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1.หลกัการและเหตผุล
ภายหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง สหรัฐอเมรกิาและรัสเซยีในฐานะประเทศ

มหาอำานาจผูช้นะสงคราม ไดแ้บง่โลกออกเป็นสองขัว้ กอ่เกดิเป็นสงครามเย็นที่
แพรก่ระจายไปท่ัวโลก  เกดิลทัธทิางความคดิทีข่ดัแยง้กนัระหวา่งลทัธมิากซ–์
เลนนิพรรคการเมอืงเดยีว และสหรัฐอเมรกิาเป็นรัฐทนุนยิมทีม่กีารเลอืกตัง้เสร ี
เกดิสงครามตวัแทนขึน้ในหลายพืน้ที ่โดยมปีระเทศมหาอำานาจทัง้สองหนุน
หลงั เชน่ สงครามเวยีดนาม สงครามเกาหล ีและความขดัแยง้ระหวา่งอาหรับ-
อสิราเอล เป็นตน้ และเกดิการพัฒนาทางการทหารและสะสมอาวธุนวิเคลยีร ์
ตลอดจนการแขง่ขนัสำารวจอวกาศ 

อยา่งไรก็ดเีมือ่สหภาพโซเวยีตลม่สลาย ทำาใหส้หรัฐอเมรกิา ผงาดขึน้
เป็นผูน้ำาการจัดระเบยีบโลกใหม ่(New World Order) เพือ่สรา้งโลกขัว้เดยีว
คอื  โลกของทนุนยิมเสรปีระชาธปิไตย ไดผ้ลติกระแสโลกาภวิตันค์รอบคลมุไป
ท่ัวทกุพืน้ทีข่องโลก และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการจัดระเบยีบใหมม่กีารสรา้งกฏ
กตกิา 5 ขอ้ เพือ่ใหป้ระเทศตา่งๆ ปรับเปลีย่นตาม ไดแ้ก ่

1. ประเทศตา่งๆ ในโลกตอ้งมกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย ถา้
ประเทศไหนไมเ่ป็นประชาธปิไตยก็จะถกูควำา่บาตรดว้ยมาตรการตา่งๆ

2. ประเทศตา่งๆ ตอ้งเคารพสทิธมินุษยชน เพือ่ใหส้อดรับกบัการ
ปกครองแบบประชาธปิไตย ประเทศใดมกีารละเมดิสทิธมินุษยชน ก็จะถกู
มาตรการกดดนั โดยเฉพาะมาตรการทางการคา้

3. ประเทศตา่งๆ ตอ้งเปิดใหม้กีารคา้เสร ีการแปรรปูรัฐวสิาหกจิ การ
ยกเลกิกำาแพงภาษี และใหม้กีารลงทนุขา้มชาตอิยา่งเสรี

4. ประเทศตา่งๆ ตอ้งเคารพสทิธดิา้นทรัพยส์นิทางปัญญา 
5. ประเทศตา่งๆ ตอ้งรักษาสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะเรือ่งภาวะโลก

รอ้น และปัญหามลพษิ
สหรัฐอเมรกิา พยายามใชเ้ครือ่งมอืทัง้ทางการทหาร การเงนิ การคา้และ

การลงทนุ เทคโนโลย ีสือ่และวฒันธรรม ทัง้ในเชงิบงัคบั ชกัชวน เกลีย้กลอ่ม 
ใหป้ระเทศตา่งๆ ปรับเปลีย่นเศรษฐกจิการเมอืงและสงัคมตาม 5 ขอ้ขา้งตน้ 
เชน่ การใหธ้นาคารโลกปลอ่ยกูเ้พือ่ฟ้ืนฟโูครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่ป้องปรามลทัธิ
คอมมวินสิต ์และการปลอ่ยกูข้องกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศใหแ้กไ่ทย โดย
มขีอ้แมใ้หไ้ทยตอ้งแปรรปูรัฐวสิาหกจิ การเปิดเสรกีารคา้ทัง้พหภุาคแีละทวภิาคี



