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มหาอํานาจ โลกมุสลิม และการกอการราย 
 

ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน 
 

บทคัดยอ 
บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหหาสาเหตุการกอการราย ผลกระทบจากเหตุการณการกอ

วินาศกรรมที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 และแนวโนมของอนาคตโลกโดยมีจุดยืนอยูที่การทวน
กระแสความคิดหลักๆ 

ซึ่งจะพบวาการกอการรายมีสาเหตุหลักมาจากความไมพอใจในบทบาทและนโยบายของสหรัฐที่
กอใหเกิดผลกระทบในทางลบไปทั่วโลก โดยมีหลักฐานสําคัญวากลุมผูตองสงสัยมีความเปนไปไดวาจะเปน บิล ลา
เดน และกลุมของเขาที่อยูเบื้องหลัง การศึกษาใหบทสรุปวาการใชมาตรการทางการทหารของสหรัฐไมอาจแกไข
ปญหาการกอการรายได ยกเวนเสียแตสหรัฐจะปรับเปลี่ยนนโยบายและบทบาททางการตางประเทศเสียใหม 
มิฉะนั้นอาจเกิดความขัดแยงที่ลุกลามและกลายเปนสงครามในประเทศอัฟกานิสถานและอิรัก ตลอดจนยังผลให
เกิดผลกระทบในทางลบตีวงกวางไปในทั่วโลก รวมถึงเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
ซึ่งจัดไดวาเปนการสงผานความรุนแรงในระดับสากล ขามรัฐ–ขามพรมแดนจนทําใหเกิดผลกระทบตอทองถิ่น
ตางๆ ดังกลาว 

 
บทนํา 

ภายหลังการยุติตัวลงของสงครามเย็น (Cold war) นํามาซึ่งการลมสลายของโซเวียต และยุโรป
ตะวันออก อันเปรียบเสมือนกับจุดจบของคายคอมมิวนิสตโลกไดเคลื่อนตัวเขาสูยุคหลังสงครามเย็น (Post cold 
war) ที่มสีหรัฐเปนผูนําสูงสุดทั้งการทหารเศรษฐกิจและการเมือง ความแตกตางกันทางดานลัทธิและอุดมการณ
ทางการเมืองคอยๆ เลือนหายไป พรอมกับการผุดขึ้นมาของกระบวนการโลกาภิวัตน (Globalization) ที่สอดรับกับ
ความล้ํายุคในทางขอมูลขาวสาร–เทคโนโลยีสมัยใหม สหรัฐประกาศสิ่งที่เรียกกันวาระเบียบโลกใหม (New Order) 
ดวยความอหังการพรอมๆ กับการพิทักษผลประโยชนแหงชาติตนเอง (ที่แฝงมากับโลกาภิวัตนและระเบียบโลก
ใหม) การประพฤติตนเปนตํารวจโลก อีกทั้งนโยบายและบทบาทของสหรัฐที่ไดทําใหเกิดผลกระทบขึ้นในภูมิภาค
ตางๆ อยางกวางขวาง (จุลชีพ ชินวรรโณ, 2542 : 78) การเขาไปยุงกับเหตุการณทั้งหลายทั้งปวง ทั้งจงใจและไม
จงใจ เทากับเปนการบมเพาะใหสหรัฐมีศัตรูมากขึ้นเรื่อยๆ (เดิมก็มีปญหาและศัตรูมากอยูแลวในอดีต) และจาก
กรณีการกอวินาศกรรมที่เกิดขึ้นสดๆ รอนๆ ที่ตึกเวิลดเทรด นิวยอรก และอาคารเพนทากอน กระทรวงกลาโหมของ
สหรัฐนั้น จะเห็นไดวาบัดนี้สหรัฐไดกาวเขาสูหวงเวลาใหมของการเผชิญหนาตอกรกับศัตรูในสงครามระหวาง
ประเทศรูปแบบใหม ศัตรูที่ไมมีตัวตน ศัตรูที่แอบซอน ศัตรูที่รอทีเผลอและหาจังหวะที่สรางความประหลาดใจใน
การโจมตีแบบที่คาดไมถึง แมนสหรัฐจะมีกองทัพที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก แตกลับตองอยูในสภาพที่ปองกัน
ตัวเองไดลําบาก ทุกสงครามที่สหรัฐเขาไปมีสวนรวมนับแตสงครามโลกครั้งที ่1 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเกาหลี 
สงครามเวียตนาม ทั้งหมดลวนเกิดขึ้นนอกแผนดินสหรัฐทั้งสิ้น นี่เปนสงครามครั้งแรกที่เกิดขึ้นบนแผนดินของสหรัฐ 
หลังจากสงครามกลางเมืองและการถูกโจมตีที่เพิรล ฮารเบอร ในป ค.ศ.1941 เหตุการณนี้จะเปลี่ยนแปลง
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นโยบายและบทบาทของสหรัฐ ตลอดจนกอใหเกิดผลกระทบกับโลกอยางไร และอนาคตของโลกจะเปนเยี่ยงไร 
จากประวัติศาสตรหนาใหมที่สหรัฐกับกลุมกอการรายชวยกันเขียนขึ้นมาในครั้งนี?้ 

