
 
หน่วยที่ 15  

ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลก 
------------------------------------------------------------------------------------------
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
ชุดวิชา      นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 
 
หน่วยที ่15 ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลก   
 
ตอนที่ 
 15.1 ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 15.2 ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกที่มีต่อประเทศไทย 
 
แนวคิด 

1. ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านการเมืองมีทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง 
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของตัวแสดงที่เป็นประเทศมหาอ านาจส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
การเมืองระหว่างประเทศ ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านเศรษฐกิจ มีความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ 
การลงทุนระหว่างประเทศ และความช่วยเหลือระหว่างประเทศ และทิศทางและแนวโน้มนโยบาย
สาธารณะในบริบทโลกด้านสังคมมาจากปัญหาข้ามชาติจากอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ ภัย
ธรรมชาติ โลกร้อน ยาเสพติด สังคมผู้สูงอายุ หรืออ่ืนใด ที่ส าคัญ คือ ช่องว่างทางเศรษฐกิจที่มาจาก
ปัญหาความยากจน 

2. ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยทั้งทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ด้านการเมือง ประเทศไทยมีพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
สลับกับการแทรกแซงทางการเมืองของสถาบันและกระบวนการทางการเมืองที่ไม่เป็นประธาธิปไตย 
ด้านเศรษฐกิจ การเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 และท าให้รัฐบาลหลายชุด
ก าหนดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเพ่ือการพัฒนาประเทศ และด้านสังคม ประเทศไทย
ปรับเปลี่ยนทางสังคม ที่ส าคัญ คือ ด้านการศึกษา การแพทย์และการสาธารณสุข พลังงาน และ
อาหาร ประชากร ขณะเดียวกันก็เผชิญกับปัญหาผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ผู้ใช้แรงงาน และบุคคลไร้สัญชาติ 
นอกเหนือจากปัญหาสังคมด้านอ่ืน  

 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 15 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได ้
2. อธิบายทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกที่มีต่อประเทศไทยได้ 
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ตอนที่ 15.1  
ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 15.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเรื่อง 

15.1.1 ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านการเมือง  
15.1.2 ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านเศรษฐกิจ 
15.1.3 ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านสังคม 

 
แนวคิด 

1  ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านการเมืองนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2010 
แบ่งเป็นสองส่วน คือ ทิศทางและแนวโน้มด้านการเมืองข้ามพรมแดนของรัฐที่มาจากตัวแสดงที่
เป็นรัฐกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ กับทิศทางและแนวโน้มด้านการเมืองภายในรัฐที่มาจากตัวแสดงที่เป็น
รัฐ ที่ส าคัญ คือ มหาอ านาจที่มีความเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศและนโยบายต่างประเทศ  

2  ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านเศรษฐกิจมาจากความเปลี่ยนแปลงที่เป็น
แนวโน้มหรือพิกัดทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกและภูมิภาค ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมาจาก
ความเปลี่ยนแปลงของตะวันตก ที่ส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา และการทะยานของตะวันออกหรือ
เอเชียที่มาจากจีนและอินเดีย ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

3 ความเปลี่ยนแปลงของสังคมระหว่างประเทศเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม
ต่อเนื่องมาหลายยุคสมัย ปัญหาข้ามชาตินับตั้งแต่อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ ภัย
ธรรมชาติ โลกร้อน ยาเสพติด สังคมผู้สูงอายุ หรืออ่ืนใด นับเป็นปัญหาระหว่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่องในคริสต์ศตวรรษที่ 21 

  
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 15.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านการเมืองได ้
2. อธิบายทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านเศรษฐกิจได้ 

 3. อธิบายทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านสังคมได้ 
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เรื่องท่ี 15.1.1 ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านการเมือง  
ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านการเมืองนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2010 แบ่งเป็น

สองส่วน คือ ทิศทางและแนวโน้มด้านการเมืองข้ามพรมแดนของรัฐ กับทิศทางและแนวโน้มด้านการเมือง
ภายในรัฐ  

(ก) ทิศทางและแนวโน้มด้านการเมืองข้ามพรมแดนของรัฐ 
ทิศทางและแนวโน้มด้านการเมืองข้ามพรมแดนของรัฐที่เป็นการเมืองระหว่างประเทศเป็นผลจากตัว

แสดงที่เป็นรัฐ (state actor) มีอ านาจและอิทธิพลที่เปลี่ยนแปลง และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (non-state actor) 
มีอ านาจและอิทธิพลเพ่ิมขึ้น1 ตัวแสดงที่เป็นรัฐ ที่ส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี สหภาพ
ยุโรป ญี่ปุ่น แคนาดา เกาหลีใต้ มีอ านาจเท่าเดิมหรือถดถอย จีนมีแนวโน้มเป็นมหาอ านาจอันดับ 1 ของโลก
ก่อน ค.ศ. 2050 เพราะมีระบบเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 1 ของโลก การถดถอยของมหาอ านาจเดิม ก่อให้เกิด
มหาอ านาจใหม่ที่ส่วนหนึ่งเติบโตจากการเป็นมหาอ านาจภายในภูมิภาค ที่ส าคัญ คือ อินโดนีเซีย อินเดีย 
ปากีสถาน ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ เม็กซิโก บราซิล อาร์เจนตินา แสดงถึงการกระจายอ านาจที่แตกตัวไป 
มีการก่อตัวของกลุ่มบริกส์ (Brazil Russia India China and South Africa : BRICS) ประกอบด้วย บราซิล 
รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ท าให้การเมืองระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงกระจายเป็นขั้วอ านาจน า
ผสมผสานกับหลายขั้วอ านาจในคริสต์ศตวรรษที่ 21   

ความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอ านาจมีอย่างต่อเนื่อง สหรัฐอเมริกากับจีนนับเป็นคู่ขัดแย้งที่ส าคัญ 
เพราะความปรารถนาขยายอิทธิพลของจีนที่มีต่อเอเชียเหมือนลัทธิมอนโรว์ของสหรัฐอเมริกาในอดีต ท าให้จีน
เผชิญหน้ากับสหรัฐอเมริกาที่มีอิทธิพลในอเชียนับตั้งแต่สงครามเย็นและกลายเป็นยุทธศาสตร์หลัก (Grand 
Strategy)2 มีความขัดแย้งที่ส าคัญ ด้านการเมือง คือ การขายอาวุธของสหรัฐอเมริกาให้ไต้หวัน ด้านเศรษฐกิจ 
คือ การได้ดุลการค้าและการล้วงความลับกับบริษัทกูเกิล และด้านสังคม คือ การพบปะระหว่างประธานาธิบดี
โอบามากับทะไลลามะ และความขัดแย้งอ่ืนที่มีนโยบายตรงกันข้ามกันหรือไม่สอดคล้องกัน ที่ส าคัญ คือ 
วิกฤตการณ์คาบสมุทรเกาหลี และการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน3  

ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ท าให้สหรัฐอเมริกาปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางทะเลใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21 (Sea power 21st Century) เพ่ือเพ่ิมอ านาจแห่งชาติ แทนที่การเคลื่อนก าลังตาม
ยุทธศาสตร์ทางบก (Heart Land Strategy) ท าให้กองเรือที่ 5 ที่มหาสมุทรอินเดีย และกองเรือที่ 7 ที่
ฟิลิปปินส์ของมหาสมุทรแปซิฟิกเพ่ิมความส าคัญ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินเดีย และปากีสถาน จัดเป็น
ขอบเขตยุทธศาสตร์หลักเพ่ือปิดล้อมจีน มีกองทัพประจ าการที่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เกาะกวม มีไต้หวัน และ
ฟิลิปปินส์ เป็นพันธมิตรหลัก สอดคล้องกับนโยบายปิดล้อม (Containment Policy) ที่ต่อเนื่องจากช่วง

                                                           
1 ธโสธร ตู้ทองค า. (2555). “หน่วยที่ 2 สังคมระหว่างประเทศ” เอกสารการสอนชุดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
หน่วยที่ 1-7 (ฉบับปรับปรุง) นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 2-55 – 2-59. 
2 John Mearsheimer. (2006). “China’s Unpeaceful Rise” Current History. April. pp. 160-162.   
3 ประภัสสร์ เทพชาตรี. (2554). “หน่วยที่ 15 อนาคตสังคมโลก” เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมโลก หน่วยที่ 8-15. (ฉบับ
ปรับปรุง) นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 15-29. 
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สงครามเย็น สิงคโปร์เป็นฐานที่มั่นส าหรับพลังงานและเสบียงที่ส าคัญ เพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักคุมช่อง
แคบมะละกาที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนประเทศอ่ืน ที่ส าคัญ คือ ประเทศไทย 
อยู่นอกยุทธศาสตร์ (Rim Land Strategy) ของสหรัฐอเมริกา ท าให้ไม่เป็นปัญหาด้านความมั่นคง4 นับตั้งแต่
การปฏิเสธการจัดตั้งฐานทัพลอยน้ า ประจ าการที่อ่าวไทย สมัยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ระหว่าง พ.ศ. 
2535 ถึง 2538 แสดงถึงความส าคัญทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกด้าน 

การเป็นประเทศขนาดใหญ่และแตกต่างกับประเทศอ่ืนหลายประการท าให้จีนมีความขัดแย้งกับเพ่ือน
บ้าน ทางบก ที่ส าคัญ คือ พรมแดนกับอินเดียและพม่า และทางน้ า ที่ส าคัญ คือ หมู่เกาะสแปรตลีย์ กับ
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน และสิงคโปร์ เกาะเตียวหยูกับญี่ปุ่น และช่องแคบไต้หวัน ท า
ให้ประเทศทุกประเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ิมประสิทธิภาพการปิดล้อม การก าหนดนโยบายต่างประเทศของจีนที่ตรง
ข้ามกับสหรัฐอเมริกาย่อมเป็นปัญหาและก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง5  

ความขัดแย้งระหว่างจีนกับอินเดียแบ่งเป็นสองด้าน ด้านการเมือง ที่ส าคัญ คือ การเผชิญหน้าที่
พรมแดนรัฐอรุณาจัลประเทศ หรือปานุราซอล ปราเดช (Arunachal Pradesh) การส่งทหารจีนรุกรานสิกขิม
ของอินเดีย การแข่งขันทางทหาร การสะสมอาวุธ ความหวาดระแวงของอินเดียที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีน
กับปากีสถานและพม่า การสนับสนุนคู่ขัดแย้งของแต่ละฝ่ายในเนปาลและศรีลังกา  ความขัดแย้งทางภูมิ
รัฐศาสตร์ที่ต่างต้องการปิดล้อมซึ่งกันและกัน และการขัดขวางไม่ให้อินเดียเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติของจีน ด้านเศรษฐกิจ ที่ส าคัญ คือ การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การ
พัฒนาบริการของจีนเพ่ือแข่งขันกับอินเดีย การพัฒนาอุตสาหกรรมของอินเดียเพ่ือแข่งขันกับจีน การพัฒนา
ท่าเรือน้ าลึกในมหาสมุทรอินเดียของจีนและอินเดียเพ่ือเป็นเส้นทางขนส่งน้ ามัน เหล่านี้น าไปสู่การเผชิญหน้า
หลายครั้ง6 ท าให้ญี่ปุ่นที่ขัดแย้งกับจีนร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดกับอินเดียจากการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานนับตั้งแต่ ค.ศ. 2017             

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับมหาอ านาจตะวันตกมาจากรัสเซียได้รับผลตอบแทนน้อยมากจากความ
ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา ความหวาดระแวงของรัสเซียที่มีต่อนาโต้และสหภาพยุโรปที่ขยายสมาชิกครอบคลุม
ประเทศในยุโรปตะวันออก การขยายความร่วมมือของมหาอ านาจตะวันตกกับประเทศในเอเชียกลาง การปิด
ล้อมรัสเซียของสหรัฐอเมริกาจากความมั่นคงด้านพลังงาน การมีนโยบายตรงข้ามกับมหาอ านาจตะวันตก ที่
ส าคัญ คือ การรุกรานอิรัก วิกฤตการณ์นิวเคลียร์ในอิหร่าน การขายอาวุธของรัสเซียให้อิหร่าน ซีเรีย และ

                                                           
4 พลเอกเอกชัย ศรีวิลาส (2555). เอกสารประกอบการสัมนาการจัดการความขัดแย้งในประเทศไทย. กรุงเทพฯ หน้า 1 อ้าง
ใน ธโสธร ตู้ทองค า “ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัญหาจากบริบทภายในสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ประเทศไทยกับข้อสังเกตบาง
ประการ” วารสารรวมบทความวิชาการทางรัฐศาสตร์ 33 ปี. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์อักษร. หน้า 103. 
5 ประภัสสร์ เทพชาตรี. (2554). อ้างแล้ว. หน้า 15-29. 
6 เพ่ิงอ้าง. หน้า 15-28 – 15-32. 
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สนับสนุนพม่าสร้างโรงงานนิวเคลียร์ การยึดครองไครเมียของรัสเซียใน ค.ศ. 20147 การสนับสนุนรัฐบาลเผด็จ
การในซีเรียของรัสเซีย ก่อให้เกิดปัญหาคลื่นผู้อพยพสู่ยุโรป ท าให้เผชิญหน้าระหว่างกัน 

(ข) ทิศทางและแนวโน้มด้านการเมืองภายในรัฐ 
 ทิศทางและแนวโน้มด้านการเมืองภายในรัฐ ที่ส าคัญ คือ (1) ความเปลี่ยนแปลงของมหาอ านาจ ที่
ส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี (2) ความเปลี่ยนแปลงจากการแยกตัวเป็นเอกราชใน
ยุโรป (3) ความเปลี่ยนแปลงของระบอบประชาธิปไตยสู่ความไม่เป็นประชาธิปไตย (4) พัฒนาการและความ
เปลี่ยนแปลงของพรรคการเมือง มีสาระส าคัญ ดังนี้  

(1) ความเปลี่ยนแปลงของมหาอ านาจ ที่ส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี 
ทิศทางและแนวโน้มด้านการเมืองของสหรัฐอเมริกามาจากการด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีของนายโดนัลด์ 
ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกันใน ค.ศ. 2017 เพราะแนวคิดการท าให้สหรัฐอเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง (Make 
America Great Again) เป็นที่มาของการก าหนดภัยคุกคามที่ส าคัญ ประกอบด้วย (ก) ด้านการเมือง คือ ภัย
คุกคามจากอิสลามสุดโต่ง เป็นภัยคุกคามเฉพาะหน้าระยะสั้น และภัยคุกคามอารยธรรม เป็นภัยคุกคามระยะ
ยาว (ข) ด้านเศรษฐกิจ คือ ภัยคุกคามจากความตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม จากคู่แข่งทางการค้าที่เป็น
ปัญหาทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกา ที่ส าคัญ คือ เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟต้า (North America 
Free Trade Area : NAFTA) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจหรือทีพีพี (Trans Pacific Partnership : 
TPP) เป็นความตกลงทางการค้าที่เป็นหายนะ และจีนนับเป็นศัตรูที่หลบซ่อนของสหรัฐอเมริกา และ (ค) ด้าน
สังคม คือ ภัยคุกคามจากแรงงานอพยพและผู้อพยพที่ท าให้คนอเมริกันสูญเสียต าแหน่งงาน ค่าแรงงานลดลง 
ขาดความม่ันคงทุกด้าน 

การก าหนดภัยคุกคามของสหรัฐอเมริกาน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญจ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การสร้างแสนยานุภาพทางทหารตามลัทธิทหารนิยมด้วยการท าให้กองทัพมีขนาด
ใหญ่ (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงภายในแบบสุดโต่ง ที่ส าคัญ คือ การสร้างความมั่นคงตามแนว
ชายแดนระดับสูงสุด ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ การสร้างก าแพงตามแนวชายแดนสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโก การ
เนรเทศผู้กระท าผิดกฎหมายและอาชญากรรม (3) ยุทธศาสตร์การก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจแบบปกป้อง
ทางการค้า (Protectionism) ตามลัทธิพาณิชยนิยม (Mercantilism) ปฏิเสธการค้าเสรีโดยสิ้นเชิง (4) 
ยุทธศาสตร์การด าเนินนโยบายสาธารณะโดยละเลยจริยธรรมอย่างไรก็ได้ ตราบเท่าที่มีผลประโยชน์ร่วมกับ
สหรัฐอเมริกา พันธมิตรและหุ้นส่วนทั้งหลายต้องจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือคุ้มครอง และสหรัฐอเมริกาจะปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือหากประเทศเหล่านี้ไม่จ่าย8    

                                                           
7 พงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล. (2558). “บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชีย เพื่อก้าวสู่ศตวรรษแห่งเอเชีย” โลกต่ืน เมื่อ
เอเชียเปลี่ยน : แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในวันที่เอเชียลุกขึ้นและก้าวเดิน. พงษ์ศักดิ์ อุ่นตระกูล คริสโตเฟอร์ บอล
ดิง และรีนา มาร์วาห์ (บรรณาธิการ) กรุงเทพฯ : บริษัท โพส พับลิชชิง จ ากัด (มหาชน). หน้า 20. 
8 ปิยมิตร ปัญญา. “คอลัมน์ โกลบอลโฟกัส: ทรัมป์ดอคทรีน 3 ภัยคุกคาม 4 ยุทธศาสตร์หลัก - มติชน” Retrieved from 
https://www.matichon.co.th/news/468199 (July 18, 2017). 

https://www.matichon.co.th/news/468199
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ทิศทางและแนวโน้มด้านการเมืองของอังกฤษเป็นผลมาจากผลการลงประชามติในวันที่ 23 มิถุนายน 
ค.ศ. 2016 เพราะน าไปสู่การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Britain Exit : Brexit) ท าให้นายเดวิด คาเมรอน
ซึ่งสนับสนุนอังกฤษให้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อไป ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค
อนุรักษ์นิยม และนางเทเรซา เมย์ ด ารงต าแหน่งแทน แต่การก าหนดนโยบายการถอนตัวจากสหภาพยุโรป
อย่างเข้มข้น (Hard Brexit) ของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เพ่ือยุติการเคลื่อนย้ายประชาชนจากสหภาพยุโรปสู่
อังกฤษอย่างเสรี แลกเปลี่ยนกับการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกตลาดการค้าร่วมของกลุ่ม ท่ามกลาง
ประชาชนชาวอังกฤษส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยกับการแยกตัวทีม่ีประเด็นเพียงว่าเบร็คซิทควรเป็นรูปแบบใด ระหว่าง
การถอนตัวจากสหภาพยุโรปอย่างเข้มข้นหรือค่อยเป็นค่อยไป (Soft Brexit)9 น าไปสู่การลดจ านวนที่นั่งของ
พรรคอนุรักษ์นิยมลงจากที่มีจ านวน 330 ที่นั่ง ในการเลือกตั้งทั่วไปใน ค.ศ. 2015 เหลือจ านวน 319 ที่นั่ง ใน
การเลือกตั้งทั่วไปใน ค.ศ. 2017 การก่อการร้ายที่เพ่ิมความถี่และความรุนแรงท าให้อังกฤษมีนโยบายต่อต้าน
การก่อการร้ายแต่กลับตัดงบประมาณกรมต ารวจลง ความถดถอยทางเศรษฐกิจ การลดงบประมาณด้าน
สวัสดิการสังคม ที่ส าคัญ คือ ความสงบสุขภายในประเทศ และความเป็นเอกภาพภายในพรรค จะน ามาสู่ความ
เปลี่ยนแปลงของอังกฤษในอนาคต10  
 ทิศทางและแนวโน้มด้านการเมืองของฝรั่งเศสมาจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่ชัยชนะรอบ
แรกที่มีผู้สมัครสองคนที่มีคะแนนเสียงสูงสุดต้องท าการแข่งขันรอบสองระหว่างนายแอมานูเอล มาครง ที่มี
นโยบายสังคมนิยม กับนางมารีน เลอ เพน ที่มีนโยบายอนุรักษ์นิยมแบบขวาจัด การเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบ
สองในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของนายแอมานูเอล มาครง ที่มีคะแนนร้อยละ 65.5 
แตกต่างจากนางมารีน เลอ เพน ที่มีคะแนนร้อยละ 34.511 นายแอมานูเอล มาครง มีนโยบายสร้างเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันหรือเอกภาพให้กับฝรั่งเศส การสนับสนุนการค้าเสรี การคงความเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปที่ต้องมี
การปฏิรูปตัวเอง12 และน าไปสู่ชัยชนะของพรรคเอน มาร์ช (En Marche) ของนายแอมานูเอล มาครง ที่ก่อตั้ง
ใน ค.ศ. 2016 ด้วยจ านวนที่นั่ง 361 ที่นั่ง จากจ านวนทั้งสิ้น 577 ที่นั่ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2017 นับเป็นการครองเสียงข้างมากทั้งที่พรรคเอน มาร์ช มีอายุการก่อตั้งเพียงปี
เศษ13  

                                                           
9 เสกขภูมิ วรรณปก. (2560). “สถานการณ์ที่คลุมเคลือของเบร็กซิท” หนังสือพิมพ์มติชนรายวันใฃ. ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน 
หน้า 23. 
10 ไพรัช วรปาณี. (2560). “โผ “เชลียร์” ..ท าเจ็บ” หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันท่ี 15 มิถุนายน. หน้า 15. 
11 บีบีซีไทย - BBC “เอ็มมานูเอล มาครง ว่าที่ ปธน.ฝรั่งเศสอายุน้อยที่สุด” Retrieved from  
www.bbc.com/thai/international-39840373 (July 18, 2017) 
12 BBC News “Emmanuel Macron: France's ambitious man 'on the move” Retrieved from   
www.bbc.com/news/world-europe-37221220 (July 18, 2017) 
13 Vox “"France is back." Macron's En Marche party just swept the French” Retrieved from 
https://www.vox.com/world/2017/6/.../macrons-en-marche-sweeps-french-parliament (July 18, 2017) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjNn9GE9pLVAhUJNI8KHW0IABwQFgguMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fthai%2Finternational-39840373&usg=AFQjCNErOWfCqI3cKwafarp1IZzWtcRatA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjNn9GE9pLVAhUJNI8KHW0IABwQFgguMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fthai%2Finternational-39840373&usg=AFQjCNErOWfCqI3cKwafarp1IZzWtcRatA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwiFoJDd-pLVAhVGvY8KHUbmBusQFghZMA0&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fworld-europe-37221220&usg=AFQjCNE_HQPLjf8vHxdhzTiOFR0h3atxZw
https://www.vox.com/world/2017/6/18/15821552/macrons-en-marche-sweeps-french-parliament
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  (2) ความเปลี่ยนแปลงจากการแยกตัวเป็นเอกราชในยุโรป แม้รัฐสมัยใหม่ที่เป็นรัฐชาติล้วนแล้วแต่
ปฏิเสธการให้ดินแดนของรัฐแยกตัวเป็นเอกราช แต่แนวคิดความเคลื่อนไหวเพ่ือสนับสนุนการแยกตัวเป็นเอก
ราชกลับแพร่กระจายไปทั่วยุโรป นับเป็นความเคลื่อนไหวเพ่ือสนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราช (Pro-
independence movement) น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรปร่วมสมัยทั้งปัจจุบันและอนาคต
หลายประเทศ ก่อก าเนิดเป็นความขัดแย้งในประเทศยุโรปที่ส าคัญ คือ14 อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน 
เบลเยียม เช็ค โปแลนด์ โรมาเนีย และโครเอเชีย 

แคว้นตากาลัญญาของสเปนนับเป็นตัวอย่างส าคัญของความพยายามแยกประเทศ เพราะนับตั้งแต่การ
ลงประชามติของแคว้นตากาลัญญาใน ค.ศ. 2017 เพ่ือเป็นรัฐเอกราชที่มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ แม้ผู้
ออกเสียงลงคะแนนกว่าร้อยละ 90 สนับสนุน ท าให้มีการน าญัตติการแยกตัวเป็นเอกราชเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา
แคว้นกาตาลัญญา ผลการลงประชามติสมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบการแยกตัวเป็นเอกราช ท าให้ประธานาธิบดี
คาร์เลส ปุกเดมองต์ ของแคว้นตากาลัญญา ประกาศเอกราช ปลดธงสเปนออก และชักธงแคว้นตากาลัญญา
แทน มีการเฉลิมฉลองกันกว้างขวาง  แต่การลงประชามติกลับส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญของสเปนตัดสินให้การ
ลงประชามติไม่ชอบด้วยกฎหมาย และนายมาริอาโน มารอย นายกรัฐมนตรีสเปน ใช้อ านาจตามบทบัญญัติ
มาตรา 155 ของรัฐธรรมนูญสเปนเป็นครั้งแรก ประกาศยุบสภาแคว้นกาตาลัญญา ปลดประธานาธิบดีคาร์เลส 
ปุกเดมองต์ และผู้บริหารของแคว้นตากาลัญญาออก และแต่งตั้งนางโซรายา แซนซ์ เดอ ซานตามาเรีย รอง
นายกรัฐมนตรีสเปน ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของแคว้นกาตาลัญญาแทน ความเคลื่อนไหวของแคว้นตากา
ลุญญานับเป็นบทเรียนที่ส าคัญให้กับแคว้นบาสก์ กาลิเซีย และอันดาลูซิอา ที่ปรารถนาแยกตัวออกจากสเปน
เพ่ือเป็นเอกราชเช่นกัน15  

