางประเทศ การเพ่ิมขึ้นของทุนระหวํางประเทศ ทําให๎เศรษฐกิจ
ของภูมิภาคตํางๆ เชื่อมโยงและพ่ึงพาซึ่งกันและกันมากขึ้น ประเทศตํางๆ พากันปฏิรูปเศรษฐกิจให๎เสรี
เพ่ือเตรียมพร๎อมตํอการแขํงขันทางเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประเทศสังคมนิยมที่ใช๎ระบบเศรษฐกิจ
แบบวางแผนและควบคุมที่สํวนกลาง ได๎ปฏิรูปโดยเปิดประเทศให๎นักธุรกิจตํางชาติเข๎ามาลงทุน นํากลไก
ตลาดมาประยุกต๑ใช๎ เชํน จีนมีนโยบายสี่ทันสมัย เวียดนามใช๎นโยบายปฏิรูป (Doi Moi) สํวนประเทศ
ที่ใช๎ระบบทุนนิยม ก็มีการปฏิรูปเศรษฐกิจทั้งในด๎านการค๎าและการเงิน โดยลดข๎อจํากัดตํางๆ เพ่ือให๎
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เสรียิ่งขึ้น เพ่ือสร๎างโอกาสในการระดมทุน การเคลื่อนย๎ายทุน อันสํงผลให๎ต๎นทุนในการผลิตและการ
ประกอบการลดลงเพ่ือให๎สามารถแขํงขันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.2.2.2 การรวมกลุํมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตํางๆ เนื่องมาจากการแขํงขัน
ทางการค๎าที่เพ่ิมมากขึ้น ทําให๎หลายประเทศไมํมั่นใจวําจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะแขํงขันในระบบ
การค๎าเสรี บางประเทศเริ่มใช๎มาตรการปกปูองทางการค๎า หลายประเทศพยายามหาแนวรํวมทาง
เศรษฐกิจ ขยายขอบเขตความรํวมมือทางเศรษฐกิจโดยจัดตั้งกลุํมเศรษฐกิจในภูมิภาคขึ้น เชํน ประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป (EEC) ได๎กระชับความรํวมมือจัดตั้งเป็นตลาดเดียว ใน ค.ศ.1999 สํวนสหรัฐอเมริกา 
แคนาดาและเม็กซิโก ได๎รํวมมือทางเศรษฐกิจจัดตั้งเขตการค๎าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ในขณะที่
กลุํมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ได๎รํวมมือกันจัดตั้งเขตการค๎าเสรีอาเซียน (AFTA) อีกทั้งยังมี
การรํวมมือในยํานเอเชียแปซิฟิก (APEC) การรวมกลุํมทางเศรษฐกิจเหลํานี้ อาจนําไปสูํความตึงเครียด
ทางการค๎าหรือสงครามการค๎าได๎ ถ๎าหากผลประโยชน๑ขัดกันจนไมํสามารถประนีประนอมได๎ นอกเหนือจาก
การรวมกลุํมในระดับภูมิภาคแล๎ว บางประเทศยังพยายามรํวมมือในระดับเล็กระหวํางบนพ้ืนที่ของ
ประเทศในลักษณะอนุภูมิภาค เชํน ความรํวมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจระหวํางอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และไทย (Indonesia Malasia Thailand Growth Triangle : IMTGT) และความรํวมมือสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจ (Quadangle Cooperative) ระหวํางไทย ลาว พมํา และจีนตอนใต๎ โดยแตํละประเทศจะ
อาศัยความได๎เปรียบของกันและกัน เพ่ือเพ่ิมความสามารถการแขํงขันทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจโลกกําลังนําไปสูํการปรับโครงสร๎างทางเศรษฐกิจโลก ซึ่งมี 3 ขั้ว คือ 
ยุโรป เอเชีย และอเมริกา ระบบเศรษฐกิจโลก 3 เส๎าดังกลําวกําลังกํอตัวซึ่งจะมีทั้งการแขํงขันและ
ความรํวมมือ ดังจะเห็นได๎จากการรํวมมือระหวํางเอเชียและยุโรป (Asia Europe Meeting :ASEM) 

2.2.2.3 เกิดระบบเสรีด๎านการเงินและการค๎า เป็นระบบเศรษฐกิจที่สินค๎าและ
เงินตราตํางไหลเวียนไปทั่วโลกได๎อยํางเสรี โดยความเป็นสากลของทุนและเงินตรา ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตํ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต๎นมา ทําให๎ทุนกลายเป็นปัจจัยการผลิตที่สามารถเคลื่อนย๎ายถํายเทไป
มาได๎อยํางเสรี การเคลื่อนย๎ายของทุนในระดับโลกจากจุดที่ให๎ผลตอบแทนต่ําไปยังจุดที่ให๎ผลตอบแทน
สูงกวํา กํอให๎เกิดการเก็งกําไรขึ้นทั่วไปในระบบตลาดที่ยังไมํมีเสถียรภาพ ผู๎ที่ควบคุมทุนได๎จะอยูํใน
ฐานะได๎เปรียบโดยสิ้นเชิง เมื่อระบบเศรษฐกิจถูกรวมเข๎าด๎วยกัน ทุนสามารถไหลเวียนไปยังที่ตํางๆ ที่
เปิดโอกาสให๎กระจายต๎นทุนออกไปสูํภายนอกได๎มากที่สุด ผลที่ตามมาคือการโอนย๎ายภาระต๎นทุนจาก
นักลงทุนระหวํางประเทศไปยังท๎องถิ่นตํางๆ ในภาวะเชํนนี้วิกฤตการณ๑ทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นกับประเทศ
ที่นําทุนเข๎าจากตํางประเทศได๎ในระยะเวลาไมํนานนัก ไมํวําสมรรถภาพการบริหารเศรษฐกิจของ
ประเทศนั้นๆ จะเป็นอยํางไรก็ตาม เมื่อเกิดการเคลื่อนย๎ายของกองทุนขนาดใหญํอยํางรวดเร็วทั้งไหล
เข๎าและไหลออก 
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2.2.2.4 ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ เป็นการเปลี่ยนแปลงด๎านการผลิตสินค๎า 
โดยการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑เข๎ามาควบคุมการผลิตโดยมีลักษณะการใช๎งานเฉพาะ ซึ่งใช๎ระยะเวลา
การผลิตสั้นกวําและสิ้นเปลืองน๎อยกวําเข๎ามาแทนที่ เชํน ชิ้นสํวนรถยนต๑อาจได๎รับการผลิตอยูํในหลาย
ประเทศ แล๎วนํามาประกอบเป็นรถยนต๑ในประเทศที่ไมํได๎ผลิตชิ้นสํวน แล๎วสํงขายไปท่ัวโลก ซึ่งลักษณะ
การประกอบการอยํางนี้เป็นลักษณะของการเกิดบริษัทข๎ามชาติ เป็นแบบฉบับธุรกิจโลกาภิวัตน๑ ซึ่งมี
ผลทําให๎ธุรกิจการเงิน หลักทรัพย๑ ธนาคาร ประกันภัย ต๎องปรับตัวเพ่ือรองรับธุรกิจแบบโลกาภิวัตน๑ด๎วย 
การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนระบบการผลิตมาเป็นการผลิตอยํางตํอเนื่องตลอดเวลา ระบบ
การเงินก็จะต๎องปรับมาบริการแบบเดียวกันด๎วย กระแสเงินตราตํางๆ และธุรกรรมทางการเงินผําน
เข๎าออกธนาคารตลอดเวลาในชํวงเสี้ยววินาทีโดยใช๎อิเล็กทรอนิกส๑ ซึ่งอัตราความเร็วนี้คือความสามารถ
ที่จะก๎าวล้ําหน๎า ทําให๎มีผลตํอการกระจายอํานาจและผลกําไรอยํางมากมาย กระแสการแขํงขันด๎าน
การค๎าและการแสวงหาตลาดได๎ดําเนินไปอยํางรวดเร็ว กลายเป็นสภาพข๎ามชาติอยํางแท๎จริง 

2.2.3 ผลกระทบด้านการเมือง จากกระแสโลกาภิวัตน๑สํงผลกระทบตํอสังคมโลกอัน
นําไปสูํการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ดังนี้ 

2.2.3.1 ความเป็นท๎องถิ่นนิยม (Localism) กระแสโลกาภิวัตน๑สร๎างความรู๎สึก
ชาตินิยมระดับท๎องถิ่นให๎เติบโตแทนที่อุดมการณ๑ชาตินิยม รัฐชาติแตกสลายยํอยตามชาติพันธุ๑ เป็น
ลักษณะเฉพาะเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่เล็กกวําชาติ กลายเป็นกลุํมลัทธิชาตินิยมใหมํ (Neo - Nationalism) 

ได๎กํอตัวเป็นรัฐชาติที่มีรากฐานแหํงความเป็นชาติหรือเผําพันธุ๑ที่แนํนแฟูนกลมกลืนกันยิ่งขึ้น ปัญหา
ความขัดแย๎งทางเชื้อชาติเหลํานี้มักเชื่อมโยงกับความสําคัญของท๎องถิ่น เนื่องจากสังคมยุคโลกาภิวัตน๑
เป็นโลกยุคขําวสาร ประชาชนในท๎องถิ่นรับรู๎ข๎อมูลอยํางรวดเร็วจากสื่อมวลชน เป็นการปลุกจิตสํานึก
ของประชาชนในท๎องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ให๎รู๎จักรักษาและหวงแหนทรัพยากรภายในท๎องถิ่นของตน การ
รับรู๎ข๎อมูลทําให๎ทราบผลดีผลเสียที่รัฐบาลกลางดําเนินการ ยุคโลกาภิวัตน๑จึงเป็นยุคแหํงการตรวจสอบ 
รัฐบาลกลางที่มีความแตกตํางทางเชื้อชาติจะตักตวงผลประโยชน๑จากท๎องถิ่น จึงมักถูกตํอต๎ านอยําง
รุนแรง ถ๎าหากเป็นเชื้อชาติเดียวกันรัฐบาลที่ไมํคํานึงถึงความเดือดร๎อนของประชาชนในท๎องถิ่นก็ยํอม
ถูกตํอต๎านอยํางรุนแรงเชํนเดียวกัน 

2.2.3.2 บทบาทของสถาบันและกลุํมทางการเมือง สถาบันทางการเมืองที่มีอยูํ
เดิมได๎แกํ พรรคการเมือง รัฐบาล นิติบัญญัติ ตุลาการ แตํในยุคโลกาภิวัตน๑ได๎เกิดสถาบันทางการเมือง
ใหมํเพ่ิมข้ึนเป็นกลุํมผลประโยชน๑ตํางๆ กลุํมเฉพาะกรณีเกิดขึ้นมาก ดังเชํน กลุํมสิทธิสตรี กลุํมองค๑กร
เอกชน กลุํมอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ กลุํมตํางๆ ที่เกิดขึ้นใหมํเหลํานี้เป็นเพราะชัยชนะของปัจเจกชน 
ทําให๎แตํละกลุํมมีความเป็นอิสระในการเรียกร๎องตามความต๎องการของตน มีการเคลื่อนไหวของกลุํม
อยูํตลอดเวลา มีการเรียกร๎องให๎ปฏิรูปทางการเมืองและสังคมเพ่ือให๎เกิดความมั่นคงทางการเมืองและ
มีผู๎นําทางการเมืองที่มองการณ๑ไกล 
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สังคมโลกปัจจุบันนอกจากรัฐชาติเป็นตัวแสดงที่สําคัญแล๎ว ยังมีตัวแสดงอ่ืนที่มีบทบาท
โดดเดํน เชํน องค๑การระหวํางประเทศ บรรษัทข๎ามชาติ องค๑กรเอกชน ตัวแสดงเหลํานี้นับวําจะมีบทบาท
มากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งองค๑การระหวํางประเทศ ซึ่งเป็นองค๑การรวมประเทศสมาชิกจากทั่วโลกที่
จะมารํวมปรึกษาหารือรักษาผลประโยชน๑รํวมกัน 

 

องค์กรระหว่างประเทศ 

องค๑การระหวํางประเทศ หมายถึง องค๑การที่รัฐตั้งแตํสองรัฐขึ้นไปรํวมกันจัดตั้งขึ้น เป็นกลไก
ดําเนินความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศสนับสนุนความรํวมมือเพ่ือประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองของรัฐสมาชิก 

1. ความส าคัญขององค์การระหว่างประเทศ 

1.1 เป็นหนํวยงานสําหรับตัวแทนของรัฐมาประชุมปรึกษาหารือกัน โดยมีจุดประสงค๑เพ่ือ
แสวงหาสันติภาพและความม่ันคงรํวมกัน 

1.2 เป็นเวทีที่ใช๎ในการตกลงประสานผลประโยชน๑และการแก๎ปัญหารํวมกัน 

1.3 เป็นเครื่องมือสําหรับจัดระเบียบความสัมพันธ๑และวางหลักเกณฑ๑ปฏิบัติรํวมกัน 

2. บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ 

2.1 บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางด้านสังคม 

2.1.1 วางมาตรฐานการปฏิบัติของรัฐเกี่ยวกับกิจการภายใน 

2.1.2 วางกฎเกณฑ๑ในการติดตํอสัมพันธ๑ระหวํางรัฐ 

2.1.3 ให๎บริการในด๎านขําวสาร การบรรเทาทุกข๑ การชํวยเหลือผู๎ประสบภัย และการ
อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 

2.2 บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ  
2.2.1 เป็นสื่อกลางและอํานวยความสะดวกทางด๎านการเงิน 

2.2.2 ให๎ความชํวยเหลือด๎านการเงินแกํประเทศกําลังพัฒนา 

2.2.3 วิจัยและวางแผนเพื่อแก๎ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

2.2.4 แนะนําวิธีการแก๎ปัญหาทางการเงิน 

2.2.5 ให๎ความชํวยเหลือด๎านเทคโนโลยีแกํประเทศกําลังพัฒนา 
2.3 บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางด้านการเมือง  

2.3.1 สํงเสริมสันติภาพและความม่ันคงรํวมกัน 

2.3.2 ยุติข๎อพิพาทด๎วยสันติวิธี 
2.3.3 สนับสนุนการให๎เอกราชแกํดินแดนอาณานิคม 

2.3.4 สนับสนุนการลดกําลังอาวุธและควบคุมอาวุธ 
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ภาพที่ 2.1 สัญญาลักษ๑องค๑กร UNHCR 

ที่มา: www.facebook.com/ungcr thailand 
 

3. ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for 

Refugees : UNHCR) 

กํอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2486 โดยแฟรงกลิน ดี. รูสเวลต๑ ประธานาธิบดีคนที่ 32 
ของสหรัฐอเมริกา ทําหน๎าที่ชํวยเหลือการกลับถิ่นฐานเดิมของผู๎ลี้ภัยจํานวนกวํา 8 ล๎านคน ซึ่งเกิดจาก
การสู๎รบในสงครามโลกครั้งที่ 2 สํานักงานข๎าหลวงใหญํผู๎ลี้ภัยแหํงสหประชาชาติมีสํานักงานใหญํอยูํที่
นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร๑แลนด๑ กํอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2493 โดยสมัชชาใหญํแหํง
สหประชาชาติมีภารกิจหลัก คือ การปกปูองและสนับสนุนในกิจการที่เกี่ยวข๎องกับผู๎ลี้ภัยทั่วโลก ตาม
ข๎อเรียกร๎องของรัฐบาลในแตํละประเทศหรือข๎อเรียกร๎องของสหประชาชาติ นอกจากนี้สํานักงานยังมี
หน๎าที่สําคัญในการสํงผู๎ลี้ภัยกลับประเทศต๎นทางหรือประเทศที่สามเพ่ือตั้งถิ่นฐานใหมํ 

สํานักงานข๎าหลวงใหญํผู๎ลี้ภัยแหํงสหประชาชาติมีภารกิจหลัก คือ เป็นผู๎นําและประสานงาน
ในการรวบรวมความชํวยเหลือจากนานาประเทศ เพื่อปกปูองและแก๎ปัญหาของผู๎ลี้ภัยทั่วโลก และการ
ปกปูองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู๎ลี้ภัย โดยเฉพาะสิทธิที่จะอาศัยอยูํอยํางปลอดภัยในรัฐอ่ืน เพ่ือเตรียมพร๎อม
สําหรับทางออกที่ยั่งยืน ซึ่งได๎แกํการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมโดยสมัครใจ (Voluntary Repatriation) 

การตั้งถิ่นฐานในรัฐผู๎รับ (Local Integration) หรือการไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม (Third Country 

Resettlement) และภารกิจที่ตามมาคือ การปกปูองและให๎ความชํวยเหลือตามหลักมนุษยธรรมแกํ
บุคคลในความหํวงใย (Person Of Concern, POC) กลุํมอ่ืนๆ ซึ่งได๎แกํ ผู๎แสวงหาที่พักพิง (Asylum 

Seeker) ผู๎พลัดถิ่นภายในประเทศ (Internally Displaced Person) บุคคลไร๎รัฐ (Stateless Person) 

และผู๎ที่เดินทางกลับประเทศต๎นทาง (Returnee) 

ภารกิจของสํานักงาน ในขณะนี้ มักจะอยูํในประเทศที่ยังคงมีสถานการณ๑ทางการเมืองที่
ไมํปกติและประเทศใกล๎เคียง เชํน เลบานอน ซูดาน ชาด อิรัก อัฟกานิสถาน เคนยา อยํางไรก็ตาม 
สํานักงานฯ ยังมีภารกิจครอบคลุมไปถึงผู๎ที่หนีภัยจากการประหัตประหาร และผู๎ที่พลัดถิ่นเนื่องมาจาก
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ภัยพิบัติอีกด๎วย ทั้งนี้ยังมีสํานักงานระดับภูมิภาคในประเทศไทยที่อาคารสํานักงานสหประชาชาติ 
ถนนราชดําเนินนอก สํานักงานได๎รับรางวัลโนเบลสันติภาพในปี พ.ศ.2497 และ พ.ศ.2524 ข๎าหลวง
ใหญํผู๎ลี้ภัยแหํงสหประชาชาติคนปัจจุบัน คือ นายฟีลิปโป กรันดี (Filippo Grandi) นักการทูตชาวอิตาลี 
และประธานคณะกรรมการบริหารสํานักงานฯ คนปัจจุบันได๎แกํ Mr.Carsten Staur เอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรเดนมาร๑กประจําสํานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 สัญญาลักษณ๑องค๑ ILO 

ที่มา: ippmedia.com 
 

4. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization; ILO) 

เมื่อเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมทําให๎สภาพการทํางานของแรงงานไมํเหมาะสม ดังนั้นปี 
ค.ศ.1870 สภาแรงงานยุโรปจึงได๎ตั้งองค๑การระหวํางประเทศเรียกวํา สํานักงานสภาพแรงงานชํางฝีมือ  
ซึ่งมีวิวัฒนาการมาเป็นองค๑การแรงงานระหวํางประเทศ นับวําเป็นองค๑การชํานัญพิเศษองค๑การแรก
ของสหประชาชาติ ปัจจุบันมีสมาชิก 145 ประเทศ (ค.ศ.2003) 

4.1 บทบาทและการด าเนินงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

4.1.1 วางรากฐานทางด๎านแรงงานระหวํางประเทศ 

4.1.2 ให๎ความชํวยเหลือด๎านเทคนิควิทยาการ 

4.1.3 ให๎ความชํวยเหลือด๎านการศึกษาและฝึกอบรม 

4.1.4 บริการข๎อมูลขําวสารด๎านแรงงาน  

 
 

ภาพที่ 2.3 สัญญาลักษณ๑องค๑กรอนามัยโลก 

ที่มา: infoescola.com 
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5. องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO)   

เป็นทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ รับผิดชอบการประสานงานด๎านสาธารณสุข
ระหวํางประเทศ กํอตั้งเมื่อ 7 เมษายน ค.ศ.1948 สํานักงานใหญํตั้งอยูํที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร๑แลนด๑
และมีสํานักงานสํวนภูมิภาคตั้งอยูํอีก 6 เมือง ได๎แกํ บราซาวีล วอชิงตัน ดี.ซี. ไคโร โคเปนเฮเกน นิวเดลี 
และมะนิลา  

ตราสารจัดตั้งองค๑การอนามัยโลกได๎รับการลงนามโดย 61 ประเทศ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
ค.ศ.1946 และได๎จัดการประชุมสมัชชาอนามัยโลกขึ้นสมัยแรกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ.1948 

5.1 บทบาทและการด าเนินงานขององค์การอนามัยโลก 

5.1.1 ตํอต๎านโรคภัยไข๎เจ็บโดยเฉพาะโรคระบาด 

5.1.2 ให๎ความชํวยเหลือด๎านสาธารณสุข พัฒนามาตรฐานยาและเคมีภัณฑ๑ 
5.1.3 ให๎การศึกษาอบรม ด๎านการแพทย๑และอนามัยให๎กับประชากร 

5.1.4 การวิจัยและข๎อมูลขําวสารทางด๎านสุขภาพอนามัย 
 

    
 

ภาพที่ 2.4 สัญญาลักษณ๑องค๑กรอาหารและเกษตร 

ที่มา: www.Accessgambia.com 
 

6. องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations : FAO)  

เป็นหนํวยงานพิเศษของสหประชาชาติที่มีเปูาหมายในการพัฒนามาตรฐานอาหารและ
สารอาหาร รวบรวม วิเคราะห๑ และเผยแพรํข๎อมูลขําวสารด๎านโภชนาการ อาหาร การเกษตร ปุาไม๎และ
ประมงให๎ประเทศตํางๆ เพื่อนําไปใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการกําหนดนโยบายการเกษตร โดยสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเป็นหนํวยงานหลักของประเทศไทย ทําหน๎าที่รวบรวมข๎อมูลด๎านการเกษตรโดย 
เฉพาะด๎านการผลิตตามการร๎องขอของ FAO เพ่ือนําข๎อมูลดังกลําวไปวิเคราะห๑และเผยแพรํตํอไป 
จากที่ผํานมาสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได๎ตอบแบบสอบถามของ FAO ในเรื่องปุ๋ย ซึ่งเป็นปัจจัย
การผลิตที่สําคัญสําหรับภาคเกษตร รวมถึงพยายามลดปริมาณผู๎ยากไร๎ขาดอาหาร กํอตั้งในปี พ.ศ.2488 
(ค.ศ. 1945) ในเมืองควิเบกซิตี รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา และในปี พ.ศ.2490 ได๎ย๎ายสํานักงานใหญํ
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มาที่วอชิงตัน ดี.ซี. และในปัจจุบันสํานักงานใหญํอยูํที่โรม ประเทศอิตาลี  เป็นองค๑กรที่เกิดขึ้นจาก
ความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาการและการแลกเปลี่ยนความรู๎ทางการเกษตร มีการจัดตั้งสถาบันการเกษตร
ระหวํางประเทศเป็นศูนย๑รวมในการสํงเสริมการผลิตทางการเกษตรและอาหาร การแลกเปลี่ยนข๎อมูล
จากเกษตร ในชํวงสงครามโลกเกิดปัญหาการขาดแคลนอาหาร จึงได๎มีการรับรองให๎องค๑การอาหาร
และเกษตรเข๎ารํวมในองค๑การสหประชาชาติโดยมีสมาชิก 156 ประเทศ 

6.1 บทบาทและการด าเนินงานขององค์การอาหารและเกษตร 

6.1.1 ด๎านอาหาร ชํวยเหลือแก๎ปัญหาการขาดแคลนอาหาร ชํวยเหลือชุมชนในการ
ผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตรและสํารวจอาหารของโลก 

6.1.2 ด๎านการเกษตร มีการนําเทคโนโลยีใหมํๆ มาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

6.1.3 ด๎านการประมง รวบรวมเผยแพรํข๎อมูลด๎านการประมง ปรับปรุงเครื่องมือให๎
สอดคล๎องกับความก๎าวหน๎า 

6.1.4 ด๎านปุาไม๎ สํงเสริมสงวนรักษาปุาไม๎อันเป็นแหลํงสะสมอาหารที่สําคัญของโลก 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 สัญญาลักษณ๑องค๑การ UNESCO 

ที่มา: www.cadenagramonte.cu 
 

7. องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) 

เป็นทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ กํอตั้งโดยการลงนามในธรรมนูญขององค๑การ 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2488 และตํอมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2489 (ค.ศ.1946) หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศสมาชิกกํอตั้ง 20 ประเทศ ปัจจุบันยูเนสโกมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 195 
ประเทศ และประเทศไทยเข๎าเป็นรัฐสมาชิกขององค๑การยูเนสโกเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2492 

(ลําดับที่ 49) มีสํานักงานใหญํอยูํที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยปกติยูเนสโกจะใช๎ภาษาอังกฤษและ
ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการ แตํในระหวํางการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกและการประชุม
คณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ได๎ใช๎ภาษาที่เกี่ยวข๎องถึง 6 ภาษา คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเชีย 
อาหรับ สเปน และจีน 
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7.1 บทบาทและหน้าที่ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
7.1 ด๎านการศึกษา มีจุดมุํงหมายเพ่ือลดปริมาณผู๎ไมํรู๎หนังสือ และพัฒนาการศึกษา  

ฝึกอบรมอาชีพ 

7.2 ด๎านวิทยาศาสตร๑ ศึกษาการค๎นคว๎าวิจัยทางวิทยาศาสตร๑เพ่ือเผยแพรํเทคโนโลยี
ใหมํๆ  ในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร๑ 

7.3 ด๎านวัฒนธรรม อนุรักษ๑มรดกของชาติและพัฒนาวัฒนธรรม ตระหนักถึงความ 
สําคัญของวัฒนธรรม 

7.4 ด๎านสังคม จัดทําโครงการที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา 
7.5 ด๎านการสื่อสาร สํงเสริมให๎มีการใช๎สื่อสิ่งพิมพ๑เพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร๑ 

 

     

ภาพที่ 2.6 สัญญาลักษณ๑กองทุนเงินระหวํางประเทศ 

ที่มา: www.kosovapress.com 
     

8. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF)    

เป็นองค๑กรที่รัฐบาลของกลุํมประเทศพันธมิตรได๎รํวมกํอตั้งขึ้น มีฐานะเป็นทบวงการชํานัญ
พิเศษของสหประชาชาติ โดยมีข๎อบังคับวําประเทศที่จะเป็นสมาชิกธนาคารโลก และจะต๎องเป็นสมาชิก
ของ IMF ด๎วย เริ่มเปิดดําเนินการในเดือนมีนาคม ค.ศ.1947 ประเทศที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการเงินฯ 
จะต๎องเป็นสมาชิกขององค๑การสหประชาชาติอยูํกํอนแล๎ว ในปัจจุบันมีสมาชิก 188 ประเทศ เพื่อเป็น
แกนกลางในระบบการเงินระหวํางประเทศ โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือสํงเสริมอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
และปูองกันการแขํงขันลดคําเงิน เพ่ือแก๎ปัญหาการขาดดุลการชําระเงิน เพ่ือดูแลประเทศสมาชิกให๎มี
ระบบอัตราการแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขยายตัวด๎านการค๎า 

8.1 เงื่อนไขการขอรับความช่วยเหลือจาก IMF  

8.1.1 Stabilization คือ ทําให๎ระบบการเงินเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและขยายตัวอยําง
เหมาะสม 

8.1.2 Liberalization คือ สนับสนุนแนวคิดเสรีด๎านการเงิน 

8.1.3 Deregulation คือ ผํอนคลายกฎระเบียบเพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

8.1.4 Privatization เป็นการโอนกิจการให๎เอกชนและผู๎แทน 
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ภาพที่ 2.7 สัญลักษณ๑องค๑การการค๎าโลก 

ที่มา: www.arabnews.com 
 

9. องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO)  

เป็นองค๑การนานาชาติสังกัดองค๑การสหประชาชาติ (UN) จัดตั้งขึ้นแทนความตกลงทั่วไป
วําด๎วยการค๎าและภาษีศุลกากร เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2538 สํานักงานใหญํตั้งอยูํที่นครเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอร๑แลนด๑ ปัจจุบันมีสมาชิก 164 ประเทศ 

9.1 วัตถุประสงค์ขององค์การการค้าโลก 

9.1.1 เป็นเวทีในการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค๎า 
9.1.2 เป็นเวทีให๎สมาชิกแก๎ไขปัญหาข๎อขัดแย๎งทางการค๎า 
9.1.3 เป็นผู๎ดูแลสถานการณ๑ทางด๎านการค๎า 
9.1.4 ให๎ความชํวยเหลือแกํประเทศกําลังพัฒนาด๎านข๎อมูลการค๎า 
9.1.5 ประสานงานกับ IMF และธนาคารโลกในการใช๎นโยบายเศรษฐกิจโลก 

9.2 หลักการที่ส าคัญขององค์การการค้าโลก 

9.2.1 มีการใช๎มาตรการทางด๎านการค๎าที่เทําเทียมกัน 

9.2.2 มีความโปรํงใสเกี่ยวกับข๎อกําหนดและมาตรการการค๎า 
9.2.3 ให๎ใช๎เฉพาะภาษีศุลกากรในการคุ๎มครองผู๎ผลิต 

9.2.4 ให๎มีการรวมกลุํมทางการค๎าเพ่ือลดภาษี 
9.2.5 สํงเสริมการแขํงขันทางการค๎าที่เป็นธรรม 

9.2.6 มีกระบวนการยุติข๎อพิพาททางด๎านการค๎าโดยการเจรจา 
 

 
 

ภาพที่ 2.8 สัญลักษณ๑สหภาพยุโรป 

ที่มา: https://th.wikipedia.org 
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10. สหภาพยุโรป (European Union: EU)  

เป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองประกอบด๎วยรัฐสมาชิก 28 ประเทศ ซึ่งสํวนใหญํ
ตั้งอยูํในทวีปยุโรปได๎พัฒนามาจากแผนการชูมอง เกิดจากการรวมกลุํมสมาชิก 6 ประเทศ กํอตั้งองค๑การ
ประชาคมผู๎ผลิตถํานหินและเหล็กกล๎า และได๎วิวัฒนาการมาเป็นสหภาพยุโรปในปี ค.ศ.1995 

การใช๎เงินสกุลยูโร เพ่ือให๎บรรลุหลักการในการใช๎เงินสกุลเดียวกัน สมาชิกสหภาพยุโรป
จึงประกาศใช๎เงินตราสกุลใหมํที่เรียกวํา เงินยูโร โดยเริ่มใช๎อยํางเป็นทางการทั้งในรูปเงินเหรียญและ
ธนบัตรโดยสมาชิก 12 ประเทศ ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2002 ยกเว๎น อังกฤษ เดนมาร๑ก และสวีเดน 
ซึ่งจะเริ่มใช๎ในโอกาสตํอไป 
 

 
    

ภาพที่ 2.9 สัญลักษณ๑อาเซียน 

ที่มา: https://th.wikipedia.org 
 

11. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อังกฤษ : Association of South 

East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN)  

กํอตั้งเมื่อปี ค.ศ.1967 เป็นองค๑การทางภูมิรัฐศาสตร๑และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได๎แกํ กัมพูชา ไทย บรูไน พมํา ฟิลิปปินส๑ มาเลเซีย 
ลาว เวียดนาม สิงคโปร๑ และอินโดนีเซีย อาเซียนมีพ้ืนที่ราว 4,479,210 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 
625 ล๎านคน ในปี พ.ศ.2553 จีดีพีของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลคําราว 1.8 ล๎านล๎านดอลลาร๑
สหรัฐคิดเป็นลําดับที่ 9 ของโลกเรียงตามจีดีพี อาเซียนมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ 

11.1 วัตถุประสงค์ของอาเชียน 

11.1.1 เรํงรัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค 

11.1.2 สํงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

11.1.3 สํงเสริมความรํวมมือทางด๎านผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
วิชาการ วิทยาศาสตร๑ 

11.1.4 ชํวยเหลือในการฝึกอบรม วิจัยด๎านการศึกษาและวิชาชีพ 
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11.2 ประเทศไทยกับอาเซียน 

11.2.1 ด๎านการเมืองและความมั่นคง ไทยได๎ใช๎กลไกของอาเซียนในการรักษา
อธิปไตยของชาติในการผลักดันให๎เกิดสันติภาพขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 

11.2.2 ด๎านเศรษฐกิจ ไทยได๎ให๎ความสําคัญในการประกาศนโยบายเปลี่ยนสนาม
รบเป็นตลาดการค๎าเพ่ือความเจริญก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจ 

11.2.3 ด๎านสังคม ไทยมีบทบาทสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 

12. ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของเอเชีย - แปซิฟิก (Asia - Pacific Economic 

Cooperation : APEC)  

เป็นกลุํมความรํวมมือทางเศรษฐกิจระหวํางเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก  
กํอตั้งในปี ค.ศ.1989 จากข๎อเสนอของนายบ๏อบ ฮอว๑ก อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย โดยการสนับสนุน
จากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุุน เป็นกลุํมเศรษฐกิจที่มีประชากรมากที่สุด ครอบคลุม 3 ทวีป คือ เอเชีย  
ออสเตรเลีย และอเมริกา มีสมาชิกรวม 21 ประเทศ มีสํานักงานเลขาธิการ APEC อยูํที่สิงคโปร๑ โดยมี
วัตถุประสงค๑ คือ สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก พัฒนาการค๎าพหุพาคี 
บนรากฐานการค๎าเสรี ลดอุปสรรคการค๎าและบริการสอดคล๎องกับกฎเกณฑ๑ สํงเสริมเสรีการค๎าระหวําง
ประเทศและให๎ความเป็นธรรม 

ประเทศไทยกับเอเปค ในฐานะที่ไทยเป็นสมาชิกรํวมกํอตั้งเอเปค ได๎รับประโยชน๑จาก
ความรํวมมือทางเศรษฐกิจและข๎อมูลวิชาการ และมีอํานาจตํอรองทางด๎านผลประโยชน๑ทางการค๎า
ของประเทศ 
 

 
 

ภาพที่ 2.10 สัญลักษณ๑ UNCTAD 

ที่มา: https://th.wikipedia.org 
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13. การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า การพัฒนา หรืออังค์ถัด (United Nations 

Conference on Trade and Development : UNCTAD)  

กํอตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 เป็นองค๑การระหวํางประเทศในกรอบของสหประชาชาติ เกิดจาก
ความรํวมมือของกลุํมประเทศกําลังพัฒนา เรียกวํา G77 มีสมาชิก 189 ประเทศ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ
สํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ ขจัดปัญหาทางการค๎ามีการเจรจาตํอรองปัญหากฎหมายการค๎าโดย
รํวมกับสหประชาชาติ เป็นศูนย๑กลางระดับโลกในการใช๎นโยบายการค๎าพัฒนาเศรษฐกิจให๎สอดคล๎องกัน 

13.1 บทบาทและผลงานของอังค์ถัด 

13.1.1 ขยายสิทธิประโยชน๑ทางการค๎า 

13.1.2 ให๎สิทธิพิเศษทางการค๎ากับประเทศกําลังพัฒนาทั้งด๎านภาษีศุลกากรและ
ไมํใชํภาษีศุลกากร 

13.1.3 แก๎ปัญหาสินค๎าโภคภัณฑ๑ให๎มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

13.2 ประเทศไทยกับ UNCTAD  

ประเทศไทยได๎เป็นเจ๎าภาพจัดประชุมองค๑การ UNCTAD ครั้งที่ 10 ในปี ค.ศ.2000 
เป็นการประชุมครั้งแรกที่มีภาคประชาสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมในการพิจารณาผลของการประชุมสรุป
ได๎ดังนี้ 

13.2.1 ปฏิญญากรุงเทพฯ มีการกําหนดแผนแมํบทและยุทธศาสตร๑การพัฒนา
เศรษฐกิจ อํานวยประโยชน๑ให๎ประเทศสมาชิก 

13.2.2 แผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ นําวิธีการไปปฏิบัติ เปิดตลาดการค๎าสาขาตํางๆ 
สํงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การประชุมที่ประเทศไทยเป็นความหวังที่จะประสานประเทศที่พัฒนาแล๎วกับ
ประเทศกําลังพัฒนาให๎มีโอกาสเทําเทียมกันเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
 

 
 

ภาพที่ 2.11 สัญลักษณ๑องค๑การสหประชาชาติ 
ที่มา  https://th.wikipedia.org 
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14. องค์การสหประชาชาติ (อังกฤษ : United Nations : UN)  

องค๑การสหประชาติเป็นองค๑การระดับโลกตั้งขึ้นปี ค.ศ.1945 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
ยุติลง มีสมาชิกแรกเริ่ม 51 ประเทศ มีสํานักงานอยูํที่กรุงนิวยอร๑ก สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีสมาชิก  
193 ประเทศ (ค.ศ.2003) โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือธํารงไว๎ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงระหวํางประเทศ  
เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศ สํงเสริมความรํวมมือทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง และ 

เป็นศูนย๑กลางการประสานงานของรัฐ 

14.1 หลักการขององค์การสหประชาชาติ  
14.1.1 หลักความเสมอภาค 

14.1.2 หลักความม่ันคงรํวมกัน 

14.1.3 หลักเอกภาพระหวํางมหาอํานาจ 

14.1.4 หลักการระงับข๎อพิพาทด๎วยสันติวิธี 
14.1.5 หลักความเป็นสากลขององค๑การ 

14.1.6 หลักการเคารพเขตอธิปไตยภายใน 

14.2 องค์กรหลักขององค์การสหประชาชาติ 
14.2.1 สมัชชา เป็นที่รวมของประเทศสมาชิกขององค๑การสหประชาชาติ มีอํานาจ

หน๎าที่พิจารณาและให๎คําแนะนําภายในกรอบของกฎบัตรสหประชาชาติ 
14.2.2 คณะมนตรีความมั่นคง รับผิดชอบด๎านการรักษาสันติภาพและความมั่นคง

ระหวํางประเทศ 

14.2.3 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม มีหน๎าที่สํงเสริมและทําข๎อเสนอแนะด๎าน
ความรํวมมือระหวํางประเทศ ด๎านเศรษฐกิจและสังคม 

14.2.4 คณะมนตรีภาวะทรัสตี มีหน๎าที่ควบคุมดูแลดินแดนอันเป็นภาวะทรัสตี   
เพ่ือนําไปสูํการปกครองตนเองหรือได๎เอกราช 

14.2.5 ศาลยุติธรรมระหวํางประเทศ ตั้งอยูํที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอแลนด๑ มีหน๎าที่
ในการพิจารณาและตัดสินกรณีพิพาทของรัฐสมาชิก 

14.2.6 สํานักงานเลขาธิการ มีหน๎าที่บริหารงานทั่วไปขององค๑การสหประชาชาติ 
14.3 ผลงานของสหประชาชาติ 

14.3.1 ด๎านรักษาสันติภาพ มีคณะมนตรีความมั่นคงเป็นผู๎ดําเนินการ มีมาตรการ
โดยใช๎อาวุธและไมํใช๎อาวุธ และเจรจายุติความขัดแย๎ง เชํน กรณีสงครามเกาหลี สงครามอําวเปอร๑เซีย 

14.3.2 การสํงเสริมประชาธิปไตย โดยให๎มีการใช๎สิทธิเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม 

14.3.3 สํงเสริมการพัฒนา มีการจัดสรรเงินกู๎และเงินให๎เปลําให๎กับประเทศสมาชิก
สหประชาชาติในการวางแผนพัฒนาด๎านการเกษตร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล๎อม 
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14.3.4 สํงเสริมสิทธิมนุษยชน กระตุ๎นให๎ประชาคมโลกสนใจเรื่องการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจนนําไปสูํความกดดันระหวํางประเทศ 

14.3.5 ปกปูองสิ่งแวดล๎อมและชั้นโอโซนที่เรียกวํา Earth Summit ได๎จัดการประชุม
สิ่งแวดล๎อมและได๎มีการลงนามอนุสัญญาวําด๎วยความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช๎ประโยชน๑
อยํางยั่งยืน 

14.3.6 การให๎ความคุ๎มครองทรัพย๑สินทางปัญญา สํงเสริมการจดทะเบียนทรัพย๑สิน
ทางปัญญาและสิ่งประดิษฐ๑ใหมํๆ  

14.3.7 การอนุรักษ๑และบูรณะสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และ
สถาปัตยกรรม โดยองค๑การ UNESCO การประชุมนานาชาติเพ่ืออนุรักษ๑ทรัพย๑สินทางวัฒนธรรม 

14.4 ประเทศไทยกับสหประชาชาติ 
ประเทศไทยเข๎าเป็นสมาชิกสหประชาชาติอันดับที่ 55 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1946 

คนไทยที่เคยดํารงตําแหนํงประธานสมัชชาสมัยสามัญที่ 11 คือ พลตรีพระเจ๎าวรวงศ๑เธอกรมหมื่น
นราธิปพงศ๑ประพันธ๑ นับตั้งแตํนั้นมาไทยมีบทบาทและให๎ความรํวมมือกับสหประชาชาติหลายด๎านที่
สําคัญ คือ 

14.4.1 บทบาทด๎านการสํงเสริมสันติภาพและรักษาความมั่นคงระหวํางประเทศ  
ไทยได๎สํงกองกําลังทหารเข๎ารํวมกับองค๑การสหประชาชาติอเมื่อเกิดสงครามและการรํวมรักษาสันติภาพ 
เชํนในสงครามเกาหลี และติมอร๑ตะวันออก 