 
การกอการราย : ความหมายและยุทธวิธี 

การกอการราย (Terrorism) ในปจจุบันไดกลายเปนปญหาและสงผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งมักจะถูก
นําไปใชในความหมายของการกอการรายที่กระทําตอผลประโยชนของสหรัฐ และประเทศแถบยุโรปตะวันตก 
อยางไรก็ดีการใหคําจํากัดความคําวา การกอการรายก็เปนงานที่ยาก เพราะมีหลายประเทศที่มองวาสหรัฐและ
ประเทศกลุมบริวารเอง ก็อาจถูกจัดใหอยูในกลุมของประเทศที่กําลังกระทําการกอการรายอยูไดเหมือนกัน 
ดังนั้นปญหาเกี่ยวกับคําจํากัดความของการกอการรายจึงยากที่จะหาขอยุติ (สมพงศ ชูมาก, 2540 : 11) ในที่นี้
ผูเขียนจะใหความหมายโดยคํานึงถึงขอจํากัดที่กลาวมานั่นคือ การกอการราย อาจหมายถึงการใชกําลังความ
รุนแรงที่ผานการวางแผนอยางเปนระบบ ลอบสรางความเสียหายตอเปาหมายที่สวนใหญมักจะเปนพลเรือนของ
ฝายตรงกันขาม ซึ่งไมไดมีสวนเกี่ยวของกับความขัดแยงโดยตรง เพื่อมุงคุกคาม กระจายความตื่นตระหนก
หวาดกลัว ความโกรธและเกลียดชัง และทําลายความเชื่อมั่นและขวัญกําลังใจของประชาชนในวงกวาง ซึ่งรับรูการ
คุกคามนั้นผานสื่อตางๆ โดยหวังผลทางการเมืองวาจากการคุกคามดวยความรุนแรงนั้น จะสามารถกดดันฝาย
ตรงกันขาม ใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ตนตองการได หรืออยางนอยก็ใหไดสํานึกวาอํานาจมหาศาลที่มี
นั้น ไมสามารถคุมครองปองกันชีวิตและทรัพยสินของพลเมืองของตนได 

สําหรับยุทธวิธีของการกอการรายโดยทั่วไป รศ.ดร.สุรชาติ บํารุงสุข นักรัฐศาสตร ผูเชี่ยวชาญทาง
ศาสตรการทหารและความมั่นคง (2544 : 89) ไดจําแนกวิธีการกอการรายวามีอยู 5 รูปแบบ ใหญๆ ดวยกัน คือ 

1. การวางระเบิด/การใชระเบิดเพลิง 
2. การโจมตีดวยอาวุธ 
3. การลักพาตัว 
4. การวางเพลิง 
5. การจี้เครื่องบิน 

