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1 0  The Cold War

ค�าน�าผู้แปล

.

สงครามเย็นเป็นเหตุการณ์ส�าคัญครัง้หนึง่ในประวัติศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่มิได้เป็นเพียงเรื่องราวความ

ขัดแย้งของอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างมหาอ�านาจอย่าง

สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเท่านั้น แต่ยังเป็นความขัดแย้ง 

ที่ส ่งผลกระทบและโยงใยไปถึงการก่อรูปหรือการปรับโฉม

ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม “ภายใน” ของประเทศเล็ก 

ประเทศน้อยในแทบทุกพื้นท่ีของโลกที่เข้าไปสู ่วงโคจรของ

สงครามดังกล่าว แม้แต่ประเทศไทยเองก็ถือเป็นส่วนหนึ่งใน

สังเวียนความขัดแย้งที่ “เลือกฝักฝ่าย” อย่างชัดเจน จนมีส่วน 

ก่อร่างสร้างประเทศไทยอย่างที่เราคุ้นชินในปัจจุบัน

 การเรียบเรียง “มหากาพย์” แห่งความขัดแย้งคร้ัง

ส�าคัญของโลกท่ีกินเวลาร่วมคร่ึงศตวรรษอย่างสงครามเย็นให้

กระชับและเข้าใจง่ายนั้น ถือเป็นงานระดับหินท่ีน้อยคนนักจะ

กระท�าได้ มิหน�าซ�้า เรื่องราวบางส่วนบางตอนของสงครามเย็น

ยังสามารถขยายให้กลายเป็นหนังสือเล่มหนาได้อีกหลายเล่ม  
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กระนั้นก็ตาม ศาสตราจารย์โรเบิร์ต แมคมาน นักวิชาการ 

ผู้คร�่าหวอดประวัติศาสตร์การต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

และประวัติศาสตร์สงครามเย็น ผู้เขียนหนังสือ สงครามเย็น:  

ความรู้ฉบับพกพา เล่มนี้ก็ปฏิบัติภารกิจข้างต้นได้ลุล่วงอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

 หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือที่บรรจุความรู้ความเข้าใจ

เร่ืองสงครามเย็นท่ีเนื้อหากระชับทว่าเปี ่ยมความเข้มข้นอีก 

เล่มหนึ่ง บทเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ โรเบิร์ต แมคมาน พาเรา 

กลับไปพินิจถึงต้นตอของสงครามเย็นอันมีจุดเร่ิมต้นตั้งแต่ 

ช่วงปลายสงครามโลกครั้งท่ีสอง โลกที่เคยมียุโรปเป็นผู้ก�ากับ

และก�าหนดทิศทางได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุด ปฐมบทแห่งการ

ขบัเคีย่วระหว่าง “มหาอ�านาจใหม่” อย่างสหรัฐอเมริกากบัสหภาพ 

โซเวียตได้เร่ิมก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาของความพยายามสถาปนา 

สนัตภิาพท่ามกลางเศษซากแห่งสงคราม แม้การขบัเค่ียวทีว่่านัน้

จะเร่ิมต้นทีย่โุรป แต่มันกข็ยายตัวจนครอบคลุมแทบทกุตารางนิว้ 

ของโลกในเวลาต่อมา 

 แมคมานยังน�าพาเราไปสัมผัสกับสงครามเย็นผ่านการ

แบ่งช่วงเวลาตามจังหวะความสัมพันธ์ของมหาอ�านาจท้ังสอง

ประเทศ ซึง่ในบางคราวก็เผชญิความตงึเครียดทีมี่ระดับแตกต่าง 

กันไป ในบางจังหวะก็เริ่มผ่อนคลายท่าทีระหว่างกันลงบ้างผ่าน

การประสานไมตรีและการร้ือฟื้นความสัมพันธ์เท่าที่โอกาสจะ

อ�านวยแม้จะมิได้เต็มใจนักก็ตาม ในบางที บรรยากาศท่ีเพิ่ง

ชื่นม่ืนได้ไม่นานนักก็กลับเขม็งเกลียวจนลุกลามบานปลายและ
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สุดท้ายก็ปิดฉากในตอนต้นทศวรรษ 1990 อย่างไรก็ดี หนังสือ 