14.4.2 บทบาทและความรํวมมือด๎านสังคม ไทยได๎ให๎การชํวยเหลือผู๎ลี้ภัยจาก
ภาวะสงครามตามแนวชายแดนเพื่อนบ๎าน และมีมาตรฐานด๎านสิทธิมนุษยชนในการแก๎ปัญหาสังคม 

 

 
 

ภาพที่ 2.12 สัญลักษณ๑องค๑การนาโต 

ที่มา: https://th.wikipedia.org 
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15. องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization : NATO) 

เป็นพันธมิตรทางทหารระหวํางรัฐบาล กํอตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ.1949 ปัจจุบันมี
สมาชิก 29 ประเทศ มีสํานักงานใหญํตั้งอยูํที่กรุงบรัสเซลส๑ ประเทศเบลเยียม มีวัตถุประสงค๑เพ่ือตํอต๎าน
อํานาจของสหภาพโซเวียต และสกัดก้ันอิทธิพลของคอมมิวนิสต๑ เพ่ือสร๎างความม่ันคงระหวํางประเทศ 
แก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งและรักษาเสถียรภาพของยุโรป  

15.1 บทบาทขององค์การนาโต 

15.1.1 บทบาทในการปูองกันภัยคุกคามภูมิภาคยุโรป จากฝุายคอมมิวนิสต๑โดยมี
สหภาพโซเวียตเป็นผู๎นํา ตลอดชํวงเวลาของสงครามเย็น องค๑การนาโต๎มีบทบาทสําคัญยิ่ง สามารถ
ปูองกันยุโรปตะวันตกให๎ปลอดภัยจากลัทธิคอมมิวนิสต๑ จนกระทั่งสหภาพโซเวียตลํมสลาย สงครามจึง
เย็นสิ้นสุดลง 

15.1.2 บทบาทในการรักษาสันติภาพ และความมั่นคงให๎เกิดขึ้นในสังคมโลก 
เนื่องจากการได๎รับเอกราชของประเทศบริวารคอมมิวนิสต๑ในยุโรปตะวันออก กํอให๎เกิดความขัดแย๎ง
ทางเชื้อชาติที่รุนแรงในอดีต ยูโกสลาเวียและในดินแดนสาธารณรัฐตํางๆ ของอดีตสหภาพโซเวียตจน
กลายเป็นสงครามกลางเมือง องค๑การนาโต๎ได๎แสดงบทบาทในการรักษาสันติภาพด๎วยการปฏิบัติการ
ของกองกําลังนาโต๎ ดังเชํนเมื่อเกิดสงครามในบอสเนียและสงครามในโคโซโว ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของ
ยูโกสลาเวีย การปฏิบัติการทหารเต็มรูปแบบของนาโต๎ ทําให๎ยูโกสลาเวียยอมจํานนความสงบจึงเกิดข้ึน 

15.1.3 บทบาทในการสร๎างความรํวมมือระหวํางประเทศ เป็นความรํวมมือทาง
ทหารกับรัสเซียและยุโรปตะวันออก จึงได๎จัดตั้งมาตรการความรํวมมือที่เรียกวํา หุ๎นสํวนเพ่ือสันติภาพ 
(Partnership for Peace) ขึ้นในปี ค.ศ.1994 สํงผลให๎ จอร๑จ ดับเบิลยู บุช (George W. Bush) 

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และวลาดิเมียร๑ ปูติน (Vladimir Putin) ประธานาธิบดีรัสเซีย ได๎ลงนาม
สัญญามอสโก ตกลงลดอาวุธนิวเคลียร๑ครั้งใหญํที่สุดในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2002 โดยแตํละฝุายจะ
ลดหัวรบนิวเคลียร๑ลง 2 ใน 3 ในระยะเวลา 10 ปี ผู๎นํารัสเซียยังได๎รํวมลงนามข๎อตกลงความรํวมมือใน
ฐานะหุ๎นสํวนที่เทําเทียมกัน ด๎วยการจัดตั้งสภานาโต๎รัสเซียขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน มีผลทําให๎
รัสเซียเข๎าไปมีสํวนรํวมในการตัดสินใจรํวมกันในเรื่องตํางๆ ดังเชํน การปราบปรามผู๎กํอการร๎ายข๎ามชาติ 
การแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งทางเชื้อชาติ การรักษาสิ่งแวดล๎อมของโลก การปรับเปลี่ยนบทบาทของ
องค๑การนาโต๎ นับวําสอดคล๎องกับสถานการณ๑ของโลกท่ีเปลี่ยนไปหลังยุคสงครามเย็น 
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บทสรุป 

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงใน ค.ศ.1945 เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของการเมืองโลก 
ประเทศมหาอํานาจที่เคยแสดงบทบาทกํอนสงคราม เชํน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และญี่ปุุนได๎ลดบทบาท
ลงเพราะได๎รับความบอบช้ําเสียหายจากสงคราม ในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต  
ก๎าวเข๎ามามีบทบาทแทนที่ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีความแข็งแกรํงทางศรษฐกิจ   
มีแสนยานุภาพทางทหาร มีอาวุธนิวเคลียร๑ไว๎ในครอบครอง กลายเป็นมหาอํานาจที่โดดเดํน สหรัฐอเมริกา
ได๎รํวมมือกับประเทศพันธมิตรฝุายชนะสงคราม จัดระเบียบโลกใหมํเพ่ือสร๎างความมั่นคงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ ทั้งยังหาทางปูองกันไมํให๎เกิดสงครามโลกขึ้นอีก โดยการจัดตั้งองค๑การสหประชาชาติขึ้น 
หวังจะชํวยให๎เกิดสันติภาพในโลก แตํวําความหวาดระแวงระหวํางมหาอํานาจทั้งสองท่ีมีความแตกตําง
ทางด๎านอุดมการณ๑ทางการเมือง และระบบเศรษฐกิจนําไปสูํความตึงเครียดในความสัมพันธ๑ระหวําง
สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตจนกลายเป็น “สงครามเย็น” ใน ค.ศ.1947 เป็นเหตุให๎สังคมโลกตก
อยูํในภาวะตึงเครียดในชํวงเกือบครึ่งศตวรรษ เป็นผลมาจากการแขํงขันการขยายอิทธิพลและการ
แทรกแซงของมหาอํานาจตามภูมิภาคตํางๆ ของโลก 

ในปลายทศวรรษที่ 1980 บรรยากาศความตึงเครียดผํอนคลายลงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ความสัมพันธ๑ของมหาอํานาจจากความขัดแย๎งสูํความรํวมมือ ทั้งยังมีการพังทลายของระบอบคอมมิวนิสต๑
ในยุโรปตะวันออก ตามด๎วยการทําลายกําแพงเบอร๑ลิน การรวมเยอรมนีและการลํมสลายของสหภาพ
โซเวียต กลําวได๎วําสงครามเย็นได๎สิ้นสุดลงพร๎อมกับการลํมสลายของสหภาพโซเวียตในต๎นทศวรรษท่ี 
1990 เมื่อรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลมากท่ีสุด ในอดีตสหภาพโซเวียตต๎องเผชิญกับปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาเชื้อชาติ จนไมํสามารถก๎าวขึ้นมาแขํงขันกับสหรัฐอเมริกาได๎  

ถึงแม๎สงครามเย็นจะยุติลงแล๎ว แตํไมํได๎หมายความวําสังคมโลกจะได๎พบกับสันติภาพที่ถาวร 
สังคมโลกยุคใหมํที่เรียกวํา ยุคโลกาภิวัตน๑ หรือ กระบวนการโลกาภิวัตน๑ คือ การครอบงําโลกทาง
เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมของอภิมหาอํานาจ ซึ่งสามารถแผํอิทธิพลของตนผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑
รูปแบบตํางๆ ผลกระทบกระบวนการโลกาภิวัตน๑สํงผลตํอชาติที่เจริญทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ด๎อย
กวําคือ การทําลายกําแพงวัฒนธรรม เอกลักษณ๑ของประชาชาติ ในขณะเดียวกัน พบวําหลายสํวนของ
โลกยังมีสงครามภายในรุนแรง อันเกิดจากความขัดแย๎งด๎านตํางๆ ตลอดจนการแยํงชิงผลประโยชน๑  
สังคมโลกยังต๎องเผชิญกับปัญหาท๎าทายใหมํๆ เชํน ปัญหาโรคเอดส๑ที่ยังไมํมีตัวยาชนิดใดจะเยียวยาได๎ 
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนปัญหาการกํอการร๎ายข๎ามชาติ ปัญหาเหลํานี้ได๎กลายเป็นปัญหาไร๎พรมแดน 
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีประชาคมโลกจะต๎องรํวมมือกันหาทางแก๎ไข 

อยํางไรก็แล๎วแตํ เราได๎เห็นความพยายามขององค๑การระหวํางประเทศ และทบวงการชํานัญ
พิเศษตํางๆ ได๎พยายามเข๎าไปแก๎ปัญหาของสังคม โลกทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
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ประเทศไทยในฐานะเป็นสํวนหนึ่งของสังคมโลก ไทยได๎เข๎าเป็นสมาชิกขององค๑การระหวํางประเทศท้ัง
ในระดับโลก และระดับภูมิภาค ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน๑ของชาติอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร๎าง
บทบาทของไทยให๎เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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แบบฝึกหักท้ายบท 

 

1. จงอธิบายลักษณะของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน๑ 
2. จงยกตัวอยํางองค๑กรระหวํางประเทศท่ีไทยเข๎าไปมีบทบาทสําคัญมา 2 องค๑กร และมี

บทบาทอยํางไร 

3. องค๑กรระหวํางประเทศใดที่มีบทบาทสําคัญตํอสังคมโลกและมีบทบาทอยํางไร จงอธิบาย 

4.  สังคมโลกาภิวัตน๑มีผลกระทบอยํางไรตํอนักศึกษา จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

 
เนื้อหาประจ าบทที่ 3 ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคมโลก 

1. ปัญหาและการแก๎ไขหาทางสังคมโลก 

2. ปัญหาและการแก๎ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก 

3. ปัญหาและการแก๎ปัญหาทางการเมืองการปกครองของโลก 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปัญหาและการแก๎ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและ

การเมืองการปกครองของโลก 

2. นักศึกษาอธิบายลักษณะของปัญหาและการแก๎ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
การปกครองของโลกได๎ 

3. นักศึกษาวิเคราะห๑ความแตกตํางของปัญหาและการแก๎ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองการปกครองของโลกได๎ 
 4. นักศึกษาสามารถนําความรู๎ไปปรับใช๎ในชีวิตประจําวัน และสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสังคม
ของโลกได๎ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเนื้อหาในบทเรียนและเรื่องที่เก่ียวข๎องกํอนเข๎าเรียน 

2. ใช๎กระบวนการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมการเรียนรู๎กลุํม โดยแบํงเป็น 3 กลุํม 

2.1 ปัญหาและการแก๎ไขหาทางสังคมโลก 

2.2 ปัญหาและการแก๎ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก 

2.3 ปัญหาและการแก๎ปัญหาทางการเมืองการปกครองของโลก 

3. นําเสนองานหน๎าชั้นเรียน อภิปรายกลุํม ซักถาม แลกเปลี่ยนประเด็นความรู๎ 
4. บรรยายสรุป 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและตําราที่เกี่ยวข๎อง 
2. บทความที่เก่ียวข๎อง 
3. วิดีทัศน๑ รูปภาพ 

4. Power Point Presentation 
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การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตและประเมินจากการมีสํวนรํวมในกิจกรรม 

2. สังเกตและประเมินจากการนําเสนอข๎อมูลที่ได๎รับมอบหมาย 

3. สังเกตและประเมินจากการตั้งประเด็นปัญหา การซักถาม การตอบคําถาม 

4. ประเมินจากการตอบคําถามท๎ายบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



~ 79 ~ 
 

บทท่ี 3 

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคมโลก 

 

สังคมโลกได๎มีวิวัฒนาการมาโดยตลอด ตั้งแตํสมัยกํอนประวัติศาสตร๑เข๎าสูํสมัยประวัติศาสตร๑ 
จนกระทั่งถึงยุคข๎อมูลขําวสารในปัจจุบันนั้น ล๎วนผํานปัญหา ความขัดแย๎ง การกดขี่ สงคราม การแสวงหา
อํานาจ การแสวงหาแนวทางที่จะอยูํรํวมกันอยํางสันติ เป็นวัฏจักรอยูํเชํนนี้เสมอ ปัญหาตํางๆ ในแตํละ
ประเทศจึงกลายเป็นปัญหารํวมกันของสังคมโลก ไมํวําจะเป็นปัญหาทางด๎านสังคม เศรษฐกิจหรือปัญหา
ทางการเมือง มนุษย๑ในฐานะสมาชิกของสังคมโลกจึงมีความจําเป็นที่จะต๎องเข๎าใจปัญหา เพื่อหาทาง
แก๎ปัญหารํวมกัน การศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก๎ไขปัญหาที่สังคมโลกได๎ประสบมาแล๎วนั้น จึงเป็น
แนวทางท่ีจะรับมือกับปัญหาที่จะเกิดในอนาคตได๎ หรืออยํางน๎อยก็จะชํวยบรรเทาหรือลดความรุนแรง
ลงได๎ ปัจจุบันปัญหาของโลกมีมากมายจึงขอแยกกลําวเป็นด๎านสังคม ด๎านเศรษฐกิจ และด๎านการเมือง 
 

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาทางสังคมโลก 

ในสังคมโลกประกอบด๎วยประชาชนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน มีภาษาและศาสนาเดียวกันหรือ                 
คล๎ายคลึงกันก็จะทําให๎เกิดความรู๎สึกผูกพันเป็นพวกเดียวกันสามารถเข๎าใจซึ่งกันและกันได๎งําย แตํใน
สังคมที่ประชาชนมีเชื้อชาติ ภาษา และศาสนาตํางกัน ก็จะนําไปสูํการเกิดปัญหาได๎งําย ปัญหาทาง
สังคมของโลกท่ีสําคัญมีดังนี้ 

1. ปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขาดแคลนอาหาร 

1.1 สาเหตุของปัญหา 

ปัจจุบันประชากรโลกได๎เพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็ว ตัวอยํางที่เห็นได๎ชัดคือ มนุษย๑ใช๎เวลานับ
พันปีกวําจะเพ่ิมประชากรได๎เป็น 1 พันล๎านคน ในทศวรรษที่ 1850 แตํในชํวงเวลาไมํถึ ง 100 ปี ก็มี
ประชากรเพ่ิมขึ้นเป็น 2 พันล๎านคน และประมาณ 30 ปีตํอมากลับมีประชากรโลกเพ่ิมข้ึน 3 พันล๎านคน 
จนถึงทศวรรษที่ 1970 ประชากรเพ่ิมเป็น 4 พันล๎านคน ใน ค.ศ.1990 เพ่ิมเป็น 5 พันล๎านคน ใน ค.ศ.2002 
ประชากรโลกได๎เพ่ิมขึ้นเป็น 6 พันล๎านคนและมีแนวโน๎มจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกลุํม
ประเทศกําลังพัฒนา จากสถิติที่กลําวมาแสดงให๎เห็นวําประชากรมีอัตราเพ่ิมมากขึ้น อัตราการเพ่ิม
ของประชากรทั่วโลกนั้นพบวํา สํวนใหญํอยูํในประเทศด๎อยพัฒนา ได๎แกํ กลุํมแอฟริกา ละตินอเมริกา 
และเอเชีย สํงผลให๎เกิดปัญหาตามมาอีกมาก เชํน ปัญหาการขาดแคลนอาหาร ปัญหาการแบํงปัน
ทรัพยากร ปัญหาที่อยูํอาศัย ปัญหาการศึกษา ปัญหาการจัดการในเรื่องสาธารณูปโภค เป็นต๎น จนอาจจะ
กลําวได๎วําปัญหาสังคมสํวนใหญํมาจากการเพิ่มประชากรที่รวดเร็วเกินไปนั่นเอง 
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ภาพที่ 3.1 ปัญหาการขาดแคลนอาหาร 

ที่มา: www.libelle.nl 
 

1.2 แนวทางแก้ปัญหาการเพิ่มของประชากรและการขาดแคลนอาหาร 

ยึดหลักการควบคุมตามธรรมชาติ เพราะธรรมชาติจะควบคุมความสมดุลอยูํแล๎ว เชํน 
โรคร๎าย สงคราม ทุพภิกขภัย ตลอดจนภัยธรรมชาติอ่ืนๆ ทําให๎มนุษย๑ลดจํานวนลง อีกอยํางหนึ่ง คือ
เลื่อนการแตํงงานออกไปจนกวําจะมีความพร๎อมก็เป็นอีกทางหนึ่งในการลดจํานวนประชากรลงได๎ 
องค๑การสหประชาชาติ องค๑การชํานัญพิเศษแหํงสหประชาชาติและหลายประเทศได๎ดําเนินการดังนี้ 

1.2.1 การรณรงค๑เพ่ือวางแผนครอบครัว (Family Planning) หลายประเทศได๎ถือ
เป็นภาระหน๎าที่ของรัฐบาลเพ่ือลดอัตราการเพ่ิมของประชากร ทั้งองค๑การสหประชาชาติและรัฐบาล
ของหลายประเทศได๎รณรงค๑ในเรื่องนี้อยํางจริงจัง โดยได๎ชี้แจงถึงความจําเป็นและความสําคัญของการ
วางแผนครอบครัวและวิธีการที่ถูกต๎อง โดยมีกองทุนขององค๑การสหประชาชาติ และมีกองทุนของแตํ
ละประเทศให๎การสนับสนุน 

1.2.2 การให๎การศึกษา มีขอบขํายการให๎การศึกษาแกํประชาชน การกําหนดหลักสูตร
การศึกษาเรื่องประชากร ทั้งในระดับชั้นประถม มัธยม และอุดมศึกษา ทําเอกสารแจกประชาชนให๎
ทราบถึงปัญหาการมีลูกมากทั้งในระดับครอบครัว ปัญหาระดับชาติ และปัญหาระดับโลก 

1.2.3. การนําเทคโนโลยีเข๎ามาผลิต ทั้งเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภคให๎เพียงพอตํอการ
เพ่ิมของประชากร เชํน การเพ่ิมปริมาณการคัดเลือกสายพันธุ๑พืชและสัตว๑อยํางเหมาะสม การเพาะปลูก
ตามหลักวิชาการ 

1.2.4 การใช๎มาตรการทางกฎหมาย หลายประเทศได๎ตรากฎหมายที่จะควบคุมการ
เพ่ิมของประชากรไว๎อยํางชัดเจน เชํน กําหนดให๎มีลูกได๎ไมํเกิน 1 คน หรือ 2 คน หากไมํปฏิบัติตามจะ
ตัดสิทธิบางประการ หรือถูกปรับ หรือต๎องเสียภาษีสูงกวําปกติ ในขณะเดียวกันก็มีกฎหมายที่ชักจูงให๎
มีการวางแผนครอบครัว เชํน การชํวยเหลือด๎านการศึกษาแกํบุตรของครอบครัวที่ปฏิบัติตามนโยบาย 

แนวทางดังกลําวนี้ องค๑การสหประชาชาติได๎รณรงค๑ให๎มีการปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง 
โดยเฉพาะเน๎นหนักในเรื่องของการวางแผนครอบครัว เพ่ือลดการเพ่ิมขึ้นของประชากร การให๎ความรู๎
ในการเพ่ิมผลผลิต การขยายพ้ืนที่การเพาะปลูก การเลือกสายพันธุ๑ที่ดีเพ่ือเพ่ิมปริมาณอาหารให๎มากขึ้น 
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2. ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ในอดีตปัญหาสิ่งแวดล๎อมไมํรุนแรงนัก เพราะประชากรโลกมีน๎อยและมนุษย๑มีความเป็นอยูํ
อยํางงํายๆ การทําลายระบบนิเวศ การทําลายระบบสมดุลของธรรมชาติจึงมีน๎อย แตํเมื่อประชากรโลก
มากขึ้น ความเจริญทางด๎านวิทยาศาสตร๑มีมากขึ้น มนุษย๑ได๎คิดค๎นสิ่งประดิษฐ๑ใหมํๆ เชํน เครื่องจักร 
เครื่องยนต๑เพ่ือความสะดวกสบาย รวมทั้งการผลิตสารบางชนิดเพ่ือการเกษตรอุตสาหกรรม การกระทํา
ของมนุษย๑ได๎ไปทําลายระบบนิเวศ ทําลายความสมดุลของธรรมชาติ โดยเฉพาะในเมืองใหญํ  ปัญหา
สิ่งแวดล๎อมเป็นพิษได๎เพ่ิมมากขึ้นจนเป็นอันตรายตํอมนุษย๑ ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล๎อมได๎กลายเป็นปัญหา
รํวมกันของมนุษยชาติ ลมฟูาอากาศที่กําลังเปลี่ยนแปลงนี้ ยํอมชี้ให๎เห็นผลกระทบจากระบบนิเวศ ดิน 
ปุาไม๎ ทุํงหญ๎า แหลํงน้ํา เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้ล๎วนพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทําให๎เกิดวงจรตํางๆ เชํน 
วงจรโซํแหํงอาหาร (Food Chains) มีความสมดุลได๎สัดสํวน และมีผลตํอความเป็นอยูํของมนุษย๑หาก
ระบบตํางๆ ถูกทําลายความสมดุลก็จะเสียไป นั่นหมายถึงวิถีชีวิตของมนุษย๑ก็จะต๎องเปลี่ยนไปในทาง
เลวร๎ายยิ่งขึ้น 

2.1 สาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

2.1.1 การทําลายสภาพแวดล๎อมตามธรรมชาติที่สําคัญ คือ การตัดไม๎ทําลายปุาอัน
เป็นผลมาจากความต๎องการขยายที่ทํากิน ขยายที่อยูํอาศัย และเพ่ือการนําไม๎ไปใช๎ประโยชน๑ในการ
ดํารงชีวิต และใช๎ประโยชน๑เชิงพาณิชย๑ ทําให๎เกิดการตัดไม๎ทําลายปุามากขึ้นทุกปี ทั้งที่ถูกต๎องตาม
หลักวิชาการ ซึ่งไมํนําเป็นหํวงมากนัก แตํที่อันตรายมาก คือ การตัดไม๎ทําลายปุาไมํถูกต๎องตามหลัก
วิชาการ โดยไมํสามารถควบคุมได๎ซึ่งมีมากในประเทศด๎อยพัฒนา ดังเชํน ในทวีปเอเชีย แอฟริกา และ
ละตินอเมริกา ตัวอยํางที่เห็นได๎ชัดเจนคือ ประเทศไทย ในอดีตเป็นประเทศที่มีปุาอุดมสมบูรณ๑และ
เป็นแหลํงต๎นน้ําลําธาร เป็นแหลํงอาหารที่ไมํเพียงเพ่ือการบริโภคภายในประเทศเทํานั้น ยังเป็นอํูข๎าว
อํูน้ําสํงออกเลี้ยงประชากรโลกในภูมิภาคอ่ืนด๎วย ปัจจุบันปุาที่อุดมสมบูรณ๑ เชํน ปุาสาละวิน ปุาทุํงใหญํ
นเรศวร ปุาเขาใหญํ ปุาดงลาน ได๎ถูกทําลายด๎วยความรู๎เทําไมํถึงการณ๑ของมนุษย๑ อีกทั้งด๎วยความเห็น
แกํได๎ของขบวนการตัดไม๎ทําลายปุา ทําให๎แหลํงต๎นน้ําถูกทําลาย แมํน้ํา ลําธารหลายสายเริ่มตื้นเขิน 
สํงผลให๎แหลํงอาหารลดน๎อยลง เกิดภาวะแห๎งแล๎ง ฝนฟูาเริ่มแปรปรวน การเกษตรเริ่มมีปัญหาทําให๎
การสํงออกผลิตผลทางการเกษตรไมํขยายตัว นอกจากนี้สภาพการซึมซับมลพิษทางอากาศก็ลดศักยภาพ
ลงด๎วย สภาพปัญหาดังกลําวได๎เกิดขึ้นในหลายประเทศ นอกจากการตัดไม๎ทําลายปุาแล๎ว ปัญหาการ
ทําลายระบบนิเวศก็เกิดขึ้นทั่วไป เชํน การทําลายสภาพปุาชายเลน การทําลายระบบนิเวศในทะเล
และมหาสมุทรตลอดจนการบุกรุกแหลํงน้ําธรรมชาติ 

2.1.2 การคิดประดิษฐ๑และผลิตสิ่งที่กํอมลพิษ  จากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ
ผลิตของสังคมโลกยุคใหมํทําให๎เครื่องจักร เครื่องยนต๑เข๎ามามีบทบาทมาก มีการนําสารสังเคราะห๑
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ชนิดตํางๆ เข๎ามาใช๎ในกระบวนการผลิตกํอให๎เกิดมลพิษท้ังทางอากาศ ทางน้ํา และในดิน มากขึ้นทุกที
จนกระท่ังเป็นอันตรายตํอมนุษย๑ สัตว๑และพืช 

2.1.3 การขาดจิตสํานึกของมนุษย๑หรืออาจเรียกวํา เป็นความมักงํายของมนุษย๑ที่ทํา
ความสกปรกให๎แกํธรรมชาติ เชํน ทิ้งสิ่งของที่ยํอยสลายได๎ยากลงในแมํน้ํา และพ้ืนดิน 

2.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

2.2.1 ปัญหามลพิษทางอากาศ อากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งจําเป็นของมนุษย๑แตํในปัจจุบัน
ประชากรหนาแนํนทําให๎เกิดโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน มียานยนต๑มากขึ้น ควันหมอก เขมําจึงมาก
ขึ้นด๎วย กลายเป็นพิษท่ีทําลายสุขภาพอนามัยของประชากรโลก สารพิษที่สําคัญ มีซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ 
คาร๑บอนมอนอกไซด๑ คาร๑บอนไดออกไซด๑ ออกไซด๑ของไนโตรเจน สารไฮโดรคาร๑บอนตํางๆ รวมทั้ง
อนุภาคบางชนิด และไอของตะกั่ว ซึ่งเป็นสารที่ทําอันตรายตํอมนุษย๑ สารบางชนิดอาจทําให๎ทารกใน
ครรภ๑ผิดปกติได๎ อันตรายจะมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับความเข๎มของก๏าซหรือสารอันตรายนั้น อยํางไรก็ตาม 
ก๏าซพิษและสารพิษที่อยูํในอากาศได๎กํอให๎เกิดอันตรายแกํมนุษย๑และสัตว๑ ก๏าซบางชนิดทําให๎รํางกาย
อํอนเพลีย สุขภาพเสื่อมโทรมและหากสูดดมในปริมาณมากอาจถึงตายได๎ บางชนิดทําลายเยื่อจมูก
และหลอดลม ขัดขวางการรับออกซิเจนในเม็ดเลือดทําให๎เป็นโรคปอดได๎ ก๏าซบางชนิดทําให๎เกิดการ
ระคายเคืองตา คันตามผิวหนังหรืออาจทําให๎เกิดโรคมะเร็งได๎ อนุภาคในอากาศของสารหลายชนิดเป็น
อันตรายตํอรํางกายมนุษย๑ เชํน กรดกํามะถันปริมาณเพียง 1 มิลลิกรัมตํออากาศ 1 ลูกบาศก๑เมตร 
สามารถทําให๎ระบบหายใจผิดปกติได๎ กรดอาร๑ซีนิกและสารตะกั่วจากทํอไอเสียรถยนต๑ก็ทําอันตราย
ตํอมนุษย๑ ถ๎ามนุษย๑ได๎รับติดตํอกันวันละ 8 ชั่วโมง จะสามารถทําลายสมองเกิดการเสื่อมสลายของ
เส๎นโลหิตฝอย โรคสมองที่เกิดจากพิษสารตะกั่วทําให๎เกิดการตกเลือดในสมอง ปวดศีรษะ จนอาจเป็น
อัมพาตได๎ และพบวํายังมีผลตํอความเสื่อมของเซลล๑สืบพันธุ๑ของมนุษย๑ได๎ นอกจากนั้นสารตะกั่วยัง
เป็นอันตรายร๎ายแรงตํอการเจริญเติบโตของเด็กอีกด๎วย (มนัส ธัญญเกษตร และคณะ. 2542: 148 – 149) 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 มลพิษทางอากาศ 

ที่มา: measwatch.org 
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สารที่มนุษย๑เริ่มตระหนักในพิษภัยอีกชนิดหนึ่ง คือ สารคลอโรฟลูโอคาร๑บอน 
(Chlorofluocarbon) หรือสาร CFC จะลอยขึ้น ไปทําลายก๏าซโอโซนในบรรยากาศทําให๎เกิดชํองโหวํ
ที่แสงอัลตราไวโอเลต (Ultra Violet) จากดวงอาทิตย๑ สามารถสํองตรงมายังผิวโลกได๎โดยตรง ยิ่งมีควัน
จากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑เป็นสํวนผสมสําคัญรํวมด๎วย ก็จะทําให๎เกิดภาวะ
เรือนกระจกรุนแรงมากขึ้น จากการสํารวจของนักวิจัยแหํงมหาวิทยาลัยอลาสกาพบวํา ภูเขาน้ําแข็ง
ขนาดใหญํที่ชื่อวํา “กรีนแลนด๑ ไอซ๑ ” กําลังละลายอยํางรวดเร็วเกินความคาดหมาย ความสูงของภูเขา
น้ําแข็งลดลงเฉลี่ยปีละหนึ่งฟุตครึ่ง และเมื่อเปรียบเทียบกับข๎อมูลต๎นทศวรรษ 1990 ทําให๎ทีมนักสํารวจ
ต๎องตะลึงเมื่อพบวํา ภูเขาน้ําแข็งละลายจนบางลงเป็นสองเทําเม่ือเปรียบเทียบกับ 40 ปีกํอน สาเหตุที่
ทําให๎ภูเขาน้ําแข็งในอลาสกาละลายอยํางรวดเร็วนี้นําจะเป็นผลมาจากภาวะเรือนกระจก เนื่องจาก
ชาวโลกพากันปลํอยก๏าซพิษข้ึนสูํบรรยากาศทําให๎โลกร๎อนขึ้น นอกจากนี้การนําเอาพลังงานนิวเคลียร๑
เข๎ามาใช๎ในอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟูาก็ทําให๎เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญํมาแล๎ว เมื่อมีการรั่วไหล
ของสารกัมมันตภาพ 

2.2.2 ปัญหามลพิษทางน้ํา น้ําในแมํน้ําลําคลองในปัจจุบันมีแนวโน๎มจะเนําเสียมากขึ้น 
เพราะได๎รับเอาขยะ สารเคมี ปุ๋ย ซากเปื่อยเนํา และน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหานี้เกิดขึ้น
เกือบทุกภูมิภาคของโลก ยิ่งอยูํใกล๎เมืองใหญํยิ่งมีปัญหารุนแรงขึ้น เชํน ในญี่ปุุนโรงงานเคมีใหญํแหํง
หนึ่งถูกศาลตัดสินให๎ชดใช๎คําเสียหายแกํประชาชนถึง 70 ล๎านบาท ในฐานะที่ปลํอยสารปรอทลงใน
ทะเลจนเข๎าไปสะสมในปลา เมื่อคนบริโภคปลาทําให๎เกิดการเจ็บปุวยและถึงตายได๎ หากปริมาณสารพิษ
สะสมมากพอ ญี่ปุุนเรียกโรคนี้วํา “มินามาตะ” ตามชื่ออําวที่เป็นที่ตั้งโรงงาน 
 

 
 

ภาพที่ 3.3 มลพิษทางน้ํา 
ที่มา: https://sites.google.com 
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น้ํามันก็เป็นสารอีกอยํางหนึ่งที่เป็นตัวการทําให๎น้ําสกปรกและเป็นพิษ ในแตํละ
ปีจะมีน้ํามันไหลลงทะเลหลายล๎านตัน รั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ํามันบ๎าง จากการทิ้งน้ํามันเครื่องลงน้ําบ๎าง 
จากอุบัติเหตุบ๎าง น้ํามันเหลํานี้จะลอยอยูํบนผิวน้ําต๎องใช๎เวลานานมากจึงจะยํอยสลาย ทําให๎การระเหย
ของน้ําลดน๎อยลงสํงผลให๎ปริมาณน้ําฝนลดน๎อยลงด๎วย คราบน้ํามันยังเป็นฉนวนกันแสงแดดและออกซิเจน 
น้ํามันยังเป็นพิษโดยตรงตํอพืชและสัตว๑ที่เป็นอาหารของปลา เมื่ออาหารถูกทําลายปลาก็จะลดน๎อยลง 
และอาจจะสะสมสารพิษที่เป็นอันตรายตํอผู๎บริโภคได๎ นอกจากนี้น้ําที่ปนเปื้อนสารพิษยังสามารถทํา
อันตรายตํอมนุษย๑โดยตรงทําให๎เกิดโรคผิวหนัง สารพิษบางชนิดทําให๎เกิดแผลเนําเปื่อย นอกจากนี้ยัง
มีสภาพมลพิษในสิ่งแวดล๎อมอีกมาก เชํน มลพิษของดินอันเกิดจากสารเคมี  ตะกอนเกลือ หรือซาก
สัตว๑ที่เป็นโรคระบาด หรือมลพิษทางเสียงจากการทํางานของเครื่องจักร เครื่องยนต๑ เป็นต๎น แตํมลพิษ
ในสิ่งแวดล๎อมดังกลําวยังไมํมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพอากาศเป็นพิษ และน้ําเป็นพิษ 

2.3. แนวทางแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม 

2.3.1 การพัฒนาคน หมายถึง การให๎ความรู๎ความเข๎าใจและสร๎างจิตสํานึกรํวมกัน
ของมนุษย๑ในสังคมโลก โดยการจัดเป็นหลักสูตรการเรียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษา
รวมทั้งเผยแพรํความรู๎ทางสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ๑ วิทยุ โทรทัศน๑ หรือเอกสาร เพ่ือให๎เล็งเห็นความ 
สําคัญของสภาพแวดล๎อมที่ดีและผลเสียของสภาพแวดล๎อมเป็นพิษ โดยเฉพาะการสร๎างจิตสํานึกรํวมกัน
วําสภาพแวดล๎อมนั้นไมํใชํเป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่ง แตํเป็นความรับผิดชอบรํวมกันของมนุษยชาติ 
ทุกประเทศจะต๎องรํวมมือกันปูองกันไมํให๎เกิดปัญหาและชํวยกันแก๎ไขปัญหา 

2.3.2 การประสานความรํวมมือระหวํางประเทศ ในเรื่องนี้องค๑การสหประชาชาติได๎
จัดการประชุมเพ่ือระดมความรํวมมือในการแก๎ปัญหาหลายครั้ง โดยการจัดตั้งองค๑กรความรํวมมือ
ระหวํางชาติขึ้นเพ่ือดูแลในเรื่องของสภาพแวดล๎อม คือ โครงการสิ่งแวดล๎อมแหํงสหประชาชาติ (UN 

Environment Program :UNEP) ผลจากการรณรงค๑และการทํางานขององค๑การสหประชาชาติ ทําให๎
ประเทศตํางๆ ในโลกหันมาให๎ความสําคัญกับปัญหาสภาพแวดล๎อมมากขึ้น แตํละประเทศได๎จัดให๎มี
โครงการเชิงอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมขึ้น โดยการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากองค๑การสหประชาชาติและ
จากแตํละประเทศ นอกจากนี้ยังมีกลุํมพิทักษ๑สิ่งแวดล๎อมที่เรียกวํา กลุํมกรีนพีซ (Green Peace) 

ออกปฏิบัติการตํอต๎านพฤติกรรมที่ทําให๎เกิดสภาพแวดล๎อมเป็นพิษ 

2.3.3 การใช๎มาตรการบังคับ ในหลายประเทศได๎มีการออกกฎหมายควบคุมการ
ถํายเทน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายบังคับให๎โรงงานอุตสาหกรรมต๎องสร๎างปลํองควันให๎สูง
เพ่ือไมํให๎ควันและสารพิษทําอันตรายตํอมนุษย๑ได๎ ตลอดจนการออกกฎหมายควบคุมควันดําจากทํอ 
ไอเสียรถยนต๑ นอกจากการควบคุมที่ใช๎มาตรการทางกฎหมายแล๎ว ในหลายประเทศได๎จัดระบบเฉพาะกิจ
ขึ้นควบคุมสภาพแวดล๎อมด๎วย เชํน การห๎ามรถยนต๑บางชนิดวิ่งในถนนบางสาย หรือการกําหนดปริมาณ
ก๏าซคาร๑บอนมอนอกไซด๑ในอากาศไมํให๎สูงเกินมาตรฐานกําหนด แม๎การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมใน
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ปัจจุบันได๎วางเครือขํายอยํางกว๎างขวางก็ตามหากประเทศใดละเลยก็จะถูกฟูองร๎องดําเนินคดี เชํน 
กรณีคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปฟูองดําเนินคดีกับอังกฤษ กรีซ และอิตาลี ทั้ง 3 ชาติวําไมํปฏิบัติ
ตามกฎหมายยุโรปโดยปลํอยให๎เกิดระดับเสียงดังเกินมาตรฐานและกํอให๎เกิดมลพิษในอากาศ กฎหมาย
นี้บังคับใช๎ตั้งแตํเดือนกรกฎาคม 2001 นอกจากนี้คณะกรรมาธิการจะดําเนินการฟูอง ทั้ง 3 ประเทศนี้ 
ในคดีอ่ืนๆ พร๎อมกับประเทศไอร๑แลนด๑ และสเปน กรณีที่ไมํบังคับใช๎กฎหมายวําด๎วยการรักษาคุณภาพ
อากาศอีกด๎วย 

2.3.4 การฟ้ืนฟูสภาพแวดล๎อม ในปัจจุบันประเทศตํางๆ ได๎จัดงบประมาณเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูสภาพแวดล๎อมที่เสื่อมโทรมให๎คืนสูํสภาพปกติ เป็นเงินโดยรวมนับหลายหมื่นล๎านเหรียญ เชํน 
การเพ่ิมก๏าซอออกซิเจนในน้ํา การลงทุนในปฏิบัติการฟอกอากาศในโรงงาน 

2.3.5 การจัดวางผังเมือง หลายประเทศตื่นตัวมากขึ้น เริ่มมีการกําหนดพ้ืนที่ให๎เป็น 
สัดสํวนตามหลักวิชาการ โดยการกําหนดวําที่ใดเป็นเขตที่อยูํอาศัย พ้ืนที่ใดเป็นเขตอุตสาหกรรม เพ่ือ
ไมํให๎มลพิษทําลายสุขภาพอนามัยของประชาชน อยํางไรก็ตามการแก๎ไขตามแนวทางที่กลําวมานั้นจะ
ไมํได๎ผลหากไมํได๎รับความรํวมมือจากประชากรของทุกประเทศในสังคมโลก โดยเฉพาะในเรื่องจิตสํานึก
รํวมกันที่จะอนุรักษ๑สภาพแวดล๎อม แม๎กระท่ังนายจอร๑จ บุช อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกายังให๎
ความสําคัญในการแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อม โดยได๎ประกาศให๎เป็น 1 ใน 4 ของการจัดระเบียบโลกใหมํ 
(New World Order) 

3. ปัญหาโรคเอดส์ 
คําวําเอดส๑มาจากคําในภาษาอังกฤษวํา Acquired Immunodeficiency Syndromes 

(AIDS) หมายถึง โรคที่เกิดจากภูมิคุ๎มกันในรํางกายบกพรํอง โรคเอดส๑มีต๎นกําเนิดมาจากประเทศใน
ทวีปแอฟริกา เมื่อราวกลางคริสต๑ศตวรรษที่ 20 โรคเอดส๑ได๎แพรํกระจายไปตามสํวนตํางๆ ของโลก
อยํางรวดเร็ว 

3.1 สาเหตุของการแพร่กระจายของโรคเอดส์  
โรคเอดส๑เป็นโรคที่เกิดจากรํางกายได๎รับไวรัสเอชไอวี (Human Immunodeficiency 

Virus : HIV) ซึ่งเข๎าไปทําลายภูมิคุ๎มกันในรํางกายของมนุษย๑ ทําให๎ผู๎ที่รับเชื้อเอชไอวีเข๎าไป มีอาการปุวย 
แตํการปรากฏอาการปุวยอาจกินเวลาไมํเทํากันในแตํละคน ทําให๎โรคนี้แพรํกระจายได๎อยํางรวดเร็ว
เพราะมนุษย๑อาจไมํรู๎วําตนได๎รับเชื้อเอชไอวี และนําไปแพรํเชื้อตํอๆ ไป ทั้งนี้การแพรํกระจายของเชื้อ
เอชไอวีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ๑กับผู๎ที่มีเชื้อเอชไอวี การติดตํอกันทางเลือดโดยเฉพาะการใช๎เข็มฉีดยา
รํวมกันของผู๎เสพยาเสพติด และการแพรํเชื้อจากมารดาที่ตั้งครรภ๑สูํทารกในครรภ๑ ในปัจจุบันยังไมํมียา
รักษาผู๎ที่ได๎รับเชื้อเอชไอวีให๎หายได๎ จึงกํอให๎เกิดปัญหาที่แพรํกระจายไปอยํางรวดเร็วและรุนแรงตํอ
โลกในปัจจุบัน 
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3.2 แนวทางการแก้ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์  
ปัจจุบันประเทศตํางๆ ทั่วโลกตระหนักถึงภัยอันร๎ายแรงของโรคเอดส๑ จึงมีการรณรงค๑

