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ค�าน�า

 หนังสือทฤษฎีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศท่ีตีพิมพ์ครั้งท่ีหนึ่งและสองไปก่อนหน้�นี้ 

ได้จำ�หน่�ยหมดด้วยคว�มรวดเร็วอย่�งน่�ประหล�ดใจ อ�จจะเป็นเพร�ะในช่วงเวล�นั้นเป็นช่วงที่

หนงัสอืทีเ่กีย่วข้องกบัทฤษฎคีว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศทีเ่ป็นภ�ษ�ไทยทีค่่อนข้�งทนัสมยันัน้ไม่มอียู่ 

ทำ�ให้หนังสือดงักล่�วได้รบัก�รตอบรบัทีด่ ีผูเ้ขยีนจึงคดิถงึก�รตีพมิพ์ครัง้ทีส่�มโดยพย�ย�มแก้ไขจุด

บกพร่องทีม่อียูม่�กของสองครัง้แรก ซึง่ได้แก่ก�รแก้ไขคำ�ผดิทีป่ร�กฏอยูใ่นสองครัง้แรก และได้ขย�ย

ประเดน็ทีย่งัไม่กระจ่�งชดัในก�รพมิพ์ครัง้ก่อนหน้�นัน้ แต่กระบวนก�รแก้ไขนัน้ใช้เวล�น�นกว่�ทีค่ดิ 

เพร�ะผู้เขียนได้ล�ศึกษ�ต่อช่วงปี ค.ศ. 2014-2017 จึงทำ�ให้ข�ดช่วงเวล�ก�รแก้ไขปรับปรุงหนังสือ

ไปส�มปีเต็ม ๆ จนเมื่อได้กลับม�จ�กก�รล�ศึกษ�ต่อจึงได้กลับม�แก้ไขต�มคว�มต้องก�ร 

อีกครั้งหน่ึง แต่กระบวนก�รแก้ไขก็ใช้เวล�อยู่น�นเพร�ะผู้เขียนก็มัวแต่วุ่นว�ยอยู่กับก�รสอน  

ก�รเขียนวิทย�นิพนธ์ และง�นอื่น ๆ 

 ในก�รตีพิมพ์ที่ผ่�นม� มีคว�มผิดพล�ดในก�รเตรียมข้อมูลในส่วนของบทแปล Melian 

Dialogue (ในบทสจันยิมด้ังเดิม) ซึง่ผูเ้ขยีนตกหล่นก�รอ้�งองิแหล่งทีม่� ก�รแปล Melian Dialogue 

ดังกล่�ว เป็นก�รแปลโดย รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ แห่งภ�ควิช�คว�มสัมพันธ์ 

ระหว่�งประเทศ คณะรฐัศ�สตร์จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั ซึง่อ�จ�รย์ศภุมติรได้แปลเพือ่ใช้ประกอบ

ก�รเรยีนก�รสอนนสิติจฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั ผูเ้ขยีนขออภยัเป็นในคว�มผดิพล�ดในครัง้ทีผ่่�นม� 

เป็นอย่�งยิ่งในคว�มผิดพล�ดในก�รตรวจท�นข้อมูลก�รอ้�งอิงบทแปลดังกล่�ว และขอขอบคุณ 

ในคว�มเมตต�ของอ�จ�รย์ในก�รให้อภัยต่อคว�มผิดพล�ดดังกล่�ว

 ในก�รตีพิมพ์คร้ังท่ีส�มน้ี ผู้ที่มีส่วนในก�รช่วยตรวจท�นคำ�ผิด ช่วยยืมคืนหนังสือจ�ก 

ห้องสมุดเวล�ผู้เขียนขี้เกียจเดินฝ่�แดดไป และช่วยตรวจสอบเนื้อห�คือ น�ยธนภัทร แก้วชู  

น�ยมัทธิว เอี่ยมพิกุล น�ยศุภกรโคตะ ว�ดะ น�ยวรวิช ศิริจินตน� น�งส�วอริสร� คำ�ภีระ และ

น�งส�วสุกฤต� เตชะศิริกฤษ กระนั้นห�กยังมีข้อผิดพล�ดหลงเหลือใด ๆ ในหนังสือย่อมไม่เป็น 

คว�มผิดของเข�ทั้งหกคน ห�กแต่เป็นคว�มรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และแน่นอนว่�

ของการตีพิมพ์ครั้งที่ 3
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แม้ว่�ก�รแก้ไขและเพิ่มเติมเร่ืองร�วต่�ง ๆ ในหนังสือนี้เป็นง�นท่ีไม่มีวันสิ้นสุด ก�รเติบโตต่อยอด

ของประเดน็วชิ�ก�รทัง้ในเชงิทฤษฎ ีและก�รติดต�มง�นเขยีน ข้อถกเถยีงทีเ่กดิขึน้ม�อย่�งม�กและ

ต่อเน่ือง ทำ�ให้ง�นเขยีนด้�นทฤษฎคีว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศจงึจะไม่มวีนัสิน้สุด หนงัสอืทีต่พีมิพ์

ออกม�จงึจะล้�สมัยในระยะเวล�เพยีงไม่น�นเพร�ะข้อถกเถียงใหม่ ๆ  จะเกดิข้ึนม�ต�มหลงัด้วยเพยีง

อึดใจ จุดบอดของหนังสือนี้ยังมีอยู่อีกม�กที่รอให้เกิดก�รต่อให้เต็มเติมให้ครบจ�กทั้งตัวผู้เขียนเอง

ในก�รตีพิมพ์รอบหน้� หรือโดยผู้อื่นที่จะพัฒน�ต่อไป

นรุตม์ เจริญศรี 
สำ�นักวิช�ก�รระหว่�งประเทศ 

คณะรัฐศ�สตร์และรัฐประศ�สนศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
กันย�ยน 2563
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ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ



