
บทบาทของมหาอ านาจในช่วงสงครามเย็น 
 

ระยะ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต 

ช่วงแรก ช่วงประธานาธิบดีทรูแมน (Harry S. Truman) ประธานาธิบดีสตาลิน (Joseph Stalin) 
การต่อสู้ทางการเมือง 
- มีการประกาศวาทะทรูแมนในการตอบโต้กับ
คอมมิวนิสต์ 
- มีการต้ังองค์การ  NATO   SEATO 

CENTO   ANZUS   OAS 

การต่อสู้ทางการเมือง 
- มีการต้ังองค์การ Warsaw Pact เพื่อต่อต้านอเมริกา 
- มีนโยบายสร้างโลกคอมมิวนิสต์ จึงต้ัง “ องค์การ
คอมมิวนิสต์สากล “ ที่เรียกว่า COMINTERN 

- มีส านักงานข่าวคอมมิวนิสต์เรียกว่า 
COMINFORM 

- ใช้ทฤษฎีโดมิโน(Domino Theory) ในการขยาย
ชาติคอมมิวนิสต์ คือให้ประเทศที่ติด ๆ กัน เป็น
คอมมิวนิสต์ไปด้วย 

การต่อสู้ทางเศรษฐกิจ 
- มีการประกาศแผนการมาร์แชลล์ เพื่อ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประเทศยุโรปตะวันตก 

การต่อสู้ทางเศรษฐกิจ 
- มีการต้ังองค์การ COMECON 

ประเทศบริวาร 
- ได้แก่ ประเทศยุโรปตะวันตก  
-ในเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนามใต้ ไทย  
-ออสเตรเลีย 

ประเทศบริวาร 
- ประเทศยุโรปตะวันออก  
- ประเทศในเอเชีย  จีน เกาหลีเหนือ  เวียดนามเหนือ  
- คิวบา 

หน่วยสืบราชการลับ 
-  CIA 

หน่วยสืบราชการลับ 

-  KGB 

- วิกฤตการณ์ปิดล้อมเบอร์ลิน น าไปสู่การสร้างก าแพงเบอร์ลิน แบ่งประเทศเยอรมันนีออกเป็น 2 ส่วน รวมทั้ง
กรุงเบอร์ลิน 
- วิกฤตการณ์คิวบา สหรัฐอเมริกายืนค าขาดให้สหภาพโซเวียตถอนขีปนาวุธออกไปจากคิวบา 

ช่วงกลาง 
(จีนเริ่มมี
บทบาทเป็น
ขั้วที่ 3) 

ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการผ่อนคลายความตึงเครียด (Detente) 
- มีการประการ” หลักการนิกสัน” ในการที่จะ
ลดบทบาททางการทหารลง 

- มีนโยบายแข่งขันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ของ ครุสชอฟ 

ช่วง
สุดท้าย 

- ประธานาธิบดีเรเกนเพิ่มงบประมาณทหารและ
ไม่ผ่อนปรนในโครงการป้องกันทางยุทธศาสตร์ 
หรือ STAR WAR 

- สมัยจอร์จ บุช สงครามสิ้นสุดลง 

- มีนโยบายปฏิรูปประเทศ (เปิด-ปรับ)  ที่เรียกว่า “กลา
สนอสต์ เปเรสทรอยก้า”ให้มีเสรีมากขึ้น โดยประธานาธิป
ดีกอร์บาชอฟ 
- ประเทศยุโรปตะวันออกเร่ิมแยกตัว สหภาพโซเวียตล่ม
สลาย สงครามเย็ยสิ้นสุดลงโดยปริยาย 



การแบ่งเป็นสองค่ายอย่างชัดเจน  
                  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสภาพของสังคมโลกอยู่บนพื้นฐานการเผชิญหน้าทางการเมือง
อุดมการณ์และเศรษฐกิจของสองขั้วอ านาจ โดยมี USA และ USSR ในฐานะของผู้น าของแต่ละฝ่าย ไม่มี
การประกาศสงครามและใช้อาวุธต่อสู้โดยตรง แต่มีผลท าให้สัมพันธภาพของประเทศมหาอ านาจทั้งสอง
ตกอยู่ในสภาพที่ตึงเครียดตลอดเวลา เป็นการต่อสู้ระหว่างค่ายประชาธิปไตยกับค่ายคอมมิวนิสต์ โดยใช้
เคร่ืองมือทุกอย่าง ยกเว้นอาวุธปรมาณู แต่ใช้วิธีโฆษณาชวนเชื่อ การแทรกซึมบ่อนท าลาย  การแข่งขันกัน
สร้างก าลังอาวุธและแสวงหาอิทธิพลในประเทศต่างๆ ภายใต้บรรยากาศของการท าสงครามเย็น เศรษฐกิจ
ที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในยุโรปได้เคลื่อนย้ายมายังสหรัฐ  
 