(3) ความเปลี่ยนแปลงของระบอบประชาธิปไตยสู่ความไม่เป็นประชาธิปไตย  นับเป็นความ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญด้านการเมืองการปกครอง เป็นระบอบประชาธิปไตยที่ไม่เสรี (Illiberal Democracy)16 
เป็นระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย (Non-democratic Regime) เป็นระบอบลูกผสม (Hybrid 
Regime) เป็นระบอบการปกครองที่ตั้งอยู่ระหว่างการปกครองแบบเผด็จการอ านาจนิยมกับประชาธิปไตย  
การเลือกตั้ง เป็นระบอบการปกครองที่ผู้ปกครองมาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่ภายหลังการเลือกตั้ง
กลับมีการใช้อ านาจที่เกินขอบเขต ละเมิดหรือระงับหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ
ปฏิบัติการกับฝ่ายค้าน สื่อมวลชน และฝ่ายตรงข้ามอ่ืน คุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน ละเมิดหรือระงับ
หรือเปลี่ยนแปลงหรือจัดการกับกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนที่น าไปสู่ความรู้ทางการเมืองและการมี

                                                           
14 The Matter “Pro-independence movement “10 พี้นที่เรียกร้องขอการปกครองตนเองในยุโรป” Retrieved from 
https://www.facebook.com (วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560).   
15 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. (2560). “ท าไมการแยกตัวออกจากสเปนของแคว้นกาตาลุญญาจึงล้มเหลว” หนังสือพิมพ์มติชน
รายวัน. ฉบับวันพุธท่ี 1 พฤศจิกายน. หน้า 16. 
16 G. O Donell. (1994). “Delegative Democracy” Journal of Democracy. Volumn 5, Number 1, January, pp. 
55-69. Retrieved from “Delegative Democracy - Rochelle Terman” 
www.rochelleterman.com/.../sites/default/.../O'Donnell%201994_0.pdf (November 24, 2017) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi8r4HavN_XAhWJO48KHYuGCPoQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rochelleterman.com%2FComparativeExam%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FBibliography%2520and%2520Summaries%2FO'Donnell%25201994_0.pdf&usg=AOvVaw3p_8DKUStFNdE69HchlRhH
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ส่วนร่วม ท าให้การออกเสียงลงคะแนนอ่ืนใดภายหลังมีการแทรกแซงจากผู้ปกครองเพ่ือให้ผลสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปกครอง นับเป็นแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับคุณลักษณะที่ส าคัญของเสรีนิยม ประชาธิปไตย 
(liberal democracy) ตามแนวคิดของแซมมวล ฮันติงตัน คือ การเลือกตั้ง การเปิดกว้าง เสรี และยุติธรรม17  

ระบอบประชาธิปไตยแบบไม่เสรีท าให้ผู้ปกครองที่มีอ านาจไม่จ ากัด ท าให้มีอ านาจน าเหนือ
คณะรัฐมนตรี ผู้ปกครองที่เป็นบุคคลจึงมีความส าคัญมากกว่าสถาบัน18 ส่งผลต่อการสั่งการ บงการ ควบคุม 
และครอบง าสถาบันทางการเมืองอ่ืน นับตั้งแต่สถาบันนิติบัญญัติหรือรัฐสภาท าให้สมาชิกรัฐสภาขาดความเป็น
อิสระ การท าหน้าที่เป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อผู้ปกครอง แม้สมาชิกรัฐสภาจ านวนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งและ
สังกัดพรรคการเมือง สถาบันตุลาการหรือศาลกลายเป็นเครื่องมือของผู้ปกครองที่มีอ านาจแต่งตั้ง ที่ส าคัญ คือ 
คณะผู้พิพากษาศาลสูงสุด เพราะประเทศหลายประเทศก าหนดให้คณะผู้พิพากษาศาลสูงสุดมาจากการเสนอ
ชื่อของฝ่ายบริหารต่อรัฐสภา ที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนในสังกัดผู้ปกครองหรือสถาบันหรือองค์การของ
ผู้ปกครอง และผู้ปกครองยังมีอ านาจเหนือองค์กรอิสระทั้งหลาย นับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐสภา และสถาบันหรือองค์การอิสระอ่ืน ท าให้เป็นเครื่องมือให้กับผู้ปกครอง 

การแสดงภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้น าที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เข้มแข็ง  เป็นผู้น าที่มีบารมี 
เป็นผู้น าที่เข้มแข็ง นับเป็นความจ าเป็นส าหรับผู้น าและรัฐบาลที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ไม่เสรี 
ส่งผลต่อความรับผิดหรือความรับผิดชอบทางการเมือง (political accounability) ที่เป็นส่วนส าคัญของ
ประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่เป็นจริง (real-exiting democracies) ต่ า ก่อให้เกิดปัญหากับการใช้อ านาจที่ไม่เสมอ
หน้ากัน (The Exercise of asymmetric power) เพราะประชาชนที่อ่อนแอจะตรวจสอบผู้ปกครองที่
เข้มแข็ง19 เมื่อประชาชนที่เป็นฐานรากของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอ ย่อมเป็นปัญหากับ
สถาบันทางการเมืองอ่ืนที่มาจากประชาชน พรรคการเมืองกลายเป็นเครื่องมือของผู้ปกครอง20 น าไปสู่ปัญหา
การตรวจสอบและถ่วงดุลในระบอบประชาธิปไตย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรัฐบาล การทุจริตคอร์รัป
ชัน ความรับผิดชอบของรัฐบาลที่มีต่อประชาชน    
                                                           
17 Fareed Zakaria. (1997). “The Rise of Illiberal Democracy” Foreign Affairs. Nov/Dec 1997. Volumn 76. 
No. 6. ABI/INFORM Global pg 22. pp. 24. Retrieved from 
http://msuweb.montclair.edu/~lebelp/FZakariaIlliberalDemocracy1997.pdf (November 23, 2017) 
18 Rod Martin. ( 2007) . Comparative Government and Politics : An Introduction. Palgrave : Macmillian : 
New York. p. 4. อ้างใน วรวลัญช์ โรจนพล. (2558). “หน่วยท่ี 6 รัฐบาล” เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย หน่วยที่ 6-10. (ฉบับปรับปรุงท่ี 2). นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 6-12.  
19 Phillippe C. Schmitter. “Political Accountability in “Real-Exiting Democracies : meaning and mechanism” 
Retrieved from https://www.eui.eu/.../Schmitter/PCSPoliticalAccountabilityJan0 7 .pdf (November 14, 2017) 
p. 1-21. 
20 Rod Martin. ( 2007) . Comparative Government and Politics : An Introduction. Palgrave : Macmillian : 
New York. p. 4. อ้างใน วรวลัญช์ โรจนพล. (2558). “หน่วยท่ี 6 รัฐบาล” เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย หน่วยที่ 6-10. (ฉบับปรับปรุงท่ี 2). นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 6-12. 

http://msuweb.montclair.edu/~lebelp/FZakariaIlliberalDemocracy1997.pdf
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ประชาธิปไตยแบบไม่เสรีถือก าเนิดนับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลงในทศวรรษที่ 1990 ท าให้การ
เลือกตั้งแพร่หลายในประเทศหลายประเทศที่เริ่มมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในยุโรปกลางและใต้ 
เอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา มีความเปลี่ยนแปลงภายหลังการเลือกตั้งที่มีผู้น าที่เป็นประชาชนไว้วางใจ 
ที่ส าคัญ คือ บอริส เยลซินต์ ของรัสเซีย คาร์ลอส เมเนม ของอาร์เจนตินาที่ประกาศกฎอัยการศึก การเลือกตั้ง
อย่างเสรีในอิหร่านนับเป็นครั้งแรกในตะวันออกกลาง และบทบาทของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในเอธิโอเปีย
ที่จัดการกับสื่อมวลชนและฝ่ายค้าน ที่มีความใกล้เคียงกับผู้น าเผด็จการในคาซาสถานและเบราลุส สะท้อนถึง
ความเป็นประชาธิปไตยที่ต้องสัมพันธ์กับระดับของเสรีภาพ21 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ รัสเซีย
ภายใต้การปกครองของปูติน22 กัมพูชาภายใต้การปกครองของฮุนเซน เวเนซูเอลาภายใต้การปกครองของ
ชาเวซและทายาทางการเมือง   

 (4) พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมือง ที่ส าคัญ มาจากแนวคิดการตลาดทาง
การเมือง (political marketing)23 จากพรรคการเมืองที่เน้นด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่าง ค.ศ 1900 ถึง 1950 สู่
พรรคการเมืองที่เน้นด้านการขาย ระหว่าง ค.ศ. 1950 ถึง 1990 และเป็นพรรคการเมืองที่เน้นด้านการตลาด 
นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 ถึงปัจจุบัน เพราะความต้องการของประชาชนที่หลากหลาย การถือก าเนิดของคน
กลุ่มใหม่ ความเปลี่ยนแปลงของชนชั้นกลาง ท าให้พรรคการเมืองน าแนวคิดการตลาดทางการเมืองเพ่ือชัยชนะ
ในการเลือกตั้งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง ที่ส าคัญ คือ ก่อให้เกิดการผสมผสานกับอุดมการณ์
ทางการเมืองอ่ืน ตัวอย่างที่ส าคัญของประเทศพัฒนาแล้ว คือ พรรคแรงงานของอังกฤษภายหลังจากการเป็น
ฝ่ายค้านยาวนานนับตั้งแต่ ค.ศ. 1979 ถึง 1997 มีการปรับเปลี่ยนอุดมการณ์ซึ่งเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายที่เดิมเน้นรัฐสวัสดิการตามแนวทางสังคมนิยม เป็นการรับแนวคิดทุนนิยมเพ่ือสร้างการยอมรับจาก
ประชาชน ส่งผลต่อชัยชนะของพรรคแรงงานท าให้นายโทนี แบลร์ หัวหน้าพรรค ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
ระหว่าง ค.ศ. 1997 ถึง 2007 และตัวอย่างของประเทศก าลังพัฒนา คือ พรรคไทยรักไทยของประเทศไทย ที่
น าแนวคิดการตลาดทางการเมืองมาประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ. 2544 2548 และ 2549 จนชนะ
การเลือกตั้งอย่างท่วมท้น24 

                                                           
21 Fareed Zakaria. (1997). “The Rise of Illiberal Democracy” Foreign Affairs. Nov/Dec 1997. Volumn 76. 
No. 6. ABI/INFORM Global pg 22. pp. 23. Retrieved from 
http://msuweb.montclair.edu/~lebelp/FZakariaIlliberalDemocracy1997.pdf (November 23, 2017)  
22 Dani Rodrik and Sharun Mukand. “Why Illiberal Democracies Are on the Rise” The WorldPost.  
Why Illiberal Democracies Are on the Rise | HuffPost Retrieved from 
https://www.huffingtonpost.com/.../illiberal-democracies-on-the-rise_b_... (November 23, 2017) 
23 Lees-Marshment, Jenifer. (2009). Political Marketing : Principles and Applications. New York : Routledge. 
pp. 43-48. 
24 นันทนา นันทวโรภาส. (2549). ชนะการเลือกตั้งด้วยพลังการตลาด. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ตะวันออก จ ากัด (มหาชน). หน้า 
21-22. 

http://msuweb.montclair.edu/~lebelp/FZakariaIlliberalDemocracy1997.pdf
https://www.huffingtonpost.com/dani-rodrik/illiberal-democracies-on-the-rise_b_7302374.html
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ความเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมืองที่ส าคัญต่อเนื่อง คือ ชัยชนะของพรรคกระแสนิยม (Trend 
Parties) หรือพรรคเฉพาะกิจ เป็นการน าประเด็นปัญหาเป็นนโยบายพรรค ที่ส าคัญ พรรคที่เน้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พรรคที่ต่อต้านอาวุธและพลังงานนิวเคลียร์ และพรรคที่เน้นสิทธิมนุษยชน
ในทศวรรษที่ 1990 พรรค 50+ ส าหรับบุคคลวัยเกษียณของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และพรรคสิทธิสัตว์ ใน
เนเธอร์แลนด์ ในทศวรรษที่ 2000 พรรคสวีเดนเดโมแครตที่ต่อต้านการอพยพของชาวมุสลิมและกดดันให้
รัฐบาลผสมจากพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยและพรรคกรีนเข้มงวดการอพยพเข้านับตั้งแต่ ค.ศ. 2016 และ
พรรคเกียต วิลเดอร์ส (Geert Wiilders : PVV) ในเนเธอร์แลนด์ ที่ต่อต้านผู้อพยพชาวมุสลิมและต้องการออก
จากสหภาพยุโรปชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับ 2 ในการเลือกตั้งทั่วไปใน ค.ศ. 2017 แม้พรรคการเมืองอ่ืนเกือบ
ทั้งหมดจะต่อต้าน ในทศวรรษที่ 2010 
  
กิจกรรม 15.1.1 

จงอธิบายทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านการเมือง 
 
แนวตอบกิจกรรม 15.1.1 

ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านการเมืองนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2010 แบ่งเป็น
สองส่วน คือ (ก) ทิศทางและแนวโน้มด้านการเมืองข้ามพรมแดนของรัฐเป็นการเมืองระหว่างประเทศเป็นผล
จากตัวแสดงที่เป็นรัฐ (state actor) มีอ านาจและอิทธิพลที่เปลี่ยนแปลง และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (non-state 
actor) มีอ านาจและอิทธิพลเพ่ิมขึ้น กับ (ข) ทิศทางและแนวโน้มด้านการเมืองภายในรัฐ ที่ส าคัญ คือ ความ
เปลี่ยนแปลงของมหาอ านาจ ที่ส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี ความเปลี่ยนแปลงจาก
การแยกตัวเป็นเอกราชในยุโรป ความเปลี่ยนแปลงของระบอบประชาธิปไตยสู่ความไม่เป็นประชาธิปไตย และ
พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมือง 
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เรื่องท่ี 15.1.2 ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านเศรษฐกิจ 
 ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านเศรษฐกิจมาจากความเปลี่ยนแปลงของ
ตะวันตก ที่ส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา และการทะยานของตะวันออกหรือเอเชียที่มาจากจีนและอินเดีย 
ขณะเดียวกันตะวันออกหรือเอเชียทีเ่ติบโตอย่างต่อเนื่องในคริสตศตวรรษที่ 21 ท าให้คาดหมายการครอบครอง
สัดส่วนเศรษฐกิจโลกร้อยละ 51 ใน ค.ศ. 2050 เพราะเป็นผลจากบทบาทการน าของญี่ปุ่นนับตั้งแต่ทศวรรษท่ี 
1960 นับเป็นคลื่นลูกที่หนึ่งของเอเชีย กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย (Asian NIcs หรือ Newly 
Industrialized Economics : NIEs) ประกอบด้วย เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ และฮ่องกง ในทศวรรษที่ 1970 
นับเป็นคลื่นลูกท่ีสองของเอเชีย ประเทศไทยและมาเลเซียในทศวรรษที่ 1980 นับเป็นคลื่นลูกที่สามของเอเชีย 
และจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ในทศวรรษที่ 1990 นับเป็นคลื่นลูกที่สี่ของเอเชีย ท าให้ประเทศใน
เอเชียมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในร้อยละ 26 ของโลก ใน ค.ศ. 201125  

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาที่ต่อเนื่อง ส่งผลให้โกลแมน แซท (Goldman 
Sach) ที่เคยสร้างค าว่าบริกส์ (BRICs) เสนอแนวคิดกลุ่มประเทศที่ถือก าเนิดใหม่จ านวน 11 ประเทศ (Next 
Eleven หรือ N-11) ประกอบด้วย บังกลาเทศ อียิปต์ อินโดนีเซีย อิหร่าน เกาหลีใต้ เม็กซิโก ไนจีเรีย 
ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ตุรกี และเวียดนาม นับเป็นกลุ่มประเทศที่ประกอบด้วยประเทศที่ร่ ารวยอย่างเกาหลีใต้
และประเทศที่ยากจนแต่มีศักยภาพสูงอย่างบังกลาเทศ ท าให้มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในร้อยละ 9 ของโลก ใน 
ค.ศ. 2011 แต่มีความโดดเด่นจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง และมีบทบาทขับเคลื่อนความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหลายปี แม้รวมพลังไม่เท่ากับกลุ่มบริกส์ใน ค.ศ . 2050 แต่มีพลังเพียงพอเผชิญหน้า
กับกลุ่ม G-726 

ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ก าหนดให้เศรษฐกิจของ
เอเชียเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 ท าให้มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในร้อยละ 53 ใน ค.ศ. 
2050 จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย และมาเลเซีย ขับเคลื่อนความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
เอเชีย มีประชากรรวมกัน 3.1 พันล้านคน เป็นร้อยละ 78 ของเอเชีย มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน 15.1 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นร้อยละ 87 ของเอเชีย ใน ค.ศ. 2010 และมีประชากรรวมกัน เป็นร้อยละ 75 ของ
เอเชีย มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในเป็นร้อยละ 90 ของเอเชีย มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในเป็นร้อยละ 45 ของ
โลก มีรายได้ประชาชาติ 45,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรายได้ประชาชาติ 37,300   
ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี ใน ค.ศ. 2050 น าไปสู่ความร่วมมือของภูมิภาค การปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ และระเบียบวาระของโลก27  

                                                           
25 ชัยพร เซียนพาณิช และปาริชาติ โชคเกิด. (2555). Transform Thailand. กรุงเทพฯ : บริษัท งานดี จ ากัด (ในเครือมติ
ชน) หน้า 63-65. 
26 เพ่ิงอ้าง. หน้า 62. 
27 Asian Development bank. Asia 2050: Realizing the Asian Century: Executive Summary Retrieved from 
https://www.adb.org/sites/default/files/.../asia2050-executive-summary.pdf. (November 22, 2017)  
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiZpNenqdLXAhVBOI8KHYLECD4QFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.adb.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublication%2F28608%2Fasia2050-executive-summary.pdf&usg=AOvVaw1FzjAXZSyoSyxOd7dF8Fnb
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แม้เอเชียมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาและอุปสรรคส าคัญมาจากความ
ล้มเหลวในการปฏิรูปเศรษฐกิจ (Fail Economic Reform) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกนับเป็น
ประโยชน์เอเชียท าให้เสมือนเป็นห้องท างานของโลก (the world ' s workshop) เพราะเป็นแหล่งผลิต ตลาด 
และแรงงานที่ส าคัญ ปัญหาความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจของจีนคือชะลอตัว บทบาทของรัฐวิสาหกิจควบคุม
เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์และบริษัทเอกชนที่เอ้ือ
ประโยชน์ระหว่างกัน และความเหลื่อมล้ าจากการพัฒนาประเทศ ส่งผลต่อการออม การกระจายตัวของ
ประชากร การจ้างงาน การขึ้นค่าแรง การลดการจ้างงานที่ใช้แรงงานลง ท าให้ปัจจัยการลงทุนเพราะค่าจ้าง
แรงงานของจีนราคาถูกลดความส าคัญลง28 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ชะงักงันนับตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1990 ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจเอเชียโดยรวม การเสนอแนวคิดเศรษฐกิจแบบอาเบะ (Abenomics) 
ของนายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรี เพ่ือปฏิรูปการเงิน การคลัง แรงงาน การจ้างงาน ความเท่าเทียมกันทาง
เพศเพ่ือให้ผู้หญิงเพ่ิมการท างานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ปัญหาที่สลับซับซ้อนท าให้ญี่ปุ่นติดกับดักความ
ชะงักงันทางเศรษฐกิจมากกว่าสองทศวรรษส่งผลต่อสถานะของญี่ปุ่นในเวทีโลก29 และนับเป็นสาเหตุส าคัญที่
ท าให้อาเบะและพรรคเสรีประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งใน ค.ศ. 2017 ท าให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบอาเบะ
ต่อไป  

ส่วนประเทศเอเชียอ่ืนต่างเผชิญความเสี่ยงทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน ที่ส าคัญ คือ เกาหลีใต้ที่เผชิญกับ
กลุ่มแชโบล (Chaebol) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ที่รัฐปกป้อง ก่อให้เกิดความเสียเปรียบกับธุรกิจ
อ่ืน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญปัญหาการคอร์รัปชัน การขาดความไว้วางใจทางสังคม (Social 
Trust) คุณภาพชีวิตที่อันตราย ระบบการเงินและกฎหมายที่เป็นปัญหา ที่ส าคัญ คือ มาเลเซียและเวียดนาม 
ติดกับดักรายได้ปานกลาง (middle-income Trap) ลาวและกัมพูชามีปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย
มีปัญหาเพราะระบบเศรษฐกิจที่ไม่เสรีและปกป้องตลาด ที่ส าคัญ คือ สินค้าการเกษตร อินเดียมีปัญหาด้านการ
จัดการที่มีความหลากหลายสูงทั้งจากความเป็นพหุสังคม ระบบการศึกษา ความยากจน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ การพัฒนาที่ขาดความเท่าเทียม การคอร์รัปชัน นับเป็นปัญหาที่ส าคัญเพราะเศรษฐกิจไม่
เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่และรัฐขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการ30   

ทิศทางและแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย การพัฒนาระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่าง
ประเทศ และความช่วยเหลือระหว่างประเทศ 

                                                           
28 นรุตม์ เจริญศรี. (2560). “บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง The End of the Asian Century : War, Stagnation, and the Risks 
to be the World s Most Dynamic Region”. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ . ปีที่ 8 ฉบับปี 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2560)  หน้า 119-131. สนใจโปรดอ่าน Michael R. Auslin. (2017). The End of the Asian Century : War, 
Stagnation, and the Risks to be the World s Most Dynamic Region. New Heaven : Yale University Press. 
279 pages. 
29 เพ่ิงอ้าง. หน้า 123-124. 
30 เพ่ิงอ้าง. หน้า 124-125. 
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(ก) ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ สหประชาชาตินับเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทส าคัญ31 การประชุมสุด
ยอดแห่งสหัสวรรษ (United Nations Millennium Summit) ใน ค.ศ. 2000 ก าหนดเป้าหมายสหัสวรรษ
แห่งการพัฒนา (Millennium Development Goals : MDGs)32 ที่มีเป้าหมายล าดับแรกคือการลดความ
ยากจน (poverty reduction) ลงให้เหลือครึ่งหนึ่งภายใน ค.ศ. 2015 โครงการการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development Program : UNDP) เป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาของสหประชาชาติที่
ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือบรรลุเป้าหมายสหัสวรรษแห่งการพัฒนาออกเป็นจ านวน 4 แนวทาง ประกอบด้วย 
การบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษให้สอดคล้องกับงานของสหประชาชาติทุกระดับ ความ
ช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือจัดท ารายงานการก าหนดเป้าหมายสหัสวรรษแห่งการพัฒนา เป็นความ
ร่วมมือของสหประชาชาติ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประชาสังคม และหุ้นส่วนอ่ืน การ
สนับสนุนโครงการแห่งสหัสวรรษ (Millennium Project) และการสนับสนุนการเรียกร้องและยกระดับส านึก
บนรากฐานยุทธศาสตร์การพัฒนาและความจ าเป็นของประเทศแต่ละประเทศ  

การก าหนดของสหประชาชาติให้คริสต์ศตวรรษที่ 21 เป็นสหัสวรรษแห่งการพัฒนา  ก่อให้เกิด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือต้องการลดช่องว่างระหว่างประเทศท่ีร่ ารวยกับประเทศที่ยากจน แต่ปัญหาอุปสรรค
ส าคัญแบ่งเป็นปัจจัยภายนอก คือ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศที่ขาดประสิทธิภาพ บทบาทของ
มหาอ านาจ และสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ และปัจจัยภายในของประเทศที่ยากจน ที่ส าคัญ คือ ด้าน
การเมือง คือ การคอร์รัปชัน การขาดธรรมาภิบาล ด้านเศรษฐกิจ คือ ความล้มเหลวจากการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผิดพลาด และด้านสังคม คือ การเพ่ิมจ านวนประชากร การขาดแคลนอาหาร การขาด
แคลนการศึกษา ความล้มเหลวด้านแพทย์และการสาธารณสุข ท าให้ปัญหาทวีความรุนแรงต่อไป 

