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วิ กฤตการณ์ เบอร์ลิน
เมือ่ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุตลิ งในปี ค.ศ. 1945 เยอรมนีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดย
สนธิสญ
ั ญาปอตสดัม (Treaty of Potsdam) นัน้ ได้ให้ประเทศมหาอานาจตะวันตก คือ สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ และฝรังเศส
่ ครอบครอง 3 ส่วนร่วมกันเรียกว่าเยอรมนีตะวันตก ขณะทีอ่ กี ส่วนหนึ่งให้สหภาพ
โซเวียตปกครองเรียกว่า เยอรมนีตะวันออก ทาให้กรุงเบอร์ลนิ นครหลวงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนทีถ่ ูก
ยึดครองโดยฝ่ายพันธมิตรตะวันตกเรียกว่า เบอร์ลนิ ตะวันตก
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1948 สหภาพโซเวียตได้ปิดกัน้ เส้นทางคมนาคมทางบกทีผ่ ่านไป
ยังเบอร์ลนิ ตะวันตก ทาให้พนั ธมิตร 3 ชาติ ไม่สามารถส่งอาหารและสินค้าต่าง ๆ ไปยังเบอร์ลนิ
ตะวันตกได้ เพื่อบังคับให้มหาอานาจตะวันตกละทิง้ เบอร์ลนิ การปิดล้อมครัง้ นี้ใช้เวลาเกือบ 1 ปี โดย
พันธมิตร 3 ประเทศได้ช่วยกันใช้เครือ่ งบินลาเลียงสิง่ ของ เช่น อาหาร เสือ้ ผ้า และยารักษาโรคให้แก่
ชาวเบอร์ลนิ ตะวันตก เหตุการณ์ดงั กล่าวนาไปสู่การแบ่งแยกเยอรมนีเป็ น 2 ประเทศ และแบ่งเบอร์ลนิ
เป็น 2 ส่วนอย่างถาวร เรียกว่าวิกฤตการณ์เบอร์ลนิ
โดยอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรังเศสได้
่
รวมเขตการปกครองของตนเข้าด้วยกันเป็น
ั่
ประเทศเอกราชเรียกว่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี(เยอรมนีตะวันตก) ฝงสหภาพโซเวี
ยตก็สถาปนา
เขตทีต่ นเองปกครองเรียกว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี(เยอรมนีตะวันออก) เมือ่ แบ่งประเทศ
แล้ว ชาวเยอรมันตะวันออกได้อพยพมาอยูใ่ นเขตตะวันตกมากขึน้ ตลอดเวลา ทาให้สหภาพโซเวียตต้อง
สร้างกาแพงยาวกว่า 27 ไมล์ กัน้ ระหว่างเบอร์ลนิ ใน ค.ศ.1961 เรียกว่า กาแพงเบอร์ลนิ
กาแพงเบอร์ลนิ ถือเป็นสัญลักษณ์สาคัญหนึ่งของสงครามเย็น และถูกทาลายไปเมือ่ ค.ศ.