เพ่ือปูองกันการแพรํกระจายของโรคเอดส๑ และพยายามค๎นหายาที่จะรักษาผู๎ปุวยโรคเอดส๑ ดังนี้ 
3.1.1 การรณรงค๑ให๎ประชากรโลกตระหนักถึงภัยอันร๎ายแรงของโรคเอดส๑ 
3.1.2 ให๎ความรู๎ในการปูองกันการติดเชื้อเอชไอวี ด๎วยการรณรงค๑ให๎มีการใช๎ถุงยาง

อนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ๑ ระมัดระวังในการใช๎เข็มฉีดยาทั้งในกลุํมที่เสพยาเสพติดและทางการแพทย๑ 
3.1.3 องค๑การอนามัยโลกพยายามค๎นหาตัวยาที่จะรักษาผู๎ปุวยเอดส๑ ซึ่งคาดหวังวํา

จะประสบผลสําเร็จในไมํช๎านี้ 
4. ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชน หมายความวํา คนทุกคนมีสิทธิในการดํารงชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคง
แหํงตัวตน บุคคลจะถูกยึดเป็นทาสหรือต๎องอยูํในภาวะจํายอมไมํได๎ ห๎ามคนค๎าทาสทุกรูปแบบ บุคคล
จะถูกทรมานหรือการลงโทษที่โหดร๎ายผิดมนุษยธรรมไมํได๎ ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมาย บุคคล
จะถูกจับกุมคุมขัง กักขัง หรือเนรเทศไปตํางถิ่นโดยพลการไมํได๎ ทุกคนที่ถูกกลําวหาวํากระทําความผิด
ทางอาญามีสิทธิที่จะได๎รับการสันนิษฐานไว๎กํอนวําบริสุทธิ์ จนกวําจะพิสูจน๑ได๎วํามีความผิดตามกฎหมาย 
ทุกคนมีอิสรภาพแหํงการเคลื่อนไหวและสถานที่อยูํภายในเขตของแตํละรัฐ ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา 
รัฐจะต๎องจัดการศึกษาให๎เปลําแกํประชาชนอยํางน๎อยในการศึกษาระดับประถมศึกษา (เสนํห๑ จามริก. 
2542: 271 – 274) 

สหประชาชาติ ได๎ประกาศปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 

of Human Rights หรือ UDHR) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 1948 นับเป็นผลงานชิ้นแรกที่ท่ัวโลกรู๎จักดี 
และยอมรับอยํางกว๎างขวาง ซึ่งมีหลักการวํามนุษย๑ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกัน ในเกียรติ
ศักดิ์และสิทธิตํางมีเหตุผลและมโนธรรม ควรปฏิบัติตํอกันด๎วยเจตนารมณ๑แหํงภราดรภาพ ทุกคนยํอม
มีสิทธิ์และอิสรภาพ บรรดาที่กําหนดไว๎ในปฏิญญานี้โดยปราศจากความแตกตําง ไมํวําเชื้อชาติ ผิวพัน 
เพศ ภาษา ศาสนา เผําพันธุ๑ ทรัพย๑สิน กําเนิด หรือสถานะอ่ืนๆ ตลอดจนความคิดเห็นทางการเมือง 
 

 
 

ภาพที่ 3.4 การละเมิดสิทธิมนุษย๑ชนในอิสราเอล  
ที่มา: http://www.heyha-asean.com 
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4.1 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในดินแดนต่างๆ 

4.1.1 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในยูโกสลาเวีย 

เกิดจากคนมุสลิมในบอสเนียประกาศแยกตัวเป็นอิสระจากประเทศ ยูโกสลาเวีย
ในต๎นทศวรรษท่ี 1990 ทําให๎รัฐบาลกลางที่เป็นชาวเซิร๑บทําการปราบปรามอยํางโหดร๎ายทารุณ มีการ
สังหารหมูํประชาชนระหวําง ค.ศ.1991 - 1995 และประวัติศาสตร๑มาซ้ํารอยอีกครั้งใน ค.ศ.1998 -

1999 เมื่อประชาชนชาวมุสลิมเชื้อสายแอลเบเนียในจังหวัดโคโซโวประกาศแยกตัวเป็นอิสระ ทําให๎
รัฐบาลยูโกสลาเวียที่นําโดยนายกรัฐมนตรี สโลโมดัน มิโลเซวิซ ได๎ทําการปราบปรามอยํางรุนแรงอีก
ครั้งหนึ่งอันเรียกได๎วําเป็นสงครามล๎างเผําพันธุ๑ จนองค๑การนาโตโดยข๎อมติขององค๑การสหประชาชาติ 
ต๎องเข๎ามาแทรกแซง 

4.1.2 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกัมพูชา 

เหตุการณ๑อันถือวําเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรง คือ เหตุการณ๑หลัง 
ค.ศ.1975 เมื่อเขมรแดง ซึ่งมีนายพอล พต เป็นผู๎นําได๎สั่งการให๎มีการสังหารประชาชนจนกลายเป็น            
“ทุํงสังหาร” (Killing Field) ชาวกัมพูชาต๎องอพยพหนีออกจากประเทศครั้งใหญํ ภายหลังการสูญเสีย
อํานาจของนายพอล พต และเขมรแดง ใน ค.ศ.1978 หลักฐานการสังหารประชาชนจํานวนมากอยําง
ทารุณโหดร๎ายได๎ถูกนํามาแสดงให๎ชาวโลกรู๎ กลําวกันวํามีผู๎ถูกสังหารในระหวําง ค.ศ.1975 - 1978 
ประมาณ 2 ล๎านคน หลังจากนั้น 20 ปี คือ ใน ค.ศ.1998 ก็ได๎มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นอีก
ครั้งหนึ่งหลังการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ.1998 เมื่อพรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodia 

People Party: CPP) ที่นายฮุนเซน เป็นผู๎นําได๎คะแนนเสียงในสภามากที่สุด พรรคฟุนซินเปคที่มีเจ๎า
นโรดม รณฤทธิ์ ได๎เป็นลําดับสอง และพรรคสมรังสีได๎เป็นลําดับสาม พรรคสมรังสีได๎ทําการประท๎วง 
และกลําวหาวํา การเลือกตั้งไมํบริสุทธิ์ยุติธรรม รัฐบาลใช๎กําลังทหารเข๎าสลายกลุํมประชาชนอยําง
รุนแรงและโหดร๎ายจนเป็นภาพขําวแพรํทั่วโลก 

4.1.3 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาร์ 
เมียนมาร๑ปกครองประเทศโดยระบอบเผด็จการทหารมานานกวํา 30 ปี จึงเกิด

มีขบวนการตํอต๎านขึ้นหลายกลุํม แตํได๎ถูกรัฐบาลทหารเมียนมาร๑ที่เรียกวํา “สล็อก” (The State Law 

and Order Restoration Council: SLORC) ปราบปรามอยํางรุนแรง ภายหลังเมื่อนางอองซานซูจี
ได๎เข๎ารํวมตํอสู๎ ทําให๎การตํอสู๎เป็นเอกภาพและมีพลังมากขึ้น จนทําให๎รัฐบาลสล็อกยอมให๎มีการเลือกตั้ง
ทั่วไป ผลการเลือกตั้งพรรคสันนิบาตแหํงชาติเพ่ือประชาธิปไตย (National Leaque for Democracy: 

NLD) ที่มีนางอองซาน ซูจี เป็นผู๎นําได๎รับชัยชนะทําให๎รัฐบาลสล็อกไมํยอมรับผลการเลือกตั้ง จึงเกิด
การตํอต๎านและการจลาจลไปทั่วประเทศ รัฐบาลทหารได๎ทําการปราบปรามอยํางรุนแรง เป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนครั้งใหญํในประเทศเมียนมาร๑ จนทําให๎ภาพพจน๑ของรัฐบาลทหารเมียนมาร๑ไมํดีในสายตา
ของชาวโลก 
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4.1.4 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในติมอร์ตะวันออก 

ติมอร๑ตะวันออกเป็นเกาะอยูํทางเหนือของออสเตรเลียและเคยเป็นอาณานิคม
ของโปรตุเกส ตั้งแตํ ค.ศ.1600 ตํอมาเนเธอร๑แลนด๑เข๎ายึดครองฝั่งตะวันตก ในขณะที่โปรตุเกสยึดครอง
ฝั่งตะวันออก ใน ค.ศ.1974 ชาวติมอร๑เรียกร๎องเอกราชทําให๎โปรตุเกสต๎องถอนตัวในปี ค.ศ.1975 
พรรคเฟรติลิน (Fretilin) ภายใต๎การนําของนายซานานา กุสเมา ได๎ประกาศเอกราชของติมอร๑ตะวันออก 
พอถึงเดือนธันวาคม ค.ศ.1975 อินโดนีเซียก็เข๎ายึดครองโดยอ๎างวํา เป็นการเข๎าปฏิบัติการกวาดล๎าง
คอมมิวนิสต๑ซึ่งเปูาหมายที่แท๎จริง คือ การเข๎ายึดครองเพราะดินแดนแหํงนี้มีน้ํามันดิบ และก๏าซธรรมชาติ
จํานวนมาก จากนั้นได๎ผนวกติมอร๑ตะวันออกให๎เป็นจังหวัดที่ 27 ของอินโดนีเซีย ชาวติมอร๑ได๎เคลื่อนไหว
ตํอสู๎เพ่ือเรียกร๎องอธิปไตยคืนมา ทหารอินโดนีเซียได๎สังหารสมาชิกพรรคเฟรติลินกวํา 100 คน และจับ
นายซานานา กุสเมา ผู๎นําพรรคจําคุกตลอดชีวิต ตํอมาสหประชาชาติและนานาชาติได๎กดดันอินโดนีเซีย
มากขึน้ อินโดนีเซียจึงยอมให๎ชาวติมอร๑ตะวันออกลงประชามติวําจะแยกตัวเป็นเอกราชหรือไมํ ในวันที่ 
30 สิงหาคม 1999 ซึ่งชาวติมอร๑ร๎อยละ80 เห็นควรให๎แยกเป็นเอกราช จากนั้นความรุนแรงได๎เกิดขึ้น
อีกครั้ง มีการสังหารเขํนฆําชาวติมอร๑อยํางโหดเหี้ยมโดยกลุํมกองกําลังที่นิยมอินโดนีเซียและตํอต๎าน
การประกาศเอกราช ซึ่งตลอดชํวงการตํอสู๎เพ่ือเอกราชนี้ชาวติมอร๑ถูกสังหารไปราว 2 แสนคน ดังนั้น 
สหประชาชาติจึงได๎ยื่นมือเข๎ามาชํวยเหลือโดยจัดตั้งกองกําลังนานาชาติ เข๎าไปดูแล ตํอมาวันที่ 20 
พฤษภาคม ค.ศ.2002 ติมอร๑ตะวันออกจึงประกาศเอกราชโดยมีนายซานานา กุสเมาเป็นประธานาธิบดี 

4.1.5 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีน  

ในชํวงวันที่ 6 - 9 มิถุนายน ค.ศ.1989 นักศึกษาปัญญาชนจีนได๎กํอการประท๎วง
รฐับาลจีนที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเพ่ือเรียกร๎องสิทธิเสรีภาพ รัฐบาลจีนซึ่งมีเติ้งเสี่ยวผิงเป็นผู๎นําได๎สั่งการ
ให๎มีการปราบปรามอยํางรุนแรง จนเกิดการบาดเจ็บล๎มตายเป็นจํานวนมาก และชาวจีนบางสํวนได๎ลี้ภัย
ไปอยูํตํางประเทศ เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นที่จัตุรัสเทียนอันเหมินครั้งนั้นทําให๎สหรัฐอเมริกาและหลายประเทศ
ประท๎วงวําจีนละเมิดสิทธิมนุษยชน และตอบโต๎จีนด๎วยการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งประเทศไทย เชํน กรณี
เหตุการณ๑ 14 ตุลาคม ค.ศ.1973 กรณีเหตุการณ๑ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1976 และเหตุการณ๑พฤษภาทมิฬ 
ค.ศ.1992 

4.2 แนวทางการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

4.2.1 แนวทางขององค๑การสหประชาชาติ มีหน๎าที่โดยตรงในการแก๎ปัญหานี้ โดยใน
บางครั้งก็อาจจะมาใช๎มาตรการที่เข๎มข๎นขึ้น เชํน การปิดล๎อมทางเศรษฐกิจ (Sanction) ดังเชํนที่เคย
ทํากับประเทศสหภาพแอฟริกาใต๎ระหวําง ค.ศ.1980 – 1987 ในกรณีที่แอฟริกาใต๎ใช๎นโยบายแบํงแยกผิว 
(Aparthied) กดขี่คนผิวดําหรืออยํางกรณีประเทศซิมบับเวก็เชํนกัน ได๎จัดตั้งหนํวยงานขึ้นมาชํวยเหลือ
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ผู๎ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เชํน สํานักงานข๎าหลวงใหญํเพ่ือผู๎ลี้ภัยแหํงสหประชาชาติ และองค๑กรมูลนิธิ
เอกชนอีกหลายหนํวยงานนอกจากนี้ สหประชาชาติยังได๎ใช๎มาตรการทางทหารเพ่ือแก๎ไขปัญหานี้ด๎วย 

4.2.2 บทบาทขององค๑การสนธิสัญญาปูองกันแอตแลนติกเหนือ ตัวอยํางที่เห็นได๎ชัด 
คือ กรณีที่องค๑การสนธิสัญญาปูองกันแอตแลนติกเหนือเข๎าไปแทรกแซงในอดีต ประเทศยูโกสลาเวีย 
ในกรณีบอสเนียและโคโซโว เป็นต๎น ปัจจุบันการละเมิดสิทธิมนุษยชนได๎กลายเป็นภาระหน๎าที่ของ
สังคมโลกที่จะต๎องชํวยดูแล ไมํวําจะเกิดขึ้นในภูมิภาคใด แตํบางครั้งก็มีปัญหาอยูํบ๎าง เพราะหากไมํ
รอบคอบรัดกุมก็จะกลายเป็นเรื่องการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศข้ึนได๎ 
 

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก 

นับตั้งแตํ ค.ศ.1990 เป็นต๎นมา การค๎าโลกเริ่มเข๎าสูํยุคใหมํที่นําหลักการค๎าเสรีมาเป็นกรอบ
ในการค๎าระหวํางประเทศ แตํปัญหาเศรษฐกิจก็ยังคงอยูํประกอบกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลกได๎เริ่มขึ้นด๎วย จึงทําให๎ปัญหาทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรงมากข้ึน 

1. ปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

หลายภูมิภาคของโลกประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว เชํน สหรัฐอเมริกา ประสบปัญหา
การขาดดุลงบประมาณติดตํอกันหลายปี และปัญหาเงินเฟูอในละตินอเมริกา เชํน อาร๑เจนตินา บราซิล 
และอุรุกวัย ประสบปัญหาสินค๎าทางการเกษตรตกต่ํา และมีโครงสร๎างทางเศรษฐกิจอํอนแอจนต๎อง
ขอรับความชํวยเหลือทางเศรษฐกิจจากองค๑การระหวํางประเทศ เชํน ธนาคารโลก และกองทุนการเงิน
ระหวํางประเทศ สํวนในประเทศญี่ปุุนได๎เกิดปัญหาธุรกิจที่ดิน สํงผลให๎เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจ 
กําลังซื้อของประชาชนลดลง บริษัทเอกชนล๎มละลายเป็นจํานวนมาก แม๎วํารัฐบาลญี่ปุุนได๎ใช๎มาตรการ
ตํางๆ มาแก๎ไขก็ยังไมํสามารถฉุดรั้งให๎ภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตัวขึ้นได๎ นักเศรษฐศาสตร๑สํวนใหญํก็ลงความเห็น
วําต๎นตอของการเกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของเอเชีย ใน ค.ศ.1997 นั้น มีประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต๎น 
โดยเรียกวิกฤติการณ๑นี้วํา “โรคต๎มยํากุ๎ง” และลุกลามไปยังประเทศตํางๆ ดังนั้นการยกประเทศไทย
เป็นกรณีศึกษาจึงสามารถทําความเข๎าใจกับปัญหาที่เกิดข้ึนในภูมิภาคตํางๆ ของโลกได๎ 

1.1 สาเหตุของวิกฤติเศรษฐกิจ 

เกิดจากหนี้สินเดิมที่มีมาตั้งแตํเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 
1.1.1 รายได๎ของประเทศที่ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานการเกษตร เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร

เป็นสินค๎าที่ราคาไมํสูง และผันแปรไปตามสภาพของฤดูกาล ประเทศในเอเชีย แอฟริกา และลาติน
อเมริกา ซึ่งมีรายได๎หลักจากผลผลิตทางการเกษตร ไมํสามารถสํงสินค๎าออกให๎ได๎สัดสํวนกับการนําเข๎า 
จึงทําให๎ประเทศเหลํานี้มีหนี้สินมากขึ้น 



~ 90 ~ 
 

1.1.2 การไมํสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับระบบเศรษฐกิจเสรี เนื่องจากบางประเทศมีข๎อ 
จํากัดด๎านความรู๎ ประสบการณ๑ ทุนและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยํางยิ่งประเทศในยุโรปตะวันออกซ่ึง
เคยเป็นประเทศสังคมนิยมมากํอน ต๎องมาปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย๑มาเป็นระบบเสรี 

1.1.3 ข๎อจํากัดของระบบนิเวศ เชํน  ทุํงหญ๎า สัตว๑บก สัตว๑น้ํา ปุาไม๎ มีข๎อจํากัด ไมํ
เพียงพอตํอการเพ่ิมของประชากร 

1.2 การวางนโยบายทางการเงินการคลังมีข้อผิดพลาด ดังนี้ 
1.2.1 การใช๎นโยบายพัฒนาประเทศ   โดยการกู๎ยืมเงินนํามาลงทุนในการ

อุตสาหกรรม การสร๎างเขื่อน การพัฒนาเส๎นทางคมนาคม และการศึกษา โดยคาดหวังวําจะชํวย
กระตุ๎นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให๎มีรายได๎มากขึ้น ซึ่งจะชํวยให๎มีเงินมาจํายคืนหนี้สิน แตํใน
ความเป็นจริงเงินกู๎สํวนใหญํได๎ถูกนําไปใช๎ในโครงการที่ไมํเหมาะสม ทําให๎รายได๎ที่เพ่ิมขึ้นไมํมาก
พอที่จะจํายคืนหนี้ และสะสมหนี้มากขึ้น 

1.2.2 การตรึงอัตราแลกเปลี่ยนไว๎กับเงินสกุลดอลลาร๑มากเกินไป ทําให๎นักธุรกิจเอกชน
ไมํได๎ดําเนินการปูองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของคําเงิน ทั้ งยังไมํสะท๎อนคําที่แท๎จริงของเงิน
ของตน ทําให๎ไมํรู๎สถานะที่แท๎จริงในระบบเศรษฐกิจ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเกิดความผันผวนขึ้นจึงทํา
ให๎ขาดทุนเสียหายมหาศาล 

1.2.3 การบริหารการลงทุนที่ผิดพลาด มีโครงการหลายโครงการที่นําลงทุนกลับไมํได๎
รับความสนใจจากรัฐบาล เชํน มีผลงานวิจัยวําหากรัฐบาลลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การใช๎พลังงานภายในเวลา 35 ปี จะได๎กําไรจากการประหยัดงบประมาณที่ต๎องใช๎จํายในด๎านพลังงาน
จํานวนมหาศาล 

1.2.4 การประเมินสถานการณ๑ทางเศรษฐกิจผิดพลาด เพราะข๎อมูลมีไมํเพียงพอและ
มีการตกแตํงข๎อมูลให๎ผิดไปจากสภาพความเป็นจริง ทําให๎ตัดสินใจผิดพลาด เชํน การทุํมเทชํวยเหลือ
สถาบันการเงิน การตํอสู๎เพื่อรักษาคําเงิน เป็นต๎น 

1.2.5 การเปิดเสรีด๎านการเงิน มีการตั้งกิจการวิเทศธนกิจเพ่ือให๎กรุงเทพมหานครเป็น
ศูนย๑กลางการธนาคารระหวํางประเทศ (Bangkok International Banking Facility : BIBF) โดย
ไมํได๎ทําความเข๎าใจให๎ถํองแท๎และไมํมีมาตรการที่เหมาะสมรองรับ ทําให๎นักธุรกิจเอกชนกู๎เงินมาลงทุน
อยํางไมํเหมาะสม ไมํเอ้ืออํานวยให๎เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันระยะยาว 

1.3 การบริหารและการจัดการทางด้านธุรกิจที่ผิดพลาด 

สํวนใหญํเกิดขึ้นในการประกอบการทางธุรกิจของเอกชน มีการละเมิดกฎเกณฑ๑ทาง
การเงิน การเลือกปฏิบัติ (Double Standard) การหาผลประโยชน๑ของผู๎บริหารการกิจการโดยมิชอบ 
ทําให๎การประกอบการเกิดปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสภาพคลํอง 
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1.4 การประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจผิดพลาด 

การนําเข๎าสินค๎าฟุุมเฟือยจากตํางประเทศมากเกินไป เชํน รถยนต๑ น้ําหอม เหล๎า
ตํางประเทศ และสินค๎าประเภทแฟชั่น ราคาแพง กลายเป็นสินค๎าที่เข๎ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน
ของประชาชน มูลคําการนําเข๎าสินค๎าเหลํานี้ เป็นเหตุสําคัญที่ทําให๎เสียเปรียบดุลการค๎ากับตํางประเทศ
หลายปีติดตํอกัน 

1.5 การแทรกแซงและโจมตีค่าเงินของกองทุนต่างชาติ 
เพ่ือหวังผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป นักค๎าเงินข๎ามชาติที่มีสํวนสําคัญ

ในการโจมตีคําเงิน คือ ยอร๑จ โซรอส นักธุรกิจการเงิน เชื้อชาติยิว สัญชาติอเมริกันที่เป็นแกนนําของ
กลุํมทุนแควนตัม โดยมีกลุํมทุนใหญํของโลก คือ เฮดจ๑ฟัน (Hadge Fund) หนุนหลัง จากที่กลําวมาแล๎ว
ข๎างต๎น เป็นเหตุสําคัญที่กํอให๎เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในประเทศไทย และลุกลามไปยังอินโดนีเซีย 
เกาหลีใต๎ มาเลเซีย ฟิลิปปินส๑ ญี่ปุุน จีน และภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก 

1.6 แนวทางแก้ปัญหาการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจและวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 

1.6.1 บทบาทขององค๑การสหประชาชาติ มีหนํวยงานสําคัญในการ ควบคุมดูแล
ทางด๎านเศรษฐกิจ คือ ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหวํางประเทศ (IMF)  

1.6.2 การรวมกลุํมเพ่ือแก๎ปัญหาทางเศรษฐกิจ และเพ่ือสร๎างอํานาจตํอรองในระบบ
เศรษฐกิจ ปัจจุบันมีการแขํงขันสูงมากจากประเทศพัฒนาแล๎วกับประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งประเทศ
พัฒนาแล๎วได๎เปรียบอยํางมากในการแขํงขันเนื่องจากมีเทคโนโลยีที่สูงกวํา และมีทุนมากกวํา การ
รวมกลุํมทําให๎ศักยภาพของประเทศกําลังพัฒนาสูงขึ้น 

1.6.3 บทบาทของประเทศที่พัฒนาแล๎วในการชํวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา เชํน 
สหรัฐอเมริกาท่ีให๎ความชํวยเหลือเม็กซิโก เมื่อเม็กซิโกเริ่มประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจระหวําง ค.ศ. 
1982 – 1995 สหรัฐอเมริกาเป็นแกนนําในการหาเงินกู๎ให๎เม็กซิโก ได๎นําไปผํอนใช๎ดอกเบี้ยเงินกู๎ 
สหรัฐอเมริกายังเปิดสินเชื่อให๎แกํประเทศไทย และฟิลิปปินส๑ เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น อังกฤษก็มี
สํวนเข๎าไปให๎ ความชํวยเหลือทางเศรษฐกิจแกํประเทศในละตินอเมริกา และลําสุดญี่ปุุนก็ได๎ประกาศ
ให๎เงินกู๎ดอกเบี้ยต่ําแกํประเทศในเอเชียที่เรียกวํา “มิยาซาวา แพลน” นอกจากนั้นยังมีการให๎ความ
ชํวยเหลือของประเทศท่ีกําลังพัฒนาทางด๎านอุตสาหกรรมตํอประเทศในยุโรปตะวันออก 

2. ปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจของโลก 

นับตั้งแตํยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต๎นมาได๎เกิดความขัดแย๎งทางเศรษฐกิจขึ้นใน
หลายด๎าน ดังนี้ 

2.1 ลักษณะของความขัดแย้งเรื่องระบบเศรษฐกิจ 

ความขัดแย๎งที่เห็นได๎เดํนชัดคือความขัดแย๎ง ในเรื่องเศรษฐกิจเสรีกับระบบเศรษฐกิจ
แบบสังคมนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี หรือบางครั้งเรียกวําระบบทุนนิยม มีหลักการ สําคัญ  คือ 
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ผู๎ประกอบการทางเศรษฐกิจจะต๎องเป็นเอกชนที่มีเสรีภาพในการประกอบการ โดยรัฐบาลเป็นเพียงผู๎
ควบคุมดูแลให๎การประกอบการเป็นไปตามกฎเกณฑ๑กติกาเทํานั้น จะเข๎าแทรกแซงในการประกอบการ
ไมํได๎ สํวนระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต๑ เชื่อวํารัฐบาลมีหน๎าที่ในการประกอบการ 
เอกชนเป็นเพียงผู๎ที่จะต๎องปฏิบัติตามที่รัฐบาลกําหนดเทํานั้น หลักการของทั้งสองระบบนี้มีความขัดแย๎ง
กันอยํางชัดเจน 

จากหลักปรัชญาทางเศรษฐกิจที่แตกตํางกัน ทําให๎เกิดความขัดแย๎งกันระหวํางคําย
เสรี และคํายคอมมิวนิสต๑ เป็นระยะเวลากวําครึ่งศตวรรษ นอกจากนั้นแม๎ภายในประเทศเองก็มีความ
ขัดแย๎งกันเองโดยกลุํมที่เชื่อในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต๑ ก็กลําวหาวําระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนั้น สร๎างความไมํเป็นธรรมขึ้นในสังคม เพราะเหตุวํา โอกาสทางเศรษฐกิจถูกกําหนด
ด๎วยเงินทุนตามที่ นักเศรษฐศาสตร๑เรียกวําเป็นระบบ “ทุนนิยม” ผู๎ที่มีทุนมากโอกาสทางเศรษฐกิจก็
จะมากไปด๎วยอันทําให๎เกิดชํองวํางในสังคม และสังคมใดก็ตามที่มีชํองวํางทางสังคมมากสังคมนั้นก็ไมํ
สามารถดํารงอยูํได ๎

2.2 ลักษณะความขัดแย้งในเรื่องระเบียบทางการค้า 

การแขํงขันทางเศรษฐกิจในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นนานาประเทศได๎พยายาม
ออกกฎระเบียบด๎านการค๎าขายที่มีลักษณะที่จะทําให๎ตนเองได๎ผลประโยชน๑มากที่สุด 

2.2.1 การตั้งกําแพงภาษีสินค๎านําเข๎า เพ่ือไมํให๎สินค๎าจากตํางประเทศเข๎ามาแขํงขัน
กับสินค๎าที่ผลิตภายในประเทศได๎สะดวก สินค๎าบางประเภทต๎องเสียภาษีถึง 500 เปอร๑เซ็นต๑ เชํน 
ภาษีนําเข๎ารถยนต๑ในประเทศไทยกํอน ค.ศ. 1992 บางประเทศก็ได๎กําหนดระเบียบการค๎าในลักษณะ
ตํางตอบแทนโดยกําหนดไว๎วํา หากประเทศใดต๎องการจะขายสินค๎าก็จะต๎องซื้อสินค๎าจากประเทศของ
ตนด๎วย เป็นต๎น  

2.2.2 การห๎ามขายสินค๎าบางประเภท ห๎ามตํางชาติประกอบการ ในบางธุรกิจตลอดจน
การปฏิบัติตํอคูํค๎าในลักษณะที่ไมํเสมอภาคกัน 

2.2.3 การให๎อภิสิทธิ์ด๎านการเสียภาษีนําเข๎า  สิทธิจีเอสพี ( GSP) ทําให๎หลายประเทศ
กลายเป็นคูํแขํงขันจนกลายเป็นข๎อพิพาททางการค๎า ดังเชํน อังกฤษกับฝรั่งเศส กํอน ค.ศ .1957 กํอน
การกํอตั้งองค๑การตลาดรํวมยุโรป สหรัฐอเมริกากับญี่ปุุน และสหรัฐอเมริกากับจีน ในทศวรรษที่ 1990 
ก็เป็นลักษณะเชํนเดียวกัน 

2.3 ความขัดแย้งในการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ 

ญี่ปุุนเป็นประเทศผู๎นําด๎านอุตสาหกรรมในเอเชียแตํขาดแคลนวัตถุดิบจึงต๎องหาแหลํง
วัตถุดิบนอกประเทศ ประกอบกับคําแรงของญี่ปุุนแพง จึงทําให๎บริษัทใหญํของญี่ปุุนเข๎าไปลงทุนตั้ง
ฐานการผลิตในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ จนทําให๎เกิดความขัดแย๎งกับประเทศอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ที่ผลิตสินค๎าในลักษณะเดียวกันโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ปัญหาทางเศรษฐกิจดังกลําว ทําให๎เกิด
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ภาวะที่เรียกวําสงครามทางเศรษฐกิจ ประเทศที่มีศักยภาพในทางเศรษฐกิจการค๎าก็ระดมกลยุทธ๑การ
แขํงขันทุกรูปแบบเข๎าตํอสู๎กัน ทั้งที่อยูํในกฎเกณฑ๑กติกา และทั้งนอกกฎเกณฑ๑กติกา สํงผลให๎เกิดการ
เผชิญหน๎า เกิดภาวะความตึงเครียดขึ้น 

2.4 แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ   
สังคมโลกมีแนวทางในการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 
2.4.1 การรวมกลุํมทางเศรษฐกิจ   เป็นการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งได๎ในระดับหนึ่ง 

เชํน OPEC AFTA EU NAFTA เป็นต๎น 

2.4.2 การใช๎มาตรการแก๎ปัญหาขององค๑การสหประชาชาติ องค๑การสหประชาชาติได๎
เข๎ามาแก๎ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย๎งระหวํางประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจ เชํน ใน กรณีแยํง
ชิงเขตการประมงระหวํางอังกฤษกับไอซ๑แลนด๑ที่เรียกวํา “สงครามปลาค็อด” แก๎ไขโดยการเจรจา 
กรณีอิรักยึดครองคูเวต ใน ค.ศ. 1990 เพ่ือครอบครองแหลํงทรัพยากรน้ํามันแก๎ไขโดยการใช๎กองกําลัง 

2.4.3 การใช๎มาตรการแก๎ไขปัญหาขององค๑การการค๎าโลก องค๑การการค๎าโลกซึ่งทํา 
หน๎าที่เป็นเวทีเจรจาแก๎ไขความขัดแย๎งทางการค๎าระหวํางประเทศ สํงเสริมการค๎าเสรี การจัดระบบ
ภาษีอากรให๎เป็นธรรมเพื่อให๎ความขัดแย๎งทางเศรษฐกิจของโลกลดน๎อยลง 
 

ปัญหาและการแก้ปัญหาทางการเมืองการปกครองของโลก 

1. ปัญหาความขัดแย้งเรื่องลัทธิการเมืองการปกครอง 
ลักษณะของความขัดแย๎งเรื่องลัทธิการเมืองการปกครองที่มีความชัดเจนกันมากที่สุดคือ 

ประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต๑ ตั้งแตํหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต๎นมา ความขัดแย๎งระหวําง 2 ลัทธิ
นี้รุนแรงจนทําให๎เกิดการแบํงกลุํมประเทศขึ้นมาในโลกเป็น 2 กลุํม คือ กลุํมโลกเสรี และ กลุํมโลก
คอมมิวนิสต๑ จนนําไปสูํความขัดแย๎งที่สําคัญ คือ 

1.1 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต 

เกิดจากความเชื่อในลัทธิการเมือง ที่แตกตํางกันการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เป็นลัทธิการเมืองที่เชื่อในเรื่องสิทธิ เสรีภาพของประชาชน การมีสํวนในการปกครองตนเอง ถือวํา
ประชาชนคือองค๑ประกอบสําคัญที่สุดในการปกครอง สํวนลัทธิคอมมิวนิสต๑นั้นเชื่อในเรื่องความเสมอ
ภาค และเชื่อวํารัฐเป็นองค๑ประกอบที่สําคัญที่สุดในการปกครองสํวนประชาชนนั้นจะต๎องเชื่อฟังรัฐ 
ปรัชญา ของการปกครองแบบประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือ
ประชาชนถือวําเสียงประชาชนคือ เสียงสวรรค๑และรัฐบาลมีอํานาจอยูํในวงจํากัดสํวนปรัชญาของการ
ปกครองแบบเผด็จการหรือระบบคอมมิวนิสต๑ ถือวํา อํานาจคือความถูกต๎อง ซึ่งเป็นการจํากัด สิทธิ
เสรีภาพของประชาชนทั้งทางการเมือง และเศรษฐกิจ ดังนั้น หากเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ต๎อง
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สกัดกั้นลัทธิคอมมิวนิสต๑ และหากเชื่อมั่นในลัทธิคอมมิวนิสต๑ต๎องทําลายระบอบประชาธิปไตย ทั้งสอง
คํายตํางจึงพยายามล๎มล๎างอีกฝุายหนึ่ง แตํสหรัฐอเมริกากับสภาพโซเวียตนั้นไมํสามารถตํอสู๎กันได๎ ไมํ
วําจะขัดแย๎งกันเพียงใดก็ตาม ด๎วยเหตุที่ตํางก็มีอาวุธนิวเคลียร๑เป็นจํานวนมาก หากเกิดการตํอสู๎รบ
ระหวํางสองประเทศนี้เมื่อใด ก็หมายถึงสงครามล๎างโลก ดังนั้นทั้งสองประเทศจึงต๎องหันมาใช๎วิธีการ 
“สงครามเย็น” ตํอสู๎กันแทน ทําให๎สังคมในชํวงเวลา 50 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นชํวงสงคราม
เย็นตามที่ได๎กลําวมาแล๎วในบทที่ 2 

1.2 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน 

ในชํวงวันที่ 6 - 9 มิถุนายน ค.ศ.1989 นักศึกษาปัญญาชนจีนได๎กํอการประท๎วง
รัฐบาลจีนเพ่ือเรียกร๎องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน รัฐบาลจีนสํงทหารเข๎าปราบปราม
นักศึกษาอยํางโหดร๎ายทําให๎ผู๎บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก สหรัฐอเมริกา และหลายประเทศ
ทางยุโรปตะวันตกได๎กลําวโจมตีประท๎วงจีนวําละเมิดสิทธิมนุษยชนและคว่ําบาตรทางการเศรษฐกิจ
กับจีน โดยงดสํงเครื่องมือสื่อสาร เรดาร๑ คอมพิวเตอร๑ และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ อันมีผลตํอการพัฒนาจีน 
สํวนจีนก็วิเคราะห๑วําต๎นเหตุของการลํมสลายของโซเวียต และประเทศยุโรปตะวันออก สหรัฐอเมริกา
มีสํวนพัวพัน เป็นเหตุให๎จีนหันไปมีความสัมพันธ๑กับรัสเซีย และเพ่ิมความสัมพันธ๑ กับประเทศกลุํมโลก
ที่สามมากขึ้น  

1.3 แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องลัทธิการเมืองการปกครอง อาจใช๎วิธี ดังนี้ 
1.3.1 การใช๎มาตรการขององค๑การสหประชาชาติ องค๑การสหประชาชาติได๎เข๎าไป

แก๎ปัญหาความขัดแย๎งโดยวิธี การตํางๆ ดังนี้ 
1.3.1.1 การจัดตั้งคณะกรรมการแก๎ปัญหา ดังเชํน ในกรณีของประเทศกรีซ

เมื่อถูกคุกคามจากประเทศแอลเบเนีย ยูโกสลาเวีย และบัลแกเรียที่เป็นบริวารของสหภาพโซเวียต ใน 
ค.ศ.1946 คณะกรรมการที่แตํงตั้งโดยคณะมนตรีความม่ันคงได๎เข๎าไปแทรกแซงและศึกษาสถานการณ๑ 
และรายงานวําทั้งสามประเทศเป็นฝุายผิด ที่เข๎าไปกํอความวุํนวายในประเทศกรีซ ตํอมาก็ได๎ลงมติให๎
ประณามการกระทําของทั้งสามประเทศ เมื่อถูกกดดันจากประชาคมโลกจึงทําให๎แอลเบเนีย 
ยูโกสลาเวีย และบัลแกเรีย จึงต๎องยุติการแทรกแซงในกรีซ  

1.3.1.2 การจัดการเจรจา องค๑การสหประชาชาติได๎จัดให๎มีการเจรจาระหวําง
สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตขึ้นหลายครั้ง เชํน การเจรจาแก๎ปัญหาเพ่ือยุติสงครามเกาหลี ใน 
ค.ศ.1951 การเจรจาเพ่ือแก๎ปัญหาในสงครามเวียดนามระหวํางทศวรรษที่ 1960 และทศวรรษท่ี 1970 
การเจรจาเพื่อแก๎ปัญหาสงครามในกัมพูชา ใน ทศวรรษท่ี 1990 เป็นต๎น 

1.3.1.3 การใช๎มาตรการทางทหาร ตัวอยํางเห็นได๎ชัดเจนคือ ปฏิบัติการใน
เกาหลี ในระหวําง ค.ศ. 1950- 1953 เมื่อเกาหลีเหนือซึ่งปกครองโดยลัทธิคอมมิวนิสต๑สํงกองทัพข๎าม
เส๎นขนานที่ 38 เข๎าโจมตีเกาหลีใต๎ องค๑การสหประชาชาติที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นกําลังหลัก ได๎สํง
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กองทัพกวํา 35 ประเทศเข๎าไปปกปูองเกาหลีใต๎ให๎คงดํารงความเป็นเอกราชอยูํได๎ สหประชาชาติยังใช๎
มาตรการทางทหารในสงครามอําวเปอร๑เซียในต๎นทศวรรษ 1990 เพ่ือกดดันให๎อิรักถอนทหารออก
จากคูเวต 

1.3.2 การใช๎มาตรการการเจรจาของคูํกรณี เป็นการเจรจากันระหวําง 2 อภิมหาอํานาจ 
คือ สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียตที่เริ่มตระหนักถึงภัยอันตรายจากการเผชิญหน๎า โดยมีอาวุธ
นิวเคลียร๑เป็นปัจจัยหนุนสหรัฐอเมริกา จึงได๎ปรับนโยบายใหมํจากแนวคิดที่วํา ถ๎ามีการรุกรานจาก
สหภาพโซเวียตแตํเพียงเล็กน๎อย สหรัฐอเมริกาจะตอบโต๎อยํางรุนแรงทุกเรื่องมาเป็น การจํากัดการ
ตอบโต๎การรุกรานจาก สหภาพโซเวียตเป็นเรื่อง ๆ เป็นผลให๎สหภาพโซเวียตเปลี่ยนนโยบายตาม ใน
ที่สุดทําให๎อภิมหาอํานาจทั้งสองสามารถบรรลุถึงข๎อตกลงในการจํากัดการทดลองอาวุธนิวเคลียร๑ได๎ใน
ระดับหนึ่ง หรือกรณีความขัดแย๎งระหวํางเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต๎ที่ดําเนินมากวํา 50 ปี โดยผู๎นําของ
ทั้งสองประเทศได๎จัดประชุมสุดยอดที่เมืองเปียงยางเมื่อต๎นปี ค.ศ. 2000 สํงผลให๎เกิดบรรยากาศผํอน
คลายความตึงเครียดและอาจนําไปสูํการรวมประเทศในที่สุด 

1.3.3 การรวมกลุํมของประเทศโลกที่สาม เป็นความพยายามรวมกลุํม เพ่ือสร๎างอํานาจ
ตํอรองกับกลุํมสหรัฐอเมริกาและกลุํมสหภาพโซเวียต และเพ่ือสลัดให๎หลุดพ๎นจากการเป็นเครื่องมือ
ของอภิมหาอํานาจทั้งสอง เริ่มโดยนายกรัฐมนตรีเนรูห๑ แหํงอินเดีย ประธานาธิบดีนัสเซอร๑แหํงอียิปต๑ 
และประธานาธิบดีตีโต๎แหํงยูโกสลาเวียเป็นตัวตั้งตัวตีจัดการประชุมที่กรุงเบลเกรดประเทศยูโกสลาเวีย 
โดยมีประเทศกลุํมโลกที่สามเข๎ารํวมประชุม 25 ประเทศเริ่มมีการจัดตั้งกลุํมประเทศไมํฝักใฝุฝุายใด
(Non Alignment)ขึ้นใน ค.ศ.1961จากนั้นก็มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ สําหรับประเทศไทยนั้น ได๎สมัคร
เข๎าเป็นสมาชิกใน ค.ศ. 1994 เป็นลําดับที่ 109 หลักการของกลุํมประเทศไมํฝักใฝุฝุายใด คือ การให๎
แตํประเทศสามารถกําหนดนโยบายที่เป็นอิสระ ปลอดจากการครอบงําของสองอภิมหาอํานาจเพ่ือ
สันติภาพ และเป็นพลังถํวงดุลของอภิมหาอํานาจทั้งสอง การตั้งกลุํมประเทศไมํฝักใฝุฝุายใดขึ้นมีผลให๎
ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางสหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียตลดความรุนแรงลงด๎วย 

2. ปัญหาความขัดแย้งเรื่องดินแดนต่างๆ 

2.1 ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์   
ดินแดนปาเลสไตน๑เคยเป็นของชาวฮิบรูหรือชาวยิวมาตั้งแตํกํอนคริสตกาลตํอมาเมื่อ

จักรวรรดิโรมันเรืองอํานาจจึงได๎กวาดต๎อนชาวยิวไปใช๎งานทั่วจักรวรรดิ  และกระจัดกระจายอยูํใน
ประเทศตํางๆ  ชาวยิวมักจะถูกเจ๎าของประเทศกดขี่ขํมเหง  เมื่อสงครามโลกครั้ง 2 สงบฝุายชนะ
สงครามจึงได๎อพยพชาวยิวกลับมาตั้งถิ่นฐานที่ปาเลสไตน๑ที่มีชาวอาหรับปาเลสไตน๑อาศัยอยูํในระยะแรก
ได๎ตกลงให๎แยกปาเลสไตน๑ออกเป็น 2 สํวน คือ รัฐของชาวยิว และรัฐของชาวปาเลสไตน๑  ซึ่งทั้ง 2 
ฝุายได๎ทําสงครามแยํงชิงดินแดนกันเรื่อยมา ชาวปาเลสไตน๑ได๎ตั้งกองกําลังขึ้นหลายกลุํมเพ่ือขับไลํชาว
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อิสราเอลออกไป เชํน กลุํมกันยายนทมิฬ กลุํมฮาร๑มาซ กลุํมใหญํที่สุดคือ กลุํมองค๑การปลดปลํอย
ปาเลสไตน๑ (Palestine Liberation Organization : PLO) ที่มีนายยัสเซอร๑ อาราฟัต เป็นผู๎นํา  

2.2 ปัญหาอิรักยึดครองคูเวต  
ในปี ค.ศ.1990 อิรักโดยการนําของประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ได๎สํงกองกําลังเข๎า

ยึดคูเวต โดยอ๎างวําคูเวตลอบขโมยน้ํามันของอิรักและละเมิดข๎อตกลงในการผลิตน้ํามัน ทั้งๆที่แท๎จริง
แล๎วอิรักต๎องการดินแดนคูเวตมารวมกับตน  องค๑การสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา และกลุํมประเทศ
อาหรับเองเห็นวําอิรักเป็นผู๎ผิด จึงได๎มีการเรียกร๎องให๎อิรักถอนทหารออกจากคูเวตแตํไมํได๎รับการ
สนองตอบจากอิรัก องค๑การสหประชาชาติที่มีสหรัฐเป็นแกนนําจึงได๎ปิดล๎อมทางเศรษฐกิจใน ค.ศ.1990 
โดยการเรียกร๎องให๎สมาชิกองค๑การสหประชาชาติยุติการค๎าขาย และการติดตํอทางธุรกิจกับอิรัก แตํ
ไมํมากพอที่จะทําให๎อิรักถอนกําลังทหารจากคูเวตได๎ ค.ศ.1991 กองทัพขององค๑การสหประชาชาติที่
นําโดยสหรัฐอเมริกา  อังกฤษและฝรั่งเศสจึงได๎เข๎าโจมตี  ทําให๎อิรักต๎องถอนทหารออกจากคูเวตใน
ที่สุด แตํก็ทําให๎สหรัฐอเมริกาเกิดการเผชิญหน๎ากับอิรักอยํางรุนแรงใน เวลาตํอมา  

2.3 ปัญหาการแย่งชิงดินแดนระหว่างอินเดียกับปากีสถาน  
หลังจากการแบํงแยกอินเดียและปากีสถานใน ค.ศ.1947 รัฐแคชเมียร๑มีปัญหามา

ตลอดเพราะเป็นดินแดนที่มีทรัพยากรและภูมิประเทศที่สวยงาม ประชากรสํวนใหญํเป็นอิสลามผูกพัน
และอยากรวมตัวกับปากีสถาน แตํเจ๎าผู๎ครองนครและคนระดับสูงเป็นฮินดูผูกพันและอยากรวมตัวกับ
ประเทศอินเดีย จึงกลายเป็นชนวนความขัดแย๎งระหวํางอินเดียกับปากีสถานจนเกิดปัญหาสู๎รบกันขึ้น
หลายครั้งจนถึงทุกวันนี้  

2.4 แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งดินแดน  
กรณีความขัดแย๎งระหวํางอิสราเอลกับปาเลสไตน๑นั้นคณะมนตรีความมั่นคงแหํง

สหประชาชาติได๎วางหลักการสําคัญในการรับรองรัฐตํางๆ ในตะวันออกกลาง แตํมตินี้ประเทศกลุํม
อาหรับไมํยอมรับรองรัฐอิสราเอล และอิสราเอลเองก็ไมํถอนกําลังออกจากเขตยึดครอง ใน ค.ศ.1977  
สหรัฐอเมริกาได๎เป็นผู๎ประสานการเจรจาระหวํางอียิปต๑ภายใต๎การนําของประธานาธิบดีอัลวาร๑ ซาดัต  
ที่เป็นผู๎นํากลุํมประเทศอาหรับกับอิสราเอล จนสามารถบรรลุข๎อตกลงสันติภาพได๎  แตํปัญหาที่ตามมา
คืออียิปต๑ถูกตํอต๎านจากประเทศอาหรับหัวรุนแรงและถูกสังหารโดยคนอียิปต๑เองที่ไมํพอใจการกระทํา
ของอัลวาร๑ ซาดัต 

3. ปัญหาความขัดแย้งเรื่องศาสนา 

3.1 ความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูและชาวมุสลิมในอินเดีย  
ในประเทศอินเดียที่มีชาวฮินดูกับชาวมุสลิมขัดแย๎งกันอยูํกํอนแล๎ว แม๎กระทั่งในการ

ตํอสู๎กับอังกฤษ เพื่อเอกราชของชาวฮินดูที่นําโดยมหาตมะคานธีกับของชาวมุสลิมที่นําโดยโมฮัมเหม็ด 
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อาลี จินนาห๑ ก็มีแนวทางท่ีแตกตํางกันและไมํสามารถตํอสู๎รํวมกันได๎ ดังนั้นเมื่ออังกฤษมอบเอกราชให๎
อินเดียใน ค.ศ.1945 สันนิบาตมุสลิม จึงขอแยกออกตั้งเป็นประเทศปากีสถาน ด๎วยเหตุผลทางศาสนา
และนําไปสูํความขัดแย๎งวุํนวายจนถึงปัจจุบัน 

3.2 ความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับชาวฮินดูในศรีลังกา  
หลังจากได๎รับเอกราช ศรีลังกาใช๎ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนื่องจาก

ประชากรสิงหลที่เป็นชาวพุทธมีจํานวนประมาณ 70% จึงสามารถผูกขาดอํานาจการปกครองตลอดมา 
คนทมิฬท่ีนับถือศาสนาฮินดูได๎พยายามรวมตัวกันตํอต๎านรัฐบาลชาวพุทธ เพ่ือแยกตนไปตั้งรัฐใหมํขึ้น 
โดยการใช๎ยุทธวิธีแบบกองโจรที่มีความรุนแรงมากขึ้น แกนนําสําคัญของขบวนการชาวทมิฬฮินดู คือ
กลุํม “พยัคฆ๑ทมิฬ  อีแลม” โดยยึดแนวทางใช๎ความรุนแรง เชํน การลอบสังหาร การกํอวินาศกรรม  
การวางระเบิด ได๎สร๎างความเสียหายให๎กับฝุายรัฐบาลศรีลังกาตลอดมา  

3.3 แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องศาสนา  
3.3.1 การแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางชาวฮินดูกับชาวมุสลิมกํอนมอบเอกราชนั้น

อังกฤษได๎มีความพยายามแก๎ปัญหาของคนฮินดูและมุสลิมมาตลอด แตํเหตุการณ๑กลับรุนแรงมากขึ้น 
ถึงแม๎มีการแยกประเทศปากีสถานออกจากอินเดียแล๎ว แตํความขัดแย๎งระหวํางประเทศก็ยังคงอยูํและ
ทําสงครามกันอีกหลายครั้ง องค๑การสหประชาชาติได๎เข๎าไปเจรจาไกลํเกลี่ยแตํปัญหาก็ยังไมํยุติจน 
กระทั่งปัจจุบันนี้   

3.3.2 การแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางชาวพุทธและชาวฮินดู ในศรีลังกาเป็นเรื่อง
ภายในประเทศ แตํมีหลักฐานที่เชื่อได๎วําขบวนการของชาวฮินดูในศรีลังกาได๎รับความชํวยเหลืออยําง
ลับๆ จากอินเดีย รัฐบาลศรีลังกาได๎พยายามตกลงกับรัฐบาลอินเดีย แตํด๎วยศาสนาที่แตกตํางกันทําให๎
ประชาชน 2 ศาสนา ไมํสามารถเข๎ากันได๎ 

3.4 ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติ 
ความขัดแย๎งด๎านเชื้อชาติ ดังเชํน กรณีสังหารหมูํชาวยิวในเยอรมนีกํอนสงครามโลก

ครั้งที่ 2 หรือกรณีความขัดแย๎งกรณีคนผิวดํากับคนผิวขาว หรือแม๎กระทั่งคนผิวสีเดียวกัน แตํตํางเชื้อ
ชาติ ที่สําคัญได๎แกํ 

3.4.1 ความขัดแย๎งในเมียนมาร๑ ประเทศพมําหรือที่เรียกวํา “เมียนมาร๑” ในปัจจุบัน
ประกอบด๎วยประชาชนกลุํมใหญํ 4 เชื้อชาติ คือ คนพมําแท๎ซึ่งเป็นชนกลุํมใหญํที่สุด กะเหรี่ยง ไทยใหญํ 
และมอญ กํอนที่อังกฤษจะมอบเอกราชแกํพมําได๎จัดการประชุมเพ่ือแก๎ปัญหาปูองกันไมํให๎เกิดสงคราม
กลางเมืองในอนาคต จนเกิดข๎อตกลงปางหลวงขึ้น สาระสําคัญ คือ ทุกกลุํมจะได๎รับเอกราชโดยเทํา
เทียมกัน การรํวมสร๎างข๎อตกลงนี้เองทําให๎อูอองซาน ผู๎นําการตํอสู๎คนสําคัญที่สุดของพมําถูกฆาตกรรม
โดยกลุํมชาตินิยมหัวรุนแรง เป็นผลให๎อูนุ ผู๎นําขบวนการชาตินิยม ที่ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรีคน
แรกของพมําไมยํอมปฏิบัติตามข๎อตกลง ทําให๎กะเหรี่ยง ไทยใหญํ และมอญ ไมํสามารถกํอตั้งประเทศ
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และประกาศเอกราชได๎ ต๎องตกเป็นคนกลุํมน๎อยอยูํใน สหภาพเมียนมาร๑ จึงได๎จัดตั้งกองกําลังติดอาวุธ
ตํอสู๎กับรัฐบาลเมียนมาร๑ โดยกะเหรี่ยงยึดที่มั่นบริเวณลุํมแมํน้ําสาละวิน ไทยใหญํยึดที่มั่นบริเวณรัฐฉาน 
(Shan State) และมอญยึดที่มั่นบริเวณตะวันออกเฉียงใต๎ กํอให๎เกิดความไมํสงบอยูํเสมอมาจนทุกวันนี้ 

3.4.2 ปัญหาความขัดแย๎งในยูโกสลาเวีย ประเทศยูโกสลาเวียประกอบด๎วยคนหลาย
เชื้อชาติ คนสํวนใหญํคือ ชาวเซิร๑บ ที่มีอํานาจปกครองและบริหารประเทศมาตลอดตั้งแตํหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เป็นต๎นมา นอกจากชาวเซิร๑บแล๎วมีชาวสโลวัก ชาวโครแอท ชาวมุสลิม และชาวเคิร๑ดเชื้อสาย
แอลเบเนีย เดิมประเทศยูโกสลาเวียปกครองในระบอบคอมมิวนิสต๑ ภายใต๎อิทธิพลของสหภาพโซเวียต 
เมื่อโซเวียตลํมสลายใน ค.ศ. 1991 กระแสชาติพันธุ๑นิยม และกระแสประชาธิปไตยได๎แพรํเข๎ามายัง
ประเทศยูโกสลาเวียสํงผลให๎ชนชาติตําง ๆ ประกาศแยกตัวเป็นอิสระเริ่มจาก โครเอเชีย สโลเวเนีย 
มาซิโดเนียและบอสเนีย การแยกตัวของบอสเนีย ได๎นําไปสูํการสู๎รบที่รุนแรง 

3.5 แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติ  
3.5.1 กรณีความขัดแย๎งในเมียนมาร๑ปัญหาการตํอสู๎ระหวํางคนตํางเชื้อชาติ ในเมียนมาร๑

ไมํได๎รับความสนใจแก๎ปัญหาจากสังคมโลกเทําที่ควร ทั้ง ๆ ที่จากสภาพการสู๎รบดังกลําวทําให๎แตํละ
ฝุายต๎องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย๑สินไปเป็นจํานวนมาก แตํถึงขณะนี้ก็ยังไมํมีหนํวยงานระดับนานาชาติ 
เข๎าไปแก๎ไข ยังคงปลํอยให๎เป็นเรื่องการเมืองภายในของเมียนมาร๑ตํอไป จนชาวกระเหรี่ยงต๎องเข๎ามา
ยึดสถานที่ ราชการในประเทศไทย เพ่ือเรียกร๎องให๎นานาชาติเข๎าไปแก๎ไขปัญหา ถึงกระนั้นก็ไมํมี
ความก๎าวหน๎าใด ๆ ทั้งนี้เพราะเมียนมาร๑ถือวําเป็นเรื่องภายในประเทศ 

3.5.2 กรณีความขัดแย๎งในยูโกสลาเวียปัญหาความขัดแย๎งเรื่องเชื้อชาติในประเทศ
ยูโกสลาเวีย ในระยะแรกสหประชาชาติเพียงแตํจัดสํงเจ๎าหน๎าที่ที่ทํางานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และ
หนํวยบรรเทาทุกข๑เข๎าไปชํวยเหลือสังเกตการณ๑เทํานั้นเพราะรัฐบาลกลางของยูโกสลาเวียที่เป็นชาว
เซิร๑บ ประกาศวําเป็นเรื่องภายในของยูโกสลาเวีย โดยเฉพาะการปราบปรามประชาชนชาวมุสลิม ใน
แคว๎นบอสเนีย จนกระทั่งเมื่อมีการรับรองประเทศบอสเนียจากกลุํมประเทศยุโรปที่มีกลุํมประชาคม
ยุโรปเป็นตัวตั้งตัวตี จึงทําให๎องค๑การสหประชาชาติมีสิทธิตามบทบัญญัติที่จะเข๎าไปแทรกแซงได๎ โดย
การตั้งคณะกรรมการสันติภาพขึ้นแตํรัฐบาลเซิร๑บก็ไมํยอมรับ ยังคงสังหารคนมุสลิมอยํางทารุณตํอไป 

ตํอมาองค๑การสหประชาชาติ ได๎ขอให๎องค๑การนาโตสํงกองกําลังเข๎ารักษาสันติภาพใน
ยูโกสลาเวีน ขณะเดียวกันก็จัดการเจรจา โดยตัวแทนของรัฐบาลเซิร๑บและตัวแทนของประชาชนชาว
มุสลิม จากการเจรจานานนับปี ในที่สุดก็สามารถตกลงกันได๎ โดยรัฐบาลกลางชาวเซิร๑บของยูโกสลาเวีย
ยอมรับการแยกตัวของประเทศบอสเนีย 

ใน ค.ศ.1998 องค๑การสหประชาชาติและองค๑การนาโตที่รักษาความสงบอยูํในยูโกสลาเวีย
ก็ต๎องแก๎ปัญหาอีก เมื่อเกิดกรณีแยกตัวของประชาชนเชื้อสายแอลเบเนีย สงครามล๎างเผําพันธุ๑ครั้งใหมํ
จึงได๎เริ่มขึ้น นายกรัฐมนตรีสโลโบดาล มิโลเซวิซ ไมํยอมรับข๎อเสนอให๎แก๎ปัญหาด๎วยสันติวิธีจากองค๑การ 
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สหประชาชาติและองค๑การนาโตที่ยื่นคําขาดให๎ยุติการทําสงครามล๎างเผําพันธุ๑ รัฐบาลกลางเซิร๑บกลับ
ไมํปฏิบัติตามองค๑การนาโตจึงได๎ใช๎กองกําลังทหารโจมตีทิ้งระเบิด ยูโกสลาเวียในปลายเดือนมีนาคม 
ค.ศ. 1999 ปัจจุบัน ยูโกสลาเวียได๎แยกออกเป็น 5 ประเทศ คือ บอสเนียและเฮอร๑เซโกวินา โครเอเชีย 
สโลเวเนีย มาซิโดเนีย เซอร๑เบียและมอนเตเนโกร 

อยํางไรก็ตาม ปัญหาของมนุษยชาติไมํวําจะเป็นปัญหาด๎านสังคม เศรษฐกิจการเมือง 
การปกครอง ที่เกิดข้ึนมาเป็นเวลานาน และดําเนินเรื่อยมา แท๎ที่จริงแล๎วได๎มีความพยายามที่จะแก๎ไข
อยูํ ตลอดเวลาไมํวําจะเป็นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 หรือ 2 แม๎แตํหลังสหภาพโซเวียตลํมสลายในปี 
ค.ศ. 1990 ประธานาธิบดี จอร๑จ บุช (George Bush) ก็ได๎หาวิธีการที่จะทําให๎สังคมโลกดําเนินวิถีทาง
สังคมการเมืองเศรษฐกิจในลักษณะเดียวกัน เพ่ือลดปัญหาการขัดแย๎ง จึงได๎จัดวาง ระเบียบโลกใหมํ 
(New World Order ) ซึ่งประกอบด๎วย 4 เรื่อง คือ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การค๎าเสรีและ
สิ่งแวดล๎อม 

ประชาธิปไตย ในทุกประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น จะกําหนด
ไว๎ในรัฐธรรมนูญของตนเองวําอํานาจอธิปไตย เป็นอํานาจของประชาชนเสมอ การแสดงออกของ
อํานาจอธิปไตยมีหลายอยําง เชํน การเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ การมีสิทธิเสนอรํางกฎหมาย 
การตัดสินปัญหาสําคัญตํางๆ เป็นต๎น 

สิทธิมนุษยชน ประสบการณ๑จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําให๎คนจํานวนมากเชื่อวํา 
การคุ๎มครองสิทธิมนุษยชนอยํางมีประสิทธิภาพ จะกํอให๎เกิดสันติภาพ และความผาสุกขึ้นในสังคม
ระหวํางประเทศ 

การค๎าเสรี คือ นโยบายการค๎าระหวํางประเทศที่รัฐบาลไมํได๎เข๎าไปก๎าวกํายหรือ
แทรกแซงในการค๎า จะปลํอยให๎การค๎าดําเนินไปเองโดยปราศจากการกีดกัน 

การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม สิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ สิ่งแวดล๎อมที่
มนุษย๑สร๎างขึ้นล๎วนมีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจาก
ปัจจัยหนึ่งจะมีสํวนเสริมสร๎างหรือทําลายอีกสํวนหนึ่งอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ สิ่งแวดล๎อมเป็นวงจร 
และวัฏจักรที่เก่ียวกันไปทั้งระบบเพื่อให๎การอยูํรํวมกันในโลกอยํางมีความสุข การอนุรักษ๑ สิ่งแวดล๎อม
จึงเป็นสิ่งที่ควรคํานึงถึงโดยการใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน๑ตํอมวลมนุษย๑มากที่สุด เพ่ือยกระดับ 
คุณภาพแหํงชีวิต 
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บทสรุป  

สําหรับปัญหาและการแก๎ปัญหาของโลกนั้น เห็นวําวิกฤตการณ๑ที่เกิดขึ้นในสํวนตํางๆ ของ
โลกที่สํงผลกระทบตํอมนุษยชาติทั้งโดยตรงและโดยอ๎อมนั้นได๎กลําวถึงใน 3 ประเด็น คือ 

1. ปัญหาและการแก๎ไขปัญหาทางสังคมของโลก ประเด็นปัญหาที่สําคัญ คือปัญหาการเพ่ิม
ประชากร ซึ่งมีผลกระทบให๎เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เชํน ปัญหาการขาดแคลนอาหาร ปัญหาการ
แบํงปันทรัพยากร ปัญหาที่อยูํอาศัย ปัญหาการศึกษา ปัญหาการจัดการด๎านสาธารณูปโภค ปัญหา
สุขภาพ เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีปัญหาสิ่งแวดล๎อม ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหายาเสพติด 
และปัญหาโรคเอดส๑ แนวทางในการแก๎ไขปัญหา มีหลายวิธีโดยแก๎ท่ีต๎นเหตุของปัญหานั้น หนํวยงานที่
มีบทบาทมีทั้งองค๑การสหประชาชาติและองค๑กรชํานัญพิเศษ เชํน ยูเนสโก องค๑การอาหารและเกษตร 
องค๑การอนามัยโลก สํานักงานข๎าหลวงใหญํแหํงสหประชาชาติตลอดจนองค๑กร เอกชนตําง ๆ ที่รํวมกัน
รณรงค๑ในการปูองกัน การให๎การศึกษา การใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการใช๎มาตรการทางกฎหมาย 
เพ่ือใช๎แก๎ปัญหาเหลํานี้ 

2. ปัญหาและการแก๎ปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งมีปัญหาสําคัญคือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลกมีผลให๎หลายประเทศเกิดปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศด๎อยพัฒนาในเอเชีย แอฟริกา และ
ละตินอเมริกา หรือในสหรัฐอเมริกาก็กระทบด๎วย เป็นผลให๎บริษัทขนาดใหญํต๎องตกแตํงบัญชีเพ่ือให๎คน
ทั่วไปเข๎าใจวําเศรษฐกิจของบริษัทยังมั่นคง ซึ่งความเป็นจริงไมํเป็นเชํนนั้น ผลที่ตามมาก็คือ กระทบ
ตํอเศรษฐกิจโดยภาพรวมของสหรัฐอเมริกาด๎วย นอกจากนี้ยังมีปัญหาความขัดแย๎งทางเศรษฐกิจ คือ 
ระบบเศรษฐกิจของกลุํมโลกเสรี และระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต๑ทําให๎เกิดความขัดแย๎งระหวําง 
2 คําย และความขัดแย๎งเรื่องระเบียบการค๎าที่ตั้งกฎเกณฑ๑ การสํงเสริมและการกีดกันทางการค๎า 
ตลอดจนความขัดแย๎งในการแสวงหาแหลํงวัตถุดิบ แนวทางในการแก๎ปัญหาในระดับนานาชาติก็คือ
การรวมกลุํม เชํน กลุํมอาเซียน กลุํมสหภาพยุโรป กลุํมโอเปค และอ่ืนๆ อีกมาก ตลอดจนใช๎มาตรการ
แก๎ปัญหาขององค๑การ สหประชาชาติ และการเจรจาทางการค๎า ซึ่งก็ได๎ชํวยบรรเทาความรุนแรงทาง
เศรษฐกิจลงได ๎

3. ปัญหาและการแก๎ปัญหาทางการเมืองของโลก ปัญหาเรื่องลัทธิการเมืองทําให๎เกิดความ
ขัดแย๎งระหวํางจีนกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศมหาอํานาจสํงผลกระทบตํอประเทศอ่ืนๆ มากมาย 

ปัญหาความขัดแย๎งเรื่องดินแดน เชํน ในปาเลสไตน๑ คูเวต อินเดียกับปากีสถาน ความขัดแย๎งในเรื่อง
เชื้อชาติ เมียนมาร๑ ยูโกสลาเวีย ความขัดแย๎งในเรื่องศาสนาในแคชเมียร๑ ศรีลังกา แนวทางการแก๎ปัญหา  
มีการใช๎มาตรการตั้งแตํข้ันเจรจา จนถึงการใช๎กําลังเข๎าแก๎ปัญหา ซึ่งมีท้ังได๎ผลมากและน๎อย แตกตําง
กันไปแล๎วแตํกรณี  



~ 101 ~ 
 

ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและแนวทางแก๎ไขปัญหาที่ได๎กลําวมาท้ังหมดนั้น เป็น
เพียงสํวนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นในโลก ตราบใดที่มนุษย๑ยังมีความแตกตํางกัน ทั้งในเรื่องความคิด 
ชาติพันธุ๑ ศาสนาและองค๑ประกอบความเป็นชาติ ตราบนั้นปัญหาคงยังต๎องมีตลอดไป ขึ้นอยูํกับ
แนวทางแก๎ปัญหาและความรํวมมือในการแก๎ปัญหาจากนานาชาติจะมีสักเพียงใด หากแนวทางและ
กลไกของการแก๎ปัญหาไมํดีพอ และไมํได๎รับความรํวมมือในการแก๎ปัญหา โอกาสที่มนุษย๑จะเปิดฉาก
ทําสงครามทําลายล๎างกันก็จะเกิดขึ้น ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญํก็จะกลับมาเยือนชาวโลกอีก แล๎วก็จะ
เกิดความพยายามแสวงหาสันติภาพกันอีก  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 1. การเพ่ิมขึ้นของประชากรสํงผลให๎เกิดปัญหาใดตามมาบ๎าง และอยํางไร 

 2.  จงยกตัวอยํางวิธีการแก๎ไขปัญหาโลกร๎อน มา 3 ประการ 

 3.  วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบูํสํงผลกระทบอยํางไรตํอประเทศไทย 

 4. จงอธิบายลักษณะของเศรษฐกิจฟองสบูํ 
 5. อะไรคือสาเหตุสําคัญท่ีทําให๎เกิดความขัดแย๎งเรื่องดินแดน  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 4   แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

1. แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก  

2. แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก 

3. แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองโลก 

  

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักศึกษา มีความรู๎  ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ 

และการเมืองการปกครองของโลก  

2. นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครองของโลก 

3. นักศึกษาวิเคราะห๑ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองการ
ปกครองของโลก  

4. นักศึกษาสามารถสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสังคมของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูํ
ตลอดเวลาได๎ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  ศึกษาเนื้อหาในบทเรียนและเรื่องที่เก่ียวข๎องกํอนเข๎าเรียน 

2. บรรยายเนื้อหาสาระสําคัญของแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครองของโลก 

3. แบํงกลุํมนักศึกษาเพื่อศึกษาแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเมือง
การปกครองของโลก 

4. ตัวแทนกลุํม นําเสนองานหน๎าชั้นเรียน  อภิปรายกลุํม  ซักถาม  แลกเปลี่ยนประเด็น
ความรู๎ระหวํางกลุํม 

5. บรรยายสรุปประเด็นสําคัญของแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครองของโลก  
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สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน  ตําราที่เก่ียวข๎อง 
2. บทความ ที่เก่ียวข๎อง  
3. ใบความรู๎  
4. ใบงาน 

5. วิดีทัศน๑  รูปภาพ 

6. Powerpoint  
 

การวัดผลและประเมินผล 

1.  สังเกตและประเมินจากการมีสํวนรํวมในกิจกรรม 

2.  สังเกตและประเมินจากการนําเสนอข๎อมูลที่ได๎รับมอบหมาย 

3. สังเกตและประเมินจากการตั้งประเด็นปัญหา การซักถาม  การตอบคําถาม 

4. ประเมินจากใบงาน และตอบคําถามท๎ายบท 
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บทท่ี 4 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

  

สังคมโลกมีลักษณะเป็นพลวัตที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอทั้งด๎านสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองการปกครอง ทั้งนี้เพราะมีปัจจัย แวดล๎อมหลายประการที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
ดังกลําว เหตุการณ๑หรือปัญหาที่เกิดข้ึนแล๎วบางเรื่องอาจสิ้นสุดไปแล๎ว แตํบางเรื่องยังดําเนินตํอไป ใน
บทนี้จะได๎ศึกษาถึงแนวโน๎มของการเปลี่ยนแปลง และปัญหาในอนาคตของสังคมโลก ทั้งด๎านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ทั้งนี้ เพ่ือจะทําให๎เรามีความรู๎ความเข๎าใจและรู๎เทํ าทัน รวมทั้ง
สามารถปรับตัวปรับใจให๎เหมาะสมเพื่ออยูํในสังคมโลกอยํางสันติ 

การจัดระเบียบโลกใหมํ ปี ค.ศ.1990 อดีตประธานาธิบดี จอร๑จ บุช (George Bush) ก็ได๎หา
วิธีการที่จะทําให๎สังคมโลกดําเนินวิถีทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจในลักษณะเดียวกัน เพ่ือลดปัญหา
การขัดแย๎ง จึงไดจ๎ัดวางระเบียบโลกใหมํ (New World Order) ซึ่งประกอบด๎วย 4 เรื่อง คือ  

1.  ประชาธิปไตย  
2.  สิทธิมนุษยชน  
3.  การค๎าเสรี 
4.  สิ่งแวดล๎อม  
สําหรับแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

แบํงเป็น 3 ขอบขําย คือ 

1.  แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลก 

2. แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก 

3. แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของโลก 

 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก 

จากการศึกษาวิวัฒนาการ และปัญหาสังคมโลกที่ผํานมาในอดีต และที่เป็นอยูํในปัจจุบันทํา
ให๎เราสามารถวิเคราะห๑แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลง และปัญหาของโลกทางด๎านสังคมในอนาคตได๎หลาย
ประเด็น ดังนี้ 
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1. แนวโน้มเกี่ยวกับครอบครัว 
 

 
     

ภาพที่ 4.1 อัลวิน ทอฟฟ์เลอร๑ (Alvin Toffler) 

ที่มา: http://human.tru.ac.th 
 

อัลวิน ทอฟฟ์เลอร๑(Alvin Toffler) นักวิชาการและ นักวิจารณ๑สังคมชาวอเมริกันซึ่งเป็น
ผู๎เขียนหนังสือเรื่อง "อนาคตระทึก" (Future Shock) ได๎ชี้ให๎เห็นถึงความตื่นกระหนกอยํางใหญํหลวง
ของสังคมอเมริกันภายหลังจากสหภาพโซเวียตสํงดาวเทียมสปุตนิก (Sputnik) ขึ้นสูํวงโคจรในอวกาศ
ได๎สําเร็จเป็นประเทศแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) ขณะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น
คูํแขํงสําคัญยังทําไมํได๎ และในหนังสือเรื่อง "คลื่นลูกที่สาม" (The Third Wave) เขาได๎ชี้ให๎เห็นวํา
กระแสคลื่น หรือกระแสวิถีชีวิตของมนุษย๑ได๎เกิดขึ้นมากํอนแล๎วสองลูก คือ คลื่นการปฏิวัติ
เกษตรกรรมในยุคหินใหมํ ซึ่งกระแสคลื่นดังกลําวใช๎เวลานับพันปีกวําจะแสดงตัวเองอยํางเดํนชัด คลื่น
ลูกที่สองคือกระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 ซึ่งใช๎เวลาประมาณ 300 ปีจึงสามารถ
แสดงออกซึ่งวิถีชีวิตบดบังวิถีชีวิตคลื่นลูกเกําได๎ สํวนคลื่นลูกที่สามที่กําลังเกิดขึ้น คือ คลื่นแหํงการ
ปฏิวัติเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งคลื่นลูกที่สามนี้จะสํงผลกระทบตํอการผลิตแบบใหมํ ครอบครัวแบบใหมํ 
รวมทั้งสถาบันใหมํ ๆ จะบังเกิดขึ้น 

1.1 ครอบครัวอนาคต 

อัลวินกลําววําครอบครัวในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวอันประกอบด๎วย
พํอ แมํ และลูก 1-3 คน พํอมีหน๎าที่ทํางานเลี้ยงครอบครัว แมํมีหน๎าที่ดูแลบ๎านและเลี้ยงลูก 
ครอบครัวแบบนี้มีความเหมาะสมกับรูปแบบสังคมในยุคคลื่นลูกที่สอง ซึ่งเป็นสังคมที่มีผลผลิตทีละ
มาก ๆ มีคํานิยม และรูปแบบการดําเนินชีวิตที่คล๎ายคลึงกัน มีการปกครองตามลําดับขั้น มีการ
แบํงแยกชีวิตการทํางานกับชีวิตสํวนตัวที่บ๎านออกจากกันอยํางเด็ดขาด สําหรับในอนาคตอัลวินเห็นวํา
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รูปแบบครอบครัวจะเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสมัยใหมํ งานบางชนิด เชํน การสร๎าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ การออกแบบอาคาร การเขียนตํารา การตรวจสอบกระบวนการผลิตระยะไกล 
การโต๎ตอบจดหมายอีเล็กทรอนิกส๑จะสามารถทําได๎ที่บ๎าน สามีภรรยาจะมีเวลาได๎อยูํใกล๎ชิดกันมากขึ้น 
ลักษณะการทํางานอาจแบํงกันทําคนละชิ้นหรือแบํงเวลากันทําคนละชํวง นอกจากนั้นแนวคิดในการ
หาคูํครองจะเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งแตํเดิมการเลือกคูํครองมีเหตุผลสําคัญจากความรักในเชิงโรแมนติก 
แตํในอนาคตคูํสมรสจะต๎องพิจารณาการทํางานแบบรวมมันสมอง โดยจะต๎องเพ่ิมเกณฑ๑การเลือก
คูํครองในเรื่องสติปัญญา ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และคุณธรรมการทํางานด๎วย เด็ก ๆ ในยุค
คลื่นลูกที่สาม จะไมํถูกตัดขาดจากพํอแมํเพราะต๎องไปเรียนหนังสือ แตํเขาจะเติบโตในบ๎าน
อีเล็กทรอนิกส๑ และคุ๎นเคยกับงานของพํอแมํตั้งแตํเกิด เมื่อเขาโตขึ้นถึงระดับหนึ่ งเขาจะมีสํวนรํวมใน
การทํางานของพํอแมํด๎วย อัลวินยังเห็นวําครอบครัวในอนาคตจะกลับไปมีลักษณะคล๎ายยุคคลื่นลูกที่
หนึ่งตรงที่ครอบครัวจะมีลักษณะครอบครัวขยาย คือครอบครัวที่มีจํานวนคนมากขึ้นและมีลักษณะ
เป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือสหกรณ๑ที่ถูกต๎องตามกฎหมาย ครอบครัวอาจประกอบด๎วยเพ่ือนของพํอ 
เพ่ือนของแมํที่รํวมธุรกิจด๎วย หรืออาจรวมถึงลูกค๎าที่ต๎องเกี่ยวข๎องกับการผลิต ซึ่งไมํวําการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตจะสํงผลตามมาในลักษณะใดก็ตาม อัลวินสรุปวําโลกจะต๎องก๎าวตํอไป และ
ระบบครอบครัวจะยังเป็นสถาบันหลักของสังคมตํอไป ควบคูํไปกับความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี 
ระบบครอบครัวจะเป็นสํวนสําคัญในการสร๎างสังคมและการปรับตัวสูํอารยธรรมของคลื่นลูกใหมํ 

นอกจากแนวคิดของอัลวิน ในเรื่องครอบครัวอนาคตดังกลําวแล๎ว ความก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพจะทําให๎มนุษย๑สามารถเลือกมีบุตรตามความต๎องการได๎อีกด๎วยโดยเฉพาะในเรื่อง
ลักษณะทางกายภาพ 

1.2 บ้านส านักงาน (Office Home) 

อัลวิน เชื่อวําการปฏิวัติทางเทคโนโลยีการสื่อสารจะทําให๎เกิดระบบการผลิตแผน
ใหมํที่จะดึงคนจํานวนนับล๎านคนให๎ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือกลับเข๎าทํางานในบ๎านโดยการ
ปรับบ๎านให๎เป็นที่ทํางานแทนการทํางานในโรงงาน บ๎านดังกลําวจะเป็นบ๎านที่มีเทคโนโลยี ทันสมัย
และเป็นศูนย๑กลางการผลิต ทั้งนี้ เพราะการทํางานในอนาคตจะเกี่ยวข๎องกับข๎อมูลมากกวํา การทํากับ
สิ่งของหรือเครื่องจักร ซึ่งงานที่เกี่ยวข๎องกับข๎อมูลนั้นสามารถทําท่ีบ๎านได๎ ในอนาคตบ๎าน จึงกลายเป็น
ทั้งท่ีอยูํอาศัยและที่ทํางาน ซึ่งกํอให๎เกิดผลกระทบหลายประการ เชํน 

1.2.1 ทําให๎ชุมชนมีความมั่นคงขึ้น เพราะคนทํางานไมํต๎องย๎ายตามสถานที่ทํางาน
ในกรณีถูกโยกย๎าย 

1.2.2 เป็นการลดและกระจายพลังงานจากการกระจุกอยูํตามอาคารใหญํ ๆ และยัง
สามารถใช๎พลังงานทดแทนจากดวงอาทิตย๑ได๎อยํางเพียงพออีกด๎วย 
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1.2.3 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส๑ คอมพิวเตอร๑ และโทรคมนาคมจะเจริญรุดหน๎า ในขณะที่
ธุรกิจ รถยนต๑และธุรกิจซื้อขายที่ดินอาจลดลง 

1.2.4 เอกชนที่ทํางานคล๎ายคลึงกันอาจรํวมมือกันเป็นเจ๎าของเครื่องมือในการ
ทํางานรํวมกันในลักษณะของหุ๎นสํวนหรือบริษัทขนาดยํอม เป็นต๎น 

2.  แนวโน้มเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

สังคมโลกมีความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีด๎านตําง ๆ มากมายนับตั้งแตํโลกเข๎าสูํยุคที่
เรียกวําโลกาภิวัตน๑สังคมโลกมีความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีด๎านตําง ๆ มากมาย ซึ่งอาจแบํงได๎หลาย
ประเภทที่สําคัญ ได๎แกํ 

2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 

Technology)   

 
 

ภาพที่ 4.2 โลกของการสื่อสาร 

ที่มา: https://phungwit.ac.th 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นเทคโนโลยีที่มีความสําคัญที่สุดในยุคโลกาภิวัตน๑ ทั้งนี้
เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในกระบวนการโลกาภิวัตน๑ เทคโนโลยีสารสนเทศมี
วิวัฒนาการมานานหลายพันปีแล๎วเริ่มต๎นจากการสื่อสารด๎วยภาพและอักษรโดยมีอุปกรณ๑ได๎แกํ
กระดาษ หมึก และเครื่องเขียนตําง ๆ ตามด๎วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟูา และ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส๑ เชํน เครื่องพิมพ๑ดีด โทรศัพท๑ เทคโนโลยี ไมโครอิเล็กทรอนิกส๑ คอมพิวเตอร๑ 
อุปกรณ๑การสํงขําวสารตําง ๆ เป็นต๎น เทคโนโลยีเหลํานี้เมื่อผสมผสานกับเทคโนโลยีคมนาคม ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีในการติดตํอสื่อสาร เชํน วิทยุ โทรทัศน๑ โทรสาร รวมทั้งการสื่อสารผํานดาวเทียม ทําให๎
การสื่อสารเป็นไปอยํางกว๎างขวางและรวดเร็ว การนําเอาวัสดุสมัยใหมํมาใช๎ในการผลิตใยแก๎วนําแสง 
(Fiber Optics) ทําให๎มีการพัฒนาการสื่อสารด๎วยภาพ เสียง และตัวเลขได๎ดีขึ้นอยํางมาก เทคโนโลยี
สารสนเทศชํวยให๎สังคมโลกมีความใกล๎ชิดกันจน เป็นเสมือนหมูํบ๎านเดียว คือ หมูํบ๎านโลก ในอนาคต
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เทคโนโลยีเหลํานี้จะยิ่งพัฒนาไปอยํางรวดเร็วทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพในอนาคตภาวะโลกาภิ
วัตน๑จะกระจายไปทั่วทุกมุมโลก และคนทั่วไปสามารถเข๎าถึงได๎อยํางงํายดายยิ่งกวําในปัจจุบันซึ่ง
กระจายเฉพาะในกลุํมประชากรที่มีความสามารถและมีโอกาสสูงเทํานั้น เชํน ระบบอินเทอร๑เนตใน
ปัจจุบันสามารถเข๎าถึงได๎เฉพาะประชากรบางกลุํมเทํานั้น 

2.2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology) เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับ
ผลิตสินค๎าและการบริการขนาดใหญํ 

 

 
 

ภาพที่ 4.3 ธุรกิจอุตสากรรม 

ที่มา: www.engineeringtoday.net 
 

2.2.1 เซรามิกส๑ (Ceramics)  มีคุณภาพแข็ง ทน เบา ไมํเป็นสนิม ทนตํออุณหภูมิสูง 
บางชนิดมีความแกรํงแตํบางเบา จึงสามารถนํามาผลิตสินค๎าจําพวกกรรไกร มีด เตารีด ในอนาคตจะมี
บทบาทอยํางมากในอุตสาหกรรมเครื่องยนต๑ อุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ โทรคมนาคม รถยนต๑ ดาวเทียม 
พลังงาน การแพทย๑ และการทหาร 

