
                สังคมโลกได้วิวัฒนาการสร้างสรรค์อารยธรรมและพัฒนาการขึ้นมาเป็นล าดับ เมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 2 ยุติลง 
สถานการณ์ทางการเมืองของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สหรัฐอเมริกาและสภาพโซเวียต สองอภิมหาอ านาจมี
บทบาทแทนที่อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ผลกระทบจากสงครามท าลายจิตใจของผู้คน เกิดความสูญเสียท้ังชีวิต ไร้

ท่ีอยู่อาศัย ความพิการซึ่งเป็นภาระท่ีรัฐบาลต้องเร่งฟื้นฟูบูรณะให้กลับคืนมา ธุรกิจการค้า โรงงานอุตสาหกรรม 
เส้นทางคมนาคม ถูกท าลายอย่างย่อยยับ ดินแดนที่เป็นสมรภูมิของสงครามประสบปัญหา ความอดอยาก ยากจน 

ขาดแคลนอาหาร สภาพเศรษฐกิจใกล้จะล้มละลาย องค์การสหประชาชาติจึงมีบทบาทส าคัญในการให้ความ
ช่วยเหลือมนุษยชาติและรักษาสันติภาพของสัมคมโลก  

                เนื่องจากโลกได้แบ่งออกเป็นสองค่าย ต่อสู้กันระหว่างการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีสหรัฐอเมริกา

เป็นผู้น ากลุ่มกับการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ท่ีมีสหภาพโซเวียตเป็นผู้น ากลุ่ม เกิดการแข่งขันกันสร้างอิทธิพลใน

ดินแดนต่าง ๆ อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกต่างกันท าให้สงครามเย็นอุบัติขึ้น เกิดสงครามในภูมิภาคต่าง ๆ ขึ้นท่ัว
โลก ผู้คนต่างหวาดกลัวภัยสงคราม มหาอ านาจแต่ละค่ายต่างแข่งขันกันผลิตอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรง พัฒนา

อาวุธนิวเคลียร์ สร้างขีปนาวุธเพื่อประหัตประหารฝุายตรงข้าม ดินแดนที่เคยตกเป็นอาณานิคมได้ต่อสู้เพื่อเรียกร้อง

เอกราช ท้ังแบบสันติวิธีและแบบรุนแรงจับอาวุธขับไล่ชาติตะวันตก เกิดการสู้รบในอินโดจีนอย่างรุนแรงโดยเฉพาะ
ในเวียดนาม เป็นสงครามตัวแทนระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา ภายหลังท่ีประเทศอาณานิคมได้รับเอก

ราชมักมีปัญหาทางการปกครอง มีผลท าให้ทหารมีบทบาทกุมอ านาจการบริหารไว้ได้ แต่ปัญหาชนกลุ่มน้อยและ
ปัญหาเชื้อชาติก็ยังคงด ารงอยู่เพื่อรอการแก้ไข เมื่อสหภาพโซเวียตปรับเปลี่ยนนโยบายการปกครองและเศรษฐกิจ 

ส่งผลให้ประเทศล่มสลายลง สงครามเย็นจึงยุติลง  

               สังคมโลกยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงเป็นการปฏิวัติท่ียิ่งใหญ่ของ
มนุษยชาติ เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองโลก มีผลท าให้ประเทศต่าง 
ๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โลกท่ีกว้างใหญ่ดูเล็กลง ดินแดนที่อยู่ห่างไกลสามารถติดต่อถึงกันภายใน

เส้ียววินาที ทุกคนก้าวสู่สังคมใหม่เป็นหนึ่งเดียว องค์การระหว่างประเทศจึงทวีความส าคัญยิ่งขึ้น ด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอมสร้างความสัมพันธ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสันติภาพและความมั่นคง

ของสังคมโลก 

 

ภาพเขียนสงคราม 30 ปี ค.ศ.1631  

 

 

 



สังคมโลกยุคสงครามเย็น (Cold War) 

