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กอนที่ผมจะเริ่มชีวิตการเมืองในฐานะสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกา ผมเคย
เปนผูวาการรัฐเมน ซึ่งเปนรัฐเล็กๆ ที่มีพลเมืองเพียงแค 32,000 คน แตแลวในป ค.ศ. 1972 ผม
ก็เริ่มเดินทางเปนระยะทางกวา 700 ไมล เพื่อหาเสียงไปทั่วรัฐเมน เปนชวงเวลาที่ผมไดเรียนรู
ปญหาของประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง ผมไปขออาศัยคางคืนในบานของประชาชนไมซ้ํา
ครอบครัวกันแทบจะทุกคืน เพื่อเรียนรูปญหาที่แทจริงของพวกเขา และเพื่อหาทางแกไขปญหา
ใหพวกเขาถา ผมไดเปนสมาชิกสภาคองเกรส และนี่คือเรื่องราวการเดินทางจากการเปน
นายกเทศมนตรีของรัฐเล็กๆ มาเปนผูแทนของประชาชนอยูที่เมืองหลวงของประเทศ ที่วอชิงตัน
ดีซี
จากการศึกษาเรื่องพลวัตรการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตรโลก ทําใหผม
ทราบวาปจจัยที่จะทําใหการลงทุน หรือเงินทุนไหลเขาสูประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นมาจาก 3
องคประกอบหลัก คือ
1. ความมีเสถียรภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (Stability
and
Security) แนนอนวาผูลงทุนทุกคนตางมุงหวังวา การลงทุนหรือเงินลงทุนของเขาจะอยูใน
สถานะที่ปลอดภัย ไมสูญหายไปเนื่องจากความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ และ
ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. ความมีอิสระ และกลไกตลาดเสรี (Free Mind and Free Market) นักลงทุนเชื่อวา
การแขงขันเสรีภายใตกรอบการแขงขันที่เปนธรรม เปนสภาวะการณที่เอื้อใหเกิดการลงทุนมาก
ที่สุด และกลไกตลาดเสรีนี้ยังจะทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีที่สุดออกมาขายอีกดวย
3. หลักกฎหมายที่เอื้อใหเกิดการแขงขัน (Rules of Law) หลักกฎหมายที่เอื้อใหเกิด
ความโปรงใส (Transparency),
ความซื่อสัตย (Honesty)
และสามารถตรวจสอบได
(Accountability) จะเปนกลไกสําคัญที่ดึงดูดใหนักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศ
ในขณะที่ ก ารคอรั ป ชั่ น จะเป น ตั ว ทํ า ให ก ารลงทุ น ไหลออกนอกประเทศในด า นนโยบาย
ตางประเทศของสหรัฐอเมริกานั้นเทคโนโลยีเขามามีบทบาทอยางมาก เทคโนโลยีทําใหโลกเล็ก
ลง การเดิ น ทางข า มมหาสมุ ท รเกิ ด ขึ้ น ได อย า งง า ยดายและรวดเร็ ว ประเทศต า งๆ มี ค วาม
เชื่อมโยงกันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ในทางการเมืองการตัดสินใจตอง
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้นระบบขาวสารขอมูลที่สมบูรณจึงมีความจําเปนอยางมาก แตสิ่งที่
สําคัญยิ่งกวาปริมาณขาวสารขอมูลจํานวนมาก คือความถูกตองของขาวสารขอมูลนั่นเอง
เหตุการณ 11 กันยายน วันที่ตึกแฝด World Trade Center และอาคารเพนตากอนถูก
ถลมโดยผูกอการรายนั้น ทําใหประชาชนอเมริกันเกิดความกลัว และความหวาดระแวงขึ้นอยาง
มาก ความเชื่ อ มั่ น ของคนอเมริ กั น ที่เ ชื่ อว า ประเทศของเขาเป นสุ ด ยอดมหาอํ า นาจ (Super
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Power) ของโลกทั้งทางการเมือง การทหาร และทางเศรษฐกิจถูกสั่นคลอน คําถามที่ตามมาอีก
มากมายคือ เหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นไดอยางไร จะเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้นอีกหรือไม และจะ
ปองกันเหตุการณเชนนี้ไดอยางไร ผมเชื่อวาที่เกิดเหตุเชนนี้ เนื่องจากอเมริกาชะลาใจเกินไปวา
ตนเองเปนประเทศมหาอํานาจ มีมิตรประเทศจํานวนมาก เปนประเทศที่เนนสรางสันติภาพและ
เสรีภาพใหกับโลก ทําใหอเมริกาขาดมาตรการปองกัน หรือการเปดเสรีเกี่ยวกับการเขาเมืองของ
ชาวตางชาติมากเกินไป โดยลืมคํานึงวายังมีอีกหลายประเทศในโลกที่ยังมีลัทธิความเชื่อที่