โดยเฉพาะการเปิดเจรจา FTA การใชม้าตรการควำา่บาตรทางเศรษฐกจิตอ่
ประเทศทีม่รัีฐบาลทหาร การใชม้าตรการทีไ่มใ่ชภ่าษีเพือ่กดีกนัสนิคา้ของบาง
ประเทศ การใชส้ือ่หนังฮอลวิูด้เพือ่ครอบงำาสรา้งภาพลบตอ่ขบวนการ
คอมมวินสิตใ์นจนีในเวยีดนาม ตลอดจนการใชส้ือ่ CNN และกองทัพเขา้ยดึ
ครองอรัีก เป็นตน้ มาตรการทัง้หลายเหลา่นีใ้ชส้รา้งโลกขัว้เดยีว เป็นไปเพือ่
ครองความเป็นเจา้ของสหรัฐอเมรกิา

แตก่ระนัน้ เมือ่รัสเซยีและจนี สามารถฟ้ืนฟเูศรษฐกจิกลบัคนืมาได ้ทำาให ้
ทัง้สองประเทศไดห้วนคนืสูเ่วทมีหาอำานาจทัง้ทางเศรษฐกจิและการเมอืงโลก 
การพลกิกลบัเชงิสถานการณ์ทำาใหส้หรัฐอเมรกิาเริม่เพลีย่งพลำ้าทัง้ในทาง
เศรษฐกจิและการเมอืง สหรัฐฯ กลายเป็นประเทศทีข่าดดลุการคา้มากทีส่ดุใน
โลก พรอ้มทัง้ยังมหีนีส้าธารณะสงูสดุในโลกดว้ยเชน่กนั การครองความเป็นเจา้
ดว้ยการทุม่งบประมาณทางการทหาร การพัฒนาอวกาศ และการเปิดเสรกีารคา้
การลงทนุ ทำาใหเ้กดิแนวคดิแบง่งานกนัทำาในระดบัโลก เกดิการโยกยา้ยฐาน
การผลติของอตุสาหกรรมในสหรัฐฯ และประเทศมหาอำานาจอืน่ๆ เชน่ ญีปุ่่ น 
เป็นตน้ ไปอยูใ่นประเทศกำาลงัพัฒนา ทัง้ในจนี ไทย และประเทศอาเซยีนอืน่ๆ 
เพือ่หาแรงงานราคาถกู กนิสว่นตา่งคา่แรง สรา้งความมั่งคัง่ใหแ้กน่ายทนุ
อตุสาหกรรม แตไ่ดแ้พรก่ระจายความยากจนไปยังกลุม่คนงาน  นอกจากนีย้ัง
แสวงหากำาไรจากการคา้ขายตราสารทางการเงนิมากกวา่หากำาไรจากภาคการ
ผลติจรงิ  ซึง่ทำาใหเ้กดิความออ่นไหวแปรปรวนทางเศรษฐกจิและการเงนิได ้
งา่ย และทีส่ดุก็นำาไปสูว่กิฤตแิฮมเบอรเ์กอร ์สง่ผลกระทบไปท่ัวโลก แมว้า่
กลยทุธท์างเศรษฐกจิจะสรา้งความมั่งคัง่ใหแ้กส่หรัฐฯ ในภาพรวม แตก็่มเีพยีง
คนกลุม่นอ้ยทีไ่ดป้ระโยชน ์คนสว่นใหญก่ลบัวา่งงาน และยากจนลง จนกอ่ให ้
เกดิปัญหาความเหลือ่มลำ้า บัน่ทอนคะแนนความนยิมของผูน้ำาสหรัฐฯ ในยคุสมัย
นี้