0 1C H A P T E R0 1C H A P T E R

เกริ่นน�าทฤษฎี
และวิชาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ

บทที่ 1



ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2

0 1C H A P T E R0 1C H A P T E R

 ในชีวิตประจำ�วันของเร� เมื่อเร�ดูข่�วต่�งประเทศ จะพบว่�เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นมักปร�กฏ
อยู่ใน 2 รูปแบบหลัก ๆ คือคว�มขัดแย้งและคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ ข่�วก�รประชุมสุดยอด
ผู้นำ�อ�เซียนหรือน�ยกรัฐมนตรีของไทยเดินท�งเยือนประเทศต่�ง ๆ จัดเป็นคว�มร่วมมือระหว่�ง
ประเทศทีป่ระเทศต่�ง ๆ  หนัม�สร้�งคว�มร่วมมอืระหว่�งกนั ปร�ศจ�กคว�มขัดแย้งเร่ืองผลประโยชน์
ระหว่�งประเทศ อีกลักษณะหนึ่งคือคว�มขัดแย้งระหว่�งประเทศ อ�จเป็นได้ท้ังคว�มขัดแย้งหรือ
สงคร�มระหว่�งประเทศ เช่น เหตุก�รณ์คว�มขัดแย้งระหว่�งไทยกับกัมพูช�ในเรื่องพื้นท่ีทับซ้อน
บริเวณช�ยแดน กรณีคว�มขัดแย้งระหว่�งจีน เก�หลี ญ่ีปุ่น ว่�ด้วยประวัติศ�สตร์ในหนังสือเรียน 
หรือสงคร�มของสหรัฐอเมริก�ในอิรักและอัฟก�นิสถ�น เป็นต้น ตัวอย่�งข้�งต้นแสดงให้เห็นว่�
ทั้งคว�มขัดแย้งและคว�มร่วมมือล้วนอยู่รอบตัวเร�  

 ในกรณีของสงคร�ม คำ�ถ�มทีว่�่ “สงคร�มเกดิขึน้ได้อย�่งไร” และ “เร�จะมีวธิกี�รปอ้งกนั
ไม่ให้เกิดสงคร�มได้อย่�งไร” เป็นคำ�ถ�มต้ังต้นของส�ข�วชิ�คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศ วชิ�คว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งประเทศเป็นวิช�ที่พย�ย�มศึกษ�เพื่อค้นห�แนวท�งในก�รทำ�คว�มเข้�ใจ วิเคร�ะห์



บทที่ 1 เกร่ินน�ำทฤษฎีและวิชำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ

3

และป้องกันไม่ให้เกิดสงคร�มระหว่�งประเทศ ในเวล�ต่อม� เมื่อโลกมีพัฒน�ก�รท�งก�รเมืองและ
เศรษฐกิจที่สลับซับซ้อนขึ้น คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศก็สลับซับซ้อนขึ้นด้วยเช่นกัน รัฐไม่ได้เป็น
ตัวแสดงเพียงหน่ึงเดียวที่มีคว�มสำ�คัญในระบบคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศอีกต่อไป โลกเริ่ม
ตระหนักแล้วว่�ตัวแสดงในเวทีก�รเมืองระหว่�งประเทศมีคว�มหล�กหล�ยกว่�ในอดีตท่ีผ่�นม�  
ไม่ว่�จะเป็นบทบ�ทของบรรษัทข้�มช�ติ องค์ก�รระหว่�งประเทศ ปัจเจกบุคคล กลุ่มเคลื่อนไหว 
ท�งสังคม หรือแม้แต่กลุ่มผู้ก่อก�รร้�ยที่ต่�งเริ่มเข้�ม�มีบทบ�ทต่อก�รเปลี่ยนแปลงของโลกอย่�งมี
นัยสำ�คัญ อีกทั้งก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจอันเนื่องม�จ�กก�รค้�ระหว่�งประเทศที่นำ�ม�ซึ่งก�ร
พังทล�ยของทรัพย�กรธรรมช�ติ ก�รเติบโตขึ้นอย่�งน่�อัศจรรย์ใจของโรงง�นขน�ดใหญ่ที่เน้นก�ร
ผลิตแบบอุตส�หกรรมหนักโดยใช้เครื่องจักรซ่ึงอ�ศัยทรัพย�กรธรรมช�ติ อ�ทิ นำ้�มันหรือ 
ก๊�ซธรรมช�ติ เป็นวัตถุดิบในก�รผลิต เดินเครื่องจักรหรือขนส่ง ปัจจัยเหล่�นี้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้�นสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อชุมชนหนึ่ง ๆ ทั้งในวงแคบ ไม่ว่�จะเป็นก�รปล่อยนำ้�เสียหรือควันพิษ 
และลุกล�มไปยังประเทศอื่น ๆ จนรัฐไม่ส�ม�รถรับมือได้เพียงลำ�พัง 

 มิติด้�นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศยังสลับซับซ้อนและทับซ้อนไปด้วยประเด็นอีก 
จำ�นวนม�ก อ�ท ิประเดน็สทิธมินษุยชน ก�รแพร่กระจ�ยของอ�วธุนวิเคลยีร์ หรอืแม้แต่บทบ�ทของ
ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐอีกจำ�นวนม�ก ก่อให้เกิดคว�มพย�ย�มท่ีจะแสวงห�คำ�อธิบ�ยหรือมุมมองต่อ
ประเด็นเหล่�นั้นอย่�งเป็นระบบ ว่�โลกของเร�กำ�ลังเผชิญกับปัญห�ใดบ้�ง ประเด็นเหล่�นั้นส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศของเร�อย่�งไร ตลอดจนห�แนวท�งแก้ไขและสร้�งคว�มร่วมมือเพื่อ
ป้องกันมิให้สถ�นก�รณ์เลวร้�ยลง 