แตกตางจากอเมริกาอยางสิ้นเชิงอยูอีกเปนจํานวนมาก อเมริกาเคยมั่นใจวาตนเองมีเทคโนโลยี
การปองกันตนเองที่สูงกวา มีระบบคอมพิวเตอร ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย แตลืมไปวาฝายตรง
ขามก็มีการพัฒนาตนเองมากขึ้นเชนเดียวกัน
การโตแยงทางแนวความคิดอันหนึ่งที่เปนประเด็นนาสนใจมากระหวาง Fukiyama และ
Huntington โดย Fukiyama เชื่อวา ในภาวะปจจุบันที่ระบบคอมมิวนิสตลมสลายไปแลว
ประชาธิปไตยเบงบาน และระบบทุนนิยมแผกระจายออกไปทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรป กลุม
NATO ขยายตัวอยางรวดเร็วจากสมาชิกจํานวน 16 ประเทศเปน 19 ประเทศ ประเทศที่เคย
ปกครองโดยระบบเผด็จการกลายเปนประเทศประชาธิปไตย ที่มีระบบทุนนิยมเสรีมากขึ้น โดย
จะเห็ น ได ชั ด เจนในประเทศกลุ ม อเมริ ก าใต ดั ง นั้ น ต อ ไปโลกจะสงบสุ ข มากขึ้ น ในขณะที่
Huntington คิดวาคํากลาวนี้อาจจะผิดก็ได เพราะยังคงมีความแตกตางอีกมากมาย โดยเฉพาะ
ในดานลัทธิความเชื่อและศาสนา ผมเชื่อวาความคิดของทั้งคูถูกตอง ขึ้นกับวาเราพิจารณากลุม
ประเทศใด ในสถานการณใด
สําหรับการวิเคราะหโดยใชภูมิรัฐศาสตรโลกนั้น 3 ปจจัยที่สําคัญซึ่งทําใหเกิดแรงขับดัน
เหตุการณตางๆ ในโลกมีดังตอไปนี้
1. Shaping หรือการปรับสภาพแวดลอมตางๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองให
เหมาะสมเพื่อใหเกิดการลงทุน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2. Response หรือการตอบโต ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีปญหา ความขัดแยงตางๆ เกิดขึ้นใน
โลก โดยประเทศจะมีการตอบโตกลับอยางไรนั้น ขึ้นกับบริบทของคูกรณีที่เกิดปญหา โดยสวน
ใหญแลวเราอาจกลาวไดวาการตอบโตจะมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา (Flexible)
3. Prepare หรือการเตรียมพรอมสําหรับเหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
แตละประเทศควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ เพื่อรับมือกับปญหา หรือการเปลี่ยนแปลงที่คาด
วาจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยแตละประเทศควรมีการทําแบบจําลองคาดการณถึงสภาวะการณ
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดหลายๆ รูปแบบในชวง 5 - 10 ปขางหนาโดยมาตรการที่ประเทศควรใช
เตรียมความพรอมอยูเสมอ 3 มาตรการ ไดแก
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1. Deter หรือการคานอํานาจซึ่งกันและกัน เชนในอดีตระหวางสหรัฐอเมริกา และ
สหภาพโซเวียตที่มีการใชปริมาณอาวุธนิวเคลียรเพื่อการคานอํานาจซึ่งกันและกัน แตปจจุบัน
การคานอํานาจเชนนี้อาจไมไดผล เนื่องจากศัตรูของอเมริกาคือผูกอการรายซึ่งไมมีรูปแบบ การ
คานอํานาจจะทําไดเฉพาะระหวางรัฐกับรัฐมากกวา
2. Defeat หรือการปราบใหคูกรณียอมแพ เชน การเขาไปปลดปลอยอิรักเพื่อใหเกิด
ระบอบเสรีนิยมในประเทศอิรัก และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการสะสมอาวุธรายแรง ซึ่งจะ
เปนภัยคุกคามโลกในอนาคต หรือการที่เขาไปปราบปรามลัทธิกอการรายในประเทศอัฟกานิสถาน เพื่อความสงบสุขแกสวนรวม
3. Defense หรือการปองกันตนเอง การเตรียมความพรอมของกองทัพอยูเสมอ และ
โดยเฉพาะการอบรมใหคนในประเทศมีความพรอม ทราบบทบาทหนาที่ของตนเองอยูเสมอตอ
ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เชน การปองกันการแพรกระจายของเชื้อแอนแทร็กซ เชื้อไขทรพิษ
เชื้ออีโบลา หรือแมแต SARs ที่คุกคามประเทศตางๆ อยางรวดเร็ว และรุนแรง โดยเฉพาะใน
โลกยุคโลกาภิวัฒนที่ทุกประเทศและทุกระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกันอยางแนบแนนเชน
ทุกวันนี้
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