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1.  แนวคิด 

1.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศเป็นศาสตรท์ีม่วีวิฒันาการมาไม่นานนัก หากเทยีบกบั

วชิารฐัศาสตร ์

1.2 มมีโนทศัน์เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศอนัเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงของ

โลกยคุใหม ่

 

2.  วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

เมือ่ศกึษาบทน้ีแลว้ นกัศกึษาจะสามารถ 

2.1 บอกขอบเขตและประวตัคิวามเป็นมาของวชิาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศได ้

2.2 อธบิายการวเิคราะหเ์หตุการณ์ระหว่างประเทศโดยใชม้โนทศัน์และแนวพนิิจต่าง ๆ     

กนัได ้

2.3 ระบุทฤษฎต่ีาง ๆ ในทางการเมอืงระหวา่งประเทศได ้

2.4 บอกสาขาการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนําบทท่ี 14 
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 
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รศ.ดร.สรุพล ราชภณัฑารกัษ์ 

 

1.  ความเบือ้งต้น 

“ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือ

ความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัประชาชาติ ในยุคปจัจุบนัน้ีไม่มรีฐัใด ชาติใดที่จะดํารงอยู่อย่างโดด

เดีย่วตามลําพงั โดยทีไ่ม่ต้องเกี่ยวขอ้งตดิต่อกบัรฐัอื่น ๆ หรอืสงัคมอื่น ๆ โดยไดอ้กีต่อไป อกี

ทัง้ไดม้กีารยอมรบักนัว่าความสมัพนัธ์ระหว่างการเมอืงภายในรฐั และการเมอืงภายนอกรฐั

นัน้เกีย่วพนัและเป็นผลซึง่กนัและกนั ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยการเมอืงคอื รฐั ในปจัจุบนัได้

มุ่งไปถงึทัง้ทางการเมอืง ทางเศรษฐกจิ และทางสงัคมระหว่างรฐัซึ่งมปีระมาณ 160 รฐั ทัง้ใน

องคก์ารและนอกองคก์ารสหประชาชาต ิ

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศน้ีมไิดห้มายความถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง “ประเทศ” 

เท่านัน้ แต่มีความหมายที่กว้างกว่านัน้ ถึงแม้ว่า “หน่วย” ที่มีบทบาทสําคญัส่วนใหญ่ใน

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศคอืรฐั หรอืรฐับาล ผูด้ําเนินกจิการของรฐัก็ตาม “ประเทศ” น้ี

รวมถงึ “หน่วย” อื่น ๆ ที่มใิช่รฐั เช่น องค์การระหว่างประเทศ กลุ่มบุคคลใด ๆ หรอืบุคคลใด

บุคคลหน่ึงซึง่มบีทบาทความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศได ้“ความสมัพนัธ”์ มไิดห้มายความถงึ

เฉพาะความสมัพนัธ์ทางการเมืองเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ 

วฒันธรรม และอื่น ๆ ซึง่มคีวามสาํคญัในการดําเนินการเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของ “หน่วย” 

นัน้ ๆ ความสมัพนัธน้ี์ มทีัง้ความขดัแย้งและความร่วมมือ 

สาระของความสมัพนัธ ์ระหว่างประเทศตามที ่จิรโชค (บรรพต)  วีระสย ผู้

วางรากฐานภาควชิารฐัศาสตรแ์ละก่อตัง้คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง ไดก้ําหนด

ไว ้คอื เป็นแผน ข. หรอืแปลนบีในปี 2514 และ พ.ศ.2516 ตามลําดบั เนื้อหาสาระซึ่ง

สําคญัและเกี่ยวโยงกบัชวีติทุก ๆ คนมากยิง่ขึน้เดมิทเีดยีวยงัไม่มีวิทยาการแยกออกไป

โดยเฉพาะว ่าเป็นความสมัพนัธ ์ระหว ่างประเทศผลกระทบจากเหตุการณ์แห ่งมหา

บทท่ี 14 

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 
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สงครามโลกครัง้ที ่1 (1914-1918) มสี่วนกระตุ้นใหเ้กดิภาควชิาหรอืสาขาวิชา(dicipline) 

เป็นแหง่แรกในวงการวชิาการ โดยเฉพาะใน ประเทศองักฤษ ทีม่หาวทิยาลยัแหง่ Wales ในปี 

ค.ศ.1919 คอื ภายหลงัสิน้สดุของมหาสงคราม  

(Scott Burchill และคณะ ในหนงัสอืชื่อ Theories of International Relations . 2
nd

 

ed. New York : Palgrave, 1996, p.4.)   

ในยุคร่วมสมัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขยายความสําคัญพร้อมกับการที่

สถานการณ์ของโลกเปลีย่นจากคล่ืนลกูท่ี 2 ซึง่เน้นการใชเ้ครื่องจกัรกลแหง่อุตสาหกรรม เขา้สู่

คล่ืนลูกท่ี 3 (third wave) แหง่การใชเ้ทคโนโลยลีํ้าสมยั (Hi Tech) โดยเฉพาะความกา้วหน้า

ดา้นสารสนเทศ (Information Technology) ซึง่ผลกัดนัเขา้สู่ความเป็น “สากล” หรอื “โลก

ไร้พรมแดน” (borderless) ซึง่มกัเรยีกกนัตามศพัทข์องราชบณัฑติยสถานวา่ “โลกาภิวตัน์” 

2.  ขอบเขตการศึกษา 

การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศกระทําได ้2 วธิ ี1) ศึกษาเพ่ือให้ได้ความรู้

ทัว่ ๆ ไปในด้านระหว่างประเทศ ถอืเป็นการเพิม่พูนความรูเ้พื่อปรบัปรุงพฒันา ทัง้ผูนํ้าและ

พลเมอืงในฐานะทีเ่ป็นวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชวีติประจําวนัของมนุษย ์ทําใหเ้ขา้ใจสภาพทีเ่กดิขึน้

รอบ ๆ ตวั 2) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมการสร้างนักความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศ หรอืเพื่อจุดประสงคใ์นการประกอบอาชพี ในหน่วยงานทีท่ําหน้าทีด่า้นการ

ต่างประเทศโดยเฉพาะ อนัไดแ้ก่ องค์การที่เป็นของเอกชนและองค์การของรฐั เป็นการสรา้ง

ผูเ้ชีย่วชาญการต่างประเทศขึน้ ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ หมายถงึ ความเกีย่วพนัระหว่าง

บุคคลในชาตต่ิาง ๆ เป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ระหวา่งบุคคลต่อบุคคล หรอืกลุ่มบุคคลต่อกลุ่มบุคคล 

การติดต่อของบุคคลเหล่านัน้ สามารถทําได้โดยตรง หรอืโดยผ่านทางองค์การหรอืสถาบนั

สื่อกลางกไ็ด ้ในการศกึษา “ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ” มกัจะสบัสนกบั “การเมอืงระหว่าง

ประเทศ”  

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ (International Relations) เป็นเรื่องของการตดิต่อ 

หรอืความสมัพนัธใ์นแขนงต่าง ๆ เช่น เศรษฐกจิ การศกึษา วฒันธรรม การกีฬา การบนัเทงิ

และเทคโนโลย ีสนัติภาพ สงคราม การทตู  

การเมืองระหว่างประเทศ (International Politics) นัน้ ครอบคลุมมติทิางการเมอืง

ในความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เช่น การกําหนดนโยบายต่างประเทศ ระบบการเมอืงของ

โลก เป็นการสมัพนัธร์ะหวา่งรฐับาลต่อรฐับาลดา้นการเมอืง 
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(William T.R.Fox and Annette B. Fox, “The Teaching of International Relations 

in the  

United States”, in William C. Olson and Fred A. Sonderman, The Theory and Practice 

of International Relations. 2
nd

 ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1966, p.5) 

3.  วิวฒันาการของการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 

การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศในฐานะเป็นวชิาการเริม่ตน้ในช่วงก่อนมหา

สงครามโลกครัง้ท่ี 1 (1914-1918) และมีวิว ัฒนาการโดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง โดยการ

พจิารณาประเดน็หลกั ๆ ไดแ้ก่ 1) การศกึษาเชงิประวติัศาสตรก์ารทูต 2) การพจิารณาเชงิ

เหตกุารณ์ปัจจบุนั 3) กฎหมายระหวา่งประเทศ และ 4) การเมืองระหวา่งประเทศ 

ช่วงเวลาท่ีหน่ึง : ประวติัศาสตรก์ารทูต ในชว่งน้ีมกีารศกึษาเกีย่วกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ของทางการทูต มีข้อเขยีนในเรื่องน้ีมากในประเทศองักฤษ โดยเกี่ยวพนักับเหตุการณ์ที่