การหวนคนืของจนีและรัสเซยีในเวทโีลก ทัง้สองไดก้ลบัมารวมกนัเป็นขัว้
ขดัแยง้กบัสหรัฐฯ ทีท่รงพลงั แมส้หรัฐฯ ในฐานะผูน้ำาการจัดระเบยีบโลก ได ้
พยายามสรา้งกฎกตกิาเพือ่จัดระเบยีบโลกใหม ่แตใ่นสถานการณ์ปัจจบุนั 
สหรัฐฯ เพลีย่งพลำ้า โดยเฉพาะยคุสมัยของประธานธบิดโีดนัลด ์ทรัมป์ ที่
ประกาศนโยบาย American Fist และพยายามใชพ้ลงัอำานาจทกุชอ่งทางเพือ่
สรา้งความเป็นทีห่นึง่ใหแ้กส่หรัฐฯ สรา้งสถานการณ์คกุกรุน่กบัจนีดว้ยสงคราม
การคา้ เกดิเป็นลทัธพิาณชิยน์ยิมใหม ่มกีารตัง้กำาแพงภาษีแกป่ระเทศขัว้ตรง
ขา้ม การพยายามจดุไฟสงครามในแถบประเทศอาหรับและคาบสมทุรเกาหล ี 
และตอ้งการปราบปรามประเทศทีค่รอบครองอาวธุนวิเคลยีรแ์ละอาวธุชวีภาพ 
ดงัเชน่ กรณีสหรัฐฯ ฝร่ังเศสและองักฤษรว่มกนัยงิถลม่ใสซ่เีรยี ในขอ้หาทีว่า่
รัฐบาลซเีรยีใชอ้าวธุชวีภาพในการปราบฝ่ายกบฏ แตโ่ดนสกดักัน้โดยกองทัพ



ของรัสเซยี เมือ่ไมส่ามารถทำาลายซเีรยีได ้สหรัฐฯ องักฤษ และฝร่ังเศส ก็เริม่
นำามาตรการควำา่บาตรทางเศรษฐกจิกลับมาใชอ้กีครัง้

หลายเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในโลก ณ ขณะนี ้สะทอ้นใหเ้ห็นการปะทะที่
รนุแรงมากขึน้ของประเทศมหาอำานาจ มทัีง้สงครามตวัจรงิในสมรภมูการคา้ 
และสงครามตวัแทนในสมรภมูทิางการทหาร  การสะสมความขดัแยง้และการ
ซอ่งสมุอาวธุและกำาลงัทหารของแตล่ะฝ่าย กำาลงัจะพัฒนาจากเชงิปรมิาณไปสู่
คณุภาพ จนมกีารพยากรณ์ถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิสงครามโลกครัง้ที ่3  

สำาหรับประเทศไทย เป็นเพยีงประเทศเล็กในเวทโีลก ความขดัแยง้ของ
ขัว้ประเทศมหาอำานาจยอ่มกระทบไทยอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้เปรยีบเหมอืนชา้ง
สารชนกนั หญา้แพรกก็แหลกลาญ จงึมคีวามจำาเป็นอยา่งเรง่ดว่นทีป่ระเทศไทย
และประชาชนไทยตอ้งตดิตามและวเิคราะหส์ถานการณ์ความขดัแยง้นี ้เพือ่ให ้
ไทยเทา่ทัน ไมเ่พลีย่งพลำ้าตอ่สถานการณ์ และสามารถกำาหนดทา่ทตีอ่
สถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุของโลกาภวิฒันแ์ละ
การสือ่สารไรพ้รมแดน เหตกุารณ์ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในระดบัสากล ยอ่มสง่ผลกระ
ทบตอ่ชวีติความเป็นอยูข่องทกุตวัคนในสงัคมไทย จงึจำาเป็นทีจ่ะตอ้งมี
กระบวนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้กป่ระชาชนกลุม่ตา่งๆ เพือ่จะไดต้ัง้รับ
ปรับตวัและกำาหนดทา่ททีางเศรษฐกจิการเมอืงใหเ้หมาะสม เพือ่ความอยูร่อด
และการกา้วหนา้พัฒนาไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ทัง้หมดจงึเป็นทีม่าของการจัดใหม้หีลักสตูรอบรมระยะสัน้ วชิาเศรษฐกจิ
การเมอืงระหวา่งประเทศ โดยคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรังสติ ซึง่จะ
เหมาะสมกบัทัง้บคุลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และจำาเป็น
อยา่งยิง่สำาหรับผูท้ีส่นใจสถานการณ์เศรษฐกจิการเมอืงระดับสากล ระดบัชาต ิ
และระดับชมุชน ซึง่ปัจจบุนัมกีารถักทอเขา้ดว้ยกนัอยา่งยากทีจ่ะแยกจากจาก
กนัได ้เพือ่พัฒนาใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเป็นนักยทุธศาสตร ์มองสถานการณ์ได ้
อยา่งทะลปุโุปรง่ รอบดา้น เชือ่มโยงการเมอืงและเศรษฐกจิ สงัคม เป็นผูน้ำา
ทางความคดิทีส่ามารถกำาหนดทา่ท ีและนโยบายสาธารณะไดอ้ยา่งเหมาะสม