สหรัฐอเมริกานับเป็นมหาอ านาจที่มีบทบาทส าคัญด้านการพัฒนาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้การ
พัฒนาเป็นเครื่องมือเพ่ือไม่ให้ประเทศตกเป็นคอมมิวนิสต์ แต่ปัญหาความยากจนที่มีและปัญหาเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง ท าให้ที่ประชุมกลุ่มประเทศ G-20 ใน ค.ศ. 2010 ที่มองว่าแม้เศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตัวแต่ขาดความ
สมดุลและเปราะบาง มีจ านวนคนว่างงานสูง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจในอนาคต การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ส าคัญ คือ33 การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโลก 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง ยั่งยืน และสมดุล การปฏิรูปภาคการเงิน ทั้งการส่งเสริม

                                                           
31 ธีระ นุชเปี่ยม. (2549). “หน่วยที่ 15 ปัญหา แนวโน้ม และทางเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา” ประมวลสาระชุดวิชา
กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ หน่วยที่ 11-15 นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 15-
41 - 15-43. 
32 The United Nations “United Nations Millennium Development Goals” Retrieved from  
www.un.org/millenniumgoals (November 12, 2017)   
33 ประภัสสร์ เทพชาตรี. (2553). “ผลการประชุม G20 ที่แคนาดา” ไทยโพสต์. ฉบับวันพฤหัสดีที่ 1 กรกฎาคม. Retrieved 

from รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี: 07/06/10 thepchatree.blogspot.com/2010_07_06_archive.html (November 

22, 2560) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaqcKPtbjXAhUTTI8KHauYDHMQFggwMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fmillenniumgoals%2F&usg=AOvVaw0WDHalnqaxDSjCn1MWORPO
http://thepchatree.blogspot.com/2010_07_06_archive.html
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กรอบการควบคุมตรวจสอบที่มีความแข็งแกร่ง การควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาสถาบัน
การเงินอย่างเป็นระบบ และการประเมินผลอย่างโปร่งใส  

ประเทศพัฒนาแล้วต่างให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศเป็นสัดส่วน
ที่น้อยมากแม้สหประชาชาติจะประกาศให้คริสต์ศตวรรษที่ 21 เป็นสหัสวรรษแห่งการพัฒนา ความช่วยเหลือ
ของประเทศพัฒนาแล้วที่ส าคัญ คือ เกาหลีใต้ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรกรรมจ านวน 100 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ แคนาดาระดมทุน 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากกลุ่มประเทศ G8 เพ่ือเป้าหมายสุขภาพ
มารดาและเด็ก สหภาพยุโรปที่น าเสนอให้เงินช่วยเหลือจ านวน 1,000 ล้านยูโร ใน ค.ศ. 2010 อังกฤษให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ิมเป็นจ านวนกว่าสามเท่า จากเดิม 150 ล้านปอนด์ต่อปี เป็น 500 ล้านปอนด์ต่อปี ใน ค.ศ. 2014 
และฝรั่งเศสให้ความช่วยเหลือจ านวน 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในกองทุนโลก (Global Fund) สหภาพยุโรป
ให้ความช่วยเหลือจ านวน  1,000 ล้านยูโรในหุ้นส่วนการพัฒนา34 

ความเปลี่ยนแปลงภายหลังการด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา จากนายบารัค โอบามา 
เป็นนายโดนัลด์ ทรัมป์ น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เป็นการต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ทาง
เศรษฐกิจ ที่ส าคัญ คือ การค้าเสรีที่แพร่ขยายทั่วโลก ภายหลังการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ร่วมกับธนาคารโลกประจ าปี ค.ศ. 2017 ด้วยการปฏิเสธการเพ่ิมทุนของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อธนาคารโลกเพ่ือ
สนับสนุนการต่อต้านความยากจน แต่เน้นการกระจายงบประมาณที่มีจ ากัดให้มีประสิทธิภาพ และผลักดันให้
ธนาคารโลกปรับปรุงเงินเดือนเจ้าหน้าที่และงบประมาณ แตกต่างจากท่าทีของสหภาพยุโรปที่มองว่าเป็น
ความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนส าหรับการให้ความช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน35  

(ข) การค้าระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าข้ามพรมแดนของรัฐ 
สาเหตุที่ท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศเพราะประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถผลิตสินค้าได้ครบตาม
ต้องการ หรือหากผลิตได้จะมีต้นทุนสูง ท าให้ประเทศแต่ละประเทศมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบแตกต่าง
กัน ท าให้ต้นทุนการผลิตแตกต่างกันส่งผลให้ประเทศแต่ละประเทศมีการค้าระหว่ างกัน การค้าระหว่าง
ประเทศแบ่งเป็นสองส่วน คือ การน าเข้ากับการส่งออก หากมีการน าเข้ามากกว่าย่อมท าให้ประเทศนั้นขาด
ดุลการค้าหรือเสียดุลการค้า แต่หากมีการส่งออกมากกว่าย่อมท าให้ประเทศนั้นได้ดุลการค้าหรือได้เปรียบ
ดุลการค้า 

ความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศที่เพ่ิมขึ้นน าไปสู่การจัดตั้งองค์การการค้าโลกใน ค.ศ. 1995 
การประชุมองค์การการค้าโลกรอบโดฮามีความขัดแย้งนับตั้งแต่การประชุมที่โดฮาใน ค.ศ. 2002 แคนคูนใน 
ค.ศ. 2003 และฮ่องกงใน ค.ศ. 2005 ต่อเนื่องและสิ้นสุดลงในการประชุมที่บาหลีใน ค.ศ. 2013 แต่ปัญหาของ

                                                           
34 ประภัสสร์ เทพชาตรี. (2553). “การประชุมสุดยอด UN เรื่อง Millennium Development Goals (MDGs)” วันอังคารที่ 
12 ตุลาคม 2553. Retrieved from thepchatree.blogspot.com/2010/10/un-millennium-development-goals-
mdg.html (November 22, 2560)   
35 “มะกันขวางโลก-เมินไอเอ็มเอฟ” (2560). หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน. วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม. หน้า 23. 
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องค์การการค้าโลกมีต่อเนื่อง เพราะสมาชิกที่ส าคัญหลายประเทศมีข้อเสนอแตกต่างกัน ประกอบด้วย 36 (1) 
สหรัฐอเมริกา แต่เดิมเคยสนับสนุนการประชุมองค์การการค้าโลกรอบใหม่ใน ค.ศ. 2015 แต่ปฏิเสธการก าหนด
วาระที่ครอบคลุม (comprehensive agenda) และมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อข้อเสนอขอปรับปรุงความตกลงว่า
ด้วยการทุ่มตลาดและเรียกร้องการเปิดตลาดสิ่งทอของประเทศก าลังพัฒนา และการผลักดันเรื่องสิ่งแวดล้อม
และแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท าให้สหรัฐอเมริกามี
แนวโน้มลดความส าคัญการเจรจาระดับพหุภาคี และมุ่งเน้นการเจรจาทวิภาคี ที่ส าคัญ กับจีนและญี่ปุ่นที่
ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาจ านวนมาก  

(2) สหภาพยุโรป สนับสนุนการเจรจารอบที่ครอบคลุมทุกด้าน (Comprehensive Round) เพราะมี
แนวโน้มเสียผลประโยชน์จากสินค้าการเกษตร จึงผลักดันให้องค์การการค้าโลกมีหน้าที่ที่หลากหลาย (multi-
functionality) เพ่ือครอบคลุมการเจรจาสินค้าเกษตร และผลักดันให้รวมการเจรจา ที่ส าคัญ คือ การลงทุน 
การแข่งขัน สิ่งแวดล้อม การทุ่มตลาด และมาตรฐานทางสังคม ภายหลังจึงยอมรับการเจรจาจัดท าความตกลง
หลายฝ่าย (Plurilalteral Agreement) ด้านการลงทุนและการแข่งขัน (3) ญี่ปุ่น สนับสนุนการเจรจารอบใหม่ 
เป็นกรอบครอบคลุมทุกด้าน (Comprehensive) ที่ส าคัญ คือ การลงทุน สอดคล้องกับสหภาพยุโรป ที่ส าคัญ 
คือ การเจรจาสินค้าการเกษตร ต้องการให้คงความตกลงพหุภาคี (Multilateral Agreement) แตกต่างจาก
สหภาพยุโรป  

(4) ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ที่ส าคัญ คือ อินเดีย อียิปต์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ต่างไม่ต้องการให้มีการ
เจรจารอบใหม่ เพราะไม่ต้องการให้เชื่อมโยงปัญหาการปฏิบัติตามพันธกรณี ( implementation) กับการ
เจรจารอบใหม่ เพราะไม่มีความคืบหน้าในการหารือในการปฏิบัติ ประเทศก าลังพัฒนาใช้เป็นเครื่องมือต่อรอง
การเจรจาหรือเงื่อนไขส าหรับการเจรจารอบใหม่ ส่วนประเทศไทยสนับสนุนการเจรจารอบใหม่ ที่ส าคัญ คือ 
การเปิดเจรจาสินค้าเกษตรและบริการ การแก้ปัญหาการปฏิบัติตามพันธกรณีรอบอุรุกวัย การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศก าลังพัฒนา 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ทีส่ าคัญ คือ สหภาพยุโรป อาเซียน เอเปก และ
นาฟต้า เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะประเทศทุกประเทศต่างเน้นความส าคัญทั้งด้านกว้าง คือ การขยายจ านวน
สมาชิกและความร่วมมือกับกลุ่มอ่ืน และด้านลึก คือ การเพ่ิมความร่วมมือที่แนบแน่นและใกล้ชิด แต่การ
เปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นนายโดนัลด์ ทรัมป์ ท าให้สหรัฐอเมริกาถอนตัวจากความตก
ลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ที่ก่อตั้งใน ค.ศ. 2008 มีสมาชิกเหลือจ านวน 11 ประเทศ และท าให้ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในลดลงจากร้อยละ 40 เหลือร้อยละ 13.5 ใน ค.ศ. 2017 แต่ประเทศสมาชิกทุกประเทศต่างบรรลุ
ข้อตกลงเพ่ือพัฒนาความร่วมมือต่อเนื่อง37 

                                                           
36 สถาบั นอาณาบริ เ วณศึ กษา  มหาวิ ทย าลั ย ธ ร รมศาสตร์  “WTO : องค์ ก า รก า รค้ า โ ลก ”  Retrieved from 
www.apecthai.org/...องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ีส าคัญ/... (November 12, 2017) 
37 เอเอฟพี. (2560). “11 ชาติ เดินหน้าบรรลุข้อตกลงทีพีพี” หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน. ฉบับวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.  
หน้า 22.  
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ความเปลี่ยนแปลงภายหลังการด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา จากนายบารัค โอบามา 
เป็นนายโดนัลด์ ทรัมป์ น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เป็นการต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ทาง
เศรษฐกิจ ที่ส าคัญ คือ การค้าเสรี ที่แพร่ขยายทั่วโลก ภายหลังการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ประจ าปี ค.ศ. 2017 ตรงกันข้ามกับท่าทีของสหภาพยุโรปที่มองว่าการกีดกันทางการค้ายิ่งเป็นผลลบต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและเป็นอันตรายต่อกลุ่มคนที่มาตรการนี้อ้างว่าต้องการการปกป้อง 38 นับเป็นทิศทาง
และแนวโน้มที่ส าคัญในอนาคต 

(ค) การเงินระหว่างประเทศ วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์หรือวิกฤตการณ์ซับไพรม์ใน ค.ศ. 2008 
นับเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากที่สุดที่ถือก าเนิดช่วงหลังสงครามเย็น เพราะมีสาเหตุมาจากการ
ขาดกลไกการตรวจสอบสถาบันทางการเงินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศระดับโลก การประชุมสุด
ยอดผู้น า G20 ล้มเหลวในการแก้ปัญหาที่สาเหตุและตกลงกันไม่ได้ในการจัดตั้งสถาบันเพ่ือเป็นกลไกควบคุม
ทางการเงินระดับ เพราะมีแนวโน้มขัดกับผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา  นับเป็นความล้มเหลวของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศในการจัดการ ตรวจสอบ และควบคุมสถาบันทางการเงิน ท าให้การประชุม G20 ใน 
ค.ศ. 2009 มุ่งเน้นการเพ่ิมบทบาทและการปฏิรูปกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่ส าคัญ คือ การเพ่ิมการมี
ส่วนร่วมของประเทศเศรษฐกิจใหม่ และประเทศก าลังพัฒนา เพราะขาดธรรมาภิบาลจากการจัดสรรการออก
เสียงลงคะแนนอย่างล าเอียงให้กับสหรัฐอเมริกาเพราะเป็นประเทศเดียวที่มีอ านาจการคัดค้าน (veto power) 
และมีอ านาจการออกเสียงลงคะแนนร้อยละ 20 และยุโรปมีอ านาจการออกเสียงลงคะแนนร้อยละ 30 ชาว
ยุโรปผูกขาดต าแหน่งผู้อ านวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับชาวอเมริกันผูกขาดต าแหน่ง
ประธานธนาคารโลก39 

ที่ประชุม G7 หรือ G8 ล้มเหลวกับการเป็นตัวแสดงหลักเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ การ
ขาดความชอบธรรมของที่ประชุม G8 ซึ่งเป็นเวทีเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นผลมาจากที่
ประชุมไม่ได้สะท้อนทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศในปัจจุบัน ท าให้เผชิญกับวิกฤตศรัทธาที่ขาด
ความน่าเชื่อถือ และท าให้ประเทศ ที่ส าคัญ คือ จีน และอินเดีย เพ่ิมความส าคัญและมีบทบาทในระบบ
เศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ เพราะวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์และความล้มเหลวเพ่ือแก้ปัญหา กลับ
ท าให้สหรัฐอเมริกาเสียชื่อเสียงจากการเป็นมหาอ านาจอันดับ 1 ของโลก ที่ส าคัญ เป็นความล้มเหลวทางภูมิ
รัฐศาสตร์ที่ส าคัญของตะวันตก ท าให้ระเบียบการเงินระหว่างประเทศแปรเปลี่ยนจากขั้วอ านาจเดียว คือ 
สหรัฐอเมริกา เป็นหลายขั้วอ านาจที่มีตัวแสดงอื่นมีบทบาทร่วม40  

                                                           
38 “มะกันขวางโลก-เมินไอเอ็มเอฟ” (2560). หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน. วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม. หน้า 23. 
39 ประภัสสร์ เทพชาตรี “ระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ ปี 2009” วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ไทยโพสต์ วันศุกร์ที่ 4 
ธั นวาคม  พ .ศ .  2552. Retrieved from รศ .ดร .ประภั สสร์  เ ทพชาตรี :  ร ะ เบี ยบ เศรษฐกิ จ โลก ใหม่  ปี  2009 
thepchatree.blogspot.com/2010/02/2009.html (November 12, 2017) 
40 ประภัสสร์ เทพชาตรี “ระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ ปี 2009” วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ไทยโพสต์ วันศุกร์ที่ 4 
ธั นวาคม  พ .ศ .  2552. Retrieved from รศ .ดร .ประภั สสร์  เ ทพชาตรี :  ร ะ เบี ยบ เศรษฐกิ จ โลก ใหม่  ปี  2009 
thepchatree.blogspot.com/2010/02/2009.html (November 22, 2017) 

http://thepchatree.blogspot.com/2010/02/2009.html
http://thepchatree.blogspot.com/2010/02/2009.html
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ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญแสดงถึงแนวโน้มที่สหรัฐอเมริกาสูญเสียความเป็นศูนย์กลางการเงินโลก 
ขณะที่จีนก าลังทะยานการมีบทบาทด้านการเงินระหว่างประเทศ จากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
บรรจุเงินหยวนในระบตะกร้าเงินส ารอง (Special Drawing Rights : SDR) ใน ค.ศ. 2016 เพ่ือให้สมาชิกใช้
เป็นเงินทุนส ารองระหว่างประเทศ นับเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้จีนต้องปฏิรูประบบการเงินเพ่ือให้สกุลเงิน
หยวนเป็นเงินทุนส ารองระหว่างประเทศอย่างถาวรสืบไป 41 ภายหลังการประชุมกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศประจ าปี ค.ศ. 2017 ท าให้มีข้อสรุปว่าเศรษฐกิจของโลกมีความแข็งแกร่งมากที่สุดในรอบหลายปี แต่
ต้องใช้ความช่วยเหลือจากการอัดฉีดงบประมาณภาครัฐและการคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ที่ระดับต่ าต่อไป แต่
ยังไม่เป็นชัยชนะเหนือสภาวะวิกฤตช่วงสิบปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
ท าให้ต่อต้านความพยายามการเพ่ิมเงินทุนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศส าหรับการปล่อยการกู้เงิน42  

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนับเป็นบทเรียนก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคหลัง
ฉันทามติวอชิงตัน (Post Washington Consensus) ที่มีสาระส าคัญ คือ การเพ่ิมบทบาทด้านเศรษฐกิจของ
รัฐบาล ท าให้มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย (1) การกระตุ้น
เศรษฐกิจแทนการใช้จ่ายภาคเอกชน ท าให้ด าเนินนโยบายแบบขาดดุล เพ่ิมการใช้จ่ายภาครัฐและลดภาษี (2) 
ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ คือ คนจนและผู้มีรายได้น้อย 
และปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม (3) การให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันทางการเงินและธุรกิจที่ส าคัญ (4) การ
เพ่ิมบทบาทภาครัฐบริหารจัดการเศรษฐกิจ ที่ส าคัญ คือ การก ากับดูแลระบบสถาบันทางการเงิน การก ากับ
การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างเถสียรภาพและลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ43  

ยุคหลังฉันทามติวอชิงตันถือก าเนิดทั่วโลกนับตั้งแต่สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ท าให้รัฐบาลหรือ
ภาครัฐมีแนวโน้มที่มีขนาดใหญ่หรือเพ่ิมขนาด พร้อมกับหนี้สินสาธารณะที่ขยายตัว จากการก าหนด
งบประมาณแบบขาดดุล การก่อหนี้เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และภาระทางการคลังระยะสั้นเพ่ื อช่วยเหลือ
สวัสดิการสังคม ที่ส าคัญ คือ งบประมาณช่วยเหลือคนว่างงาน และภาระทางการคลังระยะยาวเพ่ือปฏิรูป
สวัสดิการสังคม ที่ส าคัญ คือ ระบบประกันสุขภาพ และขอบข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety 
Net) แม้ภายหลังเศรษฐกิจฟ้ืนตัว และท าให้กลไกตลาดท างานภายหลังจากการลดบทบาทของรัฐบาล แต่จะ
เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจในอนาคต เพราะการใช้คืนหนี้สินที่กู้ยืมเพ่ือการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ การเพ่ิมภาษีเพ่ือ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ส่งผลให้การลงทุนภาครัฐลดลง44   

                                                           
41 เกรียงไกร ““หยวนจีน” สกุลเงินเดียวที่รอวันทรงอิทธิพลโลกเช่นดอลลาร์สหรัฐ” 5 ธันวาคม 2558 แก้ไขเพิ่มเติม 26 
ธันวาคม 2558 Retrieved from www.manager.co.th/China/viewnews.aspx?NewsID=9580000134391 (November 
22, 2017) 
42 “มะกันขวางโลก-เมินไอเอ็มเอฟ” (2560). หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน. วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม หน้า 23. 
43 ปกป้อง  จันทวิทย์  “Post Washington Consensus” Retrieved from pokpong.org/writing/post-washington-
consensus/ (November 12, 2017) 
44 ปกป้อง  จันทวิทย์  “Post Washington Consensus” Retrieved from pokpong.org/writing/post-washington-
consensus/ (November 12, 2017) 
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(ง) การลงทุนระหว่างประเทศ การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ใน ค.ศ. 
2010 สหรัฐอเมริกาเสนอให้ตรวจสอบและควบคุมกองทุนกองทุนประกันความเสี่ยง  (Hedge Fund) เพ่ือ
ป้องกันปัญหาด้านเศรษฐกิจกับประเทศทั้งหลาย ส่วนข้อเสนอร่างข้อตกลงพหุภาคีว่าด้วยการลงทุนที่ประเทศ
ก าลังพัฒนาต่อต้านอย่างกว้างขวางท าให้ไม่ผ่านความเห็นชอบและมีผลในทางปฏิบัติ และแทบไม่ปรากฎ
ข้อเสนออ่ืนด้านการลงทุนของประเทศก าลังพัฒนาที่มีต่อประเทศพัฒนา ทั้งนี้ส่วนส าคัญเป็นเพราะบรรษัท
ข้ามชาติขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดมาจากประเทศพัฒนาแล้ว แสดงถึงอ านาจและอิทธิพลของประเทศพัฒนา
แล้วที่มีต่อประเทศก าลังพัฒนา และเม็กซิโกเป็นประเทศก าลังพัฒนาเพียงประเทศเดียวที่มีบรรษัทข้ามชาติ
ขนาดใหญ่ในทศวรรษที่ 200045 แต่ภายหลังมีบรรษัทข้ามชาติจากประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่มีบทบาทเพ่ิม
มากขึ้น เช่น ซัมซุงและแดวูจากเกาหลีใต้ เอเซอร์จากไต้หวัน เป็นต้น 

การลงทุนระหว่างประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศที่เป็น
เจ้าของกิจการหรือผู้ลงทุน (Host Country) กับประเทศที่รับการลงทุน (Home Country) ทิศทางและ
แนวโน้มในอนาคตที่มีลักษณะส าคัญ ประการแรก การกระจายการลงทุนจากประเทศที่เป็นเจ้าของกิจการสู่
ประเทศที่รับการลงทุน เป็นประเทศหลายประเทศ กลายเป็นฐานการผลิตที่ส าคัญของประเทศเจ้าของกิจการ 
เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ ที่ส าคัญ คือ การเป็นห่วงโซ่อุปทานการผลิต การแสวงหาทรัพยากรเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการผลิต การลดความเสี่ยงจากปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ 
ญี่ปุ่น นับเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของกิจการใหญ่ที่สุดในเอเชีย ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนท าให้
ญี่ปุ่นลงทุนในจีนเป็นจ านวนมากนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เพราะเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีทรัพยากรเป็น
จ านวนมาก แต่ความขัดแย้งทางการเมืองจากข้อพิพาทเกาะเตียวหยูในชื่อเรียกของจีนหรือเกาะเซนกากุในชื่อ
เรียกของญี่ปุ่น ก่อให้เกิดการประท้วงของชาวจีนอย่างรุนแรง จากปัจจัยทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และ
ชาตินิยม ใน ค.ศ. 2012 ท าให้ญี่ปุ่นทบทวนการลงทุน การกระจายความเสี่ยงท าให้ญี่ปุ่นลงทุนในเวียดนาม
และอินโดนีเซียเป็นจ านวนมาก แต่การคอร์รัปชัน การขาดโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และสังคมที่มีความแตกต่างจากญี่ปุ่น และขาดความคุ้นเคยของญี่ปุ่น ท าให้ญี่ปุ่นเผชิญปัญหาด้านการลงทุน 
น ามาสู่การกลับมาลงทุนในประเทศไทย ที่เคยเป็นประเทศที่รองรับการลงทุนของญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ส าคัญภายหลังการประชุมระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นที่โรงแรมพลาซา 
แอคคอด (Plaza Accord) นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ. 1985 ที่ท าให้ญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตสู่ประเทศไทย 
ท าให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

ประการที่สอง การเติบโตของประเทศก าลังพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศที่เกิดใหม่ ก่อให้เกิดบรรษัท
ข้ามชาติจากประเทศก าลังพัฒนาจ านวนมาก ที่ส าคัญ คือ หัวเว่ยจากจีน ทาทาจากอินเดีย ปิโตรนาสจาก
มาเลเซีย เครือซีเมนต์ไทย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ไทยเบฟเวอเรจ และเครือ
เซ็นทรัล จากประเทศไทย บรรษัทข้ามชาติของประเทศก าลังพัฒนาเจริญเติบโตอย่างมาก ท าให้มีการลงทุนใน

                                                           
45 แมนฟรีด สเตเกอร์. (2553). โลกาภิวัตน์ : ความรู้ฉบับพกพา วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง แปล กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 
openworlds. หน้า 90. 
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ประเทศท่ีรับการลงทุนอย่างกว้างขวาง ที่มีท้ังด้านกว้างที่ขยายธุรกิจหนึ่งไปสู่ธุรกิจอ่ืน ท าให้แตกเป็นบริษัทลูก
ออกเป็นจ านวนมาก เป็นบริษัทในเครือ และด้านลึกที่ขยายธุรกิจให้ครบวงจรตามสายพานการผลิต ส่งเสริม
และสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างมาก มีกลยุทธ์ที่ส าคัญหลายประการ เช่น การร่วมลงทุนกับ
บริษัทในประเทศที่รับการลงทุน เป็นต้น ส่วนส าคัญที่ท าให้บรรษัทข้ามชาติของประเทศก าลังพัฒนาหรือ
ประเทศอุตสาหกรรมเจริญเติบโตมาจากการสนับสนุนของรัฐบาล ที่ส าคัญ คือ จีนที่สนับสนุนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในภาคเอกชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม 
การบังคับให้บรรษัทข้ามชาติที่ลงทุนต้องถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ทั้งหมด มากกว่าเพียง
แค่การย้ายฐานการผลิตของที่ตั้งโรงงานที่มีเทคโนโลยี (Technology Transplant) และการแลกเปลี่ยน
ถ่ายทอดเทคนิคการใช้งาน (Technical Transfer) ส่งผลต่อการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจีน
ภายหลังตลอดทศวรรษท่ี 1990 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน    