 เหตุก�รณ์ข้�งต้นชี้ให้เห็นว่� โลกที่เร�อ�ศัยอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ประสบเฉพ�ะปัญห�ท่ีเกิด
จ�กสงคร�มระหว่�งรัฐเท่�นั้น ห�กแต่กำ�ลังเผชิญกับปัญห�ระหว่�งประเทศอีกหล�ยประก�รที่
ต้องก�รเครื่องมือหรือวิธีก�รมองอย่�งเป็นระบบ เพื่อสร้�งคำ�อธิบ�ย ทำ�คว�มเข้�ใจ ค�ดเด�
เหตุก�รณ์ที่จะเกิดขึ้นในอน�คต เสนอแนวท�งในก�รรับมือ แก้ไข และป้องกันผลกระทบอีกจำ�นวน
ม�กที่สืบเนื่องม�จ�กก�รพัฒน�ที่สลับซับซ้อนของระบบคว�มสัมพันธ์ท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจ 
คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งเศรษฐกิจ คว�มย�กจน ประเด็นว่�ด้วยก�รพัฒน� คว�มไม่เท่�เทียมระหว่�ง
บุคคลที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ประเด็นเหล่�นี้ล้วนเป็นตัวอย่�งของช่องว่�งท่ีเกิดข้ึนในระบบ
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศสมัยใหม่ ก�รศึกษ�วิช�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศจึงขย�ยตัวจ�ก
ก�รศึกษ�เฉพ�ะประเด็นระเบียบคว�มมั่นคงไปสู่ประเด็นคว�มยุติธรรม สิทธิมนุษยชนระหว่�ง
ประเทศ และส่ิงแวดล้อมระหว่�งประเทศ เร�จงึจำ�เป็นต้องค้นห�ชดุคำ�อธบิ�ยทีจ่ะช่วยในก�รรบัมอื
กับปัญห�เหล่�นั้น 
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 แน่นอนว่�ปัญห�เหล่�นีไ้ม่ส�ม�รถวเิคร�ะห์หรอืแก้ไขได้โดยอ�ศยัเพยีงวธิกี�รเดยีว เร�จงึ
จำ�เป็นต้องสร้�งชุดเครื่องมือในก�รอธิบ�ยหรือทฤษฎีขึ้นม�หล�ยชุด ดังจะได้เห็นต่อไปในหนังสือ
เล่มนี้ว่�คำ�อธิบ�ยแต่ละชุดต่�งมีจุดเน้นและจุดบกพร่องในก�รอธิบ�ยที่แตกต่�งกัน มีวิธีก�รมองที่
หล�กหล�ย และพย�ย�มพัฒน�ต่อยอดจ�กคำ�อธิบ�ยเดิมม�เป็นคำ�อธิบ�ยใหม่ ๆ  จำ�นวนม�ก ทั้งนี้
กเ็พ่ือเป็นเคร่ืองมือในก�รนำ�เสนอมมุมองทีเ่หม�ะสมต่อปัญห�ใหม่ ๆ  ท่ีเร�กำ�ลงัเผชิญอย่�งรอบคอบ
และรอบด้�น

 ห�กกล่�วว่�ทฤษฎีเปรียบเสมือนย�ขมสำ�หรับนักศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศก็
คงจะไม่เป็นก�รเกินเลยเท่�ไหร่นัก เพร�ะนักศึกษ�ต่�งก็ต้องตกตะลึงกับทฤษฎีที่มีอยู่เป็นจำ�นวน
ม�กและหล�กหล�ย อีกทั้งมุมมองก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยท่ีแตกต่�งกันต�มจุดยืนของแต่ละ
ทฤษฎ ีมพัิกกล่�วถงึบรบิทก�รเกดิขึน้ของทฤษฎใีนแต่ละช่วงเวล� ก�รประยกุต์ใช้ทฤษฎสี�ข�อืน่ ๆ
ม�ร่วมอธิบ�ย จนก่อให้เกิดก�รตั้งคำ�ถ�มขึ้นว่� เร�เรียนทฤษฎีไปเพื่ออะไร 

 วิช�ทฤษฎีเป็นวิช�ที่สร้�งกรอบในก�รมอง วิเคร�ะห์ และอธิบ�ยเหตุก�รณ์ในอดีต กำ�ลัง
ดำ�เนินอยู่ หรือทำ�น�ยเหตุก�รณ์ที่จะเกิดขึ้นในอน�คต ทั้งยังให้ภ�พก�รมองเหตุก�รณ์ชุดหนึ่งอย่�ง
เป็นระบบ พย�ย�มอธิบ�ยเรือ่งร�วต่�ง ๆ  จ�กจดุเริม่ต้นของเหตกุ�รณ์ โดยพย�ย�มค้นห�คำ�อธบิ�ย
ถึงส�เหตุที่เกิดขึ้น ทฤษฎีที่ดีเมื่อตรวจสอบซำ้�แล้วซำ้�เล่�จะยังคงถูกต้องและไม่เปลี่ยนแปลง อ�จ
เปลีย่นแปลงได้ห�กมผีลก�รพสิจูน์เชงิทฤษฎหีรอืเชงิประจกัษ์ม�หกัล้�ง แต่กม็ไิด้หม�ยคว�มว่�เมือ่
มีทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นแล้วทฤษฎีเก่�จะสูญห�ยหรือไม่เป็นท่ีสนใจไปโดยพลัน ห�กแต่ควรถกเถียงถึง 
วิธีก�รห�ข้อมูลม�สนับสนุน สร้�งตรรกะอธิบ�ย และอ้�งอิงบนทฤษฎีหรือกรอบคว�มคิดท่ีเคยมี 
ม�ก่อนหน้� 

