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ความขัดแย้งในคริสต์วรรษที่ 20 

  

 การปฏิวัติอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการของโลกในคริสต์สตวรรษที่ 19 

ทำให้โลกก้าวหน้ามากขึ้น มนุษย์สามารถประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้และปรับปรุงการคมนาคมที่

อำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย-  

กรรม อันมีผลทำให้เกิดลัทธิจักรวรรดินิยมของชาติมหาอำนาจ และเริ่มแข่งขันกันแสวงหา

อาณานิคมในดินแดนโพ้นทะเล อย่างไรก็ตาม การปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อ ค.ศ. 1789 โดยการ        

ล้มล้างสถาบันกษัตริย์แล้วตั้งรัฐบาลที่มาจากประชาชน ตลอดจนการปฏิวัติของชาวอเมริกันเพื่อ

แยกตัวเป็นอิสระจากอังกฤษใน ค.ศ. 1776 รวมทั้งความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม ด้าน        

พาณิชกรรมและลัทธิจักรวรรดินิยมได้มีส่วนกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งที่สำคัญใน

ประวัติศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 คือ การเกิดสงครามโลก 

ซึ่งผลของสงครามก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตมนุษย์และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก  

 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจและ

การแย่งชิงทรัพยากรหรือดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุมาจากการแข่งขันทางการ

เมืองเพื่อความเป็นใหญ่ในภูมิภาค เช่น นโยบายสร้างฝรั่งเศสในสมัยนโปเลียน นโยบายสร้าง

เยอรมนีให้ยิ่งใหญ่ เป็นต้น หรืออาจมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางศาสนา

และการเมือง ทางด้านศาสนา เช่น สงครามครูเสดระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามใน

คริสต์ศตวรรษที่ 13 ทางด้านการเมือง เช่น ความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ประชาธิปไตยกับ

คอมมิวนิสต์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้น ทั้งนี้ความขัดแย้งที่สำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่

เกิดขึ้นจากการยึดมั่นในอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน จนทำให้เกิดสงครามขึ้น ได้แก่ 

สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น 

 

สงครามโลกครั้งที่ 1 (World War : ค.ศ. 1914-1918)  

  

 สงครามโลกครั้งที่ 1 (World War I) เป็นสงครามที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1914 

และสิ้นสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1918 สงครามโลกครั้งนี้เป็นสงครามที่เกิดจากความ      

ขัดแย้งของประเทศในทวีปยุโรปและลุกลามไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 30 ประเทศ 

สร้างความเสียหายให้แก่มนุษยชาติอย่างรุนแรง จึงเรียกสงครามโลกครั้งนี้อีกอย่างหนึ่งว่า                

มหาสงคราม (Great War) 
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สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1 

สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้แก่ 

 1.ลัทธิชาตินิยม(Nationalism)ภายหลังสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย (Franco-Prussia) 

ระหว่าง ค.ศ. 1870-1871 ซึ่งเกิดจากการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองระหว่างฝรั่งเศสกับปรัสเซีย 

ผลของสงครามก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทวีปยุโรป ฝรั่งเศสซึ่งเป็นฝ่ายพ่ายแพ้

สงครามต้องยอมเสียแคว้นอัลซาซ-ลอเรน (Alsace Larraine) ให้แก่เยอรมนี ทำให้รัฐเยอรมนี

สามารถรวมตัวกันและสถาปนาเป็นจักรวรรดิเยอรมัน (German Empire) เป็นมหาอำนาจที่สำคัญ

ในยุโรป ขณะเดียวกันก็ทำให้การปกครองในระบบจักรวรรดิฝรั่งเศสต้องสิ้นสุดลงและ

เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐ รวมทั้งยังส่งผลให้อิตาลีรวมชาติได้สำเร็จ ทำให้เกิด

ลัทธิชาตินิยมในฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาลี ในเวลาใกล้เคียงกันก็เกิดลัทธิชาตินิยมในคาบสมุทร

บอลข่าน ที่ประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นชาวสลาฟต้องการเป็นอิสระ ต่างก็พยายามที่สร้างชาติของตน

ให้เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ 

2.การแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ยุโรปประสบความสำเร็จ

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าแบบเสรีได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มหาอำนาจตะวันตกจึง

แสวงหาอาณานิคมในแอฟริกาและเอเชีย เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบที่จะนำมาป้อนโรงงาน

อุตสาหกรรมโดยใช้กำลังทหารเข้ายึดครองดินแดนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นเหตุให้

เกิดสงครามหลายครั้งเพื่อแย่งชิงดินแดนใน 2 ทวีปดังกล่าว ดินแดนในแอฟริกาได้ตกเป็น

อาณานิคมของอังกฤษ ฝรั่งเศส ดัตช์ (เนเธอร์แลนด์) เยอรมนี อิตาลี เบลเยียม และโปรตุเกส 

ในทวีปเอเชีย อังกฤษครอบครองอินเดีย พม่า มลาย ู บอร์เนียว ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

ฝรั่งเศสครอบครองลาว เขมร ญวน รวมเป็นอินโดจีนฝรั่งเศส ส่วนในตะวันออกกลางเป็น         

ดินแดนแข่งขันอิทธิพลระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต และตุรกี การขัดแย้งดังกล่าว 

นำไปสู่การสะสมกำลังทหาร กำลังอาวุธยุทโธปกรณ์และมีความหวาดระแวงต่อกันมากขึ้น 

3.ความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจต่างๆในยุโรปด้านผลประโยชน์ อำนาจทางการ

เมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งความมั่นคงของประเทศ ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 มหาอำนาจใน

ยุโรปมีความขัดแย้งกันหลายฝ่าย ได้แก่ 

 3.1	 ความขัดแย้งระหว่างฝรั่งเศสกับปรัสเซีย	 ฝรั่งเศสมีความขัดแย้งกับปรัสเซีย 

ซึ่งเป็นผู้นำกองทัพเยอรมนีที่พยายามจะรวมชาติให้สำเร็จ ฝรั่งเศสพยายามกีดกันไม่ให้เยอรมนี

รวมชาติ เพราะเกรงว่าจะเป็นภัยต่อฝรั่งเศส จนต้องทำสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย ผลคือ ฝรั่งเศส

พ่ายแพ้ต้องทำสัญญาสงบศึก ต่อมารัฐบาลฝรั่งเศสได้ทำสัญญาแฟรงค์เฟิร์ต (Treaty of 
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Frankfurt) ต้องสูญเสียดินแดนอัลซาซ-ลอเรน ที่อุดมด้วยแร่ เหล็กและต้องจ่ายค่า

ปฏิกรรมสงครามเป็นจำนวนมาก  

 3.2	 ความขัดแย้งระหว่างออสเตรีย-ฮังการีกับสหภาพโซเวียต* ทั้งออสเตรีย-

ฮังการีต่างแข่งขันกันขยายอิทธิพลในดินแดนยุโรปตะวันออกและแหลมบอลข่าน แหลมบอลข่าน

นี้ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมัน แต่ต่อมาจักรวรรดิ

ออตโตมันอ่อนแอลง ทำให้สูญเสียดินแดนในครอบครองให้กับชาติยุโรปอื่นๆ เช่น ตามสนธิ

สัญญาคาร์โลวิทซ์ (Treaty of Karlowitz : ค.ศ. 1699) ออสเตรียได้ครอบครองฮังการี ทราน-   

ซิลเวเนีย โครเอเชีย และสลาโวเนีย ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 จักรวรรดิออตโตมันทำสนธิสัญญา       

กูชุก ไกนาร์จี (Treaty of Kuchuk Kainarji : ค.ศ. 1774) ทำให้สหภาพโซเวียตได้ดินแดนชายฝั่ง

ตอนเหนือของทะเลดำและสิทธิในการคุ้มครองคริสต์ศาสนิกชนนิกายกรีกออร์ธอดอกซ์ในดินแดน

ของจักรวรรดิออตโตมัน นอกจากนี้สหภาพโซเวียตยังดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เรียกว่า 

“อุดมการณ์รวมกลุ่มสลาฟ” (Pan-Slavism) และเข้าแทรกแซงทางการเมือง ทำให้ชนชาติสลาฟ

ในคาบสมุทรบอลข่านหวังให้สหภาพโซเวียตช่วยให้ตนเองได้ตั้งรัฐอิสระและปกครองตนเอง 

นอกจากนี้ภายหลังสนธิสัญญาบูคาเรสต์ (Treaty of Bucharest : ค.ศ. 1812) ได้เป็นผู้ค้ำประกัน

เซอร์เบีย 

ใน ค.ศ. 1875 พวกสลาฟในบอสเนียได้ก่อกบฏขึ้น เพื่อแยกตนเป็นอิสระ ซึ่งถือว่าตนเป็น

ผู้พิทักษ์ชาวสลาฟในแหลมบอลข่านและหวังผลประโยชน์ในการใช้แหลมบอลข่านเป็นทางออก

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงประกาศสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันเมื่อ ค.ศ. 1877 สงครามยุติลง

โดยสหภาพโซเวียตเป็นฝ่ายชนะ จึงสนับสนุนเซอร์เบียในการรวมชาวสลาฟในแหลมบอลข่าน      

ดังนั้นเมื่อออสเตรีย-ฮังการีใช้เหตุการณ์ที่พวกเติร์กหนุ่มก่อการปฏิวัติ ผนวกดินแดนที่มีชาวสลาฟ 

2 แคว้น คือ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเป็นของตน เพื่อป้องกันมิให้ขบวนการรวมกลุ่มสลาฟซึ่ง

มีเซอร์เบียเป็นผู้นำดำเนินการเคลื่อนไหวกับพวกสลาฟในบอสเนีย เซอร์เบียและสหภาพโซเวียต

จึงยุยงพวกสลาฟให้ก่อกบฏขึ้น จึงเกิดวิกฤตการณ์บอสเนียขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1908 ภายหลังการเจรจา 

วิกฤตการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลง แม้ปราศจากสงครามแต่ก็ก่อความร้าวฉานระหว่างเซอร์เบียและ 

สหภาพโซเวียตกับออสเตรีย-ฮังการี 

 *สหภาพโซเวียตหรือประเทศรัสเซียในปัจจุบัน เดิมนั้นสหภาพโซเวียตประกอบด้วยสาธารณรัฐต่างๆ 15 สาธารณรัฐ แต่

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะสมัยประธานาธิบดีนีกีตา ครุชชอฟ สหภาพโซเวียตยอมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ

ระดับหนึ่งในความเชื่อทางศาสนา ทำให้ประชาชนหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมภายในสหภาพโซเวียตมีความผูกพันกันมากขึ้น 

แนวคิดชาตินิยมจึงเกิดขึ้นและมีส่วนทำให้ความจงรักภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์เริ่มลดน้อยลงจนกลายเป็นความต้องการที่จะ

ปกครองตนเอง ต่อมาเมื่อประธานาธิบดีมิฮาอิล กอร์บาชอฟของสหภาพโซเวียตมีนโยบายประเทศให้เป็นประชาธิปไตย ทำให้เกิด

กระแสชาตินิยมและความขัดแย้งทางการเมืองภายในสาธารณรัฐต่างๆ เช่น สาธารณรัฐบอลติก ซึ่งประกอบด้วยเอสโตเนีย 

ลัตเวีย และลิทัวเนีย ประกาศแยกตัวเป็นอิสระจากสหภาพโซเวียต ทำให้สาธารณรัฐอื่นๆ ก็เริ่มเคลื่อนไหวแยกตัวออกมาด้วย 

ความเป็นเอกภาพทางการเมืองของสหภาพโซเวียตจึงแตกแยกและนำไปสู่การสิ้นสุดของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 1991 ดังนั้นหาก

กล่าวถึงประเทศรัศเซียก่อน ค.ศ. 1991 จะใช้ชื่อว่า สหภาพโซเวียต แต่หากหลัง ค.ศ. 1991 จะใช้ชื่อว่า รัสเซีย 
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 3.3	 ความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับเยอรมนี	 อังกฤษไม่พอใจเยอรมนีที่เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางทหารเพิ่มขึ้นตลอดเวลา รวมทั้งการแข่งขันด้านการค้า ทำให้อังกฤษเห็นว่า

ความเข้มแข็งของเยอรมนีเป็นภัยคุกคามอังกฤษ 

4.มหาอำนาจในยุโรปแตกแยกเป็น 2 ฝ่าย ความขัดแย้งกันทั้งทางด้านการแสวงหา

อาณานิคม ความขัดแย้งทางการเมืองและเศรษฐกิจทำให้ชาติมหาอำนาจแสวงหาพันธมิตรไว้เป็น

พวก แบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคือกลุ่มประเทศสนธิสัญญาพันธไมตรีไตรภาค ี ประกอบด้วย

เยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี และอิตาลี กับกลุ่มประเทศความตกลงไตรภาคี ประกอบด้วยฝรั่งเศส 

สหภาพโซเวียต และอังกฤษ มหาอำนาจทั้งสองฝ่ายต่างไม่ไว้วางใจกัน และแข่งขันกันเพื่อให้      

ประเทศอื่นๆ เข้าเป็นพันธมิตรของตน เมื่อทั้งสองฝ่ายเผชิญวิกฤตการณ์ต่างๆ ก็มักไม่ยอมกัน 

ทำให้กรณีพิพาทระหว่างประเทศขยายตัวเป็นสงครามโลก 

การรวมกลุ่มของมหาอำนาจในยุโรป เริ่มเมื่อเยอรมนีกับออสเตรีย-ฮังการีได้ลงนามใน

สนธิสัญญาพันธไมตรีทวิภาคี (Dual Alliance : ค.ศ. 1869) เพราะออสเตรีย-ฮังการีคาดว่าอาจ

ต้องทำสัญญากับสหภาพโซเวียต เนื่องมาจากการแข่งกันขยายอำนาจในคาบสมุทรบอลข่าน ส่วน

เยอรมนีต้องการหาพันธมิตรหากเกิดสงครามกับฝรั่งเศสหรือสหภาพโซเวียต โดยทั้งคู่สัญญาว่าจะ

ช่วยเหลือกันและกันถ้าถูกสหภาพโซเวียตโจมตี ต่อมาสัญญาฉบับนี้ได้ขยายเป็นสนธิสัญญาพันธ

ไมตรีไตรภาคี (Triple Alliances : ค.ศ. 1882) โดยรวมอิตาลีเข้ามาด้วย เพราะอิตาลีเกรงว่าจะ

ถูกฝรั่งเศสโจมตี กลุ่มพันธมิตรนี้ถูกเรียกว่า มหาอำนาจกลาง (Central Powers) เพราะทั้ง

เยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป 

อีกฝ่ายหนึ่งคือกลุ่มประเทศความตกลงไตรภาคี คือ สหภาพโซเวียตกับฝรั่งเศสได้ลงนาม

ในอนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร (Military Convention : ค.ศ. 1892) เพราะสหภาพ   

โซเวียตกำลังแข่งอำนาจกับออสเตรีย-ฮังการี และหวั่นเกรงว่าเยอรมนีจะเข้าข้างออสเตรีย-

