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11-2 การวิเคราะห์การเมือง

หน่วยที่ 11

แนวคิดเกี่ยวกับโลกำภิวัตน์

เค้ำโครงเนื้อหำ
ตอนที่ 11.1  ความหมายและปัญหาในการนิยามโลกาภิวัตน์

11.1.1 ความหมายของโลกาภิวัตน์

11.1.2 ปัญหาในการพยายามก�าหนดนิยามโลกาภิวัตน์

ตอนที่ 11.2  โลกาภิวัตน์กับมิติทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

11.2.1 โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก

11.2.2 สถานะและบทบาทของรัฐชาติ และตัวแสดงอื่น ๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

11.2.3  การพฒันาทีย่ั่งยนื: การประนปีระนอมระหว่างเศรษฐกจิ การเมอืงและสิง่แวดล้อม

ตอนที่ 11.3  โลกาภิวัตน์กับมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรม

11.3.1 เทคโนโลยีที่ฉับไว: เผยโลกที่หลากหลายหรือเป็นหนึ่งเดียว

11.3.2 สหรัฐอเมริกานุวัตน์: สากลนิยมหรือการครอบง�า

11.3.3 การอพยพข้ามประเทศกับค�าถามด้านอัตลักษณ์

แนวคิด
1.   โลกาภิวัตน์เป็นถ้อยค�าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายกว้างขวาง แต่ก็ยังมีความคลุมเครือยาก

จะหาความหมายที่แท้จริง กลุ่มแนวคิดท่ีพยายามเสนอความหมายของโลกาภิวัตน์มักจะ

ให้ความโน้มเอียงไปทางจุดยืนของตน ทั้งกลุ่มที่สนับสนุนโลกาภิวัตน์อย่างมากไปจนถึง

กลุ่มท่ีต่อต้านแนวคิดและกระบวนการดังกล่าว หรือมีลักษณะที่เรียกว่า “ทวิลักษณ์- 

โลกาภิวัตน์”

2.   แนวคิดเสรนียิมใหม่ทางเศรษฐกจิ เป็นแนวคดิกระแสหลักทีค่รอบง�าการพฒันาเศรษฐกจิ

ทั่วโลก มหาอ�านาจจึงมีส่วนอย่างส�าคัญในการก�าหนดความเป็นไปของโลกาภิวัตน์ แต่

แนวคิดน้ีก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย อย่างไรก็ตาม ในยุคโลกาภิวัตน์

นอกจากรฐัชาตแิล้วยงัมตีวัแสดงอ่ืน ๆ ทีมี่สถานะและบทบาทส�าคัญ เช่น บรรษทัข้ามชาติ 

การก่อการร้าย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 

อันเกิดจากโลกาภิวัตน์ แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่แนวคิดข้างต้นก็ยังไม่ก่อให้

เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรนัก เพราะแนวคิดเสรีนิยมใหม่ยังคงเป็นกระแสหลักครอบง�า

มิติทางเศรษฐกิจ ถึงกับมีการเสนอว่าไม่มีทางเลือกอ่ืนใดส�าหรับแนวทางการพัฒนา

เศรษฐกิจ
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11-3แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

3.   การขยายตัวทางเทคโนโลยีการสื่อสารให้โอกาสของการแสดงออกถึงความแตกต่าง  

หลากหลายในลักษณะพหุนิยม อันจะช่วยสนับสนุนค่านิยมประชาธิปไตย แต่ในแง่ร้าย 

อาจเป็นการครอบง�าทางวฒันธรรมด้วยการบรูณาการ อนัเป็นการคกุคามต่อความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายในโลก และยังเป็นการยัดเยียดการครอบง�า วัฒนธรรม

ตะวันตกให้กับโลกที่สาม ซึ่งเป็นการรักษาความสัมพันธ์ในแบบพึ่งพิงให้ด�ารงอยู่ในโลก 

หลังยุคอาณานิคม ความแข็งแกร่งทางการทหาร บทบาทน�าทางการเมือง ตลอดจน

ศักยภาพและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เป็นฐานอย่างดีให้กับการรุกคืบทาง วัฒนธรรม

จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งบ่อนท�าลายเสถียรภาพของระเบียบทางวัฒนธรรมและ ความหมาย

เชิงสัญลักษณ์ซึ่งยึดถือกันมานาน การบริโภคได้กลายเป็นรูปแบบหลักของ การแสดง

ความเป็นตัวตน และแหล่งบ่งชี้ส�าคัญของอัตลักษณ์ และได้กลายเป็นสินค้า โดยมีบริบท

แห่งการแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องประเมินคุณค่ามากกว่าบริบทของการผลิตและประโยชน์

ใช้สอยอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 11 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบาย วิเคราะห์ ความหมายและปัญหาในการนิยามโลกาภิวัตน์ได้

2.  อธบิาย วิเคราะห์ ความสมัพันธ์ระหว่างโลกาภวิตัน์กบัมิตทิางด้านเศรษฐกจิและการเมอืงได้

3.  อธิบาย วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์กับมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมได้
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11-4 การวิเคราะห์การเมือง

ควำมน�ำ

โลกาภิวัตน์ (globalization) ออกจะเป็นถ้อยค�าคุ้นหูและสร้างความเคยชินให้กับสายตาชาวไทย

มาเกือบสองทศวรรษเพราะแทรกซึมเข้าไปในทุกวงการ แต่หากมองในระดับโลก โดยเฉพาะในขอบข่ายของ

สังคมตะวันตกคงต้องยอมรับว่าถ้อยค�าดังกล่าวเป็นที่รู ้จักกันในแวดวงวิชาการและหนังสือมาเกือบครึ่ง

ศตวรรษก่อนจะแพร่กระจายออกไปในทุกภูมิภาคและทุกส่วนของสังคมในราวเกือบสองทศวรรษ ดังที่กล่าว 

หากย้อนพิจารณาในระดับต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่าโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบตั้งแต่วิถีชีวิตของปัจเจกชน ท้ังใน

รูปของชีวิตประจ�าวัน การท�างาน การพักผ่อน ตลอดจนมุมมองต่อโลกและสังคม ไปจนกระทั่งกลุ่มสังคม 

รูปแบบต่าง ๆ ที่ปัจเจกชนเป็นหรือไม่เป็นสมาชิก ตลอดจนรัฐทั้งในรูปของรัฐเดี่ยวและองค์การระหว่างรัฐ

บ้างกล่าวถึงโลกาภิวัตน์ในแง่ดี เอ่ยถึงถ้อยค�าดังกล่าวพร้อมกับรอยยิ้ม และสายตาแห่งความหวัง บ้างเอ่ย

ค�าและแสดงท่าทีไปในทิศทางตรงข้าม โลกาภิวัตน์คืออะไร เหตุใดจึงสร้างความรู้สึกและผลกระทบได ้

หลากหลายเช่นน้ี คือสิ่งที่หน่วยนี้พยายามให้ภาพเพื่อตอบค�าถามดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การเสนอภาพโลกาภิวัตน์ในที่น้ี ไม่อาจจะด�าเนินไปได้อย่างรอบด้าน เพราะข้อจ�ากัด 

ทั้งทางด้านเวลาและพื้นที่ ผู้เขียนจึงพยายามท�าได้เพียงสรุปภาพเป็นพื้นความรู้ให้ผู้ศึกษาน�าไปศึกษา เพิ่ม

เติมจากเอกสารอ้างอิง หรือเอกสารอื่น ๆ ตามแต่ความสนใจ เพราะโลกาภิวัตน์เกี่ยวโยงไปยังเรื่องต่าง ๆ 

มากมายจนไม่อาจจะท�าความเข้าใจได้กระจ่างโดยอาศัยพื้นความรู้แค่เพียงรัฐศาสตร์

เพื่อให้สะดวกในการติดตามท�าความเข้าใจเนื้อหาของหน่วยจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนหลัก ในส่วนแรก

เป็นการนิยามความหมายของโลกาภิวัตน์ โดยพยายามให้ความหมายจากทั้งฝ่ายสนับสนุน (globalists) และ

ฝ่ายที่สงสัยในสถานะและศักยภาพของโลกาภิวัตน์ (sceptics) ก่อนที่จะสรุปภาพด้วยนิยามที่มีลักษณะ

ครอบคลุมความคิดเห็นของทั้งสองฝ่าย ในส่วนต่อ ๆ ไป เป็นการเสนอภาพโลกาภิวัตน์กับผลกระทบใน 

มิติต่าง ๆ ในลักษณะที่ว่าโลกาภิวัตน์ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และตั้งค�าถามที่น่าสนใจในมิติเหล่านั้น 

อย่างไรบ้าง เริ่มด้วยมิติทางด้านการเมืองกับค�าถามหลักในเรื่องสถานะของรัฐตลอดจนการพยายาม

เปลี่ยนแปลงนิยามความม่ันคงที่เคยมีแต่รัฐและการทหารเป็นผู้ผูกขาดไปสู่ทิศทางที่มีความหมายกว้างยิ่ง

ขึ้น มิติส่วนที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เน้นภาพที่หลายฝ่ายแสดงความห่วงใยอยู่ในปัจจุบัน 

เช่น ช่องว่างเรือ่งรายได้ทีข่ยายห่างมากขึน้ทกุท ีการไม่มทีางเลอืกอืน่ในการพฒันาเศรษฐกจิตามแนวคดิแบบ

เสรีนิยมใหม่จริงหรือ เศรษฐกิจโยงใยไปยังสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร และพอจะมีทางเลือกในเรื่องดังกล่าว 

หรือไม่ มิติสุดท้ายเกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมและวัฒนธรรม มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเกิดขึ้นในบริบทนี้ 

เมื่อมองจากแง่มุมดังกล่าวภาพของโลกาภิวัตน์จะเป็นเช่นใด ในส่วนสุดท้ายจะเป็นการสรุปภาพทั้งหมดจาก

ทัศนะของผู้เขียน เพราะคงเป็นการยากที่จะปฏิเสธว่าการศึกษาในเรื่องโลกาภิวัตน์ปลอดแล้วซึ่งแนวทางเชิง

ปทัสถาน
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11-5แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

ตอนที่ 11.1

ควำมหมำยและปัญหำในกำรนิยำมโลกำภิวัตน์

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 11.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง 
เรื่องท่ี 11.1.1 ความหมายของโลกาภิวัตน์

เรื่องท่ี 11.1.2 ปัญหาในการพยายามก�าหนดนิยามโลกาภิวัตน์

แนวคิด
1.   โลกาภวิตัน์ เป็นถ้อยค�าทีใ่ช้กนัอย่างแพร่หลายกว้างขวางแต่กยั็งมีความคลมุเครอื ยากจะ 

หาความหมายทีแ่ท้จรงิ เพราะมกีารให้ความหมายอย่างหลากหลาย เช่น ความเป็นหมูบ้่าน 

โลก การเกิดแนวโน้มของความเป็นหน่ึงเดียวของสังคมและรัฐ ตลอดจนการเพิ่มปริมาณ 

ในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างสังคมขึ้นอย่างมาก โลกาภิวัตน์จึงเป็นกระบวนการเร่งให้

เกิดภาวะโลกนิยมมากขึ้น

2.  กลุ่มแนวคิดที่พยายามเสนอความหมายของโลกาภิวัตน์ มักจะให้ความโน้มเอียงไปทาง 

จุดยืนของตน ทั้งกลุ่มที่สนับสนุนโลกาภิวัตน์อย่างมาก ไปจนถึงกลุ่มที่ต่อต้านแนวคิด 

และกระบวนการดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า โลกาภิวัตน์เปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้าน 

หากปราศจากการรับรูด้้านใดด้านหนึง่ คงไม่อาจท�าให้เข้าใจโลกาภวิตัน์ได้กระจ่างนกั และ

นั่นคือความหมายของค�าว่า “ทวิลักษณ์โลกาภิวัตน์”

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาตอนท่ี 11.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายและวิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับความหมายของโลกาภิวัตน์ได้

2.  อธิบายและวิเคราะห์ปัญหาในการพยายามก�าหนดนิยามโลกาภิวัตน์ได้
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11-6 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 11.1.1 ควำมหมำยของโลกำภิวัตน์

“โลกาภิวัตน์” ออกจะเป็นค�าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวงการ ครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่ 

อินเทอร์เน็ตไปจนกระทั่งแฮมเบอร์เกอร์จนออกจะดูเป็นถ้อยค�าที่คลุมเครือ ยากจะหาความหมายที่แท้จริง1 

แม้เป็นการยากที่จะตอบว่าโลกาภิวัตน์คืออะไร เกิดขึ้นเมื่อไรกันแน่ แต่ค�าตอบดูจะมาง่ายกว่าหากถามถึง 

ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ บ้างก็เอ่ยถึงการติดต่อสื่อสารอันฉับไวรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ถูกจนเสนอภาพว่า 

ไม่ยากนักที่จะเกิด “หมู่บ้านโลก” บ้างก็เสนอภาพว่า ยุคนี้คือยุคแห่งความไม่เท่าเทียมอย่างแท้จริง เป็น 

ยุคสมัย แห่งการครอบง�าเบ็ดเสร็จ จากประเทศมหาอ�านาจอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เพราะเป็น

ผู้ผูกขาดการใช้เทคโนโลยี ควบคุมตลาดเงินทุนโลก ผูกขาดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร-

ธรรมชาติที่ส�าคัญของโลก (โดยเฉพาะแหล่งน�้ามันในตะวันออกกลาง) ครอบง�าการติดต่อสื่อสารและ

สื่อมวลชน (ชื่อของ ไมโครซอฟต์ ซีเอ็นเอ็น เอโอแอล และ/หรือ ยาธ ดูจะปรากฏออกมาอย่างเด่นชัด)  

ตลอดจนผูกขาดการเข้าถึงอาวุธที่มีอ�านาจในการท�าลายล้างสูง2 โลกในทัศนะของโลกาภิวัตน์เเบ่งออกเป็น

สองข้ัวระหว่างประเทศร�่ารวยและประเทศยากจน

บ้างก็เสนอภาพว่า แม้โลกอาจจะยังไม่ก้าวไกลถึงขนาดเกิดหมู่บ้านโลก แต่ยุคร่วมสมัยที่เรียกว่า 

โลกาภิวัตน์ก็มีองค์ประกอบสามสิ่งที่ท�าให้โลกแตกต่างไปจากเดิมนั้นก็คือ การลดก�าแพงอุปสรรคระหว่าง 

สังคมและรัฐ เกิดแนวโน้มของความเป็นหนึ่งเดียว (homogeneity) ของสังคมและรัฐ ตลอดจนการเพิ่ม 

ปริมาณในการติดต่อสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างสังคมข้ึนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการค้า เงินทุน การแลก

เปลี่ยนสกุลเงิน หรือการเคล่ือนย้ายของผู้อพยพและนักท่องเที่ยว แน่นอนว่า ในทางเศรษฐกิจนั้นเกี่ยวโยง 

ถึงการค้าเสรี และปริมาณเงินตราที่ไหลข้ามแดนในทางการเมือง หมายถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลที่เพิ่ม 

มากข้ึน รวมไปถึงความร่วมมือข้ามแดนของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ ส่วนในทางวัฒนธรรม นั่นหมายถึง โอกาส

ที่แต่ละวัฒนธรรมได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น แม้สิ่งเหล่าน้ีจะมีรากฐานสืบย้อนไปในประวัติศาสตร์ 

(ยโุรป) ตัง้แต่เริม่ระบบเศรษฐกจิทนุนยิมเมือ่ราวศตวรรษที ่15 แต่การปฏวิตัเิทคโนโลยีท�าให้การเปล่ียนแปลง

เกิดข้ึนในอัตราเร่ง หลายคนอาจจะมองบรรษัทข้ามชาติว่าเป็นตัวผลักดันหลัก แต่ฮอลลิเดย์3 (Holliday) 

เสนอภาพว่า รัฐ คือผู้ผลักดัน

1 Susan Strange. (1996). The Retreat of the State: The Diffusion of Power In the World Economy. Cam-

bridge: University Press. “Introduction” วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ แปลเป็นภาษาไทยภายใต้การสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ 

(อยู่ในระหว่างด�าเนินการจัดพิมพ์) 
2 Samir Amin. (2000). Capitalism in the Age of Globalization: The Management of Contemporary Society. 

3rd ed. New York: Zed Books. pp. 1-3. 
3 Fred Holliday. (2011). The World at 2000. New York: Palarove. pp. 61.62. 
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11-7แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

หากมองผิวเผินแนวคิดข้างต้น แทบจะไม่แตกต่างจากแนวคิด “การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน” 

(interdependence) ซึ่งเคยโดดเด่นในช่วงทศวรรษ 1970 เป็นอย่างมาก ก่อนท่ีจะมีแนวคิด “ระบอบ” 

(regime) เกดิขึน้มาเบยีดบงั ช่วงชิงพืน้ทีค่วามสนใจในราวทศวรรษ 1980 และตามมาด้วยแนวคิดโลกาภิวตัน์ 

ในทศวรรษ 1990 ทั้งที่ค�าค�าน้ีเร่ิมปรากฏขึ้นในราวทศวรรษ 1960 (ในสังคมตะวันตก ในสังคมไทยน้ัน  

ค�าดังกล่าวเข้ามาในช่วงทศวรรษ 1990 และท�าให้เกิดปัญหาในการบัญญัติศัพท์ขึ้น แต่ยังไม่สู้มีวิวาทะที่เด่น

ชัดในเรื่องการให้ความหมายนัก) ส�าหรับเคียวเฮน และไนย์ ผู้ให้ก�าเนิดแนวคิด “การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและ

กัน” นั้นมองว่า โลกาภิวัตน์เป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดโลกนิยม (globalism) ซึ่งอ้างอิงเครือข่ายในการเชื่อม

ประสานของความสัมพันธ์อันหลากหลายที่ก้าวข้ามพื้นที่ทางกายภาพในหลายทวีป มิใช่มีความเข้มข้น  

อยู่เพียงแค่ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่หย่ังรากลึกในอดีตโดยมีโลกาภิวัตน์เป็นกระบวน

การเร่งให้เกิดภาวะโลกนิยมมากข้ึนในปัจจุบัน ซ่ึงอาจจะรวมถึงในอดีตด้วย

สิ่งที่ท�าให้ภาวะโลกนิยมแตกต่างไปจากเดิมก็คือ ความหนาแน่นในการเชื่อมประสานในส่ีมิติ มิติที่

หนึ่ง เศรษฐกจิ มิติที่เกี่ยวโยงไปถึงการไหลเวียนของสินค้า บริการ และเงินทุน ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร และ

โลกทัศน์ท่ีพ่วงมากับการแลกเปลี่ยนทางการตลาดที่ไปได้ไกลย่ิงขึ้น มิติที่สอง ด้ำนกำรทหำร ซึ่งอ้างอิงถึง

เครือข่ายทางไกล ซึ่งสามารถใช้ก�าลังเพื่อรักษาสัญญา และสร้างภัยคุกคาม โดยเฉพาะการใช้อาวุธที่มี

ประสิทธิภาพและมีอ�านาจในการท�าลายล้างสูง มิติที่สาม ด้ำนสิง่แวดล้อมนัน้ เกี่ยวโยงไปถึงการขนถ่ายวัสดุ

อุปกรณ์ ทั้งในชั้นบรรยากาศ หรือภาคพื้นสมุทร รวมไปถึงวัสดุทางชีวภาพ เช่น วัสดุด้านพันธุกรรมที่ส่งผล 

กระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์ และมิติสุดท้าย ด้ำนสงัคมและวัฒนธรรม เป็นการเน้นถึงการ

เคลื่อนไหวในเรื่องแนวคิด ข้อมูลข่าวสาร ภาพลักษณ์ (image) และผู้คน ซึ่งก็คือ พาหะในการน�าข้อมูล

ข่าวสารและความคิดน่ันเอง

ความหนาแน่นหรือความเข้มข้นของเครือข่ายในการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันนั้นมิใช่เพียงแค่เพิ่ม 

ระดับในแต่ละมิติ แต่ยังหมายถึงการที่มิติต่าง ๆ สามารถติดต่อประสานกันในแนวลึกและกว้างยิ่งขึ้น เมื่อ

นั้นจะท�าให้ผลกระทบในภูมิภาคทางกายภาพที่ใดที่หน่ึง ในมิติใดมิติหนึ่ง สามารส่งผลกระทบอย่างมากต่อ

ภูมิภาคอื่นและมิติอื่น แน่นอนว่าความเข้มข้นในเชิงสถาบันและระหว่างระบบมีความฉับไวและเข้มข้นแค่

ไหนและความเข้มข้นในเชิงสถาบันซ่ึงมิได้เกี่ยวโยงแค่ในระดับปัจเจกแต่ยังรวมถึงการเก่ียวโยงระหว่าง 

เครือข่ายต่าง ๆ นี้เอง ที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และนี่เองคือความหมายที่แท้จริงของค�าว่า “การพึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกันอย่างสลับซับช้อน” (complex interdependence)4 

 

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.1.1

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.1 เรื่องที่ 11.1.1

4 Robert O. Keohane & Joseph S. Nye Jr. (2002). “Globalization: What’s New? What’s Not? And So What?”. 

Foreign Policy. (Spring 2000). pp. 114-119. 
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11-8 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 11.1.2 ปัญหำในกำรพยำยำมก�ำหนดนิยำมโลกำภิวัตน์

การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันอย่างสลับซับช้อน ดูจะเป็นการเพิ่มความส�าคัญให้กับมิติทางด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยลดพื้นที่ความส�าคัญด้านการทหาร แต่มิได้หมายความว่า มิติทางด้าน

การเมืองและอ�านาจจะแห้งเหือดไป ความจริงการเมืองยังคงเป็นองค์ประกอบส�าคัญย่ิง โดยจะเห็นได้จาก

ภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ในเชิงอสมมาตร (asymmetric) ทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ทั้งในระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ในระดับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ และความสัมพันธ์ในระดับข้ามรัฐ (trans-

governmental relation)

แน่นอนว่า หลายฝ่ายมุ่งมองไปที่สหรัฐอเมริกาในฐานะศูนย์กลางอ�านาจ โดยมีเครือข่ายย่ืนออกไป

ยังส่วนต่าง ๆ ของโลก ไนย์เองก็ยอมรับว่า ภาพเช่นนี้ มีความจริงอยู่บ้างในฐานะที่สหรัฐอเมริกาเป็น

ศูนย์กลางของมิติดังกล่าว ในทางเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกาคือแหล่งตลาดทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นประเทศ

เดียวที่สามารถแสดงบทบาททางการทหารได้ทั่วโลก ในทางสังคมนั้นสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางของ

วฒันธรรมป็อป (pop culture) ณ ปัจจบุนั สหรัฐอเมรกิาคอืผู้ผลติมลพิษรายใหญ่ทีสุ่ดของโลก การสนบัสนนุ

ทางการเมืองจากสหรัฐอเมริกาจึงจ�าเป็นต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

แต่ความจริงเช่นนั้น เป็นเพียงบางส่วนที่ไม่สอดรับกันทั้งหมดกับการมองว่า สหรัฐอเมริกาเป็น

ศูนย์กลางท่ีมีแขนขายุ่มย่ามไปทั้งโลก อันเป็นภาพของการมองว่าสหรัฐอเมริกาคือเจ้าครองโลกแต่ผู้เดียว 

(hegemon or emitaralist) โดยไนย์ให้เหตุผลว่า แนวคิดดังกล่าวใช้ได้เฉพาะมิติทางการทหาร แต่ไม่

ครอบคลุมมิติอ่ืน ๆ ที่มีตัวแสดงหลากหลายเข้ามาเก่ียวข้อง ภาพดังกล่าวอาจจะท�าให้เกิดการเข้าใจผิดว่า 

ปราศจากลักษณะต่างตอบแทน (reciprocity) หรือความอ่อนแอสองทาง (two-way vulnerability) แม้แต่

ในเรือ่งการทหาร ซ่ึง สหรัฐอเมริกาสามารถแสดงบทบาทได้ทัว่โลก กไ็ม่ได้ท�าให้สหรัฐอเมริกาไร้ความอ่อนแอ 

เหตุการณ์ “11 กันยายน 2001” เป็นบทเรียนส�าคัญที่ท�าให้สหรัฐอเมริกาหันมาเน้นอ�านาจด้านแข็ง (hard 

power) ทางด้านการทหารและกิจการที่เกี่ยวข้อง จนน�าไปสู่สงครามกับการก่อการร้าย และสงครามแต่ฝ่าย

เดียวกับอิรัก ซึ่งยากจะหาทางออก และไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐอเมริกาเองในระยะยาว โดยเฉพาะในเรื่อง 

ภาพลักษณ์ สหรัฐอเมริกาน่าจะให้ความส�าคัญกับอ�านาจด้านอ่อน (soft power) โดยเฉพาะทางด้านสังคม

เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ครอบง�าวัฒนธรรมป๊อปแบบเบ็ดเสร็จ เพราะแม้

สหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ส่งออกมากที่สุด แต่ก็เป็นผู้น�าเข้าแนวคิดและผู้อพยพมากที่สุดเช่นกัน ซึ่งคนกลุ่มนี้

เองท�าให้สหรัฐอเมริกาอ่อนไหวต่อภาวะโลกนิยมทางด้านสังคมและวัฒนธรรม

ปัญหาอีกประการหนึ่ง ที่เกิดจากการมองภาพแบบศูนย์กลางกับเครือข่าย ก็คือ ไม่สามารถบ่งช้ีถึง 

ความสัมพันธ์และความส�าคัญของเครือข่ายระดับโลกอื่น ๆ ในทางการเงินนั้น ลอนดอน แฟรงเฟิร์ต และ 

โตเกียว ส�าคัญไม่น้อยไปกว่านิวยอร์ก ในทางสังคมและการเมืองนั้น ปารีสย่อมส�าคัญต่อชาวกาบองมากกว่า 

วอชิงตัน เช่นเดียวกับที่มอสโกมีความส�าคัญต่อเอเชียกลาง ส่วนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้น ปัจจุบัน
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11-9แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

สหรัฐอเมริกาอาจจะส�าคัญต่อมัลดีฟ แต่ในอนาคตความส�าคัญจะย้ายไปที่จีน ในฐานะผู้ผลิตมลพิษรายใหญ่

ของโลกอัน ส่งผลต่อภาวะเรือนกระจก (greenhouse effect) อันจะท�าให้ระดับน�้าทะเลรอบเกาะมัลดีฟสูง

ขึ้น

ข้อผิดพลาดประการสุดท้าย ส�าหรับการมองภาพดังกล่าว ก็คือ ท�าให้มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง 

ของโครงสร้างเชิงสถาปัตยกรรมภายในเครือข่าย ศูนย์กลางจะมีความส�าคัญหากเครือข่ายไม่สามารถติดต่อ

กันได้เอง แต่หากท�าได้อ�านาจของศูนย์กลางย่อมลดน้อยลง เช่น การขยายตัวของอินเทอร์เน็ต ได้ท�าให้

อ�านาจเชิงโครงสร้างของรัฐส่วนกลางลดลง และความส�าคัญของอินเทอร์เน็ตน้ีเอง ท่ีจะท�าให้บทบาทน�าของ

สหรัฐอเมริกาเส่ือมถอยลงในอนาคต เพราะปริมาณและความส�าคัญที่เพิ่มขึ้นของภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต 

จะช่วยท�าให้จีนขยายวัฒนธรรมทางการเมืองแบบจีนออกไปได้นอกขอบเขตกายภาพของตน5 ยิ่งต้นทุนด้าน

การสื่อสารถูกลงเท่าใด ก็ยิ่งท�าให้อิทธิพลของจีนแพร่เร็วขึ้น ปัจจุบันแม้สหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้สนับสนุนและ

ได้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ แต่ในระยะยาว กระบวนการนี้จะท�าให้ความสามารถทางเศรษฐกิจ

และเทคโนโลยีแพร่ไปยังส่วนต่าง ๆ อันจะเป็นการลดการขยายตัวจากการครอบง�าของสหรัฐอเมริกา6

แม้จะยังไม่มีความเห็นที่ชัดเจนร่วมกันในเรื่องความหมาย แตjพอจะมองเห็นจุดร่วมในการเสนอ

ภาพถึงความเกี่ยวข้องของโลกาภิวัตน์ กับค�าถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสวัสดิการ ชุมชนเชิงปทัสถาน การ 

ด�าเนินการให้เกิดประชาธิปไตยที่ดี และแม้แต่เรื่องความม่ันคง แน่นอนว่า ค�าถามเหล่านี้โยงใยอยู่กับหลาย

สาขาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ การศึกษาเก่ียว

กับการส่ือสารและวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น การเสนอ

ความหมายของโลกาภิวัตน์ จึงเกี่ยวข้องอย่างมากกับจุดยืนและกรอบการมองหรือทฤษฎีของผู้ศึกษา ไม่ว่า

จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เช่น การเสนอภาพแบบสัจนิยม (realism) จะเห็นว่าโลกาภิวัตน์คือ กระบวนการ 

เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยการลดอ�านาจและความมั่นคงของรัฐ กระบวนการนี้ให้ความ

ส�าคัญกับทิศทางของชีวิตในเรื่องเศรษฐกิจและเทคโนโลยีและเกี่ยวข้องในระดับลึกกับการเปลี่ยนแปลง ใน

เรื่องวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ (identity) ท�าให้การเมืองเชิงอ�านาจระหว่างรัฐ มิใช่กิจกรรมของรัฐโดย 