2.2.2 พลาสติก (Plastics) บางชนิดมีความแข็งเทําโลหะแตํมีความบางเบากวํา เก็บ
ความร๎อนและไฟฟูาได๎ดีกวําทําให๎ประหยัดพลังงาน สามารถนําไปทดแทนโลหะ และกระจกได๎ เชํน 
กาน้ํา คอนแท็คเลนส๑ ทํอน้ํา กระจกพลาสติก ขวดน้ํา หลอดนีออน หมวกทหาร เสื้อกันกระสุน ชิป 
แผํนความจําในเครื่องคอมพิวเตอร๑ รวมทั้งชิ้นสํวนเครื่องบินและดาวเทียม 

2.2.3 ใยแก๎วนําแสง (Fiber Optics) มีขนาดเล็กเทําเส๎นผม หรือประมาณหนึ่งในห๎า
ของ สายเคเบิลที่ทําจากทองแดงแตํมีศักยภาพในการสื่อสารและรับสํงข๎อมูลได๎สูงกวําสายเคเบิลที่ทํา
จากทองแดงมากมาย ในอนาคตเคเบิลใยแก๎ว จะถูกนําไปวางเป็นเครือขํายครอบคลุมทั่วโลก สําหรับ
การสื่อสารคมนาคมทั้งด๎านเสียง ภาพ และข๎อมูลตัวเลข 
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2.2.4 เซมิคอนดักเตอร๑ (Semiconductors) เชํน การผลิตซิลิคอนจากทรายธรรมดา 
สําหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส๑จําพวกทรานซิสเตอร๑ แผงวงจร และชิป (Chip) ในอนาคตจะมีการพัฒนา
วัสดุผสมทําให๎สามารถลดขนาดวงจรได๎ วัตถุบางชนิดสามารถนํามาทําชิปที่ทํางานได๎เร็วกวํา กินไฟ
น๎อยกวํา และยังทนความร๎อนดีกวําชิป แบบเดิมอีกด๎วย 

2.3 เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ในอนาคตเทคโนโลยีชีวภาพจะมีความ 
ก๎าวหน๎าหลายประการ  

 

 
 

ภาพที่ 4.4 เทคโนโลยีชีวภาพ 

ที่มา: www.blog.epravesh.com  
 

2.3.1 การตัดตํอยีนส๑  ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ที่มุํงให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตว๑ด๎วยการแทรกแซงพันธุกรรมโดยตรง โดยใช๎เทคนิคการรวมตัว
กันของสารดีเอ็นเอ (DNA) และการตัดตํอยีนส๑ เทคโนโลยีดังกลําวทําให๎เกิด "สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการ
ตัดตํอพันธุกรรม" (GMOs) ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีชีวภาพการตัดตํอยีนส๑ในอนาคตได๎แกํการ
พัฒนาพันธุ๑พืชและสัตว๑ให๎ทนทานตํอโรคและปัจจัยที่บํอนทําลายความเจริญเติบโตและการขยายพันธุ๑
ตํางๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน๑อยํางยิ่งตํอการเกษตร ปศุสัตว๑ อุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม อาหาร ยา
รักษาโรค รวมทั้งการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมของโลก 

2.3.2 การคัดลอกพันธุ๑หรือโคลนนิ่ง (Cloning) เป็นการคัดลอกพันธุ๑พืชและพันธุ๑
สัตว๑ให๎เหมือนกับพํอแมํ ประโยชน๑ของการโคลนนอกจากจะเป็นการคัดลอกตัวใหมํได๎แล๎วยังมี
ประโยชน๑ตรงที่ชํวยควบคุมไวรัสได๎ด๎วย พันธุ๑พืชต๎นเดียวที่ไร๎โรคจะสามารถคัดลอกได๎นับเป็นพันๆ ต๎น 
การโคลนสัตว๑มีข๎อยุํงยากกวําการโคลนพืชแตํก็ใช๎หลักการคล๎ายคลึงกัน เพียงแตํพืชสามารถเลี้ยง
เซลล๑ และต๎นอํอนได๎ในหลอดแก๎วแล๎วสามารถนําไปปลูกได๎เลย ในขณะที่การโคลนสัตว๑จะต๎องนําตัว
อํอนไปฝังในมดลูกของตัวเมียจึงจะให๎ลูกออกมาได๎ การโคลนนอกจากจะใช๎กับสัตว๑แล๎วยังสามารถใช๎
กับมนุษย๑อีกด๎วย 
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2.3.3 การถอดรหัสยีนส๑และทําแผนที่ยีนส๑ (Human Genome & Gene Mapping) 
ซึ่งจะทําให๎เราทราบถึงความลับของกลไกแหํงความเป็นมนุษย๑ทั้งทางกายภาพและพฤติกรรม รวมทั้ง
การเจ็บไข๎ได๎ปุวยและความผิดปกติทางพันธุกรรมตั้งแตํกํอนการปฏิสนธิ เชํน รู๎วําเด็กคนใดเกิดมาแล๎ว
จะมีพฤติกรรมอยํางไร จะเป็นคนเกํงกาจแคํไหน รวมทั้งจะเป็นโรคอะไร และจะมีอายุมากน๎อยเพียงใด 
จุดมุํงหมายสําคัญของโครงการนี้ก็เพ่ือปูองกันสิ่งที่ไมํพึงประสงค๑ หรือเป็นอุปสรรคตํอคุณภาพชีวิต
ของมนุษย๑ที่มีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ๑หรือความผิดปกติของยีนส๑ได๎ลํวงหน๎า เชํน โรคโลหิตเป็นพิษ 
โรคอัลไซเมอร๑ โรคแกํเกินวัย เป็นต๎น ซึ่งการค๎นพบดังกลําวยํอมกํอให๎เกิดผลดีในแงํการปูองกัน แตํใน
ขณะเดียวกันก็อาจสํงผลตํอจิตใจผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เชํน กรณีที่หญิงบางคนได๎
ทราบลํวงหน๎าวําลูกในท๎องที่จะเกิดออกมาจะมีพฤติกรรมเลวร๎าย จะมีชีวิตอยูํได๎ไมํก่ีขวบเป็นต๎น 

2.4 เทคโนโลยีอวกาศ 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 เทคโนโลยีอวกาศ 

ที่มา: http://www.digitalschool.club 
 

มนุษย๑สามารถสํงวัสดุออกไปนอกโลกได๎เมื่อ 5 ทศวรรษมาแล๎วเมื่อสหภาพโซเวียต
ได๎สํงดาวเทียมสปุตนิกขึ้นสูํวงโคจรในปลายปี ค.ศ. 1957 และสหรัฐอเมริกาสํงดาวเทียมเอ็กพลอเรอร๑ 
(Explorer) ได๎ในเดือนมกราคมปีถัดมา จากนั้นทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตก็แขํงขันกันสํง
ดาวเทียมและยานอวกาศขึ้นสูํวงโคจรอยํางตํอเนื่อง จนในที่สุดในวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ.1969 (พ.ศ.
2512) สหรัฐอเมริกาก็สามารถสํงมนุษย๑อวกาศสามคนขึ้นสูํวงโคจรรอบโลกตามโครงการอพอลโล 11 

และสํงมนุษย๑อวกาศสองคนลงเหยียบผิวดวงจันทร๑ในวันที่ 21 กรกฎคม 1969 ซึ่งการที่จะสํงมนุษย๑ไป
ลงยังดวงจันทร๑ได๎จะต๎องอาศัยความรู๎และเทคโนโลยีขั้นสูงมาก หลังจากนั้นมนุษย๑ก็ไมํอยูํนิ่งแตํได๎พยายาม
สํารวจจักรวาลอันกว๎างใหญํไพศาลโดยการสํงยานสํารวจออกไปนอกระบบสุริยะ สํงกล๎องโทรทัศน๑

http://www.digitalschool.club/
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อวกาศไปลอยอยูํนอกโลกเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวของจักรวาล รวมทั้งการสํงสัญญาณติดตํอไปยัง
ดวงดาวที่คาดวําอาจมี "สิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาด" (Extra Terrestrial) ซึ่งมีความเป็นได๎ในเมื่อคํานึงถึง
ข๎อเท็จจริงที่วําจักรวาลมี ความกว๎างนับหมื่นปีแสงและประกอบด๎วยกลุํมดาวหรือดาราจักร(Galaxy) 

มากมายนับหมื่นล๎าน แกแล็กซี่ เทคโนโลยีอวกาศฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแตํการศึกษาอวกาศ 
และจักรวาลนอกจากจะทําให๎เราเข๎าใจธรรมชาติที่อยูํรอบตัวเรา และแสดงภูมิปัญญาความสามารถ
ของมนุษย๑แล๎วผลประโยชน๑อ่ืนที่ติดตามมาที่เราได๎รับแล๎วมีมากมาย เชํน การสํงดาวเทียมสูํท๎องฟูาก็
เป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และดาวเทียมนี่เองที่ทําให๎เราสามารถใช๎อินเทอร๑เน็ต รวมทั้ง
ใช๎ในการถํายทอดรายการตําง ๆ ทางวิทยุ โทรทัศน๑ และการสื่อสารผํานโทรศัพท๑มือถือ เทคโนโลยี
อวกาศจึงสํงผลประโยชน๑ตํอมนุษยชาติทั้งมวลอยํางมหาศาล 

3. แนวโน้มเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม 

3.1 แนวโน้มเกี่ยวกับวัฒนธรรม จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการด๎านตํางๆ อาจ 

สรุปได๎วําแนวโน๎มทางสังคมวัฒนธรรม อาจเป็นดังนี้ 
3.1.1 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 

 
 

ภาพที่ 4.6 ความหลากทางวัฒนธรรม 

ที่มา http://dobbyzoil508.blogspot.com/ 
 

ปัจจุบันหลายชนชาติได๎ประกาศตนเป็นอิสระ ซึ่งตํางก็มี วัฒนธรรมเป็นของ
ตนเองกํอให๎เกิดชาตินิยมทางวัฒนธรรมขึ้น ทําให๎วัฒนธรรมโลกมีลักษณะหลากหลาย การยึดมั่นใน
วัฒนธรรมของตนอยํางเหนียวแนํนและหลงใหลใน ชาติพันธุ๑ของตนอาจนําไปสูํความขัดแย๎งจน
กลายเป็นสงครามได๎ แตํในยุคโลกาภิวัตน๑ประชากรมีโอกาสได๎พบเห็นวัฒนธรรมที่ แตกตํางกันมากขึ้น
ทําให๎เกิดการยอมรับความหลากหลายของ วัฒนธรรมได๎ 

3.1.2 การครอบงําของวัฒนธรรมตะวันตก เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอํานาจ
เดียวในโลก ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจโฆษณาและลัทธิบริโภคนิยม(Consumerism) รวมทั้ง
การผูกขาดด๎านข๎อมูลขําวสารและธุรกิจมวลชนแพรํหลาย จึงเกิดการไหลบําของวัฒนธรรมตะวันตก
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เข๎าครอบงําวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความเป็นอยูํ อาหารการกิน การ
แตํงกาย เป็นต๎น นอกจากนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจะเข๎ามามีบทบาทสําคัญทางการศึกษา จํานวน
ผู๎รู๎ภาษาสากลจะมีมากขึ้นและภาษาญี่ปุุนจะกลายเป็นภาษาสากลอีกภาษาหนึ่ง 

3.1.3 ขบวนการเมืองบางประเภทจะเติบโตขึ้น เชํน ขบวนการสันติภาพ การอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ขบวนการสตรี ขบวนการสิทธิมนุษยชนและขบวนการกําหนดวิถี
ชีวิตของตนเอง (Determination) เป็นต๎น 

3.2 แนวโน้มเกี่ยวกับศาสนาและชาติพันธุ์ กระแสชาติพันธุ๑นิยมจะสํงผลให๎เกิดปัญหา
ความขัดแย๎งด๎านศาสนาและกลุํมชาติพันธุ๑มากยิ่งข้ึน 

3.3 แนวโน้มเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ แนวโน๎มเกี่ยวกับประชากรและสังคมมนุษย๑มี
ข๎อพิจารณา ดังนี้ 

3.3.1 แนวโน๎มเกี่ยวกับประชากร สัดสํวนประชากรในแอฟริกา ตะวันอออกกลาง 
เอเชียใต๎จะเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ประชากรในยุโรปและอเมริการเหนือจะลดลง จีนและอินเดียจะยังเป็น
ประเทศที่มีประชากรสูงสุดสองลําดับแรกและมีสัดสํวนประมาณร๎อยละ 36 ของทั้งโลก สัดสํวนของ
ประเทศด๎อยพัฒนาจะมากข้ึนในขณะที่สัดสํวนของประเทศพัฒนาแล๎วลดลง สัดสํวนของเด็กจะลดลง
ในขณะที่ผู๎สูงอายุจะมากข้ึน อัตราสํวนการพ่ึงพิงจะลดลงสําหรับประเทศกําลังพัฒนา แตํจะเพ่ิมขึ้นใน
ประเทศพัฒนาแล๎ว อายุของประชากรจะยาวขึ้น เนื่องจากความก๎าวหน๎าของวิทยาศาสตร๑การแพทย๑
คุณภาพของประชากรจะสูงข้ึน เนื่องจากความก๎าวหน๎าทางการศึกษาและเทคโนโลยี การเกิดลักษณะ
เมืองและการสร๎างเมืองในประเทศยากจนและประเทศท่ีมีฐานะปานกลางจะเพ่ิมขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 4.7 แสดงความเลื่อมล้ําคนในสังคม 

ที่มา: http://www.kriengsak.com 

 

http://www.kriengsak.com/
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3.3.2 ความเหลื่อมล้ําทางสังคมระหวํางกลุํมชนตํางๆ ลดลงอยํางมาก ประชาชนมี
สิทธิเสรีภาพมากขึ้น ความเสมอภาคระหวํางเพศมีมากขึ้น สตรีจะเข๎ามาเป็นผู๎นําทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองมากขึน้ เพราะประชาชนได๎รับการศึกษามากข้ึนและสามารถติดตํอสื่อสารกันมากข้ึน 

3.3.3 ความตระหนักในคุณภาพชีวิต  

 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก 

1. แนวโน้มเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ   

สําหรับในศตวรรษที่ 21 ระบบเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมจะยังคงเป็นระบบทุนนิยม หรือ
เสรีนิยมแตํจะมีรูปแบบที่พัฒนาให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น การค๎าเสรีจะยังคงดํารงอยูํแม๎วําจะลดความสําคัญ
ลง องค๑การการค๎าโลกจะมีบทบาทมากขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 การใช๎เทคโนโลยีในระบบเศรษฐกิจ 

ที่มา: www.sanook.com 
 

ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจก๎าวหน๎าที่สุดเคลื่อนตัวไปสูํระบบเศรษฐกิจ ที่ใช๎เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยีข๎อมูลสนเทศเพ่ือผลิตสินค๎าที่มีมูลคําเพ่ิมสูงขึ้นได๎แกํยุโรป และสหรัฐอเมริกา
จะถํายโอนอุตสาหกรรมเกําๆ ที่ไมํต๎องอาศัยข๎อมูลสนเทศมากไปให๎กับประเทศระดับรองลงไป เชํน 
เกาหลีใต๎ ไต๎หวัน สิงคโปร๑ และไทย โดยจะสํงมอบระบบการสร๎างความมั่งคั่งในรูปแบบคลื่นลูกที่สอง
ให๎กับประเทศที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจต่ํากวําตนทําให๎ประเทศเหลํานี้ พัฒนาเข๎าสูํระบบระบบ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเร็วขึ้น ทิ้งหํางประเทศในกลุํมด๎อยพัฒนา (Low Development Country : 

LDC) ออกไป สํวนประเทศอุตสาหกรรมใหมํ (New Industial Countries : NICs)  ก็จะสํงมอบผลิต
แบบคลื่นลูกท่ีสอง  พร๎อมกับปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่เกิดจากการผลิตให๎กับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจล๎า
หลังกวํา แล๎วเคลื่อนตัวเองไปสูํการผลิตแบบคลื่นลูกท่ีสาม 
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ดังนั้น ในอนาคตการแบํงกลุํมเป็นประเทศทุนนิยม กับสังคมนิยมคอมมิวนิสต๑จะหมดไป
เพราะจะมีแตํประเทศทุนนิยมเทํานั้น การแบํงกลุํมประเทศในเชิงเศรษฐกิจในอนาคต จึงเป็นการแบํง
แบบใหมํคือกลุํมประเทศที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจดําเนินไปอยํางรวดเร็ว กับกลุํมประเทศที่กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจดําเนินไปอยํางเชื่องช๎า 

ในระบบเศรษฐกิจที่กิจกรรมดําเนินไปรวดเร็วและใช๎เทคโนโลยีก๎าวหน๎าจะเรํงการผลิต ซึ่ง
อัตราความเร็วดังกลําวนี้จะวัดกันด๎วยความเร็วในการดําเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจ เวลาที่ต๎องใช๎ใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน ความสําเร็จในการสร๎างแนวคิดใหมํ ๆ และการนําสินค๎าสูํตลาด อัตรา
การหมุนเวียนของทุน ประการสําคัญคือ ความเร็วในการสร๎างและกระจายข๎อมูลสารสนเทศและ
ความรู๎ภายในระบบเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจที่เร็วจะสร๎างความมั่งค่ังได๎รวดเร็วกวําระบบเศรษฐกิจที่
ช๎า ปัจจัยที่ทําให๎ระบบเศรษฐกิจแบบใหมํดําเนินไปอยํางรวดเร็ว คือความรู๎ซึ่งความรู๎นี้จะเป็นพ้ืนฐาน
ของเทคโนโลยีใหมํๆ เชํน บาร๑โค๎ด คอมพิวเตอร๑ และขํายงานอีเล็กทรอนิกส๑ที่แผํไปทั่วโลก เป็นต๎น 
เทคโนโลยีเหลํานี้เป็นตัวอยํางของกิจกรรมที่ดําเนินไปอยํางรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะชํวยให๎กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจดําเนินไปอยํางรวดเร็วแล๎วยังสามารถเก็บข๎อมูลจากลูกค๎าผู๎ใช๎สินค๎า และบริการแล๎ว
ปูอนกลับไปยังผู๎ผลิตในทันทีสามารถทําให๎ผู๎ผลิตรับรู๎และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของตลาด
ผู๎บริโภคได๎ทันตํอเหตุการณ๑ ความรู๎จึงชํวยให๎ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสั้นลง 

นอกจากนี้สํวนของ ในประเทศกําลังพัฒนาอาจใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑ และวิทยาการด๎าน
พันธุศาสตร๑เข๎าชํวยจึงจะทําให๎สามารถก๎าวหน๎ารวดเร็วได๎ การเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรนอกจากการ
ผลิตธัญพืชที่เป็นอาหารแล๎วจะต๎องเน๎นการผลิตพืชที่ให๎พลังงานและนําไปสังเคราะห๑วัตถุใหมํ ๆ ได๎
ด๎วย อยํางไรก็ตามสิ่งเหลํานี้จะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมี่อได๎มีการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจที่ดําเนินไปอยําง
รวดเร็ว รวมทั้งระบบโทรคมนาคมและขํายงานทางด๎านคอมพิวเตอร๑ด๎วยการค๎าเสรีจะเป็นประเด็น
สําคัญในทางเศรษฐกิจในอนาคต การกีดกันทางการค๎าจะคํอยได๎รับการแก๎ไขแม๎วําจะมีรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่มิใชํมาตรการทางภาษีศุลกากรแตํอาจอยูํในรูปแบบอ่ืน ๆ เชํน การชํวยเหลือผู๎ผลิตเพ่ือการสํงออก
ให๎สามารถสู๎กับสินค๎าตํางประเทศได๎ ซึ่ง องค๑การการค๎าโลก คงจะมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนด
กฎเกณฑ๑ตําง ๆ 

2. แนวโน้มเกี่ยวกับการเงินและการค้า 

ในอนาคตระเบียบการเงิน ระเบียบการค๎า และการค๎าตํางประเทศจะมีแนวโน๎มดังนี้ 
2.1 ระเบียบการเงิน  

ในอนาคตอันใกล๎เชื่อวําจะยังไมํมีระบบการเงินระหวํางประเทศที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งนี้ เพราะประสบการณ๑จากการใช๎ระบบมาตรฐานปริวรรตทองคําของกองทุนการเงิน
ระหวํางประเทศและการใช๎กลไกอัตราแลกเปลี่ยนของสหภาพยุโรปทําให๎ไมํมีประเทศมหาอํานาจใด
ยอมเป็นผู๎นําในการดูแลระบบการเงินระหวํางประเทศ เพราะการทําหน๎าที่เป็นผู๎ คุมกฎจะทําให๎
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ประเทศของตนไมํมีเสรีภาพในการใช๎อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือในการแก๎ปัญหาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ระบบเศรษฐกิจโลกในอนาคตจะมีเงินตรา 3 สกุลใหญํๆ คือดอลลาร๑สหรัฐอเมริกา 
(US$) เงินยูโร (Euro) ของสหภาพยุโรป และเงินเยน (Yen) ของญี่ปุุน 

2.2 ระเบียบการค้า 

ในอนาคตองค๑การการค๎าโลกจะมีบทบาทสําคัญในการจัดทําข๎อตกลงและวางระเบียบ
กฎเกณฑ๑ทางการค๎าแทนGATTการค๎าตํางประเทศจะเปลี่ยนจากพหุภาคีนิยม (Multilateralism) 

ไปสูํระบบทวิภาคีนิยม (Bilateralism) มีการตํอรองระหวํางกลุํมมากขึ้น 

2.3 การค้าระหว่างประเทศ 

เขตเศรษฐกิจสํวนภูมิภาคจะมีบทบาทมากขึ้น เชํน สหภาพยุโรป เขตการค๎าเสรีอเมริกา 
เขตการค๎าเสรีอาเซียน สินค๎าในเขตเศรษฐกิจจะขยายตัว แตํในขณะเดียวกันแตํละเขตเศรษฐกิจก็จะ
กลายเป็นปูอมปราการในการสกัดสินค๎าตํางๆ ขณะเดียวกัน  ก็จะมีการกีดกันสินค๎าสมัยใหมํ   ด๎วย
การสร๎างทํานบที่มิใชํภาษีศุลกากร (Non-Tariff Bariers) ในรูปแบบตําง ๆ มากข้ึน การค๎าระหวําง
หนํวยการผลิตภายใต๎เจ๎าของเดียวกัน          และการค๎าภายใต๎ อุตสาหกรรมเดียวกันจะมี
ความสําคัญมากข้ึน เนื่องจากความเติบโตของบริษัทระหวํางประเทศด๎วยการขยายสาขาและบริษัทใน
เครือทําให๎การค๎าขยายกว๎างขวางมากขึ้น 

2.4 การเงินระหว่างประเทศ 

เนื่องจากมีการขยายเครือขํายการลงทุนของบริษัทระหวํางประเทศหรือบริษัทข๎าม
ชาติมากขึ้น บรรษัทข๎ามชาติขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีจํานวนและความสําคัญมากขึ้นโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งบรรษัทของประเทศโลกที่สาม บริษัทขนาดใหญํมีแนวโน๎มที่จะหาพันธมิตรในการลงทุนและ
วิจัยพัฒนาทําให๎มีการแขํงขันกันน๎อยลง ตลาดการเงินระหวํางประเทศจะใหญํขึ้น การเชื่อมสัมพันธ๑
กับตลาดการเงินของประเทศตําง ๆ การเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศจะเป็นไปอยํางเสรีมากข้ึน 
การก๎ูยืมเงินจากสถาบันการเงินเอกชนและการระดมเงินด๎วยการขายหลักทรัพย๑ประเภทตําง ๆ ใน
ตลาดการเงินระหวํางประเทศจะเพ่ิมความสําคัญขึ้น เศรษฐกิจฟองสบูํจะเกิดข้ึนและสลายเป็นระยะๆ 
การก๎ูยืมเงินระหวํางประเทศและความชํวยเหลือระหวํางประเทศจะมีความสําคัญเพ่ิมขึ้น 

3  แนวโน้มเกี่ยวกับโครงสร้างและภาวะเศรษฐกิจโลก 

3.1 แนวโน้มเกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจโลก  
ในอนาคตกระบวนการทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศ ซึ่งมีมานับร๎อยปีนับแตํการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกจะยังคงปรากฏตํอไป เศรษฐกิจโลกจะมี เขตเศรษฐกิจสําคัญ 3 เขตได๎แกํ 
อเมริกาเหนือนําโดยสหรัฐอเมริกา ยุโรปนําโดยสหภาพยุโรป และเอเชียแปซิฟิกนําโดยญี่ปุุ น เขต
เศรษฐกิจแตํละเขตตํางพยายามปรับตําแหนํงของตนในภาวะเศรษฐกิจโลก ด๎วยการสร๎างสายสัมพันธ๑
กับภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจ 
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สหรัฐอเมริกาจะมีความสําคัญในโครงสร๎างการผลิตของโลกลดลง สหภาพยุโรป ญี่ปุุนและประเทศ
อุตสาหกรรมใหมํในเอเชียจะมีความสําคัญมากขึ้น 

3.2 แนวโน้มเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก   
ภาวะเศรษฐกิจโลกไมํมีความแนํนอนมั่นคงมาโดยตลอด หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 

และ 2 ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ําเป็นอันมาก อันเป็นผลกระทบจากภาวะสงครามครั้งใหญํ ซึ่งมีขอบเขต
เป็นวงกว๎าง อยํางไรก็ตามเมื่อยํางเข๎าสูํทศวรรษที่ 1990 เศรษฐกิจโลกได๎กระเตื้องขึ้น เกิดองค๑การ
ความรํวมมือทางเศรษฐกิจหลายองค๑การ เชํน สหภาพยุโรป (EU) เขตการค๎าเสรีอเมริการเหนือ เขต
การค๎าเสรีอาเซียนและเอเปก แตํแล๎วก็ต๎องซบเซาลงไปอีกจากการเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย 
ซึ่งคงต๎องใช๎เวลาหลายปีจึงจะกระเตื้องขึ้น 

3.3 แนวโน้มเกี่ยวกับการกระจายรายได้  
ความยากจน ความอดอยากหิวโหยและภาวะทุโภชนายังคงมีตํอไป ภาวะทุพภิกขภัย

จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว แม๎วําโลกจะมีธัญพืชอยํางพอเพียงสําหรับ การเลี้ยงดูประชากรโลก แอฟริกา
เป็นศูนย๑กลางแหํงความยากจน  ปัญหาความยากจนในเอเชียจะบรรเทาเบาบางลง การกระจาย
รายได๎ระหวํางประเทศจะเลวร๎ายลง เพราะประเทศที่มีฐานะปานกลางสามารถตักตวงผลประโยชน๑
จากความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีได๎ แตํกลุํมประเทศยากจนไมํอยูํในฐานะที่จะได๎รับประโยชน๑ดังกลําว 
ประเทศยากจนอาจไมํสามารถเข๎าไปอยูํใน เครือขํายการผลิตและการค๎าของ เขตเศรษฐกิจตํางๆ และ
ไมสํามารถแสวงหาเงินทุนได ๎

3.4 แนวโน้มเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรระหว่างประเทศ 

ในอนาคตสินค๎าและบริการสามารถทําหน๎าที่ได๎อยํางเต็มที่ในเขตเศรษฐกิจเดียวกัน 
แตํการค๎าข๎ามเขตเศรษฐกิจมีการแทรกแซงมากขึ้นการเคลื่อนย๎ายทุนเป็นไปอยํางเสรี อัตราดอกเบี้ย 
และอัตราแลกเปลี่ยนเงินมีความถี่ในการเปลี่ยนแปลง การขาดแคลนเงินกลายเป็นปัญหาระดับโลก 
เงินทุนจะถูกดึงดูดไปยังเขตเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง เชํน สหภาพยุโรป สําหรับเรื่องแรงงานนั้น กลไก
ราคาไมํสามารถทําหน๎าที่จัดสรรแรงงานระหวํางประเทศได๎อยํางเต็มที่ ประเทศตํางๆ มีนโยบาย
สํงออกแรงงานแตํกีดกันการอพยพเข๎าของแรงงาน ยกเว๎นแรงงานที่ประเทศนั้นขาดแคลน การ
เคลื่อนย๎ายแรงงานระหวํางประเทศจึงมีมากข้ึน 

3.5 แนวโน้มเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียที่เริ่มต๎นในปี ค.ศ.1997 ได๎สํงผลกระทบอยํางรุนแรงตํอเศรษฐกิจ
ของประเทศตํางๆ แม๎วําตํอมาจะเริ่มปรับเข๎าสูํเสถียรภาพมากขึ้นในชํวงปลายปี ค.ศ. 1998 อันเนื่อง 
มาจากการดําเนินมาตรการเพ่ือปรับโครงสร๎างทางเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ประสบ
ปัญหาโดยตรง รวมทั้งการดําเนินมาตรการเพ่ือผํอนคลายและบรรเทา ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสําคัญทางอุตสาหกรรม แตํการเคลื่อนย๎ายเงินทุนไปยังประเทศเกิดใหมํมีแนวโน๎มลดลงและ
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ระบบการเงินของโลกอยูํในลักษณะเปราะบาง  ทําให๎กองทุนการเงินระหวํางประเทศต๎องปรับลด
ประมาณการทางเศรษฐกิจลงในปี ค.ศ. 1999 เป็นร๎อยละ 2.2 เทํากับปีกํอนหน๎านั้น โดยปริมาณ
การค๎าโลกจะขยายตัวร๎อยละ 4.41 กลุํมประเทศอุตสาหกรรมใหมํจะขยายตัวร๎อยละ 0.5 เทียบกับ
การหดตัวร๎อยละ 2.6 กลุํมประเทศกําลังพัฒนาขยายตัวร๎อยละ 3.5 เทียบกับร๎อยละ 2.8 สํวนกลุํม
ประเทศ อาเซียนจะหดตัวร๎อยละ 1.4 กลุํมประเทศอุตสาหกรรมสําคัญขยายตัวร๎อยละ 1.5 ชะลอตัวลง 

ประเทศไทยได๎ประสบกับภาวะเศรษฐกิจอยํางรุนแรงตั้งแตํปี ค.ศ. 1997 ทําให๎มีภาระ
หนี้สินกับกองทุนการเงินระหวํางประเทศจํานวนเกือบสามล๎านล๎านบาท กลําวคือ  เมื่อถึงสิ้นปีงบ 
ประมาณ 2544 (Bank of Thailand : 34) ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะถึง 2,931,700 ล๎านบาท 
มากกวําหนี้สินปีงบประมาณ 2543 ซึ่งมีเพียง 2,804,300 ล๎านบาท ถึงกวํา 127,000 ล๎านบาท 

4. แนวโน้มเกี่ยวกับความร่วมมือและความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ 

4.1 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
ปัจจุบันประเทศตํางๆ ได๎รํวมมือกันกํอตั้งเขตเศรษฐกิจ ได๎แกํ สหภาพยุโรป เขต

การค๎าเสรีอเมริกาเหนือ เขตการค๎าเสรีอาเซียน เขตความรํวมมือทางเศรษฐกิจ เอเชียแปซิฟิก ซึ่งเขต
เศรษฐกิจเหลํานี้จะมีการรํวมมือกันตํอไปและจะรํวมมือกันแนํน แฟูนยิ่งขึ้น  เพ่ือชํวยเหลือซึ่งกันและ
กันภายในกลุํมและกีดกันสินค๎าจากนอกเขตกลุํมของตน กลุํมที่มีการรํวมมืออยํางแข็งขันยิ่งคือกลุํม
สหภาพยุโรปซึ่งมีการรํวมมือกันจนสามารถใช๎เงินสกุลเดียวกันคือเงินยูโร(EURO) โดยในชั้นแรกเมื่อถึง
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1999 อันเป็นวันกําหนดให๎มีการใช๎เงินยูโรอยํางเป็นทางการปัจจุบัน มี 12 
ประเทศ ในจํานวน 15 ประเทศที่ใช๎เงินดังกลําว สํวนอีก 3 ประเทศที่เหลือได๎แกํ อังกฤษ เดนมาร๑ก 
และสวีเดน ก็จะพร๎อมที่จะใช๎ในโอกาสตํอไป เชื่อวําสหภาพยุโรปจะรํวมมือกันอยํางแนํนแฟูนแข็งขัน
ตํอไป สํวนกลุํมความรํวมมืออ่ืนๆ ก็คงจะรํวมมือกันอยํางแข็งขันตํอไป 

4.2 ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ  
ในอดีตมีความขัดแย๎งกันในรูปของการแขํงขัน และการกีดกันทางการค๎า เชํน 

สหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกากับญี่ปุุน หรือการขัดแย๎งกันเกี่ยวกับแหลํง
เศรษฐกิจ เชํน การอ๎างสิทธิเหนือหมูํเกาะ สแปรตลีย๑ (Spratlys) ของประเทศตํางๆ 6 ประเทศ ได๎แกํ 
จีน เวียดนาม ไต๎หวัน ฟิลิปปินส๑ มาเลเซีย และบรูไน ซึ่งหมูํเกาะดังกลําวมีแนวโน๎มวําจะมีน้ํามันและ
แหลํงแก๏สธรรมชาติมหาศาล อีกทั้งเป็นจุดผํานสําคัญของเส๎นทางเดินเรือของชาติตํางๆ ในและนอก
เขต เหตุการณ๑ที่ทําทําจะ รุนแรงผํอนคลายลงเมื่ออาเซียนได๎ประกาศปฏิญญาอาเซียนเหนือทะเลจีน
ใต๎ (ASEAN Declaration on the South China Sea) วํา ประเทศที่มีข๎อขัดแย๎งเกี่ยวกับอํานาจ
อธิปไตยและสิทธิการครอบครองอาณาเขตบนหมูํเกาะดังกลําว ในทะเลจีนใต๎ตกลงกันวําจะแก๎ไข
ปัญหาโดยสันติวิธี ทําให๎ปัญหาดังกลําวผํอนคลายลงแตํยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังอยูํจนถึงปัจจุบัน และยัง
เป็นประเด็นขัดแย๎งตํอไปในอนาคต 
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองโลก 

1. แนวโน้มเกี่ยวกับการจัดระเบียบโลกทางการเมืองการปกครอง 
1.1 การปกครองระบอบประชาธิปไตย   

ในรอบหลายสิบปีที่ผํานมาการเมืองโลกอยูํในภาวะไร๎ระเบียบและมีความขัดแย๎งกัน 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือยุค “สงครามเย็น” ความขัดแย๎งสําคัญที่สุดคือ 
ความขัดแย๎งทางอุดมการณ๑ประชาธิปไตยนําโดยสหรัฐอเมริกา และอุดมการณ๑คอมมิวนิสต๑นําโดย
สหภาพโซเวียต แตํหลังจากการลํมสลายของสหภาพโซเวียต ประชาธิปไตยกลายเป็นอุดมการณ๑ที่
ได๎รับการยอมรับมากท่ีสุด ปัจจุบันคงมีเพียงไมํก่ีประเทศเทํานั้นที่ใช๎การปกครองรูปแบบอ่ืน เชํน พมํา 
อิรัก ใช๎รูปแบบเผด็จการอํานาจนิยมซึ่งจํากัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองการปกครอง ซาอุดิอารเบีย บรูไน 
ใช๎ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ สํวนสาธารณรัฐประชาชนจีน ลาว เวียดนาม คิวบาและเกาหลีเหนือ 
ปกครองระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จแบบคอมมิวนิสต๑ซึ่งจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งทางเศรษฐกิจ
และการเมือง แตํก็มีการผํอนคลายความเข๎มข๎นลงไปกวําเดิมมาก 

1.2 การต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย  
หลังจากการกํอวินาศกรรมครั้งใหญํในสหรัฐอเมริกาเมื่อ วันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 

สหรัฐอเมริกาได๎ ประกาศสงครามตํอต๎านการกํอการร๎ายอยํางเปิดเผยและเป็นทางการ พร๎อมกันนั้น
ประธานาธิบดี จอร๑จ ดับเบิลยู บุช (George W. Bush) ได๎เรียกร๎องให๎ทั่วโลกรํวมมือกันตํอต๎านและ
ปราบปรามการกํอการร๎าย ซึ่งได๎รับการตอบสนองด๎วยดีจากประเทศตําง ๆ ทั้งประเทศพันธมิตรเกํา 
เชํน อังกฤษ รัสเซีย  และจีน รวมทั้งสมาคมอาเซียน จากนั้นจึงสํงกําลังเข๎าไลํลํากลุํมกํอการร๎าย 
อัลเคด๎า หรือ อัลกอร๑อิดะ ในอัฟกานิสถาน การปราบปรามการกํอการร๎ายจึงเป็นการจัดระเบียบโลก
ที่เพ่ิมข้ึนในสหัสวรรษที่ 3 

2. แนวโน้มเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองการปกครอง 
หลายสิบปีที่ผํานมา โลกมีความขัดแย๎งกันในทางการเมืองโดยตลอดทั้งที่เป็นกรณีพิพาท

ธรรมดา เป็นสงครามที่รุนแรงจนกระทั่งเป็นสงครามโลกถึง 2 ครั้ง ในอนาคตความขัดแย๎งในเรื่อง
ดินแดน ศาสนา ชาติพันธุ๑และการกํอการร๎ายจะยังคงมีอยูํ ซึ่งบางกรณีอาจจะมีการคลี่คลายได๎ แตํ
บางกรณีอาจนํามาซึ่งความขัดแย๎งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 

2.1 ความขัดแย้งเกี่ยวกับดินแดน  
ดินแดนและทรัพยากรธรรมชาติเป็นต๎นเหตุของความขัดแย๎งของสังคมโลกมาโดย

ตลอด สําหรับความขัดแย๎งที่ยังคงดํารงอยูํในปัจจุบันและมีแนวโน๎มที่จะมีอยูํตํอไปในอนาคต เชํน 
ความขัดแย๎งระหวํางอินเดียกับปากีสถาน ซึ่งเป็นความขัดแย๎งทั้งในเรื่องศาสนาและกรณีพิพาทเหนือ
ดินแดนจัมมูแคชเมียร๑ (Jummu-Kashmir) ซึ่งมีมาตั้งแตํสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน ความ
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ขัดแย๎งระหวํางอิรักกับอิหรํานเหนือลําน้ํา ชัต อัล อาหรับ ก็ยังไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางเป็นรูปธรรม 
ความขัดแย๎งระหวํางเปรู และเอกวาดอร๑เหนือดินแดนที่ อุดมสมบูรณ๑ด๎วยปุาไม๎ก็ยังคงมีอยูํ และที่ยัง
ปรากฏชัดเจนอีกกรณีหนึ่งคือความขัดแย๎งระหวําง อิสราเอลกับอาหรับเหนือดินแดนปาเลสไตน๑ เป็นต๎น  

2.2 ความขัดแย้งเกี่ยวกับลัทธิและอุดมการณ์ 
เป็นความขัดแย๎งท่ีเคยมีความรุนแรง และขยายเป็นวงกว๎างมากในยุคสงครามเย็น แตํ

หลังจากสหภาพโซเวียตลํมสลาย ความขัดแย๎งดังกลําว ก็ลดน๎อยลงอยํางมาก ความขัดแย๎งที่ยังคงมี
อยูํในปัจจุบันและในอนาคตอยํางน๎อยก็ระยะหนึ่งได๎แกํความขัดแย๎งระหวํางเกาหลีเหนือและเกาหลีใต๎ 
เพราะเกาหลีเหนือปกครอง ในลัทธิเผด็จการคอมมิวนิสต๑ ในขณะที่เกาหลีใต๎  ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แม๎จะมีเชื้อชาติเดียวกัน แตํก็ขัดแย๎งกันได๎ อันเนื่องจากชนชั้นนํามีความเชื่อแตกตําง
กัน หากผู๎นําสามารถปรับตัวกันได๎ก็อาจรวมประเทศกันได๎ แตํถ๎าผู๎นําถือทิฐิแล๎วก็ยากที่จะรวมกันและ            
จะต๎องเผชิญหน๎ากันตํอไป 

2.3 แนวโน้มเกี่ยวกับการก่อการร้าย  
การกํอการร๎ายเป็นรูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติการด๎วยความรุนแรง เป็นการกํอความ

ไมํสงบด๎วยการบํอนทําลายและเป็นการตํอสู๎โดยใช๎มาตรการ ทั้งด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
จิตวิทยาตลอดจนกําลังทหารโดยไมํมีการเผชิญหน๎าคูํตํอสู๎อยํางเปิดเผย การกํอการร๎ายในปัจจุบันเป็น
ปฏิปักษ๑ระหวํางตะวันตกโดยเฉพาะอยํางยิ่งสหรัฐอเมริกากับกลุํมมุสลิมหัวรุนแรง ( Islamic 

Fundamentalism) กลุํมกํอการร๎ายที่สําคัญในปัจจุบันตามที่กระทรวงการตํางประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศมีมากกวํา 30 องค๑กร เชํน กลุํมฮามาสในฉนวนกาซา กลุํมอบูนิดาลในอิรัก กลุํมอาบูเซยาฟ
ในฟิลิปปินส๑ กลุํมโอมชินริเกียวและกองทัพแดงแหํงญี่ปุุน กลุํมคนงานชาวเคิร๑ดในตุรกี  กลุํมพยัคฆ๑
ทมิฬอีแลมในศรีลังกา กองทัพปลดปลํอยแหํงชาติโคลัมเบีย ขบวนการไชนิ่งพาธ และทูปักอมารูใน
เปรู กลุํมบาสก๑ในสเปน รวมทั้งกลุํมอัลเคด๎า หรือ อัลกออิดะห๑ 

