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ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน 2537

พหุอภิรัฐพิภพ

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ในขณะที่โลกมีแนวโนมที่จะแบงซอยเปนเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ (super blocs) 
อยางนอย 3 เขต อันประกอบดวยเขตเศรษฐกิจยุโรป  เขตเศรษฐกิจอเมริกา  และเขตเศรษฐกิจ 
อาเซียแปซิฟก  จนกลายเปนไตรอภิรัฐพิภพ (Tripolarity) ในทางเศรษฐกิจ  แตในทางการเมือง  
โลกมีแนวโนมที่จะเปนพหุอภิรัฐพิภพ (Multi-polarity)

           เมื่ อสงครามโลกครั้งที่สองยุ ติลง  โลกถูกจัดระเบียบเป นทวิอภิรัฐพิภพ   
(Bipolarity) กลาวคือ จํ าแนกออกเปนสองขั้ว ระหวางขั้วเสรีประชาธิปไตยกับข้ัวคอมมิวนิสต แม
สงคราม `รอน' จะยุติลงแลว  แตส่ิงที่มาแทนที่กลับเปนสงครามเย็น ซึ่งมีอาการรุนแรงเปน 
ระลอกๆ โดยที่มี `สงครามรอน' เกิดขึ้นในบางภูมิภาคเปนครั้งคราว เพื่อทดสอบพลานุภาพทาง
ทหารของอภิมหาอํ านาจทั้งสองขั้ว การทํ า `สงครามตัวแทน' ปรากฏตลอดชวงเวลา 30 ปหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง
           ทวิอภิรัฐพิภพคอยๆสลายไปภายหลังการพังทลายกํ าแพงเบอรลินและการ 
ลมสลายของอาณาจักรโซเวียตนับต้ังแตป 2532 เปนตนมา นักรัฐศาสตรอเมริกันจํ านวนไมนอย
เสนอบทวิเคราะหวา โลกกํ าลังแปรสภาพเปนเอกอภิรัฐพิภพ (Uni-polarity) กลาวคือ เปนโลก 
ที่มีข้ัวเดียว โดยที่มีอภิมหาอํ านาจเพียงประเทศเดียว และสหรัฐอเมริกาเปนอภิมหาอํ านาจ 
ดังกลาวนั้น ยิ่งสหรัฐฯแสดงตนเปนผูนํ าอันโดดเดนในสงครามอาวเปอรเซียดวยแลว นักวิชาการ
อเมริกันบางคนถึงกับตีขลุมวา บัดนี้ สหรัฐฯหวนกลับมาเปน `จาวโลก' อีกครั้งหนึ่ง ความเห็น
ทํ านองนี้ปรากฏอยางเดนชัดในวารสาร Foreign Affairs

           โลกเคยมีอภิมหาอํ านาจที่ทํ าหนาที่ `จาวโลก' มาแลว  แต `จาวโลก' ในความ
หมายที่เครงครัดหามีไม เพราะไมเคยมีอภิมหาอํ านาจประเทศหนึ่งประเทศใดเพียงประเทศเดียว 
ที่ทํ าหนาที่ `โลกบาล' ดูแลศานติสุขครอบคลุมทั้งโลกได บทวิเคราะหที่ตรงตอความเปนจริง 
มากกวา ก็คือ การมองโลกเปนสวนๆโลกประกอบดวย `ระบบโลก' (world-systems) หลายระบบ  
`ระบบโลก' แตละระบบลวนมีผูนํ าอันเดนชัด โดยที่ระบบโลกแตละระบบหามีอาณาบริเวณอัน 
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เทาเทียมกันไม ในแตละยุคแตละสมัย จะมีระบบโลกบางระบบที่ครอบคลุมอาณาบริเวณและ 
ทรงอิทธิพลทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจเหนือระบบโลกอื่น ๆ

           ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกในคริสตศตวรรษที่ 18 ระบบโลกที่มี
อังกฤษเปนผูนํ าเปลงประกายอิทธิพลเหนือระบบโลกอื่นใด ระบบโลกที่อังกฤษเปนผูสถาปนาและ
ธํ ารงไวซึ่งศานติสุขนี้มีชื่อเรียกในภาษาละตินวา Pax Britannica ซึ่งสืบตอดวย Pax Americana 
เมื่อสหรัฐฯถีบตัวขึ้นเปนผูนํ าแทนอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  
ตลอดยุคสงครามเย็นระหวางป 2488-2532 โลกประกอบดวยระบบโลกที่มีพลานุภาพไมยิ่ง 
หยอนกวากัน 2 ระบบ อันไดแก ระบบโลกภายใตความสัมพันธทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และ
ระบบโลกภายใตความสัมพันธทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
           ระบบโลกภายใตความสัมพันธทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเริ่มไรเอกภาพเมื่อ
เกิดปญหาความขัดแยงระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหภาพโซเวียตในปลายทศวรรษ  
2490 และเริ่มส่ันคลอนเมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนละทิ้งแนวทางสังคมนิยม โดยประกาศ 
ใชนโยบาย `ส่ีทันสมัย' ตามแนวทางทุนนิยมในป 2521 ยิ่งเมื่อเยอรมนีตะวันออกผนึกเขาเปน 
อันหนึ่งอันเดียวกับเยอรมนีตะวันตก ประกอบกับสหภาพโซเวียตหันเขาสูระบบตลาดดวยแลว 
ระบบโลกภายใตความสัมพันธทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนับต้ังแตป 2532 เปนตนมา ก็หดตัว
ไปเปนอันมาก
           ในขณะที่ความสัมพันธทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขยายตัวอยางรวดเร็ว และ
ปกคลุมโลกกวางขวางขึ้น ระบบโลกในสวนนี้กลับไร `จาวโลก' นับต้ังแตป 2514 เปนตนมา  
เมื่อสหรัฐฯไมสามารถทํ าหนาที่จัดระเบียบและดูแลระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ จนเปนเหตุ
ใหระบบเบรตตันวูดส (Bretton Woods System) ซึ่งเปนระเบียบการเงินระหวางประเทศตองลม
สลาย
           ในปจจุบัน การธํ ารงสถานะความเปน `จาวโลก' เปนเรื่องยากยิ่ง ความเปน
จาวโลกมิไดมาจากการครอบครองอาวุธนิวเคลียรเพียงอยางเดียว ดังเชนที่เปนอยูในยุคสงคราม
เย็น พลานุภาพและศักยภาพทางเศรษฐกิจกลับกลายเปนตัวแปรสํ าคัญ ทั้งนี้นาสังเกตวา บรรดา
ประเทศอภิมหาอํ านาจลวนแลวแตมีปญหาเศรษฐกิจในข้ันรากฐาน และอยูในชวงของการ 
ปรับโครงสรางการผลิต รวมตลอดจนการปรับตํ าแหนงสัมพัทธในสังคมโลกดวยการขยายเขต
เศรษฐกิจ ความออนแอทางเศรษฐกิจทํ าใหไมมีประเทศอภิมหาอํ านาจใดขึ้นมาเปน `จาวโลก' ได 
นอกจากนี้ บรรดาประเทศอภิมหาอํ านาจตางมีความขัดแยงในผลประโยชนทางเศรษฐกิจ จนถึง 
ข้ันเกิดขอพิพาทอยูเนืองๆ การที่ประเทศตางๆจะยอมรับประเทศอภิมหาอํ านาจประเทศหนึ่ง
ประเทศใดเปนจาวโลกจึงเปนไปไดยากยิ่ง เพราะภาพลักษณของจาวโลกก็คือการเปนผูให  
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โดยตองไมเขาไปแยงชิงผลประโยชนกับประเทศอื่น ในปจจุบันไมมีประเทศอภิมหาอํ านาจใดที่มี
ภาพลักษณเชนนี้
            สังคมโลกเติบใหญและซับซอนเกินกวาที่จะมีประเทศหนึ่งประเทศใดเปน
จาวโลกได สวนสํ าคัญเปนเพราะการเปนจาวโลกมีตนทุนที่ตองเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งจาวโลก
ตองแบกรับภาระตนทุนการผลิตสินคาสาธารณะระหวางประเทศ (International Public Goods) 
หากมิใชการรับภาระทั้งหมด ก็ตองรับภาระสวนสํ าคัญ สินคาสาธารณะระหวางประเทศที่สํ าคัญ 