 
นโยบายและบทบาทของมหาอํานาจ : แรงผลักดันจากประวัติศาสตร 

ประการแรก สาเหตุจากอดีต ก็คือเราตองยอมรับวาที่ผานมาสหรัฐก็เคยมีบทบาทในทางลบกับหลาย
ตอหลายประเทศ ไมวาจะในเชิงเพื่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง บางบทบาท บางก็มีเหตุผลพอที่จะยอมรับได 
เชน การทําสงครามเวียตนาม สงครามอาวเปอรเซีย หนุนองคการนาโตใหถลมยูโกสลาเวีย บางบทบาทที่อาจจะ
ยอมรับไดบาง เชน การบุกปานามา การกดดันพมา ยิงถลมซูดานและอัฟกานิสถาน รวมถึงบทบาทที่รับไดยาก 
เชน การสง CIA ไปหนุนใหเกิดการยึดอํานาจในชิลี การมีสวนเกี่ยวของกับการตายของเช กูวารา การสอดแนมจีน
ดวยเครื่องบิน (จนถูกจับได) บางบทบาทก็เลนแบบไมเลิก เชน การปดลอมทางเศรษฐกิจที่กระทําตอคิวบาและอิรัก 
การเขาขางอิสราเอลแบบลําเอียง รวมไปถึงบทบาทที่ขัดแยงกันในตัวเอง แถมยังดูพิกลๆ เชน กรณีของจีน (คือ
ระแวงจีนในทางการทหารและความมั่นคง แตอยากไดผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ) นับไดวาสาเหตุจากอดีตเปน
เหมือนกับไฟสุมของสําหรับสหรัฐโดยแท 
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ประการที่สอง สาเหตุในปจจุบัน การที่สหรัฐเปนผูทรงพลานุภาพ ทั้งทางทหาร เศรษฐกิจ และการเมือง 
พรอมกับการขยายตัวของโลกาภิวัตน (อันมีศูนยกลางอยูที่สหรัฐ) ทําใหสหรัฐพยายามที่จะทั้งสงผาน–ครอบงํา–ยัด
เยียด สิ่งทีเ่ปนมาตรฐานและวัฒนธรรมของตะวันตก ไมวาจะเปนมิติของสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง ใหทั่วโลก
ยึดถือและนําไปปฏิบัติตามใหเกิดมาตรฐานเดียวกันทุกที ่(ซึ่งก็แนนอนวาสหรัฐยอมจะไดเปรียบประเทศอื่น) โดยที่
สหรัฐไมไดคํานึงถึงความแตกตางของความเปนมาทางประวัติศาสตร บริบททางสังคม มาตรฐาน กฎเกณฑที่อาจ
ตางกันไดในแตละพื้นที ่ความละเอียดออนของปญหา การเปลี่ยนแปลงและระยะเวลาในการแกไขปญหา (ที่บางครั้งมิ
อาจทําไดในเวลาอันสั้น) รวมถึงการที ่สหรัฐไมคอยจะยอมรับในความแตกตางและความหลากหลาย
นานาประการของประเทศอื่น นอกจากมาตรฐานของสหรัฐเอง จะเห็นไดวามีทั้งนโยบายและบทบาทตางๆ มากมายที่
สหรัฐนํามาใชอันอางวาเพื่อระเบียบโลกใหม เพื่อความสงบสุข แตตองยอมรับวาไดสรางใหเกิดความปนปวนขึ้นใน
บางพื้นที่ และภูมิภาคตางๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได ในบางประเทศถึงกับเกิดกระแสในเชิงชาตินิยมผุดขึ้นมาตอตาน
ปะทะกับกระแสโลกาภิวัตน (ที่เนื้อขางในสวนใหญ คือวิถีชาวอเมริกัน) ดวยเหตุนี้จึงอาจเรียกนโยบายและ
บทบาทของสหรัฐในปจจุบันไดวาเปนนโยบายและบทบาทที่ทําลายตัวเอง (โดยไมรูตัว) ซึ่งจะทําใหเกิดการสราง
กระแสแหงการตอตาน และบอเพาะศัตรูมากกวาสรางมิตร เหมือนกับเปนตัวเรงปฏิกิริยาใหเกิดเหตุการณที่ไมพึง
ประสงคขึ้นมา 