ฮังการี อนุสัญญานี้ต่อมาได้กลายเป็นสนธิสัญญาพันธไมตรีฝรั่งเศส-รัสเซีย (Franco-Russian 

Alliance : ค.ศ. 1894) โดยตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางทหารต่อกันในกรณีที่ถูกเยอรมนีและ

พันธมิตรโจมตี 

ทางด้านอังกฤษ ตลอดคริสต์ศตวรรษที่ 19 อังกฤษดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบอยู่

อย่างโดดเดี่ยว (Splendid Isolation) ไม่ข้องเกี่ยวกับระบบพันธไมตรีของประเทศมหาอำนาจ แต่

ภายหลังสงครามบัวร์ (Boer War : ค.ศ. 1899-1902) อังกฤษถูกประนามจากประเทศมหาอำนาจ 

รวมทั้งไม่พอใจการเสริมกำลังกองทัพและการขยายแสนยานุภาพทางทะเลของเยอรมนี ในคริสต์-

ศตวรรษที่ 20 อังกฤษจึงดำเนินนโยบายและแสวงหาพันธมิตร โดยทำความตกลงฉันท์มิตร 

(Entente Condial) กับฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1904 และทำการตกลงอังกฤษ-รัสเซีย (Anglo-Russian 

Entente : ค.ศ. 1907) และต่อมากลายเป็น “ความตกลงไตรภาคี” (Triple Entente) ระหว่าง
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อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย เพื่อแก้ไขกรณีพิพาทในเรื่องอาณานิคมและการแย่งผลประโยชน์

ระหว่างกันในกลุ่มพันธมิตรนี้ ถูกเรียกว่า ฝ่ายมหาอำนาจสัมพันธมิตร (Allied Powers) ใน

สงครามโลกครั้งที่ 1 

นอกจากนี้การที่ไม่มีองค์การระหว่างประเทศทำหน้าที่แก้ไขกรณีพิพาทและความขัดแย้ง

ระหว่างประเทศ ทำให้ทุกฝ่ายใช้สงครามในการแก้ปัญหา 

 

ชนวนของสงครามโลกครั้งที่ 1 

 

วันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1914 อาร์คดุ๊กฟรานซิส เฟอร์ดินานด์ (Archduke Francis 

Ferdinand) รัชทายาทของออสเตรีย-ฮังการี พร้อมเจ้าหญิงโซฟี (Sophee) พระชายา ขณะเสด็จ

ประพาสเมืองซาราเยโว (Sarajevo) นครหลวงของบอสเนียได้ถูกนายกัฟริโล ปรินซิบ นักศึกษา

ชาตินิยมชาวเซิร์บหัวรุนแรงลอบปลงพระชนม์เพื่อแก้แค้นที่จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีเข้ายึด

ครองบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินาและขัดขวางการรวมตัวของชาวสลาฟกับเซอร์เบีย ออสเตรีย-

ฮังการีจึงใช้เหตุการณ์การลอบปลงพระชนม์ดังกล่าวอ้างเป็นสาเหตุเพื่อลงโทษเซอร์เบีย ซึ่งถูก

สงสัยว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ จึงยื่นคำขาดให้เซอร์เบียรับผิดชอบ เมื่อเซอร์เบียปฏิเสธ 

ออสเตรีย-ฮังการีจึงประกาศสงครามกับเซอร์เบียเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1914 และบุกโจม

ตีเซอร์เบียทันทีเพราะเห็นว่าเซอร์เบียคอยปลุกปั่นและสนับสนุนชาวสลาฟให้แข็งข้อการปกครอง

ของออสเตรีย-ฮังการี 

 

 

 

 

 

 

 

อาร์คดุ๊กฟรานซิส เฟอร์ดินานด์ 

สหภาพโซเวียตในฐานะผู้พิทักษ์ชาวสลาฟก็ระดมพลเพื่อเตรียมช่วยเหลือเซอร์เบียทำ

สงครามกับออสเตรีย-ฮังการี ซึ่งเป็นพันธมิตรกับเยอรมนี ทั้งฝรั่งเศสก็ปฏิเสธที่จะวางตนเป็น 

กลาง เยอรมนีจึงประกาศสงครามกับสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1914 และ

ประกาศสงครามกับฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 1914 และก็ได้ส่งกองทัพบุกเบลเยียมซึ่ง

เป็นประเทศที่ได้รับการประกันความเป็นกลางทันที เพื่อบุกฝรั่งเศสตามแผนชไลเฟิน (Schlieffen 
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Plan : แผนการรบของเยอรมนีด้วยวิธีรบรุกอย่างรวดเร็ว เพื่อจะพิชิตฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต 

และอังกฤษ ตามลำดับ) อังกฤษจึงประกาศสงครามต่อเยอรมนีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1914 

สงครามระหว่างออสเตรีย-ฮังการีกับเซอร์เบียจึงได้ขยายตัวเป็นสงครามโลกครั้งที่ 1 

สงครามขยายออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายมหาอำนาจพันธมิตร (The Allied Powers) มี

อังกฤษ ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต เซอร์เบีย เบลเยียม รวมทั้งอิตาลีที่เปลี่ยนใจเข้ากับฝ่าย

มหาอำนาจพันธมิตรเพราะต้องการที่จะผนวกดินแดนของออสเตรีย-ฮังการีที่มีชาวอิตาลีอาศัยอยู่

จำนวนมาก และชาติอื่นๆ รวมทั้งญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ที่เมื่อเริ่มสงครามประกาศนโยบายต่าง

ประเทศแบบเป็นกลาง จนกระทั่งเมื่อ ค.ศ. 1917 จึงเข้าข้างฝ่ายมหาอำนาจพันธมิตร และอีกฝ่าย

คือ ฝ่ายมหาอำนาจกลาง (The Central Powers) ที่มีเยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี ตุรกี และ

บัลแกเรีย 

การรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 มีการรบทั้งทางอากาศ ทางบก และทางเรือ ประเทศคู่

สงครามต่างประดิษฐ์อาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆ ที่มีอำนาจการทำลายสูงมาใช้ เช่น อังกฤษเป็นชาติ

แรกที่ประดิษฐ์เรือดำน้ำ ที่เรียกว่า “เรือยู” (U-Boat) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

“เรือยู” เป็นเรือดำน้ำที่ผลิตโดยประเทศอังกฤษในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 

ปลายสงครามเยอรมนีเริ่มพ่ายแพ้ในการรบ ทหารและประชาชนชาวเยอรมันได้ก่อการ

ปฏิวัติ คณะรัฐบาลถูกยุบ กษัตริย์เยอรมัน (ไกเซอร์วิลเลียมที่ 2) ทรงสละราชสมบัติแล้วเสด็จไป

ประทับที่เนเธอร์แลนด์ จักรวรรดิเยอรมนีล่มสลายลงและ

เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐเมื่อวันที่ 

11 พฤศจิกายน ค.ศ 1918 ผู้นำคณะรัฐบาลชุดใหม่ขอสงบ

ศึกกับฝ่ายสัมพันธมิตรและลงนามในสัญญาสงบศึก 

สงครามโลกครั้งที่ 1 จึงยุติลง (เมื่อใน ค.ศ. 1918) 

 

 

 

พระเจ้าไกเซอร์วิลเลียม 

 



หนังสือเรียนสังคมศึกษาฯ ม.4-6 ประวัติศาสตร์สากล 86

ผลของสงครามโลกครั้งที่ 1 

 

ผลของสงครามโลกครั้งที่ 1 มีดังนี้ 

1. เกิดความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมหาศาล มีทหารเสียชีวิตประมาณ 

13 ล้านคน บาดเจ็บมากกว่า 20 ล้านคน ภายหลังสงครามประชาชนในยุโรปต้องเผชิญกับโรค

ระบาด ความอดอยาก เศรษฐกิจตกต่ำลง อุตสาหกรรมและการค้าถูกทำลาย 

2. เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านมหาอำนาจในยุโรป ดุลอำนาจในยุโรปเปลี่ยนไป

จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี และจักรวรรดิออตโตมันสลายตัว ดินแดนส่วนใหญ่ถูกแบ่งแยกให้

ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรแม้จะชนะสงครามก็อ่อนแอลงและเสียหาย

อย่างหนักในระหว่างสงคราม ทำให้เกิดมหาอำนาจใหม่ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นใน

การเมืองโลก ญี่ปุ่นกลายเป็นมหาอำนาจในเอเชียและได้ครอบครองอาณานิคมต่างๆ ของเยอรมนี

ในเอเชีย 

3. เกิดประเทศใหม่ดินแดนของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีแบ่งแยกออกเป็นประเทศ

ออสเตรียและประเทศฮังการี บางส่วนแยกเป็นประเทศใหม่ ได้แก่ ประเทศเชคโกสโลวะเกียและ

ยูโกสลาเวียจักรวรรดิรัสเซียแยกเป็นประเทศเอกราช ได้แก่ ฟินแลนด์ เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิ

ทัวเนีย จักรวรรดิออตโตมันแยกเป็นประเทศแอลเบเนีย 

4. เกิดการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เช่น ปืนใหญ่ ปืนกล แก๊สพิษ 

รถถัง เรือดำน้ำ โดยเฉพาะเครื่องบินประเภทต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การประดิษฐ์เครื่องบินโดยสารใน

เวลาต่อมา 

5. เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรีย เปลี่ยนการ

ปกครองเป็นสาธารณรัฐ เรียกว่า “สาธารณรัฐออสเตรียที่ 1” (The First Austrian Republic) 

ส่วนเยอรมนี เปลี่ยนการปกครองเป็นสาธารณรัฐ ซึ่งต่อมาเรียกว่า “สาธารณรัฐไวมาร์” (The 

Weimar Republic)  

สำหรับสหภาพโซเวียตเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยม โดยเปลี่ยนชื่อ

ประเทศเป็น “สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต” หรือสหภาพโซเวียต (The Union of 

Soviet Socialist Republics : U.S.S.R) เมื่อ ค.ศ. 1918 เนื่องจากการทำสงครามยาวนานทำให้

เกิดภาวะขาดแคลนต่างๆ และรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้ ประกอบกับการพ่ายแพ้ในการรบอยู่

เนืองๆ ชาวรัสเซียจึงก่อการปฏิวัติขึ้นก่อนสงครามโลกยุติลง กล่าวได้ว่าสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็น

ตัวเร่งที่ทำให้เกิดรัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แห่งแรกของโลก 

อียิปต์ ปาเลสไตน์ จอร์แดน และอิรัก เปลี่ยนเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษ ส่วนซีเรียและ

เลบานอนอยู่ในอารักขาของฝรั่งเศส 
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6.ประเทศผู้แพ้สงครามเมื่อถูกลงโทษด้วยการเสียดินแดน สูญเสียแหล่งทรัพยากร

และต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามอย่างหนัก สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ได้รับความเป็น

ธรรม เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นอีก 

7.ประเทศทั้งหลายตระหนักถึงความหายนะของสงคราม และพยายามที่จะหาทางไม่

ให้เกิดสงครามอีก ผู้นำแต่ละประเทศต่างต้องการเจรจาทำสัญญาสันติภาพ โดยจัดตั้งองค์การ

ระหว่างประเทศ “สันนิบาตชาติ” ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายหลังการเจรจาทำสนธิสัญญาแวร์ซายส์ ที่พระราชวังแวร์ซายส์  

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1919 

 

สงครามโลกครั้งที่ 2 (Second World War : ค.ศ.1939-       

1945) 

  

สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นสงครามที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เพียง 20 ปี 

สงครามครั้งนี้ขยายไปทั่วโลก ทั้งยุโรป แอฟริกา และเอเชีย สงครามครั้งนี้มีระยะเวลายาวนาน

ถึง 6 ปี จึงยุติเป็นสงครามที่ทำลายล้างผู้คนและทรัพย์สินเป็นจำนวนมหาศาล 

 

สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2 

 

สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน ดังนี้ 

1.ความไม่พอใจที่เยอรมนีมีต่อสนธิสัญญาแวร์ซายส ์ ดังกล่าวข้างต้นว่าเยอรมนีไม่

พอใจสนธิสัญญาแวร์ซายส์ที่ประเทศผู้ชนะสงครามกำหนดเป็นเงื่อนไขลงโทษตน เช่น การยึด

ครองดินแดนของเยอรมนีและการบังคับให้ชดใช้ค่าเสียหายจากสงคราม การที่เยอรมนีต้องจ่าย

ค่าปฏิกรรมสงครามจำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนชาวเยอรมัน และ
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การที่เยอรมนีต้องถูกยึดดินแดนบางส่วนไปทำให้เกิดความรู้สึกอัปยศเสียศักดิ์ศรีของชาติ นำไปสู่

การเกิดความรู้สึกชาตินิยมรุนแรงเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ชนชาติเยอรมัน 

2.ความอ่อนแอของสันนิบาตชาติ วัตถุประสงค์สำคัญของการก่อตั้งสันนิบาตชาติ ก็

เพื่อให้เป็นองค์การนานาชาติที่จะทำหน้าที่ช่วยรักษาสันติภาพของโลก แต่การที่องค์การระหว่าง

ประเทศจะสามารถรักษาสันติภาพของโลกหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศได้ องค์การนั้น

จะต้องมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศ มีอำนาจในการบังคับให้ผู้อื่น

ปฏิบัติตาม แต่สันนิบาตชาติขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจากประเทศมหาอำนาจซึ่งมีกำลังเศรษฐกิจ

และทหารที่จะสามารถบีบบังคับประเทศที่ก่อปัญหาระหว่างประเทศให้เชื่อฟังอย่างเช่นสหรัฐฯ 

และสหภาพโซเวียตไม่ร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง สหภาพโซเวียตนั้นเข้าเป็นสมาชิกอีก 14 ปี

ให้หลังคือ ใน ค.ศ. 1934 นอกจากนั้นสันนิบาตชาติเองก็ไม่มีกลไกอำนาจที่จะบังคับให้ประเทศใด

ปฏิบัติตาม (ไม่มีกองทหารที่จะบังคับให้ประเทศใดปฏิบัติตาม) ตัวอย่างเช่น ใน ค.ศ. 1932 ญี่ปุ่น

บุกเข้ายึดแมนจูเรียของจีน สันนิบาตชาติก็ไม่สามารถเรียกร้องให้ญี่ปุ่นถอนทหารออกได้ ซ้ำญี่ปุ่น

ยังลาออกจากการเป็นสมาชิกของสันนิบาตชาติอีกด้วย อีก 4 ปีต่อมา อิตาลีเข้ายึดครอง

เอธิโอเปีย สันนิบาตชาติได้ประกาศคว่ำบาตรอิตาลีแต่ก็ไม่มีผลอะไร และอิตาลีก็ลาออกจากการ

เป็นสมาชิกของสันนิบาตชาติเช่นเดียวกับญี่ปุ่น 

3.ความอ่อนแอของมหาอำนาจเดิม อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเป็นมหาอำนาจเดิมในทวีป

ยุโรปและเป็นประเทศที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอลงหลังจากสงครามโลก

ครั้งที่ 1 เนื่องจากประสบกับความเสียหายในช่วงสงครามมาก ดังนั้นเมื่อมีประเทศที่เข้มแข็งทาง

