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1. หลกัการและเหตผุล 
ภายหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง สหรฐัอเมรกิาและรสัเซยีในฐานะประเทศมหาอ านาจผูช้นะสงคราม ไดแ้บ่ง

โลกออกเป็นสองขัว้ ก่อเกดิเป็นสงครามเยน็ทีแ่พร่กระจายไปทัว่โลก  เกดิลทัธทิางความคดิทีข่ดัแยง้กนัระหว่าง
ลทัธมิากซ์–เลนินพรรคการเมอืงเดยีว และสหรฐัอเมรกิาเป็นรฐัทุนนิยมทีม่กีารเลอืกตัง้เสรี เกดิสงครามตวัแทนขึน้
ในหลายพืน้ที ่โดยมปีระเทศมหาอ านาจทัง้สองหนุนหลงั เช่น สงครามเวยีดนาม สงครามเกาหล ีและความขดัแยง้
ระหว่างอาหรบั-อสิราเอล เป็นตน้ และเกดิการพฒันาทางการทหารและสะสมอาวุธนิวเคลยีร ์ตลอดจนการแขง่ขนั
ส ารวจอวกาศ  

อย่างไรก็ดีเมื่อสหภาพโซเวยีตล่มสลาย ท าให้สหรฐัอเมรกิา ผงาดขึ้นเป็นผู้น าการจดัระเบยีบโลกใหม่ 
(New World Order) เพื่อสร้างโลกขัว้เดียว คือ  โลกของทุนนิยมเสรปีระชาธิปไตย ได้ผลิตกระแสโลกาภิวตัน์
ครอบคลุมไปทัว่ทุกพื้นทีข่องโลก และเพื่อใหส้อดคล้องกบัการจดัระเบยีบใหม่มกีารสรา้งกฏกตกิา 5 ขอ้ เพื่อให้
ประเทศต่างๆ ปรบัเปลีย่นตาม ไดแ้ก ่ 

1. ประเทศต่างๆ ในโลกตอ้งมกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย ถา้ประเทศไหนไมเ่ป็นประชาธปิไตยก็
จะถกูคว ่าบาตรดว้ยมาตรการต่างๆ 

2. ประเทศต่างๆ ตอ้งเคารพสทิธมินุษยชน เพือ่ใหส้อดรบักบัการปกครองแบบประชาธปิไตย ประเทศใดมี
การละเมดิสทิธมินุษยชน กจ็ะถกูมาตรการกดดนั โดยเฉพาะมาตรการทางการคา้ 

3. ประเทศต่างๆ ตอ้งเปิดใหม้กีารคา้เสร ีการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ การยกเลกิก าแพงภาษ ีและใหม้กีาร
ลงทนุขา้มชาตอิยา่งเสร ี

4. ประเทศต่างๆ ตอ้งเคารพสทิธดิา้นทรพัยส์นิทางปัญญา  
5. ประเทศต่างๆ ตอ้งรกัษาสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะเรือ่งภาวะโลกรอ้น และปัญหามลพษิ 
สหรฐัอเมรกิา พยายามใชเ้ครื่องมอืทัง้ทางการทหาร การเงนิ การคา้และการลงทุน เทคโนโลย ีสื่อและ