                สงครามเย็นเป็นลักษณะของความขัดแย้ง เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สืบเนื่องมาจากความแตกต่าง
ด้านอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกาผู้น ากลุ่มโลกเสรีกับสหภาพโซเวียตผู้น ากลุ่มโลกคอมมิวนิสต์ 
เป็นสาเหตุให้โลกแบ่งเป็น 2 ค่าย ต่างฝุายต่างพยายามต่อสู้แข่งขันเพื่อขยายอิทธิพล แสวงหาความได้เปรียบใน
การสร้างอ านาจให้เหนือกว่าฝุายตรงข้ามให้มากท่ีสุดด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยไม่ท าสงครามเปิดเผยและไม่ใช้ก าลัง
ทหารต่อสู้กันโดยตรง ประเทศเล็ก ๆ ต่างเข้าไปเป็นพันธมิตรของอภิมหาอ านาจแต่ละฝุาย ท าให้การเมืองระหว่าง

ประเทศเกิดความตึงเครียด 

1.       สาเหตุของสงครามเย็น 

1.1        ความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ เมื่อสหภาพโซเวียตน าลัทธิคอมมิวนิสต์มาใช้บริหารประเทศ ท าให้
เกิดความหวาดระแวงในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ เพราะคอมมิวนิสต์มีเปูาหมาย  มุ่งท าลายล้างทุนนิยมของ

อุดมการณ์ของกลุ่มเสรีประชาธิปไตย  

1.2        ความขัดแย้งผลประโยชน์ของชาติ สหภาพโซเวียตเน้นในด้านความมั่นคงปลอดภัยโดยเฉพาะ
พรมแดน ด้านตะวันตกเป็นจุดอ่อนถูกศัตรูบุกรุกได้ง่าย สหภาพโซเวียตจึงด าเนินการสถาปนารูปแบบการปกครอง 

แบบคอมมิวนิสต์ในประเทศยุโรปตะวันออกซึ่งมีฐานะเป็นประเทศบริวารส่วนความขัดแย้งในด้านเศรษฐกิจ 
เนื่องมาจากสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป็นประเทศเจ้าหนี้ทุนนิยมท่ีร่ ารวยท่ีสุด หากปล่อยให้ลัทธิ

คอมมิวนิสต์ขยายตัว จะท าให้สหรัฐอเมริกาต้องสูญเสียหนี้สิน แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และเกียรติภูมิของชาติ  

1.3        เกิดช่องว่างแห่งอ านาจทางการเมือง เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอ านาจทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ โดย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี หมดอ านาจลง หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สหรัฐอเมริกาและสหภาพ
โซเวียตขึ้นมาเป็นมหาอ านาจแทนจึงเกิดเผชิญหน้ากัน  

 

นิโคล เลนิน(Vladimir Ilych Ulyanov) 

 

คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) 

2.วิธีการท่ีใช้ในสงครามเย็น 

2.1        การเผยแพร่และการโฆษณาชวนเชื่อ แนวความคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมือง ด้วยวิธีปลูกฝัง 
ชักจูงให้เกิดความเชื่อในตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยใช้ค าพูด ส่ิงตีพิมพ์ หรือสัญลักษณ์ ต่าง ๆ ดังเช่น ฝุายเสรี

ประชาธิปไตยใช้ส านักแถลงข่าวสารอเมริกัน สถานีวิทยุเสียงอเมริกัน ท าหน้าท่ีกระจายข่าวไปท่ัวโลก โฆษณาการ
ปกปูองสิทธิส่วนบุคคลคุ้มกันสิทธิของชนกลุ่มน้อยต้องการยกฐานะของบุคคลท่ัวโลกให้สูงขึ้นส่วนฝุายคอมมิวนิสต์

โฆษณายกย่องความเสมอภาคของระบอบคอมมิวนิสต์สนใจสวัสดิภาพของคนท่ัวโลกเอาใจกลุ่มประเทศเป็นกลาง
โน้มน้าวให้หันมาสนับสนุนฝุายตน 



2.2        การแข่งขันทางการทหาร ท้ังสองฝุายต่างแข่งขันกันเสริมสร้างพัฒนาอาวุธแบบใหม่และก าลัง
ทหารให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สะสมอาวุธร้ายแรงไว้ในครอบครองให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการกลุ่ม
พันธมิตร เช่น จัดตั้งองค์การนาโต้ (NATO) องค์การสัญญาแอนซัส (ANZUS) ท้ังนี้เพื่อปิดล้อมคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค
ต่าง ๆ ส่วนสหภาพโซเวียตได้ให้การคุ้มครองอารักขาประเทศท่ีฝักใฝุคอมมิวนิสต์ด้วยวิธีการส่งอาวุธและกองก าลัง
ทหารไปประจ าในประเทศต่าง ๆ ยุยงให้ประชาชนก่อการปฏิวัติสร้างสงครามกลางเมือง ซึ่งอ้างว่าเป็นสงครามปลด