ทหารเกิดขึ้นและรุกรานประเทศหรือดินแดนที่อ่อนแอกว่า อังกฤษกับฝรั่งเศสจึงไม่พร้อมที่จะทำ

ตนเป็นผู้ปกป้องได้ ดังนั้นจึงใช้นโยบายรอมชอม ผลก็คือประเทศที่มีกำลังทหารที่เข้มแข็งและมี 

นโยบายรุกรานจะทำอะไรได้ตามความพอใจของตน  

4.การรวมกลุ่มพันธมิตรของประเทศที่นิยมใช้กำลังทหาร หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 

ประเทศเยอรมนีและอิตาลีใช้การปกครองระบอบอำนาจนิยม ที่เรียกว่า ฟาสซิสม์ (Fascism) ซึ่ง

ผู้นำประเทศจะมีนโยบายชาตินิยมและมีกำลังทหารสนับสนุน เยอรมนีและอิตาลีได้ตกลงเป็น

พันธมิตรกันใน ค.ศ. 1936 ต่อมาญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในยุคที่มีการปกครองด้วยระบบทหารนิยมเช่นกันได้

มาร่วมทำสัญญากับเยอรมนีว่าด้วยการขัดขวางระบอบคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต อิตาลีได้

เข้าร่วมด้วย จึงทำให้ 3 ประเทศที่ต่างก็ปกครองภายใต้ระบอบอำนาจนิยมทหารรวมกลุ่มกันเป็น 

กลุ่ม “แกนแห่งอำนาจ” (Axis Powers) หรือที่มักจะเรียกกันในตำราภาษาไทยว่าฝ่าย “อักษะ” 

ซึ่งการทำสัญญาพันธมิตรกันของ 3 ประเทศนี้ ทำให้ทั้ง 3 ประเทศเกิดความมั่นใจและดำเนินการ

รุกรานทางทหารเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ตนต้องการทั้งในทวีปยุโรป แอฟริกา และเอเชีย 

 



อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำของเยอรมนีและ 

เบนิโต มุสโซลินี ผู้นำของอิตาลี 
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การเกิดสงคราม 

 

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ได้รับเลือก

เป็นผู้นำของเยอรมนีในเดือนมกราคม ค.ศ. 1933 

หลังจากนั้นเขาก็ปกครองเยอรมนีด้วยระบอบเผด็จการ

และถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติ 

เสริมสร้างกำลังทหารและอาวุธและส่งกองทัพเข้ายึด

ไรน์แลนด์ที่เป็นเขตปลอดทหาร ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 

1938 ฮิตเลอร์ส่งทหารเข้ายึดครองออสเตรีย ซึ่ง

อังกฤษและฝรั่งเศสคัดค้านการยึดครองครั้งนี้แต่ก็ไม่

ได้พยายามขัดขวางด้วยกำลัง ในปีต่อมาฮิตเลอร์ส่ง

ทหารเข้ายึดครองเชคโกสโลวะเกียซึ่งเป็นประเทศ

เอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 อังกฤษและฝรั่งเศส

ก็ ไม่ได้ขัดขวางอีกเช่นเคย ต่อมาฮิตเลอร์ส่งทหาร

โจมตีโปแลนด์ ซึ่ งเป็นดินแดนที่ทั้ งอังกฤษและ

ฝรั่งเศสมีสัญญาป้องกันร่วมกัน อังกฤษและฝรั่งเศสจึงประกาศสงครามกับเยอรมนีในวันที่ 3 

กันยายน ค.ศ. 1939  

ช่วงแรกของสงครามเยอรมนีและพันธมิตรซึ่งได้เตรียมตัวทำสงครามมาก่อนแล้วจึงเป็น

ฝ่ายบุกเข้ายึดครองดินแดนต่างๆในยุโรปได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งฝรั่งเศส ใน ค.ศ. 1940 เยอรมนี

พยายามโจมตีอังกฤษทางอากาศทำให้อังกฤษได้รับความเสียหายอย่างมาก แต่ระหว่างนี้เอง

อังกฤษก็สามารถสร้างเครื่องเรดาร์ซึ่งสามารถตรวจจับเครื่องบินของฝ่ายเยอรมันได้ ทำให้

สามารถยิงเครื่องบินของเยอรมันที่ส่งเข้ามาทิ้งระเบิดอังกฤษได้เป็นจำนวนมาก ทำให้แผนการบุก

ยึดอังกฤษของฮิตเลอร์ไม่ประสบความสำเร็จ ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1941 ฮิตเลอร์ส่งกำลังทหาร

บุกสหภาพโซเวียต ซึ่งนับเป็นความผิดพลาดทางด้านการทูตและการทหารอย่างแรง ทำให้สหภาพ

โซเวียตประกาศสงครามกับเยอรมนีและพันธมิตรฝ่ายแกนแห่งมหาอำนาจ 

ทางด้านเอเชีย ญี่ปุ่นได้บุกเข้ายึดครองดินแดนต่างๆ ที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและ

ฝรั่งเศส นอกจากนั้นก็ยังบุกยึดแมนจูเรียของจีนใน ค.ศ. 1932 ต่อมาในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 

1941 ญี่ปุ่นก็โจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกา ที่อ่าวเพิร์ลในหมู่เกาะฮาวาย ซึ่งเป็นความผิด

พลาดทั้งทางทหารและการทูตอย่างแรงอีกเช่นกัน เนื่องจากการโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกา 

โดยญี่ปุ่นนี้ทำให้สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามต่อฝ่ายอักษะด้วย 

 



การทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองนางาซากิ 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1945 

ซากเมืองฮิโรชิมา ภายหลังจากการโดนทิ้งระเบิด

ปรมาณู เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 
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กองทัพญี่ปุ่นได้โจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกา ที่อ่าวเพิร์ล เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 

การที่สหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามเป็นพันธมิตรกับฝ่ายอังกฤษและ

ฝรั่งเศส เป็นการเปลี่ยนความเกือบจะเป็นฝ่ายชนะของฝ่ายอักษะให้กลับกลายเป็นความพ่ายแพ้ 

เนื่องจากเยอรมนีต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างเหนียวแน่นของสหภาพโซเวียต สภาพอากาศอัน

หนาวเย็นรุนแรงและดินแดนอันกว้างใหญ่ของสหภาพโซเวียต ทำให้ทหารเยอรมันต้องประสบกับ

ความสูญเสียอย่างมากมาย การที่สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามเป็นการเสริมสร้างกำลังทั้งด้าน

จำนวนทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเสบียงให้แก่ฝ่ายพันธมิตรที่อ่อนล้าและกำลังจะพ่ายแพ้ให้

กลับเข้มแข็งในฉับพลัน เยอรมนีจึงถูกตีโต้กลับในยุโรปและต้องยอมแพ้ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 

1945  

ส่วนทางภูมิภาคเอเชีย ญี่ปุ่นยังคงดำเนินสงครามต่อไป โดยเผชิญกับการต่อต้านของชาว

พื้นเมืองและกำลังของอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือของ

สหรัฐฯ ในที่สุดเมื่อสหรัฐฯ ทิ้งระเบิดปรมาณู 2 ลูกลงยังเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิมาในวันที่ 6 

และวันที่ 9 สิงหาคม ญี่ปุ่นจึงต้องยอมแพ้ในวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1945  
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ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 

 

สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างกว่าสงครามโลกครั้งที่ 1 และมีประเทศเข้า

ร่วมมากกว่า รวมทั้งเทคโนโลยีทางด้านการทหารก็ก้าวหน้าขึ้น ทำให้เกิดการทำลายล้างมากกว่า 

โดยมีผลดังนี้ 

1.มีผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยมีทหารเสียชีวิตไปประมาณ 15 ล้านคน ส่วน

พลเรือนเสียชีวิตไปประมาณ 35 ล้านคน มีผู้บาดเจ็บและพิการอีกมาก นอกจากนั้นยังเกิดความ

เสียหายต่อทรัพย์สินบ้านเมืองในยุโรปอย่างมากมาย 

2. เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจของประเทศที่มีบทบาทในการเมืองระหว่างประเทศ 

จากเดิมที่ยุโรปเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี ซึ่งล้วนเป็น

ประเทศที่มีอาณานิคมอยู่ในทวีปเอเชียและแอฟริกามากมาย ไปเป็นสหรัฐอเมริกา และอดีต        

สหภาพโซเวียต ซึ่งกลายมาเป็นมหาอำนาจใหม่ เนื่องจากได้รับความบอบช้ำจากสงครามโลกทั้ง

สองครั้งน้อย ในขณะที่มหาอำนาจเดิมได้รับผลกระทบในทางลบจากสงครามโลกทั้งสองครั้ง           

อย่างมาก  

3.การเข้ามามีบทบาทในสงครามโลกครั้งที่ 2 และการยึดครองดินแดนในยุโรป

ตะวันออก ที่ถูกเยอรมนียึดครองในระหว่างสงคราม ทำให้สหภาพโซเวียตมีอิทธิพลในดินแดน

เหล่านั้นและได้ทำการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าครอบงำ 

4.ความสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตมนุษย์อย่างมากมายในสงครามครั้งนี้ ทำให้

นานาชาติพยายามหาวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามขึ้นอีกครั้งด้วยการก่อตั้งองค์การ

สหประชาชาติโดยแก้ไขจุดอ่อนที่เคยเกิดขึ้นกับองค์การสันนิบาตชาติ  

 5.ประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกต่างได้รับเอกราช อันเนื่องมาจาก

สนธิสัญญาที่ฝ่ายชนะสงครามวางเงื่อนไขให้ประเทศผู้แพ้สงครามให้ปฏิบัติตาม โดยการปลด

ปล่อยอาณานิคมของประเทศผู้แพ้สงครามให้เป็นเอกราชและจากการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของ

อาณานิคมในกรณีที่หลายๆ ประเทศยังไม่ได้รับเอกราช 

 สหรัฐอเมริกาจึงแทรกแซง เช่น ช่วยเหลือสนับสนุนกบฏเพื่อให้ล้มรัฐบาลที่ไม่ใช่ฝ่าย

สหรัฐอเมริกา เช่น คิวบา เป็นต้น แต่ไม่สำเร็จ 
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 สงครามเย็น 

 

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงเมื่อ ค.ศ. 1945 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างตระหนักถึงภัย

พิบัติของสงคราม เพราะการสู้รบใช้เทคโนโลยีและยุทธวิธีทางอากาศที่ก่อความเสียหายอย่าง

มากมายในสมรภูมิรบที่กระจายในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทวีปยุโรป ซึ่งเคยเป็น

มหาอำนาจในโลกยุคใหม่เพราะเป็นผู้นำการปฏิวัติอุตสาหกรรม และเจ้าแห่งจักรวรรดินิยมได้       

สูญเสียอำนาจและอิทธิพลทางการเมือง ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เสียหายน้อยมาก

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจได้กลาย

เป็นผู้นำโลกเสรี ส่วนสหภาพโซเวียตซึ่งเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยมเมื่อ ค.ศ. 1918 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ได้เป็นผู้นำกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกและ

พยายามที่จะเป็นผู้นำการปฏิวัติโลกตามแนวความคิดของลัทธิคอมมิวนิสต์ 

โลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเป็นการเผชิญหน้าของสองกลุ่มอำนาจที่มีอุดมการณ์

ทางการเมืองแตกต่างกัน เรียกว่า ประเทศอภิมหาอำนาจ หรือ Super Powers โดยมี

สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกลุ่มโลกเสรีและสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ ซึ่งต่าง

แข่งขันกันขยายอำนาจจนทำให้เกิดสงครามเย็น(ColdWar) 

สงครามเย็น คือ สงครามแนวคิดทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นหลังสงคราม      

โลกครั้งที่ 2 ยุติไปไม่นานนัก เป็นสงครามแนวคิดระหว่างแนวคิดประชาธิปไตยกับแนวคิด

คอมมิวนิสต์ โดยค่ายประชาธิปไตยมีมหาอำนาจใหม่คือสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ และประเทศที่มี

แนวคิดแบบประชาธิปไตยอันประกอบไปด้วยประเทศต่างๆ ที่เป็นฝ่ายพันธมิตรในสงครามโลก 

ครั้งที่ 2 และประเทศเกิดใหม่ที่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศเหล่านี้เป็นสมาชิก ส่วนสมาชิก

คอมมิวนิสต์มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำ และมีประเทศที่นิยมแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์อันประกอบ

ด้วยดินแดนที่ถูกสหภาพโซเวียตยึดครองหรือปกครองหลังสงคราม (ส่วนใหญ่คือยุโรปตะวันออก) 

และประเทศที่ได้รับเอกราชใหม่ๆ อีกหลายประเทศที่รับแนวคิดคอมมิวนิสต์หรือถูกบีบให้รับ

แนวคิดคอมมิวนิสต์   

เนื่องจากการต่อสู้ทางแนวคิดระหว่างสองค่ายเป็นการต่อสู้ระดับโลก และมีประเทศต่างๆ 

เข้าร่วมเกือบทั่วโลก โดยไม่ได้มีการใช้อาวุธเข้าเผชิญหน้ากันเป็นวงกว้างดังเช่นสงครามโลกทั้ง 2 

ครั้ง จึงเรียกการต่อสู้กันทางด้านแนวความคิดนี้ว่าสงครามเย็น แต่ในช่วงเวลาที่ถือกันว่าเป็นช่วง

แห่งสงครามเย็นนั้น ก็มีสงครามที่ใช้อาวุธเข้าห้ำหั่นกันอยู่หลายกรณี เพียงแต่ความขัดแย้งและ

สงครามเหล่านั้นเป็นสงครามที่จำกัดอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเท่านั้น 
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กำเนิดสงครามเย็น 

คำว่าสงครามเย็น ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Cold War นั้น มีที่มาจากชาวอเมริกัน 

2 คน คือ เบอร์นาร์ด บารุค (Bernard Baruch) และวอลเตอร์ ลิปป์มานน์ (Walter Lippmann) 

ซึ่งใน ค.ศ. 1947 ใช้คำนี้บรรยายความตึงเครียดระหว่างประเทศที่กำลังก่อตัวขึ้นระหว่างกลุ่ม

ประเทศที่เคยเป็นพันธมิตรกันในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพ     

โซเวียต ซึ่งกลายเป็นอภิมหาอำนาจของโลกหลังสงคราม    

ความเป็นปฏิปักษ์กันทางด้านอุดมการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต เริ่ม       

ตั้งแต่พรรคบอลเชวิคของสหภาพโซเวียตได้รับชัยชนะในสงครามกลางเมือง ใน ค.ศ. 1917       

ซึ่งเปลี่ยนให้สหภาพโซเวียตเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ประเทศแรก และ

เนื่องจากอุดมการณ์เศรษฐกิจ-การเมืองแบบคอมมิวนิสต์นั้นเป็นแนวคิดที่ต่างขั้วกันเกือบทุกด้าน

กับแนวคิดแบบเสรีนิยม-ประชาธิปไตย ความเป็นปฏิปักษ์กันทางด้านอุดมการณ์ก็ทวีความ

ตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อพรรคบอลเชวิคประกาศท้าทายระบอบทุนนิยมทั่วโลก  

อาจกล่าวได้ว่า สงครามเย็นเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกระทั่งสงครามยุติ

ลง จากการที่สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องแนวทางการฟื้นฟู

โลกหลังสงคราม โดยสหรัฐอเมริกามองว่าโลกหลังสงครามจะมีสันติได้ก็ต่อเมื่อประเทศต่างๆ มี

รัฐบาลแบบเดียวกับสหรัฐอเมริกา มีการใช้ระบบตลาดเสรี และมีองค์การระหว่างประเทศมาช่วย

เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังที่วางแนวไว้ในกฎบัตรแอตแลนติก (The Atlantic Charter) เมื่อ ค.ศ. 