 ในก�รเมืองระหว่�งประเทศก็เช่นเดียวกัน เหตุก�รณ์ม�กม�ยที่เกิดขึ้น อ�ทิ เก�หลีเหนือ
พัฒน�อ�วุธนิวเคลียร์ สหรัฐอเมริก�โจมตีอิรัก ไทยมีคว�มขัดแย้งต�มแนวช�ยแดนช่วงที่มีเขตแดน
ตดิต่อกบักมัพชู� สหรฐัอเมรกิ�พย�ย�มเข้�ม�ต้ังฐ�นทพัในออสเตรเลยี และก�รรเิริม่โครงก�รพัฒน�
ลุ่มแม่นำ้�โขงตอนล่�ง เร�ไม่มีท�งรู้ได้เลยว่�แท้จริงแล้วเกิดอะไรข้ึนในเหตุก�รณ์เหล่�นั้น ประเทศ
ต่�ง ๆ ควรมีนโยบ�ยหรือควรรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลงเหล่�นั้นอย่�งไร แต่เร�ก็พย�ย�มแสวงห�
คำ�อธิบ�ยว่�เกิดอะไรขึ้น เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ประเทศต่�ง ๆ ควรรับมืออย่�งไรทั้งในปัจจุบันและ
อน�คต เร�พย�ย�มสร้�งคำ�อธิบ�ยและวเิคร�ะห์ว่�เรือ่งร�วต่�ง ๆ จะดำ�เนนิต่อไปอย่�งไร ทัง้หมดนี้
ล้วนเป็นเหตุผลของก�รเรียนวิช�ทฤษฎี 
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 เม่ือเริม่ศึกษ�ทฤษฎคีว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศ เร�จะพบว่�ทฤษฎคีว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
ประเทศจำ�นวนม�กเกิดจ�กก�รประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหรือวิธีคิดจ�กศ�สตร์ส�ข�วิช�อื่น ๆ ม�ร่วม
อธิบ�ยเหตุก�รณ์ต่�ง ๆ อย่�งเป็นระบบ เช่น ทฤษฎีท�งเศรษฐศ�สตร์ นิติศ�สตร์ ประวัติศ�สตร์ 
สงัคมวิทย�และม�นุษยวทิย� จิตวิทย� ยทุธศ�สตร์คว�มม่ันคง ธรุกจิระหว่�งประเทศ ปรชัญ� เป็นต้น 
ทฤษฎีเหล่�นี้ล้วนถูกนำ�ม�ใช้อธิบ�ยเรื่องร�วต่�ง ๆ เพื่อแสวงห�คำ�อธิบ�ยที่ผู้อธิบ�ยพึงพอใจที่สุด  

1.1 ทฤษฎี (Theory) คืออะไร 

 ก่อนทีจ่ะศกึษ�เนือ้ห�ร�ยละเอยีดของแต่ละทฤษฎ ีเร�ควรทำ�คว�มเข้�เสยีใจก่อนว่�คำ�ว่�
ทฤษฎทีีเ่ร�กำ�ลงัพดูถงึนัน้คอือะไร แม้คำ�ว่�ทฤษฎจีะถกูใช้ในหล�กหล�ยคว�มหม�ย แต่คว�มหม�ย
ที่นิยมใช้กันม�กที่สุดคือทฤษฎีเป็นคำ�อธิบ�ยของคว�มสมำ่�เสมอบ�งประก�รท่ีได้จ�กก�รสังเกต
เหตกุ�รณ์ใดเหตุก�รณ์หนึง่ เช่นประโยคทีว่่� “โรคจติเภท (schizophrenia) มกัเกดิข้ึนกบักลุม่ชนช้ัน
แรงง�นม�กกว่�ชนชั้นกล�ง” เร�ส�ม�รถสร้�งคำ�อธิบ�ยได้ว่�โรคจิตเภทเกิดจ�กชนชั้นแรงง�น  
เพร�ะเร�ได้เข้�ไป “สังเกต” และพบว่�โรคนี้เกิดข้ึนอย่�งสมำ่�เสมอในชนช้ันนี้ จึงได้สร้�งข้อสรุป 
ขึ้นว่� โรคจิตเภทจะพบม�กในชนชั้นแรงง�น นั่นหม�ยคว�มว่�เร�ได้สร้�งทฤษฎีขึ้นหลังจ�กสังเกต
บ�งเหตุก�รณ์จนได้ข้อสรุปชุดหนึ่งออกม� (Bryman, 2012, p. 21) 

 ธีรเวทย์ ประมวญรัฐก�ร อธบิ�ยคว�มหม�ยของคำ�ว่�ทฤษฎว่ี�เป็นคำ�อธบิ�ยปร�กฏก�รณ์
ในรูปแบบของเหตุและผลโดยอ�ศัย “สังกัป” หรือ “กรอบคว�มคิด” (concepts) ต่�ง ๆ ทฤษฎี 
ถกูสร้�งขึน้จ�กก�รสงัเกตก�รณ์ของผูว้จิยัในก�รอธบิ�ยคว�มเคลือ่นไหวของธรรมช�ต ิเหตกุ�รณ์ที่
เกิดขึ้นซำ้�แล้วซำ้�เล่�ภ�ยใต้เงื่อนไขเดิม ๆ ทั้งนี้เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในก�รประเมินเหตุก�รณ์ที่จะ
เกิดขึ้นอีกครั้งในอน�คตว่�มีปัจจัยชุดเดียวกับที่ทฤษฎีได้อธิบ�ยไว้หรือไม่ หรืออ�จใช้เป็นแนวท�ง
ในก�รค�ดคะเนว่�เหตุก�รณ์นั้นส�ม�รถเกิดขึ้นได้หรือไม่ ภ�ยใต้เงื่อนไขและปัจจัยต่�ง ๆ ที่ระบุไว้
ในทฤษฎีนั้น (ธีรเวทย์ ประมวญรัฐก�ร, 2540, หน้� 4) 

