
ความขัดแยง และการประสานประโยชนทางการเมือง
เศรษฐกิจ  และ สังคมระหวางประเทศ

อ.ชูศรี   ธรรมพัฒนพงศ
โรงเรียนสายนํ้ าผึ้ง

ผลประโยชนของรัฐซึ่งผูกํ าหนดนโยบายนํ าเอามาเปนวัตถุประสงคในการกํ าหนดนโยบายของตน 
คือ

1.  ความอยูรอดของชีวิต
2.  ความมั่นคงของชาติ
3.  การกินดีอยูดีของประชากร
4.  ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติ
5.  อุดมการณของชาติ
6.  อํ านาจของชาติ

สาเหตุของความขัดแยง
1.  ความขัดแยงดานเศรษฐกิจ  เชน  สงครามโลกครั้งที่ 1 (WWI) ระหวางฝร่ังเศส –

เยอรมัน เร่ืองอัลซาส ลอเรน
2.  ความขัดแยงทางการเมอืง เชน สงครามเวยีดนาม สงครามเกาหล ีสงครามกลางเมอืงในนกิา

รากวัสงครามปฏิวัติในคิวบา  ในชิลี
3.  ความขัดแยงทางสังคม  วัฒนธรรม

-   ศาสนา   เชน  สงครามครูเสด  สงคราม 30 ป  สงครามซิกข – ฮินดู
ฮินดู – อิสลาม

สงครามกลางเมืองเลบานอน  ยูโกสลาเวียระหวาง
เซอรบ – สโลวีเนีย
เซอรบ – โครอัท

-   ศาสนาและเชื้อชาติ  เชน   ศรีลังกา   สิงหล – ทมิฬ
(พุทธ)   (ฮินดู)

4.  ความขัดแยงดานจิตวิทยา  เชน  การขยายอํ านาจของมองโกลมายุโรป
พระเจานโปเลียนของฝร่ังเศสเขาสูสงครามยุโ
ในอินเดีย
รป



การแกไขความขัดแยงโดยสันติวิธี
1.   วิธีทางการทูตและการเมือง

1.  การเจรจาโดยตรง
2.  การเปนคนกลาง
3.  การไกลเกลี่ย
4.  การสืบสวนหาขอเท็จจริง
5.  การประนีประนอม  ทํ าบอยไมชี้ผิดชี้ถูก

2.   วิธีทางกฏหมาย
-    การตั้งศาลอนุญาโตตุลาการ  จาก ผูพิพากษาคูกรณี
-    การตัดสินของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ  ที่กรุงเฮก  เนเธอรแลนด

3.   การแกไขความขัดแยงโดยวิธีการบังคับ
-   รีทอรชัน  (Retortion)  ไมขัดตอกฎหมายแตไมเปนมิตร เชน

ตัดสัมพันธทางการทูต
ตัดสิทธิพิเศษทางการคา

-   รีไพรซอล  การกระทํ าโดยไมถูกตองตามกฎหมายระหวางประเทศ  เชน
การไมยอมปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญา
การยึดทรัพยสินของรัฐผูกอความเสียหาย
การบอยคอต   (Boycott)
การควํ่ าบาตร  (Sanction)
การหามเรือเขาหรือออกจากเมืองทา  การปดลอมทะเลอยางสันติ (Embargo)

สงครามจํ ากัดขอบเขต  คือ   สงครามที่มีจุดมุงหมายเฉพาะขอบเขตที่จํ ากัด เชน  สงคราม
เวียดนาม

สงครามตัวแทน คือ   สงครามตัวแทนของมหาอํ านาจ เชน สงครามเกาหลี  [เกาหลี
เหนือ (USSR) - เกาหลีใต (USA)]

สงครามเบ็ดเสร็จ คือ  สงครามที่มีจุดมุงหมายเพื่อสรางความเปนใหญใหกับตนเอง
เชน สงครามโลกครั้งที่  1, 2

สงครามสั่งสอน คือ  สงครามที่มหาอํ านาจกระทํ าสั่งสอนไมใหประเทศหนึ่งเขาไป
ยุงกับอีกประเทศหนึ่ง เชน จีนสั่งสอนเวียดนามไมใหเขาไปยุง
ในกัมพูชา

สงครามกองโจร คือ  สงครามการซุมโจมตี เชน สงครามของกลุมคอมมิวนิสต



สงครามศักดิ์สิทธิ์ คือ  สงครามการพลีชีพของกลุมอิสลาม   เพื่อทํ าลายฝายตรงขาม
โดยการซุมโจมตีและการสละชีพ เพราะมีความคิดวา เมื่อตาย
จะไดไปอยูกับพระเจา (สงครามจีฮาด) รูปแบบการรบเหมือน
ขบวนการกามิคาเซ ของ ประเทศญี่ปุนในสงครามโลกครั้งที่  2