(จ) การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ความส าคัญของความช่วยเหลือระหว่างประเทศน าไปสู่การ
จัดตั้งคณะกรรมาธิการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา (Development Assistance Committee : DAC) 
ของธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชียใน ค.ศ. 1960 ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 23 ประเทศ มี
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เป็นสมาชิก มีธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) สังเกตการณ์ 
นับเป็นองค์กรที่มีบทบาทนับตั้งแต่สงครามเย็นจนถึงหลังสงครามเย็น46  

การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศภายหลังสงครามเย็นมีความต่อเนื่องจากช่วงสงครามเย็น ส่วน
หนึ่งมีการปรับเปลี่ยน ที่ส าคัญ คือ การให้ความช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนามีลักษณะเป็นกลุ่มประเทศ 
ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ ญี่ปุ่นที่เคยเสนอการให้ความช่วยเหลือกับไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือพัฒนาลุ่ม
น้ าโขง สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยที่ต้องการเป็นประตู (gateway) สู่อินโดจีน เป็นต้น หรือ
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในเอเชียใน ค.ศ. 1997 สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น ต่างมีบทบาทส าคัญให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ แผนมิยาซาวา (Miyazawa Plan) 
ของญี่ปุ่นที่ให้กับประเทศไทยใน ค.ศ. 1999 เป็นต้น47 และประเทศไทยที่เคยเป็นประเทศที่รับความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศนับเป็นประเทศท่ีเริ่มให้ความช่วยเหลือประเทศอ่ืนภายหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ใน ค.ศ. 1997 ที่ระบบเศรษฐกิจฟ้ืนตัวนับตั้งแต่สมัย พ .ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน48 

การปรับเปลี่ยนที่ส าคัญยังมีความต่อเนื่องถึงนโยบายการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศของ
ประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ นโยบายการให้ความช่วยเหลือของญี่ปุ่นผ่านหน่วยงาน ที่

                                                           
46 ทรายแก้ว ทิพากร และคณะ. (2554). “บทน า” กระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ กรณีศึกษาออสเตรเลีย 
ญี่ปุ่น แคนาดา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า VI. 
47 ธโสธร ตู้ทองค า. (2557). “หน่วยที่ 12 ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ” เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมโลก หน่วยที่ 8-15. 
(ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 12-59. 
48 เพ่ิงอ้าง. หน้า 12-49. 
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ส าคัญ คือ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือไจก้า (Japan International Cooperation 
Agency : JICA) ที่เน้นระเบียบโลกใหม่ทั้งด้านประชาธิปไตย การค้าเสรี สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม 
นับตั้งแต่ ค.ศ. 200349 นโยบายให้ความช่วยเหลือของออสเตรเลียท าให้ประเทศที่รับความช่วยเหลือเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายสหัสวรรษแห่งการพัฒนาของสหประชาชาติผ่านความช่วยเหลือแบบหุ้นส่วนการพัฒนา นับตั้งแต่ 
ค.ศ. 200150  

นโยบายการให้ความช่วยเหลือของแคนาดาผ่านกระทรวงพัฒนาระหว่างประเทศหรือซีด้า (Canadian 
International Development Agency : CIDA) เน้นเป้าหมายสหัสวรรษแห่งการพัฒนาเพ่ือหลุดพ้นจาก
ความยากจนและการพฒันาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นประเทศทางด้านใต้ของทะเลทรายซาฮารา (Sub-Sahara) ระหว่าง 
ค.ศ. 2003 ถึง 2004 และ 2008 ถึง 2009 และอัฟกานิสถานนับเป็นประเทศที่รับความช่วยเหลือเป็นจ านวน
มากนับตั้งแต่ ค.ศ. 2011 แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อจ านวน 25 ประเทศที่รับความช่วยเหลือ ท าให้
แคนาดาต้องตัดหรือลดความช่วยเหลือประเทศบางประเทศลง อาทิ บังกลาเทศ เป็นต้น51 ความเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญของการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศมาจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่ ค.ศ. 2008 
ส่งผลให้ประเทศพัฒนาแล้วขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้ความช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนา 
ท าให้ประเทศพัฒนาแล้วเสนอต่อที่ประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) เพ่ือให้ภาคเอกชน
มีบทบาทให้ความช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนา52  

                                                           
49 Mya Than. ( 2007) . “ Japan-ASEAN Economic Cooperation : Japan s Official Development Assistance and 
ASEAN”  in Japan-ASEAN Cooperation for Sustainable Development. Surichai Wan geo and Saikaew 
Thipakorn (eds.) Institute of Asian Studies. Bangkok p. 98. อ้างใน ทรายแก้ว ทิพากร และธีระพล เกรียงพันธ์  
“บทบาทของสถาบันในการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ : ศึกษากรณีบทบาทของ JICA ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือ
ของญี่ปุ่นแก่ประเทศก าลังพัฒนาในช่วงหลังสงครามเย็น” กระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ กรณีศึกษา
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา. ทรายแก้ว ทิพากร และคณะ. (บรรณาธิการ).กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
หน้า 143.  
50 พิชญ์อาภา พิสุทธิ์เศรณี และโอม ฉัตรนนท์. (2554). “บทบาทและกระบวนการของการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ
ของประเทศออสเตรเลีย : กรณีศึกษา AusAID ผ่านโครงการความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขที่ให้แก่ไทย” กระบวนการให้
ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ กรณีศึกษาออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา. ทรายแก้ว ทิพากร และคณะ. (บรรณาธิการ).
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 14.  
51 อดิศร เสมแย้ม. (2554). “บทบาทและกระบวนการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศของ CIDA ยุคหลังสงครามเย็น : ศึกษา
กระบวนการให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในโครงการศูนย์โทรคมนาคมและสารสนเทศไทย -แคนาดา” 
กระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ กรณีศึกษาออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา . ทรายแก้ว ทิพากร และคณะ. 
(บรรณาธิการ).กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 241-244.  
52 ประภัสสร์ เทพชาตรี. (2553). “การประชุม World Economic Forum 2010” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์. ปีที่ 57 ฉบับที่ 
20 วันศุกร์ที่ 5 - วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ หน้า 32-33. Retrieved from รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี: การประชุม 
World Economic Forum 2 0 1 0  https://thepchatree.blogspot.com/2 0 1 0 / 0 2 / world-economic-forum-
2010.html?m=0 (November 22, 2017) 

https://thepchatree.blogspot.com/2010/02/world-economic-forum-2010.html?m=0
https://thepchatree.blogspot.com/2010/02/world-economic-forum-2010.html?m=0
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จีนนับเป็นมหาอ านาจที่ให้ความช่วยเหลือช่วงเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ การแผ่อ านาจและอิทธิพล
ของจีนเหนือประเทศลุ่มน้ าโขงอย่างต่อเนื่องของภาครัฐที่มีบทบาทน าในการเจรจาเพ่ือสร้างความร่วมมือ 
ตามมาด้วยบทบาทของภาคธุรกิจในการลงทุน มีการใช้บุคลากรและแรงงานจากจีนเป็นหลัก ก่อให้เกิดปัญหา
การกระทบกระทั่งระหว่างทุนและคนจีนกับคนในท้องถิ่น เพราะขาดความเข้าใจวัฒนธรรมและมีปัญหาด้าน
การสื่อสารที่คลาดเคลื่อนทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ท าให้เป็นปัญหาและอุปสรรคกับการลงทุน 
น าไปสู่การก าหนดนโยบายของรัฐบาลจีนทั้งระดับประเทศและระดับมณฑลเพ่ือสานสัมพันธ์และเพ่ิมทางเลือก
ให้กับบุคลากรชาวจีน ท าให้มีคนต่างประเทศได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนเพ่ือมาศึกษาที่จีนเป็นจ านวน
เพ่ิมขึ้นหลายเท่าตัวนับตั้งแต่ ค.ศ. 2012 ที่ส าคัญ คือ ลาว ที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นกว่าสองเท่าตัวใน ค.ศ. 2016 
ส่วนใหญ่เป็นทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนด้านภาษา การค้า และธุรกิจ ส่วนน้อยเป็นทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการแพทย์ ท าให้ผู้เรียนเข้าท างานกับบริษัทของจีนในประเทศบ้านเกิด
ภายหลังส าเร็จการศึกษา53  
  
กิจกรรม 15.1.2 

จงอธิบายทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านเศรษฐกิจ 
 
กิจกรรม 15.1.2 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดประเทศจ านวนหนึ่งที่มีความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูงจนมีบทบาทน าด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอนาคต ทิศทางและแนวโน้มความ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีรากฐานมาจากความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษแรกของ
คริสต์ศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญ ประกอบด้วย การพัฒนาระหว่างประเทศท่ีปัญหาช่องว่างระหว่างประเทศมีอย่าง
ต่อเนื่อง การค้าระหว่างประเทศท่ีเป็นปัญหาก่อให้เกิดความร่วมมือระดับโลกและภูมิภาคคู่ขนานกันไป การเงิน
ระหว่างประเทศที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางภายหลังวิกฤตการณ์ซับไพม์หรือแฮมเบอร์เกอร์ 
การลงทุนระหว่างประเทศที่บรรษัทข้ามชาติมีบทบาทต่อเนื่อง และความช่วยเหลือระหว่างประเทศที่จีน
กลายเป็นประเทศที่มีบทบาทให้ความช่วยเหลืออย่างมีนัยส าคัญ 
  
 
 
 
 
 

                                                           
53 ธีรภัทร์ เจริญสุข. (2560). “จีนรุกใหญ่ด้วยการให้ทุนการศึกษา” เดือนหงายที่ชายโขง หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันท่ี 18 
ตุลาคม. หน้า 13.  
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เรื่องท่ี 15.1.3 ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านสังคม 
 ความเปลี่ยนแปลงของสังคมระหว่างประเทศเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม เป็นการ
เปลี่ยนผ่านด้านสังคมแบ่งเป็น 4 ยุค ประกอบด้วย54 ยุค 1.0 ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมาจากการประดิษฐ์
เครื่องจักรไอน้ า นับเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการผลิตด้านการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ที่ส าคัญ ก่อให้เกิดการสันดาปเครื่องยนต์ที่ท าให้การคมนาคมเปลี่ยนแปลงจากรถม้าสู่รถยนต์
ภายหลัง  

ยุค 2.0 ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมาจากการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตตามสายพาน เป็นระบบการ
ผลิตแบบโรงงานผลิตรถยนต์ของฟอร์ดหรือแบบแนวคิดฟอร์ด (Fordism หรือ Ford System) เป็นการผลิต
สินค้าจ านวนมาก (Mass Production) ท าให้ต้นทุนถูกลงตามหลักการประหยัดต่อขนาด (economy of 
scale) ท าให้นายทุน เจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการ เจ้าของโรงงาน มั่งค่ังร่ ารวย ส่งผลต่อความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องขับเคลื่อนการเติบโตของความต้องการ (demand) มากกว่าการผลิต (supply) ท าให้ขาย
สินค้าได้ เพราะสินค้ามีจ านวนจ ากัด และไม่ได้มีให้เลือกเป็นจ านวนมาก เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายนับตั้งแต่
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ท าให้ประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่หรือเติบโตใหม่ ที่ส าคัญ คือ จีน อินเดีย และ
ประเทศอ่ืน มุ่งเน้นการผลิตจ านวนมากเพ่ือสร้างความม่ังคั่งให้กับประเทศ  
 ยุค 3.0 ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมาจากการถือก าเนิดของคอมพิวเตอร์ส่งผลให้มนุษย์ท าในสิ่งที่เกิน
ความคาดหมาย นับเป็นยุคของความรุ่งเรืองของกลุ่มทุน อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่ มากกว่ากลุ่มทุน 
อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดเล็ก มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารหรือเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการที่ท าให้มี
การได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ วอลมาร์ท (Wal-Mart) ของแซมมวล วอร์ตัน ที่มีระบบ
การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อการลดต้นทุนและการสนองตอบต่อความ
ต้องการสินค้าและบริการกับลูกค้า ความต้องการของลูกค้าที่ตามการผลิตไม่ทันและการแข่งขันกันระหว่าง
บริษัทเพ่ือสินค้าจนเกินความต้องการของลูกค้าไปแล้ว ส่งผลต่อความเสื่อมถอย ความถดถอย และการสิ้นสุด
ของยุค 3.0 เพราะสินค้าที่มีมากเกินความต้องการ ท าให้ธุรกิจ โรงงาน กิจการปิดตัวเอง นับเป็นที่มาของ
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่แพร่ขยายไปทั่วโลก  
 ยุค 4.0 ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมาจากข้อมูลข่าวสารที่เปิดกว้าง ส่งผลให้ผู้บริโภค ผู้ผลิตรายย่อย 
รู้เท่าทันผู้ผลิตรายใหญ่ เพราะการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร ท าให้เปลี่ยนแปลงจากกลุ่มทุน อุตสาหกรรม 
เจ้าของกิจการรายใหญ่ที่ เคยควบคุมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สื่อ สื่อมวลชน เป็นผู้บริโภคและกลุ่มทุน 
อุตสาหกรรม เจ้าของกิจการรายย่อย แสดงออกจากปัจเจกบุคคลเพียงคนเดียวกับโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่อง
เดียวสามารถส่งข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง ท าให้รายใหญ่ต้องหวาดเกรง 
ความเปลี่ยนแปลงร่วมสมัยที่ถือก าเนิดนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 ท าให้ตัวแสดงในระบบเศรษฐกิจ ที่ส าคัญ คือ 
กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม ผู้ใช้แรงงาน มีความเปลี่ยนแปลง 

                                                           
54 Philips Kotler, Hermawan Kartagaya and Iwan Setiawan. (2016). Marketing 4.0 : Moving from Traditional 
to Digital. Hoboken, New Jersey : John Wiley and sons. 
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ความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ จากเดิมที่ เป็นความมั่นคงแบบดั้งเดิม 
(Traditional Security) เน้นก าลังทหารสมัยใหม่ อาวุธที่ทันสมัย ยุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดยุทธวิธีการรบ การ
พัฒนาขีดความสามารถการรบ เป็นความมั่นคงที่ไม่เป็นความมั่นคงแบบดั้งเดิมหรือตามประเพณี (Non-
traditional Security) เป็นความมั่นคงที่ครอบคลุม (Comprehensive Security) เป็นความมั่นคงมนุษย์ 
ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านพลังงาน ความมั่นคงด้านวัฒนธรรม หรือ
อ่ืนใด55 ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาข้ามชาติที่มีความส าคัญและทวีความรุนแรง
มากขึ้น ท าให้เป็นปัญหาส าคัญที่น ามาสู่ความขัดแย้งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

ความเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) ภัยธรรมชาติที่เกิดถี่
ขึ้นและทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น เพ่ิมความรุนแรงของปัญหาจากการขาดแคลนน้ า การลดลงของผลผลิตด้าน
การเกษตร ท าให้การประชุมสุดยอดเพ่ือการพิทักษ์โลก (Earth Summit) เพ่ิมความส าคัญตามล าดับ การ
เผชิญหน้าจากปัญหาโลกร้อนท าให้เป็นปัญหาและข้อโต้แย้งระหว่ างเหตุผลทางการเมืองกับเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์56 ปัญหาข้ามชาติทั้งการค้ามนุษย์ ยาเสพติด หรืออ่ืนใด นับเป็นปัญหาระหว่างประเทศที่ส าคัญใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21 สัมพันธ์กับปัญหาที่สังคมมนุษย์เผชิญในปัจจุบันและอนาคต  

ความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรที่อัตราการเกิดลดลง ท าให้ญี่ปุ่น เป็นประเทศล าดับแรกที่
มีจ านวนประชากรลดลงนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 201057 ตามมาด้วยกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ประเทศพัฒนา
แล้ว และประเทศก าลังพัฒนาขั้นก้าวหน้า (Advance Developing Countries) จ านวนมาก ที่ส าคัญ คือ 
สวีเดน เดนมาร์ก เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง และประเทศไทย จะเผชิญกับปัญหาประชากรวัยชราหรือ
ผู้สูงอายุจนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เพราะประชากรวัยท างานลดลง จีนนับเป็นประเทศที่เผชิญ
ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรเป็นผลจากนโยบายลูกคนเดียวนับตั้งแต่ ค.ศ. 197858 ท า
ให้มีปัญหาอ่ืน ที่ส าคัญ ความสมดุลระหว่างเพศชายที่มีจ านวนมากกว่าตามความเชื่อของจีน กับเพศหญิง  
น าไปสู่การยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวใน ค.ศ. 2016 เพ่ือแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ท าให้ประชากรจีนจะมี
จ านวน 1,370 ล้านคนใน ค.ศ. 2020 และเป็นจ านวน 1,450 ล้านคนใน ค.ศ. 2030 จนถึง ค.ศ. 2070 
ประชากรจีนจะสมดุล และเท่ากับว่าจีนจะใช้เวลาเกือบ 100 ปี เพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างประชากรของจีน59 
                                                           
55 ธโสธร ตู้ทองค า. (2551). “หน่วยที่ 2 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์” ประมวลสาระชุดวิชาการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 2-7. 
56 Thomas G. Weiss. ( 2013) . Global Governance : Why? What? Whither? Cambridge, UK. : Polity Press. p. 
46. 
57 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เกาะกระแสโลก “ญี่ปุ่นเสี่ยงประชากรลด-เสี่ยงขาดแคลนแรงงาน” 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
Retrieved from https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1456475309 (November 23, 2017) 
58 วรากรณ์  สามโกเศศ “ลูกคนเดียว “ท าร้ ายจีน””ThaiPublica. 18 กุมภาพันธ์  ค .ศ.  2016 Retrieved from 
https://thaipublica.org/2016/02/varakorn-150/ 
59 กฤต วาณิชย์เสริมกลุ “เมื่อความส าเรจ็จากนโยบายมลีูกคนเดียวมาเล่นงานจีน” 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แก้ไข 10
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มุมจีน ผู้จัดการonline. Retrieved from 
www.manager.co.th/China/viewnews.aspx?NewsID=9580000123411 (November 23, 2017) 
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การเพ่ิมจ านวนประชากรของประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนในเอเชีย แอฟริกา ละตินอเมริกา ก่อให้เกิด
ปัญหาทั้งหลาย ที่ส าคัญ คือ ความยากจน ช่องว่างของการพัฒนา การขาดแคลนปัจจัยสี่และทรัพยากรต่อการ
ด ารงชีวิต จนสร้างปัญหาหรือน าไปสู่ความล้าหลังของประเทศที่เผชิญปัญหา พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในโลกนับตั้งแต่อดีตต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหานานับปการ ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนาและภายในประเทศระหว่างชนชั้นน ากับชนชั้นล่างที่
เพ่ิมขึ้นอย่างมากนับเป็นปัญหาช่องว่างทางสังคมที่ส าคัญมาก เพราะน าไปสู่ปัญหาความยากจนที่เป็นผลพวง
จากการพัฒนา และการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผิดพลาด เพราะเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Econoimic Growth) มากกว่าการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจ (Economic Distribution) ก่อให้เกิดปัญหา
ความยากจน 

สหประชาชาตินับเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทส าคัญเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนท าให้มีการก าหนดการ
ประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษ (United Nations Millennium Summit) ใน ค.ศ. 2000 ก าหนดเป้าหมายเป็น
สหัสวรรษแห่งการพัฒนา (Millennium Development Goals : MDGs) ซ่ึงเป็นความร่วมมือกับโครงการการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) ธนาคารโลก และการ
ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหามีความก้าวหน้าตามล าดับจน
สิ้นสุดเป้าหมายใน ค.ศ. 2015 แม้ไม่สมบูรณ์ แต่ต้องมีการพัฒนาต่อไป60  

การสิ้นสุดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษใน ค.ศ. 2015 น ามาสู่ความคิดริเริ่มของสหประชาชาติที่
ก าหนดวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. 2015 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์การ
พัฒนาแบบยั่งยืน ด้วยการจัดท าวาระการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
น าไปสู่บทบาทของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2015 
นับเป็นการประชุมสุดยอดผู้น าสหประชาชาติส าหรับการรับระเบียบวาระการพัฒนาหลัง ค.ศ. 2015 (the 
United Nations for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda) เพ่ือวางกรอบเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเวลา 15 ปีข้างหน้า ท าให้มีผู้น าของประเทศสมาชิกรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 
ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) มีการก าหนดเป้าหมาย (Goals) จ านวน 17 
ประการ61  

                                                           

 
60 United Nations. ( 2015) . The Millenium Development Goal Report 2015. New York : United Nations. 
Retrieved from The Millennium Development Goals Report 2015 - the United Nations 
www.un.org/millenniumgoals/...MDG.../MDG%202015%20rev%20(Jul... (November 23, 2017)  
61 พิริยะ ผลพิรุฬห์ ““เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals: SDGs) แห่งสหประชาชาติ” 
Retrieved from piriya-pholphirul.blogspot.com/2 0 1 7 / 0 3 / sustainable-development-goals-sdgs.html 
(November, 13 2017) 

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
http://piriya-pholphirul.blogspot.com/2017/03/sustainable-development-goals-sdgs.html
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วาระการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มีเป้าหมาย 17 ประการ 
ประกอบด้วย62 (1) การขจัดความยากจน (2) การขจัดความหิวโหย (3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (4) 
การศึกษาที่เท่าเทียม (5) ความเท่าเทียมกันทางเพศ (6) การจัดการน้ าและสุขาภิบาล (7) พลังงานสะอาดที่ทุก
คนเข้าถึงได้ (8) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (9) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้าง
พ้ืนฐาน (10) การลดความเหลื่อมล้ า (11) เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างยั่งยืน (12) แผนการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน (13) การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (14) การใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (15) การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ทางบก (16) สังคมสงบสุข ยุติธรรม 
ไม่แบ่งแยก (17) ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การก าหนดเป้าหมายจ านวน 17 ประการ ของวาระการพัฒนาแบบยั่งยืน น าไปสู่การก าหนด
เป้าประสงค์ (Targets) จ านวน 169 ประการ สัมพันธ์กับ 5Ps ประกอบด้วย63 (1) ประชากร (People) ที่มี
ศักยภาพที่เท่าเทียมกันตามเป้าหมายที่ 1 2 3 4 5 และ 11 (2) โลก (Planet) ที่เป็นการปกป้องโลกจากการ
เสื่อมสลายตามเป้าหมายที่ 6 12 13 14 และ 15 (3) ความมั่งค่ัง (Prosperity) ที่เป็นความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ
และสังคม การผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตามเป้าหมายที่ 7 8 9 10 และ 
11 (4) สันติภาพ (Peace) เป็นการสร้างสันติภาพปราศจากความกลัวและความรุนแรง ตามเป้าหมายที่  16 
และ (5) ความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) เป็นการสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาให้เข้มแข็งและเป็นปึกแผ่น ส่งเสริม
ให้ประเทศและประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

จีนนับเป็นตัวแสดงที่ส าคัญที่มีปัญหาช่องว่างทางเศรษฐกิจ ประชากรจ านวนมากยากจน เพราะ
รัฐบาลมุ่งเน้นความมั่นคงภายในมากกว่าผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ในพ้ืนที่ชายแดน ชายขอบ หรือกันชน
ทั้งหลาย มีการพัฒนาสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบทของจีนห่างกันมากขึ้น 
สร้างปัญหาให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง ท าให้รัฐบาลประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก าหนดนโยบายช่วยเหลือคน
ยากจนอย่างตรงจุด64 เริ่มจากการวิเคราะห์สาเหตุของความยากจนของประชากรจีนทั้งหมดที่มีจ านวนกว่า 
1400 ล้านคน มีการวางแผนให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละบุคคล การส่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนไปพูดคุยตัวต่อตัว
และตรวจสอบความยากจนและความต้องการ เก็บข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งรายได้ สุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการ
ด ารงชีวิต ความยากล าบาก มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วมมากกว่า 2 ล้านคน ท าให้เก็บข้อมูลคนจนกว่า 89 ล้าน
โครงการ เพราะบุคคลแต่ละคนหรือครอบครัวแต่ละครอบครัวมีปัญหาแตกต่างกัน เพ่ือให้โครงการบรรลุผล
รัฐบาลต้องจัดสรรกองทุนออกเป็นประเภทต่างๆ หลายประเภท เพ่ือแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน  ท าให้การน า