เอกเทศอีกต่อไป

หากมองด้วยแนวคดิแบบพหนุยิม (pluralism) จะเหน็ถึงความเข้มข้นของการท้าทายในเชงิพหนิุยม 

ที่ดึงความสนใจไปยังเหล่าตัวแสดงข้ามชาติทั้งที่ใช่และไม่ใช่องค์การระหว่างประเทศ แนวคิดนี้เกี่ยวโยงกับ

เขตแดนระหว่างรัฐซ่ึงก�าลังจะเป็นปัญหาหลักของรัฐ ในเรื่องความเป็นเอกภาพในบางกรณีนั้นแนวคิดนี้ยัง

ตั้งค�าถามเก่ียวกับความสามารถของรัฐในการปฏิบัติหน้าท่ีตามแนวคิดเดิม แต่หากมองภาพด้วยสายตาแบบ 

แนวคิดโครงสร้างนิยม (structuralism) ซึ่งเสนอให้ก�าหนดนิยามกระบวนทัศน์เชิงโครงสร้างใหม่ทั้งหมดนั้น 

5 แม้จะไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจน แต่ไนย์ ก็ยังคงมองว่าจีนมีศักยภาพสูงที่จะเป็นภัยคุกคาม ไม่ต่างจากที่เคยเสนอภาพไว้

ใน “Nye’s Report” เสนอต่อฝ่ายความมั่นคงสหรัฐอเมริกาจนเกิดแนวคิด “China threat” และท�าให้สหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นกลับ

มาแน่นแฟ้นด้านความมั่นคงกันยิ่งขึ้น 
6 Joseph S. Nye Jr. (2002). The Paradox of American Power. Oxford: Oxford University Press.
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11-10 การวิเคราะห์การเมือง

ภาพแบบผิวเผิน ก็คือ การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมในการด�าเนินการของรัฐใหม่ทั้งหมด มิใช่จ�ากัดเพียงแค่

การมองตามกรอบทฤษฎีระบบโลกที่แบ่งเป็นกลุ่มครอบง�าและกลุ่มพึ่งพิงซึ่งถือว่ารัฐแสดงบทบาทไปตาม

สถานะทีก่�าหนด ด้วยแนวคดิเชงิโครงสร้าง ยิง่ปรากฏชดัว่า การศกึษาในเรือ่งดงักล่าวไม่ควรมเีส้นแบ่งระหว่าง

การเมืองและเศรษฐกิจอีกต่อไป7

หนึ่งในค�าถามหลัก ที่ผู้สนใจโลกาภิวัตน์ต้องการค�าตอบ ก็คือสถานะของรัฐที่อิงแอบอยู่กับแนวคิด 

ทางการเมืองแบบเวสต์ฟาเลีย (Westphalia)8 จะเป็นอย่างไร แนวคิดดังกล่าวมีจุดเน้นอยู่ที่รัฐอธิปไตย  

อันเน้นเขตแดนทางการเมืองที่ผู้ปกครองไม่ยอมรับอ�านาจอื่นใดว่าเท่าเทียมกับตนในเขตแดนที่ก�าหนด และ

ไม่ยอมรับอ�านาจเหนือกว่าจากภายนอกเว้นแต่ในกรณีเฉพาะ ปัจเจกชนไม่มีที่ยืนในสังคมระหว่างประเทศ

ทีป่ระกอบด้วยรฐัเหล่าน้ี ซ่ึงถอืว่ามคีวามเท่าเทยีมกนัทางกฎหมาย แต่มคีวามสามารถแตกต่างกนั (อภมิหาอ�านาจ 

มหาอ�านาจขนาดกลาง มหาอ�านาจขนาดเล็ก) โดยทั่วไปถือว่ารัฐเหล่านี้เท่าเทียมกัน ในสังคมระหว่างประเทศ

ซึ่งหมายความว่าธรรมเนียมในเร่ืองการไม่เข้าแทรกแซง (non-intervention) คือ หัวใจส�าคัญของความ

สัมพันธ์ระหว่างรัฐ ไม่มีรัฐใดมีสิทธิเข้าแทรกแซงกิจการของรัฐอ่ืน การไม่รุกราน (non-aggression) เป็น

อีกหนึ่งหลักการส�าคัญ อย่างไรก็ตาม รัฐมีสิทธิที่จะป้องกันตนเองโดยตรงและสามารถขยายเป็นความร่วม

มือ (collective prevention) ในการป้องกันไม่ให้รัฐใดรัฐหนึ่งก้าวขึ้นมาเป็นผู้ครอบง�า ธรรมเนียมนี้เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่มีระบบการเมืองใดก่อนหน้านี้พัฒนาให้มีความซับซ้อนได้ เช่นนี้ที่ส�าคัญแนวคิดนี้ยัง

คงเป็นกระแสหลักที่ครอบง�าความคิดในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กระบวนการโลกาภิวัตน์ที่พัฒนาขึ้นอย่างมากกลายเป็นพลังจากภายนอกที่บ่อนเซาะความสามารถ

ในด้านต่าง ๆ ของรฐั ซึง่รฐัเองกม็ส่ีวนอย่างส�าคญัทีท่�าให้เกดิกระบวนการเหล่านี ้ความสามารถในการควบคมุ 

เศรษฐกิจแห่งชาติของรัฐจะเป็นอย่างไร คือ ค�าถามจากแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ จะ 

เชื่อถือรัฐในฐานะผู้อ�านวยให้เกิดความม่ันคงได้มากน้อยแค่ไหน เป็นค�าถามจากการศึกษาด้านความม่ันคง 

ส่วนทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงปทัสถานสนใจค�าถามที่ว่า รัฐควรจะมีอัตลักษณ์ในเชิง 

ปทัสถานหรือไม่อย่างไร ส่วนทฤษฎีการเมืองให้ความสนใจว่าสถาบันต่าง ๆ ในทางประชาธิปไตยน้ันจะมี

ความยั่งยืนแค่ไหนบนหลักการของรัฐเขตแดน9

หากมองในรายละเอียด ถึงกลุ่มแนวคิดที่พยายามเสนอความหมายของโลกาภิวัตน์ให้โน้มเอียงไป

ทางจุดยืนของตน เราจะเห็นภาพตั้งแต่กลุ่มที่สนับสนุนโลกาภิวัตน์อย่างมากไปจนถึงกลุ่มที่ต่อต้านแนวคิด 

และกระบวนการดังกล่าว กลุ่มแนวคิดเสรีนิยมใหม่ (neoliberals) มองว่านี่คือยุคสมัยท่ีตลาดโลกก�าลังจะ

รวมตวัเปน็ตลาดเดยีว โลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจิจากการสถาปนาเครอืข่ายการผลติ การค้า และการเงนิ ระดับ

7 lan Clark. (1999). “Introduction” in Globalization and International Relations Theory. Oxford: Oxford 

University Press. 
8 สนธิสัญยาเวสต์ฟาเลีย (Westphalia Treaty) ค.ศ. 1648 เป็นสนธิสัญญาสันติภาพหลังสงครามศาสนาระหว่างฝ่ายที่

นับถือศาสนาคริสต์ต่างนิกาย ซึ่งรู้จักกันในนามสงคราม 30 ปี สนธิสัญญาฉบับนี้ เป็นที่ยอมรับกันว่าให้ก�าเนิดเรื่องรัฐเขตแดน (ter-

ritorial state) ซึ่งผูกโยงกับแนวคิดอธิปไตยของรัฐ 
9 lan Clark. op.cit. 
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11-11แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

โลกอันจะท�าให้เศรษฐกิจมิใช่เรื่องราวในระดับชาติ (denationalization) อีกต่อไป ด้วยวิธีการนี้จะท�าให้เกิด

ระเบยีบโลกใหม่ทีก้่าวหน้าและสร้างสรรค์ศกัยภาพทีแ่ท้จริงของมนุษย์ซ่ึงไม่ต้องอยู่ภายใต้การบงัคับของระบบ

ราชการและอ�านาจการเมืองของรัฐอีกต่อไป นี่คือวิถีทางที่จะท�าให้เสรีภาพของมนุษย์ยั่งยืน 

กลุ่มแนวคิดสถาบันระหว่างประเทศนิยมเชิงเสรี (liberal internationalists) ยังคงมองเห็นความ 

จ�าเป็นของการเมืองว่าจะท�าให้เกิดระเบียบโลกในเชิงความร่วมมือ หัวใจหลักของแนวคิดนี้ คือ การพึ่งพา 

อาศัยซึ่งกันและกันที่เพิ่มมากข้ึน ประชาธิปไตยและสถาบันในระดับโลก ซึ่งเกี่ยวโยงกันผ่านแนวคิดการ 

ปกครองระดับโลก (global governance)10 ซึง่รฐัองค์การระหว่างประเทศ ระบอบระหว่างประเทศ หน่วยงาน 

ที่ไม่ใช่รัฐ การเคลื่อนไหวภาคประชาชนและตลาดเข้ามาประสานความร่วมมือในการก�าหนดทิศทางความ 

สัมพันธ์ระดับโลก กรรมาธิการการปกครองระดับโลก (Commission on Global Governance) ซึ่งเป็น

แกนน�าของกลุ่มเสนอให้มีการจัดตั้งสมัชชาประชาชนคู่ขนานไปกับสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและให้มี

ตวัแทนเข้าร่วมแสดงความคิดเหน็และลงคะแนนในหน่วยงานดงักล่าวร่วมไปกบัการจดัตัง้เวทปีระชมุ ประชา

สังคมระดับโลก กลุ่มน้ีต้องการให้จริยธรรมพลเมือง (civic ethics) มีพ้ืนที่สูงข้ึนโดยการมีส่วนร่วมในการ

ปกครองทุกระดับเป็นหัวใจส�าคัญที่จะท�าให้ค่านิยมที่ให้ความส�าคัญกับมนุษย์ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง 

เช่น ในเร่ืองการเคารพต่อชีวิต เสรีภาพ ความยุติธรรม และความเสมอภาค การเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึง

ค่านิยมอื่น ๆ ที่เชื่อมั่นในความมีเหตุผลของมนุษย์11

กลุม่เสนอแนวคิดปฏรูิปในเชงิสถาบนั (institutional reformers) ให้ความส�าคญักบัวกิฤตนโยบาย 

สาธารณะในระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องโรคภัยต่าง ๆ หรือเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะมองว่าสถาบันระหว่าง 

ประเทศในปัจจุบัน ไร้ความสามารถในการแก้ป้ญหาดังกล่าว เน่ืองจากปัญหาในเชิงกฎหมายเพราะขาดทั้ง

ความต่อเนื่องและความเห็นพ้องต้องกันอันเนื่องมาจากการแบ่งแยกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ 

และระดับโลก ท�าให้เกิดค�าถามว่า ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในปัญหานั้น ๆ สาเหตุประการที่สอง การไร้ความ

สามารถ ช่องว่างของการมีส่วนร่วม เน่ืองจากระบบระหว่างประเทศที่ด�ารงอยู่นั้น ไม่เปิดทางให้เสียงจาก

แหล่งต่าง ๆ เข้าถึงตัวแสดงชั้นน�าระดับโลกทั้งที่ใช่รัฐและไม่ใช่รัฐ สาเหตุประการที่สามเก่ียวเน่ืองกับแรง

จูงใจ อันเนื่องมาจากความจริงที่ว่า การขาดหน่วยงานในระดับเหนือชาติ (supranational entity) ที่จะออก

และควบคุมกฎเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว ท�าให้หลายรัฐเลือกที่จะเป็น “ผู้โดยสารฟรี” (free rider) ด้วยการ

ยอมรับผลดีแต่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หากกฎระเบียบนั้นขัดต่อประโยชน์ของตน

10 แม้ค�าว่า “การปกครอง” จะไม่สู้ตรงกับความหมายที่พยายามจะลดระดับการแบ่งชั้นสูงต�่าของตัวแสดงไปสู่ระดับที่

มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น แต่ตามศัพท์บัญญัติ “govermance” หมายถึง การปกครอง ผู้เขียนจึงต้องอนุโลมตาม แม้ “global 

governance” จะมีความหมายในเชิงความร่วมมือ และการบริหารจัดการมากกว่าก็ตาม 
11 David Held, and Anthony Mc Grew. (1998). “The End of the Old Order? Globalization and the Prospects 

for World Order.” pp. 239-240, in Tim Dume. Michael Cox, and Ken Booth. (eds). The Eighty Years’ Crisis: Inter-

national Relations 1919-1999. Cambridge: Cambridge University Press. 
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11-12 การวิเคราะห์การเมือง

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มแนวคิดการปฏิรูปในระดับโลก (global transformers) น้ัน แม้จะมีพื้นฐานแนวคิด 

ใกล้เคียงกับสองกลุ่มข้างต้น แต่มีจุดเน้นอยู่ที่กระบวนการสร้างประชาธิปไตยสองด้าน (double-sided 

process) นั้นคือ ไม่เพียงแต่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปเชิงสังคมและการเมืองระดับลึกในชุมชนระดับชาติ ซ่ึง

รวมทั้งรัฐและภาคประชาสังคม แต่ยังต้องการสร้างและขยายแนวคิดเรื่องความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ี

ตรวจสอบได้และประชาธิปไตยข้ามเขตแดนรัฐ และยังต้องการสร้างส�านึกให้พลเมืองในระดับรัฐ มีความเป็น 

พลเมืองในระดับโลก (cosmopolitan citizen) อีกด้วย สิ่งเหล่าน้ี จะเกิดขึ้นได้จากพื้นฐานในการสร้างและ 

ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกิดรากฐานคิดใหม่ที่ให้ความส�าคัญกับความยุติธรรมทางสังคมและ 

ประชาธิปไตย กลุ่มแนวคิดนี้ยังเสนออีกด้วยว่า ควรจะมีการเปิดรับอาสาสมัครโดยตรงจากทุกประเทศ 

เข้า สังกัดกองก�าลังสร้างและรักษาสันติภาพ หน่วยงานดังกล่าวควรมีแหล่งทุนของตนเอง เพื่อให้มีความเป็น

อิสระ และด�าเนินการทางการเมืองแบบไม่เลือกปฏิบัติ

กลุ่มแนวคิดรัฐนิยม (statist protectionist) มองว่าโลกาภิวัตน์ คือ ตัวบ่อนท�าลายอ�านาจรัฐ  

อันจะท�าให้เกิดปัญหาในหลากมิติ จึงพยายามสนับสนุนให้รัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในการสร้างความม่ันคง 

ดูแลสวัสดิการ ตลอดจนความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน ด้วยการบ�ารุงอุตสาหกรรมภายใน จ�ากัดการแข่งขัน 

จากภายนอก ด�าเนินนโยบายการค้าเชิงรุก ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับพาณิชย์ชาตินิยม (mercantilism)  

ในอดีต ซึ่งให้ความส�าคัญกับการค้าเชิงยุทธศาสตร์ และการตีความภูมิรัฐศาสตร์ของการเมืองโลก แนวคิด

เช่นนี้ ปรากฏชัดในนโยบายของทั้งวอชิงตันและปักกิ่ง และยังเชื่อมโยงถึงการเมืองที่มองภาพด้วยสายตาของ

ความเป็นศัตรูว่า สหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกอยู่เบื้องหลังกระบวนการดังกล่าว กลุ่มแนวคิดนี้ มักรู้

ประเด็นเรื่องการปกป้องศาสนา ภาษา ธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของตน ซึ่งเป็น

แดนกลางในการรวมผู้คนไว้ด้วยค่านิยม และส�านึกถึงการมีชะตากรรมร่วมกัน

กลุ่มแนวคิดก้าวหน้า (radicals) เห็นโอกาสอันดี จากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการโลกา- 

ภิวัตน์ ว่าเป็นสภาพเงื่อนไขที่จ�าเป็นในการเสริมพลัง (empower) ให้ประชาชนได้ควบคุมชะตากรรมของ

ตนเอง และสร้างชุมชนที่ยอมรับการขยายแนวคิดเร่ืองความเสมอภาค มีนโยบายสาธารณะเชิงบวกที่เป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกับสภาพแวดล้อม กลไกส�าคัญก็คือ การเคลื่อนไหวทางสังคมที่ด�ารงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

สิ่งแวดล้อม สิทธิสตัว์ และกระบวนการต่อต้านโลกาภิวตัน์ ซึง่ท�าลายอ�านาจรัฐและหน่วยงานระหว่างประเทศ

ที่ยังยึดติด “การเมือง” ในนิยามเดิม แนวคิดนี้พยายามสร้างส�านึกให้พลเมืองรู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของ

ชุมชนท้องถิ่น และโลกในระดับเดียวกัน และพยายามแสวงหารูปแบบใหม่ (มิใช่แค่เพียงปฏิรูปองค์กรเดิม) 

ในการจัดองค์กรทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่จะเปิดทางให้กับหลักการปกครองตนเอง12 (เพื่อความ

เข้าใจที่กระจ่างมากข้ึน โปรดพิจารณาแผนภาพที่ 11.1 และ 11.2) ซึ่งเป็นการกลับทางให้ “โครงสร้าง 

ส่วนล่าง” เข้ามามีความส�าคัญในการสร้างระเบียบอารยธรรมโลก

 

12 David Held, and Anthony Mc Grew. (2003). “Chapter 8: The New Politice of globalization: Mapping 

Ideas and Theories”, in Globalization/Anti-Globalization. Cambridge: Polity Press. 
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11-13แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

ตำรำงที่ 11.1 รูปแบบต่ำง ๆ ของกำรเมืองระดับโลก-บทสรุปและกำรเปรียบเทียบ (ฝ่ำยสนับสนุนโลกำภิวัตน์)

แนวคิดเสรีนิยมใหม่ แนวคิดสำกลนิยมเชิงเสรี
แนวคิดปฏิรูปสถำบัน

ระหว่ำงประเทศ

หลักจริยธรรมน�ำทำง -  เสรีภาพในระดับ  

ปัจเจกชน

-  สิทธิมนุษยชนและความรับ

ผิดชอบร่วมกัน

-  สร้างจริยธรรมเชิงความ

ร่วมมือบนหลักการแห่ง

ความโปร่งใส การปรึกษา 

หารือและความรับผิดชอบ

ใครควรจะปกครอง -  ปัจเจกชนผ่านกลไกตลาด

และรัฐที่มีบทบาทน้อยที่สุด

-  ประชาชนด�าเนินการผ่าน

รัฐบาล องค์การและระบอบ

ระหว่างประเทศที่มีความ 

รับผิดชอบ

-  ประชาชนด�าเนินการผ่าน

ประชาสังคมรัฐและสถาบัน

ระหว่างประเทศที่มี

ประสิทธิภาพ

กุญแจในกำรปฏิรูป -  ยกเลิกการจัดองค์กรแบบ

ราชการและลดกฎเกณฑ ์

การตลาด

-  ตลาดการค้าระหว่างประเทศ 

และการจัดการด้านการ

ปกครองระหว่างประเทศที่มี

ลักษณะเปิดกว้างและ

โปร่งใส

-  ขยายการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง ใช้แนวทาง

ไตรภาคีกับการก�าหนด

นโยบายทั้งในระดับชาติ

และระหว่างประเทศ สร้าง

ความมั่นคงให้กับข้อเสนอ

สินค้าสาธารณะระดับโลก

รูปแบบของโลกำภิวัตน์ที่

ปรำรถนำ

-  ตลาดเสรีระดับโลก หลัก

นิติธรรม “ตาข่ายความ

ปลอดภัย” ให้กับผู้เสีย

เปรียบ

-  เร่งรัดการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน

และกันผ่านตลาดเสรีโดย

อาศัยรูปแบบความร่วมมือ

ระหว่างรัฐบาล

-  ก�าหนดกฎเกณฑ์ต่อ

กระบวนการดังกล่าวร่วม

ไปกับการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยในระดับโลก

รูปแบบกำรเปลี่ยนแปลง

ทำงกำรเมือง

-  ภาวะผู้น�าทาการเมืองที่มี

ประสิทธิภาพ ลดกฎระเบียบ

ราชการและสร้างระเบียบ

การค้าเสรีระหว่างประเทศ

-  สร้างความเข้มแข็งให้กับ

ระบอบสิทธิมนุษยชน ออก

กฎเกณฑ์ด้านส่ิงแวดล้อม

ร่วมไปกับการปฏิรูปการ

ปกครองระดับโลก

-  สนับสนุนบทบาทของรัฐ

และประชาสังคมเพ่ือสร้าง

ความแข็งแกร่งให้กับการ

ท�างานร่วมกัน ปฏิรูปการ

ปกครองตั้งแต่ระดับท้อง

ถิ่นไปจนระดับโลก
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11-14 การวิเคราะห์การเมือง

ตำรำงที่ 11.2 รูปแบบต่ำง ๆ ของกำรเมืองระดับโลก-บทสรุปและกำรเปรียบเทียบ (ฝ่ำยคัดค้ำนโลกำภิวัตน์)

แนวคิดกำรเปลี่ยนแปลงใน

ระดับโลก

แนวคิดรัฐนิยม/เน้นแนวทำง

ปกป้อง
กลุ่มแนวคิดก้ำวหน้ำ

หลักจริยธรรมน�ำทำง -  ความเสมอภาคทางการเมือง 

เสรีภาพทั่วหน้า ความ

ยุติธรรมทางสังคมและ 

ความรับผิดชอบร่วมกัน

-  ผลประโยชน์แห่งชาติ อัต

ลักษณ์ทางสังคม

-  วัฒนธรรมร่วมกันและ

จริยธรรมทางการเมืองท่ี

ยอมรับกันทั่วไป

-  ความเสมอภาค ความเห็น

ร่วมกัน ความเป็นหนึ่ง

เดียวกับสภาพแวดล้อม

ทางธรรมชาติ

ใครควรจะปกครอง -  ประชาชนผ่านการจัดการ

ด้านการปกครองในหลาก

ระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถ่ิน 

ไปจนถึงระดับโลก

- รัฐ ประชาชน และกลไก

- ตลาดระดับชาติ

- ประชาชนผ่านชุมชน

ปกครองตนเอง

กุญแจในกำรปฏิรูป -  เสริมความแข็งแกร่งให้กับ

สมาชิกหลากหลายซึ่งเหลื่อม

ซ้อนกันในชุมชนทางการ

เมือง พัฒนาเวทีแห่งการมี

ส่วนร่วมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น

ไประดับโลก ส่งเสริมบทบาท

กฎหมายระหว่างประเทศ

-  เสริมความแกร่งให้รัฐ

สามารถปกครองความร่วม

มือทางการเมืองระหว่าง

ประเทศ (เมื่อจ�าเป็น)

-  การบริหารจัดการตนเองทั้ง

ในที่ท�างานและชุมชนร่วม

ไปกับการจัดการปกครอง

แบบประชาธิปไตย

รูปแบบของโลกำภิวัตน์ที่

ปรำรถนำ

-  หน่วยงานสากลแบบ

ประชาธิปไตยในหลากระดับ

-  ช่วยเสริมความแข็งแกร่ง 

ให้รัฐภูมิรัฐศาสตร์ที่มี

ประสิทธิภาพ

-  ท้องถิ่นภิวัตน์ให้ความ

ส�าคัญกับกระบวนการ

เปล่ียนแปลงในระดับภูมิ

ภาคที่ต�่ากว่าระดับชาติ 

และลดระดับกระบวนการ 

โลกาภิวัตน์

รูปแบบกำรเปลี่ยนแปลง

ทำงกำรเมือง

-  รื้อฟื้นการปกครองในระดับ

โลกผ่านกระบวนการสร้าง

ประชาธิปไตยในระดับรัฐ 

ประชาสังคมและสถาบัน 

ข้ามชาติ

-  การปฏิรูปรัฐ และ

ภูมิรัฐศาสตร์

-  การเคล่ือนไหวทางสังคม

ขององค์การที่มิใช่รัฐบาล

ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมจากด้านล่าง

เพี่อให้ง่ายต่อการเข้าใจความหมายและมุมมองจากผลกระทบต่อโลกาภิวัตน์ สามารถแยกกลุ่ม 

แนวคิดต่าง ๆ ข้างต้นออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ นั้นคือ กลุ่มต่อต้าน และ/หรือสงสัยในความสามารถของ 

โลกาภิวัตน์ที่จะตั้งค�าถามและเปลี่ยนแปลงการด�ารงอยู่ของมิติต่าง ๆ และกลุ่มที่สนับสนุนด้วยความหวังถึง

ระเบียบใหม่ในทุกด้าน (พิจารณาภาพที่ 11.1 ประกอบ) อาจกล่าวได้ว่า โลกาภิวัตน์เปรียบเสมือนเหรียญที่
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11-15แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

มีสองด้าน หากปราศจากการรับรู้ด้านใดด้านหนึ่ง คงไม่อาจท�าให้เข้าใจโลกาภิวัตน์ได้กระจ่างนัก และนั้นคือ

ความหมายของค�าว่า “ทวิลักษณ์โลกาภิวัตน์”13

 
ฝ่ายสนับสนุนโลภาภิวัตน์ ฝ่ายคัดค้านโลกาภิวัตน์

เสรีนิยมใหม่
แนวคิดสากลนิยม

เชิงเสรี

แนวคิดปฏิรูปสถาบัน

ระหว่างประเทศ

กลุ่มแนวคิดการเปล่ียนแปลง

ในระดับโลก

กลุ่มรัฐนิยม/เน้น

แนวทางปกป้องรัฐ

กลุ่มแนวคิด

ก้าวหน้า

กลุ่มแนวคิดประชาธิปไตยทางสังคมแบบสากล

 ความหลากหลายทางการเมือง

 การส่งอิทธิพลต่อแนวคิด

 ความแตกต่างหลากหลายทางการเมืองของโลกาภิวัตน์

มาร์กซิสต์

ภำพที่ 11.1 ควำมหลำกหลำยทำงกำรเมืองของโลกำภิวัตน์
ที่มำ: David Held, and Anthony McGrew. (2003). Globalization/Anti-Globalization. Cambridge: Pulity Press. p. 99.