แอกให้ประชาชน 

2.3        การให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ แต่ละฝุายต่างแข่งขันกันให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
แก่มิตรประเทศของตน โดยวิธีบริจาคเงินให้ ให้กู้ยืมเงิน ร่วมลงทุน ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ให้เงิน
ทุนการศึกษา แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ให้สิทธิพิเศษทางการค้าโดยหวังว่าจะท าให้ตนได้พรรคพวกมากขึ้น  

2.4        นโยบายทางการฑูต มหาอ านาจท้ังสองฝุายต่างพยายามใช้นโยบายทางการฑูตเป็นเครื่องมือ 
เพื่อสร้างอิทธิพลเหนือประเทศอ่ืน มีการจัดประชุมระดับผู้น า ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ ดังเช่น การประชุมสุดยอด

กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามัน เพื่อควบคุมปริมาณและราคาน้ ามัน การประชุมตัวแทนนานาชาติเพื่อวางแผนสันติภาพ 
โดยเฉพาะการประชุมในคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติท้ังสองฝุายจะใช้สิทธิยับยั้ง (VETO) แสดง
ให้เห็นถึงความมีอ านาจในเวทีการเมืองระดับโลก  

2.5        การแข่งขันทางวิทยาการและเทคโนโลยี ซึ่งแต่ละฝุายพยายามแสดงออกถึงผลงานความส าเร็จ
ก้าวหน้าของตน เช่น การคิดค้นพัฒนาขีปนาวุธ การส่งดาวเทียมไปโคจรนอกโลก การส ารวจดวงจันทร์ ดาวอังคาร 

ส่ิงเหล่านี้ท าขึ้นเพื่อสร้างความศรัทธา ย าเกรงต่อความสามารถ เป็นการสร้างเกียรติภูมิเพิ่มความนิยมให้กับฝุายตน  

3.         จุดเริ่มต้นของสงครามเย็น สหภาพโซเวียตเป็นฝุายเริ่มสงครามก่อน โดยการขยายอิทธิพลและลัทธิ
คอมมิวนิสต์เข้าไปในยุโรปตะวันออก คือ โปแลนด์ ฮังการี ยูโกสลาเวีย แอลเบเนีย บัลแกเรีย โรมาเนีย และเชโก
สโลวะเกีย ตกเป็นประเทศบริวาร สหภาพโซเวียตต้องการควบคุม ช่องแคบ ดาร์ดะแนลล์ (The Dardanelles) เป็นเส้นทาง
ออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ดังนั้นจึงส่งกองทัพ เข้าคุกคามตุรกีและกรีซ ซึ่งอยู่ในอารักขาของอังกฤษ อังกฤษได้

ขอความช่วยเหลือไปยังสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีทรูแมนจึงประกาศหลักการทรูแมน (Truman Doctrine) เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ให้ทราบว่า สหรัฐอเมริกาจะให้ความช่วยเหลือประเทศเสรีท้ังหลายให้พ้นจากการคุกคามของลัทธิ

คอมมิวนิสต์ โดยจะให้ความช่วยเหลือท้ังเงินและก าลังทหาร สหภาพโซเวียตไม่พอใจจึงตอบโต้ โดยเรียกร้องให้
ประเทศคอมมิวนิสต์ท่ัวโลกร่วมมือกันต่อต้านการขยายอิทธิพลของจักรวรรดินิยมอเมริกาและท้ังพันธมิตร สงคราม

เย็นจึงเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1947 เป็นต้นมา 

4.         ลักษณะความขัดแย้งในสงครามเย็น นับแต่สงครามเย็นเริ่มขึ้นในปี ค .ศ. 1947 การต่อสู้ได้ปรากฏออกมา
หลายรูปแบบ มีผลท าให้เกิดความหวาดระแวงต่อกันมากขึ้น สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต พยายามเข้าไปมี
บทบาทในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเพื่อขยายอาณาเขตและรักษาอิทธิพลของตน มีผลท าให้เกิดการเผชิญหน้ากัน

ในดินแดนต่าง ๆ ท่ัวโลก ลักษณะความขัดแย้งมีความรุนแรงมากน้อย แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมท่ีส าคัญ ได้แก่  