                                                           
62 United Nations in Thailand “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย - Global Goals For Sustainable 
Development” Retrieved from www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/ (November, 13 2017) 
63 พิริยะ ผลพิรุฬห์ ““เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals: SDGs) แห่งสหประชาชาติ” 
Retrieved from piriya-pholphirul.blogspot.com/2 0 1 7 / 0 3 / sustainable-development-goals-sdgs.html 
(November, 13 2017) 
64 TAP-Magazine. “รัฐบาลจีนช่วยเหลือคนจีนอย่างไร” จากรายการ Amazing China : A 5-year Miracle. Retrieved 
from Facebook (October, 14 2017). 

http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
http://piriya-pholphirul.blogspot.com/2017/03/sustainable-development-goals-sdgs.html
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นโยบายไปสู่การปฏิบัติต้องแตกต่างกันตามความต้องการของหมู่บ้านแต่ละแห่ง ปรับตามสภาพความเป็นจริง
ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่นั้น เพ่ือเพ่ิมรายได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งท าให้ประชาชนมั่งคั่งและร่ ารวย มีการสร้าง
แผนปฏิบัติการตามสถานการณ์ของหมู่บ้านหรือบุคคลที่แตกต่างกัน นับเป็นความแม่นย าของนโยบายที่ท าให้
ประชาชนพ้นจากความยากจนปีละกว่า 10 ล้านคนนับตั้งแต่ ค.ศ. 2013 เพราะเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนให้ประชาชนกว่า 66 ล้านคนใน ค.ศ. 2013 เพ่ือเป้าหมายการขจัดความยากจนให้หมดสิ้นใน ค.ศ . 
2020 ท่ามกลางคนยากจนที่มีทั่วโลกกว่า 700 ล้านคน 

ความมั่นคงมนุษยน์ับเป็นความมั่นคงในความหมายใหม่ที่เป็นความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมซึ่งสัมพันธ์กับ
สิทธิมนุษยชน สหประชาชาตินับเป็นตัวแสดงที่ส าคัญ ความเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นผล
จากการประกาศปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (Universal Declaration of Human Rights) ของ
สหประชาชาติใน ค.ศ. 1948 นับเป็นการเริ่มบรรทัดฐานครั้งแรกด้านสิทธิมนุษยชนในการเมืองระหว่ าง
ประเทศ ภายหลังได้รับการพัฒนาเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ส าคัญ คือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองแห่งสหประชาชาติ (United Nation’s International Covenant on 
Civil and Political Rights : ICCPR) ส่งผลให้สตรี เด็ก เพศที่สาม หรือคนชายขอบอ่ืน กลายเป็นบรรทัดฐาน
ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญถือก าเนิดในไอร์แลนด์ เพราะแม้ประชากรส่วน
ใหญ่เป็นอนุรักษ์นิยมที่หัวรั้น นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ยึดถือการรักร่วมเพศเป็นบาป กลับได้
นายลีโอ วารัดคาร์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะที่มีอายุเพียง 38 ปี จัดเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อย
ที่สุดในไอร์แลนด์ นับเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นเกย์คนแรกภายหลังจากที่การยกเลิกกฎหมายอาญาส าหรับการ
ลงโทษเกย์ใน ค.ศ. 1993 และมีการลงประชามติเพ่ือให้เพศเดียวกันสมรสได้ใน ค.ศ. 2015 และมีแฟนผู้ชาย
เป็นตัวเป็นตน ที่ส าคัญ ยังเป็นลูกครึ่งไอริชจากมารดาและอินเดียจากบิดา65  
 เซอร์เบียนับเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กในคาบสมุทรบอลข่านและมีความพยายามสมัครเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรป เซอร์เบียเคยเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวีย และเข้าร่วมรบกับประเทศ ที่ส าคัญ คือ โครเอเชียที่
นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ที่แยกตัวเมื่อยูโกสลาเวียเกิดสงครามกลางเมืองใน ค.ศ. 1991 มีการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกือบ 20 ปี ในที่สุด ยูโกสลาเวียแตกออกเป็นประเทศจ านวน 7 ประเทศ เซอร์เบียซึ่งประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ที่เป็นแนวอนุรักษ์ถือว่าการรักร่วมเพศเป็นเรื่องน่ารังเกียจใน
สังคม การเลือกตั้งในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2017 เซอร์เบียได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก คือ นางสาวอนา 
เบอร์นาบิช วัย 41 ปี ผู้มีเชื้อสายโครแอต ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากอังกฤษ และมีประสบการณ์
จากการท างานภาคเอกชน เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริหารรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น มีรสนิยม
เป็นหญิงรักหญิง หรือเลสเบี้ยนที่เปิดเผย นับเป็นการประกอบสร้างที่เป็นผลจากปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิ
มนุษยชนใน ค.ศ. 1948 และกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองใน ค.ศ. 197666 

                                                           
65 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. (2560). “ทฤษฎีประกอบสร้างนิยม (Constructivism) กับไอร์แลนด์และเซอร์เบีย” หนังสือพิมพ์มติ
ชนรายวัน ฉบับวันท่ี 12 กรกฎาคม. หน้า 16. 
66 เพ่ิงอ้าง. หน้าเดียวกัน. 
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 ความมั่นคงมนุษย์ยังสัมพันธ์กับคนไร้สัญชาติที่เป็นปัญหาจากผู้อพยพ ปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติตาม
อนุสัญญาว่าด้วยคนไร้สัญชาติ (The Convention relating to the Status of Stateless Person) ค.ศ. 
1954 ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งยอมรับว่าเป็นคนของชาตินั้น สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งคนที่
เดินทางเข้าสู่ประเทศนั้นและคนที่เกิดและพ านักในประเทศนั้น67 ที่นับวันจะกลายเป็นปัญหาที่ส าคัญทั่วโลก 
ธนาคารโลกเปิดเผยถึงรายงานที่น าเสนอต่อที่ประชุมประจ าปีที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ. 2017 ว่า
ประชากรจ านวนกว่า 1,100 ล้านคน ส่วนใหญ่พ านักในเอเชียและแอฟริกาขาดหลักฐานยืนยันตัวตน ท าให้เป็น
คนไร้อัตลักษณ์ ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านการศึกษา การสาธารณสุข และการเงิน ที่ส าคัญ จ านวน
มากกว่าหนึ่งในสามเป็นเด็ก ท าให้เป็นเรื่องยากล าบากส าหรับกลุ่มคนที่ต้องถูกบีบให้พลัดถิ่นจากความไม่สงบ
และภัยพิบัติในการจัดการกับปัญหาทั้งหลาย ส่งผลให้ธนาคารโลกเปิดตัวโครงการไอดี4ดี เพ่ือขยายโครงการ
ระบุอัตลักษณ์ด้านดิจิทัลเดิมที่มีโครงการจ านวนหลายโครงการเพ่ือต่อสู้กับความยากจน เป็นการระบุอัต
ลักษณดิจิทัลและการลงทะเบียนพลเมืองที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 12 ประเทศ เพ่ือ
ช่วยเหลือรัฐบาลลดความสิ้นเปลืองและส่งเสริมนวัตกรรมในการบริการที่จ าเป็น68    
  
 
กิจกรรม 15.1.3 

จงอธิบายทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกด้านสังคม 
 
กิจกรรม 15.1.3 

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมระหว่างประเทศเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม เป็นการ
เปลี่ยนผ่านด้านสังคมแบ่งเป็นสี่ยุค นับตั้งแต่การประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ า การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการผลิต
จ านวนมาก ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมาจากการถือก าเนิดของคอมพิวเตอร์ และความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
มาจากข้อมูลข่าวสารที่เปิดกว้าง ความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ จากเดิมท่ีเป็นความมั่นคง
แบบดั้งเดิม เป็นความมั่นคงที่ไม่เป็นความมั่นคงแบบดั้งเดิมหรือตามประเพณี เป็นความมั่นคงที่ครอบคลุ ม 
เป็นความมั่นคงมนุษย์ ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านพลังงาน ความ
มั่นคงด้านวัฒนธรรม หรืออ่ืนใด จากปัญหาข้ามชาติที่มีทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ตัวแสดงที่ส าคัญ คือ 
สหประชาชาติและเครือสหประชาชาติมีบทบาทเพ่ิมข้ึน  
 
 
 
 
                                                           
67 กฤษฎา บุญราช. (2560). “สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย” หนังสือพิมพ์มติ
ชนรายวัน ฉบับวันท่ี 10 กรกฎาคม. หน้า 15.  
68 ธนาคารโลกช้ีคนพันล้าน. (2560). “ไร้อัตลักษณ์” หนังสือพิมพ์มติชน ข่าวต่างประเทศ. วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม. หน้า 22.  
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ตอนที่ 15.2  
ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกที่มีต่อประเทศไทย 
 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 15.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเรื่อง 

15.2.1 ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกที่มีต่อประเทศไทยด้านการเมือง  
15.2.2 ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกที่มีต่อประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ 
15.2.3 ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกที่มีต่อประเทศไทยด้านสังคม 

 
 
แนวคิด 

1  ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์ท าให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง มีการท าให้เป็น
ประชาธิปไตยผ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แต่การเปลี่ยนผ่านของระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยกลับเผชิญกับการเปลี่ยนไม่ผ่านสู่ประชาธิปไตย จากการรัฐประหาร
ใน พ.ศ. 2549 และ 2557 กลายเป็นวงจรอุบาทว์สมัยใหม่ท่ีเผชิญต่อเนื่องถึงปัจจุบัน  

2  ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์ท าให้ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 
2540 และท าให้รัฐบาลภายหลัง ที่ส าคัญ คือ รัฐบาลภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ก าหนด
ยุทธศาสตร์หลายประการ ทั้งทางด้านการพัฒนาทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชย 
กรรมและการบริการ การค้า การเงิน การลงทุน และความช่วยเหลือ  

3  กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ประเทศไทยซึ่งเป็นสังคมที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นต้องเปลี่ยนแปลง ที่ส าคัญ 
ด้านการศึกษาที่มีความเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย การแพทย์และการสาธารณสุขที่สอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลงรอบด้าน พลังงานที่เป็นปัญหาด้านการจัดหาและด้านราคา อาหารที่เป็นปัญหาส าคัญ
มาจากภาวะโลกร้อน ประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ผู้ใช้แรงงาน และบุคคล
ไร้สัญชาติที่ปัญหามีความรุนแรงในปัจจุบัน   

 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 15.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกที่มีต่อประเทศไทยด้านการเมือง ได ้
2. อธิบายทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกที่มีต่อประเทศไทยด้านเศรษฐกิจได้ 

 3. อธิบายทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกที่มีต่อประเทศไทยด้านสังคมได้ 
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เรื่องท่ี 15.2.1 ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกที่มีต่อประเทศไทยด้านการเมือง  
การปกครองของประเทศไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นการปกครองระบอบ

ราชาธิปไตย ที่มีลักษณะพ่อปกครองลูกหรือปิตุราชาธิปไตย เทวราชา ธรรมราชา จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) ระหว่าง 
พ.ศ. 2435 ถึง 2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบกษัตริย์
ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ใน พ.ศ. 2475 น ามาสู่การถือก าเนิดของรัฐธรรมนูญและ
สถาบันทางการเมืองที่ส าคัญ คือ รัฐบาล และรัฐสภา แต่ความอ่อนแอของโครงสร้างส่วนล่าง (Infrastructure) 
ที่ประกอบด้วยประชาชน น าไปสู่การช่วงชิงอ านาจภายในของโครงสร้างส่วนบน (Superstructure) ตลอดช่วง
การปกครองของสมาชิกคณะราษฎรจนถึง พ.ศ. 250069  

การรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ น าประเทศไทยไปสู่การปกครองแบบเผด็จการอ านาจนิยม
เป็นการปกครองระบอบอ ามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity) การฟ้ืนฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ การปฏิรูป
ระบบราชการ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ น ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นวงกว้าง จากทหารกับขุนนาง
นักวิชาการ (Technocrat) ที่ปกครอง นับตั้งแตเ่หตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน ประเทศ
ไทยมีการปกครองที่สลับกันระหว่างการปกครองแบบเผด็จการ การปกครองแบบกึ่งประชาธิปไตย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ท าให้การเมืองการปกครองประเทศไทยในปัจจุบันแบ่งออกเป็นสี่ระดั บ คือ 
การเมืองที่มีความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ การเมืองที่เป็นความขัดแย้งระหว่างพลังในระบบราชการ 
(Bureaucratic Force) กับพลังนอกระบบราชการ (Ex-Bureaucratic Force) การเมืองของนักการเมืองที่มี
ความสัมพันธ์กับการคอรัปชันและการซื้อเสียง และการเมืองภาคพลเมือง70          

ปัญหาที่เป็นอุปสรรคของประเทศไทยต่อเนื่องมาทางด้านการเมืองและความมั่นคง คือ การรวมศูนย์
อ านาจที่ส่วนกลาง และละเลย เพิกเฉย ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ หรือด าเนินการบางส่วน กับการกระจายอ านาจ 
ปัญหาที่ต่อเนื่องมา คือ การมีกติกาของประเทศและผู้ใช้อ านาจตามกติกาที่ไม่เป็นที่ยอมรับเป็นวงกว้าง ที่
ส าคัญ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หลังจากท่ีประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 17 ฉบับ 
ท าให้ปัญหาการเมืองที่หลากหลาย สะท้อนถึงความขัดแย้งทางการเมืองทุกระดับในปัจจุบัน71 การจัดสรร
อ านาจที่ไม่ลงตัว สะท้อนถึงการเมืองของประเทศไทยเป็นเรื่องของชนชั้นน า ท าให้ประเทศไทยเผชิญปัญหา
การปกครองระหว่างระบอบประชาธิปไตยหรือเสรีนิยมประชาธิปไตยกับระบอบอ่ืน ทั้งประชาธิปไตยที่ไม่เสรี 
เผด็จการอ านาจนิยม หรืออ่ืนใด  

ความเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2533 ส่งผลให้ประเทศไทยมีความ
พยายามท าให้ประชาธิปไตยเข้มแข็ง (consolidating democracy) นับเป็นกระบวนการที่ท าให้เป็น

                                                           
69 ธโสธร ตู้ทองค า. (2556). “สภาพและปัจจัยที่มีนัยส าคัญต่อประเทศไทยกับความเปลีย่นแปลงในบริบทระหว่างประเทศหรอื
ระดับสังคมโลก” รัฐศาสตร์ 31 ปี สุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์อักษร. หน้า 77-78. 
70 เพ่ิงอ้าง หน้า 88. 
71 ธโสธร ตู้ทองค า. (2556). “ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัญหาจากบริบทภายในสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ประเทศไทยกับ
ข้อสังเกต” รัฐศาสตร์ 33 ปี สุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์อักษร. หน้า 102. 
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ประชาธิปไตย (democratization) แต่การเปลี่ยนผ่านระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยกลับเผชิญกับ
การเปลี่ยนไม่ผ่านสู่ประชาธิปไตย จากการรัฐประหารใน พ.ศ . 2549 และ 2557 กลายเป็นวงจรอุบาทว์
สมัยใหม่ (modern vicious cycle) เริ่มต้นจากการรัฐประหาร การร่างรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง การจัดตั้ง
รัฐบาล การขาดเสถียรภาพและความชอบธรรม การถือก าเนิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง และสิ้นสุดด้วยการ
รัฐประหาร ท าให้เป็นปัญหาในระบอบการปกครองของประเทศไทย  
 การปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยต้องเริ่มต้นจากการน าแนวคิดและหลักการของประชาธิปไตยแบบ
ตะวันตกหรือประชาธิปไตยที่เป็นสากลตามแนวคิดเสรีนิยมเป็นพ้ืนฐานของการก าหนดกติกา กฎ กฎหมาย 
กฎระเบียบ ที่หมายถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือน าไปสู่การออกแบบทางการเมืองที่ยึดหลักนิติ
รัฐและนิติธรรม การตรวจสอบถ่วงดุล ที่ส าคัญที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและกระบวนการทางการ
เมืองกับประชาชน ตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) เพ่ือให้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบอบประชาธิปไตย เนื้อหาของรัฐธรรมนูญจึงปรากฎนับตั้งแต่อารัมภบท รัฐ 
โครงสร้างทางอ านาจ สถาบันและกระบวนการทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและกระบวนการ
ทางการเมือง และหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญเริ่มจากกการก าหนดรายละเอียดรูปแบบรัฐเดี่ยวของประเทศไทยที่ควรมี
การก าหนดขอบเขตของรัฐเดี่ยวที่สัมพันธ์กับการกระจายอ านาจให้มากที่สุด ดังตัวอย่างที่ส าคัญ คือ อังกฤษที่
เป็นตัวแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยและรูปแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เพราะมีการก าหนดให้ส
ก๊อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ที่ประกอบเป็นสหราชอาณาจักร มีอ านาจการปกครองท้องถิ่นเป็นของ
ตนเอง ที่ส าคัญ คือ สก๊อตแลนด์ที่มีสภาท้องถิ่นที่มีอ านาจและก าลังเพ่ิมบทบาทอย่างมีนัยส าคัญภายหลังการ
ออกเสียงลงคะแนนของอังกฤษต่อการออกจากสหภาพยุโรป และสเปนที่มีการกระจายอ านาจมากที่สุด
ประเทศหนึ่ง แต่สามารถคงความเป็นรัฐเดี่ยวอย่างสมบูรณ์ ดังกรณีที่แคว้นกาตาลุญญาที่มีเมืองบาเซโลนาเป็น
เมืองหลวงและศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศขอแยกตัวออกใน ค.ศ. 2017 ซึ่งผิดบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญน ามาสู่การใช้อ านาจตามมาตรา 155 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งไม่เคยใช้มาก่อน ยุบสภา
แคว้นกาตาลุญญาและยกเลิกรัฐบาลท้องถิ่น และให้รองนายกรัฐมนตรีสเปนท าหน้าที่นายกรัฐมนตรีของแคว้น
กาตาลุญญาแทน 
 การกระจายอ านาจของประเทศไทยที่เป็นรัฐเดี่ยวให้มากที่สุดนับเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกทุกด้าน ที่ส าคัญ เพ่ิมโอกาสให้ตัวแทนประชาชนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดใน
ท้องถิ่นพัฒนาเพื่อสรรค์สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นที่มีความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ทั้งการเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ การเป็นเมืองชายแดน การเติบโตของเมืองทุกแห่ง และความต้องการของประชาชนและกลุ่มของ
ประชาชนที่มีความหลากหลาย และการเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ
ประชาชนเพ่ือก่อให้เกิดการกล่อมเกลาทางการเมืองแบบประชาธิปไตย การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย การสร้างพฤติกรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย น าไปสู่การจรรโลงประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง เพราะท้องถิ่นนับเป็นพ้ืนที่ส าคัญของการ
วางรากฐานทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
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 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญยังสัมพันธ์กับโครงสร้างทางอ านาจ สถาบันทางการเมืองและกระบวนการ
ทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและกระบวนการทางการเมืองกับประชาชน เป็นการก าหนด
รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีการสร้างสมดุลเพ่ือให้เกิดดุลยภาพกับตัวแสดงทุกฝ่าย 
เพ่ือไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในกติกา จนเป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนอกกติกาทั้ง
การประท้วงแบบอนารยะไปจนถึงการรัฐประหารและการปฏิวัติ และเพ่ือไม่ให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกของ
ประชาชนส่วนหนึ่งที่มีต่อรัฐและสังคม สถาบันและกระบวนการทางการเมืองที่ส าคัญ ประกอบด้วย สถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งเป็นประมุขของรัฐ ทรงเป็นที่เคารพสักการะ ทรงอยู่
เหนือการเมือง และมีบทบัญญัติอ่ืนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  

สถาบันรัฐสภานับเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความส าคัญมากที่สุด  เพราะเป็นที่มาของตัวแทน
ประชาชนที่ต้องมีความหลากหลายบนพ้ืนฐานตัวแสดงที่เป็นตัวแทนของกลุ่มคนทั้งหลาย ความเป็นตัวแทน
ของสมาชิกรัฐสภาจึงมีทั้งการเป็นตัวแทนของพ้ืนที่และการเป็นตัวแทนกลุ่ม ก่อให้เกิดความจ าเป็นที่ต้องมีการ
ก าหนดเป็นระบบสองสภา ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ยึดตาม
พ้ืนที่ และสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ยึดตามกลุ่ม  ท่ามกลางความหลากหลายของ
ประชาชนที่มีประชากรจ านวนเกือบ 70 ล้านคนของประเทศไทย การเป็นตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนมีความส าคัญเพราะสัมพันธ์กับอ านาจหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนมีอ านาจหน้าที่หลัก คือ การออกกฎหมาย ที่ส าคัญ คือ พระราชบัญญัติ และการควบคุมรัฐบาลผ่าน
การเห็นชอบการแถลงนโยบายของรัฐบาล การตั้งกระทู้ การเปิดอภิปรายทั่วไป การเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลง
มติไม่ไว้วางใจ และบทบาทของคณะกรรมาธิการ และหน้าที่อ่ืน ที่ส าคัญ คือ การประกาศสงคราม การให้
ความเห็นชอบในการสืบสันตติวงศ์  

ส่วนสมาชิกวุฒิสภาต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพราะมีความสัมพันธ์กับอ านาจหน้าที่ หาก
สมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งหรือสรรหาย่อมมีอ านาจหน้าที่เสมือนเป็นสภากลั่นกรอง เพ่ือท าหน้าที่
กลั่นกรองกฎหมาย และหากเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งย่อมมีอ านาจหน้าที่เสมือนเป็นสภา
ตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นการตรวจสอบนักการเมืองที่มาจาก
การเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบโดยตรงและการตรวจสอบผ่านองค์การอิสระและสถาบันทางการเมืองอ่ืน จึง
จ าเป็นที่ผู้ตรวจสอบเองซึ่งหมายถึงสมาชิกวุฒิสภาก็ย่อมที่ต้องมาจากการเลือกตั้งด้วย เพ่ือก่อให้เกิดความ
สมดุล ที่ส าคัญ คือ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งย่อมมีอ านาจหน้าที่แต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ
นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ที่ส าคัญ คือ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นอกเหนือจากการกลั่นกรองกฎหมาย นอกจากนี้ อ านาจหน้าที่
ที่ส าคัญในอนาคต คือ การแต่งตั้งข้าราชการประจ าและเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรม
และยุติธรรมกับข้าราชการประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหาร หลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
เพียงล าพัง ก่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน   
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รัฐบาลเป็นสถาบันทางการเมืองฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประกอบเป็น
คณะรัฐมนตรี เพ่ือท าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน โครงสร้างของคณะรัฐมนตรีไม่จ าเป็นต้องมีเป็นจ านวนมาก 
เพราะหากมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น เท่ากับปัญหาทั้งหลายย่อมได้รับการแก้ไขเพ่ือสนองตอบตามความ
ต้องการของประชาชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐบาลท้องถิ่นระดับหนึ่ง เท่ากับลดปัญหาที่ท าให้
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องแก้ไข การมีรัฐมนตรีเป็นจ านวนมากจึงขาดความสมเหตุสมผล นายกรัฐมนตรี
ยังคงเป็นหนึ่งในบรรดารัฐมนตรีที่ เท่า เทียมกัน (First Among Equal)  รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ตามที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย สถาบันฝ่ายบริหารไม่ควรมีอ านาจเหนือสถาบันฝ่ายอ่ืน ที่ส าคัญ คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ
คือรัฐสภา มากนัก เพ่ือมิให้เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการท าหน้าที่ หรือสถาบันบริหารที่มีอ านาจเหนือ
สถาบันทางการเมืองอ่ืนต้องไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญต่อการท าหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองหรือฝ่าย
การเมืองอ่ืน ที่ส าคัญ คือ การตรวจสอบและถ่วงดุล ขณะเดียวกันการท าหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองหรือ
ฝ่ายการเมืองอ่ืนต้องไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการท าหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเช่นกัน  

การตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างสถาบันนิติบัญญัติและสถาบันบริหารเป็นไปตามรูปแบบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา การแถลงนโยบายของรัฐบาลต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรีมีอ านาจยุบสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดิม การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของ
รัฐบาลภายหลังผ่านความเห็นชอบเป็นมติคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่น ารายชื่อเสนอต่อที่ประชุม
วุฒิสภาที่สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกต ซักฟอก ซักถาม 
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ก่อน
การน ารายชื่อทูลเกล้าฯ เพ่ือเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างรัฐสภากับรัฐบาล 