ในปัจจุบันลักษณะของการกํอการร๎ายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งแตํเดิมการกํอการร๎ายจะอยูํ 
ในระดับรัฐ ตํอมาได๎กลายเป็นการกํอการร๎ายที่มีระดับต่ํากวํารัฐ การกํอการร๎ายลักษณะนี้เพ่ิงเกิดขึ้น
เมื่อประมาณ 30 ปีมานี้มีแนวโน๎มที่จะดําเนินตํอไปอีกนานและอาจมีความรุนแรงมากขึ้น ตาม
ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยี ซึ่งความขัดแย๎งดังกลําวอาจกลายเป็นสงครามเย็นครั้งที่ 2 

3. แนวโน้มเกี่ยวกับการทหารและการพัฒนาอาวุธ 

แนวโน๎มเกี่ยวกับการทหารและการพัฒนาอาวุธในอนาคตจะมีลักษณะดังนี้ 
3.1 การใช้ก าลังทหารในการตัดสินปัญหา  

เนื่องจากโลกยังมีปัญหาความขัดแย๎งกันอยูํเสมอ แม๎แตํในระยะหลังสงครามเย็นซึ่ง
โดยสภาพทั่วไปนําจะเป็นชํวงที่ควรจะปลอดจากสงครามจนทําให๎ประธานาธิบดี จอร๑จ บุช แหํง
สหรัฐอเมริกาได๎ประกาศการจัดระเบียบโลกใหมํ แตํแล๎วเพียงไมํนาน สหรัฐอเมริกาและ พันธมิตรก็
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ต๎องใช๎กําลังทหารภายใต๎มติของสหประชาชาติที่ 687 ในการตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีอิรักบุก
คูเวตจนทําให๎เกิดสงครามอําว (Gulf war) ระหวํางกองกําลังประเทศตําง ๆ กับประเทศอิรักภายใต๎
การบริหารของประธานาธิบดี ซัดดัม ฮุสเซน หลังจากนั้นดูเหมือนโลกจะหํางจากสภาวะสงครามเพ่ือ
หันมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แตํแล๎วเพียงขึ้นต๎นทศวรรษแรกแหํงสหัสวรรษใหมํเทํานั้น สงครามก็
ได๎เกิดขึ้นอีก สงครามครั้งนี้แตกตํางจากสงครามที่แล๎วๆ มาเพราะเป็นสงครามไลํลําผู๎กํอการร๎ายซึ่ง
เป็นสงครามไร๎รูปแบบสหรัฐอเมริกา และประเทศพันธมิตรเข๎าไปทําสงครามในประเทศอัฟกานิสถาน 
เพ่ือกําจัดรัฐบาลภายใต๎การนําของกลุํมตาลิบันและกลุํมกํอการร๎ายภายใต๎การนําของ บิน ลาเดน 
หลังจากนั้นสหรัฐอเมริกาได๎ประกาศจะจัดการกับประเทศที่กลําวอ๎างวําสนับสนุนและให๎ที่พักพิงแกํ
ผู๎กํอการร๎าย และประเทศที่ไมํยอมปลดอาวุธที่มีอํานาจทําลายล๎างสูง เชํน อาวุธนิวเคลียร๑ และอาวุธ
เคมีชีวภาพ หรือ “นิวเคลียร๑คนจน” สหรัฐอเมริกายังประกาศวํา ประเทศอิรัก ประเทศอิหรํานและ
เกาหลีเหนือ เป็นแกนแหํงความชั่วร๎าย (Axis of evil) ตํอมาในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2003   
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และพันธมิตรก็ได๎สํงกําลังเข๎าปลดอาวุธอิรักจนกลายเป็นสงครามอําวเปอร๑เซีย 
อีกครั้ง 

3.2 การพัฒนาอาวุธ 

  ในยุคสงครามเย็นการแขํงขันด๎านอาวุธระหวํางมหาอํานาจมีความเข๎มข๎นอยํางมาก 
แตํเมื่อสงครามเย็นยุติลงใน ค.ศ.1990 การแขํงขันด๎านอาวุธก็ผํอนคลายลงไปด๎วย อยํางไรก็ตามเมื่อ
เกิดสงครามอําวเปอร๑เซีย ค.ศ.1991 และสงครามปราบปรามการกํอการร๎ายในอัฟกานิสถาน ค.ศ. 
2001 สหรัฐอเมริกาได๎พัฒนา และนําอาวุธยุทโธปกรณ๑ใหมํๆมาใช๎ที่สําคัญได๎แกํ จรวดรํอน เครื่องบิน
รบ เครื่องบินไร๎คนขับ และเครื่องบินลํองหน ตลอดจนการนําระเบิดชนิดใหมํๆ มาใช๎ 

สําหรับอาวุธทางทหารนั้นอาวุธนิวเคลียร๑นับเป็นอาวุธที่มีอานุภาพร๎ายแรงที่สุดเทําที่
มีอยูํในปัจจุบัน การทดลองระเบิดปรมาณูอันเป็นขั้นตอนแรก ๆ ของนิวเคลียร๑สําเร็จเป็นครั้งแรกโดย
สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ.1945 (พ.ศ.2488) จากนั้นจึงถูกนํามาใช๎จริงๆ โดย
สหรัฐอเมริกาในการเผด็จศึกญี่ปุุนในสงครามโลกครั้งที่ 2 รวม 2 ลูก ในวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ.1945  

ณ เมือง ฮิโรชิมา และวันที่ 9 สิงหาคม ณ เมือง นางาซากิ สํงผลให๎ญี่ปุุนต๎องยอมแพ๎ ในวันรุํงขึ้นและ
ได๎ลงนามในสัญญาสงบศึกอยํางเป็นทางการในวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ.1945 ซึ่งในขณะนั้น มีเพียง
สหรัฐอเมริกาประเทศเดียวที่มีนิวเคลียร๑ไว๎ในครอบครอง แตํหลังจากนั้น มหาอํานาจโลกในยุค
สงครามเย็นตํางเรํงรีบคิดค๎นระเบิดนิวเคลียร๑ เพ่ือสร๎างดุลแหํงอํานาจ และ ในที่สุด สหภาพ โซเวียต 
อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และประเทศกําลังพัฒนาก็สามารถผลิตระเบิดนิวเคลียร๑ได๎เชํนกัน 

4. แนวโน้มเกี่ยวกับรัฐและข้ัวอ านาจโลก 

นอกจากแนวโน๎มด๎านตํางๆ ดังกลําวแล๎ว ยังมีแนวโน๎มทางการเมืองที่สําคัญอ่ืนๆ ได๎แกํ 

4.1 แนวโน้มเกี่ยวกับรัฐ แนวโน๎มของรัฐในอนาคต มีประเด็นพิจารณาดังนี้ 
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4.1.1 จ านวนรัฐ ในอนาคตจํานวนรัฐมีแนวโน๎มจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากประชากร
บางสํวนในรัฐปัจจุบัน มีเชื้อชาติ ภาษา และศาสนาแตกตํางจากคนสํวนใหญํในรัฐนั้นๆ ชนกลุํมน๎อย
เหลํานี้ตํางมีความต๎องการที่จะปกครองตนเอง และดิ้นรนตํอสู๎เพ่ือเอกราช จนทําให๎รัฐใหมํ ๆ เพ่ิม
ขึ้นอยูํเสมอ จะเห็นได๎วําหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 มีรัฐในยุโรปเกิดใหมํเพ่ิมขึ้นจากเดิมถึง 20 รัฐ หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 มีรัฐเพ่ิมขึ้นกวํา 100 รัฐ เมื่อโซเวียตลํมสลายปรากฏวํามีรัฐเพ่ิมขึ้นกวํา 20 รัฐ
และเป็นที่คาดได๎วําจํานวนรัฐจะต๎องเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทั้งโดยวิถีทางสันติและวิถีการ ตํอสู๎ จอห๑น แนส
บิตต๑ (John Naisbitt) นักวิเคราะห๑สังคมชาวอเมริกันคาดหมายวํากํอนสิ้นปี ค.ศ.2000 จะมีรัฐทั่วโลก
ถึง 1800 รัฐ แม๎วําขณะนี้จะเลยปี ค.ศ. 2000 ไปแล๎วและจํานวนรัฐไมํได๎เพ่ิมขึ้นมากมายอยํางที่ แนส
บิตต๑คาดหมาย แตํแนวโน๎มปัจจุบันบํงชี้วําในอนาคตจํานวนรัฐจะต๎องเพ่ิมข้ึนอยํางแนํนอน 

 4.1.2 พรมแดน ในอนาคตเขตพรมแดนของรัฐตําง ๆ จะคลายความหมายลงและมี
ความหมายเปลี่ยนไปเพราะการหลั่งไหลของข๎อมูลขําวสารในยุคโลกาภิวัตน๑ ทําให๎พรมแดนไมํ
สามารถเป็นเครื่องสกัดกั้น ความคิดและการติดตํอสื่อสารถึงกันระหวํางชนชาติตํางรัฐได๎ ในอดีต
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได๎ ชื่อวําเป็น “ประเทศหลังมํานไม๎ไผํ” บุคคลภายนอกไมํมีโอกาส
ทราบความเป็นไปภายในประเทศนั้นเลย ในขณะเดียวกับประชาชนในสหภาพโซเวียต ที่เรียกวํา 
“ประเทศหลังมํานเหล็ก” ก็ไมํมีโอกาสได๎ทราบความเคลื่อนไหวของชาวโลกเพราะมีการปิดกั้นข๎อมูล
ขําวสารจากภายนอก โดยรัฐบาลคอมมิวนิสต๑ ในอนาคตจะไมํมีประเทศใดสามารถปิดบังขําวสารจาก
ตํางประเทศได๎อีกแล๎ว 

4.1.3 อ านาจอธิปไตย ในอนาคตอํานาจอธิปไตยของรัฐจะถูกจํากัดลงด๎วยเหตุผล
สําคัญคือการหลั่งไหลของข๎อมูลขําวสาร นอกจากนั้นความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีด๎านอาวุธและ
การคมนาคมทําให๎รัฐเจ๎าของดินแดนไมํสามารถจํากัดอํานาจอธิปไตยของตนได๎ ดังเชํน กรณีเมื่อเกิด
สงครามขึ้น รัฐมหาอํานาจสามารถเคลื่อนย๎ายกําลังหรือยิงอาวุธข๎ ามประเทศตํางๆ ไปทําลายอีก
ประเทศหนึ่งได๎ในระยะไกลๆ ดังเชํน การที่สหรัฐอเมริกาได๎ใช๎จรวด และเครื่องบินรบไปทําลาย
เปูาหมายในประเทศอัฟกานิสถาน เพ่ือกวาดล๎างกลุํม กํอการร๎ายจากระยะไกลนับพันกิโลเมตร 

 4.1.4 รัฐบาล ในอนาคตรัฐบาลของประเทศตํางๆ จะมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย
มากขึ้นเพราะการจัดระเบียบของสังคมโลกและการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารของประชาชน ประชาชน
สามารถตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลได๎มากขึ้น รัฐบาลในอนาคตจะต๎องนําเอาหลักการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดีหรือที่เรียกวํา “หลักธรรมาภิบาล” (Good Governance) มาใช๎
ในการบริหารประเทศมากขึ้น อีกทั้ง จะต๎องมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถ เข๎ารํวม
บริหารประเทศมากขึ้น และการฉ๎อราษฎร๑บังหลวงจะคํอยๆ ถูกขจัดออกไปจากแวดวงการเมือง 
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4.2 แนวโน้มเกี่ยวกับขั้วอ านาจโลก  
ในยุคสงครามเย็นขั้วอํานาจทางการเมืองของโลกมีลักษณะเป็นแบบ 2 ขั้วอํานาจ 

(Bipolar System) โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู๎นําฝุายเสรีประชาธิปไตยและสหภาพโซเวียตเป็นผู๎นํา
ฝุายสังคมนิยมคอมมิวนิสต๑ แตํหลังจากปี ค.ศ. 1991 อันเป็นปีสิ้นสุดสงครามเย็น เนื่องจากสหภาพโซ
เวียตลํมสลาย มหาอํานาจของโลกเหลือเพียงประเทศเดียวคือสหรัฐอเมริกา ขั้วอํานาจทางการเมือง
โลกจึงมีเพียงขั้วอํานาจเดียว (Mono-polar System) และคาดวําระบบขั้วอํานาจเดียวจะคงอยูํไปอีก
นานจนกวําจะมีประเทศมหาอํานาจอื่น พัฒนาความเข๎มแข็งขึ้มมาเคียงคูํกับสหรัฐอเมริกา 

 

บทสรุป 

สังคมโลกในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไป และในขณะเดียวกันสังคมโลกก็ยังมีปัญหา
มากมาย ทั้งด๎านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ด๎านสังคม ชีวิตความเป็นอยูํของมนุษย๑
จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของสังคมยุค โลกาภิวัตน๑ ปัญหาสังคมตํางๆ เชํน ปัญหาการเพ่ิม
ประชากร การขาดแคลนอาหาร ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส๑ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และปญัหาสิ่งแวดล๎อมจะยังคงมีอยูํ แตํเชื่อวําจะได๎รับการแก๎ไขให๎ดีขึ้นในอนาคต 

ด๎านเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมเสรี จะยังได๎รับความสนใจจากประเทศทั่วโลก และมีการพัฒนา
ให๎ตอบสนองความต๎องการของสังคมมากยิ่งขึ้น จะมีระเบียบทางการเงินการคลัง และการค๎า
ตํางประเทศท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น อยํางไรก็ตามความขัดแย๎งทางเศรษฐกิจก็ยังคงมีอยูํ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ระหวํางกลุํม ความรํวมมือทางเศรษฐกิจด๎านการเมืองการปกครอง ความขัดแย๎งอยํางรุนแรงระหวําง
สองข้ัวสองคําย ตํางอุดมการณ๑ดังที่เกิดขึ้น ในชํวงสงครามเย็นระหวํางสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวีย
ตจะหมดไป แตํอาจเกิดมีความขัดแย๎งที่ไมํรุนแรงมากนัก ระหวํางชาติใหญํเชํน สาธารณรัฐประชาชน
จีนกับมหาอํานาจโลกอยํางสหรัฐอเมริกา ปัญหาความขัดแย๎งทางการเมืองที่สําคัญ จะเป็นเรื่องของ
การกํอการร๎ายและความขัดแย๎งอันเนื่องมาจากความแตกตํางในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และ
วัฒนธรรม 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 1.  จงอธิบายความหมายของคําวํา “คลื่นลูกท่ีสาม” 

 2.  จงอธิบายลักษณะของครอบครัวในอนาคต ตามแนวคิดของ Alvin Toffler 

 3.  แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงของรัฐและขั้วอํานาจโลกจะเป็นอยํางไร 

 4.  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกมีผลกระทบอยํางไรกับประเทศไทย จงอธิบาย 

 5.  นักศึกษาคิดอยํางไรกับการจัดระเบียบสังคมโลก 

 6. จงยกตัวอยํางเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มา 1 ตัวอยําง พร๎อมทั้งอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 5 การปรับตัวของไทยในสังคมโลก 

 1. การปรับตัวของไทยกํอนสงครามโลกครั้งที่ 2 

 2. การปรับตัวของไทยในยุคสงครามเย็น 

 3. การปรับตัวของไทยในยุคโลกาภิวัตน๑ 
  

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักศึกษา มีความรู๎  ความเข๎าใจเกี่ยวกับสังคมไทยในยุคกํอนสงครามโลกครั้งที่ 2 และใน
ยุคสงครามเย็น และในยุคโลกาภิวัตน๑ 

 2. นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับการปรับตัวของไทยในยุคกกํอนสงครามโลกครั้งที่ 2 

และในยุคสงครามเย็น และในยุคโลกาภิวัตน๑ 
 3. นักศึกษาวิเคราะห๑สภาพลักษณะของสังคมไทยในยุคกกํอนสงครามโลกครั้งที่ 2 และในยุค
สงครามเย็น และในยุคโลกาภิวัตน๑ 
 4. นักศึกษาสามารถนําความรู๎มาประยุกต๑ใช๎ในการดํารงชีวิตในสังคมไทยในยุคปัจจุบันได๎ 
  

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  ศึกษาใบความรู๎กํอนเข๎าเรียน 

 2. นักศึกษาเรียนรู๎ผํานกระบวนการเรียนรู๎ TBL 

 3. แบํงกลุํมนักศึกษาเพื่อเรียนรู๎ผํานกิจกรรม TBL 

 4. นักศึกษาทําแบบทดสอบกิจกรรม TBL ทั้งแบบรายบุคคล และแบบกลุํม 

 5. อาจารย๑เฉลยแบบทดสอบ และสรุปประเด็นสําคัญ 

   

สื่อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน  ตําราที่เก่ียวข๎อง 
 2. บทความ ที่เก่ียวข๎อง  
 3. ใบความรู๎  

4. แบบทดสอบ 
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การวัดผลและประเมินผล 

 1.  สังเกตและประเมินจากการมีสํวนรํวมในกิจกรรม 

 2.  ประเมินจากแบบทดสอบแบบกลุํมในกิจกรรม 

 3. สังเกตและประเมินจากการตั้งประเด็นปัญหา การซักถาม  การตอบคําถาม 

 4. ประเมินจากการตอบคําถามท๎ายบท 
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บทท่ี 5 

การปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 

สังคมโลกพัฒนามาสูํยุคโลกาภิวัตน๑ หรือเรียกอีกอยํางวํา ยุคไร๎พรมแดน เป็นผลมาจากความ 
ก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมยุคโลกาภิวัตน๑สํงผลกระทบตํอสังคมไทย ทั้งด๎านสังคม  
เศรษฐกิจ และการเมือง  ที่เห็นได๎ชัด คือ วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน ตั้งแตํ พ.ศ.2540 ซึ่งสํงผลมาถึง
ปัจจุบัน สําหรับประเทศไทยในฐานะหนํวยหนึ่งของสังคมโลก จึงต๎องปรับตัว เพ่ือความอยูํรอดซึ่งไทย
ได๎ดําเนินการมาตลอดเวลา นับตั้งแตํชาติตะวันตกแผํอิทธิพลเข๎ามา ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการปรับตัวที่
สะท๎อนให๎เห็นถึงแนวคิด ของผู๎นําไทยที่มีวิสัยทัศน๑กว๎างไกล  เข๎าใจถึงสภาพความเป็นจริงระหวําง
ประเทศ สามารถดําเนินนโยบายที่ชาญฉลาด โดยคํานึงถึงประโยชน๑สูงสุดของประเทศ และยอม
เสียสละเพ่ือรักษาเอกราชและอิสรภาพของประเทศไว๎ 

 

การปรับตัวของไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 

1. การปรับตัวของไทยหลังสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง 
สนธิสัญญาเบาว๑ริง เป็นสนธิสัญญาทางพระราชไมตรี ที่ประเทศไทยทํากับประเทศสหราช

อาณาจักร (อังกฤษ)  เมื่อปี พ.ศ. 2398 เป็นสนธิสัญญาที่บังคับให๎ไทยต๎องเปิดการค๎าเสรีกับประเทศ
อังกฤษ ภายหลังมีประเทศตะวันตกชาติอื่น ๆ เข๎ามาขอทําสนธิสัญญากับไทย เชํน ฝรั่งเศส โปรตุเกส  
สหรัฐอเมริกา  เป็นต๎น และทําสัญญาลักษณะเดียวกับสนธิสัญญาเบาว๑ริง สัญญานี้เป็นสัญญาที่บังคับ
ให๎ไทยต๎องเปิดการค๎าเสรีกับประเทศตะวันตกไทยไมํมีทางเลี่ยงจึงจําเป็นต๎องยอมทําสัญญา 
 

 
 

ภาพที่ 5.1 เซอร๑จอห๑น เบาว๑ริง เข๎ามาทําสนธิสัญญาเบาว๑ริง 
ทีม่า: https://th.wikipedia.org 

 

 

https://th.wikipedia.org/
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ภายหลังทําสนธิสัญญาเบาว๑ริ่ง ระบบเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก ระบบ
การผลิตของไทยเปลี่ยนจากการผลิตเพ่ือยังชีพมาเป็นการผลิตเพ่ือการค๎า การค๎าขยายตัวมากขึ้นมี
ชาวตํางชาติเข๎ามาค๎าขายกับไทยเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ ผลกระทบจากสนธิสัญญาเบาว๑ริ่ง ทําให๎ไทย
ต๎องมีการปรับตัวทั้งทางด๎านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ดังนี้ 

1.1 การปรับปรุงด้านวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
สําหรับการปรับปรุงประเพณีที่ล๎าสมัย  และมีการสํงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ             

เปิดโอกาสให๎พวกมิชชันนารีเข๎ามาตั้งโรงเรียนสอนศาสนา  และเผยแพรํวิทยาการด๎านตํางๆ การสํงเสริม
การศึกษาภายในประเทศ  โดยมีการตั้งโรงเรียนข๎าราชการพลเรือน  เพื่อฝึกคนเข๎ารับราชการ มีการ
สํงคนไทยไปศึกษาตํางประเทศ และท่ีสําคัญท่ีสุด  คือ  การเลิกทาสและระบบไพรํในสมัยรัชกาลที่ 5 
อีกด๎วย 

 

 
 

ภาพที่ 5.2 การเลิกทาส 

ที่มา: https://www.matichon.co.th 
 

1.2 การปฏิรูประบบเงินตราและการธนาคาร  
ไทยได๎ทําการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ หลายประการ  อาทิเชํน  การปฏิรูป

เงินตรา การออกธนบัตร การตั้งหนํวยงานกลางสําหรับเก็บภาษี  การตั้งกระทรวงการคลัง การ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานเงินตราจากมาตรฐานเงินเป็นมาตรฐานทองคํา  การจัดทํางบประมาณแผํนดิน                     
นอกจากนี้ยังปรับปรุงสาธารณูประโภคขั้นพ้ืนฐาน  เชํน  ด๎านการเกษตร และการชลประทาน            
การตัดถนน ขุดคลอง การไปรษณีย๑โทรเลข โทรศัพท๑ การรถไฟ เพ่ืออํานวยความสะดวกใน         
การเดินทางระหวํางเมอืงหลวงกับหัวเมือง และการติดตํอค๎าขาย 

1.3 การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน 

ไทยได๎ทําการปฏิรูประบบราชการแผํนดิน  จากเดิม เปลี่ยนมาเป็นระบบกระทรวง  
ทบวง กรม  ยกเลิกการปกครองแบบกินเมือง เปลี่ยนเป็นการจํายเงินเดือนให๎ข๎าราชการ  รวมอํานาจ
การบริหารเข๎าสูํสํวนกลาง เพ่ือให๎เกิดความเป็นเอกภาพภายในชาติ เพื่อตํอสู๎กับอิทธิพลของลัทธิ
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จักรวรรดินิยมของโลกตะวันตก โดยเฉพาะอยํางยิ่งประเทศฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักรมีการ
ปรับปรุงกองทัพ  การปรับปรุงด๎านกฎหมาย  และการศาลให๎ทันสมัย จ๎างชาวตํางประเทศมาเป็นที่
ปรึกษาราชการแผํนดิน โดยเฉพาะในด๎านกฎหมายระหวํางประเทศ ที่สําคัญ คือ การเสียดินแดนหลาย
ครั้งในสมัย รัชกาลที่ 4 – 5 เพ่ือความอยูํรอดจากภัยคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก 

การปรับตัวของไทยในข๎างต๎น  ทําให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎าทัดเทียมอารยประเทศ  
ชาติตะวันตกจึงไมํสามารถเอามาเป็นเหตุอ๎างในการแผํอํานาจเข๎ามา ซึ่งชาติตะวันตกมักอ๎างวํา เพ่ือ
จะมาพัฒนาให๎ทันสมัย การปรับตัวดังกลําวนับเป็นความชาญฉลาดของผู๎นําไทยในอดีตที่มองการณ๑
ไกล และรู๎เทําทันโลก 

2. บทบาทของไทยในสงครามโลกครั้งที่ 1 

ไทยกับการเข๎ารํวมสงครามโลกครั้งที่1 ระหวํางปี พ.ศ. 2457-2461 กองทหารไทย           
ในดินแดนเยอรมนี   สงครามโลกครั้งที่1 ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ. 2457 ไทยวางตัวเป็น
กลาง จนกระทั่งในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 ไทยจึงได๎ประกาศสงครามกับเยอรมันและ
ออสเตรีย-ฮังการี และยังได๎สํงทหารอาสาสมัครไปชํวยรบประมาณ 1,200 คน ทั้งนี้รวมทั้งระดับ
นายทหาร  และพลทหาร สมทบกับนักเรียนไทยตํางประเทศ  อีกประมาณ 400 คน รวมทหาร
อาสาสมัคร ประมาณ 1,600 คนทหาร อาสาออกเดินทางเมื่อ พ.ศ. 2461 ถึงประเทศฝรั่งเศสอยูํใต๎
บัญชาการของนายพล เปแตง ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนํงแมํทัพใหญํฝุายสัมพันธมิตร ได๎ไปปฏิบัติการ
ในสมรภูมิประเทศฝรั่งเศส และประเทศเบลเยี่ยม    สงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นสงครามครั้งใหญํครั้ง
หนึ่งและครั้งแรกของโลกที่ทําลายล๎างชีวิตมนุษย๑ ทรัพย๑สิน ทรัพยากรธรรมชาติ และจิตใจของผู๎
ชาวโลกไปมากมาย  

2.1 ประเทศที่เข้าร่วมสงคราม แบํงออกเป็น 2 ฝุาย ได๎แกํ 

2.1 ฝุายพันธมิตร3 เส๎า หรือฝุายมหาอํานาจกลาง ได๎แกํ เยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี 
และตุรกี 

2.2 ฝุายสัมพันธมิตร ได๎แกํ  อังกฤษ ฝรั่ งเศส สหภาพโซเวียต อิตาลี  ญี่ปุุน 
สหรัฐอเมริกา และไทย  

ในระยะแรก  ไทยรักษาความเป็นกลางอยํางมั่นคง แตํเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล๎าอยูํหัว ทรงให๎ความสนใจและติดตามขําวการสงครามอยํางใกล๎ชิด พระองค๑ทรงเล็งเห็น
การณ๑ไกล  โดยการให๎ประเทศไทยประกาศตัวเข๎ารํวมกับฝุายสัมพันธมิตร เพราะถ๎าฝุายสัมพันธมิตร
ได๎รับชัยชนะ จะมีผลดีกับประเทศไทยที่จะเรียกร๎องสิทธิตํางๆ เชํน การขอแก๎ไขสนธิสัญญาที่ไมํเป็น
ธรรม   ที่ไทยทําไว๎กับประเทศตํางๆ  จึงได๎ประกาศสงครามกับเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี ในวันที่ 
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460  โดยได๎ประกาศกระแสพระบรมราชโองการประณามวํา  “เยอรมนีและ
ออสเตรีย-ฮังการี เป็นฝุายละเมิดเมตตาธรรมของมวลมนุษย๑ มิได๎มีความนับถือตํอประเทศเล็กไมํ
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ปฏิบัติตามกฎหมายระหวํางประเทศ และเป็นผู๎กํอกวนความสุขของโลก” ซึ่งเหตุการณ๑ก็เป็นดังที่
พระองค๑ทรงคาดไว๎ คือ ฝุายสัมพันธมิตรเป็นผู๎ได๎รับชัยชนะ 

การตัดสินพระทัยของพระองค๑ในครั้งนั้น ปรากฏวําได๎รับการคัดค๎านจากประชาชน
ทั่วไป เนื่องจากในสมัยนั้นมีคนไทยไปศึกษาตํอที่ประเทศเยอรมนีเป็นจํานวนมาก จึงมีความนิยม
ชมชอบและเคารพเยอรมนีเป็นเสมือนครูบาอาจารย๑   และนอกจากนี้เยอรมนียังไมํเคยสร๎างความเจ็บ
ช้ําน้ําใจให๎คนไทยมากํอน   ในการรบระยะแรก เยอรมนีเป็นฝุายได๎ชัยชนะมาตลอด ไมํนําจะไปได๎วํา
เยอรมนีจะเป็นฝุายแพ๎สงครามในที่สุด  และสมรภูมิในการรบครั้งนี้ก็ไกลมาก  สํวนใหญํเกิดในทวีป
ยุโรป ประชาชนมีความเห็นวํา เมืองไทยไมํนํามีสํวนเกี่ยวพันด๎วย ทั้งเมืองไทยก็ยังเป็นประเทศเล็กๆ 
ควรอยูํอยํางสงบ 

ภายหลังจากที่ประเทศไทยประกาศสงครามกับเยอรมนีแล๎ว  ไทยก็เริ่มทําการจับ
เชลยที่เป็นชาวเยอรมนีและออสเตรีย  เพ่ือปูองกันการกํอการไมํสงบ  ยึดเรือเดินทะเลขนาดใหญํ เรือ
บรรทุก  เรือลําเลียง  จับลูกเรือเป็นเชลย  และริบทรัพย๑เชลย  ตํอมาไทยได๎สํงกองทหารอาสาเข๎ารํวม
ในสมรภูมิรบในยุโรปด๎วย 

การสํงทหารไปรํวมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 มีผู๎มาสมัครเป็นทหารอาสาเป็นจํานวน
มาก ไทยได๎จัดสํงทหารไปเป็น 2 กอง คือ กองบินทหารบกประมาณ 400 คน และกองทหารบก
รถยนต๑ประมาณ 850 คน  และเดินทางไปถึงเมืองทํามาร๑แชล ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 30 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2461   ซึ่งนับเป็นหนํวยทหารไทยกองแรกในหน๎าประวัติศาสตร๑ที่ยาตราทัพเป็นระยะทางไกล
ที่สุดถึงทวีปยุโรป 

หลังจากกองทัพไทยเดินทางไปถึงสมรภูมิรบ ก็ถูกสํงประจําการแนวหน๎าโดยทันที            
ทําหน๎าที่ลําเลียงกําลังให๎แกํกองทัพฝุายสัมพันธมิตรอยํางเข๎มแข็งและกล๎าหาญ ทั้งกลางวันและ
กลางคืนทํามกลางหิมะ  และยังสามารถยึดดินแดนของเยอรมนีทางฝั่งซ๎ายของแมํน้ําไรน๑มาได๎ รํวมกับ
กองทัพของฝุายสัมพันธมิตร รัฐบาลฝรั่งเศสจึงได๎มอบตรา “ครัวซ๑เดอแกร๑” มาประดับธงชัยเฉลิมพล  
เพ่ือเป็นเกียรติแกํกองทหารรถยนต๑ไทย  กับให๎ตรานี้แกํทหารไทย 2 นายที่ได๎ตรวจทางกระสุนปืนของ
ข๎าศึกด๎วยความกล๎าหาญ   สําหรับกองบินนั้นไมํมีโอกาสได๎เข๎ารํวมในสมรภูมิครั้งนี้ เพราะสงครามได๎
ยุติลงเสียกํอน 

2.2 อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งท่ี 1 

อนุสาวรย๑ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1  สร๎างข้ึนเมื่อรัชกาลที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ของเรานั้น นอกจากจะมีอนุสาวรีย๑ของอดีต พระเจ๎าอยูํหัว และเชื้อพระวงศ๑แล๎ว อนุสาวรีย๑ของไพรํ
ฟูาประชาชนก็เป็นอนุสรณ๑สถานที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎แวะเข๎ามาเยี่ยมดูได๎ไมํน๎อย และบนเกาะ
รัตนโกสินทร๑ของเรามีอนุสาวรีย๑ที่กํอสร๎างด๎วยรูปแบบทางศิลปอันงดงามอยูํไมํน๎อย ทุกวันนี้เรามี
อนุสาวรีย๑ประชาธิปไตยอันเป็นสัญลักษณ๑แหํงระบอบการปกครองประเทศไทยในปัจจุบันอยูํหน๎าถนน 
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ดินสอ มีอนุสาวรีย๑ของเหลําปัญญาชน ซึ่งเป็นวีรชนเดือนตุลา และมีที่อยูํกํอนหน๎าตั้งนานแล๎ว คือ 
อนุสาวรีย๑ของทหาร ณ บริเวณที่เป็นเกาะกลางถนน ตรงหน๎าโรงละครแหํงชาติที่หันหน๎าเข๎าหา
สนามหลวงนั้น มีอนุสาวรีย๑ของประชาชนตั้งเดํนเป็นสงําอยูํ ที่วําเป็นอนุสาวรีย๑ของประชาชนนี้เป็น
เพราะที่ตรงนี้ เป็นที่เก็บอัฐิของเหลําทหารอาสาชาวไทยที่พากันถวายตัวเข๎ารับใช๎ชาติตํอพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวในสงครามโลกครั้งที่ 1 

ลักษณะของอนุสรณ๑สถานแหํงนี้ ได๎สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ๑มาออกแบบ 
และให๎หมํอมเจ๎าประวิช ชุมสาย ณ อยุธยาเป็นนายงานกํอสร๎าง หลังจากที่กํอสร๎างจนเสร็จแล๎ว
ออกมาเป็นเจดีย๑ประยุกต๑ตามแบบศิลปะศรีวิชัยที่เรียกวํา "จันฑิ" แล๎ว ในหลวงรัชกาลที่ 6 ก็ได๎เสด็จฯ 
ไปประกอบพิธีบรรจุอัฐิที่ฐานอนุสาวรีย๑นี้ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2462 และนับแตํนั้นมาสถานที่แหํง
นี้ ก็ได๎กลายมาเป็นสัญลักษณ๑ประจําของทหารอาสา โดยจะมีพิธีวางพวงมาลาในวันทหารอาสาที่นี่ 
เป็นเกียรติแกํทหารอาสาทุกหมูํเหลําในวันที่ 11 พฤศจิกายน ของทุกๆ ปีด๎วย 

2.2.1 ผลที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งท่ี1 ดังนี้ 
2.2.1.1 เป็นการเผยแพรํชื่อเสียงและเกียรติคุณของประเทศ 

2.2.1.2 ได๎รับเกียรติเข๎ารํวมทําสัญญาสันติภาพแวร๑ซายส๑ 
2.2.1.3 เมื่อสงครามสงบได๎รับเชิญเข๎าเป็นสมาชิกประเภทริเริ่มขององค๑การ

สันนิบาตชาติ เป็นหลักประกันเอกราชและความปลอดภัยของประเทศ 

2.2.1.4 ได๎แก๎ไขสัญญาที่ทําไว๎แตํรัชกาลที่ 4 เป็นผลสําเร็จ ยกเลิกสัญญาตํางๆ 
ที่ไทยทํากับเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการี และทําสัญญากับประเทศตํางๆ ใหม ํ

2.2.1.5 ได๎ยึดทรัพย๑จากเชลย 

2.2.1.6 เปลี่ยนธงชาติจากธงช๎างมาเป็นธงไตรรงค๑ เพ่ือนําไปใช๎ในกองทัพไทย
ที่เข๎ารํวมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง 

2.2.1.7 สร๎างอนุสาวรีย๑เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือ อนุสาวรีย๑ทหาร
อาสา วงเวียน 22 กรกฎา สมาคมสหายสงคราม เป็นต๎น 

2.2.1.8 มีการจัดทหารแบบยุโรป และเริ่มจัดตั้งกรมอากาศยานขึ้นเป็นครั้งแรก 

2.3 บทบาทของไทยในสงครามโลกครั้งท่ี 2 

ด๎านเอเชีย ญี่ปุุนประกาศสงครามกับสัมพันธมิตร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 
ตํอมา วันที่  8 ธันวาคม พ.ศ.  2484 กองทหารญี่ปุุนก็ เข๎า เมืองไทย ทางสงขลา ปัตตานี 
ประจวบคีรีขันธ๑ นครศรีธรรมราช สุราษฎร๑ และ สมุทรปราการ ขณะเดียวกัน ญี่ปุุนก็เข๎าโจมตีเกาะ
ฮาวาย, ฟิลิปปินส๑และสํงทหารขึ้นบกที่มลายูและโจมตีสิงคโปร๑ทางเครื่องบิน สงครามโลกครั้งที่สอง
เกิดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939)ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 8 (ขณะนั้นเสด็จประทับอยูํ
ในประเทศสวิตเซอร๑แลนด๑) หลวงพิบูลสงคราม(จอมพล ป. พิบูล สงคราม)เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อเริ่ม
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สงครามนั้นไทยประกาศตนเป็นกลาง แตํในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ญี่ปุุนนําเรือรบบุกขึ้น
ชายทะเลภาคใต๎ของไทยโดยไมํทันรู๎ตัว รัฐบาลต๎องยอมให๎ญี่ปุุนผําน ทําพิธีเคารพเอกราชกันและกัน 
กลุํมคนไทยบางสํวนโดยเฉพาะในตํางประเทศไทยได๎จัดตั้งขบวนการเสรีไทย (Free Thai 

Movement) ดําเนินชํวยเหลือฝุายสัมพันธมิตร จึงชํวยให๎ไทยรอดพ๎นจากการแพ๎สงคราม ซึ่งในวันที่ 
25 มกราคม พ.ศ. 2485 (ค.ศ. 1942)ไทยได๎ประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกา แตํทูตไทยใน
สหรัฐอเมริกา ที่นําโดยหมํอมราชวงศ๑เสนีย๑ ปราโมช ไมํยอมรับทราบในการกระทําของรัฐบาล จึงได๎
รํวมมือกันตั้งเสรีไทยขึ้นติดตํอกับ นายปรีดี พนมยงค๑ ในเมืองไทย เมื่อสงครามสงบในวันที่ 16 
สิงหาคม พ.ศ. 2488 ไทยประกาศสงครามเป็นโมฆะ ซึ่งสหรัฐอเมริการับรอง ตํอมาไทยได๎เจรจาเลิก
สถานะสงครามกับอังกฤษ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2489 และกับฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2489ความมุํงหวังที่ญี่ปุุนจะอาศัยประเทศไทยเป็นทางผํานไปยังพมําเพ่ือยึดครองอินเดีย 
กํอให๎เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญํขึ้นเหนือแมํน้ําแคว จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเริ่มสร๎างทางรถไฟสาย
มรณะในเดือนกันยายน พ.ศ. 2485 ทั้งคนงานและเชลยศึกจํานวนหมื่นถูกเกณฑ๑มาสร๎างทางรถไฟ
ยาว 415 กิโลเมตร ต๎องโหมทํางานตลอดวันตลอดคืน บุกเบิกเข๎าไปในปุากว๎างที่เต็มไปด๎วยสัตว๑ร๎าย
และโรคภัย คนงานและเชลยศึกเหลํานั้นมีทั้งพมํา ชวา มลายู อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮอลแลนด๑ ต๎อง
ประสบความทุกข๑ทรมาน เจ็บปวดล๎มตายเป็นจํานวนมาก ทางรถไฟพังทลายเพราะน้ําเซาะคันดินและ
สะพานข๎ามแมํน้ําแควถูกระเบิดครั้งแล๎วครั้งเลํา จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2486 กองทัพญี่ปุุนจึง
ได๎ทําพิธีเปิดทางรถไฟสายนี้อยํางเป็นทางการ สาเหตุที่ไทยเข๎ารํวมสงครามโลกครั้งที่สอง เหตุเพราะ
เรามีกําลังน๎อยเมื่อญี่ปุุนบุกจึงไมํสามารถตํอต๎านได๎ และเพ่ือปูองกันมิให๎ตกอยูํใต๎อิทธิพลของญี่ปุุนใน
ด๎านเศรษฐกิจและการเมือง ผลของสงครามตํอไทย คือ ไทยต๎องสํงทหารไปชํวยญี่ปุุนรบ ได๎ดินแดน
เชียงตุง และสี่จังหวัดภาคใต๎ที่ต๎องเสียแกํอังกฤษกลับมา แตํต๎องคืนให๎เจ๎าของเมื่อสงครามสงบลง เกิด
ขบวนการเสรีไทย ซึ่งให๎พ๎นจากการยึดครอง ไทยได๎รับเกียรติเป็นสมาชิกองค๑การสหประชาชาติ 
สําหรับประเทศไทยนั้น เราได๎เข๎ารํวมสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นเพียงประเทศเดียวในทวีปเอเชียและ
แปซิฟิกไมํนับรวมญี่ปุุน ที่เข๎ารํวมกับพวกอักษะ สาเหตุการเข๎ารํวมนั้น สืบเนื่องมาจากการลําอาณา
นิคมของชาติตะวันตกในสมัย รัชกาลที่ 5 ทุกประเทศในฝั่งทะเลแปซิฟิกและทะเลอันดามัน ถูกเป็น
เมืองขึ้นกันหมด เหลือแตํไทยและญี่ปุุนเทํานั้น และจากการที่สยามโดนยึดดินแดนรอบนอกสํวนตํางๆ 
(ซึ่งเดิมเป็นของไทย)เชํน เขมร ลาว บางสํวนของพมํา บางสํวนของจีน และสํวนเหนือของมาเลเซีย ที่
ครั้งหนึ่งเคยเป็นของสยาม ทําให๎เกิดความรู๎สึกชาตินิยมขึ้นมา ประกอบกับเผด็จการจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ที่ต๎องการนําสํวนที่เคยเสียไปกลับคืนมา จึงทําให๎เราโจมตีอินโดจีนของฝรั่งเศส เราจึงรํวมกับ
ฝุายญี่ปุุน มุมมองของญี่ปุุนตํอไทยสมัยนั้น ถือวําเราเป็นเมืองที่คํอนข๎างเจริญ และไมํเคยถูก
ชาวตํางชาติครอบงําเหมือนประเทศหลายๆประเทศในแถบนี้ จึงต๎องการให๎ไทยเข๎ารํวมกับฝุายอักษะ 
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เพราะนโยบายของญี่ปุุนคือ ตํอต๎านและขับไลํชาวตะวันตก ให๎ออกไปจากแผํนดินเอเชียให๎หมด 
ประเทศตํางๆที่เป็นเมืองขึ้นจึงถูกโจมตี 