เล่มนี้มิได้น�าเสนอเรื่องสงครามเย็นแต่เพียงมิติทางการทหาร 

เท่านั้น ทว่ายังมีมิติอื่นท่ีส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางการเมือง 

ทั้งระดับระหว่างประเทศและระดับภายในประเทศ หรือมิติทาง

สังคมและวัฒนธรรมผ่านตัวละครส�าคัญที่แตกต่างหลากหลาย

กันไป ซึ่งแมคมานน�าพวกเขาเหล่านั้นกลับมาโลดแล่นบน 

หน้ากระดาษอีกครั้ง

 ในปัจจุบันนี้ สหภาพโซเวียตได้หายไปจากแผนท่ีโลก

พร้อมการส้ินสดุสงครามเย็น ระบบระหว่างประเทศก็เปล่ียนแปลง 

ไปจากเดิมมหาศาล สหรัฐอเมริกายังคง “ยืนหนึ่ง” ในฐานะ

มหาอ�านาจระดับโลก ทว่าความพยายามของรัสเซยีภายใต้การน�า 

ของวลาดิมีร์ ปูตนิ ทีต้่องการทวงบัลลังก์แห่งมหาอ�านาจกลบัมา 

น�าไปสู่ค�าถามส�าคัญที่ว่า “สงครามเย็นจะเกิดข้ึนได้อีกหรือไม่”  

การบุกยูเครนของรัสเซียในปี 2022 ท่ามกลางเสียงประณาม

ของประชาคมระหว่างประเทศ ก็ได้น�าไปสู่ค�าถามอีกชุดหนึ่งว่า  

“สงครามโลกคร้ังใหม่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่” อย่างไรก็ดี ผู้แปล

อยากช้ีชวนให้ผู้อ่านได้ลองถอดบทเรียนจากอดีตและขบคิด 

ค�าถามข้างต้นหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบ  

 ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณกองบรรณาธิการส�านักพิมพ์ 

bookscape ที่มอบความไว้วางใจให้ผู้แปลท�าหน้าที่ถ่ายทอด 

หนงัสอื สงครามเยน็: ความรูฉ้บับพกพา ออกมาในภาคภาษาไทย  

อีกทั้งยังอุตสาหะขัดเกลาส�านวนการแปลให้สละสลวย อ่านง่าย  

และงดงามเป็นอย่างยิ่ง คุณความดีหรือประโยชน์อันใดในการ 
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แปลครั้งนี้ ขออุทิศแด่ศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ “ครู” 

ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นผู้จุดประกายความสนใจใคร่รู้และความหลงใหล

เร่ืองสงครามเย็นให้แก่ผู้แปลตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 2  

ณ คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ หากมีความผดิพลาด 

ประการใดในหนังสือเล่มนี้ ผู้แปลขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

  

 

	 ศิวพล	ชมภูพันธุ์	

  กลางเดือนมีนาคม 2022 
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ค�าน�าผู้เขียน

.

การเขียนประวัติศาสตร์ฉบับย่อเรื่องความขัดแย้งที่ 

ครอบง�าและก�าหนดนิยามกิจการระหว่างประเทศเป็นเวลากว่า

คร่ึงศตวรรษถือเป็นงานท่ีท้าทาย น่าตื่นเต้น และน่ากังวลใจ 

ไปในคราวเดียวกนั เอกสารทีเ่ตม็ไปด้วยรายละเอยีดและส่วนใหญ่ 

ยอดเยีย่มและมีขนาดยาวกว่าหนงัสอืเล่มนี ้ซึง่น�าเสนอเหตกุารณ์ 

วิกฤตการณ์ กระแสแนวโน้ม และเร่ืองราวส่วนบุคคลที่ส�าคัญ 

แทบทุกประเด็นแก่ผู ้คนท่ีสนใจนั้น ได้ถูกน�ามาอภิปรายใน 

หนังสือบางเฉียบเล่มนี้ ยิ่งไปกว่านั้น การถกเถียงทางวิชาการที่

เข้มข้นและเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งก็ปลุกกระแสให้แก่ประวัติศาสตร์ 