4.1        การเผชิญหน้าในยุโรปตะวันออก (ค.ศ. 1947-1949) หลังจากสภาพโซเวียต ขยายอ านาจเข้าไปใน
ตุรกีและกรีซ ได้เกิดการเผชิญหน้ากับสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศหลักการทรูแมนขัดขวาง

คอมมิวนิสต์ เพื่อปกปูองไม่ให้ยุโรปตะวันตกต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์ สหรัฐอเมริกาประกาศ ใช้
แผนการมาร์แชล (Marshall Plan) ในเดือนมิถุนายน ค .ศ. 1947 เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทุกประเทศท้ังฝุาย
ประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ท่ีมีปัญหาเศรษฐกิจเนื่องจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 สหภาพโซเวียตตอบโต้ โดยจัดตั้ง
องค์การโคมินฟอร์ม (Cominform) ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างคอมมิวนิสต์ในยุโรป

ตะวันออก และขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ให้แพร่หลายไปท่ัวโลก พร้อมกับประกาศแผนการโมโลตอฟ (Molotov Plan) เพื่อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประเทศคอมมิวนิสต์ในยุโรป แต่ยูโกสลาเวียเข้ารับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาจึงถูกขับออก

จากองค์การโคมินฟอร์ม สหภาพโซเวียตได้ก่อวิกฤตการณ์โดยปิดล้อมเบอร์ลิน ในเดือนมิถุนายน ค .ศ. 1948 เพื่อตัด
เส้นทางคมนาคมในเขตยึดครองของฝุายเสรีประชาธิปไตย แต่สหรัฐอเมริกาแก้ไขได้ โดยจัดส่งเสบียงอาหาร และ
สัมภาระเข้าช่วยทางอากาศ จากพฤติกรรมของสหภาพโซเวียตท่ีมุ่งขยายอิทธิพลเข้าไปในยุโรป ท าให้

สหรัฐอเมริกาต้องจัดตั้งองค์การทหารแก่สมาชิก ในค่ายโลกเสรีสหภาพโซเวียต ตอบโต้ด้วยการรวมกลุ่มพันธมิตร
ฝุายตนตั้งองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ (Warsaw Treaty Organization) และจัดตั้งองค์การโคมีคอน (Comecon) เพื่อเข้าช่วยเหลือ
ทางเศรษฐกิจตามแผนการโมโลตอฟ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ได้ร่วมมือกันสถาปนาเยอรมนีในเขตยึดครอง
เป็นประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี (เยอรมนีตะวันตก) เพื่อสร้างเยอรมนีให้เข้มแข็งไว้ต่อต้านคอมมิวนิสต์ สหภาพโซ
เวียตได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตย เยอรมนี (เยอรมนีตะวันออก) ในเขตยึดครองของตนในเดือนตุลาคม 1949 



ในปีเดียวกันสงครามเย็นในระยะแรกท้ังสองค่ายต่างปูองปรามซึ่งกันและกันด้วยยุทธวิธีทุกรูปแบบ ท าให้การเมือง 

ระหว่างประเทศทวีความตึงเครียดสูงขึ้น ใน ค .ศ. 1960 สหภาพโซเวียตได้สร้างก าแพงปิดล้อมเบอร์ลิน ตะวันตกเพื่อ
สกัดก้ันชาวเยอรมนีตะวันออก ไม่ให้หลบหนีเข้าเขตเบอร์ลินตะวันตก ก าแพงเบอร์ลินจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของ

สงครามเย็นในยุโรป 

4.2        การขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชีย (ค.ศ. 1949-1955) ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ขยายตัวมายังจีน
ในระยะท่ีจีนมีปัญหาการเมืองภายในประเทศอันเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น

สาธารณรัฐ เกิดปัญหาเศรษฐกิจซุนยัดเซ็นต้องยอมรับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิสต์จีนจึง

เกิดขึ้น เมื่อเหมาเจ๋อตุงขึ้นมาเป็นผู้น าพรรคในระยะต่อมาได้เกิดการขัดแย้งกับเจียงไคเช็คเป็นเหตุให้เกิดสงคราม
กลางเมือง เหมาเจ๋อตุงใช้ยุทธวิธีการรบแบบใหม่ให้ชาวนาในชนบทเป็นฐานการต่อสู้กับรัฐบาล จนมีชัยชนะ

สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนตุลาคม ค .ศ. 1949 เจียงไคเช็คได้อพยพไปอยู่ใต้หวันจัดตั้งรัฐบาลจีนคณะ
ชาติ 

สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มวางแผนปฏิวัติโลกตามอุดมการณ์ลัทธิมาร์กซ์ เลนิน สนับสนุนขบวนการปลด
แอกในพื้นที่ต่าง ๆ ท าให้ภูมิภาคเอเชียเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นหลายแห่งเช่นวิกฤตการณ์ในเกาหลีเกิดขึ้นเมื่อเกาหลีถูก

แบ่งออกเป็น 2 ประเทศ หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส้ินสุดลง โดยสหรัฐอเมริกาจัดตั้งสาธารณรัฐเกาหลีในเขตยึด
ครองของตน ส่วนสหภาพโซเวียตตอบโต้โดยจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลี แล้วสนับสนุนให้เกาหลีเหนือ

บุกเกาหลีใต้ ในเดือนมิถุนายน ค .ศ.1950 สหรัฐอเมริกาเข้าช่วยเหลือเกาหลีใต้และขอความช่วยเหลือไปยัง

สหประชาชาติกองทัพสหประชาชาติได้เข้าช่วยเหลือเกาหลีใต้ซ้ ายังได้รุกล้ าพรมแดนจีน ท าให้จีนเข้าช่วยเกาหลี

เหนือ ในท่ีสุดมหาอ านาจท้ังสองสามารถเจรจาหยุดยิง ใน ค .ศ. 1953 ส่งผลให้เกาหลียังคงแบ่งเป็น 2 ประเทศ จีน
กลายเป็นผู้น าในการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์อีกประเทศหนึ่ง สหรัฐอเมริกาได้น านโยบายปิดล้อมมาใช้สกัดก้ันการ
ขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคแปซิฟิก โดยการท าสนธิสัญญาแอนซัส (ANZUS) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา  

สงครามเย็นได้ขยายเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อมีสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหภาพ

โซเวียตเข้ามามีบทบาทให้การสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอินโดจีนเป็น
เขตท่ีเกิดสงครามเย็นรุนแรงมาก อินโดจีนประกอบด้วย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เป็นเขตอาณานิคมของฝรั่งเศส 

เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ญี่ปุุนให้เอกราชอินโดจีน เมื่อสงครามส้ินสุดลงฝรั่งเศสกลับมาปกครองอินโดจีนอีก ท า
ให้เวียดนามประกาศเอกราชจึงเกิดการสู้รบกันขึ้นโดยมีสาธารณรัฐอเมริกาหวาดกลัวภัยจากจีนมากได้น านโยบาย

ปิดล้อมคอมมิวนิสต์มาใช้ในเอเชีย โดยการจัดรวมกลุ่มพันธมิตรร่วมปูองกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) ใน ค .ศ. 
1954 เพื่อสกัดก้ันคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีส านักงานอยู่ท่ีกรุงเทพฯ  

4.3        การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (ค.ศ. 1955-1973) ความขัดแย้งของสงครามเย็นลดความรุนแรงลงเพราะเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสหภาพโซเวียต เมื่อครุสชอฟขึ้นมาเป็นผู้น าต่อจากสตาลินได้ประกาศใช้นโยบาย

อยู่ร่วมกันอย่างสันติกับกลุ่มเสรีประชาธิปไตย โดยยึดหลักความเสมอภาคและแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน เคารพ
ในบูรณภาพและอธิปไตยของชาติอ่ืน แต่สหรัฐอเมริกาไม่ไว้วางใจถือโอกาสแสวงหาพันธมิตรในตะวันออกกลาง 

โดยจัดตั้งสนธิสัญญาเซ็นโต (CENTO) ต่อต้านการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ เมื่อสหภาพโซเวียตไม่สามารถ

ขยายอิทธิพลในยุโรปได้จึงต้องขยายไปยังทวีปอเมริกา ท าให้ฟิเดล คัสโตร ผู้น าคิวบายอมอยู่ใต้อิทธิพลของ

คอมมิวนิสต์ใน ค .ศ. 1962 สหภาพโซเวียตติดตั้งขีปนาวุธในคิวบา สหรัฐอเมริกาประท้วงให้รื้อถอน ในที่สุดสหภาพโซ
เวียตต้องปฏิบัติตาม เหตุการณ์ครั้งนั้นท าให้บทบาทของประธานาธิบดี จอห์น เอฟ .เคนเนดี้ โดดเด่นมาก 