1989 ขณะที่ มิคาอิล กอร์บาชอฟ ประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียต ยินยอมให้เยอรมนีทงั ้ สอง
ตัดสินใจอนาคตตนเอง โดยสหภาพโซเวียตจะไม่เข้าแทรกแซง ภายหลังจึงมีการรวมเยอรมนีเป็น
ประเทศเดียวกันอย่างเป็นทางการ เรียกว่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ทัง้ นี้ ถือได้ว่าวิกฤตการณ์เบอร์ลนิ เป็ นผลทาให้สภาวการณ์เผชิญหน้ากันในสงครามเย็น
ทวีความตึงเครียดยิง่ ขึน้ และมีการร่วมมือกันของกลุ่มประเทศในยุโรปตะวันตกกับสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศเสรีประชาธิปไตย เพื่อขจัดการแทรกแซงและขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์กนั เป็นระบบ
เช่น สหรัฐอเมริกาได้รว่ มมือกับประเทศโลกเสรีก่อตัง้ องค์การสนธิสญ
ั ญาทางทหาร เช่น องค์การนาโต้
องค์การซีโต้ องค์การนานารัฐอเมริกาตลอดรวมถึง การตัง้ ฐานทัพสหรัฐอเมริกา ใน เกาหลีใต้
ฟิลปิ ปินส์ ไทย และประเทศอื่นอีกหลายประเทศทัวโลก
่
วิ กฤตการณ์ คิวบา หรือ วิ กฤตการณ์ ขีปนาวุธคิ วบา (Cuban Missile Crisis)
คิวบาได้เปลีย่ นแปลงเป็นคอมมิวนิสต์ เมือ่ 1 มกราคม ค.ศ. 1959 เมือ่ นายฟิเดล คาสโตร
(Fidel Castro) สามารถยึดอานาจจากรัฐบาลเผด็จการของนายพลบาติสตา(Batista) ซึง่ สหรัฐอเมริกา
สนับสนุ นอยูฟ่ ิเดล คาสโตรต้องการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในคิวบาให้มคี วาม
ยุตธิ รรมและความเท่าเทียมกันมากขึน้ โดยดาเนินการปฏิรปู ทีด่ นิ และปรับปรุงสวัสดิการทางสังคมแก่
ประชาชน
โดยนายฟิเดล คาสโตรเป็นนักปฏิวตั ชิ าตินิยมและต่อต้านสหรัฐอเมริกา เพราะ
สหรัฐอเมริกาเข้าครอบงาและมีอทิ ธิพลทัง้ ทางการเมืองและเศรษฐกิจในคิวบามาเป็นเวลาช้านาน อีกทัง้
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ยังมีฐานทัพอยูท่ ก่ี วนตานาโม(Guantanamo) บนเกาะคิวบา ดัง้ นัน้ ฟิเดล คาสโตรจึงรูส้ กึ หวาดระแวง
สหรัฐอเมริกาและมีนโยบายใกล้ชดิ กับประเทศคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สหภาพโซเวียตซึง่ ได้ให้
ความช่วยเหลือทัง้ ทางด้านทหารและทางเศรษฐกิจแก่ควิ บา
ความสัมพันธ์ทใ่ี กล้ชดิ ระหว่างคิวบากับสหภาพโซเวียตทาให้สหรัฐอเมริกาไม่พอใจ เพราะ
จะช่วยขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียตแถบทะเลแคริบเบียนและอเมริกากลาง ในขณะเดียวกันชาว
คิวบาทีล่ ภ้ี ยั ในสหรัฐอเมริกาก็ได้รบั การฝึกฝนและสนับสนุนจากองค์การข่าวกรองกลาง หรือ ซีไอเอ
(CIA)ของสหรัฐอเมริกาให้ยกพลขึน้ บกในคิวบาเพื่อโค่นล้มฟิเดล คาสโตร แผนการนี้ได้เริม่ ในปลาย
สมัยประธานาธิบดีไอเซนฮาวเวอร์ ต่อมาเมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (John
F. Kennedy)
กองกาลังคิวบาลีภ้ ยั ได้ยกพลขึน้ บกทีเ่ บย์ ออฟ พิกส์ (Bay of Pigs) ในเดือนเมษายน ค.ศ.