ประการที่สาม ก็คือสาเหตุจากการคาดการณในอนาคต กลาวคือเมื่อนโยบายและบทบาทของสหรัฐได
ยังผลใหเกิดปฏิกิริยาและผลกระทบในวงกวางอันยากที่จะคาดเดา กลุมคนหรือประเทศ แมแตกลุมประเทศที่ไดรับ
ผลกระทบทางลบ ก็ยอมตองเกิดความรูสึกที่ตอตาน และการที่จะไปตอสูกับสหรัฐโดยตรงแบบสงครามตามรูปแบบ
ปกติ (ก็คือการรบที่ตางฝายตางรูวาอีกฝายหนึ่งเปนใครและมีที่ตั้งอยูที่ใด) ก็คงจะเปนเรื่องที่ไมฉลาดนักและไมมี
ทางที่จะเอาชนะได ไมวาจะเปนวันนี้หรือวันไหน การกระทําการโดยการกอการรายในรูปแบบและวิธีการปฏิบัติการ
ตางๆ จึงเปนการกระทําอยางหนึ่งที่กลุมผูสูญเสียไดรับผลกระทบ (รวมทั้งพวกที่ถูกโกงและหักหลังหรือมีความ
เคียดแคนชิงชังตอสหรัฐ) จะสามารถทําไดโดยยังผลใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของชาวอเมริกัน
เปนการตอบแทน ซึ่งจากการประเมินและคาดการณของกลุมผูไดรับผลกระทบรูดีวาจะไมมีทางชนะในสงครามตาม
รูปแบบกับสหรัฐไดเลย แตถาพวกเขาอยูเฉยๆ โดยไมตอบโต ผลประโยชนในหลายๆ รูปแบบที่ถูกลิดรอน ความ
กดดัน ความทอแทหดหูสิ้นหวัง อุดมการณอันแรงกลา ความเครียด ก็จะทับถมทวีคูณ ดังนั้นการกอการรายนอก
รูปแบบจึงเกิดขึ้นเพื่อสรางความพินาศใหกับสหรัฐ แมจะไมถูกตองนักตามหลักศีลธรรมและหลักกฎหมาย แตก็
นับวามีเหตุผลและตรรกะบางอยางที่ตองคํานึง (อยางนอยก็เปนเหตุผลและตรรกะของกลุมผูไดรับผลกระทบจาก
สหรัฐ)   

ประการสุดทายที่ควรคํานึงคือ การที่สหรัฐมีอํานาจมาก มีภาพพจนดีในสายตาชาวโลก (สวนรวม) 
และสามารถยึดกุมสื่อในรูปตางๆ ทําใหดูเสมือนประหนึ่งวาในกรณีการเกิดการกอการรายครั้งนี้ สหรัฐเปนผูถูก
กอการรายแตเพียงฝายเดียว ความจริงก็คือสหรัฐเปนทั้งผูกระทําและผูถูกกระทํา กลุมกอการรายก็เชนกัน เพียงแต
สหรัฐเปนทั้งผูกระทําทั้งทางนโยบาย บทบาทแบบปกติ หรือบทบาทในการใชกําลัง (เชนที่เคยทํากับยูโกสลาเวีย, 
อิรัก) กับกลุมตางๆ รวมถึงเปนผูถูกกระทําคือถูกกอวินาศกรรม แตกลุมกอการรายไมมีศักยภาพใดๆ ทางนโยบาย
และบทบาทในรูปแบบปกติที่จะตอบโตได (ถึงทําไดก็มีผลกระทบเล็กนอยมาก) การกอการรายจึงเปนบทบาทที่
นอกรูปแบบหรือผิดปกต ิที่กลุมจะกระทําได และสามารถสรางผลกระทบตออภิมหาอํานาจไดบางอยางเปนรูปธรรม
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ประการเดียวเทานั้น นอกจากนี้ถาสหรัฐคิดจะตอบโตก็จะทําไดคอนขางลําบากเพราะกําลังสูอยูกับผูกระทําที่
ไมใชรัฐ และก็ไมรูวาเปนใคร นอกจากคาดเดาและวิเคราะหตามพยาน–หลักฐาน แถมยังยากที่จะทราบถึงแหลงที่
มั่นจริงๆ ในทางยุทธศาสตรของกลุมกอการราย ถาสหรัฐมีการตอบโตก็อาจจะถูก “เอาคืน” ไดทุกเมื่อ นับวาเปน
สงครามที่สหรัฐไมอาจเอาชนะไดงายๆ จึงนับเปนเหมือนกับระเบิดเวลาที่ถูกตั้งเวลาใหระเบิดหลายๆ ลูกตางเวลากัน 
เพียงแตรอกดปุมสั่งการใหระเบิดทํางานเปนระยะๆ เทานั้น 
 