2.วตัถปุระสงค์

2.1 เพือ่ใหบ้คุคลากรทัง้ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จากสว่นกลาง
และทอ้งถิน่ มคีวามเขา้ใจเรือ่งการเชือ่มตอ่ การถักทอของสถานการณ์
ในระดับสากลและระดับทอ้งถิน่ ของระบบการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม
วัฒนธรรมของโลก ทีม่ผีลกระทบตอ่การคา้และการลงทุนระหวา่ง
ประเทศ และกระทบตอ่ชวีติเศรษฐกจิและสงัคมระดับชาตแิละระดับทอ้ง
ถิน่



2.2 เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึระเบยีบโลกใหม่(new world order) ทีเ่ชือ่มโยง
ขอ้ตกลงตา่งๆ ระหวา่งประเทศ ทัง้ขอ้ตกลงทางการคา้ ขอ้ตกลง
ทางการทหาร การสือ่สารและวฒันธรรม ทีจ่ะมผีลกระทบชวีติคนไทย 
และชมุชนทอ้งถิน่ของไทย

2.3 เพือ่ใหเ้กดิความตระหนักรูถ้งึผลกระทบจากขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 
การลงทุนจากตา่งประเทศทีม่อีทิธพิลตอ่เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม
ไทย

2.4 เพือ่ใหเ้กดิการปรับตวั และเตรยีมความพรอ้มในการรับมอืขอ้ตกลง
ทางการคา้ระหวา่งประเทศ การลงทนุจากตา่งประเทศ การแขง่ขนัของ
เหลา่ประเทศมหาอำานาจ เชน่ สหรัฐอเมรกิา จนี รัสเซยี ญีปุ่่ น และที่
สำาคญัอยา่งยิง่ คอื การรับรูแ้ละเทา่กนัของประชาชนในทอ้งถิน่ ทีจ่ะ
ไดรั้บผลดหีรอืผลเสยีจากสถานการณ์เหลา่นี้

3.จำานวนผูเ้ขา้รบัการอบรม 10 - 30 คน
4.ระยะเวลา 45 ชัว่โมง
5.วนั เวลา และสถานที ่: วนัเสาร ์หรอืวนัอาทติย ์ณ ศนูยศ์กึษาวภิาวด ี

มหาวทิยาลยัรังสติ
6.คา่ใชจ้า่ยการในการอบรม คนละ 15,000 บาท โอนเขา้บญัช ี

ธนาคารทหารไทย ชือ่บญัช ีสถาบนัรังสติวชิชาลยั เลขทีบ่ญัช ี099–2–
49136-5

7.ผูร้บัผดิชอบโครงการ
7.1 อ.อรอนงค ์นธิภิาคย ์โทร. 061-558-5553
7.2 รศ.ดร.ณรงค ์เพ็ชรประเสรฐิ ทีป่รกึษา โทร. 081-566-

7038
8. ชว่งเวลาการฝึกอบรม รุน่ที ่1 เดอืน สงิหาคม – กนัยายน 2561


