1

ความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศในบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป
พาฝั น นิลสวัสดิ์
รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปรากฎการณ์ Brexit ที่เกิดขึ ้น มาจนกระทัง่ ถึงการชนะการเลือกตังของประธานาธิ
้
บดีโดนัล
ทรัมป์ภายใต้ สโลแกน “American First” การถอนตัวออกจาก TPP (Trans Pacific
Partnership) ของสหรัฐฯ และล่าสุดคือการที่นางเลอ เปง ผู้นาขวาจัดที่ชนู โยบายถอนตัวออกจาก
สหภาพยุโรปและการไม่รับเอาผู้อพยพเข้ าประเทศ ได้ คะแนนนิยมเป็ นอันดับสองในการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสรอบแรกเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผา่ นมานัน้ เป็ นสัญญานบ่งบอกว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ มาถึงจุดที่เปลี่ยนแปลงแล้ ว
หลังสงครามโลกครัง้ ที่สองแนวคิดหลักของการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือ การสร้ าง
ความร่วมมือระหว่างกันแบบพหุภาคี (Multilateralism) ไม่วา่ จะเป็ นความร่วมมือทางด้ านการเมือง
เศรษฐกิจ หรื อด้ านสังคม องค์กรหรื อสถาบันของความร่วมมือระหว่างประเทศเกิดขึ ้นมากมาย อาทิเช่น
องค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรป กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรื อแม้ กระทัง่ อาเซียนเองก็ก่อกาเนิด
ภายใต้ แนวความคิดดังกล่าว เป็ นต้ น ปรากฏการณ์ของโลกาภิวตั น์และความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีซงึ่ เริ่ม
มาตังแต่
้ ทศวรรษ 1980 ยิ่งส่งเสริมให้ แนวความคิดของการร่วมมือแบบพหุภาคี การค้ าเสรี และการเปิ ด
พรมแดนขยายออกไปทัว่ ทุกระดับทังในส่
้ วนของความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐและความร่วมมือในระดับ
ของเอกชนต่อเอกชน
อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ กติกาและ องค์กรหรื อสถาบัน ที่เกิดขึ ้นเหล่านี ้ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นสิ่งที่ได้ รับ
การชี ้นามาจากชาติตะวันตกทังสิ
้ ้น มหาอานาจอย่างสหรัฐฯ เป็ นผู้สอดส่องและควบคุมให้ ทกุ ประเทศ
ดาเนินงานอยูใ่ นกรอบและกติกาเหล่านัน้ ส่วนประเทศอื่นๆ ต้ องปรับตัวให้ สอดรับกับกรอบกฎกติกาและ
องค์กรดังกล่าวอย่างเต็มที่ ไม่เว้ นแม้ กระทัง่ จีน ซึง่ ถือเป็ นหนึง่ ในมหาอานาจของโลก ก็ต้องปรับทังนโยบาย
้
ภายในและนโยบายต่อภายนอกเพื่อให้ สามารถเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึง่ สถาบันที่เกิดขึ ้นได้ เห็นได้ ชดั ในกรณีที่
จีนขอเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกขององค์กรการค้ าโลก (WTO) จีนต้ องมีการปรับทังนโยบายการค้
้
า นโยบาย
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ภาษี การเปิ ดตลาด พร้ อมทังยอมรั
้
บในกฎระเบียบและข้ อปฏิบตั ทิ ี่องค์กรตังขึ
้ ้นi กระบวนการเหล่านี ้จีนต้ อง
ใช้ ระยะเวลาถึง 15 ปี นับแต่วนั ที่จีนขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกแกตต์ (GATT) ในปี 1986 (ซึง่ ภายหลังได้
พัฒนามาเป็ นองค์กรการค้ าโลก (WTO)ในปี 1995) เพื่อให้ ประเทศมีหลักเกณฑ์เป็ นที่ยอมรับของ
บรรดาประเทศสมาชิก จนในที่สดุ จีนสามารถเข้ าเป็ นสมาชิก WTO เป็ นผลสาเร็จในปี 2001
แต่ทว่าเหตุการณ์ปัจจุบนั ที่เกิดขึ ้นทังในสหรั
้
ฐฯและยุโรปตะวันตกดังที่เกริ่นไว้ ตอนต้ น เป็ นสิ่งที่บง่
บอกว่าแนวความคิดของการร่วมมือแบบพหุภาค (Multilateralism)ไม่ใช่สิ่งที่มหาอานาจตะวันตก
ต้ องการยึดถืออีกต่อไป สิ่งที่มหาอานาจอย่างสหรัฐฯ กาลังทาคือ การแสดงออกซึง่ ความไม่ศรัทธาต่อ
กระแสโลกาภิวตั น์ นโยบายปิ ดกันตั
้ วเองโดยมุง่ เน้ นการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตนเองเป็ นหลัก
และการใช้ นโยบายที่แข็งกร้ าวในการแก้ ไขปั ญหาภายในและภายนอกประเทศ ซึง่ สวนทางกับประเทศอย่าง
จีน อินเดีย ญี่ปนุ่ ที่ยงั คงเคารพในหลักการของการค้ าเสรี ความร่วมมือแบบพหุภาคี ความตกลงระหว่าง
ประเทศ แนวนโยบายที่สวนทางกันนี ้ทาให้ จีนต้ องออกมาเรี ยกร้ องให้ นานาประเทศ เคารพและยึดมัน่ อยู่
ในหลักการของโลกภิวตั น์พร้ อมร่วมกันทางานภายใต้ กรอบกติกาและระบบที่มีอยู่เพื่อปฏิรูปธรรมาภิบาล
ของโลกและสร้ างความมัง่ คัง่ อย่างเท่าเทียมกันในสังคมระหว่างประเทศ ดังที่ปรากฎในสุนทรพจน์ของ
ประธานาธิบดี สี จิ ้นผิง ของจีนในการประชุม World Economic Forum ณ ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ เมื่อเดือนมกราคม 2017 ที่ผา่ นมาii
การเลือกตังประธานาธิ
้
บดีของฝรั่งเศสรอบตัดสินที่จะจัดขึ ้นต้ นเดือนพฤษภาคม และการเลือกตัง้
นายกรัฐมนตรี ของประเทศเยอรมันนีที่จะเกิดขึ ้นในเดือนกันยายนนี ้ ทังสองประเทศต่
้
างก็มีผ้ สู มัครที่
สนับสนุนนโยบายถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปและไม่เปิ ดรับผู้อพยพเข้ าประเทศอีกต่อไป ซึง่ หากผู้สมัคร
ของทังสองประเทศที
้
่สนุบสนุนนโยบายดังกล่าวชนะการเลือกตัง้ นัน่ ก็หมายความว่า เหล่ามหาอานาจ
ต่างพร้ อมใจกันหันขวาและไม่ศรัทธาต่อหลักของโลกาภิวตั น์อีกต่อไป โครงสร้ างของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศถึงจุดพลิกกลับจากการสร้ างความร่วมมือมาสูก่ ารปิ ดกันและถอนตั
้
วเองจากข้ อผูกพันที่เคยมีมา
อย่างแท้ จริง ประเทศไทยต้ องเร่งวางยุทธศาสตร์ ใหม่เพื่อตังรั้ บกับเกมส์การเมืองระหว่างประเทศที่
เปลี่ยนไปให้ ดี
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