โลกมุสลิม : ผูรายหรือเหย่ือของสถานการณ  

จากการวิเคราะหของ รศ.ประทุมพร วัชรเสถียร (2544 : 21–23) พบวาในบรรดาประเทศของชาว
มุสลิมเหลานี้สวนใหญมิไดมีเอกภาพในดานรูปแบบการปกครองภายในประเทศ และมิไดมีแบบแผนของนโยบาย
ตางประเทศสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมด กลุมประเทศเหลานี้ตางมีเอกลักษณและมีความเปนปจเจก
นิยมในลักษณะของประเทศตัวเองทั้งสิ้น ซึ่งเปนไปตามประวัติศาสตร ภูมิศาสตร และยุทธศาสตรของที่ตั้งประเทศ 
โดยการนําของผูปกครองที่มีกรอบความคิด บุคลิก ตางๆ กันออกไป อาจจําแนกไดดังนี ้

1. ประเทศมุสลิมที่ปกครองในระบอบกษัตริย ไดแก โมรอคโก จอรแดน ซาอุดิอาระเบีย บรูไน 
2. ประเทศมุสลิมประชาธิปไตยแบบสมัยใหม ไดแก มาเลเซีย อินโดนีเซีย ตุรก ี
3. ประเทศมุสลิมสมัยใหมกึ่งประชาธิปไตย ไดแก ปากีสถาน แอลจิเรีย อียิปต ตูนีเซีย เลบานอน 
4. ประเทศมุสลิมแนวปฏิวัต ิไดแก อิรัก ซีเรีย ลิเบีย 
5. ประเทศมุสลิมสายเครง (ศาสนามีอํานาจเหนือรัฐ) ไดแก อัฟกานิสถาน อิหราน 
6. ประเทศมุสลิมผสมอิทธิพลของวัฒนธรรมสลาฟ ไดแก อุซเบกิสถาน เติรกเมนิสถาน ทาจิสถาน ฯลฯ 
อนึ่งมีขอนาสังเกตวาในบรรดาประเทศมุสลิมเหลานี้ มิใชจะมุงเปนศัตรูกับกลุมประเทศตะวันตกเสมอ

ไป บางประเทศก็มีความสัมพันธอันดีตอสหรัฐเชน บรูไน อยางไรก็ตามปญหาที่สหรัฐและกลุมประเทศตะวันตก
ตองพบก็คือ ชนมุสลิมที่มาจากประเทศที่เครงในศาสนา (Islamic Fundamentalists) เชน อัฟกานิสถาน อิหราน 
ขบวนการของชาวปาเลสไตนบางกลุม เชน “ฮามาส” (Hamas) และ “ฮิซโบเลาห (Hezbollah) รวมทั้งมุสลิมแนว
ปฏิวัติ เชน อิรักและลิเบีย 

เหตุผลที่กลุมประเทศมุสลิมบางประเทศ อาจจะเปนผูลงมือปฏิบัติการกอการรายตอสหรัฐพอที่จะ
สรุปไดดังนี ้

1. ประเทศมุสลิมบางกลุม มีความยึดมั่นในคําสั่งสอนของศาสนาอิสลามอยางเครงครัด และตองการ
นําเอาหลักของศาสนามาใชเปนกฎหลักของสังคม ซึ่งเมื่อวิถีชีวิตแบบตะวันตก (โดยเฉพาะแบบอเมริกัน) 
พยายามที่จะแทรกเขามาในพื้นที่ของประเทศเหลานี ้ผูปกครองของประเทศมุสลิมดังที่กลาวก็จะพยายามตอตาน 
ทําลาย ขจัด กีดกัน โคนลม และแทนที่สหรัฐ และฝายตะวันตกจะยอมรับในทางเลือกที่ตางกัน สหรัฐกลับประณาม
วา วิถีและกฎหลักเหลานั้น “ปาเถื่อนและโหดราย” “ไมเปนประชาธิปไตย” และ “ผิด” ซึ่งสิ่งที่ถูกตองในความคิดของ
สหรัฐก็คือวิถีตะวันตกเทานั้น เมื่อตางฝายก็มีความคิดที่ขัดแยงกันเชนนี้ ความเปนศัตรู และความขัดแยงก็เกิดขึ้น 
สิ่งที่ตามมาก็คือการใชกําลังที่รุนแรงจากอีกฝายหนึ่ง ฝายที่ถูกกระทําก็จะตอบโตกลับคืนไปดวยความรุนแรงเชนกัน 