กลุ่มแรกนั้น มองว่า โลกาภิวัตน์เป็นเพียงมายาคติ (myth) แบบหน่ึง เพราะแนวคิดเรื่องการไร้

เขตแดนไม่มีทางจะเกิดข้ึนได้ การเคล่ือนไหวต่าง ๆ ที่ด�ารงอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นเพียง “กระบวนการท�าให้ 

เป็นสากล” (internationalization) ซ่ึงสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการแบ่งกลุ่มทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับชาติ 

ซึ่งปรากฏชัดในระดับภูมิภาค (regionalization) และเห็นได้ชัดเจนในสามกลุ่มใหญ่ ซึ่งการแลกเปลี่ยนทาง

สังคมและเศรษฐกิจนั้น แม้จะข้ามเขตแดนรัฐ แต่ก็กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มภูมิภาคทางกายภาพ ได้แก่ ยุโรป 

สหรฐัอเมรกิำ และเอเชยี-แปซฟิิก (ซึ่งรังสรรค์ ธนะพรพันธ์ เรียกว่า “ไตรอภิรัฐพิภพ”) แทนที่จะเป็นพลังใน

การเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่ทิศทางใหม่ โลกาภิวัตน์เป็นมายาคติส�าคัญอันจ�าเป็น (necessary myth) ต่อ

โครงการในระดับโลกของแนวคิดเสรีนิยมใหม่ เพ่ีอสร้างตลาดโลก ภายใต้การควบคุมของลัทธิทุนนิยมแบบ

สหรัฐอเมริกา-อังกฤษ ซึ่งไม่น่าประหลาดใจ ท่ีแนวคิดดังกล่าว แพร่หลายในบริเวณที่สถาบันส�าคัญในสังกัด

แนวคิดเสรีนิยมใหม่ เช่น ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เข้าไปมีบทบาทอย่างเด่นชัด ใน

การสนับสนุน “ฉันทานุมัติวอชิงตัน” (Washington Consensus) ซึ่งให้ความส�าคัญกับการลดกฎเกณฑ์ 

การแปรรูปให้เป็นเอกชน โปรแกรมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และการก�าจัดอ�านาจรัฐบาล แนวคิดเช่นนี้ 

13 ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์. “ทวิลักษณ์โลกาภิวัตน์” (The Janus Faces fo Globalization) 
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11-16 การวิเคราะห์การเมือง

ปรากฏชัดในกลุ่มมาร์กซิสต์และสัจนิยม ที่มองว่าโลกาภิวัตน์คือ ร่างแปลงของจักรวรรดินิยมตะวันตก  

ซึ่งมีรัฐที่ครองความเป็นเจ้า (hegeman) แสดงบทเข้มควบคุมเบื้องหลังการเคลื่อนไหว หากปราศจากรัฐ 

ดังกล่าวระเบียบโลกท่ีด�าเนินอยู่จะพังทลาย การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันท่ีเห็นอยู่ซึ่งเป็นเพียงภาพลวงตา

เท่านั้น

กลุ่มสนับสนุนโลกาภิวัตน์แสดงความคิดเห็นไปในทางตรงข้าม แม้จะไม่ได้ปฏิเสธอย่างชัดเจนว่า

โลกาภิวัตน์รับใช้ประโยชน์ของเหล่าพลังทางสังคมที่มีบทบาทและอ�านาจในยุโรป แต่ไม่เน้นว่า ภาวะท่ีด�ารง

อยู่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระดับโลก ประจักษ์พยาน ก็คือ การเติบโตของบรรษัท 

ข้ามชาติ ตลาดการเงินโลก การแพร่กระจายของวัฒนธรรมป๊อป และความเด่นในเรื่องการเสื่อมทรุดของ 

สิ่งแวดล้อมโลก แนวคิดเช่นน้ี มักปรากฏอยู่ในกลุ่มหลังมาร์กซิสต์ (post-Marxist) และหลังโครงสร้างนิยม 

(post-structuralist) ซ่ึงเข้าใจว่า ความเป็นจริงทางสังคมน้ัน ก่อร่างขึ้นจากระเบียบหรือเครือข่ายของอ�านาจ

ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรม ธรรมชาติ และอื่น ๆ แนวคิดนี ้

ไม่อิงแอบกับมิติด้านเวลา (ประวัติศาสตร์) และพื้นที่มากนัก โดยมองว่า โลกาภิวัตน์จะเกิดขึ้นจากความ

สัมพันธ์ในระดับข้ามภูมิภาคและข้ามทวีป โดยจะต้องมองให้เห็นว่า ระบบและรูปแบบของการเช่ือมต่อระดับ

โลก ก่อรูปและได้รับการผลิตซ�้าให้แตกต่างไปจากเดิมอย่างไร แนวคิดร่วมของกลุ่มนี้ ก็คือว่า โลกาภิวัตน์

คือ ผลผลิตของสิ่งจากด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ที่ทั้งผลักและดึงสังคม

ไปในทิศทางที่แตกต่างหลากหลายในเวลาเดียวกัน จึงท�าให้เกิดทั้งภาพของความร่วมมือ และความขัดแย้ง 

บูรณาการและการแตกแยก การตัดออกและการรวมเข้า (exclusion and inclusion) การรวมตัวและการ

แตกตัว (convergence and divergence) การมีระเบียบและการไร้ระเบียบ แน่นอนว่าศูนย์กลางของ

แนวคิดนี้ คือการเปล่ียนแปลงโลกที่ให้ภาพถึงหลักการจัดองค์กรของชีวิตทางสังคมและระเบียบโลก14 

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายว่า สถานที่และเขตแดนไม่ได้เกี่ยวข้องอื่นใดกับกระบวนการดังกล่าว แต่ค่อนข้าง

จะเป็นไปในลักษณะที่ว่า ภายใต้เงื่อนไขของโลกาภิวัตน์ร่วมสมัย เรื่องดังกล่าวได้รับการประดิษฐ์และสร้าง

ขึ้นใหม่เพี่อให้เข้ากันได้กับบริบทของโลกาภิวัตน์15

การพยายามให้ความหมายโลกาภิวัตน์โดยสรุป จากทั้งสองมุมมอง จะได้ทราบถึงว่าโลกากิวัตน์กับ 

การขยายตัว (stretching) ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยที่เหตุการณ์การตัดสินใจ 

และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึง สามารถมีความส�าคัญต่อปัจเจกชน และชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่

ห่างไกลออกไป โดยที่การเชื่อมต่อในลักษณะน้ีมิใช่แค่เพียงครั้งคราวหรือสุ่มเดา แต่เกิดข้ึนอย่างสม�่าเสมอ 

ในปริมาณที่เข้มข้ึนมากข้ึน (intensification) โดยที่ผลจากการที่ท�าให้ระเบียบโลก โครงสร้างสังคมและรัฐ

เปลี่ยนแปลงไป โดยมีความรวดเร็ว (speeding up) ในการติดต่อสื่อสารจากการพัฒนาระบบการขนส่ง และ

14 David Held, and Anthony McGrew (eds). (2002). The Global Tranformation Reader: An Introduction to 

Globalization Debat. 2nd ed. Cambridge: Polity Press. pp. 4-8. 
15 Manuel Castells. (2001). “The Rise of the Network Society” in Globalization and The Postcolonial World: 

The New Political Economy of Development,. 2nd ed. London: Palgrave. 
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11-17แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

การติดต่อสื่อสาร อันเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับความรวดเร็วและเข้มข้นในการติดต่อแลกเปลี่ยน 

(velocity) และการกระจายตัวของความคิด สินค้า ข้อมูลข่าวสาร เงินทุน และผู้คนในระดับโลกและระดับ 

ท้องถ่ินในเวลาเดยีวกนั อนัส่งผลให้เส้นแบ่งเขตระหว่างกิจกรรมภายในและกิจกรรมระดับโลกขาดความชดัเจน 

ดังนั้น แนวคิดเรื่องการขยายตัว ความเข้มข้น ความฉับไว และผลกระทบ จึงเป็นแนวคิดพื้นฐานในการนิยาม

โลกาภวิตัน์ โดยมผีลกระทบต่อระเบยีบโลกเป็นตวัช่วยพจิารณาว่าโลกาภวิตัน์เป็นสิง่ใหม่หรอืเรือ่งเล่า โดยจะ

ต้องพิจารณาในสี่มิติในเชิงการตัดสินใจ สถาบัน การกระจายตัว และโครงสร้าง

ผลกระทบในเชิงสถาบัน หมายถึง การต้องพิจารณาว่า สภาพเงื่อนไขและพลังต่าง ๆ ในระดับส่ง

อิทธิพลมากน้อยแค่ไหนต่อต้นทุนและประโยชน์ของทางเลือกต่าง ๆ ในเชิงนโยบายที่รัฐบาล บรรษัท กลุ่ม 

องค์กร และครัวเรือนต่าง ๆ ต้องเผชิญในการตัดสินใจ ส่งผลกระทบในเชิงองค์กรนั้นให้ความส�าคัญกับวิถี

ทางที่ระเบียบวาระร่วม (collection agendas) ของกลุ่มองค์กรและสถาบันสะท้อนถึงทางเลือกอันทรง 

ประสิทธิภาพ หรือขอบเขตของทางเลือกที่มีอยู่ อันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ ภาพเช่นน้ี ท�าให้เรามองเข้าไป

ได้ว่า เหตุใดจึงไม่มีการพิจารณาทางเลือกบางประการแม้แต่น้อย ซึ่งสัมพันธ์กับผลกระทบในเชิงการกระจาย 

อ�านาจและความมั่งคั่งอันเป็นผลมาจากการที่โลกาภิวัตน์เข้าไปมีส่วนในการรวมกลุ่มพลังต่าง ๆ ทั้งในระดับ

สังคมและข้ามเขตแดน ในบริบทเช่นนี้ จึงมีทั้งกลุ่มที่ได้และเสียประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ ส่วนผลกระทบ 

ประการสุดท้ายในเชิงโครงสร้าง หมายถึง การที่โลกาภิวัตน์ คือ สภาพเงื่อนไขที่ท�าให้เกิดพฤติกรรม และการ

จัดองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ ในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในทุกระดับทั้งที่เกิดข้ึนภายในเขตแดน 

และข้ามเขตแดน

นอกเหนือจากการให้ความหมายในเชิงเวลาและพื้นที่ (spatio-temporal dimension) ดังได้กล่าว 

ไปแล้ว เฮลด์และคณะยังได้เพิ่มเติมลักษณะอีกสี่ลักษณะ เพื่อให้เหมาะกับพัฒนาการขององค์กรต่าง ๆ น้ัน

ก็คือ โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructures) กระบวนการเป็นสถาบัน (institutionalization) ลักษณะของ

ความเหลื่อมล�้า (stratification) และรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ (modes of interaction) โดยที่โครงสร้าง 

พื้นฐานนั้นปรากฏได้หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพ ระเบียบ/กฎเกณฑ์ หรือสัญลักษณ์ 

ตัวอย่างเช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม กฎเกณฑ์ในการสงครามหรือคณิตศาสตร์ในฐานะภาษา

สามัญของวิทยาศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานนี้เองที่อ�านวยให้เกิดกระบวนการเป็นสถาบันของความสัมพันธ์

การไหลเวียน และเครือข่ายระดับโลก ซ่ึงประกอบขึ้นจากกระบวนการที่ท�าให้เกิดลักษณะปกติ (regulariza-

tion) ของรูปแบบต่าง ๆ ในการมีปฏิสัมพันธ์ ผลก็คือการผลิตซ�้าข้ามพื้นที่และกาลเวลา กล่าวได้ว่า 

กระบวนการเป็นสถาบันสร้างมิติที่มีความส�าคัญให้กับรูปแบบเชิงประวัติศาสตร์ของโลกาภิวัตน์

แน่นอนว่า ลักษณะที่เพิ่มเติมเข้ามาสองลักษณะดังที่กล่าวนั้น สัมพันธ์กับอ�านาจ อันท�าให้เกิดความ

เหลือ่มล�า้ทัง้ในมิติด้านพืน้ทีแ่ละสงัคม ส่วนรูปแบบของปฏสิมัพนัธ์ทีห่ลากหลายแตกต่างไปตามยคุสมยั อาจ

จะเป็นลักษณะเชิงบังคับหรือจักรวรรดินิยม อาจเป็นในรูปของความร่วมมือการแข่งขันและความขัดแย้ง 

นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาเครื่องมือพื้นฐานด้านอ�านาจประกอบด้วย เช่น ในยุคการขยายตัวของยุโรปนั้น 
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11-18 การวิเคราะห์การเมือง

จักรวรรดินิยมและการทหารคือรูปแบบหลักของปฏิสัมพันธ์ ขณะที่เครื่องมือทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการ

แข่งขันหรือความร่วมมือ ถือได้ว่าเป็นรูปแบบหลักของปฏิสัมพันธ์นับตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 2016

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสระเรื่องที่ 11.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.1.2

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.1 เรื่องที่ 11.1.2

16 David Held, Anthony MC Grew, David Glodbatt and Jonathan Perraton. (1999). “Rethinking Global-

ization: an Analytical Framewlrk.” In Global Transformation: Polities, Economic and Culture. Cambridge; Polity 

Press. 
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11-19แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

ตอนที่ 11.2

โลกำภิวัตน์กับมิติทำงด้ำนกำรเมืองและเศรษฐกิจ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 11.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง 
เรื่องท่ี 11.2.1  โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก

เรื่องท่ี 112.2  สถานะและบทบาทของรัฐชาติ และตัวแสดงอื่น ๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

เร่ืองที่ 11.2.3   การพัฒนาที่ยั่งยืน: การประนีประนอมระหว่างเศรษฐกิจ การเมืองและ 

สิ่งแวดล้อม

แนวคิด
1.   โลกาภิวัตน์ส่งผลในการก�าหนดทิศทางรัฐ และเป็นภาพสะท้อนการกระท�าของรัฐในขณะ 

เดียวกันกล่าวคือโลกาภิวัตน์ไม่ได้เเยกจากโครงสร้างอ�านาจเชิงสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ 

ระหว่างรัฐ มหาอ�านาจจึงมีส่วนอย่างส�าคัญในการก�าหนดความเป็นไปของโลกาภิวัตน์

2.   ในยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากรัฐชาติแล้วยังมีตัวแสดงอื่น ๆ ที่มีสถานะและบทบาทส�าคัญ 

เช่น บรรษทัข้ามชาต ิทีเ่ข้ามาผ่านการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศท�าให้ทนุนิยมมีลกัษณะ

แผ่ขยายไปทั้งโลก นอกจากนี้ยังมีการก่อการร้ายที่มีสาเหตุมาจากเชี้อชาติ การก่อการร้าย

ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ตลอดจนการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและมายา

คติที่โยงใยอยู่กับศาสนาอีกด้วย

3.   มีการเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอันเกิดจากโลกาภิวัตน์ ทั้งการก่อตั้งความ 

ร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบของสนธิสัญญา แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ย่ังยืน แต่ 

แนวคิดข้างต้นก็ยังไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรนัก เพราะแนวคิดเสรีนิยมใหม่

ยังคงเป็นกระแสหลักครอบง�ามิติทางเศรษฐกิจ ถึงกับมีการเสนอว่าไม่มีทางเลือกอื่นใด 

ส�าหรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

11-20 การวิเคราะห์การเมือง

วัตถุประสงค์ 
เมี่อศึกษาตอนท่ี 11.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.   อธิบายและวิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์กับการเมืองโลกได้

2.   อธิบายและวิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับสถานะและบทบาทของรัฐชาติ และตัวแสดง

อื่น ๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้

3.   อธิบายและวิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการประนีประนอม 

ระหว่างเศรษฐกิจ การเมืองและส่ิงแวดล้อมได้
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11-21แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

เรื่องที่ 11.2.1 โลกำภิวัตน์กับกำรเมืองโลก

ดังได้กล่าวไปบ้างแล้วว่า ค�าถามหลักของโลกาภิวัตน์นั้นเกี่ยวโยงอยู่กับรัฐไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อัน

ที่จริงเริ่มต้ังแต่ค�าถามในทางทฤษฎีที่ว่าโลกาภิวัตน์นั้นเป็นพลังอิสระท่ีเกิดข้ึนจากรูปแบบเทคโนโลยี การจัด 

องค์กรทางเศรษฐกิจ รูปแบบทางวัฒนธรรมและการสื่อสาร หรือเป็นภาพสะท้อนที่แท้จริงจากการกระจาย 

อ�านาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หากเป็นประการแรกผลก็คือ การบ่อนเซาะประสิทธิภาพของรัฐ หาก 

เป็นประการที่สอง จะถือว่าโลกาภิวัตน์เกิดภายใต้ความกรุณาจากความสามารถของรัฐ นั้นคือการที่รัฐ 

ตกเป็นเหย่ือหรือเป็นผู้ควบคุมแน่นอนว่าท้ังสองมีฐานคิดที่แตกต่างกัน ภาพแรกเสนอว่ารัฐก�าลังเผชิญภาวะ

ไร้เสถียรภาพ แต่เป็นเช่นนั้นแน่หรือ หรือว่าภาวะเช่นนั้นเพียงแต่เกิดขึ้นกับเส้นแบ่งเขตแดนภายในกับสังคม 

ระหว่างประเทศ น้ันคือการมองภาพจากภายนอก หรือระดับโครงสร้างเข้าสู่ภายในรัฐ โดยลืมมองภาพจาก 

ภายใน (รัฐ) ออกสู่ระบบว่า หากรัฐไม่เปิดทางภาวะเช่นน้ันอาจไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนัก ดังนั้น 

โลกาภิวัตน์จึงส่งผลในการก�าหนดทิศทางรัฐ และก็เป็นภาพสะท้อนการกระท�าของรัฐในขณะเดียวกันน้ันคือ 

โลกาภวิตัน์ไม่ได้แยกจากโครงสร้างอ�านาจเชงิสมัพนัธ์กบัความสมัพนัธ์ระหว่างรฐั ดงันัน้รฐัทีม่คีวามแข็งแกร่ง 

ในซีกโลกเหนือจึงมีส่วนอย่างส�าคัญในการก�าหนดความเป็นไปของโลกาภิวัตน์

ความแข็งแกร่งของรัฐดังกล่าวปรากฏได้จากสถาบันทางสังคมของระบบรัฐ ส่วนกลุ่มที่เน้นความ 

แขง็แกร่งจากภายในของรัฐมองว่า รฐัจะแขง็แกร่งเมือ่มีความสามารถในการด�าเนนิการอย่างเป็นเอกเทศ โดย

เคารพต่อกฎเกณฑ์ของสังคมระหว่างประเทศ และการมีอัตลักษณ์ที่ไม่แบ่งแยกและใกล้เคียงกับสังคมของ

ตน ปัจจุบันปัญหาก็คือเส้นแบ่งเหล่าน้ีมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหน หากสังคมระหว่างประเทศต้อง

เปลี่ยนแปลงไปเพราะความเปลี่ยนแปลงภายในรัฐ ภาพของรัฐในยุคที่เส้นแบ่งเขตแดนภายใน ภายนอก 

ไร้ความชัดเจน ได้อาศัยสถานะของการเป็นตัวกลาง (broker state) รักษาความแข็งแกร่งของตน ถือเป็น

ทั้งตัวแทนของระเบียบจากภายนอกและอ้างว่าเป็นตัวแทนการแสดงออกของสังคมภายใน โดยที่รัฐมักจะ

สลับสถานะไปมาระหว่างสองต�าแหน่งนี้ โดยพิจารณาว่าควรจะผลักภาระที่เกิดขึ้นจากเรื่องใดก็ตามไปทาง

ด้านใด บางครั้งก็อาศัยพลังจากภายนอกกดดันสังคมของตน บางครั้งก็อาศัยเสียงเรียกร้องจากสังคมของ

ตนไปล้มล้างหรือแก้ไขกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ ค่านิยมของรัฐจึงมีลักษณะสองทิศทาง ขึ้นอยู่กับว่าแรง

กดดันจากฝ่ายไหนจะมากกว่ากัน17

ส�าหรับนักวิเคราะห์บางคนนั้น ความแข็งแกร่งของรัฐลดน้อยลง โดยเฉพาะความสามารถในการ 

ควบคมุสงัคมของตน และยงัน้อยลงอกีในการก�าหนดนโยบายต่างประเทศเมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัปัจจยั

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นส่ือมวลชน อารมณ์ของสาธารณชน ผลประโยชน์ของภูมิภาคและกลุ่มต่าง ๆ 

ทั้งภายในเเละข้ามเขตเเดนรัฐนั้นคือการท�าลายภาพและแนวคิดเร่ืองรัฐในยุคสมัยใหม่ท่ีใกล้ชิดกับแนวคิด

17 Ian Clerk. op.cit., chapter 2 “Globalization” and chapter 3 “Globalization and the State”. 
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11-22 การวิเคราะห์การเมือง

ที่ว่าก�าลัง (force) คือหลักประกันหนึ่งเดียวส�าหรับความม่ันคงของรัฐ เขตแดนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วย

ก�าลัง ก�าลังคือความถูกต้อง (might is right) และเป็นแหล่งอ้างอิงหลักส�าหรับ “เหตุผลของรัฐ” (raison 

d'etat) ในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ซึ่งมักเรียกกันทั่วไปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ18 ซึ่งไม่

สอดรับหลักการของโลกหลังสมัยใหม่ (postmodern) ตามนิยามของคูเปอร์ (Richard Cooper) ที่ให้ความ

ส�าคัญกับการพังทลายของเส้นแบ่งเขตภายใน/ภายนอกและเขตแดนรัฐ อันท�าให้การเข้าแทรกกิจการและ

สอดแนมซึง่กนัและกนัเป็นไปได้โดยง่าย และเร่ิมปรากฏแนวโน้มของการต่อต้านการใช้ก�าลงัในการแก้ข้อพพิาท 

(ข้อสังเกตนี้เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ 11 กันยายนและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา-อิรัก) ในยุคนี้ความ

มัน่คง อนัเป็นกจิการหลกัของรฐัจงึวางอยูบ่นฐานของความโปร่งใสต่างฝ่ายต่างเปิดกว้างจากประสบการณ์ของ

การพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัตลอดจนคาดการณ์ได้ถงึความอ่อนแอร่วมกนัลกัษณะของรฐัตามนิยามดงักล่าว

จงึ ให้ความส�าคญัยิง่ต่อปัจเจกชนในฐานะองค์ประกอบหลกัของสงัคมภายในซึง่เป็นสิง่ก�าหนดนโยบายระหว่าง

ประเทศ ดังนั้นนโยบายต่างประเทศตามแนวทางนี้จึงเป็นได้เพียงส่วนขยายจากนโยบายภายใน19

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ติดตามการเคลื่อนไหวในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาเป็นเวลา

นาน เช่น โคเฮน และไนย์ ได้กล่าวเตือนว่าลักษณะโลกาภิวัตน์ทางการเมืองดังที่กล่าวข้างต้นอาจจะไม่ได้

เกิดขึ้นในลักษณะทั่วไป จึงต้องไม่เน้นภาพการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปในอนาคตอันใกล้ เพราะผลกระทบ

จาก กระบวนการดงักล่าวยงัไม่ชดัเจนว่าจะท�าให้โลกเปลีย่นแปลงไปจากเดิม หรอืย้อนกลบัไปมีสภาพเหมือน 

เช่น ในยุคศตวรรษที่ 19 (ตามข้อเสนอของ Mearsheimer) ไม่เพียงเท่าน้ันผลกระทบดังกล่าวยังมีความ 

หลากหลายกันไปตามแต่ลักษณะของรัฐ โดยขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของรัฐน้ัน ๆ เป็นหลัก  

ทั้งสอง เสนอแนวคิดถึงความเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองว่าจะปรากฏในลักษณะของระบอบ 

(regimes) ที่มีปทัสถานที่ยอมรับร่วมกันในบางระดับ เป็นสิ่งส�าคัญในการโยงใยเครือข่ายในระดับต่าง ๆ 

เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดดุลประชาธิปไตย (democracy deficit) เพราะลักษณะเครือข่าย 

ดังกล่าวจะเปิดทางให้ผู้คนและหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหามากขึ้น (ดูตารางที่ 11.3 

ประกอบ)

18 นักทฤษฎีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบางคนเสนอให้เปลี่ยนชื่อเรียกหากต้องการคงนิยามเดิมซึ่งเน้นรัฐ แม้จะมี

มิติด้านการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันที่เกี่ยวข้องกับตัวแสดงอื่นมากขึ้น แต่รัฐก็ยังคงเป็นหน่วยวิเคราะห์หลัก หรือไม่ก็เปลี่ยนนิยาม

แล้วคงชื่อเดิม ศึกษาวิวาทะดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ Chris Brow. Understanding International Relations. 
19 Robert Cooper. (1998). The post modern state and the world order. London: Demos, the Foreign Policy 

Center. 
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11-23แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

ตำรำงที่ 11.3 กิจกรรมต่ำง ๆ ด้ำนกำรปกครอง

เอกชน รัฐบำล ฝ่ำยที่สำม

ระดับเหนือชาติ

ระดับชาติ

ระดับต�่ากว่า

บรรษัทข้ามชาติ

บริษัทต่าง ๆ

ท้องถิ่น

องค์การระหว่างประเทศ

รัฐบาลแห่งชาติ

ท้องถิ่น

องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล (เอกชน)

องค์การไม่แสวงก�าไร

ท้องถิ่น

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะปรากฏได้ในสามลักษณะหลัก นั้นคือ การเปลี่ยนแปลงแต่ 

เพียงฝ่ายเดียว (unilateral) ด้วยการที่รัฐซึ่งยังคงเป็นตัวแสดงส�าคัญอาจเลือกที่จะแยกตัวและปกป้องตัว

เองจากผลกระทบของโลกาภิวัตน์โดยเฉพาะด้านลบ หรือรัฐอาจจะเลือกสร้างระบอบทวิภาคี (bilateral) หรือ 

พหุภาคีกลุ่มเล็ก (minilateral) ขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหาและแบกรับต้นทุนที่อาจจะสูง 

เกินไป อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือ การท่ีรัฐจะรวมตัวกันในระดับภูมิภาค (regional)  

ซึ่งจะช่วยให้รัฐมีความสามารถมากขึ้นและดีขึ้นทั้งในการรับมือและจัดการกับพลังเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ที่เกิด

ร่วมไปกับกระบวนการโลกาภิวัตน์ แต่การร่วมมือดังกล่าวก็ใช่จะไร้ซึ่งปัญหา และปัญหาพื้นฐานของความ

ร่วมมือแบบพหุภาคีภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยก็คือ จะเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนชื่อและสร้างกระบวนการใหม่ทั้งหมด20

นอกจากน้ียังมีผู้เสนอความเห็นอีกด้วยว่า การให้ความส�าคัญกับโลกาภิวัตน์ว่าจะลดบทบาทและ 

ความส�าคัญของรัฐนั้นออกจะเป็นการกล่าวเกินจริง เพราะตัวกระบวนการดังกล่าวเองนั้นมิได้มีลักษณะ

ครอบคลุมกว้างขวางอย่างแท้จริง แต่กลับเป็นกระบวนการที่มีลักษณะจ�ากัด และมีบทบาทเฉพาะเพียงบาง

ส่วน จนไม่มีพลานุภาพพอที่จะบ่อนเซาะความสามารถในการสร้างความมั่งค่ังของรัฐแค่เพียงการเสนอว่า

เป็นไปไม่ได้ที่จะให้กระบวนการดังกล่าวด�าเนินไปโดยปราศจากการปกป้องสังคมน้ันก็เพียงพอแล้วที่จะ

ยืนยันถึงความส�าคัญของรัฐ เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะให้การปกป้องคุ้มครองสังคมโดยปราศจากการสร้าง

ความมั่งคั่ง และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรักษาความมั่งคั่งเช่นนั้นเอาไว้โดยปราศจากการปกครองในระดับชาติ 

เพราะรัฐสามารถด�าเนินการด้วยการปรับปรุงสวัสดิการทางสังคม (ซึ่งก็คือ “การปกป้องสังคม” และ “สร้าง

ความมั่งคั่ง”)

ด้วยวิธีคิดดังกล่าว โลกาภิวัตน์และการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในทางการเมืองท่ีเพิ่มมากขึ้นจึง

ยังไม่อาจขจัดหลักการเรื่องเขตแดนทั่วไปได้ เพียงแค่ท�าให้ปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวสงบลง

เท่านั้น การมองว่าโลกาภิวัตน์ซึ่งมีลักษณะของการสร้างความเป็นหน่ึงเดียว (homogeneity) จะบดบังพ้ืนที่

ของรัฐซึ่งแตกต่างหลากหลาย (heterogeneity) ยังไม่สอดคล้องกับทิศทางส�าคัญที่ปรากฏขึ้นตั้งแต่ช่วง

สงครามเย็นนั้นคือการยอมรับและสร้างความแข็งแกร่งให้กับความแตกต่างหลากหลาย ดังจะเห็นได้จากการ

20 Robert O. Keohane, and Joseph S. Nye. (2000). “Introduction” in Joseph S. Nye, and John D. Donahne. 

(eds). Govermance in a Globailizing World. Washington C.C.: Brooking Institute Press. 
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11-24 การวิเคราะห์การเมือง

ประสานความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ โดยยอมรับถึง

ความแตกต่างของรูปแบบทางเศรษฐกิจ และการจัดการทางการเมือง ไม่เพียงเท่าน้ันรัฐยังแตกต่างจาก 

ปัจเจกชนที่สูญเสียความสามารถในการควบคุมสถาบันทางสังคมที่ตนเป็นผู้สร้าง (เช่นกรณีของรัฐ) เพราะรัฐ

ยงัมรีากฐานยดึม่ันกบัสถาบนัต่าง ๆ  ภายในสังคมไม่ปล่อยให้ความเป็นไปภายนอกควบคมุทัง้หมด พฤตกิรรม

ของรฐัจงึเปรยีบได้กบัแมวบ้านทีอ่าจจะดูเชือ่งและรวมกลุม่ได้บ้าง แต่ก็ยงัมคีวามเป็นอสิระพอทีจ่ะท�าลายกนั

และกันได2้1

ในเร่ืองของความมั่นคงน้ันจ�าเป็นต้องพิจารณาบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุคหลัง 

สงครามเย็นควบคู่ไปกับกระบวนการโลกาภิวัตน์ไม่ว่าจะมองว่าฝ่ายแรก คือสาเหตุหรือผลลัพธ์จากฝ่ายหลัง 

หรือจะมองในทางกลับกัน หรือจะมองว่าต่างฝ่ายต่างเป็นทั้งสาเหตุและผลลัพธ์ของกันและกัน ทั้งสองช่วย

ท�าให้เกิดการตั้งค�าถามทั้งต่อความหมาย และแนวทางการศึกษาความมั่นคงอย่างมากมาย ในเรื่องของ  

ความหมายน้ัน แม้จะยังไม่มีนิยามอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่าย แต่ก็เริ่มเห็นการเปล่ียนแปลงไป 

ในทิศทางคล้ายคลึงกัน แต่อาจจะมีความเข้มข้นต่างระดับกัน ในเรื่องของการท้าทายต่อนิยามเดิมที่ยึดรัฐ 

โดยเฉพาะมหาอ�านาจเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความส�าคัญอยู่แค่เพียงการทหาร ยุทธศาสตร์และการเมือง ทั้งน้ี

มิได้ หมายความว่าพลังในการท้าทายจะเข้มข้นจนโค่นล้มนิยามเดิมลงได้

ความจริงนิยามที่อิงแอบอยู่กับแนวคิดสัจนิยมใหม่ที่มุ่งอธิบายโลกสมัยใหม่ยังคงเป็นกระแสหลัก 

โดยไม่เชื่อม่ันว่าโลกยุคหลังสงครามเย็นและโลกาภิวัตน์จะสร้างสันติภาพขึ้นได้ โดยเฉพาะในยุโรปท่ีเกิด 

สันติภาพขึ้นได้หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพราะระบอบสองขั้วอ�านาจซ่ึงน�าไปสู่การแข่งขันด้านก�าลังทหาร 

ของมหาอ�านาจจนเกิดเสถียรภาพในระดับที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนการใช้นโยบายนิวเคลียร์ในเชิงป้องปราม 

(deterrence theory) เมื่อปราศจากระบบสองขั้วอ�านาจ จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ยุโรปจะกลับไปมีสภาพ 

เหมือนเช่นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ท่ีมีระบบ “ดุลแห่งอ�านาจ” (balance of power) เป็นศูนย์กลางของ 

ระบบ และจบท้ายด้วยสงคราม เพราะระบบดังกล่าวเปิดทางให้มีการใช้เล่ห์เหลี่ยมในการเปลี่ยนข้างระหว่าง 

กลุ่มมหาอ�านาจแบบหลายฝ่าย (multipolar system) ซึ่งยากต่อการตรวจสอบ และสร้างความเครียดใน 

ระบบได้มาก22 ความร่วมมือระหว่างรัฐ และ/หรือตัวแสดงอ่ืน ๆ จากพลังผลักดันทางเศรษฐกิจที่น�าไปสู่ 