4.4        การผ่อนคลายความตึงเครียด  (ค.ศ. 1973-1990) เป็นระยะลดการเผชิญหน้าเสริมสร้างบรรยากาศ
ประนีประนอมกันมากขึ้น มหาอ านาจต่างยินยอมแก้ไขข้อขัดแย้ง และข้อพิพาทต่าง ๆ อย่างสันติ มีการพบปะผู้น า

ท้ังสองฝุายหลายครั้ง เพื่อเจรจาขจัดปัญหาความขัดแย้งท่ีมีอยู่ให้ลดลงหรือหมดไป มีผลท าให้เกิดข้อตกลงต่าง ๆ 
เกิดการเจรจาลงอาวุธยุทธศาสตร์ จ ากัดขีปนาวุธพิสัยใกล้และไกลลง ลงนามสนธิสัญญาท าลายอาวุธนิวเคลียร์

พิสัยกลาง สหรัฐอเมริกาเปิดสัมพันธ์ทางการฑูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ยินยอมให้จีนเป็นสมาชิกองค์การ

สหประชาชาติและเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง เกิดการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต
และสาธารณรัฐประชาชนจีนและยินยอมให้มีการเปิดโอกาสถอนทหารเวียดนามออกจากกัมพูชา และหาวิธีการ

เพื่อให้เกิดสันติภาพในกัมพูชา จากลักษณะความร่วมมือของมหาอ านาจเพื่อให้เกิดสันติภาพ แนวโน้มการยุติ
สงครามเย็นจึงมีความเป็นไปได้สูง  

 



4.5        ระยะแห่งการส้ินสุดสงครามเย็น (ช่วงทศวรรษที่ 1990) เมื่อสหภาพโซเวียตปฏิรูปประเทศเกิดการ
เปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่นายมิคาอิล กอร์บาชอฟขึ้นมาเป็นผู้น าได้ประกาศแนวนโยบายกลาสนอต (Glasnost) และเปเรส
ทรอยก้า (Perestroika) โดยเปิดประเทศเข้าสู่ระบบเสรี ปรับเศรษฐกิจให้เอกชนเข้าไปประกอบธุรกิจ การผลิตและการ
ขายให้เป็นไปตามหลักการเสนอและสนองปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมือง
มากขึ้น เปิดโอกาสให้มีเสรีภาพในการรับข่าวสารข้อมูล ลดก าลังทหารและกองก าลังภายนอกประเทศ ถอนทหาร

ออกจากอัฟกานิสถานและประเทศในยุโรปตะวันออก การปรับเปลี่ยนนโยบายดังกล่าว ท าให้เกิดความไม่พอใจใน
กลุ่มผู้น าคอมมิวนิสต์หัวเก่าจนเกิดการปฏิวัติขึ้น แต่ล้มเหลวท าให้พรรคคอมมิวนิสต์หมดอ านาจ ส่งผลท าให้

แลตเวีย เอสโตเนีย ลิทัวเนีย ซึ่งเป็นรัฐทางทะเลบอลติกประกาศเอกราช ไม่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองของ

สหภาพโซเวียตต่อมารัฐต่าง ๆ แยกตัวเป็นอิสระปกครองของตนเอง มีผลท าให้สหภาพโซเวียตล่มสลายลง ใน
เดือนธันวาคม ค .ศ. 1991 ส่วนสาธารณรัฐรัสเซียภายใต้การน าของ นายบอริส เยลท์ซิน ได้เปลี่ยนการปกครองเป็น
แบบประชาธิปไตย ประเทศบริวารของสหภาพโซเวียตในยุโรปตะวันออกเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างแยกตัวเป็นอิสระ 
หลายประเทศปรับเปลี่ยนการปกครองมาเป็นแบบประชาธิปไตยจากการล่มสลายของคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก 

ส่งผลท าให้มีการสลายตัวขององค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ องค์การโคมีคอน เมื่อเยอรมนีตะวันออกเปลี่ยนตัวผู้น า 
ได้ทุบท าลายก าแพงเบอร์ลิน ใน ค .ศ. 1989 นับเป็นสัญลักษณ์ของการส้ินสุดสงครามเย็น และการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนถูกท าลายลง มีผลท าให้ประชาชนของเยอรมนี ทั้งสองประเทศ เดินทางเข้าออกได้อย่างอิสระ น าไปสู่

การรวมประเทศเยอรมนีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย ใน ค .ศ. 1990 

 

 
 
 

ก าแพงเบอร์ลินสัญลักษณ์ของสงครามเย็น และการละเมิดสิทธิมนุษยชนถูกท าลายลงเมื่อเดือน พฤศจิกายน ค.ศ.
1989 

5. สภาวการณ์ของสังคมโลกหลังสงครามเย็น ความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกเกิดขึ้น เมื่อเกิดการล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียต สงครามเย็นได้ยุติลงก่อให้เกิดผลกระทบท่ีส าคัญต่อสังคมโลก ดังนี้  

          5.1 สหรัฐอเมริกามีบทบาทเด่นชัดเป็นประเทศอภิมหาอ านาจชาติเดียว ศูนย์กลางใหม่ของโลกยุคโลกา
ภิวัตน์อยู่ท่ีสหรัฐอเมริกาเห็นได้จากการประกาศใช้ระเบียบโลกใหม่ (New World Order) ซึ่งมีแนวทางส าคัญคือ การ
ปกครองประชาธิปไตย เศรษฐกิจระบบเสรี การเคารพสิทธิมนุษยชนและการรักษาส่ิงแวดล้อม โดยให้ประเทศใน
สังคมโลกต้องปฏิบัติตามกฏบัตรสหประชาชาติและกรอบของการเมืองระหว่างประเทศ ประเทศใดไม่ปฏิบัติตามจะ

ถูกมาตรการบังคับหลายวิธีการ เช่น มาตรการทางการค้า การคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจ การใช้ก าลังทหารบังคับ 
นโยบายการจัดระเบียบโลกใหม่ถูกน ามาใช้ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เช่น การแก้ไขปัญหาสันติภาพในตะวันออก

กลางแต่การกระท าของสหรัฐอเมริกาสร้างความไม่พอใจให้กับประเทศต่าง ๆ เพราะเห็นว่าเป็นเจตนาท่ีจะเข้า

แทรกแซงกิจการภายในของประเทศ มีผลท าให้เกิดการต่อต้านสหรัฐอเมริกาขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ   โดยเฉพาะการ
ท าหน้าเสมือนกับเป็นต ารวจโลก ใช้กองก าลังแก้ปัญหาความขัดแย้ง กรณีความท่ีอิรักกับคูเวต เนื่องจากการแย่ง

แหล่งน้ ามัน สหรัฐอเมริกาอาศัยข้อมติของสหประชาติท าสงครามชนะอิรัก ความขัดแย้งต้านการนับถือศาสนาในโค
โซโว ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งของยูโกสลาเวีย สหรัฐอเมริกาใช้ก าลังทางอากาศถล่มจนยูโกสลาเวียต้องถอนทหารจากโค

โซโว และเมื่อเกิดเหตุการณ์การก่อวินาศกรรมถล่มตึกเวิร์ลเทรด ในวันท่ี 11 กันยายน ค .ศ. 2001 ซึ่งสหรัฐอเมริกาเชื่อ
ว่าเป็นการกระท าของกลุ่มผู้ก่อการร้าย อัลเคด้า (Al Qaeda) รัฐบาลตาลิบันของอัฟกานิสถานให้การสนับสนุนท้ังเปิด
ค่ายฝึกและให้ท่ีพักพิง สหรัฐอเมริกาจึงอาศัยข้อมติของสหประชาชาติท าสงครามกับอัฟกานิสถานจนมีชัยชนะแต่ก็

ยังไม่สามารถจับอุสมาบินลาเด็น (Osama Bin Ladan) มาพิจารณาลงโทษได้ 



  

จอร์จ ดับเบิลยู บูช อุสมา บินลาเด็น 

5.2      การแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ หลังสงครามเย็น มีการจัดระเบียบความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางการค้า การแข่งขันด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อาจท าให้เกิด

การแย่งชิงกันครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ ดังเช่น การอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ในทะเลจีนใต้ ซึ่ง
เป็นเกาะท่ีมีทรัพยากรน้ ามันเป็นการแย่งชิงระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ความขัดแย้ง

ระหว่างไทยกับพม่า แย่งชิงการจับปลาในทะเลอันดามัน ส่วนการแข่งขันแย่งตลาดในภูมิภาคก็เป็นสาเหตุของ