วฒันธรรม ทัง้ในเชงิบงัคบั ชกัชวน เกลี้ยกล่อม ใหป้ระเทศต่างๆ ปรบัเปลีย่นเศรษฐกจิการเมอืงและสงัคมตาม 5 
ขอ้ขา้งตน้ เชน่ การใหธ้นาคารโลกปล่อยกูเ้พือ่ฟ้ืนฟูโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่ป้องปรามลทัธคิอมมวินิสต ์และการปล่อย
กูข้องกองทนุการเงนิระหว่างประเทศใหแ้กไ่ทย โดยมขีอ้แมใ้หไ้ทยตอ้งแปรรปูรฐัวสิาหกจิ การเปิดเสรกีารคา้ทัง้พหุ
ภาคแีละทวภิาค ีโดยเฉพาะการเปิดเจรจา FTA การใชม้าตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกจิต่อประเทศทีม่รีฐับาลทหาร 
การใชม้าตรการทีไ่ม่ใช่ภาษีเพื่อกดีกนัสนิคา้ของบางประเทศ การใชส้ื่อหนังฮอลวิู้ดเพื่อครอบง าสรา้งภาพลบต่อ
ขบวนการคอมมวินิสต์ในจนีในเวยีดนาม ตลอดจนการใช้สื่อ CNN และกองทพัเขา้ยดึครองอรีกั เป็นตน้ มาตรการ
ทัง้หลายเหล่านี้ใชส้รา้งโลกขัว้เดยีว เป็นไปเพือ่ครองความเป็นเจา้ของสหรฐัอเมรกิา 

แต่กระนัน้ เมื่อรสัเซยีและจนี สามารถฟ้ืนฟูเศรษฐกจิกลบัคนืมาได ้ท าใหท้ัง้สองประเทศได้หวนคนืสู่เวที
มหาอ านาจทัง้ทางเศรษฐกจิและการเมอืงโลก การพลกิกลบัเชงิสถานการณ์ท าใหส้หรฐัอเมรกิาเริม่เพลีย่งพล ้าทัง้
ในทางเศรษฐกจิและการเมอืง สหรฐัฯ กลายเป็นประเทศทีข่าดดุลการคา้มากทีส่ดุในโลก พรอ้มทัง้ยงัมหีนี้สาธารณะ



สงูสุดในโลกดว้ยเช่นกนั การครองความเป็นเจา้ดว้ยการทุ่มงบประมาณทางการทหาร การพฒันาอวกาศ และการ
เปิดเสรีการค้าการลงทุน ท าให้เกิดแนวคิดแบ่งงานกันท าในระดับโลก เกิดการโยกย้ายฐานการผลิตของ
อตุสาหกรรมในสหรฐัฯ และประเทศมหาอ านาจอืน่ๆ เชน่ ญีปุ่่ น เป็นตน้ ไปอยูใ่นประเทศก าลงัพฒันา ทัง้ในจนี ไทย 
และประเทศอาเซยีนอื่นๆ เพื่อหาแรงงานราคาถูก กนิส่วนต่างค่าแรง สรา้งความมัง่คัง่ใหแ้ก่นายทุนอุตสาหกรรม 
แต่ไดแ้พร่กระจายความยากจนไปยงักลุ่มคนงาน  นอกจากนี้ยงัแสวงหาก าไรจากการคา้ขายตราสารทางการเงนิ
มากกว่าหาก าไรจากภาคการผลติจรงิ  ซึง่ท าใหเ้กดิความอ่อนไหวแปรปรวนทางเศรษฐกจิและการเงนิไดง้า่ย และ
ทีสุ่ดกน็ าไปสู่วกิฤตแิฮมเบอร์เกอร์ ส่งผลกระทบไปทัว่โลก แม้ว่ากลยุทธ์ทางเศรษฐกจิจะสรา้งความมัง่คัง่ให้แก่
สหรฐัฯ ในภาพรวม แต่กม็เีพยีงคนกลุ่มน้อยทีไ่ดป้ระโยชน์ คนส่วนใหญ่กลบัว่างงาน และยากจนลง จนก่อใหเ้กดิ
ปัญหาความเหลื่อมล ้า บัน่ทอนคะแนนความนิยมของผูน้ าสหรฐัฯ ในยคุสมยันี้ 