 วัลลภ ลำ�พ�ย อธิบ�ยว่� ทฤษฎีหม�ยถึงชุดของหลักก�รและคำ�จำ�กัดคว�มท่ีเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กัน ทำ�หน้�ที่จัดระเบียบอย่�งมีระบบในด้�นคว�มคิด เกี่ยวข้องกับลักษณะบ�งประก�รที ่
คัดเลือกจ�กประสบก�รณ์คว�มเป็นจริง ทฤษฎีครอบคลุมถึงชุดของข้อสมมติฐ�นเบ้ืองต้น 
(assumption) และคว�มจริงที่ปร�กฏชัด (axiom) กล่�วอีกนัยหนึ่งคือ ทฤษฎีในทัศนะนี้จะเป็นชุด
ของข้อคว�ม (statement) ที่เป็นข้อเสนอ (proposal) เพื่อพรรณน�และอธิบ�ยคว�มจริงเกี่ยวกับ
พฤติกรรม 
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 กิจกรรมหรือปร�กฏก�รณ์ที่เกี่ยวเน่ืองกันอย่�งมีระบบ เรียกอีกช่ือหนึ่งว่�ทฤษฎ ี
เชิงประจักษ์ (Empirical Theory) นอกจ�กนี้ยังมีทฤษฎีเชิงปทัสถ�น (Normative Theory)  
ที่ไม่ได้หม�ยถึงชุดของข้อเสนอที่พรรณน�และอธิบ�ยโลกที่เป็นจริงเพียงอย่�งเดียว แต่ส�ระสำ�คัญ
ยังกล่�วถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเป้�หม�ยอันเป็นอุดมคติของสังคม และรูปแบบหรือกระบวนก�ร
ท�งก�รเมอืงก�รปกครองทีจ่ะช่วยในก�รบรรลเุป้�หม�ยท่ีพงึปร�รถน�อกีด้วย (วัลลภ ลำ�พ�ย, 2547, 
หน้� 50-51) 

 ในขณะที ่Amitav Acharya และ Barry Buzan นกัวชิ�ก�รด้�นรฐัศ�สตร์อธบิ�ยว่�ทฤษฎี
คือก�รพย�ย�มนำ�ข้อมูลหรือเหตุก�รณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำ�วันม�ทำ�ให้เป็นน�มธรรมเพื่อห� 
รูปแบบและจัดกลุ่มเหตุก�รณ์เหล่�นั้นเป็นกลุ่มหรือชั้นลำ�ดับ ดังนั้นทฤษฎีจึงเป็นก�รทำ�คว�มจริง
ให้ง่�ย โดยเริ่มต้นจ�กจุดยืนที่ว่�แต่ละเหตุก�รณ์นั้นไม่มีลักษณะเฉพ�ะตัว (unique) ทั้งยังส�ม�รถ
นำ�ม�จัดกลุม่กับเหตกุ�รณ์อืน่ ๆ ได้เพร�ะมลีกัษณะคว�มเหมอืนบ�งประก�รร่วมกนั อ�ท ิก�รเกดิขึน้
ของสงคร�มหรือจักรวรรดิที่มีคุณลักษณะบ�งสิ่งบ�งอย่�งร่วมกัน ดังนั้นในแง่นี้ ทฤษฎีท�งสังคมจึง
แตกต่�งไปจ�กทฤษฎีท�งประวัติศ�สตร์ที่เชื่อว่�แต่ละเหตุก�รณ์มีคุณลักษณะพิเศษเฉพ�ะตัว แต่
ทฤษฎีท�งสังคมศ�สตร์พย�ย�มห�คำ�อธิบ�ยหรือคว�มเข้�ใจร่วมกันของเหตุก�รณ์ต่�ง ๆ แม้จะมี
คว�มแตกต่�งกันในเรื่องของสถ�นที่หรือเวล� โดยเชื่อว่�ปัจจัยเล็ก ๆ หล�ยปัจจัยส�ม�รถอธิบ�ย
เหตุก�รณ์ใหญ่ ๆ  ได้หล�ยเหตุก�รณ์ เช่นที่ Kenneth Waltz มองว่�โลกในสภ�วะอน�ธิปไตยได้ก่อ
ให้เกิดรูปแบบของก�รกระจ�ยขีดคว�มส�ม�รถ (distribution of capabilities) ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
สำ�คญัในก�รกำ�หนดรปูแบบคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศในประวตัศิ�สตร์โลก (Acharya & Buzan, 
2010b, p. 4) 

1.2 หน้าที่ของทฤษฎี 

 คำ�ถ�มต่อไปมีอยู่ว่� หน้�ที่ของทฤษฎีคืออะไร เร�มักสงสัยว่�ทฤษฎีท่ีเรียนไปจะช่วย 
ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจเหตกุ�รณ์ได้อย่�งไร เนือ่งจ�กทฤษฎทีัง้กว้�งและเป็นน�มธรรม จนดเูหมอืนว่�
ไม่ส�ม�รถจะนำ�ไปใช้ในชวีติจรงิภ�ยหลงัจ�กสำ�เรจ็ก�รศกึษ�หรอืในหน้�ทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัก�รกำ�หนด
นโยบ�ยต่�งประเทศได้ โดยอ�จสรุปหน้�ที่หลักของทฤษฎีได้ดังต่อไปนี้  
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1. ทฤษฎทีำ�หน้�ทีเ่ป็นตัวนำ�ท�งในก�รทำ�วจิยัและเครือ่งมอืทีช่่วยในก�รวเิคร�ะห์ แทนที่
จะอธิบ�ยก�รเมืองโลกโดยปร�ศจ�กก�รวิเคร�ะห์ใด ๆ 