1961 เพียง 3 เดือนภายหลังจากทีเ่ คเนดีข้ น้ึ ดารงตาแหน่งประธานาธิบดี โดยผูล้ ภ้ี ยั คิวบาเหล่านี้
คาดหวังว่าจะได้รบั การสนับสนุนจากประชาชนในการโค่นอานาจของฟิเดล คาสโตร แต่การยกพลขึน้
บกครัง้ นี้ลม้ เหลวโดยสิน้ เชิง เพราะขาดการวางแผนทีถ่ ูกต้องและการประสานงานกับชาวคิวบาที่
ต่อต้านฟิเดล คาสโตรภายในประเทศ ยิง่ ไปกว่านัน้ กองกาลังปฏิวตั ขิ องฟิเดล คาสโตรสามารถจับกุม
ชาวคิวบาลีภ้ ยั เหล่านี้และใช้เป็นเครือ่ งมือในการโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านสหรัฐอเมริกา ภาพพจน์ของ
สหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีเคเนดีต้ อ้ งเสียหายอย่างมากจากกรณีการบุกคิวบาในครัง้ นี้
คิวบาได้กลายเป็ นปญั หาใหญ่ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในปีต่อมา ในเดือนตุลาคม
ค.ศ. 1962 ฝา่ ยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาได้คน้ พบจากภาพถ่ายทางอากาศว่า สหภาพโซเวียตกาลัง
สร้างฐานส่งขีปนาวุธนิวเคลียร์บนเกาะคิวบา ซึง่ ถ้าหากสร้างสาเร็จและติดตัง้ ขีปนาวุธได้กจ็ ะเปรียบ
ประดุจมีขปี นาวุธนิวเคลียร์อยูห่ น้าประตูบา้ นของสหรัฐอเมริกา ซึง่ จะเป็นอันตรายอย่างยิง่ ต่อความ
มันคงของสหรั
่
ฐอเมริกา
ขณะที่ ครุสชอฟ ผูน้ าของสหภาพโซเวียต คิดว่าจะสามารถลอบสร้างฐานยิงจนเสร็จ และ
เมือ่ ติดตัง้ ขีปนาวุธแล้วสหรัฐอเมริกาก็คงไม่กล้าทาอะไร เพราะจะเป็นการเสีย่ งอย่างมากต่อสงคราม
นิวเคลียร์ อีกทัง้ สหรัฐอเมริกาก็ดเู หมือนจะไม่กล้าใช้กาลังรุนแรงกับสหภาพโซเวียต เพราะเชื่อว่าตนจะ
ได้เปรียบทางยุทธศาสตร์และจะทาให้พนั ธมิตรนาโต้(NATO)ของสหรัฐอเมริกาหมดความเชื่อถือว่า
สหรัฐอเมริกาจะสามารถปกป้องยุโรปตะวันตกได้เมือ่ เกิดสงคราม
หลังจากนัน้ ประธานาธิบดีเคเนดีข้ องสหรัฐอเมริกาได้ตอบโต้อย่างหนักแน่นโดยการปิด
ล้อมคิวบา ในวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1962 ประธานาธิบดีเคเนดีไ้ ด้แจ้งให้สหภาพโซเวียตทราบถึงการ
ปิดล้อมคิวบา พร้อมเตือนสหภาพโซเวียต ในระหว่างวิกฤตการณ์กองกาลังยุทธศาสตร์ของ
สหรัฐอเมริกาได้เตรียมพร้อมต่อการถูกโจมตีดว้ ยอาวุธนิวเคลียร์ สหรัฐอเมริกาได้ส่งเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูง
ไปชีแ้ จงสถานการณ์พร้อมด้วยภาพถ่ายและหลักฐานอื่น ๆ ต่อคณะมนตรีความมันคงของ
่
สหประชาชาติและพันธมิตรในยุโรป
จุดวิกฤตของสถานการณ์ครัง้ นี้กค็ อื เมือ่ เรือสินค้าจานวนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ซึง่ เชื่อ
ว่าบรรทุกขีปนาวุธนิวเคลียร์เพื่อมาติดตัง้ ยังคิวบาได้เข้าใกล้กองเรือของสหรัฐอเมริกาทีก่ าลังปิดล้อม
คิวบาอยูใ่ นวันที่ 24 ตุลาคม แต่เรือเหล่านี้กห็ นั ลากลับไปยังสหภาพโซเวียต โดยมิได้ฝา่ กองเรือปิดล้อม
เข้ามา ซึง่ ถ้าหากสหภาพโซเวียตไม่ยอมอ่อนข้อในกรณีน้ี สงครามนิวเคลียร์ระหว่างมหาอานาจทัง้ สอง