2. ในบางสังคมมุสลิม ผูนําไดนําเอากฎเกณฑที่เครงครัดของศาสนามาใชเปน “เครื่องมือทาง
การเมือง” เพื่อตอตานการเขาครอบครองโลกแบบครบวงจรของสหรัฐและตะวันตก ในลักษณะเชนนี้ ความเปน
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ศัตรูที่เกิดขึ้นระหวาง “ฝรั่ง” กับ “มุสลิม” จะปรากฏออกมาในแนวทางของ “การปะทะกันในทางอารยธรรม” เชน 
ซัดดัม ฮุสเซน กาดาฟ บินลาเดน ดวยเหตุนี้ประเทศมุสลิมดังกลาวอาจใชเครื่องมือตั้งแต “น้ํามัน” ไปจนถึงการ
ตอสูที่รุนแรง เชนการกอการรายในรูปแบบตางๆ 

3. การที่มุสลิมบางประเทศมีปญหาการแยงชิงอํานาจทางการเมืองภายใน แลวสหรัฐหรือชาติ
ตะวันตกบางประเทศไดเขาไปแทรกแซงการเมืองภายในของประเทศนั้นๆ โดยเขาไปชวยเหลือหรือหนุนกลุมบาง
กลุม ก็ยอมจะทําใหกลุมอื่นๆ มองเห็นวาสหรัฐเปนศัตร ู

4. ปญหาความขัดแยงเรื่องดินแดนระหวางยิวกับปาเลสไตนซึ่งสหรัฐไดเขาไปมีบทบาทเปนอยาง
มาก โดยมีนโยบายบทบาทที่เปนบวกตอยิวตลอดมา จึงเปนเรื่องที่ชวยไมไดที่ปาเลสไตนจะมองวาสหรัฐคือศัตร ู
(เพราะอยูขางเดียวกับยิว) ยิ่งปาเลสไตนเปนฝายที่เสียเปรียบยิว ความโกรธแคนที่มีก็ยอมตองเขมขนและแข็งกราว
ขึ้นตามลําดับ 

 
อนาคตของโลก : การปะทะทางอารยธรรมระหวางโลกตะวันตกกับอิสลามอาจเปนจริง? 

นักรัฐศาสตรที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกันทานหนึ่ง (Samuel P. Huntington, 1993) ไดทํานายเอาไว
ลวงหนา วาในอนาคตไมชานานนัก หากโลกทางตะวันตกไมพยายามปรับวิธีคิด นโยบาย และบทบาทที่มีตอ
ประเทศอื่นๆ ก็อาจจะทําใหเกิดสงครามโลกระหวางศาสนาและความเชื่อ คานิยม ที่ตางกันได ยิ่งเมื่อพิจารณาจาก
ปมขัดแยงที่เกิดในปจจุบันจะพบวาโลกตะวันตกกับอิสลามนับเปนจุดขัดแยงที่สรางความหวาดหวั่นพรั่นพรึงได
พอสมควร และจากความตึงเครียดดังกลาวที่สะสมมาอยางตอเนื่องกับจีนและประเทศอื่นๆ ตะวันตกและอิสลาม
นั้นตางก็มีอุดมการณ โลกทัศน วิถีชีวิตที่มีลักษณะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง และลึกๆ ตางฝายก็จะเห็นวาวิถีของ
อารยธรรม “เหนือกวา” “ถูกตอง” และ “เหมาะสม” กวาของอีกฝายหนึ่ง 