สาเหตุท่ีเกิดความรวมมือระหวางประเทศ
1.  การเผยแพรแนวคิดของนักคิดบางคน เชน ดุค เดอ ซูบี  วิลเลี่ยม เพนท และแอบเบ เดอ

แซง-ปแอร   สนับสนุนใหมีความรวมมือระหวางประเทศ
2.   ความตองการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ
3.   ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
3.   การรณรงคของคนบางกลุม  เชน  กลุมกรีนพีช  (เนนการรักษาสันติภาพและรักษาสิ่ง

แวดลอม)
4.   การมองเห็นปญหารวมกัน  เชน  ปญหาประชากรลนโลก  ความอดอยาก  ปญหายาเสพ

ติด

องคการระหวางประเทศ  แบงออกเปน  4  ประเภท  คือ
1.  องคการระหวางประเทศ เพื่อความรวมมือทางทหาร  ไดแก  NATO,  WARSAW
2.  องคการระหวางประเทศเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ ไดแก EU, AFTA,  NAFTA,

LAFTA, ASEAN
3.  องคการระหวางประเทศเพื่อความรวมมือทางสังคมและอื่นๆ ไดแก  UNESCO,WHO,

FAO



ขอทดสอบ

1.  ขอใดไมใชสาเหตุสํ าคัญที่นํ าไปสูความขัดแยงของประเทศตางๆ
ก.   การแขงขันทางอาวุธ ข.   ความแตกตางทางดานวิชาการ
ค.   ความแตกตางทางดานอุดมการณ ง.    ความแตกตางทางดานสังคม วัฒนธรรม

2.  วิธีการใดที่ประเทศมหาอํ านาจใชยุติปญหาการแขงขันทางอาวุธในปจจุบัน
ก.  งดซื้ออาวุธ ข.   ทํ าสัญญาไมผลิตอาวุธ
ค.   เจรจาเพื่อ ลดอาวุธ ง.   ออกกฎหมายซื้อขายอาวุธ

3.  ความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา  เปนความแตกตางดานใด
ก.   ดานประเพณี ข.   ดานอุดมการณ
ค.   ดานการปกครอง ง.   ดานสังคม  วัฒนธรรม

4.  ความขัดแยงคร้ังใดไมเกี่ยวของกับเร่ืองเชื้อชาติ
ก.   อิรักกับคูเวต ข.   พวกทมิฬกับสิงหลในศรีลังกา
ค.   ชาวอารเมเนียกับชาวอาเซอรไบจัน ง.   ชาวเซอรบกับชาวโครแอตในยูโกสลาเวีย

5.  สภาวการณในขอใดที่ไมไดเปนอยูกอนเกิดสงครามโลกครั้งที่  2
ก.   สภาพเศรษฐกิจตกต่ํ าและภาวะเงินเฟอ
ข.   การขยายตัวของแนวความคิดแบบฟาสซิสต
ค.   การขัดแยงของมหาอํ านาจแถบดินแดนอาณานิคม
ง.   ประเทศทั้งหลายพยายามสถาปนาระบบความมั่นคงรวมกัน

6. การตอสูระหวางผูนับถือศาสนาฮินดูกับอิสลามที่เมืองอโยธยาในประเทศอินเดียมีความขัดแยง
ในดานใด
ก.   เศรษฐกิจ ข.   สังคม  วัฒนธรรม
ค.   อุดมการณทางการเมือง ง.    การแขงขันทางแสนยานุภาพ

7.  ประเทศเกาหลี และเวียดนาม  ถูกแบงออกเปน  2  สวนเพราะความขัดแยงทางดานใด
ก.   สังคม ข.   ศาสนา
ค.   เศรษฐกิจ ง.   อุดมการณทางการเมือง

8.  ความขัดแยงในประเทศใดไมมีสาเหตุจากอุดมการณทางการเมือง
ก.   ชิลี ข.   เฮติ
ค.   อินเดีย ง.   นิการากัว



9.  วิธีการใดที่ใชแกไขความขัดแยงโดยวิธีการบังคับ
ก.   ควํ่ าบาตร – เจรจา ข.  บอยคอต – ใชกํ าลัง
ค.   ควํ่ าบาตร - บอยคอต ง.   บอยคอต – ใชกฎหมาย

10. การปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษที่ 18  ถือเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการเกิดสงคราม
โลกคร้ังที่  1  ไดเพราะสาเหตุใด
ก.  ความกาวหนาในการผลิตอาวุธทํ าใหเกิดการแขงขันดานการทหาร
ข.  ประเทศอุตสาหกรรมตางๆ ตองการเขาครอบครองแหลงวัตถุดิบและตลาดระบายสินคา
ค.  การปฏวัิติอุตสาหกรรมเกดิความแตกตางระหวางประเทศทีม่ขีดีความสามารถในการพฒันาไม

เทากนั
ง.  การปฏิวัติอุตสาหกรรมมีผลตอการพัฒนาการของแนวความคิดทางการเมืองแตกตางกัน