ความขัดแย้ง เช่นกัน ดังเช่นสหรัฐอเมริกากับญี่ปุุนแย่งตลาดสินค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศ
มหาอ านาจก็มีมาตรการพิทักษ์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนเพิ่มมากขึ้น มีการปกปูองตลาดภายในเพื่อ

ปูองกันการไหลเข้าของสินค้าประเทศ อย่างเช่น สหรัฐอเมริกาประกาศใช้นโยบายสิทธิมนุษยชน มาตรการคว่ า
บาตร มาตรการทางการค้า มาตรฐานส่ิงแวดล้อม  

5.3      การเปลี่ยนแปลงอ านาจในโลกและในภูมิภาค ประเทศต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนไป โดยเฉพาะญ่ีปุุนซึ่งเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

ได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น ดังเช่น เมื่อเกิดการตกต่ าทางเศรษฐกิจในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุุนมีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูหลายรูปแบบท่ีส าคัญได้แก่ โครงการมิยาซาวา สาธารณรัฐ

ประชาชนจีนก็เช่นเดียวกันได้ปรับความสัมพันธ์กับรัสเซียยุติ ความแตกร้าวท่ีมีมากกว่า 30 ปี และยังได้ปรับ

ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาพยายยามลดความขัดแย้ง และแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน ประธานาธิบดีจอร์จ 

ดับเบ้ิลยู บุช ไปเยือนจีน ในเดือนกุมภาพันธ์ ค .ศ. 2002 ได้ตกลงร่วมกันปราบปรามผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนและกลุ่มประเทศอิสลามจึงเป็นกลุ่มการเมืองใหม่ท่ีคาดว่าจะมีบทบาทสูงขึ้นในเวทีโลกใน
อนาคต 

5.4      กระแสชาตินิยมใหม่ ส่วนใหญ่จะเกิดในประเทศท่ีเกิดขึ้นใหม่ภายหลังการล่มสลายของลัทธิ

คอมมิวนิสต์ ในดินแดนอดีตสหภาพโซเวียตและยูโกสลาเวีย สืบเนื่องมาจากความแตกต่างทางพื้นฐานวัฒนธรรม

ท้ังทางด้านชาติพันธุ์และศาสนา ท าให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางทวีความรุนแรงขึ้น 
และเป็นตัวกระตุ้นปลุกเร้าให้เกิดความรู้สึกชาตินิยมรุนแรงมากขึ้น ซึ่งยังคงเป็นปัญหายืดเยื้อมาถึงปัจจุบัน ดัง

ตัวอย่างความยขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติรัสเซียกับชนกลุ่มน้อย ชาวเชชเนียในประเทศรัสเซีย ความขัดแย้งระหว่าง
บอสเนียมุสลิม กับบอสเนียเซิร์บคริสเตียน ความขัดแย้งระหว่างโครแอทกับเซิร์บ ความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนีย

กับอาเซอร์ไบจัน ความขัดแย้งระหว่างเผ่าฮูตูกับเผ่าตุดซีในประเทศรวันดา ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพม่ากับชน
กลุ่มน้อยเผ่าต่าง ๆ ความขัดแย้งของกระแสชาตินิยมใหม่ได้กลายเป็นสงครามในท้องถิ่นในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  

โลกหลังสงครามเย็นเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ระบบทุนนิยมเข้าไปมีอิทธิพลต่อชีวิตแทบทุกส่วนของ
โลก ประชาคมโลกซึมซับค่านิยมตะวันตก การตื่นตัวของค่านิยมเสรีภาพ และประชาธิปไตยก่อให้เกิดการล้มล้าง

ระบบอ านาจนิยมในดินแดนต่าง ๆ ท าให้ผู้น าพลเรือนกลับเข้ามามีอ านาจในหลายประเทศ เกิดปรากฏการณ์บริษัท
ข้ามชาติท่ัวท้ังโลกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นั่นคือกระแสโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันทุกด้าน  

ส่วนในรัสเซียเองหลังจากรัฐเล็กรัฐน้อย ได้แยกออกมาเป็นอิสระแล้ว สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ
รัสเซียเองมีแนวโน้มว่าดีขึ้นเรื่อย ๆ ต่างชาติได้เข้าไปลงทุนมากมาย ความเป็นอยู่ของชาวรัสเซียมีลักษณะสังคม

นิยมอ่อน ๆ มีเสรีภาพมากขึ้น 

 

 



 