สงครามเย็นในแทบทุกด้าน ในช่วงไม่ก่ีปีมานี้ ข้อถกเถียงท่ีว่า 

กลับมามีชีวิตชีวาและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเนื่องด้วยการเผยแพร่เอกสาร 

หลักฐานทีเ่คยปิดเป็นความลับออกมาจากหอจดหมายเหต ุท้ังใน

สหรัฐอเมริกา รสัเซยี ยโุรปตะวันออก จนี รวมท้ังทีอ่ืน่ๆ ประกอบ

กับการน�าเสนอมุมมองใหม่ๆ ตามกาลเวลาที่ผ่านไป ด้วยเหตุนี้  

จึงไม่อาจอ้างได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นบทสรุปสุดท้ายเก่ียวกับ
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สงครามเย็น หรือแม้แต่เป็นตวัแทนของประวตัศิาสตร์ท่ีครอบคลมุ 

เรื่องความขัดแย้งที่ซับซ้อนและมีแง่มุมหลากหลายนี้

 อย่างไรก็ดี เพือ่ให้เป็นไปตามจดุประสงค์ของหนงัสอืชดุ  

ความรู้ฉบับพกพา เป้าหมายของผู้เขียนคือการเสนอมุมมอง 

ภาพกว้างและอาศัยการตีความซึ่งนักเรียนนักศึกษาและผู้อ่าน

ท่ัวไปสามารถเข้าถงึได้ หนงัสอืเล่มนีเ้สนอค�าอธบิายในภาพรวม 

ของสงครามเย็นซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปี 1945 จนถึงการยุติการ

เผชิญหน้าระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาในปี 1990 

โดยอธิบายเหตุการณ์ กระแสแนวโน้ม และแกนเร่ืองส�าคัญๆ  

ท่ีดึงมาจากงานศึกษาส�าคัญที่สุดชุดล่าสุดเก่ียวกับสงครามเย็น  

เหนือสิ่งอื่นใด ผู้เขียนพยายามมอบพื้นฐานที่จ�าเป็นแก่ผู้อ่าน

เพื่อท�าความเข้าใจและเข้าถึงหนึ่งในเหตุการณ์ท่ีทรงอิทธิพล 

ในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ 

ในการพูดถึงเรื่องราวความขัดแย้งท่ีกินเวลานานถึง 

สี่ทศวรรษคร่ึงและครอบคลุมโลกท้ังใบนี้ ผู้เขียนต้องตัดสินใจ

อย่างยากล�าบากว่าจะเลือกเขียนให้ครอบคลุมส่ิงใดหรือเลือก 

ตัดส่ิงใดทิง้บ้าง ด้วยข้อจ�ากัดของพืน้ท่ีจงึต้องละเว้นการกล่าวถงึ

เหตกุารณ์ส�าคัญบางส่วนและกระชบัย่อเหตกุารณ์บางส่วนเท่าท่ี 

เป็นไปได้ ผู้เขียนยังได้ตัดสินใจเขียนถึงมิติด้านการทหารของ

สงครามเย็นไว้เพียงสั้นๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีหนังสือเล่มอื่นๆ  

ในชุดน้ีท่ีจะอธิบายเร่ืองสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม 

อยูแ่ล้ว ผลลัพธ์คอื “ความรู้ฉบับพกพา” เร่ืองสงครามเยน็ตามชือ่

หนงัสอื ซึง่เขยีนขึน้จากมุมมองระหว่างประเทศและจากวิสยัทัศน์
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ยุคหลังสงครามเย็น ค�าถามที่ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินเรื่อง 

ได้แก่ สงครามเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อใด และด้วยเหตุผลใด 

ท�าไมสงครามเยน็จงึกนิเวลานาน เหตุใดสงครามเยน็จงึเคล่ือนตวั 

จากจุดเริ่มต้นในยุโรปยุคหลังสงครามไปสู่โลกเกือบทั้งใบ ท�าไม 

จึงจบลงอย่างกะทันหันและอย่างไม่คาดคิด และมันมีผลกระทบ 

อย่างไรบ้าง

ผู้เขียนขอขอบคุณโรเบิร์ต ซีเกอร์, ลอว์เรนซ์ ฟรีดแมน  

และเมลวิน ลีเฟลอร์ ที่ช่วยอ่านต้นฉบับและให้ข้อคิดเห็นอันทรง 

คุณค่าส�าหรับการปรบัปรุงแก้ไข ขอขอบคณุรีเบกกา โอ’คอนเนอร์ 

ส�าหรับก�าลังใจ ค�าแนะน�า และการสนับสนุนตลอดมา รวมไปถึง

เจ้าหน้าท่ีกองบรรณาธกิารส�านกัพมิพ์มหาวทิยาลยัออกซฟอร์ด 

ที่ท�าให้การท�าหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องน่าส�าราญใจ 