การหวนคนืของจนีและรสัเซยีในเวทโีลก ทัง้สองไดก้ลบัมารวมกนัเป็นขัว้ขดัแยง้กบัสหรฐัฯ ทีท่รงพลงั แม้
สหรฐัฯ ในฐานะผู้น าการจดัระเบียบโลก ได้พยายามสร้างกฎกติกาเพื่อจดัระเบียบโลกใหม่ แต่ในสถานการณ์
ปัจจุบนั สหรฐัฯ เพลีย่งพล ้า โดยเฉพาะยุคสมยัของประธานธบิดโีดนลัด ์ทรมัป์ ทีป่ระกาศนโยบาย American Fist 
และพยายามใชพ้ลงัอ านาจทุกช่องทางเพื่อสรา้งความเป็นทีห่นึ่งใหแ้ก่สหรฐัฯ สรา้งสถานการณ์คุกกรุ่นกบัจนีดว้ย
สงครามการค้า เกดิเป็นลทัธิพาณิชย์นิยมใหม่ มกีารตัง้ก าแพงภาษีแก่ประเทศขัว้ตรงขา้ม การพยายามจุดไฟ
สงครามในแถบประเทศอาหรบัและคาบสมทุรเกาหล ี และตอ้งการปราบปรามประเทศทีค่รอบครองอาวุธนิวเคลยีร์
และอาวุธชวีภาพ ดงัเช่น กรณีสหรฐัฯ ฝรัง่เศสและองักฤษรว่มกนัยงิถล่มใสซ่เีรยี ในขอ้หาที่ว่ารฐับาลซเีรยีใชอ้าวุธ
ชวีภาพในการปราบฝ่ายกบฏ แต่โดนสกดักัน้โดยกองทพัของรสัเซยี เมือ่ไมส่ามารถท าลายซเีรยีได ้สหรฐัฯ องักฤษ 
และฝรัง่เศส กเ็ริม่น ามาตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกจิกลบัมาใชอ้กีครัง้ 

หลายเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในโลก ณ ขณะนี้ สะทอ้นใหเ้หน็การปะทะทีร่นุแรงมากขึน้ของประเทศมหาอ านาจ 
มทีัง้สงครามตวัจรงิในสมรภมูการคา้ และสงครามตวัแทนในสมรภมูทิางการทหาร  การสะสมความขดัแยง้และการ
ซ่องสุมอาวุธและก าลงัทหารของแต่ละฝ่าย ก าลงัจะพฒันาจากเชงิปรมิาณไปสู่คุณภาพ จนมกีารพยากรณ์ถงึความ
เป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิสงครามโลกครัง้ที ่3   

ส าหรบัประเทศไทย เป็นเพยีงประเทศเลก็ในเวทโีลก ความขดัแยง้ของขัว้ประเทศมหาอ านาจยอ่มกระทบ
ไทยอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ เปรยีบเหมอืนชา้งสารชนกนั หญ้าแพรกกแ็หลกลาญ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่
ประเทศไทยและประชาชนไทยต้องตดิตามและวเิคราะหส์ถานการณ์ความขดัแยง้นี้ เพื่อใหไ้ทยเท่าทนั ไม่เพลี่ยง
พล ้าต่อสถานการณ์ และสามารถก าหนดท่าทีต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของ
โลกาภวิฒัน์และการสื่อสารไรพ้รมแดน เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในระดบัสากล ย่อมส่งผลกระทบต่อชวีติความ
เป็นอยู่ของทุกตวัคนในสงัคมไทย จงึจ าเป็นทีจ่ะต้องมกีระบวนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ เพือ่จะไดต้ัง้รบัปรบัตวัและก าหนดทา่ททีางเศรษฐกจิการเมอืงใหเ้หมาะสม เพือ่ความอยูร่อดและการกา้วหน้า
พฒันาไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ทัง้หมดจงึเป็นทีม่าของการจดัใหม้หีลกัสูตรอบรมระยะสัน้ วชิาเศรษฐกจิการเมอืงระหว่างประเทศ โดย
คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ ซึง่จะเหมาะสมกบัทัง้บุคลากรภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน และ
จ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัผูท้ีส่นใจสถานการณ์เศรษฐกจิการเมอืงระดบัสากล ระดบัชาต ิและระดบัชุมชน ซึง่ปัจจุบนัมี
การถกัทอเขา้ด้วยกนัอย่างยากทีจ่ะแยกจากจากกนัได้ เพื่อพฒันาใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเป็นนักยุทธศาสตร์ มอง