เกดิขึน้เม่ือหลายศตวรรษมาแลว้ ตวัอย่าง ไดแ้ก่ การศกึษานโยบายต่างประเทศขององักฤษ

โดยรัฐบุรุษและนักการทูตสําคัญ ๆ เช่น พาลเมอร์สตัน้ (Palmerston) และแคนน่ิง 

(Canning) ใหค้วามสําคญักบัความถูกต้องทางประวตั ิศาสตร ์ตามวธิกีารค ้นคว ้าทาง

ประวตัิศาสตร์ ไม่มีการตัง้ข้อสงัเกตแบบทัว่ ๆ ไป (generalization) ในช่วงน้ีเป็นความ

พยายามที่จะพูดถึงเหตุการณ์ทางการเมอืงระหว่างประเทศโดยปราศจากทฤษฎี ดงันัน้ จึง

กล่าวไดว้่าเป็นช่วงเวลาทีบ่รรยายหรอืพรรณนาเหตุการณ์ในอดตีช่วงแรกที่ครอบคลุมระยะเวลา

ก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 1 และช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 1 ด้วย จัดได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่นัก

ประวตัศิาสตรม์บีทบาทในวทิยาการทีว่า่ดว้ยความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

ช่วงเวลาท่ีสอง : เน้นเหตุการณ์ เป็นช่วงระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 1 และ

สงครามโลกครัง้ที ่2 ดงันัน้ ใหค้วามสาํคญักบัหนังสือพิมพห์รอืวารสารขา่วไมไ่ดค้าํนึง ถงึการ

ลําดับเหตุการณ์จากอดีตและทําให้ผู้ศึกษาเกี่ยวกับความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเป็นผู้ที่

สนบัสนุนกฎเกณฑห์รอืระเบยีบการเกีย่วกบัการต่างประเทศตามความคดิเหน็ของตน  ตวัอยา่ง

คอื การอภิปรายโดยไม่ศึกษาวิเคราะห์ให้ลึกซ้ึงในเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องการค้าเสรี การ

ปฏริปูระบบการเงนินานาชาตหิรอืการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงองคก์ารระหวา่งประเทศ  

ไม่มคีวามพยายามเปรยีบเทยีบประเดน็ปญัหา ผูท้ี่เขยีนเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่าง

ประเทศในช่วงน้ี ไดแ้ก่ อดตีประธานาธบิดวีูดโร วิลสนั อเมริกนัซ่ึงต่อต้านการพิจารณา

เหตุการณ์ทางการทูตในอดีต เช่น คองเกรสแห่งเวียนนา (Congress of Vienna) ซึง่ฝา่ย

องักฤษเสนอในการประชุมใหญ่เพือ่สนัตภิาพ ณ กรงุปารสี  
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อาจสรุปแนวเหตุการณ์ปจัจุบนัน้ี คอื ประการแรก เป็นเรื่องของการพจิารณาวนัต่อ

วนัในการแกไ้ขปญัหาของโลก ประการท่ี 2 ขาดวิธีการศึกษาและวินิจฉัยเหตุการณ์ต่าง ๆ 

อย่างลึกซึ้ง ดงันัน้ จงึมกีารพูดถึงความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในเรื่อง    พื้น ๆ เช่น กีฬา

โอลิมปิกสท่ี์เอเธนส ์2004 หรอืการเคลื่อนไหวทางการทตูของสหรฐัอเมรกิา เพื่อหาพนัธมติร

หรอืองคก์ารสหประชาชาต ิในการช่วยดแูลอิรคัหลงัการมอบคืนอาํนาจให้แก่อิรคัในวนัท่ี 

28 มิถนุายน 2547  

ช่วงท่ีสาม : เน้นหนักทางกฎหมาย ช่วงที ่3 น้ีเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัช่วงที ่2 ไดใ้ห้

ความสนใจเป็นพเิศษในการเมอืงระหว่างประเทศและองคก์ารระหว่างประเทศ จุดหมายคอืเพื่อ

ค้นหาเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของสงัคมนานาชาติว่ามแีนวโน้มไปในทางใด และพยายาม

หาทางปรบัปรงุแก้ไขสถาบนัต่าง ๆ เทา่ทีม่อียูห่รอืก่อให ้เกดิมเีพือ่จะบรรลุเป้าหมาย  

นักวชิาการทางความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศมสีภาพคลา้ยกบัเป็นนักปฏิรปูสงัคม

การเมือง เช่น การสถาปนาสนันิบาตชาติ (League of Nations) ลกัษณะเด่น ๆ ของช่วงน้ี 

ได้แก่ 1) เป็นช่วงที่มีการเล็งผลเลิศว่าโลกจะก้าวไปสู่ความผาสุกภายใต้กฎเกณฑ์

นานาชาติและองค์การระหว่างประเทศ 2) นักวชิาการมคีวามชํานาญในทางกฎหมาย

ระหว่างประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ 3) มแีนวโน้มทีจ่ะออกความเหน็ในเชิงช่ืนชมหรอื

ตาํหนิการกระทาํหรอืเหตุการณ์นานาชาตโิดยไมค่าํนึงถงึสภาพการณ์ของประเทศต่าง ๆ  

ช่วงเวลาท่ีส่ี : แนวการเมืองระหว่างประเทศ เกดิขึน้ในช่วงหลงัมหาสงครามโลก

ครัง้ท่ี 2 ศกึษาประเดน็และเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน โลกทีเ่กดิขึน้เป็นปกตวิสิยั แต่ไม่มีการแสดง

ทศันคติในทางบวกหรือทางลบต่อสิง่นัน้ ๆ ลดความสนใจลงในเรื่องของโครงสรา้งและการ

จดัองคก์ารในรปูแบบของสงัคมนานาชาต ิแต่สนใจเรือ่งพลงัและลกัษณะต่าง ๆ อนัมบีทบาทต่อ

พฤติกรรมของรฐัประชาชาติ และศึกษาแนวโน้มนโยบายต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ 

รวมทัง้รปูแบบและวธิกีาร  เมื่อศกึษาองคก์ารนานาชาต ิเช่น สหประชาชาต ิจงึศกึษาโดย

พจิารณาวา่เป็นผลจากแรงผลกัดนัและการเรียกร้องต่าง ๆ ของหลายชาตทิีเ่ป็นสมาชกิ  

เมือ่ศกึษาเกีย่วกบัชาติท่ีเป็นสมาชิก ยอ่มตอ้งใหค้วามสาํคญักบัประเทศใหญ่ๆ  เช่น 

สหรฐัอเมรกิา และรสัเซยี ทัง้น้ีโดยศกึษานโยบายของประเทศนัน้ ๆ  

ในชว่งน้ีมคีวามเกีย่วขอ้งระหวา่ง ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ กบัวิชารฐัศาสตร์

โดยตรง ทัง้น้ีเพราะรฐัศาสตรถ์อืว่าการเมอืงเป็นเรื่องการแข่งขนักนัระหว่างกลุ่มและบุคคล 

เมื่อกลายเป็นการเมอืงระหว่างประเทศกลุ่มและบุคคลกข็ยายขอบเขตกลายเป็นหน่วยระดบัที่

ใหญ่กว่า คอื ระดบัรฐัประชาชาติ อน่ึง มกีารศกึษา “การเช่ือมกนั” (linkage)  ระหว่างเรื่อง
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ภายในประเทศกบัการเมอืงระหว่างประเทศ ดงัที่ศาสตราจารย์โรสเนา (Rosenau) เรยีกว่า  

“การเมืองเรื่องเช่ือมกนั” (linkage politics) 

4.  การวิเคราะหเ์ชิงสหวิทยาการ 

การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศแตกต่างไปจากแนวเก่าหรอืแนวเดมิ เดิมนัก

ประวตัิศาสตร์ นักรฐัศาสตร์ นักมนุษยศาสตร์ และนักนิติศาสตร์เป็นผู้ที่ผูกขาดการศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ในปัจจุบนั วทิยาศาสตร ์ดา้นสงัคมวทิยาและจติวทิยา รวมทัง้

เศรษฐศาสตรแ์ละมานุษยวทิยา 

สงัคมวิทยา จิตวิทยาและจิตวิทยาสงัคมกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ นัก

สงัคมวทิยาและนักจติวทิยา และนักจติวทิยาสงัคมช่วยใหเ้ขา้ใจลกัษณะและที่มาของเจตคต ิ

หรอืทศันคติ (attitude) และทศันะ(opinion) ของมหาชนซึ่งมผีลกระทบนักสงัคมวทิยาและ

นักจิตวิทยาสงัคมมีส่วนช่วยอย่างมากในการทําให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลที่