บทที่ 1

/ 

สงครามโลกครั้งที่สอง

กับการล่มสลายของระเบียบเก่า
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ค�าอธิบายเรื่องการก่อตัวของสงครามเย็นต้องตั้งต้นจาก 

สงครามโลกคร้ังทีส่อง สงครามโลกคร้ังทีส่องถอืเป็นความขดัแย้ง 

ท่ีท�าลายล้างรุนแรงทีส่ดุในประวตัศิาสตร์มนษุยชาติ อนัน�ามาซึง่

ความตาย ความพนิาศ ความยากจนข้นแค้น และความไร้ระเบียบ 

อย่างไม่มีสิ่งใดเทียมเท่า 

นักประวัติศาสตร์ โธมัส จี. แพเทอร์สัน (Thomas 

G. Paterson) ช้ีให้เห็นว่า “หายนะในช่วงปี 1939-1945 เป็น

เร่ืองที่บีบค้ัน เบ็ดเสร็จ และลึกซึ้งมากเสียจนโลกกลับตาลปัตร  

ใช่แต่เพียงโลกของมนุษยชาติในด้านสุขอนามัยและแรงงานท่ี 

ท�าการผลิต ชาวนา พ่อค้าวาณชิ นกัธรุกิจการเงนิ และปัญญาชน  

ใช่แต่เพยีงโลกท่ีม่ันคงแน่นแฟ้นในหมู่วงศาคณาญาตแิละชมุชน  

ใช่แต่เพยีงโลกการทหารของกองทพันาซแีละกามิกาเซ่ของญีปุ่่น 

แต่คือทั้งหมดนี้รวมกันและมากไปกว่านั้น” สงครามคร้ังน้ียัง 

สัน่คลอน “โลกของการเมืองทีม่ั่นคง ภมิูปัญญาท่ีตกทอด ประเพณี  

สถาบัน กลุ่มพันธมิตร ความจงรักภักดี การค้า และชนชั้น” ซึ่ง

สร้างเง่ือนไขที่ท�าให้ความขัดแย้งระหว่างมหาอ�านาจมีแนวโน้ม 

ทวีขึ้นจนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
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โลกที่พลิกกลับ

ประมาณการกันว่าผู้คนราว 70 ล้านคนล้มตายจากสงครามโลก 

คร้ังท่ีสอง ราวสองในสามของจ�านวนนีมิ้ได้เป็นผูก้ระท�าการสู้รบ 

รัฐฝ่ายอกัษะผูพ่้ายแพ้อย่างเยอรมน ีญ่ีปุ่น และอติาลีสญูเสียชวีติ

พลเรือนไปมากกว่า 3 ล้านคน ส่วนผู้ชนะอย่างฝ่ายสัมพันธมิตร 

ประสบความเสียหายมากกว่านั้น มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย  