ไดแก สันติภาพ เสถียรภาพทางการเมืองระหวางประเทศ การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากร
โลก การจัดระเบียบการสัญจรในอวกาศ ฯลฯ
           ในยุค Pax Britannica และ Pax Americana จาวโลกเปนผูรับภาระตนทุน 
การผลิตสินคาสาธารณะระหวางประเทศในสัดสวนสํ าคัญ ในปจจุบัน ประเทศอภิมหาอํ านาจ 
ตางลังเลที่จะรับภาระดังกลาวนี้ตอไป สวนหนึ่งเปนเพราะความออนแอทางเศรษฐกิจ  อีกสวน
หนึ่งเปนเพราะตนทุนการผลิตสินคาสาธารณะระหวางประเทศถีบตัวสูงขึ้นมาก
           ดวยเหตุผลดังที่กลาวขางตนนี้ ระบบโลกที่มีประเทศหนึ่งประเทศใดเปนจาวโลก 
แตเพียงประเทศเดียวจะไมหวนกลับมาอีก นั่นยอมหมายความวา การที่โลกจะพัฒนาไปสูเอกอภิ
รัฐพิภพ นั้นเปนเรื่องที่เกือบเปนไปไมไดเลย
           แมวาโลกจะแปรสภาพเปนไตรอภิรัฐพิภพในทางเศรษฐกิจ กลาวคือ ประกอบ
ดวยเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ 3 เขต แตเขตเศรษฐกิจแตละเขตมิไดมีฐานะเปนเอกรัฐ (unitary 
state) เพราะยังมิไดมีการผนึกตัวทางการเมือง แมแตสหภาพยุโรปก็ยังมิไดมีลักษณะเปนเอกรัฐ 
เพราะภาคีสมาชิกแตละประเทศยังไมยินยอมที่จะสละอธิปไตยของตนเอง ดังนั้น ไตรอภิรัฐพิภพ
ทางเศรษฐกิจจึงมิไดมีความหมายเทากับไตรอภิรัฐพิภพทางการเมือง เพราะเขตเศรษฐกิจแตละ
เขตเกิดจากการผนึกตัวทางเศรษฐกิจเทานั้น หาไดมีการผนึกตัวทางการเมืองการปกครองไม  
ดวยเหตุผลดังกลาวนี้เอง โลกจึงกํ าลังดํ าเนินอยูบนเสนทางของการเปนไตรอภิรัฐพิภพทาง
เศรษฐกิจควบคูกับการเปนพหุอภิรัฐพิภพทางการเมือง
           การเมืองในโลกแตกกระจายเปนหลายขั้ว ในกลุ มประเทศทุนนิยมดั้งเดิม  
ไมเพียงแตสหรัฐฯเทานั้นที่เปนอภิมหาอํ านาจ หากยังมีเยอรมนี ญ่ีปุน อังกฤษ และฝรั่งเศสดวย 
สวนในกลุมประเทศสังคมนิยมดั้งเดิม รัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงทรงอิทธิพล 
ทางการเมืองระหวางประเทศ ดวยเหตุดังนี้ สังคมการเมืองโลกจึงแปรสภาพจากทวิอภิรัฐพิภพ  
(Bi-polarity) มาสูพหุอภิรัฐพิภพ (Multi-polarity)
           การที่โลกมีอภิมหาอํ านาจหลายประเทศเชนนี้อาจมีผลเสียในขอที่ไมมีผู นํ า
ในการจัดและรักษาระเบียบการเมืองระหวางประเทศ การผลิตสินคาสาธารณะระหวางประเทศ 
จะมีนอยกวาระดับที่กอใหเกิดสวัสดิการสูงสุดแกสังคมโลก (global optimal level) เนื่องเพราะ
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ประเทศอภิมหาอํ านาจตางเกี่ยงกันรับภาระตนทุนการผลิตสินคาสาธารณะเหลานั้นทุกประเทศ 
จะมีพฤติกรรมประหนึ่ง `ผูโดยสารที่ชอบตีต๋ัวฟรี' (free rider) เพราะตระหนักแกใจดีวา หากมี
ประเทศหนึ่งประเทศใดรับภาระการผลิตสินคาสาธารณะระหวางประเทศ ประโยชนมิไดตกแก
ประเทศผูรับภาระเทานั้น  ประเทศอื่น ๆ ก็รวมรับประโยชนดวย
           ความลังเลใจของสหรัฐอเมริกาและประเทศมหาอํ านาจอื่นๆในการเขาไป
มีบทบาทเพื่อยุติสงครามบอสเนียก็ดี หรือสงครามในรวันดาก็ดี รวมตลอดจนการที่นานาประเทศ
คางชํ าระคาสมาชิกแกองคการสหประชาชาติก็ดี ลวนแลวแตเปนประจักษพยานอันดียิ่งวา  
ในพหุอภิรัฐพิภพ นานาประเทศมีแนวโนมที่จะเปน `ผูโดยสารที่ไมยอมเสียคาโดยสาร' และสินคา
สาธารณะระหวางประเทศจะมีนอยกวาระดับอันเหมาะสม สภาวการณดังกลาวนี้จะไมเกื้อกูลตอ
การสถาปนาศานติสุขในโลก  และอาจเปนปญหาเชิงโครงสรางอันนํ ามาสูสภาพ `นวโลกาจลาจล' 
(New World Disorder)
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