สถานการณ์ไดอ้ย่างทะลุปุโปร่ง รอบดา้น เชื่อมโยงการเมอืงและเศรษฐกจิ สงัคม เป็นผูน้ าทางความคดิทีส่ามารถ
ก าหนดทา่ท ีและนโยบายสาธารณะไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อใหบุ้คคลากรทัง้ภาครฐั เอกชน และภาคประชาชน จากส่วนกลางและทอ้งถิน่ มคีวามเขา้ใจเรื่องการ

เชื่อมต่อ การถกัทอของสถานการณ์ในระดบัสากลและระดบัทอ้งถิน่ ของระบบการเมอืง เศรษฐกจิ และ
สงัคมวฒันธรรมของโลก ที่มผีลกระทบต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  และกระทบต่อชีวิต
เศรษฐกจิและสงัคมระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ 

2.2 เพื่อให้เขา้ใจถึงระเบยีบโลกใหม่(new world order) ที่เชื่อมโยงขอ้ตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศ ทัง้
ขอ้ตกลงทางการคา้ ขอ้ตกลงทางการทหาร การสื่อสารและวฒันธรรม ทีจ่ะมผีลกระทบชวีติคนไทย 
และชมุชนทอ้งถิน่ของไทย 

2.3 เพื่อใหเ้กดิความตระหนักรูถ้งึผลกระทบจากขอ้ตกลงระหว่างประเทศ การลงทุนจากต่างประเทศทีม่อีทิธพิล
ต่อเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมไทย 

2.4 เพื่อใหเ้กดิการปรบัตัว และเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศ การ
ลงทุนจากต่างประเทศ การแขง่ขนัของเหล่าประเทศมหาอ านาจ เช่น สหรฐัอเมรกิา จนี รสัเซยี ญีปุ่่ น 
และทีส่ าคญัอย่างยิง่ คอื การรบัรูแ้ละเท่ากนัของประชาชนในทอ้งถิน่ ทีจ่ะไดร้บัผลดหีรอืผลเสยีจาก
สถานการณ์เหล่านี้ 

3. จ านวนผู้เข้ารบัการอบรม 10 - 30 คน 
4. ระยะเวลา 45 ชัว่โมง 
5. วนั เวลา และสถานท่ี : วนัเสาร ์หรอืวนัอาทติย ์ณ ศนูยศ์กึษาวภิาวด ีมหาวทิยาลยัรงัสติ 
6. ค่าใช้จ่ายการในการอบรม คนละ 15,000 บาท โอนเขา้บญัช ีธนาคารทหารไทย ชือ่บญัช ีสถาบนัรงัสติ

วชิชาลยั เลขทีบ่ญัช ี099–2–49136-5 
7. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

7.1 ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ  
7.2 อ.อรอนงค ์นิธิภาคย ์โทร. 061-558-5553 
7.3 รศ.ดร.ณรงค ์เพช็รประเสริฐ ท่ีปรึกษา โทร. 081-566-7038 

8. ช่วงเวลาการฝึกอบรม รุ่นท่ี 1 เดือน สิงหาคม – กนัยายน 2561 
9. ผู้ส าเรจ็การอบรม ทีป่ระสงคจ์ะมกีารศกึษาต่อปรญิญาโทในสาขาเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง คณะ

เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติทีจ่ะเปิดหลกัสตูรเพือ่การเรยีนการสอนในอนาคต ถา้สามารถผา่น
ขอ้เขยีนจากหลกัสตูรอบรมในระดบัเกรด B ขึน้ไป มหาวทิยาลยักจ็ะใหส้ทิธ ิสอบผา่น วชิาเศรษฐศาสตร์
การเมอืงระหว่างประเทศ โดยไมต่อ้งลงทะเบยีนเรยีนอกี 