เกีย่วขอ้งดา้นการเมอืงระหวา่งประเทศ 

เศรษฐศาสตรก์บัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกบัเรื่องการค้าระหว่าง

ประเทศและการพฒันาการทางด้านเศรษฐกิจ 

มานุษยวิทยากบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ การศกึษาเรื่องขนบธรรมเนียม

ประเพณีของต่างประเทศเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาต่อรอง หรอืการตกลงกนัในวงการเมอืง

ระหวา่งประเทศ  

ข้อพึงระวงั การวจิยัทางดา้นสงัคมศาสตรห์ลายสาขามปีระโยชน์แต่จะตอ้งระมดัระวงัใน

การนําไปประยุกต์ใช ้ตวัอย่าง ได้แก่ การศกึษาจิตวิทยาสงัคมที่เกี่ยวกบัพฤตกิรรมในกลุ่ม

เล็ก ๆ ในการที่จะเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขปญัหาย่อมมีประโยชน์ในการสร้างกลไกของ

พฤตกิรรมกลุ่ม แต่ต้องใชค้วามระมดัระวงัในการนําไปเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมกลุ่มเลก็ 

สว่นใหญ่ของการวจิยัไดก้ระทาํขึน้จากการทดลองซึง่มนัีกศึกษาเป็นตวัถกูทดลอง แต่ในสภาพ

ที่เป็นจริงโดยเฉพาะในช่วงที่มีวิกฤตการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศย่อมจําเป็น ต้อง

พจิารณาตวัแปรที่แตกต่างออกไปด้วย เช่น นโยบายต่างประเทศและการผลกัดนัจากโลก

ภายนอกของชาตทิีผู่ร้ว่มเจรจาเกีย่วขอ้งดว้ย 

5.  ระดบัแห่งการวิเคราะหท์างการเมืองระหว่างประเทศ 

ศกึษาใน 3 ระดบั คอื 1) ระบบการเมอืงหรอืระบบความสมัพนัธ์ของนานาชาติ 2) 

ระดบัรฐัหรอืประเทศต่าง ๆ 3) ระดบับุคคล 
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ระดบัท่ี 1 : วิเคราะหร์ะบบความสมัพนัธน์านาชาติ อาจพจิารณาในรปูแบบหรอืระบบ

ต่าง  ๆ กนั รวมทัง้การมีดลุยภาพ หรอืไม่มีดลุยภาพระหวา่งกลุ่มประเทศ 

ระดบัท่ี 2 : วิเคราะหร์ะดบัรฐั หากพจิารณาการเมอืงระหว่างประเทศจากทศันะของ

แต่ละรฐัประชาชาตยิ่อมคํานึงถึงภาวะแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกประเทศ คอื พจิารณา

เหตุการณ์ภายในประเทศว่ามอีทิธพิลต่อการต่างประเทศในเรื่องสงครามหรอืสนัตภิาพ รวมทัง้

วธิกีารตดิต่อทางการทตู แนวการวเิคราะหน้ี์มปีญัหาเหมอืนกนัเพราะผูนํ้าบางคนซึง่มบีทบาท

ในการวางนโยบายและปฏิบตัิตามนโยบายนัน้อาจเป็นผู้ซ่ึงไม่ตอบสนองต่อแรงผลกัดนั

ภายในประเทศ หรอืแมก้ระทัง่จากต่างประเทศ ตวัอย่าง คอื กรณีผูนํ้าพม่า ไม่ยอมฟงัเสยีงให้

ปล่อยนางอองซาน ซจู ี

ระดบัท่ี 3 : วิเคราะห์ระดบับุคคล คอื พจิารณาพฤตกิรรมซึ่งรวมถงึทศันคติ 

ความรูส้กึและความเชื่อต่าง ๆ ของรฐับุรุษ มกัใช้มากโดยนักประวติัศาสตรท์างการทูต มี

การพจิารณาประเดน็ต่าง ๆ ในเรื่องอดุมการณ์ แรงจงูใจ หรอืมลูเหตุจูงใจ อุดมคต ิทศันคติ

และคา่นิยมทีม่ต่ีอโลกภายนอก  

6.  วิชาหลกัในแขนงความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 

การศกึษาวชิาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศครอบคลุมเรื่อง 1) ประวตัศิาสตรก์ารทูต      

2) การเมืองระหว่างประเทศ 3) ประวตัิความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 4) เศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ 5) องคก์ารระหว่างประเทศ 6) กฎหมายระหว่างประเทศ รวมทัง้การศกึษา

การเมอืงในกลุ่มประเทศ โดยแบ่งตามลกัษณะภมูศิาสตร ์คอื ภมูภิาคศกึษา จะกล่าวเฉพาะบาง

หวัขอ้ 

ประวติัความสมัพนัธท์างการทูต เพื่อทราบวิวฒันาการของความสมัพนัธท์างการ

ทูตในอดีตจนถึงปจัจุบัน เน้นความต่อเน่ืองทางประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทาง

ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐั ในทางการเมอืง ทางเศรษฐกจิ เพื่อใชเ้ป็นหลกัวเิคราะหพ์ฤติกรรมท่ี

เกิดขึ้นในอดีตเปรียบเทียบกบัปัจจุบนั อนัอาจเป็นแนวทางในการคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

แหล่งทีม่าของการสรา้งรปูแบบของการทูต หรอืการตดิต่อระหวา่งประเทศ คอื ทวปียุโรปหรอื

ทวีปเก่า (Old Continent) โดยเกดิขึน้อยา่งจรงิจงัประมาณ 80-90 ปี คอื ประมาณ 1 ศตวรรษ

มาแลว้  

นอกจากน้ียงัศึกษาประวติัของการดําเนินการในเรื่อง 1) สนธสิญัญาสนัติภาพ 2) 

ปญัหายุโรปตะวนัตกและยุโรปตะวนัออก 3) ระบบความมัง่คงร่วมกนั (Collective Security)     
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4) การขยายอํานาจของฮติเลอร ์สงครามโลกครัง้ที ่ 2 (1941-1945) กําเนิดองค ์การ

สหประชาชาต ิ (J.B. Duroselle. Histories Diplomatique de 1919 a nos jours, 4 eme 

edition, Dalloz, 1966.) 

การทูต หมายถึง ศิลปความสามารถในการเจรจาที่จะนําไปสู่การตกลงระหว่าง

ตวัแทนรฐับาล และรฐับาลของรฐัเอกราช การเจรจานัน้ผูเ้จรจาตอ้งรกัษาผลประโยชน์ฝา่ยตน

ใหม้ากทีสุ่ด และใหสู้ญเสยีน้อยทีสุ่ด การดําเนินการทางการทูตกระทําทัง้ในระยะของสงคราม

และยามปกติ การทูตอาจใช้ในโอกาสต่าง ๆ กนั โดยม ี3 ความหมาย ได้แก่ 1) หมายถึง

นโยบายต่างประเทศ เช่น การทูตของสหรฐัอเมรกิาในตะวนัออกกลางลม้เหลว หมายความว่า 

นโยบายต่างประเทศของสหรฐัในตะวนัออกกลางลม้เหลวนัน่เอง 2) การเจรจาความเกีย่วกบัรฐั

ประชาชาติอื่น และ 3) กระทรวงการต่างประเทศ (อ่านเพิม่เติมใน Harold Nicolson. 

Diplomacy. Oxford University Press, 3
rd
 ed, 1969.) 