35 ล้านคน ตวัเลขอนัน่าต่ืนตระหนกของจ�านวนประชากรท่ีล้มตาย 

ของสหภาพโซเวยีต โปแลนด์ และยูโกสลาเวยีคดิเป็นร้อยละ 10-20  

ของจ�านวนประชากรทั้งหมด ส่วนในเยอรมนี อิตาลี ออสเตรีย 

ฮังการี ญี่ปุ่น และจีน คิดเป็นร้อยละ 4-6 ของจ�านวนประชากร 

ทั้งหมด หากตัวเลขความสูญเสียที่แท้จริงของหายนะระดับโลก

คร้ังนี้ยังคงไม่อาจสรุปแน่ชัดด้วยความแม่นย�าทางสถิติท้ังหมด

ทั้งมวล ชีวิตมนุษย์จ�านวนมหาศาลที่ระบุไว้ว่าถูกสงครามครั้งนี ้

ดูดกลืนไปก็ยังคงสร้างความตกตะลึงต่อไปอีกสองชั่วอายุคน 

หลังสงครามโลกคร้ังทีส่องได้พอๆ กับในช่วงควนัหลงหลงัความ

ขัดแย้ง

เม่ือสงครามสิ้นสุด ภาคพื้นทวีปยุโรปส่วนใหญ่ล้วน

ตกอยู่ในสภาพยับเยิน วินสตัน เอส. เชอร์ชิลล์ (Winston S. 

Churchill) นายกรัฐมนตรีอังกฤษ พรรณนาสภาพยุโรปหลัง 

สงครามด้วยลลีามีชวีติชวีาเป่ียมเอกลักษณ์ไว้ว่าเป็น “กองซากอิฐ 

ซากปูน โรงเก็บศพ แหล่งเพาะพนัธุโ์รคระบาดและความเกลียดชงั”  

ในถ้อยแถลงทางวิทยขุองประธานาธบิดีสหรัฐอเมริกา แฮร์รี เอส.  

ทรูแมน (Harry S. Truman) บรรยายสภาพบ้านเมืองในเยอรมน ี

ทีถ่กูท�าลายซ่ึงตวัเขาได้ประสบในช่วงฤดูร้อนปี 1945 ว่าเป็นท่ีซึง่  
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“ผู้หญิง เด็ก และคนเฒ่าคนแก่ต่างเดินร่อนเร่อยู่บนทางหลวง  

แล้วกลับเข้าไปอาศัยในบ้านที่ถูกระเบิดท�าลาย หรือไม่ก็อพยพ

ออกจากเมืองทีถ่กูระเบิดท�าลายเพือ่เสาะหาอาหารและทีพ่กัพงิ”  

กรุงเบอร์ลินคือ “ที่รกร้างโดยสิ้นเชิง” นักข่าวผู้เฝ้าสังเกตการณ ์

อย่างวิลเลียม ไชเรอร์ (William Shirer) ชี้ว่า “ผมไม่คิดว่าจะมี

การท�าลายล้างคร้ังใดเทียบได้กับการท�าลายล้างระดับน้ี” ในความ

เป็นจริงแล้ว เมืองขนาดใหญ่หลายเมืองในยุโรปกลางและยุโรป 

ตะวันออกต่างถกูท�าลายในระดับท่ีใกล้เคยีงกัน อาคารบ้านเรือน

ในเมืองโคโลญ เมืองดืสเซลิดอร์ฟ และเมืองฮมับวร์กราวร้อยละ 90  

ถูกท�าลายจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร ใจกลางกรุงเวียนนา