แนวโน้มในการสร้างและขยายแนวคิดประชาธปิไตยทีเ่น้นสนัตภิาพผ่านกระบวนการดงักล่าว แม้อาจจะท�าให้

เกิดภาพแห่งสันติขึ้นได้บ้างแต่ไม่ยั่งยืน เพราะแนวคิดดังกล่าวละเลยต่อความเห็นแก่ตัวของรัฐ เพราะเน้น 

ผลประโยชน์เฉพาะหน้าของตนเมื่อเทียบกับรัฐอื่น (relation gain) มากกว่าจะยอมเสียสละประโยชน์  

ส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความร่วมมือที่แท้จริงสู่ประโยชน์ถาวรสูงสุด (absolute gain) น้ันคือ สันติภาพ23

21 Linda Weiss. (1999). “Globalization and National Governance: Antinomies or Interdependence?”, in 

Michael Cox, Ren Booth, and Tim Dunne. The interegnums Controversies In World Politices 1989-1999. Cambridige: 

Cambridge University Press. 
22 John Mearsheimer. (1990). “Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War”. Interna-

tional Security, 15, 1 (Summer 1990). pp. 5-56. 
23 John Mearsheimer. (1994-1995). “The Fake Promise of Ingernational Institution”. International  

Security, 19, 3 1994-1995. pp. 5-49. 
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11-25แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

ไมว่่าจะอย่างไรเราได้เหน็ถึงความเปลีย่นแปลงบางอยา่งในการเสนอภาพการศกึษาเรื่องความมั่นคง 

แม้แต่เรื่องการทหารซึ่งได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีและระบบการผลิตอาวุธตลอดจนช่องทางในการ 

ซื้อขายแลกเปลี่ยน ซึ่งยากจะอยู่ภายใต้การควบคุมของตัวแสดงเพียงหน่ึงเดียว โดยเฉพาะเทคโนโลย ี

ขั้นสูงที่สามารถปรับใช้ได้ทั้งกิจการทหารและธุรกิจ (double sides technology) สายเหย่ียวยังคงต้องการ

ให้รัฐโอบอุ้มและปกป้องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพราะหากให้เอกชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

มากข้ึนเท่าใด รัฐยังมีความอ่อนไหวต่อเรื่องดังกล่าวมากขึ้นเท่านั้น และเพื่อสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้น  

รัฐควรเข้าไปดูแลด้านการตลาด และควบคุมแหล่งทรัพยากรในเรื่องดังกล่าว ส่วนสายพิราบมองว่าเป็นการ

ยากที่จะค�าเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างเข้มงวด และนั่นอาจจะเป็นการตัดโอกาสของทั้งรัฐและตัวแสดง

อื่น ๆ ท่ีจะได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าว และขยายผลประโยชน์ด้านอื่น ๆ กลุ่มแนวคิดนี้

เสนอ ทางสายกลางให้รัฐเป็นแกนน�าในการสร้างความร่วมมือโดยเฉพาะกับเอกชนในการพัฒนาและใช้

เทคโนโลยีดังกล่าว ด้วยวิธีการนี้รัฐจะยังสามารถเป็นผู้น�าด้านความมั่นคงได้ต่อไป24 

การปฏิวติัเทคโนโลยทีางการทหาร (military-technological revolution: MTR) ในยคุโลกาภวิตัน์  

ยังส่งผลให้การก่อสงครามเป็นไปได้ง่ายขึ้นและให้ผลที่แม่นย�ายิ่งขึ้น เพราะประสิทธิภาพและความฉับไว 

ของเทคโนโลยีเพราะผู้บัญชาการสามารถแก้ไขปัญหาและสั่งการได้ง่ายย่ิงขึ้น และไม่จ�าเป็นต้องปลุกกระแส

ระดมมวลชนทางกายภาพมากนัก เพราะสามารถสร้างกระแสดังกล่าวผ่านการสื่อสารมวลชนในรูปแบบ 

ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดนน้ีเองที่ท�าให้ประชาชนในวงกว้างได้เห็น

ทั้งปฏิบัติการทางการทหาร คลื่นมหาชนของเหล่าผู้หนีภัย ตลอดจนความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

พลเรือน ท�าให้ง่ายต่อการปลุกกระแสสนับสนุนให้เข้าแทรกแซงกิจการภายในของรัฐอ่ืนได้ง่ายขึ้นอาจกล่าว

ได้ว่าชีวิตของพลเมืองภายในรัฐได้รับผลกระทบจากตัวแสดงอ่ืน ๆ นอกรัฐท่ีตนสังกัดได้ง่ายข้ึน ดังน้ันรัฐที่

มีลักษณะอ่อนแอซึ่งมีแนวโน้มเรียกร้องให้มีการปกครองในระดับระหว่างประเทศมากขึ้น25 ทั้งน้ีอาจต้อง

ทบทวนด้วยว่าในกระบวนการให้ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะส�านักข่าวที่มีบทบาทครอบง�าสูงอย่าง “CNN” 

(CNNization) ท่ีแม้จะท�าให้เราเห็นถึงเครือข่ายและความหลากหลายของภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

ยาเสพติด กลุ่มองค์กรอาชญากรรม การก่อการร้าย โรคภัยไข้เจ็บ มีอุดมการณ์หรือแนวคิดเบื้องหลังอย่างไร

นอกเหนือจากความเปลี่ยนแปลงที่เร่ิมปรากฏขึ้นในมิติด้านการทหารเรายังได้เห็นแนวโน้มของการ 

ขยายขอบข่ายการศึกษาความม่ันคงในยุคน้ีว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

นั้นย่อมหมายความว่า มีตัวแสดงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวมากย่ิงขึ้น ดังที่ได้กล่าวไปบ้างแล้ว 

ลักษณะดังกล่าวท�าให้เรื่องของความมั่นคงมิได้จ�ากัดอยู่แค่ระดับรัฐต่อรัฐเท่านั้น แต่ได้ขยายไปยังรัฐต่อ

ระบบโลก และรัฐต่อประชาชน และเป็นไปในทางกลับกันด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเราได้เห็นอย่างชัดเจนมาก

24 Beverly Crawford. (1992). “Hawks, Dous, but no Owis: International Ecomomic Interdependence and 

Construction of the New Security Dilemma.”, in Ramie Lipschuts. (ed.). On Security. New York: Columbia University 

Press. 
25 Grahem Allison. (2000). “The Import of Globalization an National and International Security” in Joseph 

S. Nye, and John D. Donahue. (eds). Governance in Globalizing World. Washington D.C: Bracking Institution 

Press. 
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11-26 การวิเคราะห์การเมือง

ขึ้นว่า ความมั่นคงระดับรัฐหรือความมั่นคงแห่งชาติ (national security) ก่อผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ

ให้กับความมั่นคงในระดับปัจเจกชน เพราะหากมองว่าความมั่นคงคือภาวะที่ปราศจากซึ่งภัยคุกคาม คงต้อง

ตั้งค�าถามกับนโยบายและการด�าเนินการบางอย่างของรัฐเพราะไม่เพียงแต่จะลิดรอนเสรีภาพของประชาชน 

แต่ยังเป็นที่มาของภัยคุกคามที่สร้างความหวาดระแวงและความกลัวขึ้นในหมู่ประชาชนด้วยลักษณะเช่นน้ี

จึงมีผู้เสนอว่า “ความมั่นคงนั้นจ�าเป็นที่ต้องปล่อยให้เป็นแนวคิดที่มีการแข่งขัน (essentially contested 

concept) เช่นเดียวกับแนวคิดอ่ืน ๆ ทางสังคมศาสตร์ เช่น ความยุติธรรมและความเสมอภาค เพราะ

ศูนย์กลางของความคิดเกี่ยวข้องกับพี้นฐานเชิงปทัสถาน อุดมการณ์และจริยธรรม ซึ่งแทบไม่เก่ียวข้องกับ

ข้อมลูเชิงประจักษ์ และเป็นการยากทีจ่ะท�าให้ผูค้นซึง่ต่างก็มีเหตผุลของตนเห็นพ้องต้องกันในการนิยาม เรือ่ง

ดังกล่าว26

 หนึ่งในแนวโน้มที่น่าสนใจในเรื่องความมั่นคงก็คือ การเริ่มเคลื่อนย้ายแหล่งอ้างอิงด้านความมั่นคง 

(referent object) จากระดับรัฐไปสู่ระดับอื่นมากขึ้น ที่เริ่มปรากฏอีกก็คือ สังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจ

จะปรากฏได้ในหลากรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชุมชนความม่ันคง สังคมระหว่างประเทศ ตลาดร่วม และที่ปรากฏ

ชัดมากที่สุดก็คือ กลุ่มในระดับภูมิภาค ดังจะเห็นได้จากหน่วยงานด้านความม่ันคงในลักษณะพหุชาติภายใน

กลุ่มประเทศทุนนิยม แนวโน้มดังกล่าวนี้เองที่ปูซาน (Barry Buzan) มองว่าจะท�าให้เกิดสภาพ “อนาธิปไตย

ที่เติบโต” (mature anarchy) ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศได้ เพราะสภาพดังกล่าวจะ

เกิดจากการที่รัฐที่แข็งแกร่งในแง่ของการมีความเป็นหนึ่งเดียวทางสังคมและการเมืองในระดับสูงอยู่ร่วมกับ

สังคมระหว่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีในรูปของการมีเครือข่ายสถาบัน กฎเกณฑ์และปทัสถาน

ที่หนาแน่น สภาพดังกล่าวจะช่วยผสานสองแนวคิดหลักในการศึกษาความมั่นคงระหว่างประเทศ นั้นคือ

สัจนิยมและอุดมคตินิยม เพราะแม้ว่ารัฐจะยังคงเป็นหน่วยวิเคราะห์พื้นฐาน แต่จะมี “วัฒนธรรม 

ความขัดแย้งที่ไม่ใช่ความรุนแรง” จากแนวคิดแบบเสรีนิยมเข้ามาเป็นตัวควบคุมปัญหาทางแพร่งด้วย 

ความมั่นคง (security dilemma)27

ไม่เพียงเท่านั้นเรายังได้เห็นถึงแนวโน้มของการเคลื่อนไหวในระดับรากหญ้าเพื่อเข้ามาแข่งขันช่วง

ชิงพ้ืนที่ในการก�าหนดนโยบายรัฐ เช่นที่เกิดข้ึนในกรณีความส�าเร็จของการจัดท�าอนุสัญญาออตตาวา ซึ่งห้าม

ใช้จ�ากัดการแพร่กระจาย และสนับสนุนให้ยุติการผลิตกับระเบิด ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนเช่นนี้ 

การ เคลื่อนไหวจะประสบความส�าเร็จได้ด้วยเงื่อนไขบางประการ นั้นคือ ต้องจ�ากัดความแตกต่างทาง

อุดมการณ์ ภายในกลุ่มเคลื่อนไหวให้เหลือน้อยท่ีสุด และต้องสร้างพ้ืนที่ความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือดึงให้

26 Barry Buzan. People. States and Fear: An Agends for Internartional Security Studies in the Post Cold 

War Era. 2nd e. Essex. England: Longman. 1991. 
27 ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่า การที่รัฐใดรัฐหนึ่งสร้างความแข็งแกร่ง เพราะระแวงการแพร่อิทธิพลและ/หรือการ

รุกรานของอีกรัฐหนึ่ง โดยมองว่าการกระท�าของตนเป็นไปในลักษณะเชิงป้องกัน อันจะท�าให้อีกรัฐหนึ่งสร้างความเข้มแข็งขึ้นตอบโต้ 

เพราะมองว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นไปในเชิงรุกราน (offensive) และน�าไปสู่สงคราม ตัวอย่างจากประวัติศาสตร์ตะวันตกที่มักน�าบท

กล่าวอ้างในเร่ืองนี้คือ สงครามเพโลโปนีเซียน (Peloponnesian War) ระหว่างเอเธนส์และสปาร์ตา อันเป็นจุดจบของอารยธรรมกรีก

คลาสสิก (Hellenic world) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Joseph S. Nye. jr., and Barry. “Buzan” Security, The State, the 

“New World Order; and Beyond.,” pp. 149-121, in Ramie D. Lipschutz. (ed.). Op.cit. 
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11-27แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

ประชาชนร่วมต่อต้านนโยบายบางอย่างของรฐั การจดัองค์กรของกลุม่เคลือ่นไหวจะต้องหาวธิรีวมฐานมวลชน

ภายใน และเชือ่มโยงไปยงักลุม่ต่าง ๆ  ภายนอก โดยจะต้องท�าให้เกดิภาพว่าจดุหมายหลกัของกลุม่เคลือ่นไหว

นั้นเชื่อมโยงทั้งฐานมวลชนภายในและกลุ่มภายนอก ตลอดจนต้องอาศัยเทคนิคบางอย่างในการสลายพลัง 

ฝ่ายน�านโยบายทีก่ลุม่เคลือ่นไหวต้องการคดัค้าน ซึง่รวมถึงการใช้จติวทิยามวลชน และการเคลือ่นไหวโดยตรง

เพื่อสร้างมติสาธารณะขั้นถ่วงดุลและเปลี่ยนแปลงดุลแห่งอ�านาจไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับตน28

ภาพดังกล่าวเน้นถึงความส�าคัญของการส่ือสาร ทั้งในเรื่องของช่องทาง เน้ือหา และถ้อยค�า โดย

เฉพาะในประการหลังนั้นเกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดท่ีว่าประเด็นปัญหาต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับความ

มั่นคงได้อย่างไร เวเวอร์ (Ole Waever) เสนอภาพว่าผู้ให้ความมั่นคง เป็นผู้กระท�าการดังกล่าว โดยอาศัย 

การกระท�าจากค�าพูด นั้นคือเมื่ออ้างถึงเร่ืองความม่ันคง จะท�าให้ผู้ให้ความม่ันคงมีความชอบธรรมในการใช้

วิธีการใด ๆ ก็ตาม เพ่ือประกันความมั่นคง นั้นคือต้องอาศัยผู้ให้ความม่ันคงเป็นผู้ระบุว่ามีหรือไม่มีความ 

มั่นคงซึ่งผู้ที่จะท�าหน้าที่นี้ได้มีเพียงรัฐและผู้ปกครองรัฐเท่านั้น เพราะเป็นการยากที่สังคมจะเข้ามาท�าหน้าที่ 

ดังกล่าว เพราะสังคมมีความแตกต่างหลากหลายมากเกินไป มีทั้งสถาบันต่าง ๆ และการจัดล�าดับชั้น  

จนขาดตัวแทนอย่างเป็นทางการของสังคมโดยรวม29 ที่จะท�าหน้าที่ระบุอย่างชัดเจนว่าได้เกิดมีภัยคุกคาม 

(existential) ต่อแหล่งอ้างอิงความมั่นคง นั้นคือการต้องระบุว่าความม่ันคงน้ันสัมพันธ์กับใคร ภาพโดย 

รวมก็คือจะต้องสร้างกระบวนการความมั่นคง (securitization) ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะส�าเร็จได้โดยง่าย เพราะ 

ผู้ที่จะตัดสินว่ามีภัยคุกคามต่อความมั่นคงอยู่หรือไม่ คือผู้ที่รับฟังถ้อยค�าดังกล่าว ความมั่นคงในยุคโลกา- 

ภิวัตน์จากแง่มุมนี้จึงเป็นกระบวนการสร้างทางสังคมในลักษณะสหอัตวิสัย (intersubjection)30

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า รัฐและสังคมเกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างใกล้ชิด แต่ภาพดังกล่าว 

เพียงพอแล้วหรือท่ีจะท�าความเข้าใจต่อสถานะของรัฐ และการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในเรื่องดังกล่าว ภาพของ

ผู้คนในฐานะส่วนหน่ึงของมนุษยชาติมิใช่เพียงแค่พลเมืองที่เป็นองค์ประกอบของรัฐปรากฏชัดมากขึ้นใน

แนวคิดความม่ันคง บูธ (Ken Booth) ได้เสนอแนวคิดสัจนิยมอุดมคติ โดยอาศัยแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

ในการสร้างฐานความคิดไม่ว่าจะเป็นส�านึกคิดสังคมโลก แนวคิดความม่ันคงทางเลือก ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศแบบคลาสสกิทฤษฎเีชงิวพิากษ์การวจัิยด้านสนัตภิาพ การศึกษาด้านยุทธศาสตร์ และแนวคิดสจันิยม

ในยุคสมัยที่โลกก�าลังเปลี่ยนแปลงเช่นนี้บูธเห็นแนวโน้มว่าแม้แต่นักคิดในสายอนุรักษ์นิยม ก็ยังมองเห็นว่า

ความยุติธรรมทางการเมืองและสังคมเป็นองค์ประกอบในการด�าเนินความสัมพันธ์ยุค ปัจจุบัน แม้จะไม ่

สูงนัก

28 Pearl-Alice March. “Grassroots Statecraft and Citizens' Challenge to the U.S. National Security Policy”, 

pp. 124-148. Ibid. 
29 Ole Wawer. “Securitizatin and Desecutitization,”, pp. 46-86. Ibid. 
30 Barry Buzan Ole Wawer, and Jead de Wide. (1998). Security: A Framework for Analysis Boulder, 

Colorado: Lynne Riener. 
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11-28 การวิเคราะห์การเมือง

บธูต้องการแพร่ขยายแนวคดิเช่นนีใ้ห้แพร่กระจายออกไปย่ิงขึน้ด้วยการเสนอนิยามแห่งความม่ันคง 

ว่า คือ การปลดปล่อย (emancipation) ผู้คนท้ังในฐานะปัจเจกและกลุ่ม จากข้อจ�ากัดทั้งทางกายภาพและ 

มิใช่ ที่สกัดกั้นผู้คนเหล่านี้ไม่ให้มีเสรีภาพที่จะท�าในสิ่งที่เลือก สงครามและภัยคุกคามจากสงครามคือข้อ

จ�ากัดส�าคัญ ร่วมกับปัญหาความยากจน มาตรฐานการศึกษา การถูกบังคับทางการเมือง และอื่น ๆ ความ

มัน่คงและการปลดปล่อยจงึเปรยีบเสมอืนสองด้านของเหรียญเดยีวกัน และการปลดปล่อยนีเ้องคือสิง่ทีส่ร้าง

ความมั่นคงไม่ใช่อ�านาจหรือระเบียบในทางทฤษฎีจากกรอบความคิดเช่นน้ีจึงถือว่าการปลดปล่อยคือ ความ

มั่นคง31 แนวทางเชิงปทัสถานเข้ามามีส่วนในการก�าหนดกรอบความคิดดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพราะ

จริยธรรมต้องการรากฐานทางปรัชญาเข้ามาสนับสนุนซึ่งเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการตีความ

บูธเสนอเพิ่มเติมด้วยว่า แนวคิดข้างต้นจะประสบความส�าเร็จได้ต้องอาศัยการสร้างส�านึกในเรื่อง 

ของศาสตร์ด้านคุณธรรมในระดับโลก (Global moral science) ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์พัฒนาพฤติกรรมและ 

ความคิดจากด้านที่ยังมีความผิดพลาดอยู่บ้างไปยังทิศทางท่ีมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น และด้วยแนวทางเช่นนี้ 

เท่านัน้จึงจะสามารถท�าให้เข้าใจความหมายของสทิธมินุษยชน บธูปรารถนาให้มีการเพิม่พืน้ทีส่�าคัญ (scopes) 

ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีผู้เสนอว่ามีอยู่ห้ามิติน้ันคือ เชี้อชาติกลุ่มชน (ethno scopes) เทคโนโลยี (techno 

scopes) การเงิน (money scopes) การสื่อสาร (media scopes) และอุดมการณ์ (ideo scopes) สิ่งที่ควร 

จะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือ พื้นที่ทางจริยธรรม (ethic scopes) ซึ่งจะท�าให้แนวความคิดสากลนิยมแบบคานท์ 

(Kantion cosmapoti tamism)32 ปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้แต่รัฐคงไม่เลือกเส้นทางดังกล่าว เพราะเป็น 

การจ�ากัดขอบเขตอ�านาจและความส�าคัญของรัฐแนวโน้มที่เกิดขึ้นก็คือรัฐโดยเฉพาะกลุ่มรัฐศูนย์กลาง 

ของโลก เช่น

31 Ken Booth. (1991). “Security and Emancipation”, Review of International Studies. pp. 313-326. 
32 แนวคิดดังกล่าวปรากฏอย่างเด่นชัดในฐานะผลพวงจากบรรยากาศโดยรวมของยุคสมัยแห่งภูมิปัญญาของยุโรป (En-

lightenment Project) โดยมีปรัชญาของคานท์ (Inmmanuel Kant) เป็นรากฐานในระบบคิดดังกล่าว ส่ิงที่ต้องให้ความส�าคัญสูงสุด

คือ สิทธิสากล (cosmopoli tanright) รองลงมาคืออิทธิพลเมือง (civil rights) และสิทธิระหว่างประเทศ (international rights) 

สองประการแรกเก่ียวข้องกับมนุษย์ในฐานะปัจเจกชน ส่วนประการหลังเกี่ยวข้องกับรัฐ คานท์เสนอว่า “สันติภาพนิรันดร์” (Perpec-

tual Peace) จะเกิดขึ้นได้จากการให้ความส�าคัญต่อกฎเกณฑ์ด้านคุณธรรม ซึ่งจะเป็นส่ิงก�าหนดพฤติกรรมของปัจเจกในการด�าเนิน

ความสัมพันธ์ทางสังคม และจะน�าไปสู่การก�าหนดกรอบปฏิบัติทางการเมือง ทั้งในระดับรัฐและระหว่างรัฐ โดยที่รัฐจะต้องมีลักษณะ

แบบรัฐธรรมนูญนิยม ดังนั้นโลกจะมีสันติภาพได้ จากการให้ความส�าคัญต่อคุณธรรมในสามระดับ โดยเฉพาะในระดับที่ถือว่าคุณธรรม

ของปัจเจกชนมีความเป็นสากล (cosmopolitamism) ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ Chris Brown. (1992). International Relations Theory: 

New Normation Approach. Hartfordshire: Harvester Wheatshif. pp. 28-41.; Chris Brown. (2003). Souerignty, Rights 

and Justice: International Political Theory Today. Cawbridge: Polity Press. 
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11-29แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

สมาชิก G-7 พยายามผลักดันให้วลี “ชุมชนระหว่างประเทศ” (international community) เป็น

ที่ยอมรับในวงกว้าง บูธมองว่านั้นคือฉากลวงตาที่จะท�าให้ผู้ที่เชื่อในแนวคิดจริยธรรมสากล (universal 

moral) ไปสู่ปรัชญาการเมืองแบบชุมชนนิยม (communitarianism)33 ซึ่งไม่ได้ช่วยให้เกิดการปลดปล่อย

ที่แท้จริง แนวคิดประการหลังน้ันถือว่าตัวตนที่แท้จริง34 (true self) เกิดขึ้นในบริบทของชุมชนเท่านั้น ไม่มี

ความเป็นสากล (Universal) ทั้งในเชิงพื้นที่และกาลเวลา แม้บูธจะยอมรับว่าตัวตน คือ ปรากฏการณ์ (phe-

nomena) ที่มีวิวัฒนาการ (ในเชิงประวัติศาสตร์) แต่ควรจะมีตัวตนที่เป็นสากล (universal self) สิ่งส�าคัญ

ที่จะช่วยให้ค้นพบสิ่งที่อยู่ภายใน (in-here) สมองและจิตใจของมนุษย์ มิใช่เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่

เพียงภายนอก (out-here) ตามที่แนวคิดสัจนิยมมักจะกล่าวอ้าง แม้จะเป็นการยากที่นักวิเคราะห์ด้านความ

มั่นคงซึ่งได้รับการฝึกฝนจนคุ้นเคย และรู้สึกปลอดภัยก็จะด�าเนินตามแนวจารีตนิยม จนไม่กล้าคิด เสนอ

ทางเลือกอื่นใด แต่เวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดดังกล่าวได้มาถึงแล้ว โดยจะต้องเปลี่ยนแปลงถึงระดับ

แนวคิดที่ครอบง�าโลกยุคสงครามเย็นในเรื่องของสันติภาพและความม่ันคง โดยจะต้องให้ความสนใจมากขึ้น

ต่อแนวคดิหลงัสจันยิม และวธิกีารศกึษาแบบหลงัปฏฐิานนยิม ซึง่เสนอหนทางทีจ่ะช่วยปรบัปรงุให้มนษุยชาติ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาความมั่นคงจากแง่มุมดังกล่าวจะต้องเป็นไปในลักษณะรวมตัว แสดงและ

ประเดน็ต่าง ๆ (inclusion) มากกว่าจะเป็นเรือ่งของการตดัตัวแสดงและ/หรอืประเด็นใดออกไป (exclusion) 

ให้ความสนใจต่อความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงมากกว่าการสนใจแค่ความจ�าเป็น และภาวะที่

เป็นอยู่35

นักวิชาการบางคนเสนอว่าในยุคที่บรรยากาศต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปมากเช่นปัจจุบัน เป็นเวลาอัน 

เหมาะที่จะตั้งค�าถามในเชิงลึกเก่ียวกับความมั่นคง เช่น ความมั่นคงที่เอ่ยถึงกันอยู่บ่อยครั้งนั้นเป็นความ

มั่นคงของใคร มีคุณค่าสูงส่งเพียงใด มากพอที่ท�าให้เราต้องสละคุณค่าบางอย่างเพื่อความม่ันคงหรือไม่ ต้อง

มีความมั่นคงในระดับใดจึงจะพอ ใครจะเป็นผู้ช้ีขาดด้วยหลักเกณฑ์อะไร และหากใช้นิยามง่าย ๆ ที่หลาย

ฝ่ายยอมรับร่วมกัน แม้จะไม่ได้เอ่ยออกมาโดยตรงก็คือ การปลอดจากภัยคุกคามค�าถามที่จะต้องค�านึง 

ตลอดเวลาก็คือ อะไรคือภัยคุกคาม สามารถเกิดขึ้นด้วยวิธีการใดบ้าง จะป้องกันภัยคุกคามนั้นได้ด้วยวิธี

การใดบ้าง สิง่ทีจ่ะต้องจ�าไว้เสมอกคื็อว่า แต่ละวิธล้ีวนมต้ีนทนุ นัน้คอืต้องค�านงึถงึหลกัการ “TANSTAAFL” 

33 มีนักศึกษาหลายคนเสนอแนวคิดในเรื่องดังกล่าว แต่เพื่อเป็นการเปรียบเทียบสองแนคิดในยุคสมัยที่ใกล้เคียงกัน ขอ

เสนอแนวคิดของเฮเกล (G.W. Friedrioh Hegel) ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับคานท์ส�าหรับเฮเกลแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะคิดถึง

ปัจเจกชนที่เป็นอิสระจากชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งก่อร่างให้ผู้คนเหล่านี้มีสถานะเป็นปัจเจกชน ปัจเจกชนจึงมิใช่จุดมุ่งหมายแบบที่คานท์เสนอ 

หากแต่เป็น “รัฐ” ส�าหรับเฮเกลแล้วปัจเจกชนได้รับความรักโดยปราศจากเงื่อนไขจากครอบครัว แต่นั้นไม่เพียงพอเมื่อต้องออกสู่โลก

กว้างที่เฮเกลเรียกว่า “ประชาสังคม” (civil society) เมื่อนั้นเขาหรือเธอจะถือว่าผู้อื่นคือศัตรูหรือคู่แข่งที่มีศักยภาพ และในฐานะผู้ถือ

สิทธิในบริบทที่มีกฎหมายเป็นสิ่งก�ากับความสัมพันธ์ แต่ประชาสังคมก็อาจจะเป็นอาณาบริเวณแห่งความขัดแย้งและความตึงเครียด 

หากไม่ด�าเนินการร่วมไปกับสถาบันในเชิงจริยธรรม นั่นคือ “รัฐ” ซึ่งในความหมายของเฮเกลนั้นนอกจากจะต้องมีการแบ่งแยกอ�านาจ

แล้ว รัฐยังจะต้องถือหลักนิติธรรมเป็นกฎเกณฑ์สูงสุดในการท�าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวเปิดทางให้รัฐด�ารงสถานะสูงสุด 

ศึกษาเพิ่มเติมที่ Ibid. pp. 60-70, and pp. 45-56 
34 Ken Booth. (1995). “Human Wrongs and International Relations.” Internationl Affairs 71. pp. 112-125
35 Ken Booth. (1997). “Security and Self: Peffection of the Fallen Realist.”, in Keith Krame, and Michael 

C. William. (eds). Crilical Security Studies: Concept and Eases. London: UCL Press.  



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

11-30 การวิเคราะห์การเมือง

(There ain't no such thing as a free lunch) อยู่เสมอ มีการจ�ากัดเวลาส�าหรับนโยบายความมั่นคงหรือ 

ไม่ เพราะบางคร้ังนโยบายความม่ันคงในระยะสั้นอาจจะขัดแย้งกับนโยบายและหลักการความม่ันคงในระยะ

ยาว36 (ตัวอย่างท่ีชัดเจนก็คือ นโยบายต่อประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ในกรณีของไทย) ค�าถามดังกล่าวสามารถ 

ท�าให้รัฐแข็งแกร่งหรืออ่อนแอลงได้ทั้งส้ินทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนิยามความมั่นคงว่าจะเป็นไปในลักษณะใด

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.2.1

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.2 เรื่องที่ 11.2.1 

เรื่องที่ 11.2.2   สถำนะและบทบำทของรัฐชำติ และตัวแสดงอื่น ๆ  

ภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์

โลกาภิวัตฺน์กับมิติทางเศรษฐกิจดูจะเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด และมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 

ดังกล่าวมากมายท้ังในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ส�าหรับคนไทยนั้นดูจะเข้าใจผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

จากโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะทางด้านลบได้อย่างชัดเจน นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจ 

เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1997 ที่ลุกลามไปทั่วโลก จนกลายเป็นกรณีศึกษาส�าคัญอยู่ในบัจจุบัน ส�าหรับ  

ผู้สนับสนุนโลกาภิวัตน์กิจกรรมทางเศรษฐกิจคือสิ่งที่มีบทบาทเด่นที่สุดส�าหรับกระบวนการดังกล่าว จักรกล

ที่ส�าคัญในการนี้ก็คือ บรรษัทข้ามชาติ (transnational companies: TNCs)* ทั้งทางด้านการผลิตและ

บริการ และท�าให้เศรษฐกิจในระดับชาติต้องเข้าไปผูกพันกับระบบการผลิตและการแลกเปลี่ยนระดับโลก

อย่างแยกไม่ได้อีกต่อไป บรรษัทเหล่านี้ยังมีส่วนท�าให้ไม่อาจมีประเทศใดประเทศหน่ึงครอบง�าเศรษฐกิจโลก

ได้อย่างชัดเจน

บรรษัทข้ามชาติตามความหมายแบบ Multinational Company (MNC) มิใช่ปรากฏการณ์แปลก

ใหม่ เพราะเริ่มมีพัฒนาการมาในราวศตวรรษที่ 16 ในลักษณะของบริษัทการคัาที่ผูกโยงไปกับลัทธิล่าอาณา-

นิคม โดยเข้าไปขูดรีดทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตรของประเทศเมืองขึ้น บริษัทเหล่านี้ได้

36 David A. Bekiwin. (1997). “The concept of security”, Review of International Studies, 23 (1997).  

pp. 5-26.