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ก็อาจเกิดขึน้ ได้
อีก 4 วัน ต่อมา ครุสชอฟผูน้ าของสหภาพโซเวียตก็ยอมประนีประนอม และแถลงว่าจะ
ถอนฐานยิงและจรวดต่าง ๆ ออกไปจากคิวบา ถ้าหากสหรัฐอเมริกายอมตกลงทีจ่ ะไม่บุกคิวบา ในทีส่ ุด
วิกฤตการณ์อนั ตึงเครียดและการเผชิญหน้าระหว่างมหาอานาจนิวเคลียร์กผ็ ่านไปโดยเรียบร้อย
ประธานาธิบดีเคเนดีแ้ ห่งสหรัฐอเมริกาได้รบั การยกย่องว่ามีความกล้าหาญและชาญฉลาดในการดาเนิน
นโยบายต่างประเทศ ใช้เครื่องมือทางการทูตและการทหารทีเ่ หมาะสมเปิดโอกาสและทางออกให้ฝา่ ย
ตรงข้ามอย่างสหภาพโซเวียตเสียเกียรติภูมไิ ปบ้าง
และต่อมาครุสชอฟถูกกดดันให้ลาออกจากตาแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต
และใน ค.ศ. 1965 เลโอนิด เบรสเนฟ (Leonid Brezhnev) ได้ขน้ึ มาเป็ นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์
แทน ส่วนในสหรัฐอเมริกา ลินดอน จอห์นสัน (Lyndon B. Johnson) ก็ได้รบั เลือกตัง้ เป็น
ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา ความสาเร็จในวิกฤตการณ์ควิ บา ทาให้ผนู้ าของสหรัฐอเมริกามี
ความเชื่อมันในแสนยานุ
่
ภาพและความแข็งแรงของตน ส่วนสหภาพโซเวียตก็ได้รบั บทเรียนและเร่ง
สะสมอาวุธนิวเคลียร์มากขึน้ เพื่อทีจ่ ะได้มคี วามเท่าเทียมทางยุทธศาสตร์กบั สหรัฐอเมริกา
วิ กฤตการณ์ คาบสมุทรเกาหลี
ก่อนสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง คาบสมุทรเกาหลีได้ตกอยูภ่ ายใต้การยึดครองของญีป่ นุ่ แต่เมือ่
ญีป่ นุ่ ยอมแพ้สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1945 คาบสมุทรเกาหลีได้ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนทีเ่ ส้น
ขนานที่ 38 องศาเหนือ โดยสหภาพโซเวียตควบคุมดูแลดินแดนส่วนเหนือหรือเกาหลีเหนือ และ
สหรัฐอเมริกาดูแลดินแดนทางใต้ของเส้นขนานที่ 38 เรียกว่า เกาหลีใต้
ในปี ค.ศ. 1948 ทัง้ สองฝา่ ยได้เริม่ ถอนทหารออกจากดินแดนดังกล่าว ทัง้ นี้ เกาหลีเหนือมี
รัฐบาลคอมมิวนิสต์ภายใต้การนาของ คิมอิลซุง(Kim Il-sung) ส่วนในเกาหลีใต้นนั ้ มีการปกครองในแบบ
ประชาธิปไตยภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา
ต่อมาในวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 เกาหลีเหนือซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากสหภาพโซ
เวียต ได้โจมตีเกาหลีใต้เพื่อรวมเกาหลีทงั ้ หมดให้อยู่ภายใต้คอมมิวนิสต์ โดยคิดว่า สหรัฐอเมริกาคงจะ
ไม่ปกป้องเกาหลีใต้ เพราะผูน้ าของสหรัฐอเมริกาได้เคยประกาศว่า แนวป้องกันของสหรัฐอเมริกาจะอยู่
ั ่ ง้ แต่ญป่ี นุ่ ถึงฟิลปิ ปินส์ แต่เมือ่ กองทัพของเกาหลีเหนือรุกผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงสู่
ทีห่ มูเ่ กาะชายฝงตั