ศาลมีอ านาจหน้าที่ด้านตุลาการเช่นเดียว แต่เพ่ิมการยึดโยงกับประชาชนหรือตัวแทนของประชาชน
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ที่ส าคัญ คือ ต าแหน่งประธานศาลฎีกา ที่บุคคลที่ด ารงต าแหน่งมาจากการเสนอชื่อของ
คณะกรรมการข้าราชการตุลาการ ผ่านคณะรัฐมนตรี เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 
และน าเสนอทูลเกล้าฯ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยควรมีบทบัญญัติพิเศษตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐที่ 
5 ของฝรั่งเศส จัดตั้งเป็นองค์คณะที่เป็นความร่วมมือระหว่างนายกรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร ประธาน
รัฐสภาที่เป็นตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติ และประธานศาลฎีกาที่เป็นตัวแทนฝ่ายตุลาการ และอาจรวมไปถึงผู้น า
ฝ่ายค้าน ประธานองค์การอิสระทั้งหลาย มาประชุมปรึกษาหารือระหว่างกัน เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์
ฉุกเฉิน หากเกิดปัญหาหรือวิกฤตการณ์ที่รุนแรงที่มีผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยแห่งชาติหรือความมั่นคง
แห่งชาติเกินกว่าอ านาจหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองใดสถาบันทางการเมืองหนึ่ง 

ระบบราชการมีอ านาจหน้าที่น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ แต่เพ่ิมการยึดโยงกับประชาชนทั้งโดยตรง
และผ่านตัวแทน เพ่ือให้คงเหลือแต่เพียงราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ที่มีการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ
เติบโตทางสายงานอย่างเท่าเทียมกันระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น ภายใต้การบังคับบัญชาสูงสุดที่ผู้น า
องค์การมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
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กรรมการขององค์การอิสระทั้งหลายมาจากการเสนอชื่อจากองค์คณะที่กลั่นกรองเข้าสู่ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีหรืออ่ืนใดที่เหมาะสม เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนให้ความเห็นชอบ 
การแต่งตั้ง การด ารงต าแหน่ง การท าหน้าที่ระหว่างด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้ยึดโยงกับ
วุฒิสภาเพราะเป็นอ านาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา  

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่จัดการเลือกตั้ง ระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบ่งเป็นสองแบบ ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตเดียวคนเดียว มาจากการเลือกตั้งในเขตการ
เลือกตั้งตามเขตการปกครองของจังหวัด อ าเภอ และต าบล เพ่ือมุ่งเน้นการท าหน้าที่ทางนิติบัญญัติ และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ มาจากการเลือกตั้งที่ประเทศไทยทั้งประเทศเป็นเขตการเลือกตั้ง
เขตเดียว เพ่ือมุ่งเน้นการท าหน้าที่ อ่ืนด้วย ที่ส าคัญ คือ ฝ่ายบริหาร หากพรรคที่สังกัดจัดตั้งรัฐบาล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองส่วนแบบควรมีสัดส่วนจ านวนเท่ากัน เช่น มีจ านวน 200 คนเท่ากัน เป็นต้น
หรือใกล้เคียงกันโดยให้สัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตเดียวคนเดียวมีจ านวนมากกว่า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเล็กน้อย เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตเดียวคนเดียว
จ านวน 300 คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจ านวน 200 คน เป็นต้น เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่ยึดโยงกับพ้ืนที่มีความส าคัญ การคิดคะแนนของระบบการเลือกตั้งให้ใช้ระบบการคิดคะแนนการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเยอรมนีในปัจจุบัน 

ส่วนสมาชิกวุฒิสภาให้มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนหลากหลายมิติด้วยการก าหนดเงื่อนไขและ
คุณสมบัติของบุคคลที่ด ารงต าแหน่งแตกต่างจากการเลือกตั้งและบุคคลที่ด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เช่น อาจมีที่มาจากการเลือกตั้งตามเขตการปกครองของจังหวัด การเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่
หลากหลายจากเกณฑ์จากการเป็นสมาชิกกลุ่ม ที่ส าคัญ คือ เพศ อาชีพ อายุ ศาสนา เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ 
กลุ่มชนหรือชนเผ่าหรือชนกลุ่มน้อย หรือการเป็นสมาชิกองค์กรที่ส าคัญ เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน สหกรณ์ 
องค์กรชุมชน เป็นต้น หรือการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง  แล้วเลือกกันเองเพ่ือให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ท าหน้าที่ในวุฒิสภา ซึ่งเท่ากับว่าต้องพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นโดย
อัตโนมัติ หรือผสมผสานจากที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งให้มีความหลากหลาย หรือผสมผสาน
กันทั้งหมด เป็นต้น เท่ากับเปิดพ้ืนที่ให้โอกาสประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน สมาชิก
วุฒิสภาควรมีจ านวน 200 คน สมาชิกวุฒิสภาอาจสังกัดหรือไม่สังกัดพรรคการเมืองก็ได้ เพ่ือท าหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์สาธารณะและเชื่อมต่อกับสถาบันทางการเมืองอ่ืน ที่ส าคัญ คือ สภาผู้แทนราษฎร รัฐบาล ศาล 
และองค์กรอิสระ  

การจัดตั้งพรรคการเมืองควรมีบทบัญญัติเพ่ือให้พรรคการเมืองจัดตั้งง่ายที่สุด เพ่ือสะท้อนถึงความ
หลากหลายและความเป็นตัวแทน เพ่ือให้มีที่นั่งและท าหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ขณะเดียวกันก็ต้องไม่เป็น
ปัญหาหรืออุปสรรคหรือเป็นปัญหาให้น้อยที่สุดกับเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐบาลในการท าหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากไม่เกิดปัญหาการขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การทุจริตคอรัปชัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และคุณธรรมจริยธรรม 
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ผู้บริหารท้องถิ่นสูงสุดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้ังอ านาจด้านการบริหารและอ านาจทางการเงินและการคลังให้มากที่สุดตามรูปแบบของรัฐเดี่ยว แบ่ง
การก าหนดรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น (ก) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เป็นจังหวัดและ
เทศบาล และ (ข) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ส าคัญ คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา สุวรรณ
ภูมิ ภูเก็ต เกาะสมุย หัวหิน และเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่ืน เช่น แม่สอด แม่สาย แหลมฉบังและมาบตาพุด เป็นต้น  

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต้องสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน
อย่างกว้างขวางตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มีศาลปกครองท าหน้าที่พิจารณาข้อพิพาทระหว่างรัฐ
กับประชาชน 

ความเปลี่ยนแปลงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนับเป็นก้าวส าคัญของการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ปรับปรุงประเทศเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางการเมืองใหม่ ขณะเดียวกันต้องมีการแก้ปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองที่ต่อเนื่องหลายปี ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ที่มาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายด้วยการ
ใช้สันติวิธีในการเจรจาที่ใช้เวลายาวนาน เพ่ือให้การแก้ปัญหาความขัดแย้งส าเร็จลุล่วงทุกประการ  
 
กิจกรรม 15.2.1 

จงอธิบายทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกที่มีต่อประเทศไทยด้านการเมือง  
 
กิจกรรม 15.2.1 
 ความเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์นับตั้งแต่ทศวรรษที่  2533 ส่งผลให้ประเทศไทยมี
ประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง เป็นกระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตย แต่การเปลี่ยนผ่านของระบอบประชาธิปไตย
ของประเทศไทยกลับเผชิญกับการเปลี่ยนไม่ผ่านสู่ประชาธิปไตย จากการรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 และ 2557 
กลายเป็นวงจรอุบาทว์สมัยใหม่ ท าให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีไม่เสรี และการปกครองแบบเผด็จการอ านาจนิยม หรืออ่ืนใด สลับกันไปมา 
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เรื่องท่ี 15.2.2 ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกที่มีต่อประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ 
ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยมีจุดแบ่งสามช่วงเวลาจากจุดตัดสองส่วน คือ ช่วง

ก่อนการท าสนธิสัญญาเบาริงค์ เป็นช่วงรัฐจารีตนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 มีระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ ช่วงภายหลังการท า
สนธิสัญญาเบาริงค์ถึงก่อนการก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่หนึ่ง  เป็นช่วงนับตั้งแต่รัชมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ถึงการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต์ ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและทุนนิยมแบบตะวันตกของยุโรป และช่วงภายหลังการ
ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่หนึ่งที่ตามมาภายหลังเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่สองและอีกหลายฉบับที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประเทศไทยมีระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและทุนนิยมตามแนวคิดของสหรัฐอเมริกา ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส าคัญจากการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องตามมาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ส าคัญ คือ อุตสาหกรรมเพ่ือ
ทดแทนการน าเข้าช่วงแรก และอุตสาหกรรมส่งเสริมการส่งออกภายหลัง การจัดตั้งหน่วยงานราชการเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเปิดกว้างทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการลงทุน น าไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง การเปิดกว้างทางการเงินจากการรับพันธะข้อ 8 ของ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศเมื่อประเทศไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ส่งผล
เสียอย่างรุนแรงเพราะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใน พ.ศ. 2540 ก่อให้เกิดผลกระทบ
ตามมาอย่างกว้างขวาง นับเป็นการสิ้นสุดบทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจของกลุ่มทุนธนาคารที่มีอ านาจ
และอิทธิพลนับตั้งแต่ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จนถึง 2540 และเท่ากับเปิดพ้ืนที่ให้กับกลุ่ม
ทุนอ่ืน ที่ส าคัญ คือ กลุ่มทุนสื่อสาร และกลุ่มทุนสินค้าอุปโภคบริโภค มีบทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจ 

การด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใน พ.ศ. 2544 นับเป็นความเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจจากแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทักษิณหรือทักษิโณมิกส์ (Thaksinomics) ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาเศรษฐกิจสองด้าน (Dual Track plus Economy) คือ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบรากหญ้าตาม
แนวทางประชานิยม (Populism) กับการพัฒนาเศรษฐกิจเสรีนิยมและทุนนิยมตามแนวทางเสรีนิยมใหม่ 
(Neo-liberalism) รัฐบาลภายหลังการรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 น ามาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยแบบผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจกระแสหลักที่มุ่งเน้นประชานิยมและเสรีนิยมใหม่ กับ
เศรษฐกิจทางเลือกที่ส าคัญคือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายหลังมุ่งเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจสองด้านตามแบบทักษิโณมิกส์ ไม่เว้นแม้แต่รัฐบาลจากพรรคการเมืองที่ไม่ได้มาจากขั้วอ านาจ
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่มีการก าหนดนโยบายที่ต่อเนื่องแม้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นอ่ืนภายหลัง เพราะการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายเศรษฐกิจสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ส่งผลต่อคะแนนนิยมที่มี
ผลต่อชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่คาดหมายถึงการเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ (Newly 
Industrialized Economics : NIEs) ในอนาคต 
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แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจ แต่ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกลับ
ก่อให้เกิดปัญหา ที่ส าคัญ คือ การเน้นความเจริญเติบโต (growth) มากกว่าการกระจายรายได้ (distribution) 
มุ่งเน้นการใช้แรงงานราคาถูก การใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง การบิดเบือนกลไกตลาดการสนับสนุนภาค
อุตสาหกรรรมจากการส่งออกสินค้าการเกษตร เน้นความเป็นอุตสาหกรรม ความเป็นเมือง และชนชั้นกลาง 
มากกว่าความเป็นเกษตรกรรม ความเป็นชนบท และชนชั้นล่าง ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย
เป็นปัญหาและอุปสรรค มีลักษณะเป็นจนกระจุกและรวยกระจาย เพราะการขาดการพัฒนาแรงงาน ทักษะ
อาชีพที่เพียงพอ สนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงภายนอก การคอร์รัปชัน หน่วยงานราชการขาดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ที่ส าคัญ คือ การขาดการพัฒนานวัตกรรม ท าให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพ่ือรับจ้างการ
ผลิตสินค้าสู่ตลาดโลก ส่งผลให้ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Inceome Trap) ท าให้ไม่
สามารถก้าวสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วในที่สุด 

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ถือก าเนิดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติใน พ.ศ. 2504 ที่
เริ่มต้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการน าเข้า ( Import Substitution 
Industrialization : ISI) ในทศวรรษที่ 2500 และ 2510 เป็นอุตสาหกรรมเพ่ือส่งเสริมการส่งออก (Export 
Oriented Industrialization : EOI) ในทศวรรษที่ 2520 และเป็นอุตสาหกรรมที่หลากหลายนับตั้งแต่ทศวรรษ
ที่ 2530 และปัญหาและวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2520 ท าให้ประเทศไทยมุ่งเน้นการ
บริการจากการท่องเที่ยว และภายหลังการเข้าสู่โลกาภิวัตน์ท าให้ประเทศไทยมุ่งเน้นด้านการเงินด้วยความ
คาดหวังในการเป็นศูนย์กลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งหนึ่ง  ส่งผลให้ประเทศไทยที่เคยเป็นประเทศ
เกษตรกรรมก้าวสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2500 และพาณิชยกรรมนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 
2530 ประเทศไทยจึงมีความโดดเด่นเพราะมียุทธศาสตร์การพัฒนาครบเกือบทุกด้าน ทั้งทางด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม กลายเป็นประเทศที่มีความส าคัญของโลกด้านการผลิตและการบริการแห่ง
หนึ่ง ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ การเกิดปัญหาน้ าท่วมอย่างรุนแรงของประเทศไทยใน พ.ศ. 2554 ที่ท าให้ท าให้ห่วง
โซ่อุปทานที่เป็นสายพานการผลิตคอมพิวเตอร์ทั่วโลกหยุดชะงัก จากการที่ส่วนประกอบที่ส าคัญของ
คอมพิวเตอร์มีฐานการผลิตที่ส าคัญในประเทศไทย72 แสดงถึงความส าคัญของประเทศไทยในห่วงโซ่อุปทาน
ของโลก 

ความเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาที่ส าคัญที่เริ่มจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังมีความต่อเนื่อง 
รัฐบาลภายหลังการรัฐประหารใน พ.ศ. 2557 ยังมีความต่อเนื่องจากนโยบายและเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นประชา
รัฐ จนน ามาสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
แผนยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ´2560-2564) แสดงถึงความส าคัญของทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับข้อก าหนด
                                                           
72 ชิเกยูกิ อาเบะ และพงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล. (2558). “บทที่ 9 ภัยทางธรรมชาติและห่วงโซ่อุปทานที่เปราะบาง : แผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นและน้ าท่วมประเทศไทยปี 2011” โลกต่ืน เมื่อเอเชียเปลี่ยน : แนวโน้มการเติบโตของ
เศรษฐกิจในวันที่เอเชียลุกขึ้นและก้าวเดิน . พงษ์ศักดิ์ อุ่นตระกูล คริสโตเฟอร์ บอลดิง และรีนา มาร์วาห์ (บรรณาธิการ) 
กรุงเทพฯ : บริษัท โพส พับลิชชิง จ ากัด (มหาชน). หน้า 448-455. 
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ของยุทธศาสตร์ผ่านกติกาหลักของประเทศ นับเป็นข้อจ ากัดของพรรคการเมืองที่มีแนวโน้มจัดตั้งรัฐบาล
ภายหลังที่ไม่สามารถน านโยบายของพรรคมาเป็นนโยบายของรัฐบาล 

ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญน ามาสู่การก าหนดทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกที่มี
ต่อประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน และความ
ช่วยเหลือ 

(ก) ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความส าคัญของประเทศไทยในเวทีโลก ท าให้รัฐบาล
ภายหลังมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจทั้งทางด้านการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม และการพาณิชยก
รรม เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศกับดักรายได้ปานกลางระยะสั้น และการก าหนดต าแหน่ง
ของประเทศที่มีความส าคัญระยะยาวท่ามกลางการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ หัวใจส าคัญของการพัฒนา
ก าหนดที่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม แบ่งเป็น ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม และด้านพาณิชย 
กรรมและบริการ  

(1) ด้านเกษตรกรรม รัฐบาลภายหลังก าหนดให้ประเทศไทยมุ่งเน้นการเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (smart 
farmer) มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการผลิตสินค้าด้านเกษตร นับตั้งแต่การวางแผนการผลิต การ
เพาะปลูก การบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว และการค้าขายและส่งออก อาทิ การใช้มือถืออัจฉริยะ 
(smartphone) ส าหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่ส าคัญ คือ ความเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าจากตลาดแต่ละ
วัน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถประมาณการการขายสินค้าการเกษตรที่ผลิต การใช้โดรน (Drone) ส าหรับการ
ตรวจความเรียบร้อยของพ้ืนที่เพาะปลูก การโปรยยาฆ่าแมลง การหาข้อมูลเพ่ือค านวณดินและน้ า การ
ประมาณการพ้ืนที่การเก็บเกี่ยวและเวลาที่ใช้ส าหรับการเก็บเกี่ยว เป็นต้น ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมี
บทบาทส่งเสริมและสนับสนุนความเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรในอนาคตท่ามกลางอายุเฉลี่ยของเกษตรกรที่มี
อายุ 48 ปี ใน ค.ศ. 2017 และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น สัดส่วนของเกษตรกรที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับภาคการ
ผลิตอ่ืน และความเปลี่ยนแปลงในชนบท การเติบโตของเมือง และการคมนาคมที่ทันสมัย เชื่อมโยง ติดต่อกัน
หมด ก่อให้เกิดข้อจ ากัดในการนิยามเกษตรกรเนื่องจากเกษตรกรจ านวนมากไม่ได้ประกอบอาชีพเดียว แต่
สามารถประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้งการเปิดร้านขายของ เช่น การขายของช า การซ่อมมือถือ ภายในชุมชน 
การขับรถบริการสาธารณะ เช่น รถตู้หรือรถแท็กซี่ ในเมืองหรือระหว่างเมือง เป็นต้น 

  (2) ด้านอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 
ที่มุ่งเน้นการใช้แรงงานเข้มข้น (Labor Intensive Industry) แต่ภายหลังกลายเป็นการใช้ทุนเข้มข้น (Capital 
Intensive Industry) แทน เท่ากับท าให้การพัฒนาอุตสาหกรรมล้มเหลวกับการดูดซับแรงงานจากภาค
เกษตรกรรม จากยุทธศาสตร์ความเจริญเติบโตแบบไม่สมดุล (Unbalance Growth) ก่อให้เกิดผลกระทบ
ตามมาอย่างกว้างขวางจากช่องว่างของรายได้ ท าให้การกระจายรายได้ล้มเหลวตามมาภายหลัง การก าหนด
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทักษิณที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจจากภายนอก (Outward) ส่วนหนึ่ง ส่งผล
ให้เลือกการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ประกอบด้วย อาหาร ท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ แฟชัน และยานยนต์ 
และมีความต่อเนื่องมาในรัฐบาลหลายชุด และส่งผลให้รัฐบาลภายหลังนับตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ และปิโตรเคมี เพ่ือขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ส าคัญของโลกประเทศหนึ่ง ตามหลักการการแบ่งงานกันท า
ระหว่างประเทศ (International Division of Labor) และเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานและสายพานการ
ผลิตที่ส าคัญของโลก  

(3) ด้านพาณิชยกรรมและการบริการ ประเทศไทยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรม
บริการที่ส าคัญ คือ การท่องเที่ยว และการแพทย์และการสาธารณสุข จนกลายเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญแห่งหนึ่ง
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ในช่วงเวลาที่ประเทศประสบปัญหาและวิกฤตการณ์ทางการเมืองนับตั้งแต่
ปลายทศวรรษที่ 2540 และ 2550 การท่องเที่ยวกลับมีบทบาทน าขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนประเทศไทยในปัจจุบันมากกว่า 30 ล้านคนใน ค.ศ. 2017 ขณะเดียวกัน
ชื่อเสียงของประเทศไทยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีดี มีคุณภาพ และราคาถูก นับเป็นแรงจูงใจต่อรับ
บริการชาวต่างประเทศและเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญส าหรับความเจริญเติบโตอุตสาหกรรมบริการด้านนี้  

(ข) ด้านการค้า ความเปลี่ยนแปลงด้านการค้าระหว่างประเทศท าให้ประเทศไทยต้องก าหนด
ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศเป็น 4 แบบ ประกอบด้วย (1) การค้าตามแนวชายแดน นับเป็นการค้าที่
เพ่ิมความส าคัญตามล าดับ ที่ส าคัญ คือ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม หรือกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี (CLMV)  
ส่วนหนึ่งเป็นการค้าที่ไม่เป็นทางการ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลต่อความ
เจริญเติบโตของเมืองตามแนวชายแดน ท าให้ประเทศไทยต้องลดเงื่อนไขและกติกาที่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่
ไม่เป็นปัญหาด้านความม่ันคงของการค้าตามแนวชายแดน เพ่ือก่อให้เกิดและเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการไหลเวียนสินค้า บริการ เงินทุน แรงงาน ความรู้ และอ่ืนใด  

(2) การค้าระหว่างประเทศระดับทวิภาคี เป็นการค้าที่เป็นทางการ เป็นการค้าระหว่างประเทศ
โดยทั่วไป ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศหลายประเทศท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องแสวงหา
ตลาดแห่งใหม่ ที่ส าคัญ คือ กลุ่มประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีก าลังซื้อ ที่ส าคัญ คือ 
จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน อิหร่าน กลุ่มประเทศแอฟริกา ละตินอเมริกา ท าให้ประเทศไทยต้องท า
นับตั้งแต่การท าความร่วมมือทั่วไปจนถึงการจัดตั้งเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคี เพ่ือลดหรือท าลายก าแพงภาษี 
นับเป็นการอ านวยความสะดวกของการค้าระหว่างกัน 

(3) การค้าระหว่างประเทศระดับกลุ่มประเทศ เป็นการค้าระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นการจัดตั้งกลุ่ม
ความร่วมมือ ที่ส าคัญ คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อาเซียน+3 
อาเซียน+6 เอเปก ขณะเดียวกันประเทศไทยต้องแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกลุ่มความร่วมมือ
เศรษฐกิจอ่ืน ที่ส าคัญ คือ ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) 
ที่มีความต่อเนื่องภายหลังการถอนตัวของสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความร่วมมือ
ที่ส าคัญในภูมิภาค นอกจากนี้ประเทศไทยต้องแสวงหาความร่วมมือกับกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจนอก
ภูมิภาค อาจมีสถานะเป็นผู้สังเกตการณ์ สมาชิกสมทบ ภาคี หรืออ่ืนใด ทั้งในยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก 
เครือรัฐเอกราชของสหพันธรัฐรัสเซีย เอเชียกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้หรือตะวันออกกลาง 
แอฟริกา และละตินอเมริกา  
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(4) การค้าระหว่างประเทศระดับโลก ประเทศไทยที่เป็นสมาชิกต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้อตกลงขององค์การการค้าโลก  

การแข่งขันทางด้านการค้าระหว่างประเทศที่มีความรุนแรง แม้ว่าประเทศไทยแสวงหาความร่วมมือ
กับประเทศทั้งหลายจากการลดปัญหาและอุปสรรคจากมาตรการทางภาษี แต่มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีกลับทวี
ความรุนแรง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องลดปัญหาอุปสรรคและเงื่อนไขที่ไม่ได้มาจากมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
ลง เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาการค้าระหว่างประเทศให้เจริญเติบโตขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่
มีอัตราการเปิดประเทศสูงมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกมีผลโดยตรงกับ
เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก จึงควรต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อลดสัดส่วนนี้ลงในอนาคต 

 (ค) ด้านการเงิน วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ถือก าเนิดใน พ.ศ. 2540 ท าให้ประเทศ
ไทยต้องรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ท าให้ภายหลังมีข้อเสนอของญี่ปุ่นเพ่ือจัดตั้ง
กองทุนการเงินแห่งเอเชีย (Asian Monetary Fund) แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศ
ตะวันตก แม้ก่อให้เกิดความเสียหายแต่กลับก่อให้เกิดผลดีเพราะส่งผลต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจที่มีสถานะ
เงินตราส ารองที่มั่นคงของประเทศไทยที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพที่มั่นคงตาม
รายงานของนิตยสารนิคเคอิ เอเชียน รีวิว (Nikkei Asian Review) ใน ค.ศ. 2017 นับเป็นที่มาของการดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศ จนท าให้มีการคาดการณ์กันว่าจะมีเงินทุนไหลเข้าตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ 
(bond) เป็นจ านวนมากกว่า 45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน ค.ศ. 2017 ตามรายงานของส านักข่าวบลูมเบอร์ก 
(Bloomberg)73 

ความส าคัญของเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เพ่ิมขึ้นท าให้จีนเสนอแนวคิดการจัดตั้งธนาคารเพ่ือการ
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย (Asia Infrastructure Investment Bank : AIIB)74 ใน ค.ศ. 2013 แถลง
ข่าวใน ค.ศ. 2014 และลงนามบทบัญญัติของความตกลง (Article of Agreement) ใน ค.ศ. 2015 มีประเทศ
สมาชิกผู้ก่อตั้ง (founding member) จ านวน 17 ประเทศ จนมีสมาชิกกว่า 30 ประเทศใน ค.ศ. 201775 เพ่ือ
เพ่ิมขีดสมรรถนะทางการเงินและการลงทุนพ้ืนฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ท าให้ถูกมองว่าเป็นสถาบันทางการเงิน
ที่เสมือนเป็นคู่แข่งของธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย ทั้ง
ที่มีกองทุนที่คิดมีเงินทุนเริ่มต้นเป็นเพียงหนึ่งในสามของธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือหนึ่งในสี่ของ
ธนาคารโลก ที่ส าคัญ มีขนาดเล็กกว่าธนาคารเอกชนของสหรัฐอเมริกาจ านวน 18 แห่ง76  