* ในเอกสารนี้เห็นว่า บรรษัทข้ามชาติตรงกับค�าว่า transnational company มากกว่าจะเป็น multinational company 

(MSC) ซึ่งน่าจะตรงกับค�าว่า “บรรษัทพหุชาติ” แต่ไม่ตรงกับลักษณะของบรรษัทดังกล่าว ท่ีด�าเนินการภายใต้การควบคุมของส�านักงาน

ใหญ่ภายในเขตรัฐใดรัฐหนึ่ง และเป็นไปภายใต้การก�ากับของผู้ถือหุ้นสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Susan Strange. 

Op.Cit. 
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11-31แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

รับการสนับสนุนจากรัฐ เช่น บริษัทดัทช์อีสต์อินเดีย บริษัทฮัดสันส์เบย์ และบริษัทแมสชาชูเซ็ทเบย์ พัฒนาการ

ในระยะที่สองของบรรษัทดังกล่าว ปรากฏในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 โดยมีลักษณะแบบบริษัทการคัาที่ผูกโยง

ใกล้ชิดลัทธิทุนนิยม โดยเฉพาะมิติทางด้านการเงิน และด�าเนินกิจการในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การพัฒนาระบบ

ควบคุมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการคมนาคมและ

การก่อสร้าง ระยะต่อมาเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ในสหรัฐอเมริกา** จนกระทั่งถึงช่วง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงนี้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการลงทุน เพื่อบุกตลาดและขยายฐานทรัพยากร 

โดยเฉพาะการรวมกลุ่มในลักษณะสมาคมทั้งเปิดเผยและปิดลับ (cartels) ของบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกัน

ช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังที ่2 ถงึศตวรรษที ่60 เหล่าบรรษทัข้ามชาตสิญัชาตอิเมรกินั ยงัคงมบีทบาท

ครอบง�า ในยุคที่ลัทธิทุนนิยมมีลักษณะข้ามชาติมากข้ึน ท�าให้จักรวรรดินิยมทางเศรษฐกิจขยายตัว โดย

เฉพาะผ่านการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (foreign direct investment-FDI) ของบรรษัทยักษ์ใหญ่ ซึ่ง

น�าไปสู่พัฒนาการในยุคปัจจุบัน ที่ทุนนิยมมีลักษณะแผ่ขยายไปทั้งโลก (globalising capitalism) ลักษณะ

ของบรรษัทข้ามชาติเปลี่ยนจากการลงทุนเพื่อผูกขาดตลาดและขยายฐานทรัพยากรไปสู่การแสวงโอกาสด้าน

ก�าไร และช่วงชิงพื้นที่การผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรษัทสัญชาติยุโรปและญี่ปุนเริ่มเข้ามามีบทบาท

ด้านการลงทุนมากขึ้น โดยมียุโรปตะวันออกเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่มีความส�าคัญเพิ่มขึ้น รูปแบบการ

ลงทนุเร่ิมเปลีย่นไปเป็นการสร้างพนัธมิตรเพือ่แสวงหาผู้ร่วมทนุ รวมถึงการเน้นผู้รบัช่วงผลติชิน้งานบางอย่าง

ก่อนสิ้นทศวรรษ1980 มีบรรษัทข้ามชาติอยู่ราว 20,000 บริษัท มีมูลค่าสินทรัพย์รวมในต่างประเทศ 

อยู่ที่ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณร้อยละ 8 ของผลผลิตมวลรวมโลก) มีสินทรัพย์รวมทั้งหมด 

อยู่ที่ 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ บรรษัทเหล่าน้ีเข้าไปเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของ

เศรษฐกิจโดยรวมในอัตราร้อยละ 25-30 เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ในอัตราร้อยละ 75 เข้าไป

เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และทักษะด้านการบริการระหว่างประเทศถึงร้อยละ 80 ร้อยละ 70 

ของมูลค่า การลงทุนโดยตรงในประเทศ (FDI) ท้ังหมดมาจากบรรษัท 300 แห่ง ร้อยละ 90 ของเงิน 

จ�านวนนี้ มาจากประเทศพัฒนาแล้ว 11 ประเทศ ราว 2/3 ของมูลค่าการลงทุนมาจาก 4 ประเทศเท่านั้น 

(สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญ่ีปุน และเยอรมนี)37

แม้จะยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่ว่าการขยายตัวของบรรษัทข้ามชาติดังกล่าวมีลักษณะแผ่ขยายครอบคลุม 

เศรษฐกิจโลกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวจริงหรือ หรือเป็นเพียงมายาภาพ เพราะกระบวนการดังกล่าวไม่ได้ 

แตกต่างอะไรจากเศรษฐกิจแบบ “พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน” ในลักษณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในที่หน่ึง 

สามารถส่งผลกระทบไปยังที่อื่นได้ หรือกระบวนการดังกล่าวมีสัญญาณบางอย่างที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะ

ของ “บรูณาการ” (integration) ซ่ึงมคีวามแขง็แกร่งในการเชือ่มต่อกันทางเศรษฐกิจมากกว่าแบบแรก เพราะ

** การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1950 ในประเทศอังกฤษ โดยมีเครื่องจักรไอน�้าเป็นพลังขับเคลื่อนส�าคัญ

สองทศวรรษให้หลัง เมื่อไมเคิล ฟาราเดย์ รู้จักใช้ประโยชน์จากไฟฟ้ากระแสสลับ ท�าให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ขึ้นใน

สหรัฐอเมริกาโดยมีไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลื่อนส�าคัญ
37 Malcoim Claters. (1995). Globalization. London: Rantudge. pp. 75-80. 
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11-32 การวิเคราะห์การเมือง

ลักษณะดังกล่าวเป็นการประสานความร่วมมือเพื่อวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่เป็นหนึ่งเดียว โดยมีการไหล

เวยีนของกระแสเงนิตราเป็นกจิกรรมหลักทีจ่ะท�าให้เกดิบรูณาการทางเศรษฐกิจหากเศรษฐกจิโลกพึง่พงิอยูแ่ต่

กับการค้าก็จะเป็นเพียงแค่เศรษฐกิจแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

แน่นอนว่า FDI คือกลไกส�าคัญที่จะท�าให้เกิดการบูรณาการ โดยอาจจะเป็นไปในรูปของการเข้าไป 

ลงทุนเพื่อสร้างระบบการผลิตและสินค้าข้ึนใหม่ทั้งหมดในประเทศผู้รับการลงทุนหรืออาจจะเป็นการลงทุน

ด้วยการควบรวมกิจการด้วยการซ้ือทุนของบริษัทที่ด�าเนินกิจการอยู่แล้ว ลักษณะที่สองนี่เองที่ท�าให้เงินทุน

จากบรรษัทข้ามชาติ และกองทุนท้ังหลายมีลักษณะ “ชีพจรลงเท้า” (footlose) โดยอาจจะเข้าไปลงทุนท่ีใด

ที่เห็นโอกาสในการท�าก�าไร และท�าให้บรรษัทข้ามชาติผูกพันน้อยลงกับสัญชาติเดิม จนเร่ิมเปลี่ยนลักษณะ

จาก MNC เป็น TNC มากขึ้น แม้จะยังไม่ทั้งหมด เพราะสัญชาติของผู้ถือหุ้นใหญ่ยังคงเป็นประเด็นส�าคัญ 

ไม่ว่าจะอย่างไรการขยายตัวของการลงทุนโดยตรงในประเทศ (FDI) ในช่วงทศวรรษ 1990 โดยเฉพาะก่อน

หน้าการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งส�าคัญก็ยังคงเป็นไปในรูปแบบเดิม นั่นคือ สามแกนน�าหลัก 

(สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุ่น) ครองส่วนแบ่งจากการลงทุนโดยตรงในประเทศ (FDD) ทั้งหมดอยู่ที่  

ร้อยละ 60 หากรวมประเทศก�าลังพัฒนาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสามแกน

น�าดงักล่าว กลุม่นีจ้ะครองส่วนแบ่งการลงทนุโดยตรงในประเทศ (FDD) อยูถ่งึร้อยละ 84 ในช่วงเวลาเดยีวกนั 

แน่นอนว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจเช่นนี้เป็นไปโดยไม่เท่าเทียม เพราะกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะสามแกนน�า

หลัก มีประชากรรวมคิดเป็นเพียงร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด แต่สามารถยึดคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ได้ในสัดส่วนราว 2/3 ถึง 3/4 ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด38

ไม่ว่าจะอย่างไร การขยายจ�านวนและบทบาทของบรรษัทข้ามชาติยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปี 

2000 มีบรรษัทข้ามชาติอยู่ท้ังหมด 60,000 แห่ง และมีเครือข่ายบริษัทภายใต้การสนับสนุนในประเทศ 

ต่าง ๆ อยู่กว่า 820,000 บริษัท กลุ่มบริษัทเหล่านี้ ครองส่วนแบ่งยอดขายสินค้าและบริการของทั่วโลกอยู่ถึง 

15.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ แน่นอนว่าส่วนหน่ึงท�าให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นทุกวันนี้ สัดส่วนการผลิตข้าม

ชาติมากเกินกว่าระดับการส่งสินค้าออกของโลก และได้กลายเป็นวิธีการพื้นฐานในการซื้อ-ขาย สินค้าข้าม

แดนมีการประมาณการว่า บรรษัทข้ามชาติครองส่วนแบ่งการผลิตในระดับโลกอยู่ที่ร้อยละ 25 ครองส่วน

แบ่งการค้าโลกอยู่ร้อยละ 70 โดยมียอดขายรวมอยู่ในราวครึ่งหน่ึงของมูลค่า GDP โลก39

สิ่งที่เกิดร่วมไปกับกระบวนการนี้ หรืออาจจะกล่าวว่าเป็นผลมาจากกระบวนการนี้ก็คือ บรรษัท 

ข้ามชาติให้ความส�าคัญกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงน้อยลง

ทุกที และให้ความส�าคัญกับกิจกรรมในการแสวงหาก�าไรเพิ่มขึ้น น้ันก็คือเพิกเฉยต่อกิจกรรมใดก็ตามที่ไม่

สามารถแสดงมูลค่าเป็นตัวเงินที่ชัดเจน งานบ้านและกิจกรรมทางสังคมที่อยู่ในความดูแลของเด็กและผู้หญิง

38 Cramhame Thampson. (2000). “Economic Globalization?”, in David Held. (ed.). A Globalizing Wold?: 

Cuture, Economic, Polities. London: Rantledge. Wim Dierckxsems, Jayne Hntcheroft. (Trans). (2000). The Limits 

of Capitalism: An Approach to Globalization without Neoliberalism. London: Zed Books. 2000. 
39 David Heid, and Anthony McGrew. Globalization/anti-Clobalization. Op.cit. pp. 48-55. 
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11-33แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

ยังไม่จดัเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ด้วยวิธคีดิเช่นนีแ้ม้แต่กจิกรรมด้านการผลติทีม่กีารแข่งขนัสงู จนต้องเพิม่

ต้นทนุด้านนวตักรรมจนยากทีจ่ะท�าก�าไรได้อย่างงดงามเมือ่ต้นทนุดงักล่าวสงูขึน้กย็งัได้ร้บความใส่ใจน้อยลง 

การไหลเวยีนของกระแสเงนิทนุจงึเกีย่วข้องกบัแรงงานน้อยลง ผลกค็อืการปรบัลดโครงสร้าง และปลดคนงาน

เพื่อรักษาก�าไรและรายได้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพอใจภาพของทุนนิยมกับสงครามแรงงานจึงเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง* 

แน่นอนว่าการสูญเสียต�าแหน่งงานมิได้หมายเพียงการขาดรายได้ แต่ยังรวมไปถึงสิทธิทางสังคมจึงท�าให้เกิด

วิกฤตการณ์ด้านอัตลักษณ์ขึ้นได้ง่าย40

นอกเหนือจากปัญหาดังกล่าวที่ปรากฏชัดขึ้นทุกขณะ สิ่งที่ปรากฏอย่างชัดเจนที่สุดก็คือการขยาย 

ตัวของความไม่เท่าเทียม โดยเฉพาะระหว่างประเทศร�่ารวยกับประเทศยากจน ดังจะเห็นได้จากรายงานการ 

พัฒนามนุษย์ของสหประชาชาติที่ตีพิมพ์เม่ือ ค.ศ. 1999 ช่องว่างด้านรายได้ระหว่างประเทศร�่ารวยห้าอันดับ 

แรกกับประเทศยากจนห้าอันดับสุดท้ายอยู่ในอัตรา 30 : 1 ใน ค.ศ. 1820 เพ่ิมขึ้นเป็น 11 : 1 ใน ค.ศ. 1913 

เป็นมาที่ระดับ 30 : 1 ใน ค.ศ. 1970 อยู่ที่ระดับ 60 : 1 ใน ค.ศ. 1990 รายงานดังกล่าวคาดการณ์ว่าอัตรา 

การขยายตัวจะอยู่ที่ระดับ 86 : 1 เมื่อส้ินศตวรรษ หากพิจารณาเฉพาะ ค.ศ. 1997 จะเห็นได้ว่าประชากรใน 

ประเทศร�่ารวยซ่ึงมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ครองส่วนแบ่ง GDP โลกอยู่ถึงร้อยละ 86 ประเทศร�่ารวย

ปานกลางซึ่งมีสัดส่วนประชากรที่ระดับร้อยละ 60 ครองส่วนแบ่งดังกล่าวที่ระดับร้อยละ 13 ขณะที่ประชากร

ในประเทศยากจนซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรท้ังหมด41 

รายงานดังกล่าวยังระบุอีกด้วยว่า ช่วงสี่ปีก่อนหน้าตีพิมพ์รายงาน คนรวย 200 อันดับแรกของโลก 

เพิ่มความมั่งค่ังให้ตนเองขึ้นสองเท่ามาอยู่ที่ระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ประชากรโลกในราว 1.3 

พันล้านคนด�ารงชีวิตโดยมีรายได้ไม่ถึง 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน แน่นอนว่าคนรวย 200 คนนั้นเป็นสมาชิก

ของประเทศร�่ารวยห้าอันดับแรกของโลกไม่มากก็น้อย ซึ่งครองส่วนแบ่งอัตราการบริโภคโดยรวมอยู่ท่ี 

ร้อยละ 86 ขณะท่ีห้าประเทศยากจนครองส่วนแบ่งดังกล่าวเพียงร้อยละ 1 ร้อยละ 75 ของคู่สายโทรศัพท์

ทั้งหมดในโลกอยู่ในประเทศตะวันตก42 นั้นย่อมหมายถึงการที่ประชากรในประเทศอื่นขาดหรือมีโอกาส 

น้อยลงในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาโอกาสและอ่ืน ๆ การปฏิวัติเทคโนโลยี 

ข้อมูลข่าวสารจึงมีผลเฉพาะกลุ่ม และได้กลายเป็นเครื่องมืออย่างดีในการควบคุมทางไกลผ่านดาวเทียมของ

กลุ่มคนและประเทศดังกล่าวต่อพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มคนและประเทศอื่น ๆ

* เพื่อความกระจ่างในเรื่องการปรับโครงสร้างและรูปแบบการจ้างงานของบรรษัทยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา

หรือแม้แต่ญี่ปุ่น เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันกับบรรษัทอื่น ๆ โดยโยนต้นทุนมาไว้ที่การจ้างงานในรูปของการรับช่วง (sub-

contact) การแสวงหาแรงงานและทรัพยากรภายนอก (out-sourcing) หรือแม้แต่การจ้างงานไม่เต็มเวลา (part-time) และการให้

แรงงานรับชิ้นงานไปท�าที่บ้าน ล้วนแล้วแต่เป็นการลดต้นทุนที่แรงงานต้องแบกรับความเสี่ยง ลักษณะกระจายตัวเช่นนี้ยังท�าให้เป็น

เรื่องยากที่แรงงานเหล่านี้จะรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานที่แข็งแกร่ง โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ที่ Lester Thurow. (1996). The Future 

of Capitalism. New York: Vergare.
40 Wim Dierckxsens. Jayne Hutchcroft. (trans). Op.cit. 
41 Fred Hallday. Op.cit., pp. 64-67 
42 Charlott Demmy, and Victoria Britton. “UN attacks growing gulf between rich and poor”. 
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11-34 การวิเคราะห์การเมือง

หากย้อนพิจารณาจะพบว่าความไม่เท่าเทียมดังกล่าวเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษ 1970 

อันเป็นช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจและการเมืองโลกอยู่ในสภาพปั่นปวน ในทางการเมืองนั้นสหรัฐอเมริกาก�าลัง 

ล่าถอยจากเวียดนามด้วยความช่วยเหลือของจีนที่มีความขัดแย้งอยู่กับสหภาพโซเวียต ไม่เพียงเท่านั้น

สหรัฐอเมริกายังล้มเลิกระบบเบรตตันวูดส์ที่ผูกค่าเงินดอลลาร์ไว้กับมาตรฐานทองค�า เพื่อความคล่องตัวใน

การแก้ปัญหา การขาดทุนงบประมาณ ในอีกทางหนึ่งนั้นสหรัฐอเมริกาก็สนับสนุน่ให้อิสราเอลต่อสู้กับอาหรับ

ในกรณีปาเลสไตน์ อย่างแข่งขันตามแรงกดดันของกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ในวอลสตรีทซึ่งผู้ถือหุ้นส�าคัญมี 

เชี้อสายยิว ตามมาด้วยการที่อาหรับรวมตัวกันจัดตั้งองค์การโอเปค (OPEC) โดยใช้ราคาน�้ามันเป็นเครื่องมือ

ต่อสู้กับฝ่ายสนับสนุนอิสราเอล การรวมกลุ่มในลักษณะคาเทล (cartel) เช่นนี้ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี 

และเป็นต้นแบบให้กลุม่ประเทศผูผ้ลติสนิค้าโภคภณัฑ์พืนุ้ฐานพยายามด�าเนินรอยตาม แม้จะไม่ประสบความ

ส�าเร็จก็ตาม ผลที่ตามมาก็คือวิกฤตการณ์ราคาน�้ามันถึงสองครั้งทั้งในช่วงต้นและปลายทศวรรษดังกล่าว

ผู้ที่ได้ประโยชน์จากรณีน้ีมิได้มีเพียงกลุ่มประเทศโอเปค (OPEC) แต่ยังรวมไปถึงบรรษัทข้ามชาติ

ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจน�้ามันและธนาคารช้ันน�าต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม เน่ืองจากมีปริมาณเงินจาก

ก�าไรราคาน�้ามันสูงมาก* ไหลเข้าสู่กิจการด้านการเงินและธนาคาร ท�าให้กิจการเหล่านี้มีความคล่องตัวจน

แทบไม่ค�านึงถึงหลักเกณฑ์อะไรนักในการปล่อยกู้โดยเฉพาะการปล่อยกู้ในประเทศโลกที่สาม ด้วยความคิด

ที่ว่า “ประเทศไม่มีทางล้มละลาย” อันเป็นจุดเร่ิมต้นของวิกฤตการณ์หนี้ และความยุ่งยากท้ังทางเศรษฐกิจ

และ การเมืองในประเทศโลกที่สามในเวลาต่อมา เช่น กรณีของเม็กซิโกในช่วงต้นทศวรรษ 1980 กรณีของ

ไทย ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 หรือในบางประเทศวิกฤตการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นถึงสองครั้งในช่วงสอง

ทศวรรษ ดังกล่าว เช่น อาร์เจนตินา อย่างไรก็ตาม วิกฤตการณ์ในรอบสองค่อนข้างจะมีที่มาแตกต่างไปจาก

รอบแรก แม้จะส่งผลกระทบในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะไม่กล่าวถึงในที่นี้เนื่องจากมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มากมาย ในที่นี้จะให้ความส�าคัญกับวิกฤตการณ์ครั้งแรกในฐานะท่ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มโลกที่สามโดยรวม

ในวงกว้างเป็นครั้งแรกและยังไม่อาจฟื้นตัวในป้จจุบัน

นอกจากสาเหตุเร่ืองปริมาณเงินที่มีอยู่มากมาย (supply side) อันเป็นลักษณะเฉพาะของช่วง 

ทศวรรษ 1970 อีกหนึ่งสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดการกู้ยืมเงิน ก็คือ ความยากจนของบรรดาประเทศก�าลัง 

พัฒนา ท�าให้เกิดความต้องการ (demand side) ท่ีจะน�าเงินเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาประเทศของตน แต่ 

กลับเป็นว่าเงินที่เบิกได้มาโดยง่ายเหล่านี้มิได้เข้าไปช่วยพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุดแต่กลับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริโภคเพื่อประกอบมาตรฐานการครองชีพ ทั้งที่สถานการณ์ทางการเงิน 

ระหว่างประเทศไม่สู้ม่ันคงนัก หลังจากยกเลิกระบบเบรตตันวูดส์ไปได้ไม่นาน ที่ส�าคัญประเทศโลกท่ีสามมี

ความอ่อนไหวเป็นอย่างมากต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะเม่ือสหรัฐอเมริกา

หันมาใช้มาตรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อดึงเงินกลับเข้าประเทศ สถานการณ์เลวร้ายลงอีกเม่ือประเทศพัฒนา

* ก�าไรมหาศาลจากนี้ท�าให้บางคนเรียกขานน�้ามันดิบว่า “petrodollar” บางครั้งก็ย้อนกลับไปเปรียบกับก�าไรที่แทบจะไร้

ต้นทุนในการค้าทาสผิวด�าในยุคจักรวรรดินิยมเฟื่องฟู ทาสผิวด�าในครั้งนั้นมีค่าดั่งทอง (Hack gold) ส�าหรับนายทาส น�้ามันดิบก็มี

ค่าในท�านองเดียวกันส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน�้ามัน
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11-35แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

แล้วใช้นโยบายรดัเขม็ขดัทางเศรษฐกจิเพ่ือจ่ายราคาน�า้มนัและยงัมกีารใช้มาตรการด้านภาษศีลุกากรตลอดจน

โควตาการน�าเข้าเพื่อลดปัญหาการขาดดุลการช�าระเงิน นั้นย่อมหมายความว่าประเทศโลกที่สามส่งออกสินค้า

พื้นฐานของตนได้น้อยลง ความสามารถในการจ่ายคืนหนี้และดอกเบี้ยก็น้อยตามไปด้วย

ประเทศที่เผชิญวิกฤตการณ์หน้ีและต้องการความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

(IMF) ต้องยอมรับโปรแกรมการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (structural adjustment programme-SAP) 

อันเป็นสิ่งที่คนไทยคุ้นเคย โดยเฉพาะการรัดเข็มขัดรายจ่ายภาครัฐ เพิ่มการเก็บภาษีเพื่อขยายฐานรายได้ 

เพราะโปรแกรมดังกล่าวมีจุดเน้นอยู่ที่การให้ความส�าคัญต่อความสามารถทางการผลิต และมาตรการต่าง ๆ 

ที่จะท�าให้เศรษฐกิจมีความคล่องตัว และสามารถตอบสนองตลาดได้เป็นอย่างดีด้วยความหวังว่า มาตรการ

เหล่านี้จะสามารถเป็นความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศลูกหนี้ ผลก็คือสมาชิกยากจน ในสังคมเหล่า

นั้นต้องเป็นผู้แบกรับต้นทุนเหล่านี้ การปรับโครงสร้างภายในเป็นเพียงส่วนน้อยของปัญหา โดยที่กองทุนการ

เงินระหว่างประเทศ (IMF) ไม่เข้าไปแตะโครงสร้างเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อันเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้โลก

ที่สามไม่อาจหลุดพ้นจากสถานะที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบ43 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจซ่ึงไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นน�ามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะช่องว่าง 

ระหว่างผู้ที่พอจะมีช่องทางแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากธุรกิจตลาดมืดกับประชาชนทั่วไปซึ่งขาดช่องทาง 

และโอกาสเหล่านี้ ธุรกิจเหล่าน้ียังท�าให้รัฐไม่สามารถเก็บภาษีได้อย่างเต็มที่และยังอาจส่งอิทธิพลต่อนโยบาย 

รัฐอีกด้วย นั้นคือท�าให้รัฐขาดความสามารถในการดูแลข้าราชการ เพราะขาดรายได้ในการปรับฐานเงินเดือน 

ส่งผลให้ข้าราชการท�างานไม่เต็มที่ เพราะน�าเวลาส่วนหนึ่งไปแสวงหารายได้เสริม นอกจากนี้รัฐยังขาด 

รายได้ที่จะน�าไปพัฒนาโครงสร้างพี้นฐานทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของ 

ประชาชนลดต�่าลง การละเมิดกฎหมายเกิดขึ้นโดยทั่วไป ในประเทศที่รัฐบาลอ่อนแอและมีปัญหาในเรึ่อง 

ความขัดแย้งทางเช้ือชาติและศาสนาความขัดแย้งดังกล่าวได้กลายเป็นสงครามปฏิวัติหรือสงครามแบ่งแยก

ดินแดน เช่น ที่เกิดขึ้นในโซมาเลีย ซิราลีโอน และลิเบีย สิ่งที่ตามมาก็คือคลื่นผู้อพยพ อันท�าให้ฐานทรัพยากร

ที่มีอยู่ย่างจ�ากัดของประเทศรอบข้างต้องได้รับผลกระทบไปด้วย44 

สภาพการณ์ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะท�าให้คุณภาพชีวิตประชาชนต�่าลง แต่ยังเป็นชนวนท�าให้ 

วิกฤตการณ์ด้านอาหารปรากฏชัด จนสหประชาชาติต้องรณรงค์ท�าสงครามกับความหิวโหย ในช่วงทศวรรษ 

1980 หลายคนคงจ�าได้กับการรณรงค์โฆษณาหาทุนบริจาคเพื่อซื้ออาหารให้ชาวแอฟริกัน ทั้งที่ในช่วงเวลา 

ก่อนหน้าไม่นานนกัทัง้ประเทศอตุสาหกรรม (โดยเฉพาะบรรษทัข้ามชาตทีิเ่ก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร

และเคมีกัณฑ์) และประเทศโลกที่สามต่างแซ่ซ้องว่า “การปฏิวัติเขียว” (green revolution) หรือการปฏิวัติ

43 Vincent Ferraro. (1991). “Global Debt and Third World Development,” in Michael T. Klare, and Daniel 

C. Thomas. World Security: Trends and Challenges At Century’s End. New York: St. Mrtin’s Press. Vincent Feraro, 

and Melissa Rosser. (1994). “Global Debt and third World Development,” in Michael T. Klare and Daniel C. Thomas. 

World Security: Challenges For A New Century. New York: St. Martin’s Press. 
44 Harry Shutt. (1998). The troubie with capitalism: An enquiry into the causes of global economic faiture. 