การเมืองระหว่างประเทศ หมายถงึ กจิกรรมทีม่ต่ีอกนั หรอืปฏสิมัพนัธร์ะหว่างรฐัใน

ดา้นการเมอืง โดยเฉพาะเป็นการเน้นในเรือ่งการเมอืงระหวา่งรฐั โดยใหค้วามสาํคญัแหง่องคก์ร

ที่มบีทบาท คอื รฐั ในความสมัพนัธ์ คอื การเมืองท่ีปรากฏ (realpolitik) การเมอืงระหว่าง

ประเทศเน้นการศกึษาในเรื่องทางโครงสรา้ง อํานาจ และจุดประสงคแ์ห่งรฐัในฐานะทีร่ฐัเป็นผู้

แสดง หรอืผูท้ีม่บีทบาท (actor) ทีแ่สดงออกมาโดยลําพงั หรอืแสดงออกมาในลกัษณะของการ

รวมกลุ่มของรฐั   ต่าง ๆ นอกจากน้ี ยงัศกึษาสถาบนั กระบวนการและปญัหาในความสมัพนัธ์

ระหวา่งรฐัประชาชาต ิซึง่รวมทัง้ปญัหาสงครามและสนัตภิาพการขดัแยง้และการรว่มมอืระหว่าง

รฐัเอกราชนับตัง้แต่ความสมัพนัธร์ะหว่างนครรฐักรกีศตวรรษที ่5 ก่อนครสิตกาล ในระยะของ

การฟ้ืนฟูศิลปวิทยาในอิตาลี ในระบบรฐัชาติ (nation-states) ในยุโรปตะวนัตก รวมทัง้

ความสมัพนัธ์ของจนีและอนิเดยีโบราณจนถงึปจัจุบนั อน่ึง ใหค้วามสนใจกบัการเมอืงระหว่าง

ประเทศที่จะก่อให้เกิดผลดแีละผลเสยีต่อความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ วกิฤติการณ์

ระหวา่งรฐั ความขดัแยง้ระหวา่งรฐั ความตงึเครยีดสงคราม ขอ้ตกลง และสนธสิญัญาระหว่างรฐั 

เป็นตน้ ปรากฏการณ์ทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการปฏวิตัอิยา่งใดอยา่งหน่ึง

ของประเทศ กบัการปฏวิตัอินัเป็นปฏกิริยิาของอกีประเทศหน่ึงต่อการปฏบิตัอินัแรกนัน้ วชิา

การเมอืงระหว่างประเทศจงึสนใจศกึษามูลเหตุจงูใจทีใ่หป้ระเทศหน่ึงปฏบิตักิารอย่างใดอย่าง

หน่ึงต่ออกีประเทศหน่ึง หรอืต่อสิง่ทีเ่รยีกรวม ๆ กนัว่า “โลกภายนอก” ดว้ย และบนัทกึผลที่

เกิดขึ้นจากการปฏิบตัิการดงักล่าวของประเทศเหล่านัน้ไว้อีกด้วย (กระมล ทองธรรมชาติ. 

“ทฤษฎีในวชิาการเมอืงระหว่างประเทศ” ในรวมบทความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ คณะ
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รฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, โรงพมิพส์งัคมศาสตร,์ 2515, หน้า 1.) การศกึษาการเมอืง

ระหว่างประเทศเน้นในเรื่องของการเมืองของประชาคมนานาชาติ มุ่งเฉพาะการทูตและ

ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐั กบัหน่วยการเมอืงอื่น ๆ และการเมอืงระหว่างประเทศถอืว่าเป็นการ

แขง่ขนั หรอืเล่นเกมซึง่มผีูเ้ล่นตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป โดยอาศยักฎเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้

7.  รปูแบบของทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศ : ทฤษฎีดลุยภาพแห่งอาํนาจ 

มีนักวิชาการที่ถือว่ารูปแบบในการเมืองระหว่างประเทศเกี่ยวกับทฤษฎีต่าง ๆ 

ดงัต่อไปน้ี คอื 1) ทฤษฎดุีลแห่งอาํนาจ 2) ทฤษฎขีัว้อํานาจ 3) ทฤษฎคีวามมัน่คงร่วมกนั และ 

4) ทฤษฎป้ีองปรามและผอ่นคลายความตงึเครยีด (Alan Bullock and Oliver Stallybrass,ed. 

The Fontana Dictionary of Modern Thought. London: Fontana Books, 1981, p.51.)  

ไดแ้ก่ นโยบายที่มกีารรวมตวักนัในหมู่รฐัประชาชาตต่ิาง ๆ เมื่อไม่ใหอ้กีชาตหิน่ึงมี

อาํนาจสงูจนเลยเกนิไป นโยบายน้ีเริม่ใช ้(K.J. Holsti. International Politics. 3rd
 ed., 

Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1977, pp. 66-67.)  โดยองักฤษก่อนสงครามโลกครัง้ที ่

1 ก่อน ค.ศ. 1914 คือ ตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 18 โดยที่กษัตริย์ในยุโรปดําเนินนโยบาย

ต่างประเทศเหมอืนกบัการเล่นหมากรุก แต่ภายหลงัสงคราม โลกครัง้ที่ 1 แล้วนโยบายดุลย

ภาพแห่งอาํนาจมคีวามหมายไปในทางทีไ่มด่ ีเพราะเหน็ว่าเป็นตน้เหตุประการหน่ึงทีท่าํใหเ้กดิ

สงครามโลกครัง้ที่ 1 ช่วงสบิปีภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 คอื ระยะปลายแห่งช่วงทศวรรษ 

1950-1959 มผีู้นิยมในแนวคิดแห่งการสร้างดุลยภาพแห่งอํานาจขึ้นมาอีก ทัง้น้ีภายหลงัที่

ประจกัษ์แจง้วา่ความ สมัพนัธร์ะหวา่งประเทศตามทฤษฎ ี2 ขัว้ ไดม้ผีูล้ดความนิยมลงแลว้ 

8.  ทฤษฎีเก่ียวกบัขัว้อาํนาจ 

ม ี2 แนว ไดแ้ก่ แบบสองขัว้อาํนาจ และแบบหลายขัว้อาํนาจ 

แนวคิดเก่ียวกับระบบ 3 ขัว้อํานาจ (bipolarity) แนวคิดน้ีแพร่หลายหลัง

สงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยแบ่งแยกรัฐประชาชาติในโลกออกเป็น 2 ค่าย (blocs) ภายใต ้

“มหาอาํนาจ” หรอื “อภิมหาอาํนาจ” (super-powers) คอื สหรฐัอเมรกิา และสหภาพโซเวยีต 

ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1960-1969 ผูนิ้ยมแนวคดิน้ีลดน้อยลงไปมาก เพราะพบว่า 2 ประเทศ

ดงักล่าวไมม่อีาํนาจทีจ่ะบงัคบัปญัหาประเทศในเครอืกลุ่ม หรอืใน “คา่ย” ของคนได ้

(Bullock and Stayllybrass, op.cit., p.65.) 

แนวคิด “พหขุัว้อาํนาจ” (multipolarity) แนวคดิหรอืรูปแบบน้ีมุ่งอธบิายสหภาพ

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศทีป่รากฏในช่วงทศวรรษ 1970-1979 นักวชิาการไดม้อง เหน็ว่า

อาํนาจในโลกมไิดมุ้ง่อยูก่บั 2 ค่าย โดยมสีหรฐั อเมรกิาและสหภาพโซเวยีตเป็นผูนํ้า อาํนาจได้
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กระจายกวา้งขวางขึน้กว่าเดมิคอื เป็น “หลายขัว้อาํนาจ” ทัง้น้ีเพราะ 25-30 ปีภายหลงัจาก

สงครามโลกครัง้ที่ 2 ได้มีกลุ่มอํานาจใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น จีน ญี่ปุ่น และประเทศในยุโรป

ตะวนัตก แนวคิด “พหุขัว้อํานาจ” น้ีมองพละกําลงัทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากพลงัทาง

การเมอืง สาํหรบัแนวคดิ 2 ขัว้อาํนาจนัน้ใหค้วามสาํคญักบัอาํนาจทางการใชก้ําลงัอาวุธปรมาณู

ซึ่ง 2 ประเทศ คอื สหรฐัอเมรกิาและสหภาพโซเวยีตมแีบบผูกขาดในเชงิจํานวนและอํานาจ

ทาํลาย (Ibid. p.404.) 

9.  ทฤษฎีความมัน่คงรว่มกนั (collective security theory) 

เป็นทฤษฎีที่ต่อเน่ืองจากทฤษฎีแรก โดยเหตุผลที่ว่าเพื่อสถาปนาความรบัผดิชอบ

ร่วมกันและเพื่อนําเอาทรัพยากรในแต่ละรัฐที่รวมกันมาใช้เพื่อการรักษาสันติภาพ การ

รบัผดิชอบรว่มกนัจะเกดิขึน้โดยความรว่มมอืของรฐัประชาชาต ิ3 รฐัขึน้ไป เป็นการมอบอาํนาจ

ไปทีก่ลุ่มของรฐัโดยยดึหลกัทีว่่าผลประโยชน์ของกลุ่มถอืผลประโยชน์ของรฐั ผลประโยชน์ของ

รฐัถอืผลประโยชน์ของกลุ่มของรฐั 

ผลติผลของทฤษฎน้ีี คอื การก่อตัง้สนันิบาตชาติ ค.ศ. 1920 หลงัสงครามโลกครัง้ที่

หน่ึงและสหประชาชาต ิใน ค.ศ. 1945 หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง 

10.   ทฤษฎีป้องปรามและทฤษฎีการผ่อนคลายความตึงเครียด(deterrence 

and détente) 