ออกไปหลายระบบ
11. ในการขจัดขอพิพาทที่กระทบกระเทือนความมั่นคง และสันติภาพของโลก องคการสหประชา

ชาติใชวิธีใดเปนวิธีสุดทาย
ก.  ใชกองทหารเขาแกไขวิกฤตการณที่เกิดขึ้น
ข.   การสั่งหามติดตอคาขายกับประเทศที่ถูกลงโทษ
ค.   การประกาศยกเลิกการใชอาวุธที่รายแรง
ง.   การใหคูกรณีสงเร่ืองไปยังศาลอนุญาโตตุลาการ

12.  สงครามเย็นเปนความขัดแยงเนื่องมาจากสาเหตุใด
ก.   การรังเกียจผิว ข.   การแขงขันกันทางเศรษฐกิจ
ค.   การแขงขันกันสรางและสะสมอาวุธ ง.   ความแตกตางในอุดมการณทางการเมือง

13.  ขอใดเปนนิยามของสงครามเย็นที่สมบูรณที่สุด
ก.   คูสงครามใชประเทศบริวารตอสูแทนตน
ข.   การแขงขันกันผลิตอาวุธเพื่อขมขูฝายตรงกันขาม
ค.  รูปแบบของการตอสูทางอุดมการณของโลกเสรีและโลกคอมมิวนิสต
ง.   การแยงชิงผลประโยชนทางการเมืองระหวางโลกเสรีและโลกคอมมิวนิสต

14.  ปญหาตะวันออกกลางในปจจุบันมีสาเหตุที่สํ าคัญที่สุดมาจากเรื่องใด
ก.   ความเปนศัตรูมานานระหวางอาหรับกับยิว
ข.   การกอต้ังประเทศอิสราเอลขึ้นในป ค.ศ.1948
ค.   ความขัดแยงระหวางกลุมประเทศอาหรับกับอิหราน  
ง.   การแขงขันอํ านาจระหวางสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต



15. ปจจัยพื้นฐานอะไรที่ที่ทํ าใหรัสเซียในอดีต – ปจจุบันพยายามเขาไปมีอิทธิพลในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต เอเชียใต และตะวันออกกลาง
ก.   แหลงวัตถุดิบ ข.   ทางออกทะเล
ค.   อัตราประชากร ง.   ลัทธิคอมมิวนิสต

16.  สาเหตุพื้นฐานของสงครามกลางเมืองในเลบานอนคืออะไร
ก.  การเขาแทรกแซงกองทัพซีเรียและอิสราเอล
ข.  ปญหาชนกลุมนอย ประชาชนไมมีความรักในเชื้อชาติ
ค.  การขยายอิทธิพลในตะวันออกกลางระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต
ง.  ปญหาดานศาสนา การอพยพเขาสูเลบานอนของขบวนการปลดแอกปาเลสไตน

17.  อะไรเปนชนวนสงครามที่ทํ าใหอิรัก อิหรานทํ าสงครามกันในระหวาง คศ.1980 - 1989
ก.  การแยงกรรมสิทธิ์เหนือรองนํ้ า ชัดเอล-อาหรับ
ข.  ปญหาชาวเคิรดซึ่งเปนชนกลุมนอยของทั้ง  2  ประเทศ
ค.  โคไมนีผูนํ าของอิหรานไมถูกกับซัดดัมผูนํ าของอิรัก
ง.  ความแตกตางในเรื่องลัทธิศาสนา โดยชนชั้นปกครองอิรักนับถือนิกายซุนนี  อิหรานนับถือ

นิกายซิอะห
18.  การตอสูหลังสงครามโลกครั้งที่  2  ฝายซายนิยมใชวิธีขบวนการแบบกองโจร ประเทศใดในขอ

ตอไปนี้ที่ฝายซายประสบชัยชนะโดยการใชยุทธวิธีดังกลาว
ก.   ซิมบับเวและนามิบเบีย
ข.   กัมพูชาและอัฟกานิสถาน
ค.   สาธารณรัฐประชาชนจีนและนิการากัว
ง.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเวียดนามและเอลซัลวาดอร

19.  ความขัดแยงในยูโกสลาเวียปจจุบันมีสาเหตุมาจากขอใด
ก.   ปญหาสังคม ข.   ปญหาศาสนา
ค.   ปญหาการเมือง ง.   ปญหาเศรษฐกิจ

20.  สาระสํ าคัญของประกาศหลักการนิกสันตรงกับความในขอใด
ก.   การพัฒนาแสนยานุภาพทางนิวเคลียร
ข.   การลดบทบาททางทหารของสหรัฐอเมริกา
ค.   การสรางระบบพันธมิตรในภูมิภาคตางๆ
ง.    การรักษาความมั่นคงของกลุมประเทศเสรีประชาธิปไตย
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