London: Zed Books.
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11-36 การวิเคราะห์การเมือง

ด้านการเกษตร* คือทางออกส�าหรับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโลกที่สาม และจะท�าให้
สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศเหล่านี้ดีขึ้นตามล�าดับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงช่างแตกต่างจากภาพในความคิดโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศแอฟริกาแถบ 
ใกล้ทะเลทรายซาฮาร่า แม้องค์การอาหารและเกษตร (FAO) แห่งสหประชาชาติจะรายงานถึงการขยายตัว
ของผลผลิตทางการเกษตรของประเทศเหล่าน้ี เช่น การผลิตข้าวโพดของแทนซาเนียเพิ่มจาก 0.8 ล้านตัน 
ใน ค.ศ. 1982 มาที่ระดับ 1.55 ล้านตัน ใน ค.ศ. 1984 และ 2 ล้านตัน ในค.ศ. 1985 ส�าหรับภาพรวมของ
กลุ่มประเทศแอฟริกาในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีเพียงห้าประเทศที่ผลผลิตไม่เปลี่ยนแปลง มีแปดประเทศที่
ผลผลิตเพิ่มในอัตราร้อยละระหว่าง 1-11 ห้าประเทศมีผลผลิตเพิ่มในอัตราร้อยละระหว่าง 11-50 และมีสอง
ประเทศที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราเกินร้อยละ 50 กล่าวโดยสรุปก็คือ ขณะที่ผลผลิตต่อหัวของประชากรใน
ประเทศเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้น ภาวะทุขภิกภัยก็ยังด�ารงอยู่เพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่มีปริมาณอาหารเพียงพอ 
หรือไม่ แต่อยู่ที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงและแสวงหาทรัพยากรเหล่านี้ได้ เพราะการกระจายตัว
ของอาหารในสังคมขึ้นอยู่กับการกระจายอ�านาจทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าถึงการผลิตและ
รายได้ที่เป็นผลจากการดังกล่าว

เมื่อราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดโลกตกต�่า สถานการณ์ด้านอาหารในประเทศโลกที่สามย่ิง
เลวร้ายลง เพราะรัฐบาลของประเทศเหล่านี้ยังจ�าเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนการส่งออก และตัดรายจ่ายภาครัฐ โดย
เฉพาะสวัสดิการทางสังคม เพื่อให้สามารถจ่ายดอกเบี้ยและหน้ีคืนให้กับเจ้าหนี้ในประเทศอุตสาหกรรมจึง
กลายเป็นว่าตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ปริมาณเงินไหลจากประเทศโลกที่สามเข้าประเทศอุตสาห
กรรมไม่ต�่ากว่าปีละ 400 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยที่ประเทศเหล่านี้ได้รับเบิกเงินคืนกลับทั้งในรูปของเงิน
กู้ เงินช่วยเหลือ เครดิตเพื่อการค้า และการลงทุนโดยตรงจากภาคเอกชน ในปริมาณที่น้อยกว่าเงินดังกล่าว
เป็นอันมาก ไม่ว่าจะอย่างไร รัฐบาลประเทศโลกที่สามจ�านวนมากยังคงเลือกประคองสถานการณ์ เป็นลูกหน้ี
ที่ดี ด้วยการกดดันเกษตรกรภายในประเทศให้ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากยิ่งขึ้น จนถึงให้แรงงานผู้หญิงที่เคย
เป็นจักรกลส�าคัญในการผลิตอาหารเพื่อครอบครัวโดยไม่เก่ียวข้องกับระบบตลาดต้องเข้าสู่ระบบดังกล่าว 
ยงัท�าให้สถานการณ์ด้านอาหารของครอบครวัเกษตรกรลดต�า่ลง เมือ่จ�าเป็นต้องเพิม่รายได้เกษตรกรมากมาย
เลือกวิธีเพ่ิมแรงงานในครัวเรือนด้วยการมีลูกมาก เพราะนั้นหมายถึงปริมาณแรงงานและรายได้ที่จะเพิ่มขึ้น
ในอนาคต45 แม้วิธีการดังกล่าวจะไม่อาจให้การประกันได้ว่าผลจะเป็นดังที่คาด และได้กลายเป็นปัญหาใน
เรื่องการขยายฐานประชากรโลกจนอาจจะเกินขีดความสามารถที่ทรัพยากรโลกจะรองรับได้

*การปฏวิตัดิงักลา่วคอืการพยายามน�าเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรด์า้นการเกษตรเขา้มาใชก้บัภาคเกษตรกรรม โดยมแีนวคดิ

พื้นฐานว่าการพัฒนาเกษตรกรรมให้ทันสมัยจะช่วยให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิตต่อ

หน่วยต่อพื้นที่ อันเป็นที่มาของการให้ความส�าคัญต่อการปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ ปลูกพืชชนิดเดียวในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ปลูกข้าวโพด 

อ้อย มันส�าปะหลัง เพียงอย่างเดียวในขนาดพื้นที่หลายร้อยหรือหลายพันไร่ จนมีการเรียกขานพืชเหล่านี้ว่าพืชท�าเงินหรือท�าก�าไร (cash 

crop) ซึ่งการจะประสบความส�าเร็จจากพืชเหล่านี้ได้ต้องอาศัยปุ๋ยและเคมีภัณฑ์มากมาย หรือไม่ก็ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านกระบวนการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นที่เข้าใจกันว่ามีความต้านทานโรคสูง กระบวนการทั้งหมดคือการตัดเกษตรกรรายย่อยออกจากระบบ

นั่นเอง เพราะทุกขั้นตอนของการผลิตในระบบดังกล่าวล้วนแต่ต้องอาศัยเงินทุน 
45 Joseph Collins. “World Hung: A Scarcity of Food or a Scarcity of Democracy,” in Michael T. Hare, and 

Daniel c. Thomas. op.cit. pp. 345-361. 
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11-37แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

ตรรกะข้างต้นท�าให้ไม่อาจปฏเิสธได้ว่าบรรษัทข้ามชาตมีิอิทธิพลอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ และมาตรฐานการครองชีพของประชาชน* เช่น กรณีประชากรของประเทศโลกที่สามจ�านวนมากที่
ใช้ชีวิตอยู่กับความสิ้นหวังจนหาทางออกด้วยการปลิดชีพตนเอง เช่นที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ 
อินเดีย โดยเฉพาะในเขตรัฐอุตรประเทศและปัญจาบซ่ึงเป็นอู่ข้าวอู่น�้าของอินเดีย หลังจากที่รัฐบาลหันมา 
เข้มงวดตามความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับการค้า (Trade Related Intellectual 
Property Rights: TRIPs) โดยเฉพาะในเร่ืองของเมล็ดพันธุพืช เช่น ข้าวบาสมาติ (basmati) ซึ่งกลายเป็น 
ทรัพย์สินของบริษัทไรซ์-เทค (Rice-Tec) จากสหรัฐอเมริกา ภายใต้สิทธิบัตรหมายเลข 5,663,484 (ข้าวหอม
มะลิไทยก็เผชิญปัญหาในลักษณะที่ไม่ต่างกันนัก) และฝ้าย ซึ่งกลายเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิบัตรจดทะเบียน
ของบริษัทมอนชานโต (Monsanto) ซึ่งประสบความส�าเร็จในการผลักดันให้หลายพื้นท่ีในอินเดียหันมาปลูก
พืชเชิงเดี่ยว ซึ่งต้องอาศัยทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากมาย จนแม้แต่เกษตรกรขนาดกลางยังต้องประสบกับ
ภาวะเป็นหนี ้และยงัท�าให้พ้ืนทีเ่พาะปลกูและบรเิวณใกล้เคียงเสยีสมดุลเชงินิเวศ เพราะขาดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ46

ช่องว่างทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกของเขตรัฐไม่เพียงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ  
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรส�าคัญในการด�ารงชีวิตและแสวงหาผลประโยชน์ทาง 
เศรษฐกิจ จนอาจเป็นชนวนท�าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ แต่ยังส่งผลกระทบต่อระเบียบสังคม 
และประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาล จากการขยายตัวของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ซึ่งจะ
ได้กล่าวถึงต่อไป) ส�าหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏชัดเจนก็คือ การเสื่อมสภาพของทรัพยากรที่ไม่อาจ
ชดเชย หรืออาจต้องใช้เวลานานหลายศตวรรษก่อนที่ทรัพยากรน้ันจะฟื้นตัว เช่น การพังทลายของพื้นที่
ทางการเกษตร ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ผืนดินมากเกินไป รวมถึงการใช้สารเคมีต่อ
เนื่องยาวนานในหลายพื้นที่จนดินเค็ม แข็ง และเป็นกรด บ้างก็อุ้มน�้ามากเกินจากระบบชลประทานจนไม่อาจ
ถูกซับน�้าหรือระบายน�้าออกจากพื้นที่ปิดล็อก นอกจากน้ีการตัดไม้ท�าลายป่า การขยายตัวของเขตพื้นที่ทะเล
ทราย (desertification) การฉีกขาดของชั้นโอโซนในบรรยากาศจนท�าให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ท�าให้โลกร้อนขึ้น ที่เรียกกันว่า “วิกฤตการณ์เรือนกระจก” (green-house effect)* ล้วนส่งผลกระทบต่อ

พื้นที่ทางการเกษตรและกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางเศรษฐกิจของมุนษย์ทั้งสิ้น

* ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องอิทธิพลและบทบาทของบรรษัทข้ามชาติต่อการก�าหนดนโยบายของรัฐบาลต่าง ๆ และมาตรฐานการ

ครองชีพของประชาชนได้ที่ David C. Curton. When the Corporatis Rule the World.
46 Vandana Shiva. (2001). “Globalization and Poverty”, in Veronika Beannholdt Thomas, Nicholas Faraclas, 

and Clandia Von Werihof. (eds.) There is an alternative: Subsistence and Waridwide Resistance to Carporate 

Globalization. London: Zed Books.
* ก๊าซส�าคัญที่ท�าให้เกิดวิกฤตการณ์เรือนกระจกคือ คาร์บอนไดออกไซต์ (Co2) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ไม่ว่าจะ

เป็นถ่านหิน น�้ามันหรือก๊าซธรรมชาติ การตัดไม้ท�าลายป่า การท�าไร่เล่ือนลอย และการเผาถ่านมีส่วนอย่างมากในเรื่องนี้ ก๊าซไตรัส-
ออกไซด์ (N2O) เกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง (น�้ามัน) กิจกรรมทางการเกษตรและการท�าลายระบบนิเวศ ก๊าซโคโรฟลูโอโรคาร์บอน 
(CFC) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของสารท�าความเย็น ท�าความอุ่น และสารตัวท�าลาย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสารฮารอน (halon) ซึ่งพบบนระบบ
ดับเพลิง แม้ในแต่ละปีจะเกิดขึ้นไม่มากเท่าสารสองตัวแรก แต่สะสมตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศได้ยาวนานกว่ามาก โดยเฉพาะสาร CFC-
11 และ CFC-12 ก๊าซสุดท้ายคือ มีเธน (CH4) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของก๊าซธรรมชาติ และเป็นเชื้อเพลิงส�าคัญในกลุ่มประเภท
อุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่าทั้งกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมและประเทศโลกท่ีสามล้วนมีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ฝ่ายแรกซึ่งใช้ประโยชน์เชื้อเพลิงและก๊าซอุตสาหกรรมมากกว่าฝ่ายหลังมาเป็นเวลานาน ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ David A. Wirth. “Cata-

strophic Climate Change”, in Michael T. Klare and Daniel C. Thomas.,Op.cit. 
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11-38 การวิเคราะห์การเมือง

ประเทศอุตสาหกรรมอาจประสบความยุ่งยากไม่มากนัก เพราะมีก�าลังทรัพย์มากพอและมีเทคนิค 

วิชาการสูงพอที่จะช่วยแก้ปัญหา เช่น สหรัฐอเมริกาอาจจะใช้เงินในราว 73-11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการ

สร้างแนวป้องกันชายฝั่ง หากน�้าทะเลสูงขึ้น 1-3 ฟุต จากการที่อุณหภูมิโลกร้อนขึ้น แต่ส�าหรับโลกที่สามแล้ว 

การขาดแคลนทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อม ท�าให้เกิดปัญหาหลากรูปแบบขึ้นในหลายพ้ืนที่ เช่น การตัด

ไม้ท�าลายป่า และการเสื่อมสภาพของพื้นที่ทางการเกษตรอย่างหนักในไฮติ จนเกษตรกรเชื่อว่ามีหินเติบโต

ขึ้นในดินของตนขณะที่พื้นที่ซ่ึงพอจะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้บ้างกลับถูกกลบไถหน้าดินเพื่อสร้างและ

ขยาย ถนนสูท่่าเรือ ชาวไฮตต้ิองอพยพออกจากประเทศของตนเพราะไม่อาจเพาะปลกูอะไรได้ในสภาพพืน้ดิน

เช่นนี้ อาจกล่าวได้ว่าชาวไฮติเป็นผู้ล้ีภัยทางส่ิงแวดล้อม (environmental refugees) ร่วมสมัยที่ปรากฏชัด

ในช่วงทศวรรษ 198047

ความเสื่อมทรุดและการขาดแคลนทรัพยากรท�าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น 

กรณีแม่น�้ายูเฟรติสระหว่างตุรกีกับซีเรีย การสร้างเข่ือนกั้นทางน�้าของตุรกีท�าให้ปริมาณน�้าที่ไหลเช้าสู่ซีเรีย

ลดน้อยลง แม้ซีเรียจะพยายามขอเจรจาในเรื่องดังกล่าว เพราะมองว่าซีเรียให้การสนับสนุนขบวนการแบ่ง

แยกดินแดนชาวเคิร์ด ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในตุรกีความไม่สมบูรณ์ของพื้นที่ทางการเกษตรในบังกลาเทศ ซึ่ง

ต้องเผชิญกับความรุนแรงของพายุไชโคลนมากขึ้นทุกที ท�าให้ชาวบังกลาเทศและชาวปากีสถานจ�านวนหน่ึง

ที่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน อพยพเข้ามายังแคว้นอัสสัมของอินเดีย ซึ่งมีแม่น�้าคงคาและพรหมบุตรคอย

หล่อเลี้ยง การอพยพเข้ามามากโดยเฉพาะที่เมืองตรีปุระ ท�าให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยน และท�าให้ความ

ขัดแย้งเรื่องอัตลักษณ์รุนแรงขึ้น เพราะสัดส่วนชาวอินเดียพื้นท่ีซึ่งนับถือพุทธและคริสต์ลดเหลือเพียง ร้อย

ละ 29 ส่วนทีเ่หลอืเป็นผู้อพยพชาวมุสลมิ ปลายทศวรรษ 1980 ความขัดแย้งระหว่างมอร์รติาเนยีและเซเนกลั 

เรื่องพื้นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น�้าเซเนกัลก็เป็นไปในท�านองเดียวกัน48

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผูกโยงไปยังความไม่เท่าเทียมในการกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจไม่เพียง

แต่จะท�าให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ต้นก�าเนิดปัญหา แต่ยังท�าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในประเทศที่เป็นแหล่ง 

รองรับผู้อพยพอีกด้วยโดยเฉพาะเมื่อประชากรจ�านวนมากจากประเทศโลกที่สามซึ่งมีอัตราการเพิ่มประชากร 

สูงในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าทุน ทรัพยากร และพลังทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพลังทางสังคมของประเทศ 

เหล่านั้นจะตอบสนองได้ ได้อพยพหลั่งไหลเข้ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมทั้งถูกต้องและผิดกฎหมาย เช่น 

47 Jessica Tuchman Mathews. “The Enviroment and International Security”. pp. 362-380. in Michael T. 

Klare, and Daniel C. Thomas .(1991). Op.cit., and the same author, the same topic, pp. 274-289 in Michael T. Klare, 

and Daniel C. Thomas. (1994). Op,cit. 
48 Thomas Homer-Dixon. “Environmental Scarcity and Intergroup Conffict”. pp. 290-313, in Michael T. 

Klare and Daniel C. Thomas (1994), Op,cit., and the same author, the same topic. pp. 342-365, in Michael T. Klare, 

and Yogesh Chandrani. (1998). World Security: Challenges for A New Century. New York: ST. Martin’s Press, 
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11-39แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

สหรฐัอเมรกิาเป็นแหล่งรองรบัชาวลาตินสหรัฐอเมรกิาและเอเชีย* ชาวตะวนัออกกลางจ�านวนมากหลัง่ไหลเข้า

องักฤษ ส่วนชาวแอฟรกินัมุง่ไปยงัฝรัง่เศส โดยทีช่าวยุโรปตะวนัออกมุ่งไปยังเยอรมนี ท�าให้เกิดความตงึเครยีด

ขึ้น ในประเทศอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวของประชากรน้อยกว่าร้อยละ 1 ประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ใน

วัยสูงอายุ (graying societies) ซ่ึงมีทัศนคติเชิงอนุรักษนิยม เพราะเกรงว่ารัฐบาลของตนต้องจัดสรรงบ

ประมาณที่ควรจะเป็นสวัสดิการของพวกตนให้กับสมาชิกเหล่าน้ี ตลอดจนเกรงว่าสมาชิกใหม่จะเข้ามาแย่ง

ต�าแหน่งงานที่ควรจะเป็นของสมาชิกดั้งเดิมในสังคม หลายประเทศเริ่มใช้นโยบายกดดันและกีดกันผู้อพยพ 

เช่น กรณีรัฐบาลฝ่ายขวาของฝรั่งเศส (หรือกรณีที่รัฐสภาอังกฤษไม่ผ่านกฎหมายเก่ียวกับสถานะของผู้ลี้ภัย

ทางการเมือง ท�าให้ต้องทยอยส่งกลับผู้คนเหล่านี้กลับไปยังแหล่งที่มาของตน)

ไม่เพียงประเทศอุตสาหกรรมเท่านั้นที่เป็นจุดมุ่งหมายของเหล่าผู้ประสบภัยทางเศรษฐกิจ แม้แต่ 

เมืองหลวงหรือเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศโลกที่สามก็เป็นจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกันการอพยพ

เข้าของผู้คนจ�านวนมากท�าให้เมืองเหล่านี้มีลักษณะเป็นเมืองมหานคร (mega cities) ซ่ึงมีผู้คนอาศัยอยู่เป็น 

จ�านวนมาก เช่น มีการประมาณการว่าในปี 2034 เม็กซิโกซิตี้และเซี่ยงไฮ้จะมีประชากรในราว 39 ล้านคน

ปักกิ่ง 35 ล้านคน เซาเปาโล 32 ล้านคน และบอมเบย์ 31 ล้านคน การรับมือกับประชากรจ�านวนมากเหล่า

นี้บีบบังคับให้รัฐบาลต้องหาทางขยายเขตพ้ีนที่เมือง ซึ่งยังเป็นการลดเวลาพ้ืนที่สีเขียว แน่นอนว่าการลงทุน

สร้างและขยายเมือง (urbanization) ของภาครัฐช่วยบรรเทาปัญหาในเรื่องการจ้างงานไปได้ในระดับหนึ่ง 

แต่คงยากที่จะหางานให้กับผู้คนยากไร้ที่คับค่ังในเขตเมือง โดยเฉพาะในลาตินสหรัฐอเมริกาและแคริบเบียน 

ซึ่งร้อยละ 90 ของประชากรในเมืองคือผู้ยากไร้ หรือในกรณีของประเทศในเอเชียและแอฟริกา ซึ่งประชากร

ในเมืองร้อยละ 45 และ 40 ตามล�าดับคือผู้ยากไร้49

สภาพปัญหาดังกล่าวไม่เพียงท�าให้เป็นการยากที่ประเทศโลกที่สามจะหลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินและ 

สิ่งแวดล้อม แต่ยังท�าให้รัฐบาลและระเบียบสังคมของหลายประเทศไม่มั่นคงตามไปด้วย การยักยอกขู่

กรรโชก และฉ้อราษฎร์บังหลวงแทบจะเป็นเรื่องปกติในสังคมเหล่านี้โดยเฉพาะในประการหลังที่เกิดขึ้นอย่าง

กว้างขวาง ทั้งในแวดวงราชการและเอกชน อันเป็นที่มาของหนี้จ�านวนมากที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (non per-

forming loan-NPL) สภาพเงื่อนไขดังกล่าวประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร

และคมนาคม ยังช่วยให้กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขยายตัวอย่างรวดเร็วในลักษณะคู่ขนานไปกับ 

* ฐานโครงสร้างประชากรอเมริกันเริ่มเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัด จากนโยบายการให้สิทธิในการเป็นพลเมืองแก่ผู้อพยพซึ่งอยู่

ในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งท�าให้กลุ่มเชื้อสายละตินสหรัฐอเมริกา (Hispanic) และกลุ่มเชื้อสายเอเชียเริ่มเป็นชนส่วนใหญ่

แทนที่พวกเชื้อสายยุโรปและสหรัฐอเมริกา-แอฟริกัน ในหลายรัฐที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น แคลิฟอร์เนีย ซึ่งกลายเป็นแหล่ง

สะสมความตึงเครียดเรื่องเชื้อชาติ และความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจจนบางครั้งก็ปะทุขึ้นเป็นการจลาจล เช่น กรณี “Rodny King” 

อันเริ่มจากความขัดแย้งระหว่างต�ารวจผิวขาว กับวัยรุ่นผิวด�า ซึ่งขยายไปเป็นความขัดแย้งระหว่างชาวผิวด�ากับชาวยิว (เอเซีย) ซึ่งเป็น 

ผู้ประกอบธุรกิจในหลายระดับ การจราจลและปล้นสะดมกลางเมืองลอสแองเจลิสเมื่อ ค.ศ. 1992 เป็นตัวอย่างได้ดีในเรื่องดังกล่าว 

ขณะที่อังกฤษก็ประสบปัญหาเรื่องการต่อต้านชาวปากีสถาน (Paki-bashing) เช่น กรณีที่สารคดีพิเศษของ BBC เผยถึงแนวคิด 

ดังกล่าวอย่างชัดเจนในวงการต�ารวจอังกฤษ จนท�าให้ต้องมีการสืบสวนกรณีดังกล่าวในช่วงปลายปี 2003
49 Dennis Pirages. “Demographic Change and Ecoiogical Insecurity”. pp. 314-331. In ibid, (1998). and 

the same author, the same topic, pp. 336-385. In ibid. 
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11-40 การวิเคราะห์การเมือง

เศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์ มีการประมาณการว่าผลประกอบการของธุรกิจเหล่านี้ในระดับโลกเมื่อ ค.ศ.1996

อยู่ที่ระดับ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยที่เงินส่วนหนึ่งผ่านกระบวนการฟอกผ่านศูนย์กลางทางการเงินนอก

ขายส่ง (ประเทศอุตสาหกรรม) เช่น หมู่เกาะเล็ก ๆ  ในแถบแปซิฟิก ซึ่งแทบจะไม่มีข้อก�าหนดใด ๆ  ต่อกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ ก่อนจะกลับเข้ามาลงทุนในหุ้นและสินทรัพย์ผ่านสถาบันการเงินชั้นน�าในย่านวอลสตรีทและ

ลอนดอน50

ปัญหาเศรษฐกิจความอ่อนแอของรัฐบาลในหลายพื้นที่และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการ

ติดต่อสื่อสาร เป็นองค์ประกอบอันดีส�าหรับการขยายตัวขององค์การอาชญากรรมข้ามชาติ โดยองค์การ 

สหประชาชาตปิระมาณการไว้ว่ากลุม่เหล่านีม้ผีลประกอบการรวมอยู่ท่ีระดับไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ 

สหรัฐต่อปี51 แม้จะมีสถิติและหลักฐานอย่างเป็นทางการว่ากลุ่มที่มีบทบาทแต่เดิม เช่น มาเฟียในอิตาลี (เคย

มีอ�านาจและอิทธิพลในลักษณะของการเป็นเส้นคู่ขนานไปกับอ�านาจรัฐ) และในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีโครงข่าย

โยงใยกับธรุกิจผดิกฎหมายในทกุประเภท กลุม่สมาคมลบัชาวจนีซ่ึงมีศูนย์ใหญ่อยู่ทีฮ่่องกงและใต้หวนั (กลุม่

นี้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษกับเฮโรอีน การค้าของหนีภาษี และสถานเริงรมย์ผิดกฎหมาย) กลุ่มยากูซ่า (ซึ่ง

มีจุดเน้นอยู่ที่การผลิตและขนส่งโคเคน) จะลดขนาดลงแต่มีการพัฒนาตัวของกลุ่มองค์กรดังกล่าวในหลาย

พื้นที่ ซึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ และการหย่อนประสิทธิภาพของอ�านาจบริหาร

องค์การอาชญากรรมที่พัฒนาตัวขึ้นในรัสเชีย นับว่าพัฒนาได้รวดเร็วโดยเฉพาะในธุรกิจที่เก่ียวข้อง 

กับการค้ายาเสพติด โดยสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มโคลัมเบียในเรื่องโคเคนและกลุ่มจีน เพื่อขนส่งฝิ่น 

เฮโรอีน และกัญชา บางกลุ่มมีอิทธิพลมากถึงขนาดต้ังธนาคารของตนเอง เพื่อความสะดวกในการฟอกเงิน

เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติในไนจีเรียนับได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากวิกฤตหนี้ 

และปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งท�าลายระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างชัดเจน และนับได้ว่ามีความสามารถสูงใน

การสร้างเครือข่ายและปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ กลุ่มน้ีเก่ียวข้องกับการฟอกเงินในฮ่องกง การ

ค้าโคเคนในแถบเทือกเขาแอนดิส (แนวเทือกเขายาวในทวีปอเมริกาใต้) ด�าเนินธุรกิจการพนันและการค้า 

หลังบริการในสเปนและอิตาลี และก่ออาชญากรรมทางการเงินในอังกฤษ52 กลุ่มองค์การเหล่านี้ยังมีส่วน

สมัพนัธ์กบัการก่อการร้ายข้ามชาต ิเช่น กรณขีองกลุม่เชือ้สายเชเชนในรสัเชยี ในฐานะทีเ่ป็นทัง้แหล่งสนบัสนนุ

ทางการเงินและแหล่งจัดหาอาวุธ โดยที่กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติหลายกลุ่มในรัสเซียเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ

ชื้อขายอาวุธสงคราม ตลอดจนวัตถุดิบและเทคโนโลยีในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ แม้จะยังไม่มีความแน่ชัด

ในเร่ืองอาวุธนิวเคลียร์ แต่เป็นที่ปรากฏชัดว่าอาวุธสงครามเก่ียวข้องอย่างมากกับการก่อการร้าย ไม่ว่าจะ

เป็นการก่อการร้ายทีมี่สาเหตมุาจากเชือ้ชาต ิ (ethno-terrorism) การก่อการร้ายทีเ่กีย่วข้องกบัการค้ายาเสพตดิ 

50 Harry Shutt., Op.cit., pp. Chapter 11: A Crisis of Legitimacy. 
51 Chariott Denny, and Victoria Brittain, quoted in Graham Thomson, p. 112, in David Held. Globalizing 

World? Op.cit. 
52 Phil Williams. “Transnational Criminal Organizations and International Security”. pp. 249-272., in 

Michael T. Hare, and Yogesh Chandram. Op.cit. 
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11-41แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

(narcoter-rorism) ตลอดจนการก่อการร้ายทีเ่กีย่วข้องกับความเชือ่และมายาคต ิ(mytho-terrorism) ทีโ่ยงใย

อยู่กับศาสนา53

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.2.2 แล้วโปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.2.2

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.2 เรื่องที่ 11.2.2

เรื่องที่ 11.2.3  กำรพัฒนำที่ยั่งยืน: กำรประนีประนอมระหว่ำง

เศรษฐกิจ กำรเมือง และสิ่งแวดล้อม

แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่โยงใยกัน แต่ก็ใช่ว่าจะไร้ซึ่งความพยายาม เช่น ในกรณี

ของปัญหาสิ่งแวดล้อม ความส�าเร็จของการจัดท�าความตกลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาเวียนนา (Vienna 

Convention, 1985) พิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocal, 1987) ว่าด้วยเรื่องการปกป้องโอโซน 

ในชั้นบรรยากาศ การลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Treaty, 1992) 

เมื่อครั้งที่มีการประชุมสิ่งแวดล้อมโลกครั้งแรกที่ริโอเดอจาเนโร ที่เรียกกันว่า “The Earth Summit”  

ซึง่พฒันาต่อมาเป็นพธีิสารเกยีวโต (Kyoto Protocal) การจัดท�าอนสุญัญาเบซลิ (Basel Convention, 1989) 

ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการทิ้งขยะอันตราย ล้วนเกิดจากการผลักดันจากหลายฝ่าย ทั้งจากนักวิชาการ นัก

เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ แม้ในทางปฏิบัติไม่สู้จะประสบความ

ส�าเร็จนัก เพราะทั้งประเทศอุตสาหกรรมและประเทศก�าลังพัฒนาต่างไม่ต้องการเพิ่มต้นทุนและสูญเสียผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะฝ่ายหลังที่เรียกร้องเงินช่วยเหลือและการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่ช่วยปกป้อง

53 James Der Derian แยกประเภทการกอ่การรา้ยไวห้ลายรปูแบบ โดยอาศยัประวตัศิาสตร ์เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง 

ในการแบ่งกลุ่ม นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วก็ยังมีการด�าเนินการดังกล่าวเพื่อหวังสร้างสังคมที่ไร้รัฐ (anarcho-terrorism) เช่น กรณี

นักอนาธิปัตย์ชาวอิตาลีลอบสังหารประธานาธิบดีฝรั่งเศส ปี 1894 หรือการลอบสังหารจักรพรรดินิอลิซาเบธแห่งออสเตรเลียในช่วงต้น

ศตวรรษที่ 20 การก่อการร้ายอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางสังคม (socio-terrorism) ซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับแนวคิดสังคมนิยมและ

มาร์กซิสต์ ตลอดจนการก่อการร้ายภายใต้การสนับสนุนของรัฐ (state terrorism) สหรัฐอเมริกาอาศัยแนวคิดนี้ก�าหนดรายชื่อรัฐที่

เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวว่าประกอบด้วยลิเบีย เกาหลีเหนือ อิหร่าน ชีเรีย และสหภาพโชเวียต แม้สงครามเย็นจะสิ้นสุดลงแล้วแต่