1941 ส่วนสหภาพโซเวียตมองว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการทำลายเยอรมนีไม่ให้สามารถ

สร้างตัวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจได้อีก ทั้งนี้เนื่องจากสหภาพโซเวียตถูกเยอรมนีบุกโจมตีสร้างความ

เสียหายมากมาย จึงต้องการยึดครองดินแดนเพื่อเป็นกันชนให้แก่ประเทศของตน พร้อมกับใช้

กองทัพยึดครองโปแลนด์และยุโรปตะวันออก  

เมื่อฝ่ายพันธมิตรเป็นผู้มีชัยในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1945 นั้น สหภาพโซเวียตได้ยึด

ครองบรรดาประเทศยุโรปตะวันออกไว้เกือบทั้งหมด ขณะที่สหรัฐอเมริกายึดครองยุโรปตะวันตก

ส่วนใหญ่ สำหรับการยึดครองเยอรมนีนั้น ได้มีการขีดเส้นแบ่งเขตยึดครองเยอรมนี ออกเป็น 2 

ส่วน คือ เบอร์ลินตะวันตกอยู่ในความดูแลของฝ่ายพันธมิตร และเบอร์ลินตะวันออกอยู่ภายใต้

ความดูแลของสหภาพโซเวียต  

ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1946 นายจอร์จ เคนนัน (George Kennan) ข้าราชการสถาน-

ทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงมอสโค ได้ส่งโทรเลขที่อธิบายเหตุผลว่า สหภาพโซเวียตมีแนวโน้มจะเป็น

จักรวรรดินิยมจากจารีตทางประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อ

สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร ต่อมาเขาเขียนบทความลงในวารสารกิจการต่างประเทศของ



วินสตัน เซอร์ชิลล์ 

อดีตนายกรัฐมนตรีอังฤษ ผู้สนับสนุน 

นโยบายปิดล้อมสหภาพโซเวียต 
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สหรัฐอเมริกา ฉบับเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1947              

เสนอแนวคิดให้สหรัฐอเมริกาใช้นโยบายปิดล้อม 

(Containment Policy) สหภาพโซเวียต แนวคิดนี้มี

อิทธิพลต่อผู้นำและผู้วางนโยบายต่างประเทศของ

สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนายกรัฐมนตรี        

วินสตัน เชอร์ชิลล์ (Winston Churchill) ของอังกฤษได้

กล่าวสุนทรพจน์ในหัวเรื่อง “Sinews of Peace” ที่เมือง

ฟูลตัน รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 

มีนาคม ค.ศ. 1946 ซึ่งเขากล่าวว่า ม่านเหล็ก (Iron 

Curtain) ได้ถูกปิดลงมากั้นยุโรปแล้ว ในสุนทรพจน์นี้

เชอร์ชิลล์ เรียกร้องให้มีการจับขั้วพันธมิตรระหว่าง

สหรัฐอเมริกากับอังกฤษเพื่อต่อต้านสหภาพโซเวียต ซึ่ง

ถู กกล่ าวหาว่ า เป็นผู้ ส ร้ า งม่ าน เหล็ กกั้ นยุ โ รปจาก

เมืองสเตตตินในบอลติกไปจนถึงเมืองทริเอสเตในทะเลอเดรียติก ก็ยิ่งทำให้แนวคิดเกี่ยวกับการ

ขีดแนวป้องกันการขยายตัวของคอมมิวนิสต์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

 

 

ลักษณะสำคัญของสงครามเย็น 

ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนี้ได้แสดงออกในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ยกเว้นการ

ทำสงครามกันเองโดยตรง เช่น การแข่งขันสร้างพันธมิตรทางทหาร  การแข่งกันทางด้าน

อุดมการณ์ การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านอวกาศ การทหาร และ

การทำสงครามตัวแทน ซึ่งลักษณะสำคัญของสงครามเย็น ได้แก่ 

  ลัทธิทรูแมน 

ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเริ่มวิตกกับการที่สหภาพโซเวียตขยายอิทธิพลทางการเมืองในยุโรป 

หลังสงครามโลกยุติลง และความวิตกยิ่งทวีมากขึ้นใน ค.ศ. 1947 เมื่ออังกฤษประกาศว่าไม่

สามารถให้การช่วยเหลือรัฐบาลกรีกต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้อีกต่อไป เนื่องจากอังกฤษ

เองก็ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจและการฟื้นฟูประเทศของตนเอง ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างมาก

จากสงคราม สหรัฐอเมริกามองว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นความพยายามของสหภาพโซเวียต 

(เป็นความเข้าใจผิดซึ่งที่จริงการสนับสนุนมาจากยูโกสลาเวีย) ที่จะแข่งขันเข้ามามีอิทธิพลในยุโรป

แทนสหรัฐอเมริกา รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นคือนายดีน อชีสัน (Dean 
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Acheson) ถึงกับกล่าวหาสหภาพโซเวียตว่าร่วมมือกับฝ่ายต่อต้านเพื่อล้มล้างรัฐบาลกรีกเพื่อที่จะ

ได้ขยายอิทธิพลเข้าไปในตะวันออกกลาง เอเชีย และแอฟริกา ด้วยความเชื่อนี้ ในเดือนมีนาคม 

ค.ศ. 1947 ประธานาธิบดีทรูแมนได้แถลงลัทธิทรูแมน (The Truman Doctrine) ด้วยการ

ประกาศว่า สหรัฐอเมริกามีนโยบายสนับสนุนประชาชนเสรีนิยมที่ต่อต้านความพยายามครอบงำ

จากคนส่วนน้อยภายในประเทศที่มีกำลังอาวุธหรือแรงกดดันจากภายนอกที่มีวัตถุประสงค์จะเข้า

ครอบงำ และเพื่อขอความสนับสนุนจากรัฐสภาซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งเป็น

พรรคคู่แข่งขันทางการเมือง ประธานาธิบดีทรูแมนจึงอธิบายความขัดแย้งภายในของกรีกออกมา

ในภาพการต่อสู้ระหว่างประชาชนที่เป็นเสรีนิยมกับฝ่ายนิยมเผด็จการคอมมิวนิสต์ ซึ่งแนวทางที่

ประธานาธิบดีทรูแมนใช้ในครั้งนี้ได้กลายเป็นแนวทางที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนต่อๆ มาได้

ใช้ตาม นั่นก็คือสหรัฐอเมริกาจะให้การสนับสนุนรัฐบาลที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะ

กดขี่หรือฉ้อโกงอย่างไรก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานาธิบดีทรูแมนของสหรัฐอเมริกา ผู้ประกาศใช้ลัทธิทรูแมนในการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ 

 

  แผนการมาร์แชล

เนื่องจากผู้วางนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีความเห็นว่า การที่สหภาพโซเวียต  

จะสามารถขยายอิทธิพลในยุโรปตะวันตกได้นั้น ก็เนื่องมาจากการที่ประเทศในยุโรปตะวันตกได้รับ

ความบอบช้ำจากสงคราม ทำให้เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองปั่นป่วนและอ่อนแอ ดังนั้น

สหรัฐอเมริกาจึงได้ช่วยเหลือประเทศในยุโรปตะวันตกโดยผ่านทางแผนมาร์แชล (The Marshall 

Plan) ซึ่งเป็นแผนการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประเทศในยุโรปตะวันตก เพื่อเป็นการต่อต้าน

การขยายตัวของคอมมิวนิสต์และถ่วงดุลอำนาจในยุโรป จากแผนการนี้สหรัฐอเมริกาได้ให้การช่วย

เหลือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการทหารของประเทศในยุโรปตะวันตกเป็นมูลค่าหลายพันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ 
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 กำแพงเบอร์ลินและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ 

เนื่องจากฝ่ายตะวันตกต้องการให้มีการรวมเยอรมนีเข้าด้วยกัน สหภาพโซเวียตจึงแสดง

ความไม่พอใจด้วยการปิดล้อมกรุงเบอร์ลินฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นเขตที่ประเทศฝ่ายพันธมิตรยึดครอง

และดูแลอยู่ ทำให้ชาวเบอร์ลินตะวันตกและฝ่ายพันธมิตรไม่สามารถเดินทางเข้ากรุงเบอร์ลิน

ตะวันตกทางบกได้ การปิดล้อมนี้เท่ากับเป็นการตัดขาดชาวเบอร์ลินตะวันตกไม่ให้ติดต่อกับโลก

ภายนอก ส่งผลให้ชาวเบอร์ลินตะวันตกได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนอาหาร  สหรัฐอเมริกาจึง

ใช้วิธีการลำเลียงเสบียงอาหารและติดต่อกับชาวเบอร์ลินตะวันตกโดยทางอากาศในช่วงที่สหภาพ-

โซเวียตปิดล้อมระหว่าง ค.ศ. 1948-1949  

สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรได้ตอบโต้สหภาพโซเวียตด้วยการตกลงทำสัญญา

แอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาป้องกันร่วมทางทหาร ในวันที่ 

4 เมษายน ค.ศ. 1949 และมีการจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (The North 

Atlantic Treaty Organization) หรือที่เรียกชื่อย่อว่า นาโต (NATO) ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ 

หากสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งถูกรุกราน ภาคีสมาชิกก็จะเข้าช่วยเหลือกันทางทหาร ทั้งนี้โดย

มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม   

ทางด้านสหภาพโซเวียตนั้นก็ตอบโต้แผนการมาร์แชลด้วยการให้ความช่วยเหลือทาง

เศรษฐกิจแก่ประเทศกลุ่มยุโรปตะวันออกที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของตน โดยจัดตั้งสภาให้ความช่วย

เหลือทางด้านเศรษฐกิจ (The Council for Mutual Economic Assistance) หรือโคมีคอน 

(COMECON) นอกจากนั้นก็ยังทดลองระเบิดนิวเคลียร์ได้สำเร็จในเดือนสิงหาคม  ค.ศ. 1949 

ใน ค.ศ. 1949 สหรัฐอเมริกาได้จัดการปกครองเยอรมนีในเขตยึดครองของพันธมิตรเป็น

เยอรมนีตะวันตก (West Germany) ซึ่งสหภาพโซเวียตก็ตอบโต้ด้วยการสถาปนาดินแดนเยอรมนี

ส่วนที่ตนเองยึดครองอยู่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี (The Germany Democratic 

Republic) นอกจากนี้สหรัฐอเมริกาเริ่มเสริมกำลังทางทหารให้แก่เยอรมนีตะวันตกด้วยการรับเข้า

เป็นสมาชิกองค์การนาโตใน ค.ศ. 1955 ทำให้สหภาพโซเวียตประกาศจัดตั้งสนธิสัญญาป้องกัน

ร่วมทางทหารกับประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออก เรียกว่า สนธิสัญญาวอร์ซอ (Warsaw Pact)

ซึ่งมีองค์การทำงานคือ องค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ (Warsaw Pact Treaty Organization) 

เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1955 เพื่อถ่วงดุลอำนาจกับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติก

เหนือ ต่อมาในวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 1961 สหภาพโซเวียตได้สร้างกำแพงขึ้นมากั้นระหว่างกรุง

เบอร์ลินตะวันออกกับตะวันตก กำแพงนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสงครามเย็นจนกระทั่งถูกทำลาย

ใน ค.ศ. 1989 



เหมา เจอตุง ผู้นำจีนไปสู่ความเป็นคอมมิวนิสต์ 
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ชาวเยอรมันร่วมกันทำลายกำแพงเบอร์ลินหลังยุติสงครามเย็นใน ค.ศ. 1983 

 

ทางภูมิภาคเอเชีย ใน ค.ศ. 1949 กอง

กำลังคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนำของเหมา เจ๋อ-

ตุง สามารถล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยภายใต้การ

ปกครองของพรรคก๊กมินตั๋ง ทำให้ประชาชนที่นิยม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องหนีไปอยู่ที่

เกาะไต้หวัน หลังจากนั้นสหภาพโซเวียตก็ได้ทำ

สัญญาเป็นพันธมิตรกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

จากสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้พัฒนาต่อเนื่องมานี้เอง 

ยิ่งทำให้สหรัฐอเมริกาเชื่อว่าสหภาพโซเวียตมี

นโยบายขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ไปยังประเทศต่างๆ  

ทำให้สหรัฐอเมริกาต้องเพิ่มแรงต่อต้านลัทธิ

คอมมิวนิสต์มากขึ้น ด้วยการทำสนธิสัญญาเป็น

พันธมิตรทางทหารกับหลายประเทศในทวีปเอเชีย 

แอฟริกา และอเมริกากลาง  

 การสะสมและการลดอาวุธนิวเคลียร์

  

 ก่อนที่สงครามโลกครั้งที่ 2 จะสิ้นสุดไม่นาน สหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการ

ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ขึ้น โดยได้ทดลองระเบิดปรมาณูลูกแรกในรัฐนิวเม็กซิโกประสบความสำเร็จ 

ผลจากการทดลองครั้งนี้คือโลกต้องเข้าสู่ยุคแห่งความน่ากลัวของระเบิดนิวเคลียร์ ซึ่งประเทศ

แรกที่ประสบกับความรุนแรงของอาวุธนิวเคลียร์ คือ ญี่ปุ่น ที่สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งปรมาณูนิวเคลียร์
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เหนือเมืองฮิโรชิมาในวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1945 และเมืองนะงะซะกิในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 

1945 ซึ่งอานุภาพของปรมาณูนิวเคลียร์มีความรุนแรงมาก กล่าวคือ ความร้อนจากระเบิดได้เผา

ผลาญชีวิตผู้คนที่อยู่ในรัศมี 1.2 กิโลเมตรจนเสียชีวิต และผู้คนที่อยู่ในรัศมี 4 กิโลเมตรได้รับ

ความร้อนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส นอกจากนี้ระเบิดดังกล่าวยังได้แผ่กัมมันตภาพรังสีที่มีอันตราย

ออกมา ส่งผลแก่ผู้คนที่รอดชีวิตจากเปลวเพลิงนิวเคลียร์ให้ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง

และโรคร้ายอื่นๆ รวมทั้งอาการผิดปกติทางร่างกายที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วย  

 จากเหตุการณ์การทิ้งนิวเคลียร์ที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนะงะซะกิ นับเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่

ยุคนิวเคลียร์ของมนุษยชาติ ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวผู้คนโดยทั่วไปเห็นว่าเป็นการกระทำที่ชอบ