ก็ได้รับความเสียหายถึงร้อยละ 70 ส่วนในกรุงวอร์ซอ จอห์น  

เฮอร์ชีย์ (John Hershey) รายงานไว้ว่าทหารเยอรมัน “เข้าท�าลาย 

ถนนทุกสาย ตรอกซอกซอยทุกแห่ง ตลอดจนบ้านเรือนทุกหลัง 

อย่างเป็นระบบ ไม่มีส่ิงใดหลงเหลืออยู่เลยนอกจากสถาปัตยกรรม 

จ�าแลง” ในเดือนกรกฎาคม ปี 1945 อาร์เธอร์ บลิสส์ เลน (Arthur 

Bliss Lane) ทตูสหรัฐอเมริกาผูเ้ดินทางเข้าไปยงัเมืองท่ีถกูท�าลาย 

จากสงครามได้บันทึกไว้ว่า “กล่ินเอียนๆ ของเนื้อหนังมนุษย์ที่

ถูกเผาเป็นเรื่องเลวร้ายที่ย�้าเตือนว่าเราก�าลังย่างเข้าสู่นครแห่ง 

ความตาย” ตึกรามบ้านช่องในฝรั่งเศสจ�านวนหนึ่งในห้าได้รับ

ความเสียหายหรือไม่ก็ถูกท�าลาย ส่วนในกรีซ อาคารสถานที่ถูก

ท�าลายไปหนึ่งในสี่ อังกฤษเองแม้จะไม่ถูกยึดครองแต่ก็ได้รับ

ความเสียหายในวงกว้างจากการทิ้งระเบิดของกองก�าลังนาซ ี 

มูลค่าความม่ังค่ังระดับชาติสูญไปราวหนึ่งในส่ีอันเนื่องมาจาก

สงคราม ความสญูเสียของสหภาพโซเวยีตนบัว่าอยูใ่นขัน้เลวร้าย 

ทีส่ดุ มีผูค้นล้มตายอย่างน้อย 25 ล้านคน อกี 25 ล้านคนกลายเป็น 
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คนไร้บ้าน อาคารสถานที่ถูกท�าลายไป 6 ล้านแห่ง อีกทั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมและพื้นที่การเกษตรของประเทศถูกปล่อยท้ิงร้าง  

ทั่วทั้งยุโรป ผู้รอดจากสงครามประมาณ 50 ล้านชีวิตต้องละทิ้ง

บ้านเรือน ราว 16 ล้านชีวิตถูกเรียกอย่างสละสลวยจากฝ่าย

สัมพันธมิตรผู้ก�าชัยด้วยค�าว่า “ผู้พลัดถิ่น” (displaced person) 

สภาพการณ์ในเอเชียภายหลังสงครามก็เลวร้าย แทบ

ทุกเมืองในญี่ปุ่นถูกท�าลายจากการท้ิงระเบิดโดยสหรัฐอเมริกา

อย่างไร้ปรานี ร้อยละ 40 ของเขตพื้นที่เมืองถูกท�าลายหมดสิ้น 

กรุงโตเกียวซ่ึงเป็นมหานครใหญ่ที่สุดถูกระเบิดเพลิงของฝ่าย

สมัพนัธมิตรล้างผลาญจนอาคารบ้านเรือนกว่าคร่ึงเมืองราบเป็น

หน้ากลอง เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิเผชิญความสยดสยอง 

ของระเบิดปรมาณคูู่แฝดทีน่�าพาสงครามแปซฟิิกมาถงึจดุจบและ

กวาดล้างเมืองทั้งเมือง ชาวญี่ปุ่นประมาณ 9 ล้านคนกลายเป็น 

คนไร้ถิ่นที่อยู่เม่ือผู้น�าประเทศประกาศยอมแพ้ ในจีนซึ่งเป็น

สมรภูมิการสู้รบมานานเกินทศวรรษนั้น โรงงานอุตสาหกรรม

ในเขตแมนจูเรียตกอยู่ในความสะเปะสะปะ พื้นที่เพาะปลูกอัน

อุดมสมบูรณ์แถบลุ่มแม่น�้าเหลืองมีน�้าเจิ่งนอง ชาวอินโดนีเซีย 

ราว 4 ล้านคนล้มตายจากสงครามไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม 

ในปี 1943 ชาวอินเดียนับล้านคนล้มป่วยจากความอดอยาก

ในสงคราม รวมถึงผู้คนอีกนับล้านในภูมิภาคอินโดจีนก็เผชิญ

ภัยเช่นเดียวกันในอีกสองปีถัดมา แม้พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงคราม 

ดังเช่นญีปุ่่น จนี หมู่เกาะแปซฟิิก แต่พืน้ทีส่่วนอืน่อย่างฟิลิปปินส์ 

และพม่าก็ใช่ว่าจะโชคดีนัก ในช่วงท้ายสงคราม อาคารสถานที่

ในกรุงมะนิลากว่าร้อยละ 80 ถูกท�าลายจากการสู้รบที่โหดร้าย  
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ในลักษณะเดียวกัน จากค�าให้การของบามอ (Ba Maw) ผูน้�าพม่า 

สมัยสงคราม จะเห็นได้ว่าการสู้รบในพม่า “ท�าให้พื้นท่ีขนาด

มหาศาลในประเทศพังพินาศ” 