2. เน่ืองจ�กข้อมูลไม่ส�ม�รถบอกหรือสื่อส�รอะไรกับเร�ได้ จึงต้องอ�ศัยทฤษฎีช่วยใน
ก�รตีคว�ม เพือ่ทำ�คว�มเข้�ใจมมุมองและสญัลกัษณ์ทีม่อียู ่ทฤษฎช่ีวยแนะนำ�ตวัแสดง
ทีส่ำ�คัญ ช่วยให้เข้�ใจระบบหรอืกระบวนก�ร และช่วยให้เร�ไม่ต้องไปเสยีเวล�กบัข้อมลู
ที่ไม่มีคว�มสำ�คัญ ทั้งยังช่วยชี้ให้เห็นว่�สิ่งต่�ง ๆ เกี่ยวข้องกันอย่�งไร 

3. ทฤษฎีช่วยเพิ่มคว�มส�ม�รถท�งก�รวิเคร�ะห์ โดยก�รตั้งคำ�ถ�มต่อมุมมองของเร�ที่
มีต่อโลก 

4. ทฤษฎีช่วยสะท้อนภ�พว่�โลกที่เร�รับรู้มีลักษณะอย่�งไร 

 แล้วทฤษฎคีว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศเป็นอย่�งไร? นกัวชิ�ก�รด้�นคว�มสมัพนัธ์ระหว่�ง
ประเทศยุคแรก ๆ เช่น Hans J. Morgenthau, Arnold Wolfers, Reinhold Niebuhr, Harold 
และ Margaret Sprout มีคำ�อธิบ�ยที่สอดคล้องกันว่� ก�รแสวงห�คว�มรู้โดยก�รศึกษ�และพัฒน�
ทฤษฎคีว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศน้ันไม่ได้มเีป้�หม�ยเพยีงเพือ่ก�รแสวงห�คว�มรูท้ีบ่รสิทุธิเ์ท่�นัน้
ห�กแต่ยังเป็นไปเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ในท�งปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกัน (ศุภมิตร ปิติพัฒน์, 2553,  
หน้� 97) กล่�วคือ ทฤษฎคีว�มสมัพันธ์ระหว่�งประเทศนัน้ควรจะส�ม�รถตอบสนองก�รนำ�ไปกำ�หนด
นโยบ�ยระหว่�งประเทศของรัฐบ�ลหรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ในภ�คปฏิบัติได้  

 ศ�สตร์ทุกศ�สตร์ต้องมีทฤษฎีเพื่อเป็นแนวท�งในก�รทำ�วิจัย สร้�งคำ�อธิบ�ยพื้นฐ�น หรือ
ทำ�น�ยอน�คตห�กเป็นไปได้ ในส�ข�ด้�นก�รระหว่�งประเทศก็ต้องอ�ศัยทฤษฎีเพื่อทำ�คว�มเข้�ใจ
ปร�กฏก�รณ์  ก�รเปลี่ยนแปลง และศึกษ� “คว�มสัมพันธ์” ระหว่�งประเทศต่�ง ๆ เช่นเดียวกัน 
ทฤษฎีที่ใช้ศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศประกอบด้วย 2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน คือ “Grand 
Theory” (หรือนักวิช�ก�รบ�งคนเรียนกว่� “Meta-Theory”) และ “Middle-Range Theory”  

 Grand Theory เป็นทฤษฎีที่พย�ย�มจะสร้�งคำ�อธิบ�ยทั่วไป (generalize) ต่อ
ปร�กฏก�รณ์ทั่วไป เช่น ทฤษฎีอำ�น�จหรือทฤษฎีสัจนิยมของ Hans J. Morgenthau หรือ Henry 
Kissinger ทฤษฎสีจันยิมเชงิโครงสร้�งของ Kenneth Waltz หรอื Gottfrie และ Karl Kindermann 
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ทฤษฎีม�ร์กซิสต์ใหม่ ที่อธิบ�ยระบบทุนนิยมโลกของ Immanuel Wallerstein หรือ Christopher 
Chase-Dunn หรือทฤษฎีก�รพึ่งพิง (dependencia) ของ J. Samuel และ Arturo Valenzuela 
เป็นต้น  

 ในขณะที่ Middle-Range Theory เป็นทฤษฎีท่ีพย�ย�มอธิบ�ยปร�กฏก�รณ์โดยอ�ศัย
ตัวแปรบ�งอย่�ง หรือที่ Gerda Jakstaite (2010) อธิบ�ยว่� Middle-Range Theory คือทฤษฎีที่
พย�ย�มศกึษ�ปร�กฏก�รณ์ใดประเดน็หนึง่ด้วยมมุมองหนึง่ ๆ  (หรอืม�กกว่�นัน้) (Jakstaite, 2010, 
p. 166) ตัวอย่�งของ Middle-Range Theory ในส�ยคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ เช่น

1. อิทธิพลของภูมิศ�สตร์ เช่น ง�นเขียนของ Alfred Thayer Mahan, Halford 
Mackinder, Nicholas Spykman, Harold และ Magaret Sprout เป็นต้น 

2. รูปแบบของก�รสื่อส�รและก�รก่อตัวของชุมชน อ�ทิ ง�นเขียนของ Karl Deutsch 

3. โครงสร้�งและก�รบรูณ�ก�ร (function and sector integration) เช่น ง�นเขยีนของ 
David Mitrany, Ernst Haas, Leon Lindberg หรือ Joseph Nye เป็นต้น 

4. ก�รป้องปร�ม (deterrence) เช่น ง�นเขียนของ Bernard Brodie, Herman Khan, 
Rober Jervis, Glenn Snyder และ Paul Diesing เป็นต้น 

5. ก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศและคว�มขัดแย้ง เช่น ง�นเขียนของ Nazli Choucri และ 
Robert North เป็นต้น 