ทฤษฎีป้องปรามต้องการยบัยัง้การขยายอิทธิพล โดยการใชอ้าวุธหรอืการข่มขู่

โดยอาวุธ ยบัยัง้การรุกราน แผ่แสนยานุภาพ วธิกีารป้องปรามอํานาจทําไดด้ว้ยการรวมสมคัร

พรรคพวกของประเทศต่าง ๆ ขึน้ เช่น NATO (North Atlantic Treaty Organization) เพื่อ

ต่อต้านสหภาพโซเวยีตและกลุ่มรฐัสงัคมนิยม (คอืกลุ่มประเทศที่ยดึลทัธิคอมมวินิสต์) และการ

ก่อตัง้ Warsaw Pact เพื่อต่อต้านองค์การเนโต้โดยสหภาพโซเวยีต  และประเทศ ยุโรป 

ตะวนัออก (ซึง่ยดึลทัธคิอมมวินิสต)์ 

ทฤษฎีเดตอ็ง détente หมายถงึ การลดความตงึเครยีดจากการทาํสงครามประสาท

สงครามเยน็ เพือ่ผอ่นคลายความตงึเครยีดทีอ่าจนําไปสูส่งครามอาวุธ วธิกีารลดความตงึเครยีด 

ไดแ้ก่ 1) การไม่เขา้ไปแทรกแซงกจิการภายในของชาตอิื่น 2) การเปลี่ยนนโยบายเผชญิหน้า 

เป็นนโยบายเจรจา และ 3) นโยบายการลดกําลงัอาวุธ และควบคุมอาวุธรา้ยแรง เช่น ความ

พยายามรว่มกนัในการควบคุมอาวุธนิวเคลยีรร์ะหวา่ง 2 อภมิหา อาํนาจ คอื สหรฐัอเมรกิา และ

สหภาพโซเวยีต 
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11.  กฎหมายระหว่างประเทศ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศพิจารณาได้ทัง้ในแง่การเมืองและในทางกฎหมาย 

กฎหมายมบีทบาทในความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายสามารถช่วยส่งเสรมิหรอืยบัยัง้

การกําหนดนโยบายหรอืการตดัสนิปญัหาของผูบ้รหิารของรฐั แนวความคดิกฎหมายระหว่าง

ประเทศเกดิขึน้สมยั Hugo Grotius (1583-1645) ซึง่ไดนิ้พนธผ์ลงานสาํคญัในปี ค.ศ. 1625 

เกีย่วกบักฎหมายระหว่างประเทศขัน้แรก คอื De jure belli acpacis (On the Law of War 

and Peace) ต่อมาไดม้ผีลงานทางดา้นน้ิเพิม่เตมิโดย Pufendorf (1632-1697), Wolff (1679-

1751), Vattel (1714-1767) แนวกฎหมายระหว่างประเทศในระยะดัง้เดมิ เป็นลกัษณะกวา้ง ๆ 

ซึง่ขาดอาํนาจทางการเมอืงทีอ่ยูเ่หนือรฐัอธปิไตยทัง้หลาย ทีจ่ะบงัคบัใหม้กีารปฏบิตัติามตวับท

รวมทัง้อาํนาจลงโทษ กฎหมายระหว่างประเทศจงึเป็นเพยีง “ข้อวิงวอนระหว่างชาติ” เพราะ

ขาดลกัษณะทีส่ําคญัของความเป็น “กฎหมาย” ไป คอื อํานาจบงัคบัเป็นแต่เพยีงหลกัการและ

กฎเกณฑร์ะหว่างรฐั-ชาต ิเอกชน และองคก์ารระหว่างประเทศ แมป้จัจุบนัน้ีกฎหมายระหว่าง

ประเทศกข็าดความศกัดิส์ทิธิ ์ตวัอย่าง เช่น กฎหมายระหว่างประเทศไม่อาจบงัคบัใหม้กีารยุติ

สงครามระหว่างรฐัได้ กฎหมายระหว่างประเทศ หมายถึง บรรดากฎข้อบังคบัทัง้หลายที่

เกี่ยวขอ้งกําหนดความสมัพนัธ์ต่าง ๆ ระหว่างรฐัทัง้หลายและเป็นกฎขอ้บงัคบัที่อยู่เหนือกฎ

ขอ้บงัคบัใด ๆ ของรฐัใด ๆ (René Jean DUPUY, Le Droit international, PUF, ed., Que 

sais je? 1966, p.5.) กฎหมายระหว่างประเทศภาคมหาชน ไดแ้ก่ บรรดากฎขอ้บงัคบัทาง

นิตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธต่์าง ๆ ของตวักระทาํการ (subjects หรือ sujets) ของ

สงัคมนานาชาต ิเป็นกฎหมายทีผู่ม้สี่วนใชใ้นความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัต่อรฐั หรอืเอกชนต่อรฐั 

(Vellas Pierr, Droit international public, Paris, Librairie générale de Droit et de 

jurisprudence, 1967, p.10.) 

เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศเกีย่วกบัสนธสิญัญา จารตีประเพณี หลกักฎหมายทัว่ ๆ

ไป และอื่น ๆ 

สนธิสญัญา (Treaties) เป็นที่มาที่สําคญัยิง่ของกฎหมายระหว่างประเทศมหาชน 

สนธสิญัญา คอื ขอ้ตกลงระหว่างรฐัต่อรฐั หรอืรฐัต่อผูม้สี่วนในสงัคมนานาชาต ิซึง่มหีน้าทีต่อ้ง

ปฏบิตัติามสนธสิญัญา สนธสิญัญานัน้มหีลายแบบ และต้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร Treaty คอื 

ข้อตกลงระหว่าง ชาติที่มีเป้าหมายสําคัญที่สุด ลักษณะพิเศษ คือ มีพิธีการมาก เช่น 

สนธสิญัญาสงบศกึ สนธสิญัญาพนัธมติร Convention  คอื  ขอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะเป็นวชิาการ

มากเฉพาะเจาะจงเป็น 
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พิเศษ  เช่น  ข้อตกลงเจนีวาว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยศึก  12  สิงหาคม ค.ศ. 1949 

Agreement เป็นขอ้ตกลงทัว่ไปหลงัการเจรจา ระหว่างผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น ทีม่อีาํนาจจาํกดั 

เช่ น  ข้อตกลงทางวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ    โดยปกติแล้ วสนธิสัญญาจะสมบู ร ณ์

ต่อเมื่อฝา่ยนิตบิญัญตั ิ คอื รฐัสภาของรฐัคู่สญัญา ไดใ้ห ้สตัยาบนั (ratification) แลว้จงึจะมี

ผลใชบ้งัคบั 

จารีตประเพณีระหว่างประเทศ ได้แก่ สิ่งที่รฐัทัง้หลายได้ปฏิบัติติดต่อกันเป็น

เวลานานและร่วมกนั ไม่ว่ารฐัเก่ารฐัใหม่ องค์การระหว่างประเทศและเอกชน ศาลยุติธรรม

ระหว่างประเทศไดป้ระกาศว่า จารตีประเพณีระหว่างประเทศทีป่ฏบิตัติดิต่อกนัถอืเป็นเสมอืน

กฎหมาย และเป็นทีม่าของกฎหมาย และภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามของบรรดารฐัในความสมัพนัธ์

ต่อกนั เป็นลกัษณะการปฏิบติัร่วมกนั การปฏิบติัท่ีเป็นหน้าท่ี การปฏิบติัท่ีต่อเน่ือง 

หลกักฎหมายทัว่ไป ไดแ้ก่ หลกักฎหมายทีเ่ป็นทีย่อมรบั โดยรฐัทีเ่จรญิมอีารยธรรม

เดียวกนั ยดึหลกัการที่ปรากฏอยู่ในตัวบทกฎหมายภายในของรฐั หลกัการระหว่างรฐัการ

เคารพสทิธกิารป้องกนัตนเอง 

คาํพิพากษาของศาล ได้แก่ บรรดาคําพพิากษาของศาล ทัง้ศาลภายในและศาล

ระหวา่งประเทศ ซึง่เป็นทีย่อมรบัโดยรฐัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืรฐัคูก่รณ ี

แนวคิดหรือลทัธิ (doctrine) ได้แก่ ลทัธแินวของนักปราชญ์ไม่มผีลบงัคบัใน

กฎหมายแต่สามารถสร้างมติโน้มน้าวให้เกิดแก่บรรดาผู้พพิากษาอนุญาโตตุลาการ หรอืนัก

กฎหมายระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะผูพ้พิากษาและอนุญาโตตุลาการ หรอืนกักฎหมายระหว่าง

ประเทศ โดยเฉพาะผูพ้พิากษา และอนุญาโตตุลาการนัน้ไดอ้าศยัแนวลทัธน้ีิเป็นเครื่องประกอบ 