ความตายและการท�าลายล้างระดับมโหฬารจาก

สงครามไม่เพียงท�าให้ยุโรปและเอเชียตกอยู่ในสภาพยับเยิน

เท่าน้ัน แต่ระเบียบระหว่างประเทศแบบเดิมก็พงัทลายลงเช่นกัน  

ดังทีดี่น แอชสีนั (Dean Acheson) ผูช่้วยรัฐมนตรต่ีางประเทศของ

สหรัฐอเมรกิาแสดงความพศิวงไว้ว่า “โครงสร้างและระเบียบโลก 

ทีเ่รารับสบืทอดมาจากคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ได้จบลงแล้ว” อันท่ีจริง  

ระบบระหว่างประเทศท่ีมียุโรปเป็นศูนย์กลางซึ่งครอบง�าความ

เป็นไปของโลกมานาน 500 ปีนั้นมลายลงในเพียงชั่วข้ามคืน  

ยกัษ์ใหญ่ทางการทหารสองตนท่ีมีขนาดเท่าทวปีทัง้ทวปีซึง่ได้รับ 

การขนานนามว่าอภิมหาอ�านาจได้ก้าวขึ้นมาแทนท่ี แต่ละฝ่าย

มุ่งสร้างระเบียบใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการและค่านิยม 

อันมีลักษณะเฉพาะของตนเอง เม่ือสงครามเข้าสู่ช่วงสุดท้าย 

แม้แต่ผูส้งัเกตการณ์การเมืองโลกระดับธรรมดาทัว่ไปก็เหน็ได้ว่า 

สหรฐัอเมริกาและสหภาพโซเวยีตต่างถือไพ่ส่วนใหญ่ทีเ่หนอืกว่า 

ด้านการทหาร เศรษฐกิจ และการทูต ฝ่ายที่แปรจากศัตรูมาเป็น 

พนัธมิตรก็ท�าความตกลงทีจ่�าเป็นโดยมีเป้าหมายพืน้ฐานประการ

หนึง่คอื เพือ่ฟ้ืนฟภูาวะทีดู่เสมือนว่าอ�านาจหน้าท่ีและเสถยีรภาพ 

ยังคงสถิตอยู่ให้กลับคืนมาโดยเร็ว ซึ่งไม่ใช่เพียงในด้านท่ีได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากสงครามเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึระบบระหว่าง

ประเทศด้วย ภารกิจนี้เป็นเร่ืองเร่งด่วนและน่าหวาดวิตก ดังท่ี 

โจเซฟ กรูว์ (Joseph Grew) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา กล่าวเตือนเม่ือเดือนมิถุนายน  
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ปี 1945 ว่า “อาจเกิดสภาวะอนาธิปไตยอันเนื่องมาจากความ 

ยากล�าบากทางเศรษฐกิจและความวุ่นวายทางการเมืองได้” 

 หากกล่าวอย่างกว้างๆ ในระดับโครงสร้างแล้ว รากเหง้า 

ของสงครามเย็นเกิดขึ้นในจังหวะท่ีโลกซึ่งอยู่ในภาวะอ่อนก�าลัง

เนื่องจากสงคราม มาบรรจบกับองค์ประกอบแห่งความขัดแย้ง 

ของระเบียบระหว่างประเทศ ซึง่ก็คอืการท่ีวอชงิตนักับมอสโกต่าง 

พยายามก�าหนดความเป็นไปของโลกท่ีแตกสลายจากสงคราม 

และพร้อมจะถูกยึดกุม (ดูแผนที่ 1) เม่ือใดก็ตามท่ีระเบียบ

ระหว่างประเทศและระบบดุลอ�านาจที่ระเบียบชุดนั้นก�ากับอยู่

เกิดพลิกกลับ ย่อมส่งผลให้เกิดความขัดแย้งข้ึนในระดับหนึ่ง 

อยูเ่สมอ เราจงึคาดหมายได้อย่างแน่นอนว่าจะเกิดการพลิกกลับ 

จากเหตุฉับพลันที่ส่งผลสะเทือนเสียหายในระดับนี้ไม่น้อยเลย

ทีเดียว ความตึงเครียด ความหวาดระแวง และการแข่งขันท่ี 

บ่อนเซาะความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐอเมรกิากบัสหภาพโซเวยีต 