                                                           
73 สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. (2560). “สมคิดช้ี 4 ปัจจัย เอเชียผงาดเศรษฐกิจโลก” หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 15 
กรกฎาคม หน้า 2.  
74 Inclusive development international“รุกคืบ: การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของจีนในอาเซียน” Retrieved from 

www.inclusivedevelopment.net/wp.../2.-Asian-Infrastructure-Investment-bank-TH.pdf (October, 15 2017) 
75 ภานุพงษ์ เพชรบูรณ์ “AIIB คืออะไร” Retrieved from 
www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=11145 (October, 15 2017) 
76 The Econimist Explain. “Why China Creating a New “Wolrld Bank” for Asia” Retrieved from 
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2014/11/economist-explains-6 (October, 15 2017) 

http://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2017/03/2.-Asian-Infrastructure-Investment-bank-TH.pdf
http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=11145
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2014/11/economist-explains-6
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การก าหนดระบบค่าเงินที่ลอยตัวและการใช้ระบบตะกร้าเงินของประเทศไทย ท าให้ระบบค่าเงินของ
ประเทศไทยผูกติดกับความเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะหากมีความผันผวนย่อมส่งผลต่อค่าเงินบาทของ
ประเทศไทยโดยตรง จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดการและแก้ปัญหาที่ตามมาจาก
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะมีผลโดยตรงต่อการส่งออกและน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และการลงทุน
ทั้งทางตรง (Foreign Direct Investment : FDI) และทางอ้อม ที่ส าคัญ คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ที่มีการลงทุนอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันความส าคัญของค่าเงินหยวนของจีนที่เพ่ิมขึ้นส่งผลต่อการที่
ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับเงินหยวนที่มีความหมายถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมพูนขึ้นใน
อนาคตภายหลังการจัดตั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย 

(ง) ด้านการลงทุน ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกที่สัมพันธ์กับภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้ประเทศ
ไทยกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญ จนกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาค ที่ส าคัญ คือ ทางบก
และทางอากาศ แต่การขาดการพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนานใหญ่อย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
นับตั้งแต่สมัยรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่มีการลงทุนโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
(Eastern Seaboard) นับตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ตกต่ าของประเทศไทยและทั่วโลก นับเป็น
การลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่คุ้มค่าที่ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตแบ่งเป็นสองด้าน คือ  

(1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศ ที่ส าคัญ คือ การพัฒนาถนนหนทางให้มีมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับ ทางพิเศษ ที่ส าคัญ คือ ทางด่วน ทั้งทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก การ
พัฒนาระบบราง ที่ส าคัญ คือ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง เพ่ือให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งที่เป็นการ
เดินทางระยะสั้น เช่น กรุงเทพฯ - หัวหิน กรุงเทพฯ – พัทยา และกรุงเทพฯ – นครราชสีมา เป็นต้น และระยะ
ยาว ที่ส าคัญ คือ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ กรุงเทพฯ – พิษณุโลก กรุงเทพฯ – ขอนแก่น กรุงเทพฯ – 
อุบลราชธานี กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต เพ่ือเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ  

การพัฒนาท่าเรือ ทั้งท่าเรือที่มีอยู่เดิม คือ ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือภูมิภาคอ่ืน 
เช่น ท่าเรือสงขลา ท่าเรือสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ให้ทันสมัย และท่าเรือแห่งใหม่ ที่ส าคัญ คือ ท่าเรือปากบารา77 
ที่มีความหมายและความส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างสูง จากท าเลที่ตั้งที่อยู่บริเวณปาก
มังกรซึ่งเป็นปากทางเข้าสู่ช่องแคบมะละกา ช่องแคบที่มีความคับคั่งมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เพราะมี เรือเดิน
สมุทรผ่านมากกว่าหนึ่งในสามของทั่วโลก แต่ต้องผ่านการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมหรือสาธารณะและคนในพ้ืนที่ให้มากที่สุด 

การพัฒนาท่าอากาศยาน นับเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญนับตั้งแต่การพัฒนาท่าอากาศยานดอน
เมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เชื่อมโยงกันเป็นระบบ เป็นเครือข่ายด้วยการระบบการ
ขนส่งโดยเฉพาะระบบรางที่ทันสมัย เพ่ืออ านวยความสะดวกจากการเดินทางระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนา

                                                           
77 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล. (2554). “บทสัมภาษณ์ มรว. ปรีดิยาธร เทวกุล” Transform Thailand. กานต์ ยืนยง สัมภาษณ์ 
กรุงเทพฯ : บริษัท งานดี จ ากัด (ในเครือมติชน). หน้า 119-130.    
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ฐานบินก าแพงแสนให้เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่เพ่ือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศด้านตะวันตกของ
กรุงเทพฯ เพ่ือรองรับกับโครงการทวายของรัฐบาลในอนาคต ขณะเดียวกันมีการพัฒนาท่าอากาศยานแห่งใหม่
ในภูมิภาคให้รองรับกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจังหวัดที่ต้องมีท่าอากาศยานที่มีศักยภาพ ที่ส าคัญ คือ เชียงใหม่ 
เชียงราย อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี พิษณุโลก ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา ควรเป็นศูนย์กลางเพ่ือรองรับ
การบินจากต่างประเทศ ขณะเดียวกันต้องมีการพัฒนาท่าอากาศยานแห่งอ่ืนเพ่ือรองรับกับการคมนาคมที่
สะดวกสบายยิ่งขึ้น   

(2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่เป็นระบบถนน ระบบราง ท่าเรือ 
และท่าอากาศยานครบวงจร ที่ส าคัญ คือ ทวายของพม่าเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมที่มีท่าเรือน้ าลึก และเมืองอ่ืน 
ที่ส าคัญ อาทิ ท่าขี้เหล็กของพม่า เมียวดีของพม่า สะหวันเขตของลาว ที่ส าคัญ คือ ระบบถนนที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านตามชายแดน ด่านการค้า จ านวนมาก ที่ส าคัญ คือ แต่ปัญหาส าคัญ คือ คนขับรถของ
ประเทศไทยนั่งด้านขวา ขณะที่ประเทศเพ่ือนบ้าน คือ พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม และที่เชื่อมต่อเกือบ
ทั้งหมด คือ จีน คนขับรถนั่งฝั่งซ้าย ยกเว้นมาเลเซียและสิงคโปร์ นับเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของการ
เดินทางระหว่างกัน การพัฒนาระบบถนนนับเป็นการสานต่อที่ต่อเนื่องจากโครงการถนนสายเอเชีย ที่เป็น
โครงการของธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ที่สหประชาชาติ
สนับสนุนการก่อสร้างช่วงสงครามเย็น แต่ปัญหาทางการเมืองจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ ปัญหา
เศรษฐกิจจากความยากจน และปัญหาสังคมจากความหวาดระแวง ท าให้โครงการถนนสายเอเชียยุติลง เป็น
เวลาหลายปี และระบบรางที่เชื่อมต่อกับจีนที่เป็นรถไฟความเร็วสูงหรืออ่ืนใด 
 การพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่ส าคัญ คือ โครงการ
ทวาย ที่มีท้ังท่าเรือ ถนน และเขตนิคมอุตสาหกรรม นับเป็นเส้นทางส าคัญนอกประเทศไทยที่ส าคัญท่ีสุดเพราะ
มีส่วนต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก ทั้งนี้เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีศักยภาพ
เพียงพอส าหรับรองรับกับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ที่มีจ านวนมากกว่าแหลมฉบังประมาณ 10 เท่า ท าให้เป็น
แหล่งรองรับการลงทุนของนักลงทุนจากประเทศไทยและต่างประเทศในอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรม
น้ ามัน ปิโตรเคมี เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงอนาคตเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่างมาก 
 ทิศทางและแนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต ที่ส าคัญ จะมาจากการพัฒนาและลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานในเส้นทางการคมนาคมตามระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong 
Subregion : GMS) ที่มีธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชียสนับสนุนตามข้อตกลงภายหลังการประชุมรัฐมนตรี
ของประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงครั้งที่ 8 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ใน ค.ศ. 1998 แบ่งเป็น ระเบียง
เศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor) และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้  (Southern Economic Corridor) ซึ่ ง
เส้นทางทั้งหมดล้วนแล้วผ่านประเทศไทยทั้งสิ้น การพัฒนาตามแนวเส้นทางคมนาคมให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ
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แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ระเบียงการขนส่ง ระเบียงขนส่งและอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ระเบียงโลจิสติกส์ ระเบียงการพัฒนาเมือง และระเบียงเศรษฐกิจ ท าให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต78 

ความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานนอกจากเพ่ือขับเคลื่อนความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้ว ยังสัมพันธ์กับต่างประเทศจากการที่ประเทศไทยไม่ได้รับ
ความส าคัญจากโครงการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ใหม่ของจีน (New Silk Road) หรือหนึ่งเส้นทางหนึ่งแถบ 
(Belt and Road Initiative) ตามการประกาศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใน ค.ศ. 2017 ตามข้อริเริ่มเส้นทาง
สายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในคริสต์ศตวรรษที่ 21 (High-Level Dialouge Belt and Road 
forum for International Cooperation) ที่มีเงินลงทุนจ านวน 124,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ79 ส่งผลให้
ประเทศไทยต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่เพ่ือรองรับกับความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ตามมา
ภายหลัง  

(จ) ด้านความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญระหว่างประเทศส่งผลให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือประเทศอ่ืน ที่ส าคัญ คือ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งประเทศไทยให้
ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ พ.ศ. 2535 และมีความต่อเนื่องถึงปัจจุบัน นับเป็นการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance : ODA) แบ่งเป็นเงินกู้เ พ่ือผ่อนปรน 
(Concession Loan) เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า (grant) ที่รวมถึงความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical 
Assistance) ภายหลังประเทศไทยให้ความช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ผ่านความร่วมมือใต้-ใต้ (South-
South Cooperation) และความร่วมมือเหนือ-.ใต้ (North-South Cooperation) ตามแนวคิดสหัสวรรษแห่ง
การพัฒนาของสหประชาชาตินับตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ต่อเนื่องมา80 ขณะเดียวกันประเทศไทยยังเป็นประเทศที่รับ
ความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ประเทศตะวันตกอ่ืน และจีน ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ การให้ความ
ช่วยเหลือของออสเตรเลียผ่านโครงการความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขที่ให้แก่ไทย81       
 ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตจากก าหนดระบบเศรษฐกิจที่มีพ้ืนฐาน
แบบคุณค่า (Value-Based Economy) ที่มีการใช้นวัตกรรมเป็นหลักตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 
4.0) จะน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างรอบด้าน แต่ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจาก
                                                           
78 เติมธรรม สิทธิเลิศ. (2015). “แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวนัตก : ผลกระทบบางประการต่อประเทศไทย” ส่วน
อาเซียน ส านักการประชาสัมพันธต์่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ.์ 24 กรกรฎาคม. Retrieved from แนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก : ผลกระทบบางประการต่อประเทศไทย 
www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=4315&filename=index (November 28, 2017) 
79 จิตติภัทร พูนข า “เส้นทางสายไหมใหม่ : ภูมิศาสตร์มหาเกมในยูเรเซีย” 26 เมษายน ค.ศ. 2017. Retrieved from เส้นทาง
สายไหมใหม่: ภูมิรัฐศาสตร์มหาเกมในยูเรเชีย | The 101 World https://www.the101.world/thoughts/new-silk-road/ 
(November 25, 2017) 
80  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ “ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของไทย” Retrieved from 
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอยา่งเป็นทางการของไทย - กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  
tica.thaigov.net › หน้าหลัก › Aid & Development. (November 26, 2560) 
81 พิชญ์อาภา พิสุทธิ์เศรณี และโอม ฉัตรนนท์. อ้างแล้ว. หน้า 1-121. 
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ข้อจ ากัดความสามารถของการแข่งขัน แม้การจัดอันดับของเวิร์ล อีโคโนมิกส์ ฟอรัม จะเลื่อนอันดับความ
สามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากอันดับที่ 34 ด้วยคะแนน 4.6 มาอยู่อันดับที่ 32 ด้วย
คะแนน 4.7  ในระหว่าง พ.ศ. 2560 ถึง 2561 เพราะมีสาเหตุมาจากนโยบายของรัฐบาล การน าส่งข้อมูล และ
การเติบโตของภาคธุรกิจ ที่ท าให้ล าดับของประเทศไทยดีขึ้น แต่ปัญหาหลักของประเทศไทยในการท าธุรกิจ
ประกอบด้วยเสถียรภาพของรัฐบาลและการท าการรัฐประหาร ความไม่มีประสิทธิภาพของระบบราชการ และ
ความไม่มีเสถียรภาพของนโยบายสาธารณะ ท าให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยแตกต่างจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะมาเลเซียมีอันดับการจัดล าดับความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าประเทศไทย ขณะที่
เวียดนามและอินโดนีเซียมีอันดับความสามารถในการแข่งขันต่ ากว่าประเทศไทย ขณะที่นวัตกรรมกลายเป็น
ปัญหาส าคัญของประเทศไทยที่ส่งให้ประเทศไม่ติดอันดับในสามสิบอันดับแรก เป็นระดับกลาง และไม่โดดเด่น
หรือล้าหลังเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การตัดสินการจัดล าดับความสามารถในการ
แข่งขันในปีถัดไป มีการน าแนวทาง 4.0 มาใช้ในการจัดอันดับ ย่อมส่งผลให้ประเทศไทยจะมีอันดับที่ตกจาก
อันดับที่ 32 มาเป็นอันดับที่ 41 ส่งผลให้ภาครัฐต้องก าหนดนโยบายที่มุ่งพัฒนาแนวทางเหล่านี้ ที่ส าคัญ คือ 
การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (Industrial Revolution 4.0) และนวัตกรรม ที่น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายสาธารณะในอนาคต82  
  ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่น าไปสู่ธุรกิจที่เป็นอนาคตของประเทศไทยที่รัฐบาลสนับสนุนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่เป็นความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่ส าคัญ คือ การถือก าเนิดของการประกอบการของนักธุรกิจรุ่น
ใหม่ (Startup) ที่น าไปสู่การจัดอันดับเมืองที่สนองตอบต่อความต้องการของคนที่ท างานอิสระ ( freelance) 
ทั่วโลกจากการจัดอันดับของเวปไซด์ www.peopleperhour.com ที่เสมือนเป็นตลาดกลางเพ่ือจัดอันดับค่า
ครองชีพ ค่าเช่า เงินเดือน และประเทศที่มีความเหมาะสมมากที่สุดส าหรับการประกอบการธุรกิจ พบว่า 
กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ดีท่ีสุดในเอเชียใน ค.ศ. 2017 และเป็นอันดับที่ 7 ของโลก เรียงตามล าดับจากแวนคูเวอร์ 
แคนาดา เบอร์ลิน เยอรมนี เมนเชสเตอร์ อังกฤษ ลิสบอน โปรตุเกส สต๊อกโฮล์ม สวีเดน ซานดิเอโก 
สหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมลเบอร์น ออสเตรเลีย ลอสแอนเจลีส สหรัฐอเมริกา บังกาลอร์ อินเดีย 
กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ส่วนหนึ่งแสดงถึงนโยบายสาธารณะของประเทศไทยที่มุ่งเน้นความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐที่ใช้เครื่องมือและกลไกทุกภาคส่วนรวมพลังสนับสนุนขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน ที่
ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพ่ือสร้างนักรบทาง
เศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีความสามารถด้านการแข่งขัน โดยเฉพาะ
ธุรกิจการแพทย์และการสาธารณสุข อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีและเมือง และกลุ่มธุรกิจบริการ83  
 
                                                           
82 “เวิร์ลอีโคโนมิกฯ ช้ีศักยภาพเศรษฐกิจไทยดีขึ้น อาจารย์ห่วงปีหน้าตกอันดับเรื่องนวัตกรรม” (2560). หนังสือพิมพ์มติชน
รายวัน. วันพฤหัสที่ 28 กันยายน. หน้า 8.  
83 “กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 1 เอเชีย เมืองที่ดีที่สุดส าหรับ “สตาร์ทอัพ” (2560). หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน . วันที่ 12 
กรกฎาคม. หน้า 7. 
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กิจกรรม 15.2.2 
จงอธิบายทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกที่มีต่อประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ  

 
กิจกรรม 15.2.2 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีความต่อเนื่องมาจากอดีตผ่านจุดตัดที่ส าคัญ คือ สนธิสัญญา
เบาริงค์ที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยจากระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 ที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยจากระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มีสหรัฐอเมริกามีบทบาทน า ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และประเทศไทย
ก าหนดนโยบายเปิดกว้างทางเศรษฐกิจน ามาสู่ปัญหาที่เป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 น าไปสู่การ
แสวงหาทางเลือกและโอกาสเพ่ือเจริญเติบโตต่อไปนับตั้งแต่ พ.ศ. 2560      
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เรื่องท่ี 15.2.3 ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลกที่มีต่อประเทศไทยด้านสังคม 
การที่ประเทศไทยไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมขนานใหญ่ท าให้เป็นสังคมที่มีความ

ต่อเนื่องนับจากอดีต เป็นสังคมแบบศักดินาจากอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์และอินดูนับเป็นที่มาของระบบอุป
ภัมภ์ และวัฒนธรรมข้าวที่มาจากความอุดมสมบูรณ์ ผสมผสานเป็นลักษณะเฉพาะของสังคม ส่วนศาสนาพุทธ
มีอิทธิพลต่อสังคมทั่วไปท าให้มีประชากรนับถือมากกว่าร้อยละ 90 แตเ่ป็นพุทธแบบชาวบ้านมากกว่าพุทธแบบ
ปรัชญา ความอุดมสมบูรณ์ท าให้ประเทศไทยมีประชากรจ านวนกว่า 70 ชาติพันธุ์ ท าให้มีวัฒนธรรมย่อยที่
แตกต่างกัน มีประชากรจ านวนกว่า 66 ล้านคน ใน พ.ศ. 2560 นับเป็นประเทศขนาดกลางอยู่ในล าดับกว่า
ยี่สิบของประเทศที่มีประชากรมากเรียงตามล าดับ การวางแผนครอบครัวตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่
ประสบความส าเร็จภายหลังท าให้สัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้ประเทศไทยก าลังก้าวสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุใน พ.ศ. 2563 การพัฒนาเศรษฐกิจที่เริ่มสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท าให้เปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมหรือบริการภายหลัง ท าให้สัดส่วนเกษตรกรเหลือ
ประมาณร้อยละ 30 ด้านการศึกษา ประชากรคนไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาที่สูงขึ้นทุกระดับอย่างมาก ที่ส าคัญ 
คือ การประถมศึกษาที่มีผู้ส าเร็จมากกว่าร้อยละ 90 ส่วนด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จากนโยบาย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าท าให้คนยากจนเข้าถึงบริการมากขึ้น ท าให้คนไทยมีปริมาณและคุณภาพที่ดีข้ึน84  

กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ประเทศไทยซึ่งเป็นสังคมที่มีอัตลักษณ์ต้องเปลี่ยนแปลงน าไปสู่ทิศทา งและ
แนวโน้มในอนาคต ที่ส าคัญ คือ ด้านการศึกษา การแพทย์และการสาธารณสุข พลังงาน อาหาร ประชากร 
และผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ผู้ใช้แรงงาน และบุคคลไร้สัญชาติ 

(ก) ด้านการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของประเทศไทยที่เป็นทิศทางและแนวโน้มใน
อนาคต ที่ส าคัญ มาจากความต้องการด้านปริมาณและคุณภาพทางการศึกษา เพราะแม้ประเทศไทยจะจัดสรร
งบประมาณสูงมากเกือบร้อยละ 20 ของงบประมาณแผ่นดินนับตั้งแต่ พ.ศ. 2551 แต่กลับเผชิญกับปัญหาด้าน
ปริมาณและคุณภาพทางการศึกษา ด้านปริมาณ นับตั้งแต่ระยะเวลาทางการศึกษาที่คนไทยมีค่าเฉลี่ย
การศึกษาในโรงเรียนต่ ากว่าประเทศอ่ืนเป็นเวลา 2 ถึง 6 ปี และเมื่อการศึกษามีระดับที่สูงขึ้น จ านวนหรือ
สัดส่วนคนไทยที่ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นลดลงตามล าดับ เท่ากับว่าคนที่มีทุนมากยิ่งมีโอกาสศึกษาระดับที่สูงกว่า
คนที่มีทุนน้อย เป็นความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่างเศรษฐกิจคือทุนกับสังคมคือการศึกษา ด้านคุณภาพ 
นักเรียนไทยจ านวนมากมีคะแนนการทดสอบตามโปรแกรมส าหรับการประเมินการศึกษาระหว่างประเทศ 
(Program for International Student Assessment : PISA) ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยและคะแนนมาตรฐาน 
ปัญหาเหล่านี้น ามาสู่ค าถามถึงการจัดสรรงบประมาณจ านวนมากมาที่ด้านการศึกษาแต่กลับล้มเหลวทั้ง
ทางด้านปริมาณและคุณภาพ85  

                                                           
84 ธโสธร ตู้ทองค า. (2556). “สภาพและปัจจัยที่มีนัยส าคัญต่อประเทศไทยกับความเปลีย่นแปลงในบริบทระหว่างประเทศหรอื
ระดับสังคมโลก” รัฐศาสตร์ 31 ปี สุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์อักษร. หน้า 81-82. 
85 นณริฎ พิศลยบุตร. “ศึกษาขีดจ ากัดที่ผูกมัด : การปฏิรูปการศึกษาไทย” โลกต่ืน เมื่อเอเชียเปลี่ยน : แนวโน้มการเติบโต
ของเศรษฐกิจในวันที่เอเชียลุกขึ้นและก้าวเดิน. พงษ์ศักดิ์ อุ่นตระกูล คริสโตเฟอร์ บอลดิง และรีนา มาร์วาห์ (บรรณาธิการ) 
กรุงเทพฯ : บริษัท โพส พับลิชชิง จ ากัด (มหาชน). หน้า 257. 
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การปฏิรูปการศึกษานับตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการ สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ใน 
พ.ศ. 2545 ที่มีความเปลี่ยนแปลงในกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเท่ากับยังไม่ตอบโจทย์
และสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในปัจจุบัน ด้านการเมือง คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่
เป็นเสรี ด้านเศรษฐกิจ คือ การมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่ส าคัญ คือ การหลุดพ้นจากการเป็นประเทศ
กับดักรายได้ปานกลาง และด้านสังคม คือ การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งนวัตกรรม เมื่อโจทย์ตั้งต้น
เป็นแบบนี้ เนื้อหาสาระของการศึกษาจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบง่เป็นสามขั้น ประกอบด้วย ขั้นพ้ืนฐานเริ่มต้น คือ ปลูกฝังค่านิยม
ที่เน้นสิทธิ เสรีภาพ ภารดรภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ มารยาท ระเบียบวินัย จิตส านึกสาธารณะ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนร่วม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
การรักการอา่นและแสวงหาความรู้ หรืออ่ืนใด เพ่ือเป็นพื้นฐานทางจิตใจก่อนเรียนรู้ทางวิชาการ  

 ขั้นที่สอง เป็นการเรียนรู้ทางวิชาการ ทั้งพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ที่เป็น
การศึกษาหลักแต่อดีต ผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ ที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดตามแนวคิ ดของ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เพ่ือให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีการน าการศึกษาของฟินแลนด์ที่เป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูงที่สุด ตามด้วยญี่ปุ่นและ
สิงคโปร์ มาเป็นตัวแบบเพ่ือวางรากฐานการศึกษาของประเทศไทย ทั้งการสอน (teaching) การเรียนรู้ 
(learning) การประเมินผล (evaluating) และการฝึกอบรม (training) ให้ความส าคัญกับภาษาที่หลากหลาย
เพ่ือการแสวงหาความรู้ การท างาน และการใช้ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน การสร้างสถาบันการศึกษาที่เป็นตลาดเฉพาะเจาะจง (niche market) การให้ความส าคัญกับ
ความรู้ที่ปรับหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือปัจจัย บริบท และสภาพแวดล้อม การให้ความส าคัญกับ
เนื้อหาสาระมากกว่าเครื่องประกอบอ่ืน เช่น ใบปริญญาบัตร เป็นต้น การให้ความส าคัญกับทุนทางสังคม 
ความคิดสร้างสรรค์ และธุรกิจพาณิชยกรรม  