เกาหลีใต้อย่างรวดเร็ว สหรัฐอเมริกาได้มองการโจมตีครัง้ นี้ว่าเป็ นการท้าทายของฝา่ ยคอมมิวนิสต์และ
เป็ นการพยายามทีจ่ ะขยายอิทธิพลของฝา่ ยคอมมิวนิสต์เข้ามาในเอเชีย
สหรัฐอเมริกาได้ประท้วงการรุกรานเกาหลีใต้ต่อคณะมนตรีความมันคงและองค์
่
การ
สหประชาชาติ ซึง่ ได้มมี ติให้ดาเนินการตอบโต้ โดยกาลังทหารของสหประชาชาติและของสหรัฐอเมริกา
ซึง่ อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของพลเอกแมคอาร์เธอร์(Douglas MacArthur) ได้โจมตีกาลังของฝา่ ย
เกาหลีเหนือจนถอยร่นไปถึงเส้นขนานที่ 38 ทาให้ผนู้ าของสาธารณรัฐประชาชนจีนออกแถลงการณ์
เตือนมิให้กาลังของฝายสหประชาชาติและของสหรัฐอเมริกาล่วงล้าเลยเข้าไปในดินแดนเกาหลีเหนือ
มิฉะนัน้ จีนจะเข้าสู่สงครามด้วย เพราะจีนเกรงว่าถ้าเกาหลีเหนือถูกยึดครอง จีนจะขาดรัฐกันชน และ
เป็นการคุกคามความมันคงปลอดภั
่
ยของจีน
แต่ทว่า กองกาลังของสหประชาชาติไม่สนใจคาเตือนของจีน ตัดสินใจรุกข้ามเส้นขนานที่
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38 จีนจึงส่งกองกาลังข้ามพรมแดนจีนทีแ่ ม่น้ ายาลู(Yalu) เข้าสู่คาบสมุทรเกาลีในเดือนตุลาคม ค.ศ.
1950 และปะทะกับทหารสหประชาชาติในเดือนพฤศจิกายน การสูร้ บเป็ นไปอย่างยืดเยือ้ โดยไม่มฝี า่ ย
ใดได้รบั ชัยชนะอย่างเด็ดขาด แม้ว่าจีนจะสูญเสียกาลังเป็นอย่างมาก
ขณะทีป่ ระธานาธิบดีทรูแมนแห่งสหรัฐอเมริกาได้มคี วามเห็นขัดแย้งกับพลเอกแมคอาเธอร์
เกีย่ วกับนโยบายในการทาสงคราม โดยประธานาธิบดีทรูแมนต้องการจากัดการปฏิบตั กิ ารทางทหาร
เพราะไม่ตอ้ งการให้สงครามขยายตัวจนอาจเป็ นสงครามโลกได้ แต่นายพลแมคอาเธอร์ไม่เห็นด้วย
ประธานาธิบดีทรูแมนจึงได้สงปลดนายพลแมคอาเธอร์
ั่
ออกจากตาแหน่งในเดือนเมษายน ค.ศ. 1951
ต่อมาในเดือนมิถุนายน สหภาพโซเวียตเสนอให้มกี ารเจรจาเพื่อยุตคิ วามขัดแย้งในเกาหลี
การเจรจาได้ดาเนินอยูห่ ลายปี ก็สามารถลงนามในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือฝา่ ยหนึ่ง
จนกระทังปี
่ ค.ศ. 1953 สงครามในคาบสมุทรเกาหลีจงึ ได้ยตุ ลิ ง แต่ความตึงเครียดบริเวณพรมแดนที่
เส้นขนานที่ 38 ยังคงดารงอยู่
สงครามเกาหลีได้ส่งผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียหลายประการ
เนื่องจากสงครามเกาหลีนบั เป็นการเผชิญหน้าทางทหารครัง้ แรกระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จีนถูกสหรัฐอเมริกากล่าวหาและประณามว่าเป็นผูร้ กุ รานและก้าวร้าว คาประณามของ
สหรัฐอเมริกาทาให้ภาพพจน์ของจีนเสียหายในสายตาของชาวโลก เพราะมองว่าการทีจ่ นี จาต้องเข้า
ร่วมรบในสมรภูมเิ กาหลี ก็เพื่อป้องกันมิให้เกาหลีเหนือถูกยึดครอง ซึง่ จะเป็ นภัยต่อความมันคงของจี
่
น
และยิง่ ไปกว่านัน้ ในการร่วมสงครามครัง้ นี้ จีนต้องสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ซึง่ จีนมีอยูอ่ ย่างจากัด ทาให้
จีนต้องชะลอการฟื้นฟูบรู ณะประเทศไป