หลังสงครามเพิง่ส้ินสุดนัน้แทบไม่น่าประหลาดใจ ทว่า ระดับ และ  

ขอบเขต ของความขดัแย้งท่ีเกิดตามมา และโดยเฉพาะ ระยะเวลา  

ที่เกิดความขัดแย้งนี้ ไม่สามารถอธิบายด้วยพลังเชิงโครงสร้าง 

ได้โดยล�าพัง อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นตัวอย่าง

มากมายของมหาอ�านาจในเส้นทางแห่งการประนีประนอมและ

การร่วมมือ ซึ่งเลือกที่จะด�าเนินการร่วมกันเพื่อสร้างระเบียบ

ระหว่างประเทศท่ียอมรับได้ร่วมกันและตอบสนองผลประโยชน์

ขัน้พืน้ฐานของแต่ละฝ่ายได้ นกัวชิาการใช้ค�าว่า “อ�านาจปกครอง 

ดินแดนร่วมกันของประเทศมหาอ�านาจ” (great power condo- 

minium) เพื่ออธิบายระบบดังกล่าว แม้เจ้าหน้าที่รัฐระดับน�า 



2 7A Very Short Introduction

 ก
าร

ยึด
คร

อง
เย

อร
มน

ีแล
ะอ

อส
เต

รีย

   
   

   
  ย

ึดค
รอ

งโ
ดย

สห
ภ

าพ
โซ

เว
ียต

   
   

   
  ย

ึดค
รอ

งโ
ดย

ชา
ติพ

ันธ
มิต

รต
ะว

ันต
ก

   
   

   
  ย

ึดค
รอ

งโ
ดย

โป
แล

นด
์

   
   

   
  ม

ีกา
รเ

ปล
ี่ยน

แป
ลง

เข
ตแ

ดน

   
   

   
  ก

าร
ยึด

คร
อง

โด
ยอ

�าน
าจ

ทั้ง
สี่ฝ

่าย

แผนที่	1	ภูมิภาคยุโรปกลางภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
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ทัง้ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวยีตต่างหวงัว่าจะเกิดสภาวะน้ี  

แต่นั่นก็ยังไม่อาจเกิดขึ้นได้ในเวลานี้ 

 เหตุผลที่ต้องกล่าวถึงหัวใจของประเด็นค�าถามอย่าง

เร่ืองก�าเนิดของสงครามเย็นนั้น กล่าวโดยสรุปได้ว่าเป็นเพราะ 

ความแตกต่างระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต ทั้งใน

เร่ืองความมุ่งมาดปรารถนา ความต้องการ ประวติัศาสตร์ สถาบัน

การปกครอง และอุดมการณ์ ซึ่งได้แปรความตึงเครียดที่ไม่อาจ

เลี่ยงได้ไปสู่มหากาพย์การเผชิญหน้ากันตลอดสี่ทศวรรษที่เรา 

เรียกว่า สงครามเย็น 

วิสัยทัศน์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับระเบียบโลกภายหลัง

สงคราม	

สหรัฐอเมริกาผงาดขึ้นมาจากหายนะของสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 

โดยไม่ประสบความสูญเสียมากนัก แม้ทหารและลูกเรือของ

ประเทศราว 400,000 นายพลีชีพเพื่อต่อสู้กับฝ่ายอักษะ ซึ่งราว 

สามในสี่ของจ�านวนนี้เสียชีวิตในสมรภูมิ แต่ตัวเลขดังกล่าวก็ยัง 

น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจ�านวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากสงคราม 

และยังน้อยกว่าร้อยละ 2 ของความสูญเสียของสหภาพโซเวียต  

ส�าหรับพลเรือนชาวอเมริกันแล้ว ข้อแตกต่างอย่างย่ิงจากยุโรป  

เอเชียตะวันออก แอฟริกาเหนือ และพื้นที่ส่วนอื่นก็คือ สงคราม

มิได้เป็นเร่ืองของความทุกข์ร้อนและความขาดแคลน แต่เป็น

ความรุ่งโรจน์ หรือยิ่งกว่านั้นคือความสมบูรณ์พูนสุข ผลิตภัณฑ ์

มวลรวมในประเทศของสหรัฐอเมริการะหว่างปี 1941-1945 สงูขึน้ 

เป็นเท่าตัว ซึ่งแสดงถึงความน่าพิศวงของเศรษฐกิจที่ปริมาณ