ธรรมในการยุติสงคราม เพราะหากไม่ทำเช่นนั้น สงครามอาจยืดเยื้อและทำให้ทหารเสียชีวิตเป็น

จำนวนมาก แม้จะมีผู้คนจำนวนมากเห็นด้วยการกระทำดังกล่าว แต่ก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อย

ตระหนักถึงความรุนแรงและผลข้างเคียงจากอาวุธนิวเคลียร์ และหากมีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์

มากขึ้นและมีการนำมาใช้ในสงครามอีกครั้ง ความเสียหายอาจขยายวงกว้างและส่งผลกระทบร้าย

แรงต่อมนุษยชาติ แต่แนวคิดดังกล่าวในช่วงเวลาขณะนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก 

 ในส่วนสหภาพโซเวียตนั้นยังไม่สามารถผลิตนิวเคลียร์ได้ ก็เป็นกังวลอย่างมากต่อระเบิด

ปรมาณูที่สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาขึ้น สหภาพโซเวียตจึงขยายอิทธิพลครอบครองยุโรปตะวันออก

เพื่อใช้เป็นกันชนต่อการรุกรานจากตะวันตก ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความเข้มแข็งทางทหาร

และพัฒนคิดค้นอาวุธปรมาณูเพื่อแข่งขันกับสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งสหภาพโซเวียตสามารถ

ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ได้สำเร็จใน ค.ศ. 1949 หลังจากนั้นทั้งสองประเทศก็ได้แข่งขันกันพัฒนา

และสะสมอาวุธนิวเคลียร์อย่างหนัก ทำให้สงครามเย็นที่ก่อตัวขึ้นคุกกรุ่นและทวีความรุนแรงมาก

ขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ประเทศมหาอำนาจอื่นๆ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และอินเดีย ต่างเร่ง

พัฒนานิวเคลียร์และมีไว้ครอบครองเพื่อถ่วงดุลอำนาจทางอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาและ

สหภาพโซเวียต นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศที่คาดว่าอาจกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ เช่น 

อิสราเอล แอฟริกาใต้ ปากีสถาน เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นอาวุธที่มีการทำลายล้างสิ่งมีชีวิตและสภาพ-

แวดล้อมอย่างรุนแรง 

การแข่งขันกันสะสมอาวุธที่มีกำลังการทำลายสูงดังกล่าวได้สร้างความตึงเครียดและหวาด

กลัวต่อคนทั้งโลก ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โลกเสี่ยงต่อการที่จะต้องผจญกับสงครามทำลายล้างโลก 

นานาชาติจึงเริ่มมีการเรียกร้องให้มีการจำกัดจำนวนอาวุธร้ายแรง โดยองค์การสหประชาชาติได้

รณรงค์ให้ทศวรรษ 1970 เป็นทศวรรษแห่งการลดอาวุธ ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้

สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตพยายามเปิดการเจรจาลดกำลังอาวุธ โดยการเจรจาตกลงและ

การร่างสนธิสัญญาลดกำลังอาวุธประสบผลสำเร็จใน ค.ศ. 1972 ด้วยการยอมรับข้อตกลงในสนธิ

สัญญาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1 (The Strategic Arms Limitation Talks - SALT I) 



การลงนามร่วมกันในสนธิสัญญาจำกัดอาวุธทาง 

ยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 ระหว่างประธานาธิบดี 

ริชาร์ด นิกสัน ของสหรัฐอเมริกา กับประธานาธิบดี

เลโอนิค เบรซเนฟ ของสหภาพโซเวียต เพื่อร่วม

มือกันในการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ของทั้งสอง

ประเทศ 
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ข้อตกลงในสนธิสัญญาจำกัดอาวุธทาง

ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1 มีลักษณะเป็นข้อตกลง

ชั่วคราว กล่าวคือ สนธิสัญญาดังกล่าวเป็นการ

ควบคุมระบบต่อต้านขีปนาวุธให้มีขอบเขตจำกัด

ลง และให้ยุติการทดลองและติดอาวุธทาง

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ขีปนาวุธข้ามทวีปและขีปนาวุธ

ที่ยิงจากเรือดำน้ำ เป็นเวลา 5 ปี พร้อมกันนี้ได้

วางระเบียบสำหรับการเจรจาในครั้งที่ 2 อย่างไร

ก็ตาม ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศใน ค.ศ. 

1979 จากการที่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครอง

อัฟกานิสถานและให้การสนับสนุนรัฐบาลพรรค

คอมมิวนิสต์ในโปแลนด์ ทำให้สหรัฐอเมริกา

ปฏิเสธการให้สัตยาบันในสนธิสัญญาจำกัดอาวุธ

ทางยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 (The Strategic Arms 

Limitation Talks - SALT II) 

ความพยายามในการลดอาวุธเริ่มใหม่อีกครั้งใน ค.ศ. 1983 เมื่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเสนอ

ให้มีการเจรจาว่าด้วยการกำจัดขีปนาวุธพิสัยกลาง (Strategic Arms Reductions Talk - 

START) แต่ผู้นำสหภาพโซเวียตในขณะนั้นปฏิเสธการเจรจาเรื่องอาวุธ แต่เมื่อเกิดความ

เปลี่ยนแปลงในตัวผู้นำของสหภาพโซเวียตเป็นนายมิคาอิล กอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev) 

ซึ่งมีนโยบายในการประนีประนอมกับตะวันตก การเจรจาลดอาวุธระหว่างสหภาพโซเวียตและ

สหรัฐอเมริกาจึงเกิดขึ้นอีกครั้งใน ค.ศ. 1987 เป็นการเจรจาว่าด้วยการกำจัดขีปนาวุธพิสัยกลาง 

(START) ซึ่งการเจรจาดังกล่าวยืดเยื้อมาจนกระทั้ง ค.ศ. 1991 จึงมีการลงนามสนธิสัญญาอาวุธ

นิวเคลียร์พิสัยกลาง (Intermediate-Range Nuclear Force Treaty)  

 แม้ว่าหลายประเทศจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาวุธลดลง แต่ในหลายภูมิภาคทั่วโลก 

เช่นในตะวันออกกลาง ที่การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ยังรุนแรงต่อเนื่อง หรือการ

ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในหลายประเทศ เช่น เกาหลีเหนือ อิหร่าน อินเดีย ปากีสถาน ทำให้กลุ่ม

ประเทศเหล่านี้รู้สึกไม่วางไว้ใจซึ่งกันและกัน เกิดการยั่วยุระหว่างกันและแข่งขันกันสะสมอาวุธ

เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
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การปฏิวัติในยุโรปตะวันออก

ใน ค.ศ. 1989 นอกจากจะเป็นปีที่มีการรวมเยอรมนีแล้ว ยังเป็นปีที่เกิดการปฏิวัติของ

ประเทศคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก อีก 5 ประเทศ ได้แก่ โปแลนด์ ฮังการี เชโกสโสวะเกีย 

บัลแกเรีย และโรมาเนีย 

การปฏิวัติของทั้ง 5 ประเทศนั้นมาจากสาเหตุทางการเมืองที่ปกครองโดยระบอบ

คอมมิวนิสต์ ที่เกิดจากการใช้กำลังบังคับและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียต อย่าง

ใกล้ชิด ตั้งแต่การเลือกสรรผู้นำซึ่งส่วนมากจะเป็นคอมมิวนิสต์อนุรักษ์นิยม แม้ว่าจะมีการผ่อน

ปรนการควบคุมลงบ้างในบางครั้ง แต่ถ้าเกิดการปฏิรูปที่ขัดแย้งกับนโยบายของสหภาพโซเวียต  

ก็มักจะมีการปราบปรามอย่างรุนแรง ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องจากประชาชนภายในประเทศ       

ก่อตัวขึ้นและพร้อมที่จะแสดงออกมาเมื่อมีโอกาส และเมื่อเกิดการปฏิรูปในสมัยกอร์บาชอฟ 

ประธานาธิบดีสหภาพโซเวียต ทำให้ประเทศในยุโรปตะวันออกเริ่มปฏิรูปเช่นเดียวกัน เพราะใน

ขณะนั้นบรรดาประเทศในยุโรปตะวันออกต่างประสบกับปัญหาเช่นเดียวกันกับสหภาพโซเวียต 

โดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุนแรงอยู่ในภาวะชะงักงันและใกล้จะล้มละลาย อีกทั้งการยกเลิก

หลักการเบรชเนฟ ทำให้ผู้นำในการปฏิรูปในยุโรปตะวันออกมั่นใจว่าการปฏิรูปของพวกเขาจะไม่ถูก

ปราบปรามโดยรัฐบาลสหภาพโซเวียต แม้ว่ารายละเอียดในการปฏิวัติของแต่ละประเทศจะ        

แตกต่างกันไปบ้าง แต่ในที่สุดต่างก็ยุติการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ 

ประเทศที่เคยอยู่ ในฐานะบริวารของสหภาพโซเวียตในยุโรปตะวันออก ได้ปฏิวัติ

เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเกือบทั้งหมด แม้กระทั่งยูโกสลาเวีย ซึ่งเป็น

ประเทศคอมมิวนิสต์ที่เป็นอิสระจากสหภาพโซเวียต ก็ ได้เกิดการจลาจลจนทำให้ประเทศ

ยูโกสลาเวียต้องล่มสลายใน ค.ศ. 1991 เกิดการแยกตัวของสาธารณรัฐต่างๆ และเกิดสงคราม

เชื้อชาติในดินแดนของอดีตยูโกสลาเวีย 

 

 การล่มสลายของสหภาพโซเวียต

ช่วงต้นทศวรรษ 1860  สหภาพโซเวียตตกอยู่ในภาวะชะงักงันเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องเศรษฐกิจตกต่ำ การเมืองภายในไม่มีประสิทธิภาพเต็มไปด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง คุณภาพ

ชีวิตของประชากรล้าหลัง รวมทั้งการเมืองระหว่างประเทศอยู่ในภาวะตึงเครียดในช่วงสงคราม

เย็น ปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้านั้นล้วนแต่บั่นทอนความเป็นมหาอำนาจของโลก ความเปลี่ยนแปลงที่จะ

แก้ไข้ปัญหาต่างๆ ที่สั่งสมมาเริ่มขึ้นเมื่อนายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ได้ก้าวขึ้นสู่อำนาจในฐานะ

เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1985 และดำรงตำแหน่ง

ประธานาธิบดี 
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นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ตระหนักในปัญหาทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ของประเทศ และเห็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินนโยบายผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาทั้งทาง

ด้านเศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้น เป้าหมายสำคัญในการปฏิรูปของกอร์บาชอฟ คือ ความ

พยายามปฏิรูปกลไกของราชการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง

ประเทศให้ทันสมัยขึ้น โดยใช้นโยบายหลักที่

สำคัญ 2 นโยบาย คือ นโยบายกลาสนอสต์ 

(Glasnost) และนโยบายเปเรสตรอยกา (Pe-

restroika) ใน ค.ศ. 1986 

 

มิคาอิล กอร์บาชอฟ ผู้นำสหภาพโซเวียต 

ที่มีนโยบายปฏิรูปประเทศ 

ให้เป็นประชาธิปไตย ที่เรียกว่า นโยบาย 

กลาสนอสต์และเปเรสตรอยกา 

ในข่วงต้นทศวรรษที่ 1860 

  

 

 นโยบายกลาสนอสต์ เป็นนโยบายที่ต้องการเปิดและผ่อนคลายความเข้มงวดทางการ

เมือง เศรษฐกิจ และสังคมมากขึ้น รวมทั้งกิจกรรมของรัฐและองค์การต่างๆ ได้เปิดเผยต่อ

ประชาชนชาวโซเวียตมากขึ้น เป็นการเตรียมสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้พร้อมต่อ

การวางโครงสร้างใหม่ตามนโยบายเปเรสตรอยกา ซึ่งเป็นการปรับทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคมให้เป็นไปในลักษณะที่มีเสรีมากขึ้น ขณะเดียวกันทางด้านการเมืองระหว่างประเทศในสมัยนี้

มีความผ่อนคลายมากขึ้น อันเนื่องมาจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตประสบความสำเร็จใน

การเจรจาลดกำลังอาวุธใน ค.ศ. 1987 รวมทั้งการที่สหภาพโซเวียตยกเลิกหลักการเบรซเนฟที่ให้

ความชอบธรรมแก่สหภาพโซเวียตในการใช้กองทัพเข้าไปแทรกแซงหรือปราบปรามกลุ่มประเทศ

ในค่ายคอมมิวนิสต์อื่นๆ   

 สงครามตัวแทน:สงครามร้อนในสงครามเย็น 

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงด้วยความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่น สหภาพโซเวียตได้เป็นผู้

ปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นในคาบสมุทรเกาหลีตอนบน (เกาหลีเหนือ) ในขณะที่สหรัฐอเมริกาได้เข้า

ปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นตอนล่าง (เกาหลีใต้) และทั้งสองประเทศต่างก็ยึดครองดินแดนในส่วนที่ ตน

เข้าปลดอาวุธ ต่อมาวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 กองทัพเกาหลีเหนือได้ส่งกองทัพบุกเข้าไปใน

เกาหลีใต้เพื่อหวังจะรวมประเทศ ทำให้เกิดสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950-1953) ซึ่งจบลงด้วยการ

ทำสนธิสัญญาสงบศึกในวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 โดยมหาอำนาจผู้นำค่ายคอมมิวนิสต์และ
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ประชาธิปไตยต่างสนับสนุนคู่กรณีคนละฝ่าย ซึ่งการรวมประเทศของสองประเทศยังคงไม่สามารถ

รวมกันได้จนกระทั่งปัจจุบัน 

ในขณะเดียวกันทางประเทศเวียดนามซึ่งก็มีการแบ่งเขตปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นด้วยการที่

จีนเป็นผู้ปลดอาวุธในภาคเหนือ (เวียดนามเหนือ) และฝรั่งเศสปลดอาวุธในภาคใต้ (เวียดนามใต้) ก็

เกิดสงครามระหว่างเวียดนามเหนือกับฝรั่งเศส จากวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1946 จนถึงวันที่ 1 

สิงหาคม ค.ศ. 1954 ซึ่งฝรั่งเศสเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ และมีการทำสนธิสัญญาสงบศึกที่นครเจนีวา 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใน ค.ศ. 1954 โดยกำหนดให้แบ่งเขตปกครองระหว่างฝ่ายนิยม

คอมมิวนิสต์ กับฝ่ายนิยมประชาธิปไตยจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปใน ค.ศ. 1956 แต่สหรัฐ- 

อเมริกาเห็นว่าการเมืองเวียดนามใต้ยังอ่อนแอ หากจัดให้มีการเลือกตั้งฝ่ายนิยมประชาธิปไตยทาง

ใต้คงพ่ายแพ้ จึงสนับสนุนให้เวียดนามใต้ปฏิเสธการเลือกตั้ง ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองใน

เวียดนามโดยสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายสนับสนุนเวียดนามใต้ ในขณะที่สหภาพโซเวียตและจีนเป็น

ฝ่ายสนับสนุนเวียดนามเหนือ สงครามเวียดนามจึงเป็นสงครามตัวแทนของการต่อสู้เพื่อขยายหรือ