6. พฤติกรรมพันธมิตร (alliance behaviour) เช่น ง�นเขียนของ William Riker และ 
Stephen Walt เป็นต้น 

7. พฤตกิรรมก�รต่อรอง (bargaining behaviour) เช่น ง�นเขยีนของ Thomas Schelling 
และ Anatol Rapaport เป็นต้น 

8. ทฤษฎกี�รตัดสนิใจ (decision making) เช่น ง�นเขยีนของ Richard Snyder, Graham 
Allison และ Glenn Paige เป็นต้น 

 อย่�งไรก็ดี ก�รตัดสินว่�ทฤษฎีใดเป็น Grand Theory หรือ Middle-Range Theory นั้น
เป็นเร่ืองย�ก เพร�ะบ�งทฤษฎีอยูต่รงกล�งระหว่�งทฤษฎทีัง้ 2 รปูแบบ (Dougherty & Pfaltzgraff, 
1997, pp. 15-16) อนึ่ง หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นอธิบ�ย Grand Theory ม�กกว่� Middle-Range 
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Theory และห�กผู้อ่�นสนใจที่จะศึกษ� Middle-Range Theory ก็ส�ม�รถศึกษ�ได้จ�กเอกส�รที่
มีอยู่จำ�นวนม�กในบรรณพิภพที่เกี่ยวข้องกับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ  

 อ�จกล่�วโดยสรุปได้ว่� ทฤษฎีคือชุดของคำ�อธิบ�ยต่อก�รสังเกตเหตุก�รณ์ใดเหตุก�รณ์
หนึ่งอย่�งต่อเนื่องเพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจต่อเหตุก�รณ์นั้น ๆ และทำ�น�ยสิ่งที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คต  
ในแง่น้ี ทฤษฎีจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือและเลนส์ในก�รมองโลก เป็นเครื่องมือสำ�หรับวิเคร�ะห์
เหตุก�รณ์หนึ่ง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งยังสร้�งเลนส์เพื่อสร้�งคำ�อธิบ�ยว่�โลกหรือเหตุก�รณ์ 
ที่กำ�ลังศึกษ�อยู่นั้นมีลักษณะอย่�งไร ทฤษฎีสร้�งกรอบคว�มคิดแก่ผู้ศึกษ� หรือยกตัวอย่�งเพื่อ 
เปรียบเทียบให้เห็นภ�พชัดเจนขึ้น จึงอ�จกล่�วได้ว่�ทฤษฎีเปรียบเสมือนแว่นต� ในชีวิตประจำ�วัน 
เร�พบเห็นเหตุก�รณ์และเร่ืองร�วต่�ง ๆ จำ�นวนม�ก ท้ังท่ีเร�เข้�ใจและส�ม�รถอธิบ�ยได้อย่�ง
ชัดเจนถึงที่ม�ที่ไปหรือสิ่งที่อ�จจะเกิดขึ้น และบ�งเหตุก�รณ์หรือเรื่องร�วที่ไม่ส�ม�รถค�ดเด�หรือ
อธิบ�ยได้ เปรียบได้กบัส�ยต�ในก�รวเิคร�ะห์ของเร�กำ�ลงัพร่�มัวอยู ่เมือ่มองเห็นสิง่ต่�ง ๆ  ไม่ชัดเจน  
เร�จงึต้องอ�ศยัแว่นต�เข้�ม�ช่วยให้เร�มองเหน็สิง่ต่�ง ๆ  ได้ชดัเจนยิง่ขึน้ บ�งครัง้แว่นต�หรอืทฤษฎี
บ�งอย่�งก็เหม�ะสมกับก�รใส่เพื่อมองเหตุก�รณ์หนึ่ง ๆ แต่ก็ไม่เหม�ะท่ีจะใส่เพื่อมองหรือ 
นำ�ไปอธิบ�ยอีกเหตุก�รณ์หนึ่ง เมื่อเลือกแว่นต�หรือทฤษฎีได้แล้ว เร�ก็ส�ม�รถที่จะมองโลกโดยใช้
ทฤษฎีนั้น ๆ เป็นกรอบในก�รมองหรืออธิบ�ยได้ 

 บ่อยครั้งที่เร�หยิบแว่นต�หรือทฤษฎีม�ใช้เป็นกรอบในก�รมองโลกอย่�งไม่ทันระวังตัว  
เร�เติบโตขึ้นในสังคมที่หล่อหลอมและหยิบยื่นแว่นต�หรือมุมมองให้เร�อย่�งต่อเนื่องท้ังที่รู้ตัวและ
ไม่รู้ตวั เร�เลือกแว่นต�ต�มชอบหรอืเหน็ว่�เหม�ะสมกบัตวัเร� แต่บ่อยครัง้ทีแ่ว่นต�หรอืทฤษฎทีีเ่ร�
นำ�ม�สร้�งคว�มคิดนั้นมีคว�มขัดแย้งอยู่ในตัวเอง และบ่อยคร้ังที่เร�เลือกใช้แว่นต�หล�ยอันมอง
เหตกุ�รณ์เดยีวกนัจนก่อให้เกดิคว�มสบัสน แต่กไ็ม่อ�จกล่�วได้ว่�เร�ควรยดึถอืแว่นต�เพยีงอนัเดยีว
เป็นเครื่องมือในก�รมองโลกหรือทุกเหตุก�รณ์ ก�รเลือกใช้แว่นต�ที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ได้นั้น
ถือเป็นคว�มส�ม�รถที่ดี ทั้งยังช่วยให้เร�มองหรือวิเคร�ะห์โลกได้อย่�งเหม�ะสมม�กยิ่งขึ้น 