2.3.1 การด าเนินการของรัฐไทยก่อนเริ่มสงครามโลก 

ในระหวํางวันที่ 6 ธันวาคมพ.ศ.2484 วงการการทูตในประเทศไทย ได๎มีการ
ติดตํอกันจากนั้นได๎มีโทรเลขจํานวนมากถูกสํงเข๎ามา จากรายงานขําวที่มีขบวนเรือลําเลียงและเรือรบ
ของกองทัพญี่ปุุนประมาณ 80 ลําไดแลํนผํานอําวคัมรานของญวนมุํงหน๎ามาอําวไทย 

ตอนบํายวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2548 เอกอัครราชทูตในประเทศไทยได๎เข๎า
พบนายดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ โดยแจ๎งวํ ามีเรื่องสําคัญที่สุดที่ต๎อง
ปรึกษาโดยดํวน เกี่ยวกับเรื่องที่กองทัพญี่ปุุนที่ขอผํานประเทศไทย แตํรัฐมนตรีวําการตํางประเทศไทย
ได๎ชี้แจงวําไมํสามารถให๎คําตอบ เพราะต๎องรอนายกรัฐมนตรี ซึ่งไปตรวจราชการตํางจังหวัดอยูํ 

ในคืนวันเดียวกัน พลตําตรวจเอกหลวงอดุลย๑ เดชจรัส รองนายกรัฐมนตรีได๎
เรียกประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาข๎อเรียกร๎องขอร๎องญี่ปุุน แยกประเด็นคือ ขอให๎กองทัพญี่ปุุน
ผํานประเทศไทยโดนเคารพอธิปไตรของไทย ให๎ประเทศไทยทําสัญญาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุุน โดยให๎
ประเทศไทยเป็นภาคีประเทศอักษะโดยที่ไมํมีการตกลง 
เริ่มเข๎าสูํสงคราม 

หลังการเข๎ามามีบทบาทของญี่ปุุนในเหตุการณ๑นี้ เป็นที่คาดหมายวํา ญี่ปุุน
จะตราทัพเข๎าสูํประเทศไทยแนํในอนาคต รัฐบาลไทยโดย จอมพล ปอพิบูล สงคราม ได๎รณรงค๑ให๎
ประชาชนปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว๑ และการเสริมสร๎างเศรษฐกิจระดับต๎น ๆ อยํางเข๎มแข็ง เพ่ือ
รองรับสถานการณ๑ที่อาจเกิดขึ้น เชํนการออกพระราชบัญญัติสงวนอาชีพบางประเภท ที่สํวนมากเป็น
งานฝีมือ เฉพาะแกํคนไทย บรรยากาศโดยทั่วไปทั้งในพระนครและตํางจังหวัด ประชาชนตํางพากัน
วิพากษ๑วิจารณ๑ในเหตุการณ๑สงครามที่อาจเกิดขึ้นในเวลาอันใกล๎ เพลงปลุกใจจํานวนมากได๎ถูกเปิดขึ้น
โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย โดยสํวนมากจะเป็นเพลงมาร๑ชของเหลําทัพตําง ๆ 

ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ตั้งแตํเวลาประมาณ 02.00 น. กองทัพญี่ปุุนได๎ยกพลขึ้นบกที่
ประจวบคีรีขันธ๑ ชุมพรนครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร๑ธานี ปัตตานีและบางปูสมุทรปราการ และ
บุกเข๎าประเทศไทยทางบกที่อรัญประเทศกองทัพญี่ปุุนสามารถขึ้นบกได๎โดยไมํได๎รับการตํอต๎านที่บาง
ปู สํวนทางภาคใต๎และทางอรัญประเทศมีการตํอสู๎ต๎านทานอยํางหนักของทหารไทย ประชาชนทั่วไป
และอาสาสมัครที่เป็นเยาวชน ที่เรียกวํายุวชนทหารในบางจังหวัด เชํนการรบที่สะพานทํานางสังข๑ 
จังหวัดชุมพร กลําวคือ กลุํมยุวชนทหารและกองกําลังผสมทหารตํารวจซึ่งกําลังจะตํอสู๎ปะทะกันอยูํที่
สะพานทํานางสังข๑ โดยที่กลุํมยุวชนทหารนั้นมีผู๎บังคับการคือร๎อยเอกถวิล นิยมเสน ในระหวํางการสู๎
รบร๎อยเอกถวิลนํากําลังยุวชนทหารออกมาปะทะกองทหารญี่ปุุน แม๎ร๎อยเอกถวิลจะถูกทหารญี่ปุุนยิ ง
เสียชีวิต แตํยุวชนทหารยังคงสู๎ตํอไปจนกระทั่งรัฐบาลสั่งหยุดยิง เมื่อเวลา 11.00 น. โดยประมาณ 
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เมื่อรัฐบาลญี่ปุุนทราบวํากลุํมยุวชนทหารหลายคนเป็นเพียงนักเรียนมัธยม จึงสํงหนังสือเชิดชูความ
กล๎าหาญมายังกระทรวงกลาโหม และร๎อยเอกถวิล นิยมเสน ได๎รับแตํงตั้งขึ้นเป็นพันโท สํวนการเชิดชู
เกียรติของยุวชนทหารผู๎เสียชีวิตและผู๎รํวมตํอสู๎ในครั้งนั้น มีอนุสาวรีย๑อยูํที่ริมสะพานทํานางสังข๑ เป็น
รูปยุวชนทหารพร๎อมกับอาวุธปืนยาวติดดาบปลายปืน ในทําเฉียงอาวุธ ยืนอยูํบนแทํน สร๎างแล๎วเสร็จ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2524 เป็นสมบัติของจังหวัดชุมพรเข๎าสูํสงคราม 

ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2485 รัฐบาลไทยก็ได๎ประกาศสงครามกับอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศสอยํางเต็มตัว ผลของการประกาศสงครามทําให๎ไทยได๎ดินแดนในแหลม
มลายู ที่เสียให๎อังกฤษกลับคืนมา (จังหวัดมาลัย) ยังได๎กํอตั้งสหรัฐไทยเดิมโดยสํงกองทัพเข๎ายึดและ
รวมดินแดนในแคว๎นรัฐฉาน (เชียงตุง เมืองพาน),รัฐกะยา ในเขตประเทศพมําอีกด๎วย 

   หลังจากนั้นฝุายสัมพันธมิตรเริ่มสํงเครื่องบินเข๎ามาทิ้งระเบิดในพระนคร การทิ้งระเบิดครั้งแรก 
เกิดข้ึนเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2485 สถานการณ๑โดยทั่วไปในพระนครนั้น ประชาชนได๎รับคําสั่งให๎
ทําการ พรางไฟ คือการใช๎ผ๎าขนหนูหรือผ๎าขาวม๎าปิดบังแสงไฟในบ๎าน ให๎เหลือเพียงแสงสลัว ๆ เพ่ือ
ปูองกันมิให๎เครื่องบินของฝุายข๎าศึกมาทิ้งระเบิดลงได๎ สํวนสถานการณ๑โดยรวมของสงคราม ฝุาย
อักษะมีทีทําวําจะได๎รับชัยชนะในสมรภูมิยุโรปและแอฟริกาตอนเหนือ สํวนในเอเชียญี่ปุุนก็สามารถยึด
มลายูและสิงคโปร๑ได๎แล๎ว28 มกราคม พ.ศ. 2485 ประเทศไทยได๎เซ็นสัญญารํวมรบกับญี่ปุุนจึงมาตั้ง
ทัพในไทยฐานะพันธมิตร ทหารไทยต๎องถูกสํงไปรบที่เชียงตุงโดยกํอตั้งกองพลพายัพเพ่ือรบกับอังกฤษ
และสาธารณรัฐจีน ตามข๎อตกลงแบํงเขตการรบที่ทําไว๎กับญี่ปุุนวําตั้งแตํฝั่งตะวันออกของแมํน้ําสาละ
วิน (บางสํวนยกเว๎นในเมืองลอยกํอ) จนถึงแมํน้ําโขงเป็นเขตการรบของไทย ฝุายไทยต๎องรบเพ่ือรักษา
อาวุธยุทธภัณฑ๑ไว๎ไมํให๎โดนฝุายสัมพันธมิตรไถไปจนหมด ซ้ํากองทัพไทยยังสามารถขออาวุธของญี่ปุุน
มาเพ่ิมเติมได๎ด๎วยระหวํางสงครามในเวลานั้น ทหารญี่ปุุนจํานวนมากได๎เข๎าสูํเต็มพระนคร และได๎ใช๎
สถานที่ทางราชการบางแหํงเป็นที่ทําการ รัฐบาลได๎ประกาศให๎ญี่ปุุนเป็น มหามิตร ประชาชนทุกคน
ต๎องให๎ความรํวมมือและสนับสนุนกับทางญี่ปุุนอยํางเต็มที่ การกระทําใดๆ ที่เป็นปรปักษ๑มีโทษถึง
ประหารชีวิต แตํก็มีประชาชนบางสํวนลับหลังได๎เรียกญี่ปุุนอยํางดูถูกวํา "ไอ๎ยุํน" หรือ "หมามิตร" เป็นต๎น 

ขณะเดียวกัน ทางสหรัฐอเมริกา ม.ร.ว.เสนีย๑ ปราโมช เอกอัครราชทูตไทย
ประจําสหรัฐอเมริกา ไมํอาจยอมรับการประกาศเป็นพันธมิตรกับญี่ปุุนของรัฐบาลไทย และได๎
ประกาศขบวนการเสรีไทยขึ้นที่นั่น ในวันที่ 12ธันวาคม พร๎อม ๆ กับขบวนการเสรีไทยในที่อ่ืน ๆ ก็ได๎
เกิดขึ้น และเสถียรภาพความมั่นคงของรัฐบาลไทยก็ได๎สั่นคลอน เมื่อคณะราษฎรฝุายพลเรือนหลาย
คน เชํน ปรีดี พนมยงค๑ ทวี บุณยเกตุ ควง อภัยวงศ๑ ได๎แยกตัวออกมา เนื่องจากไมํอาจรับกับการ
กระทําของรัฐบาลเชํนเดียวกัน และกลายมาเป็นขบวนการเสรีไทยในประเทศ 
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2.3.2 เหตุการณ์ทีเกิดในสงครามโลก 

2.3.2.1 น้ําทํวม ในปลายปี พ.ศ. 2485 เกิดน้ําทํวมครั้งใหญํขึ้นที่พระนคร
และธนบุรี ทําให๎สภาพความเป็นอยูํของประชาชนเลวร๎ายลงไปอีก ซ้ําสภาพเศรษฐกิจของกินของใช๎ก็
ขาดแคลนไปแทบทุกอยําง ทั้งข๎าวสาร ยารักษาโรค ราคาข๎าวสารถังละ 6 บาท แม๎จะหาซื้อได๎ยากอยูํ
แล๎วก็ยังต๎องกักตุนเพ่ือให๎ไว๎สําหรับกองทัพญี่ปุุนด๎วย และมีพํอค๎าคนไทยบางสํวนได๎กักตุนสินค๎าไว๎
เพ่ือโกํงราคา ซึ่งเรียกกันวํา ตลาดมืด และพํอค๎าที่ได๎ผลประโยชน๑ในครั้งนี้วํา เศรษฐีสงคราม เพราะ
ร่ํารวยไตาม ๆ กันจากเหตุนี้  แตํเป็นที่นําสังเกตวําเมื่อถึงคราวนี้ เครื่องบิน บี 29 กลับไมํได๎มาทิ้ง
ระเบิดเหมือนอยํางเคยรัฐบาลไทย โดย จอมพล ป.พิบูลสงครามได๎เปิดทําเนียบรัฐบาลซึ่งขณะนั้น
ตั้งอยูํที่พระท่ีนั่งอนันตสมาคมให๎ประชาชนทั่วไปมารับแจกข๎าวสารได๎ โดยนําหลักฐานคือสํามะโนครัว
ไปด๎วย โดยทําการแจก 1ครั้งตํอ 1สัปดาห๑ คณะผู๎แจกโดยมากจะเป็นนักเรียนนายร๎อยทหารบก 
แตํงตัวดี ทําการแจกอยํางขะมักขะเม๎นสร๎างความประทับใจให๎แกํผู๎ที่มารับ 

2.3.2.2 การลักทรัพย๑ยามสงคราม เกิดขบวนการตํอต๎านญี่ปุุนโดยคนไทยด๎วย
กันเอง เรียกวํา ขบวนการไทยถีบ ขบวนการนี้ทําหน๎าที่ดักปล๎นของเล็กของน๎อย ยุทธปัจจัยตํางๆ ของ
กองทัพญี่ปุุน ไปซํอนตามปุาเขา โดยเฉพาะการตัดขบวนรถไฟขณะลําเลียงสิ่งของตํางๆ ให๎ขาดจาก
กัน อีกทั้งบางครั้งยังแอบเข๎าไปลักลอบขโมยดาบซามูไรของทหารญี่ปุุนในเวลาหลับอีกด๎วย เรียกวํา 
ไทยลักหลับ แตํเป็นที่นําสังเกตวํา ขบวนการนี้บางครั้งขโมยแม๎แตํทรัพย๑สินของรัฐบาลไทยเอง เชํน 
ลวดทองแดงสายโทรศัพท๑ เป็นต๎น อีกทั้งขบวนการเสรีไทยก็ไมํได๎นับขบวนการไทยถีบเป็นแนวรํวมแตํ
อยํางใด นอกจากนี้ มีการปล๎นทหารญี่ปุุนกันอยํางหนัก ซึ่งมีทั้งใช๎การปล๎นสะดมด๎วยการรมยาให๎หลับ 
ที่สุดมีแม๎แตํการปล๎นในเวลากลางวัน โดยที่โจรถึงกับทักทายทหารญี่ปุุนกํอนลงมือปลดทรัพย๑ทรัพย๑
และอาวุธ หรือ ปล๎นทหารญี่ปุุนด๎วยไม๎ตะพดชิงเอาอาวุธปืนไปได๎ โดยไมํเกรงกลัวอาญาแผํนดินหลัง
สงคราม ตํารวจต๎องระดมกําลังปราบปรามบรรดาโจรผู๎ร๎ายซึ่งมีอาวุธที่ชิงมาจากทหารญี่ปุุน และ 
บรรดาเสือร๎ายตําง ๆ เชํน กรณีการถลํมชุมโจรที่บางไผํ ซึ่งอยูํบริเวณรอยตํอระหวําง อําเภอปากทํอ 
ราชบุรี และ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อ ปี พ.ศ. 2490 กวําจะราบคาบก็กินเวลาหลายปี 

2.3.3 การด าเนินการขบวนการเสรีไทย 

เป็นขบวนการที่ทําให๎ไทยรอดพ๎นจากการแพ๎สงคราม ขบวนการเสรีเป็น
ขบวนการใต๎ดินที่ดําเนินการระหวํางสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ 2 
ในชํวง พ.ศ. 2484-2488 มีวัตถุประสงค๑เพ่ือตํอต๎านการรุกรานของกองทัพญี่ปุุน  รักษาเอกราชและ
อธิปไตยของชาติไทย ขบวนการเสรีไทยกําเนิดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484  เมื่อกองทัพญี่ปุุน
ยกทัพเข๎ามาทางทิศตะวันออกและยกพลขึ้นบกจากอําวไทย เดิมเรียกขบวนการนี้วํา องค๑การตํอต๎าน
ญี่ปุุน  ภายหลังถูกเปลี่ยนชื่อเป็น  เสรีไทย  มีบทบาทเป็นแหลํงขําวสําคัญของฝุายสัมพันธมิตร  โดย
นายกรัฐมนตรี  จอมพล ป.พิบูลสงคราม ยินยอมตกลงเข๎ารํวมกับญี่ปุุน และประกาศสงครามตํอ
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สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ทําให๎บุคคลสําคัญทางการเมืองการปกครอง ข๎าราชการ และชาวไทยทั้งใน
และนอกประเทศไมํเห็นด๎วยกับนโยบายประกาศสงคราม  มีการรวมตัวกันเคลื่อนไหวตํอต๎านญี่ปุุน 
แบํงเป็น 3กลุํม กลุํมในประเทศนําโดยนายปรีดี พนมยงค๑ ขณะขึ้นดํารงตําแหนํงคณะรัฐมนตรีคลัง  
กลุํมที่2 เป็นกลุํมคนไทยในสหรัฐอเมริกานําโดยหมํอมราชวงศ๑เสนีย๑ ปราโมช อัครราชทูตไทยประจํา
วอชิงตัน ดี.ซี ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการไมํยอมสํงคําประกาศสงครามตํอสหรัฐอเมริกา และถือวําการ
ประกาศสงครามนั้นมิใชํเจตนาของคนไทย  กลุํมท่ีสามเป็นกลุํมของคนไทยในอังกฤษ  นําโดยนักเรียน
ไทย ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ๑ รวมถึงสมเด็จพระนางเจ๎ารําไพพรรณี  พระราชินีในพระเจ๎าอยูํหัว
รัชกาลที่ 7 และราชนิกูลอีกหลายพระองค๑และตํอมาในปี  2485อังกฤษได๎รับสมาชิกเสรีไทยเข๎าเป็น
กําลังพลรํวมในกองทัพอังกฤษ 

ชํวงที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี  การดําเนินงานของกลุํม
ทั้ง 3 ไมํคํอยประสบผลสําเร็จมากนักเพราะขาดการประสานงานรํวมกัน แตํเมื่อเปลี่ยนรัฐบาล โดยมี
นายควง อภัยวงศ๑ เป็นนายกรัฐมนตรีความรํวมมือระหวํางกันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม๎วํานายควง 
อภัยวงศ๑จะมีการแถลงนโยบายรํวมมือกับญี่ปุุนโดยใกล๎ชิด ตามสัญญาพันธกรณีที่ได๎มีไว๎ต๎อกันได๎
ด๎วยดี และให๎ความรํวมมือกับญี่ปุุนตามข๎อเรียกร๎องของญี่ปุุนทุกประการแตํขณะเดียวกันคณะรัฐบาล
ก็มีรัฐมนตรีหลายคน ที่เป็นบุคคลระดับหัวหน๎าในองค๑การตํอต๎านญี่ปุุน และคอยให๎ความชํวยเหลือ
องค๑กรอยํางลับๆ 

เสรีไทยมีเครือขํายความรํวมมือในจังหวัดตํางๆทั่วประเทศโดยได๎รับความ
ชํวยเหลือจากฝุายสัมพันธมิตร สหรัฐอเมริกาและอังกฤษได๎สํงหนํวยปฏิบัติการมาประจําในกรุงเทพฯ 
ด๎านฝุายไทย นายปรีดี  พนมยงค๑ ได๎สํงทหารไปประจําที่กองบัญชาการของฝุายสัมพันธมิตร ณ เมือง
แคนดีลังกา  พร๎อมกับสํงทหาร  ตํารวจ  และพลเรือนไปรับการฝึกกับสํานักงานบริการด๎าน
ยุทธศาสตร๑ของสหรัฐอเมริกาแลพกองกําลัง 136 ของอังกฤษในอินเดียและลังกา 
                นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนทหารสารวัตรและโรงเรียนนายสิบสารวัตรทหารโดยรับ
สมัครนิสิตจากจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย นักเรียนเตรียมปริญญาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑และ
การเมือง นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเตรียมนายเรือ มาฝึกเป็นผู๎บังคับบัญชาของ
กองกําลังใต๎ดินเพื่อนเตรียมสู๎รบกับการรบญี่ปุุนในวันที่ฝุายสัมพันธมิตรกําหนด  มีการประชาสัมพันธ๑
ให๎คนไทยในประเทศรํวมกันตํอต๎านญี่ปุุน  สํงขําวด๎านยุทธศาสตร๑ทางทหารตลอดจนรายงานสภาพ
ดินฟูาอากาศให๎ฝุายสัมพันธมิตรทราบ  ซึ่งทําให๎ฝุายสัมพันธมิตรสามารถปฏิบัติทางการทหารได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

การปะทะระหวํางขบวนการเสรีไทยกับกองทัพญี่ปุุนไมํมีโอกาสเกิดขึ้นเพราะ
ญี่ปุุนประกาศยอมจํานนอยํางไมํมีเงื่อนไขเมื่อวันที่ 14  สิงหาคม พ.ศ. 2488 หลังจากสหรัฐอเมริกา
ทิ้งระเบิดปรมาณูถลํมเมืองฮิโรชิมาและนาวาซากิ เมื่อวันที่ 6 และ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488  แม๎วําไทย
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จะรํวมมือกับญี่ปุุนในการประกาศสงคราม  แตํความรํวมมืออยํางลับๆของไทยกับฝุายสัมพันธมิตรทํา
ให๎ไทยมีอํานาจตํอรองในการเจรจากับฝุายสัมพันธมิตรหลังสงครามยุติ โดยสหรัฐอเมริกาถือวําไทยไมํ
เคยประกาศสงครามตํอประเทศของตน ขณะที่อังกฤษยังดําเนินนโยบายตํอไทยแตกตํางไปจาก
สหรัฐอเมริกา 

ผลจากระเบิดปรมาณูที่สหรัฐอเมริการะเบิดที่ฮิโรชิมาและนาวาซากิที่
ประเทศญี่ปุุนทําให๎กองทัพญี่ปุุนต๎องถอยและตามมาในการแพ๎สงครามในฝุายอักษะ ทําให๎ประเทศ
ไทยจะต๎องตกเป็นผู๎แพ๎สงคราม  ดังนั้น  ขบวนการเสรีไทยจึงมีสํวนสําคัญมากที่ชํวยประเทศไทยให๎
รอดพ๎นจากผู๎แพ๎สงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะมิฉะนั้นไทยจะต๎องเสียคําเสียหายเป็นจํานานมากแตํ
เพราะไทยเป็นประเทศที่เล็กและไมํสามารถจํายเงินได๎มากพอโดยการรอดพ๎นจากสงครามโลกได๎โดย
หลายฝุายรํวมกันและการประสานงานของทูตที่ประจําสหรัฐอเมริกา การรํวมมือของคนในชาติที่
รํวมมือกันผํานพ๎นการแพ๎สงครามโลกครั้งนี้ไปได๎เพราะมาการตํอต๎านญี่ปุุนภายในอยํางเงียบๆ รวมทั้ง
โปสเตอร๑ที่เขียนข๎อความ การรํวมมือตํางๆที่รัฐบาลติดประกาศไว๎  เชํน  รูปคนปิดปากแสดงวําอยํา 

พูดสิ่งที่รู๎ให๎ศัตรูฟังและการเสียสละชีวิตเพ่ือสํวนรวมเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพราะหากชาติขาดความ
เสียสละทุกคนตํางเห็นแกํตัวชาติคงล๎มจมเป็นแนํ 

ตํอมาวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ม.ร.ว. เสนีย๑ ปราโมช ได๎ประกาศจัดตั้ง
ขบวนการเสรีไทยตํอหนังสือพิมพ๑อเมริกัน โดยแถลงเป็นใจความวํา การที่รัฐบาลยอมแพ๎ญี่ปุุนไมํใชํ
เป็นเจตนาของคนไทยสํวนใหญํ จึงจัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นเพ่ือรํวมมือกับสัมพันธมิตรตํอสู๎ญี่ปุุน 
และขอชักชวนให๎คนทั้งในและนอกประเทศเข๎ารํวมกับขบวนการนี้ด๎วย หลังจากนั้นในตอนค่ําก็ได๎รับ
อนุญาตจากทางการสหรัฐอเมริกาให๎ปราศรัยทางวิทยุคลื่นสั้นจากสหรัฐฯ ถึงประชาชนชาวไทยมีใจ  
ความวําอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ม.ร.ว.เสนีย๑ ปราโมชจะยืนหยัดตํอสู๎ในอเมริกาตํอไป เพ่ือปลดปลํอย
ประเทศไทยให๎กลับคืนมาซึ่งอิสรภาพของชาติไทย โดยมั่นใจวําสหรัฐอเมริกาและสัมพันธมิตรจะเป็น
ฝุายชนะสงครามในที่สุด และขอเรียกร๎องให๎คนไทยทั้งชาติพร๎อมใจกันกู๎เอกราชและอธิปไตยจากผู๎
รุกราน 

จากนั้นอัครราชทูตจึงได๎แจ๎งให๎กระทรวงการตํางประเทศสหรัฐอเมริกาทราบ
วําสถานทูตไทยไมํยอมรับรัฐบาลไทย เนื่องจากรัฐบาลตัดสินใจภายใต๎อํานาจบงการของประเทศญี่ปุุน 
ไมํใชํเป็นความเห็นชอบของประชาชนชาวไทย แตํกลับมีคนไทยเป็นจํานวนมากที่ตํอต๎านญี่ปุุน โดย
ทางข๎าราชการสถานทูตจะขอใช๎สถานทูตไทยในสหรัฐเพ่ือตํอสู๎กับศัตรูผู๎รุกราน ซึ่งทางสหรัฐอเมริกา 
ก็อนุญาต จึงเป็นจุดเริ่มต๎นการดําเนินงานของขบวนการตํอต๎านญี่ปุุนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแผนการจะ
ใช๎สถานทูตเป็นสถานที่หลักในการตํอสู๎กับญี่ปุุนผู๎รุกราน ม.ร.ว.เสนีย๑ ปราโมชอ๎างวําได๎เตรียมการไว๎
กํอนสงครามเกิดแล๎ว เพราะมองวําจะเป็นทางหนีทีไลํสําคัญของการรักษาเอกราชของชาติไทยได๎ 
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ตํอมาเมื่อรัฐบาลไทยประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษในวันที่ 
25 มกราคม 2485 แตํปรากฏวํา ม.ร.ว. เสนีย๑ ปราโมชไมํได๎ยื่นเอกสารประกาศสงครามกับสหรัฐฯ 
และแจ๎งให๎สื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกาได๎ทราบวํา ได๎เก็บคําประกาศสงครามไว๎ในกระเป๋าเสื้อ ขณะเข๎า
พบกับ รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะเชื่อวําการประกาศสงครามของ
รัฐบาล มิได๎เป็นไปตามเจตนาของประชาชนไทย สหรัฐอเมริกาเลยไมํได๎ประกาศสงครามตอบเชํนกัน 
แม๎วําในความจริงรัฐบาลไทยจะแจ๎งการประกาศสงครามให๎แกํกงสุลสวิตเซอร๑แลนด๑ที่กรุงเทพฯ ได๎รับ
ทราบ ในฐานะผู๎ดูแลผลประโยชน๑ของอังกฤษและอเมริกา ซึ่งในทางการทูตถือวําการประกาศสงคราม
สมบูรณ๑แล๎ว แตํรัฐบาลอเมริกาไมํรับรู๎การประกาศสงครามของประเทศไทย เนื่องจากถือวําประเทศ
ไทยเป็นดินแดนที่ถูกญี่ปุุนยึดครอง กรณีนี้ยังผลให๎ไทยได๎ประโยชน๑อยํางมากจากการรับรองของ
สหรัฐฯ ในการเจรจาสถานะของไทยหลังสงคราม แม๎วําท๎ายที่สุดการปะทะกันระหวํางขบวนการเสรี
ไทยกับกองทัพญี่ปุุนไมํมีโอกาสเกิดขึ้น เพราะญี่ปุุนประกาศยอมจํานนอยํางไมํมีเงื่อนไข เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2488 หลังจากสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูถลํมเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ เมื่อ
วันที่  6 และ 9สิงหาคม พ.ศ. 2488 และการปลดอาวุธทหารญี่ปุุ นดําเนินการโดยกองกําลัง
สัมพันธมิตร แม๎วําไทยจะรํวมกับญี่ปุุนในการประกาศสงครามตํอฝุายสัมพันธมิตร ซึ่งอาจจะต๎องถูก
ปลดอาวุธและถูกยึดครองในฐานะผู๎แพ๎สงคราม แตํปรากฏวําในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2488 นาย
ปรีดี พนมยงค๑ในฐานะผู๎สําเร็จราชการแทนพระองค๑ได๎ประกาศสันติภาพ มีสาระสําคัญวําการประกาศ
สงครามตํอสหรัฐฯ และอังกฤษตลอดจนการกระทําอันเป็นปฏิปักษ๑ตํอฝุายสัมพันธมิตรทั้งปวงผิดจาก
เจตจํานงของประชาชนชาวไทยและขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ๎านเมือง การประกาศสงคราม
ตํอฝุายสัมพันธมิตรเป็นโมฆะ ไมํผูกพันประชาชนชาวไทย ประเทศไทยได๎ตัดสินใจที่จะให๎กลับคืนมา
ซึ่งสัมพันธไมตรีอันดีอันเคยมีมากับนานาประเทศเหมือนเมื่อกํอนวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 และ
พร๎อมที่จะรํวมมือเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้ การประกาศ
สันติภาพนี้ได๎ดําเนินการตามโทรเลขให๎คําแนะนําจากจอมพลเรือลอร๑ดหลุยส๑ เมาน๑ทแบทเตน ผู๎
บัญชาการทหารสูงสุดสัมพันธมิตรในเอเชียอาคเนย๑ ซึ่งได๎รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษให๎แจ๎ง
แกํนายปรีดีวําถ๎าหากกระทําตามคําแนะนําของเมาน๑ทแบทเตนแล๎ว อังกฤษก็พร๎อมที่จะไมํบังคับให๎
ไทยต๎องยอมจํานนอยํางปราศจากเงื่อนไข ดุจเดียวกับการปฏิบัติตํอประเทศผู๎แพ๎สงครามทั้งหมดนี้คือ
ผลสําเร็จโดยสมบูรณ๑ของขบวนการเสรีไทยภายใต๎การนําของนายปรีดี พนมยงค๑ นั่นคือไทยไมํเสียเอก
ราชและอธิปไตย ไมํต๎องยอมจํานน ไมํต๎องวางอาวุธ และไมํต๎องถูกยึดครอง สําหรับการที่ต๎องชดใช๎
คําเสียหายรวมทั้งการต๎องคืนดินแดนที่ญี่ปุุนมอบให๎ทั้งทางด๎านมลายูและทางด๎านสหรัฐไทยใหญํ ก็
ต๎องถือเป็นเรื่องที่สมควร เพราะความเสียหายของสัมพันธมิตรก็ดี และดินแดนที่ไทยได๎มาระหวําง
สงครามก็ดี เป็นผลจากการที่ไทยเข๎ารํวมมือเป็นพันธมิตรกับญี่ปุุนทั้งสิ้นขณะที่อังกฤษดําเนินนโยบาย
ตํอไทยแตกตํางไปจากสหรัฐอเมริกา ถือวําไทยแพ๎สงคราม 
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สําหรับญี่ปุุนและต๎องชดใช๎คําปฏิกรรมสงครามให๎กับอังกฤษ รวมทั้งถูก
ปฏิบัติเหมือนผู๎แพ๎สงครามก็คือต๎องมีการปลดอาวุธทหาร แตํสหรัฐอเมริกาเป็นผู๎แสดงเจตนาชัดเจน
ตามกฎบัตรแอตแลนติกท่ีต๎องการให๎อังกฤษปรับทําทีให๎ผํอนปรนกับประเทศไทย โดยจะต๎องคงความ
เป็นอธิปไตยและเอกราชเอาไว๎ โดยหลังสงครามไทยได๎เจรจายุติสงครามกับอังกฤษและต๎องตกลงทํา
สัญญาชดใช๎คําเสียหายแกํอังกฤษ โดยหลักคือไทยต๎องชดใช๎คําปฏิกรรมสงครามเป็นข๎าวจํานวนมาก 
จนทําให๎ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนข๎าวภายในประเทศจนเป็นปัญหาการเมืองภายในตํอมา  
ม.ร.ว.เสนีย๑ ปราโมช เอกอัครราชทูตไทย ประจําสหปาลีรัฐอเมริกา (สหรัฐอเมริกา)ชํวงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และหัวหน๎าขบวนการเสรีไทยในอเมริกา 
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 

ญี่ปุุนแพ๎สงครามโลกเมื่อวันที่ 14  สิงหาคม พ.ศ. 2488รัฐบาลไทยประกาศ
วํา การประกาศสงครามกับสหพันธมิตรเป็นโมฆะเพราะขัดตํอรัฐธรรมนูญและความประสงค๑ของ
ประชาชนชาวไทย  ไทยต๎องปรับความเข๎าใจกับสหพันธมิตร  สหรัฐอเมริกามิได๎ถือไทยเป็นศัตรู  
ความประกาศของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา  โดยนายเจมส๑  เบิรนส๑ (James  Byrens)  รัฐมนตรี
ตํางประเทศเป็นผู๎ลงนาม แตํรัฐมนตรีตํางประเทศอังกฤษ  นายเออเนสต๑  เบวิน (Ernest Bevin) ไมํ
ยอมรับการรับทราบการโมฆะของการประกาศสงครามงํายๆลงวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2489 (เวลา
นั้น ม.ร.ว เสนีย๑ปราโมช เป็นหัวหน๎ารัฐบาล ) ผู๎แทนไทยได๎ลงนามกับผู๎แทนอังกฤษที่สิงคโปร๑  ความ
ตกลงนี้เรียกวํา “ความตกลงสมบูรณ๑แบบเพ่ือสถานะสงครามระหวํางประเทศไทยกับบริเตนใหญํและ
อินเดีย” ที่สําคัญคือไทยต๎องคืนดินแดนของอังกฤษและตํอมาไทยเจรจาขอแก๎ไขโดยฝุายอังกฤษ  การ
ที่ไทยเอาตัวรอดได๎ทั้งๆท่ีอยูํในฝุายประเทศแพ๎สงครามนี้โดยมีขบวนการเสรีไทยชํวย 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  
สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตของญี่ปุุนทรงประกาศยอมแพ๎และมีการพระ

บรมพระราชโองการให๎ทหารญี่ปุุนทั่วโลกวางอาวุธ และญี่ปุุนได๎ยอมแพ๎อยํางเป็นทางการเมื่อ 2 
กันยายน พ.ศ.2488 ที่อําวโตเกียว 

การยอมแพ๎ทําให๎ผู๎นําประเทศที่เข๎ารํวมฝุายอักษะตกเป็นอาชญากรรม
สงครามทั้งสิ้น  นายควง  อภัยวงศ๑  ได๎ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม  ซึ่ง
ต๎องแขวนคอในข๎อหาอาชญากรสงคราม  นายควงได๎รีบเรํงพระราชบัญญัตินิโทษกรรมออกกฎหมายที่
เรียกวํา  ประกาศสันติภาพ  มีผลให๎ประกาศสงครามของไทยกับฝุายสัมพันธมิตรเป็นโมฆะ อ๎างเหตุวํา
หนึ่งในผู๎สําเร็จกับฝุายอักษะจนแพ๎สงครามกลับมามีสถานะไมํแพ๎สงครามได๎แตํสภาพเศรษฐกิจย่ําแยํ
ประกอบด๎วยกับประเทศสัมพันธมิตรบางประเทศอยํางอังกฤษไมํยอมรับในสถานการณ๑นี้ของไทยและ
เรียกร๎องสิทธิบางประการกับไทยเหมือนประเทศที่แพ๎อ่ืนๆ 
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ม.ร.ว  เสนีย๑  ปราโมช ได๎ดําเนินการเจรจากับอังกฤษและตกลงข๎อสัญญา
บางประการทางอังกฤษจนแล๎วเสร็จและได๎บันทึกอยํางเป็นทางการ  ลงวันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 
2489 และ ม.ร.ว เสนีย๑ ก็ได๎ยื่นใบลาออกในวันนั้นทันที 

ระหวํางนี้มีการออกกฎหมายสงครามมาเพ่ือผู๎กระทําผิดขึ้นศาลไทย  จอม
พล ป.พิบูลสงคราม  รวมทั้งอดีตผู๎ใต๎บังคับบัญชาระดับสูง จึงถูกจับกุม ในประเทศไทยตํอมาไมํต๎อง
รับโทษเพราะศาลฎีกาวินิจฉัยวํากฎหมายที่ศักดิ์สูงกฎหมายอาชญากรสงคราม 

2.3.4 ผลกระทบของสงครามโลกครั้งท่ี 2 ที่มีต่อประเทศไทย 

ประเทศไทยต๎องสํงทหารไปชํวยญี่ปุุนรบและได๎ดินแดนเชียงตุงที่เสียคืนมา   
เนื่องมาจากการล๎าอาณานิคมในรัชการที่ 5 ในฝั่งทะเลแปซิฟิกและทะเลอันดามัน  ถูกเป็นเมืองขึ้น
ทั้งหมดยกเว๎นประเทศไทยและประเทศญี่ปุุนเทํานั้น  จากการที่สยามโดนยึดดินแดนรอบนอกตํางๆ
ทําให๎เกิดการนําพ้ืนที่ที่เสียไปกลับมาจึงทําให๎เราโจมตีอินโดรจีนของฝรั่งเศสไทยจึงยอมรํวมมือกับ
ญี่ปุุนซึ่งเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ต๎องคืนดินแดนตามเดิม  ขบวนการเสรีไทยทําให๎ประเทศไทย
พ๎นจากการยึดครองของญี่ปุุนซึ่งโดน ม.ร.ว ของการรํวมมือของหลายฝุายจากการดําเนินการเจรจา
ทางสหรัฐอเมริกาทําให๎ประเทศไทยเป็นผู๎ รอดจากการแพ๎สงคราม ทําให๎ไมํต๎องชดใช๎คํา
ปฏิกรรมสงคราม  และไทยได๎เข๎ารํวมรับเกียรติเป็นสมาชิกองค๑กรสหประชาชาติ  ผลกระทบตํอ
บ๎านเมืองที่เกิดจากการตํอต๎านญี่ปุุนทําให๎เกิดความสูญเสียความมั่นใจความเชื่อมั่นในประเทศไทยจาก
ประเทศไทยที่เคยสงบอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขกลับกลายเป็นต๎องหลบซ๎อนตนเองเพ่ือให๎รอดพ๎นจาก
อาวุธสงครามนานาชนิดจําประเทศญี่ปุุน  ทางเศรษฐกิจสูญเสียทั้งด๎านที่อยูํอาศัยด๎านอาชีพ  อาทิ  
พืชผักในสวน  ไรํนาถูกทําลาย  ซึ่งสมัยนั้นชาวบ๎านเกือบทุกครัวเรือนไมํคํอยมีรายได๎มากนักโดยตั้งแตํ
เดือน มกราคม 2487 ถึงเดือน มกราคม 2488 ประเทศไทยถูกโจมตีทางอากาศจากฝุายสัมพันธมิตร 
ประมาณ 250 ครั้ง มีเครื่องบินเข๎าปฏิบัติการประมาณ 2,490 เที่ยวบิน ทิ้งลูกระเบิดทําลายประมาณ 
18,600 ลูก ระเบิดเพลิงประมาณ 6,100 ลูก ทุํนระเบิดประมาณ 250 ลูก พลุสํองแสงประมาณ 150 

ลูก มีผู๎เสียชีวิตประมาณ 1,900 คน บาดเจ็บประมาณ 3,000 คน อาคารถูกทําลายประมาณ 9,600 

หลัง เสียหายประมาณ 1,200 หลัง รถจักรเสียหาย 73 คัน รถพํวงเสียหาย 617 คัน เรือจักรกล
เสียหาย 14 ลํา เรืออ่ืน ๆ ประมาณ 100 ลําทรัพย๑สินเสียหายประมาณ 79 ล๎านบาท 

2.4 การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย พ.ศ. 2475  

ภายหลังการปฏิรูปการปกครองและการปฏิรูปการศึกษาในรัชกาลที่ 5 พระองค๑ได๎มี
กระแสความคิดที่จะให๎ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑
มาเป็นระบอบการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยมีรัฐสภา
เป็นสถาบันหลักที่จะให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการปกครองมากขึ้นเป็นลําดับ จนกระทั่งได๎มีคณะ
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นายทหารชุดกบฏ ร.ศ.130 ซึ่งมีความคิดที่ปฏิบัติการให๎บรรลุความมุํงหมายดังกลําว แตํไมํทันลงมือ
กระทําการก็ถูกจับได๎เสียกํอนเมื่อ พ.ศ.2454 ในต๎นรัชกาลที่ 6   