แย่งชิงพื้นที่และประชาชนระหว่างอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน ระหว่างค่ายประชาธิปไตยกับค่าย

คอมมิวนิสต์ที่ยืดเยื้อและรุนแรงที่สุดในยุคสงครามเย็น ซึ่งจบลงด้วยการที่ฝ่ายเวียดนามใต้และ

สหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ใน ค.ศ. 1973 เมื่อสหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากเวียดนามและ

เวียดนามเหนือสามารถบุกยึดเวียดนามใต้ได้ใน ค.ศ. 1975 

 

การสิ้นสุดสงครามเย็น 

สงครามเย็นยุติลงเมื่อใดยังเป็นปัญหาที่มีการอภิปรายกัน แต่ก็คงมีความคิดต่างกัน     

เป็น 2 แนว คือ แนวทางหนึ่งถือว่าสงครามเย็นสิ้นสุดลงใน ค.ศ. 1989 เมื่อเยอรมนีช่วยกัน

ทำลายกำแพงเบอร์ลินซึ่งถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของสงครามเย็น ส่วนอีกแนวทางหนึ่งถือว่าการ

ล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 1991 เป็นจุดสิ้นสุดสงครามเย็น เนื่องจากทำให้โลกเหลือ

เพียงสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงชาติอภิมหาอำนาจชาติเดียว และการแข่งขันกันทางอุดมการณ์       

ก็ยุติลง ซึ่งทั้ง 2 แนวคิดต่างก็มีเหตุผลที่ดีในการสนับสนุน  

ไม่ว่าจะถือว่าเหตุการณ์ใดเป็นการสิ้นสุดของสงครามเย็น แต่ผลสำคัญของการสิ้นสุดของ

สงครามเย็นซึ่งดำเนินมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 คือ การ

ทำให้การเมืองโลกที่เคยตึงเครียดมาเป็นเวลากว่า 50 ปีผ่อนคลายลงอย่างมาก พร้อมกันนั้นก็เกิด

ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างโลกค่ายประชาธิปไตยกับรัสเซียซึ่งเป็นสาธารณรัฐแกนนำของ        

สหภาพโซเวียตเดิม รวมทั้งสาธารณรัฐใหม่ที่แยกตัวเป็นอิสระจากสหภาพโซเวียต นอกจากนั้น

สงครามตัวแทนที่เคยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความตึงเครียดทางการเมืองโลกก็จบลงไปด้วย ใน

ช่วงทศวรรษสุดท้ายของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่เคยเป็นอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ

การเมืองที่มีอิทธิพลเหนือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก และเป็นลัทธิที่ประชากรในค่ายโลกเสรี
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เคยวิตกหวาดกลัวดูเหมือนจะพ่ายแพ้ภัยตนเอง ทำให้ประเทศซึ่งเดิมเคยใช้ระบอบคอมมิวนิสต์

เป็นแนวทางหลักในการเมืองและเศรษฐกิจของตนเปลี่ยนมารับแนวปฏิบัติแบบเสรีนิยม

ประชาธิปไตยเป็นจำนวนมาก 

 

การจัดระเบียบโลกใหม่ (New World Order) 

 

เมื่อสงครามเย็นยุติลง กลุ่มประเทศตะวันตกโดยเฉพาะที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำ ได้

ประกาศนโยบายในการจัดระเบียบโลกใหม่ ซึ่งมีลักษณะสำคัญ 4 ด้าน คือ 1) การเคารพสิทธิ

เสรีภาพของปัจเจกชนและสิทธิมนุษยชน 2) การปกครองแบบประชาธิปไตย 3) ระบบการค้าเสรี 

และ 4) มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบายทั้ง 4 ด้านดำเนินงานควบคู่กับการปกครองที่      

มุ่งเน้นให้รัฐมีการบริหารงานภายใต้หลักกฎหมายที่เน้นความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึง

สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของประชาชน ระบบการทำงานต้องมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายที่สำคัญ ซึ่งล้วนแต่เป็นมาตรการที่ช่วยให้ภาคเอกชน

เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานของภาครัฐและกล้าที่จะเข้าไปลงทุน อันสอดคล้องกับระบบการค้า

เสรี 

ในระบบโลกใหม่จะเป็นการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่ม

ประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก แบ่งเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

บีบบังคับและต่อรอง หรือใช้เป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมให้กลุ่มประเทศตนมีพลังต่อรองทางด้าน

เศรษฐกิจเหนือกลุ่มอื่นๆ ระเบียบโลกใหม่จึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับ

ประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่ร่ำรวยกับประเทศที่ยากจน หรือที่เรียกว่า ความสัมพันธ์เหนือ

ใต้ โดยถือว่าประเทศพัฒนาแล้วเป็นประเทศในซีกโลกเหนือและประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศ

ซีกโลกใต้ เนื่องจากระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับกลุ่มประเทศ

กำลังพัฒนามีความแตกต่างกันมาก จึงนำไปสู่ความขัดแย้งต่างๆ เช่น ประเทศที่ยากจนต้อง

พึ่งพาความช่วยเหลือจากประเทศร่ำรวย ขณะเดียวกันประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่เคยตกเป็น

อาณานิคมของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงเกิดกระแสการต่อต้านอิทธิพลของกลุ่มประเทศฝ่ายที่

เหนือกว่าที่เข้ามามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยากจนและมีอิทธิพลในการครอบงำ       

กดดันให้กลุ่มชนชั้นนำของกลุ่มประเทศฝ่ายใต้ต้องยินยอมทำตามเงื่อนไขที่ฝ่ายเหนือเป็นผู้กำหนด 
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

ในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่างกันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก               

สำหรับสาเหตุของความขัดแย้งมีทั้งเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนาและความเชื่อ           

จะเห็นได้ว่า ตลอดเวลาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่า

จะเป็นความขัดแย้งในระดับที่ไม่รุนแรงนัก ไปจนกระทั่งความขัดแย้งในระดับที่รุนแรงจนก่อให้

เกิดสงคราม ตัวอย่างความขัดแย้งที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ได้แก่ สงครามโลก      

ครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านทรัพย์สินและชีวิตของ

มนุษย์อย่างมหาศาล ขณะเดียวกันมนุษย์ก็ตระหนักถึงผลเสียของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ทำให้ต้อง

คิดหาหนทางที่จะป้องกันและสร้างสันติภาพร่วมกัน จึงเห็นความสำคัญของความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศนั้น นอกจากเป็นหนทางในการสร้างสันติภาพแล้วยังเป็นการ

ประสานผลประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้านการค้า การทหาร ตลอดจนวัฒนธรรม จึงทำให้ประเทศ

ต่างๆ เห็นความสำคัญในการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศเพื่อประสานผลประโยชน์ในด้านต่างๆ 

ของตน 

ประเภทของความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศมีหลายประเภท เช่น 

1.ความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านเมือง เป็นความร่วมมือของประเทศต่างๆ ที่

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

2.ความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านทหาร ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการ

ทหารต่อกัน เช่น องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต เป็นต้น 

 

ให้นักเรียนดูภาพยนตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 

และสงครามเย็น จากนั้นวิเคราะห์ร่วมกันถึงสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการป้องกัน ไม่ให้เกิด

สงคราม โดยครูทำหน้าที่สรุปและให้คำแนะนำอีกครั้ง 

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ1
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3.ความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ เป็นการร่วมมือเพื่อให้เกิดความ        

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกัน ซึ่งหลายประเทศจะร่วมมือกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจ เช่น สหภาพ

ยุโรป เอเปก องค์การการค้าโลก เป็นต้น 

4.ความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม และอื่นๆ ในการให้

ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู้และอื่นๆ เพื่อเกิดความเข้าใจอันดี ความก้าวหน้า การพิทักษ์

คุ้มครองในแต่ละด้านที่มีการตกลงร่วมมือกัน ความร่วมมือด้านนี้ เช่น องค์การยูเนสโก อาเซียน 

เป็นต้น 

5.ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นที่ ได้รับความ

เดือดร้อน เช่น ผู้ได้รับภัยพิบัติ ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้อพยพจากภัยสงคราม 

เป็นต้น ความร่วมมือลักษณะนี้ เช่น กองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ เป็นต้น 

 

 องค์การระหว่างประเทศ 

 

องค์การระหว่างประเทศ หมายถึง องค์การที่รัฐตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปร่วมกันก่อตั้ง มีการ

ประชุมร่วมกันเป็นประจำ และมีเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มเวลา นโยบายขององค์การระหว่างประเทศ

จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของรัฐสมาชิก การเข้าเป็นสมาชิกเป็นไปตามความสมัครใจ

ของรัฐ 

องค์การระหว่างประเทศตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ ถ้าวัตถุประสงค์ที่จัด

ตั้งขึ้นมีลักษณะทั่วไปในการธำรงรักษาสันติภาพและแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ องค์การ

ระหว่างประเทศนั้นจะมีลักษณะเป็นสากล เช่น องค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีแนวทางในการแก้ไข

ความขัดแย้งต่างๆ เช่น การเจรจาข้อตกลง การไกล่เกลี่ย การไต่สวน การประนีประนอม เป็นต้น 

ถ้าวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งมีลักษณะเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม

ประเทศ องค์การระหว่างประเทศนั้นจะเป็นองค์การระดับภูมิภาค เช่น องค์การสนธิสัญญา

แอตแลนติกเหนือหรือนาโต เป็นต้น องค์การระหว่างประเทศจึงเป็นภาพสะท้อนความพยายาม

ของรัฐต่างๆ เพื่อรักษาสันติภาพหรือพยายามยับยั้งการใช้กำลังรุนแรงเข้าตัดสินความขัดแย้ง

ระหว่างประเทศ 

 

องค์การเพื่อสันติภาพ 

 

นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นต้นมา มนุษย์ได้เห็นความหายนะจากผลของสงคราม 

จึงทำให้มีความพยายามหาวิธีที่จะระงับความขัดแย้งระหว่างประเทศไม่ให้ขยายขอบข่ายออกไป

เป็นสงครามนานาชาติ ความพยายามครั้งแรกเริ่มด้วยการจัดตั้งสันนิบาตชาติ แต่ก็ไม่ประสบ
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ความสำเร็จ เนื่องจากในที่สุดก็เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นภายในเวลาเพียง 20 ปีหลังจาก

สงครามโลกครั้งที่ 1 ผ่านพ้นไป และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ก็ได้มีความพยายามในการ

จัดตั้งองค์การระหว่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทไม่ให้บานปลายออกไปเป็น

สงครามโลกอีกครั้ง ด้วยการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ ซึ่งดูเหมือนจะประสบความสำเร็จ

พอควร  

 สันนิบาตชาติ(LeagueofNations)

สันนิบาตชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสันติภาพ 

ของโลก โดยมีการประชุมครั้งแรกเพื่อพิจารณาก่อตั้งสันนิบาตชาติเกิดขึ้นที่กรุงเจนีวาประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1920 มีประเทศที่เข้าร่วมประชุม 42 ประเทศ 

ซึ่งตลอดอายุขององค์การสันนิบาตชาติมีสมาชิกประเทศที่เป็นสมาชิกโดยตลอด 26 ประเทศ แต่

ในช่วงอายุขององค์การนี้มีประเทศที่เข้าร่วมและลาออกต่างวาระกันรวม 63 ประเทศ 

ใน ค.ศ. 1918 ซึ่งเป็นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ฝ่ายพันธมิตรได้รับชัยชนะเหนือ

ฝ่ายมหาอำนาจกลาง ประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) ได้เสนอข้อเสนอ 14 

ประการ (Fourteen Points) เข้าพิจารณาเพื่อเป็นแนวในการเจรจาสันติภาพและจัดระเบียบโลก

หลังสงครามของฝ่ายพันธมิตร ประการหนึ่งในข้อเสนอ14ประการนั้นคือแผนการจัดตั้งสมาคม

นานาชาติ ซึ่งแผนการนี้เป็นพื้นฐานให้แก่กฎบัตรสันนิบาตชาติ ซึ่งมีกฎอยู่ 26 ประการด้วยกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน แห่งสหรัฐอเมริกา 

การตั้งสมาคมนานาชาติที่เรียกว่าสันนิบาตชาติ (League of Nations) เพื่อวัตถุประสงค์    

ดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ลงนามกันที่พระราชวังแวร์ซายส์ 

(Versailles) ใน ค.ศ. 1919 แต่เนื่องจากมาตรา 10 ซึ่งระบุว่าชาติสมาชิกจะร่วมมือกันเพื่อรักษา

เอกราชของชาติสมาชิก และหากจำเป็นก็จะร่วมมือกันต่อสู้กับชาติรุกราน ซึ่งมีนัยว่าเป็นการเข้า
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สงคราม จึงทำให้วุฒิสภาของสหรัฐฯ ไม่ยอมให้สัตยาบันแก่องค์การสันนิบาตชาติ แต่ถึงแม้

สหรัฐฯ จะไม่ได้เป็นสมาชิกของสันนิบาตชาติ สหรัฐฯ ก็เข้าร่วมประชุมและสนับสนุนกิจกรรมของ

สันนิบาตชาติอย่างไม่เป็นทางการ การขาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมหาอำนาจสำคัญเป็นสมาชิก ทำให้

องค์การสันนิบาตชาติขาดความเข้มแข็งที่ควรจะเป็น 

 

 องค์การสหประชาชาติ(UnitedNations) 

องค์การสหประชาชาติได้รับการก่อตั้งจากการประชุมนานาชาติที่นครซานฟรานซิสโก    

รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 

1945 ในการประชุมครั้งนี้สมาชิกได้ร่วมกันร่างกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งมี 50 ประเทศร่วมลง

นามรับรองการก่อตั้งองค์การนานาชาติใน ค.ศ. 1945 และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่เดือนตุลาคม

เป็นต้นมา โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสำนักงานสาขาอยู่

ในหลายประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติอยู่ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง

องค์การสหประชาชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. รักษาสันติภาพและความปลอดภัยของนานาชาติ 

2. พัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างนานาประเทศ 

3. ความร่วมมือในการแก้ ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเสรีภาพ          

ขั้นพื้นฐาน 

4. เป็นศูนย์ประสานงานกิจกรรมของชาติต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ 
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โครงสร้างและหน้าที่

องค์การสหประชาชาติประกอบด้วยองค์กร 6 หน่วยงาน ดังนี้ 

1.สมัชชา(GeneralAssembly) คือที่ประชุมใหญ่ของประเทศสมาชิก 

2.คณะมนตรีความมั่นคง (SecurityCouncil) เป็นองค์กรรับผิดชอบการแก้ไขปัญหา

ระหว่างประเทศเพื่อรักษาสันติภาพของสังคมโลก 

3.สำนักเลขาธิการ (Secretariat) ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการและบริการ รวมทั้งงานที่ได้

รับมอบหมาย โดยมีเลขาธิการใหญ่เป็นหัวหน้าสำนักงาน เลขาธิการใหญ่เป็นผู้มีหน้าที่และ   