แนวคิดนี้ก็ยังคงอยู่ โดยจะเห็นได้จากการประกาศรายชื่อสมาชิก “แดนแห่งความชั่วร้าย” (axis of evil) ว่าประกอบด้วยอิรัก อิหร่าน 

และเกาหลีเหนือ เมื่อไม่นานนี้ (ธันวาคม 2003) ผู้น�าลิเบียยอมโอนอ่อนต่อแรงบีบของสหรัฐอเมริกาหลังจากที่โลกได้ประจักษ์ถึงชะตา

กรรมของอิรัก) อ่านเพิ่มเติมที่ James Der Derian. “The Terrorist Discourse: Signs, States, and Systems of Global Politic 

Violence”, pp. 237-265., in Michael T. Hare, and Daniel c. Thomas. (1991), Op.cit. 
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11-42 การวิเคราะห์การเมือง

สิ่งแวดล้อมเป็นการตอบแทน เพราะมองว่าปัญหาต่าง ๆ สะสมตัวมานานจากการกระท�าของฝ่ายแรก อย่างไร

กต็าม มเีพยีงการแก้ปัญหาในเร่ืองโอโซนเท่าน้ันท่ีมกีองทุนดงักล่าว บางปัญหากไ็ม่ได้รบัความสนใจจริงจงัจาก

ประเทศอุตสาหกรรม เช่น การทิ้งกากอุตสาหกรรม54 ปัญหาส�าคัญก็คือ ความตกลงดังกล่าวข้างต้นไม่มีข้อ

ผูกมัดในลักษณะของบทลงโทษท�าให้ภาคีที่ร่วมลงนามแทบไม่มีต้นทุนในการละเมิดความตกลง ท�าให้เกิด

ปัญหาในการเป็น “ผู้โดยสารฟร”ี (free-rider problems) ในลักษณะที่บริษัทบางแห่งยังด�าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจโดยไม่ใส่ใจต่อข้อตกลง ขณะทีบ่รษิทัแห่งอ่ืนมต้ีนทนุเพิม่ขึน้ในการปรบักจิกรรมตามข้อตกลง ปัญหา

อาจจะมีท่าทีเลวร้ายยิ่งขึ้นหากรัฐเป็นผู้กระท�าการดังกล่าว (เช่น การที่สหรัฐอเมริกาไม่ยอมให้สัตยาบันต่อ 

พิธีสารเกียวโต) อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าจะไร้ซ่ึงตัวอย่างของการประสบความส�าเร็จในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จากความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง ทะเลเมอร์ดิเตอร์เรเนียนที่เคยประสบปัญหามลพิษอย่างหนัก  

ยังสามารถกลับคืนมาเป็นน่านน�้าที่งดงาม และอ�านวยประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและนันทนาการต่อมนุษย์ได้

ดั้งเดิม จากผลความร่วมมืออย่างจริงจังในการจัดท�าและบังคับใช้ความตกลงเมอร์ดิเตอร์เรเนียน (the 

Mediterranean Agreement 55 องค์การเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศบางแห่งถึงกับเสนอ

แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโยงใยไปถึงการแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศโลกที่สามโดยตรง 

ด้วยการช่วยประเทศเหล่านี้ซื้อคืนหนี้บางส่วน (ซึ่งผ่านการแปลงหนี้เป็นทุนแล้ว) แลกกับการจัดท�าและบังคับ

ความตกลงว่าด้วยการรักษาส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการไม่ตัดไม้ท�าลายป่า56

นอกเหนือจากการแก้ปัญหาข้างต้นซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหาเรื้อรังทางเศรษฐกิจ มีการ

เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยตรงจากหลายฝ่าย โดยมีแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (sus-

tainable development) เป็นแนวคิดที่คุ้นเคยกันมากท่ีสุดมากว่าสองทศวรรษ โดยเฉพาะหลังการเผยแพร่

รายงานและข้อเสนอของคณะกรรมการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ซึ่งรู ้จักกันในนามของ 

“Brundtland Commission” เม่ือปี 1987 ซึ่งนิยามการพัฒนาเช่นนั้นว่าจะต้องสนองความต้องการ ณ 

ปัจจุบันโดยไม่ยินยอมต่อรองกับความสามารถในการสนองความต้องการของชนรุ่นต่อไป ซึ่งได้รับการ 

สนับสนุนในวงกว้างในการประชุมสิ่งแวดล้อมโลกที่ริโอเดอจาเนโร จนน�าไปสู่การจัดท�าระเบียบวาระแห่ง 

ศตวรรษที่ 21 (Agenda 21) และปฏิญญาแห่งหลักการ (Declaration of Principles) ซึ่งเท่ากับเป็นการ 

ยอมรบัอย่างเป็นทางการว่า การพัฒนาเศรษฐกจิและการปกป้องสิง่แวดล้อมจะต้องก้าวไปด้วยกนัในลกัษณะ 

ที่เป็นการแก้ปัญหาความยากจน โดยค�านึงถึงความเท่าเทียมในการแบ่งปันทรัพยากรและโอกาสทั้งในระดับ 

ระหว่างประเทศและคนรุ่นต่าง ๆ โดยเริ่มตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิดโอกาสให้พลเมืองถึงแหล่ง

ข้อมูล ข่าวสารในการก�าหนดนโยบายของรัฐ57 

54 Janet Welsh Brown. “International Environmental Co-operation as a Contribution to world Security”.

pp. 317-342. In Michael T. Klare, and Yogesh Chomdrani. Op.cit. 
55 Michael Nicholson. (2002). International Relations: A Concise Introduction. 2nd ed. New York:  

Palgrave. 
56 David A. Wirth. Op.cit. 

57 Janet Welsh Brown. Op.cit. pp. 231-233.
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11-43แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

แม้จะเริ่มได้รับความนิยมมากข้ึน แต่แนวคิดข้างต้นก็ยังไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรนัก 

เพราะแนวคิดเสรีนิยมใหม่ยังคงเป็นกระแสหลักครอบง�ามิติทางเศรษฐกิจ ถึงกับมีการเสนอว่าไม่มีทางเลือก 

อื่นใด ส�าหรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เริ่มมีผู้แสดงความคิดเห็นแตกต่างออกไป โด

ยอาคยับทเรยีนและประสบการณ์จากเส้นทางเศรษฐกจิของประเทศโลกทีส่าม โดยตัง้ค�าถามต่อแนวทางหลกั

ที่เน้นแต่การเติบโตของตัวเลขโดยไม่ใส่ใจต่อที่มาว่าตัวเลขเหล่านั้นปิดซ่อนอะไรไว้บ้าง บางคนเสนอให้แยก

ความหมายของการเติบโต (growth) และการพัฒนา (development) อย่างชัดเจน โดยที่ฝ่ายแรกเน้นการ

ขยายตัวในเชิงปริมาณ และฝ่ายหลังเน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของระบบเศรษฐกิจท่ีไม่เน้นการเติบโต

ทางกายภาพในดุลยภาพเชิงพลวัตกับสภาพแวดล้อม แนวคิดเช่นนี้เสนอภาพว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีระบบ

เศรษฐกิจทุนนิยมที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม เพราะข้อจ�ากัดด้านสิ่งแวดล้อมจะท�าให้เศรษฐกิจทุนนิยมหดตัว ใน

ที่สุดก็จะท�าให้เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นในสังคม แนวคิดนี้ยังเสนอต่อไปด้วยว่า การที่รัฐเข้าไปยึดและดูแล

กิจการต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนจะช่วยบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ไปได้บ้าง นั่นคือ การเสนอ

ว่า “eco-socialism” มีความเป็นไปได้มากกว่า “eco-capitalism”58 

ส�าหรับนักวิชาการและนักเคล่ือนไหวบางกลุ่มน้ัน การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้จริงเมื่อ

ยึดหลักส�าคัญห้าประการ นั่นคือ ให้ความส�าคัญกับสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นท่ีต้องการจริง ๆ ก่อนเป็นอันดับ

แรก รองลงมาคอืให้ความส�าคญักจิกรรมขนาดเลก็ทีเ่กดิขึน้ได้จรงิมากกว่าโครงการใหญ่* และให้ความส�าคญั

กับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่าข้อผูกมัดกับคนไม่รู้จักในด้านการแก้ปัญหาน้ันต้องให้ความส�าคัญต่อ

การกระจายอ�านาจมากกว่ารวมศนูย์อ�านาจ และต้องใส่ใจต่อท้องถิน่ระดบัอืน่ใด แนวคดิเช่นนีใ้ห้ความส�าคญั

กับเศรษฐกิจแค่พออยู่ได้ (subsistence) แทบไม่ใส่ใจต่อเศรษฐกิจที่ให้ความส�าคัญกับเงินตรา และยังเสนอ

ด้วยว่าในความเป็นจริงมนุษย์ด�าเนินกิจกรรมมากมายในแต่ละวัน โดยไม่เก่ียวข้องกับเงินตรา ไม่ว่าจะ

เป็นการดูแลพ่อ-แม่ ผู้คนในครอบครัว ความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อน และยังเสนอด้วยว่าเป็นไปได้จริงที่จะ

ด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสังคมที่มีความซับซ้อนโดยไม่ต้องอาศัยเงินเป็นสื่อกลาง59 จะเห็นได้ว่า

แนวคิดในลักษณะเช่นน้ีให้ความส�าคัญกับชุมชนและความสัมพันธ์ชุมชนว่าเป็นเงื่อนไขหลักในการรับมือกับ

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากกระบวนการโลกาภิวัตน์

สภาพปัญหาและข้อเสนอต่าง ๆ ข้างต้น ประกอบกับความล้มเหลวในการจัดท�าความตกลงพหุภาคี 

ว่าด้วยการลงหุน (The Multilateral Agreement on Investment-MAI) อันเกิดจากแรงผลักดันของกลุ่ม

องค์กรที่ไม่ใช่รัฐในประเทศอุตสาหกรรม เพื่อไม่ให้การลงทุนจากประเทศ OECD ในประเทศต่าง ๆ โดย

เฉพาะกลุ่มโลกที่สามเป็นไปโดยเสรี และการรวมตัวครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านการประชุมเจรจาการค้ารอบใหม่

ขององค์การการค้าโลกที่ซีแอตเติล แสดงให้เห็นว่าทัศนะต่อโลกาภิวัตน์เป็นไปในทางลบมากยิ่งข้ึน อย่างไร

58 Saral Sarkar. “Sustainable Development: Rescue Operation for a Dying Illusion”, pp. 41-54. In Veronida 

Bennholdt-Thomsen. (et al.). 2001. Op.cit.

* ในลักษณะเดียวกับแนวคิดชอง Schumacher ที่เสนอไว้ในหนังสือ Small is beautiful ซึ่งมีผู้แปลเป็นภาษาไทยภาย

ใต้ ช่ือว่า “จ๋ิวแต่แจ๋ว” 
59 Veronika Bennholdt-thomsen. “What Really Keeps our Cities Alive, Money or Subsistence?”. pp. 217-

231. In ibid. 
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11-44 การวิเคราะห์การเมือง

ก็ตาม ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งเป็นแกนหลักของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจพยายาม

ปรับตัว ด้วยการเสนอฉันทานุมัติแบบใหม่ ซ่ึงเรียกกันว่า “The Post Washington Consensus-PWC” 

เพื่อบรรเทาปัญหาอันเกิดจากการเร่งด�าเนินตาม “ฉันทานุมัติวอชิงตัน” ซึ่งให้ความส�าคัญกับการเปิดเสรี 

(liberalization) การลดกฎระเบียบราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุน (deregulation) และการ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นของเอกชน (privatization) โดยที่ PWC น้ันมีจุดเน้นอยู่ที่ “การปกครองที่ดี” 

(good governance)

สิ่งท่ีเพ่ิมเติมเข้ามาในสมการของสองหน่วยงานหลักก็คือ ถ้อยค�าและแนวคิดเก่ียวกับภาค 

ประชาสังคม ทุนทางสังคม การสร้างขีดความสามารถ การปกครอง ความโปร่งใส สถาปัตยกรรมทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบใหม่ การสร้างความเป็นสถาบันและโครงข่ายแห่งความปลอดภัยทางสังคม 

(social safety net) นัน้คอื การเน้นย�า้ว่าปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้เป็นเพราะประเทศโลกทีส่ามขาดการปกครอง

ที่ดี ท�าให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันและทุนนิยมแบบพวกพ้อง (crony capitalism) โดยไม่ตั้งค�าถามแม้แต่น้อย

กับตรรกะของทุนนิยม PWC จึงมิได้ปฏิเสธความส�าคัญของเศรษฐกิจแบบตลาด ซึ่งเป็นพื้นฐานของ

ฉันทานุมัติวอชิงตัน แนวคิดที่เสนอจึงเป็นเพียงการเติมภาพความเป็นมนุษย์ (humanize) ให้กับทุนนิยม

และตวัแสดงทีเ่ก่ียวข้อง เพราะความเข้าใจต่อเรือ่งการปกครองของ PWC เน้นอยูท่ีอ่ดุมการณ์ด้านการบรหิาร

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่นเดียวกับที่ให้ความส�าคัญกับภาคประชาสังคม โดยเชื่อมั่นว่า

สามารถบริหารการเคลื่อนไหวและการเกิดขึ้นของภาคประชาสังคม มากกว่าจะมองภาคประชาสังคมในฐานะ

ตัวแทนของกลุ่มคนที่หลากหลาย ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อชะตากรรมของตนเอง อันเป็นความพยายามที่จะ

ตัดการเมืองออกจากเรื่องดังกล่าว แนวคิดดังกล่าวจะช่วยเบี่ยงความสนใจออกไปจากค�าถามในเร่ืองของ

อ�านาจ การครอบง�า การต่อต้าน และความรับผิดชอบในเวทีประชุมดังกล่าว ฮิกก็อต (Richard Higgott)  

จึงเสนอว่า “นโยบายสาธารณะระดับโลก” (global public policy) น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า  

“การปกครองที่ดี”60 เพราะมิได้ละเลยมิติทางการเมือง ซึ่งควรจะเป็นหัวใจในการแก้ปัญหาดังกล่าว

เมื่อมองว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวไม่อาจแยกออกจากการเมือง ท�าให้ต้องย้อนกลับมามองว่าการ

เมือง แบบใดจึงจะสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ชูทท์ เสนอให้มีประชาธิปไตยแบบใหม่ (new democ-

racy) ซึง่จะต้องให้ความส�าคญัอย่างมากต่อกระบวนการประชาธิปไตยโดยจะต้องเพิม่ความถ่ีและความหลาก

หลาย ในการเลอืกตัง้ ต้องประสานการกระจายการตดัสนิใจเข้ากบัการบรูณาการระหว่างประเทศ ต้องควบคมุ

เงินบริจาคทางการเมือง และคอยดูแลให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปโดยโปร่งใส ในลักษณะของการประสาน 

ความร่วมมือ มิใช่โดยการครอบง�าของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง แน่นอนว่าการปฏิบัติหน้าที่ที่เปิดกว้างอย่างแท้จริง

จะช่วยผลักดันให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบมากขึ้น การเปิด

กว้างดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ยังช่วยให้ประชาชนผู้ลงคะแนนเข้าถึงและ

60 Richard Higgott. (2001). “Contested Globalization: the changing context and normative challenges”, Ken 

Booth, Tim Dune, and Michael Cox. How might we live? Global Ethics in a New Century. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
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รบัรูข้้อมลูได้มากขึน้ ซึง่จะท�าให้มอี�านาจในการตดัสนิใจดีขึน้61 กระบวนการดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้ประชาชน 

มอี�านาจมากขึน้ ซึง่จะเปิดทางให้การก�าหนดนโยบายเศรษฐกจิตลอดจนข้อก�าหนดต่าง ๆ  ในทางเศรษฐกจิ ต้อง

หันมายึดประชาชนเป็นฐานความส�าคัญเหนือตลาด ในสังคมเช่นนั้นประชาชนหรือพลเมืองจะได้รับการนิยาม

ว่ามคีวามส�าคัญสงูสดุโดยปราศจากข้อยกเว้น สทิธขิองผู้คนจะไม่ผกูตดิอยูก่บัความสามารถในการแลกเปลีย่น

แรงงาน การให้ความส�าคัญกับประชาชนในฐานะพลเมืองของรัฐและพลโลกจะมีส่วนช่วยท�าให้การกระจาย

ทรพัยากรเปลีย่นจดุเน้นจากภาคเอกชนมาสูป่ระชาชนทัว่ไป62 การเปลีย่นแนวคดิดงักล่าวไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะ

นัน้หมายถงึการสร้างมมุมองต่อโลกและชวิีตใหม่ ซ่ึงคงจะต้องจบัตาผลกระทบทางเศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม

ต่อไปว่าจะท�าให้การเปล่ียนกระบวนทศัน์ระดับโลกเกดิขึน้ได้จรงิหรอืไม่ หรอือย่างมากกแ็ค่การแปลงแนวคดิ

จากศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกให้อยู่ในรูปแบบที่เข้ากันได้กับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่สามมากข้ึน เช่น ใน

กรณีของ PWC เป็นต้น

 

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.2.3

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.2 เรื่องที่ 11.2.3

 

61 Harry Shutt. Op.cit., Chapter 14 : Essential Features of a Sustainable World Order.; Harry Shutt. (2001). 

A New Democracy: Alternatives to A Bankrupt World Order. London: Zed Books. 
62 Wim Dierckxsens. Op.cit, Chapter 6 : Towards a Citizen-based Alternative. 
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11-46 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 11.3 

โลกำภิวัตน์กับมิติทำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรม

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 11.3 แล้วจึงศึกษาเนี้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง 
เรื่องท่ี 11.3.1 เทคโนโลยีท่ีฉับไว: เผยโลกที่หลากหลายหรือเป็นหนึ่งเดียว 

เรื่องท่ี 11.3.2 สหรัฐอเมริกานุวัตน์: สากลนิยมหรือการครอบง�า 

เรื่องท่ี 11.3.3 การอพยพข้ามประเทศกับค�าถามด้านอัตลักษณ์

แนวคิด
1.   การขยายตวัทางเทคโนโลยกีารสือ่สารให้โอกาสของการแสดงออกถงึความแตกต่าง หลาก

หลายในลักษณะพหุนิยมอันจะช่วยสนับสนุนค่านิยมประชาธิปไตย แต่ในแง่ร้ายอาจ

เป็นการครอบง�าทางวัฒนธรรมด้วยการบูรณาการอันเป็นการคุกคามต่อความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมที่มีอยู ่มากมายในโลก และยังเป็นการยัดเยียดครอบง�าวัฒนธรรม 

ตะวันตกให้กับโลกท่ีสามอันเป็นการรักษาความสัมพันธ์ในแบบพึ่งพิงให้ด�ารงอยู่ในโลก

หลังยุคอาณานิคม

2.   ความแขง็แกร่งทางการทหาร บทบาทน�าทางการเมอืง ตลอดจนศกัยภาพและประสทิธภิาพ 

ทางเศรษฐกิจ เป็นฐานอย่างดีให้กับการรุกคืบทางวัฒนธรรมจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งบ่อน

ท�าลายเสถียรภาพของระเบียบทางวัฒนธรรมและความหมายเชิงสัญลักษณ์ซ่ึงยึดถือกัน

มานาน

3.   การบริโภคได้กลายเป็นรูปแบบหลักของการแสดงความเป็นตัวตนและแหล่งบ่งชี้ส�าคัญ 

ของอตัลักษณ์ น้ันคอืการแสดงนยัว่าสิง่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวตัถหุรอืไม่กต็าม รวมถงึความ

เป็นญาติพี่น้อง ความรู้สึกผูกพัน ศิลปะ และภูมิปัญญา ได้กลายเป็นสินค้าโดยมีบริบท

แห่งการแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องประเมินคุณค่ามากกว่าบริบทของการผลิตและประโยชน์

ใช้สอยอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 11.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายและวิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับหลากหลายหรือเป็นหนึ่งเดียวของโลกได้

2.  อธบิายและวเิคราะห์การครอบง�าของแนวคดิสหรฐัอเมรกิานวุตัน์และแนวคดิสากลนยิมได้

3.  อธิบายและวิเคราะห์การอพยพข้ามประเทศและความเป็นอัตลักษณ์ได้
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11-47แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

เรื่องที่ 11.3.1  เทคโนโลยีที่ฉับไว: เผยโลกที่หลำกหลำย 

หรือเป็นหนึ่งเดียว

นอกเหนือจากมิติต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น มิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมดูจะเป็นสิ่งที่อยู่

ใกล้ตวัมากทีส่ดุ เพราะมิตนิีเ้กีย่วโยงไปถงึรปูแบบการด�าเนนิชวีติ วธิคีดิ และกจิกรรมต่าง ๆ ในชีวติประจ�าวนั 

ส�าหรับผู้ที่มองว่าโลกาภิวัตน์คือกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมายาวนาน (และมีการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง

เป็นตัวเร่งอยู่ในปัจจุบัน) ให้ความส�าคัญกับมิติด้านนี้ว่าสัมพันธ์ไปกับการขยายตัวของศาสนาส�าคัญของโลก 

ซึ่งมีผลต่อการก�าหนดโลกทัศน์และพฤติกรรมของมนุษย์ แม้บางศาสนาและความเชื่อจะมีลักษณะจ�ากัดเขต

พืน้ทีอ่ยูใ่นระดบัภมูภิาค เช่น ฮนิดแูละขงจือ๊ แต่พทุธ (โดยเฉพาะแนวคดิหลกัทีม่ลีกัษณะของปรัชญามากกว่า

พิธีกรรม) คริสต์ และอิสลาม กลับสามารถแผ่ขยายการยอมรับได้กว้างไกล จนกระทั่งเกิดการปะทะด้าน

ก�าลังเป็นสงครามศาสนา เม่ือเกิดการทับซ้อนของพื้นที่ในการเผยแพร่ เช่น กรณีของคริสต์กับอิสลามใน

สงคราม ครูเสด อันเป็นยุคสมัยที่โลกความเช่ือแบ่งออกเป็นฝ่ายธรรม และอธรรมอย่างชัดเจน

แม้กระบวนการสู่ความทันสมัย (modernization)* และลัทธิทุนนิยมจะเข้ามาบดบังความส�าคัญ 

ของศาสนาโดยเฉพาะคริสต์ ด้วยการเสนอแนวคิดให้แยกเรื่องทางโลกและทางธรรมออกจากกันโดยเด็ดขาด 

(secularization) แต่การเกิดขึ้นและการขยายตัวของรัฐประชาธิปไตยเสรีนิยมและระบบเศรษฐกิจ แบบ

ทุนนิยมจากกระบวนการดังกล่าวท�าให้ค่านิยมอันเป็นคุณสมบัติของระบบรัฐและเศรษฐกิจข้างต้นขยายตัว

ในลักษณะสากลไม่ต่างจากการเผยแพร่ศาสนาในยุคก่อน ค่านิยมที่ผูกโยงไปกับการขยายตัวของรัฐนั้น

เกี่ยวข้องกับแนวคิดประชาธิปไตย ความเป็นพลเมือง แนวคิดชาตินิยม สวัสดิการ ขณะที่การขยายตัวของ

ลัทธิทุนนิยมท�าให้ค่านิยมที่เกี่ยวข้องขยายตัวตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความเป็นเหตุเป็นผลเป็น 

เคร่ืองมือในการด�าเนินธุรกิจ แนวคิดในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน แนวคิดปัจเจกชนนิยม จะเห็นได้ว่าตลอด

ช่วงศตวรรษท่ีผ่านมาน้ันความขัดแย้งในเรื่องทิศทางของระบบค่านิยมต่าง ๆ ดังที่กล่าวมีบทบาทส�าคัญต่อ

บริบทในการขยายตัวของอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองที่มีลักษณะของการขยายตัวไม่ว่าจะเป็น

คอมมิวนิสต์ อนุรักษนิยม ฟาสซิสต์ เสรีนิยม และสังคมนิยม63 ซึ่งล้วนแต่พยายามเสนองานให้โลกอยู ่

* กระบวนการที่เริ่มปรากฏตัวตั้งแต่ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) หลังการสิ้นสุดของยุคกลางตาม

ด้วยการค้นพบโลกใหม่ (ในสายตาของชาวยุโรปทั้งที่ดินแดนเหล่านั้นมีชาวพื้นถิ่นอาศัยอยู่ก่อนแล้ว) การพัฒนาการค้าและเริ่มสะสม

ความมั่งคั่งอันเป็นจุดเริ่มต้นของลัทธิทุนนิยม ยุคสมัยที่มนุษย์เริ่มมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น (humanity) เช่นนี้ท�าให้มนุษย์ถอย

ห่างออกจากศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม เมื่อผนวกกับแนวคิดจากการปฏิรูปศาสนาคริสต์ (reformation) อันเป็นการให้ก�าเนิดนิกาย

โปรแตสแตนท์การปฏิวัติวิทยาศาสตร์และกระบวนการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ ซึ่งให้ความส�าคัญกับเหตุผลที่เป็นไปตามการสังเกต 

และพิสูจน์ทดลองเชิงประจักษ์ อันเป็นหัวใจส�าคัญของยุคสมัยแห่งภูมิปัญญา (the Enlightenment) อันเป็นตัวเร่งให้เกิดการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม ลัทธิทุนนิยมเต็มรูปแบบและจักรวรรดินิยม
63 Malcolm Waters. Op.cit. p. 125. 
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11-48 การวิเคราะห์การเมือง

ภายใต้ระบบความคิด ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปในทางเดียวกัน แม้จะยังไม่มีแนวคิดใดข้าง

ต้นที่บรรลุถึงความตั้งใจดังกล่าว ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

นอกเหนือจากการขยายตัวของค่านิยมดังกล่าว (ซึ่งอาจจะมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มผู้มี 

การศึกษาค่อนข้างสูง และผู้ก�าหนดนโยบายแต่คงเป็นการยากที่จะปฏิเสธว่าผลกระทบจากแนวคิดดังกล่าว 

เกิดขึ้นกับสมาชิกอื่น ๆ ในสังคมด้วยเช่นกัน) สิ่งที่จะน�ามาช่วยพิจารณาโลกาภิวัตน์ในมิตินี้ก็อ การสื่อสารที่

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เช่น การรับชมรายการโทรทัศน์ทั้งจากการออกอากาศของหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นเคเบิลหรือการรับสัญญาณผ่านดาวเทียม ส�าหรับผู้ที่มองการขยายตัวของทั้ง

ฮาร์ดแวร์ (จ�านวนเครื่องรับสัญญาณ) และซอฟต์แวร์ (ปริมาณรายการที่ออกอากาศ) ไปในเชิงบวกนั้น สิ่ง

เหล่านี้คือโอกาสของการแสดงออกถึงความแตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุนิยม อันจะช่วยสนับสนุนค่า

นิยมประชาธิปไตย การเกิดขึ้นและขยายตัวของอินเทอร์เน็ตยังเป็นการเร่งขบวนการดังกล่าว เช่น การที่

ขบวนการ ซาบาติสตา (Zabatista) ซึ่งเสนอทางเลือกในการบริหารประเทศที่แตกต่างจากรัฐบาลเม็กซิโกได้

รับการสนับสนุนมากขึ้นเพราะอาศัยช่องทางต่าง ๆ ที่เปิดกว้างขึ้น

ส�าหรับผู้ที่มองการขยายตัวไปในทางลบกลับเสนอภาพตรงข้าม ยิ่งมีการขยายตัวมากเท่าใดก็ยิ่ง 

แสดงถึงความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งมีส่วนไม่มากก็น้อยต่อการเสนอรูปแบบ 

การด�าเนินชีวิต วิธีคิดและมุมมองในการแก้ไขปัญหา เช่น การที่ตลาดสื่อในระดับโลกนั้นตกอยู่ภายใต้การ 

ครอบง�าของบริษัทข้ามชาติ 11 แห่ง ซึ่งรายชื่อเป็นที่รู้จัก เช่น Time Warner, Disney, Bertelsmann, 

Viacom, Tele-Communication Inc, News Corporation, Sony, Seagram (อดีตคือ Universal), 

General Electric (อดีตคือ NBC) และ Dutch Phillips (อดีตคือ PolyGram) ทางด้านรายการข่าวนั้นห้า

ส�านักข่าวใหญ่จากตะวันตกครองส่วนแบ่งการผลิตรายการข่าวทั้งหมดอยู่ถึงร้อยละ 80 โดยมีข่าวสารเกี่ยว

กับประเทศก�าลังพัฒนาไม่ถึงร้อยละ 25 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ส�าหรับปริมาณรายการ ต่าง ๆ ท่ีออก

อากาศนั้น รายการจากสหรัฐอเมริกาครองส่วนแบ่งร้อยละ 40 ของปริมาณรายการทั้งโลก สถิติ จากช่วง

ปลายทศวรรษ 1980 ถึงต้นทศวรรษ 1990 ยิ่งรายงานต่อไปด้วยว่าแม้กระทั่งสหภาพยุโรปย่ิงน�าเข้า รายการ

ต่าง ๆ จากสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 40 ลาตินสหรัฐอเมริกาน�าเข้าถึงร้อยละ 70 ส่วนแอฟริกาทางใต้ทะเล

ทรายชาฮาราน�าเข้าร้อยละ 47 ขณะท่ีสหรัฐอเมริกาน�าเข้ารายการเชิงพาณิชย์จากที่ต่าง ๆ ในราวร้อยละ 1 

และร้อยละ 2 ส�าหรับรายการสาระความรู้64 ภาพเช่นนี้น�าไปสู่แนวคิด “จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม” โดย