ความจริงแล๎วสังคมไทยเริ่มปรับตัวให๎เข๎ากับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกมาตั้งแตํสมัย
รัชกาลที่ 4 ภายหลังได๎ทําสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษใน พ.ศ.2398 และกับประเทศอ่ืนๆในภาคพ้ืน
ยุโรปอีกหลายประเทศ และทรงเปิดรับรับประเพณีและวัฒนธรรมของตะวันตก เชํน การจ๎าง
ชาวตะวันตกให๎เป็นครูสอนภาษาอังกฤษแกํพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบรมมหาราชวัง การ
ให๎ข๎าราชการสวมเสื้อเข๎าเฝูา การอนุญาตให๎ชาวตํางประเทศเข๎าเฝูาพร๎อมกับขุนนางข๎าราชการไทยใน
งานพระบรมราชาภิเษก เป็นต๎น 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได๎ทรงดําเนินพระบรมราโชบายปลดปลํอยไพรํให๎เป็นอิสระและ
ทรงประกาศเลิกทาสให๎เป็นไทแกํตนเอง พร๎อมกันนั้นยังทรงปฏิรูปการศึกษาตามแบบตะวันตก 
เพ่ือให๎คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาถึงขั้นอํานออกเขียนได๎และคิดเลขเป็น ไมํวําจะเป็นเจ๎านาย บุตร
หลานขุนนาง หรือราษฎรสามัญชนที่พ๎นจากความเป็นไพรํหรือทาส ถ๎าบุคคลใดมีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาดก็จะมีโอกาสเดินทางไปศึกษาตํอยังประเทศตะวันตกโดยพระบรมราชานุเคราะห๑จากผลการ
ปฏิรูปการศึกษา ทําให๎คนไทยบางกลุํมที่ได๎รับการศึกษาตามแบบตะวันตก เริ่มรับ เริ่มรับเอากระแส
ความคิดเก่ียวกับการเมืองสมัยใหมํ ที่ยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมา
จากตะวันตก และมีความปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการปกคราองเกิดขึ้นในประเทศไทย ดัง
จะเห็นได๎จากคํากราบบังคมทูลถวายถึงความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะเจ๎านาย
และข๎าราชการใน พ.ศ.2427 (ร.ศ.103) หรือการเรียกร๎องให๎มีการปกครองในระบบรัฐสภาของ 
“เทียนวรรณ” (ต.ว.ส. วัณณาโภ) ในหน๎าหนังสือพิมพ๑ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต๎น และกระแสความคิด
นี้ก็ดําเนินสืบเนื่องมาโดยตลอดในหมูํผู๎นําสมัยใหมํที่ได๎รับการศึกษาจากประเทศตะวันตก และจากผู๎ที่
ได๎รับการศึกษาตามแบบตะวันตก อยํางไรก็ตามกลุํมผู๎นําสมัยใหมํบางสํวนที่ได๎รับผลประโยชน๑จาก
ระบบราชการสมัยใหมํที่ตนเองเข๎าไปมีหน๎าที่รับผิดชอบอยูํ ก็ถูกระบบราชการดูดกลืนจนปฏิเสธที่จะ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัยใหมํในระยะเวลาอันใกล๎ เพราะมีความเห็นวําประชาชน
ชาวไทยยังขาดความพร๎อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 

จากพระบรมราชธิบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว แสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมั่นของพระองค๑วํา ประเทศไทยยังไมํพร๎อมที่จะมีการปกครองตามระบอบรัฐสภา พระองค๑
จึงไมํทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองให๎มีรัฐสภาและมีรัฐธรรมนูญ แตํพระองค๑ก็ทรงยอมรับวํา การ
ปกครองของประเทศจะต๎องเปลี่ยนไปในทางที่จะมีรัฐสภาและรัฐธรรมนูญในภายหน๎า ถึงกับมีพระ
ราชดํารัสในที่ประชุมเสนาบดีวํา "ฉันจะให๎ลูกวชิราวุธมอบของขวัญให๎แกํพลเมืองไทยทันทีที่ขึ้นสูํราช
บัลลังก๑กลําวคือ ฉันจะให๎เขามีปาลิเมนต๑และคอนสติติวชั่น" 
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2.4.1 ความพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงการปกครองของกลุ่มกบฎ ร.ศ. 130 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พ.ศ. 
2453 นั้นกลุํมปัญญาชนตํางก็มุํงหวังวํา พระองค๑จะทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไปสูํ
ระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงศึกษาอยูํในประเทศ
อังกฤษซึ่งมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และคงได๎ทรงเตรียมพระองค๑ดังที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวมีพระราชดํารัสไว๎ แตํปรากฏวํายังไมํมีพระราชดําริในเรื่องรัฐสภาและ
รัฐธรรมนูญแตํอยํางใด ในเวลาเดียวกันประเทศจีนมีการปฏิวัติล๎มล๎างราชวงศ๑แมนจู เปลี่ยนการ
ปกครองประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐเป็นผลสําเร็จ ทําให๎ความคิดอยากจะได๎
ประชาธิปไตยมีมากขึ้น ประกอบกับความไมํพอใจในพระราชจริยาวัตรบางประการของ
พระมหากษัตริย๑พระองค๑ใหมํ จึงทําให๎เกิดปฏิกิริยาที่จะล๎มล๎างระบอบการปกครอง 

เหตุการณ๑สําคัญที่ เกิดขึ้นในต๎นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว คือ            
พวกนายทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน รวมประมาณ 100 คน เรียกตัวเองวํา คณะ ร.ศ. 130           
ได๎วางแผนการปฏิวัติการปกครองหวังให๎พระมหากษัตริย๑พระราชทานรัฐธรรมนูญให๎แกํปวงชนชาว
ไทย 

2.4.2 พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 

การเตรียมการรํางรัฐธรรมนูญฉบับนั้น แรกทีเดียวมีพระราชดําริวํา จะ
พระราชทานในวาระที่มีงานพระราชพิธีฉลองกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 150 ปีในวันที่ 6 เมษายน 
พ.ศ. 2475 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัวได๎ทรงสํงเอกสารรํางรัฐธรรมนูญไปให๎
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เพื่อนําเข๎าประชุมอภิรัฐมนตรีสภา พร๎อมบันทึกความเห็นของนาย
สตีเวนส๑และพระยาศรีวิศาลวาจา ซึ่งมีความเห็นวํายังไมํควรใช๎ระบอบการปกครองโดยรัฐสภาในตอน
นั้นเนื่องจากประชาชนยังไมํพร๎อม  ดังนั้นรํางรัฐธรรมนูญที่ได๎เตรียมการไว๎ ก็ยังไมํถึงประชาชนในวันที่ 
6 เมษายน พ.ศ. 2475 และในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรก็กํอการปฏิวัติภายหลังจาก
ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าอยูํเจ๎า เสด็จพระราชดําเนินจากพระราชวังไกลกังวล หัวหิน กลับคืนสูํ
พระนครแล๎ว คณะราษฎรได๎นําพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผํนดินสยามชั่วคราว ซึ่งนาย
ปรีดี พนมยงค๑ และคณะราษฎรบางคนได๎รํางเตรียมไว๎ขึ้นทูลเกล๎าฯ ถวายเพ่ือทรงพระปรมาภิไธย 
พระองค๑ได๎พระราชทานกลับคืนมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2475 และได๎มีพิธีเปิดสภาผู๎แทนราษฎรครั้ง
แรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2475 ซึ่งรัฐธรรมนูญนี้มีชื่อเรียกวํา “พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญการปกครองแผํนดินสยามชั่วคราว” 
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การปรับตัวของไทยในยุคสงครามเย็น 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได๎เกิดภาวะสงครามเย็นอันเป็นผลมาจากการแขํงขันด๎านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และกําลังอาวุธ ระหวํางสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ในภูมิภาคตําง 
ๆ ทั่วโลก โลกถูกแบํงออกเป็น 2 คําย คือ คํายเสรี และคํายคอมมิวนิสต๑ มหาอํานาจทั้ง 2 ฝุาย 
พยายามเข๎ามาแทรกแซงการเมืองในภูมิภาคตําง ๆ จนนําไปสูํวิกฤตการณ๑การตํอสู๎อันเนื่องมาจาก
ความขัดแย๎งเรื่องอุดมการณ๑ทางการเมือง และเนื่องจากสหรัฐอเมริกาให๎ความชํวยเหลือประเทศไทย 
จนเปลี่ยนสถานะเป็นผู๎ชนะสงคราม ไทยจึงเลือกให๎การสนับสนุนสหรัฐอเมริกาในสภาวะสงครามเย็น 
อันเป็นผลให๎สหรัฐอเมริกาเข๎ามามีอิทธิพลตํอไทยทั้งด๎านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

1. การเข้าเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ 

ภายหลังจากท่ีฝุายคอมมิวนิสต๑นําโดย โฮจิมินห๑ได๎รับชัยชนะในสงครามกอบกู๎เอกราชของ
เวียดนาม ทําให๎สงครามเย็นแผํเข๎ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เมื่อสหรัฐอเมริกาขยายบทบาททาง
ทหารเข๎ามาด๎วยการจัดตั้ งองค๑การสนธิสัญญาปูองกันรํวมกันแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
(Southeast Asia Treaty Organization : SEATO ) โดยมีสมาชิก 8 ประเทศ ได๎แกํ สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด๑ ไทย ฟิลิปปินส๑ และ ปากีสถาน ตํอมาในชํวงที่สหรัฐอเมริกา
เริ่มถอนตัวออกจากสงครามเวียดนาม ในขณะที่จีนยังให๎การสนับสนุนคอมมิวนิสต๑ในประเทศตําง ๆ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ไทยเกรงวําจะเกิดชํองวํางอํานาจ จึงรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านกํอตั้ง
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎หรือสมาคมอาเซียนขึ้นใน พ.ศ.2510 

2. นโยบายผูกมิตรกับประเทศคอมมิวนิสต์ 
เมื่อคอมมิวนิสต๑ประสบชัยชนะใน เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ตั้งแตํปี พ.ศ. 2518 ไทย

ต๎องปรับเปลี่ยนนโยบายอยูํรํวมกันอยํางสันติกับประเทศเพ่ือนบ๎านอินโดจีน ภายหลังที่เวียดนาม
รุกรานกัมพูชาโดยสนับสนุนให๎ เฮง สัมริน ขึ้นปกครองกัมพูชา และขับไลํเขมรแดงหลบหนีมาอยูํปุา
ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ระยะนี้ไทยปรับตัวโดยรํวมมือกับอาเซียน เพ่ือเรียกร๎องและกดดันให๎
เวียดนามถอนทหารออกไปจากกัมพูชา โดยไทยและอาเซียนได๎สร๎างแนวรํวม กับประเทศมหาอํานาจ 
เชํน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุุน และยุโรปตะวันตก เพื่อสกัดกั้น   การขยายอํานาจ
ของเวียดนามทีไ่ด๎รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต และประเทศคอมมิวนิสต๑ในยุโรปตะวันออก 

2.1 นโยบายผูกมิตรกับประเทศตะวันตก 

ในยุคสงครามเย็นไทยได๎ผูกมิตรกับประเทศตะวันตกโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู๎นํา 
นโยบายตํางประเทศของไทยในระยะนี้คือการตํอต๎านคอมมิวนิสต๑โดยเฉพาะอยํางยิ่งสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ตํอมาเมื่อเกิดความขัดแย๎งระหวํางจีนกับรัสเซีย และจีนหันมาปรับความสัมพันธ๑กับ
สหรัฐอเมริกา ไทยจําเป็นต๎องปรับนโยบายโดยงดความใกล๎ชิดกับสหรัฐอเมริกา และเรียกร๎องให๎
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สหรัฐอเมริกา ถอนฐานทัพจากไทย และหันไปสถาปนาความสัมพันธ๑กับจีนและเริ่มให๎ความสําคัญกับ 
สหภาพโซเวียต ขณะเดียวกันมีการสถาปนาความสัมพันธ๑กับลาว กัมพูชา และเวียดนาม ภายหลัง
เหตุการณ๑ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 การเมืองไทยได๎ปรับเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ประชาชน
และพรรคการเมืองได๎เข๎ามามีบทบาทในการบริหารประเทศ และได๎มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ตํางประเทศของไทยให๎สอดคล๎องกับสถานการณ๑ระหวํางประเทศ ผู๎ที่มีบทบาทสําคัญคือ 
นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได๎สถาปนาความสัมพันธ๑ทางการทูตกับจีน เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ.2518 โดยหวังจะได๎รับผลประโยชน๑ทั้งด๎านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และ
ขณะเดียวกันความสัมพันธ๑ระหวํางไทยกับสหรัฐอเมริกา ก็เริ่มหํางเหินกันมากขึ้น 

2.2 นโยบายการทูตเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ หรือการทูตรอบทิศทาง  
ในปี พ.ศ. 2528 ประเทศไทยได๎ปรับตัวโดยนําการทูตเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชักชวน

ให๎นักธุรกิจมาลงทุนในประเทศ และประชาสัมพันธ๑เชิญชวนให๎ชาวตํางประเทศมาทํองเที่ยว และ
ลงทุนเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งการลงทุนของญี่ปุุน ขณะเดียวกันไทยได๎เปรียบดุลการค๎าจาก
สหรัฐอเมริกา จึงถูกสหรัฐอเมริกา ใช๎มาตรการกีดกันการค๎า 

3. นโยบายการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า  

นโยบายอนุภูมิภาคนิยม (Sub-regionalism) ภายหลังการลํมสลายของสหภาพโซเวียต 
สงครามเย็นยุติลง ไทยหันมารํวมมือกับประเทศอินโดจีน โดยประกาศนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเป็น
สนามการค๎า” เพราะเห็นโอกาสที่จะพัฒนาให๎ประเทศไทยเป็นศูนย๑กลางของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ 
ในรูปของความรํวมมืออนุภูมิภาค หรือความรํวมมือ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ทางภาคเหนือ  มี ไทย พมํา 
จีน และลาว ตํอมาขยายเป็น ห๎าเหลี่ยมเศรษฐกิจมี ไทย พมํา บังคลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา และหก
เหลี่ยมเศรษฐกิจ มี จีน พมํา ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม สํวนทางใต๎คือความรํวมมือสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ มี ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในขณะเดียวกัน ไทยพยายามจะใช๎โอกาสในการเปิดประตูสูํ
อินโดจีน โดยมีเปูาหมายหลักคือ อินโดจีน พมํา และอาเซียนในปี พ.ศ. 2535 ไทยได๎ผลักดันให๎มีการ
จัดตั้งเขตการค๎าเสรีอาเซียน (AFTA) 

 

การปรับตัวของไทยในยุคโลกาภิวัตน์ 
1. การปรับตัวของไทยทางการเมือง  

ซึ่งเป็นด๎านการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่เปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
ปกครองตนเอง การสํงเสริมการค๎าเสรี การเคารพสิทธิมนุษยชน การพิทักษ๑สิ่งแวดล๎อม สิ่งเหลํานี้จะ
เป็นแรงบีบคั้นให๎ประเทศไทยต๎องปรับตัวให๎สอดคล๎องกับกระแสโลกาภิวัตน๑ การปรับตัวทางการเมือง
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ที่สําคัญ คือ การประกาศใช๎ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 (รัฐธรรมูญฉบับประชาชน) และการปฏิรูป
ระบบราชการ ซึ่งพอสรุปได๎ดังนี้ 

1.1 การจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปีพ.ศ.2540 

ถือเป็นการปรับตัวทางการเมืองครั้งใหญํ สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มี
ข๎อกําหนดให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการปกครองและตรวจสอบการใช๎อํานาจรัฐ การปรับปรุง
โครงสร๎างทางการเมืองให๎มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และคุณภาพ โดยกําหนดให๎มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของผู๎ดํารงตําแหนํงทางการเมือง และเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ เพ่ือปูองกันการ
ประพฤติมิชอบ โดยการกําหนดให๎มีองค๑กรอิสระทําหน๎าที่ควบคุม กํากับ และตรวจสอบการทํางาน
ของ นักการเมืองและข๎าราชการประจํา ได๎แกํ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ปปช.) ผู๎ตรวจการแผํนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน ศาลรัฐธรมนูญ ศาลปกครองและคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน การกระจายอํานาจ และ
สํงเสริมให๎ท๎องถิ่นมีความเป็นอิสระในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
สํงเสริมให๎ท๎องถิ่นบริหารงานบุคคล เก็บภาษีอากร มีอํานาจจัดการศึกษา และบริหารด๎านสาธารณสุข 
ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท๎องถิ่น ข๎อกําหนดวําด๎วยการรักษาสิ่งแวดล๎อมและสิทธิ
มนุษยชน ที่จะใช๎ประโยชน๑จากสิ่งแวดล๎อม 

1.2 การปฏิรูประบบราชการ วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ.2540 

เป็นผลมาจากการสะสมปัญหาตําง ๆ ที่มีมานานกวํา 30 ปี ปัญหาที่สําคัญประการ
หนึ่ง ได๎แกํ ภาครัฐขาดความสามารถในการบริหารจัดการ และปรับตัวเองได๎อยํางทันการ จึงจําเป็นที่
จะต๎องปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยปรับปรุงระบบราชการให๎มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารให๎มีลักษณะอยํางภาคเอกชน มุํงเน๎นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหาร โดยใช๎มาตรการตําง ๆ เชํน การปรับลดกําลังคนของภาครัฐ การจัดกลุํมภารกิจสํวนราชการ 
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจให๎เอกชนดําเนินการแทน การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานเป็นเครือขําย และ
รํวมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน และประชาสังคมมากข้ึน ปรับรูปแบบบริหารจัดการภาครัฐใหมํ เน๎นการ
ทํางานโดยยึดผลลัพธ๑เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ๑และคําใช๎จํายอยํางเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนระบบ
งบประมาณเป็นแบบมุํงเน๎นผลงานและผลลัพธ๑ โดยเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณจากควบคุมการ
ใช๎ทรัพยากรเป็นระบบงบประมาณที่มุํงเน๎นผลผลิตและผลลัพธ๑ของงาน เสริมสร๎างระบบการทํางาน
อยํางเป็นระบบ โดยการกําหนดเปูาหมายของการทํางานเป็นรูปธรรมโดยมีแผนกลยุทธ๑ที่ชัดเจน มี
ดัชนีวัดผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถประเมินผลงานได๎ เน๎นความรับผิดชอบของผู๎บริหาร รวมทั้ง
การปรับเปลี่ยนระบบการเงินและการพัสดุให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีเปูาหมายที่สําคัญเพ่ือ
ประชาชนเป็นหลัก 
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เปูาหมายสําคัญของการปฏิรูปการเมืองคือ เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งผู๎นําที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ โดยการยอมรับของประชาชน ทั้งนี้เพราะศักยภาพของการแขํงขันของไทยในอนาคต
ขึ้นอยูํกับระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปรํงใส และการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนเป็นสําคัญ 

2. การปรับตัวของไทยทางเศษฐกิจ 

กระแสโลกาภิวัตน๑อันเป็นผลมาจากความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบ
ทางด๎านเศรษฐกิจที่เน๎นเรื่องการค๎าเสรี ทําให๎ระบบเศรษฐกิจเชื่อมโยงกัน การเคลื่อนย๎ายการผลิต 
และการลงทุนข๎ามชาติ ทําให๎ธุรกิจขนาดใหญํและมีความพร๎อมในการแขํงขันสูงเข๎ามาแขํงขันกับ
ธุรกิจภายในประเทศ สํงผลให๎ธุรกิจภายในประเทศที่มีทุนน๎อยไมํสามารถแขํงขันได๎ 

ปัจจุบันการแขํงขันทางการค๎าได๎ทวีความรุนแรง ประเทศตําง ๆ มีการกีดกันการค๎าโดยใช๎ 
มาตราการตํางๆ เชํน การกําหนดมาตรฐานสินค๎า มาตรฐานแรงงาน การรวมกลุํมเศรษฐกิจตาม
ภูมิภาคตํางๆ ของโลกเพ่ืออํานาจตํอรองและเพ่ิมศักยภาพในการแขํงขัน สถานการณ๑การเปลี่ยนแปลง
ดังกลําวสํงผลกระทบตํอสังคมไทยที่สําคัญคือ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 และลุกลามจน
กลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจแหํงเอเชีย วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให๎ไทยต๎องปรับตัว
ทางด๎านเศรษฐกิจ ด๎วยการปฏิรูปครั้งสําคัญ ทั้งด๎านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ โดยการปรับ
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพ่ือกอบกู๎วิกฤตเศรษฐกิจเน๎นการพัฒนาบนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเอง และ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน การปรับตัวทางด๎านเศรษฐกิจที่สําคัญมีดังนี 

2.1 การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จากการพ่ึงพิงตํางประเทศมาเป็นการพัฒนาที่เน๎นการพ่ึงตนเอง โดยการนําแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน โดยมีหลักการพัฒนาทางความคิดดังนี้ 

2.1.1 พัฒนาตามขั้นตอนทฤษฎีใหมํของ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ซึ่งมี 3 
ขั้นตอน ได๎แกํ ขั้นที่ 1 การผลิตเพ่ือบริโภคในครอบครัว ขั้นที่ 2 รวมกลุํมเพ่ือการผลิต การตลาด 
สวัสดิการ และข้ันที่ 3 รํวมมือกับองค๑กรภายนอกในการทําธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยทุกฝุาย
ได๎รับประโยชน๑ 

2.1.2 สร๎างพลังทางสังคม โดยประสานความรํวมมือทั้งภาครัฐ และเอกชน 
สื่อมวลชน เพ่ือขับเคลื่อนขบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน 

2.1.3 ยึดพื้นที่เป็นหลัก และใช๎องค๑กรชุมชนเป็นศูนย๑กลาง 
2.1.4 ใช๎กิจกรรมชุมชนเป็นเครื่องมือสร๎างการเรียนรู๎และการจัดการ 

2.1.5 เสริมสร๎างการรวมกลุํม และการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ 

2.1.6 วิจัยและพัฒนาธุรกิจชุมชนครบวงจร (ผลิต แปรรูป ขาย และบริโภค) 
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2.1.7 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มีศักยภาพสูงแตํละเครือขํายเป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎
ชุมชน 

ปัจจุบันได๎มีการนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการพัฒนาชุมชน 
ท๎องถิ่นทั่วประเทศ โดยเฉพาะในโครงการตามนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เพ่ือแก๎ปัญหา
ความยากจนของประชาชนในชนบทและชุมชนเมือง ได๎แกํ โครงการกองทุนหมูํบ๎าน โครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ เป็นต๎น 

2.2 การพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาแบบย่ังยืน 

การพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นแนวคิดที่ผสมผสานระหวํางการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
อนุรักษ๑ทรัพยากร การพัฒนาแบบยั่งยืนจะมีความสัมพันธ๑กันทั้งระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ปัจจุบันได๎มีการนําแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนไปประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนาด๎านตําง ๆ เชํน 
การเกษตรแบบยั่งยืน การจัดการพลังงานอยํางยั่งยืน การทํองเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นต๎น 

2.3 เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศในเอเชีย 

ในระดับที่กว๎างขึ้น เชํน แนวความคิดการจัดตั้งเวทีหารือสําหรับประเทศในทวีป
เอเชียที่เรียกชื่อวํา Asia Cooperation Dialogue : ACD ซึ่งมีขอบขํายครอบคลุมทวีปเอเชียทั้งทวีป 
อันได๎แกํ สมาชิกกลุํมอาเซียน จีน ญี่ปุุน เกาหลีใต๎ ปากีสถาน กาตาร๑ บาเรนห๑ ความรํวมมือดังกลําว
จะเป็นการเสริมสร๎างสมรรถนะและจุดแข็ง แก๎ไขจุดอํอนของแตํละประเทศเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และเสถียรภาพความมั่นคง เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด รํวมกันในเอเชียมากข้ึน 

2.4 การปฏิรูปภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็งและสุจริต 

โดยการสร๎างธรรมาภิบาลด๎านเอกชนให๎เกิดขึ้น ธรรมาภิบาลคือ การบริหารจัดการที่ดี เพ่ือ
สร๎างความเชื่อมั่นให๎เกิดกับนักลงทุนชาวตํางชาติ หลักธรรมาภิบาลที่สําคัญคือ การบริหารมีความ
รับผิดชอบ มีความโปรํงใส เสมอภาค และการมีสํวนรํวม ได๎แกํ การรับรู๎ รํวมคิด รํวมตัดสินใจ และ
รํวมตรวจสอบการใช๎อํานาจรัฐทุกระดับ 

3. การปรับตัวของไทยทางสังคม 

กระแสโลกาภิวัตน๑  และระเบียบโลกใหมํที่เน๎นเรื่องการค๎าเสรี สํงผลให๎ระบบเศรษฐกิจ
โลกมีความเชื่อมโยงกัน การแพรํขยายอิทธิพลทางการค๎าของบริษัทข๎ามชาติได๎เข๎ามาทําลายธุรกิจ
ขนาดยํอมภายในประเทศ สภาวการณ๑ดังกลําวทําให๎ไทยต๎องปรับตัวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแหํงการแขํงขัน 
การปรับตัวทางสังคมที่สําคัญมีดังนี้ 

3.1 การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ  ฉบับท่ี 8 

แสดงให๎เห็นจุดเปลี่ยนของยุทธศาสตร๑การพัฒนาที่หันมาให๎ความสนใจเรื่องการ
พัฒนาแบบยั่งยืน และมียุทธศาสตร๑ที่สําคัญคือ เน๎นการพัฒนาคนโดยถือวํา คนคือทรัพยากรที่สําคัญ
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ของชาติที่เรียกวํา “ทรัพยากรมนุษย๑” การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม การสํงเสริมระบบ
ประชาธิปไตยแบบมีสํวนรํวม การกระจายอํานาจจากสํวนกลางสูํท๎องถิ่น โครงการสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎แกํองค๑กรท๎องถิ่น การสร๎างประชารัฐ โดยมุํงประสานรัฐกับประชาชนให๎เป็นหนึ่งเดียวกัน การสร๎าง
สังคมที่รํวมกันแก๎ปัญหาทุกอยํางแบบบูรณาการในรูปเบญจภาคี ประกอบด๎วยชุมชน รัฐ นักวิชาการ 
องค๑กรเอกชน และองค๑กรธุรกิจ 

3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

โดยให๎ความสําคัญกับคนในท๎องถิ่น การพัฒนาจะต๎องเกิดจากความต๎องการของ
ชาวบ๎าน เพ่ือประโยชน๑ของชาวบ๎านเอง ดังคําพูดที่วํา “คําตอบอยูํที่หมูํบ๎าน” ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
นี้มีหลักการสําคัญ 5 ประการ คือ 

3.2.1 หลักการพึ่งตนเอง ซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ “การพออยูํพอกิน” 

3.2.2 ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต จากเพ่ือการพาณิชย๑ เป็นการผลิตเพ่ือยังชีพ โดยมี 
เปูาหมายเพ่ือกินเพ่ือใช๎ เมื่อมีสํวนเกินจึงนําออกขาย และต๎องกระจายการผลิตในครัวเรือนเพ่ือลด
ความเสี่ยงและเพ่ิมความม่ันคงแหํงชีวิต 

3.2.3 พัฒนาบนพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชน 

3.2.4 ให๎ความสําคัญกับภูมิปัญญาชาวบ๎าน 

3.2.5 รวมกลุํมเพ่ือจัดตั้งองค๑กรชุมชนหรือองค๑กรชาวบ๎าน เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็ง
และอํานาจตํอรองของภาคประชาชน 

3.3 การปรับตัวของไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545-2549) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 9 ที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นปรัชญานําทางท่ีมีจุดเน๎นคือการดําเนินการในทางสายกลางให๎ก๎าวทันโลก ความพอเพียง
ที่เน๎นการผลิตและการบริโภคบนความ พอประมาณและความมีเหตุผล ความสมดุลและการพัฒนา
อยํางยั่งยืน เป็นการผลิตอยํางเป็นองค๑รวมมีความสมดุลย๑ระหวํางการแขํงขันจากกระแสโลกาภิวัตน๑ 
และกระแสท๎องถิ่นนิยม มีความหลากหลายในโครงสร๎างการผลิต มีการใช๎ทุนที่มีอยูํ ในสังคมให๎มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ไมํทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ไมํทําลายวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ที่ดี มีภูมิคุ๎มกันที่ดี รู๎เทําทัน ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ มีความยืดหยุํนในการ
ปรับตัว และเสริมสร๎างจิตใจให๎เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย๑ สุจริต มีสติปัญญา 
ความเพียร ความอดทน และรอบคอบ 

3.4 การปฏิรูปการศึกษา 

การศึกษาเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎มี คุณภาพ เพ่ือให๎
สามารถดํารงชีวิตอยูํได๎อยํางรู๎เทําทันโลก การปรับตัวทางด๎านการศึกษาท่ีสําคัญ คือ 



~ 153 ~ 
 

3.4.1 การกําหนดสิทธิ   ด๎านการได๎รับการศึกษาของประชาชน รัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 43 ได๎กําหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษาวํา บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 12 ปี ที่รัฐบาลจะต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึง และมีคุณภาพ
โดยไมํเก็บคําใช๎จําย 

3.4.2 การออกพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ.2542  ซึ่งมีจุดมุํงหมายเพ่ือปฏิรูป 
การศึกษา โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือผลิตคนให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ผลิตคนให๎มี
ความรู๎และมีทักษะเฉพาะด๎าน ที่สําคัญคือ ทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ปฏิรูป
วิธีการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ฝึกให๎คิดเป็น ทําเป็น และแก๎ปัญหาเป็น โดยมี
เปูาหมายเพ่ือพัฒนาผู๎ เรียนให๎เป็นคนดี คนเกํง และมีความสุข สามารถปรับตัวเข๎ากับสังคม 
สิ่งแวดล๎อม รู๎เทําทันโลก และอยูํได๎อยํางมีความสุข 

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราช

ดํารัสแกํชาวไทยนับตั้งแตํ พ.ศ. 2517 เป็นต๎นมาและถูกพูดถึงอยํางชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 
2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก๎ไขวิกฤตการณ๑ทางการเงินในเอเชียน พ.ศ. 2540 ให๎สามารถดํารงอยูํได๎
อยํางมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน๑และความเปลี่ยนแปลงตํางๆ  

นักวิชาการไทยหลายคนรํวมแสดงความคิดเห็น อยํางเชํน ศ.นพ.ประเวศ วะสี , ศ.เสนํห๑ จาม
ริก, ศ.อภิชัย พันธเสน, และศ.ฉัตรทิพย๑ นาถสุภา เชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข๎ากับวัฒนธรรม
ชุมชน ด๎านสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎เชิญผู๎ทรงคุณวุฒิในทาง
เศรษฐกิจและสาขาอ่ืนๆ มารํวมกันประมวลเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 9 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได๎รับการเชิดชูจากองค๑การสหประชาชาติ วําเป็นปรัชญาที่มี
ประโยชน๑ตํอประเทศไทยและนานาประเทศ[5] และสนับสนุนให๎ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสูํการ
พัฒนาแบบยั่งยืน[6] โดยมีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร๑หลายคนเห็นด๎วยกับแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง แตํในขณะเดียวกัน บางสื่อตั้งคําถามถึงการยกยํองขององค๑การสหประชาชาติ รวมทั้งความ
นําเชื่อถือของรายงานศึกษาและทําทีขององค๑การ 

1. หลักปรัชญา 

การพัฒนาประเทศจําเป็นต๎องทําตามลําดับขั้น ต๎องสร๎างพ้ืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน 
พอใช๎ของประชาชนสํวนใหญํเป็นอันพอควรและปฏิบัติได๎แล๎ว จึงคํอยสร๎างคํอยเสริมความเจริญและ
ฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตํอไป หากมุํงแตํจะทุํมเทสร๎างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให๎
รวดเร็วแตํประการเดียว โดยไมํให๎แผนปฏิบัติการสัมพันธ๑กับสภาวะของประเทศและของประชาชน
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โดยสอดคล๎องด๎วย ก็จะเกิดความไมํสมดุลในเรื่องตําง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุํงยากล๎มเหลวได๎
ในที่สุด... 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการดํารงอยูํและปฏิบัติ
ของประชาชนในทุกระดับให๎ดําเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร๎อมที่จะจัดการ
ตํอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต๎องอาศัยความรอบรู๎ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการ
วางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดําเนินชีวิตอยํางสมดุลและยั่งยืน 
เพ่ือให๎สามารถอยูํได๎แม๎ในโลกโลกาภิวัตน๑ที่มีการแขํงขันสูง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม "3 หํวง 2 
เงื่อนไข" ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ นํามาใช๎ในการรณรงค๑เผยแพรํปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงผําน
ชํองทางสื่อตําง ๆ อยูํในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด๎วยความ "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกัน" บน
เงื่อนไข "ความรู๎" และ "คุณธรรม" 

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
อธิบายถึงการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วํา เป็นการพัฒนาที่ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของทางสาย
กลางและความไมํประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดี
ในตัวตลอดจนการใช๎ความรู๎ ความรอบคอบละคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการ
กระทําตําง ๆ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมํมากและไมํน๎อยจนเกินไป ไมํเบียดเบียน
ตนเองและผู๎อ่ืน เชํน การผลิตและการบริโภคที่พอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การใช๎หลัก
เหตุผลในการตัดสินใจเรื่องตําง ๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนผลที่คาดวําจะ
เกิดขึ้นอยํางรอบคอบ การมีภูมิคุ๎มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับตํอผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ปัจจัยเหลํานี้จะเกิดขึ้นได๎นั้น จะต๎องอาศัยความรู๎ และคุณธรรม เป็น
เงื่อนไขพ้ืนฐาน กลําวคือ เงื่อนไขความรู๎ หมายถึง ความรอบรู๎ ความรอบคอบ และความระมัดระวังใน
การดําเนินชีวิตและการประกอบการงาน สํวนเงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมตําง ๆ อาทิ 
ความซื่อสัตย๑สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุํงตํอประโยชน๑สํวนรวมและการแบํงปัน ฯลฯ 
ตลอดเวลาที่ประยุกต๑ใช๎ปรัชญา 

ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุํงเน๎นให๎บุคคลสามารถประกอบอาชีพได๎อยํางยั่งยืน และใช๎
จํายเงินให๎ได๎มาอยํางพอเพียงและประหยัด ตามกําลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู๎หนี้ยืม
สิน และถ๎ามีเงินเหลือ ก็แบํงเก็บออมไว๎บางสํวน ชํวยเหลือผู๎อ่ืนบางสํวน และอาจจะใช๎จํายมาเพ่ือ
ปัจจัยเสริมอีกบางสํวน สาเหตุที่แนวทางการดํารงชีวิตอยํางพอเพียง ได๎ถูกกลําวถึงอยํางกว๎างขวางใน
ขณะนี้ เพราะสภาพการดํารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปัจจุบันได๎ถูกปลูกฝัง สร๎าง หรือกระตุ๎น ให๎เกิด
การใช๎จํายอยํางเกินตัว ในเรื่องที่ไมํเกี่ยวข๎องหรือเกินกวําปัจจัยในการดํารงชีวิต เชํน การบริโภคเกิน
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ตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแตํงตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยง
โชค เป็นต๎น จนทําให๎ไมํมีเงินเพียงพอเพ่ือตอบสนองความต๎องการเหลํานั้น สํงผลให๎เกิดการกู๎หนี้ยืม
สิน เกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไมํสามารถหลุดออกมาได๎ ถ๎าไมํเปลี่ยนแนวทางในการดํารงชีวิต 

2. การน าไปใช้ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ถูกใช๎เป็นกรอบแนวความคิดและทิศทางการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจมหภาคของไทย ซึ่งบรรจุอยูํในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 10 เพ่ือมุํงสูํ
การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ๎มกัน เพ่ือความอยูํดีมีสุข มุํงสูํสังคมที่มีความสุขอยํางยั่งยืน หรือ
ที่เรียกวํา "สังคมสีเขียว" ด๎วยหลักการดังกลําว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 10 นี้
จะไมํเน๎นเรื่องตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตํยังคงให๎ความสําคัญตํอระบบเศรษฐกิจแบบทวิ
ลักษณ๑ หรือระบบเศรษฐกิจที่มีความแตกตํางกันระหวํางเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบท 

นอกจากเศรษฐกิจพอเพียงจะมีประโยชน๑ตํอประเทศไทย ทั้งยังมีความสําคัญตํอการ
พัฒนาในตํางประเทศ การประยุกต๑นําหลักปรัชญาเพ่ือนําไปพัฒนาประเทศในตํางประเทศเหลํานั้น 
ประเทศไทยได๎เป็นศูนย๑กลางการแลกเปลี่ยนผํานทางสํานักงานความรํวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวําง
ประเทศ โดยมีหน๎าที่คอยประสานงานรับความชํวยเหลือทางวิชาการด๎านตําง ๆ จากตํางประเทศมาสูํ
ภาครัฐ แล๎วถํายทอดตํอไปยังภาคประชาชน และยังสํงผํานความรู๎ที่มีไปยังประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ๆ 
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น สํานักงานความรํวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวํางประเทศได๎ถํายทอด
มาไมํต่ํากวํา 5 ปี และประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตํางชาติก็สนใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพิสูจน๑แล๎ววําเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน๑ ซึ่งแตํละประเทศมีความต๎องการ
ประยุกต๑ใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมํเหมือนกัน ขึ้นอยูํ กับวิถีชีวิต สภาพภูมิศาสตร๑ของแตํละ
ประเทศ โดยได๎ให๎ผู๎แทนจากประเทศเหลํานี้ได๎มาดูงานในหลายระดับ ทั้งเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
เจ๎าหน๎าที่ฝุายนโยบาย จนถึงระดับปลัดกระทรวง และรัฐมนตรีประจํากระทรวงตําง ๆ  

นอกจากนั้นอดิเทพ ภาณุพงศ๑ เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
ได๎กลําววํา ตํางชาติสนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง[13] เนื่องจากมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวที่ทรงหํวงใยราษฎรของพระองค๑ และทราบสาเหตุที่รัฐบาลไทยนํามาเป็นนโยบาย สํวน
ประเทศพัฒนาแล๎วก็ต๎องการศึกษาเพ่ือนําไปชํวยเหลือประเทศอ่ืน 
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บทสรุป 

ปรากฏการณ๑โลกาภิวัตน๑ อันเป็นผลมาจากความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีด๎านการสื่อสาร 
และความก๎าวหน๎าด๎านการคมนาคม การเปิดเสรีการค๎า และการเมือง กระแสโลกาภิวัตน๑มีผลกระทบ
ทั้งด๎านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตํางๆ รวมทั้งประเทศไทย สํงผลให๎เกิดวิกฤต
เศรษฐกจิอยํางรุนแรง นับตั้งแตํปี พ.ศ.2540 เป็นต๎นมาจนถึงปัจจุบัน 

สถานการณ๑ปัญหาตําง ๆ ที่เกิดข้ึนเป็นแรงผลักดันให๎สังคมแสวงหาทางออกด๎วยวิธีการตําง ๆ 
และได๎มีนักคิด นักวิชาการตําง ๆ ได๎เสนอยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพ่ือเผชิญวิกฤตโลกหลายยุทธศาสตร๑
ด๎วยกัน เชํน ยุทธศาสตร๑พุทธศาสนา ยุทธศาสตร๑เศรษฐศาสตร๑การเมือง ยุทธศาสตร๑วัฒนธรรมชุมชน 
และยุทธศาสตร๑เกษตรยั่งยืนและชุมชนเข๎มแข็ง เป็นต๎น เพ่ือหาทางออกให๎กับสังคมไทยในการกอบกู๎
วิกฤตของชาติด๎านตําง ๆ ซึ่งแนวคิดเหลํานี้ได๎มีนักพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได๎นําไปใช๎ในการ
พัฒนาท๎องถิ่น และที่สําคัญที่สุดคือเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว ซึ่งพัฒนาตามข้ันตอนทฤษฎีใหมํของพระองค๑ ซึ่งประกอบด๎วย 3 ขั้น คือ  

ขั้นที่ 1 ผลิตเพ่ือใช๎บริโภคในครัวเรือน  
ขั้นที่ 2 รวมกลุํมเพ่ือการผลิต การตลาด ความเป็นอยูํ สวัสดิการ การศึกษา สังคม และ

ศาสนา  
ขั้นที่ 3 รํวมมือกับ องค๑กรภายนอกในการทําธุรกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โดยทุกฝุายได๎รับประโยชน๑ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.

2545 - 2549) ได๎นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานําทาง โดยมียุทธศาสตร๑การพัฒนา 
3 ด๎าน คือ การสร๎างรากฐานสังคมให๎เข๎มแข็ง ปรับตัวสูํเศรษฐกิจยุคใหมํ รู๎เทําทันโลก และปฏิรูป
ระบบการจัดการสูํธรรมาภิบาล ซึ่งยุทธศาสตร๑ทั้ง 3 ด๎าน เป็นการปรับตัวทั้งด๎านสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง ทั้งนี้โดยมี จุดมุํงหมายเพ่ือให๎ประเทศไทยอยูํในสังคมโลกได๎อยํางมีศักดิ์ศรีและมีความ
เสมอภาคกับนานาประเทศในสังคมโลก 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 1.  อะไรคือ สาเหตุที่ทําให๎ไทยต๎องปรับตัวหลังจากทําสนธิสัญญาเบาว๑ริ่ง  
 2.  จงยกตัวอยํางการปรับปรุงประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 มา 5 ประการ พร๎อมทั้งอธิบาย 

 3.  จงอธิบาย คําวํา “เปลี่ยนสนามรบ เป็นสนามการค๎า” 

 4. สาเหตุที่ทําให๎ไทยต๎องเข๎ารํวมกลุํมองค๑กรทางการค๎ากับประเทศตํางๆ  จงอธิบาย 

 5.  อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และนักศึกษาสามารถนํามาปรับใช๎ในชีวิต              
ได๎อยํางไรบ๎าง 
 6.  สงครามเย็นสํงผลกระทบตํอประเทศไทยอยํางไรบ๎าง 
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