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โลกาภิวัตน์ท�าให้โลกแคบลง ทัง้ในแง่พื้นที่และเวลา ความท้าทายในปัจจุบัน อาจไม่ใช่เร่ืองของ
สงครามและความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ แต่เป็นเรื่องเศรษฐกจิและการพฒันาที่มลัีกษณะขา้มชาติ 
ข้ามพรมแดนมากขึ้น การเคลื่อนย้ายของผู้คนบนโลกที่มีความไม่เสมอภาคและความเหล่ือมล�้า 

 

อาจเป็นทัง้โอกาสและภัยคุกคามต่อมนุษย์ โดยไร้เส้นพรมแดน

}สงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศคลี่คลายตัวลง  
แต่ความขัดแย้งภายในประเทศก�าลังขยายตัว~

ความมัน่คง
ระหว่างประเทศ
รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สัดสวนประชากรยากจนในกลุมประเทศกำลังพัฒนา ป พ.ศ. 2524-2551

ที่มา: Chen and Ravallion 2012 ใน “Inequality in Focus”, The World Bank (2012).

2524 2527 2530 2533 2536 2539 2542 2546 2549 2551

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

ต่ำกวา 2 เหรียญสากลตอวัน

ต่ำกวา 1.25 เหรียญสากลตอวัน

ต่ำกวา 2 เหรียญสากลตอวัน (ไมรวมประเทศจีน)

ต่ำกวา 1.25 เหรียญสากลตอวัน (ไมรวมประเทศจีน)
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การเปลี่ยนแปลงของความสงบสุขภายในประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2550-2555 
จำแนกตามภูมิภาค

หมายเหตุ: คาคะแนนลดลง (การเปลี่ยนแปลงมีคาติดลบ) หมายถึง ความสงบสุขภายในประเทศเพิ่มขึ้น, 
คาคะแนนเพิ่มขึ้น (การเปลี่ยนแปลงมีคาเปนบวก) หมายถึง ความสงบสุขภายในประเทศลดลง

ที่มา: Global Peace Index 2012, Institute for Economics and Peace (2012)
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ปัจจุบันประเด็นปัญหำระหว่ำงประเทศที่ส�ำคัญ และอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อควำมม่ันคงมนุษย ์

ทั้งในระดับโลก ประเทศ และบุคคล ยังมีอยู่ในหลำยประเด็น อำทิ ปัญหำควำมไม่สงบภำยในของหลำยประเทศ 

โดยเฉพำะในภูมิภำคแอฟริกำและตะวันออกกลำง ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล�้ำของกำรกระจำยรำยได ้

ในโลก ซึ่งเป็นผลจำกกำรพัฒนำและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่แตกต่ำงอย่ำงมำกระหวำ่งกลุ่มประเทศที่ยำกจนและ

กลุ่มประเทศที่ร�่ำรวย ปัญหำจำกภำวะโลกร้อนและภัยพิบัติที่กระทบต่อควำมมั่นคงทำงอำหำรของโลก ซึ่งเพิ่ม 
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2910 ตัวช้ีวัความมั่นคงมนุษย์
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จำนวนผูเสียชีวิตทั้งสิ้น 
2.3 ลานคน

มูลคาความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ 

3.5 ลานลานเหรียญสหรัฐ

ป พ.ศ. 2554
380 พันลานเหรียญสหรัฐ
สูงที่สุดเทาที่มีการบันทึก

ในจำนวนนี้ 
2.6 ลานลานเหรียญสหรัฐ (3 ใน 4) 

เปนความเสียหายที่เกิดจาก
ภัยพิบัติเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

ในจำนวนนี้ 
เกือบครึ่ง (รอยละ 48) 
เปนผูเสียชีวิตในประเทศ
ที่มีรายไดนอย

2523 2554

ผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในโลก ระหวางป พ.ศ. 2523-2554

ที่มา: The Sendai Report: Managing Disaster Risks for 
a Resilient Future (International Bank for 
Reconstruction and Development and the World Bank, 2012)
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ป พ.ศ.

ดัชนีจีนี่ความไมเทาเทียมของการกระจายรายไดในโลก ป พ.ศ. 2531-2548

หมายเหตุ: 1) ดัชนีจีนี่แสดงความไมเทาเทียมของการกระจายรายไดในโลก (Global income inequality) 
มีคาระหวาง 0-100% โดย 100% หมายถึง ความไมเทาเทียมของรายไดอยางสมบูรณ
2) คำนวนความไมเทาเทียมของระดับรายได โดยใชขอมูลในระดับบุคคลจาก 122 ประเทศ 
ระดับรายไดของบุคคลในแตละประเทศ ถูกแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับดวย 
country-specific Purchasing Power Parity (PPP) ในป 2548 

ที่มา: Milanovic, 2012 ใน “Inequality in Focus”, The World Bank (2012)
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต

ญี่ปุน
จีน

อินเดีย พมา

เฮโรอีน     แรงงานขามชาติ                                       ยาปลอม                                    ไมซุง
โคเคน      หญิงที่ตกเปนเหยี่อขบวนการคามนุษย           โจรสลัดในเขตจงอยแอฟริกา             ทอง
อาวุธปน    สินคาปลอม                                             สัตวปา                                       แคสสิเทอไรท

ที่มา: United Nations Office on Drugs and Crime, 2010

เสนทางการเกิดอาชญากรรมขามชาติในโลก
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แคริบเบียน

บราซิล

สหพันธรัฐรัสเซีย

มำกขึ้นทั้งควำมถี่และควำมเสียหำย ปัญหำ

อำชญำกรรมข้ำมชำติ โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้อง

กับควำมมั่นคงของบุคคล เช่น กำรคำ้มนุษย์

และกำรค้ำยำเสพติด ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่ 

เป็นผลกระทบข้ำมพรมแดน เช่น หำยนะจำก 

โรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์ หมอกควนัไฟป่ำในประเทศ

เพื่อนบ้ำน กำรขนย้ำยกำกนิวเคลียร์และของ

เสยีอตุสำหกรรม ปัญหำกำรจัดกำรทรพัยำกร

ข้ำมแดน โดยเฉพำะกรณแีม่น�ำ้นำนำชำต ิเช่น 

กำรสร้ำงเขื่อนบนแม่น�้ำโขง และปัญหำ 

ควำมรุนแรงบริเวณชำยแดนและกำรอพยพ 

ของผูพ้ลดัถิน่อนัเนือ่งมำจำกสงครำมและกำร

พัฒนำ

สถำนกำรณ์และปัญหำด้ำนควำมมัน่คง

ระหว่ำงประเทศเหล่ำนี้ อำจเป็นทั้งปัญหำ 

ท่ีด�ำรงอยู่มำนำนหรือเกิดขึ้นใหม่ ล้วนเป็น

สภำพกำรณ์ทีม่คีวำมซบัซ้อน กำรพจิำรณำถงึ

สำเหตุ ผลกระทบ และหนทำงแก้ไขในแต่ละ

ปัญหำนั้น เป็นเรื่องที่ทุกประเทศต้องสร้ำง 

เครอืข่ำยควำมร่วมมอืและเคำรพซึง่กันและกนั
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