การตดัสนิใจในคาํพพิากษา 

หลกัความยุติธรรม (equity) ถูกนํามาใชใ้นขอบเขตทีเ่กี่ยวขอ้งโดยอาศยัตวับทใน

กฎหมายอื่นและกฎหมายชาต ิหลกัความยุตธิรรมจะนํามาใชใ้นกรณีทีข่าดกฎหมายลายลกัษณ์

อกัษร เพือ่ทีจ่ะแกไ้ขความขดัแยง้หรอืกรณทีีย่งัเป็นปญัหา 

12.  ตวักระทาํการ (Subjects) ในกฎหมายระหว่างประเทศ 

รัฐ หมายถึง สังคมทางการเมือง หรือชุมชนการเมือง หน่วยการเมืองที่ต้อง

ประกอบดว้ย ประชากร ดนิแดน รฐับาล และอธปิไตย นักกฎหมายรฐัธรรมนูญใหค้วามสาํคญั

มากในเรื่องอํานาจอธิปไตยภายในรฐั นักกฎหมายระหว่างประเทศจะให้ความสําคญัแก่

อธปิไตยภายนอก หรอืเรื่องของอภิรฐัชาติ (supranational) กฎหมายระหวา่งประเทศเกดิขึน้

ในยโุรปเพือ่รกัษากฎเกณฑค์วามสมัพนัธใ์นระหวา่งรฐั 
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ดินแดน หมายถึง ดินแดนที่ไม่มีลักษณะเป็นรฐั กล่าวคือ ดินแดนที่ไม่มีอํานาจ

อธปิไตยโดยสมบูรณ์ เป็นดนิแดนที่ยอมรบัในกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ไม่มสีภาพเป็นรฐั 

เชน่ ดนิแดนอารกัขา ดนิแดนในอาณตั ิดนิแดนทีเ่ป็นอาณานิคม ดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์

ปัจเจกชน ปจัเจกชนทีเ่ป็นสมาชกิหรอืเป็นพลเมอืงรฐันัน้จะไม่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบั

กฎหมายระหว่างประเทศ เอกชนจะเกี่ยวข้องกบักฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา 

ไดแ้ก่ โจรสลดัทะเล อาชญากรสงคราม การคา้ยาเสพตดิ การแบ่งแยกผวิ สทิธมินุษยชน และ

โจรสลดัอากาศ (air pirates) 

องค์การระหว่างประเทศ เป็นตวักระทําการหรอืผูม้สี ่วนในกฎหมายระหว่าง

ประเทศ เป็นองคก์ารผูใ้ชก้ฎหมายโดยตรงเป็นเอกเทศกวา่รฐัเอกราช 

13.  องคก์ารระหว่างประเทศ 

วิชาว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศมุ่งศึกษารูปแบบขององค์การ วิวัฒนาการ 

กฎเกณฑ์ที่ใช้ และกลไกช่วยปฏิบตัิในองค์การหรอืสถาบนัระหว่างประเทศโดยทัว่ไป เช่น 

องค์การด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมเพื่อให้ทราบเป็นแนวทางว่าองค์การเหล่าน้ีมี

บทบาทอย่างไร โดยเฉพาะบทบาทในทางการเมอืง การกําเนิดองค์การหรอืสถาบนัระหว่าง

ประเทศเป็นเครื่องมอืที่สามารถทําให้ประชากรแห่งโลกติดต่อคมนาคมได้สะดวกทัง้ในทาง

ความคดิ ทางเศรษฐกิจ ทางการทูตและทางทหาร การตดัสนิใจในปญัหาของรฐัจําเป็นต้อง

พึง่พาอาศยัหน่วยงานกลาง คอื องค์การดงักล่าว ทัง้ในระดบัโลก ระดบัระหว่างประเทศ และ

ระดบัภมูภิาค ในดา้นเทคนิควทิยาการและดา้นการเมอืง 

การจาํแนกองคก์ารระหว่างประเทศตามแนวของ Pierre Vellas กระทาํได้ 3 วิธี 

(Pierre Vellas. Droit International Public, L G D J, Paris 1967, pp. 219-463.X) 

การจาํแนกโดยหน้าท่ี หมายถงึ มองจุดหรอืเป้าหมายและอาํนาจหน้าทีข่ององคก์าร 

เช่น องค์การทางการเมือง ได้แก่ สหประชาชาติ สนันิบาตชาติ องค์การนานารฐัอเมรกิา 

มนตรแีหง่ยุโรป องคก์ารรว่มกนัแหง่แอฟรกิา (UN, LN, OAS, Council of Europe, OAU.) 

องคก์ารทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ธนาคารโลก กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ องค์การการบนิ

พลเมอืงระหว่างประเทศ ประชาคมเศรษฐกจิยุโรป (IBRD, IMF, ICAO, EEC) องคก์ารทาง

สังคม ได้แก่ องค์การกรรมการระหว่างประเทศ องค์การอนามัยโลก องค์การศึกษา

วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(ILO, WHO, UNESCO) องคก์ารทาง

คมนาคมและขนส่ง ได้แก่ สหภาพไปรษณีย์สากล สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

องคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (UPU, ITU, ICAO) องคก์ารด้านทหาร เชน่ องคก์าร
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ป้องกนัร่วมกนัแอตแลนติคเหนือ องค์การป้องกนัร่วมกนักลาง องค์การสนธิสญัญาวอร์ซอ 

(NATO, CENTO, Warsaw Pact) 

การจาํแนกโดยพื้นท่ี เป็นการแบ่งองค์การระหว่างประเทศ โดยใช้ภูมศิาสตร์และ

ขอบข่ายงานขององค์การเป็นหลกั ได้แก่ องค์การสากล ด้านการเมอืง เช่น สนันิบาตชาต ิ

ดา้นเศรษฐกจิการเงนิ ไดแ้ก่ IBRD, IMF, FAO ดา้นสงัคม ไดแ้ก่ ILO, WHO องคก์ารภมิูภาค 

เชน่ ประชาคมเศรษฐกจิยโุรป สภาแหง่ยโุรป องคก์ารแอฟรกิา ASPAC, ASEAN, OAS 

การจาํแนกโดยถืออาํนาจบงัคบัทางกฎหมาย เป็นองค์การที่มขีอบเขตของงาน 

ได้แก่ องค์การระหว่างรฐั (Interstate) ที่ยดึหลกัการเคารพอธิปไตยซึ่งกนัและกนัของรฐั

สมาชกิ แมว้่าอธปิไตยของชาตจิะถูกจํากดัโดยองคก์ารทีเ่ขา้ร่วม เป็นลกัษณะของสมาพนัธรฐั 

(Confederation States) เป็นการรบัผดิชอบร่วมกนัในวชิาการเศรษฐกจิและสงัคม เช่น และ

องค์การชํานัญพเิศษ และองค์การอภิรฐั (Superstate) เป็นการรวมกลุ่มของรฐัเอกราชและ

มอบอํานาจอธปิไตยบางส่วนใหแ้ก่องคก์ารมากกว่าแบบแรก มลีกัษณะเป็นแบบสหพนัธรฐั หรอื 

Federal States การเมอืง ของรฐัสมาชกิสมัพนัธ์โดยตรง กบัองค์การโดยไม่ต้องผ่านรฐับาล 

ของตน เชน่ ศาลยตุธิรรมของ ประชาคมแหง่ยโุรป ตลาดรว่มยโุรป 

14.  เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ในการศกึษาวชิาเศรษฐกจิระหว่างประเทศเน้นความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในดา้น

ธุรกจิการคา้ ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิกบัการเมอืงระหว่างประเทศมมีากในปจัจุบนั ไดเ้ปิด

โอกาสใหก้ารคา้หรอืการแลกเปลีย่นระหวา่งประเทศเขา้มามบีทบาทในความสมัพนัธร์ะหว่างรฐั 

การช่วยเหลือระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มของบรรดาประเทศต่าง ๆ ที่มรีะบบเศรษฐกิจ

เหมอืนกนัขึน้ในกลุ่ม ชมรมหรอืตลาดในระดบัภูมภิาคมผีลต่อการเมอืงระหว่างประเทศเป็น

อยา่งมาก ผลประโยชน์ของชาติ (national interest) ยงัคงเป็นตวัแปรทีส่าํคญัในการกําหนด

นโยบายต่างประเทศของทุกชาติ การกําหนดนโยบายมกักําหนดตามความเหมาะสมและ

ความสามารถของรฐันัน้ ๆ รฐัใดทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิดมีกัจะไม่เกดิปญัหาในการต่อรองทาง

การเมอืงกบัรฐัอื่น เชน่ ญีปุ่น่ เยอรมนี ออสเตรเลยี และสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ กฎหมายระหวา่ง