มองว่ากระแสวัฒนธรรมโลกนั้นแท้จริงแล้วคือ วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจของโลกตะวันตก

แม้แนวคิดข้างต้นจะเสนอภาพไปในท�านองว่า โลกาภิวัตน์ทางสังควัฒนธรรม คือส่วนหนึ่งของ

กระบวนการท�าให้เป็นตะวันตก (Westernization) แต่ก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นเช่นนั้นแน่หรือ โดยเฉพาะ

เม่ือนิยามว่าวัฒนธรรมที่ถูกกระท�าให้มีลักษณะระดับโลก (globalised Culture-ไม่ใช่วัฒนธรรมโลกหรือ 

global culture) ว่าหมายถึงการท่ีผู้คนสร้างภาพความคิดระดับใหญ่ (master scenario) ในแง่ร้ายของการ

64 Hugh Mackey. “The Globalization of Culture”. pp. 47-65. In David Held. (ed.). Op.cit. 
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11-49แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

ครอบง�าทางวฒันธรรมด้วยการบรูณาการ สญัลกัษณ์ต่าง ๆ  ทีแ่สดงถึงการพึง่พาอาศัยซึง่กันและกันทีเ่พิม่มาก

ขึ้น อันเป็นคุณลักษณะส�าคัญของกระบวนการโลกาภิวัตน์ การให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมตะวันตกเช่นนั้น

คอื การเสนอภาพกระบวนการท�าให้เกดิความเป็นหนึง่เดยีว (homogeneity) อันเป็นการคกุคามต่อความหลาก

หลายทางวัฒนธรรมทีม่อียูม่ากมายในโลก และยงัเป็นการยัดเยียดวฒันธรรมตะวนัตก ซ่ึงใช่จะไร้ข้อบกพร่อง

ให้กบัวฒันธรรมยอมรบั (periphery) ทีม่คีวามอ่อนไหวเปราะบางของโลกทีส่าม และยงัเกีย่วโยงไปถงึรปูแบบ

ของการครอบง�าที่ขยายกว้างขึ้น อันเป็นการรักษาความสัมพันธ์ในแบบพึ่งพิง (dependency) ให้ด�ารงอยู่ใน

โลกหลังยุคอาณานิคม การเสนอภาพเช่นนี้นอกจากจะกว้างจนแทบจะไร้รายละเอียด ยิ่งเป็นการมองอิทธิพล

ทางวัฒนธรรมว่าเป็นไปทางเดียว ซึ่งเป็นรูปแบบที่หยาบมาก เพราะโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมมีทั้งภาพแห่ง

ความคลมุเครอืและความขดัแย้ง แม้การขยายตวัของทนุนยิมมส่ีวนส�าคญัต่อการแพร่หลายของค่านยิมตะวนั

ตก แต่ก็ใช่ว่าตะวันตกจะเป็นผู้น�าไปทุกเรื่อง (ทั้งน้ีต้องไม่ลืมลักษณะเด่นของคนด้วยว่าไม่ผูกพันกับแหล่ง

ก�าเนิดมากนัก แต่จะไหลไปยังพื้นท่ีซึ่งสามารถท�าก�าไรได้สูง) วัฒนธรรมในการด�าเนินธุรกิจบางอย่างนั้น 

ตะวันตกก็ย่ิงต้องลอกแบบและเรียนรู ้จากเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุน และสี่เสือ นี่คือการเสื่อมคลายของ

กระบวนการ ท�าให้เป็นตะวันตกมใิช่เป็นไปในทางตรงข้าม หากมองไปทีว่ธิกีารศกึษามานษุยวทิยาภาพดงักล่าว

ยิง่ปรากฏชดั เพราะการศกึษาทีต่ะวันตกเคยครอบง�าอย่างสมบรูณ์ ในฐานะของการศกึษาถงึความเป็นอืน่เพือ่

เรียนรู้ตัวเอง ไปสู่การยอมรับความส�าคัญของแนวคิดสัมพัทธ์นิยมทางวัฒนธรรม (Cultural relativism)65

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.3.1

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.3 เรื่องที่ 11.3.1

65 John Tomlinson. “Globalised (...ture: the Triumph of the West?,” in Tracey Sk el ton and Tim Allen 

(eds). Culture and Global Change: an Introduction. London: Routledge, 1999. 
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11-50 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 11.3.2 สหรัฐอเมริกำนุวัตน์: สำกลนิยมหรือกำรครอบง�ำ

หากมุง่มองวฒันธรรมไปทีก่ารบรโิกคตามแบบอย่างของทนุนิยมตะวนัตกซึง่มีชือ่สนิค้ามากมายเป็น 

ที่คุ้นเคยกันดี เช่น แมคโดนัลด์ เครื่องดื่มโคคา-โคลา และกางเกงยีนส์ลีวาย เป็นต้น การขยายตัวของภาษา 

ตระกูลยุโรป โดยเฉพาะภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน รูปแบบการแต่งตัว นิสัยในการบริโภค สถาปัตยกรรม

และดนตร ีการยอมรับรปูแบบชวิีตชาวเมอืงบนพีน้ฐานของการผลติในเชิงอตุสาหกรรม รปูแบบประสบการณ์

ทางวัฒนธรรมซึ่งมีสื่อสารมวลชนเป็นผู้ครอบง�าตลอดจนทัศนะและค่านิยมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

เพศ (sexuality) และเพศสภาพ (gender) สิทธิมนุษยชน กระบวนการทางการเมือง ศาสนา ความเป็นเหตุ

เป็นผลทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา การเสนอภาพจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม 

ภายใต้กระบวนการท�าให้เป็นตะวันตก ก็ยังมีขอบเขตที่กว้างขาดความชัดเจนมากกว่าการเสนอแนวคิดใน

เรื่องกระบวนการท�าให้เป็นสหรัฐอเมริกา (Americanization)

แม้สหรัฐอเมริกาเริ่มเป็นผู้ส่งออกวัฒนธรรมมวลชน (popular culture) ในช่วงทศวรรษ 1920 ใน

รูปของดนตรีแจ๊ส และภาพยนตร์จากฮอลลีวูดส์ แต่กระบวนการดังกล่าวก็ยังไม่ปรากฏชัดจนกระทั่งช่วง

หลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งหลายประเทศบอบช�้าจากสงครามโลก โดยเฉพาะมหาอ�านาจในยุโรปที่ผ่าน 

สงครามโลกถึงสองครั้งในช่วงเวลาไม่ถึงครึ่งศตวรรษ แน่นอนว่าความแข็งแกร่งทางการทหาร บทบาทน�าทาง 

การเมือง ตลอดจนศักยภาพและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เป็นฐานอย่างดีให้กับการรุกคืบทางวัฒนธรรม 

จากสหรัฐอเมริกา ความพร้อมของสหรัฐอเมริกาในยุคที่โลกปั่นป่วน ท�าให้มีผู้คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 

1940 ด้วย ซ�้าว่านับจากนี้ไปจนถึงศตวรรษหน้าจะเป็นศตวรรษของสหรัฐอเมริกา (American Century) 

แม้จะมีการตั้งข้อสังเกตในช่วงปลายทศวรรษ 1950 (อันเป็นช่วงเวลาที่วิถีชีวิตแบบอเมริกันโดดเด่นเป็นที่

ยอมรับอย่างกว้าง ขวางในฐานะมาตรฐานขีดความทันสมัย-American's standard) ว่า วัฒนธรรมมวลชน

ที่ผูกโยงไปกับเศรษฐกิจทุนนิยมที่เน้นการบริโภค เป็นผลผลิตของวัฒนธรรมแบบอเมริกัน หรือเป็นเพียง

พฒันาการขัน้ปลายของสงัคมวัตถนุยิมกนัแน่66 แต่แนวคดิทีว่่าสงัคมอเมรกินัมจีดุเน้นอยูท่ีค่วามเชือ่มัน่และ

ศรัทธาต่อการบริโภคก็ยังเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง และเพื่อให้สอดรับกับแนวคิดและจุดมุ่งหมายใน

เรือ่งการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ อนัเป็นทีค่าดหวังว่าจะน�าไปสูค่วามทนัสมยั ซึง่จะช่วยกนัโลกทีส่ามให้ออก

ห่างจากแนวคิดสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ ได้มีผู้เสนอรูปแบบพัฒนาการทางเศรษฐกิจ โดยให้สังคมทัน

66 Peter J. Taylor. (2000). “Ization of the World: Americanization, Modernization and Globalization”, in 

Colin Hay, and David Marsh. (eds). Demystifying Globalization. London: Macmillan Press. 
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11-51แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

สมยัทีเ่น้นการบริโภคแบบอเมรกินัเป็นรปูแบบสงูสดุ* และตราบใดทีอ่เมรกัินยังสามารถท�าให้สทิธิบรโิภคนิยม 

(consumerism) ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบส�าคัญของสังคมที่มีอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตย 

และลัทธิทุนนิยมเป็นตัวขับเคลื่อนด�ารงอยู่และขยายตัว ตราบนั้นก็ยังมิใช่การสิ้นสุดของศตวรรษแห่ง

สหรัฐอเมริกา

การขยายตัวของลัทธิบริโภคนิยมที่เห็นได้อย่างชัดเจนในยุคโลกาภิวัตน์ จนถึงขั้นมีการกล่าวว่า 

สังคมในยุคปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการบริโภค (consumer society) ตลอดจนมีการตั้งข้อสังเกตว่า การ

บริโภคในสังคมเช่นนี้เคลื่อนย้ายจากการเป็นเพียงภาพสะท้อนของการบริโภคไปสู่การสร้างภาพการบริโภค 

ในฐานะศูนย์กลางแห่งการผลิตซ�้าทางสังคม ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นไว้เป็นจ�านวนมากถึงการเกี่ยวโยงของ

เรื่องดังกล่าวกับแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยม (postmodernism) ซึ่งต่างให้ความส�าคัญกับแนวคิดในเรื่อง

วัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมในเรื่องการบริโภค (consumer culture) ซ่ึงไม่เพียงแต่จะชี้ประเด็นถึงการ

เพิ่มขึ้นของการผลิตและความส�าคัญของวัฒนธรรมในฐานะสินค้าเพื่อการบริโภค แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็น

ว่าส่วนใหญ่ของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการกระท�าที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ กลายเป็นเพียงสื่อ

กลางผ่านการบริโภค ซ่ึงเชื่อมโยงไปยังการบริโภคสัญลักษณ์และภาพลักษณ์มากข้ึนทุกที่ ดังนั้นค�าว่า

วัฒนธรรม ในเร่ืองการบริโภคจึงบ่งชี้ถึงการที่การบริโภคยุติฐานะท่ีเป็นเพียงการใช้ประโยชน์นี้โดยง่าย ซึ่ง

เป็นคณุค่าทีค่วรใช้ประโยชน์ (use values) ไปสูก่ารบรโิภคสญัลกัษณ์และภาพลกัษณ์ ซึง่เน้นทีค่วามสามารถ

ในการสร้าง (reshape) วัฒนธรรมข้ึนใหม่ไม่รู้จบ หรือเน้นที่ทิศทางเชิงสัญลักษณ์ของตัวสินค้าบริโภคจึง

เกี่ยวข้องกับความสลับซับซ้อนของสัญลักษณ์และภาพลักษณ์ต่าง ๆ ที่แตกแยกกระจัดกระจาย ซึ่งท�าให้เกิด

การผลิตไม่รู้จบต่อการแสดงสัญลักษณ์ (sign-play) ซ่ึงบ่อนท�าลายเสถียรภาพของระเบียบทางวัฒนธรรม

และความหมายเชิงสัญลักษณ์ซ่ึงยึดถือกันมานาน67

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.3.2

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.3 เรื่องที่ 11.3.2
 

* Rostow เป็นผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 โดยเริ่มจากสังคมแนวจารีตตามรูปแบบของนักสังคมวิทยา 

ตามด้วยการพัฒนาก่อนหน้าการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษ และการพัฒนาในช่วงสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ช่วงที่สี่คือ 

การพัฒนาสู่ความสมบูรณ์ ตามด้วยยุคของการที่มวลชนเพิ่มการบริโภคในระดับสูง ซึ่งเป็นสองช่วงสุดท้ายที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกัน 

(consumer modernity) ต่างจากสองช่วงก่อนหน้าในสังคมอังกฤษที่เน้นการผลิต (industrial modernity) ที่ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 

W.W. Rostow. (1960). The Stages of Economic Growth. Cambridge: Cambridge University Press.
67 Mike Featherstone. (1995). Undoing Culture: Globalization, Postmodernism and Identity. London: Sage 

Publication. p. 75. 
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11-52 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 11.3.3 กำรอพยพข้ำมประเทศกับค�ำถำมด้ำนอัตลักษณ์

การบริโภคที่ใส่ใจต่อคุณค่าเชิงสัญลักษณ์มิใช่แค่เพียงคุณค่าในเชิงวัตถุเช่นนั้นเกิดขึ้นในสังคม ซึ่ง
กลุ่มผู้มีอ�านาจซึ่งโดยทั่วไปก็คือผู้ที่มีความสามารถในการสะสมทุน กระตุ้นให้กลุ่มผู้บริโภคเกิด “ความ
ต้องการ” มากเกิน “ความจ�าเป็น” จริง ๆ แล้วคนกลุ่มน้ีพยายามหาวิธีการที่จะท�าให้ความหมายของสองค�า
นี้รวมอยู่ด้วยกันภายใต้วัฒนธรรมที่เน้นการบริโภค การบริโภคได้กลายเป็นรูปแบบหลักของการแสดงความ
เป็นตัวตน (self-expression) และแหล่งบ่งชี้ส�าคัญของอัตลักษณ์ (identity) นั้นคือการแสดงนัยว่า 
สิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือไม่ก็ตาม รวมถึงความเป็นญาติพี่น้อง ความรู้สึกผูกพัน ศิลปะ และภูมิปัญญา 
ได้กลายเป็นสินค้าโดยมีบริบทแห่งการแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องประเมินคุณค่า มากกว่าบริบทของการผลิตและ
ประโยชน์ใช้สอยอย่างแท้จริง* ค่านิยมที่เน้นการบริโภคอันล้นเกิน (hypercommodificaiton) เช่นน้ีท�าให้
ความแตกต่างแม้เพียงเล็กน้อยในตัวสินค้าสามารถท�าให้เกิดความต้องการได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
เมื่อความแตกต่างนั้นอยู่บนพี้นฐานของตัวบ่งชี้สัญลักษณ์ที่เรียกกันว่า “brand names” การบริโภคเชิงภาพ
สะท้อนเช่นนี้ปรากฏอยู่ภายใต้ถ้อยค�าว่า “รสนิยม” “แฟชั่น” และ “รูปแบบการใช้ชีวิต” ซึ่งกลายเป็นแหล่ง
ส�าคัญที่แสดงถึงความแตกต่างทางสังคม การจัดล�าดับชั้น และความโน้มเอียงทางการเมือง การโฆษณาและ
การสื่อสารมวลชน มีส่วนอย่างส�าคัญท่ีท�าให้เกิดลักษณะเช่นนี้ นักวิชาการบางคนถึงกับตั้งข้อสังเกตว่า การ
บริโภคเช่นน้ีภายใต้เงื่อนไขของสังคมยุคหลังสมัยใหม่ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มี
ชีวิตของตนเอง

การบริโภคในลักษณะดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อชนชั้นน�าและกระฎุมพี 
ที่เร่ิมแปลงและขยายวัฒนธรรมราชส�านักออกสู่วงกว้างมากขึ้น ผ่านการต้ังแกลลอรีศิลปะเพ่ือสาธารณะ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด วงซิมโฟนีออร์เกรสตร้าของพลเมือง โรงละครแห่งชาติ คณะละครและบัลเล่ต์  
ตลอดจนจดัตัง้มหาวิทยาลัยทีแ่ยกตวัออกจากศาสนาอย่างเด่นชดัเพิม่มากขึน้ เพือ่ท�าให้รสนยิมทีเ่กดิขึน้ใหม่
เหล่านี้มีความเป็นสถาบันและได้รับการยอมรับมากขึ้น แนวคิดเช่นนี้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นไปตามพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจ และจังหวะก้าวของเทคโนโลยีในเร่ืองการสื่อสารโทรคมนาคม โลกาภิวัตน์ท�าให้กระบวนการ
เหล่านีแ้พร่หลายและได้รบัการยอมรับมากขึน้ ข้อดขีองวฒันธรรมการบรโิภคเช่นนีก้ค็อื การมองว่าประชาชน
มีทางเลือกมากขึ้น ดังที่ได้กล่าวไปบ้างแล้วในตอนต้น (ซึ่งออกจะเป็นการคาดหวังว่าประชาชนจะเลือกทาง
เลือก โดยอาจจะมองข้ามประชาชนที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะเลือกความต้องการ เพราะต้องค�านึงถึงความจ�าเป็น
ในการอยู่รอด และอาจใส่ใจไม่มากนักต่อแนวคิดท่ีว่ามีประชาชนไม่น้อยถูกท�าให้เชื่อว่าไร้ทางเลือก) ภายใต้ 
วัฒนธรรมเช่นนี้ แม้แต่ประเด็นทางการเมืองและการงานก็สามารถกลายเป็นเรื่องของการบริโภคได้เช่นกัน
เพราะเก่ียวข้องกับความเป็นไปได้ในการเลือก โดยเฉพาะการเลือกตั้งในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย

เสรีนิยม68

* ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Mike Featherstone. Consumer Clulture and Postmodermism. London: Sage Pulblication, 

1991 quoted in Malcan Waters. Op.cit. p.140
68 Malcom Waters. Op.cit. pp. 140-14. 
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11-53แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

อย่างไรก็ตาม แม้การบรโิภคตามแบบอย่างอเมรกินัจะมคีวามโดดเด่น แต่กใ็ช่ว่าจะสามารถครอบง�า 

สังคมอื่น ๆ ได้ทั้งหมด ผู้ที่อาศัยแนวคิดชาตินิยมเป็นมุมมองพื้นฐานตั้งข้อสังเกตสถาบัน และรูปแบบทาง 

วัฒนธรรมหลัก ๆ ยังคงฝังรากลึกอยู่ในระดับชาติ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากปริมาณการรับชมรายการท่ี 

แพร่ภาพทางโทรทัศน์ รายการและข่าวสารที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสังคมในระดับชาติก็ยังคงครองส่วนแบ่งใน 

ระดับสูง การรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์โดยรวมยังแสดงถึงความส�าคัญในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น และอาจ

จะแสดงถึงความส�าคัญของความผูกพันในระดับภูมิภาค มากกว่าการให้ความส�าคัญต่อการรับรู้ข่าวสารข้าม

รัฐ-ชาติ เช่น Glasgow Herald และ Scotsman ขายดีในสกอตแลนด์มากกว่า Financial Time จาก

ลอนดอน แต่หากคิดยอดขายและยอดพิมพ์ท่ัวสหราชอาณาจักร Financial Time ย่อมขายได้ดีกว่า Wall 

Street Journal จากสหรัฐอเมริกา เพราะเน้ือหาและสาระของหนังสือพิมพ์เหล่าน้ีสอดรับกับความรู้และค่า

นิยมของคนในแหล่งก�าเนิดมากกว่าหนังสือพิมพ์จากท่ีอื่น

ส�าหรับผู้ที่มีพ้ืนฐานแนวคิดยอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ยึดติดกับขอบเขตพื้นที่ของรัฐ แต่ก็ไม่

ถึงขนาดให้ความส�าคัญกับแนวคิดจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม เพราะมองว่าการสื่อสารแลกเปลี่ยนเกี่ยว

กับสัญลักษณ์ และภาพลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นมิได้เป็นไปทางเดียว แต่จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้นแสดงให้

เห็นว่าผู้รับชมรายการโทรทัศน์โนโลกที่สามมีการตีความและปรับสาระค่านิยมและแนวคิดจากสื่อตะวันตก

ให้เข้ากบัสงัคมของตน นัน้คอืผู้รับชมมิได้มลัีกษณะเป็นฝ่ายรับ (passive) แต่เพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัสามารถ

เป็นตัวแสดงที่สามารถ (active) เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงความหมายทางวัฒนธรรมได้ด้วย69 หากมอง

โลกาภิวัตน์กับสังคม-วัฒนธรรมไปให้ไกลกว่าเรื่องของวัฒนธรรมที่เน้นการบริโภค ภาพของจักรวรรดินิยม

ทางวัฒนธรรมแบบท�าให้เป็นตะวันตก (Westernisation) หรือท�าให้เป็นสหรัฐอเมริกา (Americanisation) 

ก็ยังลดน้อยลง เพราะการประสบความส�าเร็จทางเศรษฐกิจแบบญ่ีปุ่น (แม้จะมีปัญหาเรื้อรังทางเศรษฐกิจมา

เป็นเวลานาน แต่ญี่ปุ่นก็ยังมีขนาดและความสามารถทางเศรษฐกิจในระดับสูง) และเอเชียตะวันออกท�าให้

เกิดค่านิยมในการบริหารและประกอบธุรกิจแบบญี่ปุ่น (Japanisation) แต่ส�าหรับประเทศโลกที่สามที่ผ่าน

ความบอบช�้ามาจากยุคอาณานิคม และใช้เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามแบบอย่างตะวันตก ที่ตรรกะของ

ทุนนิยมท�าให้ต้องเรียนรู้ประสบการณ์ความแตกแยกด้านรายได้และสถานะทางสังคม อาจต้องรับรู ้

ประสบการณ์แบบเดียวกับบราซิล (Braziliamisation) ซึ่งแต่ละเขตเเทบจะมีการสังเคราะห์รูปแบบ

วัฒนธรรมเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะปรารถนาหรือไม่ก็ตาม70 และหากเป็นประเทศที่มีเช้ือไฟแห่งความขัดแย้ง

ทางเช้ือชาติและศาสนา ก็อาจจะเกิดการเรียนรู้แบบบอสเนียในคาบสมุทรบอลข่าน (Balkanisation) ผ่าน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีอยู่หลายช่องทาง71 

69 Graham Thompson. Op.cit. pp. 65-84, in David Held. (ed). 
70 Mike Featherstone. Op.cit., p. 9. 
71 David Campbell. (1998). “Meta Bosnia: narratives of the Bosnia War, ”Review of International Studies, 

24. pp. 261-281. 
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11-54 การวิเคราะห์การเมือง

อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการโลกาภิวัตน์ดูจะไม่ได้สร้างความเป็นหนึ่งเดียวทางวัฒนธรรม แต่ค่อน

ข้างจะเป็นการท�าให้เราตระหนักถึงระดับใหม่ ๆ ของความแตกต่างหลากหลาย หากจะมีสิ่งที่เรียกว่า

วัฒนธรรมโลกอยู่จริงก็อาจจะเป็นการดีกว่าที่จะรับรู้กับสิ่งนั้น ไม่ใช่ในฐานะของวัฒนธรรมร่วมกัน แต่น่าจะ

เป็นพื้นที่แห่งความแตกต่าง การต่อสู ้ในเชิงอ�านาจและช่วงชิงความเหนือชั้นทางวัฒนธรรม ส�าหรับ 

เฟียเธอร์สโตน (Mike Featherstone) นั้น กระบวนการโลกาภิวัตน์ท�าให้เราตระหนักว่าวัฒนธรรมมีด้านข้าง 

มีมุมลึก และความแตกต่างหลากหลาย การสร้างสรรค์ในเชิงสังเคราะห์และการผสมผสานรวมตัว (hybrid-

ization) จึงมีลักษณะเป็นกฎมากกว่าข้อยกเว้น72 คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่ากระบวนการโลกาภิวัตน์ที่เปิด

โอกาสให้กับการผสมผสานโดยไม่จ�าเป็นต้องเน้นถงึความกลมกลนื (assimilate) จะเป็นอย่างไรต่อไป เพราะ

สิ่งต่าง ๆ ย่อมสามารถเกิดขึ้นและปรับเปลี่ยนได้เสมอภายใต้กระบวนการเช่นนี้

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.3.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.3.3

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.3 เรื่องที่ 11.3.3

บทสรุป
การให้ความหมายต่อโลกาภิวัตน์แตกต่างหลากหลายออกไปตามแต่วิธีคิดและมุมมอง ตลอดจน 

จุดยืนของผู้ที่พยายามกระท�าการดังกล่าว หากมองแบบกว้างที่สุดที่จะเห็นถึงแนวคิดด้านบวกที่พยายามเน้น

ถึงโอกาสที่โลกจะหดเล็กลงเป็น “หมู่บ้านโลก” เพราะความรุดหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยี ซึ่งท�าให้

การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน (interdependence) ปรากฏชัดมากขึ้นในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง 

เศรษฐกิจ-สิ่งแวดล้อม ซึ่งท�าให้ภาพของมิติทางสังคม-วัฒนธรรมดูมีแนวโน้มของความเป็นหนึ่งเดียว  

(homogeneity) แม้จะไม่อาจกล่าวได้อย่างชัดเจนว่า นี้คือแนวคิดกระแสหลักที่ครอบง�าการให้ความหมาย

โลกาภิวัตน์ แต่ก็พอจะสรุปได้ว่านี้คือแนวทางที่หลายฝ่ายให้การยอมรับ โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นน�าไม่ว่าจะ

เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพราะล้วนมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และเทคโนโลยี

ดังกล่าวไม่มากก็น้อย

อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าจะไร้ซึ่งข้อสงสัย ความเคลือบแคลง และการตีความแนวโน้มดังกล่าวไปใน

ทิศทางตรงข้ามในหลากระดับตั้งแต่เห็นต่างออกไปในบางประเด็น จนกระทั่งเห็นต่างทั้งหมดจนท�าให้เกิด

กระแสต่อต้าน ส�าหรับกลุ่มแนวคิดนี้ความแข็งแกร่งของรัฐยังคงมีอยู่ และรัฐต่างหากคือผู้อ�านวยการให้เกิด

โลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แนวคิดชาตินิยมในมิติต่าง ๆ ยังคงมีความส�าคัญ แม้จะยอมรับความ

ส�าคญัของท้องถิน่และภูมิภาค (ระดับระหว่างรฐั) อยูบ้่างแต่รัฐ-ชาตยิงัคงส�าคญั แต่กม็กีารตัง้ค�าถามมากมาย

72 Mike Featherstone. Op.cit. pp. 14-15. 
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11-55แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 

ต่อแนวคดินีเ้ช่นกนัว่าไปกนัได้มาก-น้อยแค่ไหนกบัภาพปรากฏของปัญหาในทกุมติทิีเ่กดิข้ามเขตแดนรฐัเพิม่

มากขึน้ทกุท ีหลายปัญหามีความซับช้อนทางมติจินยากจะแก้ไขโดยเน้นแค่มติใิดมติหินึง่ หรอืตวัแสดงในระดบั

ใดระดับหนึ่ง เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โยงไปถึงปัญหาหนี้สิน (โดยเฉพาะภาครัฐ) อันเกิดจากความไม่สามารถ

ในการแก้ปัญหาจากการพัฒนาเศรษฐกจิทีไ่ม่สมดลุ และความผนัผวนของเศรษฐกจิตลาดโลก ตลอดจนปัญหา

ในเชิงจริยธรรมและวิธีคิด แม้สิ่งแวดล้อมจะเป็นปัญหาในเชิงวัตถุ แต่ก็ยากที่จะปฏิเสธว่าแนวคิดที่ไม่ใช่วัตถุ

เกี่ยวพันกับปัญหาดังกล่าวเช่นกัน รวมตลอดถึงปัญหาความขัดแย้งทางเชี้อชาติและศาสนา ซึ่งอาจจะจ�ากัด

หรอืไม่จ�ากดัภายในขอบเขตรัฐใดรฐัหน่ึง แต่จ�ากดัในขอบเขตความสมัพนัธ์ของกลุม่มนษุย์ ซึง่มคีวามคดิเหน็ 

ความเชื่อ และพฤติกรรมไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน

ข้อความข้างต้นแสดงถึงความแตกต่างหลากหลาย (heterogeneity) มากกว่าความเป็นหนึ่งเดียว

ในสังคมที่มีความสลับซับซ้อน ความแตกต่างหลากหลายปรากฏได้ตั้งแต่ระดับปัจเจกชนไปจนถึงระดับกลุ่ม 

ขึ้นอยู่กับความสามารถและโอกาสในการเลือกรูปแบบการด�าเนินชีวิต และการเปิดเผยแสดงตนซ่ึงเกี่ยวโยง

ไปถึงการเลือกหรือไม่เลือกบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างหลากหลาย อันเป็นรูปแบบที่แสดงออก

ถึงความต้องการว่าจะเลือกบริโภคเกินขีดความจ�าเป็นหรือไม่ (แม้จะมีระดับปัจจัยสี่เป็นเส้นมาตรฐาน 

อย่างง่าย แต่ก็ยากที่จะปฏิเสธว่าภาวะอัตวิสัย (subjectivity) เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากกับการตัดสินใจดัง

กล่าว) ทั้งหมดนั้นคือโลกากิวัตน์ซ่ึงมีสองโฉมหน้า (Jamus faces) ใครจะเห็นด้านใดด้านหน่ึง เห็นทั้งสอง

ด้าน หรืออาจไม่เห็นเลย เพราะเวียนว่ายอยู่ในกระแสจนขาดไร้ท้ังเวลาและพื้นท่ีที่จะถอยห่างออกมาตั้งข้อ

สังเกต ขึ้นอยู่กับจุดยืนและมุมมองของคนผู้นั้น