และการที่โลกตะวันตกที่มีสหรัฐเปนแกนนํา (สุทธิชัย หยุน, 2543 : 3) พยายามที่จะยัดเยียดเอาวิถี
แหงอารยธรรมของพวกตนไปบังคับใหสังคมอื่นตองปฏิบัติตาม นั่นคือจุดที่จะกอใหเกิดความขัดแยงกันอยางรุนแรง
ไมใชเฉพาะกับอิสลามเทานั้น แตยังรวมถึงอารยธรมแหงอื่นๆ ดวย และถึงแมนวาสงครามระหวางอารยธรรมยัง
ไมไดเกิดอยางเปนรูปธรรมจริงๆ คงไมผิดที่จะลงความเห็นวา อยางนอยสงครามอารยธรรมก็ไดเกิดขึ้นมาแลวในใจ
ของคนทั่วโลก 

สหรัฐมีความพยายามที่จะเขามามีบทบาทในโลกดวยการใชอํานาจผานกลไกสําคัญสององคการคือ 
องคการสหประชาชาติ และองคการคาโลก (WTO) เปนเครื่องมือในการตอรองกับเรื่องทั้งทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ ดังนั้นกลุมอิสลามหัวรุนแรงหรือกลุมอื่นจํานวนมากก็เชื่อวา สหรัฐเปนชาติที่ไมคอยมีศีลธรรม ไมไดตั้ง
ตัวอยูบนความถูกตองในแงศีลธรรม แตกลับพยายามสรางภาพนั้นออกมา บินลาเดน อาจจะเปนคําตอบสุดทาย
ของสหรัฐ หรือกับดักมรณะที่ลอลวงใหสหรัฐเขาไปสูวังวนของความขัดแยงกับศาสนาอิสลามทั้งมวล ซึ่งอาจจะเปน
ผลดีกับบินลาเดนและกลุมทั้งในเชิงยุทธศาสตร การระดมทุนสนับสนุน เกิดการยกระดับตัวเองจากขบวนการกอ
การราย ธรรมดาๆ ขึ้นมาเปนคูตอสูที่เสมอเหมือนกัน (Worthy opponent) กับสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงจาก
ที่ตกเปนเหยื่อ ใหกลับมาเปนผูรุกรานหรือผูกอการรายเสียเอง เมื่อเกิดความขัดแยงในระดับอารยธรรมขึ้นมา ก็จะ
นับวาเปนความขัดแยงที่รุนแรงที่สุด เพราะเปนความขัดแยงที่ไมมีทางออกไมอาจประนีประนอม หากลไกใน
การแบงปนผลประโยชนไดลําบาก 
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ดวยเหตุนี้จึงจําเปนที่สหรัฐ  อังกฤษ  พันธมิตร  รวมทั้งประชาคมโลก จะตองมาครุนคิดและทบทวนสิ่ง
ตางๆ ที่ผานมาในอดีตและปจจุบันวา ตนตอของปญหาที่แทจริงคืออะไร (ชัยวัฒน สถาอานันท, 2544 : 93) ควรจะ
มีการปรับปรุงแกไขที่จุดใดและอยางไร? ระงับเวนการใชกําลังอยางรุนแรง แตหันไปใชการเมืองหรือการทูต หันหนา
มาปรึกษาหารือกันในอันที่จะสรางระบบโลกใหม ภายใตจิตสํานึกที่วาจะตองหาทางปองกันไมใหเกิดการปะทะกัน
ระหวางอารยธรรมซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องศาสนา, การเมือง, เศรษฐกิจ และจิตวิญญาณ การใชความรุนแรงไมไดทําให
มนุษยแกไขปญหาได แตการหาทางออกในทางสันติวิธีเทานั้นที่จะเปนหนทางสุดทายที่จะปองกันไมใหเกิด
สงครามโลกครั้งใหม แตถาตราบใดที่นโยบายและบทบาทของสหรัฐยังไมเปลี่ยนแปลง เสถียรภาพ ความมั่นคง 
และสันติภาพในโลกก็คงลดนอยถอยลงไปเรื่อยๆ เมื่อไรที่มนุษยจะพบกับสันติภาพที่ยั่งยืน? หรือไมมีทางที่วันนั้นจะ
มาถึง? 
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