ประเทศสมยัใหม่ก็ให้ความสําคญักับมิติทางเศรษฐกิจ เช่น มีการศึกษากฎหมายระหว่าง

ประเทศดา้นเศรษฐกจิในประเทศ 

ฝรัง่เศส เป็นตน้ 

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศในปจัจุบนัไมส่ามารถเลีย่งปญัหาเศรษฐกจิได ้เพราะรฐั

ทุกรฐัจําตอ้งมคีวามสมัพนัธใ์นแงข่องการแลกเปลีย่นทางเศรษฐกจิหรอืการคา้ระหว่างประเทศ 
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การคา้ระหวา่งประเทศมผีลสะทอ้นต่อเศรษฐกจิภายใน ประเทศ ววิฒันาการของการคา้ระหว่าง

ประเทศไดเ้ริม่ตน้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่18 คอื เมื่อมกีารปฏวิตัอุิตสาหกรรมซึง่เริม่ทีอ่งักฤษ และ

ขยายออกไปยงัยโุรปและอเมรกิา 

ประวติัศาสตรท์างเศรษฐกิจของโลกแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ ต้นศตวรรษท่ี 

19 ถึงปี ค.ศ. 1914 เป็นระยะของการพฒันาอุตสาหกรรมและความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ของยุโรปจนกลายเป็นมหาอาํนาจทางเศรษฐกจิ เช่น องักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนี ระยะปี 1914-

1929 หลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 มหาอาํนาจทางเศรษฐกจิไปอยูท่ีส่หรฐัอเมรกิาและองักฤษ เป็น

ระยะของการค้นพบน้ํามันปิโตรเลียม เริ่มการลงทุนในต่างประเทศ ปี 1929 เป็นระยะ

วกิฤตกิารณ์เศรษฐกจิตกตํ่า 1929-1932 ปรมิาณการแลกเปลีย่นสนิคา้ลดลง เริม่ระบบขอ้ตกลง

ทางการคา้แบบทวิภาคี ตัง้ระบบกําแพงภาษี ภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นระยะ

ของการพฒันาเศรษฐกจิในประเทศดอ้ยพฒันา   

หลายประเทศในยุโรปสิ้นสุดฐานะการเป็นผูนํ้าทางเศรษฐกจิของโลกและถูกแทนที่

โดยสหรฐัอเมรกิา ซึ่งในเรื่องของโครงสรา้งทางการค้าระหว่างประเทศน้ี เดมิเป็นแบบ uni-

polar system มีองักฤษเป็นผู้นํา ต่อมากลายเป็นระบบ duo-polar system   

มีอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์และในช่วงที่ 3 น้ี  เป็นภาวะผันผวน  แม้สหรัฐ 

จะยงัเป็นผูนํ้าแต่ญีปุ่น่ ไดก้า้วเขา้มา อยา่งภาคภมูใินฐานะมหาอาํนาจทาง เศรษฐกจิ 

นับแต่อดตีจนถงึปจัจุบนั ความขดัแย้งของโลกเป็นการขดัแย้งด้านผลประโยชน์ที่

เป็นการเมอืง เช่น อดุมการณ์การเมือง ลทัธทิางการเมอืงทีแ่ตกต่างกนั ความขดัแยง้พาดพงิ

ไปถงึระบบเศรษฐกจิของแต่ละฝา่ยอกีดว้ย และไดนํ้าไปสูก่ารขดัแยง้ในระหว่างกลุ่มประเทศทีม่ี

ลทัธกิารเมอืงและเศรษฐกจิเหมอืนกนัอกีดว้ย เชน่ การขดัแยง้ในดา้นตลาดสนิคา้ขัน้ปฐม สนิคา้

เกษตรกรรม สนิค้าอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พฒันาและกําลงัพฒันา อน่ึง มกีารแข่งขนั

ระหว่างประเทศในการแสวงหาทรพัยากรธรรมชาติที่เป็นพลงังาน ทัง้ในทางเศรษฐกิจและทาง

ทหาร อาท ิน้ํามนัปิโตรเลยีม และแรธ่าตุต่าง ๆ นอกจากน้ี มกีารอา้งสทิธใินอาณาเขตเศรษฐกจิ 

เชน่ น่านน้ําทีเ่ป็นเขตเศรษฐกจิจาํเพาะทีจ่ะอาํนวยประโยชน์ใหร้ฐัผูค้รอบครอง เชน่ การประมง 

แหล่งน้ํามนัดบิ และแก๊สธรรมชาต ิ

การแสวงหาอาํนาจทางการเมือง ทําใหเ้ศรษฐกจิและการเมอืงมคีวามใกล้ชดิกนั

ยิง่ขึน้ และปรากฏอยูเ่สมอ ๆ วา่นโยบายเศรษฐกจิของรฐัหลายรฐันัน้ไดก้ลายเป็นเครื่องมอืทาง

การเมอืงไป ในศตวรรษก่อน ๆ การแสวงหาอาํนาจของจกัรวรรดต่ิาง ๆ ในยุโรปไดอ้าศยัวถิทีาง

ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจตามแนวที่เรียกว่า พาณิชย์นิยม (mercantilism) ในปจัจุบันการ
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ชว่ยเหลอืของชาตมิหาอาํนาจทางเศรษฐกจิไมว่า่สหรฐั อเมรกิา เยอรมนี ออสเตรเลยี และญีปุ่น่ 

นอกจากเพื่อพฒันาเศรษฐกจิของตนและของชาตใินโลกท่ี 3 แล้ว (third world) (แตกต่างจาก 

“ประเทศท่ี 3” ซึง่เป็นศพัทใ์หม่กว่าและเกีย่วกบัผูอ้พยพหนีภยัสงครามอนิโดจนี ตวัอยา่ง คน

เขมรอพยพมาอยู่ประเทศไทยชัว่คราว ประเทศกมัพูชาเป็นประเทศที ่1 ไทยเป็นประเทศที ่2 

และเมื่ออพยพถาวรไปอยู่ “ประเทศที ่3” กอ็าจเป็นฝรัง่เศสและสหรฐัอเมรกิา เป็นต้น) ยงัเพื่อ

ผลในทางการเมอืงอกีดว้ย (รวมทัง้อดตีสหภาพ โซเวยีตทีก่ระทาํต่อประเทศในกลุ่มสงัคมนิยม

ทัว่โลก) 

พอสรุปไดว้่า การคา้ตดิต่อหรอืความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิระหว่างประเทศนัน้ ปจัจยั

ทางการเมืองสามารถทําให้การติดต่อระหว่างรัฐเพิ่มมากขึ้น หรือลดลงได้วิชาที่ว่าด้วย 

เศรษฐกจิระหว่างประเทศน้ีขึน้อยู่กบัสมมตฐิานทางเศรษฐศาสตร ์เศรษฐศาสตรท์ีว่่าดว้ยการ

ขาดแคลนทรพัยากร การแกไ้ขความขาดแคลนโดยความสามารถของมนุษย ์การตดิต่อระหว่าง

รฐัทีม่กีบัไม่มทีรพัยากร รฐัที่ม ัง่มแีละยากจน การคา้ขายแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกจิระหว่างรฐั 

(แลกเปลีย่นเงนิตรา) ดุลการคา้ การเคลื่อนยา้ยเงนิทุน และนโยบายทางการคา้ระหว่างประเทศ

แต่ละรฐั 

15.  ภมิูภาคศึกษาหรอือาณาบริเวณศึกษา (Area studies) 

ภูมภิาคศกึษาเป็นการศกึษาต่างประเทศซึ่ง 1) มคีวามใกลเ้คยีงกนัในเชงิภูมศิาสตร์

และ 2) ใหค้วามสาํคญักบัสหวทิยาการ 

โดยทัว่ไปการศึกษาการเมืองในแต่ละภูมิภาคนัน้ ถือตามหลกัภูมิศาสตร์ในการ

กาํหนดภมิูภาค อาท ิยุโรปตะวนัออก ยุโรปเหนือ เอเชยีใต้ เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นต้น 

นอกจากการใช้หลักภูมิศาสตร์แล้ว สามารถที่จะกระทําได้โดยแบ่งตามกลุ่มเช้ือชาติ 

วฒันธรรมหรอืลทัธิการเมืองซึง่เป็นการแบ่งโดยขา้มขอบเขตทางภูมศิาสตร ์เช่น การ ศกึษา

กลุ่มประเทศเครอืจกัรภพองักฤษ เครอืประชาคม กลุ่มอาหรบัอสิลาม กลุ่มประชาชาตเิอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต ้กลุ่มรฐัอนิโดจนี กลุ่มรฐัสงัคมนิยม เป็นตน้ เน้ือหาสาระในการศกึษาบรรดา