 วชิ�ทฤษฎจึีงสะท้อนให้เร�เหน็แว่นต�ทีเ่ร�เคยใส่ กำ�ลงัใส่อยู ่หรือแว่นต�อันใหม่ท่ีเหม�ะสม
กับเร�ในก�รมองโลก เป้�หม�ยสูงสุดของวิช�ทฤษฎีไม่ใช่ก�รตัดสินขั้นสุดท้�ยและนำ�เสนอแว่นต�
เพียงอนัเดยีวหรอืแนวท�งใดแนวท�งหนึง่แก่ผูศ้กึษ�ยดึถอืไว้ใช้โดยไม่เหลยีวแลแว่นต�อนัอืน่อกี แต่
วชิ�ทฤษฎพีย�ย�มเสนอมมุมองให้ผูศ้กึษ�เห็นว่�โลกเร�นัน้มแีว่นต�อยูห่ล�ยอนั อกีทัง้แต่ละอนักม็ี
วิธีก�รมองโลกทีแ่ตกต่�งกนัออกไป ผูศ้กึษ�จึงควรเปิดใจศกึษ�ก�รมองโลกทีมี่คว�มหล�กหล�ยและ
แตกต่�งเหล่�นั้น เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจก�รมองโลก ก�รอธิบ�ยโลก และก�รเปลี่ยนแปลงต่�ง ๆ  ที่เกิด
จ�กก�รมองโลกที่แตกต่�งกันของผู้อื่น 
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1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคืออะไร 

 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ (International Relations: IR) เป็นคำ�ท่ีใช้เรียก  
“ส�ข�วิช�” (discipline) หนึง่ทีศึ่กษ� “คว�มสมัพนัธ์” (relations) ระหว่�ง “ตวัแสดง” ต่�ง ๆ  
ทัง้ตวัแสดงที่เป็นรัฐ (states) และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (non-state actors) เช่น องค์ก�รระหว่�ง
ประเทศ (International Organizations) บรรษทัข้�มช�ต ิ(Multi-National Corporations: MNCs)  
กลุ่มก่อก�รร้�ย (terrorist) เป็นต้น โดยพย�ย�มอธิบ�ยและวิเคร�ะห์ปฏิสัมพันธ์ (interaction) 
ระหว่�งตัวแสดงต่�ง ๆ นอกจ�กน้ีคำ�ว่� “คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ” ยังถูกใช้เพื่ออธิบ�ย  
“ปฏิสัมพันธ์” ระหว่�งตัวแสดงต่�ง ๆ นอกเหนือไปจ�กศ�สตร์ส�ข�วิช�หนึ่ง ๆ  

 เงือ่นไขทีท่ำ�ให้ส�ข�วชิ�หนึง่ได้รับก�รยอมรบัเป็น “ส�ข�วชิ�” ข้ึนอยูกั่บว่�วชิ�นัน้มสีถ�บัน
หรอืหน่วยง�นทีม่หีน้�ทีใ่นก�รจัดกิจกรรมท�งวชิ�ก�ร ดำ�เนนิง�นด้�นว�รส�รวชิ�ก�ร หรอืทำ�หน้�ที่
เป็นตัวแทนของส�ข�วิช�นั้น ๆ ออกสู่สังคมภ�ยนอกหรือไม่ (Grant, 2010, p. 1) ส�ข�วิช� 
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศก่อตัวเป็น “ส�ข�วิช�” โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ตอบโจทย์ต่อลักษณะ
ของก�รเป็นส�ข�วิช� คือ มีสิ่งที่จะศึกษ� (subject matter) มีวิธีก�รศึกษ�ที่เฉพ�ะตัว 
(methodology) มีคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะทีต้่องได้รบัก�รฝึกฝนเพื่อทีจ่ะเปน็ผูเ้ชีย่วช�ญในส�ข�นัน้ 
มีสม�คมวิช�ชีพ และมีเป้�หม�ยของส�ข�วิช� (Grant, 2010, p. 3; Greaves, 2008, p. 2)

 ส�ข�วิช�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศเกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ก่อนจะพัฒน�
ด้�นสถ�บันและชุดคว�มรู้จนเติบโตไปยังพื้นที่ต่�ง ๆ ทั่วโลก อย่�งไรก็ดี แม้ว่�จุดกำ�เนิดของส�ข�
วิช�จะอยูท่ีป่ระเทศอังกฤษ แต่ก�รศกึษ�คว�มสมัพันธ์ระหว่�งประเทศกลบัถกูมองว่�เป็นส�ข�วชิ�
ที่ถูกครอบงำ�โดยสหรัฐอเมริก� (Dyvik et al., 2017b, p. 3; Hoffmann, 1977) ในช่วงแรกของ
ก�รศึกษ�รัฐศ�สตร์ที่ถูกครอบงำ�โดยสหรัฐฯ นั้น วิธีก�รศึกษ�เพื่อเข้�ใจปร�กฏก�รณ์ท�งก�รเมือง
เน้นก�รใช้เครือ่งมอืวธิกี�รแบบประจักษ์นิยม (positivism) ซึง่เป็นวธิกี�รท่ีถกูมองว่�เป็นวทิย�ศ�สตร์
(science) และนั่นทำ�ให้ชื่อวิช�เรียกว่� Political Science แต่ต่อม�ในช่วงทศวรรษที่ 80  
ก�รเปลี่ยนแปลงวิธีก�รศึกษ�ปร�กฏก�รณ์ท�งสังคมและก�รเมืองเริ่มได้รับอิทธิพลจ�กก�รศึกษ�
แบบ “Reflectivist” หรือ “Post-Reflectvis” ทำ�ให้ก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศจึง
ไม่ใช่เร่ืองแบบวทิย�ศ�สตร์เท่�นัน้ แต่ยงัเป็นเรือ่งทีม่คีว�มเกีย่วข้องกบัประวตัศิ�สตร์ ก�รเมอืง และ
อำ�น�จ (Grant, 2010, pp. 3-4)
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