อเมริกาเร่ิมบทบาทระหว่างประเทศมากขึ้น           
                   ในปี ค.ศ. 1947 อังกฤษไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่กรีซและตุรกีได้เพราะอังกฤษก าลัง
ประสบปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ า จึงขอให้สหรัฐเข้ามาช่วยเหลือแทน ประธานาธิบดีแฮร่ี เอส ทรูแมน
(Harry S. Truman) แห่งสหรัฐจึงได้ประกาศหลักการทรูแมน (Truman Doctrine) ซึ่งเป็นนโยบาย
ต่างประเทศของสหรัฐที่มีต่อสงครามเย็นเพื่อเข้าช่วยเหลือประเทศเสรีทุกประเทศที่ถูกคุกคามโดยลัทธิ
คอมมิวนิสต์ หลักการทรูแมนเป็นที่มาของแผนมาร์แชล (Marshall Plan) ที่จะให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู
เศรษฐกิจยุโรปที่ตกต่ าให้เข้มแข็ง สามารถรักษาสถาบันการเมืองและสังคมให้มั่นคงและมีอิสระไม่ถูก
คุกคามจากประเทศคอมมิวนิสต์และยังเป็นการขยายตลาดการค้าของสหรัฐให้กว้างขวางขึ้นอีกด้วย                           
                สหภาพโซเวียตตอบโต้ด้วยการจัดต้ังส านักข่าวสารคอมมิวนิสต์  (Communist Information 
Bureau :COMINFROM ) เพื่อควบคุมประเทศสมาชิกและตั้งสภาเพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทาง
เศรษฐกิจ (Council for Mutual Economic Assistance and Bomen : COMECON)  
 
ความร่วมมือในยุโรปด้วยสนธิสัญญาบรัสเซลส์และ Berlin Blockade  
                  สนธิสัญญาบรัสเซลส์ เป็นข้อตกลงเป็นพันธมิตรทางการทหารระหว่างประเทศต่างๆในยุโรป
คืออังกฤษ ฝร่ังเศสและกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ เป็นเวลา 50 ปี เพื่อป้องกันการถูกรุกรานจากสหภาพโซ
เวียต และสหรัฐ อังกฤษและฝรั่งเศสได้ตกลงร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในเขตยึดครองในเยอรมนีของตน
ด้วย แต่ปี ค.ศ. 1948 สหภาพโซเวียตได้เข้าปิดล้อมเบอร์ลิน (Berlin Blockade) สหรัฐให้ความช่วยเหลือ
โดยการใช้เคร่ืองบินขนส่งเคร่ืองอุปโภคบริโภคไปให้ชาวเบอร์ลินตะวันตกจนสหภาพโซเวียตยอมยุติ
การปิด 
 
ความร่วมมือของค่ายประธิปไตยกับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic 
Treaty Organization :NATO) 
               ปี ค.ศ. 1949 นาโต้เป็นองค์การพันธมิตรทางทหารที่ก่อตั้งโดยสหรัฐและมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์โดยตรง องค์การน้ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสหรัฐที่เข้ามามีบทบาทในยุโรป
อย่างเต็มที่  

http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_S._Truman


 
ความร่วมมือของค่ายคอมมิวนิสต์กับองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ (The Warsaw Treaty Organization) 
ปี ค.ศ. 1955 สหภาพโซเวียตได้จัดตั้งองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ (Warsaw Pact) เป็นองค์การพันธมิตรที่
มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้น าเพื่อวัตถุประสงค์ตอบโต้ประเทศฝ่ายตะวันตกและสร้างเอกภาพให้ประเทศ
คอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกด้วยกัน การกระท าต่างๆเหล่านี้ของสหรัฐและสหภาพโซเวียตได้ท าให้
อิทธิพลของประเทศมหาอ านาจทั้งสองแผ่ขยายไปทั่วยุโรป เป็นการเพิ่มระดับความเข้มข้นของสภาวะ
สงครามเย็นให้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  
 
ภาวะลดความตึงเครียด 
                  ยุคแห่งการเจรจา (Era of Negotiations) โดยมหาอ านาจทุกฝ่ายต้องการปรับความสัมพันธ์ให้
เข้ามาอยู่ระดับปกติ ประธานาธิบดีนิกสันได้เปิดเจรจาโดยตรงกับสหภาพโซเวียตและจีน ประธานาธิบดี
กอร์บาชอฟ สหภาพโซเวียตได้ประชุมสุดยอดกับผู้น าจีนเต้ิง เสี่ยง ผิง และในปี ค.ศ. 1990 นายจอร์จ บุช
ได้เดินทางไปมอสโก เพื่อท าสัญญาลดอาวุธนิวเคลียร์และการรับรองสนธิสัญญาสดอาวุธ-ยุทธศาสตร์ 
(Strategic Arms Reduction Treaty)  
 
 
 
                                                ********************************** 
 