ความรับผิดชอบในการนำเรื่องพิพาทหรือปัญหาระหว่างประเทศเข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรี

ความมั่นคงเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามมติ 

4.คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council) มีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการสาธารณสุขของนานา

ประเทศ ทั่วโลก 

5.คณะมนตรีภาวะทรัสตี (Trusteeship Council) มีหน้าที่และความรับผิดชอบดูแล

ดินแดนที่อยู่ในภาวะทรัสตี ซึ่งก็คือดินแดนที่ยังปกครองตนเองไม่ได้ (ล้าหลังและอ่อนแอ) ให้

พัฒนาจนสามารถปกครองตนเองได้ ซึ่งในปัจจุบันไม่มีดินแดนในภาวะทรัสตีแล้ว  

6.ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) หรือเรียกว่า

ศาลโลก มีภาระหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่องค์กรต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติ และ

พิจารณาตัดสินคดีที่ประเทศสมาชิกนำเสนอหรือฟ้องร้อง และส่งคำพิพากษาให้แก่คณะมนตรี

ความมั่นคงเพื่อบังคับใช้ 

 

องค์การความร่วมมือทางทหาร 

 

ในเรื่ององค์การความร่วมมือทางทหารนี้ จะกล่าวถึงองค์การความร่วมมือทางทหารเพียง 

2 องค์การ คือ องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือกับองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ 

เนื่องจากทั้ง 2 องค์การนี้เป็นองค์การทางทหารสำคัญที่เผชิญหน้ากันในยุคสงครามเย็น ทั้งนี้ยังมี

องค์การความร่วมมือทางทหารอีกหลายองค์การ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์การระดับภูมิภาคและ  ไม่

ได้แสดงบทบาทเด่นในเวทีการเมืองโลก 



สัญลักษณ์ของนาโด 
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  องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ

(NorthAtlanticTreatyOrganization:NATO)

องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization) หรือ

นาโต (NATO) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1949 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ 

คือ 

1. ร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศสมาชิกในลักษณะการป้องกันร่วมเพื่อรักษาสันติภาพ 

และความมั่นคงของประเทศสมาชิก 

2. ช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่

ให้ดีขึ้น ซึ่งจุดมุ่งหมายที่แท้จริงขององค์การสนธิสัญญาป้องกัน

แอตแลนติกเหนือก็คือการร่วมมือเพื่อป้องกันมิให้สหภาพโซเวียตขยาย

อิทธิพลเข้ามาในยุโรปตะวันตกโดยมีสหรัฐฯ เป็นสมาชิกสำคัญ 

 

องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศ

เบลเยียม ประเทศสมาชิกเริ่มแรก ได้แก่ เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี (ตะวัน

ตก) กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก นอร์เวย์ โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ ตุรกี สเปน แคนาดา 

และสหรัฐอเมริกา ต่อมาหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว ใน ค.ศ. 1993 องค์การสนธิ

สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือได้เสนอโครงการหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพ (Partnership for Peace: 

PfP) ซึ่งทำให้รัสเซียเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต ต่อมาในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1999 โปแลนด์ ฮังการี 

และสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมาใน 

ค.ศ. 2002 รัสเซียได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างนาโตกับรัสเซีย จัดตั้งคณะมนตรี      

นาโต-รัสเซีย (NATO-Russia Council) และใน ค.ศ. 2004 ประเทศในกลุ่มสนธิสัญญาวอร์ซอ 

ได้แก่ บัลแกเรีย เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย ได้เข้าร่วมเป็น

สมาชิก ปัจจุบันองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือมีสมาชิกรวม 27 ประเทศ 

องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือมีโครงสร้างองค์การ ดังนี้ 

1.  คณะมนตรีแอตแลนติกเหนือ (The North Atlantic Council) หรือ NAC 

2.  คณะกรรมาธิการวางแผนการป้องกัน (The Defense Planning Committee) 

3.  คณะกรรมาธิการทหาร (The Military Committee)  

4.  คณะกรรมการวางแผนเกี่ยวกับนิวเคลียร์ (The Nuclear Planning Group) 

5.  คณะกรรมการวางแผนส่วนภูมิภาคแคนาดา-สหรัฐฯ (The Canada-US Regional 

Planning Group) 

หลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลง องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือได้ปรับ

ทิศทางขององค์การมาเน้นทางด้านการเมืองและการจัดกองกำลังทหารเพื่อการปฏิบัติการเร็ว
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สำหรับแก้ ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1995 องค์การสนธิ         

สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือเป็นผู้นำกองกำลังนานาชาติเข้ารักษาสันติภาพในบอสเนียและ

เฮอร์เซโกวีนา ใน ค.ศ. 1999 องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือได้ส่งกองทหาร        

เข้ารักษาสันติภาพในโคโซโว (Cosovo) 

หลังจากเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อการร้ายถล่มอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์และอาคารเพนตากอน  

ที่ทำการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 แล้ว องค์การสนธิ

สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือได้ใช้มาตรการของสนธิสัญญาเป็นครั้งแรกและได้ส่งกองกำลัง

นานาชาติเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัย (International Security Assistance Force) เข้าไปเป็น

ผู้นำในการปฏิบัติการในอัฟกานิสถานในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2003 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่องค์การ

สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือส่งกองกำลังออกไปปฏิบัติการนอกทวีปยุโรป  

  องค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ(TheWarsawPactTreatyOrganization) 

สหภาพโซเวียตเป็นผู้นำในการก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอขึ้นเมื่อวันที่ 14 

พฤษภาคม ค.ศ. 1955 ที่กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เป็นการตอบโต้การที่สหพันธรัฐเยอรมนี 

(เยอรมนีตะวันตก) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือในวันที่ 9 

พฤษภาคม ค.ศ. 1955 มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงมอสโคว์ โดยมีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำและประเทศ

ในยุโรปกลางและตะวันออก ได้แก่ โปแลนด์ เยอรมนีตะวันออก เช็กโกสโลวาเกีย บัลแกเรีย 

ฮังการี โรมาเนีย และแอลเบเนีย ร่วมเป็นสมาชิก องค์การสนธิสัญญาวอร์ซอจึงเป็นองค์การ

ความร่วมมือทางทหารที่เป็นคู่แข่งกับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือโดยตรงในยุค

สงครามเย็น โดยมีวัตถุประสงค์คือ การร่วมมือกันทางทหารเพื่อต่อต้านการรุกรานจากภายนอก 

โดยต่างจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก  

ตั้งแต่ ค.ศ. 1961 แอลเบเนียได้เลิกให้การสนับสนุนองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ เนื่องมา

จากจีนกับสหภาพโซเวียตมีความเห็นขัดแย้งกันด้านอุดมการณ์ โดยแอลเบเนียสนับสนุนจีน เมื่อ

สหภาพโซเวียตส่งกองทัพพันธมิตรขององค์การสนธิสัญญาวอร์ซอยึดครองสาธารณรัฐเช็กใน 

ค.ศ. 1968 เนื่องจากผู้นำคือนายอเล็กซานเดอร์ ดูบเช็ก (Alexander Dubcek) พยายามปฏิรูป

ประเทศไปในแนวประชาธิปไตยมากขึ้น การที่สหภาพโซเวียตยกกองทัพเข้ายึดครองสาธารณรัฐ

เช็กถือเป็นการละเมิดข้อตกลงในเรื่องการไม่แทรกแซงกิจการภายใน แอลเบเนียจึงประกาศ      

ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิก ส่วนผู้นำของโรมาเนีย นายนิโคเล ซอเซสคู (Nicolae 

Ceausescu) ก็ประณามการรุกรานของสหภาพโซเวียตในครั้งนี้เช่นกัน  
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ต่อมาในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1990 เมื่อเยอรมนีตะวันออกรวมเข้าเป็นประเทศเดียวกับ

เยอรมนีตะวันตก สาธารณรัฐเยอรมนีใหม่จึงเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกัน

แอตแลนติกเหนือตามสมาชิกภาพของเยอรมนีตะวันตก ในขณะเดียวกันสมาชิกภาพของเยอรมนี

ตะวันออกในองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอก็สิ้นสุดลง 

ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1988 นายมิกาอิล กอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev) ผู้นำ        

สหภาพโซเวียตได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนสหภาพโซเวียตให้เป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตย

มากขึ้น โดยได้เสนอแนวคิดที่เรียกกันว่า ลัทธิสิเนตรา (Sinatra Doctrine) และยกเลิกลัทธิ

เบรซเนฟ (Breznev Doctrine) ดังนั้นประเทศพันธมิตรเดิมของสหภาพโซเวียตที่เคยตกอยู่  

ภายใต้อิทธิพลกำลังทหารของสหภาพโซเวียตจึงมีเสรีภาพที่จะทำการตามที่ตนต้องการได้ ผลก็คือ

เกิดการเปลี่ยนแปลงในบรรดาประเทศที่เคยเป็นบริวารอดีตสหภาพโซเวียตในยุโรปกลางและ

ยุโรปตะวันออก รัฐบาลคอมมิวนิสต์ในประเทศเหล่านี้ถูกล้มล้างและแทนที่ โดยรัฐบาล

ประชาธิปไตย  

หลังจาก ค.ศ. 1989 เป็นต้นมา รัฐบาลใหม่ๆ ของสมาชิกหลายประเทศเริ่มเลิกให้การ

สนับสนุนองค์การนี้ และในที่สุดประเทศโปแลนด์ เช็กโกสโลวะเกีย และฮังการี ก็ประกาศถอนตัว

ออกจากการเป็นสมาชิกในเดือนมกราคม ค.ศ. 1991 และเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกันนี้ บัลแกเรียก็

ประกาศถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิก ในการประชุมสมาชิกวอร์ซอครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 

กรกฎาคม ค.ศ. 1991 ที่กรุงปราก ประเทศเช็กโกสโลวะเกีย ที่ประชุมลงมติให้ยุบองค์การนี้ 

 

องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

 

องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่กำลังมีบทบาทสูงในประชาคมโลกใน

ปัจจุบันนี้ มีทั้งองค์การที่เป็นองค์การระดับโลก เช่น องค์การการค้าโลก ซึ่งเป็นองค์การย่อย

องค์การหนึ่งในสหประชาชาติ ไปจนถึงองค์การระดับภูมิภาค เช่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ต่อไปนี้จะกล่าวถึงองค์การที่มีอิทธิพลทั่วโลกหรือเป็นองค์การความร่วมมือใน

ภูมิภาคที่ใกล้ตัวเรา ถึงแม้บางองค์การที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้บางองค์การอาจจะมีบทบาททางการ

เมืองบ้างก็ตาม แต่เนื่องจากบทบาทเด่นหรือหลักขององค์การความร่วมมือเหล่านี้อยู่ที่เรื่อง

เศรษฐกิจ จึงถือว่าองค์การนั้นเป็นองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  

 

   องค์การการค้าโลก(WorldTradeOrganization)

องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ สังกัดสหประชาชาติ มี

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีสมาชิก 150 ประเทศ 
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(ประเทศล่าสุดคือประเทศตองกา) กำเนิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1995 เพื่อทำหน้าที่ในการ

ดูแลและดำเนินการเพื่อให้เกิดการค้าเสรีระหว่างประเทศ โดยเป็นองค์การที่เป็นผลตามมาของข้อ

ตกลงทั่วไปเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade) หรือ

ที่เรียกชื่อย่อว่า แกตต์ (GATT) ซึ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ ค.ศ. 1947 

วัตถุประสงค์

องค์การการค้าโลกมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศที่

เป็นสมาชิกให้ดีขึ้นด้วยการลดกำแพงการค้าและเปิดเวทีให้มีการเจรจากันเกี่ยวกับเรื่องการค้า 

เพื่ออำนวยให้การค้าระหว่างประเทศดำเนินไปโดยสะดวก ด้วยการจัดให้มีการเจรจาอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามความพร้อมของประเทศสมาชิกและ

ระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิก องค์การการค้าโลกได้กำหนดกฎกติกาต่างๆ ให้มีการปฏิบัติ

อย่างเป็นพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนา (Special and Differential Treatment: S&D) เพื่อให้

สามารถเข้าร่วมในระบบการค้าพหุภาคีได้ องค์การการค้าโลกจึงเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง จะมีการ

เจรจาเพื่อพัฒนาและสร้างกฎกติกาใหม่ๆ เพื่อให้สามารถรองรับกับวิวัฒนาการของการค้าระหว่าง

ประเทศและรูปแบบการค้าโลกที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง  

สมาชิกขององค์การการค้าโลกมีสิทธิและพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามภายใต้ความตกลง

ต่างๆ และกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศขององค์การการค้าโลก นอกจากช่วยส่งเสริมให้การ

แข่งขันทางการค้าเป็นธรรมแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งผู้ค้าและผู้ลงทุน ผู้ผลิตและส่ง

ออก ให้สามารถคาดการณ์และวางแผนการค้าระหว่างประเทศล่วงหน้าได้ 

โครงสร้างขององค์การการค้าโลก 

องค์การการค้าโลกมีหน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายตลอดจนควบคุมการ

ดำเนินงานของสมาชิกในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

1.  ที่ประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Conference)  

2.  คณะมนตรีใหญ่ (General Council)  

3.  คณะมนตรี (Council)  

นอกจากนี้ก็ยังมีคณะกรรมการต่างๆ (Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของประเทศ

สมาชิก โดยมีฝ่ายเลขานุการช่วยในด้านการบริหารงานทั่วไป  

องค์การการค้าโลกกำหนดให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี เพื่อทบทวน

ปัญหาในการปฏิบัติตามข้อผูกพันของสมาชิกและวางแนวทางในการเปิดเสรีภายใต้องค์การการค้า

โลกต่อไป 
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หน้าที่ขององค์การการค้าโลก 

1. ดูแลให้สมาชิกประเทศปฏิบัติตามพันธกรณี 

2. เป็นเวทีสำหรับการเจรจาทางการค้าระหว่างสมาชิก  

3.  เป็นเวทีสำหรับแก้ไขข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างสมาชิก และหากไม่สามารถตกลง

กันได้ก็จะมีการจัดตั้งคณะผู้พิจารณา ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งมี

กลไกยุติข้อพิพาทด้วย 

หลักการของระบบการค้าตามแนวทางขององค์การการค้าโลก

องค์การการค้าโลกได้กำหนดกรอบแนวนโยบายการค้าให้สมาชิกประเทศปฏิบัติตาม ดังนี้ 

1.หลักไม่กีดกัน (Non-discrimination) หลักการนี้ประกอบด้วยกติกา 2 ประการ คือ 

หลักการชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (Most favoured nation) กับหลักการปฏิบัติต่อกันประดุจ

เป็นชาติเดียวกัน (National treatment) 

2.หลักต่างตอบแทน (Reciprocity) เพื่อป้องกันการเอาเปรียบทางการค้าอันเนื่องมา

จากหลักการชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงตลาดต่าง

ประเทศ 

3.หลักข้อตกลงที่ เป็นข้อผูกพันและสามารถบังคับใช้ ได้ (Binding and

enforceable commitments) เป็นข้อตกลงทางด้านภาษีศุลกากรที่สมาชิกลงนามรับรองในการ

เจรจาการค้าพหุภาคีซึ่งถือเป็นข้อผูกมัดที่สมาชิกต้องปฏิบัติตาม แต่สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลง

ข้อตกลงนี้ได้ด้วยการเจรจากับประเทศคู่ค้าของตน หากประเทศคู่ค้าไม่พอใจก็อาจร้องเรียนต่อ

องค์การการค้าโลกให้เป็นผู้พิจารณาข้อพิพาทนั้น 

4.หลักความโปร่งใส (Transparency) สมาชิกต้องพิมพ์กฎเกณท์ทางการค้าของตน

เผยแพร่ มีหน่วยงานรับผิดชอบในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการค้า และสามารถให้ข้อมูล

ทางการค้าแก่สมาชิกที่ขอและเป็นผู้แจ้งให้สมาชิกประเทศทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

นโยบายการค้าใดๆ 

5.หลักประกันความปลอดภัย(Safetyvalves) กำหนดไว้ว่าในกรณีพิเศษ รัฐบาลของ

ประเทศใดประเทศหนึ่งอาจจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อจำกัดการค้าได้ ดังนี้  

 1) ในกรณีที่ต้องการใช้การค้าเป็นมาตรการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ไม่ใช่เรื่อง

เศรษฐกิจ  

 2) เมื่อมาตรการที่ออกมาเป็นมาตรการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการแข่งขันที่ยุติธรรม  

 3) เงื่อนไขที่อนุญาตให้สามารถใช้การแทรกแซงทางการค้าเพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจ 
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 สหภาพยุโรป(EuropeanUnion:EU)

สหภาพยุโรปเป็นการรวมกลุ่มของประเทศยุโรปตะวันตกเพื่อสร้างเอกภาพทางการเมือง 

เศรษฐกิจ การเงิน การต่างประเทศ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายคือยุโรปที่ไร้พรมแดน 

สหภาพยุโรปพัฒนามาจากการดำเนินงานขององค์การความร่วมมือของยุโรปที่ก่อตั้งมาก่อน คือ 

ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป หรืออีซีเอสซี (European Coal and Steel community: 

ECSC ค.ศ. 1952) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปหรืออีซีซี (European Economic Community: 

EEC: ค.ศ. 1958) และประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปหรือยูราตอม (European Atomic 

Energy Community: EURATOM ค.ศ. 1958) ประชาคมทั้ง 3 ได้รวมตัวกันเป็นประชาคมยุโรป 

(European Community: EC) เมื่อ ค.ศ. 1967 ภายหลังการลงนามในสนธิสัญญามาสตริกต์ 

(Maastricht Treaty: ค.ศ. 1992) ทำให้เกิดสหภาพยุโรปหรืออียูขึ้นใน ค.ศ. 1993 นำไปสู่การจัด

ตั้งองค์กรสำคัญต่อการรวมตัวของยุโรป เช่น การจัดตั้งตลาดเดียวของยุโรป (Single Economic 

Marget: ค.ศ. 1993) ธนาคารกลางยุโรปหรืออีซีบี (European Central Bank: ECB ค.ศ. 1999) 

สหภาพยุโรปมีประเทศสมาชิก 15 ประเทศ ประกอบด้วยฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เบลเยียม 

เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก อังกฤษ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ กรีซ สเปน โปรตุเกส และสวีเดน 

สหภาพยุโรปกำหนดให้ใช้เงินสกุลเดียวกันคือ เงินยูโร (Euro) เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 

มกราคม ค.ศ. 1999 และกำหนดให้เงินยูโรเป็นหน่วยเงินจริงในระบบเศรษฐกิจของสหภาพ

เศรษฐกิจและการเงินหรืออีเอ็มยู (Economic and Monetary Union: EMU) สมาชิก ได้แก่ 

ประเทศออสเตรีย เบลเยียม ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ไอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก 

เนเธอร์แลนด์ และสเปน ส่วนทางด้านการเมืองมีองค์กรหลัก คือ รัฐสภายุโรป (European 

Parliament) นอกจากนี้ยังให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่ประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

แอฟริกา และหมู่เกาะแปซิฟิก ซึ่งเป็นอดีตอาณานิคมของประเทศสมาชิก 

 

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 (AssociationofSoutheastAsianNations:ASEAN)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 

สิงหาคม ค.ศ. 1967 ในการประชุมที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็นองค์การความร่วมมือ

ระดับภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของ

ประเทศสมาชิกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และด้านการ

บริหารการจัดการ 

2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 
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สมาชิกเริ่มแรกของอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 

ต่อมาภายหลังยุคสงครามเย็น อาเซียนได้พยายามสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศ

อื่นๆ ในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายที่จะขยายจำนวนประเทศสมาชิกให้เป็น 10 ประเทศทั่วเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมามีประเทศอื่นๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก ได้แก่ บรูไนใน ค.ศ. 1984 เวียดนาม

ใน ค.ศ. 1995 ลาวและพม่าใน ค.ศ. 1997 กัมพูชาใน ค.ศ. 1999  

อาเซียนมีประชากรกว่า 500 ล้านคน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร 

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 4 เมื่อ ค.ศ. 1992 เป็นจุดเริ่มต้นของ

การเปลี่ยนแปลงว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยมีการจัดตั้งเขต

การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ขึ้น และส่งเสริม  ความร่วมมือกับ 

ประเทศอื่นๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชีย และนับตั้งแต่ ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา อาเซียนได้เสริม

สร้างความเข้มแข็งทางด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน ด้วยการ 

1.  แถลงแนวทางในอนาคตของอาเซียนเมื่อถึง ค.ศ. 2020 (ASEAN Vision 2020)  

2.  จัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers 

Meeting: AFMM)  

3.  ริเริ่มความร่วมมือในการสอดส่องดูแลเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก (ASEAN 

Surveillance Process) และความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลี  

ใน ค.ศ. 1999 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนได้แถลงแผนปฏิบัติการฮานอย 

(Hanoi Plan of Action) ซึ่งประกอบด้วย 11 แผนงาน รวมทั้งอนุมัติแผนดำเนินการทางด้าน

การเงินการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Work Programme 1999 - 2003) และแบ่งสรร

หน้าที่ให้ประเทศสมาชิกรับผิดชอบ 

อาเซียนมีสำนักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ทำหน้าที่

เลขานุการให้แก่การประชุมอาเซียน รวมทั้งประสานงานและเสริมสร้างการดำเนินการตาม

นโยบาย โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมอาเชียนใน ค.ศ. 2006 ที่ประเทศมาเลเซีย 
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อาเซียนมีการจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance 

Ministers Meeting: AFMM) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคาร

กลางอาเซียน (ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting: AFDM) 2 ครั้งต่อปี 

โดยประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  

 

   เขตการค้าเสรีอาเซียน(ASEANFreeTradeArea:AFTA) 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความเจริญเติบโตและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สมาชิกอาเซียนจึงตกลงจัดตั้ง เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ            

อาฟตา (AFTA) ขึ้นในการประชุมผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ใน ค.ศ. 1992 โดยมี          

จุดมุ่งหมายให้เกิดเขตการค้าเสรีขึ้นภายในระยะเวลา 15 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมอาฟตาใน ค.ศ. 2004 ที่ประเทศอินโดนีเซีย 

วัตถุประสงค์ของอาฟตา 

การก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพิ่มปริมาณการค้าภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2. สร้างแรงดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคนี้ให้มากขึ้น 

3. ทำให้ภูมิภาคนี้เป็นฐานการผลิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก 

การดำเนินการของอาฟตา 

เนื่องจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการ

ค้าภายในภูมิภาคอาเซียน จึงได้มีการดำเนินการ ดังนี้  

1. ปรับปรุงกระบวนการการตรวจคนเข้าเมืองและระบบภาษีของประเทศสมาชิกให้

สอดคล้องกัน เช่น 
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 1) ปรับขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองให้สอดคล้องกัน 

 2) ปรับคำใช้เรียกภาษีศุลกากรให้สอดคล้องกัน 

 3) ให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการประเมินราคาของแกตต์ 

 4) อำนวยความสะดวกพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการจัดช่องทางพิเศษ  

2. ลดอุปสรรคอันเกิดจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี เช่น 

 1) ยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจคนเข้าเมือง  

 2) ปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตรวจประเมินเพื่อการรับรองของประเทศสมาชิก

ให้สอดคล้องกัน  

 3) จัดทำข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement : 

MRA) ด้านต่างๆ 

 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก

 (ASIA-PACIFICEconomicCooperation:APEC)

เอเปกก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1989 จากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

และรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย โดยมีประเทศสมาชิกรวม 12 

ประเทศ ต่อมาเอเปกได้รับสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก จนถึงปัจจุบันเอเปกมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 21 

ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา บรูไน 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย จีน เขตปกครองพิเศษจีนไต้หวัน ชิลี เม็กซิโก 

ปาปัวนิวกินี เปรู รัสเซีย และเวียดนาม โดยประเทศไทยเป็นประธานและเจ้าภาพจัดการประชุม  

เอเปกใน ค.ศ. 2003  

วัตถุประสงค์ของเอเปก 

การก่อตั้งเอเปกมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.  พัฒนาและส่งเสริมระบบการค้าทวิภาคี  

2.  สนับสนุนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก  

3.  ลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางด้านการค้า การค้าบริการ และการลงทุน

ระหว่างประเทศสมาชิก โดยให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก  

4.  ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเงินการคลังในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ  

ความร่วมมือภายใต้กรอบของเอเปก 

เอเปกไม่ได้จัดว่าเป็นองค์การความร่วมมือ แต่เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

เกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิกสนใจ การดำเนินการให้ยึดหลักฉันทามติ ความเท่า
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เทียมกัน และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก มีสำนักงานดำเนินการอยู่ที่ประเทศ

สิงคโปร์ โดยมีกลไกการดำเนินงาน ดังนี้ 

1.การประชุมผู้นำด้านเศรษฐกิจของเอเปก(APECEconomicLeadersMeeting:

AELM)ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้นำของประเทศหรือผู้แทนรัฐบาลเข้าร่วมประชุม  

2.การประชุมรัฐมนตรีเอเปก (APECMinisterial Meeting: AMM) ปีละ 1 ครั้ง 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้แทนเข้า

ร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของเอเปกที่ได้จากการประชุมรัฐมนตรีด้านต่างๆ 

และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส  

3.การประชุมรัฐมนตรีการคลัง (APECFinanceMinister’sMeeting:AFMM) ปี

ละ 1 ครั้ง ทำหน้าที่พิจารณาผลการดำเนินงานในสาขาการเงินการคลัง ซึ่งได้รับรายงานจากการ

ประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารชาติของเอเปก (APEC 

Finance and Central Bank Deputie’s Meetings) และคณะทำงานด้านการคลัง (Meeting of 

the Finance Working Group) ภายใต้กรอบเอเปก และเพื่อรายงานกิจกรรมที่สำคัญต่อที่

ประชุมรัฐมนตรีเอเปก  

4.การประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารชาติของ

สมาชิกเอเปก(APECFinanceandCentralBankDeputie’sMeetings) ซึ่งกำหนดให้มี

ขึ้นปีละ 2 ครั้ง โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารชาติของ

สมาชิกเอเปกเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินการของคณะทำงานต่างๆ ของเอเปก 

ธนาคารชาติของประเทศสมาชิกได้เข้าร่วมการประชุมภายใต้กรอบเอเปกอย่างเป็นทางการหลัง

จากการประชุมผู้นำด้านเศรษฐกิจของเอเปกครั้งที่ 6 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อ

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1998 มีมติให้ดำเนินการของคณะทำงานต่างๆ 

5.สำนักเลขาธิการเอเปก (APEC Secretariat) ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ มีหน้าที่

ติดตามและประสานความร่วมมือต่างๆ ของเอเปก จัดการด้านบริหารและงบประมาณและบริหาร

กองทุนกลางเอเปก (APEC Central Fund) และเงินบัญชีพิเศษ (Special Account)  

 องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน

 (OrganizationofthePetroleumExportingCountries:OPEC)

ใน ค.ศ. 1949 ประเทศเวเนซุเอลาได้เชิญชวนประเทศอิหร่าน อิรัก คูเวต และ

ซาอุดีอาระเบีย มาร่วมประชุมพิจารณาหาวิธีการในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกันเกี่ยวกับ

การผลิตและกำหนดราคาน้ำมัน อีกหลายปีต่อมาในเดือนกันยายน ค.ศ. 1960 รัฐบาลของ

ประเทศอิหร่าน อิรัก คูเวต ซาอุดีอาระเบีย และเวเนซุเอลา ได้ไปประชุมกันที่กรุงแบกแดด 

ประเทศอิรัก เพื่อพิจารณาลดราคาน้ำมันของประเทศที่มาร่วมประชุมผลิตออกจำหน่าย  



1. ให้นักเรียนทำแผนภูมิแสดงโครงสร้างขององค์การสหประชาชาติ พร้อมทั้งอธิบายอำนาจ

หน้าที่ของแต่ละองค์กร จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าองค์การสหประชาชาติควร

จะปรับปรุงบทบาทด้านใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สมบูรณ์ขึ้น 

2. ให้นักเรียนแต่ละคนรวบรวมรายชื่อองค์การและความร่วมมือทางเศษฐกิจและการดำเนิน

งาน นำเสนอเป็นรายงาน 

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ2

 1. สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดจากปัจจัยใด และมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์โลกอย่างไร 

 2. เพราะเหตุใดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเกิดขึ้นและส่งผลกระทบสังคมโลกอย่างไร 

 3. องค์การสันนิบาตชาติและองค์การสหประชาชาติ มีบทบาทอย่างไรภายหลังการเกิด  

สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 

 4. สงครามเย็นคืออะไร เพราะเหตุใดจึงเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อประชาคมโลกอย่างไร 

 5. เพราะเหตุใดประเทศต่างๆ จึงหันมามีความร่วมมือกันระหว่างประเทศมากกว่าการ        

ขัดแย้งกันเอง 
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จากการประชุมครั้งนี้ สมาชิกประเทศที่ร่วมประชุมได้เห็นพ้องต้องกันในการจัดตั้งองค์การ

ประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (Organization of the Petroleum Exporting Countries) หรือเรียกชื่อ

ย่อกันว่า โอเปก (OPEC) ขึ้นในวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1960 เพื่อทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับ

นโยบายการผลิตและการกำหนดราคาน้ำมันปิโตรเลียม (หรือน้ำมันดิบ) ของประเทศสมาชิก  

ต่อมามีประเทศผู้ผลิตน้ำมันอีกหลายประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิก เช่น กาตาร์ (ค.ศ. 

1961)  อินโดนีเซีย (ค.ศ. 1962) ลิเบีย (ค.ศ. 1962)  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ค.ศ. 1967) 

แอลจีเรีย (ค.ศ. 1969) ไนจีเรีย (ค.ศ. 1971) แองโกลา (ค.ศ. 2007) โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

 