การก าหนดรูปแบบการศึกษาเป็นทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย สถาบันการศึกษามีความ
หลากหลาย สถาบันการศึกษาชั้นน าภาครัฐให้เป็นนอกระบบเพ่ือเลี้ยงตัวเอง สถาบันการศึกษาระดับอ่ืนให้รัฐ
อุดหนุนตามความเหมาะสมกับระดับของสถาบันการศึกษา การบริหารบุคคล ที่ส าคัญ คือ ครูบาอาจารย์ มีการ
บริหารที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม บริบท ปัจจัย เงื่อนไข ของสถาบันการศึกษาแต่ละ
แห่ง ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เกิดแนวคิดการคิดใหม่ (Rethink) การออกแบบใหม่ (Redesign) การใช้
เครื่องมือใหม่ (Retool) และการฝึกอบรมใหม่ (Retrain) บนพ้ืนฐานของแนวคิดการปฏิรูประบบราชการของ
สหรัฐอเมริกา หรือการประดิษฐ์คิดค้นการปกครองใหม่ (Reinventing Government) ประกอบด้วย86 การ
บริหารจัดการสาธารณะด้วยการกระตุ้น (Catalytic Government) จากภาครัฐที่เน้นการก ากับมากกว่าการ
                                                           
86 Osborne, D. and T. Gaebler. ( 1992) . Reinventing Government : How the Entrepreneur Spirit s is 
Transforming to Public Sector from School House to State House, City Hall to Pentagon. Reading, 
Massachusetts : Addison-Wesley.      
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ควบคุม การที่ประชาชนเป็นเจ้าของชุมชน (Community-own Government) การแข่งขัน (Competitive 
Government) การขับเคลื่อนด้วยภารกิจ (Mission-Driven Government) การเน้นเป้าหมายที่ผลลัพธ์ 
(Result-Oriented Government) การขับเคลื่อนด้วยลูกค้า (Customer-driven Government) การเป็น
เจ้าของกิจการหรอืวิสาหกิจ (Enterprising Government) ที่ทางสถาบันการศึกษาเป็นเจ้าของ การคาดการณ์
ล่วงหน้า (Anticipating Government) การกระจายอ านาจ (Decentralization Government) จากรัฐสู่
สถาบันการศึกษา และการเน้นตลาด (Market-Oriented Government) 

ขั้นที่สาม เป็นการน าความรู้และอ่ืนใดที่ได้มาประยุกต์ใช้เพ่ือก่อให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใหม่ เพ่ือให้เป็นประโยชน์กับสาธารณะหรือส่วนรวม     

(ข) ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ต่อเนื่องน าไปสู่
การก าหนดนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่โดดเด่นสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
นับเป็นการปฏิรูประบบสาธารณสุขครั้งยิ่งใหญ่และส าคัญของประเทศ ที่มีนัยของการปฏิรูปการเงินการคลัง
ของกระทรวงสาธารณสุขครั้งส าคัญ เป็นองค์ความรู้ที่สั่งสมจากการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูประบบ
สาธารณสุขทั้งในประเทศและต่างประเทศนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2523 น ามาสู่แนวคิดของข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุข ที่ส าคัญ คือ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และการผลักดันของฝ่ายการเมือง ของ พ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มีนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี มีบทบาทส าคัญ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
อย่างกว้างขวาง นับเป็นการแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคของประชาชนด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 87 
แม้ธนาคารโลกเคยให้การทักท้วงและความยั่งยืนทางการเงินและการคลังของประเทศเพราะเพ่ิงผ่าน
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2543  แต่ผลประโยชน์สาธารณะที่เป็นไปอย่างกว้างขวาง น าไปสู่การ
ก าหนดและการน านโยบายไปปฏิบัติที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ท าให้ประเทศไทยกลายเป็นต้นแบบของความส าเร็จ
ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจากนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจนได้รับการยอมรับจากที่
ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติครั้งท่ี 70 ใน พ.ศ. 255888   

ปัญหาที่ส าคัญต่อเนื่องตามมาภายหลังในปัจจุบันจากนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ การ
เป็นปัญหาด้านงบประมาณรายจ่ายที่รัฐบาลแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นทุกปี ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 จ านวน 2.72 ล้านล้านบาท ภาครัฐต้องกันงบประมาณเพ่ือ

                                                           
87 สุนทร ตันมันทอง. (2553). โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกโรค พ.ศ. 2545-2552. เอกสาร
วิชาการหมายเลข 806 กุมภาพันธ์ 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว . 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. หน้า 2-3 และ 96-97. Retrieved from โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท
รักษาทุกโรคecon.tu.ac.th/.../โครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส%20สกว/.../806%20โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 
บาทรักษาทุกโรค (November 27, 2017) 
88 ASTVผู้จัดการออนไลน์. “อนาคตหลักประกันสุขภาพไทยในเวทีโลก พิสูจน์อนาคต คสช.” 25 สิงหาคม 2558 แก้ไขล่าสุด 
27 สิงหาคม 2558. Retrieved from อนาคตหลักประกันสุขภาพไทยในเวทีโลก พิสูจน์ฝีมือรัฐบาล - คสช. - Quality of life 
www.manager.co.th/QOL/viewnews.aspx?NewsID=9580000096005 (November 27, 2017) 
 

http://econ.tu.ac.th/archan/RANGSUN/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%AA%20%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A7/Thaksinomics/806%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf
http://econ.tu.ac.th/archan/RANGSUN/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%AA%20%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A7/Thaksinomics/806%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf
http://econ.tu.ac.th/archan/RANGSUN/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%AA%20%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A7/Thaksinomics/806%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf
http://econ.tu.ac.th/archan/RANGSUN/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%AA%20%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A7/Thaksinomics/806%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf
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ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเป็นจ านวนมากถึง 4 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 17 ของงบประมาณทั้งหมด แม้มีจ านวน
ไม่มาก แต่หากลงรายละเอียดจะพบว่าเป็นตัวเลขที่รัฐอุดหนุนรายหัวเป็นจ านวนร้อยละ 80 ประชาชนจ่าย
เพียงร้อยละ 10 และระบบประกันของบริษัทเอกชนร้อยละ 10 ซึ่งข้อมูลจากธนาคารโลกชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ 
80 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีรัฐบาลไทยใช้งบประมาณอุดหนุน มากกว่าการอุดหนุนของรัฐบาลในประเทศใน
ประเทศที่มีรายได้สูงและรายได้ปานกลางขึ้นไป แสดงถึง ประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการล าดับต้นของโลก 89 ท า
ให้การแพทย์และการสาธารณสุขจากนโยบายหลักประกันถ้วนหน้าของประเทศไทยต้องมีความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์ท าให้การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางในอนาคต ที่ส าคัญ ประกอบด้วย90 (1) การเน้นการป้องกัน
มากกว่าการรักษา ท าให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) เป็นกลไกส าคัญที่มีบทบาทน าในชุมชนและพ้ืนที่ (2) การเพ่ิมจ านวนหรือปริมาณและพัฒนาคุณภาพ
แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสังคม เพ่ือผลิตให้เพียงพอและ
สนองตอบต่อนโยบายที่ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการรักษาโรค (Medical Hub) (3) การเน้นการวิจัยทาง
การแพทย์และการสาธารณสุข และสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม (4) การสนับสนุนทุนทาง
สังคม ทีส่ าคัญ คือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพ่ือเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และการสาธารณสุข (5) การให้ความรู้
กับประชาชน การรณรงค์การบริโภคอาหารที่ดีและมีประโยชน์ การออกก าลังกาย และการรับอากาศบริสุทธิ์  

(ค) ด้านพลังงาน การพ่ึงพิงน้ ามันเชื้อเพลิงจากภายนอกของประเทศไทยส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
พลังงาน (Energy security) ที่แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ความมั่นคงด้านจัดหา กับความมั่นคงด้านราคา ท า
ให้เป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ เพราะระบบเศรษฐกิจผันผวนตามราคาน้ ามันเชื้อเพลิงที่ข้ึนลงตลอดเวลา การขาด
แคลนเชื้อเพลิง ต้นทุนการขนส่งที่เพ่ิมสูง ภาวะเงินเฟ้อ และด้านสังคมที่เป็นปัญหาและผลกระทบจากต้นทุน
การผลิตที่สูงขึ้นท าให้ค่าครองชีพสูง การลดต้นทุนส่งผลต่อการว่างงาน รายได้ และก่อให้เกิดปัญหาสังคม
ตามมามากมาย ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยต้องผสมผสานระหว่างการพัฒนาพลังงานภายในกับการแสวงหา
แหล่งพลังงานภายนอกอ่ืนนอกเหนือจากตะวันออกลาง ที่ส าคัญ จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย
กลาง จีน และรัสเซีย ด้านการพัฒนาพลังงานภายใน แบ่งออกเป็นพลังงานหลักและพลังงานทางเลือก (1) 
พลังงานหลัก ภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยต้องค้นหาแหล่งพลังงานหลักจากน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ91 

                                                           
89 ข่าวไทยพีบีเอส. “อนาคตหลักประกันสุขภาพไทย เมื่อรัฐสวัสดิการแบกไม่ไหวกับความเป็นไปได้ที่ประชาชนร่วมจ่าย” 5 
มกราคม 2559. Retrieved from อนาคตระบบหลักประกันสุขภาพไทย เมื่อรัฐสวัสดิการแบกไม่ไหวกับความเป็นไปได้ที่
ประชาชนร่วมจ่าย news.thaipbs.or.th/content/7124 (November 27, 2017) 
90 ธโสธร ตู้ทองค า. (2556). “ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัญหาจากบริบทภายในสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ประเทศไทยกับ
ข้อสังเกตบางประการ” รัฐศาสตร์ 33 ปี สุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์อักษร. หน้า 113-114. 
91 ธโสธร ตู้ทองค า. (2556). “การปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจการเมืองประเทศไทยในคริสต์ศตวรรษที่ 21 กับข้อสังเกตบาง
ประการ” รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ ครบรอบ 35 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . 
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์อักษร. หน้า. 146-147.   
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เพ่ือเป็นประโยชน์ด้านการเมืองและความมั่นคงเพราะเท่ากับเป็นการพ่ึงตนเอง การก าหนดนโยบายที่เป็น
อิสระ และด้านเศรษฐกิจจากความมั่นคงด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ไม่ผันผวนตามความเปลี่ยนแปลงของ
ราคาน้ ามันในตลาดโลก ลดผลกระทบจากภายนอก การได้รับผลประโยชน์ด้านภาษีที่มาจากการให้สัมปทาน 
และด้านสังคมจากลดผลกระทบทางสังคมจากปัญหาน้ ามัน และความผันผวนของต้นทุนการผลิตที่เป็นปัญหา
ทางสังคมตามมา การพัฒนาการศึกษาด้านพลังงาน ท าให้ต้องให้ข้อมูลข่าวสารกับสาธารณชน  

(2) พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) หรือพลังงานทดแทน นับเป็นแนวคิดที่น ามาสู่การ
ปฏิบัติที่ส าคัญนอกเหนือจากพลังงานหลัก ที่ส าคัญ ประกอบด้วย92 พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ 
ชีวมวล ชีวภาพ (Biofuel) คลื่น และขยะ แต่ด้วยข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ต้นทุนที่มีราคาสูง และการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนมีจ ากัด เพราะพลังงานทางเลือกแต่ละ
ประเภทมีข้อจ ากัดแตกต่างกัน เช่น ความเข้มของแสงอาทิตย์ของพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ที่ไม่เท่ากันนับเป็นข้อจ ากัด
ของพลังงานแสงอาทิตย์ ความแรงของลมและท าเลที่ตั้งกังหันนับเป็นข้อจ ากัดของพลังงานลม การใช้พื้นที่เพ่ือ
การเพาะปลูกนับเป็นข้อจ ากัดของพลังงานชีวมวล และการเกิดผลกระทบทุกด้านอย่างมากมายนับเป็น
ข้อจ ากัดของพลังงานน้ า บทบาทของต่างประเทศที่แทรกแซงการพัฒนาและผลกระทบตามมาภายในประเทศ
นับเป็นข้อจ ากัดของพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น93 ท าให้ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ส่งผลให้การพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกมีน้อย ขณะที่ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึน ท าให้ประเทศไทยต้องก าหนดยุทธศาสตร์ลงทุน
เพ่ือวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R and D) พลังงานทางเลือกโดยเฉพาะพลังงานจาก
ชีวภาพในกลุ่มของแอลพีจี เอ็นจีวี แก๊สโซฮอลล์ และไบโอดีเซล เพ่ือเป็นทางเลือกทดแทนพลังงานหลักใน
อนาคต94  

ส่วนการแสวงหาแหล่งพลังงานภายนอกอ่ืน ด้วยการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่ส าคัญ 
คือ พม่า จากก๊าซธรรมชาติที่อ่าวยานาดาเชื่อมต่อด้านตะวันตกของประเทศ ลาวที่เป็นแบตเตอร์รีแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จากพลังงานน้ าที่เขื่อนน้ างึมและเขื่อนอื่น มาเลเซีย จากก๊าซธรรมชาติที่เป็นพ้ืนที่พัฒนาร่วม 
(Joint Development Area : JDA) ที่อ่าวไทย ท าให้ต้องพัฒนาก าลังทางทะเลให้เพียงพอเพ่ือปกป้องสิทธิ
อธิปไตยเหนือดินแดนและการแสวงหาแหล่งพลังงาน ส่วนมหาอ านาจนอกภูมิภาค ประเทศไทยต้องก าหนด
ยุทธศาสตร์เพ่ือความมั่นคงด้านพลังงาน เช่น การวางท่อส่งน้ ามันหรือก๊าซจากจีนผ่านพม่าสู่ประเทศไทย หรือ
จากเอเชียกลางและรัสเซียผ่านปากีสถาน อินเดีย พม่า และประเทศไทย เป็นต้น ดังที่ พ .ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

                                                           
92 เพ่ิงอ้าง หน้า 146. 
93 ชนาธิป ผาธิโน และพงษ์ศักดิ์ อุ่นตระกูล. (2558). “บทที่ 8 นวัตกรรมด้านพลังงานแห่งเอเชียหลังจากการปฏิวัติก๊าซ
ธรรมชาติจากดินดาน” โลกต่ืน เมื่อเอเชียเปลี่ยน : แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในวันที่เอเชียลุกขึ้นและก้าวเดิน. พงษ์
ศักดิ์ อุ่นตระกูล คริสโตเฟอร์ บอลดิง และรีนา มาร์วาห์ (บรรณาธิการ) กรุงเทพฯ : บริษัท โพส พับลิชชิง จ ากัด (มหาชน). 
หน้า 396-410. 
94 ธโสธร ตู้ทองค า. (2556). “การปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจการเมืองประเทศไทยในคริสต์ศตวรรษที่ 21 กับข้อสังเกตบาง
ประการ” รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ ครบรอบ 35 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . 
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์อักษร. หน้า. 147.  
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เคยด าริ ขณะเป็นนายกรัฐมนตรี นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตด้านพลังงาน (Energy diplomacy) 
เพ่ือลดความผันผวนด้านพลังงานของประเทศ การส่งผ่านพลังงานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยผ่านประเทศ
ไทยย่อมท าให้ประเทศกลายเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน (Power Grid) แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้95 

(ง) ด้านอาหาร ความมั่นคงด้านอาหาร คือ ความสามารถของประชาชนที่เข้าถึงอาหารที่ดีทั้งปริมาณ
และคุณภาพ ความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกจากปัญหาโลกร้อน เอลนินโญ ลานินญา ที่มาจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม จนก่อให้เกิดปัญหาทั้งความแห้งแล้ง น้ าท่วม หิมะ ท าให้พืชผลการเกษตรเสียหาย การ
เปลี่ยนแปลงด้านการผลิต การบริโภค และการกระจายสินค้าและบริการ การแพร่หลายแนวคิดบริโภคนิยม
และวัตถุนิยม ความเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างประชากร การจัดการเกษตรด้วยรูปแบบสมัยใหม่ การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปัญหาอื่น เช่น ภัยสงคราม การขยายตัวของทะเลทราย เป็นต้น ย่อมเป็นปัญหาต่อ
ความมั่นคงอาหาร ผนวกกับความอุดมสมบูรณ์ประเทศไทยที่เคยมีมาแต่อดีตลดลง การส่งเสริมการปลู กพืช
เชิงเดี่ยวเพ่ือการพาณิชย์จากการส่งออก ปัญหาหนี้สิน ที่ดิน การใช้เทคโนโลยี หรือปัญหาอื่นใด ของเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายของรัฐบาลที่เป็นปัญหา ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหาร ทางเลือกของ
ประเทศไทยต้องก าหนดยุทธศาสตร์ด้านอาหารที่ชัดเจน การวางแผนการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การส ารองอาหารเพ่ือจัดสรรให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ การจัดการพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรม 
เป็นต้น96 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญ คือ ดิน น้ า ป่า
ไม้ อากาศ และทะเล มีความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง จากการเป็นสินค้าสาธารณะที่มีคุณสมบัติคือไม่มี
บุคคลใดเป็นเจ้าของและไม่มีสามารถกีดกันให้บุคคลอ่ืนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ได้ ท าให้มีการท าลาย การ
ใช้ อย่างฟุ่มเฟือย ผิดประเภท ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดสรรการใช้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมและ
ขาดความเท่าเทียมกัน การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น ความเสื่อมของ
คุณภาพดิน น้ าที่มีการปนเปื้อนมลพิษ การตัดไม้ท าลายป่า อากาศที่เปลี่ยนแปลงผันผวน ทะเลที่มีปัญหาจาก
ปริมาณขยะท่ีมีเป็นจ านวนมาก เป็นต้น ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน าไปสู่ปัญหา ที่ส าคัญ คือ อุทกภัย 
ท าให้รัฐบาลหลายชุดนับตั้งแต่อดีตพยายามแก้ปัญหา ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ สมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี มีการวางแผนจัดการน้ าทั้งระบบภายใน 5 ปี ด้วยงบประมาณจ านวน 300,00 ล้านบาท แต่
ด้วยปัจจัยแวดล้อมและบริบททางการเมืองท าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ จนเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่น าไปสู่ภัยพิบัติ 
ที่ส าคัญ คือ การเกิดอุทกภัยหรือน้ าท่วมใหญ่ของประเทศไทยใน พ.ศ. 2554 นับเป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรง แม้
ภายหลังจะมีความพยายามด าเนินการ ที่ส าคัญ คือ สมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แต่กลับ
เผชิญปัญหาเช่นกัน ท าให้รัฐบาลภายหลังก าหนดเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องในนโยบายประเทศไทย 4.0 และแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท าให้ทิศทางและแนวโน้มของประเทศไทยด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
และควรจะเป็น จะต้องมาจากความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน วางแผน ปฏิบัติ และติดตาม
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ประเมินผล ร่วมกัน การเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการเน้นผลประโยชน์สาธารณะเป็นอันดับ
แรก   

(จ) ด้านประชากร อัตราการเพ่ิมประชากรที่สูงมากในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี 
ท าให้รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ การรณรงค์การคุมก าเนิดประชากร ความต่อเนื่องภายหลังน าไปสู่
ความส าเร็จของนโยบายส่งผลให้อัตราการเกิดลดลงเป็นจ านวนมาก ท าให้จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลงใน
ปัจจุบัน ส่งผลต่อการที่ประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนับตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ท าให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายใน
ปัจจุบันและอนาคตด้วยการรณรงค์ให้มีการแต่งงานเพ่ือเพ่ิมจ านวนประชากรด้วยมาตรการจูงใจที่หลากหลาย 
ที่ส าคัญ คือ การลดภาษี การให้การศึกษาฟรีแก่บุตรหลาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ การ
เปิดโอกาสให้ชาวต่างประเทศโอนสัญชาติเป็นคนไทย มีสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท า
ให้รัฐต้องมีการวางแผนให้ผู้สูงอายุ ที่ส าคัญ คือ การดูแลรักษาสุขภาพ การรักษาพยาบาล การมีที่พักอาศัยที่
เหมาะสม การมีอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวก การออม การให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีความสุข การสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ เช่น ระบบขนส่งมวลชน การเดินทางไปหน่วยงานราชการ ห้องน้ าสาธารณะ 
เป็นต้น 

ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของประชากรน ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงของเมืองที่มาจากการอพยพของ
ประชาชนทั้งวัยเด็กเพ่ือมาศึกษาเล่าเรียน กับวัยหนุ่มสาวเป็นแรงงานเพ่ือมาท างาน ส่งผลให้เมืองเติบโตอย่าง
มากมาย ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของชนบทที่ปัจจุบันกลายเป็นเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางที่กระจาย
อยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ เชื่อมโยงติดต่อกันด้วยระบบการคมนาคมที่ทันสมัย ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางการผลิต การบริโภค และการกระจายสินค้าและบริการ มีร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นในชุมชนและเมืองทุกแห่ง 
ประชากรจ านวนมากมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต การขยายตัว
ของเมืองท าให้อ านาจการปกครองต้องเปลี่ยนแปลงตามในอนาคต เพ่ือการส่งมอบบริการสาธารณะแก่
ประชาชน (public service delivery) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน มีความร่วมมือระหว่างเขตการปกครองข้างเคียงเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ความเปลี่ยนแปลงของประชากรยังมาจากการที่มีชาวต่างประเทศและคนต่างด้าวจ านวนมาก
เข้ามาอาศัยและพ านักในประเทศไทย   

(ฉ) ผู้ลี้ภัย ผู้อพยพ ผู้ใช้แรงงาน และคนไร้รัฐไร้สัญชาติ นับเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ต่อเนื่องมานับตั้งแต่
อดีต เพราะประเทศไทยมีพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านทางบกและทางทะเล ความสงบสุขและความ
อุดมสมบูรณ์ที่มากกว่าประเทศอ่ืนเกือบทั้งหมดในภูมิภาค ท าให้ประเทศไทยกลายเป็นเป้าหมายการเดินทางสู่
การพ านักและตั้งถิ่นฐาน ทั้งจากปัจจัยทางการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้าน ที่ส าคัญ คือ ความขัดแย้งจากการ
ต่อสู้เพ่ือเอกราช ความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน ที่ส าคัญ คือ 
ปัญหาความยากจน การประกอบอาชีพ ประเทศไทยก าหนดประเภทกลุ่มคนต่างด้าวหรือคนที่ไม่มีสัญชาติไทย 
ประกอบด้วย กลุ่มคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย กลุ่มชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ท าให้รัฐบาลมีนโยบาย
แก้ปัญหาเรื่องสถานะบุคคลและสัญชาติจ านวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเด็กนักเรียนและนักศึกษา กลุ่มคน
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ไร้รากเหง้าที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ และกลุ่มบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ให้ กับ
ประเทศ กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา กลุ่มผู้ลี้ภัยการสู้รบจากประเทศพม่า และกลุ่ม
บุตรของบุคคลต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
การได้สัญชาติ ท าให้ประเทศไทยโดยกระทรวงมหาดไทยแก้ไขด้วยการก าหนดนโยบายสาธารณะด้วยการจัด
แบ่งเป็นกลุ่มจ านวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาบุคคลที่ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร การแก้ไข
ปัญหาเรื่องสิทธิอาศัยในประเทศไทย และการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติส าหรับบุตรของคนไร้สัญชาติที่เกิดใน
ประเทศไทย97 ขณะเดียวกัน ประเทศไทยและสมาชิกประเทศอาเซียนอ่ืนต่างเผชิญปัญหาผู้อพยพ ที่ส าคัญ คือ 
ชาวโรฮิงญา ที่เดินทางออกจากพม่า ท าให้เป็นมนุษย์เรือ (boat people) สมัยใหม่ที่หลบหนีออกจากประเทศ 
เพ่ือหาถิ่นพ านักถาวร สัมพันธ์กับเรื่องสิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์ และความม่ันคงมนุษย์ ก่อให้เกิดผลกระทบ
กับประเทศไทยและสมาชิกประเทศอาเซียนอ่ืนเป็นวงกว้าง   
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ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์ท าให้ประเทศไทยที่มีสังคมที่มีความต่อเนื่องจากพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมข้าวก่อให้เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่นต้องเปลี่ยนแปลง ที่ส าคัญ เป็นความเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่
ทันสมัยตามมาตรฐานการวัดระดับสากล การแพทย์และการสาธารณสุขที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงรอบ
ด้าน ที่ส าคัญ คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่กลายเป็นต้นแบบในประเทศหลายประเทศ พลังงานที่เป็น
ปัญหาด้านการจัดหาและด้านราคาท าให้ประเทศไทยพัฒนาทั้งพลังงานหลักและพลังงานทางเลือก อาหารที่
เป็นปัญหาส าคัญมาจากภาวะโลกร้อนท าให้ปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดิน น้ า ปัจจัยและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
ประชากรที่มีปัญหาส าคัญจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ผู้ใช้แรงงาน และบุคคลไร้สัญชาติ ที่
ส่วนหนึ่งกลายเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ และอ่ืนใด 
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