รฐัในภูมภิาค ไดแ้ก่ เรื่องของประวตัศิาสตร ์เศรษฐศาสตร ์สงัคมวทิยา มานุษยวทิยา จติวทิยา 

และการเมืองหรือสามารถวิเคราะห์เหตุและผลว่า กลุ่มรฐัในภูมิภาคจะมีบทบาทในฐานะ

ผูก้ระทาํ actors (ทัง้กลุ่มหรอืเฉพาะรายประเทศ) ต่อการเมอืงของโลก โดยการมองนโยบาย

ต่างประเทศทีเ่กดิจากผลทางจติวทิยาและสภาพแวดลอ้มในแต่ละรฐั กลุ่มรฐัในภูมภิาคของโลก

แสดงบทบาทให้เห็นทัง้ในและนอกองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาต ิ

องค์การสนธิสญัญาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ตลาดร่วมยุโรป อาเซียน โคเมคอน (European 
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Economic Community, ASEAN, COMECON) รวมทัง้องคก์ารสนธิสญัญาทางทหาร 

NATO, CENTO, ANZUS, Warsaw Pact 

16.  ข้อมลูเพ่ิมเติม 

จะกล่าวเกีย่วกบัศพัทท์ีน่่าสนใจเพิม่เตมิ คอื โลกทีส่ามและการทตู 

โลกท่ีสาม มกัหมายถงึ ประเทศท่ีกาํลงัพฒันาซึง่ครอบคลุมถงึประเทศส่วนใหญ่ใน

แอฟริกา เอเชีย ลาตินอเมริกา และตะวันออกกลาง โลกท่ีหน่ึง มักหมายถึง ประเทศ

อุตสาหกรรมท่ีเป็นประชาธิปไตยในยุโรปตะวนัตก สหรฐั อเมรกิา แคนาดา ออสเตรเลีย 

นิวซแีลนด ์และญี่ปุ่น โลกท่ีสอง ไดแ้ก่ ประเทศคอมมิวนิสต์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในยุโรป ใน

ยคุทีจ่นีกบัรสัเซยียงัมมีติรสมัพนัธด์ต่ีอกนั มกัถอืวา่จนีอยูใ่นกลุ่มโลกที ่2 ปจัจุบนัน้ีมกัถอืกนัว่า

อยูใ่นกลุ่มโลกที ่3 โลกที ่3 (H.R. Winter and T.J. Bellows. People and Politics.2
nd

 ed. 

New York: Wiley, 1981, p.393.) มจีาํนวนประชากรมหาศาลถงึ 71 % ของประชากรในโลกปี 

1975 ข้อควรพิจารณาประการหน่ึง คือ ลาตินอเมรกิา เป็นบรเิวณที่ประเทศต่าง ๆ 

ได้รบัเอกราชตัง้แต่ปี  1924 สําหรบัประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มโลกที่ 3 มกัได้รบัเอกราชหลัง

สงครามโลกครัง้ที่ 2 ประการท่ีสอง คอื ลาตินอเมรกิามลีกัษณะคล้าย ๆ กนัทางวฒันธรรม 

เพราะได้รบัอิทธิพลจากสเปน สําหรบัประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย และแอฟริกา มีรูปแบบทาง

ประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมทีห่ลากหลาย เช่น เคยอยูภ่ายใตอ้งักฤษ ฝรัง่เศส เบลเยยีม ปอร์

ตุเกส หรอืฮอลแลนด ์สําหรบัประเทศไทยเป็นกรณียกเวน้ทีไ่ม่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของ

ชาตติะวนัตก 

การทูต ได้แก่ การติดต่อเจรจาและคงไว้ซึ่งความสมัพนัธ์ของรฐัอิสระโดยเฉพาะ

ในช่วงที่มสีนัตภิาพ คณะทูต (diplomatic mission) มกัประกอบไปดว้ยเอกอคัรราชทูต 

(ambassador) โดยมีผู้ช่วยทูต (attache’s) ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวัฒนธรรม ด้านทหาร 

นอกจากน้ียงัมอีปุทูต (charge d’affaires) บรเิวณสถานทูตจดัว่าม ี“สิทธิสภาพนอกอาณา

เขต” (extra teritorialite) คอื อยู่นอกเหนือกฎหมายของประเทศทีส่ถานทูตนัน้ตัง้อยู่ หาก

นักการทูต (diplomat) ประพฤตผิดิดว้ยอาศยัสทิธนิอกสภาพอาณาเขต และเป็นกรณีรา้ยแรง

ย่อมถูกขบัไล่ออกไปได้โดยเรยีกว่าเป็น “บุคคลไม่พึงปรารถนา” (persona non grata) 

องค์การสหประชาชาติ เรียกย่อว่า UN คือ United Nations ซึ่งอยู่ใน 

มหานครนิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา ถอืกาํเนิดวนัที ่24 ตุลาคม 1945 (พ.ศ.2488) มสีมาชกิเพิม่ขึน้

เรื่อย ๆ จนใกล ้200 ประเทศ เน้น “ความปลอดภยัร่วมกนั” (Collective security) หนงัสอื

ทีม่คีุณค่าเล่มหน่ึง คอื โดย Thomas G. Weiss และคณะ ชื่อ The United Nations and 
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Changing World Politics. Westview Press, 2001 ซึ่งครอบคลุมหลายเรื่อง 

รวมทัง้สิทธิมนุษย์และกิจการมนุษยธรรม และการพัฒนาแบบ ยัง่ยืน (sustainable 

development) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  บทสรปุ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไดม้มีาแต่อดตีกาลนับเป็นเวลาหลายพนัปีมาแลว้ แต่

การศึกษาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะเป็นวิชาการเริ่มต้นเมื่อก่อนมหา

สงครามโลกครัง้ที ่1 และมวีวิฒันาการมาจนปจัจุบนั ประมาณแนวการศกึษาม ี5 สาํนกัดว้ยกนั 

ไดแ้ก่ 1) แบบประเพณี 2) สาํนักยุทธศาสตร ์3) สํานักทฤษฎเีชงิไพศาล 4) สาํนักทฤษฎแีบบ

กลาง ๆ และ 5) สํานักวิจยัสนัติภาพ นอกจากน้ียงัมีแนวการศึกษาแบบสหศาสตร์ศึกษา 

สาํหรบัระดบัแหง่การวเิคราะหน์ัน้มตีัง้แต่ระดบัมหภาค(ความสมัพนัธน์านาชาต)ิ จนมาถงึระดบั

บุคคล และรูปแบบ     ต่าง ๆ กนัของทฤษฎีการเมอืงระหว่างประเทศ เช่น ทฤษฎีดุลยภาพ

แห่งอํานาจ และทฤษฎีป้องปราม เน้ือหาของวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ รวมทัง้

ประวตัศิาสตร ์เศรษฐกจิ และภมูภิาคศกึษา 

18.  ตวัอย่างคาํถามท้ายบท 

1) บทบาทของสงครามโลกครัง้ที่ 1 ต่อวทิยาการความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศมี

อะไรบา้ง 

2) ยคุต่าง ๆ ของความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศมอีะไรบา้ง 

3) การทตู หมายถงึอะไรบา้ง 

4) สงครามเยน็ คอือะไร 

 

ภาษติเชิงรัฐศาสตร์ 

“เม่ือหมดหนทางปฏิบติั 

รัฐยอ่มใชส้งครามเป็นนโยบาย 

                                                     เคลาซ์วิทซ์ 
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5) การจาํแนกองคก์ารระหวา่งประเทศหลกัการใหญ่ ๆ มอีะไรบา้ง 

6) ทฤษฎ ีDétente คอือะไร 

7) กฎหมายระหวา่งประเทศมผีลบงัคบัมากน้อยเพยีงใด 

8) NATO และ SEATO อยู ่ณ ทีใ่ด มบีทบาทมากน้อยเพยีงใด 

9) สภาพเศรษฐกจิทีเ่รยีกวา่ “Unipolar” หมายถงึอะไร 

10) ความหมายของภมูภิาคศกึษาคอือะไร 

11) โลกทีส่ามกบัประเทศทีส่ามคอือะไร 

12) จงระบุแนวการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศในปจัจุบนั 

13) ดอกเบญจมาสกบัดาบซามไูร หมายถงึอะไร 

14) มหาอํานาจกบัอภมิหาอํานาจต่างกนัอย่างไรและการรวมกนัเป็นยุโรปเดยีวคอื

อะไร 

15) OPEC เกีย่วกบัวกิฤตกิารณ์ระหวา่งประเทศอยา่งไร 
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